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หนุมแพท “ภาววิทย กลิ่นประทุม” กลับมาอีกแลว ครั้งนี้เขามาเปดคลินิก

หุน! 

เมื่อผมไดมีโอกาสอานงานชิ้นนี้ครั้งแรก รูสึกไดทันทีวาแพทพยายามสราง

สิ่งที่เรียกวา “หนทางแหงความมั่งคั่ง” แกนักลงทุนที่ไดเปดอาน แพทไดปูทาง

ตามสเตป็ผานทางตวัอกัษรถงึขัน้ตอนการลงทนุตัง้แรกกาวแรกไปกาวทีส่อง สาม 

สี ่หา... 

จดัเปนหนงัสอืที ่ “นกัลงทนุมอืใหม” สามารถใชเปนคมัภรีของการลงทนุได

เลมนงึเลย พดูงายๆ วาจากไมรูจะเริม่อยางไรในการเลนหุน คอยๆ ทำตามทีแ่พท

ไกดแตละหนา ก็จะทราบวาจะตองเริ่มตนอยางไร เดินไปทางนี้แลวแวะตรงนั้น 

กอนจะตอไปตรงโนน 

 

อีกเจตนานึงและเปนที่มาของชื่อหนังสือ “คลินิกหุนมือใหม” ก็คืออยาก

รักษาอาการเปของนักลงทุน เพราะในบางครั้งเมื่อเดินบนเสนทางนักลงทุนมา 

ระยะหนึง่แลว อาจจะมนึๆ งงๆ หรอืเปๆ  อยู กแ็วะเขาคลนิกินีก้นักอน  

การไดกลับมาอานเรื่องพื้นฐานกันใหมอีกครั้ง หนุมแพทเชื่อวาครั้งนี้นัก

ลงทนุจะไดพบมมุใหมๆ  ความคดิใหมๆ  และกลบัไปมองยอนเหน็เสนทางทีต่นเอง

ผานมาไดดทีเีดยีว 

 

จากผลงานระดับ Best Sellers ที่แพทสรางออกมากอนหนา ทั้งซีรีส 

“แกะรอยหยกัสมอง รวยหุนหมืน่ลาน” และ “ฟรดีอมเทรดเดอร” ลวนแตมคีวาม

ชดัเจนในตวัเอง ดวยมมุมองทีเ่ฉยีบขาดในรปูแบบคนรุนใหม ประกอบกบัลีลาการ

ถายทอดที่นาติดตาม ฉีกรูปแบบหนังสือหุน จากตำรามาเปนความรูที่อานแลว

เพลนิ นัน่เปนสิง่ทีไ่ดพสิจูนมาแลวเปนอยางด ีผลงานชิน้นีก้ไ็มนอยหนา แถมยงัได

เหน็พฒันาการอกีหลายๆ อยางทีส่งัเกตไดของหนุมคนนี ้ 

คงไมตองเกริน่มากครบั เราไปตดิตามกนัเลยดกีวา อยามวัเสยีเวลา 

โชคดใีนการลงทนุทกุๆ ทานครบั 

ปยพนัธ วงศยะรา  

สำนกัพมิพสตอ็คทมูอรโรวกมุภาพนัธ 2555 
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หนังสือเลมนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อตอบโจทยมือใหมและเพื่อนๆ ที่เขาสัมมนา

แลวบอกผมวา “คุณแพทนาจะเขียนหนังสือสักเลมที่รวบรวมแนวคิดสำหรับมือ

ใหม ขอสักเลมแบบจัดเต็ม!”  

วันนี้มันมาอยูในมือคุณแลว Yes!  

หนังสือเลมนี้ไมมี “คำนำ” เหมือนเลมอื่นๆ แตเริ่มดวย “คำเตือน” เพื่อ

เตือนสติมือใหมทุกคนที่ตองการจะเลนหุนใหไดกำไร เนนวา “เลนใหไดกำไร” 

เพราะถาจะเลนแบบมั่วๆ ก็คงไมสามารถรอดได แถมจะเสียเงินอีกดวย ตลาด

หุนที่เราบอกวามีแต หมู แพะ แลวก็แมลงเมา แตแทจริงแลวทั้งหมู แพะ และ

แมลงเมา ลวนไมใชคนที่โงเลย  

เพราะคนทีส่ามารถเลนหุนหรอืคดิทีจ่ะเลนหุน มนัแปลวาคณุเปนคนหนึง่ใน

จำนวนหลกัแสนคนจากประชากรทัง้ประเทศทีม่คีวามสามารถในการลงทนุได คน

เหลานีค้อื Top ของประเทศ ใช! คณุกำลงัขบัเคีย่วและตอสูกบัคนเกง ไมใชคนโง  

ดังนั้น ถาคุณคิดจะเขาสูตลาดหุนเพื่อมาสรางความมั่งคั่ง คุณจะตองคิด

ใหหนัก และตองมีสติเสมอ ตองรูวาเขามาแลว มาเพื่ออะไร แลวจะทำอยางไร 

ดวยวิธีไหนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายรอยลานพันลานของคุณ 

เชื่อหรือไมวาคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุน (ในระยะยาว) แทบไมมี

ใครเลยที่ฟลุค พวกเขาลวนแลวแต  

 

หนึ่ง รูจักตัวเอง รูวาตัวเองเหมาะกับเลนหุนวิธีไหน จากนั้นก็ยึดหลักการ

นั้นๆ สรางตัวเองจนมั่งคั่ง 

¤Óàμ×Í¹!  
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สอง รูจักคนอื่น เพราะการขึ้นลงของหุนถูกกำหนดโดย Demand & 

Supply ถาคุณคิดไมออกวาคนสวนใหญคิดอยางไร ก็ยากที่คุณจะประสบความ

สำเร็จ เพราะคนสวนใหญเดินผิดทางเสมอ คุณถึงตองรูวาคนอื่นสวนใหญ เขา

เดินไปทางไหน คุณจะไดเดินตรงขามไง! 

 

สาม มีแผนการทำกำไรที่ชัดเจนและมีวินัย ครับ! ผมหมายถึงในการ 

เลนหุน ตองจำกัดความเสี่ยงและตองรูจัก Let Profit Run จากนั้นก็ทำอยาง

สมำ่เสมอ ถาทำได ก็แปลวาคุณเปนคนสวนนอยในตลาด เพราะคนสวนใหญไม

จำกัดความเสี่ยง และมักจะหาเรื่องขายหมูอยูตลอดเวลา 

 

สี่ ตองมีความสุขบนทางที่เดิน เพราะไมวาคุณจะทำเงินมากนอยเพียงใด 

หากเสนทางที่คุณตองเดิน มันไมไดทำใหคุณมีความสุข ก็เทากับวาทางเดินนั้น

มันไมเหมาะกับคุณ 

 

เดินสุข ลงทุนสบาย อานหนังสือตลก สอบตกมากมาย อิ อิ (ลอเลน) 

ขอใหอานดวยความสนุกและโชคดีกับการลงทุนนะครับ 

 

ภาววทิย กลิน่ประทมุ 
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12  >> 1  Rich & Fat “ไออวน..ทำไมรวยจังฟะ!” 

18  >> 2  เก็บเงินใหเปน “เครื่องผลิตเงิน” 

22 >> 3  “Stock Wish List” จดไว...อยาเพิ่งซื้อ!  
24 >> 4  Elliot Wave ในมุมของ Fundamental 

26 >> 5   ทำไมเทรดเดอรเกงๆ  

   ถึงวิ่งเขาหาธรรมะ? 

28 >> 6   คลินิกหุนมือใหม 

34 >> 7   การลงทุนคืออะไร? 

38 >> 8   ทำไมคนสวนใหญเจง? 

42 >> 9   ทำไมหุนคือ Asset? 

46 >> 10   เชื่อใครดีในตลาดหุน? 

48 >> 11   หุนตางกับการพนันตรงไหน? 

50 >> 12   จุด Stop Loss คือจุดฆาตัวตาย? 

52 >> 13   NAV ของ Port นักลงทุนที่ตางกัน 

56 >> 14   มุมมองที่ตองมีในภาวะวิกฤต 

60 >> 15   ความเขาใจที่ตองมี กับ Mindset ที่ใช! 

62 >> 16  GDP ที่รักยิ่ง! 

66 >> 17 “แชรลูกโซ” มองหลักการสรางเงิน 

   ดวยความจริง 

72 >> 18  การลงทุนระยะยาวตอง 

   เขาใจภาพใหญ 

ÊÒÃºÑÞ 
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76 >> 19   ตัวละคร “กลุมกก” ในตลาดหุน 

80 >> 20 Self Actualization กับ Wealth  
   กลายเปนของคูกันไปแลว! 

86 >> 21  Zero-Sum Game คืออะไร? 

88 >> 22 คนหนุมสาวทำไมตองจน? 

92 >> 23 อาชีพอินเทรนดสำหรับ 

   โลกยุคใหม 

98 >> 24 คนอยากจะรวย มันชวยไมได 

100 >> 25 “อยา” คิดเหมือนคนอื่น  

   ทำเหมือนคนอื่น 

102 >> 26  คนรุนใหมรวยเร็ว...ในอัตราเรง 

104 >> 27 อานมาหลายหนาแลว? 

106 >> 28  “CVRR” อักษรสี่ตัวที่คุณ 

   ตองรูกอนการลงทุน (1) 

110 >> 29  “CVRR” อักษรสี่ตัวที่คุณ 

   ตองรูกอนการลงทุน (2) 

112 >> 30  “CVRR” อักษรสี่ตัวที่คุณ 

   ตองรูกอนการลงทุน (3) 

116 >> 31  “CVRR” อักษรสี่ตัวที่คุณ 

   ตองรูกอนการลงทุน (4) 
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118 >> 32 “CVRR” อักษรสี่ตัวที่คุณ 

   ตองรูกอนการลงทุน (สรุป) 

120 >> 33 กฏแรงดึงดูด “พลังดูด”  

   ที่เจอกับตัวเอง! 

124 >> 34  “ราคา” ไดเปลี่ยนชีวิตเพื่อนผม 

126 >> 35 “การเมืองชีวิต”  

   โลกมายาของตำนานแหงอำนาจ (1) 

130 >> 36  “การเมืองชีวิต”  

   โลกมายาของตำนานแหงอำนาจ (2) 

134 >> 37 “การเมืองชีวิต”  

   โลกมายาของตำนานแหงอำนาจ (3) 

138 >> 38  บทเรียนจากเลือดบูชิโด (1) 

142 >> 39  บทเรียนจากเลือดบูชิโด (2) 

146 >> 40  เบื้องหลังพลังงานไทยสู  

   Service Economy  

150 >> 41  อะไรคือเศรษฐกิจ? 

152 >> 42  ถาม-ตอบ ไขขอของใจ 

156 >> 43  มุงสูการเปน  

   “ธุรกิจที่ดีที่สุดในจักรวาล!” 

158 >> 44  เรื่องของหนี้สิน 

164 >> 45  อานงบ...เรื่องงายๆ! 

166 >> 46  รูไวไดประโยชน 

168 >> 47  ความ “ถูก-แพง” ของหุนในเชิง “จิต” 
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174 >> 48  คา P/E กับการขึ้นของหุน  

   มันเกี่ยวกันอยางไร? 

176 >> 49  การวางเงินทุกบาททุกสตางค 

   ในหุนคือความเสี่ยง? 

178 >> 50  Ramdom Walk to Thailand  

   Stock Market (1) 

186 >> 51  Ramdom Walk to Thailand  

   Stock Market (2) 

190 >> 52  การเลน Technical Analysis อยางงาย 

192 >> 53  จะซื้อหุนตามเทรนดขาขึ้น  

   ตองทำอยางไร? 

196 >> 54  จะรูไดอยางไรวาหุนเขาเทรนดขาลง? 

200 >> 55  “เดงขึ้นมา” แตไมรูวา Bottom หรือยัง? 

202 >> 56  Candlestick ใชอยางไร? 

206 >> 57  เครื่องมือ Let Profit Run แบบงาย 

210  >> 58  การวางจุด Stop Loss 

214  >> 59  “เจา” กับ Volume Peak เทากับ  

   “ราคา Peak” 

216 >> 60  การตอยอดและพัฒนาฝมือ 

218  >> 61  คุณเปนคนแบบไหน? 

222  >> 62  เรื่องของ Massive Design!  

226 >> 63  ผานมา เดี๋ยวมันก็ “ผานไป” 

230  >>  Case Study of “ริว” 
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มีคนถามผมวาผมรวบรวมคนเกงๆ แลวมารวมกันถายทอดความรูใหคน

อื่นทำไม?  

นั่นสิครับ! มันเปนสิ่งที่ผมเจอกับตัวเอง ผมเคยเกงแลวกั๊ก เกงแลวเก็บไว

คนเดียว แตพอทำแบบนั้น ผมกลับเกงอยูคนเดียว ไมมีใครรู และเมื่อไมมีใครรู 

ก็เทากับวามันไมมีโอกาสใหกับผมไง  

นั่นคือทางเลือกของคนเกงในอดีต คือ “เกงแลวกั๊ก เฝาแตนั่งรอโอกาสวา

คงมีสักวันที่เลาปจะมาเชิญขงเบงลงจากเขาแลวไปนำทัพ” มันตลกจริงๆ คุณรู

ไหมวาเดี๋ยวนี้เราเกงขึ้นก็จริง แตคนอื่นๆ อีกมากมายเขาก็เกงขึ้นเหมือนกัน  

ประเดน็กค็อื แลวอะไรคอืขอแตกตางทีจ่ะทำใหคนเกงอยางคณุไดมโีอกาส

มเีวทใีนการแสดงฝมอืและประสบความสำเรจ็ละ? 

ถูกตองแลวครับ! “การเปนผูใหยังไงละ” ยุคนี้การสื่อสารหรือเวทีมันเปด

กวางรอใหเราสรางเอง ไมวาจะเปน Blog, facebook, YouTube เวทพีวกนีม้นัเปน

ของฟร ีทุกคนใชเวทีไดหมด เพราะฉะนั้นโจทยคือจะทำอยางไรใหเวทีของฟร ี

กลายเปนเวทีแหงโอกาสของคุณ คำตอบก็คือคุณจะตองเปนผูให คุณตองสราง

และเผยแพรความรู (ดานใดกไ็ด อาชพีใดกไ็ด จะเปนหลกัความสำเรจ็ เคลด็ลบั

แตละอาชพี หรอือะไรกไ็ด) และมนัแปลกมาก ยิง่คณุสรางโอกาสและใหความรู

กบัคนอืน่มากเพยีงใด โอกาสกจ็ะยิง่วิง่เขามาหาคณุมากขึน้เรือ่ยๆ นัน่แหละครบั 

เคลด็ลบัในชวีติทีผ่มเจอกบัตวัเอง จากวนันัน้เปนตนมา ผมกว็ิง่คนหาคนเกงๆ ใน

สาขาอาชพีการลงทนุ รวบรวมเขาเขามาดวยกนั แลวเลาเรือ่ง “การเปนผูให” ให

เขาฟง  

คุณรูไหมวาหลังจากที่เพื่อนๆ คนเกงของผมไดฟงสิ่งที่ผมเสนอ เขาก็บอก

วา “Make Sense วะ งั้นผมเอาดวย!”  

“ยิ่งให ยิ่งได” เรามาเปลี่ยนเมืองไทยกันครับ ทำใหคนไทยเกงขึ้นในทุกๆ 

ดาน ทุกๆ สาขาอาชีพ เริ่มจากคนเกงในสาขาอาชีพตางๆ นำเอาเคล็ดลับแหง
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ความสำเร็จของอาชีพนั้นๆ มาถายทอดใหคนรุนใหม คิดดูสิครับ คนไทยจะเกง

แคไหน! 

ฟงดูแลวเหมือนฝนนะ แตผมเชื่อวามันเปนจริงได เพราะคนที่มุงจะเปลี่ยน

ชีวิตคนอื่น ก็เทากับวาเขาเปลี่ยนชีวิตตัวเอง คนที่สรางประโยชนตอผูอื่นก็

เทากับวาคนๆ นั้นก็สรางโอกาสใหกับตัวเองดวย และยิ่งเขาผูนั้น สรางประโยชน

และใหโอกาสกับคนยิ่งมากเทาใด ความสำเร็จก็จะยอนกลับมาสูคนผูนั้นนับ

หมื่นเทาทวีคูณ ใครที่เกงดานการลงทุนและอยากถายทอดความรูในสายนี้ ก็

เริ่มเปด Blog เปด facebook และ YouTube แลวเริ่มทำเลย แลวคุณจะรูวา

มันดีแคไหนเวลามีคนติดตามสิ่งที่คุณโพสตมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นโอกาสมันจะ

ไปหาคุณเอง หรือไมวันนึงคุณกับผมอาจจะไดรวมงานกัน  

ลองดูนะครับ ผมเชื่อวาเวทีแหงโอกาส ทุกคนตองสรางเอง และเมื่อเริ่ม

สรางไดดี เดี๋ยวโอกาสจะเริ่มวิ่งเขาหาคุณ “แมเจา! มหัศจรรยจริงๆ อิ อิ” 

ชีวิตผมเอง ผมเริ่มจากการวิ่งหาโอกาส จึงมักไดเจอกับโอกาส แตหลาย

ครั้งเมื่อเราไมไดชอบในสิ่งที่ทำ สุดทายมันก็ไปไมรอด เพราะมันเปนโอกาสก็จริง 

แตมันไมใชโอกาสของเราไง!  

ภายหลังผมมาพบวา “โอกาสที่เปนของเรา” คือโอกาสที่เราเริ่มสรางจาก

ตัวเอง เริ่มจากสิ่งที่เราชอบและทำสิ่งนั้นใหเกงที่สุดในจุดที่เรายืน (ถูกตอง! ไม

งายที่จะเกงที่สุดในโลก แตมันไมยาก ถาคุณจะเลือกจุดที่คุณชอบและเกงที่สุด

ในจุดนั้น คุณรูไหมวาสิ่งที่คุณทำไดเกงที่สุด มันสามารถ Leverage และสราง 

Business Model แลวเปลี่ยนตรงนั้นใหเปนอาชีพได)  

โอกาสก็คืออะไรก็ไดที่เปนประโยชนตอคนอื่น อะไรที่สรางแลวมีประโยชน

จริงๆ นั่นคือโอกาส สวนอาชีพ ก็คือเอาโอกาสตรงนั้นมาสรางรายได แลวมันจะ

กลายเปนอาชีพที่เราชอบ แถมยังสรางประโยชนตอผูอื่น  

นั่นแหละอาชีพของคนรุนใหมที่จะประสบความสำเร็จ! 
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คลินิกหุนมือใหม 

คำถามแรกกอนที่จะเขามาเลนหุน ผมวาคุณตองถามตัวเองกอนวา “รวย” 

ในความหมายของคุณมันแปลวาอะไร? เพราะหากคุณตอบวา รวยคือตัวเลขใน

บัญชีที่เพิ่มขึ้นเพียงอยางเดียว ผมบอกไดเลยวา “ไมมีทางสำเร็จ” นั่นก็เพราะถา

เปนแบบนี้เทาไหรก็ไมพอ 

คิดงายๆ นะ ตัวเลขมันไมมีจำกัด จะ 10 ลาน 100 ลาน 1,000 ลาน หรือ 

10,000 ลาน มันก็ไมพอ ที่สำคัญ คุณตองเขาใจดวยวา สิ่งที่ติดมาพรอมกับ 

“เงิน” ก็คือ “ความอิจฉา” และ “ความเกลียดชัง” ที่พวงมาดวยตามจำนวนเงิน

ของคนๆ นั้นที่เพิ่มขึ้น 

เดี๋ยวกอน! อยาเพิ่งเขาใจผิดวาความรวยไมดี แนนอน ความรวยมันดี 

เพราะปจจุบัน Rich = Freedom แปลวา ความรวยก็คืออิสรภาพ เพราะไมมี

อะไรที่สามารถทำไดโดยไมตองใชเงิน ตั้งแตคุณตื่นนอน แปรงฟน กินขาว ออก

จากบาน เดินทาง ใชเงินทั้งหมด คนที่บอกวาอยากมีอิสระ ก็ตองมี “เงิน” และ

นั่นคือเสนหของเงิน เมื่อเงินเทากับอิสรภาพ ฮา ฮา มันจึงเปนขออางในการไขว

ควาหาอิสรภาพนั่นแหละ! 

“äÍŒÍŒÇ¹..·ÓäÁÃÇÂ¨Ñ§¿Ð!” 
Rich & Fat 

1 
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โอเค แลวคุณตอบไดหรือยังวารวยในความหมายของคุณคืออะไร? 

ผมตอบของผมกอน “รวย” ในความหมายของผมคือ หนึ่ง “ไมหนักหัวใคร” 

นั่นคือถาเกิดผมอยูดีๆ ปวยหนัก หรือตาย ผมก็มีเงินเพียงพอที่จะดูแลชีวิตของ

ผมโดยที่ไมตองเปนภาระของใคร ดังนั้น ขอแรกในนิยามความรวยของผมคือ 

ผมจะตองไมเปนภาระใคร ไมวาจะมีเหตุการณใดๆ ฉุกเฉินเกิดขึ้น (เพราะในแง

ของมนุษยคนนึง ผมมองวาการที่เราสามารถยืนไดอยูบนขาของตัวเองแบบไม

เปนภาระใคร และไมเดือดรอนใคร มันเปนความมั่งคั่งที่คนสวนใหญในโลกทำ

ไมได) หากยอนไปสมัยมหาวิทยาลัย ผมบอกไดเลยวาผมยังตองยืนบนขาของ

พอแม เปนภาระทั้งคาใชจาย คาเรียน เพราะฉะนั้นเวลานั้นผม “จน” มันจึงไม

สำคัญเลยวาพอแมของคุณจะรวยขนาดไหน หากคุณยังตองพึ่งพอแม ก็แปลวา

คุณ “จน” ก็เทานั้นเอง 

สอง “รายรับตองมากกวารายจายเสมอ!” ประเด็นนี้ก็เปนปญหาโลกแตก 

เพราะคนเจ็ดพันลานคนทั่วโลก ถามจริงๆ เถอะวาใครมีรายรับมากกวารายจาย

บาง ใช! นอยมาก! และนี่เองที่เปนประเด็นสำคัญ เพราะหากเรายังมีลมหายใจ

อยู แลวเรามีรายรับมากกวารายจายสม่ำเสมอ “คุณรวยแนนอน” (ยิ่งมีชีวิตอยูก็

ยิ่งรวย ตรงกันขาม ใครก็ตามที่รายจายมากกวารายรับ ก็ “ฟนธง” ไดเลยวายิ่ง

คุณมีชีวิตตอไป คุณก็ยิ่งจน) 

ผมวาตลกมากนะที่จริงๆ แลว คนจะรวยจะจน มันบอกไดจากพฤติกรรม

ของคุณอยูแลว ที่ผมขึ้นหัวขอวา Rich & Fat นั้นก็เพราะ “ความรวย” กับ “ความ

อวน” มันเหมือนกันแบบสุดขีด! 

คิดดูนะครับ ถามวาถาหากคุณอยากอวน คุณจะอวนวันพรุงนี้ไดทันทีแบบ 

Overnight Fat เลยไดไหม? “ไมมีทาง!” เหมือนกัน ถาคุณอยากรวยแบบ 

Overnight Rich มันจึงเปนเรื่องที่ไรสาระนั่นเอง (แตคุณเชื่อไหมวาคนสวนใหญ

ในโลกอยาก Overnight Rich แตไมอยาก Overnight Fat ฮา ฮา)  

พูดถึงเรื่องนี้ ทำใหผมนึกถึงเรื่องหมอดู ถาพรุงนี้ผมจะตั้งตัวเปนหมอดู

ทำนายความมั่งคั่งกับความอวนของผูคน คงทำไดงายมาก เชน ถามีคนๆ นึง

เดินมาหาผม ผมก็จะเอากระดาษหนึ่งแผน ใหเขาเขียนวาพฤติกรรมการกินของ

เขาเปนอยางไร สมมติเขาเขียนวา “ชอบกินของทอด ไมชอบออกกำลังกาย นอน

ดึก” โอเค! รูแคนี้ ผมทำนายไดเลยวา “คุณจะอวนในอีก 5 ป ฟนธง!” จากนั้น

ผานไปหาป ไอคนนั้นมันก็อวนจริงๆ โอโห! แมเจา ทานชางทำนายแมนเหมือน

ดวงตาเห็นธรรม  

Rich & Fat “ไออวน..ทำไมรวยจังฟะ!” 
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ปดโธ! ดูพฤติกรรมการกินก็รูอยูแลววาไอนี่จะอวน มันก็แคนั้นเอง 

เหมือนกันเลย คนที่จะรวย ผมก็สามารถทำนายไดเหมือนมีตาทิพยวา 

“คุณจะรวยหรือไม?” แคเอากระดาษโยนไป “เอา! เอ็งเขียนมาวาพฤติกรรมการ

ใชเงินและหาเงินเปนอยางไร”  

“เออ.. ครับ ผมรายรับก็พอๆ กับรายจาย หักคาผอนบาน ผอนรถ ก็เดือน

ชนเดือนครับ” 

“โอเค แลวคุณลงทุนไหม?” 

“ครับ ก็บานที่ผมอยูกับรถยนต” 

“บานนี่ บานเดี่ยว มีที่ดินใชไหม?” (รถผมคงไมตองถาม เพราะมันไมใช 

Asset ยิ่งวันเวลาผานไป มันก็จะเปนเศษเหล็ก สวนตัวบานนะก็เศษปูน ตัว 

Asset จริงๆ คือที่ดิน แตที่มันหวยแตกก็คือปจจุบัน โครงการบานตางๆ ที่ดินเล็ก

ลงเรื่อยๆ แตบานใหญและแพงขึ้นเรื่อยๆ นั่นนะมันไมใชการลงทุน!) 

“ครับ สรุปวาผมผอนสงแทบตาย มันไมไดทำใหผมรวยเหรอครับ?” 

“ถูกตอง! เอาละผมทำนายเลยแลวกัน คุณยิ่งอยู ยิ่งจน ฟนธง!” 

โอโห! แรงอะ จริงๆ แนะนำตออีกนิดนะ คนที่จะรวย ไมใชแครายไดมาก

กวารายจายอยางเดียว แตชีวิตเขาตองมีความสุขกับการ “หารายได” ดวย ไมใช

สุขกับ “การใชจาย” ตรงนี้กาดอกจันหมื่นดอก เพราะคนสวนใหญในโลกมนุษย

มีความสุขกับ “การใชจาย” คือถาไดชอปปงนะ มันสุขมากกกก “มันถึงจนไง 

เพราะความสุขมันอยูที่การใชจาย”  

ตางกับคนรวย นอกจากรายไดจะมากกวารายจายแลว ความสุขของเขา

ยังอยูที่การหารายได อยาเพิ่งนึกวาพวกนี้นาสงสารนะ ไมใชเลย คนเหลานี้เขา

สนุกกับงานที่ทำ บางคนสนุกกับการสรางสรรคบริษัท บางคนสนุกกับการแก

ปญหาของมนุษยผานสินคาและบริการ หรือบางคนก็สนุกกับการชวยเหลือผูอื่น

ผานสินคาและบริการ 

ใช! นั่นแหละคอนเส็ปตที่ผมเจอกับตัวเอง ผมเพิ่งรูวาผมสนุกกับงานที่ทำ 

ผมสนุกกับการเขียนหนังสือ การถายทอดความรู การสอน การไดไปคุยกับ

องคกรตางๆ ผมสนุกกับการลงทุน และสนุกกับการทาทายความคิด ในเรื่องการ

ลงทุน เชน ถาผมสามารถหาธุรกิจที่คนสวนใหญมองวาไมดี แตผมซ้ือแลวใน

ที่สุดมันดี ผมจะไดทั้งเงินและความสนุกที่ไดรูวาสิ่งที่ผมเก็งมันถูกตอง พูดงายๆ 

วาความสุขของผมคือการไดสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในสังคม ผานสินคาและบริการ 

ผานโปรเจ็คท เพราะมันทาทายความสามารถ  
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ความสุขผมจึงไมใชการซื้อ iPhone เครื่องใหม หรือซื้ออะไรแพงๆ มาโชว 

มันไมใชประเด็นเลย ผมกลับคิดวามันเทมากที่มนุษยคนนึงจะสรางสรรคสิ่งใหม

ไดแบบ Steve Jobs หรือ Bill Gates ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วโลกในรูปแบบ

ใหม ไดนำเสนอทางเลือกชีวิตใหมๆ หรือไมก็เปลี่ยนโครงสรางพลังงานของโลก 

เปลี่ยนวิธีการหาความรูของคนทั้งโลกผาน Google หรือ Wikipedia หรือเปลี่ยน

วิธีการของการตลาดและการสื่อสารของธุรกิจทั่วโลกอยางที่ facebook ทำ  

ในมุมของคนที่จะรวยถึงขั้นรวยมหาศาล มันไมใช “เงิน” แตมันเปน 

“ความสุขที่ไดทำงาน” ซึ่งงานที่วามันไมใชงาน Routine เชาชามเย็นชาม แตมัน

เปนงานที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคน โดยวางอยูบนคอนเส็ปตของ “ยิ่งให ยิ่งได” 

เพราะหากคนเหลานี้สำเร็จ มันไมใชแคตัวเขาที่รวย แตมันทำใหคนอื่นๆ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะอะไรนะหรือ เพราะมนุษยทุกคนฉลาดไง ไมมีใครโง

พอที่จะซื้อของหวย ทุกคนยอมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับชีวิตของตัวเองเสมอ 

ดังนั้นคนที่มุงสรางประโยชนที่มากที่สุด ผานสินคาและบริการที่ดีที่สุด จึง

เหมาะที่จะเปนคนที่รวยและมีคนอื่นนับถือ เพราะถาหากคุณทำใหชีวิตคนอื่นดี

ขึ้น คงจะไมมีใครมานั่งเกลียดคุณ คุณจึง “ทั้งรวยและมีคนรัก” 

สิ่งที่ผมพูด มันอาจทาทายการทำงานของโลกปจจุบันอยางสิ้นเชิง ยก

ตัวอยางในปจจุบัน ใครที่รวยก็ตองกอบโกยทรัพยากรตางๆ เขาตัวเอง โดยการ

คอรัปช่ัน โกงคนอื่น ซึ่งมันเปนการหักเหลี่ยมของคนที่ไรปญญาอยางแทจริง 

เพราะยิ่งคนเหลานี้ “ยิ่งโกง ยิ่งกอบโกย” เขาก็จะกลายเปนศูนยรวมของความ

เกลยีดชัง สุดทายเขาก็จะไมมีความสุข ไมวาเขาจะหาเงินไดมากเทาไหรก็ตาม 

คุณดู Bill Gates สิ ทำไมเขาไมมุงหาเงินตอไป แตกลับเปลี่ยนมาทำการ

กุศลผานมูลนิธิของเขา ใช! ก็เพราะตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้น มันไมไดทำใหเขามี

ความสุขแตอยางใด เพราะปจจุบันความสุขของเขาคือการสรางมูลนิธิเพื่อชวย

เหลือชีวิตคนผานการแพทยและการศึกษาใหมากที่สุดเทาที่เขาจะทำได เพราะ

ฉะนั้นโจทยความสุขของชีวิต Bill Gates คือ เขาจะทำอยางไรเพื่อ Leverage 

การชวยเหลือชีวิตคนและยกระดับโอกาสของคนที่ดอยโอกาสใหไดมากที่สุด 

นี่แหละ Leverage ของ “ความสุข” ยิ่งทำ จิตใจของผูทำก็ยิ่งสูงขึ้น ไม

แปลกใจเลยที่คนระดับสุดๆ ของโลกหันมามุงสรางองคกรของการให เปน “การ

ใหแบบยั่งยืน” หรือที่เรียกวา Social Entrepreneur คนอยาง Warren Buffett 

หรือตัวอยางใกลตัวในเมืองไทย ก็อยาง คุณตัน ภาสกรนที ก็นาสนใจ เพราะเขา

สรางบริษัท “ไมตัน” ขึ้นมาสรางกำไร แตแบงกำไรครึ่งนึงใหกับการกุศล ดังนั้น

Rich & Fat “ไออวน..ทำไมรวยจังฟะ!” 
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คลินิกหุนมือใหม 

องคกรยิ่งดี ตัวเขาก็ยิ่งรวย และสังคมก็ไดรับการชวยเหลือไปพรอมๆ กัน ไมรูสิ 

ผมวาเทรนดการสรางธุรกิจแบบ “ยิ่งให ยิ่งได” นี่มันเทจริงๆ! 

จะวาไปแลว อยางตัวผมเอง ถึงจะไมไดทำอะไรที่ยิ่งใหญเหมือนคนอื่นที่

พูดมา แตผมก็รูสึกวาการใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนของผม ไมวาจะผานสื่อ

อะไรก็ตาม มันเปนการยกระดับและแบงปนแนวคิดของการสรางความมั่งคั่ง  

นี่แหละครับที่เปนความแตกตางระหวางการ “Work to Live” กับ “Live to 

Work & Happy!”  

จริงๆ สิ่งที่ผมพูด มันก็เปน Common Sense อยูแลว เพียงแตความเรงรีบ

และการแขงขันในโลกปจจุบัน มันบดบัง “ปญญา” เราถึงไดเดินกันผิดทาง ยิ่ง

ทำงาน เลยยิ่งจน และยิ่งไมมีความสุข 

ผมชอบประโยคนึงของ ทาน ว. วชิรเมธี มากๆ ทานกลาวไววา “การจะเดิน

ไปถึงเปาหมาย ตองเดินไปถูกทิศทาง เพราะถาเดินไปผิดทาง ตอใหคุณขยัน

และอดทนแคไหน ก็ไมมีทางประสบความสำเร็จ”  

ผมก็เลยอยากจะฝากขอคิดงายๆ วาความสำเร็จในยุคปจจบุันก็คือ “คนที่

ใหหรือสรางประโยชนใหผูอื่น ผานสินคาและบริการอยางยั่งยืน” มันเปนคอน

เส็ปตของความรวยที่ไมไปขัดขาใคร และถาจะรวย ก็ตองเขาใจหลักการที่วา 

“หาใหไดมากกวาที่ใชจาย และมีความสุขอยูกับการหา” 

นั่นแหละ ความสุขที่คุณจะโคตรรวยในทุกๆ กาวที่คุณมุงหนาไป! 
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Rich & Fat “ไออวน..ทำไมรวยจังฟะ!” 
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คลินิกหุนมือใหม 

บอกไดเลยวายุคนี้ใครเก็บเงินเฉยๆ ไมมีทางรวย เพราะเงินเฟอมันสูงและ

ดอกเบี้ยธนาคารก็ต่ำ ดังนั้นคนที่รวยจึงไมใชคนที่เอาเงินมาวางไวในธนาคาร 

แตเปนคนที่วางเงินไวใน “เครื่องผลิตเงิน” ตางหาก 

แลวอะไรคือเครื่องผลิตเงิน? แลวเครื่องผลิตเงินที่วาตองมีคุณสมบัติ

อยางไร พูดแบบนี้ หลายๆ คนอาจจะเริ่มมองภาพลบ เพราะเคยถูกชักชวนไปทำ

แชรลูกโซมากมาย โดยเขาบอกวานี่ไง Passive Income ไมตองทำงาน แตราย

ไดจะเขามาตลอด ที่ไหนได ไอคนชวนทำ มันยังหัวหกกนหวิด วิ่งหาลูกคาเขาสู

แชรลูกโซอยูเลย (แตจริงๆ ขายตรงน้ำดีก็มีอยูหลายๆ บริษัท แตปญหามันอยูที่

สวนใหญเราเจอแตพวกแชรลูกโซนะสิ) 

ใชแลว! คนที่ได Passive Income จริงๆ ก็ตองเปน “หัวของแชรลูกโซ” 

พวกนี้สบาย วันๆ ถายวิดีโอวาขับ Ferrari เห็นไหม ปดโธเอย! คนที่รวยจากตัว

เอง เขาไมเอาเงินมาใชแบบนี้หรอก นอกจากเงินจะเหลือจริงๆ คุณรูไหมวาที่เรา

ชอบใชแบรนดเนม ก็เพราะเรารูสึก “ต่ำ” กวามัน 

“à¤Ã×èÍ§¼ÅÔμà§Ô¹” 
à¡çºà§Ô¹ãËŒà»š¹ 

2 
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ผมมานั่งนึกวาทำไม Bill Gates หรือ Warren Buffett ไมเห็นตองสนใจ 

Gucci หรือ Louis Vuitton นั่นก็เพราะคนเหลานี้เขาสูงกวาแบรนด ตัวของเขา

เองนี่แหละที่คือแบรนด คำวา Bill Gates มันเทกวา Ferrari อีก เพราะเขาเปน

แบรนดที่มีคุณคายังไงละ! 

การที่คนเหลานี้ประสบความสำเร็จ มันทำใหเขาคือแบรนด มันสงผลให

เขาไมตองมาเสียเงินเพื่อหาของแพงๆ หรูๆ มาประดับ ทำใหคนเหลานี้แทนที่จะ

มีตนทุนทางสังคมที่สูง กลับกลายเปนคนที่มีตนทุนทางสังคมที่ต่ำ ผิดกับคนชั้น

กลางที่ตองหาของหรูหรามาประดับ จนมีตนทุนทางสังคมที่สูง ในที่สุด พอ

ตนทุนทางสังคมสูง ก็ไปไมรอด “จน!” เพราะมัวแตมาวุนวายกับสิ่งที่มันไมใช

สาระสำคัญ  

ในมุมกลับกัน คนอยาง Bill Gates และ Warren Buffett กลับสามารถใช

เวลาทำในสิ่งที่เขาชอบ ทำใหความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่เขาทำ อยางใน

ปจจุบัน งานหลักของคนทั้งสอง คือการชวยเหลือคนอื่น Bill Gates ทุมเวลาของ

เขาทั้งหมดใหกับมูลนิธิที่สรางผลกระทบตอชีวิตของผูคนไดเหนือกวาองคกรการ

กุศลดังๆ ที่บางครั้งมีแตการประชาสัมพันธ สวนเงินจริงๆ ตกอยูกับผูบริหารเงิน

เดือนสูงๆ ที่บริหารมูลนิธิเหลานั้น 

ทั้งหมดที่ผมเลา มันคือความเทของคนที่เปนแบรนด อยาง Bill Gates 

และคนรวยๆ อีกมากมายที่เขาใจวา “บารมีเกิดจากการให ไมใชไปโกงคนอื่น” 

คาของคนไมใชมีเงินมากๆ เพื่อมาซื้อ Ferrari ขับ แตมันขึ้นอยูกับความสุข

ระหวางที่เดิน และยิ่งถาทางเดินนั้นสามารถสรางประโยชนใหกับคนอื่นๆ ได

มากเทาไหร มันก็ยิ่งกลายเปนทางเดินของคนที่เทมาก เพราะตลอดทางเดินมี 

แตคนสรรเสริญชื่นชมยินดี ผมวามันเทกวานิยามความรวยยุคโบราณที่เอาแต

แยงกันกอบโกย คอรัปชั่น โกงกินตางๆ นานา เพื่อจะเอาเงินมาซื้อของหรู แตคน

อื่นสาบแชง 

แตอยาเขาใจประเด็นผมผิดนะ ไมใชวาการใชของหรูหราไมดี มันดี ตราบ

เทาที่เรารูวาเราใชเพื่ออะไร (แตคนสวนใหญไมรูไง) 

ตัวผมเองก็ขับเบนซ ใสสูท แตไมใชเพราะผมอยากจะอวดรวยอวดหรู แต

เพราะผมเขาใจวาผมไมใช Bill Gates ดังนั้น ผมไมใชแบรนด จึงยังคงตองหาสิ่ง

เหลานี้มาเพื่อเสริมภาพ ใหดูเหมาะสมกับฐานะเทาที่ผมเห็นวามันคุมคา (แต

คุณตองรูวาสิ่งหรูๆ เหลานั้นมันไมใช Asset มันแคชวยใหเราดูเหมาะสมกับ

ฐานะเทานั้น ซึ่งมันเปนคาใชจายที่แตละคนตองกำหนดเอง ถาเขาใจประเด็นนี้ 

เก็บเงินใหเปน “เครื่องผลิตเงิน” 
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