
คนไม่รู้หนังสืออาจใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกสบายนัก 

แต่คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเลย 

ไม่มีทางดำารงชีวิตได้ 

สิ่งนี้น่ากลัวกว่ากันมาก

–  อลัน  กรีนสเปน

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

จงคบค้ากับความร่ำารวย
Attribute of Money

จิิม คิิม
เขีียน

วิิทิิยา จิันทิร์์พัันธ์์
แปล
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หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน  บริหารเงินไม่เป็นจนไม่มี 
เงนิเกบ็  หรอือยากลงทนุอะไรสกัอยา่ง  แตไ่มรู่ช้อ่งทาง  หนงัสอืเลม่นีค้อืคำาตอบ

จมิ  คมิ  ผู้เขยีน  เตบิโตมาในครอบครัวท่ียากจน  และตอ้งดิน้รนเพือ่หาเลีย้ง 
ตัวเองไปวัน ๆ  ก่อนจะไต่เต้าจนกลายเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำาเร็จมหาศาล 
ในระหว่างทางเขาได้เรียนรู้   “คุณสมบัติของเงิน”  อย่างละเอียด  และเข้าใจ 
อยา่งถอ่งแทว้า่  การหาเงนิมคีวามหมายอยา่งไร  เงนิขบัเคลือ่นไปอยา่งไร  ทำาไม 
เงินถึงหายไป  เงินไหลไปอยู่ที่ไหน  เงินทำาหน้าที่อะไร  หรือแม้กระทั่งเงินทิ้ง 
ร่องรอยใดไว้บ้าง 

จิม  คิม  อธิบายให้เราเขา้ใจงา่ย   ๆ วา่  เงนิกเ็ปรยีบเสมอืนบคุคล  ทีม่คีวาม 
รู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเอง  ถ้าเราใส่ใจและระวังกับการใช้เงิน  เงินก็จะซาบซึ้ง 
และชักชวนเงินอื่นให้เข้ากระเป๋าผู้เป็นเจ้าของ  ในทางกลับกัน  ถ้าได้เงินนั้น 
มาด้วยวิธีทุจริต  ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย  หรือไม่รู้จักวางแผน  เงินก็จะหนีหาย 
ไปอย่างรวดเร็ว  และสร้างความวอดวายเพื่อเป็นบทลงโทษ  โดยเนื้อหาข้างใน 
จะรวบรวมข้อคิด  ประสบการณ์  หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเงินในทุกแง่มุม 
ไม่ว่าจะเป็น

คิำานำาสำานักพัิมพั์
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  ความสามารถสี่ประการสำาหรับคนที่อยากเป็นเศรษฐี
  ลักษณะพิเศษสามประการของคนที่ได้กำาไรจากหุ้น
  มีคนสามประเภทยามเกิดวิกฤติทางการเงิน
  กฎห้าข้อของการสร้างเงินต้นร้อยล้าน
  คำาถามสิบเอ็ดข้อวัดทักษะความสามารถของผู้ชนะในเกมการลงทุน

เชื่อเหลือเกินว่า  หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ  ทุกปัญหาเกี่ยวกับเงินของ 
คุณจะหมดไป
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1

บทนำ�

มนษุย์เราตอ้งการเงนิเพือ่เปน็ท่ีพ่ึงใหตั้วเองในทางเศรษฐกจิ การจะเขา้ใจ 
คุณสมบัติของเงินได้ต้องใช้ความรู้หลากหลาย ทว่าไม่มียุคสมัยใดที่ความรู้ 
เรื่องการจัดการเงินจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษ  เพราะแม้เวลาจะผ่านไป  
ความรู้เรื่องการเงินของพวกเรายังเท่าเดิม ในบรรดาผู้คนซึ่งได้รับการยกย่อง 
ว่าฉลาดอาจมีมากกว่าครึ่งที่ไม่ชำานาญเรื่องเงิน ส่วนคนที่สร้างความมั่งคั่ง 
ได้สำาเร็จก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดถึงความลับนี้ให้ใครฟัง อีกทั้งความลับ 
เรื่องการเงินของยุคสมัยหนึ่งอาจเป็นแค่องค์ความรู้ในอดีต เสมือนยาเม็ด 
ที่หมดอายุไปแล้ว 

การแก้ปัญหาเรื่องเงินนั้นสำาคัญมาก เราต้องมีสติอย่างหนักแน่น 
เพราะถ้าปล่อยปละละเลย เงินก็จะมองข้ามตัวเราไปเช่นกัน หลายคน 
หวาดกลัวปัญหาเรื่องเงิน เลยพยายามเมินเฉยและหลีกเลี่ยงโดยอ้างว่า 
เงินเป็นแค่วัตถุทางโลก ซึ่งเสียหายไปถึงอนาคตของเราและครอบครัว 
สุดท้ายแล้วคนที่คิดแบบนี้ไม่มีทางหลุดพ้นไปจากสายบังเหียนของแรงงาน 
ชีวิตได้

ผมเกิดในครอบครัวยากจน มีพ่อทำางานใช้แรงงาน ท่านต้องทำางาน 
ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเพื่อครอบครัวของเรา ชีวิตในวัยเด็กต้องดิ้นรนเพื่อ 
ไม่ให้อดอยาก แต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินภาษีหลายล้าน 
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2

จงคบค้ากับความร่ำารวย

ให้แก่รัฐบาลเกาหลีกับสหรัฐอเมริกาทุกปี ตัวผมในวันนั้นมีสภาพไม่ต่างจาก 
แรงงานปากีสถานผู้เดินทางมาจากหมู่บ้านในชนบทเล็ก  ๆ แต่วันนี้กลาย 
เป็นนักธุรกิจผู้ออกเดินทางไปทั่วโลก มีนักบัญชีและทนายความผู้จบจาก 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรอเข้าพบเป็นประจำา จากคนที่เคยลังเล ไม่กล้า 
เดินผ่านประตูไม้บานใหญ่ของร้านอาหารเกาหลีซึ่งขายบะหมี่เย็นชามละ 
แค่หกดอลลาร์ กลายเป็นคนที่หาเงินในหนึ่งวันได้เท่ากับเงินเดือนหลายป ี
ของพนักงานบริษัททั่วไป

ผมขยับจากชนชั้นรากหญ้าขึ้นมาสู่สังคมระดับสูง ประสบการณ์ที่ผ่าน 
มาสอนให้ผมรู้จักคุณสมบัติของเงินอย่างละเอียด ตอนนี้ยืนอยู่บนตำาแหน่ง 
ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การหาเงินมีความหมายอย่างไร เงินขับเคลื่อนไป 
อย่างไร ทำาไมเงินถึงหายไป เงินไหลไปอยู่ที่ไหน เงินทำาหน้าที่อะไร หรือ 
แม้กระทั่งเงินทิ้งร่องรอยใดไว้บ้าง 

อาจมีคนที่มองได้ทะลุปรุโปร่ง  มีปัญญาและตรรกะเฉียบคมกว่า 
กอ่ตัง้ธรุกจิใหญโ่ตกวา่ เขา้ใจคณุสมบตัขิองเงนิไดลุ้ม่ลกึกวา่ผม ทวา่หนงัสอื 
ที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่บนโลกนี้ล้วนเขียนโดยนักทฤษฎีผู้ไม่เคยหาเงินได้จริง  ๆ 
มีนักเขียนมากมายหากินกับการเขียนหนังสือประเภทนี้ แต่จริง ๆ แล้ว ไม่มี 
คนที่มีความรู้เรื่องเงินดีคนไหนอยากนำาความลับนี้มาเขียนหนังสือหรอกครับ

คนที่ล่วงรู้ความลับนี้มีไม่มากเท่าไหร่ ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย 
ภารกิจนั้นราวกับถูกโชคชะตากำาหนด 

ถึงอย่างนั้นผมก็ยังกังวลใจอยู่หลายปีกว่าจะลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ 
ผมอาจมีผลงานที่ตีพิมพ์แล้วหลายเล่ม แต่การเขียนบทความก็ยังเป็นเรื่อง 
ยากมาก ก่อนหน้านี้ผมเปิดอบรมหัวข้อ “คุณสมบัติของเงิน” กับผู้คนทั่วไป 
ที่โรงภาพยนตร์ คลิปวิดีโอประกอบในงานนี้จัดทำาขึ้นโดยยูทูบเบอร์หลายคน 
ทว่าในบางจุดอธิบายต่างไปจากวัตถุประสงค์และความตั้งใจของผม แม้จะ 
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อยากแก้ไขผลงานให้ถูกต้อง แต่คลิปทั้งหมดได้เผยแพร่ไปแล้ว มีผู้เข้าชม 
เป็นจำานวนมาก ผมจึงคิดว่าควรถ่ายทอดเนื้อหาที่ตั้งใจจะสื่อออกมาเป็น 
หนังสือแทน ก่อนจะสายไปกว่านี ้  

ในหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้เขียนอธิบายปรัชญาของเงิน หรือคุณค่าในแง่ 
จริยธรรมไว้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากผมไม่มีความสามารถถึงขั้นนั้น เป็นเพียง 
แค่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงิน ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของตัวเอง เพราะ 
ผมชำานาญเรื่องการหาเงิน และรู้วิธีทำาให้เงินไหลมาอยู่กับตัวมากกว่าใคร

เงินปกป้องเราและคนที่เรารักได้ ช่วยทำาให้เรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้อง 
พึ่งพาผู้อื่น สิ่งนี้เป็นคุณค่าทั่วไปของเงิน ทว่าการจะรักษาคุณค่านี้ไว้ไม่ใช่ 
เรื่องง่ายเลย ไม่มีทางที่เราจะหาเงินจำานวนมากได้จากแนวคิดตื้นเขิน 
ผมจงึตัง้ใจจะอธบิายเรือ่งของเงนิโดยละเอยีดจนถงึแกน่ หวงัวา่ผูอ้า่นจะรูส้กึ 
เพลิดเพลินใจเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากเตือนไว้ล่วงหน้าก็คือ ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ่าน 
หนังสือเล่มนี้จนเข้าใจจะเป็นคนรวยหรือมีอิสระทางการเงินได้ทันที ทว่า 
ยิ่งคุณมีอายุน้อยเท่าไหร่ แล้วตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือเล่มนี้จนลงมือ 
ปฏิบัติตาม ก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้มากเท่านั้น และอย่างน้อยที่สุด 
คนที่เข้าใจคุณค่าดังกล่าว ชีวิตในอนาคตจะต้องแตกต่างไปจากตอนนี้ 
แน่นอน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถสี่ประการสำาหรับคน 
ที่อยากเป็นเศรษฐี กับคุณสมบัติห้าประการของเงิน ซึ่งผมพูดในการอบรม 
ของตัวเองทุกครั้ง 

ความสามารถสี่ประการสำาหรับคนที่อยากเป็นเศรษฐี ได้แก่ ความ 
สามารถในการหาเงิน ความสามารถในการเก็บเงิน ความสามารถในการ 
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รกัษาเงนิ และความสามารถในการใช้เงนิ สว่นคณุสมบตัหิา้ประการของเงนิ 
ได้แก่ เงินคือบุคคล พลังของรายได้ที่เข้ามาอย่างสมำ่าเสมอ คุณสมบัติของ 
เงนิแตล่ะประเภท แรงดงึดดูของเงนิ และการปฏบิตัติอ่เงนิของผูอ้ืน่ การจะ 
เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยทักษะต่าง ๆ และการศึกษาจนแตกฉาน
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เงินคือบุคคล

หากบอกว่าเงินถือเป็นบุคคล (Person) ที่มีความคิด อารมณ์ และ 
ความตั้งใจไม่ต่างจากคน คงเป็นเรื่องยากที่ใครจะยอมรับ เพราะบุคคล 
หมายถึงตัวตน ซึ่งแต่ละคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ทว่าเงินไม่มี 
ความคิดเป็นของตัวเอง และเคลื่อนที่ไม่ได้ เป็นเพียงสิ่งที่ประกอบขึ้นจาก 
ตัวเลข จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้สึกแบบนั้น แต่ในทางธุรกิจ บริษัทถือเป็น 
บุคคลประเภทหนึ่ง เรียกกันว่านิติบุคคล (Legal Person) คำานี้มีคำาว่า 
บคุคลอยูด่ว้ย นติบิคุคลสามารถฟอ้งรอ้งและถกูฟอ้งรอ้ง สามารถรว่มมอืกนั 
เจรจาต่อรองและคัดค้านได้ เสมือนเป็นบุคคลคนหนึ่ง 

หากมองให้ลึกซึ้ง เงินถือเป็นบุคคลที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมกว่า 
นิติบุคคล เงินบางประเภทชอบอยู่ร่วมกับผู้คน และเงินบางประเภทชอบอยู ่
แบบหลบซ่อนทั้งชีวิต เงินแต่ละประเภทจะกระจัดกระจายไปตามที่ที่ตัวเอง 
ชอบ และมารวมตัวกันตามกระแส เงินชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของ 
ตัวเอง และนำาพาความวอดวายมาแก้แค้นคนที่ใช้จ่ายตัวเองอย่างสะเพร่า 
คนที่ใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยตามอำาเภอใจ พอรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้ 
เมื่อไหร่ เงินก้อนนั้นก็อาจสูญหายไปในพริบตา ต่างจากเงินที่คอยอยู่ 
เคียงข้าง คลอดลูก (ดอกเบี้ย) คอยดูแลเจ้าของเป็นอย่างดี

เงินจึงถือเป็นบุคคล มีนิสัยใจคอเป็นของตัวเอง เงินจะไม่ยอมเข้าใกล้ 
คนทีใ่ชจ้า่ยอยา่งสิน้คดิ เพราะนีค่อืคณุสมบตัขิองเงนิ ผมจงึนยิามวา่เงนิเปน็ 
บุคคล และอาจเน้นย้ำาเรื่องนี้บ่อย ๆ เพราะสิ่งนี้ทำาให้ผมกลายเป็นคนมั่งคั่ง 
เนื่องจากได้เรียนรู้กฎการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินในแบบ “ให้เงินเป็นบุคคลที่มี 
อารมณ์เป็นของตัวเอง” หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับ
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บางคนรักเงินมาก เก็บสะสมไว้แต่ในบ้าน ถ้าเงินนั้นมีโอกาสหลุดลอด 
ออกไป ก็จะบอกกับเงินอื่น ๆ ว่าเจ้าของเป็นคนขี้เหนียวมาก อย่ามาอยู่ด้วย 
กันเด็ดขาด เงินไม่ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่เคารพตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐี 
เงนิทีถ่กูใชไ้ปในทีท่ีด่กีบัสิง่ทีม่คีณุคา่ จะซาบซึง้ทีไ่ดร้บัการดแูล และชกัชวน 
ให้เงินอื่นมาหาเจ้าของ ในทางกลับกันหากเจ้าของใช้เงินไปกับการเล่นพนัน 
หรือร้านเหล้า เงินก็ทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ไยด ี

เนื่องจากเงินมีตัวตนและอารมณ์เป็นของตัวเอง จะรักมากจนยึดติด 
เกินไปไม่ได้ เวลาได้กอดก็จงกอดให้หนำาใจ เวลาต้องปล่อยก็จงตัดใจ 
ปล่อยไป จะยึดตัวเองเป็นหลักไม่ได้ ต้องเคารพและขอบคุณเงิน คนที่มี 
หัวใจแบบนี้ เงินจะให้โอกาส เข้ามาใกล้ คอยปกป้องอยู่เคียงข้าง

เงินพร้อมดูแลคุณเสมอ โชคดีที่เงินไม่มีความรู้สึกฝังใจ ไม่สนใจ 
พฤติกรรมเมื่อวานของคุณ หากคุณเคารพเงินนับตั้งแต่วันนี้ เงินจะลบลืม 
ทุกอย่าง ยอมเคารพคุณอีกครั้ง ดังนั้นขั้นแรกต้องยอมรับว่าเงินคือบุคคล 
ปฏิบัติต่อเงินเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง คอยแบ่งปันมิตรภาพดี  ๆ  ให้ เมื่อเงิน 
เริ่มประทับใจในตัวคุณ ทีท่าของเงินจะแปรเปลี่ยนไป อย่าใช้เงินก้อนเล็ก 
ก้อนน้อยอย่างมั่วซั่ว แต่ควรใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับสิ่งที่เหมาะสม อย่าใช้ 
เพื่อนคนนี้เกินตัวเพียงเพราะอยากโอ้อวด แต่จงพาไปอยู่ในที่ที่ดีพอ

เมื่อเจ้าของใช้เงินในอ้อมอกไปในที่ที่มีค่า ในสิ่งที่มีประโยชน์ เงินจะ 
ช่วยปกป้องเรากับคนที่ เรารัก เงินที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะเรียก 
เพื่อน  ๆ  มาอยู่กับเจ้าของ เราไม่ใช่ทาสของเงิน และเงินไม่ใช่สิ่งที่เรา 
ครอบครอง ต่างฝ่ายต่างอยู่ในฐานะที่ต้องยกย่องกันและกัน ไม่มีใคร 
อยู่เหนือหรือต่ำากว่า นี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริง

เงินที่ไหลเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเศรษฐีใหม่หรือผู้มีอำานาจด้วยวิธี 
ผิดกฎหมาย เช่น การลักพาตัวหรือข่มขู่ จะรอคอยวันแหกคุก แล้ว 
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ย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของ ก่อนจะหนีหายไปอีกครั้ง คุณต้องลบความคิด 
ที่อยากจะได้เงินจากวงการธุรกิจมืดให้หมด วินาทีที่คุณรู้ว่าเงินคือบุคคล 
เส้นทางความร่ำารวยชั่วชีวิตเปิดแง้มขึ้นแล้ว
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ผมลงทุนกับผู้บริหารที่เก่งกว่าตัวเอง

ตอนอายุสามสิบกลาง ๆ ผมเคยลงทุนหุ้นและล้มเหลวอย่างรุนแรง โดย 
ใช้วิธีดูรูปแบบการซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุดผ่านข้อมูลพื้นฐานในอดีต ซื้อแม้กระทั่ง 
โปรแกรมการลงทุน เพราะในเวลานั้นเชื่อมั่นว่า วิธีนี้จะทำาให้ตัวเองหลุดพ้น 
จากความจนได้รวดเร็วที่สุด ผมคิดว่าตัวเองฉลาดและใจกล้ากว่าคนทั่วไป 
พอมองย้อนกลับไป สิ่งนั้นไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นแค่การเก็งกำาไร รู้สึก 
ละอายเสมอที่เผลอทำาเรื่องโง่เขลาแบบนั้น

สมัยนั้นความรู้ในการลงทุนของผมอ่อนหัดเหมือนเด็กแบเบาะที่ยังไม่ 
เขา้เรยีนชัน้อนบุาลดว้ยซ้ำา แตห่ลงคดิไปเองวา่ตวัเองเกง่ขัน้เทพระดบัปรญิญา 
โท ผมอ่านหนังสือมากมาย และเข้าอบรมหลักสูตรศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ในอดีต เพื่อคาดเดาผลลัพธ์ในอนาคต เมื่อหวนนึกถึงตัวเองในเวลานั้น 
ผมก็รู้สึกเสียดาย สิ่งที่เรียนรู้เป็นแค่การคาดเดาสภาพทรัพย์สินในอนาคต 
เทียบกับทรัพย์สินในปัจจุบันของบริษัทเหล่านั้น เงินของผมถูกละลายหายไป 
จนเกลี้ยง ผมไม่กล้าเล่นหุ้นอีกเลย กระทั่งประมาณห้าปีก่อนถึงได้กลับมา 
เลน่หุน้อกีครัง้ ตลอดระยะเวลาหา้ปทีีผ่า่นมา ผมทำาแคซ่ือ้หุน้เกบ็ไว้ ไมเ่คย 
ปลอ่ยขาย เวลามคีนถามวา่เลน่หุน้ไหม ผมจะตอบวา่ไมไ่ดเ้ลน่ เพราะไมใ่ช ่
การลงทุนหุ้นตามปกติ ซึ่งเน้นการซื้อขายเก็งกำาไร 

ผมจดัการทรพัยส์นิในธรุกจิสองวธิ ี นัน่คอื ใชเ้ลีย้งบรษิทัใหเ้ตบิโต และ 
ส่งเงินไปในที่ที่สร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทของผม 
อยู่ในจุดที่ไม่จำาเป็นต้องเพิ่มเงินลงทุน จึงนำาเงินส่วนนี้ไปลงทุนในบริษัทอื่น 
แทน ผมเป็นนักธุรกิจและผู้บริหารมาชั่วชีวิต แต่ยังมีผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง 
บริษัทมากมายที่มีฝีมือการทำางานเก่งกาจกว่าผม เมื่อเทียบความสามารถ 
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กันแล้ว ผมดูเป็นเด็กน้อยทันที นักบริหารและบริษัทต่าง  ๆ  กล้าลงทุน 
ในตลาดที่ผมไม่กล้าเสี่ยง โชคดีที่บริษัทส่วนใหญ่เหล่านั้นจดทะเบียนอยู่ใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่หมายความวา่ บคุคลทัว่ไปสามารถซือ้หุน้บรษิทัเหลา่นัน้ 
ได้เท่าที่ต้องการ จะซื้อร้อยดอลลาร์ พันดอลลาร์ หรือหลายหมื่นดอลลาร์ 
ภายในหนึง่วนักไ็ด ้ บรษิทัยกัษใ์หญท่ัว่โลกดำาเนนิธรุกจิแบบนีเ้หมอืนกนัหมด

 
มีบริษัทหลายแห่งผลประกอบการเติบโตขึ้นทุกปี  และบริหารงาน 

ยอดเยี่ยมมาก เวลาผมเป็นลูกค้าก็มักได้เห็นผู้บริหารฝีมือเยี่ยมมากมาย 
บริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้นและใหญ่โตกว่าบริษัทของผมมาก ทั้งยังมีทีม 
ผู้บริหารน่าทึ่ง แน่นอนว่าผู้บริหารที่เก่งกว่าผมย่อมบริหารบริษัทได้ดีกว่า 
จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องลังเลในการลงทุน 

การลงทุนในตัวผู้บริหารที่เก่งกว่าตัวเอง เปรียบเสมือนการทำาธุรกิจ 
รว่มกนั ตอ่ใหอ้กีฝา่ยไมต่อ้งการ กต็อ้งรว่มมอืกนัโดยปรยิาย สิง่ทีผ่มจำาเปน็ 
ต้องทำามีแค่หานโยบายปันผล อัตราการปันผล กับราคาที่ขายในช่วงเวลา 
นั้น ราคาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าซื้อหุ้นได้กี่หุ้น ไม่ใช่ซื้อได้เท่าไหร่ ในโลก 
แห่งการลงทุนและวงการธุรกิจ เราสามารถร่วมลงทุนกับบริษัทและผู้บริหาร 
ที่ดีได้ นี่ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมและน่าอาย เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และ 
ชอบธรรมด้วยกฎหมาย

ผมมักใช้บริการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองถือหุ้น เพราะตอนนี้ 
เท่ากับเป็นบริษัทของตัวเอง ผมสั่งซื้อรองเท้าไนกี้ (NKE) ผ่านแอมะซอน 
(AMZN) ด้วยคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟท์  (MSFT) โดยจ่ายผ่านบัตร 
เครดิตวีซ่า (V) ซึ่งรับจากธนาคารเชสแบงก์ โทร.เรียกอูเบอร์ (UBER) 
ด้วยไอโฟน (AAPL) ไปสนามบิน ขึ้นเครื่องเดลต้าแอร์ไลน์ (DAL) ระหว่าง 
ไปบ้านแวะเข้าคอสต์ (COST) ซื้อโค้ก (KO) หนึ่งลัง แช่ไว้ในตู้เย็นซัมซุง 
(005930) เป็นการดำาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางบริษัทที่ตัวเองเป็นเจ้าของ ไม่ใช ่
แค่ผู้บริโภค หรือคนที่ใช้สินค้าแต่ละอย่างหมดไปวัน ๆ โดยไม่จำาเป็นต้อง 
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เข้าไปบริหาร รอแค่เงินปันผลอย่างเดียว เวลาหุ้นตกเราก็แค่ทำาใจซื้อหุ้น 
บรษิทัของตวัเองในราคาทีถ่กูกวา่ จบัชายเสือ้ผูบ้รหิารผูม้คีวามสามารถเหนอื 
กว่าเรา เดินเคียงข้างไปด้วยกัน เป็นพี่ชายคนโตที่ทำาหน้าที่เหมือนพ่อ 
ลองมองหาพี่ชายแสนดีแบบนี้ดูสิครับ 
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ความลับของดอกเบี้ยทบต้น

เทคนิคการลงทุนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย คือ พลังแห่งดอกเบี้ยทบต้น 
ดอกเบี้ยทบต้นในตัวอักษรจีนมาจากคำาว่า รี (利) มีความหมายว่าดอกเบี้ย 
กับคำาว่า พก (複) มีความหมายว่าการทำาซ้ำา หมายถึง การเพิ่มดอกเบี้ย 
เข้าไปในเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการเพิ่มดอกเบี้ยเข้าไปในดอกเบี้ย 
ของดอกเบี้ยนั้น คำาศัพท์ที่ตรงข้ามกับดอกเบี้ยทบต้น คือดอกเบี้ยคงต้น 
ซึ่งเป็นการจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นก้อนนั้น อธิบายดอกเบี้ยทบต้น 
ง่าย ๆ ก็คือ เงินรวมระหว่างเงินต้นกับดอกเบี้ย ซึ่งได้รับผ่านดอกเบี้ยคงต้น 
ก่อนจะได้รับดอกเบี้ยทบขึ้นอีกครั้ง 

หากเราฝากเงินต้น 10 ล้านวอน ในระยะเวลา 5 ปี โดยได้ดอกเบี้ย 
ทบต้น 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เมื่อผ่านไป 5 ปี เราจะได้รับเงิน 13 ล้านวอน 
แต่ในกรณีที่เราไม่ใช้ดอกเบี้ยเลย เมื่อเงินก้อนนั้นไปรวมกับเงินต้น เราจะ 
ไดร้บัดอกเบีย้เพิม่ขึน้เปน็ 488,502 วอน แค่ในระยะเวลา 20 เดือน ดอกเบ้ีย 
ก็จะเพิ่มขึ้นแล้ว บางคนอาจมองไม่เห็นความแตกต่าง แต่ถ้าเปลี่ยนให้ 
เป็น 10 ปี ในระยะเวลา 87 เดือน จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 2,193,967 วอน 
และถ้าขยายเวลาออกไปนานถงึ 20 ป ี จะไดร้บักำาไรเพิม่ขึน้เปน็ 11,102,045 
วอน ซึง่มากกวา่เงนิตน้แลว้ ดงันัน้คนทีฉ่ลาดจะเลอืกรบัดอกเบ้ียแบบไตรมาส 
แทน เพราะได้รับเงินสูงกว่าการรับดอกเบ้ียปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งการรับดอกเบ้ีย 
รายเดือนจะได้เงินดอกเบี้ยสูงขึ้นอีก 

ทว่าในทางกลับกัน กรณีที่เราต้องคืนเงินที่กู้มาด้วยดอกเบี้ย โดยคิด 
ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ผลลัพธ์จากการคำานวณจะน่ากลัวอย่างที่สุด ลอง 
จินตนาการว่าตัวเองกำาลังเปิดบัญชีธนาคารแบบติดลบดูสิครับ กรณีที่ยืม 
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เงิน 5 ล้านวอน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 
ในแต่ละเดือนจะเท่ากับ 41,667 วอน แต่ถ้าเราไม่ยอมจ่ายหนี้ ดอกเบี้ย 
เดือนหน้าจะไม่ใช่แค่ 83,334 วอนอีกต่อไป แต่จะเพิ่มขึ้นอีก 347 วอน 
กลายเป็น 83,681 วอน เพราะดอกเบี้ยถูกรวมเข้ากับเงิน 41,667 วอน 
ในจุดนี้อาจมีคนที่คิดว่า “ก็แค่” 347 วอนเอง กับคนที่คิดว่า “ตั้ง” 347 
วอนแน่ะ ความต่างเพียงผิวเผินนี้ส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อการลงทุน รวมไปถึง 
ความแตกต่างในทรัพย์สินกับความแตกต่างในชีวิตภายหลังด้วย

หากเราไม่จ่ายหนี้เลยในระยะเวลา 2 ปี เงินต้นกับดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 
เป็น 6,051,525 วอน ดอกเบี้ยทุกเดือนจะเปลี่ยนเป็น 54,429 วอน หลัง 
จากผ่านไป  3 ปี เงินต้นจะกลายเป็น  6,685,199 วอน ส่วนดอกเบี้ย 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 55,710 วอน หนี้สินทั้งหมดในตอนนี้ทำาให้ดอกเบี้ยพุ่งสูง 
ถึง 13.4 เปอร์เซ็นต์ทันที ซึ่งเป็นผลจากเงินแค่ 347 วอนเท่านั้น เรามา 
ดูตัวอย่างอื่นกันบ้างดีกว่า สมมติว่าเรากู้เงินซื้อบ้าน 30 ปี ด้วยดอกเบี้ย 
ทบต้น  4 เปอร์เซ็นต์ ในราคา  300 ล้านวอน เงินรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 
990 ล้านวอน หากคำานวณโดยยึดว่า เราจ่ายหนี้ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 
30 ปี ในค่าจำานอง  (Mortgage) ครั้งนี้ เงินจำานวน  2,760,000 วอน 
ที่เราจ่ายไปแต่ละเดือนตลอด 21 ปี จะเท่ากับเป็นแค่ราคาดอกเบี้ย เงินต้น 
จริง ๆ จะถูกตัดในเดือนถัดไป ดอกเบี้ยทบต้นจึงน่ากลัวกว่าที่คิด

ขนาดของทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับว่าดอกเบี้ยทบต้น 
อยู่ข้างเราหรือเป็นศัตรูกับเรา ถ้าอยากให้ดอกเบี้ยทบต้นอยู่ข้างเรา 
สิ่งแรกที่ต้องทำาคือเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นให้ถ่องแท้  ตามการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน  ชาวอเมริกันแค่  1  ใน  3  ตอบว่าตัวเอง 
เข้าใจดอกเบี้ยทบต้น  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์  ผู้ค้นพบกฎยิ่งใหญ่ของ 
มวลมนุษย์  ยกย่องให้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นสิ่งลี้ลับอันดับ  8  ของโลก 
วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) เป็นนักลงทุนผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จากดอกเบี้ยทบต้นโดยตรง  หากไม่มีดอกเบี้ยทบต้น  ก็ยากที่ เขาจะ 
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มาถึงจุดนี้ได้ ดอกเบี้ยทบต้นเป็นเรื่องง่าย และเป็นหลักสำาคัญมากในการ 
ลงทุน หากนักลงทุนไม่นำาดอกเบี้ยทบต้นมาใช้ จะจัดการกับความมั่งคั่งได้ 
ยากมาก เนื่องจากดอกเบี้ยทบต้นมีประโยชน์สูงกว่าการลงทุนโดยตรง เมื่อ 
เราเข้าใจดีแล้วว่า สามารถเปลี่ยนดอกเบี้ยทบต้นเป็นทรัพย์สินได้อย่างไร 
ก็ควรมีดอกเบี้ยทบต้นไว้เป็นผู้ช่วย มาลองดูข้อความในจดหมายที่วอร์เรน 
บัฟเฟตต์  ในวัย 34 ปี เขียนขึ้นเพื่อกองทุนบัฟเฟตต์พาร์ตเนอร์ชิปในปี 
1964 กันเถอะครับ

“ในประเดน็ทีว่า่ภาพรวมของดอกเบีย้ทบตน้ดเูหมอืนจะตกยคุ ผมอยาก 
จะแนะนำาโดยการเทียบเคียงกับผลงานศิลปะในปี 1540 พระเจ้าฟร็องซัวส์ 
ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ได้ซื้อภาพโมนาลิซาของเลโอนาร์โด ดาวินชี ในราคา 
4,000 เอคิ ในเวลานั้น  4,000 เอคิมีค่าเท่ากับ  20,000 ดอลลาร์ ถ้า 
พระเจ้าฟร็องซัวส์ที่ 1 มีเหตุผลมากเพียงพอ นำาเงินไปลงทุนด้วยอัตรากำาไร 
6 เปอร์เซ็นต์ หลังหักภาษีรายปี แทนที่จะซื้อภาพนั้นเก็บไว้ ปัจจุบันเขา 
จะต้องมีทรัพย์สินมากกว่า  1,000,000,000,000 ดอลลาร์ อัตรากำาไร 
6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สามารถสร้างเงินล้านล้านดอลลาร์ได้ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ 
สูงกว่า 3,000 เท่าของปริมาณการตีพิมพ์ธนบัตรทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
ณ เวลาปัจจุบัน”

บัฟเฟตต์เป็นคนที่เล็งเห็นประโยชน์ของดอกเบี้ยทบต้นตั้งแต่แรก เมื่อ 
เขามีอายุ 50 ปี ก็กลายเป็นหนึ่งในเศรษฐีผู้ร่ำารวยที่สุดของสหรัฐอเมริกา 
ทรัพย์สินของเขา ณ ปัจจุบันในวัย 91 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดอกเบี้ย 
ทบต้นทำาให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

ชีวิตของมนุษย์เราไหลผ่านกระแสแห่งกาลเวลาอย่างช้า ๆ โดยมีสองสิ่ง 
ที่ส่งอิทธิพลยิ่งใหญ่ คือสบู่กับดอกเบี้ยทบต้น หลังจากมีการประดิษฐ์สบู่ 
สขุอนามยัของผูค้นกด็ขีึน้มาก อายโุดยเฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดด เชน่กนั 
หลังจากมีการใช้ดอกเบี้ยทบต้น ความมั่งคั่งก็พุ่งทะยานขึ้นอย่างสูงสุด 
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หากตอนนี้คุณเข้าใจความสำาคัญของดอกเบี้ยทบต้นแล้ว การเตรียมตัว 
ขั้นพื้นฐานสู่เส้นทางร่ำารวยก็ถือว่าจบลงแล้ว ยินดีด้วยครับ
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พลังของรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำาเสมอ

ลองสมมติ เล่น  ๆ  นะครับว่า  คนสองคนมีรายได้ต่อปี เท่ากันคือ 
50 ล้านวอน คนแรกหาเงินต่อเดือนได้ 4 ล้านวอนอย่างสม่ำาเสมอ ส่วน 
อีกคนบางเดือนหาเงินได้มากกว่า  10 ล้านวอน แต่บางเดือนก็ไม่ได้เลย 
สักวอน ทว่าในแต่ละปีทั้งคู่หาเงินได้เท่ากันคือ 50 ล้านวอน จากสองกรณี 
นี้พลังของเงินนั้นค่อนข้างต่างกัน คุณภาพของรายได้คงที่จะดีกว่ารายได้ 
ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งเงินที่ดีพอจะสามารถเรียกเงินอื่นมาได้ง่ายกว่า รวมกัน 
เป็นปึกแผ่นไม่กระจัดกระจาย มีพลังมากกว่าเงินที่เข้ามาแบบไม่ต่อเนื่อง 
คุณค่าแฝงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของเงินเช่นนี้ ทำาให้อัตราส่วนราคา 
ต่อกำาไร (PER) เพิ่มสูงขึ้น 

ผมขอเปรยีบเทยีบใหค้ณุเหน็ภาพชดัยิง่ขึน้ สมมตวิา่เราตอ้งการปรมิาณ 
น้ำาเพื่อเพาะปลูก 1,000 มิลลิลิตร ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาในฤดูใบไม้ผลิ 
500 มิลลิลิตรหนึ่งครั้ง และตกลงมาอีกครั้ง 500 มิลลิลิตรในฤดูใบไม้ร่วง 
ทีด่นิบรเิวณนัน้กไ็มส่ามารถเพาะปลกูได ้ เพราะถา้ไมเ่กดิปญัหาน้ำาทว่มกเ็กดิ 
ปัญหาฝนแล้ง ในทางกลับกันหากมีฝนตกลงมาวันละ 10 มิลลิลิตรทุกวัน 
อย่างสม่ำาเสมอ พืชพรรณจะออกรวงผลได้ดีกว่า ทะเลทรายแลงคอยส์ 
ในประเทศบราซิลมีปริมาณน้ำาฝนสูงถึง  1,600 มิลลิลิตรต่อปี ทว่าไม่มี 
สิ่งมีชีวิตใดเติบโตได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาหกเดือนมีฝนตกลงมาแค่ 
ครั้งเดียว 

ส่ิงสำาคัญอีกอย่างในการดำาเนินธุรกิจคือกระแสเงินสด (Cash Flow) 
หมายถงึ เงนิสดทัง้หมดทีไ่หลเขา้และออก ธรุกจิทีม่กีระแสเงนิสดไมด่ ี ตอ่ให ้
มีกำาไร ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถจ่ายเงินให้พนักงานได้ เพราะไม่รู้ว่า 
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ฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่ พอย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรก็พากัน 
ล้มตาย เลือดในร่างกายของเราต้องไหลเวียนในระดับคงที่ แขนและขา 
ถึงจะสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ ระบบหายใจของเราก็ต้องทำางานคงที่ 
เราถึงจะมีชีวิตปกติได้ เช่นกันเราจำาเป็นต้องกินอาหารสม่ำาเสมอ ถึงจะไม่ 
อดตาย ในทางตรงกนัขา้ม หากใครคนหนึง่กลัน้ลมหายใจใตน้้ำานานเกนิกวา่ 
10 นาที เขาอาจเสียชีวิตทันที และต่อให้เรายัดเนื้อใส่ปากของคนที่ตายไป 
แล้ว เขาก็ไม่มีวันฟื้น

เงินก็มีลักษณะเช่นนี้ เราต้องรักษากระแสเงินสดให้คงที่ ถึงจะต่อ 
ลมหายใจของธุรกิจได้ การมีเงินเข้าอย่างสม่ำาเสมอ เปรียบเสมือนการ 
ควบคุมมวลชนนับหมื่นนับแสนด้วยกองกำาลังทหารหลักร้อยหรือบรรดา 
ตำารวจซึ่งฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบ สภาพคล่องนี้จะช่วยทำาให้ชีวิตลื่นไหลขึ้น

  
ระหว่างวางแผนทำาธุรกิจหรือการค้า อย่าอิจฉาคนที่มียอดขายถล่ม 

ทลายในช่วงฤดูร้อนสูงถึง 10 ล้านวอนต่อวัน แต่จงอิจฉาร้านอาหารซึ่งมี 
เงินหมุนเวียนหลายแสนวอนต่อวัน เพราะเงินที่ได้มา  10 ล้านวอนใน 
ฤดูร้อนเพียงครั้งเดียว ไม่ต่างจากขนมสายไหมที่แค่แตะต้องเบา  ๆ ก็ละลาย 
หายไปจนหมด ส่วนเงินล้านวอนของร้านอาหารนั้นมั่นคง ไม่ต่างจาก 
ต้นเมเปิ้ลที่นำาไปก่อสร้างอาคารได้ เจ้าของร้านผู้เอาแต่ต้อนรับคณะลูกค้า 
ขาจรที่แวะเวียนผ่านมา แต่ละเลยลูกค้าขาประจำา ไม่ประสบความสำาเร็จ 
หรอกครับ

การมีรายได้ชั่วคราว หรือมีเงินไหลมาเทมาจำานวนมากในคราวเดียว 
จะดูเหมือนเยอะกว่ามูลค่าที่แท้จริง ดังนั้นเจ้าของเงินจะคิดว่าตัวเองหาเงิน 
ได้มาก ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายตามใจชอบ ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เก็บสะสมไว ้ ทั้งที่ไม่รู ้
ว่าเงินแบบนั้นจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่ น้อยคนมากที่จะคิดได้และประหยัด 
อดออมไว้ เหมือนคนที่ถือเข็ม หากจู่  ๆ  มีลูกโป่งลอยผ่านมาตรงหน้า 
เขาจะรู้สึกอยากเอาเข็มทิ่มลูกโป่งให้แตกโดยไม่รู้ตัว นั่นละจิตใจมนุษย์ 
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ดังนั้นคนที่มีรายได้เข้ามาอย่างไม่สม่ำาเสมอ เช่น ดารา วิทยากร ติวเตอร์ 
ในสถาบันกวดวิชา ผู้ใช้แรงงาน พ่อค้าแม่ค้าตามงานเทศกาล นักกีฬา 
หรือแพทย์ที่เปิดคลินิกเอง อาจต้องลองมองหางานที่สร้างรายได้มั่นคงขึ้น

 
เมื่อเรามองผู้คนที่มีรายได้ไม่แน่นอนจะพบว่า พวกเขามีความสามารถ 

และพรสวรรค์สูง หารายได้จำานวนมากในระยะเวลาอันสั้น คนกลุ่มนี้ 
เมื่อได้รับเงินมา ควรนำาไปลงทุนในหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง หรือไม่ก็นำาไปซื้อ 
อสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่ใหผ้ลตอบแทนเปน็รายไดค้งที ่ หากลงทนุเงนิชา้ไปแมแ้ต ่
วันเดียว คนกลุ่มนี้ก็อาจตกเป็นรองคนที่มีรายได้สม่ำาเสมอ เนื่องจากเงิน 
ที่เข้ามาเป็นประจำามีค่ากว่ามาก 

ข้อดีสูงสุดของคนที่มีรายได้แน่นอนคือคาดเดาอนาคตได้ ทำาให้ควบคุม 
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของทรัพย์สินได้ ความเสี่ยงนั้นน่ากลัวมาก 
มันสามารถฉกฉวยทุกสิ่งไปได้ในชั่วพริบตา ไม่มีใครรู้ว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ใด 
แต่พร้อมจะพุ่งเข้าใส่เราตลอดเวลา การควบคุมความเสี่ยงจึงถือเป็นเรื่องดี 
และเป็นเครดิตทางการเงินที่ใช้เป็นทรัพย์สินได้จริง  ๆ ดังนั้นแม้จะหาเงิน 
ได้ 50 ล้านวอนเท่ากัน แต่การจะทำาให้เงินมีค่าเพิ่มเป็นร้อยล้านวอนหรือ 
มากกว่านั้นกลับมีวิธีแตกต่างกัน 
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เงินมีแรงดึงดูด

ในทางฟิสิกส์แรงดึงดูดเป็นแรงที่สองวัตถุกระทำาต่อกัน ตามทฤษฎี 
ของนิวตัน “แรงดึงดูดคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุมีมวลทุกชนิด” กล่าวคือ 
วัตถุสองชนิดที่มีมวลจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเสมอ ขนาดของแรง 
แปรผันตรงกับมวล และแปรผกผันกับกำาลังสองของระยะทางระหว่างวัตถุ 
ทั้งสอง หมายความว่ายิ่งวัตถุไกลกัน แรงดึงดูดก็จะยิ่งอ่อนแรงลง แต่ 
ถึงจะห่างไกลแค่ไหนก็ยังส่งผลต่อกันอยู่ด ี

เนื่องจากมนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกนี้ จึงไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาล 
ทว่าในกรณีที่เราต้องการให้ยานอวกาศบินพ้นไปจากโลกนี้ ต้องใช้ความเร็ว 
สงูถงึ 40,000 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ถงึจะเอาชนะอำานาจของแรงดงึดดูของโลก 
โลกของเรามีน้ำาหนักมากกว่าดวงจันทร ์ เลยมีแรงดึงดูดสูงกว่า ดวงอาทิตย ์
มีขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่าโลกมาก แม้จะอยู่ห่างไกลกัน แรงดึงดูดก็ยัง 
ส่งอิทธิพลมาถึงได้ ระบบสุริยะเป็นสิ่งยืนยันเรื่องแรงดึงดูดโดยตรง

เรื่องน่ามหัศจรรย์ก็คือ เงินก็มีแรงดึงดูดเช่นกัน เงินมีความสามารถ 
ในการดึงดูดเงินที่อยู่ใกล้ ๆ ยิ่งจำานวนเงินมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลสูงเท่านั้น 
หากเราเชื่อมั่นว่าเงินเป็นวัตถุที่มีแรงดึงดูด ก็จะใช้เงินก้อนเล็กรวบรวมเงิน 
ก้อนใหญ่ได ้

หนองน้ำาเล็ก  ๆ  ที่ชื่อว่าคอม-นยองโซ ในหมู่บ้านชังจุก เมืองแทแบก 
แห่งจังหวัดคังวอน ไหลผ่านจังหวัดคังวอน ชุงบุก คยองกี โซล กลายเป็น 
แม่น้ำาคัง ซึ่งมีความยาว 494 กิโลเมตร ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลตะวันตก 
แม่น้ำาแอมะซอนที่ปากน้ำามีความกว้าง 240 กิโลเมตร ทอดยาวถึง 6,679 
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กโิลเมตร มปีรมิาณน้ำาไหลผา่น 209,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ี จดุเริม่ตน้ 
มาจากลำาธารในภูเขาเนวาโดมิสมีแห่งเทือกเขาแอนดีส ทางตอนใต้ของ 
ประเทศเปรู 

โลกใบใหญ่ที่เราอาศัยอยู่ เกิดขึ้นจากอนุภาคเล็ก  ๆ  ดึงดูดอนุภาคอื่น 
ก่อนที่ปริมาตรจะขยายใหญ่ขึ้น จนมีสภาพเท่ากับ 5,972,000,000,000, 
000,000,000 ตนัในปจัจบุนั ถงึจะเปน็สิง่ทีเ่ลก็มาก แต่ถา้เราเขา้ใจคุณสมบัติ 
ของแรงนั้น แล้วนำามาดึงดูดสิ่งต่าง  ๆ รอบข้าง ก็จะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น 
ได้ เราสามารถใช้วิธีนี้ดึงดูดทรัพย์สินอื่นให้เข้ามารวมกับทรัพย์สินที่มี 
จนเพิ่มปริมาณได้ 

คนที่ตั้งใจว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ 1,000 ล้านวอน หากเขาได้เงินเดือน 
3 ล้านวอน นั่นแสดงว่าต่อให้เขาไม่ใช้เงินเลย ทว่ากว่าจะเก็บเงินได้ 
ตามเป้า ต้องใช้เวลานานถึง 27 ปี เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและยากลำาบาก 
มาก ซึ่งการอดออม แม้จะไม่เสียเงินลงทุนเลย แต่เงินที่หามาได้  50 
เปอร์เซ็นต์ ผ่านไป 50 ปีก็ยังคงมีจำานวนเท่าเดิม ดังนั้นหากเราเข้าใจ 
เรื่องแรงดึงดูดของเงิน จะไม่คิดแค่ประหยัดเงินเท่านั้น ในบรรดาเศรษฐี 
ระดับโลกทั้งหลายไม่มีใครเก็บสะสมเงินด้วยวิธีนี้ เพราะเท่ากับว่าเงินไม่มี 
การเคลื่อนไหวใด ๆ

การจะเก็บเงินให้ได้ 1,000 ล้านวอน สิ่งแรกที่ต้องทำาคือมีเงิน 100 
ล้านวอนก้อนแรกให้ได้ก่อน แน่นอนว่าก่อนจะเก็บเงินได้ถึง 100 ล้านวอน 
เราจำาเป็นต้องมีเงิน 10 ล้านวอนก้อนแรกให้ได้ เงิน 10 ล้านวอนนั้นอาจ 
มาจากการเก็บออมเงินให้ได้เดือนละล้านวอนหรือมากกว่านั้น หลังครบ 
หนึ่งปีเราจะมีเงินประมาณ 10 ล้านวอนพอดี ถ้าคะแนนความเหนื่อยยาก 
ในการเก็บเงิน 10 ล้านวอนก้อนแรกคือ 100 ความเหนื่อยยากครั้งต่อไป 
จะลดลงกว่าครั้งแรก เพราะดอกเบี้ยจากเงิน 10 ล้านวอนก้อนนี้ จะช่วย 
สร้างทรัพย์สินผ่านการลงทุนให ้  
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เงิน 10 ล้านวอนก้อนแรกเกิดจากแรงงานและเวลาที่เราเสียสละทุ่มเท 
ทว่าภายหลังเงินก้อนนี้จะมาคอยเป็นกองหนุนให้เรา เสมือนคนสองคนช่วย 
กันหาเงิน สร้างทรัพย์สินอื่น ดังนั้นในการหาเงิน 10 ล้านวอนครั้งที่สอง 
คะแนนความเหนือ่ยยากจะลดลงเหลอื 95 หลงัจากเราเกบ็เงนิ 10 ลา้นวอน 
ก้อนที่  2 ได้แล้ว คะแนนความเหนื่อยยากในครั้งที่ 3 ก็จะยิ่งลดลงอีก 
การเก็บเงิน 10 ล้านวอนในครั้งแรกอาจใช้เวลา 10 เดือน แต่พอครั้งที่สอง 
ก็อาจใช้เวลาแค่ 9 เดือน ส่วนครั้งที่สามก็อาจลดลงมาเหลือแค่ 8 เดือน 
กลายเป็น 7 เดือน หรือ 5 เดือน ลดหลั่นไปตามลำาดับ เงิน 10 ล้านวอน 
ก้อนแรกที่เราหามาได้ อาจรู้สึกเหนื่อยยาก 100 คะแนนเต็ม ทว่าเมื่อ 
จำานวนเงินแตะถึงหลัก 100 ล้านวอนเมื่อไหร่ การหาเงิน 10 ล้านวอน 
จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย คะแนนความเหนื่อยยากจะลดลงเหลือแค่ 
20 หรือ 30 เปอร์เซ็นต์ เราอาจต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อรวบรวมเงินให้ได้ 
100 ล้านวอน แต่หลังจากนั้นเงิน 100 ล้านวอนแรกจะช่วยดึงดูดเงิน 100 
ล้านวอนก้อนถัดไปอย่างรวดเร็ว รู้ตัวอีกทีก็อาจมีเงินเลย 10,000 ล้านวอน 
ไปแล้ว 

ในกระบวนการเพิม่ทรพัย์สนิ เราจะไมใ่ชว้ธิเีพิม่แบบ 1, 2, 3, 4, 5 แต ่
ต้องเพ่ิมแบบทวีคูณ คือ 1, 2, 4, 8, 16 คนท่ีเข้าใจหลักการน้ีจะเป็นคนรวยได้ 
ในที่สุด แรงดึงดูดเป็นแรงพื้นฐานของจักรวาล เป็นหนึ่งในแรงที่สร้างโลก 
ใบนี้ขึ้นมา หลักการนี้นำามาปรับใช้ได้กับทุกสิ่งที่เราอยากให้มีจำานวนเพิ่มขึ้น 
เงินไม่ใช่แค่วัตถุ แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากหัวใจของคนที่ตั้งใจเก็บสะสม

�������������������� Attribute of Money P.1-169.indd   20�������������������� Attribute of Money P.1-169.indd   20 6/1/2564 BE   09:346/1/2564 BE   09:34

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



21

ในจังหวะที่เสี่ยงมาก กลับเสี่ยงน้อยที่สุด

ผู้ลงทุนจำาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตเสมอ  แก่นสำาคัญของ 
วิสัยทัศน์นั้นคือจะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างไร พวกเราอาจพอคาดเดา 
ได้ว่า ทรัพย์สินใดหรือหุ้นตัวไหนราคาจะขึ้น แต่ถึงแม้การคาดเดานั้น 
จะถูกต้อง ความเสี่ยงก็ยังคงเท่าเดิม เพราะกำาไรที่ได้ต่างกันออกไปตาม 
จังหวะเวลาที่เข้าซื้อทรัพย์สินนั้น  ๆ ซึ่งต่อให้มูลค่าของทรัพย์สินใดเพิ่มขึ้น 
เราก็อาจไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากคุณภาพของเงิน 
ที่เราลงทุนไปไม่ดีพอ หรือไม่มีเวลารอคอยนานขนาดนั้น

เพชรแต่ละชนิดไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ทองคำาแต่ละประเภทก็ไม่ได้ 
มีลักษณะเดียวกัน เพชรสามารถแบ่งด้วยตัวอักษร  D ถึง Z มีทั้งหมด 
23 เกรด ส่วนเพชรสีแฟนซีก็อยู่คนละเกรดกับ Z และถูกแบ่งไว้อีกประเภท 
ราคาก็ต่างกัน ทองคำาถึงแม้จะมีน้ำาหนักเท่ากัน แต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับความ 
บริสุทธิ์ของเนื้อทอง ในบรรดาเงินก็เช่นกัน มีเงินที่สามารถอดทนรอคอย 
การลงทุนระยะยาวได้ มีเงินที่รอคอยได้แค่หนึ่งปี มีเงินที่คุณภาพไม่ดีนัก 
ต้องถอนออกมาก่อนภายในระยะเวลาไม่กี่ เดือน ดังนั้นต่อให้คาดเดา 
ทิศทางการลงทุนได้ ก็มีผู้คนมากมายที่ไม่สามารถทำากำาไรได้ หากเราอยาก 
ประสบความสำาเร็จด้านการลงทุนอย่างยืนยาว จะต้องเข้าใจความเสี่ยง 
และสภาพการเงินของตัวเอง ณ ขณะนี้เสียก่อน

หลายคนเข้าใจว่า ถ้าความเสี่ยงสูง การขาดทุนจะสูงขึ้นตาม กลับกัน 
หากความเสี่ยงน้อย การขาดทุนก็จะลดน้อยลงด้วย คล้ายกับสูตรคำานวณ 
ทั่วไปในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการคูณแบบง่าย ๆ ทว่ามีหลายกรณี 
ทีค่วามเสีย่งซบัซอ้นกวา่นัน้ เหมอืนในวชิาคณติศาสตรท์ีต่วัเลขบางตวัยิง่คณู 
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ผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งน้อยลง คนทั่วไปมักคิดว่า ความเปลี่ยนแปลงจะต้องก่อ 
ใหเ้กดิความเสีย่งรา้ยแรงในตลาด แตใ่นหลายกรณทีีค่วามเปลีย่นแปลงแทบ 
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำาไร ความจรงิมคีนไมม่ากทีรู่ว้า่ยิง่ความเสีย่งสงู เทา่กบั 
สภาพตลาดในตอนนั้นความเสี่ยงได้ถูกลดทอนลงแล้ว หลายคนเข้าใจผิด 
ว่า เราสามารถหาเงินได้มากสุดในตลาดหุ้นตอนที่มองไม่เห็นความเสี่ยง 
ทว่าหากจู่  ๆ  หุ้นเกิดตกระนาว  ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทันที 
ในระหวา่งนัน้ผูค้นจะกงัวลวา่ ความเสีย่งจะสงูขึน้อกีแคไ่หน ตลาดจะรว่งดิง่ 
ลงอกีเทา่ไหร ่ ทัง้ยงัไมแ่นใ่จความเสยีหายซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคต เมือ่ราคา 
ลดลงฮวบฮาบแบบนี้ ก็พลอยไม่กล้าซื้อหุ้นเพิ่มอีก ทั้งที่จริงแล้วในจังหวะนี ้
เป็นช่วงที่ความเสี่ยงต่ำาที่สุด 

สรปุกค็อืยามทีต่ลาดหุน้มรีาคาสงู ผูค้นไมห่วัน่เกรงความเสีย่ง เปน็ชว่ง 
ที่เสี่ยงที่สุด เพราะทุกอย่างอาจอันตรธานหายไปได้ในพริบตา หากร้ายแรง 
กว่านั้นก็อาจลุกลามเกิดเป็นวิกฤติฟองสบู่ ดังนั้นเราควรมีดวงตาที่มองเห็น 
ความเสี่ยงอย่างทะลุปรุโปร่ง

วอร์เรน บัฟเฟตต์  กล่าวไว้ว่า “จงหวาดกลัวยามคนอื่นโลภ และ 
จงโลภยามทุกคนหวาดกลัว” เขาคิดว่าจุดที่ทุกคนหวาดกลัวคือจุดที่ความ 
เสี่ยงลดลงแล้ว

ท้ายที่สุดสถานการณ์อาจไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิด กลายเป็นโอกาสซื้อ 
ทรัพย์สินในราคาถูก เนื่องจากอยู่ในจุดที่ความเสี่ยงลดลงแล้ว ช่วงที่ผู้คน 
ส่วนใหญ่ยังรู้สึกหวาดกลัว ไม่กล้าซื้ออะไร ความเสี่ยงลดลงต่ำาที่สุด คุณ 
อาจคาดไม่ถึงว่า เวลาที่เครื่องบินทุกลำาปลอดภัยที่สุด คือหนึ่งสัปดาห์หลัง 
เกิดข่าวอุบัติเหตุเครื่องบินร้ายแรงขึ้น เพราะทุกสายการบินจะพร้อมใจกัน 
ตรวจเช็กสภาพเครื่องบินของตัวเอง 
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จิม คิม

จุดเด่นอีกอย่างของความเสี่ยงก็คือ ตัวอย่างในอดีตไม่มีอิทธิพลใด  ๆ  
ต่ออนาคต คนที่ยึดติดกับรูปแบบในอดีต จะไม่ยอมนึกถึงอนาคตใหม่  ๆ 
หรือสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น เวลาเกิดสถานการณ์ต่างจากเดิม ก็จะ 
วิเคราะห์โดยโยงสถานการณ์นั้นเข้ากับอดีต ทว่าโลกเราเกิดสถานการณ์ 
เลวร้ายสุดขีดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอยู่บ่อย ๆ คนที่ไม่เตรียมตัวให้พร้อม 
ในโลกแห่งการลงทุนจะค่อย ๆ หายไป ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่ยาวนาน 
แต่ปรากฏตัวในช่วงสั้น  ๆ คำากล่าวว่า “โดยเฉลี่ย 10 ปีมีหนึ่งครั้ง” หรือ 
“ตกลงโดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์” อาจทำาให้เห็นภาพความเสี่ยงคร่าว ๆ แต่ 
ข้อมูลพวกนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์มากนัก เนื่องจากบางครั้งคำาว่าโดยเฉลี่ย 
ไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจง และประเมินค่าแท้จริงไม่ได้ ถือเป็นการ 
บิดเบือนความจริง ดังนั้นเราไม่ควรนำาการวิเคราะห์รูปแบบในอดีตมาใช้ 
เป็นสมมติฐานความเสี่ยงในอนาคต การเข้าใจความเสี่ยงในเชิงปรัชญา 
อาจฟังดูมีเหตุผลมากกว่าด้วยซ้ำา

ความโลภเป็นต้นกำาเนิดของความเสี่ยงที่แล่นไหลไปในฝูงชน เกิดเป็น 
ฟองสบู่สวยงาม ก่อนจะกระเซ็นแตก ทว่าในช่วงที่เราจมอยู่ในความสิ้นหวัง 
และความหวั่นกลัว ฤดูใบไม้ผลิจะเดินทางมาเยือนในที่สุด พระอาทิตย์ 
ส่องแสงขึ้นอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้ไม่มีหลักฐานในทางสถิติ และไม่ใช่รูปแบบ 
แต่พวกเราทุกคนสามารถรับรู้ได้ ดังนั้นโปรดจำาไว้ว่า ปลายทางของความ 
โลภมีความพินาศรออยู่ และในความสิ้นหวังมีความหวังซ่อนอยู่
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การปฏิบัติต่อเงินของผู้อื่น 
กับการปฏิบัติต่อเงินของตัวเอง

ทุกครั้งเวลาผมขับรถเข้าไปในลานจอดรถของห้างคอสโก้ จะต้องลงไป 
เลื่อนรถเข็นซึ่งจอดอยู่สะเปะสะปะไปหลบ  ณ  มุมหนึ่งของลานจอดรถ 
สมัยวัยรุ่นผมเคยทำางานบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตมาก่อน ทุกปีจะมีรถเข็น 
ที่ชำารุดและสูญหายมากกว่า 100 คัน เนื่องจากมีลูกค้านำารถเข็นกลับบ้าน 
หรือไม่ก็นำาไปจอดซุกไว้ตามมุมอับของลานจอดรถ ที่จำาได้แม่นยำาเพราะ 
บริษัทต้องเสียเงินค่าซ่อมบำารุงรถเข็นพวกนี้มากกว่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปี 
ดังนั้นเวลาเป็นลูกค้า ผมจะไม่ใช้รถเข็นเหล่านี้อย่างละเลย 

มคีนทีร่กัลกูตวัเองมาก แตใ่จดำากบัลกูคนอืน่ ลกูตวัเองเลอคา่เปรยีบดัง่ 
ทองคำา แต่ไม่เคยคิดว่าลูกสะใภ้หรือลูกเขยก็เป็นลูกสาวลูกชายสุดที่รักของ 
ครอบครัวอื่นด้วย บางคนก็ปฏิบัติต่อเงินเช่นนี้ เงินของตัวเองใช้จ่ายอย่าง 
ประหยดั ไมก่ลา้สรุุย่สรุา่ย แตก่ลบัไมใ่สใ่จเงนิสว่นรวมกบัเงนิภาษปีระชาชน 
เวลาเพื่อนเลี้ยงข้าว จะขอให้เลี้ยงอาหารแพง  ๆ หรือไม่ก็แอบใช้เงินค่า 
อาหารกลุ่มจ่ายค่าเหล้าให้แก่คนเพียงไม่กี่คน ส่วนกรณีที่หนักกว่าก็อาจ 
ถึงขั้นทำาลายข้าวของเครื่องใช้ซึ่งจัดซื้อมาด้วยเงินภาษี โกงเงินสนับสนุน 
ของชาติ หรือเลี่ยงภาษี เงินส่วนรวม เงินภาษีประชาชน ค่าสมาชิก เงิน 
ของเพื่อน เงินของพ่อแม่ ถือเป็นเงินของคนอื่น ทว่าการปฏิบัติต่อเงินของ 
คนอื่นเท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อเงินของตัวเอง เวลาเพื่อนจ่ายเงิน สั่งของ 
แพง เวลาไปงานเลี้ยงสั่งเหล้าเพิ่ม พฤติกรรมเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนว่า 
ตัวเรามองเห็นเงินอย่างไร
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คนที่ใช้จ่ายทรัพย์สินสาธารณะ เช่น เงินส่วนรวม และเงินภาษี 
ประชาชนตามอำาเภอใจ ควรรู้ว่า เรากำาลังใช้เงินของตัวเองโดยไม่ใส่ใจ 
เช่นกัน สิ่งอำานวยความสะดวกสาธารณะที่จัดซื้อด้วยภาษีประชาชน เช่น 
ถนน กระดานประกาศ กิจกรรม และการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น 
ล้วนมีเงินของเรารวมอยู่ด้วย อาหารที่ผลัดกันเลี้ยงกับเพื่อน ใช่ว่าเราเป็น 
คนจ่ายฝ่ายเดียวทุกครั้ง ตอนที่ฝ่ายตรงข้ามจ่ายเงิน ต้องถือว่าเงินก้อนนั้น 
มีเงินของเราด้วย

หากอยากได้รับความเคารพ ก็ควรเคารพอีกฝ่ายก่อน และถ้าอยากให ้
คนอื่นเคารพเงินของเรา ก็ควรเคารพเงินของอีกฝ่ายก่อน แม้จะเป็นบริษัท 
ที่ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ผมก็ใช้บัตรเครดิตของนิติบุคคลจ่ายเฉพาะแค่ค่า 
ใช้จ่ายของบริษัท เวลาไปซื้อสินค้าจากบริษัทตัวเอง ผมจ่ายเงินส่วนตัว 
ทุกครั้ง เนื่องจากผลงานของประธานบริหารหรือผู้จัดการแต่ละร้าน ขึ้นอยู่ 
กับขนาดของกำาไร การที่ผมไปเอาสินค้าจากร้านเหล่านั้นมาฟรี  ๆ เป็นการ 
ทำาลายผลงานและกำาไรในร้านของพวกเขา แม้จะแค่ 1 วอน แต่ก็เป็นเงิน 
คนอื่น นอกจากนี้การชำาระภาษีคือความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ทุกคน 
พึงปฏิบัติ ในสวนของผมได้เสียค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านวอน เพื่อตัดถนน 
และสร้างสะพานข้ามลำาธารขึ้น ในขณะที่ทุกคนไม่จำาเป็นต้องออกเงิน 
จ่ายค่าสร้างทางด่วน ซึ่งสามารถร่นระยะเวลาไปยังเมืองห่างไกลได้มากกว่า 
หนึ่งชั่วโมง นั่นเพราะรัฐใช้เงินภาษีที่เราจ่ายรวมกับเงินภาษีของคนอื่น  ๆ 
สร้างขึ้นมา 

เงนิภาษเีปน็เงนิของเราและเงนิของคนอืน่ในเวลาเดยีวกนั การลดหยอ่น 
ภาษีทางกฎหมายช่วยปกป้องทรัพย์สินของเรา แต่การเลี่ยงภาษีเป็นการ 
ขโมยเงินของผู้อื่น เป็นการใช้เงินของผู้อื่นไปตามใจชอบ เมื่อเราไม่ใช้จ่าย 
เงินของผู้อื่นไปอย่างไร้ค่า เงินของเราก็จะไม่ถูกจัดการอย่างไร้ค่าเช่นกัน 
ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ลูกชายของเราสูงส่ง ลูกสะใภ้ก็สูงส่งไม่แพ้กัน 
ลูกสาวของเรามีค่า ลูกเขยก็มีค่าคู่ควรกัน 
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หากผมเห็นว่าในลานจอดรถของห้างคอสโก้มีรถเข็นจอดกระจัดกระจาย 
อยู่ จะลงไปช่วยเข็นเก็บเข้าที่ให้ เนื่องจากอยากแบ่งเบางานให้พนักงาน 
ผู้ต้องคอยวิ่งตามเก็บรถเข็นทั่วลานจอด ปัจจุบันนี้ห้างคอสโก้เป็นธุรกิจ 
พาร์ตเนอร์ที่ทำางานร่วมกับบริษัทของผม เปรียบเสมือนลูกชายของผมได้ 
แต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้น เงินของผมกำาลังแต่งงานกับเงินของห้างคอสโก ้
เนื่องจากผมถือครองหุ้นห้างคอสโก้อยู่ 0.003 เปอร์เซ็นต์ ล้อข้างหนึ่งของ 
รถเข็นถือเป็นทรัพย์สินของผม จึงต้องปฏิบัติอย่างให้เกียรติ เราต้องเคารพ 
เงินของผู้อื่น เพราะเงินนั้นอาจมีเงินของเรารวมอยู่ด้วย
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ได้รับมรดก 10,000 ล้านวอน 
แต่ต้องทำาตามคำาสั่งเสียว่าห้ามใช้หมดเด็ดขาด

คุณเจอุกเป็นพนักงานบริษัททั่วไป วันหนึ่งเขาได้รับมรดกเป็นเงิน 
จำานวน 10,000 ล้านวอนจากคุณปู่ผู้ไม่มีทายาทสายตรง เขาดีใจสุดขีด 
ที่จะได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีอย่างสุขสบายใจ ทว่าคุณปู่ได้เขียนคำาสั่งเสียไว้ 
สองขอ้ ขอ้แรก หา้มไมใ่หเ้งนิหายไปแมแ้ตว่อนเดยีว ขอ้สอง อตัราเงนิเฟอ้ 
ต่อปีให้หักจากผลกำาไร 

คณุปูท่า่นนีไ้มอ่ยากเหน็ลกูหลานใชเ้งนิตวัเองอยา่งลา้งผลาญและใชช้วีติ 
เสเพล ทา่นคดิวา่อกีฝา่ยควรเกง่พอทีจ่ะบรหิารเงนิมรดกมหาศาลนี้ ถา้ทำาได ้
แค่เงื่อนไขเดียว มรดกก็จะถูกเรียกคืนทั้งหมด

คุณเจอุกกังวลใจอย่างหนักว่า ควรทำาอย่างไรดี เงินจำานวน 10,000 
ล้านวอน ไม่ใช่เงินที่คนทั่วไปจะหามาครอบครองได้ง่าย  ๆ ต่อให้เก็บเงิน 
วันละ 1 ล้านวอน ก็ต้องใช้เวลานานถึง 30 ปี การซื้ออสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อปล่อยเช่าเป็นการลงทุนที่ดีก็จริง แต่อาจเจอผู้เช่าที่ต่อเติมไม่หยุดหย่อน 
อีกทั้งยังมีเรื่องภาษีโรงเรือนกับภาษีส่วนบุคคลที่ต้องครุ่นคิด การเก็บเงิน 
ไว้เฉย ๆ รับแค่ดอกเบี้ยไปตลอดชีวิตน่าจะดีกว่า เพราะถ้านำาไปลงทุนหุ้น 
ก็มีความเสี่ยง อย่างน้อยที่สุดฝากไว้กับธนาคาร เงินต้นก็ยังปลอดภัย 
ได้รับกำาไรจากดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ คุณเจอุกจึงเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในท้องตลาดแห่งประเทศเกาหลี  ณ เวลา 
ปัจจุบัน ในเดือนเมษายน ปี 2020
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ธนาคารแห่งชาติ  KB ให้ดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวต่อ  1 ปี อยู่ที่ 
0.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโครงการ “เงินฝากอัดฉีดความพึงพอใจ” ซึ่งเป็นการ
ฝากเงินระยะยาวของธนาคารสหกรณ์การเกษตร NH ให้ดอกเบี้ยพื้นฐาน 
0.75  เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่โครงการ  “ฝาก  WON”  ของธนาคารอูรี ได้ 
ดอกเบี้ย 0.65 เปอร์เซ็นต์ ฟากธนาคารฮานาได้จัดโครงการ  “ฝากประจำา 
ส่วนตัว” โดยให้ดอกเบี้ยเบื้องต้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ หากดอกเบี้ยมาตรฐาน 
ของธนาคารกลางลดลง อัตราดอกเบี้ยของทุกธนาคารก็อาจขึ้นมาแตะ 
ที ่ 1 เปอรเ์ซน็ต ์ เมือ่ผลติภณัฑท์างการเงนิทีซ่ือ้ไวค้รบกำาหนด 1 ป ี คำานวณ 
จากดอกเบี้ย 0.80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุด เงินจำานวน 10,000 ล้านวอน 
จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับ  80 ล้านวอน แต่ต้องเสียเงิน  12,320,000 วอน 
หรือ 15.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าเรียกเก็บภาษีดอกเบี้ย ดังนั้นเงินสุทธิที่จะ 
ได้รับหลังหักภาษีก็คือ 10,067,680,000 วอน เป็นเงินจำานวนมหาศาล คุณ 
เจอุกสามารถใช้ชีวิตแบบเศรษฐีได้โดยไม่ยาก ทว่าเมื่อพิจารณาตามสถิติ 
ของประเทศเกาหลี  อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในระยะเวลา  5  ปี  คือ 
1.1 เปอร์เซ็นต์ โชคยังดีที่อัตราเงินเฟ้อในปี 2019 คือ 0.4 เปอร์เซ็นต์ 
คิดคำานวณจากเงิน 10,000 ล้านวอนจะเท่ากับ 40 ล้านวอน หากหักเงิน 
40 ล้านวอนออกจากกำาไร  จะเหลือเงินทั้ งหมด  27,680,000 วอน 
เมื่อนำาเงินก้อนนี้มาแบ่งเป็นรายเดือนตกแล้วจะเหลือแค่ 2,300,000 วอน 
เท่านั้น ตอนแรกคุณเจอุกคิดว่าจะได้ใช้เงินมรดก  10,000 ล้านวอน 
แบบเศรษฐีให้หนำาใจ กลับต้องมานั่งเครียดเรื่องที่ขอลาออกจากงาน 

กรณีของคุณเจอุกให้ข้อคิดหลายเรื่อง ข้อแรก เงิน 10,000 ล้านวอน 
เป็นเงินก้อนโตก็จริง แต่ถ้าตั้งใจจะหารายได้จากเงินก้อนนี้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ให้ขาดทุนเลย จะได้เงินน้อยกว่าที่คิดมาก ในทางกลับกัน การหาเงินได้ 
27,680,000  วอนต่อปีอย่างสม่ำ า เสมอ  ไม่ต่างจากการมีทรัพย์สิน 
10,000 ล้านวอนเลย เพราะรายได้ที่เข้ามาอย่างแน่นอนและตรงตามเวลา 
ที่กำาหนดจะช่วยเป็นพลังให้กับทรัพย์สิน 100 เท่า ทรัพย์สินเช่นนี้ถือว่ามี 
คุณภาพสูง
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ข้อสอง การเก็บเงินยากเท่ากับการหาเงิน การหาเงินอาจต้องใช้ 
ทั้งโอกาสและโชคช่วย แต่การเก็บรักษาเงินเป็นคุณค่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง 
แต่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และการสั่งสม 

ข้อสาม ต่อให้มีเงิน 10,000 ล้านวอนในบัญชี ถ้าเราใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย 
เกินกว่า 27,680,000 ต่อปี ทรัพย์สินที่มีก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง เราจำาเป็น 
ต้องยอมรับความจริงข้อนี้  ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมัธยัสถ์แทน 
ในอนาคตข้างหน้าคุณอาจเป็นคนที่หาเงินได้ 10,000 ล้านวอน ผมจึงอยาก 
ให้คุณเตรียมใจกับเรื่องนี้ไว้ก่อน 
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ถ้าอยากรวยไว ๆ จะไม่มีวันได้รวยไว ๆ

คนที่โลภอยากรวยขึ้นทันที จะไม่สามารถตัดสินถูกผิดได้ แล้วจะ 
ถกูหลอกไดง้า่ย ๆ เมือ่นำาเรือ่งกำาไรมาก ๆ มาอา้ง พวกเขาใจรอ้นไมพ่จิารณา 
ถึงความเสี่ยง ลงทุนไปตามอารมณ์ สุดท้ายก็ล้มเหลว ต่อให้ดวงดีประสบ 
ความสำาเร็จยิ่งใหญ่ ก็มีสิทธิ์ที่ทรัพย์สินทั้งหมดจะอันตรธานสูญหายไป 
ซ้ำาแลว้ซ้ำาเลา่ เนือ่งจากไมส่ามารถทิง้นสิยัการลงทนุโดยใช้เลเวอเรจ1อยา่งหนกั 
ทำาให้ทรัพย์สินมีแต่จะอ่อนกำาลังลง

แม้จะผ่านความล้มเหลวไปได้ คนที่ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาด 
จะออกไล่ตามความฝันว่างเปล่าอีกครั้ง ลงทุนหนักขึ้นอีกเพื่อรุดหน้าไปสู่ 
เส้นทางแห่งความร่ำารวย ซึ่งมองแทบไม่เห็นโอกาสใด ๆ ก่อนจะโกรธแค้น 
โลกใบนี้ มีชีวิตอยู่ในฐานะคนขี้แพ้ผู้สิ้นหวัง 

วธิเีดยีวทีจ่ะทำาใหร้วยเรว็ขึน้ คอืการตัง้ใจวา่จะไมร่บีรอ้นร่ำารวย สำาหรบั 
คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเอง การมีทรัพย์สินมั่งคั่งในวัย 40 ปี ถือว่า 
เร็วมากแล้ว  ในบรรดาคนหนุ่มสาวซึ่งร่ำารวยขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยวัย 
เพียง 20 หรือ 30 ปี น้อยคนนักที่จะรักษาความมั่งคั่งได้ชั่วชีวิต ดังนั้น 
อายุที่ดีที่สุดในการเป็นคนรวยคือพ้นวัย  50 ปีไปแล้ว ในวัยหนุ่มสาว 
พวกเราอยากรวย แต่ยังขาดทักษะในการจัดการความร่ำารวย กำาไรที่ได้รับ 
จากการลงทุน กำาไรที่มาจากธุรกิจ อาจกองอยู่ตรงหน้า ทว่าเนื่องจาก 
ไร้ความสามารถในการเก็บรักษาทรัพย์สิน จึงมีโอกาสกลับไปยากจนอีก

 1 Leverage  เครื่องมือช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนให้สูงขึ้น  สามารถซื้อทรัพย์สินได ้
มากกว่าจำานวนเงินที่มีอยู่จริง
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จิม คิม

ความรู้สึกอยากรวยขึ้นไว  ๆ เกิดเพราะเรากำาลังเปรียบเทียบตัวเองกับ 
คนอื่น หรือไม่ก็แค่อยากโอ้อวดคนอื่น ๆ แต่จริง ๆ แล้ว เราต้องสะสมความ 
ร่ำารวยอย่างช้า ๆ เหมือนเวลาสร้างบ้าน

แมอ้าย ุ 50 ปกีใ็ชว่า่จะเขา้ใจความสามารถในการหาเงนิ ความสามารถ 
ในการเก็บเงิน ความสามารถในการรักษาเงิน และความสามารถในการ 
ใช้เงินทะลุปรุโปร่ง ความสามารถทั้งสี่นี้เปรียบเสมือนขาโต๊ะสี่ข้าง ถ้าความ 
ยาวของขาข้างใดข้างหนึ่งสั้นกว่าข้างอื่น หรือขาดหายไป เวลาวางอาหาร 
ปริมาณมาก  ๆ  โต๊ะก็อาจล้มโครม เราถึงควรปล่อยวางความรู้สึกอยากรวย 
ขึ้นไว ๆ หันมาเตรียมเงินทุนก้อนแรกให้พร้อม เรียนรู้การลงทุนกับดอกเบี้ย 
ทบต้นและคำาศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ จนกว่าจะเข้าใจเรื่องการเงินอย่าง 
ลึกซึ้ง 

เงินทุนก้อนแรกที่เราประหยัดแทบตาย ไม่ว่าจะเป็น 10 ล้านหรือ 100 
ล้านวอน ถ้าลดความโลภลง ทรัพย์สินจะค่อย  ๆ  เพิ่มพูนขึ้นเอง แล้วเมื่อ 
ถึงวันที่กำาไรจากเงินก้อนนั้นมากกว่าเงินที่คุณหามาได้ด้วยน้ำาพักน้ำาแรง 
คุณก็จะกลายเป็นคนรวยโดยอัตโนมัติ นี่คือนิยามของอิสรภาพทางการ 
เงินที่แท้จริง บุคคลผู้ร่ำารวยด้วยวิธีนี้จะไม่กลับไปยากจนอีก อีกทั้งยังเพิ่ม 
ปริมาณของทรัพย์สินได้เรื่อย ๆ นี่คือหนทางที่ทำาให้ทุกคนร่ำารวยขึ้นเร็วที่สุด 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร ์
สามารถคาดเดาสภาพเศรษฐกิจได้จริงไหม

ไม่มีใครทำาแบบนั้นได้หรอกครับ ในช่วงเวลาสั้น  ๆ  อาจพอคาดเดา 
ผลได้ ทว่าไม่มีใครคาดเดาสภาพเศรษฐกิจในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ได้  (Macroeconomics) เวลาดูว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า เรารู้ทิศทาง 
ที่สายลมพัดมาได้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าสายลมนั้นจะพัดพาลูกโป่งที่หลุดลอย 
ไปสู่ที่ใด เราจึงไม่สามารถเชื่อคำาพูดของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน 
เศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์เศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนหรือหลายปีข้างหน้าได้ 
อย่างสนิทใจ 

อาจมีคนคาดเดาได้ถูกต้อง แต่แม้จะเป็นคำาพูดของหมอดู ก็ยังทำานาย 
ผิดพลาดได้ แต่โดยทั่วไปคนฟังมักมองข้ามส่วนที่คาดเดาผิด เวลาแนะนำา 
ประวัติก็จะอ้างถึงส่วนที่คาดเดาแม่นยำาเท่านั้น ดังนั้นต่อให้ทายผิด ก็ยัง 
ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ คนที่รู้แนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจจริง ๆ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี จะขึ้นเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้ และในหลายปี 
ถัดไปก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งบนโลกนี้

นักวิชาการและนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มคนผู้มีความสามารถ 
ใกล้เคียงที่สุด ทว่าไม่มีหลักฐานว่าพวกเขาร่ำารวยมากกว่าคนที่ทำาอาชีพอื่น 
คนที่มีความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษ จะไม่มีทางมาออกรายการโทรทัศน์ 
พูดคุยถึงเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจง่าย  ๆ พวกเขาน่าจะอยากอยู่เงียบ  ๆ 
ขายสินค้าที่แตกแขนงไปทั่วโลก เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ 
เป็นหุ้นส่วนหลักของธุรกิจทุกชนิดบนโลกนี้ อาจมีคนที่ทำานายเรื่องต่าง  ๆ 
ได้แม่นยำา ทว่าหลังจากมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้น โอกาสที่เขาจะทำานายถูกต้อง 
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จิม คิม

กล็ดลงเมือ่เทยีบกบัอดตี คลา้ยกบักฎการโยนเหรยีญ คนทีท่ายวา่ออกหวัได ้
ถูกต้องในครั้งแรก ครั้งต่อไปเขาจะเลือกออกหัวน้อยกว่า เมื่อเทียบกับคนที ่
ครั้งแรกทายออกก้อย (แม้ทุกครั้งการโยนเหรียญจะมีความน่าจะเป็นในการ 
ออกหัวและออกก้อยเท่ากัน แต่ถ้าจำานวนออกหัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้คาดเดาจะคิดไปเองว่าครั้งหน้าควรออกก้อย)

สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคำาพูดของคนเหล่านั้น คือคนที่ให้ค่าต่อความคิดเห็น 
ดังกล่าว และจัดการทรัพย์สินไปตามที่พวกเขาวิเคราะห์ ไม่มีใครรู้ว่า 
พรุ่งนี้หุ้นตัวใดจะขึ้นหรือลง ผมซึ่งเป็นผู้บริหารมาทั้งชีวิตก็ยังไม่รู้เลยว่า 
ปีหน้าบริษัทของตัวเองจะเป็นอย่างไร ดังนั้นต่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง 
ทั้งหลายบอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลง ราคาหุ้นจะขึ้นหรือตก ก็เป็นเพียง 
ความคิดเห็นของเขา ถ้าเป็นนักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญที่ฉลาดจริง  ๆ เวลา 
ถูกถามว่า “หุ้นตัวนี้จะราคาขึ้นไหม” “ต่อไปตลาดพันธบัตรจะเป็นอย่างไร” 
หรือ “จะปรับตัวขึ้นสูงไปกว่านี้รึเปล่า” พวกเขาจะตอบสั้น ๆ ว่า “ผมไม่ทราบ 
ครับ” 

เหตุผลที่ประโยค  “ไม่ทราบครับ”  เป็นคำาตอบที่ถูกต้องที่สุด เนื่องจาก 
อนาคตไม่ได้สร้างขึ้นมาจากกรอบของข้อมูลในอดีต แต่อาศัยข้อมูลแปลก 
ใหม่หลากหลาย ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว จึงเกิดสิ่งที่เหนือความคาดหมาย 
บ่อย ๆ 

จอห์น คัลเบรธ  (John Galbraith) นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวไว้ว่า 
“โลกนี้มีคนอยู่สองประเภท คือ  ‘คนที่ไม่รู้ ’  กับ  ‘คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ ’  ” 
ทำาไมผู้คนที่คาดเดาภาพรวมของเศรษฐกิจ เช่น ราคาวัตถุดิบ แนวโน้ม 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศหรอืหุน้ มกัเขยีนหนงัสอืขาย เปดิอบรม 
สัมมนา ลงโฆษณาอัดฉีดในยูทูบ คาดเดาและวิเคราะห์เนื้อหาที่ค่อนข้าง 
คล้ายคลึงกันล่ะ เพราะพวกเราเป็นคนที่ไม่รู้ ส่วนพวกเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่า 
ตัวเองไม่รู้ คนที่เชื่อว่าตัวเองฉลาด ลงทุนในสิ่งที่คาดเดาไว้ ซึ่งมีทั้งกรณี 
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จงคบค้ากับความร่ำารวย

ที่ถูกต้องและผิดพลาด 

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แค่เพียง 400 ปี ยังไม่มีทฤษฎ ี
ใดคาดเดาความเป็นไปได้ มีสัจธรรมที่ควรยึดถือในโลกแห่งการลงทุนหลาย 
ประการ  หนึ่งคือ  คุณไม่มีทางคาดเดาเศรษฐกิจนั้นได้ และสองคือ 
ไม่ควรวางใจการคาดเดาใด  ๆ และแม้โครงสร้างของเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
จะเป็นอย่างไร กฎนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

ปรัชญาปารมิตา2หฤทัยสูตรในพระพุทธศาสนา สอนว่า หากตัวเรา 
เพ่งวิปัสสนาอย่างลึกซึ้ง จะค้นพบขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงความว่างเปล่า หมายความว่า 
“ตัวเราไม่รู้อะไรเลย” การค้นพบว่า “ตัวเราไม่รู้อะไรเลย” จะช่วยให้รอดพ้น 
จากวิกฤติได้ การหลงผิดคิดว่าตัวเองรู้ทั้งที่ไม่รู้ เป็นเรื่องอันตรายมาก 
คนแบบนี้จะไม่คิดว่าตัวเองคาดเดาผิด แต่จะคิดว่าครั้งนี้แค่โชคร้าย ทว่า 
สำาหรับคนที่ไม่รู้ และยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ พวกเขาจะระวังและระแวง 
เตรียมพร้อมรับมือ ดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าไม่รู ้ ก็จะยิ่งขวนขวายเรียนรู้เกี่ยวกับ 
บริษัทและทรัพย์สินที่ลงทุน คอยรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ยืนยันความจริง 
ที่เกี่ยวข้องกัน แสวงหาสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทราบ เมื่อทำาเช่นนี้แล้วหากวันหนึ่ง 
ตลาดขบัเคลือ่นไปสูท่ศิทางอืน่ คนทีก่ลา้เสีย่งไปในทศิทางตรงขา้ม มโีอกาส 
ที่จะประสบความสำาเร็จสูงกว่าคนที่ยึดตลาดใหญ่เป็นหลัก

 2 พระสูตรสำาคัญในศาสนาพุทธนิกายมหายาน
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คนที่ไปบริษัทซัมซุงเพื่อซื้อหุ้นซัมซุง

ผมรู้จักหุ้นครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รอบข้างไม่มีเพื่อน 
คนไหนเล่นหุ้นแม้แต่คนเดียว ไม่รู้ว่าควรถามใคร หรือไปที่ไหน เงินก็ 
ไม่ค่อยมี ทั้งไม่มีความรู้เลยว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อหุ้นได้ จึงไปบริษัท 
ซัมซุงซึ่งตั้งอยู่ที่ เกาะยออี ที่นี่มักใช้เป็นฉากหลังเวลารายงานข่าวหุ้น 
ผมบอกลุงยามผู้เฝ้าอยู่หน้าประตูกระจกบานใหญ่ว่าจะมาซื้อหุ้น เขารีบไล่ 
ผมให้ออกไปจากบริษัททันที

นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกเรื่องหุ้นของผม ไม่แน่ว่าขณะกำาลังเขียน 
หนังสือเล่มนี้ อาจยังมีคนคิดว่าต้องไปซื้อหุ้นถึงบริษัทนั้น ๆ อยู่ ซึ่งน่าตกใจ 
มาก เพราะผมเพิ่งได้ยินข่าวว่า ยังมีคนไปที่บริษัทซัมซุงเพื่อขอซื้อหุ้น 
นั่นแสดงว่าคนในยุคปัจจุบันที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ คิดไม่ต่างจากคนเมื่อ 
30 ปีก่อน คล้ายกับความเข้าใจผิดว่า จะต้องไปซื้อเปเปโร่3ที่ลอตเต้มาร์ท 

ตลาดหุ้นเป็นตลาดแห่งความผันผวน ไม่ได้มีโชคดีพลัดหลงมาบ่อย  ๆ 
การซื้อขายหุ้นแท้จริงคือการซื้อขายบริษัท คนที่เข้าใจจุดนี้อย่างลึกซึ้ง 
ส่วนใหญ่เป็นนักล่าผู้แข็งแกร่งในโลกแห่งการบริหารกับการเงิน คนกลุ่มนี้ 
รู้ดีว่า แต่ละธุรกิจบริหารจัดการอย่างไร เข้าใจคำาศัพท์ในวงการเศรษฐ- 
ศาสตร์ พวกเขาศึกษาความรู้ทุกแง่มุม ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการบริหาร 
ประเทศ อิทธิพลของการเมือง ไปจนถึงกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของชาติ นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ในเชิงลึก เพื่อให้ตัวเอง 
เป็นนักลงทุนผู้ประสบความสำาเร็จ พวกเขาสามารถดึงตัวเองขึ้นมาจาก 

 3 ขนมเกาหลี  มีรูปทรงคล้ายป๊อกกี้  ผลิตโดยลอตเต้มาร์ท
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จงคบค้ากับความร่ำารวย

ความสิ้นหวัง ความหวาดกลัว ความโลภ และความกระหายของผู้คน 
มากมาย ด้วยท่าทีสุขุมและมั่นใจ คนที่เข้าใจผิดว่าต้องไปซื้อเปเปโร่ที่ 
ลอตเต้มาร์ท ต่อให้ได้หุ้นซัมซุงมาโดยบังเอิญในจังหวะที่ดีที่สุดก็ไม่มีทาง 
รู้ว่าจะทำากำาไรได้สูงสุดตอนไหน คอยถามผู้คนไปทั่ว สุดท้ายก็ได้กำาไร 
น้อยกว่าที่ควร เพราะขายแล้วช้อนซื้อใหม่ จนเงินต้นค่อย  ๆ  ร่อยหรอ 
เป็นสูตรเก็งกำาไรในการค้าหุ้น เพื่อเรียกเงินต้นคืนมา

หากเราตั้ งใจจะลงทุนหุ้น  ต้องใช้ เวลาเรียนรู้นานถึง  4  ปี เต็ม 
เทียบเท่าเวลาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องรู้ให้ลึก เสมือน 
เข้าไปบริหารงานบริษัทนั้นจริง ๆ ในกรณีเจอรุ่นพี่ที่ดี ชั่วโมงการเรียนก็จะ 
ลดน้อยลง รุ่นพี่ด้านการลงทุนที่ดีสำาหรับผมได้แก่ วอร์เรน บัฟเฟตต์, 
เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham), โฮเวิร์ด มาร์กส์ (Howard 
Marks), อังเดร คอสโทลานี (André Kostolany) พวกเขาเป็นอาจารย์ 
ปรัชญา ผู้เข้าใจชีวิตอย่างแยบยล และประสบความสำาเร็จมายาวนาน 
(การประสบความสำาเร็จต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งสำาคัญมาก) 
ถ้าเป็นรุ่นพี่ที่ทุกคนยอมรับในเรื่องปรัชญาการลงทุนแบบนี้ ก็คู่ควรแก่ 
การศึกษาตาม ในวงการธุรกิจและการลงทุน ผมไม่ไว้ใจคนที่ใช้ “ทฤษฎี” 
กับ  “อดีต”  มาวิเคราะห์ แต่จะเชื่อคนที่ประสบความสำาเร็จในแวดวงนี้ 
มายาวนาน และตอนนีก้ย็งัคงหาเงนิไดม้หาศาลเชน่เดมิ (ระยะเวลายาวนาน 
เป็นสิ่งสำาคัญเสมอ)

ทฤษฎีที่โดดเด่นและประสบความสำาเร็จ หรืออะไรก็ตามต้องพิสูจน์ได้ 
ในระยะยาว อย่างน้อยที่สุดก็ควรมากกว่าหนึ่งยุคสมัย (30 ปี) จะเชื่อถือ 
คนที่ประสบความสำาเร็จในระยะสั้น  ๆ หรือประสบความสำาเร็จแค่ครั้งเดียว 
ไม่ได้ และห้ามหลงเชื่อนักทฤษฎีผู้ไม่มีผลงานเด็ดขาด บางคนเข้าบ่อน 
กาสิโน โอ้อวดบอกทุกคนว่าได้เงินทุกครั้ง ได้แจ็กพ็อตทุกวัน เที่ยวโชว์ 
ใบเสร็จรับเงินสดไปทั่ว แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาสูญเสียเงินมากแค่ไหน 
กว่าจะได้รางวัลใหญ่ ส่วนวันที่เล่นเสียก็อาจไม่ได้บอกใคร 
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จิม คิม

ความสำาเร็จยิ่งใหญ่ในตลาดหุ้นไม่ต่างจากรางวัลแจ็กพ็อต ถ้าอยาก 
พิสูจน์ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่การเก็งกำาไร แต่เป็นการลงทุน จะต้องพิสูจน์ด้วยการ 
ประสบความสำาเรจ็อยา่งชา้ ๆ แตย่าวนาน มคีนมากมายพยายามตัง้ตนเปน็ 
ครูสอนคนที่มีความรู้แค่หางอึ่งว่า ต้องไปซื้อหุ้นซัมซุงที่บริษัทซัมซุง นับเป็น 
เรือ่งนา่ขนลกุมาก เพราะแมก้ระทัง่พนกังานในบรษิทัหลกัทรพัย ์ กอ็าจไมไ่ด ้
มคีวามรูด้า้นการลงทนุโดยตรง พวกเขาแคน่ัง่อยูร่มิหนา้ตา่ง บนเกา้อีต้วัเอง 
ตามตำาแหนง่หนา้ที่ หากพวกเขาเกง่การลงทนุจรงิ ทำาไมถงึยงัตอ้งมาทำางาน 
ที่นี่ทุกวัน พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ดี เมื่อถูกถามจะตอบตามสัตย์จริงว่า 
“ผมไม่ทราบครับ”

เพื่อนบ้านผมตกปลาได้ตัวใหญ่ขึ้นทุกครั้ง ครั้งแรกเขาภูมิใจที่ตกปลา 
ได้ตัวใหญ่เท่าฝ่ามือ ต่อมาก็เล่าว่าตกปลาได้ตัวใหญ่เท่าแขน หนึ่งปีผ่านไป 
ก็โอ้อวดพลางใช้สองมือแสดงขนาดของปลาที่ตกได ้ ทว่าหลังจากได้รับการ 
ยกย่องให้เป็นเซียนตกปลา เขาไม่เคยบอกขนาดลำาตัวของปลาด้วยสองมือ 
อีกเลย แค่กางนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ออก พร้อมบอกด้วยความภาคภูมิใจว่า 
ตกได้ตัวเท่านี้ ผมท้วงขึ้นทันควัน “น่าจะตัวไม่ใหญ่มากรึเปล่า” เขาตอบ 
ก่อนที่ผมจะพูดจบว่า “ความยาวของปลาเขาวัดกันที่ระยะห่างระหว่าง 
ตากับตา” ผมไม่เคยเห็นปลาที่เขาตกได้เลยสักครั้ง แต่คิดว่าปลาทั้งหลาย 
น่าจะตัวใหญ่ตามที่เขาบอก 

หากไม่เห็นด้วยตาก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อ
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โชคของเรา เปลี่ยนไปตามคำาที่ใช้เรียกผู้อื่น

หลายปีก่อนผมได้พบนักธุรกิจชาวเกาหลีชื่อดังจากการแนะนำาของ 
นักข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง เขาเป็นคนที่ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในประเทศเกาหลี 
ก่อนจะขยายสาขาไปทั่วเอเชีย บริหารบริษัทด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ดำาเนินธุรกิจด้วยความมั่นใจ ถึงแม้บริษัทต่างชาติจะรุกคืบเข้ามาในแวดวง 
ธุรกิจ ก็ยังตั้งรับอย่างแน่วแน่ ผมรู้สึกประทับใจบริษัทของเขา รวมถึง 
ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลาย ทว่ายิ่งเวลาผ่านไป ความรู้สึก 
ของผมกลับยิ่งถูกบั่นทอนลง

ทุกครั้งที่เขาพูดถึงบริษัทตัวเอง ผู้คนรอบข้างจะตั้งใจฟัง ดวงตา 
จับจ้องเป็นประกาย ดื่มด่ำาและสนุกไปกับเรื่องที่เขาเล่า แต่ในทางกลับกัน 
พอคนอืน่พดูเรือ่งตวัเองบา้ง เขาจะเขยบิไปดา้นหลงั ไมแ่สดงททีา่สนใจใด ๆ 
เวลาที่ตัวเองไม่ได้สวมบทเป็นผู้นำาบทสนทนา เขาจะเงียบขรึม ไม่มีใจอยาก 
ถามคำาถาม หรือแม้แต่จะแกล้งสนใจ ทุกครั้งที่เล่าเรื่อง เขาจะเรียกบุคคล 
ผู้มีชื่อเสียงทุกคนว่า  “ไอ้นั่น” ไม่ว่าจะเป็นโอบามา, แคร์รี่ (ผู้บริหารสูงสุด 
ของฮ่องกง) อาเบะ และคณุซนจองฮ ี โดยไมส่นใจวา่อีกฝา่ยจะดำารงตำาแหนง่ 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นรุ่นน้องหรือพนักงานที่ต่ำากว่า 
ผมคิดว่าเขาใช้คำาเรียกดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนเหล่านั้นสนิทสนมกับ 
อาณาจักรธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดี ทว่าหากผมหลุดไปจากวงสนทนานี้ 
ก็มีโอกาสที่จะถูกเขาเรียกว่า  “ไอ้”  เช่นกัน กรณีเลวร้ายที่สุดคือเขาเอาแต่ 
พูดเรื่องกอล์ฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมล่าสุดที่ตัวเองสนใจ แต่ไม่มีใครในกลุ่มนั้น 
เล่นกอล์ฟเลย เมื่อคนอื่นพูดเรื่องอุทยาน เขาก็เล่าว่าละแวกนั้นมีสนาม 
กอล์ฟอยู่ด้วย เมื่อเพื่อนอีกคนเล่าว่าเพิ่งไปเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา 
เขาก็วกกลับมาเรื่องกอล์ฟอีกจนได้ ต่อให้พูดถึงเรื่องการล่องเรือ เขาก็โยง 
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จิม คิม

ว่า อยากลองตีลูกกอล์ฟจากบนเรือ 

ความสามารถทางธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์ของเขาถูกกลบฝังลงช้า  ๆ 
แม้ว่าบริษัทจะประสบความสำาเร็จงดงาม เขากลับไม่เหลือเพื่อนแท้แม้แต่ 
คนเดียว นับเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ผู้คนในวงสนทนาวันนั้นไม่มีใคร 
เก็บนามบัตรของเขาไว้ คนที่ปฏิบัติตัวแย่กับคนที่ไม่อยู่ตรงหน้า ยากที่จะ 
ไดร้บัความเคารพยกยอ่ง ยิง่ขาดความสนใจกบัเรือ่งทีค่นอืน่เลา่ โชคดกีอ็าจ 
ไหลผ่านตัวจนหมด 

เหตุผลที่ผมเขียนเรื่องนี้ เพราะต้องการเตือนตัวเอง ระยะหลังผมได้รับ 
การปฏิบัติจากทุกคนในฐานะอาจารย์ ยิ่งสนิทสนมกับบรรดาลูกศิษย์ผู้มี 
ชื่อเสียงและเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตมากมาย ก็เริ่มใช้คำาว่า  “ไอ้นั่น 
เจ้านั่น นายคนนั้น เพื่อนคนนั้น” แม้จะใช้ชีวิตในยามปกติ ก็ยังติดคำา 
มากมายที่พวกอาจารย์มักใช้กัน ผมตกใจมาก พอเห็นภาพตัวเองซ้อนทับ 
กับเขา ก็พลันสำานึกผิดขึ้นมา

ผมเชื่อมั่นว่า สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นชีวิต 
โชคชะตา  หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจให้ เปลี่ยนไป 
หากเราใช้ชีวิตอยู่อย่างคนแก่หัวโบราณแม้เพียงแค่ชั่วครู่ สายสัมพันธ์ 
วาสนา ทรัพย์สิน ก็อาจทยอยหายไป ดังนั้นคนที่ประสบความสำาเร็จแล้ว 
ต้องหมั่นทบทวนตัวเองอยู่บ่อย ๆ ถ้าอยากรักษาความสำาเร็จ ความมั่งคั่ง 
และความอุดมสมบูรณ์ไว้เช่นเดิม จะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาด 
เราควรเคารพเพื่อนกับรุ่นพี่ เมตตาลูกศิษย์กับรุ่นน้อง แม้ในยามที่พวกเขา 
ไม่อยู่ ก็ต้องปฏิบัติตัวตามเดิม ลดคำาพูดของตัวเอง ตั้งใจฟังเรื่องของ 
คนอื่นบ้าง คนแบบนี้จะได้รับมิตรภาพกับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทุกคน 
ซึ่งสองสิ่งนี้จะคอยบันดาลโชคดีให้เรา
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จติใจของมนษุยส์อ่งฉายอยูใ่นคำาพดู ถอ้ยคำาทีฟั่งดูแลง้น้ำาใจ ไมส่ามารถ 
สร้างความประทับใจหรือเปลี่ยนใจอีกฝ่ายได้ แน่นอนว่าการโน้มน้าวใจ 
ใครสักคน อาจใช้แค่เพียงเหตุผลและตรรกะ ทว่าลึก  ๆ  แล้วเราไม่ได้ 
เคารพคนที่พูดดี หรือมีแค่หลักการเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่เราสัมผัส 
ได้ถึงความจริงใจ ความคิด และความหมายแท้จริงที่ เขาต้องการสื่อ 
ต่อให้คิดต่างกัน ก็ยังเคารพอีกฝ่ายอยู่ดี คำาพูดเปรียบเหมือนกลิ่นโชยฟุ้ง 
ออกมาจากจิตใจของผู้พูด เราสามารถรับรู้ได้ว่า กลิ่นหัวใจของคนคนนั้น 
หอมฟุ้งหรือเหม็นโฉ่ได้จากภาษาที่เขาใช้ ความโชคดีและความสุขมักไล่ตาม 
กลิ่นหอมหวานนั้นมาเสมอ
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โชคที่เกิดขึ้นเสมอคือความสามารถ 
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอดคือนิสัย

คนบางคนทำาอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง ยามที่เขาต้องการเปิดร้านค้า 
แมจ้ะขยนัขนัแขง็เตรยีมตวัเตม็ที่ ทวา่เดอืนถดัมา บรเิวณหนา้รา้นกด็นัมกีาร 
ก่อสร้าง เดินไปบนท้องถนน จู่ ๆ ข้อเท้าก็ดันพลิก ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน 
บ่อย ๆ คนส่วนมากคิดว่าเขาโชคร้าย แต่ผมอยากแนะนำาให้คนที่เจอความ 
โชคร้ายถี่กว่าปกติ ลองตรวจสอบชีวิตของตัวเองทีละข้อ จากตัวอย่างอาจ 
เป็นไปได้ว่า เพราะความโลภและใจร้อนของชายคนนี้ เลยไม่ได้ตรวจสอบ 
เรื่องการก่อสร้าง เขากลุ้มใจว่าสถานการณ์ของร้านจะต้องแย่ลงอีกแน่  ๆ 
จนเดินใจลอยบนท้องถนน สุดท้ายก็เผลอสะดุดหลุมบนฟุตปาธ พฤติกรรม 
ขาดความระมัดระวังเช่นนี้ ทำาให้เขาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีก ทุกการ 
กระทำาเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่ใช่โชคร้าย แต่เพราะเขาทำาตัวเองให้ตกอยู่ 
ในสภาพอับโชค ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามยถากรรมต่างหาก

การเกิดอุบัติเหตุบ่อย  ๆ  เป็นสัญญาณเตือนภัยให้ย้อนทบทวนชีวิต 
อุบัติเหตุเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นชนวนไปสู่อุบัติเหตุ 
ครั้งใหญ่ ลองตรวจดูสิว่า เราไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ไม่คบซ้อน กินอาหาร 
ที่ดีต่อสุขภาพตรงตามเวลา ปฏิบัติตัวดีทั้งในและนอกบ้าน ไม่เยาะเย้ย 
หรือถากถางคนอื่น ไม่พูดจาหยาบคายจนติดปาก ใช่หรือไม่ ลองพิจารณา 
ตัวเองจากทุกการกระทำา คนที่มีปัญหาต่าง  ๆ  จนทุกอย่างติดขัดไปหมด 
ให้เริ่มจากลองลดอาหาร อย่ากินจนจุก หลีกเลี่ยงอาหารหนักและรสจัด 
ถา้กนิแบบนีจ้นตดิเปน็นสิยั โชคดจีะแวะเวยีนเขา้มาในชวีติ หากตัง้ใจจะกนิ 
อาหารให้ตรงเวลา ควบคุมการใช้ชีวิต อย่าออกไปพบคนที่ไม่จำาเป็นบ่อย ๆ
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นีเ่ปน็เพยีงจดุเริม่ตน้ เมือ่รา่งกายเบาขึน้ เราจะอยากออกกำาลงักายเอง 
ลองออกไปเดิน ขยับร่างกาย แล้วจิตใจจะปลอดโปร่งขึ้น เมื่อมีสติมากพอ 
เราจะแบ่งแยกความโลภกับความปรารถนาแรงกล้าออกจากใจได ้ ยามเกิด 
วิกฤติขึ้น ไม่ว่าผู้คนจะเร่งร้อนตัดสินทำาอะไร เราจะข่มใจ กล้ายืนอยู่ใน 
ฝั่งตรงกันข้ามเพียงลำาพัง ควบคุมความกลัวไว้ได้อยู่หมัด ในเวลานั้น 
เพื่อนแท้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจะค่อย  ๆ  ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ท้ายสุด 
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง เราจะได้ครอบครองทั้งสุขภาพ ทรัพย์สิน 
และความสัมพันธ์

ในทางกลับกัน คนที่โชคดีเสมอในยามปกติ ไม่ว่าไปที่ไหนก็มักได้รับ 
ของรางวัลที่ดี เล่นโอน้อยออกก็ชนะทุกครั้ง หาที่จอดรถได้ทันที เวลาทำา 
ธุรกิจ ทุกอย่างลื่นไหลไปหมด ไม่มีอุปสรรคแม้แต่น้อย ไม่ใช่ว่าเขาเป็น 
คนโชคดี แต่เป็นคนที่ฉลาดและเฉียบคมกว่าคนทั่วไป ฉลากจับของขวัญ 
รางวัลใหญ่มักพับเป็นทบเอาไว้ หากควานมือหาช้า  ๆ ก็เป็นไปได้สูงที่จะ 
เจอมากกว่ากระดาษที่คลี่ออก ส่วนทางสถิติการเล่นโอน้อยออก ผู้ชาย 
มีอัตราออกค้อนสูง ผู้หญิงมีอัตราออกกรรไกรสูง ดังนั้นเวลาเล่นกับผู้ชาย 
ให้ออกกระดาษ ส่วนเวลาเล่นกับผู้หญิงให้ออกค้อน เมื่อดูแรงเหวี่ยงของ 
ข้อมือ มีโอกาสสูงที่อีกฝ่ายจะออกค้อน คนที่ออกค้อนแล้วแพ้ เป็นไปได้ 
ที่ครั้งหน้าจะออกกระดาษ ส่วนคนที่ออกกระดาษแล้วแพ้ เป็นไปได้ที่ 
ครั้งหน้าจะออกกรรไกร ไม่แน่หรอกว่าอาจมีคนที่จดจำารูปแบบไร้สาระนี้ 
ได้จนขึ้นใจอยู่จริง ๆ ทว่าเพราะคนอื่นไม่รู้ ก็พลอยเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคน 
โชคดี  เวลาที่คนแบบนี้ทำาธุรกิจ  มักหาไอเท็มที่ เหมาะสมกับยุคสมัย 
พร้อมหลบออกมาจากวงการได้ทันก่อนตกยุค ไม่ว่าจะทำาอะไร ทุกอย่างก็ 
ได้รับการแก้ไขอย่างราบรื่น ในสายตาคนอื่นมองเห็นแค่ว่าเขาโชคดี ทว่า 
ความจริงมาจากผลลัพธ์ที่เขาเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ต่างหาก

สิ่งที่คนแบบนี้ต้องระวังที่สุด คือความเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดี  
เวลาถูกคนรอบข้างชื่นชมบ่อย  ๆ  ว่าตัวเองเป็นคนโชคดี อาจเผลอเข้าข้าง 
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ตัวเองตามนั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ เนื่องจากความเชื่อมั่น 
ในดวงของตัวเองสูงมาก เลยยอมเสี่ยงแม้ผลลัพธ์จะไม่แน่นอน กล้าลงทุน 
ในสิ่งที่ไม่สมควร หากฟลุคประสบความสำาเร็จ ผู้คนรอบข้างก็อาจพากัน 
อิจฉา อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นแค่โชคดี ไม่ใช่การฝึกและการเฝ้าสังเกต 
ซึ่งโชคดีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ทุกสิ่งสามารถล่มสลายลงได้ด้วยความผิดพลาด 
เพียงครั้งเดียว วินาทีที่เราตกอยู่ในความถือดีของตัวเอง จะเชื่อมั่นในสิ่ง 
ที่เป็นไปไม่ได้ จะยึดถือว่าดวงคือความสามารถ หลงคิดว่าการคาดเดา 
คือความรู้ ยิ่งทุกสถานการณ์คลี่คลายลงได้ด้วยดี ก็จะยิ่งคิดว่าเป็นเพราะ 
ความโชคดี ทั้งที่จริงแล้วดวงไม่มีอะไรแน่นอน 

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโชคดีหรือโชคร้าย ก็จงกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 
ตรงตามเวลา และอย่ากินในปริมาณที่เยอะเกินไป 
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ความจริงผ่านข่าว วิธีแบ่งแยกข้อมูลการลงทุน

ในช่วงเดือนมีนาคม  -  เมษายน ปี 2020 ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ตลาดหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐอเมริกาที่เคยพุ่ง 
แตะ  30,000 จุด  ดิ่งลงมาอยู่ที่  18,000 จุดทันที  เทียบเท่ากับดัชนี 
ต่ำาสุดในเดือนตุลาคม ปี 2016 และยิ่งสื่อมวลชนรายงานจำานวนผู้เสียชีวิต 
และยอดผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ รวมทั้งการจัดอันดับมากเท่าไหร่ 
ความหวาดกลัวก็ยิ่งแพร่กระจายไปสู่ผู้คนทั่วโลกหนักขึ้นเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเศรษฐกิจพากันวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ ที่เศรษฐกิจจะถดถอย 
ภาวะวิกฤติร้ายแรงที่สุด นับเป็นการโหมความหวาดกลัวให้หนักขึ้นอีก 
ราคาหุ้นส่วนใหญ่ทยอยตกลงไปต่ำากว่ามูลค่าของบริษัท

ปัญหาไวรัสโคโรนาเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาสภาพคล่อง บริษัทที่ตีพิมพ์ 
พันธบัตร High-Yield Bond4 เริ่มผิดนัดชำาระหนี้ ผู้คนพากันหวาดวิตกว่า 
เหตุการณ์นี้จะลุกลามเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ไปสู่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย 
อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เพียงแค่  2 
สัปดาห์  จำานวนคนตกงานพุ่ งขึ้นถึ ง  9 ,950,000  คน  มากเท่ากับ 
จำานวนที่เคยลงทะเบียนตลอดระยะเวลา 6 เดือน ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ 
ถดถอยครั้งใหญ่ในปี  2009 คิดเป็น  50 เท่าของเหตุการณ์ปกติ อัตรา 
การว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีแค่  3.5 ขึ้นไปแตะที่  17 
เปอรเ์ซน็ต ์ จำานวนคนตกงานซึง่เพิม่มากขึน้ ทำาใหค้วามเสมอภาคทางรายได ้
แย่ลง อัตราการว่างงานของคนผิวดำาในประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคม 
คิดเป็น 5.8 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ 

 4 ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง
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ตลาดการจ้างงานที่อยู่ในสภาพเลวร้ายขีดสุด ส่งผลให้การผลิต การบริการ 
การลงทนุ และคา่ดชันทีีแ่ทจ้รงิ เลวรา้ยขึน้พอ ๆ กนั ผูค้นตา่งตืน่ตระหนกวา่ 
วกิฤตคิราวนีอ้าจรนุแรงเทยีบเทา่กบัภาวะเศรษฐกจิตกต่ำาครัง้ใหญใ่นปี 1929 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศมหาอำานาจในแถบยุโรป ซึ่งอยู ่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ดูเหมือนจะล่มสลายลงในชั่วพริบตา

จริง ๆ แล้วประเทศดังกล่าวอาจไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้ว เป็นแค่เพียง 
ประเทศมหาอำานาจ เพราะระบบการรักษากับการจัดการของแต่ละประเทศ 
นั้นเข้าขั้นน่าหดหู่ ผู้นำาของพวกเขาติดเชื้อ ทำาให้ผู้คนทั่วโลกขวัญเสีย 
ในขณะที่เกาหลีเป็นประเทศเดียวในโลกที่รับมือกับวิกฤตินี้ได้อย่างรอบคอบ 
ตั้งแต่แรก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ มีผลการติดเชื้อ 
สูงจนน่าหวั่นใจ นิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโลก มีจำานวนผู้ติดเชื้อ
พุ่งสูงกว่าประเทศจีน ในหนึ่งวันมีคนเสียชีวิตเกินกว่า 600 คน ทั้งที่เป็น 
ช่วงต้นของเหตุการณ์ ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เคยภาคภูมิใจและโอ้อวดใน 
ระบบการรกัษาของประเทศตวัเอง ถงึกบัไปตอ่ไมเ่ปน็ ตกอยูใ่นความลนลาน

 
ผู้คนกับธุรกิจทั้งหมดพากันกักตุนเงินสด ไม่มีใครกล้าเสี่ยงซื้อขายหุ้น 

ความหวาดกลัวหนึ่งลุกลามไปสู่ความหวาดกลัวอื่น ในตลาดมีการเทขายหุ้น 
อย่างหนัก เศรษฐกิจที่เคยคึกคักเมื่อหลายเดือนก่อน พังทลายไม่เหลือ 
ชิ้นดี แม้แต่วอร์เรน บัฟเฟตต ์ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักลงทุนระยะยาว 
กับหุ้นมูลค่าก็ได้รับความเสียหายมหาศาลภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน 
จนจำาใจเทขายหุ้นกลุ่มสายการบินที่เคยซื้อไว้ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์อย่าง 
สิน้หวังวา่ หุน้ในกลุม่สายการบนินีอ้าจไม่สามารถฟืน้กลบัมาได้ในรปูของตัว V 
แต่อาจเป็นตัว W ก่อนจะเริ่มพูดว่า มีโอกาสที่จะเป็นรูปตัว L หรือตัว U 
ในที่สุด5 

 5 เป็นการเรียกกราฟของหุ้นตามรูปทรงตัวอักษร V-shaped  คือตกไวฟื้นไว W-shped 
คือฟื้นเร็วและพังเร็ว L-shaed  คือรอการฟื้นตัวจากปัจจัยสำาคัญ  และ  U-shaped  คือการ 
ฟื้นตัวระดับกลาง
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ความจริงแล้วไม่มีใครล่วงรู้อนาคต ผมจึงขอเชื่อมั่นในความจริงเท่านั้น 
ท่ามกลางความหวาดกลัวมีผู้คนมากมายที่ยังคงมีความหวังเช่นเดิม ผมอด 
สงสัยไม่ได้ว่า ความหวังของเขาคืออะไร กลางเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่ 
ความหวาดกลวัพุง่ขึน้ขดีสดุ เริม่มกีารประกาศเทขายหุน้ ลกึ ๆ แลว้ตวัผมเอง 
ก็หวั่นกลัว จึงกันเงินสด 1 ใน 3 ที่มีเอาไว้ เตรียมพร้อมสำาหรับกรณีที่ 
ตกหนักไปกว่านี้ ความหวังที่ผมค่อย  ๆ  มองเห็นท่ามกลางความหวาดกลัว 
คือช่วงเวลาการติดเชื้อกับอัตราการติดเชื้อ ต้องไม่ใช่ตัวเลขสะสม ประเทศ 
สว่นใหญห่ลงัจากยอดแตะจดุสงูสดุไปแลว้ หนึง่เดอืนใหห้ลงัยอดจะเริม่ลดลง 
ทว่าจำานวนตัวเลขที่ดูเหมือนเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นผลมาจากกราฟยอดรวม 
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบอัตราผู้ติดเชื้อวันนี้กับเมื่อวาน จะเห็น 
ได้ชัดว่าจำานวนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ กราฟมีแนวโน้มลดลง ประเทศ 
ส่วนใหญ่ในช่วงท่ีโรคเร่ิมแพร่ระบาด จะไม่ทันได้ตระหนักและระมัดระวัง  
จำานวนผู้ติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ ทว่าหนึ่งเดือนหลังจากความหวาดกลัว 
พุ่งทะยานสูงสุด เราจะเห็นแนวโน้มว่า ทุกอย่างคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้น  
ผมจึงสนใจอัตราการติดเชื้อรายวันมากกว่าจำานวนผู้ติดเชื้อโดยรวม 

เราควรใช้อัตราการติดเชื้อเป็นข้อมูลอ้างอิง เพราะทันทีที่ผ่านจุดวิกฤต ิ
สูงสุดไปแล้ว หลังจากมีมาตรการควบคุมไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด ยอดผู ้
ติดเชื้อจะลดลงทันควัน สถิติการติดเชื้อในประเทศจีน เกาหลี และอิตาลี 
สามารถวาดออกมาได้ด้วยกราฟเดียวกัน ส่วนประเทศสเปน ฝรั่งเศส และ 
เยอรมนี ก็กำาลังใกล้มีรูปแบบเดียวกัน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และแคนาดา กำาลังอยู่ในช่วงระบาดหนัก

ตอนนี้ตลาดหุ้นกำาลังตื่นตระหนกกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
เกินจริง อนาคตของตลาดหุ้นไม่ได้จมอยู่ในสภาพปัจจุบัน ความจริงทุกคน 
รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่เพราะไม่มีใครฟันธงได้ว่า มีอะไรรออยู่ในอนาคต 
การลงทุนจะประสบความสำาเร็จไหม ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะรู้ได้ 
ทว่าสิ่งหนึ่งที่เชื่อถือได้ คือช่วงที่ดัชนีหุ้นขึ้นจาก  29,000 จุด ไปแตะ 
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ที่ 30,000 จุด ขณะที่ผู้คนกำาลังเพลิดเพลินกับเศรษฐกิจขาขึ้น ไม่รู้สึกกังวล 
ใจใด ๆ เปน็ชว่งทีเ่สีย่งสงูสดุ กลบักนัชว่งทีท่กุคนกำาลงัหวาดกลวั ทยอยขาย 
หุ้นในราคาที่ต่ำากว่าทุน เป็นช่วงที่เสี่ยงต่ำาสุด เพราะต่อให้ดัชนีดาวโจนส์ลด 
ต่ำาลงมามากถึง 10,000 จุด ยังไงก็จะต้องข้ามผ่านตัวเลข 19,000 จุด 
ไป กลับไปแตะที่ 29,000 จุดได้ในสักวันหนึ่ง
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เงินแต่ละก้อน มีกระแสเวลาแตกต่างกัน

ในภาพยนตร์เรื่อง  ทะยานดาวกู้โลก (Interstellar) มีฉากหนึ่งเผย 
ให้เห็นว่า กระแสของกาลเวลาไหลไปไม่ตรงกัน ยานอวกาศซึ่งเดินทาง 
ออกนอกโลกผ่านรูหนอน เมื่อไปถึงกาแล็กซีอันห่างไกล ขณะที่บนยาน 
อวกาศใช้เวลาแค่ 2 ปี ทว่าโลกกลับผ่านไปนานถึง 23 ปี แสดงให้เห็นว่า 
เวลาในห้วงอวกาศดำาเนินไปช้ากว่าเวลาบนโลก ทั้งนี้เป็นเพราะในบริเวณที่ม ี
แรงดึงดูดสูง อิทธิพลของหลุมดำาจะส่งผลให้เวลาเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้า

กาลิเลโอเคยกล่าวถึงหลักสัมพัทธภาพไว้ว่า “กฎทางฟิสิกส์จะเหมือน 
กันสำาหรับผู้สังเกต 2 คน ซึ่งเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันด้วยความเร็วคงที่” ทว่า 
นักวิทยาศาสตร์กลับค้นพบว่า “ความเร็วของแสงคงที่เสมอ” หลักสัมพัทธ- 
ภาพจึงถูกท้าทายอีกครั้ง ในกรณีที่เราขึ้นรถไฟ หากอยากหาค่าความเร็ว 
ของฝ่ายตรงข้าม ต้องคำานวณด้วย  “กฎการเคลื่อนที่”  ในทางฟิสิกส์ ทว่า 
เราไม่อาจใช้กฎนี้คำานวณค่าความเร็วของแสงได้ ไอน์สไตน์เป็นผู้เสนอ 
“ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ” เพื่อพิสูจน์ว่าเวลาของคนที่หยุดนิ่งกับเวลาของ 
คนที่เคลื่อนที่มีค่าต่างกัน

ผมขอพักกฎวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างยากไว้แค่นี้ก่อน เรามาทำาความ 
เข้าใจกันแบบง่าย ๆ เถอะ เวลาตกหลุมรักใครหรือได้ทำางานที่ชอบ เวลาจะ 
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เวลาอยู่บนที่นั่งแคบ  ๆ  ในเครื่องบินแค่ไม่กี่ชั่วโมง 
เรากลับรู้สึกยาวนานเหมือนหนึ่งวัน กว่าจะถึงวันรับเงินเดือนในแต่ละครั้ง 
เชื่องช้ามาก ในขณะที่วันจ่ายหนี้เดินทางมาถึงในชั่วอึดใจ มีหลายคน 
บอกว่ายิ่งอายุเยอะ เวลายิ่งผ่านไปเร็วขึ้น สำาหรับคนเกษียณวัย 60 ปี 
หนึ่งปีอาจรู้สึกเหมือนแค่ 1 นาทีใน 60 นาที ส่วนเด็กอายุ 6 ขวบ 1 ปี 
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อาจยาวนานเท่ากับ 10 ปี ไม่ว่าจะคนหรือโลกนี้ เวลาล้วนไม่เคยไหลไป
ตรงกัน

เงินก็ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษนี้โดยตรง กระแสเวลา 
ของเงินแต่ละก้อนไหลต่างกันตามแหล่งกำาเนิดและจำานวน แม้จะเป็นเงิน 
จำานวนเท่ากัน กระแสเวลาก็อาจไหลต่างกันตามแหล่งกำาเนิด และตาม 
อุปนิสัยของเจ้าของเงิน และถึงแม้จะเจ้าของคนเดียวกัน เงินแต่ละก้อน 
ก็มีกระแสเวลาเป็นของตัวเอง ในการลงทุนเดียวกัน อาจมีเงินที่กระแสเวลา 
ไหลผ่านไปช้า  ๆ สามารถอดทนรอคอยได้ดี จับกลุ่มกับเงินก้อนอื่น  ๆ  ได้ 
กับเงินที่รีบร้อน กระสับกระส่าย ไม่สามารถคบหากับเงินก้อนอื่นได้อย่าง 
สนิทใจ แม้กระทั่งเงินก็จำาเป็นต้องมีเวลา ถึงจะคบหากับเพื่อน มีคนรัก 
และแต่งงานได้ ดังนั้นแม้เราจะลงทุนหุ้นในจังหวะเดียวกัน แต่เงินบางก้อน 
คือเงินทุนสำาหรับแต่งงานปีหน้า เงินบางก้อนคือเงินจ่ายค่าเทอมเทอมหน้า 
ที่น่ากลัวที่สุดคือเงินเลเวอเรจจากการกู้เงิน เนื่องจากเงินก้อนนี้อาศัยการ 
กินเงินต้น แล้วเติบโตขึ้นเหมือนมนุษย์กินคน วิ่งพล่านไปทั่ว ก่อนหันมา 
กระโดดจบัเงนิตน้กบัเจา้ของเงนิกนิเปน็อาหาร ในทางตรงขา้ม มเีงนิบางกอ้น 
ที่พร้อมจะอยู่นิ่ง ๆ ในที่ที่จัดสรรไว้ได้นานถึง 10 ปี 20 ปี เงินแบบนี้จะคอย 
ดูแลเราได้ดีกว่า

ในดวงตามนุษย์อาจเห็นแค่จำานวนเงิน แต่แท้จริงแล้วเงินค่อย ๆ เติบโต 
ในสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ เพื่อไปหาเจ้าของ เงินซึ่งอยู่ในอ้อมอกของเจ้าของ 
คนหนึ่ง มีทั้งเงินที่มีเวลามากกับเงินที่ไม่ค่อยมีเวลา และเมื่อไหลไปอยู่กับ 
เจา้ของคนใหม่ กระแสเวลาของเงนิกจ็ะถกูปรบัเปลีย่นไปตามเจา้ของคนใหม่ 
ถา้เจา้ของมเีงนิ ซึง่มเีวลามากอยูก่อ่นแลว้ เงนิทีเ่พิม่เขา้มากจ็ะพลอยมเีวลา 
มากตามไปด้วย การที่เจ้าของสูญเสียเงินเป็นจำานวนมาก เป็นเพราะไม่มี 
เวลาให้กับเงินมากพอ เจ้าของจึงต้องปฏิบัติกับเงินให้ด ี
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หากเงินพบเจ้าของที่ดี มีเวลาให้เพียงพอ จะงอกงามขึ้น เจ้าของจะ 
ครุ่นคิดอย่างรอบคอบว่า ต้องส่งเงินไปอยู่ในที่ที่ดีสุด ไม่เร่งเร้า ไม่ตะคอก 
ดุด่าให้ออกลูกออกผลเร็ว  ๆ เมื่อเงินมีความสุข ได้เจอคู่ครองที่ดี ก็จะ 
คลอดลูกให้เจ้าของเชยชมมากมาย สิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าคือเงินที่มีเวลา 
มากพอ จะให้กำาเนิดเงินซึ่งมีเวลามากออกมาเช่นกัน

ถ้าไม่สามารถครอบครองเงินที่มีเวลามากได้ สุดท้ายเงินจะเป็นฝ่าย 
ปกครองเราแทน
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ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓




