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คำนำสำนักพิมพ์
เมือ่พดูถงึ “เงนิ” เราทกุคนตา่งไดร้บัเงนิมาใชจ้า่ยไมท่างใด 

ก็ทางหนึ่ง  เด็กและเยาวชนได้รับเงินจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  

คนทำงานได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่  

พ่อค้าแม่ขายและนักธุรกิจต่างก็ได้รับเงินจากลูกค้าของตนเอง  

เงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 

ในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข

เมื่อทุกคนได้รับเงินมา แน่นอนว่าต้องเอาเงินไปจับจ่าย 

ใช้สอยตามวิถีทางของตน แต่คำถามสำคัญคือ แต่ละคนใช้เงิน  

“เป็น”  มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ซึ่งการได้เงินหรือใช้เงินที่ได้รับ 

มานั้น ยังสำคัญไม่เท่าการใช้เงินเป็น ซึ่งอัจฉริยะใช้เงินเป็น 

อย่างคุณฟลุค - เกริกพล มัสยวาณิช มักบอกไว้เสมอว่า “เมื่อไร 

ที่ได้รับเงินมา ให้เก็บเป็นเงินออม 10 - 30 เปอร์เซ็นต์  (ยิ่งมาก 

เท่าไรยิ่งดี) และเมื่อเก็บเป็นเงินออมได้แล้ว ก็นำเงินออมนั้น 

ไปลงทุน เพื่อให้เงินต่อยอดเป็นเงินได้อย่างงอกเงย” 

Money Genius อัจฉริยะใช้ เงินเป็น  เล่มนี้  จึงเป็น 

หนังสือเล่มที่คุณฟลุคตั้งใจถ่ายทอดเนื้อหาของการใช้เงินเป็น  

ที่อ่านง่าย อ่านสนุก แถมยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านในการ 



มองเห็นภาพการใช้เงินเป็นได้อย่างแท้จริง ด้วยตัวของคุณฟลุค 

ที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหาร 

เงินและการทำเงินให้งอกเงย รวมทั้งความเป็นอัจฉริยะในการใช้ 

บัตรเครดิต ทำให้ผู้อ่านมั่นใจได้ว่า เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว  

จะได้รับประโยชน์ดี  ๆ วิธีคิดดี  ๆ และความพร้อมที่จะลุกขึ้นมา 

บริหารจัดการเงินของตนเอง หาโอกาสทำเงินให้งอกเงย และใช้ 

บัตรเครดิตได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

เหมือนที่คุณฟลุคได้บอกตั้งแต่หน้าปกว่า “คุณก็เป็นอัจฉริยะ 

เรื่องเงินได้”  และมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่คุณผู้อ่าน 

จะเป็นได้ด้วย ขอเพียงเราตั้งใจจริง และมีวินัย ความเป็นอัจฉริยะ 

ใช้เงินเป็นก็หนีไม่ไกลจากเรา

ตุลาคม 2562



คำนำผู้เขียน
เราจะเริ่มต้นชีวิตทางการเงินอย่างไร

 

อย่างแรกคือ เราต้องคิดและบอกกับตัวเองเสมอว่า ต้อง 

หาเงินให้ได้หลายทาง  อย่างที่สอง  เมื่อได้ เงินมาก็ให้ เก็บเงิน 

ก่อนใช้ อย่างที่สาม เวลาจะใช้เงินก็ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบ  

ที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องรู้ว่า คนรวยไม่ได้รวยจากการประหยัดเงิน  

แต่รวยจากการหาเงินให้เป็นและใช้เงินอย่างชาญฉลาด ใช้เงิน 

ให้รวยขึ้นได้

หนังสือเล่มนี้ ที่ผมเขียนขึ้นมาในวันที่ผมรู้ดีว่า ทุกคนต่าง 

มีรายจ่ายหลายทางมาก ดังนั้นผมจึงต้องการย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่า  

รายรับจึงต้องมีหลายทางด้วย 

ไม่ว่าจะอย่างไร อย่ารังเกียจเงินน้อย แต่ก็อย่าทำงานที่ไม่มี 

อนาคต ในที่นี้คือ บริษัทของคุณ ตัวคุณ มีทางก้าวหน้ามั้ย สัก  

2 - 3 ปีที่ผ่านมาคุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นบ้างไหม ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้  

แปลว่าคุณอยู่ผิดที่ คุณต้องหางาน หรือทำงานที่มีโอกาสก้าวหน้า  

ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ด ี และมีสวัสดิการที่ด ี



บางคนใช้สวัสดิการที่ดีผันแปรมาเป็นการลงทุนให้เป็นรายได้ 

เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย เช่น มีน้องคนหนึ่งทำงานธนาคารเเห่งหนึ่ง  

ตามสวัสดิการของธนาคารนี้ พนักงานสามารถกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด- 

มิเนียมด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมาก สมมุติ 1 เปอร์เซ็นต์กว่า  ๆ ในขณะที่ 

คนทั่วไปจะโดน 6 เปอร์เซ็นต์ เขาจึงซื้อเพื่อลงทุนเเละปล่อยเช่า เวลา 

ผ่อนโดยเขาได้เปรียบจากส่วนต่างของดอกเบี้ยที่แตกต่างจากบุคคล 

ท่ัวไป เรียกได้ว่าน้องคนน้ีสามารถใช้สวัสดิการของเขาได้อย่างคุ้มค่ามาก

นอกจากนี้ เรายังมีสิ่งที่เรารักอื่น ๆ อีกไหม เป็นกิจกรรมยามว่าง  

เชน่ ปลกูตน้ไม ้ เลีย้งปลา เลีย้งสนุขั เราสามารถหาเงนิไดจ้ากกจิกรรม 

เหลา่นี ้ มนัอาจกลายเปน็งาน เปน็เงนิ เปน็รายไดก้ลบัมาโดยทีเ่ราไมรู่ต้วั  

นอกจากนี้การโละของที่เราไม่ได้ใช้มาขาย ก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง  

ไมไ่ดห้มายความวา่เราไมม่ตีงัคใ์ช ้ แลว้ถงึขาย แตม่นัหมายถงึการลงทนุ 

ทีไ่ดก้ำไรตา่งหาก เพราะฉะนัน้ กอ่นซือ้ของ เราควรรูห้รอืประมาณไดว้า่ 

ของเหล่านี้จะมีมูลค่า เมื่อตอนขายเป็นเงินกลับมาได้เท่าไหร่ 

เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเลือกอาชีพที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี  

มีรายได้เสริมหลายทาง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุข สามารถ 

เก็บออมเงินได ้ นำเงินออมไปลงทุนได้ ซื้อของเพื่อลงทุนได ้



แม้ว่าเงินจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราก็จริง แต่ก็อย่าลืมว่า 

ความสุขสำคัญยิ่งกว่าเงิน เพราะเวลาคนเราไม่มีความสุข ก็มัก 

เอาเงินไปซื้อความสุข แต่ถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้ว คุณก็ไม่ต้อง 

ซื้อหามัน  ไม่ว่าจะเป็นความสุขกับที่บ้าน  ความสุขกับคนรัก  

ความสุขกับเพื่อน  ๆ ความสุขกับงานอดิเรก ยิ่งเรามีความสุขกับ 

หน้าที่การงาน งานก็มักจะออกมาดี เจ้านายก็เห็น หน้าที่การงาน 

ก็จะดีขึ้น ก้าวหน้าเร็วขึ้น 

สรปุคอื เมือ่เรามคีวามสขุ สดุทา้ยมนัจะดไีปหมด ทัง้สขุภาพ 

กาย สุขภาพจิต เเละผู้คนที่อยู่รอบตัวเราก็จะได้รับพลังงานดี  ๆ  

ไปจากเราด้วย 

อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ เเละหวังว่าทุกท่านจะมีเเรงเเละ 

กำลังใจในการสร้างความมั่นคงเเละมั่งคั่งให้กับตัวเองเเละคน 

ที่เรารัก และหาสิ่งที่สร้างความสุขของตัวเองให้เจอครับ 

เกริกพล มัสยวาณิช







บทนำ

ใช้เงินเป็นได้
ต้องสร้าง Mindset



การสร้าง mindset ด้านการบริหารเงิน

ให้สอดคล้องในแต่ละช่วงวัยก็สำคัญ

มันเป็นเหมือนเข็มทิศนำพาเราไป

ให้เราได้พบเจอหนทางสู่ความสำเร็จ

2 เกริกพล มัสยวาณิช   Money Genius อัจฉริยะใช้เงินเป็น



เคยมีคนกล่าวไว้ว่า 
“Life begins at 40” 

หรือชีวิตเริ่มต้นเมื่ออาย ุ 40 ปี 
แต่สำหรับผม การเริ่มต้นที่ดีมีอยู่ทุกช่วงวัย หลัก  ๆ  เลยก็มักจะ 

เริ่มต้นที่อายุ 20 ไล่ไป 30 40 และควรเริ่มต้นอย่างจริงจังตอนอายุ 50  

(คุณพ่อของผมคอยบอกเสมอว่า  “ชีวิตเริ่มต้นในวัย  50 ปี” หากแต่ 

เราต้องพร้อมรับมือและวางแผนชีวิตในก้าวต่อไปด้วย) ซึ่งเราจะเริ่มต้น 

ในทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี เราจำเป็นต้องมี mindset (ทัศนคติ วิธีคิด  

และความเชื่อ ที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรา)  

ที่ดีประกอบกันไปด้วย

การสรา้ง mindset ดา้นการบรหิารเงนิใหส้อดคลอ้งในแตล่ะชว่งวยั 

ก็สำคัญไม่แพ้กัน มันเป็นเหมือนเข็มทิศที่นำพาเราไป ให้เราได้พบเจอ 

หนทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งหากเราไม่ตั้ง mindset ที่ดีให้สอดคล้องกับวัย 

ในแตล่ะชว่ง การบรหิารเงนิของเราอาจมปีญัหา และเราอาจเดนิหลงทาง 

ได้ง่าย

Life begins 
at 40

Money Genius อัจฉริยะใช้เงินเป็น 3



20 
“กล้าได้กล้าเสีย”

จริง  ๆ  แล้วผมเริ่มทำงานตั้งแต่เรียนอยู่ไฮสกูล  ได้เป็น 

พรีเซ็นเตอร์สินค้า ที่เมื่อได้เงินก้อนแรกมาก็เริ่มจับจ่ายใช้สอย  

พอก้าวเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัว หาเงินเองได้ 

สบาย ๆ ก็ทำให้ผมเริ่มนำเงินที่ได้มาลงทุนในหุ้น

ผมคิดว่า ชีวิตช่วงวัย 20 ปีนี้ ถือเป็นวัยแห่งการลองผิด 

ลองถูก กล้าได้กล้าเสีย ซึ่งการลงทุนในหุ้นก็เพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ 

หวังเพื่อสร้างความร่ำรวย ผมคิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี 

ขึ้นไป ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วค่อยไปสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วง 

วัย  30 ชีวิตช่วงวัย  20 จึงเป็นช่วงที่เสี่ยงได้ครับ  ผมใช้เงินไป 

กับการลงทุนโดยไม่มีคำว่าเสียดาย ซึ่งถ้าเราลงทุนอะไรไปแล้ว 

ไม่ประสบความสำเร็จ เราก็ยังมีครอบครัวคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต 

เราได ้ ให้คำแนะนำเราได ้

ผมคิดว่า ปัญหาของคนวัย 20 ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องมีเงิน 

น้อยหรอกครับ ผมคิดว่าไม่รู้จักเริ่มต้นลงทุนในหุ้นต่างหาก เมื่อ 

ผมเข้าสู่วงการตลาดหุ้นช่วงแรกก็สับสน ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะไป 

แนวไหน สิ่งที่ทำให้ตั้งหลักได้คือการอ่านหนังสือ หาความรู้ และ 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นว่ามันคืออะไร เราควรเลือกลงทุน 

ระยะยาวกินปันผล หรือเก็งกำไรระยะสั้นจากส่วนต่างของราคาหุ้น  

เราก็จะได้รู้ตรงจุดนี้

4 เกริกพล มัสยวาณิช  



จุดเด่นของการลงทุนหุ้น

คือการกำหนดความเสี่ยงได ้

เนื่องจากผู้ลงทุนเอง

จะทราบล่วงหน้าว่าตนเองจะได้กำไร 

หรือเสียกำไรจำนวนเท่าไร

ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย 

“กล้าได้กล้าเสีย” 
คือนิสัยนักลงทุนแบบผม

ในช่วงวัย 20 ครับ

#flukeadvice



30
“ลงทุนเพื่อความมั่นคง”

ช่วงวัย 30 ถือเป็นช่วงวัยที่ผมนิยามไว้ว่า “เป็นวัยที่ใช้เงิน 

อย่างชาญฉลาด” เมื่อก้าวสู่ช่วงอายุ  30 ปี ผมก็เริ่มคิดถึงการ 

บริหารรายรับ รายจ่าย เงินเก็บ และเงินลงทุนเพื่อให้ผลงอกเงย 

ผมเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อคอนโดมิเนียมแถว 

สาทรไว้ 1 ห้อง ตกราว 7 - 8 ล้านบาท (และแน่นอนว่าในวันนี้ 

ราคาคอนโดมิเนียมทำเลทองคำแห่งนี้ ราคาพุ่งไปถึง 10 ล้านบาท)  

เพื่อรับขวัญลูกที่เกิดมา ผมตั้งเป้าหมายว่าจะผ่อนให้จบภายใน  

5 ปี ซึ่งผมก็ทำได้สำเร็จตอนอชิอายุครบ  5 ปีพอดี เท่ากับว่า 

นี่เป็นทรัพย์สินชิ้นแรกที่ผมสะสมได้สำเร็จ โดยคอนโดมิเนียมที่ผม 

ซื้อไว้นี้เมื่ออยู่ไปสักพักก็เอาไปปล่อยเช่า
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ที่ผมเลือกวิธีการผ่อน เพราะตอนที่ซื้อคอนโดมิเนียม

ผมไม่ได้มีเงินก้อนไปลงกับมันทั้งหมดอยู่แล้ว อีกทั้ง

เงินอยู่ในหุ้น ถ้าขายหุ้นไป เราก็ไม่รู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือลง

สมมุติหุ้นมันขึ้นมา 100 - 200 เปอร์เซ็นต์

มันก็ไม่คุ้มกับดอกเบี้ยที่เราจะเสียไปกับการลงทุน

ดังนั้นก็ไม่เลือกที่จะเสียเงินก้อนไป แต่จะเก็บไว้ในหุ้น 

หรือในอะไรก็ตามที่มีสิทธิ์จะขึ้นมากกว่าดอกเบี้ย

ที่เราจะต้องเสียให้กับธนาคาร ในการกู ้

ผมก็เลยเลือกที่จะผ่อน โดยไม่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด

#flukeadvice

หลงัจากนัน้ ผมกเ็ริม่ผอ่นคอนโดมเินยีมทีท่องหลอ่ไวอ้กีแหง่หนึง่  

ทำใหร้ายจา่ยมเีพิม่มากขึน้ แตด่ว้ยการม ี mindset ทีว่า่ทรพัยส์นิพวกนี ้ 

ราคาดไีมม่ตีก ขายไดเ้กนิ 10 ลา้นบาทแบบสบาย ๆ หรอืถา้ใหเ้ชา่กไ็ด ้

เดอืนละ 40,000 - 50,000 บาทแนน่อน ผมจงึ “ยอมหมดตวัเพือ่อนาคต”  

แม้ “เช้าลืมตาตื่นขึ้นมาผมก็เป็นหนี้แล้ว” ก็ตาม เหนื่อยแต่คุ้มค่าครับ

อย่างไรก็ตามแต่ ช่วงวัยนี้ถือเป็นช่วงชีวิตที่ผมเริ่มต้นได้เร็ว  

เพราะผมมีลูกเร็ว วันที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสิ้นเชิงคือวันที่คุณ 

มีลูก คุณต้องคิดอีกมุมหน่ึงเพ่ือสร้างความม่ันคง ผมเช่ือว่าความคิดท่ีว่า  

“ถ้าเราไม่มีเงิน ลูกเราจะทำอย่างไร” คงต้องแวบเข้ามาในหัวคนมีลูกแลว้ 

กันบ้างแน่ ๆ อนาคตของลูกกลายเป็นเรื่องบังคับการใช้จ่ายของเราไป 

ในตัว และมันก็ทำให้ช่วงวัย 30 มีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง
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40
“สร้างความมั่งคั่งเพื่อวัยเกษียณ”

คนที่ทำงานข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ช่วงวัย 40 ปีนี้ ถือ 

ได้ว่าเป็นช่วงวัยที่หน้าที่การงานกำลังพุ่งทะยานไปสู่จุดก้าวหน้า  (จะ 

รุ่งเรืองที่สุดในวัย 50 ปี) คนที่ทำงานในองค์กรเอกชน หรือทำธุรกิจ 

ส่วนตัวก็เช่นเดียวกัน ช่วงวัยนี้ถือเป็นช่วงสร้างความมั่งคั่ง หาลู่ทาง 

ทำเงินที่ได้จากการลงทุน หรือไม่ก็จากงานเสริมที่ไม่ไปรบกวนงานหลัก 

ของตัวเอง (เหมือนที่ผมได้พูดไว้ในคำนำนักเขียน) แม้ทำหลายอย่าง 

ควบคู่กันไปจนดึงพลังและไฟในตัวไปบ้างในช่วงวัยนี ้ แต่มันจะดียิ่งขึ้น  

ถ้าเราได้ทำงานที่รักและได้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ 

สำหรับ  mindset ของคนช่วงวัยนี้คือ การทำให้ตัวเราเอง 

มีรายได้เข้ามาหลายทางและมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ โดยเก็บเงิน 

อย่างเป็นระบบ และเก็บเพิ่มแบบขั้นบันได คนรับเงินเดือนต้อง 

เก็บเงินให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วบริหารเงินก้อนนี้ให้เพิ่มมูลค่าขึ้น 

เรื่อย ๆ จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องทำงานหนัก 

จนวันสุดท้ายของชีวิต 

ชว่งวยันีย้งัเปน็ชว่งวยัทีเ่ริม่เขา้สูก่ารเตรยีมตวัสำหรบัชว่งเกษยีณ  

ถา้ใครทีอ่ยูช่ว่งวยัเลข 4 นีแ้ลว้ยงัไมค่ดิวางแผน กข็อใหว้างแผนไดเ้ลย  

ไม่อย่างนั้นจะช้าเกินไป เราต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า เมื่อไม่ได้ 

ทำงานหลังเกษียณอายุ  60 ปีเราจะเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตแบบไหน  

มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่
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ใครอายุขึ้นเลขสี ่
ต้องตั้งคำถามเหล่านี้กันได้เลยครับ

อย่าใจเย็น คุณไม่มีเวลาแล้ว
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ว่าด้วยการ
จำกัดความอยาก



การคิดทุกเม็ด

ถือเป็นการใช้เงินอย่างละเอียด รอบคอบ

และต้องได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิต
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ถา้มคีนถามผมว่ารถยนต์ในฝนัคือโรลส์ - รอยซใ์ชไ่หม ผมคง 

ตอบว่าใช่ครับ แต่ถ้าผมมีเงินสด 30 ล้านบาทอยู่ในกระเป๋า ผม 

จะซื้อโรลส์ - รอยซ์ไหม บอกได้เลยทันทีครับ ผมไม่ซื้อแน่นอน!

ทำไมผมถึงไม่ซื้อ ผมคิดว่าผมสามารถจำกัดความอยาก 

ของตัวเองได้ดีในระดับหนึ่ง  ด้วยเหตุผล  2  ประการสำคัญ  

นั่นก็คือ 

1.ผมจะซื้อในสิ่งที่ผม “ขาดไม่ได้” 

สำหรับคนที่เคยได้อ่านหนังสือเล่มแรกของผม  (รวยได้  

แค่ใช้เงินเป็น) จะรู้ว่าผมเป็นคนไม่เลือกซื้อของที่ไม่ได้ใช้ เพราะ 

นั่นเป็น “ภาระ” และเป็นการสะสม “ความจน” 

อีกอย่าง ผมไม่ได้ทำงานอยู่ในบริษัทการเงินชั้นนำที่ตั้งอยู ่

ใจกลางเมืองย่านธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ให้คนเห็นเราก้าวขึ้น 

รถหรูสำหรับผมจึงไม่มีความจำเป็นเลย งานของผมคือผู้บริหาร 

รายการท่องเที่ยว เป็นนักเที่ยว นักกิน ผมจึงไม่ซื้อรถคันนั้น 

กับอีกเหตุผลคือ ถ้าผมซื้อ ผมต้องใช้เงินก้อนใหญ่สำหรับ 

การวางดาวน์อย่างต่ำ 3 - 4 ล้านบาท และการผ่อนชำระรถหรู 

ระดับนี้ตกราวเดือนละกว่า 200,000 บาท ถ้าเลือกนำเงินก้อนนี้ 

ไปใช้ในการท่องเที่ยว ในการกิน ผมก็จะได้ทั้งงาน ได้ทั้งใช้ชีวิต 

ที่มีความสุข
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สำหรับคนที่ซื้อรถโดยเลือกใช้วิธีการผ่อน 

คุณไม่ควรผ่อนเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครอบครัว 

อีกทั้งควรเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งาน 

และดูดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ 

#flukeadvice
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2. ผมจะซื้อในสิ่งที่ผม “ไม่ขาดทุน” เท่านั้น

มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเล่นหุ้นแล้วหุ้นไม่ดีเอาเสียเลย ถามว่า 

ชว่งนัน้ผมขาดทนุไหม โอเค ผมไมข่าดทนุ แตหุ่น้กไ็มม่กีำไร จาก 

เคยสำเร็จดีมีกำไรมาโดยตลอด ก็กลายเป็นกำไรหดหาย ถึงแม้ 

ไม่เข้าเนื้อ แต่ผมไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ ผมจึงตัดสินใจ 

ใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนซื้อนาฬิกายี่ห้อ  “ปาเต๊ก ฟิลิปป์”  ดู (ปกติ 

ผมไม่เคยซื้อนาฬิกาเอง คุณพ่อมักให้เป็นมรดกตกทอด หรือไม่ 

ก็ซื้อมาให้ผมใช้) 

ถ้าถามว่านาฬิกาแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ชั้นนำยอดนิยม 

สำหรับเมืองไทย แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นโรเล็กซ์ หรือไม่ก็ปาเต๊ก  

ฟิลิปป์ เหตุเพราะสองแบรนด์นี้ซื้อมาใช้ เวลาขายไป อย่างไร 

ราคาก็ไม่มีวันตก นั่นเป็นเพราะมันเป็นเรือนเวลาที่ผลิตโดย 

วอทช์เมคเกอร์ หรือคนผลิตนาฬิกาที่มีฝีมือ มีความชำนาญ  

อีกทั้งสุดยอดฝีมือเหล่านี้เขาได้รับค่าแรงขึ้นทุกปี นี่จึงเป็นปัจจัย 

ที่ทำให้ราคานาฬิกาของแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้ขึ้นตามไปด้วย  

อย่างน้อย 5 - 10 เปอร์เซ็นต ์
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สำหรับใครที่ซื้อนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้มาใช้งาน  และ 

ต้องการจะขาย ก็ขอให้ใจเย็นไว้ครับ อยากให้คุณได้ใช้นาฬิกาหรูติด 

ข้อมือไปก่อนสักสิบปี แล้วค่อยขาย สมมุติว่า คุณซื้อนาฬิกามาในราคา  

200,000 บาท ลองคำนวณดวูา่ถา้เกบ็ไปสกั 10 ป ี นาฬกิาราคา 200,000 

บาทที่ว่านี ้ เมื่อนำมาขาย ราคาอาจพุ่งไปถึง 300,000 บาทได้ครับ

 

เยี่ยมไปกว่านั้นคือ ถ้าเป็นรุ่นที่ discontinued หรือไม่มีการผลิต 

อีกต่อไปแล้ว ราคาก็อาจพุ่งทะยานมากกว่านี้ไปได้อีก ซึ่งผมใช้คำว่า  

“เฮง” ได้เลยครับ

ทุกวันนี้ผมบอกตัวเองเสมอว่า เรายังไม่ร่ำรวยถึงขั้นมหาเศรษฐี  

เวลาใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้ง ผมจะมีหลักการส่วนตัว นั่นก็คือ ใช้จ่าย 

อะไรต้องคิดทุกเม็ด อย่างของใช้ที่มีราคา ผมถือว่าเมื่อซื้อไปแล้วมัน 

คือการลงทุนที่ต้องสร้างผลกำไรคืนกลับมาให้เราได้ ประเภทที่ว่า ซื้อ 

เครื่องประดับมาในราคา 400,000 บาท ขายได้ในราคา 150,000 บาท  

ขาดทนุตัง้แตเ่ดนิออกจากรา้นกนัเลยทเีดยีว อยา่งนีผ้มจะไมท่ำโดยเดด็ขาด 

ครับ
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หลักการใช้จ่ายในแบบ “คิดทุกเม็ด” นี ้  

ไม่ใช่งกนะครับ เพราะงก  

คือไม่ใช้จ่ายเลย สำหรับผม  

การคิดทุกเม็ดถือเป็นการใช้เงิน 

อย่างละเอียด รอบคอบ  

และต้องได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิต


