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แทนที่จะได้ออกเดินทางปีละ 1 ครั้ง
ตอนวันหยุดลาพักร้อน หนีงานประจำอันน่า
เบื่อหน่ายและที่ทำงานที่อุดอู้อยู่แต่ที่โต๊ะของ
ตัวเอง
ลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเราสามารถออก
เดินทางได้ทุกวัน การเดินทางก็คือส่วนหนึ่งของ
การทำงานนัน่ เอง
ในทีน่ ไ้ี ม่ได้หมายถึงการเดินทางฝ่ารถติด
เพื ่ อ ไปประชุ ม ในเรื ่ อ งต่ า งๆ แต่ ห มายถึ ง การ
เดิ น ทางเพื ่ อ หาแรงบั น ดาลใจในการทำงาน
และมองหาสถานทีน่ ง่ั ทำงานใหม่ๆ ได้ทกุ วัน ทุกเวลา
เหมือนกับพวกชนเผ่าเร่รอ่ นสมัยโบราณ ทีอ่ อกเดิน
ทางไล่ลา่ ฝูงสัตว์ปา่ ไปเรือ่ ยๆ
วิถชี วี ติ แบบชนเผ่าเร่รอ่ นโบราณ ย้อนกลับ
มากลายเป็นเทรนด์วิถีชีวิตของคนทำงานในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศและยุคดิจิตอลอีกครั้งหนึ่ง
โดยเราเรียกเทรนด์นว้ี า่ Digital Nomad หรือชน
เผ่าเร่รอ่ นแห่งยุคดิจติ อล
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ก่อนอืน่ สำหรับคนทีเ่ คยชินกับการทำงาน
แบบเก่า คนที่ยังติดอยู่กับยุคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม จะต้องเข้าใจว่าโลกเราเข้าสูย่ คุ เทคโน
โลยีสารสนเทศและดิจติ อลแล้ว เราต้องปรับวิธคี ดิ
เกีย่ วกับการทำงานเสียใหม่ดงั ต่อไปนี้

1. งานคือการสือ่ สาร
เมื ่ อ โลกมาถึ ง ยุ ค เทคโนโลยี ส าร
สนเทศและดิจิตอล รูปแบบการทำงานและระบบ
เศรษฐกิจ ไม่ได้ผกู ติดอยูก่ บั สสารวัตถุเหมือนกับ
ยุคเกษตรกรรมอีกต่อไป แถมเราก็ก้าวเลยยุค
อุตสาหกรรมมาแล้ว ผูท้ ำงานในยุคนีจ้ งึ ไม่ตอ้ งถูก
จำกัดบริเวณให้อยู่ติดกับตัวเนื้องานที่กำลังทำ
และสถานทีท่ ำงาน อันได้แก่โรงงานและออฟฟิศ
อีกต่อไปแล้ว รูปแบบการทำงานในสมัยนีเ้ กีย่ วพัน
อย่างลึกซึง้ กับการติดต่อสือ่ สาร และการจัดการไฟล์
เอกสารทีถ่ กู แปรเป็นดิจติ อลแล้วทัง้ นัน้ เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ในยุคนีแ้ สดงให้เห็นถึงรูปแบบการทำงาน
แบบเร่รอ่ น ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ อินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง เทคโนโลยี 3G สมาร์ทโฟน เน็ตบุค๊ ฯลฯ
2. งานไม่ซำ้ ซากน่าเบือ่
งานของชนเผ่าเร่รอ่ นจะผันแปร เปลีย่ น
แปลงไปเรือ่ ยๆ งานจะไม่ใช่งาน Routine แต่จะมี
รูปแบบเป็นโปรเจ็กต์ เมื่องานนี้เสร็จสิ้นลง งาน
ใหม่ทเ่ี ข้ามาจะแตกต่างไปจากเดิม จนเราแทบไม่มี
เวลาเรียนรูง้ าน แต่จะต้องปรับตัวและลงมือทำงาน
ใหม่ในทันที แถมบางทีเรายังต้องทำงานโปรเจ็กต์
ที่แตกต่างกัน 2 งานควบคู่ไปด้วยกันภายใน
เดือนเดียว
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3. ไม่ตอ้ งทะเลาะกับเพือ่ นร่วมงาน
ในเมื่อไม่มีใครอยู่ติดออฟฟิศอีกแล้ว
ต่างคนต่างต้องเร่รอ่ นออกไปทำงานทีอ่ น่ื ออฟฟิศ
อาจจะเหลือเพียงแค่โอเปอเรเตอร์เพียงคนเดียว
คอยรับโทรศัพท์และประสานงานกับพนักงานคน
อืน่ ๆ นีถ่ อื เป็นออฟฟิศทีส่ งบสุขและปราศจากความ
ขัดแย้ง ในการทำงานแบบชนเผ่าเร่รอ่ น เราไม่ตอ้ ง
มีเพือ่ นร่วมงาน แต่จะมีเพียงเส้นสาย คอนเนคชัน่
และลูกค้าเท่านัน้ จะต้องคอยประสานงานให้ดผี า่ น
ทางโทรศัพท์หรือการส่งอีเมล
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1. ต้องมีสมาร์ทโฟน
โทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้ง
ควรเก็บไว้เป็นเครื่องสำรอง หรือให้ใช้โทรศัพท์
2 เครื่องไปเลย เครื่องเก่าใช้เบอร์เดิมสำหรับคุย
โทรศัพท์ ส่วนเครือ่ งใหม่ใช้เบอร์ใหม่เพือ่ ต่ออินเตอร์
เน็ตอย่างเดียว ไปสมัครแพคเกจ GPRS/EDGE
ราคาประหยัด หรือสมัครแพ็คเกจ 3G ทีร่ าคาแพง
ขึ้นสักนิด ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนเลือก BB หรือ
iPhone ก็ได้ จริงๆ แล้วมันใช้งานได้ดไี ม่ตา่ งกัน
หรอก พร้อมทัง้ สมัครแพ็คเกจบริการควบคูก่ นั ไป
เลย หรือถ้าอยากประหยัดกว่านัน้ ก็เลือกใช้สมาร์ท
โฟนแบรนด์อน่ื ๆ ขอแนะนำให้เลือกรุน่ ทัชสกรีน
อีกทางเลือกหนึง่ ทีไ่ ม่เลวเลย คือใช้โทรศัพท์
มือถือเครือ่ งเก่าและเบอร์เก่าต่อไปเหมือนเดิม แต่
ให้ซอ้ื Aircard พร้อมกับอินเตอร์เน็ตซิม เอาไว้ใช้
เครือ่ งโน้ตบุค๊ หรือเน็ตบุค๊ ของเรา ทางเลือกนีอ้ อก
จะเทอะทะและคล่องตัวน้อยกว่าหน่อย แต่จะทำงาน
ได้คล่องตัว และมีประสิทธิภาพกว่าการใช้สมาร์ท
โฟน
2. จัดการไฟล์แบบออนไลน์
เพื่อสะดวกในการทำงานทุกที่อย่าง
แท้จริง ควรหลีกเลี่ยงการเก็บไฟล์งานไว้ในฮาร์ด
ดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค
หรือพีซีก็ตาม ไม่ควรเก็บไว้ใน Thumbdrive
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เสี ย ด้ ว ยซ้ ำ ไป เพราะมั น จำเป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์เป็นตัวเปิดไฟล์งานออกมาดู ทาง
เลือกทีด่ ที ส่ี ดุ คือการเก็บงานไว้ในอีเมลแอ็คเคานต์
ของเราเอง ไป Register อีเมลใหม่สำหรับเอาไว้
เก็บไฟล์งานโดยเฉพาะ แยกออกจากอีเมล์ทเ่ี อาไว้
รับ-ส่งและติดต่อกับลูกค้า เพือ่ ป้องกันความสับสน
แล้วต่อไปนี้ไม่ว่าทำงานอะไรเสร็จ ไม่ว่าจะเป็น
Document, Spreadsheet, PowerPoint, PDF,
Jpeg ให้ส่งไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ในอีเมลแอ็คเคานต์
นัน้ ข้อดีคอื ไฟล์งานเหล่านีจ้ ะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะ
ส่งต่อไปให้ใครก็ได้ทางอีเมล
3. ใช้แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์
ถ้าคุณใช้อีเมลแอ็คเคาน์ของ Gmail
เขามีแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ให้เลือกใช้หลากหลาย
ไม่ต่างจากการใช้งาน Microsoft Office เลย
มันมีแอพพลิเคชั่นสำหรับพิมพ์งาน สเปรดชีต
หรือ พรีเซ็นเทชัน่ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีเว็บไซต์
ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั ่ น ออนไลน์ ท ี ่ น ่ า สนใจ
อีกแห่ง คือ Zoho.com จุดเด่นของทีน่ ค่ี อื รองรับ
การใช้งาน ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนด้วย
4. แบ็คอัพข้อมูลออนไลน์
นอกจากการแบ็ ค อั พ ข้ อ มู ล เก่ า ใน
External Harddisk แล้ว เราควรลองใช้บริการ
ฟรีของ Box.net สำหรับเก็บไฟล์งานเก่าๆ ที่
ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว เก็บไฟล์ผลงานเก่าๆ
ไว้ ใ นหลายๆ แหล่ ง เพื ่ อ ความปลอดภั ย สู ง สุ ด
และผสมผสานการแบ็คอัพทั้งในฮาร์ดดิสก์ และ
แบบออนไลน์
5. เปิดหูเปิดตาให้กว้าง
อย่ายึดติดช่องทางการสื่อสารด้วย
บริการเดิมๆ ทีใ่ ช้อยู่ ลองมองหาบริการฟรีๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพดีกว่า และกว้างขวางกว่ามาใช้งาน
เช่น Adium หรือ Trillian แทนการใช้ MSN และ
Yahoo Messenger ใช้บริการ Skype เพื่อการ
ประชุมแทนการโทรศัพท์ทางไกล และห้ามพลาดเลย
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สำหรับการใช้ facebook หรือ twitter สำหรับการ
สือ่ สารกับลูกค้าและเครือข่ายเส้นสายของเรา
6. เตรียมพลังงานให้พร้อม
ชีวติ ของ Digital Nomad ต้องพึง่ พา
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพือ่ การใช้งาน Gadgets ทุกอย่าง ถ้าแบตหมดก็จบข่าว !
ที่น่าเศร้าคือ Gadgets แต่ละยี่ห้อ
แต่ละรุน่ ใช้แบตเตอรีต่ า่ งกัน สายชาร์จไฟก็ตา่ งกัน
จึงควรพกสายชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ
คือ โทรศัพท์มอื ถือและโน้ตบุค๊ ติดตัวไว้ตลอดเวลา
อย่าประมาทคิดว่าวันนี้ชาร์จแบตมาเต็มที่ ตั้งแต่
ตอนเช้ า แล้ ว และจะอยู ่ ร อดได้ ต ลอดทั ้ ง วั น
เพราะระหว่างวัน อะไรก็เกิดขึน้ ได้ทง้ั นัน้
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เมื ่ อ เตรี ย มตั ว เตรี ย มใจและเตรี ย ม
อุปกรณ์เทคโนโลยีตา่ งๆ ไว้พร้อมแล้ว ก็ได้เวลา
สะพายกระเป๋าและเดินออกจากโต๊ะ ออกเดินทาง
รอนแรม ไปตามเส้นทางรถไฟฟ้า หาร้านกาแฟ
สงบๆ นั ่ ง ทำงาน ใช้ เ น็ ต บุ ๊ ค และโทรศั พ ท์
มือถือให้คมุ้ ค่า เก็บเกีย่ วประสบการณ์และแรง
บั น ดาลใจให้ ไ ด้ ม ากที ่ ส ุ ด เพื ่ อ การทำงาน
ในรูปแบบชนเผ่าเร่ร่อนแห่งยุคดิจิตอลอย่าง
เต็มที่
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