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คำนำสำนักพิมพ์ 
 

หนึ่งในปีแห่งความผันผวนของตลาดหุ้นไทยอย่าง

แท้จริงต้องยอมรับว่าคือปี 2556 โดยดัชนีไต่ระดับจาก 

1,250 จุด เมื่อปลายปี 2555 ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ช่วง

กลางปีที่ 1,650 จุด เป็นจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี ทำให้นัก

ลงทุนทั้งหน้าใหม่ และหน้าเก่า กลายเป็นเศรษฐีหุ้นกันถ้วน

หน้า  เรียกได้ว่า ภาวะเซียนหุ้นเต็มตลาด เดินไปไหนก็พบ

เจอเซียนน้อยใหญ่ หลังจากดีใจได้มานาน ดัชนี้ก็ดิ่งลง

อย่างแรงกลับไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,260 จุด โดยใช้เวลาไม่กี่

เดือน ทำให้นักลงทุนที่เข้าตลาดหน้าใหม่ เริ่มอยู่ในภาวะ

ขาดทุนถ้วนหน้าเช่นกัน  

 

ความผันผวนของตลาดที่คาดเดาได้ยากนี้ ถือ

เป็นความท้าทายความสามารถของนักลงทุน เป็นภาวะที่

ต้องพิสูจน์ความสามารถในการเอาชนะตลาด ซึ่งเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นวัฏจักรปกติของตลาดหุ้น ซึ่งหาก

นักลงทุนสามารถเอาตัวรอดไปได้ โอกาสที่จะสร้างผล

ตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว ก็ไม่มากขึ้นตาม 
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หนังสือ “สู้หมี ขี่กระทิง ไม่ชิงขายหมู” ที่ท่านกำลัง

ถืออยู่ในมือในขณะนี้ เกิดจากการรวบรวม เรียบเรียง และ

นำเอาความรู้ และประสบการณ์ จากผู้ที่ผ่านประสบการณ์

การลงทุน ร่วมถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ ข้อควรระวัง และ

เทคนิคในการเอาชนะในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่ากระทิง หมี 

หรือ Sideway เพื่อให้เส้นทางการเป็นนักลงทุนหุ้นที่

ประสบความสำเร็จและมั่งคั่ง เกิดขึ้นกับทุกคน 

 

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ และ

ประสบการณ์ที่นักเขียนได้ร่วมถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ผ่านหน้า

กระดาษหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 

ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี ขอให้โชคดี และ

ประสบความสำเร็จในการลงทุน  

 

ด้วยความขอบคุณ 

สำนักพิมพ์ THINK GOOD 
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เพราะกระทิงเป็นสัญลักษณ์ของการวิ่งไปข้างหน้า 

และวิ่งเป็นฝูง ไม่กลัวที่จะเผชิญกับอุปสรรค เวลาต่อสู้

กระทิ งจะยกหั วขึ้ น ใช้ เ ขาสู้ อย่ างทระนง ในทาง

ตรงกันข้าม ถ้าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง สภาวะเศรษฐกิจมี

ความไม่แน่นอนสูง ปริมาณการซื้อ -ขายหุ้นซบเซา   

นักลงทุนส่วนใหญ่ติดยอดดอย หรือต้องตัดใจรับรู้ผล

ขาดทุน วงการจะเรียกสภาวะเช่นนี้ว่าเป็นตลาดหม ี  

(Bear Market) เพราะหมีเป็นสัตว์ที่เชื่องช้า อุ้ยอ้าย อยู่

สนัโดษ ไมม่พีลงัของเพือ่นรว่มฝงูมาชว่ยกนั ในวงการตลาดหุน้

มสีตัวส์องชนดิถกูใชเ้ปน็สญัลกัษณแ์สดงสภาวะของตลาด ยาม

ทีเ่ศรษฐกจิด ีตลาดหุน้อยูใ่นชว่งขาขึน้ มปีรมิาณการซือ้-ขาย

มาก นกัลงทนุหากำไรจากหุน้ไดไ้มย่าก วงการจะเรยีกวา่เปน็

ตลาดกระทงิ (Bull Market) ผลกัดนัไปขา้งหนา้  

 

ตลาดกระทิงคือ ซื้อมากกว่าขาย ดัชนีและราคาหุ้น

ซึมขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งจะมีระยะ

เวลาหนึ่งขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเวลาหลาย ๆ วัน บางวันไล่

ซื้อทุกราคา วอลุม่มากขึน้ ๆ ตามจงัหวะความรนุแรงการไล่

ซือ้  

คำนำผู้เรียบเรียง 
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ตลาดหมีคือ ขายมากกว่าซื้อ ดัชนีและราคาหุ้นซึม

ลงต่อเนื่องเป็นเดือน ๆ ระยะต้นวอลุ่มจะซึมน้อยลง ๆ 

จนกระทั่งตลาดซบเซาเงียบเหงา ระหว่างนี้ต้องมีวันที่เท

ขายได้ทุกราคาเสมือนว่าตลาดหุ้นถึงเวลาถล่มทลายหนีตาย

กันหมด ส่งผลทำให้ดัชนีและราคาหุ้นที่แย่อยู่เลวร้ายขึ้นอีก 

ส่วนใหญ่จะเป็นปลายตลาดขาลง 

 

การจะเป็นนักลงทุนหุ้นที่จะประสบความสำเร็จได้ 

คุณจำเป็นต้องผ่านประสบการณ์เหล่านี้ และต้องเอาชนะ

ตลาดให้ได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น กระทิง หมี หรือ 

Sideway  

 

หนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจรวบรวม และเรียบเรียงขึ้นเพื่อ

ให้เพื่อน ๆ นักลงทุนได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ตลาดหุ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ของตลาด และวางกลยุทธ์ให้สามารถเอาชนะตลาดได้ในทุก

สภาวการณ์  

 

 

     กระทิงเปลี่ยว 
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ย้อนรอยกระทิงหมีหมู

กระทิงคือภาวะที่ตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นหรือดัชนีหุ้น

ปรบัตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน ตรงกนัขา้มกบัตลาดหมี

คือภาวะที่ดัชนีตลาดปรับตัวลงรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน

เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีภาวะตลาดหุ้นอีกแบบหนึ่งคือ

ภาวะที่ตลาดหุ้น “ผันผวน” คือหุ้นอาจจะขึ้น-ลงสลับหัน  

ไป-มาในกรอบแคบเป็นเวลานาน ตลาดหุ้นแบบนี้ฝรั่งเรียก

ว่า Sideway แต่คนไทยมักเรียกอีกอย่างว่า “ตลาดหมู”  

 

เริ่มตั้งแต่เปิดตลาดในปี 2518 จนถึงสิ้นปี 2521 

ถือเป็นช่วงเวลา 3 ปีครึ่งที่หุ้นบูมสุด ๆ ดัชนีตลาดหุ้นขึ้น

มาจากประมาณ 84 จุดตอนสิ้นปี 2518 มาเป็น 258 

สู้ ห มี  ขี่ ก ร ะ ทิ ง  ไ ม่ ชิ ง ข า ยหมู  
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จุดในปลายปี 2521 คิดเป็นการเติบโตโดยเฉลี่ยถึงปีละ 

45.3% ทบต้น ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสามารถทำ

กำไรจากหุ้นได้เป็นกอบเป็นกำ เรียกว่ารวยหุ้นกันทั่วหน้า 

ในชว่งนัน้ “หุน้” ถอืเปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่มาก อยา่งไรก็ตาม

ด้วยจำนวนคนเล่นหุ้นที่มีอยู่ไม่มากนัก ประกอบกับการขาด

ความรู้ความเข้าใจที่ดีพอทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่หันมาเล่น

หุ้นแบบเก็งกำไรระยะสั้น 

 

กระทิงตัวแรกของตลาดหุ้นไทยจึงเกิดขึ้นระหว่างปี 

2518 จนถึงสิ้นปี 2521 นั้นเอง พร้อมกับเล่นหุ้นแบบ

เก็งกำไรระยะสั้นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาวะ

เศรษฐกิจช่วงนั้นขยายตัวสูง บริษัทต่าง ๆ  แห่เข้า

จดทะเบียนเป็นจำนวนมาก ถึงสิ้นปี 2521 มีหลักทรัพย์

จดทะเบียน 71 บริษัท วอลุ่มการซื้อ-ขายในปี 2521 

ทะยานขึ้นมาสูงถึง 57,272 ล้านบาท เทียบกับปี 2519 

ทั้ งปีมี วอลุ่มซื้ อ -ขายเพียง 1 ,681 ล้านบาท มีหุ้น

จดทะเบียน 32 บริษัท เพียง 2 ปีดัชนีหุ้นไทยเพิ่มขึ้นจาก 

82 จุดไปอยู่ที่ 266 จุดในเดือนพฤศจิกายน 2521 ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นกว่า 220% แม้ว่าในช่วงดังกล่าวปัจจัยทางการ

เมืองจะไม่เอื้ออำนวยอันเป็นผลจากการขยายอำนาจของ

สู้ ห มี  ขี่ ก ร ะ ทิ ง  ไ ม่ ชิ ง ข า ยหมู  
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คอมมิวนิสต์ที่รุกเข้ามาในภูมิภาคนี้ ขณะเดียวการประท้วง

ของนักศึกษา และการปราบปรามอย่างรุนแรงก็ไม่มีผลต่อ

นักลงทุนที่กำลังขี่หลังกระทิงเปลี่ยวแต่อย่างใด  

 

ต้นปี 2522 หลังความวุ่นวายทางการเมืองสงบลง 

ประเทศไทยก็เริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมัน 

เงินเฟ้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยที่ถีบตัวสูงขึ้น การลงทุนภาคเอกชนซบเซา 

ทุนสำรองระหว่างประเทศร่อยหรอ ในที่สุดรัฐบาล พล.อ.

เปรม ติณสูลานนท์ ตัดสินใจลดค่าเงินบาทลง 9% เมื่อวัน

ที่ 1 กรกฎาคม 2524 ช่วงนั้นเกิดสงครามเวียดนาม และ

ตามมาด้วยวิกฤตราชาเงินทุน ฉุดดัชนีตกจาก 266 จุด 

ในเดือนพฤศจิกายน 2521 ลงไปต่ำสุด 102 จุดในเดือน

เมษายน 2525 ตกต่ำยาวนานถึง 3 ปีครึ่ง ดัชนีหุ้นเริ่ม

ฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2525 ถึงครึ่งแรกของปี 

2529 ชว่งนีต้ลาดหุน้ถกู “หม”ู ครองตลาดยาวนานถงึ 3 ป ี

(2526-2529)  

 

กระทิงเปลี่ยวก็ได้หวนกลับมาเยือนตลาดหุ้นไทยอีก

ครั้งในช่วงครึ่งหลังปี 2529 ถึงเดือนตุลาคม 2530 

อันเป็นผลมาจากการลดค่าเงินบาท เศรษฐกิจกลับมา
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เฟื่องฟูในปลายสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ดัชนี

ขึ้นจาก 127 จุด ขึ้นไปสูงสุด 472 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

270% เป็นช่วงที่นักลงทุนมีความสุขทั่วหน้า เรียกได้ว่า

เป็นยุคของ “เศรษฐีหุ้น” อย่างแท้จริง ก่อนที่กระทิงจะ

กลายร่างเป็นหมีอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ Black 

Monday ขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2530 ที่ทำให้

ดัชนีตลาดหุ้นไทยดิ่งจาก 472 จุดลงไปต่ำสุด 243 จุด 

ดัชนีลดลง 48% ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือน 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีปรากฏการณ์ย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่

ของญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยและการเปิดเสรีการเงินที่ทำให้นัก

ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้อย่างสะดวก

ทำให้เศรษฐกิจไทยสดใสและบริษัทจดทะเบียนสามารถทำ

กำไรเพิ่มขึ้นมากถึงปีละประมาณ 21% ทบต้นต่อกัน 7 ปี  

สิ่งมีผลจากเม็ดเงินลงทุนทั้งจากนักลงทุนเงินต่างประเทศ

และนักลงทุนไทยที่ไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สิ้นสุดปี 

2536 ดชันตีลาดหุน้ไทยพุง่ทะยานไปแตะทีร่ะดบั 1,683 จดุ 

ได้เป็นครั้งแรก หรือเพิ่มปีละ 34.9% ทบต้น คนเล่นหุ้น

รวยกันทั่วหน้า    

หลังปี 2536 กระทิงตัวที่สองได้จากตลาดหุ้นไทย

ไปอีกครั้ง พร้อมกับการมาเยือนของ “หมี” เมื่อเศรษฐกิจ

ไทยเริ่มเกิดปัญหา และเกิดวิกฤต “ฟองสบู่แตก” จนทำให้
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รัฐบาลไทยต้องประกาศลดค่าเงินในปี 2540 และยอมเข้า

โครงการ IMF อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิกฤตเศรษฐกิจ

ครั้งร้ายแรงที่กินระยะเวลาเกือบ 4 ปี (ตั้งแต่ปี 2540 

จนถึงปี 2543)  ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยตกจาก 1,683 จุด

เหลือเพียง 269 จุดหรือเป็นการตกลงปีละ 23% ทบต้น 

4 ปี รวมแล้วหุ้นตกลงไปถึง 84% ถือเป็นตลาดหมีที่

รุนแรงที่สุด ขณะเดียวกันก็ทำให้บริษัทจดทะเบียนมีกำไรลด

ลงปีละ 3.93% โดยเฉลี่ย ถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

สำหรับนักเล่นหุ้นไทย หลายคนขาดทุนหมดเนื้อหมดตัว 

จนต้องถอนตัวออกจากตลาดไปแบบไม่ย้อนกลับมาอีกเลย 

 

จากสิ้นปี 2543 จนถึงสิ้นปี 2550 ดูเหมือนว่าหุ้น

จะอยู่ในช่วงกระทิงสลับกับหมูบ้างเป็นระยะเพราะสภาวะ

ความวุ่นวายทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจในระดับโลก 

แต่หุ้นไทยก็เดินหน้าไปได้เรื่อย ๆ  จากดัชนี 269 เพิ่มขึ้น

เป็น 992 จุดในช่วงนี้ เป็นการเพิ่มขึ้นถึงปีละ 13.9% โดย

เฉลี่ยแบบทบต้น ดูเหมือนว่าคนไทยตั้งแต่ระดับชั้นกลางขึ้น

ไปจะสนใจลงทุนในหุ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในขณะที่ผลกำไร

ของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นน้อยมากเพียงปีละ 2.8% โดย

เฉลี่ย 
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หลังจากนั้นในปี 2551 ตลาดหุ้นไทยก็เผชิญกับ

วิกฤตซัพไพร์มจนหุ้นตกหนักจาก 924 จุด ลงมาต่ำสุด 

380 จุด ลดลง 58% ก่อนที่ตลาดหุ้นจะกลับมาเป็น 

“กระทิง” ดัชนีทะยานจาก 380 จุดขึ้นไปสูงสุดที่ 1,148 

จุด เพิ่มขึ้น 202% ในเดือนกรกฎาคม 2554 ก่อนที่จะ

เจอกับเหตุการณ์ Black Monday อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 

26 กันยายน 2554 ที่การซื้อ-ขายระหว่างวันดัชนีทรุดตัว

ลงอย่างรุนแรงถึง 90.22 จุด หรือ 9.41% ก่อนจะปิดลบ 

54.10 จุด ลดลง 5.98% เพียงวันเดียวมาร์เก็ตแคปของ

ตลาดหุ้นไทยหายไปถึง 4.42 แสนล้านบาท แต่การทรุดตัว

ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ  จากนั้นดัชนีหุ้นไทยก็ทะยานขึ้น

มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถขึ้นไปแตะระดับ 1,600 จุดใน

ช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ก่อนลดลงมาอยู่ในระดับ 

1,300-1,450 จุดนับตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นมา 

 

บทสรุปของตลาดหุ้นในรอบ 38 ปี นับตั้งแต่เปิด  

ซื้อ-ขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 นั้นผ่าน

วิกฤตการณ์ และภาวะตลาดมาทุกรูปแบบที่คอยท้าทาย 

และวัดฝีมือของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น กระทิง หมี หรือหมู 

นักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จในหุ้นก็ต้องผ่านภาวะ

ตลาดเหล่านี้ และต้องเอาชนะให้ได้ในทุกสถานการณ ์
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	หากเอ่ยถึงบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดใน

ตลาดหุ้นเมืองไทยในยุคปัจจุบันแล้ว	คงหนีไม่พ้นเจ้าของ

ฉายา	 นัก เทคโอเวอร์หมื่ นล้ าน	 นักลงทุนหุ้ น	

เทิร์นอราวด์	 ร่วมไขความลับหมื่นล้านของมหาเศรษฐีหุ้น

อันดับ	5	ของประเทศไทย		

ผู้เขียน : วิชัย ทองแตง 
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