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วิคเตอร์  บ็อค  (Victor Boc)  นักเขียนหนังสือขายดี  วิทยากรท่ี

สอนผูค้นให้รู้จกักบัวธีิการอนัแยบคายทีม่อียูใ่นหนงัสอืเล่มนี ้ เขาช่วยผูค้น

จากทุกสาขาอาชีพให้ประสบความส�าเร็จทางการเงินมาแล้วมากมาย  

นอกจากนี้ยังเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง  ที่มีรายการอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ 

ไม่ว่าจะเป็น  คลีฟแลนด์  บอสตัน  ซานฟรานซิสโก  หรือพอร์ตแลนด์  

รวมท้ังรายการท่ีออกอากาศในเมืองต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ  อีก  81  แห่ง  เขา

ได้รับรางวัลมามากมาย  อันได้แก่  “The  Most  Important  Talk  Show  

Hosts  in  America”  รวมทั้ง  “Best  Commentary”  และ  “Best  

Talk  Host”  จาก  Associated  Press  Awards  เขาเป็นนักเล่นไพ่

โป๊กเกอร์อาชีพระดับโลกท่ีชนะการแข่งขันมาแล้วหลายทัวร์นาเมนต์  เป็น

วิทยากรด้านการบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง  และประกอบ

ธุรกิจของตัวเองจนประสบความส�าเร็จมามากกว่า  25  ปี  

ปัจจุบัน  นอกจากจะเขียนหนังสือแล้ว  วิคเตอร์ยังเป็นผู้ด�าเนินการ

สัมมนา  เป็นนักจัดรายการวิทยุ  เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ  และเป็นนักเล่น

ไพ่โป๊กเกอร์  ทุกวันนี้เขาอาศัยอยู่ในรัฐออริกอน  และใช้เวลาส่วนใหญ่ไป

กับการเดินทางและท�ากิจกรรมกลางแจ้ง 

- เกี่ยวกับผู้เขียน -

วุฒินันท์  ชุมภู  (Wuttinun_Chumpoo@Hotmail.com)  ส�าเร็จ

การศกึษาด้านรัฐศาสตร์  และภาษาและการสือ่สาร  มปีระสบการณ์การท�างาน

ทั้งภาครัฐและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากธุรกิจโทรคมนาคม  การสื่อสาร  

และอุตสาหกรรมการผลิตมากว่า  25  ปี

วุฒินันท์รักงานแปลและงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  ปัจจุบันท�างานเป็นนักแปลอิสระและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้

กับองค์กรชั้นน�าหลายแห่ง  ผลงานแปลของวุฒินันท์  เช่น  แค่บ่นน้อยลง  

วันละนิด  ชีวิตจะเปลี่ยนมหาศาล,  คู่มือรู้ทันคนโกง  เป็นต้น

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -
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วลิเลีย่ม เจมส์  กล่าวว่า  “...มนุษย์สามารถเปลีย่นแปลง

สิ่งต่ำง ๆ ท่ีเป็นเปลือกนอกของชีวิตได้  ด้วยกำรเปลี่ยนทัศนคติในใจ”   

ถ้าจิตใต้ส�านึกมีภาพของชีวิตที่ดี  มีความสุข  เราก็จะได้สัมผัสสิ่งท่ีเรียกว่า

โชคดี แต่ถ้าเต็มไปด้วยภาพท่ีล้มเหลว เราก็จะพบเจอแต่โชคร้ายและสิ้นหวัง  

นั่นเป็นเพราะ  “จิตเป็นนำย  กำยเป็นบ่ำว”  ผลลัพธ์เกิดจากการกระท�าของ

เรา  และการกระท�าเกิดจากวิธีคิดและความเชื่อของเรา  ดังที่  มำร์ก  ทเวน  

กล่าวไว้ว่า  “ชีวิตไม่ได้ประกอบข้ึนมำจำกข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 

ที่เกิดข้ึน  แต่ประกอบไปด้วยกระแสควำมคิดที่ไหลเวียนอยู่ในหัวของคน

คนหนึ่งอย่ำงไม่รู้จักจบจักสิ้น” ดังนั้น จิตใต้ส�านึกจึงมีพลังมหาศาลเพื่อสร้าง

สรรพสิ่งในโลกให้เป็นจริงตามภาพที่เราคิดไว้ในใจ  ไม่เว้นแม้กระท่ังเงินทอง

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนวิธีหาเงินหรือออมเงิน  แต่สอนให้ประยุกต์ใช้  

กฎแห่งกำรดึงดูด  (The Law of Attraction)  และ  กฎแห่งกำรผละออก

จำกกนั  เพิือ่ใช้สร้างศกัยภาพในการเอาชนะอปุสรรคและปัญหาการเงิน  สอน

การลด  “ควำมลุ่มหลงมัวเมำ”  ท่ีเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจ  มาเป็น  “กำร

ให้ด้วยใจที่ควำมยินดี” เพื่อท�าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทองเข้ามาสู่ชีวิต  

หนังสือ  “วิธีเอำชนะทุกอุปสรรค  และทุกปัญหำกำรเงิน  เพื่อท�ำให้

เงินทองไหลเวียนเข้ำมำในชีวิต  ด้วยกำรประยุกต์ใช้กฎแห่งกำรดึงดูด  

(Law of Attraction)”  เล่มนี้เป็น  หนังสือดี  แปลจากหนังสือขายดี How 

to Solve All Your Money Problems Forever  เขียนโดย  Victor  Boc  

ซ่ึงจะช่วยให้ท่านมีวิธีและแนวทางในการประยุกต์ใช้กฎแห่งการดึงดูด  เพื่อ

ท�าให้เงินทองหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตและท�าให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่านดีขึ้น  

ส�านักพิมพ์                    มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือด ี 

เล่มนี้ ที่จะช่วยให้ท่านมีแนวทางและวิธีในการประยุกต์ใช้กฎแห่งการดึงดูด  

ท�าให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่านดีขึ้นตลอดไป  

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ บรรณาธิการ
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เลิกกลุ้มใจเรื่องเงินไปได้เลย!

มาขจัดปัญหาหนักอกในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ที่เป็นเสมือนฝันร้าย

ให้หายไปจากชีวติอย่างชัว่นจินรัินดร์กนัดกีว่า  นีค่อืวธีิท่ีคณุใฝ่ฝันและเฝ้า

รอมาท้ังชีวิต  ในที่สุดคุณก็จะได้พบกับอิสรภาพทางการเงินเสียที!

เชิญพบกับ  “วิธีกำรแบบสองแรงเสริม”  ท่ีถือเป็นระบบการบริหาร

จัดการเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ทรงอานุภาพที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดค้นกันมา  

เป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่าย  สนุก  และขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงเลยว่า  

ใคร ๆ ก็เร่ิมท�าได้โดยไม่ต้องรอให้มีเงินก่อนเลยสักแดง!

หนังสือเล่มนี้ได้น�ากฎที่ควบคุมการไหลเวียนของเงินมาตีแผ่ให้

ทราบโดยท่ัวกนั  คนสองหมืน่คนจะมไีม่เกนิหนึง่คนทีท่ราบกลยทุธ์เปลีย่น

ชีวิตท่ีว่านี้  และถึงรู้ก็คงไม่ยอมบอกใครแน่ ๆ  วิคเตอร์  บ็อค  ได้ออก

มาประกาศเลยว่า  “ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณ ๆ ฟังเอง!”

หนังสือที่ต้องอ่ำนให้ได้!

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  ซ่ึงต่างจากเล่มอ่ืน ๆ ที่จะ

พูดถึงข้อแนะน�า  หลักคิดบวก  และค�าพูดให้ก�าลังใจในแบบทั่ว ๆ ไป  

หนังสือเล่มนี้จะบอกเลยว่าคุณจะต้องท�าอะไรและท�าอย่างไร  โดยจะ

แจกแจงออกมาเป็นล�าดบัขัน้ทีช่ดัเจน  คณุต้องอ่านหนงัสอืเล่มนี ้ ถ้าอยาก

ให้เงินไหลเวยีนเข้ามาในชวิีตได้อย่างมากมายและแน่นอน  ถ้าอยากจะอ่าน

หนังสือเกี่ยวกับเงิน ๆ ทอง ๆ ให้ได้สักเล่มหนึ่งในชีวิต  เล่มนี้เล่มเดียวก็

จะถือว่าเกินพอแล้วละ!

“ถ้ำอยำกมีเงิน  ก็ต้องไม่พลำดหนังสือเล่มน้ี”

Business  Opportunities  Magazine
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บรรยายออกมาด้วยประโยคที่ว่า  
‘ฉันไม่มีเวลาท�ามันหรอก’”

	 	 เฮนรี่		ดาเวนพอร์ต
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ค�าน�าผู้เขียน

ผมเขียนหนังสือเล่มน้ีออกมาเป็นเวอร์ชันแรก ๆ เพ่ือ

ส่งให้กับลูกค้าท่ีสั่งซ้ือมาทางไปรษณีย์  ต่อมาได้น�าต้นฉบับเหล่านั้นมา

ปรับปรุงเสียใหม่จนกลายมาเป็นฉบับที่วางขายอยู่ตามร้านหนังสือ  พอ

ส�านักพิมพ์  Putnam  เห็นเข้าจึงหยิบมาตีพิมพ์เพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับ 

ผู้อ่านท่ัวไป  ปัจจุบัน  มันคือหนังสือขายดีในประเทศต่าง ๆ มากกว่า  

200,000  เล่ม  และได้รับการแปลไปแล้วหลายภาษา  

ถ้าไม่นับเล่มนี้  ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเขียนหนังสือแนวนี้มาก่อน  

ส�าหรับฉบับพิมพ์คร้ังล่าสุดนี้  ผมได้ปรับปรุงและขยายเนื้อหาให้

ครอบคลุมยิ่งขึ้น และยังได้เขียนเพ่ิมข้ึนอีกสองสามบท  ทั้งนี้เพราะไม่กี่ปี

ทีผ่่านมา  โลกเราได้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  หลงัผ่านพ้นความวุ่นวาย

ทางเศรษฐกิจมาได้ไม่นาน  พวกเราต้องเจอกับความท้าทายคร้ังใหม ่

ภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเงินทีไ่ม่คุน้เคย  และเมือ่มอง

ไปรอบ ๆ  ผมพบว่าคนเรายังคงตกเป็นทาสของเงินตลอดเวลา  และไม่น่า

จะมียุคสมัยใดที่ผู้คนควรต้องอ่านหนังสือเล่มนี้มากเท่าทุกวันนี้อีกแล้ว

ผมตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกคร้ังด้วยความเชื่อมั่นว่ามันจะช่วยผู้คน

ให้มชีวีติท่ีสมบรูณ์พูนสขุกนัมากข้ึน  เร่ืองราวในหนงัสอืเล่มนีจ้ะหล่อหลอม

พวกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  ผิวขาวหรือ 

ผิวด�า  เป็นพวกหัวก้าวหน้าหรืออนุรักษ์นิยม  อีกท้ังยังมีส่วนส�าคัญในการ

สร้างสังคมแห่งการต่ืนรู้ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกด้วย  

ในฉบับนี้ผมยังคงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาเอาไว้  ผม

อยากให้คุณได้อ่านและน�าไปปฏิบัติดู  และขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

ผู้คนมากมายจากท่ัวทุกมุมโลก  ผู้ได้พบแล้วซ่ึงความสว่างทางใจในเร่ือง

เงิน ๆ ทอง ๆ 
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ชีวิตคนเราย่อมหลีกหนีลิขิตของโชคชะตาไม่พ้น  ไม่ว่าหนังสือ 

เล่มนี้จะมาอยู่ในมือคุณได้อย่างไร  มันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

คุณไปแล้ว  และไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่  เร่ืองราวเหล่านี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง

เหตุการณ์ส�าคัญที่ได้อุบัติข้ึนมาในชีวิตของคุณ  สักวันหนึ่ง  คุณจะรู้ว่า 

ตัวเองนั้นช่างมีบุญเสียเหลือเกิน  ท่ีมีโอกาสได้มาพบเจอกับอะไรดี ๆ  

อย่างนี้  

     ด้วยจิตคารวะ

             วิคเตอร์  บ็อค 

หมำยเหตุถึงผู้อ่ำน :

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนวิธีการหาเงิน  การออมเงิน  การซ้ืออสังหาริมทรัพย์  หรือ 
วิธีการเล่นหุ้นเพ่ือให้ร�่ารวยเงินทอง  หลักการต่าง ๆ   ดังกล่าวนั้นคุณจะต้องท�าอยู่แล้ว  แต่

หนังสือเล่มนี้สอนให้คุณประยุกต์ใช้  กฎแห่งกำรดึงดูด  (The Law of Attraction)  กฎ

แห่งกำรผละออกจำกกัน  (The Law of Repulsion)  กำรตอกย�้ำยืนยัน  (Affirmations)  
กำรใช้ค�ำตอกย�้ำยืนยัน  และสอนเร่ือง  กำรลดควำมลุ่มหลงมัวเมำ  (Addiction)  ที่เป็น

สำเหตุของควำมทุกข์ใจ  แต่ให้ปรับวิธีคิดใหม่เป็นกำรให้ด้วยใจที่ยินดี  (Glad Giving)  
คณุต้องพุง่เป้าไปทีร่ากเหง้าของปัญหาทางการเงินท่ีก�าลงัประสบอยู ่ วธีิการท่ีถอืว่าเป็นเร่ือง
พื้นฐานที่สุดจะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับกระแสการไหลของเงินท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ

ผมไม่ได้ก�าลังจะบอกว่าการประกาศค�าตอกย�้ายืนยัน  จะท�าให้คุณกลายเป็น 
มหาเศรษฐี  ไม่ได้บอกว่าการให้ด้วยใจที่ยินดีจะท�าให้คุณร�่ารวยล้นฟ้า  และผมก็ไม่ได้บอก
อีกด้วยว่าวิธีทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณมีเงินเป็นพัน ๆ ล้าน  ทั้งน้ีข้อมูลและวิธีกำรในหนังสือ

เล่มนีมี้จดุประสงค์เพือ่กำรศกึษำ  มไิด้มีกำรพสิจูน์หรือวนิิจฉยัเพือ่น�ำมำใช้ในกำรวำงแผน

กำรเงินหรือด้ำนใด ๆ   ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่พึงน�ำมำใช้แทนกำรดูแลด้ำนกำรเงินหรือ

ด้ำนอืน่ ๆ   เนือ้หำในหนงัสอืเล่มน้ีมจีดุประสงค์เพือ่ใช้เป็นข้อมลูเสริมโปรแกรมท่ีมีเหตผุล

และควำมเชื่อถือได้ตำมที่ผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรเงินให้ค�ำแนะน�ำเท่ำนั้น  จะได้ผล 
หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ  ความเชื่อ  และการน�าไปปฏิบัติของแต่ละบุคคล  ผมและ 
ผู้จัดพิมพ์ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากผลลัพธ์ท่ีอาจเกิด
ขึ้นจากกรณีที่มีการน�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์  ไม่ว่าจะเกิดข้อเรียกร้อง
แบบใดขึ้นก็ตาม  จะไม่มีการรับผิดชอบมากไปกว่ามูลค่าของการเปลี่ยนหนังสือให้ใหม่  
หรือคืนเงินค่าหนังสือให้เท่านั้น



“ฉนัเคยยากจนก่อนจะมาร�่ารวยแบบนี้  
...ตอนรวยดีกว่าเยอะเลย”

โซเฟีย		ทักเกอร์



“ถ้ำจิตใต้ส�ำนึกของคุณมีภำพของชีวิตที่

รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยควำมสุข  คุณก็จะได้สัมผัส

กับประสบการณ์ที่ใคร ๆ  ต่างเรียกขานกันว่าโชคดี  

อะไร ๆ ก็จะเข้าทางคุณไปหมด  

แต่ถ้ำจิตใต้ส�ำนึกคุณเต็มไปด้วยภำพของ

ชีวิตที่ล้มเหลวและไม่มีควำมสุข  คุณก็จะประสบ

พบเจอแต่โชคร้าย  ไม่ว่าคุณอยากจะประสบความ

ส�าเร็จมากแค่ไหน  เหตุการณ์ร้าย ๆ  ท่ีดูเหมือนอยู่

นอกเหนือการควบคุมก็จะเกิดขึ้นมาและท�าให้คุณ

ต้องมีชีวิตอยู่อย่างคนสิ้นหวัง”
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บทน�า

หนังสอืท่ีคุณก�าลงัถืออยู่ในมือน้ี คือหนังสอืท่ีจะเปลีย่น

ชีวิตคุณไปจากเดิม ภายนอกมันอาจไม่ได้ดูโดดเด่น  แต่ภายในมีเนื้อหาท่ี

ควรค่าน่าจดจ�ายิ่ง  ท้ังหมดนี้คือเร่ืองราวท่ียังไม่เคยมีใครเขียนขึ้นมาก่อน

คุณอาจไม่เคยอ่านอะไรท่ีส�าคัญขนาดนี้มาก่อนเลยก็ได้  นับแต่นี้

ไป  คุณจะมีความมั่นคงทางการเงินในทุก ๆ ด้านไปอีกนานเท่าท่ีต้องการ  

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร  เคยผ่านอะไรมาในชีวิต  เก่ง  (หรือไม่เก่ง)  ในเร่ือง

อะไร  คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ อีกต่อไป  ถ้าคุณท�า

ตามค�าแนะน�าในหนังสือเล่มนี้  สิ่งที่คุณฝันเอาไว้ในใจก็จะกลายเป็นความ

จริงขึ้นมา  

ผมมีความลับอย่างหนึ่งมาบอกคุณ  คุณจะท�าอย่างไรกับมันก็ได้  

ถ้าปล่อยให้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  ชีวิตคุณก็จะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม  แต่หากน�าไปปฏิบัติ  ไม่นานเกินรอ  ชีวิตของคุณก็จะแปรเปลี่ยน

ไปเป็นคนละคน  วันนี้จะเป็นจุดเร่ิมต้นของศักราชใหม่ในชีวิตคุณ  เป็น

วันท่ีคุณจะย่างก้าวไปบนเส้นทางสายใหม่ในชีวิต  จะกลายเป็นคนใหม่ท่ี

ไม่มีความวิตกกังวลหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไป  คุณจะเลิกกลัดกลุ้มกับ

เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ  และเมื่อใดที่คิดอยากได้อะไร  คุณก็จะได้มันมาอย่าง

ที่ต้องการ  ฟังแล้วอยากมีอิสระทางการเงินแบบนี้บ้างไหมล่ะ  คุณ ๆ ท้ัง

หลายครับ  โอกาสท่ีว่านีไ้ด้มารออยูต่รงหน้าแล้ว  ขอเพยีงคณุหยบิหนงัสอื

เล่มนี้ขึ้นมาอ่านเท่านั้นเอง  

ผมมีอะไรบางอย่างมาแนะน�าคุณ  ขอให้อ่านเร่ืองท่ีผมจะเล่าให้ฟัง 

ต่อไปนี้ด้วยใจที่เปิดรับ  อย่าเพ่ิงเอาความเช่ือของคุณท่ีมีมาต้ังแต่ในอดีต

มาต้ังแง่กบัมนั  เกบ็เง่ือนไขทุก ๆ  อย่างท่ีคณุเคยเจอมาใส่ลิน้ชกัเอาไว้ก่อน  

แล้วเร่ิมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยใจที่เปิดกว้างและใฝ่รู้  ผมรู้ดีว่าผม

สามารถช่วยคุณได้  ถึงแม้คุณคิดว่าคุณรู้เร่ืองพวกนี้ดีกว่าผมเยอะก็ตาม
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ทุกอย่างที่ผมก�าลังจะเล่าให้คุณฟังนี้คือเรื่องจริง  แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะ

ครับ  ต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดีกว่า  ผมไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ให้คุณเห็น  

มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ได้  ผมคงท�าอะไร

ไม่ได้มากไปกว่าน�าเสนอข้อเท็จจริงให้คุณได้รับทราบเท่านั้น

สิ่งท่ีผมอยากบอกคุณนี้อาจฟังเป็นเร่ืองตลกในความคิดของคุณ  

ทันทีที่ได้ยิน  คุณก็อาจจะสวนกลับมาโดยแทบไม่ต้องคิดเลยว่า  “พอเลย  

ใครเชือ่กอ็อกลกูเป็นลงิแล้วละ”  มนัอาจเป็นเร่ืองราวทีส่วนทางกบัส่ิงทีค่ณุ

เคยเชื่อมาต้ังแต่อดีต  แต่ผมยืนยันได้เลยว่ามันคือวิธีการท่ีใช้ได้ผล  หรือ

จะเรียกว่าไม่เคยท�าให้ใครผิดหวังมาก่อนเลยก็คงไม่ผิดนัก  ท้ังหมดนี้คือ

เร่ืองจริงที่ผมมั่นใจว่ามันต้องเกิดข้ึนกับคุณ  และค�าแนะน�าที่ผมเขียนไว้

ในหนังสือเล่มนี้ก็จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างที่ใจต้องการ  วิธีการที่ว่านี้

เคยใช้ได้ผลกับผมมาแล้ว  และถ้าคุณเปิดใจรับ  มันก็จะใช้ได้ดีกับคุณ

ด้วยเช่นกัน  ลองดูเถอะครับ  แล้วคุณจะเห็นผลเอง

ลองหันมามองชีวิตคุณดูสิ  คุณมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดับที่น่า

พอใจแล้วใช่ไหม  สิง่ท่ีคณุไขว่คว้าหามาได้จนจวบถงึทุกวนันีท้�าให้คณุรู้สึก

ใจชื้นขึ้นมาบ้างหรือเปล่า  เป้าหมายท่ีคุณต้ังใจว่าจะไปให้ถึง  มันจะท�าให้

คุณมีความสุขได้จริง ๆ  หรือไม่  ถ้าเป็นเหมือนคนทั่ว ๆ  ไป  คุณก็คงก�าลัง

รู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่า  ยังไง ๆ ก็ยังหาความสุขในชีวิตไม่ได้อยู่ดี  คุณ

รู้สึกเหนื่อยหน่ายและขุ่นข้องหมองใจไปกับการพยายามจะท�าอะไรให้ได้

ดังความปรารถนาท่ีคุกรุ่นอยู่ในใจ  

เฮนรี เดวิด ธอโร  กล่าวว่า  “คนส่วนใหญ่มักไม่อยำกให้ใครรู้ว่ำ

ตัวเองก�ำลังมีชีวิตอยู่อย่ำงคนที่สิ้นไร้ไม้ตอก”  นี่เป็นเร่ืองจริงเลยทีเดียว  

และส�าหรับคนท่ัวไปแล้ว หลักใหญ่ใจความของความทุกข์ก็คงหนีไม่พ้น

เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ กันหรอก  คนเราหาเงินมาได้ไม่เคยพอ  และถึงจะมี

พอก็เก็บไว้ไม่อยู่  ส�าหรับคนส่วนใหญ่  เงินคือความวิตกกังวลอันน่า

รังเกียจที่มีแต่จะท�าให้ต้องหมดเร่ียวแรงลงไปทุก ๆ วัน  และความกังวล
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ที่ว่านี้ก็จะสิงสถิตอยู่ในใจไปเร่ือย ๆ  ไม่ว่าจะพยายามอย่างไร ก็ยังไม่มีวิธี

ปลดเปลื้องความทุกข์อันยาวนานท่ีว่านี้ให้หายจากใจได้เลย

แล้วคุณล่ะ  เคยกลัดกลุ้มเร่ืองเงิน ๆ  ทอง ๆ  กับเขาบ้างรึเปล่า  เคย

เป็นกงัวลว่าจะชกัหน้าไม่ถงึหลงับ้างไหม  เคยนกึห่วงบ้างหรือไม่ว่าจะเลีย้ง

ดูคนทางบ้านให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไร  เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าในอีก  5  10  

หรือ  20  ปีจากนี้  คุณจะเก็บเงินได้สักเท่าไหร่

คุณอยากจะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพละก�าลังไปกับเร่ือง 

ไร้สาระพวกนี้บ้างไหม  เคยคิดที่จะปลดแอกตัวเองจากสภาวะท่ีต้องคอย

วิ่งหาเงินมาให้พอใช้บ้างหรือไม่  คุณอยากจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาใน

ชีวิตอย่างล้นเหลือและไม่ขาดสายบ้างหรือเปล่า  ผมว่า  ณ  ตอนนี้คุณ

สามารถท�าอย่างที่ว่านี้ได้แล้วนะ

ลองหลับตาคิดตามผมไปนะครับ  ภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันก็

คือตัวคุณท่ีสามารถอุทิศแรงกายแรงใจที่มีอยู่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีมีค่าควร

แก่การใฝ่ฝันถึง  แทนที่จะหมดไปกับการใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบท่ีหา

อนาคตไม่เจอ  คุณจะได้ท�างานหรือท�าในสิ่งท่ีสนใจซ่ึงอยากท�ามาตั้งนาน  

แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เร่ิมลงมือเสียที  คุณจะมีเวลาว่างให้กับเพื่อน

ฝูงและคนในครอบครัว  รวมท้ังจะหันมาใส่ใจคนข้างเคียงได้อย่างที่ควร

เป็น  คุณจะได้ท�าในสิ่งที่ต้องการทุกคร้ังท่ีอยากท�า  คุณอาจมีเร่ืองให้เป็น

กังวลอยู่บ้าง  แต่จะไม่ต้องมาคอยปวดหัวในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ อีกต่อไป

ทุกวันนี้เราได้ยินผู้คนพูดถึงความเครียดกันเต็มไปหมด  ใคร ๆ ก็

รู้ถึงผลร้ายของมันกันท้ังนั้น  ว่าแต่คุณจะลดทอนความตึงเครียดในชีวิต

ให้น้อยลงไปได้อย่างไรถ้ายังต้องเป็นกังวลกับเร่ืองเงิน ๆ  ทอง ๆ  อยู่อย่าง

นี้  คุณจะท�าใจให้ผ่อนคลายได้อย่างไรหากชีวิตยังยุ่งเหยิงอยู่แบบนี้  ขอ

ถามหน่อยเถอะว่า  คุณอยากมีชีวิตที่ดีข้ึนบ้างหรือเปล่า  อยากรวบรวม

แรงกายแรงใจท่ีมอียูเ่พ่ือเดนิหน้าไปในทางทีถ่กูท่ีควรบ้างหรือไม่  ถ้าอยาก 

ก็ขอให้เร่ิมต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เลย
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ในหนังสือเล่มนี้  ผมจะน�าเสนอวิธีแก้ทุกปัญหาทางการเงินให้ได้

อย่างถาวร  ผมจะแนะน�า “วิธีกำรแบบสองแรงเสริม” และอธิบายแต่ละ

วิธีให้ฟังอย่างละเอียด  จะเล่ารายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเฉพาะ

เจาะจงลงไปเลยว่าคณุต้องท�าอะไรและจะเร่ิมต้นได้อย่างไร  มนัเป็นวธีิการ

แบบง่าย ๆ หรือเรียกว่ายิ่งท�ายิ่งเพลินก็คงไม่ผิดนัก  ที่ส�าคัญก็คือ  คุณ

ไม่จ�าเป็นต้องรอให้มีเงินเก็บเสียก่อนจึงจะเร่ิมท�าตามค�าแนะน�านี้ได้  ไม่

ต้องมีสักแดงเลยยังได้!  ผมยอมรับว่ามันเป็นค�าประกาศที่แข็งกร้าว แต่

มันจะเป็นจริงตามท่ีว่าไว้ทุกค�า

ขอให้คณุอ่านหนงัสอืเล่มนีไ้ปตามล�าดบั  อย่าอ่านข้ามไปข้ามมาหรือ

เลือกอ่านเฉพาะบทท่ีสนใจ  ผมได้จัดเรียงเนื้อหาไว้เป็นบทต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดความสอดคล้องต้องกันให้มากที่สุด  ซ่ึงจะมีการกล่าวอ้างอิงถึงเนื้อหา

ในบทก่อน ๆ อยู่เสมอ  ขอให้อ่านไปตามล�าดับท่ีได้ตั้งใจจัดเรียงเอาไว้ให้

ระหว่างอ่านหนังสือเล่มนี้  ผมอยากให้คุณจดจ�าและมีความรู้สึกดี 

ไปกับประเด็นส�าคัญ ๆ  3  ประเด็นด้วยกัน  ซ่ึงนั่นก็คือ

1) คุณจะไม่มีวันเสียดายวันเวลาที่หมดไปกับการอ่านและฝึกท�าตาม

ค�าแนะน�าท่ีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลย

2) ค�าแนะน�าเหล่านีเ้ป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ง่ายและปฏบิตัติามได้โดยไม่ยาก

3) ถ้าท�าตามค�าแนะน�า  รับรองว่าจะต้องเกิดผลดีกับคุณแน่ ๆ 

เอาเลย  รีบ ๆ หน่อยนะครับ!  คุณก�าลังย่างก้าว

ไปบนเส้นทางสายใหม่ในชีวิต  และในระหว่างนั้น  

สถานะทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  

ถ้าอยากจัดงานฉลองความส�าเร็จก็ท�าได้เลยนะครับ  

เพราะในที่สุดคุณก็ได้ค้นพบแล้ว

ซ่ึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาทางการเงินให้ได้อย่างถาวร  



ส่วนท่ี 1
สิ่งที่คุณจะต้องท�า

“ชวีิตไม่ต่างไปจากเกมเกมหนึ่ง  

ที่มุ่งสอนให้เราได้เข้าใจในกฎกติกาของมัน”

แอชลีห์		บริลเลียนต์



“จริง ๆ แล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่ำเป็น 

โชคดีหรือร้ำยน้ัน  ล้วนเป็นผลโดยตรงมาจากการ

ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาของภาพความคิดที่ 

ปลูกฝังอยู่ในจิตใต้ส�านึกของคนคนนั้น โชคชะตา 

พรหมลิขิต และดวงคือภาพลวงตาทั้งสิ้น 

คนท่ีมีภำพควำมคิดดี ๆ อยู ่ในใจก็จะ 

โชคดี  ส่วนคนที่ในใจชอบคิดแต่เร่ืองร้าย ๆ  ก็จะ

มีแต่โชคร้ายเท่านั้นเอง 

แทนที่จะมัวมาโทษเทพีแห่งโชค สู้เอาเวลา

มาสร้างอนาคตให้สดใสขึ้นกว่าเดิมด้วยน�้ามือของ

ตัวเองไม่ดีกว่าหรือ”



1
“เงิน”

ความหมายของมันคืออะไร

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

ได้ท�างานวิจัยแหวกแนวข้ึนมาชิน้หนึง่  พวกเขาใช้เวลาหลายสปัดาห์

ปักหลกัอยูต่ามห้องโถงของธนาคารหลายแห่งในนครนวิยอร์ก  เพือ่สงัเกต

พฤตกิรรมผูค้นขณะก�าลงัเดนิเข้ามาท�าธุรกรรมในสถานท่ีเหล่านัน้  นกัวิจัย

ทีมนีไ้ด้เกบ็ข้อมลูหลายอย่างด้วยกนั  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสหีน้า  

การเคลื่อนไหวของดวงตา  ภาษาท่าทาง  หรือแบบแผนทางพฤติกรรม

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  คนส่วนใหญ่จะเร่ิมเครียดขณะก�าลัง

เดินเข้าไปในธนาคาร  ทันทีที่มาถึงอาคารที่มีเงินเก็บอยู่  คนคนนั้นก็จะ

กลายเป็นคนเอาจริงเอาจังไปหมดเสียทุกอย่าง

นักวิจัยทีมนี้ยังได้เฝ้าสังเกตการณ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่ธนาคารอีก

หลายแห่งด้วยกัน  เพ่ือมองหาพฤติกรรมท่ีสื่อถึงความย�าเกรงและความ

ตั้งอกต้ังใจ  แต่กลับไม่มีที่ใดท่ีพวกเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ได้ชัด

แจ้งเหมือนที่ธนาคาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีเงินจ�านวนมาก ๆ มา 

กองเอาไว้ให้เห็น  ไม่เคยมท่ีีไหนทีค่นเราพยายามสงบเสง่ียมกนัมากไปกว่า

นี้อีกแล้ว  ต่อให้เป็นในโบสถ์ก็เถอะ
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งานวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อถึงคราวต้องจัดการกับเร่ืองเงิน ๆ 

ทอง ๆ คนเราก็จะอยู่ในอาการเคร่งขรึมกันอย่างสุด ๆ มนุษย์เราจะให้

ความส�าคัญกับเงินกันเสียเหลือเกิน  หรืออาจจะถึงขั้นบูชาเลยก็ว่าได้

รับรู้ถึงตัวตนท่ีแท้จริง...

แล้วสิ่งที่มีค่ามากล้นในความรู้สึกของคนทุกคนท่ีว่านี้มันคืออะไร

กนัแน่  “เงินคืออะไร”  โดยปกตเิวลาทีน่กึถงึเงิน  คนเรากม็กัไม่ค่อยสนใจ

ว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันหมายถึงอะไร  สนอยู่ก็แค่ว่าจะหามันมาได้อย่างไร  

จะใช้ซ้ืออะไร  และท�าอย่างไรจึงจะเก็บเอาไว้ได้นาน ๆ เท่านั้น  คน 

ส่วนใหญ่จะคิดถึงเงินกันเกือบตลอดเวลา  แต่ไม่เคยได้ไตร่ตรองถึง 

ความหมายท่ีแท้จริงของมันกันเลย

ลองหยิบธนบัตรในกระเป๋าออกมาสักใบหนึ่งสิ  พิจารณาดูให้ดี ๆ 

พลิกหน้าพลิกหลังดูให้ถ้วนถี่  ลองสัมผัสดู  สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คืออะไร  

คุณรู้สึกถึงอะไร  คุณคิดว่าเจ้าเศษกระดาษท่ีก�าลังถืออยู่นี้คือตัวตนที ่

แท้จริงของเงินหรือเปล่า

ขณะก�าลังถือธนบัตรใบนั้นอยู่ในมือ  อารมณ์ของคุณเร่ิมเป็น

อย่างไร  คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้รู้สึกอย่างนั้น  เมื่อต้องเข้าไปอยู่

ในร่มเงาของสถาบันทางการเงิน  ท�าไมคุณจึงกลายเป็นคนเคร่งขรึมไปได้  

ท�าไมดวงตาคุณจึงต้องเบิกกว้างขึ้นทุกคร้ังท่ีได้เห็นธนบัตรสักฉบับ  คุณ

ก�าลังคิดไปเองหรือเปล่าว่าเจ้าเศษกระดาษใบนี้จะท�าให้คุณเกิดความรู้สึก

ในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ข้ึนมาได้ด้วยตัวของมันเอง

คนส่วนใหญ่มักไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าเงินจะเป็นอะไรที่ล�้าลึกไป

กว่าแค่ธนบัตรและเศษเหรียญพวกนั้น  คนพวกนี้คิดผิดมาโดยตลอด  

วัตถุพวกนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนมูลค่าที่แล้วแต่คนเราจะก�าหนด

ขึ้นมาตามอ�าเภอใจเท่านั้นเอง  ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์คือวัตถุไร้ชีวิต

ที่ไม่มีพลังอ�านาจในตัวขึ้นมาได้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายไปก�าหนดให้มัน 
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วตัถพุวกนีเ้ร่ิมกลายเป็นของพเิศษขึน้มากเ็พราะว่ามนัคอืข้อตกลงบางอย่าง

ที่เราท�าไว้กับบุคคลอื่น  สิ่งท่ีท�าให้ธนบัตรและเงินเหรียญพวกนี้มีค่าขึ้นมา

ก็คือมูลค่าบางอย่างท่ีเราใช้มันเป็นตัวแทนอยู่

อย่าเพิ่งสับสนว่าเราก�าลังพูดถึงเงินในแง่ที่เป็นสกุลเงินต่าง ๆ  อย่าง

เช่น  เยน  ปอนด์  ยูโร  ดอลลาร์สหรัฐ  หรือสกุลเงินชนิดต่าง ๆ กันอยู่

นะครับ  สกุลเงินเหล่านั้นจะไม่มีมูลค่าในตัวมันเองเหมือนอย่างอาหาร  

เคร่ืองนุ่งห่ม  หรือที่อยู่อาศัย  อย่างดีมันก็แค่ช่วยให้คุณสามารถน�าเงิน

จ�านวนนั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของท่ีมีมูลค่าเท่ากันได้  ถ้าคุณอยู่ใน

ประเทศท่ีเขาใช้เงินสกุลนั้นกัน

ถ้ามองเงินเป็นแค่สกุลเงินต่าง ๆ  คุณก็หลงประเด็นไปอย่างกู่ 

ไม่กลบัเลยทีเดยีว  เงินไม่ใช่สิง่ของท่ีจับต้องได้  แต่เป็นเร่ืองของแนวความ

คิด  ความเข้าใจ  และการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในหมู่ผู้คนท่ีใช้มันอยู่  ธนบัตร

และเหรียญกษาปณ์นั้นไม่ใช่เงินตรา  วัตถุพวกนั้นท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทน

ของเงิน  แต่ไม่ได้เป็นเงินด้วยตัวมันเอง  เงินคือสิ่งท่ีซ่อนอยู่ภายใต้วัตถุ

ที่จับต้องได้เหล่านั้น  และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม  ความลึกลับอัน 

น่าทึ่งเช่นนี้ถือเป็นคุณลักษณะแท้จริงที่จะมีอยู่ก็แค่ในเงินเท่านั้นเอง

มาลองไตร่ตรองถึง

ความลึกลับแบบน้ีกันให้ดี ๆ ...

เงินมีโฉมหน้าอยู่หลายอย่าง  แต่ละคนจะมองเงินกันไปคนละแบบ  

ความหมายของเงินในความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะหนีไม่พ้นเร่ือง 

หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

เงนิคือควำมม่ันคง  คนเราอาจเห็นเงินเป็นเกราะก�าบงัท่ีคอยปกป้อง

พวกเขาจากโลกมนุษย์อันโหดร้ายและไม่เคยเห็นใจใคร  ถ้าไม่มีเงิน   

คุณจะถูกท้ิงให้ต้องเผชิญกับภยันตรายโดยล�าพัง  และจะถูกตราหน้า 

ว่าเป็นไอ้พวกไม่มีน�้ายา  ถ้าไม่มีเงิน  คุณจะต้องใช้ชีวิตไปตามยถากรรม
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โดยไม่อาจปกป้องตัวเองจากพวกคนใจไม้ไส้ระก�าท่ีจ้องจะเล่นงานคุณอยู ่

ได้เลย

เราเชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า  ถ้ามีเงินเก็บในธนาคารมากพอ

และมีการมีงานท�าเป็นเร่ืองเป็นราว  คุณก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยไร้กังวลและ

มีหลักประกันอันมั่นคง  คุณจะมีอะไรบางอย่างที่พร้อมให้หยิบฉวยมาใช้

ต่อกรกับความรู้สึกไม่น่าอภิรมย์บางอย่าง  อย่างเช่น  ความวิตกกังวลและ

ความโดดเดี่ยวเดียวดาย  คุณอาจบงการคนอื่นให้มาคอยท�าตามที่คุณ

ต้องการได้  อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง  แม้แต่สุขภาพของคุณก็ยังต้องขึ้น

อยูก่บัว่าคณุมทุีนทรัพย์พอทีจ่ะน�ามาซ้ือหาบริการด้านสุขภาพได้ดมีากน้อย

เพียงใดด้วยเช่นกัน  เมื่อต้องประสบเคราะห์กรรมในชีวิต  ถ้ามีเงิน  คุณ

ก็จะมีทุนรอนเพื่อไปซ้ือหาอะไรท่ีจ�าเป็นท่ีสามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหา 

นั้น ๆ ได้  คนเราต่างต้องใช้เงินด้วยกันท้ังนั้น  ไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี  

ทนายความ  แพทย์  หรือนักบ�าบัดก็ตาม  ถ้ามองในมุมนี้  เงินก็จะมีค่า

เทียบได้กับความมั่นคงในชีวิตของคนเรานั่นเอง

เงินคือปัญหำ  มันเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณจะมองว่าเงินคือปัญหา

หนักอกอย่างหนึ่งในชีวิต  มุมมองแบบนี้ท�าให้คนเราเกิดความกังวลใจ  

โดยจะกลัดกลุ้มอยู ่ตลอดเวลาว่าจะหาและเก็บเงินให้มากกว่าเดิมได้

อย่างไร  คนส่วนใหญ่มักจะอดเป็นกังวลไม่ได้เมื่อมีเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ 

แวบเข้ามาในหัว

ทัศนคติแบบนี้ถือเป็นเร่ืองท่ีผิดถนัด  แม้จะเกิดขึ้นกับคนจ�านวน

มากก็ตาม  เงินไม่เคยเป็นปัญหาอะไรกับใครท้ังนั้น  และการเห็นเงินเป็น

ตัวปัญหาก็ไม่อาจจะท�าให้อะไรดีข้ึนมาได้เลย  ความกลัดกลุ้มเร่ืองเงินจะ

ท�าให้คุณมีระบบความเช่ือท่ีมีพ้ืนฐานอยู ่บนความละโมบและความ

ขาดแคลน  ซ่ึงถือเป็นความคิดในแง่ร้ายท่ีรังแต่จะคอยท�าลายตัวเองให้

ย�่าแย่ลงไปทุก ๆ วัน  มุมมองแบบนี้ไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้องเท่านั้น  แต่

ยังให้ผลในทางตรงกันข้ามเลยด้วยซ�้า  ถ้าเราคิดว่าเงินคือปัญหา  มันก็จะ
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เป็นอย่างนั้นจริง ๆ  และเมื่อใดท่ีคุณมองเงินในแง่ลบ  คุณก็จะยิ่งหาเงิน

ได้ยากเย็นขึ้นไปทุกที  โดยเนื้อแท้แล้ว  เงินไม่เคยเป็นปัญหาอะไรกับใคร  

และไม่เห็นต้องเป็นอย่างนั้นเลย

เงินคืออ�ำนำจ ในสังคมของเรา คนท่ีมีเงินมักมีคนมาคอยนับหน้า

ถือตา  จงรักภักดี  และยอมเชื่อฟัง  หรือพูดว่าเงินคืออ�านาจก็คงไม่ผิดนัก  

คนที่มีเงินจะเปล่งประกายแห่งความมีอิสระเสรีออกมาให้ได้เห็น  คน 

เหล่านั้นท�าอะไรก็ได้ถ้าใจอยากท�า  ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือกับใครก็ตาม  

คนร�า่รวยเงินทองจะมอี�านาจซ้ือทุกอย่างได้ตามท่ีใจปรารถนา  ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองซักผ้าเคร่ืองใหม่  รถยนต์รุ่นล่าสุด  หรือบ้านหลังใหญ่กว่าเดิม

ถ้ามองในมุมนี้  เราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีราคาค่างวดของ

มันอยู่  ไม่เว้นแม้แต่เพ่ือนฝูง  ชีวิตคู่  และความสนิทชิดเชื้อ  ท่ียังต้อง

จ่ายเป็นเงินจ�านวนหนึ่งด้วยเช่นกัน  ถึงแม้ความรักและมิตรภาพไม่ได้เป็น

สิ่งที่ได้มาจากการใช้เงินซ้ือหามาโดยตรงก็ตาม  แต่ถ้าคุณมีฐานะทางการ

เงินที่ดี  มันจะช่วยผลักดันให้คุณไปอยู่ในสถานการณ์ท่ีบันดาลให้เร่ือง

เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้  อย่างน้อยก็ในระดับหน่ึง  ถ้าลองได้มีเงิน  คุณก็ไม่

ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีอ�านาจในการซ้ือหาอะไรได้ตามใจชอบ  หรือขาดคน

มาคอยล้อมหน้าล้อมหลัง  คนมีเงินจะมีอ�านาจที่สามารถบงการผู้คนรอบ

ข้างให้เป็นไปอย่างท่ีต้องการ  

เงนิคือค�ำม่ันสญัญำ  เมือ่คณุใช้เงินเป็นเคร่ืองมอืในการแลกเปลีย่น

สิง่ของระหว่างกนั กเ็ท่ากบัว่าคณุได้ท�าความตกลงโดยปริยายถงึมลูค่าและ

การซ้ือขายท่ีเกี่ยวข้องกับเงินจ�านวนนั้นแล้ว  วิธีการใช้เงินจะเป็นไปตาม

ความเข้าใจในวิธีประพฤติปฏิบัติในเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ของผู้คนในสังคม  

และความเชือ่ว่าในอนาคตคนเหล่านัน้กจ็ะยงัคงด�าเนนิพฤติกรรมอย่างนัน้

กนัอยู ่ ถ้ามองในแง่นี ้ เงินกจ็ะหมายถงึค�ามัน่สญัญาทีค่นเรามต่ีอกนั  เป็น

ค�ามั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม  และเป็นค�ามั่นสัญญาว่าเราจะยึดถือใน

มูลค่าบางอย่างที่เป็นผลพวงมาจากเงินเหรียญหรือธนบัตรพวกนั้น
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เมื่อคุณรับธนบัตรมาจากคนคนหนึ่ง  นั่นหมายความว่าคุณก�าลัง

ยอมรับค�ามั่นสัญญาในเร่ืองนั้น ๆ แล้ว  เนื่องจากมันไม่ได้เป็นกระดาษท่ี

มีค่าอะไรเลย  คุณจึงตกลงใจท่ีจะรับมันมาด้วยเง่ือนไขที่ว่า  เมื่อถึงเวลา

ที่คุณต้องใช้เจ้ากระดาษชิ้นนั้น  คนอื่นก็จะต้องยอมรับมันด้วยเช่นกัน  ซ่ึง

ทั้งหมดนี้คือค�ามั่นสัญญาที่คนเรามีต่อกันนั่นเอง  คุณจะใช้ธนบัตรเหล่านี้

บนพื้นฐานของค�ามั่นสัญญาที่ว่าในอนาคตผู้คนก็จะยังคงใช้มันอยู่ต่อไป

เงนิคอืพละก�ำลงั  สิง่ท่ีจะส่งผลกระทบไปยงัปฏสิมัพนัธ์ทุก ๆ  อย่าง

ของผู้คนในสังคมอย่างน้อยในระดับหนึ่งได้ก็คือเงินตรา  และเงินก็ไม่ได้

เป็นแค่อะไรสักอย่างในโลกใบนี้ท่ีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับคุณเลย  

แต่มันจะเกี่ยวพันกับคุณอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ตัวตนท่ีคุณเป็นอยู่และสิ่งที่

คุณก�าลังกระท�า  คงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าเงินคือสิ่งที่คุณต้องใช้พละก�าลัง

ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มา  ถ้ามองมุมนี้  คุณอาจรู้สึกได้เลยว่าเงิน

นั้นก็คือเคร่ืองบ่งชี้ว่าคุณได้ใช้พลังชีวิตไปแล้วมากน้อยเพียงใด  

สิ่งหนึ่งท่ีคุณทุกคนมีกันอยู่ในมือก็คือเวลาอันเหลือเฟือส�าหรับ

ด�าเนินชีวิตและท�าหน้าท่ีในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคม  นั่นคือวันคืน

มากมายที่เอาไว้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้  แต่ทุกขณะท่ี

ก�าลังท�างานอะไรก็แล้วแต่เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินทอง  มันเท่ากับว่าคุณก�าลัง

เอาวันเวลาในช่วงนั้น ๆ  (ซ่ึงถือเป็นแหล่งพลังของคุณ)  ไปแลกเปล่ียน

เป็นเงินทอง  ในแง่นี้  เงินจึงมีค่าเทียบได้กับพละก�าลังนั่นเอง จ�านวนเงิน

ทีค่ณุมจีะหมายถงึความมากน้อยของพละก�าลงัทีค่ณุได้เกบ็สะสมเอาไว้ใน

คลังของชีวิต  

ที่กล่าวมาคือมุมมองอันหลากหลายท่ีเรามีต่อตัวตนที่แท้จริงของ

เงิน  มันไม่ได้หมายความว่าจะมีท้ังหมดเพียงเท่านี้  หรือจะต้องถูกต้อง

ในสายตาของคุณเสมอไปหรอกนะครับ  คุณย่อมมีสิทธิที่จะคิดถึงตัวตน

ของเงินผ่านทางมุมมองของคุณเอง
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ดงันัน้  ผมจึงขอปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องคณุในการคดิหาค�าตอบเอา

เองว่าเงินนั้นคืออะไรกันแน่  การลองไตร่ตรองถึงความลึกลับของเงินก็

เหมือนกับการนั่งสมาธิเพื่อแก้ปริศนาธรรมที่ยังไม่เคยมีใครหาค�าตอบได้  

คุณอาจจะยังคิดไม่ตก  แต่ถ้าลองท�าดู  รับรองว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไร 

ดี ๆ อย่างแน่นอน

ผมขอบอกอย่างนี้แล้วกัน  เงินคือของส�าคัญที่เป็นสิ่งดีและ

สร้างสรรค์  เงินเป็นของขวัญอันล�้าค่าท่ีมีผู้ประทานมายังมนุษย์ทุกคนบน

โลกใบนี้  เงินคือค�ามั่นสัญญาท่ีเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีว่าก�าลังจะมีส่ิง

ดี ๆ เกิดขึ้นมา  เงินคือหลักประกันความมั่นคงที่มีประโยชน์และน�ามาซ่ึง

ความสบายอกสบายใจ  เงินคืออ�านาจที่ยิ่งใหญ่และมีค่ายิ่ง  เงินจะแสดง

ให้เห็นถึงพละก�าลังอันบริสุทธ์ิ  สะอาด  และมีประโยชน์  เงินคือส่ิงวิเศษ

ที่มีค่าควรแก่การครอบครอง

ไม่ว่าเงินจะหมายถึงอะไร  

หรือคุณคิดว่ามันคืออะไรก็ตาม  

ผมรู้ว่าคุณต้องอยากมีมันไว้ในครอบครองแน่ ๆ 

และถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าดีแล้ว  

เพราะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ  

คุณจะรู้เลยว่าจะหามันมาได้อย่างไร  
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2
ท�าความเข้าใจเร่ือง

กระแสการไหลของเงิน  

ชายตาบอด 3 คน หลงทางอยู่กลางทะเลทรายแห่งหน่ึง  

เป็นเวลาหลายวันแล้วท่ีทั้งสามต้องเร่ร่อนไปเร่ือย ๆ  โดยหวังจะได้

พบหนทางท่ีจะกลับไปยังเมืองใกล้ ๆ  แต่นับวันความหวังดูมืดมนลงไป

จนในท่ีสุดพวกเขาได้มาเจอเข้ากับอูฐตัวหนึ่งซึ่งยืนนิ่งเป็นหินผา

ขณะท่ีทั้งสามก�าลังเข้ามาลูบ ๆ คล�า ๆ เจ้าสัตว์ตัวนี้  

ชายคนแรกจับเข้าท่ีขาอูฐ  พร้อมกับประกาศล่ันออกมาว่า  “นี่มัน

ต้นไม้นี่นา”  ในความเห็นของเขา  มันคือต้นไม้กลางทะเลทรายดี ๆ นี่เอง

ชายคนท่ี  2  คว้าไปท่ีหาง  ก่อนจะถอยกรูดออกมาด้วยความกลัว  

“งูนี่หว่า!”  เขาอุทานลั่น  พร้อมกับร้องเตือนเพ่ือนอีก  2  คน  ให้ระวัง 

เจ้างูตัวเขื่องที่ก�าลังชูคอจะฉกกัดอยู่

ชายคนท่ี  3  ชูมือข้ึนจนไปแตะเข้ากับหนอกของอูฐตัวนั้น  “นี่มัน

เนินทรายต่างหากล่ะ”  เขาพูดเสียงดังฟังชัด  และยืนยันว่ามันก็เป็นแค่

กองทรายกองหนึ่งท่ีไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยสักนิด

ทั้งสามถอยฉากออกมาและเร่ิมถกเถียงกัน

“ต้องเป็นงูแน่ ๆ เลย  ตัวมันเรียวออกจะตายไป”

“ไม่ใช่หรอก  งูอะไรจะตัวอวบและแข็งทื่อขนาดนั้น  ฉันว่าต้นไม้

มากกว่าน่า”

“ผิดทั้งคู่นั่นแหละ  บ้าบอกันไปใหญ่แล้ว  นั่นมันกองทรายชัด ๆ”
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หลังจากถกเถียงกันอย่างหน้าด�าคร�่าเครียดอยู่หลายนาที  หนึ่งใน

นั้นจึงตะโกนออกมาว่า  “เหลวไหลน่า  ท�าไมเราถึงเห็นต่างกันได้ขนาดนั้น

นะ  เรามองไม่เหมือนกันสักอย่างเลย”

หลังจากครุ่นคิดไปได้สักพัก  หนึ่งในนั้นก็โพล่งขึ้นมา  “ไม่จริง

หรอก”  เขาพูดกับเพ่ือนท้ังสอง  “มันมีเรื่องท่ีเราเห็นตรงกันอยู่อย่างหนึ่ง

นะ  เป็นเร่ืองที่เราท้ัง  3  คน  ต่างเห็นพ้องต้องกัน”

“อะไรล่ะ”  ชายคนแรกถาม

“เราทั้งสามต่างคิดเหมือนกันว่าเราได้เจอ  ‘อะไรบำงอย่ำง’  เข้าให้

แล้ว  เราอาจจะเห็นไม่ตรงกันว่ามันคืออะไร  แต่อย่างน้อยเราก็เห็นพ้อง

ต้องกันว่ามันต้องเป็น  ‘อะไรบำงอย่ำง’  แน่ ๆ เลย  ใช่มั้ย”

ทันใดนั้นเอง  ทั้งสามก็เร่ิมคิดได้ว่าจะมามัวเถียงกันท�าไม  พวกเขา

พูดให้ก�าลังใจกันสองสามค�าก่อนจะตรงเข้าสวมกอดกัน จากนั้นชายท้ัง

สามจึงเดินกลับไปหาวัตถุลึกลับนั้นอีกคร้ังเพื่อพยายามหาข้อสรุปตรงกัน

ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่  คราวนี้แต่ละคนได้สัมผัสเจ้าสัตว์ตัวนี้ตั้งแต่หัว

จรดหาง พวกเขาต่างเห็นพ้องกันว่ามันคืออูฐตัวหนึ่งนั่นเอง ท้ังสามจึงรีบ

ปีนขึ้นไปบนหลังอูฐและขี่มันกลับไปยังเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ  ได้อย่างปลอดภัย  

รับมือกับ “อะไรบางอย่าง” ...

ไม่ว่าเงินจะหมายถึงอะไร  หรือคุณคิดว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม  

ประเด็นส�าคัญท่ีคุณต้องเข้าใจก็คือ  เงินคือ  “อะไรบำงอย่ำง”  ผมอยาก

ให้คุณเห็นด้วยกับผมเสียก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไป  เราอาจไม่ได้เห็น

พ้องกันไปหมดทุกอย่าง  แต่เราควรต้องเห็นเหมือนกันเสียก่อนว่าเงินนั้น

คือ  “อะไรบำงอย่ำง”  ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม

วิธีมองเงินว่าเป็นอะไรบางอย่างแบบนี้ในสายตาของคุณอาจไม่ใช่

เร่ืองใหญ่ขนาดเปลีย่นแปลงโลกได้ แต่ผูค้นส่วนใหญ่แทบไม่เคยคดิถงึมนั

ในแง่นี้เลย  ผมเคยถามคนหลายคนตรงไปตรงมาว่า  “คุณว่าเงินคืออะไร”
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ส่วนใหญ่มักจะตอบกลับมาว่า  “ไม่รู้เหมือนกันสินะ”

ผมก็จะรุกไล่ต่อไปว่า  “ไม่นึกถึงอะไรบ้างเลยหรือ”

ค�าตอบที่มักจะได้ยินก็คือ “แหม... ก็ไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยนี่”

ถ้าผมยังดื้อดึงถามต่อไปเร่ือย ๆ  คนส่วนใหญ่ก็มักอธิบายถึง 

ความเชื่อที่ว่า  เงินก็คือธนบัตรชนิดต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในกระเป๋า  คนส่วนใหญ่

มักไม่เคยตระหนักมาก่อนเลยว่า  ภายใต้เงินสกุลต่าง ๆ ที่ก�าลังหยิบจับ

กันอยู่นั้น  มันยังมีตัวตนบางอย่างของเงินตราแอบแฝงอยู่ข้างใน   

“ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเงินจะต้องหมายถึงอะไร”  สตรีวัย 80 คนหนึ่ง

พูดกับผม  “ฉันว่าบางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างจริง ๆ ก็ได้นะ”

ถูกแล้วครับ!  เงินคือ  “อะไรบำงอย่ำง”  อย่างไม่ต้องสงสัย  

คุณลักษณะที่เป็นเนื้อแท้ของเงินอาจเป็นอะไรท่ีเข้าใจได้ยากหรือเป็นเร่ือง

นามธรรมท่ีพิสูจน์ไม่ได้ แต่มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ตัวตนที่แท้จริงของเงิน

อาจไม่ได้อยู่ในรูปของเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตร  แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร  

มันก็คือสิ่งท่ีมีตัวตนอยู่จริงในท่ีใดท่ีหนึ่ง  และอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง

ถ้าคุณอยากคิดว่าเงินคือพลังงานแปลก ๆ  ก็ย่อมได้  ลองคิดว่ามัน

คือพลังอ�านาจท่ีไม่เคยมีใครรู้จักมันมาก่อน  ลองนึกภาพว่ามันคือสิ่งที ่

จับต้องไม่ได้  ลองจินตนาการไปว่ามนัเป็นของหายาก  หรือจะคดิว่าทัง้หมด

นี้ช่างเป็นเร่ืองราวที่บ้าบอก็ไม่เป็นไร  ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าเงินคืออะไรก็ตาม  

แต่คุณต้องท�าใจยอมรับให้ได้ว่าเงินคืออะไรบางอย่างที่มีตัวตนอยู่ในโลก

แห่งความเป็นจริง  อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง  ณ ตอนนี้ คุณไม่ต้องกังวล

หรอกว่า จริง ๆ  แล้วเงินคืออะไรกันแน่ ขอเพียงรู้แค่ว่ามันคือ  “อะไรบำง

อย่ำง”  ก็พอ  ผมขอย�้าอีกคร้ังนะครับว่า  เงินคืออะไรบำงอย่ำง  

ท�าไมผมจึงต้องให้ความส�าคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่าเงินคืออะไรบาง

อย่างมากมายถึงเพียงนี้ด้วยล่ะ  ผมจะบอกให้ว่าเพราะอะไร  และนี่ถือเป็น

ประเด็นส�าคัญเสียด้วย  ถ้ำเรำเช่ือว่ำเงินคืออะไรบำงอย่ำง  และมีตัวตน

อยู่จริงในฐำนะที่เป็นอะไรบำงอย่ำง  มันจะต้องตกอยู่ภำยใต้กฎทำง
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ฟิสิกส์  เฉกเช่นเดียวกันกับ  “อะไรบำงอย่ำง”  อย่ำงอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  

เห็นหรือยังล่ะว่านี่คือเร่ืองจริงท่ีไม่มีวันจะเป็นอ่ืนไปได้เลย

ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎ...

วิชาฟิสิกส์ถือเป็นวิทยาศาสตร์ขนานแท้แขนงหนึ่ง  กฎเกณฑ์ทาง

ฟิสิกส์สามารถน�ามาใช้ได้อย่างไม่มีข้อยกเว้นกับบรรดาวัตถุ  การกระท�า  

และเหตุการณ์ที่พบได้ในจักรวาลของเรา  ซ่ึงไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีความ 

หลากหลายได้ถึงเพียงนี้  กฎเกณฑ์ท่ีควบคุมความเป็นไปของวัตถุในโลก

ใบนี้คือข้อเท็จจริงท่ีใคร ๆ ปฏิเสธไม่ได้

ในปี  1687  เซอร์ไอแซค  นิวตัน  ได้ประกาศให้ทุกคนทราบถึงสิ่ง

ที่รู ้จักกันในเวลาต่อมาว่าเป็นกฎว่าด้วยการเคลื่อนท่ี 3 ข้อของนิวตัน  

(Newton’s Three Laws of Motion) กฎท้ัง 3 ข้อนี้  พูดถึงผลกระทบ

ที่วัตถุได้รับจากการกระท�าของแรงต่าง ๆ  ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 

เป็นสูตรส�าเร็จท่ีใช้ท�าความเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้อย่าง

แม่นย�าภายใต้ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพท่ีพบได้ในวัตถุทั่วไป กฎของนิวตัน

ทั้ง  3  ข้อ  มีสาระโดยย่อ  ดังนี้

1) วัตถุจะอยู่นิ่งกับท่ี  เว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกกระท�าโดยแรงอีก

แรงหนึ่งที่มีก�าลังมากกว่า

2) วัตถุจะเร่ิมเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงที่มีก�าลัง

มากกว่าซ่ึงก�าลังกระท�ากับมันอยู่

3) ทุก ๆ แรงกระท�าจะถูกต้านโดยแรงท่ีมีก�าลังเท่า ๆ กัน

ผมขออธิบายให้คุณเข้าใจสาระส�าคัญของกฎทั้ง 3 ข้อนี้  และความ

เกี่ยวข้องระหว่างกฎพวกนี้กับกระแสการไหลของเงิน  

สมมุติว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งท่ีมีแรงกระท�าต่อมันในทิศทางหนึ่ง  และ

ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีแรงต้านอยู่ในอีกทิศทางหนึ่งด้วยเช่นกัน  (นี่คือ

ค�าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลนี้)  ถ้าแรงทั้ง   
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2 ฝั่ง ต่างมีก�าลังเท่า ๆ กัน มันก็จะท�าให้วัตถุชิ้นนั้นอยู่ในจุดท่ีสมดุลและ

ไม่เคล่ือนท่ีไปทางไหนเลย  แต่หากแรงข้างใดข้างหนึ่งเกิดมีมากกว่าอีก 

ฝ่ังหนึง่  วตัถนุัน้กจ็ะเคลือ่นทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนักบัแรงทีม่กี�าลงัมากกว่า  

คราวนี้เราลองจินตนาการว่าก�าลังเล่นว่าว  จากภาพข้างล่างนี้  จะ

เห็นได้เลยว่าว่าวตัวน้ีก�าลังถูกกระท�าจากแรง  2  ฝั่งท่ีต่อต้านกันอยู่

ลมท่ีพดัต้านตวัว่าวอยูจ่ะท�าให้เกดิแรงแรงหนึง่ขึน้มา  ซ่ึงคอยผลกั

ว่าวให้ลอยห่างไปจากตัวคุณ  ขณะเดียวกัน มันก็จะมีแรงอีกฝั่งหนึ่งท่ีเกิด

จากการดึงสายป่านของคุณ  ซ่ึงจะคอยดึงว่าวให้ลอยเข้ามาหาตัว  จะเห็น

ได้เลยว่ามันมีแรง 2 ฝั่งท่ีต่อต้านกันอยู่  นั่นคือแรงลมและแรงคนดึง

ถ้าแรงทั้ง 2 ฝั่ง  มีก�าลังเท่า ๆ กัน  ว่าวจะลอยนิ่งอยู่กับท่ี  แรงลม

จะพยายามดันว่าวให้ลอยห่างไปจากตัวคุณ  ในขณะเดียวกัน  คุณก็ก�าลัง

ออกแรงดึงสายป่านต้านไว้โดยใช้ก�าลังเท่า ๆ กัน  เพื่อพยายามดึงว่าวให้

ลอยเข้ามาหา  ถ้าแรงทั้ง  2  ฝั่งเท่ากัน  มันก็จะท�าให้ตัวว่าวอยู่ในจุดที่

สมดุลและจะไม่ลอยเข้ามาหาหรือออกห่างไปจากตัวคุณ

ในกรณีท่ีคุณผ่อนแรงดึงลง  สายป่านก็จะเลื่อนผ่านนิ้วมือคุณไป  

ณ  ตอนนั้น  แรงลมท่ีกระท�ากับตัวว่าวจะมีก�าลังมากกว่าแรงที่คุณดึง 

สายป่านเอาไว้  ท�าให้ว่าวลอยห่างออกจากคุณไป  ในทางกลับกัน  ถ้าคุณ

จับสายป่านให้มั่นและออกแรงสาวมันเข้ามาหาตัว  แรงดึงก็จะมีก�าลัง

มากกว่าแรงลม  ท�าให้ว่าวเคลื่อนที่เข้ามาหาคุณ

แรงลม
แรงดึง
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การเล่นว่าวถอืเป็นตวัอย่างหนึง่ทีใ่ช้แสดงให้เห็นถงึแรงต้าน  2  ฝ่ัง

ที่เกิดขึ้นกับวัตถุสักช้ินหนึ่ง  หลักการนี้น�าไปประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุทุกชิ้น

ในโลกใบนี้  ทุกช่ัวขณะ  วัตถุทุกช้ินจะมีแรงท่ีก�าลังกระท�ากับมันอยู่  แม้

คุณไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลยก็ตาม  ปากกาบนโต๊ะคุณก็ก�าลังถูกแรงกระท�า

ใส่กันอยู่ด้วยเช่นกัน  การท่ีปากกาอยู่นิ่ง ๆ นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะ

ไม่ได้มีแรงใด ๆ มากระท�าใส่มัน  แต่หมายความว่า  ปากกาด้ามนั้นก�าลัง

ถูกแรง  2  ฝั่งท่ีมีก�าลังมากพอ ๆ กันกระท�าใส่กันอยู่อย่างพอดิบพอดี  

วัตถุท่ีเคลื่อนท่ีไปมาเป็นผลพวงมาจากการที่แรงฝั่งหนึ่งไม่ได้ถูกต้านจาก

แรงอีกฝั่งหนึ่งด้วยก�าลังที่เท่าเทียมกัน

เงินก็เป็นไปตามหลักที่ว่านี้ด้วยเช่นกัน  คุณยังจ�าได้ใช่ไหมว่าเงิน

นั้นคือ  “อะไรบำงอย่ำง”  ดังนั้น  ถ้าเงินมีตัวตนอยู่ในโลกใบนี้จริง  (ซ่ึง

ความจริงกเ็ป็นอย่างนัน้)  กต้็องอยูภ่ายใต้กฎทางฟิสกิส์ในเร่ืองเหล่านีด้้วย

เช่นกัน  และมันก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ เสียด้วย

กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เหล่านี้จะต้องน�ามาใช้กับเงินได้  เหมือนกับท่ี

สามารถน�ามาใช้กับของอย่างอื่นบนโลกใบนี้ท่ีมีสถานะเป็น  “อะไรบาง

อย่าง”  เงินกบัสิง่ของอย่างอืน่เหมอืนกนัตรงทีม่นัไม่อาจจะด�ารงคงอยูอ่ย่าง

แยกขาดจากสิ่งใดได้เลย  อีกท้ังเงินก็ก�าลังถูกแรงจากท้ัง 2 ฟากฝั่งกระท�า

ใส่อย่างไม่ว่างเว้นด้วยเช่นกัน  

แรงต่าง ๆ ส่งผลต่อการไหลของเงินอย่างไร...

ภาพด้านล่างนี้จะแสดงให้เห็นว่า  แรงต่าง ๆ  ที่ก�าลังกระท�าต่อเงิน

อยู่นั้นจะส่งผลกระทบต่อกระแสการไหลของเงินได้อย่างไร  ในภาพ

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 3 อย่างด้วยกัน  นั่นคือ  ตัวคุณ  เงิน  

และ  แรงในทิศทำงต่ำง ๆ  ซ่ึงมีท้ังท่ีเรียกว่าแรงดูด  (แรงที่ดึงดูดเงินให้

ไหลเข้ามาหาคุณ)  และแรงผลัก  (แรงท่ีคอยผลักเงินให้ห่างออกไปจาก

ตัวคุณ)  ความยาวของลูกศรแสดงถึงก�าลังของแรงนั้น ๆ
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ภาพแรก  แรงดูดกับแรงผลักจะมีก�าลังเท่า ๆ กัน  ท�าให้เงินไม่ได้

ไหลเข้าหรือไหลออกจากตัวคุณ  คุณก�าลังอยู่ในฐานะพออยู่พอกิน  นั่น

คือ  หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้น

ภาพต่อมาจะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ท่ีแรงผลักมีก�าลังมากกว่า

แรงดูด  เงินจะไหลออกจากตัวคุณ  ท�าให้นับวันคุณก็จะยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น 

 

แต่ส�าหรับภาพด้านล่างนี้  แรงดูดจะมีก�าลังมากกว่าแรงผลัก  เงิน

ก็จะไหลเข้ามาหาคุณ  ไม่ว่าจะท�าอะไร  คุณก็จะยิ่งร�่ารวยเงินทองมากขึ้น

ทุก ๆ วัน

โปรดเข้าใจว่า  เราไม่ได้ก�าลังคุยกันถึงเงินในแบบท่ีเป็นธนบัตรซ่ึง

วางซ้อนกันอยู่เป็นต้ัง ๆ  หรอกนะครับ แต่เราก�าลังพูดถึง “ตัวตนที่แท้จริง
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ของเงิน”  นอกจากนี้  ผมยังอยากให้คุณเข้าใจอีกด้วยว่า  ถึงแม้แรงที่

ก�าลงักระท�ากบัตัวเงินจะไม่ได้เป็นแรงเหมอืนอย่างในวชิาฟิสกิส์เสยีทเีดยีว  

แต่มันก็ยังถือเป็นแรงอยู่ดี  ถ้าลองคุณได้เข้าใจว่าแรงเหล่านี้มีอยู่จริงและ

คุณสามารถควบคุมมันได้  การบังคับให้เงินไหลเวียนเข้ามาหาคุณได้อย่าง

สม�่าเสมอก็ไม่ใช่เร่ืองยากเย็นอีกต่อไป

กลับไปยังต้นเหตุ...

มีปัจจัยหลายอย่างท่ีช่วยดึงดูดเงินให้ไหลเข้ามาหาคุณ  และก็มี

ปัจจัยหลายอย่างที่ผลักไสเงินให้ไหลออกไปจากตัวคุณ  เนื้อหาส่วนถัดไป

จะบอกให้ทราบว่า  สิ่งท่ีคอยดึงดูดและผลักไสเงินคุณอยู่นั้นมันคืออะไร  

ในหนงัสอืเล่มนีผ้มจะพดูถงึ  “กระแสกำรไหลของเงนิ”  อยูบ่่อย ๆ  กระแส

การไหลที่ว่านี้ถือเป็นเร่ืองส�าคัญมาก  ถ้ำแรงดูดมีก�ำลังมำกกว่ำแรงผลัก  

เงินก็จะไหลเข้ำมำหำคุณ  แต่หำกแรงผลักมีมำกกว่ำแรงดูด  ชีวิตคุณก็

จะมีแต่เงินท่ีไหลออกไปเร่ือย ๆ 

เป้าหมายของคุณก็คือจะต้องพยายามท�าให้เงินไหลเวียนเข้ามาใน

ชีวิตให้มากขึ้นกว่าเดิมให้ได้  หนทางเดียวท่ีจะท�าให้เงินไหลเข้ามาในชีวิต

คุณได้ก็คือ  แรงดูดจะต้องมีก�าลังมากกว่าแรงผลัก  ดังนั้น  สิ่งที่คุณต้อง

ท�ากค็อื  พยายามท�าให้แรงดดูมกี�าลงัมากท่ีสดุ  และในขณะเดยีวกนักต้็อง

พยายามท�าให้แรงผลักมีก�าลังน้อยท่ีสุด  วิธีการท่ีผมอธิบายไว้ในหนังสือ

เล่มนี้จะช่วยให้คุณท�าท้ัง  2  เร่ืองนี้ได้ส�าเร็จ  ซ่ึงผมได้ขนานนามมันไว้ว่า  

“วิธีกำรแบบสองแรงเสริม”  ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิค 2 อย่างที่แยกขาด

จากกันคือการเพ่ิมก�าลังของแรงดูดและการลดก�าลังของแรงผลัก  วิธีที่ว่า

นีจ้ะส่งผลต่อแรงทัง้สองได้โดยตรง ไม่ว่าคณุก�าลงัมสีถานะทางการเงินเป็น

อย่างไร วธีิการนีจ้ะท�าให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาในชวิีตคณุได้มากกว่าเดมิ

ถ้าคุณมีปัญหาในการหาและเก็บออมเงิน  นั่นแปลว่าเงินก�าลังมี

กระแสการไหลออกจากตัวคุณอยู่  ในกรณีนี้  แรงผลักจะมีก�าลังมากกว่า

แรงดูด  คุณจ�าเป็นต้องสลับขั้วก�าลังของแรงทั้งสองนี้เสียใหม่  การเพิ่ม
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ก�าลังของแรงดูดให้มากข้ึนและลดก�าลังของแรงผลักให้เหลือน้อยลง  จะ

ท�าให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้มากยิ่งข้ึน

แม้จะมีฐานะดีหรือไม่มีปัญหาทางการเงินเลยก็ตาม  คุณก็ยัง

สามารถน�าเอาวิธีการแบบสองแรงเสริมนี้มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้เป็น

อย่างดี  ขอให้คุณด�าเนินกลยุทธ์อย่างเดียวกัน  นั่นคือ  เพิ่มแรงดูดให้มี

ก�าลังมากที่สุดและลดแรงผลักให้เหลือก�าลังน้อยที่สุด  ทั้งหมดนี้จะท�าให้

เงินทองยิ่งไหลเวียนเข้ามาในชีวิตคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก

ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิง  อายุเท่าไหร่  รูปร่างหน้าตาเป็น

อย่างไร  มีร่างกายสมประกอบหรือไม่  หรือจะมีสติปัญญาระดับใด  ถ้า

อยากจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและท�าให้เงินทองไหลเวียนเข้ามาในชีวิต

ได้อย่างล้นเหลือ  คุณต้องพยายามท�าอยู่ 2 อย่าง  นั่นคือ  เพิ่มแรงดูด

ให้มีก�ำลังมำกท่ีสุดและลดแรงผลักให้เหลือก�ำลังน้อยท่ีสุด  มันไม่ได้เป็น

แผนการที่ยุ่งยากอะไรเลย  แต่จะให้ผลตอบแทนกลับมาอย่างท่วมท้น  

สิ่งที่คุณต้องพยายามท�าให้ได้ก็คือเพิ่มแรงดูด

ให้มีก�าลังมากที่สุด  ลดแรงผลักให้เหลือก�าลังน้อยที่สุด

อยา่ลืมว่า  แมแ้รงพวกนีจ้ะเป็นแนวคดิทีเ่ป็นนามธรรม  แต่มนักไ็ด้

แสดงให้เราได้เห็นถึงภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ทางการเงินที่ก�าลัง

เกิดขึ้นอยู่ในทุกรูปแบบ  นี่เราก�าลังพูดถึงแรงจากทิศทางต่างๆ ที่เป็นตัว

ก�าหนดกระแสการไหลของเงินกันอยู่

คงไม่มีใครเถียงหรอกว่า  นี่ไม่ใช่วิธีท่ีคนส่วนใหญ่ชอบน�ามาใช้ใน

การหาเงินหาทองให้ได้มากพอ  แต่มันก็เป็นวิธีการท่ีมีความส�าคัญเป็น

อย่างยิ่งเลยทีเดียว  

การหาทางจัดการกับแรงเหล่านี้คือการพยายาม

มองปัญหาเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ ให้ลึกลงไปถึงรากเหง้าของมัน

คงไม่มีที่ไหนที่จะเป็นจุดเร่ิมต้นได้ดีเท่าตรงนี้อีกแล้ว   
 



ส่วนท่ี 2
เพ่ิมแรงดูด

ให้มีก�าลังมากที่สุด

“คนเราคิดอะไรอยู่ในใจ  

ก็จะเป็นอย่างนั้นเข้าสักวัน”

ภาษิต		23:7



“กฎแห่งกำรดึงดูด  บัญญัติไว้ว่ำ  

‘การที่เราหมั่นคิดภาพใดภาพหนึ่งล่วงหน้า

ไว้ในใจ  มันจะช่วยให้ภาพภาพนั้นปรากฏเป็น

ความจริงขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้น  หรือพูดอีกอย่างได้

ว่า  การท่ีเราคิดภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ในใจ  

จะมีแนวโน้มที่จะช่วยให้สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับภาพภาพนั้นเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ได้ส�าเร็จ’”  



3
เรียนรู้เรื่องของ “กฎแห่งการดึงดูด”  

(The Law of Attraction)

ในอีก 4 บทต่อไปน้ี  คุณจะได้เรียนรู้ว่าท�าอย่างไรจึงจะ

ส่งแรงดึงดูดไปยังเงินตราได้แรงท่ีสุด  คุณจะได้รู้จักกับ  กฎแห่ง

กำรดึงดูด  (The Law of Attraction)  และหัดใช้สุดยอดเทคนิค 

อย่างหนึ่งเพื่อดึงดูดเงินให้ไหลเวียนเข้ามาในชีวิต  ถ้าน�าเทคนิคนี้มาใช้   

ไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไร  มันก็จะงอกเงยเป็นเงินเป็นทองไปหมด

คนเราจะมีชีวิตท่ีมั่งคั่งข้ึนมาได้   ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขหลาย ๆ อย่าง

ด้วยกัน  รายได้  รายจ่าย  หนี้สิน  และความสามารถในการบริหาร 

การเงินล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อสถานะทางการเงินของคุณ  ทุก ๆ 

องค์ประกอบเหล่านี้จะท�าหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดภายใต้บทบัญญัติ

ของกฎแห่งการดึงดูด  ทุก ๆ  เร่ืองราวเกี่ยวกับเงิน ๆ  ทอง ๆ  ที่คุณประสบ

มาในชีวิตจะเป็นข้อพิสูจน์ช้ันดีถึงอานุภาพและความน่าเชื่อถือของกฎท่ีว่า

ด้วยแรงดึงดูดข้อนี้

ผลกระทบของกฎแห่งการดึงดูดนี้กว้างไกลกว่าท่ีคนส่วนใหญ่คิด

กันไว้เสียอีก  มันจะส่งผลต่อเนื่องไปอย่างไม่รู้จบ  ยังไม่เคยมีเหตุการณ์

ใดที่จะเล็ดลอดพลังของกฎแห่งการดึงดูดนี้ไปได้  ถ้ารู้จักน�าเอากฎข้อนี้มา

ประยุกต์ใช้  ชีวิตคุณ  (ท่ีจริงจะเรียกว่าโลกทั้งใบก็ยังได้)  จะเปลี่ยนแปลง

ไปจนไม่มีเค้าเดิมเหลืออยู่เลย
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กฎแห่งการดึงดูดบัญญัติไว้ว่า  

กำรที่เรำหมั่นคิดภำพใดภำพหนึ่งล่วงหน้ำไว้ในใจ  มันจะช่วยให้

ภำพภำพนั้นปรำกฏเป็นควำมจริงข้ึนมำได้ง่ำยยิ่งข้ึน  หรือพูดอีกอย่ำง

หนึ่งได้ว่ำ  กำรที่เรำคิดภำพของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเอำไว้ในใจ  จะมีแนวโน้ม

ที่จะช่วยให้สิ่งของหรือเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภำพภำพน้ันเกิดเป็นรูป

เป็นร่ำงขึ้นมำได้ส�ำเร็จ  

กฎแห่งการดึงดูด : 

การที่เราหมั่นคิดภาพใดภาพหนึ่งล่วงหน้าไว้ในใจ 

มันจะช่วยให้ภาพภาพนั้นปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ค�าถามข้อแรกคือ “อะไรคือสิ่งที่เป็นจริง” เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นจริง  

คุณอาจจะคิดไปถึงวัตถุท่ีจับต้องได้  เช่น  รถยนต์ในโรงจอด  เตาอบใน

ห้องครัว  หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนโต๊ะท�างาน  คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่า

สิ่งที่เป็นจริงนั้นมักมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้  “โดยไม่เกี่ยวข้องกับใครเลย”  

ค�าถามถัดมาก็คือ  “อะไรคือสิ่งท่ีเรำจินตนำกำรขึ้นมำ”  เมื่อพูด

ถึงสิ่งที่จินตนาการข้ึนมา  คุณอาจจะคิดไปถึงภาพในอนาคต  วิมานที่วาด

ไว้ในอากาศ  และความคิดที่เป็นเร่ืองส่วนตัว  คนส่วนใหญ่มักคิดว่าสิ่งท่ี

เราจินตนาการขึ้นมาจะมีอยู่แค่ในความคิดเท่านั้น 

พร้อมที่จะแปลกใจกับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้หรือยัง  จริง ๆ แล้ว

สิ่งท่ีเราจินตนาการข้ึนมากับสิ่งท่ีเป็นจริงนั้นเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันอย่าง

แยกไม่ออกเลยก็ว่าได้  นั่นหมายความว่า  บรรดำสิ่งท่ีคนเรำชอบมองกัน

ว่ำเป็นจริงล้วนเป็นผลพวงมำจำกสิ่งท่ีเรำจินตนำกำรขึ้นมำทั้งสิ้น  

สิ่งที่เป็นจริงจะเป็นผลลัพธ์โดยตรง

มาจากสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมา

กฎแห่งการดงึดดูได้บญัญตัเิอาไว้ว่า  เม่ือใดทีคุ่ณปลกูฝังภำพภำพ

หนึ่งลงไปในจิตใจ  พลังที่ไม่มีใครมองเห็นก็จะเริ่มท�ำหน้ำที่ของมัน  โดย
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จะพยำยำมท�ำให้ภำพภำพน้ันปรำกฏเป็นจริงข้ึนมำให้ได้  ภำพท่ีปลูกฝัง

ลงไปในจิตใจได้อย่ำงชัดเจนจะมีอำนุภำพในกำรดึงดูดสิ่งที่จ�ำเป็นทุก

อย่ำง  เพื่อช่วยท�ำให้มันปรำกฏเป็นจริงข้ึนมำได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์  

ภาพที่ตราตรึงอยู่ในใจจะรังสรรค์โลกของคุณขึ้นมาได้จริง ๆ ไม่ว่า

คุณจะคิดภาพอะไรอยู่ในใจ  มันก็จะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา  แนวคิดนี้

ถือเป็นรากฐานส�าคัญของทุก ๆ สรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง  

และใช้อธิบายความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณ   

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองดีหรือร้ายก็ตาม  พูดง่าย ๆ ก็คือ  ควำมคิดจะสร้ำงโลก

แห่งควำมเป็นจริงข้ึนมำ

คุณคิดอะไร ก็จะได้อย่างน้ัน...

สิ่งที่เป็นผลผลิตจากน�้ามือมนุษย์ทุกอย่างล้วนก่อเกิดจากพลังงาน

ทีจั่บต้องไม่ได้  หรอืทีเ่รียกว่าไอเดยีหรือแนวคดิด้วยกนัท้ังนัน้  สิง่ประดษิฐ์

ทุกชิ้นท่ีเคยมีมา ไล่เรียงตั้งแต่แผ่นศิลาจารึกไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ  เร่ิม

เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจากสิ่งท่ีคนคนหนึ่งคิดเงียบ ๆ ในใจ

ต่อไปนี้  คือตัวอย่างรายการสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบอย่าง 

ใหญ่หลวงต่อชีวิตพวกเรามาแล้ว  ซ่ึงผมอยากให้คุณพิจารณาดู

- เคร่ืองพมิพ์แบบตวัเรียง  (1450)  :  ระบบการพมิพ์ท่ีผูพ้มิพ์สามารถ

เรียงตัวอักษรได้เป็นชุดตามต้องการ

- ปากกาลูกลื่น  (1888)  :  เคร่ืองเขียนท่ีไม่ต้องจุ่มหมึกเวลาเขียน

- เคร่ืองดูดฝุ่น  (1907)  :  อุปกรณ์ท่ีใช้ดูดฝุ่นโดยใช้ถูไปบนพ้ืนผิว

ที่มีฝุ่นจับ

- โทรทัศน์  (1923)  :  เทคโนโลยีท่ีส่งภาพเคลื่อนไหวผ่านอากาศไป

ยังเคร่ืองรับ

- ทรานซิสเตอร์  (1948)  :  อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีใช้ควบคมุกระแส

ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้หลอดไฟฟ้าแรงสูง
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- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (1975)  :  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

ที่สามารถน�ามาใช้งานบนโต๊ะท�างาน

- เวิลด์ไวด์เว็บ  (1994)  :  ระบบท่ีเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารในโลก

อินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันโดยใช้ข้อความในหลากหลายมิติ

- สมาร์ทโฟน  (2002)  :  โทรศัพท์เคลื่อนท่ีที่สามารถส่งข้อความ   

รูปภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ 

- รถยนต์ไฮบรดิ  (2003)  :  ยานยนต์ท่ีใช้ได้ทัง้ระบบไฟฟ้าและน�า้มนั

เชื้อเพลิง

- เฟซบุ๊ก  (2004)  :  เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีผู้ใช้สามารถสร้างเพจ

ของตนเองขึ้นมาและเช่ือมโยงไปยังคนอื่น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต

- แท็บเล็ต  (2010)  :  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบบางและ

พกติดตัวไปได้ที่ใช้ระบบจอสัมผัสและเช่ือมโยงกับอินเทอร์เน็ต

- เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ (2012)  :  เคร่ืองพิมพ์ที่สามารถสร้างวัตถุ 3 มิติ

ขึ้นมาได้

เมือ่คณุมองเหน็เพือ่นมนษุย์สร้างอะไรส�าเร็จขึน้มาสกัอย่าง  เป็นต้น

ว่า สะพานโกลเดนเกต  นั่นหมายความว่าคุณก�าลังรับรู้ถึงการน�าเอาไอเดีย

ที่เคยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์อยู่ในหัวของคนคนหนึ่ง  มาท�าให้ปรากฏ

เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริง  ถ้าไม่มีมโนภาพของสิ่ง 

เหล่านั้นที่ชัดเจนอยู่ในใจ  การด�าเนินการก่อสร้างผ่านทางกรรมวิธีต่าง ๆ 

(เช่น  การหาเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์  การบริหารโครงการ  ฯลฯ)  ก็จะ

ไม่มีทางเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาได้เลย  

ของทุกอย่างท่ีคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เห็นเป็นจริง  ต่างเคยอยู่ใน

รูปของแนวคิดหรือไอเดียมาก่อนทั้งนั้น  คุณไม่อาจรังสรรค์อะไรขึ้นมาได้

เลยถ้าไม่ได้คิดเป็นภาพในใจเอาไว้ก่อน  เมื่อได้ฝังภาพภาพหนึ่งลงไปใน

จิตใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คุณก็จะเร่ิมเดินหน้าตามแผนการต่าง ๆ เพื่อ

ท�าให้ภาพภาพนัน้กลายเป็นจริงขึน้มา และนีก่ค็อืสาเหตท่ีุท�าไมการปลกูฝัง
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ภาพความคิดลงไปในจิตใจถึงเป็นข้ันตอนแรกที่จะต้องท�าในกระบวนการ

สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นความจริงข้ึนมา  

กฎแห่งการดึงดูด  บัญญัติไว้ว่า  เมื่อคุณจ�ำภำพของวัตถุหรือ

เหตุกำรณ์หนึ่งอยู่ในใจ  ภำพภำพนั้นก็จะถูกดึงดูดให้ปรำกฏเป็นควำม

จริงข้ึนในชีวิตคุณ  ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม  หรือพูดอีกอย่ำงหน่ึง

ได้ว่ำ  ไม่ว่ำคุณเคยคิดภำพอะไรเอำไว้ในใจ  คุณก็จะชักน�ำภำพภำพ

นั้นให้มำปรำกฏเป็นควำมจริงข้ึนในชีวิตคุณ  

“คดิอย่างไร  เราก็จะเป็นอย่างนั้น  พวกเราต่างถือก�าเนิด
มาจากความคิดในใจตนด้วยกันทั้งสิ้น  และโลกของเรา
จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนั่นแหละ”

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชีวติคอืภาพสะท้อนของความคดิทีค่ณุมอียูใ่นใจ  นีไ่ม่ใช่เร่ืองงมงาย

อะไรเลย  และไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวความคิดเห็นเท่านั้น  แต่มันคือหลัก

ความจริงที่หนักแน่นและพิสูจน์ได้  ลองคุณได้เข้าใจการท�างานของจิตใจ

แล้ว  การควบคุมพลังอ�านาจเพ่ือสร้างสรรค์สรรพสิ่งต่าง ๆ  ในจักรวาลท้ัง

ระบบก็จะกลายเป็นเร่ืองข้ีปะต๋ิวไปทันที

ท�างานร่วมกัน...

จิตคณุมอีงคป์ระกอบส�าคญัอยู่ 2 สว่นด้วยกัน  นัน่คือ  จิตรู้ส�ำนึก  

(Conscious  Mind)  และ  จิตใต้ส�ำนึก  (Subconscious  Mind)  ซ่ึง

ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

จิตรู้ส�ำนึก  (Conscious  Mind)  คือ  ความคิดส่วนที่คุณรับรู้ได้

ขณะก�าลังต่ืนอยู่  คุณใช้จิตรู้ส�านึกเพื่อคิดอ่านและคิดหาเหตุผลในเร่ือง

ต่าง ๆ   ซึ่งมีความสามารถในการประมวลข้อมูลข่าวสาร  เป็นความคิดส่วน

ที่ใช้ในการประเมินปัญหาและควบคุมการกระท�าที่อยู่ภายใต้อ�านาจจิตใจ
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จิตรู้ส�านกึคอืความคดิส่วนทีค่ณุใช้ในการตัดสนิใจ  ซ่ึงช่วยคณุเลอืก

ว่าจะซ้ือรถยนต์ยี่ห้ออะไร  จะท�างานกับองค์กรไหน  จะคบหากับใคร  จะ

อ่านหนังสือเล่มใด  และจะสั่งอะไรมากินดี  จิตรู้ส�านึกช่วยให้คุณค�านึงถึง

หลักเหตุผลและช่ังน�้าหนักข้อดีข้อเสียเพื่อประเมินทางเลือกต่าง ๆ พูด 

ง่าย ๆ ก็คือ  จิตรู้ส�านึกมีหน้าท่ีคิดทุกเร่ืองท่ีคุณรับรู้ได้ขณะก�าลังรู้ตัวอยู่

แต่  จิตใต้ส�ำนึก  (Subconscious  Mind)  ค่อนข้างแตกต่างออก

ไป  มันมักท�างานไปโดยท่ีคุณไม่รู้ตัว โดยการซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความคิด

อ่านแบบท่ีต้องใช้สติปัญญาอีกทีหนึ่ง  แม้คุณอาจไม่รู้ตัวว่ามันก�าลังท�า

หน้าที่อยู่ แต่จิตใต้ส�านึกของคุณก็ยังคงท�างานตลอดเวลา  ขอย�้านะครับ

ว่าตลอดเวลาโดยไม่คิดจะพักเลย  แม้ร่างกายและจิตรู้ส�านึกของคุณก�าลัง

หลบั  จิตใต้ส�านกึกย็งัปฏบิตัหิน้าทีข่องมนัเพือ่ให้คณุมชีวีติอยูแ่ละท�าหน้าที่

ส�าคัญ ๆ ท่ีล�้าลึกไปกว่าการคิดอ่านขณะรู้ตัว

จติใต้ส�านกึจะคอยควบคมุร่างกายของคณุให้ยงัคงท�างานแบบนอก

อ�านาจจิตใจอยู่ต่อไป  การหายใจ  การเผาผลาญอาหารภายในเซลล์  การ

ไหลเวียนโลหิต  และการดูแลรักษาของเหลวส�าคัญ ๆ  คืองานบางอย่าง

ที่ร่างกายต้องกระท�าอย่างต่อเนื่องด้วยความเที่ยงตรงชนิดผิดพลาดไม่ได้  

ภายใต้การก�ากับดูแลของจิตใต้ส�านึก  ซ่ึงจะรู้ดีถึงส่วนผสมอันลงตัวของ

สารเคมีและฮอร์โมนท่ีใช้ในการผลิตเป็นเส้นผม  ดวงตา  หู  เล็บ  ฟัน  

ใยประสาท  หรือแม้กระท่ังมันสมองของคุณ

จิตใต้ส�านกึจะควบคมุอตัราการเต้นของหวัใจให้สอดคล้องกบัระดบั

กิจกรรมที่คุณก�าลังกระท�าอยู่ได้อย่างพอดิบพอดี  จิตใต้ส�านึกจะคอย

ค�านวณอยู่ตลอดเวลาเลยว่า  ถ้าจู่ ๆ คุณเกิดต้องออกวิ่งไปสักสองสาม

ช่วงตึก  อัตราที่ว่านี้จะต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่

ขีดความสามารถของจิตใต้ส�านึกของคุณยังก้าวข้ามไปครอบคลุม

ถงึเร่ืองท่ีใครกไ็ม่สามารถล่วงรู้ได้อกีด้วย  โดยการรับรู้ผ่านทางลางสงัหรณ์  

ซ่ึงนัน่กค็อืความรู้สกึท่ีคณุมต่ีอเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีไม่อาจตระหนกัรู้ได้ด้วย



  433.  เรียนรู้เรื่องของ  “กฎแห่งการดึงดูด”  (The  Law  of  Attraction)

จิตรู้ส�านกึ  จิตใต้ส�านกึจะหยัง่รู้ได้ลกึกว่าจิตรู้ส�านกึ  มนัจะเข้าใจเร่ืองลีล้บั

ทุก ๆ อย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เราได้เป็นอย่างดี

จิตรู้ส�านกึและจิตใต้ส�านกึมบีทบาทหน้าทีใ่นชวีติท่ีแตกต่างกนัอย่าง

สิ้นเชิง  รายการต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะบางประการที่มีอยู่

ในองค์ประกอบทางความคิดทั้ง 2 ส่วนนี้

จิตรู้ส�ำนึก จิตใต้ส�ำนึก

- พฤติกรรมภายใต้อ�านาจจิตใจ
- การคิดอ่านด้วยสติปัญญา
- การตัดสินใจ
- การคิดอ่านโดยใช้หลักเหตุผล
- ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส 

ทั้ง 5 

- พฤตกิรรมภายนอกอ�านาจจิตใจ
- ความรู้สึกและอารมณ์
- การใช้พลังจิต
- การปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้

กลายเป็นจริงขึ้นมา
- การเชือ่มโยงเข้ากบัสตปัิญญาได้

อย่างไม่รู้จบ

จิตท้ัง 2 ส่วนนี้จะรับใช้คุณเป็นอย่างดีด้วยการท�าหน้าที่ร่วมกัน  

แต่ละส่วนต่างมีข้อจ�ากัดในตัวมันเอง แต่ที่น่าสนใจคือทั้งคู่ช่วยอุดช่องว่าง

ให้แก่กันและกัน  สิ่งที่จิตใต้ส�านึกท�าไม่ได้จะตกเป็นหน้าที่ของจิตรู้ส�านึก  

และอะไรที่จิตรู้ส�านึกท�าไม่ได้  จิตใต้ส�านึกจะรับมาเป็นหน้าท่ีของมันเอง

จิตรู้ส�านึกเป็นเจ้าแห่งการใช้ตรรกะและการคิดอ่านเชิงเหตุผล  มัน

มีความสามารถอย่างล้นเหลือในการประมวลข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได ้

ข้อสรุปท่ีมีเหตุมีผล  แต่จิตรู้ส�านึกกลับไม่มีพลังอ�านาจที่จะไปบงการ 

สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณได้โดยตรง  มันไม่อาจสร้างผลกระทบใด ๆ  ให้เกิด

ขึ้นกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตคุณได้  เพราะนั่นอยู่ในความรับผิดชอบของ

จิตใต้ส�านึก
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer

รา
คา

 1
65

.- 
(1

76
 ห

นา
)

รา
คา

 1
65

.- 
(1

76
 ห

นา
)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

“เจาหานตัวนี้
   ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู  
   ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
   หนูก็จะไดดอกเบี้ย  
   ซึ่ง  ‘ดอกเบี้ย’  ที่ออกมา
   ก็คือ  ‘ไขทองคำ’  ไงจะ”

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน 
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย 
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ   

- รับมือกับคำวิจารณและความเครียดได    - เปนอิสระจากความกลัว
- เปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนเชื้อเพลิงความสำเร็จ  - มีรายไดมากขึ้น

เชื่อไหมวา “ความจริงแลว” คุณสามารถเปนอะไรไดมากกวานี้ 
ความฝนของคุณถูกกลบดวยความหงุดหงิดและงานประจำวันหรือไม

หนังสือเลมนี้จะบอกวิธีใหคุณมีชีวิตที่เติมเต็มดวยโปรแกรม 30 วันของโบโด
คุณจะไดเรียนรูกฎพื้นฐานของความสำเร็จ กฎของความสำเร็จจะชวยใหคุณ

กฎ 30 ขอ ของผูชนะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิดและความเช�อใหม

เร็ว ๆ นี้

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

ผลงามทั้ง 3 เลม แปลและเรียบเรียงโดย : เจนจิรา เสรีโยธิน

Der Weg zur finanziellen Freiheit
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คุณ ในอนาคต

ที่อดทนสูในวันนี้

ตองขอบคุณตัวเอง

ฉันจึงขยันเชนนี้

เพราะไมอยากดูถูกตัวเองตอนแก

แปลจาก :

เขียนโดย : ทัง มู

- มีทิศทางในใจ จะไดไมสะดุดลม
- ใจกวางแคไหน 
  อนาคตก็กวางแคนั้น
- คนที่โชคดีมักโชคดีเสมอ  
  คนที่โชครายมักโชครายตลอด
- อุปนิสัยตาง  อนาคตตาง

- ควบคุมตนเองเสียแตวันน�้ 
  วันขางหนาจึงจะประสบความสำเร็จ
- ตองมั�นใจวา ชีวิตวันพรุงน�้
  ที่ดีกวาวันน�้ คุณมีวันที่จะไปถึง
- สูสักตั้ง ใหคุณในวันพรุงน�้  
  ขอบคุณตัวคุณในวันน�้
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ทำ “เล็ก ๆ” ทีละนอย

คอย ๆ ทำทีละนิด

one   small   Step   can   change   
your   life      TH E  KA I Z EN  WAY

one 
small  Step

can  change
your  life

T H E  K A I Z EN  WAY

- วิธีประยุกตใชไคเซ็นเพื่อใหชีวิตดีีขึ้น

- เพราะเหตุใด แนวคิด “ไคเซ็น” 

  จึงเปนที่แพรหลายและไดผล

- วิธีการตั้ง “คำถามเล็ก ๆ” เพื่อขจัด

  ความกลัวและใหเกิดความคิดสรางสรรค

- วิธีการคิดถึง “เรื่องเล็ก ๆ” เพื่อพัฒนา

  ทักษะและนิสัยโดยวิธี “จัดระเบียบจิตใจ”

 

- วิธีการ “ลงมือทำเล็ก ๆ” แตเกิดผลสำเร็จ

- วิธีการ “แกปญหาเล็ก ๆ” แตไดผล

  แมในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

- วิธีการมอบ “รางวัลเล็ก ๆ” เพื่อใหไดมา

  ซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด

- วิธีใชประโยชนจาก “ชวงเวลาที่เล็ก ๆ” 

  เพื่อทำใหเกิดไอเดียสรางสรรค 

แปลและเรียบเรียงโดย : เสรี อูธาราสวัสดิ์

เขียนโดย :  robert   maurer,   p h .d.
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