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สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2516 จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ 
และความเสยีสละ ทุม่เทก�าลงักายและก�าลงัใจของกลุม่บคุคลทีเ่คยไปศกึษาและดงูาน
โดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล  
เป็นประธานคณะกรรมการก่อตั้ง และส�าเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก  
อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีตประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) ทั้งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม (METI) ประเทศญีปุ่น่ ซึง่ไม่มพีนัธะผกูพนั
ใด ๆ เพื่อใช้จ่ายในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ส�าหรับ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กับการ 
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ส่งเสริมให้มีต�าราภาษาไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งในขณะน้ันยังมีอยู่จ�ากัด ให้แพร่หลายขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การศึกษาในสายวิชาชีพซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  
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โครงการสนบัสนนุเทคนคิอตุสาหกรรม  และได้ขยายกจิกรรมเป็น ส่วนต�าราสนบัสนนุ
เทคนิคอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ  กับการขยายขอบข่ายหนังสือ 
ที่จัดพิมพ์ให้ครอบคลุมหนังสือด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
จิตวิทยา-การพัฒนาตนเอง รวมถึงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นงานเขียน 
และงานแปล ภายใต้ชื่อ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและ 
เผยแพร่ความรู ้ในสาขาต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เขียนและ 
ผู้แปลทุกท่านท่ีมส่ีวนส�าคญัในความส�าเรจ็ของส�านกัพมิพ์ตัง้แต่เริม่ต้นจวบจนปัจจบุนั 
และหวังว่าหนังสือของ ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากร  
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืน  
และหากท่านผูอ่้านมข้ีอชีแ้นะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านกัพมิพ์ทราบด้วย 
จักเป็นพระคุณยิ่ง



คํานําผู้แปล

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “ไม่อยากรวย”  ใช่หรือไม่ ? ความมั่งคั่ง

และการเป็นอิสระทางการเงิน คือสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าใครต่างก็ต้องการ 

แต่หัวใจส�าคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งจะต้องเริ่มต้นจาก 4 รู้ คือ 

“รู้จักหา รู้จักใช้  รู้จักเก็บออม และรู้จักเพิ่มพูน” 

“การรู้จักเก็บออม” ถือเป็นหลักข้อหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากต่อให้รูจั้กหา รูจ้กัใช้ แต่หากไม่รูจ้กัออม ออมไม่เป็น กย็ากทีจ่ะ

เหลอืเกบ็ หลายคนมักจะพร�า่โอดครวญว่า “เงินเดือนน้อย”  “ต้องเล้ียงดู

พ่อแม่  มีภาระค่าใช้จ่ายมากมายก่ายกอง” “มีหน้ีสินพะรุงพะรัง แล้ว

แบบนี้จะมีเหลือออมได้อย่างไร” ซึ่งนานาเหตุผลที่ถูกยกขึ้นมานั้นล้วน

แล้วแต่เป็นก�าแพงด่านแรกที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง “การอดออม” ทั้งสิ้น

“การออมเงิน” เป็นเรื่องที่หลายคนท�าหน้าเซ็ง ส่ายหน้าหนี คิด

ว่าเป็นเรื่องยาก สร้างความทุกข์ทรมานพอ ๆ  กับการลดน�้าหนัก แต่หาก

ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติ เข้าใจและรู้ทันพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง 

จดัสรรการใช้เงนิอย่างถกูวธีิ  และฝึกออมให้เคยชนิจนกลายเป็นนสัิย คณุ

จะรู้ว่า “การอดออม” ไม่ใช่เรื่องยาก ! คนที่ไม่เคยมีเงินออมเลยแม้แต่

บาทเดียวอย่างคุณก็สามารถออมเงินได้  ไม่แน่ว่ารู้ตัวอีกทีคุณอาจมีเงิน

เก็บเป็นล้านก็เป็นได้ 



หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกเทคนิคการออมที่เน้นการสร้างวินัยใน

การออมเงิน การปรับทัศนคติในการใช้เงิน รวมถึงการออมเงินด้วยวิธีที่

สามารถท�าต่อเนือ่งได้โดยไม่ก่อให้เกดิความเครยีด ทัง้ยงัสนกุเพลดิเพลนิ 

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขาดนิสัยการออมแค่ไหนก็สามารถออมเงินได้ด้วย

เทคนิคการออมเงิน 90 วันของมิซึอะกิ โยโกยามะ ที่ปรึกษาและนัก

วางแผนการเงินผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน การเงิน

ในครอบครัวติดลบตัวแดงเถือกมากว่า 3,800 ราย จนท�าให้รายการ

โทรทศัน์ชือ่ดงัทัง้ของ NHK และ TBS น�ามากล่าวถงึ ส่งผลให้เทคนคิการ

ออมเงินของเขาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับการพิสูจน์จาก 

ผู้มาขอรับค�าปรึกษาว่าเทคนิคของเขานั้นใช้ได้ผลจริง ! จึงท�าให้หนังสือ

เล่มนีก้ลายเป็น Best seller ขายได้มากกว่าสองแสนเล่มในประเทศญีปุ่น่ 

หากคณุเป็นคนหนึง่ทีเ่งินออมเป็นศนูย์  ชกัหน้าไม่ถงึหลงั เทีย่ว

หยิบยืมไปทั่ว รูดบัตรเครดิตเป็นว่าเล่น กดเงินสดจากบัตรเครดิตราวกับ

กดเอทีเอ็ม ขอให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู ชีวิตของคุณอาจจะพลิกจาก

หน้ามือเป็นหลังมือแบบที่ตัวคุณเองยังคาดไม่ถึงก็เป็นได้

ผู้แปลหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยกระตุน้จติส�านกึในการออมให้

คณุเกดิแรงฮดึ หมายม่ัน มุ่งหน้าสูเ่ป้าหมาย “อสิรภาพทางการเงนิ  ปลอด

หนี้  และมีเงินเหลือเก็บ” เส้นชัยของการอดออมไม่ได้ไกลเกินความ

สามารถของคุณ อยู่ที่คุณจะท�าหรือไม่เท่านั้นเอง
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ตรงกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหน

แบบทดสอบความสามารถในการออมเงิน

■	 ไม่รับใบเสร็จรับเงิน		และไม่สนใจรายละเอียดในนั้น

■	 ตั้งใจจะไปซื้อของลดราคา	แต่ซื้ออย่างอื่นกลับมาด้วยทุกที

■	 เคยกดเงนิสดจากบตัรเครดติ	และรู้สกึประหนึง่ว่าถอนเงนิจากบญัชี

เงินออมของตัวเอง

■	 แม้ว่าจะไม่มีเงิน	แต่ถ้ามีใครมาชวนก็ไม่พลาด

■	 ตาโตเมื่อเห็นของติดป้ายเซลส	์ไม่ซื้อไม่ได้

■	 หากสามารถใช้บัตรเครดิตได้ก็ไม่ลังเลท่ีจะใช้บัตรเครดิตจ่ายแทน

เงินสด

■	 เหมาซื้อของทีละมาก	ๆ	 จากร้านขายของราคาเดียว	 (เช่น	 ร้าน 

ทุกอย่าง	25	บาท)

■	 ตั้งใจจะไปให้ทันเวลา		แต่ก็ไปสายอยู่เรื่อย

■	 ตู้เย็นและประตูทางเข้าบ้านสกปรก

■	 เป็นห่วงชีวิตในวันพรุ่งนี้มากกว่าชีวิตบั้นปลาย

■	 คิดว่าความพยายามในการออมเงินเป็นเรื่องน่าอาย

■	 ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความตระหนี่กับการประหยัด

■	 ส�าหรับคู่สามีภรรยา	 คิดว่าการท�าบัญชีรายรับรายจ่ายในบ้านควร

เป็นหน้าที่ของภรรยา

■	 มักจะคิดว่า	“เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้เองนั่นแหละ”

■	 ชอบวัตถุมงคลให้โชคลาภ	 เช่น	 ฮวงจุ้ย	 หินน�าโชค	 ตราประทับ 

ต่าง	ๆ	ฯลฯ



จ�านวนข้อ
ที่ตรงกับ
ตัวคุณ

ความสามารถ
ในการออมเงิน

ของคุณ
ความคิดเห็น

0-3	ข้อ 90	คะแนน มีพรสวรรค์ในด้านการออมเงินอย่าง

เหลือเฟือ

4-6	ข้อ 75	คะแนน ถ้าพลิกแพลงปรับเปลี่ยนสักหน่อยก็

สามารถออมเงินได้

7-9	ข้อ 60	คะแนน ถ้าไม่ระวังก็เก็บออมไม่อยู่

10-12	ข้อ 40	คะแนน	

(คะแนนต�่ากว่า

นี้ถือว่าสอบตก)

ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก	ไม่อย่าง

นั้นไม่มีเงินเก็บแน่

มากกว่า	

13	ข้อ

20	คะแนน ลองพยายามสักตั้งโดยใช้หนังสือเล่มนี	้

แต่มีความเป็นไปได้ที่จะพลิกผันกลายมา

เป็นผู้มีคุณสมบัติในการออมเงินสูงที่สุด	!



	 บทน�ำ

สวัสดีครับ	 ผมเป็นนักวางแผนการเงิน	 (Financial	 Planner)	 แต่

ไม่ใช่นกัวางแผนการเงนิทัว่ ๆ  ไปทีบ่รหิารจดัการสนิทรพัย์หรอืเสนอ

ขายบริการทางการเงินนะครับ

ผมมีความช�านาญในการพลิกฟื้นฐานะทางการเงินในครอบครัว

ให้แก่ผูท้ีเ่ดอืดร้อนเรือ่งเงิน	จงึท�าให้ผมมีต�าแหน่งท่ีใคร	ๆ 	เรยีกกนัในฐานะ	

“ที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูฐานะการเงินในครอบครัว”

คือ	อาจพูดได้ว่าผมท�างานเกี่ยวข้องกับ “คนที่ไม่สามารถ

ออมเงินได้เลย และผู้คนที่มีความจ�าเป็นต้องออมเงินเพื่ออนาคตต่อ

จากนี้มากที่สุด”

ผู้มาขอค�าปรึกษาจากผมมีมากมายหลากหลายประเภท	 ตั้งแต่

คนอยู่ในสภาพแวดล้อมการด�าเนินชีวิตที่มีศักยภาพพอท่ีจะออมเงินได้

มาก	(ตัวอย่าง	ครูโรงเรียนประถมศึกษาวัย	50	ปี	รายได้ต่อปี	7	ล้านเยน)	

แต่ทว่ากลบัใช้เงินในแต่ละเดือนหมดไปโดยไม่สามารถออมเงนิได้เลย	หรอื

แม้แต่คนทีติ่ดนสิยัไม่ดบีางอย่าง	ท�าให้มหีนีส้นิจ�านวนมหาศาล (ตวัอย่าง	

พนักงานสัญญาจ้างวัย	35	ปี	งานอดิเรก	เล่นปาจิงโกะ*	และช้อปปิ้ง)

*	ปาจิงโกะ	—	ตู้เกมลูกเหล็กไฟฟ้า	คล้ายตู้เกมสล็อต	เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ถูกกฎหมาย
ในประเทศญี่ปุ่น	และถือเป็นสิ่งบันเทิงที่คนญี่ปุ่นนิยมอย่างมาก--ผู้แปล



เพื่อผู้คนเหล่านี้	 ผมได้คิดวิธีการออมเงินและสิ่งที่ควรจะท�า

ภายในขอบเขตของรายได้	ด้วยแนวคดิทีว่่าเพือ่ให้พวกเขาสามารถด�าเนนิ

ชีวิตต่อจากนี้ต่อไปได้	และเท่าที่ผ่านมา	ผมได้ช่วยพลิกฟื้นฐานะการเงิน

ในครอบครัวมาแล้วกว่า	3,800	ราย

แน่นอนว่าทกุคนทีม่าขอรบัค�าปรกึษาล้วนแต่เป็นผูป้ระสบปัญหา

ทางการเงิน	แต่เป้าหมายสุดท้ายที่ผมตั้งไว้	ไม่ใช่ว่าจะต้อง	“เก็บเงินให้ได้

กี่ล้านเยน”	แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ การท�าให้เขากลายเป็นคนที่สามารถ

ควบคุมตัวเองได้ด้วยตัวเลข (ตัวเลขในที่นี้หมายถึง	“เงิน”)

แล้วเพราะเหตใุดผมจงึอยากให้พวกเขาสามารถควบคมุตวัเองได้

ด้วยเงิน	

ค�าตอบก็คือ	 เพราะผมรู้จากประสบการณ์ของตัวผมเองว่าคนที่

ไม่สามารถควบคุมการใช้เงินได้	 จะไม่เพียงแต่เรื่องเงินเท่านั้น	 แต่ความ

สามารถในการด�าเนินชีวิตตามที่ตัวเองคาดหวังหรือวาดฝันไว้ก็จะลดลง

อย่างเห็นได้ชัด

ผมรู้สึกว่าในปัจจุบัน	คนประเภทนี้ก�าลังเพิ่มจ�านวนมากขึ้น		ใน

ด้านชีวิตความเป็นอยู่แม้ว่าจะอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์	 ไม่มีอะไรขาดตก

บกพร่อง	 	 แต่ในด้านจิตใจกลับรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่าง	 รู้สึกกังวล	

ว้าเหว่	 เครียด	 ไม่สามารถด�าเนินชีวิตทั้งในความสัมพันธ์กับคนอื่น	 งาน

และชีวิตครอบครัวอย่างที่ควรจะเป็น



ผู้คนประเภทนี้ไม่สามารถด�าเนินชีวิตอย่างที่ตัวเองปรารถนาได้	

ในขณะเดยีวกนักข็าดอิสระทางการเงินด้วย		“ความอ่อนหดัในการด�าเนนิ

ชีวิต”	กับ	“เงิน”	มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น	คนที่แม้ว่ามี

รายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่สุขสบายไม่ขัดสนอะไร	 แต่พอถึงส้ินเดือน 

ทีไรกลับไม่เหลือเงินเก็บ	หรือคนที่ไม่สามารถเก็บเงินได	้อาจจ�าเป็นต้อง

กลับมาทบทวนพิจารณารูปแบบการด�าเนินชีวิตด้วย

อย่างไรก็ด	ีสิ่งที่ผมต้องการจะบอกเล่า	ไม่ใช่เรื่องในมุมมองของ

คนที่มีอ�านาจทางการเงินอยู่แล้ว	 และต้องการจะเพิ่มพูนสินทรัพย์ให้

งอกเงยขึ้นไปเรื่อย	ๆ 	แต่เป็นการให้ค�าแนะน�าเพื่อการพลิกฟื้นการเงิน

ในครอบครัวและการออมเงินในเชิงปฏิบัติไปร่วมกันกับคุณ ๆ ซ่ึง 

(อาจจะ) เป็นคนที่มีปัญหาการเงิน อยู่ในภาวะที่สินทรัพย์ติดลบหรือ

ใกล้เคียงกับศูนย์ และรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คงไม่ไหวแน่ 

เนื้อหาในหนังสือก็เช่นเดียวกับที่ผมได้ให้ค�าปรึกษาเรื่องการเงิน

ในครอบครัวแก่ผู้มาขอรับค�าปรึกษาโดยตรง	ไม่เฉพาะแต่เรื่องเงินเท่านั้น	

เราจะพดูกนัตัง้แต่สิง่ทีเ่รยีกกนัว่าเงิน		ไปจนถงึวธิกีารพจิารณาปรบัเปลีย่น

รูปแบบการใช้ชีวิต	โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทต่างๆ

นอกจากนี้	ในบทที่	4	ผมจะขอแนะน�า โปรแกรมการออมเงิน 

90 วันสไตล์โยโกยามะที่ผมคิดค้นขึ้นเอง โปรแกรมซึ่งไม่ว่าใครก็

สามารถออมเงินได้อย่างแน่นอน



สุดยอดโปรแกรมการออมเงินที่ท�าให้ผู้มาขอรับค�าปรึกษาราย

หนึ่งซึ่งมีเงนิเก็บเป็นศนูย์	และมหีนีส้ินมากถึง	2	ลา้น	5	แสนเยน	สามารถ

ออมเงินได้ปีละ	1	ล้านเยนทั้ง	ๆ	ที่ยังคงมีรายได้เท่าเดิมปีละ	3	ล้าน	5	

แสนเยน

นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง	 น่ันคือ	

กลุ่มวัยรุน่หนุม่สาวซึง่เดิมทน่ีาจะเป็นกลุม่ทีม่คีวามฝัน	มคีวามต้องการใน

การบริโภค	จับจ่ายใช้สอยมากที่สุด	แต่เนื่องจากความกังวลจึงท�าให้พวก

เขาน�าเงินไปเก็บออมและประหยัดการใช้จ่าย	 แทนที่จะน�าไปใช้เพ่ือการ

ช้อปปิ้ง	 จับจ่ายซื้อของและเพื่อความบันเทิง	 แม้รัฐบาลญ่ีปุ่นจะบอกว่า	 

“อย่าเก็บ จงน�าออกมาใช้เรื่อย ๆ”	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตาม	

แต่ถงึกระนัน้	ในยคุนีท้ีไ่ม่อาจคาดเดาชะตากรรมได้ว่าในอนาคต

จะได้รับเงินบ�านาญจ�านวนเท่าไร	 และในยุคนี้ที่นายกหว่านเงินช่วยชาต	ิ

12,000	เยน*	โดยไม่คิดอะไร	ไม่ว่าจะท�าอย่างไรกไ็ม่สามารถลดความวติก

กังวลต่อเรื่องอนาคตได้

หากไม่สามารถหวังพึ่งทั้งเงินบ�านาญทั้งภาครัฐได้แล้ว เราก็

จ�าเป็นต้องออมเงินด้วยตัวเราเอง

คนธรรมดาสามัญอย่างเรา	ๆ	คิดอย่างนี้ก็คงไม่แปลกอะไร	

*	เงินช่วยชาติ	12,000	เยน	คือ	เงินที่รัฐบาลญี่่ปุ่นในตอนนั้น	(ปี	2009)	แจกให้กับประชาชน

ชาวญี่ปุ่น	รวมทั้งชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนชาวต่างด้าวถูกต้อง	 (คนที่อายุมากกว่า	65	ปี

ขึ้นไปและต�า่กว่า	18	ปีจะได	้20,000	เยนต่อคน)	เป็นเงินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพื่อกระตุ้นการ

ใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต�่า



ผมคิดว่า	 หากจะบอกให้เราน�าเงินออกมาใช้เพื่อสังคมส่วนรวม	

สิ่งแรกสุดที่ต้องท�าคือ	การท�าให้สังคมเป็นสังคมที่สามารถใช้จ่ายได้อย่าง

สบายใจ	หมดกังวล		ผมเขียนหนงัสอืเล่มนีด้้วยความรู้สกึของการเหน็ต่าง

เช่นนั้น	

หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว	 หวังว่าคุณคงจะสนุกกับการ

ออมเงินและสามารถออมเงินได้ไม่ยาก	 	 เป้าหมายไม่ใช่การเพ่ิมขึ้นของ

เงนิฝากเพียงระยะเวลาหนึง่	แต่คอืการสร้าง	“ตวัเองท่ีสามารถออมเงนิได้”	

โดยปราศจากความวิตกกังวลและไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ	

ซึง่เครือ่งมือทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุของแต่ละคน

นั้นก็คือ ความสามารถในการออมเงินนั่นเอง

ผมจึงต้ังหน้าต้ังตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้พบกับคุณที่

เปลี่ยนแปลงไปในอีกหลายเดือนต่อจากนี้




