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ก่อนที่จะไปสู่เรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุน นักลงทุนเองก็ควรที่จะเข้าใจเรื่อง
“ผลตอบแทน” ให้ดเี สียก่อน ซึง่ ผลตอบแทนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ
คือ 1) “ผลตอบแทนรวม (Total Return)” ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รวมเงินปันผล
เข้าไปแล้ว กับ 2) “ผลตอบแทนจากราคา (Price Return)” เป็นผลตอบแทนของกอง
ทุนรวมทีไ่ ม่ได้รวมการจ่ายเงินปันผลเข้ามา ดังนัน้ ผลตอบแทนแบบ Price Return จะ
ต�ำ่ กว่า Total Return ในกรณีของกองทุนทีจ่ า่ ยเงินปันผล แต่จะเท่ากันในกรณีของกอง
ทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล    
อย่ า งไรก็ ต ามหากมองถึง ผลตอบแทนของกลุ่ม “กองทุนหุ้น” ที่มีนโยบาย
“จ่ายปันผล” และ “ไม่จ่ายปันผล” นั้น แม้ตัวเลขมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของ
กองทุนอาจจะดูแตกต่างกันไปบ้างแต่ข้อเท็จจริงจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า
“ผลตอบแทน” และ “ความเสีย่ ง” ของกองทุนทัง้ 2 ประเภท มีความใกล้เคียงกันมาก
ซึง่ นักลงทุนส่วนใหญ่มกั จะมีความ “เข้าใจผิด” ว่ากองทุนทีม่ นี โยบายจ่ายเงินปันผลจะ
ให้ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า ความจริงแล้วกองทุนทัง้ 2 ประเภทมีการบริหารงานทีไ่ ม่ตา่ งกัน
เพียงแต่กองหุ้นมีการน�ำผลตอบแทนมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนเท่านั้นเอง
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“ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรสับสนตรงนี้ ส�ำหรับกองทุน

ที่มีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอาจจะเหมาะกับนักลงทุน
ที่ต้องการผลตอบแทนระหว่างทาง แต่ต้องไม่ลืมว่า
เงินปันผลนั้นต้องเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกัน”

ส่วนเรือ่ งของความเสีย่ งเองนักลงทุนก็ควรทีจ่ ะท�ำความเข้าใจด้วยเช่นกัน สินทรัพย์
ประเภทเดียวกันจะมีความเสี่ยง และผลตอบแทนที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน แต่ว่า
สินทรัพย์ตา่ งประเภทกันนัน้ อาจจะให้ความเสีย่ ง และผลตอบแทนทีว่ งิ่ สวนทางกันก็ได้
เช่น ในช่วงทีห่ นุ้ ท�ำผลตอบแทนได้ไม่ดี ตราสารหนีอ้ าจจะเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทน
ดีกไ็ ด้ ดังนัน้ เมือ่ เราเข้าใจถึง ผลตอบแทน และความเสีย่ งอย่างดีแล้วละก็ เราสามารถทีจ่ ะ
น�ำสิ่งเหล่านี้มาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมท�ำให้เกิดผลตอบแทนที่สม�่ำเสมอมากขึ้น
และช่วยลดความเสี่ยงลงได้

จัดพอร์ตลงทุน มุ่งสู่ดวงดาว

ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่
นักลงทุน “ไม่ควรจะท�ำ”เลย เพราะสินทรัพย์แต่ละประเภทต่างก็มี “จุดดี” และ
“จุ ด ด้ อ ย” ที่แตกต่างกันไป และไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุด               
ในทุกปี ก็จะมี “ดีบ้าง” และ “ไม่ดีบ้าง” สลับกันไปตามภาวะเศรษฐกิจในแต่ละ        
ช่วงเวลา ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบมอง “ผลตอบแทนรวม (Total
Return)” ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะกับนักลงทุนมากกว่า
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“โดยการน�ำสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มาผสมเป็นพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับ
ตัวเองเป็นสิง่ ทีน่ กั ลงทุนควรจะท�ำมากกว่า ตัวอย่างง่ายๆ หากมีสนิ ทรัพย์ให้ลงทุนเพียง
2 ประเภท คือ “ตราสารหนี”้ และ “หุน้ ” แทนการลงทุนในตราสารหนีเ้ พียงอย่างเดียว
100% ซึ่งมี “ความเสี่ยงต�่ำ” แล้ว นักลงทุนสามารถจะผสม “หุ้น” ซึ่งเป็นสินทรัพย์
เสี่ ย งเข้ า มาในพอร์ ต ได้ ก็ จ ะมี โ อกาสรั บ ผลตอบแทนที่ ดี ขึ้ น ได้ เ ช่ น กั น ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการเลือกสัดส่วนการลงทุนปกติที่ “นักลงทุนสถาบัน” ส่วนใหญ่ท�ำกัน”
ดังนั้นนักลงทุนคงต้องพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับการลงทุนของตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะ 91% ของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่นนั้ มาจาก “การจัดสรรเงินลงทุน (Asset
Allocation)” ไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสมนัน่ เอง จากข้อมูลในอดีตพบ
ว่า ผลตอบแทนของการลงทุนใน “หุ้น” (2002 - 2014) เฉลี่ยประมาณ 17.7% ต่อปี
“ทองค�ำ” (2002 - 2014) เฉลี่ย 9.5% ต่อปี “พันธบัตรรัฐบาล” (2002 - 2014) เฉลี่ย
ประมาณ 4.8% ต่อปี และ “เงินฝากและตั๋วเงินคลัง” (2002 – 2014) เฉลี่ยประมาณ
2.2% ต่อปี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3.0–4.0%
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนระยะยาว

91%
การจัดสรรเงินลงทุน

5%

การคัดเลือก
สินทรัพย์ลงทุน

2%
การจับจังหวะเข้า
ลงทุน

2%
ปัจจัยอื่นๆ
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“ดังนัน
้ นักลงทุนจึงควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์

ประเภทต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสมตามระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ตัวเองสามารถจะรับได้เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดี

ให้กับตัวเอง และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปเลือกลงทุนใน
สินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว”

จัดพอร์ตเองไม่เก่ง แต่กองทุนดี มีบริการจัดพอร์ต
นักลงทุนหลายท่าน มักจะประสบปัญหาหลังจากการจัดพอร์ตการลงทุนไปแล้ว
ก็ไม่ได้มีเวลาในการปรับพอร์ต หรือดูแลการลงทุนเลยว่าผลตอบแทนนั้นได้ผิดเพี้ยนไป
จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งการที่เราไม่ได้ติดตาม ก็อาจจะท�ำให้ความเสี่ยงของ
พอร์ตเราเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ เช่น ถ้าปีนี้หุ้นดี สัดส่วนหุ้นในพอร์ตของเราก็
จะเพิ่มมากขึ้นไปโดยปริยาย ถ้าเกิดปีหน้าหุ้นตกอย่างหนัก แน่นอนครับว่า พอร์ตของ
เราที่ มี หุ ้ น เป็ น สั ด ส่ ว นที่ ม ากอาจจะท� ำ ให้ ข าดทุ น ได้ ม ากนั่ น เอง หรื อ พออายุ ม ากขึ้ น
ถ้านักลงทุนเองยังมีสัดส่วนของหุ้น หรือ สินทรัพย์เสี่ยงที่มากเกินไป ประจวบเหมาะกับ
สินทรัพย์เสี่ยงที่เราถือครองนั้นปรับตัวลดมูลค่าลง อาจจะท�ำให้เราไม่สามารถน�ำเงินมาใช้
จ่ายได้ตามแผนที่วางไว้
ดังนัน้ เพือ่ ให้นกั ลงทุนมองเห็นภาพและความส�ำคัญของตัวอย่างการจัดสรรเงินลงทุนเป็น
พอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมและเข้าใจแนวทางการปรับพอร์ตตามช่วงอายุทดี่ แี ล้ว จะขอ
อนุญาตยกตัวอย่าง “กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจพลัส” ของ “บลจ. กรุงศรี” เอง ทีม่ กี ารน�ำ
กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนตามช่วงอายุเพือ่ จะมาตอบโจทย์นกั ลงทุนในแต่ละช่วงวัยได้ดี
ยิ่งขึ้นและท�ำให้นักลงทุนลงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะได้จัดเป็น “ส่วนผสม” ที่เหมาะ
สมกับบุคคลในแต่ละช่วงวัยเอาไว้แล้วเพียงแค่เลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเองเท่านัน้ พอ โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1

“กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)”

เหมาะกับคนอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึง่ เป็นวัยเริม่ ท�ำงาน ยังไม่มภี าระต้อง
รับผิดชอบอะไรมากนักมีเป้าหมายในการออมเพื่อสร้างฐานะ โดยเริ่มต้น
ลงทุนอย่างสม�่ำเสมอ และสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
20% หุ้น 70% และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบาย
ลงทุนในทองค�ำ 10% ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่า 65% ของ NAV และ ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 70% ของ NAV 76
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2

“กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)”

3

“กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)”

เหมาะกับคนช่วงอายุระหว่าง 31–54 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีรายได้และราย
จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องกระจายการลงทุนให้หลากหลาย และลดความเสี่ยง
จากการลงทุน โดยจะมีสดั ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 40% หุน้ 50% และ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองค�ำ  10%
ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่เกิน 50% ของ NAV โดยเน้นลงทุน
ในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลดี

เหมาะกับคนช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยเกษียณที่มีเป้าหมายบริหาร
รายรับส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำวัน เนื่องจากไม่มีรายได้ประจ�ำ  จึงต้อง
เน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่ำและให้ผลตอบแทนสม�่ำเสมอ โดยจะมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 70% หุน้ 20% และหน่วยลงทุนของ กองทุน
รวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองค�ำ 10% ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบาย
ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% ของ NAV

ค�ำเตือน

1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2. กองทุ น KFLS20PLUS, KLFS30PLUS และ KFLS55PLUS มี ก ารลงทุ น ใน
ต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือ
การเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน
3. กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
จึ ง อาจจะท� ำ ให้ ผู ้ ล งทุ น ขาดทุ น หรื อ ได้ รั บ ก� ำ ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น และ/หรื อ
ได้ รั บ เงิ น คื น ต�่ ำ กว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกได้ ใ นอนาคต อาจท� ำสั ญ ญาซื้ อ ขายป้ อ งกั น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมี
ต้นทุนส�ำหรับการท�ำธุรกรรมฯ โดยท�ำให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์โดยบริษทั จัดการค�ำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ทีท่ ำ� การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ซงึ่ ราคา
ปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาทองค�ำหรือราคาของ
SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
5. กองทุนไม่ได้จ�ำกัดการลงทุนส�ำหรับผู้ลงทุนที่อยู่นอกเหนือจากช่วงอายุท่ีก�ำหนดไว้ข้าง
ต้นแต่อย่างใด
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เบือ้ งหลังแนวคิดการผสมสินทรัพย์มาเป็นพอร์ตการลงทุนถือเป็นสิง่ ที่ “นักลงทุน
สถาบัน” ท�ำกันมานานแล้ว โดยจะท�ำการเลือก “สินทรัพย์” ที่มี “ค่าสหสัมพันธ์
(Correlation)” หรือเรียกว่า มีความสัมพันธ์ต่อกันไม่มาก เช่น ตัวหนึ่งขึ้นอีกตัวหนึ่ง
ลง หรือขึน้ ไม่มาก เป็นต้น เข้ามาผสมเพือ่ ทีจ่ ะช่วย “ลดความเสีย่ ง” ลง ในขณะทีย่ งั คง
“ผลตอบแทน” ที่ต้องการเอาไว้ได้
ซึ่งเข้าใจได้ไม่ยาก เช่น สินทรัพย์ A ที่มี “ความเสี่ยงสูง” “ผลตอบแทนสูง”
หากลงทุ น เพี ย งสิ น ทรั พ ย์ เ ดี ย วทั้ ง 100% ความเสี่ ย งก็ จ ะสู ง และโอกาสได้ รั บ
ผลตอบแทนก็จะสูงตามสินทรัพย์  A  ไปด้วย แต่เมือ่ นักลงทุนแบ่งเงินลงทุนบางส่วนอาจจะ
50% ไปลงทุนในสินทรัพย์ B ที่มี “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” ที่ต�่ำกว่า
ก็จะช่วยดึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงมาให้น้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ A
100% เพียงอย่างเดียว ในขณะทีผ่ ลตอบแทนก็จะอยูร่ ะหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์
A และสินทรัพย์ B นั่นเอง
“เพราะหากลงทุนในสินทรัพย์ A เพียงอย่างเดียวความเสีย
่ ง
อาจจะสูงไป แต่ถ้าลงทุนในสินทรัพย์ B เพียงอย่างเดียว

ผลตอบแทนอาจจะต�ำ่ ไป เมือ
่ น�ำมาผสมกัน “ผลตอบแทน”
และ “ความเสีย
่ ง” ก็จะถูกแชร์ไปตามสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์
A และ B นัน
่ เอง”

แนวคิดในการ “จัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)” นี้ หากนักลงทุน
“มีเวลา” และ “มีความเข้าใจ” สามารถจะน�ำไปประยุกต์ผสมพอร์ตการลงทุนได้ดว้ ย
ตัวเองเช่นกัน โดยปัจจุบัน “กองทุนรวม” ของ “บลจ. กรุงศรี” ที่มีให้นักลงทุนเลือก
ลงทุนก็มีความครบถ้วนที่นักลงทุนจะสามารถน�ำไปจัดพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง
อยู่แล้วเช่นกัน แต่หาก “ไม่มีเวลา” และ “ไม่มีความเข้าใจ” ก็สามารถที่จะเลือกใช้
“กองทุนส�ำเร็จรูป” อย่างกลุ่ม “กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจพลัส” ได้เช่นเดียวกัน
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““จุ ด เด่ น ” ที่ ส�ำคัญของกลุ่ม “กองทุ น เปิ ด กรุ ง ศรี
ไลฟ์ ส เตจพลั ส ” คื อ ที ม ผู ้ จั ด การกองทุ น จะมี ก าร

“ปรั บ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ใหม่ (Rebalancing)”

พอร์ต “ทุกเดือน” เพือ
่ ให้สด
ั ส่วนการลงทุนเป็นไปตาม
โครงสร้างการลงทุนทีไ่ ด้วางเอาไว้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย

และไม่ได้สนใจใน “ทิศทางของตลาด” มากนัก ทั้งนี้

เพื่อให้ “ผลตอบแทน” และ “ความเสี่ยง” ของพอร์ต
การลงทุ น เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ มี ก ารวางเอาไว้
“ชัดเจน” ตั้งแต่ต้น นั่นเอง”

สมมติ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้และทองค�ำคงที่ จนท�ำให้
สิน้ เดือนสัดส่วนของหุน้ ปรับตัวสูงขึน้ ผูจ้ ดั การกองทุนก็จะมาจัดน�ำ้ หนักการลงทุนใหม่
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีไ่ ด้วางเอาไว้โดยขายหุน้ ไปซือ้ ตราสารหนีแ้ ละทองค�ำ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตเป็นดังเดิม
ในกรณีตรงข้ามถ้าตลาดหุ้นปรับตัวลง ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้และทองค�ำ
คงที่ จนท�ำให้สิ้นเดือนสัดส่วนของหุ้นในพอร์ตปรับตัวลดลง ผู้จัดการกองทุนก็จะขาย
ตราสารหนีแ้ ละทองค�ำเพือ่ มาซือ้ หุน้ เพิม่ เพือ่ ให้สดั ส่วนการลงทุนเป็นไปตามโครงสร้าง
การลงทุนที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรก

ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ซื้อหรือ

ขายหุ้น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุน

เป็นไปตามโครงสร้างการลงทุนที่
ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรก
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การปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอทุกเดือนนี้ ถือเป็น “จุดเด่น” อีกอย่าง
ของกองทุน เพราะจะท�ำให้ “ความเสี่ยง” ของกองทุนนั้นเป็นไปตามที่นักลงทุนได้
เลือกเอาไว้ตงั้ แต่เริม่ ต้นลงทุนจริงๆ “หากไม่ได้มกี ารปรับน�ำ้ หนัก” ในลักษณะนีอ้ าจจะ
ท�ำให้ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้
ทั้งอาจจะท�ำให้เสี่ยง “เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” ก็ได้ หากตลาดเปลี่ยนไปจนท�ำให้
โครงสร้างการลงทุนเปลี่ยนแปลงแล้ว นักลงทุนไม่ได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนนั้นให้
เป็นไปตามโครงสร้างเดิมที่วางไว้แต่แรก
“กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจพลัส...จะช่วยให้การลงทุนของนักลงทุนง่ายขึ้นเพราะ
ไม่ต้องไปนั่งจัดสัดส่วนการลงทุนด้วยตัวเอง นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยังคิดว่าตัวเอง
สามารถจัดสรรเงินลงทุนด้วยตัวเองได้ จึงขอไปท�ำเองซึ่งหากท�ำได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่
ถ้าไม่สะดวกหรือไม่มีเวลา กองทุนผสมก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับ
ผู้ลงทุนเช่นเดียวกัน”
การมองพอร์ตการลงทุนในภาพรวมเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยของ “ผลตอบแทน” ที่
เป็นบวกในระยะยาวถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่มอง “ผลตอบแทนรวม
(Total Return)” ที่ “นักลงทุนสถาบัน” ใช้กันมานานมากแล้ว จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่
“นักลงทุนทั่วไป” อย่างเราๆ ท่านๆ จะได้มีโอกาสใช้แนวคิดการลงทุนดังกล่าวนี้ผ่าน
กลยุทธ์การลงทุนของ “กองทุนรวม” ได้เช่นกัน
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