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บทน�ำ

สูตรโกงเพื่อพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินคือหนึ่งในวิธีที่ดี

ที่สดุที่จะช่วยให้คณุได้มชีวีติตามที่ใจปรารถนา

ขอเพยีงท�าตามสตูรโกงในหนงัสอืเล่มนี้  คณุจะเริ่มมองเหน็

ผลลพัธ์ในทนัท ี บางคนอาจมองว่าผลลพัธ์ที่ได้นั้นเลก็น้อย  แต่

เงนิที่เกบ็ได้ในวนันี้จะช่วยให้เรามกีนิมใีช้ในวนัหน้า  และถ้าคณุ

เก็บเงินได้มากพอ...ก็เดาได้ไม่ยากเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  

ฐานะทางการเงนิของคณุกจ็ะเริ่มมั่นคงขึ้น  ส่วนชวีติในด้านอื่น ๆ 

กเ็ริ่มเข้าที่เข้าทาง!

สูตรโกงทั้ง 280 ข้อจะช่วยให้คุณบริหารเงินได้ดีขึ้นตั้งแต่

วันนี้  คุณจะได้รู้ข้อมูลจ�าเป็นในทุก ๆ เรื่อง  ไล่ตั้งแต่พื้นฐาน 

การเงนิส่วนบคุคล  ไปจนถงึค�าถามที่ซบัซ้อนยิ่งขึ้นอย่างเรื่องของ

การลงทุนและการวางแผนเกษียณ  อีกทั้งยังจะได้ค้นพบสูตร 

ออมเงนิที่เรยีบง่ายแต่ใช้ได้ผลจรงิ  รวมถงึวธิทีี่ดกีว่าที่จะช่วยให้

เงนิท�างานแทนคณุ

หนงัสอืเล่มนี้จะสอนให้คณุรู้จกั
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• เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เก็บเงินอยู่...

โดยที่คณุแทบไม่รู้ตวั

• เลกิใช้เงนิเกนิตวั  แม้แต่ในเรื่องที่คณุคดิว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น  

(อย่างเช่นของกนิของใช้)

• เลือกแผนช�าระหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองจาก

เงนิที่กู้มาเรยีนหนงัสอื

• ใช้บตัรเครดติให้คุม้ค่าที่สดุด้วยการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการ

สะสมแต้ม

• และอื่น ๆ อกีมากมาย!

ไม่ว่าคุณจะก�าลังเก็บเงินก้อนแรกในชีวิต  อยากรู ้วิธ ี

ปลดหนี้ให้ตัวเอง  หรือคิดหาทางซื้อของชิ้นใหญ่ที่คุณใฝ่ฝันมา

ตลอด  หนงัสอืเล่มนี้พร้อมที่จะหนนุหลงัคณุ  ถ้าในระหว่างทาง

คุณเกิดพบเจออุปสรรคและต้องการเติมแรงบันดาลใจ  คุณก็

สามารถย้อนกลับมาอ่านสูตรโกงข้อไหนก็ได้เพื่อทวนความจ�า  

และป้องกนัไม่ให้ตวัเองเดนิออกนอกเส้นทางสู่ความส�าเรจ็

SAMPLE
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กี่ครั้งกี่หนแล้วที่คณุตั้งตารอให้ถงึวนัเงนิเดอืนออกและได้แต่สงสยั

ว่าเงนิของคณุหายไปไหนหมด  เป็นไปได้มากว่าคณุน่าจะไม่รู้ตวั

ด้วยซ�้าว่าใช้เงนิไปกบัอะไรบ้าง  แล้วมสีิ่งใดเป็นตวักระตุน้  สดุท้าย

การใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้นก็พอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว  

กระทั่งกลนืกนิเงนิในบญัชขีองคณุไปจนหมด

ลองดูข้อมูลการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตในช่วงเวลา

หนึ่งเดอืนที่ผ่านมาเพื่อมองหาแบบแผนการใช้จ่ายของคณุสิ

• คณุแวะซื้อแซนด์วชิส�าหรบัมื้อเช้าระหว่างทางไปท�างาน

หรอืเปล่า

• คุณมกัไปนั่งดื่มในช่วง  “ชั่วโมงแห่งความสขุ”  ที่ร้าน

ชอบลดราคาเครื่องดื่ม  และยงัขอต่ออกีแก้วไปเรื่อย ๆ 

แม้ว่าจะเลยช่วงเวลานั้นไปแล้วใช่ไหม

• คุณไม่เคยใช้จ่ายเงินในซุปเปอร์มาร์เกตต�่ากว่า 1’000 

บาทเลยใช่ไหม

• คุณมกัเป็นคนเลี้ยงมื้อกลางวนัเพื่อน ๆ หรอืเปล่า

พอคุณรู้แล้วว่าตัวเองชอบใช้เงินเกินกว่าที่ตั้งใจไว้เมื่อไหร่  

ที่ไหน  และเพราะอะไร  คณุจะได้วางแผนใช้เงนิกบัเรื่องพวกนั้น

อย่าติดกับดักการใช้เงิน!

สตูรโกง 001
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ให้น้อยลง  โดยให้คดิถงึมื้อเช้าไว้ล่วงหน้าเพื่อที่อกีวนัจะได้ไม่ต้อง

เร่งรบีหาของกนิ  บอกให้เพื่อนช่วยกนัหารค่าอาหารขณะที่ทกุคน

ยงันั่งอยูท่ี่โต๊ะ  ตั้งนาฬิกาปลกุในโทรศพัท์มอืถอืเพื่อเตอืนไม่ให้คณุ

สั่งเครื่องดื่ม  “ต่ออกีแก้ว”  หลงัสิ้นสดุ  “ชั่วโมงแห่งความสขุ”  

และแวะไปซุปเปอร์มาร์เกตหลังเลิกงาน  คุณจะได้ไม่มีเวลาให้

เอ้อระเหย

เป็นเรื่องยากที่คุณจะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดกับดักการ 

ใช้เงนิ  ถ้ายงัไม่รู้ด้วยซ�้าว่ามนัคอือะไร  คณุต้องรู้ตวัก่อนว่าปกติ

แล้วคณุมพีฤตกิรรมการใช้เงนิอย่างไร  จงึจะสามารถวางแผนใช้

เวลาและท�ากจิกรรมเสยีใหม่  คณุไม่ถงึกบัต้องเลกิท�าสิ่งเหล่านั้น

ไปเลย  เพียงแต่ท�ามันให้น้อยลงเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องล�าบาก 

ในภายหลงั
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การวางแผนใช้จ่ายโดยไม่เป็นการกดดนัและทรมานตวัเองจนเกนิ

ไปนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าจะท�าก็ท�าได้  คุณเพียงแต่ต้องใส่เงินให้ถูก

กระเป๋าเท่านั้น

แทนที่จะไล่เรยีงทกุการใช้จ่ายออกมาเป็นรายการยาวเหยยีด  

ให้คณุแบ่งมนัใส่กระเป๋าแค่ 3 ใบ  ได้แก่

• กระเป๋าส�าหรบัค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น  (50 เปอร์เซน็ต์)

• กระเป๋าส�าหรบัเงนิออม  (20 เปอร์เซน็ต์)

• กระเป๋าส�าหรบัค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (30 เปอร์เซน็ต์)

แผนการใช้จ่ายของคณุมดีงันี้

ขั้นแรก  ให้จัดกระเป๋าส�าหรับค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น
คุณควรกันเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ไว้ส�าหรับ  “รายจ่ายจ�าเป็น”   

ไล่ตั้งแต่ค่าเช่าห้องหรือค่าผ่อนบ้าน  ค่าที่จอดรถ  ค่าของกิน

ของใช้  ไปจนถงึค่ายา  กระเป๋าใบแรกนี้มไีว้ใส่เงนิรายจ่ายประจ�า

ที่มทีกุเดอืนและสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ

จัดกระเป๋าทางการเงิน

สตูรโกง 002
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ต่อมา  ให้จัดกระเป๋าส�าหรับเงินออม
กระเป๋าใบที่สองมีไว้ส�าหรับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณใส่ไว้ใน

บัญชีเงินฝาก  ไม่ว่าจะเพื่อออมเงินระยะสั้นหรือสะสมไว้ใช้หลัง

เกษียณ  นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินที่คุณใช้ช�าระหนี้สินทุกรูปแบบ  

เช่น  หนี้บตัรเครดติ  หนี้เงนิกู้เพื่อการศกึษา  และค่ารกัษาพยาบาล  

โดยเมื่อบวกรวมกนัแล้วควรคดิเป็น 20 เปอร์เซน็ต์ของรายได้

สุดท้าย  ให้จัดกระเป๋าส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
กระเป๋าใบที่สามมไีว้ส�าหรบัเงนิที่คณุใช้ไปกบัเรื่องที่ไม่ใช่รายจ่าย

ประจ�า  ไม่ได้ช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้น  และไม่ได้ท�าให้เป็นหนี้

น้อยลง  ตวัอย่างเช่น

• ค่าสมคัรสมาชกิฟิตเนส

• ค่าของฝากในเทศกาลต่าง ๆ

• ค่าตั๋วคอนเสริ์ต

• ค่าสมคัรสมาชกินติยสาร

หากคุณไม่รู ้จะใส่อะไรลงไปในกระเป๋าส�าหรับเงินออม   

กใ็ห้ลองดวู่าคณุจะลดหรอืตดัรายจ่ายอะไรในกระเป๋าใบสดุท้ายนี้

ออกไปได้บ้างSAMPLE
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แค่คิดว่าจะต้องเลิกใช้เงินกับบางเรื่องไปเลยก็อาจท�าให้คุณรู้สึก

ไม่สบายใจซะแล้ว  แต่การใช้เงนิอย่างมสีตไิม่จ�าเป็นต้องท�าอะไร

ที่สุดขั้วขนาดนั้น  แทนที่จะบังคับตัวเองให้เลิกแบบเด็ดขาด   

กใ็ห้เสยีเงนิกบัเรื่องนั้น ๆ น้อยลงสกั 10 เปอร์เซน็ต์ในแต่ละเดอืน  

จริงอยู่ที่คุณอาจไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบทันทีทันใด  

แต่การปรบัตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้ท�าใจยอมรบัได้ง่ายกว่า

มาก

ตวัอย่างเช่น  ถ้าเดอืนที่แล้วคณุอดุหนนุร้านกาแฟเจ้าประจ�า

ไป 2’500 บาท  แค่คดิว่าจะไม่ได้ซื้อกาแฟดื่มอกีคงท�าให้คณุขยาด

แผนการใช้จ่ายไปเลยใช่ไหม  แต่ถ้าคณุท้าทายตวัเองให้เสยีเงนิ

ค่ากาแฟน้อยลงสกั 10 เปอร์เซน็ต์ในเดอืนนี้  เท่ากบัว่าคณุต้อง

หั่นงบลง 250 บาทและเหลอืงบให้ซื้อกาแฟได้ 2’250 บาท  จากนั้น

ในเดอืนถดัไปกใ็ห้ลองดูว่าจะลดงบลงอกี 10 เปอร์เซน็ต์ให้เหลอื

สกัราว ๆ 2’000 บาทได้หรอืเปล่า  การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น

ค่อยไปแทนการหักดิบจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการลดรายจ่าย 

วนัละนดิ  และพอได้ท�าบ่อย ๆ เข้ากจ็ะตดิเป็นนสิยัไปในที่สดุ

อย่าเลิกแบบหักดิบ  
แต่ให้ลดแบบค่อยเป็นค่อยไป

สตูรโกง 003
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คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเวลาที่ถึงก�าหนดช�าระ 

ก็จริง  แต่อย่าใช้มันเป็นเครื่องเตือนความจ�าเพียงอย่างเดียวว่า

คณุตดิหนี้ใครและต้องจ่ายหนี้เมื่อไหร่  คณุควรเขยีนก�าหนดช�าระ

พร้อมทั้งยอดช�าระของใบเสร็จทุกใบเอาไว้บนปฏิทินเป็นประจ�า

ทกุเดอืน  ไม่ว่าจะในสมดุแพลนเนอร์หรอืปฏทินิในโทรศพัท์มอืถอื

กไ็ด้ทั้งนั้น

หลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนคุณอาจคิดว่าตัวเองจ�าก�าหนด

ช�าระได้หมดแล้ว  แต่อย่าเพิ่งเลิกจดก�าหนดช�าระลงปฏิทิน  

เพราะมันจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายจ่าย

ประจ�าอะไรบ้าง  แล้วถ้ามีรายจ่ายไหนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ   

คณุจะได้นกึออกทนัททีี่เปิดดูปฏทินิ

อย่าค้างช�าระหนี้

สตูรโกง 004
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น่าสงัเกตว่าปัญหาของการซื้อของแบบไม่คดินั้นไม่ได้อยู่ที่ตวัสนิค้า  

แต่อยู่ที่สมองของเราต่างหาก  เวลาที่คนเรารู้สึกเศร้า  เครียด  

หรือแม้แต่เบื่อหน่าย  สมองก็มักจะพยายามหาความสุข  และ

อย่างที่เราได้เรยีนรู้มาตั้งแต่เดก็ ๆ แล้วว่าการได้ของอะไรใหม่ ๆ  

(ไม่ว่าจะเป็นของเล่น  ของกนิ  หรอืของรางวลัอย่างอื่น)  มกัท�าให้

เรามคีวามสขุ  อย่างน้อยกส็กัระยะหนึ่ง

แต่ความสุขที่ผุดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวย่อมมีวันจางหาย  

ถ้าคุณซื้อของโดยไม่คิดหน้าคิดหลังว่าอยากจะเสียเงินไปกับมัน

จรงิหรอืเปล่า  คณุอาจต้องมานั่งเสยีใจหลงัจากที่ซื้อของสิ่งนั้นมา  

และถ้าต้องการคนืสนิค้ากต้็องเจอขั้นตอนที่น่าปวดหวัอกี  (ในกรณี

ที่ร้านยอมให้คืน)  ดังนั้น  แทนที่จะซื้อของตามใจตัวเองแค่เพื่อ

ให้ได้ของใหม่ที่ดูน่าสนกุ  คณุควรต้านทานแรงกระตุน้ให้อยากซื้อ

ด้วยการปล่อยให้ตัวเองได้มีเวลาไตร่ตรองเมื่อไหร่ก็ตามที่อยาก

จะซื้อของที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถท�าเช่นนี้ได้หลายวิธีด้วยกัน  วิธีหนึ่งก็คือ 

ให้รวบรวมของทั้งหมดที่คุณอยากได้มาเขียนเป็นรายการรอซื้อ  

บางทอีาจจะเป็นรองเท้าบู๊ตคู่ใหม่  หนงัสอืเล่มใหม่จากนกัเขยีน

คนโปรด  หรือต่างหูคู่สวยที่คุณเห็นในร้านบูติกสุดหรู  จากนั้น 

รอให้เวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์  แล้วย้อนทบทวนสิ่งที่จดไว้เพื่อดู

สตูรโกง 005

เปลี่ยนรายการส่ังซื้อ
เป็นรายการรอซื้อ

SAMPLE
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ว่าคุณยังรู้สึกตื่นเต้นกับของเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า  อย่าเผลอไป 

เช็กว่ามันลดราคาอยู่ไหม  ให้สังเกตแค่ปฏิกิริยาแรกของตัวเอง 

ก็พอ  ถ้าคุณยังอยากได้และมีเงินซื้อไหวก็อย่ามัวรีรอ  แต่ถ้า 

เริ่มหมดความสนใจ  มันก็เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าของสิ่งนั้น 

ไม่คุ้มค่าเงนิของคณุ

SAMPLE
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หากคุณคิดว่าตัวเองไม่น่าจะทนรอจนครบสัปดาห์โดยมีของใน

รายการรอซื้อวนเวียนอยู่ในหัวได้  ก็ให้ลองเริ่มโดยท�าตามกฎ 

10/10 จากนกัเขยีนอย่างครสิตนิ หว่อง  โดยเวลาที่คณุอยากซื้อ

อะไรบางอย่างก็ให้หยุดรอสัก 10 นาที  จากนั้นถ้าคุณยังคิดถึง

มันอยู่และของมีราคาไม่ถึง 10 ดอลลาร์  ก็ให้ซื้อมันซะ  แต่ถ้า

ครบ 10 นาทีแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้และของมีราคามากกว่า  

10 ดอลลาร์  ก็ให้ลืมมันเสีย  กฎนี้ช่วยให้สมองของคุณมีเวลา 

ข่มความตื่นเต้นในขั้นต้นเมื่อมองเห็นโอกาสที่จะได้ซื้อของ  แต่

คณุจะไม่ต้องทรมานใจนานนกั  แถมมนัยงัช่วยยบัยั้งการซื้อของ

โดยไม่คดิได้ดใีนกรณทีี่คณุมเีวลาจ�ากดั

ท�าตามกฎ 10/10

สตูรโกง 006

SAMPLE
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กาแฟรสเลิศช่วยเติมความสดชื่นให้คุณได้ก็จริง...แต่มันก็ท�าเอา

กระเป๋าแห้งได้เช่นกนั  หากเป็นไปไม่ได้ที่คณุจะงดบรโิภคคาเฟอนี

ไปเลย  กถ็งึเวลาต้องหดัสั่งกาแฟอย่างมกีลยทุธ์แล้วล่ะ

ทางเลือกหนึ่งคือให้มองหาเมนูที่ประหยัดกว่าแต่รสชาติ

ถกูปากไม่แพ้กนั  ถ้าคณุชอบสั่งกาแฟป่ัน  ให้ลองหนัมาดื่มกาแฟ

เย็นเพิ่มช็อตรสชาติที่คุณชื่นชอบแทน  หรือถ้าชอบเติมฟองนม 

ก็เปลี่ยนไปสั่งกาแฟผสมนมร้อนหรือที่มักเรียกกันว่าคาเฟ่โอเล่  

แต่ถ้าไม่รู้จะเลอืกอะไรด ี ให้ถามบารสิตาคนโปรดว่าเมนูประจ�า

ของคณุมแีบบที่  “เรยีบง่าย”  กว่าไหม

หรอืไม่อย่างนั้นคณุกแ็ค่สั่งกาแฟพื้น ๆ แล้วน�ามาดดัแปลง

ให้เป็นแบบฉบับของตัวเอง  โดยอาจจะสั่งกาแฟด�าร้อนจัดแล้ว

รอจนถงึที่ท�างานกค็่อยเตมินมอลัมอนด์ลงไป!

เทคนคินี้อาจช่วยคณุประหยดัเงนิไปได้แค่ไม่กี่สบิบาทกจ็รงิ  

แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนให้คุณเก็บสะสม 

โดยไม่ปล่อยให้ตวัเองเฉื่อยชาเพราะขาดกาแฟ

ดื่มกาแฟแบบง่าย ๆ

สตูรโกง 007

SAMPLE
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การควบคมุค่าใช้จ่ายไม่ได้มแีค่การวางแผนและแบ่งเงนิออกเป็น

หลาย ๆ หมวดหมู่เท่านั้น  คณุยงัต้องท�าตามแผนที่วางไว้ให้ได้

ด้วย  ทางเลอืกหนึ่งคอือาศยัวธิดีั้งเดมิอย่างการใช้เงนิสดแทนการ

รูดบตัรตลอดเวลา

อีกทางเลือกซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ส่วนบุคคลอย่างเดฟ แรมซีย์  คือการเอาเงินใส่ซองตามที่คุณ

จดัสรรไว้ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดหมู่  ซึ่งมไีด้ตั้งแต่

• ค่าของกนิของใช้

• ค่าเครื่องอาบน�้าและเครื่องส�าอาง

• ค่าน�้ามนั

• ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง

นี่เป็นเพยีงตวัอย่างบางส่วนเท่านั้น  ให้คณุเอาเงนิใส่ซอง

จนครบทุกหมวดหมู่ตามที่ได้วางแผนไว้  ถ้าเมื่อไหร่มีซองไหน 

ว่างเปล่ากแ็สดงว่าคณุใช้งบของทั้งเดอืนส�าหรบัหมวดหมูน่ั้นหมด

แล้ว  ซึ่งหากจ�าเป็นจรงิ ๆ กอ็าจดงึเงนิจากซองอื่นมาซื้อของใน

หมวดหมู่ที่ซองว่างเปล่าแล้วได้  แต่อย่างไรเสียคุณจะต้องยอม

เสยีสละไม่ทางใดกท็างหนึ่ง

คุมการใช้จ่ายด้วยการ
เอาเงินใส่ซอง

สตูรโกง 008
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วิธีเอาเงินใส่ซองไม่เหมาะให้ใช้กับรายจ่ายประจ�าที่คุณ

ต้องช�าระผ่านทางออนไลน์หรอืไปรษณยี์  อย่างเช่นค่าผ่อนบ้าน

หรอืค่าน�้าค่าไฟ  แต่เหมาะส�าหรบัค่าใช้จ่ายที่ไม่ตายตวั  รวมถงึ

รายจ่ายในทกุหมวดหมู่ที่อาจเป็นโอกาสให้คณุประหยดัเงนิได้

อย่ากังวลไป  คุณไม่จ�าเป็นต้องแบกซองใส่เงินเป็นปึก 

พกติดตัวไปด้วยทุกที่  หากรู้ว่าก�าลังจะออกไปกินมื้อเย็นและ 

ดูภาพยนตร์  คณุกแ็ค่ต้องหยบิ  “ซองร้านอาหาร”  กบั  “ซอง

ความบันเทิง”  ใส่กระเป๋า  เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมออกไปเที่ยว 

ให้สนกุแล้ว

SAMPLE
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