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เมื่อพูดถึงเวลาคงไม่มีใครไม่ร้ ูจกั คงไม่มีใครไม่เคยสัมผัสกับคาว่า "เวลา" และคงไม่มีใครที่ไม่เคยลิ ้มรสของคาว่า
"เสียดายเวลา" เคยถามตัวเองบ้ างหรื อไม่ว่าทาไมคาว่า "เสียดายเวลา" จึงเกิดขึ ้นกับชีวิตเรา และคาๆนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพียง
ครัง้ เดียวในชีวิตคนเรา มันเกิดขึ ้นซ ้าแล้ วซ ้าอีก จนเรารู้สกึ เคยชินกับมันไปแล้ ว
ถึงแม้ จะมีนกั คิดนักเขียนออกมาพูดกันตลอดเวลาว่าเวลาเป็ นสิง่ มีคา่ ซื ้อหาไม่ได้ ขายไม่ได้ หยิบยืมไม่ได้ ขอใช้
ล่วงหน้ าไม่ได้ กักตุนไม่ได้ สะสมไม่ได้ แบ่งปั นไม่ได้ และที่สาคัญไม่มีใครเป็ นเจ้ าของเวลาที่แท้ จริ ง เพราะเวลาเป็ นกฎ
ธรรมชาติอิสระที่ทกุ คนได้ มาเท่าเทียมกัน ทุกคนมีเวลาบนพื ้นฐานเดียวกันคือวันละ 24 ชัว่ โมง ชั่วโมงละ 60 นาที ไม่ว่า
คุณจะอยูท่ ี่ไหนของโลก เชื ้อชาติอะไร สัญชาติใด คุณก็มีเวลาเท่าเทียมกัน แต่ความสาคัญอยูท่ ี่ใครจะใช้ เวลาได้ ค้ มุ ค่ากว่า
ใครเท่านัน้
เราคงเคยเห็นเพื่อนๆหลายคนที่เกิดมาพร้ อมๆกัน สิ่งแวดล้ อมไม่แตกต่างกัน เรี ยนหนังสือมาพร้ อมๆกัน เข้ า
ทางานพร้ อมๆกัน แต่นบั วันความแตกต่างในชีวิตเริ่ มมีให้ เห็นมากขึ ้นเรื่ อยๆ จนในที่สดุ ห่างไกลกันจนแทบจะเรี ยกว่าคนละ
ชันหรื
้ อคนละระดับไปเลยก็มี ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้ ส่วนสาคัญส่วนหนึง่ คือ การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั เวลาในชีวิตของแต่ละ
คนแตกต่างกันนัน่ เอง
คนส่วนมากใช้ เวลาอ่านหนังสือเพื่อให้ ได้ ความรู้ เพิ่ มขึ ้น คนหลายคนใช้ เวลาอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ คน
บางคนอ่านหนังสือเพื่อต่อยอดของความรู้ และคนบางคนอ่านหนังสือเพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ดังนัน้ เราไม่สามารถบอก
ได้ วา่ คนอ่านหนังสือเรื่ องเดียวกันในเวลาเดียวกัน จะได้ ผลตอบแทนที่เหมือนๆกัน สิ่งสาคัญอยู่ที่คนๆนั น้ ได้ ใช้ โอกาสแห่ง
เวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
ถ้ าเราอยากจะรู้วา่ เราทาเวลาตกหล่นในชีวิตมากน้ อยเพียงใด ขอให้ เราลองนาเอาจานวนความสาเร็ จที่ได้ มาใน
ปั จจุบนั หารด้ วยเวลาในชีวิตที่ผ่านมาเพื่อดูว่าความสาเร็ จนันๆใช้
้ เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ คนบางคนใช้ เวลาทังชี
้ วิตกว่าจะได้
บ้ านมาสักหลัง แต่คนบางคนใช้ เวลาเพียงไม่กีปีก็สาเร็ จแล้ ว บางคนอาจจะคัดค้ านและไม่เห็นด้ วยเพราะแต่ละคนมีฐานะ
แตกต่างกัน แต่ถ้าเราลองคิดดูให้ ดีจะพบว่าทุกคนเกิดมาบนพื ้นฐานเดียวกัน ถึงแม้ บางคนจะเกิดมาบนกองมรดกกองเงิน
กองทองในขณะที่บางคนเกิดมาบนกองขยะแห่ งความยากจนก็ตาม แต่บทสรุ ปของชีวิตก็คือคนเรามีหนึ่งสมองสองมือ
เหมือนกัน

เราจะเห็นว่าในสังคมนี ้มีคนเคยรวยเยอะแยะที่กลายมาเป็ นคนจนแทบจะไม่มีกิน เราจะเห็นคนเคยจนที่แทบจะ
เอาชี วิตไม่รอดกลายมาเป็ นคนรวยเป็ นมหาเศรษฐี ติดอันดับ สิ่งเหล่านีแ้ หละที่ผมต้ องการชี ใ้ ห้ เห็นว่ าความแตกต่าง
ภายนอกของคนไม่ได้ เป็ นสิง่ ที่จีรังยัง่ ยืน เท่ากับสิง่ ที่อยูภ่ ายในตัวของเราเอง ดังนันเราอย่
้
าไปหาเหตุมาอธิบายตัวเองให้ ดดู ี
เลยว่าที่เราเป็ นอย่างนี ้เพราะเราไม่มีโน้ นไม่มีนี่เหมือนคนอื่นเขา เราต้ องหันกลับมาทบทวนและมองตัวเองว่าเราได้ ใช้ เวลา
ที่ผา่ นมาคุ้มค่าและเพิ่มค่าให้ กบั ชีวิตมากน้ อยเพียงใด
คนส่วนมากมักจะปล่อยให้ เวลาแห่งชีวิตผ่านไปตามยถากรรมเหมือนลูกมะพร้ าวแห้ งลอยน ้าที่ลอ่ งลอยไปตาม
กระแสคลื่น ไม่สามารถกาหนดเป้าหมายแห่งชีวิตให้ กบั ตัวเองได้ หรื อไม่ก็มีเพียงการกาหนดเป้าหมายของชีวิตแบบคน
ทัว่ ๆไป เช่น ทางานเป็ นลูกจ้ างไปเรื่ อยๆ วันหนึง่ ก็จะเติบโตเป็ นผู้บริ หาร และสุดท้ ายก็เก็บเงินออมให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมาก
ได้ เพื่อนาไปใช้ ในวัยเกษี ยณ และนัง่ ดูลกู ดูหลานรุ่นต่อๆไปเจริ ญเติบโตตามรอยของตัวเอง
คนที่สามารถบริ หารเวลาแห่งชี วิตให้ มีมูลค่าเพิ่มได้ นนั ้ สิ่งแรกที่จะต้ องทาคือ กาหนดเป้าหมายแห่งชี วิตให้
ชัดเจนก่อนว่าเมื่อไหร่ ต้ องมีอะไร ได้ อะไร อยูท่ ี่ไหน เพราะชีวิตเปรี ยบเสมือนการแข่งเรื อใบ ไม่ใช่มะพร้ าวแห้ งลอยน ้า เรา
จะต้ องมีการกาหนดว่าจะแล่นเรื อใบไปที่ไหน ระยะทางเท่าไหร่ และเรามีเวลาอยูเ่ ท่าไหร่ เมื่อเราทราบเป้าหมายและเวลา
ทีม่ ีอยูแ่ ล้ ว จะทาให้ เรามีการวางแผนการใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น ต้ องใช้ เวลาในการออกสตาร์ ทเท่าไหร่
ต้ องใช้ เวลาในการปรับใบเพื่อเปลีย่ นทิศทางภายในกี่วนิ าที ถ้ าเจอมรสุมหรื อคลืน่ แรงๆ เราจะต้ องจัดการอย่างไร สิง่ เหล่านี ้
ล้ วนมีคาตอบในตัวมันเองว่าถ้ าเป้าหมายเป็ นแบบนี ้ มีเวลาเท่านี ้ แล้ วเราจะบริ หารเวลาที่มีอยูไ่ ด้ อย่างไร
ในชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกัน ถ้ าเรามีเป้าหมายชัดเจน มันจะบอกเราเองว่าอีก 5 ปี ข้างหน้ าเราจะต้ องทา
อะไรบ้ าง อีก 1 ปี ข้างหน้ าเราต้ องมีอะไรบ้ าง เดือนหน้ าเราต้ องทาอะไรบ้ าง และมันจะบอกเราแม้ กระทั่ งว่าวันนี ้เวลานี ้เรา
จะต้ องทาอะไรบ้ าง ซึ่งจะทาให้ การใช้ เวลาของเราทุกวินาทีตอบโจทย์ได้ ว่าเราใช้ เวลาในแต่ละช่วงไปเพื่ออะไร และใช้
อย่างไร
การที่หลายคนชอบยกตัวอย่างให้ เราคิดตามว่า ถ้ าเรามีเวลาเหลือเพียง 7 วันในชีวิตนี ้ มีอะไรบ้ างที่เรายังไม่ได้
ทาและอยากจะทาก่อนที่จะไม่มีชีวิตอยูใ่ นโลกนี ้ เป็ นตัวอย่างที่ดีที่สามารถจาลองการใช้ เวลาในชีวิตของเราให้ เห็นชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น สิง่ นี ้คงจะคล้ ายๆกันสานวนไทยที่วา่ "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลัง่ น ้าตา" นัน่ เอง
ผมจึงอยากให้ ทุกคนลองคิดดูว่าเวลาทางานของเราจริ งๆ นัน้ มีเพียงไม่กี่พันวัน ลองคิ ดกันเล่นๆ นะครั บว่า
สัปดาห์ หนึ่งเราท างาน 5 วัน เดื อนหนึ่งทางาน 22 วัน ปี หนึ่ง 264 วัน ถ้ าเราอายุ 30 เรามีเ วลาเหลือ อีก 30 ปี ก่อ น
เกษี ยณอายุ เราจะมีเวลาทางานเหลือจริ งๆเพียง 7,920 วันเท่านันเอง
้ ซึง่ ไม่มากมายอะไร ขอให้ ลองนามาคานวณดูว่าใน
จานวนวันทางานที่เหลืออยู่นี ้ เราต้ องการทาอะไรบ้ าง แต่ละอย่างต้ องใช้ เวลาเท่าไหร่ พอหรื อไม่ ถ้ าไม่พอเราจะคิดหา
หนทางในการบริ หารเวลาที่เหลือนีไ้ ด้ อย่างไร ผมเชื่อว่าถ้ าทุกคนนาเป้าหมายและเวลาที่เหลืออยู่มาวางแผนการใช้
ล่วงหน้ าแล้ ว เราสามารถใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ชีวิ ตได้

ดังนัน้ การบริ หารเวลาสาคัญอยู่ที่เราได้ มีการกาหนดเป้าหมายชีวิตไว้ ชัดเจนหรื อยัง ในแต่ละช่วงเวลาเราได้
จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมในชีวิตได้ ดีเพียงใด คนบางคนบอกว่าอยากออกกาลังกายแต่ไม่มีเวลา จริ งๆแล้ วทุกคน
มีเวลาเพียงพอสาหรับการออกกาลังกายหรื ออาจจะมีเหลือเฟื อด้ วยซ ้าไป แต่ที่เราไม่สามารถออกกาลังกายได้ เพราะเราได้
จัดลาดับความสาคัญของการออกกาลังกายไว้ อนั ดับท้ ายๆนัน่ เอง เรามัวแต่ไปให้ ความสาคัญกับการทางาน สังคม หรื อ
กิจกรรมในชีวิตด้ านอื่นๆ จนไม่มีเวลาเหลือให้ กบั การออกกาลังกาย คุณเชื่อหรื อไม่ว่าถ้ าวันหนึ่งคุณเป็ นโรคบางอย่างที่
สร้ างปั ญหากับชีวิตคุณอย่างยิ่งยวด แล้ วคุณหมอแนะนาว่ามีวิธีเดียวที่จะรักษาโรคนี ้ได้ คือการออกกาลังกาย ผมเชื่ อ
เหลือเกินว่าการออกกาลังกายของคุณจะแซงทางโค้ งขึ ้นมาเป็ นความสาคัญอันดับหนึง่ ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน

