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ค าน าผู้เขียน 

เร่ืองนี้เป็นนิยำยชีวิตในวงกำรกำรเงินกำรลงทุนเกี่ยวกับชีวิตของเด็กหนุ่ม 

คนหนึ่งท่ีเติบโตมำจำกครอบครัวท่ียำกจน ก็ในระดับที่บำงมื้อไม่มีข้ำวกิน 

ครับ  

 

ฉำกของเร่ืองอยู่ในช่วงเวลำของช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ำกุ้ง แม้ว่ำวิกฤติ

จะจบลงไป แต่ควำมจนมันเป็นสิ่งท่ีอยู่กับเรำนำน มันไม่ได้จบไปพร้อม 

กับวิกฤติหรอกครับ มันยังอยู่กับคนท่ีไม่สำมำรถฟื้นตัวขึ้นมำ ควำมจน 

ถือเป็นพรสวรรค์หนึ่งของเขำ ควำมจนท ำให้เขำไม่มีอะไรเหมือนท่ีเด็กคน

อื่นมี แต่ด้วยควำมท่ีเขำไม่มีอะไรสักอย่ำง เขำก็ต้องแสวงหำเพ่ือให้ได้มำ

ในส่ิงท่ีเขำต้องกำร ควำมไม่มีมันกระตุ้นกำรคิดเพื่อท่ีจะให้ได้มีกับเขำบ้ำง 

ภำยใต้กติกำของโลกทุนนิยมท่ีเขำไม่อยำกจะเข้ำไปยุ่งด้วยสักเท่ำไหร่ 

 

ในวัยเด็กเขำเป็นเด็กเรียนปำนกลำงไม่ถึงกับดีมำก เขำมีพรสวรรค์ด้ำน 

ศิลปะ เขำชอบใช้เวลำในห้องเรียนนั่งเหม่อและวำดรูป ไม่ตั้งใจฟังครูสอน 
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แล้วใช้ปำกกำขีดเขียนอยู่บนสมุดพระรำชทำนเล่มสีน้ ำตำลและปกมีรูป 

ในหลวง จำกเส้นต่อเส้น ต่อเป็นรูปเป็นร่ำงโดยท่ีไม่ได้ก ำหนดว่ำจะต้อง 

วำดอะไร ก็แค่เขียนมันไป เขำชอบไปวิ่งเล่นบนภูเขำและรักธรรมชำติ สิ่ง

เหล่ำนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับโลกกำรเงินท่ีซับซ้อนท่ีเขำต้องไปอยู่ 

 

เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ พอถึงวัยอันควร เขำก็ต้องเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย

ด้วยเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ณ ช่วงหนึ่งของชีวิต เรำไม่รู้หรอกว่ำจริง ๆ 

แล้วคนเข้ำไปเรียนมหำวิทยำลัยท ำไม แต่รู้ว่ำกำรได้ใบปริญญำอำจจะ

น ำมำซึ่งชีวิตดี ๆ ท่ีใคร ๆ ก็อยำกมีกัน พอเรียนจบออกมำจริง ๆ มันกลับ

ไม่ได้เป็นแบบนั้น ควำมยำกล ำบำกของโลกมันท ำให้เขำต้องต่อสู้ ในโลก

ของเด็กผู้ชำย ส่ิงท่ีเด็กผู้ชำยส่วนใหญ่เข้ำไปเกี่ยวข้องมำกที่สุด ก็คงจะหนี

ไม่พ้นเรื่องกำรเล่นเกมส์ แม้เงินจะไม่ค่อยมี แต่กำรได้เล่นเกมส์กับเพื่อน

เพียงชั่วโมงละ 10 บำท มันไม่ได้ล ำบำกมำกมำยนักหลังจำก ท่ีได้ท ำงำน

และหำเล้ียงตัวเองได้  
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ขณะที่เล่นเกมส์ ควำมคิดชั่วครู่หนึ่งแล่นเข้ำมำในหัวของเขำว่ำ “ถ้ำหำก

เรำเล่นเกมส์แล้ว ไอ้ Item หรือของต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในเกมส์แล้ว มันขำยได้

เป็นเงินจริง ๆ คงดีสิน้ำำำำ” นั่นคือจุดเปลี่ยนมหำศำล เกมส์ท่ีเขำนั่งเล่น

กับเพื่อนวันนั้น มันเป็นเกมส์ประเภทผจญภัย คือเรำมีตัวละครเสมือนจริง 

มีกำรฆ่ำปีศำจเพ่ือเก็บประสบกำรณ์ แล้วจะได้ Item ท่ีหล่นมำจำกปีศำจ 

ไม่ว่ำจะน ำไปขำยเป็นเงิน เพ่ือน ำไปซื้อชุดเกรำะ อำวุธท่ีมีประสิทธิภำพ

สูง ระหว่ำงนั้นก็ต้องไปคลิกที่ปีศำจ และนั่งคลิกอย่ำงน่ำเบ่ือแบบเอำเป็น

เอำตำย เรำจะเก่งได้จำกกำรเล่นเกมส์แบบนี้ได้ยังไงกันหรอ? เพียง

เพรำะว่ำเรำแค่มีเงินซื้อชั่วโมงเล่นเยอะกว่ำคนอื่นอย่ำงนั้นก็เก่งแล้วหรือ 

แล้วก็มีเวลำมำนั่งคลิกไปที่ตัวปีศำจเท่ำนี้เองหรือ? ถึงเรียกว่ำเป็นคนเก่ง 

นั่นเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรทบทวนควำมคิดและท ำให้เขำเลิกเล่นเกมส์ 

 

จำกจุดนั้น มนัท ำให้เขำได้คิดทบทวนว่ำ งั้นเรำจะเล่นเกมส์อะไรได้บ้ำงน้ำ 

ท่ีมันสำมำรถเล่นได้ตลอดชีวิต ขืนต้องใช้เกมส์ท่ีเรำต้องเอำเงินไปซื้อ

ชั่วโมงมำเติมมันคงไม่มีทำงรวยขึ้นได้ คนสร้ำงเกมส์หรือขำยเกมส์คงรวย

ไปซะก่อน นั่นท ำให้เขำเร่ิมเสำะแสวงหำ “เกมส์ท่ีมันจะได้เงินจริง ๆ 
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เกมส์ท่ีมันจะเล่นได้โดยไม่ต้องเติมเงินเข้ำไปเล่นและเกมส์ท่ีมันจะใช้

เวลำนำนเท่ำไหร่ก็ได้ วัดกันที่ควำมอึด สติปัญญำ ควำมสำมำรถและมัน

ท ำเงินได้จริง ๆ” เพียงแค่ควำมคิดนี้ มันได้ชักเขำเข้ำมำสู่ตลำดกำรเงิน 

ซึ่งชีวิตของหนุ่มคนนี้เขำก็ปรำรถนำเหมือนกับท่ีหลำย ๆ คนปรำรถนำนั่น

แหละครับ คือมีเงิน มีบ้ำน มีรถ เขำก็คิดแบบนั้น ใคร ๆ ก็อยำกรวย 

ท้ังนั้นจริงไหม  

 

ในหนังสือเล่มนี้ มีส่ิงหนึ่งท่ีผมอยำกจะสื่อสำรกับผู้เขียนก่อนว่ำ เนื้อเร่ือง

ไม่รู้จะถูกใจผู้อ่ำนหรือเปล่ำ แต่เป็นเพรำะมัน Base on true story บำง

เร่ืองแม้จะไม่มันส์หรือเร้ำใจ ผู้เขียนก็อยำกจะคงเนื้อเรื่องส่วนนั้นไว้อย่ำง

นั้น อำจจะต้องขัดใจกันบ้ำงแล้วหล่ะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีผู้เขียน พยำยำม

จะสื่อสำรกับผู้อ่ำน คือ 

 

“ในชีวิตของเราเราสามารถลดความผิดพลาดในการด าเนินชีวิตได้จาก

การเรียนรู้บทเรียนชีวิตของคนอื่นได้” 
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กำรได้มองชวีิตของใครสักคนตั้งแต่ต้นและเรียนรู้วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ของ

เขำ มันจะเกิดบทเรียนท่ีมีค่ำท่ีได้จำกตรงนั้น บำงครั้งชีวิตก็น่ำเบื่อ 

บำงครั้งชีวิตก็น่ำสนุก มันคือรสชำติของชีวิต เหมือนกับกำรกินอำหำร ถ้ำ

หำกเรำไม่เคยสัมผัสอำหำรท่ีรสชำติไม่อร่อยเลย รสชำติอร่อยของเรำก็จะ

ไม่มีทำงอร่อยขึ้นมำได้เพรำะเรำรู้จักอยู่รสชำติเดียว 

 

ในชีวิตกำรลงทุน เรำควรเรียนรู้ว่ำท่ีมำของควำมคิดและควำมรู้สึกของ 

คน ๆ นึงว่ำมีท่ีมำท่ีไปอย่ำงไร อะไรท ำให้เขำตัดสินใจแบบนั้น ตัวอย่ำง

ของผมผู้เขียนเอง ณ เหตุกำรณ์ Covid-19 Crisis ผมและเพ่ือนคนหนึ่ง 

ตัดสนิใจแตกต่ำงกันมำก ในวันท่ีผมขำดทุน 75 % เขำก็ขำดทุน 75 % 

ในตลำดหลักทรัพย์ เขำตัดสินใจ Cut loss ส่วนผมตัดสินใจซื้อเพิ่ม เมื่อ

เวลำผ่ำนไปหลังจำกนั้น 2 เดือน ผมขำดทุนลดลงเหลืออยู่ท่ี 38 % 

ขณะที่เขำยังขำดทุนอยู่เท่ำเดิม คือ 75 % เพรำะเขำเหลือแต่เงินสดที่ไม่

สำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้แล้ว  ในฐำนะผู้เขียนผมให้ควำมสนใจกับควำมรู้สึก

ตอนที่ตัดสินใจ Cut loss หรือไม่ Cut loss มำกกว่ำ ว่ำรู้สึกอย่ำงไร 

เพรำะกำรกระท ำของเรำไม่ได้มีเหตุผลมำกนัก เรำพึ่งพำกำรตัดสินใจจำก
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ควำมรู้สึกมำกกว่ำ ควำมรู้สึกนั้นท่ีเรำคิดว่ำ เรำมีเหตุผล ควำมรู้สึกนั้นที่

เรำคิดว่ำเรำท ำถูกแล้ว ควำมรู้สึกท่ีเรำคิดว่ำ เรำรู้สึกดี หรือจริง ๆ แล้ว

มุมมองเรำ เรำอำจจะรู้สึกอย่ำงนั้น แต่ถ้ำเรำไปยืนมองจำกทุกมุมมอง

ของชีวิต เรำอำจจะไม่ได้ท ำถูกตำมครรลองของมันก็ได้ เรำจึงมองหำเหตุ

แห่งเหตุของกำรตัดสินใจนั้น เรียนรู้จำกมุมมองของคนอื่น มีค ำกล่ำวท่ีว่ำ  

 

“ความถูกต้องไม่เคยให้อะไรเรา นอกจากความอวดดี แต่ความ

ผิดพลาดให้บทเรียนกับเรามากมาย” 

 

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผู้อ่ำนจะหำได้จำกหนังสือเล่มนี้ 

 

หนังสือเรื่องนี้ผมใช้ตัวละครหนึ่งเป็นผู้เล่ำ นั่นก็คือ Baba Yaga ตัวเอก

ของเร่ือง ที่จะเล่ำชีวิตของตัวเอง ให้ถือเสียว่ำ มันคือหน้ำต่ำงท่ีจะรับฟัง

มุมมองชีวิตของเขำ ผมเลือกกำรวำงตัวละครแบบนี้เพื่อสร้ำงควำมสมจริง

ให้กับเรื่องนี้ซึ่งเป็นนิยำยเรื่องเล่ำ เรื่องแรกท่ีผมเขียนครับ เพรำะกำร

เขียนเรื่องยำว ต้องวำงควำมสัมพันธ์ของแต่ละตอน กำรเขียนท่ีขำดช่วง
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ท ำให้ต้องมำนึกว่ำ ตอนท่ีแล้วถึงตอนไหนแล้ว เนื้อหำต่อจำกตอนไหน 

กำรเขียนเรื่องสั้นส ำหรับผมจึงท ำได้ดีกว่ำ 

 

อย่ำงไรก็ตำม ส่ิงท่ีผมถนัดท่ีสุดกลับเป็นโลกของกำรลงทุน ขณะท่ีหนังสือ 

นิยำยรักโรแมนติกแบบคนอื่นนั้น ผมกลับไม่มีควำมถนัดเอำเสียเลย 

ดังนั้นสิ่งท่ีผมควรจะเริ่มก็ควรเร่ิมจำกส่ิงท่ีตัวเองถนัด คือ เรำมีควำมรู้ 

ข้อมูลกำรลงทุนอยู่แล้ว เรำน่ำจะรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหำได้ดีกว่ำ 

และนอกจำกวัตถุประสงคด์้ำนควำมบันเทิงแล้ว สิ่งท่ีผมในฐำนะผู้เขียน 

พยำยำมจะน ำเสนอในหนังสือเรื่องนี้คือ 

 

“การมีต้นทุนที่เป็นศูนย์ไม่ใช่อุปสรรคให้ใครสักคนที่อยากจะไขว่คว้า 

ความส าเร็จนั้นยอมแพ้ได้ง่าย ๆ” 

 

เพียงแต่ว่ำควำมส ำเร็จมันอำจจะได้มำยำกกว่ำคนอ่ืนหน่อยก็เท่ำนั้น มัน

เป็นเร่ืองของโอกำสและจังหวะท่ีจะใช้เปลืองนักไม่ได้ส ำหรับคนท่ีไม่มี 
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เนื้อเร่ืองเป็นแนวชีวิต (Dramas) ท่ีผู้เขียนอยำกจะให้ได้อ่ำน เพรำะว่ำ 

กำรท่ีเรำอยำกจะเก่งขึ้น อยำกดีขึ้น อยำกจะเช่ียวชำญในกำรลงทุน ส่ิงท่ี

ต้องมอง คือ ชีวิตของใครสักคนหรือคนใดคนหนึ่ง ตั้งแต่เร่ิมต้น มันก็

เหมือนกับกำรท่ีเรำเฝ้ำมองดูต้นสัก ท่ีเรำปลูกไว้เติบโต แต่ละต้นมันก็จะ

โตไม่เท่ำกัน ด้วยกำรสังเกตปีแล้วปีเล่ำ ต้นสักเหล่ำนั้นจะผ่ำนพำยุ ผ่ำน

ไฟป่ำ ผ่ำนน้ ำท่วม ผ่ำนกำรกัดกร่อนของแมลง แต่ตน้ไม้เหล่ำนั้น เหลือ

รอดและโตเป็นไม้สูงใหญ่ไปได้อย่ำงไร เรำจะเห็นประวัติ ปัจจัยแห่งกำร

เติบโต เรำจะเข้ำใจว่ำท ำไม บำงต้นถึงสูงใหญ่ ขณะท่ีอีกต้น ล ำต้นแคระ

แกรน เรำจะรู้ว่ำท ำไมสิ่งเหล่ำนั้นถึงเป็นเช่นนั้น  

 

ในกำรลงทุน นักลงทุนส่วนมำกเริ่มด้วยกำรมี Idol สักคน เรำจะเร่ิมด้วย 

กำรอ่ำนหนังสือของเขำ หนังสือท่ีบอกถึงวิธีกำรเล่นหุ้นให้ประสบ 

ควำมส ำเร็จของเขำ แต่น้อยมำกท่ีจะมีนักลงทุนท่ีเขียนประวัติชีวิต ว่ำ

ท่ีมำของควำมคิดและกำรจุดประกำยควำมคิดเหล่ำนั้นมำจำกไหน มัน

เหมือนกับกำรท่ีเรำไปยืนดูต้นสักที่สูงตระหง่ำน 40 - 50 เมตร ล ำต้น

ขนำดใหญ่ 20 คนโอบ แต่มองไม่ออกว่ำ เหตุใดต้นสักต้นนี้ถึง รอดไฟป่ำ 
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ครั้งแล้วคร้ังเล่ำมันรอดมำได้อย่ำงไร มันรอดวิกฤติน้ ำแล้งมำ ได้อย่ำงไร 

ในกำรลงทุนก็เช่นกัน อะไรท่ีท ำให้พอร์ตของใครสักคนเติบโต อะไรท่ีท ำ

ให้พอร์ตกำรลงทุนของใครสักคนรอดวิกฤติและเติบโตมำถึงเพียงนั้นได้ 

เรำต้องรู้ว่ำเขำคิดและรู้สึกอะไรในช่วงเวลำยำกล ำบำกเหล่ำนั้น เขำผ่ำน

มันไปได้อย่ำงไร เพรำะชีวิตมันไม่ได้มแีตด่้ำนท่ีโรยด้วยกลีบกุหลำบเสมอ

ไป มันยังมีด้ำนเผชิญโชคชะตำ เผชิญกับควำมท้ำทำยของปัญหำชีวิตที่

แตกต่ำงกันอยู ่

 

มันไม่มีหรอกครับ ท่ีไม่มีคนท่ีจะไม่เจอปัญหำเลยในชีวิต ทุกคนก็เจอ

ปัญหำชีวิตกันทั้งนั้น จะมำกหรือน้อย จะล ำบำกหรือว่ำจะสบำยก็ต้องเจอ

ปัญหำในรูปแบบท่ีแตกต่ำงกัน เพียงแต่ว่ำจะมีมุมมองในกำรแก้ไขปัญหำ

นั้นอย่ำงไร จะจัดกำรปัญหำนั้นอย่ำงไร นั่นต่ำงหำกท่ีก ำหนดปลำยทำง

ของชีวิตของเรำไว้แตกต่ำงกัน 

 

ควำมเรียบง่ำย ควำมสะดวกสบำย และกำรไม่มีปัญหำชีวิต ไม่ได้ท ำให้

พอร์ตลงทุนของเรำเติบโตขึ้น แต่กำรเติบโตของพอร์ท มันคือทักษะ กำร
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แก้ไขปัญหำ กำรท่ีจะต้องเอำตัวรอดในยำมล ำบำก กำรค้นพบวิถีแห่ง 

กำรลงทุนต่ำง ๆ จะท ำให้เรำไปได้ไกลกว่ำคนอื่น แตกต่ำงจำกคนอื่น  

 

ผมต้องขอขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำนท่ีได้สนับสนุนผู้เขียนท้ัง 2 เล่มท้ัง 

“หลักการลงทุนใน Forex” และ “หลักการเก็งก าไรใน Forex” ก่อน

หน้ำนี ้จนได้มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมำ เพียงเพรำะว่ำมีคนติดตำมกำรเขียน

ของผม ผมจึงมีควำมสุขกับกำรเขียนและกำรได้เขียน ผมจึงเขียนมันแบบ

ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมำกนัก 

 

สำมำรถติดตำมงำนเขียนอื่น ๆ ได้ท่ี www.punlie.com ครับ 

 

 

 

เดียวดำยพันล้ี 

20 เมษำยน 2563 
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บทน า: เกิดมาไม่พร้อมท าเงิน 

แค่เด็กธรรมดา 

ตั้งแต่ผมจ ำควำมได้บ้ำนของผมไม่ได้มีฐำนะร่ ำรวยนัก บำงมื้อถึงขนำด ไม่

มีข้ำวกินจนต้องไปหำเผือก หำมัน หำของป่ำมำกิน  

 

ย้อนกลับไปในวัยประมำณสัก 16 ปี ผมและพี่ชำยท่ีพิกำรอยู่ในบ้ำนกัน 2 

คน เงินเหลือในกระเป๋ำประมำณ 350 บำท เรำแบ่งกันว่ำจะอยู่อย่ำงไร 

ให้รอดภำยใน 1 เดือน ผมกับพี่ชำยแบ่งเงินกันคนละครึ่ง ผมน ำเงิน 100 

กวำ่บำทไปซื้อเส้นหมี่ขำวและหมูเพื่อมำเก็บในตู้เย็น มันก็คือกำรกินมำม่ำ 

กับข้ำวนั่นแหละครับแต่ไมม่ีตังค์ซื้อมำม่ำ เลยซื้อหมี่ขำวซองใหญ่มำแทน 

ผมอำศัยเก็บผักท่ีขึ้นตำมร้ัวหลังบ้ำน โชคดีหน่อยที่บ้ำนนอกทุกบ้ำนจะมี

ข้ำวจำกกำรท ำนำอยู่แล้ว บ้ำนผมก็มีแต่ไม่ได้มีมำกมำยนัก ผมคิดว่ำ 

อย่ำงไรเสีย ผมก็จะต้องรอดเดือนนั้นให้ได้ด้วยเงิน 350 บำทที่แม่ส่งมำ

จำกกำรท ำงำนหนักนั้น เรำก็ต้องใช้กันอย่ำงประหยัด  
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ภำพมำม่ำท่ีใส่ผักและเศษหมู 2-3 ชิ้นเพื่อพอให้มีรสชำติ แล้วกินกับข้ำว 

เหนียวอีกทีของ 2 พ่ีน้องท่ีเอำตัวรอดในยำมล ำบำก มันท ำให้ผมนึก 

ย้อนกลับไปว่ำ “ควำมจนนี่มันจนเข้ำเส้นเลือด เข้ำกระดูกจริง ๆ” ในบำง

วันท่ีผมไปเรียนผมต้องกินน้ ำรองท้องเอำ เพรำะว่ำไม่มีข้ำวกินนั่นแหละ

ครับ แต่ว่ำกลับไปท่ีบ้ำนเรำก็จะมีข้ำวกินกันหล่ะนะ 

 

ในวัยเด็กแม่มักจะถำมเสมอว่ำ วันเกิดปีนี้ผมอยำกได้อะไร? จริง ๆ แล้ว

ผมกร็ู้ว่ำแม่ผมให้ผมไม่ได้หรอก ผมก็เลยอธิษฐำนเองเป็นส่วนใหญ่ว่ำ 

“ขอให้เรำเก่งขึ้นเถอะ ขอให้เรำเป็นผู้มีปัญญำเถอะ” ก็เป็นควำมคิดของ

เด็กน้อยครับ อยำกจะโกงกำรขอพรของตัวเองในยำมที่เรำเล่นกันตอน

เด็ก ๆ ว่ำ ถ้ำมีพร 3 ข้อ เรำจะขออะไร ผมและเพ่ือนก็จะขออะไรไปก่อน 

2 ข้อตำมประสำเด็ก เช่น ขอรถจักรยำน ขอขนม และอีกข้อสุดท้ำยก็จะ

ขอให้มีพรแบบนี้อีกไปเรื่อย ๆ ผมก็คิดว่ำก็ถ้ำเป็นจริงอย่ำงนั้นได้ก็คงดี

สินะ  
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ในวัย 16 ปีย่ำง 17 ปี ผมขอพรว่ำ ผมอยำกจะเป็นผู้มีปัญญำ ผมอยำก 

จะเก่งขึ้นเพรำะว่ำถ้ำหำกผมเก่งขึ้น ผมก็จะรู้วิธีหำเงินได้อย่ำงไม่จ ำกัด 

เหมือนกับพรข้อสุดท้ำยในวัยเด็กท่ีเอำไว้ขอพรอย่ำงไม่จ ำกัดนั่นแหละ 

เพรำะว่ำต่อให้เรำมีแต่เงิน วันหนึ่งเงินมันก็คงหมดไป ถ้ำหำกเรำไม่มี 

ปัญญำ  

 

พรข้อนั้นเป็นพรที่ผมตั้งใจขอ กำรขอพรเป็นเหมือนกับกำรก ำหนดจิตใน

สิ่งท่ีเรำขำดอยู่ในใจอยู่เนือง ๆ เหมือนกำรก ำหนดจิตว่ำอยำกเก่งขึ้น กำร

ก ำหนด Mindset ให้เรำแสวงหำสติปัญญำโดยอัติโนมัตินั่นแหละครับ ข้อ

นี้ท ำให้ผมในวัย 16 ปีเริ่มท่ีจะค้นหำค ำว่ำ “ชีวิต” ขึ้นมำ หลังจำกท่ี 

เกกมะเหรกเกเรอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ำสิ่งท่ีตัวเองท ำอยู่ เช่น กำรทะเลำะ 

กันระหว่ำงวัยรุ่น กำรตีรันฟันแทง กำรไปนั่งสุมหัวกัน กำรไปเล่นดนตรี 

แซวสำวอยู่ตำมสำมแยก กำรโดดเรียนไปท ำอะไรท่ีคิดว่ำเท่ห์ เป็นเร่ืองไร้

สำระ ผมหันหน้ำเข้ำหำห้องสมุด แล้วหำหนังสือท่ีจะให้ค ำตอบผมได้ว่ำ 

เรำเกิดมำท ำไม เพ่ืออะไร  

 



14 | P a g e  

 
ท่ีชั้นหนังสือเก่ำ ๆ ของวิทยำลัยท่ีผมเรียนอยู่ ผมมองไปอย่ำงสุดลูกหูลูก

ตำ ผมเดินผ่ำนไปเร่ือย ๆ จนไปสะดุดตำกับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “กองทัพ

ธรรม” เพรำะว่ำผมชื่นชอบเรื่องรำวของสงครำม ผมชื่นชอบกลยุทธ์กำร

รบ ผมเลยหยิบมันมำถือในมือและเดินต่อไปจนไปเจอหนังสือ อีกเล่มหนึ่ง

คือ “สสำรมืด” หรือ Dark Matter ผมเลือกสสำรมืดเพรำะ ปกมันสวยดี

เท่ำนั้นเอง มันเป็นปกกระดำษด้ำนสีด ำขลับ พิมพ์ชื่อเรื่อง ด้วยหมึกเรือง

แสงด้ำนเช่นเดียวกัน ปกมันก็มืดดีนะ สมกับชื่อของมนัจริง ๆ  

 

ในกำรเลือกอ่ำนหนังสือของผม ผมจะอ่ำนช่วงแรก ๆ ของมันก่อน ถ้ำ 

หำกอ่ำนแล้วติดใจก็จะอ่ำนเร่ือย ๆ ถ้ำเรำอ่ำนแล้วเผชิญกับควำม 

เพลิดเพลิน มีควำมไม่ซับซ้อนกันของควำมคิดมำกเกินไป หนังสือเรื่อง 

“สสำรมืด” พูดถึงควำมเป็นไป ควำมซับซ้อนของจักรวำล พูดถึงกำรมี

ตัวตน กำรไม่มีตัวตน กำรคงอยู่ กำรไม่คงอยู่ ฟังดูเหมือนจะธรรมะ

เล็กน้อย ผมตั้งค ำถำม!!! กับสิ่งท่ีอ่ำน แล้วถ้ำอ่ำนเล่มนี้เรำจะได้อะไรอย่ำง

นั้นหรือ 
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ผมรู้สึกว่ำมันสนุกนะ อ่ำนแล้วท ำให้ผมได้คิดต่อมำก ๆ แต่ไม่เป็นไร! วำง

ลงก่อนแล้วไปจับหนังสือ กองทัพธรรมของอำจำรย์สุชีพ ปุญญำนุภำพ 

ควำมตอนหนึ่งกล่ำวถึง สุรเสนะและบิดำซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องก ำลังเดิน

ทำงผ่ำนล ำธำรแห่งหนึ่ง แล้วบิดำของสุรเสนะ ก็กล่ำวกับ สุรเสนะ

ประมำณว่ำ “ปีนี้น้ ำท่ำจะเยอะกว่ำปีท่ีแล้วอยู่มำก” สุรเสนะได้ยินอย่ำง

นั้นแล้วก็ไม่เข้ำใจท่ีบิดำพูด แล้วเขำก็ถำมว่ำพ่อของเขำรู้ได้อย่ำงไร “ลูก

จงดูรูปูท่ีริมตลิ่งสิ ปีนี้มันท ำรูสูงกว่ำทุกปี แสดงว่ำปีนี้น้ ำจะท่วมใหญ่” 

ควำมมีเหตุมีผล ควำมเช่ือมโยง ถ้ำเรำได้เข้ำใจสรรพสิ่งแบบนี้คงจะดีสินะ 

แค่ประโยคนั้นประโยคเดียว มันท ำให้ผมเกิดควำมท้ำทำย ถึงเร่ืองกำรใช้

ปัญญำ มันกระตุ้นสิ่งท่ีเรำอยำกจะพัฒนำ อยำกจะเก่งขึ้น มำจำกพรข้อ

สำมและนี่คือพรข้อสุดท้ำยของเรำท่ีเรำอธิฐำนตลอดมำ 

กองทัพธรรม 

ด้วยควำมท่ีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่ำงไรกับกำรพัฒนำตัวเองให้เก่งขึ้น สิ่งท่ีจะท ำ

ให้ได้รู้ควำมคิดของคนเก่ง ๆ มำกที่สุดคือ กำรอ่ำนหนังสือ ก็ขอให้คนที่

ถ่ำยทอดเร่ืองรำวในหนังสือต่ำง ๆ เป็นคนที่ประสบควำมส ำเร็จจริง ๆ 
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ตลำดหุ้นก็เข้ำมำในตลำดหรือทุ่งสังหำรแห่งนี้เพื่อผลประโยชน์ด้วยกัน

ท้ังนั้น  

ทุ่งสังหาร และ กลับสู่วิถแีห่งตน 

บ่ำยวันหนึ่งอำกำศร้อน ๆ ของบ้ำนนอกอย่ำงท่ีท่ีผมอำศัยอยู่ ผลจำกกำร

อ่ำนหนังสือตะบี้ตะบัน อ่ำนมันทุกประเภทและบำงประเภท มันเกิดตก

ผลึกทำงควำมคิด มันเกิดเหตุกำรณ์ ควำมรู้หรือควำมชอบในวัยเด็ก มัน

ตกผลึกเป็นหลักกำรของตัวเองขึ้นมำ ผมนั่งคิดว่ำ ตลอด 2 ปีท่ีผ่ำนมำใน

กำรลงทุน เรำมัวแต่ไปตำมวิธีคิดของคนอื่นที่เรำ ไม่เข้ำใจแม้แต่นิดเดียว 

เรำไปท ำควำมเข้ำใจกับวิธีกำรของ DSM วิธีกำร KZM หรือกำรวิเครำะห์

ทำงเทคนิค กำร Cut loss แต่เรำไม่ได้เข้ำใจวิธีกำรของตัวเองเลย  

 

เรำมีควำมรู้เร่ืองกำรเล่นแร่แปรธำตุ เรำมีควำมรู้เร่ืองกำรค้ำจำกอิมซังอ๊ก 

เรำมีควำมรู้เร่ืองกำรค้ำจำกมุสิกเศรษฐี คนเหล่ำนี้ล้วนเป็นสุดยอดแห่งครู

ของเรำท้ังนั้น ท ำไมเรำยังไปเรียนรู้กำรค้ำจำกคนอื่น ท ำไมเรำไม่อ่ำน

สัญญำณจำกธรรมชำติ เหมือนท่ีซำนติอำโกท ำ ท ำไมเรำไม่เรียนรู้หลัก
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กำรค้ำแบบท่ีอิมซังอ๊กได้เรียนรู้ตลอดกำรเดินทำงของเขำ ท ำไมเรำไม่ได้

เรียนรู้กำรเติมเต็มช่องว่ำงและผลประโยชน์เหมือนท่ีมุสิกเศรษฐีท ำ  

 

2 ปีแล้วเรำควรจะพัฒนำวิธีกำรเทรดของตัวเองขึ้นมำได้แล้ว จะมำมัว 

เสียเวลำกับคนอื่นอยู่ท ำไม? เท่ำนั้นแหละครับ นั่นก็คือจุดเร่ิมต้นของกำร 

พัฒนำแนวทำงกำรเทรดของตัวเองขึ้นมำ วิธีกำรต่อไปนี้เป็นวิธีกำรท่ีผม

ไม่ได้คดิขึ้น แต่ผมเป็นแคค่นอ่ำนจำกสัญญำณจำกธรรมชำติที่มันมีอยู่ใน

ธรรมชำติอยู่แล้ว ตัวอย่ำงของรอยยำงสีด ำบนถนน ท่ีเตือนเรำว่ำพื้นท่ี

บริเวณนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนั่นเป็นตัวอย่ำงได้อย่ำงดี ธรรมชำติ

สร้ำงสรรค์สิง่ต่ำง ๆ ผ่ำนกำลเวลำอยู่เสมอ 

 

ต่อไปนี้เป็นหลักกำรท่ีผมคิดขึ้นจำกกำรสังเกต รวบรวมปัจจัยและพัฒนำ 

เป็นองค์ควำมรู้ท่ีใช้ในทุกอย่ำง องค์ควำมรู้จะประกอบด้วยหลักใหญ่ คือ 

กรอบปรัชญำ หลักกำร วิธีกำร และกำรประมำณกำร ตำมล ำดับ 
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กรอบปรัชญำ มันคือ สิ่งท่ีเป็นกรอบเดียวกัน ปรัชญำอันยิ่งใหญ่แห่งโลก 

เช่น น้ ำทุกสำยไหลลงมหำสมุทร นั่นเป็นปลำยทำง มันไม่แตกต่ำงจำก 

กำรท่ีถ้ำหำกเรำอยำกรวยท่ีสุด คือเพียงคุณเก่งท่ีสุดในด้ำนนั้น ๆ คุณก็จะ

รวยท่ีสุดในสุดยอดสำขำนั้นเองขึ้นมำ นักฟุตบอลท่ีเก่งท่ีสุด ก็จะรวยได้

เหมือนกันแม้ว่ำเรำจะไม่ได้รับประทำนฟุตบอลเป็นอำหำร นักกอล์ฟท่ีเก่ง

ท่ีสุดก็จะมีเงินรำงวัลท่ีท ำผลตอบแทนได้หวือหวำและไม่ต้องท ำงำนไป

ตลอดชีวิตได้เหมือนกัน นักลงทุนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด ก็รวยติดอันดับโลก

เหมือนกัน มันไม่แตกต่ำงกันเพรำะนั่นคือปรัชญำ พ่อค้ำอันดับหนึ่งก็ย่อม

มีรำยได้มั่งคั่งมำกที่สุด แต่ว่ำแนวทำงในกำรท่ีจะเข้ำไปถึงท่ีสุดนั้นเรำ

เรียกว่ำ หลักกำร  

 

หลักกำร คือ กำรวำงแนวทำงไม่ให้เรำเดินสะเปะสะปะเพ่ือให้เข้ำถึง 

ปรัชญำของกำรเป็นท่ีสุดในด้ำนนั้น กำรเข้ำถึงเข้ำใจถึงแก่นแท้ของมัน 

หลักกำรถ้ำหำกเปรียบกับสำยน้ ำก็คือ หลักแม่น้ ำจะไหลจำกที่สูงไปยังท่ี

ต่ ำ หลักกำรของนักฟุตบอลค่ำตัวที่จะแพงท่ีสุดคือ ต ำแหน่งท่ีเป็น 

ประโยชน์ที่สุด คือ กองหน้ำ ส่วนคุณจะเป็นสุดยอดกองหน้ำหรือไม่ก็ต้อง 
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ไปฝึกหลักกำรของกองหน้ำ หลักกำรของกองหลัง คุณจะเป็นกองหลัง 

ค่ำตัวแพงท่ีสุดในต ำแหน่งกองหลังก็ได้เช่นกัน รำยได้ของคุณขึ้นอยู่กับ 

ฝีมือของคุณ แต่ไม่ใช่เร่ืองค่ำตัวแน่นอน คุณเป็นหมอผ่ำตัดอันดับหนึ่ง 

โรงพยำบำลเอกชนก็จะวิ่งหำตัวคุณให้ควักเพ่ือท่ีจะให้ได้คิวคุณมำรักษำ

คนไข้เพื่อสร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงพยำบำลของเขำ หลักกำรของกำรค้ำก็

คือ ซื้อให้ถูกขำยให้แพง ฟังดูง่ำยและใคร ๆ ก็รู้ แต่ไม่รู้ว่ำวิธีกำรนั้นท ำ

อย่ำงไร ค ำว่ำหลักกำรนี้ในภำษำวิชำกำรเขำก็เรียกว่ำ ทฤษฎี แต่จริง ๆ 

แล้วไม่ใช่เพรำะหลักกำรเป็นจริงแล้ว แต่ทฤษฎียังมีสิ่งท่ีต้องกำรทดสอบ

อยู่อีก  

 

วิธีกำรมันคือ วิธีกำรปฏิบัติจำกหลักกำรนั้น เช่น กำรท่ีจะเป็นยอดกอง

หน้ำได้ คุณต้องท ำกำรซ้อมสัญชำตญำณกำรท ำประตู คุณไม่มีเวลำพัก

บอล คุณต้องรู้ว่ำบอลจะไปทำงไหน ตรงไหนจะท ำให้คุณมีโอกำสสูงสุด 

วิธีกำรที่คุณจะฝึกวิ่ง ฝึกแย่งชิงพื้นท่ี กำรหำพื้นท่ี กำรยิงประตู เปลี่ยน

ทำงบอลในท่ำต่ำง ๆ ท่ีเรำไม่ได้ออกแบบไว้ว่ำสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไร 

กำรเป็นยอดพ่อค้ำ คือ เรำรู้ว่ำจะค้ำขำยอะไร กับใคร ท ำไมเขำถึงจะซื้อ
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ของเรำ ต้นทุนของเรำ เท่ำกับเท่ำไหร่ เรำจะรู้ได้ทันทีได้อย่ำงไร 

เหมือนกับกำรท่ีมุสิกเศรษฐีนั่งคิดว่ำจะเอำฟืนออกจำกพื้นท่ีพระรำชวัง 

อย่ำงไรโดยต้นทุนน้อยท่ีสุด ส่วนกำรประมำณกำรนั่นคือ กำรปฏิบัติ 

 

แม้ว่ำเรำจะมีวิธีกำร เรำต้องมั่นใจว่ำวิธีกำรท่ีเรำคิดขึ้นมำนั้นใช้ได้จริง ๆ 

นั่นคือสิ่งท่ีเรียกว่ำกำรปฏิบัติ ถ้ำเป็นนักฟุตบอลอำชีพนั่นคือ กำรซ้อม 

ซ้อมและกซ็้อม ฝึกทุกรูปแบบของกำรยิงประตู เพื่อให้ในสนำมจริง ๆ มัน

ง่ำยกว่ำกำรฝึก เพ่ือในสนำมจริง ๆ เรำสำมำรถท ำได้เพรำะร่ำงกำยของ

เรำสร้ำงปฏิกิริยำตอบรับจำกควำมเคยชินเหล่ำนั้น ในกำรค้ำขำย เรำต้อง

รู้ว่ำรำคำสินค้ำนั้นต้องตั้งรำคำขำยเท่ำไหร่ มีท ำกำรค ำนวณ ท ำกำรเก็บ

ข้อมูล นี่ถึงเรียกว่ำกำรประมำณกำร หรือก็คือ กำรลงมือท ำ กำรกะเกณฑ์

นั่นแหละ  

 

กรอบเหล่ำนี้จริง ๆ แล้วไม่แตกต่ำงจำกแนวคิดของพระพุทธศำสนำ เรื่อง

ของอริยสัจ 4 หรือแนวคิดอื่น ๆ มันคือกำรแก้ไขปัญหำท่ีสำเหตุของมัน 

ขึ้นอยู่กับว่ำเรำมองมันอย่ำงไร เรำแก้ปัญหำให้เป็นเหตุเป็นผล และ
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สอดคล้องกับควำมเป็นจริงหรือไม่ ไม่ใช่เอำแต่เชื่ออย่ำงเดียวว่ำ ถ้ำหำก

รำคำมันตัดกันกับเส้นค่ำเฉลี่ยแล้วมันต้องขึ้น  

 

ระหว่ำงนั้นผมคิดหลักกำรขึ้นมำ 3 หลักกำร หลักกำรท้ัง 3 นี้ เป็น 

หลักกำร เป็นสิ่งท่ีผมชื่นชอบมำตั้งแต่เด็ก ผมจึงคิดว่ำผมมีควำมช ำนำญ 

ในกำรประยุกต์ใช้มำกกว่ำควำมรู้ใด ๆ ท่ีผมมีอยู่ใดตัวเอง ผมเห็นว่ำ

หลักกำรใด ๆ เรำควรสร้ำงเองขึ้นมำมำกกว่ำและท ำควำมเข้ำใจกับมัน 

ควำมสนุกของกำรอยู่ในตลำดหุ้นของผม เร่ิมเปลี่ยนไป ไม่ใช่ตัวเงินอีก

ต่อไป แต่เป็นควำมสนุกท่ีหลักกำรของเรำ ท่ีเรำคิดขึ้นมำ มันใช้ได้ มัน

ท ำงำนได้ผล 

 

เนื้อหำต่อไปนี้ผมได้พยำยำมสรุปหลักกำรและยกตัวอย่ำงหลักกำรท่ีผม

เช่ียวชำญหลัก ๆ ท้ัง 3 เพ่ือท่ีจะแบ่งปันให้คนอื่นว่ำ เรำสำมำรถท ำควำม

เขำ้ใจกับกำรเทรด กับโลกท่ีไม่สำมำรถหำควำมชัดเจนได้ว่ำใครกันแน่ท่ี

เก่งได้ ผมไม่เชื่อคนอื่นผมเชื่อตัวเองเสมอ จะมีใครเอำไปใช้ก็ไม่ขัดข้อง

หรือจะประยุกต์ใช้กับหลักกำรของตัวเองขึ้นมำใหม่ก็ไม่มีใครว่ำเช่นกัน  
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ทิ้งท้าย 

หลังจำกเหตุกำรณ์ตลำดหุ้นผ่ำนมำได้ แทนท่ีผมจะมุ่งมั่นศึกษำกับ ตลำด

หุ้นให้มันถ่องแท้เสียกอ่น แต่กลับไปคว้ำตลำดใหม่เข้ำมำเพ่ือท่ีจะเติมเต็ม

ควำมโลภของตัวเอง กรณีนี้ผมเห็นบ่อยนะครับในตลำด เรำมักจะเทรด

สินค้ำตัวหนึ่งยังไม่ช ำนำญเลย เรำมักจะคิดว่ำตัวนี้เคลื่อนไหวไม่เยอะแล้ว 

ไปเล่นตัวอื่นโดยคำตัวเก่ำไว้ในพอร์ทลงทุน สุดท้ำย ตัวใหม่ก็สร้ำงปัญหำ

เพ่ิม เรยีกว่ำ ควำมวัวไม่ทันหำยควำมควำยเข้ำมำแทรก เรำมักจะโลภ

และใจเร็วด่วนได้ในกำรแก้ไขปัญหำ ส ำหรับผมแล้วด้วยควำมปรำรถนำท่ี

จะไม่ต้องท ำงำนแต่ก็มีเงินในกำรใช้ชีวิต กลับต้องมำลองกับตลำด Forex 

แล้วใช้เงินเยอะเหมือนเดิม ไม่ได้ท ำกำรศึกษำเหมือนท่ีได้บทเรียนจำก

ตลำดหุ้นอีกเช่นเดิม 

 

ย้อนไปในวัยเด็ก กำรเล่นว่ำวของเด็กสมัยนั้นจะต้องท ำเอง เอำไม้มำ 

เหลำโครง เอำกระดำษมำแปะกับโครง และซื้อเชือกไนล่อนมำยำวเหยียด 

โดยเขำจะให้มำเป็นฝั้นเชือก ไม่ได้พันแกนอะไรมำให้เรำ สิ่งท่ีเด็ก ๆ ต้อง

ท ำคือ เอำเชือกท่ีเป็นฝั้นม้วนเป็นขดอยู่มำพันเข้ำกับกระป๋อง หรือแกนไม้
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เอง กำรวำงลงกับพื้นและกลิ้งไปกลิ้งมำท ำให้เชือกมันพันกันระหว่ำง

กระบวนกำรพันเชือกเข้ำกับกระป๋องหรือแกนไม้ ท ำให้มัดปมเป็นขอด  

 

บำงครั้งมันพันกันยุ่งเหยิงหนักมำก หนักเสียจนแกะไม่ได้พันกันเต็มไป 

หมดจนไม่รู้จะท ำอย่ำงไร เด็กอย่ำงผมไปเอำกรรไกรมำตัดแล้วก็มัดต่อ 

เข้ำด้วยกันใหม่ จนท ำให้มันมีแต่รอยต่อเต็มไปหมดและเชือกก็ใช้กำร 

ไม่ได้อีกต่อไป คุณตำของผมเข้ำมำเห็นเชือกท่ีมันผูกกันเป็นปมท่ีเหลือ

บอกให้หยุด ก่อนแล้วก็ค่อย ๆ แกะมันทีละปม ทีละปมอย่ำงใจเย็น จน

มันค่อย ๆ คลำยออกจนมันสำมำรถใช้ได้อีกครั้ง 

 

ในกำรแก้ไขปัญหำชีวิตหรือปัญหำหุ้นก็เหมือนกัน เรำต้องใจเย็นแก้ไข 

ปัญหำทีละเงื่อนทีละปม ไม่ใช่สร้ำงปัญหำเพิ่ม ถ้ำหำกเรำมีปัญหำกับหุ้น

ตัวนี้และมันขำดทุน คุณต้องคิดให้รอบคอบว่ำคุณจะแก้ไขมันยังไง คุณซื้อ

มันเพรำะอะไร และจะขำยมันเพรำะอะไร ไม่ใช่เอะอะก็ตัดขำดทุน ซื้อตัว

ใหม ่ไม่ใช่เอะอะก็เปลี่ยนหุ้นกำรท ำแบบนั้นมีแต่ท ำให้พอร์ทลงทุน ขำดรุ่ง

ริ่งเหมือนกับเชือกว่ำวของผมในวัยเด็ก   
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ในเล่มหน้ำเป็นเรื่องของกำรเข้ำไปอยู่ในตลำด Forex กำรผจญภัย ใน

ฐำนะนำมปำกกำ Mamay ในโลก Forex ผู้แปลหนังสือและบทควำม 

กำรแปลควำมรู้มำกมำยขนำดนั้นมันก็ท ำให้เรำได้ตกผลึกได้เหมือนกัน 

และหลังจำกนั้นเรำได้พบกับเพื่อนใหม่ท่ีชักน ำสู่ กลุ่มเทรดของ 

Mudleygroup ภำยใต้กำรฝึกของ Mudleygroup ผมได้เข้ำไปเป็นส่วน

หนึ่งของ Mudleygroup  

 

ตั้งแต่เวลำท่ีเนิ่นนำนท่ีได้แต่เฝ้ำมำมองคนท่ีชื่อ Mudleygroup ผ่ำนเว็บ

บอร์ดพันทิปมำตลอด กำรได้อยู่ใน Mudleygroup เป็นตัวจุดชนวนให้

ผมพยำยำมท ำควำมรู้จักกับตัวเองมำกขึ้น มำกกว่ำท่ีจะไปศึกษำวิธีกำร

ของคนอื่น และนั่นเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรออกเดินทำงไปตำมหำขุมทรัพย์

อีกครั้ง  

  

จะว่ำไปแล้ว Mudleygroup ก็เหมือนกองคำรำวำนท่ีพักอยู่ในโอเอซิสใน

ทะเลทรำยในตอนท่ี ซำนติอำโกได้เดินทำงไปกับกองคำรำวำน ท่ี 

Mudleygroup เป็นกำรรวมตัวกันของคนมีอุดมกำรณ์ แต่ถึงอย่ำงนั้น ใน
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ภำยหลังผมก็เลือกท่ีจะตัดสินใจออกเดินทำงไปตำมหนทำงเดินของผมเอง 

แทนท่ีจะอยู่ที่นั่นต่อไป เหมือนกับท่ีซำนติอำโกเดินทำงออกจำกกลุ่มกอง

คำรำวำนนั้นเช่นกัน  

 

คุณอำลีท่ีร้ำนอำหำรอำหรับเคยพูดกับผมว่ำ “เป็นลูกผู้ชำยอำหรับต้อง

ออกเดินทำง” เขำบอกผมว่ำ ถ้ำหำกเรำรักและจริงใจกับใครสักคนหนึ่ง 

เรำย่อมอยำกเห็นเขำมีควำมสุขในเส้นทำงท่ีเขำเลือกเดิน คุณอำลีไม่เคย

พยำยำมรั้งผมไว้แม้แต่น้อย แต่เขำกลับให้ค ำแนะน ำในกำรเดินทำง

ส ำหรับผมด้วยซ้ ำ ผมก็ต้องออกเดินทำงนั่นแหละครับ ไปตำมเป้ำหมำย

จนกว่ำจะถึงขุมทรัพย์ท่ีปลำยฝันของผม 

 

 

 

 

 


