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บทนำ	

“ทุกคนจำเป็นต้องมีแผนร้าย”	
 

ทุกคนจำเป็นต้องมีแผนร้ายในหัว  ทุกคนต้องการความคิดบ้า

สุดโต่งซ่ึงจะทำให้เราเร่ิมลงมือทำส่ิงท่ีเรารัก  และทำส่ิงท่ีมีความหมาย

ทุกคนต้องการแผนร้ายที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากกรอบชีวิตแบบ

เดิม ๆ  เผ่นให้ไกลจากเจ้านายสุดห่วย  ไปให้พ้นจากงานไร้อนาคตที่

เราแสนจะเกลียด  เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียว 

ทุกคนที่ทำสำเร็จ  ทุกคนที่หนีออกจากดินแดนแห่งคอกทำงานได้  

แล้วเริ่มลงมือทำสิ่งที่น่าสนใจและมีความหมาย  ล้วนเริ่มต้นมาจาก

แผนร้ายในหัวก่อนทั้งนั้น  และแน่นอนครับ  คนรอบตัวของพวกเขาไม่

ว่าจะเป็นเพื่อน  ญาติ  หรือเพื่อนร่วมงาน  ต่างก็คิดว่าพวกเขาบ้าไป

แล้ว 

ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การวางแผนร้ายง่ายเสียยิ่งกว่า

ง่าย  แผนที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำสิ่งที่คุณรักและมี

คุณค่านั่นไงครับ  ผมตั้งใจไว้ว่า  เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ  คุณจะ

ต้องเห็นด้วยกับผมทุกประการ  และที่สำคัญไปกว่านั้น  คุณจะต้อง

รู้สึกกระตือรือร้นมากพอที่จะเริ่มลงมือวางแผนด้วยตัวคุณเอง  ถ้าคุณ

ยังไม่ได้เริ่มนะครับ 
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“งานกับความรักควรจะเป็นสิ่งเดียวกัน” 
 

ซิกมันด ์ฟรอยด์ เคยกล่าวไว้ว่า คนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบ 
ด้วยสองสิ่ง สิ่งแรกคือความสามารถในการทำงาน และสิ่งที่สองคือ
ความสามารถที่จะรัก
 

แผนร้ายของเราก็คือพยายามทำทั้งสองอย่างให้ได้พร้อม ๆ กัน 

ตอนที่ผมเริ่มลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้  ผมทำบล็อก  gapingvoid

.com  มาเกือบสิบปีแล้ว  ผมทำอะไรกับบล็อกนี้เอาไว้หลายอย่าง  ไม่

ว่าจะเป็นพิมพ์หนังสือการ์ตูน  ขายไวน์  ขายสูท  วิจารณ์ไมโครซอฟท์  

วิจารณ์เดลล์  ขายภาพวาด  “สร้างแบรนด์ให้ตัวเอง”  พล่ามเรื่องการ

ตลาดและสื่อยุคใหม่อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น  และอื่น ๆ อีกมากมาย 

แต่เมื่อมองย้อนกลับไป  ผมก็พบว่าทุกอย่างที่ผมทำมีจุดประสงค์

ร่วมกันอยู่  นั่นก็คือ  เพื่อผนวกการทำงานเข้ากับความรัก  ผมเขียนถึง

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความตาย
ความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง
นั่นแหละคือความตาย
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สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดและสำคัญกับผมมากที่สุด  จากนั้นก็พยายาม

ทำให้มันกลายเป็นอาชีพของผมให้ได้ 

ผมสังเกตเห็นว่าในช่วงสองปีหลังนี้  ผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจให้

ผมมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ  นักเขียน  หรือศิลปิน  ล้วน

แต่กำลังพยายามทำในสิ่งเดียวกัน  นั่นคือ  สร้างรายได้จากงานที่พวก

เขารัก  และพวกเขาต่างก็พบวิธีที่ทำให้มันเป็นจริงได้ทุกคนเลยทีเดียว 

คุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถผนวกงานกับความรักเข้าด้วยกันใช่

หรือเปล่า  ถ้าไม่ใช่  คุณไม่คิดจะลองทำให้ได้ดูหน่อยหรือ  นอกจาก

เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องแล้ว  จะมีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกล่ะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าไม่ได้รัก 
ในสิ่งที่ผมทำ  
ผมก็คงต้อง
เกลียดมัน 
แน่ ๆ   
งั้นผมขอเลือก
อย่างแรกก ็
แล้วกัน 
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ครองโลก 
 

เราทุกคนต่างอาศัยอยู่ในโลกใบเล็กของตัวเอง  โลกทั้งใบมันใหญ่โต  

กว้างขวางเกินกว่าเราจะรับไหว  ดังนั้น  มนุษย์ทุกคนจึงต้องมองหา

โลกใบจิ๋วที่เป็นของเราเอง  ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นที่วอลล์สตรีท  ร้าน

ขายกาแฟเก๋ไก๋ในชิคาโก  บ้านไร่ในแถบตะวันตกของเทกซัส  หรือ

บริษัทเอเยนซีโฆษณาในซานฟรานซิสโก  เราทุกคนค้นหาโลกที่เหมาะ  

สมกับตัวเอง  (หรือบางทีมันก็เป็นฝ่ายเข้ามาหาเรา)  แล้วเราก็ลงหลัก

ปักฐานกันที่นั่น 

โลกเหล่านี้คือโลกที่เราอยากจะครอบครอง  เราต่างก็รู้ดีว่ามัน  

อยู่ที่ไหนและมันคืออะไร... 

คุณคงไม่ได้คิดจะ  “เป็นเจ้าของ”  โลกที่คุณอยู่จริง ๆ หรอกนะ

ครับ  คนส่วนใหญ่คงแค่ต้องการอยู่ในโลกน้ันให้ได้อย่างเป็นสุขมากกว่า  

คุณชอบมัน  และมันก็ชอบคุณด้วย  ทุกอย่างไปได้สวย  ทุกอย่าง

ลงตัว  และเมื่อแผนร้ายของคุณเริ่มเดินหน้าเต็มที่ คุณก็จะรู้สึกอย่าง

นั้นจริง ๆ  

  

 

 

ภาระที่เกิดจาก
ความคิดหลุดโลก
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จุดเริ่มต้นของแผนร้าย	
 

ชว่งสองสามปแีรกของศตวรรษใหมน่ีเ้ปน็ชว่งทีช่วีติผมตกตำ่มาก  งาน

สายโฆษณาของผมถึงจุดจบในช่วงที่ธุรกิจดอทคอมกำลังดำดิ่งพอดี  

แล้วผมก็ตกงาน  ถังแตก  ใช้ชีวิตแบบตกยาก  ต้องตะเกียกตะกายหา

งานฟรีแลนซ์ทำ  ซึ่งก็ไม่พ้นงานประเภทเขียนก๊อปปี้ให้โบรชัวร์ต่าง ๆ  

และแล้ว  9/11 ก็ตามมา  ทุกอย่างร่วงกราวจมดินด้วยความกลัวและ

ความวุ่นวายหายนะ  แล้วอะไร ๆ ก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเสียอีก  มันไม่

สนุกเอาเสียเลยจริง ๆ  

ก่อนจะถึงจุดนั้น  ชีวิตของผมก็มีแต่  “วิ่งไล่ตามงาน”  มาตลอด  

ไม่ว่าจะเป็นงานประจำเต็มเวลาหรือแค่งานฟรีแลนซ์ทำสามวันจบ  

ผมไล่ล่างานอยู่อย่างนี้กว่าสิบปีเพื่อแสวงหาพื้นที่เล็ก ๆ ที่ผมจะยืนได้

อย่างมั่นคงในท้องทะเลอันบ้าคลั่งของธุรกิจโฆษณา  แต่งานพวกนี้ไม่

เคยยืนยาว  ในที่สุดมันก็ต้องจบลงด้วยเหตุผลอะไรสักอย่าง  บ้างก็

เป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ การปรับลดพนักงาน  การลดขนาดบริษัท  

เพราะประสิทธิภาพห่วยแตกของตัวผมเอง  หรือไม่ก็เป็นเพราะความ

ห่วยแตกของเจ้านาย  ทว่าโดยมากแล้วก็เป็นเพราะจังหวะมันไม่ลงตัว

นั่นแหละครับ 

ไล่ตาม  ไล่ตาม  ไล่ตาม...ผมเบื่อมันเต็มทน  เบื่อจนสุดแสนจะ

กล้ำกลืนได้อีกแล้ว  ผมทำงานหัวหกก้นขวิดมามากกว่าสิบปี  แต่ไอ้

ความมั่นคงที่ตามหาก็ยังไม่มาให้เห็น  ซ้ำผมยังแก่ลงทุกวันอีกด้วย  

ผมเริ่มจะวิ่งถีบจักรแบบนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว 

และแล้ว  ในวันที่ชีวิตมืดมนที่สุด  จู่ ๆ ผมก็บรรลุหนทางสว่างขึ้น

มาได้  ในค่ำคืนวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ในผับ  ผมปรับทุกข์กับเพื่อนก๊ง

เหล้าซึ่งเบื่อหน่ายวงการโฆษณาเช่นเดียวกับผม  “ฉันไม่อยาก  ‘วิ่งไล่

งาน’  อีกแล้วว่ะ” 
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