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ค าน า 

ในยคุนี ้สว่นใหญ่มีปัญหาดา้นหนีส้นิต่างๆ และส่วนใหญ่สรา้งภาระหนีส้ินจ านวน

มากจนถงึติดลบหรอืสรา้งหนีส้นิจ  านวนมาก ที่เราเรยีกว่า “หนีจ้น”  

หากศึกษาค้นไปให้ลกึพบว่า ปัญหาคนส่วนใหญ่สรา้งให้ตัวเองมีหนีจ้นหรือจะ

เรยีกว่าเป็นคนจนจากพฤติกรรมของตวัเอง ที่ก่อภาระหนีท้ี่สงูเกินไม่สอดคลอ้งกับ

รายไดท้ี่ไดร้บั  และเมื่อมีหนีแ้ลว้ก็ไม่ขวนขวายเรียนรูท้ักษะอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มช่วง

ทางรายไดใ้หม่ๆ และคนส่วนใหญ่มีรายไดเ้พียงช่องทางเดียว และมักชอบการใช้

แรงงานแลกเงินมากกว่าจะท าอาชีพสว่นตัวหรือเป็นนักธุรกิจเพราะเคยชินกับงาน

อาชีพเดิมๆ ไม่ตอ้งรบัผิดชอบ   

คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปยังคงยึดอาชีพเดิม ท  างานเพียงอาชีพเดียว คือ ลกูจ้างมี

รายไดช้่วงทางเดียว นิสยัไม่ชอบการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ยังเชื่อขอ้มูลอาชีพเดิม ฉะนั้น 

พฤติกรรมถือเป็นหัวใจส  าคัญเพราะพฤติกรรมเกิดจากอุปนิสยัเคยชินท าสิ่งใดๆ 

ประจ าก็จะท าสิ่งนั้นวงเวียนซ า้แลว้ซ  า้อีก สรา้งหนีใ้ชจ้่ายเกินความจ าเป็นโดยไม่

ค  านึงถึงรายไดท้ี่มีอยู่หรือน  าเงินอนาคตมาใชท้  าใหเ้กิดภาวะอยู่ในวงจนหนี ้หรือ

หลุมด าไม่สามารถออกจากวงจรนี ้ได้ จึงมักอยู่กับความทุกข์ วิตก กังวล และ

ซมึเศรา้เครยีดง่าย ปัญหาดงักลา่วสง่ผลต่อสภุาพจิตและการใชช้ีวิตไม่มีความสขุ  

ผูเ้ขียนจงึจดัท  าหนังสือเล่มนี่  เพื่อแกไ้ขหนีจ้น ปัญหาหนีอ้ันเป็นสาเหตุแห่งความ

จน หากคณุก าลงัเครยีดเพราะมีหนีจ้  านวนมากหรือความจน หนังสือนีช้่วยน าพา

ใหคุ้ณเห็นทางออก  ให้คุณหลดุพน้จากวงจรหนี ้วิ่งหนีออกจากความจนตลอด

ชีวิต ด้วยวิธีการบริการทางการเงินอย่างชาญฉลาด และแก้ไขจากต้นเหต ุ
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นอกจากนี ้  ผู้เขียนยังท  าวิธีการสรา้งรายได้ในยุคเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล ให้คุณ

ท างานเงินลา้นแรกง่ายๆ และเคล็ดลับพลังจิตเปลี่ยนชีวิตมาเป็นตัวช่วยดึงดูด

สรา้งเสน้ทางลดัส  าเรจ็รวดเร็วใหก้บัคณุ 

ผูเ้ขียนไดน้  าประสบการณเ์ป็นที่ปรกึษาทางการเงินและหนีม้าช่วยก าจัดหนีอ้อก

จากชีวิต เมื่อเราไม่มีหนี ้มีชีวิตย่อมดีตามมาเพราะนัน้เราจะมีอิสรภาพทางการเงิน

หลดุพน้จากความจน และสรา้งนิสยัใหม่เป็นนกับริหารทางการเงิน รวมถึงวิธีสรา้ง

ทรัพย์สิน จากการเปลี่ยนหนี ้เป็นทรัพย์สินให้แก่ผู้อ่าน นอกจากนี ้ได้รวบรวม

เครื่องมือผลติเงินเพื่อสรา้งรายไดใ้นยุคดิจิทัลใหแ้ก่ท่านอีกดว้ย  

รวมสตูรลบัพลงังานแห่งจิตเพื่อปรบัแกไ้ขภายในสรา้งนิสยัแห่งผูส้  าเร็จไม่กลบัมา

จนอีกตลอดชีวิต ดว้ยวิธีดึงพลงัภายในตัวเราเปลี่ยนชีวิตดว้ยวิธีกฎแห่งธรรมชาติ  

กฎแห่งชีวิต  และกฎแห่งจักรวาลดา้นการเงินเป็นกระบวนการสรา้งสรรคด์ว้ยกฎ

แรงดึงดูด รับรองผลลัพธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ โ ด่งดังขณะนี ้  สร้างการ

เปลี่ยนแปลงใหผู้ค้นส  าเรจ็ไปทั่วโลก  

ผูเ้ขียนท าหนงัสอืเลม่นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยใหผู้ค้นหลดุพน้จากความจนเปลี่ยน

ชีวิตใหม่ สรา้งตวัเป็นคนมั่งคั่ง ร  ่ารวย เป็นผูส้  าเรจ็ในแบบที่คณุตอ้งการ   

 

ดว้ยความปรารถนาดี 

อ.อมรรตัน ์บญุฤทธ์ิ & Ami Lawyer 

 
สารบัญ 
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บทที ่1   ต้นเหตุปัญหาความจน    

สาเหตแุหง่ปัญหาความจน มีด้วยกันหลายสาเหตุ คือ  

ความจนเกิดจากชาติก าเนิด  

สาเหตุทีเ่กิดมาจน เกดิมารวย เพราะอะไร? 

การที่ไดเ้กิดมาเป็นคนจน คนรวย เป็นเพราะบุญและกรรมแตกต่างกัน ถือเป็น
ความเชื่อมาชา้ยาวนาน ที่คนส่วนใหญ่เขา้ใจ และไดยิ้นไดฟั้งเสมอว่า ฉันเกิดมา
จนจากบญุและกรรมติดตวัมา  เราชาวพทุธเชื่อบญุและกรรม ฉะนั้น  คนส่วนใหญ่
ถกูปลกูฝ่ังความเชื่อเรื่องความจนจากเหตแุห่งบญุและกรรม 

ผูเ้ขียนเองไดไ้ดร้บัฟังสิ่งนีจ้ากคุณพ่อแม่และเมื่อไปฟังพระเทศหลกัธรรม ก็มักจะ
ไดค้  าตอบนีว้่าท  าไมเราเกิดมาจน  นั้นคือ มีการส่งความเชื่อดา้นบุญกุศล การส่ง
ต่อความเชื่อดา้นการสรา้งกรรมดา้นดีจะท าใหเ้รารูส้กึมนัเป็นกฎธรรมชาติ หากเรา
เชื่อเรื่องบญุกรรมติดตวัมาเลอืกเกิดไม่ได ้ซึ่งท  าใหห้ลายคนรูส้กึแย่หรือไม่ดีกับค า
นี่  มกัจะกลา่วโทษกรรมท ามาในอดีตชาติ    

ผูเ้ขียนขอน าหลกัค าสอน เรื่องราวคนจนตามค าสอนตามทความเชื่อ  ของพระราช

ภาวนาวิสทุธ์ิ (หลวงพ่อธัมมชโย) หลวงพ่อท่านเคยแบ่งไว ้ 3 ประเภท ดงันี ้

1. คนยากจน หมายถงึ คนที่ในอดีดถกูความตระหนี่เขา้ครอบง า วิบากแห่งความ

ตระหนี่จงึผลกัสมบติัออกไป ท าใหล้  าบากยากจน ดังตัวอย่างเรื่องราว ของพระโล

สกติสสเถระ ดงันี ้
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พระโลสกติสสเถระ เกิดในตระกูลชาวประมง วันที่ท่านเกิดชาวประมงในหมู่บา้น

หาปลาไม่ไดแ้มแ้ต่ตวัเดียว ต่อมาไฟไหมห้มู่บา้น 7 ครัง้ ชาวบา้นถูกพระราชาปรบั

สนิไหม 7 ครัง้ มารดาท่านก็หากินฝืดเคือง จึงใหท้่านแยกไปหากินเอง เมื่ออายุ 7 

ขวบ ท่านเลอืกเก็บขา้วที่เขาทิง้ไว ้เอามากินทีละเม็ด 

เมื่ออปุสมบทแลว้เวลาบิณฑบาตไดข้า้วตม้มาแค่กระบวยเดียว ชาวบา้นก็มองเห็น

ว่ามีข้าวเต็มบาตร ต่อมา ท่านบ าเพ็ญเพียรจนบรรลอุรหัตผล ในวันปรินิพพาน 

พระสารบีตุรพาท่านไปบิณฑบาต แต่ไม่ไดอ้ะไรเลย แมแ้ต่คนยกมือไหวก็้ไม่มี พระ

สารบีตุรจงึไปบิณฑบาตมาใหแ้ละช่วยถือบาตร เอาไวข้ณะท่านฉัน เพราะเกรงว่า

ถา้ปลอ่ยใหบ้าตรจากมือ ในบาตรจะไม่มีอะไรเหลอือยู่ 

พระพุทธเจา้ ตรัสถึงบุพกรรมของท่านว่า ในอดีดท่านเคยเป็นภิกษุเจา้อาวาส มี

ชาวบา้นฝากภัตตาหารใส่บาตรมาใหพ้ระอาคันตุกะ ซึ่งเป็นพระอรหันต ์แต่ท่าน

เอาภัตตาหารไปเทใส่กองไฟ ท่านท าลายภัตตาหารของพระอรหันต ์และท าลาย

การท าทานของชาวบา้น ด้วยความอิจฉาและความตระหนี่ หวงแมก้ระทั่งของที่

ไม่ใช่ของตวัเอง จงึตอ้งไปรบักรรมในนรกหลายแสนปีเมืองนรก จากนั้นไปเกิดเป็น

ยกัษ์และสนุขัหลายรอ้ยชาติ แต่ละชาติไดกิ้นอิ่มก่อนตายเพียงมือ้เดียว 

คนยากจนตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  หมายถึง ตามความ

เชื่อมายาวนาน  ที่ว่า คนที่ด  าเนินชีวิตดว้ยความประมาท ตระหนี่หวงแหนทรพัย์

ไม่ไดส้ั่งสมทานกุศล แมม้ีทรพัยม์ากก็ไม่ยอมใหท้าน เพราะกลวัทรพัยจ์ะหมดไป 

วิบากกรรมแห่งความตระหนี่ท  าใหต้อ้งไปเป็นคนยากจน จึงเรียกว่า คนอยากจน 

ดังตัวอย่างเรื่องของอานันทเศรษฐี ดังนี ้ อานันทเศรษฐีมีทรพัย ์80 โกฎิ เป็นคน

ตระหนี่ และสอนบตุรชื่อมลูสริใิหต้ระหนี่ดว้ย เมื่อเศรษฐีตายไป วิบากกรรมตระหนี่ 
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ท าใหใ้จหม่นหมอง จึงไปบังเกิดเป็นลกูคนจัณฑาล ขณะอยู่ในทอ้งแม่ แม่หาเงิน

ไม่ไดเ้ลย อาหารจะกินก็ยงัไม่ค่อยมี ตระกูลคนจัณฑาลทั้งพันตระกูลในหมู่บา้น ที่

ท  ามากินดว้ยการรบัจา้ง ก็ไม่ไดค่้าจา้งอีกเลย ไดอ้าหารแค่พอยังชีพเท่านั้น  เมื่อ

อดีตเศรษฐีคลอดออกมาก็มีรูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด เหมือนปีศาจคลกุฝุ่ น เมื่อ

เติบโตพอเดินได ้แม่พาไปหากินไม่เคยไดอ้ะไรเลย ชีวิตเต็มไปดว้ยความฝืดเคือง 

แม่จงึใหแ้ยกไปหากินเอง ต่อมาเดินผ่านบา้นที่เคยเกิดเป็นอานันทเศรษฐีก็ระลกึ

ชาติได ้จงึเดินเขา้ไปในบา้นที่เคยเป็นของตน มูลสิริบุตรเศรษฐีก็สั่งใหค้นโยนเขา

ออกมาจากบา้น พระศาสดา เสด็จบิณฑบาตผ่านมา ตรสัว่า เด็กคนนี ้คือ อานันท

เศรษฐี และเขาไดพ้ิสจูนต์นเองดว้ยการบอกขุมทรพัย ์5 แห่ง ที่เคยฝังไวใ้นบา้น 

เมื่อครั้งเป็นอานันทเศรษฐีได้ถูกต้อง  เพราะไม่รูจ้ักประโยชน์ของการท าทาน 

อยากจนโดยไม่ไดต้ัง้ใจ วิบากกรรมตระหนี่ จึงออกแบบชีวิตใหอ้านันทเศรษฐี ไป

เกิดในทอ้งคนยากจน กลายเป็นคนจน ทนัทีในชาติถดัไป 

คนจนยาก คนท่ีจะไม่จน  หมายถงึ คนที่จะกลบัมาจนอีก เป็นไปไดย้าก เพราะ

หมั่นสั่งสมทานกุศลอยู่เป็นนิตย ์บุญจากการให้ทานนี ้ จะมีอานุภาพดึงดูดโภค

ทรพัยส์มบัติใหเ้กิดขึน้ เป็นเสบียงไวใ้ชใ้นระหว่าง เวียนว่ายตายเกิด ดังตัวอย่าง

เรื่องของ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ดงันี ้อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นบคุคลอัศจรรยใ์นสมัย

พุทธกาล บริจาคทานด้วยการสรา้ง เชตวันมหาวิหาร ถวายเป็นที่ประทับของ 

พระพุทธเจา้และภิกษุสงฆ ์เพื่อใชเ้ป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยซือ้ที่ดินเป็น

เงิน 18 โกฎิ ค่าก่อสรา้งวิหาร 18 โกฎิ ค่าฉลองวิหารเป็นเวลา 9 เดือน 18 โกฎิ รวม

ทั้งสิน้ 54 โกฎิ ( ประมาณ 540 ลา้นบาท )  อนาถบิณฑิกเศรษฐี รกัการท าทาน

มาก ถวายภัตตาหาร น  ้าปานะ แด่พระภิกษุสามเณรทุกวัน วันละ 2 เวลา เป็น

อย่างน้อย ตลอดชีวิต ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ถือศีล 5 บริสุทธ์ิ 
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พระพุทธเจา้ ทรงยกย่องใหท้่านเป็นเลิศกว่าอุบาสก ทั้งหลายดา้นการถวายทาน 

เมื่อละสงัขารแลว้ไดไ้ปเกิดในสวรรค ์ชัน้ดสุติ มีทิพยสมบัติอันโอฬาร ภพชาติเบือ้ง

หนา้จะสมบรูณด์ว้ยทรพัยส์มบติั รูปสมบติั และคณุสมบัติ ความยากจนหรือตกต ่า

ใดๆ จะไม่บงัเกิดขึน้กบัท่านอีก ตราบกระทัง้เขา้สูน่ิพพาน  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจ าแนกความแตกต่างกันของบุคคล 4 กลุ่ม ท่ีมี

พฤติกรรมในการท าทานแตกต่างกันไว้ดังนี ้

1. ผู้ท าทานด้วยตนเอง แต่ไม่ชวนใครท าทานเลย จะร  ่ารวยแต่ขาดบริวาร ท  าสิ่ง
ใดย่อมส  าเรจ็โดยยาก 
 
2. ผู้ท่ีชวนคนอ่ืนท าทาน แต่ตวัเองไม่ท  า จะยากจนแต่มีบริวาร พรรคพวก ญาติ
มิตรมากมาย 
 
3. ผู้ท่ีไม่ท าทานและไม่ชวนคนอ่ืน จะจนทัง้ทรพัยแ์ละบรวิาร 
 
4. ผู้ท่ีท าทานด้วยตนเองและชวนผู้อ่ืนท าทานด้วย (เพราะอยากใหผู้อ้ื่นได้
บญุ) จะรวยทัง้ทรพัยแ์ละบรวิาร มีคนคอยสนบัสนนุตลอดเวลา จะท าสิ่งใดก็ส  าเร็จ
ไดโ้ดยง่าย 
 
ค าว่าทานนี ้ โดยทั่วไปมักเขา้ใจสบัสนกับค าว่าบุญ เนื่องจากเรามักจะเรียกการ
ถวายของแด่พระภิกษุว่า ท าบุญ แต่เมื่อใหข้องแก่คนยากจนหรือคนที่ดอ้ยก่าตน 
มกัจะเรยีกว่าท าทาน 
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จากหลักค าสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสตรเ์รามีมาอันยาวนั้น เรื่องการ

ท าบญุและท าทานนัน้  จะเห็นว่าในยคุนี ้จงึมักมีผูค้นท าบุญและท าทานกัน โดยมี

ความเชื่อว่าจะช่วยใหเ้ขาประสบความส าเร็จ หนีจากความจนนั้นเอง  จากความ

เชื่อนี ้หากเราท าดว้ยความรูส้กึดีและมีความ การใหท้่านดว้ยจิตอันบริสจุนเ์ราย่อม

ส่งพลังงานด้านดีๆ ออกไป เมื่อเรามีความสุขชีวิตย่อมดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามานั้น

เป็นไปตามเหตแุละผล  แต่วันนีห้ากเราท าบุญท าทานโดยเรามีความทุกขภายใน

จิตใจเราท าแลว้ไม่มีความสขุไม่รูส้กึดีกับการที่ไดท้  านั้น เราย่อมหนีความจนไม่ได้

เช่นเดียวกนัเพราะจนคณุยงัสงสยัยงัรูส้กึไม่ดีไม่มีความสขุ การใชช้ีวิตของคุณก็ไม่

เห็นทางออกวิธีท  าใหค้ณุหลดุพน้จากความจนได ้  

ผู้เขียนขอสรุปทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ันเป็นต้นเหตุและผลตามหลักค าสอนท่ี
เราเช่ือเร่ืองบุญกรรมท าให้ชีวิตยากจน  แต่ขอให้คุณจงเช่ือไว้ว่าคุณเลือก
ชาติก าเนิดไม่ได้ แต่คุณเลือกสร้างชีวิตให้เป็นคนดี สร้างชีวิตใหม่ในแบบท่ี
คุณปรารถนาได้ เกิดมาจนน้ันไม่ได้หมายความว่า คุณเลือกก าหนดชะตา
ชีวิตให้กับตัวคุณเองไม่ได้ แม้คุณเลือกชาติก าเนิดไม่ได้ แต่คุณสามารถหนี
ออกห่างจากความจนสร้างตัวเองให้เป็นผู้ส าเร็จผู้ร ่ารวยได้  เพราะเราเห็น
ตัวอย่างผู้คนจ านวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติ ท่ีแม้เขาเกิดมาใน
ครอบครัวยากจน แต่เขาสามารถเลือกก าหนดชะตาชีวิตให้เป็นผู้ส าเร็จ 
และก็มีหลายคนเป็นมหาเศรษฐีให้เราได้เห็นเป็นต้นแบบ  

เช่น สตีฟ จ็อบสพ์ลิกชีวิตดว้ยเทคโนโลยี เขาก็เกิดมาจากครอบครัวจน สตีฟ 
จ็อบส์ ในวัย เด็ก พ่อแม่ไม่ต้องการจึงให้คน อ่ืนเลี ้ยง  เขาจึงไ ม่ได้
สะดวกสบายอะไรนัก เม่ืออยู่มหาวิทยาลัยก็ต้องออกกลางคันด้วยไม่ชอบ
สิ่งท่ีตัวเองเรียน และครอบครัวบุญธรรมมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุน
การเรียนให้ตลอดรอดฝ่ัง เม่ือมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต เขาได้ร่วมเปิด
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กิจการคอมพิวเตอรเ์ล็กๆ ภายในโรงรถกับเพ่ือนสนิท กิจการดีต่อเน่ืองจน
เติบโตมาเป็นบริษัท แอปเป้ิล โดยเขาได้ด ารงต าแหน่งเป็นซีอีโอของบริษัท 
ขายคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลแต่ก็ยังไม่ถือว่าประสบความส าเร็จเท่าไร จน
ในท่ีสุดต้องถูกไล่ออกจากบริษัทของตนเองจากคนท่ีเขาให้มาช่วย
บริหารงานแต่ในท่ีสุดก็ได้กลับมาบริหารงานอีกครั้ง จนพลิกจากช่วงตกต ่า
ขึน้ทะยานสู่จดุสูงสุด พร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑอ์ย่างไอโฟนท่ีพวกเรา
รู้จักกันทุกวันนี้ และธุรกิจนี้ได้สร้างให้เขามีสินทรัพยม์ากท่ีสุด โดยเข้า
ศึกษาหลักธรรมด้านพระพุทธศาสตร ์เข้าชอบการน่ังสมาธิ โยคะ หลักคิด
ข้อหน่ึงท่ีเขาทิง้ไว้ คือ  

ปัจจุบันเขาเสียชีวิตลงแลว้ด้วยโรคมะเร็ง โดยทิง้แอปเป้ิลให้กับผูบ้ริหารคนใหม่
อย่าง ทิม คุ๊ก จะเห็นได้ว่าเขาเคยผ่านชีวิตท่ียากล าบากมา แต่ด้วยความ
ขยันและความคิดท่ีว่าเขาจะไม่จนไปตลอดชีวิตแน่ๆ จึงท าให้เขารวยได้ใน
ท่ีสุด แล้วคุณล่ะ ถ้าไม่อยากจนไปตลอดชีวิตล่ะก็ ลองลุกขึน้มาสู้ดูสักตั้ง
หนีออกห่างจากต้นเหตุแห่งความจน แค่มีความพยายามสักนิด  

 

ความส าเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอือ้มแน่นอน 

ผูเ้ขียนขอน าขอ้คิดค าคมของสตีฟ จ็อบส ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสรา้งความส  าเร็จ
ใหแ้ก่ทกุท่าน เราเลอืกชาติก าเนิดไม่ได ้แต่คุณเลือกก าหนดชีวิตได ้สรา้งชีวิตใหม่
จากตวัคณุเองใหเ้ป็นผูส้  าเรจ็ ดงัเช่นสตีฟ จ๊อบ ์ 
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ค าคม สร้างแรงบันดาลใจจาก สตีฟ จอ็บส ์
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.” 
เวลาในชีวิตของเรามีอย่างจ ากดั เพราะฉะนัน้จงอย่าเสยีเวลาเหลา่นัน้ดว้ยการใช้
ชีวิตในแบบของคนอื่น 
“Stay Hungry, Stay Foolish” 

จงกระหายและท าตวัใหโ้ง่ตลอดเวลา เพราะเมื่อใดที่คุณคิดว่าคณุเก่งแลว้ คุณจะ
ไม่พฒันาตนเอง 
“If today were the last day of your life, would you want to do what you 
are about to do today?” 
สตีฟ จ็อบส ์กล่าวว่า เขาดูตัวเองในกระจกทุกเช้า และถามตัวเองค าถามนี ้อยู่
ตลอด ถ้าวันนีเ้ป็นวันสุดท้ายของผม ผมอยากจะท าสิ่งที่คุณก าลงัจะท าในวันนี ้
หรือไม่ และถา้ตอบว่าไม่หลายวันติดกัน ผมก็รูแ้ลว้ว่า ผมตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไร
บางอย่าง” การเผชิญหนา้กบัตวัเองและถามค าถามนี ้สามารถช่วยเราตัดสินว่า สิ่ง
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ที่เราก าลงัท านัน้มีความส าคญัอย่างแทจ้รงิหรอืไม่ และแผนที่คุณวางไว ้สอดคลอ้ง
กบัล  าดบัความส  าคญัของคณุหรอืไม่ 
“I think the things you regret most in life are the things you didn’t do.” 
จะมีก่ีคนบนโลกที่ท  างานที่ไม่ชอบท า? จะมีก่ีคนบนโลกที่อยู่กับความทุกข์ทน
เพราะว่ากลวัเกินกว่าที่จะเสี่ยงและลงมือท าบางอย่าง ความสขุที่ย่ิงใหญ่ที่สดุมา
จากการใชช้ีวิตที่ออกจาก Comfort Zone ที่เราเคยท าเป็นประจ าทุกวัน เราจะได้
ไม่เสยีใจกบัสิ่งที่อยากท า แต่ไม่ไดท้  า 
“Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit 
them quickly, and get on with improving your other innovations. 
จงยอมรบัเมื่อมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ในชีวิต และก้าวต่อไปข้างหนา้สู่แนวคิดใหม่
ของคณุ 
 
“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” 
“นวตักรรมแยกผูน้  ากบัผูต้ามออกจากกนั” 
“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be 
truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way 
to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep 
looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when 
you find it.” 
งานของคณุจะไปเติมเต็ม หรอืกลายเป็นส่วนที่ส  าคัญในชีวิต หนทางเดียวคือ คุณ
ตอ้งพงึพอใจในงานที่ท  าอย่างแทจ้รงิ เชื่อว่ามันคืองานที่ยอดเย่ียม และวิธีที่จะท า
ใหคุ้ณท างานที่ยอดเย่ียมคือ รกัในสิ่งที่ท  า หากคุณยังหาสิ่งที่ใช่ไม่เจอ อย่าหยุด 
อย่าทอ้แท ้เพราะมนัเป็นเรื่องของหวัใจ คณุก็จะรูด้ว้ยใจเมื่อคณุหามนัเจอ 
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“In your life, you only get to do so many things and right now we’ve 
chosen to do this, so let’s make it great.” 
ในชีวิตของคณุ คณุไดม้ีโอกาสท าสิ่งต่างๆ มากมาย และตอนนีเ้มื่อเราไดต้ัดสนิใจ 
หรอืเลอืกไปแลว้ ดงันัน้มาท าใหม้นัดีกันเถอะ 
“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever 
encountered to help me make the big choices in life. Because almost 
everything — all external expectations, all pride, all fear of 
embarrassment or failure — these things just fall away in the face of 
death, leaving only what is truly important. Remembering that you are 
going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have 
something to lose. You are already naked. There is no reason not to 
follow your heart.” 
“การไดร้ะลกึเสมอว่า ผมจะตายในเร็ววันนี ้คือเครื่องมือที่ส  าคัญที่สดุที่ผมเคยพบ
เจอ ซึ่งมันช่วยผมในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ ย่ิงใหญ่ในชีวิต เพราะเกือบทุกสิ่งใน
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากภายนอก ความภูมิใจ ความกลวัในความอับ
อาย หรอืความลม้เหลว สิ่งเหลา่นีจ้ะหายไปทันที เมื่อคุณเผชิญหนา้กับความตาย 
มนัจะหลงเหลอืแค่สิ่งที่ส  าคญัที่สดุจริงๆ การระลกึไดว้่าคุณก าลงัจะตาย เป็นสิ่งที่
ท  าใหผ้มหลกีเลี่ยงกบัดกัความคิดที่ว่า คณุมีบางสิ่งที่จะตอ้งสญูเสีย จริงๆแลว้คุณ
เปลอืยเปลา่ มนัไม่มีเหตผุลใดๆที่จะไม่ท  าตามหวัใจของคณุ” 
Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. 
And most important, have the courage to follow your heart and intuition. 
อย่าปล่อยใหเ้สียงนกเสียงกาของผูอ้ื่น มาบั่นทอนความเชื่อมั่นของคุณเองลงได ้
และที่ส  าคญั จงมีความกลา้ที่จะท าตามหวัใจ และสญัชาตญาณของตนเอง 
[แหลง่ท่ีมาอา้งอิงหนงัสอืขายดีชีวประวตัิของ Steve Jobs /sanook.com/campus/1395873/] 
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ความจนเกิดจากพฤติกรรมนิสัยสร้างให้จน 

ปัญหาสาเหตุของความยากจนของคนส่วนใหญ่ ลองมาดูกันคะ 

ปัญหาจากทีม่นุษยส์ร้างระบบความแตกต่างไม่เท่าเทยีมกัน 

โครงสรา้งที่เราเห็นกนัทั่วไป ขอเนน้ประเทศเรา จะเห็นภาพไดดี้ แต่ขอบอกก่อนนะ
เป็นกนัทั่วโลก ไม่เฉพาะประเทศของเราเท่านั้น  จากความไม่เท่าเทียมกัน เราจะ
เห็นสังคมไทยเรามีคนรวยมหาเศรษฐีจ านวนนอ้ยมาก แต่เรากลับมีคนยากจน
จ านวนมาก ตัวชีว้ัดคือดูจากฐานขอ้มูลรายได ้ที่มีการจัดเก็บเป็นสถิติ เนื่องจาก

คนรวยพวกเขาเริม่เก็บเงินเพียงเลก็นอ้ย และมนัเริม่ขยายใหญ่ขึน้ จนกลายเป็นมหาเศรษฐี 

“รกัษาเงินไวใ้นวนันี ้ อนาคตเงินจะรกัษาคุณ คนกลวัจน จนไม่นาน  แต่คนไม่กลวัจน มกัจน

ตลอดชีวติ 
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ค่าแรง หรอืเงินเดือน เป็นขอ้บ่งชีส้ภาพความจนหรือปัญหาใหญ่ คือ สาเหตุที่จะ
ท าให ้consumer price index พุ่งตามทันที อ  านาจในการซือ้ของทุกคนจะลดลง 
ดงันัน้ โครงสรา้งแบบนี ้ เป็นความยากที่จะแกไ้ขความยากจนของคนทัง้หมด  

เช่นตวัอย่าง คนงานรบัค่าแรงวันละ 300 บาท เดือนหนึ่งท  างานไป 30 วัน รายได้
เดือนหนึ่งตกเดือนละ 9,000 บาท แต่ภาระค่าใชจ้่ายต่อเดือนเกินกว่ารายได ้เช่น 
ค่าเช่าหอ้ง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท ์ค่าเดินทาง และค่ากินอีก แทบไม่เหลือหรือ
เหลอืเงินยากมาก บางทีติดลบ เราจะเห็นบ่อยครัง้ ตอ้งวิ่งไปกูยื้มเงินนอกระบบมา
กินมาใช ้หรอืกูเ้งินในระบบในกลุม่ชัน้แรงงานถือเป็นเรื่องปกติ  

โครงสรา้งแบบนีผู้เ้ขียนเห็นมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ผูเ้ขียนยังเด็กจนถึงสมัยยุคนี ้หาก
ศกึษาในแต่ละประเทศ ก็จะเห็นว่าโครงสรา้งระบบถือเป็นส่วนส  าคัญท าใหเ้กิดชน
ชั้นความแตกต่าง เ ป็นกันเ กือบทั้งโลก ยกเว้นในส่วนประเทศกลุ่มที่ เ ป็น
ระบบ welfare state เขม้ขน้ ( นอรเ์วย ์สวีเดน เดนมารก์ ) แต่ที่เพราะเขาท าได ้
เพราะมีประชากรนอ้ยประมาณ 5 ถงึ 10 ลา้นคน ส  าหรบัคนไทยเราราวๆประมาณ 
70 ลา้นคน ยังไงก็ท  าไม่ได้ และคนไทยส่วนใหญ่มักท าอาชีพเดียว มีรายได้
ช่องทางเดียว เรามุ่งเนน้เกษตรกร และใช้แรงงานเป็นหลกั คนส่วนใหญ่ท างาน
ดา้นเดียวไม่วิ่งหารายไดม้ากกว่า 1 ช่องทาง จึงมีคนจนจ านวนมาก  อยู่ในกลุ่ม
รายไดห้รอืเงินเดือนนอ้ย 

นี่คือโครงสรา้งระบบการบริหารจัดการของผู้น  าประเทศ ส่งผลต่อความยากจน
ระยะยาวหรอืสัน้อยู่ที่โครงสรา้งระบบ 
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พฤติกรรมการใช้จ่ายไม่จ าเป็น  เช่น  ผพีนัน  ดืม่เหล้า  เล่นหวย  

ความจนเกิดจากพฤติกรรมที่สรา้งใหต้วัเองจน เราจะเห็นคนที่เกิดมาจนมักบอกว่า
ตวัเองโชครา้ยเกิดมาจนนอ้ยใจโชคชะตาตัวเองมุ่งโทษฟ้าดินแต่ความจนนั้นส่วน
ใหญ่เกิดจากพฤติกรรมใชช้ีวิตประมาท ความจนเขา้มาก็เกิดความเครียด เมื่อหา
เงินไม่พอใชห้าทางแกปั้ญหาไม่ไดก็้มกัจะ ด่ืมเหลา้ เล่นการพนัน เล่นหวย ย่อมท า
ใหค้วามจนจมอยู่กบัสิ่งไม่ดีเพิ่มมากขึน้ ฟ้ืนตวัอยากเพราะหาเงินมาไดเ้ท่าไรมักไป
กับการด่ืมเหล้า ซื ้อหวย เพื่อคลายความเครียดชั่ วคราว เราจะเห็นเยอะมาก
คนท างานโรงงานหรือตามต่างจังหวัด บางทีชาวบา้นตั้งโต๊ะก๊งเหลา้กันทุกเย็น 
และพอเงินหมดก็ไปหาใหม่ พอมีเงินก็ด่ืมซือ้ใชจ้่ายไม่รูจ้กัค  าว่าออม  
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ผู้เขียนเห็นตั้งแต่สมัยยังเด็ก ผู้เขียนจ าได้ว่า มีกลุ่มญาติบางส่วนของ
ผู้เขียนมักชอบดื่มสุราและซือ้หวย  เพราะเขาดื่มและซือ้หวยถือเป็นเร่ือง
ปกติมากส าหรับชาวบ้านโดยท่ัวไป  มักรอโชคลาภจากหวยทุกเดือน สิ่งท่ี
ผู้เขียนเห็นพวกเขาจะสนุกสนานวิ่งหาตัวเลข มีความฝันน ามาคุยเพ่ือ
ตีความหมายให้เป็นตัวเลข ทุกๆ เดือน จ านวน 2 ครั้ง ผู้เขียนจะเห็นพวก
เขาส่งเสียงสร้างความสนุกสนานก่อนหวยออกรุ้นเสี่ยงโชค เม่ือหวยออก
ถกูกิน ก็จะเร่ิมวิ่งหาเงนิกันใหม่ และเตรียมไว้ซือ้ในงวดถัดไปมันเป็นอย่าง
นีไ้ปทุกๆ เดือน พวกเราไม่รู้จกัค าว่าจนขอได้เล่นไว้ก่อน  ใช้ชีวิตแบบนี้ไป
เลื่อยๆ นีคื้อ ปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่รู้จกัค าว่าความจน   

 

เม่ือประมาณ 5 ปีท่ีแล้ว ผู้เขียนมีคนรู้จัก  เขามีฐานะยากจนท าอาชีพ
รับจ้างได้เงินรายวันๆ ละ 200-300 บาท  เขาได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็น
ท่ีดิน และเขาโชคดีมากท่ีดินแปลงน้ันอยู่ติดถนนมีคนขอซือ้ท่ีดินจากเขา
ราคาประมาณ 3  ล้านบาท เขาตัดสินใจขายท่ีดินน้ันได้เงินมาประมาณ 3 
ล้านบาท แต่ปรากฎว่าเขาใช้เงินไปกับการเล่นพนัน ดื่มสุรา เงินหมดไป
โดยท่ีเขาไม่รู้ตัวไม่ถึง 2 ปี และปัจจุบันเขาก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม
รับจ้างท่ัวไปวันละ 300 บาท  นี้คือ นิสัยสร้างชีวิตให้กลับมาเป็นคนจน
เหมือนเดิม ตัวอย่าง ท่ี ผู้ เขียนน ามาให้ เห็นถึงความจน น้ันเกิดจาก
พฤติกรรมหรือจะเรียกว่าอุปนิสัยท าลายชีวิตตัวเองน้ันเอง และคนส่วน
ใหญ่ท่ัวโลกมักมีพฤติกรรมสร้างให้ตัวเองเป็นคนจนแบบชนิดถาวลเคยชิน
ท าซ า้แล้วซ า้เล่าเช่นเดียวกันนี ้เม่ือมีทรัพยส์ินมักเก็บรักษาไม่ได้ หาเงินมา
ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 
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