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The Art of Bubble คือชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้

“เล่นหุ้น ในตลาดฟองสบู่” 
พยายามจะบอกว่าการลงทุนหุ้นนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  
คนที่เก่งทฤษฎีและมีเหตุผลมาก ๆ 
แต่ขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในอารมณ์ตลาดฯ ก็น้อยโอกาสที่จะเอาชนะได้
ตลาดฯ มีความเป็นศิลป์ เป็นอารมณ์ พอ ๆ กับเหตุและผลเลยทีเดียว

ในยุคฟองสบู่ฟูฟ่องแบบยุคนี้ ไม่ได้สื่อว่า ฟองสบู่ก�าลังจะแตก
แต่อยากชี้ให้เห็นถึงยุคที่ทุกอย่างตีโป่ง 
มีปัญหาเศรษฐกิจปั๊บ รัฐบาลแต่ละประเทศก็พิมพ์เงินออกมาอัดฉีด  
ค่าเงินก็อ่อนลง
คนและบริษัทแข่งขันกันดุเดือดในรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป
นักลงทุนต้องรู้เท่าทันรายใหญ่และรายย่อย 
ซึ่งหมายถึงอารมณ์รวมของตลาดที่ในแต่ละยุคสมัยก็เปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและดัชนีหุ้น

นี่คือ หนังสือ “ฟรีด้อมเทรดเดอร์เล่ม 2” จะพูดอย่างนั้นก็ได้ 
แต่ไม่จ�าเป็นต้องอ่านเล่ม 1 มาก่อนก็ต่อติด
เป็นการกลับมาคู่กันของ “แพ้ท” ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 
และ “หยง” ธ�ารงชัย เอกอมรวงศ
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คนหนึ่งเป็นนักลงทุนระยะยาว อีกคนหนึ่งเป็นเทรดเดอร์ที่เข้าเร็ว ออกเร็ว
นั่นเป็นเรื่องที่แพ้ท นักลงทุนและนักเขียนที่คนชอบในการถ่ายทอด
จับเอา 2 เรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกัน
เอาพื้นฐานเศรษฐกิจ มารวมกับเทคนิคคอล
นั่นท�าให้หนังสือเล่มนี้ จะได้เข้าใจทั้งภาพรวมใหญ่ ๆ ของเกมการเงินและ
การใช้เทคนิคของเทรดเดอร์มืออาชีพ

การศึกษา “เล่นหุ้นในตลาดฟองสบู่” 
ถือเป็นการอัพเดททุกสิ่งทุกอย่างในยุคปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป การลงทุนที่เปลี่ยนไป 
และอาชีพเทรดเดอร์ที่เปลี่ยนไป
ซึ่งเราคงจะเห็นคนหนุ่มระบุว่ามีอาชีพเทรดเดอร์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ
แต่จะมีซักกี่คนเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จ?

คีย์หนึ่งที่วัดกันในความส�าเร็จก็คือ 
การปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพตลาดฯ นั่นเอง
และตลาดฯ เองก็มีอารมณ์ที่หลากหลายเหลือเกิน  
ปีนี้ใจดี แจกแหลก ปีหน้าใจร้ายดุดัน
เป็นสิ่งที่ท่องจ�ากันไม่ได้ ทุกอย่างต้องเข้าใจลึกซึ้ง
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เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว หลาย ๆ คนอาจจะเคยผ่านตาหนังสือเล่มนึงท่ีช่ือว่า “ฟรีด้อมเทรดเดอร์”  
(Freedom Trader) มนัเป็นการโคจรมาเจอกันครัง้แรกระหว่างผม “ภาววทิย์ กลิน่ประทุม” และ 
หยง “ธ�ารงชัย เอกอมรวงศ์” 
 ครั้งนั้นเราร่วมกันจุดกระแสของค�าว่า “ฟรีด้อมเทรดเดอร์” ซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นค�าที่
เท่มาก เพราะมันล�า้ยุค และโดนใจในเวลานั้น
 วันนี้ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน กล่าวหาว่า คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ท�าอะไร จะเอาแต่เล่น
หุ้น เพราะอยากจะรวยง่าย ๆ รวยเร็ว ๆ คนเล่นหุ้นพวกนี้ไร้สาระจริง ๆ 
 ผมถามหน่อย คนที่พูดแบบนี้ เขารู้จริงๆ หรือเปล่าว่าตลาดหุ้นมันคืออะไร?

 ใช่!! ในยคุของเขา เขาอาจจะเป็นเจ้าของโรงงาน ผลติสนิค้าแล้วขายให้ผูบ้รโิภค เขา
มองตัวเองว่าเป็น Real Sector คือ ผลิตและขาย ท�าให้ประเทศเจริญ แต่มองตลาดหุ้นว่าเป็น 
Financial Sector ที่ไม่ท�าประโยชน์อะไรเลย เพียงแต่เอาเงินมาหมุน ๆ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงใน
ระบบเศรษฐกิจ แล้วกินส่วนต่างจากการหมุนของเงิน 
 ผมอยากจะอธิบายให้คนเหล่านั้นเข้าใจมากขึ้นว่าในโลกของเศรษฐกิจจริง ๆ มัน
มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าแค่ Real Sector ที่เขาเคยรู้จัก ต้องยอมรับว่าสมัยก่อน โลกเรามีแค่
เศรษฐกจิทีจ่บัต้องได้หรอื Real Sector ทีห่าเงนิโดยการผลติสนิค้าและบรกิาร แล้วกข็าย ท�าแค่
นั้น เพราะโลกยุคก่อนยังไม่มีความซับซ้อน คนผลิตสินค้าก็มีไม่มาก พูดง่าย ๆ  คือ สมัยก่อนท�า
อะไร ก็มีความต้องการซื้อ (ดีมานด์มากกว่าซัพพลาย)

 แต่สมยันีผู้ผ้ลติ เจ้าของโรงงานมมีากมาย จนเกินความต้องการของลกูค้า เรยีกว่าวนั
นี้สินค้าที่มีในตลาด (ซัพพลาย) มันมากกว่าความต้องการของคน (ดีมานด์) ถ้าเป็นคนอเมริกา
หรือคนยุโรปจะร้องออกมาเลยว่า “จะให้ฉันบริโภคซื้อของและใช้ของมากกว่าน้ีไม่ไหวแล้ว” 
เพราะคนอเมริกาและยุโรป แต่ละคนมีบ้านหลายหลัง หรือไม่ก็หลังใหญ่ ทุกบ้านมีรถ มีตู้เย็น 
มีทีวี มีอาหารมากมาย กินจนคนส่วนใหญ่อ้วนเป็นหมู “คุณจะมากระตุ้น GDP ให้เศรษฐกิจดี 
โดยการให้ฉันบริโภคมากขึ้นไม่ได้แล้ว” 
 วันน้ีในสังคมตะวันตก สินค้ามากกว่าความต้องการ จนเศรษฐกิจไปต่อไม่ได้ จึง
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แล้วก็ทับถมด้วยการให้คนสร้างหนี้ จนวันนี้เจอวิกฤตอีกรอบคือ วิกฤตหนี้
ท่วมหัว ท้ังโลกเหลือแค่เอเชียเท่านั้นที่ยังมีโอกาสอีกเล็กน้อยในการเติบโตและบริโภคได้อีก  
แสงริบหรี่ของเศรษฐกิจโลกจึงอยู่ที่โลกตะวันออกและประเทศก�าลังพัฒนาจากนี้ไปนั่นเอง

 กลับมาที่เจ้าของโรงงาน ที่เดิมทีคุณคิดว่าตัวเองเป็น Real Sector เป็นคนที่ผลิต
สินค้าจริง ๆ เป็นคนมีค่า มีประโยชน์ แต่คุณสังเกตไหมว่าสินค้าที่คุณผลิต ท�าไมวันนี้ขายได้
น้อยลง?

บทน�ำ “จดุเริม่”
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 ถ้าไปคยุกับเจ้าของธรุกิจ ทกุคนจะพดูว่า “สนิค้าขายได้น้อยลง เพราะเศรษฐกจิไม่ด”ี 
จริง ๆ ที่ขายไม่ดีน่ะ อาจเป็นเพราะสินค้านั้น ๆ มีมากกว่าความต้องการของตลาดก็เป็นได้
 ตัง้แต่หลงัยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม เจ้าของโรงงานทกุคนแข่งขนัผลติสนิค้าของตวัเอง
ให้มากที่สุด โดยในอดีต ไม่มีใครต้องสนใจเลยว่าผลิตเท่าไหร่ เพราะความต้องการมีมาก ผลิต
เท่าไหร่ก็ไม่ทัน ท�าให้เจ้าของโรงงาน กู้หนี้ ขยายกิจการ ผลิตเพิ่ม ..ทุกคนท�าแบบนี้หมด 
 จนเข้ามาถึงปี 2000 จะเห็นว่า สินค้าในระดับโลกมันมากกว่าความต้องการไปแล้ว 
กลายเป็นยุคที่ดีมานด์น้อยกว่าซัพพลาย
 หลักฐานทางเศรษฐกิจที่เราเห็นก็คือ วันนี้เราพยายามให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ามากขึ้น 
ขนาดเขาไม่มีเงิน ธนาคารยังออกบัตรเครดิตให้เป็นหนี้ คุณคิดดูนะ วันนี้เงินเดือนขั้นต�่าคือ 
15,000 บาท ซึ่งเงินขั้นต�่าที่จะสามารถขอบัตรเครดิตได้ก็คือ 15,000 บาทเหมือนกัน 
 ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ รัฐบาลอยากให้ทุกคนเป็นหนี้ 
 สรุป วันน้ีเดก็จบใหม่ เป็นหน้ีทุกคน (จากนัน้ทัง้ชวีติ ใช้ชวีติเพือ่ล้างหนี ้..โคตรเศร้า)

 พดูมาถงึขัน้นี ้คณุเข้าใจคนรุน่ใหม่หรอืยงัว่าท�าไมเขาไม่อยากเป็นลกูจ้าง และท�าไม
เขาอยากเล่นหุ้น?
 ครับ!! ไอ้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง ก็เพราะในธุรกิจเดิมมันไม่มีอนาคต ขนาดเจ้าของ
โรงงาน เจ้าของบรษิทั ยังเอาตวัเองแทบไม่รอด พวกทีร่อดกค็อืผูน้�าตลาดทีบ่รษิทัเขาอยูใ่นตลาด
หุ้นเท่านั้น เพราะนั่นคือท็อปของอุตสาหกรรม คนรุ่นใหม่ถึงเข้าไปเล่นหุ้นในตลาด เพราะบ้าน
เรา ถ้าเป็นบริษัทระดับปลายแถว ก็เปิดเพื่อรอวันเจ๊งเท่านั้นแหละ 
 คณุจะให้ลกูหลานคณุเรยีนสงู ๆ  แล้วกลบัมาท�าโรงทอผ้าของคณุทีก่�าลงัจะเจ๊งหรอื? 
ที่ธุรกิจต่าง ๆ ขายสินค้าได้น้อยลง ก็เพราะสินค้าและบริการของเขามันตกยุค แปลว่า คนรุ่น
ใหม่ไม่บริโภคสินค้าคุณแล้ว นี่คือสัญญาณเตือนที่ต้องปรับตัว
 คุณรู้ไหม เจ้าของโรงงานส่วนใหญ่ ถ้ายอดขายลดลง ก็คิดได้อย่างเดียว คือ “ลด
ราคาแข่งขัน” ยิ่งลดราคา ก�าไรยิ่งลด ก็ต้องกดค่าแรงงาน สุดท้ายสินค้าห่วย ๆ ราคาถูก แข่ง
กันลดราคา แข่งกันขายเกลื่อนตลาด แต่ไม่มีใครอยากซื้อ 
 ใช่!! เพราะปัญหาอยูท่ีเ่จ้าของโรงงานไม่ปรบัสนิค้าและบรกิารให้มนัโดนใจตลาด ก็
มัวแต่ผลิตสินค้าเดิม ๆ แต่ลดราคาลง มันเหมือน Nokia เลยครับ กว่าจะรู้ว่าสินค้าและบริการ
ที่ตัวเองท�าไม่มีใครใช้ ก็เมื่อบริษัทเจ๊งแล้ว
 สิ่งเหล่านี้จะเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลก และในสิบปีจากนี้ ผู้ผลิตที่ไม่เข้าใจตลาดจะ
เจ๊ง จะกลายเป็น “โนเกีย เอฟเฟกต์” ค่อย ๆ ตายตามกันไป คนที่สามารถอยู่ในตลาดแถมรวย
ขึ้น ขายดีขึ้น ต้องท�าตัวแบบ Apple คือ 
 หนึ่ง มีสินค้าและบริการที่โดนใจตลาด และ 
 สอง ไม่ต้องสนว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจไหน 
 เพราะอนาคตทุกธุรกิจจะแทบไม่มีเส้นแบ่งระหว่างกัน 
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 ยกตวัอย่าง อนาคต 7-11 กต้็องมาท�าธรุกจิการเงนิแข่งกบัธนาคาร ธุรกจิธนาคารอาจ
มาลงแข่งเป็นนายหน้าขายอสงัหา ธรุกจิน�า้มนัอย่างปตท.กล็งมาแข่งธุรกจิค้าปลกีอย่างแมคโคร 
 เพราะฉะนั้นโจทย์จริง ๆ ก็คือ ตอบความต้องการลูกค้าจากสิ่งที่เราท�าได้ดี แค่น้ัน
แหละ (เดี๋ยวเราคงจะมาเจาะลึกเรื่องแบบนี้กัน)
 ผมฟันธงเลยว่า ในขณะที่คนส่วนใหญ่ร้องว่า “สินค้าขายไม่ได้” คุณรู้ไหมว่ากลับมี
บางคน “ขายดี รวยขึ้น ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น ก�าไรเพิ่มขึ้น” คุณลองทายสิว่าคนที่รวย
และรุ่ง สวนทางกับคนส่วนใหญ่ที่ท�าธุรกิจแล้วเหนื่อยขึ้น แย่ลง ..เขาคิดและท�าอย่างไร?

 วันนี้ที่คนรุ่นใหม่ ไม่อยากท�างานเป็นลูกจ้าง ไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจ แต่เขามองว่าใน
องค์กรต่าง ๆ ยังเอาตัวไม่รอดเลย อนาคตในองค์กรก็ไม่มี คนจ�านวนมากแย่งต�าแหน่งผู้บริการ
ทีม่ีจ�ากดั แถมเงินเดือนกไ็ม่ได้เยอะ ..โธ่ เงินเดือนแสน มันไม่เห็นต้องแลกเหงือ่ต่างน�า้ แต่แค่ใช้
วิธีคิดที่ถูกต้อง เงินแสนหาง่ายมากในตลาดหุ้น!!
 แล้วเรื่องของตลาดหุ้น ที่คนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนเยอะ เพราะมันเป็นแฟร์เกม วัดกันที่ 
“ความรู้จริงและประสบการณ์” ของรายย่อยกับเจ้ามือ จริง ๆ รายย่อยได้เปรียบด้วยซ�้า เพราะ
เงินน้อยกว่าจึงสามารถซื้อขายได้ไร้ร่องรอย ท�าเงินไม่ยาก ในขณะที่เจ้ามือ ท�าอะไรก็จะทิ้งร่อง
รอย เช่น ถ้าเจ้ามือหรือรายใหญ่เข้า หุ้นจะขึ้น ..คนฉลาดอ่านแล้วรู้เลย ดูโวลุ่ม ดูราคา จากนั้น
เล่นตามท�าก�าไรได้เลย 
 แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เอาตัวไม่รอดในตลาดหุ้น เพราะ หนึ่ง ความรู้ไม่พอ และ 
สอง มองแคบไป 
 ถ้าความรูพ้อ เราจะไม่โดนรายใหญ่หรอืเจ้ามือหลอก เพยีงแค่เราดหูลกัฐานหรอืร่อง
รอยที่เจ้ามือเขาท�า จากกราฟหุ้น เราก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไร เขาท�าอะไร 
 ..นี่แหละ ที่มาของ Freedom Trader

 ผมกับหยงเข้าตลาดมาพร้อม ๆ กัน 
 ผมศึกษาเกมของเจ้ามือและรายใหญ่มาตลอดว่าเขาคิดและท�าอย่างไร ฝึกอ่านงบ
การเงนิ ดเูรือ่ง Corporate Event เช่น การแตกพาร์, เพิม่ทนุ, ลดทนุ, แจก Warrant ...เรือ่งต่าง ๆ 
ที่เจ้าของท�า กระทบต่อรายย่อยอย่างไร และที่ส�าคัญ ต้องอ่านให้ออกว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้น รายย่อยจะมองและท�าอย่างไรให้ได้ก�าไร และดีที่สุดในจุดที่ยืน
 หยง เข้ามาเป็นเทรดเดอร์เตม็ตวั เขาทิง้งานเงนิเดอืนแสน เพือ่เข้ามาหาความจรงิใน
ตลาดหุน้ ช่วงแรกทีเ่ขาเจอกค็อื เจ๊งหนกั! การค้นพบตวัเองในสายของเทรดเดอร์ของหยงไม่ได้ปู
ด้วยกลีบกุหลาบ แต่ปูด้วย “เลือด”  และ “ความอดทน”
 เราสองคนต้องการเปลี่ยนความเข้าใจของนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้เขาเข้าใจว่า จริง ๆ  สิ่ง
ทีเ่ขาคดิ มนัถกูต้องแล้ว ...สดุท้าย ทกุคนอาจเป็นลกูจ้าง แต่เรือ่งการเงิน เราต้องเป็นนายตวัเอง 
 การเข้าตลาดทุน เป็นการเข้าใจตลาดของผู้ล่า (The Wolf of Capitalism)
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 เราชอบร้องกนัว่า ชาวนาโดนกดขี ่ชาวสวนโดนรงัแก แต่ความจรงิ ความได้เปรยีบนัน้
ไม่เก่ียวว่าคณุจะเป็นลกูชาวนาหรอืลกูเศรษฐ ีแต่ความได้เปรยีบมนัอยูท่ีว่่าใครเข้าใจ “ทนุนยิม” 
มากกว่ากัน
 ความเข้าใจที่ผมพูดถึงก็คือ คุณต้องเข้าใจแก่นของทุนนิยม ต้องรู้ว่าคนรวยต้องคิด
อย่างไร และต้องรู้ว่าคนรวยเขาใช้กลไกอะไรที่กดขี่คนจน เพราะถ้าเราจะเปลี่ยนชนชั้นของตัว
เอง จากชนชั้นกลางเป็นชนชั้นสูง คุณก็ต้องมีความรู้แบบชนชั้นสูง 
 และนี่คือสิ่งที่ Freedom Trader พยายามน�าเสนอ

 ผมและหยง มองตัวเองว่าเราอยากเป็น “อาจารย์ของคนที่อยากเป็นเศรษฐี” และ
เราก็เชื่อว่าเศรษฐีในยุคนี้ ไม่ได้เกิดจากเพราะมีพ่อรวย จึงรวย ..ไม่ใช่!! เราเชื่อว่าคนที่จะเป็น
เศรษฐียุคนี้ ต้อง Self-Made เขาต้องสร้างตัวเอง 
 พ่อแม่จะเป็นอะไร อาชีพไหน รวยหรือจน ไม่ส�าคัญ 
 สิ่งส�าคัญคือ “ตัวเรา” หาจุดที่ดีที่สุดในจุดที่ยืนให้ได้ในโลกทุนนิยม และนี่คือเป้า
หมายของเรา

 The Art of Bubble ก�าลังจะบอกว่า คุณรู้สึกไหมว่าโลกวันนี้อยู่ในภาวะฟองสบู่ นั่น
คอื ภาวะทีค่นคดิแบบคนรวยจะย่ิงรวย คนคดิแบบคนจนจะยิง่จน ..มนัเป็นโลกปัจจบุนัทีเ่งนิเฟ้อ
สูงกว่าเงินเดือน
 มันเป็นยคุทีต่ลาดหุ้น คนส่วนใหญ่เจ๊ง ในขณะทีค่นส่วนน้อยที่มีความรู้ที่ถกูตอ้ง (ที่
เราพยายามสอน) รวยขึ้นไปเรื่อย ๆ 
 มันเป็นยุคที่พ่อค้าแม่ค้าบ่นว่า “สินค้าขายไม่ดี” ทั้ง ๆ ที่บางคนสินค้าเขาขายดีขึ้น 
ต้นทุนเขาก็ต�่าลง เขารวยเอา รวยเอา ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่อง นึกว่าที่ขายไม่ดีเพราะ
เศรษฐกิจไม่ดี ..ไม่ใช่!! สินค้าคุณมันตกยุค คุณตามโลกไม่ทันต่างหาก คิดดี ๆ สิ 
 เอาล่ะ อย่าเสียเวลาเลย Freedom Trader จะพาพวกเราเดินทาง เรียนรู้ และเข้าใจ
วิธีท�าเงินในภาวะฟองสบู่ของโลกนี้กัน 
 The Art of Bubble!! จัดให้หนัก เรียนรู้ไปด้วยกัน 
 คุณและผมจะรวยไปด้วยกัน ด้วยความรู้และความเข้าใจในโอกาส 
 เข้าใจโลกยุคใหม่อย่างแจ่มแจ้งไปด้วยกันครับ

         
      Freedom Trader
   ภาววิทย์ กลิ่นประทุม และ ธ�ารงชัย เอกอมรวงศ์
    www.facebook.com/pawawitstockcomment
    www.facebook.com/freedomtrader
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หำเงนิทันที
ในตลำดหุน้

01
“การหาเงินทันทีในตลาดหุ้น” 
..ขอบอกว่า ง่ายมาก
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 ถ้าวันนี้ผมและหยงจะท�าเงินแสน ก็แค่เข้าไป 

ตลาด แล้วกด็งึออกมา แค่นัน้แหละ ได้แล้วหนึง่แสน ..หม ูๆ  
แต่คณุเคยคดิไหมว่า อาชพีเทรดเดอร์ทีส่ามารถท�าเงนิ
ได้เป็นหมืน่เป็นแสนทุกวนั สุดท้ายแทบไม่ม ีเทรดเดอร์ 
พันล้าน หรือเทรดเดอร์หมื่นล้าน

 แปลกใจไหมครับ ว่าท�าไมเป็นเช่นนั้น?

 ผมกบัหยงใช้เวลาหลายปีในการหาค�าตอบว่า  
“เราหาเงินจากตลาดหุ้นได้ง่ายและเร็ว แต่ท�าไมเรา
รวยช้า” 
 ก่อนที่ผมจะบอกในสิ่งที่เราค้นพบ ผมขอเล่า
อีกเรื่องก่อน   ปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่คือ การมี 
Mindset ที่ไม่ถูกต้อง คนรุ่นใหม่ทุกคนที่เข้าตลาดหุ้น 
เขาหาเงินได้เยอะจริง ๆ แต่ปัญหาคือ เขาติดกับดัก 
“อยากรวยเร็ว” และกับดักน่ีเองท่ีเป็นก�าแพงกั้นไม่ให้
คนเหล่านี้ รวยและประสบความส�าเร็จได้ตามที่หวัง

  15
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 คุณทราบไหมว่า จริง ๆ ตลาดหุ้นท่ีคนส่วนใหญ่
มองว่าเป็น Financial Sector ไม่ได้มีประโยชน์เหมือน 
Real Sector แบบการค้าขาย การผลิตแบบดั้งเดิม ...ผม
จะบอกว่า คนส่วนใหญ่เข้าใจผดิ เพราะเขาไม่เข้าใจ “ระบบ
ทุนนิยม”
 ทุกวันนี้ เราอยู่ใน “โลกแห่งทุนนิยม” เป็นโลกที่
มันขับเคลื่อนด้วยทุน ไม่เหมือนอดีตที่โลกขับเคลื่อนด้วย
สินค้าและบริการ ถ้าเรามองให้ดี ๆ จะพบว่า ทุกสิ่งในโลก
ของทุนนิยมถูกตีราคาทั้งหมด แปลว่า ในโลกแห่งทุนนิยม 
ทุกสินค้าและบริการจะมี “ราคา”

ทุกวันนี ้เรำอยู่ใน 
“โลกแห่งทนุนยิม” 

เป็นโลกทีม่นัขบัเคลื่อนด้วยทนุ 
ไม่เหมอืนอดตีทีโ่ลกขบัเคลื่อนด้วยสนิค้ำและบรกิำร

16 
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 สินค้าทุกอย่างบนโลกมี “ราคา”

 ที่ดินบนโลกนี้มี “ราคา”

 การบริการต่าง ๆ บนโลกนี้มี “ราคา” ขนาดมนุษย์
ทุกคนบนโลกนี้ยังมี “ราคา” เลย ก็คือ “เงินเดือน” หรือ  
“ค่าจ้าง” นัน่แหละทีแ่ลกมาด้วย “เวลา” ชวีติเราเอง จะเหน็
ได้ว่า คนรวย คือ คนที่ตีราคาตัวเองไว้สูง แต่การที่คนรวย
ตีราคาตัวเองไว้สูง มันต้องไม่เกินราคาที่คนอื่น ๆ ตีให้  
มเิช่นนัน้ คน      ๆ     นัน้จะขายสนิค้าไม่ได้    ตรีาคาตวัเองแพงเกนิไป  
ก็อาจจะตกงาน เพราะไม่มีใครจ้าง
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 คุณคงรู้สึกแปลก ๆ ที่มนุษย์บางคนตีราคาตัวเอง
ไว ้สูงมาก เช ่น คนที่มีเงินเดือนแสน เงินเดือนล้าน  
ก็เพราะเขาตีราคาตัวเองไว้สูง ...สังเกตไหมว่า คนแบบน้ี
ไม่เคยตกงาน แล้วเวลาคนเหล่านี้ไปสมัครงาน เขาไม่ต้อง
ใช้ปริญญาบัตร เพราะ “ตัวเขา” มีราคาสูงกว่าปริญญาตรี
โท เอก

 คุณลองดูการตีราคาเรื่องการศึกษาของสังคมนี้ 
คุณจะประหลาดใจที่พบว่า พ่อแม่กับนายจ้าง ตีราคาการ
ศึกษาต่างกันอย่างสิ้นเชิง
 พ่อแม่ให้ค่าการศึกษาลูกแพงมาก คือ คนรวยเขา
ยอมจ่ายเป็นสบิล้านบาท เพือ่ให้ลูกของเขาได้การศกึษาได้
ปรญิญาทีด่ ีในขณะทีน่ายจ้างหรอืบรษิทัมองค่าเดก็จบใหม่
ถูกมาก เงินเดือนแค่หลักหมื่นต้น ๆ 
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 พ่อแม่ตรีาคาใบปรญิญาสงู แต่นายจ้างแทบไม่ให้
ค่าใบปริญญาเลย 
 สรุปพ่อแม่ก�าลังหลงทาง แล้วตอบไม่ได้ว่า เราจะ
ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกอย่างไร เมื่อสังคมมันเปลี่ยน (เปล่ียน
ใบปรญิญาให้ไม่มค่ีา คณุตอบได้ไหมว่า คณุจะแก้อย่างไร  
คุณจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกคุณอย่างไร?)

 วนันีผ้มและหยง ตีราคาตวัเองไว้สูง มนัเป็นเหตผุล
ทีห่ลาย ๆ  คนอยากทีจ่ะคยุกบัเรา วนัน้ีผมบอกได้เลยว่า ผม
เป็นลูกจ้างที่รายได้สูงอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เพราะผม
จ่ายภาษโีคตรเยอะ (คนไทย 70 ล้านคน มคีนท่ีจ่ายภาษใีน
อัตราสูงสุด เพียง 20,000 คน ซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้น)
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