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“แด่...สิทธิแห่งความมั่งคั่ง 
ที่คนเราทุกคนมีเท่าเทียมกัน”
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ค�ำชมจำกครู

อ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บแล้ว ต้องขอบอกว่า “ใช่เลย” และรู้สกึ “ชอบมาก” 

เพราะอ่านไปก็พยักหน้ากับตัวเองไป พร้อมพูดในใจว่า “เออใช่ จริงด้วย” ผม

น่าจะเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่บริหารเงินไม่เก่งคนหนึ่ง เพราะยิ่งอ่านแล้ว

ยิ่งท�าให้คิดย้อนกลับไปว่า “เราน่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนหน้านี้สักสิบหรือ

ยี่สิบปีนะ” ป่านนี้คงไม่มีค�าว่า “เสียดาย” เกิดขึ้นเยอะมาก

ผมเคยเขียนค�านิยมให้กับหนังสือหลายๆ เล่ม แต่หนังสือเล่มนี้เป็นเล่ม

แรกท่ีผมเริม่อ่านทนัททีี่ได้รบัต้นฉบบัจากอาจารย์จกัรพงษ์ คงเป็นเพราะชื่อเรื่อง

ที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว พอลองเปิดอ่านในบางบทบางตอนท�าให้อยาก

อ่านให้จบเร็วๆ ผมอ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บภายในเวลาไม่ก่ีช่ัวโมง และเขียนค�านยิม

ส่งให้อาจารย์จักรพงษ์ทันที

เวลาผมไปบรรยาย ผมมักจะเอาหนังสือที่ผมเขียนไปแจกให้กับผู้เข้า

สัมมนาเสมอ แต่พอมาเจอหนังสือเล่มนี้ ผมตั้งใจว่าต้องเป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่

ผมจะน�าไปแจกให้กับผู้เข้าสัมมนา เพราะผมเชื่อว่าถ้าคนท�างานได้อ่านหนังสือ

เล่มนี้ และน�าเอาแนวคิดไปหาวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผมเชื่อว่า

ทุกคนคงจะเจอกับ “ความมั่งคั่งที่เป็นสิทธิของทุกคน” ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้

ได้อย่างแน่นอน
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สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เป็นอย่างสูง

ที่ได้ ให้เกียรติผมเขียนค�านิยมในหนังสือดีๆ เล่มนี้ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า 

ด้วยประสบการณ์ แนวคดิ ลีลาการเขียน และวญิญาณของการเป็นครผูู้ ให้ของ

อาจารย์จักรพงษ์ คงจะมีผลงานเขียนหนังสือดีๆ แบบนี้ออกมาสู่ท่านผู้อ่านอีก

หลายเล่มอย่างแน่นอน

 ณรงค์วิทย์ แสนทอง 
 กรรมการผู้จัดการบริษัท พีเพิล แวลูว์ จ�ากัด 
 วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน

 ผู้แต่งหนังสือขายดี “กล้าเปลี่ยนแปลง” 
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“ควำมมั่งคั่ง”
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

“ความมั่งคั่ง” เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากมี แต่กลับมีบางคนเท่านั้นที่มี

ได้

ผมเองเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้น

ท�างานว่า ตัวเองนั้นสามารถประสบความส�าเร็จทางการเงินและมั่งคั่งร�า่รวยได้

ด้วยความเชื่อว่า ท�าได้ มีได้ (มีสิทธิ) จึงตั้งหน้าตั้งตาค้นหาวิธีการและ

ลงมือท�าทุกสิ่งที่สนใจอย่างจริงจัง จนประสบความส�าเร็จ มีความมั่งคั่งในแบบ

ที่ตัวเองต้องการ ภายในระยะเวลา 10 ปีเศษ

หนังสือ “Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ” ที่อยู่ในมือคุณ

ขณะนี้ คือบทสรุปจากปลายทาง ที่น�ากลับมาบอกเล่าให้กับผู้คนที่ก�าลังเริ่มต้น

ท�างาน ให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง ด้วยหวังว่าจะไม่ต้องเดินหลง

ทางให้เสียเวลา เหมือนกับบางช่วงบางตอนของผมในอดีต

อย่างไรกด็ ีในหนังสือเล่มนี ้ผมยงัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่พดูถงึเทคนคิหรอื

วิธีการ แต่จะฝากไว้เพียงหลักการ ด้วยเหตุที่เชื่อว่า “วิธีคิด” ยังไงเสียก็ส�าคัญ

กว่าและต้องมาก่อน “วิธีการ” เพราะถ้าวิธีคิดผิด ก็ยากที่วิธีการจะถูกต้อง 

ทัง้นีวิ้ธคีดิทีผ่มบอกเล่าในหนังสือเล่มนี ้อาจสวนทางกนักบัความคดิของ

คนทั่วไปอยู่บ้าง ซึ่งก็คงไม่น่าแปลกอะไร เพราะวิธีคิดที่ผมน�าเสนอในกฎแห่ง

Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ 7

inspiration starts here



ความม่ังคัง่ทัง้ 9 ประการ เป็นวธิคีดิของคนส่วนน้อย แต่เป็นคนส่วนน้อยทีม่ัง่คัง่

และร�่ารวย

ผมเชื่อเสมอว่า “ความมั่งคั่ง” เป็น “สิทธิ” ที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้

ด้วยกันทุกคน สุดแท้แต่ว่าเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่

คนเรามี “ความคิด” เป็นทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดเหมือนๆ กัน และมี 

“เวลา” เป็นทรัพยากรที่ล�า้ค่าไม่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายปลายทางแล้ว ผลลัพธ์

ของชีวิตคนเรานั้นแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ “วิธีคิด” และการ “ใช้เวลา” ของตัวคุณเอง

ขอ “ความมั่งคั่ง” จงสถิตอยู่กับคุณ

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
 THE MONEY COACH
 www.moneycoach.in.th
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กฎแห่งความมั่งคั่ง

ความมั่งคั่ง เริ่มต้นที่ “การใช้จ่าย”
(ไม่ใช่เงินที่หาได้)

1
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่งค
วา
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ั่ง 
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“รายได้” ไม่ใช่ตัวชี้วัดความมั่งคั่ง

ในโลกทุนนิยม มีคนจ�านวนไม่น้อยเชื่อกันว่า คนที่หาเงินได้มาก คือคนรวย* 

เพราะสิง่ทีค่นส่วนใหญ่เหน็กนัอยูต่ลอดกค็อื คนทีม่รีายได้มากจะมคีวามสามารถ

ในการจบัจ่ายท่ีสงูกว่า ซือ้หาสิง่อ�านวยความสะดวกเพ่ือเตมิเตม็ชีวติได้มากกว่า 

และมีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

หมอรวยกว่าช่างซ่อมเครื่องยนต์ ผู้จัดการรวยกว่าเสมียน พนักงาน

เอกชนรวยกว่าลกูจ้างรฐั เพราะหาเงนิได้มากกว่า มคีวามสามารถในการจบัจ่าย

มากกว่า และมีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่า

ด้วยเหตท่ีุเชื่อว่า “เงนิ” คอืสญัลกัษณ์ของความม่ังค่ัง คนเราจงึพยายาม

ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้มีเงินมากขึ้น และมักหยิบเอา “เงิน” มาเป็นปัจจัยในการ

เลือกวถิทีางด�าเนนิชวีติอยูเ่สมอ คนจ�านวนไม่น้อยเลอืกเรียนสิง่ท่ีตวัเองไม่ชอบ 

เพราะเงิน ทนท�างานที่ตัวเองไม่รัก เพราะเงิน และที่เลวร้ายที่สุดคือ ยอมท�าใน

สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเงิน

มีเงินมากแล้วจะรวยขึ้นจริงไหม ถ้าจริง ท�าไมคนที่ถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 

หนึ่ง หรือนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกบางคน ถึงกลับมาจนได้อีกครั้ง

วงจรของเงิน

ซรีลิ นอร์ทโคท พาร์กนิสนั นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดงั เจ้าของผลงาน “กฎของพาร์

กินสัน” (The Parkinson’s Law) กล่าวไว้ว่า “The demand upon a resource 

tends to expand to match the supply of the resource.” หรือ ความ

ต้องการทรัพยากรจะเพิ่มตามจ�านวนทรัพยากรที่มีอยู่ 

* พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค�าว่า “รวย” ว่า ได้มาก 
เช่น วันนี้รวยปลา, มีมาก เช่น รวยทรัพย์ รวยที่ดิน
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กฎแห่งความมั่งคั่ง 1

ผลงานของพาร์กินสันถูกน�าไปอธิบายเรื่องประสิทธิภาพในการท�างาน 

โดยว่ากันว่า หากเรายืดเวลาให้กับงานใดงานหนึ่งออกไป ใช่ว่างานนั้นจะท�าได้

ดีขึ้น เพราะสุดท้ายแล้ว คนเราจะยืดเวลาท�างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ขยาย

ออกไปอยู่ดี 

ครมูอบหมายงานชิน้หนึง่ให้เดก็สองกลุ่ม กลุม่แรก ให้เวลาท�า 2 สปัดาห์ 

กลุ่มที่ 2 ให้เวลา 4 สัปดาห์ ตามแนวคิดของพาร์กินสัน เด็กทั้งสองกลุ่มนี้จะมี

ระดับผลงานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะไม่ว่าอย่างไร เด็กทั้งสองกลุ่มก็จะ

เริ่มท�างานในช่วงวันท้ายๆ ก่อนถึงเส้นตายอยู่ดี

หากเราลองเปลี่ยนทรัพยากรจาก “เวลา” มาเป็น “เงิน” ดูบ้าง ก็จะได้

ผลลัพธ์ ที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ

“มนษุย์มคีวามสามารถในการเขยบิค่าใช้จ่ายให้เทยีบเท่ากบัรายได้อยู่

เสมอ” หรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ ยิ่งหาเงินได้มากเท่าไหร่ คนเราก็ยิ่งใช้จ่ายมาก

ขึ้นเท่านั้น ตามก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น จากที่เคยใช้โทรศัพท์ธรรมดา ก็กล้าที่จะซื้อ

สมาร์ทโฟนเคร่ืองละเป็นหมื่นมาใช้ จากที่เคยดูโทรทัศน์จออะไรก็ได้ ก็ต้อง

เปลี่ยนเป็นจอแอลซีดีหรือแอลอีดีให้สมฐานะ คอนโดมิเนียมหลังเก่าที่เคยอยู่ก็

เริ่มเล็กลงไป บ้านเดี่ยวหลังใหม่กระโดดเข้ามาอยู่ในความคิดแทน

ทีแ่ย่กค็อื รายจ่ายทีเ่พ่ิมข้ึนนัน้ ส่วนใหญ่เมื่อเพิม่แล้วกเ็พิม่เลย ลดลงมา

ได้ยาก เพราะถ้าลด นั่นหมายถึงการลดระดับชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยเหตุนี้คน

ส่วนใหญ่จงึต้องท�างานมากขึน้และหนกัขึน้ตลอดเวลา เพื่อรกัษาระดบัชวีติความ

เป็นอยู่ของตัวเองเอาไว้

ไม่เชื่อลองสังเกตตัวเองหรือคนใกล้ชิดดูก็ได้ว่า ทุกครั้งที่ได้เงินเดือน 

โบนัส คอมมิชชั่น หรือค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น คุณเหลือเงินมากขึ้นหรือเปล่า หรือ

ว่าได้เพิ่มมากแค่ไหนก็ยังไม่พอใช้อยู่ดี
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รายได้ รายจ่าย

รายได้ รายจ่าย



ค�าว่า “ก�าลังซื้อ” หรือ “อ�านาจในการจับจ่าย” นั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียง

ความรู้สึกท่ีผูกติดอยู่กับรายได้ของเราเอง เมื่อมีเงินมาก ก็รู้สึกว่ามีอ�านาจซื้อ

มาก แต่หาใช่ตัววัดความมั่งคั่งแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะความมั่งคั่งเป็นเรื่องของ

การสะสมหรอืสัง่สม ดงันัน้ จงึไม่ได้วัดจากเงนิทีห่าได้ แต่วดักนัท่ีเงนิเหลอื หรอื

เงินสะสมมากกว่า

นายแพทย์หนุ่มจบใหม่คนหนึง่ ท�างานวนัจนัทร์-ศกุร์ทีโ่รงพยาบาลเอกชน 

ช่วงเย็นและเสาร์-อาทิตย์เปิดคลินิกของตัวเอง รายได้เฉลี่ยเดือนละ 90,000 

บาท แต่มีภาระค่าใช้จ่าย 100,000 บาทต่อเดือน อาจจะยากจนกว่าพนักงาน

บริษัทรายได้ 20,000 บาท แต่มีเงินเหลือเก็บทุกเดือนก็เป็นได้

เงินออม

รายได้
รายจ่าย
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จะว่าไป “เงิน” ก็เหมือนสสารอื่นๆ ในโลก มีการโยกย้ายถ่ายเทอยู่ตลอด

เวลา เมื่อมเีงนิไหลเข้ามา กต้็องมบีางส่วนไหลออกไปกบัการใช้จ่าย คนท่ีกกัเงนิ

ไว้กับตัวไม่ได้ ต่อให้หาได้มากเท่าไหร่ ก็ไม่มีทางรวย ตรงกันข้ามกับคนที่รู้จัก

เก็บเงินไว้อยู่กับตัว แม้จะหาได้น้อยกว่า แต่ใช้จ่ายเป็น เก็บออมเป็น ก็สามารถ

ร�่ารวยกว่าได้ ในท้ายที่สุด

จะเกิดอะไร หากเราใช้จ่ายน้อยลง

เงินออม

รายได้
รายจ่าย

รายได้ที่เพิ่มขึ้น ทรัพย์สิน

ลงทุน

กระแสเงินสด
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ทันทีท่ีคุณลดการใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จ�าเป็น เงินที่คุณประหยัดได้จะ

กลายเป็นเงินออม และถ้าหากคุณน�าเงินออมดังกล่าวไปลงทุนสร้างทรัพย์สิน 

จากนั้นทรัพย์สินดังกล่าวก็จะสร้างผลตอบแทนคืนให้กับคุณ กลายเป็นรายได้ที่

เพิ่มมากขึ้น 

ท้ังนี้ การลดค่าใช้จ่ายที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็นค่าใช้จ่าย

รายการใหญ่ หรือค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเท่านั้น เพราะเพียงแค่ลดค่าใช้จ่าย

เล็กๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจ�า ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้เหมือนกัน

ยกตัวอย่างรายจ่ายเล็กๆ ในชีวิตประจ�าวัน อย่างกาแฟสดสักแก้วหนึ่งที่

คุณต้องแวะซื้อทุกเช้าก่อนเข้าท�างาน สมมติว่า กาแฟแก้วนั้นมีราคา 40 บาท 

ถ้าคุณดื่มทุกวันที่ไปท�างาน ค่าใช้จ่ายกาแฟสดในแต่ละสัปดาห์ของคุณก็จะ

เท่ากับ 200 บาท (40 บาท/วัน × 5 วัน) หรือ 800 บาทต่อเดือน หรือ 9,600 

บาทต่อปี หากดื่มกาแฟสดต่อเนื่องไป 30 ปี จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายท้ังสิน้ 288,000 

บาท

จะว่าไป รายจ่ายที่กล่าวไปนั้น ก็ดูไม่เยอะมากเท่าไหร่ แต่หากคุณท�าใน

สิ่งตรงกันข้าม นั่นคือ งดกาแฟสด (หันมาดื่มกาแฟฟรีที่ออฟฟิศ) คุณก็จะมีเงิน

เหลือสัปดาห์ละ 200 บาท หรือเดือนละ 800 บาท

ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณน�าเงินดังกล่าวไปลงทุนทุกเดือน ในทรัพย์สิน

ที่ให้ผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

1 ปี เงินค่ากาแฟของคุณ จะงอกเงยเป็น 10,052 บาท

5 ป ีเงินค่ากาแฟของคุณ จะงอกเงยเป็น 61,950 บาท

10 ปี เงินค่ากาแฟของคุณ จะงอกเงยเป็น 163,876 บาท

15 ป ีเงินค่ากาแฟของคุณ จะงอกเงยเป็น 331,576 บาท

30 ปี เงินค่ากาแฟของคุณ จะงอกเงยเป็น 1,808,390 บาท
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จะเห็นว่า จากค่าใช้จ่ายเล็กๆ ที่ดูไม่มากมายอะไร เพียงแค่ 40 บาทต่อ

วัน 200 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 288,000 บาท ในระยะเวลา 30 ปี สามารถแปลง

ร่างกลายเป็นเงินล้านได้สบายๆ เพียงแค่คุณตัดสินใจจ่ายให้น้อยลง

ควบคุมการใช้จ่าย = ควบคุมอนาคต

ตวัอย่างของกาแฟสดทีก่ล่าวมา ไม่ได้ต้องการให้คณุเลกิหรอืลดค่าใช้จ่าย 

ที่ไม่จ�าเป็นทุกรายการออกไปจากชีวิต เพราะทราบดีว่า นอกเหนือไปจากค่าใช้

จ่ายเพื่อการด�ารงชีวิตอย่างปัจจัยสี่แล้ว คนเรายังมีความต้องการท่ีจะใช้ชีวิต

อย่างสขุสบายด้วย จงึอาจทีจ่ะต้องมรีายจ่ายเพื่อเตมิเตม็ความสขุให้กบัชวีติอยู่

บ้าง ผมเพยีงแต่ต้องการชี้ให้คณุตระหนกัถงึการใช้จ่ายของตวัเองบ้าง ว่ามอีะไร

ที่พอจะเลิกหรือลด เพื่อสร้างโอกาสในการสะสมความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้

ชีวิตท่ีมีความสุข จ�าเป็นท่ีจะต้องมีเรื่องฟุ่มเฟือยบ้างตามสมควร หัวใจ

ส�าคัญก็คือ ต้องพอเหมาะพอดีกับรายได้ ไม่เกินตัวจนถึงขั้นติดลบ และท�าให้

เกิดปัญหา ทั้งนี้คุณอาจประยุกต์ใช้หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชด�ารัส มาใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเพื่อความมั่งคั่งได้ ดังนี้

1. พอประมาณ รู้จักตัวเอง ไม่ใช้จ่ายเกินก�าลัง

2. มเีหตผุล ใช้จ่ายตามความจ�าเป็น สิง่ใดไม่จ�าเป็นแต่อยากได้ ก็ให้รู้จกั

สะสม และอดทนรอคอย

3. มีภูมิคุ้มกัน ใช้จ่ายวันนี้ คิดถึงวันข้างหน้า อย่าผูกหนี้ระยะยาว คิด

และป้องกันความเสี่ยงไว้บ้าง

เริ่มต้นสร้างอนาคตทางการเงินง่ายๆ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่ายให้น้อยลง ออมให้มากขึ้น และน�าเงินที่เก็บ

ออมได้ไปลงทุนสร้างทรพัย์สนิให้มากขึน้ ไม่ส�าคญัว่าคณุจะมรีายได้เท่าไหร่ เพยีง

แค่คุณมีวินัยในการใช้จ่าย รับรองได้เลยว่า วันหนึ่งคุณจะต้องมั่งคั่งและร�่ารวย

กว่าคนที่มีรายได้เยอะแต่ใช้จ่ายไม่เป็นอย่างแน่นอน
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หนึง่ในความเข้าใจผดิทางการเงนิของคนทัว่ไปกค็อื ความเช่ือท่ีว่า “บ้าน 

คอืทรพัย์สนิ” แถมบางครอบครวัยงัปลกูฝังกนัอกีด้วยว่า ในชีวติหน่ึงคนเราควร

มีบ้านสักหลังเป็นของตัวเอง 

บ้านเป็นทรัพย์สินจริงหรือ ถ้าบ้านเป็นทรัพย์สินจริง ท�าไมตั้งแต่วันแรก

ที่เราซื้อบ้าน สิ่งท่ีตามมาจึงกลายเป็นภาระทางการเงินท่ีต้องแบกไปยาวนาน

ร่วม 30 ปี แถมด้วยสภาพคล่องที่ลดลงไปอย่างน่าใจหาย 

ทรัพย์สิน vs หนี้สิน

โดยนิยามทั่วไป “ทรัพย์สิน” หมายถึง ส่ิงใดๆ ก็ตามที่มีมูลค่า* ส่วน 

“หนี้สิน” หมายถึง มูลค่าที่เราติดค้างผู้อื่นจากการหยิบยืมมาใช้ล่วงหน้า ด้วย

นิยามดังกล่าว อะไรก็ตามที่ตีมูลค่าและสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ จึง

สามารถจัดเป็นทรัพย์สินได้หมด และนั่นคือที่มาของความเช่ือว่า “บ้านคือ

ทรัพย์สิน” ส�าหรับคนทั่วไป

แต่หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินสองครั้งล่าสุด รวมถึงน�้าท่วมใหญ่

บ้านเราในปีทีผ่่านมา ผูค้นจ�านวนไม่น้อยคงเร่ิมค้นพบความจรงิแล้วว่า บ้านไม่ใช่

ทรัพย์สินอย่างที่เข้าใจ เพราะเมื่อเกิดวิกฤต เจ้าของบ้านหลายคนต้องตกงาน 

บ้านของพวกเขามีมูลค่าลดลง ที่แย่กว่านั้นคือ ทั้งที่ยังตกงานและขาดรายได้

อยู่ แต่พวกเขาก็ยังคงต้องช�าระหนี้บ้านทุกเดือน 

แนวคิดเรื่องทรัพย์สิน-หนี้สินที่น่าจะถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง น่า

จะเป็นแนวคดิของ โรเบร์ิต คโิยซาก ิผูแ้ต่งหนงัสอื พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad 

* พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ “ทรัพย์สิน” ไว้ว่า วัตถุทั้งที่
มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ
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Poor Dad) มากกว่า เพราะเป็นแนวคดิที่ได้รบัการยนืยนัแล้วว่า ปลอดภยั และ

ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินโลกครั้งที่ผ่านมา

โรเบิร์ตบอกไว้ ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกของเขาว่า

“ทรัพย์สิน” (asset) คือสิ่งที่ท�าให้เงินไหลเข้ากระเป๋า 

(มีทรัพย์สินแล้วท�าให้รายได้เราเพิ่มขึ้น)

“หนี้สิน” (debt) คือสิ่งที่ท�าให้เงินไหลออกจากกระเป๋า 

(มีหนี้สินแล้วท�าให้รายจ่ายเราเพิ่มขึ้น)

ทั้งนี้ไม่ต้องสนใจว่า สิ่งที่เราสร้างหรือซื้อจะเป็นอะไร ถ้าผลลัพธ์สุดท้าย

ของการได้ครอบครองสิง่นัน้ ท�าให้เรามเีงนิเพิม่ขึน้หรือเงนิไหลเข้ากระเป๋า แบบ

นี้เราเรียกว่าเป็น “ทรัพย์สิน” ได้ทั้งหมด 

แต่ถ้าตรงกันข้าม สิ่งที่เราสร้างขึ้นหรือซื้อมาเป็นเจ้าของ ท�าให้เงินของ

เราลดลง หรอืไหลออกจากกระเป๋า อย่างนีส่ิ้งทีเ่ราซือ้มากจ็ะกลายเป็น “หนีส้นิ” 

ไปทันที

ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเราซื้อรถยนต์คันหนึ่งราคา 500,000 บาท ดาวน์ 

10 เปอร์เซ็นต์ และจัดไฟแนนซ์อีก 450,000 บาท ท�าให้ต้องส่งธนาคารเดือน

ละประมาณ 7,500 บาท ในกรณนีี ้รถยนต์คันดงักล่าวจะถอืเป็น “หนีส้นิ” เพราะ

เมื่อซื้อมันมาแล้วท�าให้เรามีรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้น

แต่หากเราซือ้รถยนต์คนัเดยีวกนันีม้าปล่อยเช่า สมมตเิกบ็ค่าเช่าได้เดอืน

ละ 10,000 บาท ท�าให้แต่ละเดือนเรามีก�าไรเก็บเข้ากระเป๋าได้เดือนละ 2,500 

บาท (ค่าเช่า 10,000 บาท - เงินผ่อนธนาคาร 7,500 บาท) ในกรณีนี้รถยนต์

คันเดียวกันกับกรณีแรก ก็จะกลายเป็น “ทรัพย์สิน” ไปแทน

Money 101 กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ 21

inspiration starts here



กฎ
แห

่งค
วา

มม
ั่งค

ั่ง 
2 คนรวยสร้างทรัพย์สิน (คนจนซื้อหนี้สิน)

จากตัวอย่างเรื่องรถยนต์ที่กล่าวไป จะพบว่า การที่สิ่งใดจะเป็นทรัพย์สิน

หรือหนี้สินนั้น ไม่ได้ขึ้นกับมูลค่า ความจ�าเป็น หรือประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้อ แต่

วัดจากการไหลเข้า-ออกของเงินสดหลังการซื้อสิ่งของนั้นๆ ยิ่งเราซื้อหนี้สินเข้า

มาในชีวติมากเท่าไหร่ เรากย็ิง่จะจนลงเท่านัน้ แต่หากเราซือ้หรอืสร้างทรพัย์สนิ

เพิ่มมากขึ้น เราก็จะยิ่งรวยมากขึ้นจากเงินสดที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นรายได้ที่เพิ่ม

ขึ้นในทุกเดือน

ดงันัน้ หากเราเหน็ใครสักคนหนึง่เช่าซือ้คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ คงเป็นการ

เร็วเกินไปหากจะตัดสินว่าเขาซื้อทรัพย์สินหรือหน้ีสิน เพราะหากคอมพิวเตอร์

โน้ตบุก๊ดงักล่าวสามารถท�าให้เขาหาเงนิได้มากข้ึน และมากพอทีจ่ะช�าระคืนเงนิ

กู้ได้ทกุเดอืน โดยไม่ต้องควักเงนิตวัเองเพ่ิมเตมิ โน้ตบุ๊กตวันีก้อ็าจเป็นทรพัย์สนิ

ได้ แต่หากเขาซื้อโน้ตบุ๊กมาเพื่อความบันเทิงส่วนตัว ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไร

นอกจากความสขุส่วนตวั แบบนีต่้อให้กูแ้บบดอกเบ้ียศนูย์เปอร์เซน็ต์ โน้ตบุก๊ตวั

ดังกล่าวก็ยังคงเป็นหนี้สินอยู่ดี

หากต้องการร�า่รวย คุณต้องเรียนรู้วิธีการสร้างทรัพย์สิน ไม่ใช่เอาแต่ซื้อ

หนี้สินจนติดกับดักทางการเงิน และถ้าจะให้ดี ก็ควรสร้างทรัพย์สินก่อนซื้อ

หนี้สินฟุ่มเฟือยด้วย 

ทั้งนี้ ประเภทของทรัพย์สินที่คนรวยนิยมถือครอง สามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ

1. ตราสารทางการเงิน 

ตราสารทางการเงิน เป็นทรัพย์สินที่มี

กระดาษเป็นเครื่องตรามูลค่า อาทิ หุ ้น 

พันธบัตร และกองทุนรวม ฯลฯ ซึ่งเป็น

ประเภททรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงสุด แต่ก็
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มีความเสี่ยงสูงสุดด้วยเช่นกัน เน่ืองจากผู้ถือครองไร้อ�านาจควบคุมในตัว

ทรัพย์สิน

2. อสังหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ จัดเป็นทรัพย์สินที่

มีสภาพคล่องในการโอนย้ายหรือเปลี่ยน

มือไม่สูงนัก แต่เป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้

พลังทวีได้สูง และผู้ถือครองมีอ�านาจ

ควบคุมทรัพย์สินได้เต็มที่

3. ธุรกิจ 
ธุรกิจ จัดเป็นทรัพย์สินที่ทรงพลัง

และสร้างพลังทวีทางการเงิน (financial 

leverage) ได้สูงสุด สร้างผลตอบแทนได้

สงูสดุ แต่กเ็ป็นทรพัย์สนิทีต้่องอาศยัความ

สามารถในการบริหารจัดการที่สูงด้วยเช่น

กัน

4. สินค้าโภคภัณฑ์ 
สินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่

ใช้อปุโภคหรอืบรโิภค ซึง่สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ พลังงาน โลหะ

อุตสาหกรรม โลหะมีค่า และสินค้าเกษตร

อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน
ที่กล่าวว่า “คนรวยสร้างทรัพย์สิน คนจนซื้อหนี้สิน” ไม่ได้หมายความว่า 

คนรวยจะไม่ซื้อหนี้สินเลย ที่จริงแล้วพวกเขาก็ซื้อหนี้สินอยู่เหมือนกัน และอาจ
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2 จะซื้อมากกว่าคนจนด้วย แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเขาไม่ยากจนเหมือนคนจน ก็เพราะ

พวกเขาอดทนรอคอยเป็น และจัดล�าดบัการใช้จ่ายเป็น โดยใช้จ่ายเพื่อทรัพย์สนิ

ก่อนจ่ายเพื่อหนี้สินเท่านั้นเอง

ยกตัวอย่าง นายจักรพงษ์ วางแผนจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เขาจึงเริ่ม

สร้างทรัพย์สิน ภายในระยะเวลา 3 ปี เขามีบ้านเช่าและคอนโดมิเนียมอย่างละ 

1 หลัง เก็บรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้รวม 16,000 บาทต่อเดือน หลังจากนั้น

ในปีที่ 5 เขาจึงซื้อบ้านในฝันของตัวเอง โดยใช้เงินรายได้จากบ้านเช่าและ

คอนโดมีเนียมผ่อนช�าระเงินกู้บ้านที่เขาซื้อเพื่ออยู่อาศัย

กรณีดังกล่าวถือเป็นการสร้างทรัพย์สินก่อนซื้อหนี้สิน เป็นชีวิตที่ปลอด

ภาระ เสมือนอยู่อาศัยฟรี เพราะมีคนผ่อนช�าระค่าบ้านให้ และในอีกไม่นาน ทั้ง

บ้านเช่า คอนโดมิเนียม รวมถึงบ้านที่เขาอยู่อาศัย ก็จะปลอดภาระและเป็น

ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดโดยสมบูรณ์

ตรงกนัข้าม หากนายจกัรพงษ์ตดัสนิใจซือ้บ้านเป็นของตวัเองก่อน เขาจะ

มีรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้น 16,000 บาทต่อเดือน สภาพคล่องลดลง และจมอยู่

ในกับดักทางการเงินทันที ยิ่งหากมีภาระหนี้สินจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน

บคุคลอยูก่่อนหน้านีด้้วยแล้ว หลุมกบัดกัดงักล่าวกจ็ะย่ิงมขีนาดใหญ่ และลกึลง

ไปอีก

การอดทนรอคอยความส�าเรจ็ได้ เป็นอกีหนึง่คณุสมบตัขิองผูป้ระสบความ

ส�าเร็จทางการเงิน เพียงแค่เรียนรู้ที่จะจัดล�าดับความส�าคัญของการใช้จ่าย 

“สร้างทรัพย์สิน ก่อนซื้อหนี้สิน” รวมไปถึงการสร้างนิสัย “ไม่มีเงินสดอย่า

ซื้อ” วิธีการเหล่านี้จะช่วยปูทางให้ชีวิตของคุณก้าวสู่ความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้น 

สะดวกขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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กฎแห่งความมั่งคั่ง

“วางแผนเกษียณ” 
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน 
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