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 การลงทุนหุ้นมีหลายวิธี บางคนก็อ่านงบการเงิน ดูปัจจัยพ้ืนฐาน 

หรือใช้เทคนิค แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดสิ่งสำคัญที่เหมือนกันก็คือ “การรู้จริง” 

รู้ให้ลึก และพัฒนาปรับใช้ให้เป็นรูปแบบของตัวเราเอง  

 

 และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่ลงทุนหุ้นและสามารถเอาตัวรอดจากตลาด

ได้นั้น ครั้งหนึ่งเคยขาดทุนย่อยยับกันมาก่อน จนกระทั่งได้หวนกลับเข้าวงการนี้

อีกครั้งจึงเอาตัวรอดได้อย่างสง่างาม คำถามก็คือ เราไม่ต้องรอขาดทุนให้เจ็บใจ

แล้วค่อยลงทุนจนสำเร็จจะได้หรือไม่? ไม่มีใครตอบได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ได้

ว่าทำไมคนอื่นๆ จึงขาดทุนเพื่อปิดประตูความเสี่ยงนั้น 

  

 เทคนิค เป็นอีกรูปแบบการลงทุนในหุ้นที่ได้รับความเชื่อถือ ไม่ใช่ใน

ฐานะเครื่องมือที่ใช้ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ แต่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่  

บ่งบอกอนาคตได้ ซึ่งความแม่นยำนั้นก็เกิดจากการใช้งานอย่างรู้ลึก รู้จริง ของ

นักลงทุนนั่นเอง  

คำนำสำนักพิมพ์
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MA / STO / RSI / MACD / FIBONACCI เป็นเครื่องมือ

ท่ีเรานิยมใช้กันมากสำหรับผู้ท่ีหลงใหลในเทคนิค ซ่ึงในเล่มน้ี คุณกอล์ฟ Technical 

Mania ได้นำมาบอกวิธีใช้และการปรับใช้ให้เห็นกันแบบ Shot ต่อ Shot รวมไป

ถึงการบอกให้เราได้เข้าใจถึง DY Concept ที่จะทำให้คุณสามารถลงทุนโดย             

ลดความเสี่ยงลงได้มาก ในขณะที่ผลตอบแทนยังมากเท่าเดิมได้อีกด้วย 

 

 

 

อภิรดี สนธิชัย 

บรรณาธิการ 
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 หนังสือเล่มนี้ที่คุณกำลังอ่านอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ผมใช้จริง

ในตลาด ซึ่งวิธีการเหล่านี้เกิดจากการที่ตัวผมเองได้ศึกษาทั้งจากตำราที่วางขาย

โดยทัว่ไป หรอืตำราทีโ่หลดไดจ้ากอนิเทอรเ์นต็ สือ่การสอนตา่งๆ ทีส่ามารถหาได ้

และรวมถึงคอร์สอบรมสัมมนาหุ้นต่างๆ ซึ่งเท่าที่ได้ศึกษามาในระดับหนึ่งผมพบ

ว่าความรู้ในแต่ละแหล่งนั้นมีความหลากหลายและบางครั้งก็มีความแตกต่างกัน

ค่อนข้างมาก หลายๆ กรณีผมเองก็แทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเป็นเรื่อง

เดียวกันจริงหรือไม่ แต่วิธีการที่ได้เห็นเหล่านั้นถึงแม้จะแตกต่างกันมาก ก็ยังคงมี

เอกลักษณ์ในตัวเองของแต่ละวิธีการนั่นก็คือ “สามารถทำกำไรได้”   

 

 หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นคล้ายๆ คำบอกเล่าถึงเรื่องราวการใช้งานต่างๆ 

ทัง้จากในมมุทีพ่ืน้ฐานทัว่ๆ ไป และสว่นทีผ่มไดท้ำการประยกุตใ์ชด้ว้ยวธิกีารตา่งๆ 

ที่ไม่ลึกและซับซ้อนจนเกินไปนัก ในหนังสือเล่มนี้จะไม่มีการบอกว่าวิธีการไหนดี 

หรือไม่ดี แต่จะนำเสนอในรูปแบบที่บอกได้ว่าวิธีการต่างกันก็สามารถใช้งานได้

เหมือนกัน และในขณะเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันแต่ภาวะที่ต่างกันก็อาจจะไม่

เหมาะกับการใช้งานก็ได้ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองจะเลือกใช้งานเครื่องมือ

ตัวใดในภาวะไหนที่จะมีความเหมาะสมกับการใช้งานในแบบของคุณ 

 

 โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเทคนิคต่างๆ ไม่มีถูกหรือผิดครับ ผมคิดว่า 

“ตราบใดที่มันยังสามารถทำเงินได้” นั่นคือวิธีการที่ถูกและเหมาะสำหรับเรา 

เพราะในโลกของความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งใดๆ ก็แล้วแต่ย่อมมีการพัฒนาไปอย่าง

ไม่จบสิ้นรวมถึง “Technical Analysis” ก็เช่นกัน    

คำนำนักเขียน
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“เทคนิคต่างๆ ในการใช้งานนั้นสามารถประยุกต์ 

ปรับเปล่ียน และรวมถึงพัฒนาไปได้เร่ือยๆ อย่างไม่มีหยุดย้ัง” 

ผมจึงเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ ของ

เครื่องมือรวมถึงการนำไปใช้ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปและ

เพราะว่า Technical Analysis เป็นศาสตร์ที่น่าหลงใหล ยิ่งถ้า

มันสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้นั้น ความหลงใหล

คลั่งไคล้กับสิ่งนี้มันก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ  

  

จากประสบการณ์ส่วนตัวในการ

ศึกษาเทคนิคอย่างหนัก ถึงแม้จะเป็นระยะ

เวลาที่ไม่ยาวนักก็ตาม แต่ผมก็พอที่จะ

บอกได้ว่า “Technical Analysis” ไมไ่ด้

งา่ยอยา่งทีห่ลายๆ คนคิด แต่ก็ไม่ได้

ยากจนเกินที่จะเรียนรู้ครับ  

 

แล้วเรา... 
จะก้าวไปด้วยกัน 
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บทนำ  

ตอนที่ 1 ผมเป็นใคร 

เล่นจริงเจ็บจัง 

 เอายังไงต่อกับชีวิต? 

สู้อีกครั้งกับแนวทางที่เห็น 

 DY Concept ง่ายแต่ใช้ได้จริง 

 

ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ชื่อ Technical Analysis (TA) 

Technical Analysis (TA) เทรดไม่ง่าย แต่ไม่ยากถ้าฝึกฝน 

 ความเป็นไปได้ บน ความน่าจะเป็น 

 ความเชื่อมั่นคือ "หัวใจ" 

ตัวเราสไตล์เรา 

 “เทรดเดอร์อาชีพ” ไม่ง่ายอย่างที่คิด 

 เงื่อนไขที่แท้จริง 

เทคนิคดี แต่ถ้ารอไม่เป็น ก็อาจไม่รอด 

อย่าหักหลังตัวเองด้วยการเลื่อนจุดตัดขาดทุนให้ใหญ่ขึ้น  

RRR สัดส่วนที่น่าสนใจ 

  

10 

16 

17 

21 

24 

26 

 

38 

39 

42 

45 

47 

51 

53 

55 

57 

59 

 

สารบัญ

ตวั
อย
่าง



10 

16 

17 

21 

24 

26 

 

38 

39 

42 

45 

47 

51 

53 

55 

57 

59 

 

64 

65 

75 

86 

91 

105 

111 

119 

144 

146 

150 

154 

158 

170 

176 

194 

205 

219 

227 

234 

241 

252 

262 

264 

265 

 

274 

ตอนที่ 3 เรียนรู้เพื่อลงมือ 

Dow Theory  

แนวโน้ม - Trend 

เทคนิคการใช้แนวโน้ม 

เส้นแนวโน้ม - Trend Line 

Trend Line กับ สัญญาณซื้อขาย 

 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average 

 แนวโน้ม กับ เส้นค่าเฉลี่ย Trend & MA 

Indicators ดัชนีชี้วัด 

Stochastic 

 • Stochastic กับ สัญญาณซื้อขาย 

  • Stochastic กับ Sideway  

 • Stochastic กับ Trend 

 RSI Relative Strength Index 

การใช้งาน RSI ในรูปแบบอื่นๆ   

MACD Moving Average Convergence Divergence 

Divergence 

 Divergence บน RSI 

 Divergence บน MACD   

Fibonacci 

Fibonacci Tools  

Fibonacci Retracement 

Fibonacci Extension กับแนวโน้มขาขึ้น 

Fibonacci Extension กับแนวโน้มขาลง 

การประยุกต์การใช้งาน Fibonacci 

 

ตอนที่ 4 บทสรุป คุยกันท้ายเล่ม 
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 ปัญหาหนึ่งของนักลงทุนรุ่นใหม่ คือ เขาเหล่านั้นมักมองว่า Trader 

เป็นงานที่ง่าย ชิลล์ รวยเร็ว สิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางการตลาด      

ที่สร้างภาพลักษณ์ให้กลับเทรดเดอร์จนกลายเป็นภาพจำที่ดูหอมหวนและ

เชื้อเชิญ จนหลายๆ คนใฝ่ฝันถึงอาชีพนี้ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเชื่อไหม

ครับว่าสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่แทบไม่รู้เลยคือ งานหลังฉากที่เกิดขึ้นจริงๆ   

  

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เรามักยกย่องคนที่ประสบความสำเร็จใน

หน้าที่การงานเขาเหล่านั้น ดูเท่ เก่ง เจ๋ง และมักตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นเพียง

ด้านเดียว นั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหน้า โดยไม่ได้คำนึงถึงระยะ

ทางท่ีเขาเหล่าน้ันได้เดินทางมาอย่างยาวนาน หลายๆ คนอาจจะรู้ว่า Thomas 

Edison เป็นผู้คิดค้นและผลิตหลอดไฟได้เป็นคนแรก แต่...เราไม่เคยรู้ว่า 

ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงบุคคลแรกที่จดสิทธิบัตรก่อน  

นกัวทิยาศาสตรค์นอืน่ๆ อีก 20 คน และหลายๆ คนไม่รู้ว่ากว่าจะ

ทำได้ เขาใช้เวลานานแค่ไหนลองผิดลองถูกและเสียเวลาไปกับอะไรบ้าง   

  

ปัญหาดังกล่าวเมื่อโดนปลูกฝังบนแนวคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

สักเท่าไร จึงเป็นสิ่งที่นำพาให้เทรดเดอร์หน้าใหม่ๆ เอาเงินเข้ามาทิ้งในตลาด

อย่างมากมาย เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผมอยากให้ลองตระหนักถึงความเป็นจริง

สักข้อหนึ่งว่า ในตลาดเงินตลาดทุนที่เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายย่างก้าวเข้ามานั้น 

ความเป็นจริงทุกๆ คนก็มีจุดประสงค์เดียวกันทั้งหมด นั่นก็คือความมั่งคั่ง

หรือถ้าจะเรียกให้ตรงตัวก็คือเข้ามาเพื่อแสวงหา "เงิน" ด้วยกันทั้งสิ้น มันเป็น

เกมท่ีเรากำลังเดิมพันอยู่บนสถานการณ์จริง ความเส่ียงจริงท่ีเกิด ถ้าเราตระหนัก

ในข้อนี้ให้มากเราก็จะเข้าใจว่าในตลาดนี้ ไม่มีของเล่น มีแต่ของจริง  
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สถิติย้อนหลังท่ีผ่านมา ทุกๆ ปี มีนักลงทุนส่วนหน่ึงหายไปจากตลาด 

และนักลงทุนส่วนใหญ่ล้มเหลวในการลงทุน โดยในส่วนน้ีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 

80% (นั่นหละคนที่คิดว่าเจ๋ง คนที่คิดว่าเข้ามาเล่นๆ คนที่คิดว่าง่าย) และก็จะ

มีนักลงทุนหน้าใหม่ผสมเข้ามาไปเรื่อยๆ วนเวียนสลับสับเปลี่ยนหน้ากันไป

เรื่อยๆ ซึ่งเมื่อตลาดมันคือ Zero Sum Game นั่นก็หมายถึงว่าเงินของคน 

80% ที่ล้มเหลว เสียออกไปก็จะไปอุ้มชูคนอีก 20% ที่เหลือ คนที่เป็นของจริง 

เป็นตัวจริง และ...เรามักจะเห็นคนส่วนนี้เป็น Idol โดยที่ไม่เคยมีใครสนใจ

และเหลียวแลคน 80% ที่เหลือ (เท่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเจอหนังสือของคนที่

เล่าว่าเจ๊งในตลาดแล้วเขียนหนังสือออกมาเหมือนกันนะ T-T)  

 

สิ่งที่ผมเขียนคือ ผมกำลังบอกให้มองย้อนกลับไปที่คนอีก 80%   

ที่อยู่บนอีกฝั่งหนึ่งของเหรียญ เขาเหล่านั้นต่างกับคนอีก 20% อย่างไร??   

และจะทำอย่างไรให้ตัวเองอยู่ในคนส่วนน้อยใน 20% ให้ได้ จะว่าไปแล้วถ้า

เปรียบเทียบแล้วก็คล้ายๆ กับการสอบ Entrance เหมือนกันนะ เพราะการ

สอบ Entrance จำนวนผู้สอบมีมาก แต่จำนวนที่รับมีน้อย คนที่ผ่านเข้าไปได้

ก็จะมีคนเก่งจริง กับ คนดวงดี (สัดส่วนของคนดวงดีน่าจะน้อยซะด้วย T-T) 

เริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นใช่ไหมครับ? การเป็นคนดวงดีมันฝึกไม่ได้ซะ

ด้วย ต่อให้พยายามแค่ไหนก็คงทำไม่ได้ -*- แต่เราสามารถที่จะฝึกฝนเพื่อที่

จะทำตวัเองใหเ้กง่ขึน้ได ้และถา้อยากอยูร่อดกต็อ้งเริม่ตอนนี ้ เริม่จากอะไรด?ี? 

ผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากการสลัดแนวคิดบางอย่างที่โดนปลูกฝังหรือผ่านหู  

ผ่านตามา และยอมรับกับความเป็นจริง 
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 จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาตัวผมเองก็พบว่านักเทคนิคหน้า

ใหม่หลายๆ คน มักมีแนวคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่ "อ่านหนังสือ" 

หัดอ่านค่าและวิธีการตีความการใช้งานของ Indicators คล้ายๆ กับการอ่าน

คู่มือการใช้งานอะไรสักอย่างที่ข้างกล่องสินค้า เมื่อซื้อมาแกะกล่องอ่านคู่มือ

แล้วก็ใช้งานได้เลย >.< แต่ในความเป็นจริงแล้วในตลาดเงินตลาดทุนมันไม่ได้

ง่ายขนาดนั้น ทุกๆ คนที่เข้ามาลงทุนล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ   

"เงิน" ที่อยู่ตรงหน้า ดังนั้นหากคิดว่าการประสบความสำเร็จจากเรื่องใดก็

แล้วแต่ในชีวิต หากคิดว่าหน้าที่การงานดีกว่า ฉลาดกว่า แล้วจะประสบความ

สำเรจ็ในการลงทนุไดอ้ยา่งงา่ยดาย ผมคดิวา่คณุไมน่า่จะเหมาะกบัการลงทนุนะ 

เพราะอะไรนะหรือ?? ลองดูครับว่าความคิดที่ผมว่าเมื่อสักครู่จะพาคุณไปเจอ

กับอะไรบ้าง   

 คนส่วนมากมักเข้าใจผิดว่า Technical Analysis เป็นเรื่องง่ายต่อ

การศึกษา และส่วนหน่ึงเข้าใจว่า “เทคนิคสามารถทำเงินได้ในเวลาอันรวดเร็ว” 

ดังนั้นภาพในหัวก่อนที่จะศึกษาเทคนิคจึงมักออกมาในรูปแบบดังนี้ 

เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น 
ในการศึกษา 

ทำเงินได้เร็วและ 
จำนวนมาก ตวั
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• เข้าใจง่าย แค่เดินเข้าร้านหนังสือหยิบใส่ตะกร้า หรือหาอ่านข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้ว 

• ใช้เวลาสั้นในการศึกษา หนังสือเล่มหนึ่งอ่านไม่นานก็จบแล้ว   

จำๆ เอาไม่น่าจะยากอะไร ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ เก็บไปเรื่อยๆ 

 • ทำเงินได้เร็วและจำนวนมาก เห็นตามคู่มือและวิธีการต่างๆ   

(คุณคิดว่ามันจะได้ผลตามนั้นทุกครั้ง จริงไหมครับ T-T) 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและผมได้ยินได้ฟังบ่อยๆ จากเพื่อน  

นกัเทรดหน้าใหม่คือ 

• ซื้อด้วยเงื่อนไขอะไรสักอย่างที่คิดว่าจะขึ้น 

• เมื่อเวลาผ่านไปแล้วขึ้นจริงๆ ก็ดีใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำได้ 

• พอเวลาผ่านไปสักระยะ หุ้นที่ขึ้นมาเริ่มปรับตัวลง สิ่งที่เขาคิดคือ 

“ขาดทุนกำไร” (ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ขาย) ข้อนี้เป็นกันหลายคนครับ ขาดทุนกำไร 

โอ้ >< 

• ขายหุ้นออกไปด้วยอาการเบิกบานใจที่ทำกำไรได้ 

• หลังจากขายหุ้นออกไปแล้ว ราคากลับปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่ขายออก

ไปอีกเป็นเท่าตัว (สรุปขายหมู) 

 

และจากกรณีข้างต้น มักจะเกิดกรณีที่ 2 ตามมาคือ 

• เริ่มต้นซื้อใหม่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง 

• เมือ่เวลาผา่นไปแลว้หุน้ขึน้จรงิ แตก่ไ็มข่ายเพราะกลวัจะขายหมอูกี 

• หลังจากนั้นหุ้นมีการปรับตัวลง ก็คิดว่าน่าจะพักฐาน 

• สุดท้ายแล้วกลับมาเป็นขาดทุน แต่ก็ยังไม่ยอมขาย 

• เวลาผ่านไปอีกระยะก็ขาดทุนหนักขึ้นจนทำใจขายในที่สุด 

ตวั
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พฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและกระบวนการการปกป้อง

ตัวเองจากจิตใต้สำนึกที่พยายามเรียนรู้และแก้ไข แต่หากจับจุดไม่ถูก   

วางเป้าหมาย แผนการ หรือกระบวนการที่ผิดพลาด เชื่อไหมครับว่าทั้ง 2 

กรณีจะเกิดซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการและ 

วิธีคิด ซึ่งบางคนก็เดินไปไม่ถึงจุดที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด เพราะสภาพ

จิตใจและความเชื่อมั่นถูกทำลายจนหมดสิ้นถึงขั้นหันหลังให้วงการกันเลย

ทีเดียว  

 

ผมกำลังชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และอยากให้เข้าใจว่า   

เทรดเดอร์เป็นงานที่หนักไม่แพ้อาชีพอื่น นักเทคนิคเก่งๆ หลายคนไม่ว่าจะ

ระดับโลกหรือในประเทศไทย เท่าที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองผมพอจะทราบว่าท่าน

เหล่านั้นศึกษาค้นคว้าอย่างหนัก ดู Chart วันละ 8-10 ชั่วโมงหรืออาจจะ

มากกว่านั้น อ่านหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศหลายสิบหรือร้อยเล่ม ทำงาน

ในแบบของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายปีจนได้มายืนแถวหน้าและเป็น   

“หน้าเหรียญ” ให้พวกเราชื่นชม ผมจึงอยากให้ทุกท่านที่อ่านจนถึงบรรทัดนี้

ได้ตระหนักว่า  

การย่นระยะเวลาของการเดินทางสู่ความสำเร็จให้สั้นลง 

มันทำได้เพียงอย่างเดียวคือ "เพิ่มเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น" ตวั
อย
่าง
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เล่นจริงเจ็บจัง
 

 

 ความทรงจำที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงาม แต่...ความทรงจำที่เลวร้ายมักเป็น

เรื่องยากเสมอที่จะทำใจยอมรับ ครั้งแรกในชีวิตการลงทุนของผมเป็นแบบนั้น

ครับ "เจ็บปวดแบบล่องลอย"  

มนัเปน็ยงัไงกนันะไอค้ำวา่ "เจบ็ปวดแบบลอ่งลอย" ลองนกึภาพดู

นะครับว่า ปกติแล้วเวลาที่เรามีเงินและเราใช้เงินจะได้เห็นเงินผ่านมือไปมา   

แตต่อนทีผ่ม "เจบ็ปวดแบบลอ่งลอย" เงนิทีเ่คยม ีตวัเลขในบญัชทีีเ่คยม ีมนัหายไป

หมดเลย ผมไม่แน่ใจว่าฝันไปหรือเป็นเรื่องจริง (ก็มันไม่ได้ผ่านมือสักบาท)   

แตรู่ส้กึตวัเบาๆ เหมอืนลอยได ้เหมอืนวญิญาณหลดุออกจากรา่งอะไรทำนองนัน้   

 

เรื่องเริ่มต้นเมื่อปี 2548-2549 ที่ผมเริ่มลงทุนครั้งแรก ตามคำชวน

ของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เพิ่งจบจากต่างประเทศ ผมเริ่มลงทุนเก็งกำไรค่าเงิน 

หรือ Forex ตอนนั้นผมเองยังไม่ได้สนใจมากนัก จนได้เห็นความก้าวหน้า

ทางการเงินของเพื่อนแบบ "ก้าวกระโดด" ประเด็นคือมันไม่ใช่การก้าวกระโดด

แบบธรรมดา แต่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดแบบสถิติโลก ด้วยความ

ไม่รู้จักการลงทุนในตลาดทุน ตลาดเก็งกำไรค่าเงิน ซ้ำร้ายผมยังเดินไป

ตกหลุมพรางแห่งความโลภ ลงทุนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นคือ

อะไร สิ่งที่หวังก็มีแต่เพียงคำบอกเล่าและความคาดหวังที่จะเจริญเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดตามเพื่อนผู้ชักชวน   

ตวั
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 หลายเดือนแรกผมเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้รับ ช่วงเริ่มต้นผมมีความ

ระแวดระวังมีสูงมาก เห็นว่าอัตราเร่งของมันสูง ควรลงทุนให้น้อยและรีบออก

ให้เร็วเม่ือมีกำไร (Scalping Trade) จำได้ว่าใน 1 วันทำกำไรได้มากอยู่เหมือนกัน  

แต่ก็ทำบ่อยมากจนยูเซอร์ที่ใช้นั้นโดนแบนเพราะเทรดสั้นมากเกินไป ผ่านไป

ประมาณ 2-3 เดือนกับพฤติกรรมเดิมๆ คือเก็งกำไรระยะสั้น (มาก) ความ

ย่ามใจจึงเริ่มเกิด เริ่มมีความคิดแบบก้าวหน้าในเชิงถดถอย T-T จากเงินลงทุน

จำนวนไม่กี่พัน USD แต่เห็นผลกำไรมากมาย ความคิดของผมจึงเปลี่ยนไป  

ผมเริ่มคิดว่าไม่มีอาชีพไหนสบายเท่านี้อีกแล้ว "ขนาดลงเงินไม่กี่พันเหรียญยัง

ได้กำไรมากขนาดนี้ แล้วถ้าลงทุนมากกว่านี้หละ?"   

 

ช่วงที่ผมทำกำไรได้นั้นวิธีการเทรดเริ่มเปลี่ยนไป เริ่มอยากได้มากขึ้น 

เริ่มเทรดยาวขึ้นโดยไม่ยอมตัดขาดทุนแต่ก็ยังโชคดีที่รอดมาได้ (ทำไมนะ 

ทำไมเราไม่เจ็บจริงในช่วงนั้น จะได้ไม่เจ็บจังตอนลงเงินเยอะ T-T)  

 

 รอดมาได้แบบไม่รู้จักอะไรเลย เทคนิคคืออะไร? เครื่องมือต่างๆ 

เป็นอย่างไร? ช่วงนั้นอย่าได้ถามถึงชื่อเครื่องมือเลยครับเพราะไม่รู้จักจริงๆ  

ไม่เพียงแค่ไม่รู้จักเครื่องมือนะครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งราคาเป้าหมาย 

และจุดตัดขาดทุนเป็นยังไง ตอนน้ันคิดเพียงแต่ว่ากลไกของค่าเงินไม่น่าผันผวน

ได้มาก เพราะแต่ละประเทศน่าจะมีหน่วยงานที่ดูแลค่าเงินของตัวเอง เพื่อ

เป็นเกราะป้องกันในระดับหนึ่ง ผมคิดแค่นี้จริงๆ และเวลาเทรดจะ Short/Sell  

(มองลง) หรือ Long/Buy (มองขึ้น) ถามเพื่อนล้วนๆ อาจจะมีอ่านข่าวบ้าง

นิดหน่อย 
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 และแล้วค่ำคืนแห่งหายนะก็มาถึง หลังจากที่ผมทบทวนอย่างดีแล้ว

ว่าน่าจะทำได้ จึงระดมเงินทั้งหมดมาเทรดแบบจริงจัง ถามว่ามากแค่ไหน ก็

คงต้องตอบว่าเงินประมาณ 90% ที่มีครับ ช่วงแรกที่เริ่มลงเงินก้อนใหญ่ความ

มั่นใจของผมโตขึ้นพร้อมๆ กับการทำกำไรก้อนที่ใหญ่มากขึ้น   

 

ด้วยวิธีการเทรดและวิธีการมองที่เปลี่ยนไปนี่หละที่นำพาผมสู่หายนะ 

เงินเดิมพันก้อนสุดท้ายคืนนั้นผมจำได้ดีว่าเวลาประมาณตี 1 มีข่าวเกี่ยวกับ

อเมริกา จำได้ว่า Long เอาไว้ ภาพยังติดตาผมอยู่ถึงทุกวันนี้คือ ค่าที่ผม 

Long ไว้ มันพุ่งขึ้นปรี๊ดเป็นแท่งเทียนสีขาวจำได้คร่าวๆ ว่าเป็น 100 Pips   

(Pips เป็นชื่อที่ใช้เรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Forex) นั่นหมายถึงเงินใน

พอร์ตของผมเป็นตัวเลขที่โตขึ้นเป็นเท่าตัว หลังจากนั้นอีก 2 นาทีต่อมา ราคา

วิ่งสวนทางกลับหัวลง ลงแบบชนิดที่เรียกได้ว่า "ลึกสุดใจ" ยาวกว่าแท่งสีขาว

ก่อนหน้าอี๊ก (เสียงสูง) และ... มันไม่ได้มาแท่งเดียวครับ แต่มากันทีเดียว   

3-4 แท่ง อารมณ์ตอนนั้น หน้าชา หูร้อนผ่าว ประหนึ่งตกหลุมรักครั้งแรก   

(555+ มนัใชไ่หมเนีย่ะ) มเีสยีงเตอืนระรวัมาจากระบบตัง้แตแ่ทง่สดีำแทง่แรกๆ 

เสียงที่บอกว่า ชั้นจะเอาเงินแกไปละนะ และแล้วทุกสัญญาของผมก็โดนปิดลง

พร้อมกับการเจ็บตัวแบบลอยๆ  

 

นี่คือประสบการณ์แบบเล่นจริงเจ็บ

จังของผม ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับ

นักเทรด นักลงทุนที่เอาผลกำไรเป็นที่ตั้ง สุดท้ายแล้วก็

อาจตกเป็นเหยื่อของตลาดในที่สุด ผลจากครั้งนั้น    

เรียกได้ว่า “หมดตัวครับ"  

 

ตวั
อย
่าง



หลังเจอประสบการณ์เลวร้าย บางคนบอกผมเดินขึ้นบันไดไปที่จุดสูง 

แต่กลับ "ลงลิฟต์" ลงมา 

ผมอยากบอกใจแทบขาดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคงจะเรียกว่า "ลงลิฟต์"   

ไม่ได้ (เพราะลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกยังช้ากว่าอีก) ผมว่าเรียก "ลิฟต์ขาด" น่าจะ

ชัดเจนกว่าครับ เมื่อตกจากที่สูง (ในความคิดของตัวเอง) ทุกๆ อย่างดูยาก

ลำบากมากครับ สถานการณ์ทางการเงินที่ง่อนแง่นของผมหลังจากลงทุน

ผิดพลาด ธุรกิจเสียหาย พังยับเยินทั้งระบบ ต้องเริ่มปรับตัว ยอมรับความ

เป็นจริงกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ตามมา ใช้เวลาหลายเดือนกับการปรับตัวและ

ทำใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในความเป็นจริงได้  

ผมใชเ้วลาเกอืบ 4 ปใีนการพกัฟืน้ตวั เริม่กลบัมาในสถานการณท์ีด่ขีึน้ 

และคงเป็นความโชคดีที่ทำให้ชีวิตเจอจุดเปลี่ยนสามารถกลับมายืนในจุดที่ดี

ได้อีกครั้ง ผมเริ่มมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งบวกกับเวลาที่เริ่มว่างมากขึ้นหลังจาก

ธุรกิจที่ทำเริ่มอยู่ตัว   

 

*** Forex หรือ FX เป็นชื่อย่อ ที่ย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange  

Market ซึ่งเป็นการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน โดยเป็นการซื้อขายที่จับค่าเงิน

มาเทียบกันเป็นคู่ๆ  
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สำนักพิมพ์ THINK GOOD ภูมิใจเสนอ 
หนังสือหมวดการบริหาร - ลงทุน 

สำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ลงทุน จิตวิทยา 

ศาสนา ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และสุขภาพ-สมุนไพร 
ส่งผลงาน ประวัติ พร้อมเบอร์ติดต่อ มาได้ที่ Email: info@kid-dd.com  

โทร 02-462-7050-2  
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