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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ถ้าพูดถึงค�าว่า “หุ้น” ส�าหรับคนไทย อาจจะรู้สึกไกลตัว
 ยิ่ง “ออมในหุ้น” ยิ่งส่ายหัว …อย่าเลยหุ้น ปล่อยคนอื่น

เค้าเล่นไป มันเรื่องเข้าใจยาก ไว้ว่างๆ ค่อยศึกษา ไว้อายุมากๆ 
ค่อยลงทุน

 พอคิดอย่างนั้น หุ้นก็เลยไกลตัวไปเรื่อยๆ

 หากคณุยงัไม่รูจ้กัการออมในรปูแบบหุ้นอย่างท่ีคนส่วน
หนึ่งเริ่มเข้าใจและโยกเงินมาลงในตลาดหุ้นแล้ว คุณอาจจะขาด
เครื่องมือในการสร้างความมั่งคั่งไปอย่างน่าเสียดายเป็นที่สุด ใน
ยุคแห่งความเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดฯ โตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

 ถ้าพดูถงึการออมเงนิ เรามกัจะนกึถงึกระปกุรปูหม ูตาม
มาด้วยการหักเงินค่าขนมเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่ตอนเรียนชั้น
ประถม 

 พอโตขึ้นมาก็ตามมาด้วยการรับเงินเดือนผ่านธนาคาร 
เงินหมดก็หมด เงินเหลือก็เป็นเงินฝากไป

 คนไทยโดนปลกูฝังกบัการเกบ็เงนิ การออมเงนิ ในขณะ
ที่หลายๆ ประเทศที่พัฒนา กลับมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อ
การลงทุน หนึ่งในนั้นคือ “หุ้น” นี่เอง

 ผู้เขียน แพ้ท “ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” โชกโชนกับทั้งการ
ลงทนุเอง กบังานบรรยายทีช่กุ งานสมัมนา รวมทัง้งานเกีย่วกบัหุน้ 
รบัรองว่าเป็นต้องได้เจอหน้าแพ้ทหลายๆ งาน นัน่เป็นสิง่ทีแ่พ้ทได้
สัมผัสนักลงทุนทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 ด้วยการเป็นไอดอลของภาคการลงทุนหุ้น จึงมีค�าถาม
มากมายมาหาแพ้ท ท�าให้สามารถรวบรวมประเด็นดังกล่าวมารวบ
ยอดสรุปในหนังสือเล่มนี้

 -ทัศนคติการลงทุนหุ้น 
 -การออมในหุ้น
 -กระบวนการ การขึ้นลงของราคาหุ้น
 -วิธีเริ่มต้นของมือใหม่
 -เคล็ดลับการลงทุนให้ประสบความส�าเร็จ

 ทัง้หมดกระจายไปอยูใ่นแต่ละบท ด้วยการสือ่สารทีเ่ข้าใจ
ง่ายๆ ตรงประเด็นอย่างน่าติดตาม

 ผ่านการกรองและย่อยจากส่ิงยากๆ มาให้เข้าใจได้ง่าย
ขึ้น เพื่อไปสู่ทัศนคติที่ถูกต้อง และผลลัพธ์ที่ดีๆ ต่อการออมหุ้นของ
ผู้อ่าน

 เริ่มนับ 1, 2, 3, .. ไปกับการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ออม

 เราโตกันเกินกว่าจะเอาเงินไปหยอดกระปุกหมูกันแล้ว
 เลือกหาหุ้นดีๆ มาหยอดในพอร์ตการลงทุนดีกว่า
 มาเร่ิมออมในหุน้ เริม่ต้นจากการเริม่อ่านหนงัสอืเล่มนีก้นั

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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ค�ำนิยม

 “แพ้ท ภาววิทย์” ท�าให้ผมได้รู้จักกับค�าว่า “ครั้งแรก” บอก
ตรงๆ ว่าเสียวมาก
 ตอนนัน้ผมเป็นบรรณาธกิารนติยสารเล่มนงึ ลกูน้องแจ้งผม
มาว่าอยากจะไปสัมภาษณ์ “ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” เพื่อน�ามาลงใน
คอลัมน์นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง
 “ใครวะ? ไม่รู้จักว่ะ” ผมถาม หลังจากลูกน้องบอกผมว่า
เขาเป็นเจ้าของหนงัสอื “แกะรอยหยักสมอง รวยหุ้นหมื่นล้าน” ผมถึง
นึกออก อ๋อ...ไอ้หนังสือหุ้นที่ภาษากวนๆ เล่มน้ันน่ันเอง
 หล่อ รวย หน้าที่การงานดี นามสกุลดัง ...น่ีมันครบทุก
คุณสมบัติ “โคตรน่าหมั่นไส้” เลยนี่หว่า

 ในเวลาต่อมา แพ้ทก�าลงัหาคนมาช่วยท�าพอ็กเกต็บุค๊ อยาก
ได้มอือาชพีมาเป็นบรรณาธกิารให้กบัส�านกัพมิพ์ stock2morrow ของ
พีป้่อม ปิยพนัธ์ วงศ์ยะรา นัน่จึงเป็นทีม่าของการพบกนัของผมกบัเขา

 แพ้ทคือครั้งแรกของผม 
 ถึงแม้ว่าจะเคยท�าพ็อกเก็ตบุ๊กมาก่อน แต่กับ “หนังสือหุ้น” 
บอกตรงๆ ว่านี่คือคร้ังแรกของผมที่เสียวมาก เพราะแม้แต่พอร์ตหุ้น
ผมก็ยังไม่เคยเปิดเลย
 แต่จุดอ่อนข้อนั้นก็กลายเป็นข้อดี เพราะหนังสือเล่มแรกท่ี
ผมเป็นบรรณาธิการให้กับแพ้ทชื่อว่า “คลินิกหุ้นมือใหม่” จึงไม่มีใคร
จะเข้าใจมือใหม่เท่ามือใหม่ด้วยกัน ในที่สุดเล่มน้ีก็ขายดีเทน�้าเทท่า 
ติดอันดับ 1 อยู่นานมาก 
 แต่ผมก็ยังหน้าด้านไม่ยอมเปิดพอร์ต
 “พีบ่อย เปิดพอร์ตเลย ของอย่างนีม้นัต้องลอง!” คนืหนึง่หลงั
แก้วเบียร์ในไอริชผับ แพ้ทบอกผมอย่างนั้น
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 เขาถึงกับเป็นธุระติดต่อหามาร์เก็ตติ้งให้ผม ทั้งที่พอร์ตผม
เล็กเท่าแบคทีเรียถูกไฟฉายย่อส่วนของโดเรมอน (แถมวันแรกท่ีไป
เปิดพอร์ต ผมยังไปผิดตึก เงิบจริงๆ) แพ้ทเป็นครั้งแรกของผมอีกแล้ว

 ในเวลาต่อมาของต่อมา แพ้ทก็ยังท�าให้ผมรู้จักกับ “ครั้ง
แรก” ของหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การท�าแฟนเพจใน facebook 
หรือเว็บไซต์ดีๆ อย่าง www.ted.com
 ผมได้รู้จกัแพ้ทมากขึน้เรือ่ยๆ แพ้ทอ่านหนงัสอืเยอะ เจอผูค้น
เยอะ และเจ็บมาเยอะ เขาไม่ใช่คุณหนูบ้านรวย นามสกุลดังอย่างที่
หลายคนอาจหมั่นไส้ แต่เขาสร้างฐานะมาด้วยตัวเองล้วนๆ 
 
 ตัวหนังสือของแพ้ทท�าให้ผมตื่นเต้นทุกครั้ง เพราะมันบรรจุ
อดัแน่นไปด้วยสาระเข้มข้นทีย่่อยง่ายสุดๆ อ่านไปเหมอืนโดนตบหน้า
ไป “เฮ้ย! รูไ้ด้ไงวะว่ามอืใหม่พลาดแบบนี ้ตดิดอยแบบนี ้ขายหมแูบบ
นี้ ตกรถแบบนี้” 
 อ่านแล้วเหมอืนเพือ่นมาตบบ่า “เฮ้ย! ไปด้วยกนัเว้ย!” ไม่ใช่
แบบอาจารย์มาสอนเล็คเชอร์หน้าชั้น

  ผมเชื่อว่า ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ที่แพ้ทจะท�าให้รู้จักกับ “ครั้ง
แรก” แต่หลายๆ คนในประเทศนีน่้าจะถกูแพ้ทพาไปรูจ้กักบัการลงทนุ
ในหุ้นเป็นครั้งแรก
 และผลงานเล่มนี้ก็เช่นกัน ผมเชื่อว่าใครหลายคนจะได้รู้จัก
กับการ “ออมในหุ้น” เป็นครั้งแรกว่าการลงทุนที่ไม่เสี่ยง แต่โคตรรวย
นั้นเขาท�ากันอย่างไร?
  แล้วคุณจะลืม “ครั้งแรก” ครั้งนี้ไม่ลง  
 
                  วิสูตร แสงอรุณเลิศ
                  facebook : Boy’s Thought
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เปิดต�ำนำนออมในหุ้น

ปัญหาของคนไทยที่ส่วนใหญ่ไม่รวยสักที เพราะติดกับ
ดักทางความคิด 

 สุดยอดกับดักคือ “รวยเร็ว” “รวยเร็วกว่า” 
 เรามักเจอความกดดันจากสังคมและคนรอบข้างที่ชอบ

บรโิภคแบบฟาสต์ฟูด้ ชวีติเรว็ เร่ง ถ้าเดนิห้างผมเชือ่ว่าคณุต้องเจอ
คลินิกลดความอ้วนที่โฆษณาว่า “ผอมเร็ว ผอมจริง เห็นผลทันที” 
หรือ ถ้าจับกลุ่มผู้ชายก็ต้อง “สร้าง Six Packs ทันที แบบไม่ต้อง
ออกก�าลังกาย”

 จรงิๆ ถ้าผมจะตัง้ชือ่หนงัสอืเล่มนีใ้ห้ขายดเีข้าไปอกี ต้อง
ตั้งชื่อว่า “รวยเร็วจัด รวยทะลุโลก โดยไม่เสี่ยงเลย” 

 ครับ! ถ้าผมตั้งชื่อหนังสือแบบนี้ รับรองหนังสือผมจะ
กลายเป็น Best-Seller ตลอดปี ไม่มีร่วง เพราะมันโดนใจคนไทย
ไงครับ

 “ผมอยากรวยน่ะ มีหุ้นอะไรไหมที่ซื้อแล้วรวยเลย เอาชื่อ
หุ้นมาเลย เดี๋ยวซื้อเลย” 

 ฮึ่ม! ไอ้ควายชมพูเอ้ย! ถ้าเล่นหุ้นมันง่ายแบบนี้ ใครหน้า
ไหนมันจะโง่ขาดทุน คุณว่างั้นไหม แล้วด้วยสถิติที่เห็นๆ อยู่ก็คือ 
คนทีเ่ข้าตลาด 80% เจ๊ง ทัง้ๆ ทีค่นเข้าตลาดหุ้นมแีต่คนมกีารศึกษา 
เป็น Top 1% ของประเทศ มีการศึกษาสูงสุด ฉลาดที่สุด แต่ส่วน
ใหญ่เจ๊ง 

 ใช่! ผมก�าลงัจะบอกว่าจรงิๆ แล้วตลาดหุน้ไม่ได้วดัว่าใคร
ฉลาดกว่าแล้วรวย แต่มัน “วัดใจ” ต่างหากว่า ใครใจกว้าง รวยกว่า 
พูดง่ายๆ ว่า “ใจรวย”
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 ตั้งแต่ผมเขียนซีรีส์การลงทุน  “แกะรอยหยักสมอง  
รวยหุ้นหมื่นล้าน” ตามมาด้วยหนังสือการลงทุนอีกหลายต่อหลาย
เล่ม ไหนยังจะจัดสัมมนาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ตลาดหุ้นไม่กี่
ร้อยจุด จนวนันีเ้ป็นพนัจดุ ผมเรยีนรูค้นจากตลาดหุน้อย่างมหาศาล 

 จะพูดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลาดหุ้นมันสอนสัจธรรมให้
ผมกไ็ด้ เพราะผมเหน็คนทีผ่่านเข้ามาทัง้รวยโคตรๆ แล้วกเ็จ๊งโคตรๆ 
ในเวลาเดียวกัน 

 ถ้าจะให้ผมสรุปเป็นนิยามง่ายๆ ว่าต้องต้ังโจทย์เล่นหุ้น
ยังไงให้เจ๊งเร็ว ผมบอกได้ทันทีว่าโจทย์น้ันก็คือ “ต้องการรวยเร็วๆ 
โดยไม่เสี่ยง” 

 ใครก็ตามที่ตั้งโจทย์ลงทุนคือ รวยเร็วๆ โดยไม่เส่ียง เจ๊ง
ทุกราย! ฟันธง!! (ผมมีวิธีตั้งโจทย์ใหม่ท่ีต้ังแล้วรวย แต่เด๋ียวค่อย
เฉลย...555)

 ว่าแต่ท�าไมตั้งโจทย์ว่าอยากรวยเร็วแบบไม่เสี่ยงแล้วถึง
เจ๊ง เหตุผลก็เพราะ 

 หนึ่ง พวกอยากรวยเร็ว พวกนี้ซื้อหุ้น 2 แบบ คือ 
 1. หุ้นปั่น (พวกนี้ยังไงก็เจ๊ง) และ 2. หุ้นพื้นฐานดี แต่ซื้อ

ในเวลาทีแ่พงเกนิไป (ซึง่ตรงนีห้ลายคนกถ็ามว่าดยูงัไง ผมเองเขยีน
หนังสือถึง 2 เล่ม ทั้ง “คลินิกหุ้นมือใหม่” และ “ดีที่สุดในจุดที่ยืน” 
ซ่ึงในเล่มบอกแบบชัดๆ เลยว่า การซื้อหุ้นในจังหวะที่ดี ต้องเอา 
Technical มาประกอบ แล้วผมก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าจุดท่ี RSI ใน
ภาพใหญ่ ภาพ Week หรือ Month มันท�า Oversold คือ จุดที่ขาย
มากไป เป็นจุดที่หุ้นไม่แพง แต่เวลาใดที่หุ้นตัวนั้นๆ ไม่แพง มักจะ
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อยูใ่นช่วงทีม่ข่ีาวร้าย กเ็ลยท�าให้คนส่วนใหญ่ท้ังๆ ท่ีรูว่้าหุ้นตัวน้ันไม่
เจ๊งแน่ๆ แถมเป็นจงัหวะทีหุ่น้ถกู แต่กไ็ม่กล้าซือ้ เพยีงเพราะมองว่า
มันมีข่าวร้าย ก็เลยรอไปเรื่อยๆ รอให้มันต�า่ที่สุดก่อน สุดท้ายก็เลย
พลาด ไม่ได้ซื้อ--ตกรถ!!)

 สอง พวกไม่เข้าใจ “ความเสี่ยง” 
 คนส่วนใหญ่พูดว่าอยากรวยแบบไม่เสีย่ง แต่ดนัไม่เข้าใจ

ค�าว่า “ความเสี่ยง” มันหมายถึงอะไร คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ใน
ตลาดหุน้ มองว่าการแกว่งของราคาหรอืความผนัผวน มนัคอืความ
เสี่ยง แต่ผมถามหน่อยว่าถ้าการแกวง่ของราคาคือความเสี่ยง แล้ว
เหตุใด Warren Buffett  จึงเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลก ทั้งๆ ที่
เขาไม่สนใจ การแกว่งของราคาเลย 

 คุณอาจจะสงสัยว่าที่ Warren Buffett ไม่สนใจการแกว่ง
ของราคา เพราะเขาไม่สนใจความเสีย่งอย่างนัน้หรอื ไม่ใช่เลยครบั 
ทีเ่ขาไม่สนใจการแกว่งของราคา เป็นเพราะเขาเข้าใจ “ความเสีย่ง” 
แบบลึกซึ้งต่างหาก 

 การลงทุนแบบ Value Investor ที่ Warren Buffett ใช้ ก็
คือการมองที่ Value ซึ่งก็คือ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น แล้วซื้อเวลาถูก 
จากนั้นก็ขายเวลาแพง หรืออาจไม่จ�าเป็นต้องขายเลยก็ได้ ตราบ
เท่าที่ Value ของธุรกิจนั้นๆ ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่า Warren 
Buffett ไม่ได้สนใจความผันผวนหรือการแกว่งของราคาเลย 

 สรุปง่ายๆ ว่าวิธีที่ Warren Buffett ลงทุน ก็คือเขาตัด
ความผันผวนหรือเร่ืองของการแกว่งของราคาออกไปเลย เพราะ
เขารูว่้าสดุท้ายราคาจะสะท้อนมลูค่า ณ จดุใดจดุนงึของเวลาเสมอ  
ดังนั้นการลงทุนได้นานพอในกิจการที่ดีและมีปันผล ย่อมสามารถ
จะการันตีผลตอบแทนได้ว่ายังไงก็ก�าไร 

ตวั
อย
า่ง



 แล้วท�าไมหลายๆ คนมองว่าวิธีที่ Warren Buffett  ใช้ มัน
ไม่เวิร์ค?

 ตอบง่ายๆ เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าวธิแีบบนีม้นัรวยช้า
ไป แล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังมองอีกว่าท�าไมไม่ท�าก�าไรในทุกช่วงการ
แกว่งของราคาไปเลย เช่น ลงก็ซื้อ ขึ้นก็ขาย เท่านี้ก็ได้รอบแล้ว ฮ่า 
ฮ่า ข้าฉลาดกว่า Warren Buffett อีก ...จริงเหรอ? 

 คณุทราบไหมว่ามอืใหม่เกอืบทกุคนทีเ่ข้าตลาดหุน้ มกัจะ
ถามผมว่า “พี่แพ้ทครับ ในเมื่อเรารู้ว่าในระยะยาวราคามันขึ้น แต่
ราคามันแกว่งขึ้นลงมหาศาล ท�าไมเราไม่ท�าก�าไรทุกช่วงการแกว่ง
ของราคา ท�าก�าไรทุกๆ รอบมันไปเลย”

 ผมตอบไปว่า “ท�าได้ แต่ปัญหาคือ มันต้องมีจุดที่พลาด 
และจุดนั้นมักจะเป็นความเสียหายครั้งใหญ่” 

 ซ่ึงถ้าอธบิายให้ยาวขึน้ ผมอยากจะชีใ้ห้เหน็ว่าจรงิๆ แล้ว
การลงทุนในหุ้นมีแค่ 2 แบบ คือ 

 หนึง่ การลงทนุระยะยาว อนันีแ้บบออมในหุน้ กจ็ะคล้ายๆ 
Warren Buffett ที่ลงทุนโดยเน้น Value เป็นหลัก ซึ่งถ้าจะพูดถึง
ตลาดไทย ผมมักจะตั้งข้อสังเกตว่า ด้วยนิสัยคนไทย คุณว่ามีอะไร
ที่โกงไม่ได้บ้าง ฮึ่ม! ได้หมดครับ ดังนั้นทุกอย่างในงบการเงินจึงมั่ว
ได้หมด มีเพียงปันผลเท่านั้นที่มั่วได้ยากสุด เพราะมันต้องจ่ายเป็น
เงนิจรงิ ดงันัน้ การออมในหุน้ลงทนุแบบระยะยาว จงึต้องยดึปันผล
เป็นหลัก 
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 ข้อดีของการยึดปันผลเป็นหลัก มันดีกับหุ้นไทย เพราะ
ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ปันผลสูงที่สุดตลาดนึงในโลก แถมหุ้นก็
เติบโต เรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตลาดมา 30 กว่าปี ตลาดหุ้นไทยเป็น
หนึ่งในตลาดที่สร้างผลตอบแทนแจ๋วที่สุดตลาดนึงในโลก

 สอง การลงทุนระยะสั้น อันนี้คือแนวทางท่ีคนส่วนใหญ่
อยากท�าได้ เพราะมันคือ “การเล่นรอบ” ซ้ือเมื่อย่อ ขายเมื่อเด้ง 
ประมาณนัน้ แต่คนส่วนใหญ่ทีเ่ลอืกเล่นวธินีีด้นัเล่นแล้วเจ๊ง เพราะ
ชอบไปซื้อตอนแพง แล้วขายตอนถูก 

 ถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็คือ คนส่วนใหญ่ชอบซื้อเวลามี
ข่าวดีๆ  ซ่ึงมกัจะเป็นเวลาทีหุ่น้มนัแพง แล้วกด็นัมาขายเวลาทีม่ข่ีาว
ร้ายๆ ก็เลยขายถูก ใช่! โคตรไม่ Make Sense เลย ซื้อแพงขายถูก 
แล้วจะมาเล่นโง่ๆ แบบนี้ท�าไม?

  ผมถามให้คุณได้คิดว่า “ในเม่ือคนส่วนใหญ่รู้ว่าเวลามี
ข่าวดี หุ้นมันแพง แล้วเวลามีข่าวร้าย หุ้นมันถูก แล้วท�าไมคนส่วน
ใหญ่ ยังซื้อแพงขายถูกทุกๆ รอบล่ะ?”

 No! No! คนที่ซื้อแพงแล้วขายถูกเหล่านี้ไม่ได้โง่นะครับ 
เพียงแต่เขาท�าใจไม่ได้ นั่นคือ เขากล้าซื้อเวลามีข่าวดี ก็เลยซื้อ
แพงตลอด เพราะข่าวดมีนัยัว่ใจเขา มทีัง้โบรกเกอร์เชยีร์ เพือ่นเชยีร์  
ตัวเองก็โลภ ก็เลยซื้อแพง จากนั้นพอมีข่าวร้าย ราคาหุ้นมันตกแรง
ก็ใจเสีย เครียด เลยยอมขายขาดทุน ขายมันถูกๆ 
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 จริงๆ ทางแก้โคตรจะง่าย คุณรู้ไหมว่าแต่ละปีจะมีข่าว
ร้ายๆ ทุกปี อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง นั่นก็จะเป็นช่วงที่หุ้นดีๆ ปันผล
สูง ราคาจะลง พูดง่ายๆ ว่า ทุกๆ ปี จะมีช่วงที่หุ้นตกแรงๆ 2-3 ครั้ง 
เป็นช่วงที่ทยอยสะสมซื้อ ออมในหุ้นได้สบาย เพราะถ้าซื้อข่าวร้าย 
ก็รู้ได้เลยว่าเฉลี่ยซื้อได้ถูก ใช่! ไม่ต้องมาโลภมาก ถ้าท�าใจได้แบบ
นี้ ก็โคตรรวยแล้ว 

 ค�าถามก็คือ คุณท�าได้หรือเปล่า?
 ยกตัวอย่างง่ายๆ ใครซื้อหุ้นตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 

ตอนนี้รวยไปหลายเท่าตัวแล้ว ใครซื้อหุ้นตอนเผาเมือง วันน้ีก็รวย
เละ หรือใครซื้อตอนน�า้ท่วมใหญ่ ก็รวยอย่างน้อย 2 เด้ง แต่ปัญหา
ก็อย่างที่ผมบอก ข่าวร้ายทีไร รายย่อยขาย ข่าวดีทีไรก็แห่ซื้อ ก็เล่น
ซื้อแพงขายถูก ชาติไหนจะรวยเนี่ย งงไหมครับ?

 แต่กไ็ม่ใช่เอาแต่มองข่าว รอข่าวร้าย วธิแีบบนีม้นัออกจะ
ชาวบ้านไปหน่อย จรงิๆ แล้วคนที ่“เล่นรอบ” ต้องเรยีนรู ้Technical 
เพราะเทคนคิมนักค็อืการอ่านสถติ ิอย่างทีผ่มบอกว่าแค่เข้าใจ RSI 
ใน Chart ก็บอกได้เลยว่าเวลานี้ในภาพที่เราเห็น คนส่วนใหญ่ซื้อ
หรือขาย แล้วถ้าอ่านเก่ง มีประสบการณ์ ก็จะบอกได้เลยว่า Chart 
ที่เห็น เป็นหุ้นที่มีเจ้ามือหรือไม่ แล้วบอกได้ด้วยว่าช่วงที่เห็นอยู่บน 
Chart น่ะ เจ้ามือก�าลังซื้อหรือขาย ..ว้าว!

 ฮึ่ม! จริงๆ นะ ไม่ได้ตลก คุณคิดเหรอว่าคนรุ่นใหม่ที่เขา
รวยจากตลาดหุน้เป็นเพราะเขาฟลกุ โลกเด๋ียวน้ีมนัไม่หมเูหมอืนแต่
ก่อนนะครบั เดีย๋วนีค้นจบกนัปรญิญาโท ปรญิญาเอก ขนืคณุคดิจะ
รวยง่ายๆ แบบรวยเร็วข้ามคืน ไม่เสี่ยง ผมว่าคุณเตรียมเจ๊งได้เลย 
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 วันนี้บอกตรงๆ ใครเข้าสู่ตลาดหุ้นแล้วมาน่ังงงๆ อ่าน  
Fundamental ไม่ออก ไม่รู้ว่าหุ้นดีมันดูยังไง เตรียมโดนหลอก 
เพราะถ้าอ่านงบไม่เป็น คณุเจอภาวะตลาดหลอกให้คุณโลภ ซือ้หุ้น
ป่ันมนัได้ทกุครัง้ ไอ้หุน้ทีบ่อกว่าจะ Turn Around นัน่แหละโคตรซวย 
ไม่เห็นมีตัวไหน Turn จริงเลย มีแต่คุณนั่นแหละที่ Turn to Hell ลง
นรก ติดดอย ..หนาว! 

 แล้วถ้ายุคนี้ใครอ่าน Technical ไม่เป็น (ไอ้ตัวกราฟ 
Technical เวลาคุณเปิดบัญชี Broker เขามีให้คุณใช้ฟรี ถ้าใคร
ไม่เรียนวิธีใช้ อย่าหวังเลยว่าจะเล่นรอบได้ โดนหลอกตลอดแน่ๆ)  
ดังนั้นการเรียน Technical คุณจะได้ในเรื่องของจังหวะ น่ันคือ 
เวลาไหนที่คนส่วนใหญ่ขาย กราฟมันก็จะบอก เราก็ใช้กราฟหา
จังหวะในการเข้าซื้อ ส่วนเวลาไหนที่คนแห่ซื้อมากๆ กราฟมันก็จะ
ท�า Overbought คือ สัญญาณซื้อมากไป คนที่เข้าใจ Technical 
เขาก็จะหาจังหวะขายเพื่อท�าก�าไร

 ครบั! ทีผ่มเกริน่น�ามาซะยดืยาว กเ็พือ่จะบอกว่าตลาดหุน้
น่ะสร้างคนรวยได้จริง และรวยแบบโคตรๆ ลองไปดูเสี่ยๆ หรือพวก
เซียนจริงๆ ในตลาดสิ พวกนี้ Self-Made รวยด้วยตัวเองทุกคน ใน
ขณะทีพ่วกคนรวยอยูแ่ล้ว ส่วนใหญ่เข้ามาเพือ่เป็นหม ูคอืแรกๆ กไ็ด้
นะ แต่สดุท้ายตลาดมนัรดูหมดตวั กเ็ลยเสยี Self ต่อมน�า้ตาแตกกนั
ไปตามๆ กัน 

 จรงิๆ คนเหล่านีท้ีเ่จ๊งน่ะ เขาเป็นคนเก่งนะครบั แต่เขาดนั
ประมาทไง คดิว่าท�าเงนิจากตลาดหุน้มนัหมูๆ  สดุท้ายเลยไม่รอด ก็
เลยซวยกันไป!
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 ตลาดหุ้นก็เหมือนสนามรบ ตลาดหุ้นไม่สนหรอกว่าคุณ
เป็นใคร เรียนจบอะไรมา มันสนอย่างเดียว คุณอย่าประมาทละกัน 
กระซวกเข้าให้ ไส้แตก! 

 ค�าเตอืนกค็อื ตลาดหุน้นัน้สร้างให้รวยได้โคตรๆ กจ็รงิ แต่
คุณต้องตั้งโจทย์ว่า “รวยช้าได้ แต่ขอรวยจริง” น่ันคือ คุณต้องท้ิง
ความโลภ แล้วศกึษาตลาดหุน้ให้แตกฉาน ต้องอ่าน Fundamental 
ออก เท่านีก้จ็ะไม่มใีครเอาหุน้เน่าๆ มาหลอกคุณ จากน้ันกต้็องอ่าน 
Technical เป็น แค่นี้คุณก็ไม่ซื้อหุ้นดีในเวลาที่ผิด เรียกว่ามีจังหวะ
การซื้อขายที่ดีนั่นเอง

 คาถารวยทีแ่ท้จรงิในตลาดหุน้กค็อื “เก่ง กล้า อดทน” ใคร
เอาหนงัสอืมาให้ผมเซน็ ผมจะเขยีนคาถานีใ้ห้เสมอ เพราะเก่งอย่าง
เดียว คุณไปเป็นอาจารย์ดีกว่า ถ้าคุณกล้าอย่างเดียว ไปเป็นทหาร
รุ่งกว่า ถ้าอดทนอย่างเดียว ไปเป็นแรงงานเถอะ 

 ยุคนีไ้ม่ง่าย แต่ยงัรวยได้ แต่ต้อง “เก่ง กล้า อดทน” เก่ง คือ 
มีความรู้ในตลาดหุ้น รู้พื้นฐาน Fundamental รู้จังหวะ Technical 
จากนัน้เก่งอย่างเดยีวมนัไม่พอ เพราะเวลาท่ีหุ้นถกู มกัเป็นเวลาท่ีมี
แต่ข่าวร้าย มแีต่ความกลวัครอบง�าตลาด ดงันัน้ต้องมคีวามกล้า เรา
ถึงจะกล้าซื้อหุ้น หลังจากนั้นเมื่อกล้าในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัว ก็
ไม่ใช่จะรวยทนัท ีมนัต้องกล้าถอื แล้วทนถอืให้ราคาหุน้ขึน้ไปเรือ่ยๆ 
ซึ่งมันใช้เวลา ก็เลยต้องมีความอดทนอยู่ด้วย

 ยุคนี้คนจะรวยจากตลาดหุ้นจึงไม่มีฟลุกครับ มันต้อง
วางแผน แล้วท่องไว้ “เก่ง กล้า อดทน” รวยแน่ๆ รวยด้วยตัวเอง ใน
ช่วงอายุคุณด้วย 

 กรูสร้างตัวเอง รวยแบบนี้โคตรเท่ บอกตรงๆ ครับ!   
 
            ภาววทิย์ กลิน่ประทมุ
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 มีคนถามผมว่าท�าไมต้องออมในหุ้น ฟังแล้วขัดหู มันมีแต่ออมเงิน
ฝากไม่ใช่เรอะ? แล้วอะไรคือออมในหุ้น?
 เรื่องนี้ต้องเล่าย้อนไปนิดนึง ตอนผมเด็กๆ คุณตาผมเป็นนาย
ธนาคาร ท่านเล่าว่าสมัยที่ตาหนุ่มๆ ธนาคารต้องล�าบากเพื่อเปลี่ยนความ
คดิของคนว่า ควรเอาเงนิออกจากบ้านมาฝากธนาคาร เพราะยคุนัน้คนส่วน
ใหญ่มองว่าการฝากธนาคารมีความเสี่ยง เก็บเงินไว้ที่บ้านปลอดภัยกว่า 
 เรือ่งนีต้้องปพ้ืูนความเข้าใจเก่ียวกบั Demand & Supply ทีก่�าหนด 
ทกุความร�า่รวย และทกุความส�าเรจ็ของทกุชวีติบนโลก หลกัการง่ายๆ กค็อื 
อะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ท�าเยอะๆ มันจะไม่เวิร์ค ยกตัวอย่าง สมัยก่อน
คนส่วนใหญ่มองว่าการฝากธนาคารมันเส่ียง การเอาเงินไว้บ้านปลอดภัย
กว่า ดงันัน้ใครกต็ามทีเ่สีย่งเอาเงินมาฝากธนาคารกจ็ะได้ดอกเบีย้ทีส่งู (ยก
ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าคุณเอาเงิน 1 ล้านบาท ฝากธนาคารที่ดอกเบี้ย 12% เป็น
เวลา 60 ปี เงินนั้นจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท โดยที่คุณไม่ต้องท�าอะไรเลย 
นั่นแหละพลังของ Compound Interest) 
 เรือ่งนีม้นักเ็ลยตอบโจทย์ Demand & Supply ในยคุทีค่นส่วนใหญ่
เก็บเงินไว้กับบ้านว่า ใครก็ตามที่กล้าเอาเงินมาฝากธนาคาร ก็จะรวยกว่า 
ซึ่งยุคนั้น “คนออมในเงินฝากก็รวย”
 ในยุคต่อมา ยุคที่ใครๆ ก็ออมเงินในธนาคาร คนส่วนใหญ่เอาเงิน
มาออมในธนาคารกันหมดแล้ว ก็แปลว่า ด้วยหลัก Demand & Supply 
การออมในธนาคารจะไม่รวยอีกต่อไป 

19ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
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