
จากผู้เขียน 

 

นี่เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ของผม ผมเป็นเทรดเดอร์อิสระครับ งานหลัก

ของผมปัจจุบันคือเทรดเพียงอย่างเดียว แต่งานรองมีหลายอย่าง

ครับฮี่ๆ หลายคนที่บอกว่า คนที่เทรดเก่งแล้วไม่มาเขียนหนังสือขาย

นั้นอาจจะไม่จริงนะครับ แม้ว่าผมจะไม่เก่งแต่ผมชอบเขียนหนังสือ

และก็อยากประสบความสำเร็จในฐานะนักเขียนและนักถ่ายทอดกับ

เขาบา้ง คุณเลยได้อ่านหนังสือของผมเล่มนี้   

 

เดิมผมเป็นนักเขียนมาก่อนช่วงชีวิตหนึ่งก่อนที่ผมจะรู้จักกับตลาด 

Forex ผมก็เหมือนทุกท่าน หาทางทำงานทำเงินในช่วงที่ยังตามหา

อิสระทางการเงินเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ผมก็แสวงหาความมั่งคั่งและเข้ามา

ในตลาด Forex เหมือนทุกท่านนั่นแหละครับ เมื่อผมมีอิสระจากมัน

แล้วมันทำให้ผมมีเวลาว่าง ผมก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ ผม

เขียนหนังสือเพราะว่าผมมีความสุขครับ การได้แบ่งปันความสุขของ

ตัวเองให้คนอื่นนั้นย่ิงทำให้เรารู้สึกว่ามีค่า มีใครบ้างครับที่ทำงาน
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เพียงอย่างเดียวได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่มีหรอกครับ ไม่งั้นเราก็ไม่ต้อง

มีกิจกรรมยามว่างไม่ต้องมีงานอดิเรกกันแล้วจริงไหม 

 

หนังสือของผมพยายามแบ่งประสบการณ์ในราคาที่เหมาะสม ไม่ได้

เป็นหนังสือที่ดีเด่นอะไร ผมอยากเป็นนักเขียน Best Seller คือการ

ตั้งเป้าเพ่ือเป็นความสุขในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย การได้พิสูจน์

ตัวเองเดินทางไปถึงเป้าหมายได้ทำให้เรามีความสุขเล็กๆ น้อยๆ 

เพราะการเขียนหนังสือเป็นความสุขของผม และความสุขของผมก็

ควรจะเป็นควรสุขของผู้อ่านไปด้วย ไม่ใช่ไปเบียดเบียนเงินในกระเป๋า

ของท่านเสียจนหมด หนังสือของผมจึงราคาถูกกว่าบัตรเติมเงิน

โทรศัพท์เสียอีก แต่ถ้าหากท่านเห็นซึ่งความรู้และความตั้งใจที่แฝงใน

หนังสือเล่มนี้มันจะมีค่ามากกว่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์แน่นอนครับ ผม

อยากให้เป็นอย่างนั้น 

 

ส่วนเรื่องทัศนคติที่ว่าคนเก่งจริงเขาไม่ทำกำไร คนเก่งจริงเขาไม่เปิด

คอร์สสอน ผมว่าไม่จริงเสมอไปนะครับ แม้ผมจะไม่ได้เก่ง และไม่ได้
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สอน Forex แต่ถ้าเป็นคนเก่งจริงและไม่ไดท้ำอย่างที่ว่ามาเลย คนเก่ง

จรงิๆ ก็คงขี้เกียจแม้แต่จะสอนนั่นแหละครับ คนที่สอนดีดีก็มีนะครับ 

คนที่เทรดกำไรแล้วเปิดคอร์สอบรมจริงๆ ก็น่าจะมีนั่นแหละเพียงแต่

เราไม่รู้หรอกว่าใครมันเก่งจริง การเป็นอาจารย์เทรด การเป็นติวเตอร์

เทรด โค๊ชเทรดมันหากำไรง่ายกว่าการเทรดมากนัก แค่มีชื่อเสียงก็ทำ

ได้แล้ว ผมไม่ไดต้้องการชื่อเสียงใดๆ ทั้งนั้นขนาดชื่อจริงยังไม่เปิดเผย

เลย ยังใช้ชือ่ผีมาตั้งเป็นนามปากกาของตัวเองอยู่เลย 

 

อย่างไรก็ตาม ผมตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ มันคืองานเขียน ศิลปะ

แห่งการอธิบาย การรวบรวมเรียบเรียงแนวคิดของตัวเอง จำนวน

ยอดขายทำให้ผมชื่นใจและเป็นกำลังใจของผม สำหรับผมรายได้ไม่

สำคัญเท่ากับจำนวนที่ขายได้ครับ เพราะอะไร เพราะว่าจำนวน

ยอดขายมันบ่งบอกถึงคุณภาพของหนังสือของเราว่าสร้างประโยชน์

ให้กับคนอ่ืนได้จริงๆ มันมีการแบ่งปันและอยากให้เพื่อนหรือพี่หรือ

คนที่อยู่ร่วมเส้นทางเทรดของเราได้อ่าน แบบนี้คือ ความสุขของการ
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เขียนของผม!! ผมเช่ือว่า ถ้าหากเราทำอะไรแล้วไม่มีความสุขมันไม่

สามารถทำได้นานหรอกครับ 

 

ในรอบนี้ผมเปลี่ยนนามปากกาเป็น “บาบายาก้า” หรือ Baba Yaga 

เพราะผมอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติของตัวเองนิดหน่อย 

แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกจริงไหม ไม่ว่าชื่ออะไร จิตวิญญาณของเราก็

คือเรา แล้วผมจะเล่าเร่ืองของผมในหนังสือ The Story of Baba 

Yaga ครับ 

        

  บาบายาก้า 
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บทนำ 

 

ในการเทรด Forex มีหลักการหลายประเภท เราสามารถทำให้มัน

เป็นการเก็งกำไรก็ทำได้ เราสามารถทำให้มันเป็นการลงทุนก็ทำได้

เช่นกันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่สุดท้ายของมันผลก็จะไมแ่ตกต่างกันมาก

นัก ในการออกแบบพอร์ทการลงทุนของผมนั้นผมจะไม่จำกัดแค่ว่าใน

พอร์ทลงทุนใน Forex จะมีวิธีการเพียงรูปแบบเดียว พอร์ทลงทุนของ

ผม 1 Portfolio จะมีการเก็งกำไรในนั้น มีการเทรดในระยะกลาง 

การเทรดในระยะยาวขึ้นอยู่กับว่าจังหวะและโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นได้

มากมายขนาดไหน 

 

ถ้าหากเราจะบอกว่า การเทรดระยะสั้น คือ การเก็งกำไรหรือการ

พนันก็คงจะไม่ผิดนักหรือถา้หากเราจะบอกว่าการเทรดระยะยาวคือ

การลงทุนก็คงจะทำได้เช่นกัน แต่ว่าเนื้อหาของผมนี้เราจะไม่ใช้
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ระยะเวลาในการมาจำกัดว่ามันเป็นการลงทุนหรือการเก็งกำไรหรือ

การพนัน เราจะมาดูที่วิธีการที่ใช้ในการลงทุนนั้นล้วนๆ  

 

เดิมผมจะตั้งชื่อเรื่องว่า “หลักการพนันในตลาด Forex” แต่ว่าการ

เขียนหนังสือเกี่ยวกับการพนันน่าจะไม่เป็นสิ่งจรรโลงใจในสังคมไทย

แถมจะดูเหมือนเป็นการส่งเสริมให้เล่นการพนัน แต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่

จะส่งเสริมให้เล่นการพนัน ผมเจตนาที่จะให้ความรู้ในมุมมองของผม

ให้เรารู้จักมันและรู้จักตัวเอง ถ้าหากว่ามันเป็นการพนันหรือว่าคุณ

กำลังเป็นผีพนันอย่างที่นิยามของหนังสือเล่มนี้กำหนด คุณต้องหยุด!!! 

หยุดการกระทำของคุณนั้นเสีย มันไม่มีใครเอาชนะเกมส์ที่เป็นการ

พนันของบ่อนได้ การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดี แตท่ี่

การพนนัมันไม่ดีเพราะว่าแม้เรารู้ทั้งรู้ว่าเราจะถูกกินไปในท้ายที่สุดแต่

เราก็ยังเล่นและไปมุ่งหวังผลตอบแทนจากมัน ทำให้คำว่า “การ

พนัน” ดูจะเป็นคำแสลงหูในสังคมไทยและเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่จริงๆ 

แล้วการพนันมันก็เป็นอะไรที่ไม่แตกต่างจากกิจกรรมการลงทุนอย่าง

อื่นคือ มันก็มีการพนันที่ดีและการพนันที่ไม่ดี ซึ่งเร่ืองพวกนี้เราคง
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ต้องมาตกลงเรื่องนิยามกันเสียก่อน ผมก็เลยเขียนบทนำขึ้นมาก่อน

ครับเพ่ือที่จะคุยเรื่องนิยามของคำเหล่านี้ 

 

การลงทุนกับการพนันต่างกันอย่างไร 

ในบทนำต้องมาเกร่ินทำความเข้าใจกับการลงทุนกับการพนันกันก่อน 

เพราะว่าไอ้คำว่าการพนันในบ้านเราถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและสวนทาง

กับพฤติกรรมของคนไทยเหลือเกิน จริงๆ แล้วบ้านเราก็เปิดให้มีการ

พนันถูกกฏหมายเต็มไปหมด เช่น การจำหน่ายสลากรัฐบาล เรียกว่า

เป็นการพนันที่มีรัฐบาลเป็นเจ้ามือนั่นแหละครับ ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ 

คอื การทำเพือ่ให้รัฐมีรายได้เสริมหรือว่าทำเพื่อให้ประชาชนมี

กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดกันหรือเปล่า แต่นั่นก็เป็นการพนัน

ชัดเจน  

 

บ่อยครั้งที่เราบอกว่าตัวเราเองว่าเราเป็นเมืองพุทธ แต่ว่ากิจกรรมการ

พนันที่ถูกกฏหมายเราก็มเีพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตรงไปตรงมาใน
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บ้านเราประเภท สนามม้า หรือสนามมวยก็ยังมีให้เห็นอย่างนี้เราคง

ไม่ต้องไปกังวลว่าเด็กมันจะเล่นการพนันหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าเรา

จะไม่สนับสนุนอย่างโจ๋งครึ่มแบบถูกกฏหมายแต่ก็มีการพนันให้เห็น

ในสังคม 

 

อ้าวแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรให้ลูกให้หลานอยู่ห่างไกลจากการพนัน

จริงๆ กันหล่ะ? จรงิๆ แล้วมันมีนะครับการให้สังคมอยู่ห่างการพนัน

คือ การปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องก็เป็นวิธีการหนึ่ง ก็ถ้าหากเรารู้ว่า

อะไรคือการพนัน เราก็รู้ว่าอะไรที่ควรหลีกเล่ียงบ้าง  

 

แล้วการพนันคืออะไร? อันนี้จริงๆ แล้วผมก็เขียนในหนังสือเล่มแรก

เพราะว่า ผมก็ต้องเกร่ินและปรับจูนความรู้ของเราระหว่างผู้อ่านและ

ผู้เขียนให้ตรงกันเสียก่อน “การพนัน” มันคือ การที่เรานำเงินไปลง

แล้วคาดหวังผลตอบแทนกลับมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่า มันจะกำไรมา

ได้อย่างไร หรือจะขาดทุนได้อย่างไร การไม่รู้สิ่งเหล่านี้ทำให้มันเป็น

การพนันเต็มรูปแบบก็ถ้าว่ากันแบบนี้อะไรๆ ก็เป็นการพนันได้จริง
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ไหมครับ เช่น การทำธุรกิจก็เป็นการพนันได้ การเอาเงินไปฝาก

ธนาคารก็เป็นการพนันได้ การซื้อขายที่ดินก็ยังเป็นการพนันได้ ผมมี

ตัวอย่างอธิบายครับ อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่ เพราะผมอธิบายละเอียด

ไปในหนังสือเล่มก่อนแล้วแต่ก็ลองเปิดใจรับฟังกันดู 

 

การทำธุรกิจเป็นการพนันได้อย่างไร? การทำธุรกิจนั้นจะต้องรู้

เสียก่อนว่า เราจะขายได้กำไรเท่าไหร่ครับ และการจะรู้ว่าได้กำไร

เท่าไหร่ก็ต้องรู้ต้นทุนของสินค้าและราคาขาย ซึ่งต้องรวมต้นทุนทุก

ประเภทแล้วนะครับ ในวิกฤติ Covid-19 ผมมีคนรู้จักลงทุนที่จะทำ

หน้ากากผ้าขายแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาด ด้วยความที่เขาเห็น

โอกาสและมีเงิน เขาก็เลยซื้อผ้าเพื่อมาตัดเย็บจำนวนมาก พอดีผม

สนใจเรื่องนี้และได้สืบถามราคาผ้าในตลาดและราคาผ้าออนไลน์แล้ว 

ก็ได้ประมาณการ(กะเฉยๆ) ว่าต้นทุนต่อชิ้นของหน้ากากอนามัยนั้น 

อยู่ที่ประมาณ 4-5 บาทต่อชิ้น ซึ่งหน้ากากผ้าฝ้ายสีขาวพ่นน้ำยาฆ่า

เช้ือนั้นราคาอยู่ทีประมาณ โหลละ 120 บาท คือประมาณชิ้นละ 10 

บาท เมื่อหักต้นทุนค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วน่าจะกำไรประมาณ 1 
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เท่าตัวก็ถือว่าไม่เลวนะครับการทำธุรกิจนี้ เพราะว่าถ้าสามารถออกได้

รวดเร็วก็จะสามารถทำกำไรได้มหาศาล แต่เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ

ที่คนเข้ามาทำง่าย คือผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาได้ง่าย การขึ้น

ราคาของหน้ากากอนามัยทำให้หน้ากากผ้าเป็นที่ต้องการเมื่อมีคน

ต้องการมาก คนจำนวนมากก็กระโดดเข้ามาทำธุรกิจ ผลที่

ตามมาหน่ะหรอ? แย่งกันขายสิครับ แย่งกันขายออนไลน์ ทุกรูปแบบ 

ทั้งFacebook ทั้ง Line ทั้ง Instagram จนมีกันเต็มไปหมดสุดท้าย

ต้องมาลดราคาแข่งกัน คนรู้จักของผมที่เขาลงทุน เหมือนเขาคิดจะ

ทำราวกับว่ามันจะขาดตลาดจำนวนมากและจะสามารถทำได้จนขาย

ดีเป็นเทน้ำเทท่า ตอนนี้ผ้าเหลือและขายลำบาก ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเขา

กำไรหรือไม่หรือว่าได้คืนทุนหรือเปล่า แต่สิ่งที่ผมจะบอกคือ นี่!!แหละ

ครับการพนัน เพราะเขาไม่รู้เลยว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้และเรา

ลงมือทำ ก็เรียกว่าการพนันได้ครับ แต่ถ้ารู้ว่าผ้าจะเหลือว่าจะไม่ได้

กำไรเยอะเท่าไหร่หรือรู้ผลอะไรสักอย่าง หรือคาดการณ์ผลอะไรสัก

อย่างออกมาได้ก่อน เขาจะยังทำมันไหมหล่ะ? มันก็คือการเอาเงินไป

สูญเปล่านั่นแหละ เราขาดความรู้ เราไม่มีความรู้ และสุดท้ายก็ลงเอย
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ด้วยการขาดทุนเช่นเดียวกัน นอกจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้ว ร้านกาแฟ 

ร้านซักผ้าแฟรนไชส์หลายตัวที่มีต้นทุนสูง และมีคนไม่รู้ไม่เข้าใจใน

การทำธุรกิจแบบไม่รู้ตัว คิดแค่ว่าอยากทำธุรกิจแบบนี้ก็เหมือนกำเงิน

เข้าบ่อนเลยครับ ผมเรียกว่า “นักลองทุน”  ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราทำ

ด้วยความไม่รู้แล้วเราเสียเงินมันก็เหมือนกับการเดิมพันว่า เอาว๊ะ เผ่ือ

จะรวย!! หรืออย่างน้อยกไ็ด้ของมา (แล้วของที่ว่าเอามาใช้ไหมหล่ะ) 

มันก็เป็นการพนันกันหมดหล่ะครับ  

 

มตีัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฝากเงินของธนาคาร คือ ผมก็ไม่ได้ไป

โจมตีธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับว่าเขาไม่ดี แต่การฝากเงินใน

ธนาคารนั้นก็เป็นการพนันได้ เออ!! มันเป็นไปได้ยังไงกันนะ?? เราก็

ต้องย้อนมาที่วัตถุประสงค์ของการฝากเงินก่อนนะครับ การฝากเงิน

นั้นเราตั้งใจที่จะให้จำนวนเงินของมันเพิ่มขึ้น มีปริมาณเงินเพิ่มขึ้นมา 

คือหวังผลตอบแทนว่าอย่างนั้นแหละ ไอ้ที่เขาสัญญาว่าจะให้

ผลตอบแทนต่อปีเท่านั้นเท่านี้ เรารู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วเราได้

ผลตอบแทนเท่าไหร่กัน ผมมีตัวอย่างแต่ไม่ขอบอกชือ่ธนาคารครับ
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เดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาฮ่าาาาา  การฝากเงินสำหรับเปิดบัญชีออมทรัพย์

ในปัจจุบันจะได้รับดอกเบ้ียที่สูงๆ ก็ 1.4 % ต่อปี1ซึ่งก็ต้องเป็น

ประเภทบัญชีที่เฉพาะหนอ่ย ขณะที่ต่ำๆ เลยก็ดอกเบี้ย 0.12 % ต่อปี 

คือไม่ถึง 1 % ด้วยซ้ำ แล้วโดยเฉลี่ยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารอยู่

ที่กี่ % ต่อปีหน่ะหรือ? โดยเฉลี่ยแล้วอตัราเงินฝากตอนที่ผมเขียน

หนังสือเล่มนี้อยู่ประมาณ 0.3 % ต่อปี พูดง่ายๆ ก็คือเอาเงินไปฝาก 

100 บาทได้เงิน 0.30 บาท แล้วทุกท่านมีเงินฝากกันคนละเท่าไหร่

หรอครับ? สำหรับบัญชีออมทรัพย์ 10,000 หรือ 50,000 หรือว่า 

200,000 บาทดีครับ ผมขอยกตัวอย่างประมาณ 200,000 บาทก็แล้ว

กันนะครับ  

 

เงิน 200,000 บาท ปีหนึ่งในบัญชีออมทรัพย์จะได้ดอกเบี้ย  600 

บาทต่อปี ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ย 0.3 % ต่อปี ก็

ด้วยเหตุผลนี้ก็จะทำให้เงินฝากออมทรัพย์ของเราตรงตาม
 

1 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ที่มา: 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_r
ate.aspx สืบค้นเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2563  

https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx
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วัตถุประสงค์แล้วหล่ะครับ ได้เงินเพ่ิมแน่นอน อ้าวแล้วอย่างนี้!!! 

ธนาคารมันจะอยู่ได้อย่างไรหล่ะ? มันต้องเอาเงินมาจ่ายเราทุกปีเลย

นะ เพื่อให้แน่นอนว่าเราจะได้น้อยที่สดุธนาคารก็เลยเสนอการทำบัตร

เอทีเอ็ม ที่มีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเอทีเอ็มอยู่ที่ 400 บาท ที่

สามารถกดเงินได้ทุกตู้ ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งก็

เรียกว่า เอา 600 บาทของเราไปแล้ว 400 บาท เหลือแค่ 2 ร้อยบาท

เอง ที่เหลือหน่ะหรอ? เดีย๋วไปหาวิธีเองว่าจะเอาเงินมันมาได้อย่างไร

อีก มันก็มีหลายรูปแบบนะครับ เช่น การสมัคร SMS แจ้งเตือน

จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนว่ามียอดเงินเข้าออกบัญชีของคุณทุก

เดือนเดือนละเท่าไหร่ พอหลังจากนั้นถ้าหากคุณโอนข้ามธนาคารคุณ

ก็โดนหักอีกค่าโอน (บังเอิญการโอนเดี๋ยวนีไ้ม่เสียค่าธรรมเนียมการ

โอนตอนนี้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนละอ่วม) แล้วจริงๆ เราได้ผลตอบแทน

เท่าไหร่กันแน่ คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณไม่ได้รับตามที่ตัวเลขที่มันเป็น

จริงๆ ก็ได้ ก็ถ้าคุณไม่รู้ คุณก็กำลังเล่นพนันอยู่นั่นแหละ อย่าลืม

นิยามอย่างที่บอกนะครับ ว่า “การที่เรานำเงินไปลงแล้วคาดหวัง

ผลตอบแทนกลับมาโดยทีเ่ราไม่รู้เลยว่า มันจะกำไรมาได้อย่างไร 
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หรือจะขาดทุนได้อย่างไร” ตัวธนาคารเองหรือตัวธุรกิจเองมันไม่ได้

เป็นปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ความรู้ของเรานี่แหละถ้าเราไม่มีความรู้ที่

ถูกต้องอะไรก็เป็นการพนันได ้

 

ตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับ นี่มันแค่หัวข้อแรกของบทนำเองนะจะบ้า

ตาย จะรีบไปไหน เมื่อหลายปีก่อนเพ่ือนที่รู้จักกันของผมในที่ทำงาน

เดียวกัน เขาซื้อที่ดินเก็บไว้ จากการที่ต้องการเก็งกำไรจำนวน 10 ไร่

ในราคาถูก ไร่ละประมาณ 1 แสนบาท ที่ดินที่ว่าเป็นที่นาครับ ที่ดิน

ต่างจังหวัดก็จะราคาถูก เพราะว่ามีคนมาเสนอขาย ราคาซื้อก็

ประมาณ 1 ล้านบาท พอหลังจากนั้นประมาณ 4 - 5 ปีให้หลังเขาคิด

ว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะขาย เขาประกาศขายที่ดิน

ในราคา 2 ล้านบาททั้งหมด 10 ไร่ คอื ที่นาสำหรับทำนา 10 ไร่  

น้ำท่าสำหรับสูบใส่นาในฤดูทำนาก็ไม่ไดด้ีมากมาย ถ้าชาวนามีเงินมา

ซื้อขนาดนั้นก็คงจะดีครับหรือว่าจะมีเจ้าสัวที่ไม่เคยทำนาไปซื้อเอาไป

ทำนาก็จะดีเหมือนกัน เวลาผ่านไปเนิ่นนาน 3 - 4 ปี จนปีที่แล้วก็ยัง

ไม่มีใครมาซื้อครับ สุดท้ายเพื่อนของผมต้องเผชิญกับวิกฤติทางบ้าน 
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วิกฤตินี้เป็นวิกฤติย่อยระดับครัวเรือนที่ทุกบ้าน จะต้องเจอเหมือนกัน 

นั่นก็คือ การเจ็บป่วยของตัวเองหรือพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย บ้านเพื่อน

ของผมนี่ก็ไม่แตกต่างกัน คือต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ เขารักษาแม่

จากการเป็นโรคไตและอาการไม่ดีขึ้น ด้วยความที่คิดว่าไป

โรงพยาบาลเอกชนจ่ายแพงกว่าก็น่าจะรอด คนบ้านนอกแถวบ้านผม

ก็คิดแบบนั้นครับ ก็ต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชน คิดดูครับไตวาย

ระยะสุดท้าย ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลที่ไหนก็เหมือนกัน ท้ายที่สุดต้อง

เอาที่นาไปจำนองเพ่ือไปขอกูเงินมา ได้เงินมา 8 แสนบาทด้วยภาวะ

บีบคั้นของรายได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้หลุดไป สุดท้ายแม่ก็เสียครับ 

เร่ืองนี้ก็มีคำถามอย่างนี้ครับว่า ก็ถ้ารู้อย่างนี้ตอนนั้นจะซื้อนานั้นเอา

มาเก็งกำไรไว้ไหม? ก็ถ้าอย่างนี้เราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้ไตร่ตรอง

ให้ดีก่อน อะไรๆ ก็กลายเป็นการพนันได้ทั้งนั้นแหละครับ  

 

ตัวอย่างแค่นี้คงน่าจะพอเข้าใจได้นะครับว่า จริงๆ แล้วชีวิตเรามัน

เกี่ยวข้องกับการพนัน มันคือการตัดสินใจที่ต้องชั่งน้ำหนักกับ

ประโยชน์และต้นทุนทีต่้องเสียไป ส่วนว่ามันจะไม่เป็นการพนัน


