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ค�ำนิยม

“เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเป็นผู้ชนะในเกมการเงินแบบ
อัตโนมัติ เดวิด บาค เขาห่วงใยคุณมาก คุณสามารถสัมผัสได้ ในทุกหน้าว่า
เขาคอยให้ก�าลังใจคุณอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีรายได้มากน้อยเพียง
ใด กส็ามารถได้ประโยชน์จากกระบวนการทีง่่ายต่อการน�าไปปฏบิตั ิลงมอืท�า
วันนี้ เพราะคุณและคนที่คุณรักสมควรได้เป็นเศรษฐี”

- เคน แบลนชาร์ด, ผู้แต่งร่วมหนังสือ 

The One Minute Manager

“เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ สอนวิธีการสร้างอนาคตทางการเงินแบบ
ทีละขั้นตอน ถ้าคุณท�าตามบทเรียนของ เดวิด บาค รับรองว่าคุณไม่มีทาง
ผิดพลาดเลย”

- จีน แชตสกีย์

บรรณาธิการหมวดการเงิน ช่อง NBC รายการ Today

“ค�าแนะน�าทางการเงินของ เดวิด บาค เป็นค�าแนะน�าที่ตรงไปตรง
มา เรียบง่าย และทรงพลังมาก ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาการช่วย
เหลือของคนอื่น คุณจ�าเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนี้”

- บิลล์ โอ'ไรลีย์

ผู้ประกาศข่าว Fox News และผู้แต่งหนังสือ The O’Reilly Factor 
และ The No Spin Zone
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หนังสือเล่มอื่นๆ ของ เดวิด บาค

Smart Women Finish Rich

Smart Couples Finish Rich

The Finish Rich Workbook

The Finish Rich Dictionary

The Automatic Millionaire Workbook

The Automatic Millionaire Homeowner

Start Late, Finish Rich

Go Green Live Rich

Fight For Your Money

Start Over, Finish Rich

Debt Free for Life
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ค�ำน�ำบรรณำธิกำร

ส�าหรับผม หนังสือ “เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ (The Automatic 

Millionaire)” คือหนึ่งในหนังสือการเงินส่วนบุคคลเล่มแรกๆ ท่ีผมมัก 

แนะน�าให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงิน อ่านเพื่อวางแผนการเงินให้ 

ตัวเอง

เพราะด้วยหลักการพื้นฐานในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

• จ่ายให้ตัวเองก่อน

• ตัดออมและลงทุนแบบอัตโนมัติ

• เก็บเงินส�ารองไว้เผื่อฉุกเฉิน 

• ทยอยปลดหนี้แบบอัตโนมัติ

• การแบ่งปันคืนสู่สังคม 

• พิมพ์เขียวสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบอัตโนมัติ

• ฯลฯ

ทั้งหมดคือสิ่งที่คนเริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงินต้องรู้และต้องปฏิบัติให้

ได้ หากคาดหวังชีวิตการเงินที่ดีและมีความสุข เพราะไม่เพียงแต่จะสื่อสาร

หลกัคดิการเงนิทีถ่กูต้อง แต่ยงัน�าเสนอวธิปีฏบิตัทิีง่่ายและเบาแรง ด้วยหลกั

การที่เป็น “อัตโนมัติ” อันจะช่วยพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยอาศัย

วินัยที่ไม่มากและไม่ยากเกินไป



6
Automatic Millionaire

จากปี 2010 ที่ผมเคยได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ในเวอร์ชั่นแรก มา

จนถึงฉบับปรับปรุงใหม่ที่ เดวิด บาค ได้เพิ่มเติม และปรับเนื้อหาให้ทันสมัย

ขึ้น และได้ คุณนพพล วราไพบูลย์ มาเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาในเวอร์ชั่นนี้

สิ่งหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันก็คือ หลักการในหนังสือ “เศรษฐีเงินล้าน

อัตโนมัติ” ยังคงใช้ได้จริง และใช้ได้ดีจวบจนปัจจุบัน

ทีเ่หลอืกม็เีพยีงแค่ว่า...คณุพร้อมหรอืยงัทีจ่ะจัดระบบการเงนิของคณุ

ให้เป็นอตัโนมตั ิและก้าวสูแ่ผนการเป็นเศรษฐคีนใหม่ เหมอืนอย่างหลายคน

ที่เคยท�าส�าเร็จกันมาแล้ว

จักรพงษ์ เมษพันธุ์
THE MONEY COACH
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แด่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษของผม

ปเตอร์ แอนนัส

ขอบคุณที่ห่วงใยและเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้

คุณคือผู้เปลี่ยนชีวิตของผม
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ใครๆ ก็รู้ว่าควรเก็บออมเงิน ต้องรู้จักใช้เงินให้ถูกวิธี รวมถึงได้ฟัง 

ค�าแนะน�าทางการเงินอื่นๆ อีกมาก แต่ท�าไมจึงไม่ได้ผล หรืออาจจะไม่ได้

น�าไปลงมือท�าเลยด้วยซ�้า ทั้งนี้เพราะกระบวนการส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการ 

“บังคับตัวเอง” ซึ่งขัดต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์

ในทางกลบักนั เดวดิ บาค ได้น�าความรูส้ากลเหล่าน้ีมาสร้างเป็นระบบ

ทีท่�าให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกบัความรูสึ้กและพฤตกิรรมของมนษุย์ สามารถ

ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินออม การเลือกลงทุน 

วธิกีารปลดหน้ี ฯลฯ ผ่านการตดิตัง้ระบบทีเ่ป็น “อัตโนมตั”ิ ท�าให้กระบวนการ

ต่างๆ มีการขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวของมันเอง มีหลายบทเรียนที่ผมก็เคย 

ท�ามาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่ได้ท�าให้เป็นระบบอัตโนมัติ จึงต้องเหนื่อยคิดถึง 

มัน และเหนื่อยกับการลงมือท�าทุกครั้ง แต่พอเปลี่ยนให้เป็นอัตโนมัติตาม

หนังสอืเล่มนี ้เพยีงแค่เราตดัสนิใจท่ีจะลงมอืท�าครัง้แรกเพยีงครัง้เดยีว เมื่อ

เวลาผ่านไป เราจะยิ่งสบายใจมากข้ึน มั่งคั่งมากขึ้น หนี้ลดลง และกังวล 

น้อยลง

ข้อมูลบางอย่างอาจมีเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เช่น แผน 401(k) หรือ

กองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ แต่ประเทศไทยก็มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่ง

หลักการคล้ายกนั รวมถงึข้อมลูบางอย่างอาจแตกต่างกนั เช่น กฎหมายภาษี 

อย่างไรก็ดี เราสามารถน�าบทเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ และสามารถก้าวสู่การ

เป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้เหมือนกัน
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เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ เป็นหนังสือประเภท “จับมือท�า” มีขั้นตอน

อย่างละเอียด สามารถพกเป็นคู่มือทางการเงินได้เลย และเมื่อได้ความรู้มา

แล้ว ควรเริ่มลงมือท�าทันที เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด รับรองว่ามันจะช่วยท�าให้

เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอน

นพพล วราไพบูลย์

ผู้เรียบเรียง
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ค�ำน�ำของหนังสือฉบับปรับปรุง:
ข้อควำมส่วนตัวจำก เดวิด บำค

กำรเดินทำงยังคงด�ำเนินต่อไป

ขอบคุณทีซ่ือ้หนงัสอื เศรษฐเีงนิล้านอตัโนมตั ิฉบบัปรบัปรงุใหม่ล่าสดุ 

และขอแสดงความยินดีที่คุณได้ตัดสินใจสร้างอนาคตทางการเงินที่ง่ายขึ้น

ส�าหรับตัวคุณ ถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือเล่มน้ีของผมเลย ก็ยินดีต้อนรับสู่

เรื่องราวของผม แต่ถ้าคุณเคยอ่านมาแล้ว ก็เป็นโอกาสอันดีในการทบทวน

กันอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดถึงคุณนะ

ตอนทีผ่มเขยีนหนงัสอืเล่มนีค้รัง้แรกในปี 2003 ผมมีเป้าหมายท่ีเรยีบ

ง่ายคือ ผมอยากช่วยคน 10 ล้านคนให้มีอิสรภาพทางการเงิน โดยสอนวิธี

การท�าให้พวกเขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติไปตลอดชีวิต

ผมรู้ดีว่าเป้าหมายนี้มันยาก แต่ก็น่าตื่นเต้น และคุ้มค่าที่จะลอง 

สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ตอนที่เขียนหนังสือคร้ังแรกคือ พลังของ

การบอกต่อ ซึ่งมาจากคนที่ลงมือท�าจริง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริง

เมื่อหนังสือเล่มนี้เข้าถึงคนที่พร้อมจะน�าไปปฏิบัติ มันก็สร้างการ

เปลีย่นแปลงให้คนอกีมากมายนบัไม่ถ้วนอย่างเหน็ได้ชดั ผลกค็อื พวกเขาซือ้

หนงัสอืเล่มนี้ให้กับเพื่อนและครอบครัวเป็นของขวญั ทนัใดนัน้ หนงัสอืเล่มนี้

ก็โด่งดังไปทั่วโลกในชั่วพริบตา ภายในไม่กี่สัปดาห์ เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ 

ได้ก้าวสูอ่นัดบั 1 ของหนงัสอืขายดขีองหลายส�านกัในอเมรกิา เช่น The New 

York Times, The Wall Street Journal, USA Today และ BusinessWeek
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ไม่ก่ีเดือนต่อมา ผมได้รับโอกาสในการแบ่งปันศาสตร์ของ เศรษฐี

เงินล้านอัตโนมัติ ในรายการ The Oprah Winfrey Show, รายการ Today 

ช่อง NBC, รายการ Early Show ช่อง CBS, รายการ American Morning 

ช่อง CNN และรายการโทรทัศน์ต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นผมก็มีโอกาส

อันล�้าค่าในการแบ่งปันความรู้ ในตอนพิเศษของช่อง PBS ซึ่งเข้าถึงคนอีก

หลายล้านคน และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ผมได้เดินสายทั่วสหรัฐอเมริกา 

และแคนาดา เพื่อสอนกันสดๆ อีกหลายแสนคน

ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ ก็ท�ายอดขายไปกว่า 

1 ล้านเล่มทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นถึง 15 ภาษา และก้าวสู่อันดับ 

1 ของหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทธุรกิจ (อ้างอิงจาก BusinessWeek) 

หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีมาเกือบทศวรรษ และยังคงให้ความรู้

แก่ผู้คนทุกวัยและทุกระดับรายได้

ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ประสบความส�าเร็จจนน่าตกใจ ผมคิดว่ามัน

มากเกนิไปด้วยซ�า้ แต่อย่างไรกต็าม หลกัการทีก่ล่าวถงึกย็งัคงใช้ได้จรงิ จาก

ประสบการณ์ตรง ท�าให้ผมเหน็ว่าเราควรสอนเรื่องเงินให้เข้าใจง่าย สามารถ

น�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ในยคุปัจจบุนั ประเดน็คอื ผมได้

เหน็ว่าแนวคดิเรยีบง่ายเหล่านี ้สามารถเปลีย่นแปลงชีวติของผูค้นได้มากมาย 

มีผู้อ่านหลายพันคนเขียนจดหมายถึงผม เพื่อบอกเล่าความส�าเร็จที่พวกเขา

ได้รับจากการปฏิบัติตามบทเรียนและเครื่องมือต่างๆ จากหนังสือเล่มนี้ เมื่อ

เวลาผ่านไป ความส�าเรจ็ของพวกเขาก็ยิง่ชัดเจนมากขึน้ ซึง่มนัยอดเยีย่มมาก

แล้วถ้าหนังสือเล็กๆ เล่มนี้สร้างผลลัพธ์ที่ย่ิงใหญ่ได้มากขนาดนี้ 

ท�าไมถึงต้องปรับปรุงมันล่ะ ค�าตอบง่ายมาก เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา การเรียนรู้เรื่องเงินเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น โลกปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าเดิมมาก ในตอนที่ผมปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ครั้งล่าสุด 
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เราอยู่ในยคุเศรษฐกจิถดถอยอย่างรนุแรง ตามมาด้วยการฟ้ืนตัว สิง่ทีต่ามมา

จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจคือ มีเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นกว่า 10 ล้านคนใน

สหรัฐอเมริกา และกว่า 17 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งจ�านวนของเศรษฐีเงินล้าน

เหล่านี้มากกว่าทศวรรษที่แล้วถึงสองเท่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับ

ผลจากภาวะเศรษฐกจิฟ้ืนตวั ไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะเตบิโตมาเป็นเศรษฐเีงนิล้านได้ 

คนจ�านวนมากยังคงวิตกกังวลและมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ต่อไป

สิ่งที่แตกต่างจากช่วงที่ตีพิมพ์หนังสือ เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ เป็น

ครั้งแรก คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบเป็นประวัติการณ์ ซึ่ง

ข่าวดีก็คือ เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ท�าให้เส้นทางสู่การเป็นสิ่งที่ผมเรียก

ว่า เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ นั้นง่ายขึ้นมาก สาระส�าคัญของหนังสือเล่มนี้ยัง

คงเดมิ แต่กฎหมายและรายละเอยีดทางภาษไีด้มกีารเปลีย่นแปลงไป ดังน้ัน 

ผมจึงปรับปรงุข้อมลูใหม่ทัง้หมด รวมถงึค�าแนะน�าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ 

กลยุทธ์การลงทุน หรือเทคนิคต่างๆ ที่จะมีผลดีในตอนนี้ นอกจากนี้ ผมยัง

ได้เพิม่บททีบ่อกเล่าเรื่องราวความส�าเรจ็ของผูค้นมากมายทีน่�าไปปฏบิตัจิรงิ 

และประสบความส�าเร็จแล้ว บางเรื่องก็เหลือเชื่อมาก แต่ก็เป็นไปได้ และ

เป็นไปแล้ว ความรู้เหล่านี้สามารถใช้ได้กับทุกยุคสมัย คุณจะได้เห็นความ

มหัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย แต่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับ

ชวีติของคนมากมาย เรื่องราวเหล่านีย้งัคงมอีกีมากทีเ่วบ็ไซต์ของเรา ที ่www.

finishrich.com อย่าเพิง่เชื่อผมทัง้หมด ลองอ่านเรื่องราวของพวกเขาดูก่อน 

แล้วให้คนธรรมดาเหล่านั้นที่มีความตั้งใจ เป็นคนท�าให้คุณฉุกคิดขึ้นได้ว่า 

“ถ้าพวกเขาท�าได้ คุณก็ท�าได้” รู้หรือไม่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ

นอกจากนี้ ผมได้เพิ่มอีกบทหนึ่งที่ผมเรียกว่า “พิมพ์เขียวของเศรษฐี

เงินล้านอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นแผนภาพหนึ่งหน้ากระดาษที่เรียบง่าย แต่ทรง

พลังมาก ผมสรุปไว้เป็นแนวทางให้คุณน�าไปท�าต่อได้แบบอัตโนมัติ และ
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ผมได้ท�ารายการวิดีโอเพิ่มเติม โดยคุณสามารถเข้าไปรับชมได้ฟรี เพื่อน�า 

บทเรยีนที่ได้รบัจากหนงัสอืเล่มนี ้และจากเวบ็ไซต์ finishrich.com/blueprint 

ไปปฏิบัติได้เร็วขึ้น

สิ่งเดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมคือ จุดประสงค์หลัก นั่น

คือ การสอนวิธีการใช้ชีวิตให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างเข้าใจง่าย สนุก 

และน�าไปท�าได้จริง เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ สอนหลักการที่ใช้ได้จริงในทุก

ยุคสมัย และจะเป็นแบบนี้ตลอดไป นั่นคือ ถ้าคุณเลือกท�าสิ่งที่ถูกต้อง และ

ท�าให้ชีวิตการเงินของคุณเป็น “อัตโนมัติ” ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมาก

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณจากก้นบึ้งของจิตใจที่คุณให้ โอกาสผม ใน

การเป็นพี่เล้ียงและครูน�าทาง ขอให้สนุกกับการเดินทางที่หนังสือเล่มนี้จะ

มอบให้ คุณคู่ควรกับการเป็นคนรวย และผมรู้ว่าคุณเองก็ท�าได้ เอาละเรา

มาเริ่มกันเถอะ

เดวิด บาค
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บทน�ำ

จะเป็นอย่างไร ถ้าผมบอกคุณว่า ในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมงต่อจากนี้ ผมสามารถ
น�าเสนอระบบที่จะค่อยๆ เปลี่ยนคุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างแน่นอน

จะเป็นอย่างไร ถ้าผมบอกคุณว่า ระบบดังกล่าวได้รับการพิสูจน์มาแล้ว เพียง
แค่คุณใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงในการติดตั้งมัน โดยไม่ต้องท�าบัญชีงบประมาณ 
ไม่ต้องมีวินัย ใช้เงินลงทุนไม่ถึงวันละ 10 เหรียญ และสามารถท�าได้ที่บ้าน 
แบบสบายๆ ด้วยโทรศัพท์หรือออนไลน์

จะเป็นอย่างไร ถ้าผมบอกคุณว่า ระบบที่ชื่อว่า เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ คือ
ระบบที่ถ้าคุณสละเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับผม คุณจะ
สามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบอัตโนมัติได้จริง และมันง่ายมาก ง่าย
ขนาดที่ว่าหลังจากที่คุณได้ติดตั้งระบบนี้แล้ว สิ่งที่ต้องท�าต่อคือ แค่ตรวจดูมัน
โดยใช้เวลาแค่ 10 นาทีต่อเดือน

คณุสนใจไหม คณุจะใช้เวลา 1-2 ชัว่โมงร่วมกนักบัผมไหม คณุอยากเป็นเศรษฐี
เงินล้านอัตโนมัติไหม

– เดวิด บาค

ถ้าข้อความข้างต้นท�าให้คุณสนใจ (และผมหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้น) 
ก็ให้อ่านต่อไป ถ้าคุณยืนอ่านหนังสือเล่มนี้ที่ร้านหนังสือ ก็ขอให้คุณยืน 
อ่านต่อไปอีกสักนิด ผมสัญญาว่าคณุจะชอบแน่ๆ หนงัสอืเล่มนีถ้กูออกแบบ
มาเพื่อให้คณุได้ ใช้เวลาอ่าน 1-2 ชัว่โมง แล้วน�าไปปฏบิตัทินัท ีมนัเป็นระบบ
ทีเ่ข้าใจง่าย และมนัช่วยคณุได้แน่ เพราะมนัเป็นความรูท้างการเงนิตามหลกั
สามัญส�านึก มีการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องและใช้ได้จริง
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ใครขโมยควำมฝันของชำวอเมริกันไป

หลายปีก่อน ชาวอเมริกันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ ฝันว่ามีบ้านหรูท�าเล

สวย ขับรถดีๆ ถ้ามีลูกก็สามารถเลี้ยงดูเขาได้ดีกว่าที่ตนเคยได้รับการเลี้ยง

ดูมา สามารถเกษียณได้โดยมีเงินมากพอในการท�าส่ิงท่ีรักต่อไปได้อีก แต่

ความฝันเหล่านี้กลับอันตรธานหายไปจากหัวของชาวอเมริกันจ�านวนมาก

เรื่องราวเร่ิมต้นจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกในปี 2007 ส่งผล

ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมา สหรัฐอเมริกาได้เข้าสู่ความตึงเครียด

ของภาวะเศรษฐกิจอันแสนเจ็บปวด หลายๆ คนยังคงเจ็บมาจนทุกวันนี้ พอ 

ตลาดหุ้นผันผวนอย่างบ้าคลั่ง ชาวอเมริกันก็ได้เห็นเงินลงทุนของพวกเขา

ระเหยไป ในช่วงปี 2007-2009 ที่ตลาดหุ้นอยู่ในสภาวะขาลง (ตลาดหมี) 

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีตขาดทุนไปทั้งสิ้น 11 ล้านล้านเหรียญ มันแย่มากที่ชาว

อเมริกันหลายล้านคนก็ยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมาเลย ด้วยเหตุน้ี คนจ�านวนมากท่ี

เกษียณไปแล้วต้องกลับเข้ามาท�างานต่อ ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะต้อง

ท�างานไปอีกนานแค่ไหน ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ คนอีกหลายล้านที่ก�าลังจะ

เกษียณในอีก 5-7 ปีข้างหน้า ก็เกิดความสงสัยขึ้นว่า “มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่ 

แล้วฉันจะได้เกษยีณหรอืเปล่า สิง่ทีฉ่นัเคยวาดฝันไว้ มนัหายไปไหนกนัหมด”

ส�าหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่แล้ว การลงทุนเพื่ออนาคตแบบโบราณ

นั้นไม่ได้ผลอีกต่อไป ลองพิจารณาดูปัจจัยต่อไปนี้ ผลส�ารวจของ American 

Savings Education Council บอกว่า แรงงานชาวอเมริกันจ�านวน 57 

เปอร์เซน็ต์มเีงนิเกบ็ไม่ถงึ 25,000 เหรยีญ และจากผลส�ารวจของ Bankrate.

com พบว่า ชาวอเมริกันจ�านวน 1 ใน 3 ไม่มีเงินเก็บเลย ใช่แล้ว ตัวเลข

ในบัญชีคือศูนย์ และในขณะเดียวกัน ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยมีหนี้สินเกิน 

8,400 เหรียญต่อคนอีกด้วย
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แม้แต่คนยคุเบบีบ้มูทีค่าดว่าจะมัง่คัง่กต็กทีน่ัง่ล�าบากเช่นกนั คนยคุเบบี้

บูมจะเกษียณ 10,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย แต่จากผลส�ารวจของ American 

Association of Retired Persons พบว่า คนยุคเบบ้ีบูมโดยเฉลี่ยแล้วมี

ทรัพย์สินเพียง 1,000 เหรียญต่อคนเท่านั้น เราอาจจะเรียกพวกเขาว่าเป็น

พวกก�าลัง “บูม” แต่การเงินของพวกเขาแท้จริงแล้วก�าลัง “บอด”

กำรเงินของคุณเป็นอย่ำงไรบ้ำง

คุณใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่า หรือแย่กว่านั้นคือ ทั้ง

ใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนและมีหนี้บัตรเครดิตจ�านวนมากที่คุณก็ผ่อนช�าระ 

ขัน้ต�า่แทบไม่ไหวด้วยซ�า้ รูห้รอืไม่ว่า ถ้าคณุเป็นหนีบ้ตัรเครดติ 2,000 เหรยีญ 

แล้วผ่อนช�าระขั้นต�่าไปเรื่อยๆ จะต้องใช้เวลามากกว่า 18 ปี และใช้เงิน

มากกว่า 4,600 เหรียญจึงจะช�าระหนี้ได้จนหมด

ผมไม่ได้ยกเรื่องเหลา่นีม้าเพื่อท�าใหค้ณุทอ้ แตย่กมาเพื่อเตอืนคุณว่า

ถ้าในตอนนี้คุณยังไม่รวยแบบที่คุณต้องการ หรือยังไปไม่รอด คุณจะมีเรื่อง

ที่ต้องท�าอีกหลายเรื่องเลย

ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ อีก 11 เล่มของผม เช่น เริ่มต้นช้า 

ใช่ว่าจะรวยไม่ได้ ยิ่งเริ่มต้นไว ยิ่งรวยกันใหญ่ (Start Late, Finish Rich), 

Smart Women Finish Rich หรือ คู่รักชวนกันรวย (Smart Couples 

Finish Rich) คุณจะรู้ว่าผมไม่ได้สอนความรู้ทางการเงินแบบมั่วๆ คุณจะรู้

ว่าผมถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลอืคนหลายล้านคนให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ด้านการเงินของพวกเขาได้จริง ผ่านการสอนที่ง่ายและสนุก และด้วยเหตุที่

ว่าผมไม่ได้สอนแบบมั่วๆ ผมจะอธิบายเหตุผลที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา 

เป็นเหตุผลที่ไม่ซับซ้อนเลย
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ผมคิดว่ำคุณคู่ควรกับ
ควำมฝันอันยิ่งใหญ่…

แต่คุณต้องรู้เคล็ดลับในการท�า

เหตผุลทีผ่มเขยีนหนงัสือเล่มนีข้ึน้มากเ็พราะหลงัทีผ่มได้ออกหนงัสอื

เล่มอื่นๆ ก่อนหน้านี ้การออกรายการวทิยแุละโทรทศัน์ รวมถงึการจดัสมัมนา

หรอืเสวนาของผม ผู้คนต่างก็ยังคงถามผมอยู่ทกุวนัว่า “เดวดิ บอกเคลด็ลบัสู่

ความร�า่รวยหน่อยส ิอย่างฉนัจะท�าได้ไหม ฉนัพลาดโอกาสอะไรไปหรอืเปล่า”

แม้แต่เพื่อนๆ ของผมเองก็ถามค�าถามเดียวกัน พวกเขาถามว่า 

“เดวิด ฉันไม่อยากไปติดต่อที่ปรึกษา ไม่อยากอ่านหนังสือหนาๆ ไม่อยาก 

เข้าเรียน ฉันขอค�าตอบเลยได้ไหม เคล็ดลับคืออะไร”

รู้ไหมว่าเคล็ดลับสู่ความร�่ารวยนั้นมีอยู่จริง และมันง่ายมาก ที่จริง 

แล้วมันดูเรียบง่ายเกินไปขนาดที่ว่าเกือบทุกคนจะไม่น�าไปใช้

มันไม่ได้เรียบง่ายอย่างเดียว แต่มันเป็นสัจธรรมเลย คุณอาจจะ

รู้เรื่องนี้แล้วก็ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดอ่านหนังสือเล่มนี้ นั่นก็

เพราะว่าตอนนี้คุณน่าจะยังไม่รวย (ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะมิเช่นนั้น

คุณคงไม่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านหรอก) ถ้าเป็นแบบนั้น มันก็ไม่ส�าคัญ

หรอกว่าคณุจะเคยได้ยนิหรอืได้รู้เทคนคิบางอย่างจากบทเรยีนของผมมาก่อน 

หรือไม่

ท�าไมน่ะหรือ

เพราะคุณคงไม่ได้น�าไปปฏิบัติ และเป็นไปได้ว่า เพื่อนๆ ของคุณก็

คงไม่ได้ท�ากันหรอก ที่จริงแล้ว คนจ�านวนมากไม่ได้ ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เลย 

เพราะโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ ทั้งๆ ที่ควรจะสอน
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เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน...
ท้ังๆ ที่ควรจะสอน

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับ แต่จะ 

ช่วยให้คุณน�าไปปฏิบัติจริงด้วย

ก่อนจะไปต่อ ขออธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า ผมไม่ได้สัญญาว่า 

จะแก้ปัญหาทางการเงินของคุณได้แบบ “พลิกฝ่ามือในชั่วข้ามคืน” หรือ 

“รวยได้ โดยไม่ต้องใช้เงิน” และไม่ใช่หนังสือที่ใช้เป็นการตลาดหลอกคุณ

ให้ซื้อซอฟต์แวร์หรือจ่ายค่าสมาชิกเพื่อรับค�าแนะน�าจากเรา ไม่ใช่แบบนั้น

และไม่ได้หมายความว่าผมจะช่วยให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้

ภายในเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ ไม่กี่เดือน หรือไม่กี่ปีข้างหน้านี้ แต่สิ่งที่คุณจะ

ได้เรียนรู้คือ วิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้านในแบบที่มั่งคั่งอย่างมั่นคง เป็นสิ่งที่

คุณจะท�าไปตลอด เราใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบเต่าในนิทาน ซึ่งค่อยๆ เดิน

อย่างมั่นคง ไม่ใช่หวือหวาพรวดพราดเหมือนกระต่าย ความรู้นี้คงไม่น่าตื่น

เต้นเหมือนอย่างการเป็นเศรษฐีเงินล้านภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือน 

แต่ผมสัญญาได้เลยว่า วิธีของผมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ก็อย่างที่

ได้บอกไปก่อนหน้านี้ มันเป็นเรื่องที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้ได้จริง และ

มันเป็นจรงิเสมอ มนัคอืกลยทุธ์ทีม่าจากสามญัส�านกึทีจ่ะพาคณุไปสูอิ่สรภาพ

ทางการเงิน และท�าฝันให้เป็นจริงได้

ลองคิดดูว่ามีคนจ�านวนน้อยแค่ไหนท่ีสามารถเกษียณแล้วปลดภาระ

หนี้สินต่างๆ ได้จนหมด มีเงินเก็บเหลือส�าหรับท�าตามความฝัน และยังอายุ

ไม่มาก สามารถสนุกกับการใช้ชีวิตได้อีกนาน คุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นหรือ 

ไม่ คุณอยากท�าตามความฝันหรือไม่ หนังสือเล็กๆ เล่มนี้ช่วยคุณได้
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หลักกำรของหนังสือเล่มนี้

อันดับแรก คุณจะได้พบคนที่เป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติคนแรก 

จากประสบการณ์หลายปีของผมในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นักเขียน 

และวิทยากร ผมได้พบเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติหลายร้อยคน ส่ิงท่ีน่าสนใจ

คือพวกเขาอยู่รอบตัวคุณ แต่คุณไม่รู้ตัว ในบทที่ 1 ผมจะกล่าวถึง จิม 

กับ ซู แมคอินไทร์ ทั้งคู่เป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติคู่แรกที่ผมรู้จัก และได้

เรียนรู้จากพวกเขาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผม

ขอให้ค่อยๆ อ่านเร่ืองราวของพวกเขาแล้วปล่อยให้คุณได้ซึมซับ 

มันเป็นบทเรียนอันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนความคิดเรื่องเงินของคุณได ้

ในทนัท ีและเมื่อวธิคีดิเปลีย่น คณุกจ็ะน�าไปปฏบิตัไิด้ง่ายขึน้ ส่วนเนือ้หาหลงั

จากนั้นอีก 8 บท จะเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คุณต้องรู้ เพื่อเดินตามรอยของ 

พวกเขาเพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้ด้วยตัวคุณเอง

หยิบเรื่องเงินที่ซับซ้อน
มำย่อยให้เข้ำใจง่ำย

มีหนังสือที่เกี่ยวกับเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเล่ม ทุกเล่มสัญญาว่าจะ 

สอนวิธีรวย บางทีคุณอาจจะเคยซื้อหนังสือพวกน้ีแล้วก็เป็นได้ และเป็น 

ไปได้สูงว่าคุณอาจเคยซื้อไว้ด้วยความตั้งใจอันดี แต่ไม่เคยได้หยิบมาอ่าน

เลย หรือแย่ไปกว่านั้นคือ หยิบมาอ่านแต่ไม่เข้าใจ หรือแม้แต่น่าเบื่อจน

หลับคาหนังสือ

แต่หนังสือเล่มนี้จะไม่ท�าให้คุณสับสนหรือเบื่อ หนังสือเล่มนี้จะง่ายๆ 

ตรงๆ ขอเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อสอนวิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ
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ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังหนังสือ เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ

 • คุณไม่จ�าเป็นต้องมีรายได้สูงก็สามารถรวยได้

 • คุณไม่จ�าเป็นต้องมีระเบียบวินัยที่เคร่งครัด

 • คุณไม่ต้องเป็น “นายตัวเอง” (ใช่แล้ว เป็นลูกจ้างก็รวยได้)

 • ถ้าใช้หลักการที่ผมเรียกว่า “ลาเต้แฟกเตอร์ (The Latte Factor)” 

คณุจะสามารถสร้างความมัง่คัง่ได้โดยลงทนุเพยีงวนัละไม่กีเ่หรยีญ

 • คนที่รวย (และยังคงรวยต่อไป) เพราะเขาจ่ายให้ตัวเองก่อน

 • คนรวยมีบ้านเป็นของตัวเอง คนจนเช่าบ้านคนอื่น (ใช่ นี่ยังคง

เป็นจริงอยู่)

 • และเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องมี “ระบบอัตโนมัติ” เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

คุณจะไม่มีวันล้มเหลว

คุณจะได้เรียนรู้วิธีกำร
ท�ำให้แผนของคุณเป็นอัตโนมัติ

เราสามารถสรปุทกุอย่างได้ว่า ถ้าแผนการเงนิของคณุไม่เป็นอตัโนมตัิ 

คุณจะล้มเหลว พวกแผนการลงทุนที่ต้องให้คุณมีวินัยในตัวเอง ต้องจ�ากัด 

งบประมาณในการใช้จ่ายต่อวัน หรือต้องฝากเงินเข้าไปทุกสัปดาห์หรือ 

ทุกเดือนจะไม่ได้ผล เพราะชีวิตของคุณมีเรื่องวุ่นวายมากพอแล้ว คุณไม่มี

เวลานั่งท�าบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคอยไปโอนเงินให้คนนั้นคนนี้หรอก 

คณุน่าจะเคยลองใช้ชวีติภายใต้งบประมาณทีจ่�ากดัเพื่อให้เหลอืเงนิเกบ็ใช่ไหม 

มันไม่ได้ผลใช่ไหม แต่นี่ก็ยังเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พยายามลองท�าต่อไป สิ่ง 

ที่กล่าวมา เป็นสูตรส�าเร็จสู่ความสิ้นหวังและความล้มเหลว
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แต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้น 

หนทำงเดียวท่ีจะช่วยสร้ำงควำมม่ังค่ังได้ตลอดไปก็คือ...
ท�ำแผนกำรเงินของคุณให้เป็นอัตโนมัติ

การท�าแผนการเงินให้เป็นอัตโนมัติ คือหนทางที่จะรับประกันได้ว่า 

คุณจะไม่ล้มเหลวทางการเงนิ เพราะการท�าให้เป็นอตัโนมตัจิะช่วยวางรากฐาน

สู่ความส�าเร็จได้ คุณสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ และปฏิบัติตามได้

โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

นี่เป็นเหตุผลที่ค�าโปรยของหนังสือเล่มน้ีคือ “ประสบความส�าเร็จ

ทางการเงินภายในขั้นตอนเดียว” สิ่งที่คุณต้องท�าเพียงอย่างเดียวเลยคือ 

การท�าการเงินของคุณในทุกด้านให้เป็น อัตโนมัติ นั่นเอง

แผนการที่เป็นอัตโนมัติ คือแผนการที่เม่ือคุณติดต้ังมันเสร็จแล้ว 

คุณจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาคิดถึงมัน ไม่ต้องเครียด

เรื่องเงิน และไม่กังวล ท�าไมเรื่องนี้จึงส�าคัญ นั่นก็เพราะสิ่งที่เราขาดมาก

ที่สุดในชีวิตก็คือ “การใช้ชีวิต” ดังนั้น จงท�าแผนการเงินให้เป็นอัตโนมัติ 

แล้วคุณจะได้รับผลพลอยได้ที่ทรงพลังมาก นั่นคือความสบายใจไร้กังวล 

ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีเวลาสนุกกับชีวิตมากขึ้น

ถ้าคณุคดิว่าแนวคดิการใช้แผนการอตัโนมตัเิพื่อก้าวสูก่ารเป็นเศรษฐี

เงนิล้านอตัโนมตัเิป็นแนวคดิทีน่่าสนใจ กถ็อืว่ามาถกูทางแล้ว อย่าเพิง่คดิมาก

ว่าท�าไมมนัฟังดเูรยีบง่ายเกนิไป เพราะความเรยีบง่ายอย่างเหลือเชื่อน่ีแหละ 

ที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย อีกไม่นานคุณจะได้เห็นเอง นอกจากนี้ ในช่วง

ท้ายของแต่ละบท ผมจะสรุปเนื้อหาให้เป็นหัวข้อสั้นๆ ท่ีเรียกว่า ขั้นตอน

ส�าหรบัเศรษฐเีงนิล้านอตัโนมตั ิซึง่จะอธบิายชดัเจนว่าคณุต้องท�าอะไรบ้าง

เพื่อเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่ง... ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นแบบอัตโนมัติ
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อีกไม่นานคุณจะได้เห็นเอง ถ้า จิม และ ซู แมคอินไทร์ สามารถเป็น

เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้ ใครๆ ก็ท�าได้ รวมถึงตัวคุณด้วย ดังนั้น เรามา

เริ่มกันเลย ผมคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้คุณจะรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็น

ว่าวิธีคิดของคุณเปลี่ยนไป และพร้อมที่จะลงมือท�าแล้ว

แจกฟรี เทปบันทึกเสียง เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ

แทนอีกหนึ่งค�าขอบคุณที่เลือกหนังสือเล่มน้ี ผมขอเสนอเทปบันทึก

เสียงที่ผมจัดท�าขึ้น ผมเรียกมันว่า

The Automatic Millionaire Jumpstart

ผมแถมให้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นลงมือท�าได้

ทันที เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ของเราที่ www.finishrich.com หรือจะ 

เข้าฟังโดยตรงที่ www.finishrich.com/automaticmillionaire ซึ่ง 

คุณจะได้ฟังเทปบันทึกเสียงที่ให้เคล็ดลับเพิ่มเติม ขอให้สนุกครับ
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บทท่ี 1

ท�ำควำมรู้จักกับ
เศรษฐีเงินล้ำน
อัตโนมัติ

ผมไม่เคยลืมประสบการณ์ที่ได้พบกับเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติคน 

แรก ตอนน้ันผมอายปุระมาณ 25 ปี และบรรยายเรื่องการลงทนุในหลกัสตูร

การศึกษาส�าหรับผู้ ใหญ่ในท้องถ่ินแห่งหนึ่ง ผมได้พบกับนักศึกษาวัยกลาง

คนคนหนึ่งชื่อ จิม แมคอินไทร์ เขาเป็นผู้จัดการให้กับบริษัทสาธารณูปโภค 

ท้องถ่ิน อันที่จริงผมกับเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไร จนกระทั่งหลังเลิก

เรียนวันหน่ึง จิมมาขอนัดวันเพื่อให้ผมช่วยวิเคราะห์การเงินให้เขาและ 

ภรรยา

ค�าขอของเขาท�าให้ผมประหลาดใจ เพราะจริงอยู่ที่ทุกคนย่อมได้

ประโยชน์จากค�าแนะน�าของนักวางแผนการเงินที่ได้รับอนุญาต แต่จิมไม่ได้

ดูเหมือนคนที่มีปัญหาเลย
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ผมตอบเขาว่าผมยินดีให้ค�าปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง แต่ให้พาภรรยามา

ด้วย เพราะการวางแผนการเงินส�าหรับชีวิตคู่ให้ได้ผลนั้น คนทั้งสองจะ 

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จิมยิ้มและตอบว่า “ไม่มีปัญหา” เขาบอกว่า “ซูคือเหตุผลที่ท�าให้ 

ผมมาหาคุณนี่แหละ เธอได้เข้าฟังสัมมนา Smart Women Finish Rich

ของคุณ หลังจากนั้นเธอบอกผมให้มาสมัครเรียนกับคุณ ผมชอบสิ่งที่คุณ

สอน และอยากหาเวลาวางแผนการเงิน อีกอย่างผมวางแผนจะเกษียณใน

เดือนหน้า”

ตอนนี้ผมประหลาดใจมาก ผมยังไม่ได้พูดอะไร เมื่อพิจารณาจิมแบบ

หัวจรดเท้า ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะพร้อมเกษียณได้ และจากข้อมูลเบื้องต้นที่

ได้รู้มาจากในห้องเรียน ผมรู้ว่าจิมท�างานในบริษัทเดียวมา 30 ปี ไม่เคยมี 

รายได้เกิน 40,000 เหรียญต่อปี และจิมไม่เชื่อเรื่องการจัดท�าบัญชีงบ

ประมาณเพื่อคุมค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากน้ี ผมรู้ว่าเขามองตัวเองว่าเป็น

นักลงทุนแบบ “อนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่ง” ดังนั้น ผมไม่คิดว่าเขาจะรับ 

ความเสี่ยงในตลาดหุ้นได้มากมายนักหรอก

โรส บาค ย่าของผมเคยสอนว่า อย่าตดัสนิคนจากภายนอก แต่ดแูล้ว

ก็ไม่เห็นว่าจิมจะเกษียณได้เลย หรือไม่แน่ว่าจิมอาจจะได้รับมรดกก้อนโต 

ก็ได้ ด้วยสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ ก็ขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆ เถอะ

“สิ่งที่ผมมองไม่เห็น”

ไม่กี่วันต่อมา คู่สามีภรรยาแมคอินไทร์มาพบผมที่ออฟฟิศ พวก

เขาก็ดูไม่ต่างไปจากเดิม แลดูเป็นพนักงานที่ท�างานหนักทั่วไป จิมใส่เสื้อ

เช้ิตแขนสั้น พกปากกาติดกระเป๋าเสื้อ ส่วนภรรยาของเขาซูแลดูมีสีสัน
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กว่า เธอเป็นช่างเสริมสวย อายุอ่อนกว่าจิมเล็กน้อย ประเด็นคือ พวกเขา

ไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนคนวัยกลางคนคนอื่นๆ พวกเขาจับมือกันเหมือน 

เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มมีรักแรก ใบหน้าเปี่ยมสุขและตื่นตาตื่นใจ

ก่อนที่ผมจะถามจิมเรื่องแผนการเงิน จิมก็เริ่มพูดถึงแผนการใน 

อนาคตว่าเขาจะใช้เวลาหลังเกษียณไปท�าอะไรบ้าง ขณะท่ีจิมพูด ซูก็เสริม

ด้วยความสนุกว่า “เกษียณได้เร็วขนาดนี้ มันช่างยอดเยี่ยมไปเลยนะ อายุ

แค่ 52 เอง คนส่วนมากกว่าจะเกษียณได้ก็ปาเข้าไปตอนอายุ 65 ปีแล้ว”

“เดี๋ยวๆ กลับเข้ำเรื่องกันก่อน”

หลังจากที่การสนทนาด�าเนินไปหลายนาที ผมจ�าเป็นต้องขัดขึ้นว่า 

“ขอโทษนะครับ ผมเข้าใจว่ามันน่าสนุกและน่าตื่นเต้นที่จะได้ท�าสิ่งต่างๆ 

มากมายต่อจากนี้ แต่เดี๋ยวเรากลับเข้าเร่ืองกันก่อนนะ ผมให้ค�าปรึกษาคน

ที่มีความพร้อมจะเกษียณมาหลายร้อยคนในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผมจ�าเป็น

ต้องบอกพวกคุณว่า โอกาสน้อยมากที่จะเกษียณได้ ในช่วงวัย 50 ต้นๆ” ผม 

หนัไปจ้องตาจมิ “ปกตแิล้วพวกเขามาหาผมเพื่อให้ช่วยวเิคราะห์ว่าเขาสามารถ

เกษียณได้หรือไม่ แต่คุณดูมีความม่ันใจจังเลยว่าคุณพร้อมที่จะเกษียณได้ 

ท�าไมคุณถึงมั่นใจขนาดนี้”

จิมกับซูมองหน้ากัน จากน้ันจิมหันกลับมาตอบผมว่า “คุณคงคิดว่า

เราไม่มีเงิน...ใช่ไหม” โดยลักษณะการพูดของจิม ท�าให้ประโยคนี้เหมือน

ไม่ใช่ประโยคค�าถาม

“มันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับ” ผมตอบ “แต่มันก็มีส่วนนะ การที่

เราจะเกษียณได้เร็ว เราต้องมีเงินจ�านวนหน่ึง และส่วนมากแล้ว คนอายุ

เท่าคุณยังเก็บออมได้ไม่มากพอ จากข้อมูลด้านการงานของคุณที่ผมรู้มา 
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ผมสงสัยว่าคุณจะเก็บออมจนมีเงินมากพอได้อย่างไร” ผมจ้องตาเขา เขา 

มองกลับมาอย่างสงบ

“จิม คุณเพิ่งจะอายุ 52 ปีเองนะ” ผมอธิบายต่อ “คนส่วนมากเอา

ตัวไม่รอด มีคนแค่ 1 ใน 10 เท่านั้นที่ดิ้นรนจนสามารถเกษียณได้ และมี

คณุภาพชีวติไม่ต่างจากเดมิ แถมเกษยีณตอนอาย ุ65 ปีด้วย คณุต้องยอมรบั

ว่า แผนเกษียณเร็วของคุณด้วยเงินเดือนเท่านี้ มันเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินไป”

จิมพยักหน้า “ก็ฟังดูมีเหตุผล” เขาตอบพร้อมยื่นกองเอกสารมาให้

ผม ประกอบด้วยแบบแสดงรายการภาษขีองจมิกบัซ ูและงบแสดงฐานะการ

เงินของพวกเขา ซึ่งระบุชัดเจนว่าเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรบ้าง และมี

หนี้สินอะไรบ้าง

ผมตรวจดูแบบแสดงรายการภาษีเป็นอันดับแรก จิมกับซูมีเงินได้ 

รวมกัน 53,946 เหรียญ ก็ถือว่าไม่เลว เป็นตัวเลขรายได้ที่ดี แต่ก็ไม่ได้ 

ร�่ารวย

โอเค ต่อไปก็ตรวจดูว่าเขามีหนี้สินอะไรบ้าง ผมตรวจสอบงบแสดง

ฐานะการเงินของพวกเขา แต่เขาไม่ได้เขียนรายการหนี้สินเลยแม้แต ่

รายการเดียว “พวกคุณไม่มีหนี้กันเลยหรือ” ผมเลิกคิ้วขึ้น 

“ครอบครัวแมคอินไทร์ไม่เป็นหนี้”

พวกเขายิ้มให้กัน ซูบีบมือจิม “ครอบครัวแมคอินไทร์ไม่เป็นหนี้” 

เธอตอบพร้อมกับหัวเราะคิกคัก

“แล้วลูกๆ ของพวกคุณล่ะ” ผมถาม
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“อ๋อ เรื่องลูกๆ น่ะหรือ” จิมตอบ “พวกเขาเรียนจบกันหมดแล้ว ตอน

นี้ก�าลังสร้างฝันของตัวเองกันอยู่ ขอพระเจ้าคุ้มครอง”

“โอเคครับ” ผมตอบ “มาดูกันต่อว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง” ผม 

กลับไปอ่านงบแสดงฐานะการเงิน พวกเขาเป็นเจ้าของบ้าน 2 หลัง 

ประกอบด้วยบ้านที่อาศัยอยู่เอง (มูลค่า 450,000 เหรียญ) และบ้านที่ 

น�าไปให้คนอื่นเช่า (มูลค่า 325,000 เหรียญ)

“ว้าว” ผมตอบ “มีบ้านตั้ง 2 หลัง แต่ไม่มีหนี้จ�านองเลยหรือ”

“ใช่” จิมตอบ “ไม่มีหนี้จ�านองเลย”

ต่อไปกพ็ิจารณากองทุนเพื่อการเกษียณ แผน 401(k) ของจมิมีมูลค่า

อยู่ที่ 610,000 เหรียญ ซูก็มีอีก 2 กองทุนที่รวมมูลค่าได้ 72,000 เหรียญ 

เท่านัน้ยังไม่พอ พวกเขายังมีพันธบัตรเทศบาลมูลค่า 160,000 เหรียญ และ

เงินฝากธนาคารอีก 62,500 เหรียญ

นอกจากทีเ่ป็นตวัเงนิแล้ว เมื่อรวมทรพัย์สนิส่วนบคุคลเข้าไป (ประกอบ

ด้วยเรือ 1 ล�า และรถ 3 คัน แน่นอนว่าไม่มีหนี้เลย) ท�าให้พวกเขามีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิเกือบ 2 ล้านเหรียญเลยทีเดียว

ตามหลักก็ถือว่าครอบครัวแมคอินไทร์ร�่ารวยแล้วละ มันก็ไม่ใช่แค ่

ว่าพวกเขามีทรัพย์สินปลอดหนี้จ�านวนมากเพียงอย่างเดียวหรอกนะ (ซ่ึง 

มันก็ยอดเยี่ยมมากเลย) แต่เขายังคงมีรายได้ประจ�าจากดอกเบี้ยและ

เงินปันผลจากการลงทุน รวมถึงรายได้จากค่าเช่าบ้านหลังที่สองจ�านวน 

26,000 เหรียญต่อปี นอกจากนี้ จิมจะได้รับเงินบ�านาญต่อเนื่องไปหลัง 

จากเกษียณแล้วอีกด้วย ส่วนซูยังคงรักอาชีพเสริมสวย ดังนั้น เธออยาก 

ท�าต่อไปจนกระทั่งอายุ 60 ปี (แม้ไม่จ�าเป็นต้องท�าแล้วก็ตาม)
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ทันใดนั้น แผนการเกษียณเร็วในวัย 52 ปีของจิมก็เปลี่ยนจากความ

เพ้อฝัน มาสู่ความจริงที่จับต้องได้ มันจริงเสียยิ่งกว่าจริง มันสุดยอดมาก

“เรำได้รับมรดกเป็นควำมรู้”

ปกติแล้ว ผมจะรู้สึกเฉยๆ เมื่อได้เห็นความมั่งคั่งของคนอื่นๆ แต่ผม

รูส้กึประทบัใจครอบครวัแมคอนิไทร์เป็นพเิศษ พวกเขาไม่ได้ดรู�า่รวยหรอืพเิศษ

อะไรเลย ตรงกันข้าม พวกเขาเรียบง่าย เหมือนคนขยันท�ามาหากินทั่วไป ว่า

แต่พวกเขาสะสมความมัง่ค่ังได้มากมายทัง้ๆ ทีอ่ายุยังไม่มากได้อย่างไรกนันะ

ว่ากันตามตรง ผมรู้สึกสับสนมาก แต่ในหัวก็คิดแต่เรื่องของพวกเขา

ไม่หยุด ผมอายุราวๆ 25 ปี ยังไม่มีความมั่งคั่งใดๆ และใช้ชีวิตแบบเดือนชน

เดอืน มบีางเดอืนทีพ่อจะเหลอืเงนิเกบ็บ้างเล็กน้อย แต่ส่วนมากไม่เหลอืเลย 

ทีผ่่านมาดูเหมอืนว่าผมก�าลงัก้าวไปข้างหน้า แต่แท้จริงกลบัก�าลงัถอยหลงั ผม

ท�างานหนกัขึน้เร่ือยๆ เพยีงเพื่อให้มเีงินพอใช้จ่ายในแต่ละเดอืนเท่านัน้เองหรอื

มันน่าอายและน่าอึดอัดใจด้วย ตัวผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่

สอนเรื่องการลงทุนแท้ๆ แต่ตัวเองก็ยังขัดสน แย่ไปกว่านั้นคือ ครอบครัว

แมคอินไทร์มีรายได้รวมกันทั้งปียังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ผมหาได้ด้วยซ�้า แต่กลับ

เป็นเศรษฐเีงนิล้าน ในขณะทีผ่มเป็นเศรษฐกีองหนีซ้ึง่ทบัถมกนัมากขึน้เรื่อยๆ

เหน็ได้ชัดว่าพวกเขาเป็นกรณศีกึษาเรื่องการลงทนุทีน่่าสนใจ และผม

อยากเรยีนรูบ้ทเรยีนนัน้ คนธรรมดาๆ สามารถสะสมความมัง่คัง่ได้มากขนาดนี้

ได้อย่างไรกัน ผมอยากหาค�าตอบให้ได้ แต่ไม่รูจ้ะเริม่ต้นจากตรงไหน ในทีส่ดุ

ผมจงึถามพวกเขาว่า “มทีรพัย์สนิรายการไหนบ้างทีพ่วกคณุได้รบัเป็นมรดก”

จิมหัวเราะดังลั่น “มรดกเหรอ” เขาทวนพร้อมกับส่ายหน้า “ถ้า

เป็นทรัพย์สินก็คงไม่มีหรอก สิ่งเดียวที่เราได้รับมรดกมาคือความรู้ พ่อแม่ 
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ของพวกเราสอนหลักการพ้ืนฐานเรื่องการบริหารเงิน เราแค่น�ามาปฏิบัติ 

ซึ่งแน่นอนว่ามันได้ผล คนที่เรารู้จักอีกมากก็ได้ผลในลักษณะเดียวกัน อันที่

จริงแล้ว เพื่อนบ้านของเราจ�านวนครึ่งหนึ่งก�าลังจะเกษียณในปีนี้ แถมส่วน

มากยังท�าได้ดีกว่าพวกเราเสียอีก”

ถึงจุดน้ี จิตใจของผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว จากเดิมครอบครัว 

แมคอินไทร์มาปรึกษาเพื่อขอค�าแนะน�าจากผม แต่ตอนนี้ผมอยากขอ 

ค�าแนะน�าจากพวกเขาแทน

รวยจริง หรือแค่ดูเหมือนว่ำรวย

“พวกคุณรู้อะไรไหมครับ” ผมพูด “ทุกสัปดาห์ ผมได้พบกับคนมาก 

มายที่เข้ามาเรียนเหมือนพวกคุณ แต่คนเหล่านั้นตรงข้ามกับพวกคุณโดย

สิ้นเชิง คือพวกเขาดูร�่ารวย แต่เมื่อศึกษารายละเอียดก็มักจะพบว่า พวก

เขา ไม่ได้รวย หน�าซ�้ายังถังแตกอีก เม่ือเช้านี้ผมได้พบชายคนหนึ่งที่ขับ 

รถพอร์ชรุ่นใหม่ล่าสุด ใส่นาฬิกาโรเล็กซ์ทองค�า ดูร�่ารวยมาก แต่พอศึกษา 

งบการเงิน ถึงได้รู้ว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีแต่หนี้สิน ชายวัย 55 ปี อาศัยอยู่ 

ในบ้านหรูหลักล้านเหรียญ แต่ติดหนี้จ�านอง 800,000 เหรียญ มีเงินเก็บ 

ไม่ถึง 100,000 เหรียญ มีหนี้บัตรเครดิตเกินกว่า 75,000 เหรียญ รถพอร์ช 

คันน้ันก็ยังผ่อนอยู่ แถมยังมีภาระต้องส่งค่าเลี้ยงดูให้ภรรยาเก่าอีก 2 คน 

ด้วย”

ถึงตรงนี้เราสามคนก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน “ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่อง

ตลกหรอก” ผมพดูต่อ “ชายคนนัน้ทีด่รู�า่รวย และดทู่าจะประสบความส�าเรจ็ 

แต่จริงๆ แล้วประสบปัญหาทางการเงินและเครียดสติแตก เขาบริหารเงิน

เหมือนการขับรถพอร์ชของเขาที่ซิ่งฝ่าทุกไฟแดง จากนั้นพวกคุณก็เข้ามา 
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คุณขับฟอร์ดทอรัสเก่าๆ ชายคนนี้ที่ชื่อจิม ใส่นาฬิกาไทเม็กซ์รุ่นโบราณ 

อายุ 10 ปีเห็นจะได้”

“เดี๋ยว ไม่ใช่” จิมพูดแทรกขึ้นมาทันที พร้อมกับยิ้ม “ไทเม็กซ์ตัวนี้

อายุ 18 ปีแล้วต่างหากล่ะ”

“นั่นแหละ” ผมตอบ “แต่พวกคุณ รวยจริง ชีวิตดีมีความสุข ความ

สัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้น ส่งลูกสองคนจนเรียนจบ และเกษียณใน 

วัย 50 ต้นๆ แบบนี้ ได้โปรดบอกผมเถอะ ความลับคืออะไร”

ซูจ้องตาผม แล้วถามว่า “คุณอยากรู้จริงๆ ใช่ไหม”

ผมพยักหน้าโดยไม่ได้ตอบอะไร ซูหันไปหาจิม “เราพอจะมีเวลานั่ง

คุยกันอีกสัก 15 นาทีไหม”

“แน่นอน ไม่ได้ล�าบากอะไรเลย” จิมตอบพร้อมหันมาหาผม 

“เดวิด คุณรู้อะไรไหม ความลับคือสิ่งที่คุณสอนอยู่ทุกวันนั่นแหละ เรา 

ก็แค่ลงมือท�า”

เรื่องรำวของจิมกับซู

ซูสูดหายใจลึกๆ แล้วเริ่มเล่าเรื่อง “พวกเราแต่งงานกันเร็ว เราเริ่ม

คบกันตั้งแต่ตอนที่จิมอายุ 21 ปี ส่วนฉันอายุ 19 ปี หลังจากนั้นอีก 3 ปี 

เราก็แต่งงานกัน แล้วพอกลับจากฮันนีมูน พ่อแม่ของเราทั้งคู่ได้เรียกมา 

พูดคุยว่า เราต้องจริงจังกับชีวิตให้มากกว่านี้ พวกท่านบอกว่าเรามีทาง 

เลือกว่า จะท�างานทั้งชีวิตเพ่ือหาเงิน แล้วใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือน 

เหมือนท่ีคนส่วนใหญ่ท�า หรือว่าเราจะเรียนรู้วิธีการใช้เงินท�างานแทน 

เพื่อทีเ่ราจะได้ใช้ชวิีตได้อย่างอิสระ เคลด็ลบัทีพ่วกท่านสอนน้ันง่ายมาก น่ัน

คือ เงินทุกเหรียญที่หามาได้ เราต้องจ่ายให้ตัวเองก่อน”
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“เรำตัดสินใจจ่ำยให้ตัวเองก่อน”

จิมพยักหน้าเห็นด้วย “คนส่วนใหญ่คิดว่า ทันทีที่ได้รับเงินเดือนมา

แล้ว สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ ช�าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน จากนั้นถ้าเงินเหลือ 

จงึน�ามาเป็นเงนิออม หรอืพดูง่ายๆ ว่า เป็นการจ่ายให้คนอื่นทกุคนก่อน แล้ว

จึงจ่ายให้ตัวเองทีหลังสุด พ่อแม่ของพวกเราสอนว่า ถ้าอยากชนะเกมการ

เงนิ เราจะต้องท�าสิง่ทีต่รงกนัข้าม เราต้องหกัเงนิบางส่วนเพ่ือตวัเราเองก่อน 

จากนั้น จึงค่อยช�าระค่าใช้จ่ายอื่นๆ”

จิมเอนหลัง แล้วยักไหล่ เหมือนเป็นการสื่อสารว่า “ก็เป็นเรื่องง่ายๆ”

ซูยิ้ม แล้วส่ายหน้า “จิมพูดให้ฟังดูเข้าใจง่าย แต่แท้จริงแล้วเราต้อง

เรียนรู้วิธีการออมเงินของเราด้วย ในช่วงแรก เราเคยลองใช้วิธีการก�าหนด

งบประมาณให้กับทุกอย่าง ใช้ชีวิตไม่ให้เกินงบที่วางไว้ แต่ความมั่งคั่งก็ไม่

เหน็จะงอกเงยสกัท ีแถมต้องทนทกุข์ทรมานและมปีากเสยีงกนับ่อยครัง้ด้วย 

อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฉันทนไม่ไหว จึงโทร. หาแม่ และเล่าเรื่องราวการดิ้นรน 

ของพวกเราให้ท่านฟัง แม่บอกว่าทัง้แม่และพ่อกเ็คยลองวธิกีารนีแ้ล้วเหมอืน

กัน สุดท้ายก็จบลงด้วยการทะเลาะกัน เพราะเกิดปัญหาไม่จบไม่ส้ิน พวก

ท่านจึงตัดสินใจละทิ้งวิธีการท�างบประมาณ แล้วเปล่ียนมาใช้วิธีการหักเงิน 

10 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน เพื่อหักเข้าบัญชีออมทรัพย์ ก่อนที่ตัวเองจะ

ได้ถอนเงินออกมาใช้ วิธีการนี้ท�าให้เราไม่ได้เห็นเงินก้อนนั้น ดังนั้น จึงไม่มี

โอกาสน�าเงนินัน้ไปใช้จ่าย ท่านบอกฉนัว่า ‘ลูกจะต้องประหลาดใจแน่เมื่อรู้ว่า 

ตวัลกูเองจะปรบัตวัเพื่อใช้ชวีติโดยไม่มเีงนิก้อนนัน้ (10 เปอร์เซน็ต์) ได้อย่าง

รวดเร็ว และในขณะเดียวกัน เงินก้อนเล็กๆ ก้อนนั้นก็งอกเงยขึ้นเรื่อยๆ ใน

บญัชธีนาคาร’ เคลด็ลบัของแม่คอื ถ้าเราไม่เหน็เงนิก้อนนัน้ เรากจ็ะไม่ใช้มนั”

“นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราท�า เราเริ่มจากการหักเงินจากรายได้แค่ 4 

เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เมื่อภาระลดลง ก็ค่อยๆ เพ่ิมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทุกวันน้ี
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เราหักเงินคนละ 15 เปอร์เซ็นต์กันแล้ว แต่ถ้าพูดถึงช่วงเวลาทั้งหมดที่เรา

ฝ่าฟันมา โดยเฉลีย่เรากหั็กประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์อย่างทีแ่ม่สอนนัน่แหละ”

“แล้วคุณน�าเงินออมไปท�าอะไรบ้าง” ผมถาม

“เป้าหมายแรกคือ เงินทุนเพื่อชีวิตหลังเกษียณ” ซูตอบ

“ที่จริงแล้ว ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีแผน 401(k) เกิดขึ้นหรอกนะ” 

จิมแทรก “แต่บริษัทส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ผมท�างานอยู่ด้วย มีกองทุน

ที่คล้ายกัน คือเป็นกองทุนบ�านาญที่นายจ้างจะช่วยสมทบเงินลงทุนตามเงิน

สะสมของลูกจ้างได้ถ้าเราต้องการ เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไม่สนใจ แต่พวก

เราเข้าร่วมกองทุนนี้”

ซูเล่าเรื่องต่อ “หลังจากนั้น เป้าหมายต่อไปคือ เก็บเงินให้มากพอ

เพื่อซื้อบ้าน พ่อแม่ของเราทั้งคู่ล้วนสอนว่า บ้านคือการลงทุนท่ีดีท่ีสุดใน

ชีวิต ไม่มีอะไรที่จะให้ความรู้สึกว่าเรามีอิสรภาพและความมั่นคงได้มากเท่า

การได้เป็นเจ้าของบ้านอีกแล้ว แต่พวกท่านเน้นว่า กุญแจส�าคัญคือ จะต้อง

เป็นเจ้าของแบบปลอดภาระใดๆ แล้วด้วย พูดอีกอย่างคือ เราต้องรีบจ่าย

หนี้จ�านองให้หมดเร็วที่สุด”

“พวกท่านสอนว่า ในขณะที่เพื่อนๆ ของเรายังคงยุ่งอยู่กับการทุ่ม

เงินซื้อของตกแต่งห้องเช่าและตระเวนชวนชิมไปทั่วทุกภัตตาคาร เราควร

ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการออมให้มากๆ พวกท่านเน้นย�า้ว่าคนส่วน

ใหญ่ละลายทรัพย์ไปเพื่อของเล็กๆ น้อยๆ”

ซูมองไปที่จิม “ที่รัก คุณยังจ�าได้ไหม”

“จ�าได้สิ” จิมตอบ แล้วหันมาที่ผม “รู้ไหม เคล็ดลับเพื่อก้าวสู่ความได้ 

เปรียบทางการเงินไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบยากจนหรือน่าเบื่อหรอกนะ แต่มัน

คือการเฝ้าระวังเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะคนเรามีนิสัยใช้จ่ายกระจุกกระจิก
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ทั้งๆ ที่ไม่ต้องมีของพวกนั้นเราก็อยู่ได้ ในกรณีของเราคือ บุหรี่ เราทั้งคู่

สูบบุหรี่วันละซอง พ่อแม่ของพวกเราไม่ชอบอย่างมาก ในช่วงนั้นเพิ่งเริ่มมี

การประชาสัมพันธ์เรื่องภัยร้ายจากบุหรี่ พวกท่านจึงชี้ให้เห็นว่า ถ้าเราหยุด

ฟุ่มเฟือยกับบุหรี่ ภายใน 2 ปีเราจะมีเงินมากพอเพื่อดาวน์บ้าน แถมยัง

สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย”

“เรำเฝ้ำระวัง ลำเต้แฟกเตอร์”

จิมโน้มตัวมาข้างหน้า “คุณจ�าเรื่องที่คุณสอนในสัมมนาได้ไหม คุณ

เรียกมันว่า ลาเต้แฟกเตอร์ คุณสอนให้หยุดฟุ่มเฟือยในการดื่มกาแฟราคา

แพงทุกเช้า แล้วน�าเงินนั้นไปลงทุนแทน”

ผมพยักหน้า

“พ่อของผมไม่ได้ตั้งชื่อแบบนั้น แต่มันเป็นเรื่องเดียวกัน บางทีท่าน

อาจจะตั้งชื่อเป็น ‘บุหรี่แฟกเตอร์’ หรือ ‘การใช้เงินแบบโง่ๆ แฟกเตอร์’ ก็ได้ 

เพราะแก่นคอืเรื่องเดยีวกนั ถ้าเราเกบ็ออมเงนิทกุวนัแม้เพยีงเล็กน้อย สดุท้าย

แล้ว มันจะมากพอที่จะซื้อบ้านได้ พ่อสอนว่า ถ้ามัวแต่เช่าเขาอยู่ เราจะ

ยากจนไปตลอด คนอ่ืนจะรวยแทน แต่ถ้าเราซ้ือบ้าน เราน่ีแหละทีจ่ะร�า่รวย”

“แค่นั้นเหรอครับ” ผมถาม “สิ่งที่พวกคุณท�า มีแค่การเลิกบุหรี่ แล้ว

เก็บสะสมเงินค่าบุหรี่จนซื้อบ้านได้” ผมมองไปท่ีจิมกับซู พวกเขายิ้มตอบ 

พร้อมพยักหน้า “พวกคุณท�าแค่นี้ แล้วจะมีบ้านถึงสองหลังแบบปลอดหนี้

ทั้งหมดได้อย่างไรกัน”

“อันที่จริงแล้ว พวกเราไม่ได้ ใช้อยู่อาศัยถึงสองหลังหรอก” ซูตอบ 

“เราอยู่อาศัยเพียงหลังเดียว ส่วนอีกหลังเราท�าเป็นบ้านเช่า นี่คือเคล็ดลับ

อีกส่วนหนึ่ง”
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จมิเสรมิต่อ “พ่อแม่ของพวกเราสอนเคลด็ลบัในการปลดหนีบ้้านอย่าง

รวดเรว็และง่ายดาย เป็นเคลด็ลบัทีค่ณุจะต้องชอบแน่ แต่ต้องพึง่กระบวนการ

จากธนาคารสักหน่อย โชคดีที่ปัจจุบันนี้กระบวนการต่างๆ น้ันง่ายกว่าเดิม

มาก สิ่งที่คุณต้องท�าก็แค่เปลี่ยนวิธีการผ่อนช�าระค่างวดเล็กน้อย จากเดิม 

จ่ายเป็นก้อนเต็มเดือนละครั้ง เปลี่ยนเป็นแบ่งจ่ายทีละ 2 สัปดาห์แทน แต่

ต้องจ่ายตรงเวลาและสม�่าเสมอนะ ถ้าท�าแบบนี้ต่อเนื่องไป จะท�าให้คุณจ่าย

ค่างวดเพิ่มอีก 1 เดือนเต็มๆ ได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านเลย แถม

ยังท�าให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นอีกมาก จากเดิม เราต้องใช้เวลาผ่อนนานถึง 

30 ปี มันจะเหลือแค่ 25 ปีเท่านั้น ถ้าเราซื้อบ้านได้ตอนอายุ 20 กลางๆ 

แล้วใช้วิธีการนี้ เราก็จะปลดหนี้ได้ทั้งหมดในวัย 40 ปลายๆ แต่สิ่งที่เราท�า

เพิ่มก็ยิ่งช่วยให้หนี้หมดเร็วกว่าเดิมอีก นั่นคือ เราหาเงินมาจ่ายค่างวดให้

มากกว่าปกติอย่างสม�่าเสมอในทุกงวด ท�าให้เราปลดหนี้ได้ ในวัยเพียง 30 

ปลายๆ เท่านั้น”

“แล้วเรื่องเป็นอย่างไรต่อ” ผมถาม

“พอเราไม่มีภาระเงินผ่อนแล้ว เงินก้อนที่เคยใช้ผ่อนเป็นค่างวด ก็

คือเงินเหลือทุกเดือน” จิมพูดพร้อมกับฉีกยิ้มให้ผม “เราก็จะมีทางเลือกว่า 

จะน�าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ได้ หรือว่าจะน�าไปผ่อนบ้านดีๆ เพิ่มอีกหลัง ส่วน

บ้านหลังแรกก็น�าไปปล่อยให้เช่า ส่วนวิธีการจ่ายค่างวดของบ้านหลังใหม่ก็

ท�าเหมือนเดิม สุดท้ายก็บิงโก เราปลดหนี้ได้เร็ว เป็นเจ้าของบ้านถึง 2 หลัง

แบบปลอดภาระ หลังหนึ่งใช้อยู่อาศัย อีกหลังสร้างรายได้จากทรัพย์สิน 

อย่างสม�่าเสมอ แถมยังไม่รวมเงินค่างวดที่เคยต้องผ่อน แต่ตอนนี้ไม่ต้อง

ผ่อนอะไรแล้วอีกต่างหาก”

“ยอดเยี่ยมมาก” ผมพูด
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จิมพยักหน้าอย่างภาคภูมิ “พ่อแม่ของซูยังสอนอีกบทเรียนด้วยว่า 

อย่าซื้อของด้วยเงินเชื่อ” จิมอธิบายต่อ “พวกท่านได้ถ่ายทอดบทเรียนที่

เคร่งครัดมาให้พวกเรา และเราก็ถ่ายทอดไปให้ลูกๆ นั่นคือ ไม่ว่าคุณจะมี

ฐานะดแีค่ไหน คณุต้องซือ้ของด้วยเงนิสด มฉิะนัน้กอ็ย่าซือ้ โดยมข้ีอยกเว้น

เพยีงเรื่องเดียวเท่านัน้ นัน่คอืการซือ้บ้าน แล้วก็อย่าลมืท�าอย่างทีซ่บูอก จ่าย

หนี้จ�านองให้หมดเร็วที่สุด บทเรียนเหล่านี้มันไม่ง่ายเสมอไป แต่ก็เป็นกฎที่

ต้องท�าให้ได้”

“ใช่เลย” ซูพูด “จิมใช้เวลาถึง 5 ปีเพื่อเก็บเงินซื้อเรือส่วนตัวด้วย 

เงินสด”

“แถมผมยงัซือ้แบบมอืสองด้วยนะ” จมิเสรมิ “แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง

อะไร ผมยังคงมีความสขุแม้มนัเป็นมือสอง เพราะเราประหยดัเงนิได้เพิม่จาก

ส่วนต่างของราคาที่ลดลงจากราคามือหนึ่ง ตอนที่เราซื้อรถ เราก็ซื้อแบบมือ

สองเช่นกนั และไม่เคยเสยีใจทีเ่ลอืกซือ้แบบนี ้เพราะเราน�ารถไปตรวจสภาพ

กับช่างที่ไว้ ใจได้อย่างสม�่าเสมอ แล้วมันก็ใช้ได้ดี”

“ประเด็นส�าคัญก็คือ” ซูสรุป “ถ้าเราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อของด้วย

เงนิสด เรากย็งัไม่ซือ้ เราใช้ชวีติร่วมกนัมาโดยไม่มหีนีบ้ตัรเครดติเลย ถ้าต้อง

รูดบัตรเครดิต เราจะช�าระหนี้ทั้งหมดภายในเดือนเดียวกัน นี่คือค�าสอนของ

พ่อแม่ที่จะท�าให้เรามีความสุขสบาย แต่ธนาคารไม่ชอบ”

ควำมลับที่ซ่อนอยู่

ผมเอนหลังลงที่เก้าอี้ ผมประหลาดใจกับครอบครัวแมคอินไทร์ที่ท�า 

ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่มันต้องมีเงื่อนไขบางอย่างซ่อนอยู่แน่ ผมนั่งคิด

อยู่ครู่หนึ่ง และแล้วผมก็นึกออก “ทุกสิ่งที่พวกคุณท�า มันได้ผลดีมาก ทั้ง 

การตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็น การเร่งปลดหนี้บ้าน การจ่ายให้ตัวเองก่อน การ 
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ซ้ือของด้วยเงินสด และการไม่เป็นหนี้บัตรเครดิต พวกคุณเก่งมาก ผมก็

สอนสิ่งเหล่านี้ในสัมมนาของผม แต่การน�าทั้งหมดมาปฏิบัติจะต้องใช้ความ

พยายามเป็นอย่างมาก ผมนับถือพวกคุณจังเลย ผมอยากให้ทุกคนมีวินัยใน

ตัวเองได้เหมือนกับพวกคุณ แต่โชคร้ายที่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้น นี่คง

เป็นเหตุผลที่ท�าให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้ร�่ารวยเหมือนกับพวกคุณ” 

จิมกับซูมองหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วยิ้ม จากนั้นจิมได้ส่งสัญญาณให้

ซูอธิบายเรื่องนี้

ไม่ต้องมีควำมพยำยำมหรือวินัยอะไรเลย

“แต่ประเด็นก็คือ” ซูเร่ิมพูด “เรา ไม่ต้องใช้ ความพยายามอย่าง 

แรงกล้าอะไรเลย ถ้าการท�าตามค�าสอนของพ่อแม่ คือการมีวินัย ฉันก็ไม่ 

คิดว่าพวกเราท�าได้ดีพอนะ”

“ฉันคิดว่าเราไม่ได้ดีเด่นอะไรเลยด้วยซ�้า” จิมแทรกขึ้นมา “ซูพอจะมี

วินัยอยู่บ้าง แต่ส�าหรับผมนั้นไม่มีเลย”

ตอนนี้ผมสับสนแล้ว “ผมไม่เข้าใจ ถ้าพวกคุณไม่ได้มีวินัยเป็นพิเศษ 

แล้วพวกคุณท�าได้อย่างไร เราอยู่ในสงัคมที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา สื่อบนัเทงิ 

หรือแม้แต่รัฐบาล ล้วนจูงใจให้เราท�าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบทเรียนของพ่อแม่ 

ของพวกคุณ ถ้าไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างแรงกล้าหรือวินัยที่เข้มงวด 

แล้วคุณต้านทานสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร คุณปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดได้

อย่างไร”

ตอนนีผ้มถามเกนิขอบเขตหน้าทีก่ารงาน และเป็นความสงสยัส่วนตวั

แล้ว ตอนนั้นผมอยู่ในช่วงวัย 25 ปี ผมมองว่าการมีวินัยเก็บออมเงินเป็น 

เรื่องที่ยากมาก ความอยากรู้เคล็ดลับของผมคงแสดงออกทางสีหน้าแน่ๆ 

เพราะจิมกับซูหัวเราะออกมาดังลั่น จนท�าให้ผมหัวเราะตามไปด้วย
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“เดวิด คุณรู้อะไรไหม” จิมเริ่มพูดในที่สุด “เรามีลูกสาวที่อายุน้อย

กว่าคุณเล็กน้อย ท�าให้เราเข้าใจว่าการเก็บออมเงินในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ 

ยากมาก แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะสิ่งที่เราท�านั้นไม่ได้ต้องการวินัย

อะไรเลย”

ผมมองเขาด้วยสีหน้าสงสัย

“ผมไม่แปลกใจหรอกที่คุณจะสับสน” จิมพูด “เพราะมันเป็นเร่ือง 

พื้นฐานมากเสียจนท�าให้คนที่รู้เรื่องการเงินมากๆ เช่นคุณอาจจะมองข้ามไป 

เอาอย่างนี้ สมมติว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าควรท�าอะไร แต่ก็กลัวว่าจะถูกหลอกล่อ 

ให้ไปท�าอย่างอื่นแทน คุณจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้ท�าสิ่งที่ถูกต้อง”

จิมมองมาที่ผม ผมยักไหล่แทนการตอบว่าไม่รู้

“ก็อย่างที่บอกไป” จิมพูดต่อ “มันเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนเลย เพียงแค่

คุณผลักภาระการตัดสินใจนั้นออกไป แล้วเปลี่ยนกระบวนการให้มันเกิดขึ้น

แบบอัตโนมัติแทน”

“จ�าเรื่องทีฉ่นัเคยบอกไปก่อนหน้านี้ได้ไหม เรื่องกระบวนการจ่ายให้ตวั

เราเองก่อน” ซูแทรก “สิ่งที่พวกเราท�าคือ หักบางส่วนของรายได้เพื่อไปเข้า

บัญชีออมทรัพย์แบบอัตโนมัติ กุญแจส�าคัญคือ ความเป็นอัตโนมัติทั้งหมด 

นี่แหละ พอเราเตรียมการเสร็จแล้ว เราก็ไม่ต้องท�าอะไรเพิ่มเลย”

“นัน่ส”ิ ผมตอบ “มนัเหมอืนกบัการออมเงินและลงทนุอย่างเป็นระบบ

แบบท่ีผมสอนเลย แต่ว่าแตกต่างกนัทีพ่วกคณุน�าไปใช้กบัการเงนิในทกุด้าน”

“ใช่เลย” จมิโพล่งออกมา “ถ้าเราไม่ต้องไปคอยกงัวลว่าจะต้องท�ามนั 

เราจะไม่มีวันลืมท�า และไม่ต้องกลัวว่าจะเผลอเปล่ียนใจหยุดท�าด้วย พอ

เราผลักภาระการตัดสินใจออกไปจากตัว เราก็จะไม่ถูกหลอกล่อให้ท�าสิ่งที่

ผิดอีกต่อไป”
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“พวกเรำเลือกที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้ำนอัตโนมัติ”

ซูอธิบายต่อ “พ่อแม่ของพวกเราเรียกเรื่องนี้ว่า การปกป้องตัวเราให้

พ้นจากตัวเราเอง เราไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีความพยายามอย่างแรงกล้า 

เพราะเราไม่ต้องท�าอะไรเพิม่เลย นอกจากการตดัสินใจในครัง้แรกเพยีงครัง้

เดียวว่าเราอยากรวย จากนั้นก็ท�าทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยระบบ ‘การ

หักเงินจากบัญชีเงินเดือน’ เสร็จแล้วเราก็จะได้ระบบสร้างความมั่งคั่งแบบ

อัตโนมัติที่ไม่มีทางผิดพลาด”

“เราให้บริษัทของจิมหักเงินบางส่วนจากบัญชีเงินเดือน เพื่อสะสม

เข้ากองทุนเพื่อการเกษียณของเขา และหักอีกส่วนเพื่อน�าไปผ่อนช�าระหน้ี

บ้าน หลังจากนั้น ทันทีที่ธนาคารเปิดให้ ใช้ระบบโอนเงินแบบอัตโนมัติ เรา

ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้เพื่อผ่อนช�าระหนี้บ้าน (และไม่ลืมที่จะเพ่ิมเงินค่างวด

อีกเล็กน้อย) โดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยท�ากระบวนการเหล่าน้ีเองอีกเลย 

นอกจากนี้ เรายังใช้ระบบอัตโนมัติในการหักเงินไปลงทุนในกองทุนรวม รวม

ถึงการบริจาคเพื่อการกุศลอีกด้วย”

จิมอธิบายต่อ “เราไม่ได้พูดถึงเงินก้อนใหญ่อะไรหรอกนะ ในช่วงเริ่ม

ต้น ผมให้หักเงินแค่ 50 เหรียญต่อเดือนเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป มันก็

สะสมขึ้นมาเอง”

ผมมองไปท่ีงบการเงินของครอบครัวแมคอินไทร์ มูลค่าความมั่งคั่ง

สุทธิ 7 หลัก “คุณพูดถูก มันน่าทึ่งมาก”

ซูส่ายศีรษะ “น่ีแหละคือสิ่งท่ีคุณคิดผิด” เธอพูดเบาๆ “มันไม่ได ้

น่าทึ่งเลย ถ้าพวกเราท�าได้ ใครๆ ก็ท�าได้ทั้งนั้น ตัดสินใจตั้งแต่ยังหนุ่มสาว 

ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนรวย จากนั้นสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อตัดโอกาสที่ 
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จะล้มเหลวทิ้งไป มันก็คล้ายๆ กับสโลแกนของไนกี้ที่บอกว่า ‘เริ่มท�าได้แล้ว 

(Just do it)’ แต่ของเราหกัมมุตรงทีว่่า ‘เริม่ท�าได้แล้ว…แค่ครัง้แรกครัง้เดยีว

พอ (Just do it…once)’ สิ่งที่ต้องท�าคือ ท�าให้เรื่องเงินเป็นอัตโนมัติ ส่วน 

ที่เหลือก็ไม่ต้องท�าอะไรแล้ว”

จิมพยักหน้าเห็นด้วย “ในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้น เทคโนโลยีเรื่องระบบ

อัตโนมัติยังเป็นเรื่องใหม่มาก เพื่อนๆ ของพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไว้ ใจ 

แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ต้องคิดเลย ตอนนี้คุณสามารถติดตั้ง

ระบบอัตโนมัติในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเงินได้ภายในไม่กี่นาที ลูซี่ลูกสาวของ

ผมก็ใช้เวลาติดตั้งระบบอัตโนมัติของเธอโดยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งช่ัวโมง ตอน

นี้เธอก็อยู่บนเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติเหมือนพวกเราแล้ว”

“แล้วอย่าคิดนะ” ซูพูดพร้อมกับหัวเราะ “ว่าคนที่ท�าได้ต้องเป็นคน 

ยุคเก่าเหมือนเราสองคน ดูอย่างลูซี่สิ เธอก็เป็นสาวทันสมัย ไม่ได้ ใส่นาฬิกา

ไทเม็กซ์เก่าๆ ด้วย”

“ตามนัน้” จมิฉกียิม้ “ลซูี่ใส่สวอตช์ทีด่ดูมีีสไตล์ แต่ก็ไม่ได้แพงเกินไป”

“ประเดน็ส�าคญัคอืเรื่องนีแ้หละ” ซูพดู “คณุสามารถมเีงินออม พร้อม

กบัยงัมคีวามสขุและดูดีไปด้วยได้ คณุไม่จ�าเป็นต้องตระหนีถ่ีเ่หนยีว พวกเรา

ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เราใช้ชีวิตเต็มที่พอๆ กับเพื่อนของ

เรา แถมอาจจะมากกว่าด้วยซ�้า เพราะในทุกๆ วันเราไม่มีความกังวลเรื่อง

เงินหลงเหลืออยู่เลย”

สามีภรรยาแมคอินไทร์เดินจับมือกันออกจากออฟฟิศของผม ทั้งคู่

เดินหน้าสู่อนาคตด้วยความตื่นเต้น ราวกับเป็นคู่รักที่เพิ่งได้แต่งงานกัน ผม 

นัง่เงียบอยูท่ีโ่ต๊ะท�างานเป็นเวลานาน ทบทวนถงึบทเรียนของท้ังคู่ โดยเฉพาะ

ประโยคสุดท้ายของซู
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กญุแจส�าคญัทีพ่วกเขาบอกคอื “สร้างระบบไว้เพื่อความส�าเรจ็” พวก

เขาบอกว่า เส้นทางสู่ความร�่ารวยนั้นง่ายแสนง่าย ท�าไมต้องท�าให้เป็นเรื่อง

ยาก ผมคิดว่าพวกเขาพูดถูก ตราบใดที่คุณรู้ว่าจะต้องท�าอะไรบ้าง แล้ว

จัดการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าใครก็เป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้

การสนทนากับครอบครัวแมคอินไทร์ เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในชีวิต 

ของผม บทเรียนของพวกเขาท�าให้ผมตระหนักถึงขั้นตอนส�าคัญที่จะ 

เปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินได้ตลอดไป

จงท�ำให้เป็นอัตโนมัติ

ผมน�าบทเรยีนของครอบครวัแมคอนิไทร์มาปฏบิตั ิผมเปลีย่นทกุอย่าง

ให้กลายเป็นอัตโนมัติ แล้วมันก็ได้ผล ปัจจุบันน้ีผมก็ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน

อัตโนมัติอีกคนหนึ่งแล้วเช่นกัน

ถึงตำของคุณแล้ว

ครอบครัวแมคอินไทร์สร้างความมั่งคั่งอย่างช้าๆ และยั่งยืน โดยไม่

ต้องพึ่งการมีวินัย คุณเองก็เป็นเหมือนพวกเขาได้ ถ้าอยากรู้ว่าจะต้องท�า

อย่างไร ก็ให้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ อีกไม่กี่ชั่วโมง คุณก็จะได้เห็นวิธีคิดแบบ

ใหม่ ซึ่งจะน�าไปสู่วิธีการบริหารเงินแบบใหม่ด้วย

บัดนี้ คุณก�าลังอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติแล้ว
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