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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง
ใครๆ ก็อยากรวยด้วยกันทั้งนั้น ถ้างั้น! จะรออะไรล่ะครับ สมัครเป็น
คนรวยได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย
รวย”

ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้บอกเอาไว้แล้วว่า “ใครๆ ก็รวยได้ ถ้าสมัครใจจะ

งานนีผ้ มว่าไม่ใช่แค่สมัครนะครับ ต้องอาศัยใจกล้า กล้าทีจ่ ะรวย เพราะ
ส่วนใหญ่ที่ไม่รวย เพราะกลัวครับ “กลัวจะรวย” เลยไม่ท�ำ อะไรสักอย่างที่จะ
ปูทางไปสู่ความรวย
เริ่มต้นใหม่เถอะครับ แค่ปฏิบัติตามกฎในหนังสือเล่มนี้ อย่างจริงจัง
และตั้งใจ
เหมือนทีผ่ เู้ ขียนได้ท�ำ มาแล้วทุกข้อ ผลเป็นไงน่ะเหรอครับ ก็รวยสิครับ!
ได้รวย

แถมยังกล้าการันตีอีกด้วยว่า เศรษฐีเขาก็ท�ำ กันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ ถึง

ริชาร์ดไม่ได้บอกแค่วิธีหาเงินเท่านั้น แต่ยังบอกวิธีที่จะรักษาเงินไว้ ใช้
เงินเป็น ทำ�ให้ออกดอกงอกเงย โดยวิธเี ก็บออมหรือลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสุดท้ายคือ การนำ�เงินไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้หรือคนที่สมควรได้
รับการช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพความเป็น “คนรวย” อย่างแท้จริง
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รวยแล้วจะมีความสุขสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคุณได้เอื้อเฟื้อแบ่งปัน
เอาเป็นว่าถ้าคุณทำ�ตามกฎในเล่มหมดแล้ว แต่ยังไม่รวย
อย่างน้อยๆ คุณก็คงจะมีกินมีใช้ไม่อดไปตลอดชาติ เท่านั้นเองครับ
ขอบคุณครับ

สมิทธิ์ เอกโชติ
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บทนำ�
มีคำ�พูดเก่าๆ ที่เรายังคุ้นหูอยู่ก็คือ “มีแต่เงิน เงิน และเงินเท่านั้น ที่
ใครๆ ต่างก็นึกถึง” ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เพราะแทบไม่มีใคร
คนไหนจะคิดถึงตัวเงินโดยตรง (ถ้าไม่ใช่พวกนักสะสมเหรียญ) เหตุผลที่
บรรดาเราๆ ท่านๆ หลงใหลได้ปลืม้ และหวงเงินกันสุดชีวติ ก็เพราะเราเอาเงิน
ไปทำ�อย่างอื่นได้เท่านั้นเอง
แม้เราจะเอาเงินไปทำ�อะไรได้มากมาย เช่น ซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อ
ความเพลิดเพลินจำ�เริญใจ รวมทัง้ ปัดเป่าความทุกข์ยาก แต่เงินไม่สามารถซือ้
ความรักและความสุขได้ ตลอดหลายปีมานี้ ผมลองจำ�แนกแยกแยะเหตุผลที่
คนเรายอมจับจ่ายใช้เงินออกมาได้ทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน
1. ซือ้ ความปลอดภัย เป็นเงินก้อนทีจ่ า่ ยเพือ่ การซือ้ บ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็น
ของตัวเอง และเก็บไว้ ใช้จา่ ยในชีวติ ประจำ�วัน รวมทัง้ เป็นเงินสำ�รองยาม
ฉุกเฉิน และเงินก้อนใหญ่อกี ก้อนเพือ่ ประกันความสุขสบายของชีวติ ยาม
เกษียณ
2. ซื้อความสะดวกสบาย เช่น การซื้อบ้านซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง คุ้มแดดคุ้ม
ฝนได้เป็นอย่างดี รถยนต์คันใหญ่ จ้างพนักงานทำ�ความสะอาด ตัดหญ้า
ซักผ้า ดูแลเด็กๆ และจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระดับ
มาตรฐานดีเยี่ยมเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย
3. ซื้อความหรูหราฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศในวัน
หยุด ไวน์รสเลิศ มื้ออาหารในภัตตาคาร 5 ดาว เสื้อผ้าแบรนด์เนม ที่นั่ง
ในตำ�แหน่งที่ดีที่สุดเพื่อชมการแข่งขันกีฬาหรือโอเปร่า และอื่นๆ ที่
สามารถสร้างความอภิรมย์ ให้กับคุณได้
4. ซื้อการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโดยสารรถไฟชั้นหนึ่ง ตั๋วล่องเรือ
สำ�ราญ หรือจะจ่ายเป็นค่าจ้างให้กบั คนขับรถ ไม่วา่ คุณจะเดินทางไปแห่ง
หนตำ�บลไหนในโลก
บทนำ�
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5. ซื้อสถานะทางสังคม เป็นการใช้จ่ายเพื่อแลกกับการได้รับเชิญเป็นแขก
ผู้ทรงเกียรติ การได้เข้าถึงบุคคลสำ�คัญ การเป็นสมาชิกในคลับระดับ
ไฮเอนด์ และแม้กระทั่งการซื้อของฝากของกำ�นัลเพื่อให้ตัวเองเป็นที่
ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น
6. ซือ้ บารมี เช่น การยอมเป็นผูบ้ ริจาคเงินก้อนใหญ่ เพือ่ ให้มมุ มอง แนวคิด
หรือสิ่งที่คุณนำ�เสนอ ผ่านการยอมรับหรือนำ�ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
7. ซื้ออิสรภาพของชีวิต เพื่อปลดแอกจากนายจ้าง เจ้านาย เจ้าหนี้ ผู้ ใช้
บริการ ลูกค้า และไม่ต้องตกเป็นทาสของวันเวลาในปฏิทิน ไดอารี หรือ
นาฬิกา อิสรภาพในข้อนี้ ยังรวมถึงความมัน่ ใจทีว่ า่ ตัวเองจะไม่เป็นภาระ
ของลูกหลานเมื่อยามแก่เฒ่าอีกด้วย
8. ซื้อเวลาเพื่อการพักผ่อน โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการทำ�อะไรอย่างที่
อยากทำ� ไปไหนก็ได้อย่างที่อยากไป เจอใครอย่างที่อยากเจอ
9. ซื้อความนิยมชมชอบ มีกำ�ลังหรือความสามารถที่จะสรรหากิจกรรมเพื่อ
ความบันเทิงมามอบให้กบั เพือ่ นฝูงหรือคนคุน้ เคย มีสมัครพรรคพวกเพือ่
พบปะสังสรรค์ตามโอกาส รวมถึงมีเรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ มาเพิ่มความตื่น
เต้นให้กับคนในแวดวงสังคมของคุณ
10. เพื่อการกุศล การบริจาคเงินหรือสิ่งของอยู่เป็นประจำ� จะทำ�ให้คุณรู้สึก
อิ่มเอมใจที่ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ุ อยากบริจาค ทัง้ นีข้ นึ้
องค์กรต่างๆ หรืออาจจะมีเหตุผลอีกร้อยแปดทีค่ ณ
กับความเชื่อมั่นศรัทธาของตัวคุณเอง
ทัง้ 10 ข้อทีก่ ล่าวมานี้ ดูจะเป็นเหตุผลทีค่ รอบคลุมเพียงพอสำ�หรับผม
ในการใช้จ่ายเงินทอง และไม่ว่าคุณจะมีนิสัยการใช้จ่ายที่หนักไปทางข้อใดข้อ
หนึ่งหรือครบหมดทุกข้อก็ตาม คุณก็ควรรู้วิธีที่จะนำ�ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่ง
ร่�ำ รวยยิง่ ๆ ขึน้ ไปด้วย นัน่ คือ คุณต้องแยกแยะให้ออกว่า อะไรทีท่ �ำ ให้คนมีอนั
จะกินต่างจากคนที่ไม่คอ่ ยมีอนั จะกิน สิง่ ทีต่ อ้ งรูก้ ค็ อื หลักการดำ�เนินชีวติ และ
พฤติกรรมของคนรวยทีค่ ณ
ุ (ยัง) ไม่มี ซึง่ บางข้อคุณเองก็รอู้ ยูแ่ ล้วแต่ไม่ได้ท�ำ
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หลักการทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามหรือความฉลาดล้ำ�อะไร
นักหนา ก็แค่ทำ�ความเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเท่านั้น ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไร
หลายอย่างจากคนที่มีฐานะร่ำ�รวย จนประจักษ์ชัดว่ามันเป็นหลักการสำ�คัญ
เกือบทั้งสิ้น
กฎทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และจะมีหลักการ
บางข้อทีเ่ ป็นคำ�ยืนยันจากคนทีร่ วยแล้ว แต่บางข้อก็ไม่ใช่ นอกจากนี้ ผมยังได้
เพิ่มข้อคิดดีๆ เผื่อให้คุณได้นำ�ไปใช้กับเขาบ้าง
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความหรูหราอู้ฟู่ ยวดยานพาหนะ
สถานภาพทางสังคม บารมี อิสรภาพ เวลาว่างเพื่อการพักผ่อน ความนิยมชม
ชอบ การกุศล คนส่วนใหญ่คิดไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกครับ เรื่องดังกล่าวอาจ
ไม่ใช่ค�ำ ตอบทุกอย่างในชีวติ แม้แต่จะรับประกันความสุขในชีวติ ก็ยงั ไม่ได้ดว้ ย
ซ้�ำ ไป แต่กค็ อ่ นข้างจะเป็นรากฐานสำ�คัญของการสร้างความสุขในชีวติ เหมือน
กัน
เพื่อช่วยให้คุณได้สมหวังกับ 10 เรื่องดังกล่าวในชีวิต ผมจึงนำ�กฎข้อ
สำ�คัญทีส่ ดุ หลายต่อหลายข้อมาใส่ไว้ ในหนังสือเล่มนี้ ทุกกฎทีว่ า่ ล้วนพูดถึงการ
สะสมเงิน หรืออะไรอื่นที่เป็นไปในทำ�นองนั้น แต่จะว่าไป แก่นแท้ของเนื้อหา
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ก็เป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะนำ�คุณไปสู่ความสำ�เร็จทั้ง
10 หัวข้อที่กล่าวมา
แน่นอนครับ คุณผูอ้ า่ น ผมคงไม่ผกู ขาดว่ากฎต่างๆ ของผมเท่านัน้ ทีจ่ ะ
เป็นหนทางนำ�ไปสู่ปลายทางแห่งความสุขของชีวิต หากคุณผู้อ่านพบว่ามีกฎ
ข้ออื่นข้อใดที่จะเป็นสาระประโยชน์ได้ ก็ช่วยนำ�มาเผยแพร่ต่อเป็นวิทยาทาน
ด้วยนะครับ ส่งกฎที่คุณค้นพบมาได้ที่เฟซบุ๊คของผมเลยครับ ที่ www.face
book.com/richardtemplar

ริชาร์ด เทมพลาร์

บทนำ�

13

ขอบคุณในน้ำ�ใจ
ผมขอขอบคุณ แดน เคลย์เดน ผู้อำ�นวยการสมาคมเคลย์เดน ซึ่งเป็น
สมาคมอิสระที่ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน (www.claydenassociates.co.uk)
แดนสู้อุตส่าห์สละเวลาในการอ่านโครงร่างคร่าวๆ ของหนังสือเล่มนี้ในช่วงที่
ผมเริม่ ต้นเขียน แถมยังเพิม่ เติมคำ�แนะนำ�ทีน่ ่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ่านลงไป
ด้วย ผมยอมรับเลยว่า แดนเป็นหนึง่ ในบรรดาทีป่ รึกษาระดับมืออาชีพด้านการ
เงินที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมา
และผมใคร่ขออุทิศความดีงามทั้งหมดทั้งมวลของหนังสือเล่มนี้ ให้กับ
พ่อตาของผม ผู้ที่จัดการเงินของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่การแบ่งสรร
ปันส่วน ความตรงไปตรงมา และการใช้เงินในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้ง
ยังมีเหลือลงทุนให้ผลิดอกออกผลอย่างมีประสิทธิภาพ สมเป็นผู้ชำ�นาญการ
ท่านเป็นตัวอย่างของพวกเราในการเล่นตามกฎได้อย่างดีเยี่ยม
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คิดแบบ
คนรวย

ความร่ำ�รวยเป็นเรื่องของแนวคิด เพราะคุณไม่สามารถมองเห็น
หรือสัมผัสมันได้ โดยตรง (ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณกำ�ลังถือทองแท่งอยู่ใน
มือ) คุณทำ�ได้ก็เพียงแค่จับต้องสัญลักษณ์ทางกายภาพบางอย่าง เช่น
ธนบัตรหรือเช็ค ซึ่งก็เป็นแค่กระดาษ แต่เป็นกระดาษที่ทรงอำ�นาจ
มหาศาล
พวกเราล้วนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินติดตัวมามากมายตั้งแต่
ไหนแต่ไรแล้วว่า เงินเป็นเหมือนดาบสองคม เงินทำ�ให้เกิดทัง้ เรือ่ งดีและ
ไม่ดี ความต้องการเงินก็มีทั้งมุมที่เป็นบวกและลบ ความชอบเงินก็มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย การใช้จ่ายเงินก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีอีกเหมือนกัน
สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำ�ในสองสามกฎแรก ก็แค่จะบอกว่า ความ
เชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของเราอาจจะฉุดรั้งเราออกจากการเป็นคน
ร่�ำ รวยได้ ถ้าภายในหัวจิตหัวใจของเรามีความเชือ่ อย่างจริงจัง (จิตใต้ส�ำ นึก
ก็เชื่อด้วย) ว่า เงินหรือความมั่งคั่งร่ำ�รวยเป็นสิ่งเลวร้าย และการมีเงิน
มากๆ ก็เป็นเรื่องไม่ดี เราก็มีโอกาสที่จะทำ� ลายความสามารถในการ
แสวงหาความร่�ำ รวยของตัวเองลงไปทีละน้อยแบบไม่รู้ตัว
นอกจากนี้ ผมจะพาคุณไปดูวา่ คุณต้องใช้ความพยายามมากน้อย
ขนาดไหนถึงจะเตรียมตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งความร่ำ�รวยได้ เรื่องนี้ก็
คล้ายกับการแข่งขันกีฬานั่นแหละครับ ยิ่งคุณฝึกซ้อมมากเท่าไร คุณก็มี
โอกาสจะได้รับชัยชนะมากขึ้นเท่านั้น ความร่ำ�รวยก็คล้ายกัน ถ้าคุณไม่
ขยันก็ยากที่จะรวย มันเป็นกฎง่ายๆ ตายตัว ที่คุณรู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ใช่ไหมครับ!
แต่สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร ต้องการ
ไปเพือ่ อะไร แล้วจะทำ�อย่างไรเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีต่ อ้ งการ เมือ่ ได้มาแล้วจะทำ�
อย่างไรต่อ ไม่มีใครกล้าบอกแน่ๆ ว่า การหาคำ�ตอบในเรื่องเหล่านี้ง่าย
เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

กฎข้อที่ 1

ใครๆ ก็มีสิทธิ์รวย
ขอแค่สมัครใจจะรวย
ความน่ารักอย่างหนึ่งของเงินก็คือ ไม่คิดจะรังเกียจเดียดฉันท์ ใคร ไม่
เคยสนว่าคุณมีสีผิว เผ่าพันธุ์อะไร เป็นชนชั้นไหน เป็นลูกเต้าเหล่าใคร หรือ
แม้กระทั่งคุณจะคิดว่าตัวเองเป็นใคร เงินก็ไม่ใส่ใจ สำ�หรับเงินแล้ว ทุกๆ วัน
คือการเริม่ ต้นฉากใหม่ของชีวติ จึงไม่ส�ำ คัญว่าเมือ่ วานคุณผ่านอะไรมาบ้าง วัน
นี้คุณนับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้ง คุณมีสิทธิ์และโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่นที่จะ
กอบโกยเงินใส่กระเป๋าได้เท่าทีค่ ณ
ุ ต้องการ แต่สงิ่ ทีจ่ ะฉุดรัง้ คุณไว้กค็ อื ตัวคุณ
และความเชื่อของคุณในเรื่องเงินเท่านั้น (ดูกฎข้อที่ 7)
ความร่ำ�รวยเป็นของคู่โลก ใครหาได้มากเท่าไรก็รวยมากเท่านั้น ไม่มี
อะไรที่จะเข้าใจได้ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว เงินไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองอยู่ในมือใคร
มีคุณสมบัติเช่นไร เป็นคนทะเยอทะยานหรือไม่ เป็นคนระดับไหน เพราะเงิน
ไม่มหี ไู ม่มตี า ไม่มปี ระสาทสัมผัสใดๆ ทัง้ สิน้ เงินไม่มชี วี ติ จิตใจ ไม่รรู้ อ้ นรูห้ นาว
มีหน้าทีแ่ ค่ให้คนใช้งาน ใช้จา่ ย เก็บออม ลงทุน ต่อสูช้ ว่ งชิง หลอกลวงต้มตุน๋
และทำ�งานแลกมา เงินไม่มอี ปุ กรณ์แบ่งแยกจำ�แนกบุคคลในตัวมันเอง ดังนัน้
เงินจึงไม่รู้หรอกครับว่าใครมี “บารมี” พอที่จะเป็นเจ้าของเงินหรือไม่
เท่าที่ผมเฝ้าดูบรรดามหาเศรษฐีมามากมายหลายคน พบว่าทุกคนมีสิ่ง
หนึง่ ทีเ่ หมือนกันจนเป็นเรือ่ งธรรมดาก็วา่ ได้คอื คนพวกนี้ ไม่เหมือนคนธรรมดา
ยกเว้นคนทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎในหนังสือเล่มนี้ คนรวยมาจากกลุม่ คนทีห่ ลากหลาย
ซึง่ พอจะจำ�แนกออกมาได้เหมือนกัน คนรวยมีตงั้ แต่ผดู้ เี ก่าจนถึงเศรษฐีใหม่ไร้
ราก ปัญญาชนจนถึงคนโง่เง่า คนที่สมควรรวยและคนที่ ไม่สมควรรวยก็ตาม
แต่สิ่งหนึ่งที่คนรวยทุกคนมีเหมือนกันก็คือ พร้อมที่จะไต่เต้าขึ้นไป และพูดว่า
“ใช่ ฉันอยากรวย” ส่วนคนจนทุกคนก็เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ชอบพูดว่า
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“ไม่ละนะ ขอบคุณ ไม่ใช่ฉนั ฉันไม่คคู่ วรพอ ไม่มวี าสนาพอ ไม่มคี วามสามารถ
ไม่น่าจะรวยได้ ไม่มีวันจะรวยกับเขาได้แน่”
และนีค่ อื เนือ้ หาสำ�คัญทีห่ นังสือเล่มนีพ้ ดู ถึง กล้าท้าทายความรับรูท้ ถี่ กู
ฝังหัวมาตลอดในเรื่องเงินและความร่ำ�รวย เพราะคนเราชอบทึกทักกันไปเอง
ว่า ที่คนจนต้องจนซ้ำ�ซากกันอยู่นั้น เป็นเพราะโชคไม่อำ�นวย ชาติกำ�เนิด การ
อบรมเลีย้ งดู แต่เชือ่ ไหมว่า ขอแค่คณ
ุ มีความตัง้ ใจมัน่ ว่าอยากจะรวยจนถึงขัน้
ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้ มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยและสุขสบายพอ
สมควร คุณก็มีพลังอำ�นาจมากพอที่จะสร้างความร่ำ�รวยให้กับตัวเองได้ อาจ
จะยาก อาจจะหนัก แต่ก็อยู่ในวิสัยที่คุณทำ�ได้ นี่เองครับคือ กฎข้อที่ 1 ใครๆ
ก็มีสิทธิ์ร่ำ�รวย ขอแค่คุณสมัครใจที่จะรวย ส่วนกฎข้ออื่นๆ ที่เหลือ ก็เป็นเรื่อง
ของการปฏิบัติตนเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์และโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่น
ที่จะโกยเงินใส่กระเป๋าได้เท่าที่คุณต้องการ

กฎข้อที่ 1 : ใครๆ ก็มีสิทธิ์รวยขอแค่สมัครใจจะรวย
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กฎข้อที่ 2

ความมั่งคั่งในแบบของคุณ
มีคำ�ถามอยู่คำ�ถามหนึ่งที่คุณต้องหาคำ�ตอบอย่างจริงจังให้กับตัวเอง
หากคุณคิดอยากจะรวยจริง คำ�ถามก็คือ “ความมั่งคั่งร่ำ�รวยสำ�หรับคุณแล้ว
มันคืออะไร” เท่าที่สังเกต ผมพบว่าคนรวยๆ จะมีคำ�ตอบในเรื่องนี้เสมอ พวก
เขาจะรู้ดีว่านิยามความมั่งคั่งร่ำ�รวยของตัวเองคืออะไร
ผมมีเพือ่ นทีร่ �่ำ รวยและใจกว้างมหาศาลอยูค่ นหนึง่ เจ้าเพือ่ นคนนีบ้ อก
กับผมว่า เขารูม้ าตัง้ นานแล้ว ตัง้ แต่เริม่ ทำ�งานว่าเขาต้องหารายได้ ให้เพียงพอ
โดยไม่ตอ้ งไปยุง่ กับเงินทีส่ ะสมไว้ (ซึง่ ก็คอื เงินออมเพือ่ การลงทุนนัน่ เอง) หรือ
เงินดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการลงทุน แต่ความมัง่ คัง่ ร่�ำ รวยโดยส่วนตัวเขาแล้ว มัน
หมายถึง การที่เขายังชีพอยู่บนผลประโยชน์ของผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุน ฟังดูเข้าท่าเลยทีเดียว!
และปัจจุบัน เพื่อนผมคนนี้ก็สามารถคำ�นวณได้เลยว่า ในแต่ละชั่วโมง
อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากดอกเบี้ยของเขานั้นมีมูลค่าเท่าใด
มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น ถ้าผมออกไปกินมื้อค่ำ�กับเขา เขาก็ต้องรู้วา่ 1) มูลค่า
ราคาอาหารมือ้ นัน้ เป็นเท่าไร 2) ผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างนัง่ กินมือ้ เย็น
เป็นเท่าไร เขาบอกว่าตราบใดที่มูลค่าของข้อ 2) มากกว่าข้อ 1) แล้ว ตราบ
นั้นเขาย่อมมีความสุข
ุ อาจ
นีค่ อื การกำ�หนดนิยามหรือความหมายของความมัง่ คัง่ ร่�ำ รวย ทีค่ ณ
คิดว่ามันสูงไปหน่อย บางทีคณ
ุ อาจไม่ได้ตอ้ งการตัง้ เป้าไว้สงู ขนาดนี้ ซึง่ ก็แล้ว
แต่คุณ คุณอาจจะแค่กำ�หนดเป็นตัวเลขจำ�นวนหนึ่งลงไปก็ได้ เพราะแต่ไหน
แต่ไรแล้ว ใครๆ ก็ต้องการร่ำ�รวยเป็นมหาเศรษฐีกันทั้งนั้น การกำ�หนดตัวเลข
จะทำ�ให้คณ
ุ เห็นได้ชดั เจนว่าคุณไปถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง ทุกวันนีม้ คี นจำ�นวน
ไม่น้อยที่มีบ้านราคาแสนแพงอยู่หลายหลัง แต่พวกเขาก็ยังบอกว่าตัวเองไม่
ได้ร่ำ�รวยอะไรนักหนา แถมยังวิ่งเต้นสาละวนที่จะทำ�ให้ตัวเองขยับจากมหา
เศรษฐีร้อยล้านกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน (สำ�หรับผมแล้ว ขึ้นชื่อว่าเป็น
มหาเศรษฐี จะร้อยล้านพันล้านก็ไม่ได้ต่างกันเลย)
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ในนิยามส่วนตัวของผม ความมั่งคั่งร่ำ�รวยก็คือ มีเพียงพอแบบที่ ไม่
ต้องกังวลว่าจะขาดแคลน หากจะถามว่าเพียงพอนี่มันมากขนาดไหน ผมก็
ไม่รู้เหมือนกัน ก็อาจไม่ต้องมากนักแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไป แต่พอเอาเข้าจริง
ผมรู้สึกว่าผมจะสบายใจกว่าหากมีเป็นหลักพันปอนด์ และผมรู้ว่าผมต้องหา
เพิ่มอีกมากขนาดไหนถึงจะใกล้หลักพัน และรู้ว่าจะใช้จ่ายอย่างไร
สำ�หรับบางคน การไม่วติ กกังวลอาจหมายถึง การมีเงินเพียงพอทีจ่ ะใช้
จ่ายในทุกกรณีฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ กับคนในครอบครัวหรือภายในบ้าน ก็เพราะ
แบบนี้ คุณถึงต้องนิยามความมั่งคั่งร่ำ�รวยของคุณไว้ว่ามันคืออะไร มันหมาย
ถึงการมีรถหลายๆ คัน การมีคนรับใช้หลายคน การมีเงินฝากในธนาคาร การ
มีบ้านราคาแพง การมีพอร์ตลงทุนมากมายหรือเปล่า ไม่ว่าคำ�ตอบของคุณจะ
เป็นอะไรก็ตาม มันก็คงไม่ใช่คำ�ตอบที่จะตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่ผมรู้สึกว่าถ้า
คุณยังหานิยามเรื่องความรวยให้กับตัวเองไม่ได้ ก็ไม่ควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้
ต่อ
ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย เราก็ ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้ ถ้าเราไม่มี
เป้าหมาย เราจะออกเดินทางจากบ้านไปได้อย่างไร หรือถ้าจะออกไปจริงๆ ก็ได้
แค่ขับรถวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเท่านั้น เช่นเดียวกัน ถ้าคุณยังไม่มีนิยามหรือ
ความหมายของตัวเองเสียก่อน คุณจะตรวจสอบหรือตัดสินได้อย่างไรว่าคุณ
ประสบความสำ�เร็จแล้ว และถ้าเราไม่หาคำ�ตอบในเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง เราก็จะ
ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเราเอง

ถ้าเราไม่มีนิยามความมั่งคั่งร่ำ�รวยของตัวเอง
เสียก่อน เราจะตรวจสอบหรือตัดสินได้อย่างไรว่า
เราประสบความสำ�เร็จแล้ว และถ้าเราไม่หาคำ�ตอบ
ของเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเราเอง
กฎข้อที่ 2 : ความมั่งคั่งในแบบของคุณ
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กฎข้อที่ 4

ความลับ อย่าให้ใครรู้
เอาละครับ! คราวนีค้ ณ
ุ ก็ได้ฤกษ์ออกเดินทางมุง่ สูเ่ ส้นทางสายใหม่เสียที
เรื่องนี้ถ้าเก็บเป็นความลับได้ก็จะดีต่อคุณเองครับ เพราะอย่างไรเสียเมื่อถึง
เวลาจำ�เป็น คุณก็ตอ้ งบอกเรือ่ งนี้ให้กบั ทีป่ รึกษาด้านการเงินของคุณทราบอยูด่ ี
(ดูกฎข้อที่ 71) แต่สำ�หรับตอนนี้ คุณไม่จำ�เป็นต้องป่าวประกาศถึงสิ่งที่คุณ
กำ�ลังทำ�อยู่ให้ ใครรู้ก็ได้ เพราะมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอย่างนี้ครับ
•• บ่อยครัง้ ทีค
่ วามเห็นของคนอืน่ มักบัน่ ทอนกำ�ลังใจ จึงควรหลีกเลีย่ ง
•• ถ้าทุกๆ

คนกำ�ลังทำ�แบบที่คุณทำ�อยู่ โอกาสที่คุณจะประสบความ
สำ�เร็จก็น้อยลง

•• คุณไม่จำ�เป็นต้องเปิดปากบอกไอเดียดีๆ

ของคุณให้ ใครรู้ก็ได้

•• การทีค่ นอืน
่ ๆ วิพากษ์วจิ ารณ์สงิ่ ทีค่ ณ
ุ กำ�ลังคิดจะทำ�อยูน่ นั้ ไม่ได้เสริม

กำ�ลังใจคุณนักหรอก

•• คุณคงไม่อยากถูกคนอืน
่ มองว่าคุณกำ�ลังเทศนาให้คนอืน่ ฟัง เพือ่ ให้

พวกเขาเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกับคุณ

•• ไม่มีใครเขาอยากรู้จริงๆ

จังๆ นักหรอกว่าคุณเป็นอย่างไรบ้าง แต่
ถ้ามีใครถาม ก็ตอบง่ายๆ เลยว่า “ไม่เจ็บไม่ไข้” โดยไม่ต้องไป
อรรถาธิบายให้มากความหรอกว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่

•• การได้มีอะไรเป็นความลับบ้าง

จะทำ�ให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มี
ความมั่นใจอยู่ลึกๆ และกระตือรือร้น

การทีค่ ณ
ุ เทีย่ วบอกใครต่อใครว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ อาจทำ�ให้คนรอบ
ข้างคุณบางคนรูส้ กึ อิจฉา และอาจพูดหรือทำ�อะไรบางอย่างเพือ่ ให้คณ
ุ ล้มเลิก
ความคิดหรือการตัดสินใจ เพราะพวกเขารู้สึกว่าคุณกำ�ลังจะเปิดตูดหนีพวก
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เขาไป หรือกำ�ลังบอกลาเส้นทางชีวิตแบบเดิมๆ ที่ไม่อาจทำ�ให้คุณพึงพอใจได้
อีกต่อไป แล้วมุ่งหน้าสู่ทุ่งหญ้าผืนใหม่ เข้าใจหรือยังครับว่าทำ�ไมเขาถึง
หมั่นไส้ ดังนั้น จงเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับจะดีที่สุด เพราะมันทำ�ให้คุณ
ปลอดภัยโดยไม่ต้องลงทุนทำ�อะไร
จงปล่อยให้เรื่องนี้เป็นความลับเล็กๆ ของเราต่อไป และค่อยๆ ศึกษา
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลงมือปฏิบัติตามกฎต่างๆ อย่างเงียบๆ แล้วไม่ต้องกลัว
นะครับว่า ใครต่อใครจะบังเอิญมาหยิบหนังสือเล่มนี้ ไปอ่านแล้วแอบนำ�ไป
ปฏิบัติ วางมันไว้แถวๆ โต๊ะคุณนั่นแหละครับ
อีกอย่างที่ต้องระวังก็คือ ถ้าคุณบอกเรื่องนี้กับใครๆ พวกเขาก็จะรีบ
ทำ�ลายความมั่นใจของคุณ ด้วยการบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีใครเขา
ทำ�อะไรในแบบที่คุณคิดจะทำ� คนส่วนใหญ่ชอบนั่งดูทีวีมากกว่าจะลากตัวเอง
ออกมาจากหลุมพรางแห่งความยากจน ถ้าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับ คุณ
อาจต้องทำ�ตัวเป็นนักบุญผู้เคร่งในคำ�สอน สงบเสงี่ยมเจียมคำ�พูด แล้วใครๆ
ก็จะไม่อยากเข้าใกล้ เพราะกลัวโดนเทศนาสัง่ สอนเรือ่ งแนวทางการใช้ชวี ติ ของ
พวกเขาในตอนนี้ที่ ไม่ค่อยจะดีนัก การทำ�ชีวิตให้รุ่งเรือง ร่ำ�รวย และประสบ
ความสำ�เร็จนั้น เป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณควรทำ�แบบเนียนๆ เป็นการส่วนตัว ไม่
เปิดเผยให้ ใครรูม้ ากนัก อาจดูเหมือนหลบๆ ซ่อนๆ ซึง่ ไม่แปลกหรือผิดแต่อย่าง
ใด ก็ผมบอกแล้วไงว่าเรื่องแบบนี้ทำ�เงียบๆ คนเดียวจะดีที่สุด

ถึงคราวที่คุณจะได้ฤกษ์ออกเดินทางมุ่งสู่
เส้นทางสายใหม่เสียที ถ้าคุณเก็บเรื่องนี้
ไว้เป็นความลับได้จะดีมาก

กฎข้อที่ 4 : ความลับ อย่าให้ใครรู้
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กฎข้อที่ 5

ถ้าขี้เกียจจะรวย...ก็ช่วยไม่ ได้
ทุกวันนี้ เราต้องตื่นนอนแต่เช้า แล้วก้มหน้าก้มตาทำ�งานไปตลอดวัน
พอจะเข้านอนก็ยงั ต้องไล่เรียงดูวา่ พรุง่ นีต้ อ้ งทำ�อะไรบ้าง ทุกอย่างนีก้ เ็ พือ่ เงิน
ตัวเดียวครับ เงินที่มันงอกเงยเติบโตได้เหมือนต้นไม้ เราเคยเห็นหลายๆ คน
ที่ร่ำ�รวยเพราะถูกลอตเตอรี ทำ�แจ็กพ็อตแตก หรือได้รับรางวัลใหญ่ นอกจาก
นี้ ยังมีคนทีจ่ ๆู่ ก็รวยกะทันหันเพราะได้รบั มรดกจากญาติทหี่ ายสาบสูญไปนาน
หรือมีคนที่บังเอิญโชคดีมีชื่อเสียงอย่างฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวก็เยอะแยะ
แต่ทงั้ หมดทีก่ ล่าวมานีม้ นั จะไม่เกิดขึน้ กับคุณเลย ซึง่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก ถ้าคุณ
ตั้งเป้าของตัวเองเอาไว้ว่า คุณจะต้องถูกลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่ง แล้วใช้ชีวิต
อย่างฟุ่มเฟือยหรูหราด้วยเงินบนหน้าตักที่คุณมีไปตลอดกาลนาน ก็ไม่ต้อง
ซื้อหนังสือเล่มนี้ ไปอ่านหรอกครับ สู้เก็บเงินไว้ไปซื้อลอตเตอรีดีกว่า แต่ถ้า
เป้าหมายของคุณดูสมจริงขึ้นมาหน่อย ก็อา่ นหนังสือเล่มนี้ต่อไปเถอะ
คนส่วนใหญ่ขเี้ กียจเกินไปทีจ่ ะทำ�ให้ตวั เองรวย แต่ชอบพูดในทำ�นองว่า
อยากรวยใจจะขาด แต่ก็ไม่ท�ำ อะไรเลยสักอย่าง อย่างดีกแ็ ค่ซอื้ ลอตเตอรีเพือ่
แสดงถึงความตั้งใจแบบไร้สาระว่าฉันก็อยากจะรวยกับเขาเหมือนกัน แต่
งานการอื่นก็ไม่ได้ทำ�เป็นเรื่องเป็นราว คนพวกนี้ ไม่ได้คิดจะทุ่มเททำ�งานหนัก
หรือใช้ความพยายามอย่างจริงจังที่จะทำ�สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเอาเลย
และสำ�หรับคนส่วนใหญ่ (ซึ่งไม่ใช่คุณ) ก็มักจะคิดว่าการหิวกระหาย
ความรวยนัน้ เป็นสิง่ เลวร้ายคล้ายโดนปีศาจความโลภเข้าสิง (ดูกฎข้อที่ 7) แต่
ขอถามหน่อยว่า มันไม่ถูกต้องหรือที่คุณจะทำ�งานหนักเพื่อให้ได้เงินมา มัน
ไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าหรอกหรือ เรื่องนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะ
ไม่มีใครอยากลำ�บากทำ�งานหรอก อยากจะนั่งสบายๆ แล้วให้เงินลอย
มาอยู่ตรงหน้า ได้เงินแบบฟลุ๊กๆ แบบบังเอิญ แบบโชคช่วย หรือรวยแบบไม่
ได้ตั้งใจอะไรทำ�นองนั้น มันก็ดีอยู่หรอกครับ เพราะคุณจะได้ไม่ต้องปาดเหงื่อ
ออกแรงให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ
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ผมคิดว่าคุณควรจะมองหาใครสักคนทีร่ วยพอจะเป็นต้นแบบให้กบั คุณ
ได้ เช่น บิลล์ เกตส์, สตีฟ จอบส์, ริชาร์ด แบรนสัน, อลัน ซูการ์, วอร์เรน
บัฟเฟตต์, ไซมอน โคเวลล์, เจมส์ ไดสัน, ปีเตอร์ เคลล์เนอร์ (ผมพนันเลยว่า
คุณไม่เคยได้ยนิ ชือ่ ของเขาคนนีม้ าก่อน เขาคือมหาเศรษฐีพนั ล้านคนแรกของ
สาธารณรัฐเชก) คุณจะพบว่าบุคคลเหล่านีม้ คี วามเหมือนกันอยูอ่ ย่างหนึง่ ก็คอื
พวกเขาทำ�งานหนักเพื่อให้ได้เงิน แม้พวกเขาแต่ละคนจะทำ�งานในรูปแบบที่
แตกต่างกันไปก็ตาม เช่น ทำ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายสินค้าทัว่ ไป ทำ�ธุรกิจ
แลกเปลี่ยน ทำ�อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผลิตเครื่องดูดฝุ่น ดนตรีป๊อป สถานี
วิทยุ และอื่นๆ เมื่อเทียบกันแล้ว ในหนึ่งวันคนพวกนี้สามารถทำ�ปริมาณงาน
ได้มากกว่าที่พวกเราทำ�ในหนึ่งเดือนเสียอีก
นี่คือเคล็ดลับอันน่ามหัศจรรย์ของความมั่งคั่งร่ำ�รวย มันนอนรอให้คุณ
มาใช้สิทธิ์อยู่ตลอดเวลา (ยังจำ�กฎข้อที่ 1 ได้ ใช่ไหม!) และพวกที่ใช้สิทธิ์ข้อนี้
ก็คือคนที่ตื่นแต่เช้า ทำ�งานหนัก หรือใช้เวลาหลายชั่วโมงขลุกอยู่กับงาน
คุณก็คงอยากได้คนขยันแบบนี้มาร่วมทีมบ้าง ผมคนหนึ่งละที่จะไม่รับ
คนขีเ้ กียจ คนทีก่ นิ แรงคนอืน่ หรือคนทีฉ่ วยโอกาส เข้ามาร่วมทีมอย่างแน่นอน
ผมชอบคนหนักเอาเบาสู้ ทุม่ เท เสียสละ ใส่ใจ มานะพยายาม มีความสุข และ
สนุกที่จะทำ�ให้เงินงอกเงย

คนส่วนใหญ่ขี้เกียจเกินไปที่จะทำ�ให้ตัวเองรวย
แต่ชอบพูดว่าอยากรวย
ทั้งที่ ไม่ได้ลงมือทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

กฎข้อที่ 5 : ถ้าขี้เกียจจะรวย...ก็ช่วยไม่ ได้
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กฎข้อที่ 6

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผมค่อนข้างประหลาดใจมากที่ ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เอาเสียเลย โดย
เฉพาะกับคนจน ผมไม่ได้อคตินะ แต่ผมกำ�ลังจะบอกว่านี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่
คนจนยังจนอยู่ (ผมไม่ได้หมายถึงประชากรทีอ่ ดอยากในประเทศโลกทีส่ าม แต่
หมายถึงคนทั่วไปที่อาจเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านคุณ ซึ่งมีโอกาสในชีวิตมาก
กว่าคนเหล่านัน้ ) มีคนบางประเภททีค่ ร่�ำ ครวญโวยวายว่าตัวเองไม่มโี น่นไม่มนี ี่
โดยหาข้ออ้างแก้ตัวไปต่างๆ นานาว่า ทุกวันนี้พวกเขาก็ทำ�งานหนักจะแย่อยู่
แล้ว แต่อาจจะยังหนักไม่พอหรือไม่ถูกทาง ก็ได้แต่หวังว่าอะไรๆ จะดีขึ้นใน
ไม่ช้า
เดาสิครับว่าเรือ่ งราวจะเป็นอย่างไรต่อ ปัญหาความจนไม่ได้หายไปไหน
เลย แถมยังเลวร้ายมากขึน้ ถ้าชีวติ คุณต้องดิน้ รนและคิดอยูต่ ลอดเวลาว่า จะ
หาเงินมาจากไหนให้ได้มากขึน้ ถ้าไม่ได้มาก ขอสักนิดสักหน่อยก็ยงั ดี หากเรือ่ ง
นี้มันใช่คุณละก็ คุณต้องลุกขึ้นมาทำ�อะไรสักอย่างแล้วละ ผมเห็นใจคุณมาก
นะ ก็เลยคิดจะบอกใบ้เลขเด็ดรางวัลทีห่ นึง่ ให้กบั คุณเดีย๋ วนีเ้ สียเลย เลขทีอ่ อก
คือ “ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ชีวิตก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” (เริ่ม
ประหยัดได้เดี๋ยวนี้ ด้วยการไม่ซื้อลอตเตอรี) ลองคำ�นวณดูเถอะว่า ถ้าคุณซื้อ
ลอตเตอรีไปตลอดทั้งชีวิต คุณจะเสียเงินมากน้อยขนาดไหน แล้วคุณเคยถูก
รางวัลอะไรบ้างหรือเปล่า คุณก็รู้นี่ว่า เงินที่คุณเสียไปมันไม่คุ้มกับรางวัลที่ได้
มา เหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งในท่อระบายน้ำ�อย่างไรอย่างนั้น ถ้าคุณทำ�ตามที่
ผมแนะนำ� รับรองว่าคุณได้มากกว่ารางวัลที่หนึ่งเสียอีก
ใจเย็นๆ นั่งลงเถอะครับ มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าคุณมีความสามารถจะ
ทำ�อะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งร่ำ�รวยให้กับตัวเอง ถ้าคิดได้แล้วก็รีบลงมือ
ทำ� ไม่มีอะไรจะขุดคุณออกมาจากหล่มปัญหาด้านการเงินได้ ถ้าไม่ปฏิวัติตัว
เองอย่างจริงจัง คุณต้องรูว้ า่ เป้าหมายของคุณคืออะไร จะใช้จา่ ยและเก็บออม
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มากน้อยแค่ไหน แล้วจะทำ�อย่างไรจึงจะเดินไปสู่เส้นทางใหม่ที่รุ่งเรืองและ
ร่ำ�รวยมากขึ้น
คุณเอาวิธีนี้ ไปปรับใช้กับเรื่องการเก็บออมได้เลย เช่น ถ้าคุณต้องการ
เก็บเงินให้ได้ 20,000 ปอนด์ ภายในเวลา 5 ปี คุณก็ต้องเก็บเดือนละเป็นพัน
ปอนด์ละครับถึงจะเข้าเป้าเร็วหน่อย แต่คงไม่ใช่เก็บเดือนละ 5 ปอนด์เป็น
แน่แท้ ถ้าคุณต้องการเก็บเงินให้ ได้สักจำ�นวนหนึ่ง คุณต้องกำ�หนดออกมา
อย่างชัดๆ เลยว่าต้องเก็บสัปดาห์ละเท่าไร หรือเดือนละเท่าไร ถ้าทำ�แบบนี้
แล้วเงินไม่งอกเงย ก็อย่าเพิ่งหดหู่ท้อแท้ ลองหาวิธีการที่จะช่วยเก็บออมเงิน
ให้ได้มากขึ้น หรือยืดเวลาการเก็บออมออกไป ก็เท่านั้น!
หากคุณรู้ว่าคุณมีนิสัยไม่ค่อยจะดีในเรื่องการใช้เงิน ก็จงยอมรับอย่าง
หน้าชื่นตาบาน เช่น ถ้าคุณใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ต่ำ�กว่า 100 ปอนด์ โดย
หมดไปกับเรื่องดื่มกิน ซื้อของกระจุกกระจิก ซื้อรองเท้า หรืออื่นๆ อยู่เสมอ ก็
คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเสแสร้งแกล้งทำ�เป็นว่า คุณไม่มีคา่ ใช้จ่ายเหล่านั้น
ในเวลาที่คุณวางแผนการเงิน หากคุณรู้วา่ ต้องกระเหม็ดกระแหม่หรือลำ�บาก
ในการเก็บเงิน ก็ไม่ตอ้ งหลอกตัวเองว่าสามารถโยนเงินเข้าไปเก็บในบัญชีเงิน
ออมได้เดือนละ 100 ปอนด์
ผมรูน้ ะว่าคุณคันปากอยากจะหาเหตุผลหรือปัญหาอุปสรรคมาอ้าง ถ้า
คุณทำ�แบบนั้นเมื่อไรคุณไม่มีทางรวยได้เลย ถ้าตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้าง
ความงอกเงยให้กับเงิน คุณก็ต้องใจแข็งกับอุปสรรคที่มักจะมาชักชวนให้คุณ
ออกไปใช้เงินอยู่เสมอๆ แต่นั่นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องหาวิธีจัดการกับความ
อยากของตัวเอง

ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ
ชีวิตก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กฎข้อที่ 6 : ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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กฎข้อที่ 7

ปรับมุมมองความรวย
มนุษย์เราล้วนเติบโตขึน้ มาท่ามกลางความเชือ่ แปลกๆ โดยเฉพาะเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับเงินทอง ความเชื่อเหล่านี้เราได้รับมาจากวิถีการเลี้ยงดูของพ่อแม่
ขนาดผมเองยังจำ�คำ�พูดของแม่มาจนบัดนี้ แม่ผมพูดว่า “ให้เก็บทุกบาททุก
สตางค์ทหี่ ามาได้” ทุกวันนีผ้ มก็ยงั สงสัยอยูว่ า่ มันจะเป็นไปได้อย่างไร เก็บหมด
แล้วจะใช้อย่างไร แต่บางทีอาจเป็นโชคดีที่ผมเติบโตมากับความเชื่อแปลกๆ
แบบทีแ่ ม่สอน นอกจากผมแล้ว คุณๆ ก็คงได้รบั ความเชือ่ ในเรือ่ งนีแ้ บบฝังหัว
มาไม่น้อยเหมือนกัน เช่น
•• เงินเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งปวง (จริงๆ แล้วความโลภต่าง
หากที่ถือเป็นรากฐานของความชั่วร้าย คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่า)
•• เงินเป็นสิ่งสกปรก
•• เราไม่คู่ควรกับการเป็นคนรวย
•• เงินเพียงอย่างเดียวที่ทำ�ให้คนเกิดความละโมบและไม่ซื่อสัตย์
•• เงินทำ�ให้เกิดการทุจริต
•• เราต้องไม่คยุ โวโอ้อวดเรือ่ งเงิน ต้องไม่บอกให้ ใครรูว้ า่ หาเงินได้มาก
ขนาดไหน มีทรัพย์สนิ มูลค่าเท่าไร หรือใช้จา่ ยไปกับอะไรบ้าง (ยกเว้น
แต่วา่ เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับราคา)
•• เราไม่สามารถจะร่ำ�รวยมีเงินได้ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
•• ถ้ารวยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน
•• ต้องทำ�งานหนักเท่านั้นถึงจะรวย (ดูกฎข้อที่ 5)
•• ความสุขและเงินทองทำ�ให้ขาดกัลยาณมิตร
•• ยิ่งมีเงินมาก ก็โลภมากขึ้นเท่านั้น
•• จนไว้ดีกว่ารวย
•• ถ้าบังเอิญรวยขึ้นมาตอนนี้ มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับชีวิตนัก
หรอก
•• เราไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทคนที่มีสิทธิ์รวย
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ลองดูความเชื่อเหล่านี้แบบผ่านตาเร็วๆ แล้วตรวจดูว่ามีข้อไหนบ้างที่
มันตรงกับความเชื่อของคุณ หรือกระแทกอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้อย่าง
จัง ก็ให้หยิบข้อนั้นมาทำ�เป็นการบ้านต่อ โดยใช้วิธีเดิมๆ คือ จดหัวข้อที่คุณ
เลือกแล้วว่าตรงกับตัวคุณลงไปบนกระดาษหรือสมุดบันทึก อาจเพิม่ เติมหัวข้อ
อื่นๆ ที่ผมไม่ได้เขียนลงไปด้วยก็ได้ตามใจคุณ ทีนี้คุณต้องมาหาคำ�ตอบให้ได้
ว่า เพราะอะไรคุณถึงยังยึดความเชื่อแบบนี้เอาไว้อยู่ มันสมเหตุสมผลหรือ
เปล่า คุณได้ศกึ ษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม หรือแค่ถกู ฝังหัวมาตัง้ แต่
จำ�ความได้ จนบัดนี้ก็ยังสลัดไม่หลุด
ความเชือ่ ไหนทีค่ ณ
ุ ได้ค�ำ ตอบแล้วว่าไม่เข้าท่า ก็จงกำ�จัดมันออกไปโดย
ไม่ตอ้ งกังวลอะไรทัง้ สิน้ คุณต้องดึงตัวเองออกมาจากจุดยืนหรือความเชือ่ เดิมๆ
ที่มันทำ�ให้คุณไม่สามารถสร้างเงินทองและความร่ำ�รวยให้กับชีวิตได้
เมือ่ คุณหาคำ�ตอบให้กบั ความเชือ่ ของตัวเองครบทุกข้อแล้ว ก็ไม่ควรมี
อะไรคาใจอยู่อีก ดังนั้น คุณจะสามารถเขียนความเชื่อใหม่ๆ ลงไปบนหน้า
กระดาษได้แล้ว เช่น
•• เงินเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตดีขึ้นได้
•• ความต้องการเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไร
•• ฉันจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำ�รวย
•• ฉันจะทุ่มเทให้กับการทำ�งานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความร่ำ�รวย
คนรวยจะมีความเชื่อในเรื่องเงินทองหรือความมั่งคั่งแตกต่างจากที่
คนจนมี เพราะพวกเขาได้ทำ�ความเข้าใจกับเรื่องเหล่านั้นอย่างถ่องแท้มานาน
แล้ว ซึ่งถ้าเราทำ�ได้แบบนั้น เราก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำ�รวยแบบ
พวกเขาเหมือนกัน

จงกำ�จัดความเชื่อที่คุณหาคำ�ตอบได้แล้ว
ว่ามันไม่เข้าท่าออกไปให้หมด
กฎข้อที่ 7 : ปรับมุมมองความรวย
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กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

ปดประตู
ใสหนาความจน
(The Rules of Wealth)

เคยสงสัยบ้างไหมครับว่า ทําไมบรรดาเศรษฐีถึงได้มือขึ้นกันนัก หยิบจับอะไรเป็ นเงินเป็ นทอง
ง่ายไปหมด แถมพอได้มา ก็ทําให้ผลิดอกงอกเงยจนหยุ ดไม่อยู ่ แล้วไอ้ท่ีจะรัว่ ไหลไปอยู ่ใน
กระเป๋ าคนอื่นนัน้ ยิ่งไม่มีทาง ส่วนพวกเราน่ะเหรอ ก็มีแค่เรื่อง “จ่าย” นัน่ ละครับที่ “ง่าย” อยู ่
อย่างเดียว
มันคือโชควาสนา ชะตาฟ้าลิขิต หรือเพราะบรรดาเศรษฐีเหล่านัน้ มีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่
เขารู้ แต่เราไม่รู้ แล้วถ้าเราจะเรียนรู้จากเขาบ้าง จะได้หรือเปล่า คําตอบคือ “ได้แน่นอน” ครับ
เพราะมันไม่ได้มอี ะไรซั บซ้อน มันเป็ นแค่กฎแห่งความมัง่ คัง่ แบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็สามารถทําได้
ทัง้ นัน้
กฎเหล่านีจ้ ะช่ วยให้คณ
ุ สร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเดิม ทําให้คณ
ุ ใช้เงินอย่างชาญฉลาด ทัง้
่
่
่
เรืองการลงทุน การเก็บออม และการจับจ่ายในสิงทีมีคุณค่า อันจะสร้างความสุขและส่งเสริม
คุณภาพชี วิตให้ดีขึ้นได้ สุดท้าย จะช่ วยให้คุณรู้สึกว่าได้ใช้เงินอย่าง “คุ้มค่าความรวย”
นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุ ด กฎทองแห่งความสําเร็จของชี วิต ที่ ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้มอบ
ให้กบั คุณ ซึ่ งก็เหมือนกับเล่มอื่นๆ คือ มันกลายเป็ นหนังสือที่สร้างปรากฎการณ์ระดับโลก ด้วย
การติดอันดับขายดีในร้านหนังสือต่างๆ ทัว่ โลก ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะบรรดานักอ่านต่าง
ก็ได้พสิ จู น์แล้วว่า เป็ นหนังสือที่เต็มเปี่ ยมด้วยคําแนะนําอันทรงคุณค่า สามารถทําได้จริง และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ชนิดทันตาเห็น

จิตวิทยาทั่วไป-พัฒนาตนเอง/
ความสำเร็จ

จิตวิทยาทั่วไป-พัฒนาตนเอง/
ความสำเร็จ

ถ้าคุณเป็ นคนหนึ่งที่อยากมีเงินมากขึน้ และมากขึน้ มีฐานะความเป็ นอยู ท่ ่มี นั่ คง มัง่ คัง่ มีความ
สุขอย่างแท้จริงและยัง่ ยืน ก็อย่ารีรอให้เสียเวลาครับ หยิบ “ปิ ดประตูใส่หน้าความจน” มาอ่าน
เสียแต่บัดนี้เลย

