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เศรษฐีหุ้น
คุณก็เป็นได้



ถ้าอิสรภาพทางการเงินเป็นจุดหมายในชีวิตของหลาย ๆ คน “การ 

ลงทุนในหุ้น”  ก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์สมรรถนะแกร่งที่ขับเคลื่อนคุณ 

ไปสู่ปลายทางได้เร็วขึ้น เพียงแต่พอเอ่ยคำาว่า  “หุ้น” บางคนก็มองว่า 

เข้าใจยาก ต้องมีทุนตั้งต้นก้อนโต และผ่านสังเวียนการลงทุนมาจน 

ชำ่าชองถึงจะพอลงเวทีกราฟเขียว  - แดงนี้ไหว และหันไปลงทุนรูปแบบ 

อื่นแทน

นั่นเป็นรูปแบบการเทรดหุ้น  (Stock Trading) ที่มีโอกาสสร้าง 

กำาไรมหาศาลก็จริง  แต่ก็ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในการ 

วิเคราะห์ตลาด อ่านกราฟแท่งเทียนอย่างมืออาชีพ หรือมีเงินทุนหลาย 

สิบล้าน เป็นรูปแบบ Active ที่ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่

จริง ๆ แล้วการลงทุนในหุ้นยังมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำาหรับ 

คนเพิ่งเริ่มลงทุนหรือคนที่ไม่ได้มีเงินเก็บมากมาย แต่อยากสร้างความ 

มั่นคงทางการเงิน นั่นก็คือ การลงทุนในหุ้น (Stock Investing) หรือ 

ที่คนทั่วไปเรียกกันว่า การออมหุ้น เป็นรูปแบบการลงทุน Passive  

โดยถัวเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องระยะยาว อาศัยพลังของดอกเบี้ยทบต้น สร้าง 

ผลตอบแทนเกาะไปกับค่าเฉลี่ยของตลาด  (ค่าเฉลี่ย  10 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อปี ถือว่าไม่น้อยเลย) ยิ่งถ้าสะสมนานเข้า คุณก็มีเงินใช้ได้สบาย 

จนเกษียณ 

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



หนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกการลงทุนในหุ้นให้คุณได้สัมผัสทุกแง่มุม  

ตัง้แตก่ารศกึษาขอ้มลูบรษิทัหรอืหุน้ทีน่า่สนใจ การเปดิพอรต์แบบละเอยีด 

ราวกับจับมือทำา ไปจนถึงการจับจังหวะตลาด ให้เลือกหุ้นไม่พลาดใน 

ทุกสถานการณ์

และสำาหรบัคนทีล่งสนาม Passive จนกลา้แกรง่ อยากลองทา้ทาย 

ตัวเองด้วยการเข้าสนามของนักลงทุนสาย Active ที่จะเน้นคัดหุ้นรายตัว 

จากมูลค่าและปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยต้องอาศัยความรู้ความ 

สามารถ และบางทีก็ใช้เงินทุนมากขึ้น แต่ก็จะมีโอกาสทำากำาไรชนะ 

ค่าเฉลี่ยของตลาด เนื้อหาบทสุดท้ายก็จะเป็นโบนัสพิเศษที่กล่าวถึง 

ภาพรวมของการลงทนุสายนี ้ เพือ่เตรยีมตวัใหค้ณุตอ่ยอดไปสูข่ัน้แอดวานซ์

เชื่อเหลือเกินว่า หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองและขัดเกลาทักษะ 

การลงทุนของคุณให้คมกริบ กลายเป็นคนที่บริหารเงินอย่างมีสติและ 

ยึดหลักการถูกต้อง 

ขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านหลุดพ้นจากปัญหาด้านสินทรัพย์และ 

มีอิสรภาพทางการเงินในเร็ววัน



คำ�นำ�ผู้เขียน

“ถ้าจะมีหนังสือสอนหุ้นมือใหม่สักเล่มหนึ่ง ที่แม้แต่คนหาเงินเก่ง 

แต่ลงทุนไม่เป็นก็อ่านเข้าใจ น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ไม่น้อยเลย” 

คุณน่ะ ใช่ คุณนั่นแหละ คนที่เพิ่งหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านน่ะ  

ผมกำาลังคุยกับคุณ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่กำาลังเริ่มเล่นหุ้นละก็ คุณเลือก 

ถูกแล้ว! เพราะนี่จะเป็นหนังสือเล่มแรกสำาหรับมือใหม่หัดเริ่มลงทุนใน 

ตลาดหุ้น ซึ่งจะสอนวิธีลงทุนในตลาดหุ้นแบบจับมือทำา ต่อให้ไม่เคย 

ลงทุนมาก่อนก็เริ่มได้เองอย่างถูกต้อง ครบจบในเล่มเดียว!

หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยปพูืน้ฐานใหเ้หน็ภาพรวม ไขขอ้สงสยัและความ

เชื่อผิด ๆ ไปจนถึงวิธีลงทุนจริง ๆ ให้รวยแบบทีละขั้นตอนกันไปเลย

“คุณเองก็เป็นได้นะ เศรษฐีหุ้นน่ะ!”

เอาจริง  ๆ  หนังสือสอนเล่นหุ้นในตลาดก็มีมากมายนะครับ แต่ว่า 

หนังสือที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมจริง  ๆ  ว่าการเล่นหุ้นคืออะไร แล้วเล่น 

ยังไงจริง  ๆ  แบบเริ่มจาก 0 เนี่ยยังมีน้อย ถ้าไปดูตามแผงหนังสือละก็  

เรามักเห็นหนังสือสอน  “ลงทุนในหุ้น” (Stock Investing) ไม่ก็หนังสือ 

สอน “เทรดหุ้น” (Stock Trading) ไปเลย ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าแล้วมัน 

ต่างกันยังไงล่ะ เราควรเริ่มจากตรงไหน แล้วหุ้นที่เลือกเนี่ย ดีจริง 

หรือเปล่า สับสนตาลายไปหมด ซึ่งนั่นไม่ดีแน่  ๆ เพราะขนาดเลือก 

รองเท้า ยังต้องเลือกคู่ที่ไซซ์เหมาะกับตัวเอง สไตล์การเล่นหุ้นที่ถูกต้อง 



ก็เหมือนกัน ผมเลยคิดว่า “ควรจะมีหนังสือสักเล่มที่สอนเล่นหุ้นโดยเริ่ม 

จาก 0 จริง ๆ จะได้เห็นภาพรวมและนำาไปต่อยอดได้ ไม่ต้องมั่วเอง”

จริง  ๆ  แล้วผมตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เพื่อนต่างคณะที่ 

ไม่ได้มาเรียนสายการเงิน  4 ปีด้วยกันเริ่มลงทุนได้ถูกวิธี เสมือนมา 

นั่งเรียนข้าง ๆ  ผมเลย เพราะถ้าเกิดคุณเข้าใจเหมือนผม คุณจะรู้เลยว่า  

จริง  ๆ  แล้วหุ้นมันไม่ใช่การพนันแทงสูงแทงตำ่าที่ทำาให้รวยได้ในข้ามคืน  

แต่เป็นเสมือน  Leverage (ตัวคูณกำาลัง)  ที่ทำาให้เงินเติบโตมหาศาล 

หากลงทุนอย่างถูกต้อง แต่เขียนไปเขียนมาก็คิดว่า น่าจะมีคนอื่นที่ได้ 

ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ด้วย

เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าเราต้องมีเงินมากมายจึงค่อยมาลงทุน และ 

ตอ้งเปน็เซยีนหุน้เทา่นัน้ถงึจะรวยได้ หลายคนนา่จะคดิไมต่า่งกนั จงึเลอืก 

เรียนคณะที่เรียนจบมาแล้วได้เงินเดือนสูง แต่ผมก็คิดว่า

“ถ้าสุดท้ายเรียนจบก็ต้องไปหาเงิน ทำาไมไม่เรียนวิธีทำาเงินเลยล่ะ”

ผมจึงทุ่ม 100 เปอร์เซ็นต์เรียนสายการเงิน เอาให้รู้เรื่องไปเลย!

แต่หลังจากเรียนสายตรงด้านการลงทุนมา 4 ปี ภาพที่ออกมา 

ช่างเหมือนกับ “สูงสุดสู่สามัญ” ยิ่งเรียน ยิ่งลงทุนมากขึ้น ก็ยิ่งเข้าใจว่า  

จริง ๆ แล้วการจะลงทุนให้รวยไม่ได้ยากขนาดนั้น ลบภาพจำาที่ว่าเราต้อง 

เฝ้าจอดูกราฟทั้งวัน (เหมือนพ่อผมสมัยก่อน) ไปได้เลย การลงทุนในหุ้น 



ไม่ต้องใช้ท่ายากหรือเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวเหมือนในหนัง แม้แต่มนุษย์ 

เงินเดือนไม่สูงก็รวยได้ทุกคนถ้า “เลือกที่จะลงทุนอย่างถูกต้อง!”

ผมกเ็ลยคดิวา่ “อา้ว ถา้ไมย่ากแลว้ทำาไมกอ่นหนา้นีผ้มไมรู่ ้ ทำาไม 

ต้องเสียเวลา 4 ปี ทั้ง ๆ ที่คนทั่วไปก็ลงทุนจนรวยได้เหมือนกัน”

นั่นแหละครับ  ไหน  ๆ  ก็เรียนจนชำ่าชองแล้ว  ผมเลยตั้งใจจะ 

แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้เรียนมา ทั้งจากในห้องเรียนและประสบการณ์จริง  

ให้ทุกคนเข้าใจ ทั้งในรูปแบบช่องยูทูบ THE MONEY GAME by Tanin  

Kunkamedee และหนังสือเล่มนี้

ผมเชื่อว่า ชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำางาน  ๆ  แล้วตายไป แต่ 

เกิดมาเพื่อทำาสิ่งสำาคัญกว่านั้น ดังนั้น ถ้าชีวิตคือ  “เกม” เป้าหมาย 

อันดับแรกของเราจึงเป็นการเอาชนะ  Survival Mode และปลดล็อก  

Creative Mode 

หลังจากปลดล็อกโซ่ที่มองไม่เห็นของงานประจำาและมีอิสรภาพ 

ทางการเงินแล้ว

พวกคุณอยากจะทำาสิ่งใด ๆ ที่สำาคัญกว่าการหาเงินก็ได้ทั้งนั้น!

ธนิน คุณความดี



ส�รบัญ

บทที่ 1 เริ่มจ�กศูนย์

•	 ทำาไมต้องลงทุน   10

•	 ทำาไมต้องเป็นหุ้น  22

•	 หุ้นคืออะไร	 	 26

•	 ผลตอบแทน	 	 28

•	 ความเสี่ยง	 	 30

•	 นักลงทุน 3 ประเภท	 36

บทที่ 2 ถึงเวล�เริ่มลงทุน

•	 วิธีลงทุนในหุ้นมีกี่แบบ	 44

•	 เปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์กันเถอะ	 51

•	 เปิดพอร์ตกองทุนออนไลน์กันเถอะ	 58

บทนำา	    2



บทที่ 3 How to ซื้อข�ยหุ้นออนไลน์

•	 เวลาทำาการตลาดหุ้น 	 64

•	 กลไกจับคู่คำาสั่งซื้อขาย (Bid - Offer)	 66

•	 วิธีกดซื้อขายหุ้นด้วยแอป Streaming (ขั้น Basic) 70

•	 วิธีกดซื้อขายหุ้นด้วยแอป Streaming (ขั้น Advance)	 86

•	 ช่วงถาม - ตอบ  92

บทที่ 4 คว�มจริงเรื่องหุ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้

• 90 เปอร์เซ็นต์ของคนส่วนใหญ่แพ้ตลาด	 98

•	 ตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพ 

 (Stock Exchange Is Efficient) 102

•	 การจับจังหวะตลาด	 104

บทที่ 5 เทคนิคที่ไม่มีวันแพ้ด้วยก�รออมหุ้น 
	 	 (สำ�หรับพอร์ต Passive) 

•	 เกาะติดค่าเฉลี่ยตลาด	 110

•	 หลักการออมหุ้น (Passive Investing)	 113

•	 เครื่องมือการออมหุ้นสำาหรับมือใหม่	 118

•	 ขั้นตอนการออมหุ้นแบบ Passive	 126

•	 เช็กลิสต์สำาหรับการเลือกซื้อ Index Fund 

	 (และกองทุนรวมอื่น ๆ)	 130

 



บทที่ 6 ร�ค�หุ้น vs มูลค่�แท้จริง

•	 ราคาหุ้นมาจากไหน	 134

•	 หุ้นแพง - หุ้นถูก ดูยังไง	 138

บทที่ 7 เทคนิคลงทุนให้ชนะตล�ดของนักลงทุน
	 	 ในตำ�น�น (สำ�หรับพอร์ต Active)

•	 “ซื้อหุ้นดี” (Buy a Wonderful Company) 147

•	 “ในราคาที่เหมาะสม” (At a Fair Price)	 148

•	 มาคัดหุ้น VI กันเถอะ	 150

•	 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

 (Fundamental Analysis) เพื่อหาหุ้นดี	 153

•	 การประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) 

	 เพื่อหาหุ้นราคาถูก	 160

•	 เทคนิคการเข้าซื้อ	 165

•	 ขายเมื่อไหร่ดี	 166

ประวัติผู้เขียน	 168





บทนำ�



วิช�ที่โรงเรียนไม่สอน

การลงทุนเป็นวิชาที่ทุกคนต้องรู้ ขอยํ้าว่าทุกคน! แม้อาจารย์ที่ 

โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของเพื่อน  ๆ  จะสอนวิชาที่จําเป็นสําหรับการ 

ทํางานหาเงินก็เถอะ แต่นั่นยังไม่พอ! การทํางานหาเงินเป็นแค่ 1 ใน 4  

ปัจจัยของการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี  (ภาษามนุษย์ก็คือ  “รวย”  

นั่นแหละ)  จากที่คุณจักรพงษ์  เมษพันธุ์  หรือโค้ชหนุ่มเคยบอกไว้  

“การจะมี Personal Wealth ที่ดีเนี่ย ต้องรู้ทั้ง 1. วิธีหาเงิน (Earning)  

2. วธิใีชจ้า่ย (Spending) 3. วธิอีอม (Saving) 4. วธิลีงทนุ (Investing)  

จะขาดสักอยา่งไม่ได”้ เพราะตอ่ใหค้ณุจะหาเงนิเกง่ หรอืประหยดัอดออม 

แค่ไหน ถ้าไม่มีวิธีทําให้เงินงอกเงย ก็ต้องทํางานหาเงินต่อไป 

การลงทุนจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าคุณฝันว่าจะเลิกทํางาน 

แล้วไปเที่ยวที่ที่อยากไป อยากจะแค่นั่งดูซีรีส์หรือเล่นเกมเฉย  ๆ  สักวัน  

หรือไม่ว่าเป้าหมายในชีวิตจะเป็นอะไร เงินย่อมเป็นสิ่งจําเป็น และ 

การลงทุนหุ้นคือวิธีสร้างเงินแบบไม่ต้องทํางานที่ง่ายที่สุด!

แต่ก่อนอื่น ผมขอคลี่คลายความเข้าใจผิดหลัก  ๆ  ของการเล่นหุ้น  

ดังนี้

 

ถ้าคุณหาวิธีทำาเงินระหว่างนอนหลับไม่ได ้

คุณก็ต้องทำางานไปจนวันตาย

– วอร์เรน บัฟเฟตต ์ นักลงทุนในตำานาน



4 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

1. เล่นหุ้นเสี่ยงเหมือนก�รพนัน

ต้องเข้าใจก่อนว่า Investing ≠  Trading หรือก็คือ “การลงทุน 

ในหุ้น”  (Stock Investing)  กับ  “การเทรดหุ้น”  (Stock Trading)  

ไม่เหมือนกัน เพราะแม้คนไทยจะชอบเรียกรวม  ๆ  ว่า “เล่นหุ้น” แต่ 

จริง ๆ แล้วต่างกันคนละโลกเลย! ถ้าให้พูดสั้น ๆ ก็คือ

“การลงทุนในหุ้น”  (Stock Investing) คือการลงทุนระยะยาว  

ซื้อหุ้นเหมือนเป็นเจ้าของกิจการ และเติบโตไปพร้อมกับหุ้นนั้น มีรายได้ 

จากปันผลและราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว เหมือนการปลูกต้นไม้ 

ที่ใช้เวลาและเก็บเกี่ยวผลในอนาคต ถือหุ้นตัวหนึ่งยาวเกิน  5 - 10 ปี  

ผลตอบแทนไม่หวือหวาและมั่นคงกว่า (เศรษฐีหุ้นระดับโลกส่วนใหญ่ 

อยู่สายนี้)

“การเทรดหุ้น” (Stock Trading) คือการเล่นหุ้นระยะสั้น เน้น 

การจับจังหวะ เก็งกําไรระยะสั้น ดูกราฟ Technical หรือการวิเคราะห์ 

กราฟหุ้น  (หรือสินทรัพย์อื่น  ๆ)  ทางเทคนิค  (Technical Analysis)  

เพื่อคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตสําหรับการ 

ตัดสินใจซื้อ  - ขาย ซึ่งส่วนมากใช้สําหรับคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคา 

ในระยะสั้น รวมถึงซื้อหุ้นตอนราคาถูกและขายตอนราคาแพง กินกําไร 

จากส่วนต่างของราคาซื้อ - ขาย ถือหุ้นตัวหนึ่งสั้นมาก ๆ อาจเป็นหลักวัน  

หลักชั่วโมง หรือหลักวินาท ี ความเสี่ยงสูงมาก และผลตอบแทนก็สูงมาก  

(ถ้าเก่งจริง)



เล่นหุ้น

Stock  
Investing

ลงทุน 
ระยะย�ว

 Stock  
Trading

เน้นเติบโต 
ไปพร้อม 
กิจก�ร

ถือ 
5 - 10 ปี+

ดูพื้นฐ�น 
บริษัท

Passive  
Income

เล่นหุ้น 
ระยะสั้น

เน้นเก็งกำ�ไร  
ซื้อถูก - ข�ยแพง  
คว�มเสี่ยงสูง

ดูกร�ฟ  
Technical

Active  
Income

ถือไม่เกิน 
หนึ่งวัน  

หรือไม่กี่วัน
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รูปแบบที่คนส่วนใหญ่มองหุ้นว่าเหมือนการพนัน  ก็คือการ  

“เทรดหุ้น” ไม่ใช่การ “ลงทุนในหุ้น” การลงทุนในหุ้นจริง  ๆ คือการปล่อย 

ให้เงินทํางาน  สร้าง  Passive Income จากการลงทุนอย่างยั่งยืน  

ที่สําคัญยังทําได้ง่าย คนส่วนใหญ่ก็รวยจากวิธีนี้กันมาก ส่วนการ 

เทรดหุ้นต้องใช้ฝีมือสูง ถ้าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการ แล้วยังเทรด 

ไม่เก่งก็จะขาดทุนกันระนาว แล้วบ่นให้ชาวบ้านฟังว่า “เล่นหุ้นเหมือน 

การพนัน...”

การลงทุนในหุ้นจริง  ๆ  แล้วไม่ยากเลย ไม่ต้องเสียเวลานั่งดูกราฟ  

นั่งเฝ้าจอ  และยังมีวิธีลดความเสี่ยงได้  ถ้าเรามีความรู้และลงทุน 

อย่างถูกต้อง (ซึ่งก็คือให้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบนั่นแหละ) การลงทุน 

ในหุ้นจึงไม่เสี่ยงเหมือนการพนันแน่นอน เพราะการพนันลดความเสี่ยง 

ไม่ได้ แต่การลงทุนใช้ความรู้ลดความเสี่ยงได้ครับ



2540

132,921 บ�ท

1,000,000

500,000

0

ปี
2520 2530 2550

414,531 บ�ท

2560

1,243,313 บ�ท

10,000 บ�ท

75,024 บ�ท

10.96% 
(ทบต้นต่อปี)

ผลตอบแทนรวมตล�ดหุ้นไทย ปี 2518 - 2564

1,500,000

1,328,946 บ�ท

6 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

2. ต้องเป็นเซียนหุ้นเท่�นั้นถึงจะรวย

ไมจ่รงิ…อยา่งทีบ่อกไป การลงทนุหุน้ไมต่อ้งใชค้วามรูม้ากขนาดนัน้  

มีเทคนิคง่าย  ๆ  ที่ทําให้ใคร  ๆ  ก็ลงทุนได้และช่วยลดความเสี่ยง อย่าง 

การลงทุนระยะยาวและการออมหุ้นแบบ DCA ทั้งยังมีเครื่องมือออมหุ้น 

ยอดเยี่ยมอย่างกองทุนดัชนีและ ETF ที่แค่ซื้อถือไว้ก็สร้างผลตอบแทน 

ตามค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้น (ประมาณ  10 เปอร์เซ็นต์) ได้แล้ว ซึ่งแค่ 

ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนก็ทําคนรวยได้แล้ว (ดูกราฟในข้อ 3)

3. รอมีเงินเยอะ ๆ ก่อนค่อยลงทุนถึงจะดี

ให้กราฟอธิบายจะดีกว่า...

นี่คือกราฟผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย ถ้าลงทุนตั้งแต่ปี 2518 -  

2564 มีผลตอบแทนทบต้นที่ 10.96 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ถ้าเริ่มต้นลงทุน 
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ที ่ 10,000 บาท เงนิจะเตบิโตมากขึน้ 132 เทา่ กลายเปน็เงนิ 1,328,946  

บาทในเวลา 47 ปี

นี่เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้น  หมายความว่า แม้แต่ 

คนธรรมดา แค่ซื้อกองทุนดัชนี้  SET หุ้นไทยแล้วถือทิ้งไว้ ก็ได้ผล 

ตอบแทนเท่านี้แล้ว โดยไม่ต้องใช้ฝีมือเลย

เรื่องน่าเหลือเชื่อคือ ถ้าเราเพิ่มเงินลงทุนอีกปีละ  10,000 บาท  

ทุกปี (ตกวันละ 27.3 บาท ถูกกว่าค่าชาเขียวหนึ่งแก้วอีก) เงินลงทุน 

ตอนสิ้นปี 2564 จะกลายเป็น 13,360,330 บาท!

แค่นําเงินค่าชาเขียววันละแก้วมาลงทุน คุณก็มีเงิน 10 ล้านได้  

เพราะสิ่งสําคัญที่สุดของการลงทุนไม่ใช่เงินต้น แต่คือระยะเวลาในการ 

ลงทุน ด้วย  “พลังผลลัพธ์ทวี” (Compound Effect) ซึ่งผมจะอธิบาย 

ทีหลัง ยิ่งถ้าคุณอายุแค่ 20 ต้น  ๆ เพิ่งเริ่มทํางานละก็ ถือว่าได้เปรียบ 

คนอื่นสุด ๆ นี่เป็นโอกาสทองที่มีแค่ครั้งเดียวในชีวิต!



เริ่มจ�กศูนย์
 

1บทที่



สำ�หรับคนที่เริ่มจ�ก 0 จริง  ๆ ผมจะขอ 
ชี้ให้เห็นภ�พรวมของ  “โลกก�รลงทุน 
ในหุ้น”  แบบคร่�ว  ๆ  เพื่อปูพื้นฐ�น และ 
ชี้ ให้ เห็นว่�คุณจะได้ เจอกับอะไร  และ 
ค�ดหวังอะไรได้บ้�ง

ม�ทำ�คว�มเข้�ใจกันก่อนว่�เร�ลงทุน 
เพือ่อะไร ทำ�ไมทกุคนตอ้งลงทนุ รปูแบบ 
ก�รลงทุนมีตั้งม�กม�ย แต่ทำ�ไมผม 
ถึงแนะนำ�ให้ลงทุนในหุ้น เริ่มกันเลย!



ทำ�ไมต้องลงทุน

ทำ�ไมต้องลงทุน

ผมขอสรุปเหตุผลเป็น 3 ข้อดังนี้

จริงแท้อย่างไรไปดูรายละเอียดกัน

ออมเงินเฉย ๆ  
มีแต่จนลง (เงินเฟ้อ)

1
ก�รลงทุนทำ�ให้เร�รวย 

ด้วยคว�มเร็วที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
(พลังของดอกเบี้ยทบต้น)

2
ก�รลงทุนทำ�ให้เร�
เลิกทำ�ง�นได ้

(อิสรภ�พท�งก�รเงิน)

3



มูลค่�ปัจจุบัน

Present Value (PV)

มูลค่�อน�คต

Future Value (FV)

0 1 2 3 4

100 ?

สูตรคำ�นวณมูลค่�เงินต�มเวล�

(Time Value of Money Formula)

FV = PV × (1+r)n 
n = ระยะเวล� (ปี) 

r = อัตร�ผลตอบแทน
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1. ออมเงินเฉย ๆ มีแต่จนลง (เงินเฟ้อ)

ออมอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงทุนด้วย แล้วที่เขาสอนกันว่าให้ 

ออมเงินไว้มาก ๆ ถือว่าผิดเหรอ คําตอบคือ ไม่ผิดครับ การออมเงินนั้นดี  

เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุน แต่ออมเงินไว้เฉย  ๆ  แล้วไม่ลงทุน 

นี่สิ ผิดมหันต์! กรอบความคิดแบบนี้นี่แหละที่แยกระหว่างคนฉลาด 

กับคนโง่ (ทางการเงิน) (แรงไปไหมนะ) ผมจึงจะอธิบายว่าการ “ออมเงิน 

เฉย ๆ มีแต่จนลง” ที่ว่าเนี่ย หมายความว่าอย่างไร 

ทําไมการลงทุนถึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคน 

ทําไมทุกวินาทีที่เราไม่ได้ลงทุนถึงเป็นการเสียโอกาส 

ทาํไมบางคนหาเงนิเกง่ ออมเงนิเยอะใหต้ายขนาดไหนกไ็มร่วยสกัที

เหตุผลสั้น  ๆ  เป็นเพราะ “มูลค่าเงินตามเวลา” (Time Value of  

Money: TVM)

“มูลค่าเงินตามเวลา” เป็นหลักการที่อธิบายว่า เงินที่ต่างเวลากัน 

จะมีมูลค่าที่ไม่เท่ากัน พูดง่าย ๆ ก็คือ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป มูลค่าของเงิน

ก็จะเปลี่ยนไปด้วย 



12 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

ถ้าคุณเข้าคลาสการเงินกับผม จะรู้เลยว่านี่เป็นหลักการพื้นฐาน 

ของทุกบทเรียน ซึ่งสําคัญมากสําหรับคนที่จะเรียนรู้เรื่องการเงิน ทั้งยัง 

เป็นหลักการที่ “เศรษฐีทุกคน” เข้าใจอย่างด ี

สมมตเิรามเีงนิ 100 บาท ถา้เปน็เมือ่ 30 ปทีีแ่ลว้ อาจมมีลูคา่พอ 

ที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ 5 ชาม เพราะสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 บาท  

แต่ในปัจจุบันเงิน 100 บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไม่ถึง 2 ชามด้วยซํ้า เพราะ 

ชามหนึ่งก็ปาเข้าไป 60 บาทแล้ว

แล้วในปี 2595 ล่ะ คิดว่าก๋วยเตี๋ยวจะชามละกี่บาท 

คุณจะเห็นว่า เงิน  100 บาทที่เรามีเมื่อ  30 ปีที่แล้ว กับเงิน  

100 บาทที่มีในวันนี้มีค่าไม่เท่ากัน เราก็ยังมี 100 บาทเท่าเดิมนั่นแหละ  

แต่สิ่งที่ลดลงคือ “มูลค่าของเงิน” (Value of Money) โดยปรากฏการณ์ 

ที่เงินมีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนั้น เรียกกันว่า “เงินเฟ้อ” เงินเฟ้อ 

ไม่ได้แปลว่าเงินของเราหายไป แต่แปลว่าสินค้าทุกอย่างราคาแพงขึ้น  

ทําให้มูลค่าเงินที่เราถืออยู่ลดลง



มูลค่� 
เงินลงทุน 

ระยะเวล�ลงทุน 

อัตร�เงินเฟ้อ 1% อัตร�เงินเฟ้อ 3% อัตร�เงินเฟ้อ 5%

1,000

750

500

250

5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี

821.98

747.20

558.39

417.27

311.80

675.56

555.26
456.33

672.97
743.02

820.31
905.75

กร�ฟแสดงผลกระทบของเงินเฟ้อเมื่อเวล�ผ่�นไป

     13The MONEY GAME 
by Tanin Kunkamedee 

จากกราฟจะแสดงให้เห็นประมาณการมูลค่าของเงินตลอดระยะ 

เวลาการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่ระดับแตกต่างกัน

เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดกรอบเป้าหมายอัตรา 

เงินเฟ้อให้อยู่ในช่วง  1  -  3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  ดังนั้น  สมมติว่าอัตรา 

เงินเฟ้อคือ  3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หมายความว่า เมื่อเวลาผ่านไป  1 ปี  

มูลค่าของเงินที่มีจะลดลง  3 เปอร์เซ็นต์ เหมือนเรามีเงิน  100 บาท  

วางไว้เฉย ๆ พอ 1 ปีผ่านไป มูลค่าของเงินจะลดเหลือ 97 บาท 

นี่แหละครับ “เงินเฟ้อ” เจ้าตัวต้นเหตุที่ทําให้การออมเงินหรือการ 

ถือเงินไว้เฉย  ๆ  กลายเป็นการทําให้คนจนลง พวกที่ชอบยัดเงินลงหม้อ  

ยัดเงินลงโอ่ง (เก็บเงินไว้ในรูปแบบเงินสด) หรือเก็บเงินไว้ในธนาคาร  

ที่ปัจจุบันผลตอบแทนตํ่าเตี้ยไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวอย่างที่ดีของคน 

ที่ยิ่งออม ยิ่งจน (เพราะเงินเสียมูลค่าเร็วกว่าดอกเบี้ยที่เราจะได้จาก 

ธนาคาร)



14 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

เมื่อเปรียบเทียบกับอีกตัวอย่าง ในยุคที่ชาวจีนเพิ่งตั้งรกราก 

ในประเทศไทย เวลาทํามาหากินได้เงินมา พวกเขาจะไม่นําเงินไป 

ฝากธนาคารหรือถือเป็นเงินสด แต่จะเก็บไว้ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์  

ซื้อที่ดิน ซื้อทองคําสะสมไว้ หรือไม่จําเป็นต้องเป็นที่ดินก็ได้ ขอแค่ 

เป็นสินทรัพย์การลงทุน  ( Investment Asset)  อะไรก็ตามที่อัตรา 

ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อก็พอ ซึ่งจะทําให้พวกเขาชนะเงินเฟ้อ มูลค่า 

ของเงินไม่ลดลงตามเวลา และกลายเป็นเศรษฐีในที่สุด 

เลยไม่น่าแปลกใจว่า  ทําไมคนรุ่นคุณปู่คุณย่าจึงพากันเป็น 

เศรษฐีที่ดิน  (ประมาณว่าซื้อตอนที่ดินราคาไร่ละ  5,000 บาท  แต่ 

ตอนนี้ราคาไร่ละ 500,000 บาท) หรือเศรษฐีทองคํา เศรษฐีของเก่า  

ของสะสม วิธีคิดของเศรษฐีส่วนใหญ่คือ เมื่อหาเงินได้แล้ว จะไม่ถือ 

หรือเก็บไว้เป็นเงินสด แต่เก็บไว้ในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา 

ดังนั้น โจทย์ของเราคือ ต้องหาสินทรัพย์การลงทุนใดก็ได้ที่ม ี

ผลตอบแทนเกิน 3 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้อย่างน้อยมูลค่าของเงินที่เรา 

หามาอย่างยากลำาบากจะไม่สูญเสียตามกาลเวลา เหมือนคำากล่าวว่า  

วางเงินผิดที่ 10 ปีก็ไม่รวย!

เงินไม่ใช่สิ่งคงที่ มูลค่าของเงินขึ้นลงได้ตามเวลาที่เปลี่ยนไป  

โดยตอ้งดวูา่เราวางเงนิไวท้ีไ่หน ถา้วางเงนิไวถ้กูที่ มลูคา่ของมนัจะเพิม่ขึน้  

แต่ถ้าวางไว้ผิดที่ ต่อให้เก็บเท่าไรก็จนลงเรื่อย  ๆ นี่เป็นเหตุผลว่าทําไม 

ทุกคนต้องลงทุน ก็เพื่อไม่ให้เสียโอกาส (รวย) เมื่อเวลาผ่านไปนั่นเอง

2. ก�รลงทุนทำ�ให้เร�รวยด้วยคว�มเร็วที่สูงขึ้นเรื่อย  ๆ  
(พลังดอกเบี้ยทบต้น)

ต้องเข้าใจก่อนว่า เงินลงทุนไม่ได้เติบโตแบบเส้นตรง  (Linear)  

ที่ไล่เรียงลําดับจาก  1, 2, 3, 4, 5, 6, … แต่เติบโตแบบทวีคูณ  

(Exponential) หรือก้าวกระโดดอย่าง 1, 2, 4, 8, 16, 32, … โดย 

เป็นการเติบโตด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อย  ๆ ตอนแรกอาจจะโตช้าหน่อย  



ก�รเติบโตแบบเส้นตรงก�รเติบโตแบบทวีคูณ

เป
้�ห
ม�
ย

ระยะเวล�
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การเติบโตแบบ Exponential นี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของ “ดอกเบี้ย 

ทบต้น”  (Compound Interest) ซึ่งไอ้พลังดอกเบี้ยทบต้นนี่แหละ 

ที่ไอน์สไตน์ถึงขั้นเคยกล่าวเอาไว้ว่า “ดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์ 

อันดับที่ 8 ของโลก”

ร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจกันครับ

ดอกเบีย้ทบตน้ คอื การทีด่อกเบีย้ (หรอืผลตอบแทน) ถกูคดิ 

จาก “เงินต้น” บวกกับ “ดอกเบี้ย” ที่ได้รับจากงวดก่อน หรือพูดง่ายๆ  

ก็คือ ผลตอบแทนการลงทุนมัน  “ทบต้นทบดอก”  นั่นแหละ ซึ่งใน 

โลกการลงทุน พลังของดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ดอกเบี้ย 

ธนาคารเท่านั้น แต่มันเกิดขึ้นกับทุกสินทรัพย์การลงทุนที่มีผลตอบแทน  

ตั้งแต่ดอกเบี้ยธนาคาร ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ยันเหรียญ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เงินลงทุนจะเติบโตเร็วจนน่าใจหาย (สังเกตได้จาก 

กราฟด้านล่างที่เส้น Exponential มีความชันขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงท้าย)



 ดอกเบี้ยหรือปันผล

ไทม์ไลน์

วิธีคิด

เงินต้น

100 110 121  133.1 

	 (100+10)	 (110+11)	 (121+12.10)

ผลตอบแทน

ต่อปี (%)

 X10%  X10%  X10%  X10%

0 1 2 3

ผลตอบแทน 10% ต่อปี

มูลค่าการลงทุน

(บาท) เวลา (ปี)

100 110 121 133.1

ผลตอบแทน 
(บาท) 

 10 บ�ท	 11 บ�ท	 12.10 บ�ท	 13.31 บ�ท

ทบ
ต้น

ทบ
ต้น

ทบ
ต้น

16 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

คริปโตเลย (ความรุนแรงของพลังดอกเบี้ยทบต้นก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ 

ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภทครับ)

ยกตัวอย่างง่าย  ๆ หากเราลงทุน 100 บาท (เงินต้น) ในกองทุน 

หนึ่งที่มีผลตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน) ใน 

แต่ละปี เราจะได้ผลตอบแทนดังนี้



ปีที่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

เงินต้น

100.00 
110.00 
121.00 
133.10 
146.41 
161.05 
177.16 
194.87 
214.36 
235.79

ดอกเบี้ย/ปันผล

10.00 
11.00 
12.10 
13.31 
14.64 
16.11 
17.72 
19.49 
21.44 
23.58

ยอดคงเหลือ

110.00 
121.00 
133.10 
146.41 
161.05 
177.16 
194.87 
214.36 
235.79 
259.37
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ต�ร�งผลตอบแทน

ในปีที่ 1 เราจะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 100 บาท × 10 เปอร์เซ็นต ์

เท่ากับ  10 บาท ถ้าไม่ได้นําผลตอบแทน  10 บาทออกจากกระเป๋า  

ในปีที่ 2 เราจะได้ 110 บาท × 10 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 11 บาท จะเห็น 

ได้ว่าผลตอบแทนในปีที่ 2 มากขึ้น และเมื่อเราก็ไม่ได้นําผลตอบแทน 

ในปีที่  2  ออกจากกระเป๋าอีก  ในปีที่  3 เราจะได้  121 บาท  คูณ  

10 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  12.10 บาท ผลตอบแทนในปีที่  3 ก็มากขึ้น 

ไปอีก และหากเราทําอย่างเดิมเรื่อย  ๆ ผลตอบแทนในแต่ละปีก็ทบ 

ตัวมันเองมากขึ้นเรื่อย  ๆ เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทําไมในช่วงปีท้าย  ๆ  

ผลตอบแทนถึงดูมากจนน่าเหลือเชื่อ  (ในปีที่  10 ผลตอบแทนอยู่ที่   

23.58 บาท มากกว่าปีแรกเกือบ 2.4 เท่า)

นี่แหละคือความหมายของ  “การรวยด้วยความเร็วที่สูงขึ้น 

เรื่อยๆ” 



18 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

คนทั่วไปมักเข้าใจว่า การลงทุนที่มีผลตอบแทน  10 เปอร์เซ็นต์ 

ต่อปี น่าจะทําให้เราได้เงิน 10 บาททุกปีไปเรื่อย ๆ แต่จริง ๆ แล้วถ้าเรา 

ไม่นําเงินผลตอบแทนไปใช้จ่าย หากนําย้อนกลับมาลงทุนซํ้า (Reinvest)  

เราจะสามารถทําให้เงินเติบโตแบบทบต้นทบดอกได้ และถ้าปล่อยให้ 

การลงทุนมีเวลาได้เติบโตนานพอ เราจะรวยจนแทบไม่ต้องทํางานเลย

เคล็ดลับ

ตามสถติ ิ ตลาดหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนเฉลีย่ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ 

จะทําให้เงินลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าได้ในทุก  ๆ 7.2 ปี  

[โดยต้องลงทุนซํ้า หรือ Reinvest ทุกครั้งที่มีปันผล ซึ่งเป็น 

การนําผลตอบแทนจากการลงทุน  (เช่น  เงินปันผล  หรือ 

ดอกเบี้ย)  กลับไปลงทุนต่อในการลงทุนนั้น  ๆ  แทนที่จะ 

เอาผลตอบแทนเหล่านั้นไปใช้อุปโภคบริโภค]

หรือหากอยากรู้ผลตอบแทนของการลงทุนประเภทอื่น  

เราก็คํานวณได้ว่าเงินที่ลงทุนจะเติบโตเป็น 2 เท่าได้ในประมาณ 

กี่ปี โดยใช้กฎ 72 (Rule of 72) 

72 ÷ เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน  = จํานวนปีที่จะทําให้ 

เงินลงทุนโตเป็น 2 เท่า

ตัวอย่าง : เงินฝากที่ได้ผลตอบแทน 0.5 เปอร์เซ็นต์  

ต้องใช้เวลาประมาณ 72 ÷ 0.5 = 144 ปี เงินถึงจะโตเป็น  

2 เท่า
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การเติบโตของเงินลงทุนด้วยพลังดอกเบี้ยทบต้นนั้นมีลักษณะ 

เป็น “ผลกระทบแบบก้อนหิมะ” (Snowball Effect) โดยเปรียบได้กับ 

ลูกหิมะขนาดเล็กที่กําลังกลิ้งลงจากภูเขา เวลากลิ้งทําให้มันค่อย  ๆ  

พอกหิมะตามทางจนก้อนหิมะใหญ่ขึ้นเรื่อย  ๆ ยิ่งหิมะก้อนใหญ่เท่าไหร่  

ก็จะยิ่งเก็บหิมะตามทางมากขึ้น และยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยความเร็ว 

สูงขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นหิมะถล่ม

การลงทุนก็เหมือนกัน ในช่วงแรกดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่ได้ 

จากการลงทุนจะค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลตอบแทนจะ 

กลับมาทบตัวเอง ทําให้กราฟโตเร็วขึ้นเรื่อย  ๆ จนสุดท้ายดอกเบี้ยของ 

ตัวมันเองจะมากกว่าเงินต้นที่เราใส่ไปตอนแรกมาก ๆ 

ตัวแปรที่จะกําหนดผลตอบแทนการลงทุนมี 3 ตัวหลัก  ๆ ได้แก่  

เงินต้น (ยิ่งเยอะยิ่งดี) เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน (เลือกลงทุนในกิจกรรม 

ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี) และเวลา (ยิ่งถือยาวยิ่งดี)

ตัวแปรทั้ง 3 ข้อนี้ คุณทําได้ด้วยตัวเองทุกข้อ! โดยเฉพาะเรื่อง 

เงนิตน้และเวลา ดว้ยการรบีลงทนุใหไ้ว ใสเ่งนิใหเ้ยอะ เพราะเรารูแ้ลว้วา่  

ยิ่งเริ่มเร็ว ผลตอบแทนยิ่งสูง ส่วนเรื่องอัตราผลตอบแทนก็อยู่ที่ความ 

เก่งกาจของนักลงทุน ในตลาดหุ้น ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้น  

อยู่ที่ประมาณ  10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเก่ง ย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่า 

ค่าเฉลี่ยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สําหรับมือใหม่ ก็ขอได้เท่าค่าเฉลี่ยก่อน  

เมื่อเก่งขึ้นค่อยหาวิธีทําให้เพิ่มทีหลังได้

แต่ขนาดวอร์เรน  บัฟเฟตต์ ที่เป็นนักลงทุนเก่งระดับตํานาน  

ยังทําได้เฉลี่ยแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1965 - 2020)



20 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

ที่มา : https://medium.com/the-10x-entrepreneur/warren-buffett-has-made-99-7-of-
his-money-after-the-age-of-52-71e2ce04c347 

จากกราฟจะเห็นว่า  80  เปอร์ เซ็นต์ของทรัพย์สินที่ วอร์ เรน  

บัฟเฟตต ์ มตีอนนี ้ มาจากการลงทุนในชว่งท้าย ๆ ของชวีติ หรือในช่วงวัย  

80 ป ี ไมต่อ้งแปลกใจวา่ทาํไมความรํา่รวยของเขาจงึเกดิขึน้ในชว่งปหีลงั ๆ  

คําตอบคือ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแบบ Exponential นั่นเอง

เคล็ดลับ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนระดับตํานาน เริ่มลงทุน 

ตั้งแต่ตอนอายุเพียง  11 ปี ปัจจุบันอายุ  92 ปี จะเห็นว่า 

เขามีเวลาลงทุนที่เยอะมากหรือแทบจะทั้งชีวิต นี่เป็นตัวอย่าง 

ดีที่สุดของการลงทุนตามค่าเฉลี่ย ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับที่จะช่วย 

ให้คุณรวยจากการลงทุนในหุ้น
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3. ก�รลงทุนทำ�ให้เร�เลิกทำ�ง�นได้ (อิสรภ�พท�ง

ก�รเงิน)

มีคนเคยเปรียบเปรยว่า ชีวิตเราก็เหมือนเกมที่ถูกบังคับให้เล่น 

ตั้งแต่เกิด เป็นเกมเศรษฐีที่เราต้องทอยลูกเต๋าแล้ววิ่งวนไปรอบ  ๆ กระดาน  

เกมที่คนอื่นสร้าง ทางเดียวที่จะออกจากเกม คือ ต้องใช้ “เงิน”

เราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหาเงิน เราเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่อยากทํา  

ทําสิ่งที่สําคัญกว่านั้น และถ้าเราไม่มีแผนหรือหาวิธีปลดตัวเองออกจาก 

เกมที่ไม่มีวันจบนี้ละก็ มันไม่คุ้มจริง ๆ 

แต่การลงทุนสามารถตอบโจทย์นี้ได้ การลงทุนคือ End Game  

Tools ครับ หรือก็คือ เครื่องมือจบเกม ที่แม้ในยามหลับเราก็หาเงินได้  

เป็นเครื่องมือที่ทําให้ทุกคนได้สิ่งที่กําลังแสวงหา นั่นคือ อิสรภาพทาง 

การเงิน (Financial Freedom) เพราะเงินไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต  

แต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพาเราไปสู่เป้าหมายของตัวเอง ซึ่งเป็น 

สิ่งสำาคัญเกินกว่าจะมาเสียเวลาหาเงินอยู่
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เงินฝาก  
0.74%  
ต่อปี

12,927 บ�ท

ผลตอบแทนที่แท้จริงของแต่ละสินทรัพย์ปี 2528-2563ผลตอบแทนที่แท้จริงของแต่ละสินทรัพย์ ปี 2528 - 2563

ทำ�ไมต้องเป็นหุ้น

มีกิจกรรมมากมายที่ให้ผลตอบแทน แต่ผมแนะนําให้ลงทุนในหุ้น  

เพราะเป็นกิจกรรมที่ทําได้ด้วยตัวคนเดียว ผลตอบแทนสูงที่สุด (เฉลี่ย  

10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) เมื่อเทียบกับความเสี่ยง เมื่อดูข้อมูลทางสถิติแล้ว 

แทบไม่ขาดทุนถ้าลงทุนระยะยาว ต่อให้ไม่มีเวลาก็ลงทุนได้ ผมขอเล่า 

ทีละข้อเลยดีกว่า

1. ผลตอบแทนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง 

(เฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) 
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2. แทบไม่ข�ดทุน ถ้�ลงทุนระยะย�ว

เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการลงทนุในเงนิฝากประจํา ซึง่ผลตอบแทน 

อยูท่ี ่ 0.5 - 1 เปอรเ์ซน็ต ์ หรอืการลงทนุในกองทนุตราสารหนี ้ ผลตอบแทน  

3 -  4 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 

ปล่อยเช่า ผลตอบแทนอยู่ที่บวกลบ 6 เปอร์เซ็นต์ การลงทุนในทองคํา  

ผลตอบแทนอยู่ที่ 4 - 6 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่า ผลตอบแทนการลงทุน 

ในหุ้นไทย จากคา่เฉลีย่ย้อนหลงั 10 ปท่ีีผ่านมา อยูท่ี ่ 10 เปอรเ์ซน็ต์  

ซึ่งถือว่าสูงสุด ถ้าลงทุนระยะยาว 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นไทยไม่ได้ขึ้นทุกปีครับ บางปีอาจขึ้น  20  -  30 เปอร์เซ็นต์  

บางปีก็ขึ้นสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีบางปีที่ลดลง 10 - 20 เปอร์เซ็นต์  

หรือตํ่ากว่านั้น กราฟด้านบนช่วยให้เห็นความผันผวนได้ด ี อย่างไรก็ตาม  

ถือว่ามีโอกาสทํากําไรมากกว่าขาดทุน เพราะสุดท้ายเมื่อนํามาเฉลี่ย  

จะได้ผลตอบแทน  10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าการลงทุนรูปแบบอื่นอยู่ดี  



24 เศรษฐีหุ้น คุณก็เป็นได้

เท่ากับว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นไทยระยะยาว 20 ปีขึ้นไป โอกาส 

ขาดทุนแทบจะเป็น 0 

3. ง่�ย ไม่มีเวล�ก็ลงทุนได ้

หุ้นเนี่ย ไม่มีเวลาก็ลงทุนได้ ข้อนี้อาจแตกต่างจากที่เคยได้ยิน 

มานะครับว่า หากใครเล่นหุ้นก็ต้องวิเคราะห์หุ้น ต้องเฝ้าจอดูกราฟ 

ทั้งวัน หรือถ้าเป็นสายที่ลงทุนตามพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงคนที่เลือกหุ้น 

โดยดูจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการแข่งขัน งบการเงิน  

สภาพเศรษฐกิจ  และปัจจัยต่าง  ๆ  ที่จะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทในระยะยาว  ก็ต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ แค่คิดก็ปวดหัว 

จะแย่

ความง่ายของหุ้นในมุมผมคือ เทคนิคการลงทุนที่เรียกว่า DCA  

(Dollar Cost Average) หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย เป็นเทคนิคการ 

ออมหุ้นที่ดี ง่าย และเหมาะกับมือใหม่ ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่าย  ๆ  

ในบทถัดไป 

แทนที่ เราจะออมเงินไว้ในธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยแค่  0 .5  

เปอร์เซ็นต์ ก็เปลี่ยนเป็นออมหุ้นแบบ  DCA จะซื้อผ่านกองทุนก็ได้  

แล้วเติมเงินทุกเดือนด้วยจํานวนเท่า ๆ กัน วิธีนี้จะทําให้ได้รับผลตอบแทน 

ตามค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นได้  เราจะอธิบายเรื่องการออมหุ้นอย่าง 

ละเอียดอีกครั้งในบทต่อไป เพียงแต่อยากชี้ให้เห็นก่อนว่า การลงทุน 

ในหุ้นจริง ๆ แล้วไม่ยากเลย 

อาจมีคนแย้งว่า มีการลงทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้น เช่น  

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า บางคนกู้เงินมาซื้อคอนโดมิเนียม 

แลว้ปลอ่ยเชา่ พวกนีก้าํไรเยอะจรงิ รวยจรงิ แตผ่มกลบัมองวา่ ยากกวา่ 

หุ้นเยอะ
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เวลาลงทุนในหุ้น แค่ซื้อและถือก็ทํากําไรและได้ปันผลจากการ 

เป็นเจ้าของกิจการแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องลง 

หน้างาน ดูทําเล เปรียบเทียบทําเล เปรียบเทียบราคา รวมทั้งต้องงัด 

กลยุทธ์ต่าง  ๆ  มาใช้ในการบริหารพื้นที่ปล่อยเช่า ทํายังไงก็ได้ให้ห้องเช่า 

เต็มตลอด

นี่ยังไม่รวมถึงการที่คุณต้องมีเครดิต ต้องมีเรื่องของเงินกู้ และ 

อีกหลาย  ๆ  เรื่อง เรียกได้ว่าการทําอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง 

เลยนะ เปรียบเทียบกับหุ้นที่ใช้เงินน้อยกว่า เริ่มต้นง่ายกว่า ข้อดีมี 

เยอะกว่ากันแบบไม่เห็นฝุ่น
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