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แด่พ่อและแม่

โดนัลด์และฟรานเซสเฟอร์ริสส์

ผู้สอนเจ้าตัวแสบน้อยๆ คนนี้ว่า การทำาอะไรที่ต่างไปจากคนอื่นเป็นเรื่องที่ดี 

รักพ่อกับแม่และขอบคุณในทุกๆ เรื่องครับ
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         หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นอกกรอบ  แหกคอกที่สุดเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่าน

มาก็ว่าได้ครับ เรียกได้ว่ามันฉีกกฎการใช้ชีวิตเดิมๆ เท่าท่ีคนบนโลกนี้โดนวาง

มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

           The 4-Hour Workweek  จะท�าให้คุณมองเห็นภาพใหม่ของการท�างาน  

จะว่าไปนิยามของค�าว่า “งาน” จะเปลี่ยนแปลงไป 

         ผมรู้สึกถึงอิสรภาพทางความคิดทันทีที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ 

         เพราะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อท�างาน  ซื้อรถ  ใช้หนี้  ซื้อบ้าน  ใช้หนี้ 

ท�างานอีก  ป่วย  และตาย 

          เราต้องมีชีวิตที่เจ๋งกว่านั้น  และผมเห็นภาพชีวิตเจ๋งๆ  นั้นชัดขึ้นหลังจาก

อ่านหนังสือเล่มนี้จบ ค�าว่างานจะไม่เหมือนที่คุณคิดอีกต่อไป 

        อาจกล่าวได้ว่า Tim Ferriss คือกบฏทางความคิดที่กล้าออกมาบอกคุณ

ว่า  คุณสามารถมีชีวิตชั้นยอด  และมีงานที่ดี  มีครอบครัวที่ดี  มีสุขภาพที่ดีโดย

ไม่ต้องรอแก่เฒ่าหรือเกษียณ  แต่สามารถมีได้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาวนี่แหละ 

          Tim ยกความหมายของค�าว่า work /life/ balance ขึ้นไปอีกสามระดับ 

         หากคุณอยากเข้าใจความหมายของค�าว่า “อิสรภาพ” และอยากพาตัวเอง

ออกจากวังวนของหนูถีบจักร 

          หนังสือเล่มนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

รวิศ หาญอุตสาหะ

คำ�นิยม
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           ถ้าจะมีหนังสือสักเล่มที่ผมอยากแนะน�า  ขอร้อง  ชักชวน  หรือแม้กระทั่ง

อ้อนวอนให้คุณอ่าน  ผมคิดว่าคือหนังสือเล่มนี้

         เหมือนพรหมลิขิตให้ผมกับ  The 4-Hour Workweek  มาเจอกัน  ผมพบ

หนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญในช่วงท่ีเพ่ิงลาออกจากงานประจ�าเมื่อลงมืออ่าน ผม

แทบจะพูดได้ว่า “นี่คือชีวิตที่ผมอยากได้” มีทั้งเงิน เวลา และความสุข  นี่ล่ะคือ 

“The New Rich” 

         ชีวิตแบบนี้มันมีอยู่จริงใช่มั้ย?  ไม่รอช้า  ผมน�าไอเดียที่ได้ไปทดลอง  ปรับใช้

ให้เข้ากับชีวิตผม  ผลลัพธ์ก็คือ  วันนี้ผมท�างานอยู่ที่บ้าน  มีเวลาอยู่กับครอบครัว

มีรายได้ไหลเข้ามาแบบไม่ต้องท�างานก็ได้ คิดเป็นจ�านวนเงินหลายเท่าของ

รายได้ในวันที่ต้องท�างานประจ�า

          เมื่อผมน�าวิถีชีวิตในแบบของผมมาเขียนเป็นหนังสือ “งานไม่ประจ�า  ท�า

เงินกว่า”  มันก็กลายเป็นหนังสือ  Bestseller  ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับแสน

           จึงไม่ผิดถ้าจะบอกว่า  The 4-Hour Workweek  คือต้นแบบทั้งการเขียน

หนังสือและการด�าเนินชีวิตของผม

           ถ้าจะมีหนังสือสักเล่มที่ผมอยากแนะน�าขอร้อง  ชักชวน  หรือแม้กระทั่ง

อ้อนวอนให้คุณอ่าน ผมคิดว่าคือหนังสือเล่มน้ี เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ

เหมือนที่เปลี่ยนชีวิตผมมาแล้ว

 

                                                                   วิสูตร แสงอรุณเลิศ

ผู้เขียนหนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า”

                                                        www.boywisoot.com 

คำ�นิยม
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           The  4-Hour  Workweek  เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น 

ถูกแปลมาแล้วมากกว่า  35  ภาษา  ท้ังยังสร้างปรากฏการณ์ท�ายอดขายถล่มทลาย

มากถึง 1,350,000 เล่มท่ัวโลก  เรือ่งราวของหนังสอืเล่มนีเ้ขียนมาจากไลฟ์สไตล์

การใช้ชีวิตของหนุ่มอารมณ์ดีที่ชื่อ  ทิม  เฟอร์ริสส์  ผู้สิ้นหวังกับวิถีการท�างาน

ดั้งเดิมที่ต้องท�างานตั้งแต่ 9 โมงเช้าไปจนถึง 5 โมงเย็น ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่

ตอบโจทย์ชีวติของเขา  และนัน่กลายเป็นจดุพลกิผนัส�าคญัทีท่�าให้เขาได้ค้นพบ

วิธีการท�างานท่ีเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล วิธีการท�างานที่ว่านั้นคือ 

“ท�างานแค่  4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แต่สามารถใช้ชีวิตหรูหราเยี่ยงมหาเศรษฐี” 

          ทิมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากจะเป็นมหาเศรษฐีหรอก  พวกเขาแค่

อยากจะสัมผัสชีวิตแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเงินล้านเท่านั้นที่ซื้อได้ต่างหาก นั่นคือ

การมีอิสรภาพท้ังเรื่องเงินและเวลา ซึ่งมีคนไม่ถึง 1% ของโลกใบน้ีเท่าน้ันที่ได้

สัมผัสกับสิ่งท่ีเรียกว่า “ไลฟ์สไตล์ของเศรษฐีแนวใหม่” ท่ีแม้กระท่ังมหาเศรษฐี

ส่วนใหญ่ก็อาจไม่เคยสัมผัสมันมาก่อน  เนื่องจากพวกเขาไม่มีอิสรภาพด้านเวลา 

แต่หากคุณเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีทั้งเงินและเวลาก็ไม่ต้องกลัวไป  คุณก็สามารถ

มไีลฟ์สไตล์ทีว่่านีไ้ด้เช่นกัน  เมือ่ก่อนนัน้ทมิก็เป็นเช่นเดยีวกับพวกเราคือ  เขาไม่มี

ทัง้เงนิและเวลามากเพียงพอท่ีจะใช้ชวีติในแบบทีต้่องการ  เขาใช้เวลาส่วนใหญ่

ไปกับการท�างานมากถึงสัปดาห์ละ  80  ชั่วโมง  และมีรายได้ในระดับเดียวกับคน

ท่ัวไป การมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เขาต้องการเป็นเพียงแค่การนึกฝัน ไม่ว่าจะ

เป็นการไปท่องเทีย่วรอบโลก  ออกไปเรยีนรูภ้าษาใหม่ๆ  แต่แล้วทุกอย่างก็เกดิขึน้

ได้จริงด้วยการท�างานเพียงแค่  4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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          แม้ว่าเรื่องราวของทิมจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องชวนเชื่อมากกว่าเรื่องจริง 

แต่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการในหนังสือเล่มนี้ที่อาจ

เรียกได้ว่าเป็น “พิมพ์เขียวฉบับสมบูรณ์” ที่จะท�าให้คุณสามารถท�างานได้ทุกที่

ทุกเวลา อาทิเช่น  การวางระบบท�าเงินอัตโนมัติ การบริหารเวลา การจ้างงาน

จากภายนอก และวธีิการอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมถึงยังให้ข้อมลูส�าคญัไม่ว่าจะเป็น 

เว็บไซต์และกรณีศึกษาที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าอาจจะมี

บางวิธีการท่ียังไม่เหมาะส�าหรับเมืองไทยมากนักในช่วงเวลานี้ แต่เราเชื่อว่า

อย่างน้อยๆ เนื้อหาเหล่านี้ก็จะให้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆ แก่คุณได้ 

           สุดท้ายนี้ในนามของทิม  เฟอร์ริสส์  เราขอส่งเทียบเชิญคุณเข้ามาร่วมกลุ่ม 

“เศรษฐีแนวใหม่” ที่พรั่งพร้อมไปด้วยเงิน เวลา และสัมผัสกับความเพลิดเพลิน

ของชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเหมือนอย่างที่ผู้อ่านทั่วโลกเคยได้สัมผัสมันมาแล้ว

สำ�นักพิมพ์ Heart Work
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ยื่นข้อเสนอขอท�ำงำนจำกทำงไกล พร้อมข้อตกลงเบื้องต้น         434

กรณีศึกษำ เคล็ดลับ และสูตรลัด            441
ควำมสงบและศิลปะกำรใช้ชีวิตแบบร็อกสตำร์
ควำมต้องกำรของคนรักศิลปะ
ภำพตัดสิน
กฎหมำยออนไลน์
บินไปกับนักดูนก
ดูงำนรอบโลก
ใบสั่งจำกแพทย์
ครอบครัว	4	Hour	และกำรศึกษำรอบโลก
งำนสร้ำงทำงสู่ฝัน
ใครบอกว่ำลูกเป็นตัวถ่วง
ท�ำงำนจำกทำงไกล
ก�ำจัดแบล็กเบอรี่
สตำร์วอร์สหน่อยไหม

หนังสือต้องอ่ำน: ไม่กี่เล่มที่ส�ำคัญ            471

ของแถมท้ำยเล่ม             479
จะซื้อโฆษณำ	250,000	เหรียญ	ด้วยเงิน	10,000	เหรียญได้ยังไง	
จะเรียนภำษำต่ำงๆ	ภำยในเวลำ	3	เดือนได้ยังไง
คณิตศำสตร์ส�ำหรับงำนสร้ำงทำงสู่ฝัน:	คำดคะเนรำยได้ประจ�ำปี
ของผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ
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จดลิขสิทธิ์:	ตั้งแต่กำรออกก�ำลังกำยแบบ	Tae	Bo	ไปจนถึง
ตุ๊กตำหมี	Teddy	Ruxpin
ข้อตกลงซื้อขำยลิขสิทธิ์ที่มีตัวเลขจริงกรอกให้เห็นด้วย	
วำงแผนกำรเดินทำงทั่วโลกแบบออนไลน์	(RTW)
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บทนำ�
          The 4-Hour Workweek ถูกปฏิเสธจากส�านักพิมพ์ 26 แห่งจากทั้งหมด 27 แห่ง

           หลังจากที่มันออกวางจ�าหน่าย ประธานของหนึ่งในหุ้นส่วนด้านการตลาด 

บริษัทจัดจ�าหน่ายหนังสือขนาดยักษ์ ส่งอีเมลสถิติหนังสือขายดีในอดีตที่ผ่านๆ 

มาให้ผม เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า นี่คงจะไม่ใช่หนังสือที่ประสบความส�าเร็จด้าน

ยอดขายมากมายนัก

 เพราะเหตุนั้น ผมก็เลยท�าทุกอย่างที่ผมจะต้องท�า ผมเขียนมันขึ้นมาพร้อม

กับเพ่ือนท่ีผมคดิว่าสนทิอกีสองคน ผมพูดคยุถึงปัญหาของพวกเขาอย่างตรงไป

ตรงมา เเละปัญหาเรื้อรังของผม แล้วผมก็พุ่งเป้าไปยังทางเลือกที่แตกต่างจาก

เดิมที่ผมเคยใช้จากทั่วทุกมุมโลก

         ผมพยายามที่จะท�าทุกอย่างเพื่อให้มันกลายเป็นหนังสือยอดนิยมขึ้นมา

ให้ได้ แต่ผมรู้ดีว่ามันคงจะไม่เป็นแบบน้ัน ผมตั้งความหวังไว้สูงแต่ในขณะ

เดียวกันก็พร้อมที่จะรับมือกับความเลวร้ายไปด้วย

         วันที่ 2 มีนาคม 2007 ผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการของผมเอง

         “ทิม หนังสือคุณติดอันดับ”

             ตอนนัน้เป็นเวลาห้าโมงเย็นในนวิยอร์ก และผมก็ล้าเตม็ทแีล้ว หนงัสอื

เพิ่งออกขายได้เพียงห้าวันก่อนหน้านั้น และผมก็เพ่ิงเสร็จจากการตระเวนให้

สัมภาษณร์ายการวิทยุกว่ายี่สิบแห่งติดต่อกัน ซึ่งมันเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้า ผม

ไม่เคยวางแผนทีจ่ะออกทวัร์โปรโมตหนังสอื ผมชอบการออกทัวร์รายการวิทยุผ่าน

ดาวเทียมรวดเดียว 48 ชั่วโมงมากกว่า

         “ฮีเธอร์ ผมรักคุณนะ แต่ได้โปรดอย่าล้อผมเล่นได้ไหมวะ”

           “หนังสือของคุณติดอันดับจริงๆ   ยินดีด้วยนะพ่อนักเขียนนิวยอร์กไทมส์

เบสต์เซลเลอร์!”

          ผมเอนตัวพิงก�าแพงแล้วไถลลงจนกระทั่งมานั่งกองอยู่กับพื้น ผมหลับตา 

ยิ้ม แล้วก็สูดหายใจเข้าลึก หลายๆ อย่างก�าลังจะเปลี่ยนไป

         ทุกอย่างก�าลังจะเปลี่ยนไป
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ก�รออกแบบไลฟ์สไตล์ จ�กดูไบ ถึง เบอร์ลิน
           The 4-Hour Workweek ถูกจ�าหน่ายออกไปใน 35 ภาษา มันกลายเป็น

หนังสือยอดฮิตติดอันดับยาวนานกว่า 2 ปี และทุกๆ เดือนจะน�ามาซึ่งเรื่องราว

ใหม่ๆ และการค้นพบใหม่ๆ

          จากนิตยสาร Economist จนมาถึงปก New York Times Style จากถนน

ในดไูบจนถึงคาเฟ่ในเบอร์ลนิ  การออกแบบไลฟ์สไตล์ได้ก้าวข้ามวัฒนธรรมจน

กลายเป็นรปูแบบสากล  ความคดิดัง้เดมิของหนงัสอืเล่มน้ีถูกแยกส่วน ปรบัปรุง

และทดสอบในสภาพแวดล้อมและวิถีทางทีผ่มไม่เคยจนิตนาการถึงมนัมาก่อน 

          ถ้าอย่างนั้น ท�าไมถึงต้องมีฉบับปรับปรุงใหม่  ถ้าหากว่าของเดิมนั้นใช้การ

ได้ดมีากอยู่แล้ว ก็เพราะว่าผมรูว่้ามนัยังดไีด้มากกว่าน้ีอกีน่ะสคิรับ แล้วมนัก็ยัง

มีองค์ประกอบบางอย่างที่ขาดหายไป : คุณไงล่ะ

          ฉบับเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่นี้ได้บรรจุเนื้อหาใหม่ที่เพิ่มเข้าไปอีกกว่า

ร้อยหน้า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด การทดสอบภาคสนาม และ...ที่ส�าคัญ

ที่สุด  เรื่องราวแห่งความส�าเร็จจากเรื่องจริงท่ีถูกเลือกมาจากกรณีศึกษากว่า 

400  หน้าที่ส่งมาจากบรรดาผู้อ่าน

          ครอบครัวหรือนักศึกษา  ซีอีโอหรือคนไม่มีหลักแหล่ง คุณเลือกได้  มันควร

จะมีสักคนที่คุณสามารถเลียนแบบชีวิตของเขาได้ อยากได้แนวทางการเจรจา

เพื่อท�างานจากนอกบริษัท  ได้รับค่าจ้างทั้งที่พักผ่อนอยู่ในอาร์เจนตินา  สิ่งเหล่านี้

ล่ะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้

           การทดลองลงในบล็อก Lifestyle Design (www.fourhourblog.com) 

ได้ถูกปล่อยออกมาพร้อมๆ  กับหนังสือเล่มนี้ และภายใน 6 เดือนหลังจากนั้น 

มันก็กลายเป็นหนึ่งใน 1,000  บล็อกยอดฮิตของโลกจากจ�านวนนับล้านบล็อก

ทีม่ ี  คนอ่านนับพันต่างร่วมกันแบ่งปันเคลด็ลบัและเครือ่งมอือนัน่าท่ึงของพวกเขา 

ช่วยกันสร้างปรากฏการณ์และผลลัพธ์อันเหนือความคาดหมาย  บล็อกนี้กลาย

เป็นห้องทดลองในแบบท่ีผมอยากได้มาตลอด   และผมก็ขอให้คุณเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งกับเราที่นี่
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         ในเซกชั่นใหม่ที่เรียกว่า Best of Blog นั้น ได้รวบรวมเอาโพสต์ยอดฮิต

มากมายจากการทดลองลงบล็อก Lifestyle Design ในตัวบล็อกนั้น  คุณจะได้

พบกับค�าแนะน�าจากทุกๆ  คน  ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์  (ผมพูดจริงนะ  ผมตามหา

เขาจนพบ แล้วผมก็จะแสดงให้เห็นด้วยว่าผมท�าได้ยังไง) ไปจนถึงอัจฉริยะนัก

หมากรกุ  จอช  เวทซ์ก้ิน   มนัเป็นสนามทดลองส�าหรบัใครก็ตามทีต้่องการผลลพัธ์

ที่ดีกว่าในเวลาที่น้อยลง

ไม่ใช่ “ฉบับแก้ไข”
           นี่ไม่ใช่ฉบับ “แก้ไขใหม่” ด้วยเหตุผลว่าฉบับดั้งเดิมนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป 

ความผิดพลาดท่ีเกิดจากการพิมพ์และจุดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ท้ังหลายได้รับ

การแก้ไขหลังจากการตีพิมพ์กว่า 40 ครั้งในสหรัฐอเมริกา นี่เป็นการยกเครื่อง

ใหญ่ครั้งแรก  แต่ไม่ใช่จากเหตุผลที่คุณคิดเอาไว้หรอกนะครับ

             สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหฬารนับตั้งแต่เดือนเมษายน  ปี  2007 

กิจการธนาคารร่วงดิ่ง  กองทุนบ�านาญและเกษียณอายุสลายตัวไป  ต�าแหน่ง

งานหายสาบสูญ ผู้อ่านและคนท่ีมีข้อกังขาในใจต่างก็มีค�าถามเหมือนกันว่า   

หลักการและเทคนิคต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะยังใช้ได้ผลในช่วงเศรษฐกิจตก

สะเก็ดเช่นนี้หรือไม่

          มันได้ผลและมันใช้ได้ผลครับ

             อันที่จริง ที่ผมน�าเสนอค�าถามเอาไว้ในการบรรยายก่อนหน้าที่เศรษฐกิจ

จะดิ่งเหวว่า “การจัดล�าดับความส�าคัญและการตัดสินใจของคุณจะเปลี่ยนไป

หรือไม่ ถ้าคุณไม่สามารถเกษียณตัวเองจากการท�างานได้อีกต่อไป” นี่ไม่ใช่

เหตุการณ์สมมติ คนนับล้านได้เห็นพอร์ตเงินออมของตัวเองร่วงพรวดลงมาถึง 

40%  หรือยิ่งกว่านั้นในแง่ของมูลค่า  และก�าลังมองหาทางเลือกที่  3  และ  4 

พวกเขาจะสามารถเกษยีณตัวเองจากการท�างานได้หรือไม่   พวกเขาจะสามารถ

ใช้เวลาพักผ่อนในคอสตารกิาหรอืประเทศไทยสกัปีละสองสามเดอืนได้ไหมเพ่ือ

ให้มไีลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายทัง้ทีเ่งินเก็บหดหายลงไป   หรือแม้แต่ขายงานบริการ
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ของพวกเขาให้กับบริษัทในอังกฤษเพ่ือที่จะได้ค่าตอบแทนเป็นสกุลเงินที่แข็ง

กว่า  ค�าตอบส�าหรับค�าถามทั้งหมดนี้ก็คือ ได้ซะยิ่งกว่าได้อีกครับ

       แนวคิดของการออกแบบไลฟ์สไตล์เพื่อน�ามาทดแทนแผนการใช้ชีวิตที่มี

หลากช่วงหลายระดับนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้   มันยิ่งกว่ายืดหยุ่นซะอีกและช่วย

อ�านวยให้คุณได้ทดลองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไป   โดยไม่ต้องผูกมัดตัวเอง

อยู่กับแผนการเกษียณอายุที่ยาวเป็น 10  หรือ 20  ปี  ซึ่งมันสามารถจบเห่ลงได้

ทุกเมื่อ  ในเมื่อความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ 

ผู้คนก�าลังเปิดกว้างเพ่ือมองหาทางเลือกอื่นๆ (และคุณต้องเข้าใจด้วยถ้าหาก

คนอืน่ๆ  จะท�าแบบเดยีวกัน) ให้มากทีส่ดุเท่าท่ีจะมากได้  เมือ่ทางเลอืกทีค่รัง้หน่ึง

เคย “ปลอดภัย” กลับล้มเหลวขึ้นมาซะแล้ว

          เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนก�าลังเผชิญหน้ากับความผิดพลาด  แล้วจะ

ผิดตรงไหนถ้าเราจะทดลองอะไรๆ ท่ีอยู่นอกบรรทัดฐานเดิมๆ บ้าง เพราะมัน

แทบไม่มอีะไรจะต้องเสยี   เรากระโดดข้ามไปยังปี  2011  สมมตว่ิามกีารสมัภาษณ์

งานและคนสมัภาษณ์ก็ตัง้ค�าถามถึงช่วงปีอนัทลุกัทุเลทีผ่่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

       “ทุกคนก�าลังจะถูกเลย์ออฟ  ในขณะที่ผมมีโอกาสได้เดินทางรอบโลกเป็น

ประสบการณ์แบบครั้งหนึ่งในชีวิต มันน่าทึ่งมากครับ”

          ถ้าตอบแบบนั้น  พวกเขาจะถามคุณต่อว่าจะท�าอย่างนั้นได้อย่างไร เชื่อ

เถอะว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังคงใช้การได้อยู่ครับ

          Facebook และ LinkedIn เปิดตัวก่อนปี 2000 ก่อนที่จะเกิดภาวะล้มครืน

ของธุรกิจดอตคอมท้ังหลาย ยังมีธุรกิจเกิดใหม่อีกมากมายที่อุบัติข้ึนในช่วง

เศรษฐกิจดิ่งเหว ไม่ว่าจะเป็น Monopoly, Apple, Clif Bar, Scrabble, KFC, 

Domino’s Pizza, FedEx และ Microsoft  นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจก่อให้เกิดการลดราคาของโครงสร้างพ้ืนฐาน   คนท�างานฟรแีลนซ์เก่งๆ 

ที่ค่าตัวถูกลง ดีลโฆษณาราคาแสนถูก ทั้งหมดน้ีไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในยามท่ีทุก

คนยังคงก�าลังเบิกบานส�าราญใจกันอยู่

        ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักผ่อนยาวตลอดปี ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ การปรับ
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โครงสร้างชีวิตของคุณท่ามกลางปัญหาทางธุรกิจอันวุ่นวาย หรือความฝันที่คุณ

ผัดผ่อนเอาไว้ด้วยค�าว่า “สักวันหนึ่งนะ” มันไม่มีเวลาไหนจะเหมาะส�าหรับการ

ทดลองความคิดนอกกรอบเท่ากับเวลานี้อีกแล้ว

         ยังมีอะไรจะต้องเสียอีกล่ะ

        ผมอยากให้คุณจ�าค�าถามง่ายๆ นี้เอาไว้เมื่อคุณเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้

อนัไม่สิน้สดุนอกพ้ืนท่ีแห่งความสบายใจทีค่ณุยนือยู่ในปัจจบุนั ช่วงเวลาแห่งความ

ตื่นตระหนกนี่แหละ  คือโอกาสที่ส�าคัญยิ่งที่คุณจะได้ทดลองมันดูเล่นๆ  นะครับ

          นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้แบ่งปันช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมากับ

บรรดาผู้อ่านท่ีน่าทึ่งจากท่ัวทุกมุมโลก และผมก็หวังว่าพวกคุณจะสนุกกับ

หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้  เหมือนกับที่ผมสนุกกับการเขียนมัน

         ผมเป็นนักเรียน  และจะยังคงด�ารงตนเป็นนักเรียนผู้ถ่อมตนของพวกคุณ

เสมอครับ

Un abrazo fuerte (Big Hug)

                                                                      ทิม เฟอร์ริสส์

ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย

                                                                      21 เมษายน 2009
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คำ�ถ�มที่พบบ่อย ผู้สงสัยกรุณ�อ่�น
           ไลฟ์สไตล์นี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับคุณไหม เป็นไปได้มากว่าเหมาะ 

เหล่านีเ้ป็นข้อสงสยัและความหว่ันใจอนัดับต้นๆ ทีผู่ค้นต่างก็มกัีนก่อนทีจ่ะก้าว

กระโดดเข้าร่วมเป็น ‘เศรษฐีแนวใหม่’ (New Rich) กับเรา 

        ฉันต้องลาออกจากงานหรือเกลียดงานที่ฉันท�าหรือเปล่า ฉันจะต้อง

เป็นคนกล้าเสี่ยงหรือเปล่า

           ไม่ต้องเลยแม้แต่ข้อเดียว จากการใช้ทริกเจไดในการหายตัวไปจากออฟฟิศ

เพ่ือออกแบบธุรกิจท่ีจะท�าเงินให้กับไลฟ์สไตล์ของคณุ มนัมวีถีิทางท่ีท�าได้อย่าง

สบายใจ พนักงานของบริษัทติดอันดับ 500 อันดับแรกของนิตยสารฟอร์จูนไป

ค้นหาอัญมณีที่ประเทศจีนเป็นเวลานานนับเดือน โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือปกปิด

เส้นทางการเดนิทางของตวัเองได้ยังไงล่ะ คณุจะสร้างธุรกิจทีท่�าเงนิให้คณุเดอืน

ละ  80,000 เหรยีญโดยไม่ต้องไปคอยบรหิารจดัการเลยได้ยังไง ค�าตอบท้ังหมด

อยู่ที่นี่แล้ว

          ฉันจะต้องเป็นคนโสดอายุยี่สิบกว่าๆ หรือเปล่า

         ไม่ครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับทุกคนที่เบื่อหน่ายกับแผนชีวิตที่ต้อง

รอไปก่อน และอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แทนที่จะผัดผ่อนมันต่อไป กรณีศึกษาของ

เรามีตั้งแต่หนุ่มวัย 21 ที่ซิ่งรถแลมเบอร์กินี ไปจนถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เดินทาง

รอบโลกเป็นเวลา 5 เดอืนกบัลกูๆ ทัง้สองของเธอ ถ้าคณุเอยีนเตม็ทกัีบทางเลอืก

ตามกรอบแบบเดมิๆ และพร้อมแล้วส�าหรบัการเข้าสูโ่ลกทีเ่ตม็ไปด้วยทางเลอืก

อันไร้ขอบเขต หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับคุณ

          ฉันจะต้องออกเดินทางหรือเปล่า ฉันแค่อยากมีเวลามากขึ้น

         ไม่ครับ นั่นเป็นแค่ทางเลือก เป้าหมายส�าคัญคือสร้างอิสรภาพทางด้าน

เวลาและสถานที่ และใช้ทั้งสองอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเท่านั้นเอง

          ฉันต้องมีฐานะดีมาก่อนหรือเปล่า

           ไม่ต้องครับ พ่อกับแม่ผมไม่เคยหาเงินได้มากกว่าปีละ  50,000 เหรียญ 

ผมเองก็ต้องท�างานตั้งแต่อายุ 14  ผมไม่ใช่ทายาทมหาเศรษฐี คุณเองก็ไม่ต้อง
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เป็นเช่นกัน

         ฉันจ�าเป็นต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าหรือเปล่า

           ไม่จ�าเป็นเลย  คนที่เป็นต้นแบบในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เรียนจบจาก

มหาวิทยาลัยดังๆ บางคนต้องเลิกเรียนกลางคันด้วยซ�้า  สถาบันการศึกษาชั้น

น�านัน้เป็นอะไรทีย่อดเย่ียม แต่การไม่ได้เรยีนจบจากสถาบนัเหล่านัน้ก็มข้ีอดอียู่

นะครับ เพราะหากคุณเรียนจบจากสถาบันชั้นน�า คุณมักจะต้องเลือกเส้นทางที่

ใครๆ  ก็บอกว่าควรเลือก  โดยท�างานแลกค่าตอบแทนสูงๆ หนักถึงสัปดาห์ละ 

80 ชั่วโมง และใช้เวลา 15-30  ปีของอาชีพการงานไปอย่างแสนหดหู่  ผมรู้ได้

ยังไงน่ะเหรอครับ ผมเคยเจอมาแล้วน่ะสิ ผมได้เห็นหายนะนั้นมาแล้ว และ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมันได้
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เรื่องร�วของผม และเหตุผลว่�
ทำ�ไมคุณถึงจำ�เป็นต้องอ่�นหนังสือเล่มนี้

          เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบว่าตัวเองเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ แปลว่าถึง

           เวลาที่คุณควรจะหยุดและทบทวนตัวเองได้แล้ว 

                                                        มาร์ค ทเวน

      ใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแค่พออยู่พอกินไปวันๆ จะต้องทนทุกข์กับการขาด

           แคลนซึ่งจินตนาการ

                   ออสการ์ ไวลด์ นักเขียนและนักเขียนบทละครชาวไอริช

         มือของผมเริ่มชื้นเหงื่ออีกแล้ว

        ขณะก�าลังจ้องมองลงไปที่พื้นเพื่อเลี่ยงแสงไฟสว่างจ้าบนเพดาน  ผมคิดว่า

ผมควรจะเป็นหนึง่ในคนทีเ่ก่งทีส่ดุในโลก   แต่เอาเข้าจรงิกลบัไม่รูส้กึอย่างนัน้เลย

สกันดิ  อลเิซยี  คูเ่ต้นของผมถ่ายน�า้หนกัไปมาระหว่างสองเท้าขณะทีเ่รายืนเรยีง

แถวอยู่กับคู่เต้นคู่อื่นๆ อีกเก้าคู่ ท้ังหมดได้รับคัดเลือกมาจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 

1,000 คู่  จาก  29 ประเทศ  ใน 4 ทวีป  นี่เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันรอบตัด

เชือก แทงโก้ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิป และเป็นการเต้นรอบสุดท้ายของเราต่อหน้า

คณะกรรมการ  กล้องโทรทัศน์  และฝูงชนที่ก�าลังส่งเสียงเชียร์สนั่น  คู่อื่นๆ  นั้น

ล้วนจับคู่เต้นด้วยกันมาร่วม 15 ปี แต่พวกเราเพิ่งจับคู่ซ้อมวันละ 6 ชั่วโมงกันมา

ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้น และในที่สุด ก็ได้เวลาเราออกโรงแล้ว

          “คุณเป็นยังไงบ้าง”  อลิเซีย  นักเต้นร�าอาชีพถามผมด้วยเสียงติดส�าเนียง

สแปนิชแบบอาร์เจนตินาของเธอ

         “วิเศษมาก เยี่ยมสุดๆ  ไปสนุกกับเสียงดนตรีกันดีกว่า อย่าไปสนใจพวก

คนดูเลย  คิดซะว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน”
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            นั่นก็ไม่จริงซะทีเดียว คุณไม่อาจที่จะไม่รับรู้ได้หรอกว่าการมีคนดูและ

ผู้จัดงานรวมกันจ�านวนเหยียบ   50,000  คนในลา   รูรัล  นั้นมากมายมหาศาล

แค่ไหน  แม้ว่านี่จะเป็นอาคารจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในกรุงบัวโนสไอเรสแล้วก็ตาม 

ควันบุหร่ีที่ลอยเป็นกลุ่มหนานั้นบดบังจนคุณไม่อาจมองเห็นผู้คนเยอะแยะ

ยั้วเยี้ยที่อยู่บนอัฒจันทร์ฝั่งต่างๆ  ได้  ทุกแห่งหนล้วนเป็นพื้นเปล่าที่เปิดโล่ง 

ยกเว้นก็แต่พื้นที่ว่างอันศักดิ์สิทธิ์ขนาด  30x40  ฟุต  ที่อยู่ตรงใจกลางนั่น  ผม

ขยับสูทลายทางของตัวเอง   สาละวนกับผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมสีน�้าเงินจนดูยังไงก็

รู้ว่าผมก�าลังใกล้สติแตก

          “คุณประหม่ารึเปล่าคะ”

          “ผมไม่ประหม่าหรอก  ผมแค่ตื่นเต้นน่ะ  ผมจะออกไปสนุก  ส่วนที่เหลือ

น่ะช่างมันเถอะ”

           “หมายเลข 152 ตาพวกคุณแล้ว” ผู้ดูแลของเราท�าตามหน้าที่ของเขา 

และตอนนี้ก็ถึงตาพวกเราแล้ว  ผมกระซิบมุกที่รู้กันเฉพาะเราสองคนกับอลิเซีย

เมือ่เราก้าวข้ึนไปบนฟลอร์ไม้เนือ้แขง็นัน่ “Tranquilo” สงบใจเข้าไว้   เธอหวัเราะ 

และในชั่วขณะนั้นเอง   ความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวผมว่า  “ผมจะท�าอะไรอยู่ในตอน

นี้นะ  ถ้าผมไม่ได้ออกจากงานและพาตัวเองออกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปีก่อน”

        ความคิดนั้นหายวับไปอย่างรวดเร็วเมื่อโฆษกประกาศออกล�าโพงเสียงดัง 

และบรรดาฝูงชนก็โห่ร้องอื้ออึงขึ้นรับกัน 

        “Pareja numero 152, Timothy Ferriss y Alicia Monti, Ciudad de 

Buenos Aires!!!”

          เราปล่อยกันสุดฝีมือ และผมก็ยิ้มกว้างสุดชีวิต

          ค�าถามพื้นๆ  ที่สุดของคนอเมริกัน  กลายเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากส�าหรับ

ผมไปเสียแล้วทุกวันนี้   และก็โชคดีนะครับที่มันเป็นอย่างนั้น   ไม่งั้นพวกคุณก็

คงไม่ได้มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือกันหรอก

          “ว่าแต่ คุณท�างานอะไรเหรอ”
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          สมมติว่าคุณได้เจอผม (ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับ) และขึ้นอยู่กับว่าคุณ

ถามผมขึ้นมาในเวลาไหน  (ถ้าคุณไม่ถามเลยจะขอบคุณมาก)  ผมอาจจะก�าลัง

ซิ่งมอเตอร์ไซค์อยู่ในยุโรป  ด�าน�้าลึกอยู่ในเกาะส่วนตัวที่ปานามา  นอนอยู่ใต้

ต้นตาลช่วงเรียนคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย  หรือเต้นแทงโก้อยู่ในบัวโนสไอเรส 

และมนัเดด็ทีส่ดุก็ตรงทีว่่า   ผมไม่ใช่มหาเศรษฐ ี  แล้วผมก็ไม่สนใจอยากจะเป็น

มันด้วยซ�้า

          ผมไม่เคยพิสมัยการตอบค�าถามตามมารยาทพวกนี้เลย  เพราะมันชวน

ให้คิดถึงโรคร้ายที่ผมเคยเป็นส่วนหนึ่งของมันมาอย่างยาวนาน  โรคที่ว่า  คุณ

คืองาน  งานก็คือคุณ  นั่นแหละ  ถ้ามีใครถามผมตอนนี้โดยไม่ได้สนใจอยากจะรู้

อย่างจริงจังล่ะก็  ผมจะอธิบายไลฟ์สไตล์อันประหลาดลึกลับของตัวเองง่ายๆ ว่า

         “ผมเป็นพ่อค้ายาครับ”

         ส่วนมากแล้วจะจบลงด้วยการเลิกคุย มันเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว

เท่านัน้  อกีอย่าง   ความจรงิทัง้หมดนัน้มนัออกจะยาวไปสกัหน่อย   ผมจะอธิบาย

ได้ยังไงว่า  สิง่ทีผ่มท�าอยูกั่บเวลาของตวัเอง  กับสิง่ทีผ่มท�าเพ่ือหาเลีย้งปากท้อง

นั้น  มันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง  จะบอกยังไงว่าผมท�างานสัปดาห์ละไม่ถึง 

4 ชั่วโมงและท�าเงินต่อเดือนได้มากกว่าที่ผมเคยหาได้ทั้งปีเสียอีก

        เป็นครั้งแรกที่ผมจะเล่าเรื่องจริงให้คุณฟัง  มันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่มี

ใครรู้จักที่เรียกว่า “เศรษฐีแนวใหม่”

        ท�าไมลูกจ้างชั้นเลิศที่ท�างานกับบริษัทมายาวนานถึงได้หนีออกไปเดินทาง

ท่องโลกได้นานนบัเดือน   โดยทีหั่วหน้าไม่ยักรูด้้วยซ�า้ เขาใช้เทคโนโลยีเพ่ือปกปิด

มันไงล่ะครับ

        การสะสมทองค�าเป็นเรื่องตกยุคไปแล้ว  กลุ่มเศรษฐีแนวใหม่ (NR หรือ 

New Rich) น้ัน เป็นพวกท่ีโยนแผนชีวิตท่ีมีแต่จะต้องคอยเล่ือนเวลาในการ

หาความสุขออกไปก่อนทิ้งซะ  แล้วสร้างไลฟ์สไตล์อันสุขสมบูรณ์ขึ้นมาโดยน�า

แนวคดิส�าคญัของการเป็นเศรษฐแีนวใหม่มาใช้  เวลาและอสิรภาพ   นีค่อืศาสตร์

และศิลป์ที่เราจะเรียกมันว่า “การออกแบบไลฟ์สไตล์” (LD) ไงล่ะครับ
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        ผมใช้เวลาในช่วงสามปีที่ผ่านมา  เดินทางไปกับบรรดาผู้คนที่ด�าเนินชีวิต

อยู่ในโลกที่เหนือกว่าท่ีคุณจะจินตนาการถึง แทนที่จะชิงชังโลกแห่งความเป็น

จริง ผมจะแสดงให้คุณเห็นเองว่าจะผสมผสานมันให้เป็นไปในแบบที่คุณ

ปรารถนาได้อย่างไร  มันง่ายกว่าที่คิดมากนะครับ  การเดินทางของผมจากคน

ที่ต้องหักโหมท�างานหนักและรับค่าตอบแทนต�่ากว่าความเป็นจริง ไปสู่การเป็น

สมาชิก  NR  นั้นมันประหลาดยิ่งกว่านิยาย  และตอนนี้ผมได้ถอดรหัสลับนั้นออก

มาแล้ว  ท�าตามได้ไม่ยากเลย  มันมีสูตรอยู่ครับ

        ชีวิตคนเรามันไม่ต้องล�าบากล�าบนขนาดนั้น  จริงๆ  นะครับ  คนส่วนใหญ่

รวมทั้งตัวผมเองก่อนนี้ก็ด้วย  ได้ใช้เวลามากมายไปกับการกล่อมตัวเองให้เชื่อ

ว่า  ชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องล�าบากตรากตร�า   ต้องก้มหน้าท�างานตั้งแต่  9  โมงเช้า

ถึง  5  โมงเย็นเพื่อแลกกับสุดสัปดาห์ที่ (บางครั้ง) แสนผ่อนคลาย และการได้

พักร้อนแบบสั้นๆ แถมเสี่ยงจะโดนไล่ออกเป็นสิ่งตอบแทน

       ความจริง อย่างน้อยก็ความจริงที่ผมได้เจอมาและก�าลังจะเล่าให้ฟังใน

หนังสือเล่มน้ี  มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก

ความแตกต่างของค่าเงิน  ไปจนถึงการจ้างคนภายนอกมาช่วยจัดการชีวิตให้

คุณและหายตัวไปซะ   ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงการใช้ทริกลับๆ  ทางด้านการ

เงินอย่างช�านิช�านาญเพื่อท�าในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6232-

https://jamshop.jamsai.com/product/6232-



