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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�พูดเก�่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�เงิน
ไปทำ�อย่�งอื่นได้เท่�นั้นเอง

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

 1. ซือ้ความปลอดภยั เปน็เงนิกอ้นทีจ่�่ยเพือ่ก�รซือ้บ�้นหรอืทีอ่ยูอ่�ศยัเปน็
ของตวัเอง และเกบ็ไว้ใชจ้�่ยในชวีติประจำ�วนั รวมทัง้เปน็เงนิสำ�รองย�ม
ฉุกเฉิน และเงนิกอ้นใหญ่อกีกอ้นเพือ่ประกนัคว�มสุขสบ�ยของชวีติย�ม
เกษียณ

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

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

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

 6. ซือ้บารม ีเช่น ก�รยอมเปน็ผูบ้ริจ�คเงนิกอ้นใหญ่ 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�ท่ีเร�ต้องก�รทำ�อะไรอย่�งที่
อย�กทำ� ไปไหนก็ได้อย่�งที่อย�กไป เจอใครอย่�งที่อย�กเจอ

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

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

ท้ัง 10 ข้อทีก่ล�่วม�น้ี ดจูะเปน็เหตผุลทีค่รอบคลมุเพยีงพอสำ�หรบัผม
ในก�รใช้จ่�ยเงินทอง และไม่ว่�คุณจะมีนิสัยก�รใช้จ่�ยที่หนักไปท�งข้อใดข้อ
หนึ่งหรือครบหมดทุกข้อก็ต�ม คุณก็ควรรู้วิธีท่ีจะนำ�ตัวเองไปสู่คว�มมั่งคั่ง 
ร่ำ�รวยยิง่ๆ ขึน้ไปดว้ย นัน่คอื คณุตอ้งแยกแยะใหอ้อกว�่ อะไรทีท่ำ�ใหค้นมอีนั
จะกนิต�่งจ�กคนที่ไม่คอ่ยมอีนัจะกนิ 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�งขอ้ทีเ่ป็นคำ�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�่งในชีวติ แมแ้ตจ่ะรบัประกนัคว�มสขุในชวีติกย็งัไมไ่ดด้ว้ย
ซ้ำ�ไป แตก็่คอ่นข�้งจะเปน็ร�กฐ�นสำ�คญัของก�รสร�้งคว�มสขุในชวีติเหมอืน
กัน

เพื่อช่วยให้คุณได้สมหวังกับ 10 เรื่องดังกล่�วในชีวิต ผมจึงนำ�กฎข้อ
สำ�คญัทีส่ดุหล�ยต่อหล�ยข้อม�ใสไ่ว้ในหนงัสอืเลม่นี ้ทกุกฎทีว่�่ลว้นพดูถงึก�ร
สะสมเงิน หรืออะไรอื่นที่เป็นไปในทำ�นองนั้น แต่จะว่�ไป แก่นแท้ของเนื้อห�
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ก็เป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะนำ�คุณไปสู่คว�มสำ�เร็จทั้ง 
10 หัวข้อที่กล่�วม�

แนน่อนครับ คณุผูอ้�่น ผมคงไมผ่กูข�ดว่�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
ผมเริม่ตน้เขียน แถมยงัเพิม่เตมิคำ�แนะนำ�ทีน่่�จะเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้่�นลงไป
ด้วย ผมยอมรบัเลยว�่ 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
เชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของเราอาจจะฉุดร้ังเราออกจากการเป็นคน
ร่ำารวยได ้ถา้ภายในหวัจติหวัใจของเรามคีวามเช่ืออยา่งจรงิจงั (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
แม้กระทั่งคุณจะคิดว�่ตัวเองเป็นใคร เงินก็ไม่ใส่ใจ สำ�หรับเงินแล้ว ทุกๆ วัน
คอืก�รเริม่ตน้ฉ�กใหมข่องชวีติ จงึไมส่ำ�คญัว�่เมือ่ว�นคณุผ�่นอะไรม�บ้�ง วนั
นี้คุณนับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้ง คุณมีสิทธิ์และโอก�สเช่นเดียวกับคนอื่นที่จะ
กอบโกยเงินใสก่ระเป๋�ไดเ้ท�่ท่ีคณุตอ้งก�ร แตส่ิง่ทีจ่ะฉดุรัง้คณุไวก้ค็อื ตวัคณุ
และความเชื่อของคุณในเรื่องเงินเท่านั้น (ดูกฎข้อที่ 7)

คว�มร่ำ�รวยเป็นของคู่โลก ใครห�ได้ม�กเท่�ไรก็รวยม�กเท่�นั้น ไม่มี
อะไรที่จะเข�้ใจได้ง�่ยไปกว่�นี้อีกแล้ว เงินไม่มีท�งรู้เลยว่�ตัวเองอยู่ในมือใคร 
มีคุณสมบัติเช่นไร เป็นคนทะเยอทะย�นหรือไม่ เป็นคนระดับไหน เพร�ะเงิน
ไมม่หีไูม่มีต� ไม่มีประส�ทสัมผสัใดๆ ทัง้สิน้ เงนิไมม่ชีวีติจติใจ ไมรู่ร้อ้นรูห้น�ว 
มหีน�้ทีแ่คใ่หค้นใชง้�น ใช้จ�่ย เก็บออม ลงทนุ ตอ่สูช้ว่งชงิ หลอกลวงตม้ตุน๋ 
และทำ�ง�นแลกม� เงินไมม่อีปุกรณ์แบง่แยกจำ�แนกบคุคลในตวัมนัเอง ดงันัน้ 
เงินจึงไม่รู้หรอกครับว�่ใครมี “บ�รมี” พอที่จะเป็นเจ้�ของเงินหรือไม่

เท่�ที่ผมเฝ้�ดูบรรด�มห�เศรษฐีม�ม�กม�ยหล�ยคน พบว่�ทุกคนมีสิ่ง
หนึง่ทีเ่หมือนกันจนเป็นเรือ่งธรรมด�กว็�่ไดค้อื คนพวกนี้ไมเ่หมอืนคนธรรมด� 
ยกเว้นคนทีป่ฏบัิตติ�มกฎในหนงัสอืเลม่นี ้คนรวยม�จ�กกลุม่คนทีห่ล�กหล�ย 
ซ่ึงพอจะจำ�แนกออกม�ได้เหมอืนกนั คนรวยมตีัง้แตผู่ด้เีก�่จนถงึเศรษฐใีหมไ่ร้
ร�ก ปัญญ�ชนจนถึงคนโง่เง่� คนท่ีสมควรรวยและคนที่ไม่สมควรรวยก็ต�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�มรับรูท้ีถ่กู
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�กพอท่ีจะสร้�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 
ที่จะโกยเงินใส่กระเป�๋ได้เท�่ที่คุณต้องก�ร
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คว�มมั่งคั่งในแบบของคุณ
มีคำ�ถ�มอยู่คำ�ถ�มหนึ่งที่คุณต้องห�คำ�ตอบอย่�งจริงจังให้กับตัวเอง 

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

ผมมีเพือ่นทีร่่ำ�รวยและใจกว�้งมห�ศ�ลอยูค่นหนึง่ เจ�้เพือ่นคนนีบ้อก
กบัผมว่� เข�รูม้�ตัง้น�นแลว้ ตัง้แตเ่ริม่ทำ�ง�นว�่เข�ตอ้งห�ร�ยได้ใหเ้พยีงพอ
โดยไม่ตอ้งไปยุ่งกับเงินทีส่ะสมไว ้(ซึง่กค็อืเงนิออมเพือ่ก�รลงทนุนัน่เอง) หรอื
เงนิดอกเบีย้ทีเ่กิดจ�กก�รลงทุน แตค่ว�มมัง่คัง่ร่ำ�รวยโดยสว่นตวัเข�แลว้ มนั
หม�ยถึง การที่เขายังชีพอยู่บนผลประโยชน์ของผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุน ฟังดูเข�้ท่�เลยทีเดียว!

และปัจจุบัน เพื่อนผมคนนี้ก็ส�ม�รถคำ�นวณได้เลยว่� ในแต่ละชั่วโมง
อัตร�ผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียท่ีเกิดจ�กดอกเบ้ียของเข�นั้นมีมูลค่�เท่�ใด 
ม�กน้อยแค่ไหน ดังนั้น ถ�้ผมออกไปกินมื้อค่ำ�กับเข� เข�ก็ต้องรู้ว่� 1) มูลค�่
ร�ค�อ�ห�รม้ือนัน้เป็นเท�่ไร 2) ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในระหว�่งนัง่กนิมือ้เยน็
เป็นเท�่ไร เข�บอกว่�ตร�บใดที่มูลค่�ของข้อ 2) ม�กกว่�ข้อ 1) แล้ว ตร�บ
นั้นเข�ย่อมมีคว�มสุข

นีค่อืก�รกำ�หนดนยิ�มหรือคว�มหม�ยของคว�มมัง่คัง่ร่ำ�รวย ทีค่ณุอ�จ
คิดว�่มันสงูไปหนอ่ย บ�งทีคณุอ�จไมไ่ดต้อ้งก�รต้ังเป�้ไวส้งูขน�ดนี ้ซึง่กแ็ลว้
แต่คุณ คุณอ�จจะแค่กำ�หนดเป็นตัวเลขจำ�นวนหนึ่งลงไปก็ได้ เพร�ะแต่ไหน
แต่ไรแล้ว ใครๆ ก็ต้องก�รร่ำ�รวยเป็นมห�เศรษฐีกันทั้งนั้น ก�รกำ�หนดตัวเลข
จะทำ�ใหค้ณุเหน็ไดช้ดัเจนว�่คณุไปถึงเป้�หม�ยแล้วหรือยงั 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 



กฎข้อที่ 2 : คว�มมั่งคั่งในแบบของคุณ 21

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�่ยในทกุกรณฉีกุเฉนิทีอ่�จเกิดขึน้กบัคนในครอบครวัหรอืภ�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�ยหรือเปล�่ 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 และถ�้เร�ไม่ห�คำ�ตอบ 

ของเรื่องนี้อย่�งจริงจัง เร�ก็จะไม่มีท�งรู้ได้เลยว่� 
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเร�เอง






