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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
มนุษย์ต้องการอิสรภาพ แค่ได้ยินค�าว่า “อิสระ” ความฝันของแต่ละคน

ก็ผุดออกมา 
...ทุ่งหญ้าสีเขียว  
ทะเลในวันแดดสวยและคนไม่พลุกพล่าน 
เวลาว่างส�าหรับออกก�าลังกาย 
ได้นอนตื่นสาย 
หรือการได้ท�างานในชุดนอน...
เรื่องบางเรื่อง “งานประจ�า” ท�าไม่ได้!!
แต่กับ “งานไม่ประจ�า” กลับท�าได้
ถ้าย้อนไปสมัยยุคหิน... แม้จะเกิดไม่ทัน แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าคนยุคนั้นจะ

ใส่เสื้อผ้าแบบฟลินท์สโตน
ถึงหากจะมีแฟชั่นบ้าง แต่ก็ไม่น่าจะหวือหวา ห่มกันหนาวพอสังเขป
แต่ถามว่าปัจจัยสี่น่าจะเพียงพอกับคนยุคนั้น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง

นุ่งห่ม และยารักษาโรค คนยุคนั้นต้องการเท่านี้หรือไม่?
ผมว่าไม่ใช่ ยิ่งฉลาด สิ่งมีชีวิตก็ยิ่งต้องการอะไรที่มากกว่าแค่นั้น
ความรักจากคนรอบข้าง.. ทั้งเพื่อรวมกลุ่ม ทั้งเพื่อสืบขยายพันธุ์
ความปลอดภยั.. สญัชาตญาณการเอาตวัรอด เป็นส่ิงท่ีติดมากบัชวีติเสมอ
การยอมรับนับถือของสังคม.. การเป็นผู้น�าในสิ่งหนึ่งเป็นพลังแฝงเสมอ
การได้แสดงความสามารถอย่างเต็มพลัง.. เพราะแม้แต่ช้างยังโชว์พลัง 

สิงโตยังค�าราม ลิงยังโชว์ความคล่องแคล่ว
คนยคุหนิตืน่เช้ามานอกจากจะต้องการปัจจยัสี ่ในสมองยงัน่าจะโหยหา

บางอย่างอยู่บ้าง
เพียงแต่ในยุคนั้น คงยังไม่น่าจะมีองค์กรที่ชัดเจน ยังไม่น่าจะมีการจัด

ระเบียบระบบการท�างาน
งานประจ�าในยุคนั้นจึงน่าจะเป็นเจ้านายตัวเองเสมอ ท�าเท่าไหร่ก็ได้แค่

นั้น เก่งก็อิ่มกว่า แข็งแรงกว่าก็เป็นที่เกรงขาม
แต่เมื่อโลกพัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน ระบบต่างๆ พัฒนาขึ้น
มีองค์กร มีบริษัท มีระบบ มีเวลาเข้า-ออก มีเงินเดือน
บางคนชอบ เพราะนั่นคือสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเค้าเหล่านั้น
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แต่กก็ลบัท�าให้บางคนอึดอดั และถามหาอิสรภาพ งานประจ�าบางอย่าง
บดบังพลัง บดบังความรักจากคนรอบข้าง ไม่ปลอดภัยบ้าง หรือขาดความนับถือ
จากคนในองค์กรบ้าง

“บอย” วิศวกรผู้พลิกชีวิตมาเป็นศิลปินและท�า “งานไม่ประจ�า” เป็น 
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

จากนกัแต่งเพลงค่ายดงั มาเป็นบรรณาธกิาร และออกมาโชว์ทัง้ฝีมอืการ
เขียนรวมทั้งแนวคิดคมๆ สะท้อนให้ผู้อ่านคิดอะไรบางอย่าง

ตอนอ่านหนังสือเล่มนี้ เราจะได้เสียงกระซิบเบาๆ ออกมาใจของเราเอง
เป็นระยะๆ

เพราะบอยเป็นตัวจริงเสียงจริง แก่นของบอยคือผู้หลุดกรอบ งานท่ีท�า
ก็เป็นสิ่งที่รัก ไม่ใช่ท�างานตามสายวิชาที่เรียนจบ จุดท่ีเด่นมากๆ ก็คือบอยเขียน
หนังสือดี ใช้ค�าไม่เยอะ แต่ทิ่มแทงได้ทะลุใจ

เทรนด์โลกเร่ิมเทมาทางฟรีแลนซ์ ใครถนัดอะไรก็ท�าในส่ิงที่รัก แล้วโชว์
ออกมา 

การจ้างงานในรูปแบบพนักงานไม่ประจ�ามีมากขึ้น
ผลงานคือเนื้องานและคือค่าตอบแทน ไม่ได้มองกันที่เวลาเข้า-ออกงาน 

หรือเครื่องแต่งตัวเวลาท�างาน
ผูเ้ช่ียวชาญในงานเฉพาะด้าน ออกมามอีสิระในการท�างานมากขึน้ แถม

ตามมาด้วยรายได้ที่มากกว่า
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆ คนจะต้องท�างาน “ไม่ประจ�า”
หากเป็นพนกังานประจ�า กไ็ม่ต้องรบีร้อนลาออกมาเพือ่อสิรภาพ แต่ลอง

มองหาอะไรบางอย่างในใจ แล้วดึงออกมาท�าคู่กัน
เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจว่า “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” 
เมื่อนั้นทุ่งหญ้าสีเขียวจะเข้ามาในชีวิตครับ

ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา
ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
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ผมรูส้กึสนกุทนัท ีเมือ่พีบ่อยหยบิต้นฉบบัของ “งานไม่ประจ�า ท�าเงนิกว่า” 
มาใส่มือผม เพราะแค่ชื่อก็เรียกได้ว่าโดนไป 2 หมัด หมัดแรกเข้าแก้มซ้าย และ 
หมัดสองตรงแสกหน้า ท�าเอามึนไป 3 นาที

ผมถามพีบ่อยทนัทว่ีา “เมือ่ไหร่จะวางแผง?” เพราะเชือ่แน่ว่าสิง่ทีช่ายคน
นี ้วสิตูร แสงอรณุเลศิ ได้กลัน่เป็นตวัอกัษรออกมา มนัไม่เคยธรรมดา นีแ่หละหนึง่
ในสุดยอดคัมภีร์ที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์

พี่บอยกับผมรู้จักกันโดยบังเอิญ เรื่องมันมีอยู่ว่าพี่บอยมาสัมภาษณ์ผม
เพื่อไปลงนิตยสารที่พี่บอยเป็นบรรณาธิการ หลังจากน้ันเราก็นัดทานข้าวกันสอง
ต่อสอง (ฮึ่ม! อย่าคิดลึก เป็นธรรมดาของชายหนุ่มที่ต้องเจอกันสองต่อสองบ้าง 
แต่ในที่แจ้ง ..ขอย�้าว่า เรื่องทั้งหมดเกิดในที่แจ้ง ในร้านอาหารสาธารณะ..555)

ยิง่ผมคยุกบัพีบ่อย กย็ิง่รูส้กึว่า “เรามอีะไรหลายๆ อย่างทีต่รงกนั” พีบ่อย
เรยีนวศิวะ ส่วนผมเรยีนการตลาด อ้าว! แล้วมนัตรงกนัยงัไงฟระ? ทีว่่าตรงกนักค็อื 
พอเรยีนจบ ไม่มใีครได้ท�าอาชพีในสายทีเ่รยีนเลย พ่ีบอยจบัปากกา แล้วหยบิกตีาร์
ขึน้มาแต่งเพลงประกวด พาตวัเองเข้าไปอยูใ่นวงโคจรของพีด่ี ้นติพิงษ์ ห่อนาค ใน
ค่ายของแกรมมี่ ท�าหน้าที่แต่งเพลงในยุคที่ธุรกิจเพลงเฟื่องฟู ชนิดที่ว่าหาเงินเป็น
เบี้ย (และที่ส�าคัญก็ใช้เงินเป็นเบี้ย..อิ อิ) 

ส่วนผมกอ็อกเดนิในสายผูป้ระกอบการ ไปเปิดธรุกจิในต่างแดน เสีย่งโชค
ในจดุทีเ่ราคาดเดาไม่ได้เลยว่า ผลลพัธ์ของอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร นอกจาก
ความบ้าที่เสียไปและความมันส์ระหว่างทางเดิน

เอาล่ะผมเล่ามาถงึตรงนี ้หลายท่านคงอยากจะรูว่้าจากธรุกจิเพลงทีเ่ฟ่ือง
ฟู มันเปลี่ยนเป็นธุรกิจเพลงแบบเหวอๆ อย่างในปัจจุบันได้อย่างไร

“ก็โลกมันเปลี่ยนไง” ใช่! โลกมันเปลี่ยน ทุกอย่างมันเปลี่ยน ค�าถามมัน
เลยมาเจอกับตัวเราว่า แล้วเราจะเปลี่ยนหรือจะอยู่ท่ีเดิม แน่นอน! คนส่วนมาก
เลือกจะอยู่ที่เดิม เรียกได้ว่า “ตกยุค” แต่พี่บอยไม่ได้เป็นแบบน้ัน พี่บอยเปิดรับ
โอกาสใหม่ แถมเป็นโอกาสที่ตัวเองไม่เคยท�ามาก่อน 

ค�ำนิยม
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จะว่าชายคนนี้บ้าๆ ก็ว่าได้ ที่ชอบท�าอะไรก็ได้ที่ไม่เคยท�า และสุดท้าย
เขาก็ท�ามันได้จริงๆ พี่บอยผันตัวจากนักแต่งเพลงมาท�าธุรกิจหนังสือ ทั้งๆ ที่ไม่รู้
เลยว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นอย่างไร

นัง่คยุกนัหลายชัว่โมง ผมเอ่ยปากชวนพีบ่อยทนัทว่ีา “พีบ่อย มาท�าอะไร
มันส์ๆ กัน” 

หลงัจากนัน้ พีบ่อยกเ็ข้ามาเป็นบรรณาธกิารให้กบัหนังสือ Stock2morrow  
ทัง้หมด เรยีกได้ว่า กระโดดมาอกีวงการ ซึง่กค็อื “วงการหุน้และการลงทนุ” ทีพ่ีบ่อย 
ไม่เคยสัมผัสมาก่อนหน้า

พี่บอยให้นิยามของการเปลี่ยนแปลงว่า “ทุกโอกาสคือการที่เราได้เปิด
ตัวเองสู่การเรียนรู้ใหม่ ไม่ว่าจะประสบความส�าเร็จหรือพลาด อย่างน้อยก็ได้
ประสบการณ์ ซ่ึงมันจะสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จนวันนึงมันกลายมาเป็นต้นทุนของ
ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด”

เอาล่ะ เล่ามาซะยืดยาว เพื่อจะบอกว่าการเดินทางและแนวคิดของพี่
บอยนั้นไม่ธรรมดา เพราะเขาคือนักผจญภัยคนนึง ที่รู้จักการใช้ชีวิต การเดินทาง 
และการเลือกรับโอกาสและความสุขตามที่ตัวเองอยากให้เป็น บนพื้นฐานที่เรียก
ว่า “ทุกอย่าง ข้าขอเลือกเอง” นั่นแหละที่มันเท่ดีและน่าอ่าน

การท�างานไม่ประจ�า จรงิๆ ท�าง่าย แต่ทีย่ากกค็อื ท�างานไม่ประจ�าอย่างไร
ให้ได้เงินเดือนมากกว่างานประจ�า เพราะจริงๆ แล้ว งานยิ่งไม่ประจ�า คุณยิ่งต้อง
สร้างจุดขาย และความสามารถของคุณเองให้โดดเด่น และวัดมูลค่าที่ผลงาน
มากกว่าจ�านวนเวลา “วัดที่ผลงาน ไม่ได้วัดที่เวลาที่ใช้ท�างาน”

ดังนั้นการเดินในสายของงานไม่ประจ�าได้ คุณต้องแน่จริง และมีใจท่ี
อยากจะท้าทายกรอบข้อจ�ากัดแบบเดิม

เอ้า! ว่าแล้วก็ให้เพื่อนๆ ผู้อ่าน เข้าไปอ่านเนื้อหากันได้แล้ว ...ลุย! 

ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
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หนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” จะให้ไอเดียส�าคัญกับคนไทย

ศตวรรษที่ 21

เพราะเราอยูใ่นยคุแห่งข้อมลู แต่สถาบนัการศกึษาทัว่โลก แม้แต่ใน

อเมรกิากย็งัสอนให้เราคดิแบบโลกอตุสาหกรรม คอื มทีกัษะหนึง่ด้าน จบมา

ก็ต้องหางานท�า ต้องมีงานประจ�า

คนทีจ่บมาแม้จากเมอืงนอก พอท�างานจรงิ ส่วนใหญ่กจ็ะเจอปัญหา

แบบท่ี่น้องวิสูตรเขียนไว้ในเล่มนี้

ผู้อ่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาท�าพลาดเอง

ตัวผมเองก็ถูก “ล้างสมอง” มานาน เรียนมหาวิทยาลัยดนตรีอันดับ

ต้นๆ ของโลกที่เมืองนอก ก็ยังถูกฝังหัวว่า...

การ “หางานประจ�าท�าได้” ถือเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดของนักดนตรีที่จบ

ใหม่แล้ว

แต่พอท�างานมานานจึงรู้ว่า นั่นไม่ใช่หนทางสู่ความร�่ารวย มั่งคั่ง 

มีชื่อเสียง อย่างที่ผมอยากเป็น

เรียกว่า “โชคดี” ที่เพราะความที่ผมมีบุคลิกแบบ “ท�างานประจ�าไม่

ค่อยรุ่ง” จึงมักไม่ค่อยมีใครจ้างผมท�างานประจ�านานๆ

จึงจ�าเป็นต้องเลื่อนขั้นสู่ “ฟรีแลนซ์”  และต่อไปก็เป็น “เจ้าของ

อาณาจักรธุรกิจ” ในแบรนด์ของผมเอง

ตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากมาย ท�างานน้อย ได้ผลเยอะ ไม่ต้องง้อ

เจ้านายหัวโบราณที่ไหน

การ “ถกูเตะ” ออกจากงานประจ�า จงึเป็นเร่ืองทีด่ทีีสุ่ดในชวีติของผม

ค�ำนิยม
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เพราะคนท�างานประจ�า กับ คนฟรีแลนซ์/เจ้าของธุรกิจ จะคิดต่าง

กันมาก

และอันตรายก็คือ การอยู่ในงานประจ�านานๆ โดยไม่ออกมาฝึกคิด

แบบ “หาโอกาสใหม่” และ “เพิ่มคุณค่าตนเองเสมอ” 

ผมเห็นตัวอย่างมากมายของเพ่ือนร่วมงาน ที่สูญเสียจิตวิญญาณ

เพราะทนท�างานประจ�าที่น่าเบื่อ เพื่อจะได้มี “รายได้มั่นคง”

ผมยังคิดว่า พวกเขา (และผมเอง) น่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่

ตอนเรียนจบใหม่ๆ

เราเจอกันครั้งแรก เมื่อน้องวิสูตรมาสัมมนา TOP OF THE FIELD 

ของผม และผมได้เห็นและประทับใจในความก้าวหน้าของชีวิตของเขามา

ตลอด

น้องวิสูตรได้แบ่งปันข้อคิดดีๆ ไว้มากมายในหนังสือเล่มนี้จริงๆ 

บัณฑิต อึ้งรังษี
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วันแรกที่ “บอย” ส่งต้นฉบับมาให้ พร้อมกับขอให้เขียนค�านิยมให้

หนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า”

ผมไม่รับปาก

เพราะไม่เคยอ่านงานของ “บอย” มาก่อน

แต่ทันทีที่อ่านต้นฉบับชิ้นนี้ได้แค่ 5-6 ตอน

ผมกดโทรศัพท์หา “บอย” ทันที

เสียงที่ “บอย” ได้ยิน คือ การบอกกล่าวว่าผมรับเขียนค�านิยมให้ 

“บอย”

แต่เสียงที่อยู่ในใจผม เป็นค�าร�าพึงครับ

“ไปอยู่ที่ไหนมา”

ประโยคนี้เคยก้องในใจผมชัดๆ 2 ครั้ง

ครั้งหนึ่ง คือ ตอนอ่านเรื่อง “โตเกียวไม่มีขา” ของ “นิ้วกลม”

อีกครั้งหนึ่ง คือ ตอนที่สัมภาษณ์ “สมชาย เหล่าสายเชื้อ” เจ้าของ 

“โตโยต้าดีเยี่ยม” ที่อุบลราชธานี

...ไปอยู่ที่ไหนมา

ท�าไมผมไม่เคยอ่านงานของ “นิ้วกลม”

ไม่เคยรู้ประวัติของ “สมชาย” มาก่อน

เช่นเดียวกับครั้งนี้

ท�าไมผมไม่เคยอ่านงานของ “วิสูตร แสงอรุณเลิศ”

...ไปอยู่ที่ไหนมา

ค�ำนิยม
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“งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” เป็นหนังสือที่ไม่เหมาะกับ “คนรุ่นใหม่” 

ที่ “ความฝัน” ยังไม่ตกตะกอน

เพราะภาษาที่คมกริบของ “บอย” จะกระตุ้น “ต่อมอิสรภาพ” ของ

คุณเป็นระยะ

จนอยากจะยื่นใบลาออกจากงานประจ�า

รับรองว่าอ่านหนังสือเล่มนี้จบ จะมีคนนอนไม่หลับกันหลายคน

“บอย” ไม่ได้คิดแบบ “ฝัน-ฝัน” 

แต่เขาลงลึกแบบ “จริง-จริง”

คิดละเอียดถึงรายรับทั้งที่เป็นตัวเงิน

และ “ความสุข” ที่ไม่ใช่ตัวเลข

“วิธีคิด” ของ “บอย” น่าสนใจมาก

แต่ “วิธีท�า” ของเขาน่าสนใจกว่า    

    

มอียูบ่ทนงึ “บอย” เล่าว่าเขาเคยเขยีน “สิง่ทีผ่มต้องการในชวีตินี ้10 

อย่าง” ไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่

3 เรื่องยังไม่เป็นจริง

6 เรื่องเขาท�าได้แล้ว

อีก 1 เรื่องเขาไม่แน่ใจ

“มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คที่เป็น Bestseller”

เขาไม่แน่ใจ

แต่ผมมั่นใจครับ

หนุ่มเมืองจันท์
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หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะชวนให้คุณลาออกจากงานประจ�า

แต่ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่แล้ว หรือก�าลังอยากจะมีชีวิตอิสระ 

หนังสือเล่มนี้มีวิธีคิดและวิธีการอะไรบางอย่างที่ช่วยคุณได้

หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าคุณยังรักที่จะท�างานประจ�าอยู่ ผมก็เช่ือ

ว่าหนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณท�างานประจ�าได้ดีกว่าเดิม ได้เล่ือนข้ัน ได้เงิน

เดือนสูงขึ้น

ชีวิตที่ผ่านมาของผมสวนทางกับคนอื่นมาตลอด และก็มักจะได้ท�า

อะไรที่ไม่เคยท�ามาก่อนทุกครั้งไป

ครูสอนพิเศษ นักแต่งเพลง นักเขียน ครีเอทีฟรายการวิทยุ คนเขียน

สคริปต์รายการโทรทัศน์ ไปแข่งรายการเกมโชว์ เจ้าของร้านเครื่องประดับ 

คนขายของแบกะดิน วิ่งหนีเทศกิจ ขายตรง ธุรกิจเครือข่าย บรรณาธิการ 

เล่นหุ้น ผมท�ามาหมดแล้ว

ผมมีทัง้ประสบการณ์ทีเ่คยอยูใ่นงานทีอ่สิระสดุๆ ไม่ต้องเข้างาน กบั

งานที่ประจ�าสุดๆ ต้องมาท�างานทุกวัน 

ผมมีทัง้ประสบการณ์ทีเ่คยเป็นลกูน้องคนอืน่และเป็นเจ้านายตวัเอง 

ทั้งหมดท�าให้ผมเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของงานแต่ละประเภท 

ผมพบความจริงอย่างนึงว่า 

งานที่ดี ให้เงินเลี้ยงชีพเรา

แต่งานที่ดีกว่า นอกจากจะเลี้ยงชีพแล้ว

ยังต้องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเราได้ด้วย

ค�ำน�ำผู้เขียน
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แต่ท�าไมหลายคนกลับไม่มีความสุขในการท�างาน 

ซึ่งนั่นก็แทบจะแปลได้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีิวิต 

ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า “ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน” 

ผมเห็นด้วยสุดๆ

วนันีผ้มเลอืกแล้วทีจ่ะมคีวามสขุใน “งานไม่ประจ�า” เพราะท�าให้ผม

ออกแบบชีวิตเองได้

ที่ส�าคัญท�าไปท�ามา นอกจากจะออกแบบชีวิตได้แล้ว ยังออกแบบ

รายได้เองได้อีกด้วย

และผมก็เชื่อว่า คุณเองก็ท�าแบบผมได้

ลอนดอน 700 ปีที่แล้ว วิลเลี่ยม วอลเลซ นักรบกู้อิสรภาพของชาติ

สกอตแลนด์ ถูกอังกฤษจับขึ้นแท่นแขวนคอ ประโยคสุดท้ายในชีวิต แทนที่

จะขอความเมตตา เขากลับตะโกนสุดเสียงว่า “Freedom!!!”

ใช่ครับ! อิสรภาพคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุด 

และผมมัน่ใจว่าไม่ใช่ วลิเลีย่ม วอลเลซ คนเดยีวหรอกครับทีต้่องการ

อิสรภาพ

วิสูตร แสงอรุณเลิศ
facebook: wisoot sangarunlert 

fanpage: Boy’s Thought 
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ผมมีความลับช็อคโลกมาแฉครับ! 
คุณรูม้ัย้ครบัว่าไทเกอร์ วู้ดส์ เคยเล่นกอล์ฟไม่เป็นมาก่อน 
ส่วนเลดี้กาก้า เคยร้องเพลงแย่และเต้นไม่เป็นมาก่อน 
มคิาเอล ชมูคัเกอร์ นกัแข่งรถ F1 เคยขับรถไม่เป็นมาก่อน 
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก นี่ยิ่งทุเรศใหญ่ สร้าง facebook แท้ๆ 

แต่เคยเล่นคอมพิวเตอร์ไม่เป็นมาก่อน 
แม้กระทั่งคนไทยอย่างพวกเซียนหุ้นใน Stock2morrow 

อย่าง ป๋ากิ้ง ป๋าแพ้ท ป๋าหยง ป๋าปุย ก็เล่นหุ้นไม่เป็นกันมาก่อน 
อะไรกันเนี่ย?! ผมนึกว่าพวกเขาจะเก่งมาตั้งแต่เกิด1ผมมีความลับจะบอก

19วิสูตร แสงอรุณเลิศ
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