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ค ำน ำ 

 

หลังจากได้เข้ามาในตลาด Forex หลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันน้ี ได้เรียนรู้ 

อบรมบ่มแนวคิดที่ได้จากตลาดน้ีอย่างมากมาย ผู้เขียนเองไม่ใช่ผู้ที่ประสบ

ความส าเรจ็ในตลาดน้ี หากแต่ยังเป็นปุถุชนที่แหวกว่ายอยู่ในตลาด กห็วังว่าสักวัน

จะไปถึงต้นธารแห่งความส าเรจ็ได้สกัที 

หนังสือ “ผลึกความคิด จิตวิทยาการเทรด Forex – พยัคฆ์ติดปีก” เล่มน้ี 

เป็นฉบับต่อเน่ืองมาจากหนังสือเร่ือง “ผลึกความคิด จิตวิทยาการเทรด Forex – 

ปลุกราชสีห์ในตัวคุณ เล่มที่ 1” ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม เน้ือหาภายใน

เล่มบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบัจิตวิทยาการเทรดที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ และได้ตกตะกอน

มาจากการได้เข้ามาสัมผัสในตลาดแห่งน้ี  ซ่ึงทุกตัวอักษรที่ เขียนคือร่องรอย

ประสบการณ์ ที่ได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตการเทรด จนกลายเป็นเกล็ดตะกอน

จิตวิทยาการเทรด Forex ที่ได้ตกผลึกมาแลกเปล่ียนกับเทรดเดอร์ทุกๆ คน ผ่าน 

E-Book เล่มน้ี 

หวังว่าหนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปลุกราชสีห์ภายในตัว ให้กับเท

รดเดอร์รุ่นใหม่บ้างไม่มาก กน้็อย 

 

     ThaiForex24.com 
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 ควำมในใจของผูเ้ขียน 

พยคัฆติ์ดปีก (Tiger Wing) 

ในทา่มกลางหมู่สตัว์น้อยใหญ่ ขึ้นช่ือว่าพยัคฆ์หรือเสือย่อมแสดงให้เหน็ถึง

ความสง่าน่าเกรงขาม ยามร้องค ารวมทุกสรรพเสียงในพนาเป็นอันต้องเงียบกริบ

ด้วยฤทธิ์ความกงัวาลแห่งเสยีงน้ัน 

ในท่ามกลางป่าใหญ่หากสัตว์ตัวใดพล้ังเผลอ กอ็าจตกเป็นเหย่ืออันโอชะ

ของเสือร้ายได้โดยง่าย สัญชาตญาณของเสือ เป็นสัตว์ป่าที่มีความสุขุมอย่างย่ิง ใน

การดักซุ่มโจมตีล่าเหย่ือ ในภาคพ้ืนดินเสอืจึงเป็นสญัลักษณ์ของนักล่าที่น่าเกรงขาม 

มีความน่ากลัวทั้งในยามหลับและยามตื่น แต่หากพูดถึงการโจมตีกลางอากาศแล้ว

พยัคฆ์ที่ว่า กค็งไม่ต่างไปจากแมวยักษ์ตัวหน่ึงเทา่นั้น เพราะในความเป็นจริงเสือไม่

อาจติดปีกบินได้ดั่งในละคร    

 

 

 

อยากให้ผู้อ่านลองจินตนาการดูว่า เมื่อใดที่เสือมีปีกบินได้อย่างพญา

อินทรีย์ เมื่อน้ันจะเกิดอะไรขึ้น ความน่ากลัวของเสือคงทวีความน่ากลัวมากขึ้ นไป

อีกหลายเท่าตัว เพราะสามารถโจมตีได้ทั้งระยะประชิดบนบก(เปรียบเสมือนเป็น

การเทรดระยะสั้น) และระยะไกลกลางอากาศ(เปรียบเสมือนเป็นการเทรดระยะ

ยาว) และแน่นอนคงกลายเป็นผู้ล่าที่อนัตรายเป็นอย่างย่ิงบนโลกใบน้ี 
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การเทรดกเ็ฉกเช่นเดียวกันหากเรามีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นเทรดได้ทั้งระยะสั้น

และยาว คงเป็นประโยชน์ไม่น้อยกบัการต่อกรกับศัตรูที่มองไม่เหน็ ที่คอยซุ่มโจมตี

เราอยู่ในตลาด ในปัจจุบันการเทรดระยะสั้นก าลังเป็นที่นิยม และมีการพูดถึงกัน

อย่างกว้างขวาง แต่การเทรดระยะกลาง-ยาวซ่ึงเป็นการเทรดสไตล์นักลงทุนน้ัน 

นับว่ายังมีคนพูดถึงน้อยมาก  

ดังน้ันหนังสือเล่มน้ีจึงจัดท าข้ึนมาด้วยความหวังว่า จะกลายเป็นปีกที่ติด

บนหลังเสอื(Tiger Trader) เพ่ือช่วยทุกๆ ทา่นให้มีวิสัยทศัน์และทรรศนะคติที่ดีขึ้น

ในการเทรดแบบระยะกลาง-ยาว เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้และ

พัฒนาการเทรดให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต 

 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  5 

 

สำรบญั 

หมวด : เรือ่งน่ำรูเ้กีย่วกบั Forex 

Forex  เคร่ืองมือการลงทุน      8 

การเสพข้อมูล Forex ที่ดี       9 

ระบบเทรดอจัฉริยะ Win 100% เร่ืองจริงหรือแหกตา?   11 

หมวด : เทรดเดอรติ์ดปีก 

อะไรที่ส าคัญสดุส าหรับเทรดเดอร์?     14 

เทรดเดอร์ที่ดีต้องเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช้ันเลิศ   15 

พัฒนาการเทรดเดอร์นักลงทุน      17 

อุทาหรณ์การเทรด Forex ส าหรับเทรดเดอร์รุ่นใหม่   19 

การอยู่รอดจุดเร่ิมต้นของเทรดเดอร์     25 

เร่ิมต้นอย่างไรจึงจะไม่ผิดพลาด?      29 

หลักการที่จะท าให้อยู่รอดในตลาด     32 

เปล่ียนพฤติกรรมเสพติดการเทรด- 

สู่การเป็นเทรดเดอร์นักลงทุนมืออาชีพที่มีความสขุ    33 

ฝึกฝน และพัฒนา ทั้งภายนอกและจิตใจ     39 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  6 

 

หมวด : กำรเทรด 

ก าไรมาพร้อมกบัความเสี่ยง      41 

การค านวณลอ๊ตไซส ์LOT SIZE อย่างง่าย     42 

การบริหารลอตไซส ์       45 

สไตล์การเปิดออร์เดอร์       47 

ความคุ้มค่าเม่ือเทยีบกบัความเสี่ยง     48 

การเทรด Time Frame(TF) ใหญ่ - 

หน่ึงในเหตุผลที่ช่วยลดเร่ืองความคาดหวัง    51 

หันมาเทรดระยะยาวแล้วยังกงัวลเร่ืองตัวเลขที่ติดลบ   58 

 

หมวด : เรือ่งทัว่ไป 

“ผิดทาง” มีค่าไม่น้อยกว่าค าว่า “ถูกทาง”     59 

ความกลัวพ้ืนฐานอารมณ์ด้านลบ      62 

การอดทน รอคอย กบัผลวิจัยเกี่ยวกบัเดก็และขนมมาร์ชมาลโลว์  65 

ก้าวสู่โลกมืดแห่งเซียน และบทเรียนที่ได้รับ    69 

บทสรุปส่งท้าย        75 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  7 

 

  เรือ่งน่ำรูเ้กีย่วกบั  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forex 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  8 

 

 

ต้องท าความเข้าใจก่อนว่าจริงๆ แล้ว Forex เป็นเคร่ืองมือการลงทุน ไม่ใช่

เคร่ืองมือที่ช่วยท าให้รวยเร็วแต่อย่างใด คนส่วนใหญ่มองว่ำ Forex เป็น

เครือ่งมือทีท่ ำให ้“รวย” เร็ว มนัเลยลงเอยแบบเดียวกนัหมดคือ “จน” 

เร็วปำนสำยฟ้ำแลบ  

การที่เรามองว่า Forex มันช่วยท าให้รวยเรว็ มันจะท าให้เกิดความโลภ ท า

ก าไรให้มากๆ จะได้รวยเรว็ แน่นอนพอความโลภเกดิขึ้น เลือดเข้าตา คราน้ันมันจะ

หลงลืมเร่ืองกลยุทธ์, เร่ือง Money Management เป็นต้น เพราะมันจะไปมุ่งแต่การ

มีการได้อย่างเดียว จนลืมเร่ืองพ้ืนฐานที่ท  าให้อยู่รอด 

  ดงันั้นก่อนเขำ้มำในตลำด ต้องสร้าง Mind Set กระบวนการทาง

ความคิดที่ดีก่อน ว่าจริงๆ แล้ว Forex น้ัน เป็นเคร่ืองมือการลงทุน ไม่ใช่เคร่ืองมือ

ลัดที่จะท าให้รวยเรว็ แต่อย่างใด 

“กำรอยู่รอดจึงเป็นเรือ่งหลกั  ส่วนก ำไรนั้นเป็นเรื่องรองลงไป” 

แต่ถ้าวันใดปีกกล้าขาแขง็ อยู่รอดได้แล้ว  เร่ืองก าไรกเ็ป็นล าดับต่อไปที่ต้องพัฒนา 
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กำรเสพขอ้มูลดำ้นใดดำ้นหนึง่เพียงดำ้นเดียว อาจท าให้การ

ตัดสนิใจผิดพลาดได้ เหรียญยังมีสองด้าน ดาบย่อมมี คมที่ 2 แฝงอยู่  

กรำฟ Forex มีข้ึนและลง 

มีบวกและลบ หลบซ่อนอยู่ในนั้นดว้ยเช่นกนั 

 

กำรเสพขอ้มูล Forex ที่มีแต่ดำ้นบวกอย่ำงเดียว ดูจะไม่ค่อยเป็นธรรม

กบัเงินในกระเป๋า ที่เราเฝ้าเพียรเกบ็หอมรอมริบมานานสักเท่าไหร่ ดังน้ันต้องระวัง

ให้มาก กับอคติในการเลือกเสพข้อมูลด้านเดียว โดยเฉพาะการเลือกเสพภาพด้าน

บวกอย่างเดียว 

ภำพดำ้นบวกนั้นจริงอยู่ที่มีส่วนช่วยขบัเคลื่อนพลงัดำ้นบวกได้ แต่ใน

ขณะเดียวกนักเ็ป็นหลุมพราง ที่ท  าให้เราประมาทขาดความระแวดระวังด้วยเช่นกนั 

 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  10 

 

ในวงการ Forex ที่เหน็มาตลอดคือ การน าเอาผลประโยชน์ต่างๆ มาล่อตา

ล่อใจ โดยขาดการน าเสนอความเสี่ยงที่ติดตามมาด้วย หรือในบางคร้ังผู้เสพเอง ก็

พยายามหลีกเล่ียงที่จะรับรู้ ทั้งๆ ที่มันเป็นอนัดับต้นๆ ที่จะต้องท าความเข้าใจ 

และน่ีเองจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆ คน ตกเป็นเหย่ือให้กับตลาดไปโดยไม่

รู้ตัว เพราะมองไม่เหน็หลุมพรางแห่งความประมาท ที่มีความโลภเป็นเหย่ือล่อช้ันดี 

 

 

 

 

 

การศึกษาข้อมูลใดๆ พยายามศึกษาทั้งด้านดีและเสีย ผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงที่เกดิข้ึน เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมรับมือกบัมันได้ 

ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบเทรด เราอาจมองเหน็แล้วระบบน้ีมีจุดเข้า

ออกอย่างไร? ท าก าไรได้เทา่ไหร่ ?  

แต่กอ็ย่าได้หลงลืมว่าจุดบอดของระบบน้ันคืออะไร?  จุดน้ีส าคัญที่สุด 

ต้องหาให้พบก่อนน ามาใช้จริง เพ่ือจะได้วางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะ

เกดิข้ึนในอนาคต ในยามที่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้. 

 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  11 

 

 

 

ระบบเทรดอจัฉริยะ Win 100% 

เรือ่งจริงหรือแหกตำ? 

 

 

หลำยคนอำจก ำลงัล่องลอยอยู่ในควำมฝัน ที่เตม็ไปด้วยเงิน

มากมายมหาศาล ลอยฟูฟ่องอยู่กลางอากาศรอบๆ ตัว ผ่านเคร่ืองมือท าเงินที่ช่ือว่า 

Forex แท้จริงแล้วไม่มีระบบไหนที่ Win 100% หรอกครับ การเทรดย่อมมีได้มีเสีย 

มีก้าวถูกและก้าวผิด สลับกันไปมากบ้างน้อยบ้าง น่ันเพราะไม่มีใครล่วงรู้อนาคต

ข้างหน้านั่นเอง 

  โดยส าหรับผมแล้วระบบที่อ้างว่า Win 100% ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้

เหน่ือยเปล่า กล้ารับประกนัได้ว่าไม่มีระบบไหนที่ Win 100% อย่างท้จริง ถ้าหากมี

คงมีคนน ามาใช้กันหมด และถ้าตลาดน้ีมีแต่คนได้ไม่มีคนเสีย แล้วตลาดจะ

ขับเคล่ือนเดินหน้าต่อได้อย่างไร  

  ผลก าไรน้ันจะมีขึ้ นได้ อยู่ที่พ้ืนฐานส าคัญเร่ืองหน่ึงคือ กำรจัดกำรควำม

เสีย่งทีเ่กิดข้ึน 
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คนที่มีระบบที่ Win ทุกคร้ัง สถิติ 100% มีอยู่ 3 ประเภท (ในกรณีน้ี

หมายถึงเฉพาะแค่ตัวบุคคล) 

1. คนที่ยังไม่เกดิ 

2. คนที่ตายไปแล้ว 

3. คนที่เทรดโดยระบบที่ไม่มี Cut Loss คือถือไปจนกว่ามันจะบวก 

หรือไม่กล้็างพอร์ตไปก่อนที่ออร์เดอร์จะติดลบ 

ดังน้ันพวกที่โฆษณาชวนเช่ือว่ามีระบบเทรดที่ WIN 100% ไม่มีเสียเลย 

โฆษณาเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เม่ือเราได้ยิน ได้ฟัง ได้เหน็แล้ว ต้องพึงระวัง หาใช่การว่ิงโล่

เข้าหา เพราะน้ันเป็นเหย่ือล่อช้ันดีที่จะพันธนาการเราให้ตกเป็นเหย่ือพวกมิจฉาชีพ 

หรือซาตานจ าแลงได้ สิ่งที่แนะน าคือพึงพิจารณาให้ดี อย่าเพ่ิงเช่ือง่ายๆ เพราะใคร

ที่เทรดมานานน่าจะเข้าใจดีกบัค าว่าตลาด  

เพราะค าว่าตลาดเกิดขึ้ นได้ด้วยเพราะมี คนขายคู่กับคนซ้ือ อุปสงค์คู่กับ

อุปทาน และที่ส าคัญคือมีคนได้คู่กบัคนที่เสยีผลประโยชน์ ถำ้ในตลำดมีแต่ไดฝ่้ำย

เดียวก็คงไม่เรียกว่ำตลำด คงเรียกว่ำตลกแทนแลว้หล่ะ  
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เทรดเดอรติ์ดปีก 
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อะไรที่ส ำคญัสุด 

ส ำหรบัเทรดเดอร?์ 

 

 

 

ผมคิดว่า “ทกัษะเป็นเรื่องท่ีส ำคญัสุด ส ำคญักว่ำก ำไรดว้ย

ซ ้ ำ เพรำะก ำไรไม่ไดท้ ำใหคุ้ณมีทกัษะเพิม่ข้ึน แต่ทกัษะสำมำรถ

สรำ้งก ำไรใหเ้พิม่ได”้ ดังน้ันการเร่ิมต้นต้องฝึกฝนให้มากๆ อย่าได้เกรงกลัว

ความล้มเหลว เพราะทุกคร้ังที่เราล้ม เราจะได้เรียนรู้วิธีการลุกข้ึนยืน ซ่ึงถือเป็น

ทกัษะที่ส าคัญทั้งในการด าเนินชีวิต และการเทรด 

 การท าก าไรจึงไม่ใช่เร่ืองยากส าหรับการเป็นเทรดเดอร์ แต่ความสม ่าเสมอ

ในการท าก าไรน่ีสเิป็นเร่ืองยากที่สดุ ซ่ึงสิ่งน้ีจะเกิดข้ึนได้หรือไม่ได้ข้ึนอยู่กับทกัษะที่

คุณมีทั้งสิ้น 
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เทรดเดอรที์่ดี 

ตอ้งเป็นนกัแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ชั้นเลิศ 

 

พอร์ตของคุณเคยรอดวิกฤติคร้ังใหญ่กี่คร้ัง? 

…1 คร้ัง – ฟลุค๊ 

…2 คร้ัง – ดวงดี 

… 3 คร้ัง – เก่ง 

… 4 คร้ัง – โคตรเก่ง 

… 5 คร้ัง – เทพ 

…นับไม่ถ้วน – มหาเทพ 

ดังน้ันการ ผ่านพ้นปัญหาเพียงไม่กี่ค ร้ัง ยังไม่อาจการันตีได้ว่าคุณ

เช่ียวชาญพอที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต 

เทรดเดอรที์่ดี นอกจากจะเป็นผู้ที่หาจังหวะการเทรดได้ดี อ่านเกมได้ขาด

แล้ว ตอ้งมีจุดเด่นในกำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ไดด้ีควบคู่ไปดว้ย 
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“ควำมผิดพลำด” น้ันย่อมเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะ เพราะทุกคนต่าง

ควบคุมภาวะตลาดให้เป็นไปอย่างที่ต้ังใจไม่ได้ ดังน้ันออรเ์ดอรที์่ผิดพลำด จึง

ไม่ใช่ตวัช้ีวดัควำมลม้เหลวของชีวิตเทรดเดอร ์แต่กำรจดักำรกบัปัญหำ

ทีเ่กิดข้ึนต่ำงหำกเป็นตวัช้ีวดัทีส่ ำคญั 

“เทรดเดอร์ที่ดี จึงต้องเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช้ันเลิศควบคู่ไปด้วย” 

 

ออรเ์ดอรที์่ผิดพลำด ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะไปโฟกสั แต่ควรจะไปโฟกสัวิ ธี

จัดกำรกบัปัญหำที่เกิดข้ึน ว่าคุณมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไรดีกว่า? เพราะ

วิธกีารแก้ไขปัญหาน้ีเอง จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณอยู่รอดได้ในอนาคต 
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พฒันำกำร 

ของเทรดเดอรน์กัลงทุน 

 

 

 

ล ำดับแรก คนที่ เ ข้ามาในตลาดจะเร่ิมด้วยการเป็นนักพนันก่อน 

กล่าวคือ มักคาดหวังแบบรวยข้ามคืน หรือเทรดสัปดาห์เดียวเอาก าไร 100% เป็น

ต้น สดุท้ายไปไม่ถึงไหนกเ็สยี 100% คืนให้กบัตลาดไปทั้งต้นและดอกที่เอาเค้ามา  

พฒันำกำรต่อมำคือ กลายมาเป็นเทรดเดอร์ ขอสังเกตคือพอถึงจุดน้ี

เทรดเดอร์จะเร่ิมรู้จักจังหวะมากขึ้ น แต่กยั็งอดใจเร่ืองการเปิดลอตเยอะ(Over 

Trade) ไม่ค่อยได้ และบางคร้ังยังเลิกนิสัยแบบหวังรวยข้ามคืนไม่ได้เสียทีเดียว 

สดุท้ายกม็ักถูกอารมณ์ โลภ โกรธ หลงเข้าแทรก ให้พล้ังพลาดในการเปิดออร์เดอร์ 

และกลายไปเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน ท าความสะอาด ปัดกวาด ล้างพอร์ต จนสะอาด

เกล้ียงเกลาเหมือนเดิม  
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พฒันำกำรสุดทำ้ยก่อนรวย คือการกลายมาเป็นนักลงทุน สังเกต

ได้ว่าถึงจุดน้ี นิสัยหวังรวยเปร้ียงปร้างข้ามคืน หมดไปแล้ว เร่ิมละทิ้ งการท าก าไร

แบบฉาบฉวย เร่ิมมองเร่ืองความม่ังคั่งควบคู่ไปกับความมั่นคงมากขึ้น ไม่เน้นก าไร

ที่หวือหวา(เพราะรู้ว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยง) มุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่าง

สม ่าเสมอ มั่งคั่ง อย่างม่ันคง  

  ละท้ิงกำรมองแต่ผลก ำไรเพียงดำ้นเดียว เริ่มใส่ใจเรื่องควำม

เสีย่งทีม่ีต่อตน้ทุนมำกข้ึน เพราะเร่ิมตระหนักดีว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดไม่ใช่ผลก าไร 

แต่เป็นต้นทุนต่างหาก เพราะถ้าไม่มีต้นทุนแล้วไซร้ กไ็ม่ต่างไปจาก เจ้าจ๋อที่ถูกล่าม

อยู่ข้างต้นมะพร้าว ที่ได้แต่มองของสงูแต่ไม่สามารถปีนป่ายได้อกีต่อไป  

  สุดท้ายลองถามใจตัวเราเองนะครับว่าเราอยู่พัฒนาการระดับไหน จะได้

พัฒนาต่อไปได้ถูกทาง.. 
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ผมเริ่มเขำ้สู่วงกำรเทรดเดอรต์ั้งแต่ช่วงปี 53 จ าได้ช่วงน้ัน

การจะเสาะหาความรู้ด้าน Forex น้ันยากมาก ไม่ได้มีสอนหรือมีให้ศึกษากันเกล่ือน

กล่น อย่างปัจจุบันนี้  ดังน้ัน การศึกษาในยุคน้ันของผมจึงเป็นไปในลักษณะของการ

ลองผิดลองถูกไปเร่ือยๆ ไม่มีเทรนเนอร์คอยช้ีแนะบอกสอน  

และแน่นอนสิ่งที่ตำมคือค่ำครูที่แพงมหำโหด จำกกำรลำ้ง

พอรต์มำนบัไม่ถว้น ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการทดลอง กลยุทธ์ต่างๆ อาทิเช่น ตระกูล

อินดิเคตอร์(Indicator) ที่ใครต่างบอกว่าเลิศ หรือ EA (Expert Advisor) Auto 

Bot ที่ใครบอกว่าน่ีสิ!! เคร่ืองมือในการใช้เงินท างานอย่างแท้จริง เป็นต้น จน

สุดท้ายท้ายสุดก็สูญเสียเงินไปมากมายมหาศาล แทบสิ้ นเน้ือประดาตัวกันเลย

ทเีดียว 
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กำรสูญเสียทรพัยส์ินเงินทองนั้นส ำหรบัผมมองว่ำเป็นเรื่องเล็ก 

เพรำะถำ้แลกกบัควำมรูแ้ละประสบกำรณที์่ไดม้ำนั้นคุม้ค่ำมำก แต่

กำรที่เรำตอ้งสูญเสีย "คนรกั" ไปนัน่สิเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ำเป็นสิ่งที่

เจ็บปวดที่สุด เพราะต่อให้เราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้เป็นร้อยล้าน

พันล้าน กใ็ช่ว่าจะท าให้คนที่เรารัก กลับมารักเราได้ดังเดิม 

 

อยากให้แง่คิดว่า หำกคุณมีคนรกัอยู่ คุณตอ้งแบ่งเวลำให้เป็น 

อย่ำทุ่มเทใหก้บักำรเทรดมำกไป เพราะเหนือสิ่งอื่นใด คนที่อยู่ข้างกายน้ันคือ

สิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้ว่า พวกเขาและเธอเหล่าน้ันจะอยู่กับเรา

ไปได้อีกนานแค่ไหน ประเดน็ส าคัญคืออย่ากลัวว่าตลาดจะหนีหายไปไหน เพราะ

ต่อให้คุณตายไปตอนอายุ 100 ปี เช่ือเถอะครับว่าตลาดกยั็งอยู่เหมือนเดิม แต่คน

ที่อยู่ข้างกายคุณน่ีสิ จะอยู่ไปกับคุณจนถึง 100 ปีหรือไม่ ดังน้ันจงหันมาให้

ความส าคัญกบัคนที่อยู่ข้างกายให้มาก แบ่งเวลาให้เป็น แล้วคุณจะไม่สูญเสียสิ่งที่มี

ค่าที่สดุส าหรับคุณ 

หลายต่อหลายคร้ังที่ผมชอบออกมาเบรคหรือจ าต้องออกมาคอยเตือน เท

รดเดอร์รุ่นใหม่ตลอดเวลา ถึงความเสี่ยงต่างๆ นาๆ ซ่ึงหลายคนมองว่าเป็นเร่ืองที่

ไร้สาระ น่ันเพราะผมเองไม่อยากให้ใครหลายๆ คน ต้องมาเผชิญหน้ากับความ

สญูเสยีอย่างที่ผมเคยประสบมาน่ันเอง 
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กำรที่มีแต่คนมำพูดถึงดำ้นบวกของ Forex โดยไม่พูดถึง

ประสบกำรณด์ำ้นลบเลยนั้น นบัเป็นเรื่องที่อนัตรำยมำก เพราะมันจะท า

ให้คุณชะล่าใจในการระมัดระวังตัว เม่ือใดที่คุณเผลอขาดสติ ถูกความโลภบังตา 

ความหายนะมันกก็ระโจนเข้ามาทางหน้าต่างบ้านคุณทันที ชนิดที่ว่าไม่ทันต้ังหลัก

กนัเลยทเีดียว  

 

หลายคนวาดฝันไว้อย่างเลิศหรูสวยงาม ว่าตลาด Forex จะเป็นแหล่ง

พลังงานบางอย่างที่แม้แต่คุณ “เจน ญาณทพิย์” ไม่อาจสัมผัสได้ และเป็นประหน่ึง

ดังขุมทรัพย์ปลายรุ้ง ที่จะเนรมิตความร ่ารวยให้เราได้ภายในไม่ถึงปี  

ใช่ครับคุณจะวาดฝันไว้อย่างไร อันน้ันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล และไม่ใช่

เร่ืองผิดแปลกแต่ประการณ์ใด เพราะแรกเร่ิมผมกเ็ป็นอย่างน้ัน ซ่ึงสุดท้ายกส่็งผล

ให้ตกต ่าจนถึงขีดสดุในช่วงก่อนหน้าน้ัน ที่เสยีทั้งเงิน และเสยีทั้งคนรักไป 

ทุกท่านจะวาดฝันไว้อย่างไรผมไม่ได้ห้าม แต่แค่อยำกใหร้ะวงัอีกดำ้น

หนึง่ของคมดำบไวแ้ค่น้ัน ถ้าคุณเลือกจะเล่นกบัไฟ กต้็องยอมรับความแสบร้อน

ของมัน ถำ้คุณเลือกจะควำ้เหรียญทอง กต้็องยอมรับทั้งสองด้านของ

เหรียญ จะเอาแต่ด้านบวกไม่เอาด้านลบของเหรียญ ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นกัน 

แน่นอนถ้าคุณวาดฝันไว้ว่ามันจะท าให้รวย กต้็องยอมรับว่ามันกอ็าจจะท าให้จนได้

เช่นกนันั่นเอง 
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ในดำ้นควำมคิดและจิตใจ 

1. อย่าโลภ เพราะความโลภมันเหมือนหมาบ้าที่จะแว้งกดัคุณภายหลัง 

2. โบราณว่า "โจรปลน้บำ้น 10 ครั้ง ไม่เท่ำไฟไหมบ้ำ้นครั้ง

เดียว และไฟไหมบ้ำ้น 10 ครั้ง ไม่เท่ำเล่นกำรพนนัครั้งเดียว"  

ถ้าคุณเลือกที่จะเทรดแบบนักพนัน กต้็องยอมรับชะตากรรมน้ี 

3. สิ่งที่เสียไปแล้วอย่าริเร่งเอาคืน เพราะย่ิงเร่งเอาคืน กเ็ท่ากับย่ิงเร่งเวลา

ให้หมดพอร์ตเรว็ขึ้น 

4. สามัญลักษณะ 3 ประการที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับตลาด Forex (1) ไม่มี

อะไรเป็นไปไม่ได ้ (2) ไม่มีอะไรไม่แน่นอน  (3) ไม่มีอะไรไม่

เปลีย่นแปลง  ถ้าคุณยอมรับสามัญลักษณะของตลาดน้ีได้ จะช่วยให้คุณเทรดได้

อย่างมีความสขุ และอยู่รอดได้นานขึ้น 

5. แบ่งเวลาให้เป็นระหว่างการเทรด กับการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

เพราะคนท่ีจะพยุงใหคุ้ณลุกข้ึนเดินไดใ้หม่อีกครั้ง ไม่ใช่ใครอ่ืน ก็

คือคนขำ้งกำยของคุณนัน่เอง 
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ในดำ้นกำรเทรด 

1. แรกเริม่ฝึกฝนเรือ่งกำรอยู่รอด อย่าไปเน้นเร่ืองการท าก าไรให้มาก  

2. จัดกำรเรื่อง Money Management ใหด้ี จัดสรรการลงทุน บริหารลอต

ไซส(์Lot Size) ให้พอดีกบัความเสี่ยง จะได้ไม่เกดิการ Over Trade 

3. รูจ้ักบริหำรควำมเสี่ยงใหด้ี  วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ ก่อนเปิดออร์เดอร์ 

คุณต้องมองเห็นถึงความเสี่ยง อย่างน้อยกคื็อจุด Cut Loss ก่อนทุกคร้ัง แล้ว

ประเมินดูว่าถ้าหากคุณจ าเป็นต้อง Cut Loss มันคุ้มค่าพอกับการจะท าก าไรในคร้ัง

น้ีหรือไม่ 

One Oreder = One Stop Loss(Cut Loss) 

มีออร์เดอร์ต้องมีจุด Stop Loss(Cut Loss) 

ถ้าไม่มีจุด Stop Loss(Cut Loss)  กต้็องไม่มีออร์เดอร์ 

 

4. หำตวัตนของคุณใหเ้จอ หาสไตล์การเทรดที่ใช้ส าหรับเรา อย่างน้อย

ต้องรู้ว่าคุณเหมาะกับการเทรดระยะไหน สั้นหรือยาว แล้วยึดสไตล์น้ันเป็นสไตล์

หลักในการเทรด 
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5. เดินตำมผูน้ ำทำง(Idol)ไม่ผดิ ถ้าคุณเช่ือมั่นว่าผู้น าทางสามารถน าทาง

คุณให้ไปถึงจุดหมายได้  เพราะน่ีเป็นทางลัดในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด แต่อย่าตามคน

อื่นไปทั่ว  เปล่ียนไปเปล่ียนมา หาหลักชัยไม่ได้ จนหลงลืมความเป็นตัวของตัวเอง  

อันน้ีอันตรายมาก และจะอันตรายมากย่ิงขึ้น ถ้าลืมแม้แต่จะพ่ึงตัวเอง เช่ือเถอะว่า

ท้ายสุดแล้วคุณต้องกลับมาพ่ึงตัวคุณเอง "อัตตหิ อัตตโนนาโถ" ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง

ตน ถ้าตนไม่พ่ึงตนแล้วตนจะพ่ึงใคร. 
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กำรอยู่รอด 

จุดเริ่มตน้ของเทรดเดอร ์

 

 

 

ผมยงัจ ำวนัท่ีลำ้งพอรต์เงินครึ่งลำ้นได้ ย้อนหลังไปสมัยน้ัน

เพราะเร่ิมต้นไม่มีใครให้ปรึกษาให้ความรู้ ไม่มีใครบอกว่าควรเร่ิมต้น อย่างไร เดิน

อย่างไรจึงจะอยู่รอดปลอดภัย ในหัวตอนน้ันมันบอกแค่ว่า ก าไร ก าไร และกก็ าไร 

โดยไม่สนใจเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท  าให้เราอยู่รอด  

 

ผลสุดทำ้ยเป็นไงนะหรือ? ก็ลำ้งพอรต์อย่ำงทีก่ล่ำวไปตอนตน้ครบั 
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ผมเห็นหลายคนที่เดินเข้ามาบนเส้นทางสายน้ี แล้วมองว่าน่ีแหละคือบ่อ

น า้มัน คือเส้นทางความรวย แต่กล้็างพอร์ตซ า้แล้ว ซ า้เล่า  ผมกเ็คยถามตัวเองนะ

ว่า  

“เฮ้ยท าไมมันล้างบ่อยกนัขนาดนั้น? อุต๊ะ๊ !!! มันไม่น่าจะเกิดขึ้นซ า้แล้วซ า้

อกีได้ขนาดน้ีนะ” 

อะไรหนอเป็นสาเหตุส าคัญที่ท  าให้เกิดเหตุการณ์ ล้างพอร์ตซ า้แล้วซ า้เล่า 

จึงได้ค าตอบว่า เพรำะเรำไปใส่ใจกบัก ำไร กบัควำมร ำ่รวยมำกเกินไป 

ทั้งๆ ที ่Forex ไม่ใช่ตู ้ATM ทีผ่ลิตเงินใหเ้รำไดต้ำมตอ้งกำร 

 

จุดเริ่มตน้ของควำมส ำเร็จคือ 

ควำมคิด 

  ( ใ น ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า

ความคิดเป็นปฐมบทแห่งมรรค ผล 

นิ พ พ า น  ดั ง ป ร า ก ฏ ใ น ข้ อ ธ ร ร ม 

สัมม าทิฏ ฐิ (คว าม เห็นชอบ)  และ

สัมมาสังกับปะ(ความคิดชอบ) ซ่ึงเป็น

ต้นธาร ต้นธรรม หัวข้อธรรมแรกเร่ิมในอริยะมรรค 8 ประการ) 
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กำรเริม่ตน้ดว้ยควำมคิดหรือควำมเห็น(Mind Set) ที่ผิดๆ  ทุก

อย่างหลังจากน้ันมันจะผิดไปหมด หรือบางทกีว่าจะปรับมาสู่ความเหน็ที่ถูกต้องได้ 

กต้็องใช้เวลาและทุนทรัพย์เพ่ิมไปอกีมากมาย 

 

การเร่ิมต้นการเป็นเทรดเดอร์ กำ้วแรกทีคุ่ณตอ้งฝึกคือ ท ำอย่ำงไรก็

ไดใ้หต้วัเองอยู่รอด ไม่ใช่ฝึกท ำก ำไรแลว้ก็ก ำไรอย่างที่ท  าตามๆ กันมา 

แน่นอนก าไรเป็นสิ่งที่จ าเป็น(ถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งน้ีกค็งไม่มาเทรดหรอกจริงม้ัย) แต่

ส าหรับการเร่ิมต้น สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องฝึกคือ เค่ียวเขญ็ตัวเองให้อยู่รอดในตลาดน้ี

ให้ได้เสยีก่อน 

 

กำรเริ่มตน้ฝึก ตวัช้ีวดัจึงไม่ใช่เปอรเ์ซนตก์ ำไร แต่สิ่งที่ช้ีวดัที่

ส ำคญัคือระยะเวลำที่คุณอยู่รอดในตลาดหลายๆ เดือน โดยที่เงินทุนยังอยู่

ครบ และพอร์ตไม่พังและเสียหายยับเยิน (ระหว่างการฝึกอาจมีก าไรติดไม้ติดมือ

มาบ้างนิดหน่อย กย่ิ็งดี แต่ไม่ควรไปโฟกสัเร่ืองผลก าไรที่เกดิข้ึน) 
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กำรเริ่มตน้ฝึกดว้ยกำรมุ่งไปท่ีตวัก ำไรเลยจะให ้"โทษ" 

มำกกว่ำให้ "คุณ" เพรำะในค ำว่ำก ำไรนั้นมนัมีค ำว่ำ "ควำม

โลภ" เจือปนอยู่  

 

“ควำมโลภ” เป็นอำรมณด์ำ้นลบ กำรที่คุณชูควำมโลภหรืออำรมณ์

ดำ้นลบข้ึนน ำหนำ้ ก็ไม่แปลกใจเลยว่ำเงินทุนของคุณท ำไมติดลบไปเรื่อยๆ จน

มีหมื่นหมดหมื่น มีล้านหมดล้าน หมดเน้ือหมดตัวกันไปตามๆ กัน  ซ า้ร้ายท้ายสุด

ชีวิตถึงกบัติดลบไปเลยกม็ี (ซ่ึงกว่าจะรู้ตัวว่าติดลบ มาถึงจุดน้ีกส็ายเกนิไปเสยีแล้ว) 

 

ที่เป็นเช่นน้ี เพราะไม่มีใครมาสอนให้คุณอยู่รอด มีแต่คนสอนให้คุณ

แสวงหาแต่ก าไร (สงัเกตได้เลยว่า ปัจจุบันมีแต่คนสอนให้ใช้เคร่ืองมือน่ันเคร่ืองมือ

น่ีในการท าก าไร แต่ไม่มีใครพยายามเทรนให้อยู่รอด หรือผู้เรียนเองกไ็ม่คิดแม้แต่

จะสนใจเร่ืองน้ี เพราะมัวแต่มุ่งประเด็นไปที่ตัวเงินหรือก าไรเพียงอย่างเดียว) 

สดุท้ายกเ็ลยเจง๊กนัไปตามๆ กนัทั้งกระบิ 
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เริม่ตน้อย่ำงไรจึงจะไม่ผิดพลำด? 

 

 

แรกเริ่มสิ่งท่ีคุณต้องใส่ใจคือ เรื่องกำรบริหำรเงินทุน

(Money Management) ในการฝึกฝนแนะน าให้เร่ิมต้นด้วยจ านวนลอต(Lot 

Size)ที่น้อยที่สดุในการเปิดออร์เดอร์ จากน้ันฝึกๆ ไปหลายๆ เดือน (ย า้ว่าหลายๆ 

เดือน) แล้วดูว่าเงินทุนก้อนน้ี ของคุณเป็นอย่างไร ถ้ามันยังอยู่รอดปลอดภัย แถม

มีก าไรเติบโต แนะน าให้เข้าสู่ตลาดน้ีได้  แต่ตรงกันข้ามถ้าบริหารจัดการแล้วไม่

รอด แนะน าให้เกบ็เงินไว้กบัตัวดีกว่า เพราะผมเสียดายเงินแทน หรือคุณอยากลอง

กไ็ด้ไม่ว่ากนั หากคุณคิดว่าคุณดวงแขง็พอที่จะอยู่รอดและร ่ารวยได้ 

 

ข้อเสียของหลายๆ คนยุคน้ีคือใจร้อน วู่วาม พอคิดว่าเงินได้มาง่าย แล้วก็

กระโจนใส่ไม่ย้ัง ทุ่มสุดตัวเทหมดหน้าตัก ใส่จนหมดกระเป๋า สุดท้ายกเ็จ็บหนัก

กลับออกมา  
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อนัว่า "เงินตรำหรือผลก ำไร" เป็นกองไฟท่ีมีควำมโลภเป็น

เช้ือเพลิง มันส่องแสงล่อแมงเม่าที่ไร้เดียงสาให้บินเข้าหาแล้วเผาผลาญให้ไหม้

เป็นจุน มีเม่าไม่กี่ตัวที่รอดกลับออกมา เพ่ือบอกกล่าวประสบการณ์ ที่ได้รับให้กับ

เม่ารุ่นใหม่ แต่ก็แปลกที่สิ่งเหล่าน้ีมนัเหมือนเป็นวงัวน ที่ต่อให้ส่งเสียง

ตะโกนเตือนใหร้ะวงัขนำดไหน ก็ไม่มีเม่ำตวัใดไดย้ิน และยงัคงถลำ

บนิเขำ้หำกองไฟโดยไรก้ำรป้องกนัทำงดำ้นควำมคิดและจิตใจ สุดท้ายก็

บาดเจบ็ล้มตาย และห่างหายไปจากวงการในที่สดุ 

 

บทสรุปส ำหรบัเทรดเดอรห์นำ้ใหม่คือ การฝึกฝนอยู่รอดในตลาดน้ี

ให้ได้ โดยอย่าเพ่ิงสนใจเร่ืองผลตอบแทนหรือก าไรมากนัก เพราะจะท าให้ไขว้เขว่

และหลุดไปจากวัตถุประสงค์การฝึกฝนได้   

 

"มีก ำไรอย่ำเพิง่ดีใจ อยู่รอดไดเ้มือ่ไหร่คอยส่งเสียงเฮ" 
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เปรียบเหมือนเด็กหดัเดิน เร่ิมต้นด้วยการหัดทรงตัวยืนให้ได้ แล้ว

ค่อยก้าวเดิน 

- กำรหดัทรงตวัยืน เสมือนกบัการฝึกเร่ืองการอยู่รอดในตลาด 

- ส่วนกำรกำ้วเดิน เสมือนกบัการฝึกท าก าไรน่ันเอง 

 

หากเราข้ามขั้นในการฝึก เลือกการฝึกเดินโดยไม่ผ่านการฝึกยืนเสียก่อน ก็

คงไม่พ้นการหกล้มคลุกคลานอยู่ร ่าไป  

 

ดงัค ำกล่ำวของเซียนๆ ทั้งหลำยท่ีกล่ำวไวว่้ำ 

 

“ยืนใหม้ ัน่แลว้ค่อยกำ้ว” 

"อยู่ใหร้อดก่อน แลว้ค่อยคิดถงึเรือ่งก ำไร" 
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หลกักำร 

ที่จะท ำใหอ้ยู่รอดในตลำด 

 

จอร์จ โซรอส – พ่อมดการเงิน ได้กล่าวถึง 

หลักการที่จะท าให้คุณอยู่ในตลาดที่เกง็ก าไรสูงที่สดุในโลก ได้ตลอด 

1. หนีให้ไว 

2. อยู่ให้รอด 

3. อดทนให้เป็น 

4. อย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

สังเกตุดีๆ 4 ข้อข้างต้นที่โซรอสพูดถึงน้ัน จะให้ความส าคัญกับการรักษาต้นทุน

ทั้งสิ้น ไม่ได้เน้นไปที่ผลก าไรเลย (ไม่อย่างน้ันกค็งจะมีสักข้อที่พูดถึงว่าต้องมีก าไร

ให้มาก แต่ในที่น้ีกลับไม่มีเลย)  

เร่ืองการรักษาต้นทุนซ่ึงกค็ือการเน้นเร่ืองการอยู่รอดน้ัน เป็นเร่ืองที่ส าคัญ 

แต่ไม่น่าเช่ือเลยว่ามันกลับเป็นเร่ืองแรกๆ ที่เราละเลยที่จะใส่ใจ เพราะมัวจดจ่ออยู่

กับผลก าไรจนลืมความเสี่ยง จงอย่าลืมว่า"ตราบใดที่ทุนยังมีอยู่ ผลก าไรกมี็โอกาส

เติบโตขึ้นได้ในอนาคต". 
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เปลีย่นพฤติกรรมเสพติดกำรเทรด 

สู่กำรเป็นเทรดเดอรน์กัลงทุนมืออำชีพท่ีมีควำมสุข 

(HI – Happy Investor) 

 

(อา้งอิงและขยายความจากบทความของ - Nial Fuller ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

การเทรดแบบ Price Action) 

 

               ใครก็ตำมทีใ่ชเ้วลำทั้งอำทิตย ์อุทิศใหก้บักำรเทรด จะรู้ว่าการ

เทรดน้ันสามารถเสพติดได้ ซ่ึงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เทรดได้ก าไรหรือขาดทุนกต็าม 

การเทรดมากๆ น้ัน สุดทำ้ยจะท ำใหคุ้ณหลงมึนอยู่กบัมนัได ้ซ่ึงไม่ส่งผลดี

เลยทั้งสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ รวมถงึสมัพนัธภำพกบัคนรอบขำ้ง 

 

ส ำหรบัเทรดเดอร ์งำนที่ว่ำนี้ นบัเป็นงำนที่ค่อนขำ้งแย่ เพราะว่า

ตลาดเปิดตลอด 24 ช่ัวโมงตลอดทั้ง 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ซ่ึงจะว่าไปแล้วกค็ล้ายดัง

เกมรูเลตที่หมุนไปเร่ือยๆ ไม่มีการพักยก ความท้าทายของตลาดน้ี แม้ว่าคนที่

ฉลาดที่สุด กไ็ม่อาจผ่านความยากล าบากในการเอาชนะตลาดน้ีไปได้โดยง่าย การ
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จดๆ จ้องๆ อยู่กบักราฟราคาโดยเฉพาะ Time Frame ที่สั้น จริงอยู่มันช่วยให้คุณมี

สมาธจิดจ่ออยู่กบักราฟได้โดยไม่เบ่ือ ทั้งช่วยให้อดรีนาลีนในร่างการสูบฉีด ตื่นเต้น 

เร้าใจ แต่รู้ไหมว่าสิ่งเหล่าน้ีเองมันก าลังหลอกล่อให้คุณเกิดพฤติกรรมเสพติดการ

เทรดได้ พฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตของคุณดีขึ้นแม้แต่

น้อยเลย ซ่ึงเวลาที่เดินผ่านไปจะเป็นตัวพิสจูน์ค ากล่าวน้ีเอง 

 

“กำรดูกรำฟไม่ใช่เรื่องผิด 

แต่อย่ำสนใจใหม้นัมำกเกินไป” 

 

กำรอยู่ติดหนำ้จอ สนใจกรำฟรำคำทั้งวนัทั้งคืน ท ำใหจิ้ตใจคุณ

ไขวเ้ขว่ จนน ามาสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ และแน่นอนจะมีหลายๆ คร้ังที่คุณ

ต้องเผชิญกับความผิดพลาดคร้ังใหญ่จนน ามาสู่ Call Margin หรือเลวร้ายถึงขั้น

การล้างพอร์ตในที่สดุ 

 

หัวใจของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการเสพติดการเทรด คือพยายาม

หลีกเล่ียงการเทรดเม่ือไม่มีเหตุผลสนับสนุน  หรือหลีกเล่ียงการเข้าเทรดที่ผิดไป

จากกลยุทธก์ารเทรดที่เราวางแผนไว้ ซ่ึงมีแนวทางดังน้ี 
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1)  ใชชี้วิตใหเ้ป็นปกติ 

เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่หรือการมีสภาพการเงินที่ ดี เรำต้องมีชีวิตที่

ธรรมดำเยี่ยงคนธรรมดำ ซ่ึงหมายถึง การเลิกสนใจกับราคา ละสายตาจาก

โปรแกรมเทรดทั้งวันทั้งคืน เพราะว่านอกจากมันจะท าให้เสียเวลาแล้ว มันยังจะท ำ

ใหคุ้ณมีกำรเทรดที่ผิดวิสยัจำกคนธรรมดำและเสียเงินไปอย่ำงที่คน

ธรรมดำๆ คนหนึง่ไม่พึงจะเสีย 

การละสายตาจากกราฟราคา แล้วหันมายอมรับว่าคุณไม่สามารถควบคุณ

ตลาดได้ จะท าให้คุณกลับมามีสติและควบคุมตัวเองได้ ซ่ึงกำรที่เรำมีสติอยู่กบั

ตวัเองอยู่กบัปัจจุบนัขณะ จะเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดที่จะช่วยใหเ้รำประสบ

ควำมส ำเร็จได ้

 

ดงันั้นต้องมีตำรำงเวลำกำรเทรดท่ีชัดเจน  ไม่เปล่ียนไป

เปล่ียนมา หรือต้องคอยตามเชค็ตลาดเป็นรายช่ัวโมงหรือรายนาท ีเลิกพฤติกรรม

เหล่าน้ัน แล้วหันมาปรับเปล่ียนเป็นการเช็คกราฟราคาเป็นคร้ังคราว หรือเอา

เฉพาะแค่ช่วงเวลาตลาดหลักๆ เช่นยุโรป อเมริกา เปิด-ปิด ก็เพียงพอ อย่า

พยายามทนน่ังหน้ากราฟราคาเป็นวันๆ ปรับเปล่ียนและพยายามบีบบังคับตัวเอง 

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้ได้ 
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คุณตอ้งมีกิจกรรมอย่ำงอ่ืนท ำบำ้ง การได้ท างานอดิเรกอื่นๆ 

นอกเหนือจากการเทรด จะช่วยให้เราผ่อนคลาย อกีทั้งยังช่วยดึงความสนใจของเรา 

ให้ออกมาจากกราฟราคา และช่วยลดพฤติกรรมการเสพติดการเทรดได้ “จ ำไวว่้ำ 

อย่ำพยำยำมเทรดใหบ้่อยเพือ่ท ำก ำไรในตลำด เพรำะมนัอำจหมำยถึง

กำรขำดทุนบ่อยๆ ในตลำดก็ไดเ้หมือนกนั” 

 

 

2)  อย่ำเทรดเมือ่อยู่ขำ้งนอก 

หยุดเทรดเมือ่คุณอยู่พกัผ่อนขำ้งนอก โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ห่างจาก

คอมพิวเตอร์ อย่าดูกราฟขณะที่ท  างานหรือว่าท าอะไรอย่างอื่น อย่าเทรดผ่านมือถือ 

ซ่ึงมันจะท าให้คุณต้องน่ังดูกราฟราคาผ่านโทรศัพทต์ลอดเวลา เอาเวลาเหล่าน้ันหัน

มามองดูตัวเองว่าก าลังท าอะไรอยู่ เพราะว่ากำรดูหนำ้จอคอมพิวเตอรห์รือ

โทรศพัทไ์ม่ไดช่้วยใหคุ้ณไดก้ ำไรเพิม่ข้ึนเลย 

 

หนำ้แปลกทีเ่ห็นบำงคนเช็ครำคำตลอดเวลำ ไม่ว่าจะอยู่ร้านอาหาร 

ท างาน อยู่บ้าน หรือบนเตียง ฯลฯ ราวกบัว่าเป็นคนที่ก  าลังติดการพนันงอมแงม จ า

ไว้ว่าคุณเทรดอยู่ในตลาด ไม่ใช่ก าลังเล่นเกมในบ่อนคาสโิน  
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หยุดสรำ้งควำมเขำ้ใจทีผ่ดิๆ ทีจ่ะดึงสำระส ำคญัของเทรดเดอร์

ใหก้ลำยเป็นนกัพนนั ถ้าไม่อยากกลายเป็นนักพนันจงอย่าเทรดเมื่ออยู่ข้างนอก 

หาอะไรท ายามว่าง หาสิ่งที่เพลิดเพลินท า มันจะดีกว่ามาก ถ้าเพียงแค่ดูกราฟราคา

บ้างเป็นบางคร้ังบางคราว การจดจ้องน่ังหน้าจอเป็นช่ัวโมงๆ น้ันเป็นความ

ผิดพลาดร้ายแรงที่จะส่งผลเสยีต่อคุณเป็นอย่างมาก 

 

 3) วิถทีำงเทรดเดอร ์

คุณเคยเห็นพวกที่เล่นโป๊กเกอร(์Poker Game) ตลอดทั้งวนัทั้ง

คืน จนเขำ้ขั้นเป็นนกัพนนัหรือไม่? ถ้าคุณเทรดบ่อยๆ คุณจะเป็นแบบน้ันได้ 

ถ้าไม่อยากเป็นนักพนัน กจ็งปรับเปล่ียนพฤติกรรมเหล่าน้ันเสยี  

พึงตระหนกัว่ำ กำรทีคุ่ณกำ้วเขำ้มำในตลำดนี้  เพรำะจริงๆ แลว้

คุณอยำกเป็นอะไร? …..“เทรดเดอร”์ หรือ “นกัพนนั” 

 

  ถ้าอยากเป็นนักพนันแนะน าให้หยุดอ่านบทความน้ีเสีย แล้วกลับไปจดจ้อง

หน้าจอตามเดิม แต่ถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ ก็จงหยุดดึงตัวเองให้

กลายเป็นนักพนัน ตระหนกัไวเ้สมอว่ำคุณก ำลงัเล่นกบัขำใหญ่ของ Wall 

Street ดงันั้นไม่ใช่เรือ่งง่ำยแน่ๆ กบักำรจะท ำเงินจำกตลำดนี้  
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  “อย่ำลอ้เล่นกบัตวัเอง อย่ำเหยียบย ำ่ควำมฝันของตวัเอง 

และอย่ำเอำเงินในกระเป๋ำของคุณมำแจกใหก้บัคนอ่ืนๆ แบบ

ง่ำยๆ ฟรีๆ” 

ที่ส าคัญอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ น าตัวเองกลับมาสู่วิถี

เทรดเดอร์มืออาชีพ เป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดอย่างมีความสุข และอย่าได้คิดที่จะ

ท าเป้าหมายเหล่านั้นพังลง เพราะความทะเยอทะยานบ้าบ่ิน จนละเลยการศึกษาหา

ความรู้ เบนเขม็ปรับเปล่ียนวิธกีารและพฤติกรรมให้ถูกต้องไปตามวิถีที่แท้จริง 

สิ่งที่คุณต้องท าอนัดับแรกคือ ถำ้คุณรูว่้ำมีพฤติกรรมกำรเสพติดกำร

เทรดเกิดข้ึนกบัคุณ คุณตอ้งหยุด และเปลีย่นแปลงตวัเองเสียใหม่ ตาม

แนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในบทความน้ีอาจจะไม่ได้ท าให้คุณมีก าไรหรือ

รับประกันการอยู่รอดในตลาดได้ แต่ว่ามันจะช่วยให้คุณควบคุมตัวเองได้  ซ่ึงถ้า

คุณท าได้ผลดีจะเกดิขึ้นกบัคุณในอนาคตอย่างแน่นอน 

- Nial Fuller ผู้เช่ียวชาญด้านการเทรดแบบ Price Action. 
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ฝึกฝน และพฒันำ  

ทั้งภำยนอกและจิตใจ 

 

“เงินที่ไดม้ำง่ำยๆ ไม่มี 

ถำ้หำกมีมนัก็พรอ้มท่ีจะเสียไปง่ำยๆ เช่นเดียวกนั” 

เม่ือการได้เงินมาเป็นของไม่ง่าย อย่างที่คิด ดังน้ันเราต้องทุ่มเทอย่างหนัก 

เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาตัวเองไปเร่ือยๆ จงมีความเพียรไม่ลดหย่อน ตั้งใจมั่นไม่โลเล 

รู้จักที่จะเข้าใจและพัฒนา ตัวเองไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง ไม่ช้าคงถึงเป้าหมายได้

สกัวัน 

  กว่าการที่เราจะได้มาซ่ึงอิสรภาพ น้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องต่อสู้กับอุปสรรค

นาๆ ทั้งศึกภายนอกและศึกภายใน  

  ตลาด Forex นอกจากเราจะต้องต่อสู้กับสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนแล้ว ที่

ส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด ยังตอ้งต่อสูก้บัสภำวะจิตใจ หรือสภำวะทำงอำรมณ์

ของเรำดว้ย เรียกว่าจะประสบความส าเร็จในเส้นทางน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่กไ็ม่ใช่

เร่ืองยากส าหรับคนที่มีหัวใจนักสู้  รู้จักอดทน ฝึกฝน อบรม และพัฒนาตนเอง ทั้ง

ภายในและภายนอกจิตใจ ตลอดเวลา 
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ก ำไรมำพรอ้มกบัควำมเสีย่ง 

 

 

ตลำด Forex เหมือนเหรียญท่ีมี 2 ดำ้น หัวและก้อย, ได้/เสีย, 

ก าไร/ขาดทุน(ความเสี่ยง) เม่ือคุณหยิบเหรียญข้ึนมา คุณไม่อาจจะปฏิเสธด้านใด

ด้านหน่ึงของเหรียญได้ฉันใด การที่คุณเข้ามาในตลาด Forex แล้วจะเลือกเอาแต่

เฉพาะก าไร ไม่เอาการขาดทุน(ความเสี่ยง) ย่อมเป็นไปไม่ได้ฉันน้ัน เช่นกนั 

ดังน้ันจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง ศึกษาให้เข้าใจและบริหารความเสี่ยงให้ดี 

ก่อนเปิดออรเ์ดอรอ์ย่ำมองแต่ผลก ำไรอย่ำงเดียว แต่ใหม้องถึงควำม

เสี่ยงที่เกิดข้ึนดว้ย เพราะการเปิดออร์เดอร์แต่ละคร้ังไม่มีคร้ังใดเลยที่จะไม่มี

ความเสี่ยง ซ่ึงอย่างน้อยๆ การที่เราไม่สามารถมองเหน็อนาคตน่ันกถ็ือเป็นความ

เสี่ยงอย่างหน่ึงแล้ว 
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กำรค ำนวณลอตไซสอ์ย่ำงง่ำย 

 

กรำฟคู่เงินในตลำด Forex จังหวะสวิงแรงตามข่าว จะสวิงแรงเป็น

ร้อยๆ Pips ดังน้ันก่อนเร่ิมต้นเทรด ต้องค านวณระยะให้ดี Money Management 

ต้องชัดเจน อย่างน้อยๆ ต้องทราบแล้วว่า ทุนที่มี กับจ านวนลอตที่เปิด รองรับการ

ขาดทุนต่อออร์เดอร์เฉล่ียได้กี่ Pips ถ้ารองรับได้ต ่ากว่า 500 pips (ส าหรับการเท

รดระยะสั้น) และ 1,000 pips (ส าหรับการเทรดระยะยาว)  ถือว่าเสี่ยงมาก ต้อง

กลับไปค านวณลอตไซส(์Lot Size) ใหม่ให้ดีครับ 

 

สมกำร ค ำนวณลอ๊ตไซสอ์ย่ำงง่ำย 

สมกำรกรณีรองรบักำรขำดทุน 500 pip 

- บญัชีหน่วยเป็นเหรียญ(USD)  หรือ มำตรฐำน (Standard) 

จ านวนลอ๊ตรวม  = (เงินทุน x เปอร์เซน็ต์ความเสี่ยง)/500,000 

- บญัชีมีหน่วยเป็นเซนต(์Cent) หรือ ย่อม(Micro) 

จ านวนลอ๊ตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซน็ต์ความเสี่ยง)/5,000 
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.สมกำรกรณีรองรบักำรขำดทุน 1,000 pip 

- บญัชีหน่วยเป็นเหรียญ(USD)  หรือ มำตรฐำน (Standard) 

จ านวนลอ๊ตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซน็ต์ความเสี่ยง)/1,000,000 

- บญัชีมีหน่วยเป็นเซนต(์Cent) หรือ ย่อม(Micro) 

จ านวนลอ๊ตรวม = (เงินทุน x เปอร์เซน็ต์ความเสี่ยง)/10,000 

 

หมำยเหตุ 

เปอร์เซนต์ความเสี่ยง คือ ค่าเปอร์เซนต์ความเสี่ยงที่เงินทุนเรารับได้ เช่น 

10% เป็นต้น 

 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ  

บัญชีมีหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ ย่อม(Micro) จากสมการกรณีรองรับ

การขาดทุนที่ 1,000 pips 

สมมติ เงินทุน 100$ โดยเปิดบัญชีประเภทหน่วยเป็นเซนต์(Cent) หรือ 

ย่อม(Micro) และเราสามารถรองรับความเสี่ยงทางด้านจิตใจสูงสุดได้ที่ 20% ของ

พอร์ต ให้แทนค่าในสมการ ดังน้ี 

100(เงินทุน) x 20(ควำมเสีย่งสูงสุด) /10,000 = 0.2 (จ ำนวนลอตรวม) 



เปิดบญัชีเทรด Forex ได้ที่  http://thaiforex24.com/exness                  44 

 

 

จากการค านวณ จะได้ว่าจ านวนล๊อตรวมสูงสุดที่เปิดได้ในพอร์ตน้ี เม่ือใช้

อตัราความเสี่ยงที่ 20% ผลลัพธท์ี่ได้คือ 0.2 ลอต 

ขยายความจากสมการน้ีคือ เราได้ค านวณเผื่อกรณีการเปิดออร์เดอร์

ขนาดลอต 0.2 แล้วติดลบ 1,000 จุด ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่พอร์ตเราจะ

ติดลบไปประมาณ 20% หากต้องตัดขาดทุน(Cut Loss). 
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กำรบริหำรลอตไซส ์LOT SIZE 

เป็นทั้งศำสตรแ์ละศิลป์ 

 

กำรเทรดไม่ใช่แค่กำรเปิดปิดออรเ์ดอร์   มันเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ในด้านการบริหาร ผมชอบจินตนาการว่าพอร์ตของเรา เป็นประหน่ึง

บริษัทของเราที่ต้องบริหารจัดการไปให้รอด ส่วนจ านวนลอตไซส์(Lot Size) 

เปรียบเป็นลูกจ้างในบริษัท จากน้ันลองบริหารดูนับว่าเป็นเร่ืองที่สนุกท้าทายใช้ได้

เลยทเีดียว 

ดงันั้นผมจึงชอบแบ่งลอตไซส ์ไปเป็นหลำยๆ ไม  ้ซ่ึงเหมือนเรามี

พนักงานในบริษัทหลายคนน่ันเอง แบ่งเสร็จแล้วกก็ระจายกันไปท างาน ในส่วนที่

เราวางแผน เช่นแผนกกองหน้า แผนกกองหนุน เป็นต้น 

เปรียบเสมือนว่ำมนัเหมือนเป็นเกมหมำกรุก ถ้าเรามีเบ้ียในมือ

น้อย ไล่ขุนคู่ต่อสู้ ยังไงกไ็ม่จนตาเดิน แต่ถ้าเรามีเบ้ียในมือเยอะ จะช่วยให้ไล่บ้ีขุน

ฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายข้ึนน่ันเอง เหตุน้ีเลยเป็นที่มาว่าท าไมต้องมาค านวณลอต เพราะ

เมื่อค านวณลอตไซส์ที่เหมาะกับพอร์ตได้แล้ว จะได้น ามาแจกแจงเป็นส่วนๆ ให้มี

ความชัดเจนในการบริหารจัดการได้ครับ 
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ยกตวัอย่ำงเช่นว่ำ พอร์ตน้ีสามารถเทรดได้สูงสุด 0.1 ลอต(LOT) เรา

กส็ามารถกระจายก าลังไปได้ เช่น 

แบ่งเป็น ระบบ 4-4-2 ตามแบบฉบับเกมส์ฟุตบอลกไ็ด้ครับ คือ 0.04 + 

0.04 +0.02 รวมเป็น 0.1 ลอตพอดี 

เมื่อได้จังหวะแหย่ขาไปก่อน 0.04 ลอต ผิดหรือถูกทาง กห็ยอดเข้าไป อีก 

0.04 และ 0.02 ลอตตามล าดับ ทั้งหมดรวมแล้วเป็น 0.1 ลอตพอดี เป็นต้น 

โดยเลือกเปิดออร์เดอร์ตามแนวระดับของฟิโบนัสชี(Fibonacci) หรือแนว

รับแนวต้านกไ็ด้ ซ่ึงอันน้ีแล้วแต่การวางแผนของเราซ่ึงต้องอาศัยประสบการณ์

หน่อย (ฝึกได้ครับ) 

โดยดูวิธีการค านวณลอตไซส์ Lot Size ได้จากบทเน้ือหาข้างต้นที่ได้

น าเสนอไปแล้วครับ. 
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สไตลก์ำรเปิดออรเ์ดอร ์

 

 

  เปรียบเหมือนเดินซ้ือของในตลำด บางคนรอให้ตลาดใกล้วาย 

เพ่ือจะได้ของราคาถูกลง หรือบางคนกพ็อใจที่จะซ้ือเด๋ียวน้ันเลย ถ้าหากว่าสินค้า

และราคาตรงกับความต้องการ แต่กต้็องยอมรับความเสี่ยงว่าเม่ือคุณรีบตัดสินใจ

ซ้ือไปแล้ว ร้านข้างหน้าอาจมีของชนิดเดียวกนัที่ราคาถูกกว่ากไ็ด้ 

กรณีเดียวกนัหากยังไม่รีบซ้ือ กต้็องเตรียมใจไว้อย่างหน่ึงว่า อนาคตสินค้า

ที่ต้องการอาจไม่มีขาย หรือเกิดภาวะสินค้าขาดตลาด ท าให้ต้องซ้ือแพงข้ึนกว่าเดิม

กไ็ด้เหมือนกนั 

ซ่ึงทั้งน้ีแล้วแต่สไตล์การเลือกซ้ือของในตลาดของแต่ละคน ส าหรับผมถ้า

เจอสนิค้าที่ใช่ ราคาเหมาะสม ผมกมั็กจะซ้ือทนัทคีรับ  

การเทรดสไตล์ของผมกค็ล้ายกับการเดินซ้ือของในตลาด ถ้าเจอคู่เงินที่ใช่

ราคาที่พอใจ ผมกจ็ะเข้าออร์เดอร์ทันที โดยไม่ต้องรอให้จบแท่งเทียน ซ่ึงอันน้ีไม่

บังคับนะครับ แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ทา่น แต่จะต้องไม่ใจร้อนในการรีบซ้ือ รีบเปิด

ออร์เดอร์มากเกนิไป. 
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ควำมคุม้ค่ำเมือ่เทียบกบัควำมเสีย่ง 

 

  ในแบบฉบับของผมก่อนเปิดออร์เดอร์ ผมจะช่ังน ้าหนักก่อนว่าคู่น้ีคุ้มค่า

กบัความเสี่ยงไหม ? 

 

 

การเข้าเปิดสถานะ Buy ที่บริเวณจุด B ต้องระวังหน่อยนะครับ เพราะช่อง

ด้านล่าง(L) มันกว้างกว่าช่องด้านบน(W) ซ่ึงถ้ามันลงต่อกจ็ะท าให้เราติดลบ

มากกว่าตอน Take Profit ท าก าไร  

ในมุมมองของผม หากจะเปิดออร์เดอร์ Buy กย่็อมได้ เพราะเป็นการเล่น

ตามเทนรด์ แต่จะไม่คุ้มกบัการที่ต้องแบกรับความเสี่่
่
ยง หากกราฟลงต่อครับ 
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ส าหรับคู่น้ี ส่วนตัวรู้สกึว่า น่าเข้า Buy แต่จะขอจ้องดูจังหวะ(Wait & See) 

อกีหน่อยครับ เพราะเกรงว่าเข้าไปแล้วจะกลายเป็นซ้ือของแพง 

แม้ตอนน้ีกราฟราคาจะย่อลงมา ท าให้เหน็จังหวะที่จะเปิดออร์เดอร์ Buy 

แต่ผมกยั็งไม่รีบเปิดออร์เดอร์เพราะติดเหตุผลเร่ืองความเสี่ยงหรือความคุ้มค่าที่จะ

ได้รับ แต่สุดท้าย หากกราฟขึ้ นต่อ และกลายเป็นการตกรถ กต้็องยอมรับการ

ตัดสินใจของเรา ที่เราไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้น่ันเองครับ ไม่ต้องเสียใจ

หากเกิดกรณีน้ี เพราะสิ่งน้ีจะเป็นทักษะด้านระบบวินัยที่ท  าให้เราอยู่รอดได้ใน

อนาคต  

เสริมอีกนิดหน่ึงว่าก่อนตัดสินใจว่าเข้าเทรด ก่อนเปิดออร์เดอร์ ผมจะ

วางแผนล่วงหน้าว่าจะเล่นกบัคู่น้ีอย่างไร อย่างน้อยต้องตอบตัวเองได้ว่า  

- ผิดทาง จะเทรดอย่างไรต่อ? คัสลอสหรือถั่วเฉล่ีย  และต้องชัดเจนว่า

บริเวณไหน 

- ถูกทาง จะเทรดอย่างไรต่อ? เปิดเพ่ิมหรือรอปิดท าก าไรอย่างเดียว และ

ที่ส าคัญต้องชัดเจนว่า ตรงบริเวณไหนเช่นกนั 

** ส่วนค าว่า “บริเวณไหน” เป็นค าตอบที่ต้องหา โดยใช้แนวรับ/ต้าน เท

รนไลน์ หรือเคร่ืองมืออย่าง Fibonacci เป็นต้น 

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีต้องพิจารณาที่หน้างาน ความยากของสาย Price Action (PA) 

อยู่ตรงน้ี คนเลยไม่ค่อยนิยมเทรดแนวน้ี เพราะมันต้องใช้ทกัษะสูง แต่ฝึกฝนได้ไม่

ยากครับ ย่ิงถ้าเป็นคนช่างสงัเกตจะไวมาก. 
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คิดใหญ่   ไม่คิดเล็ก 

คิดยำว   ไม่คิดสั้น 
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กำรเทรด Time Frame(TF) ใหญ่ 

หนึง่ในเหตุผลที่ช่วยลดเรือ่งควำมคำดหวงั 

 

Q….. จะท ำยงัไง  ใหถ้อื  ออเดอรน์ำนข้ึนครบั? 

A….. ส าหรับผมนะ ใช้วิธถีอยไปเทรด Time Frame(TF) ใหญ่ครับ 

ขอดีของเทรด Time Frame ใหญ่ที่ผมเจอ คือ 

1. เพราะเรารู้ว่ากำรเขำ้ไปเทรด TF ใหญ่ ก ำไรจะไม่หวือหวำ พอ

เรารู้มันไม่หวือหวา เรากไ็ม่คาดหวังอะไรกบัมันมาก ว่ามันจะช่วยให้เรารวย ช่วยให้

มีอยู่มีกนิในระยะเวลาอนัสั้น เมื่อไม่มีความคาดหวังในเร่ืองน้ัน กท็ าให้ไม่เกิดความ

โลภ ปล่อยไปตามเกมเร่ือยๆ ไม่มีอารมณ์เข้ามาแทรกแซงในการเทรด ซ่ึงการเทรด

โดยปราศจากอารมณ์เข้ามาแทรกแซงน้ัน ท าให้ความเสี่ยงด้าน Human Error จะ

ลดลงไปได้มาก 

2. Time Frmae เล็กเวลำกรำฟมีกำรสวิงตวัสูง อีกทั้งยงัมีเวลำ

ใหคิ้ดดว้ยควำมเป็นเหตุและผลนอ้ย ดังน้ันแนวโน้มจะใช้อารมณ์ในการ

ตัดสนิ หรือน่ังเทยีนมโนเอาเองมีสงูมาก 
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และพอเป็น Time Frame ใหญ่ เรามีเวลาได้คิดเป็นวันๆ ค่อยๆ คิด จิบ

กาแฟเบาๆ ที่ร้านใหญ่ในห้างดังไปด้วยกยั็งได้ เพราะไม่มีเร่ืองเวลาเข้ามาบีบ

กดดัน ท าให้เราได้ตั้งสติ คิดวิเคราะห์ได้รอบคอบมากขึ้น ได้มีเวลาตามข่าวก่อนจะ

ตัดสินใจ ขอ้ดีตรงนี้ ท ำใหม้ีกำรตดัสินใจของเรำเป็นเหตุเป็นผลมำกข้ึน 

มีการใช้อารมณ์ร่วมลดน้อยลง ดังน้ันโอกาสผิดพลาดในการตัดสินใจจึงลดน้อยลง

ตามไปด้วยน่ันเอง  

 คิดง่ายๆ ว่าระหว่าง คนที่อำรมณ์บูดตีกอล์ฟ กับคนอำรมณ์

แจ่มใสตีกอลฟ์ คุณคิดว่ำใครจะเป็นผูช้นะในเกมกำรแข่งขนั? แน่นอน

คนอารมณ์แจ่มใสย่อมมีโอกาสชนะในเกมสงูกว่าอย่างแน่นอน  

การเทรดกเ็ช่นเดียวกัน ถำ้ตลำดนี้ เป็น Zero Sum Game เป็นเกม

กำรแข่งขนัระหว่ำงบุคคล 2 กลุ่ม ระหว่ำงกลุ่มที่เทรดดว้ยอำรมณ์

เคร่งเครียดกดดนั กบักลุ่มคนที่เทรดดว้ยควำมสบำยใจ คุณว่ำคน

กลุ่มไหนจะเป็นผูช้นะในเกม? ตรรกะนี้คงไม่ต้องเดาให้ยากนะครับ 

 

Q….. ยิง่เรำดูกรำฟ ยิง่ท ำใหม้โน ดว้ยหรือเปล่ำ ครบั? 

A….. ใช่ครบั   ถึงย า้เสมอว่าอย่าไปดูกราฟเยอะ ยิง่ไปจดจ่อกบัมนัยิง่

ท ำใหไ้ขวเ้ขว่ เพรำะกรำฟมนัไม่นิง่ ใจมนัเลยไม่นิง่ไปดว้ย จะสังเกตได้

ว่าหลายๆ คร้ังตอนที่เราเฝ้าดูกราฟอยู่ที่หน้าจอ แม้จะเปิดออร์เดอร์ถูกทางแล้ว 

แต่ท าไมดันรีบขาย หรือดันไม่กล้าถือต่อ น่ันเพราะจิตใจเราไปหว่ันไหวกับราคาที่
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เหน็น่ันเอง ดังน้ันใครเทรดสั้นแล้วอยู่รอดได้ในระยะยาว ถือว่าเซียนมาก เพราะ

นอกจากจะรับมือกบัภาวะตลาดแล้ว ยังรับมือกบัใจตัวเองได้ยอดเย่ียมอกีด้วย 

วิธีกำรหำแนวเทรดท่ีใช่ส ำหรบัเรำกค็ือ ต้องลองเทรด 2 พอร์ต

ดูครับ พอร์ตหน่ึงเทรดสั้น พอร์ตหน่ึงเทรดยาว แล้ววัดกันไปเลย 3-6 เดือนนับ

จากน้ีพอร์ตไหนอยู่รอด แล้วหลังจากน้ันกม็าพิจารณาว่าจริงๆ แล้วควรใช้กลยุทธ์

ไหนในการน ามาเป็นกลยุทธห์ลักในการเทรด 

บางทีมันกเ็ป็นเส้นผมบังภเูขา บางอย่างที่เราคิดว่า ไม่ได้ /ไม่ใช่  กลับได้

และใช่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้  

ยกตวัอย่ำงชีวิตจริงของผม ผมเองไม่ชอบงานขาย ต่อต้านงานด้านน้ี

มาตลอด ว่าน ้าหน้าอย่างเราน้ันไม่สามารถท างานขายได้อย่างแน่นอน แต่พอถึง

ตอนน้ี กลับขายของได้ก าไรราวๆ 2-5 หม่ืนต่อเดือน กลายเป็นว่า 29  ปีที่ผ่านมา 

ปฏเิสธเร่ืองขายของมาตลอดแต่พอท า “อ่าวเฮ้ย ท าได้ดีน่ีหว่า”  

เมื่อก่อนเทรดใหม่ๆ คิดว่ำเทรดสั้นนี่แหละเหมำะกบัเรำ  กไ็ม่

เคยคิดแตะ Time Frame ใหญ่ๆ ระดับ H4 หรือระดับ Day เลย พอลองถอยมา

แตะ “เฮ้ย!! สบายใจ ไม่เครียด” มีเวลาไปท าอะไรหลายอย่างตั้งเยอะแยะ  นอน

ดึก ตื่นสาย จะนอนกลางวันตั้งแต่บ่าย ถึง ห้าโมงเยน็กไ็ด้ ไม่ต้องมาคอยพะวงเร่ือง

กราฟ ข่าวเลก็ๆ ระดับรายวันกช่็างเถอะไม่มีผลกับเรา เพราะเราสนแต่ข่าวใหญ่ๆ 

ระดับมหาภาคเท่าน้ัน หลังๆ แม้แต่ข่าวนอนฟาม(Non-Farm Payroll) ยังไม่ได้

เข้าไปโฟกัสแบบใจจดใจจ่อหน้าจอเลยด้วยซ า้ ถึงตอนน้ีเทรดแบบสบายใจมากขึ้ น 

เทรดแบบน้ีแล้วรู้สกึว่ามีความสขุ พอมีความสขุ ทุกอย่างกด็ีขึ้นตามล าดับ 
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ดงันั้นลองเทรด 2 พอรต์ พอรต์หนึง่ TF สั้น อีกอนั TF ยำว 

วัดผลไปเลย เสียเวลาหน่อย แต่ถ้าจับทางได้อนาคตจะสบายครับ ดีกว่าปิดตาเป็น

รถม้าล าปาง เดินไปทางเดียว ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ท  าน้ันใช่หรือไม่ใช่

แนวทางของตน 

 

 

Q….. ผมติดขดัเรื่องนี้ มำก ตอนแรก ๆ เป็นบำ้งหรือเปล่ำ เรื่อง

อยำกได ้ อยำกมี อยำกเป็น  แลว้มีวิธีแกไ้หม? 

A.....ควำมคำดหวงั อยำกได ้ อยำกมี อยำกเป็น น่ีเร่ืองส าคัญนะ

ครับ กลายเป็นว่าเราเข้าไปสร้างเง่ือนไขชีวิตเยอะ จะท าให้ไม่มีความสุข เช่นเปิด

ออร์เดอร์แล้วคาดหวังว่ามันต้องถูกทาง กราฟราคามันต้องพุ่งทะยานพอร์ตเขียว

เป็นอศัจรรย์ เป็นต้น  

 

ควำมหวงัไม่ใช่ไม่ดี ถำ้หวงัในสิ่งที่มนัใช่  หลำยคนผิดหวัง

เพรำะถูก(ตั้ง)ควำมหวงัมำกเกินไป จนเกินเลยความเป็นจริง ซ่ึงแรกเร่ิมผม

คิดว่ากเ็ป็นหมดทุกคนนะ ใครเข้ามากห็วัง อยากได้  อยากมี อยากเป็น กันทั้งน้ัน 

ไม่ง้ันจะเข้ามาในตลาดนี้กนัท าไม  
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แต่บำงทีควำมหวงัก็กลำยเป็นดำบ 2 คม ที่ท  าให้เราลืมกลับมา

มองความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน ว่าจริงๆ แล้วเราก าลังยืนอยู่ ณ ตรงจุดไหนบนแผน

ที่แห่งความคาดหวังผืนน้ี พอไม่รู้ว่าตัวอยู่ตรงจุดไหน กห็ลงทางกันสิทีน้ี ดังน้ัน

หวงัไดไ้ม่ใช่เรื่องผิด แต่อย่ำลืมกลบัมำสู่ ปัจจุบนัขณะ นีคื่อสิ่งส ำคญั 

ตอ้งมีสติเสมอ 

ถำ้ถำมถงึวิธีแกเ้รื่องควำมคำดหวงั อยากได้  อยากมี อยากเป็น  

วิธีแก้คือเรากต้็องลดความหวังในตัวลงครับ ถ้ามันลดไม่ได้ กต้็องไปปรับปัจจัย

รอบข้าง อย่างที่อธบิายไปก่อนหน้าน้ันเร่ืองการปรับไปเทรด TF ใหญ่  

ก่อนหน้าน้ันติดเร่ืองความโลภ เร่ืองความอยากรวยแบบหวือหวา ถำ้ใจ

มนัลดควำมอยำกรวยจำก TF เล็กๆ ทีห่วือหวำไม่ได ้ก็ใชวิ้ธีปรบัไปเท

รด TF ใหญ่ไปเลย เพราะอย่างที่บอกว่า TF ใหญ่มันไม่หวือหวา มันตอบโจทย์

การรวยข้ามคืนไม่ได้ พอมันตอบโจทย์ไม่ได้ เรากไ็ม่หวังที่จะรวยแบบเปร้ียงปร้าง

แล้ว  

ตั้ งใจได้แล้ว หลังจากน้ันให้คิดเสียว่ำโปรแกรม MT4 (Meta 

Trader 4) ในโลกนี้ มี TF เดียวคือ TF Day น่ีคือการจ ากัดปัจจัยภายนอก

ของผม พอเทรด TF ใหญ่ แบบน้ีไปเร่ือยๆ โดยไม่แตะ TF เลก็เลย วันหน่ึงมันก็

เร่ิมชิน แล้วเร่ืองอยากได้  อยากมี อยากเป็น อย่างที่ว่ามาแต่ต้นมันจะหายไปเอง 

เพราะไม่มีอะไรไปกวนให้มันฟุ้งขึ้ นมาน่ันเอง วิธีกำรฝึกแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

แต่ทีผ่มเขียนไปแต่ตน้ เป็นวิธีทีผ่มท ำแลว้มนัช่วยผลกัดนัใหผ้มมำถึงจุดนี้ ได ้ 
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หรือยกตัวอย่างเร่ืองการจ ากัดปัจจัยภายนอก เหมือนกับการเล่นหวยครับ 

ตราบใดที่ยังมีหวยให้เล่น  คนกห็วังรวยกับหวยกันไม่หยุดหย่อน เล่นทุกงวด ตาม

ทุกเลข เพราะหวังว่าหวยน่ีแหละเส้นทางรวยทางลัด  

ค ำถำมคือ ท าอย่างไรให้คนหยุดหวังที่จะรวยกับหวยได้? .....ค ำตอบคือ 

ก็ใหค้นเลิกหวงัซะ  

แต่ในความเป็นจริงเลิกหวังได้ไหมล่ะ? .....ค ำตอบคือไม่ได ้  

 เพราะอะไร? …..ก็เพรำะมนัยงัมีหวยใหเ้ล่นอยู่ คนก็ยงัหวงัรวยกบัหวยกนั

ต่อไป  

แล้วถ้าสมมติไม่มีหวยให้เล่นล่ะ จะหวังรวยกับหวยกันต่อไปไหม? .....

ค ำตอบคือ ถำ้ไม่มีหวยใหเ้ล่นแลว้จะหวงัรวยกบัหวยไดไ้ง จริงไหม? 

เช่นเดียวกันการเทรด TF เลก็แล้วมันหวือหวา ท าให้ฟุ้งถึงความร ่ารวย 

เพราะความหวือหวามันล่อตา ท าให้โลภ ก็เลิกเล่น TF เลก็ซะ  มันกไ็ม่หวังที่จะ

รวยแบบหวือหวาแล้วแค่น้ันเอง แต่ถ้ามันคันไม้คันมือเลิกเทรด TF เลก็ไม่ได้ กเ็ท

รดให้น้อยลงหรือให้คิดเสียว่า MT4 มันมีแค่ TF เดียวคือ TF day ให้เทรด แค่น้ีก็

ช่วยจ ากดัเร่ืองความต้องการเทรด TF เลก็ได้แล้วระดับหน่ึง. 
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หนัมำเทรดระยะยำว 

แลว้ยงักงัวลเรือ่งตวัเลขทีติ่ดลบ 

 

 

แม้ยอดเงินในพอร์ตจะติดลบไม่เป็นไร จุดน้ีไม่น่าห่วงเท่ากับกราฟน้ัน 

ทะลุจุดที่จะต้องคัตลอส เพราะแมย้อดจะผนัผวนไปมำเปลี่ยนจำก

ผลบวกมำเป็นผลลบ แต่ถำ้ยงัไม่หลุดจุดคตัลอสมนัก็พรอ้มจะ

กลบัมำบวกไดเ้สมอ (กราฟมีขึ้ นมีลง เมื่อขึ้ นได้กล็งได้เหมือนกัน) ซ่ึงเรา

ต้องให้ค่าให้ราคาการข้ึนลงของกราฟในราคาที่เท่ากัน สิ่งน้ีจะท าให้เรามองตลาด

ด้วยความเป็นกลางโดยปราศจากอคติ มองตลาดได้ทะลุมากยิ่งขึ้น. 
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“ผิดทำง” มีค่ำไม่นอ้ยกว่ำค ำว่ำ “ถูกทำง” 

 

กำรเปิดออรเ์ดอรผิ์ดทำงไม่ไดมี้ขอ้เสียเพียงอย่ำงเดียว 

มันมีประโยชน์คือ มันท าให้รู้ว่า เราจัดการกับออร์เดอร์น้ันอย่างไร? กล้าคัตลอส 

หรือปล่อยเลยตามเลย ซ่ึงอย่างหลังน้ีไม่ดีเอาเสียเลย  

 

การเข้าถูกจังหวะน้ันเป็นเร่ืองดี แต่เทรดเดอร์ที่ดี นอกจากจะเป็นนักรอ

คอยจังหวะแล้ว ยังต้องเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี และกล้าที่จะตัดสินใจอย่าง

เดด็เด่ียวแบบไม่เสยีดายภายหลังด้วย   

 

ดงันั้นเวลำที่เปิดออรเ์ดอรถู์กทำงผมจะเฉยๆ ไม่ไดด้ีใจอะไร

มำก แต่ถำ้ผิดทำงเมือ่ไหร่ผมจะกระตือรือรน้ดว้ยควำมยินดีเป็นอย่ำง

ยิง่ เพราะผมเหน็ว่าน่ันเป็นโอกาสส าคัญ ที่จะช่วยท าให้ผมได้เรียนรู้การตัดสินใจ 

เป็นการลับคมดาบ เพ่ือใช้ต่อกรกบัศัตรูที่มองไม่เหน็ในอนาคต 
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กำรท่ีเรำเปิดออรเ์ดอรถู์กติดๆ กนั เป็นสิ่งท่ีตอ้งระวงั

อย่ำงยิง่ เพราะมันจะท าให้เราหลงคิดว่าเราเก่ง เราแน่ ระบบเราเทพ สดุท้ายเกิด

ความประมาทตามมา การเปิดออร์เดอร์แบบถูกทางติดต่อกัน ถ้าลืมตัวหลงลืมการ

เผื่อใจ มัวหลงระเริงจนชะล่าใจ ท าอะไรแพ้ไม่เป็นแล้วละก็  เวลาบาดเจ็บจะ

บาดเจบ็อย่างหนัก  

 

เพราะเมื่อถึงคราต้องพบเจอปัญหา จะไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไม่เคย

ผ่านปัญหาท้าทายชีวิต ก่อนหน้าน้ันท าอะไรก ็Success ถูกทางไปหมด และกห็ลง

คิดไปว่าหลังจากน้ี ท าอะไรกจ็ะ Success ถูกทางเช่นเดิม จนลืมไปว่าโลกน้ีมันมี

สมดุล เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน มีด้านที่ “ส าเรจ็” แล้ว กยั็งมีอีกด้านหน่ึงคือ ด้าน

ที่ “ไม่ส าเร็จ” ถ้าหากเราขาดสติ เผลอไผลชะล่าใจ ไม่เผื่อใจให้กับ Unsuccess 

เวลาถึงคราต้องพ่ายแพ้ จะพ่ายแพ้ปางตายเลยเชียว 

 

กำรเทรดนั้นมีไดมี้เสีย ถำ้วำงใจเป็นกลำงไดจ้ะดีมำก แต่

ในความเป็นจริงกอ็ย่างที่เราทราบว่าในทางปฏิบัติน้ันยากมากในการลงมือท า แต่

ถึงกระน้ันกต้็องเร่ิมต้นลงมือฝึก โดยการเปิดออรเ์ดอรแ์ต่ละครั้ง ใหเ้ผือ่ใจไว้

เลยว่ำ กำรเปิดออรเ์ดอรไ์มน้ี้  ตอ้งผิดทำงและคตัลอส(Cut Loss/Stop 

Loss) แน่นอน เมื่อในอนาคตถึงคราเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นจริง เราจะได้ไม่เสียใจ

จนจิตตก  
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การที่เรารู้จักเผ่ือใจไว้มันมีผลดีทางจิตวิทยาเป็นอย่างมาก อย่างเช่น

ระหว่างค าว่า 

 1. “เฮย้ ผดิทำงไดไ้งว่ะ?” – ไม่ได้เผื่อใจไว้ 

 2. “กูว่ำแลว้มนัตอ้งผดิทำง” – เผื่อใจไว้ 

เวลาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ 1 ซ่ึงไม่ได้เผ่ือใจไว้ เวลาต้องประสบจะเกิด

อาการเจบ็ปวดทางด้านจิตใจมากกว่าเหตุการณ์ที่ 2 ดังน้ันแบบที่ 1 จะไปกระตุ้น

ให้เกิดอารมณ์ด้านลบเกิดขึ้ นอาทิเช่น เสียใจ โกรธ ขุ่นเคือง เป็นต้น พอมันมี

อารมณ์ด้านลบเกิดขึ้ น กค็งไม่ต้องพูดถึงออร์เดอร์ต่อๆ ไปเลยว่าจะเป็นอย่างไร

ต่อไป. 
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ควำมกลวั 

พื้ นฐำนอำรมณด์ำ้นลบ 

 

          ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการเทรด ต้องยอมรับว่าส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหา

เร่ือง “ควำมกลวั” (FEAR) 

ควำมกลวันั้นไม่ใช่สิง่ที่แย่เสียทีเดียว เพราะความกลัวเป็นอารมณ์

หน่ึง ที่ถูกสร้างมาให้กับสรรพสัตว์บนโลกน้ี เป็นสญัชำตญำณที่ช่วยในกำร

รกัษำชีวิต ใหส้ำมำรถด ำรงอยู่ได  ้ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนโหดร้าย หาก

สัตว์ทุกชนิดไม่รู้จักความหวาดกลัว ใจกล้าไปเสียหมด ในโลกใบน้ีคงเหลือเพียง

สัตว์ผู้ล่าเท่าน้ันที่อยู่รอด เช่น แกะกล้าลุยเด่ียวไปสู้กับราชสีห์ มนุษย์ทุกคนกล้า

กระโจนลงน า้ไปสู้กับจระเข้ คงน้อยนักที่จะมีชีวิตรอดกลับออกมา เป็นต้น จุดน้ี

ต้องยอมรับส่วนหน่ึงว่า ความกลัวช่วยรักษาชีวิตของสัตว์บนโลกน้ีได้ เพราะท าให้

เราไม่หลงประมาท ชะล่าใจในการด าเนินชีวิต 

แม้ความกลัวจะมีประโยชน์ แต่หากความกลัวน้ัน ถูกจับน ามาวางไว้ผิดที่

ผิดเวลา แทนที่มันจะเป็นประโยชน์ กลับจะท าให้เกิดโทษเกิดปัญหาในชีวิตได้

เหมือนกนั 
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ในกำรเทรดเอง “ควำมกลวั” กลายเป็นอารมณ์ที่สร้างปัญหา

ให้กบัเทรดเดอร์ไม่น้อย การจ ากดัความกลัวให้ได้ จะช่วยการเทรดได้มากทเีดียว 

- กลวัไดน้อ้ย เลยพลอยโลภ…ละโมบจน Over Trade …. 

- กลวัตกรถ เลยน าไปสู่การติดดอยติดเหว… 

- กลวักำรขำดทุน เลยไม่กล้าคัตลอส(Cut Loss)  เป็นต้น 

ซ่ึงความกลัวเหล่านี้  มีผลต่อการน าไปสู่การตัดสนิใจที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก 

 

ถ้าตอบแบบขวานผ่าซากเลยกค็ือ เปลี่ยน “ควำมกลวั” เป็น 

“ควำมกลำ้” ซะ !!! กล้าที่จะยอมรับความจริง ยอมรับชะตากรรมที่เกิด จาก

สถานการณ์ตามตัวอย่างข้างต้น 

- กลวัไดน้อ้ย ก็หดักลำ้ที่จะยอมรบัถึงกำรไดน้อ้ยบำ้ง จะได้ไม่โลภ ไม่

ทุกข์ 

- กลำ้ทีจ่ะตกรถเสียบำ้ง จะไดไ้ม่ผลีผลำม 

- กลำ้ที่จะขำดทุน ไม่มีใครในโลกดีพร้อม 100% พอร์ตของเรากเ็ช่นกัน 

มันมีได้เสียสลับกันไปเป็นธรรมดา เป็นหลักสมดุลทางธรรมชาติ ตามหลัก “หยิน
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หยาง” หากเรามีนิสยัแพ้ไม่เป็น ถอยไม่ได้ คุณยิ่งกลายเป็นรถเดก็เล่นให้เค้าจูงเล่น

ไปมา ไม่มีวันจะกลายเป็นผู้น าชัยได้อย่างแน่นอน  

พึงตระหนักไว้เสมอว่า “ยิง่แพไ้ม่เป็น พอรต์ยิ่งพงั” การประสบ

ปัญหา “พอรต์พงั เพรำะแพไ้ม่เป็น” จึงปรากฏให้เหน็อยู่บ่อยคร้ัง แม้แต่

ผู้น าตลาดทุนอย่างวอร์เรนท ์บัฟเฟต ยังขาดทุนเป็นหมื่นๆ ล้านกับการคาดการณ์

ผิด ไฉนเราจะผิดพลาดบ้างไม่ได้ จริงไหม? 

 

 

 

เผชิญหนำ้กบัควำมกลวั…ดว้ยควำมกลำ้  

หนำ้ดำ้นกบัตลำดบำ้ง ไม่เสียหำยครบั. 
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กำรอดทน รอคอย 

กบัผลวิจยัเกีย่วกบัเด็กและขนมมำรช์มำลโลว ์

 

ผมชอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการแจกขนม “มาร์ชมาลโลว์” ให้เดก็ๆ กลุ่ม

ทดลองมาก การวิจัยในคร้ังน้ันมีใจความว่า 

จำกกำรวิจัยครั้ งส ำคญัของ มหำวิทยำลยัสแตนฟอรด์ ของอเมริกำ 

นักวิจัยได้ทดลองปล่อยให้เดก็ๆ อยู่ในห้องตามล าพัง และแจกขนม “มาร์ชมาล

โล่” ให้เดก็คนละก้อน จากน้ันเสนอให้เดก็เลือกว่าจะกนิมันเข้าไปทนัท ีหรือจะคอย

อีกสิบห้านาที  และแน่นอนถ้าเดก็คนไหนอดทนรอคอยจนครบ 15 นาทีได้ พวก

เขาจะได้ขนมมาร์ชมาลโลว์เพ่ิมอกีหน่ึงช้ิน 

ซ่ึงจากการทดลองพบว่า เดก็บางคนกินขนมมาร์ชมาลโล่เข้าไปทนัท ีและมี

บางคนเลือกที่จะรอคอยอกี 15 นาทเีพ่ือได้รับมาชมาลโลว์เพ่ิมข้ึนอกีหน่ึงช้ิน 

ผลการวิจัยไม่ได้จบลงแค่ในห้องการทดลอง นักวิจัยได้ติดตามพฤติกรรม

เดก็เหล่านั้นอย่างต่อเน่ืองยาวนาน จนได้พบว่า 

เด็กกลุ่มท่ีสำมำรถอดทน รอคอย ยับย้ังหักห้ามใจไม่กินขนม

มาร์ชมาลโลว์ได้น้ัน มีผลกำรเรียนที่ดีกว่ำสำมำรถเขำ้กบัคนอื่นไดด้ีกว่ำ 

และจัดกำรกบัควำมเครียดไดด้ีกว่ำเดก็ที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้กิน
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ขนมมาร์ชมาลโลว์ช้ินแรกได้ และที่ส ำคญัเด็กเหล่ำนั้นกลำยเป็นผูที้่ประสบ

ควำมส ำเร็จในชีวิตมำกกว่ำ กลุ่มเด็กที่ไม่สำมำรถยบัยั้งใจไดอ้ย่ำง

มำกมำย 

 

เรือ่งนี้ ใหแ้ง่คิดสอนใจไดว่้ำ 

 

        “หำกคุณกินทุกสิง่ทุกอย่ำงหมดในวนันี้  ผลท่ีไดคื้อคุณจะ

ไม่เหลืออะไรเลยในวนัพรุ่งนี้…” 

 

การห้ามใจไม่รีบกนิ “มาร์ชมาลโลว์” เป็นเร่ืองที่ยากมากที่จะท าได้  เพราะ

คนทัว่ไปส่วนใหญ่จะมุ่งควำมสนใจไปที่ควำมพึงพอใจแบบฉบัพลนั 

ผลตอบแทนหรือก ำไรแบบฉบัพลนั ดังน้ันก่อนจะตัดสินใจเลือกท าอะไรลง

ไป จงคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะสิ่งที่เราคิด และสิ่งที่เลือกที่จะท า มันจะ

ส่งผลในอนาคตของเราอย่างแน่นอน 

จากกรณีดังกล่า ถ้าคุณฝึก “ควำมอดใจ” เกบ็มาร์ชมาลโลว์ไว้ จะมี

โอกาสบรรลุเป้าหมายของคุณ ถ้าคุณไม่ฝึกความอดทน อดกล้ัน รีบกินมาร์ชมาล
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โลว์ของคุณ วนัขำ้งหนำ้จิตใจของคุณจะขำดภูมิคุม้กั้นดำ้นควำม

อดทน และคุณแทบจะไม่มีวนับรรลุเป้ำหมำยไดเ้ลย 

เสน้ทำงไปสู่ควำมส ำเร็จ มีหลำยเสน้ทำง แต่ควำมส ำเร็จที่

ย ัง่ยืนแทจ้ริงนั้น มำจำกพื้ นฐำนของควำมอดทน ควำมมำนะพยำยำม 

และสำยตำทีมุ่่งไปยงัเป้ำหมำยในระยะยำว 

ขอ้สรุปคือ - ความแตกต่างที่ส าคัญของความส าเรจ็และความล้มเหลว 

ไม่ได้อยู่ที่การท างานหนักหรือมีสติปัญญาที่เหนือกว่าคนอื่น แต่อยู่ที่ความสามารถ

ในการ “หำ้มใจตัวเอง ให้ชะลอควำมพอใจเพียงชัว่ครู่ลงก่อน 

หรือกำรรูจ้กัอดทน รอคอย อดเปร้ียวไวกิ้นหวำน” น่ันเอง 

ซ่ึงเปรียบไปกับเด็กกลุ่มที่  ห้ามใจไม่รีบกิน มาร์ชมาลโลว์ก่อน และ

กลายเป็นพ้ืนฐานจิตใจที่น าไปสู่ความส าเรจ็ในอนาคตน่ันเอง 

เร่ืองน้ีประยุกต์ใช้กบัการเทรดได้ดีทเีดียว เพราะส่วนตัวผมมันยกเร่ืองน้ีมา

เตือนใจตัวเองเสมอ ว่า… 

 

“ถำ้เรำไม่รูจ้กัรอคอยเวลำ 

วนัหนำ้เรำจะไม่เหลือเวลำใหร้อคอย” 
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ถ้าอยากประสบความส าเร็จต้องรู้จักรอคอยอย่างใจเย็น ไม่บุ่มบ่าม

ผลีผลาม ความใจร้อนไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ตรงกันข้ามกลับจะกลายเป็นเช้ือไฟช้ันดี 

ที่จะแผดเผาความส าเรจ็ในอนาคตให้มอดไหม้ลงไป 

พอคิดได้เช่นน้ี อารมณ์ร้อนๆ กเ็ยน็ลง ไม่ผลีผลามในการด่วนตัดสินใจ

เปิด/ปิดออร์เดอร์ พอใจเยน็กไ็ด้สติในการคิดไตร่ตรอง ทบทวนการตัดสินใจให้

ละเอยีดรอบคอบมากขึ้น ความผิดพลาดกล็ดน้อยลงไปโดยปริยาย 

 

กำรเป็น “นกัเก็บเงินตวัยง”  

ดีกว่ำ กำรเป็น “นกัจ่ำยเงินตวัยง” 

 

 

 

รูจ้กั “อดออม” จะท ำใหม้ีอยู่มกิีนในอนำคต 

เพรำะเงินไม่ไดม้ีไวใ้ชจ่้ำยเพยีงอย่ำงเดียว  

แต่ยงัสมำรถใชเ้ก็บออมไดด้ว้ย. 
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กำ้วสู่โลกมืดแห่งเซียน 

และบทเรียนทีไ่ดร้บั 

 

ผมเร่ิมต้นก้าวสู่ตลาด ด้วยความอยากที่จะแสวงหาอิสระภาพทางการเงิน 

ซ่ึงหมายถึงความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต หลายปีในตลาดน้ีท าให้เรียนรู้อะไรได้

มากมาย ท าให้ค้นพบว่าการที่เราจะประสบความส าเรจ็ในวงการน้ีได้น้ัน ต้องอาศัย

ปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน จึงจะท าให้เราอยู่รอดและก้าวไปข้างหน้า

ได้อย่างม่ังค่ังและม่ันคง มีทฤษฏีคร่าวๆ 10 ข้อที่ผมได้เ รียนรู้และน ามา

แลกเปล่ียนกนัครับ 

 

1)  หลกัธรรม “อิทธิบำท 4” การที่เราจะประสบความส าเรจ็ใน

ด้านใดๆ น้ัน ต้องอาศัยหลักธรรม 4 ประการน้ีคือ 

1.1)  ควำมรกั(ฉนัทะ) คุณต้องมีความรัก ทุ่มเทและพร้อมที่จะเรียนรู้

ตลอดเวลา 

1.2)  ควำมเพียร(วิริยะ) ให้เวลากับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่

เสมอ 
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1.3)  ควำมตั้งใจ(จิตตะ) หมั่นติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของ

ตลาด อย่างน้อยๆ กต้็องรู้ว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในภาวะใด  

1.4)  ควำมเขำ้ใจ(วิมงัสำ)  เกิดขึ้นจากการยอมรับความเป็นจริงของ

ตลาด Forex และเรียนรู้ ไปกบัมัน ให้ทุกวินาทคีือการเรียนรู้ธรรมชาติของราคา คุณ

จะสงัเกตว่าตลาด Forex น้ันมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง ย่ิงเป็นเทรดเดอร์

ระยะสั้นด้วยแล้ว ย่ิงต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก ดังน้ันคุณต้องรู้จัก

เรียนรู้ เพ่ือรับมือกบัความผันผวนน้ีให้ได้  

ธรรมะไม่มีความล้าสมัย หลักการสี่ข้อน้ีเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ตลอดทุกยุค

ทุกสมัย ทุกคนทุกอาชีพ 

 

2) อำรมณต์วัช้ีวดัควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลว พยายาม

ตัดอารมณ์ร้อนๆ ออกไป ให้เหลือแต่อารมณ์ที่เยน็ อย่างมีสติ อีกประการหน่ึงคือ 

ต้องไม่โลภ เพราะความโลภท าให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ในอนาคต เมื่ อรู้ว่ามี 

อารมณ์ 3 ประการน้ี คือ 

ควำมโลภ - อยากได้ให้มาก 

ควำมโกรธ – เกิดจากการเทรดเสีย เพราะกราฟไม่เป็นดั่งใจหวัง จึง

พาลให้เกดิความหงดุหงิด ร าคาญใจ สดุท้ายกลายเป็นเพลิงโกรธที่เผาพอร์ตตัวเอง 
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ควำมหลง – หลงคิดว่าตลาดต้องเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ จน

หลงลืมความจริงของตลาด 

ถ้ามีกเิลสสามอย่างน้ีในอารมณ์ต้องรีบขจัดออก เพราะน่ีคือหนทางสู่ความ

หายนะ 

 

3) ยิ่งเทรดมำกยิ่งเสี่ยงมำก ย่ิงเทรดบ่อยย่ิงเสี่ยงบ่อยมากข้ึน 

ความเสี่ยงที่น้ีมีหลายปัจจัยเช่น โบรกเกอร์ Reqoute ค าสั่งบ่อย, โบรกเกอร์เปิด-

ปิดออร์เดอร์คลาดเคล่ือนจากราคาที่ต้ังไว้, กราฟราคาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง 

แต่เช่ือหรือไม่ ความเสี่ยงที่เป็นปัญหาที่สุดคือ Human Error คือปัญหาที่เกิดจาก

ตัวเทรดเดอร์เอง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการเทรดได้ ซ่ึงตรงน้ีเองเป็นปัญหา

หลักๆ ที่ท  าให้เทรดเดอร์ล้มเหลวในการเทรด ดังน้ันการเปิด/ปิดสถานะบ่อยคร้ัง 

โอกาสที่จะพบกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดจะมีสูงขึ้นตามไปด้วย ดังน้ัน

ต้องระวังเป็นอย่างย่ิง  

 

4) ไม่ประมำท ตลำด Forex ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไร

เป็นอย่างที่เราคิดและไม่มีอะไรไม่เปล่ียนแปลง เช่น วันน้ีเรา +100 จุด พรุ่งน้ีอาจ

เป็น 0 และมะรืนนี้อาจเป็น -100 จุดกเ็ป็นได้ วันนี้พอร์ตโตพรุ่งน้ีพอร์ตเกล้ียง สิ่ง

เหล่าน้ีสามารถเกดิข้ึนได้ส าหรับผู้ที่ประมาท 
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5) ตน้ทุนส ำคญักว่ำผลก ำไร ดังน้ันกลยุทธ์การเทรดอย่างไรกไ็ด้ 

จะระยะสั้น กลาง หรือยาว ไม่ส าคัญ ขอเพียงให้ต้นทุนยังอยู่เหมือนเดิมเป็นพอ 

 

6) จุดตดัขำดทุน(Stop Loss) ส ำคญักว่ำจุดท ำก ำไร One 

Order = One Stop Loss ถ้าไม่มีจุดออกจะต้องไม่มีจุดเข้า และแน่นอนถ้าไม่มีจุด

เข้าก็ไม่มีจุดออก หากมีจุดเข้าแต่ไม่มีจุดออกน่ันแสดงว่าความผิดพลาดก าลัง

เกดิขึ้น 

 

7) ระบบคือเจำ้นำยของเรำ เมื่อระบบบอกอย่างไรให้ท าอย่างน้ัน 

ตัดอารมณ์ส่วนตัวออกไป 

 

8) ผลก ำไรมำพรอ้มกบัควำมเสี่ยง ย่ิงก าไรมากความเสี่ยงย่อม

สูงเป็นเงาตามตัว ตลาด Forex เป็นตลาด High Risk = High Return ถ้าคุณ

คาดหวังก าไร 10% คุณกต้็องยอมรับความเสี่ยงที่ 10%  ถ้าคุณคาดหวังก าไร

มากกว่าน้ันคุณกต้็องยอมรับความเสี่ยงมากกว่าน้ันตามไปด้วย แน่นอนถ้าคุณ

คาดหวังความร ่ารวยช่ัวข้ามคืน คุณกต้็องยอมรับความจนช่ัวข้ามคืนด้วยเช่นกนั 
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9) ควำมมัง่คัง่และควำมมัน่คง สัง่สมดว้ยระยะเวลำ ไม่มี

ใครรวยจากตลาด Forex เพียงช่ัวข้ามคืน และน่ีคงเป็นความแตกต่างระหว่างนัก

พนันกับนักลงทุน นักพนันอาจใช้เวลาสร้างความมั่งคั่ งเพียงช่ัวเวลาข้ามคืน และ

อาจหมดตัวในวันต่อไป ซ่ึงแน่นอนไม่มีความมั่นคงเอาเสียเลย แต่นักลงทุนน้ัน

แตกต่างออกไป ความมั่งคั่งส าหรับนักลงทุนอาจกินระยะเวลาเป็นปีๆ หรือเป็น

ทศวรรษในการสร้าง แต่กมี็ความม่ันคงที่สามารถส่งทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลย

ทีเดียว ดังน้ันจงเทรดอย่างนักลงทุนไม่เทรดอย่างนักการพนันที่หวังร ่ารวยเพียง

ข้ามคืน ค าพังเพยโบราณที่ว่า “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” ยังใช้ได้เสมอ  

จงตั้งค าถามกบัตัวเองว่าคุณอยากเป็นนักลงทุนหรือนักพนัน หากคุณอยาก

เป็นนักลงทุน คุณจ าต้องหันมาส ารวจตัวเองว่า คุณมีพฤติกรรมอยากร ่ารวยเพียงช่ัว

ข้ามคืนอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่น่ันแสดงว่าคุณได้สลัดคราบนักลงทุนออกไปเสยีแล้ว 

 

10) บนัทึกผลกำรเทรด เป็นจดหมายเหตุเร่ืองราวเตือนใจ เพ่ือใช้

เป็นบทเรียนอันล า้ค่าส าหรับตัวเราเองในภายหลัง เพราะบางคร้ังเมื่อการเวลาผ่าน

ไปอาจท าให้เราหลงลืมบางสิ่งบางอย่างที่ส าคัญในชีวิตได้ การจดบันทึกเร่ืองราว

การเดินทางจึงเป็นสิ่งส าคัญย่ิงในการพัฒนาตนเองให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่าง

ปลอดภัย 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าทฤษฏี 10 ประการน้ีพอจะเป็นประโยชน์แก่เทรดเดอร์

มือใหม่ทุกๆ ทา่นไม่มากกน้็อย. 
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บทสรุปส่งทำ้ย 

 

รูปแบบกำรเทรดไม่มีรูปแบบใดท่ีผิด และรูปแบบใดที่ถูก 

เพราะการเทรดน้ันขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคล เพราะความถนัด ความคิด หรือจิตใจของ

แต่ละคนไม่เหมือนกนั ถึงกระน้ันแม้จะแตกต่างสักเพียงใด อย่ำงนอ้ยควรอย่ำง

ยิง่ที่ตอ้งรูต้วัเรำเองว่ำ เรำนั้นมีควำมถนดัอย่ำงใดมำกกว่ำกนั เพื่อจะ

ไดย้ึดสไตลน์ ั้นเป็นสไตลห์ลกัในกำรเทรดได ้ไม่ง้ันจะกลายเป็นมวยวัด ที่

ชกแบบสะเปะสะปะไปเสยี 

 

“นกัมวยท่ีถนดัขวำ ย่อมใชห้มดัขวำเป็นอำวุธหลกั โดยมี

หมดัซำ้ยเป็นหมดัล่อหลอก”  

 

การเทรดกเ็ช่นเดียวกนั ควรยึดสไตล์การเทรดอย่างน้อยสักหน่ึงสไตล์ เป็น

สไตล์หลักประจ าตัว อาทเิช่น เทรดสไตล์สั้น กลาง หรือยาว เป็นต้น 
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เมือ่ไดส้ไตลห์ลกัแลว้ ก็ไม่ควรมองขำ้มสไตลอื์น่ๆ ในกำรน ำมำ

ผสมผสำนกำรท ำก ำไร เพือ่ใหก้ำรเทรดมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

เช่น หำกคุณยึดสไตลเ์ทรดสั้น กไ็ม่ควรมองข้ามการลงทุนระยะยาว

เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง 

หรือหำกคุณยึดสไตลเ์ทรดยำว กไ็ม่ควรละเลยการท าก าไรระยะสั้น

เพ่ือสร้างกระแสเงินสดหรือเทรดเพ่ือป้องกนัความผันผวนของเงินทุนกไ็ด้ครับ 

ระบบท่ีดีควรมีควำมผสมผสำนกนัอย่ำงลงตวั เพราะตลาด 

Forex น้ันมีความผันผวนสงู มีความหลากหลายในตัวของมันเอง การน าเอากลยุทธ์

ต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะกับช่วงเวลา จะมีประโยชน์อย่างย่ิง เปรียบไปคล้ายดั่ง

พยัคฆ์ที่ติดปีก จะล่าเหย่ือภาคพ้ืน(การเทรดสั้น) หรือจะโฉบลงมาจากอากาศ(การ

เทรดยาว) กส็ร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กบัผู้ถูกล่าได้ทุกเมื่อ 

 

สุดทำ้ย ไม่ว่ำคุณจะยึดถือสไตลไ์หนในกำรเทรดก็ไม่

ส ำคญั อยู่ท่ีว่ำคุณท ำแลว้มีควำมสุขกบัมนัหรือไม่ 

 

เพราะถ้าท าแล้วไม่มีความสุข ต่อให้มีระบบขั้นเทพมาไว้ใช้ กไ็ม่อาจใช้มัน

ท าก าไรได้เตม็ประสทิธภิาพอย่างแน่นอน  

หากเลือกท ามาทุกแบบทุกสไตล์แล้วกยั็งไม่ค้นพบความสุข บางทีคุณอาจ

ไม่เหมาะกบัอาชีพน้ีกไ็ด้ 
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ขอขอบคุณทุกท่ำน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า ในการอ่านหนังสือ “ผลึก

ความคิด จิตวิทยาการเทรด Forex ฉบับ พยัคฆ์ติดปีก” เล่มน้ี ผู้เขียนหวังเป็น

อย่างย่ิงว่าหนังสอืเล่มน้ีคงมีประโยชน์กบัผู้อ่านบ้างไม่บ้างกน้็อย 

 

กลุ่ม Facebook @ FxSuccess  HI  

https://www.facebook.com/groups/forexsuccesshi 

เปิดบญัชีเทรด Forex ไดที้ ่

Exness Broker  https://www.exness.com/a/n3mo1bsg 

FBS Broker   http://www.fbs.com/?ppu=332703 

เย่ียมชมเวบ็ไซต์ได้ที่  www.ThaiForex24.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/forexsuccesshi
https://www.exness.com/a/n3mo1bsg
http://www.fbs.com/?ppu=332703
www.ThaiForex24.com
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เป้ำหมำยชีวิตกำรเทรด 

 

 

“ค้นพบในสิ่งที่แสวงหา พัฒนาในสิ่งที่ตนมี  และดีพอที่จะเป็นผู้ให้โดยสมบูรณ์” 

 - ค้นพบสิ่งที่ใช่ส าหรับเรา 

 - พัฒนาสิ่งที่ใช่น้ันให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป  

 - เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบ ว่าใช้ได้จริงแล้ว กน็ ามาเผยแพร่ ส่งต่อ

ทกัษะประสบการณ์เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้อื่นให้ส าเรจ็ตาม. 


