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“ถ้าซื้อหุ้นปั่น  

ก็ต้องยอมรับว่าเรากำลัง 

เล่นอยู่กับเจ้ามือ  

ยอมรับว่าอาจรวยเร็ว  

หรือหมดตัวชั่วพริบตา” 
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คำนำสำนักพิมพ์ 

หนังสือเล่มนี้ อ.สุนันท์ ศรีจันทรา เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่

อยูใ่นแวดวงตลาดหุน้มานาน ไดเ้หน็ความสำเรจ็ ความพา่ยแพ ้และทกุๆ 

เหตุการณ์มาตลอด ซึ่งในบ้านเรามีน้อยคนนักที่มีประสบการณ์มา  

ยาวนาน  

 

 สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็น ได้รับฟัง ได้อ่านกันมาเยอะก็คือ เทคนิค วิธี

การทำกำไรจากตลาดหุ้น แต่ส่วนน้อยท่ีจะมีคนกล้าออกมาตีแผ่ บอกเล่า 

กลวิธีที่จะทำให้เราต้องสูญเสียเงิน หลอกให้เราเข้าไปซื้อหุ้นแล้วเทขาย 

ฯลฯ อีกหลากหลายวิธีทั้งที่พัฒนาการโกงอยู่เรื่อยๆ หรือไม่ก็ใช้วิธีเดิมๆ 

แต่ก็ยังมีแมงเม่าหลงเชื่ออยู่ ตวั
อย
่าง



 

...ร้อยเล่ห์ เหล่ียมเซียนหุ้น...  อ.สุนันท์ ศรีจันทรา ได้บอกเล่า

ทุกกลเม็ดที่นักลงทุนในตลาดหุ้นห้ามพลาด เพื่อป้องกันการทำให้ตัวเอง

เป็นแมงเม่า เจ็บตัว ขาดทุนจนต้องสูญเสียเงินลงทุนและหายไปจาก

ตลาดหุ้นเหมือนที่หลายๆ คนเคยเจอมา  

 

 รู้เพื่อป้องกัน และไม่ลงมือทำ ไม่ติดกับดักหุ้น เงินของเราก็จะ

ไม่ถูกใครเอาไป 

 

 

 

ด้วยความขอบคุณ 

อภิรดี  สนธิชัย 

บรรณาธิการ 
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คำนำนักเขียน 

เกมการเงินในตลาดหุ้นบ้านเรามีมานาน เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการ

เกิดขึ้นของตลาดหุ้น มีทั้งการปั่นหุ้น เจ้ามือ การปล่อยข่าวต่างๆ นานา 

เพ่ือหลอกให้บรรดาแมงเม่าเข้ามาติดกับแล้วท้ิงราคาลงจนรายย่อยขาดทุน

กันย่อยยับ  

 

วิธีการจากอดีตจนถึงปัจจุบันแทบไม่ต่างกัน แม้จะมีการปรับ  

รูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยบ้าง แต่หลักใหญ่ๆ ในการหลอกนักลงทุนราย

ย่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใด สังเกตให้ดีแก๊งปั่นหุ้นอยู่ดีกินดีร่ำรวย   

ในขณะที่รายย่อยล้มหายตายจากไป แล้วก็มีคนใหม่ๆ เข้ามาวนเวียนไป

เรื่อยๆ  

 

และก็น่าแปลกเหมือนกัน เพราะรายย่อยรู้ทั้งรู้ว่าหุ้นที่ตัวเองซื้อมี

เจ้ามือ มีคนคอยลากราคา แต่ก็ยังเข้าใจผิดๆ คิดว่าตัวเองจะเก่งกว่า

เจ้ามือหุ้น คิดเอาเองว่าจะได้กำไร ความจริงไม่มีใครเขาจะยอมเสียเงิน

ให้คุณหรอก ถ้าจะเข้าวงการตลาดหุ้นต้องรู้ทันให้ครบทุกเรื่อง และคิดไว้

เสมอว่าไม่มีใครยอมเสียเงินให้เราง่ายๆ แน่นอน 

 

      อ.สุนันท์ ศรีจันทรา 
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สารบัญ 

เล่นหุ้นดีกว่าเล่น “ทองคำ” 

เกมไพ่ 3 ใบ 

เจ้ามือกินรวบ 

หุ้นมีเล่นทุกวัน 

เล่นหุ้นอย่าหวังโชค (ช่วย) 

เสี่ยหุ้นคนไหนเก่ง (จริง) 

อ่านหนังสือเกจิหุ้น 

อยากเก่งเหมือน ดร.นิเวศน์ 

วิถีเซียนหุ้นขั้น “เทพ” 

จะยึดใครเป็นต้นแบบ 

มือใหม่อย่าใจร้อน 

อย่าหวังรวย 100% 

เหยื่อลัทธิเก็งกำไร 

ซื้อก่อน...ถามทีหลัง 

ทิ้งงานเล่นหุ้น 

ซื้อถัวเฉลี่ยขาลง 

ราคาที่เหมาะสม 

ไม่ขายไม่ขาดทุน...ไม่จริง 

หุ้นปันผลดีมีถมไป 

สำนักใบ้หุ้น 

เคยดูงบฯ บ้างไหม 

11 

15 

19 

23 

29 

33 

37 

41 

47 

55 

61 

67 

73 

77 

81 

85 

89 

93 

97 

101 

107 

ตวั
อย
่าง



พลาดไม่ได้ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 

ต่างชาติชี้นำ 

หุ้นตามแห่ 

อย่าเลย... เล่นอินไซด์ 

วอแรนต์กินหมดตัว 

ปั่นด้วยกราฟ 

หุ้นเก็งกำไร “อิชิตัน” 

หุ้นเทิร์นอราวด์ 

หุ้นประวัติไม่ดี 

หุ้นไสยศาสตร์ 

ติดหุ้นไว้อย่าดู 

สงสัยความถูกความแพงของหุ้น 

การลงทุนแบบสะสม 

จะตัดขาดทุนหุ้น พิจารณาจากอะไรดี 

หุ้นปรับฐานใกล้เสร็จดูวอลุ่มได้ไหม 

ทำไมต่างชาติขายจึงส่งผลต่อทิศทางตลาด 

SET 50 Index Futures เข้าข่ายการพนันไหม 

หุ้นน่าซื้อ ดูจากปัจจัยพื้นฐานใดบ้าง 
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11สุนันท์  ศรีจันทรา

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2553) คนไทยหันมา

ต่ืนทองคำกันเยอะมาก ซ้ือขายทองคำเพ่ือการเก็งกำไรอย่างกว้างขวาง 

ยิ่งเปิดซื้อขายทองคำกระดาษหรือโกลด์ฟิวเจอร์อย่างถูกต้องตาม  

กฎหมาย ยิ่งกระตุ้นให้การเก็งกำไรทองคำกระจายไปทุกหัวระแหง 

ทั้งในหมู่คนมีสตางค์ หรือแม้แต่คนที่มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้าง 

 

เมื่อก่อนคนซื้อทองคำเพื่อสะสม ถือเป็นการออมประเภทหนึ่ง 

ไม่ได้มุ่งเก็งกำไรอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพราะราคาทองคำแทบไม่มี

ความเคล่ือนไหว ไม่ข้ึนไม่ลงหวือหวา แต่ทองคำวันน้ีกลายเป็นของเล่น

ไปเสียแล้ว ซ้ือขายกันเพ่ือการเก็งกำไรโดยตรง เป็นเกมของการได้เสีย 

และโอกาสได้หรือเสียก็มีสัดส่วนเท่ากันคือ 50 ต่อ 50 แต่สิ่งที่ต้องเสีย

แน่ๆ คือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ไม่ว่าจะซื้อขายทองคำแท่งหรือ

ทองคำกระดาษก็ตาม 

     

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในทองคำมีอยู่เยอะ แต่คนที่รู้จริง

เรื่องทิศทางราคาทองคำมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยเสียด้วยซ้ำ เพราะ

แนวโน้มราคาทองคำประเมินได้ยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่จะทำให้ราคา

เล่นหุ้น 
ดีกว่าเล่น “ทองคำ” 
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12 ร้อยเล่ห์...เหลี่ยมเซียนหุ้น

พลิกผันขึ้นลงมากมาย ทั้งภาวะเศรษฐกิจของโลก ภาวะเงินเฟ้อ   

ค่าเงินสกุลสำคัญของโลก ความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา   

รวมทั้งภาวะสงคราม 

 

การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ แม้จะมีทฤษฎีหลากหลาย 

แต่ไม่แม่นยำนัก พ่อค้าทองคำระดับโลกยังไม่อาจคาดการณ์ราคาได้

อย่างถูกต้อง ดังน้ันพ่อค้าทองคำหรือผู้เช่ียวชาญด้านทองคำในประเทศ

ไทย จะมีใครรู้จริงว่า ราคาจะขึ้นหรือลงไปเท่าไรและเมื่อใด    

      

การลงทุนในหุ้นมีข้อมูลมีปัจจัยพื้นฐานของบริษัทให้วิเคราะห์

สามารถประเมินความเหมาะสมของราคาท่ีจะซ้ือหรือขาย และวิเคราะห์

ผลตอบแทนการลงทุนได้ มีอัตราเงินปันผลตอบแทนให้คำนวณความ

คุ้มค่าของการลงทุน แต่ทองคำไม่มีข้อมูลพื้นฐาน ไม่มีเงินปันผล

ตอบแทน 

     

การซื้อขายทองคำเป็นไปเพื่อการเก็งกำไรส่วนต่างของราคา

อย่างเดียว และเป็นการลงทุนลักษณะวัดดวง เช่นเดียวกับการพนัน  

คนที่เล่นทองคำแทบไม่มีหลักยึดอะไรแต่จะรอจังหวะว่า ถ้าราคา

ทองคำลงเยอะๆ จะแห่เข้าไปซื้อจนทองคำเกลี้ยงร้านย่านเยาวราช 

เวลาทองคำขึ้นก็แห่เข้าคิวกันไปขาย แต่ช่วงเวลาที่ทองคำลงแล้วลง

อีก ไม่ยอมโงหัวกลับ นักเล่นทองคำก็ต้องนอนกอดทองคำแท่งกันเป็น

แถว ขาดทุนกันทั้งประเทศ   
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รกัจะเลน่ทองคำไมต่อ้งไปถามใคร ไมต่อ้งฟงัใคร ไมต่อ้งเชือ่

ใคร เพราะประเทศไทยแทบไม่มีคนรู้จริง หมอดูผสมหมอเดากันแทบ

ทั้งนั้น ฟังๆ มาจากนักค้าทองคำต่างประเทศแล้วมาเล่าต่อทั้งสิ้น   

 

คิดเล่นทองคำเมื่อไรเตือนตัวเองไว้ กำลังเข้าไปวัดดวง กำลัง

เข้าไปเล่นได้เสีย กำลังเข้าไปเล่นการพนัน และไม่ต้องถามหาความ

มั่นใจในการซื้อขายทองคำจากที่ไหน เพราะไม่มีใครให้หลักประกัน

ความมั่นใจได้ว่า เล่นทองคำแล้วจะรวย         

       

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงหมด แต่คิดจะเสี่ยงแล้ว

เลือกเรียนรู้การลงทุนในหุ้นน่าจะดีกว่าศึกษาเก็งกำไรทองคำ และ

จำนวนคนที่รวยจากหุ้นก็มีมากกว่าคนรวยจากทองคำ 
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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  
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