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ตลาดหุ้นในปี 2555 นั้น ต้องถือว่าเป็น “ปีทอง” และน่าจะเป็นปี

ที่ “ร้อนแรงที่สุด” ตั้งแต่ปี 2540 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นครั้ง

ใหญ่ในประเทศไทย ค�าว่าปีทองนั้นเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมา

ถึง 35.8% จากดัชนีตลาดที่ 1,025 จุดในตอนต้นปี เป็น 1,392 จุดเมื่อสิ้นปี 

นี่เป็นผลตอบแทนสูงที่สุดอันดับที่ 4 ในเวลา 16 ปี แต่ค�าว่าร้อนแรงที่สุด

น้ัน ผมมองจากปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันที่สูงล่ิวกว่าทุกปี และ

ความสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนทั่วไปนั้นสูงมากอย่าง

ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

นอกจากราคาหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายกันอยู่แล้ว ปี 2555 ยังเป็นปี

ทีมี่หุน้เข้าตลาดใหม่หรอื IPO เป็นจ�านวนมาก และหุ้นเหล่านัน้เกอืบทุกตวั

มรีาคาปรบัตวัขึน้ในวนัซือ้ขายวนัแรกในระดบัทีส่งูมาก บางตวัขึน้ไป 200% 

จากราคา IPO ประเดน็ทีส่�าคญัยิง่กว่านัน้กค็อื การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของดชันี

ตลาดในปีนี ้เป็นการปรบัตวัต่อเนื่องจากการทีม่นัได้ปรบัตวัขึน้มาอย่างมาก

นบัจากปี 2551 หลงัการฟ้ืนตวัของตลาดหุ้น อันเป็นผลจากภาวะวกิฤตขิอง

สหรัฐอเมริกาที่ท�าให้ตลาดตกลงไปเกือบ 50% ถ้าจะมองให้เห็นชัดก็คือ 

เมื่อสิ้นปี 2551 ดัชนีตลาดปิดที่ 450 จุด ดังนั้น คนที่ถือหุ้นมา 4 ปี จนสิ้น

ปี 2555 ก็จะได้ก�าไรกว่า 300% เงิน 1 บาทกลายเป็น 4 บาทในเวลา 4 ปี

พอร์ตการลงทุนของผมเองในปี 2555 นั้น แทบจะไม่ได้มีการ

เปลีย่นแปลงอะไรเลย ยกเว้นการขายกจิการบางอย่างทีผ่มคดิว่าพืน้ฐานอาจ
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จะเปลีย่นไป เงนิที่ได้มาน้ันผมก็ไม่ได้กลบัไปซ้ือหุน้อย่างทีม่กัจะท�า เหตผุล

ก็คือ ในปี 2555 นั้น ผมหาหุ้นที่มีความคุ้มค่าเป็นหุ้น Value ได้ยาก หุ้นทุก

ตวัทีผ่มเหน็ว่าดหีรอืดเียีย่มนัน้ มรีาคาปรบัขึน้ไปสงูหมดจนผมรูส้กึว่ามนัไม่

เหลือ Margin of Safety หรือไม่เหลือ ส่วนต่างของความปลอดภัย ที่จะ

ท�าให้ผมอยากซือ้ โชคดทีีผ่มยงัไม่ได้ขายหุ้นของกจิการทีด่เียีย่มทีผ่มยงัถอื

อยู่ในพอร์ตกว่า 90% และนั่นท�าให้ผลตอบแทนการลงทุนของผมยังท�าได้

ดีอย่างที่เคยเป็นมา ซึ่งในปีนี้ผมถือว่ามันเป็น “โชคดี” และมันอาจจะเป็น

ครั้งท้ายๆ แล้วที่พอร์ตของผมจะสามารถเอาชนะตลาดได้มากๆ ติดต่อกัน 

มานาน เหตุผลก็คือ ขนาดของพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นจนท�าให้มันยากที่จะชนะ

ตลาดได้มาก นอกจากนั้น การที่หุ้น โดยเฉพาะที่เป็นหุ้นคุณค่ามีราคาแพง

ขึน้มามาก เนื่องจากการเติบโตข้ึนของนักลงทุนแบบ VI กท็�าให้การหาหุน้ที่

ยังมีราคาต�่ากว่าพื้นฐานมากๆ และมีขนาดใหญ่ท�าได้ยากมาก

ปี 2556 ที่ก�าลังตามมานั้น ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะยังร้อนแรงและ

อาจจะมากขึ้นไปอีก หากมองจากดัชนีตลาดในช่วงเดือนแรกๆ ที่ดัชนีวิ่ง

ขึ้นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นย่ิงกว่าเดิม 

สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงผลประกอบการของบริษัท

จดทะเบียนที่มีการคาดว่าจะดีต่อเนื่อง ประกอบกับการอัดฉีดเม็ดเงินของ

ประเทศมหาอ�านาจของโลกทั้งหลายนั้น ท�าให้การลงทุนในตลาดหุ้นโดย

เฉพาะอย่างยิง่ในตลาดหุน้เอเชยีและตลาดหุน้ไทยเป็นสิง่ทีท่กุคน “พลาด

ไม่ได้” และดังนั้น หุ้นทั่วโลกและแน่นอนหุ้นไทย จึงมีโอกาสที่จะปรับตัว

ขึ้นไปได้รุนแรงในปี 2556 ตามการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์จ�านวนมาก

ส่วนตัวผมเองนั้นรู้สึกมานานพอสมควรว่า ราคาหุ้นไทยในช่วงนี้ไม่

ถูกเลย การที่หุ้นยังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งท�าให้กังวลใจว่าในไม่ช้ามันจะต้อง 

“ปรับตัวอย่างแรง” ไม่ว่าทุกอย่างมันจะดูดีแค่ไหน ผมเองไม่รู้ว่าอะไรจะ

ท�าให้หุน้ตกแรง ผมเพยีงแต่รูว่้าทกุครัง้ทีด่ชันหีุน้ขึน้ไปแรงและเรว็มากกว่า
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ท่ีเคยเป็นมามาก มนักจ็ะต้องหยดุ นีเ่ป็นเรื่องทาง “ประวติัศาสตร์” ผมเอง

เชื่อว่าประวัติศาสตร์นั้นมี “พลัง” ที่แรงกว่าเรื่องอื่นใด ในการชี้ว่าในที่สุด

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันจะไปทางไหนในอนาคต ประวัติศาสตร์ของ

หุ้นก็เช่นเดียวกัน และนี่ก็ท�าให้ผมรู้สึกว่าปี 2556 ที่ก�าลังจะมานั้น จะเป็น

ปีที่ผมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่

ส�าคัญ หากตลาดหุ้นยัง “ร้อนแรงจนทนไม่ไหว” 

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

เฉลี่ย 16 ปี 47.1 11.7 35.4

เฉลี่ย 16 ปี แบบทบต้น 40.0 3.6 36.4
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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

 ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
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ในการท่ีเราจะเข้าใจ Mega Trend หรอื แนวโน้มใหญ่ ต่างๆ ทัง้ทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ พฤติกรรม

ของคนในโลกและในประเทศ ซึ่งก็มักจะสอดคล้องใกล้เคียงกัน เนื่องจาก

โลกเรานั้นเป็น Globalization ในการศึกษาพฤติกรรมของคนนั้น เราพบว่า

คนในแต่ละยุค หรือจะพูดให้ชัดก็คือ คนที่เกิดในช่วงเวลาที่ต่างกันนั้น มัก

จะมีแนวคิดหรือพฤติกรรมที่ต่างกัน ซึ่งนี่ก็เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์หรือ

พฒันาการส�าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตวัอย่างเช่น เกิดสงครามโลก หรือเกิด

ระบบอินเทอร์เน็ตที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้ เป็นต้น

ในทางวิชาการ ได้มีการจัดคนที่เกิดในช่วงปีต่างๆ ออกเป็นกลุ่ม ที่

มีค�าเรียกแทนลักษณะส�าคัญของคนในยุคสมัยหรือรุ่นนั้น โดยที่ผมจะ

เริ่มจากยุคที่แก่ที่สุดที่ยังมีจ�านวนและบทบาทอยู่ในปัจจุบัน นั่นก็คือ ยุค 

Baby Boom หรือ ยุค “ลูกมาก” นี่คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2488 ซึ่งเป็น

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีเด็กเกิดใหม่มากมาย การที่ครอบครัว

จะมีลูก 5–6 คนเป็นเรื่องธรรมดา บางบ้านมีเป็น 10 คน ยุค “เบบี้บูม” นี้ 

VI Gen X
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สิ้นสุดลงในปี 2507 หรือกินเวลาประมาณ 19 ปี และถ้านับถึงวันนี้ก็คือ 

กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 48 – 67 ปี ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น และดังนั้น

ผมก็จะมีไอเดีย แนวคิด หรือมุมมองต่อโลกแบบหนึ่งของคนที่อยู่ในยุคนี้ 

นอกจากนั้น ผมก็พอจะเข้าใจว่าคนในรุ่นน้ีมักจะคิดอย่างไรต่อเรื่องต่างๆ 

ในชีวิตและในสังคม

พวกเบบี้บูมหรือถ้าจะพูดในวันนี้ว่าเป็นพวก “คนแก่” นั้น มักจะ

เป็นคนที่ “อนุรักษ์นิยม” เป็นคนที่ชอบประเพณีที่ดีงาม ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย และ “ศีลธรรมอันดี” พวกเขาจะชื่นชอบและเคารพเชื่อถืออะไร

ก็ตามที่เป็น “สถาบัน” ของประเทศ ของสังคม ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

คนที่ไม่ยึดถือประเพณี ความเป็นระเบียบ หรือสิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึงนั้นจะ

ถูกมองว่าเป็น “คนไม่ดี” และจะต้องถูกลงโทษทั้งทางด้านของสังคมและ

กฎหมายถ้ามี แม้แต่ในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” 

เช่น เรื่องของเซ็กส์ก็ถูก “ควบคุม” โดยสังคม คนท่ีฝ่าฝืนมักถูกสังคม

ต่อต้านอย่างรุนแรง ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน

กลายเป็นหญิงที่มี “มลทิน” ในบางสังคมซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย นี่คือ

คุณลักษณะคร่าวๆ ของเบบี้บูมซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจ�านวนมาก หรือน่าจะ

มากที่สุดในบรรดากลุ่มทั้งหลายที่ผมจะกล่าวต่อไป 

ประเด็นก็คือ บทบาทหรืออิทธิพลของพวกเขานั้นยังสูงยิ่ง ไม่ว่าจะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจจะผ่านจุด

สูงสุดไปแล้ว นับวันก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆ ว่าที่จริง นายกรัฐมนตรีของ

ไทยสองคนล่าสุดของเรานั้น ก็ไม่ได้เป็นพวกเบบี้บูมแล้ว

คนรุ่นต่อมาที่มีพฤติกรรมและแนวความคิดเปลี่ยนแปลงไปจาก 

รุ่นเบบี้บูมนั้น คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2508 ซึ่งถือเป็น “ลูกคนแรก” ของพวก 

เบบี้บูม จนถึงคนที่เกิดก่อนปี 2524 คิดเป็นเวลาประมาณ 16 ปี หรือ
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ถ้านับถึงวันนี้ก็คือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 31 – 47 ปี นี่คือกลุ่มที่เรียกว่า  

“Generation X” หรือ Gen X ซึ่งเป็นชื่อที่คนที่ศึกษาไม่รู้ว่าจะเรียกอะไร 

จงึใช้ค�าว่า “X” คนกลุม่นีถ้กู “ค้นพบ” เม่ือมีการศกึษาโดยนกัเขยีนองักฤษ

ชื่อ เจน เดอเวอร์สนั ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ไปส�ารวจและสอบถามความคดิ

ของเด็กวัยรุ่นเพื่อตีพิมพ์ในแมกกาซีน แต่สิ่งที่เธอพบน้ันกลับท�าให้เธอ 

“ขวัญผวา” เพราะเธอพบว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นมีมุมมองและความคิดที่ 

ขัดแย้งกับความเชื่อและความคิดเดิมอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น พวกเขา

ส่วนใหญ่ไม่เคารพนับถือพ่อแม่ ไม่เชื่อในพระเจ้า และหลบันอนกันก่อน

แต่งงาน แต่ก็น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือ พวกเขาไม่ชอบ “สถาบัน” ซึ่งท�าให้

บทความน้ันไม่สามารถตพีมิพ์ในองักฤษได้ และเพื่อให้บทความหรอืผลการ

ศึกษาไม่เสียเปล่า เธอจึงไปร่วมเขียนเป็นหนังสือกับ ชาร์ลส์ แฮมเบลตต์ 

ที่อเมริกา และตั้งชื่อว่า Generation X

คน Gen X นัน้มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นคน “ต่อต้านสังคม” และ “ต่อต้าน

สถาบนั” พวกเขาอยากเป็นคนท�างาน “อสิระ” มากกว่าท่ีจะเป็นลูกจ้างบรษิทั

ใหญ่ๆ ในทางสงัคมนัน้ พวกเขาเหน็ว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องปกต ิการอยูก่นิ

กนัโดยไม่แต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดยีวกับการเป็นเกย์หรือเลสเบยีน 

ยคุนีเ้ป็นช่วงทีเ่ทคโนโลยทีางด้านข่าวสารข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ก�าเนดิขึน้ 

ดงัน้ัน พวกเขาจงึคุน้เคยและใช้มนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การค้นหาข้อมลู

และความรู้ท�าได้แค่ปลายนิ้ว ผลจากความก้าวหน้าทางด้าน IT ท�าให้การ

ก่อตั้งกิจการขนาดย่อมเกิดขึ้นมากมายจากคน Gen X พวกเขาเป็นนักคิด

สร้างสรรค์ที่สร้างผลงานใหม่ๆ มากมายให้กับโลกและกล้าที่จะทดลองสิ่ง

ใหม่ๆ โดยไม่มีข้อจ�ากัด ในทางสังคมและการเมือง คนรุ่น Gen X นั้นเน้น 

“ความเท่าเทียม” กันสูง ผู้หญิงไม่ยอมเป็น “ช้างเท้าหลัง” อีกต่อไป ความ

สามารถในการพึ่งพาตนเองท�าให้คนรุ่นนี้มีลูกน้อย บางทีก็ไม่ต้องการเลย
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คนรุ่นต่อมาคือ Gen Y นี่คือ “เด็กรุ่นใหม่” ที่เกิดจากคนรุ่นเบบี้บูม

หลังจากปี 2524 จนถึงปี 2540 ซึ่งก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 31 ปี นี่คือ

คนท่ีเกิดมาก็มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้กันอย่างกว้างขวางแล้ว ดังน้ัน พวก

เขาจึงไม่คุ้นเคยกับแนวทางชีวิตของคนรุ่นเก่าเลย เพื่อนของเขาส่วนใหญ่

ติดต่อกันผ่านทางการส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ พวกเขาไม่ดูทีวีหรือ 

ดู “หนังแผ่น” แต่ใช้วิธีดาวน์โหลดหนังจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก คน  

Gen Y นั้นมีความเป็น “สากล” มาก การมีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติและต่าง

วฒันธรรมเป็นเรื่องปกตเิช่นเดยีวกบัการมแีฟนเป็นคนต่างชาต ิการนยิมชม

ชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินจากต่างชาติก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน พวกเขา 

“ไม่ต่อต้านสถาบัน” แต่ใช้วิธี “หลีกเลี่ยง” มากกว่า คน Gen Y นั้น เป็น

พวกที่มีจินตนาการสูง พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านของงานอาชีพ  

พวกเขาชอบท�างานในด้านของ IT และธุรกิจทางด้านความบันเทิงมากกว่า

งาน “ใช้มอื” อย่างอ่ืน ทีส่�าคญั พวกเขาอยากท�างานทีท่�าให้รวยเรว็หรอืดงั

เร็ว การเงินก็เป็นหนึ่งในนั้น

ผมคงไม่พูดถึง Gen Z ซึ่งก็คือเด็กที่ในปัจจุบันอายุไม่ถึง 15 ปี ซึ่ง

เป็นหลานของเบบีบ้มู แต่จะพดูถงึนกัลงทนุทีเ่ป็น VI ในประเทศไทย เหตผุล

ก็เพราะว่า จากการสังเกต ผมพบว่า VI ไทยที่ประสบความส�าเร็จสูงและมี

พอร์ตขนาดใหญ่มากเมื่อเทยีบกบัอายนุัน้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นคน Gen X ซึง่

ก็คือ VI ที่มีอายุระหว่าง 31– 47 ปี คนกลุ่มนี้ผมคิดว่าอยู่ในสถานะที่ “ได้

เปรียบที่สุด” ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย 

เหตุผลก็คือ ข้อหนึ่ง พวกเขาเป็นลูกของเบบี้บูมที่ได้สะสมความ

มั่งคั่งไว้มากพอที่จะให้ลูกได้เริ่มลงทุนอย่างเต็มที่ได้ ข้อสอง พวกเขาเป็น

นักลงทุนที่มักจะไม่ได้ผ่านเหตุวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ดังนั้น พวกเขา

เข้าตลาดในช่วงที่ตลาดหุ้นเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงมากตลอดมา 
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ข้อสาม พวกเขาได้เรียนรู้หลักการ VI มาตั้งแต่เริ่มเข้าตลาด ดังนั้น จึงมี 

หลักการการลงทุนท่ีถูกต้องมาตั้งแต่แรก และข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือ 

พวกเขาเป็นคนที่ไม่ยดึตดิกบัอะไรทีเ่ป็น “สถาบนั” พวกเขาไม่คดิว่าจะต้อง

ท�างานและเติบโตตามระบบหรือในบริษัทขนาดใหญ่ ตรงกันข้าม พวกเขา

อยากเป็น “อสิระ” โดยการท�าธรุกจิ เช่น ตัง้บรษิทัขนาดเลก็และเป็นตวัของ 

ตวัเอง หลายคนมองว่าการลงทนุในตลาดหุน้แบบ VI เป็นหนทางแห่งความ

ส�าเร็จทางหนึ่ง และโชคดี หลายคนได้บรรลุความฝันนั้น

เขียน ณ วันที่ 24/11/2555
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