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20 ปีมาแล้ว ที่หนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือ พ่อรวยสอนลูก
ซึง่ เขียนโดย โรเบิรต์ คิโยซากิ เป็นเหมือนจุดเริม่ ต้นความรูด้ า้ นการเงินส่วน
บุคคลส�ำหรับคนทั่วโลก
ด้วยค�ำสอนทางการเงินของพ่อรวย ทีส่ วนกระแสกับกูรรู นุ่ เก่าๆ และ
ความเชื่อแบบเดิมๆ โดยเฉพาะประโยคทองที่ว่า “บ้าน ไม่ใช่ ทรัพย์สิน”
ถือเป็นข้อความที่ทรงพลัง และท�ำให้ ใครหลายคนหันมาสนใจหนังสือเล่มนี้
ผ่านไปแล้วยี่สิบปี ผมเองในฐานะที่เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เรียบเรียง
เรียกได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เกินกว่า 20 รอบ กล้าพูดและยืนยันได้เลยว่า
เนื้อหาของหนังสือ พ่อรวยสอนลูก ยังคงร่วมสมัย และยังคงให้ความคิด
หรือไอเดียใหม่ๆ กับผมอยู่เสมอในทุกครั้งที่อ่าน
ครบรอบ 20 ปีในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ โรเบิร์ตได้ผนวกข้อมูลส�ำคัญ
2 ส่วน ที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์กับคุณผู้อ่านอย่างมากและไม่อยากให้อ่าน
เพียงผ่านๆ นั่นคือ วันนี้ เมื่อ 20 ปีก่อน... ซึ่งเป็นข้อมูลด้านการเงินจริงที่
ยืนยันและพิสจู น์ ให้เห็นแล้วว่า แนวคิดของพ่อรวยถูกต้องและเป็นจริง ส่วน
ที่สองก็คือ สรุปท้ายบท และ ค�ำถามเชิงอภิปราย
โรเบิร์ตชอบการเรียนรู้ โดยวิธีการตั้งค�ำถาม ซึ่งการตั้งค�ำถามที่ถูก
ต้อง ก็มักจะน�ำไปสู่คำ� ตอบที่ถูกต้องตามไปด้วย ผมเองได้ลองอ่านและถาม
ตัวเองดูแล้ว พบว่าเป็นประโยชน์ ในการน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างมาก เลยไม่
อยากให้ทุกคนพลาดกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ค�ำน�ำ  3

20 ปีที่ผ่านมา หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายล้านคน ด้วย
ภูมิปัญญาทางการเงินที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ที่น่าเสียดายก็คือ จนถึงวันนี้
ห้องเรียนของเด็กๆ ของเราก็ยังคงไร้วี่แววของการเรียนรู้เรื่องการเงินที่
ถูกต้อง ที่สอนโดยครูที่รู้จริงให้แก่ลูกหลานของเรา ทั้งที่เงินเป็นทักษะชีวิต
ที่ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำรงชีวิต ชนิดที่ขาดไม่ได้ ในโลกยุคปัจจุบัน
ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ พ่อรวยสอนลูก ฉบับที่ก�ำลังอยู่
ในมือทุกท่านขณะนี้ น่าจะเป็นการปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เพราะทุก
อย่างสมบูรณ์ ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเหมาะแก่การเป็นบท
เรียนเบื้องต้นส�ำหรับทุกคนที่มุ่งหวังจะควบคุมและเปลี่ยนแปลงอนาคต
ทางการเงินของตัวเอง
หลังอ่านจบ ผมอยากให้คุณตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า คุณจะเลือกเป็น
ใครในวันข้างหน้า และเมื่อวันหนึ่งคุณมีลูก คุณจะเป็นพ่อรวย หรือพ่อจน
แล้วถ้าในอีก 10 ปีข้างหน้า โรงเรียนก็ยังไม่สอนเรื่องเงิน ใครควรจะเป็น
พ่อรวยที่ให้ค�ำแนะน�ำทางการเงินที่ถูกต้องให้กับลูกคุณ และถ้าคุณจะเป็น
คนสอนลูกเรื่องเงินด้วยตัวเอง คุณจะเริ่มสอนเขาด้วยบทเรียนอะไร
ผมเชื่อว่าหนังสือ พ่อรวยสอนลูก ให้ค�ำตอบกับค�ำถามเหล่านี้ ได้
ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณว่า จะใช้ความรู้ทางการเงินที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ไปสร้างชีวิตการเงินตั้งแต่วันนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายอย่างไร
อนาคตทางการเงินของคุณ อยู่ในมือคุณแล้วครับ
					จักรพงษ์ เมษพันธุ์

					ธนพร ศิริอัครกรกุล
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20 ปี...20/20 เหลียวหลัง แลหน้า

วันนี้เมื่อ 20 ปีก่อน...
วงเดอะบีเทิลส์ได้ออกอัลบั้ม Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club
Band เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 1967 มันขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่าทันทีและประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ ติดอันดับต้นๆ ของชาร์ตอัลบัม้ ยอดนิยมในอังกฤษ
นานถึง 27 สัปดาห์ และอยู่ในอันดับ 1 นานถึง 15 สัปดาห์ ในสหรัฐอเมริกา
นิตยสาร Time ยกย่องให้ Sgt Pepper’s เป็น “ก้าวแห่งประวัตศิ าสตร์ความ
ก้าวหน้าทางดนตรี” ผลงานดังกล่าวกวาดรางวัลแกรมมีไป 4 รางวัลในปี
1968 โดยมีรางวัลอัลบั้มแห่งปีรวมอยู่ด้วย นับเป็นอัลบั้มเพลงร็อคอัลบั้ม
แรกที่ได้รับเกียรตินี้
หนังสือ พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) วางแผงเมื่อ 20 ปีกอ่ น
ในวันเกิดปีที่ 50 ของผม ซึง่ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน 1997 หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้
ขายดีเป็นเทน�ำ้ เทท่าทันทีเหมือนเรื่องราวของวงเดอะบีเทิลส์ มันไม่ได้ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ อันทีจ่ ริงการวางแผงและกระแสค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์
ที่ตามมานั้นเป็นในทางตรงกันข้ามเลยทีเดียว
ในตอนแรก ผมจัดพิมพ์หนังสือ พ่อรวยสอนลูก ด้วยตัวเอง เพราะ
ทุกส�ำนักพิมพ์ทเี่ ราติดต่อไปปฏิเสธหนังสือของผม จดหมายปฏิเสธสองสาม
ฉบับมาพร้อมกับข้อความท�ำนองว่า “คุณช่างไม่รู้เลยว่าคุณก�ำลังพูดอะไร
20 ปี เหลียวหลัง แลหน้า  7

อยู่” ผมได้เรียนรู้ว่าส�ำนักพิมพ์ส่วนใหญ่นั้นเหมือนพ่อจนผู้เรียนสูงของผม
มากกว่าพ่อรวย ส�ำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับบทเรียนเรื่องเงินของ
พ่อรวย...เช่นเดียวกันกับพ่อจนของผม

20 ปีให้หลังในวันนี้
ในปี 1997 หนังสือ พ่อรวยสอนลูก เป็นค�ำเตือน เป็นหนังสือที่พูด
ถึงเรื่องอนาคต
20 ปีต่อมา ผู้คนนับล้านทั่วโลกได้ตระหนักถึงค�ำเตือนของพ่อ
รวยและบทเรียนของท่านเกี่ยวกับอนาคต พอมองย้อนกลับไปในอดีต
หลายคนกล่าวว่า บทเรียนของท่านเป็นดั่งค�ำพยากรณ์ ค�ำท�ำนายเกิดขึ้น
จริง บางส่วนของบทเรียนเหล่านั้น ได้แก่

บทเรียนของพ่อรวย : “คนรวยไม่ท�ำงานเพื่อเงิน”
20 ปีก่อน ส�ำนักพิมพ์สองสามแห่งปฏิเสธหนังสือของผม เพราะเขา
ไม่เห็นด้วยกับบทเรียนบทหนึ่งของพ่อรวย
ในวันนี้ ผู้คนตระหนักมากขึ้นถึงช่องว่างระหว่างคนรวยและคนที่
เหลือ ในระหว่างปี 1993 จนถึง 2010 กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้
ประชาชาติสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนั้นเข้ากระเป๋าบรรดาคนร�่ำรวยที่สุดที่มี
เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ นับตัง้ แต่นนั้ มาทุกอย่างก็ยงิ่ เลวร้ายลง นักเศรษฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ที่เข้า
มาในช่วงระหว่างปี 2009 – 2012 ก็เข้ากระเป๋าบรรดาคนร�่ำรวยที่สุดที่มี
เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน
สิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะเข้ากระเป๋าผู้ประกอบการ
และนักลงทุน ไม่ใช่ลูกจ้าง ไม่ใช่คนที่ท�ำงานเพื่อเงิน

8  พ่อรวยสอนลูก

บทเรียนของพ่อรวย : “คนออมคือผู้แพ้”
20 ปีก่อนส�ำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับบทเรียนของพ่อรวย
อย่างรุนแรง ส�ำหรับคนจนและคนชั้นกลาง “การออมเงิน” คือหลักธรรม
ค�ำสอน หนทางหลุดพ้นทางการเงินจากความยากจนและเกราะป้องกัน
จากโลกอันโหดร้าย ส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก การเรียกคนออมเงินว่า “ผู้แพ้”
ก็เหมือนกับการลบหลู่พระเจ้า
สิง่ ที่ได้จากเรื่องนีก้ ค็ อื สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ลองดูแผนภูมคิ า่ เฉลีย่
อุตสาหกรรมของดัชนีดาวโจนส์ ในรอบ 120 ปี และคุณจะเห็นว่า ท�ำไมและ
เพราะอะไรคนที่ออมเงินถึงกลายเป็นผู้แพ้
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นเกิดการถล่มครั้งใหญ่ถึง 3 ครั้ง
ในช่วง 10 ปีแรกของศตวรรษใหม่นี้ แผนภูมิข้างล่างนี้จะแสดงให้เห็นถึง
การถล่ม 3 ครั้งดังกล่าว

ดัชนีดาวโจนส์ ในรอบ 120 ปี

ปี 1895 – 2015
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การถล่มครั้งแรกคือ ฟองสบู่ตลาดไอทีเกิดขึ้นในราวๆ ปี 2000
การถล่มครัง้ ที่ 2 และ 3 คือ ฟองสบูต่ ลาดอสังหาริมทรัพย์ เกิดขึน้ ในปี 2007
ตามมาด้วยฟองสบู่การธนาคารในปี 2008

การถล่มครั้งยิ่งใหญ่ในปี 1929

เมื่อเปรียบเทียบการถล่ม 3 ครั้งแรกของศตวรรษที่ 21 กับการถล่ม
ครัง้ ยิง่ ใหญ่ในปี 1929 คุณจะเห็นภาพว่า “ยักษ์ลม้ ” 3 ครัง้ แรกของศตวรรษ
นี้นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน

การถล่มครั้งยิ่งใหญ่
ในปี 1929

พิมพ์เงิน
แผนภูมติ อ่ ไปนีแ้ สดงให้เห็นว่า หลังการถล่มแต่ละครัง้ รัฐบาลสหรัฐฯ
และธนาคารกลางก็จะเริ่ม “พิมพ์เงิน”
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บทที่ 1

การพิมพ์เงินครั้งใหญ่เกิดขึ้นตลอดเวลา!
$ พันล้าน

(เฟดขยายฐานการเงิน)

เลห์แมนล้ม

ช่วยคนรวย

ภายใต้ปฏิบัติการกอบกู้เศรษฐกิจ ธนาคารทั่วโลกต่างปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2000 – 2016 ขณะที่
บรรดาผูน้ ำ� อยากให้เราเชื่อว่าพวกเขาก�ำลังพยายามกอบกู้ โลก ในความเป็น
จริง พวกคนรวยช่วยเหลือกันเอง และผลักคนจนกับคนชัน้ กลางให้ตกจากรถ
ในปัจจุบนั อัตราดอกเบีย้ ในหลายๆ ประเทศนัน้ ติดลบ นัน่ เป็นสาเหตุ
ว่าท�ำไมคนที่ออมเงินจึงกลายเป็นผู้แพ้ วันนี้ผู้ที่แพ้มากที่สุดคือคนจน คน
ชั้นกลาง คนที่ท�ำงานเพื่อเงิน และคนออมเงิน

บทเรียนของพ่อรวย : “บ้านไม่ใช่ทรัพย์สิน”
เมื่อ 20 ปีกอ่ น ในปี 1997 ทุกส�ำนักพิมพ์ทตี่ อบปฏิเสธผม ต่างวิพากษ์
วิจารณ์บทเรียนของพ่อรวยที่ว่า “บ้านไม่ใช่ทรัพย์สิน”
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10 ปีถัดมา ในปี 2007 เมื่อลูกหนี้คุณภาพต�่ำเริ่มที่จะผ่อนช�ำระ
สินเชื่อจ�ำนองไม่ไหว ฟองสบูอ่ สังหาริมทรัพย์ของโลกก็แตกลง และเจ้าของ
บ้านนับล้านก็คน้ พบความจริงอันขมขื่นในบทเรียนดังกล่าว บ้านของพวกเขา
นั้นไม่ใช่ “ทรัพย์สิน”

ปัญหาที่แท้จริง
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่รวู้ า่ การพังทลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์นนั้ ไม่ใช่
การพังทลายจากตลาดอสังหาริมทรัพย์จริงๆ
คนจนไม่ได้เป็นต้นเหตุของการพังทลายของอสังหาริมทรัพย์ คนรวย
ได้สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในนามตราสารอนุพนั ธ์ วอร์เรน
บัฟเฟตต์ เรียกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็น “อาวุธพลังท�ำลายล้างสูงทางการ
เงิน” เมื่ออาวุธพลังท�ำลายล้างสูงทางการเงินเริม่ ระเบิด ตลาดอสังหาริมทรัพย์
เลยถล่ม... และลูกหนี้คุณภาพต�ำ่ ที่น่าสงสารก็กลายเป็นผู้ต้องหาไป
ในปี 2007 มีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินสูงถึงประมาณ 70 ล้าน
ล้านเหรียญ
ทุกวันนี้ มีการประเมินกันว่ามีตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินมากถึง 1.2
ล้านล้านล้านเหรียญ พูดอีกอย่างก็คอื ปัญหาทีแ่ ท้จริงก�ำลังเลวลง ไม่ได้ดขี นึ้

บทเรียนของพ่อรวย : “ท�ำไมคนรวยถึงเสียภาษีนอ้ ยกว่า”
20 ปีก่อน บางส�ำนักพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์หนังสือ พ่อรวยสอนลูก
ที่เปิดเผยว่าท�ำไมและท�ำอย่างไรคนรวยถึงเสียภาษีน้อยกว่า ส�ำนักพิมพ์
แห่งหนึ่งถึงกับกล่าวว่าบทเรียนดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย
10 ปีให้หลัง ในปี 2007 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ลงสมัครชิง
ต�ำแหน่งอีกครั้ง แข่งกับอดีตผู้ว่าการรัฐ มิตต์ รอมนีย์ เมื่อมีการเปิดเผยว่า
ประธานาธิบดีโอบามาเสียภาษีอยูท่ ปี่ ระมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และ
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ผู้ว่าการรอมนีย์จ่ายภาษีน้อยกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ รอมนีย์กลายเป็นฝ่ายเสีย
เปรียบและแพ้การเลือกตั้งไป ภาษีนั้นเป็นจุดสนใจของผู้คนอีกครั้งในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2016
แทนที่จะดูว่าท�ำไมคนอย่าง มิตต์ รอมนีย์ และ ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ถึงจ่ายภาษีนอ้ ยกว่าโดย ถูกกฎหมาย คนจนและคนชัน้ กลาง
กลับโกรธแค้นไปแทนเสียนี่
แม้ประธานาธิบดีทรัมป์สญ
ั ญาทีจ่ ะปรับลดภาษีสำ� หรับคนจนและคน
ชั้นกลาง ในความเป็นจริง คนรวยก็เสียภาษีน้อยกว่าเสมอ สาเหตุที่คนรวย
เสียภาษีน้อยกว่านั้น ย้อนกลับไปในบทเรียนที่ 1 ของพ่อรวยที่ว่า “คนรวย
ไม่ท�ำงานเพื่อเงิน” ตราบใดที่คนคนหนึ่งยังท�ำงานเพื่อเงินพวกเขายังคง
ต้องเสียภาษีต่อไป
แม้ ในตอนที่ ฮิลลารี คลินตัน ผู้ชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดี สัญญา
ว่าจะขึ้นภาษีคนรวย เธอสัญญาที่จะขึ้นภาษีในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งเป็นคน
จ�ำพวกหมอ นักแสดง และทนาย ไม่ใช่คนรวยที่แท้จริง

20 ปีก่อน
แม้ว่าหนังสือ พ่อรวยสอนลูก จะไม่ได้ประสบความส�ำเร็จในทันที
เหมือนอย่างอัลบั้ม Sgt. Pepper’s ของวงเดอะบีเทิลส์ แต่ พ่อรวยสอนลูก
ได้ติดอันดับรายชื่อหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสาร New York Times
ในปี 2000 และอยู่ในรายชื่อดังกล่าวนานเกือบ 7 ปี นอกจากนี้ในปี 2000
โอปราห์ วินฟรีย์ ได้ตดิ ต่อมา ผมได้ออกรายการของโอปราห์ตลอดทัง้ รายการ
และก็อย่างที่เขาว่ากัน “ที่เหลือคือประวัติศาสตร์”
หนังสือ พ่อรวยสอนลูก กลายเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแห่ง
ประวัติศาสตร์ ยอดขายของหนังสือชุดพ่อรวยสอนลูกประมาณการไว้อยู่ที่
เกือบ 40 ล้านฉบับทั่วโลก
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พ่อรวยมีตัวตนจริงไหม
ผู้คนนับล้านพากันถามว่า “พ่อรวยมีตัวตนจริงไหม” เพื่อไขความ
กระจ่างในเรื่องนี้ คุณสามารถรับฟังไมค์ลูกชายของพ่อรวยตอนที่เขาเป็น
แขกรับเชิญทางรายการวิทยุพ่อรวยได้ คุณสามารถรับฟังรายการดังกล่าว
ได้ โดยไปที่ Richdadradio.com

ต่อยอดพ่อรวย
หนังสือ พ่อรวยสอนลูก นั้นถูกเขียนให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ เพื่อให้คนเกือบทั้งหมดเข้าใจบทเรียนของพ่อรวยได้
ส�ำหรับคนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ผมได้
เขียน “ท�ำไมคนรวยถึงรวยขึ้น ความรู้เรื่องเงินคืออะไรกันแน่ (Why the
Rich Are Getting Richer – What Is Financial Education…Really)”
ท�ำไมคนรวยถึงรวยขึ้น จะมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ว่า อะไรคือสิ่งที่พ่อรวยสอนลูกชายของท่านและผมจริงๆ ในเรื่องเงินและ
การลงทุน
ท�ำไมคนรวยถึงรวยขึ้น คือ พ่อรวยสอนลูกภาคต่อยอด เป็นภาค
มหาวิทยาลัยของนักเรียนของพ่อรวย

ค�ำเตือน...และค�ำเชิญ
แม้ว่าผมได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะท�ำให้หนังสือ Why the Rich
Are Getting Richer เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่สิ่งที่คนรวยท�ำ
กันจริงๆ นั้นไม่ได้ง่าย หรือแม้แต่ง่ายที่จะอธิบาย สิ่งที่พวกคนรวยท�ำนั้น
ต้องอาศัยความรู้ทางการเงินจริงๆ ซึ่งเป็นความรู้ทางการเงินที่ไม่ได้สอน
กันในโรงเรียน
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ผมแนะน�ำให้อ่าน พ่อรวยสอนลูก ก่อน แล้วถ้าคุณอยากเรียนรู้
เพิ่ม หนังสือ Why the Rich Are Getting Richer อาจค่อยเป็นทางเลือก
ส�ำหรับคุณ

ขอบคุณ...ส�ำหรับ 20 ปีที่ยอดเยี่ยม
แด่ผู้อ่านทุกท่าน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เราทุกคนที่บริษัทพ่อรวย ขอกล่าวค�ำว่า
“ขอบคุณ....ส�ำหรับ 20 ปีที่ยอดเยี่ยม”
นับเป็นพันธกิจของเราที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของมวลมนุษยชาติ...
เริ่มต้นจากหนึ่งชีวิต ไปทีละคน ทีละคน
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บทนำ�

พ่อรวย–พ่อจน
การมีพ่อสองคน ท�ำให้ผมมีทางเลือก
ในการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
พ่อคนหนึง่ รวย ในขณะที่พ่ออีกคนหนึง่ จน

ผมมีพ่อสองคน คนหนึ่งรวย อีกคนหนึ่งจน คนหนึ่งเรียนจบสูงและ
เป็นคนฉลาด ท่านเรียนระดับจบปริญญาเอก โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรี
เพียงแค่สองปี จากนัน้ จึงไปเรียนต่อทีม่ หาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัย
ชิคาโก และมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น โดยได้ทุนการศึกษาตลอดระยะ
เวลาที่เรียนอยู่ ส่วนพ่ออีกคนหนึ่ง เรียนไม่จบชั้นมัธยมสองเสียด้วยซ�ำ้
พ่อทั้งสองต่างประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงาน ท�ำงานหนักและ
มีรายได้สงู แต่คนหนึง่ ต้องประสบปัญหาทางการเงินตลอดทัง้ ชีวติ ในขณะ
ที่อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนรวยที่สุดในฮาวาย
พ่อคนหนึ่งจากโลกนี้ ไปพร้อมทิ้งเงินหลายสิบล้านไว้ ให้ครอบครัว
องค์กรการกุศล และโบสถ์ ส่วนพ่ออีกคนหนึ่งทิ้งภาระทางการเงินจ�ำนวน
มากไว้ ให้คนข้างหลัง
พ่อทัง้ สองท่านเป็นคนเก่ง เป็นทีย่ อมรับและเคารพของผูค้ นจ�ำนวนมาก
ท่านสอนสิ่งต่างๆ ให้ผมในมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งสองท่านเชื่อมั่นในเรื่อง
การศึกษาหาความรู้ แต่ก็ ไม่ได้แนะน�ำให้ผมศึกษาหาความรู้ ในเรื่องเดียวกัน
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ถ้าผมมีพ่อเพียงคนเดียว ผมคงไม่ต้องยอมรับหรือปฏิเสธค�ำแนะน�ำ
ใดๆ แต่การมีพอ่ สองคน ซึง่ ให้คำ� แนะน�ำทีแ่ ตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง ท�ำให้ผม
ต้องเลือกว่าจะเชื่อฟังค�ำแนะน�ำของพ่อคนไหน ระหว่างพ่อรวยกับพ่อจน
อย่างไรก็ดี แทนทีผ่ มจะยอมรับหรือปฏิเสธค�ำแนะน�ำของพ่อคนใดใน
ทันที ผมเลือกที่จะคิดให้มากขึ้น เปรียบเทียบ แล้วจึงค่อยเลือกปฏิบัติตาม
แนวทางที่ผมคิดว่าเหมาะสมส�ำหรับตัวเอง จะติดปัญหาอยู่นิดเดียวก็ตรง
ที่ ในขณะนั้นพ่อทั้งสองยังไม่รวยและยังไม่จน ทั้งคู่อยู่ในช่วงเริ่มต้นสร้าง
เนื้อสร้างตัว พ่อทั้งสองคนจึงยังมีปัญหาทางการเงินและครอบครัว แม้จะ
มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันในเรื่องสถานะทางการเงิน แต่ความคิดของทั้งคู่กลับ
แตกต่างกันชนิดสุดขั้ว
ยกตัวอย่างเช่น พ่อคนหนึง่ บอกผมว่า “ความหลงใหลเงิน คือต้นเหตุ
แห่งความชั่วร้ายทั้งปวง” ในขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งกลับสอนผมว่า “การไม่มี
เงิน คือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง”
ชีวิตในวัยเด็กภายใต้ค�ำแนะน�ำของพ่อสองคนที่มีอิทธิพลต่อความ
คิด ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมอยากเป็นเด็กดี อยากเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังผู้ ใหญ่ แต่
ด้วยความทีพ่ อ่ ทัง้ สองคนคิดไม่เหมือนกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องเงินๆ
ทองๆ ท�ำให้ผมเริ่มได้คิด เริ่มไตร่ตรอง แทนที่จะปักใจเชื่อเพียงอย่างเดียว
จนในบางครั้งผมถึงกับต้องถามพ่อออกไปตรงๆ ว่า “ท�ำไมพ่อพูด
อย่างนัน้ ” เมื่อถามพ่อคนหนึง่ ผมก็จะถามพ่ออีกคนหนึง่ ด้วยค�ำถามเดียวกัน
เสมอ จะว่าไปแล้วมันคงง่ายดี หากผมจะพูดว่า “ครับ ผมเห็นด้วย” ในทุก
ครัง้ ที่ได้ฟงั ค�ำสอนของพ่อ หรือไม่กป็ ฏิเสธออกไปในทันทีที่ได้ยนิ ตรงกันข้าม
การมีพ่อที่ผมเคารพรักสองคน เป็นการบีบให้ผมรู้จักคิดและวิเคราะห์ ก่อน
ทีจ่ ะตัดสินใจเลือกลงมือท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ เสมอ และกระบวนการนีน้ ำ� ไป
สู่การพัฒนาตัวผม มากกว่าการยอมรับหรือปฏิเสธทุกเรื่องที่ได้ยินในทันที
เหตุผลหนึ่งที่คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง และชนชั้นกลางยัง
ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินมาช�ำระหนี้ ก็เพราะคนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้
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เรื่องเงินจากพ่อแม่ แทนที่จะเป็นโรงเรียน ค�ำถามคือ มีพ่อแม่จนๆ กี่คนที่
รูว้ า่ จะต้องสอนอะไรลูกเกีย่ วกับเรื่องเงินๆ ทองๆ นอกเสียจากคอยพร�ำ่ สอน
ว่า “ตั้งใจเรียน ท�ำคะแนนให้ได้ดีๆ” ซึ่งนั่นอาจท�ำให้ลูกๆ ของพวกเขาเรียน
จบได้ด้วยคะแนนที่ดี แต่ก็ถูกปลูกฝังวิธีคิดแบบคนจนติดตัวไปด้วย
ทีน่ า่ เศร้าก็คอื โรงเรียน
ไม่เคยสอนเรื่องเงินให้กบั เด็กๆ
วันนี้ เมื่อ 20 ปีก่อน...
ของเรา พวกเขาเอาแต่มงุ่ เน้น
ระเบิดเวลาหนี้
วิชาการและวิชาหาเงินเลีย้ งชีพ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า หนี้ของสหรัฐฯ
แต่ไม่เคยสอนเรื่องการบริหาร
จะเกินเยียวยา ณ ขณะที่พูดอยู่นี้
จัดการเงิน ด้วยเหตุนี้ เราจึง
ก็เกือบ 20 ล้านล้านเหรียญแล้ว มากถึง
ล้านล้านเหรียญเลยทีเดียว
มักเห็นคนเรียนเก่งจ�ำนวนไม่
น้อย อย่างนายธนาคาร แพทย์
และนักบัญชี มีปญ
ั หาด้านการเงินอยูเ่ สมอ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเรา
ก็เกิดจากนโยบายทางการเงินและการตัดสินใจของนักการเมืองผูม้ กี ารศึกษา
สูง แต่ขาดความรู้เรื่องการเงิน
ทุกวันนี้ ผมอดคิดไม่ได้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร ถ้าประเทศของเรา
มีคนนับล้านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและการแพทย์ และต้อง
ด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาเงินจากครอบครัวและรัฐบาล จะเกิดอะไรขึ้น
หากกองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสุขภาพหมดเงินช่วยเหลือ และ
จะเกิดอะไรขึน้ หากเรายังปล่อยให้เด็กๆ ของเราเรียนรูเ้ รื่องราวทางการเงิน
จากพ่อแม่ ซึ่งพวกเขาเองก็ ไม่มีความรู้อะไรที่จะไปสอนลูกของตัวเองได้
การมีพ่อสองคน ท�ำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องผลลัพธ์ของความคิดว่ามัน
ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเราได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น พ่อคนหนึ่งมักจะพูด
ว่า “เราไม่มปี ญ
ั ญาซือ้ มันได้หรอก” ขณะทีอ่ กี คนชอบตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่า
“ต้องท�ำอย่างไร เราถึงจะซื้อมันได้” ค�ำพูดแรกเป็นประโยคบอกเล่า ค�ำพูด
ที่สองเป็นประโยคค�ำถาม ค�ำพูดแรกเมื่อพูดแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรง
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พอรวยสอนลูก
หนังสือการเงินสวนบุคคลอันดับ #1 ตลอดกาล

• หักลางความเชื�อที่วา คุณตองเปนคนรวยหรือมีรายไดสูงเทานั้นถึงจะรวยได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในโลกที่เทคโนโลยี หุนยนต และเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตนกำลังเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑเกาๆ
• สอนใหคุณรูวา ทำไมการครอบครองและสรางทรัพยสิน ถึงสำคัญกวาการพยายามวิ่งทำรายได
ใหสูงขึ้น และสอนใหรูจักความไดเปรียบดานภาษี ที่มีเฉพาะในนักลงทุนและผูประกอบการเทานั้นที่รู
• ทาทายความเชื�อผิดๆ ที่วา บานคือทรัพยสิน ที่กวาผูคนนับลานจะเชื�อ ก็ตองรอใหเกิดฟองสบู
อสังหาริมทรัพยจากวิกฤติซับไพรม
• ย้ำเตือนใหเห็นวา ทำไมโรงเรียนแบบเดิมๆ ถึงไมสอนเรื�องเงินๆ ทองๆ ทั้งที่ทักษะนี้กำลังมีความสำคัญ
ตอชีวิตผูคนมากกวาในอดีตอยางมาก
• อธิบายใหเห็นวา เราควรสอนเด็กๆ ในเรื�องเงินอยางไร เพื�อเตรียมความพรอมใหพวกเขารับมือ
กับความทาทายและโอกาสในวันขางหนา เพื�อใหพวกเขามั่งคั่งในแบบที่พวกเขาควรไดรับ
“พอรวยสอนลูก คือ จุดเริ่มตนสำหรับทุกคนที่ตองการควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง”
USA TODAY
การเรียนรูผานหนังสือ คือหนึ่งใน ปรัชญาของพอรวย : อาน อภิปราย เรียนรู และอภิปราย
รวมกันอีกครัง้ ฉลองครบรอบ 20 ปในครัง้ นี้ ดวยฉบับปรับปรุงใหม เพิม่ สรุป 9 บทเรียน
และคำถามในแตละบท เพือ� เปนแนวทางใหกบั ทุกคน สำหรับอาน อภิปราย และเรียนรูร ว มกัน
ในกลุม เพือ� น และครอบครัว
“เหตุผลหลักที่ผูคนสวนใหญประสบปญหาทางการเงิน ก็เพราะพวกเขาเสียเวลาหลายปในโรงเรียน
โดยไมไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับเรื�องเงินเลย และผลลัพธก็คือ พวกเขาตองทำงานเพื�อเงิน แตไมเคย
เรียนรูวิธีที่จะใหเงินทำงานให” _ โรเบิรต คิโยซากิ

โรเบิรต คิโยซากิ ทาทายและเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเงินของคนนับลานทั่วโลก ดวยภูมิปญญา
ทางการเงินทีส่ วนทางกับความเชือ� เดิมๆ เขาไดรบั การยกยองวา เปนกูรทู างการเงินทีพ
่ ดู แบบตรงไปตรงมา
และอุทิศตนใหกับการใหความรูทางการเงินกับคนทั่วโลกอยางแทจริง
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