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“ตามรอยวิถีเซียนลงทนุ : 
การลงทุนแบบหุนหานทองคํา ของคุณเทพ รุงธนาภิรมย (1)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
เนื้อหาในหลายตอนตอไปนี้จะพูดถึงการลงทุนแบบที่เรียกวา “กลยุทธการลงทุนในหุนหานทองคํา” ซึ่งผม

ตีความมาจากหนังสือ “ยุทธศาตรหุนหานทองคํา” ของคุณเทพ รุงธนาภิรมย จัดพิมพโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยสวนตัว ผมมีความเคารพและช่ืนชม “พ่ีเทพ” เพราะไดมีโอกาสรูจักรวมช้ันเรียนในสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
รุนที่ 4 ดวยกัน และเคยเชิญทานมาบรรยายเร่ืองหุนหานทองคําใหนักลงทุนที่สนใจไดฟงกัน เม่ือไดศึกษางานของทานผม
อดไมไดที่อยากใหคนไทยและนักลงทุนไทยมีความภาคภูมิใจรวมกันวา ประเทศเราก็มีเซียนลงทุนที่เปนนักลงทุนมืออาชีพ
ไมแพประเทศใด คุณเทพไดคนหาสไตลการลงทุนของตนเอง ลองผิดลองถูกจนมีประสบการณ และที่สําคัญทานไมไดหวง
ความรูและประสบการณของทาน แตไดรวบรวมเปนองคความรูและถายทอดสูพวกเราชาวไทยเพ่ือใหลงทุนไดอยางมี
ความรูที่แทจริง 

สําหรับประวัติโดยยอของคุณเทพ รุงธนาภิรมย ที่เปนผูพัฒนากลยุทธการลงทุนในหุนหานทองคํานั้นสรุปไดดังนี้  
คุณเทพ รุงธนาภิรมย จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) และพาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและจบ MBA จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการทํางานเคยเปนรองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
ที่สําคัญอีกหลายแหง ปจจุบันถึงแมคุณเทพจะเกษียณอายุจากการทํางานประจําแลว แตก็ยังใชประสบการณความรู
ความสามารถในการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง และเปนที่ปรึกษาใหกับ
สมาคมสงเสริมผูลงไทย นอกจากการเปนนักลงทุนมืออาชีพที่มีสไตลการลงทุนเปนของตนเองแลว คุณเทพยังถายทอด
ความรูผานการบรรยายและการเขียนบทความและพ็อคเก็ตบุคสอยางสมํ่าเสมอ โดยมีปรัชญาชีวิตวา “ตองการเห็น 

ทุกคนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น ผาสุกขึ้น” เช่ือวากลยุทธหุนหานทองคําจะสามารถทําใหผูลงทุนรายยอยมี “ความเปนไท
ทางการเงินอยางย่ังยืน” ที่จริงแลวคุณเทพเขียนหนังสือและบทความเก่ียวกับการลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งผูสนใจ 
ไปตอยอดหาความรูกันเพิ่มเติมได แตโดยสวนตัวผมชอบ “ยุทธศาสตรหุนหานทองคํา” เพราะทําใหเห็นภาพรวมเก่ียวกับ
แนวคิดและกลยุทธการลงทุนในหุนประเภทนี้ 
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1. รูจักธรรมชาติของตลาดหุน 

มือใหมหัดลงทุนเวลามองกระดานหุนที่มีสีเขียวๆ แดงๆ ราคาหุนตางๆ เปล่ียนแปลงขึ้นลงไปมา มักจะมองอยาง
กลาๆกลัวๆ หลายคนคิดวาตนเองไมมีความรูดีพอ กลัวจะเปนแมงเมาที่ถูกไฟเผา ตกเปนเหย่ือของนักลงทุนที่มี
ประสบการณมากกวา คุณเทพเร่ิมตนโดยอยากใหมองวา ในตลาดหุนจะมีการเคล่ือนไหวเพียง 3 อยาง คือ ขึ้น ลง หรืออยู
นิ่งๆ 

 ราคาหุนสวนใหญจะวิ่งขึ้น เม่ือมีผูสนใจซ้ือมากกวาผูที่ตองการจะขาย ซึ่งเรียกวา “ภาวะกระทิง” (Bull 
Market) 

 ราคาหุนสวนใหญจะตกลง เม่ือมีคนอยากขายมากกวาอยากซื้อ ซ่ึงเรียกวา “ภาวะหมี” (Bear Market) 

 ราคาหุนสวนใหญอยูนิ่งๆ หรือเคล่ือนไหวในชวงแคบๆ เรียกวา “ภาวะ Sideway” ซึ่งเปนชวงที่ทั้งหมีและ
กระทิงสูกันจนเหน่ือยตองมีการพัก 

ในภาวะกระทิง ราคาหุนสวนใหญวิ่งขึ้น นักลงทุนบางคนรูสึกคึกคัก พากันซื้อมากขึ้น และคิดวาคนอื่นก็จะเขามา
ซื้ออีก (ในระยะส้ัน) ทําใหราคาสูงขึ้นอีก ดังนั้น จึงเขาใจวาการทํากําไรจากตลาดหลักทรัพยฯ เปนเร่ืองงายจนอาจนํามา
เปนคากับขาว (จากตลาดหลักทรัพยฯ) ไดแทบทุกวัน 

  พอตลาดอยูนิ่งๆ (เพราะกระทิงวิ่งมาจนหมดแรง) นักลงทุนก็จะเกิดความอึดอัด เพราะเร่ิมหาคากับขาวไดยากขึ้น 
และพอมีขาวรายขึ้นมา ราคาหุนก็เร่ิมลด นักลงทุนเร่ิมเทขาย ราคาหุนก็ตกลงไปอีก ภาวะคุณหมีก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น  
ใน 3 ชวงดังกลาวดูเหมือนวานักลงทุนจะมีความสุขในการ “ซื้อถูก ขายแพง” ในชวงตลาดขาขึ้นเทานั้น 

แตคุณเทพมองโอกาสและวิธีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในแตละชวงตางกันออกไป 

 ในชวงตลาดขาขึ้น ราคาหุนสวนใหญจะสูงขึ้น การเขาไปซื้อในชวงนี้ตนทุนจะสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนจะ
ลดลง เชน หุนที่เคยมีราคา 20 บาท จายปนผล 2 บาท คิดเปน dividend yield จะได 10% แตถาราคาขึ้นไป 
40 บาท และเงินปนผลเทาเดิม yield จะเหลือเพียง 5% คุณเทพคิดวาในชวงกระทิงนี้ควร เขาไปขาย 
มากกวา เพียงแตคุณเทพยังมีเทคนิคคอยๆ ทยอยขาย เพื่อใหตนทุนลดลง และ yield สูงขึ้นเร่ือยๆ 

 ในชวงตลาดน่ิงๆ คุณเทพมองวาควรเปนชวงใชเวลาไปศึกษาคนหาวาหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีอยูที่ไหนบาง 
คัดเลือกไวในใจ รอคอยจังหวะที่ตลาดหมีจะมาเยือน 

 ในชวงตลาดหมี คุณเทพมองวานักลงทุนมักจะกลัวและเทขายออกมาอยางมากมาย จนทําใหมีของดี  
ราคาถูกออกมาขายปนอยูดวยในตลาด ซึ่งควรจะเปนโอกาสทองในการ เขาไปซื้อ เหมือนไปช็อปปงในหาง
ตอนมีการกระหนํ่า Summer Sales 
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2. รูจักกลยุทธการลงทุนในตลาดหุน 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น คุณเทพเห็นวามีกลยุทธเพียง 5 วิธีเทานั้น โดยสรางคําใหคลองจองจํางายๆ 
ดังนี้ 

 เลนกับไฟ 

 ไขทองคํา 

 กําไวแนน 

 แผนรังนก 

 ชกผานสิงห 

  กลยุทธ “เลนกับไฟ”  

เปนการลงทุนแบบซื้อหุนตัวที่คาดวาราคาจะขึ้น โดยอาจจะไดขอมูลมาหรือวิเคราะหเองมาอยางดีก็ตาม ซึ่งผม
เองตีความวา ก็ไมแปลกเพราะตรงกับ “สัญชาติญาณของนักลงทุน” ที่ตองการ “ซื้อถูก ขายแพง” เพียงแตคนที่ลงทุน
แบบเลนกับไฟน้ี เม่ือราคาหุนขึ้นมาจริงมากบาง นอยบางก็ขายเอากําไร ไมตองการถือยาว แตบอยครั้งที่ราคาหุนกลับ
ตกลง ไมขึ้นตามที่คิด ก็ตองยอมตัดขาดทุนขายท้ิง ที่เรียกวา “cut loss” คนที่ชอบแบบนี้ซึ่งมีมากก็เพราะเปนวิธีที่งายใครๆ 
ก็ทํากัน แตคุณเทพมองวา นี่แหละคือ “แมงเมา” ที่ชอบเลนกับไฟ ซึ่งบอยคร้ังก็ถูกไฟเผาได 

  กลยุทธ “ไขทองคํา”  

เปนกลยุทธที่คุณเทพใชอยูในการลงทุน วิธีการนี้จะคนหาหุนที่ดี ราคาสมเหตุผล จายปนผลสมํ่าเสมอ และคุมสติ
ไมใหโลภมาก ปรับพอรตบาง (คุณเทพใชคําวา ตกแตงสวน) โดยทยอยขายเม่ือราคาขึ้น เคล็ดลับจึงอยูที่การคนหาหุนหาน
ทองคําที่จะสามารถไขทองคําสมํ่าเสมอ และเม่ือหานทองคําในฟารมของเราโตขึ้นก็ตองแบงขายออกไปบาง นักลงทุนที่
ชอบสไตลการลงทุนแบบนี้ ตองเรียนรูดานการเงิน มีเวลาติดตามบาง แตมีขอดีคือ ไมตองต่ืนเตนคอยติดจอหุนตลาดเวลา 

กลยุทธ “กําไวแนน”  

กลยุทธนี้คุณเทพมองวาเปนญาติสนิทกับกลยุทธ “ไขทองคํา” ตัวอยางที่สําคัญไดแก การลงทุนแบบ Value 
Investor ของ วอรเร็น บัฟเฟตต วิธีการนี้จะคนหาหุนหานทองคําที่ไขทองคําไดเหมือนกัน แตจะถือไวนานมาก และรอคอย
จนหานทองคําโตเต็มที่และขายออกไปภายหลัง วิธีการลงแบบน้ีจึงตองมีสายปานยาวและเปนเงินเย็น 

กลยุทธ “แผนรังนก”  

กลยุทธแบบนี้คุณเทพมองวา เหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม ซึ่งมีเงินลงทุนนอย คอยๆ หาหุนดี สะสมเขาพอรต
ตามกําลังที่มี เขากับตําราท่ีวา “นกนอยทํารังแตพอตัว” รอคอยจนกวารังนกนั้นจะใหญขึ้นเร่ือยๆ ผมตีความวา กลยุทธนี้
ก็เปนญาติสนิทของ “ไขทองคํา” และ “กําไวแนน” เชนกัน เพราะการหาหุนดีเขารังนกก็ควรเปนหุนหานทองคํานั่นแหละ 
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แตก็ไมไดมีวิธีเดียวนะครับ เพราะของที่ใหเลือกอาจมีหุนในลักษณะอื่นอีก เชน หานเนื้อ (หุนของบริษัทที่โตเร็ว) หานวัยรุน 
(หุนของบริษัทที่เร่ิมเขามาในตลาด) หานบาดเจ็บ (หุนที่อาจฟนตัวในภายหลัง) เปนตน 

กลยุทธ “ชกผานสิงห”  

วิธีการนี้คือการลงทุนผานกองทุนรวม ซึ่งเปรียบเสมือนสิงโต ซึ่งเปนเจาปาเปนที่พึ่งพิงของนักลงทุนตัวเล็กๆ  
อยางเราซ่ึงมีอีกจํานวนมาก ถาเรามีเงินลงทุนไมมากและขาดความรูความเขาใจทางการเงิน รวมทั้งไมมีเวลาติดตาม  
จึงตองอาศัยสิงโตเปนผูคุมครอง และลงมือลงทุนแทนเราเพราะกองทุนรวมจะมีทีมงานผูเช่ียวชาญท่ีจะคัดเลือก วิเคราะห
ติดตามหุน ตรวจเย่ียมกิจการของหุน ซื้อขายหุนเพื่อใหไดกําไร เปนตน อยางไรก็ตาม กองทุนรวมมีหลากหลายซ่ึงอาจให
ลงทุนในหานชนิดตางๆ กันไปซึ่งเราก็ตองเลือกใหเขากับสไตลการลงทุนของเราดวย 

ผมตีความเพิ่มเติมวาในชีวิตจริงของการลงทุน เราอาจเลือกสไตลหรือกลยุทธการลงทุนแบบใดแบบหน่ึงตามท่ี
เราชอบ บางคนอาจเริ่มตนแบบ “แผนรังนก” แลวโตขึ้นเปนแบบ “ไขทองคํา” บางคนอาจเปนแผน “กําไวแนน” ตลอด  
บางคนแบงเงินลงทุนเปน 2 สวน สวนหน่ึงใชกลยุทธแบบ “ไขทองคํา” อีกสวนหนึ่ง “ชกผานสิงห” บางคนเร่ิมตนแบบ  
“ไขทองคํา” และเม่ือทํากําไรไดอาจนํากําไรบางสวนมาทํากลยุทธ “เลนกับไฟ” ก็ได อยางไรก็ตาม ในบทความน้ีจะเนน 
กลยุทธ “ไขทองคํา” ของหุนหานทองคําที่คุณเทพ รุงธนาภิรมย ไดพัฒนาขึ้นมา โปรดติดตามตอไปครับ 
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