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พอรวยพูดเสมอวา “ธุรกิจและการลงทุน คือกีฬาที่เลนกันเปนทีม”
โรเบิรต คิโยซากิ

ผูเขียนหนังสือขายดีระดับโลก
 พอรวยสอนลูก และหนังสือในซีร่ีส พอรวยสอนลูก

“คนจำนวนมากฝากชีวิตการเงินของตัวเองไวกับตลาดหุน ทั้งๆ ที่พวกเขาแทบไมรูจักมันเลย 
ดังน้ัน ตลาดหุนจึงน�าจะเปนสถานท่ีหน่ึงในไมก่ีแหงของโลกน้ี ท่ีมีคนเขามาเก่ียวของกับมันมากมาย 
แตมีคนที่รูจักและเขาใจมันจริงๆ เพียงแคหยิบมือ”

แอนด้ี แทนเนอร
นักลงทุน นักพูด และนักเขียน

หนังสือในชุดที่ปรึกษาพอรวยทุกเลม ใหรายละเอียดเชิงลึกในการลงมือทำ
ตามแนวทางของพอรวย ซึ่งในปจจุบันมียอดจำหน�ายไปแลวทั่วโลกกวา 2 ลานเลม 

“แอนดี้ แทนเนอร เปนทั้งมืออาชีพและครูที่สอนผมในเรื�องการลงทุนในตราสารการเงิน
เขาเปนหนึ่งในสมาชิกที่แสนยอดเยี่ยมของทีมที่ปรึกษาพอรวย”    
                                                                                - โรเบิรต คิโยซากิ

หนังสือของแอนดี้ สอนพวกเราในเรื�องของระบบและกระแสเงินสด ตามแนวคิดของ
สามเหลี่ยม B-I ที่ผมเคยกลาวถึงไวในหนังสือ พอรวยสอนลงทุน อยาลืมหาอาน
หนังสือเลมอื�นๆ ในชุด พอรวยสอนลูก เพื�อเติมเต็มพลังในสามเหลี่ยม B-I ของคุณ

“สรางกระแสเงินสดจากตลาดหุน (Stock Market Cash Flow)” เปนหนังสือในชุดที่ปรึกษาพอรวย 
เลมแรก ท่ีวาดวยการลงทุนในตราสารทางการเงิน จะแนะนำเคล็ดลับ 4 ประการท่ีนักลงทุนมืออาชีพใชในการ 
ศึกษาวิเคราะหตลาดและสรางกระแเสเงินสดจากมัน ท้ังในชวงตลาดขาข้ึน ขาลง และตลาดผันผวน แทนท่ีจะ 
เอาเงินไปวางไวในตลาดหลักทรัพย แลวสวดภาวนาใหไดผลลัพธท่ีตองการ คุณสามารถเรียนรูและสรางกระแส 
เงินสดเอาไวใชจายในชีวิตประจำวัน และออกจากสนามแขงหนูไดดวยการลงทุนในตลาดหุน

สรางกระแสเงินสดจากตลาดหุน จะบอกถึง :
•  วิธีการอยางงายในการวัดความแข็งแกรงทางการเงินของทุกสิ่ง ไมวาจะเปนรัฐบาล บริษัท      
    แมกระทั่งฐานะทางการเงินของตัวคุณเอง
•  แสดงใหคุณเห็นถึงวิธีการวิเคราะหแนวโนม ซึ่งจะชวยใหคุณมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
•  สอนวิธีการสรางผลกำไรไมวาแนวโนมตลาดจะอยูในทิศทางใด
•  ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงจากการลงทุน และเรียนรูวาพวกมืออาชีพจัดการกับสิ่งเหลานี้อยางไร

Stock Market
Cash Flow
สรางกระแสเงินสด
จากตลาดหุน

ANDY TANNER
เรียบเรียงโดย

คำนิยมโดย

4 เสาหลักการลงทุน ที่จะชวยสรางความเติบโตและมั่งคั่ง
ใหกับพอรตของคุณในสภาวะตลาดยุคปจจุบัน

จักรพงษ เมษพันธุ และ ธนกร นำรับพร

ROBERT
T. KIYOSAKI

โดย

C
a
sh

 F
lo

w
จากตลาดหุน

265



เรียบเรียงจาก
Stock Market Cash Flow

โดย
Andy Tanner

เรียบเรียงโดย
จักรพงษ เมษพันธุ และ ธนกร นำรับพร

Stock Market
Cash Flow
สรางกระแสเงินสด
จากตลาดหุน



 • ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�านวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญ 

พิเศษ เปนตน กรณุาตดิตอสอบถามราคาพเิศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอด็ยูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222 โทรสาร 0-2739-8356-9

 • หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

สร้างกระแสเงนิสดจากการตลาดหุน้
เรียบเรียงจาก Stock Market Cash Flow 
โดย Andy Tanner
เรียบเรียงโดย จักรพงษ เมษพันธุ และ ธนกร น�ารับพร 

First Thai Edition : October 2015

ราคา 265 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
ฉบับภาษาอังกฤษ © พ.ศ. 2556 โดย แอนดี้ แทนเนอร
ฉบับแปลภาษาไทย © พ.ศ. 2558 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
หนังสือเลมนี้จัดพิมพภายใตขอตกลงกับ บริษัท ริชแดด โอเปอรเรตติง คอมเพนี จ�ากัด
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูป    แบบ ใดๆ 
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผย แพรในสื่อทุก ประเภท หรือเพื่อ วัตถุประสงคใดๆ  
นอกจากจะไดรับอนุญาต

Copyright © 2013 by Andy Tanner.
This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC. 

Thai translation © 2015 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
This edition published by arrangement with Rich Dad Operating Company, LLC.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise 
without the prior  permission in writing of the publisher or as expressly permitted by law, or under terms 
agreed with the appropriate copyright clearance organization. You must not circulate this book in any 
other binding or cover and you must impose this same condition on any acquirer.

4  1 0 - 4 7 6 - 3 8 4

0 6 5 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6

ข้อมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 
แทนเนอร, แอนดี้.

 สรางกระแสเงนิสดจากการตลาดหุน. -- กรุงเทพฯ : ซี เอ็ด ย ูเค ชั่น, 2558.
 384 หนา.  (ที่ปรึกษาพอรวย).

1. การลงทุน.  
I. จักรพงษ เมษพันธุ, I I. ธนกร น�ารับพร, I I I. ชื่อเรื่อง.  

 332.06
ISBN : 978-616-08-2429-8

จัดพิมพ และ จัดจ�าหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จ�ากัด 
เลขที่ 23/71-72 หมู 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท 0-2451-3010  นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2557



ค�ำนิยม 3

ค�ำนิยม
 โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ 

คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่า การลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยง พวกเขาจึงเลือก

ฝากเงินของตัวเองไว้กับเหล่ามืออาชีพ และหวังเอาว่าพวกมืออาชีพเหล่านั้น

จะช่วยดูแลเงินให้พวกเขาได้

หารู้ไม่ว่า สิ่งที่พวกเขาเลือกท�านั้นเสี่ยงกว่าเยอะมาก และยิ่งในโลก 

การเงินปัจจุบัน เราเรียกการท�าแบบนั้นว่าเป็นการ “ฆ่าตัวตาย” ชัดๆ 

ในระหว่างปี 1987 – 2006 การลงทุนลดความเสี่ยงลงไปมาก เมื่อ

ตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหา อลัน กรีนสแปน ผู้ว่าการ

ธนาคารกลางหรือเฟด เลือกที่จะอุ้มและยื่นมือเข้าช่วยเหลือเหล่านักเก็งก�าไร 

มันจึงไม่เกินเลยที่จะกล่าวได้ว่า รัฐก�าลังอุ้มนักลงทุนหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ 

เหมือนเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพวกเขาเลยว่า ไม่ว่าอย่างไร พวกเขาก็

จะร�า่รวยได้อย่างแน่นอน

ในเดือนตุลาคม ปี 2007 ตลาดหุ้นท�าสถิติสูงสุดตลอดกาลเมื่อขึ้นไป

แตะระดับ 14,000 จุด และตกลงมาอย่างหนักหลังจากนั้นอีกไม่นาน แถม

ยังลากเศรษฐกิจทั่วโลกตกต�่าตามไปด้วย แบร์เติร์นส์และเลห์แมนบราเทอร์ส 

ซึ่งถือเป็นเสาหลักของตลาดการเงิน ประสบปัญหาอย่างหนักถึงขั้นต้องปิด

กิจการ เมอร์ริลล์ลินซ์หนึ่งในบริษัทโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ที่คนหลายล้านคนให้

ความไว้วางใจดูแลเงิน เจ็บตัวถึงขั้นล้มละลาย



4 สร้ำงกระแสเงินสดจำกตลำดหุ้น

ในปี 2008 ผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ เบน เบอร์นันเก้ เริ่มต้นแก้

ปัญหาด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนแทบจะกลายเป็นศูนย์ ด้วยหวังว่าจะ

หยุดยั้งเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่นี้ ซึ่งวิธีการที่เขาใช้แก้ปัญหาก็หนีไม่พ้นการ

พิมพ์เงินนั่นเอง

คุณควรเชื่อใครกันแน่
ผมยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เมื่อเห็นคนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อและ

ฝากทั้งเงิน, ความหวัง และความฝันของตัวเองไว้กับคนท่ีท�าให้เศรษฐกิจ 

พงัพนิาศ ท�าไมพวกเขาถงึท�าอย่างนัน้ ท�าไมพวกเขาจึงยงัเชื่อใจคนซึง่จ่ายเงนิ

โบนัสให้กับตัวเองหลายล้านเหรียญ (แทนที่จะโดนไล่ออก)

สดุท้ายแล้ว กลายเป็นพวก มอือาชพี เหล่านี้ได้รบัผลตอบแทนมากกว่า

คุณหรือผมเสียอีก ค�าโฆษณาที่พวกเขาพูดว่า พวกเขาดูแลเงินของคุณได้ดี 

กว่าตัวคุณเอง แท้จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องลวงตาทั้งสิ้น

และน่ันคือสาเหตุที่ผมรู ้สึกตื่นเต้นและยินดีกับหนังสือเล่มนี้ของ 

แอนดี้ แทนเนอร์ เพราะมันออกมาในเวลาที่เหมาะเจาะอย่างยิ่ง ส�าหรับใคร

ก็ตามที่ก�าลังคิดหาหนทางควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง ผมบอกได้

เลยว่า หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณมาก

เกมกระแสเงินสด
ในปี 1996 คิมภรรยาของผมและผม ได้พัฒนาเกมการเงินขึ้นมาเกม

หนึ่งชื่อว่า เกมกระแสเงินสด 101 (CASHFLOW101) ซึ่งผมเรียกมันกันเอง

ว่า “เกมการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน” ซึ่ง วอร์เรน บัฟเฟตต์ คือบุคคลที่ 

ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักและให้การยอมรับมากที่สุดในฐานะนักลงทุนแนวนี้
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เราสร้างเกมเกมนี้ขึ้นมาส�าหรับให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลที่เริ่ม

ตระหนกัได้ว่า พวกเขาควรควบคมุเงนิของตวัเอง แทนทีจ่ะฝากมนัไว้กบัคนอ่ืน

ไม่กี่ปีหลังจากนั้น เราได้พัฒนา เกมกระแสเงินสด 202 (CASHFLOW 

202) ซึ่งเน้นไปที่การฝึกฝนทักษะการลงทุน “เชิงเทคนิค” เป็นการลงทุนที่ 

ท�าก�าไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง และหนึ่งในนักลงทุนเชิงเทคนิคที่

มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลก ก็อย่างเช่น จอร์จ โซรอส เป็นต้น

นักลงทุนบางคนเป็นนักลงทุนแนวพื้นฐานเพียงอย่างเดียว พวกเขา

วิเคราะห์งบการเงินของกิจการ และมักจะซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนในระยะยาว 

บนความเชื่อมั่นว่าอนาคตของธุรกิจนั้นจะไปได้สวย ในขณะที่นักลงทุนบาง

คนเป็นนักลงทุนแนวเทคนิค นักลงทุนกลุ่มนี้ไม่สนใจจุดอ่อนหรือจุดแข็งของ

กจิการ พวกเขาสนใจแต่เรื่องของความรูส้กึหรอือารมณ์ของตลาด พวกเขาเชื่อ

กนัว่า แม้บรษิทัแอปเปิลจะมพีืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง มผีลติภณัฑ์ทีย่อดเยีย่มเป็นที่

ต้องการของตลาด มีเงินสดในมือกว่าพันล้านเหรียญ และเป็นหุ้นที่ใครๆ ต่าง

ก็พากันหลงรัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาของหุ้นแอปเปิลก็มีสิทธิ์ทิ้งดิ่งได้เหมือนกัน 

และนั่นอาจส่งผลให้นักลงทุนแนวพื้นฐานที่ซื้อหุ้นแอปเปิลต้องขาดทุนได้ ทั้งๆ 

ที่ตัวมันเองเป็นหุ้นที่ดีแสนดี 

นกัลงทนุผูช้าญฉลาดจะลงทนุทัง้บนปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางเทคนคิ 

และนั่นคือเหตุผลที่หนังสือของแอนดี้เล่มนี้เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยม เพราะมัน

พดูถงึทัง้ในเรื่องของการลงทนุด้วยปัจจยัพืน้ฐานและทางเทคนคิไปพร้อมๆ กนั 

มองท้ังสองมมุ ก่อนทีเ่ราจะตดัสนิใจลงทนุในหุ้นแต่ละตัว ผมรูแ้ละม่ันใจเรื่องนีดี้ 

เพราะแอนดีค้อืครคูนหนึง่ทีค่อยแนะน�าการลงทนุในตราสารทางการเงนิให้กบัผม

ไม่เพียงแต่เป็นนักลงทุนชั้นเยี่ยม แอนดี้ยังเป็นครูชั้นยอดอีกด้วย ผม

กล้าพูดได้เลยว่า ผมได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้พบและพูดคุยกับแอนดี้
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อะไรกันแน่ท่ีเสี่ยง
คนนับล้านที่ไม่รู้เรื่องการลงทุน พากันส่งมอบเงินที่หามาด้วยน�้าพัก 

น�้าแรงของพวกเขาให้กับ “ผู้เช่ียวชาญ” ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนแบบเดิมๆ 

นั่นคือ “ซื้อ ถือไว้ และสวดภาวนา” ผมได้แต่หวังว่าพวกเขาจะโชคดี โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแบบในปัจจุบัน ช่วงเวลาท่ีโลกการเงินเต็มไปด้วย

ความผันผวน ไม่แน่นอน และมีเงินวิ่งสะพัดไปทั่ว ส�าหรับผม การส่งมอบเงิน

ของเราให้คนที่ไม่รู้จัก นั่นแหละคือความเสี่ยงที่แท้จริง

แอนดีเ้คยบอกผมว่า “ความเสีย่งคอืการขาดความสามารถในการควบคมุ” 

และหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยแนะน�าให้คณุและผมเพิม่ความสามารถในการควบคมุ

การลงทุนของตัวเองในตลาดหุ้น ที่ส�าหรับคนส่วนใหญ่แล้วเหมือนจะไม่มีใคร

สามารถควบคุมมันได้ มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้จักลดความเสี่ยงและเพิ่ม

ความสามารถในการควบคุมเงินตัวเอง และนั่นคือความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ที่

หนังสือเล่มนี้จะมอบให้กับคุณ

ข่าวดีที่สุด
เคยมีค�าโบราณกล่าวไว้ว่า “กระทิงว่ิงขึ้นทำงบันได ในขณะที่หมีน้ัน

กระโดดออกทำงหน้ำต่ำง”

ซึ่งหมายความได้ว่า ตลาดกระทิงนั้นจะค่อยๆ พุ่งทะยานขึ้น ส่วนตลาด

หมีนั้นตกลงรวดเร็วอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

แต่ทั้งหมดน้ีก็เป็นข่าวดีส�าหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญทั้งการลงทุนใน 

เชงิปัจจยัพืน้ฐานและในเชงิเทคนคิ เพราะคณุจะสามารถท�าเงนิได้ทัง้ในตลาด

ขาขึ้นและขาลงนั่นเอง
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และข่าวดีสุดๆ ส�าหรับพวกเราทุกคนก็คือ ถ้าคุณเตรียมตัวรับมือกับ

สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง และเต็มเปี่ยมไป

ด้วยประสบการณ์ วิกฤติตลาดหุ้นในครั้งต่อไป คุณ อาจ ก�าลังท�าเงินอย่าง

สนุกสนานในตลาดหมี ในขณะที่คนส่วนใหญ่ได้แต่คอยเฝ้าสวดภาวนาเพื่อให้ 

ตลาดกระทิงหวนกลับมา

เริม่ต้นง่ายๆ ด้วยการอ่านหนงัสอืเล่มนี ้และควบคมุอนาคตทางการเงนิ

ไว้ ในมือของคุณให้จงได้

ขอให้ทุกท่ำนโชคดี

โรเบิร์ต คิโยซากิ
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กิตติกรรมประกำศ

ไม่มีใครในโลกค้นพบสิ่งต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ในชีวิตได้ด้วย 
ตัวเองเพยีงล�าพงั สิง่ทีผ่มได้เรยีนรูแ้ละแบ่งปันในหนงัสอืเล่มนี ้มาจากสิง่ทีผ่ม
ได้เรียนรู้จากครู พี่เลี้ยง และหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายต่อหลายท่าน ทั้งหมดคือ
บคุคลทีล้่อมรอบตวัผม และสอนบทเรยีนทีจ่�าเป็นกบัชวีติของผมมาโดยตลอด

หลายคนคือคนที่ผมได้พบและได้เรียนรู้จากเขาโดยตรง ในขณะที่บาง
คนคือคนที่ผมชื่นชมและเรียนรู้จากเขาอยู่ห่างๆ 

ขอบคณุ เบรต็ต์ อเีลยีสนั และ โนอาห์ เดวดิสนั ส�าหรบัค�าสอนในเรื่อง
ตราสารการเงินตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ขอบคุณ โรเบิร์ต และ คิม คิโยซากิ และทีมที่ปรึกษาพ่อรวย ที่ช่วย
สอนเรื่องของบริบทในการเรียนรู้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมทีมกับ
พวกท่านทุกคน

ขอบคุณ ไมค์ เดนิสัน และ อัลเฟรด ควินน์ ส�าหรับความช่วยเหลือจน
เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไมค์และอัลเฟรดช่วยผมเรียบเรียง และท�าให้สิ่งที่ผม
อยากจะพูด กลายเป็นตัวหนังสือที่ตรงกับใจ

ขอบคุณ โมนา แกมเบตต้า ส�าหรับพรสวรรค์และความเชี่ยวชาญใน
การจัดท�าหนังสือ ช่วยให้สิ่งที่ท้าทายอย่างงานเขียน กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
ส�าหรับผม โมนาคุณท�าได้จริงๆ 

ขอบคุณ ซินดี้ เกดเดส และ เจนนิเฟอร์ คอสแตนซ่า ส�าหรับการช่วย
ตรวจและพิสูจน์อักษร
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

ถ้าใครเป็นแฟนหนังสือที่ติดตามงานของ โรเบิร์ต คิโยซากิ และทีม 

ที่ปรึกษาพ่อรวยมาโดยตลอด จะพบความจริงข้อหนึ่งที่ว่า โรเบิร์ตเป็นคนที่ไม่

ค่อยพิสมัยการลงทุนในตราสารการเงิน โดยเฉพาะการซื้อหุ้นลงทุนมาตั้งแต่ 

ไหนแต่ไรแล้ว ด้วยเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งนั่นคือ การขาดอ�านาจในการ

ควบคุม

ซ่ึงโรเบิร์ตเคยกล่าวไว้ ในหนังสือเล่มก่อนๆ ของเขาอยู่เสมอว่า การ 

ขาดอ�านาจในการควบคมุสิง่ทีค่ณุก�าลงัลงทนุนัน้คอื ความเสีย่ง (Risk = Out of 

Control) และนั่นคือสาเหตุที่ท�าให้ “สร้ำงกระแสเงินสดจำกตลำดหุ้น (Stock 

Market Cash Flow)” ของ แอนดี้ แทนเนอร์ เล่มนี้มีความน่าสนใจ

เพราะแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ ตอบค�าถามในส่ิงที่โรเบิร์ตพูดถึงหุ้น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างชะงัด ด้วยองค์ความรู้ 4 เสาหลักการลงทุน ที่

เริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและเชิงเทคนิค (2 เสา

หลักแรก) ไปจนถึงแผนการลงทนุเพื่อสรา้งกระแสเงนิสดจากหุน้และแผนการ

จัดการความเสี่ยง (2 เสาหลักหลัง) เมื่อคุณผู้อ่านอ่านครบทั้ง 4 องค์ประกอบ 

คุณก็จะได้เห็นภาพใหญ่ของวิธีการสร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น (แบบ 

ความเสี่ยงต�่า) ได้ตามชื่อหนังสือที่แอนดี้ตั้งเอาไว้
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สิ่งหนึ่งที่ทีมเรียบเรียงชอบมากในหนังสือเล่มนี้ก็คือ การพยายามสื่อ

ความหมายของเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ใช้การเปรยีบเทยีบกบัเรื่องราว

ใกล้ตัวจนเห็นภาพ และเข้าใจง่าย

ส�าหรับท่านที่สนใจการลงทุนในหุ้น ผมแนะน�าว่า นี่คือหนังสือเล่มหนึ่ง

ที่เหมาะส�าหรับผู้เริ่มต้น ชนิดที่ท�าให้เห็นภาพรวมการลงทุนได้เป็นอย่างดี

และเมื่ออ่านจนจบ ผมรบัประกนัว่า มมุมองการลงทุนของคุณจะเปลีย่น

ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดที่ว่า เราสามารถท�าก�าไรจากหุ้น ได้ทั้งตลาด 

ขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์

ขอให้ทุกท่ำนสนุกกับกำรอ่ำนและกำรลงทุนครับ

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ธนกร น�ารับพร
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บทน�ำ

เมื่อหลายปีก่อนผมได้อ่านหนังสือ พ่อรวยสอนลูก ซึ่งแต่งโดย โรเบิร์ต 

คโิยซาก ิและนัน่คอืจดุเริม่ต้นทีท่�าให้ผมได้พบกบัครแูละโค้ชทีผ่มก�าลงัมองหา

ผมไม่ใช่คนที่ท�างานในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งๆ ที่มันเป็นสถานที่ที่ 

ยอดเยี่ยม ผมไม่ต้องการไปอยู่ที่นั่น ผมไม่ได้ต้องการท�างานในนั้น ผมชอบ 

ไลฟ์สไตล์แบบโรเบิร์ต ผมไม่ชอบท�างานเป็นลูกจ้างใคร

ผมไม่ใช่ผูท้รงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยั ผมเป็นอดตีนกักฬีาบาสเกตบอล

ที่ได้รับทุนการศึกษา และได้อยู่ในทีมเพราะมีรูปร่างสูงใหญ่ ไม่ใช่เพราะเป็น

นักกีฬาที่แสนเก่งกาจ แต่ผมก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายในช่วงที่เป็นนักกีฬา ผม

เก่งในการดดูซบัความรู้จากคนทีเ่ก่งกว่า ผมรกัการฝึกซ้อม ชอบเรยีนรูด้้วยการ

ลงมือท�าจริง และที่ส�าคัญที่สุด ผมชอบเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ชนะ ผมเข้าเรียนอยู่

บ้าง แต่ก็ไม่มากพอที่จะท�าให้เรียนจบได้รับปริญญา 

หลังออกจากมหาวิทยาลัย ผมได้รู้ความจริงที่น่าเศร้าว่า ไม่มีงานหรือ

ต�าแหน่งผู้เล่นใน NBA (ลีกบาสเกตบอลอาชีพ – ผู้เรียบเรียง) ส�าหรับอดีต

นักกีฬามหาวิทยาลัยที่หัวเข่าไม่ดี และเกลียดงานประจ�า

คล้ายๆ กันกับคนทั่วไป ผมถูกสอนมาตลอดทั้งชีวิตว่า ให้ตั้งใจเรียน 

ท�าคะแนนให้ได้ดีๆ จะได้มีงานเงินเดือนสูงๆ ท�า โชคดีที่ผมเรียนไม่เก่ง สอบ 

ท�าคะแนนได้ไม่ดี ไม่งั้นทุกวันนี้ผมก็คงมีงานดีๆ เงินเดือนสูงท�าไปแล้ว 
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ยิ่งเติบโตขึ้น ผมก็ยิ่งมีปัญหากับการใช้ชีวิตในแบบท่ีคนอ่ืนคาดหวัง 

จนกระทั่งปัจจุบัน วันที่เศรษฐกิจล่มสลาย และงาน “ดีๆ” ที่หลายคนฝันไว้พา

กันระเหิดหายไปในอากาศ คนที่ใช้ชีวิตตามค�าบอกของคนอื่น ต่างก็ยังคงรอ

คอยค�าแนะน�าจากคนอื่น ว่าพวกเขาจะต้องท�าอะไรต่อไปอยู่นั่นแหละ ที่ตลก

ก็คือ ถึงวินาทีนี้การเป็นคนเรียนไม่เก่งของผมกลับกลายเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง

ตั้งแต่อดีต ผมไม่เคยให้คุณค่ากับสิ่งที่คนอื่นบอกว่าผมควรท�าหรือควร

เป็น ผมไม่เคยอยากได้เกรดสูงๆ ผมตั้งใจเรียนเฉพาะวิชาที่ผมสนใจเท่าน้ัน 

ผมไม่ได้ ให้คุณค่ากับการเข้าเรียนมากนัก หากพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สนุก

และน่าสนใจมากกว่า ผมไม่ได้สนใจสาขาวิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน�าว่ามัน

เหมาะและคู่ควรกับผม 

หลังจากเรียนจบจากโรงเรียน ผมเริ่มต้นชีวิตคู่ มีครอบครัวเล็กๆ ที่

แสนอบอุ่น ผมไม่เคยให้ความส�าคัญกับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่คอยแต่จะเก็บ

ค่าการตลาดและค่าธรรมเนียมจากผมเวลาบอกทริกลงทุนในหุ้น หรือไม่ก็ให้

ค�าแนะทางการเงินที่มีอยู่ค�าแนะน�าเดียว แต่ใช้มันครอบจักรวาล ผมไม่เช่ือ

ในแผนการเงินที่ถูกออกแบบและวางแผนโดยความรู้ของคนอื่น

จะว่าไปผมเองก็ไม่รูว่้าทีถ่กูต้องมนัต้องท�าอย่างไร เพราะผมไม่มพ่ีอรวย 

คอยให้ค�าปรึกษา ไม่มีพี่เลี้ยงหรือครูคอยให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง จนกระทั่งได้

อ่านหนังสือของโรเบิร์ต ผมจึงเริ่มคิดออกว่าจะต้องท�าอย่างไร ผมเห็นภาพ

อุตสาหกรรมการเงินในภาพรวม ผมได้รับการแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้อง และ

คุณรู้อะไรมั้ย ผมสามารถสร้างความร�า่รวยได้จากความรู้เหล่านั้น ใช่ครับ ผม

เจอทีมของผมแล้ว

ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต ต้องบอกเลยว่ามันแทบไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่

วนันีผ้มจะกลายมาเป็นคนสอนและให้ความรูก้บัผูค้น แต่กอ็ย่างท่ีเห็น ทุกวันนี้

ผมเป็นที่ปรึกษาของโรเบิร์ตในด้านการลงทุนตราสารการเงิน ผมมาถึงจุดนี้ได้
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เพราะผมไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ และขณะเดียวกันก็ไม่เคยหยุดที่จะสอนด้วย 

ผมทนไม่ได้เวลาเห็นผู้คนได้รับค�าแนะน�าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่รู้ว่าตัวเองมีทาง

เลือกอีกมากมาย

พื้นฐานคือหัวใจส�าคัญ
ผมได้รบัทนุนกักฬีาบาสเกตบอล เพราะผมเป็นคนตวัใหญ่ มหีน้าทีค่อย

ชน คอยขวางคู่แข่ง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผมได้เป็นนักกีฬาเพราะสรีระ

ของผมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะผมมีพ้ืนฐานการเล่นบาสเกตบอลที่ดี 

โค้ชของพวกเราไม่เคยยอมให้พวกเราขี้เกียจ เราซ้อมหนัก ฝึกหนัก วิ่งไปทั่ว

สนาม เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีพละก�าลังเล่นได้ถึงช่วงต่อเวลา ไม่ว่าคุณจะเป็น

ผู้เล่นทั่วไปหรือซูเปอร์สตาร์ ไม่มีข้อยกเว้นส�าหรับการฝึกซ้อม ไม่มีสิทธิพิเศษ 

เราฝึกหนกั เพราะเรารูว่้าคูแ่ขง่ของเราเป็นใคร แขง็แกร่งแค่ไหน เมื่อถงึเวลา

ฝึกซ้อม เราจึงต้องจริงจังเหมือนแข่งจริง

ในเรื่องการเงิน ผมก็ฝึกซ้อมหนักไม่แพ้กัน ผมไม่เคยหยุดเรียนรู้ 

กระตอืรอืร้น สนใจ และเข้าไปมส่ีวนร่วมในส่ิงท่ีเรยีนรูเ้สมอ ผมไม่เคยเรยีกตัว

เองว่าผู้เชี่ยวชาญ และไม่เคยคิดด้วย ผมชอบที่จะเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา 

เพราะผู้เชีย่วชาญมกัท�าตวัเก่งและรู้ไปเสยีทกุเรื่อง และเมื่อคณุรูท้กุเรื่อง คณุ

ก็จะเริ่มหยุดเรียนรู้ ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีส�าหรับการเป็นนักลงทุน

ผมตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องของคุณ ผมเขียนมันขึ้นมาบนสมมติฐานที่ว่า คุณคงคุ้นเคยกับ

หนังสือ พ่อรวยสอนลูก และ พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้ำน เป็นอย่างดี จึง

หยบิหนงัสอืเล่มนีม้าอ่าน เช่นเดยีวกนักบัหนงัสอืเล่มอื่นๆ ในชดุทีป่รกึษาพ่อรวย 

วตัถปุระสงค์ของการมหีนงัสือเล่มนี ้กเ็พื่อยกระดบัความรูท้างการเงนิของคณุ 
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ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทพ่อรวยที่มุ่งมั่นจะยกระดับความเป็นอยู ่

ของผู้คนด้วยหลักการทางการเงิน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มันจะสร้างแรง

บันดาลใจให้กับคุณ ในการที่จะศึกษาและหาความรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆ เหมือน

อย่างที่หนังสือของโรเบิร์ตเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจของผม

เริ่มต้นที่พื้นฐาน
ผมเป็นคนให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ ในสิ่งที่เรียกว่า พื้นฐาน เวลาที่

ผมต้องการจะเรยีนรูอ้ะไรสกัอย่างทีย่ากๆ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ ภมูศิาสตร์การเมอืง หรอืเศรษฐศาสตร์เชงิสงัคม สิง่แรกทีผ่มจะ

มองหา, เรยีนรู ้และท�าความเข้าใจกค็อืพืน้ฐาน ภรรยาของผมเคยพดูกบัผมว่า 

ผมนั้นเกิดมาเพื่อเป็นครูโดยแท้ ลูกผมบอกว่า ผมเก่งในการพูดล้อเลียน และ

พูดให้ทุกอย่างดูเป็นเรื่องสนุกได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผมชอบที่จะหาวิธี

สื่อสารเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายอยู่เสมอ

ในหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกัน ผมน�าเสนอเรื่องราวโดยแบ่งเป็นสี่เสาหลัก

การลงทุน ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าหรับของการลงทุนในตราสารการเงิน ที่หากคุณ

ท�าความเข้าใจและเข้าถึงมันได้เป็นอย่างดี คุณจะพบว่าไม่มีการลงทุนใดเกิน

ไปจากขอบเขตของสี่เสาหลักนี้ไปได้ และผมได้น�าเสนอมันในรูปแบบที่ง่าย

ส�าหรับคุณเรียบร้อยแล้ว

เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ ผมก็จะค่อยๆ ขยายความในแต่ละเสาหลัก เริ่มต้น

จากการท�าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเก็งก�าไรกับการสร้างกระแส

เงนิสด เพื่อเข้าใจงบการเงนิ อ่านกราฟหุน้ และเรยีนรูวิ้ธกีารชอร์ตหุน้ ทัง้หมด

เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผล และไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้และเข้าใจ
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เรียนรู้และเติบโต
ผมชอบท�าเรื่องต่างๆ ให้เป็นเรื่องง่าย โดยจะค่อยๆ อธิบายหลักการที่

คณุจ�าเป็นต้องรูก่้อนเป็นอนัดบัแรก เมื่อคดิว่าคณุน่าจะเข้าใจหลกัการดงักล่าว 

แล้ว ผมก็จะเริ่มแสดงให้เห็นถึงวิธีการน�าหลักการไปประยุกต์ใช้กับการลงทุน

ของคุณ จงให้ความส�าคัญกับภาพกราฟิกรากฐานการลงทุน ซ่ึงเป็นภาพที่

ผมใช้สรุปหลักการส�าคัญไว้ทุกบทในหนังสือเล่มนี้ ศึกษาให้เข้าใจ ปฏิบัติตาม 

อย่างเคร่งครัด แล้วความรู้ทางการเงินของคุณจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามล�าดับ

รากฐานการลงทุน

ภาพกราฟิกรากฐานการลงทุน คือ 
การสรุปแนวคิดหลัก 
ที่คุณควรรู้และเข้าใจ 

ในหนังสือเล่มนี้

ยิง่คณุเรยีนรูค้�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัหุน้เพิม่มากขึน้เท่าไหร่ คณุกจ็ะสามารถ

พูดคุยภาษาเดียวกับคนในตลาดหุ้นได้มากเท่านั้น จงอย่ากลัวค�าศัพท์เหล่านั้น 

เผชิญหน้ากับมัน เพราะมันเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของคุณ ดังนั้น จงอย่าหนี 

แต่ให้ตัง้ใจเรยีนรูม้นั เพื่อให้ทกุอย่างง่ายขึน้ ผมพยายามทีจ่ะใช้ภาษาทีง่่ายต่อ

การเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจมีบางค�าที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เพราะยากที่จะหาค�าอื่นมาใช้แทน แต่เชื่อเถอะว่า หากคุณพยายามกับ

มัน มันจะพาคุณไปสู่ข้อมูลส�าคัญๆ ต่อการลงทุนของคุณได้อีกมากมาย
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อีกเรื่องที่ส�าคัญอย่างมาก และมีผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล นั่น

คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือท�า จงอย่าท�าเพียงอ่านหนังสือเล่มนี้ และศึกษา

แค่หลักการที่มีให้ แต่จงเตรียมพร้อม และกล้าที่จะท�าให้มือของคุณเปื้อนจาก

การลงมือท�าบ้าง ผมไม่ได้หมายความว่า คุณต้องโยนเงินของคุณเข้าไปใน

ตลาดหุ้นในทันที โดยที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะนั่นอาจท�าให้คุณต้องเสีย

เลือด (เงิน) จากการลงทุนได้ ผมเพียงแค่อยากจะบอกคุณว่า ศึกษาให้เข้าใจ 

และลองฝึกฝนบนตลาดจ�าลองจนมั่นใจว่าพร้อมที่จะลงทุน

คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของนักลงทุนที่ขาดทุนอย่างหนักจากการซื้อ

ขายครั้งแรกๆ จ�าไว้เลยว่าการเอาเงินที่ขาดทุนไปกลับคืนมาได้นั้น ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายๆ เลย แต่การขาดทุนเล็กๆ นั้นก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน เพราะมันท�าให้

เราได้เรียนรู้อะไรจากมันมากมาย และนั่นคือเหตุผลที่ผมแนะน�าให้คุณเริ่มต้น

ลงทุนซื้อขายในตลาดจ�าลองก่อน เพราะมันเป็นการฝึกฝนลงทุนบนตลาดจริง 

บัญชีจริง หุ้นจริง เพียงแต่ใช้เงินกระดาษ แทนที่จะใช้เงินจริงๆ 

ตอนทีอ่ยู่ในตลาดจ�าลอง คณุสามารถท�าผดิพลาดได้ น่ันถือว่าเป็นเร่ือง

ที่ดี เพราะไม่เคยมีนักลงทุนคนไหนหรอกที่ลงทุนแล้วได้ก�าไรทุกครั้ง การผิด

พลาดช่วยให้คุณได้เรียนรู้ ปรับปรุงทักษะ และภูมิปัญญา ดังนั้น จงเรียนรู้ที่

จะบริหารจัดการความล้มเหลว สนุกไปกับมัน และกล้าที่จะทดลอง เพราะทุก

อย่างมีผลต่อกระดาษ ไม่ใช่เงินจริง

สิ่งหนึ่งที่หายไปจากระบบการศึกษาแบบดั่งเดิมก็คือ การเปิดโอกาสให้

เด็กท�าผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน ซึ่งนั่นคือธรรมชาติท่ีถูกต้องของการเรียน

รู้ การท�าผิดพลาดเป็นเรื่องที่รับได้ ตอนผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ผมเป็น

คนที่กลัวความผิดพลาดอย่างมาก เพราะหากผมเรียนได้เกรดซี ผมก็จะอดได้

ทุนการศึกษา แถมยังถูกเตะออกจากทีมบาสเกตบอล และถ้าเรียนห่วยมาก ก็

อาจถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียน มันเป็นการเดิมพันที่สูง และทั้งหมดขึ้นอยู่กับ

เกรดเพียงอย่างเดียว
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ถ้ามีการยกเลิกระบบลงโทษเวลาที่นักเรียนท�าผิดพลาดออกไป ความ

กังวลที่รบกวนจิตใจของผู้เรียนก็จะหมดไป ลองนึกภาพเด็กสักคนที่ก�าลังฝึก

เดิน เวลาที่พวกเขาเดินแล้วหกล้ม พวกเขาจะยิ้ม แล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามใหม่

ครัง้แล้วครัง้เล่า คงจะดถ้ีาการศกึษาในโรงเรยีนเป็นแบบเดยีวกนั คงจะดหีาก

โรงเรียนคอยส่งเสริมให้เราพยายามใหม่ทุกครั้งที่เราท�าผิดพลาด 

ส�าหรับท่านที่สนใจอยากฝึกฝนเรียนรู้เร่ืองราวทางการเงินในโลกแห่ง

ความเป็นจริง ผมแนะน�าให้คุณลองเล่น เกมกระแสเงินสด 101 และ 202 

บอร์ดเกมที่จ�าลองสถานการณ์ทางการเงินและการลงทุนในชีวิตจริง ออกแบบ

โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ บอร์ดเกมนี้จะช่วยฝึกฝนวิธีการวิเคราะห์และการ 

ตัดสินใจของคุณให้เฉียบคมขึ้นทุกครั้งที่คุณเล่นมัน ลองดู แล้วคุณจะรู้ว่าผม

พูดจริง

ถึงเวลาที่คุณต้องเลิกใช้ชีวิตแบบนักเรียนที่รอคอยความรู้ แล้วเริ่มต้น

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นนักเรียนทางการเงินผู้กระตือรือร้นกันแล้ว 

ครับ 



บทที่ 1 เริ่มต้นสู่การเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการเป็นนักเรียนที่ด ี23

บทที่ 1

เริ่มต้นสู่การเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ 
ด้วยการเป็นนักเรียนที่ดี

เ มื่อคุณได้ยินค�ำว่ำ “นักเรียน” “กำรเรียนรู้” หรือ “โรงเรียน” คุณอำจ
ย้อนนึกกลับไปถึงค�ำที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน อย่ำงเช่น ค�ำว่ำ “ห้องเรียน” 

“กำรบ้ำน” และ “กำรจดบันทึกค�ำบรรยำย” ในขณะที่บำงคนอำจนึกไปถึง
ประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงออกไปจำกห้องเรียนแบบเดิมๆ ส�ำหรับตัวผมเอง 
ไม่มีอะไรท�ำให้ผมตื่นเต้นได้มำกเท่ำ กำรปิ๊งไอเดียบนควำมรู้ ใหม่ๆ และเห็น
ว่ำมันเป็นสิ่งที่ท�ำได้จริง ผมว่ำควำมรู้สึกมันไม่ต่ำงจำกกำรกระโดดขึ้นเลย์อัพ 
ลูกบำสครั้งแรกๆ เลย

ในกำรฝึกซ้อมเลย์อัพนั้น เรำต้องท�ำมันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำนับคร้ังไม่ถ้วน 
ใช้เวลำหลำยช่ัวโมงจดจ่ออยูก่บัสเตปตัง้แต่กระโดดขึน้จนถงึปล่อยบอล ควำม
รู้สึกเวลำได้เห็นลูกลอดตำข่ำยลงมำ มันช่ำงเป็นควำมรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเสีย 
จริงๆ และเมื่อเรำฝึกฝนจนเชี่ยวชำญ ควำมรู้สึกกังวลในท่วงท่ำตำ่งๆ ก็หำยไป 
กำรวิง่ไปเลย์อพัท�ำคะแนนแทบไม่ต่ำงอะไรกบักำรวิง่ธรรมดำในชวีติประจ�ำวนั

กำรลงทุนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน มันไม่ใช่อะไรที่ยำกเกินกว่ำที ่
เรำจะท�ำได้เลยแม้แต่น้อย

ถ้ำคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบควำมรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนำนไปกับกำร 
ค้นหำ ผมม่ันใจว่ำกำรศึกษำกำรลงทุนช่วยให้คุณรู้สึกเช่นนั้นได้ หนังสือเล่ม



24 สร้างกระแสเงินสดจากตลาดหุ้น

นี้จะพูดถึงส่ิงท่ีแตกต่ำงจำกสิ่งที่คุณเคยได้ฟังจำกกูรูกำรลงทุนในวอลล์สตรีต 

และแตกต่ำงไปจำกสิ่งที่หลำยคนบอกคุณทำงรำยกำรโทรทัศน์ ยังไงน่ะเหรอ 

ง่ำยๆ เลยนะ สิ่งที่พวกเขำสอนและบอกคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณเดินไป

ในทำงที่เขำอยำกให้พวกคุณเดินไป ไม่ใช่ที่ที่คุณต้องกำร ตรงกันข้ำมกับผม 

ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของคุณ ที่จะพำคุณไปสู่จุดหมำยทำงกำรเงินที่คุณต้องกำร 

เพรำะผมจะไม่สอนคุณวำ่ควรไปที่ไหน (หรือควรซื้อที่เทำ่ไหร่) แต่ผมจะสอน

คุณว่ำ จะไปในที่ที่คุณต้องกำรหรือฝันไว้ได้อยำ่งไร

เราจะเป็นนักเรียนท่ีดีไปด้วยกัน
ผมอยำกบอกให้คณุรูว่้ำ ผมเองกเ็ป็นนกัเรยีนเหมอืนกนักบัคณุ ผมหวิโหย

ควำมรูท่ี้เป็นประโยชน์ ผมชอบใช้เวลำกบัครหูรอืพีเ่ลีย้งของผม เพรำะผมรูด้ว่ีำ

ตวัเองมเีรื่องทีต้่องเรยีนรูอ้กีมำก เวลำที่ใครสกัคนอ้ำงว่ำเขำสำมำรถตอบค�ำถำม

ได้ทกุเรื่อง พวกเขำคงไม่รูห้รอกว่ำค�ำตอบนัน้ท�ำให้ตัวเองเสียเครดิตต้ังแต่เริม่

ต้นพูด ทั้งนี้เพรำะเรื่องรำวในตลำดหุ้นนั้นมีเยอะแยะมำกมำยชนิดที่เรียนกัน

ไม่จบ แถมยังเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ ดังนั้น จึงไม่มีทำงที่ใครจะรู้ไปทั้งหมด

เกีย่วกับมนั ทีถ่กูต้องคอื เรำต้องเรยีนรู้ไปพร้อมๆ กบักำรเปลี่ยนแปลงของมนั

หนงัสอืเล่มนีเ้ขยีนขึน้ส�ำหรบัผูเ้ริม่ต้น คณุกบัผมอยูบ่นเส้นทำงเดยีวกนั 

เพียงแค่ผมอำจเริ่มต้นมำก่อน แต่ถึงอย่ำงไรเรำก็อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

ตอนท่ีผมเริม่ต้นศกึษำกำรลงทนุในหุน้ ผมเป็นเหมอืนคนตำบอดมดืแปด

ด้ำน สิ่งที่ผมท�ำมีเพียงอยำ่งเดียว นั่นคือ เดินตำมค�ำแนะน�ำของคนอื่น และที่

แย่มำกๆ กค็อื ผมวเิครำะห์ไม่ได้ว่ำ อนัไหนคอืค�ำแนะน�ำท่ีด ีและอนัไหนคอืค�ำ

แนะน�ำที่เลว ผมอยำกเลือกและตัดสินใจได้เองว่ำกำรลงทุนแบบไหนเป็นกำร

ลงทุนที่ดี ผมจึงทุ่มเทเวลำให้กับกำรพูดคุยและปรึกษำหำรือกับที่ปรึกษำกำร

เงินมำกกว่ำคอยฟังว่ำคนอื่นท�ำอะไรกัน ผมอยำกรู้สึกมั่นใจในทุกครั้งที่ลงทุน 
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และผมเชื่อว่ำถ้ำคุณอยำกควบคุมอนำคตทำงกำรเงินของตัวเอง คุณก็คง 

อยำกท�ำแบบเดียวกับผม

ทุกวันนี้เรำก�ำลังด�ำรงชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกำรหลอกลวง กำร

ตัดสินใจที่คุณถูกบังคับให้เลือกเกี่ยวกับอนำคนของตัวเอง อำจกลำยเป็น 

ควำมหำยนะได้ หำกคุณไม่เข้ำใจอะไรเลยเกี่ยวกับกำรลงทุนของตัวเอง

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสำมำรถเผชิญหน้ำกับอนำคต

ของตัวเองได้ด้วยควำมมั่นใจ มันจะช่วยแสดงให้คุณเห็นว่ำ มีโอกำสที่เรำจะ

ท�ำก�ำไรในตลำดหุ้นได้ตลอดเวลำ ไม่ว่ำตลำดหุ้นจะขึ้น ลง หรือผันผวน (ขึ้นๆ 

ลงๆ) คุณไม่จ�ำเป็นต้องคอยเงี่ยหูฟังคนอื่น ไม่จ�ำเป็นต้องได้ก�ำไรหรือขำดทุน

ตำมทิศทำงของตลำดหรือคนทั่วไป เพรำะกำรศึกษำก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมรู้

ท�ำให้คุณมีทำงเลือก และทำงเลือกจะน�ำพำควำมมั่นใจมำให้คุณ

ในสภำวะที่ทั่วโลกก�ำลังพยำยำมเรียนรู้และแก้ไขปัญหำ คุณสำมำรถ

เตรียมตัวให้พร้อม และสำมำรถท�ำก�ำไรได้เสมอ ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นก็ตำม

การฟังค�าแนะน�าไม่ใช่การเรียนรู้ที่ีดี
ผู้เชี่ยวชำญในวอลล์สตรีตชอบบอกพวกเรำว่ำ สิ่งที่เขำคิดนั้นดีและ

เหมำะสมที่สุดส�ำหรับเงินของเรำ แต่พวกเขำไม่เคยคิดจะสอนหรือให้ควำม

รู้อะไรกับพวกเรำเลยแม้แต่น้อย พวกเขำชอบท�ำอะไรให้คลุมเครือเขำ้ไว้ ยิ่ง

เรำรู้เกี่ยวกับตลำดหุ้นน้อยเทำ่ไหร่ พวกเรำก็ยิ่งต้องพึ่งพิงพวกเขำมำกเท่ำนั้น 

พวกเขำชอบเวลำพวกเรำร้องขอควำมช่วยเหลือ แต่นั่นแหละ คนส่วนใหญ่ก็

ยังชอบพูดคุยกับผู้เชี่ยวชำญเหล่ำนี้ ทั้งๆ ที่พวกเขำแทบไม่ได้ควำมรู้ที่แท้จริง

อะไรจำกปำกของบรรดำเซียนเหล่ำนี้เลยก็ตำม

คนท่ีเรยีกตวัเองว่ำ “ผู้เช่ียวชำญ” มกัชอบให้ค�ำแนะน�ำและแสดงควำม

คิดเห็น แต่ถ้ำคุณเข้ำใจข้อเท็จจริง คุณจะทรำบว่ำ กำรแนะน�ำไม่ใช่กำรให้กำร
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ศึกษำ หรือให้ควำมรู้ กำรให้ค�ำแนะน�ำคือกำรบอกว่ำต้องท�ำอะไร ในขณะท่ี

กำรให้กำรศึกษำน้ันเป็นกำรสอนให้เข้ำใจเรื่องนั้นๆ อย่ำงแท้จริง และควำม

เข้ำใจจะช่วยให้คุณสำมำรถตัดสินใจและหำค�ำตอบให้กับค�ำถำมของตัวเองได้

ว่ำต้องท�ำอะไร กำรศึกษำที่ถูกต้อง ต้องน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรำ

และทุกวันนี้ คุณมีโอกำสในกำรเลือกกำรศึกษำในแบบที่ต้องกำรได้

มำกมำยหลำยช่องทำง

การเปลี่ยนแปลงตัวตนคือ
หลักฐานของการศึกษาที่แท้จริง

ส�ำหรับผม กำรได้เป็นที่ปรึกษำในทีมพ่อรวยน้ันให้ประสบกำรณ์ที่แตก

ต่ำงอย่ำงมำก กล้ำพดูเลยว่ำสิง่ท่ีผมได้เรียนรู้ด้วยตวัเองมำตลอดหลำยๆ ปีนัน้ 

เทียบไม่ได้เลยกับกำรเรียนรู้จำกสุดยอดฝีมือในทีมนี้ ผมอุทิศเวลำท�ำงำนกับ 

โรเบิร์ตและ คิม คิโยซำกิ รวมถึงที่ปรึกษำท่ำนอ่ืนๆ ด้วยเช่ือว่ำโอกำสใน 

กำรเรียนรู้กับคนเก่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ำอย่ำงมำก

โรเบิร์ตเป็นครูที่เก่งมำก ในขณะเดียวกันก็เป็นนักเรียนท่ีหิวกระหำย

ควำมรู้อย่ำงมำกด้วยเช่นกัน ควำมปรำรถนำที่จะเรียนรู้ของเขำมีอยู่อย่ำง 

เตม็เป่ียม โรเบร์ิตเป็นคนทีค่อยกระตุน้เตอืนถงึควำมหมำยของกำรศึกษำท่ีแท้

จริงให้ผมตระหนักอยู่เสมอ และจะว่ำไป ควำมหมำยของกำรศึกษำท่ีแท้จริง 

ที่ผมพูดถึง ก็มำจำกเขำนั่นแหละ

คุณคงเคยได้ยินค�ำว่ำ ศักยภาพ กันมำแล้วแทบทุกคน ศักยภำพคือสิ่ง

ท่ีมีพร้อมอยู่ในตวัเรำ และมนัจะคอยตอบสนองต่อสิง่ทีเ่รำเลอืกและตดัสนิใจที่

จะเป็น คุณและผมสำมำรถขับเครื่องบินโบอิ้ง 747 ได้ เรำสำมำรถเล่นเครื่อง

ดนตรไีด้ ท�ำอำหำรจำนพเิศษได้ มศีกัยภำพทีจ่ะสร้ำงบ้ำน แล่นเรอื และเรยีนรู้
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ภำษำต่ำงประเทศได้ รวมไปถึงอื่นๆ อีกมำกมำยไม่รู้จบ เพียงแค่ตัวอย่ำงเหล่ำ

นี้ คุณก็จะเห็นได้แล้วว่ำ กำรศึกษำไม่ใช่กำรส่งผ่ำนข้อมูลจำกครูสู่นักเรียน 

แต่กำรศึกษำที่แท้จริงมันคือกระบวนกำรในกำรเปลี่ยนแปลงตัวตนของผู้เรียน 

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กำรเปลี่ยนจำกพลังงำนศักย์ให้กลำยเป็นพลังงำนที่จับ 

ต้องได้

กำรศึกษำคือกระบวนกำรที่ผลักดันและส่งเสริมให้เรำสำมำรถท�ำบำง

สิ่งบำงอย่ำงที่เรำไม่เคยท�ำมำก่อนได้ การเปลี่ยนแปลงตัวตนคือหัวใจส�าคัญ

ของพันธกิจของบริษัทพ่อรวย

บริบทและเน้ือหา
ถ้ำจะอธบิำยกนัให้ง่ำยๆ บรบิทกค็อืภำพใหญ่ ส่วนเนือ้หำกค็อืรำยละเอยีด 

ข้อมูลเดียวกันสำมำรถถูกท�ำให้เข้ำใจแตกต่ำงกันได้ ข้ึนอยู่กับว่ำก�ำลังมอง 

หรือพิจำรณำข้อมูลนั้นในบริบทไหน

ยิง่คณุเรยีนรูเ้รื่องเกีย่วกบักำรลงทนุมำกขึน้เท่ำไหร่ คณุกจ็ะย่ิงเห็นควำม

ส�ำคญัของบรบิทมำกขึน้เท่ำน้ัน ทัง้น้ีเพรำะคนส่วนใหญ่มกัถกูสอนว่ำจะต้องท�ำ

อะไร ก่อนถูกสอนให้คิด ซึ่งนั่นเป็นกระบวนกำรที่สวนทำงกับสิ่งที่ควรจะเป็น

ในชวีติประจ�ำวนั บรบิทของเรำมกัถกูเผยออกมำทำงค�ำถำมท่ีพวกเรำใช้

กัน ค�ำถำมที่ทีมที่ปรึกษำของพ่อรวยมักถูกถำมอยู่บ่อยๆ ก็อย่ำงเช่น

“ถ้าฉันมีเงินอยู่ 10,000 เหรียญ ฉันควรลงทุนอะไรดี”

หรือ

“หุ้นที่คุณเพิ่งซื้อลงทุนเมื่อไม่นานมานี้คือหุ้นอะไร”
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หนึ่งในพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงินสี่ด้ำนก็คือ มันท�ำให้เรำมองเห็นตัวเอง

ว่ำหำรำยได้จำกช่องไหนในวันนี้ และอยำกที่จะเป็นหรือย้ำยไปอยู่ช่องไหนใน 

วันขำ้งหน้ำ มองในเชิงลึก มันก็คือกำรแนะน�ำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวตนนั่นเอง 

กำรเปลี่ยนแปลง บริบท ส่งผลถึงกำรเปลี่ยนแปลง มุมมอง (ท�ำให้เห็นภำพ

ใหญ่) กำรเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจในบริบท ช่วยขยำยสิ่งที่เรำเรียนรู้ ให้ 

กว้ำงขึน้ เหน็รำยละเอยีดมำกขึน้ และท�ำให้เรำเข้ำใจในสิง่ทีต้่องท�ำมำกขึน้ด้วย

แม้ว่ำหนังสือเล่มนี้จะอุดมไปด้วยเนื้อหำที่จะช่วยให้คุณเข้ำใจถึงวิธ ี

กำรลงทุนในตรำสำรกำรเงิน แต่ก็จะบอกด้วยว่ำ คุณสำมำรถท�ำตำมที่ผม

แนะน�ำได้ ในบริบทใด 

ล�าดับชั้นการศึกษา(TM) 
คุณคงเคยได้ยินค�ำกล่ำวที่ว่ำ ควำมสวยขึ้นกับสำยตำคนมอง ทั้งนี้ 

เพรำะคนเรำมองควำมสวยงำมต่ำงกัน เรื่องของคุณค่ำก็เช่นกัน ข้อมูลบำง

อย่ำงอำจมีค่ำมำกส�ำหรับบำงคน ในขณะที่บำงคนอำจมองข้อมูลนั้นเป็นแค่

ขยะ กำรเรียนรู้บำงอย่ำงเป็นกำรเรียนรู้ที่ส�ำคัญมำก อย่ำงเช่น กำรอ่ำน ผม

เชื่อว่ำในโลกนีม้อียูไ่ม่กีค่นทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ได้โดยไม่รูว้ธิกีำรอ่ำน อย่ำงไรก็

ด ีควำมส�ำคญัของกำรศกึษำมนัมอีะไรทีเ่ป็นนำมธรรมมำกกว่ำท่ีพวกเรำคดิกนั 

สิ่งที่จ�ำเป็นต้องรู้หรือไม่จ�ำเป็นต้องรู้ ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมและเป้ำหมำย 

ของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่ำงเช่น หำกผมต้องกำรเป็นนักกำยภำพเหมือนกับ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำของผม กำรรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเส้นเอ็น Tendon และ 

Ligament อำจเป็นเรื่องจ�ำเป็น แต่หำกผมเลือกที่จะเป็นนักลงทุน เส้นเอ็น 

สองเส้นนัน้ต่ำงกนัอย่ำงไร คงไม่ใช่ปัญหำของผม และไม่ใช่เรื่องที่่ผมต้องใส่ใจ

โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกร�ำคำญใจทุกครั้ง เวลำได้เห็นหลักสูตรของ

โรงเรยีนทีจ่ดัท�ำไว้ ให้กบัเดก็ๆ ของเรำ หลกัสตูรเหล่ำนีค้ดิจำกสิง่ท่ี่พวกเขำเหน็

ว่ำจ�ำเป็น และหลำยครัง้บอกได้เลยมนัไม่สอดคล้องหรอืไม่ใกล้เคยีงกบัสิง่ทีค่ณุ
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ต้องกำรในชวีติเลยแม้แต่น้อย ควำมรู้บำงอย่ำงถกูมองว่ำไม่จ�ำเป็นและไม่มีกำร

เรียนกำรสอนในโรงเรียน ทั้งๆ ที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตอย่ำงมำก อย่ำงเช่น 

ควำมรู้ทำงกำรเงิน แต่กำรผ่ำซำกกบกลับกลำยเป็นเร่ืองส�ำคัญไปแทน ทั้งๆ 

ที่เด็กที่เรียนจบไปหลำยรุ่นก่อนหน้ำก็แสดงให้เห็นแล้วว่ำ พวกเขำสำมำรถมี

ชวีติทีด่แีละมชีวีติในแบบทีต้่องกำรได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้เชีย่วชำญในกำร 

ผ่ำกบ ผมเองก็เป็นหนึ่งในตัวอย่ำงเหล่ำนั้น ผมเชื่อว่ำถ้ำเรำปรับหลักสูตรกัน

ดีๆ เรำอำจช่วยชีวิตกบทั่วโลกได้อีกมำกเลยทีเดียว

หำกวันนี้ ผมเติบโตขึ้นมำเป็นนักชีววิทยำ เรื่องรำวคงแตกต่ำงออก

ไป กำรผ่ำกบจะกลำยเป็นกำรเรียนรู้ที่ จ�าเป็น ส�ำหรับผมไปในทันที แต่ไม่ใช่ 

น่ะสิ เครื่องในและกำรท�ำงำนของอวัยวะตำ่งๆ ของกบ ไม่ได้จ�ำเป็นส�ำหรับนัก

ลงทุนอยำ่งผม

ท่ีน่ำเศร้ำก็คือ ควำมรู้ดีๆ หลำยเรื่องที่จ�ำเป็นกับชีวิตของคุณ กลับ

ต้องตกส�ำรวจไปจำกหลักสูตรกำรศึกษำ อย่ำงเช่น ควำมรู้เรื่องเงิน คุณไม่

สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ หำกไม่มีงำนท�ำ แต่ก็นั่นแหละ เรำไม่คิดจะสอนกันจริงๆ 

จังๆ ในเรื่องพวกนี้ นอกจำกนี้ พวกเรำยังไม่มีโอกำสได้เรียนรู้เรื่องกำรลงทุน 

ในหุ้นเลย ทั้งๆ ที่คนนับลำ้นๆ คนฝำกชีวิตและฝำกเงินเพื่อกำรเกษียณไว้ ใน 

ตลำดหุ้น เพียงเท่ำน้ีก็พอชี้ให้เห็นแล้วว่ำ คณะกรรมกำรกำรศึกษำมองข้ำม

อะไรไปบ้ำง 

แล้วมันเป็นปัญหำอยำ่งนั้นหรือ ค�ำตอบคือ ไม่ คุณไม่จ�ำเป็นต้องรอให้

ใครก�ำหนดว่ำคุณจ�ำเป็นต้องเรยีนรูอ้ะไรบ้ำงไม่จ�ำเป็นเลย ควำมส�ำเรจ็ทำงกำร

เงินของคุณส�ำคัญกับชีวิตของคุณมำกและไม่มีควำมจ�ำเป็นใดๆ ที่คุณจะต้อง

ฝำกมันไว้กับใคร ถำ้คุณคิดว่ำอะไรจ�ำเป็นส�ำหรับคุณ จงกระตือรือร้น อยำ่รอ 

ผมเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนกระตือรือร้นกับกำรศึกษำมำนำนแล้ว

ผมเริ่มต้นคิดได้เองว่ำ กำรจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่ประสบ

ควำมส�ำเร็จนั้น คุณจ�ำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักเรียนที่กระตือรือร้น
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เสียก่อน และนี่คือค�ำเชื้อเชิญของผมมำยังคุณ ผมอยำกชวนคุณให้ค่อยๆ 

พัฒนำควำมรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับตัวเองตำมล�ำดับขั้น ตอนนี้คุณกับผมไม่ได้อยู่ใน

ระบบกำรศกึษำแล้ว (ทีจ่รงิต้องเรยีกอตุสำหกรรมกำรศกึษำ) คณุไม่จ�ำเป็นต้อง

เดินตำมเมนูที่คนขีดเขียนไว้ ให้ ควำมสวยงำมยังคงขึ้นอยู่ว่ำใครเป็นคนมอง 

คุณสำมำรถเลือกกำรเรียนรู้ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง

เมื่อคุณตัดสินใจได้ว่ำ กำรเรียนรู้แบบไหนที่ควรค่ำส�ำหรับคุณ คุณจะ

เริ่มจัดแบ่งเรื่องรำวต่ำงๆ ได้ว่ำ เรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น เรื่องไหนน่ำสนใจ 

เรื่องไหนส�ำคัญ และเรื่องไหนไม่รู้ไม่ได้เพรำะจ�ำเป็นต่อชีวิต อย่ำเสียเวลำไป

กับเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น เลือกเรียนเฉพำะเรื่องที่น่ำสนใจเท่ำนั้น จำกนั้นในกลุ่ม

เรื่องที่น่ำสนใจ ลองโฟกัส คัดกรอง และอุทิศเวลำให้กับเรื่องที่คิดว่ำส�ำคัญ

และจ�ำเป็นต่อชวีติ เพรำะนัน่คอืควำมรูท้ีคู่ค่วรแก่กำรอทุศิเวลำ ควำมพยำยำม 

และทรัพยำกรของคุณ เมื่อคุณตั้งเป้ำหมำยได้ชัดเจน จงเริ่มต้นเรียนรู้บริบท

ของล�ำดับขั้นกำรศึกษำในแบบที่วำ่นี้ เพรำะถ้ำคุณท�ำตำมที่ผมบอก คุณจะได้รู้

ว่ำ อะไรทีจ่�ำเป็นและมคีวำมหมำยอย่ำงยิง่ต่อเป้ำหมำยของคณุ มคีณุค่ำ แถม

ยังสนุกที่จะได้เรียนรู้มันอีกด้วย 

ล�าดับชั้นการศึกษาTM

จ�าเป็น

ส�าคัญ

น่าสนใจ

ไม่ส�าคัญ
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พอรวยพูดเสมอวา “ธุรกิจและการลงทุน คือกีฬาที่เลนกันเปนทีม”
โรเบิรต คิโยซากิ

ผูเขียนหนังสือขายดีระดับโลก
 พอรวยสอนลูก และหนังสือในซีร่ีส พอรวยสอนลูก

“คนจำนวนมากฝากชีวิตการเงินของตัวเองไวกับตลาดหุน ทั้งๆ ที่พวกเขาแทบไมรูจักมันเลย 
ดังน้ัน ตลาดหุนจึงน�าจะเปนสถานท่ีหน่ึงในไมก่ีแหงของโลกน้ี ท่ีมีคนเขามาเก่ียวของกับมันมากมาย 
แตมีคนที่รูจักและเขาใจมันจริงๆ เพียงแคหยิบมือ”

แอนด้ี แทนเนอร
นักลงทุน นักพูด และนักเขียน

หนังสือในชุดที่ปรึกษาพอรวยทุกเลม ใหรายละเอียดเชิงลึกในการลงมือทำ
ตามแนวทางของพอรวย ซึ่งในปจจุบันมียอดจำหน�ายไปแลวทั่วโลกกวา 2 ลานเลม 

“แอนดี้ แทนเนอร เปนทั้งมืออาชีพและครูที่สอนผมในเรื�องการลงทุนในตราสารการเงิน
เขาเปนหนึ่งในสมาชิกที่แสนยอดเยี่ยมของทีมที่ปรึกษาพอรวย”    
                                                                                - โรเบิรต คิโยซากิ

หนังสือของแอนดี้ สอนพวกเราในเรื�องของระบบและกระแสเงินสด ตามแนวคิดของ
สามเหลี่ยม B-I ที่ผมเคยกลาวถึงไวในหนังสือ พอรวยสอนลงทุน อยาลืมหาอาน
หนังสือเลมอื�นๆ ในชุด พอรวยสอนลูก เพื�อเติมเต็มพลังในสามเหลี่ยม B-I ของคุณ

“สรางกระแสเงินสดจากตลาดหุน (Stock Market Cash Flow)” เปนหนังสือในชุดที่ปรึกษาพอรวย 
เลมแรก ท่ีวาดวยการลงทุนในตราสารทางการเงิน จะแนะนำเคล็ดลับ 4 ประการท่ีนักลงทุนมืออาชีพใชในการ 
ศึกษาวิเคราะหตลาดและสรางกระแเสเงินสดจากมัน ท้ังในชวงตลาดขาข้ึน ขาลง และตลาดผันผวน แทนท่ีจะ 
เอาเงินไปวางไวในตลาดหลักทรัพย แลวสวดภาวนาใหไดผลลัพธท่ีตองการ คุณสามารถเรียนรูและสรางกระแส 
เงินสดเอาไวใชจายในชีวิตประจำวัน และออกจากสนามแขงหนูไดดวยการลงทุนในตลาดหุน

สรางกระแสเงินสดจากตลาดหุน จะบอกถึง :
•  วิธีการอยางงายในการวัดความแข็งแกรงทางการเงินของทุกสิ่ง ไมวาจะเปนรัฐบาล บริษัท      
    แมกระทั่งฐานะทางการเงินของตัวคุณเอง
•  แสดงใหคุณเห็นถึงวิธีการวิเคราะหแนวโนม ซึ่งจะชวยใหคุณมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
•  สอนวิธีการสรางผลกำไรไมวาแนวโนมตลาดจะอยูในทิศทางใด
•  ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงจากการลงทุน และเรียนรูวาพวกมืออาชีพจัดการกับสิ่งเหลานี้อยางไร

Stock Market
Cash Flow
สรางกระแสเงินสด
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