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คำนำสำนักพิมพ 
  

 เราลวนตางมีความเชื่อหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ทุกคน 
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซึ่งความเชื่อนี้ เปนหัวใจ
สำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล  
  
 ความปรารถนาของมนุษยทุกคนนอกจากความ
ร่ำรวย มีทรัพยสินเงินทองแลว ส่ิงที่มีสะทอนถึงคุณคาของ
ศักยภาพแทจริง คือการรูจักตนเอง วา เราเปนใคร และตัว
เรานั้น มีคุณคาตอใคร แนนอนวา ผูที่ประสบความสำเร็จ
และเปนผูย่ิงใหญในความทรงจำของผูคนมากมาย ลวนเปน
ผูทำประโยชนและมอบส่ิงที่สรางคุณคาตอผูอ่ืน ทั้งผูนำทาง
จิตวิญญาณ ผูนำทางศาสนา ผูนำทางการเมือง และนักธุรกิจ 
ผูประสบความสำเร็จจนเปนที่ยอมรับในระดับโลก อยางสตีฟ 
จอบส บิลล เกต แจ็ค หมา เนสัน แมนเดลา เปนตน ผูคน
เหลานี้  ลวนนำขุมทรัพยในตัวเอง ออกมาสรางคุณคา
บางอยางและเปนแรงบันดาลใจใหกับผูคนมากมาย 
 บางที เราไมจำเปนตองย่ิงใหญอะไรมากมาย เพียง
แคย่ิงใหญในหัวใจของใครบางคน ที่เชื่อมั่นวา เราจะเปนแสง
สวางนำทางใหกับเขาได  
 

สำนักพิมพ AP BOOK  
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คำนำ 
อาจารยเปยก Super Peak  

 

 ขุดขุมทรัพยในตัวคุณ สรางตนทุนสูความมั่งค่ัง  
ผานบันได  5 ข้ัน  เกิดขึ้นได เพราะดร.หนุ ยกับผม ได
แลกเปล่ียนแนวคิดชวนคุยกันเปนวาระพิเศษใน Facebook 
Live ที่ถายทอดสดใหกับแฟนเพจที่ติดตามอยูนับหมื่นคน  
 ผมเชื่อวา หลายคน ยังตั้ งคำถามตอตนเองและยังหา
คำตอบไม ได ว า  แท จริ งแล ว เราเก งเรื่อ งอะไร เรามีความรู  
ความสามารถหรือทักษะอะไรท่ีเปนเนื้อตัวจริง ๆ ของเรา ซ่ึง
สามารถนำออกมาใช เพ่ือสรางความม่ังค่ังได  
 การรูจักตัวเอง วา เปนใคร อาจมีมูลคาสูงมาก หากแปลง
เปนทรัพยสินอยางท่ีใครหลายคนรูจักมันดีในชื่อ Personal Brand 
แตในทางกลับกัน การไมรูจักตัวเอง วาเราคือใคร มีของดีอะไร ก็ถือ
วา เปนความเสียหายท่ีประเมินคาไมได เชนกัน   
 เนื้อหา 5 บทเปนบันได 5 ข้ันในหนังสือเลมนี้ จะชวยใหคุณ
อานตัวเองออก บอกตัวเองได ใชตัวเองเปน เห็นศักยภาพในตัวเอง 
และสามารถตอยอดสิ่งท่ีเปน ไปสูความม่ังค่ังในชีวิตได   
 ขอบคุณจากใจครับท่ีคุณตัดสินใจ “ขุดขุมทรัพยในตัวเอง” 
โดยใหหนังสือเลมนี้เปนผูชวย ซ่ึงผมม่ันใจวา คุณเจอขุมทรัพยแน 

  
อาจารยเปยก  

(อภินันท สิริรัตนจิตต) 
16 ธันวาคม 2563 
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เกี่ยวกับผูเขียน 

 
ดร. หนุย Strategic Man  
พันเอก ดร. อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม  
 
พลิกชีวิตจากมนุษยพันธุติดลบ 
จากการเปนพนักงานเสิรฟ พนักงานโรงงาน พลทหาร ท่ีมีตนทุนต่ำ 
แตมุงม่ันทางการศึกษาจนสำเร็จปริญญาเอก ไดเปนนายทหารยศ
พันเอก แหงกองทัพบก และผูบริหารในองคการมหาชน  

แตชีวิตท่ีอยูในวงลอของชีวิต ท่ีทำงานซ้ำ ๆ จนเกิดคำถาม
ในชีวิต วา ชีวิตท่ีตนเองอยากใช เปนอยางไร? จึงตัดสินใจลาออก
จากขาราชการ อาชีพท่ีผูคนคิดวา ม่ันคง สูการเปนผูประกอบการ     
ดานดิจิทัลเทคโนโลยี ในฐานะกรรมการผูจัดการ   
 ดวยประสบการณและการคนพบศักยภาพแทจริงของตน   
ท่ีบมเพาะจากความลมเหลวและความสำเร็จ จนกลายเปนผลึก
ขุมทรัพยท่ีมีคา จึงเปนท่ีมาของการเปน NPL Master Coach ท่ี
สรางแรงบันดาลใจและเปนท่ีปรึกษาใหกับผูคนใหมีเปาหมายในชีวิต  
   
 ผมเชื่อวา ในฐานะท่ีเราทุกคน เปนมนุษยคนหนึ่ง ทุกคน 
สามารถทำในสิ่งท่ีปรารถนาได ภายใตหลักการ 3 ขอ คือ ความเชื่อ 
คนหาโอกาส แลวเพ่ิมความเปนไปไดใหกับโอกาสนั้น  
 

จากผม ดร. หนุย  Strategic Man  
ขอเปนกำลังใจใหทุกคน...ครับ  
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เกี่ยวกับผูเขียน  

 
อภินันท สริิรัตนจิตต  
เพ่ือน ๆ เรียก อาจารยเปยก 
 
เปนเด็กวัดตั้งแตวัยเด็ก 
เปนครูสอนเด็กประถมหลายป  
เปนนักเขียนรางวัลพานแวนฟา  
รัฐสภา ป 2551  
เปนนักเขียนรางวัลเกียรตินิยม 
วรรณศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2555 
เปนผูสอนสอนวิชาชีพนอกตำราเรียนในคอรสออนไลน 
อาทิ คอรส “ปนนักเขียนออนไลน” ท่ีสรางอาชีพใหผูคนมากมาย 
มีผลงานหนังสือ pocket book & e-book วางแผงทางออนไลน   
นอกจากนี้ เขียนหนังสือ ตำราเรียนทางวิชาการรวม 20 เลม  
และมีบทความท่ัวไปท่ีเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน 
ท่ีไดรับความนิยมกวา 500 เรื่อง   
 
ปจจุบันเปนอาจารย ทำหนาท่ีถายทอดความรูและประสบการณ 
ในชีวิตใหแกลกูศิษย 
นอกจากนี้ยังใชเวลาวางทำงานท่ีรัก คืองานเขียน 
และสรางคอรสสอนออนไลน เพ่ือแบงปน “ของดี” ท่ีตนมี  
เพ่ือถายทอดวิชาชีพและวิชาชีวิตใหกับผูคน อันเปนเปาหมายสำคัญ
อยางหนึ่งในการใชชีวิตใหมีความสุข 
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การรูจักตนเองมีความหมายหลายแง 
ไมใชวารูวาคุณมีความสามารถอะไร 

มีศักยภาพอะไร 
หรือรูวาตัวเองตองการอะไรเทานั้น 

 
แตยังรูเทาทันความรูสึกนึกคิด 

ของตัวเองอีกดวย 
 
 

- พระไพศาล วิสาโล- 
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