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ค�ำอุทิศ

ถงึภรรยาของผม แมนดี ้ผู้ให้การสนบัสนนุและเป็นแรงบนัดาลใจ

ในทุกสิ่งที่ผมท�า ถ้าปราศจากก�าลังใจจากคุณหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นได้

แค่เพียง "แนวความคิดอันยิ่งใหญ่" ต่อไป

ถึงลูกชายทั้งสามคนของผม พาร์คเกอร์ เบนท์เลย์ และสโลน 

ผู้ซึ่งเป็นแรงขับให้ผมเป็นพ่อและเป็นผู้น�าที่ดีขึ้น

ถึงเหล่าทหารนักรบท้ังชายและหญิงของสหรัฐอเมริกาผู้ซึ่ง

ต่อสู้เพื่อสันติภาพของเราอย่างต่อเนื่อง

ในความทรงจ�าของ จ่าสิบตรี โจชัว เมลท์ตัน วีรบุรุษตัวจริง

ของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งอาสาเพื่อไปปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รัก

ของเขา เพื่อที่จะท�าให้ภรรยา ลูกสาว และคนรุ่นต่อๆ ไปจะได้รู้จัก

สันติภาพตลอดไป 

 บททดสอบแห่งความส�าเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณท�าเมื่อคุณอยู่ใน

ต�าแหน่งที่สูง การกลับไปยังจุดสูงสุดอีกครั้งหลังจากที่ลงมาอยู่ในจุด

ต�่าสุดของชีวิต -- นายพล จอร์จ เอส แพ็ทตัน                                                    
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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

เสน่ห ์ของหนังสือเล่มนี้คือวิธีการบอกเล่าของนักเขียน  

Jeff Rose เป็นนักวางแผนการเงิน ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทหารร่วมรบใน

สงครามอิรักมาก่อน เขาได้น�าเอาการฝึก ระเบียบ และประสบการณ์

ทางทหารมาเป็นตัวเชื่อมความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวที่น่า

สนใจ
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 และทีส่�าคญั หนงัสอืเล่มนีย้งัสร้างความเป็นมติร เป็นกนัเองให้

กบัพวกเราได้ด้วยการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า นกัวางแผนการเงนิ

อย่างเขา ครั้งหนึ่งก็เคยท�าผิดพลาดด้านการเงินเหมือนหลายๆ คนมา

ก่อน ซึ่ง Jeff Rose ได้บอกถึงจุดอ่อนทางความคิด การเข้าใจผิดอย่าง

สนิทใจเกี่ยวกับการลงทุน หนี้สิน และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ท�าให้

เมื่ออ่านไปแล้วรู้สึกว่าเราก�าลังร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเงิน

ให้ดีขึ้นพร้อมๆ กัน โดยมีแบบสอบถามท้ายบทเป็นตัวพาพวกเราเดิน

ไปข้างหน้า 

 เมือ่อ่านจบแล้วเชือ่แน่ว่าคณุจะต้องได้วธิลีงทนุ ใช้หนีห้มดเรว็

กว่าก�าหนด และรู้วิธีเก็บออมให้งอกเงยอย่างแน่นอน  

     
ด้วยความขอบคุณ

อภิรดี สนธิชัย
บรรณาธิการตวั
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ประกำศคุณูปกำร

 พ่อของผมเคยบอกว่าถ้าเรามีฝันอันยิ่งใหญ่ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็จะเข้า

มา ผมใช้เวลากว่าสามปีไปกับความฝันเก่ียวกับการเขียนและตีพมิพ์หนงัสอื 

สิ่งที่อยู่ในมือคุณตอนนี้ก็คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่เคยยอมให้ใคร

มาท�าลายฝัน

 ก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและผู ้ช่วยไถ่บาป  

พระองค์เป็นผู้ให้ และอภัยให้เราเสมอมา ซึ่งช่วยให้ชีวิตของผมกลายเป็น

บุคคลที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

 ถ้าคุณใช้ Google ค้นหาค�าว่า "สุดยอดภรรยา" ผลลัพธ์อันดับ 1 

ในการค้นหา คุณจะพบว่าเป็นภรรยาของผม "แมนดี้" เธอเป็นคนที่รับฟัง

ทุกๆ "ความคิดอันยิ่งใหญ่" ที่ผมมี ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติในทุก

วัน เธอเป็นคนที่รับฟังในทุกช่วง นั่นท�าให้เธอเป็นผู้เข้าชิงภรรยาแห่งปีได้

โดยง่าย ตวั
อย
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 แมนดี้มีความสามารถในการจัดการกับงานบ้านพร้อมกับเจ้า

ลูกชายทโมนทั้งสามคน-- รักลูกนะพาร์คเกอร์ เบนท์เลย์ และสโลน 

-- ขณะทีผ่มพยายามท�าหนงัสอืนีใ้ห้เสรจ็จนดกึดืน่หลายคนืนัน้เป็นสิง่

ที่ผมได้รู้ถึงเหตุผลมากมายว่าท�าไมผมถึงได้พบกับคู่ชีวิตของผม

 กองก�าลังพิทักษ์มาตุภูมิสหรัฐอเมริกาที่รับเอาเด็กหนุ่มอายุ

สบิเก้าผูไ้ร้เดยีงสามาเปล่ียนให้เป็นลูกผู้ชายท่ีเป่ียมไปด้วยจดุมุง่หมาย

ในชวีติ  ระเบยีบวนิยัและแรงผลกัดนัทีผ่มได้รบัจากการฝึกเป็นสิง่ทีไ่ม่

สามารถประเมินค่าได้ 

ตอนเด็ก พ่อผมท�าให้ผมเสียคนด้วยของเล่นจากหนังเรื่อง 

จี.ไอ.โจ และ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ และ

พ่อกใ็ห้ผมด้วยความรกัและความเตม็ใจ พ่อไม่เคยแม้สกัครัง้ทีจ่ะสงสยั

ในความส�าเรจ็ของผม เหมอืนกบัทีผ่มไม่เคยสงสยัเลยว่าพ่อรกัผมมาก

ขนาดไหน คิดถึงพ่อครับ 

 ส่วนแม่ของผม ท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ผมหัวแข็งเหมือน

แม่ และแม้ว่าเธอจะตัวสูงเพียง 4 ฟุต 11 นิ้ว ผมก็รู้ดีว่าไม่ควรตอแย
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กับผู้หญิงฟิลิปปินส์คนนี้ ที่จริงแล้วผมเกรงกลัวเธอมากกว่าจ่าครูฝึก

ทหารตอนช่วงฝึกทหารใหม่เสียอกี แม่อาจไม่เหน็ด้วยกบัแผนการใหญ่

ที่ลูกชายอยากจะท�าทั้งหมด แต่เธอมีความภาคภูมิใจที่จะคุยเรื่องผม

กับเพื่อนและครอบครัว ซึ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกชายถามหาอยู่แล้ว

	ส�ำนักพิมพ์หลำยแห่งปฏิเสธผม	ก่อนที่สมำคมกำร

บริหำรจัดกำรส่ิงพิมพ์แห่งสหรัฐอเมริกำ	 (AMACOM)	 

จะตอบ	"ตกลง"	ขอบคุณส�ำหรับกำรให้โอกำสกับนักเขียน

มือใหม่อย่ำงผม

 มบุีคคลอืน่ๆ อกีมากมายท่ีมอีทิธพิลกบัชวีติของผมและท�าให้

การท�าหนังสือเล่มน้ีเป็นมีความเป็นไปได้ ผมรู้สึกติดค้างทุกคนด้วยตวั
อย
่าง



ความรักจากใจจริงและความขอบคุณอย่างซาบซึ้ง ริค จีนนี่ วิลสัน 

(พ่อตาและแม่ยายที่ดีที่สุดเท่าลูกเขยจะมีได้) เบน  นิวแมน, แม็ท  ซา

พลอล่า, สตีฟ  โรส, ดอน  เอ็นโวเด็น, เลส  โอเดลล์, ไมค์  สตีเฟ่น, 

ฟิล  ไธรอน,  โปรแกรมการโค้ชเชิงกลยุทธ์, เอดรีน  ดัฟฟี่, ไรอัล  กัว

เนีย, ฟิล เทเลอร์, มอนที  คุนท์เนิร์ท (ส�าหรับการจ้างเด็กที่เพิ่งจบ

มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ช่วยนายหน้า) คอมมอน การ์ว คอฟฟี่ เฮาส์, 

อดัม  เบเกอร์ และเดอะ ไฟแนสเชียล บล็อกกิ้ง คอมมิวนิตี้
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บทน�ำ

"ผมมำท�ำบ้ำอะไรที่นี่?"

น่ีไม่ใช่ค�าพดูทีผ่มอยากจะมใีนใจเลย แต่ผมกคิ็ดถึงมนัจนได้  

จ่าครูฝึกทหารตะโกนเหนือศีรษะของผม... "เจ็ด, หก, ห้า, 

..." นับถอยหลังจากสิบไปถึงศูนย์เป็นครั้งที่สามแล้ว ทุกครั้งที่เขา

นับ ผมก็จะดันพื้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และตอนนี้มือของผมก�าลังสั่น

จ่าครูฝึกสั่งให้ดันพื้นอีกสิบครั้ง แล้วก็บอกให้เรา "ออกไป

ให้พ้นหน้าผม และกลับไปเข้าแถวซะ"

ใครก็ตามท่ีพยายามท�าส่ิงใหม่และมีประสบการณ์อย่าง

ผมในตอนนี้ ไม่แปลกถ้าจะคิดว่าเป็นความผิดพลาดร้ายแรง  ตอน

นั้นผมเพิ่งบรรจุเข้ารับราชการกับกองทัพบกสหรัฐฯ ยังไม่ได้เริ่ม

เข้ารับการฝึกทหารใหม่เลยด้วยซ�้า แต่ในหัวผมกลับรู้สึกเหมือน

อยู่ระหว่างการฝึกทหารใหม่แล้ว สิ่งที่ผมก�าลังเผชิญเป็นเพียงการ

ต้อนรบัเพือ่รอเรยีกเข้าฝึกทหารใหม่ พวกเราเรยีกมนัว่า "ดาวน์เรงจ์" 

(สถานีท�าลายขวัญ)
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สิ่งที่เราท�ากันทั้งวันคือ การฝึกการเดินแถวซ�้าแล้วซ�้าอีก  

ดูเหมือนว่าทุกๆ ชั่วโมงจะมีการเรียกให้รวมแถวด้วยเครื่องแบบ

ชุดใดชุดหน่ึง โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเพียงไม่นาน อาจให้รวม

แถวด้วยชุดฝึกซึ่งเป็นชุดที่ทหารใส่ในสนามรบ หรือมีค�าสั่งเฉพาะ

ให้สวมถุงมือ หรือให้แน่ใจว่าเราทุกคนมีหมวก แต่ทุกคนต้องแต่ง

ตัวเหมือนกัน

บางชั่วโมง มีค�าส่ังให้สวมชุดพีทีฤดูหนาว (ชุดทหารใช้

ส�าหรับฝึกในช่วงฤดูหนาว) ผมพร้อมที่จะไปเข้าแถว ยกเว้นแต่ว่า

ชุดพีทีของผมถูกเก็บอยู่ในถุงทะเลซึ่งถูกเก็บไว้อย่างดีในกล่องเก็บ

ของที่ล็อกด้วยกุญแจ ปัญหาก็คือผมหมุนล็อกเลขรหัสในต�าแหน่ง

กลับหัว ซึ่งถ้าจะมองให้เห็นรหัสผมต้องนอนลงกับพื้นและมุดไป

ใต้กล่องเก็บของนั้น แต่ท่ีเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือผมจ�าเลขรหัสที่

ใช้ล็อกกุญแจไม่ได้ รหัสนั้นเขียนอยู่บนสติกเกอร์ในกระเป๋าเสื้อซึ่ง 

มอืทีส่ัน่ของผมไม่สามารถน�ามันออกมาได้เรว็พอ จ่าครฝึูกตดัสนิใจ 

ช่วยกระตุ้นด้วยการตะโกนบอกว่า "พลทหาร คุณมีเวลาสิบวินาที

ก่อนที่เท้าของผมจะ..." ผมคงไม่ต้องพูดให้จบว่าที่เหลือคืออะไร

คุณน่าจะเดาได้ 
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ผมหมดหวังที่จะเปิดกระเป๋าได้ หลังจากพยายามถึงสาม

ครัง้ และดนัพืน้ไปแล้วสามรอบผมก็ว่ิงตรงไปยงัแถวโดยไม่มเีสือ้พทีี 

ถงึแม้ผมจะกลวัว่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในแถวเนือ่งจากผม

เป็นคนเดยีวทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ในแถว แต่ผมกส็ามารถรอดมาได้

ในทีส่ดุผมกผ่็านการฝึกครัง้นัน้มาได้  สถานการณ์ทีก่ดดนั

แต่ละครั้งท�าให้ผมเข้าใจและสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ 

ได้หลากหลายขึ้น ผมสามารถท�าได้ทุกอย่างถ้าผมอยากจะท�าและ

มีการเตรยีมตวัอย่างเหมาะสม การฝึกท่ีผ่านมาอาจไม่สะดวกสบาย 

แต่คุณค่าของมันไม่อาจจะประเมินค่าได้
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