


รู�แค� 3 ยอดทฤษฎีนี้ไม�มีทางขาดทุน ลงทุนมีกำไรแน�นอน

โดย ดม ดอนชัย

ฉบับ Elliott Wave Super Pitchfork 

และ The Best Trendline

กำไรหุ�นแน�
แค�ใช� Technical Analysis 



 การที่เราจะทำาอะไรกับสิ่งไหนได้ดี เราต้อง

ทำาความเข้าใจในสิ่งนั้นก่อน

 

 หากเราทำาอาหารโดยไม่รู้ว่าเครื่องปรุงไหนให้

รสชาติและรสสัมผัสอย่างไร หรือจะเปลี่ยนรูป

อย่างไรเมื่อปรุง เราก็คงจะปรุงอาหารให้ได้ดีได้

ยาก

 

 หากเรามีคนรัก แล้วเราปราศจากความเข้าใจ

ในบุคคลผู้นั้น เราก็คงคบกับเขาได้ลำาบาก เช่น

เดียวกันกับการเล่นหุ้น

 

 หนังสือเล่มนี้เลยขอให้นักลงทุนลองเอะใจดู

สักครั้งว่า “ท่�นเข้�ใจธรรมช�ติของตล�ดหุ้น

ดีเพียงใด”

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



 ในทุกๆ  เรื่องต่างมีธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ

มัน และหุ้นเองก็มีธรรมชาติของมันเช่นกัน ซึ่งใน

หนังสือเล่มนี้ เราจะมาพูดถึงกฎธรรมชาติของหุ้น 

ซึ่งจะทำาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจตลาด และสามารถ

นำากฎเหล่านั้นไปใช้ในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง

 

 หนังสือเล่มนี้ ไม่ ใช่หนังสือพื้นฐานของสาย

เทคนิค แต่ขอเป็นทางต่อที่จะดึงท่านผู้อ่านที่คุ้น

เคยกับสายเทคนิคอยู่แล้ว ให้มีความเข้าใจในเรื่อง

ทฤษฎคีลืน่ รวมถงึเรือ่งแนวโนม้อยา่งเจาะลกึและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

 มาทำาความเข้าใจหุ้นลึกๆ  สักคร้ังกันดีกว่าครับ 

แล้วท่านจะพบว่าความเข้าใจในธรรมชาติของหุ้น

นั้น จะไม่ทำาให้ท่านผิดหวังในโลกของการลงทุน

อย่างแน่นอน
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 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นจริงอีกมุม

หนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นตลาดแห่งไหนของ

ประเทศทุนนิยมในโลกใบนี้ จากมุมมองอีกด้านหนึ่งใน

ฐานะของนกัลงทนุรายยอ่ย ทีเ่ขา้มาลงทนุในตลาดหุน้เมือ่

เกือบ 20 ปีที่แล้ว และได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อตลาดขึ้นไป

สู่จุดสูงสุดที่ระดับ 1789 จุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 

2537 เพิ่มขึ้น 1689 จุด จากระดับ 100 จุด ที่ตลาดเริ่ม

ทำาการซื้อขายในวันแรกเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 หุ้น

หลายๆ  ตัวจากราคาไม่กี่บาท วิ่งขึ้นไปเป็นร้อยๆ  

เรื่องของ
คนที่จนด้วยหุ้น

คำ�นำ�



และหุ้นราคาไม่กี่สิบบาทวิ่งขึ้นไปถึงระดับหลายร้อยบาท 

หุน้ IPO 160 บาท อยา่ง “ชนิวัตร” ว่ิงขึน้ไปเกอืบ 2,000 

บาท นักลงทุนทุกคนมีความสุขจากผลกำาไรที่ได้รับอย่าง

คาดไม่ถึง ทุกคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย หลง

ระเรงิไปกบัราคาหุน้ทีท่ะยานขึน้ไปเหมอืนไมม่อีะไรมาหยดุ

ยั้งมันได้ ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอย่างไร้เหตุผล ไม่มีการลงทุน

แบบไหนจะมาเทียบการลงทุนในตลาดหุ้นได้ 

 

 ในช่วงน้ันเศรษฐกิจร้อนแรงอย่างสุดๆ  หลังจากการ

ทำาข้อตกลง BIBF (Bangkok International Banking 

Facilities) ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยให้เงิน

ทนุเคล่ือนยา้ยเขา้ออกระหวา่งประเทศโดยเสร ีแตก่ลบัยดึ

กุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว และเพราะแบบนี้

จึงต้องตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง เมื่ออัตราดอกเบี้ย

ภายในประเทศสูงกว่าภายนอกประเทศมาก เงินทุนจาก

ต่างประเทศย่อมหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างกับน้ำา

ท่วมใน พ.ศ. 2553 เพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างของ

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารทุกธนาคารไม่สนใจเงินฝากภายใน

ประเทศ แตแ่สวงหาผูท้ีม่หีลกัทรัพยม์ากูเ้งนิเท่านัน้ เพราะ

ว่าสภาพคล่องที่ล้นเอ่อ 



 ไม่เฉพาะแต่ราคาหุ้นเท่านั้นที่ติดจรวด ราคาของ

อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เช่น

เดียวกัน นักเก็งกำาไรสามารถเอาเงินออกจากธนาคารมา

ปั่นราคาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย 

 

 อย่างไรก็ตาม การปล่อยสินเชื่อหละหลวมในเหตุการณ์

ดังกล่าว ทำาให้หนี้ในระยะสั้นของประเทศรวมแล้วสูงมาก 

และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาจนมากเกินไปแล้ว ความ

ต้องการยอ่มตอ้งลดลงเปน็ธรรมดา ใครละ่จะอยากซือ้ของ

แพง ในที่สุดฟองสบู่ก็แตกลง จากแรงซื้อมหาศาลกลับ

กลายเป็นแรงขายอย่างมหาศาลเช่นกัน 

 

 และในที่สุดราคาหุ้นร่วงลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง 

ลงมาถึงจุดต่ำาสุดที่ระดับ 204 จุด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 

พ.ศ. 2541 เป็นการลดลงถึง 88% จากจุดสูงสุด หลายๆ  

บริษัทล้มละลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มหลักๆ  ของ

ตลาดหุ้น อย่างเช่นกลุ่ม Finance หรือธนาคาร รวมถึง

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลุ่มยอดนิยมของนักลงทุน 

มูลค่าของหุ้นหลายๆ  บริษัทที่ราคาเคยวิ่งขึ้นไปถึงหลาย

ร้อยบาท กลับมีค่าเหลือเพียงไม่กี่บาท 



หุ้นของ 6 ธนาคารและ 56 Finance เหลือเพียง 1 สตางค์ 

จนต้องออกจากตลาดและถูกรัฐบาลเข้าควบคุมกิจการ 

แล้วนำาทรัพย์สินไปขายทอดตลาดในราคาถูกๆ  นักลงทุน

ทีส่ายปา่นไมย่าวลม้ละลายหมดเน้ือหมดตวั และกลายเปน็ 

“คนเคยรวย” 

 

 และน่ีคือโฉมหน�้ทีแ่ทจ้รงิของตล�ดหุน้ เปน็ภาพฝนั

รา้ยบนเส้นทางชวีติของนกัลงทนุอสิระทีแ่ปรเปลีย่นไปตาม

การข้ึนลงของราคาหุน้ เมือ่ตลาดดำาเนนิไปตามวถิทีางของ

มนัจะกอ่ใหเ้กดิความดีใจ ความโลภ ความหลงระเรงิ ความ

ฝันเฟื่อง แต่เมื่อตลาดผันผวนและสู่ขาลงแล้วก็จะตามมา

ด้วยความหวาดวิตก ความกลัว ความสิ้นหวัง การสิ้นเนื้อ

ประดาตัว และสิ่งสุดท้ายก็คือความทุกข์ทรมานเมื่อตลาด

แกว่งตัวจนครบวงจร 

 



 เหตุการณ์ที่ผ่านมาเหล่านี้ยังอยู่ในความทรงจำาของผม

อย่างไม่ลบเลือน ผมจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา 

เพือ่เตอืนสตขิองนกัลงทนุรายยอ่ยทัง้หลาย ท่ีอยากเขา้มา

แสวงหาความร่ำารวยอยา่งงา่ยๆ  ในตลาดหุน้ อกีทัง้อยากจะ

บอกว่า เหตุก�รณ์ต่�งๆ  ที่เล่�ม�นี้ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุ

ท�งก�รเงิน แต่มันเป็นวงจรของเศรษฐกิจ และของ

ตลาดหุ้นด้วย ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำารอยอยู่เสมอ ซึ่งเป็น

ไปตามกฎของธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเป็นวงจร 

 ตลาดหุ้นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยากลงทุนทุกๆ  ท่าน แต่

การลงทุนกลับไม่ใช่ของง่ายอย่างที่ทุกท่านคิด แม้ว่ามอง

ดูเผินๆ  แล้วจะง่าย แต่เมื่อเข้าไปลงทุนจริงๆ  แล้ว ท่าน

จะมีคำาถามว่า ทำาไมมันไม่เหมือนกับที่พวกเขาพูดกัน ไม่

เหมอืนดงัทีห่นงัสอืเก่ียวกับการลงทนุทีม่อียู่อย่างมากมาย

บนแผงได้โฆษณาไว ้หรอืทีพ่วกเขาสรา้งวมิานในอากาศไว้

อยา่งสวยหรู เพยีงเพือ่ทีจ่ะกินคา่คอมมชิชัน่หรอืใหห้นงัสอื

ขายได้เท่านั้น 



 ในขณะทีท่า่นเขา้ไปลงทนุแลว้ หากทา่นตกอยู่ในวกิฤติ

ของการลงทุน พอร์ตของท่านขาดทุนอย่างมหาศาล ท่าน

จะพบว่าไม่มีหน้าไหนสามารถช่วยท่านได้เลย ท่านไม่อาจ

หันหน้าไปพึ่งใครได้ แม้กระทั่ง Marketing คนที่บอกให้

ทา่นซือ้ แลว้เมือ่ราคาหุน้ทีท่า่นซือ้ตามคำาแนะนำาของพวก

เขาได้ตกลงมาอย่างรุนแรง สิ่งที่พวกเขาจะบอกเมื่อท่าน

ไปปรึกษาด้วยก็คือคำาตอบที่ว่า “เดี๋ยวมันก็ขึ้น” น้อยคน

นักที่จะสามารถแนะนำากลยุทธ์การลงทุนที่ถูกต้องในช่วง

วิกฤติให้ท่านได้ แทบเรียกว่าเป็นการงมเข็มในมหาสมุทร

เลยทีเดียว 

 

 หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรา 

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่สอนวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือทาง

เทคนิค มีให้เห็นเป็นร้อยๆ  เล่ม และทุกๆ  เล่มมักขึ้น

ต้นว่า “รวยด้วยหุ้น” “รวยด้วยกร�ฟ” “รวยด้วยหุ้น

แท่งเทียน” “รวยง่�ยๆ  ด้วยสูตรเด็ด” “รวยด้วยหุ้น

ไข่ทองคำ�” และอ่ืนๆ  สารพัดจะรวย แต่ในความเป็นจริงแล้ว 



มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาโฆษณาไว้อย่างนั้นท้ังหมด

หรอกครับ 

 กฎข้อสำาคัญที่สุดที่ปรมาจารย์ทุกท่านกล่าวไว้ในการ

ลงทุนก็คือ “อย่�ให้คว�มโลภเข้�ม�มีส่วนเกี่ยวข้องใน

เกมนี้” อีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอ มีมืดก็

ต้องมีสว่าง มีขาวก็ต้องมีดำา มีขึ้นก็ต้องมีลง ถ้�รวยด้วย

หุ้นได้ ก็ต้องมีจนด้วยหุ้นได้ เพราะตลาดหุ้นมันเป็น

อย่างที่เขาเรียกว่า “Zero Sum Game” นั่นก็หมายความ

วา่ ถา้มคีนไดก็้ตอ้งมคีนเสยี เงนิทีน่กัลงทนุคนหนึง่ไดก้ำาไร 

ไม่ได้ลอยมาจากท้องฟ้า หรือผุดขึ้นมาจากผืนดิน เงินมัน

ไหลจากกระเป๋าหนึ่งไปสู่อีกกระเป๋าหนึ่งของผู้ที่ลงทุนอยู่

ในเวลานั้น 

 ดังนั้นผู้ที่คิดจะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น ต้องเข้าใจใน

กฎข้อแรกนี้เสียก่อน ถ้าท่านอยากเข้าไปทำากำาไรในตลาด

หุ้นสักหนึ่งล้านบาท ท่านก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีคนขาดทุน

หนึง่ลา้นบาทเหมอืนกนั ไมว่า่จะมกีีค่นรวมกนักต็าม แลว้

ท่านก็จงคิดต่อไปว่า แล้วใครล่ะที่อยากขาดทุน ทุกคนที่

เดินเข้าไปในตลาดหุ้นก็ตั้งความหวังที่จะมีกำาไรกันทุกคน 



ดังนั้นจงตระหนักว่าท่านต้องเข้าใจในเกมนี้ให้มากกว่า  

คนอื่น ถึงจะมีโอกาสได้กำาไร

 

 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบัญชี

ที่เคลื่อนไหวประมาณสองแสนกว่าบัญชี ในขณะที่

ประเทศไทยมีประชากรหกสิบกว่าล้านคน ซึ่งก็ถือว่าไม่

มากเทา่ไหรส่ำาหรบัจำานวนผูล้งทนุตอ่สดัสว่นของประชากร 

แต่กม็ากพอทีท่า่นตอ้งฉกุคดิวา่ มคีนอกีสองแสนกวา่คนที่

พยายามจะสูบเงินออกจากกระเป๋าของท่านในขณะที่เดิน

เข้าไปในตลาดหุ้น เคยมีบทวิจัยของธนาคารยักษ์ใหญ่สี

เขียวแห่งหนึ่งได้เขียนในบทวิเคราะห์ไว้ว่า 90% ของนัก

ลงทุนรายย่อยไม่เคยประสบความสำาเร็จในตลาดหุ้น นั่นก็

หมายความวา่ ผูท้ี่ไดเ้งนิของทา่นไปยอ่มหนีไมพ่น้พวกราย

ใหญแ่ละระดบัสถาบนั ไมว่า่สถาบนัภายในหรอืตา่งประเทศ 

ทีเ่ปน็เช่นนีเ้พราะวา่นกัลงทนุระดบัสถาบนันัน้ มศีกัยภาพ

ทีเ่พยีบพรอ้มกวา่นกัลงทนุรายยอ่ย ไมว่า่จะเปน็บคุลากรท่ี

มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นนี้โดยเฉพาะ และปรมิาณเงนิ

ทุนมหาศาลที่ทำาให้ตลาดเล็กๆ  อย่างบ้านเราเคลื่อนไหวไป

ตามความต้องการของพวกเขา



 อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงทำาให้ผู้ที่ฝันหวานว่าอยากเข้า

มากอบโกยความร่ำารวยในตลาดหุ้น หลังจากอ่านหนังสือ   

เกีย่วกบัหุน้ 2-3 เลม่ สะดดุและไดฉ้กุคดิถงึธาตแุทอ้กีดา้น

หน่ึงของตลาดหุ้นได้บ้าง หนังสือเล่มน้ีอยากเตือนให้รู้ว่า 

ท่านในฐานะนักลงทุนรายย่อยมีโอกาสเพียง 10% เท่านั้น

ที่จะประสบความสำาเร็จในทุกสถานการณ์ของตลาดหุ้น 

และการที่ท่านจะเป็นหนึ่งในนั้นได้ ท่านต้องเรียนรู้อะไร

บ้าง ซึ่งทางผมได้พยายามรวบรวมสิ่งที่จำาเป็น ส่วนใหญ่ก็

เป็นข้อมูล ยุทธวิธี ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิค วิธีการ

บริหารพอร์ต มาให้ท่านเรียนรู้ให้เข้าใจ ก่อนการตัดสินใจ

เดินเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น 

 

 หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุข้อมูลวงจรโครงสร้าง และแนว

โน้มการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัง้แตเ่ริม่เปดิตลาดเมือ่ พ.ศ. 2518 จวบจนปจัจบุนั ซึง่จะ

ชี้ใหท้า่นเหน็จงัหวะทีต่อ้งลงทนุใหเ้ปน็ไปตามแนวโนม้ของ

ตลาด เพราะการลงทนุทีส่วนทางกับตลาดกคื็อการขาดทุน

ดีๆ  น่ีเอง ก�รเรียนรู้กฎพ้ืนฐ�นต่�งๆ  ให้ถูกต้องเป็น

เร่ืองสำ�คญั เพร�ะเปน็ก�รทำ�เพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์

ของท่�นเอง 



 การลงทนุทีถู่กวธีิยอ่มใหผ้ลตอบแทนท่ีด ีแตท่่านตอ้งมี

ความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆ  เป็นอย่างดีด้วย และในทางกลับ

กนั หากทา่นไมม่คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจินัน้ๆ  เลย จงจำา

ไวว้า่ “ในโลกนี้ไมม่สีิง่มีค�่ใดๆ  ทีท่�่นจะไดม้นัม�อย่�ง

ง�่ยด�ยหรอืฟรีๆ ” เพราะฉะนัน้การเรยีนรูเ้ทา่นัน้ทีจ่ะชว่ย

ท่านได้ ในอดีตที่ผ่านมาผู้คนที่เข้ามาเล่นหุ้นมักได้รับผล

ตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าหรือขาดทุน ทั้งนี้เป็นเพราะพวกเขา

ขาดความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกบัการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ก็

คงไมม่ีใครเปน็ผูแ้พต้ลอดกาล ถา้เขาผู้นัน้รู้จักปรับเปลีย่น

นโยบายและปรับปรุงตัวเอง 

  

 หนังสือเลม่นี้ไดอ้ธบิายถึงการใชเ้ครือ่งมอืทางเทคนคิขัน้

สงู เทคนคิการบรหิารพอรต์ จงัหวะการเขา้-ออกจากตลาด 

แนวโน้มของตลาด และการนับคลื่นตาม Elliott Wave 

Theory การตีความเครื่องมือต่างๆ  ของการวิเคราะห์ทาง

เทคนิค สรุปแล้วเป็นการใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อช่วย

วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น ผมได้เตรียมเครื่อง

มือเท่าที่จำาเป็น และเห็นว่าเพียงพอในการวิเคราะห์อย่าง

มีประสิทธิภาพไว้เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น (เพราะจริงๆ  แล้ว

เครือ่งมอืที่ใช้ในการลงทนุมเีปน็รอ้ยๆ  ชนดิ) และสว่นใหญ่



เปน็เครือ่งมอืที่ไมม่หีนงัสอืเลม่ไหนในเมอืงไทยเจาะลกึมา

ก่อน เป็นการเปิดมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้

กว้างไกลไปอีกระดับหนึ่ง จากที่ท่านผู้อ่านเคยพบเห็นมา

ในหนังสือวิเคราะห์ฯ ทั่วๆ  ไป 

 

 หากท่านอยากทำากำาไรในตลาดหุ้น ผมไม่สามารถรับ

ประกันได้ว่า เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะกลาย

เป็นมหาเศรษฐีจากการลงทุน แต่ทฤษฎี กฎเกณฑ์ ข้อ

บังคับ และวินัยต่างๆ  ที่บรรจุอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ได้

รบัการทดสอบแลว้วา่มคีวามถกูตอ้งอยา่งนอ้ย 80% (ไมม่ี

สิง่ใดทีส่มบรูณ ์100%) เพราะเปน็กฎเกณฑจ์ากนกัลงทุน

ที่ประสบความสำาเร็จ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการ

หุ้นระดับโลกทั้งสิ้น ซึ่งผมได้พยายามค้นคว้าและนำามา

ประยุกต์ทดลองใช้ในตลาดหุ้นไทย ภาพประกอบร้อยกว่า

ภาพในหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีที่ท่านกำาลัง

จะศึกษาเรียนรู้ต่อไปนี้ สามารถนำามาใช้กับตลาดหุ้นเมือง

ไทยไดจ้รงิๆ  ดังนัน้ทา่นจะประสบความสำาเรจ็หรอืไม ่กอ็ยู่

ที่ความเข้าใจในการอ่านและนำาไปทดลองปฏิบัติตามด้วย 

ตวัของทา่นเอง ความเพยีรพยายามและความอดทนเทา่น้ัน

ที่จะนำาพาไปสู่ความสำาเร็จ

 



 ผมได้พยายามเขียนและอธิบายการตีความเครื่องมือ

ตา่งๆ  ดว้ยสำานวนทีผ่มคดิวา่เขา้ใจไดง้า่ย หวงัวา่ทา่นผูอ้า่น

คงใชป้ระโยชนจ์ากหนงัสอืเล่มนี้ได้ไมน่อ้ยในการลงทนุครัง้

ต่อไปของท่าน 

 

        ด้วยจิตคารวะอาจารย์ทุกท่านในหนังสือเล่มนี้ 

           ดม ดอนชัย

 



	 “เพราะความโลภมันกระโดดเกาะบนหนังตา	

จึงมองไม่เห็นความวอดวายที่ยืนรออยู่ข้างหน้า

อย่างหิวกระหาย”

รงค์ วงษ์สวรรค์
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บทที่ 1

อดีต
และ
แมลงเม่า



 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดดำาเนินกิจการมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ก็นับได้

ประมาณ 38 ปี ถ้าเป็นคนก็เข้าสู่วัยฉกรรจ์อย่างเต็มตัว

แล้ว ในขณะที่ตลาดเป็น “ข�ขึ้น” ก็ได้สร้างความร่ำารวย

ให้กับ “เศรษฐีชั่วคร�ว” ไว้อย่างมากมาย เกือบทุกคนที่

เขา้ไปเลน่หุน้ร่ำารวยและมกีำาไรหมด มากหรือนอ้ยกข็ึน้อยู่

กับพอร์ตการลงทุน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพื้นฐานความรู้ทาง

ด้านนี้มาก่อนก็ตาม 

 

 ตัวผมเองนั้นเดินเข้าไปทำาความรู้จักกับตลาดหุ้นเมื่อ

ประมาณปลาย พ.ศ. 2536-2537 ขณะนั้นดัชนีของตลาด

ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 600 จุดกว่าๆ  หลังจากที่เคยขึ้น

ทะลุ 1100 จดุไปแลว้ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ปน็นายหนา้การ

ซื้อขายหุ้นที่เคยตั้งอยู่แต่เฉพาะในกรุงเทพฯ ก็เร่ิมขยับ

ขยายเปิดสาขาออกไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ  เช่น สงขลา 

หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี เชียงใหม่ เหล่านี้เป็นต้น 

เพื่อเพิ่มยอดซื้อขายให้ขยายตัวมากขึ้น เช่นที่จังหวัด

เชียงใหม่ก็มีบริษัทนายหน้ามาเปิดหลายบริษัทราวๆ  5-6 

แห่ง สมัยนั้นค่าคอมมิชชั่นซื้อขายถ้าผมจำาไม่ผิดจะ

ประมาณ 1-2% ในสายตาของนกัลงทนุกร็ูส้กึไมห่นกัหนา

22



สาหัสนัก อาจเป็นเพราะซื้อขายกันยังไม่มากสักเท่าไหร่ 

และระบบ Margin สำาหรบัรายยอ่ยกย็งัไมม่ ีการเปดิบญัชี

ซือ้ขายกต็อ้งมเีงนิฝากค้ำาประกนัไวป้ระมาณ 1-2 แสนบาท 

ถึงจะทำาการซื้อขายหุ้นได้ 

 

 ขณะที่ผมเข้าไปสังเกตการณ์ในตลาดหุ้น ตอนนั้น

ตลาดยังเป็นระบบเคาะบนกระดานอยู่ พวก Marketing 

ก็จะถือชอล์กและแปรงลบกระดาน ใส่หูฟัง รายงาน

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นแต่ละตัวที่ส่งตรงมาจาก

กรุงเทพฯ เมื่อราคาของหุ้นแต่ละตัวมีการเคลื่อนไหว 

พวกเขาก็เดินไปหาหุ้นตัวนั้นที่บนกระดาน แล้วลบราคา

เก่าพร้อมกับเขียนราคาใหม่ลงไป นักลงทุนก็จะเห็นการ

เปลีย่นแปลงของราคาหุน้แตล่ะตวัวา่ขึน้หรอืลง สมยันัน้นกั

ลงทนุยงัมีไมม่าก การซือ้ขายจงึมีนอ้ย ราคาทีเ่ปล่ียนแปลง

จึงไม่ค่อยถี่นัก นานๆ  พวกพนักงานที่มีอยู่ 3-4 คน ก็จะ

เดินไปเขียนตัวเลขใหม่บนกระดานเสียที นักลงทุนก็เห็น

แต่ราคาที่เขียนอยู่บนกระดาน แต่ไม่เห็นปริมาณที่มีการ

เสนอซื้อเสนอขายของแต่ละระดับราคาในหุ้นแต่ละตัว 
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และเมื่อนักลงทุนที่อยู่ต่างจังหวัดมีคำาสั่งซื้อขายหุ้น จึงยัง

ไมส่ามารถทราบผลไดท้นัท ีตอ้งรออกีวนัหนึง่ คอืวนัรุง่ขึน้

ถงึจะทราบผลการจบัคูว่า่ซือ้หรอืขายหุน้ตวันัน้ๆ  ไดห้รือไม ่

จากข้อจำากดัในระบบคำาสัง่ซือ้ขายของตลาดหุน้ในสมยันัน้ 

ทำาใหเ้กดิความลา่ชา้ในการยนืยนัคำาสัง่ซือ้ขายของนกัลงทนุ

ต่างจังหวัด และจากจุดอ่อนข้อนี้เองได้ทำาให้พนักงานรับ 

คำาสั่งซื้อขายที่ขาดจรรยาบรรณและไม่ซ่ือสัตย์ ร่ำารวยไป

ตามๆ  กัน บางคนถึงกับซื้อบ้านได้เป็นหลังๆ  รถเก๋งเป็น

คันๆ  

 

 วิธีการตลบหลังนักลงทุนก็คือ เมื่อนักลงทุนมีคำาสั่งซื้อ 

ซึง่ส่วนมากในสมยันัน้ก็สัง่กันดว้ยปากเปลา่ พนกังานกจ็ะ

จดไวแ้ลว้สง่คำาสัง่ซือ้ไปทีก่รงุเทพฯ แลว้กร็อการยืนยันใน

วันรุ่งขึ้น หากหุ้นที่นักลงทุนสั่งซื้อมีราคาสูงขึ้น ซึ่งพวก

พนักงานย่อมรู้ล่วงหน้าก่อนนักลงทุนอยู่แล้ว พวกเขาก็

มาบอกผู้สั่งซ้ือในวันรุ่งขึ้นว่าซื้อไม่ทันหรือไม่ได้ในราคานี้ 

แล้วก็เก็บหุ้นที่ซื้อได้ไว้เสียเอง เพื่อที่จะได้นำาไปขายต่อ

ในราคาที่สูงขึ้นไปอีก และในทางกลับกัน หากหุ้นตัวนั้น

มีราคาลดลงจากคำาสั่งซื้อหรือราคาไม่เปลี่ยนแปลง พวก

เขากน็ำาหุ้นตวันัน้เขา้พอรต์ของลกูคา้โดยบอกวา่ซือ้ไดแ้ลว้ 

เป็นการทำากำาไรโดยที่ไม่มีความเสี่ยง ซื้อร้อยครั้ง กำาไร
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ร้อยครั้งบวกของแถม เพราะได้กำาไรจากหุ้นไม่พอ ยังได้

ดอกเบีย้จากกำาไรทีน่ำาไปฝากไว้กับธนาคารอกี เปน็การเกบ็

เกีย่วเอากำาไรทีล่กูคา้พงึไดม้าเกบ็ไวเ้สยีเอง แลว้ผลกัภาระ

การขาดทุนไปเก็บไว้ที่ลูกค้า แต่ก็เป็นเพียงพนักงานบาง

คนเท่านั้นนะครับ ซึ่งทำาแบบนั้นได้ในสมัยเคาะกระดาน

เท่านั้น 

 

 แต่ในสมัยนีซ้ึง่ใชร้ะบบการซ้ือขายผา่นทางคอมพวิเตอร ์

นักลงทุนสามารถมองเห็นคำาสั่งซื้อขาย ปริมาณเสนอซื้อ

เสนอขาย ทางหน้าจอแบบคำาสั่งต่อคำาสั่งวิ่งตามกันเป็น

ลำาดับ การยืนยันคำาสั่งซื้อขายจะปรากฏขึ้นทันทีที่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ของนักลงทุนเม่ือมีการจับคู่กัน (Matching) 

แม้ว่าคำาสั่งซื้อขายของนักลงทุนต่างจังหวัดท่ีส่งคำาสั่งผ่าน

ทางระบบคอมพิวเตอร์อาจจะช้ากว่านักลงทุนท่ีอยู่ใน

กรุงเทพฯ แต่ก็เพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น จึงทำาให้ความ

เหลื่อมล้ำาในเร่ืองเวลาของการส่งคำาสั่งลดน้อยลง และ

ปัญหาเรื่องการโกงต่างๆ  ก็หมดไป
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