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คำ�นำ�สำ�นำักพิมพ์

 อาชีพ “เทรดเดอร์” หาเงินจากการซื้อ-ขายหุ้น ได้กลายเป็น
อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ สมัย 4G ยุค wifi

 สไลด์จอมอืถอื นิว้จิม้กดทชัสกรนี ออเดอร์หลกัแสนหลกัล้าน
ได้ท�างานของมันจากปลายนิ้ว

 ต้องท�าความเข้าใจมากๆ ในหลักความจริงว่า โลกใบนี้ไม่
ค่อยจะมีอะไรราคาถูกๆ แล้วจะดีๆ

 ราคามักมาพร้อมกับคุณภาพเสมอ
 เช่นกัน อาชีพที่คนใฝ่ฝันมักจะเป็นอาชีพอิสระ
 เอาง่ายๆ ก็คือ นอกจากเงินเยอะๆ คนยังไม่อยากโดนล้อม

กรอบชีวิต
 ถ้ามองอาชีพเทรดเดอร์ (ที่ประสบความส�าเร็จ) ดีๆ เท่ๆ ดูมี

อิสระ
 แล้วอาชีพนี้จะได้มาแบบถูกๆ ง่ายๆ หรือไม่?!?

 ใช่ครับ โลกใบนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรราคาถูกๆ แล้วจะดีๆ
 ผมไม่เคยเจอเทรดเดอร์ที่ไม่เคยได้บทเรียนจากสนามรบ

จริงๆ
 เปิดเสื้อดู ก็เห็นแผลเต็มแผ่นหลัง
 คนรอดได้ก็เท่ ได้ใช้ชื่อว่า “เทรดเดอร์”  
 แต่คนที่พ่ายแพ้ก็กลายเป็นผู้สนับสนุนตลาดฯ อย่างเป็น

ทางการ คอตก ขาดทุนออกไป

 “นิก ชานน” ประกาศตัวเสมอว่าเขามีอาชีพ “เทรดเดอร์” 
 ทั้งที่จริงๆ แล้วเขาออกจะโด่งดังในอีกบทบาท กับการเป็น

หุ้นส่วนร้านกาแฟชื่อดังย่านเอกมัย “นิกโก้คาเฟ่”
 ความหลงใหลหรือ Passion ของนิก เทหมดใจกับการเทรด 

การเคาะซื้อ-ขายหุ้น และ การ Short-Long Futures
 เป็นการค้นพบความชอบที่รวดเร็ว หาตนเองได้เจอตั้งแต่

สมัยเรียนมัธยมตอนปลาย

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 นัน่จงึไม่น่าแปลกใจทีน่กิได้รบัการยอมรบัจากวงการในสไตล์
การเทรด แม้ว่าอายุยังไม่มาก

 นิกเป็นเทรดเดอร์ 3 ขา! 
 ขาอะไร? ปกติหรือประหลาด?
 แล้วมันเกี่ยวกับเทรดเดอร์ยังไง?

 หนงัสอืเล่มนีน้อกจากได้เคลด็วชิาการลงทนุของเทรดเดอร์รุน่
ใหม่ที่หน้าตากวนๆ

 ยังจะได้รู้แนวความคิด ได้อ่านบันทึกประจ�าวัน
 ได้เห็นความล้มเหลว ได้ศึกษาการแก้ปัญหา
 และมีกลิ่นความฝันให้ได้สูดดมสอดแทรก

 คนทีค่ยุเรือ่ง Passion ตาจะมปีระกายเหมอืนชายหนุม่ทีก่�าลงั
ตกหลงรักหญิงสาว

 ถ้าคุณรู้สึกว่าตาคุณมีประกายทุกครั้ง เวลาที่คุยเก่ียวกับ
อาชีพคุณ 

 ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย ที่คุณได้ท�างานในสิ่งที่รัก 
 แต่หากไม่ใช่..ให้ท�างานตรงนั้นให้ดีที่สุด พร้อมบริหารเวลา

ให้ได้ท�าสิ่งที่สร้างประกายให้แววตาควบคู่กัน
  แล้วงานที่รัก จะกลายเป็นอาชีพได้ในวันนึง เมื่อถึงเวลา

 การเป็นเทรดเดอร์เก่งๆ ต้องฝึกฝน ต้องฝันใหญ่
 อาวุธที่มีต้องเหมาะ
 กราฟอาจจะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญตัวนึงของการเทรด
 แต่ยังมีอะไรที่มากกว่านั้น
 ศึกษา “ขาทั้ง 3” ของนิก แล้วคุณจะเข้าใจ

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 นิกเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจระดับไม่ธรรมดา มีความ
หลงใหลในตลาดทนุ ผมนกึย้อนกลบัไปมองตวัเองสมยัก้าวเข้าสูต่ลาด 
ในช่วงแรกๆ ผมเองกไ็ม่ต่าง หากใครคดิจะลงทุนในตลาดหุ้น แน่นอน
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “ความฝัน” ที่อยากจะชนะตลาด 
 ในตลาดทุน นอกเหนือจากการท�าก�าไรหุ้นแล้ว ระยะยาว
สิง่ทีจ่ะเยยีวยาให้นกัลงทนุอยูร่อดได้กค็อื เรือ่งของจติใจ ในตลาดทนุ
ทุกยุคทุกสมัย จะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเพื่อพยายามล่าฝัน แต่สุดท้าย
ก็ต้องจากลาตลาด เป็นแบบนี้เสมอ เหมือนวงจรที่วนเวียนไปมาไม่รู้
จบ เพราะนี่คือพื้นที่ของผู้ที่แกร่งพอ อย่างที่เค้าพูดกันว่าสุดท้าย ก็มี
เพียง 5% ที่สามารถสร้างตัวจากตลาดทุนได้
 “เก้าอี ้3 ขา” เป็นสามขาทีน่กัลงทนุทกุคนต้องมใีนตลาดทนุ
จริงๆ หากขาใดขาหนึ่งไม่เท่ากัน สุดท้ายมันก็นั่งไม่สบาย จิตวิทยา
การลงทุน วิธีการ และการบริหารเงิน จึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับนักลงทุน
ไปตลอดชีวิต ขาดไม่ได้ 
 นิกได้ถ่ายทอดแนวคิดที่นักลงทุนควรจะได้รับไว้ในหนังสือ
เล่มนี้ เหมือนอาหารจานอร่อยที่ปรุงได้ครบรส
 ผมขออวยพรให้น้องคนนี ้ได้เดนิทางสายตลาดทนุดัง่ใจหวงั 
ทางของความส�าเร็จมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ในฐานะที่ผม
เป็นนักลงทุนเช่นกัน ก็คงได้อยู่ในเส้นทางสายเดียวกันไปอีกนาน
 เป็นก�าลังใจให้น้องเสมอสู่ประตูความส�าเร็จในชีวิต
        
       วัชระ แก้วสว่าง
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 เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่สนใจการลงทุนกันเยอะ...

 ด้วยภาพของนักลงทุนที่ไม่ต้องจ�ากัดตัวเองในขอบเขตของช่ัวโมง
ท�างาน มอีสิระ และมเีงนิ เพราะเทคโนโลยที�าให้เข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้สะดวก
มากขึ้น 
 มันหอมหวนอยู่ แต่คนรุ่นใหม่ไม่น้อยก็ยังติดกับดักของการมอง
ทุกสิ่งอย่างตามอุดมคติ และส�าหรับโลกการลงทุนน่ีเป็นเรื่องท่ีอันตราย  
คนจ�านวนไม่น้อยที่ปรับความคิดไม่ทัน เจ็บตัวสะบักสะบอมออกจากตลาด
หุ้นไป 
 แต่นิกคือหนึ่งในไม่ก่ีคนที่ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้! ตอนที่ผมพบกับนิก 
ผมสัมผัสได้ว่าเขามีความทะเยอทะยาน (และเชื่อเถอะครับ ส�าหรับตลาดหุ้น 
นัน่คอืสิง่ทีด่)ี และท่ามกลางค�าพดูวยัรุน่ๆ ของเขา วธิคีดิและการวางแผนชวีติ
เขาไม่ธรรมดา 
 นิกผ่านมาเยอะ เคยทั้งเป็น DJ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ และใน
สนามรบทีเ่รยีกว่า “ตลาดหุน้” เขากโ็ชกโชนมาไม่ใช่น้อย อปุสรรคทีเ่ขาเจอมนั
เป็นไฟที่ช่วยหล่อหลอมความคิดเขาให้ดียิ่งขึ้น และความส�าเร็จของเขาในวัน
นี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าความคิดเขาใช้ได้จริง 
 ในโลกของการลงทุน วิธีการไม่ยากหรอกครับ ถ้าวิธีคิดชัดเจนแล้ว 
และผมโชคดีที่ได้เห็นการเติบโตทางความคิดของนิก เห็นวิธีการรับมือทั้ง
อุปสรรคและโอกาสที่โถมเข้ามา 
 และล่าสุดนิกก็ได้รวบรวมหลักคิดของเขาขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้
 หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่หนังสือที่เล่าถึงแนวคิด แต่เล่าลึกไปถึงการ
เตบิโตทางความคดิของนกิ เพราะความคดิทีจ่ะต่อยอดได้นัน้ เราต้องแกะทีม่า
ที่ไปออก อ่านแต่ละบรรทัดแล้ว จะต้องอ่าน “ความคิด” ที่ท�าให้แต่ละบรรทัด
เกิดขึ้นด้วย เพราะนั่นเป็นวิธีที่คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนี้ 
 ขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยครับ 
        
              ธ�ารงชัย เอกอมรวงศ์
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คำ�นำ�ผู้เขียนำ

ในโลกแห่งการลงทุน จะมีแผนผังที่นักลงทุนชอบกล่าวถึงอยู่
เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของ “ปิรามิด” 

ในปิรามิดนั้น จะประกอบไปด้วย Technical Analysis, 
Money Management และ Psychology ผมได้ศึกษาสามหลักการนี้
มาด้วยระยะเวลาไม่น้อย สุดท้ายก็มาตกตะกอนว่าจริงๆ แล้วเท่านั้น
มันไม่พอครับ

ไม่พอยงัไงล่ะ? กเ็พราะความคดิของปิรามดินัน้ถกูจดัเรยีงออก
มาตั้งแต่ฐานปิรามิดไปถึงยอด ซึ่งในส่วนของฐานนั้น ว่ากันว่าจิตวิทยา
การลงทุนนั้นส�าคัญที่สุด รองลงมาก็คือเรื่องของการจัดการเงินในผัง
พอร์ต และสุดท้ายคือเรื่องของเทคนิค ซึ่งว่ากันว่ามีความส�าคัญเพียง
แค่ 10% เท่านั้น

ประเด็นก็คือ ชีวิตจริงเราค่อนข้างจะแบ่งความส�าคัญในส่ิง
ต่างๆ ของชีวิตออกมาให้เป็นสัดส่วนได้ยากมาก ว่าเวลาไหนเราควรจะ
มองที่อะไร? ควรจะใส่ใจเรื่องของการเงินไหม? ควรจะใส่ใจเรื่องของ
เทคนิคไหม? หรือควรใส่ใจจิตวิทยาดี?

มีหนังสือต่างประเทศเล่มนึงที่ผมอ่านแล้วประทับใจ เค้าพูด
ถึงชีวิตการเป็นเทรดเดอร์ว่ามันไม่เหมือนกับปิรามิด แต่เหมือนกับเก้าอี้
ที่มีสามขา นั่นคือ Technical Analysis, Money Management และ 
Psychology ล้วนมีสัดส่วนความส�าคัญที่เท่ากัน เปรียบเหมือนขาของ
เก้าอี้ที่ส�าคัญเท่ากันทุกขา เพราะถ้าเราตัดขาใดขาหนึ่งออกไปแล้ว เรา
จะนั่งไม่ได้ 

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าโลกของการลงทุนมันต้องเป็นสามขา 
แต่สามขานั้น มันไม่ใช่แค่จะมาบอกว่ามีเทคนิคที่ดี การวางเงินที่เริ่ด 
และจิตใจที่แข็งแกร่งเท่านั้น เพราะถ้าพูดสั้นๆ แค่นี้เราก็มองว่ามันง่าย
น่ะสิ แต่จุดที่ยากจึงอยู่ที่เรามอง 3 เรื่องนี้อย่างไรให้ถูกต้องต่างหาก

เรือ่งของวธิกีาร เรือ่งนีส้�าคญั หลายคนบอกว่าเป็นเรือ่งของวชิา 
Technical ซึง่ผมว่าไม่จรงิ ทัง้ๆ ทีผ่มเองเป็นนกัเทคนคิ เพราะสิง่ทีผ่มคดิ
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ว่าเค้าต้องการสือ่ถงึแก่นเลยกค็อืเรือ่งของวธิกีาร ในตลาดทนุนัน้มวีธิกีาร
ร้อยแปดทีค่ณุสามารถควกัเงนิ หยบิฉวยโอกาสออกมาจากโลกแห่งการ
เงินได้มากมาย แต่สุดท้ายแล้ว วิธีการไหนๆ ก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุด 
แต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือวิธีการที่เหมาะกับจริตของเรา นิสัยใจคอของเรา 
และสามารถหาหลักเหตุผลออกมาสนับสนุนได้เสมอในทุกการกระท�า

เรื่องของเงิน ถามว่าเรื่องของเงินมันใช่หรือเปล่าว่าแค่วางเงิน
ในพอร์ตแล้วก็จบ มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องเงิน
นัน้มนัไม่ตายตวั บางคนอาจจะเหมาะกบัการเทรด Futures  บางคนอาจ
จะไปถึงขั้นเล่น Option ยากๆ ที่คนอื่นฟังแล้วงง หรือเยอะแยะไปที่เรา
เห็นเซียนหุ้นในตลาดก็เทรดกันแค่หุ้นธรรมดา 

ว่าแต่เรื่องเงินเข้าใจกันถูกต้องหรือเปล่าล่ะ? มันเป็นแค่เรื่อง
เงินกับการเทรด หรือจริงๆ แล้วมุมมองเรื่องการเงินที่ส�าคัญก็คือเงินที่
ใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย เรื่องกินอยู่ เรื่องสุขภาพ เรื่องการใช้เงินต่างๆ 
มันก็อยู่ในนี้ทั้งหมด เคยคิดกันหรือเปล่าครับ?

สุดท้าย เรื่องจิตวิทยา ที่เค้าบอกว่าเป็นฐานของปิรามิด ก็คง
ใช่ เพราะวิธีการคิดที่ถูกต้องนั้นจะน�าไปสู่วิธีการที่ถูกและการวางเงินที่
ใช่ แต่จิตวิทยาอย่างไร คิดยังไงแล้ว พอร์ตเราน่าจะพออยู่รอดได้ ดีไป
กว่านั้นคือพอร์ตโต ใช่อยู่ว่าจิตวิทยาการลงทุนเป็นฐานของทุกส่ิง แต่
มันก็ส�าคัญเท่าๆ กันกับทุกอย่างนั่นแหละ

เราจะเห็นว่าในตลาดทุน สุดท้ายแล้วผู้ชนะเป็นเพียงคนส่วน
น้อย ไม่ว่าคนจะเข้ามามากเท่าไหร่ก็ตาม และผมเชื่อว่าผู้ชนะในระยะ
ยาวนั้น ต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบสามขาของเก้าอี้เป็นอย่างดี

เพราะสดุท้ายแล้วเราอยูร่อดได้ด้วยสามขา หากเราขาดขาข้าง
ใดข้างหนึ่งไป คุณจะนั่งยังไงก็ล้ม 

คิดถูกแล้ว ก็ต้องเจอวิธีการ เจอวิธีการแล้วก็ต้องพอประมาณ
กับเงินที่มีอยู่ให้เป็น 

สุดท้ายตลาดทุนจะท�าหน้าที่ของมันเอง และจะพาคุณไปสู่
อิสรภาพทางการเงิน 

 ขอแค่ให้เวลากับมัน และโตไปพร้อมๆ กัน
       

              นิก ชานน
            www.facebook.com/nicschanon
             IG : nicschanon
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วิธีการ
ขาที่ 1
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0วันนี้คุณ
สุดแล้วรึยัง?

 ผมเกิดปี พ.ศ.2532 ช่วงนั้นเป็นปีท่ีรุ่งเรืองสุดๆ ของเมืองไทย  
เราถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชีย เป็นยุคอุตสาหกรรม ยุคทอง
ของแผ่นดินไทย ที่เรียกกันว่า New Industrial Country หรือ NIC และนั่น
จึงเป็นที่มาของชื่อเล่นผมว่า “นิค”
 ครอบครวัผมค่อนข้างมฐีานะดี เนือ่งจากสมัยนัน้ใครๆ ท�าอะไรกรุ่็ง 
บ้านผมท�าธุรกิจขายเครื่องจักรหนัก ซึ่งจะน�าเข้าเคร่ืองจักรกลหนักมาจาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รถเครน หัวเจาะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักๆ นั่น
แหละที่บ้านผมจะน�าเข้ามา 
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 ย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อตอนปี พ.ศ.2540 ยุคต้มย�ากุ้ง มันเป็นยุค
ที่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทย เป็นยุคที่ไม่ว่าจะธุรกิจของใครก็เจ๊งกันถ้วน
หน้า มีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่พลิกชีวิตไปในทางที่ดี 
 บ้านผมเป็นหนึ่งในเหยื่อผู ้เคราะห์ร้ายจากโศกนาฏกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เนื่องจากเราท�าธุรกิจน�าเข้า แถมยัง
เป็นของหนักเสียด้วย จึงเป็นเงินจ�านวนไม่ใช่น้อย ท�าให้ปีนั้นทางบ้านผม
ต้องแบกหนี้มหาศาลจากการลดค่าเงินบาท
 ก่อนหน้านัน้ ครอบครัวผมเป็นครอบครัวทีส่มบรูณ์แบบเพยีบพร้อม
ทกุอย่าง ทัง้ความอบอุ่นและทรพัย์สนิ มรีถยโุรปดีๆ  นัง่ มคีนรถส่งไปโรงเรยีน 
ทานอาหารมื้อหรูในโรงแรม ไปเที่ยวเมืองนอกทุกปี แต่นั่นก็เป็นภาพของ
เหตุการณ์ก่อนยุคต้มย�ากุ้ง 
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 “ถ้าเราจะย้ายไปอยูใ่นบ้านทีเ่ล็กลง ลกูจะโอเคไหม?” เป็นค�าถาม 
ณ คนืหนึง่ทีแ่ม่ผมเดินเข้ามาถามพร้อมน�า้ตา ตอนนัน้ผมเพิง่จะอยู ่ป.2 บอก
ตรงๆ ผมไม่รูห้รอกว่าเงินมนัส�าคัญแค่ไหน รูแ้ต่ว่ามนัเป็นอารมณ์ทีส่ะเทอืน
ใจที่สุดในชีวิต เพราะค�าถามของแม่ยังดังอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้
 ตั้งแต่วันนั้นผมเลยไม่ค่อยจะมีชีวิตที่สดใสในวัยเด็ก มันฝังในใจ
ผมมาตลอดว่าชีวิตนี้ ยังไงก็ต้องมีเงิน เพราะเงินคือทางออกที่จะท�าให้ผม
สามารถทวงคืนชีวิตที่เสียไปได้ ผมเป็นเด็กที่อยากมีเงิน อยากรวย มาแต่
จ�าความได้ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตก็คือ “ความจน”
 ผมเฝ้าศึกษาอ่านหนังสือของคนที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตทั้ง
หลาย แต่ประเด็นก็คือ อ่านมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะเห็นช่องทางสักทีว่าท�า
แบบไหนจะรวยได้ ลองผิดลองถูกมาก็เยอะ 
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 ความฝันแรกของผมก็คือ ผมอยากเป็นนักดาราศาสตร์ ต่อมาก็
อยากเป็นนกัโฆษณา อยากเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ อยากเป็นสถาปนกิ อยาก
เป็นมัณฑนากร ความฝันของผมแปรผนัไปตามกระแสของคนรอบตวัทีผ่ลัก
ดนัและเชยีร์ว่าท�าแบบนัน้สดิ ีท�าแบบนีส้ริวย เอาง่ายๆ ว่าสิง่แวดลอ้มผลัก
ดันให้ผมหาฝันมาเรื่อยๆ แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรที่จับต้องได้
 ชีวิตสมัยวัยรุ่นเป็นชีวิตที่ผมตั้งใจหาเงินอย่างจริงจัง ผมพยายาม
เข้าไปฝึกงานสายพิธีกรจนกระทั่งได้เป็นดีเจที่คล่ืนดังของเมืองไทย ผมท�า
หมดทกุเวลาทีท่างคลืน่จะเสนอให้ บอกตรงๆ ว่าผมค่อนข้างได้แต่ช่วงเวลา
ออนแอร์ที่แย่ ไม่ว่าจะเป็นห้าทุ่มถึงตีสอง หรือแม้กระทั่งตีห้าถึงสิบโมงเช้า 
แต่ผมก็ท�า เสาร์อาทิตย์เวลาไหนก็รับหมด 
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สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตก็คือ 

“ความจน”
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 ผมเลยไม่ค่อยจะได้มชีวีติวยัรุ่นสกัเท่าไหร่นกั เพราะมคีวามสขุกบั
การหาเงิน ผมท�ามาเรื่อยๆ ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัย ได้รายได้ที่ดีพอสมควร 
เดือนหนึ่งก็มีเงินหมื่นมาให้ใช้ ซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับคนในวัยนั้น 
 สุดท้าย ตอนช่วงเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทต้องปิดคล่ืนวิทยุออกไป
หนึ่งคลื่น ท�าให้ต้องปลดพนักงานออก ผมเองก็เป็นแค่พนักงานพาร์ทไทม์ 
จึงท�าให้เป็นกลุ่มแรกที่โดนปลด ยอมรับตามตรงเลยว่า ช่วงแรกใครถาม
ว่าท�าไมไม่ไปจัดรายการ ผมก็บอกว่าโดน Lay off ค�านี้พูดแล้วฟังดูดี แต่
ประเดน็กค็อื โดนไล่ออกนัน่แหละ  555  แต่ด้วยความอายในความล้มเหลว 
มันไม่อยากบอก ไม่อยากอธิบาย มันคือความย�่าแย่ของชีวิต ขอได้ไหม  
อย่าถาม!
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