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ค ำน ำ 

 

หลังจากได้เข้ามาในตลาด Forex หลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันน้ี ได้เรียนรู้ 

อบรมบ่มแนวคิดที่ได้จากตลาดน้ีอย่างมากมาย ผู้เขียนเองไม่ใช่ผู้ที่ประสบ

ความส าเรจ็ในตลาดน้ี หากแต่ยังเป็นปุถุชนที่แหวกว่ายอยู่ในตลาด กห็วังว่าสกัวัน

จะไปถึงต้นธารแห่งความส าเรจ็ได้สกัที 

หนังสือเล่มน้ีบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบัจิตวิทยาการเทรดที่ผู้เขียนได้

เรียนรู้ และได้ตกตะกอนมาจากการได้เข้ามาสมัผัสในตลาดแห่งน้ี ทุกตัวอกัษรที่

เขียนคือร่องรอยประสบการณ์ ที่ได้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตการเทรด จนกลายเป็น

เกลด็ตะกอนจิตวิทยาการเทรด Forex ที่ได้ตกผลึกมาแลกเปล่ียนกบัเทรดเดอร์

ทุกๆ คน ผ่าน E-Book เล่มน้ี 

หวังว่าหนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปลุกราชสห์ีภายในตัว ให้กบั

เทรดเดอร์รุ่นใหม่บ้างไม่มาก กน้็อย 
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กำรไม่ไดก้ ำไรไม่ท ำใหเ้รำถงึกบัตำยนะ 

แต่ถำ้ทุนหำยเมือ่ไหร่ตำยแน่นอนจริงไหม? 

เหตุนี้ บทเรียนเบื้ องตน้ที่ตอ้งท่องใหข้ึ้นใจเลยคือ 

"ตน้ทุนส ำคญักว่ำก ำไร" 
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ควำมรูท่ี้ย ัง่ยืนคือควำมรูท่ี้เกิดจำกกำรน ำไปปฏิบติัจริง 

 

แต่จะเร่ิมปฏบัิติจริงได้ กต้็องมาดูที่ทางก่อนว่าเราจะเร่ิมกนัอย่างไร? 

เบ้ืองต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเรามีอุปนิสยัอย่างไร เหมาะกบัรูปแบบการเทรด

แบบไหน  

1. สั้น  2. กลำง   3. ยำว  

หารูปแบบเจอแล้วกว็างกลยุทธท์ี่เหมาะสมกบัรูปแบบการเทรดของเรา 

 

ค ำถำมคือ - เราจะหารูปแบบการเทรดที่เหมาะกบัเราได้อย่างไร?  

ค ำตอบคือ - กลับไปอ่านบรรทดัแรกของหน้านี้ครับ  

 

“ควำมรูที้ย่ ัง่ยนืคือควำมรูที้เ่กิดจำกกำรน ำไปปฏิบติัจริง” 

เพรำะมนัจะกลำยเป็นประสบกำรณที์ท่รงคุณค่ำ 

ลงมือทดลองเทรด แลว้จะช่วยใหเ้รำทรำบรูปแบบกำรเทรดทีเ่หมำะกบัเรำได ้
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ซุนวูกล่ำวไว ้รู้เขารู้ เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง ในการเทรดกไ็ม่ต่างกนั 

อาศัยเพียงความรู้ที่ร ่าเรียนมาอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่ต้องอาศัยทกัษะ 

ประสบการณ์ และความสามารถ ที่สามารถอดทนรอคอยจงัหวะไดป้ระหนึง่

รำชสีหจ์อ้งจบัเหยือ่  

ขณะเดียวกนัเหนือสิ่งอื่นใด คือรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้ เพราะในเกมน้ีจะ

ว่าไปแลว้ เรำทุกคนสำมำรถเขำ้ถงึควำมรูใ้นกำรเทรดไดเ้ท่ำเทียมกนั 

แต่สิง่ทีแ่ตกต่ำง ทีท่ ำใหค้นทีอ่ยู่รอดในตลำดนี้ มีนอ้ยนัน่คือ นอ้ยคน

นกัทีจ่ะรูจ้กัและควบคุมใจตวัเองได ้

ดังน้ันนอกจากความรู้ที่จะต้องศึกษาให้มากแล้ว อย่าลืมมาท าความรู้จัก

ตัวเองด้วย ไม่อย่างน้ันคงไม่ต่างจากภาษิตที่ว่า ควำมรูท่้วมหวั เอำตวัไม่รอด 

ไปไม่ตลอด เพรำะแพภ้ยัตน 
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รูปแบบกำรเรียนรู ้

 

1. ถำ้เรำเรียนรูโ้ดยอำศยัประสบกำรณต์วัเองโดดๆ ค่าครูจะแพง

(ล้างพอร์ตบ่อยๆ ) แต่ถ้ารู้จักพัฒนาตัวเอง บุคคลที่ผ่านเบ้าเหลอมประเภทแรก

น้ี จะกลายเป็นคนที่พัฒนาเรว็มาก (แต่ทั้งน้ีไม่รู้ว่าพัฒนาการที่เกดิข้ึนจะเทา่ทนั

กบัเงินทุนที่มีอยู่หรือไม่? บางททุีนเกล้ียงเสยีก่อนจะทนัพัฒนาการเทรดด้วยซ า้ ) 

 

2. ถำ้เรำเรียนรูโ้ดยอำศยัประสบกำรณจ์ำกผูอื้น่ ข้อดีคือเราจะ

เสยีค่าครูน้อยกว่าประเภทแรก(ล้างพอร์ตไม่บ่อย เพราะมีคนคอยแนะน า เป็น

ต้นแบบให้เดินตามได้) แต่การพัฒนาอาจจะพัฒนาช้ากว่าประเภทแรก  

ทฤษฏี เป็นเรือ่งทีจ่ ำเป็นในช่วงแรก ศึกษาให้มาก พยายามเข้าเรียน

คอร์สต่างๆ ให้บ่อย 

“บางคร้ังก็มองเป็นเร่ืองแปลกทีค่นบางคนยอมเสียเงินใหกั้บตลาด 

แต่ไม่ยอมเสียเงินใหกั้บการไดม้าซึ่งความรูท้ี่ตลาดไม่สามารถมอบใหคุ้ณได้

ในเวลาอันสัน้” 
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3. พวกตำมน ้ำ ใครว่ำอย่ำงไรก็ไปตำมเคำ้หมด สดุท้ายพอล้าง

พอร์ต กไ็ม่รู้ว่าล้างเพราะอะไร เสยีเงิน แล้วยังเสียโอกาสเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเอง

ในอนาคต ประเภทน้ีบางทอีาจโดนค่าครูโหดเหมือนประเภทแรกแล้ว แถมยังมี

โอกาสพัฒนาตัวเองน้อยกว่าทั้งสองประเภทอกีด้วย  

สงัเกตดูว่ำ ก าลังเข้าข่ายเป็นประเภทแบบไหน? และเรามีทุนเทา่ไหร่? 

จะได้เตรียมตัวพัฒนาตัวเองได้ถูกทาง 

 

มือใหม่อย่ำงเรำพึงตระหนกัไวว่้ำ 

“Time Frame ใหญ่ เป็นสนำมเทรด 

ส่วน Time Frame เล็ก เป็นสนำมรบ” 

 

ทน้ีีกต้็องเลือกเอาครับว่าเราจะรบหรือจะเทรด? 

แล้วถ้าจะรบ ศักยภาพที่เรามีน้ันมันเพียงพอจะเข้าไปรบแล้วหรือยัง? 

ไม่ใช่เข้าไปฟาดงวงฟาดงา แล้วล้มลุกคลุกคลานเจบ็หนักออกมา  

เพ่ือมาเขียนจดหมายสั่งเสียก่อนตายว่า “เข็ดแลว้ Forex” 
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Step จำกมือใหม่ กำ้วไปสู่ขั้น เกำ๋กว่ำ 

 

1. นกัพนนั - เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเร่ิมต้นด้วยรูปแบบนักพนัน หวัง

รวยข้ามวัน สดุท้ายเลยจนข้ามคืน  

2. นกัเก็งก ำไร - ผ่านการบาดเจบ็จากการเป็นนักพนันมาเยอะ 

สดุท้ายกผ่็านพ้นช่วงวัยดักแด้ เป็นผีเสื้ อที่กางปีกโบยบินอยู่กลางอากาศ 

กลายเป็นเทรดเดอร์เตม็ตัว 

3. นกัลงทุน – จากผีเสื้อสู่พญาอนิทรีย์ ที่ผงาดบินอยู่กลางเวหา 

 

สุดทำ้ยอย่ำลืมว่ำคนทีร่วยระดบัแถวหนำ้ ลว้นสวมบทบำทเป็นนกัลงทุนทั้งส้ิน 
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ฝำกไว ้

 

ตลำดก็เปรียบเสมือนเป็นล ำคลอง... ล ำคลองที่มีน ้ ำไหลผ่ำน 

ในส่วนล าคลองคือเทรนด์ใหญ่ 

ในส่วนน า้ในล าคลองคือเทรนด์เลก็ 

น า้ไหลอยู่ในล าคลอง คือ เทรนด์เลก็ที่ผันผวนอยู่ในเทรนใหญ่ 

ถ้าน า้ในล าคลองมีกระแสที่แรง กอ็าจท าให้ล าคลองเปล่ียนเส้นทางการไหลได้ 
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รูปแบบท่ีเนน้ควำมง่ำย 

รูปแบบกำรเทรด ของผมอาศัยเพียงแค่การพิจารณา แนวรับ-ต้าน 

RSI, Moving Average, Fibonacci Retracement เคร่ืองมือเหล่านี้ ถ้าเราฝึกฝน

การใช้บ่อยๆ จนเกดิเป็นทกัษะ ประสบการณ์และความช านาญ จนเข้าใจ

ธรรมชาติของกราฟ (Price Action) ระบบ (System) และตัวเรา(Mind) ก็

เพียงพอกบัการอยู่รอดและท าก าไรในตลาดได้แล้ว 

 

บำงเรือ่ง คิดเป็นตรรกะง่ำยๆ ไดว่้ำ 

 

“ผล”  เกิดจำก  “เหตุ” 

 

ถ้าเหตุมันยุ่งยาก แล้วผลมันจะออกมาง่ายได้อย่างไร? 

บางคร้ังถ้าเราไปใช้อะไรทมีันยุ่งยากซับซ้อนเกนิไป มันเลยท าให้เรา

ยุ่งยากในการไต่เต้าไปถึงจุดหมายตามไปด้วย  

 

 



- www.ThaiForex24.com                 <     14    >                    
 

มีเทคนิคยงัไงใหเ้รียนรูไ้ดเ้ร็ว? 

ต้องพยายามมองกราฟ แต่ละคู่ ไปทลีะ Time Frame ดูธรรมชาติการขึ้น

ลงของมัน ผมโชคดีเพราะก่อนหน้านั้นได้มีโอกาสได้น่ังดูมันทั้งวัน แมย้ำมฝันก็

ยงัฝันเห็นแพทเทอรน์กรำฟ อีกทั้งตอนลืมตำตื่นมองไปทำงไหนก็เห็น

เป็นภำพกรำฟขยบัข้ึนลง เหมือนรำวกบัว่ำภำพกรำฟที่เรำเห็นนั้นเป็น

อีกมิติหนึ่ง ที่เรำมองเห็นยำมมองดูโลกกวำ้ง วินาทีน้ันเข้าใจคุณเจน 

ญาณทพิย์ที่มองเหน็ผี แต่เราไม่ได้เหน็ผีอย่างที่คุณเจนเค้าเหน็ เราเหน็เป็นภาพ

กราฟ ที่ซ้อนข้ึนมาเม่ือเราสาดสายตามองไปยังจุดต่างๆ เหตุน้ีกระมังรูปแบบ

แพทเทอร์น(Pattern Chart) แทง่เทยีน ต่างๆ มันเลยฝั่งอยู่ในหัวของเราหมด ทุก

วันน้ีแทบไม่ต้องลากเส้น ไม่ต้องเปิดต ารา เทยีบเคียง ดูปุ๊บเรารู้เลยว่าเอะ๊น่ีกราฟ

มันก าลังบอกอะไรกบัเรา 

ส ำหรบัผูที้่เขำ้ตลำดมำใหม่ ควรฝึกลากเส้น หารับ-ต้านให้เจอ   

แล้วกฝึ็ก ๆ ๆ เทรดไปเร่ือย ปรบัวิธีคิด เปลีย่นมุมมอง  นัง่สมำธิ  อดทน 

พฒันำสิ่งเหล่ำนี้ จนมนักลำยเป็นระบบ ระเบียบวินยั และกลำยเป็น

ทกัษะชั้นครูที่อยู่ในตวัเรำ สิ่งเหล่าน้ีจะท าให้เราสูงขึ้น และมองอะไรได้กว้าง

กว่าคนอื่นเหน็ จุดที่มองเห็นน่ีแหละส าคัญเพราะมันท าให้มีคนได้และเสียใน

ตลาด และถ้ายังมัวอยู่ฐานรากพีระมิด ไม่ยกระดับความคิดความสามารถให้สูงจน

ไปอยู่ยอดพีระมิดได้ บอกเลยยากมากที่จะกลายเป็นผู้อยู่รอดในตลาด 
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ยงัจ ำควำมรูสึ้กตอนพีล่ำ้งพอรต์ สำมแสนกว่ำบำทได.้.. 

รูส้ึกว่ำวินำทีนั้น มันโปร่งโล่งเบาสบาย เหมือนยกภูเขาออกจากอก 

เพราะหลังจากน้ีจะได้ชัดเจนสกัทว่ีา ชีวิตจะเอาไงต่อไป 

ตอนไม่ลำ้งพอรต์ บอกไดเ้ลยเครียดมำกเพราะพอร์ตมันแดง

เถือก ราวกับหยาดเลือดที่มันสาดอยู่เตม็พอร์ตไปทั่ว นอนกไ็ม่หลับ อึดอัดมา

หลายวัน แต่พอถึงวันที่ล้างพอร์ตเหมือนยกภเูขาออกจากอกจริงๆ ไม่มีอะไรให้

เครียดอกี (กม็ันล้างแล้วไม่รู้จะเครียดไปท าไม?) 

ตอนไม่ล้างสิต้องมาน่ังลุ้นน่ังเครียด ลุ้นและภาวนาให้มันกลับไปบวก ซ่ึง

กลิ็บลับเตม็ทน สดุท้ายเหมือนระเบิดปรมาณลูงที่กลางใจ  

ตูมมมมม !!!! 

ทุกอย่ำงรำบพนำสูญ พอร์ตสะอาด ราวกับแม่บ้านมาเกบ็กวาดจนเกล้ียง ถาม

ว่าเครียดไหม ค าตอบคือเครียดมาก แต่เป็นความเครียดที่มีความสุข เพราะในอีก

มุมหน่ึงมันก็หายอัดอั้นตันใจได้เสียที ภาวะตอนน้ันการและใจบางเบา อาจ

ล่องลอยเสยีการทรงตัวไปพักหน่ึง แต่กท็ าให้เหน็ความแตกต่างได้เลยว่า ตอนล้าง

พอร์ตกับไม่ล้างช่ังต่างกันลิบลับเสียจริง วินาทีน้ันเข้าใจเลยว่าท าไมถึงต้อง Cut 

Loss เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดขาดทุน เพราะมันไม่ท าให้เราเป็นทุกข์เพราะความเครียด

จากการอดัอั้นตันใจน่ันเอง 



- www.ThaiForex24.com                 <     17    >                    
 

ตอนนั้นสิ้ นหวงัหมดหวงั แต่ยงัไม่สิ้ นลม ตระหนักได้ว่า ต้นทุนที่

แท้จริงไม่ใช่ตัวเงินนะ แต่คือลมหายใจของเรา รีบลุกขึ้นจากความสิ้นหวัง แล้วก็

มานั่งทบทวนว่าเราพลาดตรงไหน? จากน้ัน 

จด จด จด แลว้ จ ำ จ ำ จ ำ…..ส ำคญัทีสุ่ดเลยคือ 

ตอ้ง !!! ไม่ !!! ให ้!!! มนั !!! เกิด !!! ข้ึน !!! อีก !!! !!! !!! !!! 

 

และ 3 เหตุผลที่ล้าง  ไม่ใช่ใดอื่น คือ 

  

   1. Overtrade   

   2. สวนเทรนด ์

   3. ไม่คตัลอส 

คุณหยง ธ ารงชัย เอกอมรวงศ์  

เคยกล่าวไว้ 

 



- www.ThaiForex24.com                 <     18    >                    
 

ดงันั้นตอ้งหมัน่ส ำรวจดูว่ำเรำมีพฤติกรรมเหล่ำนี้ ในกำรเทรด

อยู่หรือไม่? ถ้ามีอยู่เดาได้เลยครับว่าหนังเร่ืองน้ีมันไม่ใช่หนังที่มีฉากจบแบบ 

Happy Ending แน่นอน แต่จะเป็นหนัง Drama ที่มีแต่ฉากเศร้าหดหู่แถมท้าย  

ด้วยการมีพระเอกนางเอกตายตอนฉากจบ แน่นอน... 

วนันี้ เรำสำมำรถเลือกไดน้ะว่ำจะใหถ้นนเสน้นี้ ไปสิ้ นสุดที่

ตรงไหน แบบ Happy หรือ Sadly แน่นอนถ้าอยากให้มัน Happy Ending อย่าง

ที่ฝันกต้็องตะเพิด 3 ค าข้างก่อนหน้านั้นออกไปจากชีวิตเราให้ได้ แล้วเราจะลด

ความเสี่ยงไปได้มากทเีดียว  
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ตอ้งเรียนรูว่้ำลำ้งเพรำะอะไร? 

จะได้ป้องกนัไม่ให้มันเกดิอกี แบบน้ีจึงจะคุ้มค่ากบัที่ล้างพอร์ตไป 

เสยีเงินไปแล้ว อย่างน้อยกต้็องให้เสียความโง่ในตัวเราออกไปด้วย เพ่ือ

จะได้ความฉลาดเพ่ิมขึ้นในคร้ังต่อไป 

 

 ไหนๆ กล้็างพอร์ตแล้วกต้็องไม่สญูเปล่า อย่างน้อยต้องรู้ให้ได้ว่าล้าง

พอร์ตเพราะอะไร? น่ีส าคัญกว่าเงินที่เสียไปอกี เพราะมันจะท าให้ได้คืนในอนาคต 
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เสียเงินไป แต่ใจเรำจะตอ้งไม่เสีย เปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส  

สบตากบัความสญูเสยีน้ันแล้วเรียนรู้บทเรียนราคาแพงน้ีให้คุ้มค่าที่สดุ  

 

อย่ำงนอ้ยครั้งนี้ เรำตอ้งรูว่้ำเรำเสียเงินไปเพรำะอะไร? 

แล้วพยายามป้องกนัไม่ให้มันเกดิข้ึนซ า้อกี แบบน้ีจึงจะคุ้มค่ากบัเงินที่เสียไป 

เสยีเงินไปแล้ว อย่างน้อยกต้็องเสียความโง่ในตัวเราออกไปด้วย เพ่ือเรา

จะได้ความฉลาดเพ่ิมขึ้นในคร้ังต่อไป 

จะว่าไปแล้วเงินในกระเป๋าพอจะรองรับการล้างพอร์ตได้อกีกี่ท ีหรือจะรอ

ให้เงินหมดก่อนแล้วค่อยเร่ิมเรียนรู้  ถ้าปล่อยให้ถึงตอนน้ันบางทอีาจสายเกนิไป

แล้วกไ็ด้  

ท าไงได้เม่ือวันน้ีเจ้าความล้มเหลว ในคราบเพชฌฆาตที่ช่ือว่า "ล้างพอร์ต" 

มันมายืนเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแล้ว ทางเดียวคือเรากจ็ าต้องเปิดรับมัน แล้วท า

ความรู้จักตัวตนของมันให้มากที่สดุ เพ่ือคราวหน้าได้เตรียมการป้องกนัไม่ให้มัน

เข้ามาประชิดเราได้อกี 

"เสียเงินไปแลว้  

อย่ำงนอ้ยก็ตอ้งเสียควำมโง่ในตวัเรำออกไปดว้ย" 
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มันเป็นเกมของผู้ที่อดทนจึงอยู่รอด อดทนต่อ “ตัณหา” ความกระหาย

อยาก (ทั้งภวตัณหา คือ ความอยาก วิภวตัณหา คือความไม่อยาก) ความโลภ 

โกรธ หลงในใจเราน่ีแหละ  

“สติ” ลว้นๆ จึงจะท ำใหอ้ยู่รอดและยัง่ยนื 

ใครมีกิเลสตณัหำและควำมกลวัเขำ้ครอบ ไม่รอดสกัรำย 

 

ควำมกลวั ...น่ำกลวักว่ำทีคิ่ด 

กลัวเสีย  กลัวได้ก าไรน้อย(โลภ)  กลัวการติดลบ 

กลัวความผิดพลาด กลัวค าสบประมาท กลัวเสียหน้า เป็นต้น 

 

ควำมกลวั เป็น ปรปักษก์บัควำมกลำ้ จะไล่ความกลัวกต้็องใช้ความกล้าเข้าข่ม 

ความกล้าที่ว่าเกดิจากก าลังของสติปัญญา ทกัษะประสบการณ์ ไม่ใช่ความบ้าบิ่น 

ขาดสติ 
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ควำมเสีย่งหอกขำ้งแคร่ท่ีอนัตรำย 

High Risk = High Return 

เรามักเคยได้ยินวลีเดด็ว่าตลาด Forex น้ันเป็นตลาด High Risk , High 

Return หากอยากรวยข้ามคืน กต้็องยอมรับความจนในช่ัวข้ามคืนด้วยเช่นกนั 

ท ำอย่ำงไรจะจ ำกดัควำมเสีย่งได?้ 

วิธกีารที่ง่ายที่สุด คือใส่ตัวแปรทางด้านเวลาเข้าไป 

จากสมการที่ว่า High Risk = High Return 

กลำยเป็น 

High Risk = High Return / Time (Months) 

ถ้าอยากได้ก าไรในส่วน Return 100 % แต่ความเสี่ยงที่ต ่าลง  

กใ็ห้เพ่ิมตัวแปรด้านเวลาเข้าไป 

High Return / Time (Months) = High Risk 

100(%) / 4 (เดือน)  =  25% 

น่ีไงความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่ 25%  แต่ว่า Return ยังอยู่ที่ 100% เหมือนเดิม 
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ดังน้ันส่วนส าคัญที่ต้องเติมเตม็ในการปฏบัิติคือ ความอดทน รู้จักรอคอย

จังหวะ เวลา และโอกาสที่เหมาะสม 

 

ขยำยควำมเพิม่เติม จำกสมกำร (Return or Risk) / Time (Month) 

ถ้าคุณต้องการก าไร(Return) 100% ใน 1 เดือน(Month) ความเสี่ยงที่

เกดิขึ้นจึงอาจเทา่กบั   

100  / 1  ความเสี่ยงที่ได้ เทา่กบั 100% ต่อเดือน  

(ความเสี่ยงที่ได้ เทา่กบั 100% ต่อเดือน Ohhhh!!!  เป็นตัวเลขความเสี่ยงที่สูง

มาก โอกาสขาดทุนสูงถึง 100% น่ันเทา่กบัว่ามีโอกาสล้างพอร์ตสูงถึง 100% 

ภายในเดือนน้ันเลย) 

แต่หากต้องการ ก าไร (Return) 100% ใน 1 ปี หรือ 12 เดือน(Month) 

จากสมการ (Return or Risk) / Time (Month) 

ความเสี่ยงที่เกดิข้ึนจึงเทา่กบั   

100 / 12  ควำมเสีย่งทีไ่ด ้เท่ำกบั 8.34% ต่อเดือน 

ความเสี่ยงที่ได้ เท่ากับ 8.34% ต่อเดือน เป็นตัวเลขความเสี่ยงที่ไม่สูง

มากนัก มีโอกาสขาดทุน หรือโอกาสล้างพอร์ตในเดือนน้ัน 8.34%  พอจะยึดเวลา

ให้อยู่ในตลาดได้นานอกีหน่อย บางทอีาจนานพอให้กลับมาท าก าไรได้ในอนาคต 
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ลองน าเอาสมการเบ้ืองต้นไปค านวณ ความเสี่ยงที่เกิดจากความต้องก าไร

จากตลาดของเราดู อาจสะท้อนให้เหน็ความเสี่ยงที่บางทีเรามองข้ามไป และน่ีคง

เป็นปัญหาใหญ่ ที่หลายๆ คนมักโดนเจ้าความเสี่ยงน่ีแหละลอบเข้ามาแว้งมากัด 

จนบาดเจบ็สาหัสในที่สดุ 

 

ควำมเสีย่ง 

เป็นอสรพิษท่ีพิษสงมำกมำยนกั  

เป็นหอกขำ้งแคร่ท่ีไม่ควรมองขำ้มเป็นอนัขำด 

 

 

ก ำไรไม่ใช่ตวัช้ีวดัส ำคญัเพียงอย่ำงเดียว ว่ำคุณจะสำมำรถอยู่รอดใน

ตลำดไดอ้ย่ำงตลอดรอดฝัง่ แต่ควำมเสีย่งต่ำงหำกทีเ่ป็นตวัช้ีวดัส ำคญัว่ำคุณ

จะอยู่รอดในตลำดไดน้ำนแค่ไหน 
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ลำ้งเพรำะโลภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอนให้เทรด Forex เป็น ใครกส็อนกนัได้ 

แต่สอนให้คนไม่โลภ น่ียากจริงๆ พอโลภเทา่นั้น มันกล้็าง(พอร์ต) ตามมา 
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พิจารณาดูดีๆ บ่อยคร้ังแล้วต้นตอของเร่ืองล้างพอร์ต มันกว็นเวียนอยู่กบัเร่ือง

ความกลัว คือ 

 

กลวัไดน้อ้ย 

พอกลวัไดน้อ้ยมนัก็เลยพลอยโลภ อยำกไดม้ำกตำมมำ 

 

พออยากได้มากกล็งลอ๊ต(Lot Size) เยอะ แล้วกเ็สยีหายหนัก หรือพอ

ต้องคัตลอส(Cut Loss) เหน็ว่าเสยีเงินไปเยอะ กเ็ลยโลภอยากเอาคืนทั้งต้นและ

ดอก ทน้ีีกเ็ลยลงลอ็ตหนักเข้าไปอกี สดุท้ายไม่วายเกดิการล้างพอร์ตตามมา 

เพราะ Over Trade  เหตุน้ีจึงเป็นที่มาของวลีที่ว่า ล้าง(พอร์ต) เพราะโลภ 

ดงันั้นก่อนเทรดทุกครั้งตอ้งมีสติใหม้ำก ให้ราคาของการ "ได้" 

และ "เสีย" ในราคาที่เทา่กนั คือมองการได้และเสียเป็นเร่ืองธรรมดาน่ันเอง ฝึก

มุมมองเรือ่งนี้ ใหม้ำก เพรำะมนัจะท ำใหเ้รำยอมรบัควำมเสีย่งไดง่้ำย  

และจะท ำใหเ้รำไม่ โลภ โกรธ หลง จนเกินควร 
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บทสะทอ้นควำมกลวั 

"ควำมกลวั" น่ีแหละท าให้เราขาดทุนในหลายๆ คร้ัง 

กลัวขาดทุนบ้าง...กลัวที่ถืออยู่ติดลบบ้าง... กลัวเข้าไปแล้วติดลบบ้าง... กลัวโน่น

กลัวน่ีไปหมด สดุท้ายเลยไม่ได้ก าไร หน าซ า้บางทขีาดทุนอกี 

เปลีย่นควำมกลวัไปเป็นควำมกลำ้ซะ คือกล้าที่จะยอมรับความจริง 

อนัเป็นผลมาจากการตัดสนิใจของเรา ไม่ว่ามันจะผิดหรือถูก ก าไรหรือขาดทุนก็

ตาม เพราะน่ันแหละคือบทเรียน คือครูช้ันยอดของเรา.. 

 

"ห่ำนทองค ำไม่ไดอ้ยู่ในเครือ่งไมเ้ครื่องมือใดๆ  

แต่มนัมีอยู่แลว้ในตวัของคุณเอง" 
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เทรดใหป้ลอดภยั 

ไม่ชดั ไม่ชวัร ์= ไม่เทรด 
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เปรียบกำรเทรด เหมือนกำรขบัรถ 

ชำ้หรือเร็ว ยงัไงก็ถงึปลำยทำงเหมือนกนั …แต่ประเดน็คือ 

ถ้าขับเรว็แล้วเกดิอุบัติเหตุ อาจถึงตายได้ แต่กรณีการขับช้า ถ้าเกดิอุบติ

เหตุระหว่างทาง กค็งไม่ถึงกับตาย  

ยกตวัอย่ำง - กรณีเกดิเหตุการณ์รถเบรกแตกข้ึนมากกลางทาง ที่ขับเรว็ 

ๆ โอกาสตายมีสงูมาก เหมือนรอบัสที่เบรกแตก ตายยกล า ยังไงยังง้ัน 

แต่กรณีขับช้า แล้วเบรกแตก ขึ้นมาบางทอีาจไม่ตายยกล า โชคดีบางที

อาจรอดทั้งล ากไ็ด้ เพราะว่าการขับช้า ท าให้ชะลอจอดรถได้ทนั ก่อนจะลุกลาม

ไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง 

กำรเทรดจึงคลำ้ยกบักำรขบัรถ คือทุกๆ ครั้งทีเ่ทรด ทุกๆ 

ครั้งทีอ่ยู่บนถนนย่อมมีควำมเสีย่งเกิดข้ึนทุกครั้ง เม่ือรู้ว่ามันมีความเสี่ยง

เราจะจัดการกบัมันไง? จะหวังรวยเรว็ อยู่ไหม? กล้าบิด หรือจะยังเหยียบจนมิด

ไมล์เมื่ออยู่บนถนนอยู่หรือเปล่า? 

ที่จ ำเป็นตอ้งตระหนกัใหม้ำก คือ ไม่แน่นะขับช้าอาจถึงเส้นชัยก่อน

การขับเรว็กไ็ด้ เพราะที่ขับเรว็ ดันไปประสบอุบัติเหตุกลางทางเสียก่อนน่ันเอง   

พลำดแลว้ไม่เป็นไร ...หำกน ำมำพฒันำจุดบอดตวัเองได ้...สิง่

ทีจ่ะไดก้ลบัมำ มนัจะมำกกว่ำทีเ่สียไปดว้ยซ ้ ำ 
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เรื่องเล่ำ...เสียงจำกในหวั 

กำรทีเ่รำนัง่จอ้งดูกรำฟตลอดเวลำ ไม่ดีอย่างย่ิง มันมักจะมี

ความคิดหรืออารมณ์บางอย่างเข้ามาหลอนท าให้ตัดสนิใจผิดพลาดได้  

เคยรู้สกึไหม เวลาตามองกราฟ ดูออร์เดอร์(Position) ของเราที่บวกอยู่ 

แล้ว มันคล้ายๆ มีเสยีงกระซิบข้างๆ หูเบาๆ ว่า  

"ปิด สิ....ปิด สิ.... ปิด สิ...”  

(พอเรำเลือกไม่ปิด) เสียงกระซิบดังข้ึนอกีและมาพร้อมวลีที่ยาวข้ึน  

"ปิดส ิเด๋ียวลบนะ....เปิดสเิด๋ียวลบนะ .... ปิดสเิด๋ียวลบนะ...."  

(พอเรำเลือกไม่ปิด) เสียงกระซิบดังข้ึนอกีและกม็าพร้อมวลีที่ยาวขึ้น

กว่าเดิม 

"ปิดส ิๆ เด๋ียว....”  ยังไม่ทนัสิ้นเสยีงในหัว สองมือจับเมาสรี์บเคาะปิด

ออร์เดอร์ทนัท ีที่น่าเศร้าคือพอปิดไปสกัพัก กราฟ พุ่งเข้าทางออร์เดอร์ที่เปิดไว้

ก่อนหน้านั้น ประมาณว่าถ้าไม่ปิดจะได้ก าไรมาอกีเทา่ตัว หึๆ ข าแบบเศร้าๆ “ขาย

หมูตามเคย” 

นีแ่หละควำมโหดรำ้ย ของ Forex บทดรำม่ำจะเยอะหน่อย… 

ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจใหพ้รอ้มอย่ำงมำก โดยเฉพำะกบัเสียงในหวั

ของเรำ 
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คนส่วนใหญ่และคนส่วนนอ้ย 

 

กว่ำกำรที่เรำจะไดม้ำซ่ึงอิสรภำพ น้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องต่อสู้กับ

อุปสรรคนาๆ ทั้งศึกภายนอกและศึกภายใน เหมือนตลาด Forex นอกจากเรา

จะต้องต่อสู้กับสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนแล้ว ที่ส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด ยังต้องต่อสู้

กบัสภาวะจิตใจ หรือสภาวะทางอารมณ์ของเราด้วย เรียกว่าจะประสบความส าเรจ็

ในเส้นทางน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่กไ็ม่ใช่เร่ืองยากส าหรับคนที่มีหวัใจนกัสู ้รูจ้ัก

อดทน ฝึกฝน อบรม และพฒันำตนเอง ทั้งภำยในและภำยนอกจิตใจ 

ตลอดเวลำ 

การที่เราหันกลับไปให้น า้หนักความส าคัญกับความคิดและจิตใจมากขึ้ น

น้ัน เพราะว่า 

ควำมคิดและเจ้ำจิตใจนี่ เป็นตวัช้ีน ำกำรกระท ำของเรำ และ

กำรกระท ำของเรำจะเป็นตวัน ำเรำไปสู่เป้ำหมำยในอนำคต 

 

“ระบบกำรเทรดทุกระบบดีหมด ถำ้คนที่ใชม้ีควำมคิดดีๆ   

ในกำรน ำเอำระบบนั้นไปใช”้ 
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ในตลาด Forex จ าแนกกลุ่มคนเป็น 2 ประเภท คือคนกลุ่มใหญ่และคน

กลุ่มน้อย  

1.  คนกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคนประเภทเราๆ คือกลุ่มที่ส่วนใหญ่เอาเงิน

มาละลายในตลาด ล้มลุกคลุกคลาน เทรดได้บ้างเสียบ้าง แต่ส่วนใหญ่มักเสียเงิน

ให้กบัตลาดมากกว่าการได้เงินกลับออกไปจากตลาด 

2. คนกลุ่มนอ้ย คือ คนที่ได้ก าไรจากตลาดเป็นกอบเป็นก า ต่อเน่ือง

มั่นคง เป็นระดับยอดพีระมิด เป็นแนวหน้าของตลาด 

 

กลบัมำสู่ประเด็นดำ้นควำมคิด  ถ้าเราคิดแบบคนกลุ่มใหญ่เรากจ็ะเป็น

แบบคนกลุ่มใหญ่  ตรงกนัข้ามถ้าเราคิดแบบคนกลุ่มน้อยได้ เรากจ็ะกลายเป็นคน

กลุ่มน้อยที่ประสบความส าเรจ็ได้ไม่ยาก 

ประเดน็คือวันนี้  คุณคิดแบบคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มใหญ่ ถ้าอยากรู้ว่า

เราคิดแบบคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มใหญ่ คุณกล็องไปอยู่ในแวดวงคนกลุ่มใหญ่ดู

ว่าคนส่วนใหญ่เค้าคิดอะไรกนั แล้วเปรียบเทยีบดูว่าเราคิดแบบพวกคนส่วนใหญ่

เหล่านั้นหรือเปล่า ถ้าคิดเหมือนเค้ากเ็ตรียมตัวลงเอยแบบคนกลุ่มใหญ่ด้วยเลย  

แลว้ท ำไงจะเป็นคนกลุ่มนอ้ยไดล่้ะ? เอาแบบตรรกะบ้านๆ คือพยายาม

คิดบางสิ่งบางอย่างให้ตรงกันข้ามกบัที่คนส่วนใหญ่คิด แล้วความคิดที่ได้รับการ

พัฒนาแล้วน้ันจะผลักดันให้เรากลายไปเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความส าเรจ็เอง 
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ซุนวู กล่ำวไวว่้ำ รูเ้คำ้รูเ้รำ รบรอ้ยครั้งชนะรอ้ยครั้ง 

 

จงเรียนรู้ ว่าคนส่วนใหญ่คิดอะไร แล้วพัฒนาตัวเองให้คิดแบบคนส่วน

น้อยคิดกนั ไม่แน่ สุดท้ายเราอาจไปเป็นคนส่วนน้อยในตลาดในอนาคตก ็เป็น ได้ 

!!!! 

  ถำ้วนันี้ เรำมีสถำนะเป็นเพยีงคนส่วนใหญ่กอ็ย่าคิดไรมากไป จงมองว่า

นับเป็นโชคดีของเรา ที่ตอนน้ีอยู่ในสถานะของคนส่วนใหญ่ เพราะท าให้เรารู้ได้

ชัดเจนว่า พวกเดียวกนัเองคิดอะไรกนัอยู่ จริงไหม? 
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เทรดสั้นกบัเทรดยำว 

 

มีแนวคิดเร่ืองคนท างาน 2 ประเภทที่น่าสนใจ 

 

คนประเภทแรก ท างานทุกวันได้ ค่าแรงวันละ 10 บาทสรุปหน่ึง

เดือนได้ เงินเดือน 300 บาท 

 

กบัคนประเภทที ่2 เดอืนหน่ึง ท างาน แค่ 3 วัน แต่ได้วันละ 100 

บาท สรุปเดือนเหน่ึงเค้าได้ 300 บาทเหมือนกนั 

 

ค ำถำมคือในกำรท ำงำนจริงๆ เราอยากเป็นคนประเภทแรกหรือคน

ประเภทที่สอง เร่ืองน้ีก าลังโยงให้เหน็ถึงคนเทรดสั้นและยาวน้ันเอง  
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คนเทรดสั้น ที่มีการเปิดปิดออร์เดอร์ทุกวัน ซ่ึงกค็ล้ายคนที่ท  างานทุก

วันนั่นเอง 

ส่วนคนเทรดยำว เหมือนคนประเภทที่สองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดย

ประเภทน้ีนานๆ เปิดออร์เดอร์ทีหน่ึง ซ่ึงก็ละม้ายคล้ายกับคนที่ นานๆ เข้า

ออฟฟิศท างานทหีน่ึง แต่กลับได้เงินเดือนไม่น้อยไปกว่าบุคคลประเภทแรกเลย  

กำรเทรดสั้นและยำว เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ ไม่มีอะไรตายตัว 

แล้วแต่จังหวะ Forex เป็นตลาดที่ค่อนข้างผันผวน บางคร้ังกลยุทธ์จึงต้องยึดหยุ่น

ตาม ความผันผวนของกราฟแต่ละช่วงเวลา แต่อย่างน้อยควรมีรูปแบบการเทรด

ไว้เป็นหลักสกัหน่ึงรูปแบบที่เข้ากับตนเอง เพ่ือที่เราจะใช้รูปแบบน้ันเป็นตัวยืนใน

การเทรด หากกลยุทธ์การเทรดน้ีไม่ผ่าน กค่็อยงัดกลยุทธ์รองมาใช้ ตามระบบ

แบบแผน ไม่ได้งัดมาใช้ตามอารมณ์พึงพอใจ 
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เกมกำรเทรด เกมของจงัหวะท่ีลงตวั 

 

กำรเทรดทีด่ีไม่จ ำเป็นเสมอไปว่ำตอ้งเทรดตลอดเวลำ แต่จริงๆ 

แล้วเป็นเกมของจังหวะและเวลาที่ลงตัว บางคร้ังต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว  เทรด

บ้างหยุดบ้าง หาจังหวะให้ดี ทั้งหมดเป็นเกมของจังหวะ 

 

เหมือนเกมสฟุ์ตบอล ทมีที่พับสนามบุกอย่างเดียวใช่ว่าชนะเสมอไป ถ้า

ไปเจอทมีที่หาจังหวะสวนกลับดีๆ กแ็พ้หงายเงิบไปกม็ีเยอะแยะ แล้วถ้าเกมน้ัน

เป็นเกมตัดสนิแชมป์ ตัดสนิความเป็นความตาย แล้วดันแพ้ในเกมสน้ั์นขึ้นมาล่ะ 

แบบน้ีคงลงเอยคงไม่สวยเท่าไหร่?  

 

กำรเล่นเกมบุกเต็มเหนีย่วของฟุตบอล คล้ายกนักบัส าหรับการ

เปิดออร์เดอร์แบบชนิดเปิดแหลกราน ยุทธวิธีแบบน้ีใช่ว่ามันจะมีก าไรนะ สู้ที่น่ิงๆ 

รอจังหวะเปิด ไม่ได้ จริงอยู่แม้ว่าการเปิดออร์เดอร์เยอะ ถี่ บ่อย จะสามารถเพ่ิม

โอกาสการท าได้ก าไรได้  แต่อย่าลืมคิดถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเป็นเงาตามตัว 

ดังน้ันการเปิดออร์เดอร์แบบน้ีตอนที่เสีย จะเสียเยอะมาก เอาเป็นว่าถึงขั้นหายนะ

เรียกพ่ีกนัเลยทเีดียว 



- www.ThaiForex24.com                 <     39    >                    
 

ย่ิงบางคร้ังเลือกเปิดออร์เดอร์แบบจัดหนัก(Over Trade) อดัมาร์จ้ินไป

เตม็เหน่ียว ภาษาฟุตบอลเรียกดันกองหลังข้ึนสูง เดินเกมสบุ์กเตม็ที่ เปิดหน้าแลก 

แบบน้ีถ้าโดนกราฟสวนมากเ็สรจ็เร่ียมเร้เรไร ล้างพอร์ตตามระเบียบ 

การเทรดเป็นเกมของจังหวะ ถ้ารอเป็นเยน็พอ กร็วยได้ 

 

ภำษิตจีนจึงกล่ำวไวว่้ำ “ถำ้ใจยงัไม่นิง่ก็เหมือนกระบีที่ย่งัไม่คม 

ออกท่องยุทธภพ ไงก็ตำย แหง่แก”๋ 
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กำรลงทุนก็เหมือนกบักำรปลูกผลไม ้

 

 

 

ปลูกแล้วตายเลยกด็ี แต่ถ้าปลูกแล้วไม่ตายเรากต้็องคอยดูแลมันไปจน

สดุท้ายมันกลับมาออกดอกออกผลให้กบัเราในที่สดุ 

"ปลูกแลว้ตำย" เปรียบเหมือนการเปิดออร์เดอร์แล้วชน Stop Loss จบ

เกม ไม่ต้องหวังดอกหวังผลกนัในอนาคต 

"ปลูกแลว้ไม่ตำย" เปรียบเหมือนออร์เดอร์ที่อยู่คร่ึงๆ กลางๆ ระหว่าง 

SL และ TP สถานะการณ์แบบน้ีกต้็องดูแลมันไปจนกว่าสดุท้ายจะออกดอกออก

ผลให้กบัเรา  

ค าว่า "ดูแล" ในที่น่ีไม่มีอะไรส าคัญไปกว่า การดูแลจิตใจของเราให้เป็น

สขุในขณะที่กราฟมันล้มลุกคลุกคลานอยู่ในแดนลบ ดูแลและฝึกฝนจิตใจใหรู้จ้กั

กบัค ำว่ำอดทนรอคอยจงัหวะเวลำทีเ่หมำะสม สกักวำอนัว่ำควำมใจรอ้นก็

เหมือนไฟที่จะเผาต้นกล้าของเราให้มอดไหม้ไปก่อนที่มันจะแปรเปล่ียนเป็น

ดอกผลให้กบัเรา 
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หลำยๆ จงัหวะกำรลงทุน เราจะเหน็ว่าความใจร้อนของเราน าหายนะ

มาให้กบัพอร์ตของเราเสมอ แต่ถ้านึกย้อนหลังๆ ดีๆ จะเหน็ว่าบ่อยคร้ังเลย

ทเีดียวที่เราเข้าถูกทางถูกจังหวะแล้ว แต่เราใจร้อนรีบปิดออร์เดอร์...เผาต้นเงิน

ต้นทองของเราเองด้วยความใจร้อน ถ้ารู้จักรอคอยสกัหน่อยจากที่ลบกอ็าจเป็น

บวกได้ในที่สุด 

Stop Loss ทีเ่หมำะสม และวินยัทีม่ ัน่คง จะช่วยให้ต้นกล้าของเรา

เติบโตกลายเป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ออกดอกออกผล ให้พอร์ตเราเติบโตได้ ใน

อนาคต 

 

 

ในบำงสถำนกำรณ ์

กำรเร่ิมนบั 1 ใหม่ ...ก็ดีกว่ำ 

กำรเร่ิมนบั 0 ใหม่ 
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อยู่อย่ำงไรใหร้อดในตลำด Forex? 

ช่วงน้ีเห็นคนรุ่นใหม่เร่ิมเบนชีวิตเข้าไปสู่วงการเทรดเดอร์และเลือก

เร่ิมต้นการเทรดในตลาด Forex 

แท้จริงแล้ว ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก กล่าว

ได้ว่าในตลาดน้ีไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคิดและไม่มีอะไร

ไม่เปล่ียนแปลง เช่น วันน้ีออร์เดอร์ +100 จุด พรุ่งน้ีอาจเป็น 0   และมะรืนน้ีอาจ

เป็น  

-100 จุด วันน้ีพอร์ตโตพรุ่งน้ีพอร์ตเกล้ียงกเ็ป็นได้ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีสามารถเกิดขึ้ น

ได้ส าหรับผู้ที่ประมาทในตลาด  

เงินที่ไดม้ำโดยง่ำยไม่มี  และถำ้มีเงินกอ้นนั้นก็พรอ้มที่จะเสียออกไป

โดยง่ำยเช่นกนั....แน่นอนกว่าที่เราจะอยู่รอดในตลาดน้ี จนมีผลก าไรออกมาจาก

พอร์ตการลงทุนได้น้ัน เรียกได้ว่าต้อง ฝึกฝน อบรมและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

 

เปลีย่นวิกฤตใหเ้ป็นโอกำส 

เปลีย่นควำมผดิพลำดใหเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของกำรเติบโต 
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คนเก่งไม่ได้เกิดจากค าพูด หากแต่เกิดจากการกระท าที่น าไปสู่การ

ยกระดับสติปัญญาและความสามารถของตนเองให้สูงขึ้ นไป ดังน้ันหัวใจของ

นักพัฒนาคือ มีการฝึกฝน อบรม และพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งทางด้านร่างกาย 

สติปัญญา และจิตใจ เพ่ือน าพาตนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม การจะเป็นเทรดเดอร์ที่

ประสบความส าเร็จได้น้ัน สิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้คือ ความอดทน เช่น  อดทนต่อ

สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ อดทนต่อความมีวินัย อดทนรอคอยจังหวะเป็นต้น หาก

เรามีความอดทนเป็นพ้ืนฐาน การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส าเร็จ กค็งไม่

ยากเยน็เขญ็ใจนัก  
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กำรทีจ่ะอยู่รอดในตลำดนี้  

ควรมีหลกัคิดและวิธีกำรปฏิบติัเบื้ องตน้อย่ำงไร? 

  .....เทรดอย่างมีระบบ  

.....คบวินัยเป็นเพ่ือน  

.....ไม่เล่ือน Stop loss  

.....ไม่ long / short สวนเทนด์  

.....ไม่เล่นมือหนัก  

.....ไม่เป็นนัก OverTrade  

.....ถือเครด็ไม่ชัวร์ไม่เข้า 

.....ไม่เอาแต่ยึดติดความหลัง 

.....ไม่บ้าพลังเทรดโชว์ 

.....ยอมโง่ให้กบัตลาดบ้าง 

.....ไม่ถือหางออร์เดอร์ผิด 

.....ดูปัจจัยให้รอบทศิ 

.....และพิจารณาให้รอบด้าน 
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.....รับ/ต้านต้องมองออก 

.....จุดเข้า/ออกต้องชัดเจน 

.....มองเหน็ความเสี่ยงทุกคร้ัง 

.....ยับย้ังช่ังใจบ้าง 

.....ปล่อยวางไม่เร่งเอาคืน 

.....ไม่ฝืนกราฟสวนเทรนด์ 

.....มี Money Management ที่ดี 

.....สติพึงมีตลอดเวลา 

.....ไม่กล้าและกลัวจนเกนิไป 

 

ขอฝากเป็นแง่คิดประมาณน้ี 
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ขอ้พึงตระหนกั 

1. คนทีม่ีควำมรูเ้ยอะ(รูม้ำก) มกัเป็นกลุ่มคนที่ขำดทุนเยอะ

ทีสุ่ด บางทคีวามรู้กเ็ป็นดาบสองคม เพราะบางคร้ังเรามักใช้ความรู้ที่มีไปซัพ

พอร์ตกบัอารมณ์ของเรา ณ ขณะเวลาน้ันๆ ซ่ึงน ามาสู่การขาดทุนในที่สดุ ด้วย

เพราะ "อารมณ์พาไป"  

บางคร้ังเราเผลอความรู้ของเรา เข้าไปหนุนอารมณ์จนท าให้เกดิความเช่ือ 

ที่อาจเป็นการตัดสนิใจที่ผิดได้ ดังน้ันต้องก่อนตัดสนิใจอะไรบางอย่าง จงระลึกว่า

สิ่งที่เราก าลังจะตัดสนิใจน้ัน มันอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลจริงๆ หรืออารมณ์พาไป

กนัแน่ 

ก่อนเปิด/ปิด สถานะ คิดสกันิดว่า "เหตุผลน าพา หรืออารมณ์พาไป" 

2. ขอ้ผดิพลำดทีต่อ้งระวงั คือ การมองเหน็ผลตอบแทนมาก่อน

โอกาสความเป็นไปได้ 

3. บนัทึกกำรเดินทำง หรือบันทกึการเทรดเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือท าให้

รู้จักนิสยัใจคอตัวเองมากขึ้น 

4. ลงทุนตำมสภำพจิตใจ หรืออุปนิสยัของตัวเอง ค้นหาตัวเองให้เจอ

แล้ว ปรับรูปแบบการลงทุนให้เข้ากบัตัวเอง เป็นสิ่งส าคัญประการแรกส าหรับการ

เร่ิมต้นการลงทุน 
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“เทรด” กบั “ธรรม” 

ตอ้งไปคู่กนั 
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บรรลุธรรม VS บรรลุเทรด ปรชัญำเชิงลึกทีไ่ม่ควรมองขำ้ม 

มีโอกาสได้สนทนาธรรมกเ็ลยลองน ามาเปรียบเทยีบกนัว่า คนเราจะบรรลุ

ธรรมข้ันสงูได้น้ัน ในทางพุทธศาสนากล่าวไว้เป็นล าดับขั้นดังน้ีคือ... 

 

"บรรลุธรรม" 

ศีล(การปฏบัิติเบ้ืองต้น) .....(1) Action 

สมำธิ(ความน่ิง สงบ)  .....(2) Composed 

ปัญญำ(ระบบคิดและจิตใจ) ..... (3)Mind 

ผลลพัธที์ไ่ด.้.... คือ “วิมุติW 

โอกาสน้ีเลยมาคิดต่อยอดดูว่าแล้วสิ่งที่เราท าอยู่คือ การเทรดน่ีล่ะ จะท า

อย่างไรจึงจะสามารถบรรลุถึงการเทรด ที่จะสามารถท าก าไรให้กบัเราได้อย่าง

ย่ังยืน เหตุน้ีเลยลองถอดบทเรียนจากล าดับการบรรลุธรรมสู่การบรรลุเทรดได้

ดังน้ี 
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"บรรลุเทรด"  

น าหลักการ Action -Composed - Mind มาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกนัคือ 

(1) Action.....เรียนรู้(ทฤษฏ)ี ฝึกฝนและพัฒนา (การปฏบัิติ) 

(2) Composed.....ความน่ิง 

(3) Mind .....ระบบคิดและจิตใจ 

ผลลัพธท์ี่ได้..... ผลก าไร ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

 

 เบื้ องตน้เรำตอ้งเรียนรู ้ฝึกฝนและพฒันำ จนกลำยเป็นทกัษะ

ควำมสำมำรถที่เพิ่มพูนข้ึนไปเรื่อยๆ เมื่อประสบการณ์มากขึ้ น ความน่ิงก็

จะเร่ิมเด่นชัดมากขึ้ นตามมา เราจะสังเกตุได้ว่าความแตกต่างระหว่างมือเก๋าและ

มือใหม่กค็ือ ความน่ิงน่ันเอง อาทเิช่น เมื่อราคาขยับลงมา 30 จุด (300  pips) 

มือใหม่จะตกใจ แต่มือเกา๋ จะยังน่ิงย้ิมแย้มเพราะเหน็ว่าเป็นธรรมดา จ๊ิบๆ เพราะ

เป็นหม่ืนป๊ิบกเ็คยเจอมาแล้ว(เม่ือคร้ัง เกดิซึนามิที่ญ่ีปุ่น หรือการแทรกแซงค่าเงิน

ของประเทศสวิตช์) เป็นต้น เม่ือไหร่กต็ามที่เกิดอาการ "นิ่งเป็น เย็นพอ รอ

ได"้ เม่ือน้ันก็สามารถที่จะบังคับควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้ถูกอารมณ์เข้ามา

ควบคุมหรือชักจูงได้ในที่สดุ เม่ือใดกต็ามที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาชักจูง โอกาสที่

จะท าตามระบบวินัยตามแผนการเทรดได้ กม็ีสงูขึ้น 
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ดงันั้นเมื่อมำถึงจุดหนึ่งเทรดเดอรค์นหนึ่งก็จะมำลุถึงควำม

เขำ้ใจว่ำ แท้ที่จริงแล้วเบ้ืองต้นระบบวินยั(System) มีควำมส ำคญัแค่ 20% 

ของความส าเรจ็ เท่าน้ัน ที่เหลือคือระบบคิดและจิตใจล้วนๆ ที่ต้องเข้าไปจัดการ 

และเม่ือไหร่กต็ามที่เราควบคุมความคิดหรือจิตใจไม่ให้ถูกอารมณ์เข้ามาครอบง า

ได้ ระบบวินัยมันจะกลายเป็น 80% ของความส าเร็จทันที และเทรดเดอร์ธรรม

ดาๆ กก็ลายพันธุ์เป็นเทรดเดอร์ไร้ใจ ที่ไร้อารมณ์แทรกแซงในการเทรดในที่สุด 

.....จากน้ันเหรอ!!! ที่เหลือกเ็พียงแค่ระบบวินัยและสภาพจิตใจที่สั่งสมทักษะ

ประสบการณ์มาดีแล้ว เป็นตัวขับเคล่ือนผลก าไรให้เกิดขึ้ นและเติบโตต่อเน่ืองไป

ในอนาคต 
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สรุป... 

Step One....เรียนรู้(ทฤษฏ)ี ฝึกฝนและพัฒนา (การปฏบัิติ) ฝึก ๆ และ

ก ็ฝึก 

Step Two....ความน่ิง "น่ิงเป็น เยน็พอ รอได้" ซ่ึงเพ่ิมพูนขึ้นได้ตามทกัษะ

และประสบการณ์ที่ได้มาจาก Step One 

Step Three.....ระบบคิดและจิตใจ มุ่งเข้าจัดการสะกดักั้นอารมณ์ไม่ให้

เข้ามาแทรกแซงการเทรด จนสดุท้ายสามารถยกเอาระบบวินัยขึ้นมาอยู่เหนือ

อารมณ์ได้(นอกจากจะปราศจากอารมณ์เข้ามาชักจูงแล้ว ระบบคิดที่ดีควรสามารถ 

เข้าใจและเช่ือมโยงความเป็นจริงของเหตุและผล การเคล่ือนไหวของกราฟราคา

ได้ค่อนข้างทะลุ)  

อาจดูยากซับซ้อน แต่ถึงทุกวันนี้ ยังยืนยันเสมอว่า "เทรดกบัธรรม" น้ันไป

ด้วยกนัได้เสมอ …Action -Composed – Mind 
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ปรชัญำหลกัคิด 3 ประกำร ทีต่อ้งไม่ลืม 

 

1. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ 

2. ไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่หวัง  

3.ไม่มีอะไรไม่เปล่ียนแปลง 

 

กำ้วแรกสู่ควำมส ำเร็จกบัสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตลาด Forex 

ระหว่างทางสู่ความส าเรจ็ ไม่ได้มีแต่ความหอมหวานเพียงอย่างเดียว 

หากแต่ยังมีความล้มเหลวผิดหวัง แฝงมาด้วยเสมอ หากเราไม่รู้จักเผื่อใจ

เตรียมพร้อมรับมือกบัสิ่งเหล่านั้น หากวันหน่่ึงเราพลาดพล้ังล้มลง เราจะพบกบั

ภาวะหายนะ  น่ันคือ ภาวะล้มแล้วลุกไม่ขึ้น ดังน้ันจงเตรียมตัวเตรียมใจรับมือสิ่ง

ที่ไม่คาดหวังไว้เสมอ เพราะใครเล่าจะล่วงรู้กาลเวลาข้างหน้าของตนเองได้ 

ในการเทรด Forex กเ็ช่นเดียวกนั ผมถือคติ 3 ข้อเกี่ยวกบั Forex เพ่ือ

ความไม่ประมาท เร่ิมกนัที่ข้อแรก 
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1. ไม่มีอะไรทีเ่ป็นไปไม่ได ้ส ำหรบั Forex 

(กราฟมันขึ้นอยู่ดีๆ ไหงร่วงยังกะใบไม้ร่วงซะง้ัน). 

 

2. ไม่มีอะไรเป็นไปอย่ำงทีห่วงั  

อย่างเช่น ถือสถานะ Buy ไว้ กราฟดันลง เรากค็อยหวังภาวนาให้มันขึ้น 

แล้วมันกยั็งลงต่อไปอกี  

.....วันที่สอง ของการถือสถานะ Buy กราฟกล็งไปอกี 

..... วันที่สามของการถือสถานะ Buy กราฟกล็งต่อ  

.....วันที่ 4 ของการถือสถานะ Buy กราฟลงต่อแถมหลุดแนวรับไปแล้ว

ด้วย แต่บอกตัวเองไม่เป็นไรยังถือต่อได้ แอบหวังว่ามันหลุดแนวรับเพียงหลอกๆ 

ล่อแมงเม่าเด๋ียวมันกก็ลับไปข้ึน เอาง้ีดีกว่าไปท าบุญ เอาบุญช่วยดันกราฟให้ขึ้น

หน่อยดีกว่า (เร่ิมหันมาเพ่ิงสิ่งศักด์ิสทิธิ์) 

.....วันที่ 5, 6, 7, 8  กราฟลงต่อไม่มีททีา่จะขึ้น 

..... วันที่ 9 กราฟย่อตัวดีดขึ้นมาหน่อยเร่ิมย้ิมออก (คิดในใจว่าแล้วมัน

ต้องข้ึนบ้างสิ ลงมาขนาดน้ีแล้ว สงสยัจะเปล่ียนเทรนด์กลับไปข้ึนแล้ว วันน้ีอยู่ใน

สถานะการณ์เร่ิมมีความหวัง) 
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.....วันที่ 10 ของการถือสถานะ Buy กราฟร่วงลงไปท า New Low "ล้าง

พอร์ต" Game Over  จบเกมส์ 

....สรุปน่ีแหละ คือค ากล่าวที่ว่ามันมีอะไรเป็นไปอย่างที่หวัง ส าหรับ 

Forex จริงๆ. 

 

3. ไม่มีอะไรไม่เปลีย่นแปลง กราฟราคาไม่ได้ว่ิงไปทางขวาแต่เพียงอย่างดียว 

แต่มันขยับขึ้นและลงตลอด เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมันทุกสถานการณ์ มีมุมมองที่มีความยึด

หยุ่นพอสมควร และต้องไม่คอยยึดติดกับความหลัง ยึดมั่นกับอดีตของกราฟ

ราคามากไป ต้องกลับมามองความเป็นจริง ณ ปัจจุบันของกราฟราคา ซ่ึงสะท้อน

ความเป็นจริงของตลาดได้ดีที่สดุ ไม่เช่นน้ันคุณอาจเสยีโอกาสในการท าก าไรได้. 

 

หลัก 3 ประการน่ีคือจุดเร่ิมต้น ของการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่ได้เรียนรู้

จากตลาด Forex และเป็นจุดทิ้งท้ายของ E-Book เล่มน้ี 
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"ห่ำนทองค ำไม่ไดอ้ยู่ในเครื่องไมเ้ครื่องมือใดๆ 

แต่มนัมีอยู่แลว้ในตวัของคุณเอง" 

 

 

ขอบคุณท่ีติดตำม  พบกนัไดท่ี้ 

www.ThaiForex24.com 

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

 

ศึกษำวิธีกำรเปิดบญัชีเทรด Forex ไดท่ี้ 

www.ThaiForex24.com 
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