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การบริหารเวลามีผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต เราได้ยิน 
กันอยู่บ่อย  ๆ  ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ที่ใช้เวลา 
เป็น ถึงอย่างนั้น แม้เราจะทำตามเคล็ดลับมากมายที่มีคน 
แนะนำ แต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้ง่าย สิ่งหนึ่งอาจเป็นเพราะเรา 
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมต้องทำแบบนั้น “ทำไมเราต้อง 
ตื่นเช้า เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตอนกลางคืนไม่ได้หรือ” 
“ทำไมต้องห้ามเล่นมือถือระหว่างพักผ่อน  เพราะนั่นก็เป็น 
การผ่อนคลายไม่ใช่หรือ” และอีกมากมายที่คุณอาจสงสัย ซึ่ง  
สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง ของชิอน คาบาซาวะ  
ให้คำตอบคุณได้ เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่บอกว่าเรา 
ควรจัดการเวลาอย่างไร แต่ยังให้เหตุผลซึ่งมีหลักฐานทาง 
วิทยาศาสตร์มารองรับด้วย 

หลักการของเทคนิคในเล่มนี้คือ การบริหารเวลาที่มุ่งเน้น 
การใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์ และดึงความสามารถของสมอง 
ออกมาให้ได้มากที่สุด เคล็ดลับเกี่ยวกับบริหารจัดการเวลา 
โดยทั่วไป มักเน้นที่การจัดลำดับความสำคัญของงาน แต่ 
เทคนิคของคาบาซาวะเน้นที่ลักษณะของงานว่างานดังกล่าว 
ต้องใช้สมาธิสูงหรือไม่ และให้จัดสรรการทำงานตามเวลาที่เรา 
มีสมาธิมาก-น้อย

คํานําสํานักพิมพ์



หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาหลัก  ๆ  ออกตามช่วงเวลาของวัน 
ให้ค่อย  ๆ  ทำความเข้าใจว่า เวลาช่วงไหนสมองของเราเป็น 
อย่างไร เพื่อที่เราจะได้จัดการงานไปตามจังหวะของร่างกาย  
ทำให้งานมีประสิทธิผล แต่ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เขียนยังให้ความ 
สำคัญต่อการพัก การผ่อนคลาย และการหาความสุขใส่ตัว  
บางครั้งเมื่อเราเอาแต่มุ่งมั่นกับการจัดสรรเวลาทำงาน เรา 
หลงลืมไปว่าเราควรใส่ช่วงพักเข้าไปในการจัดสรรของเราด้วย  
ในหนังสือเล่มนี้จึงมีเทคนิคการใช้เวลาว่างและการพักผ่อนให้ 
ได้ประโยชน์ด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อคุณใช้เทคนิคเหล่านี้  
จะทำให้คุณทำงานได้มากกว่าคนอื่น 4 เท่า และมีเวลาเล่น 
สนุกได้มากกว่าคนอื่นถึง  2 เท่าทั้ง  ๆ  ที่มีเวลาเท่ากัน เรียก 
ได้ว่าเป็น “เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ” 

เป้าหมายส่วนใหญ่ของการจัดการเวลาคือต้องการให้ผู้คน 
เกง่ขึน้ สำหรบัคาบาซาวะ เรือ่งนัน้กส็ำคญั แตเ่ปา้หมายสงูสดุ 
ของหนังสือเล่มนี้คือการให้คุณได้มีความสุขกับการใช้ชีวิต  
เคล็ดลับในเล่มจะช่วยให้คนที่ขยันอย่างผิดวิธีได้ปรับกิจวัตร 
เสียใหม่ คุณจะพิสูจน์ความเก่งของคุณด้วยคุณภาพงาน ไม่ใช ่
ระยะเวลาการทำงาน หากนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ คุณจะพบว่า 
ตวัคณุสามารถสรา้งผลงานทีด่ไีปพรอ้มกบัการมชีวีติทีด่ไีด ้ นีค่อื 
หัวใจของ สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง



“อยากใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกว่านี้และมีผลงานที่ดี 
ด้วย”

“อยากเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่งานยุ่งทุกวัน” 
	 “อยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่านี้”

“นาน ๆ ทีก็อยากมีเวลาพักผ่อนสบาย ๆ บ้าง”
 

	 คุณเองก็คิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
 

	 ใน 1 วัน มนุษย์ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน
แต่คนเรากลับมีความสามารถ รายได้ และผลงานที่ 

แตกต่างกันมาก 
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นั่นเป็นเพราะว่าเรามี  “วิธีจัดการ 

เวลา” ที่แตกต่างกันนั่นเอง
ชีวิตทั้งหมดถูกลิขิตด้วยวิธีบริหารเวลาของเรา

 

เกริ่นนำ



“เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ” 
ที่ทำให้คุณทำงานได้มากกว่าคนอื่น 4 เท่า 
และเล่นได้มากกว่าคนอื่น 2 เท่า

 
	 ในฐานะจิตแพทย์ ผมได้ถ่ายทอดข้อมูลเชิงจิตเวชศาสตร์ 
จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมอง ผ่านหนังสือและ 
ช่องทางออนไลน์เพื่อให้ความรู้ผู้คนในเรื่องการป้องกันโรคและ 
ปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่เสมอ 

คำถามที่ผมเจอบ่อยครั้งคือ “ตอนกลางคืนคุณคาบาซาวะ 
นอนบ้างหรือเปล่าครับ” หรือ  “คุณคาบาซาวะมีร่างที่สอง 
หรือเปล่าคะ” ผมจึงขอเล่าตารางใน 1 วันของผมให้ฟังนะครับ

 - 	 เวลาช่วงเช้าของทุกวันคือเวลาทำงานเขียน โดย 
ปกติผมออกหนังสือ 3 เล่มใน 1 ปีครับ

 - 	 ผมอัพเดตข้อมูลข่าวสารในนิตยสารออนไลน์ ยูทูบ 
เฟซบุ๊ก และบล็อกทุกวัน

 - 	 ออกตรวจที่โรงพยาบาลเดือนละ  6 ครั้ง อ่าน 
หนังสือมากกว่า  20 เล่มใน  1 เดือนและเขียน 
บทความรีวิวหนังสือด้วย

 - 	 จัดสัมมนาและงานบรรยายเดือนละ  2  -  3 ครั้ง  
(ล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่ผมคิดขึ้นใหม่)



ผมใช้ชีวิตตามตารางนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 7 ปี
หนังสือของนักธุรกิจมากมายมักมีนักเขียนมืออาชีพเขียน 

ให้ แต่สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือบทความทางออนไลน์ 
ผมเขียนเองทั้งหมด

การเขียนบทความในนิตยสารออนไลน์ การอัพเดตยูทูบ 
ทุกวัน หรือการอ่านหนังสือเดือนละ  20 เล่มแล้วเขียนรีวิว 
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดล้วนยากที่จะทำได้อย่างต่อเนื่อง ปกต ิ
คงต้องแบ่งกันทำ 4 คนจึงเสร็จ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคำเล่าลือ 
ที่ว่า “ผมมีร่างที่สองคอยช่วยอยู่”

เนื่องจากผมทำงานแบบนี้ทุกวัน แถมทำติดต่อกันมาร่วม  
7 ปี คนจึงคิดว่าผมต้องอดหลับอดนอนแน่  ๆ แต่จริงๆ  แล้ว 
ผมนอนอย่างน้อย 7 ชั่วโมงทุกวันเลยครับ

หากมองเรื่องปริมาณงานอาจจะมีคนที่ทำเยอะพอ ๆ กับผม 
แต่ที่คนมักประหลาดใจคือผมยังมีเวลาว่างอีกมากมาย

 - 	 ผมเข้ าฟิต เนสสัปดาห์ละ  4  -  5  ครั้ ง  และดู  
ภาพยนตร์สัปดาห์ละ 2 เรื่อง

 - 	 ผมมีนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำ ไปงานปาร์ตี้  
ร่วมงานอีเวนต์มากกว่า  15 ครั้งต่อเดือน และ 
ยังชอบไปร้านอาหารหรือบาร์ที่กำลังฮิตอยู่ด้วย

 - 	 ผมชิมวิสกี้มากกว่า 100 ชนิดใน 1 ปี
 - 	 ผมเที่ยวต่างประเทศปีละมากกว่า 30 วัน

คนที่มีเวลาว่างมากจนสามารถทำงานอดิเรกและใช้เวลา 
กับเรื่องสนุกสนานอย่างที่ผมทำได้คงมีไม่มากนัก แถมผมยัง 



สามารถจัดการงานที่ปกติต้องใช้คนทำถึง 4 คนได้อีก
เมื่อผมเล่าถึงรูปแบบการใช้เวลาของผมให้เพื่อนฟัง เขา 

ถึงกับพูดขึ้นมาว่า 
“นี่มันขั้นเทพเลย!”
ผมจึงตั้งชื่อเทคนิคการจัดการเวลารูปแบบนี้ว่า “เทคนิค 

การบริหารเวลาขั้นเทพ” 
ในเวลา 1 วันผมสามารถทำงานได้มากกว่าคนทั่วไป 

ถึง 4 เท่า และมีเวลาว่างมากกว่าคนอื่นถึง 2 เท่า คุณ 
อยากทราบเคล็ดลับ  “เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ”  ที่ 
เอาชนะกฎทางกายภาพได้กันไหมครับ 

ทางออกของหายนะแห่งความยุ่งวุ่นวายคืออะไรกัน

“ยุ่งมากเลย” 
“อยากมีเวลามากกว่านี้” 
ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ 15 ปี ผมเองก็กลุ้มใจไม่ต่างจาก 

คุณเลย 
ผมทำงานเป็นหมอแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  

สำหรับหมอประจำแล้ว ชีวิตมักถูกผูกมัดอยู่กับเวลางาน และ 
ยังต้องทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวันไม่ต่างอะไรจากพนักงาน 
บริษัท 

ในตอนเช้าผมต้องตรวจผู้ป่วยนอกหลายสิบคน  ส่วน 
ช่วงบ่ายต้องตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในที่นอนพักรักษาตัวในโรง- 



พยาบาล นอกจากนี้มักถูกห้องฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรม 
ตามตัว และต้องรับโทรศัพท์สายด่วนอีกด้วย 

หลงัจากตรวจคนไขเ้สรจ็ตอนหา้โมงเยน็ ผมตอ้งเขา้ประชมุ 
หรือทำหน้าที่คณะกรรมการ จัดการงานเอกสาร เช่น ใบ 
รับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาของผู้ป่วย พอมีเวลาได้ 
หายใจหายคอสักหน่อยก็จะเริ่มหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อ่าน 
หนังสือ อ่านงานวิจัยทางวิชาการต่าง ๆ และเขียนวิทยานิพนธ์ 
กว่าจะกลับถึงบ้านก็ห้าทุ่มกว่า 

ใน 1 วันผมทำงานถึง 14 ชั่วโมง การกลับบ้านด้วยรถไฟ 
เกือบเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องปกติในชีวิต 

ในระหว่างที่ผมใช้ชีวิตอย่างยุ่งวุ่นวายไม่ต่างจากอยู่ใน 
ขุมนรกนั้น เมื่อลืมตาตื่นขึ้นวันหนึ่ง ผมเกิดอาการหูอื้ออย่าง 
รุนแรง ช่วงแรกผมไม่ได้สนใจมากนัก คิดว่าคงแค่อ่อนเพลีย 
มากเท่านั้น แต่นับวันอาการหูอื้อก็หนักขึ้นเรื่อย ๆ จนสุดท้าย 
หูข้างหนึ่งของผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ผมรีบไปตรวจ 
ที่แผนกหูคอจมูกและได้รับคำวินิจฉัยว่า มีน้ำคั่งในหูชั้นใน  
(ความบกพร่องทางการได้ยินอย่างกะทันหัน) เมื่อผมถามว่า  
“สาเหตุเกิดจากอะไรครับ” คุณหมอตอบกลับมาว่า “ความ 
เครียดครับ” 

อาจฟังดูย้อนแย้ง แต่จิตแพทย์อย่างผมกลับป่วยโดย 
มีสาเหตุจากความเครียด 

คุณหมอยังบอกว่า “หากปล่อยทิ้งไว้ หูอาจจะไม่ได้ยิน 



อีกเลย” 
ทั้งที่ผมเจอคนไข้มากมาย แต่ผมกลับลืมความจริงแสน 

ธรรมดาที่ว่า “คนเราจะเจ็บป่วยหากทำงานมากเกินไป” 
ในภาษาญี่ปุ่นมีสำนวนว่า ยุ่งวุ่นวายจนหัวปั่น  [忙殺  

(bousatsu) เขียนด้วยอักษรคันจิที่แปลว่า ยุ่ง กับฆ่า] 
เมื่อถูกงานวิ่งไล่ตาม จิตใจของเราจะอ่อนแอ ทำให้ 

เจ็บป่วย จนเสียชีวิตจริง ๆ ในที่สุด 

นบัจากวนันัน้ผมเปลีย่นวถิชีวีติของตวัเองใหม่ ผมตดัสนิใจ 
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากที่มีงานเป็นตัวตั้งมาใช้ชีวิตแบบ 
เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ผมได้คิดทบทวนรูปแบบการใช้เวลา 
แล้วจัดสรรมันเสียใหม ่ กล่าวคือ ผมเปลี่ยน “เทคนิคการบริหาร 
เวลา” ใหม่นั่นเอง 

ในระหว่างที่ถูกงานไล่ต้อนทุกวัน การหาเวลาให้ตัวเองนั้น 
ช่างแสนลำบาก ผมจึงพยายามหาทางปรับวิธีจัดสรรเวลาให้ได้ 
มากที่สุด ทุกเดือนผมพยายามอ่านหนังสือให้ได้ 20 -  30 เล่ม  
ผมทำงานเขียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน ผมทุ่มเทในการพัฒนา 
ตัวเองและขัดเกลาความสามารถของตัวเองตลอดระยะเวลากว่า  
15 ปี จนผมได้รับโอกาสให้ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และได้ตีพิมพ์หนังสือของตัวเองในที่สุด หนังสือ  เทคนิคอ่าน 
อย่างไรไม่ให้ลืม (สำนักพิมพ์ Sunmark) ของผมเริ่มวางขาย 
ในปี  2015 และกลายเป็นหนังสือขายดีที่ขายได้มากกว่า  
150,000 เล่ม ปัจจุบันผมมีเวลาทำงานเขียนและยังสามารถ 
ใช้เวลาได้อย่างอิสระ 



หากไม่รู้จักบริหารเวลาคงต้องจบชีวิตเพราะความ 
วุ่นวายจริงๆ เป็นแน ่

ตัวผมเองที่  “ยุ่งวุ่นวายจนหัวปั่น”  ได้พยายามพลิกแพลง 
และหาวิธีซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จนได้พบเทคนิคการบริหารเวลาที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตขัดเกลา 
มันขึ้นมา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเพียงประสบการณ์ 
ของผมเท่านั้น แต่ยังพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ 
สมอง รวมถึงงานวิจัยเชิงจิตวิทยาด้วย 

และที่อยู่ในมือคุณคือ สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลา 
ที่รู้ใจสมอง ครับ 

หากต้องการเปลี่ยนชีวิต 
ให้เปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลา 

“คงไม่มีทางจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้มากนักหรอก...” 
“อนาคตของผมคงไปได้ไม่ไกลเท่าไร” 
“คงได้แต่วิ่งไปตามเส้นทางชีวิตแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คงไม่มี 

หนทางอื่นหรอก” 
ผมคิดว่ามีคนจำนวนมากที่คิดเช่นนั้น 
 
ด้วยเหตุนี้ เพื่อลืมเรื่องแย่  ๆ  ที่กำลังเผชิญอยู่ ผู้คนจึงใช้ 

ชีวิตเรื่อยเปื่อย เลือกดูทีวีหรือคลิปวิดีโอสนุก  ๆ  ในอินเทอร์เน็ต  



และใช้เวลาให้หมดไปกับความบันเทิงเบาสมอง โดยคิดแค่ว่า  
“แค่ได้สนุกตอนนี้ก็พอแล้ว” 

 
ลองมาทบทวนวิธีใช้เวลาของตัวคุณตั้งแต่ต้นกันดีไหม 

ครับ  
“เวลา”  เปรียบได้กับ  “เงินตรา”  ของชีวิต  เราสามารถ 

ครอบครองทุกอย่างได้ อยู่ที่ว่าเราใช้เวลาอย่างไร แต่ใน 1 วัน 
มีเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ดังนั้นชีวิตเราจึงผันแปรไปตาม “การเลือก 
ใช้เวลาของเรา” 

กล่าวคือ ถ้าเราสามารถควบคุมเวลาได้ เราก็สามารถ 
ควบคุมชีวิต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และสร้าง 
ครอบครัวที่มีความสุขได้ด้วยเช่นกัน เทคนิคในการทำงานนั้น 
มีหลายวิธี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “การบริหารเวลา” ซึ่งจะ 
ช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
คุณจะมีเวลาว่างให้ตัวเองมากขึ้น และคุณสามารถใช้เวลานั้น 
ในการพัฒนาตัวเองได้อีกด้วย 

ในหนังสือเล่มนี้ผมได้ถ่ายทอด  “เทคนิคการบริหารเวลา 
ขั้นเทพ”  ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสนุกขึ้น จนรู้สึกว่าคิดถูกแล้ว 
ที่นำเทคนิคนี้ไปใช้
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 และเล่นได้มากกว่าคนอื่น 2 เท่า 	 (7)
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บทนำ  
หลักการ 4 ข้อของ “เทคนิคการบริหารเวลา
ขั้นเทพ” เพื่อให้ ได้มาซึ่งชีวิตที่ยอดเยี่ยม	 1	

 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 1
คิดเรื่องเวลาโดยคำนึงถึง “สมาธิ” เป็นหลัก  2

ทำไมผมถึงเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ออกเลย  2
ใช้ช่วงเวลาทองของสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
	 การใช้เวลาให้ได้มากขึ้นถึง 4 เท่า  5
ทฤษฎีจิ๊กซอว์ของเวลา	 6
จงเลิกพยายามเพิ่มสมาธิ  9



 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 2
เพิ่มเวลาโดยการรีเซตสมาธิ  14

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการบริหารเวลาจาก 1 มิติไปสู่ 2 มิติ  14
ผ่อนจังหวะช้าเร็ว และหยุดพักก่อนที่จะอ่อนล้า  16
“การนอนหลับ” คือยาเสริมสมาธิ  17
เคล็ดลับที่ช่วยรีเซตสมาธิได้อย่างสมบูรณ์  21

 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 3
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามสไตล์อเมริกัน  24

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น 2 เท่า  24
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะช่วยคนญี่ปุ่นไว้ได้  27

 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 4 
ใช้เวลาเพื่อ “พัฒนาตนเอง”  30

เลิกใช้เทคนิคการบริหารเวลาที่ทำให้ยุ่งมากกว่าเดิม  30
คนเล่นเกมกับคนอ่านหนังสือ  31
พัฒนาได้ไม่สิ้นสุดด้วย “การลงทุนกับทักษะของตนเอง”  34

 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อสุดท้าย 
ใช้เวลาเพื่อ “ความเพลิดเพลินสนุกสนาน”  36



คนอเมริกันกลับบ้านตอนห้าโมงเย็นไปทำอะไรกัน  36
คนอเมริกันสนุกกับการใช้ชีวิต  38
การตระหนักรู้ครั้งสำคัญ 
	 และการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต	 39
เราสามารถสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงานได้  40

บทที่ 1 
วิธีการเพิ่มสมาธิเพื่อใช้งานสมอง	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 42

 สมองที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
กฎ 15 - 45 - 90 44

เหตุผลที่ในภาพยนตร์ 007 จำเป็นต้องมีบอนด์เกิร์ล  44
“15 นาที” คือระยะเวลาที่ล่ามแปลพร้อมมีสมาธิ  45
“45 นาที” คือระยะเวลาที่มีสมาธิในการเรียน  47
“90 นาที” คือระยะเวลาในการจดจ่อสำหรับการดูฟุตบอล  49
ในร่างกายมนุษย์มี “มาตรวัดเวลา 90 นาที” อยู่  50
เทคนิคการทำงานโดยใช้จังหวะของสมอง  51
กฎของสมาธิที่ซ่อนอยู่ใน “ความสนุก”  55

 สมองที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
วิธีกำจัดความฟุ้งซ่าน  57



วิธีกำจัดความฟุ้งซ่าน ข้อที่ 1  
	 ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากสิ่งของ  57
การจัดระเบียบสิ่งของเท่ากับเป็นการจัดระเบียบสมอง  58
คนที่จัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือคนทำงานเก่ง  60

วิธีกำจัดความฟุ้งซ่าน ข้อที่ 2 
	 ความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิด  61
เขียนเรื่องกังวลใจออกมาให้หมด  62
“แค่เขียน” ก็กำจัดความฟุ้งซ่านได้แล้ว  63
ฝึกสมองเพื่อเปลี่ยนโหมด  64

วิธีกำจัดความฟุ้งซ่าน ข้อที่ 3 
	 ความฟุ้งซ่านอันเนื่องมาจากผู้คน  66
เทคนิคการทำงานแบบเก็บตัวอยู่ภายใน 
 “พื้นที่แห่งสมาธิ” ที่ฮารูกิ มูราคามิ ใช้  68
เทคนิคการทำงานแบบยูซึรึของพนักงานบริษัท  69

วิธีกำจัดความฟุ้งซ่าน ข้อที่ 4 
	 ความฟุ้งซ่านจากการติดต่อสื่อสาร 71
 
 สมองที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3
เทคนิคการทำงานแบบจำกัดเวลา  73

ทำไมจึงทำการบ้านตอนปิดเทอมเสร็จได้ในวันเดียว  73



“เทคนิคการทำงานโดยใช้นาฬิกาจับเวลา” 
	 แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการทำงาน  75
การจำกัดเวลาทำงานจะให้ประโยชน์ถึงสองต่อ  76
เทคนิคการทำงานที่เคร่งครัดต่อกำหนดส่ง	 79
“เทคนิคการทำงานแบบวางแผนการถัดไปรอไว้เลย”
	 วิธีที่ช่วยให้ส่งงานทันได้ 100% 81

บทที่ 2 
เทคนิคเวลาทองของสมอง 
เพื่อใช้เวลาช่วงเช้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  84

 เช้าที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
การใช้ประโยชน์จากเวลาทองของสมอง  86
 

ทำไมเวลาหลังตื่นนอนถึงเป็นเวลาทอง  86
ควรเลือกทำงานที่ต้องใช้สมาธิใน “ช่วงเช้า”	 88

 เช้าที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
เวลา 30 นาทีหลังเริ่มงานเป็นช่วงเวลาสำคัญ  90
 
ทำไมคนญี่ปุ่นถึงเฉื่อยชากันจัง!  90
30 นาทีในตอนเช้า = 2 ชั่วโมงในตอนกลางคืน	 91



 เช้าที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3 
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า  93
 
5 วิธีเพื่อเช้าที่แสนสดชื่น  93
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า ข้อที่ 1 
	 อาบน้ำตอนเช้า  94
เหตุผลทางการแพทย์ที่สมองสามารถฟื้นคืนสภาพได้
	 ด้วยการอาบน้ำตอนเช้า  95
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า ข้อที่ 2 
	 การเปิดม่านนอน  98
สารที่ช่วยสั่งการสมองในยามเช้า  99
หากเซโรโทนินลดต่ำลง 
 จะทำให้เป็น “โรคซึมเศร้า” หรือเปล่า  100
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า ข้อที่ 3 
	 เทคนิคการตื่นนอนแบบฟุโดเมียวโอ  102
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า ข้อที่ 4 
	 การออกกำลังกายเข้าจังหวะ 104
เทคนิคการตื่นนอนและกิจกรรมยามเช้า ข้อที่ 5 
	 การกินอาหารเช้าโดยเคี้ยวให้ละเอียด  105
ไม่ใช่แค่กิน ๆ เข้าไปเท่านั้น  106
กิจวัตรที่ห้ามทำเด็ดขาดในตอนเช้า	 107

 เช้าที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 4 
เทคนิคการทำงานแบบตื่นแต่เช้าตรู่  109
 



ไพ่ใบสุดท้ายของพนักงานบริษัท  109
ควรทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนเริ่มงาน	 111

บทที่ 3
เทคนิคการรีเซตสมาธิในช่วงบ่าย 
เพื่อใช้เวลาช่วงกลางวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 114
 

 บ่ายที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
เทคนิคการรีเซตสมาธิ
ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันข้างนอก  116
 

การรีเซตที่ช่วยเพิ่มพลังสำหรับช่วงบ่าย  116
เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน 
	 ข้อที่ 1 ผลของเซโรโทนินที่ช่วยให้จิตใจสงบ  118
การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
	 ช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนิน	 120
เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน
	 ข้อที่ 2 ผลลัพธ์เรื่องความจำจาก
	 เซลล์ประสาทสถานที่  121
เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน 
	 ข้อที่ 3 การคิดไอเดียใหม่ๆ 
 จากผลของอะซีติลโคลีน 122



 บ่ายที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
เทคนิคการนอนกลางวันเพื่อรีเซตสมอง  124
 
การนอนกลางวันมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้านสมอง  124
เวลานอนกลางวันที่เหมาะสมที่สุดคือ 20 - 30 นาที  126
วิธีนอนกลางวันให้ได้ผลดี	 127

 บ่ายที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3
เทคนิคการทำงานที่ช่วยรีเซตสมาธิในช่วงบ่าย  129
 
เค้นพลังในช่วงสุดท้ายก่อนเลิกงาน  129
การรีเซตสมาธิช่วงบ่าย ข้อที่ 1 
	 เทคนิคการรีเซตด้วยการออกกำลังกาย  130
การรีเซตสมาธิช่วงบ่าย ข้อที่ 2 
	 เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการเปลี่ยนสถานที่  131
การรีเซตสมาธิช่วงบ่าย ข้อที่ 3 
	 เทคนิคการรีเซตสมาธิโดยเปลี่ยนรูปแบบงาน  133
การรีเซตสมาธิช่วงบ่าย ข้อที่ 4 
	 เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการพักผ่อน  135
การหยุดพักที่ไม่ดีเป็นอย่างไร  135
การพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมช่วยให้สมองได้พัก	 137
การฝึกควบคุมสติ วิธีที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้  138
การรีเซตสมาธิช่วงบ่าย ข้อที่ 5 
	 การนอนกลางวัน 5 นาที 139



 บ่ายที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 4
เทคนิคการทำงานในช่วงบ่าย  141
 
เทคนิคการทำงานในช่วงบ่าย ข้อที่ 1 
	 กำหนดเวลากลับบ้าน  141
เทคนิคการทำงานในช่วงบ่าย ข้อที่ 2 
	 เทคนิคการทำงานเชิงกลยุทธ์
	 โดยกำหนดแผนการถัดไป 143

บทที่ 4
เทคนิคการรีเซตสมาธิด้วยการออกกำลังกาย
และการนอนหลับ เพื่อใช้เวลากลางคืน	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  146

 กลางคืนที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
การรีเซตสมาธิด้วยการออกกำลังกาย  148
 

วิธีการเพิ่มเวลา “ใน 1 วันให้เป็น 2 เท่า”  148
เวลาทองของสมองรอบที่ 2 หลังออกกําลังกาย  149
เมื่อใช้งานสมองอย่างหนัก 
 “การออกกำลังกาย” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  152
การออกกำลังกายที่มากเกินไปจะทำให้สมาธิลดลง  153
ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า
	 การออกกำลังกายมีผลดีต่อสมอง  154



การออกกำลังกายเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มเวลาได้ดีที่สุด	 157
ออกกำลังกายช่วงไหนดีที่สุด  158
วิธีหาเวลาออกกำลังกาย  160
ยิ่งออกกำลังกายยิ่งมีเวลามากขึ้น	 162

 กลางคืนที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
ไม่เครียดข้ามวัน  164

ปรับสมดุลภายใน 24 ชั่วโมง	 164
การมีปฏิสัมพันธ์คือการเยียวยาที่ดีที่สุด	 167
การสร้างจังหวะช้าและเร็ว	 168
หยุดคิดเรื่องงานเมื่อก้าวออกจากบริษัท	 170

 กลางคืนที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3
กิจวัตรประจำวันที่ดีต่อการนอน  172

ชีวิตของเราถูกลิขิตด้วย “เวลา 2 ชั่วโมงก่อนนอน”	 172
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ “ในเวลา 2 ชั่วโมงก่อนนอน”	 173
การรับประทานอาหารก่อนนอน
	 จะทำลายการนอนหลับที่ดี	 176

 กลางคืนที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 4
เทคนิคการใช้เวลา 15 นาทีก่อนนอนให้เกิดประโยชน์  178



ช่วงเวลา 15 นาทีก่อนนอนคือ
 “เวลาทองของความจำ”	 178
อย่าป้อนข้อมูลที่ไม่จำเป็น
	 ในช่วงเวลา 15 นาทีก่อนนอน	 180
โพสต์ “เรื่องดี ๆ” ที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงโซเชียลมีเดีย	 181

 สุดสัปดาห์ที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
ห้ามนอนตุน  183

ทำไมถึงห่อเหี่ยวใจในเช้าวันจันทร์	 183
การนอนอย่างเต็มที่ในสุดสัปดาห์
	 ไม่ช่วยทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น	 185

 สุดสัปดาห์ที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
เทคนิคการเพิ่มโกร๊ธฮอร์โมน  187

ยิ่งรู้สึกอ่อนล้า ยิ่งต้องออกกำลังกาย	 187
เทคนิคคืนความสดชื่นด้วยแผนเสริม	 188
การทำกิจวัตรเดิมทุกวัน	 190



บทที่ 5
เทคนิคการทำงานที่ช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้น 
และสามารถใช้เวลางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 194

 การทำงานที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
เทคนิคการทำงานแบบ “FOR YOU”	 196

เมื่อนึกถึงคนอื่น สิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเรา  196
เทคนิคการทำงานแบบ “FOR YOU” ข้อที่ 1
	 เทคนิคการทำงานแบบ ASAP 197
เทคนิคการทำงานแบบ “FOR YOU” ข้อที่ 2 
	 ลงมือทำล่วงหน้า 30 นาที 199
เทคนิคการทำงานแบบ “FOR YOU” ข้อที่ 3 
	 รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 200
ประโยชน์สูงสุดของเทคนิคการทำงาน
	 แบบ “FOR YOU”  202

 การทำงานที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย”  204

เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 1
	 เทคนิคการตัดสินใจใน 2 นาที 204
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 2 
	 เทคนิคการตัดสินใจใน 30 วินาที 206



เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 3 
	 กำหนดว่า “ยังไม่ตัดสินใจ” 207
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 4 
	 เทคนิคการกำหนดว่าจะทำจนถึง “เวลาไหน” 
 ไม่ใช่แค่ “สักเวลาใดเวลาหนึ่ง” ก็ได้ 209
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 5 
	 เทคนิคการทำงานแบบ “นัดหมายตอนนี้เลย” 210
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 6 
 ทำงานกับคนที่ผูกมัดกับ “ปัจจุบัน” 211
เทคนิคการทำงานแบบ “ทำตอนนี้เลย” ข้อที่ 7 
	 การใช้ชีวิตโดยให้ความสำคัญกับ “ปัจจุบัน” 213

 การทำงานที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3
เทคนิคการทำงานแบบคู่ขนาน  215

เลิก “ทำสองอย่างในเวลาเดียวกัน”	 215
จงให้ความสำคัญกับ “งานที่ขนานกัน” 
 ไม่ใช่ “งานที่ทำไปพร้อมกัน”	 216
เทคนิคการทำงานคู่ขนาน ข้อที่ 1
 เทคนิคการอ่านหนังสือขณะเดินทาง 218
เลือกหนังสือที่จะอ่านวันนี้	 219
สร้าง Output หลังจากอ่านจบเสมอ	 220
การใช้อีบุ๊กให้เกิดประโยชน์	 221



เทคนิคการทำงานคู่ขนาน ข้อที่ 2 
 เรียนรู้ผ่านการฟัง 221
เทคนิคการทำงานคู่ขนาน ข้อที่ 3 
	 การใช้ความคิด 224

บทที่ 6
เทคนิคการพัฒนาตนเองและการเติมพลัง 
เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 226

 เวลาว่างที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 1
ไม่ใช้เวลาว่างไปกับการทำงาน  228

พยายามเพิ่ม “คุณภาพ” ไม่ใช่ “ปริมาณ”  228
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 3 เท่า	 230

 เวลาว่างที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 2
ใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาตนเอง  232

พยายามพัฒนาทักษะหลักที่สำคัญที่สุด
	 ของคุณให้ดียิ่งขึ้น  232
ทักษะหลักที่สำคัญในการทำงานของคุณคืออะไร	 234
ควรพัฒนาทักษะการทำงานอื่น ๆ  
	 นอกเหนือจากทักษะหลักด้วย	 235



 เวลาว่างที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 3 
เพลิดเพลินกับความบันเทิงแบบมีส่วนร่วม  237

การอ่านหนังสือช่วยเพิ่มสมาธิ แต่การดูโทรทัศน์
	 ทำให้สมาธิลดลง	 237
ความบันเทิงเชิงรับกับความบันเทิงแบบมีส่วนร่วม	 239
วิธีลดเวลาดูโทรทัศน์ให้เหลือ 1 ใน 3 
	 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	 240
วิธีเปลี่ยนการดูโทรทัศน์ให้เป็นความบันเทิง
	 แบบมีส่วนร่วม	 241

 เวลาว่างที่แสนยอดเยี่ยม  ข้อที่ 4
เวลาผ่อนคลายที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต  245

สุดยอดคนทำงานเก่ง คือคนที่ทำงานอดิเรกได้สุดยอด	 245
คนที่สนุกกับปัจจุบันจะเป็นคนที่มีความสุข	 247
หันเสาอากาศรับความสนุก	 249
เขียน “To Do List” สำหรับเรื่องเล่น	 250
เพลิดเพลินกับเวลา “ผ่อนคลาย”	 252

บทส่งท้าย  255
เกี่ยวกับผู้เขียน  258



บทนำ

หลักการ 4 ข้อ
ของ “เทคนิคการ

บริหารเวลาขั้นเทพ”
เพื่อให้ ได้มาซึ่งชีวิตที่ยอดเยี่ยม



2

 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 1 

คิดเรื่องเวลาโดยคำนึงถึง 
“สมาธิ” เป็นหลัก

ทำไมผมถึงเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ออกเลย 

ก่อนหน้าที่ผมจะสามารถเขียนหนังสือเรื่องเทคนิคการ 
บริหารเวลาเช่นนี้ได้ ผมประสบปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับการ 
จัดการเวลาในชีวิต 

ย้อนกลับไปเมื่อ  20 กว่าปีก่อน ผมทำงานประจำอยู่ที่ 
แผนกแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และทำงานวิจัย 
เกี่ยวกับเรื่องพยาธิวิทยาของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ 
สำหรับปริญญาเอกไปด้วย ตอนกลางวันผมต้องตรวจรักษา 
คนไข้ กว่าจะเลิกงานก็ประมาณห้าโมงเย็น จากนั้นถึงได้เริ่ม 
ทำการทดลองงานวิจัย  กว่าจะเสร็จก็ประมาณห้าทุ่มกว่า  
ทำให้ผมต้องกลับบ้านด้วยรถไฟเที่ยวสุดท้ายอยู่บ่อยครั้ง ผม 
ทำงานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวันจนเป็นเรื่องปกติ ถือว่าเป็น 
ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วง 

เมื่อผลการทดลองออกมา ผมต้องนำมาเขียนเป็นวิทยา- 
นิพนธ์เพื่อนำเสนองานวิจัย ในแวดวงการวิจัยทางการแพทย์  
หากพูดถึงวิทยานิพนธ์ย่อมหมายถึงงานที่ เขียนเป็นภาษา 
อังกฤษ 
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ผมพยายามใช้เวลาช่วงรอผลการทดลองเพื่อเขียนงาน 
ดังกล่าว แต่ผมเขียนไม่ออกเลย ผมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ จน 
เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงผมเขียนได้แค่ 5 บรรทัด ซึ่งก็คือ 2 -  3 
ประโยคเท่านั้น 

ผมผิดหวังในความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเอง 
มาก “ทำไมภาษาอังกฤษเราถึงแย่ขนาดนี้ น่าจะตั้งใจเรียน 
ให้มากกว่านี้” หากเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาญี่ปุ่นผมคงเขียน 
ได้อย่างไหลลื่น แต่พอเป็นภาษาอังกฤษกลับเขียนไม่ออก 
เสียอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังพยายามเขียนเพิ่มทีละเล็ก 
ละน้อยทุกวัน แต่ผมเขียนได้ช้ามากจนชักรู้สึกเกลียดตัวเอง 
ขึ้นมา 

 
ขณะที่ทำงานประจำในมหาวิทยาลัยผมได้รับเงินเดือน 

ไม่มากนัก บางครั้งผมจึงรับเข้าเวรในโรงพยาบาลใกล้ตัวเมือง 
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถึงแม้จะเป็นการเข้าเวร แต่งานจะ 
หนักจริง ๆ ก็ต่อเมื่อมีเคสฉุกเฉินเท่านั้น ผมจึงมีเวลาว่างพอควร 
ไม่ต้องเร่งรีบทำอะไรมาก 

วันหนึ่งเมื่อผมเดินทางถึงโรงพยาบาลที่เข้าเวร ผมตัดสินใจ 
เขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่คืบหน้าไปได้ไม่เท่าไรต่อ  
ผมบอกตัวเองว่า “เอาละ วันนี้จะเขียนบทความให้ได้!” ช่าง 
น่าประหลาด ผมเขียนได้อย่างลื่นไหลเลยนี่นา ทั้งที่ตามปกติ 
ผมแทบจะนึกรูปประโยคไม่ออก ราวกับว่ามีขี้เถ้าอยู่ในหัวผม 
เต็มไปหมด แต่ตอนนั้นผมกลับคิดประโยคภาษาอังกฤษออกมา 
ได้มากมายจนผมเองยังแปลกใจ ผมเขียนได้เร็วกว่าปกติ 2 - 3 
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เท่า ปรากฏว่าใน  1 ชั่วโมงผมเขียนได้มากถึง  10 บรรทัด  
“เยีย่มเลย วนันีฟ้อรม์ดมีาก” ผมใชเ้วลา 2 ชัว่โมงตัง้แตเ่กา้โมง  
เขียนไปได้ถึง 20 บรรทัด 

ผมมาลองคิดดูว่าทำไมวันนั้นถึงเขียนลื่นไหลได้ขนาดนั้น 
แล้วก็พบว่าปกติผมเขียนวิทยานิพนธ์ตอนประมาณก่อนหรือ 
หลังสามทุ่มเล็กน้อย ซึ่งเป็นเวลาหลังจากตรวจคนไข้ในช่วง 
กลางวัน และยังทำการทดลองไปด้วยเขียนงานไปด้วย ตอนนั้น 
ผมอยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและสมอง 

แต่ในวันนั้น เป็นช่วงเช้าที่ร่างกายยังสดชื่นและสมอง 
ก็ปลอดโปร่ง ผมรู้สึกว่าตัวเองว่าอยู่ในสภาพที่พร้อม 
สมบูรณ์ทั้งกายและใจ 

 
ผมจึงเริ่มเข้าใจว่า เราสามารถทำงานเขียนได้ดีในช่วงเวลา 

เช้าที่มีสมาธิสูง เป็นช่วงที่ร่างกายและสมองยังไม่อ่อนล้า
หลังจากวันนั้นผมจึงเลิกเขียนงานภาษาอังกฤษตอน 

กลางคืน แล้วเปลี่ยนมาเขียนในช่วงเช้าของวันที่ไปเข้าเวร  
ผมเขียนบทความได้เร็วขึ้นมาก และคุณภาพของงานเขียน 
ก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ในท้ายที่สุดวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของผมก็ได้รับการ 
ตีพิมพ์ใน  “วารสารพยาธิวิทยาของอเมริกา”  ซึ่งเป็นวารสาร 
วิชาการชั้นนำที่ได้การยอมรับสูง ถือว่าผมเรียนจบปริญญาเอก 
เป็นที่เรียบร้อย 
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ใช้ช่วงเวลาทองของสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เวลาให้ ได้มากขึ้นถึง 4 เท่า 

  
ทำไมผมถึงเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษไม่ออกในช่วง 

กลางคืน แต่กลับเขียนได้อย่างราบรื่นจนน่าประหลาดใจในช่วง 
เช้า เหตุผลก็คือเวลาเช้าคือ “ช่วงเวลาทองของสมอง” 

สมองของมนุษย์เราทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลา  2  -  3  
ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอน เพราะสมองยังไม่เหนื่อยล้า และ 
ยังอยู่ในสภาพที่ข้อมูลต่าง  ๆ  ถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว ช่วง 
เวลาดังกล่าวเรียกว่า “ช่วงเวลาทองของสมอง” เป็นเวลาที่ 
เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูง เช่น งานที่ต้องใช้เหตุ 
และผลในการคิด งานเขียน หรือการเรียนภาษา 

ทำไมผมถึงไม่สังเกตเห็นเรื่องสำคัญขนาดนี้มาก่อน ที่ 
ผ่านมาผมฝืนเขียนงานในสภาพที่สมองทำงานได้ย่ำแย่ที่สุด  
ทำให้เสียเวลาไปมหาศาล น่าเสียดายจริง ๆ  

 
ปัจจุบันเราพบเห็นเรื่องเวลาทองของสมองได้ทั่วไปใน 

หนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมอง แต่ตอนผมเขียนวิทยา- 
นิพนธ์ในปี 1998 เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก หลังจาก 
ปี 2000 เป็นต้นมา การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านสมอง 
พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เรื่องเกี่ยวกับสมองที่ไม่รู้มาก่อน 
หรือยังไม่รู้แน่ชัดค่อย  ๆ  ได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลทางวิทยา- 
ศาสตร ์
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ตามหลกัวทิยาศาสตรด์า้นสมอง หากเราเลอืกทำงานที ่
เหมาะในชว่งเวลาทีส่มองทำงานไดด้ทีีส่ดุ จะทำใหป้ระสทิธ-ิ 
ภาพการทำงานของเราสูงขึ้นมากกว่าปกติถึง 2 เท่า 

อาจมีบางคนที่คิดว่าไม่มีทางหรอกที่จะสามารถเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงเป็น 2 เท่าได้ ผมจึงขอให้นึกถึง 
การเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่ผมได้เล่าไป การเขียน 
ในช่วงเช้าช่วยให้ผมเขียนได้เร็วขึ้นถึง  2 เท่า คุณภาพของ 
งานเขียนก็เพิ่มขึ้นเกือบ  2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบการเขียนใน 
ตอนกลางคืน หากมองในแง่ประสิทธิภาพแล้วถือว่าสูงขึ้น 
เกือบ 4 เท่าเลยทีเดียว 

ใน  1 วันมี  24 ชั่วโมง แต่เวลาในแต่ละช่วงกลับไหล 
ผ่านไปไม่เท่ากัน 

1 ชั่วโมงในตอนเช้ามีคุณค่าในแง่การใช้สมองมากกว่า 1  
ชั่วโมงในเวลากลางคืนถึง  4 เท่า แต่คนที่ตระหนักเรื่องนี้มี 
น้อยมาก คนส่วนใหญ่ใช้ช่วงเวลาทองของสมองไปกับการ 
เดินทางบ้าง เช็กอีเมลบ้าง แทบไม่มีใครใช้ช่วงเวลานั้นให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดเลย 

 

ทฤษฎีจิ๊กซอว์ของเวลา 
 
งานที่พวกเราทำในแต่ละวันสามารถแบ่งได้เป็นงานที่ต้อง 

ใช้สมาธิสูงกับงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมากนัก 
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ผมขอเรียกว่า “งานที่ต้องใช้สมาธิ” และ “งานที่ไม่ต้องใช้ 
สมาธิ”  แล้วกันนะครับ แค่ลองคิดดูว่าเราควรทำงานที่ต้องใช้ 
สมาธิในช่วงเวลาไหน เพียงแค่นั้นก็สามารถกำหนดปริมาณงาน 
ที่เราสามารถทำใน 1 วันได้แล้วละครับ 

“งานที่ต้องใช้สมาธิ” มีตั้งแต่การเขียนบทความ การ 
เตรียมเอกสารสำหรับพรีเซนต์ การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ  
การเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือการทำเอกสารสำคัญ 
ที่ห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอย่างงบการเงิน เป็นต้น ส่วน 
ตัวอย่างของงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิก็ เช่นการเช็กอี เมลหรือ 
ข้อความ การโทรศัพท์ งานถ่ายเอกสาร การอ่านเอกสารหรือ 
หนังสือคร่าว ๆ การเข้าร่วมประชุม การรับรองแขก เป็นต้น 

ในช่วงเช้าที่สมองยังกระปรี้กระเปร่า เราสามารถจัดการ 
“งานที่ต้องใช้สมาธิ”  ซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวัง หรืองานที่ 
ต้องใช้พลังสมองมาก  ๆ  ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่าย  
สมองเริ่มล้า จึงไม่สามารถทำ  “งานที่ต้องใช้สมาธิ”  ได้ดีนัก  
และหากฝืนทำ ก็ต้องใช้เวลามากกว่าทำในตอนเช้าเป็นเท่าตัว 

งานประเภทที่ไม่ต้องใช้สมาธินั้นเราสามารถทำได้ทุกเวลา 
อย่างการเช็กอีเมล เราทำในช่วงเช้าหรือช่วงพักก็ได้ จะรับ- 
ประทานอาหารไปเช็กอีเมลไปหรือทำระหว่างโดยสารรถไฟ 
ก็ได้เช่นกัน ในช่วงเช้าซึ่งสมองยังสดชื่น หากเราใช้เวลาทอง 
ของสมองไปกับการทำงานที่ไม่ต้องใช้สมาธิมาก จะถือเป็น 
การใช้เวลาอย่างสูญเปล่าโดยใช่เหตุ แต่ดูเหมือนว่าพนักงาน 
บริษัทและนักธุรกิจจำนวนมากจะใช้เวลาช่วง  30 นาทีแรก 
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ตอนเริ่มงานเพื่อเช็กอีเมล
ส่วนตัวแล้วผมมองว่าในเมื่อเวลาตอนเช้ามีค่ามากกว่า 

เวลากลางคืน 4 เท่า การเช็กอีเมล 30 นาทีจึงไม่ต่างกับการ 
เสียเวลาไปถึง 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นผม จะเลือกเช็กอีเมลหลังจาก 
ที่ทำงานไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อย ถือเป็นการเปลี่ยน 
อารมณ์ไปด้วยในตัว 

 
ลองนึกภาพการต่อจิ๊กซอว์กันดูครับ เวลาเราต่อจิ๊กซอว์ 

เราควรเลือกต่อจากชิ้นที่ดูขนาดพอดีกับช่องว่างที่มี แต่คน 
ส่วนใหญ่กลับเลือกหยิบชิ้นเล็กกว่าไปใส่พื้นที่ว่างตรงนั้น พื้นที่ 
ที่เหลือในช่องนั้นเปรียบได้กับเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์  
และสุดท้ายก็เหลือจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ซึ่งไม่มีที่ลง เหมือนกับการ 
พยายามบริหารจัดการงานใน  1  วันโดยใช้เทคนิคเฉพาะ 
ที่เรียกว่า “ทำงานล่วงเวลา” มาช่วยเพื่อฝืนให้งานเสร็จสิ้น  
มีพนักงานบริษัทจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย 
เช่นนั้น 

สรุปคือ “งานที่ต้องใช้สมาธิ” ควรจัดการในเวลาที่เรา 
สามารถจดจ่อได้ดี กลับกัน “งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิ”  
ควรจัดการในเวลาที่เรามีสมาธิน้อยลง เพียงแค่เราจัดแบ่ง 
เวลางานให้เหมาะสม ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 
2 เท่าหรือมากสุดถึง 4 เท่าเลยทีเดียว 
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สมาธิ

หากตอนเช้าใช้เวลาแค่  1  ชั่วโมง
ตอนกลางคืนจะต้องใช้ถึง  4  ชั่วโมง

9.00  น.10.00  น. 18.00  น. 22.00  น.

งานที่ต้องใช้สมาธิ
งานที่ต้องใช้สมาธิ

ช่วงเวลา

จงเลิกพยายามเพิ่มสมาธ ิ
 
ในรอบเพลย์ออฟของการแข่งขันกอล์ฟ นักกอล์ฟจะตีลูก 

เข้าไปใกล้หลุมมาก ลูกอาจอยู่ห่างจากหลุมเพียง 30 เซนติ- 
เมตร หากพัตลงจะได้เบอร์ดี้และชนะในรายการนั้น ถือเป็น 
ช็อตที่ห้ามทำพลาดเด็ดขาด ซึ่งเงินรางวัลของอันดับที่ 1 และ 
อันดับที่ 2 นั้นต่างกันมากถึง 20 ล้านเยน (ราว 5.9 ล้านบาท) 
โดยทั่วไปหากลูกกอล์ฟห่างจากหลุมแค่เพียง 30 เซนติเมตร 
จะนับเป็นพัตที่แสนง่ายดาย แต่สุดท้ายหลายคนกลับตีพลาด  

คุณค่าของเวลาช่วงเช้าสูงถึง 4 เท่า
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ลูกกอล์ฟหยุดอยู่แค่ที่บริเวณปากหลุม คุณเองก็คงเคยเห็น 
เหตุการณ์แบบนี้หลายครั้ง

ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรกันแน ่ จะเป็นเพราะความประมาท 
ที่คิดว่า “อีกแค่ช็อตเดียวก็จะชนะแล้ว!” หรือมาจากแรงกดดัน 
ที่การตีครั้งเดียวมีมูลค่าต่างกันถึง 20 ล้านเยน หรือเป็นเพราะ 
ความตึงเครียดจากการแข่งขันที่ยาวนานต่อเนื่อง  4 วัน ซึ่ง 
ทำให้สติแตกในเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่สำคัญที่สุด

ยังมีอีกเหตุการณ์ที่ผมอยากยกมาเล่าให้ฟัง ในปี 1993  
ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ มีการแข่งขันที่จะชี้ชะตาการ 
เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งแรกของญี่ปุ่น หากชนะก็จะได้เข้ารอบ 
ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก ก่อนช่วงทดเวลาบาดเจ็บญี่ปุ่นนำอยู่  
1 ลูก แต่หลังจากเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้เพียงแค่ 20  
วินาทีก็ถูกตีเสมอได้ เหตุการณ์นี้ถูกขนานนามว่า “โศกนาฏ- 
กรรมแห่งโดฮา” ที่เหล่าแฟนฟุตบอลไม่อาจลืมเลือน 

ในวงการกีฬาเรามักได้ยินเรื่องเช่นนี้บ่อย  ๆ เมื่อความ 
ตึงเครียดเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดในช่วงท้ายสุด จะทำให้แพ้ได้ง่าย ๆ  

 
นักกีฬามืออาชีพต้องฝึกจิตใจอย่างหนักเพื่อให้รักษาสมาธ ิ

ระหว่างแข่งไว้ได้ ถึงอย่างนั้น แม้แต่นักกีฬามืออาชีพที่มี 
สมาธิสูงมาก ก็ยังไม่สามารถควบคุมสมาธิของตนเองได้ 
อย่างสมบูรณ ์

ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราที่ไม่ได้ฝึกฝนสมาธิ  
ย่อมยากที่จะควบคุมสมาธิของตนเองได้ แต่หากคุณทำได้ดี  
ก็น่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพกีฬาหรือแวดวงวิชาการได้ 
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สบาย ๆ  
หากคุณเข้าร้านหนังสือจะเห็นว่ามีหนังสือที่แนะนำเรื่อง 

การเพิ่มสมาธิวางขายอยู่มากมาย หากอ่านแล้วนำไปทำตาม 
ก็คงได้ผลในระดับหนึ่ง แต่คงไม่ถึงขั้นรู้สึกว่า “ฉันมีสมาธิ 
เพิ่มขึ้นอย่างที่ต้องการเลย!” มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ 

แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่กลับถึงบ้านในสภาพที่อ่อนล้าจาก 
การทำงานมาทั้งวัน แล้วจะมาพยายามสร้างสมาธิเพื่อจะได้ 
เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในตอนนั้น การเพิ่มระดับสมาธิจึงมีขีด 
จำกัดอยู่เช่นกัน 

แต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นในการใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์ เป็น 
วิธีที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ เริ่มทำตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ยังได้

นั่นก็คือ ให้ทำงานที่จำเป็นต้องใช้สมาธิมากๆ ในช่วง 
เวลาที่คุณมีสมาธิมาก นั่นเอง เพียงแค่แบ่งเวลาว่าจะทำงาน 
ใดในตอนไหน ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 100% 

คนเรามีสมาธิสูงในช่วงเวลาอย่าง 2 -  3 ชั่วโมงหลังจาก 
ตื่นนอน หลังจากพักสั้นๆ  ช่วงเวลาใกล้เลิกงาน วันก่อน 
กำหนดส่งงาน เป็นต้น เราควรเลือกทำ  “งานที่ต้องใช้สมาธิ”  
ใน “ช่วงเวลาที่คนเรามีสมาธิสูงโดยธรรมชาติ” 

หากจะพิจารณาว่างานแบบไหนควรจะทำในเวลาใด ก็ 
เพียงแค่วางแผนการทำงานโดยคำนึงถึงสมาธิเป็นหลัก เพียง 
เท่านี้ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 2 เท่า 

ขอให้จัดสรร  “งานที่ต้องใช้สมาธิ”  และ  “งานที่ไม่จำเป็น 
ต้องใช้สมาธิ”  ให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับการต่อ 
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จิ๊กซอว์ ก็จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเวลา 
เพิ่มขึ้นด้วย นี่คือทฤษฎีจิ๊กซอว์ของเวลานั่นเอง 

 
ส่วนวิธีการเพิ่มสมาธิให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ผมจะขอ 

ลงรายละเอียดในบทที่ 1 ในหัวข้อ “วิธีการเพิ่มสมาธิเพื่อใช้งาน 
สมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และในบทที่ 2 ในหัวข้อ “เทคนิค 
เวลาทองของสมอง เพื่อใช้เวลาช่วงเช้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

 
 

สรุปเทคนิคข้อที่ 1

	 แบ่งงานออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 “งานที่ต้องใช้สมาธิ” และ “งานที่ไม่ต้องใช้สมาธิ”
 
	 วางแผนทำ “งานที่ต้องใช้สมาธิ” ในช่วงเวลาเช้า 

 
	 เวลาช่วงเช้ามีค่ามากกว่าช่วงกลางคืนถึง 4 เท่า 

 
	 ไม่พยายามฝืนเพิ่มสมาธิมากเกินไป 
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 เรื่อง “สมองที่แสนยอดเยี่ยม” 
	 ไปบทที่ 1 (หน้า 42) 

 เรื่อง “เช้าที่แสนยอดเยี่ยม” 
	 ไปบทที่ 2 (หน้า 84) 
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 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 2 

เพิ่มเวลาโดยการรีเซตสมาธิ

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการบริหารเวลา
จาก 1 มิติไปสู่ 2 มิติ 

 
โดยทั่วไปคนเรามักมองว่าเวลามีเพียง 1 มิติ นั่นคือเวลา 

ไหลผ่านไปเรื่อย ๆ เหมือนกับเส้นตรง 1 เส้น 
ที่ผ่านมาเราจึงพูดถึงเวลาในทำนองที่ว่า  ให้พยายาม 

เปลี่ยนเวลาที่เปล่าประโยชน์ให้เป็นเวลาที่มีคุณค่า อย่างเช่น  
“ใช้เวลาเดินทางไปทำงาน 1 ชั่วโมงบนรถไฟฟ้ามาอ่านหนังสือ 
แทนการเล่นเกมกันเถอะ” หรือ “ลองมาลดความถี่ในการเช็ก 
อีเมลจากวันละ 5 ครั้งเหลือเป็น 3 ครั้ง จะได้เอาเวลาที่เหลือ 
ไปทำงานอื่น” เป็นต้น นี่คือเทคนิคการจัดการเวลาแบบ 1 มิต ิ

การพยายามประหยัดเวลา 30 นาที เพื่อนำเวลานั้นไป 
ใช้ในเรื่องอื่นตามแนวคิดเทคนิคการบริหารเวลาแบบ 1 มิติ  
เป็นเพียงแค่การสับเปลี่ยนเวลานั้นไปทำสิ่งอื่น ซึ่งย่อมไม่มีทาง 
ทลายกำแพงที่ว่า 1 วันมีแค่เพียง 24 ชั่วโมงได้ แต่การเปลี่ยน 
วิธีคิดจะทำให้เราทลายกำแพงดังกล่าวลงได ้
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หากแสดงเทคนิคการบริหารเวลาที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้ 
เป็นแผนภูมิ จะได้เส้นแนวนอนที่แสดงถึง  “เวลา” ส่วนแนวตั้ง 
คือ “สมาธิ” นั่นหมายความว่าเวลาไม่ได้เดินเป็น “เส้นตรง” แต ่
เดินไปในรูปแบบของ  “พื้นที่” ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกแนวคิดนี้ว่า 
“เทคนิคจัดการเวลาแบบ 2 มิติ” 

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อที่ 1 ในช่วงเวลาที่มีสมาธิสูง  
เราสามารถทำงานได้มากกว่าในช่วงเวลาที่มีสมาธิต่ำ  2 ถึง  
4 เท่า เพียงแค่ทำงานที่ต้องใช้สมาธิในช่วงที่เรามีสมาธิสูง  
ก็สามารถเพิ่ม  “พื้นที่”  ดังกล่าวให้มากขึ้นได้ ซึ่งแปลว่าเราจะ 
สามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เทคนิคจัดการเวลาแบบ 2 มิติ (สมาธิ × เวลา)
 

สมาธิ

เวลา

หากเรียกคืนสมาธิได้
เวลาที่มีสมาธิสูงก็จะเพิ่มขึ้น!
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“สมาธิ” × “เวลา” เท่ากับพื้นที่ของเวลาที่มีสมาธ ิ
เราแทบจะพูดได้ว่า “สมาธิ”  เท่ากับ  “ประสิทธิภาพการ 

ทำงาน” 
ดังนั้น สมาธิ (ประสิทธิภาพการทำงาน)  × เวลา  =  

ปริมาณงาน ที่ได้นั่นเอง 
หากเราสามารถเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานให้ 

สูงขึ้นได้ เราจะสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 - 3 เท่าโดยใช้ 
เวลาเท่าเดิม นี่แหละข้อดีของเทคนิคจัดการเวลาแบบ 2 มิติ 

ที่ผ่านมาคนมักมองว่าเวลาดำเนินไปในรูปแบบ 1 มิติ  
แต่ในความคิดของผม เวลาที่มีสมาธิดำเนินไปในรูปแบบ 2  
มิติ แค่เพียงเราคำนึงถึงรูปแบบ 2 มิติที่ว่านี้ ก็จะเกิดไอเดีย 
มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

 

ผ่อนจังหวะช้าเร็วและหยุดพักก่อนที่จะอ่อนล้า 
 
ในเนื้อหาของเทคนิคข้อที่  1 ผมได้กล่าวไว้ว่าการเพิ่ม 

สมาธิเป็นเรื่องยาก แต่ที่จริงแล้วมีวิธีการง่าย  ๆ  ที่สามารถเพิ่ม 
สมาธิได้อยู่เช่นกัน อาจยากที่จะเพิ่มสมาธิจาก 100 ให้ขึ้น 
ไปถึง  120 แต่การเรียกคืนสมาธิที่ลดต่ำลงจากความ 
เหนื่อยล้าให้เพิ่มจาก 70 เป็น 90 นับเป็นเรื่องง่าย เพียง 
แค่จัดสรรเวลาเพื่อหยุดพักหรือเติมพลังให้สดชื่นขึ้นในเวลา 
ที่เหมาะสม 

ให้ทำงานแล้วก็หยุดพัก แล้วค่อยทำงานแล้วก็หยุดพักอีก 
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แบบนี้สลับกันไป สิ่งสำคัญคือให้หยุดพักก่อนที่จะรู้สึกเหนื่อย 
ขอยกตัวอย่างคนญี่ปุ่นที่มักมีความมุ่งมั่น แต่ไม่ค่อยรู้จัก 

หยุดพักหากไม่มีคนสั่งให้หยุด คนจำนวนมากมีความคิดว่า  
“จะตั้งใจทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานอย่างเดียวตลอดทั้งวัน” แต่ยิ่ง 
พยายามมากเทา่ไร ความสามารถในการจดจอ่กบังานกย็ิง่ลดลง  
ความอ่อนล้ากลับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงาน 
โดยภาพรวมลดต่ำลงอย่างน่าตกใจ 

ดังนั้นควรหยุดพักก่อนที่จะอ่อนล้า การทำเช่นนั้นช่วย 
เรียกคืนสมาธิได้ เท่ากับว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ให้แก่  “เวลา 
ที่มีสมาธิ”  ซึ่งมาจากการคำนวณ  “สมาธิ  ×  เวลา”  และ 
สุดท้ายจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณประหยัด 
เวลาได้มากขึ้น 

 

“การนอนหลับ” คือยาเสริมสมาธิ 
 
แม้ผมบอกว่าอย่าพยายามเพิ่มสมาธิ  แต่อย่างที่ผม 

อธิบายไว้ การเพิ่มจาก  100 ให้เป็น  120 นั้นเป็นเรื่องยาก  
แต่ในกรณีที่คุณมีสมาธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เช่น อยู่ใน 
สภาพที่มีสมาธิแค่ประมาณ  50 การพยายามเพิ่มตัวเลขให้ 
สูงขึ้นเป็น 70 ไม่ใช่เรื่องยากเลย 

วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ “การนอนหลับ” 
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คนที่งานยุ่งส่วนใหญ่จะน้อยนอน เพราะพยายามจะลด 
เวลานอนเพื่อไปอ่านหนังสือเรียนหรือทำงาน แต่การทำเช่นนี้ 
จะยิ่งลดประสิทธิภาพการทำงานลง ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
และทำให้อายุสั้นลงด้วย จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยครับ 

หากลดเวลานอนลง ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคต่าง  ๆ   
จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เช่นโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้น 6 เท่า  
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 4 เท่า โรคหัวใจวายสูงขึ้น 3 เท่า 
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น  2 เท่า และโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น  
3 เท่า

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายญี่ปุ่นพบว่า ผู้ที่นอน 
น้อยกว่า 6 ชั่วโมงมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มคนที่นอน 7 -  8  
ชั่วโมงถึง 2.4 เท่า 

กล่าวคือ การลดเวลานอนเท่ากับเป็นการลดอายุขัย 
ของตัวเอง 

 
บางคนอาจนอนน้อยลง แต่ยังสามารถทำงานได้อย่าง 

ลื่นไหล นั่นก็ดีอยู่หรอก แต่ในความเป็นจริงเมื่อเวลานอน 
ลดลงจะส่งผลให้สมาธิในวันรุ่งขึ้นลดลงอย่างมาก ถือว่าเสีย 
เวลาที่มีสมาธิโดยรวมไปอย่างน่าเสียดาย

นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการ 
นอนหลับต่อการทำงานของสมอง โดยเฝ้าติดตามกลุ่มคนที่ 
นอน 6 ชั่วโมงและกลุ่มคนที่นอน 4 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา  
14 วัน โดยกำหนดให้ 8 ชั่วโมงเป็นเกณฑ์มาตรฐานของเวลา 
ที่ผู้คนควรนอนต่อวัน ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มผู้ที่มีเวลานอน  



ชิอน  คาบาซาวะ

19

6 ชั่วโมงและกลุ่มคนที่นอน 4 ชั่วโมงการทำงานของสมอง การ 
รับรู้ และการรักษาสภาวะตื่นตัวจะแย่ลงเรื่อย  ๆ  ในแต่ละวัน  
เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ได้นอน 8 ชั่วโมง 

ส่วนในรายงานการวิจัยอีกฉบับพบว่า หากเราอยากสดชื่น 
กระปรี้กระเปร่าทั้งวัน ต้องนอนหลับอย่างมีคุณภาพให้ได้ 7 - 9 
ชั่วโมง 

การนอนหลับที่ไม่เพียงพอกับการสูญเสียเวลาที่มีสมาธิ

สมาธิ

100

80

เวลา

หากสามารถฟื้นฟู
สมาธิได้เพียง  80%

เพราะนอนไม่พอ  จะทำให้สูญเสีย 
เวลาที่มีสมาธิไปอย่างมหาศาล

วันรุ่งขึ้นนอนหลับเพียง 
5  ชั่วโมงในวันก่อน
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เมื่อนอนน้อยลง โดยเฉพาะในกรณีที่นอนน้อยกว่า  6  
ชั่วโมง จะทำให้สมาธิและความสดชื่นในวันรุ่งขึ้นลดลงอย่าง 
เห็นได้ชัด 

เมื่อสมาธิในวันรุ่งขึ้นน้อยลง นั่นหมายความว่าแกนตั้ง 
ของสูตร  “สมาธิ  ×  เวลา”  จะสั้นลง  ส่งผลให้  “พื้นที่ ”  หรือ  
“ปริมาณงาน” ที่ทำได้ลดต่ำลงอย่างฮวบฮาบ 

ถึงแม้จะยอมลดเวลานอนลง 1 ชั่วโมงเพื่อทำงานเพิ่มขึ้น  
แต่จะทำให้ระดับสมาธิในวันรุ่งขึ้นลดลง 20% หมายความว่า 
หากคุณต้องการทำงานให้ได้ปริมาณเท่าเดิมก็จำเป็นต้อง 
ทำงานเพิ่มขึ้นอีก  20% ยกตัวอย่าง  หากเวลาทำงานคือ  
8 ชั่วโมง คุณต้องทำงานมากขึ้น  20% หรือทำเพิ่มอีก  1.6  
ชั่วโมงนั่นเอง เท่ากับว่าในท้ายที่สุดผลรวมของเวลาจะออกมา 
ติดลบอยู่ดี ซึ่งแปลว่า คุณต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นอยู่ด ี

สำหรับเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ เราควรหลีกเลี่ยง 
พฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ลดทอนสมาธิ และให้ความสำคัญ 
กับการใช้ชีวิตที่เพิ่มสมาธิได้ ซึ่งพฤติกรรมที่ลดทอนสมาธิมาก 
ที่สุดคือ “การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ” 

หากเปลี่ยนพฤติกรรม โดยนอนให้ได้ 7 ชั่วโมงขึ้นไป คุณ 
จะเห็นผลลัพธ์เลยว่าสมาธิดีขึ้นและมีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 



ชิอน  คาบาซาวะ

21

เคล็ดลับที่ช่วยรีเซตสมาธิได้อย่างสมบูรณ ์
 
ก่อนหน้านี้ผมเขียนไว้ว่า งานเขียนหนังสือที่จำเป็นต้องใช้ 

สมาธิสูงทำได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วมีเคล็ดลับ 
เพื่อช่วยให้สามารถทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงในช่วงเวลาบ่ายหรือ 
เวลากลางคืนด้วยเช่นกัน 

เคล็ดลับที่ว่าคือ “การออกกำลังกาย” 
ผมเองออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 4 - 5 ครั้ง ผม 

ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกประมาณ 60 - 90 นาที 
ต่อครั้ง พอออกกำลังกายเสร็จทั้งสมองและร่างกายจะถูกรีเซต 
จนทำให้รู้สึกสดชื่นและปลอดโปร่งพอ ๆ กับตอนเช้าเลย

หลังออกจากฟิตเนส ผมจะพุ่งตรงไปยังคาเฟ่อย่างเร็วที่สุด  
รีบเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มทำงานเขียน ในช่วงเวลานั้นสมอง 
ของเราจะอยู่ในสภาวะเดียวกับช่วง  “เวลาทอง”  ยามที่ตื่นนอน 
ตอนเช้า ทำให้ผมเขียนงานได้ไหลลื่น

การออกกำลังกายส่งผลอย่างมากมายต่อสมองของเรา  
การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะกระตุ้นการสังเคราะห์ 
สารที่ช่วยหล่อเลี้ยงสมองชื่อว่า BDNF (Brain -  derived  
neurotrophic factor) และยังช่วยให้สารโดพามีนในสมอง 
หลั่งออกมา ซึ่งโดพามีนนี้เป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ 
กระตุ้นความมุ่งมั่นตั้งใจ จึงไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสมาธิดีขึ้น 
เท่านั้น แต่การทำงานของสมองในด้านต่าง  ๆ เช่น ความจำ  
การใช้ความคิด การจัดการงาน จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย

แค่เพียงปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ เช่น  
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พฤติกรรมการนอนหรือการออกกำลังกาย ก็สามารถฟื้นคืน 
สมาธิได้อย่างดี ทำให้มีช่วง  “เวลาที่มีสมาธิ”  มากขึ้นกว่าเดิม  
ซึ่งได้ผลลัพธ์เหมือนมีเวลาเพิ่มขึ้น

สำหรับ  “เทคนิคการรีเซตสมาธิ”  เพื่อเพิ่มเวลานั้น ผมจะ 
อธิบายรายละเอียดในบทที่ 3 ในหัวข้อ “เทคนิคการรีเซตสมาธิ 
ในช่วงบ่าย เพื่อใช้เวลาช่วงกลางวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  
และในบทที่  4  ในหัวข้อ  “เทคนิคการรี เซตสมาธิด้วยการ 
ออกกำลังกายและการนอนหลับ เพื่อใช้เวลากลางคืนให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด”

สรุปเทคนิคข้อที่ 2

	 มอง 1 วันด้วยมุมมอง 2 มิติ “สมาธิ × เวลา”

	 หลังเที่ยงให้แบ่งเวลาเพื่อ  “หยุดพัก”  ในช่วงที่ 
	 เหมาะสม

	 รีเซตสมองที่เหนื่อยล้าด้วย“การออกกำลังกาย 
	 แบบคาร์ดิโอ”

	 ไม่ว่าอย่างไร ห้ามลด “เวลานอน” เด็ดขาด
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 เรื่อง “บ่ายที่แสนยอดเยี่ยม” 
	 ไปบทที่ 3 (หน้า 114)

 เรื่อง “กลางคืนที่แสนยอดเยี่ยม” 
	 ไปบทที่ 4 (หน้า 146)
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 เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ  ข้อที่ 3 

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสไตล์อเมริกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น 2 เท่า

ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่พูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำงานอยู่หลายจุดโดยไม่ได้พูดถึงการจัดการเวลา สิ่งที่ 
ผมต้องการบอกคือ  หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ทำงานโดยตระหนักถึงสมาธิให้มากขึ้น ก็จะสามารถทำงานได้ 
เพิ่มขึ้นในเวลาเท่าเดิม กล่าวคือ คุณจะสามารถสร้าง  “เวลา 
ที่มีสมาธิ” (พื้นที่ของสมาธิ × เวลา) เพิ่มขึ้นได ้

เราสามารถทำงานที่เคยต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงให้เสร็จใน  
50 นาทีได้หรือไม่ หรือสามารถลดให้เหลือเพียง 45 นาทีได้ 
หรือเปล่า หากได้ลองใช้แนวคิดนี้ในการทำงานไปเรื่อย  ๆ  ก็จะ 
ช่วยให้สามารถใช้  “เทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพ”  แบบที่ผม 
ใช้อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคนิคดังกล่าวคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อ 
ให้งานเสร็จโดยใช้เวลาน้อยลง 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้น นอกจากการ 
ตระหนักถึงสมาธิแล้ว ยังจำเป็นต้อง  “ปรับปรุงวิธีการทำงาน 
ให้สร้างสรรค์” และ “กำจัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในการทำงาน”  
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ออกไปด้วย 

ผมกล่าวทำนองว่า “มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็น  
2 เท่าด้วยการเพิ่มสมาธิเป็น 2 เท่ากันเถอะ” อยู่หลายครั้ง และ 
คุณอาจคิดในใจว่า “ไม่มีทางหรอกที่จะเพิ่มได้ถึง 2 เท่า” แต่ 
ที่จริงแล้วเราสามารถทำได้ครับ 

มีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “ผลิตภาพแรงงาน” มันคือ 
ตวัเลขทีแ่สดงถงึอตัราของมลูคา่ผลผลติทีแ่รงงาน 1 คนสามารถ 
สร้างขึ้นจากการทำงาน เป็นตัวเลขที่ชี้วัดว่าแรงงานนั้นสามารถ 
ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในเชิงปริมาณ พูด 
ให้เข้าใจได้ง่าย  ๆ  ก็คือ มันเป็นดัชนีชี้วัดถึง  “ประสิทธิภาพการ 
ทำงาน” นั่นเอง 

ว่ากันว่าคนญี่ปุ่นนั้นเก่งและขยันทำงาน แต่ถ้ามองในแง่ 
ของผลิตภาพแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  ๆ  แล้ว  
รู้ไหมว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับใด

จากข้อมูลสถิติในปี 2016 พบว่า ผลิตภาพแรงงานของ 
ญีปุ่น่อยูใ่นลำดบัที ่ 22 จากบรรดาสมาชกิของ OECD (องคก์าร 
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) ทั้งหมด 34  
ประเทศ 

เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 7 ประเทศหลัก พบว่า 
ตั้งแต่ปี 1994 ประเทศญี่ปุ่นรั้งท้ายมาโดยตลอด หมายความ 
ว่า ในฐานะของประเทศพัฒนาแล้วญี่ปุ่นอยู่อันดับสุดท้าย 
ในด้านผลิตภาพแรงงาน

ตัวเลขผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงของญี่ปุ่นอยู่ที่  42.1  
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ในขณะที่อเมริกาอยู่ที่  68.3 หมายความว่าอเมริกามีดัชนี 
ผลิตภาพแรงงานสูงกว่าญี่ปุ่นมากถึง 1.6 เท่า 

 
ผลติภาพแรงงานไมเ่พยีงแตบ่ง่บอกประสทิธภิาพสว่นบคุคล 

เท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรและการ 
พัฒนานวัตกรรมต่าง  ๆ  ด้วย อาจพูดไม่ได้เต็มปากนัก แต่คน 
ญี่ปุ่นมีอัตราผลิตภาพแรงงานต่ำทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร  
อธิบายง่าย  ๆ  ได้ว่าคนญี่ปุ่นจำเป็นต้องทำงานถึง 1.6 เท่าของ 
คนอเมริกันเพื่อผลิตงานที่มีมูลค่าเท่ากันออกมา 

คำพูดที่ว่า “คนญี่ปุ่นทำงานเก่ง” จึงดูเป็นเรื่องเพ้อฝัน  
หากมองโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วจะพบว่า รูปแบบ 
การทำงานของคนญี่ปุ่นนั้นมีประสิทธิภาพย่ำแย่อย่างมาก 

แต่กระนั้นญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP 
เป็นลำดับที่ 3 ของโลก นับเป็นเรื่องสุดยอดมาก นั่นหมาย- 
ความว่าคนญี่ปุ่น พยายามชดเชยประสิทธิภาพที่ย่ำแย่ด้วย 
การทำงานนานขึ้นนั่นเอง ในขณะที่คนอเมริกันสามารถกลับ 
บ้านตอนห้าโมงเย็นได้ แต่คนญี่ปุ่นกลับต้องทำงานล่วงเวลา  
2 - 3 ชั่วโมงจนเป็นเรื่องปกติ วิถีชีวิตดังกล่าวเป็นเครื่องสะท้อน 
ถึงผลลัพธ์ของตัวเลขผลิตภาพแรงงานได้เป็นอย่างด ี

ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานนานาชาติอาจฟังดู 
น่าผิดหวัง แต่ถ้ามองในมุมกลับกันก็จะเห็นโอกาสอีกมากมาย 
จากข้อมูลนั้น เพราะยังมีจุดที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อีก 
มหาศาล 

หากคนญีปุ่น่สามารถปรบัปรงุการทำงานจนมผีลติภาพ 
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แรงงานทัดเทียมกับคนอเมริกัน ก็จะทำให้ได้ผลิตผลจาก 
การทำงานมากขึ้น 1.6 เท่า 

ยิ่งไปกว่านั้นหากคนญี่ปุ่นสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพ 
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนอเมริกันทั่วไปได้อีกเล็กน้อย จะส่งผล 
ให้ผลิตผลของงานสูงขึ้นเป็น 2 เท่า

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จะช่วยคนญี่ปุ่นไว้ ได ้

 
ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็น 

ลำดับที่  9 ของโลก ผมเองคิดว่าการมีผลิตภาพแรงงานต่ำ 
สัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงของญี่ปุ่น หากยังต้องการ 
สร้างมูลค่างานที่สูงในระดับหนึ่งทั้งที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำ  
ก็คงหนีไม่พ้นต้องทำงานนานขึ้น และสิ่งนั้นจะนำไปสู่สภาพ- 
แวดล้อมของการทำงานที่โหดร้าย 

ลองดูสถานการณ์ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า 
มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงเป็นลำดับที่สองของโลก  ตัวเลข 
ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงอยู่ที่  31.9 เมื่อเทียบกับประเทศ 
ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ 42.1 เห็นได้ว่าตัวเลขของประเทศเกาหลีใต้นั้น 
ต่ำกว่าญี่ปุ่นถึงประมาณ 30% ในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัว 
ตายสูงอย่างรัสเซียหรือฮังการีก็มีผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับ 
ที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นเช่นกัน 

การพยายามเพิ่มผลิตภาพแรงงานจึงหมายถึงการปรับปรุง 
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สภาพแวดล้อมการทำงานของคนญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปสู่อัตรา 
การฆ่าตัวตายที่ลดลงของคนญี่ปุ่นในที่สุด ตัวผมเองในฐานะ 
ของจิตแพทย์สนใจเรื่องนี้มาก และได้ทำการวิจัยมาอย่าง 
ยาวนานถึงวิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ 
ผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น

ในขณะที่ผมเรียนต่อในอเมริกาอยู่ 3 ปีนั้น ผมพยายาม 
สัง เกตทุกแง่มุมว่าทำไมคนอเมริกันจึงทำงานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ จนในที่สุดผมก็ค้นพบเคล็ดลับการทำงานที่มี 
ประสิทธิภาพสูงของคนอเมริกัน

ผมจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานทรง 
ประสิทธิภาพสไตล์อเมริกันในบทที่ 5 ในหัวข้อ  “เทคนิคการ 
ทำงานที่ช่วยให้มีเวลาเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เวลางานให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด” 
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สรุปเทคนิคข้อที่ 3

	 นอกจากจัดการสมาธิแล้ว 
 ให้นำเทคนิคการทำงานมาใช้ด้วย 
 
	 ต้องพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน

	 อย่างต่อเนื่อง 
 
	 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 นำมาซึ่ง “ผลิตภาพแรงงาน” ที่สูงขึ้น
 
	 ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 เพื่อจะได้เป็นอิสระจากการทำงานที่นานเกินไป 
 

 เรื่อง “การทำงานที่แสนยอดเยี่ยม” 
	 ไปบทที่ 5 (หน้า 194) 


