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If we mention to ‘time’, each person has his
individual meaning depends on his experience and
personal attitude. For this young man, Paiboon
Julasaksrisakul, he thinks ‘time’ is a life’s target that we
have to move closer to the achievement. So, he turned
to do business since he was young.

I have started doing business since in school life. I
shared with my friends to do our interested businesses
and sometimes I do it just by myself. I remember that I
sold my father’s product in my own small plastic
packaging store. In that time, I studied hard in Mahidol
University, so I turned to the shareholder and let other
handle the management. My next business experience
was doing restaurant business named MUSE. It is a pub
& restaurant located in 10th Thonglor. The major
shareholders are my intimate senior friends, so there
was rather no problem in managements and it was so
good. We got another business experience that
different from commercial, services and selling points in
our restaurant are related.
I had been studying the International Economic in UK
and come back to handle my family business. Today my
main jobs are general management and marketing,
especially to penetrate the target market both domestic
and international for our products. Now there are many
those I have planned such as establishing a new factory
in India because we have done in Malaysia and it has a
good result, so we want to expand our business to other
countries and cover more markets.
It is my luck that I got the valued experiences in
my various working life. One of those experiences is I
had a chance to manage a football field while I was
studying in UK. It is a big field with a good management.
There are many management sectors and this counted

as my first time that I start to manage a real business.
With my courage, I walked for talking to the owner that
I want to try to manage this business and he accepted.
This job made me learnt many threats and problems
because I handled most of it from communication with
customers to negotiation with shops in the field. This is
an interesting and impressive job but finally I had to
quit for studying in University.
My dominant personality since I was young is
that I always connect everything I see to business.
Probably it is because I grow in the family with many
businesses. My father is my important model. Every
Sunday, our family day, my father always tells and
teaches us from his working experience, so I receive
many of them. I do not realize but my friends know
because my idea and attitudes are better than people in
the same age.
My significant turning point is from learning and
maturity. These made a boy who loved in arts turned to
start finding targets of his life more clearly.
I seriously start my new plan and new target of
my life. From studying aboard and growing, my idea is
more systematic and more consecutive. This is a
positive because it makes me no more worries about
my future, like I have target of my life and know where
and when I would reach it. I planned even how much
money I should have in my account when I graduated
and how old I would have my own business. Then I walk
steady to those target.
I can tell you these were from my dream. Actually it
started from my stress when I was studying aboard. The
first 3 days I got a nightmare. One day I woke up and
thought that if I do not want to be like in that
nightmare, I should start doing something from that day
especially developing and planning my life for happiness
of myself and my family.
From his dream, he met his life conversion. He
studied hard and then graduated to be an important
part of his family business. We believe that his next step
would not stop only on this achievement.

After we would expand and move to the stock
market, I would like to try to do the real estate
business. My father has many estates and I want to
develop them and make the better returns from them.
We think it is enough to talk about the business
and dreams. Our main mission for today is his watches
collection.
I have started collecting watches from a
business reason (again?) because a watch in my opinion
is not only a time teller. Many times a watch on your
wrist is the way to a business conversation. I like to
identify the personality and flavor of who I am talking
with. Even in a meeting just a conversation, watches
always can identify their owner. For example my
customers, almost of them are foreigners and they are
executive levels. If you observe their watches, you
would see the various in styles and brands. When I
meet anyone in the first time, I would observe his watch
personality and this can be an introduction to our
conversation. Soonest, I met a Croatian customer, he
was a big guy but I knew a little about him. When I saw
his watch, it is a sport watch, so I started the topic
about sports and this is the only topic that was apart
from business. I think talking something apart from
business could build a better relationship.
My first watch is a citizen watch. I got an
amount of money as my prize when I got the best
studying score in class. I spent that money for it
because I think it is valuable and for keep my good
memories.
When I grew up, watches are accessories for
me. They can build a good personality. Especially for my
business, I have to meet many people, so I have to
choose watches to match my personality, the
circumstance and the guests. Almost of my guests are
executives, I realize that a quality and well-known
watch can affect to the reliability. Watches for today,
they have more important roles than other accessories
and can support your personality not different from
cars. You can identify someone the personality or
position by his car or watch.

I have collected watches for 7-8 years. ‘Oris’ is the first
brand in my collection because of their appearance and
prices are reasonable, so I have this brand the most in
my collection. From my reason, I buy watches for
usages, so I think I am not a real collector. Actually I just
realized that watch is an investment for 2-3 years ago. I
thought that I buy watches because I like them, I would
never sell them.
I had a chance to talk with the watch collector
and the shop, they are happy when I sell my watches
those I bored or do not use anymore, they said it is
good for the watch marketing cycle. These match the
economics, Demand & Supply. Especially the famous
watches such as the limited editions or pinned with the
nice digits, these produced in limited but the market
demand is unlimited, so their prices are only higher
depend on the demand and trend. So, I change my
attitude that buying watches is an investment. Some of
mine were sold such as Panerai. 2 years ago, there is a
famous trend for this brand, I bought 5-6 for my
collection and sell some that I do not want to use. I sold
them with profit, so until now I have only 3 left.
For my selection for business and for my
activities, even it sounds simple but it can identify the
niceness and interest of the owner.
My selection is depends on that opportunity
and situation. If I go for working, I would not choose a
sport watch and if I go for playing sports, I would not
choose a classic watch. For my favorite style, it is a sport
watch like Audemars Piguet – Royal Oak. It is the
newest in my collection. It designed by put screws on
the surface, so it is a good-looking style and the price
would not drop. I accept that when I bought watches, I
bought because only a favor. Many times I never
studied in detail before buying, if I like, I just buy it.
For his next watch, he answered..
My next watch would be Tourbillon watches.
Zenith is interesting but Tourbillon is quite expensive. I
have to gather money first. Another is Corum – Golden
Bridge Adam & Eve, it is so beautiful, exquisite and has
meaning to me. I read a book that says “watches reflect
that the human walking follow the time”. The story is fit

with this watch, there are Adam & Eve in the surface,
show the evolution of human and punctuated with the
clockwork in the same size with matches. It means to
the innovative of humanity. So, this is the most perfect
meaning watch for me.
Before we end this column, we should end with
the meaning of ‘time’ from Paiboon Julasaksrisakul.
‘Time’ in my opinion is the achievement.
Because everything I have to do is fixed by time. The
achievement is everything is done on time. When the
time is up, the result is the indicator of your capability
and achievement.
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“ผมเริม่ ทำธุรกิจตัง้ แตสมัยเรียน เปนหุน สวน
กับเพื่อนๆ ลงทุนลงแรงกับหลายๆ ธุรกิจที่สนใจ
และบางครั้ ง ผมก็ เ ป น เจ า ของเองอย า งเต็ ม ตั ว
จำไดวาเริ่มตนจากการนำสินคาบรรจุภัณฑของ
ที่ บ า นออกไปขาย และมี ร า นเหมื อ นซู เ ปอร มาร เ ก็ ต เล็ ก ๆ สำหรั บ ขายเฉพาะบรรจุ ภั ณ ฑ
พลาสติกเทานั้น ซึ่งชวงเวลานั้นผมเรียนอยูที่
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และเป น ช ว งที่ ต อ งเรี ย น
หนัก หลังๆ มา ผมจึงเปนแคคนลงทุน แลวให
คนอื่ น เข า มาดู แ ลกิ จ การแทน ประสบการณ
ตอมาของการไดทำธุรกิจ คือ การเปดรานอาหาร
ที่มีชื่อวา Muse สไตล Pub & Restaurant
อยูในทองหลอ ซอย 10 ซึ่งหุนสวนสวนใหญ
ก็จะเปนรุนพี่ที่รูจักกัน จึงไมคอยมีปญหาเรื่อง
การดำเนินงานและการบริหาร และคอนขางไป
ไดดีทีเดียว สวนหนึ่งทำใหเราไดประสบการณ
การทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่คอนขางจะแตกตาง
กับการคาขายเพียงอยางเดียว เพราะมีเรื่องของ
การบริการและการสรางจุดขายใหกับรานของ
เราใหแตกตางจากรานอื่นเขามาเกี่ยวของดวย
●

ถาเอยถึงคำวา ‘เวลา’ แตละคนคงมีมุมมองและใหคำจำกัด
ความที่มีความหมายแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประสบการณ
และแนวความคิดเฉพาะบุคคล แตสำหรับชายหนุมคนนี้ ไพบูลย
จุลศักดิ์ศรีสกุล กลับมองวา เวลา คือ เปาหมายของชีวิตที่ตอง
กาวเขาไปสูความสำเร็จ จึงเปนเรื่องธรรมดาที่เขาจะหันมา
ลงมือทำธุรกิจตั้งแตอายุยังนอย
“กระทั่งผมเดินทางไปเรียนตอดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศที่ประเทศอังกฤษ และ
กลับมาชวยดูแลธุรกิจของครอบครัว ซึ่งหนาที่
หลักๆ ของผมในวันนี้ คือการบริหารงานทั่วไป
และดูแลดานการตลาด โดยเฉพาะการขยายสู
ตลาดเป า หมายใหม ทั้ งในและต า งประเทศ
ให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเรา ตอนนี้ เ องก็ มี ห ลาย
โครงการที่วางแผนไว ตัวอยางเชน โครงการ
เปดโรงงานแหงใหมที่อินเดีย เพราะลาสุดเรา
เปดโรงงานในมาเลเซียมาแลวเปนระยะเวลา
กว า 1 ป และค อ นข า งประสบความสำเร็ จ
เลยอยากที่จะขยายธุรกิจออกไป เพื่อใหสินคา
ไดกระจายและครอบคลุมในตลาดวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น
“ผมโชคดีที่มีประสบการณดีๆ ในการทำงาน
หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ขณะที่กำลัง
เรียนอยูในอังกฤษ ผมมีโอกาสไดเขาไปบริหาร
งานใหกับสนามฟุตบอลแหงหนึ่ง คอนขางเปน
สนามใหญและมีการจัดการอยางเปนระบบเพื่อ
ใหบริการลูกคา จึงตองมีหลายสวนงานใหดูแล

และบริหาร ถือเปนการเริ่มตนการบริหารงาน
ในรูปแบบธุรกิจอยางจริงจัง ซึ่งผมใชความกลา
เดินเขาไปติดตอกับเจาของสนามฟุตบอลวาผม
อยากเขามาลองบริหารงานสนามฟุตบอลนี้ดู
ทางเจ า ของก็ อ นุ ญ าต งานตรงนี้ ท ำให เ ราได
ศึ ก ษาและเรี ย นรู ป ญ หาและอุ ป สรรคหลายๆ
อยางพรอมๆ กัน เพราะเรียกไดวาเราแทบจะ
ทำทุ ก อย า ง ตั้ ง แต ก ารติ ด ต อ เจรจากั บ ผู ที่
ต อ งการใช ส นาม ไปจนถึ ง เรื่ อ งการค า ขาย
ภายในสนามของรานคาตางๆ เปนอีกหนึ่งงาน
ที่สนุกและคอนขางประทับใจ แตสุดทายผมก็
ตองหยุดพัก เนื่องจากอยากทุมเทเวลาใหกับ
การเรียนมากกวา
“บุคลิกเดนของผม นับตั้งแตเด็กๆ จนถึง
วันนี้ คือ การมองทุกอยางผูกพันกับเรื่องราว
ของธุ ร กิ จ เสมอ อาจเป น เพราะเราเติ บโตมา
ท า มกลางครอบครั ว ที่ ท ำธุ ร กิ จ หลายๆ อย า ง
มาโดยตลอด โดยมีคุณพอเปนตนแบบสำคัญ
จำไดวาวันอาทิตยซึ่งเปนวันครอบครัวของเรา
คุ ณ พ อ ก็ จ ะสอนและเล า ประสบการณ ก าร
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Audemars Piguet Royal
Oak Offshore Chronograph
นาฬกาเรือนลาสุดทีเ่ ขามา
เติมเต็มคอลเลกชัน่ ดวยสไตล
สปอรตของตัวเรือนทรงเอกลักษณ
ทำจากสเตนเลสสตีล ขอบตัวเรือน
ติดดวยสกรูหวั ทรงหกเหลีย่ ม
ขับเคลือ่ นดวยกลไกอัตโนมัติ
โครโนกราฟ คูก ารแสดงวันทีท่ ี่ 3
นาฬกา และหนาปดเล็ก
บอกวินาทีที่ 12 นาฬกา กันน้ำได
ลึก 100 เมตร
●
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1. Rolex Daytona Meteorite Dial ชอบในความพิเศษ
ของหนาปดซึง่ ทำจากสะเก็ดดาวตก แตงดวยตัวเลขโรมัน และ
ความเทในแบบนาฬกาสปอรตของระบบจับเวลาโครโนกราฟ
ขอบตัวเรือนสลักสเกลทาคีมเิ ตอร เทีย่ งตรงระดับโครโนมิเตอร
ดวยกลไกอัตโนมัติ กันน้ำไดลกึ 100 เมตร
● 2. Omega Seamaster Planet Ocean เดนดวยสีสม
 สด
ของขอบตัวเรือนคูก บั สายหนัง ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 42.0
มิลลิเมตร หนาปดสีดำ ติดกระจกคริสตัลแซพไฟรทรงโดม กันแสง
สะทอน บรรจุกลไกอัตโนมัติ คาลิเบอร Omega 2500 ทำงาน
เทีย่ งตรงระดับโครโนมิเตอร สำรองพลังงานไดนาน 48 ชัว่ โมง
บอกวันทีท่ ี่ 3 นาฬกา กันน้ำไดลกึ 600 เมตร
● 3. Oris Artelier Date คลาสสิกดวยการแสดงชัว่ โมง
นาที วินาที และวันที่ ผานชองหนาตางที่ 6 นาฬกา หนาปดสีเงิน
สลักลวดลาย และแตงดวยเครือ่ งหมายขีดสลับกับตัวเลขอารบิค
บอกชัว่ โมง กระจกคริสตัลแซพไฟร ในตัวเรือนสเตนเลสสตีล
คูส ายหนังสีดำ
●

5

4. Patek Philippe Aquanaut Luce ตัวเรือนสเตนเลสสตีล
รูปทรงเอกลักษณของรุน ยอดนิยมนี้ ขอบตัวเรือนขัดดาน พืน้ หนาปด
สีดำ ตอกลายนูน บอกวันทีผ่ า นชองหนาตางที่ 3 นาฬกา ตัวเลข
อารบิคบอกชัว่ โมง เครือ่ งหมายขีดและเข็มชีเ้ วลาเรืองแสง ทำงาน
ดวยกลไกอัตโนมัติ มาพรอมสายยางสีดำตอกลายรับกับหนาปด
●

5. Corum Bubble Royal Flush ชอบในงานดีไซนรปู ทรง
ตัวเรือนและไอเดียแปลกๆ ของนาฬกาคอลเลกชัน่ นี้ โดยเรือนนี้
เปนรุน ผลิตจำนวนจำกัด ในป 2006 ตัวเรือนสเตนเลสสตีล กระจก
หนาปดโคงนูนพิเศษ แสดงเวลาแบบ 3 เข็ม ปลายเข็มวินาทีแตงดวย
สัญลักษณคา เงินเหรียญสหรัฐฯ ทำงานดวยกลไกอัตโนมัติ
●

6. Oris Centennial Set 1904 Limited Edition นาฬกา
รุน พิเศษฉลองครบรอบ 100 ปของแบรนดในป 2004 โดยนำนาฬกา
รุน Artelier Worldtimer มาบรรจุดว ยกลไกอัตโนมัติ Oris Cal.
690 ทับทิม 30 เม็ด ทำงานดวยความถี่ 28,800 ครัง้ /ชัว่ โมง
โรเตอรแดง แสดงฟงกชนั บอกชัว่ โมง นาที วินาที วันที่ และบอก
เวลาไทมโซนที่ 2 ในตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 42.5 มิลลิเมตร
ฝาหลังติดดวยกระจกมิเนอรัลคริสตัล สลักหมายเลขประจำตัวเรือน
ประกอบสายสีนำ้ ตาล
●
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ทำงานของท า นให พ วกเราฟ ง อยู เ สมอผมจึ ง
ซึมซับความเปนนักธุรกิจของทานมาคอนขาง
มาก ซึ่งบางครั้งเราเองก็ไมรูตัว แตคนรอบขาง
หรือเพื่อนๆ จะรูดี เพราะความคิดหลายๆ อยาง
ของเรามักจะล้ำหนาคนรุนเดียวกันอยูเสมอ”
กระทั่งจุดพลิกผันครั้งสำคัญซึ่งเกิดจากการ
เรี ย นรู แ ละความเป น ผู ใ หญ ใ นตั ว ที่ มี ม ากขึ้ น
ทำใหอดีตเด็กหนุมผูรักงานศิลปะ เริ่มมองหา
และวางเปาหมายใหมใหกับชีวิตอยางชัดเจนขึ้น
“ผมจริงจังกับการวางแผนและวางเปาหมาย
ใหมใหกับชีวิต เมื่อตอนไปเรียนตอตางประเทศ
และดวยความที่เราโตขึ้น ความคิดของเราจึง
เปนระบบและมีลำดับขั้นที่ชัดเจนกวาอยางเห็น
ไดชัด ซึ่งนั่นเปนขอดี เพราะทำใหเราไม
ไมกังวล
กับอนาคตของตัวเอง เหมือนมีเปาหมายและรู
ายและรู
วาตัวเราจะเดินไปในทิศทางใด และเมื่อใด ผม
วางแผนแมกระทั่งวา ผมเรียนจบจะตอองมี
งมีเงิน
เก็บเทาไหร และเมื่ออายุเทาใดถึงสมควรจะมี
ควรจะมี
ธุ ร กิ จ เป น ของตนเอง จากนั้ น ก็ ค อ ยๆ เดิ นไป
ตามแผนที่กำหนด ขอเลาใหฟงวา จุดประกาย
ความคิดในการวางแผนชีวิตตัวเองครั้งนี้ ไดมา
จากความฝน! ซึ่งความจริงแลวอาจเปนนเพราะ
เพราะ
ความเครียดลึกๆ เมื่อตอนที่เราบินไปเรีียนตอ
ใหม ๆ กั บ สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ลงไป
อยางสิ้นเชิง ตองอยูตางบานตางเมือง และใช
ชีวิตอยูคนเดียว จำไดวา 3 วันแรก ผมฝ
มฝนไม
คอยดี จนวันหนึ่งตื่นขึ้นมา ผมก็เริ่มคิดทบทวน
แลววา ถาไมอยากเปนตามฝนราย เราก็
ราก็ควร
ต อ งเริ่ ม ต น ทำอะไรสั ก อย า ง ณ ตอนนีนี้ โดย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และวางแผนชีวิต
ที่จะทำใหเราและครอบครัวมีความสุข”
จุดเริ่มตนจากความฝน ทำใหเขาคนพบการ
เปลี่ ย นแปลง ตั้ งใจศึ ก ษาเล า เรี ย นจนจบการ
ศึกษา และกลับมาเปนหนึ่งแรงสำคัญในการ
บริหารธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเราเชื่อแนวากาว
ต อไปของเขาไม ไ ด ห ยุ ด อยู เ พี ย งความพอใจ
ในงาน ณ ปจจุบันนี้
“หลั ง จากที่ เ ราสามารถขยายธุ ร กิ จ และ
นำบริ ษั ท ของครอบครั ว เข า ตลาดหลั ก ทรั พ ย
ได แ ล ว ผมอยากเปลี่ ย นมาจั บ ธุ ร กิ จ ทางด า น
อสังหาริมทรัพยดูบาง เพราะวาคุณพอมีที่ดิน
อยูหลายแหง จึงอยากลองพัฒนาและสรางเปน
ผลกำไรใหงอกเงยขึ้นมามากขึ้น”
ลวงลึกถึงหนาที่การงานและความใฝฝนใน
โลกธุรกิจกันมาก็มากแลว แตภารกิจหลักของ
เราในวันนี้ จริงๆ แลวอยูที่คอลเลกชั่นนาฬกา
สะสมของเขาคนนี้มากกวา
“ผมเริ่ ม สะสมนาฬ ก าเพราะเหตุ ผ ลทาง
ธุรกิจ (อีกแลว) เพราะมุมมองของนาฬกาใน
ความคิ ด ของผม เป น มากกว า การเป น เครื่ อ ง
บอกเวลาเพี ย งอย า งเดี ย ว เพราะหลายครั้ ง
ที่นาฬกาบนขอมือไดกลายเปนเหมือนเครื่องมือ
นำร อ งสู ก ารสนทนาทางธุ ร กิ จ ผมชอบการ
สังเกตบุคลิกและรสนิยมของผูที่ผมสนทนาดวย
ไม ว า จะในที่ ป ระชุ ม หรื อในวงสนทนา จาก
นาฬ ก าที่ พ วกเขาใส เพราะนาฬ ก าสามารถ
สะทอนความชอบและความเปนตัวตนของผูใส
ได บ อ ยครั้ ง จริ ง ๆ ยกตั ว อย า งลู ก ค า ที่ ผ มดู แ ล
ส ว นใหญ จ ะเป น ชาวต า งประเทศในระดั บ
ผูบริหาร และหากสังเกตแลว นาฬกาที่แตละ
คนใส ก็ จ ะแตกต า งกั น ออกไปทั้ ง เรื่ อ งของ
แบรนดและสไตล เวลาที่ผมพบใครเปนครั้งแรก
ก็จะสังเกตที่นาฬกาและสังเกตบุคลิกการเลือก
ใสนาฬกาของเขา แลวนำมาเปนหัวขอของการ
เริ่มตนสนทนา ชวนเขาคุยเรื่องนาฬกาได อยาง
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7. Oris Artelier Complication คงความคลาสสิกของ
คอลเลกชัน่ นีไ้ วดว ยตัวเรือนสเตนเลสสตีล คูห นาปดเงิน และแบง
สัดสวนของการแสดงฟงกชนั สลับซับซอนบนหนาปดไดอยางลงตัว
ประกอบดวยขางขึน้ -ขางแรม เวลาไทมโซนที่ 2 วันที่ และวัน
กระจกหนาปดคริสตัลแซพไฟร คูส ายสเตนเลสสตีล ภายในเปน
กลไกอัตโนมัติ
● 8. Panerai Radiomir Black Seal 45.0 mm (PAM
00183) ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 45.0 มิลลิเมตร ทำงานดวย
กลไกไขลาน Panerai OP XI ทับทิม 17 เม็ด เดินดวยความถี่
21,600 ครัง้ /ชัว่ โมง สำรองพลังงานไดนาน 56 ชัว่ โมง เทีย่ งตรง
ระดับโครโนมิเตอร บอกชัว่ โมง นาที และวินาที แสดงผานหนาปด
เล็กที่ 9 นาฬกา กระจกหนาปดคริสตัลแซพไฟร กันน้ำไดลกึ
100 เมตร
● 9. TAG Heuer Tiger Woods Limited Edition Link
ผลิตในแบบจำนวนจำกัด พรอมลายเซ็นของ Tiger Woods บน
พืน้ หนาปดสีเทาที่ 6 นาฬกา ตัวเรือนสเตนเลสสตีล 38.0 มิลลิเมตร
กระจกคริสตัลแซพไฟรกนั แสงสะทอนและกันรอยขีดขวน
พรอมสายออกแบบใหมทำจากสเตนเลสสตีลขัดดาน กันน้ำไดลกึ
●

200 เมตร บรรจุกลไกอัตโนมัติ บอกวันทีผ่ า นชองหนาตาง
ที่ 3 นาฬกา
● 10. Oris Big Crown Pointer Date เดนดวยการแสดงวันที่
ผานเข็มชีป้ ลายลูกศรรูปพระจันทรเสีย้ วสีแดง หนาปดยอยบอก
วินาทีที่ 9 นาฬกา บนหนาปดสีเงิน สลักลวดลาย ตัวเรือนคูส าย
แบบทูโทน เข็มชีเ้ วลาฝงดวยสารเรืองแสง ขอบตัวเรือนเซาะรอง
หยักและเม็ดมะยมขนาดใหญเอกลักษณของคอลเลกชัน่ กระจก
คริสตัลแซพไฟร กันแสงสะทอน
● 11. Rolex Air-King หนึง่ ในนาฬกาทีท
่ ำงานไดอยาง
เทีย่ งตรงระดับตำนาน บรรจุกลไกอัตโนมัติ ในตัวเรือนสเตนเลสสตีล
คูห นาปดสีดำ ขอบตัวเรือนสลักรอง เข็มวินาทีแบบกวาด กระจก
คริสตัลแซพไฟร จับคูส ายสเตนเลสสตีล
● 12. Cartier Pasha C แมจะดูเรียบงาย แตเรือนนีใ้ สได
แทบทุกโอกาส ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 35.0 มิลลิเมตร
คูห นาปดสีดำ ตกแตงลาย ขอบตัวเรือนสเตนเลสสตีล บรรจุสเกล
ตัวเลขบอกชัว่ โมงของไทมโซนที่ 2 คูเ ข็มชีป้ ลายฝงดวยสาร
เรืองแสง กระจกหนาปดคริสตัลแซพไฟร กันน้ำไดลกึ 100 เมตร
ทำงานดวยกลไกอัตโนมัติ บอกวันทีเ่ หนือ 6 นาฬกา
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เช น ล า สุ ด ผมพบกั บ ลู ก ค า ชาวโครเอเชี ย ซึ่ ง
บุคลิกที่ผมเห็นทีแรก เขาเปนผูชายตัวใหญ แต
ผมก็รูอะไรไมมากนักเกี่ยวกับตัวเขา จนกระทั่ง
ผมมาสังเกตเห็นนาฬกาที่เขาใสวาเปนนาฬกา
สปอรต ผมเลยชวนเขาคุยเรื่องของกีฬา ที่เปน
บทสนทนานอกเหนือจากธุรกิจเพียงอยางเดียว
ผมคิ ด ว า การที่ ผ มและเขาสนทนากั น เรื่ อ งอื่ น
บาง ถือเปนการสรางความสัมพันธใหดียิ่งขึ้น
“นาฬกาเรือนแรกที่ผมมีเปนนาฬกาซิติเซ็น
(C
(Citizen) ผมไดรางวัลจากคุณพอเปนเงินกอน
หน
หนึ่ง จึงเลือกซื้อใหตัวเองเปนของรางวัล ตอนที่
ผมตั้ งใจเรี ย นจนสอบได ที่ 1 เพราะผมคิ ด ว า
นาฬกาเปนสิ่งที่มีคุณคาและอยากซื้อเก็บไวเพื่อ
สรางความทรงจำที่ดี
“พอโตขึ้นมาหนอย นาฬกาก็กลายเปนหนึ่ง
เครื่องประดับ ชวยเสริมสรางบุคลิกใหดูดีขึ้นมา
ได โดยเฉพาะกับหนาที่การงานของผม ที่ตอง
พบปะผู ค นเป น ประจำ ผมจึ ง ต อ งเลื อ กใส
นาฬกาใหเขากับบุคลิกของตัวเอง และเหมาะสม
กับกาลเทศะและโอกาส รวมถึงกับตัวบุคคลที่
ผมตองเขาไปเจรจา ซึ่งสวนใหญลูกคาก็จะเปน
ระดับผูบริหาร การเลือกใสนาฬกาที่มีคุณภาพ
และเป น ที่ ย อมรั บ ต อ งยอมรั บ ว า เป น ตั ว ช ว ย
เสริ ม ความเชื่ อ มั่ น ของลู ก ค า ที่ มี ต อ เราได ดี
ทีเดียว นาฬกาในวันนี้จึงถือเปนบทบาทสำคัญ
มากกวาเครื่องประดับชิ้นอื่นๆ และเสริมสราง
บุคลิกไดดีไมตางอะไรไปจากรถยนต คุณจะดู
วาใครมีฐานะและมีรสนิยมอยางไร แคมองรถ
หรือนาฬกาที่ใชก็สามารถตอบไดแลว
“ผมเริ่มสะสมนาฬกามาประมาณ 7-8 ป
โอริส (Oris) เปนนาฬกาแบรนดแรกที่ผมเริ่ม
สะสม ดวยรูปลักษณและราคาที่สมเหตุสมผล
ดังนั้น ผมจึงมีนาฬกาแบรนดนี้เยอะเปนพิเศษ
คละเคลากันไปกับแบรนดอื่นๆ แตดวยเพราะ
ผมเลือกซื้อและเก็บนาฬกาสำหรับการใชงาน
มากกวา ผมจึงไมอยากเรียกตัวเองวาเปนนัก
สะสม จริ ง ๆ แล ว เพิ่ ง จะเริ่ ม หั น มามองว า
นาฬ ก าเป น การลงทุ น เมื่ อ 2-3 ป ที่ ผ า นมา
เริ่มแรกซื้อนาฬกา เพราะคิดวาเราซื้อมาดวย
ความชอบ ไมมีทางนำกลับไปขาย
“แต เ มื่ อ ได มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ คนที่ เ ล น
นาฬกาและรานนาฬกา ทางรานนาฬกากลับ
พูดวาเขาดีใจที่เราเอานาฬกาที่ไมใชแลวหรือ
เบื่อแลวก็วาได กลับไปขายใหม เพราะเปนการ
หมุนเวียนทางการตลาด ซึ่งตรงกับหลักเศรษฐศาสตร Demand & Supply โดยเฉพาะกับ
นาฬ ก าที่ นั ก สะสมนิ ย มเก็ บ กั น อย า งรุ น ผลิ ต
จำนวนจำกัด หรือมีหมายเลขประจำตัวเรือน
สวยๆ ซึ่งจำนวนนาฬกากลุมนี้มีจำกัด แตความ
ต อ งการของผู ซื้ อไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ดั ง นั้ น ราคา
นาฬ ก าก็ จ ะมี แ ต สู ง ขึ้ น ตามความต อ งการซื้ อ
และกระแส ผมจึงเริ่มคิดวาการสะสมนาฬกา
บางครั้งก็เปนการลงทุน ก็มีบางบางเรือนที่ผม
ขายออกไป เชน พาเนอไร (Panerai) เมื่อ 2 ป
ที่ ผ า นมา กระแสนาฬ ก าของแบรนด นี้ เ ป น ที่
นิยมอยางมาก ผมก็ซื้อเก็บประมาณ 5-6 เรือน
พอไมไดใชก็เอาออกมาขาย แตละเรือนก็ได
กำไรหมด ตอนนี้ เ หลื อ อยู กั บ ตั ว เองเพี ย งแค
3 เรือนเทานั้น”
สวนหลักในการเลือกใสนาฬกาใหสอดคลอง
กั บ ธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง กิ จ กรรมที่ ท ำ แม ฟ ง ดู
ไม
ไม ยุ ง ยาก แต ก็ บ ง บอกถึ ง ความพิ ถี พิ ถั น และ
เอาใจใสอยูมากทีเดียว
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16. TAG Heuer Microtimer นาฬกากลไกสวิสสควอตซ
ควอตซ
เรือนแรกทีม่ าพรอมคุณสมบัตขิ องการจับเวลาไดละเอียด 1/1000
ของวินาที เพือ่ ตอบสนองความตองการวัดความเร็วไดแมนยำและ
เทีย่ งตรงสูงสุดของการแขงรถสูตรหนึง่ มาพรอมหนวยความจำเพือ่
บันทึกสถิตกิ ารแขงขัน หรือเปลีย่ นโหมดสูก ารแสดงฟงกชนั อืน่ ๆ อาทิ
การบอกเวลาไทมโซนที่ 2 ในตัวเรือนสเตนเลสสตีลดีไซนลำ้ สมัย
จับคูก บั สายยางสีดำ
● 17. Porsche 911 Speed Chronograph ซือ
้ มาเพือ่ ใสเขาคู
กับรถพอรชในอดีต และยังคงเปนเรือนทีห่ ยิบมาใสในวันพักผอน
ตามสไตลนาฬกาสปอรตจึงมาพรอมระบบจับเวลาโครโนกราฟ สเกล
ทาคีมเิ ตอร และบอกวันที่ เข็มชีเ้ วลาเรืองแสง ในตัวเรือนสเตนเลส
สตีล ผนึกดวยกระจกคริสตัลแซพไฟรเคลือบสารกันแสงสะทอน 2 ชัน้
จับคูก บั สายยางแตงดวยลายยางรถสปอรต บรรจุกลไกควอตซ
กันน้ำไดลกึ 100 เมตร
● 18. Emporio Armani ตัวเรือนสเตนเลสสตีล เขมดวยหนาปด
สีดำ แยกแสดงวินาทีบนหนาปดเล็กที่ 6 นาฬกา เข็มชีเ้ วลาและ
เครือ่ งหมายจุดเรืองแสง
●
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13. Oris Rectangular Day Date นาฬกาเรือนเดียว
ในคอลเลกชัน่ ทีเ่ ปนตัวเรือนทรงสีเ่ หลีย่ มทำจากสเตนเลสสตีล
ประกอบขึน้ หลายชิน้ ถูกใจดวยรูปทรงทันสมัยแตแฝงดวยความ
คลาสสิกของตัวเลขอารบิคบอกชัว่ โมงออกแบบพิเศษ หนาปด
สลักลายกิโยเช แสดงวันและวันทีผ่ า นชองหนาตาง 2 ตำแหนง
เข็มชีเ้ วลาเรืองแสงซูเปอรลมู โิ นวา C3 มาพรอมสายสเตนเลสสตีล
● 14. Oris Diver นาฬกาสปอรตดำน้ำ มาพรอมความแข็งแกรง
ของตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขอบตัวเรือนบรรจุสเกลบอกนาที และปุม
สัมผัสสำหรับนับเวลาถอยหลัง 20 นาทีแรกกอนขึน้ สูผ วิ น้ำ หนาปด
สีดำ เครือ่ งหมายขีดและเข็มชีเ้ วลาเรืองแสง คูก ารบอกวันทีผ่ า นชอง
หนาตางที่ 3 นาฬกา กันน้ำไดลกึ 200 เมตร คูส ายสเตนเลสสตีล
● 15. Panerai Luminor Marina 44.0 mm (PAM 00113)
ตัวเรือนขนาด 44.0 มิลลิเมตร มาพรอมหนาปดสีขาวเดน แสดง
ชัว่ โมง นาที และวินาทีบนหนาปดเล็กคูเ ข็ม ควบคุมดวยกลไกไขลาน
เทีย่ งตรงระดับโครโนมิเตอร ขอบตัวเรือนขัดเงา กระจกหนาปด
คริสตัลแซพไฟรเคลือบสารกันแสงสะทอน จับคูส ายหนังสีฟา
แทนสายเกาดวยตัวเอง กันน้ำไดลกึ 300 เมตร
●

“การเลือกใสนาฬกาของผมจะขึ้นอยูกับวาระ
โอกาสและสถานการณ อยางเชน ถาไปทำงาน
ผมก็ ค งจะไม ใ ส น าฬ ก าสปอร ต และถ าไปเล น
กี ฬ า ก็ ค งจะไม ใ ส น าฬ ก าที่ ดู ค ลาสสิ ก ดั ง นั้ น
บุคลิกการเลือกใสนาฬกาของผมก็จะเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ เ ป น สำคั ญ แต ถ า จะให เ ลื อ ก
สไตล น าฬ ก าที่ ตั ว ผมชอบ ก็ ค งจะเป น นาฬ ก า
สปอรต อยาง โอเดอะมารส ปเกต (Audemars
Piguet) รุน รอยัล โอก (Royal Oak) ซึ่งเปน
เรือนลาสุดที่ผมซื้อมา ดวยจุดเดนของตัวเรือน
กับการนำสกรูมาประดับบนขอบหนาปด ทำให
นาฬกาดูเทไปอีกแบบ แถมเปนหนึ่งในนาฬกา
ราคาไม ค อ ยตก แต ถ า ถามถึ ง ตอนเลื อ กซื้ อ
ข อ แรกคงดู ที่ ค วามชอบเป น หลั ก ซึ่ ง ยอมรั บ ว า
บางครั้งก็แทบไมไดศึกษาอะไรมากอนเลย อาจ
พอรูแควาเปนกลไกอะไร คุณภาพระดับใด และมี
ฟงกชันการใชงานอะไรบาง ถาถูกใจก็ซื้อเลย
สำหรั บ นาฬ ก าในฝ น เรื อ นต อไป เขาแอบ
กระซิบตอบกลับมาวา
“นาฬกาเรือนตอไปที่ผมอยากได ตอนนี้นา
จะเปนนาฬกาทูรบิญอง อยางของ เซนิธ (Zenith)
ก็นาสนใจ แตราคานาฬกาทูรบิญองคอนขางสูง
คงจะตองเก็บเงินไปกอน สวนอีกหนึ่งรุนที่ใฝฝน
คงจะ
มานาน คือ โฆรุม (Corum) รุน โกลเดน บริดจ
อดัม แอนด
แอนด อีฟ (Golden Bridge Adam &
Eve) เป น นาฬ ก าที่ ส วย ประณี ต และมี ค วาม
หมายมากสำหรับผม ผมเคยอานหนังสือเลมหนึ่ง
หมายมา
เขาเขี ย นนไว ว า นาฬ ก าเป น สิ่ ง ที่ สื่ อให เ ห็ น ถึ ง
อารยธรรมของมนุษยที่เดินตามกาลเวลา ตรงกับ
อารยธร
สิ่งที่ผมเห็นในนาฬการุนนี้เลยครับ เพราะเขานำ
มนุษยคูแรก Adam และ Eve มาไวบนหนาปด
สื่อถึงการเติบโตของอารยธรรมมนุษย และคั่น
กลางดวยกลไกจักรกลออกแบบไดเทากับกานไมขีด
กลาง
ซึ่งสื่อถึงความคิดสรางสรรคและฝมือและศาสตร
การประดิษฐผลงานอันทรงคุณคาของมนุษยเรา
กา
เปนนาฬกาที่มีความหมายลงตัวที่สุดสำหรับผม”
เป
ก อ นป ด ท า ย คงต อ งจบด ว ยความหมายดี ๆ
ของคำวา ‘เวลา’ ในแบบของ ไพบูลย จุลศักดิ์ศรีสกุล
“เวลาในความหมายของผมคือความสำเร็จ
เพราะทุกอยางที่ทำตองมีเวลาเปนตัวคอยกำหนด
และจะสำเร็ จได ก็ ต อ เมื่ อ ทุ ก อย า งเสร็ จ สมบู ร ณ
ตามเวลาที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว เมื่อหมดเวลา
ที่เราเองเปนผูกำหนดเอาไวแลว ผลลัพธจากการ
กระทำที่ไดออกมาจะเปนตัวชี้วัดความสามารถ
และความสำเร็จของคุณในที่สุด”

