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ค�าน�าผู้แปล

ในขณะที่ผมเริ่มเขียนค�าน�าส�าหรับหนังสือเล่มนี้ ตลาดหุ้นเพ่ิงจะปิดไป

พร้อมกบัการตกลงมาถึง 65 จดุในวันเดยีว มนัท�าให้ผมนกึถึงหวัข้อหนึง่ในหนังสอื

เล่มนี ้“ลกัษณะพ้ืนฐานทีส่ดุของตลาดคอืมนัสามารถแสดงตวัตนของมนัออกมา

ในรปูแบบต่างๆ ได้อย่างเกือบจะไม่มท่ีีสิน้สดุ” ซึง่ผูเ้ขียนใช้มนัเพ่ืออธิบายถึงความ

จรงิข้อแรกของตลาดคอื “อะไรก็สามารถเกิดข้ึนได้ในตลาด” ส�าหรบัตัวผมเอง ผม

ไม่มข้ีอสงสยัเลยว่าการทีจ่ะอยู่รอดได้ในตลาดหุน้น้ันไม่ใช่การท�าก�าไรจ�านวนมาก

ได้เป็นครัง้คราว แต่เป็นการรกัษาก�าไรทีท่�าได้และเงนิทุนของเราในช่วงท่ีตลาดว่ิง

ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเราอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 

ตลาดหุ้นไม่ใช่ที่ส�าหรับจะมาเอาก�าไรออกไปได้ง่ายๆ คุณก�าลังต่อสู้กับ

กองทุนมืออาชีพและกลุ่มคนที่ฉลาดและมีอ�านาจทางการเงินมากท่ีสุดท้ังจาก

ในและนอกประเทศ คนจ�านวนมากเข้ามาแล้วก็ต้องออกจากตลาดหุ้นไปอย่าง

เจ็บปวด มีเพียงคนท่ีจริงจังเท่านั้นท่ีจะอยู่รอดได้ในระยะยาว คุณอาจจะศึกษา

เทคนิคและเข้าอบรมหลักสูตรการลงทุนต่างๆ มาเป็นจ�านวนมาก แต่คุณก็ยัง

สงสัยว่าท�าไมคุณถึงยังไม่ประสบความส�าเร็จในระดับท่ีคุณควรจะท�าได้ ถ้าคุณ

เป็นอย่างที่ว่ามาน้ี หนังสือเล่มน้ีจะเป็นหนังสือส�าหรับคุณ เน้ือหาในหนังสือ 

Trading in the Zone จะพาเราไปไกลกว่าและเหนือกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้น

ฐานหรอืการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะมนัจะน�าเราเข้าไปสูโ่ลกของการวิเคราะห์

สภาพจติใจในการเทรดซึง่เป็นโลกทีเ่รามกัจะละเลยหรอืบางคนอาจจะไม่เคยรบัรู้

ถึงการมอียู่ของมนัด้วยซ�า้ไป ถ้าคณุเคยสงสยัว่าท�าไมคณุถึงไม่ยอมตดัขาดทนุจน

สดุท้ายต้องขาดทนุอย่างหนกั ไม่ยอมขายท�าก�าไรจนก�าไรนัน้ตกกลบัลงมากลาย

เป็นการขาดทุน หรือไม่ได้เข้าไปท�าการเทรดที่คุณมั่นใจว่าจะออกมาเป็นชัยชนะ

เพราะความลงัเลใจของคณุแต่กลบัเทรดตามทีค่นอืน่บอกโดยท่ีไม่ใช่แผนการของ

คณุเอง คณุไม่เข้าใจว่าด้วยความรูท้ีคุ่ณม ีท�าไมคณุถึงยงัท�าความผิดพลาดในการ

เทรดท่ีพบได้ทัว่ไปแบบนีใ้ห้เกิดขึน้มาซ�า้แล้วซ�า้อกี บางทคี�าตอบอาจจะอยู่ในวธีิ

ที่คุณคิดเก่ียวกับการเทรด และผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ค�าตอบกับคุณและ

ช่วยคุณให้พบหนทางไปสู่การประสบความส�าเร็จในการเทรดได้
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เป้าหมายของเทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามก็คอืการท�าก�าไรให้ได้

อย่างสม�า่เสมอ แต่ถึงกระนัน้คนจ�านวนน้อยมากเท่าน้ันท่ีจะท�าเงินได้สม�า่เสมอ

อย่างแท้จรงิจากการเป็นเทรดเดอร์ อะไรคอืค�าอธิบายของการทีเ่ทรดเดอร์ส่วน

น้อยเหล่าน้ีสามารถทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ได้อย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัผมแล้ว 

ปัจจยัท่ีเป็นตัวก�าหนดก็คือปัจจยัทางจติวิทยา ผูช้นะอย่างสม�า่เสมอนัน้คิดแตก

ต่างออกไปจากคนอื่นๆ ที่เหลือ

ผมเริ่มต้นการเทรดในปี 1978 ในเวลานั้นผมก�าลังเป็นผู้บริหารของ

บริษัทตัวแทนประกันภัยด้านการพาณิชย์แห่งหน่ึงในย่านชานเมืองดีทรอยต์ 

รัฐมิชิแกน ผมมีอาชีพที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงและคิดว่าจะสามารถส่ง

ผ่านความส�าเร็จแบบเดียวกันนั้นไปสู่การเทรดได้อย่างไม่ยาก โชคไม่ดีที่ผม

ค้นพบว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เมื่อมาถึงปี 1981 ผมก็รู้สึกเบื่อหน่ายเต็มที

แล้วกับความไร้ความสามารถของผมที่จะเทรดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

ขณะท่ีท�างานอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วย ดังน้ันผมจึงย้ายไปชิคาโก้และได้งาน

เป็นโบรกเกอร์ในบริษัทเมอร์ริล ลินซ์ที่ตลาดแลกเปลี่ยนแห่งชิคาโก้ ผมท�าผล

งานได้เป็นอย่างไรบ้างอย่างน้ันหรือ ภายในเก้าเดือนนับตั้งแต่ผมย้ายมายังชิ

คาโก้ ผมก็สญูเสยีทกุๆ อย่างทีผ่มเคยมไีปจนเกือบหมด การสญูเสยีของผมน้ัน

เป็นผลลัพธ์มาจากทั้งการเทรดของผมและรูปแบบการใช้ชีวิตแบบหรูหราของ

ผมซึง่ท�าให้ผมจ�าเป็นจะต้องหาเงนิจ�านวนมากมาให้ได้จากการเป็นเทรดเดอร์

จากประสบการณ์ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์ในแบบนี้ ผมจึง

ได้เรียนรูอ้ย่างมากมายเก่ียวกับตวัผมเองและเก่ียวกับบทบาทของจติวิทยาใน

การเทรด ผลลพัธ์ก็คือในปี 1982 ผมได้เริม่เขียนหนังสอืเล่มแรกของผมคอื The 

Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes   ในตอนที่ผมเริ่มต้น

โครงการน้ี ผมไม่รูม้าก่อนเลยว่ามนัเป็นเรือ่งท่ียากเพียงใดในการเขยีนหนังสอื

ค�าน�า
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หรือการอธิบายอะไรบางอย่างที่ผมเข้าใจในรูปแบบท่ีจะเป็นประโยชน์กับคน

อื่นๆ ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาอยู่ระหว่างหกถึงเก้าเดือนในการท�างานนี้จน

เสรจ็ แต่มนักลบัต้องใช้เวลาไปถึงเจด็ปีครึง่และในทีส่ดุแล้วก็ได้ถูกตีพิมพ์ออก

มาโดยส�านักพิมพ์ Prentice Hall ในปี 1990

ในปี 1983 ผมออกจากเมอร์รลิ ลนิซ์ เพ่ือมาเริม่ต้นบรษิทัให้ค�าปรกึษา

ด้านการลงทุนชือ่ Trading Behavior Dynamics ซึง่ในปัจจบุนันีผ้มเป็นผูพั้ฒนา

และจดัการสมัมนาในเรือ่งจติวิทยาของการเทรดและมบีทบาทในด้านการเป็น

ผูฝึ้กสอนการเทรด ผมได้ท�าการน�าเสนอจ�านวนนบัครัง้ไม่ถ้วนให้กับบรษิทัการ

เทรด บรษิทัส�านกัหกับญัช ีบรษิทัโบรกเกอร์ ธนาคาร และการประชมุด้านการ

ลงทุนทั่วทั้งโลก ผมเคยท�างานในระดับบุคคลแบบตัวต่อตัวกับเทรดเดอร์ทุกๆ 

ประเภทในธุรกิจน้ีรวมไปถึงฟลอร์เทรดเดอร์ นักประกันความเสีย่ง ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านออปชั่น และผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ที่สุด

บางคนมาแล้ว รวมไปถึงมือใหม่หลายคนอีกด้วย

เมือ่มาถึงตอนทีผ่มเขยีนหนังสอืเล่มนี ้ผมได้ใช้เวลาสบิเจด็ปีหลงัสดุมานี้ 

เพ่ือท�าการวิเคราะห์พลวัตรทางจิตวิทยาที่อยู่เบ้ืองหลังการเทรด ซึ่งท�าให้

ผมสามารถพัฒนาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนหลักการท่ีถูกต้องของ 

ความส�าเร็จ สิ่งท่ีผมค้นพบก็คือ ในระดับพ้ืนฐานที่สุดนั้น มันมีปัญหาอยู่ใน

วิธีท่ีเราคิด มนัมอีะไรบางอย่างอยู่ในธรรมชาตขิองวิธีทีจ่ติใจของเราท�างานซึง่ 

ไม่เหมาะสมเท่าไรนักกับลักษณะเฉพาะตัวที่ตลาดแสดงออกมา

เทรดเดอร์ผู้ซึ่งมีความมั่นใจในการเทรดของพวกเขาเอง ผู้ซึ่งมีความ

เชื่อมั่นในตัวเองที่จะท�าในสิ่งที่จ�าเป็นจะต้องท�าโดยปราศจากความลังเลคือ

คนท่ีจะประสบความส�าเร็จ พวกเขาจะไม่มีความกลัวต่อพฤติกรรมท่ีเอาแน่

เอานอนไม่ได้ของตลาด พวกเขาเรยีนรูท่ี้จะมุง่เน้นไปยังข้อมลูทีจ่ะช่วยให้พวก

เขาระบุโอกาสในการท่ีจะท�าก�าไรมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นที่ข้อมูลท่ีจะส่งเสริม

ความกลัวของพวกเขา

ในขณะท่ีเรือ่งน้ีอาจจะฟังแล้วดซูบัซ้อน แต่ทัง้หมดของมนัก็คอืการเรยีนรู้

ทีจ่ะเชือ่ว่า 1) คณุไม่จ�าเป็นจะต้องรูว่้าอะไรก�าลงัจะเกิดขึน้ต่อไปเพ่ือทีจ่ะท�าเงิน 
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2) อะไรก็สามารถเกิดขึน้ได้ และ 3) ทุกๆ ขณะน้ันมคีวามเฉพาะตัว หมายความ

ว่าความได้เปรยีบและผลลพัธ์ทุกครัง้น้ันเป็นประสบการณ์ท่ีมคีวามเป็นเฉพาะ

ตวัอย่างแท้จรงิ การเทรดน้ันอาจจะออกมาได้ผลหรอืไม่ได้ผล ไม่ว่าในกรณีใด 

คณุรอจนกว่าความได้เปรยีบครัง้ต่อไปจะปรากฏขึน้มาและท�าขบวนการน้ันซ�า้

อกีครัง้ไปเร่ือยๆ ด้วยวิธีการแบบนีค้ณุจะได้เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบว่าอะไรท่ีใช้ได้

ผลและอะไรทีไ่ม่ได้ผล และสิง่ท่ีส�าคญัพอๆ กันก็คอืคณุจะสร้างเป็นความรูส้กึ

เชือ่มัน่ในตวัเองเพ่ือท่ีคณุจะได้ไม่สร้างความเสยีหายให้เกิดขึน้กับตวัคณุเองใน

สภาพแวดล้อมท่ีมคุีณสมบตัแิบบไม่มขีดีจ�ากัดในอย่างท่ีตลาดเป็น

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าปัญหาในการเทรดของพวกเขาน้ันเป็น

ผลลัพธ์มาจากวิธีท่ีพวกเขาคิดเก่ียวกับการเทรด หรือเฉพาะเจาะจงกว่านั้นก็

คือวิธีทีพ่วกเขาคิดในขณะทีพ่วกเขาก�าลงัท�าการเทรด  ในหนงัสอืเล่มแรกของ

ผม The Disciplined Trader ผมได้ระบุถึงปัญหาท่ีเทรดเดอร์ต้องเผชิญจาก

มุมมองทางด้านจิตใจและจากนั้นก็สร้างเป็นกรอบทางปรัชญาเพ่ือท�าความ

เข้าใจกับธรรมชาตขิองปัญหาเหล่าน้ันและสาเหตวุ่าท�าไมพวกมนัจงึเกิดขึน้มา 

ผมมีจุดประสงค์หลักในใจอยู่ห้าข้อในการเขียนหนังสือ Trading in the Zone

 เพื่อที่จะพิสูจน์กับเทรดเดอร์ว่าการวิเคราะห์ตลาดที่มากกว่าหรือดี

กว่าน้ันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาของความยากล�าบากในการเทรด

หรือการขาดความสม�่าเสมอในผลลัพธ์ของเขา

 เพ่ือที่จะโน้มน้าวเทรดเดอร์ให้เข้าใจว่ามันเป็นทัศนคติและ “ภาวะ

จิตใจ” ของเขาเองที่เป็นตัวก�าหนดผลลัพธ์ของเขา

 เพ่ือท่ีจะมอบความเช่ือและทัศนคติแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งจ�าเป็น

ส�าหรบัการสร้างเป็นภาวะจติใจของผูช้นะให้กบัเทรดเดอร์ ซึง่หมาย

ถึงการเรียนรู้วิธีที่จะคิดในรูปแบบของความน่าจะเป็น

 เพ่ือท่ีจะจัดการกับความขัดแย้ง ความไม่ลงรอย และปฏิทรรศน์ท่ี

อยู่ในวิธีคิดซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เทรดเดอร์ท่ัวๆ ไปเข้าใจไปว่าเขา

คิดในรูปแบบของความน่าจะเป็นอยู่แล้ว ทั้งๆ ที่อันท่ีจริงแล้วมัน

ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
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 เพ่ือที่จะน�าเทรดเดอร์ผ่านขบวนการซึ่งรวมเอากลยุทธ์ในการคิด

แบบนี้เข้าไปในระบบจิตใจของเขาในระดับของการท�างาน

(หมายเหต:ุ จนกระท่ังเมือ่ไม่นานมาน้ี เทรดเดอร์ส่วนใหญ่น้ันเป็นผูช้าย 

แต่ผมตระหนกัดว่ีามเีทรดเดอร์ท่ีเป็นผูห้ญิงเข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้เรือ่ยๆ เพ่ือ

ที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนและรูปแบบประโยคที่เย่ินเย้อ ผมจึงใช้สรรพนาม 

“เขา” ทุกคร้ังในหนังสือเล่มนี้ในการบรรยายถึงเทรดเดอร์ แน่นอนว่ามันไม่ได้

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอคติใดๆ ในส่วนของตัวผมเอง)

Trading in the Zone น�าเสนอวิธีการที่จริงจังทางจิตวิทยาเพ่ือท่ีจะ

กลายไปเป็นผูช้นะอย่างสม�า่เสมอในการเทรดของคณุ ผมไม่ได้น�าเสนอระบบ

ในการเทรด ผมสนใจมากกว่าในการท่ีจะแสดงให้คณุได้เห็นถึงวิธีการคดิในรปู

แบบท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท่ีจะกลายไปเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถท�าก�าไรได้ ผม

เข้าใจว่าคุณมีระบบหรือความได้เปรียบของตัวคุณเองอยู่แล้ว คุณต้องเรียนรู้

ที่จะเชื่อมั่นในความได้เปรียบของคุณ ความได้เปรียบน้ันหมายความว่ามันมี

ความน่าจะเป็นสูงกว่าที่ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบหนึ่งมากกว่าแบบอื่นๆ 

ย่ิงความมั่นใจของคุณสูงมากขึ้นเท่าไร มันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเท่านั้นในการ

ที่จะท�าการเทรดของคุณ หนังสือเล่มน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือมอบการรับรู้และ

ความเข้าใจเก่ียวกับตวัคณุเองทีค่ณุจ�าเป็นจะต้องรูแ้ละเก่ียวกับธรรมชาติของ

การเทรดให้กับคุณ เพ่ือท่ีการเทรดจริงๆ นั้นจะได้กลายไปเป็นเรื่องที่ง่ายดาย

และปราศจากความเครียดเช่นเดียวกับตอนท่ีคุณเพียงแค่นั่งมองตลาดและ

คิดเกี่ยวกับเรื่องของการท�ามัน

เพ่ือที่จะระบุว่าคุณ “คิดแบบเทรดเดอร์” ได้ดีเพียงใด ขอให้ท�าแบบ

ทดสอบทัศนคติในหน้าต่อไป มันไม่มีค�าตอบท่ีถูกหรือผิด ค�าตอบของคุณจะ

เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสอดคล้องของกรอบจิตใจของคุณในปัจจุบันกับวิธีที่คุณ

จ�าเป็นต้องคิดเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเทรดของคุณ

มาร์ค ดักลาส
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1. การท�าเงินจากการเป็นเทรดเดอร์น้ันคุณจ�าเป็นจะต้องรู้ว่าตลาดก�าลังจะ

ท�าอะไรต่อไป

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

2. มีบางครั้งท่ีฉันคิดว่ามันจะต้องมีวิธีในการเทรดโดยท่ีไม่ต้องพบกับการ

ขาดทุนเลย

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

3. การท�าเงนิจากการเป็นเทรดเดอร์นัน้หลกัๆ แล้วเป็นหน้าทีข่องการวิเคราะห์

ตลาด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

4. การขาดทุนเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการเทรด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

5. ความเสี่ยงของฉันจะถูกก�าหนดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่ฉันจะเข้าไปท�าการ

เทรดเสมอ

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

แบบทดสอบทัศนคติ
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6. ในความคิดของฉัน มันจะมีราคาท่ีต้องจ่ายจากการค้นหาว่าตลาดก�าลัง

จะท�าอะไรต่อไปเสมอ

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

7. ฉันจะไม่เข้าไปท�าการเทรดครั้งต่อไปถ้าหากฉันไม่แน่ใจว่ามันจะออกมา

เป็นการเทรดที่ชนะ

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

8. ย่ิงเทรดเดอร์เรยีนรูเ้ก่ียวกับตลาดและพฤติกรรมของมนัมากข้ึนเท่าไร มนั

ก็จะง่ายขึ้นส�าหรับเขาเท่านั้นในการเข้าไปท�าการเทรด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

9. วิธีการของฉันจะบอกฉันอย่างชัดเจนว่าสภาวะของตลาดแบบใดที่ฉันจะ

เข้าไปหรือออกมาจากการเทรด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

10. แม้ว่าฉันจะได้สัญญาณที่ชัดเจนให้กลับทิศสถานะของฉัน แต่ฉันก็พบว่า

มันเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุดที่จะท�าเช่นนั้น

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

11. โดยท่ัวไปแล้ว ฉนัจะมช่ีวงเวลาท่ีเป็นผูช้นะอย่างต่อเน่ือง แล้วจากนัน้ก็มกั

จะตามมาด้วยการลดลงของเงินทุนอย่างรุนแรง

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย
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12. ในตอนที่ฉันเร่ิมต้นการเทรดเป็นครั้งแรกนั้น ฉันจะบรรยายการเทรดของ

ฉันว่าไร้ระเบียบแบบแผน ซึ่งหมายความว่ามีความส�าเร็จเกิดขึ้นเป็น 

ครั้งคราวท่ามกลางความเจ็บปวดจ�านวนมากมายหลายครั้ง

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

13. บ่อยครัง้ทีฉ่นัพบว่าตวัฉนัเองมคีวามรูส้กึว่าตลาดต่อต้านฉนัเป็นการส่วนตวั

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

14. ท้ังๆ ท่ีฉนัพยายามอย่างมากท่ีจะ “ปล่อยวางมนัไป” แต่ฉนักลบัพบว่ามนั

เป็นเรือ่งยากมากท่ีจะก้าวข้ามผ่านบาดแผลทางอารมณ์ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัฉนั

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

15. ฉันมีปรัชญาด้านการบริหารจัดการเงินซึ่งสร้างขึ้นมาจากหลักการว่าให้

เอาเงินออกมาจากตลาดเสมอเมื่อใดก็ตามที่ตลาดมอบเงินให้กับคุณ

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

16. งานของเทรดเดอร์ก็คือการระบุรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสออกมา

จากพฤติกรรมของตลาดและจากน้ันก็ก�าหนดความเสี่ยงของการค้นหา

ว่ารูปแบบเหล่าน้ีจะแสดงผลลัพธ์ของพวกมันออกมาเหมือนอย่างที่พวก

มันเคยเป็นในอดีตหรือไม่

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 

17. บางครั้งฉันอดที่จะคิดไม่ได้ว่าฉันเป็นเหยื่อของตลาด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย
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18. ในตอนที่ฉันเทรด ฉันมักจะมุ่งเน้นไปที่กรอบเวลาเดียวเสมอ

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

19. การเทรดให้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็นัน้จ�าเป็นจะต้องอาศัยความยืดหยุ่น

ทางจิตใจในระดับที่เหนือกว่าระดับของคนส่วนใหญ่มาก

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

20. มหีลายครัง้ทีฉ่นัสามารถรูส้กึได้อย่างชดัเจนถึงกระแสของตลาด แต่อย่างไรก็ดี  

ฉันมักจะพบกับความยากล�าบากกับการท�าตามความรู้สึกเหล่านั้น

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

21. มีหลายครั้งในตอนที่ฉันก�าลังอยู่ในการเทรดท่ี่ได้ก�าไรและฉันรู้ว่าการ

เคลือ่นไหวของราคาแบบนัน้น่าจะสิน้สดุลงแล้ว แต่ฉนัก็ยังไม่ท�าก�าไรออก

มาอยู่ดี

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

22. ไม่ว่าฉันจะท�าเงินจากการเทรดได้มากเพียงไรก็ตาม แต่ฉันก็ไม่เคยพอใจ

กับมันและมีความรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะท�ามันได้มากกว่านั้นอีก

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

23. เมือ่ฉนัเข้าไปเปิดการเทรด ฉนัรูส้กึว่าฉนัมทีศันคตใินด้านบวก ฉนัคาดหวงั

ถึงเงินทั้งหมดที่ฉันจะสามารถท�าได้จากการเทรดนั้น

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย
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24. องค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุดของความสามารถของเทรดเดอร์ในการสะสม

เงินในระยะยาวก็คือการมีความเชื่อในความสม�่าเสมอของตัวเขาเอง

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

25. ถ้าคณุได้รบัพรให้มทีกัษะด้านการเทรดทกัษะหน่ึงได้ในทนัที คุณจะเลอืก

ทักษะใด

 __________________________________________________________

26. มีบ่อยครั้งที่ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องตลาด

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

27. คณุเคยมคีวามรูส้กึเหมอืนโดนบงัคบัให้ท�าการเทรดเพราะคณุกลวัว่าคณุ

จะพลาดโอกาสไปหรือไม่

   ใช่   ไม่ใช่

28. ถึงแม้ว่ามนัจะเกิดขึน้ไม่บ่อยนกั แต่ฉนัก็ชอบทีจ่ะให้การเทรดของฉนัออก

มาสมบูรณ์แบบ เมื่อฉันท�าการเทรดที่สมบูรณ์แบบ มันจะรู้สึกดีมากจน

สามารถชดเชยกับครั้งอื่นๆ ทุกครั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นได้เลย

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย

29. คุณเคยพบว่าตวัคณุเองวางแผนการเทรดท่ีคณุไม่เคยท�าตามน้ันเลย และ

ไปท�าการเทรดที่คุณไม่เคยวางแผนมาก่อนเลยหรือไม่

   ใช่   ไม่ใช่
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30. จงอธิบายเหตุผลทีเ่ทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถท�าเงินหรอืไม่สามารถท่ี

จะรักษาเงินที่พวกเขาท�าได้มาสัก 2-3 ประโยค

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 เกบ็ค�าตอบของคณุเอาไว้ก่อนในตอนทีค่ณุอ่านหนงัสอืเล่มน้ี หลงัจาก

ทีค่ณุอ่านบทสดุท้ายจบ (“วิธีคดิแบบเทรดเดอร์”) ให้ท�าแบบทดสอบทศันคติน้ี

อกีครัง้หนึง่ มนัจะถูกพิมพ์ไว้อกีคร้ังท่ีด้านท้ายของหนงัสอื คณุอาจจะแปลกใจ

ที่พบว่าค�าตอบของคุณนั้นแตกต่างจากการท�าครั้งแรกไปได้มากเพียงใด
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ในตอนเริม่ต้น:
การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน

มีใครยังจ�าได้ในตอนท่ีการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานถูกพิจารณาให้เป็น

วิธีการที่แท้จริงและเหมาะสมเพียงวิธีเดียวส�าหรับใช้ตัดสินใจในการเทรดได้

บ้าง ในตอนที่ผมเริ่มต้นเทรดในปี 1978 มีเทรดเดอร์เพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันท่ีใช้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาถูกพิจารณาจากคนอื่นๆ ท่ีเหลือในวงการ

ว่าเป็นพวกบ้าๆ บอๆ มันเป็นเรื่องท่ียากท่ีจะเชื่อในตอนนี้ว่า เมื่อไม่นานมานี้ 

ท่ีวอลสตรีทและส่วนใหญ่ของกองทุนชั้นน�าและสถาบันการเงินคิดกันว่าการ

วิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของเรื่องงมงายและหลอกลวง

 แน่นอนว่าในตอนน้ีมนักลายเป็นเรือ่งทีต่รงกันข้ามกันไปเลย เทรดเดอร์

ทีม่ปีระสบการณ์แทบจะทุกคนใช้รปูแบบใดรปูแบบหน่ึงของการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคเพื่อช่วยพวกเขาในการสร้างเป็นกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาขึ้นมา 

การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานอย่างเดียวแบบ 100% แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วจะ

ยกเว้นก็แค่เพียงบางส่วนเลก็ๆ ในแวดวงวชิาการท่ีแยกตวัออกมาเท่านัน้ อะไร

บทที่ 1

หนทางสู่ความส�าเร็จ:
การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

หรือการวิเคราะห์สภาพจิตใจ
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เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติอย่างชัดเจนได้ถึงขนาดนี้

 ผมมั่นใจว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจส�าหรับใครๆ ว่า 

ค�าตอบส�าหรับค�าถามน้ีท่ีเรียบง่ายมากก็คือเงิน ปัญหาของการตัดสินใจใน 

การเทรดโดยใช้เพียงมุมมองทางปัจจัยพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัดก็คือมันจะเป็น

เร่ืองทีย่ากมากโดยธรรมชาตใินการทีจ่ะท�าเงินให้ได้อย่างต่อเนือ่งโดยใช้วธีิการ 

แบบนี้

 ส�าหรับพวกคณุบางคนทีอ่าจจะยังไม่คุน้เคยกับวธีิวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน 

ผมขออธิบายอย่างนี ้การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานพยายามท่ีจะน�าตัวแปรต่างๆ 

ทัง้หมดทีอ่าจจะสามารถส่งผลกระทบกับความสมดลุหรอืความไม่สมดลุระหว่าง

อปุสงค์และอปุทานท่ีมโีอกาสเป็นไปได้ของหุ้น สนิค้าโภคภัณฑ์ หรอืเครือ่งมอื

ทางการเงนิตวัใดตัวหน่ึงมาพิจารณา โดยใช้รปูแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์เป็น

หลกัซึง่จะให้น�า้หนักกับความส�าคญัของปัจจยัต่างๆ หลากหลายปัจจยั (อตัรา

ดอกเบี้ย งบดุล รูปแบบฤดูกาล และปัจจัยอื่นๆ อีกจ�านวนมาก) นักวิเคราะห์

จะคาดการณ์ราคาที่ควรจะเป็นในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตออกมา

 ปัญหาของการใช้รูปแบบจ�าลองพวกน้ีก็คือมันแทบจะไม่เคยรวมเอา

เทรดเดอร์เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแปรเลย ผู้คนซึ่งแสดงความเชื่อและความคาด

หวงัของพวกเขาเก่ียวกับอนาคตออกมาเป็นสิง่ท่ีท�าให้ราคาเกิดการเคลือ่นไหว 

ไม่ใช่รูปแบบจ�าลอง ความจริงที่ว่ารูปแบบจ�าลองได้ท�าการคาดการณ์อย่างมี

ตรรกะและสมเหตุสมผลโดยใช้พ้ืนฐานจากตวัแปรท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องน้ันไม่ได้มี

ค่าอะไรเท่าไรนกัหากเทรดเดอร์ซึง่เป็นส่วนส�าคญัของปรมิาณการซือ้ขายส่วน

ใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงรูปแบบจ�าลองอันนั้น หรือไม่ก็ไม่เชื่อถือมัน

 อันที่จริงแล้ว เทรดเดอร์หลายคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง พวกคนที่อยู่ที่

ฟลอร์ของตลาดฟิวเจอร์ซึง่มคีวามสามารถทีจ่ะขบัเคลือ่นราคาไปในทิศทางใด

ทศิทางหนึง่อย่างรนุแรงได้น้ัน โดยท่ัวไปแล้ว จะไม่ได้ใช้แนวความคดิเก่ียวกับ

เรือ่งอปุสงค์และอปุทานของปัจจยัพ้ืนฐานท่ีเชือ่กันว่าเป็นสิง่ท่ีส่งผลกบัราคาเลย 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ในเวลาใดเวลาหน่ึง ส่วนใหญ่ของกิจกรรมการเทรดของพวกเขา
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จะถูกกระตุ้นอย่างฉบัพลนัด้วยการตอบสนองกับปัจจยัทางด้านอารมณ์ซึง่เป็น

สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนอืจากปัจจยัต่างๆ ของรปูแบบจ�าลองทางปัจจยัพ้ืนฐานอย่างสิน้

เชงิ พูดอกีอย่างหนึง่ก็คอื ผูค้นท่ีท�าการเทรด (และส่งผลให้เกิดการเคลือ่นไหว

ของราคา) นั้นไม่ได้มีพฤติกรรมในแบบที่สมเหตุสมผลเสมอไป

 ในท่ีสดุแล้ว นกัวเิคราะห์ทางปัจจยัพ้ืนฐานอาจจะพบว่าการคาดการณ์

ราคาท่ีน่าจะเป็น ณ จุดใดจุดหนึ่งในอนาคตน้ันออกมาถูกต้อง แต่ในขณะ

เดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาสามารถที่จะมีความผันผวนอย่างรุนแรงจน

มันเป็นเรื่องท่ียากอย่างมากหรืออาจจะถึงกับเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในการเทรด

จนไปถึงเป้าหมายราคาอันนั้นได้

การเปลี่ยนแปลงไปสู่การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ันมีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งตลาด

ขึ้นมาในรูปแบบของตลาดแลกเปลี่ยน แต่ในแวดวงการเทรดยังไม่ยอมรับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฐานะเครื่องมือท่ีใช้ได้จริงในการท�าเงินจนกระทั่ง

ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 หรือช่วงต้นทศวรรษท่ี 1980 ต่อไปน้ีคือสิ่งท่ีนัก

วิเคราะห์ทางเทคนิครูแ้ต่แวดวงตลาดทุนกระแสหลกัต้องใช้เวลาหลายชัว่อายุ

คนถึงจะเริ่มเข้าใจมัน

 ในวัน สัปดาห์ หรือเดือนใดๆ ก็ตาม จะมีเทรดเดอร์จ�านวนหนึ่งเข้ามา

มส่ีวนร่วมในตลาด เทรดเดอร์หลายคนในจ�านวนนัน้ท�าในสิง่ท่ีเหมอืนๆ กันซ�า้

ไปซ�า้มาในระหว่างความพยายามของพวกเขาท่ีจะท�าเงนิ พูดอกีอย่างก็คอื คน

แต่ละคนพัฒนารูปแบบพฤตกิรรมขึน้มา และกลุม่ของคนซึง่มปีฏสิมัพันธ์ซึง่กัน

และกันอย่างต่อเน่ืองได้สร้างเป็นรปูแบบพฤตกิรรมของกลุม่คนขึน้มา รปูแบบ

พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถสังเกตพบและระบุเป็นปริมาณออกมาได้ และพวก

มนัจะมพีฤตกิรรมทีซ่�า้รอยเดมิของพวกมนัเองอย่างมคีวามน่าเชือ่ถือทางสถิติ

 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการซึ่งจัดระเบียบพฤติกรรมกลุ่มเหล่า
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นี้ออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถระบุได้ ซึ่งสามารถที่จะให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนออก

มาได้ว่าเมือ่ไรทีม่คีวามเป็นไปได้มากทีส่ดุทีจ่ะเกิดส่ิงใดสิง่หน่ึงขึน้มามากกว่า

อย่างอืน่ ในแง่หน่ึงแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนคิสามารถท�าให้คุณเข้าไปอยู่ใน

จติใจของตลาดเพ่ือท่ีจะคาดเดาได้ว่าอะไรทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ต่อไป โดยมพ้ืีนฐาน

มาจากชนิดของรูปแบบที่ตลาดเคยได้สร้างออกมาในช่วงก่อนหน้านั้น

 ในฐานะของวิธีการในการคาดการณ์การเคลือ่นไหวของราคาในอนาคต 

ปรากฏออกมาว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคน้ันเหนือกว่าการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐาน

เพียงอย่างเดียวมาก มันท�าให้เทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ตลาดก�าลัง

ท�าอยู่ในปัจจุบันในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมันได้ท�าไปแล้วในอดีต แทนท่ีจะ

มุง่ความสนใจไปยงัสิง่ท่ีตลาดควรจะท�าโดยมพ้ืีนฐานจากแค่เพียงสิง่ท่ีถูกต้อง

ตามตรรกะและสมเหตสุมผลตามทีก่�าหนดโดยรปูแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

เท่านัน้ ในทางกลบักัน การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานได้สร้างสิง่ท่ีผมเรยีกว่า “ช่อง

ว่างของความเป็นจริง”  ระหว่าง “อะไรทีม่ันควรจะเปน็” และ “อะไรทีม่ันเป็น” 

ขึ้นมา ช่องว่างของความเป็นจริงนี้ท�าให้มันเป็นเรื่องยากอย่างท่ีสุดที่จะท�า

อะไรนอกเสียจากการคาดการณ์ในระยะเวลาท่ียาวมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะ

ใช้ประโยชน์จากมัน ถึงแม้ว่ามันอาจจะถูกต้องก็ตาม

 ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เพียงแค่ปิดช่องว่างของ

ความเป็นจริงนี้ได้เท่าน้ัน แต่มันยังได้สร้างความเป็นไปได้ในจ�านวนมากเพ่ือ

ให้เทรดเดอร์ได้ใช้ประโยชน์จากมนัอกีด้วย วิธกีารทางเทคนิคได้เปิดความเป็น

ไปได้ในจ�านวนท่ีมากกว่าอย่างมากเพราะมันระบุถึงวิธีที่รูปแบบพฤติกรรม

อย่างเดียวกันเกิดขึ้นซ�้าๆ ในทุกๆ กรอบเวลา ท้ังแบบวินาทีต่อวินาที รายวัน 

รายสปัดาห์ รายปี และทุกๆ ช่วงเวลาในระหว่างนัน้ พูดอกีอย่างหนึง่ก็คือ การ

วิเคราะห์ทางเทคนิคได้เปลี่ยนตลาดทุนให้กลายเป็นกระแสธารแห่งโอกาสท่ี

ไม่มีวันสิ้นสุดในการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสร้างความร�่ารวยให้กับตัวเอง
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การเปลี่ยนแปลงไปสู่การวิเคราะห์สภาพจิตใจ

ถ้าการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ได้ผลดีมาก แล้วท�าไมถึงมีคนในแวดวง

การเทรดมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เปลี่ยนการมุ่งเน้นของพวกเขาจากการวิเคราะห์ทาง

เทคนิคไปเป็นการวิเคราะห์สภาพจติใจของตวัพวกเขาเอง ซึง่หมายถึงจติวิทยา

การเทรดของพวกเขาแต่ละคน ในการท่ีจะตอบค�าถามน้ี คณุอาจไม่จ�าเป็นจะ

ต้องท�าอะไรมากไปกว่าถามตวัคณุเองว่าท�าไมคณุถึงซือ้หนังสอืเล่มนี ้เหตผุลที่

เป็นไปได้มากท่ีสดุก็คือคณุไม่พอใจความแตกต่างระหว่างส่ิงทีคุ่ณรบัรูไ้ด้ว่าเป็น

ศกัยภาพทีไ่ม่มขีีดจ�ากัดในการท�าเงนิกับผลลพัธ์จรงิๆ ท่ีคณุได้รบัจากการเทรด

 นั่นคือปัญหาของการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างน้อยถ้าคุณอยากจะ

เรียกมันว่าปัญหา เมื่อคุณได้เรียนรู้การระบุรูปแบบและการอ่านตลาด คุณจะ

พบว่ามนัมโีอกาสทีไ่ม่สิน้สดุในการท�าเงนิ แต่อย่างทีผ่มมัน่ใจว่าคณุรูอ้ยู่แล้ว มนั

ยังสามารถทีจ่ะมช่ีองว่างทีก่ว้างมากระหว่างสิง่ทีค่ณุเข้าใจเก่ียวกับตลาดและ

ความสามารถของคุณที่จะเปลี่ยนความรู้เหล่าน้ันไปเป็นก�าไรอย่างสม�่าเสมอ

หรือเป็นกราฟเงินทุนที่สูงชันขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ลองคดิถึงหลายๆ ครัง้ทีค่ณุมองดท่ีูชาร์ทของราคาและพูดกับตัวเองว่า 

“อมื มนัดเูหมอืนว่าตลาดก�าลงัจะว่ิงขึน้ไป (หรือตกลงมา แล้วแต่กรณี) เลยนะ”  

และส่ิงท่ีคณุคดิว่าก�าลงัจะเกิดข้ึนก็เกิดขึน้จรงิๆ แต่คณุไม่ได้ท�าอะไรเลยนอกจาก

นัง่มองดูการเคลือ่นไหวของตลาดและเจบ็ปวดกับจ�านวนเงนิทัง้หมดท่ีคณุอาจ

จะสามารถท�าได้

 มันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการคาดเดาว่าอะไรบางอย่าง

ก�าลงัจะเกิดขึน้ในตลาด (และคดิถึงจ�านวนเงนิท้ังหมดทีค่ณุจะสามารถท�าได้) 

และความเป็นจริงทีจ่ะเข้าไปท�าการเทรดและออกมาจากการเทรดนัน้จรงิๆ ผม

เรียกความแตกต่างน้ีและสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ว่า “ช่องว่างทางจิตวิทยา” ซึ่ง

ท�าให้การเทรดเป็นหนึ่งในงานท่ียากท่ีสุดเท่าท่ีคุณจะเลือกท�า และแน่นอนว่า

เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลึกลับที่สุดในการที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้

 ค�าถามส�าคัญก็คือ เราสามารถท่ีจะเชี่ยวชาญในการเทรดได้จริงหรือ
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ไม่ มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะท�าการเทรดได้ด้วยความง่ายดายและเรียบง่าย

ในแบบเดียวกันกับในตอนท่ีคุณเพียงแค่เฝ้ามองตลาดและคิดถึงความส�าเร็จ

แทนที่จะต้องเข้าไปและออกมาจากการเทรดจริงๆ ไม่เพียงแค่ว่าค�าตอบคือ 

“ได้” อย่างไม่มข้ีอสงสยัเลยเท่าน้ัน แต่อนัท่ีจรงิแล้วมนัคือสิง่ท่ีหนังสอืเล่มนีถู้ก

ออกแบบมาให้กับคณุอกีด้วย ซึง่ก็คอืการรบัรูแ้ละความเข้าใจท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับ

ตัวคุณเองและเก่ียวกับธรรมชาติของตลาด เพ่ือให้ผลลัพธ์คือการท�ามันจริงๆ 

ให้ได้อย่างง่ายดาย เรียบง่าย และปราศจากความเครียดเหมือนกับในตอนท่ี

คุณเพียงแค่เฝ้ามองตลาดและคิดเกี่ยวกับเรื่องการท�ามัน

 น่ีมันอาจจะดูเหมือนเรื่องท่ียากมาก และส�าหรับพวกคุณบางคนมัน

อาจจะฟังดเูหมอืนเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ�า้ แต่มนัไม่ใช่อย่างนัน้ มนัมคีน

ที่เชี่ยวชาญศิลปะของการเทรด ผู้ซึ่งปิดช่องว่างระหว่างความเป็นไปได้ที่มีอยู่

และผลลัพธ์สุดท้ายของพวกเขาได้ แต่อย่างที่คุณอาจจะคาดไว้อยู่แล้ว ผู้ชนะ

เหล่าน้ีมจี�านวนทีค่่อนข้างน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกับจ�านวนของเทรดเดอร์ทีต้่อง

เจอกับประสบการณ์อนัน่าหงดุหงดิหลากหลายระดับไปจนถงึความเดือดดาล

อย่างที่สุด

 อันที่จริงแล้วความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์สองกลุ่มน้ี (ผู้ชนะอย่าง

ต่อเน่ืองและคนอืน่ๆ ทีเ่หลอื) ก็เปรยีบได้กับความแตกต่างระหว่างโลกกับดวง

จันทร์ ทั้งโลกและดวงจันทร์ต่างก็เป็นเทหวัตถุบนฟากฟ้าท่ีอยู่ในระบบสุริยะ

เดียวกัน  ดังนั้นพวกมันจึงมีอะไรบางอย่างร่วมกัน แต่พวกมันมีความแตก

ต่างกันในคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะเหมือนกับกลางคืนและกลางวัน เช่น

เดยีวกัน ใครก็ตามท่ีเคยเทรดก็สามารถอ้างได้ว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ แต่เมือ่คณุ

เปรยีบเทียบลกัษณะเฉพาะของผูช้นะอย่างต่อเนือ่งจ�านวนไม่มากกับลกัษณะ

เฉพาะของเทรดเดอร์คนอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณก็จะพบว่าพวกเขาก็มีความแตก

ต่างกันราวกับกลางคืนและกลางวันด้วยเช่นกัน

 ถ้าการเดินทางไปดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการประสบ

ความส�าเร็จอย่างต่อเน่ืองในฐานะเทรดเดอร์ เราก็สามารถพูดได้ว่าการเดนิทาง
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ไปดวงจนัทร์น้ันเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได้ การเดนิทางน้ีจะเป็นเรือ่งทีย่ากอย่างท่ีสดุ 

และมีคนจ�านวนไม่มากนักท่ีเคยท�ามันได้ส�าเร็จ จากมุมมองของเราตรงนี้บน

โลก โดยท่ัวไปแล้ว เราจะมองเห็นดวงจันทร์ได้ในทุกๆ คืนและมันก็ดูเหมือน

จะอยู่ใกล้มากจนเราสามารถเอื้อมมือออกไปสัมผัสมันได้ การเทรดให้ประสบ

ความส�าเร็จน้ันก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกัน ในวัน สัปดาห์ หรือเดือนใดๆ 

ก็ตาม ตลาดมเีงนิจ�านวนมากมายส�าหรบัใครก็ตามท่ีมคีวามสามารถท่ีจะเข้าไป

ท�าการเทรด เนื่องจากว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเงินเหล่า

นีก็้จะมกีารหมนุเวียนไปอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน ซึง่ท�าให้โอกาสท่ีจะประสบ

ความส�าเรจ็เพ่ิมสงูขึน้อย่างมากและดเูหมอืนจะอยู่เพยีงแค่เอ้ือมมอืไปคว้ามา

 ผมใช้ค�าว่า “ดูเหมือนจะ” เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีส�าคัญ

ระหว่างเทรดเดอร์สองกลุม่น้ี ส�าหรบัพวกคนทีไ่ด้เรยีนรูวิ้ธีทีจ่ะมคีวามสม�า่เสมอ

หรอืได้ทะลผุ่านสิง่ทีผ่มเรยีกว่า “จดุเริม่ต้นของความสม�า่เสมอ” มาแล้วนัน้ เงินไม่

ได้อยู่เพียงแค่เอือ้มมอืของพวกเขาเท่านัน้ แต่พวกเขาแทบจะสามารถเอามนัมา

ได้ตามท่ีใจต้องการเลยทีเดยีว ผมมัน่ใจว่าคนบางคนอาจจะพบว่าค�าพูดนีเ้ป็น

เรือ่งท่ีน่าตกตะลงึหรอืยากท่ีจะเชือ่ แต่มนัเป็นเร่ืองจริง มนัมข้ีอจ�ากัดอยู่บางข้อ 

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เงนิจะไหลเข้ามาในบญัชขีองเทรดเดอร์เหล่านีด้้วยความ

ง่ายดายและโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจนท�าให้คนส่วนใหญ่ต้องรูส้กึงุนงง

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรบัเทรดเดอร์ทียั่งไม่สามารถพัฒนาตวัเองจนเข้ามา

อยู่ในกลุ่มที่ถูกเลือกนี้ได้ ค�าว่า “ดูเหมือนจะ” มีความหมายตรงตามนั้นอย่าง

แท้จริง มันดูเหมือนราวกับว่าความสม�า่เสมอหรือความส�าเร็จอย่างย่ิงใหญ่ที่

พวกเขาปรารถนานั้นอยู่ “ในก�ามือ” หรือ “เพียงแค่เอื้อมมือ” ก่อนที่มันจะลื่น

หลดุไปหรอืระเหยเป็นไอไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขา คร้ังแล้วครัง้เล่า สิง่เดยีว

เกี่ยวกับการเทรดที่สม�่าเสมอส�าหรับคนกลุ่มนี้ก็คือความเจ็บปวดทางอารมณ์ 

ใช่ แน่นอนว่าพวกเขามีช่วงเวลาที่น่ายินดีอยู่หลายครั้ง แต่มันก็ไม่ได้เป็นการ

พูดท่ีเกินจรงิไปทีจ่ะบอกว่าในเวลาส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะอยู่ในสภาวะหวาด

กลัว โกรธ หงุดหงิด วิตกกังวล ผิดหวัง รู้สึกโดนทรยศ และเศร้าโศกเสียใจ
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 ถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรท่ีเป็นตัวแบ่งแยกเทรดเดอร์สองกลุ่มนี้ออกจาก

กัน มันคือความฉลาดใช่หรือเปล่า เทรดเดอร์ที่ชนะอย่างสม�่าเสมอนั้นก็เพียง

แค่ฉลาดกว่าคนอื่นๆ ใช่หรือไม่ พวกเขาท�างานหนักกว่าใช่หรือเปล่า พวกเขา

เป็นนักวิเคราะห์ท่ีเก่งกว่า หรอืว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงระบบการเทรดท่ีดีกว่า

ใช่หรือเปล่า พวกเขามีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวตามธรรมชาติที่ท�าให้มันเป็น

เร่ืองที่ง่ายกว่าส�าหรับพวกเขาท่ีจะรับมือกับความกดดันท่ีหนักหน่วงของการ

เทรดใช่หรือเปล่า

 ความเป็นไปได้ท้ังหมดพวกน้ีฟังดูค่อนข้างมีเหตุผลทีเดียว ยกเว้นแค่

เพียงเมือ่คณุลองพิจารณาดวู่าส่วนใหญ่ของคนท่ีล้มเหลวในอตุสาหกรรมการ

เทรดน้ันยังเป็นหนึง่ในกลุม่คนทีฉ่ลาดท่ีสดุและประสบความส�าเรจ็มากท่ีสดุใน

สังคมอีกด้วย กลุ่มของผู้แพ้อย่างต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วยแพทย์  

นักกฎหมาย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ซีอีโอ ผู้เกษียณท่ีร�่ารวย และนักธุรกิจ 

เป็นหลัก ส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์ตลาดท่ีเก่งที่สุดในอุตสาหกรรมน้ีเป็น

เทรดเดอร์ท่ีแย่ที่สุดเท่าท่ีจะจินตนาการได้ แน่นอนว่าความฉลาดและการ

วิเคราะห์ตลาดท่ีดีมีส่วนช่วยในการประสบความส�าเร็จ แต่พวกมันไม่ได้เป็น

ปัจจัยที่ชัดเจนในการแบ่งแยกผู้ชนะอย่างสม�่าเสมอออกมาจากคนอื่นๆ

 เอาหล่ะ ถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะความฉลาดหรือการวิเคราะห์ที่ดีกว่า 

แล้วอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไร

 จากการทีเ่คยได้ท�างานร่วมกับเทรดเดอร์ทีเ่ก่งทีส่ดุและแย่ทีส่ดุบางคน 

ในธุรกิจนี้มา และจากการท่ีเคยได้ช่วยให้เทรดเดอร์ท่ีแย่ท่ีสุดบางคนกลาย

ไปเป็นหนึ่งในคนท่ีเก่งท่ีสุด ผมสามารถพูดได้โดยไม่ลังเลเลยว่ามันมีเหตุผล

ที่เฉพาะเจาะจงว่าท�าไมเทรดเดอร์ท่ีเก่งท่ีสุดถึงมีผลงานท่ีเหนือกว่าคนอื่นๆ 

ได้อย่างต่อเน่ือง หากผมต้องกลั่นกรองเหตุผลทั้งหมดลงมาให้เหลือเพียง 

ข้อเดียว ผมก็จะพูดแค่ว่าเทรดเดอร์ท่ีเก่งท่ีสุดน้ันคิดแตกต่างจากคนอื่นๆ  

ที่เหลือ

 ผมรู้ว่านั่นมันอาจจะฟังดูตื้นๆ ไปหน่อย แต่มันมีความหมายท่ีลึกซึ้ง
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ซ่อนอยู่หากคณุลองพิจารณาดวู่าการคดิแตกต่างน้ันมนัหมายถึงอะไร ในระดับ

หน่ึงแล้ว พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่คิดแตกต่างจากคนอื่นๆ เราอาจจะไม่ได้

ตระหนักถึงความจริงข้อน้ี คือมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะคิดไป

เองว่าคนอื่นๆ น้ันมีการรับรู้และการตีความในเหตุการณ์ใดๆ เหมือนกับเรา 

อันท่ีจริงแล้วความคิดแบบน้ีดูเหมือนว่าจะเป็นจริงอย่างน้ันจนกระทั่งเราต้อง

ไปเจอกับสถานการณ์ทีเ่รามคีวามเหน็พ้ืนฐานทีข่ดัแย้งกับใครบางคนเก่ียวกับ

อะไรบางอย่างที่เราทั้งคู่ต่างประสบมา นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกของ

เราแล้ว วิธีที่เราคิดคือสิ่งท่ีท�าให้เรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางทีมันอาจจะมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเสียอีก

 ลองกลับมาดูเรื่องเก่ียวกับเทรดเดอร์กันต่อ อะไรคือความแตกต่าง

ระหว่างวิธีท่ีเทรดเดอร์ท่ีเก่งที่สุดคิดและพวกคนท่ียังคงต้องด้ินรนในการเทรด

คิด ในขณะทีต่ลาดอาจจะถือได้ว่าเป็นสงัเวยีนอนัมโีอกาสไม่จ�ากัด แต่ในขณะ

เดยีวกันพวกมนัก็ยังท�าให้คนแต่ละคนต้องเผชญิกับภาวะทางจติวิทยาในแง่ลบ

ทีร่นุแรงท่ีสดุเท่าท่ีคุณจะสามารถน�าตวัคณุเข้าไปเก่ียวข้องได้อย่างต่อเน่ือง เมือ่

มาถึงจดุหน่ึง ทกุคนทีเ่ข้ามาท�าการเทรดจะเรยีนรูอ้ะไรบางอย่างเก่ียวกับตลาด

ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาส แต่การเรียนรู้วิธีที่จะระบุถึงโอกาสในการซื้อหรือการขายน้ัน

ไม่ได้หมายความว่าคุณได้เรียนรู้วิธีที่จะคิดเหมือนเทรดเดอร์แล้ว

 ลักษณะเฉพาะท่ีแบ่งแยกผู้ชนะอย่างต่อเน่ืองจากคนอื่นๆ ทุกคนท่ี

เหลือก็คือสิ่งนี้ ผู้ชนะจะบรรลุถึงภาวะจิตใจแบบหน่ึงซึ่งก็คือชุดของทัศนคติที่

มลัีกษณะเฉพาะตวัทีท่�าให้พวกเขาคงความมวีนัิย ความมุง่เน้น และเหนอืกว่า

สิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือความมั่นใจแม้ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ผลลัพธ์

ของมันก็คือ พวกเขาจะไม่มีความหวั่นไหวต่อความกลัวและความผิดพลาด

ในการเทรดท่ีพบได้ทัว่ๆ ไปซึง่คอยท�าร้ายคนอืน่ๆ ท่ีเหลอื ทุกคนทีเ่ทรดลงเอย

ด้วยการเรียนรู้อะไรบางอย่างเก่ียวกับตลาด แต่มีเทรดเดอร์จ�านวนน้อยมาก

ท่ีจะสามารถเรียนรู้ทัศนคติท่ีจ�าเป็นอย่างท่ีสุดส�าหรับการก้าวไปเป็นผู้ชนะที่

สม�่าเสมอ มันก็เหมือนกับคนที่สามารถเรียนรู้เทคนิคท่ีเหมาะสมในการท่ีจะ
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สวิงไม้กอล์ฟหรือเหว่ียงไม้เทนนิสได้อย่างสมบูรณ์แบบท่ีสุด ความสม�่าเสมอ

ของพวกเขา หรอืการท่ีขาดความสม�า่เสมอน้ันเป็นผลมาจากทศันคติของพวก

เขาอย่างไม่มีข้อสงสัย

 โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ที่สามารถก้าวข้ามผ่าน “จุดเริ่มต้นของความ

สม�า่เสมอ”  ไปได้นัน้จะต้องผ่านประสบการณ์ทีเ่จบ็ปวดมาแล้วอย่างมากมาย 

(ท้ังทางด้านอารมณ์และทางด้านการเงิน) ก่อนทีพ่วกเขาจะบรรลถึุงทัศนคตใิน

แบบท่ีท�าให้พวกเขาสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพในสภาวะแวดล้อม

ของตลาดทุน โดยทั่วไปแล้ว ข้อยกเว้นท่ีพบได้น้อยมากก็คือคนที่เกิดมาใน

ครอบครวัท่ีประสบความส�าเรจ็ในการเทรดหรอืคนทีเ่ริม่ต้นอาชพีการเทรดของ

พวกเขาภายใต้การแนะน�าจากใครบางคนซึ่งเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของการ

เทรด และที่ส�าคัญพอๆ กันก็คือจะต้องรู้วิธีที่จะสอนมันออกมาด้วย

 ท�าไมความเจ็บปวดทางอารมณ์และหายนะทางการเงินถึงได้เป็นสิ่งท่ี

พบเจอได้ทั่วไปส�าหรับเทรดเดอร์ ค�าตอบง่ายๆ คือพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้โชค

ดพีอทีจ่ะเริม่ต้นอาชพีการเทรดของพวกเราด้วยค�าแนะน�าทีเ่หมาะสม อย่างไร

ก็ตาม  มันมีหลายเหตุผลท่ีซ่อนอยู่ลึกกว่าค�าตอบน้ีมาก ผมใช้เวลาสิบเจ็ดปี

หลังสุดนี้ในการวิเคราะห์พลวัตรทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเทรดซึ่งท�าให้

ผมสามารถพัฒนาวิธีทีม่ปีระสทิธิภาพส�าหรบัการสอนหลกัการของการประสบ

ความส�าเร็จ สิง่ทีผ่มค้นพบก็คอืการเทรดน้ันเตม็ไปด้วยปฏิทรรศน์และความขดั

แย้งเชงิความคดิซึง่ท�าให้มนัเป็นเรือ่งทีย่ากอย่างท่ีสุดในการท่ีจะเรยีนรูวิ้ธีท่ีจะ

ประสบความส�าเรจ็  อนัท่ีจรงิแล้ว ถ้าผมจะต้องเลอืกค�าหนึง่ค�าท่ีจะครอบคลมุ

ถึงธรรมชาติของการเทรดท้ังหมด มันก็คงเป็นค�าว่า “ปฏิทรรศน์” (Paradox: 

อ้างจากพจนานกุรม ปฏิทรรศน์ก็คอือะไรบางอย่างท่ีดเูหมอืนว่าจะมคีณุสมบตัิ

ทีขั่ดแย้งหรอืเป็นสิง่ทีต่รงกันข้ามกับความเชือ่ปกตหิรอืสิง่ท่ีคนทัว่ไปคดิว่าเป็น

เรื่องที่สมเหตุสมผล)

 ความหายนะทางอารมณ์และทางการเงินเป็นสิ่งท่ีพบได้ท่ัวไปส�าหรับ

เทรดเดอร์เพราะว่ามันมีการรับรู้ ทัศนคติ และหลักการจ�านวนมากท่ีสมเหตุ 
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สมผลอย่างท่ีสดุและใช้ได้ผลค่อนข้างดีในชวีติประจ�าวันของเราซึง่ส่งผลลพัธ์ใน

ทางตรงกันข้ามในสภาวะแวดล้อมของการเทรด พวกมนัใช้ไม่ได้ผล ด้วยความ

ไม่รูใ้นเรือ่งนี ้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จงึเริม่ต้นอาชพีของพวกเขาด้วยการขาดความ

เข้าใจพ้ืนฐานในสิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการเป็นเทรดเดอร์ ทกัษะทีม่คีวามเก่ียวข้อง 

และระดับของความเชี่ยวชาญที่จ�าเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นมาในทักษะนั้นๆ

 ต่อไปนีค้อืตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของสิง่ท่ีผมก�าลงัพูดถึงอยู่ โดยธรรมชาติแล้ว

การเทรดเป็นเรือ่งท่ีมคีวามเสีย่ง เท่าทีผ่มรู ้ไม่มกีารเทรดครัง้ใดทีส่ามารถรบัรอง

ผลทีจ่ะออกมาได้ เพราะฉะน้ันความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นฝ่ายผดิและเสยีเงนิไปน้ัน

จะมอียู่เสมอ ดงันัน้เมือ่ใดก็ตามท่ีคณุเข้าไปท�าการเทรดคณุก็สามารถถือได้ว่า

ตัวเองเป็นผู้ที่รับความเสี่ยงแล้วใช่หรือไม่ ถึงแม้ว่านี่มันอาจจะฟังดูเหมือนกับ

ค�าถามลวง แต่มันไม่ใช่

 ค�าตอบที่สมเหตุสมผลส�าหรับค�าถามน้ีก็คือ ใช่อย่างไม่ต้องสงสัยเลย 

ถ้าผมเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง ผมก็จะต้องเป็นผู้ท่ีรับความ

เสี่ยง นี่เป็นการตั้งสมมติฐานท่ีมีเหตุผลสมบูรณ์แบบส�าหรับเทรดเดอร์คนใด

ก็ตาม อันท่ีจริงแล้ว ไม่ใช่แค่เพียงว่าเทรดเดอร์แทบจะทุกคนตั้งสมมติฐานไว้

แบบน้ี แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังรู้สึกภาคภูมิใจในความคิดที่ว่าพวกเขาเป็น

ผู้รับความเสี่ยงอีกด้วย

 ปัญหาก็คือข้อสมมติฐานน้ีไม่อาจจะห่างไกลจากความเป็นจริงไปได้

มากกว่านีอ้กีแล้ว แน่นอนว่าเทรดเดอร์คนใดๆ ก็ตามจะต้องรบัความเสีย่งในตอน

ทีค่ณุเข้าไปท�าการเทรด แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าคณุจะต้องยอมรบัในความเสีย่ง

นัน้ไปพร้อมๆ กันด้วย พูดอกีอย่างหนึง่ก็คอื การเทรดทกุครัง้เป็นเรือ่งท่ีมคีวาม

เสีย่งเพราะผลลพัธ์ของมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถรับประกันได้ แต่เทรดเดอร์ส่วน

ใหญ่น้ันเชือ่จรงิๆ หรอืเปล่าว่าพวกเขาก�าลงัรบัความเสีย่งอยู่ในตอนท่ีพวกเขา

ท�าการเทรด พวกเขายอมรบัจรงิๆ หรอืเปล่าว่าการเทรดนัน้เป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถ

รบัประกันผลลพัธ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน พวกเขาสามารถยอมรบัความ

เป็นไปได้ของผลลพัธ์ทีจ่ะเกิดตามมาจากมนัได้อย่างแท้จรงิหรอืไม่ 
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 ค�าตอบก็คือ ไม่อย่างไม่มีข้อสงสัย เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นั้นไม่มีความ

เข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวว่าอะไรคือความหมายของการเป็นผู้รับความเสี่ยง

ในแบบเดียวกับวิธีที่เทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จคิดในเรื่องของความเสี่ยง 

เทรดเดอร์ท่ีเก่งท่ีสุดไม่ได้เป็นเพียงผู้รับความเสี่ยงเท่านั้น แต่พวกเขายังเรียน

รู้ที่จะยอมรับและอ้าแขนรับความเสี่ยงน้ันอีกด้วย มันมีช่องว่างทางจิตวิทยา

ทีก่ว้างมากระหว่างการทีค่ดิว่าคณุเป็นผูร้บัความเสีย่งเพราะคุณเข้าไปท�าการ

เทรดกับการยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในการเทรดแต่ละครั้ง เมื่อไรก็ตามที่คุณ

ยอมรับในความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ มันก็จะส่งผลอย่างมหาศาลกับผลงาน

ในการเทรดของคุณ

 เทรดเดอร์ท่ีเก่งทีส่ดุสามารถเข้าไปท�าการเทรดโดยไม่มคีวามลงัเลหรอื

ความขดัแย้งในตวัเองแม้แต่นดิเดยีว และหากมนัไม่ได้ผล เขาสามารถยอมรบั

ได้อย่างมีอิสระโดยปราศจากความลังเลหรือความขัดแย้งในตัวเอง พวกเขา

สามารถออกมาจากการเทรดน้ัน แม้แต่ด้วยการขาดทุน และการท�าอย่างน้ัน

ก็ไม่ได้ท�าให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ใดๆ แม้แต่เพียงเล็กน้อย พูดอีกอย่าง

หน่ึงก็คือ ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในการเทรดน้ันไม่สามารถท�าให้เทรดเดอร์ท่ีเก่ง

ทีส่ดุสญูเสยีวินัย ความมุง่เน้น หรอืความรูส้กึมัน่ใจของพวกเขาได้เลย ถ้าคณุ

ไม่สามารถที่จะเทรดโดยปราศจากความไม่สบายทางอารมณ์ได้อย่างสิ้นเชิง 

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงความกลวั) คณุก็ยังไม่ได้เรยีนรูวิ้ธีท่ีจะยอมรบัความเสีย่งที่

มอียู่ในการเทรด นีค่อืปัญหาส�าคญั เพราะว่าย่ิงระดบัของการทีค่ณุไม่สามารถ

ยอมรบัความเสีย่งย่ิงสงูเท่าไร ระดบัของการทีค่ณุจะหลกีเลีย่งความเสีย่งก็จะ

ย่ิงสูงข้ึนเท่านั้น การพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

นั้นจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของคุณที่จะเทรดอย่างประสบ

ความส�าเร็จ

 การเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัความเสีย่งในเรือ่งใดๆ ให้ได้อย่างแท้จรงิน้ันเป็น

เรื่องที่ยากอยู่แล้ว แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างท่ีสุดส�าหรับเทรดเดอร์ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเม่ือลองพิจารณาว่าเดมิพันของมนัคอือะไร โดยทัว่ไปแล้ว อะไร

27 

บทที่ 1  หนทางสูค่วามส�าเรจ็: การวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน การวเิคราะหท์างเทคนคิ หรือการวเิคราะหส์ภาพจติใจ



คือสิ่งท่ีเราหวาดกลัวท่ีสุด (นอกเหนือไปจากความตายและการพูดต่อหน้าฝูง

ชน) แน่นอน ท้ังการสูญเสียเงินและการเป็นคนผิดน้ันถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ 

การยอมรับว่าเราผิดและการเสียเงินนั้นสามารถท�าให้รู้สึกเจ็บปวดได้อย่าง

รุนแรง และแน่นอนว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะหลีกเลี่ยง แต่ถึงกระนั้นในฐานะ

เทรดเดอร์ เราต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ของทั้งสองสิ่งน้ีแทบจะทุกขณะที่

เราอยู่ในการเทรด

 ตอนน้ีคุณอาจจะก�าลงัพูดกับตวัเองว่า “นอกเหนือไปจากความจรงิทีว่่า

มันเป็นเร่ืองท่ีเจ็บปวดมาก มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะไม่ต้องการเป็นคนผิด

และสูญเสียอะไรบางอย่างไป เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมส�าหรับ

ฉนัทีจ่ะท�าอะไรก็ตามทีฉ่นัสามารถท�าได้เพ่ือทีจ่ะหลกีเลีย่งมนั” ผมเห็นด้วยกับ

คุณ แต่มันก็ยังเป็นเพราะความโน้มเอียงตามธรรมชาติแบบนี้ด้วยที่ท�าให้การ

เทรด (ที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ) กลายเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่สุด

 การเทรดท�าให้เราต้องเจอกับปฏิทรรศน์ด้านพ้ืนฐานอย่างหนึง่ก็คอืเรา

จะคงความมวิีนยั ความมุง่เน้น และความมัน่ใจได้อย่างไรในสภาวะท่ีประกอบ

ไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างต่อเน่ือง เมื่อไรก็ตามท่ีคุณเรียนรู้วิธีที่จะ “คิด” 

เหมอืนเทรดเดอร์ น่ันคอืสิง่ท่ีคณุจะสามารถท�าได้อย่างแท้จรงิ  การเรยีนรูท้ีจ่ะ

จ�ากัดความการเทรดของคณุใหม่ในแบบท่ีท�าให้คณุสามารถทีจ่ะยอมรบัความ

เส่ียงได้อย่างสมบรูณ์เป็นกุญแจส�าคญัสูก่ารคดิอย่างเทรดเดอร์ทีป่ระสบความ

ส�าเร็จ การเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัความเสีย่งให้ได้เป็นทักษะอย่างหนึง่ในการเทรด 

ทกัษะท่ีส�าคัญทีส่ดุเท่าท่ีคณุจะสามารถเรยีนรูไ้ด้ แต่ถึงอย่างน้ันมนัก็เป็นเรือ่ง

ทีพ่บได้น้อยมากทีเ่ทรดเดอร์ทีก่�าลงัพฒันาตวัเองจะมุง่เน้นความสนใจหรอืใช้

ความพยายามในการเรียนรู้มัน

 เมือ่คณุเรยีนรูทั้กษะการเทรดในเรือ่งการยอมรบัความเสีย่งได้แล้ว ตลาด

จะไม่สามารถสร้างข้อมูลใดๆ ที่คุณจะให้ค�าจ�ากัดความหรือแปลความหมาย

ว่าเป็นความเจ็บปวดได้ ถ้าข้อมูลท่ีตลาดสร้างขึ้นมาไม่สามารถที่จะส่งผลให้

เกิดความเจบ็ปวดทางอารมณ์กบัคณุได้ มนัก็ไม่มอีะไรท่ีจะต้องหลกีเลีย่ง มนั
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ก็เป็นเพียงแค่ข้อมลูซึง่ก�าลงับอกคณุว่าความเป็นไปได้คืออะไร นีคื่อสิง่ทีเ่รยีก

ว่าการรบัรูอ้ย่างไม่มอีคต ิซึง่จะไม่ถูกท�าให้ไขว้เขวหรอืบดิเบอืนไปโดยสิง่ท่ีคณุ

กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้น

 ผมมั่นใจว่าไม่มีเทรดเดอร์ที่ก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้แม้แต่คนเดียวที่ไม่

เคยเข้าไปในการเทรดเร็วเกินไป ก่อนท่ีตลาดจะสร้างสัญญาณที่แท้จริงออก

มา หรอืช้าเกินไป หลงัจากท่ีตลาดได้ส่งสญัญาณออกมานานแล้ว มเีทรดเดอร์

คนใดบ้างทีไ่ม่เคยโน้มน้าวตวัเองไม่ให้ตดัขาดทุนและผลลพัธ์ก็คอืการขาดทุน

ที่มากขึ้น หรือออกมาจากการเทรดที่ชนะเร็วเกินไป หรือพบตัวเองก�าลังอยู่ใน

การเทรดท่ีชนะแต่ไม่ได้ขายท�าก�าไรออกมาเลยและจากน้ันก็ปล่อยให้การเทรด

นัน้กลบักลายเป็นการขาดทนุ หรอืขยับจดุตดัขาดทนุให้มาใกล้กับจดุเข้าท�าการ

เทรดของพวกเขามากข้ึนเพียงเพ่ือท่ีจะต้องตดัขาดทนุออกมาและจากนัน้ตลาด

ก็ว่ิงกลบัไปในทศิทางเดมิของพวกเขาต่อ น่ีเป็นเพียงแค่ไม่ก่ีตวัอย่างของความ

ผิดพลาดมากมายที่เทรดเดอร์ท�าให้เกิดขึ้นกับตัวเองซ�้าแล้วซ�้าเล่า

 สิง่เหล่านีไ้ม่ใช่ความผดิพลาดท่ีตลาดเป็นผูส้ร้างขึน้มา ซึง่หมายความ

ว่าความผดิพลาดเหล่าน้ีไม่ได้มสีาเหตมุาจากตลาด ตลาดน้ันเป็นกลางในแง่ท่ี

มันเคลื่อนไหวและสร้างข้อมูลเก่ียวกับตัวมันข้ึนมา การเคลื่อนไหวและข้อมูล

เหล่านี้ท�าให้เรามีโอกาสท่ีจะท�าอะไรบางอย่าง แต่ท้ังหมดมันก็เพียงเท่าน้ัน

เอง ตลาดไม่ได้มพีลงัอ�านาจใดๆ ต่อวิธีต่างๆ ท่ีเราแต่ละคนรบัรูแ้ละแปลความ

หมายของข้อมลูเหล่าน้ี หรือควบคมุการตดัสนิใจและพฤติกรรมท่ีเราตอบสนอง

กับมนัได้ ความผดิพลาดทีผ่มได้พูดถึงไปแล้วและความผดิพลาดอ่ืนๆ นอกจาก

นัน้อกีมากมายล้วนเป็นผลลพัธ์มาจากสิง่ทีผ่มเรยีกว่า “ทศันคตแิละมมุมองใน

การเทรดที่ผิดพลาด” อย่างแท้จริง ทัศนคติที่ผิดพลาดซึ่งส่งเสริมให้เกิดความ

กลัวแทนที่จะเป็นความไว้ใจและความเชื่อมั่น

 ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถระบุความแตกต่างระหว่างผู้ชนะอย่างต่อ

เน่ืองกับคนอื่นๆ ท่ีเหลือให้เรียบง่ายมากกว่าน้ีได้อีกแล้ว มันก็คือเทรดเดอร์ที่

เก่งท่ีสุดน้ันไม่กลัว พวกเขาไม่กลัวเพราะว่าพวกเขาได้พัฒนาทัศนคติท่ีมอบ
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ความยืดหยุ่นทางจิตใจในระดับท่ีสูงท่ีสุดให้กับพวกเขาในการท่ีจะเข้าไปและ

ออกมาจากการเทรดโดยมีพ้ืนฐานมาจากสิ่งท่ีตลาดก�าลังบอกพวกเขาเก่ียว

กับความเป็นไปได้จากรูปแบบของมัน ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ท่ีเก่งที่สุด

ก็ได้พัฒนาทัศนคติที่ป้องกันพวกเขาจากความประมาท คนอื่นๆ ที่เหลือจะมี

ความกลัวอยู่ในระดับหน่ึง ในเวลาท่ีพวกเขาไม่กลัว พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะ

ประมาทและสร้างเป็นประสบการณ์แบบหน่ึงส�าหรับพวกเขาซึ่งจะท�าให้พวก

เขามีความรู้สึกกลัวนับตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นไป

 เก้าสบิห้าเปอร์เซน็ต์ของความผดิพลาดในการเทรดท่ีคณุน่าจะเคยท�าซึง่

ท�าให้เงินระเหยไปต่อหน้าต่อตาคณุนัน้มรีากฐานมาจากทัศนคติของคุณเก่ียว

กับการเป็นคนผดิ การสญูเสยีเงนิ การพลาดโอกาส และการปล่อยให้ก�าไรหาย

ไป นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความกลัวหลักๆ สี่อย่างของการเทรด

 ในตอนนีค้ณุอาจจะก�าลงัพูดกับตวัเองว่า “ก็ไม่รูส้นิะ ฉนัคดิว่าเทรดเดอร์

ควรท่ีจะมคีวามกลวัอย่างเหมาะสมต่อตลาด” เป็นอกีครัง้ท่ีมนัเป็นสมมติฐานที่

มตีรรกะและสมเหตสุมผลอย่างสมบรูณ์แบบ แต่เมือ่มนัเป็นเรือ่งของการเทรด

แล้วความกลัวของคุณจะส่งผลเสียต่อคุณในแบบท่ีจะท�าให้คุณเป็นคนท�าให้

ทุกๆ อย่างท่ีคณุกลวันัน้เกิดขึน้มาจรงิๆ ถ้าคณุกลวัว่าจะเป็นคนผดิ ความกลวั

ของคุณจะส่งผลต่อการรบัรูข้องคณุเก่ียวกับข้อมลูของตลาดในแบบทีจ่ะท�าให้

คุณท�าอะไรบางอย่างที่ท�าให้คุณลงเอยด้วยการเป็นคนผิด

 ในเวลาที่คุณเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันก็จะไม่มีความเป็นไปได้

แบบอื่นๆ เหลืออยู่ คุณจะไม่สามารถรับรู้ถึงความเป็นไปได้แบบอื่นๆ หรือถึง

แมคุ้ณจะรับรู้มนัได้แตคุ่ณกจ็ะไม่สามารถตอบสนองกบัมันไดอ้ย่างเหมาะสม 

เพราะความกลัวคือสิ่งท่ีท�าให้เราหยุดน่ิง ในทางกายภาพแล้วมันท�าให้เรานิ่ง

จนตัวแข็งหรือไม่ก็ว่ิงหนีไป ในทางด้านจิตใจ มันท�าให้เราจ�ากัดความสนใจ

ของเราให้แคบลงอยู่แค่ในเรื่องที่เรากลัว นี่หมายความว่าการคิดถึงความเป็น

ไปได้แบบอื่นๆ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ จากตลาดนั้นจะถูกปิดก้ัน คุณจะไม่

คิดถึงเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดท่ีมีเหตุผลเก่ียวกับตลาดท่ีคุณเคยได้เรียนรู้มาจนกว่า
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คุณจะไม่กลัวอีกต่อไปและเหตุการณ์น้ันได้จบลงไปแล้ว จากนั้นคุณก็จะมา

คิดกับตัวเองว่า “ฉันรู้อยู่แล้วนี่ ท�าไมฉันถึงไม่คิดถึงมันนะในตอนนั้น” หรือไม่

ก็ “ท�าไมฉันถึงไม่สามารถตอบสนองกับมันในตอนนั้นได้นะ”

 มนัเป็นเรือ่งท่ียากอย่างท่ีสดุในการท่ีจะรบัรูไ้ด้ว่าต้นเหตุของปัญหาเหล่า

นีก็้คอืทัศนคตทิีไ่ม่เหมาะสมของตัวเราเอง น่ันคอืสิง่ทีท่�าให้ความกลวัเป็นเรือ่ง

ทีม่เีล่ห์เหลีย่มแอบแฝงอย่างมาก รปูแบบการคดิหลายอย่างซึง่ส่งผลเสยีต่อการ

เทรดของเรานัน้เป็นการท�างานของวิธีตามธรรมชาติทีเ่ราถูกเลีย้งดมูาให้คิดและ

มองโลก รูปแบบการคดิเหล่าน้ีฝังรากอยู่ลกึมากจนเราแทบจะไม่อาจรูไ้ด้เลยว่า

ต้นเหตขุองความยากล�าบากในการเทรดของเราน้ันอยู่ภายในตวัเราเองและมา

จากภาวะจติใจของเรา อนัทีจ่รงิแล้ว มนัดเูหมอืนเป็นเรือ่งธรรมชาติกว่ามากท่ี

จะมองว่าต้นเหตุของปัญหานั้นมาจากภายนอกหรือจากตลาด เพราะมันรู้สึก

เหมอืนราวกับว่าตลาดเป็นสาเหตขุองความเจบ็ปวด ความหงุดหงดิ และความ

ไม่พอใจของเรา

 เห็นได้ชัดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมและแน่นอนว่า

ไม่ใช่อะไรบางอย่างท่ีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะมาให้ความใส่ใจ แต่ถึงกระนั้น

ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ทัศนคติ และการรับรู้น้ัน

เป็นพ้ืนฐานของการเทรดเช่นเดียวกับที่การเรียนรู้วิธีในการเสิร์ฟเป็นในการ

เล่นเทนนิส หรอืเช่นเดยีวกับท่ีการเรยีนรูวิ้ธีในการสวงิไม้กอล์ฟเป็นในการเล่น

กอล์ฟ พูดอกีแบบหน่ึงก็คอืความเข้าใจและการควบคมุการรบัรูข้้อมลูในตลาด

ของคณุนัน้จะเป็นสิง่ทีส่�าคญักต่็อเมือ่คณุต้องการท่ีจะบรรลถึุงการมผีลลพัธ์ที่

สม�่าเสมอเท่านั้น

 ผมพูดอย่างน้ีก็เพราะว่ามันยังมีเรื่องราวอื่นๆ เก่ียวกับการเทรดที่เป็น

ความจรงิเท่าๆ กับสิง่ทีผ่มเพ่ิงจะบรรยายไป คุณไม่จ�าเป็นจะต้องมคีวามรูอ้ะไร

เลยเก่ียวกับตวัคุณเองหรอืเก่ียวกับตลาดเพ่ือท่ีจะชนะในการเทรดครัง้หน่ึง พอๆ 

กับท่ีคณุไม่จ�าเป็นจะต้องรูวิ้ธีทีถู่กต้องในการสวิงไม้เทนนิสหรอืไม้กอล์ฟเพ่ือท่ี

จะมีการตีที่ดีได้เป็นครั้งคราว ครั้งแรกท่ีผมเล่นกอล์ฟ ผมมีการตีท่ีดีอยู่หลาย
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คร้ังตลอดทัง้เกมถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเรยีนรูเ้ทคนิคใดๆ มาก่อนเลยก็ตาม แต่

ถึงอย่างน้ันคะแนนของผมก็ยังสูงกว่า 120 ส�าหรับการตี 18 หลุม เห็นได้ชัด

ว่าการที่จะปรับปรุงคะแนนโดยรวมของผมให้ดีข้ึนได้นั้น ผมจ�าเป็นท่ีจะต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิค

 แน่นอนว่ามันเป็นเช่นเดียวกันกับในการเทรด เราจ�าเป็นต้องเรียนรู้

เทคนิคเพื่อที่จะบรรลุถึงความสม�่าเสมอ  แต่มันเป็นเทคนิคอะไรกันหล่ะ นี่คือ

หนึ่งแง่มุมที่น่าฉงนที่สุดอย่างแท้จริงในเรื่องการเรียนรู้วิธีที่จะเทรดให้ได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ ถ้าเราไม่ใส่ใจหรอืไม่เข้าใจว่าความเชือ่และทัศนคตขิองเราส่ง

ผลอย่างไรต่อการรับรู้ของเราในข้อมลูของตลาด มนัก็จะดเูหมอืนราวกับว่าเป็น

เพราะพฤติกรรมของตลาดที่เป็นสาเหตุของการขาดความสม�า่เสมอ ผลลัพธ์

ก็คือ มันจะน�าไปสู่การใช้เหตุผลว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุนและ

กลายเป็นคนที่มีความสม�่าเสมอก็คือการไปเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดให้มากขึ้น

 การใช้เหตผุลแบบนีค้อืกับดกัท่ีเทรดเดอร์เกือบทุกคนจะตกหลมุพราง ณ 

จดุใดจดุหนึง่ และมนัก็ดเูหมอืนจะสมเหตุสมผลอย่างทีส่ดุด้วย แต่วิธีการแบบน้ี

มนัใช้ไม่ได้ผล ตลาดมตีวัแปรมากมายเกินไปท่ีจะน�าเข้ามาพิจารณา และบ่อย

ครัง้ท่ีมนัขดัแย้งกันเอง ย่ิงไปกว่านัน้ มนัยังไม่มขีดีจ�ากัดส�าหรบัพฤติกรรมของ

ตลาดอกีด้วย มนัสามารถท�าอะไรก็ได้ในทุกๆ ขณะ อนัท่ีจรงิแล้ว เนือ่งจากว่า

คนทุกคนทีเ่ข้ามาเทรดถือได้ว่าเป็นตวัแปรหน่ึงในตลาด ดงันัน้กส็ามารถพูดได้

ว่าเทรดเดอร์คนใดกต็ามเพียงคนเดยีวสามารถทีจ่ะท�าให้เกิดอะไรขึน้กไ็ด้แทบ

จะทุกอย่าง

 น่ีหมายความว่าไม่ว่าคณุจะเรยีนรูเ้รือ่งราวเก่ียวกับพฤติกรรมของตลาด

มากเท่าไร หรือไม่ว่าคณุจะกลายไปเป็นนกัวิเคราะห์ทีป่ราดเปรือ่งเพียงใด คณุ

ก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้มากพอที่จะคาดการณ์ทุกๆ ความเป็นไปได้ท่ีตลาด

สามารถจะท�าให้คุณผิดหรือท�าให้คุณต้องเสียเงินไป ดังนั้นถ้าคุณกลัวที่จะ

เป็นคนผดิหรอืเสยีเงนิ มนักห็มายความว่าคณุไมม่ีทางทีจ่ะเรียนรูไ้ด้มากพอที่

จะชดเชยกับผลกระทบในแง่ลบทีค่วามกลวัเหล่านีม้ต่ีอความสามารถของคณุ
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ในการตัดสินใจโดยใช้พ้ืนฐานจากความเป็นจริงและความสามารถของคุณท่ี

จะกระท�าการใดๆ โดยปราศจากความลังเล พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะไม่มี

ความมัน่ใจเมือ่ต้องเผชญิหน้ากับความไม่แน่นอนทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ความ

เป็นจริงทีโ่หดร้ายของการเทรดก็คือการเทรดทกุๆ ครัง้นัน้มผีลลพัธ์ท่ีไม่แน่นอน 

นอกเสียจากคุณจะเรียนรู้ท่ีจะยอมรับได้อย่างแท้จริงถึงความเป็นไปได้ของ

ผลลัพธ์ท่ีไม่แน่นอน คุณก็จะพยายามโดยใช้ทั้งจิตส�านึกและจิตใต้ส�านึกที่จะ

หลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ใดๆ ก็ตามที่คุณให้ค�าจ�ากัดความว่าเป็นความเจ็บ

ปวด ในระหว่างขบวนการน้ันคณุก็มแีนวโน้มท่ีจะน�าตวัเองไปสูค่วามผดิพลาด

ราคาแพงจ�านวนมากที่เกิดขึ้นมาจากตัวคุณเอง

 ผมไม่ได้ก�าลงัแนะน�าว่าคณุไม่จ�าเป็นจะต้องมรีปูแบบบางอย่างในการ

วิเคราะห์ตลาดหรอืวิธีการท่ีจะระบถึุงโอกาสและท�าให้เราสามารถตระหนกัถึง

มนั แน่นอนว่าเราจ�าเป็นจะต้องม ีอย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ตลาดไม่ใช่หนทาง

ทีจ่ะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีสม�า่เสมอ มนัไม่สามารถแก้ปัญหาในการเทรดท่ีเกิดจาก

การขาดความมั่นใจ การขาดวินัย หรือการมุ่งเน้นที่ไม่เหมาะสมได้

 เมือ่คุณก�าลงัท�างานจากสมมติฐานว่าการวิเคราะห์ท่ีมากกว่าหรอืดีกว่า

จะสร้างความสม�า่เสมอได้ คุณก็จะถูกผลกัดนัให้รวบรวมตัวแปรต่างๆ ในตลาด

มาให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้เข้ามาไว้ในคลงัเครือ่งมอืในการเทรดของคณุ  

แต่อะไรที่จะเกิดข้ึนหลังจากน้ัน คุณก็ยังคงต้องรู้สึกผิดหวังและโดนตลาดหัก

หลงัซ�า้แล้วซ�า้อกีเพราะอะไรบางอย่างทีค่ณุมองไม่เห็นหรอืไม่ได้ใส่ใจพิจารณา

มนัให้มากพอ มนัจะรู้สกึเหมอืนราวกับว่าคณุไม่สามารถทีจ่ะไว้ใจตลาดได้ แต่

อันที่จริงแล้วคือคุณไม่สามารถที่จะไว้ใจตัวคุณเอง

 ความมั่นใจและความกลัวคือภาวะของจิตใจที่ตรงข้ามกันซึ่งทั้งสอง

อย่างนีม้รีากฐานมาจากความเชือ่และทัศนคตขิองเรา การท่ีจะรูส้กึมัน่ใจและ

ท�างานในสภาวะแวดล้อมท่ีซึง่คณุสามารถจะสญูเสยีมากกว่าทีค่ณุตัง้ใจจะเสีย่ง

ได้อย่างง่ายดายน้ันต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มท่ี อย่างไรก็ตาม 

คุณไม่สามารถท่ีจะมีความเช่ือมั่นในระดับน้ันได้จนกว่าคุณจะได้ฝึกฝนจิตใจ
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ของคุณให้ก้าวข้ามผ่านความโน้มเอียงตามธรรมชาติของคุณท่ีจะคิดในแบบ

ที่ส่งผลตรงกันข้ามกับการท่ีจะกลายไปเป็นเทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเร็จ

อย่างสม�่าเสมอ การเรียนรู้วิธีในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดนั้นไม่ใช่วิธี

การฝึกที่เหมาะสม

 คณุมตีวัเลอืกสองข้อ คณุอาจจะพยายามก�าจดัความเสีย่งออกไปด้วย

การเรยีนรูต้วัแปรต่างๆ ของตลาดให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ (ผมเรยีกสิง่น้ี

ว่าหลุมด�าของการวิเคราะห์เพราะว่ามนัเป็นหนทางทีน่�าไปสูค่วามน่าหงุดหงิด

ใจอย่างมากทีส่ดุ) หรอืคณุสามารถท่ีจะเรยีนรูว้ธีิในการเปลีย่นค�าจ�ากัดความ

ของวิธีในการเทรดของคณุเสยีใหม่ในแบบท่ีท�าให้คณุยอมรบัความเสีย่งได้อย่าง

แท้จริง และคุณไม่มีความรู้สึกกลัวอีกต่อไป

 เมือ่คุณบรรลถึุงภาวะจติใจทีคุ่ณยอมรบัความเสีย่งได้อย่างแท้จรงิแล้ว 

คณุก็จะไม่เหลอืความเป็นไปได้ท่ีจะจ�ากัดความและแปลความข้อมลูของตลาด

ในรปูแบบทีท่�าให้เจบ็ปวด เมือ่คณุก�าจดัความเป็นไปได้ทีจ่ะจ�ากัดความข้อมลู

ของตลาดในรูปแบบที่ท�าให้เจ็บปวดได้แล้ว คุณก็จะสามารถก�าจัดความโน้ม

เอียงที่จะหาเหตุผลมาอ้าง ลังเลใจ ท�าอะไรก่อนเวลาอันควร หวังว่าตลาดจะ

มอบเงนิให้กับคณุ หรอืหวังว่าตลาดจะช่วยคณุจากความไร้ความสามารถของ

คุณที่จะตัดการขาดทุนของคุณเอง

 ตราบใดที่คุณยังอ่อนไหวต่อความผิดพลาดชนิดท่ีเป็นผลมาจากการ

หาเหตุผลมาอ้าง การพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนถูก การลังเล การต้ัง

ความหวัง และการท�าอะไรก่อนเวลาอันควร คุณก็ไม่สามารถท่ีจะเชื่อมั่นใน

ตัวคุณเองได้ ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะตัดสินใจโดยใช้พ้ืน

ฐานจากความเป็นจริงและกระท�าการใดๆ เพ่ือผลลัพธ์ท่ีดีที่สุดส�าหรับตัวคุณ

เองเสมอ การทีจ่ะบรรลถึุงผลลพัธ์ท่ีสม�า่เสมอในการเทรดนัน้ก็ใกล้เคียงกับค�า

ว่าเป็นไปไม่ได้ การพยายามท�าอะไรบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องง่ายๆ อาจจะกลาย

ไปเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดที่สุดเท่าที่คุณเคยพยายามท�ามา เรื่องตลกก็คือ เมื่อ

คุณมีทัศนคติท่ีเหมาะสม เมื่อคุณบรรลุถึง “ภาวะจิตใจของเทรดเดอร์” และ
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สามารถคงความเชื่อมั่นไว้ได้เมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท่ีเข้ามาอย่าง

ต่อเน่ือง การเทรดก็จะกลายเป็นเร่ืองท่ีง่ายดายและเรียบง่ายเหมือนกับที่คุณ

อาจจะเคยคิดไว้ในตอนที่คุณเข้ามาเริ่มต้นเทรดเป็นครั้งแรก

 ดังนั้นอะไรคือวิธีในการแก้ปัญหา คุณจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อของคุณเก่ียวกับการเทรดในแบบท่ีจะท�าให้

คณุสามารถเทรดได้โดยปราศจากความกลวัอย่างสิน้เชงิแต่ในขณะเดยีวกนัก็

สามารถรกัษากรอบจติใจท่ีจะไม่ท�าให้คณุเกิดความรูส้กึประมาทเอาไว้ได้ น่ัน

คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนคุณ

 ในขณะที่คุณอ่านต่อไป ผมอยากจะให้คุณจ�าเอาไว้ให้ดีว่า เทรดเดอร์

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ซึง่คณุต้องการจะเป็นคอืภาพในอนาคตของตัวคุณทีคุ่ณ

จะต้องเติบโตไปเป็นแบบนัน้ การเติบโตหมายถงึการขยายตัว การเรียนรู้ และ

การสร้างวิธีใหม่ๆ ในการแสดงตัวตนของคุณ มันเป็นจริงเช่นกันแม้ว่าคุณจะ

เป็นเทรดเดอร์ท่ีประสบความส�าเรจ็อยู่แล้วและอ่านหนงัสอืเล่มนีเ้พ่ือท่ีจะท�าให้

ประสบความส�าเรจ็มากข้ึน วิธีใหม่ๆ หลายวิธีทีค่ณุจะได้เรยีนรูเ้พ่ือแสดงตวัตน

ของคณุจะขดัแย้งโดยตรงกับความคดิและความเชือ่เกีย่วกับธรรมชาตขิองการ

เทรดท่ีคณุยึดถืออยู่ในปัจจบุนั คณุอาจจะตระหนกัถึงความเชือ่เหล่าน้ีอยู่แล้ว

หรืออาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีในตอนน้ีคุณคิดว่าเป็น

เรือ่งจรงิเก่ียวกับธรรมชาตขิองการเทรดจะโต้แย้งเพ่ือพยายามท�าให้ทกุๆ อย่าง

ยังเป็นเหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะมีผลลัพธ์ที่น่าหงุดหงิดและไม่น่าพอใจก็ตาม

 การโต้แย้งจากภายในแบบน้ีเป็นเรื่องธรรมชาติ ความท้าทายของผม

ในหนังสือเล่มนี้ก็คือการช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาเรื่องการโต้แย้งเหล่าน้ีอย่าง

มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ความเต็มใจของคุณท่ีจะพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้อื่นๆ ความเป็นไปได้ท่ีคุณอาจจะยังไม่ตระหนักถึงหรืออาจจะ

ยังไม่ได้ให้ความใส่ใจมันมากพอ จะท�าให้ขบวนการในการเรียนรู้นี้เร็วขึ้นและ

ง่ายขึ้นอย่างมาก
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ในเดือนมกราคมปี 1994 ผมถูกขอให้ไปพูดที่การประชุมด้านการ

เทรดซึ่งจัดขึ้นท่ีชิคาโก้โดยมีนิตยสารฟิวเจอร์ แมกกาซีน เป็นสปอนเซอร์ ใน

ระหว่างมือ้อาหารกลางวันมือ้หน่ึง ผมบงัเอญิได้น่ังข้างๆ กับบรรณาธิการของ

หนึ่งในส�านักพิมพ์ใหญ่ท่ีตีพิมพ์หนังสือด้านการเทรดคนหน่ึง เราคุยกันอย่าง

กระตอืรอืร้นในเรือ่งท่ีว่าท�าไมถึงมคีนจ�านวนน้อยมากทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน

การเทรด แม้แต่กับพวกคนท่ีประสบความส�าเร็จในชีวิตมาแล้วอย่างสูงก็ตาม 

ณ จดุหนึง่ บรรณาธิการท่านน้ันถามผมว่าเป็นไปได้หรอืไม่ว่าค�าอธิบายส�าหรบั

ปรากฏการณ์นี้ก็คือผู้คนเข้ามาสู่การเทรดด้วยเหตุผลที่ผิด

ความน่าดึงดูดใจ

ผมถึงกับต้องน่ิงไปพักหน่ึงเพ่ือคดิเก่ียวกับเรือ่งนี ้ผมเห็นด้วยว่าเหตผุล

ทัว่ไปหลายอย่างทีเ่ป็นแรงกระตุน้ให้ผูค้นเข้ามาเทรด ไม่ว่าจะเป็น การได้ท�าการ

เทรด ความเคลิบเคลิ้ม ความต้องการที่จะเป็นฮีโร่ ความสนใจที่พวกเขาจะ

บทที่ 2

การหลอกล่อ
(และความอันตราย)

ของการเทรด
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ได้รับเมื่อพวกเขาชนะ หรือความรู้สึกสงสารตัวเองที่มาจากความพ่ายแพ้ จะ

สร้างให้เกิดปัญหาซึง่ในทีส่ดุแล้วจะส่งผลกระทบต่อผลงานของเทรดเดอร์และ

ความส�าเร็จโดยรวม แต่ความน่าดึงดูดใจท่ีแท้จริงของการเทรดน้ันเป็นเรื่อง 

พ้ืนฐานและธรรมดากว่าน้ันมาก การเทรดคือกิจกรรมที่ท�าให้ผู้คนแต่ละคน 

มอีสิระอย่างไม่จ�ากัดในการสร้างสรรค์การแสดงออก อสิระในการแสดงออกใน

แบบที่พวกเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธมาเกือบตลอดชีวิตของพวกเรา

 แน่นอน บรรณาธิการท่านน้ันถามผมว่าที่ผมพูดมานี้หมายความว่า

อย่างไร ผมอธิบายว่า ในสภาวะแวดล้อมของการเทรด เราเป็นคนทีต่ัง้กฎเกือบ

ทกุข้อข้ึนมาเอง นีห่มายความว่ามนัมข้ีอจ�ากดัหรอืขอบเขตน้อยมากในวธีิท่ีเรา

สามารถเลือกการแสดงออกของตัวเราเอง แน่นอนว่ามันจะต้องมีขบวนการ 

ขัน้ตอนบางอย่าง อย่างเช่นจะต้องเป็นสมาชกิของตลาดแลกเปลีย่นก่อนถึงจะไป

เป็นฟลอร์เทรดเดอร์ได้ หรอืต้องมสีถานะทางการเงนิตามท่ีก�าหนดไว้ก่อนถึงจะ

เปิดบญัชกัีบโบรกเกอร์ได้ถ้าคณุเป็นเทรดเดอร์ท่ีอยู่นอกฟลอร์ แต่อย่างไรก็ตาม  

เมือ่คณุมาอยู่ในต�าแหน่งท่ีเริม่ต้นท�าการเทรดแล้ว ความเป็นไปได้ของวิธท่ีีคณุ

จะท�ามันนั้นแทบจะไม่มีข้อจ�ากัดใดๆ

 ผมยกตัวอย่างจากการสมัมนาท่ีผมเข้าร่วมเมือ่หลายปีก่อนให้เขาฟังต่อ  

มบีางคนได้ท�าการค�านวณเอาไว้ว่าถ้าคณุน�าเอาฟิวเจอร์ของพันธบตัร ออปชัน่ 

ของพันธบตัร และตลาดเงนิสดของพันธบตัรมารวมกัน มนัจะมสีเปรดทีเ่ป็นไป

ได้มากกว่าแปดพันล้านอัน ทีน้ีลองรวมเอาเรื่องของเวลาเข้าไปพิจารณาโดย

ใช้พ้ืนฐานจากการท่ีคุณอ่านสภาวะของตลาดในเวลานั้น และคุณก็จะพบว่า

วิธีการต่างๆ ในการเทรดนั้นมันแทบจะไม่มีขีดจ�ากัดเลย

 บรรณาธิการท่านนั้นนิ่งไปพักหนึ่งและถามว่า “แต่ท�าไมการเข้าไปใน

สภาวะแวดล้อมที่ไม่มีขีดจ�ากัดในแบบนั้นถึงได้ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นความ 

ล้มเหลวอย่างต่อเนือ่งได้” ผมตอบว่า “เพราะว่าความเป็นไปได้ทีไ่ม่มขีดีจ�ากัดร่วม

ไปกับอสิระแบบไม่มขีดีจ�ากัดในการทีจ่ะใช้ความได้เปรยีบจากความเป็นไปได้น้ัน 

ท�าให้คนแต่ละคนต้องเจอกับความท้าทายทางจติวิทยาท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว  
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ความท้าทายซึ่งมีคนจ�านวนน้อยมากที่จะเตรียมตัวมารับมือกับมันได้อย่าง

เหมาะสมหรอืมคีวามตระหนักรูใ้นเรือ่งนี ้และคนเราก็ไม่สามารถท�างานเพ่ือท่ี

จะชนะเรือ่งราวอะไรบางอย่างได้โดยท่ีพวกเขายังไม่รูด้้วยซ�า้ว่ามนัคอืปัญหา”

 ความมอีสิระเป็นสิง่ทีย่อดเย่ียม โดยธรรมชาตแิล้วพวกเราทุกคนต้องการ

มนั ไขว่คว้ามนั หรือแม้แต่ปรารถนามนัอย่างทีส่ดุ แต่น่ันไม่ได้หมายความว่าเรา

มทีรพัยากรทางจติวิทยาท่ีเหมาะสมทีจ่ะท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพในสภาวะ

แวดล้อมที่แทบจะไม่มีขีดจ�ากัดใดๆ และมีโอกาสที่จะท�าให้เกิดความเสียหาย

อย่างใหญ่หลวงกับตัวเราอยู่ในน้ัน ไม่ว่าพ้ืนฐานทางการศึกษา ความฉลาด

ของพวกเขาจะอยู่ในระดับใด หรือไม่ว่าพวกเขาจะเคยประสบความส�าเร็จมา

มากเพียงไรในเรื่องอื่นๆ ก็ตาม

 การปรับตัวในแบบท่ีผมก�าลังพูดถึงน้ีเก่ียวข้องกับการสร้างโครงสร้าง

ทางจติใจทีจ่ะท�าให้เทรดเดอร์มคีวามสมดลุมากท่ีสดุระหว่างอิสรภาพทีจ่ะท�า

อะไรก็ได้กับโอกาสที่จะต้องเจอกับความเสียหายท้ังทางด้านการเงินและทาง

ด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากอิสรภาพนั้น

 การสร้างโครงสร้างทางจิตใจเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสิ่ง

ท่ีคุณต้องการให้มนัฝังเข้าไปในจติใจน้ันเป็นสิง่ท่ีขดัแย้งกับสิง่ทีคุ่ณเคยเชือ่มา

ก่อน แต่ส�าหรับพวกเราที่ต้องการที่จะเป็นเทรดเดอร์ ความยากของการสร้าง

โครงสร้างที่เหมาะสมน้ันจะย่ิงยากขึ้นไปอีกจากแรงต่อต้านทางจิตใจท่ีสะสม

มา ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงแรกสุดในชีวิตของพวกเรา

 พวกเราทกุคนล้วนเกิดมาในสภาวะแวดล้อมทางสงัคมแบบใดแบบหนึง่ 

สภาวะแวดล้อมทางสงัคมไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เมอืง รฐั หรอืประเทศ หมาย

ถึงการมีรูปแบบโครงสร้าง โครงสร้างทางสังคมประกอบไปด้วยกฎ ข้อจ�ากัด 

ขอบเขต และชุดของความเชื่อท่ีกลายไปเป็นรหัสของพฤติกรรมซึ่งจ�ากัดวิธี

ท่ีคนแต่ละคนในโครงสร้างสังคมน้ันสามารถหรือไม่สามารถแสดงตัวตนของ

พวกเขาออกมา ย่ิงไปกว่าน้ัน ข้อจ�ากัดส่วนใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมน้ัน

ถูกก�าหนดขึ้นมาก่อนที่เราจะเกิด พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในเวลาที่เราแต่ละคน
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มาถึงท่ีนี่ ส่วนใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมท่ีก�าหนดการแสดงออกของพวก

เราแต่ละคนก็มีอยู่และตั้งมั่นอย่างมั่นคงอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้ว 

 มนัเป็นเรือ่งท่ีมองเหน็ได้ง่ายๆ ว่าเพราะเหตใุดความจ�าเป็นของสงัคมท่ี

จะต้องมโีครงสร้างกับความต้องการของคนแต่ละคนในการทีจ่ะแสดงตวัตนออก

มาน้ันถึงได้มคีวามขดัแย้งกัน คนทีต้่องการจะเชีย่วชาญศลิปะของการเทรดจะ

ต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางพื้นฐานในลักษณะแบบนี้ทุกคน

 ผมอยากจะให้คณุลองถามตวัคณุเองว่าลกัษณะเฉพาะตัวใด (รปูแบบ

หน่ึงของการแสดงตวัตน) ทีพ่บได้ทัว่ไปในเดก็ทกุๆ คนทีเ่กดิมาบนโลกใบนี ้ไม่

ว่าจะเป็นสถานท่ี วฒันธรรม หรอืสถานการณ์ทางสงัคมแบบใดทีเ่ด็กคนน้ันเกิด

มา ค�าตอบก็คอืความอยากรูอ้ยากเหน็ เดก็ทกุคนมคีวามอยากรูอ้ยากเห็น เดก็

ทกุคนมคีวามต้องการท่ีจะเรยีนรู ้เราอาจจะบรรยายพวกเขาได้ว่าเป็นเครือ่งจกัร

ในการเรียนรู้ตัวน้อยๆ

 เมือ่พิจารณาธรรมชาตขิองความอยากรูอ้ยากเห็นในระดบัพ้ืนฐานทีส่ดุ

ของมนั มนัก็คือแรงรปูแบบหน่ึง พูดให้จ�าเพาะเจาะจงกว่าน้ัน มนัก็คอืแรงผลกั

ดันโดยตรงจากภายใน ซึง่หมายความว่าไม่มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องไปกระตุน้ให้

เดก็คนหนึง่เรียนรูอ้ะไรบางอย่าง ปล่อยพวกเขาให้อยู่ของพวกเขาเอง เดก็ๆ จะ

ส�ารวจสิง่รอบตวัของพวกเขาเองตามธรรมชาต ิสิง่ทีม่ากกว่านัน้ก็คอื แรงผลกั

ดันโดยตรงจากภายในน้ียังดูเหมือนกับว่าจะมีวาระของตัวมันเองอีกด้วย พูด

อกีอย่างหน่ึงก็คอื ถึงแม้ว่าเดก็ๆ ทุกคนจะอยากรูอ้ยากเห็น แต่ไม่ใช่ว่าเดก็ทกุ

คนจะมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติในเรื่องเดียวกัน

 มนัมอีะไรบางอย่างในตวัของพวกเราแต่ละคนซึง่ชีน้�าการตระหนกัรูข้อง

เราไปยังเรือ่งราวและประสบการณ์แบบต่างๆ และตดัเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หลอืออกไป 

แม้แต่ทารกก็ดเูหมอืนจะรูว่้าอะไรทีพ่วกเขาต้องการหรอืไม่ต้องการ เมือ่ผูใ้หญ่

พบเห็นการแสดงออกเฉพาะตัวท่ีมีเอกลักษณ์ของทารก โดยท่ัวไปแล้ว พวก

เขาจะรู้สึกประหลาดใจ พวกเขาคิดไปเองว่าทารกไม่ได้มีอะไรภายในตัวตน

ของพวกเขาทีจ่ะท�าให้พวกเขามเีอกลกัษณ์เฉพาะตัวว่าพวกเขาเป็นใคร ทารก
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สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะตวัของพวกเขาออกมาได้อย่างไรนอกเหนอืจากท่ี

สิง่แวดล้อมรอบตวัพวกเขาดงึดดูความสนใจหรอืผลกัไสพวกเขา ผมเรยีกสิง่นี้

ว่าการชี้น�าโดยตรงจากภายใน พลังของแรงดึงดูดใจตามธรรมชาติ

 แรงดงึดูดใจตามธรรมชาตก็ิคอืสิง่ทีเ่รารูส้กึว่าเป็นความสนใจหรอืความ

กระตือรือร้นตามธรรมชาติ โลกของเราเป็นโลกที่กว้างใหญ่และมีความหลาก

หลาย และมนัมเีรือ่งราวมากมายให้เราเรยีนรูแ้ละพบเจอ แต่นัน่ไม่ได้หมายความ

ว่าพวกเราแต่ละคนมีความสนใจหรือความกระตือรือร้นตามธรรมชาติในการ

เรียนรู้และพบเจอกับเรื่องทุกๆ อย่าง มันมีกลไกภายในบางอย่างที่ท�าให้เรามี 

“การคัดสรรตามธรรมชาติ”

 ถ้าคณุลองคดิเก่ียวกับเรือ่งนีด้ ูผมมัน่ใจว่าคณุสามารถร่างรายชือ่ของสิง่

ต่างๆ ท่ีคุณไม่มคีวามสนใจเลยอย่างสิน้เชงิออกมาได้มากมายหลายอย่าง ผมรู้

ว่าผมสามารถท�าอย่างน้ันได้ คณุยังอาจจะสามารถร่างรายชือ่อกีรายชือ่หนึง่ของ

สิง่ต่างๆ ท่ีคุณให้ความสนใจมนับ้างเพียงเลก็น้อยออกมาได้ด้วย ในทีส่ดุ คุณก็

จะสามารถร่างรายช่ือของทกุๆ อย่างท่ีคณุมคีวามหลงใหลและสนใจในมนัออก

มาได้ แน่นอนว่ารายชือ่นีจ้ะสัน้ลงเรือ่ยๆ ตามระดบัของความสนใจทีส่งูข้ึน

 ความหลงใหลและความสนใจน้ันมาจากท่ีไหน ความเห็นส่วนตัวของ

ผมก็คือมันมาจากระดับที่ลึกที่สุดในตัวของเราเอง ที่ระดับตัวตนที่แท้จริงของ

เรา มันมาจากส่วนหนึ่งของเราซึ่งอยู่เหนือกว่าลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะตัวท่ี

เป็นผลลัพธ์มาจากการเติบโตขึ้นมาในสังคมของเรา

ความอันตราย

มันคือที่ระดับที่ลึกท่ีสุดในตัวตนของเราท่ีความรู้สึกขัดแย้งด�ารงอยู่ 

โครงสร้างทางสังคมที่เราเกิดมาน้ันอาจหรืออาจจะไม่มีความรู้สึกอ่อนไหวกับ

ความต้องการและความสนใจท่ีส่งตรงมาจากภายในเหล่าน้ี ยกตัวอย่างเช่น 

คุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวนักกีฬาที่มีการแข่งขันกันสูงมากแต่คุณกลับมี
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ความหลงใหลในดนตรีคลาสสิกและศิลปะ คุณอาจจะมีความสามารถด้าน

กีฬาตามธรรมชาติแต่ก็ไม่มีความสนใจจริงๆ จังๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาใดๆ เมือ่เป็นอย่างน้ีแล้วมนัมโีอกาสท่ีจะเกิดความขดัแย้งขึน้มาหรอืเปล่า 

 ในครอบครวัทัว่ๆ ไป สมาชกิส่วนใหญ่ของครอบครวัจะกดดนัคณุอย่าง

หนักเพื่อให้คุณเดินตามรอยเท้าของพี่ชาย พี่สาว หรือพ่อแม่ของคุณ พวกเขา

ท�าทกุอย่างเท่าทีจ่ะเป็นไปได้เพ่ือท่ีจะสอนคณุในแบบของพวกเขาและวิธีทีจ่ะ

น�าความสามารถดา้นกฬีาของคณุออกมาให้ไดม้ากทีส่ดุ พวกเขาจะพยายาม

ขดัขวางคณุจากความสนใจในเร่ืองอืน่ๆ คณุท�าตามทีพ่วกเขาต้องการเพราะว่า

คณุอยากจะเป็นทีย่อมรับ แต่ในขณะเดยีวกันการท�าในแบบท่ีพวกเขาต้องการ

ให้คุณท�านั้นก็ท�าให้คุณรู้สึกไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าทุกๆ อย่างที่คุณได้เรียนรู้และ

ถูกสอนมานั้นจะชี้น�าให้ไปเป็นนักกีฬา แต่ปัญหาก็คือ มันท�าให้รู้สึกราวกับว่า

มันไม่ใช่ตัวคุณ

 ความขัดแย้งซึง่เป็นผลลพัธ์มาจากสิง่ท่ีเราถูกสอนมาว่าเราควรจะเป็น

อะไรและความรูส้กึท่ีดังก้องมาจากส่วนลกึทีส่ดุในตวัตนของคณุนัน้เป็นเรือ่งท่ี

พบเห็นได้โดยทัว่ไป ผมคงจะพูดว่าคนจ�านวนมาก หรอือาจจะเป็นคนส่วนใหญ่

เลยด้วยซ�า้ทีเ่ตบิโตขึน้มาในครอบครวัและในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึง่

แทบจะไม่มกีารสนับสนุนโดยปราศจากอคตกัิบวิถีทางแบบเฉพาะตวัท่ีซึง่เรามี

แรงผลักดันที่จะแสดงตัวตนของเราออกมา

 การขาดความสนับสนุนแบบน้ีไม่ใช่เพียงแค่การทีไ่ม่ให้ก�าลงัใจเท่าน้ัน 

มนัอาจจะอยู่ลกึลงไปในระดบัเดยีวกับการถูกปฏิเสธตรงๆ ในเรือ่งบางอย่างท่ี

เราต้องการจะแสดงตวัตนของเราออกมา ยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีพบได้ท่ัวไป 

เดก็วัยหัดเดนิคนหนึง่ผูซ้ึง่สงัเกตเห็น “สิง่นี”้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเราเรยีกว่าแจกันทีว่างอยู่

บนโต๊ะกาแฟเป็นครัง้แรกในชวิีตของเขา เขารูส้กึอยากรูอ้ยากเห็นซึง่หมายความ

ว่ามันมีแรงขับเคลื่อนจากภายในที่ก�าลังผลักดันเขาให้เข้าไปหาวัตถุนี้ ในแง่

หนึ่งแล้ว มันราวกับว่าแรงผลักดันน้ีได้สร้างสุญญากาศข้ึนมาในใจของเขาซึ่ง

จ�าเป็นจะต้องถูกเติมเต็มด้วยวัตถุท่ีอยู่ในความสนใจของเขา ดังนั้นเขาจึงมุ่ง
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ความสนใจไปที่แจกันอันนั้น และด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ เขาคลานข้าม

ระยะทางท่ียาวไกลของห้องน่ังเล่นไปยังโต๊ะกาแฟ เมื่อเขาไปถึงตรงนั้น เขา

เอื้อมมือขึ้นไปยังขอบของโต๊ะเพ่ือพยุงตัวเขาให้ยืนขึ้น ด้วยมือข้างหนึ่งจับอยู่

ที่โต๊ะเพ่ือสร้างสมดุลให้กับเขา มืออีกข้างหน่ึงของเขาเอื้อมออกไปแตะสิ่งนี้ที่

เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน และในตอนน้ันเอง เขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังข้าม

ห้องมา “ไม่นะ! อย่าจับมันนะ!”

 ด้วยความตกใจ เด็กคนนั้นล้มลงไปนั่งและเริ่มร้องไห้ เห็นได้ชัดว่านี่

เป็นเหตุการณ์ที่พบได้เป็นเรื่องท่ีปกติอย่างมากและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแท้จริง เด็กๆ ไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงว่าพวกเขาสามารถ

ที่จะท�าให้ตัวพวกเขาเองบาดเจ็บได้อย่างไรบ้างหรือไม่เข้าใจว่าของบางอย่าง

อย่างเช่นแจกันนัน้อาจจะมค่ีาได้มากเพียงใด อนัท่ีจรงิแล้ว การเรยีนรูว่้าอะไร

คอืสิง่ท่ีปลอดภยั อะไรท่ีไม่ และมลูค่าของสิง่ต่างๆ น้ันเป็นบทเรยีนส�าคัญทีเ่ด็ก

ควรจะต้องเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม มันมีพลวัตรทางจิตวิทยาท่ีส�าคัญที่สุดบาง

อย่างตรงนี้ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถของเราในการสร้างความ

มีวินัยและความมุ่งเน้นในแบบที่จ�าเป็นส�าหรับการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันข้างหน้า

 อะไรคือสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้เมือ่เราถูกปฏเิสธโอกาสทีจ่ะแสดงตัวตนของเรา

ออกมาในแบบทีเ่ราต้องการ หรอืเมือ่เราถูกบงัคบัให้แสดงตวัตนออกมาในแบบ

ท่ีไม่สอดคล้องกับขบวนการคดัสรรตามธรรมชาต ิประสบการณ์แบบน้ีจะสร้างให้

เกิดความไม่สบายใจข้ึนมา การที ่“ไม่สบายใจ” นัน้หมายถึงการขาดความสมดลุ 

แต่อนัทีจ่รงิแล้วอะไรคอืการขาดความสมดุล เมือ่อะไรบางอย่างคือการขาดความ

สมดลุ มนัก็จะต้องมอีะไรบางอย่างท่ีมคีวามสมดลุหรอืมสีดัส่วนทีเ่ท่ากันต้ังแต่ใน

ตอนแรก อะไรบางอย่างนัน้ก็คอืระดับของความสอดคล้องระหว่างสภาวะแวดล้อม

ภายในจติใจของเราและสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเราด�ารงชวีติอยู่

 พูดอกีอย่างหน่ึงก็คอื ความต้องการและความปรารถนาของเราถูกสร้าง

ขึน้มาจากสภาวะแวดล้อมในจติใจของเราและพวกมนัจะถูกเตมิเตม็ด้วยสภาวะ
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แวดล้อมภายนอก ถ้าสภาวะแวดล้อมท้ังสองแบบนีม้คีวามสอดคล้องซ่ึงกันและ

กัน เราก็จะอยู่ในภาวะจติใจทีส่มดลุและเราจะรูส้กึพอใจและมคีวามสขุ ถ้าสภาวะ

แวดล้อมเหล่านีม้คีวามไม่สอดคล้องกนั เราก็จะต้องพบกบัความไม่พอใจ ความ

โกรธ และความหงดุหงดิใจ หรอืสิง่ท่ีเรยีกกันโดยท่ัวไปว่าความเจบ็ปวดทางอารมณ์

 ท�าไมการที่ไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือการถูกปฏิเสธอิสรภาพที่จะ

แสดงตัวตนของเราออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงถึงท�าให้เราต้องพบกับ

ความเจบ็ปวดทางอารมณ์ ทฤษฏีส่วนตวัของผมก็คอืความต้องการและความ

ปรารถนาน้ันสร้างสุญญากาศในจิตใจขึ้นมา ธรรมชาติท่ีเราอาศัยอยู่นี้มีแนว

โน้มท่ีจะไม่อดทนกับสภาวะสุญญากาศและพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงอะไร

บางอย่างเพ่ือทีจ่ะหนีจากสภาวะเหล่าน้ัน (นักปรชัญาชือ่สปิโนซาได้สงัเกตพบ

เมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาแล้วว่า “ธรรมชาตินั้นเกลียดสภาวะสุญญากาศ”)

 หากคุณลองดูดอากาศออกจากขวด ลิ้นและริมฝีปากของคุณก็จะ

ติดแน่นอยู่กับปากขวด มันเป็นเพราะว่าคุณได้สร้างความไม่สมดุล (สภาวะ

สุญญากาศ) ขึ้นมาซึ่งจะต้องได้รับการเติมเต็ม อะไรคือพลวัตที่อยู่เบื้องหลัง

ค�าพูดท่ีว่า “ความจ�าเป็นคอืบ่อเกิดของสิง่ประดษิฐ์ทกุๆ อย่าง” เชือ่กันว่าความ

จ�าเป็นนัน้ได้สร้างเป็นสญุญากาศทางจติใจซึง่ธรรมชาตจิะเตมิเตม็มนัด้วยความ

คดิทีส่ร้างแรงบนัดาลใจ (ถ้าจติใจของคณุสามารถรบัมนัได้) จากน้ันความคดิ

นีก็้จะสามารถกระตุน้ให้เกิดการเคลือ่นไหวและการแสดงออกซึง่ส่งผลลพัธ์ให้

เกิดการเติมเต็มความจ�าเป็นนั้นๆ

 ในจดุนีผ้มคดิว่าสภาวะแวดล้อมในจติใจของเรานัน้ก็ท�างานเหมอืนกับ

จกัรวาล เมือ่เราตระหนักถึงความต้องการหรอืความปรารถนา เราก็จะเคลือ่นไหว

ไปเตมิเตม็สญุญากาศน้ันด้วยประสบการณ์จากสภาวะแวดล้อมภายนอก ถ้า

เราถูกปฏิเสธโอกาสในการไขว่คว้าตามหาความต้องการหรือความปรารถนา

นั้น มันก็จะรู้สึกราวกับว่าตัวเรานั้นไม่สมบูรณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ขาดหาย

ไป ซึ่งจะน�าเราไปสู่สภาวะท่ีไม่สมดุลหรือความเจ็บปวดทางอารมณ์ (หรือว่า

จิตใจของเราก็เกลียดสภาวะสุญญากาศเช่นกันเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมา)
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 เอาของเล่นไปจากเด็กซึ่งยังเล่นกับมันไม่เสร็จ (ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผล

ที่ดีเพียงใดในการท�าอย่างนั้นก็ตาม) และการตอบสนองที่จะพบได้ทั่วไปก็คือ

ความเจ็บปวดทางอารมณ์

 เมื่อเรามีอายุ 18 ปี เราก็อยู่บนโลกนี้มาแล้วประมาณ 6,570 วัน โดย

เฉลี่ยแล้วกี่ครั้งต่อวันที่เด็กโดยทั่วไปจะได้ยินค�าพูดอย่างเช่น

• “ไม่ ไม่ เธอท�าอย่างนั้นไม่ได้นะ”

• “เธอท�าแบบนั้นไม่ได้ เธอต้องท�ามันแบบนี้”

• “ไม่ใช่ตอนนี้ ให้ฉันลองคิดดูก่อน”

• “ฉันจะบอกเธอทีหลัง”

• “มันเป็นไปไม่ได้หรอก”

• “อะไรที่ท�าให้เธอคิดว่าเธอจะท�ามันได้”

• “เธอต้องท�ามัน เธอไม่มีทางเลือก”

นีเ่ป็นเพียงแค่บางส่วนของวิธีท่ีเราทุกคนถูกปฏิเสธการแสดงออกเฉพาะ

บุคคลในระหว่างที่เราเติบโตขึ้นมา แม้ว่าเราจะได้ยินประโยคในลักษณะแบบ

นี้เพียงแค่วันละหนึ่งหรือสองครั้ง มันก็จะค่อยๆ สะสมจนกลายไปเป็นการถูก

ปฏิเสธหลายพันครั้งเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

 ผมเรียกประสบการณ์แบบนีว่้า “แรงกระตุน้ทีโ่ดนปฏเิสธ” แรงกระตุน้ท่ี

มพ้ืีนฐานมาจากความต้องการภายในจากขบวนการคดัสรรตามธรรมชาตแิละ

มีต้นก�าเนิดมาจากส่วนที่ลึกกว่าในตัวตนของเรา

 อะไรที่จะเกิดขึ้นกับแรงกระตุ้นเหล่านี้ท่ีโดนปฏิเสธและถูกทิ้งไว้โดยไม่

ได้รับการเติมเต็ม พวกมันจะเพียงแค่หายไปเฉยๆ อย่างน้ันหรือ มันอาจจะ

เป็นอย่างน้ันก็ได้ถ้าพวกมันได้รับการไกล่เกลี่ยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้า

เราหรือใครคนอื่นบางคนได้ท�าอะไรบางอย่างที่ท�าให้สภาวะแวดล้อมในจิตใจ

ของเรากลับไปสู่สมดุลได้ อะไรคือสิ่งที่จะท�าให้สภาวะแวดล้อมในจิตใจของ

เรากลับไปสู่ภาวะสมดุล มันมีเทคนิคอยู่หลายเทคนิค เทคนิคที่เป็นธรรมชาติ

มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ก็คือการร้องไห้
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 การร้องไห้เป็นกลไกทางธรรมชาต ิ(วธีิตามธรรมชาติ) ส�าหรบัเพ่ือการไกล่

เกลีย่แรงกระตุน้ทีโ่ดนปฏิเสธและไม่ได้รบัการเตมิเตม็เหล่าน้ี นกัวิทยาศาสตร์

ค้นพบว่าน�า้ตาประกอบไปด้วยไอออนท่ีเป็นประจลุบ ถ้าปล่อยให้มนัไหลออก

มาตามธรรมชาต ิการร้องไห้จะขบัพลงังานแง่ลบในจติใจของเราออกไปและน�า

เรากลบัมาสูส่ภาวะสมดลุอกีครัง้ถึงแม้ว่าแรงกระตุน้ดัง้เดมินัน้จะไม่ได้รบัการ

เติมเต็มก็ตาม

 ปัญหาก็คือ โดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ต่างๆ มักจะไม่เป็นไปตาม

แนวทางของธรรมชาตแิละแรงกระตุน้ท่ีโดนปฏิเสธเหล่านีไ้ม่เคยได้รบัการไกล่

เกลี่ย (อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ในตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่) มันมีหลายเหตุผลว่า

ท�าไมผูใ้หญ่ถึงไม่ชอบให้ลกูๆ ของพวกเขา (โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ผูช้าย) ร้องไห้

และพยายามท�าทุกๆ อย่างที่พวกเขาสามารถท�าได้เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมแบบ

นี้เกิดข้ึนมา มันมีหลายเหตุผลเช่นกันว่าท�าไมผู้ใหญ่ถึงไม่สนใจที่จะอธิบาย 

ลกูๆ ของพวกเขาว่าท�าไมพวกเขาถึงต้องโดนบงัคับให้ท�าอะไรบางอย่างทีพ่วก

เขาไม่อยากจะท�า ถึงแม้ว่าผูใ้หญ่อาจจะพยายามอธิบาย มนัก็ไม่มอีะไรมารบั

ประกันว่าพวกเขาจะท�ามนัได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากพอทีจ่ะไกล่เกลีย่ความ

ไม่สมดลุน้ันได้ แล้วอะไรจะเกิดขึน้หากแรงกระตุ้นเหล่าน้ีไม่ได้รบัการไกล่เกลีย่

 พวกมันก็จะค่อยๆ สะสมมากข้ึนเรื่อยๆ และโดยทั่วไปแล้วจะลงเอย

ด้วยการแสดงอาการของพวกมันออกมาในรูปแบบพฤติกรรมเสพติดและย�้า

คิดย�้าท�า กฎทั่วไปแบบคร่าวๆ ก็คือ อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราขาดไป

ในตอนทีเ่ราเป็นเดก็สามารถท่ีจะกลายเป็นการเสพตดิได้อย่างง่ายดายในตอน

ที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ ผมก�าลังอ้างถึงผู้คนที่ท�าอะไรได้เกือบทุกอย่างเพื่อที่จะ

ดึงดูดความสนใจมาท่ีตัวของพวกเขา เหตุผลท่ีพบได้บ่อยที่สุดก็คือพวกเขา

เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับความสนใจมากพอในตอนท่ีพวกเขาเป็นเด็กหรือไม่ได้

รับมันในตอนท่ีมันเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับพวกเขา ไม่ว่ากรณีใด ความรู้สึกขาด

นี้จะกลายไปเป็นพลังงานทางอารมณ์ที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งผลักดันพวกเขา

ให้มีพฤติกรรมในแบบที่จะตอบสนองกับการเสพติดนั้นๆ สิ่งส�าคัญส�าหรับเรา
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ในการท่ีจะท�าความเข้าใจเก่ียวกับแรงกระตุ้นท่ีโดนปฏิเสธและไม่ได้รบัการเตมิ

เตม็พวกนี ้(ซึง่มอียู่ในตวัของเราทุกคน) ก็คอืพวกมนัส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

ต่อความสามารถของเราในการคงความมุง่เน้นและการใช้วิธีการทีม่วิีนยัและมี

ความสม�่าเสมอในการเทรดของเรา

เครื่องป้องกันตัว

ในการทีจ่ะท�างานให้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพในสภาวะแวดล้อมของการ

เทรด เราต้องการกฎและขอบเขตเพ่ือน�าทางให้กับพฤติกรรมของเรา มันเป็น

ความจริงง่ายๆ ของการเทรดในเรื่องท่ีว่ามันมีโอกาสที่เราจะท�าให้เกิดความ

เสยีหายอย่างใหญ่หลวงกับตวัเราเอง ความเสยีหายซึง่อาจจะรนุแรงกว่าท่ีเรา

คิดว่าจะเป็นไปได้ไปอย่างมาก มนัมกีารเทรดหลากหลายรปูแบบทีค่วามเสีย่ง

ของการขาดทุนนัน้มไีม่จ�ากัด เพ่ือป้องกันโอกาสท่ีจะสร้างความเสยีหายให้กับ

ตวัเราเอง เราจ�าเป็นจะต้องสร้างโครงสร้างภายในจติใจในรปูแบบของวินัยของ

จติใจและทศันคตท่ีิจะชีน้�าพฤตกิรรมของเราเพ่ือทีจ่ะเราจะได้ท�าทุกอย่างเพ่ือสิง่

ทีด่ท่ีีสดุส�าหรบัตวัเราเองเสมอ โครงสร้างน้ีจ�าเป็นจะต้องมอียู่ภายในตวัของพวก

เราแต่ละคน เพราะว่าไม่เหมอืนกบัในระบบสงัคม ตลาดไม่ได้เตรียมมนัไว้ให้เรา

 ตลาดจะให้โครงสร้างในรปูแบบของพฤตกิรรมซึง่บ่งชีว่้าเมือ่ไรทีม่โีอกาส

ในการซือ้หรอืการขายเกิดข้ึน แต่โครงสร้างนีม้นัก็สิน้สดุลงเพียงแค่นัน้ ด้วยตวั

บ่งชีแ้บบง่ายๆ เมือ่มองจากมมุมองของคนแต่ละคนแล้ว มนัไม่มกีฎอย่างเป็น

ทางการเพ่ือชีน้�าพฤตกิรรมของคณุ มนัไม่มแีม้แต่จดุเริม่ต้น ระหว่างกลาง หรอื

จดุจบเหมอืนกับท่ีมนัเป็นในกิจกรรมอืน่ๆทกุอย่างทีเ่ราเคยเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้อง

 น่ีคือความแตกต่างท่ีส�าคัญอย่างท่ีสุดและมีความหมายท่ีลึกซึ้งทาง

จิตวิทยา ตลาดเป็นเหมือนกับสายน�้าท่ีมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มัน

ไม่มจีดุเริม่ต้น จดุจบ หรอืการหยุดรอ แม้แต่เมือ่ตลาดปิดท�าการ ราคาก็ยังคง

มกีารเคลือ่นไหวอยู่ มนัไม่ได้มกีฎท่ีบอกว่าราคาเปิดในวันใดๆ จะต้องเป็นราคา
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เดียวกันกับราคาปิดของวันก่อนหน้าน้ัน ไม่มีสิ่งใดที่เราท�าอยู่ในระบบสังคม

ที่เตรียมตัวเราให้พร้อมส�าหรับการเข้าไปท�างานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

สภาวะแวดล้อมที่ “ไร้ขอบเขต” แบบนี้

 แม้แต่เกมการพนันก็ยังมีโครงสร้างภายในท่ีท�าให้พวกมันมีความแตก

ต่างออกไปจากการเทรด และมอีนัตรายน้อยกว่ามากด้วย ยกตวัอย่างเช่น ถ้า

หากเราตัดสินใจจะเล่นแบล็คแจ็ค สิ่งแรกท่ีเราจะต้องท�าก็คือตัดสินใจว่าเรา

จะวางเดิมพันหรือจะยอมเสี่ยงเท่าไร น่ีคือการตัดสินใจท่ีเราถูกบังคับให้ต้อง

ท�าตามกฎของเกม ถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือก เราก็เล่นเกมนี้ไม่ได้

 ในการเทรด ไม่มีใคร (นอกจากตัวคุณเอง) ที่จะมาบังคับให้คุณต้อง

ตัดสินใจล่วงหน้าว่าความเสี่ยงของคุณคือเท่าไร อันท่ีจริงแล้วสิ่งท่ีเรามีก็คือ

สภาวะแวดล้อมท่ีไม่มีขีดจ�ากัดที่ซึ่งเกือบทุกอย่างสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกๆ 

ขณะ และมเีพียงแค่ผูช้นะอย่างสม�า่เสมอเท่านัน้ทีก่�าหนดความเสีย่งของพวก

เขาก่อนทีจ่ะเข้าไปท�าการเทรด ส�าหรบัคนอืน่ๆ ทีเ่หลอื การก�าหนดความเสีย่ง

ล่วงหน้าจะบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงท่ีว่าการเทรดแต่ละ

คร้ังน้ันมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายอย่าง ซึ่งหมายความว่ามันอาจท่ีจะออกมา

เป็นการขาดทุนก็ได้ ผู้แพ้อย่างต่อเน่ืองจะท�าทุกอย่างเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการ

ยอมรับความจริงท่ีว่าไม่ว่าการเทรดน้ันจะดูดีเพียงใดก็ตามแต่มันก็มีโอกาสที่

จะขาดทุนได้ ถ้าไม่มโีครงสร้างภายนอกท่ีบงัคบัให้เทรดเดอร์ท่ัวไปคดิต่างออก

ไปจากน้ี เขาก็จะอ่อนไหวต่อการหาเหตผุลมาอ้างว่าตัวเองถูกหรอืการใช้ตรรกะ

ที่ผิดเพ้ียนซึ่งท�าให้เขาเข้าไปสู่การเทรดโดยเชื่อว่ามันไม่มีทางที่จะขาดทุน ซึ่ง

ท�าให้การก�าหนดความเสีย่งก่อนท่ีจะเข้าไปเทรดน้ันกลายเป็นเรือ่งท่ีไม่มคีวาม

จ�าเป็น

 เกมการพนนัทุกชนดิมจีดุเริม่ต้น ระหว่างเกมการเล่น และจดุจบทีเ่ฉพาะ

เจาะจงขึน้อยู่กับล�าดบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ซึง่จะเป็นตัวก�าหนดผลลพัธ์ของเกม 

เมือ่คุณตัดสนิใจแล้วว่าคณุจะเข้าไปเล่น คุณก็ไม่สามารถท่ีจะเปลีย่นใจได้ คุณ

จะต้องเข้าไปเล่นในระยะเวลาหนึง่ มนัไม่ได้เป็นแบบน้ันส�าหรบัการเทรด ในการ
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