


บทที่ 1

คุณเป็นคนแบบไหน
แค่ไลฟ์สไตล์ก็บอกได้ว่าคุณเป็น

“คนเก็บเงินได้” หรือ “คนเก็บเงินไม่ได้”
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สมมติว่ามีผู้หญิง 2 คน คือคุณ A กับคุณ B คุณ A เป็นคนประเภท 
เครื่องติดตอนกลางคืน อยู่ทำงานที่บริษัทจนค่ำมืด แถมพอกลับถึงบ้านยังดู  
ดีวีดีหรือโทรทัศน์ต่อ กว่าจะเข้านอนก็ดึกดื่น ขณะที่คุณ B ตื่นเช้าไปทำงาน 
ที่บริษัทก่อนใคร พอถึงเวลาเลิกงานก็กลับบ้านและเข้านอนแต่หัวค่ำ ทั้งคู่ 
มีเวลานอน 6 ชั่วโมงเท่ากัน เอาละค่ะ คุณคิดว่าใครเก็บเงินเก่งกว่ากัน 

เมื่อมองผิวเผิน คุณ A ซึ่งทำงานจนดึกดื่นน่าจะมีค่าโอที จึงน่าจะมีรายได้ 
มากกว่าใช่ไหมคะ ถ้ามองในแง่จำนวนเงิน จริงอยู่ว่าคุณ A อาจจะมีรายได้ 
มากกว่า แต่หากมองจากมุมมองว่า “เก็บเงินได้หรือไม่ได้” คุณ B ต่างหาก 
ที่มีลักษณะของคนเก็บเงินเก่งกว่าอย่างเทียบกันไม่ได ้

เพราะอะไรหรือคะ ความลับอยู่ที ่“วิธีใช้เวลา” ของแต่ละคนนั่นเอง 
เรามีสำนวนว่า  “เวลาเป็นเงินเป็นทอง”  มาแต่โบราณ ทุกคนต่างมีเวลา 

เท่ากันคือวันละ 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม การบริหารและการใช้เวลา 
24 ชั่วโมงที่มีนี่ละ ที่จะพลิกชีวิตการเงินของคุณได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ

โดยเฉพาะ  “ช่วงเช้า”  มีความสำคัญเป็นพิเศษ หากคุณนอนดึก ก็ย่อม 
ตื่นสายเป็นธรรมดา ถ้าคุณซุกตัวในที่นอนจนวินาทีสุดท้าย กระทั่งถึงจุดที่ว่า  
“ขืนไม่ตื่นตอนนี้คงไปสายแน่ ๆ!” คุณก็จะต้องรีบตื่นและเปลี่ยนเสื้อผ้าออกจาก 
บ้านด้วยความลนลาน คุณผู้อ่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่า “เรื่องนี้เกี่ยวกับเงิน 

เป็น “คนกลางคืน” ที่ทำงานจนดึกดื่น
หรือเป็น “คนตื่นเช้า” ที่ตื่นและไปทำงานแต่เช้า 
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อย่างไร” ลองคิดดูสิว่า เวลาเราลนลานออกจากบ้าน เรามักจะลืมของได้ง่าย  
เช่น อาจเกิดกรณีทำนองว่า “อ๊ะ! ฉันลืมกระเป๋าเครื่องสำอาง...ช่วยไม่ได้  
เดี๋ยวตอนกลางวันค่อยออกไปซื้อเครื่องสำอางที่ร้านสะดวกซื้อมาแต่งหน้าก็แล้ว 
กัน” เท่ากับต้องซื้อของใหม่ทั้งที่ไม่จำเป็น หรือหากขึ้นรถประจำทางไม่ทัน  
ต้องนั่งแท็กซี่ไปสถานีรถไฟ ก็ต้องเสียเงินจ่ายค่าแท็กซี่อีก 

ในทางกลับกัน หากคุณมีเวลามากพอในตอนเช้า คุณจะสามารถใช้เวลา 
เตรียมตัวได้อย่างเต็มที่และตรวจสอบได้ว่าตัวเองลืมอะไรหรือไม่ นอกจากนั้น 
ยังสามารถทำอาหารกล่องไปรับประทานซึ่งจะช่วยประหยัดเงินค่ามื้อกลางวัน 
ได้ด้วย ที่สำคัญคือ หากมีเวลาเพียงพอในการเริ่มต้นแต่ละวัน คุณจะสามารถ 
บริหารเวลาในวันนั้น ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน 

การใช้เงินฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่เกิดจากการไร้การวางแผน หากเราต้องเร่งรีบ 
เป็นประจำโดยไม่สามารถวางแผนการใช้เวลาในแต่ละวันได้ เราจะเกิดความ 
เครียดตลอดเวลาว่า “ไม่ทันแล้ว...” ซึ่งอาจกลายเป็นเหตุให้ต้องระบายความ 
เครียดด้วยการช็อปปิ้งบำบัดหรือออกไปดื่มทุกคืน การใช้เงินฟุ่มเฟือยเพียง 
วนัละ 500 เยน กเ็ทา่กบัตอ้งเสยีเงนิเดอืนละ 15,000 เยน หรอืปลีะ 180,000 เยน  
เปรียบได้กับเศษฝุ่นที่เมื่อสะสมนาน ๆ ไปก็อาจกลายเป็นภูเขาได ้

เวลาสำคัญกว่าเงิน เรามักมองว่าคนที่บริหารรายรับ - รายจ่ายได้ดีคือคนที่ 
เก่งเรื่องการจัดการ แต่จริง  ๆ  แล้ว คนที่สามารถบริหารเวลาได้ดีพอๆ  กับ 
เงินต่างหากคือคนที่เก่งเรื่องการจัดการอย่างแท้จริง 

ว่ากันว่า คนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจส่วนใหญ่เป็น  “คนตื่นเช้า”  
พวกเขาจะไปถึงบริษัทก่อนใครและทำงานชิ้นสำคัญทั้งหมดให้ลุล่วงภายในช่วง 
เช้า หากเราเช็กอีเมลและจัดทำเอกสารต่าง  ๆ  ให้เสร็จตั้งแต่ช่วงเช้า เราจะมี 
เวลาในช่วงบ่ายเพื่อนัดหมายพบปะผู้คนหรือออกไปหาข้อมูลตามที่ต่าง ๆ ซึ่ง 
จะยิ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ขยายตัวได้อีกเรื่อย ๆ 

การไม่ลนลานคือหัวใจสำคัญของการใช้เวลาให้เป็น เช่น ระหว่างทำ 
อาหารกลางวันไปรับประทาน คุณอาจเตรียมวัตถุดิบสำหรับอาหารเย็นไปด้วย  
หรือการออกจากบริษัทตามเวลาเลิกงานและแวะถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มระหว่าง 
ทางจะช่วยประหยัดค่าเดินทางไปถอนเงินเมื่อจำเป็นต้องใช้ การมีเวลาสำหรับ 
เรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เหล่านี้จะช่วยปกป้องเงินของคุณจากมือของปีศาจแห่งความ 
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ฟุ่มเฟือยได ้
การใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความตั้งอกตั้งใจคือทางลัดสู่การฝึกฝนตัวเอง 

ให้เป็นคนเก็บเงินเก่งกว่าการมุ่งมั่นเก็บเงินอย่างเอาเป็นเอาตาย ก่อนอื่น คุณ 
ลองเริ่มจากการทบทวนการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองดูนะคะ
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เล่นเฟซบุ๊กและไลน ์
เล่นบ่อย ๆ หรือแทบไม่เล่นเลย 

ภาพที่มักพบเห็นบ่อย  ๆ  เวลาขึ้นรถไฟคือบรรดาคนที่กำลังจดจ่อกับเฟซบุ๊ก 
หรือไลน์ คุณรู้หรือเปล่าคะว่าเมื่อมองจากมุมมองเรื่องเงิน เรื่องนี้ถือเป็นการ 
ใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองพอสมควรทีเดียว 

หลายคนอาจให้เหตุผลว่า “โซเชียลมีเดียมีประโยชน์มาก เพราะช่วย 
เชื่อมโยงฉันกับเพื่อน  ๆ  และคนรู้จัก” หรือ  “ของพวกนี้ไม่ต้องเสียเงิน และเป็น 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น” ซึ่งก็จริงนะคะ การใช้โซเชียลมีเดีย 
โดยตัวมันเองนั้นไม่ใช่ปัญหา ดิฉันคิดว่าเราควรใช้ประโยชน์จากมันด้วยซ้ำ แต่ 
ปัญหาอยู่ที ่“ระยะเวลาที่ใช้” ต่างหาก 

เวลาใน 1 วันของคนเราจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าทาง 
การเงิน หรือก็คือเวลาที่มักเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเอง เช่น เวลา 
ที่เราใช้โทรศัพท์ ดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต ใช้โซเชียลมีเดีย รวมทั้งเวลา 
เดินทาง กุญแจสำคัญของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จึงอยู่ที่ว่า เราจะสามารถ 
จำกัดเวลาเหล่านี้ให้น้อยที่สุดได้แค่ไหน 

ตอนกำลังหาที่อยู่ใหม่หลังแต่งงาน ดิฉันเริ่มหาจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน 
สามกีอ่น จนไดแ้มนชัน่ใหเ้ชา่ซึง่อยูใ่นระยะทีส่ามารถขีจ่กัรยานไปทำงานได ้ วธินีี ้
ช่วยให้สามีดิฉันประหยัดเวลาเดินทางได้มาก ไม่ต้องเร่งรีบในตอนเช้า สามารถ 
ออกไปทำงานในแต่ละวันได้อย่างสบายใจ อีกทั้งยังประหยัดค่าเดินทาง เท่ากับ 
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ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 
เวลาทีค่นเราใชเ้ลน่โซเชยีลมเีดยีมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ทกุปี เชน่ คนอาย ุ 20 - 29  

ปีใช้ไลน์ถึงกว่าร้อยละ 90 ขณะที่คนอาย ุ 30 - 39 ปีก็ใช้มากถึงกว่าร้อยละ 70 
เวลาได้รับข้อความทางไลน์จากใครสักคน เรามักคิดทันทีว่า “ต้องตอบ”  

เมือ่ตอบแลว้ อกีฝา่ยกจ็ะตอบกลบัมาอกี เปน็เชน่นีต้อ่ไปไมจ่บสิน้ หรอืบางครัง้  
เราอาจนึก “อยากส่งสติ๊กเกอร์ตลก ๆ  บ้างจัง” และเริ่มเสิร์ชหาสติ๊กเกอร์การ์ตูน 
น่ารัก ๆ พอเจอและคลิกตัวที่คิดว่า “อ๊ะ ตัวนี้น่ารักแฮะ” กลับพบว่ามันมีราคา 
200 เยน...คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะ 

คงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า โซเชียลมีเดียถูกสร้างขึ้นมาให้เราใช้เวลาและ 
เงินอย่างฟุ่มเฟือย แต่ใช่ว่าดิฉันจะปฏิเสธโซเชียลมีเดียเสียทีเดียว แต่คิดว่า  
หากไม่ใช้ให้ดี เราจะเผลอใช้เงินและเวลาอันมีค่าหมดไปอย่างสิ้นเปลืองได้ 
ง่าย ๆ 

เรามักได้ยินบ่อย ๆ ว่าคนที่จดจ่อกับโซเชียลมีเดียมากเกินไปจะมีเวลาให้กับ 
งานหรือครอบครัวน้อยลงหรือต้องสูญเสียเวลานอน ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ควรจะ 
เป็นโดยสิ้นเชิง เพราะแม้เจ้าตัวจะนึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายใช้งานโซเชียลมีเดีย แต่ 
แท้จริงแล้วกลับตกเป็นฝ่ายถูกโซเชียลมีเดียใช้จนหัวหมุนเสียนี่

หากใคร “รู้ทั้งรู้ แต่เลิกไม่ได้...” ขอให้ลองนึกถึง “รายได้ต่อชั่วโมง” ของคุณ 
ดูนะคะ สำหรับคนที่ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ  2,000 เยน การใช้โซเชียลมีเดีย  
1 ชั่วโมง ย่อมเท่ากับเป็นการสิ้นเปลืองเงิน 2,000 เยน 

ทั้งนี้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนค่าสื่อสารที่ควรจะเป็นอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 5  
ของรายได้ต่อเดือนหลังจากหักภาษีและค่าประกันสังคม หากคุณใช้มากกว่านั้น 
ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปแล้ว 

การติดต่อสื่อสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา แต่สำคัญที่การรู้จักผ่อนหนัก 
ผ่อนเบา การใช้โซเชียลมีเดียนั้นเสียทั้งเวลาพิมพ์ข้อความและยังอาจเสียเงินกับ 
โฆษณายั่วยวนอีก จริง ๆ แล้วการพบหน้ากับคู่สนทนาโดยตรงจะได้การสื่อสาร 
ที่มีคุณภาพกว่ามากและยังได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กว่าอีกด้วย 
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คุณใช้เวลากับโซเชียลมีเดียโดยเฉลี่ยวันละกี่นาท ี

ทุกช่วงอายุ 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69
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ที่มาของข้อมูล:  สำนักงานวิจัยนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร  
กระทรวงมหาดไทยแห่งญี่ปุ่น 

จัดทำโดยเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร “เวลาเฉลี่ย (วันธรรมดา 1 วัน) ที่คน 
ใช้กับสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย ปี ค.ศ. 2014” 
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เมื่อนัดกับใครแล้วต้องตรงเวลา
หรือสายนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร

ในโลกนี้มีทั้งคนที่เคร่งครัดเรื่องเวลาและคนที่สบาย  ๆ ว่ากันว่าคนญี่ปุ่น 
โดยทั่วไปจะรักษาเวลา แม้แต่รถไฟก็มาตรงเวลาเป๊ะ หากเทียบกับทั่วโลกก็เห็น 
จะมีแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่กำหนดเวลารถไฟได้อย่างแม่นยำเช่นนี้

หลายคนอาจคดิวา่ “เครง่ครดัเรือ่งเวลามากไปกไ็มด่.ี..สายนดิหนอ่ยกน็า่จะ 
ได้นะ” ซึ่งก็จริงนะคะ เพราะหากพยายามรักษาเวลามากเกินไปจนรีบร้อนและ 
หกล้มบาดเจ็บก็คงจะเสียเปล่า ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้คู่นัด แถมยังต้องเสีย 
ค่ารักษา มีรายจ่ายเพิ่มโดยไม่คาดคิด 

อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญคือ “เวลาสามารถแปลงค่าเป็นเงินได้” หาก 
ค่าจ้างของคุณคือชั่วโมงละ 2,000 เยน เวลา 1 ชั่วโมงของคุณจะมีราคา 2,000  
เยน แน่นอนว่าเวลาของคู่นัดของคุณก็มีค่าเช่นกัน การไปสายกว่าเวลานัด 
เท่ากับเป็นการแย่งเวลาคู่นัดของคุณ เช่น ถ้าคุณให้คนที่มีค่าจ้างชั่วโมงละ  
3,000 เยนรอเป็นเวลา 10 นาที เท่ากับคุณได้ยื้อแย่งสิ่งที่มีราคา 500 เยน 
มาเป็นของตัว ซึ่งมีราคาพอ ๆ กับกาแฟ 1 แก้วเลยทีเดียว

จริงอยู่ว่า ถ้าคุณไปสายเพียงเล็กน้อย อีกฝ่ายอาจจะไม่โกรธ แต่ก็ยัง 
โล่งใจไม่ได้อยู่ดี หากคุณตระหนักอยู่เสมอว่าเวลาคือเงิน และคิดได้ว่า “การที่ 
เราไปสายกว่าเวลานัดทำให้อีกฝ่ายขาดทุน” คุณก็น่าจะกลายเป็นคนรักษาเวลา 
ได้โดยอัตโนมัติ จริงไหมคะ 
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นอกจากนี้ ใช่จะมีแต่เงินเท่านั้นที่เราสามารถให้ยืมหรือขอยืมได้ เรา 
สามารถให้ยืมหรือขอยืมเวลาได้เช่นกัน 

เช่น สมมติว่าคุณ F ซึ่งเป็นคนไม่รักษาเวลาทำให้คุณ I ที่เคร่งครัดเรื่อง 
เวลาต้องรอ 

คุณ I: เธอมาสายตั้ง 20 นาที! ไม่ไหวแล้วนะ 
คุณ F: โทษที ๆ พอดีตอนที่จะออกจากบ้าน ฉันได้รับโทรศัพท์จาก T น่ะ
คณุ I: ทกุทเีลย ครัง้หนา้ถา้เธอสายอกี ฉนัจะไมก่นิขา้วกลางวนัเปน็เพือ่น 

เธอแล้วนะ 
คุณ F: อะไรนะ! อย่าพูดอย่างนั้นส ิ อ๊ะ มื้อกลางวันวันนี้ฉันเลี้ยงเอง 
คุณ I: ให้ตายส ิ จริง ๆ เลย 
ด้วยเหตุนี้ คุณ F จึงต้องเลี้ยงมื้อกลางวันราคา 1,500 เยนให้คุณ I โดย 

คณุ F ไมเ่พยีงแยง่เวลาไปจากคณุ I เทา่นัน้ แตย่งัตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ำเปน็ 
เพิ่มอีก 1,500 เยน ครั้งนี้คุณ F ขาดทุนเยอะเลยนะคะ

เมื่อเราก่อ “หนี้เวลา” โดยการไปสาย วันหนึ่งเราก็ต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย 
อัตราสูง สมมติว่าเวลา 20 นาทีของคุณ I มีราคา 600 เยน เท่ากับว่าคุณ F  
ต้องใช้หนี้คืนในรูปของการ  “เลี้ยงมื้อกลางวัน”  ด้วยการจ่ายดอกเบี้ย 900 เยน 
สมัยนี้ไม่มีเงินกู้ที่ไหนเก็บดอกเบี้ยสูงขนาดนี้แล้วละค่ะ 

ไม่แน่ว่าหนี้เวลาอาจจะน่ากลัวกว่าหนี้ในรูปเงินก็ได้ เพราะหากเป็นเงินที่ 
กู้ยืมมา เมื่อเราใช้เงินคืนก็จบ แต่หนี้เวลานั้น นอกจากดอกเบี้ยจะสูงแล้ว ยัง 
ทำให้สูญเสีย “ความน่าเชื่อถือ” อีกด้วย 

ดังนั้น เราควรพยายามรักษาเวลา ยกเว้นกรณีสุดวิสัย หากจำเป็นต้อง 
สาย ก็ควรติดต่อคู่นัดล่วงหน้าเพื่ออธิบายเหตุผลดีกว่า เพราะการพยายาม 
ไม่ก่อหนี้เวลาเป็นเคล็ดลับสำหรับหลีกเลี่ยงรายจ่ายรายการใหญ่  ๆ  ที่ไม่คาดคิด 
ได้ค่ะ
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ตู้เสื้อผ้าของคุณ
มีเสื้อผ้าเต็มตู้หรือตู้โล่ง 

ผู้หญิงแทบทุกคนน่าจะมีเสื้อผ้าเต็มตู้ใช่ไหมคะ ดิฉันยังไม่เคยเจอผู้หญิง 
คนไหนเลยที่บอกว่า “ในตู้ฉันมีเสื้อผ้าแค ่ 3 ชุด” 

การมีเสื้อผ้าเยอะหมายความว่าคุณใช้เงินไปกับเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเยอะ 
เช่นกัน ฉะนั้น คุณคงนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าคนที่มีเสื้อผ้าเต็มตู้น่าจะเป็น 
คนใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือ คนประเภทนี้อาจใช้จ่ายเงินสิ้นเปลือง 
หรือขาดทุนไปมากกว่านั้นอีก 

ประการแรก รายจ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่ได้เกิดเฉพาะตอนเรา “จ่ายเงินซื้อ”  
เท่านั้น ยิ่งเสื้อผ้าราคาแพงก็มักต้องการการดูแลมาก ซักที่บ้านไม่ได้ ต้องส่ง 
ซักร้านซักแห้ง 

หรือหากเราอัดเสื้อผ้าเต็มตู้มากเกินไป เสื้อผ้าจะยับง่าย ทำให้ต้องรีดซ้ำ  
ซึ่งการรีดผ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 หรือ 20 นาที เท่ากับเป็นการเสียเวลา 
ส่วนนั้นโดยใช่เหต ุ

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า เราสามารถคำนวณค่าของเวลาเป็นเงินได้  
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังสามารถคำนวณค่าของ  “พื้นที่”  เป็นเงินได้ด้วย  
ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เช่น เวลาย้ายบ้าน ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจะแพงขึ้น 
ตามจำนวนห้องและความกว้างของพื้นที่ เนื่องจากจำนวนห้องและความกว้าง 
ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการมีพื้นที่ที่มีของวางอยู่มากขึ้นนั่นเอง เมื่อมีสัมภาระมาก 
ก็ต้องจ่ายค่าขนย้ายมาก เพียงมีของ “อยู่ตรงนั้น” ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วค่ะ 
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ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราเป็นคนมีข้าวของเยอะ 
หรือไม่ ลองดูที่  “ชั้นวางรองเท้า”  ของคุณด้วยสิคะ คนที่มีรองเท้าเยอะเต็มชั้น 
ก็มีแนวโน้มจะเป็นคนมีข้าวของมากเกินไปเช่นเดียวกัน 

มนุษย์เรามีขาแค่ 2 ข้าง ฉะนั้น ถึงเราจะมีรองเท้ามากสักกี่คู่ ก็ไม่มีวัน 
ใส่หมดอยู่ดี แม้แต่คนที่  “อยากใส่รองเท้าไม่ซ้ำกันทุกวัน”  ก็น่าจะมีส่วนน้อย 
ที่ใส่รองเท้าที่มีอยู่มากมายได้หมด คนส่วนใหญ่ก็แค่เก็บรองเท้าที่ตัวเองเลิกใส่ 
รวมทั้งรองเท้าที่ล้าสมัยแล้วในชั้นวางรองเท้าด้านในโดยแทบไม่หยิบออกมาอีก 

นอกจากนั้น การมีของเต็มตู้เสื้อผ้าหรือชั้นวางรองเท้ายังทำให้เราก่อความ 
ผิดพลาดด้วยการซื้อของคล้าย  ๆ  กันมาเพิ่มได้ง่ายอีกด้วย เช่น ผู้หญิงคนหนึ่ง 
ตัดสินใจซื้อชุดเดรสสีกรมท่าเพราะนึกว่าตัวเองยังไม่มี แต่พอถึงบ้านกลับเจอ 
ชุดแบบเดียวกันที่เคยซื้อเมื่อก่อนหน้านี้ซุกอยู่ในตู้...เรามักได้ยินประสบการณ์ 
การซื้อของทำนองนี้บ่อย ๆ ใช่ไหมคะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเรามีข้าวของมากเกินไป 
จนจำไม่หมดว่าตัวเองมีอะไรบ้างยังไงล่ะคะ 

หากตู้เสื้อผ้าของเราสะอาดตา กวาดตาดูได้ง่าย ๆ ว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้าง 
เราก็ไม่ต้องซื้อของคล้าย  ๆ  กันมาอีก นอกจากนี้ การที่เราเลือกเสื้อผ้าอย่าง 
ละเอียดถี่ถ้วน ยังเป็นการแสดงว่าเรารู้จักเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเองเป็นอย่างดี  
หากเรารู้ชัดเจนว่าเสื้อผ้าแบบไหนเหมาะกับเราหรือรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหน มัน 
จะช่วยให้เราสามารถเลือกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นได้โดยไม่สอดส่ายสายตาไป 
เรื่อยเปื่อย ในแง่ราคา การซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะเจาะพอดีกับเราราคา 10,000  
เยนเพียง 1 ชุดย่อมคุ้มค่ากว่าซื้อเสื้อผ้าราคา 3,000 เยนที่ไม่รู้ว่าเหมาะกับ 
เราหรือไม่จำนวน 5 ชุดเสียอีก แถมยังช่วยให้เรามีของคุณภาพดีไว้ใช้ได้นาน 
อีกด้วย 

คนมีข้าวของเยอะมักเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้และบอกตัวเองว่า “ในฤดูหน้าฉันอาจ 
ได้ใส่ชุดนี้อีกก็ได้” แต่ต่อให้เป็นเสื้อผ้าที่น่ารักหรือสวยงามแค่ไหน หากเรา 
ไม่สอดแขนใส่ลงไป เสื้อผ้าชุดนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสินค้าเก่าเก็บที่เปล่าประโยชน ์

สำหรับคนที่ยังตัดใจทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วไม่ได้ ก่อนอื่นให้คุณลองรวบรวม 
เสื้อผ้าเหล่านั้นใส่กล่องพลาสติกใบใหญ่ ๆ ดูนะคะ และเมื่อถึงแต่ละฤดูก็ให้คุณ 
ตัดสินใจว่าจะใส่หรือไม่ใส่ หากมีตัวไหนที่คิดว่าคงไม่ใส่อีกแน่ ก็ลองนำไปขาย 
ที่ร้านรับซื้อของมือสอง นอกจากจะได้เงินแล้ว ยังช่วยให้ตู้เสื้อผ้าสะอาดตาขึ้น 
ด้วยค่ะ
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เวลาซื้อของกิน 
คุณชอบซื้อตุนคราวละมาก ๆ หรือซื้อทุกวัน

จรงิ ๆ แลว้ สดัสว่นคา่อาหาร “ไมค่วรเกนิ 15 เปอรเ์ซน็ตข์องรายไดท้ีห่กัภาษี 
และคา่ประกนัสงัคมแลว้” หากเงนิเดอืนหลงัหกัภาษแีละคา่ประกนัสงัคมของคณุ 
คือ 300,000 เยน ค่าอาหารของคุณก็ควรอยู่ที ่ 45,000 เยน อะไรนะ! คุณกำลัง 
คิดว่าบ้านฉันใช้เกินไปตั้งเยอะหรือเปล่าคะ หรือยังอยู่ในงบ 

อย่างไรก็ตาม ดิฉันเองไม่ค่อยสนับสนุนให้ต้องลดค่าอาหารมากเกินไป  
เพราะอาหารการกินเป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรง ช่วง 
เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานอาหารอร่อย  ๆ ร่วมกันเป็นช่วงเวลามีค่า 
ซึ่งไม่มีอะไรมาทดแทนได้ ดิฉันจึงอยากให้ทุกคนเพลิดเพลินกับการรับประทาน 
อาหารในทุก ๆ วัน โดยที่ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปค่ะ 

แต่บางครั้งยังมีบางท่านที่เห็นว่า “ไม่รู้ทำไมค่าอาหารแต่ละเดือนถึงเกิน  
100,000 เยนทุกที ทั้งที่คิดว่าตัวเองไม่ได้กินเปลืองขนาดนั้นนะ” ในกรณีแบบนี้ 
อะไรเป็นสาเหตุให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเพิ่มนะ 

เมื่อไล่หาสาเหตุไปเรื่อย ๆ  จะพบต้นตออยู่ที่จุดหนึ่ง นั่นคือ  “ตู้เย็น” เพียง 
ดูตู้เย็น คุณจะแยกแยะได้ทันทีว่าคนไหนใช้เงินสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวและ 
คนไหนที่ไม่ใช ่

ประการแรก ตู้เย็นที่มีของกินอัดเต็มตู้จนแทบไม่มีที่ว่างคือ “ตู้เย็นของคน 
เก็บเงินไม่เก่ง” เพราะการมีอาหารอัดแน่นเต็มตู้ทำให้ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในตู้บ้าง 
และน่าจะมีอาหารที่หมดอายุแล้วอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน อุตส่าห์เสียเงินซื้อมา 
ทัง้ท ี แตห่ากตอ้งทิง้อาหารนัน้ไปโดยไมม่โีอกาสไดเ้ขา้ปากใครเลยกเ็ทา่กบัทิง้เงนิ 
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ไปโดยเปล่าประโยชน ์ นอกจากนี ้ คงไม่มีอะไรที่จะสิ้นเปลืองไปกว่าการต้องจ่าย 
ค่าไฟเพื่อแช่ของที่กินไม่ได้แล้ว นอกจากนั้น การใส่ของในตู้เย็นมากเกินไป 
ยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็นลดลงและต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วย

อันดับต่อไปคือ “วิธีใส่ของ”  ในช่องลิ้นชักในตู้เย็น คุณไม่ควรใส่ของโดย 
วางของที่ซื้อมาใหม่ทับไปเรื่อย  ๆ  เพราะจะทำให้มองเห็นอาหารที่อยู่ด้านล่าง 
ได้ยาก อันเป็นสาเหตุของการซื้อของซ้ำ หากเราแบ่งของใส่ถุงแบบมีซิปปิดและ 
วางในแนวตั้ง ก็จะช่วยให้ไม่ต้องเจอปัญหาอาหารทับกัน 

สรุปแล้ว ประเด็นสำคัญอยู่ที่การ  “ใช้ของในตู้เย็นให้หมด” และ  “ไม่กอง 
ซ้อนทับกัน” นี่ละค่ะคือวิธีใช้ตู้เย็นของคนเก็บเงินเก่ง 

เอาละค่ะ ทีนี้ก็มาถึงคำถามตามหัวข้อเรื่องว่า “การซื้อของตุนคราวละ 
มาก  ๆ” กับ  “การซื้อทีละครั้ง” แบบไหนเป็นวิธีที่ได้กำไรและแบบไหนเป็นวิธี 
ที่ขาดทุน คนที่ขาดทุนได้ง่ายคือคนประเภท “ซื้อของตุน” ค่ะ คุณอาจคิดว่า 
การซื้อของกินราคาถูกมาตุนไว้ตอนลดราคาดูเหมือนจะได้กำไร แต่การซื้อของ 
ในปริมาณมากทำให้จัดการตู้เย็นลำบาก และเป็นการสะสมของในตู้เย็น ฉะนั้น 
ยิ่งถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจเก็บกวาดและจัดระเบียบตู้เย็นให้เรียบร้อย คุณยิ่งควร 
หลีกเลี่ยงการซื้อของมาตุนจะดีกว่า 

นอกจากนี ้ เคล็ดลับสำคัญในการป้องกันความสิ้นเปลืองอีกประการหนึ่งอยู ่
ที่ว่า คุณมีเครื่องปรุงมากแค่ไหน สำหรับดิฉันเองก็มีเฉพาะเครื่องปรุงพื้นฐาน  
จำพวกโชยุ สาเกญี่ปุ่น หรือมายองเนส ส่วนพวกน้ำสลัดหรือประเภทน้ำจิ้ม 
ต่าง ๆ ที่มักซื้อซ้ำกันได้ง่ายนั้น ดิฉันจะทำเองค่ะ

อาหารแช่แข็งเป็นอีกจำพวกหนึ่งที่มีแนวโน้มจะซื้อมาตุนได้ง่าย เวลาซื้อ  
ควรซื้อมาแค่พอใช้ให้หมดภายใน 2 สัปดาห์ เพราะหากซื้อมาทิ้งไว้นานเกินไป  
เราจะลืมว่าเคยซื้อ และอาหารที่แช่แข็งก็อาจด้อยคุณภาพและรสชาติลงได ้

ตามข้อมูลของทบวงทรัพยากรและพลังงาน “ตู้เย็น”  คือเครื่องใช้ไฟฟ้าใน 
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ชนะเครื่องปรับอากาศ 
หรือโทรทัศน์อย่างขาดลอย แค่เราไม่เก็บของในตู้เย็นมากเกินไป (ซึ่งจะช่วยให้ 
ประหยัดค่าไฟได้ถึงประมาณ  960 เยน) และพยายามใช้อาหารที่มีในตู้เย็น 
ให้หมด ก็จะทำให้คุณประหยัดเงินเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
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เมื่อกลับจากข้างนอก 
คุณนำของทุกอย่างออกจากกระเป๋า
หรือทิ้งของไว้ในกระเป๋าอย่างนั้น

จุดที่จะบ่งบอกว่าใคร  “เก็บเงินเก่งแค่ไหน”  ได้ชัดเจนพอ  ๆ  กับตู้เย็นคือ 
ในกระเป๋าค่ะ หากคุณใส่ของในกระเป๋าอย่างไม่เป็นระเบียบ คุณก็จะหาของ 
ที่ต้องการได้ยากและต้องใช้เวลาหามากกว่าที่ควร บ่อยครั้งที่เราเห็นคนก้มหน้า 
ขะมักเขม้นค้นของในกระเป๋าพลางบ่นว่า “ฉันเก็บลิปสติกแท่งนั้นไว้ตรงไหนน้า”

ภายในกระเป๋าเป็นเพียงพื้นที่เล็กมากเมื่อเทียบกับตู้เสื้อผ้า  ถึงจะเล็ก 
แค่ไหน แต่ก็ดูถูกไม่ได้ เพราะเจ้าพื้นที่เล็กๆ  นี้อาจกลายเป็นแมลงกัดกิน 
เงินของคุณได้อย่างคาดไม่ถึง 

เหตกุารณท์ีม่กัเกดิเปน็ประจำคอืคณุเกบ็ของไวใ้นกระเปา๋แตห่าไมเ่จอ ทำให ้
ต้องซื้อของชิ้นนั้นใหม่ในที่สุด ของที่เราเก็บในกระเป๋าส่วนใหญ่มักเป็นของที่ใช้ 
บ่อยในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราหาของที่จำเป็นต้องใช้ไม่เจอ เช่น ปากกา 
ลูกลื่น กระดาษจด ครีมทามือ หรือยาหยอดตา เป็นต้น ถ้าต้องซื้อใหม่ 
บ่อย ๆ “เพราะหาไม่เจอ” เงินก็จะโบยบินออกจากกระเป๋าสตางค์เราได้ง่าย ๆ 

อีกประเด็นคือ ของในกระเป๋าแต่ละชิ้นมักเป็นของราคาถูก คนจึงมักคิด 
ทำนองว่า “ปากกาลูกลื่นราคาแท่งละประมาณ 200 เยน เดี๋ยวไปซื้อใหม่ตาม 
ร้านสะดวกซื้อก็ได้” แต่แท้จริงแล้ว ของที่ขายในร้านสะดวกซื้อมักราคาแพง 
กว่าของในซูเปอร์มาร์เก็ต เท่ากับเราต้องลงทุนซื้อของที่มีอยู่แล้วมาในราคา 
แพงขึ้น 
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วิธีป้องกันเหตุการณ์ข้างต้นอย่างได้ผลคือ ให้คุณลองนำของทั้งหมด 
ออกจากกระเปา๋อยา่งนอ้ยวนัละครัง้เพือ่ตรวจสอบดวูา่มอีะไรบา้ง บางทา่น 
อาจคิดว่า “ไม่ค่อยอยากเอาของออก เพราะมีที่ประจำสำหรับเก็บของต่าง ๆ อยู่ 
แลว้” แตอ่นัทีจ่รงิ คณุกแ็คน่ำของใสก่ลบัทีเ่ดมิหลงัจากนำมนัออกมาเทา่นัน้เอง  
เพียงเพิ่มขั้นตอนอีกนิดหน่อย ก็สามารถป้องกันการซื้อของที่มีอยู่แล้วซ้ำได้

นอกจากนั้น การนำของออกจากกระเป๋าทุกวันยังมีส่วนช่วยถนอมกระเป๋า 
ของคุณด้วย เพราะการสำรวจดูกระเป๋าอย่างจริงจัง อาจทำให้คุณพบรอยเปื้อน 
และรอยตำหนิต่าง  ๆ ที่ซ่อนอยู่ได้ง่ายขึ้น และหากคุณดูแลรักษากระเป๋าได้เป็น 
อย่างดี ก็จะเป็นการรักษากระเป๋าที่คุณรักให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและใช้ได้ 
นานขึ้น 

นอกจากนี้ กระเป๋ายังเป็นสิ่งที่คุณใส่ของเข้าและหยิบของออกได้ง่าย จึง 
เป็นแหล่งสะสมขยะได้ง่ายเช่นกัน หากคุณลองนำของทั้งหมดออกจากกระเป๋า 
ก็จะพบสิ่งต่าง ๆ มากมาย รวมถึงของที่คุณคิดว่า “ตายแล้ว ฉันเก็บของพวกนี้ 
ไว้ในกระเป๋าด้วยหรือนี่” เช่น ทิชชูที่ได้รับแจกตามท้องถนน ใบปลิว ถุงขนม 
ที่กินแล้ว เป็นต้น 

ขอให้ทิ้งขยะและของไม่จำเป็นในกระเป๋า แล้วเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อน 
แล้วเป็นผืนใหม่ เพื่อเตรียมตัวออกไปข้างนอกด้วยความรู้สึกสดชื่นในวันรุ่งขึ้น  
การทำเชน่นีจ้ะชว่ยใหภ้ายในกระเปา๋ของคณุเปน็ระเบยีบ ทำใหห้าของไดส้ะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย 

ขอ้ดอีกีประการหนึง่คอื เมือ่มขีองลดลง นำ้หนกักระเปา๋จะเบาลงดว้ย การ 
ที่สะพายกระเป๋าหนักเท่าไร ร่างกายก็ยิ่งต้องรับภาระมากขึ้นเท่านั้น ถ้าคุณ 
ปวดหลังปวดไหล่มากจนต้องไปนวด เท่ากับต้องหมดเงินอีกหลายพันเยน 
ในชั่วพริบตา บางคนอาจจะคิดว่าก็แค่กระเป๋า แต่แท้จริงแล้ว กระเป๋ามีความ 
สำคัญมากนะคะ
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คุณจัดการกับตัวอย่างเครื่องสำอาง
และอาหารเสริมที่ ได้รับแจกอย่างไร 
เมื่อได้รับก็เก็บไว้หรือทิ้งทันท ี

ดิฉันเคยเห็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยสินค้าตัวอย่าง ไม่ใช่เฉพาะเครื่องสำอาง 
นะคะ แต่คนคนนั้นเก็บสินค้าตัวอย่างทุกประเภท ตั้งแต่ของใช้เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  
ในชีวิตประจำวันไปจนถึงของกิน เพื่อประหยัด พอเห็นแบบนี้ เราคงอดคิด 
ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าควรเก็บสินค้าตัวอย่างที่ได้รับแจกไว้ใช้ดีกว่า ดิฉันเองก็มัก 
เก็บสินค้าตัวอย่างไว้ใช้เหมือนกันค่ะ 

แตใ่นความเปน็จรงิ ในบรรดาคนทีเ่กบ็สนิคา้ตวัอยา่งไวน้ัน้ มจีำนวนไมน่อ้ย 
ที่นอกจากจะไม่ช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังกลับกลายเป็นสิ้นเปลืองเสียอีก 

คุณเก็บสินค้าตัวอย่างที่ได้รับไว้ที่ไหนคะ  ในลิ้นชัก? ในตู้? ดิฉันว่า 
คนส่วนใหญ่น่าจะเก็บในลิ้นชักในห้องน้ำใช่ไหมคะ 

ลิ้นชักในห้องน้ำเป็นที่ที่ไม่ค่อยเตะตา เมื่อไม่เตะตาจึงเป็นที่ที่เราไม่ค่อย 
ใช้ประโยชน์ ที่แบบนี้ส่วนใหญ่มักไม่พ้นกลายเป็น  “โกดังเก็บของตกค้าง 
ที่ไม่มีใครใช้” 

ลองหาโอกาสสำรวจลิ้นชักในห้องน้ำของคุณดี ๆ สักครั้งนะคะ ดูว่ามีสินค้า 
ตวัอยา่งพวกแชมพหูรอืเครือ่งสำอางทีไ่ดร้บัเมือ่ปกีอ่นเกบ็ไวโ้ดยไมไ่ดใ้ชห้รอืเปลา่  
คุณอาจตั้งใจว่า  “สักวันจะใช้” แต่กลับเก็บมันไว้อย่างนั้นโดยมันไม่มีโอกาสได้ 
เป็นประโยชน์ ได้แต่กินพื้นที่เก็บของไปเปล่าๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ สินค้าตัวอย่าง 
ที่ได้รับก็ไม่ต่างอะไรกับขยะ 
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การรับสินค้าตัวอย่างเป็นเรื่องดี และหากเรานำมาใช้ประโยชน์ก็จะช่วย 
ประหยดัค่าใช้จ่ายในบา้นได้ แตก่ไ็ม่ควรเกบ็สะสมไปหมดทกุอยา่งคะ่ ทีส่ำคญั 
คือเราต้องเลือกว่าสิ่งไหนควรเก็บหรือควรทิ้ง

เมื่อได้รับสินค้าตัวอย่าง หากคุณคิดว่า “ของนี้จะยังไม่ใช้ทันที” ให้รีบตัดใจ 
ทิ้งไปเสีย เวลาได้รับอาหารเสริมหรือของกิน หากเป็นของที่คุณอยากลอง  
ขอให้คุณหยิบใส่ปากภายในวันนั้นเลย แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้ทิ้งหรือให้คนอื่นไป 

ในขณะเดียวกัน สินค้าตัวอย่างจำพวกโลชั่นทาหน้าหรือผลิตภัณฑ์เช็ด 
เครื่องสำอางเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงาน คุณ 
จึงควรเก็บของเหล่านั้นไว้ในกระเป๋าเครื่องสำอางทันที การทำเช่นนี้จะช่วย 
ป้องกันการลืมใช้และยังมีประโยชน์ในยามฉุกเฉินด้วย 

ในความเป็นจริง สินค้าตัวอย่างยังเป็นตัวชี้วัดชั้นเยี่ยมในการแยกแยะว่า 
คนคนนั้นเป็นคนที่กล้าหรือไม่กล้าทิ้งของ คนที่ไม่กล้าตัดใจทิ้งสินค้าตัวอย่าง 
มักคิดวา่ “ตอนนีอ้าจยังไม่ใช ้ แต่สักวันคงได้ใช้แน่” และเก็บสะสมของพอกพนู 
ไปเรื่อย ๆ ส่วนคนที่กล้าทิ้งสินค้าตัวอย่างคือคนที่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีว่า 
ของชิ้นนั้นจำเป็นสำหรับตัวเองจริงหรือไม่ ความสามารถในการตัดสินใจเป็น 
ทกัษะทีจ่ำเปน็และขาดไมไ่ดใ้นการใชเ้งนิใหเ้ปน็และเกบ็เงนิใหไ้ด้ หากคณุ 
ไมม่ัน่ใจความสามารถในการตดัสนิใจของตวัเอง อาจจะลองใชเ้รือ่งสนิคา้ตวัอยา่ง 
เป็นเครื่องมือฝึกฝนการตัดสินใจของคุณดูก็ได้ค่ะ 

หากคุณเสียดายที่จะทิ้ง ก็แค่ไม่ต้องรับสินค้าตัวอย่างมาเท่านั้นเอง จะได้ 
สร้างนิสัยปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นกับตัวเองด้วย 

แค่ไม่รับสินค้าตัวอย่างที่ไม่จำเป็นมาเพิ่ม พื้นที่ลิ้นชักในห้องน้ำที่เคย 
เต็มไปด้วยสินค้าตัวอย่างก็จะโล่งสะอาดตาขึ้น โดยปกติบริเวณนั้นมักรกด้วย 
ของใช้ประจำวันที่เก็บตุนไว้อยู่แล้ว เราจึงไม่ควรเพิ่มของที่ไม่จำเป็นอีก

ทั้งนี้ เคล็ดลับของการเก็บของให้เรียบร้อยสะอาดตาคือการ  “เก็บของ  
1 ประเภทใน 1 ลิ้นชัก” แทนที่จะแบ่งพื้นที่ลิ้นชักทั้งหมดออกเป็นสัดเป็นส่วน  
คุณควรกำหนดให้ชัดเจนว่า “ชั้นนี้สำหรับใส่ยาอย่างเดียว ชั้นนี้สำหรับเครื่อง- 
สำอางอย่างเดียว” จะช่วยให้คุณนำของที่ต้องการออกมาได้สะดวก และยังใช้ 
ง่ายสำหรับคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วย 
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คุณมีบัตรสมาชิกร้านค้า
จำนวนมากหรือไม่มีเลย

ดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบบัตรสมาชิกร้านค้ากันมาก ในกระเป๋า 
สตางค์ของคุณผู้อ่านคงมีอยู่หลายใบเหมือนกันใช่ไหมคะ ครั้งหนึ่งดิฉันเคยไป 
สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์นอกสถานที่ ดิฉันเคยขอดูกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิง 
ที่เดินผ่านไปมาในย่านกินซ่าและย่านคิชิโจจิหลายสิบคน สิ่งที่จำได้แม่นที่สุดคือ 
กระเป๋าสตางค์ของพนักงานบริษัทอายุยี่สิบกว่าคนหนึ่ง เพราะกระเป๋าของเธอ 
ตุงจนแทบระเบิด ตอนแรกดิฉันนึกว่าเธอคงใส่เงินไว้มาก แต่เมื่อเปิดดูจริง  ๆ  
กลับพบว่ากระเป๋าสตางค์ของเธอเต็มไปด้วยบัตรสมาชิกร้านค้า 

ขณะที่กระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านกลับดูสะอาดตากว่า มีบัตร 
สมาชิกร้านค้าเฉพาะของร้านที่ใช้ประจำ กระเป๋าจึงบางและเรียบร้อย ทำให้ 
ดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าเธอสมกับเป็นแม่บ้านที่รับหน้าที่ดูแลบัญชีรายรับ  - รายจ่าย 
ในบ้านจริง ๆ

หากมีบัตรสมาชิก เมื่อสะสมแต้มได้ระดับหนึ่งจะสามารถนำไปแลกเป็น 
เงินหรือสินค้าได้ เราจึงมักใส่บัตรพวกนั้นไว้ในกระเป๋าสตางค์จนเต็มไปหมด  
เพราะคิดว่ามีไว้จะเป็นประโยชน์กว่า เชื่อไหมคะว่าแค่วิธีจัดการกับบัตรสมาชิก 
ร้านค้าก็ทำให้รู้ได้ไม่ยากว่าคนไหนเป็นคนเก็บเงินได้และคนไหนเก็บเงินไม่ได ้

ประการแรกคือ กระเป๋าสตางค์ของคนที่เก็บเงินไม่ได้มักเต็มไปด้วย 
บัตรสมาชิกร้านค้าซึ่งปนอยู่กับใบเสร็จจนไม่รู้อะไรเป็นอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ต่อให้ไปซื้อของที่ร้านที่คุณมีบัตรสมาชิกก็คงไม่สามารถหยิบบัตรออกมาใช้ได้ 
ทันท ี จนในที่สุดก็ต้องอดสะสมแต้มอยู่บ่อย ๆ 
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ส่วนกระเป๋าสตางค์ของคนที่เก็บเงินได้นั้น แม้จะมีบัตรสมาชิกร้านค้า 
เหมือนกัน แต่คนกลุ่มนี้จะเลือกเฉพาะบัตรของร้านที่ใช้บริการเป็นประจำ 
จริงๆ เช่น มีเฉพาะบัตรสมาชิกซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งดิฉันเชื่อว่าคนประเภทนี้ 
น่าจะสะสมแต้มได้ฉลุยด้วยค่ะ 

จริง  ๆ  แล้วมีร้านค้าเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้นที่เราสามารถสะสมแต้มได้ครบ 
เต็มบัตร อย่างร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือร้านเสื้อผ้าที่นาน ๆ  ไปซื้อทีนั้น เชื่อ 
ได้เลยว่าไม่มีวันสะสมแต้มได้ครบแน่ และก็คงไม่พ้นต้องหมดอายุไปโดยมีแต้ม 
สะสมเพียงนิดเดียว 

หากกระเป๋าสตางค์คุณเต็มไปด้วยบัตรสมาชิกร้านค้า คุณควรเริ่มจากการ 
จัดกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อย โดยนำบัตรทั้งหมดออกมาแล้วแบ่งมันออกเป็น  
“กลุ่มที ่ 1 กลุ่มที ่ 2 กลุ่มที ่ 3”

วิธีแบ่งคือ กำหนดให้กลุ่มที่ 1 เป็นบัตรที่คุณใช้บ่อย กลุ่มที่ 2 เป็นบัตรที่ 
คุณใช้พอประมาณ และกลุ่มที่ 3 เป็นบัตรที่คุณแทบไม่ได้ใช้ เมื่อแบ่งเสร็จแล้ว 
ให้ทิ้งบัตรกลุ่มที่ 3 ทันที คุณอาจคิดว่า “อุตส่าห์มีแต้มสะสมแล้วแท้  ๆ น่า 
เสียดาย...” แต่จริง ๆ แล้ว มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่คะแนนเหล่านั้นจะเป็น  
“คะแนนติดลบ” ซึ่งทำให้คุณต้องขาดทุน เพราะความต้องการสะสมแต้มจะ 
กลายเป็นเหตุให้คุณพยายามฝืนซื้อของเพิ่มเพื่อให้ได้แต้ม โดยเฉพาะร้านที่ 
ต้องซื้อของครบ 1,000 เยนขึ้นไปต่อ 1 แต้มนั้น คุณต้องซื้อของถึง 3,000 เยน 
จึงจะได้ 3 แต้ม แทนที่จะซื้อของเพื่อสะสมแต้ม สู้คุณไปซื้อของลดราคาจะได้ 
ประโยชน์กับคุณมากกว่า 

เอาละค่ะ แล้วบัตรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่ยังเหลือ เราควรทำอย่างไรดี 
บตัรกลุม่ที ่ 1 คณุกเ็กบ็ไวใ้นกระเปา๋สตางคไ์ด ้ แตบ่ตัรกลุม่ที ่ 2 ทีค่ณุไมไ่ดใ้ชบ้อ่ย 
นั้น ก็ควรหาที่ใส่บัตรแยกออกมา เหตุผลที่ไม่ใส่บัตรกลุ่มที่ 2 ไว้ในกระเป๋า 
สตางค์ เพราะการใส่บัตรจำนวนมากจะทำให้กระเป๋าสตางค์เสียหายได้ง่าย  
ดังนั้นการเก็บบัตรกลุ่มที่ 2 แยกออกมาก็เพื่อถนอมกระเป๋าสตางค์ของคุณด้วย

สักวัน บัตรกลุ่มที่ 2 จำนวนหนึ่งก็อาจกลายเป็นบัตรที่ไม่ได้ใช้ คุณจึง 
ควรตรวจดูเป็นระยะและทิ้งบัตรที่ไม่ได้ใช้ไปเสีย โดยอาจกำหนดไว้ในใจว่าจะ 
ทิ้งบัตรสมาชิกร้านค้า 1 ใบทุกครั้งที่คุณได้บัตรจากร้านใหม่เพิ่ม 1 ใบ เคล็ดลับ 
ของการสะสมแต้มให้เป็นอยู่ที่การไม่เพิ่มจำนวนบัตรที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง 
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ทำอย่างไรกับใบเสร็จ
รับหรือไม่รับ 

คนที่กระเป๋าสตางค์เต็มไปด้วยใบเสร็จคือคนที่เก็บเงินไม่ได้ คนเหล่านี้ 
ไม่สามารถจัดระเบียบหรือจัดการสิ่งต่าง  ๆ  ได้ จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคน 
หละหลวมเรื่องเงิน ถ้าเช่นนั้น การไม่รับใบเสร็จเลยจะเท่ากับเป็นคนเก็บเงินเก่ง 
ใช่ไหม คำตอบคือไม่ใช่ค่ะ ไม่เพียงเท่านั้น การไม่รับใบเสร็จจะยิ่งทำให้คุณ 
เข้าใกล้ลักษณะความเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่อีกด้วย 

ใบเสร็จรับเงินคือคลังข้อมูลชั้นดี เพราะมันระบุข้อมูลอย่างชัดเจนว่า 
คุณซื้ออะไร ที่ไหน ด้วยราคาเท่าไร ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ 
แนวโน้มการซื้อของของคุณ นอกจากนั้นใบเสร็จยังบอกได้ด้วยว่าคุณเป็นคน 
ตื่นเช้าหรืออยู่ดึก โดยดูเวลาซื้อของที่ระบุในใบเสร็จ การทิ้งสิ่งที่อัดแน่นด้วย 
ข้อมูลสำคัญเช่นนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก! ฉะนั้นคุณจึงควรรับใบเสร็จทุกครั้ง 
และนำมาใชป้ระโยชนใ์นการควบคมุบญัชรีายรบั - รายจา่ย ตลอดจนการประหยดั 
เงินของคุณ

อย่างไรก็ดี การรับใบเสร็จมาโดยไม่ใช้ประโยชน์เป็นเรื่องต้องห้าม เพราะ 
คุณจะกลายเป็น  “คนเก็บเงินไม่ได้” ที่กระเป๋าสตางค์กลายเป็นแหล่งสะสม 
ใบเสร็จ ต่อไปนี้คือวิธีเก็บใบเสร็จให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 
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• นำใบเสร็จออกจากกระเป๋าทุกวัน
ในแต่ละวัน คุณควรนำใบเสร็จที่ได้รับออกจากกระเป๋าสตางค์อย่างน้อย 

วันละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนประวัติการซื้อของของตัวเองในแต่ละวันว่า “วันนี้ฉัน 
ซื้ออะไรไปบ้าง” คุณอาจค้นพบว่า ตัวเองใช้เงินสิ้นเปลืองไปอย่างคาดไม่ถึง  
เช่น ซื้อน้ำชาจากร้านสะดวกซื้อมาดื่มในที่ทำงาน แวะร้านกาแฟหลังเลิกงาน 
ก่อนกลับบ้าน ทั้งน้ำชาและกาแฟราคา 100 เยน รวมกันเป็น 200 เยน ซึ่ง 
คนส่วนใหญ่มักคิดว่า “แค่นี้เอง ถูกจะตาย” แต่จริง ๆ แล้วเราจ่ายค่าเครื่องดื่ม 
ไปมากจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะหากคุณใช้เงินวันละ 300 เยน ก็เท่ากับ 
เดือนละ 9,000 เยน ซึ่งไม่ใช่เงินจำนวนน้อย ๆ เลย 

หากคณุคดิไดว้า่ “เราเตรยีมนำ้ชาใสก่ระตกินำ้ไปเองดกีวา่” หรอื “ไวก้ลบัไป 
ดืม่กาแฟทีบ่า้นอยา่งสบายใจดกีวา่” คณุจะสามารถประหยดัเงนิไดห้ลายพนัเยน 
ทันท ี

 
• แบ่งใบเสร็จเป็นหมวดหมู่ตามสินค้า 

สำหรับคนที่ขี้เกียจตรวจสอบใบเสร็จทุกวัน อย่างน้อยขอให้คุณนำ 
มันออกจากกระเป๋าสตางค์แล้วแยกเป็นประเภทเก็บใส่กล่องไว้ เพียงคุณ 
ดูใบเสร็จในกล่องทุกสัปดาห์ก็จะช่วยควบคุมบัญชีรายรับ - รายจ่าย นอกจากนั้น 
การจัดหมวดหมู่ใบเสร็จตามรายการสินค้าจะยิ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบใบเสร็จ 
ได้ง่ายขึ้น

นอกจากการจัดระเบียบใบเสร็จจะช่วยป้องกันการใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองแล้ว 
ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณลืมรับเงินได้ด้วย บางครั้งพอเห็นใบเสร็จที่คุณได้สำรอง 
เงินซื้อเครื่องใช้สำนักงานของบริษัทไปก่อน อาจทำให้คุณนึกได้ว่า “อ๊ะ ฉันลืม 
ขอเบิกเงินคืน” ฉะนั้นเบิกเงินคืนเสียให้ครบนะคะ จะได้ไม่ขาดทุน 

• ควรตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัตรเครดิตทุกเดือนด้วย 
รายละเอียดการใช้จ่ายที่บริษัทบัตรเครดิตส่งมาทุกเดือนก็ถือเป็นแหล่ง 

ขุมทรัพย์ข้อมูลที่สำคัญพอ ๆ กับใบเสร็จ ฉะนั้นแทนที่จะทิ้งลงถังขยะโดยไม่เปิด 
ซอง คุณควรตรวจดูคร่าว ๆ ก่อนว่าได้ใช้จ่ายอะไร เป็นเงินเท่าไร 

ดิฉันเคยมีประสบการณ์ถูกคนนำบัตรเครดิตไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง 
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น่าจะเป็นเพราะข้อมูลรั่วไหลหลังจากดิฉันใช้บัตรเครดิตสั่งซื้อของทางอินเทอร์- 
เน็ต แต่เนื่องจากบัตรเครดิตถูกนำไปใช้ทีละน้อยทุกเดือน กว่าจะรู้ตัวก็ต้องใช้ 
เวลาประมาณหนึ่ง แต่เนื่องจากดิฉันมีนิสัยตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่าย 
บัตรเครดิตเป็นประจำอยู่แล้ว วันหนึ่งดิฉันจึงนึกสงสัยและรู้ตัวว่า “เอ๊ะ จำ 
ไม่ได้เลยว่าเคยจ่ายรายการนี ้ แปลกจัง” 

ปจัจบุนั หากมคีนอืน่นำบตัรเครดติของเราไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต บรษิทั 
เครดติสว่นใหญจ่ะชดใชใ้หก้บัเจา้ของบตัรในสว่นนัน้1 เพยีงคณุยืน่เรือ่งกส็ามารถ 
ขอรับเงินคืนได้ เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งด่วนตัดใจนะคะ เรียกร้องเงินที่เสียไป 
กลับมาดีกว่า

 


