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จอหน  เนฟฟ  คือใครทานผูอานอาจจะสงสัยอยูวาเขาคนน้ีเปนใคร  
มาจากไหน  แลวทำไมเราตองอานหนังสือที่เขาเขียนดวย  จอหน  เนฟฟ  คือ  
ผูจัดการกองทุนหุนท่ีมีชื่อวา  Windsor  กองทุนน้ีเปนกองทุนหุนท่ีมีสินทรัพย
มากที่สุดในอเมริกา  ผูที่ลงทุนกับกองทุนน้ีในชวงท่ีเนฟฟเปนผูบริหารตลอด
เวลา  32  ปน้ันจะไดผลตอบแทนสูงถึง  57  เทาของเงินลงทุนเร่ิมแรก  

นั่นหมายความวา  ในระยะเวลา 32 ปที่เนฟฟเปนผูบริหารกองทุนเขาสามารถ 
สรางผลตอบแทนทบตนไดเฉลี่ยถึงปละ 13.7% ซึ่งไมใชเรื่องงายๆ  โดยเฉพาะ 
กับกองทุนท่ีมีเงินจำนวนมหาศาลอยางกองทุน  Windsor 

 จอหน  เนฟฟ  เปนนักลงทุนแบบเนนคุณคาอยางสุดโตงหรือที่เรียก
วา  Hard-core  Value  Investor  วิธีการลงทุนของเขานั้นเนนท่ีการซื้อหุนท่ี
มี  P/E  ต่ำ  มีเงินปนผล  และมีอัตราการเติบโตพอประมาณ  สิ่งท่ีนาสนใจ
อีกอยางก็คือวิธีการซื้อขายหุนของเขา  เขาจะซ้ือหุนสวนทางกับตลาดเสมอ
นั่นคือเมื่อตลาดขึ้นเขาจะขายหุนของเขา  และเมื่อตลาดลงเขาจะมองหาหุน
ที่ดีมีอนาคตท่ีขายในราคาถูกๆ  และซ้ือหุนน้ันเปนจำนวนมากๆ  ฟงดูแลว 

อาจจะคุนๆ  วาน่ีคือวิธีการของ  วอเร็น  บัฟเฟตต  ในการซื้อหุน  ท่ีจริงแลว  
จอหน  เนฟฟ  ก็มีหลักการท่ีคลายคลึงกับบัฟเฟตตนั่นเพราะวาเขาท้ังสอง
คนศึกษาวิธีการลงทุนมาจากแหลงเดียวกัน  น่ันคือ  เบนจามิน  เกรแฮม  

นั่นเอง  และน่ียังเปนเคร่ืองพิสูจนไดเปนอยางดีวาหลักการลงทุนแบบเนน

คุณคาน้ันสามารถใชไดเปนอยางดีและสรางผลตอบแทนอยางงดงามใหกับ

ผูที่ศรัทธาในวิธีการลงทุนแบบเนนคุณคา 
 จอหน  เนฟฟ  นั้นไดรับการขนานนามใหเปน  “นักลงทุนผูย่ิงใหญ

ของโลก”  จากนิตยสาร  Smart  Money  เมื่อไมนานมาน้ี  นอกจากน้ันแลว 

เขายังไดรับฉายาวาเปน  “มืออาชีพของมืออาชีพ”  เพราะวามีผูจัดการ
กองทุนอื่นๆ  นำเงินมาลงทุนตอกับกองทุน  Windsor  ของเนฟฟอยาง
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มากมายน่ันก็เพราะวาผูจัดการกองทุนเหลาน้ันเชื่อมั่นในตัวของเนฟฟอยาง
สูงสุด  หนังสือเลมนี้เปนหนังสือเลมแรกและเลมเดียวท่ีเนฟฟเปนผูเขียน  
ในหนังสือเลมนี้เขาไดเขียนถึง  ประวัติชีวิตสวนตัว  หลักการลงทุน  และ 
ประสบการณลงทุนของเขาตลอดชวงเวลาท่ีเขาทำงานอยูที่  Windsor  หนังสือ 
เลมนี้จะแบงออกเปน  3  สวน  คือ  สวนที่  1  เนฟฟจะเลาใหเราฟงถึง
ประวัติความเปนมาของเขาวาเปนมาอยางไรและไดมาเปนผูบริหารกองทุน  
Windsor  ไดอยางไร  สวนท่ี  2  จะเปนทฤษฎีการลงทุนของเนฟฟซึ่งเขาจะ
อธิบายหลักการลงทุนแบบพอรตโฟลิโอที่มี  P/E  ต่ำ  และการจัดประเภท
ของหุนชนิดตางๆ  สวนท่ี  3  จะเปนการเลาถึงประสบการณการลงทุนของ

เขาวา  เขาไดใชทฤษฎีพอรตโฟลิโอที่มี  P/E  ต่ำ  มาประยุกตเขากับเหตุการณ 
จริงๆ  ไดอยางไรตลอดระยะเวลา  32  ป  ของการเปนผูจัดการกองทุน  
Windsor 

จอหน เนฟฟ  คือหน่ึงในสุดยอดนักลงทุนท่ีสำนักพิมพอยากจะ

แนะนำใหทุกทานไดรูจัก และสำนักพิมพหวังวาหนังสือเลมนี้คงจะมีประโยชน 
กับทานผูอานบางไมมากก็นอย  สำนักพิมพเลือกหนังสือของ  จอหน  เนฟฟ  

มาแปลก็เพ่ือใหเกิดความแตกตางจากมุมมองที่หลากหลาย  จากหลากหลาย 
สุดยอดนักลงทุนระดับโลก  สำนักพิมพหวังวาทานผูอานจะไดไอเดียความ
คิดใหมๆ  จากหลักการลงทุนของ  จอหน  เนฟฟ  ซึ่งเปนหลักการท่ีเรียบงาย

และไมซับซอนเพ่ือนำไปสรางผลตอบแทนอันงดงามใหกับพอรตโฟลิโอที่มี  
P/E  ต่ำของทานผูอานทุกๆ  คน 

 

ดวยความนับถือ 

สำนักพิมพฟเดลลิตี้ 
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ในฤดูใบไมผลิป  1998  ผมสอนวิชาสัมมนาการลงทุนใหแกนักศึกษา
ที่วารตันในฟลาเดลเฟย  นักศึกษากลุมนี้ซึ่งมีความกระตือรือรนอยางมากได
จุดประกายใหเกิดความคิดตอเน่ืองจากสวนท่ีผมบรรยาย  ผมตองตอบ
คำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของกระบวนการในการลงทุน  และเหตุผล
ตางๆ  ที่ผมเลือกทำในส่ิงท่ีผมทำ  หนังสือเลมนี้เปนสวนตอเน่ืองจากการ
สนทนากับนักศึกษากลุมนี้ 

 แนนอน  หนังสือเปนการสนทนาเพียงดานเดียว  แตก็เชนเดียวกับ
การสนทนาท่ีดีที่ควรจะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางไมเปนทางการ
โดยไมตองมีแผนภูมิหรือกราฟซ่ึงมักจะควบคูกับหัวขอนี้เสมอ  ถาเราใชเวลา
รวมกันนานสักหนอย  สิ่งที่คุณจะไดอานตอไปนี้ก็คือส่ิงตางๆ  ที่ผมจะบอก
คุณเก่ียวกับการลงทุน  ผมเนนเฉพาะความคิดที่ผมคิดวาย่ังยืนเปนอมตะ
ตลอดสามทศวรรษท่ีอยูที่  Windsor  มากกวาท่ีจะพูดถึงหัวขอทั่วๆ  ไป 
ในการลงทุนซึ่งคุณสามารถจะหาอานไดจากหนังสือเลมอื่นๆ 

 การสอนกอใหเกิดคำถามมากมายซึ่งทำใหผมไดเรียนรูไปดวย  ผม 
จำไมไดแนชัดวามันเร่ิมจากจุดไหน  ผมเขารวมกับกองทัพเรือสหรัฐและเรียน
ดานอิเล็กทรอนิกสการบินกอนท่ีจะฝนถึงการซ้ือขายหุนหรือแทบจะไมเคย

นึกถึงการบริหารกองทุนตราสารทุนท่ีมีขนาดใหญที่สุดในสหรัฐ  ซึ่งกองทุน  
Windsor  เปนกองทุนท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาจนกระท่ังมีการเปลี่ยนแปลง 

ผูถือหุนในป  1985  บางทีอาชีพของผมเร่ิมตั้งแตกอนท่ีผมจะเริ่มนับเลขเปน

เสียอีก  ผมมักจะด้ือและไมคอยคลอยตามใคร  ซึ่งแมเคยพูดไวตรงประเด็น
ทีเดียววา  “จอหน  บราวน  (ชื่อเดิมของผม)  เธอนาจะไปโตเถียงกับปาย
บอกทางนะ”  เธอไมเพียงแตพูดถูกเทาน้ัน  แตเธอยังมองการณไกลอีกดวย  
ตลอดอาชีพของผมผมตองโตแยงกับตลาดหุนเสมอ  และจากบันทึกหรือ

ประวัติกองทุน  Windsor  ผมชนะตลาดหุนมากกวาท่ีจะแพ 
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 ไมวาจุดเร่ิมตนในการเรียนรูธุรกิจที่ตองอาศัยไหวพริบน้ีจะเร่ิมท่ีจุด
ไหนก็ตาม  แตไมเคยมีจุดจบ  ตลาดหุนเปนทั้งส่ิงมหัศจรรยและสิ่งท่ีทำให
คนผิดหวัง  คุณสามารถจะคลอยตามผูเชี่ยวชาญไดมากกวาท่ีจะคัดคาน
หรือไมเห็นดวยแตก็ไมมีใครที่จะสามารถทำนายส่ิงท่ีนักลงทุนตองการรูได
อยางแมนยำ  ตลาดจะเปนอยางไรในวันพรุงน้ี  หรือสัปดาหหนา  หรือป
หนา?  ขอมูลใหมๆ  ที่เขามาตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุดกอใหเกิดแนวโนมที่ไม
เคยมีใครเห็นมากอน  Heraclitus  ปราชญชาวกรีกโบราณต้ังขอสังเกตวา  
คนเราไมสามารถกาวลงแมน้ำสายเดิมไดซ้ำสองคร้ัง  เพราะแมน้ำเปล่ียน 
แปลงตลอดเวลา  หรือในความหมายเดียวกัน  นักลงทุนไมสามารถลงทุนซ้ำ
ในตลาดเดิม  เพราะตลาดก็มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเชนกัน 

 ถึงแมวาคุณจะเฝาสังเกตเปนเวลานานจนสามารถจดจำลักษณะ
และรูปแบบของตลาดได  แตตลาดก็ไมคอยมีเหตุผลและไมมีอารมณ
ออนหวาน  มันคอนขางอารมณรายและไมเปนมิตร  บางครั้งก็ใหอภัยและ
เขากันไดดี  ตลาดมีทั้งวันท่ีดีและวันท่ีเลวราย  มีปที่ดีและปที่เลวราย  คุณไม
สามารถคาดการณไดและมันสามารถเปล่ียนทิศทางไดในเวลาอันรวดเร็ว  
แตคุณสามารถเรียนรูที่จะรับมือหรือปรับปรุงโชคชะตาของคุณได  ในชวงท่ี
ตลาดสามารถตอรองราคาได  (รอใหราคาหุนลดลงมาในระดับท่ีตองการ)  
คุณจะสามารถทำกำไรไดดี 

 สำหรับพวกหัวดื้อ  ซึ่งผมก็เปนเชนน้ัน  รูปแบบของหนังสือเลมนี้

ตั้งใจที่จะไมใหเปนไปตามรูปแบบของหนังสือที่เก่ียวกับการลงทุนท่ัวไปท่ีมี
อยูในปจจุบัน  มันไมใชเร่ืองของการสอบผาน  แตมันเปนเร่ืองของการผาน

พนจากไตรมาสหน่ึงไปสูอีกไตรมาสหน่ึงดวยความยากลำบาก  ปแลวปเลา  

การลงทุนของผมข้ึนอยูกับองคประกอบสามอยาง  บุคลิกหรือคุณสมบัติ  
เปาหมาย  และประสบการณ  หนังสือเลมนี้จึงประกอบไปดวยบทตางๆ  ซึ่ง 
แบงเปนสามตอน  ตอนท่ีหน่ึง  (เสนทางสู  Windsor)  เปนเร่ืองเก่ียวกับ
บุคลิกหรือคุณสมบัติของผม  ตอนท่ีสอง  (หลักการท่ีเปนอมตะ)  จะบรรยาย
ถึงเปาหมายและกลไกในการลงทุน  และตอนท่ีสาม  (บันทึกเหตุการณใน

ตลาด)  จะบรรยายเหตุการณตางๆ  ในตลาดตลอดชวงเวลา  25  ปสุดทาย
ในการบริหารกองทุน  Windsor  ของผม  การเขียนท้ังหมดนี้ดวยหวังวา  
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ตอไปจะมีการลงทุนดวยความฉลาดมากขึ้นไมวาคุณจะซื้อขายหุนปละหุน
หรือวันละหุน  (ซึ่งอยางหลังน้ีผมไมแนะนำ) 

 ผมไดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอสังเกตและผลการดำเนินงานของการลงทุน
แบบเนนคุณคา  (Value  investing)  ในชวงปลายยุค  90  เพ่ือใหเห็นภาพ
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  กองทุนท่ีเรียกวา  Value  fund  จำนวนมากประสบปญหา
บนหนทางท่ีไมราบร่ืน  ในฐานะท่ีเปนพวกหัวด้ือหรือเห็นแตกตางผมบอกได
วาน่ันคือสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  การจะเขียนหนังสือที่เก่ียวกับการลงทุนท่ีไม
นาประทับใจไดดีไปกวาเขียนในชวงท่ีไมประทับใจคงไมมี  เชนเดียวกันการท่ี
ไมเปนท่ีนิยมก็คือโอกาสนั่นเอง  ภายใตการบริหารงานของผม  Windsor  
อยูในชวงท่ีเสียหายจากการทดสอบมากกวาหน่ึงครั้ง  แตก็ยังสามารถ
บริหารงานจนกลับมายืนหยัดไดดวยผลงานยอดเย่ียม 

 นักลงทุนรายบุคคลไดเปรียบนักบริหารมืออาชีพอยางมากตรงที่ไม
ตองถูกวิพากษวิจารณ  คุณสามารถหยิบและเลือกซื้อหุนและรอโอกาสท่ีดี
โดยท่ีไมตองกระวนกระวายกับความโหดราย  และบอยคร้ังท่ีผลประกอบ
การรายไตรมาสตองเดิมพันดวยเงินท้ังหมดที่มี  โดยเฉพาะอยางย่ิง  ในชวง
บรรยากาศท่ีตลาดไมเปนใจ  การลงทุนแบบเนนคุณคา  (โดยเนนท่ี  P/E  ต่ำ  
อยางท่ีผมใช)  จะไดรับผลตอบแทนในระยะยาวท่ีไมหวือหวา  ความตกใจจึง
เร่ิมขึ้นเม่ือผลตอบแทนที่ไดไมหวือหวาแมตลาดจะอยูในชวงคึกคักก็ตาม 

 ในที่สุดหุนที่ดีของบริษัทที่ดีดวยกำไรท่ีแข็งแกรงและ  P/E  ท่ีต่ำ  
ก็จะไดรับความสนใจอยางท่ีมันควรจะเปน  ในระหวางน้ันคุณก็ตองเดินหนา  
ตอไปดวยความอดทน  โชค  และการตัดสินใจที่ดี  นั่นคือธรรมชาติของเกม

การลงทุน  ลาภลอยอาจจะเกิดข้ึนไดเปนครั้งคราว  แตสวนใหญแลวกำไรจะ

ตองไดมาจากความเพียรพยายาม  รูปแบบการลงทุนของผมจะใหแนวทางท่ี
ดีสำหรับนักลงทุนระยะยาว  แตถาคุณไมสามารถปรับตัวกับแรงกระแทก
เหลาน้ีไดหรือคุณอยากรวยเร็วเกินไป  คุณก็ควรจะเก็บเงินของคุณไวใต

ที่นอน 

 
จอหน  เนฟฟ 

เพนซิลเวเนีย,  มิถุนายน  1999 
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$564,637 

$232,974 

Calender Year-End 

TOTAL RETURN PERFORMANCE SUMMRY PERIODS 
ENDING OCTOBER 31, 1995 

Comulative Average Annual 
Windsor S&P 500 Windsor S&P 500 

5 Years 

10 Years 

15 Years 

20 Years 

Lifetime* 

+154.2% 

+268.4  

+902.3  

+2,314.6  

+5,546.4% 

+121.1% 

+319.8  

+696.0  

+1,352.4  

+2,229.7% 

+20.5% 

+13.9  

+16.6  

+17.3  

+13.7% 

+17.2% 

+15.4  

+14.8  

+14.3  

+10.6% 

* Refledts tenure of Portfolio Mananger, John B. Neff. 

© The Vanguard Group. All rights reserved. Reprinted with permission of the Vanguard Group. 

Windsor Fund Year-End Value (with all income dividends 
and capital gains distributions reinvested) 
Standard & Poor’ s 500 Index Year-End Value 
(with all dividends reinvested) 

’ 64  ’ 66  ’ 68  ’ 70  ’ 72  ’ 74  ’ 76  ’ 78  ’ 80  ’ 82  ’ 84  ’ 86  ’ 88  ’ 90  ’ 92  ’ 94  ’ 95 



 

เดือนพฤษภาคม  ป  1991  เปนชวงเวลาท่ีนักลงทุนสวนใหญตาง

หวาดกลัวหุน   Cit ibank  ทามกลางปญหาอันหนักหนวงของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  ติดตามดวยการสะสางปญหาความเสียหายจากสินเช่ือ

ของประเทศกำลังพัฒนา  Citibank  ก็เปนหน่ึงในบริษัทท่ีประสบปญหาเชน

กัน  เงินจำนวนหลายพันลานเหรียญถูกจัดสรรเพื่อแกไขปญหาหน้ีเสียจาก

สินเช่ืออสังหาริมทรัพยและปญหาอ่ืนๆ  แตผลกระทบก็ยังคงเกิดข้ึน  Citi  

ยังคงเปนขาวหนาหน่ึงของหนังสือพิมพและทางการก็ยังเขามา ตรวจสอบ

บัญชีของกิจการ  ผูตรวจการธนาคารในภูมิภาคคาดวานักลงทุนคงจะหมด

ความเชื่อมั่นในธนาคาร  ราคาหุนยังคงลดลงอยางตอเน่ือง  จอหน  รีด  

ประธานกรรมการของ  Citibank  ตองเผชิญกับวิกฤติการณครั้งใหญ 

หลังจากท่ีพิจารณาและช่ังน้ำหนักเหตุการณของ  Citibank  อยาง

รอบคอบแลว  Windsor  ก็ตัดสินใจวาน่ีเปนชวงจังหวะเวลาท่ีดีที่จะเขาซื้อ

หุน  Citibank 

 
âÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁ Citi 
º·¹Ó 
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ไมใชเพราะ  Windsor  ถือหุน  Citibank  นอยเกินไป  แตเปนเพราะ

ในป  1987  ธนาคารมีความนาสนใจมาก  ดังน้ันเม่ือเรากำลังมองหา หุนท่ีจะ

ลงทุนแทนสัดสวนท่ีลงทุนในหุน   J.P.  Morgan  เราจึงตัดสินใจซื้อ  

Citibank  ตอมาราคาหุนก็ปรับเพ่ิมขึ้นทำให  Windsor  ไดกำไรอยางมาก  

ในขณะน้ันหุน  Citi  ซื้อขายกันในราคาเพียง  7  -  8  เทาของกำไร  ซึ่งต่ำ

กวาชวงท่ีธนาคารเฟองฟูในยุคท่ี  วอเตอร  วิสตัน  เปนประธานกรรมการของ  

Citi  ซึ่งทำใหธนาคารมีการขยายกิจการอยางรวดเร็ว  โดยบริษัทมีอัตรา

การเติบโตสูงถึง  15%  ตอป  ในชวงตนทศวรรษที่  1970  หุน  Citi  

สวนใหญอยูในมือของบริษัทชั้นนำเชนเดียวกับยุค  Nifty  Fifty  (ซึ่งเปน

หุน50  บริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงและเปนที่นิยมของนักลงทุนรายยอย)  

แตเมื่ออัตราการเติบโตของ  Citi  ปรับตัวลดลงจนนักลงทุนหมดความสนใจ  

Windsor  ซึ่งเคยมีประสบการณในสภาวะผันผวนเชนน้ีมากอนเพราะมี

อำนาจในการตอรองจึงฉวยโอกาสน้ีเขาซ้ือ 

ในชวงท่ีเร่ิมลงทุนในหุน  Citicorp  ในป  1987  Windsor  ประสบ

กับภาวะขาดทุน  หุน  Citi  ซื้อขายกันในระดับราคาที่  P/E  (อัตราสวนราคา

ตอกำไรสุทธิตอหุน)  ต่ำมาก  ซึ่งเปนผลมาจากการปลอยสินเช่ือใหกับ

ประเทศในแถบลาตินอเมริกา  เชนกรณีของประเทศเม็กซิโกท่ีราคาน้ำมัน

ปรับตัวลดลงอยางมากประกอบกับกอนหนาน้ีตลาดหลักทรัพยไดละเลยกับ

ปญหาเหลาน้ี  ผนวกกับแรงกดดันจากหนวยงานท่ีกำกับดูแลธนาคารได

กำหนดใหตองมีการต้ังสำรองหน้ีสูญ  ทำใหกำไรของ  Citi  ในป  1985  และ  

1986  ลดลงอยางมากมายเปนลำดับ  นักลงทุนอื่นๆ  ก็ขาดทุนอยางหนัก

เชนกัน  แต  Windsor  กลับมองตรงกันขาม  เรากลับเห็นวากำไรของ  Citi  

นั้นคอนขางต่ำและนาจะมีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้น   

ตอมาในป  1988  ดูเหมือน  Citibank  จะใหรางวัลในความศรัทธา

ของเรา  หน่ึงปหลังจากท่ีประสบภาวะขาดทุนธนาคารก็สามารถทำกำไร

กลับมาได  แตก็ตองมาเจอกับชวงเศรษฐกิจตกต่ำ  สงผลกระทบกระจายไป

ทั่ว  โดยเฉพาะสินเช่ืออสังหาริมทรัพยซึ่งไดรับผลกระทบอยางรุนแรง  บริษัท

พัฒนาอสังหาริมทรัพยกลายเปนลูกหน้ีสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได  กดดัน
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ใหธนาคารท่ัวไปขายหน้ีในราคาคร่ึงตอคร่ึงหรือนอยกวาน้ัน  แต  Citibank  

ไมทำเชนน้ันพวกเขากลับถือหนี้เหลาน้ันไวตอไป 

ทั้งที่อยูในภาวะปญหาเชนนี้  Windsor  ก็ยังคงเพ่ิมสัดสวนการลงทุน

ในกลุมธุรกิจการเงินอยางสม่ำเสมอ  แตสถานการณกลับแยลงโดยเฉพาะ

อยางย่ิงหุน  Citi  จากการแกปญหาของ  รีด  ทำใหผมชื่นชมการตัดสินใจ

และการทำงานหนักของเขามากข้ึน  ซึ่งผมไดเสนอความคิดเห็นในฐานะท่ี

กองทุน  Windsor  เปนผูถือหุน  และมีโอกาสไดแนะนำในเร่ืองสวนตัวอื่นๆ  

บางเปนครั้งคราว  ผมแนะนำไมใหยอมแพในการเลนกอลฟและแนะนำให

เขารูจักนักลงทุนอื่นๆ   

ในชวงตนป  1990  Windsor  ยังคงซ้ือหุน  Citi  เพ่ิมขึ้นโดยไมสนใจ

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ  เราเช่ือวา  Citibank  มีกลุมลูกคาท่ีแนนอนและ

ยังคงไดรับการยอมรับในตลาดถึงแมวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะยังไมโดด

เดนและยังคงเปนปญหาดานสินเชื่อที่สำคัญของธนาคารก็ตาม  แตรายได

จากลูกคาของธนาคารก็มีอยูไมนอย  โดยเฉพาะอยางย่ิงรายไดจากบัตร

เครดิตที่โดดเดนมาก  จากการคาดการณของประธานกรรมการ  (วิสตัน)  

ซึ่งเ ร่ิมสงผลตอกำไร  เราจึงมองเห็นโอกาสท่ีจะสรางกำไรแกผู ถือหุน  

โดยคาดวาอสังหาริมทรัพยจะดีข้ึนอีกคร้ังเหมือนชวงท่ีผานมา  ในป  1990  

แม  Citi  จะยังทำกำไรไมไดเพราะธนาคารตองตั้งสำรองเผื่อหน้ีสูญของ

สินเช่ืออสังหาริมทรัพยแตกำไรท่ีไดจากธุรกิจอื่นก็ยังมากกวาผลขาดทุนจาก

สินเช่ืออสังหาริมทรัพย 

อยางไรก็ตามในป  1991  Citi  ก็ทำลายความหวังของเราอีกคร้ัง  

หุน  Citi  ทำใหกำไรของเราลดลงเม่ือเทียบกับหุนธนาคารอ่ืนๆ  ที่  Windsor  

ลงทุน  ดังน้ันเม่ือราคาเฉล่ียของหุน  Citi  ลดลงจาก  33  เหรียญ  เหลือเพียง  

14  เหรียญตอหุน  เราจึงตัดสินใจซื้อหุนเพ่ิมขึ้น 

ราคาหุนยังคงลดลงตอเน่ืองอันเปนผลสืบเน่ืองจากผลกระทบอยาง

รุนแรงในป  1991  กอปรกับสื่อตางๆ  ก็โจมตี  Citi  อยางไมย้ัง  บริษัทถูก

พาดหัวขาวข้ึนหนาหน่ึงใน  Business  Week  ฉบับเดือนตุลาคม  1991  วา  

 “ฝนอันรายท่ีเลวรายของ  Citi”  ติดตามดวยรูปปลาตายเต็มหนาใน 
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แม็กกาซีน  Institutional  Investor  ฉบับเดือนธันวาคมซึ่งสื่อความหมายถึง

บรรยากาศการลงทุนในตลาด  วอลสตรีท  ทำใหผูคนตางคิดวา  Citibank  

คงจะลมละลาย  เชน  รอส  เปโร  เสนอขาวการขายหุน  Citi  ลวงหนา  

หรือขาวท่ีวา  ความจริงที่เลวรายกวาผลที่แสดงในงบการเงินของ  Citicorp  

ที่เสนอตอประชาชน  และเพ่ือที่จะสยบขาวลือตางๆ  ธนาคารควรจะ

ประกาศผลการตรวจสอบของทางการหรือของหนวยงานท่ีควบคุมดูแล 

ในเวลาน้ัน  Windsor  ถือหุน  Citi  23  ลานหุน  ทำใหสินทรัพยของ

ผูถือหุนกวาคร่ึงพันลานเหรียญตกอยูในความเส่ียง  ในเวลาเดียวกันน้ัน

ประธานกรรมการ  House  Banking  Committee  (จอหน  ดินเกิล)  

ไดพูดเปนนัยวาในทางเทคนิคแลว  Citibank  อาจจะลมละลายและลุกลาม

ไปถึงสาขาอื่นๆ ในแถบเอเชียอีกดวย  ในชวงปลายป  1991  ราคา หุน  Citi  

จึงยังคงลดลงอยางตอเน่ืองไปถึง  8  เหรียญตอหุน   

ผมไมอยากบอกวาน่ีคือโอกาสทองแตก็ยังคงเช่ือเชนน้ัน  กอนท่ีจะได

รับผลตอบแทนที่นาพอใจผมไมเคยแมแตจะคิดขายหุนถึงจะขาดทุนอยาง

แสนสาหัสก็ตาม  แตเรากลับพบวาสาขาของบริษัทสวนใหญไมไดรับความ

เสียหาย  เรามองเห็นแนวโนมที่กำไรจะเพ่ิมขึ้นอยางเดนชัดเพราะ คาใชจาย

ลดลงอยางมาก  แตในมุมมองของเรากำไรจะเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนภายหลังป  

1991  เพราะปญหาสินเช่ืออสังหาริมทรัพยจะลดลง  ทำใหเรามีความมั่นใจ

วา  Citibank  จะเหมือน  BankAmerica  ในป  1987  ภายหลังการฟนฟู

ราคาหุน  BankAmerica  ปรับเพ่ิมขึ้นไปกวาแปดเทา 

พวกเราอดทนรอและงางคันธนูเอาไวซึ่งผลที่ออกมาก็คุมคา  ในตนป  

1992  ผลประกอบการและราคาหุน  Citi  เพ่ิมขึ้นอยางเดนชัดสงผลใหกอน

สิ้นปเราสามารถทำกำไรไดอยางงดงามและคุมคากับการรอคอย 

 

 

• 14 •



º·¹Ó âÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁ Citi

ประสบการณอันนาต่ืนเตนหวาดเสียวในการลงทุนในหุน  Citi  ของ  Windsor  

นั้นดีมาก  ซึ่งการจะประสบความสำเร็จในการลงทุนไมจำเปนตองเปนการ

ลงทุนในหุนท่ีนาสนใจหรืออยูในชวงขาข้ึนเทาน้ัน  การตัดสินใจและความ

อดทนคือสิ่งที่เรามี  การวิเคราะหท่ีดีคือโอกาส  การมีน้ำอดน้ำทนชวยไมให

เราออกนอกเสนทางในชวงท่ีโลกอยูในภาวะยุงเหยิง  ซึ่งการลงทุนในหุน  

Citi  เปนตัวอยางท่ีดีในความสำเร็จของเรา  สำหรับเราหุนท่ีไมมีใครสนใจเปน 

หุนท่ีงดงาม  ถาพอรตโฟลิโอของ  Windsor  ดูดีตลอด  เราก็คงไมมีงานทำ

และ  Citi  ก็ไมใชหุนตัวแรกท่ีเราประสบผลสำเร็จ 
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 “ความขยันหม่ันเพียร อุสาหะ มัธยัสถ  
ทำใหเกิดผล ในอนาคต”  
เบนจามิน แฟรงคลิน 



 

เชาวันท่ีอากาศหนาวเย็นในตนเดือนมกราคม  1955  เปนวันท่ี

ผมเริ่มอาชีพนักลงทุน  ลองวาดภาพเด็กหนุมวัย  23  อดีตกาลาสีเรือ

และบัณทิตใหมจากโอไฮโอเดินทางสูนิวยอรกเมืองอันหรูหราโดยการโบกรถ

ซึ่งเปนการเดินทางท่ีไมสวยหรูนัก  แตกตางจากปจจุบันน้ีซึ่งเด็กจบใหมที่มี

โอกาสไดงานและมีแนวโนมที่จะไดรับโบนัสทันทีที่เรียนจบ  ผมมีเงินติด

กระเปาเพียง  20  เหรียญ  แตมันก็เปนทางเดียวท่ีผมจะไดไปสัมภาษณงาน

ในนิวยอรกไดทันเวลาในวันตอมา 

ผมอาจจะไมกลัวการโบกรถบนทางดวนระหวางรัฐในชวงเชาเพราะมี

รถนอย  และการกออาชญากรรมบนถนนหลวงก็ไมใชเร่ืองงาย  จึงเปน

เหตุผลอยางหน่ึงท่ีทำใหการโบกรถขางทางมีอยูทั่วไป  การเดินทางเปนไป

ดวยดี  ผมจำการสนทนาไดไมมากนัก  จำไดแตวาในระหวางทางจาก  

โอไฮโอถึงนิวยอรกมีแตการวิพากยวิจารณการแขงขันเบสบอล  World  

Series  ป  1954  ทีม  New  York  Giants  ชนะ  ทีม  Cleveland  Indians  

 
 
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙ‹μÐÇÑ¹ÍÍ¡ 
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รวดเดียวส่ีเกม  ซึ่งผมไมคอยต่ืนเตนเน่ืองจากผมเปนตัวจริงของทีม  Detroit  

Tigers   

ผมมีความรูเร่ืองเบสบอลมากกวาเร่ืองการลงทุนซะอีก  ความรูเร่ือง

การลงทุนในเวลาน้ันก็มีเพียงท่ีไดมาจากการเรียนในช้ันเรียนเทาน้ัน  ในการ

สัมภาษณงานคร้ังนี้ผมไมไดเตรียมตัวหรือแมแตศึกษาเร่ืองการลงทุนเลย

แมแตนอย  สำหรับชาวอเมริกันสวนใหญในสมัยน้ันเหตุการณเดือนตุลาคม  

ป  1929  และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก  (Great  Depression)  ยังคง

ทำใหตลาดหุนอกส่ันขวัญหาย  ในท่ีสุดดัชนี  Dow  Jones  ก็สามารถปรับ

ตัวสูระดับสูงสุดของป  1929  ไดสำเร็จ  หลังจากท่ีเหตุการณผานไป  26  ป  

สำหรับผมก็เหมือนกับคนทั่วๆ  ไปเมื่อถูกถามถึงวัตถุประสงคในการเดินทาง

มานิวยอรก  ผมตอบวาผมมานิวยอรกเพ่ือมาหางานทำ 

ในระหวางการเดินทางขามเพนซิลเวเนียผมเดินทางมากับคนขับรถ

บรรทุกซึ่งอดีตเคยเปนนักหนังสือพิมพในเท็กซัสใตใกลกับคอรปสคริสตี้ซึ่ง

ผมเคยเรียนช้ันมัธยมท่ีนั่น  เราสองคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน  สวนมาก

ผมจะพูดถึงเร่ืองของตัวเอง  แตเขากลับบนเร่ืองท่ีตองเดินทางทำใหไม

สามารถลงคะแนนใหกับเจานายของเขา  จอรจ  พารร  ซึ่งเปนนักการเมือง

ในเท็กซัสได  สงผลใหคะแนนเสียงของ  ลินดอน  จอหนสัน  สูงกวา  โคก  

สตีเวนสัน  ถึง  49  คะแนนในการลงสมัครวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา  

การแขงขันคร้ังนี้สูสีกันมากจนอาจทำใหตองจารึกไวในประวัติศาสตรการ

เลือกต้ังประธานาธิบดี 

ภายหลังการเดินทาง  16  ชั่วโมง  กับอีก  600  ไมล  ซึ่งเปนการ

เดินทางชวงท่ีหา  ผมก็มาถึงสถานีจอดพักรถบรรทุกท่ีเจอรซี่ซิตี้ในเวลาเกือบ

เท่ียงคืน  จากน้ันก็ตองเดินอีกระยะหน่ึงเพ่ือไปขึ้นรถประจำทาง  ในชวงเวลา

นั้นมีเพียงเสมียนกะกลางคืนเทาน้ันท่ีคอยตอนรับผมที่  YMCA  บนถนนเลข

ที่  34  หองพักไมมีการตกแตงสวยงามเหมือนท่ีผมเคยอาศัย  แตผมก็มาถึง  

นิวยอรกทันเวลาพอดี  และส่ิงที่ผมตองการในเวลาน้ันก็คือการไดหลับอยาง

เพียงพอท่ีจะตอสูกับการสัมภาษณงานท้ังสี่งานในวันตอมา   
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ตึกทันสมัยสูงเสียดฟาเปนสิ่งบงบอกวาน่ีเปนเขตธุรกิจการเงินและยุคขอมูล

ขาวสารทำใหสภาพการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรกในชวงตน                

ป  1955  เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  แตการจัดสรรพื้นท่ีระหวางตัวตลาด 

หลักทรัพยและท่ีทำการยังคงเหมือนเดิม  ตลาดหลักทรัพยยังคงอยูมุมหนึ่ง

ตรงขามกับที่ทำการรัฐสภาซึ่งเปนสถานท่ีที่ประธานาธิบดี  จอรจ  วอชิงตัน  

สาบานตนเขารับตำแหนงครั้งแรก  และอีกตึกก็คือธนาคารท่ีสรางโดย  เจ  เพีย- 

พอนต  มอรแกน  ซึ่งดานหนาตึกยังคงมีรองรอยของระเบิดในการประทวง 

รัฐบาลที่เขยาตลาดหุนวอลสตรีทใหสั่นสะเทือน  ในวันพฤหัสบดีที่แสนวุนวาย 

ของเดือนกันยายนป  1920 

การลงทุนในตลาดวอลสตรีทซบเซาและสั่นคลอนจากการระเบิดครั้ง

นั้นจนถึงชวงท่ีผมเริ่มเขามาทำงาน  หลังสงครามโลกครั้งที่สองตลาดหุนวอล

สตรีทเงียบเหงา  ธุรกิจซบเซามาเกือบทศวรรษ  การตอรองคานายหนาเปน

สิ่งท่ีไมตองฝนถึงเพราะนักลงทุนรายบุคคลสามารถซ้ือขายหุนไดเองผานทาง

คอมพิวเตอร  การซ้ือขายเปล่ียนมือที่ผานนายหนาคาหลักทรัพยจะมีก็แตนัก

ลงทุนรายใหญที่มีฐานะร่ำรวย  หรือครอบครัว  หรือบางหนวยงานเทาน้ัน  

และนายหนาคาหลักทรัพยเหลาน้ีก็มักจะเปนสมาชิกในครอบครัวหรือมี

ความสัมพันธกันไมทางใดก็ทางหน่ึง  และจากการท่ียังเข็ดขยาดกับภาวะ

วิกฤติในป  1929  การซื้อหุนสามัญ  จึงเปนสิ่งไมพึงประสงคของนักลงทุน

ตามกฎเกณฑปลอดภัยไวกอน  การลงทุนสวนใหญจึงเปนการลงทุนในหุนกู

และหุนท่ีไมมีความเส่ียง  ประกอบกับเวลาน้ันก็ยังไมมีกองทุนรวม   

ในเวลาน้ันนอยคนที่จะมีโทรทัศน   และย่ิงนอยคนกวาท่ีจะมี

คอมพิวเตอรหรือไดรับขาว  CNBC  ที่คอยติดตามความเคล่ือนไหวของราคา

และปริมาณการซ้ือขายในตลาดหุน  ในป  1955  นักลงทุนจะติดตามความ

เคลื่อนไหวในตลาดหุนไดก็โดยอาศัยขอมูลจากแถบพิมพราคาจากเคร่ือง

โทรพิมพเทาน้ันซึ่งเครื่องโทรพิมพก็ติดๆ  ดับๆ  พิมพไดทีละสิบตัวอักษรก็

หยุดแลวคอยพิมพตอ  แตก็ดีกวาไมมีเลย  ซึ่งในความเปนจริงการบันทึก

ราคามักจะไมทันการณและชากวารายการซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังท่ีปริมาณ

1 ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙ‹μÐÇÑ¹ÍÍ¡
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การซ้ือขายตอวันมักจะไมเกิน  5  ลานหุน  เน่ืองจากมีหุนท่ีนิยมทำการ

ซื้อขายเพียงไมก่ีตัวและก็ไมรอนแรงเหมือนในปจจุบัน  คำส่ังซื้อขายจะถูก

จดลงบนกระดาษและสงตอไปยังหองปฏิบัติการเพ่ือดำเนินการ  สวนการ

แสดงการเปล่ียนแปลงราคาซ้ือขายบนกระดานคาหลักทรัพยนั้นผูรายงานจะ

ทำการเปล่ียนหมุนตัวเลขในตำแหนงตางๆ  ที่แสดงไว  เมื่อมีคำส่ังซื้อขาย

จำนวนมาก  การปรับเปล่ียนใหทันการณจึงเปนส่ิงท่ีทาทายมาก  บริษัท

โบรกเกอรสวนใหญจึงมักวาจาง  “คนเขียนกระดาน  (Chalkers)”  หรือ  

 “คนแขวนปายราคา  (Posters)”  ไวคอยลบราคาเดิมและเขียนราคาใหมทุก

ครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

มีนักลงทุนรายยอยจำนวนไมมากนักท่ีจะรูวา  บริษัทวานิชธนกิจ

นั้นๆ  ตั้งอยูนอกเขตธุรกิจการเงินของนิวยอรก  เพราะบริษัทท่ีมีบทบาทเดน

ในตลาดวอลสตรีทสวนมากจะรูจักกันในฐานะท่ีเปน  “โบรกเกอรทางสาย  

(Wire  houses)”  ซึ่งโบรกเกอรเหลาน้ีมีสำนักงานท่ีทำการอยูในเมืองอื่นๆ 

และสงคำส่ังซื้อขายผานทางสาย  (โทรศัพทหรือคอมพิวเตอร)  Merrill  

Lynch  เปนบริษัทนายหนาหรือโบรกเกอรทางสายท่ีใหญท่ีสุด  และคำ

แนะนำของบริษัทมักจะมีผลกระทบตอตลาดหุน  ถาหาก  Merrill  แนะนำให

ซื้อหุน  Penn  Central  Railroad  คำส่ังซื้อหุนจำนวนคร่ึงลานหุนน้ีก็แทบจะ

เต็มกำลังของฝายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหางไกลเชน  โทเลโดและคลีฟแลนด  

บริษัทโบรกเกอรในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ  ก็จะมีบทบาทอยางมากเชนกันไมวาเขาจะ

แนะนำอะไรก็ตาม   

เมื่อยอนไปในอดีต  การตัดสินใจมุงหนาสูตลาดวอลสตรีทก็เปนเสมือน 

กระจกเงาสะทอนปรัชญาการลงทุนซึ่งทำใหผมทำงานในอาชีพน้ีไดเปน

อยางดี  ในป  1955  ธุรกิจการลงทุนยังไมคอยมีใครสนใจและเขามาทำ

อาชีพน้ีมากนัก  คนท่ีหางานทำท่ีเกงท่ีสุดและฉลาดท่ีสุดมักจะมุงไปยัง 

บริษัทขนาดใหญอยางเชน  Ford  Motor  หรือ  General  Electric  เพ่ือหวัง

จะไดเปนผูบริหารและหวังวาจะไดเปนผูนำอุตสาหกรรมในวันใดวันหน่ึง 

ผมไมคอยมีความทะเยอทะยานเชนน้ัน  ในทางตรงขามบทความใน

หนังสือ  Barron  กลับเปนแนวทางใหผมไดเขารวมโครงการฝกอบรมของ
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บริษัทนายหนาคาหลักทรัพย  ระดับชาติถึงสี่บริษัท  คือ  Merrill  Lynch,  

Blyth  &  Co.,  Smith  Barney  และ  Bache  &  Co.  ซึ่งนอกจากความ

มุงมั่นท่ีจะเปนนายหนาคาหลักทรัพยของผมแลว  ผมยังไดรับการแนะนำ

จากอาจารยทางดานการเงินซ่ึงเคยโนมนาวใหผมหันมาสนใจและพิจารณา

อาชีพดานการลงทุนอีกดวย  หากไมไดรับการแนะนำจาก  ศาสตราจารย  

ซิดนีย  ร็อบบิน  แลว  การจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการลงทุนของผม

คงตองฝากไวกับโชคและอนุปริญญา  จาก  Ivy  League  เทาน้ัน 
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ผมเลือกชวงเวลาท่ีนาต่ืนเตนเขาสูอาชีพนักลงทุน  แมจะไมใชชวงท่ีสดใสแต

หุนก็เร่ิมปรับตัวดีขึ้น  เพราะนักลงทุนเร่ิมมีความเช่ือมั่นวาหุนชั้นนำอยางเชน  

Un ion   Carb ide,   Dow  Chemica l ,   M innesota   Min ing  &  

Manufacturing  และ  Eastman  Kodak  มีแนวโนมที่จะเติบโต  ราคาหุนจึง

คอยๆ  ปรับตัวสูงขึ้นและเรียกศรัทธาท่ีมีตอหุนสามัญกลับคืนมา  ทำใหนัก

ลงทุนหันมาสนใจโอกาสในการทำกำไรจากสวนตางราคา  (Capital  gain)  

มากกวาเงินปนผลที่จะไดรับจากบริษัท 

หลังสิ้นสุดสงคราม  เศรษฐกิจเริ่มเขาท่ีเขาทางราคาหุนเร่ิมมีเสถียรภาพ  

ในปที่สงครามเพ่ิงสิ้นสุด  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกา

เพ่ิมขึ้นถึงระดับเกือบ  4  แสนลานเหรียญ  (สถิติใหม)  หากพิจารณาจาก

ดัชนีบงชี้ความร่ำรวยโดยรวบรวมจากสถิติของนักกอลฟ  ซึ่งจากสถิติดาน

กอลฟของสหรัฐอเมริกาในป  1954  มีนักกอลฟจำนวน  3.8  ลานคนเลน

กอลฟในสนาม  5,000  แหงที่กระจายบนเน้ือที่ประมาณ  1.5  ลานเอเคอร  

ปที่สี่ในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่  20  เปนปท่ี  6  ที่ราคาสินคาไมมีการ

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญ  ซึ่งเม่ือนักเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบกับการ

ปรับตัวลดลงของราคาสินคาภายหลังสงครามโลกคร้ังที่  1  ซึ่งปรับตัวลดลง

ถึง  44%  แลวลวนเปนสัญญาณทางดานบวก  การสงออกของสินคาอุปโภค

แข็งแกรงขึ้น  และในวันท่ี  3  มกราคม  The  Wall  Street  Journal  
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รายงานวา  ผูบริหารบริษัทตางๆ  วางแผนท่ีจะขยายโรงงานและคาดการณ

อนาคตท่ีสดใส 

ผลของสัญญาณท่ีดีเหลาน้ีปรากฏข้ึนในวันแรกของการซ้ือขายในป  

1955  ผลักดันใหคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม  Dow  Jones  (Dow  Jones  Industrial  

Average)  เพ่ิมขึ้นถึงระดับ  408.89  (สถิติใหม)  หุน  Bethlehem  Steel,  

Chrysler,  GM,  Eastman  Kodak  และ  Standard  Oil  of  New  Jersey  

ตางปรับตัวเพ่ิมขึ้นในวันท่ี  3  มกราคม  โดยมีปริมาณการซ้ือขายประมาณ

หาลานหุนซึ่งใกลเคียงกับปจจุบัน  แตสำหรับ  ป  1955  ถือเปนปริมาณการ

ซื้อขายท่ีสูงท่ีสุดในรอบเกือบหาป  หุน  DuPont  กระโดดไปถึง  171.5  เพ่ิม

ขึ้น  4  จุด  เมื่อตอนที่ผมไปถึงนิวยอรกจึงมีแตความกระตือรือรนเต็มไปหมด   

เมื่อถึงเวลาท่ีผมตองเขาสัมภาษณ  ผมคิดวาประสบการณสองปใน

กองทัพ  รวมทั้งวิชาการเงินสองสามวิชาและประสบการณการขายรองเทา

ในรานเส้ือผาผูชายช้ันนำท่ีเมืองโทเลโด  รัฐโอไฮโอ  นาจะเปนการเตรียม

ความพรอมที่ดีพอสมควร  เม่ือสัมภาษณเสร็จผมกลับมาน่ังทบทวนการ

ทดสอบ  การสัมภาษณ  และผลลัพธ  ผมจึงรูวาผมเตรียมตัวมาไมดีพอ  

จากน้ันก็คิดวาตัวเองทำไดไมคอยดีจึงไมอยูรอและไมคิดวาจะไดรับการ

เชื้อเชิญ  ผมจึงมุงหนากลับบานเพ่ือไปสัมภาษณงานท่ี  National  City  

Bank  of  Cleveland  และเพ่ือใหการเดินทางราบร่ืนและทันเวลา  ผมจึง

เดินทางดวยรถประจำทางของ  Greyhound  ซึ่งมีกลุมนักขับรถบรรทุก

เดินทางมาดวยและรองเพลงมาตลอดทาง 

ผมไมไดงานทำท่ีนิวยอรกเพราะท้ังที่  Merrill  Lynch  และ  Blyth  

ตางก็ปฎิเสธผม  แต  Smith  Barney  เชิญผมกลับมาทดสอบและสัมภาษณ

อีกคร้ัง  แตผลสรุปก็ไมเปนเอกฉันท  Bache  จึงเสนอตำแหนงนักวิเคราะห

หลักทรัพย  (Securities  analyst)  แทนตำแหนงนายหนาคาหลักทรัพย 

(Stockbroker) ใหผม  ซึ่งในตอนแรกผมไมคอยชอบตำแหนงท่ี  Bache  

เสนอให  แตในท่ีสุดก็ตระหนักวาการเปนนักวิเคราะหหลักทรัพยนาจะเหมาะ

กับผมมากกวา  เพราะโบรกเกอรจะมีความเปนอยูที่ดีถาเขาทำในส่ิงที่   

ถูกตอง  แตก็ตองใชเวลาสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดไปกับการติดตามการ
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ซื้อขายหุนและงานสวนใหญของโบรกเกอรก็เปนงานประจำซ้ำๆ  เหมือนเดิม  

ซึ่งผมตองการความทาทาย  และถาผมจะเปนนักวิเคราะหหลักทรัพย

คลีฟแลนดก็นาจะเปนท่ีที่เหมาะกับผมและภรรยา  (เธอชื่อ  ลิลล่ี)  ซึ่งเราเพ่ิง

จะแตงงานกันไดเพียงส่ีเดือนและภรรยาผมก็อยูที่โทเลโดมาตลอดชีวิต  

ผมจึงตัดสินใจทำงานท่ีธนาคาร 

ผมบอกไมไดวามันสามารถชดเชยหรือทดแทนกันได  แตตลาดหุน

วอลสตรีททรุดลงอยางหนักเม่ือตอนผมเดินทางกลับคลีฟแลนดในวัน

พฤหัสบดีที่  6  มกราคม  หลังจากที่ธนาคารกลางตัดสินใจปรับเพ่ิมอัตรา

มูลคาหลักประกันข้ันต่ำของบัญชีเงินกูยืมเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย  จาก 

เดิมที่ระดับ  50%  เปน  60%  ของราคาซ้ือ  ทำใหดัชนีดาวโจนส  (Dow  

Jones)  ปรับตัวลดลงถึง  2.2%  หนังสือพิมพ  The  Wall  Street  Journal  

รายงานในวันตอมาวา  สำหรับผูถือหุนแลวมันเปนสิ่งที่เลวรายท่ีสุดนับจาก

สงครามเกาหลีระเบิดขึ้นเม่ือหาปกอน  และเหตุการณก็เลวรายลงเร่ือยๆ  

จนถึงจุดต่ำสุดในวันท่ี  14  มกราคม 

แมเหตุการณนี้จะเกิดขึ้นเปนฉากเบ้ืองหลังการเขามาในอาชีพนัก

ลงทุนของผมก็ตาม  แตผมก็เฝาติดตามดวยความพินิจพิเคราะห  แสดง 

ความคิดเห็นอยางระมัดระวัง  และวางกลยุทธที่เหมาะสม  ซึ่งบางคนอาจจะ

เรียกวาเปนตัววัดความหย่ิงยโส  แตความมั่นใจในตัวเองท่ีผมมีนั้นยังหาง

ไกล 
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ความชอบในการเลือกซ้ือหุนที่โดดเดนของผมเกิดข้ึนเอง

โดยธรรมชาติ  แตก็ใชวาจะสามารถเอาชนะตลาดไดทุกครั้ง  การจะประสบ

ความสำเร็จก็ตองอาศัยความอดทนอยางมาก  คุณตองเต็มใจที่จะหยุดเม่ือ

สมองของคุณบอกวาคุณผิด  มันไมใชสัญชาตญาณ  และบอยครั้งมันก็ขัด

กับสัญชาตญาณ 

เมื่อพูดถึงความอดทน  ผมหวนนึกถึงเตาผิงที่อยูชั้นลางของบานใน  

แกรนดแรพพิด  รัฐมิชิแกน  ตอนนั้นผมอายุประมาณหาขวบจำไดวาคุณตา

เปนคนจุดเตาผิง  คุณตาใชพลั่วตักถานเพ่ือใหเกิดเปลวไฟ  มันท้ังรอนและ

เปนงานท่ีสกปรก  แตทานก็ทำงานจนเสร็จ  ผมรูสึกชื่นชมมากเพราะทาน

เปนคนท่ีทำใหพวกเราทุกคนอบอุนในชวงฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของมิชิแกน 

ย่ิงผมนึกยอนไปในอดีตมากเทาไร  ผมก็ยิ่งไดบทเรียนท่ีใชในการ

เลือกอาชีพมากเทาน้ัน  ความอดทน  ความเห็นอกเห็นใจ  ความประหยัด  

มัธยัสถ  ความดันทุรัง  ประกอบกับความชื่นชอบในการวิเคราะหเจาะลึก
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และไมนิยมการประชุมที่ไรสาระ  เหลาน้ีลวนเปนคุณสมบัติที่ชวยในการ

สรางรูปแบบในการกำหนดกลยุทธการลงทุนท่ีประสบความสำเร็จ 

การใชวิธีลัดมักนำมาซ่ึงความลมเหลว  แตนักลงทุนสวนมากเช่ือ

วาวิธีทำเงินในตลาดหุนคือการใชวิธีลัดและใชเวลาส้ันท่ีสุด  อันท่ีจริงหุน

เหลาน้ันทำใหนักลงทุนทำกำไรไดมาก  แตก็ทำใหหลายคนหมดตัวในพริบ

ตาเชนกัน  กำไรงาย  ขาดทุนก็งาย 

ผมเติบโตมาโดยไมเคยถูกสอนวาความสำเร็จจะเกิดข้ึนเองหรือไดมา

โดยงาย  อยางเชนการแตงงานของพอกับแม  พวกทานหยากันต้ังแตผมอายุ  

4  ขวบ  แมผมชื่อ  บารบารา  บราวน  และแตงงานกับพอกอนที่จะเรียนจบ

ชั้นมัธยมเสียอีก  ทานเคยบอกผมวาเหตุผลที่แตงงานกับพอก็เพ่ือจะหนีจาก

ครอบครัว และสองปตอมาทานก็ใหกำเนิดลูกชาย (ในวันท่ี 19 กันยายน  1931) 

กอนที่พวกทานจะหยาขาดจากกันเรายายท่ีอยูหลายแหลง  ที่เมือง   

ดีทรอยทพอประกอบธุรกิจขายน้ำมันหลอลื่นสำหรับรถยนตใหกับปมน้ำมัน

และรานซอมรถทั่วไป  หากน่ีคือความหวังในการเร่ิมตนชีวิตที่พวกทานหวัง

ไวมันก็ไมไดผลเลย  ครอบครัวเราตองแยกกัน  ผมกับแมไปทางหน่ึง  สวน 

พอไปอีกทางหน่ึง  และมาเจอกันอีกคร้ังก็เม่ือเวลาผานไปแลว  14  ป  

มันเปนชวงเวลาท่ียากลำบากและขมข่ืนมากชวงหน่ึงในชีวิต  แมไมมีที่จะไป

จึงยายกลับไปอยูกับคุณตาคุณยายท่ีแกรนดแรพพิดพรอมลูกนอย   

เราอาศัยอยูในบานท่ีมีเตาผิงซ่ึงตั้งอยูที่เมดิสันอเวนิว  ในแกรนด-

แรพพิดคุณตาเปนคนเล้ียงดูพวกเราดวยรายไดจากการเปนตัวแทนขาย

ประกันชีวิต  กอนหนาน้ีในชวงทศวรรษท่ี  1920  และ  ตนทศวรรษท่ี  1930  

คุณตาเคยทำธุรกิจผลิตกาซที่  เมาทพรีเซนต  รัฐมิชิแกน  ตอมาก็ยายมาท่ี

เมือง  ไบรอัน  รัฐโอไฮโอ  ธุรกิจนี้เปล่ียนการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงใหมาใช

กาซแทนในยุคท่ีกาซธรรมชาติยังไมเปนท่ีนิยม  แมในยุคท่ีเศรษฐกิจตกต่ำ

ผูคนก็ยังตองใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการใหความอบอุนและปรุงอาหาร  แต 

กระน้ันก็ไมไดเปนเคร่ืองปองกันไมใหบริษัทแยลงเชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ  

ดวยเหตุนี้แมแตบริษัทสาธารณูปโภคท่ีแข็งแกรงและบริษัทจัดการกองทุน

รวมก็ยังประสบความยากลำบากในชวงเศรษฐกิจตกต่ำ  เน่ืองจากมีการกอหน้ี 
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ที่มากเกินไปในชวงปลายทศวรรษที่  1920  อยางไรก็ตาม  ตองขอบคุณใน
ความพยายามท่ีไมรูจักเหน็ดเหน่ือยของคุณตา  และทำใหเราสามารถฟนฝา
อุปสรรคตางๆ มาไดโดยท่ีผมไมรูสึกถึงความยากลำบากน้ันเลย  เรามีชีวิตที่
สุขสบายในแกรนดแรพพิดทามกลางชุมชนชาวดัทชและชาวโปลิช  แตน่ันก็
ไมคอยเกิดประโยชนกับผมเทาไรนัก  อยางไรก็ตามชื่อ  เนฟฟ  เปนชื่อเยอรมัน 

ตอมาพวกเรายายไปอยูในหมูบานท่ีใหญขึ้นใกล  อีสแกรนดแรพพิด  
ผมเขาเรียนเกรดหน่ึงและเกรดสองท่ีโรงเรียนใกลบานหางไปประมาณสอง
ไมล  มีถนนท่ีสองขางเรียงรายไปดวยสถานีดับเพลิงถึงหกแหงและเปนเสน
แบงเขตเมืองระหวาง  แกรนดแรพพิด  กับ  อีสแกรนดแรพพิด  ทำใหผมไม
สามารถเขาเรียนในโรงเรียนท่ีดีแมจะอยูใกลบานกวาก็ตาม  จากน้ันผมจึง
มักจะเปรียบเทียบและวิเคราะหทางเลือกอยูเสมอ 

มิส  ฟสต  ครูท่ีสอนผมตอนเกรดหน่ึง  เธออาศัยอยูใกลกับบานผม
และผมก็ตองขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของเธอท่ีเขียนไวในสมุดพกของ
ผม  ซึ่งทำใหผมไดเรียนรูความหมายของคำวา  “นักโตแยง”  ตั้งแตผมยัง
เปนเด็กผมไมเคยมีว่ีแววท่ีจะยอมแพในการโตเถียงแมตองเผชิญหนากับ
เจาหนาท่ีก็ตาม  อันท่ีจริงแมเคยบอกวาผมนาจะเปนทนายความเพราะผม
โตเถียงไดแมแตกับปาย  แมอาจจะคิดถูกเพราะตอมาผมก็โตเถียงกับ
ตลาดหุนไดเปนอยางดี 

คุณตาทำหนาท่ีแทนพอ  จนกระท่ังทานปวยในป  1939  และเสีย
ชีวิตเมื่อตอนที่ผมเรียนเกรดสอง  หลังจากนั้นคุณยาย  แม  และผมก็ยายไป
อยูที่  เมาทพรีเซนต  รัฐมิชิแกน  พวกเราอยูไดดวยเงินเก็บและเงินท่ีไดจาก

การทำประกันชีวิตของคุณตา  แตโชครายท่ีคุณยายไมไดกระจายการลงทุน

ของทานมากนัก  ทานใชทรัพยสินสวนหน่ึงหรืออาจจะท้ังหมดของทรัพยสิน
ที่คุณตามีไปลงทุนในธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตใหกับลูกชายซ่ึงก็คือ  คุณลุงดอดด   
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ผมโตมาในครอบครัวท่ีเปนผูประกอบการ  คุณลุงดอดด  ไมใชคนแรกใน

ครอบครัวท่ีเร่ิมทำธุรกิจ  ยอนกลับไปในยุคอาณานิคม  จอหน  จอรจ  เนฟฟ  
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เกิดในป  1834  จากตระกูลเกาแกในเพนซิลเวเนีย  เขาสอนหนังสือกอนท่ี

จะเขาสูธุรกิจผลิตอิฐ  เขาซ้ือโรงงานผลิตอิฐดวยเงินกู  จนมีรายไดมากพอท่ี

จะเพาะพันธุมาและซื้อฟารมในป  1873  ในที่สุดเขาก็ขายธุรกิจผลิตอิฐนี้ให

แกลูกๆ ซึ่งรวมถึงคุณตาทวดของผม  เบนจามิน  แฟรงคลิน  เนฟฟ  ตอมา

พ่ีนองทั้งสามคนก็ไดเปดโรงงานผลิตกอนอิฐใกลกับเมือง  ไบรอัน  รัฐโอไฮโอ 

คุณปาและคุณลุงของแมในตระกูลพลัมพ  ก็ประสบความสำเร็จ       

ในการเปนผูประกอบการเชนกัน  ยอนกลับไปในทศวรรษที่  1930  พวก 

ทานไดสรางธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตท่ีมีเครือขายท้ังในเขตและรอบๆ  เขต  

แกรนดแรพพิด  ในชื่อ  Food  City  ซึ่งเปนรานคาปลีกท่ีไดรับความนิยม

มาก  ผมจำไดดีวาเปนรานท่ีไมใหญนัก  เมื่อเทียบกับปจจุบันก็คงประมาณ

รานขายของชำสมัยใหมเทาน้ัน  แตเม่ือมีการเปล่ียนราคาสินคาหรือรายการ

สงเสริมการขายก็จะมีนักเขียนปายมาดำเนินการ  ผมเห็นเขาเขียนรายการ

พิเศษไวท่ีกระจกหนาตางดวยสีสรรที่โดดเดนมาก  ซึ่งนอกจากผมจะมี

โอกาสไดเห็นศิลปนเหลาน้ีทำงานแลวผมยังประทับใจกับการตอรองราคา

ของผูซื้อสินคาในตลาดนัดใกลบาน  ผมจึงไมเคยซ้ือสินคาเลย  นอกจากผม

จะเห็นวามันลดราคา 

แมผมทำงานเปนเลขานุการท่ีรานคาสง  Wolverine  Spice  ซึ่งเปน

รานท่ี  Food  City  เปนเจาของ  คุณลุงดอดด  เปนผูจัดการรานขายของชำ

ในเครือ  Food  City  ซึ่งเปนที่ที่ลุงดอดดไดเรียนรูการบริหารรานขายของชำ

กอนท่ีเขาจะเขามาบริหาร  Food  City  คุณลุงและคุณปาของแมแบงกิจการ

สองสามรานในฝงตะวันตกของมิชิแกนไปบริหารเอง  และท้ิงรานในแกรนด 

แรพพิด  ไวใหคุณตาทวดและคุณยายทวดดูแล  ในท่ีสุดตนยุคทศวรรษท่ี  

1960 ลูกๆ ของทานก็ขายกิจการในราคาเงินสดใหกับ  Allied Supermarkets  

ซุปเปอรมารเก็ตท่ีมีเครือขายจากดีทรอยท  ซึ่งเปนวิธีที่ฉลาดเพราะสุดทาย  

Allied  ก็ลมละลาย  ใน ระหวางน้ันคุณลุงดอดด  ไดขอใหคุณยายลงทุนเปด

รานใหซึ่งคุณยายก็ตอบตกลง  แตความสำเร็จนั้นอยูไดไมนาน  มันยากท่ีจะ

พูดวาเพราะกิจการเริ่มแย  ลุงดอดดจึงเร่ิมดื่มหรือวาเปนเพราะเหตุกลับกัน  

เพราะผลสุดทายก็ไมตางกัน  ลุงดอดด  ติดเหลา  บริษัทลมละลาย  และ 
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จากเหตุการณนี้ผมยังไดบทเรียนอีกสามประการทั้งที่ผมอายุยังนอย  (1)  

เมื่อมีเงินเขามาเก่ียวของอารมณสามารถทำใหคุณเปนคนโงได  (2)  การ 

ลงทุนในกิจการที่กำลังแยลง  ไมใชการลงทุนท่ีดีเสมอไป  (3)  การด่ืมอยาง

หนักไมใชสิ่งท่ีดีทั้งกับธุรกิจและตัวเอง 

แมผมจะเปนผลผลิตของครอบครัวท่ีแตกแยก  แตผมก็ไมเคยรูสึก

เชนน้ัน  ผมสามารถพูดไดวาท้ังแมและคุณยายพยายามอยางท่ีสุดที่จะดูแล

เลี้ยงดูผมอยางใกลชิดดวยความอบอุน  ซึ่งก็ตองขอบคุณทานท้ังสองที่

ใหการสนับสนุนผมอยางไมทอถอย  ทำใหผมมีความม่ันใจในตัวเองและไม

เคยรูสึกวาเปนเด็กมีปญหาเลย  ผมมีนิสัยชอบทำอะไรนอกกฎเกณฑซึ่ง

สะทอนถึงความอดทนของคุณยายและแมซึ่งเปนครอบครัวท่ีขาดพอ  แมจะ

อยูกับพอไมนานนักแตผมก็เติบโตมาดวยความหวาดผวาท่ีไมมีทานอยูดวย 

ลุงดอดด  ทำหนาท่ีพอบานในครอบครัวไดดีในแบบของทาน  เรา 

ชอบศึกษาแผนท่ีดวยกัน  ทำกิจกรรมดวยกัน  เราถกกันเร่ืองการสำรวจ

สำมะโนประชากรป  1940  และจำไดวาในป  1940  นั้น  แกรนดแรพพิด 

มีประชากรทั้งหมด  164,592  คน  ลุงดอดด  สอนวิธีคนหาเมืองในประเทศ

ตางๆ  เชนสถานท่ีตั้งของกรุงบูดาเปรสท  ในวันเสารเราจะจายเงิน  11  เซ็นต 

เพ่ือไปดูหนังและเปนเพราะราคาต๋ัวหนังทำใหเราไดดูหนังตลกสองสามเรื่อง  

และหนังบูตะวันตกท่ีแสดงโดย  ยีน  ออทรี  หรือ  รอย  โรเจอร  ซึ่งมักตกอยู

ในอันตรายทุกคร้ัง  แตก็หาทางออกไดทุกคร้ัง 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่อง

ตลาดหลักทรัพยอยูสองวิชา  แตเรากลับเรียนเร่ืองเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย

ตอนเรียนเกรด  6  ที่โรงเรียนประถมศึกษา  McKinley  ใน  เบยซิตี้  รัฐมิชิแกน  

ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการพิเศษหลายๆ โครงการ  และผมเองก็ไมเขาใจวาทำไม

เราตองเรียน  ผมไดเรียนรูอะไรที่นาต่ืนเตนมากมายแมจะยังเด็กคือตั้งแต

ตอนเรียนเกรด  5  ในแกรนดแรพพิดแตในระหวางท่ีเรียนในโรงเรียนน้ันเราก็

มีกิจกรรมอ่ืนเหมือนเด็กท่ัวไป  เชน  เลนไลจับและโยนลูกเบสบอล  ครั้งหน่ึง

เราซ้ือขายบัตรเขาชมการแขงขันเบสบอล  และเปนเพราะบัตรมีจำนวนจำกัด 

ไมพอกับความตองการจึงมีการเสนอซื้อบัตรในราคาสูงลิ่ว  โดยเฉพาะเกมท่ี
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มีคนตองการเขาชมมากๆ  ราคาบัตรก็อาจสูงถึง  3  หรือ  4  หรือ  5  เทา 

อันเปนผลจากความบาคลั่งของคนในสนาม  ซึ่งเปนส่ิงที่ประหลาดมาก  

เน่ืองจากบัตรเขาชมเบสบอลกลายเปนส่ิงท่ีสามารถทำเงินไดเราจึงตองคอย

ติดตามการเคล่ือนไหวของราคาบัตรตลอดเวลา  คนมักเสนอซื้อบัตรในราคา

ที่หวังวาจะสามารถขายตอไดในราคาที่สูงขึ้น  ในตอนนั้นผมเพิ่งเรียนเกรด  

5  จึงตั้งใจที่จะจายในราคาสูงกวาคนอ่ืนๆ  ในที่สุดผมก็ติดกับดักเพราะบัตร

ที่ราคาว่ิงขึ้นไปมากท่ีสุด  สุดทายก็มักจะตกลงมามากท่ีสุดเชนกัน  ซึ่งอาจ

จะไมจริงเสมอไปก็ได  แตมักจะเปนเชนน้ันไมชาก็เร็ว 

นอกจากบทเรียนท่ีไดรับจากตลาดแลว  ผมยังจำไดวาตัวเองหลงใหล 

ในวิธีการหารายไดจากการท่ีไมตองทำงานจริงจังหรือดูเหมือนไมตองออกแรง  

คุณเพียงแตคนหาวาบัตรเขาชมการแขงขันเบสบอลเกมไหนท่ีจะเปนท่ีนิยม

มากที่สุดแลวก็ซื้อบัตรกอนคนอื่นๆ  และย่ิงนาทึ่งกวาน้ันอีกเมื่อคุณซื้อบัตรท่ี

ไมมีคนสนใจจากนั้นก็สรางขาวลือขึ้นซึ่งอาจทำใหบัตรน้ันมีมูลคาเพ่ิมขึ้น  

ผมสามารถหาเงินสำหรับการใชจายสวนตัวและซื้อเสื้อผาดวยตัวเองไดตั้งแต 

อายุเพียง  11  ป   

ตอนท่ีผมกำลังจะจบเกรด  5  ในป  1941  แมไดพบกับ  จิม  ฮัทตัน  

ผูประกอบการชาวเท็กซัสหลังจากศึกษาดูใจกันประมาณสองสัปดาหทั้งสอง

ก็แตงงานกัน  แลวเราก็ยายไปยังเมืองทาวอส  จากน้ันก็ไปยังเบยซิตี้และ

กลับมายังดีทรอยทอีกครั้ง  จิมทำงานท่ีบอขุดน้ำมันในมิชิแกนโดยการเขา

ประมูลเพ่ือใหไดสิทธ์ิในการสำรวจและขุดเจาะบอน้ำมัน  ซึ่งในเวลานั้นเปน

สิ่งท่ีนาพิศวงและดึงดูดใจผมมาก  จิมจะไปเจรจากับชาวนาและเจาของท่ีดิน 

เพ่ือใหไดสิทธ์ิในการสำรวจท่ีดินแปลงน้ัน  และถาซื้อที่ดินน้ันก็อาจจะเก็บไว

หรือไมก็ขายตอใหคนอ่ืน  (อยางนอยทฤษฎีก็วาไวอยางน้ัน)  หรือไมก็รอ

จนกระท่ังมีการขุดเจาะซ่ึงอาจจะเจอน้ำมัน  แตก็ไมประสบความสำเร็จ  ใน 

ที่สุดจิมก็ไปรับจางทำงานท่ัวไปซึ่งในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสองงานประเภท 

นี้มีมาก  แตคาจางไมคอยดีนักและก็ไมมีการปรับมานานแลว 

ในชวงฤดูรอนป  1944  ผมทำงานเปนแคดดี้ในตอนกลางวันและสง

หนังสือพิมพในตอนกลางคืน  ผมไดเงินกลับบานประมาณสัปดาหละ  40  
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เหรียญ  ซึ่งเปนคาแรงที่ไมแยนักสำหรับเด็กอายุ  12  ป  ผมมีรายไดเกือบ

เทากับผูใหญท่ีทำงานเต็มเวลาในโรงงาน  การเปนแคดดี้ที่  Detroit  Golf  

Club  ไมใชแคถือถุงกอลฟเทาน้ันยังตองแนะนำผูเลนกอลฟอีกดวย  ซึ่งผูเลน

เหลาน้ีสวนใหญเปนผูที่มีชื่อเสียงในทองถิ่นซึ่งรวมถึงนายกเทศมนตรี เจฟฟรีย 

แหงเมืองดีทรอยทดวย  บางโอกาสผมก็เปนแคดด้ีใหกับ  เอ็ดการ  เกสต  

กวีคนแรกและอาจจะเปนคนสุดทาย  (เทาท่ีผมทราบ)  ที่ตีพิมพบทกวีใน

หนังสือพิมพหลายฉบับ  ผมไมเคยคิดวากวีจะสามารถเปนสมาชิกสนาม

กอลฟแหงนี้ได  แตเขาก็มาเลนกอลฟท่ีสนามนี้บอยมาก  เขาเปนคนราเริง

และสนุกสนานสำหรับการออกรอบ  18  หลุม  แตไมคอยมีน้ำใจเวลาใหทิป  

ปกติผมจะไดรับเงินคาทิปประมาณ  25  เซ็นต  อยางดีมากก็  50  เซ็นตใน

การออกรอบหน่ึงรอบ  คร้ังหน่ึงผมเคยไดรับทิปถึง  75  เซ็นต  หรือหน่ึง

ดอลลาร  แตไมเคยไดรับทิปจาก  เอ็ดการเลย  

สิ่งท่ีนาต่ืนเตนกวารอผมอยูขางหนา  เม่ือนักกอลฟ  ยีน  ซาลาเซน  

มาเลนท่ีสนามและผมเปนแคดด้ีใหเขาในระหวางการแขงขันกันสนุกๆ  ใน 

กลุมเพื่อน  ซึ่งตอนนั้นเพ่ิงเกาปหลังจากที่  ซาลาเซน  ไดรับชัยชนะในการ

แขง  เดอะมาสเตอร  ดวยการตีลูกไกลท่ีโดงดังซึ่งไกลถึง  235  หลาทำใหได

รับถวยรางวัลดวยคะแนนสองอีเกิล  ผมยังจำวงสวิงท่ีสวยงามของเขาไดดีไม

วาจะเปนการตีไกลไปคร่ึงแฟรเวยสำหรับหลุมพาร  5  หรือจะเปนการตีลูก

ขึ้นกรีนก็ตาม   

ในที่สุดพอเลี้ยงของผมก็ยายกลับไปรัฐบานเกิดของทานอยางหลีก 

เลี่ยงไมได  เพราะสำหรับจิมเท็กซัสเปนเหมือนแดนสวรรค  ดังน้ันในเดือน

พฤศจิกายนป  1944  เราจึงยายไปคอรปสคริสตี้ซึ่งจิมคิดวาจะแสวงหา

อนาคตไดที่นี่  ผมไมรูวาอยางไรและทำไมจิมจึงเลือกคอรปสคริสต้ีจิมมา

จากตอนกลางของรัฐ  ซึ่งครอบครัวของเขามีฟารมเลี้ยงปศุสัตวขนาดใหญ 

ที่นี่  เราตองนำขาวของท่ีนำใสรถบรรทุกขนาดเล็กไปไมไดรวมทั้งรางวัลตางๆ  

ที่ผมเคยไดรับออกประมูลขาย  แมแตของเลนของผมก็ตองนำมาวางขาย  

แตขายไมได  ในท่ีสุดก็ตองแจกหรือยกใหคนอ่ืนไปฟรีๆ  ซึ่งเปนเร่ืองท่ีทำใจ

ลำบาก  (บทเรียนเบ้ืองตนในดานพลศาสตรหรือการเปล่ียนแปลงของตลาด) 
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เราขับรถมุงหนาสูเท็กซัส  เมื่อเราไปถึงคอรปสคริสตี้เราพักท่ีโรงแรม

ชั่วคราว  จนกวาบานท่ีเรียบงายขนาดสามหองนอนท่ีนอกเมืองจะสรางและ

ตกแตงเสร็จเรียบรอย  (โดยซ้ือมาในราคาท้ังหมดประมาณ  5,500  เหรียญ)   

 
 

¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ¹éÓá¢ç§ 
 

ตอนที่เรียนชั้นมัธยม  ผมทำงานที่รานสะดวกซ้ือที่มีโรงเก็บน้ำแข็ง  ในหอง

เย็นน้ีเต็มไปดวยกอนน้ำแข็งขนาดใหญซึ่งผมตองเอามันใสเคร่ืองบดเพ่ือ

ทำใหเปนน้ำแข็งกอนเล็กๆ  ซึ่งปกติจะขายใหกับลูกคาท่ีตองการซ้ือน้ำแข็ง

เพ่ือไปปคนิก  ผมมักจะไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลรานเม่ือเจาของราน

ตองออกไปทำธุระ  ผมเปนท้ังคนเก็บเงิน  ตรวจสต็อกสินคา  ลางขวด  และ 

ผมยังตองเลาะกระดูกปลา  ผมไดเง่ือนไขการจางงานท่ีคอนขางดี  เพราะ

นอกจากจะไดรับคาแรงช่ัวโมงละ  50  เซ็นตแลวผมยังไดรับประทานอาหาร

รวมทั้งไอศกรีมจนอิ่มโดยไมตองจายเงินอีกดวย 

ผมไมไดติดตอกับพอบังเกิดเกลาของผมเลย  มีเพียงคุณยาซึ่งเปน

บรรณารักษท่ีไบรอัน  รัฐโอไฮโอเทาน้ันท่ียังติดตอกัน  คุณยาสงหนังสือมาให

ในวันคริสตมาสและวันเกิดของผม  หนังสือช่ือ  The  Complete  Book  of  

Marvel  เขียนโดยนักผจญภัย  ริดชารด  ฮัลริเบอรตัน  เปนหนังสือท่ีผมชอบ

มาก  สำหรับผมมันเปรียบไดกับเร่ือง  Star  Wars  เลยทีเดียว  ผมอานมัน

นับครั้งไมถวน  ทุกคร้ังท่ีอานมันจะกระตุนความทะยานอยากในวัยเยาว  และ 

ทำใหผมอยากเดินทางไปยังดินแดนท่ีนาสนใจกวาตอนกลางของรัฐมิชิแกน

หรือเท็กซัสตะวันออก  การเชิญชวนใหผูอานมีอารมณรวมในการผจญภัยของ 

ฮัลริเบอรตันสะทอนถึงความคิดฝนในวัยเด็กของผมไดอยางสมบูรณแบบ 

 

สวัสดีครับผูอานทุกทาน, 
 

ตอนเปนเด็ก วิชาที่ผมชื่นชอบมากท่ีสุดคือ วิชาภูมิศาสตร 

และผมก็ไดรับหนังสือดานภูมิศาสตรเปนรางวัล ในหนังสือเลมนี้เต็ม
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ไปดวยภาพของเมืองตางๆ ที่นาสนใจรวมทั้งเทือกเขาและวัดตางๆ 

และยังมีแผนท่ีขนาดใหญแสดงตำแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีเหลาน้ีดวย 

ผมรักหนังสือเลมนี้เพราะวามันนำผมไปในสถานท่ีที่แปลกและแสน

จะโรแมนติก ผมอานเร่ืองปรามิดของอียิปต ปราสาทหินออนใน

อินเดีย วิหารในฝรั่งเศส และการลมสลายของอาณาจักรบาบิโลน 

เร่ืองราวเหลาน้ีทำใหผมใฝฝนและโหยหาท่ีจะไดมีโอกาสเดินทางไป

เพ่ือเห็นดวยตาและสัมผัสกับสถานท่ีมหัศจรรยเหลาน้ันจริงๆ 

บางคร้ังผมก็จินตนาการวาผมมีพรมวิเศษ และโดยท่ีไมตอง

กังวลเร่ืองตั๋วเดินทาง เงินคาใชจายและการล่ำลา ผมสามารถเหาะ

ตรงไปนิวยอรกหรือกรุงโรม  แกรนดแคนยอนหรือประเทศจีน 

บินขามทะเลทราย มหาสมุทร และเทือกเขาตางๆ แลวก็บินตรงกลับ

บานทันทีที่ระฆังท่ีโรงเรียนดังขึ้น 

ผมมักจะพูดกับตัวเองบอยๆ วา “ผมอยากใหพอหรือใครก็ได

พาผมไปยังสถานท่ีมหัศจรรยเหลาน้ี เพราะหากคุณไมไดเห็นดวยตัว

ของคุณเองก็คงไมรูวาสถานท่ีเหลาน้ันมหัศจรรยอยางไร?” 

 

ในชวงเวลาหน่ึงจิมทำหนาท่ีแทนพอบังเกิดเกลาของผม  ท้ังท่ีตอง

เดินทางไปไกลถึงตอนกลางของฝงตะวันตกซ่ึงก็ไมใชสวนหน่ึงของแผนที่เรา

วางไว  และตัวจิมเองก็ไมคอยประสบความสำเร็จเทาไร  จนกระท่ังผมออก

จากบานในป  1949  แตจิมก็เปนคนท่ีทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงานทุก

ครั้งท่ีมีโอกาส  จิมเปนแบบอยางในดานจริยธรรมในการทำงานใหผม  

เขาเปนคนดีและเครงครัดในวิถีทางของตนเอง  จนบางคร้ังก็ทำใหอึดอัด  

เราไมสามารถจะสงเสียงไดเลยในชวงเย็นของวันอาทิตยเวลาประมาณหน่ึง

ทุมซึ่งเปนเวลาท่ีรายการของ  วอเตอร  วินเซลล  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  

วินเซลลจะรายงานสถานการณตางๆ  รอบโลกในแบบฉบับของตัวเอง  

ทุกครั้งรายการจะเร่ิมตนแบบเดิมๆ “สวัสดีครับ  ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 

ทั้งในอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต  และเรือทุกลำในทองทะเล  เอาละครับเรา

มาเขาสูรายการขาววันนี้กันเถอะ”  จากนั้นก็จะไดยินเสียงเขาพลิกหนา
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กระดาษขาวท่ีอานหนาแลวหนาเลา  จิมไมอนุญาตใหใครสงเสียงในระหวาง

รายการของวินเซลลราวกับวาเรากำลังฟงเสียงของพระผูเปนเจา 

ผมเองก็ชอบรายการวิทยุตอนท่ีเรียนช้ันมัธยม  ผมไมเคยฟงอาจารย

สอนไดเกินสิบนาทีจากน้ันก็คิดฟุงซานเร่ืองโนนเร่ืองน้ี  ผมไมเคยต้ังใจเรียน

ไดตลอดรอดฝง  ผมเรียนหนังสือไมเกงนัก  และมีคนบอกวาสำเนียงทาง

เหนือที่ฟงดูแปลงๆ  ของผมคอนขางเปนเอกลักษณ  เสียงมันคอนขางสูงแต

ก็ชัดเจนดี  ผมจำไดวามีโอกาสไดออกรายการและเลนละครทางสถานีวิทยุ

ทองถ่ินและไดอานประกาศท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีคอรปสคริสต้ี  ซึ่งเปน

โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงเดียวในเมืองท่ีมีประชากรประมาณ  120,000  คน 

ในขณะน้ัน 

ในชวงสงคราม  มีการกอสรางของกองทัพเรือและสถานท่ีพักผอน  

ทำใหเมืองคอรปสคริสตี้  ดูแปลกตาจากท่ีเคยเปนเมืองหางไกลความเจริญ

ของเท็กซัส  บรรยากาศท่ีอบอุนตลอดปประกอบกับการมีสถานีอากาศ

ของกองทัพเรือหกถึงเจ็ดแหงมาตั้งอยูในเมืองนี้  ทำใหสามารถพบเห็นทหาร

ไดตลอดเวลา  สำหรับในโรงเรียนการเปนชาวรัฐทางตอนเหนือของอเมริกา

ไมไดเปนเร่ืองท่ีทำใหผมลำบากใจเทาไร  แมวาเพ่ือนที่โรงเรียนจะเอา

สำเนียงแปลกๆ  ของผมไปลอเลียนและเรียกผมอยางดูถูกวา  “บรูคลิน”  

เพ่ือเปนการหนีจากเร่ืองกวนใจท่ีโรงเรียน  การฟงวิทยุจึงเปนส่ิงท่ีดีที่สุด  

เสียงจากวิทยุทำใหผมสามารถสรางจินตนาการตางๆ  ไดเปนอยางดีและ

ชัดเจน  ผมสามารถฟงวิทยุไดเปนชั่วโมงๆ  อยางไมเบื่อ  ซึ่งจิตนาการน้ีไม

เหมือนกับฉากขับรถไลลากันเหมือนท่ีเห็นในภาพยนตร  ผมมักปลอยใหเปน

ไปตามใจคิด  ซึ่งหนังลึกลับมักจะทำใหผมหลงใหล  ผมชอบดูหนังและมักจะ

ไปดูเสมอเมื่อสามารถหาเวลาปลีกตัวไปได 

แมอยากใหผมเปนนักแสดงละครเวที  และเธอก็พยายามฝกใหผมมี

ความสามารถทางดานน้ี  หากคุณอาศัยอยูในคอรปสคริสตี้จะรูวาซานอัน-

โตนิโอเปนสถานท่ีที่สำคัญ  ผมจำไดวาคร้ังหน่ึงเคยไปท่ีนั่นกับแม  จิม  และ  

ไฮดี้  นองสาว  (ซึ่งเกิดจากแมและจิม)  เพ่ือที่จะไปดูการแสดงของ  ซอนยา  

เฮน่ี  นักเสก็ตชื่อดัง   
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แมเปนคอหนังตัวยง  เธอบอกรับเปนสมาชิกหนังสือ  PhotoPlay  

เปนประจำมาหลายป  แมไมคอยพลาดโอกาสท่ีจะใหผมฟง  จิมมี่  ฟดดเลอร  

นักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุค  1940  ของ  ฮอลลี่วูด  รายการของเขาจะ

ออกอากาศตอจากรายการของวินเซลล  ในคืนวันอาทิตย  ซึ่งตอนน้ันผมเร่ิม

สนใจ  แตตอนที่ผมเรียนอยูชั้นมัธยมน้ันผมเปนคนไมคอยเขาสังคมและ

คอนขางข้ีอาย  ผมไมชอบแสดงออกยกเวนแตเมื่อมีคนพูดวาผมคงจะทำ 

ไมได  ผมเรียนจบดวยคะแนนเฉล่ียของหองและไมมีอะไรโดดเดนเลย  จากน้ัน 

ผมก็เปนอยางท่ีผมเปนในปจจุบันคือ  เปนสวนผสมระหวางมิชิแกนกับเท็กซัส 

หลังจากที่เรียนจบ  ผมไมอยากอยูที่คอรปสคริสตี้ตอไป  ประกอบกับ

ไมอยากเรียนตอ  ผมจึงคิดที่จะน่ังรถบัสกลับไปยังแกรนดแรพพิดท่ีซึ่งผมมี

ครอบครัวและท่ีสำคัญกวาน้ันคือเปนท่ีที่มีความทรงจำอันยาวนาน 
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จากสถานีรถบัส Greyhound  ในแกรนดแรพพิดผมมุงหนา

ไปยัง  อพารตเมนทของคุณยายลู  ซึ่งเปนพ่ีสาวของคุณตา  เธอและสามีของ

เธอ  อัล  พลัมพ  เปนเจาของซุปเปอรมารเก็ตในมิชิแกน  ทานใหที่พักผม

ชั่วคราว 

 ทานรับผมมาอยูดวยเพราะอยากนินทาครอบครัว  ซึ่งผมก็เปนแหลง

ขอมูลที่ดีทั้งท่ีแมก็ไดกำชับวาใหปดปากเงียบไวโดยเฉพาะเร่ืองท่ีไมเก่ียวกับ

คุณยายลู  แตคุณก็ฝนธรรมชาติของมนุษยไมได  เรื่องทุกเร่ืองถูกเลาออก

มาท้ังหมดและมักจะเสริมดวยความเห็นของผมเขาไปดวย  ผมตอบทุก

คำถามของคุณยาย  และอยางรวดเร็วทานเคนขอมูลทุกอยางท่ีทานอยากรู

ทั้งหมดกอนท่ีผมจะมีโอกาสน่ังลงในหองนั่งเลนท่ีโออาสไตลวิคตอเรียของ

ทานเสียอีก  หลังจากนั้นผมก็ไมคอยไดพบทานท้ังสอง  หรืออาจจะนับครั้ง

ได 

 หลังจากท่ีเพ่ิงจบชั้นมัธยมศึกษามาเพียง  2  วัน  ผมก็ตะเวนพักกับ

3
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ญาติๆ  ทางฝายแม  การไปอาศัยอยูของผมไมเปนภาระกับใครมากนัก  

เพราะตระกูลพลัมพ  เปนตระกูลศักดินา  ในครอบครัวมีคนรับใชจัดเตรียม

อาหารเย็นและใชกระด่ิงในการเรียกหาแมบาน  ผมพักอยูในหองที่เหลืออยู

ซึ่งนาจะเปนหองคนรับใช 

 คุณตาอัลเริ่มทำธุรกิจฮารดแวรกับคุณพอของทานท่ีทางเหนือของรัฐ

มิชิแกนในชวงตนทศวรรษท่ี  1890  สามปตอมาพวกทานแทบจะไมรอดพน

จากการส่ันคลอนของเศรษฐกิจในป  1893  ซึ่งเปนผลจากความขัดแยง

ระหวาง  Republican  ที่ตองการจะใชทองเปนมาตรฐานกับ  วิลเล่ียม  เจนน่ิง  

ไบรอัน  แหงพรรค  Democrat  ที่ตองการจะใหราคาโลหะเงินเคล่ือนไหว

อยางเสรี  ซึ่งเปนประเด็นท่ีคนใหความสำคัญสูงสุดในการปราศรัยของไบรอัน  

ในการประชุมของพรรค  Democrat  ในป  1896  ซึ่งเขาวิพากษวิจารณ  

อยางรุนแรงเร่ืองการใชทองคำเปนมาตรฐานของอเมริกา  ในที่สุดเขาก็แพการ

เลือกต้ังและพรรค  Democrat  ก็แพ  การใชทองคำเปนมาตรฐานจึงถูกนำ

มาใชจนถึงปจจุบัน  ซึ่งผมไมคิดวาจะมีการโตแยง  สำหรับผมคุณตาอัล  

เปนเหมือนตัวสะทอนของชวงเวลาท่ีวุนวายในป  1893  ท่ีคนสวนมากคิดวา

กำลังแย  ซึ่งเปนพฤติกรรมมวลชนที่มักจะเปล่ียนแปลงตามๆ  กันอยาง

รวดเร็ว  และก็เหมือนกับเสนทางชีวิตของผม  ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณเปนเชน

นี้ก็จะเปนโอกาสในการสรางกำไรของนักลงทุน 

 หลังจากพักอยูกับครอบครัวพลัมพ  ได  2-3  คืน  พวกเขาก็พาผมไป

ฝากกับแกรนดแรพพิด  YMCA  หองพักของผมท่ี  YMCA  (Y)  แมจะไมคอย

กวางขวางแตก็ใหญกวาหองพักท่ีบานของครอบครัวพลัมพ  หลังจากพักอยู

ที่นี่มาระยะหน่ึงผมรูสึกชอบที่นี่มากแมวาจะมีการจูโจมเขาจับกุมผูที่อาศัย

อยูที่ชั้นลางของอาคารสองคน  ซึ่งในยุคน้ันเจาหนาท่ีทองถ่ินคิดวาเปนหนาท่ี 

ที่จะตองจับกุมพวกรักรวมเพศ 

ถาไมนับรวมเหตุการณในคร้ังน้ัน  หอพัก  Y  ก็สงบเงียบดี  ที่นี่เปน

ที่พักอาศัยของกลุมเด็กนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนดาเวนพอรตซึ่งอยูใจกลาง

เมืองแกรนดแรพพิดท่ีโรงเรียนมีหองเรียนประมาณ  24  หอง  แตไมมีหอพัก  

เพราะฉะน้ัน  Y  จึงตอบสนองในสวนน้ี  นักเรียนท้ังหมดอยูในวัยเดียวกัน
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และทุกคนตางก็กำลังหางานทำกันอยางจริงจัง  ซึ่งเปนบรรยากาศท่ีดี

สำหรับผม 

ถัดจากหอพัก   Y  เปนหองสมุดซึ่งกลายเปนบานใหมของผม  

ผมอานหนังสือพิมพท่ีนั่นทุกวัน  ทามกลางขาวความขัดแยงในเกาหลีซึ่งเร่ิม

รอนแรงขึ้น  ขาวในสวนท่ีเก่ียวกับธุรกิจขนาดเล็กก็เร่ิมสะดุดตาผม  ผมเริ่ม

หางานทำในป  1949  ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงคราม  

จึงไมใชจังหวะเวลาท่ีดี  เพราะในหลายทศวรรษตอมานายจางในยุคน้ันตาง

รัดเข็มขัดกันอยางเต็มที่เพ่ือเตรียมรับกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่ีเพ่ิงเร่ิมตน  

สภาพการตกงานของคนงานในโรงงานและภาพของคนท่ีเขาแถวเพ่ือรอรับ

การแจกขนมปงยังประทับอยูในความทรงจำ 

ในท่ีสุดผมก็ไดพบกับ  คารล  ฮารทมาน  และตอมา  ยูจีน  คริส 

เต็นสัน  ซึ่งมีชื่อเลนวา  “คริส”  หรือ  “สวีดี้”  ทั้ง  2  คนไดเรียนท่ี  Grand  

Rapids  Junior  College  ซึ่งอยูหางจาก  หอพัก  Y  ประมาณ  2  ชวงตึก  

ผมมักจะตะกุกตะกักเม่ือตองคุยกับสาวๆ  แตคารลเปนคนเจาบทเจากลอน  

เขาอายุมากกวาผม  2  ป  แตประสบการณทางสังคมซึ่งผมไมมีนั้นมากกวา

ผมเยอะอยางนอยก็การนัดสาวๆ  คารลเคยเกณฑทหารมาแลว  และทุกคนก็

ชอบฟงประสบการณของเขา  เขาแนะนำใหผมรูจักผูหญิงคนหน่ึงแลวยังให

ผมยืมรถสำหรับการออกเดทของเราอีกดวย  ในหลายโอกาสเขาก็เชิญผมไป

เท่ียวท่ีบานเขาซ่ึงอยูหางไปประมาณ  40  ไมล  พ่ีสาวของเขาสองคนซึ่ง

แตงงานแลวรบเราใหผมชวนเพ่ือนสาวมาพักท่ีบาน   

สำหรับผมในเวลานั้นไมมีอะไรที่แปลกไปกวาธุรกิจการลงทุน  

ในขณะท่ีเพ่ือนรุนเดียวกันคนอ่ืนๆ  กำลังเรียนอยูในวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  

แตผมกลับกำลังเรียนเร่ืองเงินทองในอีกระดับหน่ึง  ผูจัดการหอพัก  Y  

จางใหผมเปนผูดูแลตูโซดาและรานขายของขบเค้ียวท่ีอยูชั้นใตดินสัปดาหละ

หลายคืนซึ่งมีโตะบิลเลียดและโตะปงปองในอัตราคาเลนท่ีคอนขางถูก  60  

เซ็นตตอชั่วโมงเปนตัวดึงดูดคนใหเขามา  ผมจึงขายแซนดวิชกับมิลคเชค พรอม

กัน  คารลมีแฟนทำงานอยูที่หองอาหารขางๆ  และมักจะแอบมาถาม

ขาวคราวหรือความประพฤติที่ไมดีของคารลอยูเสมอ  แตผมไดรับบทเรียน
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จากคุณยายลูคือถาเปดปากเรือจะลมแนนอน  แฟนของคารลจึงไมไดขอมูล

อะไรจากผมเลย 

คารลและผมพรอมกับเพ่ือนท่ีเรียนอยูที่ดาเวนพอรตอีกสองคน ที่มา

จากทางตอนเหนือของมิชิแกนไดยายออกจากหอพัก  Y  ไปอยูอพารตเมนท 

ขางนอกดวยกัน  แตเมื่อโรงเรียนปดนักเรียนก็กลับบานหมด  ผมจึงยายกลับ

มาอยูที่หอพัก  Y  ทำใหผมไดพบกับ  คริสซึ่งใหอุทธาหรณในการใชชีวิต

อยางฟุมเฟอยไดดี  คริสใชชีวิตเลิศหรูเกินไปสำหรับคนท่ีไมคอยมีฐานะ  

แมจะเปนคนมีเสนหนาดึงดูดใจแตเขาก็ใชชีวิตเสี่ยงกับอันตรายมากดวย

การกอหนี้เสมอและตะเกียกตะกายเพ่ือใหตัวเองสามารถใชชีวิตอยางหรูหรา

ไดตอไป 

คริสมีลักษณะเปนนักโฆษณาโดยกำเนิด  เขาขายรถใหมและรถใช

แลว   แต เ งินท่ีไดมาไม เคยเหลือพอสำหรับจายคาหอพักท่ี   Y  เลย  

แตนั่นแหละคือเขา  เขาเปนคนสนุกสนานแตมักจะถังแตก  ณ  เวลาน้ัน  

ผมขาดการติดตอกับคารลและคบกับคริสเปนชวงๆ  เขายังคนเปนนัก

โฆษณาอยู  และในชวงทศวรรษท่ี  1960  เขาเดินทางไปท่ัวประเทศดวย

รถยนตที่ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตแรงสูง 
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นอกเหนือจากการเปนพนักงานกะกลางคืนดูแลตูโซดาที่ชั้นใตดินของหอพัก  

Y  แลวผมยังทำงานพิเศษเปนพนักงานช่ัวคราวของหนวยงานราชการ

สวนทองถิ่นอีก  ผมทำงานทุกอยางตั้งแตงานขนปูนจนถึงเสริฟน้ำสม  

และเน่ืองจากผมไดผานการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนดังน้ันจึงนำเงิน

ประมาณครึ่งหนึ่งของรายไดที่ผมไดรับไปฝากธนาคาร  ในที่สุดผมก็ไดงาน

ทำท่ีบริษัท  American  Musical  Instruments  หรือที่เรียกวา  AMI  บริษัท

เปนโรงงานผลิตตูเพลงแบบหยอดเหรียญ  (Jukebox)  ท่ีไดรับความนิยมใน

ยุคสมัยน้ันท่ีเพลงปอบกำลังเปนท่ีชื่นชอบแตเคร่ืองเลนแผนเสียงยังเปนส่ิงที่

หายาก  ผมเริ่มทำงานในตำแหนงพนักงานชิปปง 
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 ตูเพลงแบบหยอดเหรียญ  เปนส่ิงประดิษฐที่มหัศจรรยมาก  มีสีสรร  

มีอุปกรณที่หมุนได  และมีแสงไฟสองประกายเปนจังหวะ  ผมทำงานอยางมี

ความหวังแตมันก็เร่ิมนาเบ่ือในเวลาอันสั้น  แมวาผมจะแสดงความจำนงท่ี

จะขอยายไปทำงานในหนาท่ีที่ตื่นเตนและทาทายกวาน้ีแตก็ไมมีใครสนใจ  

เพราะไมมีใครอยากรับปากเร่ืองการเล่ือนตำแหนงงานใหผม  ดังน้ันผมจึง

ลางานสองวันเพ่ือไปขายหนังสือสารานุกรมตามบาน  ซึ่งในระยะเวลาสอง

วันน้ีทำใหผมรูวามีกลุมลูกคาเปาหมายมากพอท่ีผมจะลาออกจากงานท่ี  

AMI  พวกเขาบอกกับผมวา  “มันคงไมเร็วขนาดน้ันหรอก”  และเสนองานท่ี

ทาทายและมีโอกาสกาวหนามากขึ้นใหผม  หลังจากนั้น  2-3  เดือนผมก็ได

ยายไปทำงานในแผนกตางๆ  รวมท้ังแผนกอุปกรณซึ่งทำการผลิตอะไหลและ

สวนประกอบ  และเปนที่ประกอบตูเพลงแบบหยอดเหรียญ  ซึ่งผมรูสึกพอใจ

กับหนาท่ีในธุรกิจเครื่องดนตรีนี้  เปนเพราะผมเรียนหนังสือไมสูงนักประกอบ

กับนิสัยท่ีประหยัดและมัธยัสถ  ผมจึงฝากเงินเกือบครึ่งหน่ึงไวในธนาคารใน

ขณะท่ีมีรายไดเพียงสัปดาหละ  60  เหรียญ   

 ชีวิตใหมในโรงงานของบริษัทกำลังไปไดดีแตการเปล่ียนแปลงท่ีไม

คาดฝนก็เกิดขึ้นเม่ือพอของผมปรากฏตัวข้ึนอีกคร้ังหลังจากท่ีผมทำงานท่ี  

AMI  ได  9  เดือน  ตั้งแตอายุ  4  ขวบผมไมไดพบพออีกเลย  แมแตความ

ทรงจำที่เก่ียวกับทานก็เลือนรางเต็มที  สิ่งเดียวท่ียังทำใหระลึกไดก็คือ

นาฬิกาท่ีพอสงมาใหในวันท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา 

 หลังจากที่รูสถานการณความเปนอยูของผมที่แกรนดแรพพิด  จาก 

แมแลว  พอคงตองการชดเชยใหกับลูกชายในส่ิงท่ีทานมีสวนเก่ียวของมาเมื่อ  

14  ปกอน  อาจเปนเพราะพอไมเคยใหความชวยเหลือใดๆ  ที่ควรจะทำในชวง 

เวลาท่ีผานมาโดยท่ีไมเคยอธิบายเหตุผลที่จากไป  ผมเดาวาพอคงแนใจวา

คุณตาและคุณยายจะสามารถเล้ียงดูผมกับแมได  และคลายกับวาพวกทาน

จะเปนปฏิปกษตอกันอีกดวย  บอยคร้ังท่ีแมมักจะย้ำวาพอติดคางเงินคา

เล้ียงดูผม  ผมไมคอยแนใจวาการไปอยูกับพอหรืออยูกับแมในชวงหัวเล้ียว

หัวตอนี้จะเหมาะกับผม  แมมาถึงแกรนดแรพพิดในเวลาเดียวกับที่พอมาถึง  

เพ่ือมาเปนตัวกลางตกลงเง่ือนไขตางๆ  ที่มีผลกระทบตอเสนทางชีวิตของผม 
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แมทำหนาท่ีประสานการกลับมาอยูรวมกันระหวางผมกับพอไดเปน

อยางดี  ผมคุยกับพอทางโทรศัพทโดยไมไดพบหนากัน  จนกระท่ังเย็นวัน

หน่ึงจึงไดรับประทานอาหารเย็นพรอมกันสามคนพอแมลูก  ถามันจะมีความ

รูสึกขมข่ืนเย็นชาหรือโกรธก็คงไมเกิดข้ึนตอหนาผม  แตผมเคยไดยินแมพูด

บอยๆ  เก่ียวกับปญหาการด่ืมของพอ  พอเปนคนดื่มจัดคนหน่ึง  ซึ่งจะรูสึกมี

ความม่ันใจเมื่อไดดื่มและจะเปนคนสนุกสนานหลังจากท่ีไดดื่มไปสักสอง

สามแกว  แลวเลาเรื่องที่ทานเมามากจนทำใหเกิดความวุนวายในขบวน

พาเรด  Philadelphia’s  annual  Mummer’s  Day  ที่จัดข้ึนในวันปใหมให

ฟงอยางสนุกสนาน   

 เพ่ือชดเชยกับความผิดพลาดท้ังหมด  พอของผม  จอหน  เอฟ  

เนฟฟ  เปนคนฉลาด  เขาใจอะไรไดงาย  ประกอบกับการเปนนักขายช้ัน

เย่ียม  จึงรูวาจะดึงดูดความมุงมั่นในการทำธุรกิจของผมแทนท่ีจะอยูทำงาน

ที่  AMI  ไดอยางไร  สำหรับผมการไดไปรวมงานท่ีบริษัท  Neff  Equipment  

เปนสิ่งที่นาสนใจ  เพราะเปนสิ่งที่คาดหมายไดวาวันหน่ึงผมอาจจะไดเขา

มาบริหารงานซ่ึงเปนขอเสนอท่ีพอเสนอ  ครอบครัวท้ังฝงพอและแมตางก็

เปนคนทำธุรกิจดังนั้นจึงนาจะมีสวนมาถึงผมบาง  อยางไรก็ตามกอนที่จะ

ตัดสินใจผมก็ตองคิดอยางรอบคอบเสียกอนตามนิสัย  ผมจึงเดินทางไป

โทเลโดซ่ึงเปนท่ีที่ผมไดพบกับครอบครัวท่ี  2 

 นองสาวตางแมของผม  จูดี้อายุประมาณ  10  ขวบต่ืนเตนมากท่ีไดรู

วามีพ่ีชาย  แตแมเล้ียงของผมดูจะไมคอยกระตือรือรนเทาไรนัก  เน่ืองจาก

ผมอาจจะมาแยงความสนใจไปจากพอ  เธอกับพอแตงงานกันในป  1938  

หลังจากท่ีพอกับแมหยากันแลวหาป  เวลาน้ันพอดื่มหนักและหนักข้ึนเร่ือยๆ  

ซึ่งเธอเปนคนท่ีชวยร้ังพอไว  ในป  1945  ทานไดรับมรดกไมมากนักหลังจาก

ที่คุณยา  (ซึ่งเปนบรรณารักษที่  ไบรอัน  รัฐ โอไฮโอ  ซึ่งเปนคนท่ีสงหนังสือ

ตางๆ  มาใหตอนผมยังเปนเด็ก)  เสียชีวิต  พอเลิกด่ืมและรวมงานกับ  AA  

พอนำเงินสดมาลงทุนทำธุรกิจใหมซึ่งจำหนายอุปกรณหลอลื่นและขอตอลม

ซึ่งผลิตโดยบริษัท  Aro  Equipment  ซึ่งเปนบริษัทท่ีพ่ีชายของคุณยากอตั้ง

ขึ้นในป  1931  แมวาหุนสวนใหญจะอยูในมือของญาติๆ  ในตระกูลเนฟฟ  
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ก็ตาม  หุนของบริษัทก็มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย  Curb  ในเมือง

นิวยอรก  ซึ่งเปนตลาดหลักทรัพยที่เกิดข้ึนมากอน  American  Stock  

Exchange 

ผมเลือกท่ีจะมาอยูกับพอ  จึงกลับไปแกรนดแรพพิดระยะหน่ึงเพ่ือ

เก็บของและย่ืนใบลาออกจาก  AMI  การไมมีผมไมใชเร่ืองใหญสำหรับ

บริษัท  แตผมไมอยากตัดไมตรีเสียทีเดียวเผ่ือวาการไปอยูกับพอไมเปนอยาง

ที่หวัง 

 ผมเร่ิมทำงานท่ีบริษัทของพอ  Neff  Equipment  Co.  ในเดือน

กันยายน  ป  1950  ซึ่งเวลาน้ันพอไดดัดแปลงบานจากเดิมที่มี  2  หองนอน 

ใหเปนบาน  3  หองนอนเพ่ือใหผมไดมีหองพัก  พันธะอาจจะเปนแรงจูงใจ

หรือแรงผลักดันแตบางคร้ังก็อาจจะไมใชสิ่งสำคัญท่ีสุด  ผมเปนลูกชายคน

เดียวของพอ  และเม่ือธุรกิจเจริญรุงเรืองพอก็คิดถึงเร่ืองผูที่จะสืบทอดกิจการ   

ธุรกิจไปไดดีเพราะท้ังตัวแทนการจำหนายรถยนต  สถานีบริการ  

และอูซอมรถตางตองการอุปกรณเพ่ิมแรงดันอากาศหรือแอรคอมเพรสเซอร

ไปผลิตเคร่ืองหลอลื่น  ลิฟต  และอุปกรณอัดอากาศ  ประกอบกับธุรกิจ

รถยนตกำลังขยายตัวความตองการจึงมีอยางไมจำกัด  และตองขอบคุณ

พรสวรรคดานการขายของพอ  เราจึงเร่ิมขายอุปกรณตางๆ  ใหกับชาวนาใน

รัฐโอไฮโอและขอบชายแดนมิชิแกน  ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการท่ีพอ

ไปประมูลและทำสัญญาขายกับ  Rossford  Ordnance  ซึ่งเปนหนวยงาน

จัดหาใหแกรัฐบาลสหรัฐที่อยูใกลเมืองโทเลโดและเมื่อเหตุการณความขัดแยง

ในคาบสมุทรเกาหลีรุนแรงข้ึน  Rossford  Ordnance  ก็ไดเพ่ิมคำสั่งซื้อคอม

เพรสเซอรและเคร่ืองมืออุตสาหกรรมซ่ึงทำใหพอดีใจมากในการขายคร้ังน้ี 

 ผมทำงานดานการขายรวมกับพอและพนักงานขายอีก  2  คน  

พอเปนนักจูงใจที่ดีและนอยคร้ังที่จะปลอยใหลูกคาจากไปโดยไมไดรับคำส่ัง

ซื้อ  ถาไมใชคำส่ังซื้อเคร่ืองคอมเพรสเซอรขนาดใหญก็ตองเปนสวน 

ประกอบหรือสัญญาซอมบำรุงและรับประกันของเคร่ืองคอมเพรสเซอร  

เวลามีโทรศัพทดวน  ผมมักจะกระโดดข้ึนรถไปกับลุงแจ็ค  ซึ่งทำหนาท่ีใน

การติดตั้งและซอมบำรุง  ครั้งหน่ึงเราไปสงเคร่ืองคอมเพรสเซอรที่บริษัท  
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Tecumseh  Products  รัฐมิชิแกน  เราไดเงินเพ่ิมเปนพิเศษเพราะวาลูกคา

ตองการดวน 

 การทำงานกับพอทำใหผมรูวาการจะทำเงินไดมากๆ  ไมจำเปนจะ

ตองทำงานหรูหรา  จริงๆ แลวถาคุณสามารถหาธุรกิจเรียบงายท่ีสามารถทำ

เงินไดและไมคอยเปนท่ีนาสนใจของคูแขง  ก็จะทำใหซื้องายขายคลอง  

พอเปนนักตอรองราคาตัวยงทำใหไดตนทุนท่ีดีและสามารถแขงขันราคาได  

ซึ่งหลายปตอมาผมไดนำความสามารถในการตอรองนั้นมาใช  ทำใหผม

สามารถซื้อหุนไดในราคามิตรภาพ 

 อยางไรก็ตาม  ผมไมไดทิ้งงานขายเคร่ืองหลอลื่นแตความแปลกใหม

ตื่นตาต่ืนใจก็หายไปในเวลาอันรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งสาเหตุสวน

ใหญก็เกิดจากพอ  จริงอยูบางทีอาจจะเปนท่ีตัวผมเองท่ีไมใชลูกท่ีหัวออน

ที่สุด  แตพอก็เปนคนท่ีเขาใจยากทำงานดวยยาก  การฝาฝนกฎระเบียบแม

เพียงเล็กนอยพอก็จะถือเปนเร่ืองใหญและพูดจาดวยถอยคำท่ีรุนแรงแมวา

คนน้ันจะเปนคนท่ีทำงานหนักเพ่ือพอก็ตาม  ในมุมมองของผมพฤติกรรม

หรือการแสดงออกของพอไมคอยสุภาพนักแมวาพอจะเปนคนที่มีจริยธรรม

และความซ่ือสัตยสูงสงและไมเคยหยอนยานก็ตาม  ซึ่งผมเองก็ไดรับ

ลักษณะน้ีสืบทอดมาในระดับหนึ่ง  ผมอาจจะลำบากแตพอก็ไมมีความสุข

ทำใหพอตองการทำทุกอยางใหไดดังใจมากข้ึน 

ผมทำงานกับพอระยะหน่ึงก็ลาออกซ่ึงผมแปลกใจมากท่ีพอยอมรับ 

การลาออกของผมโดยดี  อันท่ีจริงผมยังคงอาศัยอยู กับพอในขณะท่ี 

ผมทำงานเปนพนักงานขายรถยนตใหม  ซึ่งผมเห็นประกาศงานน้ีใน

หนังสือพิมพทองถ่ินฉบับหน่ึง  Lee  Motors  เปนตัวแทนจำหนายรถยนต  

Ford  โดยมีพ่ีนองตระกูลแทงคเปนเจาของ  ซึ่งบริษัทรับผมเขาทำงานเพราะ

ผมยังไมมีประสบการณและพรอมที่จะเรียนรู  เม่ือตอนที่ผมไปสมัครงาน

พวกเขาเห็นหนวยกานของผม  และผมก็สามารถขายสินคาท่ีผมเขาใจไดดี

กวาเคร่ืองอุปกรณหลอลื่น 

อยางไรก็ตาม  เมื่ออายุถึงเกณฑผมก็ถูกเกณฑเปนทหารไปรวมรบ 

ในสงครามเกาหลี  ผมอยูในกลุมทหารเกณฑท่ีดีที่สุด  ผมอาสาเปนทหาร
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ประจำการในกองทัพเรือเปนเวลา  24  เดือนกอนท่ีหนวยคัดเลือกทหารจะ

เรียกช่ือเสียอีก  ผมเคยทำงานเก่ียวกับการจองอุปกรณทางเรือเมื่อสมัยท่ี

เรียนช้ันมัธยม  การเขาทำงานในแผนกบริการเปนเร่ืองดีสำหรับผมและ

แนนอนคงจะดีกวาการถูกเกณฑไปอยูในหนวยทหารราบท่ีตองถูกสงเขารวม

ในสงครามเกาหลี  การเขาเปนทหารเกณฑในกองทัพเรือของผมมีผลกระทบ

ตอพออยางเห็นไดชัดกวาการท่ีผมตัดสินใจที่จะเขารวมหรือลาออกจาก

บริษัทของพอเสียอีก  สิ่งท่ีแปลกก็คือเมื่อผมจากชายคนท่ีไมเคยดูแลผมมา

ตลอด  14  ปโดยท่ีไมไดรูสึกเสียใจเทาไรนัก  แตพอรองไหกับการจากไปของ

ผม  พอขอรองไมใหผมไปกับเรือดำน้ำและผมก็ทำตาม  พอไมเคยอธิบาย

เหตุผลที่ไมชอบเรือดำน้ำ  ผมเดาวาพอคงเปนโรคกลัวสถานท่ีปดลอมหรือ

จำกัดบริเวณ 

กอนที่ผมจะไปเปนทหาร  พอย่ืนขอเสนอที่ผมไมมีวันลืม  น่ันคือหาก

ผมอยากซ้ือหุน  Aro  Equipment  ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  พอยินดี

จะขายใหไมวาราคาเทาไหร  ซึ่งแมผมจะไมมีความรูเร่ืองตลาดหุนเลยแตก็

จำไดวาเปนขอเสนอท่ีดีจนไมอาจปฏิเสธ  ผมรวบรวมเงินท่ีเก็บสะสมไวนำ

มาซื้อหุน  Aro  Equipment  นั่นเปนคร้ังแรกท่ีผมเขาไปเก่ียวของกับ

ตลาดหุน   

 ผมเดินทางไปยังคายฝกทหารเรือใหมที่  เกรทเลค  รัฐอิลลินอยส  

ซึ่งเปนฐานทัพเรือท่ีแตกตางจากฐานทัพท่ีอยูหางไกลจากมหาสมุทรท้ังสอง

แหง  ท่ีนี่มีสนามกอลฟและสามารถเดินทางไปยังชิคาโกได  ซึ่งจะไดรับ

อนุญาตใหเลนก็ตอเมื่อสำเร็จจากคายฝกทหารเรือใหม  การฝกในชวงน้ีจะ

รวมถึงการฝกท่ีโรงเรียนนักบินซึ่งเปนหาเดือนสุดทายกอนที่จะไปเปนทหาร

เรือ  ดวยสติปญญาของผมทำใหผมถูกสงไปยังโรงเรียนชางอิเล็กทรอนิกส

การบินซึ่งเปนท่ีที่ผมเกือบไมรอด  อันท่ีจริงผมสอบตกในหลักสูตร  28  

สัปดาหน้ีจึงตองเสียเวลาอีกหน่ึงสัปดาหเพ่ือสอบซอม  ผมสำเร็จหลักสูตร

การฝกดวยคะแนนในลำดับเกือบสุดทายของรุน  ผมไปรับรางวัลท่ีโหลโดย

การถูกมอบหมายใหไปที่  นอรฟอรก  รัฐเวอรจิเนีย  พรอมกับทหารอื่นๆ  อีก  

40,000  นาย  ไมมีนิยายรักเกิดขึ้นระหวางชุมชนนอรฟอรก  กับกลุมชาย
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หนุมที่ไรจุดหมายในแบบฟอรมทหารเรือ  มีปายเตือนไมใหทหารเรือและ

สุนัขเขาไปในสวนสาธารณะซ่ึงมีคนพูดกันมากแตผมไมเคยเห็น 

เปนท่ีรู กันวาผมไมคอยสนใจดานอิเล็กทรอนิกสการบินมากนัก  

แตกองทัพเรือคิดวานาจะดีถาจะสงผมเขาเรียนตอในโรงเรียนชางอิเล็ก-

ทรอนิกสการบินชั้นสูง  ซึ่งผมมีชวงเวลาท่ีดีในชั้นเรียน  การฝกท่ีคายฝก

ทหารเรือใหมและโรงเรียนการบินใชเวลารวมแลวประมาณ  14  เดือนจาก

ระยะเวลาการเกณฑทหาร  24  เดือน  กองทัพเรือไดใชความรูของผมโดยการ

มอบหมายใหผมไปทำงานท่ีหนวยกองบินขนสง  เราซอมบำรุงเคร่ืองบิน  

Corsairs  ซึ่งเปนเคร่ืองบินรบแบบปกนกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  ซึ่ง 

ตอมาถูกปลดระวางและแทนท่ีดวยเคร่ืองบินรบแบบเจ็ทรุนแรกๆ  ที่เรียกวา

เครื่อง  Panthers  ผมใชชีวิตที่เหลือในราชการทหารท่ี  แจ็คสันวิล  รัฐฟลอริดา  

โดยเร่ิมจากการดูแลเคร่ือง  Corsairs  ชนิดขับเคล่ือนดวยใบพัดและสุดทาย

ก็เปนเครื่อง  Panthers  ซึ่งในเวลาน้ันผมมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะดูแลเครื่อง  

Panthers  ตลอดระยะเวลา  24  เดือนในกองทัพเรือผมไมเคยไดออกเรือเลย 

กองทัพเรือจายเบ้ียเล้ียงทุก  2  สัปดาห  และในคืนแรกหลังจากวันท่ี

เบี้ยเล้ียงออกเราจะเลนไพโปกเกอรกันหกถึงเจ็ดเกม  แตในคืนตอมาจะเลน

กันเพียงหน่ึงหรือสองเกมเทาน้ัน  เงินในวงไพก็เหมือนเงินในตลาดหุน  

คือเงินจะเคลื่อนยายไปสูผูเช่ียวชาญหรือคนที่เกงกวาซึ่งในกลุมนี้มีผมรวม

อยูดวย  ผมเคยสังเกตคนท่ีไดเงินกลับบานมักเปนคน ที่เลนไพสม่ำเสมอและ

มีความรูเรื่องตอแตมเปนอยางดี  พวกเขาจะไมยอมทุมนอกจากจะรูวาตัว

เองเปนตอ  ถาทหารเรือเหลาน้ันใชความรูเหลาน้ีกับตลาดหลักทรัพยก็อาจ

จะมีหลายคนท่ีประสบความสำเร็จในปจจุบัน 
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ผมไดซื้อหนังสือเก่ียวกับการลงทุนและวิธีประเมินราคาซ่ึงในระหวางการ

ทำงานผมมีเวลาวางมากพอท่ีจะศึกษารายละเอียดตางๆ เหลาน้ี  ผมศึกษา

ทั้งหุนสามัญและหุนบุริมสิทธ์ิ  และโดยท่ีไมมีการช้ีแจงใดๆ วาหุน  Aro  
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Equipment  ที่ผมมีอยูนั้นเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธ์ิ  ผมจึงเขียน

จดหมายไปถามพอวาหุนท่ีผมมีอยูนั้นเปนประเภทไหน  พอบอกวาเปนหุน

สามัญ  ซึ่งผมไดเรียนรูวาการข้ึนหรือลงของราคาหุนจะข้ึนกับผลประกอบ

การของบริษัท  น่ีเปนการเร่ิมตนเขาสูการเรียนรูทั้งแงทฤษฎีและความเปน

จริงท่ีวา  ผูถือหุนจะไดสวนแบงหรือกำไรมากกวาคนอ่ืนอยางไร  รวมท้ัง

ความเส่ียงท่ีจะขาดทุนเชนกัน 

 ความสนใจเร่ืองหุนของผมท่ีเร่ิมกอตัวข้ึน  และเปนจุดเร่ิมตนของ

อาชีพการลงทุนของผมแมวาผลที่ออกมาผมหรือใครอาจจะยังไมเห็นอยาง

เดนชัดก็ตาม  แตในเวลาเดียวกันนั้นเปนที่ประจักษชัดวาความเบื่อหนาย

ประกอบกับการวากลาวกันอยางรุนแรงกับเพ่ือนทหารท่ีดูแลพัสดุ  ทำใหผม

ไมสามารถยึดถืออาชีพรับราชการทหารตอไปได  และเพ่ือหลีกเล่ียงการใช

ชีวิตพลเรือนอยางเชนท่ีเคยเปนมา  ในที่สุดผมก็คิดวานาจะถึงเวลาท่ีผมจะ

เรียนตอในมหาวิทยาลัยแลว  ผมจึงลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียที่  United  

States  Armed  Forces  Institute  (USAFI)  ผมลงทะเบียนเรียนเพียง  2  

วิชา  คือภาษาอังกฤษและจิตวิทยา  แตก็ทำใหผมมีใจกลาพอท่ีจะคิดวาผม

นาจะเรียนจบมหาวิทยาลัยไดทั้งที่จากประวัติในชั้นมัธยมน้ันผมเรียน

หนังสือไม เกงก็ตาม   ในชวงสุดสัปดาหหนึ่งผมและคูหู ก็โบกรถจาก

นอรฟอรกไปลงใกลๆ  William  &  Mary  College  ซึ่งวิทยาลัยจัดใหมีการ

ทดสอบความถนัด  ผลที่ออกมายังนากังขาคือผมสามารถสอบผานเขาเรียน

ในวิทยาลัยได 

 ผมปลดประจำการในเดือนมกราคม  ป  1953  และรูสึกกระตือรือรน 

ที่ไดเปนอิสระอีกคร้ัง  ผมขับรถจาก  แจ็คสันวิล  รัฐฟลอริดา  ถึง  โทเลโด  

ภายใน  24  ชั่วโมง  สามวันตอมาผมไดเขาเปนนักศึกษาท่ี  University  of  

Toledo  และพักอยูกับพออีกคร้ัง  โดยท่ี  GI  Bill  (กฎหมายท่ีใหทุนเก่ียวกับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและประโยชนอื่นๆ สำหรับทหารผานศึก)  รับผิดชอบ 

คาเทอมและคาใชจายในการครองชีพบางสวนของผม  และการไปทำงาน

เปนพนักงานขายรองเทาในรานขายเคร่ืองแตงกายก็ทำใหผมมีรายไดเพ่ิมขึ้น  

นอกเหนือจากการเรียนเต็มเวลาสัปดาหละ  30  ชั่วโมงแลวผมยังเปนนักขาย 
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รองเทา  ซึ่งงานน้ีมีประโยชนอยางมากสองอยางคือ  ผมสามารถซื้อรองเทา

และเส้ือผาผูชายไดในราคาถูกและผมยังไดรับอนุญาตใหอานหนังสือไดใน

เวลาท่ีไมไดขายหรือจัดเรียงรองเทาเขาช้ัน  ผมใชเวลาประมาณคร่ึงหน่ึงเพ่ือ

อานหนังสือและทำการบาน 

ในระหวางน้ันผมก็ไดพบกับ  ลิเลียน  ทูแลค  ซึ่งมีเช้ือสายฮังกาเรียน  

ตอนนั้นผมไมคอยอายแลวและสามารถเรียกรองความสนใจของเธอจาก  

นักเบสบอลช่ือดังรวมท้ังชายหนุมอื่นๆ  อีกดวย  เราสามารถแกปญหาความ

แตกตางดานความเช่ือทางศาสนากันไดไมยากนัก  ลิลลี่  เปนคาทอลิกท่ี

เครงมาก  และปญหาก็เกิดขึ้นในระหวางการเตรียมงานแตงงาน  เพราะผม

ไมเคยทำพิธีลางบาป  แนนอนพิธีศีลมหาสนิทเปนเพียงวิธีการปฏิบัติที่เรา

สามารถแสดงออกได  ผมไมคอยแนใจบางอยางเราอาจจำเปนตองยึดมั่นกับ

ความศรัทธาโดยเฉพาะศาสนา  แตผมก็ไมสามารถท่ีจะทำใหตัวเองเปนเชน

นั้นได  อยางไรก็ตามเราออกเดทกัน  12  เดือนกอนที่จะหมั้นและแตงงานกัน

ในเดือนกันยายนป  1954 
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การเขาเรียนในมหาวิทยาลัยทำใหผมสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะและความ

สามารถตางๆ  ท่ีมีไดเปนอยางดีคือ  ความอยากรูอยากเห็น  ความถนัดดาน

ตัวเลข  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น  และ ความมีระเบียบวินัย

อยางเครงครัด  แมวาผมจะจบช้ันมัธยมศึกษาดวยเกรดท่ีไมโดดเดนนักแต

การเรียนในมหาวิทยาลัยกลับตรงกันขาม  เกรดของผมไมคอยต่ำกวาเกรด  

A  และเรียนจบดวยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  แตกตางจากการเรียนท่ี

ผานมาอยางไมนาเช่ือ  ซึ่งอาจจะเกิดจากความรูสึกท่ีเปนผูใหญ  แรงจูงใจ

และหลักสูตรที่จุดประกายความสนใจโดยเฉพาะสองวิชาที่สอนโดย  ซิดนีย  

ร็อบบิน  อาจารยที่สอนวิชาการเงินและการลงทุน 

ดร.  ร็อบบิน  สอนท่ี  University  of  Toledo  ทานยายมาจาก  

Columbia  University  ในนิวยอรก  เปนศิษยของ  เบนจามิน  เกรแฮม  
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และ  เดวิด  ดอดด  ทานเปนคณบดีของภาควิชาการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน  

ซึ่งในที่สุด   ดร .   ร็อบบิน   ก็ยายกลับไปที่   Columbia  Universi ty  

และเกษียณอายุที่นั่น  ทานทุมเทใหกับการเรียนการสอนวิชาทางการเงิน

และชอบที่จะเขียนเร่ืองโอกาสในการลงทุนกับการเก็งกำไร  ยอนกลับไปชวง

ทศวรรษท่ี  1930  ทานจุดประกายบางประเด็นของ  Perpetual  Warrants  

หรือสิทธิในการซื้อหุนในอนาคตในราคาที่กำหนดไวโดยไมมีกำหนดหมดอายุ  

โดยปกติ  Warrant  จะมีวันหมดอายุ  แตในตลาดที่ซบเซาในชวงเศรษฐกิจ

ตกต่ำท่ัวโลก  บริษัทตางๆ ตองผอนปรนกฎเกณฑเพ่ือดึงดูดเงินทุนใหไหล

เขามาในตลาด  นักลงทุนท่ีถือ  Warrant  ประเภทน้ี  ในปจจุบัน  (ถายังมี

หลงเหลืออยู)  จะสามารถซื้อหุนในราคาท่ีกำหนดไวเมื่อ  60  ปกอน  หรือจะ

ขาย  Warrant  ในราคาท่ีจะสะทอนถึงราคาหุนท่ีคาดหมายในอนาคต  

ทำใหบริษัทผูออก  Warrant  ประเภทน้ีสามารถรอดพนชวงเศรษฐกิจตกต่ำ

มาได  เพราะเปนการพนันหรือทางเลือกท่ีปลอดภัยซ่ึงทำให  Perpetual  

Warrants  ในปจจุบันมีราคาท่ีสูงกวาเดิมมาก  แมวา  ดร.  ร็อบบิน  จะเห็น

ประเด็นเร่ืองมูลคาน้ีในทันที  แตแทนท่ีจะซื้อ  Perpetual  Warrants  

ทั้งหมดที่สามารถจะรวบรวมได  ทานกลับเขียนเร่ืองนี้ลงในวารสาร  Barron 

 ผมเรียนวิชาเอกดานการบริหารอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัย  โดยได

รับการโอนหนวยกิตจากท่ีเรียนในกองทัพเรือ  ทำใหผมมีเวลาวางพอท่ีจะ

เรียนวิชาอื่นท่ีผมสนใจ  ความสนใจในเรื่องหุนทำใหผมลงเรียนในวิชาการ

ลงทุนของอาจารยร็อบบิน  ซึ่งเปนครั้งแรกท่ีทำใหผมไดเรียนรูเก่ียวกับ

พ้ืนฐานการลงทุนไมวาจะเปนยอดขาย  (Sales)  กำไร  (Earnings)  กำไรจาก

การดำเนินงาน  (Operating  profits)  กระแสเงินสด  (Cash  flow)  เปนตน  

ซึ่ง  ซิดนีย  ร็อบบิน  เปนผูสอน  ความสนใจและความเขาใจอยางลึกซึ้งใน

ดานการลงทุนของทานดึงดูดใหผมเอาทานเปนแบบอยางและนับถือทาน

เปนอาจารย  และทานก็ชักชวนใหผมเปนสมาชิกของชมรมนักลงทุนมือ

อาชีพซึ่งไมไดจำกัดเฉพาะกลุมคนที่มีฐานะร่ำรวยเทาน้ัน 

 ย่ิงไดเรียนรูเก่ียวกับการเงินการลงทุนมากเทาไหรก็ย่ิงทำใหคาด 

คะเนไดยาก  ดร.  ร็อบบิน  สนใจในเกือบทุกเร่ืองซึ่งไมแตกตางจากอาจารย
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