คิ ด แ บ บ
ภ า ว วิ ท ย์
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม

คิดแบบภาววิทย์ • ภาววิทย์ กลิน่ ประทุม เขียน
เลขมาตรฐานสากลประจำ�หนังสือ ISBN 978-974-228-193-9
พิมพ์ครั้งที่ 1 : โพสต์บุ๊กส์, สิงหาคม 2557
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ภาววิทย์ กลิน่ ประทุม.

คิดแบบภาววิทย์.-- กรุงเทพฯ : โพสต์, 2557.
312 หน้า.
1. ความสำ�เร็จ. 2. ความคิดและการคิด. I. ชือ่ เรือ่ ง.
158
ISBN 978-974-228-193-9
ราคา 245 บาท
บรรณาธิการบริหาร : ภานี ลอยเกตุ
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร : จันทร์พร รักท้วม
บรรณาธิการพิเศษ : พัณณิดา ภูมิวัฒน์
พิสูจน์อักษร : สิรณะ บัวสุวรรณ
รูปเล่ม : มนต์สวาท
ออกแบบปก : มหาสมุทร
(ขอขอบคุณภาพปกจากนิตยสาร a day BULLETIN โดย ภาสกร ธวัชธาตรี)
ผู้จัดการธุรกิจสำ�นักพิมพ์ : สุพร พรฤกษ์งาม
ฝ่ายจัดการธุรกิจสำ�นักพิมพ์และการตลาด : สิทธิชัย อิงคุลานนท์, พรพิมล วังอินทร์,
กฤษณี เตชะวิศิษฐ์พงษ์, สงกรานต์ พสุธาสถิตย์
จัดพิมพ์โดย

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
136 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.postbooksonline.com
ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ส่วนบริการลูกค้า 0-2618-1111
www.bualuang.co.th, facebook.com/bualuangsec
แยกสีและพิมพ์ที่
แผนกงานพิมพ์พาณิชย์
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)
136 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000 ต่อ 3133
จัดจำ�หน่ายทั่วประเทศโดย

บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด
108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำ�บลมหาสวัสดิ์ อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3 http://www.naiin.com
สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำ�กัด (มหาชน)

สารบัญ

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
คำ�นำ�ผู้เขียน		

9
10

1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		
10.
11.
		
12.
13.

14
20

เริ่มเรื่อง "คิดแบบภาววิทย์"
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จุดเริ่มต้นของการสร้างตัว
และการหา Theme ในการดูดเงินเข้าตัว
ทำ�ไมคนรวยถึงอยากเอาธุรกิจตัวเองเข้าตลาด
การสร้างโจทย์ชีวิตที่แตกต่าง
ก็เหมือนเลือกเดินชีวิตในแบบที่ได้เปรียบ
ขอเวลาคิดและทำ�ตามความฝันของผมบ้าง
อิสรภาพของคนรุ่นใหม่
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ผมแพ้ และคุณก็แพ้...อ้าว!! ไหงเป็นงั้น
ศิลปินเดี่ยว กับจอมยุทธ์ที่เพิ่งออกจากบ้าน
กบฏแห่งสำ�นักงาน The Rebel Office Man
เมื่อเงินไร้ค่า ทุกอย่างก็หมดความหมายของมัน จริงหรือ
คนรวยที่โชคดี เพราะเขาตั้งใจโชคดีน่ะ
"กูไม่ตัน" on Forbes
หลักการสร้างเครื่องผลิตเงินของลีกวนยู
"ผู้นำ�สูงสุดตลอดกาลของสิงคโปร์"
ชัยภูมิโมเดล เปลี่ยนลูกชาวนาเป็นราชาตลาดทุน
กัดดาฟี ปะทะ ลีกวนยู
คุณคือประชากรโลกใช่หรือไม่: The New Global Citizen
โอกาสของคนฉลาดที่ขี้เกียจ
ระบบจัดสรรผลประโยชน์ของคนคิดใหม่
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ แจกคุณฟรี!!
เมื่อลูกโตแล้วอยากเป็นอะไรจ๊ะ!!
อะไรล่ะคือความมั่งคั่งที่แท้จริง
"ความยากของการซื้อของถูก" …ต้องรวยแบบไม่ค่อยสบายใจ
การเปลี่ยนแปลงชีวิต ในแบบฉบับของตัวเอง
โอกาสของผู้แพ้และคนไม่เก่ง
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32. เราใช้เวลา 20 นาที เพื่อเข้าใจ แต่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์มัน
33. หุ่นยนต์มันคิดอย่างไร แล้วมันเอามาบริหารหุ้นได้จริงดิ
34. กำ�เนิดเจ้าสัวรุ่นใหม่ ตอนที่หนึ่ง
35. กำ�เนิดเจ้าสัวรุ่นใหม่ ตอนที่สอง
36. กำ�เนิดเจ้าสัวรุ่นใหม่ ตอนที่สาม
37.		ใช้เงินอย่างไรให้รวยขึ้น ตอนที่หนึ่ง
38. ใช้เงินอย่างไรให้รวยขึ้น ตอนที่สอง
39. ชีวิตที่ไม่มีทางลัด มีแต่แต้มต่อก็ไม่ได้การันตีความสำ�เร็จ
40. คนส่วนใหญ่อยากทำ�ในสิ่งที่รัก แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ�
41. การเงินสุดโต่ง หลังทุกประเทศ QE
42. รับมือรับหุ้นให้รวยขึ้น ในภาวะตลาดผันผวนสุดต่างอย่างไรดี
43. จุดเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
44. สมองไหลไปต่างแดน ต้องทิ้งทรัพยากร แล้วเริ่มนับหนึ่ง
45. ชีวิตสุดสลด ใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตาย...ฮ่า ฮ่า
46. The Power Ranger ผู้ถือดอกบัว
47. "พ่อให้เท่านี้แหละลูก" ที่เหลือ...จัดไป!!
48. เศรษฐกิจยุคใหม่ "ไทยขยันแล้วจน...แขกขี้เกียจแล้วรวย"
49. นวัตกรรมเด็กหลังห้อง รองเท้าพืน้ เขียว และการเปลีย่ นแปลงทวีป
50. เอาตัวรอดอย่างไรในสังคมอุดมตีน!!
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ฝ่าดงตีน ด้วยจิตที่คิดบวก...บ้าแล้ว!!
โครงการ "ให้โอกาสกับตัวเราเอง"
อาชีพกับการลงทุน
เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์ในประเทศไทย
เรามาที่จุดนี้ได้อย่างไร
กระจกสะท้อนตัวเอง
อิสรภาพทางการเงิน เพื่ออะไร?
แนวคิดซามูไร กับ คนรุ่นใหม่ที่ไม่ธรรมดา
รวยทีหลังดังกว่า
ลาออกจากงานประจำ�ของคุณซะ
เมื่อคนเราซื้อของมากกว่าที่เราต้องใช้ เราก็ต้องจ่าย
พลาดจากจตุคาม เจอเฟอร์บี้ จึงเข้าใจตลาดหุ้น
การเงินครอบครัวมั่นคง
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ใครๆ ก็อยากรวย
แต่คนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำ�ให้รวย จึงชอบ
พูดกันถึงว่าคนโน้นมีโอกาสมากกว่าคนนี้ หรือเพราะบุญทำ�กรรมแต่ง
แต่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษาด้านการลงทุนมือฉมัง ขอ
เชิญคุณมาพลิกความคิดใหม่
ความรวยคือ ปัญญา + เวลา ต่างหาก! ยิ่งคุณพยายามจนเข้าใจ
อะไรทะลุปรุโปร่งแค่ไหน ยิ่งคุณให้เวลากับบางสิ่งบางอย่างจนผ่านดี
ผ่านร้ายไปได้แค่ไหน คุณก็จะยิ่งรํ่ารวยขึ้นเท่านั้น ภาววิทย์ไม่เคยเชื่อว่า
จะมีอะไรตกมาจากสวรรค์แม้แต่อย่างเดียว ทุกอย่างต้องแลกด้วยการ
คิด ความเข้าใจ และความอดทน
แล้วเราจะไปถึงการคิด เข้าใจ และอดทนได้อย่างไร
ขอเชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลย!
โพสต์บุ๊กส์
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คำ�นำ�
ผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความคิดจากการเดินทางของผม
เอ๊ะ!! เดินทางไปไหน
...ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผมเดินทางทั่วประเทศในฐานะวิทยากร
ให้กับ หลักทรัพย์บัวหลวง (โครงการ The Stock Master / โครงการ
เปลี่ยนเม่าเป็นเหาฉลาม / โครงการ BLS TALK) และ ธนาคารกรุงเทพ
(โครงการ ทายาทธุรกิจบัวหลวง / โครงการ SIP (Student Internship
Program) / โครงการ การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง)
...ใช่!! เยอะฝุดๆ
สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้กับตัวเองเต็มๆ ก็คือ คำ�ว่า "When you
teach, you Learn"
...ครับ เราจะเข้าใจอะไรจริงๆ ก็ต่อเมื่อเราได้ถ่ายทอด
การเดินทางในฐานะอาจารย์ เพื่อสอนการลงทุนและมุมมองการ
ทำ�ธุรกิจ จึงกลายเป็น Passion ของผม
มีเพื่อนๆ หลายคน ติดตามงานเขียนของผม และก็ได้พบตาม
งานสัมมนาบ่อยๆ
..."ผมก็ถามเขาไปว่า ทำ�ไมมาบ่อยจัง ฟังแล้วไม่เบื่อเหรอ"
...เขาตอบว่า
"ทุกครั้งที่ฟัง มันได้แง่มุมที่เอาไปปรับใช้ได้ และที่สำ�คัญเขาได้
แรงบันดาลใจทุกครั้งที่ได้ฟัง"
10

โอ้โห!! เป๊ะ!! ...ผมได้ยินคำ�ตอบแบบนี้ จาก Fan Club แล้วใจ
ฟองโต
...คุณรูไ้ หม เคล็ดลับทีผ่ มใช้ทกุ ทีในการจัดสัมมนา หรือ Talk Show
ต่างๆ ของผม ผมจะใช้หลักการ Improvise คือ "สด" เหมือนเพลง Jazz
...นั่นแหละ คิดสด พูดสด ...เหมือนเพลงเรืออะไรประมาณนั้น
มันช่วยให้การสอนวิชาการกลายเป็นเล่านิทานที่ฟังแล้วไม่น่าเบื่อไง
เอาล่ะ มาคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้ ”คิดแบบภาววิทย์” เป็นอีกมุม
หนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่า แท้จริงแล้ว ความสำ�เร็จมัน
ไม่ได้เกิดจากดวงดี หรือ ดวงไม่ดี แต่มันเกิดจากเราเข้าใจ "แนวคิด" ที่
ถูกต้องไปสู่ความสำ�เร็จหรือไม่
เพราะ ความรวย มันก็เหมือน สมการ ที่เป็นเหตุเป็นผล
ผมชอบคำ�พูดของ Bill Gates อันหนึ่งมาก ที่เขาพูดว่า "มัน
ไม่ ไ ด้ ผิ ด ถ้ า คุ ณ จะเกิ ด มาเป็ น คนจน แต่ ถ้ า คุ ณ ตายจนนั่ น แหละคื อ
ความผิดของคุณ"
...โดนมาก!! เพราะ Bill Gates เชื่อว่าความมั่งคั่งสร้างได้ และ
สร้างได้มหาศาลในช่วงอายุคนคนหนึ่ง
เอาง่ายๆ ตลาดหุ้นที่ผมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ด้านการให้คำ�
ปรึกษานักลงทุน ...มันสามารถวางเงินให้โตแบบง่ายๆ เลย คือ 10 ปี 10
เท่า ...และ 20 ปี รวย 100 เท่า
ซึ่งคุณรู้ไหมว่า วิธีการรวย 100 เท่าในเวลา 20 ปี ไม่ใช่การซื้อๆ
ขายๆ แบบที่คนส่วนใหญ่คิด แต่คือ การซื้ออย่างเดียว แล้วไม่ขายเลย
ต่างหาก ที่เรียกว่า หลักการออมในหุ้น
11

...คือ ซื้อบริษัทดีทุกครั้งที่เข้าสู่วิกฤต ซื้อสลับกันไปเรื่อยๆ ใน
Port การลงทุน มีหุ้นไม่เกิน 5-10 ตัว ...ทำ�แบบนี้สะสมไปเรื่อยๆ 20 ปี
...นี่แหละ รวย 100 เท่า ...แต่เชื่อไหม มีคนจำ�นวนน้อยมากที่สามารถ
ทำ�ได้ ทั้งๆ ที่วิธีการมันคำ�นวณได้ มีตัวอย่างสำ�เร็จจริงๆ และทุกอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล
...รู้ไหมทำ�ไม!!
ที่คนส่วนใหญ่ "ออมหุ้นไม่ได้ เพราะ Mindset ไม่ได้" เขามอง
ว่า ซื้อๆ ขายๆ รวยเร็วกว่า แต่จริงๆ มันไม่ใช่ไง ...เมื่อความรู้สึก ชนะ
เหตุผล คนเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นคำ�พูดที่ว่า "ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด
ไง"
เอาล่ะ ...ผมว่า คุณและผมเริ่มพลิกไปอ่านเนื้อหากันเลยดีกว่า
ว่า ในเล่มนี้ผมแชร์เคล็ดลับอะไรกับคุณ
ผมว่ า ผมหาเจอแล้ ว เคล็ ด ลั บ สู่ ค วามสำ � เร็ จ ในแบบ Make
Sense ...ตอนนี้ถึงตาคุณละ ลองค้นหาดู
จัดไปครับ
"แค่คุณคิดจะทำ�  มันก็ใกล้ความสำ�เร็จมากแล้ว เพราะคนส่วน
ใหญ่ เขาไม่เคยคิดที่จะเดินออกนอกกรอบของเขาเลย"
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
นักเขียน นักลงทุน และ ที่ปรึกษาการลงทุน
เจ้าของ Pages "Pawawit Stock Comment"
เพจการลงทุนบันดาลใจคนนับแสนคน
www.facebook.com/pawawitstockcomment
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เริ่มเรื่อง
"คิดแบบภาววิทย์"

หนังสือเล่มนี้ ผมพยายามรวบรวม

ความคิดและบทความต่างๆ ของผม ผมเชื่อว่า
คนเรารวยได้ไม่เกี่ยวว่าคุณเกิดมาจนหรือรวย
แต่ผมเชื่อว่า "ความคิด" จะสร้างเงินให้เราเอง
...ใครก็ตามที่คิด Make Sense คนนั้นจะรวย
จะกลายเป็นเศรษฐี

สมการความรวยของคน มั น มาจาก
"ปัญญา + เวลา = ความมั่งคั่งของแต่ละบุคคล
"หลายคนนึ ก ว่ า ความรู้ (ความเก่ ง ) จะเป็ น ตั ว
แบ่ ง ว่ า ใครรวย จึ ง พยายามเรี ย นให้ สู ง ที่ สุ ด เอา
ปริญญาโท เอก เรียนกันเข้าไป โดยลืมไปว่าจริงๆ
14

ความรู้ ที่ เ รี ย กว่ า ปั ญ ญา คื อ ความรู้ ที่ เ หมาะ
กั บ ตั ว เรา (ความรู้ ที่ ไ ม่ เ หมาะกั บ ตั ว เรา มั น แค่
ความรู้ธรรมดาที่หาได้ตาม Google) ดังนั้น อย่าง
แรกไม่ใช่การตะบันเรียน ตรี โท เอก ให้จบเร็ว
ที่สุด เพราะนั่นเหมือนคนวิ่งหลับตา วิ่งไม่ดูตาม้า
ตาเรือ ...เอาง่ายๆ คนที่ไม่เคยทำ�งานจริงๆ คุณ
ไม่มีทางรู้เลยว่า คุณชอบอาชีพนั้นๆ จริงหรือเปล่า
หลายคนเรียนเอาใบปริญญาให้สูงที่สุดเพื่อให้พ่อ
แม่สบายใจ แต่เรียนจบทั้งโท ทั้งเอก แล้วมาพบ
ภายหลังว่าอาชีพนั้นๆ ไม่ชอบ ไม่อยากทำ� สุดท้าย
ก็ทำ�อาชีพนั้นไม่รุ่ง เข้าภาษิตความรู้ท่วมหัวเอาตัว
ไม่รอด
ผมเสนออย่างนี้ ทุกคนต้องหาตัวเองให้เจอ
ก่ อ นว่ า ชอบทำ � อะไร โดยพยายามหางาน Parttime หรือพยายามเข้าไปศึกษาอาชีพที่คิดว่าตัวเอง
อยากทำ�ในอนาคต เช่น บางคนอยากเป็นผู้กำ�กับ
หนัง ก็ต้องลองไปเป็นเด็กกองถ่าย ไปช่วยเขา ไป
ศึกษา แล้วดูว่าเราชอบจริงๆ หรือเปล่า ...อย่ามัว
แต่ไปเรียนๆๆๆ แล้วก็ไม่เคยทำ�งานจริง นี่แหละ
ที่ผมเรียกว่า หาตัวเองให้เจอ จากนั้นค่อยไปศึกษา
หาความรู้ของสายอาชีพนั้นๆ
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"สมการความรวย
ของคน มันมาจาก
“ปัญญา + เวลา =
ความมั่งคั่งของ
แต่ละบุคคล"

ผมเองก็พลาดเหมือนกัน ผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไร ก็เลยเลือกเรียน
บริหารธุรกิจ ตอนนั้นคิดว่าเลือกที่กว้างที่สุด สรุปแล้วพอจบมา ก็พบ
ว่ามีคนจบบริหารธุรกิจอีกเยอะมากที่หางานแข่งกับผม ตกลงการเลือก
เรียนกว้างๆ ทำ�ให้คู่แข่งในอาชีพเยอะมาก ผมเลยคิดว่าจะไปเรียนต่อ
ปริญญาโท เพื่อที่จะมีใบปริญญาที่สูงขึ้น จากนั้นผมก็ไปต่างประเทศ
โดยลืมไปว่าเดี๋ยวนี้ใครๆ ก็จบนอก ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ ...แต่สิ่ง
ที่ลืมทำ�คือ ลืมหาว่าตัวเองอยากที่จะทำ�อะไร ก็เลยไม่เคยได้ทำ�
ผมไปต่อต่างประเทศ แต่อยากรวยเร็วๆ ก็เลยพยายามหาว่าผม
จะทำ�ธุรกิจอะไรได้ ...ด้วยความรู้โคตรกว้าง และไร้ประสบการณ์ ก็คง
ไม่ต่างอะไรกับคนอีกมากมาย ที่คิดว่า เฮ้ย!! ผมเปิดร้านอาหารในต่าง
ประเทศดีกว่า เพราะผมเป็นคนไทย อาหารไทยกำ�ลังบูม ก็เอาวะ เปิด
ร้านอาหารไทยละกัน ...ใช่!! เห็นคนอื่นเปิดร้านไทยในต่างประเทศแล้ว
รวย ผมก็เปิดบ้าง
หลังจากนั้น ผมก็ก้มหน้าก้มตาทำ�ร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย
16
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แล้วก็รีบขยาย เพราะคิดว่าขยายยิ่งมาก ยิ่งเร็ว จะได้รวยเร็วๆ ผมขอ
ทั้งเงินทางบ้าน แล้วก็กู้เงินเพื่อเปิดร้านให้เร็วให้มากที่สุด ...ผมใช้เวลา
ไม่ถึงสามปี ขยายร้านอาหารไปห้าสาขา คุณรู้ไหมตลอดเวลาที่ผมทำ�ร้าน
อาหาร ผมโคตรเกลียดการทำ�อาหารเลย ผมกัดฟันทำ� เพราะคิดว่าเอา
เงิน เก็บเงิน ผมต้องรวย ...ยิ่งทำ� ยิ่งเกลียดงาน เหม็น มีดบาด นํ้ามัน
ลวก ผมทำ�ทุกอย่างที่ผมไม่ชอบ ผมเตรียมอาหารเอง ผมผัดข้าวเอง
ดูแลลูกค้าเอง จากนั้น ผมก็สอนลูกน้องทำ�อาหารเพื่อขยายสาขา โดยที่
ผมรับผิดชอบหนึ่งสาขา
หลังจากนั้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกก็มาเยือน ยอดขายอาหารตก
วูบ แต่ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างคนงาน และหนี้ก็เท่าเดิม นั่นแหละ...บททดสอบ
ว่า "คุณรักสิ่งที่ทำ�มากพอรึเปล่า"
ด้ ว ยความที่ ผ มเกลี ย ดการทำ � อาหารอยู่ เ ป็ น ทุ น พอมาเจอช่ ว ง
วิกฤต ทั้งเกลียดและเงินก็ขาดทุน ผมถามตัวเองว่า "ผมทำ�อะไรอยู่
ทำ�งานที่ไม่ชอบ และก็ไม่ได้อะไรเลย"
...จากกำ�ไร กลายเป็นติดลบ ผมเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆ เครียดขึ้น
เรื่อยๆ นั่นแหละชีวิตผมในภาคของการทำ�งานที่ไม่รัก ตั้งเอา "เงิน" เป็น
เป้าหมาย

...และสุดท้าย มันไม่ Work อ่ะดิ!!

ผมได้บทเรียนราคาแพงจากออสเตรเลีย มันสอนผมว่าหากเราไม่
ได้รักในสิ่งที่ทำ� แต่ทำ�เพื่อ "เงิน" อย่างเดียว สุดท้ายมันจะมีบททดสอบ
และจุดนั้นเราจะยอมแพ้
คุณรู้ไหมว่าทุกธุรกิจมีวิกฤต ไม่มีข้อยกเว้น เพียงแต่มันจะมา
17
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เมื่อไหร่ก็เท่านั้นเอง และจุดนั้นเอง คนที่ไม่รักในสิ่งที่ทำ� ผมเชื่อว่าคุณ
จะยอมแพ้
มันจึงเป็นที่มาที่ผมสอนลูกศิษย์ สอนน้องๆ ว่า อย่างแรก ก่อน
จะเลือกเรียน ต้องไปลองทำ�งานเยอะๆ ทำ�งานตั้งแต่เด็กๆ ไปลองดูว่า
อาชีพที่เราอยากทำ� เราชอบจริงหรือเปล่า

...นี่แหละที่ผมเรียกว่า การหาปัญญา!!

ความรู้ เดี๋ยวนี้ผมว่ามันหาได้ง่ายมาก เข้า Google&YouTube
คุณก็รู้ทุกเรื่องแล้ว ดังนั้น ความรู้ไม่ถือว่าคือปัญญา
การจะถือว่าความรู้นั้นๆ คือปัญญา ต้องเป็นความรู้ที่คุณชอบ
จะศึกษา คือคุณมี Passion ในสิ่งนั้นๆ ด้วย -- นี่แหละ นิยามของ
คำ�ว่า "ปัญญา"
อีกส่วนคือส่วนของ "เวลา"
ผมมาพบว่า การจะทำ�งานหรือธุรกิจอะไรก็ตาม คุณจะต้องทำ�
ให้ครบรอบ ครบ Cycle ทุกธุรกิจมี Cycle คือ เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับ
ไป พูดง่ายๆ ว่าทุกธุรกิจ ถ้าคุณทำ�ถึงสิบปี คุณจะเจอวิกฤต แล้วตรง
นั้น ผมถือว่าเป็นตัววัดว่าคุณผ่านได้หรือไม่
ใครผ่านได้ คนผู้นั้นก็จะประสบความสำ�เร็จในอาชีพและธุรกิจ
นั้นๆ
...ไม่มี Overnight Success นั่นมันฝันของคนที่ไร้ความอดทน
ในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสอยู่ และจุดนั้นแหละจะแยกระหว่าง
คนประสบความสำ�เร็จกับคนล้มเหลว ซึ่งสถิติก็คือ 20/80 คือ 80%
ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี Passion ไม่ ไ ด้ มี ปั ญ ญาในงานนั้ น ๆ จะเจ๊ ง ส่ ว นอี ก 20%
18
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ที่มีปัญญาในอาชีพ คือมีความรู้ที่เหมาะกับสิ่งที่ทำ� จะกลายเป็นคนที่
ประสบความสำ�เร็จและรวย

...ครับ!! ไม่ใช่ดวงแต่อย่างใด

(ผมการันตี เพราะจุดวิกฤตไม่มีเบาะนุ่มๆ มารับคุณ ตอนผมเจอ
วิกฤตในชีวิตผม ผมเจอแต่ตีน เจอแต่คนเหยียบซํ้า เหยียดหยาม ...
นึกแล้ว ว่ามันต้องทำ�ไม่ได้!! ผมโคตรแค้นเลย แล้วก็สัญญากับตัวเอง
ว่าชาตินี้ ผมต้องหาสิ่งที่ผมรักที่จะทำ� ผมจะศึกษาหาความรู้ในสิ่งนั้นให้
ผมเก่งที่สุด ผมจะอ่านหนังสือให้มากที่สุด และผมจะต้องประสบความ
สำ�เร็จด้วยตัวเอง)
จุดที่เราต้องผ่าน Cycle ของธุรกิจหรืองานที่ทำ� อย่างน้อยต้อง
ทำ�สิบปีขึ้นไป ผมเรียกตรงนี้ว่า "เวลา" คือ เราต้องใช้เวลา ช่วงเวลาที่เรา
ต้องอดทนทำ� มันคือการทดสอบความ "อดทน"
...ซึ่งผมพบว่า คนรุ่นใหม่ขาดความอดทน และความอดทนนี่
แหละ ที่จะแบ่งระหว่างคนที่ผ่านได้กับคนที่ผ่านไม่ได้
เมื่อประกอบกัน ผมได้สมการที่เรียกว่า สมการหมอดู เพราะมัน
การันตีความสำ�เร็จ

...ใช่!! เอา ปัญญา + เวลา ก็เลยเท่ากับความมั่งคั่ง
ของแต่ละคนพอดี (ไม่ใช่ดวง ขอยํ้า)
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เราจะรวยได้เท่าไหร่
อยู่ที่เรามี Skill
ที่จะรวยได้เท่าไหร่

บางคนชอบพูดว่า
ฉันเกิดมาจน ไม่มีทางรวย

ผมว่าพวกนี้เป็นแค่ข้ออ้าง เพราะเด็กกำ�พร้า
อย่าง Steve Jobs ยังรวยแสนล้านได้
หรือคุณตัน...สร้างตัวจากศูนย์ ก็รวย
เป็นพันล้าน

นักลงทุนในตลาดหุ้นอีกมากมายที่รวยเป็น
ร้อยเป็นพันล้าน ก็สร้างเองทั้งนั้น มันเป็นตลาด
แห่ ง Self-Made ชั ด ๆ เพราะในตลาดหุ้ น หุ้ น
มันขึ้นเป็นร้อยๆ เท่าในเวลาไม่กี่สิบปี มันคืออัตรา
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เร่งแห่งความรวย เป็นที่ที่สร้างคนจากศูนย์ให้รวย
ที่สุด แต่ความยากคือ 80% ที่เข้าตลาดหุ้น เจ๊ง
ครับ

...ดังนั้น 20% เท่านั้นที่กำ�ไร

คุณรู้ไหมว่า ผมมารู้จักตัวเองว่าชอบอะไร
ก็เมื่อผมเริ่มเล่นหุ้น ผมรู้เลยว่าความคิดต่าง คิด
นอกกรอบของผม มั น เป็ น จุ ด เด่ น ที่ ทำ � ให้ ผ มคิ ด
ต่ า งจากคนส่ ว นใหญ่ นั่ น แหละ เจอตั ว เอง แต่
ปัญหาของผมคือผมไม่ได้เรียน Finance ไม่ได้
เรียนบัญชี ...จะเล่นหุ้นได้อย่างไร

ผมพูดกับตัวเองว่า ช่างมัน ผมจะ
เริ่มศึกษาเอง

หลั ง จากนั้ น ผมพยายามอ่ า นหนั ง สื อ ทุ ก
เล่ ม เข้ า สั ม มนาหุ้ น เยอะมาก พยายามหาเพื่ อ น
นั ก เล่ น หุ้ น จนมาเจอชุ ม ชน Stock2morrow
ผมเรียนส่วนใหญ่จากประสบการณ์ มันทำ�ให้ผม
คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ในตลาด ที่เล่นหุ้นตามบท
วิเคราะห์ หรือเล่นหุ้นตามแห่ ตามเพื่อน ตามเชียร์

ดังนั้น อย่าท้อว่าเราไม่มีความรู้
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...หาหนังสือมาอ่าน เปิด Internet เข้าสัมมนา แล้วก็ลอง
อาชี พ นั้ น จริ ง ๆ ผมว่ า ถ้ า คุ ณ พยายามมากพอ มั น คื อ คุ ณ สร้ า ง
อาจารย์ให้มาปรากฏต่อหน้าคุณ เพราะสำ�หรับคุณทุกอย่างเป็น
อาจารย์ คุณไม่มีอีโก้ในการเรียนรู้ คุณถึงสามารถพัฒนาตัวเอง
แบบไร้ขีดจำ�กัด และนั่นจะทำ�ให้คุณเป็นเซียน
คุณรู้ไหมว่า เคล็ดลับของกูรูหรือเซียนในอาชีพต่างๆ มัก
เกิดจากคนที่ไม่ได้เรียนในอาชีพนั้นๆ เพราะใบปริญญามันเป็น
ความรู้ที่หยุดนิ่ง และมันก็เป็นกรอบสร้างอีโก้ให้เราไม่ฟังใคร
คนแบบนี้นับวันก็โง่ไปเรื่อยๆ เลยกลายเป็นว่ายิ่งเรียนสูง ยิ่งโง่
เพราะหยุดเรียนรู้ตั้งแต่วันที่จบปริญญานั่นแหละ
...คุ ณ เลยเห็ น คนจบด็ อ กเตอร์ ทำ � งานให้ ค นจบ ป.4 ก็
เพราะ ป.4 เขาไม่เคยเรียนรู้ เขาเลยเก่งกว่า เลยเป็นนายไง
เอาละ มาคุยในส่วนที่เป็น Limit ของความรวย ว่าความ
รู้อะไรทำ�ให้รวยได้เท่าไหร่ ตรงนี้ มันจะตอบประเด็นที่หลายๆ
คนชอบอ้างว่าฉันโชคไม่ดี จึงรวยได้เท่านี้
ไม่ใช่!! จริงๆ ความรู้มันแตกต่างกัน ถ้าอยากรวยเท่าไหร่
ต้องมีความรู้ใน Level นั้น
มาดูกัน
Level ที่หนึ่ง รวยไม่เกินหลักล้าน
ใน Level นี้ก็คือลูกจ้าง คือทุกคนที่ขายเวลาตัวเองแลก
เงินไม่ว่าคุณจะมีค่าจ้างหรือค่าตัวเยอะแค่ไหน มันก็มี Limit
ความรวยที่เวลาเรามีจำ�กัด ยกตัวอย่าง ดารา ค่าตัววันเป็นแสน
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แต่ถ้าขายเวลาอย่างเดียวก็ไม่มีทางรวยมากมาย
ตัวผมเองในส่วนนี้ ผมก็เป็นลูกจ้างหลักทรัพย์บัวหลวง
ได้ค่าจ้าง ผมจัดสัมมนา ก็ขายเวลาแลกเงิน แต่เผอิญผมชอบ
สอน และก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็นครูไม่จำ�เป็นต้องจน
ดังนั้น เวลาเปิดสัมมนาสอน ส่วนใหญ่ผมคิดเงิน
อย่างพวกอาจารย์สอนพิเศษ ติวภาษา ติวเข้ามหาวิทยาลัย
พวกนี้ก็คือคนที่พิสูจน์ให้เห็ว่า เป็นครูก็ทำ�เงินได้ แต่ก็ Limit ที่
เวลา ...ยกเว้นอาจารย์บางคนที่เริ่มสอนเป็นวิดีโอ อันนี้ก็รวยเป็น
ร้อยล้านได้ เพราะเขาพ้นข้อจำ�กัดของการขายเวลา
ในส่วนของขายเวลา ผมยังเขียนหนังสือขาย ซึ่งตรงนี้ก็ดี
กว่าสอนนิดหนึ่ง ตรงที่หนังสือเขียนทีเดียว แต่มันขายเรื่อยๆ อัน
นี้ก็สามารถรวยเป็นนักเขียนร้อยล้านได้
โจทย์มีอันเดียว คือ คุณต้องสร้างประโยชน์ให้คนอื่นผ่าน
สิ่งที่คุณทำ� เช่น ดาราหรือนักร้องทำ�ให้คนมีความสุข คนก็จ่าย
เงินให้คุณรวย อย่างอาจารย์ถ้าสอนได้ดี มีประโยชน์ ลูกศิษย์ก็
อยากจ่ า ยเงิ น มาเรี ย น ดั ง นั้ น มั น อยู่ ที่ ว่ า สิ่ ง ที่ คุ ณ ให้ มั น มี
ประโยชน์เพียงใดกลายเป็น Concept ที่ผมสรุปเลยว่า ยุคนี้ คน
รวยต้องใช้หลัก "ยิ่งให้ ยิ่งได้"
...ให้คนอื่นมีความสุข มีประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ คุณก็
รวยเท่านั้น
อาชีพอื่นๆ ก็อีกมากมาย หมอรักษาคน สร้างประโยชน์ ก็
เป็นหมอรวยได้ เป็นนักธุรกิจ ทำ�อาหารให้คนอิ่มท้อง อร่อย ก็
รวยได้ ทำ�รายการ คนชอบ ก็รวยได้
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แต่ใน Level นี้ คนส่วนใหญ่จะกลับมาติดปัญหาคือเวลา
เรามี จำ � กั ด ดั ง นั้ น คนที่ เ ก่ ง สุ ด ๆ ใน Level นี้ ก็ เ ลยรวยได้ ใ น
ระดับหนึ่งการจะผ่าน Level นี้ต้องตีโจทย์เรื่อง "เวลาของเรา
แลกเงิน" ให้ได้ ถ้าทำ�ได้ ผ่านได้ ก็จะรวยมากขึ้น เท่านั้นเอง
Level ที่สอง คือคนที่เพิ่ม Skill ของ "เงินทำ�งาน"
ถ้ า ยกตั ว อย่ า งให้ ชั ด ก็ คื อ ใน Level นี้ คุ ณ รวยได้ เ กิ น
สิบล้านขึ้นไป เป็นคนที่รู้จักศึกษาวิธีการวางเงินให้ทำ�งาน (การ
ลงทุน) หรือการสร้างธุรกิจ ให้ธุรกิจทำ�เงินให้เรา
ใน Level นี้ ผมเองก็เรียนรู้การลงทุนแบบออมในหุ้น (มี
หนั ง สื อ เรื่ อ ง ออมในหุ้ น กั บ ภาววิ ท ย์ ใครสนใจศึ ก ษาการวาง
เงินให้ทำ�งานในตลาดหุ้น คือแนวลงทุนระยะยาวแบบวางให้เงิน
ทำ�งาน โดยไม่ต้องสนใจเฝ้าหุ้นมากมาย ก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้
มาอ่านเพิ่มเติม)
ใน Level นี้ คนที่เข้าใจหลักการวางเงินทำ�งานจะเข้าใจว่า
สิ่ ง ที่ จ ะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามเวลาก็ คื อ Asset ผมถึ ง แบ่ ง ว่ า
Level ที่สองนี่คือความรู้ที่จะทำ�ให้คุณเป็นเศรษฐี
หั ว ใจก็ คื อ คุ ณ ต้ อ ง Master การลงทุ น ใน Asset ซึ่ ง
Asset มีสองแบบใหญ่ๆ คือ
1) Asset ที่สร้างรายได้ อันนี้เช่นหุ้นปันผล เราสามารถ=
ซื้อแล้วถือรับปันผลไปเรื่อยๆ ซึ่งข้อดีของหุ้นปันผลที่ดีมีอนาคต
คือมันจะโตเป็นร้อยๆ เท่าเมื่อถือหุ้นเป็นสิบๆ ปีขึ้นไป ใครอยาก
รวยวิธีนี้ต้องเข้าใจว่า "หลักการทนรวย" มันทำ�อย่างไร เพราะ
ปั ญ หาของคนที่ ถื อ Asset จนรวยไม่ ไ ด้ ก็ เ พราะหลั ก คื อ เขา
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"ถ้าอยากรวย
เท่าไหร่
ต้องมีความรู้ใน
Level นั้น"
ทนรวยไม่เป็น...แค่นั้นเอง

...ถ้าเข้าใจก็รวยได้

2) อีกแบบของ Asset คือ Asset ที่ไม่สร้างรายได้ แต่
ราคามั น จะเพิ่ ม ขึ้ น ตามกาลเวลา เช่ น ที่ ดิ น ทอง พระเครื่ อ ง
ของเก่า อัญมณีงานศิลปะใครที่ชอบ Asset ไหน ต้องให้เวลา
ศึ ก ษาให้ คุ ณ เก่ ง ใน Asset นั้ น ๆ จริ ง ๆ เช่ น เก่ ง พระเครื่ อ ง
สุดๆ คุณก็รวยได้ เก่งที่ดิน เลือกที่เก่ง คุณก็รวยได้

...ขอให้ศึกษาให้รู้จริงเท่านั้นแหละ

นี่แหละ ที่ผมมักพูดเสมอว่า ความรู้มันทำ�ให้คนรวยแตก
ต่างกัน ดังนั้น ลองศึกษาการวางเงินทำ�งาน คุณก็จะรวยได้ไม่
จำ�กัด แค่วางเงินถูกที่ (ในเวลาที่ถูกต้อง)
คำ�ว่า ในเวลาที่ถูกต้องคือจังหวะการซื้อ Asset ในเวลา
ที่มันถูก ตรงนี้ ต้องศึกษา "รอบ" ของราคา เพราะทุกสรรพสิ่ง
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ที่มีราคา มันจะวิ่งเป็นรอบ คือ "เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป" ตรงนี้
หากใครใช้ Chart Technical เป็น ก็จะเข้าซื้อ Asset ในเวลา
ที่ถูกต้อง (ซึ่งผมเขียนในหนังสือ คลินิกหุ้นมือใหม่และหนังสือ
ดี ที่ สุ ด ในจุ ด ที่ ยื น หากใครสนใจเรื่ อ ง "รอบ" และ "จั ง หวะ"
ลองไปหาหนังสือสองเล่มนั้นมาอ่านเพิ่มเติมได้)
Level ที่สาม คือคนที่ต้องการรวยมากกว่าร้อยล้านขึ้น
ไปต้องมีความรู้เพิ่มเข้าไปอีก คือการสร้าง Idea เป็นเงิน อันนี้
ต้องศึกษากลไกของตลาดทุน
ใครก็ตามที่สามารถสร้างธุรกิจ จนสามารถเอาเข้าไปจด
ทะเบียนหรือ IPO ในตลาดหุ้นได้ คุณจะรวยในขั้นเศรษฐี เพราะ
คุ ณ ไม่ ใ ช่ แ ค่ นั ก ลงทุ น ที่ ว างเงิ น ทำ � งานเป็ น แต่ คุ ณ ยั ง เป็ น คนที่
สร้างระบบเงินทำ�งาน ก็คือสร้างบริษัทในตลาดหุ้นได้นั่นเอง
ในส่วนนี้ ผมเองก็พยายามทำ� วันนี้ผมก็เริ่มทำ�ธุรกิจส่วน
ตัวในด้านการศึกษาและก็การเงิน ซึ่งผมมองว่า ผมชอบทั้งการ
ศึกษาและก็ชอบธุรกิจการเงิน ก็เลยเปิดธุรกิจในด้านนี้ ในอนาคต
ถ้าผมสามารถเอาบริษัทที่ผมสร้างพวกนี้เข้าตลาดหุ้นได้ ผมก็จะ
รวยแบบคุณตัน
ลองดูคุณตันซิ คุณตันใช้เวลาไม่กี่ปีสร้างชาเขียวอิชิตัน
พอสร้างปั๊บก็โดนนํ้าท่วม เสียไปหลายร้อยล้าน แต่หลังจากนั้น
คุณตันก็สร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ รวมเวลาที่คุณตันเริ่มสร้างอิชิตัน
จนเข้าตลาดหุ้น ใช้เวลาไม่ถึงห้าปี วันนี้มูลค่าอิชิตันเป็นหมื่นล้าน
ก็ทำ�ให้คุณตันรวยเป็นพันล้าน ในฐานะเจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่
อิชิตัน
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จะเห็นได้ว่า ความรวย กับ ความรู้ มันคู่กัน
ถ้าอยากรวยเท่าไหร่ ก็ให้เราศึกษาหาความรู้ที่จะรวยใน
ระดับนั้น ในที่สุดคุณก็จะรวยในระดับที่คุณตั้งเป้าไว้

...ซึ่งเห็นได้เลยว่า มันไม่ใช่ดวง แต่มันคือระดับ
ของความรู้ของคุณต่างหากล่ะ

สรุ ป ง่ า ยๆ คนที่ อ ยากรวยไม่ เ ห็ น ต้ อ งไปโกงหรื อ เอา
เปรี ย บใคร เพี ย งแต่ เ ริ่ ม พั ฒ นาตั ว เองให้ มี ค วามรู้ ที่ จ ะรวยใน
ระดั บ นั้ น จากนั้ น ก็ ตั้ ง หน้ า ตั้ ง ตาสู้ ผมเชื่ อ ว่ า ถ้ า ทำ � ได้ แ บบนั้ น
เราก็จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวันหนึ่ง
ผมสรุปอีกครั้งว่า
Level ที่ ห นึ่ ง คุ ณ ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ใ นอาชี พ ที่ คุ ณ ทำ �
คนที่แตกต่างในอาชีพ ย่อมมีโอกาสที่สร้างรายได้สูงกว่า
...ดั ง นั้ น Level นี้ ต้ อ งพยายามพั ฒ นาตั ว เอง โดยหา
ความรู้ในอาชีพ ในงานที่ตัวเองทำ�ให้มากที่สุด
Level ที่สอง คุณต้องพัฒนาความรู้ในการเป็นนักลงทุน
...ซึ่ ง ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งจำ � กั ด ตั ว เองแค่ หุ้ น จะเป็ น Asset
อะไรก็ได้ แต่ขอให้คุณศึกษาให้เชี่ยวชาญ จะได้ไม่โดนใครหลอก
เช่น ถ้าคุณเก่งหุ้น คุณก็จะไม่โดนคนอื่นหลอกให้ซื้อหุ้นปั่น คุณ
เก่งในอสังหาฯ คนก็หลอกเอาที่ดินหรือคอนโดไม่ดีมาขายไม่ได้
เพราะคุณเข้าใจ
Level ที่สาม คุณต้องศึกษาข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ว่า ธุรกิจที่จะเอาเข้าไปจดทะเบียนในตลาดต้องเป็นอย่างไร
...จากนั้ น คุ ณ ก็ ต้ อ งสร้ า ง Know How และ Know
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Who เพื่อที่จะสามารถสร้างทีม รวมคนที่เก่งในแต่ละด้าน แล้ว
ร่วมกันปั้นธุรกิจเข้าตลาด
ที่ผมอธิบาย Level ต่างๆ เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า "ความรู้"
คือ แก่น
...อย่าเสียเวลาเลย อยากรวยเท่าไหร่ ก็รีบไปหาความรู้
หาหนังสือมาอ่าน เข้าคอร์สสัมมนา เข้ากลุ่มรู้จักคนที่มี Passion
เดียวกับคุณ
วิธีเช็คว่าคุณเดินมาถูกทางหรือไม่ ให้มองไปรอบๆ ตัว
เพื่อนสนิทห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด ถ้าพวกเขาไม่ใช่คนที่
คิดเหมือน Level ที่คุณตั้งเป้าไว้ แปลว่าคุณยังมาไม่ถูกทาง
เออ!! อย่าหลอกตัวเอง เพราะเชื่อเถอะว่าคนเราเป็นยังไง
ทำ�อะไรยังไง ผลลัพธ์ก็จะออกมาตาม Input ที่เราใส่เข้าไป

เลิกโทษโชคชะตา เลิกโทษดวงเกิด ...ไปสู้ไป!!
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Level of Skill Triangle
(Skill = Rich)
ระดับความรวยอยู่ที่
"ความรู้" ที่เรามี
นี่แหละ "สามเหลี่ยมแห่งความรวย"
ที่เขียนภาพนี้ขึ้นมาให้ชัดๆ เพราะคนส่วนใหญ่
ชอบอ้างว่า ฉันเกิดมาจน หรือฉันไม่ได้มีเส้น
สาย เลยไม่ประสบความสำ�เร็จ

จริงๆ แล้วทุกอย่างที่พูดกันมันคือข้ออ้าง
คนไหนอ้างเก่งก็จนอยู่อย่างนั้น ส่วนอีกพวกหนึ่ง
คือสู้ทำ�งานหนักแต่ไม่รวย อันนี้น่าสงสารเพราะ
เขามี Skill แค่ Level 1 เท่านั้น แถมบางคนอาจ
ไม่ได้มีสมองเก่งกาจ ก็เลยไม่ได้ค่าจ้างเยอะ

29

คิดแบบภาววิทย์

แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ถึ ง แม้ เ ขาจะมี ส มองไม่ ฉ ลาดเท่ า คนอื่ น ๆ
ใน level 1 แต่ถ้าเขาเลือกมา Level 2 คือมาเรียน Skill ของ Level 2
ก็คือเรื่องของ "การลงทุน" หรือในส่วนของ "เอาเงินมาทำ�งาน" คนนั้น
ก็อาจรุ่งใน Level 2 แล้วก็สามารถรวยกว่าคนใน Level 1 ที่ฉลาดกว่า
เขาได้
ถ้ า ถามว่ า ความแตกต่ า งของแต่ ล ะ Level ในการทำ � เงิ น คื อ
อะไร ตอบง่ายๆ ก็คือมันต่างกันตรงอัตราเร่งในการสร้างเงิน
เนื่องจาก Level 1 เน้นที่เอา "เวลา" ของเราซึ่งมีจำ�กัดไปแลก
เงิ น ก็ เ ลยกลายเป็ น ข้ อ จำ � กั ด ที่ ทำ � ให้ ค นใน Level 1 ไม่ ว่ า เขาจะเก่ ง
ระดั บ ด็ อ กเตอร์ ห รื อ ชนะคณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก หากเขาทำ � งานอยู่ ใ น
Level 1 คื อ ขายเวลาเขาแลกเงิ น แล้ ว เขาก็ มี โ อกาสจนกว่ า คนที่
ธรรมดาๆ ใน Level 2 เสียด้วยซ้ำ�
ที่ คุ ณ เคยเห็ น บางคนบ่ น บอกว่ า โลกนี้ ไ ม่ แ ฟร์ แปลว่ า คนนั้ น
เขารู้จักแต่การทำ�เงินใน Level 1 เท่านั้นแหละ เลยทำ�งานหนักเท่าไหร่
ก็ไม่รวยไง
ในส่วน Level 2 มันคือ คุณต้องพัฒนา Skill ของการวางเงิน
ให้ทำ�งาน เป็น Skill ของนักลงทุน หรือ Investor ใน Level 2 คนส่วน
ใหญ่คิดว่าการลงทุนคือการซื้อมาขายไป

ไม่ใช่!! การซื้อมาขายไปมันคือ Skill ของ Trader
ไม่ใช่ Skillของนักลงทุน

ความแตกต่างคือ Trader ที่เราเห็นเด็กหนุ่มซื้อหุ้นขายหุ้นแล้ว
รวยอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่ฟันธงได้ว่าเขาคือ Trader ซึ่งอาชีพนี้คือ
คนที่พยายามเล่นกับส่วนต่างของราคา โดยแทบไม่ต้องสนใจพื้นฐานของ
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Asset เลย สิ่งเดียวที่คนเหล่านี้ทำ�คือ Master ความเสี่ยง คือมีจุด
Stop Loss หรือ Control Risk ที่ชัดเจน จากนั้นก็ลุยซื้อขายหุ้นได้เลย
ตราบใดที่ ค นเหล่ า นี้ ยั ง รั ก ษาวิ นั ย ตั ว เองอย่ า งเคร่ ง ครั ด ก็ คื อ
Control Risk (Stop Loss) & Let Profit Run เขาก็จะรวยเร็วไป
เรื่ อ ยๆ แต่ วั น ใดที่ Trader เหล่ า นี้ ข าดวิ นั ย เขาก็ จ ะเจ๊ ง ทั น ที ซึ่ ง ผม
การันตีโดยสถิติจากคนทำ�งานในตลาดหุ้น ผมบอกเลยว่า Trader ระดับ
ร้อยล้าน พันล้านทุกคนที่สร้างตัวแบบ Self-Made เคยเจ๊งหนักแบบ
หมดตัวทุกคน

...จากนั้นเขาถึงสร้างใหม่ มาถึงจุดที่เขายืน

โอเค นั่ น คื อ Trader ...แต่ ถ้ า คุ ย ในส่ ว นของ Investor ซึ่ ง
หลายคนเรี ย กว่ า VI แต่ ผ มเอาให้ เ ข้ า ใจง่ า ยกว่ า นั้ น ผมขอเรี ย กว่ า
"นักออม" ละกัน ...นักออม ก็คือคนที่เข้าใจว่า Asset นับวันราคายิ่ง
เพิ่ม ดังนั้น หากเขาสามารถซื้อ Asset อะไรก็ตามที่เขามีความรู้ ในเวลา
ที่ราคา Asset นั้นๆ ลงมาถูก แล้วเขาก็ "ออม" ไปเรื่อยๆ เขาก็จะรวย
มหาศาล
ในเมืองไทย นักออมที่รวยในอดีตก็เช่น ออมในที่ดิน ออมใน
ทอง แล้วก็ออมในเงินฝาก ซึ่งตกยุคไปแล้ว
ใช่!! หลายคนยังคิดว่าเงินฝากเป็น Asset คือยิ่งเก็บยิ่งเพิ่ม ...
ไม่ ใ ช่ เ ลย!! เงิ น ฝากวั น นี้ เ ป็ น เหมื อ นนํ้ า แข็ ง ยิ่ ง เก็ บ เฉยๆ ยิ่ ง ละลาย
มูลค่าหายวับตามเงินเฟ้อที่สูง
ดังนั้น คนที่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่สามารถออมในธนาคาร...คุณใกล้
ซวยละ เพราะมูลค่าเงินคุณมีแต่ลด ไม่ว่าคุณทำ�งานเก่งแค่ไหน แล้ว
หมั่ น ฝากธนาคาร คุ ณ ก็ เ หมื อ นคนที่ ตุ่ ม นํ้ า ก้ น รั้ ว ใส่ เ ท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ร วย
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เพราะเงินสดยิ่งเก็บนานวันยิ่งไม่เหลือมูลค่า
ดั ง นั้ น ใน Level 2 คนที่ ต้ อ งการรวยในระดั บ ร้ อ ยล้ า นขึ้ น ไป
ต้องเข้าใจและ Master Asset อะไรก็ได้ (นิยามของ Asset มีสามข้อ
คือ 1. มนุษย์ต้องการ 2. มีจำ�นวนจำ�กัด และ 3. ยิ่งเก็บราคายิ่งเพิ่ม)
คนรุ่ น ใหม่ เ จอปั ญ หาเหมื อ นๆ กั น คื อ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในยุ ค ใหม่
แทบไม่ มี อ ะไรเป็ น Asset เลย ส่ ว น Asset ที่ ดี อย่ า งที่ ดิ น ก็ แ พง
จนคนธรรมดาซื้อไม่ได้ ซื้อได้แต่คอนโด ซึ่งแทบไม่มีที่ดินเลย
ดังนั้น คนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาใน Level 2 จึงเริ่มได้ง่ายที่สุด
จากตลาดหุ้น เพราะในตลาดหุ้นมันเป็น Fair Game ที่คนธรรมดาก็ซื้อ
ที่ ดิ น กลางสี ล ม หรื อ ในที่ นี้ คื อ หุ้ น Blue Chip และซื้ อ ในเวลาที่ หุ้ น
นั้นถูกได้ (บางครั้งในเวลาวิกฤตเราจะสามารถซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของผู้
ลงทุนเสียอีก) ขออย่างเดียว เราต้องมีความรู้ในเรื่องหุ้น ก็เท่านั้นเอง
สถิติที่ผมลองเก็บด้วยตัวเองจากตลาดหุ้นไทย พบว่าหุ้นไทย
ให้ผลตอบแทนสูงมากๆ ตลาดหนึ่งในโลก โดยให้ผลตอบแทนคิดเป็น
ประมาณสิบเท่า ทุกๆ สิบปี

"เงินฝากวันนี้
เป็นเหมือน น้ำ�แข็ง
ยิ่งเก็บเฉยๆ ยิ่งละลาย
มูลค่าหายวับ
ตามเงินเฟ้อที่สูง"
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นั่นหมายความว่า...ใครก็ตามที่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นถึง 20
ปี จะมีเงินเพิ่มเป็นร้อยเท่าของเงินเริ่มต้นที่เริ่มลงทุน
นั่นแหละ ความมหัศจรรย์ แต่คุณรู้ไหม ปัญหาคือหลายคนบอก
ผมว่า...ก็อยากอ่ะนะ แต่ขอร้อยเท่าในหนึ่งปี มีไหม
ตอบเลยว่า คนที่ถามแบบนี้ คือ 80% ที่เข้าเล่นหุ้นแล้วเจ๊งนั่น
แหละ ...โลภแล้วเจ๊ง พอเสียแล้วอยากเอาคืน เลยยิ่งซวย
คิดดูละกัน ใครเข้าใจการหาเงินใน Level 2 ต้องศึกษาธรรมะ
ควบคู่ จึงสรุปเป็นสมการ "ยิ่งจิตสูง ยิ่งรวย" ...โคตรเท่เลยว่ะ!!
ใช่!! ผมอธิบายมา 2 Level ยิ่งยํ้าภาพให้ชัดเข้าไปอีกว่า คนที่
ยิ่งรวยมากขึ้น หาเงินในอัตราที่เร่งขึ้น ต้องเข้าใจตัวเองและเข้าใจมนุษย์
มันถึงเข้าประเด็นว่า โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี หลายคนบอกเอาแรง
งานหนักๆ แลกเงินจึงไม่รวย เพราะเขาไม่โชว์ความสามารถในเชิงความ
เข้าใจตัวเองหรือความเข้าใจโลกเลย
ผมว่ายิ่งเล่าไป หลายคนจะเริ่มตาค้าง และเข้าใจอีกว่าในโลกนี้
คนที่รวยกว่าก็คือคนที่เข้าใจคนอื่น อันนี้ก็เป็นพ่อค้าที่เก่ง พวกที่เข้าใจ
ตัวเอง มองเห็นความโลภและความกลัวของตัวเอง ก็จะเป็นนักลงทุน
ที่เก่ง
เอาละ แล้ว Level ต่อไปล่ะ ต้องมี Skill อะไร
ใน Level 3 ในทุ ก ๆ ประเทศ จะมี ค นที่ มี Skill แบบนี้ น้ อ ย
มากไม่ถึง 1% ของประชากร
หลายคนคิ ด ว่ า คนเหล่ า นี้ ต้ อ งเก่ ง และฉลาดกว่ า ทุ ก ๆ Level
แต่ไม่ใช่เลย
...กลายเป็ น ว่ า ถ้ า มาวั ด เรื่ อ งการศึ ก ษากั น จริ ง ๆ แล้ ว คนใน
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Level 3 มีค่าเฉลี่ยการศึกษาในระบบที่ตํ่าที่สุด ส่วนใหญ่คนใน Level
นี้แทบไม่จบปริญญาด้วยซํ้า แต่สุดท้ายคนใน Level นี้ มหาวิทยาลัยยัง
ต้องเอาด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์มาให้
ความรู้ใน Level 3 คือ Street Smart มันคือต้องมีความรู้ของ
Level 1 ในส่วนของเวลาแลกเงิน
...จากนั้นต้องมีความรู้ใน Level 2 คือ พอมีเงินก็รู้เรื่องการวาง
เงินให้ทำ�งาน
...แล้วก็ต้องมีความรู้ใน Level 3 คือ "Idea และเงิน"
อันนี้ผมว่าหลายๆ คนคุ้นอยู่แล้ว เคยอ่านเรื่อง Idea แลกเงิน
แต่ไม่เข้าใจว่าแก่นจริงๆ ของ Idea แลกเงินไม่ได้อยู่ที่ Idea แต่อยู่ที่
"คนพูด Idea นั้น"

โป๊ะเลย!! ถ้าเป็น Idea เฉยๆ อย่างนีเ้ ด็กก็คงเอา Idea
มาแลกเงิน
...แต่ถ้าหมายถึงมันคือ "คนที่พูด Idea นั้น" มันถึง
ยากเพราะก่อนที่จะสร้าง Idea ต้องสร้างให้ "คนอื่นเกิด
Trust ก่อน"

ยกตั ว อย่ า งคุ ณ ตั น ทำ � ธุ ร กิ จ มาตั้ ง แต่ Level 1 ตั้ ง แต่ เ ป็ น
ลูกจ้าง จากนั้นพอมีธุรกิจส่วนตัว คุณตันก็รู้จักในส่วนของ Level 2
เงินทำ�งาน คุณตันลงทุนทั้งที่ดินและหุ้น เรียกได้ว่าคุณตัน Master ทั้ง
ที่ดินและก็หุ้นในเวลาเดียวกัน
จากนั้นใน Level 3 ตัวคุณตันเองนั่นแหละที่มี Track Record
ของความสำ � เร็ จ ก่ อ นหน้ า จึ ง ทำ � ให้ คุ ณ ตั น สามารถหาเงิ น คนอื่ น มาทำ �
ธุรกิจไม่ยาก ตั้งแต่โออิชิ และมาล่าสุดอิชิตัน
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...คุณตันควักเงินตัวเองน้อยมาก นอกนั้น เงินธนาคาร เงินหุ้น
ส่วน และท้ายสุดก็คือเงินของประชาชน นักลงทุน ที่เชื่อมั่นในคุณตัน
ประเด็นที่ผมอยากจะชี้คือ Wealth = Trust มันคือคุณค่าของ
คนคนนั้นที่สังคมตีค่า
จะเห็นได้ว่า คนที่สังคม Trust แล้ว จะทำ�ธุรกิจอะไรก็ตาม เขา
แค่เสนอ Idea ขึ้นมา ก็พร้อมจะมีคนเอาเงินมาให้เขา ธนาคารเอาเงิน
มาให้ นักลงทุนพร้อมจะซื้อหุ้นเขา
ครั บ ...Skill ในส่ ว นที่ ส ามนี้ มั น รวมถึ ง ทั้ ง Know How &
Know Who ประกอบกัน ซึ่งอาศัยเวลาในการสร้าง
ปัญหาของคนไทยที่มาถึง Level 3 นี้น้อยมาก เพราะชอบกิน
คนเดียว กินรวบ หักหลังเพื่อน สุดท้ายก็ล้ม เรือแตก ไม่รอดทั้งลำ�
ลองดูสมการชัดๆ จะเห็นว่าทุก Level ล้วนต้องการ Skill ที่
แตกต่างกัน แต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องเดียวกัน คือใครก็ตามที่จะมั่งคั่ง
ต้องเริ่มจากการสร้างปัญญาให้ตัวเอง สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัว
เองทำ� จากนั้นก็รู้จักตัดความโลภ มองโลกให้ออก แล้วทดสอบตัวเอง
ด้วยการลงทุน เพราะการลงทุนจะแสดงความโลภ ความกลัว และการ
ตัดสินใจต่อปัญหา เราจะเห็นตัวเอง จะรู้จักตัวเอง เมื่อลงทุนขาดทุน
และนั่นจะเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของชีวิตแต่ละคน
ใครที่ ผ่ า นได้ แล้ ว รวยขึ้ น เขาก็ จ ะเข้ า สู่ Level 3 คื อ ขั้ น ของ
Idea เป็นเงินเป็นทอง มี Trust ที่คนรอบข้างและสังคมให้เขา
...จากนั้ น ก็ ไ ม่ ต้ อ งคิ ด ว่ า จะรวยขนาดไหน ก็ ดู คุ ณ ตั น ละกั น
อิชิตัน จาก Idea สู่หมื่นล้าน ไม่ถึงห้าปี
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