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{ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ}์ 
 หากเอ่ยชื่อ “พอล” ภัทรพล ศิลปาจารย์ คนครึ่งค่อนประเทศ

รู้จักในฐานะดารา หน้าตาหล่อ
 แต่จะมีบ้างก็ไม่กี่คนที่มองพอลตรงที่ “ความคิดหล่อๆ” 
 ผมเจอกับพอลคร้ังแรก ผมอ้ึงในความหล่อ แต่มากกว่าน้ัน

พอได้ท�างานด้วยกัน ผมก็รู้เลยว่าหน้าตาพอลเป็นรองความคิดครับ
 “รวย” กับ “อิสรภาพ” คุณเลือกอะไร?
 บางคนเลือกรวย เพราะบอกว่าพอรวยแล้วก็จะมีอิสรภาพ
 บางคนเลือกอิสรภาพ เพราะบอกว่าจริงๆ แล้วไอ้ที่อยากรวย 

ท้ายที่สุดมันก็ต้องการอิสรภาพนั่นแหละ
 แล้วคุณล่ะ เลือกอะไร?
 
 หนังสือเล่มนี้มาตอบโจทย์ตรงน้ีแหละครับ “ความรวย”  

กับ “อิสรภาพ”
 ถ่ายทอดโดยพอล ที่ครั้งหนึ่งก็เคยตั้งค�าถามเหล่านี้กับตัวเอง
 มีเงินเท่าไหร่ถึงดี?
 เป้าหมายชีวิตคืออะไร?
 ไลฟ์สไตล์แบบไหนเหมาะสม?
 อิสรภาพควรมาตอนไหน?
 การเล่าเร่ืองที่สนุก สะท้อนในตัวหนังสือท่ีอารมณ์ดีๆ หล่อๆ 

เข้าใจง่ายๆ ช่วยให้ผู้อ่านได้ทั้งรับรู้ตัวตนอีกด้านของผู้เขียน พร้อมๆ กับ
การได้เรียนรู้สู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงินไปด้วย
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 วธิคีดิทีค้่นพบโดยพอล เป็นหลกัการทีน่่าจะโดนน�าไปขยาย
ต่อกันอีกมากมาย แบบที่เรียกว่าเตรียมจดลิขสิทธิ์กันได้

 เรือ่งยากๆ ทีท่�าให้ได้เข้าใจกนัง่ายขึน้ โดยนกัถ่ายทอดทีผ่่าน
การค้นหาค�าตอบในชีวิตแบบเข้มข้น

 การหายตวัไปแบบช่ัวคราวช่วงนงึในแวดวงบนัเทงิ ตรงนีค้อื
ค�าตอบให้รู้ว่า “พอลหายไปท�าอะไร?”

 “เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร”
 มากบัยคุทีค่วามมัน่คงในด้านการเงนิเป็นเรือ่งท่ีส�าคัญของ

ทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ
 อยากสบาย จ�าเป็นต้องเหนื่อยบ้าง แต่ขอเหนื่อยเล็กๆ 
 เหนื่อยชั่วคราว 
 เหนือ่ยแบบทีว่่ารูว่้าเหนือ่ยตรงไหนแล้วจะไปสบายตรงไหน 
 ไม่ใช่แบบเหนื่อยแบบไร้ทิศทาง เหนื่อยแบบไร้ความหวัง
 เช่ือผมเถอะว่า พออ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บแล้ว คณุจะมองเหน็

พอลในอีกมุม
 และคุณก็จะเห็นตนเองในอีกมุม
 อิสรภาพในชีวิตหลังจากนี้ บรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับ

ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา
ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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{ค�ำนิยม}

 คงจะเป็นการยากไม่ใช่น้อยที่คนๆ หน่ึงจะตัดสินใจเปล่ียนแปลงชีวิต
ตนเอง จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในห้วงระยะเวลาสั้นๆ
 ยิง่คนทีเ่คยลอยล่องในโลกแห่งมายาทีแ่วดล้อมตวัเองด้วยสแีสงตระการ
วจิติร จะตดัสนิใจกลบัทศิตวัเองมาสูโ่ลกแห่งการลงทนุทีว่ฎัจกัรก�าไร-ขาดทนุ เวยีน
หมุนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ...ย่อมเป็นการยากยิ่งขึ้น
 ปรากฎการณ์ “พอล ภัทรพล” เป็นแบบอย่างของนักลงทุนที่มุ่งมั่นและ
พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า เขาเป็นคนหนุ่มที่กล้าคิด กล้าท�า
คนหนึ่ง
 ค�าบอกเล่าของเขาทีร้่อยเรียงล�าดบัอักษรออกมาด้วยประสบการณ์ และวธิี
คดิทีแ่ตกต่าง เป็น “หนงัสอื” ทีมุ่ง่สือ่ให้ให้คนรุน่ปัจจบุนัแสวงหาอสิรภาพทางการ
เงิน  (Financial Freedom)  ด้วยการปรบัสมการชีวติให้สอดคล้องกบักระแสความ
เปลี่ยนแปลง
 ผมชืน่ชมและยอมรบัว่านกัเขยีนอารมณ์ดผู้ีน้ีมเิพยีงจะเป็นนักลงทุนท่ีมี
แบบฉบบัเฉพาะของตนเองเท่านัน้   แต่ยงัเป็นผูส้ามารถล�าดบัเรือ่งราวให้ผูอ่้านได้
สัมผัส ใกล้ชิดกับอรรถรสที่เขาบรรจงน�าเสนอ จนต้องอ่านให้จบในคราวเดียว

      วิชัย  ทองแตง
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 “แมวไม่ว่าจะสีอะไร ถ้าจับหนูได้มันก็คือแมว” นี่คือค�าสอนของท่าน 
เติ้งเสี่ยวผิงที่ผมใช้กับตัวเองมาทั้งชีวิต
 ประโยคนี้หมายความว่า ทางประสบความส�าเร็จนั้นมีหลายวิธี อยู่ที่จะ
เลือกใช้เส้นทางไหนให้เหมาะกับเรา   
 ผมถนัดลงมือท�าลงมือปั้นธุรกิจด้วยตัวเอง และสนุกกับการแก้ปัญหาที่
เกดิขึน้ ส�าหรบัคนรุน่ใหม่อย่างคณุพอลทีช่อบสะสมข้อมลู เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ กม็ทีาง
เลอืกอืน่ตามถนดั อย่างการลงทนุแบบมัน่คงหรอืการสร้างวธิใีห้เงนิท�างานในแบบ
ฉลาดๆ 
 คุณพอลมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เมื่อล็อคเป้าแล้ว เขาจึงก�าหนด
แผนการเป็นขั้นตอน ที่ส�าคัญคุณพอลรู้ว่าตัวเองเป็นยังไง ชอบอะไร มุ่งหวังอะไร
ต่อไป เส้นทางเดินจึงชัดและก้าวไปอย่างรวดเร็ว
 ลองอ่านวธิคีดิแล้วใช้ประสบการณ์ของเขาในหนังสอืเล่มนีช่้วยย่นระยะ
ทางในการเรียนรู้ของคุณ ก็เท่ากับคุณก้าวไปใกล้เป้าหมายอีกขั้นแล้วครับ
         
     ตัน อิชิตัน   

{ค�ำนิยม}
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 วนัหนึง่เมือ่ไม่นานมานี ้พอลโทรหาผมด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น อารมณ์
เหมือนคนมีของดีแล้วอยากจะอวด หลังจากนั้นไม่กี่วัน พอลปรากฏตัวที่ออฟฟิศ
ผม เราคยุกนัราวๆ 2 ชัว่โมงเตม็ พอลอธบิายสิง่ทีเ่ขาศกึษาและค้นพบด้วยแววตา
เป็นประกาย พร้อมทัง้ผลาญกระดาษทีอ่อฟฟิศผมหลายแผ่นไปกบัการวาดๆๆๆๆ 
สิ่งที่เป็น “ของดี” โดยหวังให้ผมเข้าใจทุกอย่างที่อยู่ในความคิดเขา 
 2 ชั่วโมงนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดพอลก็ออกจากออฟฟิศผมไป 
แต่ทีย่งัอยูก่ค็อื “ของด”ี ทีว่่านัน้ และมนัได้เปลีย่นทศันคติเกีย่วกบัการท�างานและ
มุมมองทางการเงินทั้งชีวิตของผมโดยสิ้นเชิง
          ผมไม่บอกหรอกครับว่าเราคุยอะไรกัน...เพราะเรื่องราวทั้งหมดนั้นอยู่ใน
หนังสือที่อยู่ในมือคุณนี่แล้ว
          และหากว่าคุณได้อ่านจนจบเล่มแล้วพบว่าคุณมีอาการเหม่อลอย ทบทวน
การท�างานทั้งชีวิตที่ผ่านมาของคุณและคนรอบข้าง กระตือรือร้นในการตั้งเป้า
หมายให้กับชีวิต มองเห็นฝันของตัวเองชัดเจน และรู้สึกเหมือนมีไฟลุกท่วมตัวจน
อยากจะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่
 ใช่ครับ คุณมีอาการ “โดนของ” เหมือนกับที่ผมเป็นหลังจากที่ได้รู้จักกับ 
“ของดี” ของพอล
 ถ้าอย่างงัน้จะเสยีเวลาอยู่ท�าไม เชญิ “ลองของ” ได้ตามอธัยาศยัเลยครบั
                                                      
   “น้าเน็ก” เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
 หนงัสอืเล่มนีท้ีค่ณุพอลถ่ายทอดออกมา มนัเป็นมมุมองในเรือ่งการลงทนุ
เพือ่เป้าหมายของอสิรภาพทางการเงนิ ทีม่ทีีม่าทีไ่ปแบบจบัต้องได้จรงิๆ ไม่ได้เพ้อ
ฝัน หรอืหวงัลมๆ แล้งๆ “ซ้ือหวยแล้วบนให้ลกูช้างถกู จะไม่มใีนหนงัสอืเล่มนี”้ ฮ่า ฮ่า
 คุณพอลเล่าให้ผมฟังว่าเส้นทางการเงินและการเดินสู่อิสรภาพทางการ
เงนิ มนัไม่ได้โรยด้วยกลบีกหุลาบแต่มนัเป็นเส้นทางทีโ่หด มนัส์ ฮา และพาเราเดนิ
ไปดว้ยกนั ในแนวทางการเลา่เรือ่งแบบพาเดินไป “การเดินทางของประสบการณ์ 
ของชายรูปหล่อ” (ฮึ่ม! คนไม่หล่อก็อ่านได้นะ เพราะความรวยไม่ได้ขึ้นกับความ
หล่อ แต่คนหล่อก็รวยได้ คุณพอลคอนเฟิร์ม อิ อิ)
 เอาเป็นว่าอย่ามัวเสียเวลาอ่านที่ผมเขียน เพราะผมก�าลังหลอกล่อคุณ
ด้วยตวัอกัษรให้คณุมนึงง แล้วจากนัน้ คณุจะรูว่้าเนือ้หาดีๆ ซึง่เป็นแนวทางของคน
ปฏิบตัจิรงิๆ แบบคณุพอล มนัน่าพลกิอ่านเป็นอย่างยิง่ จดัไป เปิดอ่านเลย ...ลยุ!! 
         
             ภาววิทย์   กลิ่นประทุม

{ค�ำนิยม}
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คุณอยากเกษียณเร็วขึ้นมั้ย?
ค�าถามทีผ่มเจอบ่อยทีส่ดุตัง้แต่เริม่ต้นจะเขียนหนังสือเล่มน้ีม ี2 ค�าถามครบั 
ข้อ 1 คนเราสามารถท�างานได้แป๊บเดียว ไม่กี่ปีแล้วเกษียณยาวๆ มันมี

ด้วยเหรอ? 
ข้อ 2 ถ้าได้จริง แล้วไอ้คนเขียนมันท�าได้แล้วเหรอ? 
ค�าตอบของทั้ง 2 ค�าถาม คือ “Yes” 
คนเราสามารถ “เหนื่อยชั่วคราว” แล้ว “สบายชั่วโคตร” ได้จริงๆ เพราะ

ผมก็ท�าได้แล้ว 
ผมจึงกล้าพูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะพลิกชีวิตคุณตลอดไป เพราะคุณก็จะ

ท�าได้เหมอืนผม
คนส่วนมากรู้จักผมในฐานะนักแสดง พิธีกร นักธุรกิจ ที่ท�างานหนักทุ่มเท 

ซึ่งก็จริงอย่างที่เขาคิดครับ ผมก็เหมือนคนที่ท�างานหนักทั่วไปที่หาเงินได้มาก แต่
ต้องแลกมาด้วยเวลาอันมีค่าและความเครียด

ยิ่งท�า ยิ่งโต ยิ่งโต ยิ่งรวย ยิ่งรวย ยิ่งยุ่ง ยิ่งยุ่งเลยยิ่งท�า ไม่ท�าก็ไม่ได้ 
ผมท�าแบบนี้มาตั้งแต่อายุ 15 ปี ร่วม 20 ปี ที่อยู่ในวงจรอุบาทว์นี้ จนเมื่อ 3 

ปีที่แล้ว ผมได้เคล็ดลับ ที่ท�าให้ผมไม่ต้องท�างานแบบนี้ไปตลอดชีวิต ที่ส�าคัญผม
เกษียณได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 40 ปี (ตอนผมเกษียณ ผมอายุ 35 ปี) 

มันเป็นการเกษียณด้วยเงินที่ไหลเข้ามาโดยไม่ต้องท�างานอีกต่อไปเป็น
จ�านวนเงินถึง 7 หลักทุกเดือนชั่วชีวิต 

และผมจะอธิบายเป็น Know How หรือวิธีที่ผมใช้ในการท�างานเพียงแค่ 
3-4 ปี และมี Passive Income (เงินไหล) ชั่วชีวิตให้กับคุณได้เข้าใจอย่างละเอียด 
เป็นขั้นเป็นตอน

ใครเหมาะกับหนังสือเล่มนี้บ้าง? 
ค�าตอบคอืทกุคนทีอ่ยากมอีสิรภาพทางการเงนิ อยากมอีสิรภาพทางเวลา 

อยากเกษียณเร็ว อยากมีมรดกที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ อยากมั่งคั่งจนแก่เฒ่า 
ถ้าอ่านเล่มนี้จบแล้วภายใน 3-4 ปีคุณเกษียณได้เลย คุณว่าคุ้มที่จะ 

อ่านมั้ยครับ? 
ค�าตอบคือ “โคตรคุ้ม” ครับ 
แล้วจะรออะไรครบั? มา “เหนือ่ยชัว่คราว” เพือ่ “สบายชัว่โคตร” กนัครบั!!!

      ภัทรพล ศิลปาจารย์

{ค�ำน�ำผู้เขียน}
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คุณคือผู้ประพันธ์ชีวิตคุณเอง
-พอล ภัทรพล-

YOU ARE THE AUTHOR 
OF YOUR OWN LIFE.

-Paul Pattarapon-

PAUL 
PATTARAPON012
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1เจ๋งกว่าเงิน 
300 ล้านบาท

คุณเคยพบที่ปรึกษาทางการเงินรึเปล่าครับ? 
 เค้าคอืคนทีว่างแผนทางการเงนิให้กบัคนที่
อยากจะมีความมั่นคงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การออม การลงทุน การวางแผนเกษียณ ฯลฯ 
 ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนเราจะต้องมี
ที่ปรึกษาทางการเงินด้วย แต่เนื่องจากเมื่อหลายปี
ก่อนผมมีรายได้เข้ามาพอสมควร แล้วต้องจ่ายภาษี
เพิ่มมากขึ้น ก็เลยจ�าเป็นต้องปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านนี้ และนั่นก็ท�าให้ผมได้มาพบกับที่ปรึกษา
ทางการเงิน 
 ค�านึงที่สะดุดใจผมก็คือ พี่คนนี้เค้าถามผม
ว่า “คุณพอล คุณอยากเกษียณเมื่อไหร่?” 
 มันคือค�าถามที่เปลี่ยนชีวิตผมไปในทันที 
เพราะผมไม่เคยคดิถงึเรือ่งนีม้าก่อนเลย นีเ่องจงึเป็น
จุดแรกที่เปลี่ยนชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิง
 ผมนั่งนิ่งอยู ่พักหนึ่ง ก่อนจะตอบไปว่า 
อยากเกษียณตอนอายุ 45 ปี ผมอยากเกษียณเพ่ือ
จะได้ไปท�าอย่างอืน่ทีช่อบ ไม่ต้องกงัวลเรือ่งเงนิอกีเลย 

013 เหนื่อยชั่วคราว 
สบายชั่วโคตร
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เพราะผมเชื่อเสมอว่าชีวิตเกิดมาเพื่อใช้ไม่ใช่เกิดมา
เพื่อท�า ค�าว่าใช้ของผมคือใช้ชีวิตนะครับไม่ได้ใช้เงิน 
ตอนนัน้กค็ดิแค่ว่าถ้ามเีงินซกั 30-40 ล้านกน่็าจะหยดุ
ท�างานได้แล้ว 
 จากนัน้เค้ากถ็ามเรือ่งชวีติผมเยอะมาก เรียก
ว่าละเอยีดโคตร (บางเรือ่งเรายงัไม่เคยถามตวัเองด้วย
ซ�า้) เพราะเค้าจะต้องเอามาค�านวณว่าควรจะมเีงนิเกบ็
เท่าไหร่ดี 
 เค ้าถามผมว่าอย่างคุณจะเกษียณอายุ  
45 ปี ทุกวันนี้คุณมีรายได้เท่าไหร่? แล้วอนาคตคิดว่า
จะเพิม่เป็นเท่าไหร่? กะว่าจะมลีกูกีค่น? (จ�าได้ว่าตอน
นัน้ตอบไป 2 คน) แล้วจะมเีมยีกีค่น? (ตอนนัน้ตอบไป 
2 คน ล้อเล่นครบั! 5555 ต้องคนเดียวอยูแ่ล้ว!) แล้วลูก
จะเรยีนเปียโนมัย้? จะเรยีนกีภ่าษา? เรยีนทีไ่หน? ไทย
หรืออินเตอร์? อินเตอร์หรือต่างประเทศ? เพราะเรียน
สิงคโปร์กับเรียนอเมริกาก็ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน
 แต่ค�าถามสุดท้ายของเค้านี่สิที่ใช่เลย! เค้า
ถามผมว่า “แล้วคุณพอลคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ครับ?” 
ผมคิดในใจ...อ้าว! แช่งกันนี่หว่า ต่อยกันเลยม้ัยพี่ 
555 แต่พอพี่เค้าอธิบาย ผมก็เลยคิดได้ว่า ประเด็นไม่
ได้อยู่แค่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่? แต่ต้องถามตัวเองด้วย
ว่าเราจะอยู่จนถึงอายุเท่าไหร่? ตอนนั้นผมตอบไปว่า 
“80 ปีครับพี่” 
 พ่ีเค้าก้มหน้าจิม้คอมอยูซ่กัพัก แล้วกเ็งยหน้า
ขึ้นมาบอกผมว่า 

PAUL 
PATTARAPON014
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 “คุณพอลครับ! เพื่อที่จะเกษียณตัวเองใน
ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการได้ ผมอยากจะบอกว่า...
 ... คุณ
 ... ต้องมีเงิน 
 ... 300 ล้านบาท” 
 จ๊าก! ฟังแล้วแทบตกเก้าอี ้แต่เพือ่ไม่ให้เสีย
ฟอร์ม (อิอิ แต่จรงิๆ กเ็สยีไปแล้วล่ะ มนัเกบ็อาการอยู่
ซะทีไ่หน เงนิขนาดน้านนน จะบ้าตาย) กเ็ลยตอบกลบั
ไปด้วยน�า้เสยีงนิง่ๆ Coolๆ ว่า “300 ล้านบาทเอง หหึึ  
ผมท�าได้ครับ” ทั้งที่จริงๆ ยังไม่รู ้เลยว่าจะหาเงิน
จ�านวนขนาดนั้นมาได้ยังไง?!! 
 กลายเป็นว่าผมมโีจทย์ใหม่เข้ามาในชวีติว่า
ช่วงเวลาอีกประมาณ 25 ปีที่เหลือนี้ ผมต้องตีโจทย์
ข้อนี้ให้ได้ นั่นคือ “ท�าอะไรถึงจะมีเงินเยอะๆ อย่าง
รวดเร็วเพื่อเกษียณได้?” 
 ฟังดูเหมือนจะจบแค่นั้น ชีวิตผมควรจะ
ด�าเนนิต่อไปด้วยการหาเงินจ�านวนนัน้มาครอบครอง
 แต่แล้ววันหนึ่ง ผมก็ได้ค้นพบบางส่ิงที่เจ๋ง
กว่าเงิน 300 ล้านบาท! แถมมันยังท�าให้ผมเกษียณ
เร็วขึ้นกว่าเดิมซะอีก 
 และหนงัสอืเล่มนีก้จ็ะท�าให้คณุได้เหมอืนที่
ผมได้ นั่นคือ “อิสรภาพทางการเงินตลอดชีวิต!”
และนีล่่ะทีจ่ะท�าให้คุณเหนือ่ยชัว่คราว สบายชัว่โคตร

015 เหนื่อยชั่วคราว 
สบายชั่วโคตร
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ฉันจะท�าชีวิตที่เหลืออยู่ของฉัน
ให้เป็นชีวิตที่ดีที่สุด

I’M GONNA MAKE
THE REST OF MY LIFE,
THE BEST OF MY LIFE.

PAUL 
PATTARAPON016
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2ปานแดงที่ก้น
บางคนอาจจะคิดว่าที่ผมเกษียณได้เร็ว

เพราะว่าบ้านผมรวย ได้รบัสมบตัจิากเจ้าคณุปู ่เพราะ
มีปานแดงที่ก้นเหมือนในละคร

ถ้าคิดแบบนั้น ผมบอกได้เลยว่า “ผิดครับ!” 
ปานแดงอยู่ที่อื่นต่างหาก 555 

พอแล้ว พอแล้ว เข้าเรื่องดีกว่า!
ผมมาจากครอบครัวธรรมดาๆ ฐานะปาน

กลาง เหมือนคนส่วนมากนั่นแหละครับ ผมเกิดที่
ภูเก็ต คุณพ่อเคยรับราชการเป็นวิศวกรเหมืองแร่ ซึ่ง
เป็นวิศวกรที่ฮอตที่สุดในยุคนั้น แต่ไม่น่าเชื่อว่าเพียง
แค่ไม่กี่สิบปีผ่านไป เหมือนแร่ก็ถูกปิดลง เพราะไม่มี
แร่ให้ขุดอีกต่อไป 

017 เหนื่อยชั่วคราว 
สบายชั่วโคตร
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หลังจากนั้นพ่อก็ผันตัวมาท�าธุรกิจส่วนตัว 
โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมท่ีเรียนมา นั่นคือ
รับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการสร้างสนามกอล์ฟ ซึ่ง
บูมมากที่ภูเก็ตในยุคนั้น นอกจากนี้พ่อยังท�าธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซื้อ-ขายที่ดิน และยังลงทุนในหุ้น
อีกด้วย

ส่วนคุณแม่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ท่านเริ่มจากครูธรรมดาๆ แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ 
ต�าแหน่งสุดท้ายของท่านก่อนจะเกษียณ ท่านได้เป็น
ถึงรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผมมีพี่สาว 3 คน ผมเป็นน้องคนสุดท้อง ชื่อ
เราข้ึนต้นด้วย พ. พานทกุคน ไล่ชือ่มาจาก แพท เพร์ิล 
พริม พอล หรือ 4P นั่นเอง (เห็นมั้ย พ่อผมคิดเรื่องการ
ตลาด 4P ได้ก่อน ฟิลลิป คอตเลอร์ ซะอีก 555)

PAUL 
PATTARAPON018
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ตอนเด็กๆ ผมแทบจะไม่มีความฝันเลย ใคร
ถามอะไรก็ตอบเหมือนๆ กับที่คนอื่นตอบ ซึ่งก็มีไม่กี่
อาชีพ เช่น ครู หมอ ทหาร เพราะไม่รู้จักมากไปกว่า
นี ้แต่พอหนัมาเหน็พ่อใส่หมวกวศิวะ กรู้็สกึว่าเท่มาก 
เลยคิดอยากจะเป็นวิศวกรอยู่พักนึง แต่ความรู้สึก
ลึกๆ จริงๆ ตอนนั้นผมแค่อยากรับใช้ชาติ อยากช่วย
คน แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องท�าอาชีพอะไรดี

ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวของอีก
หลายๆ คนที่มีทั้งขึ้นและลง มีช่วงเฟื่องฟูและช่วง
ตกต�า่ 

ทกุเช้าพ่อจะไปทีห้่องค้าหลักทรัพย์ในจังหวดั 
พอตกบ่ายก็ไปตีกอล์ฟ มันช่างเป็นภาพที่ดู Chill 
มากๆ ส�าหรับเด็กอย่างผม แต่ภายหลังพอโตขึ้น ผม
ก็รู ้ว่าเงินที่พ่อใช้เล่นหุ้นไม่ได้มาจากแค่ก�าไรของ
ธุรกิจ แต่ผสมด้วยเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งยุคนั้นการกู้
เงินมันง่ายมาก ใครมีหลักทรัพย์ไปค�้าประกัน หรือมี
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