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คํานิยม

นี่ “เงินเดือน” หรือ “เงินทอน”

ค�าถามนี้เป็นค�าถามฮิตส�าหรับคนท�างานประจ�าหลายคน เป็นตลก

ร้ายที่ข�าไม่ออก เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเงินรายได้ไม่พอใช้จ่ายนั้น

สร้างความล�าบากให้กับการด�ารงชีวิตอย่างมาก และคนที่มีสภาวะ

การเงินแบบนี้ ก็มักจะพาตัวเองผ่านพ้นปัญหาได้ไม่ง่ายนัก

ตอนได้รับต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ ผมแอบทายก่อนเปดดูสารบัญว่า

โอมจะเล่าเรื่องนีอ้อกมายงัไง เพราะนกึไม่ออกว่าจะมแีง่มมุอะไรให้หยบิ

มาเล่าได้ยาวจนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มได้

หลังอ่านต้นฉบับจบ ค�าพูดแรกที่ผมบอกกับตัวเองก็คือ “โอมศิริก็ยัง

คงเปนโอมศิริ” เป็นคนท่ีเก็บรายละเอียดจากเรื่องราวรอบตัว ทั้งที่ได้

อ่าน ได้ฟัง ได้ดู และที่ได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเอง ร้อยเรียงกันเป็น

เรื่องราวตรงตาม Theme หรือหัวข้อที่เขาอยากจะคุย อยากจะเล่าให้

กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
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จากการตั้งค�าถามแบบตลกร้าย “นี่เงินเดือนหรือเงินทอน” กลายเป็น

ค�าแนะน�าแบบเรียบง่ายและสมดุล “Money–Life–Balance” เหมือน

ตั้งใจชวนทุกคนกลับมาสู่ชีวิตการเงินที่สมดุล ไม่บิดเบ้ียว จนท�าให ้

ตัวเองต้องล�าบากจนเกินไป

จากประสบการณ์แก้ปัญหาคนที่มีเงินทอนเป็นเงินเดือนมาสิบกว่าปี 

ผมค้นพบความจรงิว่า ไม่ใช่ “วธิกีาร” หรอก ทีพ่าชวีติคนให้หลดุพ้นจาก

ปัญหา แต่เป็น “วิธีคิด” และวิธีมองตัวเองในแง่มุมที่ถูกต้องมากกว่า

“นี่เงินเดือนหรือเงินทอน” อาจเป็นค�าถามตลกร้ายในหมู่คนที่มี 

เงินเหลือน้อย ที่คุยกันเล่นๆ แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นวนไปเรื่อยๆ 

แต่ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ มันเป็นการตั้งค�าถามที่จะปลุกคุณให้ต่ืน 

จากภวังค์ และต้ังต้นใหม่ เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตการเงินที่ดีและสมดุล 

มากขึ้น

เรื่องเล่าของโอมศิริในหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้

ผมเชื่ออย่างนั้น!

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

(โค้ชหนุ่ม)

THE MONEY COACH
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คํานิยม

ถึง พี่หนอม 

ผมสงต นฉบับหนังสือ น่ีเงินเดือน...หรือเงินทอน
(Money Life Balance) มาใหพี่หนอมเขียนคํานิยมหน�อยครับ
หากไดภายในสัปดาหแรกของเดือน กุมภาพันธ 2564 จะแหลม
มากครับ

ขอบคุณครับ

โอม

โอมศิริส่งอีเมลฉบับนี้มาหาผมช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2564 โดยมีเวลา

ให้อ่านสักประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผมก็ไม่ท�าให้น้องชายสุดที่รักของผม

ผิดหวังกับการรอคอยค�านิยมหนังสือเล่มนี้ 

....เพราะจนเข้าเดือนมีนาคมแล้ว ผมก็ยังไม่ได้เขียนให้เขาเสียที

                                                     (โอม.. พี่ขอโทษ) 

ด้วยจรรยาบรรณส่วนตัวของงานเขียนค�านิยม (มันมีด้วยหรือ) ผมจะ

ต้องอ่านต้นฉบับให้จบเสียก่อน ถึงจะเขียนได้ ต่อให้ผมกับโอมศิริจะ

สนิทกันแค่ไหน แต่งานค�านิยมของผมต้องมีคุณภาพจากประสบการณ์

จริง (แหม่.. ว่าเข้าไปนั่น) 
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ระหว่างที่เข้าใกล้ช่วงสุดท้ายของการปดเล่ม ประกอบกับการทวง

ของโอมศิริที่ยังไม่ลดละ ผมจึงหาโอกาสนั่งอ่านต้นฉบับอย่างตั้งใจ 

...และก็พบความจริงว่า ผมใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มน้ีไม่นานอย่าง

ที่คิดไว้

ด้วยความเรียบง่ายของหนังสือที่แบ่งออกเป็น 3 มุมมองตามชื่อ

ของมัน คือ Money, Life  และ Balance แต่สิ่งที่ได้รับจากหนังสือ

เล่มนี้ไม่ได้มีแค่ 3 มุมมองของผู้เขียน แต่เป็นการพาเราตั้งกลับไป

ค�าถามถึงการใช้ชีวิตที่มีเงินเป็นองค์ประกอบพื้นหลัง โดยน�าพาเรา

ไปรู้จักกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา ทั้งจากงานวิจัย วารสารใน

ต่างประเทศ ประสบการณ์ของคนอีกมากมาย และสุดท้ายคือสิ่งที่

โอมศิริค้นพบจากการตั้งค�าถามตัวเอง

สุดท้ายแล้ว ถ้าหากมีคนถามผมว่า ระหว่างเงิน ชีวิต และ

ความสมดุล เราควรจะเลือกอะไรดี ผมคงจะหยิบหนังสือเล่มนี้

ส่งให้เขา และบอกให้เขาลองอ่านดู

... เพื่อที่จะได้หาค�าตอบด้วยตัวเอง

6
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นี่คือหนังสือเล่มที่ 4 ในชีวิตของผมต่อจาก สิ่งที่เจานายไมเคยบอก

เปดเทอมใหญวยัทาํงาน และ Put The Right Man On The Like Jobs

เป็นคนที่ใช่ในงานที่ชอบ และหากสังเกตให้ดี 3 เล่มก่อนหน้านั้นเป็น

เรื่องเกี่ยวกับชีวิตคนท�างานเสียทั้งหมด รวมถึงเล่มนี้ก็เช่นกัน 

แต่สิง่ส�าคญักว่านัน้คอื หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเน้ือหาเกีย่วกับการเงนิเล่มแรก

ในชีวิตของผม ซึ่งได้น�าทั้งประสบการณ์ เทคนิค ข้อมูล และกรณีศึกษา

ที่น�าจะเป็นพลังใจให้แก่คนท�างานทุกคนที่ก�าลังสับสนเรื่องการบริหาร

และจัดการเงินในชีวิตอยู่ ให้กลับมาตั้งหลักได้จากเนื้อหาในเล่มนี้ครับ 

ซึ่งผมต้องขอบคุณผู้คนในชีวิตมากมายที่น�าพาให้เกิดหนังสือเล่มนี้

ต้ังแต่ พี่หนอม –ถนอม เกตุเอม พี่หนุ ่ม – จักรพงษ์ เมษพันธุ ์

พี่นัท–น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร พี่แอร์ จาก a day BULLETIN และ

จอม–โปรดิวเซอร์มาดเซอร์จาก The Standard Podcast 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนในชีวิตของคุณอีกคนหนึ่ง ที่จะมาช่วย

คิดและช่วยเตือน จนไม่ท�าให้เงินเดือนของคุณกลายเป็นเงินทอนแบบ

ที่เราชอบบ่นกันนะครับ 

      อ่านให้สนุกและอย่าลืมบริหารจัดการเงินด้วยนะ 

                       โอมศิริ วีระกุล

           Work From Home อยู่บนคอนโดชั้น 20

คํานํา
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ทุกครั้งที่ผมขับรถออกไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด ระหว่างขับรถไปบน

ทางด่วนหลาย ๆ  เส้นทาง มกัมสีญัลกัษณ์เตอืนเสมอเพื่อให้คนขับเว้นช่วง

ระยะห่างระหว่างคันข้างหน้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

กรณีคันหน้าเบรกกะทันหัน 

แน่นอนว่าถึงแม้จะมีสัญลักษณ์ที่ปรากฏเด่นชัดเตือนขนาดนั้น แต่ก็ยัง

มีคนเพลี่ยงพล�้าจนประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจนได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แล้ว เราจงึเสียต้นทนุอกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงนิ เวลา และสภาพจติใจ

นี่คือเหตุผลว่าท�าไมระยะห่างถึงส�าคัญ

ถ้าเราน�าประเด็นระยะห่างจากการขับรถบนถนนมาประยุกต์ใช้กับเงิน

ในกระเป๋าของเราก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นกัน และหลักที่

จะเขียนต่อไปนี้ เชื่อว่าทุกคนสามารถท�าได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและมีวินัย

เพียงพอ 
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กรณีสมมติถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหน่ึงท่ีมีรายได้ 30,000 บาท 

ต่อเดอืน โดยตลอดทัง้เดอืน ใช้กนิอยูไ่ด้อย่างไม่ขดัสน เรียกได้ว่าเงินเดอืน

จ�านวนเท่านี้ครอบคลุมต่อการใช้ชีวิตได้อย่างสบาย แต่ความสบายที่ว่า

อาจจะมคีวามเสีย่งได้เหมอืนการขบัรถไปเรื่อย ๆ  ภายใต้ความเรว็เท่าเดมิ 

โดยไม่หัดประเมินความเสี่ยงจากคันข้างหน้าที่มีโอกาสจะเหยียบเบรก

กะทันหันได้ทุกเมื่อ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ชีวิตจะเผชิญกับความเสี่ยงโดย 

ทันที นั่นคือ การถูกเลิกจ้างกะทันหัน! 

ฉะนั้นเราจึงต้องลดระยะของความเสี่ยงนี้ด้วยการเก็บเงินก้อนเพื่อใช้

ในยามฉุกเฉินขึ้นมานั่นเอง 

ถามว่าเงินก้อนนี้ต้องเก็บเป็นเงินจ�านวนเท่าไร

คิดแบบไม่ซับซ้อนคือ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมต่อเดือน 

หรือคิดเป็น 180,000 บาทนั่นเอง แต่ถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบ

อุ่นใจไปเลยก็แนะน�าให้เก็บเผื่อไปสัก 1 ปี ซ่ึงเราจะมีเงินถึง 

360,000 บาท 

นั่นหมายความว่ากรณี เราตกงานกะทันหัน อย่างน้อยภายใน 6 เดือน 

ถึง 1 ปี เรายังมีคุณภาพชีวิตได้เหมือนเดิมควบคู่ไปกบัการหางานที่ใหม่

นั่นเองครับ
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ส่วนการทยอยออมนัน้ ก็แล้วแต่ว่าเราจะค่อย ๆ  ออม 10 เปอร์เซน็ต์ 

หรอื 20 เปอร์เซน็ต์ต่อเดอืน กข็ึน้อยูก่บัสภาพคล่องของแต่ละคนครบั 

แต่ถ้าใครมคีวามสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  กส็ามารถเพิม่พนูเงนิออมได้จาก

การสร้างรายได้เสริม ก็จะยิ่งท�าให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วเช่นกัน 

นี่คือการลดระยะความเสี่ยงที่ผมอยากฝากถึงกัน ซ่ึงหากถามว่า 

มนัมีชื่อเรยีกแบบเท่ ๆ  ไหม ตอบได้เลยครบัว่าม ีซึง่ในโลกของการเงนิ 

และการลงทุน เขานิยมเรียกว่า “Margin of Safety” ครับ ใครที่

อยู่ในแวดวงการเงินและการลงทุนมักจะรู้จักเป็นอย่างดี 
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เซท คลาร์แมน (Seth Klarman) ได้ ให้ความหมายนี้ได้อย่างกระจ่าง 

ในหนังสือ Margin of Safety ไว้ว่า 

“เป็นส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัทีส่ร้างขึน้เมื่อเราซือ้หลกัทรพัย์ 

ที่ราคาต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงมาก ๆ เพื่อช่วยรองรับความผิด

พลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ ความโชคร้าย หรือความผันผวน

อย่างรุนแรง ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน คาดเดาได้ยาก และ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

นี่คือหลักคิดที่นักลงทุนหลายคนพกติดตัวเพื่อลดความเสี่ยงจาก 

การลงทุนให้มากที่สุด และแน่นอนว่าหลักคิดนี้สามารถขยายไปสู่ 

การประยุกต์ใช้ ในมิติทุก ๆ  ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขับรถทางไกล 

หรือการสะสมเงินในยามฉุกเฉินของมนุษย์เงินเดือนเพื่อลดความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่บอบช�า้มากนัก 

นี่คือผลลัพธ์ที่ผมอยากให้ทุกคนได้จากหลักคิดของ Margin of Safety 

นั่นเองครับ 
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หลำย ครั้งที่เราได้อ่านได้รู้เคล็ดลับในการออมเงินดี ๆ มากมาย แต่

ปัญหาคือ บางคร้ังเรารู้อยู่แก่ใจ แต่เอ...ท�าไมเรายังคงมีพฤติกรรม

ในการใช้จ่ายอย่างสม�่าเสมอ แถมบางเดือนก็ใช้จ่ายเกินตัวอีกด้วย

การตั้งค�าถามเรื่องนี้ท�าให้ผมนึกถึงตอนไปฟัง Marketing Experience

ซึ่งบรรยายโดยคุณตูน–สุธีรพันธ์ สักรวัตร ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้มาแชร์วิธีคิดและ

มมุความรูด้ ีๆ  ในเชงิการตลาดให้ได้ฟังกนัอย่างเพลดิเพลนิและสนกุเอา

มาก ๆ  ผมเลยอยากเอามาแชร์ให้ได้อ่านกันครับ

จ�าได้ว่า คุณตูนเปิดรูปสวนสนุกให้ดู และถามว่าท�าไมเราถึงยอมจ่าย

เงินเข้าไปในสวนสนุกเหล่านี้ด้วยความสุขและเดินออกมาด้วยรอยยิ้ม

ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลย แถมยังต้องเสียค่าต๋ัว

ที่แพงมากอีกด้วย 
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นั่นคือหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีคุณตูนก�าลังบอกให้เรารู้ว่า น่ีคือเหตุผลที่เรา

ยอมจ่ายเงินเพื่อซ้ือประสบการณ์และความทรงจ�าในชีวิตครับ จากนั้น 

คุณตูนก็เปิดสไลด์ไปยังอีกรูปหนึ่ง เป็นรูปที่ลูกคุณตูนก�าลังรินกาแฟลง

บนเกร็ดน�้าแข็งอย่างสนุกสนาน

คุณตูนเล่าว่า ร้านกาแฟร้านนี้อยู่ที่ระยอง ทุกคร้ังที่เขาและ

ครอบครัวไประยองต้องแวะที่ร้านนี้ เพื่อไปดื่ม ส่วนลูก ๆ ของ

เขานั้นมักไปเป็นคนชงกาแฟให้เขา คุณตูนบอกว่ากาแฟร้านนี้ 

ราคาต่อแก้วในปริมาณเท่ากันยังแพงกว่าสตาร์บัคส์เสียอีก 

แถมรสชาติก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไร 

หลายคนคงตัง้ค�าถามในใจใช่ไหมครบัว่า อ้าว...แล้วท�าไมถงึยงัชอบไปล่ะ 

คุณตูนอธิบายเหตุผลว่า ก็เพราะก่อนที่จะดื่มกาแฟนั้น ครอบครัวเรามี

ประสบการณ์ร่วมกันก่อนดื่มกาแฟครับ ใช่ครับก่อนที่จะดื่มกาแฟก็ต้อง

มีการสั่งกาแฟ จากนั้นลูก ๆ ของคุณตูนจะค่อย ๆ รินกาแฟลงบนเกล็ด 

น�้าแข็งก่อนที่จะดื่มนั่นเอง นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวท่ีซ่อนโมเดล 

Experience Marketing ที่คุณตูนน�ามาเล่าสู่กันฟังครับ

แท้จรงินัน้ Experience Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย และอาจจะเชย

ไปเสียด้วยซ�้า เพราะแนวคิดนี้เคยถูกตีพิมพ์จากหนังสือ Experience 

Economy Book (Harvard) ในปี 2541 แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจาก

นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจแต่อย่างใดครับ 



32

ทว่ามเีจ้าของบรษิทั Build A Bear Workshop ได้น�าแนวคดิจากหนงัสอื

เล่มนี้มาใช้กับธุรกิจตุ๊กตาหมีเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ทดลองใช้ ผลปรากฏว่า

ธุรกิจสร้างตุ๊กตาหมีด้วยตัวเองนั้นเติบโตเป็นอย่างมากครับ ท�าก�าไรได้

มหาศาล และการขยายสาขามากมาย ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 300 กว่าสาขา

ในสหรัฐฯ และอีกกว่า 500 สาขาทั่วโลก (ในประเทศไทยก็มีนะ) นี่คือ

ตัวอย่างแรกในการน�าสินค้ามาสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าที่ท�าให้

เกิดตุ๊กตาหมีตัวพิเศษของเด็กแต่ละคน

มีอีกแบรนด์หนึ่งที่น�า Experience Marketing มาใช้กับสินค้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ นั่นคือแบรนด์ Apple โดยสตีฟ จ็อบส์ได้น�าแนวคิด

ของหนังสือเล่มดังกล่าวมาผสมผสานในการต่อยอดกับสินค้าด้วย 

การสร้างสรรค์บรรยากาศภายในร้านให้เป็น A New Computer Shop 

Experience ถามว่าจ็อบส์ท�าอย่างไร 
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เขาไม่อยากต้องการให้ลูกค้าเดินเข้ามาเร็ว แล้วเดินออกไปอย่าง 

รวดเร็ว เพราะเมื่อเข้ามาแล้ว เขาอยากให้ลกูค้าได้มปีระสบการณ์ 

กับสินค้าที่วางอยู่ด้วยการใช้บรรยากาศพยุงไว้ครับ จ็อบส์น�า 

ความคิดนี้ไปคลุกเคล้ากับแนวคิดการสร้างสรรค์บรรยากาศของ

ธุรกิจอย่างโรงแรม Blis Hotel ด้วยการไปศึกษาบาร์ต่าง ๆ  แล้วก็

น�าบรรยากาศและความรูสึ้กเหล่าน้ันกลบัมาสร้างสรรค์ประสบการณ์ 

Apple Shop จนเกดิเป็นบาร์ให้ลกูค้าได้สร้างประสบการณ์ร่วมกบั

สินค้าของเขานั่นเอง
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ตั้งแต่ ชีวิตเข้าหลักไมล์ในวัย 30 ปี ผมสังเกตว่าเพื่อน ๆ  น้อง ๆ  ที่อยู่ใน

วัยใกล้เคียงรอบข้างเริ่มโหยหาความมั่นคงในชีวิตกันมากขึ้น ไม่นาน

มานี้มีน้องที่บริษัทคนหน่ึงมาปรึกษาผมถึงจุดหมายของชีวิต และ

การก�าหนดเส้นชัยแห่งความมั่นคงว่า ชีวิตควรจะแตะเส้นชัยในช่วง

ไหน และจดุหมายแห่งความมัน่คงในชวิีตควรมอีะไรบ้าง นอกเหนอืจาก

เรื่องเงิน การแต่งงาน และหน้าที่การงาน 

เหตุผลที่น้องคนน้ีตั้งค�าถาม เพราะเขาสังเกตว่าท�าไมชีวิตของเขานั้น

ไม่เคลื่อนไปข้างหน้าเสียที ผมจึงถามกลับไปว่า อะไรท�าให้คิดเช่นนั้น 

เขาบอกว่าในวัย 30 ปีส�าหรับเขานั้นมันน่าจะมีอะไรที่พร้อมมากกว่านี้

เช่น เงนิเก็บ และรายได้ประจ�า เป็นต้น จากนัน้เขากเ็ล่าว่าเพ่ิงเสยีเงนิจาก

การลงทนุไปหลายหมื่นบาท ท�าให้ย่ิงเครยีดและกงัวลต่อสถานการณ์ชวิีต 

. . . .
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ผมจึงบอกเขาไปว่า อย่ามองทุกอย่างเป็นผลลัพธ์ที่จะมอบความส�าเร็จ

ให้เราเพียงอย่างเดียว ถ้ามันพังก็พยายามมองให้มันเป็นบทเรียนไป

อีกแบบ แล้วกลับมาคิดทบทวนให้มาก พูดไปก็กลัวน้องไม่เข้าใจ ผมจึง 

เล่าเรื่องของตัวเองไปว่า ผมเพิ่งเสียเงินหลักแสนไปเปล่า ๆ กับการท�า

ธุรกิจร้านอาหาร ถามว่าเสียดายไหม มันก็เสียดาย แต่ผลลัพธ์สุดท้าย 

ผมไม่สามารถเรียกเงินจ�านวนนั้นกลับมาได้ ได้แต่ความล้มเหลวและ

ความผิดหวังกลับมา 

ซ่ึงประสบการณ์เหล่านั้นก็สอนผมว่า ถ้าคุณคิดแค่จะเอาเงินมาพัก

เล่น ๆ นี่ไม่ใช่สนามการพักเงิน เพราะคุณต้องมีเวลาเข้ามาดู มาศึกษา 

และตรวจสอบอะไรอกีมากมาย ความล้มเหลวหลกัแสนนีจ้งึเป็นบทเรยีน 

ที่แพงกว่าค่าเทอมตอนเรียนปริญญาเสียอีก 

จากนั้นก็บอกไปว่า ไม่เป็นไรอายุแค่นี้ยังมีเวลา อย่ากดดันตัวเอง ชีวิต 

มนักแ็บบนี ้มเีรื่องแย่วนันี ้พรุง่นีม้นักย็งัไม่ดเีลยหรอก แต่เชื่อว่ามนัจะดี

ขึน้ในวนัข้างหน้าต่อการน�าประสบการณ์จากอดตีมาช่วยในการตดัสนิใจ 

เพื่อก้าวต่อไป พูดปลอบใจไม่พอ ผมยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่าต�าแหน่ง

หน้าที่การงานตอนนี้ก็ถือว่าดี ไม่ได้เลวร้าย อย่าเพิ่งมองจุดที่มีต�าหนิ

อย่างเดียว เหมือนหมึกหยดลงเสื้อแล้ว มองไม่เห็นส่วนที่ยังสะอาด

ของเสื้อเลย เรื่องการมองชีวิตจึงต้องอาศัยการออกแบบอยู่พอสมควร 

พูดแล้วก็นึกถึงประโยคหนึ่งจากหนังสือ Designing of Your Life 

เขียนโดยบิลล์ เบอร์เนตต์ และเดฟ อีวานส์ (Bill Burnett & Dave 

Evans) ซึง่ทัง้คูเ่ป็นอาจารย์อยูม่หาวทิยาลยัสแตมฟอร์ด (Stamford 

International University) เขียนไว้ว่า 
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เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้หลายเดือน หลายปี หรือ

กระทั่งหลายสิบปี คือ คุณต้องรู้จักยอมรับความจริง คนเราชอบ 

ต่อต้านความเป็นจริง และท�าทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะความเป็นจริง 

ทกุครัง้ท่ีเราพยายามต่อสูห้รือตัง้แง่กบัความเป็นจรงิ ความเป็นจรงิ

นั้นจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ เราไม่สามารถชิงไหวชิงพริบ หลอกล่อ 

หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ ไม ่

ว่าตอนนี้หรือตอนไหนก็ตาม...

ผมบอกน้องไปว่า ผมเองก็ไม่ได้เริ่มต้นอะไรเร็ว ทั้งเรื่องแผนการและ 

จุดหมายของชีวิต แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไร 

กอ็ย่ามวัรรีอ แต่ให้รบีลงมือ เพื่อจะได้รูว่้าสิง่ทีค่ดิกบัสนามทีล่งไปท�า มนั

ใช่แบบที่เราคิดอยากให้เป็นหรือเปล่า ผมสารภาพไปว่า ผมมีต้นทุนที่ 

พังมากมายในอดตี ก่อนทีจ่ะได้ก�าไรกลับมาบ้างในปัจจบุนั ซึง่ไม่ใช่เรื่อง

ทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเวลา ความสัมพันธ์กับ

ภรรยา ครอบครัว และหน้าที่การงาน รวมถึงการลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ทกุอย่างเคยผดิพลาด ล้มเหลว จนเกดิการเรียนรูเ้พื่อวนัข้างหน้าทัง้นัน้ 
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ยกเว้นเสียแต่เกมชีวิตนี้ เป็นเกมที่เราไม่อยากเล่น การคิดจะยอม

แพ้ก็ไม่ใช่เร่ืองผดิอะไร ถ้าเกมแห่งความมัน่คงด้านนี้ไม่ใช่ด้านทีเ่รา

อยากจะไป เช่น การท�างานหนกัเพื่อหวงัว่าสักวนัหนึง่จะเป็นเศรษฐี

ระดับประเทศ แต่ต้องแลกกับเวลาที่ไม่ได้อยู่กับแฟน ครอบครัว 

และความเสี่ยงต่อสุขภาพในบางส่วน 

อันนี้อาจเป็นนิยามความมั่นคงของคนอื่น แต่ส�าหรับผมมันไม่ใช ่

การไล่ล่าความมั่นคงที่บางครั้งมันก็พ่วงขายเป็นแพ็คเกจกับ 

ความส�าเร็จ จึงกลายเป็นสิ่งที่เราล้วนอยากได้ แต่เอาเข้าจริงก็ไม่

อยากเสียบางอย่างไป กลายเป็นว่าเราเกิดความรู้สึกที่เปราะบาง 

คู่ขนานไปในจิตใจ จนท�าให้ไม่สามารถโฟกัสอะไรได้ดีสักอย่าง 

ในภาวะที่ให้ความส�าคัญถึงความมั่นคงและความส�าเร็จลักษณะ

นี้คือ ค่านิยมที่หมุนเร็วของยุคสมัย ที่ไม่ว่าใครก็อยากส�าเร็จเร็ว 

รวยเรว็ มัง่คัง่เร็ว เป็นทีย่อมรบัเรว็ จนมกีารกล่าวกนัว่า เกดิต่างกนั 

เพียงแค่ 5 ปี ก็รู้สึกเหมือนเกิดมาคนละยุคแล้ว 

ในหนังสือ CHINA 5.0 เขียนและเรียบเรียงโดยอาจารย์อาร์ม 

ตั้งนิรันดร ได้อ้างอิงถึงมุมมองของเว่ยเจ๋อ (Weizhe) นักธุรกิจ 

ชื่อดังของจีนและอดีตเคยเป็นผู้บริหารบริษัทชื่อดังอย่าง 

อาลีบาบา (Alibaba) ที่มองคนจีนแต่ละยุคไว้อย่างน่าสนใจ 

และสะท้อนกลับมายังชีวิตของเราได้เช่นกัน
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เว่ยเจ๋อนิยามไว้ว่า คนที่เกิดในยุค 1985 (ช่วงปี 2528) คือ

คนที่หัดออมเงิน เพราะผ่านความล�าบากของยุคสมัย คนยุค 

1990 (ช่วงปี 2533) คอืยุคทีก่ล้าใช้เงินเพราะเริม่เจรญิรุง่เรอืง 

และคนยุค 1995 (ช่วงปี 2538) คือคนที่กล้ากู้เงินมาใช้ เพราะ 

เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของการบริโภคแล้ว 

เว่ยเจ๋อเล่าอีกว่า สมัยก่อนที่เขาสัมภาษณ์คนที่เข้ามาสมัครงาน เขา 

มักชอบใจคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตที่ยากล�าบากมาก่อน เพราะคน 

เหล่านี้จะความอดทนและพลังในการต่อสู้มากเป็นพิเศษ ในขณะที่ 

กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 2538 นั้น เขาแทบไม่ได้ยินเรื่องราวการฝ่าฟัน

ความยากล�าบากมาก่อนเลย แต่ประเดน็ทีน่่าสนใจไปกว่านัน้คอื เว่ยเจ๋อ 

กลับเจอความทุกข์ของคนที่เกิดในช่วงปี 2538 จ�านวนมาก อยากรู้ 

ใช่ไหมเพราะอะไร

เว่ยเจ๋อเล่าว่า คนรุ่นนี้เกิดมาพร้อมกับความรู้สึกมั่นคงทางการเงิน 

จึงมีความกล้าในการกู้ยืมมาใช้ด้วย ทว่าอีกมุมหนึ่งก็ไม่เคยเผชิญ

ความยากล�าบากในชีวิตมาก่อน จึงท�าให้ชีวิตมีความเปราะบางกว่า

คนยุคก่อน ๆ ได้ง่าย ทั้งในแง่ของทัศนคติ ความอดทน อันส่งผล 

ถึงองค์รวมของชีวิต 
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แต่จากมุมมองของเว่ยเจ๋อก็ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตที่แข็งแกร่งและ

มั่นคงจ�าเป็นต้องล�าบากมาก่อนนะครับ แต่อีกมุมหน่ึงท่ีน่าคิดต่อก็คือ 

ความมัน่คงและความส�าเรจ็จากบคุคลส�าคัญท่ีโด่งดงั ผมก็ไม่เคยได้ยนิ

ว่ามีใครคนไหนที่ไม่เคยเผชิญต่อความยากล�าบากในการสร้างตัวเลย 

ความมั่นคงของชีวิต อาจไม่ได้เริ่มหาค�าตอบว่าจะมีเงินสักกี่สิบกี่ร้อย

ล้านถึงจะมั่งคง แต่ควรเป็นการตั้งค�าถามและนิยามก่อนว่า ชีวิตใน 

วันข้างหน้าเราต้องการอะไร อยู่แบบไหน ใช้ชีวิตอย่างไร จึงจะเป็นที่

น่าพึงพอใจอย่างที่ใจเราอยากให้เป็น โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือ

มองมาตรฐานจากคนรอบข้างมากนัก 

เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก�าลงัเอาโครงสร้างชีวติของคนอื่นมาออกแบบ

ซึ่งไม่สมมาตรและสมส่วนต่อการใช้งานในอนาคตของเราจริง ๆ จน 

วันหนึ่งที่เราต้องเริ่มใช้มัน เราจึงอาจเพิ่งรู้ตัวในวันที่สายไปแล้วว่า

โครงสร้างของชีวิตที่ ไม่ ใช่เรานั้น
มันช่างอึดอัดและเปราะบางเหลือเกิน 
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ผู้อ่าน ทุกคนครับ เข้าใกล้กลางปีแบบนี้ ถึงแม้ว่าอากาศบ้านเราจะ

ร้อนอบอ้าวก็ตาม แต่อย่าให้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของเราร้อนตามแบบ

อากาศนะครับ วันนี้ผมเลยอยากมาเล่าเรื่องการออมแบบสบาย ๆ ที่

ไม่ได้อ่านเอาความรู้อย่างเดียวแต่สามารถไปปฏิบัติจริงได้ด้วย นั่นคือ

เรื่องของ Human Scale ครับ 

ถ้าใครเรียนพวกสถาปัตย์และการออกแบบมา คงจะรู้จักค�านี้เป็นอย่าง

ดีว่า Human Scale คือ มาตรวัดสัดส่วนที่เอาไว้ ใช้ออกแบบมาเพื่อ

มนษุย์ เช่น จะออกแบบเก้าอีห้นึง่ตวั ห้องนอนหนึง่ห้อง ส�าหรบัคนหนึง่คน

ต้องมีองค์ประกอบและสัดส่วนอะไรบ้าง เป็นต้น 

ส�าหรับผมแล้ว Human Scale ก็สามารถประยุกต์มาใช้กับเรื่อง

การเงินได้เช่นกันครับ โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายกับข้าวของที่จ�าเป็น

ต้องใช้และต้องซื้อในแต่ละเดือนส�าหรับคนที่เป็นทั้งพ่อบ้านแม่บ้าน

ด้วยตวัเอง ซึง่ปกตแิล้วเรามกัจะขบัรถไปซเูปอร์มาร์เกต (Supermarket) 
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ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป แล้วก็เดินเข็นรถเข็นไปตามแผนก

แล้วก็หยิบสินค้าตามที่เราเช็กรายการมาจากที่บ้านเลยใช่ไหมละครับ 

ซึ่งปกติผมกับครอบครัวก็เป็นหนึ่งในนักช็อปตามซูเปอร์มาร์เก็ต

เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไปนี่แหละครับ เรียกได้ว่าไปหนึ่งที่ได้ของครบจบ

ในที่เดียว แต่บางครั้งปัญหาของการซื้อของเข้าบ้านคร้ังเดียวมัน

มักมีอาการซื้อมากจนเกิดการเก่าเก็บไว้นานเกินไป ก็เลยมีค�าถามว่า

ถ้าเราต้องการซื้อของใช้ ในปริมาณตามความต้องการของเราอย่าง

พอดี (Human Scale) โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยู่คนเดียวตาม

คอนโด มันก็น่าจะดีนะ 

เพราะเรารู้ว่าจะต้องใช้ ในปริมาณมากน้อยแค่ไหน จากค�าถามนี้ก็

เลยพบว่ามีร้านในอุดมคติแบบที่ว่าในเมืองไทยด้วย นั่นคือร้าน Zero

Moment Refillery เป็นร้านขายสนิค้าอปุโภคบรโิภคแนว Eco – Lifestyle 

ครับ ถามว่าเขาขายอะไรบ้าง โอ้...เยอะแยะมากมายไล่ตั้งแต่ข้าวสาร

เส้นสปาเก็ตตี น�้าตาล เกลือ น�้ามัน ซีอิ๊ว ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดทาง

เจ้าของร้านอย่างคุณฤดีชนก จงเสถียร หรือคุณเมี่ยว ก็เล่าว่า

สินค้าแต่ละประเภทได้นํามาจากชุมชน
ซึ่งล้วนเปนสินค้าออรแกนิกทั้งสิ้น

นี่คือ เสน่ห์ข้อแรกของร้านนี้ 
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เสน่ห์ข้อที่สอง คือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าสามารถน�าภาชนะมาบรรจุ

เองในปริมาณความต้องการได้อย่างสบายใจ แถมธรรมชาติยังรักเรา

ด้วย เพราะถือว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ไปในตัว

เสน่ห์ข้อที่สาม คือ สืบเนื่องจากข้อที่สอง คือราคาสินค้าที่เราซื้อก็จะ

ได้ตามปริมาณที่เราบรรจุนั่นเอง แถมร้านนี้ไม่มีขั้นต�่าในการซื้อด้วยนะ

ลูกค้าสามารถกดเอง ตักเอง ตวงเอง ได้ทั้งสิ้นครับ โดยราคาสินค้า

แต่ละชนดิจะถกูเขียนก�ากบัไว้ตามป้ายชื่ออยู่แล้วว่ากรมัละเท่าไรนัน่เอง

ซึง่ถ้าใครสนใจอยากจะไปใช้บรกิารกส็ามารถไปได้ที ่@ Home Residence 

ซอย 16 ถนนเสรี 2 หลัง The Nine พระราม 9 กรุงเทพฯ ร้านเปิด

วันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00-19.00 น. วันอาทิตย์

ปิด 16.00 น. นะครับ 
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นอกเหนอืจากร้าน Zero Moment Refillery ทีเ่ขยีนถงึไปแล้ว 

ยังมีร้านแนวคิดด ีๆ  เดียวกันเช่นนี้อีกมากเลย เช่น ร้าน Refill 

Station ร้าน Grasstonomy ร้าน Less Plastic Able 

ร้าน Foolfill Corner @ River & Roads ร้าน Peach of 

Mind by Chiangmai Cotton และร้าน Zero Waste Shop 

Phuket ซึง่ถ้าผู้อ่านคนไหนมีร้านทีม่แีนวคดิทีน่่าสนใจเกีย่วกบั 

การใช้จ่ายที่สบายเงินในกระเป๋าก็สามารถแนะน�าเข้ามาได ้

นะครับ
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