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ส�ำนักพิมพ์บุ๊กส์วิน

ท�ำไมต้องออมเงิน!

หลายคนอาจยังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะชีวิตตอนนี้ก็ปกติดี มีรายได้เข้ามาตลอด 

มีงานท�าสม�่าเสมอ และบางคนไม่ต้องท�างานก็ยังมีเงินใช้เพราะขออาศัยใบบุญคุณพ่อ 

คุณแม่ท่านเลี้ยงดูอยู่ ไม่เห็นจ�ำเป็นจะต้องออมเงินเลย...แต่เดี๋ยวก่อนนะ

ถ้าวันไหนพ่อแม่คุณไม่อยู่แล้ว แล้วคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินเก็บออมเอาไว้ 

เงินของพ่อของแม่คุณจะไม่มีวันหมดเลยเชียวหรือ

ถ้าวันไหนคุณตกงานแบบสายฟ้าแลบขึ้นมา แล้วคุณไม่มีเงินเก็บออมเอาไว้ คุณจะ

ไปขอเงินใครกินล่ะ

และถ้าวันไหนคณุโชคร้ายถกูรถชนบาดเจ็บสาหสัต้องนอนเดีย้งอยูโ่รงพยาบาล แล้วคณุ 

ไมม่ีเงินเก็บสักบาท คุณจะหาเงนิที่ไหนมาจ่ายคา่รกัษา และคา่นอนห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล 

คืนละเกือบแสน หรือไม่ก็เหยียบแสนกว่าบาทเข้าไปแล้ว

มีเรือ่งอะไรอกีล่ะทีเ่งนิออมจะช่วยคณุได้ มแีน่ๆ ยงัมอีกี โดยเฉพาะส�าหรบัคนมคีวามฝัน 

ทีอ่ยากจะมธีรุกจิเป็นของตวัเอง หรอือยากจะลงทนุสร้างหรอืซือ้อะไรตามความฝันของตวัเอง 

สักอย่างหรือหลายๆ อย่าง แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเริ่มต้นท�าตามความฝันล่ะ...ก็หนีไม่พ้น 

เงินออมอีกนั่นแหละ คุณคงไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงๆ ให้กับเงินกู้หรอกจริงไหม เพราะ 

ฉะนั้นเงินเย็นที่เห็นแล้วรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุดก็คือเงินในบัญชีเงินออมของคุณเอง

นี่แหละ

แต่ค�ำถำมคือ ตอนนี้คุณมีเงินออมหรือยัง 

ถ้ามแีล้ว มมีากน้อยแค่ไหน ถ้ามีแล้วคณุยงักดเงนิออกมาใช้เกอืบหมดเกลีย้งทกุเดอืน 

อยู่หรือเปล่า แล้วกระปุกลูกหมูน้อยของคุณล่ะ ได้กินเหรียญอิ่มท้องดีอยู่ไหม คุณยังใช้จ่าย

สุรุ่ยสุร่ายจนไม่มีแม้แต่เศษเหรียญมาให้มันกินหรือเปล่า

หากส�ารวจตัวเองแล้ว คุณยังมีปัญหาเงินไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง พอเจอ 

สถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องไปกู้ เป็นหน้ีเป็นสินเพราะไม่เคยมีเงินออมเป็นของตัวเอง และ 

ไม่เคยจริงจังกับการออมเงินเลยสักครั้ง ชีวิตยังต้องดิ้นรน หาเช้ากินค�า่ ไม่เคยได้มีเวลา 

ลงมือท�าในสิ่งที่อยากจะท�าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้สักที...

มันถึงเวลำที่คุณจะต้องออมเพื่อเตรียมรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
ที่จ�ำเป็นจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมำก 

ออมเพื่อชีวิตที่สุขสบำยจำกควำมมั่งคั่งและมั่นคงทำงกำรเงิน 
และออมเพื่อท�ำควำมฝันในชีวิตให้เป็นควำมจริงแล้วหรือยัง

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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ค�ำน�ำผู้เขียน

กำรออมเป็นเรื่องของคนใช้เงินเป็น 

เป็นเรื่องของคนที่พร้อมจะจ่ำยเงินเพื่อตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 

ก่อนที่จะจ่ำยให้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ยิ่งเรำจ่ำยเงินให้ตัวเองเร็วเทำ่ไร 

เรำก็จะมีเงินส�ำหรับอนำคตที่สดใสได้เร็วขึ้นเท่ำนั้น 

หรือพูดได้ว่ำ 

“ใครออมก่อน คนนั้นรวยก่อน”

ยิ่งออมเป็นเวลานานมากเท่าไร ยิ่งได้เงินเป็นกอบเป็นก�า 

มากขึน้เท่านัน้ การออมเงนิเป็นการสร้างรากฐานทีด่ีให้ชวีติ เป็นการ

สร้างรากฐานที่ดีส�าหรับการสร้างธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่ตัวเอง 

ต้องการ ส�าหรับอาชีพที่ต้องอาศัยเงินจ�านวนมากในการลงทุน 

หากไม่มีเงินแล้ว อาชีพท่ีฝันหรืออยากท�านั้นก็อาจจะไม่สามารถ 

กลายเป็นความจริงได้เลย

ต
ัว
อ
ย
่าง



อย่าปล่อยให้การเกบ็ออมเป็นเรือ่งไกลตวั 

หรือเป็นสิ่งที่ไม่อยากนึกถึง และพร้อมจะปล่อย

ให้การออมเป็นเรื่องของการ “ค่อยท�าวันหลัง” ที่

ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงวันนั้น ถ้าไม่เก็บวันนี้ วันหลัง 

ก็คงไม่ต่างจากวันนี้คือไม่เก็บออมเสียที กว่าจะรู้ตัว

ว่าพลาดก็เม่ือตกงาน ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย 

ร้ายแรง มีเรื่องให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วพบว่า 

ตวัเองไม่มเีงนิพอทีจ่ะจ่าย  รูไ้หมว่าชวีติของคนเรามี

เรื่องที่คาดไม่ถึงเยอะแยะ และมักเป็นเรื่องที่คาดว่า 

ต้องใช้เงินแทบทั้งสิ้น เก็บออมให้มีเงินส�ารองไว้ใช้

จ่ายในยามฉุกเฉิน ในเวลาที่จ�าเป็นย่อมท�าให้ชีวิต

ง่ายขึ้น สบายมากขึ้น

มนัสนันท์ มะโนนัย

วันนี้คุณเริ่มต้นเก็บออมเงินไว้ส�ำหรับอนำคต
ที่อำจมีสิ่งไม่คำดฝันเกิดขึ้นแล้วหรือยัง ถ้ำยัง 

เริ่มเสียตั้งแต่ตอนนี้เลย 

เพรำะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้อำจจะช้ำเกินไป 

และตำมคนอื่นไม่ทันแล้วก็ได้
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1 คุณก็รวยได้

2 ท�างานมานาน...ท�าไมถึงไม่มีเงินเก็บ

3 นิยามของค�าว่า “ไม่มีเงิน”

4 ไลฟ์สไตล์พาจน...ห่างไกลความรวย

5 เราจนเพราะใช้จ่ายเยอะกว่าที่หามาได้

6 อยากรวยใช่ไหม...จ่ายให้ตัวเองก่อนสิ

7 ถ้าอยากออม...ควรออมเท่าไรดี

8 มีเป้าหมายในการออม...มีความรวย

9 มีน้อยก็ต้องออม
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ณเชื่อไหมว่าคุณก็รวยได้ รวยจากการเก็บออมเงิน 

จากการเก็บเล็กผสมน้อย จากน้อยก็ไปหามาก และ 
คุ

จากร้อยก็ไปหาล้านได้ แม้ใครต่อใครจะพูดกรอกหูคุณทุกวันว่า 

“มนุษย์เงินเดือน” อย่างคุณ ไม่มีวันรวยได้หรอก ก็ช่างค�าพูดของเขา

เถอะ อย่าฟังให้มากนกั เพราะว่าเศรษฐีเงนิล้านมากมายที่ไม่ได้มมีรดก

เงินล้านจากครอบครัวก็เริ่มต้นจากเงินน้อยไปสู่เงินล้านกันทั้งนั้น ก่อน 

จะสร้างเน้ือสร้างตัวจนร�่ารวยสามารถมีเงินเป็นล้านๆ มีบ้านหลังใหญ ่

พวกเขาต่างกเ็คยเป็นนกัออมเงนิมอือาชพี  เกบ็เลก็ผสมน้อย  จนมเีงนิก้อน  

แล้วน�าไปลงทนุสร้างธรุกจิของตวัเองจนเตบิโตและขยายใหญ่  นบัตัง้แต่ 

น้ันธรุกจิทีเ่ขาลงทนุด้วยเงนิเกบ็กส็ามารถผลติเงนิล้านให้เขาในทุกๆ ปีได้

ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากมีเงินล้าน มีเงินทุนส�าหรับการสร้าง

ธุรกิจที่อยากท�า ต่างก็ต้องเริ่มต้นด้วยการท�างานหาเงิน แล้วเก็บออม

เงินจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วน�าเงินก้อนใหญ่นี้ไปลงทุนท�าในสิ่ง 

ที่ตัวเองต้องการและสามารถสร้างผลก�าไรตอบแทนกลับมาทั้งสิ้น

คุณก็รวยได้1
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ต� ำ น ำ น ข อ ง เ ศ ร ษ ฐี ผู้ มั่ ง คั่ ง   คื อ   ก ำ ร เ ก็ บ เ ล็ ก ผ ส ม น้ อ ย

ลองไปถามเศรษฐีเงินล้านที่คุณรู้จัก เศรษฐีที่ไม่ได้ร�า่รวยมา

ตั้งแต่เกิด ไม่มีมรดกตกทอดเป็นล้านๆ ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเป็นเงินล้าน 

ไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจด้วยการกู้ยืมเงินของคนอื่นมาลงทุน แต่เริ่มต้นธุรกิจ

เล็กๆ ด้วยเงินทุนของตัวเอง จากธุรกิจเล็กๆ ก็กลายเป็นธุรกิจใหญ่โต

และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวของเขาได้ 

มทีัง้หนังสอื นิตยสาร และรายการโทรทัศน์มากมายท่ีน�าเสนอ 

ชวีติของเศรษฐเีงินล้าน ทีม่จีดุเริม่ต้นจากการเป็นคนธรรมดา ไม่ได้ร�า่รวย 

เงนิทองมาจากไหน แต่ทีท่กุวนันีร้�า่รวยขึน้มาได้ ก็เป็นเพราะการเก็บเลก็ 

ผสมน้อย ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ จนสามารถสร้างธุรกิจของตัวเอง 

ขึน้มาได้ทัง้สิน้ เรือ่งนีแ้สดงให้เหน็ว่า “ทกุคนรวยได้ เมือ่ลงมอืท�ำ” แม้จะ 

ไม่ได้มเีงนิถงุเงนิถังมาตัง้แต่เกิดก็ตาม เราทกุคนรวยได้จากการเกบ็ออม 

สะสมเงินจากเงินน้อยสู่เงินมาก แล้วก็น�าเงินมากนี้ไปสร้างเงินล้าน

วันนี้คุณไม่ควรที่จะเฝ้ามองหรืออิจฉาในความร�่ารวยของ

คนรวยเหล่านั้น และเอาแต่คิดว่า “ฉันรวยได้อย่างเขาก็ดีสินะ” 

เพราะมันไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ได้ท�าให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้น

มา หรือท�าให้คุณรวยอย่างเขาได้ คุณจะรวยอย่างเขาไม่ได้ ถ้าเอาแต่

คิดว่าอยากรวยอย่างเขา สิ่งที่คุณควรท�ามากที่สุดคือการบอกกับ 

ตัวเองว่า “ฉันรวยได้” แล้วท�าให้ค�าพูดของคุณกลายเป็นความจริง 

ขึ้นมาให้ได้
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