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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 
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www.se-ed.com

สงวนลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 โดยบรษิทั สต็อคทมูอร์โรว์ จ�ากดั ห้ามน�าส่วนหนึง่ส่วนใด

ของหนงัสอืเล่มนีไ้ปลอกเลยีนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรอืน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เนต็และเครือข่ายต่างๆ 

ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น
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คำ�นำ�สำ�นำักพิมพ์

“พันล้าน สร้างเองได้ และมีความสุขไปด้วย แบบเข้าใจความหมาย

ที่แท้จริงของค�าว่า รวย” 

ตอนแรกตั้งใจจะใช้ชื่อนี้ แต่เกรงว่าจะยาวไป...

ได้กลับมาเขียนหนังสืออีกรอบแล้ว คุณปิยพันธ์ ...นั่นคือ ผมเอง

เพิ่มจากบทบาทที่เพียงเขียนค�าน�าส�านักพิมพ์มาเป็นเขียนหนังสือเองด้วย

โดยในฐานะของทัง้ผูก่้อตัง้ และ บก. ส�านกัพมิพ์ สตอ็คทูมอร์โรว์ จากเล่มแรก

มาถึงเล่มปัจจุบัน ดูแล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภารกิจนี้ไปได้

ผมจึงมีบทบาทเต็มๆ ทั้งเล่ม ตั้งแต่ค�าน�านี้ และเนื้อหา รวมถึงภาคสรุปจบ

ซึ่งจะว่าไปแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ใช่ภาคบังคับ แต่เป็นภาคเต็มใจสุดๆ ของ

ผมเอง

ความน่าตืน่เต้นในการเขียน ได้เกดิข้ึนกบัผมตลอดทีไ่ด้นัง่นกึถงึเรือ่งราวกว่า

จะมาถึงวันนี้ได้ ในมุมที่อยากให้ผู้อ่านได้เกิดประโยชน์น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง...
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ชีวิต ที่เริ่มต้นเรียบๆ 

ถึงจุดเปลี่ยน...

และพลิกเป็นชีวิตที่มั่งคั่ง อย่างมีความสุข  

ผมอยากให้คุณทุกคน เป็นอย่างนั้น

“พันล้าน สร้างเองได้” Self Made  

เป็นภาคต่อเน่ืองมาจากแฟนเพจที่มีผู ้ติดตามมากกว่าแสนคนในช่ือ

PiyaphanMakeBillion

คอนเซ็ปต์เดียวกันคือ ร่วมทางเดินสู่ความส�าเร็จ แบบโตไปด้วยกัน รวยด้วย 

และสุขไปด้วย

เป็นการถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา ที่บันทึกเส้นทางจากต้นมาถึงปัจจุบัน

ไม่มีอะไรเร้นลับที่มองดูยาก ไม่มีอะไรซับซ้อนถึงขั้นเข้าใจไม่ได้ แต่ถ่ายทอด

แนวคิดที่ใช้จริงในแต่ละช่วงเวลา

เขียนค�าน�าส�านักพิมพ์คงไม่อยากให้มากไปกว่านี้ เพราะยิ่งยาวก็เหมือนจะ

ชมตัวเองมากไป

เอาว่า ติดตามกันในมุมการเป็นนักเขียนตั้งแต่หน้าถัดไปดีกว่า

อย่างไรก็ตาม...

บก. ส�านักพิมพ์ Best Sellers ลงมาเขียนเอง ดูแล้วน่าอ่านชะมัด

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, Facebook :  piyaphan@stock2morrow.com

Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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คำ�นำิยม

จ�าได้ว่าในช่วงกลางปี 2557 มเีพ่ือนรุ่นน้องคนหนึง่ชวนให้ไปพบ คณุปิยพนัธ์ 

วงศ์ยะรา หรือ อ.ป้อม ที่ S2M สีลมคอมเพล็กซ์ โดยเล่าให้ฟังว่า เป็นคนหนุ่มไฟแรง 

ทีส่นอกสนใจการลงทนุในตลาดหุน้ พมิพ์หนงัสอืเกีย่วกบัหุ้นและจัดสมัมนาเกีย่วกบั

หุ้น มีพรรคพวกเพื่อนๆ และสมาชิก ที่เป็นคนหนุ่มคนสาว ไฟแรง

ได้พบเจ้าตัวแล้วก็ท่ึง จากท่ีแต่งตัวแสนธรรมดา ไม่มีพิธีรีตอง เป็นขั้นเป็น

ตอนอะไรมากนัก ท�าตัวสบายๆ แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือ มวลมหาประชาชน หรือ 

พรรคพวก ที่มาร่วมประชุม ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น ยกเว้นผมเพียงคนเดียว จึง

ได้ติดต่อ ติดตามข่าวคราวและกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา

เมื่อ อ.ป้อม หรือ อ.ปิยพันธ์ ขยายฐานไปท่ีจามจุรีสแควร์ ก็ได้แวะไป

เยี่ยมเยียน หลังจากนั้นก็ติดต่อกันทาง facebook มาตลอด

วันหนึ่ง อ.ปิยพันธ์ บอกว่า ก�าลังจะพิมพ์หนังสือที่เขียนเอง เพิ่งเสร็จใหม่ๆ

หมาดๆ (เข้าใจว่า คงเขยีนตอนไปเทีย่วอเมรกิาเคาท์ดาวน์ ทีผ่่านมา) อยากให้ผมเขยีน 

ค�านิยมให้หน่อย

บอกตรงๆ ว่า ผม เหนียม เพราะผมรู้ดีว่า กล่อง 2 กล่อง ที่ อ.ปิยพันธ์ พูดเอา

ไว้ในบทท่ี 2 น้ัน ผมท�าได้แต่กล่องใบล่างเพียงกล่องเดียว เนื่องจากเป็นมนุษย์เงิน

เดือนท�างานให้คนอื่นมาหลายอย่าง โดยเฉพาะ เศรษฐีมีเงินที่เป็นเจ้าของธนาคาร 

(เกียรตินาคิน / กรุงศรีอยุธยา / กรุงเทพ / ศรีนคร) แต่ผมก็ยังจนเงิน (แต่รวยน�้าใจ) 

อยู่ดี

พอได้อ่านหนังสอื “พันล้าน สร้างเองได้”เล่มน้ี กข็นลกุว่า โอ้ นีห่าก อ.ปิยพนัธ์ 

เขียนไว้ก่อนหน้านี้สัก 50 ปี ผมก็น่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านกับเขาได้แน่ๆ เสียดายว่า 

เจอไม้งามเมื่อขวานมันบิ่น (หมด) แล้ว
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ในหนังสือ “พันล้าน สร้างเองได้” เล่มนี้ มีอยู่ด้วยกัน 50 บท เฉลี่ยแล้ว บทละ 

ไม่ถึง 5 บาท ถูกกว่าอะไรในโลกนี้ทั้งหมด

เพราะสิ่งที่ อ.ปิยพันธ์ มอบให้นั้น มันเป็นอริยทรัพย์ที่ส�าคัญที่จะช่วยให้คุณ

เป็นผู้ประสบความส�าเร็จด้วย Self Made ส่วนจะเป็น Million หรือ Billion ก็อยู่ที่

ตัวคุณเป็นผู้ก�าหนด

พอเปิดหน้าแรก แค่ยกค�าของ Martin Luther King Jr. ว่า

Faith is Taking the First Step 

Even When You Don’t See the Whole Staircase 

ก็ให้คะแนนเต็ม 10 เหมือนคะแนน Self Made ของนิตยสารฟอบส์เลย

อ.ปิยพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมาจนได้เจอ Turning Point 

แล้วเน้นการ Balance ของชีวิต ทั้งชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตในสังคม ซึ่ง

เป็นค�าแนะน�าตัวอย่างแบบแผนหรือ Road Map ที่มีคุณค่ามาก

ในหนังสือ “พันล้าน สร้างเองได้” นี้ ผมชอบอยู่เกือบทุกบท แต่ที่อยากให้ลอง

อ่านก็มี เช่น บทที่ 3 ทางเลือกเรา เราเลือกเอง / บทที่ 5 Self Made ยิ่งจน...ยิ่งดี / บท

ที่ 13 ท�าเสร็จ แต่ไม่ส�าเร็จ / บทที่ 17 คอนเนคชั่น ส�าคัญ ? (มากๆ) / บทที่ 23 หัดเป็น

คนไม่มีเหตุผลเสียบ้าง / บทที่ 28 การเป็น “แชมป์” ยาก..”รักษาแชมป์” ยากกว่า / 

บทที่ 33 ลงทุนเป็น ชีวิตเปลี่ยน / บทที่ 37 เล่นหุ้น คือ เล่นอนาคต / บทที่ 41 รวย + 

สมฐานะ + ส�าเร็จ + สมดุล / บทที่ 46 ว่าด้วย ความล้มเหลว / บทที่ 47 ว่าด้วย ความ

ส�าเร็จ / บทที่ 49 อยากรวยเร็ว สร้างตัวจากหนี้...ดีมั๊ย / บทที่ 50 รวยด้วย ต้องสุขด้วย 

แค่นี้ ผมก็ว่า คุ้มจนเกินคุ้ม แล้วละครับ

ไพบูลย์ ส�าราญภูติ

บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ซันส์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

psumranputi@gmail.com
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คำ�นำ�ผู้เขียนำ

โชคดีที่ไม่ได้เกิดมารวย !!

ผมยืนยันว่าอย่างนั้น  เพราะเรื่องรวยเป็นเรื่องที่สร้างเองได้

แม้จะไม่มีมรดกตกทอดมา ... ก็รวยแบบสร้างเองได้

แม้เริ่มจากติดลบ ... ก็รวยแบบสร้างเองได้

แม้ฐานะกลางๆ  ... ก็รวยแบบสร้างเองได้

หรือ แม้จะรวยอยู่แล้ว  ... ก็รวยแบบสร้างเองได้อีก

ตัวผมเองเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์นี้ได้เป็นอย่างดี

หลายคนอาจจะมองเห็นทั้งธุรกิจที่ผมท�าในปัจจุบันบวกกับพอร์ตการลงทุน

แล้วคิดว่านั่นอาจจะมีต้นทุนมาก่อน

แต่จริงๆ แล้ว เปล่าเลย !

ทุกอย่างล้วนแต่ สร้างเอง

ค�าว่า Self Made หรือที่แปลง่ายๆ เร็วๆ ว่า รวยด้วยตัวเอง ก�าลังเป็นเรื่องที่

คนสนใจ พอๆ กับตัวเลขเงินฝากหรือขนาดพอร์ตการลงทุน

อย่างนิตยสารฟอบส์ หลังๆ นอกจากจัดอันดับสุดยอดอภิมหาเศรษฐี โชว์

ตัวเลขทรัพย์สิน ก็ยังมีคะแนนการสร้างฐานะด้วยตนเองด้วย

บิล เกตส์ เนิร์ดรุ่นใหญ่ ลูกชายนักกฏหมาย เรียนไม่จบฮาร์วาร์ด แต่กลาย

มาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ 

ได้คะแนน Self Made ที่ 8 เต็ม 10
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วอร์เรน บัฟเฟตต์ เริ่มต้นจากขายโค๊ก 6 แพ็ค ตอนอายุ 6 ขวบ ปัจจุบันเป็น

นักเล่นหุ้นที่รวยที่สุดในโลก 

ได้คะแนน Self Made 8

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เนิร์ดรุ่นเล็ก กับชีวิตวัยเด็กที่แสนธรรมดา ชอบขลุกตัว

อยู่แต่ในห้อง พลิกผันเมื่อมาก่อตั้ง facebook ...เช่นกัน ได้คะแนน 8

จอร์ส โซรอส พ่อมดการเงินชื่อดัง เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานยกกระเป๋า

บนรถไฟ ได้คะแนนเต็ม 10

ส่วน อลิซ วอลตัน ลูกสาวคนเดียวของ แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งธุรกิจค้าปลีก 

วอลมาร์ต 

ได้คะแนน Self Made ที่ 1 ไม่ใช่อันดับ 1 นะครับ แต่ได้ 1 เต็ม 10 เพราะนั่น

คือ มรดก!

คือพูดง่ายๆ ชีวิตยิ่งติดลบ หรือเริ่มจากศูนย์เท่าไหร่  ยิ่งมีโอกาสได้

สเกลสูง  

นี่ไงถึงบอกว่า  “โชคดีที่ไม่ได้เกิดมารวย!!”

การถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงของผมที่อยาก

จะให้เกิดจากท้ังวิธีการส�าหรับน�าไปประยุกต์  และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใคร

อีกหลายคนที่ก�าลังต่อสู้อยู่บนทาง... ที่เป็นของคุณ
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จากวัยเด็กที่แสนจะธรรมดา เรียบๆ มาเป็นพนักงานบริษัทฯ ที่ใช้เงินแบบ

เดือนชนเดือน ก่อนจะมาเจอจุด Turning Point พลิกมาเป็นนักลงทุน และนักธุรกิจที่

ภาคภูมิใจในเส้นทางทีต่วัเองเลอืกแล้ว และยงัเป็นผูก้รุยทางใหม่ๆ ให้กบัใครหลายๆ 

คนที่ก�าลังจะเลือกเดินบนเส้นทางเดียวกัน

ไม่ใช่แค่ รวย

แต่การถ่ายทอดครั้งนี้ อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันตลอดเส้นทาง  

“ให้ความส�าคัญกับระหว่างทางพอๆ กับจุดหมายปลายทาง”

ค�าว่า Balance นี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่พูดถึงบ่อย

สมดุลในการใช้ชีวิต  ทั้ง งาน และส่วนตัว

ตัวเลขรายได้ที่ดี ควรมาพร้อมกันกับคุณภาพชีวิตที่ดี 

รายล้อมด้วยก�าลังใจจากครอบครัว และมิตรภาพจากเพื่อนฝูง

ท�าอย่างไรให้รอบตวัมแีต่ความสุข และรวยด้วย... นัน่แหละ ทีผ่มอยาก

จะสื่อในหนังสือเล่มนี้

Self Made คำรับ  
ทุกอย่างสำร้างเองได้

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 

PiyaphanMakeBillion

ตวั
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า่ง
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“Faith is taking the first step 

even when you don’t see 

the whole staircase.”

“ศรัทธาคือขั้นแรก

แม้ในขณะที่คุณไม่เห็นบันไดใดๆ”

(Martin Luther King, Jr.)ตวั
อย
า่ง
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...หากคิดจะไปถึงเป้าหมาย ต้องมีความเชื่อ

และศรัทธา ซะก่อน

ศรัทธาในตัวเอง

แม้ว่าอาจจะยังไม่เห็นทางที่จะเดินไป

ตวั
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า่ง
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ตอนทีเ่ขยีนหนงัสอืเล่มนี ้ผมอยูบ่นทีน่ัง่ Business Class ของ Air Bus A-380 

จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปนิวยอร์ค เป้าหมายคือไปสัมผัสตลาดหุ้นวอลล์สตรีท เอา

จรงิๆ กค็อืตัง้ใจไปลบูหวัทกัทายเจ้ากระทงิตวัเบิม้ท่ีคนคุน้หน้าคุน้ตาด ีแล้วกจ็ะไปน่ัง

ชิลๆ จิบกาแฟดูผู้คนเดินฝ่าละอองหิมะด้วยหน้าตาสดใสในบรรยากาศแห่งความ

รื่นเริง

ในแต่ละปี ผมกับภรรยาจะมีแพลนเดินทางหลายๆ ทริป เป้าหมายคือเก็บ

แต้ม เดินทางรอบโลก

ก็มีหลายๆ ประเทศที่ไปซ�้าๆ บ่อยๆ เช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง, สิงค์โปร์ ด้วย

เงื่อนไขบนความสะดวก ความชอบ หรือบางทีก็คิดอะไรไม่ออก ไม่มีเวลาเตรียมตัว

มากนักก็จิ้มๆ ไปได้เลย ชีวิตผูกพันกับการชอบเดินทาง ท�าอย่างนี้ต่อเนื่องมาตลอด

สิบปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแบบไม่รู้ตัว...

แต่มบีางขณะ ทีอ่ยู่ๆ  ผมกน็กึถามตวัเองในใจว่า “เรามาถงึจดุนีไ้ด้อย่างไร ?”

ตวั
อย
า่ง
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...ถ้าให้หลับตาย้อนเวลาไปเมื่อสมัยเด็กๆ  ต้องบอกว่า ถึงตอนนี้ ผม

มาได้ไกลมาก

จากเดก็เรยีน โรงเรยีนประถมวดับางปะกอก สอบแข่งมาเร่ือย จนได้จบวิศวะฯ

เริ่มท�างานแรก ก็ด้วยการคุมงานก่อสร้าง สูดฝุ่น ตากแดด และเมื่อโครงการ

เสร็จแล้ว ก็ย้ายหน่วยงานไปเรื่อยๆ 

เรื่องเงินๆ ทองๆ ก็ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน เป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างเป็น

บางเดือน แบบที่ต้องผ่อนช�าระขั้นต�า่ก็เคย

ไปเมืองนอกคร้ังแรกกต็อนได้ท�างานแล้ว หอบกระเป๋าใบยกัษ์เกอืบตกเครือ่ง 

นั่งชั้นประหยัด เด๋อๆ เปิ่นๆ

การผ่านำช่วงเวลาต่างๆ โดยเฉพาะช่วง “ยากๆ” คำวาม
ล�บากกลับเป็นำฐานำที่ช่วยยกระดับคำวามคำิด ยกระดับของช้ันำ
โดยสำาร และขยายขอบเขตของเป้าหมายในำการเดินำทาง

จากการเดินทางแบบโดนส่งไปท�างาน เปลี่ยนมาเป็นการเดินทางเพื่อไป

พักผ่อน และเปิดโลกกว้าง 

ประเทศที่เป็นจุดหมายกลายเป็นประเทศที่ “เลือก” ไป เพื่อสะสมเข็มไมล์ให้

ครบ “รอบโลก” ไปในที่แปลกใหม่ นอกเหนือจากประเทศที่เคยไปเป็นประจ�า อาทิ 

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, เยอรมัน, ฯลฯ

และน่าจะเป็นสองปีนีท้ีไ่ด้ไปในหลายๆ ประเทศทีไ่ม่เคยไป เช่น กลุม่ประเทศ

เบเนลักซ์ ได้แก่ เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์ และลักแซมเบอร์ก ได้เห็นความคลาสสิค

ของเมืองบรัสเซลส์, ความเสรีชนของอัมสเตอร์ดัม หรือจะเป็นความหรูหราฟู่ฟ่าของ

ลักแซมเบอร์ก

ตวั
อย
า่ง
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หรือล่าสุดกับประสบการณ์ ที่ได้ไปเยือนประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เมือง

ออสโล เมอืงสดสวย และมค่ีาครองชพีแพงระยบิของนอร์เวย์, สตอ็คโฮม นครทีท่ัง้ทนั

สมัย และยงัเหมอืนวงัในฝัน ฟ้าเป็นฟ้า น�า้เป็นน�า้ ของประเทศสวเีดน และมาปิดท้าย

ที่โคเปนเฮเกน ของเดนมาร์ก ที่มีความเป็นอยู่คล้ายคนเยอรมัน และคนที่นั่นคงชอบ

นวดแผนไทย เพราะเห็นมาเปิดกันแบบว่า... จะเยอะไปไหน!?

ทุกๆ ปี ก็จะมีหลายๆ ทริป ทั้ง เอเชีย, ยุโรป, อเมริกา 

ซึ่งผมมักจะบอกใครๆ ว่านี่แหละ อาชีพหลักผม นักท่องเที่ยวรอบโลก

แต่สิ่งที่ผมอยากบอกทุกคน ไม่ใช่อาชีพนักท่องเที่ยวรอบโลกที่ผมภูมิใจ  

แต่คือ 

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมด... ผมสร้างด้วยมือตนเอง !!

และถ้าคนธรรมดาที่เริ่มต้นจากไม่มีต้นทุนอะไรเลยอย่างผมยังมีวันนี้ได้ 

ผมบอกเลยครับ ว่าคุณเองก็ท�าได ้!!

ลองหลับตานึกดูสิครับ การใช้ชีวิตที่ออกแบบเองได้ เดินทางท่องเที่ยวไกลๆ 

ได้อย่างใจต้องการ โดยทีธ่รุกจิยงัเดนิหน้าด้วยองค์กรทีม่พีลงัของคนรุน่ใหม่ขบัเคลือ่น 

พร้อมๆ กับพอร์ตการลงทุนที่โตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยตัวเอง 

...นั่นจะเป็นชีวิตที่ดี มีความสุข ปลอดภัย และน่าภูมิใจ สักเพียงไหน 

การบินไปเค้าท์ดาวน์ที่ไทม์สแควร์  ผมชอบนะ ดูมันลงตัวดี 

บินจากกรุงเทพฯ แล้วไปพักที่กรุงโซล 5 ชั่วโมง ต่อไปนิวยอร์คอีก 13 ชั่วโมง 

ถือเป็นช่วงเวลาที่จะได้ย้อนนึก ทบทวนทุกเรื่องราวที่ผ่านมา ก่อนที่จะถึงจุดหมาย 

“ไทม์สแควร์” 

ตวั
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า่ง
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เคาท์ดาวน์ ...นับถอยหลัง

ณ ไทม์สแควร์  จุดที่ย�้าเตือนเราว่า เวลาก�าลังเดินไปข้างหน้า 

ถอยหลังเพียงไม่กี่ก้าว เพื่อ “ตั้งหลัก” แล้วพุ่งทะยานไปข้างหน้า 

น่ันคือเหตุผลที่ผมเดินทางข้ามน�้า ข้ามทะเล เพื่อไปฟังสิ่งที่ “ไทม์สแควร์” 

บอกผมในวันแรกของปี 

งั้นเรามา เค้าท์ดาวน์ด้วยกัน  นะครับ

ตวั
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า่ง
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