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คำนำสำนักพิมพ์

 ตลาดหุ้นเป็นสถานที่อันหอมหวาน เย้ายวนใจของผู้ที่

ต้องการสร้างความมั่ งคั่ ง ร่ำรวย ให้แก่ตนเอง มีคน

มากหน้าหลายตาผ่านเข้ามามากมาย แต่ไม่มีใครไม่เคยผ่าน

ประสบการณ์ล้มเหลว ขาดทุนมาก่อน “แมงเม่า” จึงเป็นชนส่วน

มากของตลาดหุ้น มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถหลุดพ้นจากการ

เป็นแมงเม่าได้ หรือบางที บางคน แม้จะเป็นคนที่ประสบความ

สำเร็จในตลาดหุ้น ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีหุ้นตัวไหนที่ลงทุนแล้วไม่ติด

ดอย แต่สาเหตุที่เขาได้ผลกำไรมากมายก็เพราะเขาเหล่านั้นรู้จัก

วิธีกระจายความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเอง ทำให้ภาพรวมแล้วมี

กำไรมากกว่าขาดทุน  

 

นักลงทุนอย่างเราๆ แม้จะยังเป็นแมงเม่าหลายดอย   

แม้จะอยู่ในตลาดทุนไม่นานมากนัก ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้

หากรู้จักตั้งเป้าหมาย มีหลักในการลงทุน และรู้จักการปิดจุดอ่อน

ของตัวเอง  
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บันทึกลับเม่าตัวสุดท้าย เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดจากคนที่

เคยเป็นแมงเม่า ขาดทุนหนักมาก่อน เคยออกจากตลาดหุ้นไป

ช่วงเวลาหนึ่ง แต่แล้วเขาก็สามารถกลับเข้าตลาดทุนได้อย่าง  

น่าพอใจ ด้วยการใช้เวลาที่หยุดพักลงทุนไปแสวงหาความรู้   

ใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง อ่าน

หนังสือ จดบันทึก ทดลองทำตามแนวทางต่างๆ จนในที่สุดก็เกิด

ความมั่นใจว่ารู้สาเหตุที่ทำให้ตัวเองเคยเป็นแมงเม่า และครั้งนี้จะ

เลิกเป็นเม่าเสียที 

 

คุณโน้ต ผู้เขียนยังเป็น Admin ชมรมคนเล่นหุ้นอีกด้วย 

ทางสำนักพิมพ์ THINK GOOD ม่ันใจว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นแนวทาง

ให้แมงเม่าทั้งหลายได้นำไปปรับใช้กับแนวทางการลงทุนของ  

ตัวเอง เพราะเมื่อเป็นเม่าที่เป็นคนส่วนมากในตลาดแล้ว เราก็

ต้องรู้จักทำตัวเป็นคนส่วนน้อยในตลาดด้วยเพื่อมั่งคั่งในพอร์ตของ

ตัวเอง 

 

 
ด้วยความขอบคุณ 
อภิรดี  สนธิชัย 
บรรณาธิการ  
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 หลายๆ คนรูจ้กัผมในฐานะนกักตีารค์ลาสสกิ เหน็หนา้

ผมในทวี ีนติยสาร หนงัสอืพมิพ ์สว่นดา้นการลงทนุหุน้จะรูจ้กั

ผมในนาม ADMIN ของ “ชมรมคนเลน่หุน้” และในฐานะทีเ่ปน็  

ผูอ้บรมการลงทนุหุน้ และทีเ่หน็ผมกนับอ่ยทีส่ดุกก็ารเปน็เจา้ของ

รายการ “ปอกหุน้เขา้ปาก” ออกอากาศในโลก Online ครบั   

 

 

 

ตัวผมเข้ามาในโลกการลงทุนได้อย่างไร?  

ผมเข้าวงการนี้ได้เพราะคุณพ่อผมครับ เริ่มจากการ

ฝากเพื่อนคุณพ่อซื้อหุ้น HANA ให้ ด้วยการเอาเงินค่ากีตาร์

จำนวนเงิน 100,000 บาท ไปลงทุน ซึ่งไม่นานนักผมก็ได้

เงินปันผลมา บวกกับราคาส่วนต่างของหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีก 15,000 

บาท ทำให้รู้สึกว่าเงินนั้นหาไม่ยากถ้ารู้วิธี ผมจึงเข้าสู่วงการ

ลงทุนหุ้นตั้งแต่นั้นมาครับ 

 

แต่การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ เส้นทางต่อจากนั้นของ

ผมจึงไม่ได้เรียบง่ายสวยหรูอย่างท่ีฝันเอาไว้ ผมล้มลุกคลุกคลาน

มานาน ขาดทุน ติดดอย ขายหมู ลงทุนหุ้นแบบมั่วๆ เคยผ่าน

มาแล้วทั้งนั้น แต่ท้ายที่สุดด้วยความคิดที่ว่าเราต้องเลิกขาดทุน

สักที ก็เลยเอาจริงเอาจัง หาวิธีทำให้ตัวเองเลิกเป็นแมงเม่าจน

บันทึกลับ เม่าตัวสุดท้าย
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สำเร็จ ในที่สุดผมก็มีพอร์ตโตเกือบ 200% ได้ เลยพัฒนาการ

ไปเล่น Future ต่อครับ แต่ก็น่ันแหละครับ ทุกการลงทุนมีความ

เสี่ยง แรกๆ ลงทุนไปแป๊บเดียวได้กำไรแล้ว เป็นช่วงที่ตื่นเต้น

มาก เรียกว่าอัดไม่ยั้งทุกรอบ สรุปแล้วเจ๊งครับ 555  

 

หลักอย่างหน่ึงในการลงทุนท่ีผมได้เรียนรู้ก็คือ “พลาด

แล้วอย่าเพิ่งถอดใจ แต่ก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่

ให้พลาดซ้ำ” เงินก้อนต่อมาที่ผมนำมาลงทุนจึงทำกำไร

บวกไป 100% แต่ก็ยังมีบ้างท่ีพลาดขาดทุน แต่เร่ิมมีประสบการณ์

แล้ว ขาดทุนแต่ไม่ถึงข้ันหมดตัวครับ ความไม่แน่นอนท่ีแน่นอน

อีกอย่างในตลาดทุนแห่งนี้ก็คือ เก่งขนาดไหนก็ย่อมมีวันพลาด

ครับ เพียงแต่โดยรวมแล้วต้องทำให้พอร์ตของตัวเองเป็นบวก

ให้ได้ครับ   

 

ตลอดเวลาที่ลงทุนมา 4 ปี ผมพยายาม

แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ของตัวเองในการลงทุน

หุ้นและ Future มาตลอด ทั้งด้านพื้นฐาน และ 

Technical จากทุกช่องทางที่จะทำได้ และ

พยายามเทรดมาเร่ือยๆ จนประสมประสานเป็น

วิธีท่ีตนเองถนัด และสามารถเอาตัวรอดในตลาด

ได้ครับ  

บันทึกลับ เม่าตัวสุดท้าย
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ในท่ีสุดจากการศึกษาและทดลองทำอยู่เสมอผมก็สามารถ

เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดและราคาที่ขึ้น-ลง รู้จังหวะ

การเข้า-ออก รู้จักพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัว และเข้าใจตัวเอง

ด้วย ผมถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการลงทุนครับ  

 

 ตอนนี้ผมสามารถต่อกรกับเสือ สิงห์ 

กระทิง แรด ในตลาดพอได้แล้ว โดยนำหลักการ

และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สะสมมาใช้ พร้อมกับ

อุดช่องทางการขาดทุนให้น้อยที่สุดครับ และเรียนรู้การบริหาร

เงินให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบระเบียบ

ครับ 

 

 ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีอิสรภาพทางการเงินจากการลงทุน

ได้ครับ ขอให้เราตั้งใจ และพยายามเข้าใจสิ่งที่คุณอยากจะ

ลงทุนครับ ผมเชื่อว่าการมีเงินล้าน สิบล้านหรือว่าร้อยล้าน 

ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณครับ 

         

ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์ (โน้ต) 

ADMIN ชมรมคนเล่นหุ้น 
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“เม่า”  
ชนหมู่มากในตลาดหุ้น  

“ไม่มี ใครเข้าวงการหุ้นแล้วไม่

เคยเป็นแมงเม่าครับ”  ผมกล้าพูดประโยคน้ี

 

“เม่า” หรือ “แมงเม่า” เกิดขึ้นช่วงที่

ตลาดหุน้บา้นเราลดลงจากประมาณ 1,700 จดุ 

เมื่อสิบกว่าปีก่อน ทำให้นักลงทุนหุ้นขาดทุน

จำนวนมาก ซึ่งคำว่า “แมงเม่า” นี้มักมี

เอกลักษณ์อันโดดเด่นคือการติดกับดักเจ้ามือ 

คล้ายๆ แมงเม่าบินเข้ากองไฟ ขาดทุนซ้ำแล้ว

ซ้ำเล่า ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ชอบ

ลงทุนแบบมั่วๆ มักใช้อารมณ์ลงทุนมากกว่า

เหตุผล และเชื่อข่าวลือ 

บันทึกลับ เม่าตัวสุดท้าย
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 ตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่แสนจะยั่วยวนนักลงทุน เต็มไป

ด้วยแสงไฟและความหวังที่จะรวย มีนักลงทุนรายย่อย

มากหน้าหลายตาเข้าตลาดมาเพื่อหวังฟาดฟันเอากำไรกลับไป 

นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าสามารถเป็นเม่ากันได้ทุกคน 

โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานทางด้านความคิดว่าสามารถทำกำไร

จากหุ้นได้ง่ายๆ หรือคนที่คิดแค่ว่าเล่นหุ้นหาค่ากับข้าวไปวันๆ 

แค่เอาเงินไปซื้อหุ้นแล้วรอขายตอนราคาขึ้น แค่นี้เอง มันง่าย

จริงๆ คิดแบบนี้เม่ากันเกือบ 100% ครับ เพราะเวลาลงทุนจริง

ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกัน หลายคนเจอปัญหาว่า ทำไมซื้อแล้ว

ราคาลงเอาๆ แต่พอตัดใจขายราคากลับขึ้นเอาๆ เรียกว่า 

“อยากจะบ้าตาย” 

 

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พวกเราเป็นแมงเม่ากันก็คือ   

ขาดความรู้ทางด้านการลงทุนอย่างแท้จริงครับ ข้อมูลพื้นฐานที่  

นักลงทุนต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นสักตัว ได้แก่ รู้จักบริษัทที่เรา

จะซื้อหุ้นว่าทำธุรกิจอะไร ใครเป็นผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน

ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร งบการเงินเป็นอย่างไร ถ้าแกะงบการเงิน

ยังไม่เป็น หลักง่ายๆ ก็คือ อย่าเลือกลงทุนหุ้นในบริษัทท่ีขาดทุน

ต่อเนื่อง และต้องรู้ด้วยว่าธุรกิจที่บริษัทนั้นๆ ทำอยู่มีอนาคต

หรือไม่ เช่น TT&T ที่ทำโทรศัพท์สาธารณะ สมัยนี้คนเลิกใช้กัน

หมดแล้ว แม้ว่ากลุ่มสื่อสารจะเป็นหุ้นกลุ่มที่มีอนาคตเพราะ

เป็นปัจจัยที่ 6 ของคนยุคปัจจุบัน 
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นอกจากนี้เรายังต้องรู้จักตัวเองอีกด้วย

นะครับ ช่วงแรกที่ผมเริ่มลงทุนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบแนว

ไหน ใช้เวลาพอสมควรจึงค้นเจอว่าตัวเองถนัดกราฟ และผม

ไม่ชอบ Future เพราะจับต้องได้ยาก ในขณะที่กราฟจับต้องได้

ง่ายกว่าให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกม  

  

ในตลาดหุ้นมีรูปแบบการเล่นทั้ง สั้น กลาง ยาว แถม

ยังมีแบบปันผล แนววิเคราะห์เทคนิค กราฟ ยังไม่หมดครับ 

ยังมีการลงทุนแนว Turnaround หรือ แนว VI อีก และแน่นอน

ครับว่าแต่ละแบบก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน วิธีง่ายๆ ที่เราจะ

รู้จักตัวเองได้ก็คือ ดูจากนิสัยของตัวเองครับว่าเป็นคนมีนิสัย

แบบไหน ยกตัวอย่างง่ายๆ ครับ ใครที่ขี้กลัวมากสักหน่อย 

เรียกว่าซื้อแล้วคาดหวังว่าจะไม่ขาดทุนแน่ๆ อาจจะเหมาะกับ

หุ้นปันผล ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีๆ ซื้อแล้วถือเก็บไว้เฉยๆ รอ

เวลารับปันผล แต่ถ้าเป็นคนที่กล้ารับความเสี่ยงได้สูงก็อาจ

เป็นการลงทุนแบบเล่นรอบก็ได้ครับ โดยการที่คุณจะรู้ว่าตัวเอง

เป็นคนที่กล้ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน      
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ที่ผมใช้หัวข้อว่า “เม่า” ชนหมู่มากในตลาดหุ้น นั้นเป็น

เรื่องจริงนะครับ ลองมาเปรียบเทียบสัดส่วนกันดูครับ นักลงทุน

รายย่อยเมื่อเทียบกับนักลงทุนต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน 

เรามีมากกว่า  

นักลงทุนต่างชาติส่วนมากมักจะเป็นกอง

ทุนต่างๆ ที่มีผู้จัดการกองทุนมีความรู้บริหาร

อยู่ ดังนั้นคนกลุ่มนี้ เขาก็จะมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นอย่างดี 

 

ส่วนนักลงทุนสถาบันและกองทุน ก็เป็นมืออาชีพที่มี

ความเชี่ยวชาญในการลงทุนคอยบริการทำกำไรอยู่ ซึ่งส่วน

มากแล้วพวกเขาสามารถทำกำไรกลับคืนสู่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 

แล้วเม่าอย่างพวกเราล่ะครับ? มีจำนวนเท่าไร 

แถมเงินทุนของพวกเรายังต่างคนต่างอยู่ ไร้ซ่ึงทิศทางการลงทุน 

เม่ือเป็นดังน้ีแล้ว คำถามก็คือ ทำไมพวกเราชาวเม่าจึงไม่สามารถ

กำหนดทิศทางตลาดได้ ทั้งๆ ที่เป็นคนส่วนใหญ่ในตลาด 

คำถามนี้ตอบได้ง่ายๆ ครับ เพราะในหมู่ชนเม่าของเรา มีคน

จำนวนน้อยเพียงเท่านั้นที่มีความรู้และความเข้าใจในการลงทุน

ท่ีดี ผมเช่ือว่าเม่าไทยได้ไปบอลโลกแน่นอน ถ้าพวกเรารู้มีความรู้

จริงๆ ในการลงทุน ไม่ลงทุนซื้อ-ขายหุ้นตามอารมณ์ และพวก

เราจะสามารถกำหนดตลาดได้อีกด้วยครับ 
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