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“ถาคุณไมสามารถอธิบายสิ่งที่คุณรูใหกับเด็ก 6 ขวบ

เขาใจได แสดงวาคุณยังไมเขาใจในสิ่งนั้นอยางแทจริง”

 - อัลเบิรต ไอนสไตน

84 เปอรเซ็นตของนักเรียนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา 
พวกเขาตองการเรียนรูเรื่องเงิน

มีครูเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น ที่รูสึก
สบายใจเวลาสอนเรื่องเงินใหกับเด็กๆ

91 เปอรเซ็นตของผูปกครองกลาววา พวกเขามีความมุงมั่นที่จะ
ปลูกฝงเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินใหกับลูกๆ ของพวกเขา

ผมมักจะถามคุณครูของผมอยูเสมอวา “ทําไมคุณครูไมสอนเรื่องเงินใหกับพวกเราบางละครับ”
แตคุณครูก็ไมเคยตอบคําถามงายๆ นี้ของผมเลย

วิกฤติการณทางการเงินในทุกวันนี้ ที่จริงแลวมันเริ่มตนจากวิกฤติการณการศึกษา โดยเฉพาะการขาดหายไปของ
ความรูทางการเงินในโรงเรียน และนั่นคือสาเหตุสําคัญที่พวกเราทุกคนในฐานะผูปกครองของเด็กๆ จะตองเริ่มสอน
เรื่องเงินใหกับพวกเขาตั้งแตที่บาน

“โรงเรียนสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ใหกับพวกเธอบางหรือเปลา”







ในป 1997 หนังสือ พอรวยสอนลูก วางจําหนายเปนครั้งแรก 
จากนั้นเปนตนมาก็ติดอันดับขายดีไปทั่วโลก และยังติดอันดับขาย
ดีของ New York Times ติดตอกันเกินกวา 6 ป และกลายเปน
หนังสือดานการเงินสวนบุคคลอันดับ 1 ตลอดกาล

โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับพอแมในการสอน
และใหคําแนะนําดานการเงินกับบุตรหลาน ในแบบ

ที่โรงเรียนไมเคยใหกับพวกเขา เพื่อเตรียม
ความพรอมใหลูกหลานของเรากาวสูโลกการ

เงินที่แทจริงไดอยางปลอดภัย

- โรเบิรต คิโยซากิ

บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล
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“
คนเราเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพ

แต่กระบวนการต่างๆ ในชีวิตนั่นแหละ
ท่ีท�าให้คนโง่เขลาลง

”
- บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์



ค�ำอุทิศ

“
แด่พ่อแม่ทุกคน... ที่เป็นครูคนแรก
และเป็นครูคนส�ำคัญท่ีสุดของลูก

”



“ตอนผมอำยุ 5 ขวบ แม่สอนผมเสมอว่ำ 
ควำมสุขคือสิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิต.

“เมื่อผมไปโรงเรียน คุณครูถำมผมว่ำ 
โตขึ้นผมอยำกเป็นอะไร.

“ผมตอบกลับไปว่ำ ‘อยำกเติบโตเป็นคนมีควำมสุข’.

“คุณครูต่อว่ำผมว่ำ ไม่เข้ำใจค�ำถำม ผมเลยตอบ 
กลับครูไปว่ำ ครูนั่นแหละที่ ไม่เข้ำใจชีวิต”

– จอห์น เลนนอน
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ในยุคยี่สิบถึงสามสิบปีก่อน การจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญ และเปรียบได้กับจุดเริ่มต้นของการประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต

คนทีเ่รยีนเก่งเรยีนด ีกม็กัจะได้รบัโอกาสดีๆ  และมคีวามได้เปรยีบในการ

มุ่งสู่ความส�าเร็จทางการงานและการเงินในอนาคต มากกว่าคนที่เรียนไม่เก่ง 

หรอืเรยีนไม่ด ีและน่ันจึงเป็นท่ีมาของการทุ่มเทพลงักาย พลงัใจ พลงัสติปัญญา 

และสู้ท�าทุกวิถีทางของนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่ออย่างไรก็ได้ ขอให้สอบเข้า

มหาวิทยาลัยให้ได้ก็พอ เพราะถ้าสอบเข้าได้ก็หมายถึง การได้ก้าวผ่านประตู

ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่าประสบความส�าเร็จในชีวิตไปแล้วอีก

ขั้นหนึ่งเลยทีเดียว

แต่ถึงวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว…

การประสบความส�าเร็จทางการเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นเครื่อง

ยืนยันหรือรับประกันว่า คุณจะประสบความส�าเร็จในชีวิตตามไปด้วย คาถา

เดิมๆ ที่เคยใช้กันในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ อย่าง “ตั้งใจเรียน จะได้หางานดีๆ เงิน

เดือนสูงๆ ท�า แล้วค่อยๆ ไต่เต้าระดับความส�าเร็จในองค์กร”



8 เรียนไม่เก่งเป็นเจำ้นำย เรียนแทบตำยเป็นได้แค่ลูกจ้ำง

กลายเป็นคาถาที่เสื่อมมนตร์ขลังไปแล้ว... เด็กเรียนเก่งที่เคยชนะ 

ทุกอย่าง มีโอกาสกลายเป็นผู้แพ้ได้ ถ้าเขาขาดความรู้ส�าคัญบางอย่างไป

“ความรู้ทางการเงิน” กลายเป็นองค์ความรู้ส�าคัญประการหนึ่งที่มีผล 

ต่อการประสบความส�าเร็จในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะตั้งแต่เกิดจน

ตาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นปัจจัยในการด�ารงชีวิต

อยู่ทุกช่วงทุกตอน

แต่น่าเสียดายที่องค์ความรู้ดังกล่าว ไม่ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 

“หลักสูตร” การศึกษา หรือหากมีก็เป็นแค่เศษข้อมูลที่หยิบยื่นส่งต่อกันมา 

ที่ไม่ใช่แก่นของความรู้ทางการเงินที่แท้จริง

ถึงวันนี้แม้ว่า “การเรียนในโรงเรียน” ยังคงส�าคัญ แต่มันจะไม่ใช่สิ่งที่ 

ชี้วัดความส�าเร็จในชีวิตอีกต่อไป เพราะหลังจากสมัครงานแล้ว จะไม่มีใคร 

สนใจทรานสคริปต์คุณอีกเลย และนี่คือ ยุคทองของคนเรียนไม่เก่ง หากพวก

เขาได้เรียนรู้ ในสิ่งที่เด็กเรียนเก่งไม่มีโอกาสได้เรียน

เรยีนไม่เก่งเป็นเจ้ำนำย เรยีนแทบตำยเป็นได้แค่ลกูจ้ำง หรอื Why “A” 

Students Work for “C” Student เป็นหนังสือที่ โรเบิร์ต คิโยซากิ เขียน 

ถึงวิธีการสอนลูกหลานของเราให้ได้เรียนรู้เรื่องเงินตั้งแต่ยังเด็ก โดยใช้ 

พ่อแม่เป็นครู ใช้บ้านเป็นห้องเรียน และใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับ 

ลูกเป็นกุญแจส�าคัญในการเรียนรู้

สิ่งที่โรเบิร์ตพยายามชี้ให้เห็นก็คือ โลกในวันข้างหน้าจะมีความผันผวน

ทางการเงินมากกว่าในยุคปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากทั้งระบบการเมืองและ 

ระบบการศึกษา และคนที่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ จะกลายเป็นคนหลงยุค 

หลงทางความส�าเร็จ และถูกท้ิงไว้ข้างหลัง แต่เด็กท่ีได้รับการสอนเรื่องเงิน

อย่างถูกต้องจากพ่อแม่ต้ังแต่ยังเล็ก จะมีความพร้อมที่จะรับมือกับโลกแห่ง

ความเป็นจริงมากขึ้น
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แม้เรื่องราวหลายๆ อย่างจะพูดถึงเด็ก แต่ก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ 

กับผู้ ใหญ่หลายท่าน ที่ยังไม่ได้ศึกษาเร่ืองการเงินอย่างจริงจังมาก่อนได้ด้วย 

เช่นกัน

หวงัว่าหนงัสอืเล่มนี ้จะเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้คนไทยเริม่เหน็ความส�าคญั

ของการศึกษาหาความรู้ทางการเงิน และเราคงหวังพ่ึงใครไม่ได้ โดยเฉพาะ 

ผู้มีอ�านาจที่ดูแลเรื่องการศึกษา หน้าที่ของพวกเราก็คือ ดูแลตัวเองให้อยู่รอด

ปลอดภัย และสอนลูกหลานให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินที่โหดร้าย แต่เป็น

ของจริง

ขอให้ควำมรู้ทำงกำรเงินคุ้มครองพวกเรำทุกคนครับ

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
 ธนกร น�ารับพร
 อมรเทพ ผันสิน

 www.facebook.com/richdadthai
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ภำคที่ 1

โรงเรียนเตรียมควำมพร้อม 
ให้ลูกหลำนของเรำ

ได้ดีแค่ไหน

นักเรียนเกรด A :
เก่งวิชาการ (Academic)

นักเรียนเกรด B :
ข้าราชการ (Bureaucrats)

นักเรียนเกรด C : 
นักทุนนิยม (Capitalist)

โลกแห่งควำมเป็นจริง

การผจญภัยของ ทอม ซอว์เยอร์ ยุคใหม่

– มำร์ก ทเวน, 1876



จงให้ความรู้ 
ทางการเงิน 

แก่ลูกหลาน… 
แทนที่จะให้เงิน 

แต่เพียงอย่างเดียว
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ภาคที่ 1  บทที่ 2

บทเรียน # 2 :
อวสำนของเทพนิยำย

มเีหตผุลมากมายทีม่ารองรับและอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่า ท�าไมบทบาท 

ของผู้ปกครองที่มีต่อชีวิตในวัยเด็ก ถึงได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนเรา

อย่างมีนัยส�าคัญ บางคนอาจแย้งว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว แต่ก็นั่นแหละ ความ

เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตคนเรามาโดยตลอด ในหลายครั้งเราพบว่า 

แม้ โลกจะเปลี่ยนไป แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตามไปเลย 

ค�าแนะน�าทางการเงินที่เราได้รับจากผู้ปกครองก็ยังคงเป็นแบบเดิม ซ่ึงมัน 

เป็นค�าแนะน�าที่ทั้งเก่าและล้าสมัยในโลกยุคปัจจุบัน

ที่มำที่ ไป

จุดจบของเทพนิยาย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องท�าเหมือนๆ กัน ก็คือ ไปโรงเรียน 
หางานดีๆ ท�า ท�างานหนักจนถึงวันเกษียณ และเมื่อคุณเกษียณ บริษัทที่คุณท�างาน
รับใช้มายาวนานก็จะตอบแทนคุณ ด้วยการจ่ายเงินบ�านาญและสวัสดิการรักษา
พยาบาลให้กับคุณไปตลอดชีวิต แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันเทพนิยายดังกล่าวถึง 
กาลอวสานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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เมื่อกำรศึกษำมีรำคำแพง
ในขณะทีร่าคาของสิง่ต่างๆ ถกูลง ท�าไมราคาของการศกึษากลบัแพงขึน้

 • ในปี 2006 ราคาบ้านในสหรัฐฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 230,000 เหรียญ ในปี 
2011 ราคาบ้านตกต�่าลงถึง 26 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงเฉลี่ยหลังละ 
170,000 เหรียญ

ในช่วงที่ราคาบ้านตกต�่าน้ี ราคาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย

กลับแพงขึ้น 4.60 เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ยราว 22,218 เหรียญ ใน

ช่วงระหว่างปี 2006-2007 

 • วนัที ่9 ตลุาคม 2007 ดชันดีาวโจนส์พุ่งแตะจดุสงูสดุทีร่ะดับ 14,164 

จุด หลังจากนัน้ ในเดอืนมีนาคม ปี 2009 ดชันดีงักล่าวตกลงเกนิกว่า 

50 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับ 6,469 จุด

หลังตลาดหุ้นล่มในช่วงระหว่างปี 2007-2008 ค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 5.9 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็น 

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23,712 เหรียญ

 • ในเดือนกรกฎาคม ปี 2008 น�า้มันท�าสถิติราคาสูงสุดที่ 147 เหรียญ

ต่อบาร์เรล จากนั้นก็ราคาตกแบบกราวรูดลงไปถึงระดับ 40 เหรียญ

ต่อบาร์เรล ในช่วงระหว่างปี 2008-2009 ในขณะที่ค่าธรรมเนียม

การศึกษาเพิ่มขึ้น 6.20 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ระดับ 25,177 เหรียญ 

ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2011 หนีกู้ย้มืการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาแซงหน้ายอดหนี้

บตัรเครดติเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ เฉพาะในสหรัฐฯ หนีด้งักล่าว 

ก็มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญเข้าให้แล้ว
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ควำมได้เปรียบท่ีไม่เป็นธรรม
การศึกษาในโรงเรียนมีความส�าคัญกับพ่อทั้งสองคน ทั้งพ่อรวยและ

พ่อจนต่างคาดหวงัให้ลกูของท่านเรยีนให้จบ และเราทัง้สองคนกท็�าตามทีท่่าน 
ทั้งสองต้องการได้ ไมค์ลูกชายของพ่อรวยเรียนจบมหาวิทยาลัยฮาวาย และ
ช่วยธุรกิจของพ่อรวยไปด้วยขณะเรียน

พ่อของผมไม่มีเงนิมากพอท่ีจะจ่ายให้ผมเรยีนมหาวทิยาลัยได้ หลังจาก 
ผมเรียนจบชั้นมัธยม ผมมีแรงบันดาลใจอยากที่อยากจะเป็นทหาร แม้คะแนน
ของผมจะห่วยไปสักหน่อย แต่ด้วยมีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ผมจึง
ได้รับเลือกให้เข้าเรียนวิทยาลัยทหารสองแห่ง หนึ่งคือ โรงเรียนทหารเรือ ที่ 
แอนนาโพลสิ รฐัแมรแีลนด์ และอกีแห่งคอื โรงเรียนพาณิชย์นาว ีท่ีคงิส์พอยต์ 
รัฐนิวยอร์ก

สุดท้ายผมเลือกเรียนที่คิงส์พอยต์ และเรียนจบปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์ ในปี 1969 

เมื่อมองย้อนกลบัไปในวยัเดก็ มนัท�าให้ผมเหน็ถงึความได้เปรยีบที่ไม่เป็น
ธรรมที่พ่อรวยได้สอนให้กับผม โดยเฉพาะเรื่องของเงินๆ ทองๆ ตั้งแต่อายุ 9 
ขวบจนถึง 18 ปี จนกระทั่งเรียนจบจากนิวยอร์ก ผมจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองวัน
ต่อสัปดาห์หลงัเลกิเรยีน และสองวนัเสาร์ในทกุเดอืนท�างานให้กบัพ่อรวยฟรีๆ  ถ้า
คณุได้อ่าน พ่อรวยสอนลกู คณุคงรูว่้าพ่อจนของผมโกรธแค่ไหนทีรู่ว่้าผมท�างาน
ฟรีให้พ่อรวย ด้วยความที่เป็นพ่อจนเป็นสมาชิกของสหภาพครู ผมจึงไ่ม่แปลก
ใจเท่าไหร่ เมื่อได้ยินพ่อจนพูดถึงสิ่งที่พ่อรวยท�าว่าเป็น “การใช้แรงงานเด็ก”

พ่อรวยไม่เคยจ่ายค่าจ้างให้ทัง้ผมและ
ลกูของท่าน เพราะท่านต้องการสอนให้ผมเป็น
นกัทนุนยิม ท่านไม่จ่ายให้เราสองคน เพราะไม่
อยากฝึกให้เราเป็นลกูจ้างทีท่�างานเพื่อเงนิ ท่าน
สอนให้เราเป็นเจ้าของกจิการ เป็นผู้ประกอบการ 

 บทเรียนของพ่อรวย

“เกมเป็นครูที่ยอดเยี่ยม
ยิ่งกว่ำครูจริงๆ”
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เป็นนักทุนนิยม ที่รู้จักใช้ความสามารถของคนอื่น (Other People’s Talent–
OPT) และเงินของคนอื่น (Other People’s Money–OPM) ท�างานให้กับเรา

อย่างไรก็ดี แนวคิดพ่อรวยที่ว่า “ท�างานเพื่อเรียนรู้ ไม่ท�างานเพื่อเงิน” 
ท�าให้พ่อจนผู้ซึ่งมีความคิดเป็นนักสังคมนิยมมากกว่าทุนนิยม รู้สึกโกรธกับ
แนวคิดนี้มาก

 

ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง

ฝึกปฏิบัติด้วยสถานะการจ�าลอง

น�าเสนอด้วยรูปแบบที่ตื่นตาตื่นใจ

เปิดโอกาสให้พูด 
แสดงความคิดเห็น

อธิปรายกลุ่มย่อย

ไปดูสถานที่จริง

ทัศนศึกษา 

ดูการสาธิต 
ดูนิทรรศการ 

ชมภาพยนตร์

มองดูรูปภาพ 

ได้ยินค�าพูด

อ่าน

การจดจ�าหลัง
การเรียน 2 สัปดาห์

90% ของสิ่งที่
เราพูดและท�า

70% ของสิ่งที่เราพูด

50% ของสิ่งที่เรา
ได้ยินและเห็น

30% ของสิ่งที่เราเห็น
 

20% ของสิ่งที่เราได้ยิน

10% ของสิ่งที่เราอ่าน

กรวยแห่งการเรียนรู้
ลักษณะการมีส่วนร่วม 

ขณะเรียน 

การเรียนแบบเชิงรุก 
/มีส่วนร่วม 

การเรียนแบบเชิงรับ

วิธีสอนของพ่อรวย

วิธีสอนของพ่อจน

ท่ีมำ : Cone of Learning form Dale. 1969.

อนุญาตให้พิมพ์ซ�้าได้ ภาพข้างต้นเกิดจากการดัดแปลงและแก้ไขต้นฉบับมาแล้ว
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รปูแสดงในหน้า 68 เป็นรปูของ กรวยแห่งกำรเรยีนรู ้(Cone of Learning) 

ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1969 โดย ดร. เอ็ดการ์ เดลล์ (1900-1985) ศาสตราจารย์ 

ด้านการศึกษา ดร. เดลล์ จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโก 

และสอนอยู่หลายปีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต

จากกรวยการเรียนรู้ของ ดร. เดลล์ พ่อรวยใช้ เกมเศรษฐี เป็นเครื่อง
มือในการสอน จากนั้นก็ให้พวกเราไปเก็บค่าเช่าให้ ซึ่งถือเป็นวิธีการสอนเรื่อง
เงินที่มีประสิทธิผลสูงสุด

ค�าถาม : นั่นหมายความว่า การอ่านและการฟังบรรยาย เป็นการ 
เรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิผลอย่างนั้นหรือ

ค�าตอบ : ไม่ใช่ เกมเศรษฐี ช่วยให้ผมอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น ทุกวัน
นี้ผมอ่านมากขึ้น เรียนมากขึ้น และเข้าห้องสัมมนามากขึ้น 
กเ็พราะเกมทีช่่วยจ�าลองสถานการณ์จริง และช่วยสร้างแรง
บันดาลใจให้อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

แม้ว่าผมจะอ่านไม่ค่อยได้เรื่องและอ่านได้ช้า ผมกย็งัสามารถอ่านหนังสอื

การเงินและธุรกิจที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งหมดผมยกความดีให้กับ เกมเศรษฐี 

ที่ช่วยปูพื้นฐานให้กับการเรียนรู้ ในโลกแห่งความเป็นจริง

ที่ส�าคัญไปกว่านั้นก็คือ ทุกวันนี้ผมเรียนรู้เพิ่มขึ้น และ ยังต้องการที่จะ

เรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก ท้ังหมดเป็นเพราะประสบการณ์จาก เกมเศรษฐี และการ

ประยกุต์สิง่ท่ีได้รบัจากการเกบ็เงนิค่าเช่าให้กบัพ่อรวย มนัเหมอืนบทเรียนน้ีตรึง

อยู่ในสมองของผมไปตลอด ผมจ�ามนัได้มากกว่าสิง่ทีเ่รยีนรูส้ีปี่ในวทิยาลยัทีผ่ม

เรียนเสียด้วยซ�า้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ได้ ผมจ�าได้ว่าผมเรียนวิชาแคลคูลัสตอน

ปี 3 แต่ทุกวันนี้ผมไม่สามารถใช้มันแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้ว มันคง

เหมือนกับค�าที่ใครบางคนบอกไว้ว่า “ควำมรู้นั้น ถ้ำไม่ใช้ ก็ลืม” ผมเองคงจะ

ได้ ใช้แคลคูลัส หากผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ส�าหรับความร�่ารวย แคลคูลัส

ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นเลย แค่บวกลบคูณหารตัวเลขได้ ก็รวยได้แล้ว
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ในปี 1984 คิม (ภรรยาของผม) 
และผม ก่อตั้งบริษัทที่ให้ความรู้ทางการ
เงิน โดยมีส�านักงานตั้งอยู ่ที่สหรัฐฯ 
ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา 
และมาเลเซยี เราสอนเรื่องการลงทนุและ
การสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้เกมและการ
จ�าลองสถานการณ์ เพื่อท�าให้การเรียนรู้
สนุกและตื่นเต้น

ในปี 1994 ผมเกษียณจากการ
ท�างาน ตอนนั้นคิมอายุ 37 ปี ส่วนผม 
47 ปี เราเกษียณได้เพราะรายได้จาก
ทรัพย์สิน เรามีกระแสเงินสดที่ได้รับเป็น
ประจ�าจากการลงทนุ เหมอืนกบัทีพ่่อรวย
สอน เราเล่น เกมเศรษฐ ีในชวีติจรงิ และ
เราก็ยังคงเล่นมันจนถึงปัจจุบัน ในช่วง
ปี 2007 ที่เกิดวิกฤติทางการเงิน รายได้ 
(กระแสเงนิสด) จากทรพัย์สนิของเราเพิม่
ขึ้น แม้ว่าราคาของตัวทรัพย์สินจะตกลงก็ตาม การเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดได้
แม้ ในสถาวะวิกฤติิหรือช่วงท่ีตลาดผันผวน ช่างเป็นประสบการณ์และความรู้
ทางการเงินที่ทรงคุณค่าจริงๆ 

ในปี 1996 คิมและผมก่อตั้งบริษัทริชแดด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ทางการเงิน อาทิ เกมกระแสเงินสด 101, เกมกระแสเงินสด 202 และ 
เกมกระแสเงนิสดส�ำหรบัเดก็* เพราะเราเชื่อว่าเกมกระดานคอืสื่อการสอนทีท่กุ
คนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

* สนใจเล่น เกมกระแสเงินสด หรือ CASHFLOW Game กับ ชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่ง
ประเทศไทย องค์กรที่ได้รบัการรบัรองจาก โรเบร์ิต คโิยซาก ิตดิตามรายละเอยีดได้ท่ี www.
facebook.com/richdadthai – ผู้เรียบเรียง

การเป็นผู้ประกอบการ

ในหนังสือ What American’s 
Really Want ของ ดร. ลูนซ์ ระบุ
ผลส�ำรวจไว้วำ่ 

• 81 เปอร์เซ็นต์ กล่ำวว่ำ 
มหำวิทยำลัยและโรงเรียน ควร 
มีส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเป็นผู ้ประกอบกำรให้กับ
นักเรียนและนักศึกษำ

• 77 เปอร์เซ็นต์ กล่ำวว่ำ รฐัควร 
มีนโยบำยสิ่งเสริมและสนับสนุน 
ให้คนเป็นผู้ประกอบกำร

• 70 เปอร์เซ็นต์ กลำ่วว่ำ ควำม
ส�ำเร็จและควำมแข็งแกร่งทำง
เศรษฐกิจของประเทศ ขึ้นอยู่กับ
ควำมส�ำเร็จและควำมแข็งแกร่ง
ของผู้ประกอบกำร

http://www.facebook.com/richdadthai
http://www.facebook.com/richdadthai
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นอกจากเกมกระดาน เรายังพฒันาเกมออนไลน์ซึง่เหมาะส�าหรบัโทรศพัท์

และแทบเลตด้วย ด้วยเราเชื่อว่าเกมออนไลน์สามารถท�าให้คนฝึกฝนและเรยีน

รู้เรื่องเงินได้ แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตาม

ในปี 1956 ตอนนั้นผมและไมค์อายุเพียง 9 ขวบ พ่อรวยเริ่มต้นสอน

เราเรื่องการเงนิและทกัษะของการเป็นผูป้ระกอบการโดยใช้เกมและการจ�าลอง

สถานการณ์ ถึงวันนี้เราเข้าใจแล้วว่า พ่อรวยต้องการให้เรามีความได้เปรียบ

ทางการเงินเหนือกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในห้องเรียน

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปกครอง

ให้เวลากับการพูดคุยกับลูกๆ เร่ืองเงินและบทบาทของเงินกับชีวิต

น่าเสียดายที่หลายบ้านหลายครอบครัว ให้เวลากับการพูดคุยและสอน
เด็กๆ เรื่องเงินน้อยเกินไป และมีหลายครั้งที่การพูดคุยเรื่องเงินในบ้าน จบลง 
ด้วยการมีปากเสียง

ตอนยังเป็นเด็ก ผมมีความทรงจ�าท่ีเจ็บปวดกับการพูดคุยเรื่องเงินในบ้าน
ระหว่างพ่อกับแม่ เพราะไม่ว่าพ่อจะหาเงินได้มากแค่ไหน มันก็ไม่เคยพอใช้จ่ายเลย 
แต่แทนที่ทั้งสองจะนั่งลงพูดคุยกันดีๆ ทั้งสองกลับต้องทะเลาะกันทุกครั้งที่คุยกัน 
ถึงเรื่องนี้ ในขณะที่บ้านของพ่อรวยน้ันตรงกันข้าม ครอบครัวของพ่อรวยให้เวลา
กับการพูดคุยเรื่องปัญหาเงินทองในบ้านอย่างจริงจัง ทุกวันนี้ผมเลือกที่จะท�าแบบ
พ่อรวยในครอบครัวของตัวเอง แทนที่จะทะเลาะกันเร่ืองเงิน คิมกับผมเปิดใจ 
คุยกันเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา



เรียนไมเกง
เปนเจานาย

เรียนแทบตาย
เปนไดแคลูกจาง
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“ ”

“ ”

Robert T. Kiyosaki

แนวทางการสอนเร�อง

เงินๆ ทองๆ ใหกับบุตรหลาน

ของคุณในแบบของพอรวย

 จักรพงษ เมษพันธุ
 ธนกร นำรับพร
 อมรเทพ ผันสิน

ผูเรียบเรียง

เพื�อใหพวกเขาเริ่มตนชีวิตทางการเงินไดอยางถูกตอง
และมีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่ตองการ

ผูเขียนหนังสือขายดี “พอรวยสอนลูก”
www.richdad.com

“ถาคุณไมสามารถอธิบายสิ่งที่คุณรูใหกับเด็ก 6 ขวบ

เขาใจได แสดงวาคุณยังไมเขาใจในสิ่งนั้นอยางแทจริง”

 - อัลเบิรต ไอนสไตน

84 เปอรเซ็นตของนักเรียนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา 
พวกเขาตองการเรียนรูเรื่องเงิน

มีครูเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น ที่รูสึก
สบายใจเวลาสอนเรื่องเงินใหกับเด็กๆ

91 เปอรเซ็นตของผูปกครองกลาววา พวกเขามีความมุงมั่นที่จะ
ปลูกฝงเรื่องความรับผิดชอบทางการเงินใหกับลูกๆ ของพวกเขา

ผมมักจะถามคุณครูของผมอยูเสมอวา “ทําไมคุณครูไมสอนเรื่องเงินใหกับพวกเราบางละครับ”
แตคุณครูก็ไมเคยตอบคําถามงายๆ นี้ของผมเลย

วิกฤติการณทางการเงินในทุกวันนี้ ที่จริงแลวมันเริ่มตนจากวิกฤติการณการศึกษา โดยเฉพาะการขาดหายไปของ
ความรูทางการเงินในโรงเรียน และนั่นคือสาเหตุสําคัญที่พวกเราทุกคนในฐานะผูปกครองของเด็กๆ จะตองเริ่มสอน
เรื่องเงินใหกับพวกเขาตั้งแตที่บาน

“โรงเรียนสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ใหกับพวกเธอบางหรือเปลา”







ในป 1997 หนังสือ พอรวยสอนลูก วางจําหนายเปนครั้งแรก 
จากนั้นเปนตนมาก็ติดอันดับขายดีไปทั่วโลก และยังติดอันดับขาย
ดีของ New York Times ติดตอกันเกินกวา 6 ป และกลายเปน
หนังสือดานการเงินสวนบุคคลอันดับ 1 ตลอดกาล

โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับพอแมในการสอน
และใหคําแนะนําดานการเงินกับบุตรหลาน ในแบบ

ที่โรงเรียนไมเคยใหกับพวกเขา เพื่อเตรียม
ความพรอมใหลูกหลานของเรากาวสูโลกการ

เงินที่แทจริงไดอยางปลอดภัย

- โรเบิรต คิโยซากิ

บริหารธุรกิจ-การลงทุนสวนบุคคล
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