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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง
ขอเวลา 3 นาที
ถ้าคุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ผมก็ขอเดาไว้ก่อนว่า คุณเป็นคนหนึ่ง
ที่มีความคิดในเรื่องความรวย มาคิดตอนนี้ หรือคิดมาก่อนก็ตาม มีหนังสือ
มากมายที่เขียนถึงการช่วยให้คุณเป็นคนรวย ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การเล่นหุ้น
การท�ำธุรกิจเงินล้าน หรือแม้แต่เทคนิคการแทงม้า พนันบอล ก็เคยมีคนเขียน
มาแล้ว แต่หนังสือเล่มนี้ เน้นให้คุณเป็นคนรวยด้วยวิถีทางของคนท�ำงานปกติ
คุณอาจเป็นพ่อค้าแม่ค้า ข้าราชการ หรือเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ที่ด�ำเนินชีวิตแบบสามัญชน ไม่โลดโผน ไม่ท�ำอะไรตื่นเต้นหวือหวา นั่น
แหละ หนังสือเล่มนี้เหมาะส�ำหรับคุณ
ความรวยในหนังสือเล่มนี้ เน้นเรื่องการเก็บออมเป็นหลัก เห็นความ
ส�ำคัญของการเก็บเงิน รูจ้ กั วิธกี ารในการเก็บเงิน กระตุน้ ให้คณ
ุ มองถึงฐานะของ
คุณในระยะยาว คนส่วนใหญ่คิดถึงแต่ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต
ในระยะใกล้ น้อยคนนักที่จะคิดไปถึงวันเวลาที่พ้นวาระการท�ำงานหรือ
วัยเกษียณ เพราะมันไกลเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม วันเวลานัน้ ก็ตอ้ งมาถึงแน่นอน
ปัจจุบันอายุคนเรายืนยาวขึ้น ช่วงวัยเกษียณคุณก็ยังหาความสุขใน
ชีวิตได้อีกนาน แต่นั่นต้องหมายความว่า ในช่วงนั้นคุณต้องเป็นคนมีฐานะ
หรือเป็นคนมีเงิน ถ้าในช่วงนั้นฐานะหรือสภาพคุณค่อนไปทางอนาถาหรือ
อนาถาเต็มตัว อย่างนี้ตายเสียยังดีกว่า อยู่ไปก็ ไลฟ์บอย
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เดวิด บาค คนเขียนหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่นักธุรกิจตัวยง แต่เขาเป็น
นักวางแผนทางการเงินที่ชาญฉลาด หนังสือทุกเล่มที่เขาเขียน การบรรยาย
ทุกแห่งที่เขาไปพูด ช่วยให้คนธรรมดาหากินแบบเราๆ เป็นหมื่นเป็นแสน ได้
พบกับชีวิตบั้นปลายที่มีความสุข สุขกับฐานะทางการเงิน และสุขกับสภาพจิต
ที่ดี
แนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ เดวิด บาค เขียนในหนังสือเล่มนี้ อาจจะ
คล้อยไปทางชาวตะวันตก แต่แนวทางเหล่านั้นยังใช้ได้ดีกับคนไทยและสภาพ
ในปัจจุบัน
ผมในฐานะผู้เรียบเรียง ได้ปรับเปลี่ยนบางส่วน ตลอดจนปรัชญา แนว
ความคิด ให้เข้ากับสภาพของคนไทย รวมทั้งสอดแทรกอารมณ์ขัน เพื่อให้
หนังสือเล่มนี้ “เข้มข้นในหลักวิชา แต่เฮฮาในอารมณ์” หลักการบางอย่าง
อาจจะน�ำมาใช้ตรงๆ ไม่ได้ แต่หวังว่ามันจะจุดประกายความคิดของคุณได้
เริม่ ต้นช้า ก็ใช่วา่ จะรวยไม่ได้ ยิง่ เริม่ ต้นได้ ไว ก็จะยิง่ รวยกันใหญ่ ฟันธง!

สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์

e-mail : somchai.yzk@hotmail.com
facebook : somchai. pithayaudouruek
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บทน�ำ

คุณผู้อ่านครับ เวลาคุณไปเห็นใครเขารวย คุณเคยเกิดความรู้สึก
อย่างนี้บ้างไหม
“อยากรวยว่ะ แต่ถ้าจะเริ่มท�ำอะไรตอนนี้ คงช้าไปซะแล้ว” ผู้เขียน
ก็จะยกมือขึ้นระดับอก แล้วพูดว่า
“ยัง....ยังไม่ช้า ถ้าคิดจะรวย ไม่มีค�ำว่า ช้าไปเสียแล้ว”
ไม่ว่าคุณจะหนุ่มแน่นอายุ 26 ปี หรือพูดอย่างไม่โกหกว่า ตอนนี้
อายุ 62 ปี คุณมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในเส้นทางแห่งความร�่ำรวยกับเขาได้
ผู้เขียนก�ำลังจะบอกคุณถึงโอกาสแห่งความร�่ำรวย โดยไม่มีความ
เสีย่ งต่อการล้มเหลว ไม่มคี วามเสีย่ งติดคุกติดตะราง (เรื่องใหญ่เลยนะเนีย่ )
ผู้เขียนก�ำลังจะบอกคุณว่า คุณจะรวยได้แม้คุณมีรายได้แบบคน
ธรรมดาๆเพียงแค่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรกับรายได้นั้น
และผู้เขียนก�ำลังจะบอกคุณว่า มันมีกลยุทธ์ที่แสนจะธรรมดาที่คุณ
สามารถน�ำไปใช้ แล้วหยิบฉวยเอารายได้เป็นกอบเป็นก�ำ โดยที่งานเก่าคุณ
ก็ยังท�ำอยู่ แล้วท้ายที่สุด คุณก็จะพบว่า เมื่อถึงจุดหนึ่ง การเริ่มช้าของคุณ
จะรวยกว่าตอนคุณเริ่มเร็วแต่เร่งรีบ คุณก็จะเข้ากับสุภาษิตที่ว่า “ช้าๆ ได้
พร้าเล่มงาม” เพียงแต่คุณต้องมีหลักการ มิเช่นนั้นมันจะกลายเป็น “ช้าๆ
พร้าขึ้นสนิม” พร้อมหรือยังที่จะเดินไปกับผู้เขียน
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เมื่อคุณยอมแพ้เมื่อไร ถึงค่อยพูดค�ำว่า
ช้าไปเสียแล้ว
ผมยังจ�ำได้อย่างไม่มีวันลืมในวันแรกที่ได้พบกับผู้หญิงวัยกลางคนคน
หนึ่งที่ชื่อแฮร์ริเอต ผมได้พบเธอพร้อมๆ กับปัญหาของเธอ เธออยู่ในวัยห้าสิบ
กว่าแล้ว เธอมีหนีท้ เี่ ธอนึกไม่ออกว่าจะมีหนทางอย่างไรในการใช้หนี้ให้หมด ทุก
วันนี้ เธอกินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ หวั่นวิตกกับปีศาจแห่งความทุกข์ยาก
ที่เธอรู้ว่า ยืนคอยเธออยู่ในอนาคต
เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม
สิ่งที่ผมแนะน�ำเธอไป
ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเช่นกัน
แฮร์ริเอตเป็นผู้ฟังคนหนึ่งในคราวที่ผมจัดบรรยายเรื่อง “ท้ายที่สุด
คุณก็เป็นเศรษฐี” ที่กรุงวอชิงตันดีซี ทันทีที่ผมกล่าวสรุปตอนท้ายของการ
บรรยาย เธอก็ยกมือ แล้วลุกขึ้นยืน จากนั้นก็พูดด้วยเสียงอันดังว่า “ฉันมี
ค�ำถามที่สำ� คัญที่อยากจะถามคุณ”
ผมรู้ได้ทันทีว่าเธอผู้นี้มีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ในใจ เพราะมันระบายออกมา
ทางใบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ผมพยักหน้า
“เชิญครับ อะไรคือค�ำถามของคุณ”
“คุณเดวิด ฉันชื่อแฮร์รเิ อต อายุ 52 ปี เรื่องราวของชีวติ ทีผ่ า่ นมา ฉันท�ำ
ผิดพลาดมาตลอด ฉันผ่านการหย่าร้างมา 2 ครั้ง ทุกวันนี้ฉันท�ำงานสัปดาห์ละ
45 ชั่วโมง ท�ำทุกวัน และพยายามเก็บเงิน แต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เมื่อ
ปีที่แล้ว ฉันได้ไปหานักวางแผนทางการเงินท่านหนึ่งด้วยค่าจ้าง 500 เหรียญ
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ให้ช่วยวางแผนทางการเงิน สิ่งที่เขาแนะน�ำในแผนการก็คือ ถ้าฉันจะใช้ชีวิต
ได้อย่างพอเพียงภายหลังการเกษียณอายุ 60 ปี ฉันต้องเก็บเงินให้ได้อย่าง
น้อยเดือนละ 2,700 เหรียญ แต่คุณรู้ไหม รายได้ของฉันหลังหักภาษีแล้ว ฉัน
มีเงินเดือนเดือนละ 3,500 เหรียญ เงินเก็บต่อเดือนที่เขาแนะน�ำมา มันน่า
หัวเราะไหมล่ะ แต่หมอนั่นที่ฉันควักเงินให้ไป 500 เหรียญ กลับตอบสั้นๆ กับ
ฉันว่า ผมเสียใจ แต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องท�ำให้ได้ ได้ฟังแล้วฉันอยากเอาหัวไป
กระแทกกับเสาไฟ”
แฮร์ริเอตถอนหายใจยาว “ฉันไม่รู้จะท�ำอย่างไรจริงๆ ฉันคงไม่มีปัญญา
จะเก็บเงินตามที่หมอนั่นแนะน�ำแน่ๆ คุณคิดว่าคุณมีข้อแนะน�ำที่ดีกว่านี้ ไหม
ข้อส�ำคัญ ฉันยังมีความหวังเหลืออยู่บ้างไหม”

แน่นอน คุณมีความหวังเหลืออยู่
ผมยืนมองแฮร์ริเอต สายตาผู้คนในห้องนั้นหันไปมองแฮร์ริเอต แล้ว
หันกลับมามองผม “คุณมีความหวังเหลืออยู่อย่างแน่นอน ผมยืนยัน” ผมชี้มือ
ไปยังแฮร์ริเอต
“แต่ก่อนที่เราจะค้นหาความหวังที่หลงเหลืออยู่ คุณอาจต้องช่วยผม
ให้เข้าใจในสถานภาพของคุณให้มากกว่านี้ คุณไปพบนักวางแผนทางการเงิน
คุณควักไปให้เขา 500 เหรียญ แล้วคุณก็กลับบ้านอย่างคนแทบไม่มีสติ สิ่ง
ที่ผมอยากจะรู้ก็คือ เขาให้คำ� แนะน�ำ เขาให้เอกสารอะไรกับคุณบ้าง และเมื่อ
คุณกลับบ้านไปแล้ว คุณท�ำอะไรบ้าง คุณคิดอะไรบ้างไหมกับข้อแนะน�ำของ
เขา คุณเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง”
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“เดวิด ฉันไม่ได้ท�ำอะไรเลย”
ผมเห็นเธอยืนนิ่ง แล้วก็ส่ายศีรษะช้าๆ แฮร์ริเอตบอกกับผมว่า เธอได้
ไปพบนักวางแผนทางการเงินคนนั้นเกือบปีแล้ว เธอผิดหวังกับค�ำแนะน�ำนั้น
เธอหวั่นไหวกับค�ำแนะน�ำนั้น เกิดความรู้สึกท้อแท้ เอกสารที่ได้มาเธอก็เก็บไว้
ในลิ้นชัก เธอยอมรับว่าไม่ได้ท�ำอะไรสักอย่าง ได้แต่นั่งก่งก๊งอยูห่ น้ากระจก วัน
นี้เบื่อๆ ก็เลยเดินเข้ามาฟังผมบรรยาย และคิดว่าคงได้ฟังอะไรที่เคยได้ฟังมา
แล้ว มันก็คงงั้นๆ แหละ (น่าปล่อยให้เฉาตาย)

งานนี้ ไม่ใช่วิ่ง 100 เมตร แต่เป็นวิ่งมาราทอน
ผมไม่แปลกใจเลยที่แฮร์ริเอตมีสภาพเช่นนั้น การไม่ได้ท�ำอะไรเลยคือ
ความหมดอาลัยตายอยาก ผมบอกกับเธอว่า
“คุณแฮร์ริเอต งานที่ผมจะแนะน�ำคุณ เหมือนเป็นการวิ่งมาราทอน
แต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้วิ่งเลยแม้แต่ก้าวเดียว คุณรู้ไหม คนที่ต้องวิ่งระยะทาง
42 ไมล์อย่างนั้น เขาเริ่มต้นกันอย่างไร เขาไม่ได้ออกวิ่งเลย เขาเริ่มต้นจาก
การวิ่งจ๊อกกิ้งวันละสี่ถึงห้าช่วงตึก แล้วเพิ่มเป็นครึ่งไมล์ หนึ่งไมล์ จากนั้นก็
เป็นสองสามไมล์ บางคนไม่ได้เริ่มจากการวิ่งจ๊อกกิ้งด้วยซ�้ำ เอาแค่เดินเร็วๆ
ก็พอ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน เขาจะพบว่า การวิ่งให้ถึง 42 ไมล์นั้น
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้”
ผมมองไปทั่วห้องประชุม ดูเหมือนทุกคนกางใบหูออกเพื่อที่จะฟังต่อ
“นักวิ่งมาราทอนทุกคนไม่มีใครเริ่มต้นวันแรกด้วยการวิ่ง 20 ไมล์ นักกีฬา
ทุกคนต้องอบอุ่นร่างกายก่อนลงแข่ง และก่อนจะแข่ง เขาต้องเรียนรู้ทักษะ
การวิ่งระยะทางไกล เขาต้องฝึกซ้อม ความสามารถของเขาจะเริ่มจากน้อยๆ
จนมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนการเก็บเงินของคุณไงแฮร์ริเอต.
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“คุณจะเริ่มจากการที่ไม่เคยเก็บเงินเลย มาเก็บเดือนละ 2,700 เหรียญ
เหมือนไม่เคยวิ่งมาก่อน แล้วมาลงวิ่งมาราทอน ตายครับคุณ”

คุณเก็บเงินวันละ 10 เหรียญได้ไหม
แล้วผมก็มองหน้าเศร้าๆ ของแฮร์ริเอต “แฮร์ริเอต คุณเก็บเงินให้ได้
วันละ 10 เหรียญ คุณท�ำได้ไหม”
แฮร์ริเอตนิ่งนิดหนึ่งแล้วตอบว่า
“มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่...”
ผมยกมือก่อนที่เธอจะขยับปากพูดต่อไป
“แฮร์ริเอต คุณคิดว่าคุณอายุ 25 หรือไง คุณก�ำลังจะเริ่มต้นท�ำเมื่อ
อายุ 52 แล้ว คุณควรจะเลือกค�ำตอบที่ว่า คิดว่าท�ำได้ หรือต้องท�ำได้”
แฮร์ริเอตยิ้มแบบไม่มีความชื้น (คือยิ้มแห้งๆ)
“ฉันต้องท�ำได้ เก็บเงินวันละ 10 เหรียญ ไม่ใช่เรื่องยากอะไร”
“เยี่ยม...” ผมดีดนิ้วให้
“นั่นหมายถึงปีละ 3,650 เหรียญ แล้วสามีคุณล่ะ คุณสามารถท�ำให้
พ่อบ้านของคุณเก็บเงินให้ได้วันละ 10 เหรียญด้วยได้ไหม”
“เอาล่ะ คุณเดวิด นี่ไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่เป็นเรื่องของคนอื่น...” มี
เสียงหัวเราะในห้องประชุม “แต่ฉันคิดว่าฉันท�ำได้ ส่วนสามีของฉัน บิลล์
ฉันคิดว่าฉันเอาอยู่” มีเสียงหัวเราะดังครืน
“แจ๋วเลย คราวนี้ก็เป็น 7,300 เหรียญต่อปี”
ผมเดินไปที่บอร์ด หันไปพูดว่า
บทน�ำ | 13

“ผมอยากให้คุณท�ำจนเคยชิน ไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์ ไม่ต้องท�ำแผน
งบประมาณ แต่เงินเก็บของคุณ ไม่ได้ ใส่ตุ่มเอาไปฝังดิน แต่กระจายในการ
ลงทุนที่มั่นคง และให้อัตราผลประโยชน์ที่ต่อเนื่อง ลองดูใน 20 ปีข้างหน้า
ในวันที่คุณต้องใช้ชีวิตพักผ่อนอย่างแท้จริงแล้ว”
10 เหรียญต่อวัน
เก็บทั้งสามีทั้งภรรยาก็เป็น 20 เหรียญต่อวัน หรือ
7,300 เหรียญต่อปี

ผมหันไปมองแฮร์ริเอต “ผมบอกแล้วว่า เงินเก็บคุณไม่ได้ ใส่ตุ่มฝังดิน
ผมสามารถแนะน�ำคุณให้ฝากเงินไว้ ในที่ที่เงินคุณสามารถงอกเงยออกมาได้ปี
ละ 10 เปอร์เซ็นต์ เงินนี้คุณเก็บเพื่ออนาคตคุณ เมื่อถึง 20 ปีข้างหน้า เงินที่
แต่ละคนเจียดออกมา 10 เหรียญ จะเป็นเงินกองแค่ไหน ดูนี่”
ผมมีตัวเลขอยู่ในใจแล้ว ผมเขียนลงไปในไวท์บอร์ด
461,947 เหรียญ (ใน 20 ปี)

เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก
ผมวางปากกาลง หันไปมองแฮร์ริเอตที่ยืนมองดูตัวเลขบนบอร์ด ท�ำ
ปากพะงาบๆ
ผมได้ถามแฮร์ริเอตว่า เธอและสามีท�ำงานในบริษัทที่มีแผนงานหรือ
กองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือไม่ แฮร์รเิ อตหยุดคิดนิดหนึง่ เหมือนนึกไม่ออก
ว่า บริษัทให้อะไรกับพนักงานบ้าง
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แล้วเธอก็บอกว่า บริษัทมีการตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้พนักงานระดับ
ล่างส่งเงินเข้าเก็บทุกเดือน โดยบริษัทจะเพิ่มเงินให้ 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่
พนักงานฝากเก็บ
“โอ้ ดีทีเดียว ถ้างั้นผมขอลบตัวเลขเก่าบนบอร์ดทิ้ง”
แล้วผมก็หันไปเขียนตัวเลขใหม่บนบอร์ด
20 เหรียญต่อวัน + 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เพิ่ม =
30 เหรียญต่อวัน 365 = 10,950 เหรียญต่อปี

“เอาล่ะ ผมค�ำนวณโดยใช้วิธีเดิม แต่ใช้ตัวเลข 10,950 แทน 7,300”
ผมเขียนตัวเลขลงบนบอร์ดอย่างช้าๆ
692,924 เหรียญ (ใน 20 ปี)

แฮร์ริเอตจ้องมองตัวเลขบนบอร์ดเขม็ง เหมือนไม่เชื่อใจ ผมท�ำมือ
เป็นสัญลักษณ์ OK
แฮร์ริเอตพูดออกมาด้วยเสียงอันดังว่า
“บ้าจริง ท�ำไมนายเบื๊อกที่ฉันเอาเงินไปจ่ายให้ไม่อธิบายอย่างนี้ ฉัน
บื้อใบ้มาทั้งปี เสียเวลาจริงๆ”
แฮร์ริเอตพูดด้วยเสียงอ่อนล้ากับผมว่า
“คุณเดวิด ฉันเสียเวลามาหลายปี เรื่องง่ายๆ อย่างนี้น่าจะมีคนแนะน�ำ
มาตั้งนานแล้ว ไม่ใช่ตอนนี้ ตอนที่ฉันมีอายุ 52 ปี”
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ผมพยักหน้า แล้วพูดว่า “ต่อให้อายุ 60 ปี คุณก็ยังไม่สาย ว่าแต่ว่า
ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะท�ำอะไรสักอย่างหรือยัง”
แฮร์ริเอตยืนนิ่งครู่หนึ่ง แล้วก็ชูกำ� ปั้นขึ้น
“แน่นอน ฉันพร้อมแล้ว” มีเสียงปรบมือกราวใหญ่ในห้องประชุม

ตัวอย่างหนึ่งในรายการทอล์กโชว์ของ
โอปราห์ วินฟรีย์
ผมขอย้อนไปในเดือนมกราคม ปี 2004 ที่เมืองชิคาโก ในรายการ
ทีวีของนักจัดรายการชื่อดัง โอปราห์ วินฟรีย์ ผมได้รับเชิญในรายการนี้เพื่อ
แนะน�ำหนังสือ The Automatic Millionaire (เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ) เธอ
ได้ชูสมุดฝากธนาคารซึ่งมีตัวเลขกว่า 1.60 ล้านเหรียญ พิธีกรกล่าวว่า สมุด
ฝากเล่มนี้เป็นของสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าในเวลานี้ แล้วพิธีกร
ก็เอ่ยปากเชิญ สักครู่หนึ่ง สุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าริมๆ เวทีก็ลุก
ขึ้น เดินอย่างกระฉับกระเฉงมาที่เวที พิธีกรได้แนะน�ำว่า สุภาพสตรีท่านนี้คือ
คุณลินน์ ฮาร์ดลีย์ อายุของเธอเลยเลข 6 แล้ว คุณลินน์ได้เคยเข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ Smart Women Finish Rich ที่ผมจัดเมื่อตอนที่เธออายุเพิ่งจะ 50 ปี
เธอเคยได้รับค�ำปรึกษาจากผมและรับแผนงานของผมไปด�ำเนินการ สิบปีต่อ
มาเธอคือเจ้าของสมุดฝากหนึ่งในหลายเล่มที่พิธีกรน�ำมาโชว์วันนี้ ณ เวลานี้
เธอคือผู้เกษียณที่เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ในตอนที่พบกันนั้น คุณลินน์ไม่ใช่คนจน แต่ก็ ไม่เคยคิดถึงอนาคตว่า
เธอจะเป็นคนมีฐานะหรือไม่
“คุณลินน์...” ผมเคยพูดกับเธออย่างนี้
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“เท่าทีเ่ ป็นอยูเ่ วลานี้ ผมเชื่อแน่วา่ คุณไม่อดตาย และตอนทีค่ ณ
ุ เกษียณ
คุณได้สนุกสนานกับการเที่ยวสวนสัตว์หรือสวนดอกไม้ แต่คุณจะไม่มีโอกาส
ได้ท่องเที่ยวทั่วยุโรป คุณจะไม่มีโอกาสได้นั่งชมทะเลบนเรือส�ำราญที่ล่องไป
ในทะเลแอตแลนติก ถ้าคุณต้องการจบลงอย่างคนมีฐานะ คุณต้องมีแผน
การอะไรสักอย่าง.
“ผมได้ ให้ความมั่นใจกับเธอว่า แผนงานที่จะให้ท�ำนั้นไม่มีอะไรซับซ้อน
ยุ่งยาก เพราะไม่ใช่แผนธุรกิจร้อยล้าน ทุกอย่างใช้แค่สามัญส�ำนึก เพียงแต่
เธอต้องน�ำค�ำแนะน�ำไปประยุกต์ ใช้ ให้เข้ากับสภาพของตัวเอง และข้อส�ำคัญ
อย่าเพียงแค่รับปาก แต่ต้องรับท�ำ ผมแนะน�ำทาง ส่วนคุณวางแผนการเดิน
ทาง แล้วเดินไปเอง” ตอนนั้นคุณลินน์นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ครู่หนึ่งก็ชูสอง
นิ้วขึ้น แล้วพูดอย่างขึงขังว่า “ว่ามาเลยคุณเดวิด จะให้ฉันท�ำอะไร”
ไม่ถึง 10 ปี ลินน์ ฮาร์ดลี่ย์ ก็เกษียณก่อนก�ำหนด เธอมีเงินเก็บพอที่
จะคุยได้ว่า ยกเว้นดาวกับเดือน เธออยากซื้ออะไร เธอก็ซื้อได้ เธออยากท�ำ
อะไร เธอก็ท�ำได้ และเธอได้ประจักษ์แล้วว่า ไม่มีอะไรยากเลยในแผนงานที่
ผมแนะน�ำให้ เธอพูดติดตลกว่า ยากทีส่ ดุ ก็คอื ตอนแรกทีต่ ดั สินใจว่าจะเชื่อผม
ดีหรือไม่ ชีวติ ในวัยเกษียณทีด่ ขี นาดนัน้ บอกตรงๆ ว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลย
ไม่มีค�ำว่าสายเลยในชีวิตคนเรา แม้แต่ตอนใกล้ตาย

ครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกัน
มีความรู้สึกว่าช้าไปแล้วเรา
หนังสือเล่มหนึ่งของผมชื่อ Finish Rich Workbook ซึ่งมียอดพิมพ์
5 ล้านเล่ม ได้รับการแปลมากกว่า 15 ภาษา ผมได้กล่าวไว้ ในหนังสือเล่มนี้ว่า
คนส่วนใหญ่ (และก็ใหญ่มากด้วย) ไม่ค่อยนึกถึงอนาคตไกลถึงวัยเกษียณ
มาคิดอีกทีวัยก็ล่วงเลยมาเยอะแล้ว ถึงตอนนั้น ทุกคนจะคิดว่า มาคิดตอนนี้
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มันก็สายไปเสียแล้ว ยิ่งคิดว่าสายมันก็ยิ่งท้อใจ ถอดใจ ความฝันอะไรดีๆ
เมื่อตอนหนุ่มๆ ก็คงเป็นแค่ความฝัน ชีวิตเลยปล่อยเลยตามเลย แก่แล้ว
ขอให้มีกินได้สามมื้อก็ดีแล้ว
ด้วยความรู้สึกข้อนี้ ในฤดูร้อนปี 2004 ผมได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย
เทมเปิล ในการจัดโครงการส�ำรวจความคิดเห็นของชีวิตในวัยเกษียณ ชื่อ
โครงการ Finish Rich Annual Survey ซึ่งมีการจัดตั้งคณะท�ำงานของ
มหาวิทยาลัย เริ่มด�ำเนินการในเดือนมิถุนายน ปี 2004 กลุ่มผู้รับการส�ำรวจ
ราว 1,500 คน ในกลุ่มคนท�ำงานที่มีอายุระหว่าง 21 – 69 ปี

ผลการส�ำรวจ
ถ้าคุณเกิดอาการวิตกจริตว่า ชีวติ คุณเริม่ ช้าไปเสียแล้วในการสร้างฐานะ
ให้เป็นผู้มีอันจะกินในช่วงชีวิตบั้นปลาย ผมก็ขอบอกว่า อาการนี้คุณไม่ได้เกิด
คนเดียว แต่มีชาวอเมริกันกว่าครึ่งที่มีอาการเช่นนั้น ผลการส�ำรวจพบว่า 56
เปอร์เซ็นต์เพิ่งจะมาคิดเก็บเงินเพื่อใช้ตอนแก่เมื่ออายุมากแล้ว คืออายุ 40 ปี
ขึ้นไป (มิน่า ชาวอเมริกันถึงชอบคุยว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ 40)
เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์บอกว่า เขาคงต้องหยุดท�ำงานเมื่ออายุ 70 ปี (คือคิด
มาเก็บเงินเมื่อตอนอายุมากแล้ว) ทีน่ า่ สนใจก็คอื ผูร้ บั การส�ำรวจ 15 เปอร์เซ็นต์
บอกว่า เขาคงไม่มีวันเกษียณอายุ (คือท�ำงานจนหมดแรงแก่ตายนั่นแหละ)
ในส่วนของเงินออม กว่าครึ่งหนึ่งของผู้รับการส�ำรวจมีเงินออมน้อย
กว่า 10,000 เหรียญ
35 เปอร์เซ็นต์มีเงินออมน้อยกว่า 1,000 เหรียญ (น้อยมาก) ที่สำ� คัญ
ตัวเลข 70 เปอร์เซ็นต์มีหนี้บัตรเครดิตอย่างน้อย 5,000 เหรียญ และก�ำลัง
ทวีตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆ (คือเงินไหลเข้าบัญชีหนี้มากกว่าไหลออก) ข้อส�ำคัญ
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(อีกแล้ว) 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้รับการส�ำรวจบอกว่า มีชีวิตท�ำงานไปวันๆ หา
ได้เท่าไรก็ใช้ไปเท่านั้น (เป็นพวกหาเช้ากินค�่ำ หรือไม่ก็หากลางคืนไปกินเกือบ
เที่ยง เพราะตื่นสายอยู่แล้ว)
ท�ำไมผู้คนส่วนใหญ่จึงมีหนี้ก้อนโต มีเงินเก็บก้อนเล็ก ความเห็นของ
ผู้รับการส�ำรวจบอกว่า เขาเองก็พยายามที่จะเก็บเงินอย่างสม�่ำเสมอ แต่ก็
คล้ายเครื่องจักร (บุโรทั่ง) ที่มักสะดุด เดินบ้าง หยุดบ้าง (บางเครื่องไม่เท่าไร
ก็พงั เลย) ส่วนใหญ่จะพูดถึงภาระรอบข้างทีห่ นักมาก ไหนจะพ่อแม่ ลูกและเมีย
(บางคนเมียหนึ่งลูกสอง บางคนเมียสอง ลูกหนึ่ง) รายได้ก็ ไม่ใช่จะมากมาย
กว่าจะมีช่องทางเก็บเงินของตัวเองก็รู้สึกว่ามันจะช้าเกินไปเสียแล้ว คุณเอง
ก็บ่นเหมือนคนเหล่านี้บ้างไหม

ไม่ว่าคุณจะแก้ตัวสารพัด บอกกันชัดๆ
“ไม่มีค�ำว่าสาย”
โปรดฟังอีกครั้ง “ไม่มีค�ำว่าสายส�ำหรับคุณ” เพราะสิ่งที่คุณจะท�ำ มัน
ก็เป็นเรื่องง่ายๆ บางทีคุณก็รู้มาแล้ว ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องเสียเวลา
ฝึกฝน ตัวแปรสามตัวที่คุณควรรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็คือ การใช้จ่าย การ
เก็บออม และรายได้ แค่คุณใช้จ่ายน้อยลง เก็บออมมากขึ้น คุณก็สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้แล้ว ยิง่ คุณสามารถท�ำตัวแปรทีส่ ามคือรายได้ ให้มากขึน้ ด้วย
คุณจะทะลุเป้าไปอีกสามโยชน์
“พูดง่ายแต่ท�ำยากนะ” คุณคงบ่นเบาๆ แต่ผมได้ยิน ขอย�้ำอีกครั้งว่า
สิ่งที่คุณต้องท�ำ ไม่ยากส�ำหรับคุณ แต่คุณต้องให้เครดิตตัวคุณเองก่อนว่า
“ฉันท�ำได้”
ผมได้เห็นคนเป็นจ�ำนวนมากท�ำมาแล้ว เห็นเองเลย ไม่ได้ฟังเขาเล่า
และผมก็มั่นใจว่า คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ทำ� ได้
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ปรัชญาแห่ง “เริ่มต้นช้าแล้วรวยตอนจบ”
ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะแนะน�ำว่า ท�ำอย่างไรจึงจะแปรเปลีย่ น “จินตนาการ”
ให้กลายเป็น “เจตนารมณ์” ตัดโซ่ตรวนที่พันธนาการคุณให้เป็นทาสทางการ
เงิน ข้อส�ำคัญ ต้องท�ำในสิ่งที่เป็นการชดเชยเวลาในฐานะที่คุณเริ่มต้นช้าไป
ปรัชญาของ “เริ่มต้นช้า แต่รวยได้” มีดังนี้
•• ไม่มีคำ� ว่าสายที่จะรวยกับเขาบ้าง ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้
•• แม้คุณจะถูกฝังลึกอยู่ในอุโมงค์แห่งหนี้สิน มองไปไกลๆ ก็ยังเห็น

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

•• ไม่จ�ำเป็นต้องคิดการใหญ่เพื่อหาเงินได้มากๆ
•• หุ้นเป็นหนทางหนึ่งที่คุณจะเก็บเงินได้มากและเร็ว แต่ต้องเล่นหุ้น

เพื่อการออมเงิน

•• เก็บออมเงินด้วยอสังหาริมทรัพย์ สิ่งแรกที่ต้องท�ำคือ มีบ้านเป็นของ

ตัวเอง

•• คุณก�ำลังสร้างทางสายใหม่คขู่ นานไปกับทางสายเก่า นัน่ คือ คุณก็ยงั

ท�ำงานเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมในเรื่องใหม่ๆ

•• ใช้จ่ายน้อยลง เก็บเงินมากขึ้น ท�ำงานมากขึ้น แต่คุณภาพชีวิตต้อง

ไม่ถดถอย

•• จินตนาการเหมือนไฟที่ปลายไม้ขีด มันจะค่อยๆ ดับลง รีบต่อเข้ากับ

กองฟืนหรือหัวไส้ตะเกียง นัน่ คือ ท�ำ จินตนาการ ให้เป็น เจตนารมณ์
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ขยายจุดเล็กๆ ให้เป็นวงใหญ่ๆ
ลองดูจุดเหล่านี้แล้วมาขยายความกัน
•• แปลงหนี้สินให้กลายเป็นทรัพย์สิน
•• มองวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้เป็นช่องทางหาเงิน
•• ธุรกิจระดับครอบครัว แต่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ
•• คิดบวก ฝันบวก แล้วท�ำความฝันให้กลายเป็นจริง

นอกจากนี้ ผมยังมีตัวอย่างของผู้ที่ “เริ่มช้า แต่ก็รวยได้” มาน�ำเสนอ
เป็นโหลๆ (แต่ก็ ไม่มากถึงกับเป็นกุรุส) ว่าเขาเหล่านั้นท�ำได้อย่างไร ถ้าเขา
เหล่านั้นท�ำได้ คุณก็ท�ำได้

คัมภีร์ ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้
แต่ท�ำตามคัมภีร์ เปลี่ยนชีวิตคุณได้
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ภาค ใน 5 สถานะทางการเงินที่คุณจะ
พิจารณาเปรียบเทียบกับตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอ่านทั้งเล่ม หรืออ่านเฉพาะภาค
ใดภาคหนึ่ง ผมก็ขอยืนยันว่า ถ้าคุณได้ทำ� ในสิ่งที่เรียนรู้ ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่
หนังสือเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ได้ คุณเองเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตคุณตามที่คุณ
เรียนรู้จากหนังสือ มีหนังสือในโลกนี้นับร้อยนับพันล้านเล่ม ถ้าคุณหยิบ
หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน หมายความว่า คุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณ คุณอาจจะ
อ่านหนังสือเล่มนี้จบภายใน 2 ชั่วโมง, 2 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน (หรือไม่
จบ เพราะคุณไม่อ่าน) แต่เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะพบว่า จินตนาการของคุณ
ขยายออกไปได้อีกกว้างไกล เหมือนเปิดหลังคากะโหลก ฉันใดก็ฉันนั้น
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เป่านกหวีดเริ่มแล้ว (ไม่ใช่เป่านกหวีดไล่แล้ว)
ผมเชื่อแน่ว่าเมื่อคุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน หลังจากรู้ทิศทาง
ของหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง คุณมี
อะไรดีๆ อยู่ภายในตัวของคุณแน่นอน เหมือนมีเชื้อเพลิงอยู่ในตัวคุณ ผม
ก�ำลังจะจุดไฟเผาเชื้อเพลิงให้คุณ (ไม่ได้เผาตัวคุณ)
คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเงินล้วนๆ ใช่ ธนบัตรลอย
ฟ่องอยู่เหนือหม้อน�ำ้ ใบนี้ แต่ถ้าคุณล้วงลึกลงไป ยังมีสิ่งดีๆ ที่มีคุณค่าอยู่ข้าง
ใต้ จากประสบการณ์ยาวนานของผม คนที่ทำ� งานใหม่ๆ ภาพที่คุณอยากเห็น
ก็คือเงิน (เป็นปึกๆ ได้ยิ่งดี) นี่ไง หม้อน�้ำใบนี้มีธนบัตรลอยฟ่องอยู่เต็มหน้า
แต่เมื่อคุณได้เงินแล้ว ยังมีสิ่งดีๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินที่คุณต้องคิด ล้วงให้ลึกลงไป
อีกในหม้อใบนี้ ผมเตรียมไว้ ให้คุณแล้ว เอาละ นกหวีดถูกเป่าแล้ว
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ภาคที่ 1

ได้เวลา
ที่คุณต้องท�ำแล้ว

ภาคที่ 1 ได้เวลาที่คุณต้องท�ำแล้ว | 23

บทที่ 1

ยิ่งเริ่มช้า
ยิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเร็ว

ผมเคยพบผู้คนเป็นจ�ำนวนมาก ที่ซึ่งได้พูดคุยกัน และมักจะบ่นกับผมว่า
“ฉันควรจะคิดเก็บออมตั้งแต่อายุยังน้อยกว่านี้”

ชีวิตเหมือนลูกบอลที่ถูกขว้างออกไปด้วยวิถีโค้ง
มีคนเป็นจ�ำนวนมากเมื่ออายุมากขึ้น เขาเริ่มหวั่นวิตกว่า เขาคงจะเป็น
ซ�ำเหมาในชีวิตบั้นปลาย เพราะไม่ได้เก็บเงินเก็บทองไว้เลย เขาไม่ได้คิดที่จะ
เก็บตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว เรื่องนี้ผมเข้าใจความรู้สึกเขาดี และขอบอกว่า
คนเป็นจ�ำนวนมากเป็นอย่างนั้น พวกเขาไม่ได้เป็นคนเกียจคร้าน ไม่ได้เป็นคน
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ที่คิดอะไรสั้นๆ หรือขาดความรับผิดชอบต่อตัวเอง ผมขอบอกว่า ชีวิตนั้นไม่ใช่
ลูกบอลทีถ่ กู โยนขึน้ ไปตรงๆ ทีจ่ ะทะยานขึน้ ไปพรวดเดียวสูจ่ ดุ สูงสุด แต่มนั เป็น
ลูกบอลที่ถูกขว้างออกไปด้วยวิถีโค้ง มันจะไปสูงสุดไกลแค่ไหนไม่รู้ โค้งแค่
ไหนก็ ไม่รู้ และจะไปตกที่ไหนก็ ไม่แน่เหมือนกัน
ในวัยหนุ่มสาว เขาเหล่านั้นประสบปัญหาหรืออยู่ในสภาวการณ์ที่แตก
ต่างกันออกไป เขามีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว (พ่อ แม่ หรือน้อง)
ชีวิตครอบครัวสะดุด ภรรยาขอหย่า สามีขอทิ้ง (ส่วนมากไม่ได้ขอ ก็ทิ้งกัน
ดื้อๆ อย่างนั้นแหละ) บางคนก็ขาดความรู้ความเข้าใจ บางคนก็หมดความคิด
(คือสิ้นคิด) อะไรๆ และอะไรๆ สารพัด แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ณ เวลานี้ คุณ
ไม่ต้องกลับไปคิดอีกแล้ว อะไรที่มันเกิดไปแล้วก็คือเกิดไปแล้ว คุณกลับไปใน
อดีตเพื่อไปขอท�ำใหม่ไม่ได้แน่นอน (อย่าไปหวังกับไทม์แมชชีนของโดเรมอน)
เส้นทางชีวิตเหมือนซื้อตั๋วรถไฟเที่ยวเดียว สถานีที่ผ่านก็คือผ่านไปเลย
มุ่งหวังก็คือสถานีหน้าเท่านั้น
คุณคงได้ยินหลายคนพูดว่า
“ถ้าเมื่อก่อนฉันรู้ว่าต้องท�ำอย่างนี้ ฉันท�ำไปนานแล้ว”
ใช่สิ เพราะเมื่อก่อนคุณไม่รู้ แต่ตอนนี้คุณรู้ คุณก็ท�ำสิ แล้วนั่นแหละ
เราก็จะได้ยินว่า ท�ำตอนนี้มันก็สายไปเสียแล้ว ผมก็จะตอกย�้ำอีกทีด้วยความ
รู้สึกโมโหนิดๆ ว่า
ไม่มีคำ� ว่าสายแน่นอน
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อย่าให้ความผิดพลาดที่แล้วมา
มาเป็นภูผาที่ขวางกั้นคุณ
ถ้าคุณคิดว่าคุณเริ่มอะไรช้าไป เป็นเพราะว่าความผิดพลาดในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งในอดีต แล้วความผิดพลาดนั้นก็ยังตามมาหลอกหลอนจนคุณหมด
สภาพ ถ้าอย่างนั้น หยุดคิดไปเลย สิ่งที่มาหลอกหลอนคุณนั้นเหมือนเงาปีศาจ
ที่มีดวงไฟแห่งความคิดส่องให้มันปรากฏออกมา หยุดคิดถึงมันเหมือนปิด
สวิตช์ดวงไฟ เงาร้ายนั้นก็จะหายไปในทันที ความผิดพลาดในอดีตเราทุกคน
มีทั้งนั้น ผมก็มี ถ้าอดีตยังยึดคุณไว้ คุณก็ ไปไม่ถึงอนาคต จงจ�ำไว้เลยว่า ถ้า
อดีตเป็นภาระที่เหมือนกระสอบทราย และคุณแบกมันไว้ คุณจะไปถึงอนาคต
ด้วยความยากล�ำบาก โยนมันทิ้งไปซะ

คิดใหม่ ท�ำใหม่
เป็นธรรมชาติของคนเรา ทีม่ กั จะท�ำอะไรด้วยความเคยชิน กิจวัตรประจ�ำ
วันของคุณก็คือ สิ่งที่คุณท�ำด้วยความเคยชิน นั่นไม่ใช่ประเด็น สิ่งที่สำ� คัญก็
คือ การปฏิบตั ภิ ารกิจของคุณ คุณก็ทำ� ด้วยความเคยชิน คุณหวังความก้าวหน้า
คุณต้องการแก้ปญ
ั หา คุณก็ตงั้ หน้าตัง้ ตาท�ำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ เคยท�ำมาตลอด (เพราะ
ความเคยชิน) คุณท�ำในเรื่องเก่าๆ เรื่องเดิมๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า โดยหวังว่าจะได้
รับผลใหม่ๆ ฮ่าๆๆ ผมขอหัวเราะสักหน่อยเถอะ
คุณอาจจะเคยนั่งมองแมลงวันตัวหนึ่งที่พยายามจะบินผ่านหน้าต่าง
ออกไป มันก็พยายามอยูต่ รงนัน้ ครัง้ แล้วครัง้ เล่าก็บนิ ออกไปไม่ได้สกั ที เพราะ
มันติดกระจกหน้าต่าง
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ถ้ามันไม่หันเหออกไปทางช่องอื่น ชาตินี้ (ของแมลงวัน) มันก็ ไม่มี
ทางออกจากหน้าต่างได้

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณจะได้รับ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวคุณก่อน
จากประสบการณ์ของผมในการให้ค�ำแนะน�ำการจัดการกับชีวิตและ
เงินทอง ผมรู้สึกว่าเราๆ ท่านๆ นั้น มักจะท�ำอะไรที่โหดร้าย ไม่ใช่โหดร้ายกับ
คนอื่น แต่เป็นการโหดร้ายกับตัวเอง ยามที่เราต้องการสร้างความร�่ำรวยให้
กับตัวเอง เราก็บีบคั้นตัวเราเองมากๆ โดยไม่มีวิธีการที่ดีและได้ผล ดังเช่น
วิธีทุกขเวทนาที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในตอนต้นๆ เพื่อให้บรรลุโสดาบัน
บางทีเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรทักท้วง คุณก็จะเกิดอาการเหวี่ยง โวยวาย
ด้วยอัตตาทิฐิ หาว่าเขาเหล่านั้นจะมาท�ำลายคุณ ความจริงที่ควรรู้ก็คือ คนอื่น
ท�ำร้ายหรือท�ำลายเรา ไม่น่ากลัวเท่ากับเราท�ำร้ายและท�ำลายตัวเราเอง
ลองดูซิว่า มีอะไรในตัวคุณที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง อ่านบทต่อๆ
ไปด้วยความพินิจพิจารณา การเปลี่ยนแปลงตัวคุณเป็นการคิดใหม่ ท�ำใหม่
แล้วสิ่งใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้น

ลืมเสียเถิด อย่าคิดถึง
มาถึงเวลานีแ้ ล้ว คุณคงรูส้ กึ ว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา ท�ำไมคุณไม่ทำ� อย่างนัน้
ไม่ทำ� อย่างนี้ เรื่องนั้นถ้าท�ำตั้งแต่ตอนโน้น ป่านนี้ก็คงแฮปปี้ไปแล้ว ยิ่งคิดก็ยิ่ง
ท้อใจ เอาอย่างนี้ครับ ก่อนอื่น ก่อนจบบทที่ 1 ผมมีอะไรให้คุณท�ำแก้เหงามือ
หน่อย หยิบกระดาษมา 2 แผ่น แผ่นที่ 1 ลองนึกดูสิว่า ในอดีตที่ผ่านมาคุณ
เสียดายที่ไม่ได้ทำ� อะไรบ้าง เขียนมันลงไป เขียนมันลงไป เช่น
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รู้งี้ เราเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนอายุ 25 ปีก็ดี
รู้งี้ เราไม่เห่อไปซื้อรถคันแรกก็ดี
รู้งี้ เราไม่เปลี่ยนงานที่เคยท�ำก่อนหน้านั้นก็ดี
รู้งี้ เราไม่แต่งงานกับยายปากปลาร้าตากแห้งก็ดี
แล้วอีกกี่ “รู้งี้” เท่าที่เรานึกได้
หลังจากนัน้ ก็ลองอ่าน “รูง้ ”ี้ ของเราหลายๆ เทีย่ ว จากนัน้ ก็หยิบกระดาษ
ใบที่ 2 มา เขียนลงไปว่า
ถ้างั้นเราจะ ……………….
ถ้างั้นเราจะ ……………….
บ้าง

เอารู้งี้ที่เคยผิดพลาดมาแล้ว เป็นพื้นฐานว่า ตั้งแต่นี้ ไปเราจะท�ำอะไร

จากนั้นก็เอากระดาษแผ่นที่ 1 มาจุดไฟเผา ถ้าเป็นพิธีการหน่อย
อาจจะเปิดบ้าน จัดงานเลี้ยงฉลองไปเลยก็ ได้ หรือถ้าจุดไฟเผาเกรงว่า
จะเผาบ้านคุณไปด้วย ก็เอาเป็นว่า ฉีกมันออกเป็นชิ้นๆ ก็ ได้
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บทที่ 2

คุณมีเงิน
คุณมีอิสรภาพ

ถ้าผมสามารถให้ของที่มีสักอย่างกับคุณได้ สิ่งที่ผมอยากให้คือ ความ
เป็นอิสระ คุณต้องการอิสระจากความผิดหวัง ความทุกข์ ใจ ความเดือดร้อนที่
พันธนาการคุณไว้กับอดีต ถ้าคุณต้องการเสถียรภาพทางการเงินในอนาคตที่
อาจจะเหลือเวลาน้อยกว่าคนอื่น เพราะคุณเริ่มช้ากว่าคนอื่น ตราบใดที่คุณยัง
ถูกพันธนาการไว้กับอดีต คุณไม่มีอิสระที่จะท�ำอะไรเพื่ออนาคตได้ (แต่อนาคต
ถึงอย่างไรคุณก็ ไปถึงถ้าคุณไม่ตายเสียก่อน แต่ไปถึงในสภาพของนักโทษ)

เงินส�ำคัญไฉนกับชีวิต
ผู้ทรงความรู้หลายต่อหลายท่านพูดอยู่เสมอว่า ความสุขของการ
ใช้ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทอง เงินทองไม่ใช่เจ้านายเราสักหน่อย แต่ขอให้
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คุณนั่งลงดื่มโอเลี้ยงเย็นๆ สักแก้ว แล้วตรึกตรองดู ผมเชื่อว่า 90 เปอร์เซ็นต์
ของปัญหา คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน
นักคิดและนักปรัชญาก็ให้ข้อคิดอยู่เสมอว่า เงินทองไม่ใช่เสาหลักที่
จะท�ำให้ชีวิตคุณมีความสุข ผมก็พยักหน้าเออออเห็นด้วย แต่อยากจะพูด
เสริมสักหน่อยว่า
“การมีเงินอาจไม่ได้ท�ำให้คุณมีความสุข แต่การไม่มีเงิน คุณเดือด
ร้อนแน่”
การได้ครอบครองในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้น จะได้มาอย่างสมบูรณ์ ไม่
ได้เกิดจากสวดมนต์ภาวนา ไม่ได้เกิดจากการเช่า แต่เกิดจากการซือ้ เมื่อพูดถึง
“ซื้อ” 90 เปอร์เซ็นต์ก็ต้องคิดถึงเงิน (ถ้าไม่มีเงินก็ท�ำอะไรไม่ได้)

งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข
ปี 2002 และ 2003 สมาคม AARP (American Association of
Retired Persons) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้เกษียณอายุ ได้สำ� รวจข้อมูล
กลุ่มประชาชนที่เกิดในช่วงปี 1946-1964 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่า เด็กทารกเบ่ง
บาน (baby booms) จากข้อมูลการส�ำรวจถึงความพึงพอใจในชีวิตของกลุ่ม
ชนที่ใกล้เกษียณอายุเหล่านี้ AARP พบว่า ฐานะทางการเงินและอาชีพเป็น
สองสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้พึงพอใจน้อยที่สุด
และนี่คือข้อมูลบางส่วน
•• มีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ถูกส�ำรวจ มีความพอใจในฐานะ

ทางการเงิน (เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง)

•• หนึ่งในสี่กล่าวว่า สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตเขาตอนนี้ก็คือ ความอัตคัด

ขัดสนในเรื่องเงิน
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ไดรับการจัดอันดับวาเปนหนังสือที่มียอดขายอันดับ 1 จากนิตยสาร
New York Times, Business Week, USA Today และWall Street Journal

หนังสือ า
ที่พิมพมากกว

5 แสนเลม

คุณกําลังกังวลใจวามันสายไปเสียแลวที่จะกาวขึ้นมาเปนคนรวย
เดวิด บาค มีแผนการที่จะชวยใหคุณกาวไปในชีวิต ที่จุดสุดทาย
คุณจะกลายเปนคนรวยได ไมสําคัญวาตอนนี้คุณมีอายุเทาใด

บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล

275 บาท

275 บาท

บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล

เดวิด บาค เปนผูเขียนหนังสือระดับชาติที่มียอดขายสูงสุดตอเนื1องกันถึง 7 เลม
คือ Start Late Finish Rich, The Automatic Millionaire, Smart Women Finish
Rich, Smart Couples Finish Rich, The Finish Rich Workbook, The Automatic
Millionaire Workbook และ The Automatic Millionaire Homeowner ยอดพิมพ
ในหนังสือของเขาทั้งหมดกวา 5 ลานเลม นอกจากนี้ ยังมีการแปลหนังสือของเขาเปน
ภาษาอื1นอีก 15 ภาษา บาคมีโอกาสออกรายการทีวี The Oprah Winfrey Show ซึ่ง
เปนรายการที่ดังมากถึง 5 ครั้ง เพื1อพูดถึงกลยุทธ ในการมุงสูการเปนคนรวยที่มีความสุข บาคยังเปนนัก
เขียนบทความที่เดนดังของ Yahoo! Finance อีกดวย บาคอาศัย
อยูท นี่ วิ ยอรกกับมิเชลภรรยาของเขา และลูกชายทีช่ อื1 แจ็ค สามารถ
อานขอความจากหนังสือที่เขียนโดย เดวิด บาค หรือเยี่ยมชมไดที่
www.finishrich.com

ยิง่ เริม่ ตนไว ยิง่ รวยกันใหญ

เริม่ ตนชา ใชวา จะรวยไมได ทีม่ ยี อดขายอันดับหนึง่ เลมนี้ ไดมสี ว นชวยผูค นนับแสนใหตระหนัก
ถึงการวางแผนการเงินในอนาคต คุณก็จะเปนคนหนึ่งที่สามารถปรับเสนทางที่มุงไปสูความ
มัน่ คงทางการเงินตามแนวทางที่ เดวิด บาค ไดทาํ ไว ให พิสจู นดว ยตัวคุณเองถึงแผนงานงายๆ
ที่ เดวิด บาค สรางไวสําหรับใครหลายคนที่ไมเคยคิดถึงเรื1องการเก็บออม หรือพวกที่ชอบ
ผัดวันประกันพรุง รวมทัง้ ผูท ชี่ อบทําอะไรแปลกๆ ทําในสิง่ ทาทายทีค่ าดหวังอะไรไมไดเลย บาค
จะแนะนําคุณอยางเปนขั้นเปนตอน สรางแผนงานสําหรับคน “เริ่มชาในเรื1องการเงิน” ให
มุงสูทิศทางที่ถูกตอง ถึงแมขณะนี้คุณยังเปนลูกหนี้ที่หนักอึ้ง แตคุณก็ยังมีความหวังที่จะกลับ
มามีอิสรภาพทางการเงินตามหลักการงายๆ 3 ประการของบาค นั่นคือ ใช ใหนอยลง เก็บให
มากขึ้น และทําใหมากขึ้น โดยที่คุณไมตองทําอะไรที่สาหัสสากรรจ แคมีหนังสือเลมนี้ของ
ผูช าํ นาญการทางการเก็บเงินชาวอเมริกนั เชือ1 ไดเลยวา จะไมมคี าํ วาสายไปสําหรับการมุง สูก าร
เปนคนมีฐานะในอนาคตของคุณ

