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ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึงคอนโด บ้างอยู่เอง บ้างเก็บสะสม บ้างปล่อยเช่า บ้าง
แค่จองแล้วก็ปล่อยขายเลย ขายกระดาษ ใบจอง คนมือทองจับจังหวะได้ ก็จับ
คอนโดเป็นอาชีพได้!

 จะว่าไปคอนโดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สามารถท�าให้เกิดก�าไรหรือผล
ตอบแทนในอีกมุม

 ใช่ครับ คอนโดเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นการลงทุนได้ด้วย
 โอกาสที่เมืองใหญ่ๆ จะโผล่แท่งตึกให้คนเข้ามาอยู่มีมากขึ้นเรื่อยๆ
 นั่นไม่ใช่ว่าเป็นแค่เพราะประชากรมากขึ้น นั่นเป็นเพียงเหตุผลเดียว
 แต่เหตผุลเพราะว่า คนพร้อมจะจ่ายเงนิแพงขึน้ ส�าหรบัห้องพกัทีเ่ลก็ลง 

เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในชีวิตที่ดีขึ้น
 พูดง่ายๆ ก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปหาคอนโดมากขึ้น
 ตรงนี้แหละที่จะท�าให้วงการแท่งตึกนี้โตขึ้นเรื่อยๆ

 ของใหม่ก็ขึ้น ของเก่าก็มีคนขาย!  
 แล้วจะลงทุนคอนโดอย่างไร?
 โชคดีที่ผมได้เจอ “ยุ้ย” ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
 ยุ้ยเป็นสาวมั่นที่สุดยอด ขยัน ทุ่มเท เอาจริงเอาจัง
 เป้าหมายสาวคนนีต้ัง้แต่เจอกนัวนัแรกชัดมาก นัน่คอื ต้องการมัง่คัง่ด้วย

ความสามารถตนเอง
 และวธิกีารไปสูต่รงนัน้ของยุย้ ชัดกว่าอกี นัน่คอื ใช้คอนโดเป็นเครือ่งมอื
 จะมใีครกีค่นกนัทีเ่งนิเดอืนหลกัหมืน่  แต่สามารถซือ้ขายคอนโดหลายๆ 

ห้องในเดือนเดียวกันได้
 แค่คิด…หลายๆ คนก็ส่ายหัว แล้วบอกท�าไม่ได้
 เงินเดือนน้อย ท�าไม่ได้หรอก!

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ 
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 แต่ “ยุ้ย” ท�าได้ แถมมากกว่านั้น “ยุ้ย” ท�าได้ดี 

 จุดเริ่มต้นการลงทุนของเธอก็มีเสน่ห์ คือเริ่มแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 “มนัเป็นการหกัมมุความคดิทีว่่า ต้องรวย ต้องไฮโซ ถงึจะไปเริม่ลงเงนิ

ซื้อคอนโดเก็บเพื่อลงทุน แต่จริงๆ แล้ว “ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้”
 หนังสือเล่มนี้จะเป็นโมเดลท่ีดีของคนท่ีเพิ่งเริ่มต้นศึกษาการลงทุน

คอนโด
 และจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่สามารถท�าให้เงินน้อยๆ โตขึ้นได้
 จากไม่ไฮโซ ก็ให้คอนโดนี่แหละท�าให้ไฮโซได้
 วิธีเลือกคอนโด 
 วิธีซื้อ วิธีขาย
 วิธีหมุนเงิน
 แนวทางการต่อสู้สู่ฝัน
 ที่ส�าคัญคือ “แนวคิด” ซึ่งเป็นคีย์ส�าคัญ
 ใครที่อ่านเล่มนี้จบ ผมเชื่อว่าจะได้อะไรดีๆ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา
ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 ผมชื่นชมคุณยุ้ยมากที่ทุ่มเทเขียนหนังสือดีมีคุณค่า 

มาให้คนไทยได้อ่านกัน และผมยังชื่นชมในเรื่องท่ีคุณยุ้ยเป็น

แบบอย่างในการด�าเนินชีวิตของคนธรรมดา ที่ดิ้นรนหาหนทาง

สู่ความส�าเร็จด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งใคร ผมเชื่อมั่นว่าเรื่อง

ราวชีวิตคุณยุ้ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้

อีกหลายคนอย่างแน่นอน

 ผมอ่านหนงัสอืเล่มนีแ้บบไม่รูส้กึว่าอ่านหนงัสอืเลย แต่

รูส้กึเหมอืนคณุยุย้มานัง่คยุให้ฟังอยูต่รงหน้า เพราะอ่านง่าย เหน็

ภาพ เหลือแต่ไม่ได้ยินเสียงเท่านั้น เสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือ

สามารถอ่านได้ตัง้แต่หน้าแรกจนถงึหน้าสดุท้ายโดยไม่รูสึ้กเบือ่ 

เหมอืนอ่านนยิายทีพ่อเริม่ต้นอ่านแล้วกว็างไม่ลง ต้องอ่านให้จบ 

ไม่งั้นคาใจแน่ๆ

 ขอยกให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมชอบอ่านมาก

ที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะอ่านสนุก ได้สาระ ได้ข้อคิด อ่านไปก็คิด 

ย้อนกลบัไปว่า ท�าไมหนงัสอืคณุยุย้ไม่ออกมาให้เรว็กว่านี ้(หรอื

ว่าผมเกิดเร็วไป?) 

       

                               ณรงค์วิทย์ แสนทอง

         วิทยากร ที่ปรึกษาองค์กร/โค้ชส่วนบุคคล นักเขียน

ค�ำนิยม
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 หนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นจุดยนืให้กบัมนษุย์เงนิเดอืนทกุคน

ที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ฮาวทูที่จะมาสอน

ขั้นตอนการท�ามาหากิน แต่บอกเล่าถึงพนักงานประจ�าคนหนึ่ง

ทีอ่ยากมรีายได้เพิม่ (เหมอืนกบัคณุ) โดยเค้าเลอืกทีจ่ะลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัย์ ซึง่เป็นการลงทนุทีใ่ครหลายคนคดิว่ามนัยากที่

จะเป็นไปได้ ต้องมีทุนเท่านั้นถึงจะท�าได้ 

 แต่เร่ืองราวของพนักงานประจ�าธรรมดาคนน้ีท่ีชื่อ 

“ยุ้ย” คนนี้ จะท�าให้ความคิดของคุณเปลี่ยนไปค่ะ 

 

 หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น 

 กลุม่แรก ผูท้ีไ่ม่มปีระสบการณ์ หนงัสอืเล่มนีจ้ะท�าให้

คณุรูจ้กัตวัเองมากขึน้ คณุจะสามารถค้นหาความฝัน เป้าหมาย 

และรู้จักจุดแข็งของตัวเอง เพื่อน�าไปพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะน�า

ไปสู่ความส�าเร็จ

 กลุ่มที่สอง ผู้ที่มีประสบการณ์ เมื่ออ่านหนังสือเล่ม

นี้คุณจะได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ชวนให้คิดถึงเรื่องราว

ในอดีตตั้งแต่ตอนที่คุณเร่ิมลงทุน เหมือนกับได้ย้อนไปดูหนัง

เรื่อง “แฟนฉัน” ยังไงยังงั้นเลยล่ะค่ะ รับรองว่าอ่านไปอมยิ้มไป

แน่นอน

ค�ำน�ำผู้เขียน 
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 ยุย้เป็นพนกังานประจ�ามากว่า 15 ปี ด้วยเงนิเดอืนเริม่

ต้นที่ 8,100 บาท ในปี  2541 (ฐานเงินเดือนข้าราชการสมัยนั้น) 

ปัจจุบันยุ้ยมีเงินเดือนเกือบสามหมื่นบาท

 แต่เร่ืองที่ยุ้ยภูมิใจที่สุดก็คือ วันนี้มนุษย์เงินเดือน

อย่างยุ้ยสามารถลงทุนในคอนโดกว่า 10 ห้อง...ภายใน

ระยะเวลาไม่ถึงปี

 หลายคนคงสงสยัว่าท�าได้อย่างไร? สงสัยพ่อแม่ให้มา

ล่ะสิ? 

 เปล่าเลยค่ะ พ่อกับแม่ยุ้ยรับราชการ ไม่ได้มีทุนรอน

อะไรจะให้ แต่สิ่งที่ท่านให้ก็คือ ก�าลังใจและเลือดนักสู้

 บางคนอาจจะบอกว่าหรือว่ามีบริษัทเป็นของตัวเองรึ

เปล่า? 

 โอ๊ย อย่าว่าแต่เปิดบรษิทัเลยค่ะ แค่อ้าปากบอกจะท�า

ธุรกิจ พ่อกะแม่ก็จัดขบวนศึกห้ามทัพอย่างเด็ดขาด แม่บอกว่า

เป็นลูกจ้างน่ะดีแล้ว...มั่นคงดี ท�าธุรกิจเดี๋ยวเจ๊งงงงงงงงง

 บางคนบอกงั้นแสดงว่ามีสามีรวยอ่ะดิ? 

 555 นัน่เป็นหนทางลดัทีเ่รว็ทีส่ดุของสาวๆ สมยันี.้..แต่

ไม่ใช่ค�าตอบที่ถูกค่ะ

 งั้นก็ถูกล็อตเตอรี่แน่ๆ เลย? 

 ถูกค่ะ...ถูกกินทุกงวด งวดที่แล้วโดนไป 3 ใบ...ซื้อค่ะ 

ซือ้ทกุงวด 555  ซือ้เพือ่เปิดโชคให้ตวัเอง แต่ไม่เคยถกู กถ็อืซะว่า

ช่วยกองสลากเอาเงินไปสร้างโรงเรียน เผื่อชาติหน้าจะได้ฉลาด

กะเค้าบ้าง อิอิ

 ที่เดากันมายังไม่ใช่ค�าตอบที่ถูก และวิธีการก็ยังไม่ใช่

เรื่องส�าคัญ แต่มันส�าคัญตรงที่คุณกล้าพอมั้ย? คุณบ้าพอมั้ย? 

คุณอึดพอมั้ย? คุณสู้กับอุปสรรคหรือคุณหนีมัน? 
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 เพราะสิ่งที่ยุ้ยได้มามันมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ 10 

ห้อง แต่มันคือกระบวนการคิด (Mindset) และชีวิตที่เปลี่ยนไป

ตลอดกาล

 เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ออกมาพร้อมกับแนวคิด

ที่อยากจะแบ่งปัน และยุ ้ยคิดว่าการแบ่งปันท่ีดีท่ีสุดก็คือ  

“การเขียนหนังสือ” 

 ขอบคุณพี่ป้อมและทีมงานสต็อคทูมอร์โรว์ที่มอบ

โอกาสดีๆ ในการท�าหนังสือให้กับยุ้ย เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆ 

ไปสู่ผู้อ่านทุกท่าน ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่เอี่ยว พันชารีและ

เพื่อนๆ ที่เป็นก�าลังใจเสมอมา

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งที่ท�าให้อีกหลายคนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อสู้ 

ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

 หัวใจแห่งกระแสพระราชด�ารัสของในหลวงของ

เรา เก่ียวกับยุทธศาสตร์ปรัชญาแห่งความเจริญบอกไว้ว่า  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ยุทธศาสตร์นี้ เมื่อเราท�าความเข้าใจ

ก็จะสามารถน�ามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง 

 ถ้าบทบางบท ประโยคบางประโยคในหนังสือเล่ม

นี้ จะสามารถท�าให้คุณ ได้เรียนรู้ตัวเอง...เข้าใจตัวเอง... 

เข้าถึงตัวเอง...และพัฒนาตัวเอง ในบางเรื่อง

 แค่นี้ยุ้ยก็มีความสุขแล้วค่ะ 

       

           ยุ้ย อัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง

       e-mail : yuitv5@gmail.com

        facebook : Anyapat Subyuenyong

ขอบคุณ Mode Sathorn Hotel เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายรูป

Volumn 3 p.001-115.indd   9 11/2/13   10:14 PM



สำรบัญ

Chapter 1 ประสบการณ ์ 12
1 ฉุกคิด 14
2 เงินก้อนแรกในชีวิต 16
3 ในวิกฤตมีโอกาส 20
4 มนุษย์เงินเดือน & เจ้าของธุรกิจเครื่องส�าอาง 24
5 หุ้นส่วนกิจการระดับพันล้าน 32
6 คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น นักลงทุนเล่นที่ 38
7 ออมเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน 44
8 บ้านกับรถ...อะไรก่อนดี? 48

Chapter 2  ทฤษฎีพิชิตคอนโด 56
9 จุดประกาย 58
10 อัศวินขี่ม้าขาว 62
11 “ทรัพย์สิน” หรือ “หนี้สิน”? 66
12 งบการเงินของคุณเป็นแบบไหน? 70
13 ของใหม่หรือมือสองดี? 74
14 ไปขุดเพชรกันดีกว่า  80
15 พลังเลขศาสตร์กับการซื้อคอนโด!!! 90
16 เหมืองอยู่แถวบ้านคุณ 100
17 เลือกดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 104
18 ฟันก�าไรเริ่มต้น 50% ต่อปี 110
19 ตามหาแมงเม่า 116

Volumn 3 p.001-115.indd   10 11/2/13   10:14 PM



Chapter 3 ลงมือท�า! 122
20 อินเตอร์เน็ตและ KSR คู่ใจ 124 
21 หน่วยสืบราชการลับ 128
22 มนุษย์เงินเดือนก็ดีอย่างนี้นี่เอง 134
23 เจียระไนเพชรให้ได้ราคา 138
24 แต่งให้ต้องตา 146
25 คอนโดสยอง!!! 152
26 ซื้อมา ขายไป 158
27 มากกว่าคอนโด 163
28 โอซาก้าเมืองไทย 170
29 อยู่คอนโดให้มีความสุข                                     178
30 เรียนรู้อยู่คอนโด 182
31 สัตว์เลี้ยงแสนรัก 190
32 กันไว้ดีกว่าแก้ 196
33 จุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ 204
34 เจ็บนี้อีกนาน 210
35 ฝากปลาย่างไว้กับแมว 215
36 ใจอ่อน...อ่อนใจ 218
37 ธนาคารคอนโด 226

Special Chapter  13 เคลด็ลบัความคดิคนส�าเรจ็ 230

Volumn 3 p.001-115.indd   11 11/2/13   10:14 PM



ประสบกำรณ์
Chapter 1 

Volumn 3 p.001-115.indd   12 11/2/13   10:14 PM



Chapter 1 “ เรื่องราวต่างๆ ใน Chapter นี้ 
เป็นการค้นหาและทำ ความรู้จักกับตัวเอง 

ยุ้ยอยากให้เพื่อนๆ ที่มีฝัน 
มีแรงบันดาลใจเหมือนยุ้ย ได้รู้จักยุ้ยมากขึ้น
ยุ้ยไม่ใช่คนเก่งเลิศเลอ เป็นคนธรรมดาๆ 

เริ่มต้นจากศูนย์จริงๆ เริ่มนับหนึ่ง  นับสอง 
นับสาม นับสี่ นับห้า...แต่นับไปเรื่อยๆ ไม่เคยหยุด 
จึงเกิดผลลัพธ์ที่ได้มาจากการฝึกฝน ลงมือทำ  

และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ เสมอ
คนธรรมดาอย่างยุ้ยทำ ได้ ทุกคนก็ทำ ได้ค่ะ

“
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 คุณเคยได้ยินประโยคเหล่านี้บ้างมั้ย? 
 “ตั้งใจเรียนนะลูก โตขึ้นมาจะได้มีงานดีๆ มีเงิน

เยอะๆ มีบ้าน มีรถ”
 ประโยคนีถ้อืเป็นประโยคคลาสสคิทีพ่่อแม่หลาย

คนพร�่าบอกตอนเราเป็นเด็ก ซึ่งถ้าตอนเด็กคุณเคยได้ยิน
ประโยคแนวๆ นี้ แปลว่าเราก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะ

ชีวิตยุ้ยเติบโตและถูกปลูกฝังมาในกฎระเบียบ
อันดีงามของข้าราชการทหาร คุณพ่อและคุณแม่รับ
ราชการ พ่อมียศจ่าสิบตรี เมื่อปี 2502 เงินเดือน 450 
บาท ส่วนแม่เริ่มงานปี 2511 ด้วยเงินเดือน 540 บาท  
ค่ากับข้าวและค่าใช้จ่ายต่อเดือน 2 คนรวมกันเป็นเงิน 
100 กว่าบาท 

สาเหตุที่รู ้ว ่าเป็นค่าใช้จ ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน  
กเ็พราะข้าราชการสมยันัน้เวลาทานข้าวหรือซือ้กบัข้าวจะ
ต้องเซ็น (คือจดบันทึกไว้กับร้านค้า) พอสิ้นเดือนเงินเดือน
ออกค่อยเอามาจ่ายคืน 

สมัยนั้นแม่บอกว่าข้าวสารถังละ 25-30 บาท  
หมู-เนือ้ กโิลกรมัละ 25 บาท ค่ากบัข้าวตกวนัละ  5-7 บาท 
ทองราคาบาทละ 450 บาท

ปัจจบุนัคุณพ่อยุย้อาย ุ73 ปี รบัราชการมา 47 ปี มี
บ�านาญเดือนละ  28,000  บาท ส่วนคณุแม่เป็นข้าราชการ

ฉุกคิด01
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บ�านาญเช่นกนั รบัราชการมา 40  ปี ปัจจบุนัมบี�านาญเดอืน
ละ 19,000 บาท 

เป็นเรื่องดีค่ะที่แม่เป็นคนประหยัดอดออม จึงส่ง
ผลให้วันนี้พ่อและแม่มีบ้านให้เช่า ท่านมีรายได้ตรงนี้กว่า 
30,000 บาท เมื่อรวมกับเงินเดือนบ�านาญแล้ว ท�าให้ทั้ง  
2 ท่านอยู่กันอย่างสบายๆ ในบั้นปลายชีวิต

เคยคิดถึงตัวเองตอนเกษียณกันบ้างมั้ยคะ?  
ยุ ้ยเองเคยคิดเล่นๆ ว่าถ้าเราเกษียณตอนอายุ 60 ปี  
อายุยืนหน่อย ตายตอน 80 ปี ก็แปลว่ามีเวลาอยู ่อีก  
20 ปีหลังเกษียณ ถึงตอนนั้นก็อยากจะมีเงินใช้สบายๆ  
ซัก 100,000 บาทต่อเดือน เพราะอีก 20-30 ปีข้างหน้าเงิน  
100,000  บาทคงไม่ได้มีค่าเท่าปัจจุบัน เพราะเงินมันเฟ้อ
ขึ้นทุกปีจริงมั้ยคะ?

 แล้วยุ้ยก็คิดขึ้นมาได้ว่า ตายล่ะหว่า!!! ใช้เงิน 
เดือนละ 100,000 บาท กแ็ปลว่าปีละ 1,200,000 บาท แล้ว
ถ้าต้องมีชีวิตหลังเกษียณอยู่ถึง 20 ปี ยุ่งล่ะสิคราวนี้ แสดง
ว่ายุ้ยต้องมีเงินเก็บก่อนเกษียณถึง 24 ล้านบาท!!!

 ถึงว่าล่ะท�าไมคนเค้าไม่ค่อยอยากจะคิดวางแผน
อนาคตกัน เพราะคิดแล้วมันปวดหัวนี่เอง

 ยุย้เคยถามเรือ่งนีก้บัเพือ่นเล่นๆ ค่ะ บางคนกบ็อก 
ว่าช่างมันเถอะ เดี๋ยวโลกก็แตกแล้ว อย่าไปคิดมาก บ้างก็
ว่าอย่าคิดมาก ใช้ชีวิตไปวันๆ เที่ยวให้สนุก หาความสุขใส่
ตวักพ็อแล้ว หรอืบางคนกบ็อกว่าปล่อยให้ชะตาฟ้าลขิติไป
เหอะ 

 แต่ยุ ้ยเป ็นคนนึงค ่ะที่จะไม ่ยอมให้ฟ ้าลิขิต  
แต่จะขอลิขิตชีวิตตัวเราเองดีกว่า!

15ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้
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 ตอนที่ยุ้ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 2 (เป็นคนที่
มีผลการเรียนปานกลางค่ะ เอ็นทรานซ์ไม่ติด แต่ก็ไม่
เคยมีความคิดว่าคนเอ็นฯ ไม่ติดจะรวยไม่ได้) ยุ้ยก็เริ่ม
มีความคิดที่จะช่วยเหลือครอบครัว โดยการหารายได้
พเิศษระหว่างเรยีน ซึง่ยุย้กเ็หมอืนนกัศกึษาทัว่ไปทีเ่ดนิ
หางานตามป้ายประกาศของมหาวิทยาลัย 
 วันนึง ยุ้ยหยุดยืนดูที่บอร์ด เห็นประกาศหนึ่ง 
ใจความว่า

 รับสมัครนักศึกษาสาว  บุคคลิกภาพดี  
(ตอนนั้นคิดไปเองว่าเราบุคคลิกภาพดี)
 มนุษย์สัมพันธ์ดี (ก็มีความเชื่ออีกนั่นแหละว่า
เราเข้ากับคนอื่นได้ดี)
 สงู 160 เซนตเิมตรขึน้ไป (เราสงู 165 เซนตเิมตร 
เย่! ผ่านค่ะข้อนี้)

เงินก้อนแรก
ในชีวิต  

02
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 คุณสมบัติมแีค่นีเ้องเหรอ ดงู่ายจงั! ยุย้กเ็ลย
โทรศัพท์ถามทาง แล้วกน็ัง่รถเมล์ไปสมคัรงานเลยค่ะ 
ยุ้ยเตรียมรูปติดบัตรนักศึกษา 2 นิ้ว ไป 1 ใบ (ทาง
บริษัทบอกให้เตรียมรูปที่ดูดีที่สุดมา) หลังจากกรอก
ใบสมคัรเสรจ็ พ่ีทมีงานกใ็ห้ยนืตรง หมนุตวัซ้าย-ขวา 
ดูรูปร่าง (เอ...นี่มันงานอะไรฟะ)
 พอดเูสรจ็ พ่ีทมีงานกบ็อกว่าต�าแหน่งงานน้ี
มคีนสมคัรเกอืบ 200 คนแล้ว แต่เรารบัได้เพยีง 5 คน
เท่านัน้ โอโห ยุย้เดินกลบับ้านคอตกเลยค่ะ...สงสยัไม่
ได้แน่ๆ 
 แต่ก่อนจะกลับ พ่ีทีมงานให้สคริปต์มา  
1 หน้ากระดาษ A4 ให้เอามาท่องเป็นการบ้าน บอก
ว่าถ้าทมีงานติดต่อไปอีกท ีให้เตรียมท่องมาพดูให้ฟัง
 นัน่คอืการสมคัรงานคร้ังแรกในชวีติของยุย้ 
ก็เลยคิดว่าเราท�าให้ดีที่สุด ถ้าไม่ได้ก็ช่าง เพราะเรา
ไม่มปีระสบการณ์เลย ส่วนเรือ่งรายได้ไม่เคยถาม ขอ
ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยว่ากัน
 ผ่านไป 4 รอบการคัดเลือก...ผลสรุปว่ายุ้ย
ผ่านฉลุย!!! 

17ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้
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 หลายคนอาจจะเริม่สงสยัแล้วว่าตกลงงานนี้
มนัคืองานอะไร? เฉลยค่ะ สมยันัน้เค้าเรยีกงานแบบนี้
ว่า “ประชาสมัพันธ์พิเศษ” แต่ถ้าเป็นสมยันีเ้ราจะรู้จกั
ต�าแหน่งงานนี้ในชื่อว่า “พริตตี้” นั่นเอง
 ยุ้ยเซ็นสัญญา 1 ปี เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์
พิเศษให้กับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง ค่าจ้างคิดเป็นราย
วัน ท�างานได้วันละ 4,000 บาท เป็นงานมหกรรม
ยานยนต์ (สมัยนั้นยังจัดที่สวนอัมพรอยู่เลยค่ะ... 
อย่าต้องให้บอกนะคะว่านั่นมันเมื่อ 20 ปีมาแย้ว) 
 สรปุแล้วท�างาน 10 วนั ได้ค่าแรงมา 40,000 
บาท...โอ้!แม่จ้าววววววว
 งานและเงนิก้อนแรกในชีวตินีท้�าให้ยุย้ได้
เรยีนรูว่้า เงนิมอียูท่กุที ่ขอแค่เราตามหามนั ช่วง
นั้นยุ้ยเรียนรู้วิธีหาเงิน ยุ้ยรู้ว่าถ้าเราไม่เลือกงาน 
ไม่เลือกรายได้ เงินมีอยู่ทุกที่ค่ะ
 หลังจากนั้นอีก 3 ปี ยุ้ยก็เรียนไปพร้อมๆ กับ
ท�างานไปด้วย (การเรยีนไม่ตกนะคะ ตอนจบได้เกอืบ
เกยีรตินยิมอันดับ 2) มชีวีติเป็นพรติตี ้ผ่านงานมากว่า 
30 บรษิทั ทัง้อเีวนต์ ทัง้ออร์กาไนซ์ (อัม้ พชัราภาเรียก
พี่ว่างั้นเถอะ 555) ลุยทุกที่ ท�าทุกอย่าง (แต่ต้องเป็น
งานที่ไม่ผิดกฏหมายและศีลธรรมนะคะ) 
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 ตอนนั้นยุ ้ยไม่มีรถ ไป-กลับด้วยรถเมล์ 
(สมัยนั้น ขสมก.เรียกพี่ เพราะยุ้ยรู้ทุกเส้นรู้ทุกสาย)  
มีทั้งงานแจกใบปลิวตามป้ายรถเมล์ พริตต้ีรถยนต์ 
มอเตอร์ไซค์ ยันเครื่องเสียง เพจเจอร ์ มือถือ
คอมพิวเตอร์ บ้านและคอนโด งานขายทุกประเภท 
ฯลฯ 
 ผลจากการท�างาน ขยนั อดทน และประหยดั 
อดออม ภายใน 3 ปียุย้มรีายได้เกอืบครึง่ล้าน ยุย้เรยีน
รู้การออมเงินจากคุณแม่ ท่านเป็นข้าราชการ แม่พูด
เสมอว่าให้เก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า ยามเจ็บป่วย 
เก็บเงินเก่งๆ เดี๋ยวก็รวยเอง
 นั่นคือค�าพูดของแม่ที่ฝ ังลงไปในจิตใต ้
ส�านึกที่ท�าให้ยุ้ยมุ่งมั่นในการท�างาน อดออม และ
พอเพียง
 ที่เล่ามามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของ
การหาเงินและการออมเงินเท่านั้น ส่วนในเร่ืองการ
บริหารเงินและการน�าเงินมาลงทุน ค่อยว่ากันต่อค่ะ

19ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้
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