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ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่พิสูจน์ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย เป็นตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอย่างตลาด

นิวยอร์ก เฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นในแต่ละปี

นัน้มโีอกาสทีจ่ะเป็นบวกกบัลบนัน้ไม่ต่างกนัมาก นัน่กค็อื ตลาดจะเป็นบวก

ประมาณ 5–6 ปี และติดลบประมาณ 4–5 ปี ในช่วงเวลา 10 ปี โชคไม่ดี

ที่ปี 2556 เป็นปีที่ตลาดติดลบอีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังโชคดีที่มันติดลบไม่มาก

เพียงประมาณ 6–7% ซ่ึงเป็นระดบัท่ีพอยอมรบัได้ส�าหรบันกัลงทนุระยะยาว

เม่ือค�านึงถึงว่าในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาก่อนหน้านี้ ผลตอบแทนของ

ตลาดสูงเด่นมาก โดยที่ผลตอบแทนทบต้นต่อปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาสูงถึง

ประมาณปีละ 30% ดังนั้น ถา้จะพูดไป ปี 2556 จึงเปน็ปีที่ตลาด “หยุดพกั” 

หลังจากที่วิ่งมาอย่างรวดเร็วและยาวนานหลังจากปี 2551 ที่ตลาดหุ้นไทย

เกิดวิกฤติตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ถ้ามองตลาดหุ้นในรายละเอียดแล้ว ในช่วงปี 2556 เอง ตลาดก็มี

ความผันผวนรุนแรงอย่างที่เป็นมาตลอด นั่นก็คือ ในช่วงครึ่งแรกของปี 

ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ 20% จากสิ้นปี 2555 แต่หลังจาก

นั้นมันก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วประมาณ 25% ส่งผลให้คนที่เข้าไปในช่วงที่



4        ธรรมะกับการลงทุน  

ตลาดก�าลงัร้อนแรงขาดทนุอย่างหนกั แต่นีก่ย็งัไม่ส�าคญัเท่ากบัว่า ปี 2556 

นัน้ เป็นปีทีน่กัลงทนุต่างชาตขิายหุน้ไทยออกไปมากทีส่ดุปีหนึง่ โดยมยีอด

ขายหุน้สทุธถิงึกว่าแสนล้านบาท และขายต่อเน่ืองมาถึงต้นปี 2557 และอกี

ประเดน็หนึง่ทีน่่ากงัวลพอๆ กนักค็อื ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ในตลาดโดยรวม

ก็ลดลงอย่างมาก จากปริมาณ 40,000–50,000 ล้านบาทต่อวนั เหลอืเพยีง 

20,000–30,000 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2556 ถึงต้นปี 2557 

เหตผุลทีต่ลาดหุน้ปรบัตวัลงมามากพร้อมๆ กับปรมิาณการซ้ือขายท่ีลด

ลงนัน้ มกีารพดูกนัมากว่าเป็นผลจากการทีป่ระเทศไทยม ี“วกิฤติการเมอืง” 

ทีม่กีารชมุนมุต่อต้านรัฐบาลทีรุ่นแรงต่อเนื่องยาวนาน ซึง่ท�าให้คนขาดความ

มั่นใจในการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะภาค

การท่องเที่ยวถูกกระทบอย่างหนัก นอกจากน้ัน ก็ยังถูกกระทบจากการที่

สหรัฐฯ ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการลดการอัดฉีดเงินเข้าระบบที่เรียก

ว่า QE (Quantitative Easing) ซึง่จะท�าให้สภาพคล่องทางการเงนิลดลง ส่ง

ผลให้เงนิไหลออกจากตลาดหุน้ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในตลาดของ

ประเทศก�าลงัพฒันาทัง้หลาย ซึง่เหตผุลทัง้สองประการนัน้ จะเป็นจรงิหรอื

ไม่ ก็ไมม่ีใครสามารถจะพิสจูน์ได ้เพราะขอ้เท็จจรงิที่ผมเห็นก็คอื การเมือง

ของไทยเรานัน้ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาก็เป็น “ช่วงวกิฤต”ิ แต่ตลาดหุน้ไทย

ก็ปรับตัวขึ้นไปได้มากมาย ส่วนเรื่องของ QE นั้น ก็มีการพูดกันมานานแล้ว

ว่าจะลดลง ดังนั้น ตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะตกลงเพราะเรื่องนี้

เหตุผลที่แท้จริงที่ท�าให้ตลาดหุ้นในปี 2556 ปรับตัวลงในความคิด

ของผมกค็อื ดชันหีรอืราคาของหุน้ได้ปรบัขึน้ไปมากกว่าการเตบิโตข้ึนของ

ก�าไรในช่วง 4–5 ปีท่ีผ่านมา ในปี 2551 ก�าไรรวมของบรษิทัท้ังตลาดเท่ากบั

ประมาณ 310,000 ล้านบาท สิน้ปี 2556 ก�าไรน่าจะประมาณ 800,000 ล้าน

บาท เป็นการเพิม่ขึน้ประมาณ 160% ในขณะทีร่าคาหรอืดชันหีุน้ปรบัตวัขึน้
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จาก 450 จุดเป็นประมาณ 1,299 จุด หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 190% มองในแง่

นี ้ราคาหุน้ยงัโตเกนิก�าไรอยูป่ระมาณ 30% ดังนัน้ การทีหุ่น้ในปี 2556 ไม่ได้

ปรบัขึน้แต่ปรบัตวัลงจงึไม่ใช่เรื่องทีผ่ดิปกตหิรือไม่องิตามพ้ืนฐานทีค่วรเป็น 

ที่จริงการท่ีหุ้นปรับตัวลงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลทางด้านของพื้นฐาน 

นอกจากนั้น ถ้าหุ้นในปี 2557 ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย มันก็ยังมีเหตุผลอยู่

อกีถ้าเราเชื่อว่าในระยะยาวแล้ว ราคาหุน้จะขึน้ลงตามผลประกอบการหรอื

ก�าไรของกิจการเสมอ 

ดังนั้น ส�าหรับผมเองแล้ว ปี 2557 เองก็ไม่น่าจะเป็นปีที่ตลาดหุ้น

จะดี นักเมื่อค�านึงถึงระดับราคา ดัชนี และผลประกอบการของบริษัทจด

ทะเบียนท่ีอาจจะไม่เติบโตน่าประทับใจอะไรนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต

ย้อนหลงัไป 4–5 ปี ทีก่�าไรของบรษิทัจดทะเบยีนเตบิโตขึน้มาอย่างโดดเด่น

ปีละกว่า 20% แบบทบต้น

การลงทุนของผมเองในปี 2556 นั้น ต้องเรยีกวา่เปน็ปีที่ยากล�าบาก

พอสมควร ยังโชคดีที่มันไม่ติดลบ เหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้ผลตอบแทนต�่า

น้ัน ผมคิดว่าเป็นผลจากการที่หุ้นในพอร์ตมีราคาไม่ถูกเลย ผมไม่อยาก

ขายเนื่องจากไม่สามารถหาหุ้นตัวใหม่ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและราคาถูก

พอ การเก็บเป็นเงินสดก็ได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนต�่ามาก ดังนั้น ผม

จึงยังถือหุ้นกว่า 90% ของเงินทั้งหมด และหุ้นก็ยังเป็นตัวเดิมๆ มองไปใน

อนาคตปี 2557 ผมเองก็ไม่หวังจะได้ผลตอบแทนดีเหมือนอดีตที่ผ่านมา 

ลึกๆ แล้วบางทีผมก็รู้สึกว่า ทศวรรษทองของการลงทุนในตลาดหุ้น

ไทยอาจจะหมดลงแล้ว หลังจากนี้ การได้ผลตอบแทนปีละ 10–15% ก็

อาจจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็ได้ส�าหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของผม
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ผลการลงทุนของผมที่ผ่านมา 
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

ปี ผลตอบแทน 
ของผม

ผลตอบแทน 
ของตลาด

ผลต่างผลตอบแทนของผม 
กับผลตอบแทนของตลาด

2540 12.9 -52.7 65.5

2541 45.8 -4.5 50.3

2542 46.2 35.5 10.8

2543 22.2 -44.1 66.3

2544 71.2 12.9 58.3

2545 74.7 17.3 57.4

2546 145.5 116.6 28.6

2547 -28.2 -13.5 -14.7

2548 23.9 6.8 17.1

2549 36.6 -4.8 41.4

2550 7.1 26.2 -19.1

2551 -14.6 -47.5 32.9

2552 140.5 63.3 77.2

2553 66.8 40.5 26.3

2554 36.0 -0.7 36.7

2555 66.1 35.8 30.3

2556 2.7 –6.7 9.4

เฉลี่ย 17 ปี 44.5 10.6 33.9

เฉลี่ย 17 ปี แบบทบต้น 37.5 3.0 34.5

stock-3-299-3.indd   6 8/20/2014   10:29:46 AM
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เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิ

สิ้นปี การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า 
สินทรัพย์สุทธิของผม 

การเปลี่ยนแปลงของ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

2539 100.0 100.0 

2540 112.9 47.3

2541 164.6 45.2

2542 240.8 61.2

2543 294.1 34.2

2544 503.5 38.6

2545 879.7 45.3

2546 2,157.0 97.9

2547 1,548.0 84.7

2548 1,918.0 90.5

2549 2,620.0 86.2

2550 2,806.0 108.8 

2551 2,396.0 57.1

2552 5,762.0 93.2

2553 9,611.0 130.9

2554 13,071.0 130.0

2555 21,709.6 176.5

2556 22,295.8 164.7

 ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

หมายเหต ุ: หนงัสอืเล่มนีเ้ดมิชื่อ ธรรมะกับการลงทนุ ได้ปรบัเปลีย่น

ชื่อเป็น รู้เขา รู้เรา ลงทุน 100 ครั้ง ชนะ 70 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาภายในเล่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื้อหาภายในยังเหมือนเดิมทุกประการ
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การลงทนุกบัธรรมะซึง่เป็นเรื่องของศาสนาพทุธนัน้ดเูหมอืนจะห่าง

ไกลกันมาก เนื่องจากการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนั้นมักจะถูกมองว่า

เป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิง เป็นเรื่องของกิเลสตันหา ซึ่งจะก่อให้เกิด

ทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนให้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยง เหนือสิ่งอื่นใดก็

คอื ศาสนาพทุธนัน้คนมกัเชื่อกนัว่าเป็นศาสนาทีส่อนให้คนรูจ้กั “พอเพยีง” 

ในขณะที่คนเล่นหุ้นหรือนักลงทุนนั้น ส่วนใหญ่หวังจะรวยอย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น ถ้าจะพูดกันในเรื่องการลงทุนแล้ว เราก็ไม่ควรจะพูดถึงเรื่องธรรมะ 

ซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นหรือ ค�าตอบของผมก็คือ ไม่ใช่ 

ผมคิดว่าหลักธรรมะนั้นสามารถน�ามาใช้กับการลงทุนได้ มีประโยชน์ และ

ที่จริงอาจจะไม่มีอะไรขัดกันเลย ลองมาดูกัน

ธรรมะส�าหรบัผมแล้ว ผมยดึถือแนวทางของท่านพทุธทาส ซึง่สอน

เรื่องธรรมะในแนวทางที ่“เป็นวทิยาศาสตร์” มากกว่าใครๆ ว่าทีจ่รงิท่านบอก

ว่าธรรมะนั้นก็คือ “ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นเรื่องที่มีเหตุผล สิ่งต่างๆ ในโลกนั้น

สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถที่จะฝืนมันได้ แต่

ธรรมะกับการลงทุน
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ถ้าเรารู้ว่าอะไรคือธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เราก็จะสามารถปรับหรือท�าตัวให้

สอดคล้องกับมัน และเราก็จะประสบความส�าเร็จและพ้นจาก “ทุกข์” ได้ 

ตัวอย่างง่ายๆ ที่อาจจะยกขึ้นมาพูด ก็เช่น น�า้นั้นโดยธรรมชาติแล้ว

จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�า่ ดังนั้น น�า้ฝนจากภาคเหนือของไทยซึ่งเป็นที่สูงก็

จะต้องไหลลงสู่ภาคกลางที่เป็นที่ต�่าและออกสู่ทะเลในที่สุด แต่เนื่องจาก

ปริมาณน�้าที่มีมากเมื่อสองปีก่อน ประกอบกับทางน�้าหรือแม่น�้ามีไม่เพียง

พอน�้าจึงท่วมอย่างรุนแรง วิธีแก้ก็คือ การกันน�า้บางส่วนไม่ให้ไหลมาเร็ว

เกินไป อาจจะด้วยการสร้างเขื่อนเพิ่มหรือหาพื้นที่ “แก้มลิง” รับน�้าบาง

ส่วนไม่ให้ไหลลงมา นอกจากนั้น ก็อาจจะต้องสร้างหรือขยายแม่น�้าหรือ

คลองที่จะให้น�า้ไหลผ่านลงทะเลอย่างเร็วที่สุด และนี่ก็คือการใช้ธรรมะใน

การท�างานแก้ปัญหาและ “ดับทุกข์” ในกรณีแบบนี้ การ “สวดมนต์” แล้ว

ไม่ท�าอะไรจึงไม่ใช่เรื่องของ “ธรรมะ” แต่การท�าโครงการอย่างที่กล่าวถึง

คือ การ “ปฏิบัติธรรม” อย่างแท้จริง

ในเรื่องของการลงทุนหรือหุ้นนั้น ผมคิดว่าเราต้องศึกษา “ธรรมะ” 

หรือธรรมชาติของหุ้นให้รู้แจ้งเสียก่อนว่า อะไรท�าให้หุ้นมีราคาหรือมูลค่า

เพิ่มขึ้น อะไรท�าให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้เรามากขึ้น ซึ่งจะท�าให้

ผลตอบแทนของเรามากขึ้น 

ค�าตอบก็คือ ในระยะยาวแล้ว หุ้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ถ้าบริษัทมี  

ผลประกอบการหรือก�าไรเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะท�าให้บริษัท

สามารถจ่ายปันผลเพิ่มมากขึ้นตามกันไป ผลก็คือ ถ้าเราถือหุ้นหรือเป็น

เจ้าของ เรากจ็ะได้ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว ดังน้ัน ถ้าเราต้องการลงทุน

และได้ผลตอบแทนท่ีดีหรอืเหมาะสม วธิก็ีคือ เราต้องซือ้หุน้ของบรษิทัทีจ่ะ

มีผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาว แล้วเราก็ถือหุ้นตัวนั้นไว้ตลอด



ธรรมะกับการลงทุน        15  

เวลา โดยไม่ต้องสนใจเรื่องของดัชนีตลาดหรือราคาหุ้นในระยะสั้น และนี่

ก็คือการ “ปฏิบัติธรรม” ในเรื่องของการลงทุนในหุ้น

ธรรมะหรือธรรมชาติของหุ้นในระยะสั้นนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่อง

ของ “ความผนัผวน” นัน่คอืหุน้จะปรบัตวัขึน้ลง ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัมากมาย

ท้ังจากภายในบริษทัและนอกบริษทั อาทเิรื่องของ ผลประกอบการ เรื่องของ

เศรษฐกจิ การเมือง และอ่ืนๆ ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ดงันัน้ 

การทีหุ่น้จะขึน้หรอืลงในระยะสัน้ๆ จงึบอกได้ยาก จรงิอยู ่ บางคนอาจจะมี

ความสามารถมากกว่าคนอื่น ดงันัน้ เขาอาจจะสามารถคาดการณ์ได้ถกูต้อง 

มากกว่าผิด และดังนั้น เขาก็สามารถท�าผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี 

แบบนีก้อ็าจจะบอกว่าเขารู้ธรรมะของการลงทนุในระยะสัน้และปฏบิติัธรรม

ในการลงทุนได้เหมือนกัน 

อย่างไรก็ตาม ธรรมะของหุ้นในระยะสั้นนั้น จากการพิสูจน์โดยทาง

สถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยั่งยืนเท่าไรนัก นั่นคือ อาจจะเป็นจริงเป็นบาง

ช่วงบางเวลาและเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเร็ว ซึ่งท�าให้ไม่คุ้มที่จะท�า เมื่อ

คิดถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นที่สูงเนื่องจากการซื้อขายบ่อย

เรื่องที่สองของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือ การเดินสายกลาง 

น่ีคือหนทางที่ดีในการด�าเนินชีวิต ทางสายกลางนั้นแปลว่ามันไม่ใช่วิธีที่ 

“สุดโต่ง” ทั้งด้านมากและน้อย การท�าอะไรมากเกินไปนั้น ย่อมท�าให้เกิด

ความเครยีดและจะเป็นทกุข์ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ตรงกนัข้าม การท�าอะไร

ที่ “หย่อน” เกินไปนั้นก็ไม่ดีเช่นกัน เนื่องจากมันจะท�าให้ชีวิตเรา “ไร้ความ

หมายหรือไร้คุณค่า” ซึ่งก็จะท�าให้เราเป็นทุกข์เช่นเดียวกัน 

นอกจากนัน้ ผลที่ได้จากการใช้ชวีติแบบนีก้อ็าจจะไม่เพยีงพอในการ

ที่จะท�าให้เรามีชีวิตที่ดี 



16        ธรรมะกับการลงทุน  

ถ้ามาประยุกต์กับการลงทุนในหุ้นแล้ว ผมคิดว่าธรรมะของการ

ลงทุนก็คือ เราควร “เดินสายกลาง” นั่นก็คือ เราจะต้องออกแบบพอร์ต

ของเราให้เหมาะสม ในแง่ที่ว่ามันจะไม่เสี่ยงเกินไป ในขณะเดียวกันเราก็

ต้องไม่กลัวจนเกินไป จนท�าให้เราไม่กล้าลงทุนในหุ้นมากพอ การลงทุนที่

เสีย่งเกนิไปนัน้ แม้ว่าอาจจะท�าให้เรารวยได้เรว็ แต่กม็โีอกาสท่ีจะท�าให้เกดิ

หายนะได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ในระหว่างที่เราลงทุนอยู่นั้น เราอาจจะ

เกดิความเครยีดได้บ่อยๆ ซึง่นีค่อืบ่อเกดิของทกุข์ เช่นเดยีวกนั การไม่กล้า

เสีย่งเลย ก็จะท�าให้เราได้ผลตอบแทนทีต่�า่มาก และบางทกีติ็ดลบ เนื่องจาก

อัตราเงินเฟ้อที่จะ “กินเงิน” ของเราตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว สุดท้าย มันก็

เป็นความทุกข์เช่นเดียวกัน

เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าแค่ไหนคือ “สายกลาง” ของแต่ละคน กฎ

ง่ายๆ ของผมกค็อื จะต้องเป็นพอร์ตทีเ่รารูถ้งึความเสีย่งว่าในสถานการณ์ที่

เลวร้ายเราจะเหลอืเท่าไร และเราถอืแล้วสบายใจไม่มคีวามเครยีดทีจ่ะต้อง

คอยเฝ้าดตูลาดเกอืบจะทุกวนัหรอืทุกช่ัวโมง โดยหลกัการแล้วทางสายกลาง

ในการลงทุนนั้นจะต้องมีการ “กระจายความเสี่ยง” อย่างเหมาะสม และ

โดยทั่วไป การที่เราถือหุ้นน้อยตัวเกินไป เช่น ถือเพียงสองสามตัว หรือใช้

มาร์จินในการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น มีมาร์จินถึง 30–40% ของพอร์ต

ก็ต้องถือว่าเราไม่เดินสายกลาง เช่นเดียวกัน การไม่ลงทุนในหุ้นเลยหรือ

ลงทุนน้อยมากไม่ถึง 5–10% แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมในการลงทุน

เหมือนกัน แม้ว่าเราจะรู้สึกสบายใจและไม่เครียด

ประเดน็สุดท้ายในเรื่องของธรรมะทีผ่มคิดว่าน�ามาใช้กบัการลงทนุได้

เป็นอย่างดี และต้องถือว่าเป็น “ค�าสอนหลัก” ของท่านพุทธทาสอีกเรื่อง

หนึ่งก็คือเรื่อง “ตัวกู ของกู” หรือการติดยึดว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ที่

เป็นวัตถุ ความมั่งคั่ง ช่ือเสียง เราจึงท�าทุกอย่างที่จะได้มันมา เราเสียใจ
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เมื่อต้องเสียมันไป จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับมันมากเกินไป ประเด็นนี้

ว่าที่จริงเกี่ยวเนื่องกับความโลภอยากได้ใคร่ดี จนสามารถที่จะท�าสิ่งที่ผิด

ครรลองครองธรรม ซึ่งในกรณีของการลงทุนก็อาจจะเกี่ยวกับการปั่นหุ้น 

การชี้น�าให้คนอื่นมาซื้อหุ้นที่ตนเองลงทุน โดยหวังที่จะขายหุ้นที่ตนเองถือ

อยู่ในราคาที่สูง การปล่อยข่าวที่เป็นเท็จเกี่ยวกับหุ้นเพื่อที่จะสร้างราคาหุ้น

ให้ผิดไปจากความเป็นจริง ต่างๆ เหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่มี

ธรรมะในการลงทุน ซึ่งในที่สุดก็จะท�าร้ายหรือท�าลายตัวเอง

การติดยึดเร่ือง ตัวกู ของกู ยังอาจจะท�าให้เราไม่สามารถควบคุม

อารมณ์ในการซื้อขายหุ้นได้ เช่น ในยามที่หุ้นขึ้นแรง เราอาจจะอยากขาย

ท�าก�าไรเพื่อที่จะ “ยึดเม็ดเงิน” ไว้ เช่นเดียวกัน ในยามที่หุ้นลงแรง เราก็

อาจจะกลัวว่าเงินจะหายจึงรีบขาย นอกจากนั้น ถ้าเราคิดว่าเงินจากหุ้นที่

ถืออยู่นั้น เป็น “ของกู” การที่มันอาจจะหายหรือลดไปมากก็อาจจะท�าให้

เราเสียใจมาก เช่นเดียวกัน ในบางครั้งที่เงินในพอร์ตหุ้นโตขึ้นมาก เราก็

อาจจะดีใจเกินเหตุ ลักษณะแบบนี้จะไม่ท�าให้เรามีความสุขจากการลงทุน

และผมเชื่อว่าท�าให้การลงทุนของเราด้อยลงไป 

ผมคิดว่าในการอยูก่บัหุ้นระยะยาวหรอืลงทนุระยะยาวน้ัน อย่าไปคดิ

ว่าหุ้นเหล่านี้มันเป็น “ของกู” แม้ว่าในทางกฎหมายแล้วเราจะเป็นเจ้าของ 

ถ้าท�าได้แบบนี้ เราจะลงทุนหุ้นอย่างสบายใจ ถ้าพอร์ตหรือหุ้นมันขึ้น เราก็

ดีใจ ถ้ามันลง ก็ช่างมัน มันไม่ใช่ “ของกู” 

ถ้าเราได้วิเคราะห์และพิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว What ever will be, 

will be.

เขียน ณ วันที่ 6/4/2556
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เคยสงสัยไหมว่า ท�าไมการเมืองไทยจึง “วุ่นไม่รู้จบ” และการเมือง

มีผลกระทบกับหุ้นมากน้อยแค่ไหน วันนี้ผมจะพยายามอธิบายความเข้าใจ

ของผมทีเ่คยผ่านเหตกุารณ์ทางการเมืองทีร่นุแรงของประเทศไทยมานบัไม่

ถ้วน ตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และได้พยายามศึกษาบทความข้อ

เขียนของนักประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และผู้รู้อื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงหลัง

ที่ผมกลายเป็นนักลงทุนแบบ VI ท่ีจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งม ี

ผลกระทบกับผลตอบแทนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะ

สัน้นัน้ แน่นอน ท�าให้หุน้ผนัผวนรนุแรงตามสภาพการณ์ของการเมอืง และ

ในระยะยาวนั้น การเมืองเป็นตัวก�าหนดเสถียรภาพทางสังคมและสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่จะเอื้อหรือท�าลายธุรกิจเอกชนและตลาดเสรี ซึ่ง

เป็นเสาหลกัของระบบทนุนยิมเสร ีทัง้สองประการนัน้เป็น “น�า้ทีห่ล่อเลีย้ง” 

ให้หุ้นแต่ละตัวอยู่ได้ดีหรือเหี่ยวเฉา

โชคร้ายของประเทศไทยกค็อื เรามเีหตุการณ์ทางการเมอืงท่ีเลวร้าย

บ่อยเหลอืเกนิ ซึง่ท�าให้หุน้มคีวามผนัผวนเป็นระยะๆ ตลอดมา แต่โชคดท่ีีว่า 

4 พลังการเมืองกับหุ้นไทย
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หลงัเหตกุารณ์รนุแรงทางการเมอืงทีผ่่านมาทกุครัง้ การเมืองไทยก็กลบัมา

สูร่ะบบทีม่เีสถียรภาพทางสังคมและระบบเศรษฐกจิค่อนข้างจะเอือ้อ�านวย

กับธุรกิจเอกชนและตลาดเสรี และดังนั้น หุ้นไทยหรือดัชนีตลาดหุ้นไทยก็

ปรบัตวัไปตามพืน้ฐานของหุน้ตามปกต ิผลกค็อื ความผนัผวนในระยะสัน้ที่

เกดิจากความรนุแรงทางการเมอืงทีผ่่านมา กม็กัจะกลายเป็นโอกาสของคนที่

กล้าและเข้าใจเรื่องของการเมอืงในประเทศไทยและเป็นนกัลงทนุระยะยาว

การที่ประเทศไทยมี “วิกฤติทางการเมือง” บ่อยครั้งนั้น ผมคิดว่า

มาจากการที่เรามี ระบบหรือแนวคิดทางการเมือง รวมถึงผู้เล่นหรือผู้ที่

มีบทบาททางการเมืองใหญ่ๆ อยู่อย่างน้อย 4 กลุ่ม ที่ต่างก็มีบทบาทหรือ

อ�านาจใกล้เคียงกัน อ�านาจทั้ง 4 นี้ ไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แต่มีปฏิสัมพันธ์กัน

ตลอดเวลา บางช่วงบางเวลาอ�านาจท่ี 1 กจ็บัมอืกบัอ�านาจที ่3 เพื่อต่อสูก้บั

อ�านาจที ่2 โดยมีอ�านาจหรือพลงัท่ี 4 ท่ีอยูเ่ฉย บางช่วงบางตอนอ�านาจหรอื

พลังที่ 3 ก็อาจจะโดดเด่นเหนือกว่าอ�านาจอื่นและปกครองประเทศอย่าง 

ราบรื่น จนเกิดวิกฤติการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอ�านาจของกลุ่ม

ใหม่ ในบางช่วงบางเวลาพลงัหนึง่อาจจะโดดเด่นเตบิโต ในขณะท่ีอ�านาจบาง

อย่างก็ถดถอยลง ทัง้หมดนีท้�าให้การเมอืงไทยมพีลวตัในการเปล่ียนแปลง

หรอืวกิฤตสิงูกว่าหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว้ ทีพ่ลัง

หรอือ�านาจทางการเมอืงนัน้ตกอยู่กับพลงับางอย่างเพยีงพลงัเดยีวทีเ่ป็นที่

ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่มายาวนาน

พลงัอ�านาจทางการเมืองของไทยกลุ่มที ่1 ก็คอื พลงัของขนบธรรมเนยีม

และจารตีประเพณทีีม่มีานาน นีค่อืสิง่ทีม่มีานานตัง้แต่โบราณกาลแต่กย็งัมี

บทบาทสูงมาก ตวัอย่างขนบธรรมเนยีมทีค่นไทยยึดถือซึง่ค่อนข้างมากกว่า

หลายประเทศในโลก ก็เช่น เรานับถือความอาวุโสมากกว่าสังคมอื่น เรา

ยึดถือความเป็น “เจ้าคนนายคน” ว่าเป็นเรื่องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่า
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ความมชีื่อเสยีงอย่างอื่น เรานบัถอืเรื่องของ “ชาตติระกลู” สงู เรามกีารแบ่ง

แยกระหว่าง “ชนชั้น” อยู่ “ในใจ” แต่ก็ยอมรับให้มีการ “เลื่อนชั้น” ได้ใน

ระดบัหนึง่ เป็นต้น ขนบธรรมเนยีมเหล่านีม้ส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดความ

เป็นไปทางการเมอืงมาตลอด ว่าทีจ่รงิ ในช่วงทีผ่มเป็นเดก็วยัรุน่นัน้ คนทีจ่ะ

เป็นนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร ีต่างกม็กัจะต้องมาจากคนทีม่เีกยีรตปิระวตัิ

หรอืฐานะทางตระกลูทีส่งู โดยเฉพาะทีเ่ป็นข้าราชการระดบัสงูและมผีลงาน

ที ่“ดเีด่น” แม้ว่าในระยะหลงัๆ คนรุน่ใหม่อาจจะยดึถอืขนบธรรมเนยีมเก่าๆ 

เหล่านีน้้อยลง แต่คนรุน่เก่าส่วนมากก็ยังยดึมัน่กบัอดุมการณ์และความเชื่อ

นี ้พลงัของขนบธรรมเนยีมประเพณนีีก่้อนปี 2475 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ

ปกครองถือว่าเป็นพลังที่สูงที่สุดแทบจะพลังเดียว อย่างไรก็ตาม หลังจาก

นั้น พลังนี้ก็ถดถอยและมีการขึ้นลงเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน

พลังที่ 2 ก็คือ พลังของสามัญชนหรือประชาชนธรรมดา หรือถ้า

จะพูดก็คือ พลัง “ประชาธิปไตย” น่ีคือพลังการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลัง

จากการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศในปี 2475 ซึง่ในช่วงเกดิขึน้

ใหม่ๆ นั้นมีพลังสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ยังต�า่อยู่ ซึ่งท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่พอ ยังไม่

เข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และไม่มีทรัพยากรในการสื่อสารที่จะท�าให้เกิด

พลงัทางการเมือง ดงันัน้ พลงัของประชาชนจึงถดถอยลงต่อเน่ืองยาวนาน 

และแม้ว่าจะมรีะบบการเลอืกตัง้ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการสร้างอ�านาจทางการ

เมืองของตนซึ่งเป็นอานิสงส์จากอ�านาจอื่นที่จะกล่าวถึงต่อไป แต่พลังนี้ก็

มักจะไม่สามารถท่ีจะเป็นแกนน�าในการก�าหนดความเป็นไปของประเทศ

มากนัก จนกระทั่งในช่วงหลังๆ สิบกว่าปีมานี้ ที่พลังนี้มีการเติบโตขึ้นค่อน

ข้างมาก เหตผุลส่วนส�าคญักค็อื การพฒันาการทางเศรษฐกจิของประเทศที่

ก้าวหน้ามากขึน้มากประกอบกบัการพฒันาขึน้ของระบบการสื่อสารทีท่�าให้

พลังนี้เติบโตขึ้นมาก
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พลงัที ่ 3 กค็อื พลงัของคนทีถ่อือาวธุ ซึง่ส่วนใหญ่กค็อืทหาร นีค่อื

พลังทางการเมืองที่เกิดข้ึนหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองไม่นานนัก

และกลายเป็นพลังที่เหนือกว่าและครอบง�าการเมืองไทยมายาวนานจนถึง

เหตุการณ์ 14 ตลุาคม 2516 ซึง่ท�าให้บทบาทของทหารลดลง และแม้ว่าพลงั

อ�านาจของทหารจะกลับขึ้นมาเป็นระยะเช่นหลังช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 

2519 หรือเหตุการณ์ปี 2534 แต่อ�านาจทางการเมืองของทหารก็ดูเหมือน

ว่าจะค่อยๆ ลดลงแบบต่อเนื่องยาวนาน และอาจจะกลายเป็นพลังอ�านาจ

ที่สนับสนุนอ�านาจอื่นมากกว่าที่จะเป็นตัวหลัก เห็นได้จากการที่ทหารไม่

สามารถเข้าบริหารประเทศได้แม้ว่าจะสามารถท�ารัฐประหารได้ส�าเร็จใน

ระยะหลัง เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าพลังอ�านาจอื่นเติบโตขึ้น “ระเบียบ

โลก” เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการจบลงของ “สงครามเย็น” ระหว่างโลกเสรี

และสังคมนยิมทีท่�าให้ระบอบประชาธปิไตยกลายเป็น กระแสหลกัของการ

ปกครองในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

พลังที่ 4 ที่เป็นพลังสุดท้ายนั้นถือว่าเป็น “Soft Power” หรือพลังที่

อ่อนไม่รุนแรง ดเูหมอืนไม่มตีวัตน แต่เป็นพลงัทีม่อี�านาจไม่น้อยไปกว่าพลงั

อื่น นี่คือ ความเป็น Globalization หรือ การที่โลกนั้นจะกลายเป็นหนึ่ง

เดียว แต่ละประเทศท่ีมีความเจริญถึงจุดหนึ่งจะไม่สามารถอยู่อย่างโดด

เดี่ยวได้ต้องพึ่งพิงประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศไทยนั้น เรามีการค้าขาย

กับต่างประเทศสูงมาก เราซื้อและขายกับต่างประเทศมากกว่าสินค้าที่เรา

บริโภคเองเสียอีก และโลกก็ได้ก�าหนด “ระเบียบโลก” ซึ่งเราไม่สามารถ

ฝ่าฝืนได้ถ้าเรายังต้องการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่น 

ใน “ระเบียบโลก” ซึ่งหลายๆ เรื่องก็ไม่ได้มีการเขียนไว้ชัดเจน แต่ 

เป็นที่รู้กันว่าไม่เป็นที่ยอมรับนั้น รวมไปถึงเรื่องของการเมืองและอ�านาจ

ทางการเมอืงทีข่ดัแย้งกบัความเชื่อสากล เช่น เรื่องของสทิธมินษุยชน เป็นต้น 
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พลังของสังคมโลกนี้เป็นพลังที่อ่อนเนื่องจากมันไม่สามารถมายึด

กุมอ�านาจของประเทศไทยได้ แต่พลังอื่นๆ ทั้งหลายต้องฟัง ต้องพิจารณา

เวลาตนเองจะท�าอะไร ประเด็นส�าคัญก็คือ มันต้องไม่ฝืน “กระแสโลก” 

มากนัก ดังนั้น พลังนี้จึงเป็นได้เพียงพลังที่สนับสนุนหรือต่อต้านคัดค้าน

พลังอื่น มองในแง่นี้ พลังที่ได้ประโยชน์จากพลังของสังคมโลกก็คือ พลัง

ประชาธิปไตย เนื่องกระแสโลกก็คือ กระแสของประชาธิปไตย

พลังทั้งสี่ที่กล่าวมานั้น ในประเทศไทยผมคิดว่ายังคงจะต่อสู้กันไป

และไม่สามารถจบลงโดยที่เหลือพลังเพียง 1 หรือ 2 พลังได้ในระยะเวลา

อนัสัน้ ในฐานะของนกัลงทนุ ผมเพยีงแต่หวงัว่าการต่อสูน้ัน้จะไม่รนุแรงจน

เกนิไป และทีห่วงัต่อไปกค็อื เมื่อการต่อสูส้ิน้สดุลงในรอบนี ้ระบอบ ปรชัญา 

และแนวความคดิความเชื่อในการปกครองของไทยกย็งัเป็นเหมือนเดิม นัน่

ก็คือ ประเทศก็ยังมีความสงบทางด้านของสังคม และระบบเศรษฐกิจก็ยัง

เป็นเสรี เป็นทุนนิยม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นของการลงทุนในตลาดหุ้น 

และนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการส�าหรับคนทุกคน

เขียน ณ วันที่ 19/1/2557
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สถานการณ์ตลาดหุ้นที่ร้อนแรงมากในช่วงที่ผ่านมาท�าให้ VI รุ่น

เก่าๆ อย่างผม และอาจจะอีกหลายคนที่เคยผ่านสภาวะตลาดหุ้นตกต�่า

และ “อับเฉา” มานาน รู้สึกกังวลว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะรวมถึง

หุ้นที่ตนเองถืออยู่อาจจะมีราคาแพงเกิน “พื้นฐาน” และในไม่ช้าก็อาจจะ

ตกลงมาได้มากมายเมื่อ “ฟองสบู่แตก” แน่นอนว่าจะต้องมีข้อถกเถียงว่า

ภาวะตลาดหุ้นตอนนี้เป็นฟองสบู่จริงหรือ ราคาหุ้นที่ขึ้นมามากนั้นดูแล้วก็

ยังมีเหตุผลรองรับได้ ว่าที่จริงค่า PE (Price Earning) ในปีหน้าที่วัดความ

ถูก–แพงของหุ้นไทยก็ยังแค่ 13–14 เท่า พอๆ กับตลาดหุ้นอ่ืนในเอเชีย

และในโลก แต่ก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในปีหน้านั้นจะ

เติบโตสูงกว่า ดังนั้น ในสายตาของนักวิเคราะห์จ�านวนมาก หุ้นไทยยังน่า

สนใจยิ่งกว่าอีกหลายๆ ตลาด “ฟองสบู่จึงยังไม่มี ถ้าจะมีบริษัทที่แพงจัดก็

คงเป็นบริษัทเล็กๆ ที่มีการเก็งก�าไรกันสูงและราคาขึ้นไปมากจนท�าให้ PE 

สูงลิ่วเกิน 40 เท่า หรือบางบริษัทเป็นร้อยเท่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร เรายัง

หาหุ้นที่ไม่แพงและน่าสนใจลงทุนเป็นหุ้นแบบ VI ได้อีกไม่น้อย ดังนั้น เรา

VI กับฟองสบู่
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ก็จะยังลงทุนต่อไป เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือ “เกินร้อย” โดยการใช้มาร์จิน 

ส�าหรับนักลงทุนจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น VI หรือไม่ นี่เป็น “โอกาสทอง” 

ที่จะรวยได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ว่าแต่เรา “กลัวอะไร”

สิ่งที่ผมกลัวก็คือ กลัวว่ามันจะเป็น “ฟองสบู่” จริงอยู่ ราคาหุ้นอาจ

จะดูไม่แพงเมื่อมอง PE ในปีหน้า แต่ถ้าดูค่า PE ย้อนหลังหนึ่งปี ซึ่งเป็น

ข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดการณ์ ค่า PE ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ 20 เท่าซึ่งก็ต้อง

ถือว่าแพง แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า เหตุการณ์ สภาวะแวดล้อม และสัญญาณ

ต่างๆ โดยเฉพาะปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันที่สูง จนบางวันกว่า 8 หมื่น

ล้านบาทนัน้ มนับอกว่าฟองสบู่อาจจะก�าลงัเกดิขึน้แล้ว และมนัอาจจะแตก

เมื่อไรก็ได้ ว่าทีจ่รงิในตลาดหุน้ทีเ่ป็นฟองสบู่เกอืบทกุครัง้นัน้ เราไม่รูห้รอก

ว่ามันเป็นฟองสบู่ จนถึงวันที่มันแตกนั่นแหละที่เราถึงรู้ว่ามันคือฟองสบู่ 

ทกุครัง้ทีหุ่น้ขึน้ไปแรงมากมนักม็ ี“เหตผุล” เสมอ และมนัไม่ใช่เหตผุล

ของคนธรรมดา แต่เป็นเหตุผลของ นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง และ “เซียน

หุ้น” ทั้งหลาย ดังนั้น ส�าหรับผมแล้ว นี่เป็นเวลาที่ผม “กังวล” ความกังวล

ของผมนัน้ ส่วนหนึง่น่าจะมาจากการศกึษาประวตัศิาสตร์ เฉพาะอย่างยิง่ก็

คือประวัติของ เบน เกรแฮม กับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เคยผ่านเหตุการณ์

ที่อาจ จะคล้ายๆ แบบนี้เหมือนกัน

ในปี 1969 นั้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในช่วงที่ “บูมจัด” มันเป็นการ

ปรับตัวขึ้นที่ติดต่อกันมายาวนานเกือบ 20 ปี หลังจากประมาณปี 1950 ที่

ตลาดหุน้เริม่วิง่ขึน้อย่างแรงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องจบลง และเศรษฐกจิ

สหรฐัฯ เริม่บมู วอร์เรน บฟัเฟตต์ เองนัน้ เข้าตลาดหุน้เตม็ที่ในปี 1957 เขา

เข้ามาลงทุนในยามทีต่ลาดหุ้นปรบัตัวขึน้อย่างค่อนข้าง “มเีสถยีรภาพ” มา

ตลอดจนถึงปี 1969 ที่ตลาดขึ้นไปอยู่ที่ “ดอย” ในความรู้สึกของเขา เขา

ตดัสนิใจขายหุน้ทิง้เกอืบหมดเพื่อคนืเงนิให้กบัคนทีเ่อาเงนิมาให้เขาบริหาร
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ในห้างหุ้นส่วนที่เขาจัดตั้งขึ้น เขาบอกว่าเขาไม่สามารถหาหุ้นที่ถูกพอที่เขา

จะลงทนุได้ ดงันัน้ เขาจงึคนืเงนิให้กบัคนทีม่าลงทนุกบัเขา หลงัจากนัน้ เขา

ก ็“อยูเ่ฉยๆ” และคงรอว่าเมื่อไรหุน้จะตกลงมาจนมรีาคาถกูพอ ทีจ่ะให้เขา

กลับไปซื้อได้ อย่าลืมว่าในช่วงต้นของชีวิตการลงทุนของบัเฟฟตต์ ซึ่งก็คง

ประมาณ 12 ปีเศษๆ นั้น เขาเน้นการซื้อหุ้นราคาถูกแบบ เบน เกรแฮม

หลังจากบฟัเฟตต์ขายหุน้ท้ิง ดัชนีดาวโจนส์กเ็ริม่ปรบัตวัลงมาบ้างแต่

ก็ยังกระเด้งกลับเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาหุ้นคงจะไม่

มากพอที่บัฟเฟตต์จะกลับเข้าไปซื้อ เขาจึงยังนิ่งอยู่ เขาเล่าว่ามันเป็นเวลา

การรอคอยที่ “ยาวนาน” คงจะน่าเบื่อและ “ทรมาน” มากส�าหรับเขา เขา

บอกว่าเขาต้อง “นัง่ทบัมอืตวัเอง” ไว้ในขณะทีม่องดเูพื่อนฝงูและนกัลงทนุ

คนอื่นรวยเอาๆ เป็นเวลา 3 ปี

จนถึงปี 1973 ซึ่ง “ฟองสบู่แตก” อันเป็นผลจากการที่ราคาน�า้มัน

พุ่งข้ึนไปสงูลิว่ อัตราดอกเบีย้เพิม่ขึน้จาก 5% เป็น 10% สงครามเวยีดนาม

ก�าลงัร้อนแรงและเงนิเฟ้อขึน้สงูลิว่ ดชันดีาวโจนส์ตกลงมาถงึ 45% ภายใน

เวลาปีครึ่ง ชาร์ลี มังเกอร์ ซึ่งบริหารกองทุนของเขาเองนั้นขาดทุนไปกว่า 

50% แต่บัฟเฟตต์เองมีเงินสด “เต็มมือ” เขาเข้าไปซ้ือหุ้นในยามที่ตลาด

หุ้นตกต�่าสุดขีดและเต็มไปด้วยความ “โลภ” เขาเล่าว่า “ผมรู้สึกเหมือน

ชายที่อดอยากขาดเซ็กส์มานานที่ตกเข้าไปในฮาร์เร็ม” พอถึงส้ินปี 1974 

เงินทั้งหมดของเขาก็กลับเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้น แต่ในตอนนี้เขากลับไม่ซื้อ

หุ้น “ถูกๆ” แบบที่เกรแฮมเคยท�า เขาเริ่มซื้อหุ้นของกิจการ “สุดยอด” ใน

ราคาที่ต�่ามาก เช่น วอชิงตันโพสต์ ในปริมาณที่มากจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

เขาท�าได้เพราะหุ้นคงจะถูกมาก

ผมไม่แน่ใจว่าบัฟเฟตต์ขายหุ้นท้ิงและหลีกเลี่ยง “หายนะ” ในปี 

1973–1974 ได้เพราะเขามบีทเรยีนจาก เบน เกรแฮม หรอืไม่ แต่ประวตัศิาสตร์
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บอกว่า เกรแฮมนั้น “เจ๊งหุ้น” ในช่วงวิกฤติครั้งใหญ่ในปี 1929 ที่ตลาดหุ้น

ร่วงลงมาเกือบ 90% ในเวลาประมาณ 3 ปีจนถึงปี 1932–1933 เพราะเขา 

ไม่ได้ขายหุ้นทิ้งในยามที่ตลาดหุ้นบูมแบบ “บ้าคลั่ง” แต่ “ผู้เชี่ยวชาญ” นัก

วิเคราะห์ และแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ระดับโนเบลไพรซ์ บอกว่า ตลาดหุ้น

ปรบัตวัขึน้ “อย่างมเีหตผุล” หลงัจากทีม่นั “หกัปากกา” คนทีพ่ร�่าพดูว่าหุน้

แพงเกินไปมาตลอดครั้งแล้วครั้งเล่า “หายนะ” ครั้งนั้นท�าให้หุ้นตกลงมา

มโหฬาร และท�าให้หุ้นจ�านวนมากมีราคาต�า่จนไม่น่าเชื่อ ซึ่งท�าให้เกรแฮม

กลับเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นที่ราคาต�า่แบบ “แบกับดิน” ซึ่งมีอยู่มากมาย 

ในระหว่างนัน้เขาได้เริม่สอนวชิาการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ในมหาวทิยาลยั

โคลมัเบยี และได้รวบรวมค�าสอนเขยีนเป็นหนงัสอืชื่อ Securities Analysis 

ซึง่กลายเป็น “ไบเบลิ” ของการลงทุนแบบ Value Investments ในเวลาต่อมา

เบน เกรแฮม นั้น ในที่สุดก็สามารถ “ชดใช้” คือท�าผลตอบแทน

คืนให้คนที่น�าเงินมาให้เขาลงทุนและขาดทุนในปี 1929 ได้ด้วย หลักการ 

การลงทุนแบบ VI ทีเ่ขาคดิขึน้ ส่วนตวัเขาเองนัน้ เขากล็งทนุได้ผลตอบแทน

ที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยวัยที่สูง เขาเกษียณอายุไปด้วยเงินไม่มาก 

แค่เพียงพอใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสบายในฝรั่งเศส และเขาได้เสียชีวิตไป

นานแล้ว และกลายเป็นต�านานที่คนเรียกว่า “บิดาแห่ง VI” 

ส่วน วอร์เรน บฟัเฟตต์ นัน้ ตัง้แต่กลบัมาลงทนุหลงัวกิฤตปีิ 1973–1974 

เขาก็ปรับตัว ไม่เน้นการลงทุนแบบ VI ดั้งเดิมที่เน้นซื้อหุ้นถูก แต่ชอบที่จะ

ลงทุนหุ้นแบบ “ซูเปอร์สต็อก” และถือหุ้นยาวแบบแทบจะไม่ขายเลย ไม่

ว่าราคาหุน้จะข้ึนไปมากน้อยแค่ไหน เขาอาจจะค้นพบว่าถ้าเป็นหุน้ทีด่เียีย่ม

จริงๆ แล้ว ความจ�าเป็นต้องขายแทบจะไม่มี ดังนั้น หลังจากวิกฤติปี 1973 

แล้ว เขาก็ไม่เคย “ออกจากตลาดหุ้น” อีกเลย อาจจะมีบ้างในบางช่วงที่

หุ้นอาจจะแพงจนหาหุ้นที่จะลงทุนไม่ใคร่ได้ สิ่งที่เขาจะท�าก็คือการ “สะสม
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เขียน ณ วันที่ 17/3/2556

เงินสด” ที่อาจจะได้จากปันผลหรืออื่นๆ ให้มาก เพื่อรอว่าจะได้มีโอกาสซื้อ

หุน้ทีอ่าจจะตกลงมามากๆ ในยามทีเ่กดิวกิฤต ิซึง่เขากเ็พิง่ได้ท�าเมื่อเรว็ๆ นี้

หลังจาก “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” ในปี 2008 ที่เขาได้เข้าซื้อหุ้นของกิจการ

ดีๆ จ�านวนมากในราคาที่ถูกสุดๆ และนี่ก็คือคนที่กลายเป็นต�านานที่ยังมี

ชีวิต ในฐานะนักลงทุนที่ประสบความส�าเร็จสูงที่สุดในโลก

ทีเ่ขยีนมาทัง้หมดนัน้ ผมเองก็ไม่ได้แนะน�าว่า VI ของไทยในช่วงนีค้วร

ทีจ่ะท�าตามสิง่ทีบั่ฟเฟตต์ท�าในปี 1969 แม้ว่าจะมอีะไรหรอืมสีถานการณ์บาง

อย่างเหมอืนกนั นอกจากนัน้ การทีบ่ฟัเฟตต์ขายหุน้ทิง้ในปี 1969 นัน้ แม้ว่า

จะดเูหมอืนว่าตดัสนิใจถกูต้อง แต่ทีจ่รงิถ้าเขาตดัสนิใจถอืไปอกี 1–2 ปี เขา

กอ็าจจะได้ผลตอบแทนดขีึน้ไปอกี ดงันัน้ สิง่ที ่VI จะท�าจงึควรต้องคดิค�านงึ

ถงึปัจจยัอื่นๆ เฉพาะตวัของตนเองประกอบด้วย ประวัตศิาสตร์นัน้ ไม่ใช่ส่ิง

ที่เราจะต้องท�าตาม มันเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องตระหนักและคิดตามเท่านั้น
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การเสียชีวิตของ ดร. สาทิส อินทรก�าแหง นักวิชาการผู้ริเริ่ม 

แนวความคิด “ชีวจิต” ขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปีก่อนนั้น 

ท�าให้ผมหวนคิดถึงแนวความคิดการลงทุนแบบ เน้นคุณค่า หรือ Value  

Investment ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว เพราะทั้ง

สองเรื่องนีม้อีะไรหลายๆ อย่างทีค่ล้ายคลงึกนั แม้ว่ามนัจะเป็นคนละ “วชิา”  

นัน่คอื ชวีจิตเป็นเรื่องของสุขภาพ แต่ VI เป็นเรื่องเงนิทอง สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื

1. ชีวจิตและ VI ต่างก็เป็นแนวความคิดที่เป็น “กระแสใหม่” ที่

แตกต่างหรอืขดัแย้งกบัความคดิหรอืความเชื่อหรอืสิง่ทีค่นไทยก่อนหน้า

นัน้ปฏบิตัอิยู ่คนท่ีเชื่อหรือเป็นผู้น�าในการปฏบิตัติามแนวทางใหม่นีก้ค็อื คน

ท่ีมคีวามคดิก้าวหน้า พร้อมรบักบัทฤษฎใีหม่ๆ และเสาะแสวงหาหนทางทีด่ี

กว่าส�าหรบัตนเองในเรื่องของสขุภาพและการลงทนุ พวกเขาเหน็ว่าแนวทาง

ทีเ่ป็นสิง่ท่ีคนส่วนใหญ่เชื่อและยอมรบักนัมาตลอดนัน้ไม่ใช่สิง่ทีว่เิศษหรอืดี 

เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาอาจจะมีความเชื่อลึกๆ ว่า การเป็น “คนส่วนใหญ่” 

นั้น คุณก็อาจจะเป็นได้แค่ “ค่าเฉล่ีย” ไม่มีทางที่คุณจะ “เป็นเลิศ” ได้ 

VI กับชีวจิต
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรอืเงินทอง ดังน้ัน พวกเราจงึรบัแนวความคดิ

ของชีวจิตและ VI ได้อย่างรวดเร็วและเต็มใจ แม้ว่าการปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่

เรื่องง่ายและต้องอาศัยความตั้งใจและความเชื่อมั่นที่แรงกล้า

2. แนวความคิดเรื่องชีวจิตนั้น การเริ่มต้นจริงๆ น่าจะเกิดจาก

หนงัสอืเรื่อง “ชวีจติ” การใช้ชวีติอย่างเข้าใจธรรมชาต ิซึง่ตพิีมพ์ครัง้แรก

ในราวปี 2536 และหลังจากนั้นก็มีการพิมพ์ซ�า้อีกน่าจะหลายสิบครั้ง และ

ถ้าผมจ�าไม่ผดิ เป็นหนงัสอืทีข่ายดทีีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ใหม่ทีแ่ทบไม่เคยมี

ในประวัติศาสตร์ มีการประมาณกันว่าคนเขียนคือ ดร. สาทิส น่าจะท�าเงิน

ได้หลายสบิล้านบาทจากค่าลขิสทิธิ ์ซึง่ในสมยันัน้ต้องถอืว่าเป็นสดุยอดของ

การเขยีนหนงัสอื อาจจะคล้ายๆ กบัในสงัคมตะวนัตกทีว่่า การเขยีนหนงัสอื

นั้น สามารถท�าให้คุณรวยได้ถ้าหนังสือติดตลาดจริงๆ 

ส่วนการเริ่มต้นของ VI เมื่อประมาณปี 2542 นั้น น่าจะเริ่มจาก

หนงัสอืเรื่อง “ตแีตก กลยุทธ์การลงทุนในภาวะวกิฤต” และหลงัจากนัน้ก็

มกีารพิมพ์ใหม่ซ�า้อกีเป็นสบิครัง้จนถึงปัจจบุนั อย่างไรกต็าม ตอนทีห่นงัสอื

ออกขายในช่วงปีแรกๆ นัน้ ก็ไม่ได้ขายดแีต่อย่างใด เหตผุลก็เพราะว่าความ

สนใจในเรื่องหุ้นยังมีน้อย ค่าที่เมืองไทยยังไม่ฟื้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

และตลาดหุ้น คนไม่มเีงนิหรอืจติใจทีจ่ะซือ้หุน้ ต่อมาเม่ือตลาดหุน้ฟ้ืนตัวขึน้

และคนเริ่มเห็นว่าแนวทาง VI เป็นทางเลือกที่ดี หนังสือจึงขายดีขึ้นทั้งๆ ที่

เวลาผ่านไปนับสิบปีแล้ว

3. แนวทางชีวจิตนั้น ไม่ใช่แนวทางใหม่ในต่างประเทศ ที่จริงผมคิด

ว่าแนวทางที่คล้ายกันและเป็นพื้นฐานของชีวจิตนั้นน่าจะมาจากแนวความ

คิดเรื่อง Macrobiotic ที่น่าจะมีมานานพอควร หรือแนวทางของการกินเจ

ของจีนที่มีมานานเป็นพันปี แล้วตะวันตกน�าไปศึกษา และพบว่าเป็นสิ่ง

ที่ดีต่อสุขภาพมากและเขียนเป็นเอกสารไว้ เช่นเดียวกัน การลงทุนแบบ
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เน้นคุณค่าหรือ Value Investment นั้น เบน เกรแฮม ได้น�าเสนอไว้ตั้งแต่

ปี 2477 หรือประมาณ 80 ปีมาแล้ว ผ่านหนังสือชื่อ Securities Analysis 

และต่อมาคือ Intelligent Investor ซ่ึงได้รบัการยอมรบัและมกีารใช้กนัอย่าง

กว้างขวางในสหรัฐฯ มานาน และคนที่ประสบความส�าเร็จเป็นตัวอย่างก็มี

มากมาย ซึ่งหนังสือเรื่อง “ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต” หรือ

ความคิดเรื่องการลงทุนแบบ VI ในเมืองไทยก็อิงจากพื้นฐานนั้น ดังนั้น ทั้ง

ชีวจิตและ VI ต่างก็เป็นแนวความคิดหรือกระแสของโลกท่ีถูกน�าเข้ามา

ในประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และกลายเป็นกระแสที่คนไทย

น้อมรับอย่างมีชีวิตชีวา

กระแสของชีวจิตและของ VI นั้น ในช่วงแรกๆ เนื่องจากความใหม่ 

ดังนั้น มันจึงมีความรุนแรง คนท่ีศึกษาและน�ามาปฏิบัติจ�านวนมากต่างก็

เห็นผลที่ “มหัศจรรย์” ในเรื่องของชีวจิตนั้น คนที่เป็นมะเร็งระยะท้ายๆ 

หลายคนบอกว่าผลของการใช้หลักการแบบชีวจิตท�าให้เขาหายจากมะเร็ง

ได้ เช่นเดียวกัน นักลงทุนแบบ VI จ�านวนมากบอกว่าหลังจากการลงทุน

ในแนวนี้ พอร์ตการลงทุนเติบโตมหาศาล หลายคนกลายเป็นเศรษฐีเงิน

ล้าน บางคนมีเงินเป็นร้อยล้านก่อนอายุ 30 ปี บางคนเป็นเศรษฐีพันล้าน

เมื่ออายุยังไม่ 50 ปี

ผมเองไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ความส�าเรจ็ทัง้เรื่องของชวีจติและ

เรื่อง VI ที่กล่าวถึงนั้น ทั้งหมดมาจากการปฏิบัติตามหลักการจริงหรือมี

ปัจจยัอย่างอื่นประกอบด้วย เหนอืส่ิงอื่นใดกค็อื มะเรง็นัน้เป็นโรคทีม่คีวาม 

ซบัซ้อนมาก คนทีห่ายหรือไม่ตายจากมะเร็งระยะสดุท้าย บางทกีม็าจากสาเหตุ

ต่างๆ หลายอย่างทีเ่ราไม่รู ้เช่นเดยีวกนั คนทีร่วยจากการลงทนุแบบมโหฬาร

โดยไม่ได้ใช้หลักการ VI ก็มีไม่น้อย โดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วง  

“ขาขึน้” อย่างแรงมายาวนาน ดงัน้ัน ความ “มหศัจรรย์” อาจจะเป็นค�ากล่าว
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ที ่“เกนิไป” ก็ได้ พดูง่ายๆ หลกัการทัง้ชวีจติและ VI นัน้อาจจะดีมากๆ ถ้าเรา

ใช้ แต่อย่าหวงัว่ามนัจะเป็นยาวเิศษท่ีจะบนัดาลสิง่มหศัจรรย์กบัเราได้เสมอ

เมื่อมีกระแสเรื่องชีวจิตเกิดขึ้น คนที่ศึกษาและปฏิบัติตามในแนว

เดียวกันก็ตามมา และแน่นอน ความหลากหลายก็เกิดขึ้น เริ่มต้นนั้นน่า

จะเกิดจากการที่มัน “สามารถ” ช่วยรักษามะเร็ง ต่อมาก็มีกระแสว่ามันจะ

ช่วยให้มชีีวติท่ียนืยาว จนมคีนตัง้ชมรม “คนอยู ่100 ปี” เพราะพวกเขาเชื่อ

ว่า ด้วยการใช้หลกัการการกนิอยู ่ออกก�าลงักาย และการท�าจิตใจทีถู่กต้อง 

การอยู่ได้จนถึงร้อยปีไม่น่าจะมีปัญหา 

เช่นเดยีวกนั เร่ืองของ VI น้ัน ช่วงแรกกอ็าจจะเป็นแค่ว่ามนัเป็นหลกั

การลงทุนที่เน้นความปลอดภัย ได้ผลตอบแทนท่ีดีพอสมควรในระยะยาว 

แต่ต่อมาเม่ือมคีนเข้าร่วมมากขึน้และประสบความส�าเรจ็สงูขึน้ กเ็ริม่ทีจ่ะมี

แนวความคดิท�านอง ชมรม “คนพนัล้าน” หรอืคนท่ีจะสามารถม ี“อสิรภาพ

ทางการเงิน” ตั้งแต่อายุยังน้อยไม่เกิน 40 ปี เป็นต้น โดยทั้งสองเรื่องนั้น 

“ผูน้�า” ทางความคดิต่างก็ปฏบิตัเิป็นตวัอย่างให้เหน็ อย่างไรกต็าม หนทาง

ทีจ่ะอยูไ่ด้ถงึ 100 ปี หรอืหนทางรวยเป็นพนัล้านหรอืมอีสิรภาพทางการเงนิ

นั้นต้องใช้เวลา มันยังต้องรอการพิสูจน์

การเสียชีวิตของอาจารย์สาทิสในวัย 86 ปีนั้น ไม่ใช่เหตุการณ์เดียว

ที่จุดความคิดผม ก่อนหน้านี้ คุณทวี บุตรสุนทร อดีตรองผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งเคยประกาศว่าจะอยู่ถึง 100 ปี มาเสียชีวิตด้วย

วัยเพียง 72 ปี นี่อาจจะเป็นเครื่องเตือนว่า มันมีปัจจัยมากมายที่ก�าหนด

สุขภาพและอายุขัยของเรา หนึ่งในนั้นที่ส�าคัญเท่าหรือส�าคัญกว่าก็คือ ยีน

ของมนุษย์ ที่อาจจะก�าหนดวิถีชีวิตของเราไว้แล้วถึง 60–70% ในเรื่องของ

การลงทุนก็เช่นกัน ในช่วงที่ผ่านมานี้ VI ในประเทศไทยอาจจะรู้สึก “เหนือ

โลก” ด้วยผลงานการลงทุนที่อาจจะ “สุดยอด” ไม่มี VI ประเทศไหนเสมอ 
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ดงันัน้ หลายคนตัง้เป้าหรอืคดิไปไกลว่าเขาจะโตต่อไปได้ในอตัรา เช่น ปีละ 

20–25% ไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นมหาเศรษฐี 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะถูกก�าหนดไว้เหมือน

กันโดยส่ิงที่เรายังไม่รู้ สิ่งที่เรารู้ก็คือ คนที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดของโลก

ในระยะยาว เช่น วอร์เรน บัฟเฟตต์ หรือ จอร์ส โซรอส นั้น ก็คือ ปีละ 

20–25% ถ้าเราตัง้เป้าไว้เท่ากบัเขา กอ็าจจะหมายความว่าเราเป็นนกัชวีจติ

ทีต่ัง้เป้าอยูเ่กนิ 100 ปี ซึง่ความเป็นไปได้อาจจะน้อย ส�าหรับผมเองนัน้ ผม

คิดเหมือนโซรอสที่ว่า เราไม่ “Invincible” อย่าคิดว่าคุณจะ “ไม่ตาย” ใน

การลงทุน… และชีวิต หลักการชีวจิตนั้นเริ่มกลับไปสู่สถานะปกติเหมือน

ในต่างประเทศแล้ว ในไม่ช้า VI ก็คงจะตามกันไป นั่นก็คือ มันก็ดีไปเรื่อยๆ 

แต่ไม่ใช่ “มหัศจรรย์” อย่างที่เป็นในช่วงนี้

เขียน ณ วันที่ 3/11/2555






