เคย

90วัน ออมเปลี่ยนชีวิต

ลองคิดกันดูเล่นๆ หรือไม่ว่า “หากคุณมีเงินเก็บอยู่จ�ำนวน
หนึ่งแล้ว คุณจะน�ำไปใช้ท�ำอะไร ?” จากค�ำถามนี้เชื่อว่า
ผู้อ่านหลายท่านคงจะคิดถึงแผนการ และเป้าหมายที่วาดหวังไว้ใน
ใจ แต่ถงึ อย่างนัน้ ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างในสังคมสมัยนีไ้ ด้ทำ� ให้เรา
เห็นความเป็นจริงทีว่ า่ “การเก็บออมเงินสักก้อน” เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ที่
ต้องการนั้นช่างเป็นเรื่องยาก และต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
เหลือเกิน
ในแต่ละวันนั้น เราใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นการใช้จา่ ยด้านอุปโภคบริโภค การใช้จา่ ยไปกับสิง่ ฟุม่ เฟือย
ต่างๆ หรือแม้แต่การใช้จ่ายเพื่อลงทุน อีกทั้งในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับ
ว่าราคาอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นั้นไม่ได้ราคาถูกใจ สบาย
กระเป๋าเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป และยิ่งในตอนนี้พวกเราอยู่ในยุคที่
เรียกได้ว่าเป็น “ยุคโลกาภิวัฒน์” ยุคที่ผู้คนไม่ว่าเพศไหนหรือวัยใด
ต่างก็วงิ่ ไล่ตามเทคโนโลยี ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยเพือ่ แลกกับสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ จนอาจส่งผลให้คนบางคนใช้จา่ ยเกินตัวจนถึงขัน้
เป็นหนี้เป็นสิน มีเงินใช้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังก็มี จากสิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ยิ่งท�ำให้หนทางแห่งการเก็บออมเงินนั้นช่างดูริบหรี่เสีย
เหลือเกิน จนใครหลายๆ คนถึงกับถอดใจ
ในเมื่อ “การออมเงิน” ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากส�ำหรับใคร
หลายๆ คน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ที่พยายามหรือต้องการที่จะเก็บ
ออมเงินให้ได้แล้วละก็...การมีที่ปรึกษาด้านการเงินที่ดีจึงเป็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง และหนังสือ “90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต” เล่มนี้จะขอ
อาสาท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
อย่างใกล้ชิดให้แก่คุณผู้อ่านเอง
หนังสือ “90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต” จะมาไขข้อข้องใจให้แก่ผู้
ทีก่ ำ� ลังสงสัยว่า “ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย แต่เพราะเหตุใดจึงออม
เงินไม่ได้” หรือ “ไม่ใช่นักช้อปตัวยงหรือเซียนพนัน แต่เพราะเหตุใด
จึงเป็นหนี้เป็นสิน” จาก มิซึอะกิ โยโกยามะ ผู้เขียนซึ่งท�ำหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาทางด้านการเงินผูพ้ ลิกฟืน้ ฐานะทางการเงินให้แก่ครอบครัวที่
มีเงินเก็บเป็นศูนย์กว่า 3,800 ราย โดยจะบอกถึงสาเหตุที่คนเราไม่
สามารถออมเงินได้รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการออมเงินที่
เข้าใจง่ายโดยผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้ในทันที และมีเงินเก็บได้
ภายใน 90 วัน
ไม่ว่าจะเป็นการ “เพิ่มรายได้โดยเริ่มจากการลดรายจ่าย” วิธี
การออมเงินที่ใครๆ ต่างก็คิดว่าถึงไม่ต้องบอกก็รู้ แต่การที่จะท�ำได้
จริงๆ นัน้ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน หากแต่หนังสือเล่มนีจ้ ะปรับเปลีย่ น
วิธคี ดิ พร้อมทัง้ แนะน�ำให้ผอู้ า่ นปฏิบตั ติ ามจนไม่รสู้ กึ ว่าเป็นการฝืนใจ

ตนเองได้อย่างเหลือเชื่อ รวมถึงการเชื่อมโยง “อุปนิสัยในการใช้เงิน
กับลักษณะนิสยั ต่างๆ ของคนเรา” เข้าด้วยกันจากมุมมองของผูเ้ ขียน
ซึ่งผู้เขียนถึงกับการันตีด้วยตนเองว่าแม่นแสนแม่น นั่นเป็นเพราะ
ผู้เขียนเชื่อว่า “อุปนิสัยของคนเรานั้นจะแสดงออกมาจากการใช้เงิน”
นั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีวิธีออมเงินที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอเป็น
อย่างยิง่ นัน่ คือ “โปรแกรมออมเงิน 90 วันสไตล์โยโกยามะ” โปรแกรม
การออมเงินง่ายๆ ที่ผู้เขียนคิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยให้การออมเงินของ
ผู้อ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และราบรื่น โดยการจ�ำแนกประเภท
รายจ่ายในแต่ละวันออกเป็น 3 กลุม่ นัน่ คือ รายจ่ายเพือ่ อุปโภคบริโภค
รายจ่ายฟุม่ เฟือย และรายจ่ายเพือ่ ลงทุน แล้วมาวางแผนควบคุมดูแล
รายจ่ายทั้งสามกลุ่มนี้ด้วยตัวคุณเอง ดูๆ ไปแล้วช่างเหมือนกับเกม
แนววางแผนทีใ่ ครหลายๆ คนเคยเล่น แต่เพียงแค่เปลีย่ นจากการเล่น
เกมมาเป็นวางแผนออมเงินให้แก่ตวั คุณเองในชีวติ จริงเท่านัน้ ซึง่ หาก
คุณปฏิบัติตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอแล้วละก็...
รับรองได้ว่าภายใน 90 วัน คุณจะมีเงินเก็บครบตามจ�ำนวนที่ตั้งใจไว้
อย่างแน่นอน
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่ายุคสมัยในปัจจุบันนั้น ค่าครองชีพ
ต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงยังมีสิ่งล่อตาล่อใจอีกมากมายจนท�ำให้
การออมเงินกลายเป็นเรื่องยากส�ำหรับใครหลายๆ คน แต่ถ้าหากว่า
เรามีความพยายามและมีเป้าหมายอันแน่วแน่แล้ว การออมเงินจะ
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่พยายามออมเงินแล้วแต่
ไม่เคยออมเงินได้เสียที เป็นผู้ที่ยังหาเป้าหมายในการออมเงินอย่าง
ชัดเจนไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการออมเงินแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร
หนังสือ “90 วัน ออมเปลี่ยนชีวิต” เล่มนี้จะท�ำให้คุณตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของการออมเงิน รวมถึงท�ำให้ผู้อ่านเห็นว่า “การออมเงิน
เป็นเรื่องสนุกที่ใครๆ ก็สามารถท�ำได้” TPA
news

90 วัน ออมเปลีย่ นชีวติ
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สารพันเรื่องราวชาวเกาหลีใน...

“รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี”
หลัง

จากทีแ่ นะน�ำหนังสือเรียนจริงจังกันมาหลายฉบับแล้ว
คอลัมน์ “เล่าเรือ่ งหนังสือ” ฉบับนีก้ ข็ อแนะน�ำหนังสือ
วัฒนธรรมเบาๆ น่าอ่าน แต่แฝงไว้ด้วยสาระน่ารู้กันบ้าง หนังสือ
ที่จะหยิบมาเล่าในครั้งนี้คือ “รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี” นั่นเองค่ะ
“รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี” เป็นงานเขียนที่ถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์จริงของผู้เขียนคือ ปาจรีย์ (ลี) จิงประเสริฐสุข ซึ่งได้
แต่งงานและใช้ชวี ติ อยูท่ เี่ กาหลีมากว่าสิบปี ด้วยตัวผูเ้ ขียนเห็นว่า
ปัจจุบันเริ่มมีคนไทยเดินทางไปศึกษาต่อหรือท�ำงานที่ประเทศ
เกาหลีกันมากขึ้น แม้ว่าอาจจะเคยรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อ
ต่างๆ มาบ้าง แต่เมื่อต้องมาอาศัยอยู่ในเกาหลีจริงๆ ย่อมจะต้อง
เจอธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างออกไปหรือไม่เคยรู้มาก่อนอย่าง
แน่นอน ดังนัน้ จึงอยากเขียนบอกเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับสภาพสังคม
มารยาท และวัฒนธรรมเกาหลีทคี่ วรรู้ ให้กบั ผูท้ กี่ ำ� ลังเตรียมตัวไป
เกาหลีได้รบั ทราบ เพือ่ คลายความสับสนและกังวล ด้วยภาษาเป็น
กันเองและเข้าใจง่าย
เรื่องราวในเล่มนั้นพูดถึงตั้งแต่เรื่องราวในชีวิตประจ�ำวัน
เช่น การทักทาย ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ไปจนถึง
สังคมการท�ำงานของคนเกาหลี ว่าควรปฏิบัติ และวางตัวอย่างไร
ในที่นี้จะขอเอาเรื่องมารยาทน่ารู้บนโต๊ะอาหารมาเล่าสู่กันฟังพอ
หอมปากหอมคอสักเล็กน้อย ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานั้นเพราะเห็น
ว่าการกินอาหารร่วมกับคนอืน่ ถือเป็นการจ�ำลองสังคมกลุม่ เล็กๆ
ที่มารยาทในการกินของเราต้องแปรผันตามผู้ร่วมโต๊ะ ก่อนอื่น
หลายท่านคงทราบกันดีวา่ อุปกรณ์การกินของชาวเกาหลีคอื “ช้อน
และตะเกียบ” ซึง่ ช้อนจะใช้สำ� หรับกินข้าวและซุป ส่วนตะเกียบจะ
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ใช้ตักกับข้าวคีบเข้าปาก เวลากินคนเกาหลีจะวางถ้วยข้าวไว้บน
โต๊ะ ต่างจากคนญี่ปุ่นที่จะถือถ้วยข้าวไว้ในมือ ถ้าหากได้รับเชิญ
จากเพื่อนชาวเกาหลีไปกินข้าวที่บ้าน เวลากินอิ่มแล้วก็ให้เหลือ
ข้าวทิ้งไว้ในถ้วยบ้าง เพราะคนเกาหลีจะถือว่า ถ้าข้าวเหลือแสดง
ว่าเจ้าของบ้านเลี้ยงดูปูเสื่อดี แขกอิ่มหน�ำส�ำราญ (แต่ปัจจุบันก็
ไม่ได้เคร่งครัดนัก) แต่ถ้าต้องเข้าร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์กับบริษัท
มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวเกาหลีนนั้ จะใส่ใจถึงเรือ่ งทีน่ งั่ และ
การดืม่ ด้วย เช่น ทีน่ งั่ ของลูกค้าหรือผูใ้ หญ่จะต้องเป็นทีน่ งั่ ด้านใน
สุดหรือทีท่ คี่ นไม่เดินพลุกพล่าน เวลารินเหล้า ส่วนใหญ่คนเกาหลี
จะไม่รนิ เหล้าให้ตวั เอง แต่จะผลัดกันรินให้ ผูน้ อ้ ยจะเป็นคนรินให้
ลูกค้าหรือผู้ใหญ่ โดยเวลารินจะจับขวดเหล้าทั้งสองมือ และต้อง
รอให้อีกฝ่ายดื่มหมดเสียก่อน แล้วค่อยรินเติม หากลูกค้าหรือ
ผู้ใหญ่จะรินให้บ้าง ผู้น้อยจะต้องถือแก้วรับด้วยมือทั้งสองหรือใช้
มือแตะก้นแก้วเพื่อแสดงความนอบน้อม
เห็นไหมคะ…แค่เรือ่ งบนโต๊ะอาหารเรือ่ งเดียวก็มมี ารยาท
ที่ต้องรู้หลายเรื่องแล้ว แต่อย่าเพิ่งปวดหัวท้อใจไปนะคะ เพราะ
จากที่ผู้เขียนเล่าให้ฟังก็บอกว่า ลักษณะคนเกาหลี ถ้าไม่รู้จักกัน
จะดูเป็นคนเฉยๆ แต่ถ้าสนิทสนม กันแล้วจะคอยให้ค�ำแนะน�ำ
ต่างๆ นั่นหมายความว่า ชาวเกาหลีก็คงเข้าใจอยู่ว่าคนต่างชาติ
อย่างพวกเรา คงไม่สามารถปฏิบตั ติ วั ถูกต้องตามธรรมเนียมบ้าน
เขาไปได้ทกุ อย่าง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ เขาใจดีอนุโลมให้ แต่เรา
ก็ต้องพยายามปฏิบัติต่ออีกฝ่ายด้วยความเคารพด้วย ส่วนใคร
สนใจมารยาทและวัฒนธรรมเกาหลีเรื่องอื่นๆ ก็ลองไปอ่าน “รู้ไว้
ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี” เพิ่มเติมดูนะคะ TPA
news
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