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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 10
th

 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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เรื่อง : วั น เ พ็ ญ  นิ ล เ ปี่ ย ม ,  ภิ ญ ญ า พั ช ญ์  ห ล้ า แ ด ง 
ภ า พ : รั ช พ ล  บุ ญ เ ลิ ศ 

ไพบูลย จุลศักดิ์ศรีสกุล 
เวลา คือ เปาหมายของชีวิต 

● “ผมเริม่ทำธรุกจิตัง้แตสมยัเรยีน เปนหุนสวน  
กับเพื่อนๆ ลงทุนลงแรงกับหลายๆ ธุรกิจที่สนใจ 
และบางครั้งผมก็เปนเจาของเองอยางเต็มตัว 
จำไดวาเริ่มตนจากการนำสินคาบรรจุภัณฑของ
ที่บานออกไปขาย และมีรานเหมือนซูเปอร-
มารเก็ตเล็กๆ สำหรับขายเฉพาะบรรจุภัณฑ
พลาสติกเทานั้น ซึ่งชวงเวลานั้นผมเรียนอยูที่
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปนชวงที่ตองเรียน
หนัก หลังๆ มา ผมจึงเปนแคคนลงทุน แลวให
คนอื่นเขามาดูแลกิจการแทน ประสบการณ  
ตอมาของการไดทำธุรกิจ คือ การเปดรานอาหาร 
ที่มีชื่อวา Muse สไตล Pub & Restaurant 
อยูในทองหลอ ซอย 10 ซึ่งหุนสวนสวนใหญ  
ก็จะเปนรุนพี่ที่รูจักกัน จึงไมคอยมีปญหาเรื่อง
การดำเนินงานและการบริหาร และคอนขางไป
ไดดีทีเดียว สวนหนึ่งทำใหเราไดประสบการณ
การทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่คอนขางจะแตกตาง
กับการคาขายเพียงอยางเดียว เพราะมีเรื่องของ
การบริการและการสรางจุดขายใหกับรานของ
เราใหแตกตางจากรานอื่นเขามาเกี่ยวของดวย  

 “กระทั่งผมเดินทางไปเรียนตอดานเศรษฐ- 
ศาสตรระหวางประเทศที่ประเทศอังกฤษ และ
กลับมาชวยดูแลธุรกิจของครอบครัว ซึ่งหนาที่
หลักๆ ของผมในวันนี้ คือการบริหารงานทั่วไป
และดูแลดานการตลาด โดยเฉพาะการขยายสู
ตลาดเปาหมายใหมทั้งในและตางประเทศ  
ใหกับผลิตภัณฑของเรา ตอนนี้เองก็มีหลาย
โครงการที่วางแผนไว ตัวอยางเชน โครงการ
เปดโรงงานแหงใหมที่อินเดีย เพราะลาสุดเรา
เปดโรงงานในมาเลเซียมาแลวเปนระยะเวลา
กวา 1 ป และคอนขางประสบความสำเร็จ   
เลยอยากที่จะขยายธุรกิจออกไป เพื่อใหสินคา  
ไดกระจายและครอบคลุมในตลาดวงกวางมาก  
ยิ่งขึ้น 
 “ผมโชคดีที่มีประสบการณดีๆ ในการทำงาน 
หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ขณะที่กำลัง
เรียนอยูในอังกฤษ ผมมีโอกาสไดเขาไปบริหาร
งานใหกับสนามฟุตบอลแหงหนึ่ง คอนขางเปน
สนามใหญและมีการจัดการอยางเปนระบบเพื่อ
ใหบริการลูกคา จึงตองมีหลายสวนงานใหดูแล

และบริหาร ถือเปนการเริ่มตนการบริหารงาน
ในรูปแบบธุรกิจอยางจริงจัง ซึ่งผมใชความกลา
เดินเขาไปติดตอกับเจาของสนามฟุตบอลวาผม
อยากเขามาลองบริหารงานสนามฟุตบอลนี้ดู 
ทางเจาของก็อนุญาต งานตรงนี้ทำใหเราได
ศึกษาและเรียนรูปญหาและอุปสรรคหลายๆ 
อยางพรอมๆ กัน เพราะเรียกไดวาเราแทบจะ
ทำทุกอยาง ตั้งแตการติดตอเจรจากับผูที่
ตองการใชสนาม ไปจนถึงเรื่องการคาขาย
ภายในสนามของรานคาตางๆ เปนอีกหนึ่งงาน
ที่สนุกและคอนขางประทับใจ แตสุดทายผมก็
ตองหยุดพัก เนื่องจากอยากทุมเทเวลาใหกับ
การเรียนมากกวา 
 “บุคลิกเดนของผม นับตั้งแตเด็กๆ จนถึง  
วันนี้ คือ การมองทุกอยางผูกพันกับเรื่องราว
ของธุรกิจเสมอ อาจเปนเพราะเราเติบโตมา
ทามกลางครอบครัวที่ทำธุรกิจหลายๆ อยาง  
มาโดยตลอด โดยมีคุณพอเปนตนแบบสำคัญ 
จำไดวาวันอาทิตยซึ่งเปนวันครอบครัวของเรา 
คุณพอก็จะสอนและเลาประสบการณการ

● Audemars Piguet Royal 
Oak Offshore Chronograph 
นาฬกาเรอืนลาสดุทีเ่ขามา  
เตมิเตม็คอลเลกชัน่ดวยสไตล
สปอรตของตวัเรอืนทรงเอกลกัษณ 
ทำจากสเตนเลสสตลี ขอบตวัเรอืน 
ตดิดวยสกรหูวัทรงหกเหลีย่ม   
ขบัเคลือ่นดวยกลไกอตัโนมตั ิ 
โครโนกราฟ คูการแสดงวนัทีท่ี ่3 
นาฬกา และหนาปดเลก็  
บอกวนิาททีี ่12 นาฬกา กนันำ้ได
ลกึ 100 เมตร 

ถาเอยถึงคำวา ‘เวลา’ แตละคนคงมีมุมมองและใหคำจำกัด
ความที่มีความหมายแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับประสบการณ
และแนวความคิดเฉพาะบุคคล แตสำหรับชายหนุมคนนี้ ไพบูลย 
จุลศักดิ์ศรีสกุล กลับมองวา เวลา คือ เปาหมายของชีวิตที่ตอง
กาวเขาไปสูความสำเร็จ จึงเปนเรื่องธรรมดาที่เขาจะหันมา
ลงมือทำธุรกิจตั้งแตอายุยังนอย 
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ทำงานของทานใหพวกเราฟงอยู เสมอผมจึง
ซึมซับความเปนนักธุรกิจของทานมาคอนขาง
มาก ซึ่งบางครั้งเราเองก็ไมรูตัว แตคนรอบขาง
หรือเพื่อนๆ จะรูดี เพราะความคิดหลายๆ อยาง
ของเรามักจะล้ำหนาคนรุนเดียวกันอยูเสมอ” 
 กระทั่งจุดพลิกผันครั้งสำคัญซึ่งเกิดจากการ
เรียนรูและความเปนผูใหญในตัวที่มีมากขึ้น 
ทำใหอดีตเด็กหนุมผูรักงานศิลปะ เริ่มมองหา
และวางเปาหมายใหมใหกับชีวิตอยางชัดเจนขึ้น 
 “ผมจริงจังกับการวางแผนและวางเปาหมาย
ใหมใหกับชีวิต เมื่อตอนไปเรียนตอตางประเทศ 
และดวยความที่เราโตขึ้น ความคิดของเราจึง
เปนระบบและมีลำดับขั้นที่ชัดเจนกวาอยางเห็น
ไดชัด ซึ่งนั่นเปนขอดี เพราะทำใหเราไมกังวล
กับอนาคตของตัวเอง เหมือนมีเปาหมายและรู
วาตัวเราจะเดินไปในทิศทางใด และเมื่อใด ผม
วางแผนแมกระทั่งวา ผมเรียนจบจะตองมีเงิน
เก็บเทาไหร และเมื่ออายุเทาใดถึงสมควรจะมี
ธุรกิจเปนของตนเอง จากนั้นก็คอยๆ เดินไป
ตามแผนที่กำหนด ขอเลาใหฟงวา จุดประกาย
ความคิดในการวางแผนชีวิตตัวเองครั้งนี้ ไดมา
จากความฝน! ซึ่งความจริงแลวอาจเปนเพราะ
ความเครียดลึกๆ เมื่อตอนที่เราบินไปเรียนตอ
ใหมๆ กับสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไป
อยางสิ้นเชิง ตองอยูตางบานตางเมือง และใช
ชีวิตอยูคนเดียว จำไดวา 3 วันแรก ผมฝนไม
คอยดี จนวันหนึ่งตื่นขึ้นมา ผมก็เริ่มคิดทบทวน
แลววา ถาไมอยากเปนตามฝนราย เราก็ควร
ตองเริ่มตนทำอะไรสักอยาง ณ ตอนนี้ โดย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และวางแผนชีวิต
ที่จะทำใหเราและครอบครัวมีความสุข” 
 จุดเริ่มตนจากความฝน ทำใหเขาคนพบการ
เปลี่ยนแปลง ตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนจบการ
ศึกษา และกลับมาเปนหนึ่งแรงสำคัญในการ
บริหารธุรกิจของครอบครัว ซึ่งเราเชื่อแนวากาว
ตอไปของเขาไมไดหยุดอยูเพียงความพอใจ  
ในงาน ณ ปจจุบันนี้  
 “หลังจากที่ เราสามารถขยายธุรกิจและ  
นำบริษัทของครอบครัวเขาตลาดหลักทรัพย  
ไดแลว ผมอยากเปลี่ยนมาจับธุรกิจทางดาน
อสังหาริมทรัพยดูบาง เพราะวาคุณพอมีที่ดิน  
อยูหลายแหง จึงอยากลองพัฒนาและสรางเปน
ผลกำไรใหงอกเงยขึ้นมามากขึ้น” 
 ลวงลึกถึงหนาที่การงานและความใฝฝนใน
โลกธุรกิจกันมาก็มากแลว แตภารกิจหลักของ
เราในวันนี้ จริงๆ แลวอยูที่คอลเลกชั่นนาฬกา
สะสมของเขาคนนี้มากกวา  
 “ผมเริ่มสะสมนาฬกาเพราะเหตุผลทาง
ธุรกิจ (อีกแลว) เพราะมุมมองของนาฬกาใน
ความคิดของผม เปนมากกวาการเปนเครื่อง
บอกเวลาเพียงอยางเดียว เพราะหลายครั้ง  
ที่นาฬกาบนขอมือไดกลายเปนเหมือนเครื่องมือ 
นำรองสูการสนทนาทางธุรกิจ ผมชอบการ
สังเกตบุคลิกและรสนิยมของผูที่ผมสนทนาดวย 
ไมวาจะในที่ประชุมหรือในวงสนทนา จาก
นาฬกาที่พวกเขาใส เพราะนาฬกาสามารถ
สะทอนความชอบและความเปนตัวตนของผูใส
ไดบอยครั้งจริงๆ ยกตัวอยางลูกคาที่ผมดูแล
สวนใหญจะเปนชาวตางประเทศในระดับ  
ผูบริหาร และหากสังเกตแลว นาฬกาที่แตละ
คนใสก็จะแตกตางกันออกไปทั้ ง เรื่องของ  
แบรนดและสไตล เวลาที่ผมพบใครเปนครั้งแรก 
ก็จะสังเกตที่นาฬกาและสังเกตบุคลิกการเลือก
ใสนาฬกาของเขา แลวนำมาเปนหัวขอของการ
เริ่มตนสนทนา ชวนเขาคุยเรื่องนาฬกาได อยาง

ไมกังวล
ายและรู
ใด ผม

องมีเงิน
ควรจะมี
เดินไป

ประกาย
ไดมา

นเพราะ
ียนตอ
ลงไป

และใช
มฝนไม
ทบทวน
ราก็ควร
นี้ โดย
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●  1. Rolex Daytona Meteorite Dial ชอบในความพเิศษ  
ของหนาปดซึง่ทำจากสะเกด็ดาวตก แตงดวยตวัเลขโรมนั และ
ความเทในแบบนาฬกาสปอรตของระบบจบัเวลาโครโนกราฟ   
ขอบตวัเรอืนสลกัสเกลทาคมีเิตอร เทีย่งตรงระดบัโครโนมเิตอร  
ดวยกลไกอตัโนมตั ิกนันำ้ไดลกึ 100 เมตร 
●  2. Omega Seamaster Planet Ocean เดนดวยสสีมสด  
ของขอบตวัเรอืนคูกบัสายหนงั ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี ขนาด 42.0 
มลิลเิมตร หนาปดสดีำ ตดิกระจกครสิตลัแซพไฟรทรงโดม กนัแสง
สะทอน บรรจกุลไกอตัโนมตั ิคาลเิบอร Omega 2500 ทำงาน  
เทีย่งตรงระดบัโครโนมเิตอร สำรองพลงังานไดนาน 48 ชัว่โมง 
บอกวนัทีท่ี ่3 นาฬกา กนันำ้ไดลกึ 600 เมตร  
●  3. Oris Artelier Date คลาสสกิดวยการแสดงชัว่โมง  
นาท ีวนิาท ีและวนัที ่ผานชองหนาตางที ่6 นาฬกา หนาปดสเีงนิ  
สลกัลวดลาย และแตงดวยเครือ่งหมายขดีสลบักบัตวัเลขอารบคิ
บอกชัว่โมง กระจกครสิตลัแซพไฟร ในตวัเรอืนสเตนเลสสตลี   
คูสายหนงัสดีำ  

●  4. Patek Philippe Aquanaut Luce ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี 
รปูทรงเอกลกัษณของรุนยอดนยิมนี ้ขอบตวัเรอืนขดัดาน พืน้หนาปด
สดีำ ตอกลายนนู บอกวนัทีผ่านชองหนาตางที ่3 นาฬกา ตวัเลข
อารบคิบอกชัว่โมง เครือ่งหมายขดีและเขม็ชีเ้วลาเรอืงแสง ทำงาน
ดวยกลไกอตัโนมตั ิมาพรอมสายยางสดีำตอกลายรบักบัหนาปด 
 
●  5. Corum Bubble Royal Flush ชอบในงานดไีซนรปูทรง  
ตวัเรอืนและไอเดยีแปลกๆ ของนาฬกาคอลเลกชัน่นี ้โดยเรอืนนี ้ 
เปนรุนผลติจำนวนจำกดั ในป 2006 ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี กระจก
หนาปดโคงนนูพเิศษ แสดงเวลาแบบ 3 เขม็ ปลายเขม็วนิาทแีตงดวย
สญัลกัษณคาเงนิเหรยีญสหรฐัฯ ทำงานดวยกลไกอตัโนมตั ิ 
 
●  6. Oris Centennial Set 1904 Limited Edition นาฬกา  
รุนพเิศษฉลองครบรอบ 100 ปของแบรนดในป 2004 โดยนำนาฬกา
รุน Artelier Worldtimer มาบรรจดุวยกลไกอตัโนมตั ิOris Cal. 
690 ทบัทมิ 30 เมด็ ทำงานดวยความถี ่28,800 ครัง้/ชัว่โมง   
โรเตอรแดง แสดงฟงกชนับอกชัว่โมง นาท ีวนิาท ีวนัที ่และบอก
เวลาไทมโซนที ่2 ในตวัเรอืนสเตนเลสสตลี ขนาด 42.5 มลิลเิมตร   
ฝาหลงัตดิดวยกระจกมเินอรลัครสิตลั สลกัหมายเลขประจำตวัเรอืน 
ประกอบสายสนีำ้ตาล 
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เชนลาสุด ผมพบกับลูกคาชาวโครเอเชีย ซึ่ง
บุคลิกที่ผมเห็นทีแรก เขาเปนผูชายตัวใหญ แต
ผมก็รูอะไรไมมากนักเกี่ยวกับตัวเขา จนกระทั่ง
ผมมาสังเกตเห็นนาฬกาที่เขาใสวาเปนนาฬกา
สปอรต ผมเลยชวนเขาคุยเรื่องของกีฬา ที่เปน
บทสนทนานอกเหนือจากธุรกิจเพียงอยางเดียว 
ผมคิดวาการที่ผมและเขาสนทนากันเรื่องอื่น
บาง ถือเปนการสรางความสัมพันธใหดียิ่งขึ้น 
 “นาฬกาเรือนแรกที่ผมมีเปนนาฬกาซิติเซ็น 
(Citizen) ผมไดรางวัลจากคุณพอเปนเงินกอน
หนึ่ง จึงเลือกซื้อใหตัวเองเปนของรางวัล ตอนที่
ผมตั้งใจเรียนจนสอบไดที่ 1 เพราะผมคิดวา
นาฬกาเปนสิ่งที่มีคุณคาและอยากซื้อเก็บไวเพื่อ
สรางความทรงจำที่ดี 
 “พอโตขึ้นมาหนอย นาฬกาก็กลายเปนหนึ่ง
เครื่องประดับ ชวยเสริมสรางบุคลิกใหดูดีขึ้นมา
ได โดยเฉพาะกับหนาที่การงานของผม ที่ตอง
พบปะผูคนเปนประจำ ผมจึงตองเลือกใส
นาฬกาใหเขากับบุคลิกของตัวเอง และเหมาะสม 
กับกาลเทศะและโอกาส รวมถึงกับตัวบุคคลที่
ผมตองเขาไปเจรจา ซึ่งสวนใหญลูกคาก็จะเปน
ระดับผูบริหาร การเลือกใสนาฬกาที่มีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับ ตองยอมรับวาเปนตัวชวย
เสริมความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอเราไดดี  
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 จริงๆ แลว เพิ่งจะเริ่มหันมามองวา
นาฬกาเปนการลงทุนเมื่อ 2-3 ป ที่ผานมา   
เริ่มแรกซื้อนาฬกา เพราะคิดวาเราซื้อมาดวย
ความชอบ ไมมีทางนำกลับไปขาย  
 “แตเมื่อไดมีโอกาสพูดคุยกับคนที่ เลน
นาฬกาและรานนาฬกา ทางรานนาฬกากลับ
พูดวาเขาดีใจที่เราเอานาฬกาที่ไมใชแลวหรือ
เบื่อแลวก็วาได กลับไปขายใหม เพราะเปนการ
หมุนเวียนทางการตลาด ซึ่งตรงกับหลักเศรษฐ-
ศาสตร Demand & Supply โดยเฉพาะกับ
นาฬกาที่นักสะสมนิยมเก็บกัน อยางรุนผลิต
จำนวนจำกัด หรือมีหมายเลขประจำตัวเรือน
สวยๆ ซึ่งจำนวนนาฬกากลุมนี้มีจำกัด แตความ
ตองการของผูซื้อไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น ราคา
นาฬกาก็จะมีแตสูงขึ้นตามความตองการซื้อ
และกระแส ผมจึงเริ่มคิดวาการสะสมนาฬกา
บางครั้งก็เปนการลงทุน ก็มีบางบางเรือนที่ผม
ขายออกไป เชน พาเนอไร (Panerai) เมื่อ 2 ป
ที่ผานมา กระแสนาฬกาของแบรนดนี้เปนที่
นิยมอยางมาก ผมก็ซื้อเก็บประมาณ 5-6 เรือน 
พอไมไดใชก็เอาออกมาขาย แตละเรือนก็ได
กำไรหมด ตอนนี้เหลืออยูกับตัวเองเพียงแค   
3 เรือนเทานั้น” 
 สวนหลักในการเลือกใสนาฬกาใหสอดคลอง 
กับธุรกิจ รวมไปถึงกิจกรรมที่ทำ แมฟงดู  
ไมยุงยาก แตก็บงบอกถึงความพิถีพิถันและ
เอาใจใสอยูมากทีเดียว 

บบ

(C(C
หนหน

ไม

●  7. Oris Artelier Complication คงความคลาสสกิของ  
คอลเลกชัน่นีไ้วดวยตวัเรอืนสเตนเลสสตลี คูหนาปดเงนิ และแบง
สดัสวนของการแสดงฟงกชนัสลบัซบัซอนบนหนาปดไดอยางลงตวั 
ประกอบดวยขางขึน้-ขางแรม เวลาไทมโซนที ่2 วนัที ่และวนั 
กระจกหนาปดครสิตลัแซพไฟร คูสายสเตนเลสสตลี ภายในเปน
กลไกอตัโนมตั ิ 
●  8. Panerai Radiomir Black Seal 45.0 mm (PAM   
00183) ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี ขนาด 45.0 มลิลเิมตร ทำงานดวย
กลไกไขลาน Panerai OP XI ทบัทมิ 17 เมด็ เดนิดวยความถี ่
21,600 ครัง้/ชัว่โมง สำรองพลงังานไดนาน 56 ชัว่โมง เทีย่งตรง
ระดบัโครโนมเิตอร บอกชัว่โมง นาท ีและวนิาท ีแสดงผานหนาปด
เลก็ที ่9 นาฬกา กระจกหนาปดครสิตลัแซพไฟร กนันำ้ไดลกึ   
100 เมตร  
●  9. TAG Heuer Tiger Woods Limited Edition Link   
ผลติในแบบจำนวนจำกดั พรอมลายเซน็ของ Tiger Woods บน
พืน้หนาปดสเีทาที ่6 นาฬกา ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี 38.0 มลิลเิมตร 
กระจกครสิตลัแซพไฟรกนัแสงสะทอนและกนัรอยขดีขวน   
พรอมสายออกแบบใหมทำจากสเตนเลสสตลีขดัดาน กนันำ้ไดลกึ 

200 เมตร บรรจกุลไกอตัโนมตั ิบอกวนัทีผ่านชองหนาตาง  
ที ่3 นาฬกา  
●  10. Oris Big Crown Pointer Date เดนดวยการแสดงวนัที่
ผานเขม็ชีป้ลายลกูศรรปูพระจนัทรเสีย้วสแีดง หนาปดยอยบอก
วนิาททีี ่9 นาฬกา บนหนาปดสเีงนิ สลกัลวดลาย ตวัเรอืนคูสาย
แบบทโูทน เขม็ชีเ้วลาฝงดวยสารเรอืงแสง ขอบตวัเรอืนเซาะรอง
หยกัและเมด็มะยมขนาดใหญเอกลกัษณของคอลเลกชัน่ กระจก
ครสิตลัแซพไฟร กนัแสงสะทอน   
●  11. Rolex Air-King หนึง่ในนาฬกาทีท่ำงานไดอยาง  
เทีย่งตรงระดบัตำนาน บรรจกุลไกอตัโนมตั ิในตวัเรอืนสเตนเลสสตลี 
คูหนาปดสดีำ ขอบตวัเรอืนสลกัรอง เขม็วนิาทแีบบกวาด กระจก
ครสิตลัแซพไฟร จบัคูสายสเตนเลสสตลี  
●  12. Cartier Pasha C แมจะดเูรยีบงาย แตเรอืนนีใ้สได    
แทบทกุโอกาส ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี ขนาด 35.0 มลิลเิมตร   
คูหนาปดสดีำ ตกแตงลาย ขอบตวัเรอืนสเตนเลสสตลี บรรจสุเกล
ตวัเลขบอกชัว่โมงของไทมโซนที ่2 คูเขม็ชีป้ลายฝงดวยสาร  
เรอืงแสง กระจกหนาปดครสิตลัแซพไฟร กนันำ้ไดลกึ 100 เมตร 
ทำงานดวยกลไกอตัโนมตั ิบอกวนัทีเ่หนอื 6 นาฬกา  

7 

8 
9 

10 

11 

12 



0

5

1

G
M

  W
A

T
C

H
 /

 A
U

G
U

S
T

 2
0
0
8

 “การเลือกใสนาฬกาของผมจะขึ้นอยูกับวาระ
โอกาสและสถานการณ อยางเชน ถาไปทำงาน 
ผมก็คงจะไมใสนาฬกาสปอรต และถาไปเลน
กีฬา ก็คงจะไมใสนาฬกาที่ดูคลาสสิก ดังนั้น
บุคลิกการเลือกใสนาฬกาของผมก็จะเปลี่ยนไป
ตามสถานการณเปนสำคัญ แตถาจะใหเลือก
สไตลนาฬกาที่ตัวผมชอบ ก็คงจะเปนนาฬกา
สปอรต อยาง โอเดอะมารส ปเกต (Audemars 
Piguet) รุน รอยัล โอก (Royal Oak) ซึ่งเปน
เรือนลาสุดที่ผมซื้อมา ดวยจุดเดนของตัวเรือน 
กับการนำสกรูมาประดับบนขอบหนาปด ทำให
นาฬกาดูเทไปอีกแบบ แถมเปนหนึ่งในนาฬกา
ราคาไมคอยตก แตถาถามถึงตอนเลือกซื้อ   
ขอแรกคงดูที่ความชอบเปนหลัก ซึ่งยอมรับวา  
บางครั้งก็แทบไมไดศึกษาอะไรมากอนเลย อาจ
พอรูแควาเปนกลไกอะไร คุณภาพระดับใด และมี
ฟงกชันการใชงานอะไรบาง ถาถูกใจก็ซื้อเลย  
 สำหรับนาฬกาในฝนเรือนตอไป เขาแอบ
กระซิบตอบกลับมาวา  
 “นาฬกาเรือนตอไปที่ผมอยากได ตอนนี้นา
จะเปนนาฬกาทูรบิญอง อยางของ เซนิธ (Zenith) 
ก็นาสนใจ แตราคานาฬกาทูรบิญองคอนขางสูง 
คงจะตองเก็บเงินไปกอน สวนอีกหนึ่งรุนที่ใฝฝน
มานาน คือ โฆรุม (Corum) รุน โกลเดน บริดจ 
อดัม แอนด อีฟ (Golden Bridge Adam & 
Eve) เปนนาฬกาที่สวย ประณีต และมีความ
หมายมากสำหรับผม ผมเคยอานหนังสือเลมหนึ่ง
เขาเขียนไววา นาฬกาเปนสิ่งที่สื่อใหเห็นถึง
อารยธรรมของมนุษยที่เดินตามกาลเวลา ตรงกับ
สิ่งที่ผมเห็นในนาฬการุนนี้เลยครับ เพราะเขานำ
มนุษยคูแรก Adam และ Eve มาไวบนหนาปด 
สื่อถึงการเติบโตของอารยธรรมมนุษย และคั่น
กลางดวยกลไกจักรกลออกแบบไดเทากับกานไมขีด 

ซึ่งสื่อถึงความคิดสรางสรรคและฝมือและศาสตร
การประดิษฐผลงานอันทรงคุณคาของมนุษยเรา 
เปนนาฬกาที่มีความหมายลงตัวที่สุดสำหรับผม” 
 กอนปดทาย คงตองจบดวยความหมายดีๆ 
ของคำวา ‘เวลา’ ในแบบของ ไพบูลย จุลศักดิ์-
ศรีสกุล 
 “เวลาในความหมายของผมคือความสำเร็จ 
เพราะทุกอยางที่ทำตองมีเวลาเปนตัวคอยกำหนด 
และจะสำเร็จไดก็ตอเมื่อทุกอยางเสร็จสมบูรณ
ตามเวลาที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว เมื่อหมดเวลา  
ที่เราเองเปนผูกำหนดเอาไวแลว ผลลัพธจากการ
กระทำที่ไดออกมาจะเปนตัวชี้วัดความสามารถ
และความสำเร็จของคุณในที่สุด” 
 

 

 

 

 

●  13. Oris Rectangular Day Date นาฬกาเรอืนเดยีว  
ในคอลเลกชัน่ทีเ่ปนตวัเรอืนทรงสีเ่หลีย่มทำจากสเตนเลสสตลี  
ประกอบขึน้หลายชิน้ ถกูใจดวยรปูทรงทนัสมยัแตแฝงดวยความ  
คลาสสกิของตวัเลขอารบคิบอกชัว่โมงออกแบบพเิศษ หนาปด  
สลกัลายกโิยเช แสดงวนัและวนัทีผ่านชองหนาตาง 2 ตำแหนง   
เขม็ชีเ้วลาเรอืงแสงซเูปอรลมูโินวา C3 มาพรอมสายสเตนเลสสตลี  
●  14. Oris Diver นาฬกาสปอรตดำนำ้ มาพรอมความแขง็แกรง
ของตวัเรอืนสเตนเลสสตลี ขอบตวัเรอืนบรรจสุเกลบอกนาท ีและปุม
สมัผสัสำหรบันบัเวลาถอยหลงั 20 นาทแีรกกอนขึน้สูผวินำ้ หนาปด  
สดีำ เครือ่งหมายขดีและเขม็ชีเ้วลาเรอืงแสง คูการบอกวนัทีผ่านชอง
หนาตางที ่3 นาฬกา กนันำ้ไดลกึ 200 เมตร คูสายสเตนเลสสตลี 
●  15. Panerai Luminor Marina 44.0 mm (PAM 00113)   
ตวัเรอืนขนาด 44.0 มลิลเิมตร มาพรอมหนาปดสขีาวเดน แสดง
ชัว่โมง นาท ีและวนิาทบีนหนาปดเลก็คูเขม็ ควบคมุดวยกลไกไขลาน 
เทีย่งตรงระดบัโครโนมเิตอร ขอบตวัเรอืนขดัเงา กระจกหนาปด
ครสิตลัแซพไฟรเคลอืบสารกนัแสงสะทอน จบัคูสายหนงัสฟีา  
แทนสายเกาดวยตวัเอง กนันำ้ไดลกึ 300 เมตร  

●  16. TAG Heuer Microtimer นาฬกากลไกสวสิควอตซ  
เรอืนแรกทีม่าพรอมคณุสมบตัขิองการจบัเวลาไดละเอยีด 1/1000 
ของวนิาท ีเพือ่ตอบสนองความตองการวดัความเรว็ไดแมนยำและ
เทีย่งตรงสงูสดุของการแขงรถสตูรหนึง่ มาพรอมหนวยความจำเพือ่
บนัทกึสถติกิารแขงขนั หรอืเปลีย่นโหมดสูการแสดงฟงกชนัอืน่ๆ อาท ิ
การบอกเวลาไทมโซนที ่2 ในตวัเรอืนสเตนเลสสตลีดไีซนลำ้สมยั   
จบัคูกบัสายยางสดีำ 
●  17. Porsche 911 Speed Chronograph ซือ้มาเพือ่ใสเขาคู  
กบัรถพอรชในอดตี และยงัคงเปนเรอืนทีห่ยบิมาใสในวนัพกัผอน  
ตามสไตลนาฬกาสปอรตจงึมาพรอมระบบจบัเวลาโครโนกราฟ สเกล  
ทาคมีเิตอร และบอกวนัที ่เขม็ชีเ้วลาเรอืงแสง ในตวัเรอืนสเตนเลส 
สตลี ผนกึดวยกระจกครสิตลัแซพไฟรเคลอืบสารกนัแสงสะทอน 2 ชัน้ 
จบัคูกบัสายยางแตงดวยลายยางรถสปอรต บรรจกุลไกควอตซ   
กนันำ้ไดลกึ 100 เมตร  
●  18. Emporio Armani ตวัเรอืนสเตนเลสสตลี เขมดวยหนาปด  
สดีำ แยกแสดงวนิาทบีนหนาปดเลก็ที ่6 นาฬกา เขม็ชีเ้วลาและ
เครือ่งหมายจดุเรอืงแสง 
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