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This article studied metaphorical expressions and conceptual metaphors
related to investment in stock exchange business discourse. The data were
collected using a purposive sampling method to select 13 translated books
about investment in the stock exchange. The results revealed that there were
metaphors of investment in stock exchange business discourse which could
be divided into two groups ranging from the highest to the lowest number of
metaphoric expressions found as follows: 1) Investment [INVESTMENT
IS COMPETITION], [INVESTMENT IS WAR] and [INVESTMENT IS
JOURNEY]; and 2) Portfolio Investment which was exemplified by
[PORTFOLIO INVESTMENT IS CREATURE]. This metaphorical
expression could be divided into [PORTFOLIO INVESTMENT IS
PLANT/PERENNIAL PLANT] [PORTFOLIO INVESTMENT IS
PROLETARIAT]. These concepts reflect that the richness is a form of
success in investor’s lives and fills them with sustainable happiness.
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บทคัดย่ อ
บทความนี้มงุ่ ศึกษาถ้อยค�ำอุปลักษณ์ทสี่ ะท้อนมโนทัศน์
เกี่ ยวกับการลงทุ นในวาทกรรมธุ รกิ จตลาดหลักทรั พย์ โดย
เก็บข้อมูลจากหนังสื อแปลซึ่ งมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 13 เล่ม ซึ่ งใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ผลการวิจยั พบอุปลักษณ์เกี่ยวกับ
การลงทุนในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ จ�ำแนกได้ 2 กลุม่
ตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. อุปลักษณ์การลงทุน ได้แก่
[การลงทุน คือ การแข่งขัน] [การลงทุน คือ การท�ำสงคราม] และ
[การลงทุน คือ การเดินทาง] 2. อุปลักษณ์พอร์ตการลงทุน ได้แก่
[พอร์ตการลงทุน คือ สิ่ งมีชีวติ ] จ�ำแนกได้เป็ น [พอร์ตการลงทุน
คือ พืช/ไม้ยนื ต้น] และ [พอร์ตการลงทุน คือ กรรมาชีพ] มโน
อุปลักษณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความร�่ำรวยเป็ นความส�ำเร็จ
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ในชี วิตของนักลงทุนและท�ำให้ชีวิตของนักลงทุนด�ำรงอยู่ได้
อย่างมีความสุ ขที่ยงั่ ยืน
ค�ำส�ำคัญ: วาทกรรมธุ รกิจ, มโนอุปลักษณ์, ตลาดหลักทรัพย์,
นักลงทุน

บทน�ำ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรื อการเล่นหุน้ ได้เข้ามา
ในสังคมไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และจากรายงานประจ�ำปี ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 (2558, หน้า 16–17)
พบว่า ผูค้ นเริ่ มสนใจเป็ นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จำ� นวน
มากขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมู ล ค่ า การซื้ อ ขายตลอดปี 2558
มีราคาของการลงทุนทั้งสิ้ น 12.6 ล้านล้านบาท ซึ่ งเป็ นมูลค่า
สู งสุ ดของภูมิภาค นอกจากนี้ยงั พบการวางขายหนังสื อแนะน�ำ
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(How-to) ธุ รกิ จกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เป็ นจ�ำนวนมากในร้ าน
ขายหนังสื อต่าง ๆ อาทิ นายอินทร์ ซีเอ็ด และบีทูเอส ซึ่งล้วนมี
สาขาทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื อแปลที่เขียนโดย
นักลงทุนชาวต่างประเทศด้วย อาทิ พ่อรวยสอนลงทุน ศาสตร์
แห่งบัฟเฟตต์ และเหนือกว่าวอลสตรี ท ฯลฯ
หนัง สื อ ดัง กล่ า วถื อ ได้ว่ า เป็ นวาทกรรมสาธารณะ
(public discourse) ที่สามารถโน้มน้าว ครอบง�ำ และมีอำ� นาจ
ท�ำให้ผูค้ นจ�ำนวนมากเชื่ อถื อ (Dahlberg, 2006) โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ ง มี ผ ลโดยตรงต่ อ ผู ส้ นใจลงทุ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์
เพราะถ้อยค�ำเหล่านั้นย่อมมี อำ� นาจในเชิ งชักจู งให้ผูท้ ี่ สนใจ
พร้อมปฏิบตั ิตาม ดังที่ จันทิมา (2557, หน้า 4–8) ได้กล่าวว่า
ภาษาเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� หน้าที่เผยแพร่ ข่าวสารออกไปให้แก่
สังคมได้รับรู ้ เชื่อถือ หรื อชี้นำ� ให้ปฏิบตั ิตามด้วยการผลิตวาท
กรรมผ่านกลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) เช่น การใช้
อุ ปลักษณ์ ที่ถอ้ ยค�ำอุ ปลักษณ์ สะท้อนให้เห็ นระบบความคิ ด
ของผูเ้ ขียนโดยผ่านกระบวนการถ่ายโยงความหมายของค�ำศัพท์
สองวงความหมาย ดังตัวอย่างทีก่ ล่าวว่า “การออมเงินลงในกระปุก
ออมสิ นเปรี ยบเทียบให้เห็นได้ว่าถ้าคุณมีวินยั ในการออมและ
การลงทุน เงินของคุณจะงอกเงย” (นพพล, 2556, หน้า 74) และ
“คนที่ถือหุน้ ระยะยาวจะเอาชนะคนที่ซ้ือขายหุน้ บ่อยๆ ได้มาก”
(นิเวศน์, 2556, หน้า 288)
ค�ำว่า งอกเงย ในตัวอย่างข้างต้นเป็ นค�ำศัพท์ที่ใช้ใน
วงความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืชเป็ นถ้อยค�ำ
แบบเปรี ยบ (source domain) ที่ถูกน�ำมาใช้ในวงความหมาย
ของเงินที่ลงทุนหรื อที่นกั ลงทุนเรี ยกว่าพอร์ ตการลงทุนซึ่ งอยู่
ในวงความหมายปลายทาง/สิ่ งที่ ถูกเปรี ยบ (target domain)
เช่ น เดี ย วกับ ค�ำ ศัพ ท์ ที่ เ ป็ นแบบเปรี ยบ (source domain)
ในตัวอย่างถัดไป คือค�ำว่า เอาชนะ เป็ นค�ำศัพท์ทใี่ ช้ในวงความหมาย
เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ถูกน�ำมาใช้ในวงความหมายเกี่ยวกับ
การลงทุ น ซึ่ งเป็ นวงความหมายปลายทาง/สิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ยบ
(target domain) การเปรี ยบโดยใช้คำ� ต่างวงความหมายเช่นนี้
นอกจากท�ำให้การอธิบายสิ่ งที่ไกลตัวเข้าใจชัดเจนแล้ว ยังท�ำให้
เห็นระบบความคิดของผูเ้ ขียนซึ่ งเป็ นนักลงทุนด้วย กล่าวคือ
นักลงทุนมองว่าเงินลงทุนเป็ นเสมือนพืชทีเ่ จริ ญเติบโตงอกเงยได้
ในขณะที่การลงทุนนั้นเปรี ยบเสมือนการแข่งขันที่ผเู ้ ข้าแข่งขัน
มีโอกาสแพ้และชนะ การเปรี ยบเช่นนี้จงึ ท�ำให้เห็นมโนอุปลักษณ์
ส�ำคัญสองมโนอุปลักษณ์ คือ [พอร์ ตการลงทุน คือ พืช] และ
[การลงทุน คือ การแข่งขัน] อย่างไรก็ตาม เมื่อทบทวนงานวิจยั
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อุปลักษณ์ที่ผา่ นมาพบว่าการศึกษาอุปลักษณ์ในหนังสื อแนะน�ำ
การด�ำเนิ นชี วิต (how–to) นั้น มีเพียงงานวิจยั เรื่ องอุปลักษณ์
ชี วิ ต ของสุ ร เชษฐ์ (2553) เท่ า นั้น แต่ ย งั ไม่ พ บว่ า มี ผูศ้ ึ ก ษา
อุปลักษณ์ในหนังสื อแนะน�ำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาอุปลักษณ์ในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
เพราะประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึ่งคืออุปลักษณ์เป็ นกลวิธีที่ช่วย
อธิบายสิ่งทีเ่ ป็ นนามธรรมโดยน�ำนามธรรมไปเปรี ยบกับสิ่งทีเ่ ป็ น
รู ปธรรมท�ำให้นามธรรมนั้นเข้าใจง่ ายขึ้ น ดังนั้น การศึ กษา
อุปลักษณ์ในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์จากหนังสื อแปล
จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะท�ำให้เข้าใจมโนทัศน์การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ และเข้าใจการใช้อปุ ลักษณ์ของนักลงทุนที่นกั ลงทุน
ชาวไทยน�ำ มาแปลและถ่ า ยทอดความคิ ด ให้ผูอ้ ่ า นชาวไทย
ได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ ที่ ส ะท้อ นมโนทัศ น์
เกี่ยวกับการลงทุนในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ม โนอุ ป ลัก ษณ์ เ กี่ ย วกับ การลงทุ น
ในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ขอบเขตของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากนั้น คัด เลื อ กหนัง สื อ ที่
จัดจ�ำหน่ายและวางขายในร้านทีม่ เี ว็บไซต์และมีสาขาทัว่ ประเทศ
ได้แก่ ร้านนายอินทร์ ร้านซี เอ็ด และร้านบีทูเอส โดยจ�ำเพาะ
หนังสือที่มีวางขายร่ วมกันทั้ง 3 ร้าน ระหว่างเดือนธันวาคม 2558
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ท�ำให้ได้ขอ้ มูลหนังสื อแปลที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 13 เล่ม

การตรวจเอกสาร
แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาอุปลักษณ์
การศึ กษาอุปลักษณ์ ที่ผ่านมามุ่งวิเคราะห์วรรณศิ ลป์
หรื อ ความงามของภาษาซึ่ งเป็ นศิ ล ปะการประพัน ธ์ ข องกวี
อุปลักษณ์ที่ปรากฏในงานประพันธ์จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งของ
โวหารภาพพจน์ (figure of speech) ที่ ได้ทำ� หน้าที่ ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู ้สึกหรื อสุ นทรี ยภาพทางการประพันธ์ของผูเ้ ขียน
ไปยังผูอ้ ่าน (Lakoff & Johnson, 1980, p. 3)
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ต่ อ มา Lakoff and Johnson ได้ ใ ช้ มุ ม มองทาง
ภาษาศาสตร์ ปริ ชาน (cognitive linguistics) มองว่าอุปลักษณ์
ไม่ ได้เป็ นเพียงเครื่ องมื อหนึ่ งของการสร้ างสุ นทรี ยภาพทาง
การประพันธ์ของกวีเท่ านั้น แต่ ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์ ยงั สะท้อน
ระบบความคิ ดของมนุ ษย์อีกด้วย กล่าวคื อ ความคิ ดของคน
ยังแสดงออกให้เห็นจากภาษาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันโดยผูใ้ ช้ภาษา
มักกล่าวเปรี ยบเทียบโดยไม่รู้ตวั เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องการ
อธิ บายสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมหรื อสิ่ งที่ ไกลตัวก็มกั น�ำสิ่ งที่ เป็ น
รู ปธรรมหรื อสิ่ งที่สัมผัสได้ง่ายมาเปรี ยบกับสิ่ งนั้น (Lakoff &
Johnson, 1980, pp. 3–6) ดังนั้น การใช้อุปลักษณ์จึงไม่ได้เป็ น
ความสามารถเฉพาะของกวีหรื อนักประพันธ์เพียงอย่างเดี ยว
แต่คนทัว่ ไปยังใช้อปุ ลักษณ์ในชีวติ ประจ�ำวันโดยไม่รู้ตวั อีกด้วย
โดยอุปลักษณ์ ดงั กล่าวจะปรากฏอยู่สองระดับ คื อ 1) ระดับ
“ถ้อยค�ำอุปลักษณ์” (metaphorical expressions) ซึ่ งเป็ นถ้อยค�ำ
ที่ใช้สื่อสารและได้แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งสองสิ่ งที่
แตกต่ า งกัน และ 2) ระดับ “มโนอุ ป ลัก ษณ์ ” (conceptual
metaphor) หมายถึงความคิดซึ่ งเป็ นความเปรี ยบที่อยูใ่ นระบบ
การรับรู ห้ รื อระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา โดยสิ่งทีน่ ำ� มาเปรี ยบนั้น
จะอยูค่ นละวงความหมายและมีกระบวนการการถ่ายโยงความหมาย
จากวงความหมายต้น ทาง/แบบเปรี ยบ (source domain)
ไปยังวงความหมายปลายทาง/สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ (target domain)
อย่างเป็ นระบบ (Lakoff & Johnson, 1980, pp. 3–9; Kövecses,
2002, pp. 4–9) เช่ น การเปรี ยบเวลาเป็ นเงิ นได้สะท้อนผ่าน
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ต่างๆ อาทิ You are wasting my time. This
gadget will save you hours. I don’t have the time to give you.
How do you spend your time these days? เป็ นต้น ถ้อยค�ำ
อุปลักษณ์ดงั กล่าวจึงท�ำให้เห็นว่าถ้อยค�ำในวงความหมายเกี่ยวกับ
เงินได้ถูกน�ำมาใช้ในวงความหมายของเวลา และท�ำให้เข้าใจถึง
ระบบความคิ ด ของผูใ้ ช้ภ าษาที่ ม องว่า TIME IS MONEY
(Lakoff & Johnson, 1980, pp. 7–8)
จากแนวคิดส�ำคัญของการศึกษาอุปลักษณ์ที่มุ่งศึกษา
ข้อ มู ล ภาษาในชี วิ ต ประจ�ำ วัน ซึ่ งมี ล ัก ษณะของอุ ป ลัก ษณ์
ตามธรรมเนียม (conventional metaphor) นั้น Kövecses (2002,
p. 32) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่ายังมีอปุ ลักษณ์ทไี่ ม่เป็ นไปตามธรรมเนียม
(unconventional metaphor) อุ ป ลัก ษณ์ เ หล่ า นี้ พบได้ใ น
บทประพัน ธ์ ที่ ผูใ้ ช้ภ าษาใช้โ ดยจงใจ หรื อ อาจแตกต่ า งจาก

ภาษาในชีวติ ประจ�ำวันก็ได้ เช่น มโนอุปลักษณ์ความรักที่ผเู ้ ขียน
มองว่า [LOVE IS ACOLLABORATIVE WORK OF ART]
อุปลักษณ์ในเช่ นนี้ แม้ไม่ได้กล่าวปกติ ในชี วิตประจ�ำวันแต่ก็
สะท้อ นความคิ ด มโนทัศ น์ หรื อ มุ ม มองการมองโลกของ
ผูใ้ ช้ภาษาที่มองความรักกับการสร้างงานศิลปะ
ดังนั้น การศึกษาอุปลักษณ์ในงานวิจยั นี้ แม้จะศึกษา
ในงานเขียนก็ตามแต่ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์สามารถสะท้อนให้เห็น
ความคิดของนักลงทุนได้ เพราะงานเขียนดังกล่าวได้ถ่ายทอด
ความคิดมาจากภาษาที่ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของการลงทุนเช่นกัน
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงประมวลแนวคิดอุปลักษณ์แนวภาษาศาสตร์
ปริ ชานดังกล่าวมาเป็ นแนวทางการวิจยั

วิธีดำ� เนินการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ทางภาษาที่ ใช้วิธีการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (qualitative research) โดยใช้แนวคิดเรื่ องอุปลักษณ์
แนวภาษาศาสตร์ปริ ชานมาเป็ นแนวทางการวิจยั และเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือแนะน�ำวิธีการ (How-to) ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
ตามที่ กำ� หนดในขอบเขตของการวิจยั ส่ วนขั้นตอนของการ
วิ เ คราะห์ ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ ผู ว้ ิ จ ัย จ�ำ แนกถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์
โดยพิจารณาจากค�ำศัพท์ที่ใช้ต่างวงความหมายกับการลงทุน
แล้ว นับ ความถี่ ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ ที่ ซ้ �ำและไม่ ซ้ �ำซึ่ งปรากฏ
รวมกันไม่ต่ ำ� กว่า 15 ค�ำ มาจัดกลุ่มมโนอุปลักษณ์ เนื่ องจาก
เมือ่ วิเคราะห์ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์ท้งั หมดได้พบว่าอุปลักษณ์ส่วนใหญ่
ปรากฏความถี่ ต้ งั แต่ 15 ค�ำขึ้ นไป ส่ วนถ้อยค�ำอุ ปลักษณ์ ใด
ที่ ปรากฏน้อยกว่าจะไม่ นำ� มาวิเคราะห์ จากนั้น น�ำเสนอผล
ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)

ผลของการวิจยั
ถ้ อ ยค� ำ อุ ป ลั ก ษณ์ ที่ ส ะท้ อ นมโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ใน
วาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรั พย์
ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์เกี่ยวกับการลงทุน
ในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์พบการใช้อปุ ลักษณ์ 2 ประเภท
เรี ยงล�ำดับจากมากไปน้อยคือ อุปลักษณ์การลงทุน และอุปลักษณ์
พอร์ตการลงทุน ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงอุปลักษณ์ที่พบในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์และค่าความถี่จำ� นวนถ้อยค�ำอุปลักษณ์
อุปลักษณ์ที่พบ
มโนอุปลักษณ์
จ�ำนวน
1. อุปลักษณ์การลงทุน
[การลงทุน คือ การแข่งขัน]
47
(เช่น การแพ้ การชนะ เกม เล่นเกม ฮึดสู ้ มือสมัครเล่น ฯลฯ)
[การลงทุน คือ การท�ำสงคราม]
15
(เช่น สมรภูมิ เกราะป้องกัน ต่อสู ้ ต่อกร ฆ่า ศัตรู ฯลฯ)
[การลงทุน คือ การเดินทาง]
15
(เช่น เดินต่อไป การก้าวขึ้นไป เส้นทาง ก้าวเดิน ฯลฯ)
2. อุปลักษณ์พอร์ตการลงทุน [พอร์ตการลงทุน คือ สิ่ งมีชีวติ ]
40
(เช่น ท�ำงาน ใช้ทำ� งาน เติบโต แข็งแกร่ ง งอกเงย ปลูก ฯลฯ)
รวม
117
จากค่ าความถี่ การปรากฏถ้อยค�ำอุ ปลักษณ์ ในแต่ ละ
อุปลักษณ์ดงั ตารางข้างต้น ได้แสดงให้เห็ นว่ามโนอุปลักษณ์
[การลงทุ น คื อ การแข่ ง ขัน ] พบถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ จ �ำ นวน
มากที่สุด คือ 47 ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 40.17 ของ
อุปลักษณ์ ที่พบทั้งหมด รองลงมาคื อมโนอุปลักษณ์ [พอร์ ต
การลงทุน คือ สิ่งมีชีวติ ] พบจ�ำนวน 40 ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 34.19 ของอุปลักษณ์ที่พบทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. อุปลักษณ์ “การลงทุน”
อุปลักษณ์การลงทุนเป็ นการน�ำค�ำศัพท์ตา่ งวงความหมาย
กับการลงทุนมาอธิ บายท�ำความเข้าใจการลงทุน โดยพบมโน
อุปลักษณ์ยอ่ ย 3 มโนอุปลักษณ์ ได้แก่
		 1.1 [การลงทุน คือ การแข่ งขัน] เป็ นมโนอุปลักษณ์
ที่การลงทุนถูกเปรี ยบกับการแข่งขัน โดยผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นนักลงทุน
ได้ใช้คำ� ศัพท์ในวงความหมายของการแข่งขันมาเปรี ยบกับ
การลงทุน เช่ น การพ่ายแพ้ การแพ้ ไม่ยอมพ่ายแพ้ การชนะ
เอาชนะตลาด โอกาสชนะ โอกาสที่จะชนะ ชัยชนะ เล่นเกม
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ร้อยละ
40.17
12.82
16.24
34.19
100.00

ส่ วนหนึ่งของเกม คู่แข่ง ฮึดสู ้ เกม เข้าไปเล่น ก�ำลังแข่งขัน เกม
มือสมัครเล่น ฯลฯ มาใช้กบั การลงทุน จากการวิเคราะห์พบการใช้
ถ้อ ยค�ำ อุ ปลักษณ์ เช่ นนี้ ทั้งที่ ปรากฏซ�้ำ และไม่ ซ้ �ำ จ�ำนวน 47
ถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 61.04 ของอุ ป ลัก ษณ์
การลงทุนทั้งหมด เช่น “ส่ วนมากก็แพ้มากกว่ าชนะ แต่ พวกเขา
ก็ยงั รั กที่จะเล่ มเกม โดนัลด์ ทรั มป์ เองก็เคยเจ๊ ง ก่ อนที่จะฮึดสู้
จนกลับมาได้ การพ่ายแพ้ไม่ ทำ� ให้ เขายอมล้ มเลิก แต่ กลับท�ำให้
เขาฉลาดและรอบคอบมากขึ น้ คนรวยหลาย ๆ คนก็เคยเจ๊ ง
ก่ อ นที่ จ ะกลับ มารวยได้ ใ นภายหลัง และนั่ น ก็คื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของเกม” (จักรพงษ์ สุ ภศักดิ์ ชัชวนันท์ และโอฬาร, 2556,
หน้า 253) ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทุนเป็ นเสมือน
การแข่ งขัน โดยที่ นักลงทุ นเปรี ยบเป็ นผูเ้ ข้าแข่ งขัน ซึ่ งเกม
การแข่งขันในที่น้ ี ก็คือการลงทุน โดยมีตลาดหลักทรัพย์เป็ น
เสมื อนสนามการแข่งขันดังกล่าว อย่างไรก็ตามการแข่งขัน
ย่อ มต้อ งมี ผ ลแพ้– ชนะ ผลดัง กล่ า วจึ ง เป็ นเสมื อ นผลลัพ ธ์
การลงทุนที่อาจได้กำ� ไรหรื อขาดทุนก็ได้ กระบวนการถ่ายโยง
ความหมายแสดงได้ดงั นี้

วงความหมายต้ นทาง
[การแข่ งขัน]
ผูเ้ ข้าแข่งขัน
ผลการแข่งขันแพ้-ชนะ
สนามการแข่งขัน
เกมการแข่งขัน
ผูช้ นะ-ผูแ้ พ้
ภาพที่ 1 การถ่ายโยงความหมายต้นทาง [การแข่งขัน] – ปลายทาง [การลงทุน]

วงความหมายปลายทาง
[การลงทุน]
นักลงทุน
การขาดทุน-การได้กำ� ไร
ตลาดหลักทรัพย์
การซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์
ผูท้ ี่ได้กำ� ไร-ผูข้ าดทุน
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		 1.2 [การลงทุ น คื อ การท� ำ สงคราม] เป็ นมโน
อุปลักษณ์ที่การลงทุนถูกเปรี ยบกับการท�ำสงคราม โดยนักลงทุน
ใช้คำ� ศัพท์ในวงความหมายของการท�ำสงครามมาเปรี ยบกับ
การลงทุน เช่น สมรภูมิ สมรภูมิที่มีการแข่งขัน เกราะป้ องกัน
สร้ างเกราะป้ องกัน กันชน ต่อสู ้ การต่อสู ้ ต่อกร ฆ่า การฆ่า
ตลาด ถูกฆ่า คนที่ถูกฆ่า ขยี้ ศัตรู ศัตรู ของนักเก็งก�ำไร ศัตรู ของ
นักลงทุน ศัตรูทอี่ นั ตราย ฯลฯ มาใช้กบั การลงทุน จากการวิเคราะห์
พบการใช้ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ เ ช่ น นี้ ทั้ง ที่ ป รากฏซ�้ำ และไม่ ซ้ �ำ
จ�ำ นวน 15 ถ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.48 ของ
อุปลักษณ์การลงทุนทั้งหมด เช่น “กลยุทธ์ ใด ๆ ก็ตามที่ใช้ ได้
ในสมรภูมิที่มีการแข่ งขันสู งต้ องมีความสามารถพลิ กแพลง

วงความหมายต้ นทาง
[การท�ำสงคราม]
สมรภูมิรบ
ยุทธวิธี
ผูบ้ ญั ชาการรบ/นักรบ
อาวุธ

และปรั บเปลีย่ นได้ ” (สมจินต์ และคณะ, 2550, หน้า 39) และ
“พวกเราคงเคยได้ยนิ คนพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า ‘ผมท�ำเงินอย่างมหาศาล
(make a killing) จากตลาดหุ้ น’ มีอยู่หลายคนก�ำลังหลงใหล
ได้ ปลืม้ กับ ‘การฆ่ าตลาด’ ในช่ วงเวลานั้น แต่ ท้ายที่สุด คนที่
ถู ก ฆ่ า นั้ น กลั บ ไม่ ใ ช่ ตลาดแต่ เ ป็ นพวกเขาเสี ย เองที่ ถู ก ฆ่ า ”
(ธนกร, 2556, หน้า 396) ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทุน
เป็ นเสมือนการท�ำสงคราม โดยมีตลาดหลักทรัพย์เป็ นเสมือน
สมรภูมิหรื อสนามรบ และนักลงทุนเปรี ยบเป็ นนักรบที่ตอ้ งมี
อาวุธเพื่อท�ำสงครามระหว่างนักลงทุนด้วยกัน ส่ วนยุทธวิธีคือ
เทคนิ คการเลือกซื้ อ–ขายหุ ้น กระบวนการถ่ายโยงความหมาย
แสดงได้ดงั นี้

วงความหมายปลายทาง
[การลงทุน]
ตลาดหลักทรัพย์
เทคนิคการลงทุน
นักลงทุนรายใหญ่หรื อรายย่อย
ความรู ้ของนักลงทุน

ภาพที่ 2 การถ่ายโยงความหมายต้นทาง [การท�ำสงคราม] – ปลายทาง [การลงทุน]
		 1.3 [การลงทุน คือ การเดินทาง] เป็ นมโนอุปลักษณ์
ทีก่ ารลงทุนถูกเปรี ยบกับการเดินทาง โดยผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นนักลงทุน
ได้ใช้คำ� ศัพท์ในวงความหมายของการเดิ นทางมาเปรี ยบกับ
การลงทุน เช่ น การเดิ นทาง การก้าวขึ้นไป การก้าวขึ้นไปสู่
ระดับสู งสุ ด เส้นทาง เส้นทางเดิน เส้นทางการเดิน เส้นทางสู่
ความฉลาดทางการเงิน ข้ามผ่าน เดินต่อไป ก้าวเดิน การเริ่ มหัดเดิน
ระยะทางเดิน ย้อนกลับ ฯลฯ มาใช้กบั การลงทุน จากการวิเคราะห์
พบการใช้ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ เ ช่ น นี้ ทั้ง ที่ ป รากฏซ�้ำ และไม่ ซ้ �ำ
จ�ำนวน 15 ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 19.48 ของอุปลักษณ์
การลงทุน ทั้งหมด เช่น “ผมจะแนะน�ำเส้ นทางที่พ่อรวยแนะน�ำ
ผม เป็ นเส้ นทางเดี ย วกั บ ที่ ร อสส์ เปโรต์ และบิ ล ล์ เกตส์

เลื อ กเดิ น ” (จัก รพงษ์ และ คณะ, 2556, หน้า 120) และ
“การก้าวขึน้ ไปยังระดับสู งสุ ดบนประภาคารแห่ งความมัง่ คั่งนั้น
ต้ องใช้ ความพยายามมุมานะและการยึ ดมั่นต่ อค�ำมั่นสั ญญา
ของคุณ แต่ ความจริ งก็คือพวกเขาสร้ างโชคนั้นขึน้ มาได้ เอง”
(ณัฐศิษฏ์, 2558, หน้า 444) ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การลงทุนเป็ นเสมือนการเดินทางโดยมีทางหรื อถนนเปรี ยบได้กบั
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนเป็ นเสมือนผูเ้ ดินทาง
ส่ วนวิธีเดิ นทางเปรี ยบได้กบั แนวทางที่ นักลงทุนเลื อกใช้ใน
การลงทุน โดยมีความร�่ำรวยเป็ นจุดหมายปลายทาง กระบวนการ
ถ่ายโยงความหมายแสดงได้ดงั นี้
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วงความหมายต้ นทาง
[การเดินทาง]
ทางหรื อถนน
ผูเ้ ดินทาง
วิธีเดินทาง
จุดหมายปลายทาง

วงความหมายปลายทาง
[การลงทุน]
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุน
แนวทาวการลงทุนแบบ Technical หรื อ แบบ VI
ความร�่ำรวยอย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 3 การถ่ายโยงความหมายต้นทาง [การเดินทาง] – ปลายทาง [การลงทุน]
2. อุปลักษณ์ “พอร์ ตการลงทุน”
อุปลักษณ์ พอร์ ตการลงทุ นเป็ นการน�ำค�ำศัพท์ต่างวง
ความหมายกับพอร์ ตการลงทุนมาอธิ บายและมาท�ำความเข้าใจ
พอร์ตการลงทุน (investment portfolio) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า

“พอร์ ต หุ ้ น ” ซึ่ งเป็ นบั ญ ชี ส ะสมส� ำ หรั บ ลงทุ น ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ โดยพบมโนอุ ป ลัก ษณ์ [พอร์ ตการลงทุ น คื อ
สิ่ งมีชีวติ ] แต่พบประเภทย่อยของสิ่ งมีชีวติ อีก 2 ประเภท ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงมโนอุปลักษณ์ยอ่ ยของมโนอุปลักษณ์ [พอร์ตการลงทุน คือ สิ่ งมีชีวติ ] และค่าความถี่
มโนอุปลักษณ์
มโนอุปลักษณ์ยอ่ ย
[พอร์ตการลงทุน คือ พืช/ไม้ยนื ต้น]
(เช่น โต ขยายตัว เติบโต เคลื่อนไหว ปลูก หยัง่ รากลึก งอกเงย ฯลฯ)
[พอร์ตการลงทุนคือสิ่ งมีชีวติ ]
[พอร์ตการลงทุน คือ กรรมาชีพ]
(เช่น ท�ำงานแทน ใช้ทำ� งาน ท�ำงานให้ ทาส ลูกจ้าง ฯลฯ)
รวม
		 2.1 [พอร์ ตการลงทุน คือ พืช/ไม้ ยืนต้ น] เป็ นมโน
อุ ป ลัก ษณ์ ที่ พ อร์ ต การลงทุ น ถู ก เปรี ยบได้ก ับ พื ช หรื อเป็ น
ไม้ยื น ต้น โดยผู เ้ ขี ย นซึ่ งเป็ นนัก ลงทุ น ได้ใ ช้ค ำ� ศัพ ท์ใ นวง
ความหมายของพื ช หรื อ ไม้ยืน ต้น เช่ น ขยายตัว โตเติ บ โต
แข็งแกร่ ง การเติบโต เคลือ่ นไหว ปลูก หยัง่ รากลึก งอกเงย ร่ มเงา
มอบร่ มเงา ต้นเงิน ต้นไม้ ดูแล ใส่ใจ ประคบประหงม ฯลฯ มาใช้
กับพอร์ ตการลงทุนเพื่อแสดงให้เห็ นมุมมองของการลงทุนที่
เปรี ยบผ่านคุณสมบัติของพืชหรื อไม้ยืนต้น จากการวิเคราะห์
พบการใช้ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ เ ช่ น นี้ ทั้ง ที่ ป รากฏซ�้ำ และไม่ ซ้ �ำ
จ�ำนวน 21 ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 52.50 ของมโน
อุ ปลักษณ์ พอร์ ตการลงทุ นทั้งหมด เช่ น “วอร์ เรนจะสนใจ
ในบริ ษัทที่มีอัตราก�ำไรต่ อหุ้ นที่ แข็งแกร่ งและมีแนวโน้ มของ

จ�ำนวน
21

ร้อยละ
52.50

19

47.50

40

100.00

การเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง” (สมจินต์ และคณะ, 2550, หน้า 108)
และ “ทรั พ ย์ สิ น ของพวกเรางอกเงยด้ ว ยตั ว มั น เองราวกั บ
ปลู ก ต้ นเงิ น เอาไว้ พวกเรารดน�้ ำ และดู แ ลมั น มาหลายปี
จนตอนนี ้มั น ไม่ ต้ อ งการประคบประหงมจากพวกเราแล้ ว
ต้ น เงิ น ต้ น นี ้ไ ด้ ห ยั่ ง รากลึ ก มากแล้ ว บั ด นี ้ต้ น ไม้ ต้ น นี้ ก็ไ ด้
มอบร่ มเงาแห่ งความสุ ข” (นพพล, 2556, หน้า 111) ตัวอย่าง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุนซึ่ งเป็ นบัญชีสะสมเงิน
ส�ำหรั บใช้ลงทุนถูกเปรี ยบเป็ นพืช/ไม้ยืนต้นโดยที่ การเจริ ญ
เติบโตของพืช/ไม้ยนื ต้นเป็ นเสมือนก�ำไรทีไ่ ด้จากการซื้อ-ขายหุน้
และการดูแลรักษาหรื อการเลี้ยงดูความสมบูรณ์เปรี ยบเสมือน
ราคาของหุน้ กระบวนการถ่ายโยงความหมายแสดงได้ดงั นี้

846

K a s e t s a rt J o u r n a l o f S o c i a l S c i e n c e s 39 (2018)

วงความหมายต้ นทาง
[พืช/ไม้ ยืนต้ น]
การเจริ ญเติบโตของพืช/ไม้ยนื ต้น
การดูแลรักษา/การเลี้ยงดู
ความสมบูรณ์ของพืช/ไม้ยนื ต้น
ประโยชน์ของพืช/ไม้ยนื ต้น

วงความหมายปลายทาง
[พอร์ ตการลงทุน]
ก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
การวางแผนซื้อขาย
ราคาหุน้
ความร�่ำรวยอย่างยัง่ ยืน

ภาพที่ 4 การถ่ายโยงความหมายต้นทาง [พืช/ไม้ยนื ต้น] – ปลายทาง [พอร์ตการลงทุน]
		 2.2 [พอร์ ต การลงทุ น คื อ กรรมาชี พ ] เป็ นมโน
อุ ป ลัก ษณ์ ที่ พ อร์ ต การลงทุ น ถู ก เปรี ย บกับ กรรมาชี พ ซึ่ ง เป็ น
ชนชั้นที่ยงั ชีพด้วยการใช้แรงงานเพื่อให้ได้ค่าจ้างหรื อเงินเดือน
(Marx, 1887, p. 119) โดยผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นนักลงทุนได้ใช้คำ� ศัพท์
ในวงความหมายของคนในชนชั้นกรรมาชีพ เช่น ท�ำงานแทน
ท�ำงานให้ ใช้ทำ� งาน เงินท�ำเงิน ให้ใช้เงินท�ำงาน ใช้เงินท�ำเงิน ทาส
และลูกจ้าง ฯลฯ มาใช้กบั พอร์ ตการลงทุน จากการวิเคราะห์
พบการใช้ถ ้อ ยค�ำ อุ ป ลัก ษณ์ เ ช่ น นี้ ทั้ง ที่ ป รากฏซ�้ำ และไม่ ซ้ �ำ
จ�ำนวน 19 ถ้อยค�ำอุปลักษณ์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.5 ของมโน
อุปลักษณ์ พอร์ ตการลงทุนทั้งหมด เช่ น “รายได้ จ ากพอร์ ต

การลงทุนมีรูปแบบเหมือนกับรายได้ จากทรั พย์ สิน เงินของคุณ
ก็จะยังคงท�ำงานให้ กับคุณอยู่ แม้ ว่าคุณก�ำลังหลับ” (นพพล,
2556, หน้า 56) ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพอร์ตการลงทุน
ซึ่ งเป็ นบัญ ชี ส ะสมเงิ น ส�ำ หรั บ ลงทุ น เป็ นเสมื อ นกรรมาชี พ
นั ก ลงทุ น เปรี ยบเสมื อ นนายทุ น ซึ่ งอยู่ ใ นชนชั้น กระฎุ มพี
(bourgeoisie) มีหน้าที่ควบคุมพอร์ ตการลงทุนให้มีกำ� ไรด้วย
เงินสะสมที่เหมาะสมที่สุด เช่นเดียวกับกรรมาชีพที่ถูกคาดหวัง
ว่าต้องท�ำงานให้นายทุ นได้อย่างคุ ม้ ค่ าด้ว ยเงิ นค่าจ้างที่น้อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เช่นกัน กระบวนการถ่ายโยงความหมาย
แสดงได้ดงั นี้

วงความหมายต้ นทาง
[กรรมาชีพ]
นายทุน
หน้าที่ของนายทุน
หน้าที่ของกรรมาชีพ

วงความหมายปลายทาง
[พอร์ ตการลงทุน]
นักลงทุน
การวางแผนการลงทุน
การสร้างก�ำไรหรื อปันผล

ภาพที่ 5 การถ่ายโยงความหมายต้นทาง [กรรมาชีพ] – ปลายทาง [พอร์ตการลงทุน]
ผลการวิจ ัย ข้า งต้น แสดงให้เ ห็ น ว่า ภายใต้อุ ป ลัก ษณ์
การลงทุ น และอุ ป ลัก ษณ์ พ อร์ ต การลงทุ น มี ก ารใช้ ม โน
อุ ป ลัก ษณ์ ต่ า งๆ โดยมโนอุ ป ลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ ส ะท้อ น
ให้เห็นระบบคิดของนักลงทุนว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนเป็ นได้ท้ งั ผูเ้ ข้าแข่งขันและนักต่อสู ้ ถ้านักลงทุนเป็ น
ผูเ้ ข้าแข่งขัน ตลาดหลักทรั พย์ก็เป็ นสนามการแข่งขัน แต่ถา้
นั ก ลงทุ น เป็ นนั ก ต่ อ สู ้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ก็ เ ป็ นสมรภู มิ ร บ

นอกจากนั้น การลงทุนยังเปรี ยบได้กบั การเดินทางซึ่ งใช้วธิ ีการ
เดินทางที่แตกต่างกันออกไปทั้งขี่ ขับ หรื อเดิน วิธีการเหล่านี้
เปรี ยบเสมือนแนวทางการลงทุนใหญ่ 2 แนว คือ แนวเทคนิ ค
(technical) และแนวเน้น คุ ณ ค่ า (value investment: VI)
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557, หน้า 25–26) ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่ แสดงให้เห็ นว่าแม้มโนอุปลักษณ์ การเดิ นทางจะถูก
เปรี ย บเช่ น เดี ย วกับ มโนอุ ป ลัก ษณ์ [ชี วิ ต คื อ การเดิ น ทาง]
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(สุ รเชษฐ์, 2553) แต่การเดินทางของนักลงทุนเป็ นการเดินทาง
ที่มุ่งไปสู่ ความร�่ำรวยอย่างยัง่ ยืนเป็ นส�ำคัญ
นอกจากนั้น พอร์ตการลงทุน (investment portfolio) หรื อ
พอร์ตหุน้ ซึ่งเป็ นบัญชีสะสมเงินที่นกั ลงทุนใช้กระจายการลงทุน
ในหลักทรัพย์เพือ่ ลดความเสี่ยงการลงทุน เงินลงทุนจึงเป็ นเสมือน
สิ่ งมีชีวิตทั้งเป็ นกรรมาชีพและเป็ นพืช/ไม้ยืนต้น ในมโนทัศน์
ที่เป็ นกรรมาชีพ นักลงทุนน�ำบทบาทและหน้าที่ของกรรมาชีพ
ที่ตอ้ งท�ำงานรับใช้นายทุนที่อยูช่ นชั้นกระฎุมพี โดยใช้ค่าจ้าง
ที่ น้อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ เช่ น เดี ย วกับ นัก ลงทุ น ที่ ต ้อ ง
ใช้เงิ นลงทุนที่ เหมาะสมที่ สุดกับราคาหุ ้น ส่ วนมโนทัศน์พืช
หรื อ ไม้ยืน ต้น นัก ลงทุ น ใช้ล กั ษณะของพื ช /ไม้ยืน ต้น มาใช้
เพื่อเปรี ยบเทียบให้เห็นว่าเงินสามารถเจริ ญเติบโต ต้องได้รับ
การดูแล รักษา และเลี้ยงดู อีกทั้งยังแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา
หยัง่ รากลึกค�้ำจุนต้นไม้ให้แข็งแรง คุณสมบัติเช่นนี้ ทำ� ให้เห็น
มุมมองของนักลงทุนทีม่ องว่าเงินทีน่ ำ� ไปลงทุนใตลาดหลักทรัพย์
จะท�ำ ให้ไ ด้ก ำ� ไรหรื อ เงิ น ปั น ผล เงิ น ส่ ว นนี้ ท�ำ ให้นัก ลงทุ น
ประสบความส�ำเร็จ ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องลงทุนเพือ่ ท�ำให้พอร์ต
การลงทุนมีผลก�ำไรและมีเงินปันผล ในทางกลับกันเงินทีไ่ ม่ได้นำ�
มาลงทุนนั้นไม่มคี ณ
ุ ค่าและสูญเปล่า คือ ท�ำให้งอกเงย เจริ ญเติบโต
หรื อแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปไม่ได้

บทสรุป วิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาอุปลักษณ์ในวาทกรรมธุรกิจตลาดหลักทรัพย์
พบอุปลักษณ์ 2 ประเภท ได้แก่ 1) อุปลักษณ์การลงทุน และ
2) อุปลักษณ์พอร์ ตการลงทุน โดยพบว่าอุปลักษณ์การลงทุน
มีการใช้ถอ้ ยค�ำอุปลักษณ์เป็ นจ�ำนวนมากกว่าอุปลักษณ์พอร์ ต
การลงทุน อุปลักษณ์การลงทุนยังประกอบด้วยมโนอุปลักษณ์
3 มโนอุปลักษณ์ คือ มโนอุปลักษณ์ [การลงทุน คือ การแข่งขัน]
[การลงทุน คือ การท�ำสงคราม] และ [การลงทุน คือ การเดินทาง]
โดยมโนอุปลักษณ์ [การลงทุน คือ การแข่งขัน] เป็ นมโนอุปลักษณ์
ที่ พบถ้อยค�ำอุปลักษณ์ มากที่ สุด รองลงมาคื อมโนอุปลักษณ์
[การลงทุน คือ การท�ำสงคราม] และ [การลงทุนคือ การเดินทาง]
ซึ่ งพบในจ�ำนวนเท่ ากัน ส่ วนอุปลักษณ์ พอร์ ตการลงทุ นพบ
มโนอุปลักษณ์ [พอร์ตการลงทุน คือ สิ่ งมีชีวติ ] ซึ่งประกอบด้วย
มโนอุปลักษณ์ยอ่ ยอีก 2 มโนอุปลักษณ์ ได้แก่ มโนอุปลักษณ์
[พอร์ ตการลงทุน คือ พืช/ไม้ยืนต้น] เป็ นมโนอุปลักษณ์ที่พบ
จ�ำนวนมากที่สุด รองลงมา คือ มโนอุปลักษณ์ [พอร์ตการลงทุน
คือ กรรมาชีพ]
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มโนอุ ป ลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายใต้อุ ป ลัก ษณ์ ดัง กล่ า ว
เมื่อวิเคราะห์อุปลักษณ์ภายใต้แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
ปริ ชานที่เชื่อว่าระบบคิดหรื อวิธีคิดจะได้มาจากการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ในการด�ำเนิ นชีวิตซึ่ งสะท้อนจากมุมมองการใช้
ถ้อยค�ำอุ ปลักษณ์ ของผูเ้ ขี ยนซึ่ งเป็ นนักลงทุ นดังกล่ าวเช่ นนี้
จึ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า นัก ลงทุ น ซึ่ ง เป็ นผูเ้ ขี ย นหนัง สื อ เห็ น ว่า
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นสถานที่ของผูท้ ี่ตอ้ งการความร�่ำรวยและ
ความมัง่ คัง่ อี ก ทั้ง นัก ลงทุ น ที่ ต ้อ งการประสบความส�ำ เร็ จ
หรื อความร�่ำรวยอย่างยัง่ ยืนจะต้องแข่งขัน ต้องท�ำสงคราม และ
ต้องมุ่งมัน่ พยายามเสาะหาวิธีที่ดีและเหมาะสมส�ำหรับตนเอง
ยิง่ ไปกว่านั้น การทีพ่ บมโนอุปลักษณ์ [การลงทุน คือ การแข่งขัน]
เป็ นจ�ำ นวนที่ ม ากจึ ง ท�ำ ให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้เ ขี ย นต้อ งการเสนอว่ า
การแข่งขันที่ยอ่ มมีท้ งั ชนะและพ่ายแพ้เปรี ยบได้กบั การลงทุน
ที่ ตอ้ งมี ท้ งั ผูท้ ี่ ได้กำ� ไรและขาดทุน นักลงทุนที่ ตอ้ งการก�ำไร
ต้องเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่ นเดี ยวกับ
การเรี ยนรู ้วธิ ีและขั้นตอนการแข่งขัน อย่างไรก็ตามมโนทัศน์น้ ี
ยังมีส่วนทีค่ ล้ายคลึงกับมโนทัศน์ [การลงทุน คือ การท�ำสงคราม]
ท�ำให้เห็นมุมมองของนักลงทุนว่าบางครั้งนักลงทุนยังต้องเป็ น
นักรบที่เข้าท�ำสงครามกับนักลงทุนรายอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง มโนทัศ น์ ดัง กล่ า วยัง สะท้อ นให้เ ห็ น มุ ม มองการท�ำ
ธุรกิจในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ถือว่าความร�่ำรวยที่เกิดขึ้น
จากการแข่งขันเช่นนี้คือความชอบธรรมของนักลงทุน แม้วา่ จะ
ต้องแข่งขันหรื อท�ำสงครามกับใคร เพราะนักลงทุนได้แข่งขัน
ธุรกิจอย่างเสรี (laissez - faire) และไม่มีการผูกขาดการซื้ อขาย
(monopoly) เช่นนั้นแล้ว ความร�่ำรวยและผลก�ำไรที่แตกต่างกัน
จึงเป็ นความสามารถของนักลงทุนแต่ละคน อีกทั้ง ในโลกทุนนิยม
ยังมองว่าผลการด�ำเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อการแข่งขัน
ทางธุรกิจอย่างเสรี จะเป็ นตัวแปรส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
และสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ (ฉัตรทิพย์, 2539,
หน้า 122–124) ประกอบกับการที่พบมโนอุปลักษณ์ [พอร์ ต
การลงทุน คือ สิ่ งมีชีวิต] ในจ�ำนวนที่รองลงมาท�ำให้เห็นได้วา่
นักลงทุนมองคุณค่าของเงินที่สะสมในพอร์ ตการลงทุนเป็ นได้
ทั้งกรรมาชี พหรื อแรงงานที่ตอ้ งท�ำงานให้แก่นายแจ้งซึ่ งก็คือ
นักลงทุน เช่นเดียวกันกับนักลงทุนก็ตอ้ งคาดหวังผลก�ำไรที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยผลก�ำไรเหล่านั้นเป็ นเสมือนพืช/ไม้ยนื ต้น
ที่มีโอกาสเติบโตและให้ร่มเงา ด้วยเหตุน้ ี การเจริ ญเติบโตและ
การให้ร่มเงาจึงเป็ นเสมือนจุดมุ่งหมายปลายทางของการลงทุน
ที่นกั ลงทุนคาดหวังว่าความร�่ำรวยอย่างยัง่ ยืนจะท�ำให้ตนเอง
ด�ำรงชี วิตอยู่ได้ดว้ ยความสุ ข ส่ วนมโนอุปลักษณ์ [การลงทุน
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คือ การเดินทาง] แม้พบถ้อยค�ำอุปลักษณ์ในจ�ำนวนที่ลดลงมา
แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการลงทุนต้องมีจุดเริ่ มต้นของการเดินทาง
ที่ ผู เ้ ดิ น ทางมุ่ ง หวัง จุ ด หมายปลายทางคื อ ความร�่ ำรวยหรื อ
ความส�ำเร็ จ ทั้งนี้ ในการเดินทางย่อมต้องเจออุปสรรคระหว่าง
ทาง นักลงทุนจึ งต้องรู ้ วิธีหรื อกลยุทธ์ที่สามารถท�ำให้ตนเอง
ไปถึงจุดมุ่งหมายให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ด้วยเหตุน้ ี จึงกล่าวได้ว่าอุปลักษณ์เป็ นกลวิธีหนึ่ งที่มี
ความส�ำคัญต่อการสร้างความคิดและความเชื่อของผูค้ นในสังคม
เพราะการที่มโนอุปลักษณ์ในวาทกรรมธุ รกิจตลาดหลักทรัพย์
ได้ตอกย�ำ้ ให้เห็นความส�ำคัญของความร�่ำรวย ผูค้ นจึงให้ความส�ำคัญ
ต่อคุณค่าของเงินและความร�่ำรวยโดยมองว่าความร�่ำรวยเป็ น
ความส�ำเร็ จของชีวิตและท�ำให้ชีวิตด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข
อย่างยัง่ ยืน ผูท้ ี่ตอ้ งการความร�่ำรวยจึงต้องเข้ามาเป็ นนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ และต้องศึกษาเรี ยนรูใ้ ห้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เหนือกว่านักลงทุนคนอื่น
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลการวิจยั นี้ ครอบคลุมยิ่งขึ้นจึง
ควรศึกษาอุปลักษณ์โดยใช้แนวคิดทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ เพื่อ
ศึกษาหน้าที่ของอุปลักษณ์ รวมทั้ง ควรศึกษากลวิธีทางภาษา
กลวิธีอื่นๆ เช่น การศึกษาสหบท การเล่าเรื่ อง และการกล่าวอ้าง
เป็ นต้น อีกทั้ง งานวิจยั นี้เป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาวาทกรรม
ธุ รกิจตลาดหลักทรัพย์โดยศึกษาจากหนังสื อแปล ดังนั้น เพื่อ
ให้เห็นมโนทัศน์การลงทุนรอบด้านจึงควรขยายขอบเขตข้อมูล
โดยศึ กษาจากหนังสื อของนักเขียนซึ่ งเป็ นนักลงทุนชาวไทย
หนังสือทีเ่ ขียนจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศ และสื่ออืน่ ๆ ต่อไป
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