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ค าน า 

ในวัย 28 ปี ผมได้เผชิญหน้ากับความกลัวตาย คิดว่าตัวเองน้ันได้เป็น

โรคร้ายอย่างหน่ึง ระยะเวลาช่วง 2 อาทิตย์แรกผมกังวลและเผชิญกับ

อาการซึมเศร้า ผมต้ังค าถามท่ีเกิดกับตัวเองว่า “เราเกิดมาท าไม” 

ท าไมพ่อแม่ให้เราเกิดมา เคยถามเราซักค ามั๊ย? ว่าเราอยากเกิดหรือ

เปล่า? ถ้าเกิดมาแล้วต้องมาน่ังกลัวตายอย่างน้ี ไม่อยากจะเกิดมาแล้ว 

เกิดมาแล้วต้องเผชิญความตาย มันจะทรมานหรือเปล่า  

 

ในวันท่ีความรู้สึกแย่ ๆ เกิดข้ึนน้ัน การคิดพยายามค้นหาค าตอบเป็น

เร่ืองท่ีต้องท า ว่า “เกิดมาท าไม?” ผมน่ังคิดและใคร่ครวญทุกวัน จน

น้ าหนักลดลงไปมาก การกินไม่ได้ นอนไม่หลับ กินอาหารคลีน ออก

ก าลังกาย ไปท่ีไหนก็เอาแต่ครุ่นคิด จนคิดไปจนถึงขีดสุด จนเกิดภาวะ

สุดโต่ง และเบ่ือหน่ายกับชีวิตจนมากพอ มีบางครั้งก็คิดว่า ตายก็ตาย 

ด้วยความที่ในท่ีสุดก็ได้ยอมรับความตายน้ัน  
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ผมได้ไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึง ตามประสาคนท่ีครุ่นคิด และพบว่า 

“ใบไม้ใบเล่าท่ีร่วงหล่น” มันก็หล่นของมันไปเป็นไปตามธรรมชาติ 

ใบไม้ก็คงไม่ได้อยากเกิดมาเหมือนท่ีผมไม่ได้อยากเกิดน่ันแหละ แต่

มันก็ยังท าหน้าท่่ีของมันไป น่ันคือ การสังเคราะห์แสง น่ันท าให้ผู้รู้ว่า 

“กูจะมัวมากลัวอยู่ท าไมว่า เกิดมาท าไม และจะมากลัวตายอยู่ท าไม? 

มันเกิดมาแล้วจะไปไล่หาท่ีมาความส าคัญย้อนหลังไปท าไม ไม่มี

ประโยชน์ ข้างหน้าสิจะท าอะไร มันเกิดมาแล้วน่ี” ผมจึงต้ังปณิธานว่า 

จะท าประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้าง จะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นบ้างจาก

การเกิดมามีชีวิตน้ีกับเขาสักครั้ง 

 

ก็ในเมื่อเราถนัดงานเขียน เราก็สร้างสรรค์งานของเราไป ต้ังแต่วันน้ัน

จนถึงวันน้ี ผมสร้างสรรค์งานเขียนต่าง ๆ มากมายในวงการลงทุน 

วงการ Forex ท้ังบทความแปล บทความลงทุน มีท้ังจ้างแปล ผม

ค่อนข้างเช่ือว่า แทบจะร้อยละ 90 เคยอ่านงานของผม โดยไม่รู้ตัวมา

ก่อน เพราะผมไม่เคยไปเปิดเผยตัวตนท่ีไหน ตลอดเวลาในการเขียน

หนังสือ เน้นความสุขในการเขียนมาตลอด ใน 10 ปีมาน้ี น่ีเป็นครั้ง
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แรกท่ีรู้สึกจริงจัง อยากจะเขียนหนังสือจริงจังและอยากจะขาย

หนังสือด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล ไม่เขียนเอาความรู้มาขายด้วยราคา

แพงบ้าเลือด มันรู้สึกสูญเสียความเป็นคนไปแล้ว ถ้าท าอย่างน้ัน 

 

สิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผม คือ การได้เห็นคอมเม้นท์ของผู้อ่านท่ีได้ตอบ

คอมเม้นท์ของผม ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี มันคือ “ความงดงามของ

ชีวิต” ส าหรับคนท่ีเคยผ่านความกลัวตายอย่างผมมา ท่านสามารถ

ติดตามงานเขียนของ “เดียวดายพันลี้” ได้ท่ี www.punlie.com 

หรือว่าอยากจะแนะน าอะไรผมก็รับท้ังน้ันครับ มันคือคุณค่าของการ

ได้เกิดมา 

 

 

 

 

เดียวดายพันลี้ 
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บทท่ี 1 บทน า 

คยุกนัก่อน 

หลังจากที่เขียนหนังสือ “หลักการลงทุนใน Forex” และ “หลักการ

เก็งก าไร Forex” ไปแล้วและได้สื่อสารกับผู้อ่านหลายคน ผมได้เก็บ

แบบตอบรับ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ผมพยายามจะปรับปรุงการน าเสนอ

ข้อมูลของผมให้ดียิ่งข้ึน สิ่งหน่ึงท่ีสังเกตุได้จากผู้อ่านหลายท่านท่ีเข้า

มาพูดคุย คือ ผู้อ่านส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบในการเทรด Forex  

 

การมีระบบเทรดกับการมั่นใจระบบเทรดน้ันเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก ผม

กล้าพูดและกล้าเขียนได้ว่าในโลกน้ีย่อมมีระบบท่ีท าก าไรได้อยู่ แต่

การจะใช้ระบบท่ีท าก าไรได้น้ันเทรดเดอร์ต้องมี Mindset ท่ีจะท า

ก าไรได้ด้วย การขับรถเป็นจะต้องมีรถท่ีมันปลอดภัยขับแล้วไม่ระเบิด 

ขับแล้วไม่เบรคแตก ขับแล้วเบรคทัน และท่ีส าคัญผู้ขับข่ีก็ต้องเกรง

กลัวต่ออันตราย การบาดเจ็บจากการขับรถด้วย ตอนเป็นวัยรุ่น เรา

มักคึกคะนองขับรถด้วยความเร็วสูง โดยท่ีไม่เคยคิดถึงคนข้างหลัง ใน
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ตลาด Forex ก็เช่นเดียวกัน เราก็ส่งค าสั่งโดยไม่กลัวล้างพอร์ทได้

เช่นกัน น่ันเป็นเพราะว่า Mindset ของเราไม่พร้อมเลยในการท า

ก าไรในตลาด Forex อย่างยั่งยืน 

 

ในหนังสือเล่มน้ีจึงเป็น หนังสือคู่มือวิธีการใช้ การตรวจสอบสภาพรถ 

ว่ารถของเราอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมขับข่ีหรือเปล่า แต่ถ้าหาก

อยากเป็นคนขับท่ีดี ลองไปดูหนังสือท้ัง 2 เล่มที่ผมเขียนครับ  

 

ส่วนเร่ืองระบบท่ีเราใช้อยู่น่ันมันท าก าไรได้หรือเปล่า น่ีอาจจะเป็นข้อ

สงสัยท่ีหลายคนก็ยังตอบไม่ได้ เพราะว่า บางคนยังไม่รู้จักการท า 

Back Test เลย บางคนไม่เคยยังไม่รู้เลยว่าชาวบ้านชาวช่องเขา

ออกแบบกันอย่างไร ในหนังสือเล่มน้ีท้ังเล่มจึงเป็นการพูดถึงระบบ 

เป็นหลัก โดยเราจะท าการศึกษาระบบเทรดจากคนท่ีท าก าไรได้ 

ระบบท่ีน่าเช่ือถือ ผ่านโปรแกรมอย่าง Myfxbook  

 



6 
 
ครั้นจะมาเขียนคู่มือการใช้งาน myfxbook มันก็คงจะดูง่ายไปหน่อย

กระมังที่จะมาเขียนหนังสือขาย เพราะวิธีการใช้ myfxbook ในโลก

ของ internet มีให้ฟรีอยู่ถมไป 

 

ในหนังสือเล่มน้ีเราจะมาใช้งาน myfxbook หนังสือเล่มน้ีคาดหวังว่า

จะช่วยให้ท่านในวัตถุประสงค์เหล่าน้ี คือ 

 

1. ช่วยให้ผู้อ่านและใช้งาน myfxbook เป็นอย่างละเอียดถ่ีถ้วน

แบบมืออาชีพ  เพราะว่า พวกท่ีขายระบบ ขายคอร์ส ขาย EA 

ส่วนใหญ่จะเอา myfxbook มาล่อว่าผลงานตัวเองดีอย่างน้ัน

อย่างน้ี ส าหรับคนท่ีมีความรู้ก็ดีไป แต่คนไม่มีความรู้ก็

หลงเช่ือไปก็เสียเงิน เดือดร้อนเมื่อระบบไม่ได้ดีอย่างท่ีคิด พอ

ติดต่อไปก็บอกว่า นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ฉะน้ัน

หนังสือเล่มน้ีก็จะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักลงทุน ให้คนท่ี

สนใจการลงทุนในตลาด Forex  
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อย่างไรก็ตาม มีเพื่อนสมาชิกท่านหน่ึงให้ความคิดเห็นว่า “ถ้า

หากใช้ Myfxbook เก่งขนาดน้ันแล้ว การโดนหลอกจึงไม่ใช่

เร่ืองใหญ่ ถูกต้องครับ ก็ถ้าใช้ Myfxbook ก็ไม่น่าจะโดน

หลอกเพราะส่วนใหญ่ท่ีโดนหลอกก็เทรดไม่ค่อยเป็นกันหรอก

ครับ มันเลยต้องมีวัตถุประสงค์ท่ี 2 ก็ถ้ารู้เรื่องพอสมควรแล้ว 

แล้วมีระบบเทรดหรือยังหล่ะ? แล้วได้ศึกษาระบบเทรดของ

คนอื่นเพียงพอหรือยัง? แล้วรู้หรือไม่ว่าระบบเทรดท่ีดีต้องดู

ตรงไหนบ้าง มันจึงมีวัตถุประสงค์ท่ี 2 ข้ึนมา 

 

2. ช่วยให้ท่านแกะระบบเทรดของคนท่ีประสบความส าเร็จ ว่า

เขาเทรดอย่างไร เขาส่ง Lot แบบไหนมีการจัดการการเงิน

แบบไหน เขามี Risk Reward เท่าไหร่ จุดเข้าของเขาใช้

วิธีการไหนเป็นตัวก าหนดจุดเข้า และออก เมื่อท่านได้เรียนรู้ 

ท่านจะสามารถน ามาประยุกต์วิธีการของคนอื่นกับวิธีการของ

ตัวเอง 
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โดย 2 วัตถุประสงค์น้ีเป็นรูปแบบการออกแบบเน้ือหาของการเขียน

หนังสือเล่มน้ี และเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับ สิ่งส าคัญ

มากในการเทรด เมื่อท่านได้ออกแบบระบบเทรดมาแล้วจากการอ่าน 

Myfxbook และได้รับประสบการณ์หรือว่าท่านจะเลยีนแบบระบบเท

รดของใครสักคนก็ตามไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีผลลัพธ์เหมือนกับ

เขา นอกจากเขาจะออกแบบเป็นระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ EA แล้ว

ท่านเขียนระบบได้คล้ายคลึงกัน หรือไปจ้างเขียน EA ได้คล้ายคลึงกัน 

ท่านก็อาจจะได้ก าไรคล้ายคลึงหรือผลการเทรดคล้ายคลึงกับเขา แต่

ส าหรับคนท่ีเขาเทรดมือ หรือเทรดโดยใช้ระบบผสมการมีระบบเทรด

ท่ีเหมือนกับเขา ไม่ได้หมายความว่าจะได้ก าไรเหมือนกับเจ้าของ

ระบบ เพราะว่า องค์ประกอบของการเทรดให้ส าเร็จไม่ได้มีเพียงแค่

ระบบเพียงอย่างเดียวแล้วท่านจะประสบความส าเร็จได้อย่างที่ผม

กล่าวไว้ตอนต้นท่ีเปรียบเทียบกับการขับรถ 

 

การมีระบบเทรดเป็นแค่องค์ประกอบหน่ึงของการเทรดให้ส าเร็จ

เท่าน้ัน การมีระบบมันเป็นแค่วิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมาย ถ้าหากเรา
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เปรียบเปรยกับการตกปลา ระบบเทรดก็เหมือนกับการมีเบ็ดสักคัน

หน่ึง แต่การท่ีเราจะได้ปลาเราจะต้องรู้เสียก่อนว่าแหล่งน้ าแบบไหนมี

ปลาแหล่งน้ าแบบไหนไม่มีปลา เราจะไปตกปลาในแม่น้ า เราจะตก

ปลาในเข่ือน ตกปลาในบึง ถ้าเราไม่รู้จักพื้นท่ีน้ันเลยมันก็ท าให้โอกาส

ท่ีเราส าเร็จลดลง ในตลาดเงินก็ไม่แตกต่างกัน ตลาดการเงินมีหลาย

รูปแบบ มีท้ังตลาดหุ้น ตลาด Crypto ตลาดโภคภัณฑ์ ตลาด Forex 

เต็มไปหมด แล้วท่านตกปลาท่ีไหนครับ? ท่านมีความช านาญน่านน้ า

น้ันหรือไม่ มีความเช่ียวชาญภูมิประเทศ มีความเช่ียวชาญพื้นท่ี

หรือไม่ เพราะน่ันคือลักษณะของนักตกปลาท่ีเข้าใจธรรมชาติของปลา 

ก็ถ้าหากท่านช านาญตลาดแล้ว ตัวแปรต่อไปก็ต้องว่ากันท่ีวิธีการหล่ะ

ครับ ในตัวอย่างของการหาปลา เรามีวิธีการใช้เบ็ด ใช้ปืนยิงปลา ใช้

แห ใช้สวิง ใช้ไฟช็อต ใช้การวางข่ายดักปลา หรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ 

ถ้าเทียบในตลาด Forex มันก็คือระบบเทรดน่ันแหละครับ ท่านมี

วิธีการหรือยัง  
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แต่ก็อย่างที่บอก การมีเบ็ด หรือไปซื้อเบ็ดมาซักคันหน่ึงไม่ได้

หมายความว่าท่านจะได้ปลากลับบ้านนะครับ ท่านต้องรู้จักปลา ท่าน

ต้องรู้จักชนิดของปลา เหยื่อของปลา ท่ีอยู่อาศัยของปลา สิ่งเหล่าน้ี

มันเป็นทักษะท่ีต้องพัฒนาวันแล้ววันเล่า แต่ในหนังสือเล่มน้ีผมคงได้

แต่เปรียบเปรยครับ ว่าทักษณะความเช่ียวชาญน้ันฝึกกันได้อย่างไร 

เพราะว่าไม่งั้นคงต้องอ่านกัน 4 - 5 ร้อยหน้ากันเลยทีเดียว เอาเป็นว่า

แค่ระบบอย่างเดียวไม่ได้ท าให้ท่านส าเร็จได้  

 

ถ้าหากว่าจะให้ผมสรุปโดยคร่าว ๆ ขององค์ประกอบของการตกปลา

เอ๊ย!! เทรดสิ!! เทรดให้ส าเร็จจะมีองค์ประกอบส าคัญ (เอาเฉพาะท่ี

ส าคัญ) ประมาณน้ีครับ 

 

1. เราต้องรู้ว่า ตลาดของเราอยู่ไหน 

2. เราต้องรู้วิธีการท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากตลาด 

3. เราจะต้องมีทักษะ ความเช่ียวชาญ ฝีมือ สติปัญญาท่ีจะท า

ก าไร 
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4. เราต้องมีโอกาสจังหวะที่ดี 

5. เราต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับโอกาสและ

จังหวะที่ดี 

 

ถ้าจะเทียบว่าหนังสือเล่มน้ีให้อะไรก็คงต้องบอกว่า มันเป็น

องค์ประกอบท่ี 2 ครับ  

 

องค์ประกอบเหล่าน้ีถ้าหากท่านบริหารจัดการให้ลงตัวก็จะน า

ความส าเร็จมาให้ท่านครับ ไอ้การบริหารองค์ประกอบน้ีก็เรียกว่า 

การบริหารจังหวะของมัน การท่ีทุกอย่างทุกองค์ประกอบของมันมา

บรรจบกันแล้วลงตัวพอดี ส าหรับผมเร่ืองน้ีมันเป็นเร่ืองท่ีจับต้องได้ใน

ชีวิตประจ าวันของเราครับ คนอื่นท่ีเช่ือเรื่องโชค เรียว่า “ดวง” ครับ 

แต่ผมเรียกว่า “จังหวะ” การเรียกว่าดวงมันท าให้เราบริหารจัดการ

ไม่ได้ เพราะเราก็จะไม่ได้ขวนขวายหาองค์ประกอบของความส าเร็จ

ของมัน เราไม่ได้ถอดบทเรียนศึกษาท่ีมาท่ีไปของผลลัพธ์น้ัน  แต่ 

“จังหวะ” เป็นสิ่งท่ีศึกษาได้ หาจังหวะได้ ศึกษาองค์ประกอบท่ีจะ
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น าไปสู่ความส าเร็จได้ และถ้าท่านเป็นคนหน่ึงท่ีก าลังตามหา

องค์ประกอบน้ัน ในหนังสือเล่มน้ีผมพูดถึงองค์ประกอบท่ี 2 ล้วน ๆ 

เลยครับ คือ “วิธีการท่ีจะท าก าไรจากตลาด”  

 

เร่ืองของจังหวะน้ีมันมีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดหลายเรื่องนะครับ ผมขอ

ยกตัวอย่าง กรณีของการเป็นนักร้องท่ีประสบความส าเร็จก็แล้วกัน

ครับ นักร้องบางคนแม้จะร้องเพลงมานานแต่ก็ไม่ได้ประสบ

ความส าเร็จอย่างที่ตัวเองคาดหมายไว้มาก แต่บทความส าเร็จมันจะ

เข้ามาก็มาแบบไม่ได้ต้ังตัว ถ้าหากคุณไม่ได้ช่ืนชอบการฟังเพลงมาก

นัก คุณคงไม่รู้จัก นักร้องท่ีช่ือว่า “เขียนไขและวานิช” เพราะผมก็ไม่

รู้จักเช่นกันครับก่อนหน้าน้ี เมื่อก่อนเขียนไขและวานิชก็เป็นนักร้อง

ตามร้านท่ัวไปในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพลงทางเลือก คือ เพลงท่ีเขา

แต่งและขับร้องเอง ก็เพราะมันไม่ดังน่ันแหละครับท าให้ไม่มีใครรู้จัก 

แต่เขาก็ไม่เคยหยุดร้องมันหรอกนะครับ เพราะเขาร้องเพราะเขาชอบ

ร้องเพลงและเป็นหนทางท่ีเขาจะหาเงินได้ เขามีคนกลุ่มหน่ึงติด

ตามแต่ก็ไม่เป็นท่ีรู้จักของคนหมู่มาก พูดง่าย ๆ ก็คือ เขาก็เป็นนักร้อง
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ท่ีมีคุณภาพ มีเสียงท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีฝีมือในการแต่งเพลง และมี

ฝีมือทางดนตรีคนหน่ึง แต่ก็ที่ไม่ดังเพราะมันแค่ขาดโอกาสท่ี

เหมาะสม โอกาสท่ีว่าน้ีก็คือจังหวะน่ีแหละครับ  

 

ใครจะรู้วันหน่ึงจะมีไอ้หนุ่มคนหน่ึงหยิบเพลงของเขา ช่ือว่า “แก้ม

น้องนางน้ันแดงกว่าใคร” มาประกวดในเวที The voice แล้ว แล้ว

หนุ่มคนน้ีก็ร้องได้ดีมาก ดีเสียจนสะกดคนดูท่ีรับชม แล้วคนก็ต้ัง

ค าถามว่า เพลงของใคร? ใครเป็นคนแต่ง? ท าไมเราไม่รู้จักและไม่คุ้น

เลย หลังจากน้ันมาเขียนไขและวานิชก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จัก มันเหมือนจะ

ง่ายนะครับ แต่ว่า เราน่าจะต้องมีการต้ังค าถามว่า “แล้วเขียนไขและ

วานิชน่ีร้องเพลงมากี่ปี?” 1 ปีหรือ 2 ปี ไม่หรอกครับ ประสบการณ์

มันต้องมากกว่า 10 ปีนู่นแหละครับ ทุกอย่างมันต้องการการบริหาร

จัดการจังหวะทั้งน้ันครับ 
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นักร้องเพลง RAP ท่ีมีช่ือเสียงอย่างปู่จ๋านลองไมค์ ช่ืนชอบเพลง RAP 

ต้ังแต่วัยเด็ก1 ไม่ว่าจะท าอะไรอยู่ท่ีไหนเพลง RAP ก็ยังอยู่กับเขา ไม่

ว่าเขาจะไปเรียนวิทยาลัยเทคนิค ไม่ว่าเขาจะเกเร เขาจะเรียนไม่จบ 

หรือออกมารับจ้างเป็นช่างซ่อมอีเล็กทรอนิกส์ รับติดจานดาวเทียม 

ขายของ เขาก็ยังร้องเพลง RAP ของเขาอย่างน้ัน  

 

ผมรู้จักเพลงของปู่จ๋านลองไมค์ครั้งแรกในเพลง “แลรักนิรันดร์กาล” 

ผมคิดว่าเป็นเพลงท่ีลงตัวมาก ๆ ระหว่างการใช้ค า การเลือกใช้ดนตรี 

และการสื่อสารกับเพลงระหว่าง Music Video เรียกโดยรวมว่าดีมาก

ครับ คือ นักร้องแต่งเพลงได้ดีเข้ากันกับเน้ือหาท่ีต้องการสื่อ การ

ออกแบบดีไซน์ดนตรีก็เข้ากันกับเน้ือร้อง ภาพของมิวสิควีดีโอก็เข้ากัน

กับเน้ือหา ถึงขนาดท่ีท าให้ใครหลาย ๆ คนอยากไปเท่ียวจังหวัดน่าน

ข้ึนมาเลย  

                                       
1 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ในรายการเจาะใจ : 
https://www.youtube.com/watch?v=1D2qSsA909I คลิปรายการวันที่ 15 
เมษายน 2560 
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สิ่งท่ีผมจะสื่อก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Forex หรือดนตร ีทุกอย่าง

มันมีองค์ประกอบของมันและมันเป็นการจัดองค์ประกอบไปตาม

จังหวะ  การจะประสบความส าเร็จได้เหมือนกับปู่จ๋านลองไมค์ หรือ

เขียนไขและวานิช สิ่งท่ีคนเหล่าน้ีมีร่วมกันอย่างหน่ึงท่ีแน่นอนเลยก็

คือ องค์ประกอบโดยรวมของมันเข้าท่ีกันหมด 

 

ย้อนกลับมาที่ตัวผม แม้ผมจะไม่ใช่เป็นคนประสบความส าเร็จ และ

ไม่ได้มีช่ือเสียงด้านการเทรด แต่ผมก็มีอิสระในการด าเนินชีวิตได้ แต่

กว่าจะได้ชีวิตแบบน้ีมา ก็ 12 ปีในตลาด Forex แล้วครับ 12 ปีมาน้ี 

ล้มลุกคลุกคลานในตลาด Forex มาพอสมควรครับ กว่าจะเก็บจิ๊ก

ซอว์ของการเทรดครบ กว่าจะเข้าใจอะไรได้ครบถ้วน แล้วยังต้องมา

หัดจับจังหวะหัดอ่านจังหวะอีก มันก็ใช้เวลาพอสมควร  

 

เช่นเดียวกันกับผู้อ่าน ถ้าหากว่าช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีคุณก าลังสร้าง

ประสบการณ์น้ีหนังสือของผมจะเพิ่มค่าประสบการณใ์ห้คุณ
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โดยเฉพาะในการศึกษาระบบเทรด คุณจะได้เรียนรู้ว่า คนอื่นเขาคิด

อย่างไร ท าอย่างไรและสร้างสรรค์ในการท าก าไรอย่างไร ผ่านระบบ

ของคนท่ีท าก าไรได้จริง ๆ ผมได้ติดต่อไปยัง Myfxbook เพื่อขอ

อนุญาตเขียนหนังสือเล่มน้ีโดยขออนุญาตใช้ภาพ Screenshot เพื่อ

ประกอบเน้ือหา มันจ าเป็นมากครับท่ีจะต้องได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของ Web Platform และท่ีส าคัญ ผมต้องแจ้งก่อนว่า ผมไม่

สามารถระบุเปิดเผยช่ือบัญชี ว่าเป็นบัญชีระบบของใครได้ เพียงแต่

ท่านรู้ไว้อย่างหน่ึงก็พอ ว่าไม่มีการตัดต่อตัดแต่งภาพเพื่อให้เป็นไป

ตามประโยชน์ของหนังสือ หนังสือน าเสนอวิธีการใช้ Myfxbook เพื่อ

สอนให้ท่านเรียนรู้ระบบเทรดของคนอื่น ไม่ได้สอนให้ท่านท าก าไรได้

จากระบบของคนอื่น มันมีค ากล่าวท่ีว่า ระบบของคนอื่นมันก็อาจจะ

เหมาะส าหรับคนอื่นเท่าน้ัน แต่ถ้าหากท่านได้เรียนรู้จากระบบท่ี

ถูกต้อง มันก็เหมือนกับท่านน่ังดูคนท่ีเป็นเซียนตกปลา ตกปลาน่ัน

แหละ เพียงแต่ในหนังสือเล่มน้ีเหมือนกับมีผมคอยพากย์ด้วยว่า ท าไม

ถึงคนตกปลาคนน้ันถึงเลือกขว้างเบ็ดไปตรงน้ัน เขาใช้อะไรเป็นเหยื่อ

กับปลาชนิดไหน วางระยะห่างทุ่นจากผิวน้ ากี่เซนติเมตรหรือเขาตก
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ปลาหน้าดิน เขารู้ได้ยังไงว่าปลากินเหยื่อ ผมว่าก็ดีกว่าการไปน่ังดูเขา

ตกปลาและเดาเอาเองนะครับ 

หนังสือนี้เหมาะกบัใคร 

ต้องขอบคุณผู้อ่านท่ีซื้อหนังสือเล่มน้ีไป และขอบคุณท่ีอุดหนุน 

“เดียวดายพันลี้” ส าหรับคนท่ียังไม่เคยอ่านงานของผม ผมเป็น

นักเขียน และเป็นเทรดเดอร์ไปด้วยครับ ประสบการณ์ในการเทรดปีน้ี

ก็ 12 ปีพอดีในตลาด Forex แต่ถ้าในตลาดหุ้นก็ประสบการณ์

มากกว่าน้ี ผู้เขียนไม่ได้เป็นคนรวยมาแต่เกิด สมัยเด็กไม่มีแม้แต่ข้าว

กิน ดีว่ามีแค่บ้านอยู่พออาศัย ท างานสู้ชีวิตปลดหน้ีให้ตัวเองและ

ครอบครัว จนได้เป็นอิสระในการด าเนินชีวิตในวัย  35 ปี น่ันเป็นการ

ลาออกครั้งสุดท้ายของผม ผมไม่ได้รวยเงินเป็นล้านทุกวันน้ียังท างาน

อยู ่แต่จะเรียกว่างานไหม? ก็ข้ึนอยู่กับนิยามของค าว่า “งาน” ของผม

กับท่านผู้อ่านตรงกันหรือเปล่า ส าหรับผม งาน ก็คือสิ่งท่ีผู้อ่านก าลัง

น่ังอ่านอยู่น่ีแหละครับ นอกจากน้ันก็จะมีการเทรด Forex การเทรด

หุ้น เขียนหนังสือ เขียนบทความ และงานวิจัยนิดหน่อย  
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ส าหรับตลาด Forex ผมเร่ิมมาจากศูนย์ ค าว่า “ศูนย์” ในท่ีน้ีไม่ได้

หมายความแค่เงิน แต่หมายความถึงประสบการณ์ด้วย ผมเร่ิมฝึกด้วย

ตัวเองท้ังสิ้นไม่เคยไปเข้าคอร์สอบรม หรือสอนท่ีไหน หรือแม้กระทั่ง

วิธีการท่ีเทรดก็เป็นวิธีการท่ีคิดข้ึนเองโดยไม่ได้ลอกใครมาก่อน หรือ

แม้กระทั่งเน้ือหาในหนังสือน้ีก็เป็นเน้ือหาท่ีคิดค้นและเรียนรู้ข้ึนเอง 

ไม่ได้ไปอ่านอะไรของใครมา การท่ีผมเขียนหนังสือ ไม่ได้หมายความ

ว่าผมจะเก่ง หรือว่าผมจะเทรดแล้วได้ก าไรพันล้าน ถ้าหากท่านจะ

เข้าใจว่า “คนประสบความส าเร็จจริงในการเทรด เขาไม่เก็บเงินหรอก 

เขาไม่เขียนหนังสือขายหรอก เขาเปิดให้บริการสมัครต่อเพื่อรับค่า 

Commission จาก Affiliate Link หรอก” ผมว่าท่านผู้อ่านคงเข้าใจ

ผิด ท่านเข้าใจผิดยังไงลองมาดูกัน 

 

ท่ีผมกระเหี้ยนกระหือรือท่ีจะอธิบายไม่ใช่เพราะว่าผมจะแก้ต่างให้นัก

ลงทุน แต่สิ่งท่ีผมจะอธิบายเป็นส่วนหน่ึงของการปรับ Mindset ท่ีผม

เขียนอยู่ในหนังสือหลักการลงทุนใน Forex เสียด้วยซ้ า  การลงทุนใน
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ตลาด Forex หน่ะมันท าก าไรได้ไม่มากมายอย่างท่ีหลายคนคิดหรอก 

ปีท่ีแล้วท้ังปี ผมท าก าไรได้ประมาณ 15 % ต่อปีเอง คิดไหมครับว่า 

ถ้าพอร์ทมูลค่า 1 ล้านบาท จะเป็นเงินเท่าไหร่ต่อปี มันเป็นเงิน 

150,000 บาทต่อปีเองนะครับ หารต่อเดือนแล้วเดือนละ 15,000 

เงินเดือนข้ันต่ ายังไม่ถึงเลย แต่ก็น่ันไม่ใช่เหตุผลท่ีท าให้ผมต้องมาน่ัง

เขียนหนังสือขายหรอกนะ สิ่งท่ีผมพยายามจะช้ีแจงกคื็อ ก็ถ้าเทรด

เดอร์ท่ีเขาท าก าไรได้จริง ๆ 15 % น่ีถือว่าเก่งมากครับ แต่หมายความ

ว่าความเสี่ยงท่ีเขาจะล้างพอร์ท ต้องเป็นศูนย์เลยนะ 15 % น่ันฝีมือ

เทียบเท่ากองทุนระดับโลกเลยนะครับน่ัน มันเป็น Mindset ท่ีถูกต้อง

ท่ีจะท าให้ท่านไม่ล้างพอร์ท  

 

ก็ถ้าจริง ๆ แล้วการเทรดท าเงินได้ไม่มาก ท าไมพวกคนเก่ง ๆ เขาถึง

จะเผยแพร่วิธีการของเขาฟรี ๆ หล่ะครับ ก็ถ้าเขาท าเงินได้เท่าน้ี ทุก

ทางท่ีมันได้เงินก็ไม่ควรเลือกวิธีการ การท่ีจะโลกสวยอย่างไร้เหตุผลดู

จะเป็นอะไรท่ีดูขัดแย้งกัน แต่ว่าใครจะเผยแพร่ฟรีก็ไม่ขัดนะครับ สิ่ง

ท่ีเขาเผยแพร่ฟรีอยู่น้ันจริง ๆ แล้วมันท าก าไรได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ 
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และมิหน าซ้ าไอ้ท่ีเผยแพร่ไม่ฟรีและเก็บค่าสอนน่ีก็ไม่รู้จะได้ก าไรจริง

หรือเปล่า  ผู้อ่านก็อาจจะคิดอย่างน้ีใช่ไหมครับ ก็อย่างน้ันก็อย่าไปลง

เรียนคอร์สอะไรท่ีมันแพงเสียจนจ่ายไม่ได้ครับ ราคาอะไรท่ีไม่มี

เหตุผลก็จะเสียเวลาจ่ายไปท าไม ผมเขียนหนังสือราคาไม่เกิน  300 

บาท กับเน้ือหาขนาดน้ีผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าส าหรับมูลค่าท่ีท่านจ่าย

แน่นอน มันถูกกว่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ด้วยซ้ า 

 

มาเข้าเร่ืองเกี่ยวกับช่ือของหัวข้อน้ีเสียทีว่า “หนังสือเล่มน้ีเหมาะกับ

ใคร?” ผมก็ต้องเรียนท่านผู้อ่านไว้ก่อนว่าหนังสือบางเล่มมันก็ไม่

เหมาะผู้อ่านทุกระดับช้ันหรอกครับ มันก็จะเหมาะกับคนกลุ่มหน่ึง

และไม่ได้เหมาะกับคนกลุ่มหน่ึง ส าหรับหนังสือเล่มน้ีเหมาะส าหรับ

คนท่ีมีประสบการณ์ในการเทรด Forex มาบ้าง อย่างน้อย ๆ ท่าน

ต้องเคยเทรด Demo มา ท่านอาจจะต้องรู้วิธีเช่ือมต่อ Myfxbook 

เสริมเพราะว่า ท่านจะต้องหัดเช่ือมต่อบัญชีของตัวเองแล้วอ่านผลการ

เทรดของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างน้อย ดีหรือไม่ดีจุดไหนท่าน

ต้องแก้ได้  ช่างซ่อมรถ พอสตาร์ทรถแล้วลองเอาไปข่ีเขาก็จะจับ
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อาการได้แล้วครับว่า รถคันน้ันคันน้ีมันพังตรงไหน เสียตรงไหน ก็ถ้า

คุณเอาบัญชีเทรดของตัวเองข้ึน myfxbook แล้วยังมองไม่ออกว่า 

ระบบของตัวเองหรือวิธีของตัวเองน้ันไม่ดีตรงไหน หนังสือเล่มน้ีจะ

เป็นเหมือนคู่มือช่างให้ท่านแกะรถของตัวท่านเอง เพื่อเรียนรู้ระบบ

ของรถของท่านและท่านจะต้องแกะรถของคนอื่นด้วย  

 

เปรียบเปรยเหมือนกับการท่ีแพทย์น้ันสามารถให้ค าตอบกับค าถาม

ของคนไข้ได้มากมายน้ันไม่ได้เป็นเพราะหมอลองเป็นมาทุกโรค แต่

เพราะว่าหมอได้เผชิญกับคนท่ีเป็นโรคเหล่าน้ันมาเป็นพัน ๆ ครั้ง ช่าง

ซ่อมรถต้องเผชิญกับรถต่างยี่ห้อ ต่างอาการ ต่างความบกพร่องการ

ช ารุดเสียหายท่ีแตกต่างกันจ านวนมาก เขาถึงรู้ได้ทันที ก็ถ้าหากว่า

ท่านยังไม่เคยแกะระบบของตัวเองเลย ยังไม่เคยแกะระบบเทรดของ

คนอื่นเลย ท่านควรจะต้องเริ่มได้แล้วหล่ะครับ การแกะระบบเทรด

ของคนอื่นเมื่อผ่านไปสัก 10 - 20 ระบบท่ีดี (หมายความว่าระบบท่ีไม่

ดีก็เคยแกะมาแล้วนับไม่ถ้วน) ท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าวิธีการอะไร 

วิธีการไหนท่ีดีและไม่ดีต่อการเทรดของท่านด้วยตัวท่านเอง  
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ในการเทรด ไม่ว่าจะตลาด Forex หรือตลาดหุ้น เราก็สามารถจัด

ประเภทเทรดเดอร์ได้หลายประเภท เอาเป็นว่า ถ้าหากเราแบ่ง

ประเภทเทรดเดอร์เป็น 3 ระดับ คือ มือใหม่  เทรดเดอร์ฝึกหัด  และ

มืออาชีพ หนังสือของผมก็จะเหมาะกับกลุ่มมือใหม่ และเทรดเดอร์

ฝึกหัดท่ียังต้องการหาประสบการณ์มาก ๆ ส าหรับมือใหม่ถ้าหากท่าน

ซื้อหนังสือของผมแล้วท่านอ่านไม่รู้เรื่อง ท่านไม่ต้องแปลกใจ น่ัน

เพราะว่า ถูกต้องแล้วและก็ดีมากเลยท่ียังมีอีกหลายอย่างท่ีท่านยังไม่

รู้และจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มน้ี ถ้าท่านเป็นมือใหม่ถึงขนาดท่ีเข้า

มาในตลาด 2 - 3 วันสิ่งท่ีท่านต้องท าคือ เทรดเดโม หัดใช้โปรแกรม 

MT4 ให้คล่อง ลองเทรดให้ได้ก าไรหรือขาดทุน แล้วถ้าท่านพบอาการ

ของตัวเองคือ ขาดทุนบ่อย ๆ แล้วหล่ะก็ ท่านก็จะเร่ิมต้องการใช้

หนังสือเล่มน้ีแล้วหล่ะครับ 
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หนังสือนี้ให้อะไรคณุที่ในอินเตอรเ์นทไม่มี 

ในหนังสือเล่มก่อน ผมก็ได้เขียนไปว่า หนังสือของผมให้อะไรท่ีของฟรี

ในอินเตอร์เนทไม่มีและก็เช่นกันในหนังสือเล่มน้ี สิ่งท่ีคุณจะได้ก็คงจะ

เป็นประสบการณ์กระมังครับ สิ่งท่ีเขียนข้ึนในอินเตอร์เนท คุณจะไม่มี

ทางรู้อะไรเลยว่ามันจริงหรือไม่จริง มันมีหนังสือฟรีเต็มไปหมด มันมี

วิธีการท่ีเผยแพร่ออกมาฟรี ๆ เต็มไปหมด จนแทบจะไม่ต้องไปซื้อ

หนังสืออ่าน ล าพังแค่วิธีติดต้ัง Myfxbook ให้กับบัญชีเทรดของเราใน

อินเตอร์เนทฟรียังมีเลย 

 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือท่ีขายจริง ๆ แล้วจะขายอะไรท่ีมีอยู่ใน 

internet มีให้ฟรีนะครับ ผมเห็นหนังสือ Forex บางเล่ม รวบรวมเอา

รูปแบบกราฟ รูปแบบกราฟแท่งเทียนท่ีมีอยู่ในอินเตอร์เนท ให้ได้มาก

ท่ีสุด ให้ได้เล่มหนาท่ีสุด เอามาขายแพง ๆ ถึงขนาดเล่มละ 1,000 

บาท พิมพ์สีส่ี เพื่อให้เห็นกราฟแท่งเทียน มันมีค าถามอยู่ว่า “แล้วท่ี

ซื้อไปหมายความว่าจะท าก าไรได้หรือ?” ก็ไม่หรอกครับ อย่างที่ผม

บอกการท าก าไรมันไม่ได้อาศัยองค์ประกอบเดียว การรวบรวมเน้ือหา
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ในอินเตอร์เนทมาท าเป็นหนังสือแล้วขายมันก็ดีนะ แต่ถ้าคนซื้อขยันก็

ย่อมหาอ่านได้จากที่คนอื่นเขาท าการรวบรวมไว้แน่นอน คือมันก็ท า

กันได้หน่ะนะ อย่างน้ันผมเรียกว่าขายหนังสือเป็นอาชีพของแท้เลย

ครับ ต่อให้ไม่ได้ก าไรจากการเทรดก็ท าก าไรจากหนังสือท่ีท าเน่ีย

แหละก าไรแน่นอน ก็เล่มมันต้ัง 1,000 บาท เลยน่ี 

 

ส าหรับหนังสือเล่มน้ี ไม่ได้ออกแบบมาบอกว่ามันดีเลิศ แต่เป็นสิ่งท่ี

นักลงทุนจะต้องรู้ สิ่งท่ีหนังสือหลายเล่มในอินเตอร์เนทไม่มี คือ 

ส าหรับค่าประสบการณ์ที่ผู้เขียนอยากแบ่งปัน อยากให้ทุกท่านน าไป

แบ่งปันแนวคิดหรือแม้กระทั่งมาถกกัน ว่าคนอื่นเขาท าก าไรจาก

ตลาด Forex อย่างไร แล้วเป็นไปได้ไหมท่ีเราจะแกะระบบของเขา 

เพื่อน ามาศึกษาข้อดีข้อเสียและน ามาออกแบบเป็นระบบเทรดของเรา

เอง 

 


