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 ระสบการณชีวิตการลงทุนในตลาดหุนของผม ผานชวงท่ีเสียหาย 

 อยางหนักในระยะเริม่ตน เนื+องจากไมไดใชพืน้ฐานในการลงทนุ แตเลอืก 

ที่จะฟงจากคนบอกเลาวาตัวไหนดีก็จะซื้อ จนตองกลับมาทบทวนตัวเองเพื+อ

หาวิธีที่อยูรอดและเปนผูชนะในตลาดใหได ซึ่งในชวงนั้นไดพบกับผูใหญ 

ทีแ่นะนาํใหลองใชการวเิคราะหกราฟเพื+อหาสญัญาณทางเทคนคิในการลงทนุ 

ดวยวิธีนี้เองท่ีทําใหผมสามารถฟนตัวขึ้นไดอีกครั้ง โดยทํากําไรไดจากทุนท่ี

เหลือหลักสิบลานกลับมาเปนรอยลาน

แนวทางที่ทําใหผมประสบความสําเร็จจากการลงทุนในหุนไดก็คือ มี

ความขยนัศกึษาหาความรูอยางจริงจงั ตองเรียนรูจากความผดิพลาดในอดตี 

รูจกัพลิกแพลงความรูทีม่ใีหเขากบัสถานการณในแตละชวงเวลา และสดุทาย

จะตองมีความระมัดระวังในการลงทุนอยูเสมอ  

ผมขอสนับสนุนใหผูลงทุนไดศึกษาเพิ่มพูนความรูดานการลงทุนอยาง

ตอเนื+อง เพราะการจะอยูรอดและทาํกาํไรในตลาดหุนนัน้ความรูเปนสิง่ทีส่าํคญั  

โดยหนังสือ รูเทคนิค พลิกกําไร คูมือเทรดหุนสายกราฟ สําหรับมือใหม  

เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่เราจะไดมองเห็นภาพรวม เรียนรูหลักการ เขาใจที่มาที่ไป 

และวิธีการใชงานเครื+องมือแตละประเภทในการวิเคราะหกราฟหุน 

วัชระ แกวสวาง 

(ปอง)
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 มเปนคนหนึ่งที่เวลาซ้ือขายหุนหรืออนุพันธแบบเก็งกําไรทิศทางของ 

 ราคา จะใชแนวทางการวิเคราะหทางเทคนิคเปนหลักเพื+อประกอบ 

การตัดสนิใจ ซึง่ถานบัจนถงึวนันี ้ถอืไดวาผมไดเริม่ศกึษา ลองผดิลองถกู และ

ใชงานการวิเคราะหทางเทคนิคมาแลวมากกวา 15 ป และดวยประสบการณ

ทีผ่านมาผมมีความเห็นวา การวิเคราะหทางเทคนิคเปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยให

เราประสบความสําเร็จในการทํากําไรในตลาดหุนได 

แตกอนทีจ่ะมาถงึวนันี ้ในชวงปแรกของการศกึษาแนวทางการวเิคราะห 

ทางเทคนคิ ตองยอมรบัวาผมหลงทางไปนานพอสมควร เนื+องจากไมสามารถ

ทาํกาํไรไดอยางจรงิ ๆ  จงั ๆ  แตผมกย็งัไมละความต้ังใจ ลองพยายามหาขอมลู

เพิ่มเติมจากเว็บไซต ซื้อหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิคหลายเลม 

ซึ่งสวนใหญเปนหนังสือตางประเทศ และยังเขาคอรสอบรมอีกหลายคอรส 

จากนั้นก็รวบรวมความรูที่ไดมาประมวล จับประเด็นสําคัญ และสรุปออกมา

เปนความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหทางเทคนิคที่ตัวเองจะนําไปใชงานจริง 

หลังจากผานกระบวนการขางตนและนําแนวทางท่ีสรุปดวยตัวเองมา

ใชงานแลวพบวา ผมสามารถนําความรูดานการวิเคราะหทางเทคนิคมาใช

เพื+อทํากําไรในตลาดหุนไดจริง โดยทําใหผมไดรับอัตราผลตอบแทนจากการ

ซือ้ขายหุนในระดับทีผ่มพอใจ ซึง่ถาผมไดรูเคลด็ลบัและแนวทางในการใชงาน 

การวิเคราะหทางเทคนิคที่ถูกตองตั้งแตแรก ผมคงไมตองเสียเวลาหลงทาง 

ลองผิดลองถูกเปนเวลาหลายป
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หนังสือ รูเทคนิค พลิกกําไร คูมือเทรดหุนสายกราฟ สําหรับมือใหม  

จะเปนหนงัสือทีผ่มรวบรวมคาํแนะนาํเกีย่วกบัแนวคดิ ทัศนคต ิความคาดหวงั  

การวางแผน และลําดับการใชงานเครื+องมอืตาง ๆ  ในการวเิคราะหทางเทคนคิ 

ที่ถูกตอง โดยในเลมผมอาจจะไมไดลงรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาของ 

เครื+องมือแตละประเภทในเชิงลึก แตผมเขียนข้ึนมาโดยตั้งเปาหมายไววา  

ถาผูทีเ่ริม่สนใจการวเิคราะหทางเทคนคิทกุคนไดอานหนังสอืเลมน้ีเปนเลมแรก 

กอนไปศึกษาเกี่ยวกับเครื+องมือหรือเทคนิคตาง ๆ  เชิงลึกในหนังสือเลมอื+น 

หรอืคอรสสมัมนาเพิม่เตมิ จะทาํใหผูอานเขาใจเนือ้หาและพฒันาความสามารถ 

ในการวิเคราะหทางเทคนิคไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนฟนเฟองเล็ก ๆ   

อีกหนึ่งชิ้นท่ีสามารถสรางประโยชน โดยเปนอีกหน่ึงแหลงความรูที่ชวยให 

ผูลงทนุในตลาดหุน สามารถนําไปใชเพื+อเอาตัวรอดและทํากําไรจากตลาดหุน 

ไดอยางตอเนื+องระยะยาว

นิมิต วิทยศลาพงษ

(DaddyTrader)
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 ชื+อวาทุกคนเมื+อมีเงินเหลือในสวนที่นอกเหนือจากการใชจายในชีวิต 

 ประจําวนัแลว ตองมคีวามคิดทีอ่ยากจะใหเงนิกอนนัน้งอกเงยเพิม่ขึน้  

ซึ่งการที่จะทําใหเงินงอกเงยเพ่ิมขึ้นน้ันสามารถทําไดหลายวิธี เชน นําเงิน 

ไปฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรหรือหุ นกู เพื+อรับดอกเบี้ย นําเงินไปลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยเพื+อปลอยเชา นําเงินไปลงทุนในกองทุนหรือหุนเพื+อรับ

เงินปนผลและกําไรจากสวนตางราคาที่เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากวธิขีางตนแลวยงัมอีกีวธิทีีส่ามารถทําใหเงนิงอกเงยเพิม่ขึน้ได

คือ นําเงินไปซื้อขายสินคา หุน หรืออนุพันธ เพื+อคาดหวังผลกําไรจากการที่

ราคาสินคาเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือที่เราคุนเคยกับคําวา “เทรดเพื+อ

เก็งกําไร” ซึ่งวิธีนี้ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่คนจํานวนมากใหความสนใจ ดังนั้นถาจะ

ถามวาเราเทรดกันไปเพื+ออะไร ก็คงตองบอกวาเปาหมายหลักของการเทรด

เพื+อทําใหเงินที่มีอยูแลวเพิ่มพูนขึ้นนั่นเอง 

เราอาจจะเคยเหน็คนทีส่ามารถทาํกาํไรจากการเทรดเปนเงนิจาํนวนมาก 

และก็มีความคาดหวังวาเมื+อเราเขาสูเสนทางน้ีเราก็นfาจะเปนคนที่ประสบ 

ความสําเรจ็อกีคนหน่ึงเชนกนั แตผมขอใหขอมลูเบือ้งตนไวกอนวาคนทีเ่ขามา 

สนใจลงทุนในตลาดหุนหรอืตลาดอนุพนัธสวนใหญประมาณ 80% ไมสามารถ 

ทาํกาํไรในตลาดได สวนทีเ่หลอืจะเปนคนทีอ่ยูรอดในตลาดได และคนท่ีทาํกาํไร 

ไดเปนกอบเปนกาํจริง ๆ  มีไมถงึ 5% นัน่แสดงวาถงึแมการเทรดจะเปนอกีชองทาง 

ในการทาํใหเงนิทีม่อียูแลวงอกเงยข้ึนได แตกอ็าจจะไมใชสิง่ท่ีทาํไดงายเทาไรนัก
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เมื+อการเทรดเพื+อเกง็กาํไรเปนเรื+องทีท่าํไดไมงาย แตความเห็นสวนตวั

ผมคดิวากไ็มใชเรื+องยากเกนิไป และทกุคนกส็ามารถท่ีจะประสบความสาํเรจ็

ในการเทรดได สําหรับผูที่เริ่มสนใจทํากําไรจากการเทรดผมแนะนําใหเตรียม

ความพรอม โดยทาํความเขาใจในลกัษณะของสนิคาทีเ่ทรด และศกึษาความรู 

เกีย่วกบัการวิเคราะหขอมลูปจจยัตาง ๆ  ท่ีจะสงผลตอการเคลื+อนไหวของราคา 

สินคาเหลานั้น 

แนวทางในการวิเคราะหขอมูลเพื+อประกอบการตัดสินใจลงมือเทรด 

มอียูหลายแนวทาง หนงัสอืเลมนีจ้ะนําเสนอรายละเอยีดเก่ียวกบัการวเิคราะห

ขอมูลเพื+อประกอบการตัดสินใจในการเทรดดวยแนวทางการวิเคราะหทาง

เทคนิค ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่มีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก และสวนตัว

ผมก็ใชแนวทางนี้เปนหลักในการเทรดเพื+อทํากําไรดวยเชนเดียวกัน 

เมื+ออานหนังสือเลมน้ีจบผูอานจะไดรูวา ทําไมแนวทางการวิเคราะห

ทางเทคนิคจึงนfาสนใจ ทําไมผมจึงตัดสินใจเลือกใชแนวทางน้ี คนท่ีสนใจ

แนวทางนี้ควรเริ่มตนอยางไร และมีประเด็นสําคัญอะไรบางท่ีตองรูและ

ทําความเขาใจ ถาพรอมแลวเรามาเขาสูสวนของเนื้อหากันเลยครับ
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