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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 ถึงเวลาเดินออกจากความเชื่อผิดๆ ที่ว่า เราเกิดมาไม่รวย ก็

ต้องทนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะฟลุ๊คโชคดี ถูกหวย หรือบังเอิญ

ได้มรดกก้อนโตอย่างในนิยาย 

	รวย	หรือ	จน	อยู่ที่เราท�า ไม่ใช่แค่อยาก แต่ไม่ลงมือท�า 

และจะ รวย หรือ จน ไม่ใช่ความโชคดี

 คนที่เคยจนมากๆ มาก่อน แต่สามารถท�าธุรกิจจนร�่ารวยได้ 

ไม่ใช่เพราะโชค ไม่ใช่เพราะความอยากเท่านัน้ แต่เพราะพวกเขา อยาก 

และ ลงมือท�า ไปพร้อมๆ กัน

 ตวั
อย
่าง



 ถ้าวันนี้เราอยากรวย แต่ยังไม่รู้ว่า ต้องท�าอย่างไร คนที่มีเงิน

ไม่มากอย่างเราๆ จึงจะสามารถลงทุน และมีเงินทองเพิ่มข้ึนได้อย่าง

ต้องการ หนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้ เพราะมีรูปแบบการ

ลงทนุทีห่ลากหลาย พร้อมท้ังส่ิงท่ีพร้อมจะทลายก�าแพงความกลวัของ

คุณ ให้คุณกลายเป็นคนใหม่ท่ีกล้าพอท่ีจะลงมือท�า เพื่อมีอนาคตที ่

สุขสบายได้อย่างแน่นอน

      

 

ด้วยความขอบคุณ

อภิรดี สนธิชัย

บรรณาธิการตวั
อย
่าง



คุณ "เจ ๋  เดอะสจ็วต" มาเรียนเขียนหนังสือในคอร ์ส  

"เขียนไม่กี่ค�า ท�าเงินกว่า"  ที่ผมสอนเมื่อหลายเดือนก่อน หลังจากนั้น

ก็หายตัวไปซุ่มฝึกวิชา จนกระทั่งกลับมาพร้อมกับต้นฉบับเล่มนี้

ผมอ่านแล้วคิดว่าเดิมทีเขาน่าจะมีพื้นฐานการเขียนอยู่พอ

สมควร เพียงแต่ได้รับไอเดียเพิ่มเติมจากคอร์สดังกล่าว ที่บอกแบบ

นั้นเพราะเป็นต้นฉบับที่ผมอ่านแล้วเข้าใจง่าย อ่านสนุก มีอารมณ์ขัน

แทรกอยู่ในหลายบรรทัด แม้จะเป็นเรื่องราวท่ีซีเรียสอย่างเรื่องการ

ลงทุนก็ตาม

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ	 คุณเจ๋เขียนมาจาก

ประสบการณ์ตรงทีไ่ด้ลองผดิลองถกูจากการลงทนุหลายๆ	

อย่าง ไม่ว่าจะเป็น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ตู้สติกเกอร์ใน

สมัยก่อน ท�าให้เราได้ไอเดียในการลงทุนแบบกว้างๆ แล้วน�าไปเลือก

ลงทุนในแบบของตัวเอง

ค�ำนิยม
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แต่เหนอือืน่ใด ผมคดิว่าส่ิงท่ีคณุเจ๋ลงทนุมากทีส่ดุกค็อื "ลงทนุ

ในตวัเอง" เพราะเขาขวนขวายหาความรูใ้นการลงทนุมาตัง้แต่สมยัเรยีน 

จนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็ยัง "เรียนรู้" อยู่

คุณเองก็ลงทุนเหมือนเขาได้ เริ่มจากลงทุนอ่านหนังสือเล่มน้ี 

แล้วคุณจะพบว่านี่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณครับ

วิสูตร แสงอรุณเลิศ

นักเขียน Best Sellerตวั
อย
่าง



ค�ำนิยม

ในยุคที่ “งานประจ�า” กลายเป็นผู้ร้ายคนส�าคัญที่ขัดขวาง

ความมั่งคั่ง ตามความเชื่อของใครหลายคน

 

เจ๋ เดอะสจ็วต กลับท�าในสิ่งที่แตกต่าง นั่นคือ การบอกทุกคน

ว่า “ช้าก่อน	...	ไม่ต้องลาออก	ก็มั่งคั่งได้นะ”

 

“มนุษย์เงินเดือนอย่างผมก็รวยเป็นล้านได้” เป็นหนังสือที่

เขียนจากประสบการณ์จริงของเจ๋ สื่อสารแนวคิดและวิธีการลงทุน

บนช่องทางที่หลากหลาย ด้วยวิธีการท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ชนิดที่

พนกังานประจ�าสามารถหยิบจบัน�าไปใช้เปน็คู่มอืสรา้งความมั่งคัง่ของ

ตัวเองได้ทันทีตวั
อย
่าง



 

ถ้าคุณเป็นพนักงานประจ�าที่ก�าลังต้องการหาหนทางสร้าง

ความมั่งคั่งเพิ่มเติมโดยที่ยังไม่ต้องลาออก และไม่ต้องสร้างภาระเสี่ยง

ให้กับชีวิตจนเกินไป หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อคุณครับ

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

The Money Coach
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ค�ำน�ำนักเขียน

ผมเป็นคนท�างานประจ�าที่ไม่เคยเชื่อว่า 

“มนุษย์เงินเดือนจะต้องจน”	

ผมเชื่อว่า เราจะ รวย หรือ จน ขึ้นอยู่กับ

ความคิด และวิธีลงมือท�า 

ผมเลือกที่จะรวย จึงค้นหาและเริ่มต้นลงทุน

ในฐานะคนท�างานประจ�า มีเงินเดือน

ผมใช้สิ่งนี้เป็นจุดแข็ง ลดความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ

แล้วค้นหาการลงทุนท่ีใช่ ให้ผลตอบแทนชนดิปิดประตูขาดทนุ

ให้มากที่สุด 

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่เราก็ต้องลงทุนอยู่ดี  

ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทุกปี 

ถ้าไม่ลงทุนให้มีผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ

หนี้สินจะเพิ่มพูน เงินเก็บจะลดลง และเราจะจนลงตวั
อย
่าง



เราสามารถปกป้อง และกระจายความเสีย่งจากการลงทนุได้ครบั

ผมได้รวบรวมแนวคิดการลงทุน ทั้งในหุ้น ธุรกิจส่วนตัว

และอสังหาริมทรัพย์ 

ที่คนท�างานประจ�าอย่างเราๆ สามารถท�าได้ 

เพื่อให้เงินต่อเงินได้ โดยไม่กระทบเวลางานประจ�า 

ซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากประสบการณ์ของผมทั้งสิ้น

จึงมั่นใจได้ว่า ผมก็เป็นพนักงานประจ�า 

คุณก็เป็นพนักงานประจ�า

ผมลงทุนแล้วรวยได้ คุณก็ต้องท�าได้

ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถเริ่มลงทุน

เพื่ออนาคตได้ทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ 

และผมขอขอบคุณความล้มเหลว อุปสรรค และความท้อแท้ 

บางช่วงเวลาของชีวิต ที่ท�าให้ผมได้มีประสบการณ์

ทัง้ดแีละร้าย เป็นส่ิงท่ีท�าให้เราทุกคนแขง็แกร่งขึน้ เก่งขึน้ครบั

	 ขอให้ส�ำเร็จในกำรลงทุนครับ

เจ๋	เดอะสจ็วต
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 17มนุษย์เงินเดือนอย่างผมก็รวยเป็นล้านได้

เจ๋ เดอะสจ็วต

อาชีพของผมคือการท�างานประจ�าที่อยู ่บนเครื่องบิน 

“ออฟฟิศลอยฟ้า” ใช่ครับงานของผมคือ Air Steward 

หรอืพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิ อาชพีทีผู่ค้นภายนอก

มักจะมองว่ารายได้ดี นั่นก็จริง แต่รายได้ที่มากจะไม่

ช่วยอะไรเลยหากเราไม่มีการเตรียมวางแผนการเงินที่

ดีไว้แต่เนิ่นๆ   

    เพราะความฝืนธรรมชาติและ

การกินอยู ่หลับนอนที่ผิดปกติจน

อาจท�าให้วันหนึ่ง “ไม่ได ้ไปต่อ”  

สิ่งหนึ่งที่ผมท�าตั้งแต ่เข ้าท�างาน  

คือการเก็บออมเงินอย่างสม�่าเสมอ

ทุกเดือน ไม ่ เกี่ ยวกับแผนการ

เ งิ นนะครับ  ผมแค ่ป ฏิบั ติตาม

แนวคิดท่ีคุณแม่ปลูกฝังให้มาตั้งแต ่

ยงัเดก็ จนกลายเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัของ

การวางแผนทางการเงนิไปโดยอตัโนมตัิ ตวั
อย
่าง
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ผมชอบการลงทุน ชอบคิดท�าอะไรใหม่ๆ โดยเฉพาะการลงทุน 

เพราะความฝันตั้งแต่วัยเด็กของผม คือการมีกิจการเป็นของ

ตนเอง ผมคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น “เท่ หล่อ สบาย”   

แต่เมื่อได้มาท�าจริงๆ แล้ว บอกได้เลยครับว่า คิดผิด ความมุมานะ 

อดทน ฟันฝ่า คือเรื่องจริง ส่วนความฝันก็คือ เท่กินไม่ได้ การบรรลุ

เป้าหมายของการลงทุนคือ “การผลิตเงิน	 สู่ความมั่งคั่ง”  

ต่างหากที่น่าลิ้มลอง 

ธรุกจิและการลงทุนของผมได้เริม่ต้นขึน้ตัง้แต่ปีที ่2 ของการท�างาน

หรือประมาณ 15 ปีท่ีแล้ว การท�าธรุกจิในช่วงแรกนัน้ผมต้องเผชญิ

กับความยากล�าบากพอสมควรในแง่ของการจัดสรรเวลา ด้วย

ลักษณะการท�างานบนเครือ่งบนิ ท่ีมีวันหยดุไม่แน่นอน ค้างโรงแรม

มากกว่านอนที่บ้าน (ฟังดูดีใช่ไหมครับ แต่นานๆ และบ่อยๆ เข้า 

ผมกลับอยากอยู่บ้านมากกว่า) บางครั้งหลังจบไฟลท์บิน ที่บินมา

ทั้งคืนโดยไม่ได้พัก เพื่อนร่วมงานที่ท�างานในเคร่ืองบินด้วยกันมา 

กลบับ้านนอนพักผ่อนหลับสบายกนัไปแล้ว ผมยงัต้องฝืนความง่วง

รีบขับรถไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเอง ตวั
อย
่าง
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ธุรกิจแรกของผมคือ "ตู้สติกเกอร์"  ปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นโจทย์ที่ผมต้องปรับแก้ใหม่เพื่อให้ธุรกิจหรือการลงทุนของผม

สามารถด�าเนินต่อไปได้โดยไม่ท�าให้งานประจ�าเสียหาย 

รวมทั้งสุขภาพและเวลาส�าหรับครอบครัวด้วย  

จงึเกดิเป็นรปูแบบการลงทุนท่ีไม่จ�าเป็น

ต้องมีผมอยู่ ในขณะที่ธุรกิจก็ยังคง

ด�าเนินต่อไปได้ หรือแนวคิดแบบ  

ผู้ประกอบการ  Entrepreneur  

ซึ่งการสร้างธุรกิจให้มีรูปแบบนี้

จะเป็นโอกาสให้เรามีเวลาใน

การดูแลการลงทุนอื่นๆ ได้

อย่างทั่วถึง และสามารถ

สร้างธุรกิจใหม่ๆ ได้อีก 

 ตวั
อย
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ผมกระจายการลงทนุออกเป็นหลายแขนงทัง้การท�าธรุกจิ  ลงทนุใน

ตลาดหุ้น และในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงของเงินต้นส่วนหนึ่งและความชอบในการลงทุนที่เลือก

อีกส่วนหนึ่ง ทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมจนมาเป็นแนวคิดเฉพาะตัว

ผ่านประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการลงทุนดังกล่าว ผมได้เรียนรู้

การตั้งเป้าหมายเพื่อการลงทุนให้ส�าเร็จ และได้หันมาวางแผนการ

เงินอย่างเป็นจริงเป็นจังในเวลาต่อมา ซึ่งได้แรงบันดาลใจที่มีค่ายิ่ง 

คือลูกสาวตัวเล็กของผมเอง เรื่องราวพร้อมแนวคิดการลงทุน การ

ท�าธรุกจิ จะถกูถ่ายทอดลงในหนงัสอื "มนษุย์เงนิเดอืนอย่างผมก็รวย

เป็นล้านได้" เล่มน้ีทัง้หมด  ผมม่ันใจว่าไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุมอืใหม่ 

นักศกึษา พนักงานประจ�า ผูส้นใจการลงทนุทัว่ไป จะได้รับประโยชน์

อย่างเต็มที่และสามารถน�าไปปรับใช้ให้เข้ากับการลงทุนจริงของ 

ผู้อ่านเพื่อส่งเสริมความส�าเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังครับ ตวั
อย
่าง
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ส�ำนกัพมิพ์ THINK GOOD ภูมใิจเสนอ
หนังสือหมวดกำรบริหำร - ลงทุน

พิเศษเพียง

ร้อยเล่ห์ กลโกง เจ้ำมือหุ้น และ 
ร้อยเล่ห์ เหลี่ยมเซียนหุ้น
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