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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

อยู่ๆ  น้องนานิก็สง่อีเมลมาหาผมเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวของตนเอง

ทีเดด็ก็คือเร่ืองราวท่ีวา่นัน้เก่ียวกบั “ท�าอยา่งไรให้มีเงินล้านก่อนเรียนจบ!!”

 “สดุยอด” ไม่ใช่แคว่า่กล้า แตน้่องคนนีมุ้่งมัน่ ท่ีส�าคญัคือชีวิตผ่านการ

วางแผนมาแล้วตัง้แตเ่ดก็ด้วยตนเอง ซึง่นา่ศกึษาแนวคดิตรงนีม้าก

 ผมหวงัเล็กๆ ว่าน่ีแหละท่ีอาจจะเป็นจดุเปลี่ยนของประเทศซะที จาก

เทรนด์ท่ีวยัรุ่นสว่นใหญ่ใช้ชีวิตไปเร่ือยๆ กลายมาเป็นยคุท่ีคนรุ่นใหม่คิดถึง

ความมัง่คัง่ก่อนจะเลา่เรียนจบ

น้องนานิท�าให้เห็นว่าการมีเงินล้านนัน้ท�าได้จริง แม้ขณะตอนท่ียัง

ศกึษาอยู ่โดยท่ีก็ไมไ่ด้สญูเสียชีวิตของวยัรุ่นไป และการเดนิห้างก็ไมไ่ด้เป็น

เร่ืองต้องห้ามของความส�าเร็จ

 รูปแบบของการให้ความส�าคญัของการศึกษา เร่ืองของการคบเพ่ือน

การปรับตวัในช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ มาพร้อมๆ กบัการสร้าง”โอกาส” ให้ตวัเอง

 การอยู่ในสงัคมของคนไทยท่ีเน้นภาคการศึกษาตามต�ารา น่าจะโดน

วถีิชีวติของน้องนานิกระแซะให้หนัมาดภูาคปฏิบตัท่ีิเป็นตวัอยา่งท่ีดี และหนั

มามองนอกกรอบได้บ้าง

 จดุท่ีเดน่มากๆ ของวยัรุ่นก็คือ “ความชา่งฝัน”

 ในวยัแห่งความฝันน่ีแหละท่ีหากได้ลงมือท�าสิ่งเท่ๆ ได้ส�าเร็จ ก็จะเป็น

จดุเร่ิมต้นท่ีมัน่คงมากในชีวิตอีกหลายสบิปีท่ีเหลือ

 ลองคิดดูว่า เม่ือวัยรุ่นเรียนจบ มีเงินก้อนนึงเป็นหน้าตัก แรงกังวล

ในการหางานก็จะลดลง แนวทางในการเลือกอาชีพก็ง่ายขึน้ การเลือกงาน

ให้ตรงกบัความชอบของตวัเองก็สะดวกขึน้

 และการก่อเกิดความสขุในชีวิตหลงัจากนัน้จงึไมใ่ชเ่ร่ืองยากเลย
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 เร่ืองราวในหนงัสือเล่มนีไ้ม่ใช่หลกัทฤษฏี แต่เป็นสิ่งท่ีจบัต้องได้และ

ท�าได้จริง ท่ีส�าคญัก็คือน่าจะเป็น “แรงบนัดาลใจ” ให้คนรุ่นใหม่เร่ิมต้นท�า

บางอยา่งในวยัท่ีพร้อม

 ผู้หญิงเท่ๆ  อยา่งน้องนานิ ท�าให้เหน็เป็นตวัอยา่ง พร้อมๆ กบัมาแนะน�า

การ “สร้างทนุ” ให้ชีวิตหลงัการเรียนจบเป็นเร่ืองท่ีงา่ยขึน้

เดก็ๆ สามารถใช้ศกึษาเป็นแนวทางและจะได้เช่ือมัน่วา่ “รวยในวยัเรียน” 

ท�าได้จริง

 พ่ีๆ วยัท�างานก็สามารถน�ามากระตุ้นตนเองให้ลกุขึน้มาท�าสิง่แตกตา่ง

จากท่ีเป็นอยู ่เพ่ือความส�าเร็จท่ีมากขึน้

 และผู้ ปกครองก็สามารถน�าน้องนานิมาเป็นไอดอลแก่บุตรหลาน

โดยหยิบหนงัสือหนงัสือเลม่นีส้ง่ให้อา่น (ซึง่งา่ยกวา่และไมต้่องเสียพลงังาน

เสียงพร�่าบน่)

 เม่ือน้องๆ ประสบความส�าเร็จ รอยยิม้ไมไ่ด้เกิดแตล่�าพงัน้องๆ แตร่อยยิม้นัน้

เกิดขึน้กบัคนทัง้บ้าน

 แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนีน้่าจะสร้างคุณภาพของสังคมไทย

ได้อีกมาก ผมเช่ืออยา่งนัน้!

ปิยะพนัธ์ วงศ์ยรา
ส�านักพมิพ์สตอ็คทมูอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
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ค�ำน�ำผู้เขียน

 ช่วงก่อนท่ีนานิจะเข้ามหาวิทยาลยั นานิมีโอกาสได้ท�างาน ฝึกงาน

แล้วก็สอนหนงัสือ ท�าให้ได้เจอเพ่ือนๆ พ่ีๆ และน้องๆ หลายคน

 แทบทุกคนท่ีนานิได้เจอ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเร่ืองเป้าหมาย

และความฝันในชีวติ สว่นใหญ่ทกุคนก็อยากรวย อยากมีชีวติสบายกนัทัง้นัน้

แต่พอคุยกันต่อไปถึงว่า แล้วตอนนีท้�าอะไรเพ่ือท่ีจะน�าตัวเองไปสู่

เป้าหมายนัน้ นานิก็ได้ค�าตอบท่ีน่าตกใจว่า บางคนก็ไม่รู้เลย หาเงินใช้

ไปวนัๆ สว่นบางคนซึง่เป็นน้องๆ เรียนมธัยมกนัอยู ่ตอนนีก็้สนใจอยูเ่ร่ืองเดียว

คือเรียน บางคนเรียนทัง้วนั ทกุวนั

เหมือนทกุคนจะลืมไปว่ามนัมีอีกวิชานึงท่ีโรงเรียนไม่ได้สอน และเป็น

วิชาท่ีส�าคัญมากในชีวิต ไม่แพ้กับวิชาท่ีน้องๆ เพ่ือนๆ พ่ีๆ จะน�าไปใช้

ในการประกอบอาชีพ

ใชแ่ล้ว วิชาการบริหารเงินนัน่เอง

เหน็แบบนีแ้ล้ว นานิก็เลยเกิดแรงบนัดาลใจอยากจะเขียนหนงัสอืเลม่นี ้

ขึน้มา เพ่ือท่ีจะแบ่งปันและบอกต่อข้อคิด วิธีการดีๆ ท่ีนานิได้เรียนรู้มา

เพ่ือให้ทกุคนได้ลองน�ามนัไปใช้

 หนงัสือเลม่นีอ้าจจะไม่ได้ฟังดเูท่และอลงัการเหมือนเลม่อ่ืนๆ ท่ีพดูถึง

การรวยพนัล้าน หม่ืนล้าน แตน่านิอยากจะเขียนเร่ืองท่ีดใูกล้ตวัทกุคนมากขึน้

นั่นคือ ‘ท�าไงให้มี 1 ล้านก่อนเรียนจบ’ (ถ้าใครเรียนจบแล้วก็เปลี่ยนเป็น

‘ท�าไงให้มี 1 ล้านก่อนอาย…ุ.ปี’ เองละกนันะ)
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ความฝันของนานิก็คือ การได้เหน็คนสว่นใหญ่เร่ิมบริหารเงินและลงทนุ

กนัตัง้แตอ่ายยุงัน้อย เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทกุคนจะได้หลดุพ้นจากวงจรการท�างาน

หาเงินกนัได้เร็วขึน้ ด้วยการใช้เงินท�างาน แล้วตวัเราจะได้มีเวลาไป ‘ใช้ชีวิต

ให้คุ้มคา่’ ก่อนท่ีจะแก่และเห่ียวกนัไปก่อน xD

นานิหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะมีประโยชน์กบัเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ บ้างไมม่าก

ก็น้อยคะ่ =)

นานิ นิธินวกร
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p.14
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การท่ีคนเราจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ จะรวยหรือ
ไม่ จะสร้างประโยชน์ต่อสงัคมได้มากแค่ไหนนัน้ นานิคิด
ว่ามนัขึน้อยู่กับ Drive ซึ่งเป็นเหมือนแรงผลกัดนัท่ีจะท�าให้
เราอยากประสบความส�าเร็จ อยากเก่ง อยากรวย อยาก
เป็นคนดี 

แต่สาเหตุหลักท่ีท�าให้คนส่วนมากไม่ประสบความ
ส�าเร็จก็คือ เค้ามีความ ‘อยาก’ ไม่พอ 

ส�าหรับนานิ ตัง้แต่จ�าความได้ ตอนอายุ 14-15 ปี (จ�า
ความได้ช้าไปมัย้? 555 คือเด็กกว่านัน้จ�าไม่ค่อยได้แล้วว่า
ตัวเองมีความคิดความอ่านยังไงบ้างค่ะ) ก็อยากประสบ
ความส�าเร็จแล้ว คือไม่เรียกว่าอยากด้วยซ�า้ มนัเหมือนเป็น 
Need แทนท่ีจะเป็น Want ซึ่งนานิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไม 
และอะไรท่ีสร้างความคิดแบบนีแ้ละ drive ท่ีแรงแบบนีข้ึน้
มาในตวันานิ 

คิดไปคิดมาก็เลยนึกออกว่าคงเป็นเพราะข้อคิดหลายๆ 
อย่างท่ีคุณพ่อกับคุณแม่(แอบ)แทรกเข้ามาระหว่างท่ีนานิ
ก�าลงัโตน่ีแหละท่ีท�าให้นานิคิดแบบนี ้ท�าแบบนี ้

THEME 1 :
เมื่อก่อน
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p.15นานิ นิธินวกร

ดงันัน้ก่อนท่ีเราจะพดูถึงเร่ืองหาเงินล้านกนั นานิว่าเรา
มาปรับโปรแกรมในสมองให้พร้อมส�าหรับการเป็นคนรวย
กันดีกว่า (นานิหมายถึงการเอาข้อคิดและวิธีคิดต่างๆ มา
คิดซ�า้ๆ และปรับใช้จนกลายเป็นนิสยัไปเลย) เพ่ือท่ีจะได้
ประสบความส�าเร็จในอนาคต 

เพ่ือนๆ ลองอ่านแล้วเอาไปโปรแกรมตวัเองละกัน ^^ 
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p.16

สาเหตุหลักที่ท�าให้คนส่วนมาก
ไม่ประสบความส�าเร็จก็คือ  
เค้ามีความ ‘อยาก’ ไม่พอ
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p.18

ถ้าถามว่านานิประสบความส�าเร็จรึยงั? ยงัหรอกค่ะ มี
แคล้่านนงึเอง หนทางยงัอีกยาวไกล แตพ่อ่ก็บอกวา่นานิมา
ถกูทางแล้ว แล้วก็จะไมห่ลงทางแนน่อน

พอ่นานิเคยบอกวา่วิธีคดิของคนเรานัน้ส�าคญัมาก ถ้ามี
วิธีคดิแบบผิดๆ ก็จะท�าให้หลงทางในชีวิต 

นานิกบัพอ่จะสนิทกนัมาก พอ่สอนนานิข่ีจกัรยาน สอน
วา่ยน�า้ด้วยตวัเอง เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวนัครอบครัวท่ีเราใช้
เวลาอยูด้่วยกนั 

ตอนนานิเด็กๆ พ่ออ่านหนงัสือแปลด้านการบริหารอยู่
เลม่หนึง่ช่ือ Build to Last ซึง่เค้าพดูอยูเ่ร่ืองหนึง่ท่ีพอ่บอกวา่
มีอิทธิพลตอ่การเลีย้งนานิมากๆ 

เค้าบอกวา่ คนสว่นใหญ่มกัจะใช้ตวัเช่ือมผิดๆ ในประโยค
ส�าคญั เชน่ จะเรียน “หรือ” จะเลน่ 

ตวัเช่ือมท่ีผิดในประโยคนีก็้คือค�าวา่ “หรือ” มนัท�าให้เรา
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยท่ีต้องทิง้และไม่คิดจะท�าอีก
อยา่งท่ีอยูใ่นประโยค แตผู่้แตง่หนงัสือ Build to Last เสนอให้
ใสค่�าวา่ “และ” ลงไปแทนค�าวา่ “หรือ” ซึง่ท�าให้ประโยคเดมิ
กลายเป็นอยา่งนีค้ะ่ “จะเรียนและจะเลน่” 

ข้อคิดที่ 1
“และ” ไม่ใช่ “หรือ”
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ด้วยวิธีคิดแบบนีท้�าให้พอ่คิดอยูเ่สมอวา่จะให้นานิเรียน
ให้ดีโดยท่ีเล่นกีฬาไปด้วย ทัง้นีด้้วยวิธีการแบ่งเวลาให้ถูก 
และก็อาจจะเพราะความท่ีสมยัเรียนมธัยม พ่อนานิเป็นนกั
บาสเกตบอลของโรงเรียน ก็เลยคดิอยูเ่สมอวา่จะต้องให้นานิ
เลน่กีฬาและเป็นนกักีฬาให้ได้ 

พอ่อยากให้นานิเรียนยโูด เพราะจะได้เอาตวัรอดในระยะ
ประชิดตวัได้ถ้าเกิดอะไรขึน้ แตก็่หาท่ีเรียนไมไ่ด้ จนมีลกูน้อง
ของพ่อแนะน�าวา่ท่ีสนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ นมีท่ีเรียน นานิก็เลย
ไปสมคัรท่ีนัน่ 

วนัแรกท่ีไป นานิเหน็วา่ท่ีนัน่มีสอนหลายอยา่งมาก ก็เลย
อยากเรียนตอ่ยมวยกบัฟันดาบด้วย (มีความเป็นนกับู๊ เตม็ตวั
จริงๆ เลยเรา xD) 

สรุปว่านานิก็เลยได้เป็นนกัยโูดสงักดัไทย-ญ่ีปุ่ น มีรุ่นพ่ี
และอาจารย์ดีกรีทีมชาต ิได้เป็นทัง้เดก็เรียนและนกักีฬา 

เร่ืองนีน้านิคิดว่าส�าคญัมาก เพราะชีวิตเราไม่ได้มีแค่
ด้านเดียว ดงันัน้เราก็ไมค่วรจะเจออะไรแคเ่พียงด้านเดียว นัน่
คือ เรียนอยา่งเดียว แตค่วรเปิดโอกาสให้ได้ลองอะไรใหม่ๆ  ท่ี
เราชอบ 

น่ีละ่คะ่ แคใ่ช้ค�าวา่ “และ” แทนค�าวา่ “หรือ” ชีวติก็เปล่ียนไป
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