
หนังสือเลมนี้ผมเขียนขึ้นเพื่อตอบโจทยมือใหมและเพื่อนๆ ที่เขาสัมมนา

แลวบอกผมวา “คุณแพทนาจะเขียนหนังสือสักเลมที่รวบรวมแนวคิดสำหรับมือ

ใหม ขอสักเลมแบบจัดเต็ม!”  

วันนี้มันมาอยูในมือคุณแลว Yes!  

หนังสือเลมนี้ไมมี “คำนำ” เหมือนเลมอื่นๆ แตเริ่มดวย “คำเตือน” เพื่อ

เตือนสติมือใหมทุกคนที่ตองการจะเลนหุนใหไดกำไร เนนวา “เลนใหไดกำไร” 

เพราะถาจะเลนแบบมั่วๆ ก็คงไมสามารถรอดได แถมจะเสียเงินอีกดวย ตลาด

หุนที่เราบอกวามีแต หมู แพะ แลวก็แมลงเมา แตแทจริงแลวทั้งหมู แพะ และ

แมลงเมา ลวนไมใชคนที่โงเลย  

เพราะคนทีส่ามารถเลนหุนหรอืคดิทีจ่ะเลนหุน มนัแปลวาคณุเปนคนหนึง่ใน

จำนวนหลกัแสนคนจากประชากรทัง้ประเทศทีม่คีวามสามารถในการลงทนุได คน

เหลานีค้อื Top ของประเทศ ใช! คณุกำลงัขบัเคีย่วและตอสูกบัคนเกง ไมใชคนโง  

ดังนั้น ถาคุณคิดจะเขาสูตลาดหุนเพื่อมาสรางความมั่งคั่ง คุณจะตองคิด

ใหหนัก และตองมีสติเสมอ ตองรูวาเขามาแลว มาเพื่ออะไร แลวจะทำอยางไร 

ดวยวิธีไหนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายรอยลานพันลานของคุณ 

เชื่อหรือไมวาคนที่ประสบความสำเร็จในตลาดหุน (ในระยะยาว) แทบไมมี

ใครเลยที่ฟลุค พวกเขาลวนแลวแต  

 

หนึ่ง รูจักตัวเอง รูวาตัวเองเหมาะกับเลนหุนวิธีไหน จากนั้นก็ยึดหลักการ

นั้นๆ สรางตัวเองจนมั่งคั่ง 

¤Óàμ ×Í¹!  
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สอง รูจักคนอื่น เพราะการขึ้นลงของหุนถูกกำหนดโดย Demand & 

Supply ถาคุณคิดไมออกวาคนสวนใหญคิดอยางไร ก็ยากที่คุณจะประสบความ

สำเร็จ เพราะคนสวนใหญเดินผิดทางเสมอ คุณถึงตองรูวาคนอื่นสวนใหญ เขา

เดินไปทางไหน คุณจะไดเดินตรงขามไง! 

 

สาม มีแผนการทำกำไรที่ชัดเจนและมีวินัย ครับ! ผมหมายถึงในการ 

เลนหุน ตองจำกัดความเสี่ยงและตองรูจัก Let Profit Run จากนั้นก็ทำอยาง

สมำ่เสมอ ถาทำได ก็แปลวาคุณเปนคนสวนนอยในตลาด เพราะคนสวนใหญไม

จำกัดความเสี่ยง และมักจะหาเรื่องขายหมูอยูตลอดเวลา 

 

สี่ ตองมีความสุขบนทางที่เดิน เพราะไมวาคุณจะทำเงินมากนอยเพียงใด 

หากเสนทางที่คุณตองเดิน มันไมไดทำใหคุณมีความสุข ก็เทากับวาทางเดินนั้น

มันไมเหมาะกับคุณ 

 

เดินสุข ลงทุนสบาย อานหนังสือตลก สอบตกมากมาย อิ อิ (ลอเลน) 

ขอใหอานดวยความสนุกและโชคดีกับการลงทุนนะครับ 

 

ภาววทิย กลิน่ประทมุ 
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มีคนถามผมวาผมรวบรวมคนเกงๆ แลวมารวมกันถายทอดความรูใหคน

อื่นทำไม?  

นั่นสิครับ! มันเปนสิ่งที่ผมเจอกับตัวเอง ผมเคยเกงแลวกั๊ก เกงแลวเก็บไว

คนเดียว แตพอทำแบบนั้น ผมกลับเกงอยูคนเดียว ไมมีใครรู และเมื่อไมมีใครรู 

ก็เทากับวามันไมมีโอกาสใหกับผมไง  

นั่นคือทางเลือกของคนเกงในอดีต คือ “เกงแลวกั๊ก เฝาแตนั่งรอโอกาสวา

คงมีสักวันที่เลาปจะมาเชิญขงเบงลงจากเขาแลวไปนำทัพ” มันตลกจริงๆ คุณรู

ไหมวาเดี๋ยวนี้เราเกงขึ้นก็จริง แตคนอื่นๆ อีกมากมายเขาก็เกงขึ้นเหมือนกัน  

ประเดน็กค็อื แลวอะไรคอืขอแตกตางทีจ่ะทำใหคนเกงอยางคณุไดมโีอกาส

มเีวทใีนการแสดงฝมอืและประสบความสำเรจ็ละ? 

ถูกตองแลวครับ! “การเปนผูใหยังไงละ” ยุคนี้การสื่อสารหรือเวทีมันเปด

กวางรอใหเราสรางเอง ไมวาจะเปน Blog, facebook, YouTube เวทพีวกนีม้นัเปน

ของฟร ีทุกคนใชเวทีไดหมด เพราะฉะนั้นโจทยคือจะทำอยางไรใหเวทีของฟร ี

กลายเปนเวทีแหงโอกาสของคุณ คำตอบก็คือคุณจะตองเปนผูให คุณตองสราง

และเผยแพรความรู (ดานใดกไ็ด อาชพีใดกไ็ด จะเปนหลกัความสำเรจ็ เคลด็ลบั

แตละอาชพี หรอือะไรกไ็ด) และมนัแปลกมาก ยิง่คณุสรางโอกาสและใหความรู

กบัคนอืน่มากเพยีงใด โอกาสกจ็ะยิง่วิง่เขามาหาคณุมากขึน้เรือ่ยๆ นัน่แหละครบั 

เคลด็ลบัในชวีติทีผ่มเจอกบัตวัเอง จากวนันัน้เปนตนมา ผมกว็ิง่คนหาคนเกงๆ ใน

สาขาอาชพีการลงทนุ รวบรวมเขาเขามาดวยกนั แลวเลาเรือ่ง “การเปนผูให” ให

เขาฟง  

คุณรูไหมวาหลังจากที่เพื่อนๆ คนเกงของผมไดฟงสิ่งที่ผมเสนอ เขาก็บอก

วา “Make Sense วะ งั้นผมเอาดวย!”  

“ยิ่งให ยิ่งได” เรามาเปลี่ยนเมืองไทยกันครับ ทำใหคนไทยเกงขึ้นในทุกๆ 

ดาน ทุกๆ สาขาอาชีพ เริ่มจากคนเกงในสาขาอาชีพตางๆ นำเอาเคล็ดลับแหง
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ความสำเร็จของอาชีพนั้นๆ มาถายทอดใหคนรุนใหม คิดดูสิครับ คนไทยจะเกง

แคไหน! 

ฟงดูแลวเหมือนฝนนะ แตผมเชื่อวามันเปนจริงได เพราะคนที่มุงจะเปลี่ยน

ชีวิตคนอื่น ก็เทากับวาเขาเปลี่ยนชีวิตตัวเอง คนที่สรางประโยชนตอผูอื่นก็

เทากับวาคนๆ นั้นก็สรางโอกาสใหกับตัวเองดวย และยิ่งเขาผูนั้น สรางประโยชน

และใหโอกาสกับคนยิ่งมากเทาใด ความสำเร็จก็จะยอนกลับมาสูคนผูนั้นนับ

หมื่นเทาทวีคูณ ใครที่เกงดานการลงทุนและอยากถายทอดความรูในสายนี้ ก็

เริ่มเปด Blog เปด facebook และ YouTube แลวเริ่มทำเลย แลวคุณจะรูวา

มันดีแคไหนเวลามีคนติดตามสิ่งที่คุณโพสตมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นโอกาสมันจะ

ไปหาคุณเอง หรือไมวันนึงคุณกับผมอาจจะไดรวมงานกัน  

ลองดูนะครับ ผมเชื่อวาเวทีแหงโอกาส ทุกคนตองสรางเอง และเมื่อเริ่ม

สรางไดดี เดี๋ยวโอกาสจะเริ่มวิ่งเขาหาคุณ “แมเจา! มหัศจรรยจริงๆ อิ อิ” 

ชีวิตผมเอง ผมเริ่มจากการวิ่งหาโอกาส จึงมักไดเจอกับโอกาส แตหลาย

ครั้งเมื่อเราไมไดชอบในสิ่งที่ทำ สุดทายมันก็ไปไมรอด เพราะมันเปนโอกาสก็จริง 

แตมันไมใชโอกาสของเราไง!  

ภายหลังผมมาพบวา “โอกาสที่เปนของเรา” คือโอกาสที่เราเริ่มสรางจาก

ตัวเอง เริ่มจากสิ่งที่เราชอบและทำสิ่งนั้นใหเกงที่สุดในจุดที่เรายืน (ถูกตอง! ไม

งายที่จะเกงที่สุดในโลก แตมันไมยาก ถาคุณจะเลือกจุดที่คุณชอบและเกงที่สุด

ในจุดนั้น คุณรูไหมวาสิ่งที่คุณทำไดเกงที่สุด มันสามารถ Leverage และสราง 

Business Model แลวเปลี่ยนตรงนั้นใหเปนอาชีพได)  

โอกาสก็คืออะไรก็ไดที่เปนประโยชนตอคนอื่น อะไรที่สรางแลวมีประโยชน

จริงๆ นั่นคือโอกาส สวนอาชีพ ก็คือเอาโอกาสตรงนั้นมาสรางรายได แลวมันจะ

กลายเปนอาชีพที่เราชอบ แถมยังสรางประโยชนตอผูอื่น  

นั่นแหละอาชีพของคนรุนใหมที่จะประสบความสำเร็จ! 
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