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 ซีรีส์หนังสือ Market Wizards นั้นโด่งดังและทำาเอาผู้อ่านติดหนึบกัน 

ทั่วโลก จนมีการออกต่อเนื่องมาหลายๆเล่ม

 กลยุทธ์การเขียนที่นำามาจากบทสัมภาษณ์นักลงทุน รวมถึงเทรดเดอร์ตัว

จี๊ดหลายๆท่าน เด่นมากในลีลาคำาถามที่ต้องการให้ได้มาซึ่งคำาตอบแบบตีแผ่

กลเม็ดเด็ดพรายของลีลาแต่ละคน

 การลงทุนทั้งหมดของแต่ละคน ล้วนอยู่ในลีค “ระดับโลก” ทั้งนั้น

 และในเล่มนี้ก็เช่นกัน ที่ผู้เขียนไม่ได้เน้นเพียงการลงทุนเพียงในตลาดหุ้น

 แต่ยังได้รวมถึงการเทรดค่าเงิน  ซึ่งแน่นอนย่อมไม่พลาดกับการเทรด 

ฟิวเจอร์ส หรือออปชั่น

 ทั้งหมดยังได้ขมวดให้เห็นภาพการรวมของการเทรดที่พึ่งพาอาศัยการ

ลงทุนในสินค้าที่แตกต่าง ซึ่งกันและกัน

 นอกจากวิทยายุทธ เครื่องไม้เครื่องมือในการเทรดแล้ว ในหนังสือยัง

ถ่ายทอดให้เห็นชีวิตประจำาวันของเทรดเดอร์ขั้นเทพ

 จอคอมพิวเตอร์ในห้องน้ำาท่ีพลาดเวลาสำาคัญไม่ได้ แม้ทำาธุระส่วนตัว

 เวลาตื่น เวลานอน แตกต่างตามช่วงเวลา

 คอนเนคชั่น กับใคร เพื่ออะไร ?

พ่อมดตลาดหุ้น

THE  NEW  MARKET  WIZARDS

คำานำาสำานักพิมพ์
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 จำานวนสัญญาซื้อขายแบบมโหฬาร

 ฯลฯ

 คำาถามเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้  ไม่ได้มีแค่เป็นความรู้เท่านั้น 

แต่ยังมีฮาปนๆกันไปด้วย

 จัดว่าเป็นหนังสือด้านการลงทุนที่อ่านสนุก อ่านแล้วเพลินจนไม่อยาก

วางด้วยซ้ำา

 ด้วยช่วงเวลาที่เขียนของหนังสือเล่มนี้ยังไม่นานนัก เหตุการณ์ต่างๆ 

ยังทันต่อปัจจุบัน นั่นจึงไม่แปลกใจนักว่าทำาไมหนังสือชุดนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบ

ของนักลงทุนทั่วโลก

 และการได้นักลงทุนรุ่นใหม่อย่างคุณนานิ ที่ได้ทั้งแนวคิดการลงทุนและ

ภาษาอังกฤษที่แข็งแรง ผนวกกับการเป็นนักเขียนด้วย งานชิ้นนี้จึงสนุก เข้าใจ

ง่ายและทันสมัยด้วยภาษาไม่ซับซ้อน

 ถึงเวลาที่หนังสือแปลจะเข้าถึงนักอ่านได้แบบสบายๆ สนุกๆ

 พร้อมกับสาระที่ไม่มีตกหล่น

 โลกของการลงทุนระดับโลก เปิดประตูกว้างขึ้นอีกครั้ง

email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

สำานักพิมพ์สต็อคทูมอร์ โรว์
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คำานำาผู้แปล

 ตอนที่เริ่มลงทุนใหม่ๆ นานิคิดว่าสิ่งที่สำาคัญในการลงทุนคือการ

วิเคราะห์หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นประกอบกับคุณภาพของบริษัท แล้วก็ต่อ 

ยอดไปเป็นภาพรวมเศรษฐกิจ ฯลฯ อีกมากมาย เป็นลิสท์ยาวเหยียด แต่พอ 

ผ่านประสบการณ์การลงทุนมา 4-5 ปี นานิก็พบว่าจริงๆแล้ว การจะเป็น 

นักลงทุนที่ดีนั้น สิ่งที่สำาคัญไม่แพ้ความรู้เรื่องหุ้นเลยก็คือ ‘เรื่องจิตวิทยา’ 

ปัญหาคือ เรื่องการวิเคราะห์หุ้น อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เราสามารถหา

อ่านได้จากหนังสือเรียนด้านการเงินและบัญชีทั่วๆไป ภาพรวมเศรษฐกิจก็ 

ดูข่าวได้ อ่านหนังสือพิมพ์ได้ แต่เรื่องจิตวิทยาล่ะ?  เรื่องจิตใจของเราเอง 

เราจะเรียนรู้จากไหน? 

 คำาตอบมี 2 อย่างค่ะ หนึ่งคือ เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัยชั่วโมงบิน

ในตลาด ความโลภจะนำามาซึ่งบทเรียนราคาแพง และความกลัวจะทำาให้เรา

พลาดโอกาสดีๆไป บ่อยครั้งเข้า เราก็จึงจะเริ่มตาม ‘ใจ’ ตัวเองทัน แต่ก็มีอีก

วิธีเหมือนกันคือ การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และได้ประสบความสำาเร็จ

ในสายการลงทุนมาแล้วนั่นเอง นานิเชื่อว่าหนังสือ พ่อมดตลาดหุ้น หรือ THE 

NEW MARKET WIZARDS ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือใน

ตำานานที่ได้รวบรวมเรื่องราวการลงทุนและหลักจิตวิทยาการลงทุนเอาไว้ได้

อย่างเข้มข้น!
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 ส่วนใหญ่หนังสือแต่ละเล่ม จะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากนักลงทุน

ที่ประสบความสำาเร็จหนึ่งท่าน แต่สำาหรับเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเอา

ประสบการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำาตาของนักลงทุนชื่อดังระดับ

โลกมากมาย มารวมอยู่ในเล่มเดียว! นานิรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีส่วน

ร่วมในการช่วยแปลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ พวก

เราตั้งใจที่จะแปลให้ได้ตรงตามต้นฉบับ และพยายามให้ออกมาอ่านง่ายที่สุด 

ทั้งนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ

 นานิหวังว่า พ่อมดตลาดหุ้น เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั้งมือใหม่หรือมือเก๋านะคะ

“นานิ” นิจจรีย์  นิธินวกร

Fanpage : Nanimillionaire
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 หนังสือเล่มน้ี ไม่ได้เป็นหนังสือวิชาการเก่ียวกับการลงทุน แต่  Schwager 

ได้นำาเสนอความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด และเทคนิคเฉพาะตัว ของมือ

อาชีพ ตัวจริงในตลาดการลงทุน ผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์ และการเล่าเรื่องที่

น่าติดตาม ซึ่งโดยปกติ ตัวจริงเหล่านี้ก็คงไม่มานั่งบอกเล่าให้เราฟังกันง่ายๆ 

 เนื้อหา มีทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน เทคนิคการเทรด และจิตวิทยาใน

การคิด พิจารณา และตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่นักลงทุนควร

จะมีอย่างถูกต้อง

 ต้องบอกว่าเป็นหนังสือ ที่นักลงทุนทุกคนควรที่จะต้องอ่าน โดย

เฉพาะ ผู้ที่คิดจะเริ่มลงทุนในหุ้น ยิ่งควรที่จะต้องอ่านก่อนเริ่มลงทุนกันเลย 

เพราะจะช่วยปรับแนวคิด ทัศนคติ ที่มีต่อการลงทุน ให้ถูกต้อง 

 ดีใจมากที่รู้ว่า Stock2morrow International แปลหนังสือเล่มนี้ออก

มา  เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็น  “Must Have”  ที่นักลงทุน 

ทุกคนต้องมีไว้ในครอบครอง

พี่ปุย

ประกาศิต  ทิตาราม

WAVE  RIDERS

Fanpage : MyWaveRidersPage

คำานิยม
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 หนังสือ “ THE NEW MARKET WIZARDS ”  เล่มนี้เป็นหนึ่งใน

หนังสือในดวงใจของผมอยู่แล้ว  ตั้งแต่เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น  กูรู 

หลายต่อหลายท่านแนะนำาว่าเล่มนี้  “ต้องอ่าน” และก็ไม่ผิดหวังจริงๆ กับ

ความเข้มข้นในเนื้อหา  ความสนุก และข้อคิดที่หลายๆข้อ  “กระตุกต่อม

ระวัง”  ให้กลับมาทบทวนข้อคิดหลายๆอย่างที่เคยรู้ แต่ละเลย

 ที่สำาคัญที่สุด ผมรู้สึกดีใจและปลื้มปิติเป็นพิเศษ ที่ได้มีโอกาสมาเป็น 

บรรณาธิการ สำาหรับหนังสือในดวงใจเล่มนี้ของผม โดยเฉพาะได้นักแปลที่

เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่อย่างน้อง “นานิ” ที่เป็นทั้งนักลงทุน  ที่เรียนและ

ทำางานมา “สายตรง” ในด้านนี้     นานิ ใช้ภาษาในการแปลได้สนุกและได้

อรรถรสในการอ่านมาก รวมทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วนกระบวนความ  

 ดังนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือ “พ่อมดตลาดหุ้น” เล่มนี้จะ

เป็นหนังสือ ที่นักลงทุนทั้งมือเก่ามือใหม่  จะได้มีไว้ในครอบครอง เพื่อเอาไว้ 

“กระตุกต่อมระวัง” ไว้ทบทวนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้า

หมายในการลงทุน  เช่นเดียวกับ เทรดเดอร์ชั้นครูหลายๆท่านในหนังสือเล่มนี้

ใหญ่ HI

โอภาส  ถิรปัญญาเลิศ

Fanpage : พลิกพอร์ตหุ้นใหญ่ HI

คำานิยม
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คำานิยม

 วิกฤตในตลาดทุนจะเกิดขึ้นประมาณสิบปี/ครั้ง และหากยังไม่เคยเจอ

และรอดมาได้ ก็ยังไม่ถือว่าผู้นั้น  “เอาตัวรอด” ในตลาดได้อย่างแท้จริง เรียก

ว่าความรู้อย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วย ประสบการณ์

จะช่วยแยกแยะว่าตลาดลงช่วงไหนควรหนีหรือตลาดลงช่วงไหนควรซื้อเพิ่ม. 

ประสบการณ์ในตลาดนั้นเราเร่งไม่ได้  ต้องค่อยๆ สั่งสมมันไป แต่ก็ไม่ได้ 

เรียกว่าไม่มีวิธีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางลัดเลยเสียทีเดียว  หนังสือ  The new 

market wizards  หรือ “พ่อมดตลาดหุ้น” ในฉบับภาษาไทยเล่มนี้ คือการ 

รวบรวม “ความรู้, กลยุทธ์และประสบการณ์” ผ่านการสัมภาษณ์เทรดเดอร์

มือฉมังที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหลายเท่าในรอบหลายสิบปี

ที่ผ่านมา นำามาปูเป็นทางลัดให้ผู้อ่านสามารถสร้างเงื่อนไขที่จะนำาไปสู่ความ

สำาเร็จและไม่เผลอตกลงไปในหลุมพรางที่มีมากมายในตลาดทุน

 หนึ่งในวลีที่ผมประทับใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือตอนที่ Dr. K. Van 

Tharp ให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อเขาเข้ามาในตลาด เขานำาปัญหาส่วนตัวเข้า

มาในตลาดด้วย” คนที่พูดแบบนี้ได้ เขาเข้าใจจิตวิทยาในตลาดทุนอย่าง

แท้จริง ผู้ที่แยกแยะได้จะ “รอดและรวย” ในตลาดทุนอย่างไม่ต้องสงสัย 

และนี่คือเหตุที่ว่าความเข้าใจในจิตวิทยาตลาดทุนและประสบการณ์นั้น

สำาคัญกว่าวิธีการ
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 พ่อมดตลาดหุ้น หรือ The new market wizards เล่มนี้จะเน้นใน

เรื่องสไตล์การเทรดมากกว่าเล่มอื่นๆ ซึ่ง Jack Schwager ได้ไปสัมภาษณ์

เทรดเดอร์รุ่นใหม่ไฟแรง (ณ เวลานั้น) อยู่หลายคน บทที่ผมเห็นว่าเป็น

ประโยชน์และประทับใจเป็นพิเศษ ก็จะเป็นเรื่องหลักการเทรดตามแนวโน้ม

ของ William Eckhardt และประสบการณ์การบริหารกองทุน Quantum fund  

ของ Stanley Druckenmiller เพราะความรู้, แนวความคิด และประสบการณ์ 

ของสองท่านนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้

 หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่จะแค่อ่านให้จบและวาง แต่เราต้องเปิด

โอกาสซึมซับมัน ขั้นตอนนี้ใช้เวลา กับหนังสือเล่มเดิม ณ วันที่เรามีความรู้ 

มีชั่วโมงบินในตลาดทุนมากขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถสอนเรามากขึ้นได้ 

หนังสือน้อยเล่มที่จะเป็นแบบนี้

 ขอให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จในตลาดทุนครับ

หยง

ธำารงชัย  เอกอมรวงศ์

Fanpage : Monkey Trader
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แด่ครอบครัวของผม

โจแอน

แดเนียล

ซัคคารี

ซาแมนต้า

ผู้ซึ่งเป็นคนพิเศษสำาหรับผม

ด้วยความรัก

พ่อมดตลาดหุ้น

THE  NEW  MARKET  WIZARDS
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“เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้มากกว่า

จากความสำาเร็จ”

โดย พรีโม   เลวี

“ฉันจำาเป็นต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมา 

ไม่อย่างนั้นฉันก็จะตกเป็นทาสในระบบ

ที่คนอื่นสร้างขึ้น”

โดย  วิลเลียม    เบลค
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ผมเชื่อในสิ่งต่อไปนี้ 

 1. ตลาดไม่ได้ปรับตัวอย่างไร้ทิศทาง

  ผมไม่สนหรอก ต่อให้มีนักวิชาการมายืนต่อแถวเรียงกันจนถึง 

  ดวงจันทร์ เพื่อยืนยันข้อสมมติฐานว่าตลาดนั้นเคลื่อนที่ไปอย่างไม่ม ี

  ทิศทาง พวกเขาเข้าใจผิด

 2. ตลาดนั้น มีทิศทางแน่นอน

  เพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ และ ไม่มีทาง 

  เป็นไปได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะพฤติกรรมหมู่นั้น 

  ดำาเนินไปอย่างไร้ทิศทาง

 3. มันไม่ได้มีจอกศักด์สิทธิหรือความลับสุดยอดอันยิ่งใหญ่

  ในตลาดมีแต่แบบแผนที่จะนำาไปสู่การทำากำาไรเท่านั้น

 4. มีหนทางเป็นล้านที่จะสามารถทำาเงินในตลาด

  แต่มันยากที่ใครจะหามันเจอ

 5. ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  และมันก็เปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดิมๆเสมอ

 6. ความลับที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในตลาด

  ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณค้นพบ Indicator มหัศจรรย์หรือว่าทฤษฎีที่ซับซ้อน 

  แยบยล จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแต่ละปัจเจกบุลคลมากกว่า

บทนำา

16
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 7. สองสิ่งที่จะทำาให้คุณเป็นเทรดเดอร์ระดับเซียน

  ก็คือ การผสมผสานกันของ “ความสามารถพิเศษ” และ “การทุ่มเท 

	 	 อย่างหนัก” (แปลกใจไหมครับ) จริงๆแล้วมันก็คือคุณสมบัติที่ต้องมี 

  ในยอดฝีมือในการทำางานทุกประเภท สำาหรับพวกที่ซื้อระบบเพื่อช่วย 

  เทรดให้ประสบความสำาเร็จ ไม่ว่าจะราคา 300 หรือ 3,000 ดอลล่าร์ 

  หรือพวกที่คอยติดตามคำาแนะนำาจากนักวิเคราะห์ พวกเขาเหล่านั้น 

  จะไม่มีวันหาคำาตอบเจอ เพราะตัวเขายังไม่เข้าใจคำาถามด้วยซ้ำาไป

 8. ความสำาเร็จในการเทรด เป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มีค่ามาก

  แต่มันจะไร้ค่าทันทีถ้ามันไม่ได้มาพร้อมกับความสำาเร็จในชีวิต 

  (ผมใช้คำาว่าความสำาเร็จโดยไม่มีคำาว่า “เงิน” เข้ามาเกี่ยวข้อง)

 การสัมภาษณ์เซียนหุ้นและเหล่าสาวกทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้ ทำาให้

ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่า การจะเอาชนะตลาดได้นั้นต้องอาศัยทักษะและ

วินัย ไม่ใช่โชคชะตา  ขนาดของกำาไรและความสามารถในการทำากำาไรอย่าง

สม่ำาเสมอของแต่ละท่าน     เซียนหุ้นที่ผมติดตามสัมภาษณ์ได้พิสูจน์ว่าเรา

สามารถตัดเรื่องโชค ออกไปได้เลย ผมเชื่อว่าพ่อมดทางการเงินทั้งหลายได้

สร้างแบบอย่างให้เราเห็นถึงคุณสมบัติในการเอาชนะตลาดได้ คนที่เข้ามา

เพื่อทำากำาไรเร็วๆ แบบเสี่ยงดวงควรจะตั้งท่าถอยเสียตั้งแต่ตอนนี้

17
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 ผมต้องการที่จะเข้าถึงผู้อ่านสองประเภทคือ พวกมืออาชีพที่ทำางานอยู่ใน

ตลาดหรือ พวกที่ศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจัง กับบรรดาผู้ที่มีความสนใจ

ในตลาดเงินและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเซียนหุ้นที่ทำากำาไรในตลาดได้อย่าง

น่าพิศวงในขณะที่คนส่วนใหญ่ขาดทุน และเพื่อเป็นการที่จะทำาให้หนังสือเล่ม

นี้เข้าถึงทุกคน ผมได้พยายามหลีกเลี่ยงหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพาะในวงการและ

ได้พยายามแทรกคำาอธิบายตามความเหมาะสม ขณะเดียวกันผมก็ได้คงไว้ซึ่ง

ข้อคิดหลักๆทั้งหมด เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูลสำาคัญๆสำาหรับผู้ที่มีความรู้เรื่อง

การลงทุนอย่างดีอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุก

ท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนธรรมดาหรือนักลงทุนมืออาชีพ ทั้งนี้ก็เพราะว่าปัจจัย

สำาคัญที่จะตัดสินว่าคุณประสบความสำาเร็จในการเทรดหรือไม่นั้นมันต้องรวม

ถึงความสำาเร็จในทุกๆด้านหรือไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตที่คุณตั้งไว้

18
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คำานำาผู้เขียน

 ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นจำานวนหลายครั้ง แบ่ง

ปันความคิดและประสบการณ์อย่างเต็มที่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยความจริงใจ

โดยที่ไม่เคยขอให้ผมตกแต่งเนื้อหาหลังจากได้อ่านต้นฉบับที่ผมเขียน  (ไม่ใช่

ทุกคนที่ผมสัมภาษณ์จะเป็นเช่นนี้และผมก็ไม่ได้นำาเร่ืองราวของพวกเขามาไว้

ในหนังสือ) ผมประทับใจและรู้สึกขอบคุณพวกเขาเหล่านี้มากเพราะ หลายๆ

ครั้ง เทรดเดอร์ที่ผมเข้าสัมภาษณ์ไม่ได้ผลประโยชน์ทางการเงินใดๆจากการ

ให้ความร่วมมือ  เพราะพวกเขาไม่ได้จัดการกองทุนมหาชน 

 ผมขอขอบคุณ โจแอน ภรรยาของผมที่สละเวลาอ่านต้นฉบับ และให ้

คำาแนะนำาอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผมก็น้อมรับไว้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผม

ต้องขอขอบคุณเธอที่อดทนตลอดปีเหมือนคนเป็นแม่หม้าย ตลอดเวลาที่ผม

เขียนหนังสือเล่มนี้ นี่ยังไม่รวมถึงที่เธอต้องดูแลและควบคุมลูกๆของเราให้อยู่

ในความสงบ เพื่อที่ผมจะได้นอนหลับสบายในตอนเช้าหลังจากที่ได้นั่งเขียน

หนังสือมาตลอดทั้งคืน  ลูกๆทั้งสามของผม แดเนียล , ซัคคารี่ และซาแมน

ตา ต่างพยายามเข้าใจถึงการทำางานของผมเท่าที่เด็กในวัยแปด เจ็ด และสาม

ขวบจะเข้าใจได้ รวมทั้งยอมรับได้ที่เวลาและกิจกรรมที่ผมควรทำาร่วมกับพวก

เขา ถูกขโมยไปเนื่องจากผมต้องทำางานชิ้นนี้ 

 สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆของผม นอร์ม ซาเดห์, ออเดรย์เกล, 

ดักกลาส เมคพีซ, สแตนลีย์ แอนกริส, โทนี่ ซาลิบา และ เจฟ เกรเบล สำาหรับ

คำาแนะนำาและข้อคิดต่างๆในการสัมภาษณ์เซียนหุ้นทุกท่านในหนังสือเล่มนี้
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