
สำหรับฉัน การอ่านหนังสือและการฟังเพลงคือ

ประสบการณ์ที่ฉันทำแล้วมีความสุขที่สุด

– แอชลีย์ วิลแลนส์

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

TIME SMART
ความฉลาดทางเวลา

แอชลีย ์ วิลแลนส์
เขียน

ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
แปล
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แด่คู่ชีวิต ครอบครัว และมิตรสหาย
ซึ่งเป็นคนที่สอนให้ฉันเห็น
คุณค่าที่แท้จริงของเวลา
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คุณแลกเปลี่ยนเวลากับเงินอย่างไร
คุณคิดว่าเวลาคือเงิน หรือเงินคือเวลา
คุณถูกตั้งค่ามาให้คิดเรื่องเวลาในแบบไหน
คุณตีเวลาออกมาเป็นเงินได้ไหม
คุณอาจไม่เคยคิดว่าคำถามเหล่านี้มีส่วนกำหนดความสุขสงบในชีวิต 

ของคุณมากแค่ไหน แต่อาจารย์และนักวิจัยจาก  Harvard Business  
School อย่างแอชลีย์ วิลแลนส์ ที่ศึกษาเรื่อง “เวลา vs ความสุข” ของผู้คน 
อย่างลึกซึ้ง พบว่า ไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยแค่ไหน ทำงานอะไร หรือ 
มีภาระมากน้อยเพียงใด วิธีคิดและพฤติกรรมของ  “ความมั่งคั่งทางเวลา”  
คือปัจจัยสำคัญของความสุขเติมเต็มของคนคนหนึ่ง รวมไปถึงประสิทธิภาพ 
ในการทำงานและความสามารถที่จะเป็นผู้ให้แก่สังคมด้วย

พูดง่าย ๆ ก็คือ คนที่รู้สึกว่าตัวเอง “มีเวลา” มีศักยภาพสูงกว่าที่เราเคย 
เข้าใจในหลายมิติด้วยกัน

แต่ความจริงอันเป็นความเจ็บปวดของยุคนี้ทั่วสากลโลกก็คือ แม้ 
งานวิจัยชี้ชัดว่า ถ้านับชั่วโมงกันจริง ๆ คนเดี๋ยวนี้มี “เวลาว่าง” มากกว่าคน 
ยุคก่อน แถมยังมีตัวช่วยสมาร์ตต่าง ๆ ที่ตบเท้าอาสาเข้ามาช่วยจัดระเบียบ 
ชีวิตมากมายในแต่ละวัน แต่สมองเจ้าเล่ห์ของเราและวัฒนธรรมความเชื่อ 
อันไร้เหตุผลมากมายต่างก็สมคบคิดกันล่อหลอกเรา  – คนส่วนใหญ่ – เข้าไป 
ติดอยู่ในหล่มของ  “โรคขัดสนเวลา” หรือภาวะเรื้อรังของการรู้สึกว่ามีเวลา 
เท่าไหร่ก็ไม่พอจนได้

 จริงๆ แล้ว คุณมีเวลาเท่าเดิม มีภาระเท่าเดิม แต่คุณเริ่มเส้นทางของ 
“ความมั่งคั่งทางเวลา” ได้

คํานําสํานักพิมพ์
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หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปลูกทักษะ  “ความฉลาดทางเวลา” ช่วยให้ 
คุณเริ่มปรับแต่งการคิดและการตัดสินใจในเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ในแต่ละนาที  
ชั่วโมง สัปดาห์ ไปจนถึงในเรื่องใหญ่ระยะยาวในอนาคตในแบบที่จะ 
ปลดเปลื้องภาระทางเวลา อันจะช่วยสกัดกั้นปัญหาในหลายด้านสำคัญ 
ของชีวิต คุณจะเรียนรู้วิธีจัดการกับเวลาของคุณที่ถูกฉีกออกเป็นริ้ว  ๆ  
ด้วยสิ่งรบกวนของโลกทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือทัศนคติ หรือ 
วิถีปฏิบัติด้านเวลาที่ผิด  ๆ  ของตัวคุณ และคนอื่น  ๆ  ได้ดีขึ้น คุณจะเข้าใจ 
ตรรกะวิบัติเรื่องความมั่งคั่งทางการเงินที่เรายึดถือกัน และชั่งเงินกับเวลา 
ในแบบที่เอื้อต่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในแบบของคุณ 

เมื่อลองได้เริ่มเส้นทางของคนที่มีทักษะแห่งความฉลาดทางเวลา 
การตัดสินใจแต่ละครั้งของคุณจะเป็นไปเพื่อความสุขสงบและประสิทธิภาพ 
ตัวคุณในอนาคต แทนที่จะวางกับดักยุ่งยากของความขัดสนเวลา ซึ่งตาม 
มาด้วยความขัดสนความสุขในแบบที่เราต่างทำไปโดยไม่รู้ตัวในทุก  ๆ  วัน  
คุณจะปลดล็อกเวลาเพิ่มขึ้นมากมายในแต่ละวัน เดือน ปี เพื่อสิ่งสำคัญ 
จริง ๆ สำหรับคุณ

ใช้หนังสือเล่มเยี่ยมเล่มนี้เปิดประตูเวลาให้แก่ตัวคุณ แล้วดูซิว่า มัน 
ได้เปลี่ยนแปลงคุณและคนรอบ ๆ ตัวคุณไปมากแค่ไหน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สารบัญ

บทนำ : 	 ศาสตร์และศิลป์ของการรู้จักจัดกาล	 1
  เรียนรู้ว่าคุณให้คุณค่ากับเวลาหรือเงินมากกว่ากัน
	 	 และทำไมเรื่องนั้นจึงสำคัญ	
  เริ่มต้นคำนวณต้นทุนเวลาที่ใช้ ในการตัดสินใจ
	 	 ในแต่ละวัน	

บทที่ 1 	 กับดักเวลาและโรคระบาดแห่งความขัดสนเวลา	 19
  หกกับดักที่ทำให้เราขัดสนเวลา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี
	 	 และปฏิทรรศน์แห่งความมั่งคั่ง	
  เครื่องมือ : รู้จักและเอาชนะกับดักเวลาของตนเอง	

บทที่ 2 	 ขั้นตอนในการหาเวลาและซื้อเวลา	 47
  ห้าวิธีบรรเทาความขัดสนเวลา รวมถึงการหาเวลา
	 	 และการซื้อเวลา	
  เครื่องมือ : ติดตามการใช้เวลาของตนเอง
	 	 และหาเวลาให้ ได้มากขึ้น	

บทที่ 3 	 สร้างนิสัยแห่งความมั่งคั่งทางเวลา	 93
  สร้างกิจวัตรที่เอื้อให้เกิดความมั่งคั่งทางเวลา
	 	 ในชีวิตประจำวันของเรา	
 	 เครื่องมือ : บ่มเพาะเจตนารมณ์
	 	 และวางแผนการลงมือทำให้ลุล่วง	

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



บทที่ 4 	 มองกาลไกล	 131
  จัดการการตัดสินใจสำคัญ ๆ ในชีวิต รวมถึงการเลือกงาน
	 	 และบ้านด้วยวิธีที่เป็นความฉลาดทางเวลา	
  เครื่องมือ : วางแผนล่วงหน้าและทบทวนต้นทุนกำไร
	 	 ของเวลาในใจ	
 
บทที่ 5 	 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ	 163
  สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง	
  เครื่องมือ : แบ่งปันเนื้อหาบทนี้กับผู้อำนวยการ
	 	 แผนกทรัพยากรบุคคลและผู้มีอำนาจตัดสินใจ	

บทสรุป 	 อนาคตกาล	 189
  เริ่มต้นการเดินทางแบบคนที่มีความฉลาดทางเวลา	
  เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เอื้อให้ทุกคน
	 	 ได้ใช้เวลาอย่างฉลาด	

ภาคผนวก คำถามพบบ่อย	 195
  คำนึงถึงเวลาไว้เสมอด้วยรายการเช็กลิสต์	
	 	 เพื่อความมั่งคั่งทางเวลา	

คำขอบคุณ   202
บรรณานุกรม   206
เกี่ยวกับผู้เขียน  258

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



 บทนำ 

ศาสตร์และศิลป์
ของการรู้จักจัดกาล

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เวลากับเงิน สองสิ่งนี้มีอะไรคล้ายกันหลายอย่าง มันเป็นสิ่งที่หยั่งวัดได้ 
และหายากทั้งคู่ และทั้งสองก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็น  สิ่งของ  

ที่มีคุณค่าที่สุดที่มนุษย์เราจะมีได้ เราอยากมีเวลามากขึ้นและอยากมีเงิน 
มากขึ้น และเราก็ทำงานเพื่อให้ได้พวกมันมา

แต่พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาว  เราก็เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า  ในความ 
ละม้ายคล้ายคลึงกันทั้งหมดนั้น เวลากับเงินมีจุดยืนตรงข้ามกัน และดูจะ 
เป็นเช่นนั้นไปตลอดชีวิตการทำงานที่เหลือของเรา การหาเวลาและเงิน 
ให้ได้มากเท่าที่ใจปรารถนาทำได้ยากยิ่ง ส่วนใหญ่แล้วเราต้องตัดสินใจว่า 
จะเลือกอะไร และต้องแลกอะไร คำกล่าวโบราณที่ว่า เลือกเงินไม่ได้เวลา  
เลือกเวลาไม่ได้เงิน ดูจะเป็นความจริง เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือก 
ระหว่างเวลากับเงินครั้งแล้วครั้งเล่า จะทำงานหรือหยุดไปเที่ยว จะหางาน 
ทำเพิ่มอีกสักงานหรือใช้เวลาอยู่กับลูกดี

ฉันเริ่มสนใจการแลกเปลี่ยนเวลากับเงินของมนุษย์ตอนเรียนปริญญา 
เอก ส่วนหนึ่งเพราะชีวิตนักศึกษาปริญญาเอกคือการใช้เงินแลกเวลาหลายป ี
เพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแนวคิดใหม่  ๆ  โดยมีค่าตอบแทน 
ทางการเงินน้อยนิดยิ่ง เพื่อบรรเทาความกระหายใคร่รู้ในเรื่องนี้ ฉันได้ทำ 
แบบสอบถามคนวัยทำงานหลายพันคนทั่วโลก ตั้งแต่เศรษฐีชาวเดนมาร์ก 
ไปถึงพ่อแม่ที่ทำงานและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาเช้ากินค่ำในสหรัฐอเมริกา  
แอฟริกาตะวันออก และอินเดีย ว่าด้วยทรัพยากรสามัญธรรมดาที่ทรง 
คุณค่าระดับสากลสองอย่างนี้ นั่นก็คือเวลากับเงิน

สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจที่สุดจากคำตอบที่ได้รับก็คือ  ความไม่ 
เป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจเลือกเวลากับเงินหลาย  ๆ  เรื่อง กับการที่มัน 
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แอชลีย ์ วิลแลนส์ 3

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สลักสำคัญในจังหวะเวลาแห่งการตัดสินใจ 
นั้น  ๆ การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ดูน่าเบื่อหรือชัดเจนอยู่แล้วจนเรามักไม่ทัน 
รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากำลังตัดสินใจอยู่ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ฉันได้ฟังเรื่องการ 
ตัดสินใจเลือกระหว่างเวลากับเงินของผู้คนมากมาย ทั้งในงานวิจัยและ 
ในชีวิตจริงของฉัน (เพราะทันทีที่คุณเริ่มสนใจหัวข้อนี้ คุณก็หนีมันไม่พ้น  
มันจะกลายเป็นเลนส์ที่คุณใช้มองผู้คนและทางเลือกของพวกเขา) เรื่องราว 
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจทั้งหลายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว และ 
ตัวเลือกที่เรามีไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่อย่างการเลือกงาน หรือ 
การตัดสินใจเล็ก  ๆ  อย่างการจะใช้วันหยุดพักร้อนสองวันสุดท้ายดีไหม 
ดูเหมือนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรและเราจะเปลี่ยนใจได้ง่าย ๆ แต่จริง ๆ แล้ว 
ไม่ใช่เลย การตัดสินใจทั้งหมดเหล่านี้คือตัวกำหนดสำคัญว่าความสุขที่ 
เราได้จากช่วงเวลาต่าง  ๆ จากวันคืนต่าง  ๆ  ในชีวิตทั้งหมดของเราจะมี 
รูปร่างหน้าตาอย่างไร

การตัดสินใจเหล่านี้ส่งผลต่อทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนมั่งคั่งร่ำรวย ถ้า 
จะมีอะไรสักอย่างที่น่าสนใจตรงนี้ มันก็คือการที่คนที่มีเงินน้อยกว่ากลับได้ 
ประโยชน์มากกว่าจากการใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ว่าตนควรตัดสินใจเรื่องเวลา 
และเงินอย่างไร บางตัวอย่างที่ฉันนำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของคน 
อาชีพต่าง  ๆ  และคนมีฐานะหน่อย รวมถึงพวกมหาเศรษฐี บางตัวอย่าง 
ทำให้เห็นการตัดสินใจแลกของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาเช้ากินค่ำในประเทศกำลัง 
พัฒนา ฉันยังเล่าถึงบริษัทต่าง  ๆ  ที่ช่วยให้คนหลากหลายกลุ่มได้แลกเงิน 
กับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากบริษัทสุดไฮเทคในซิลิคอนแวลลีย์ที่ 
เสนอบริการทำความสะอาดบ้านให้บรรดาวิศวกรคอมพิวเตอร์ ไปถึงบริษัท 
สตาร์ตอัปที่ช่วยคนอเมริกันที่ยากจนที่สุดประหยัดเวลาด้วยการจัดหาวิธี 
เดินทางไปทำงานใหม่  ๆ  ให้ ในงานวิจัยของฉัน เกือบทุกคน ตั้งแต่ซีอีโอ  
นักศึกษา ไปถึงพ่อแม่ทำงาน ต้องเผชิญกับการตัดสินใจแลกเวลากับเงิน  
และสามารถพัฒนาการตัดสินใจของตัวเอง ณ ขณะที่พวกเขาเลือกทางเลือก 
ต่าง ๆ ได้
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เวลากับเงินในชีวิตประจำวัน

ฉันรู้สึกว่าเรื่องราวหลายเรื่องในงานวิจัยของฉันเป็นกรณีที่เราคุ้นเคยกันดี 
ของการต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเวลากับเงิน

นิโคลเป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัทบัตรเครดิตชั้นนำแห่งหนึ่ง โธมัส  
สามีของเธอ เป็นรองประธานที่งานยุ่งสุด  ๆ สองสามีภรรยาแทบไม่ได้อยู่ 
เมืองเดียวกันเลยและไม่ได้ลาพักร้อนไปไหนด้วยกันหลายปีแล้ว วันหนึ่ง  
โธมัสได้รับของขวัญที่น่ายินดีจากลูกค้าใจกว้างที่เสนอโอกาสให้โธมัสอยู่ต่อ 
อีกหนึ่งสัปดาห์หลังเดินทางไปทำงานกับเขา เพื่อไปเยือนเทือกเขาแอลป์ 
ของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย นีเ่ปน็โอกาสดทีีเ่ขา้มาแบบครัง้เดยีว 
ในชีวิต โธมัสอ้อนวอนภรรยา “นิโคล ไปเถอะ แค่ไม่กี่วันเอง” นิโคล 
ถอนใจและบอกว่า “ฉันไปไม่ได้ ฉันมีประชุมสำคัญที่ไม่ควรจะขาดน่ะ”  
โธมัสจึงหันไปชวนน้องสาวชื่อลีอาห์แทน และสองพี่น้องก็สนุกกับสิ่งที่ทั้งคู่ 
เรียกว่า “การเดินทางที่ดีที่สุดที่เคยมี”

“ห้าปีต่อมา พวกเขายังคุยกันเรื่องการเดินทางบ้า ๆ  นั่นไม่จบเลยค่ะ”  
นิโคลบอกฉัน “และเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาคุยเรื่องนั้น โธมัสจะถามฉันว่า  
‘เอ๊ะ นิโคล ตอนนั้นคุณประชุมเรื่องอะไรอีกทีซิ’ ‘พูดจริง ๆ นะ ฉันจำไม่ได ้
หรอก’ และเขาก็จะตอบว่า ‘อืม สำคัญขนาดนั้นเลยเนอะ’ ทุกครั้งไป”

ต่อมา นิโคลก็ยอมรับว่าเธอมีวันลาพักร้อนเหลืออยู่และเธอจะไม่เข้า 
ร่วมการประชุมนั้นก็ได้ ถึงเธอจะไม่อยู่ ทีมของเธอก็รับมือได้อยู่แล้ว แต่ 
ในเวลานั้น มันดูสำคัญเหลือเกินสำหรับเธอ เธอแค่รู้สึกว่าเธอควรอยู่ที่นั่น 
โธมัสกับลีอาห์สร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิต ในขณะที่พันธะในการ 
ทำงาน “สำคัญ” ของนิโคลเลือนหายไปสู่อดีต

ตอนที่ฉันออกภาคสนามในชนบทของอินเดียเมื่อไม่นานนี้ อุษา  
เด็กสาววัยรุ่นอายุสิบห้า อธิบายให้ฉันฟังถึงการตัดสินใจประจำวันของ 
ตัวเอง นั่นคือจะเอาเวลาไปตักและขนน้ำ (ก็คือการใช้โถใบใหญ่ที่เธอจะ 
เทินไว้บนศีรษะนั่นแหละ) มาให้ครอบครัวได้กินใช้ หรือ  จะไปโรงเรียนดี  
“หนูต้องไปตักน้ำจากบ่อต่าง  ๆ  ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันจนทำให้หนู 
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ไม่มีเวลาไปโรงเรียน หนูอยากเป็นครู แต่ไม่มีเวลาไปเรียนเพราะงานบ้าน 
ที่ทำลายความฝันพวกนี้ ถ้าไม่มีคนช่วย หนูจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากจน 
ข้นแค้นอยู่ในความมืดมิดและไม่รู้หนังสือ” แม้ชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่ 
จะแตกต่างจากชีวิตของอุษามากนัก แต่พ่อแม่ทำงานหลายคนที่ฉันคุยด้วย 
กลับรู้สึกถึงความเครียดแบบเดียวกันจากการเลือกทำเพื่อครอบครัว (เทียบ 
กับการทำงานเพิ่มหรือเรียนต่อ) สังคมจำเป็นต้องช่วยให้คนอย่างอุษา 
ทั่วโลกรู้สึกว่า พวกเธอมีเวลาและได้รับการสนับสนุนให้เลือกโรงเรียน 
มากกว่าการทำงานบ้าน

อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เคยลืมก็คือเรื่องของอลิซ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
คนแรกในครอบครัว เธอส่งเสียตัวเองเรียนจนจบและมุมานะจากการเป็น 
ผู้ช่วยวิจัยไปเป็นดอกเตอร์ หลังเรียนจบ เธอโชคดีที่ได้รับข้อเสนอไป 
ทำงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานในฝันสองงาน งานแรกเสนอเวลาทำงานที่ 
เหมาะสม มีสายสัมพันธ์ทางสังคม และความหมาย เธอสามารถใช้ชีวิต 
ในเมืองที่เป็นบ้านเกิด รายล้อมด้วยเพื่อนและครอบครัวได้ เธอจะมีรายได้ 
ไม่มาก แต่จะได้ใช้ทักษะของตัวเองทำประโยชน์ให้ชุมชนด้วยการทำงาน 
ให้รัฐบาลท้องถิ่น งานที่สองเสนอค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ต่าง  ๆ แต่เธอ 
ต้องย้ายข้ามประเทศไปอยู่เมืองใหม่ อลิซจะได้รับโอกาสมากกว่าที่เธอเคย 
คิดฝันเมื่อมองในแง่ว่าเธอเป็นลูกสาวของบุรุษไปรษณีย์ในเมืองเล็ก ๆ 

เธอเลือกงานที่สองโดยไม่ลังเลอะไรมากนัก ในตอนนั้น มันดูเป็น 
ทางเลือกที่ไม่ต้องคิด อลิซกับพอล แฟนหนุ่มที่อยู่ด้วยกันมาแปดปี ไม่มี 
ลูก นี่จะเป็นการผจญภัยของชีวิต และการทำงานหนักในตอนนี้จะนำไป 
สู่โอกาสอื่น  ๆ  อีกมากในอนาคต ทว่าพอพวกเขาย้ายไปแล้ว พอลกลับ 
เป็นทุกข์ อลิซเดินทางบ่อยมาก ส่วนพอลไม่ได้ทำงานและไม่มีเพื่อนให้ 
ไปหา ผ่านไปสามเดือน เขาก็ย้ายกลับบ้านเกิด และทั้งคู่ก็แยกทางกันไป 
ตลอดกาล อลิซเสียใจมาก แต่เธอเซ็นสัญญาไปแล้ว ทั้งหมดที่เธอทำได้ 
ก็คือก้มหน้าทำงานต่อไป

ต่อมาในปีนั้น ระหว่างที่อลิซเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อนรัก 
ของเธอคลอดลูกคนแรก จากนั้นญาติของเธอก็เสียชีวิต งานศพจัดขึ้น 
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ในช่วงเวลาที่เธอมีกำหนดต้องเดินทางไปทำงาน อลิซบอกตัวเองเหมือนที่ 
เราหลายคนบอกตัวเองเวลาที่เราสละเวลาให้กับการทำงานและเงินว่า  
“ไม่เป็นไร ตอนนี้ฉันทำงานก่อนเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้มีเวลามีความสุขมากขึ้น  
ถึงตอนนั้นฉันค่อยชดเชยให้คนอื่น ๆ”

ตรรกะนี้มีเหตุผล ตราบเท่าที่วันพรุ่งนี้จะมาถึงจริง  ๆ แต่ไม่ใช่สำหรับ 
คาร์ลีกับแอดัม ซึ่งเป็นหนุ่มสาววัยสามสิบในออริกอนที่มีความสุข สุขภาพ 
ดี และมีผลงานมากมาย แอดัมเป็นครู ส่วนคาร์ลีกำลังเรียนปริญญาโท  
ชว่งสดุสปัดาห ์ พวกเขาจะออกไปปนีเขาใกลบ้า้นและทำอาหารไวก้นิระหวา่ง 
สัปดาห์ แอดัมกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งมาราธอนครั้งแรก ส่วนคาร์ลีเริ่ม 
หัดปีนเขากลางแจ้ง ทั้งคู่อยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์ รับเลี้ยงลูกสุนัขหนึ่งตัว 
และเริ่มเก็บเงินสำหรับการแต่งงาน (และมีลูก!) ทั้งคู่ยุ่งมาก ยุ่งเกินกว่า 
จะเริ่มโครงการขับรถเที่ยวในฝันที่วางแผนไว้ และเอาแต่เลื่อนออกไปปีหน้า

แต่ก่อนที่คาร์ลีจะเรียนจบ แอดัมต้องเข้าห้องฉุกเฉินด้วยอาการ 
ปวดท้องและมีไข้ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ ทว่าแอดัมกับคาร์ลีก็ต้อง 
ตกใจที่ได้รู้ว่าแอดัมเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายและเหลือเวลาอีกเพียง 
สามเดือน ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง คาร์ลีกับแอดัมเข้าพิธีแต่งงาน คาร์ลีเลิก 
เรียนและเริ่มต้นการเดินทางขับรถเที่ยวกึ่งฮันนีมูนทั่วแถบชายฝั่งแปซิฟิก 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาที่ทั้งคู่วางแผนไว้ ระหว่างที่ทำคีโม 
บำบดัไปดว้ย คารล์เีขยีนไวใ้นหนา้เพจของโกฟนัดม์*ี วา่ “เราคดิวา่เรามเีวลา 
ทั้งหมดในโลกนี้”

ไม่ว่าจะมีอายุ การศึกษา หรือรายได้เท่าไร เราทุกคนมีสัจธรรมแห่ง 
ชีวิตร่วมกันข้อหนึ่ง นั่นคือ ไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาเหลืออีกเท่าไร วันหนึ่ง 
เวลาจะหมดลงและวันพรุ่งนี้จะไม่มีวันมาถึง นี่คือหนึ่งในข้อค้นพบหลักที่ 
ฉันได้จากการศึกษาเรื่องเวลาและเงิน เราเข้าใจไม่กระจ่างนักว่าเวลาคือ 
ทรัพยากรสำคัญที่สุดของเราและมันมีจำกัด การวิ่งไล่ตามเงินนั้นมีค่าถึง 

 * GoFundMe พื้นที่ระดมทุนออนไลน์ขององค์กรไม่แสวงกำไรในสหรัฐฯ เปิดให้คนทั่วไปทำ 
โครงการระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น งานฉลองหรือการรักษาตัวจากอุบัติเหตุหรือโรคร้าย 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาตั้งแต่ปี 2010 ถึงปัจจุบัน
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จุดหนึ่ง แต่มันคือภาระที่ไม่มีวันสิ้นสุด เราจะพยายามหาเงินให้ได้มากขึ้น 
ไปเรื่อย  ๆ และงานวิจัยก็ชี้ให้เห็นแล้วว่า คนเราทำแบบนั้นไม่ว่าพวกเขา 
จะมีเงินอยู่แล้วมากแค่ไหนก็ตาม หากพิจารณาความล้ำค่าของเวลาแล้ว  
เราควรให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างแรก แต่หลายคนมุ่งมั่นกับหน้าที่ 
การงาน และยอมสละเวลาของตัวเองมากขึ้นเรื่อย  ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อแลก 
กับการได้เงินมากขึ้นหรือการมีผลงานมากขึ้น

คนวัยยี่สิบและสามสิบจำนวนมาก
แบบอลิซสละช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไป

โดยมีสมมติฐานว่าพวกเขาจะหาเวลามีความสุขได้
ในอนาคต จากนั้น คนวัยห้าสิบ หกสิบ

และเจ็ดสิบ ก็ยังคงทำงานต่อไป เลื่อนเป้าหมายในชีวิต
และรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายออกไป

“ปีหน้า” ปีแล้วปีเล่า

เราถูกปลูกฝังมาให้ทำเช่นนี้ นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม เรา 
เรียนรู้ที่จะนำมูลค่าทางการเงินมาใช้กับเวลา เราได้รับการสั่งสอนที่ตรงไป 
ตรงมาตามตัวอักษรว่าเงินคือทรัพยากรสำคัญที่สุดของเรา เวลาก็คือเงิน  
เพื่อที่จะได้ความมั่งคั่งทางการเงิน เราแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง  ๆ  ที่ทำให้เรา 
มีความสุขในราคาสูงลิบลิ่ว คนวัยยี่สิบและสามสิบจำนวนมากแบบอลิซ 
สละช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไปโดยมีสมมติฐานว่าพวกเขาจะหาเวลามี 
ความสุขได้ในอนาคต ฉันยืนยันเรื่องนี้ได้ ถ้าเผื่อยังมีคนคิดไม่ออก ฉัน 
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นี่แหละอลิซ
ขณะเดียวกัน คนวัยสามสิบและสี่สิบก็วิ่งไล่ความคิดฝันของการมีงาน 

ที่ดีและมีลูกที่เยี่ยมยอด เตะถ่วงความสุขส่วนตัวและความสุขของชีวิต 
แต่งงานไว้จนกระทั่งเกษียณ ไว้พวกเขาค่อยลาหยุดพักร้อนเพื่อการเดินทาง 
ไปเที่ยวเทือกเขาแอลป์อันแสนสุขตอนที่อายุมากกว่านี้และตั้งหลักปักฐาน 
ได้มั่นคงกว่านี้

จากนั้น คนวัยห้าสิบ หกสิบ และเจ็ดสิบ ก็ยังคงทำงานต่อไป เลื่อน 
เป้าหมายในชีวิตและรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตายออกไป  “ปีหน้า”  ปีแล้ว 
ปีเล่า เพียงเพื่อที่จะหมดเวลาเสียก่อน และลงเอยเหมือนพ่อของเพื่อน 
คนหนึ่งของฉัน ที่มีตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้ใช้วางอยู่ในโลงศพ

นี่อาจฟังดูหนัก และมันก็หนักจริง  ๆ  นั่นแหละ งานวิจัยทำให้ฉัน 
ตระหนักว่าเดิมพันนั้นสูงเท่านี้จริง  ๆ คนมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับ 
การทำงานและการหาเงินมากเกินไป และให้ความสำคัญกับการมีเวลาที่ 
มากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นน้อยเกินไป คนส่วนใหญ่ รวมถึงตัวฉันเองด้วย  
ไม่สามารถตีค่าเวลาให้เทียบเท่ากับเงินได้ การมุ่งมั่นอยู่กับเงินทำให้เกิด 
ความเครียด ความไร้สุข และความโดดเดี่ยว ในระดับที่เป็นอันตราย  
ซึ่งสังคมหลายแห่งกำลังเผชิญอยู่ มันทำให้เราสูญเสียไม่น้อย ทั้งในด้าน 
การเงินและด้านอื่น ๆ นักวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้โดยรวม  ๆ ว่า ความขัดสน 
เวลา (time poverty) ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง

โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้

ในหนังสือเล่มนี้ เราจะมาคำนวณมูลค่าแลกเปลี่ยนระหว่างเวลากับเงิน  
และคุณจะเห็นว่าการตัดสินใจหลายครั้งของเราไม่ได้มาตรฐานเอาเสียเลย  
เป็นเรื่องง่ายที่เราจะตัดสินใจเรื่องเวลาผิดพลาด และง่ายยิ่งกว่าที่เราจะ 
ประเมินต้นทุนระยะยาวของการเห็นเงินสำคัญกว่าเวลาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
นักวิ เคราะห์ข้อมูลในวงการกีฬาปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างทีมได้ฉันใด  
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นักวิเคราะห์ที่เห็นข้อเสียของการตัดสินใจเรื่องเวลา - เงิน และความเข้าใจ 
เรื่องอคติทางพฤติกรรมและจิตวิทยาที่ส่งผลกับเรา จะช่วยปรับเปลี่ยน 
ทางเลือกในการดำเนินชีวิตให้เราได้

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเลือกต่าง ๆ จะง่ายดายและชัดเจนเสมอ 
ไป ตลอดระยะเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้ ฉันเข้าใจชัดเจนว่า ไม่มีวิธีการที่ 
ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในการตัดสินใจเรื่องเวลา - เงิน อย่างเช่น ฉันก็ฟันธง 
ไม่ได้ว่านิโคลซึ่งเลือกไม่ทิ้งการประชุมตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ บอกได้เพียง 
โดยรวม  ๆ  แล้ว ข้อมูลชี้ว่า เธอน่าจะมีความสุขมากกว่าถ้าตัดสินใจอีก 
แบบหนึ่ง เราทุกคนต้องการสิ่งที่แตกต่างกันในชีวิต และแต่ละคนยัง 
ต้องการสิ่งที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของชีวิต ทางเลือกที่ดี 
ที่สุดย่อมหลากหลาย และสังคมยังกีดกันไม่ให้คนบางคน เช่น อุษา จาก 
ชนบทของอินเดีย ได้ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีกว่าให้ตัวเอง นั่นหมายถึง 
ผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องตระหนักรับรู้คุณค่าของเวลาให้ดีขึ้น

ถึงอย่างนั้น  เราก็รู้ว่า  ในทุกระดับชั้นทางเศรษฐกิจและทั่วทุก 
วัฒนธรรม คนจำนวนมากไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญอย่าง 
สุขภาพและความสุขของเราขึ้นอยู่กับการพลิกกลับ หรือสลับแนวคิดที่ 
ฝังรากลึกในสมองของเราว่าเวลาคือเงิน ไม่จริงเลย เงินคือเวลา  ต่างหาก  
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราโอบรับความจริงดังกล่าว

เริ่มจาก  บทที่  1 “กับดักเวลาและโรคระบาดแห่งความขัดสน 
เวลา” ด้วยการเจาะลึกว่าความขัดสนเวลาคืบคลานเข้ามาพ่นพิษใส่ผู้คน  
ไม่ว่าจะทำงานอะไร ได้อย่างเงียบเชียบเพียงใด1 เราอาจแปลกใจกับต้นทุน 
เวลาที่เสียไปเหล่านั้น เหมือนที่เราจะแปลกใจเวลาเห็นตัวเลขค่าใช้จ่าย 
ทั้งปีของตัวเองกางแผ่อยู่เบื้องหน้า เราอาจคิดว่า ฉันใช้เงินไปกับกาแฟ 
และการกินอาหารนอกบ้านมากแค่ไหนกันเชียว แต่ที่ไม่เหมือนตัวเลขใน 
บัญชีพวกนั้นก็คือ เราจะเห็นผลกระทบที่น่าตื่นตระหนกของการเป็นคน 
ขัดสนเวลา ตั้งแต่เรื่องลึก ๆ (ความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาล) ไปถึง 
เรื่องเล็ก ๆ (ยิ้มน้อยลง)

บทที่ 2 “ขั้นตอนต่างๆ ในการหาเวลาและซื้อเวลา” จะมองไปที่  
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ความมั่งคั่งทางเวลา จากอีกฟากฝั่งหนึ่ง นั่นคือภาวะการมีเวลาและการใช้ 
เวลาอย่างเปี่ยมความหมาย ใครคือผู้มั่งคั่งทางเวลาบ้าง ซึ่งก็น้อยคนนัก  
แล้วพวกเขาทำอะไรที่แตกต่างไปจากเรา ข้อหนึ่งก็คือ พวกเขาใช้เวลา 
กินมากกว่า แล้วความมั่งคั่งทางเวลาเปลี่ยนพวกเขาไปอย่างไร ไม่ต้อง 
สปอยล์ก็คงรู้ว่า พวกเขามีความสุขกว่าเรามากนัก

เมื่อเกิดความเข้าใจใหม่แล้ว ก็ถึงเวลาหันมามองตัวเองและเรียนรู้ว่า 
เราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะรู้ทันและหลีกเลี่ยง  กับดักเวลา  ที่ทำให้เราไป 
ไม่ถึงความมั่งคั่งทางเวลาใน  บทที่ 3 “สร้างนิสัยที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง 
ทางเวลา” เราทุกคนมีความมั่งคั่งทางเวลามากขึ้นได้โดยไม่ต้องลาออก 
จากงานหรือถูกลอตเตอรี่ เราต้องแน่วแน่ที่จะมีความมั่งคั่งทางเวลาเหมือน 
ที่เราแน่วแน่กับการมีสุขภาพกายดีขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ จำนวนมากรวมกัน เช่น การขึ้นบันได 
แทนการขึ้นลิฟต์ การกินสลัดเป็นมื้อเย็นให้บ่อยกว่าการกินเบอร์เกอร์ชีส  
เช่นเดียวกัน ความมั่งคั่งทางเวลาก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  
ที่จะเอื้อให้เรามีเวลามากขึ้นและมีคุณภาพขึ้น เช่น การปฏิเสธให้บ่อยขึ้น 
และการจ่ายเงินเพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานที่เสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์

ความมั่งคั่งทางเวลาก็เหมือนความมั่งคั่งทางการเงินที่ต้องอาศัยการ 
วางแผนระยะยาวด้วย บทที่ 4 “มองกาลไกล” จะตีแผ่กลยุทธ์ต่าง  ๆ  
ที่ช่วยให้เราวางแผนการระยะยาวได้ เช่น การเลือกอาชีพการงานหรือ 
การสร้างครอบครัว ลำพังแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำจนเป็นนิสัย 
ได้แล้วก็ยังไม่พอ เมื่อความต้องการของเราเปลี่ยน เป้าหมายก็เปลี่ยน  
ขณะที่ชีวิตดำเนินไป การวางแผนและกลับมาประเมินทางเลือกด้านเวลา 
อยู่เรื่อย ๆ จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกตามความต้องการของเราในขั้นตอน 
หรือช่วงเวลาที่แตกต่างได้

ท้ายที่สุด เราจะเบนความสนใจไปยังคนอื่น  ๆ  ที่ส่งอิทธิพลต่อความ 
มั่งคั่งทางเวลาของเรา บทที่ 5 “การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ” จะทำให้ 
เราเห็นว่าระบบต่าง  ๆ  ตั้งแต่เทคโนโลยีไปถึงนโยบายสาธารณะและ 
ทรัพยากรบุคคล ทำงานสวนทางกับการคงอยู่ของความมั่งคั่งทางเวลา 
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อย่างไร บทนี้จะนำเสนอกลยุทธ์ในการแทรกแซงเพื่อสนับสนุนการสร้าง 
สมดุลที่ดีขึ้นระหว่างเวลากับเงินสำหรับพลเมืองและลูกจ้าง การเป็นผู้มั่งคั่ง 
ทางเวลาไม่เพียงดีต่อเราในฐานะปัจเจก แต่ยังดีต่อสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมักจะ 
มีผู้นำที่ไม่เข้าใจต้นทุนในทางลบอันเป็นผลจากความขัดสนเวลาที่พวกเขา 
ชักนำให้เกิด ฉันหวังว่าเนื้อหาบทนี้จะไปถึงคนในแผนกทรัพยากรบุคคล 
และรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดความ 
มั่งคั่งทางเวลาได้

ในแต่ละบท เราจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้โดยอาศัยเครื่องมือ 
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมและตารางต่าง  ๆ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยหาเวลา 
ให้เรา และวางแผนกลวิธีต่าง  ๆ  ที่จะเรียกคืนหรือชดเชยเวลาที่เสียไป  
เพื่อให้เราปีนบันไดออกจากความขัดสนเวลาได้

เป็นเทย์เลอร์หรือมอร์แกน

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง  ๆ  ในหนังสือเล่มนี้  
เราควรมีความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าตอนนี้ตัวเราเองคิดอย่างไรเรื่องเวลากับ 
เงิน ให้เราลองหยุดคิดใคร่ครวญดูสักนิดว่า ตามปกติแล้ว เราแลกเปลี่ยน 
เวลากับเงินอย่างไร จากนั้นลองอ่านคำบรรยายลักษณะคนสองคนต่อไปนี้  
แล้วตัดสินใจว่าเราใกล้เคียงกับคนไหนมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน 
เป๊ะทุกกระเบียด แค่เลือกคนที่มีความคิดและการตัดสินใจใกล้เคียงกับเรา 
โดยเฉลี่ยมากกว่าเท่านั้น

เทย์เลอร์  ให้คุณค่ากับ  เวลา  มากกว่าเงิน เขาเต็มใจจ่ายเงิน 
เพื่อให้มีเวลามากขึ้น ตัวอย่างเช่น เทย์เลอร์จะเลือกลดเวลา 
ทำงานและหาเงินได้น้อยลง มากกว่าเลือกเพิ่มเวลาทำงาน 
และหาเงินได้มากขึ้น
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มอร์แกน  ให้คุณค่ากับ  เงิน  มากกว่าเวลา มอร์แกนเต็มใจสละ 
เวลาเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น มอร์แกนจะเพิ่ม 
เวลาทำงานและได้เงินเพิ่มขึ้น มากกว่าลดเวลาทำงานและได้เงิน 
น้อยลง

ฉันลองให้คนหลายหมื่นทำกิจกรรมนี้ และแค่รู้ว่าพวกเขาเป็นเทย์เลอร์ 
หรือมอร์แกน ก็ทำให้เราคาดเดาพฤติกรรมของพวกเขาได้แม่นยำอย่าง 
น่าทึ่งแล้ว ฉันรู้ว่าพวกเขาจะเลือกเที่ยวบินแบบไหนและจะให้ความสำคัญ 
กับของขวัญแบบไหนมากที่สุด ฉันยังทายได้ว่าพวกเขาจะทำงานกี่ชั่วโมง  
ถ้าให้เลือกได้โดยสมัครใจ ฉันรู้พฤติกรรมการเข้าสังคมของพวกเขา และ 
รู้กระทั่งว่าพวกเขาจะเลือกทำงานแบบไหนด้วย นี่ไม่ใช่มายากล แต่เป็น 
แค่การจับคู่ข้อมูลกับพฤติกรรมต่าง  ๆ2 และสิ่งที่ฉันทำก็เป็นประโยชน์กับ 
ผู้อ่าน เพราะกลยุทธ์ต่าง  ๆ  ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มีพื้นฐานมาจากการ 
ศึกษาที่มีหลักการชัดเจนด้านพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งอาศัยการพิจารณาว่า 
เราคือเทย์เลอร์หรือมอร์แกน

ตกลงว่าคุณคือคนไหน ลองใช้เวลาคิดทบทวนและตอบคำถามนี้ 
อย่างซื่อสัตย์ การบอกว่าคุณคือเทย์เลอร์เพราะเราคิดว่านี่คือทางที่ดีกว่า 
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นเทย์เลอร์ได้จริง  ๆ หรือเป็นผู้มั่งคั่งทางเวลา 
ที่สมบูรณ์แบบได้ สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเราอาจกลายเป็นคนที่มีเวลามากขึ้น  
ไม่ว่าจะเราเริ่มจากคนไหนก็ตาม และอย่าคิดว่ามีคำตอบที่ถูกต้อง หรือ 
คดิวา่เราจะเปน็คนแบบใดแบบหนึง่ไปโดยถาวร แนน่อนวา่มปีจัจยับางอยา่ง 
ทำให้เรามีแนวโน้มจะเป็นเทย์เลอร์หรือมอร์แกน แต่เราจะเปลี่ยนกลับไป 
กลับมาหลายหนในชีวิต ฉันเป็นนักวิจัยเรื่องเวลาที่เข้าใจข้อมูลทั้งหมด 
เกี่ยวกับความขัดสนเวลา แต่ถ้าฉันซื่อสัตย์กับตัวเอง ณ จุดนี้ในชีวิต ฉัน 
ก็ต้องสรุปว่าตัวฉันคือมอร์แกน

ฉันคาดว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้น่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นมอร์แกน แต่ 
คนที่ตอบว่าตัวเองเป็นเทย์เลอร์ก็ยังคงได้ประโยชน์จากการฝึกตัวเองให้เป็น 
คนที่รู้จักฉลาดในทางเวลาขึ้นอยู่ดี ผลการศึกษาต่าง  ๆ  ชี้ให้เห็นประโยชน์ 
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อันหลากหลายของคนที่มุ่งมั่นกับเวลามากกว่าเงิน วิธีคิดที่ให้ความสำคัญ 
กับเวลานั้นจะช่วย

•	 สร้างความสุข การให้คุณค่าเวลามากกว่าเงินทำให้คนมีความ 
สุขเทียบเท่าครึ่งหนึ่งที่ได้จากการแต่งงาน3 และนี่คือผลที่พบ 
ในทุกกลุ่มประชากร โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่พวกเขา 
หาได้ พื้นฐานการศึกษา จำนวนบุตร หรือสถานภาพการ 
สมรส

•	 สานสัมพันธ์ทางสังคม การมุ่งมั่นจดจ่อกับเวลาทำให้เราให้ 
ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมก่อนสิ่งอื่น4 แม้กระทั่ง 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสั้น  ๆ  อย่างการคุยกับคนที่เราเจอบ่อย  ๆ   
บนรถเมล์ ก็อาจมีบทบาทสำคัญอย่างน่าทึ่งในการลดความ 
เครียดเรื่องเวลาและเพิ่มความสุขให้เรา5

•	 เสริมความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ คนที่ให้ความสำคัญ 
กับเวลามีคู่สมรสที่มีความสุขมากกว่าและมีชีวิตรักดีกว่า 
คนที่ให้ความสำคัญกับเงิน คู่รักที่ใช้เงินไปกับบริการที่ช่วย 
ประหยัดเวลาจะใช้เวลาคุณภาพด้วยกันมากกว่าและมีความ 
สุขมากกว่าจากความสัมพันธ์ของตน  การซื้อของที่ช่วย 
ประหยัดเวลาอาจถึงขั้นขจัดความทุกข์บางส่วนที่เกิดจากการ 
มีคู่สมรสที่ไม่ค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วย งานวิจัยของฉันชี้ว่า 
การจ่ายเงินจ้างพนักงานทำความสะอาดบ้านอาจส่งผลต่อ 
ชีวิตแต่งงานได้พอ ๆ กับการหัดเป็นผู้ฟังที่ดี6

•	 สร้างความพึงพอใจด้านการงาน คนที่ให้คุณค่ากับเวลามี 
ชั่วโมงการทำงานเท่ากับคนที่ให้คุณค่ากับเงิน แต่ที่ไม่น่าเชื่อ 
ก็คือ คนที่ให้คุณค่ากับเวลามักมีรายได้มากกว่าคนที่ให้คุณค่า 
กบัเงนิ เพราะพวกเขามแีนวโนม้จะเลอืกงานทีต่วัเองรกัมากกวา่ 
จึงทำงานโดยมีความเครียดน้อยกว่า มีผลิตภาพและความ 
สร้างสรรค์สูงกว่า และมีแนวโน้มจะลาออกน้อยกว่า7
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สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การให้ความสำคัญกับเวลาก็คือการ  เอื้อสังคม  
(prosocial) ซึ่งเป็นคำที่นักวิชาการใช้เรียกการกระทำที่เอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้อื่น

เวลาที่เราใช้เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งทางเวลา อาจมีบางช่วงที่เรา 
รู้สึกผิด8 ขึ้นได้ เราอาจคิดว่าความมั่งคั่งทางเวลาเป็นคำแทนสวย  ๆ  ของ 
คำว่า สิทธิพิเศษ คุณอาจคิดว่า ฉันมีเงินพอจะตัดสินใจเลือกเวลามากกว่า 
เงิน ส่วนคนอื่นไม่มี ฉันนี่เห็นแก่ตัวจัง

ฉันเองก็เป็นทุกข์กับความรู้สึกนี้เหมือนกัน เพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมงาน 
ล้อฉันว่างานวิจัยของฉันทำให้ชีวิตของคนกลุ่มที่ร่ำรวยง่ายขึ้น แต่พอเวลา 
ผ่านไป ความรู้สึกเหล่านั้นจะหายไปด้วยเหตุผลสองข้อ ข้อแรก เราเริ่ม 
รวบรวมข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ความมั่งคั่งทางเวลาส่งผลเชิงบวกต่อคนใน 
ทุกระดับชั้นทางเศรษฐกิจ9 ข้อสอง ผลการศึกษาหลายฉบับที่ปรากฏขึ้นมา 
บ่งชี้ว่าความมั่งคั่งทางเวลาที่เราได้มาส่งผลดีกับทุกคน เพราะมันทำให้เรา 
อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

เวลาที่ฉันต้องปฏิเสธ หรือกำลังจะลาพักร้อน ฉันพยายามคิดถึง 
ข้อเท็จจริงที่ว่า การหาเวลาว่างช่วยปลดปล่อยพลังงานที่ฉันสามารถนำไป 
ใช้ลงทุนกับปัญหาของคนที่ฉันเป็นห่วงเป็นใยได้ เช่น ช่วยนักศึกษา 
ปริญญาโทสมัครเรียนปริญญาเอก หรือใช้เวลากับคนที่บ้าน นี่ไม่ใช่แค่ 
คำพูดสวยงามเท่านั้น แต่ได้มาจากข้อมูลที่ชัดเจน เวลาที่เรารู้สึกว่าเรา 
มีเวลามากพอ เราจะช่วยคนอื่นได้มากขึ้น

ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งทางเวลาเอื้อให้เรา 
ช่วยคนอื่นได้จริงมาจากการศึกษาเรื่อง  “ชาวสะมาเรียใจดี” นักวิจัยให้ 
นักศึกษาเทววิทยาจากพรินซ์ตันตอบแบบสอบถามปลอม  ๆ  สองสามชุด 
ตามสไตล์ของงานวิจัยด้านจิตวิทยาทั่วไปเพื่อไปสู่จุดหมายบางอย่าง  
จากนั้นนักวิจัยขอให้นักศึกษาเหล่านี้เดินไปยังโรงเรียนอนุบาลใกล้  ๆ  เพื่อ 
เล่าเรื่องชาวสะมาเรียใจดี หรือคนที่หยุดเพื่อช่วยคนแปลกหน้าที่พบระหว่าง 
ทาง ให้เด็ก ๆ ที่นั่นฟัง

หลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จ นักศึกษาบางคนได้รับแจ้งว่าพวกเขา 
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สายแล้วและเด็ก  ๆ  ในห้องกำลังรอพวกเขาอยู่ ขณะที่นักศึกษาบางคน 
ได้รับแจ้งว่ายังมีเวลาอีกหลายนาที ระหว่างทาง นักศึกษาทุกคนจะได้เจอ 
ชายคนหนึ่งยืนตัวงออยู่ในตรอก ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด  
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับข้อมูลว่ายังมีเวลาเหลือจะหยุดเพื่อเข้าไปช่วย  
แต่นักศึกษาที่รีบไปสอนมีไม่ถึงร้อยละ 10 ที่หยุดเพื่อช่วยชายคนนั้น ส่วน 
ใหญ่ไม่ทันสังเกตเห็นเขาด้วยซ้ำ10

งานวิจัยอื่น  ๆ รวมถึงงานวิจัยบางส่วนของฉัน ได้ผลลัพธ์โดยรวม 
คล้ายกัน คนที่รู้สึกว่ามีเวลามากมีแนวโน้มมากกว่าที่จะทำงานอาสาสมัคร 
ช่วยงานนักการเมืองท้องถิ่น และช่วยลูก ๆ ที่โรงเรียน11 คนที่รู้สึกว่ามีเวลา 
มากมีแนวโน้มเป็นมิตรต่อโลกมากกว่าด้วยการใช้เวลาแต่ละวันรีไซเคิล 
ขยะและทำปุ๋ย และซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน12

กระทั่งการเตือนตัวเองถึงธรรมชาติในการเอื้อสังคมของเวลา ก็ช่วยให้ 
เราตัดสินใจเรื่องเวลาดีขึ้นได้แล้ว พอเราคิดว่าการซื้อของที่ช่วยประหยัด 
เวลาเป็นพฤติกรรมเอื้อสังคม (“การซื้อของพวกนี้ช่วยให้ฉันมีเวลาอยู่กับ 
คนที่ฉันห่วงใยได้”) เราจะรู้สึกละอายใจน้อยลงและมีแนวโน้มจะทำตาม 
ทางเลือกเหล่านั้นมากขึ้น13

โดยสรุป ขณะที่เราเผชิญหน้าสิ่งท้าทายที่ยากลำบากของการยกให้ 
เวลาสำคัญกว่าเงิน จงเตือนตัวเองว่าการมุ่งมั่นกับเวลาไม่ใช่เรื่องของเรา 
คนเดียว แต่การมุ่งมั่นกับเวลาทำให้เราสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว  
เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน และโลกใบนี้ได้

ความลับของช่วงเวลาที่สุขมากขึ้นนั้นง่ายนิดเดียว
แค่ให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าเงิน – ไปทีละเรื่อง
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•••

ความลับของช่วงเวลาที่สุขมากขึ้นนั้นง่ายนิดเดียว แค่ให้ความสำคัญกับ 
เวลามากกว่าเงิน – ไปทีละเรื่อง 

ก็เหมือนข้อเท็จจริงอื่น  ๆ  อีกมากในชีวิต การรู้นั้นง่าย ส่วนการลงมือ 
ทำจริงนั้นยากกว่ามาก ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าการ 
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดาย การแทรกแซงส่วนใหญ่ 
ที่ฉันเขียนถึงจะทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเวลาเพิ่มขึ้นทีละน้อย (แต่สังเกต 
เห็นได้) และการดำเนินมาตรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องอาศัยการครวญคิด 
อย่างถี่ถ้วน

ฉันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อจะช่วยคุณ  แต่การใช้ชีวิตที่มั่งคั่งทางเวลาเป็น 
ส่วนหนึ่งของวิธีคิดใหม่และวินัยใหม่ที่แต่ละคนจะสร้างขึ้นด้วยตัวเอง การ 
เรียนรู้ไม่มีวันหยุดจริง  ๆ ฉันเองก็ยังคงดิ้นรนกับการตัดสินใจเรื่องเวลากับ 
เงินอยู่ตลอด ฉันตอบรับบ่อยเกินไปเวลาได้รับโอกาสในการทำงานที่กิน 
ต้นทุนส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ทางวิชาชีพ คนที่บ้านต้องจับฉันมานั่งคุย 
และบอกว่า “แอชลีย์ เธอควรถอนตัวจากงานนี้จริง  ๆ มันไม่คุ้มกับเวลา 
ที่เสียไปหรอก”

ชีวิตของฉันคืองานที่ยังทำไม่เสร็จ  แต่งานวิจัยและประสบการณ์ 
ส่วนบุคคลสอนฉันว่า เวลาคือสิ่งที่คุ้มค่ากับการต่อสู้ให้ได้มา ไม่มีใครรู้ว่า 
เรายังเหลือเวลาอีกเท่าไร ปัจจุบันขณะ หรือเวลานี้ในตอนนี้ คือช่วงเวลา 
ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  ที่เปี่ยมความหมาย เพื่อ 
ให้ความเครียดของเราลดลง หรือพูดสั้น  ๆ  ก็คือ เพื่อให้เรามีเวลามากขึ้น 
และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดได้ ความสุขไม่ใช่หัวข้อของหนังสือเล่มนี้ แต่เป็น 
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

มาเริ่มกันเลยเถอะ
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ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกัน
ต่อความรู้สึกกดดัน

จากความขัดสนเวลาทั้งนั้น
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กับดักเวลา
และโรคระบาด

แห่งความขัดสนเวลา
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เรามโีอกาสแปดในสบิทีค่ณุจะอยูใ่นกลุม่คนจนทีส่ดุในโลก1 จนในทีน่ีไ้มไ่ด ้
หมายถึงเงินในบัญชี (ถึงแม้ความขัดสนทางวัตถุจะเป็นปัญหาเร่งด่วน 

อย่างหนึ่งในสังคมก็ตาม) แต่หมายถึง จนเวลา มากกว่า เรามีสิ่งที่ต้องทำ 
มากมายหลายอย่างและมีเวลาไม่พอจะทำทุกอย่างเหล่านั้น ในประเทศที่ 
ต่างกันอย่างสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น ความขัดสนเวลานั้นยังอยู่ 
ในระดับสูงตลอดกาล2

ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันต่อความรู้สึกกดดันจากความขัดสนเวลาทั้งนั้น  
ขณะที่นั่งพิมพ์งานที่โต๊ะในครัวอยู่นี้ ฉันเองก็รู้สึกจนเวลาและทำอะไรไม่ทัน 
เหมือนกัน  สำหรับฉัน  มันคือความรู้สึกบีบรัดในช่องท้อง  เมื่อเช้านี้  
นักศึกษาคนหนึ่งอีเมลมาขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเรื่องรายงาน ทำให้ฉัน 
เริ่มต้นเขียนบทนี้ไม่ได้เร็วอย่างที่ตั้งใจ และกระทั่งตอนเริ่มเขียน ฉันก็ 
คอยมองโทรศัพท์อยู่ตลอด เฮ้อ แล้วเพื่อนร่วมงานจะส่งข้อความมาขอให้ 
ช่วยทำงานที่จวนถึงกำหนดส่งในนาทีใดนาทีหนึ่ง ฉันยังต้องวางมือจากงาน 
เร็วหน่อยเพื่อไปหาหมอตามนัด จากนั้นก็ต้องรีบกลับบ้านมาทำอาหาร 
มื้อดึก ซึ่งประกอบด้วยสลัดและอะไรก็ตามที่มี ก่อนจะกลับไปเช็กเมลและ 
“รายการสิ่งที่ต้องทำอันไม่สิ้นสุด” นั่นคือชื่อไฟล์ที่ฉันเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก มันมีรายการยาวหลายหน้า

ฉันไม่สามารถทำงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จได้ ฉันจะต้องหาเวลา 
พูดคุยกับแฟนของฉันบ้าง ฉันอาจมีเวลาไม่พอจะเมาท์กับเพื่อน ฉันต้อง 
หาเวลาคุยกับพ่อแม่ที่แก่ตัวลงอย่างรวดเร็วด้วย

นี่ไม่ใช่วันที่แปลกประหลาดอะไรสำหรับฉัน และมันอาจฟังดูคุ้นหู 
สำหรับคนอื่นด้วย ความขัดสนเวลาส่งผลกระทบต่อทุกวัฒนธรรมและ 
ทุกระดับชั้นทางเศรษฐกิจ เราส่วนใหญ่รู้สึกแบบนี้กันทั้งนั้น

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แอชลีย ์ วิลแลนส์ 21

มันแย่ขนาดนั้นเลยหรือ

แย่ขนาดนั้นจริง ๆ เมื่อปี 2012 คนอเมริกันวัยทำงานราวร้อยละ 50 บอก 
ว่าตน  “ต้องรีบร้อนตลอดเวลา” และร้อยละ 70 “ไม่เคย”  มีเวลาพอเลย3  
ในปี 2015 กว่าร้อยละ 80 บอกว่าตนมีเวลาไม่พอกับความต้องการ4 และ 
นั่นคือที่มาที่ทำให้ฉันคิดว่าเรากำลังขัดสนเวลา พวกคุณพูดเองยังไงล่ะ

ถ้าใครกำลังคิดว่านี่เป็นปัญหาในประเทศโลกที่หนึ่งและคิดว่าเราควร 
อดทนและอยู่กับมันไป ก็อย่าเลย การแพร่ระบาดของความขัดสนเวลาคือ 
ปัญหาร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ข้อมูลที่ฉัน 
และคนอื่น  ๆ  รวบรวมได้ชี้ว่า ความขัดสนเวลานั้นสัมพันธ์กับความทุกข์5 

คนที่ขัดสนเวลามีความสุขน้อยกว่า มีผลิตภาพต่ำกว่า และเครียดหนัก 
กว่า6 พวกเขาออกกำลังน้อยกว่า กินอาการที่มีไขมันสูงกว่า และมีโอกาส 
เกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่า7 ความขัดสนเวลาบีบให้เรา 
ต้องยอมจำนน แทนที่จะเตรียมอาหารเย็นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เรา 
กลับหยิบอาหารสำเร็จรูปง่าย  ๆ จากร้านสะดวกซื้อและกินไปจ้องหน้าจอไป 
อย่างไม่ใส่ใจ การพยายามทุ่มเวลาให้มากที่สุดไปกับการทำงานให้เสร็จ 
ส่งผลให้วันทำงานของเรากลายเป็นการนั่งกองอยู่กับโซเดียม ไขมัน และ 
อาหารฟาสต์ฟู้ด

สังคมขัดสนเวลาก็จ่ายแพงเช่นกัน ความเครียดจากการขัดสนเวลา 
ทำให้ระบบสาธารณสุขของสหรัฐฯเสียเงินปีละ 190,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ถึง 8 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพรวมต่อปี8 พนักงานไร้สุข 
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลิตภาพคิดเป็นปีละ  450,000 - 550,000 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ9 ไม่ว่าเวลาใด องค์กรที่มีพนักงานหนึ่งพันคนจะมีสองร้อย 
คนที่รู้สึกกดดันจนต้องขอลาป่วย10

ผลกระทบและต้นทุนของความขัดสนเวลาน่าตกใจเสียจนนักวิจัย 
ปัจจุบันเปรียบเทียบมันกับภาวะอดอยากขาดแคลน หรือภาวะขาดแคลน 
เวลาอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ซึ่งก่อผลเสียไม่ต่างจาก 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเลย11
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	 *  Organization for Economic Co-operation and Development: OECD องค์กรเพื่อ 
ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นหน่วยงานความร่วมมือของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
ที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของ 
การศึกษาวิจัยที่รอบคอบและเป็นกลาง เพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมที่เป็นแนวทางในระดับนโยบายต่อไป

ทำไมเราจึงขัดสนเวลา

คำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมอัตราส่วนของความขัดสนเวลาจึงเพิ่มขึ้น 
ก็คือ เราก็แค่ใช้เวลาทำงานมากกว่าที่เคยยังไงล่ะ แต่หลักฐานไม่สนับสนุน 
ทฤษฎีนี้ เชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีเวลาสำหรับการนันทนาการ 
พักผ่อนมากกว่าในทศวรรษ  195012 เสียอีก เมื่อปี  1950 ข้อมูลของ 
โออีซีดี* บ่งชี้ว่าเวลาทำงานในแต่ละสัปดาห์ของสหรัฐฯเท่ากับ 37.8 ชั่วโมง  
ส่วนในปี 2017 เท่ากับ 34.2 บันทึกเวลาชี้ว่าในสหรัฐฯ เวลานันทนาการ 
ของผู้ชายเพิ่มขึ้นหกถึงแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ส่วน 
เวลานันทนาการของผู้หญิงเพิ่มขึ้นสี่ถึงแปดชั่วโมง13 เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ไมโครเวฟและหุ่นยนต์ดูดฝุ่น การสื่อสารยุคดิจิทัลและแอปอีเมลที่ตั้งเวลา 
ประชุมอัตโนมัติได้ (เยี่ยมที่สุด!) ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ขณะเดียวกันระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่กำลังได้รับความนิยมก็ทำให้ 
บริษัทต่าง  ๆ  อย่างเช่นอูเบอร์และทาสก์แร็บบิต อำนวยความสะดวกให้เรา 
เข้าถึงบริการที่ช่วยประหยัดเวลาได้ง่ายขึ้นและในราคาถูกลง14

แน่นอนว่าเรามีเวลาไม่มากไม่น้อยไปกว่าที่เคยมี ทุกคนได้รับการ 
จัดสรรเวลาอย่างเท่าเทียมกันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยหลักการแล้ว เราควร 
พอใจที่มีเวลานันทนาการมากกว่าคนรุ่นพ่อและรุ่นปู่ แล้วทำไมเราจึงรู้สึก 
ขัดสนเวลามากกว่าที่เคยเป็นมา

นั่นเป็นเพราะว่า ความขัดสนเวลาไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่เวลา 
ที่เรามีกับเวลาที่เราต้องการไม่ลงล็อกกัน มันเกิดจากวิธีที่เรา  คิดถึง  เวลา 
และ ให้คุณค่า กับเวลาพวกนั้นต่างหาก นี่คือปัญหาทางจิตวิทยามากพอ ๆ 
กับปัญหาเชิงโครงสร้าง เราอาจไม่ได้ใช้เวลาไปกับการทำงานมากขึ้น แต่ 
เราตัดสินใจจะทำงานตลอดเวลา15 อุปกรณ์ดิจิทัลของเราไม่เคยปิด16 เรา 
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จึงให้ความสนใจสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราได้เงินมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ 
สะดวกง่ายดาย พอถึงเวลาว่างอันมีคุณค่า เราก็ไม่พร้อมที่จะใช้มัน ทำให้ 
เราเสียเวลานั้นไป หรือไม่เราก็บอกตัวเองว่าเราไม่ควรหยุดพักและเอาเวลา 
นั้นไปทำงานจนหมด

การที่เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของเรา มองในแง่วัฒนธรรม คุณค่า 
ของเวลาที่สืบทอดต่อมานั้นถูกกดทับไว้ สังคมสอนให้เราเชิดชูบูชาคนที่ 
ไม่เคยออกจากที่ทำงานไปไหนเลย17 ยิ่งไปกว่านั้น ความไม่เท่าเทียมทาง 
รายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้เรารู้สึกว่า โลกอาจถล่มในวันพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ใช้เวลา 
ทุกนาทีไปกับการทำงาน  หรืออย่างน้อยก็ทำเหมือนว่ากำลังทำงาน18  
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดสิ่งที่ฉันเรียกว่า  กับดักเวลา ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ 
รู้สึกขัดสนเวลาเรื้อรัง

ขั้นตอนแรกของการรู้จักบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดก็คือ  
การทำความเข้าใจกับดักเวลาเหล่านี้ มองหาและมองให้เห็นพวกมันในชีวิต 
ของเรา

กับดักที่ 1 : เทคโนโลยี

ริ้วเวลาและกิจกรรมนันทนาการที่ล้มเหลว

เป็นความจริงที่เรามีเวลานันทนาการมากกว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว แต่กิจกรรม 
นันทนาการไม่เคยให้ความรู้สึกผ่อนคลายน้อยเท่านี้มาก่อน สาเหตุส่วนใหญ ่
ล้วนมาจากผลกระทบของสื่อไร้ตัวกลางอย่างหน้าจอต่าง  ๆ เทคโนโลยี 
ช่วยประหยัดเวลาให้เราได้ แต่มันก็ขโมยเวลาของเราด้วย นี่คือภาวะที่ 
เรียกว่า  ความขัดแย้งของการควบคุมตนเอง เรารับเทคโนโลยีไร้สาย 
เข้ามาเพื่อควบคุมเวลาและระยะเวลาที่เราทำงาน แต่กลับกลายเป็นว่า 
เราทำงานอยู่ตลอดเวลา19 ช่วงเวลาว่างยาว  ๆ  ที่เราเคยใช้ทำอะไรสนุก  ๆ   
กลับถูกนาฬิกาอัจฉริยะ โทรศัพท์ แท็บเล็ต และแล็ปท็อป ขัดจังหวะ 
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หรือเข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลา
สถานการณ์นี้ดึงสติรับรู้ไปจากเรา และทำให้เวลานันทนาการของเรา 

แยกส่วนไปในลักษณะที่ยากจะใช้บรรเทาความเครียดหรือทำให้เรามีความ 
สุขได้20 ฉัน  (และนักวิจัยอื่น  ๆ)  เรียกมันว่า  ริ้วเวลา ซึ่งหมายถึง ช่วง 
เวลาไม่กี่วินาทีหรือนาทีที่เราเสียไปกับการทำหลาย  ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
โดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน21 แต่ละริ้วอาจดูไม่เยอะเท่าไร แต่พอนำมา 
รวมกัน กลับส่งผลเลวร้ายกว่าที่เราอาจคาดคิด

เพื่อให้เข้าใจว่าเราฉีกกระชากเวลาของตัวเองอย่างไร ลองดูตัวอย่าง 
ที่คำนวณง่าย  ๆ  นี้ เรามีเวลานันทนาการหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งทุ่มตรง ใน 
ชั่วโมงนั้น เราได้รับอีเมลสองฉบับ เปิดอ่านทั้งคู่ และตอบไปหนึ่งฉบับ  
ได้ข้อความแจ้งเตือนทวิตเตอร์สี่ครั้งที่เป็นเรื่องไร้สาระหรือคำพูดแย่ ๆ  ของ 
คนแย่  ๆ และเราก็เขียนคอมเมนต์ตอบข้อความหนึ่งในนั้น ได้รับข้อความ 
ที่เพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยผ่านโปรแกรมสแล็คสามข้อความ ตอบไปหนึ่ง 
และอีกสองไม่ได้ตอบ ข้อความเตือนให้โทรศัพท์อวยพรวันเกิดแม่พรุ่งนี้  
และข้อความจากเพื่อนที่อยากนัดเจอเราช่วงสุดสัปดาห์หน้าสี่ข้อความ ซึ่ง 
เราตอบทั้งหมด

ตาราง 1 - 1 

กิจกรรม วินาทีที่ใช้
อ่านอีเมล 2 ฉบับ 30
ตอบอีเมล 1 ฉบับ 30

อ่านทวิตเตอร์ 4 ข้อความ 45
ตอบทวิตเตอร์ 1 ข้อความ 30

อ่านสแล็ค 3 ข้อความ 30
ตอบสแล็ค 1 ข้อความ 45

อ่านข้อความแจ้งเตือน 1 ข้อความ 10
อ่านข้อความ 4 ข้อความ 40
ตอบข้อความ 4 ข้อความ 120

ริ้วเวลารวมทั้งหมด จำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้
21 6 นาที 20 วินาที10
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เวลาว่าง

ทวิตเตอร์

ทวิตเตอร์

ทวิตเตอร์

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

อีเมล

อีเมล

อีเมล

สแล็ค

สแล็ค

สแล็ค

แต่ละเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรมากและใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาที แต่พอรวม 
กันแล้ว กลับส่งผลเสียสองประการ ประการแรกคือการเสียเวลาบางส่วน 
ในหนึ่งชั่วโมงนั้นไป ดังที่แสดงในตาราง 1 - 1

สิ่งรบกวนที่ดูเหมือนไม่ส่งผลกระทบอะไรไม่กี่ครั้งรวมกันแล้วคิดเป็น 
ร้อยละ 10 ของเวลานันทนาการหนึ่งชั่วโมงของเรา งานวิจัยชี้ว่า ตัวเลข 
ประมาณการจำนวนและลักษณะของสิ่งรบกวนเหล่านี้มักต่ำกว่าที่ควรจะ 
เป็น ดังนั้นโดยรวม ๆ แล้ว สถานการณ์จริงอาจเสียเวลามากกว่านี้ก็ได้22

ผลเสียประการที่สองของริ้วเวลาที่กระทบเรามากกว่าก็คือ การที่มัน 
ซอยเวลานันทนาการหนึ่งชั่วโมงของเราออกเป็นส่วน  ๆ สิ่งรบกวนเหล่านี้ 
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นแบบสุ่มตลอดหนึ่งชั่วโมงนั้น เพื่ออธิบายให้ชัด  ๆ ฉัน 
ได้จัดกลุ่มสิ่งรบกวนเหล่านี้ไว้ห้ากลุ่ม นั่นก็คือ อีเมล ทวิตเตอร์ สแล็ค 
ข้อความแจ้งเตือน และการส่งข้อความ และสุ่มให้มันกระจายอยู่ในระยะ 
เวลาหนึ่งชั่วโมง

พอทำแบบนี้ เวลาสำหรับการนันทนาการก็จะเปลี่ยนจากแผนภาพ  
1 - 1 มาเป็นสิ่งที่ดูคล้ายภาพในแผนภาพ 1 - 2

แผนภาพ 1 - 1 

19.00 น.      20.00 น.

แผนภาพ 1 - 2 

19.00 น.      20.00 น.

19.00 น.      20.00 น.

19.00 น.      20.00 น.
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ในแต่ละกรณี  เวลานันทนาการหนึ่งชั่วโมงถูกแยกเป็นช่วงสั้น  ๆ   
หลายช่วงที่อาจมีระยะเวลาแค่ห้าหรือหกนาที  ต่อให้เรามีวินัยที่จะไม่ 
ตอบสนองหรือไม่ได้ตอบสนองเร็วนัก สิ่งรบกวนนี้ก็เข้ามาลดคุณภาพของ 
ช่วงเวลานันทนาการที่ถูกทอนให้สั้นลงและคาดเดาได้ยากขึ้น ด้วยการทำ 
หน้าที่เตือนให้เรารับรู้ถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เรา สามารถ หรือ ควร จะทำ23

เราเคยสนุกกับการออกกำลังในยิม แต่ตอนนี้ เราพิมพ์ข้อความตอบ 
เจ้านายมือหนึ่งขณะพยายามทรงตัวบนลู่วิ่ง เราเคยมีช่วงเวลากินอาหาร 
พร้อมหน้าในครอบครัวที่ไม่ถูกขัดจังหวะ แต่เดี๋ยวนี้เรารับโทรศัพท์ขณะกิน 
เราเคยออกไปปิกนิกอย่างผ่อนคลายสบายใจ ตอนนี้เราประชุมทางโทรศัพท์ 
ในห้องอาบน้ำ “ส่วนตัว” ที่สวนสาธารณะ เราแบกที่ทำงานใส่กระเป๋าไปไหน 
ต่อไหนจนกลายเป็นเรื่องยากที่จะถอดปลั๊ก หลายคนยอมรับว่าเช็กอีเมล 
จากทีท่ำงานหลงัสีทุ่ม่ ในงานละครโรงเรยีน งานแตง่งาน ระหวา่งมือ้อาหาร  
ในขณะที่ “มีสัมพันธ์ใกล้ชิด” และกระทั่งในขณะที่ภรรยาอยู่ในห้องคลอด24

หลายคนยอมรับว่าเช็กอีเมลจากที่ทำงานหลังสี่ทุ่ม
ในงานละครโรงเรียน งานแต่งงาน

ระหว่างมื้ออาหาร ในขณะที ่ “มีสัมพันธ์ใกล้ชิด”
และกระทั่งในขณะที่ภรรยาอยู่ในห้องคลอด

 

ตอนที่เราพยายามจะสนุกกับงานเลี้ยงวันเกิด ข้อความแจ้งเตือนให้ดู 
รูปภาพเพื่อนเราที่ไปเที่ยวพักผ่อนแถบเส้นศูนย์สูตรก็เด้งขึ้นมา ทำให้ 
พาสต้าของเราอร่อยน้อยลง ตอนที่เราพยายามเลือกหาร้านอาหารที่จะพา 
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แฟนไปออกเดตครั้งหน้า รีวิวร้านอาหารและการให้ดาวต่าง  ๆ  ก็โผล่ขึ้นมา 
ให้เราอ่านจนตาแฉะ ทำให้เราใช้เวลากับการเลือกร้านไปมากมายกว่าการ 
ดื่มด่ำกับรสชาติของอาหาร ตอนที่เราพยายามจะใช้เวลาช่วงวันหยุดที่มี 
ความหมายกับเพื่อนและครอบครัว ข้อความแจ้งเตือนจากที่ทำงานก็คอย 
ทำให้เรารู้สึกผิดและประสาทเสียกับงานที่ยังทำไม่เสร็จ

การคิดเรื่องงานขณะพยายามจะผ่อนคลายกระตุ้นให้เกิดความตื่น 
ตระหนก เพราะความรู้สึกขัดสนเวลาทั้งหมดมาจากสาเหตุว่า ในหัวเรา 
มองว่ากิจกรรมต่าง  ๆ  ของเราสอดคล้องกันดีแค่ไหน ขณะที่เราพยายาม 
ทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเทกับลูกโดยปิดอีเมลจากที่ทำงาน เราอดไม่ได้ที่จะ 
คิดเรื่องการทำงานให้ทันเดดไลน์ถัดไปแทนที่จะมีสมาธิกับการอยู่กับลูก  
ความขัดแย้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่ที่แย่ (“ทำไมฉันคิดเรื่องงาน 
ตอนที่พยายามใช้เวลาอยู่กับลูกนะ”)  และ  เป็นพนักงานที่แย่  (“นี่ฉันอยู่ 
กับลูกมากเกินไปหรือเปล่า จะเสียตำแหน่งให้คนอื่นไหมนี่”)

การดึงสติจากความคิดฟุ้งซ่านเรื่องกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเครียด 
กลับสู่ปัจจุบันขณะก็ใช้เวลาเช่นกัน25 เรามีความสุขกับเวลาว่างน้อยลง  
และพอมีคนขอให้คิดถึงมัน เราก็คิดว่าเรามีเวลาว่างน้อยกว่าที่มีจริง  ๆ26  
นั่นคือผลการแทรกแซงของกับดักเวลาที่เรียกว่าเทคโนโลยี ริ้วเวลาทำให้เรา 
รู้สึกขัดสนเวลามากกว่าที่เราเป็นจริง ๆ 

กับดักเวลา 2 : สนใจเรื่องเงิน

ความย้อนแย้งของความร่ำรวยกับหลุมพรางของการวิ่งไล่ตามเงิน

ลำพังแค่การติดหน้าจอไม่ทำให้เราขาดแคลนเวลา กับดักอีกประการที่ 
ทำให้เราขัดสนเวลาคือการถูกบ่มเพาะทางวัฒนธรรมให้หมกมุ่นกับการ 
ทำงานและการหาเงิน เราได้รับการสั่งสอนและเชื่อ (อย่างผิด  ๆ) ว่าสิ่งที่ 
ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นคือเงิน ไม่ใช่เวลา27 กระทั่งเศรษฐีก็มีความ 
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คิดผิด  ๆ  นี้ เพื่อนร่วมงานของฉันทำแบบสำรวจคนรวยที่สุดของโลกราว 
สองสามพันคน (ผ่านความสัมพันธ์กับธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่ง) โดยถาม 
คนร้อยละหนึ่งเหล่านี้ว่าพวกเขาต้องการเงินเท่าไรจึงจะ “มีความสุขอย่าง 
สมบูรณ์” สามในสี่ของคนกลุ่มนี้ หรือกระทั่งคนที่มีเงินเกินสิบล้านดอลลาร์ 
ในธนาคาร ตอบว่าพวกเขาจะต้องมีเงิน  “มากกว่านี้อีกมาก”  จึงจะมีความ 
สุขอย่างสมบูรณ์ (มากกว่านี้อีก 5 ถึง 10 ล้านดอลลาร์เป็น “อย่างน้อย”)28  
ไม่ต้องใช้ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาก็เห็นได้ว่าวิธีคิดนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

เราทุกคนเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “เงินซื้อความสุขไม่ได้” และนี่ก็คือ 
ความจริงอย่างยิ่ง งานวิจัยชี้ว่าเงินช่วยปกป้องเราจากความเศร้าหมองได้  
แต่ซื้อความสุขไม่ได้29 เมื่อเราหาเงินได้มากพอที่จะใช้จ่าย มีเก็บออม 
สำหรับอนาคต และพอหาความสุขใจอย่างน้อยก็ในช่วงสุดสัปดาห์ได้  
การหาเงินได้มากกว่านั้นจะส่งผลต่อความสุขของเราน้อยมาก ในข้อมูล 
ที่ได้จากคน  1.7 ล้านคนใน  165 ประเทศ นักวิจัยคำนวณจำนวนเงิน 
ที่เป็นเพดานสูงสุด ซึ่งเกินจากนั้นจะไม่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้อีก  
ออกมาแล้ว หลังจากที่เราหาเงินได้ 65,000 ดอลลาร์ต่อปีในอเมริกา (หรือ 
60,000 ดอลลาร์ในภาพรวมของโลก) เงินจะไม่ใช่ตัวทำนายว่าเราจะ 
หัวเราะหรือร้องไห้มากแค่ไหนในแต่ละวัน หลังจากที่เราหาได้ 105,000  
ดอลลาร์ต่อปีในอเมริกา (หรือ 95,000 ดอลลาร์ในภาพรวมของโลก) เงิน 
จะไม่ใช่ตัวกำหนดว่าเราคิดว่าชีวิตของเราดีแค่ไหน ถ้าจะมีอะไรอยู่บ้าง  
เมื่อคนหาเงินได้มาก  ๆ (105,000 ดอลลาร์ต่อปีในอเมริกา) พวกเขาจะเริ่ม 
คิดว่าชีวิตของตนเอง  แย่ลง30 พอเราร่ำรวย เราจะเริ่มเปรียบเทียบชีวิต 
ของตัวเองกับคนที่รวยกว่า เราวิ่งไล่ตามความฝันที่ไม่มีวันไปถึง เพราะ 
เมื่อฐานะของเราดีขึ้น ความตระหนักรับรู้ว่าคนอื่น ๆ  มีชีวิตที่ดีกว่าเราและ 
ความคิดว่าเราจำเป็นต้อง หรือเรา  สามารถ  ไล่ตามพวกเขาได้ ก็จะสูงขึ้น 
ตามไปด้วย31 

เงินไม่ได้แย่ไปเสียหมด การมีเงินมากขึ้นช่วยไม่ให้เราเครียด เวลา 
รถเสีย เงินแก้ไขได้ การมีเงินสดในมือทำให้เราสบายใจได้ในยามปลอด 
วิกฤติ32 แต่การป้องกันเรื่องลบร้ายแตกต่างจากการสร้างสิ่งที่ทำให้เรามีสุข 
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มากขึ้น ฉันจะย้ำประเด็นนี้บ่อย ๆ เพราะมันสำคัญเหลือเกิน เงินไม่ได้ซื้อ 
ความสุข เราเชื่อว่าเงินคือเส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งทางเวลาและความสุข  
แต่เราเข้าใจผิด33 คนที่รวยกว่ารู้สึกเครียดมากกว่า34ต่างหาก แต่เราจะมี 
ความสุขอย่างแท้จริงได้จากการลงทุนด้วยเวลาของเรา

แม้คนส่วนใหญ่จะขัดสนเวลา แต่คนรวย (ที่ทำงาน) รู้สึกขัดสนเวลา  
มากกว่า35 นี่นับว่ามีเหตุผลอยู่บ้าง เพราะค่าจ้างที่สูงกว่ามีความหมาย 
ตรงตามตัวอักษรว่า เวลาของพวกเขามีค่ามากกว่าเวลาของคนที่ได้ค่าจ้าง 
ต่ำกว่า (พวกเขาได้เงินมากกว่าในแต่ละชั่วโมงที่ทำงาน) คุณค่าที่เพิ่มขึ้น 
ของเวลาทำให้เรารู้สึกว่ามันมีค่าและหายากมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็น 
ข้อเท็จจริงนี้ เพื่อนร่วมงานของฉันให้นักศึกษามหาวิทยาลัยทำตัวเป็น 
ที่ปรึกษาอาชีพ โดยขอให้พวกเขาเรียกคิดค่าแรงจากการทำงานในห้อง 
ปฏิบัติการทดลองนาทีละ 1.50 หรือ 0.15 ดอลลาร์ นักศึกษาที่คิดค่าแรง  
1.50 ดอลลาร์รู้สึกกดดันเรื่องเวลามากกว่านักศึกษาที่คิดค่าแรง 0.15  
ดอลลาร์36 ในการศึกษาอีกฉบับหนึ่ง พนักงานที่มีฐานะดีกว่ามีแนวโน้ม 
จะเห็นด้วยกับข้อความอย่างเช่น “ในวันหนึ่งมีเวลาไม่มากพอ” มากกว่า37

พอเรารวยขึ้น ความรู้สึกขัดสนเวลาก็สูงขึ้น ปัญหาก็คือ วัฒน- 
ธรรมที่หมกมุ่นกับการหาเงินให้ได้มากขึ้นเชื่ออย่างผิดๆ  ว่า ความ 
มั่งคั่งทางเวลามาจากความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มขึ้น38 ดูเหมือนการ 
สะสมเงินจะทำให้เราซื้อความสุขได้ในอนาคต เราคิดว่า ฉันจะทำงานให้ 
หนักและหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อที่ต่อไปจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น นี่คือ 
วิธีแก้ปัญหาที่ผิด อีกไม่ช้าเราจะเข้าใจว่าการทำตรงกันข้ามต่างหากจึงเป็น 
วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง การมุ่งมั่นที่จะวิ่งไล่ตามความมั่งคั่งคือกับดักที่ 
รังแต่จะนำไปสู่การมุ่งมั่นไล่ตามความมั่งคั่งไปเรื่อย ๆ39
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กับดักเวลา 3 : เวลาที่ถูกตีค่าต่ำไป

วัฒนธรรมของการหา “ต้นทุนต่ำสุด”
และความเข้าใจผิดเรื่องคุณค่าของเวลา

เพราะได้รับการบ่มเพาะทางวัฒนธรรมให้หมกมุ่นกับเงิน คนจำนวนมาก 
จึงถนอมรักษาเงินของตัวเองด้วยวิธีการต่าง  ๆ  ที่ไม่ส่งผลดีต่อความมั่งคั่ง 
ทางเวลา การหาซื้อของดีที่สุดในราคาต่ำที่สุดจากมุมมองของเงินล้วน  ๆ   
ทำให้เกิดความขัดสนเวลาและความไร้สุข เพราะเราไม่ได้คำนวณต้นทุน 
เวลาที่เกิดจากการเอาแต่คิดเรื่องเงินนั้น40

ในแบบสำรวจหนึ่งของฉัน คนร้อยละ 52 ที่มีความพึงพอใจทางการ 
เงินแต่ขัดสนเวลาอย่างยิ่ง  หรือกลุ่มพ่อแม่ทำงานที่มีลูกเล็ก  บอกว่า 
พวกเขาขอเลือกมีเงินมากขึ้นดีกว่ามีเวลามากขึ้น41 เมื่อถามว่าพวกเขาจะ 
ใช้เงินรางวัล 100 ดอลลาร์ (ที่ได้มาโดยสมมติ) อย่างไรเพื่อเพิ่มความสุข 
ให้ตัวเอง มีพ่อแม่ทำงานเพียงร้อยละ  2 ตอบว่าจะใช้เงินซื้อเวลา เช่น  
โทร.สั่งซื้อของใช้ในบ้านให้มาส่ง42 ส่วนคนกลุ่มที่เห็นได้ชัดว่ามีเงินพอจะ 
ใช้จ่ายเพื่อให้ตัวเองมีเวลามากขึ้น หรือคนที่มีเงินเฉลี่ย 3 ล้านดอลลาร์ 
ในธนาคาร ยังคงตอบว่าพวกเขาอยากมีเงินมากขึ้นมากกว่า43

สำหรับคนส่วนใหญ่ แนวคิดที่จะเอาเงินไปแลกกับเวลาไม่เคยมีอยู่ใน 
สมองเลย สาเหตุหลัก  ๆ  ก็เพราะการวัดค่าของเวลาทำได้ยาก44 ต่อให้เรา 
เอาเวลาไปแลกกับเงินแบบไม่คุ้มเลย เช่น ขับรถออกนอกเส้นทางสองไมล์ 
เพื่อไปเติมน้ำมันที่ราคาถูกลงแกลลอนละ  10 เซ็นต์ เรากลับไม่รู้สึกว่า 
เป็นทางเลือกที่แย่ นั่นก็เพราะเรารู้ว่าเรามีเงินเหลือมากกว่าถ้าไม่จ่ายค่า 
น้ำมันแพง ๆ แต่เราไม่รู้แน่ชัดว่าเวลาที่เสียไปมีมูลค่าแค่ไหน

ต่อไป ฉันจะแจกแจงการตัดสินใจเช่นนั้นให้เห็นอย่างละเอียด แล้ว 
คุณจะตกใจที่ได้เห็นว่าคนเราขาดทุนแค่ไหนจากการเอาแต่พยายามประหยัด 
เงิน และการทำแบบนั้นทำให้เราขัดสนเวลาเพียงใด

แต่ตอนนี้ เราสามารถมองเห็นกับดักเวลานี้ในชีวิตของเราได้ด้วยการ 
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มองหาช่วงเวลาที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ “ถูกกว่า” การเลือกซื้อตั๋วเครื่องบิน 
แบบหลายต่อเพื่อให้ได้ราคาถูกลงเล็กน้อยก็คือการติดกับดักเวลานี ้ สมมติ 
ว่าเราประหยัดเงินได้ 300 ดอลลาร์จากการเลือกเที่ยวบินนั้น แต่เราต้อง 
เสียเวลาช่วงวันหยุดพักร้อนของเราไปอีกสี่ชั่วโมงในการเดินทางทั้งเที่ยวไป 
และเที่ยวกลับ ไม่นับความเหนื่อยและความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการตื่น 
แต่เช้าและการรอต่อเครื่อง เราจะยอมจ่าย 300 ดอลลาร์เพื่อแลกกับการ 
มีเวลาเพิ่มขึ้นแปดชั่วโมง หรือเท่ากับชั่วโมงทำงานเต็มวัน แถมมีความ 
เหนื่อยและความเครียดน้อยลงหรือไม่

ฉันกับเพื่อนร่วมงานมักเถียงกันว่า เราควรจ่ายค่าโรงแรมเพิ่มอีกคืน 
หรือยอมอดนอนบินกลับบ้านหลังประชุมเสร็จเพื่อประหยัดเงินเล็กน้อยดี  
เมื่อไม่นานนี้ฉันเพิ่งถ่างตาขึ้นเที่ยวบินกลางคืนและกลับถึงบ้านอย่าง 
หมดแรง แถมทะเลาะกับคนที่บ้านครั้งใหญ่ พอนึกย้อนกลับไปแล้ว ฉัน 
น่าจะจ่ายค่าโรงแรม 130 ดอลลาร์เพื่อค้างอีกคืน แทนที่จะเสียเวลาหนึ่งวัน 
เต็ม ๆ ที่เราทั้งคู่ต้องอยู่กับความเครียดและความโกรธ

กับดักนี้ง่ายมาก เรามักคิดสะระตะเพื่อเลือกทางที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด 
ตอนที่เราไม่ควรทำแบบนั้น ลองมาดูตัวอย่างเรื่องการประหยัดค่าน้ำมัน 
อย่างละเอียดกัน เราตัดสินใจขับรถนานขึ้นอีกหกนาทีเพื่อไปเติมน้ำมัน 
จากปั๊มที่ถูกกว่าเพื่อประหยัดค่าน้ำมันแกลลอนละ 15 เซ็นต์ เราเติมน้ำมัน 
15 แกลลอนเดือนละสี่ครั้ง มันดูเหมือนจะคุ้มจริง  ๆ หกนาทีไม่ได้มาก 
อะไร และเงินที่ประหยัดได้รวมกันก็มากขึ้น แต่คนที่ตระหนักถึงกับดักเวลา 
จะมองเรื่องนี้ในมุมที่แตกต่างออกไป

15 เซ็นต์  ×  15 แกลลอน = การประหยัดเงินเที่ยวละ 2.25  
ดอลลาร์
2.25 ดอลลาร์ × 4 ครั้งต่อเดือน = การประหยัดเงินเดือนละ 
9.00 ดอลลาร์
9.00 ดอลลาร์ต่อเดือนตลอด  12 เดือน  = การประหยัด 
เงินปีละ 108 ดอลลาร์

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ความฉลาดทางเวลา32

---
6 นาทีต่อเที่ยว  ×  4 เที่ยวต่อเดือน = การเสียเวลาเดือนละ  
24 นาที
24 นาทีต่อเดือน × 12 เดือน = การเสียเวลาปีละ 4.8 ชั่วโมง

หากมองในมุมนี้ เราใช้เวลาเกือบห้าชั่วโมงเพื่อประหยัดเงิน  108  
ดอลลาร์ ในกรณีนี้ เวลาของเรามีค่าประมาณชั่วโมงละ  22 ดอลลาร์  
และนั่นยังไม่ได้รวมต้นทุนด้านโอกาสของสิ่งที่เราควรจะได้ทำในเวลาห้า 
ชั่วโมงนั้น แทนที่จะขับรถไกลออกไปเพื่อประหยัดเงินนิดหน่อย

การคำนวณพวกนี้ไม่ได้บอกให้คุณหันไปเลือกทางที่จ่ายเงินแพงกว่า 
เสมอไป และคุณก็อาจยังคงรู้สึกว่าการแลกเวลากับเงินแบบนั้นคุ้มค่า 
ดีแล้วก็ได้ แต่การคำนวณแบบนี้ในช่วงเวลานั้น  ๆ  จะทำให้เรามีเลนส์ที่ 
แตกต่างเอาไว้พิจารณาคุณค่าของเวลา ซึ่งเรามีแนวโน้มจะมองข้ามหรือ 
ให้ค่าต่ำกว่าที่ควรไปอย่างมาก

กับดักเวลา 4 : ความยุ่งที่กลายเป็นสถานะ

ความเชื่อมโยงระหว่างความไม่เสถียรทางการเงินกับความบ้างาน

คนสมัยนี้ผูกตัวตนไว้กับงานมากกว่าที่เคยเป็นมา ข้อมูลที่ดีที่สุดชี้ว่าคนที่ 
อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามองหาเป้าหมายชีวิตจากการทำงาน แทนที่จะ 
เป็นเพื่อน ครอบครัว หรืองานอดิเรก มากขึ้นเรื่อย ๆ 

แนวคิดของการมองว่างานคือแหล่งความหมายในชีวิตมีมาหลายสิบปี 
แล้ว แต่แนวคิดเรื่อง “ความบ้างาน” ที่บทความยอดนิยมในสื่อเรียกขานกัน 
คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้และมีความเข้มข้นมากขึ้น ตามที่ดิเรก 
ทอมป์สัน นักเขียนประจำของนิตยสาร  แอตแลนติก  บรรยายไว้ ความ 
บ้างาน คือ “ศาสนาใหม่ที่แข่งขันกันหาสาวกผู้ติดตาม”45
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งานเคยถูกมองอย่างกว้าง  ๆ  ว่าเป็นวิธีการไปสู่จุดหมายและไม่ใช่ 
จุดหมายในตัวมันเอง เราทำงานเพื่อให้มีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ หลายคน 
มีชีวิตอยู่เพื่อทำงาน ในแบบสำรวจเมื่อปี  2017 หนุ่มสาวร้อยละ  95  
บอกว่าการมี  “อาชีพที่สนุกและเปี่ยมความหมาย”  คือสิ่ง  “สำคัญอย่างยิ่ง”  
สำหรับตน46

ฉันแปลกใจที่นักเรียนสมัยนี้มองการเรียนระดับอุดมศึกษาต่างออกไป 
มากเมื่อเทียบกับสมัยฉัน เป็นเรื่องปกติที่ฉันกับเพื่อน  ๆ  จะตัดสินใจเรื่อง 
การทำงานไปตามสัญชาตญาณ เลือกงานอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจ 
ในตอนนั้น ตอนอยู่ปีสาม ฉันเรียนการละครและใช้เวลาไปกับการแต่งตัว 
เป็นกบเคอร์มิตมากกว่าการฝึกทำแบบฝึกหัดพีชคณิตเชิงเส้น ซึ่งมันก็ดู 
สมเหตุสมผลดีออก แต่ทุกวันนี้ นักศึกษามาขอปรึกษาฉันด้วยความวิตก 
กังวลเรื่องอนาคตการทำงานและการฝึกงาน พร้อมความคาดหวังที่จะเลือก 
เส้นทางอาชีพ  ที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด นักศึกษาคนหนึ่งมาพบฉันห้าครั้ง 
ในหนึ่งเทอมเพื่อพยายามคิดแผนอนาคตที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ฉันบอกเธอไป 
ว่า “คุณอายุยี่สิบและเป็นว่าที่บัณฑิตจากฮาร์วาร์ดแล้ว ไม่มีทางเลือกไหน 
แย่อย่างแน่นอน ครูใช้เวลาช่วงปีสามแต่งตัวเป็นกบและเรียนโยคะเอาเกรด 
และทุกอย่างก็ออกมาดีนี่น่า!” เอาเป็นว่าเธอไม่ได้ตื่นเต้นไปด้วย

การทำงานยุ่งกลายเป็นสถานะไปแล้ว
เราอวดสถานะนั้นราวกับว่ามันเป็นเหรียญกล้าหาญ
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หากพิจารณาความสำคัญที่เราให้กับงาน ทุกวันนี้ การทำงานยุ่ง 
กลายเป็นสถานะไปแล้ว  เราอวดสถานะนั้นราวกับว่ามันเป็นเหรียญ 
กล้าหาญ47 เราอยากให้คนมองว่าเราเป็นพนักงานที่ทำงานยาวนานที่สุด  
(ถึงแม้จำนวนชั่วโมงเหล่านั้นไม่ได้งานสักเท่าไร) ปีเตอร์ เพื่อนร่วมงาน 
คนหนึ่ง บอกฉันว่าเขาเคยอยู่ในห้องทำงานถึงหนึ่งทุ่ม แม้ว่าเขาจะไม่ได้ 
ทำงานเพื่อให้ระบบของฝ่ายบุคคลบันทึกว่าเขาอยู่ในห้องทำงาน ปีเตอร์เป็น 
พนักงานเงินเดือน เขาจึงไม่มีแรงจูงใจโดยตรงที่จะอยู่ทำงานหลังห้าโมงเย็น 
ส่วนปีเตอร์คนอื่น ๆ ในโลกนี้พากันประกาศตัวอย่างภาคภูมิใจในโลกโซเชียล 
เรื่องที่ตนทำงานไม่ได้หยุด และยกเลิกนัดหมายทางสังคมใด  ๆ  เพราะว่า  
ยุ่งเป็นบ้าเป็นหลัง

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเงินทำให้เกิดความบ้างานเช่นกันและ 
มันก็กำลังเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ  1970 ความไม่เท่าเทียมทาง 
รายได้พุ่งสูงอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก48 ขณะที่สังคมมีความ 
ไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น คนก็รู้สึกไม่มั่นคงกับอนาคตทางการเงินของตนมากขึ้น 
ไม่ว่าตอนนี้ตนจะประสบความสำเร็จสักเพียงใด49 คนที่มีฐานะก็กังวลว่า 
ตนจะตกยากลงไปมากแค่ไหน ฝ่ายคนที่ปากกัดตีนถีบก็กังวลว่าตนจะ 
ล้าหลังหนักกว่าเดิม และคนส่วนใหญ่ก็รับมือด้วยการทำงานมากขึ้นและ 
พยายามหาเงินให้ได้มากขึ้น50 ผลก็คือเราลดความสำคัญของการให้เวลา 
ดี  ๆ  แก่ตัวเอง เพื่อน และครอบครัวลง นี่คือสิ่งที่สละได้ง่ายที่สุด เพราะ 
ถึงอย่างไรเราก็ไม่รู้จะวัดคุณค่าของมันอย่างไรอยู่ดี  เรายินดียกเลิกวัน 
ลาพักร้อนถ้าคนมองว่าเราทำงานไม่หนักพอ51 เรารู้สึกผิดที่ใช้เงินซื้อของ 
ปรนเปรอตัวเอง เช่น ออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือไปเที่ยว52

ความกลัวนี้หยั่งรากลึก  บางครั้งก็ เป็นผลจากการประสบความ 
ไม่เท่าเทียมสมัยเด็ก ตอนที่ฉันกับเพื่อนร่วมงานทำแบบสำรวจเรื่องความ 
ไม่เท่าเทียมในย่านที่ผู้คนเติบโตขึ้น และความสำคัญของเงินที่มีต่อพวกเขา 
ในปัจจุบัน เราพบว่าคนที่เคยประสบความไม่เท่าเทียมทางรายได้มากกว่า 
ตอนเป็นเด็กมีแนวโน้มจะตอบว่า การเห็นคุณค่าในตัวเองของพวกเขา 
ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ตนหาได้มากกว่า53 โดยไม่เกี่ยวกับที่อยู่และจำนวน 
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เงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนทางการเงินที่ประสบพบเจอในช่วง 
เวลาที่เติบโตขึ้นส่งผลให้เกิดความสนใจเรื่องเงินเรื้อรังสูงกว่าเมื่อเติบใหญ่

เมื่อเราผูกอัตลักษณ์ของตัวเองไว้กับงานและผลิตภาพ สถานะทาง 
สังคมของการทำงานยุ่งจึงทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง54 การทำงานยุ่งทำให้เรา 
รู้สึกว่าตัวเรานี้ช่างอุทิศตนและมีความสำคัญ การทำงานหนัก (หรือการ 
ดูเหมือนทำงานหนัก)  ของเราอาจช่วยให้เราหาเงินได้มากขึ้นและอยู่ใน 
เส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัย 
ต่อไปได้ ในทางตรงข้าม การฝักใฝ่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่งานอาจคุกคามการดำรง 
ชีวิตและสถานะของเรา เรากลัวคนจะไม่เห็นค่าของเรา ซึ่งเราก็คิดถูก 
บางส่วน ปรากฏว่าพนักงาน (ส่วนใหญ่) ก็ได้ประโยชน์จากวัฒนธรรม 
ของการทำงานยุ่งจริง  ๆ งานวิจัยชี้ว่า พนักงานที่คุยอวดเรื่องการทำงาน 
ไม่หยุดและยุ่งที่สุดถูกคนมองว่าเป็นพนักงานที่ดีกว่า มีเงินและสิทธิพิเศษ 
มากกว่า แม้ว่าจริง ๆ จะไม่ใช่อย่างนั้น พวกเขาถูกมองว่ามีความน่าสนใจ 
ทางกายภาพสูงกว่าอีกด้วย55

แม้การที่มีคนเห็นว่าเราส่งอีเมลตอนแปดโมงเช้าวันเสาร์จะทำให้รู้สึกดี 
ณ ตอนนั้น แต่พฤติกรรมนี้นำไปสู่ชีวิตที่ไร้สุขและเสียสุขภาพโดยรวม  ๆ   
กับดักความบ้างานทำให้เรา (และเพื่อนร่วมงาน) เกิดความขัดสนเวลา 

กับดักเวลา 5 : เสพติดความยุ่งจนว่างไม่เป็น 

การมีสติและคุณค่าของการอยู่เฉย ๆ 

ต่อให้อยู่ในสังคมที่เท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ เราก็ยังสร้างความเครียด 
เรื่องเวลาให้ตัวเองอยู่ดี มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เฉย  ๆ เบลส ปาสกาล 
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส บอกไว้ว่า “ปัญหาทุกอย่างของมนุษยชาติเกิด 
จากความไร้ความสามารถ [ของเรา] ที่จะนั่งเงียบๆ ในห้องตามลำพัง”

นักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า  การเสพติดความยุ่ง และนั่นทำให้เราทำเรื่อง 
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พิลึก  ๆ แดน กิลเบิร์ต อาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยนั่งเฉย  ๆ  ในห้องโล่งว่าง นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ 
คุ้นเคยกับการมีสิ่งเร้าตลอดเวลาและเข้าถึงสิ่งรบกวนสมาธิต่าง  ๆ  ได้ง่าย 
ไม่ชอบเอาเสียเลย56 หลายคนยอมถูก  กระแสไฟฟ้าอ่อน  ๆ  ช็อร์ต  มากกว่า 
ถูกปล่อยให้นั่งคิดอะไรตามลำพัง กิลเบิร์ตสรุปว่า “คนส่วนใหญ่จะอารมณ ์
เสียแค่คิดว่าต้องอยู่เฉย  ๆ”57 ถ้าเราคิดว่าพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องปกติของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัย งานวิจัยอีกฉบับบอกว่า พ่อแม่ทำงานรู้สึก  “เบื่อ”  
และ  “เครียด”  ขณะทำกิจกรรมนันทนาการ นั่นชี้ให้เห็นว่ากระทั่งคนกลุ่มที่ 
ขัดสนเวลาที่สุดในหมู่เราก็ไม่รู้วิธีผ่อนคลาย58

เทคโนโลยีอาจช่วยให้เราไม่ต้องอยู่ตามลำพังกับความคิดของตัวเอง  
แต่ตัวมันเองก็คือกับดักหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและความขัดสนเวลา  
การเปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีตลอดเวลาทำให้สมองไม่ได้ฟื้นฟู ทำให้ระดับ 
ความเครียดเพิ่มสูง และดึงเราออกจากปัจจุบันขณะ

อันที่จริงการอยู่เฉย  ๆ  คือรูปแบบการผ่อนคลายที่มีคุณค่าและช่วย 
เพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาได้ การเคลื่อนไหวอย่างมีสติ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป 
ของการนั่งสมาธิ สวดอธิษฐาน หรืออื่น  ๆ เป็นการฝึกอยู่นิ่ง  ๆ  อย่างมี 
ประสิทธิภาพ การฝึกสติสามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยศึกษาจาก 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง  ๆ และต้องอาศัยความพยายาม แต่ก็ถือว่า 
คุ้มค่า ประโยชน์ทางกายและใจของการปล่อยให้สมองผ่อนคลายนั้นล้ำค่า 
กว่าความเครียดที่เกิดจากการให้สมองทำงานตลอดเวลามากนัก59

กับดักที่ 6 : ภาวะ “ตอบรับ...จนตัวตาย!”

การอุทิศตนและการฝันถึงอนาคตที่ไม่มีอยู่จริง

คนส่วนใหญ่มองโลกแง่ดีเกินไปเรื่องเวลาในอนาคต60 เราเชื่ออย่างโง่เขลา 
ว่าพรุ่งนี้เราจะมีเวลามากกว่าที่เรามีวันนี้61 นี่คือสิ่งที่บางครั้งเรียกกันว่า 
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ตรรกะวิบัติด้านการวางแผน62 ฉันเรียกมันว่า ภาวะ  “ตอบรับ...จนตัว 
ตาย!” ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ระหว่างที่ดื่มกาแฟด้วยกัน เพื่อนคนหนึ่งขอให้ฉัน 
ไปช่วยเธอย้ายบ้านวันเสาร์ ไม่มีปัญหา วันอังคาร เพื่อนร่วมงานอีกคน 
ขอให้ฉันตรวจรายงานให้เธอภายในวันเสาร์ ฉันตอบรับ วันพุธ เพื่อน 
อีกคนชวนฉันไปกินมื้อเย็นวันเสาร์ที่ร้านอาหารเปิดใหม่ที่ฉันกำลังอยากไป 
อยู่พอดี ในฐานะนักวิจัยเรื่องความสุข ฉันรู้ว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องดี 
สำหรับฉัน ฉันก็เลยตอบตกลง

เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันตอบตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า (และซ้ำ 
อีก) จนกระทั่งเช้าวันเสาร์ ฉันถึงได้ตื่นนอนขึ้นมาและคิดว่า ตายละ! ฉัน 
มัวคิดบ้าอะไรอยู่นะ

อันที่จริงในฐานะนักวิจัย ฉันรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู ่ ฉันคิดว่า ถึงแม้ตอนนี ้
ฉันจะยุ่งเกินไป แต่วันเสาร์เป็นวันหยุด ฉันจะมีเวลาทำเรื่องพวกนี้ได้ 
ต้นทุนของการตอบตกลงในชั่วขณะปัจจุบันนั้นต่ำ (และการตอบตกลงก็ 
ทำให้เรารู้สึกดี) อีกทั้งอนาคตยังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเวลาว่าง นั่นก็คือ 
ว่างจนกว่าอนาคตจะกลายเป็นปัจจุบัน ถึงตอนนั้นเราก็มักจะหวังว่าตัวเอง 
จะถอนคำพูดที่เคยตอบตกลงใคร ๆ ไว้ได้

ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว่าเราจะยุ่งแค่ไหน
ในสัปดาห์ถัดไปก็คือความยุ่งของเราในปัจจุบัน
ดังนั้นการตัดสินใจรับงานที่ผูกมัดตัวเอง

ในอนาคตทั้งที่ตอนนี้เรายุ่งอีนุงตุงนังจึงเป็นเรื่องแย่
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ตามสถิติแล้ว ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว่าเราจะยุ่งแค่ไหนในสัปดาห์ถัดไป 
ก็คือความยุ่งของเราในปัจจุบัน ดังนั้นการตัดสินใจรับงานที่ผูกมัดตัวเอง 
ในอนาคตทั้งที่ตอนนี้เรายุ่งอีนุงตุงนังจึงเป็นเรื่องแย่ สมองของเรามักลืม 
ประเด็นสำคัญนี้และหลอกให้เราเชื่อว่าอีกหน่อยเราจะมีเวลามากกว่าที่มี 
ตอนนี้ การมองโลกแง่ดีเกินเหตุนี้ทำให้เรายืดอกตอบตกลงไป ทั้งที่เป็น 
เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งที่เราไม่อยากทำ (คุณจะเข้าใจเรื่องการปฏิเสธมากขึ้น 
ในบทที่ 4) เราเต็มใจทำทุกอย่างที่มีคนขอให้ช่วยจริง  ๆ เรามองว่าการ 
ตอบตกลงเป็นการฆ่าเวลาที่ทำให้เรารู้สึกมีผลงาน ได้ผูกสัมพันธ์ เห็นค่า  
มีคนเคารพนับถือ และเป็นที่รัก

แล้วเราเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องพวกนี้ แน่นอนว่าเป็นเวลาพักผ่อน 
ที่เราควรเอาไปใช้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความมั่งคั่งทางเวลาเพิ่มขึ้นไงล่ะ  
เราปล่อยให้ตัวเองวิ่งวุ่นทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ และรู้สึกไม่มีเวลา หา 
ความสุขให้ตัวเองไม่ได้ เราเอาแต่หวังว่าความยุ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกเติมเต็ม 
ได้63 แต่ปรากฏว่า การทำตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลากลับบ่อนทำลายเป้าหมาย 
ที่เราอยากบรรลุด้วยการทำงานยุ่งในตอนแรกไปเสียสิ้น64

เอาชนะกับดักเวลา

กับดักเวลาทั้งหกนี้พบได้ง่ายที่สุด ฉันเดาว่าหลายคนคงคุ้น  ๆ กับกับดักสัก 
สองสามมาแล้วอย่างเป็นอย่างน้อย มีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เราจัดลำดับ 
ความสำคัญของเวลาไม่สำเร็จ เช่น การกลัวถูกคนอื่นตัดสิน และเหตุผล 
อื่น ๆ ที่ฉันจะอธิบายในรายละเอียดต่อไป

สำหรับตอนนี้ เป้าหมายของเราควรเป็นการตระหนักรับรู้และจดบันทึก 
กับดักเวลาที่ทำให้เราพลาดบ่อยที่สุด ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ที่ 
เรียกว่ากับดักก็เพราะมันทำให้เราไร้สุขและขโมยเวลาที่เราควรจะนำไปใช้ 
ทำให้ตัวเองมีความสุขไป เครื่องมือท้ายบทนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรา 
คิดทบทวนและจดจำกับดักเวลาที่หลอกล่อเราได้ง่ายที่สุด เพื่อที่เราจะได้ 
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หากลยุทธ์มาเอาชนะมันให้ได้ในบทต่อ ๆ ไป
เราทุกคนมีพลังที่จะเอาชนะกับดักเวลาที่ล่อลวงเราได้ ก็เหมือนความ 

พยายามที่จะรักษารูปร่าง การเพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาให้ตัวเองต้องอาศัย 
การก้าวย่างเล็ก ๆ อย่างอิสระในแต่ละวัน เพื่อที่เราจะได้มีความสุขกับเวลา 
ว่าง (และมีเวลาว่างมากขึ้น) และก็เหมือนการรักษาหุ่น ตอนแรก  ๆ  ไม่มี 
อะไรง่าย ทั้งสังคมและจิตใจของเราจะแอบสมคบคิดเพื่อขัดขวางเราด้วย 
การทำให้กับดักเหล่านี้ดึงดูดใจอย่างที่สุด

ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการเขียน 
ถึง พูดถึง และค้นคว้าวิจัยเรื่องความสำคัญของการมีเวลาว่าง แต่ฉันก็ยัง 
ค่อนข้างจะขัดสนเวลา ยังประสบปัญหาในการพยายามปกป้องเวลาว่าง 
ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่ควร ครั้งหนึ่งที่มีคนเห็นฉันลาพักร้อนอย่างมี 
ความสุข  เพื่อนคนหนึ่งถึงกับเอารูปของฉันไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย 
และเขียนบรรยายภาพว่า “ข้อพิสูจน์ว่าบางครั้งเธอก็ออกไปทำอะไรนอก 
หอ้งทำงานเปน็นะ!” นีค่อืโพสตท์ีฉ่นัไดย้อด “ไลก”์ มากทีส่ดุเมือ่ปทีีแ่ลว้ (ฮอื) 

หากเปรียบเทียบกับการออกกำลังรักษาหุ่น  คนที่ เพิ่งเริ่มไม่ควร 
กล่าวโทษตัวเองที่ออกกำลังกายได้ไม่ดีฉันใด เราก็ไม่ควรโมโหตัวเองที่ 
จัดลำดับความสำคัญของเวลาได้ยังไม่ดีฉันนั้น จำไว้ว่า แรงกดดันสารพัด 
ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องยาก เราแก้ปัญหาความขัดสนเวลาโดยใช ้
วิธีควบคุมมันไม่ได้ อันที่จริงเวลาที่เรารู้สึกยุ่ง ผลการศึกษาชี้ว่าเรา 
จะเริ่มทำงาน  มากขึ้น เพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งของฉันกังวลเรื่องการอ่าน 
หนังสือสอบมากเสียจนเขาหางานพิเศษทำเพิ่มและออกไปทำธุระข้างนอก 
ตลอดเวลา เขาทำอาหารและคิดสูตรโปรตีนเชกใหม่ ๆ เอาเวลาที่ควรอ่าน 
หนังสือไปทำเรื่องพวกนี้จนหมดและทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ความเครียดทำให้เรา 
หาเรื่องยุ่ง ซึ่งทำให้เกิดความเครียด ซึ่งทำให้เราหาเรื่องยุ่งวนไปเรื่อย ๆ 

เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าพฤติกรรมนี้ก็ เหมือนคนลดน้ำหนักที่บอกว่า  
“โอ ฉันรู้สึกว่าตัวเองอ้วนจัง ถึงเวลากินเบอร์เกอร์อีกอันแล้ว” มีตรรกะ 
ประหลาดทำงานอยู่เบื้องหลังตัวอย่างนี้ นั่นก็คือ เวลาที่เรารู้สึกขัดสนเวลา 
เราจะทำงานชิ้นเล็ก  ๆ ที่ทำเสร็จง่าย ๆ เพราะมันช่วยให้เรารู้สึกควบคุมเวลา 
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ได้ดีขึ้น65 เราคิดว่า นั่นไง! ฉันทำโปรตีนเชกและทำธุระเรื่องนั้นไปแล้ว  
ฉนัทำงานคบืหนา้ตัง้เยอะ! ในกรณนีี ้ นีค่อืความรูส้กึควบคมุไดป้ลอมๆ  
ซึ่งไม่ได้แก้ไขสาเหตุลึกๆ ที่ทำให้เรายุ่งแต่อย่างใด

ความขัดสนเวลาทำให้ทุกคนรู้สึกแบบเดียวกัน แต่ความมั่งคั่งทาง 
เวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันอาจหมายถึงการมีเวลาเล่นกีตาร์เพิ่มขึ้น 
สิบห้านาทีแทนการอ่านฟีดในโทรศัพท์ หรืออาจเป็นการนั่งสมาธิสิบนาที  
หรือการหาข้อมูลการลงทุนเงินออมของตัวเองตอนเช้าวันเสาร์แทนที่จะอ่าน 
ข่าวเมาท์ในที่ทำงานผ่านโปรแกรมสแล็ค ไม่ว่าความมั่งคั่งทางเวลาของเรา 
จะมีหน้าตาแบบไหน แต่คนที่มีความสุขและมีความมั่งคั่งทางเวลาที่สุด 
ก็คือคนที่มีอิสระในการจัดการเวลาว่างของตัวเอง การพยายามให้ตัวเอง 
ให้มีความมั่งคั่งทางเวลาก็คือการตระหนักรับรู้และเอาชนะกับดักเวลา 
ต่าง  ๆ  ในชีวิตเรา และมุ่งมั่นตั้งใจมองหาช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นและ 
มีความหมายมากขึ้นในแต่ละวัน

ลองทำแบบฝึกหัดด้วยเครื่องมือท้ายบทต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจกับดักเวลา 
มากขึ้น ในบทที่ 2 เราจะสะท้อนคิดเรื่องนี้ด้วยการสำรวจตรวจสอบการ 
ใช้เวลาของตัวเองโดยละเอียด และคิดกลยุทธ์ส่วนตัวที่จะสร้างความมั่งคั่ง 
ทางเวลาและวิธีใช้เวลาอย่างมีความสุขมากขึ้น
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 เครื่องมือบทที่ 1 

เครื่องมือต่อไปนี้จะช่วยให้เราวินิจฉัยระดับความขัดสนเวลาของตัวเองและ 
กับดักเวลาที่หลอกล่อเราได้สำเร็จ

กับดักเวลาหกประการที่พบบ่อย

•	 เปดิอปุกรณเ์ทคโนโลยตีลอดเวลา โทรศพัทม์อืถอื แลป็ทอ็ป  
และเทคโนโลยีอื่น  ๆ  มักเข้ามาขัดจังหวะ ทำให้เวลางานและ 
เวลาพักผ่อนของเราถูกฉีกเป็นริ้ว ๆ และทำให้เกิดความเครียด

•	 หมกมุ่นกับการทำงานและการหาเงิน คนมีความเชื่อผิด ๆ   
ว่าเงิน ไม่ใช่เวลา จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่า และถ้า 
เรามุ่งทำงานและหาเงินในวันนี้ เราจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น 
ในอนาคต แต่ที่จริงแล้ว การหาเงินมีแต่จะทำให้เราอยาก 
วิ่งไล่ตามความมั่งคั่งร่ำรวยต่อไปเรื่อย ๆ เท่านั้น

•	 การจำกัดคุณค่าของเวลา คนให้คุณค่ากับเวลาไม่ถูกต้อง  
พวกเขามักใช้เวลาอย่างมากไปกับการประหยัดเงินเพียง 
เล็กน้อย

•	 ความยุ่งกลายเป็นเครื่องแสดงสถานะ คนมองหาความ 
หมายจากการทำงานและใช้ความยุ่งในการทำงานเป็นตัวช่วย 
สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าในตัวเอง

•	 การเสพติดความยุ่ง คนไม่เห็นคุณค่าของการอยู่นิ่ง  ๆ  ทั้งที่ 
การมีสติ มีความสุขกับปัจจุบันขณะ และการไม่ทำอะไร จะ 
มีคุณค่าที่พิสูจน์ได้ก็ตาม

•	 ภาวะตอบรับ...จนตัวตาย เราคิดถึงเวลาในอนาคตในแง่ดี 
เกินไป คิดว่าพรุ่งนี้จะมีเวลามากกว่าวันนี้ การมองโลกแง่ดี 
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เกินไปทำให้เราตอบตกลงที่จะใช้เวลาในอนาคตของตัวเอง 
ทำตามคำขอสารพัดของคนอื่น แล้วค่อยมาเสียใจภายหลัง  
(“ตายละ!”)  เมื่อถึงเวลานั้นและเราก็มีสิ่งที่รับปากไว้มาก 
เกินไป

เครื่องมือวินิจฉัยความขัดสนเวลา 

คิดถึงชีวิตโดยรวมของคุณ ว่าคุณมีเวลาว่างมากแค่ไหน โดยใช้มาตรวัด -5 
ถึง 5 ซึ่ง -5 หมายถึง  มีเวลาว่างน้อยมากหรือไม่มีเลย และ 5 หมายถึง  
มีเวลาว่างมากมาย

บันทึกคำตอบไว้ตรงนี้ :    
จากนั้นคิดถึงชีวิตโดยรวมของคุณ คุณเรามีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหน  

โดยใช้มาตรวัด -5 ถึง 5 ซึ่ง -5 หมายถึง  มีเงินเก็บน้อยมากหรือไม่มีเลย  
และ 5 หมายถึง มีเงินเก็บมากมาย

บันทึกคำตอบไว้ตรงนี้ :    
จากนั้นให้จุดคำตอบที่ได้ลงในช่องต่อไปนี้ :
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คนที่มีคำตอบอยู่ในช่องด้านล่างซ้ายแสดงว่าขัดสนเวลา  อย่างยิ่ง และ 
อาจมีแนวโน้มจะให้คุณค่ากับเงินมากกว่าเวลา ทำให้เกิดความขัดสน 
เวลาขึ้น คนที่อยู่ในช่องบนซ้ายมีความขัดสนเวลา  ระดับทั่วไป โดยรู้สึก 
ว่าตัวเองมีเวลาว่างไม่มากนัก แต่อาจยังมีวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับเวลา 
อยู่ คนที่อยู่ฝั่งขวาของตารางมีแนวโน้มว่าจะขัดสนเวลา  ไม่มากนัก เพราะ 
ตอบว่าตนมีเวลาว่างเหลืออยู่

ทุกคนได้ประโยชน์จากการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอันดับแรก แต่ 
คุณอาจอยากใช้พลังงานและความสนใจไปกับการแก้ปัญหาขัดสนเวลาของ 
ตัวเองมากขึ้น  ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มขัดสนเวลา  อย่างยิ่ง  หรือขัดสนเวลา  
ระดับทั่วไป

กลาง

มีเงินน้อยมาก
หรือไม่มีเลย

	 มีเวลาว่าง
น้อยมาก

	 หรือไม่มีเลย

มีเวลา
ว่าง
มากมาย

-5

-5

+5

+5
มีเงินมากมาย
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ประเมินตัวเอง 

คิดถึงการตัดสินใจเรื่องเวลากับเงินของตนเอง และกับดักเวลาต่าง  ๆ  ที่ 
สามารถล่อหลอกคุณให้ตกลงไปได้

ในตารางต่อไปนี้ บันทึกกับดักเวลาต่าง  ๆ  ที่ส่งผลกับคุณมากที่สุด  
และเขียนบรรยายการตัดสินใจต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในแต่ละหมวด ตัวอย่างเช่น  
ในช่องกับดักเวลาด้านเทคโนโลยีคุณอาจเขียนว่า  “ใช้เวลาค้นข้อมูลในการ 
ซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป”

กับดักเวลา พฤติกรรมที่ทำในกับดักเวลา

เทคโนโลยี (อ่านข้อความ เช็กอีเมล 
และอ่านข้อความแจ้งเตือนอื่น ๆ   
ค้นข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการตัดสินใจ 
ฯลฯ)

หมกมุ่นกับงาน (มุ่งมั่นกับการหาเงิน 
ให้ ได้มากขึ้นโดยหวังจะไปถึงจุดที ่
ตนพอใจ และคิดว่าตอนนั้น 
จะมีเวลาว่างมากขึ้น)

ให้คุณค่าเวลาน้อยเกินไป  
(เลือกราคาถูกที่สุดโดยไม่สนใจ 
ว่าจะต้องเสียเวลามากแค่ไหน)

ใช้งานยุ่งเป็นสถานะ (ทำตัวให้ดูยุ่ง 
ตลอดเวลาและผูกคุณค่าของตัวเอง 
ไว้กับงาน)
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กับดักเวลา พฤติกรรมที่ทำในกับดักเวลา

เสพติดความยุ่ง (กลัวว่าช่วงเวลา 
ที่ไม่ได้ทำอะไรจะเป็นการเสียเวลาและ 
พยายามเอาเวลานั้นไปทำกิจกรรม 
ที่คุณค่าต่ำ)

ภาวะตอบรับ...จนตัวตาย  
(รับปากทำกิจกรรมในอนาคต 
มากเกินไปเพราะดูเหมือนว่าตัวเอง 
จะมีเวลาว่างมากขึ้นในอนาคต)
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จ่ายเงินซื้อเวลาไม่ไหว

กระทั่งคนที่มีงบประมาณจำกัด
ก็จ่ายเงินซื้อเวลาได ้ และควรทำด้วย
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ขั้นตอนในการหาเวลา
และซื้อเวลา
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ถึงตรงนี้ คุณได้ครุ่นคิดถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่มีต่อความขัดสนเวลา ได้ 
ลองจดบันทึกปฏิกิริยาที่คุณมีต่อกับดักเวลาที่พบง่ายที่สุดหกประการ  

และได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะให้คุณค่ากับเวลาหรือเงิน
ตอนนี้ถึงเวลาลงรายละเอียดแล้ว เราต่างเผชิญกับการตัดสินใจ 

เรื่องเวลา - เงินหลายพันหรืออาจจะหลายหมื่นครั้งในแต่ละปี การตัดสินใจ 
บางเรื่อง เช่น การตัดสินใจเรื่องการงาน ต้องใช้เวลาและส่งผลที่เกิด 
ตามมาอย่างล้ำลึก1 ส่วนการตัดสินใจบางเรื่องอาจใช้เวลาแค่เสี้ยววินาที  
เช่น การเลือกว่าจะใช้บริการอูเบอร์หรือขึ้นรถไฟฟ้าไปสนามบิน2 มีการ 
ตัดสินใจสองสามอย่างที่ไม่ได้อยู่ในสำนึกรู้ตัวของเราด้วยซ้ำ เช่น การ 
หันไปหยิบโทรศัพท์เมื่อมันส่งเสียงดัง

ก่อนที่ฉันจะเริ่มศึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างเวลากับเงิน ฉันมัก 
มองข้ามการตัดสินใจเล็ก  ๆ  ที่อาจส่งผลสำคัญไป ฉันคิดเรื่องเวลากับเงิน 
เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ ๆ แต่ไม่เคยหยุดคิดถึงการแลกเปลี่ยนนี้ในการ 
ใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองเลย ตอนนี้ฉันไม่สามารถเลือกร้านกาแฟหรือ 
วางแผนขับรถเที่ยวได้ถ้าไม่พินิจพิจารณาให้ดีก่อนว่าตัวเองอาจต้องต่อคิว 
รอนานแค่ไหน หรือมีทางด่วนเก็บค่าผ่านทางให้ขึ้นเพื่อให้ไปถึงที่หมาย 
เร็วขึ้นหรือไม่

การสร้างนิสัยให้มีสติเป็นขั้นตอนแรกที่ดี แต่การพัฒนาความมั่งคั่ง 
ทางเวลาของตัวคุณในระดับที่มีนัยสำคัญจำเป็นต้องมีแผนการ พร้อม 
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยในการตัดสินใจของเรา

แผนการนั้นมีดังต่อไปนี้
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ขั้นตอน 1 : รู้ค่าตั้งต้นของตัวเอง

คุณเริ่มขั้นตอนนี้ไปแล้วด้วยการนิยามว่าตัวคุณเป็นเทย์เลอร์หรือมอร์แกน  
(ในบทนำ) คงยังจำกันได้ว่าสองคนนี้คือตัวแทนสุดขั้วของคนที่เห็นคุณค่า 
ของเวลามากกว่าเงิน  (เทย์เลอร์)  หรือเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าเวลา  
(มอร์แกน) ทีนี้ลองเพิ่มรายละเอียดอีกนิดว่าเราเป็นเทย์เลอร์หรือมอร์แกน 
ในระดับ มากน้อยเท่าใด 

ที่สุดขั้วฝั่งหนึ่งคือมอร์แกนที่ฉันได้รู้จักในระหว่างทำวิจัย เขาทำงาน 
ในวงการแพทย์และวางโครงสร้างชีวิตของตัวเองไว้ล้อมรอบการหาเงินและ 
การเร่งสร้างผลงาน อย่างที่เขาพูดเองว่า “เวลาอยู่บ้าน ผมไม่มีความสุข 
เพราะมันไม่ทำเงิน ผมชอบไปทำงานมากกว่า” เขาทำงานเต็มเวลาที่ 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและอาสาเป็นแพทย์พร้อมเรียกตอนกลางคืน และ 
เพื่อให้อยู่ใกล้ที่ทำงาน เขาจึงไม่ได้อยู่กับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ อพาร์ต- 
เมนต์ที่เขาพักไม่ได้ตกแต่งเต็มที่ด้วยซ้ำเพราะ “นั่นจะต้องเสียเงิน” เขาสั่งให้ 
ภรรยาส่งข้อความบอก  “หนึ่งชั่วโมงตรง”  ก่อนกำหนดคลอดของเธอเพื่อที่ 
เขาจะได้ออกจากที่ทำงาน ไปทักทายสมาชิกใหม่ของครอบครัว และกลับ 
โรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่ได้ทันก่อนหมดเวลาเข้าเวร

คุณอาจสงสัยว่าชีวิตที่เหลือของเขาเป็นอย่างไร พูดตามตรงแล้ว  
เขาไม่ได้มีชีวิตเท่าไรนัก เขาไม่ออกกำลัง กินอาหารเย็นบนรถหรือใน 
โรงอาหารของโรงพยาบาลเกือบทุกวัน เขาน้ำหนักเกิน ขอบอกให้ชัดว่า 
ฉันไม่ได้สร้างมอร์แกนคนนี้ขึ้นแต่อย่างใด เขามีตัวตนอยู่จริง ๆ คนที่อาจจะ 
คิดว่าตัวเองคือมอร์แกนคงไม่มีใครเป็น มากขนาดนั้น แน่ ๆ 

ฉันรู้จักเทย์เลอร์ที่อยู่สุดปลายของขั้วตรงข้ามหลายคนเช่นกัน หนึ่ง 
ในนั้นคือนักกลยุทธ์สื่อดิจิทัลคนหนึ่งที่ยอมควักเงินซื้อเครื่องปิ้งขนมปัง 
ราคาแพงหูฉี่อย่างรวดเร็ว มากกว่าจะยอมเสียเวลาหลายชั่วโมงในชีวิต 
ไปกบัการหาเครือ่งปิง้ขนมปงัราคาถกูทีส่ดุ “ทำไมผมตอ้งเสยีเวลาทำแบบนัน้ 
ด้วย” เขาอยู่ในเมืองซึ่งค่าเช่าบ้านแพงลิบ แต่เขาสามารถเดินหรือปั่น 
จักรยานไปทำงานได้  (เขาจึงไม่มีรถหรือไม่ต้องเสียเวลาติดอยู่บนถนน)  
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เขายินดีถ้าจะได้เลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่เต็มใจจะ “สละวันหยุดสุดสัปดาห์หรือ 
วันลาพักร้อน”  เพื่อแลกมา เขาไม่เคยเช็กอีเมลนอกเวลางาน เขาไม่มี 
โทรทัศน์ ส่วน “โทรศัพท์โง่ ๆ” ของเขาก็ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และ 
เขายังปิดเครื่องตอนกลางคืนด้วย เขาแทบไม่วางแผนอะไรเลย แต่เขา  
“ปล่อยให้เพื่อน  ๆ [ของเขา] ถกเถียงกันว่าจะไปไหน จะทำอะไร จะกิน 
ร้านไหน จะเจอกันเมื่อไร” แล้วถึงเวลาก็แค่โผล่ไปเฉย ๆ 

แผนภาพ 2 - 1 

ตั้งค่าความสนใจตั้งต้นของคุณ

 มอร์แกน เทย์เลอร์
	 สนใจการมีเงิน	 สนใจการมีเวลา
	 อย่างที่สุด	 อย่างที่สุด

คุณอาจมองว่าตัวเราคือเทย์เลอร์ แต่ไม่ได้หนักขนาดนั้น คุณยังชอบ 
ดูเน็ตฟลิกซ์และเคยอยู่ทำงานหลังห้าโมงไปแล้ว หรือเปิดอ่านอีเมลตอนเย็น 
วันอาทิตย์

คนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างสองตัวอย่างนี้ ลองคิดว่าคุณอยู่ใกล้มนุษย์ 
สุดขั้วคนไหนมากกว่ากัน จากนั้นก็ระบุตำแหน่งของตัวเองบนรัศมีครึ่ง 
วงกลมในแผนภาพ 2 - 1 

จำไว้ว่า วิธีคิดซึ่งเป็นค่าตั้งต้นนี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือแย่ แต่เป็นวิธีคิดที่ 
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มาจากประสบการณ์ชีวิตและบริบทสังคมของเรา คนที่เติบโตขึ้นมากับ 
ความยากจน อาศัยอยู่ในย่านที่มีความไม่เท่าเทียมทางรายได้สูง และรู้สึก 
ไม่มั่นคงกับอนาคตทางการเงินของตัวเอง ย่อมเรียนรู้ที่จะให้ความสนใจกับ 
งานและการหาเงินมากกว่า3 และนี่ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ 
ถูกต้อง คนที่ดิ้นรนเพื่อหาเช้ากินค่ำมักมีความสุขมากกว่าเมื่อค่าตั้งต้น 
ถูกตั้งไว้ในฝั่งที่เป็นขั้วของเงิน4

ถึงอย่างนั้น คนที่ให้คุณค่ากับเงินและอยู่ในสถานะที่มีความสุขเช่นนั้น 
ก็ยังได้ประโยชน์จากการตัดสินใจเลือกเวลาด้วยเหมือนกัน จากการเก็บ 
ข้อมูลเป็นเวลาหลายปีของฉัน ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากฝั่งใด อย่างน้อยที่สุด  
เราควรขยับตัวให้ค่อนไปทางฝั่งของเทย์เลอร์ (เวลา) นิด  ๆ  เป็นอย่างน้อย  
คนที่สั่งสมความมั่งคั่งทางเวลาและความสุขได้ก็ทำแบบนั้นนั่นแหละ5

ขั้นตอน 2 : จดบันทึกเวลาของคุณ

เพื่อที่จะเริ่มต้นเพิ่มความมั่งคั่งทางเวลา  เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจ 
พื้นฐานว่าด้วยการตัดสินใจเรื่องเวลาของตัวเองก่อน หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด 
ในการทำเช่นนั้นคือการหาเวลาในวันอังคารที่จะมาถึงจดบันทึกอย่าง 
ละเอียดว่าเราใช้เวลาวันนั้นของเราอย่างไร (มีตัวอย่างท้ายบท)

แล้วทำไมต้องวันอังคาร ก็เพราะวันอังคารมีแนวโน้มจะเป็นวันทำงาน 
ปกติที่คนมักจะเกิดความรู้สึกเชิงลบและเจอความเครียดมากกว่าวันอื่น  ๆ   
วันอังคารจึงน่าจะมีกิจกรรมที่ทำให้เราขัดสนเวลามากกว่า6 ถ้าวันอังคาร 
ไม่สะดวก ก็เลือกวันทำงานวันอื่นได้7

จดให้ละเอียดชัดเจนว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมแต่ละอย่างที่ทำ  
นอกเหนือไปจากรู้สึกดีหรือไม่ดี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมนั้นมีผลิตภาพหรือไม่ 
ทำแล้วรู้สึกรื่นรมย์หรือเติมเต็มเป้าหมายหรือไม่ ขั้นตอนที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ 
มีความสำคัญในยามที่เราคำนวณเวลาและคิดถึง ความหมาย  -  ที่กิจกรรม 
บางอย่างช่วยเติมเต็มให้ชีวิตของเรา8
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ตวัอยา่งเชน่ การเลีย้งลกู มาพรอ้มความเครยีดมากมาย และหลงัจาก 
ไม่ได้นอนติดต่อกันเป็นคืนที่สิบหก ความรื่นรมย์ก็คงไม่เหลือสักเท่าไร 
แล้ว แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ ก็ไม่มีอะไรน่าชื่นใจเท่ากับการนั่งดูลูกวัย 
หัดเดินย่างเท้าก้าวแรก9 การนอนเอกเขนกบนโซฟาดูโทรทัศน์รายการโปรด 
นั้นทำให้มีความสุขมากก็จริง แต่มันไม่มีความหมายในเชิงของการดำรงอยู ่
เท่าไรนัก เราควรจับตาดูช่วงเวลาที่เราเอาไปทำกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์ 
และทำให้ตัวเองเครียดเป็นพิเศษ และควรถามตัวเองว่าจะหันไปสนใจ 
ประสบการณ์ที่ทั้งได้ประโยชน์ ยังความรื่นรมย์ และเปี่ยมความหมายแทน 
ได้หรือไม่10

เมื่อบันทึกกิจกรรมต่าง  ๆ  และสะท้อนคิดเรียบร้อยแล้ว ลองพิจารณา 
ว่ากิจกรรมใดสร้างความรื่นรมย์และกิจกรรมที่ทำให้เจ็บปวด กิจกรรมใด 
ที่ได้ประโยชน์และกิจกรรมใดที่ไร้ประโยชน ์ สำหรับกิจกรรมที่ก่อความเครียด 
และความไร้สุข ให้ถามตัวเองว่าคุณจะใช้เวลากับมันน้อยลงได้หรือไม่  
ส่วนกิจกรรมใด ๆ ที่คุณไม่สามารถ (หรือไม่ควร) เลิก เช่น การทำงาน หรือ 
การออกกำลังกาย ให้ถามตัวเองว่าคุณพอจะทำให้กิจกรรมนั้นสนุกมากขึ้น 
หรือเครียดน้อยลงได้หรือไม่

ขั้นตอน 3 : หาเวลา

การติดแหง็กอยู่กับกิจกรรมที่เราไม่ชอบและควบคุมไม่ได้ คือสาเหตุสำคัญ 
ประการหนึ่งที่ทำให้เราขัดสนเวลา11 ด้วยเหตุนี้ วิธีที่ง่ายและชัดเจนที่สุด 
ที่จะนำเราไปสู่ความมั่งคั่งทางเวลาได้ก็คือการตั้งใจเลือกที่จะเพิ่มเวลาทำ 
กิจกรรมที่เรามีความสุขและลดเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้เป็นทุกข์12 สำหรับ 
คนสายมินิมัลลิสต์ ให้คิดว่านี่คือวิธีจัดการเวลาตามแบบฉบับของมาริเอะ  
คนโดะ นักจัดระเบียบชื่อดังที่ช่วยจัดการบ้านและชีวิตของผู้คนมามากมาย 

เมื่อนำกรอบคิดของเธอมาปรับตามวัตถุประสงค์ของเรามันจะออกมาด ู
คล้าย ๆ แบบนี้
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 * u-Index (unpleasant index)	 ดัชนีที่บ่งชี้ถึงภาวะไร้สุข

•	 สังเกตว่าเราใช้เวลาของเราอย่างไร
•	 ถามตัวเองว่า ฉันชอบกิจกรรมนี้หรือเปล่านะ
•	 ถ้าไม่ ก็กำจัดมันซะ

ส่วนคนที่ชอบหลักการแบบเศรษฐศาสตร์แรงงาน ให้มองว่านี่คือวิธีลดดัชนี 
ความไร้สุข* ส่วนตัวของเราให้ต่ำที่สุด13

•	 คำนวณร้อยละของเวลาที่เราใช้ไปกับกิจกรรมที่ทำให้เราสุข 
และกิจกรรมที่ทำให้เราทุกข์

•	 เพิ่มเวลาทำกิจกรรมเชิงบวกให้สูงสุด
•	 ลดเวลาทำกิจกรรมเชิงลบให้ต่ำสุด

ไม่ว่าอย่างไร หลักการก็คือให้เรา หาเวลา  เปลี่ยนกิจกรรมประจำวัน 
จากกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกขัดสนเวลาไปเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกมั่งคั่ง 
ทางเวลา การหาเวลามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

เปลี่ยนเวลาที่แย่

การหาเวลาเริ่มต้นจากการหาช่วงเวลาสั้น ๆ จากกิจกรรมที่ “แย่” เช่น ขณะ 
เดินทางไปทำงานหรือเข้าแถวรอรถ มาเติมกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุข  
เช่น ฟังหนังสือเสียงหรือฟังเพลงเข้าไป

คุณอาจคิดถึงกิจกรรมสารพัดที่เราปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องพยายาม 
มาก การประชุมคือบ่อเกิดความขัดสนเวลาของหลาย  ๆ  คน ดังนั้นลอง 
ทบทวนตารางงานและเลือกเข้าประชุมเท่าที่จำเป็นและเอาเวลาออกไปเดิน 
ข้างนอกแทน ไม่เปิดเช็กอีเมลจนกระทั่งหมดวันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกอีเมล 
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จำนวนมากกระหน่ำใส่เราตลอดเวลา ปิดโทรศัพท์วันเสาร์และสนุกกับการ 
ทำแซนด์วิชชีสกินกับหลาน

ในทางปฏิบัติ แต่ละคนอาจเลือกทำอะไรแตกต่างกันไปเพราะคนเรา 
มีความรักชอบและเกลียดต่างกัน บางคนไม่ชอบเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์  
ขณะที่บางคนกลับไปซ้ำแล้วซ้ำอีก กุญแจสำคัญคือการหาช่วงเวลาที่  เรา  
ไม่ชอบและคิดวิธีเปลี่ยนมัน

การลงมือทำแค่หนึ่งในกลยุทธ์ง่าย  ๆ  เหล่านี้อาจส่งผลกับความมั่งคั่ง 
ทางเวลาของคุณได้ และคุณควรลองคำนวณเวลาดูเวลามันเปลี่ยนไป 
อย่างไร สมมติว่าคุณหาเวลาหัดเล่นกีตาร์แทนที่จะเข้าประชุมที่ไม่บังคับ 
สี่สิบห้านาทีทุกวันศุกร์ซึ่งคุณมักทำงานที่บ้าน คำนวณง่าย  ๆ  ได้ว่าการ 
มีเวลาสี่สิบห้านาทีเพิ่มขึ้นตลอดห้าสิบสองสัปดาห์ จะเท่ากับการเปลี่ยน 
เวลาสามสิบเก้าชั่วโมง หรือเท่ากับปีละหนึ่งวันครึ่ง และประโยชน์ของ 
การนำเวลาสามสิบเก้าชั่วโมงนี้ไปทำกิจกรรมที่เอื้อสุขให้เรา ย่อมส่งผลต่อ 
ความมั่งคั่งทางเวลาของคุณด้วย

เพิ่มช่วงเวลาดี ๆ 

คุณยังอาจหาเวลาได้จากการเพิ่มประสบการณ์เชิงบวก มีกิจกรรมเชิงบวก  
(ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม) ที่คุณอยากทำมากขึ้นบ้างหรือไม่ สำหรับ 
ฉัน การอ่านหนังสือและการฟังเพลงคือประสบการณ์ที่ฉันทำแล้วมีความสุข 
ที่สุด ฉันจึงตั้งใจที่จะทำกิจกรรมพวกนั้นในช่วงเวลาว่างของตัวเอง

การทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดหรือมีจุดมุ่งหมายที่สุดแค่ไม่กี่ 
นาทีก็สร้างความแตกต่างได้แล้ว เราอาจสั่งอาหารเย็นมากินที่บ้านและเอา 
เวลาไปนอนอ่านหนังสือสัปดาห์ละครั้ง

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แอชลีย ์ วิลแลนส์ 55

แฮ็กเวลาทำงาน

เกือบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทำล้วนแอบสมคบคิดกันทำให้เรา 
ขัดสนเวลา ตั้งแต่เวลาที่ใช้เตรียมตัวให้พร้อมทำงาน การเดินทางไปกลับ  
การรีบเร่งกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในแต่ละวัน (หรือไม่กินเลยเพราะยุ่ง 
เกินไป) การต้องคลายเครียดหลังเลิกงาน กิจกรรมเชิงลบที่ดูดเวลาเหล่านี้ 
กลืนกินกันเอง นั่นก็คือ ถ้าเรารู้สึกรีบเร่ง เราจะรู้สึกไม่อยากใช้เวลาว่าง 
ของตัวเองมากขึ้น14 ในช่วงเวลาว่างสั้น ๆ  ที่มี เราจะทำกิจกรรมสิ้นเปลือง 
เวลา เช่น เล่นโทรศัพท์ คนขัดสนเวลาที่รู้สึกเหนื่อยกับการทำงานจะใช้ 
เงินซื้อของเพื่อแก้เซ็งแต่ไม่เอื้อความสุขหรือความหมายใด  ๆ  มากกว่าคนที่ 
มั่งคั่งทางเวลา15

การหารือกับเจ้านายเพื่อทำงานที่บ้านปักษ์ละหนึ่งวันจะขจัดกิจกรรม 
เปลอืงเวลาเหลา่นีไ้ดร้อ้ยละ 10 ในทนัท ี การทำงานทีบ่า้นสปัดาหล์ะหนึง่วนั 
ขจัดความทุกข์ได้หนึ่งในห้า ถึงจะต้องทำงานตามเวลางานปกติ แต่คุณ 
ไม่ต้องผจญภาวะเครียดตอนเริ่มต้นหรือจบวัน และงานวิจัยก็ชี้ว่าคุณจะ 
มีผลิตภาพสูงกว่าและมีสุขภาพดีกว่าในช่วงเวลานั้น16 ลองต่อรองกับ 
เจ้านายเพื่อขอเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นเล็กน้อย บอกพวกเขาว่าฉันแนะนำ 
ให้ทำแบบนั้น ถ้าไม่สามารถทำงานที่บ้านได้ ให้ใช้จังหวะหยุดพักทุกครั้ง 
และใช้วันลาพักร้อนทั้งหมดที่มีเพื่อจะได้กดปุ่มรีเซตและกลับมาทำงาน 
อย่างสดชื่น17

ฝึกใช้เวลานันทนาการให้เหมาะสม

ที่สำคัญคือเราไม่ควรใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการท่องเน็ตและนอนอืดไป 
เรื่อย  ๆ การใช้เวลาว่างทำ  กิจกรรมเปี่ยมพลัง เช่น จิตอาสา การเข้า 
สังคม และการออกกำลังกาย ทำให้เกิดความสุขมากกว่าการใช้เวลาทำ  
กิจกรรมไร้พลัง  อย่างการดูโทรทัศน์  งีบหลับ  หรือซื้อของออนไลน์  
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มากนัก18 แม้แต่การขยับร่างกายเล่น  ๆ  ก็ช่วยได้แล้ว งานวิจัยชี้ว่าคนที่ 
ขยับร่างกายในช่วงยี่สิบห้านาทีที่ผ่านมามีความสุขมากกว่า19

ตอนที่ฉันกับเพื่อนร่วมงานศึกษาเรื่องนี้ เราไม่แปลกใจเลยที่เห็น 
มหาเศรษฐีมีความสุขมากกว่าคนจน  (นิดหน่อย) แม้การมีเงินมากกว่า 
จะไม่ใช่ตัวทำนายความสุข แต่มันทำนายความพึงพอใจในชีวิตได้ และ 
นั่นคือสิ่งที่เราพยายามวัดในการศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้คนรวย 
เหล่านี้มีความสุขมากกว่าไม่ใช่เงิน กลุ่มเศรษฐีซึ่งถูกควบคุมตัวแปรเรื่อง 
ความมั่งคั่งไว้แล้ว ใช้เวลาทำกิจกรรมนันทนาการเปี่ยมพลังมากกว่ากลุ่ม 
คนจนวันละสามสิบห้านาที และใช้เวลาทำกิจกรรมนันทนาการไร้พลัง 
อย่าง “ดูโทรทัศน์”  หรือ “ไม่ทำอะไรเลย”  น้อยกว่ากลุ่มคนจนวันละสี่สิบนาที  
นั่นคิดเป็นช่วงเวลาของพฤติกรรมของความมั่งคั่งทางเวลาที่ต่างกันถึง 
เจ็ดสิบนาที20 การทำเช่นนี้ตลอดหนึ่งปีย่อมทำให้เกิดความแตกต่างของ 
การใช้เวลาอย่างมีนัยสำคัญ โดยกลุ่มคนมีเงินใช้เวลามากกว่าไปกับ 
กิจกรรมที่เอื้อให้ตนมีความมั่งคั่งทางเวลามากกว่าและมีความสุขกว่า 
กลุ่มคนจนหลายร้อยชั่วโมง

ให้เวลากับมื้ออาหารมากขึ้น

ฉันกับเพื่อนร่วมงานชาวปารีส (โดยธรรมชาติ) โรแมง คาดาริโอ ทำแบบ 
สำรวจคนกว่าหนึ่งหมื่นและพบว่า คนฝรั่งเศสใช้เวลากินอาหารในแต่ละวัน 
มากกว่า ขณะที่คนอเมริกันใช้เวลาเลือกว่าตัวเองจะกินอะไรมากกว่าเวลา 
ที่มีความสุขกับการกิน21 เพราะคนฝรั่งเศสสนใจการดื่มด่ำกับรสชาติของ 
อาหาร พวกเขาจึงได้รับความพึงพอใจจากการกินมากกว่า และมีความ 
เครียดน้อยกว่า เราสามารถหาเวลาเพิ่มได้จากกิจกรรมก่อนการรับประทาน 
ทั้งหมด ตั้งแต่เลือกร้าน เดินทางไปที่ร้าน เลือกอาหารในเมนู และการ 
ดำเนินชีวิตในวันนั้น การกินอาหารนอกบ้านดูจะเป็นกิจกรรมสร้างความสุข 
ที่ทำกันมาช้านาน แต่มันอาจมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความเครียด 
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ไม่มากเท่ากับการสั่งอาหารมากินที่บ้าน (หรือที่ดียิ่งกว่าก็คือการสั่งอาหาร 
ที่เคยสั่งมาแล้วซ้ำแบบอัตโนมัติ)  แล้วก็นั่งให้สบายละเลียดให้อร่อยกับ 
อาหารและเพื่อนร่วมโต๊ะ22

หาเวลาพบคนใหม่ ๆ และช่วยเหลือผู้คน

ประโยชน์ที่ได้จากการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมคุณภาพสูงจะคล้ายกับคนที่ 
ออกกำลังกายเป็นประจำและไม่สูบบุหรี่23 กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ทาง 
สังคมกับคนแปลกหน้า เช่น การคุยกับคนที่นั่งข้าง  ๆ บนเครื่องบิน ก็ช่วย 
ให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นได้24

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้จากงานอาสาสมัครไม่เพียงทำให้เรามีความ 
สุข แต่ยังช่วยให้เรารู้สึกขัดสนเวลาน้อยลงด้วย ในการศึกษาหนึ่ง นักวิจัย 
ขอให้คนเลือกใช้เวลาสิบถึงสามสิบนาทีทำสิ่งที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าให้ 
ตัวเอง หรือไม่ก็ใช้เวลาทำสิ่งที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าให้คนอื่น  ๆ พบว่า 
เมื่อเราใช้เวลาไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น เราจะรู้สึกว่าอนาคต 
ของตนถูกจำกัดน้อยลง

นี่อาจฟังดูเหมือนการเดินกลับหลังเพราะไปลดเวลาของตัวเองเนื่องจาก 
งานจิตอาสาใช้เวลามาก แต่กิจกรรมเอื้อสังคมนี้ช่วยกระตุ้นอารมณ์และ 
เพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาได้เพราะเราจะรู้สึกควบคุมเวลาของตัวเองได้ดีขึ้น 
เมื่อรู้สึกว่าเราสามารถเลือกที่จะสละเวลานั้นด้วยตนเองได้25 ถ้าเราสละ 
เวลาวันละสองนาทีไปทักทายคนแปลกหน้าหรือทำอะไรให้คนอื่น เราจะ 
เพิ่มเวลาทำกิจกรรมเอื้อสังคมให้ตัวเองได้ปีละสิบสองชั่วโมง
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หาเวลาเปิดประสบการณ์น่าทึ่ง

การเดินป่าชมทัศนียภาพสวย  ๆ  หรือใช้เวลาเงยหน้ามองฟ้าสักพักช่วยฟื้นฟู 
พลังให้คุณ ประสบการณ์น่าทึ่งต่าง  ๆ  ช่วยลดความเครียดเรื่องเวลาได้26  
หากคุณกำลังคิดว่าจะเพิ่มกิจกรรมอะไรในตารางดี ให้กันเวลาไว้เดินเล่น 
ในสวนที่มีธรรมชาติล้อมรอบ หรือนั่งดูภาพทิวทัศน์จากคลิปวิดีโอในยูทูบ 
ที่โต๊ะทำงานก็ได้27

•••

ต่อให้คุณรู้สึกขัดสนเวลา คุณมีช่วงเวลาดี ๆ ให้จดจำรำลึกได้เสมอ รายการ 
กิจกรรมประจำวันที่คุณจัดให้ตัวเองในเครื่องมือท้ายบท รวมทั้งกระบวนการ 
คัดสรรกิจกรรมที่สมควรตัดทิ้งหรือหาสิ่งอื่นทดแทน คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด 
ในการเพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาให้ตัวเอง

ขั้นตอน 4 : ซื้อเวลา

คุณสามารถหาเวลาได้ฟรี  ๆ  เป็นส่วนใหญ่ การยกเลิกประชุมเพื่อออกไป 
เดินเล่นสัปดาห์ละครั้งนั้นไม่เสียเงิน แต่มีวิธีการที่ตรงไปตรงกว่านั้นใน 
การลดประสบการณ์เชิงลบที่สิ้นเปลืองเวลาออกไป และนั่นก็คือการใช้เงิน 
ฟาด เราเอาเงินซื้อเวลาได้

ชุมชนสตาร์ตอัปใช้เทคนิคนี้ได้ดี ผู้ร่วมลงทุนแนะนำบริษัทที่ตนให้ 
คำปรึกษาส่งงานที่ไม่ใช่แก่นหลักของบริษัทออกไปจ้างคนนอกทำให้มาก 
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อให้บริษัทมุ่งมั่นกับงานที่เป็นพันธกิจ 
หลักที่สุดเท่านั้น พวกเขาจ้างเชฟมาทำอาหารเพื่อไม่ให้เสียเวลากับการ 
กินมากเกินไป หาที่ทำงานใกล้  ๆ  หรืออยู่ตึกเดียวกับเพื่อนร่วมงานเพื่อตัด 
ค่าเดินทาง ซื้อซอฟต์แวร์ระดับสูงเพื่อการประชุมหรือการทำงานร่วมกัน 
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เพื่อให้งานทางไกลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด (การหมกมุ่นกับ 
งานในลักษณะนี้ทำให้เกิดความขัดสนเวลาในภาพรวมหรือไม่นั้นเป็นอีก 
เรื่องหนึ่ง แต่นี่คือมาตรการที่เป็นไปตามหลักการซื้อเวลาที่เรากำลังจะทำ)  
เรารู้ว่าพวกเขามีเป้าหมายบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ซีอีโอที่ใช้บริการเตรียม 
อาหารและแบ่งสันงานให้ผู้บริหารอาวุโสทำมักรู้สึกพึงพอใจกับการใช้เวลา 
ของตัวเองมากกว่า28

ซีอีโอที่มีฐานะร่ำรวยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวที่ได้ประโยชน์ การซื้อ 
เวลานั้นมีประสิทธิภาพกว่าที่คุณคิด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อายุเท่าไร เพศ 
สภาพใด (ชายหรือหญิงล้วนได้ประโยชน์เท่ากัน) ทำงานหนักแค่ไหน หรือ 
หาเงินได้เท่าไร การเพิ่มพูนความมั่งคั่งทางเวลาใช้เงินน้อยกว่าที่คุณคิด  
และคุณควรใช้เงินมากกว่าที่คาดคิดเพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์ต่าง ๆ 

ในการทดลองหนึ่ง ฉันให้ผู้ใหญ่วัยทำงานใช้จ่ายเงิน 40 ดอลลาร์ไป 
กับสองรายการ ในสุดสัปดาห์แรก ฉันขอให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยใช้เงิน 40  
ดอลลาร์นี้ซื้อของ และพวกเขาก็ซื้อของให้ตัวเอง เช่น เสื้อยืด บอร์ดเกม  
และเครื่องสำอาง สุดสัปดาห์ต่อมา ฉันขอให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยใช้เงิน 40  
ดอลลาร์  “ในทางใด  ๆ  ที่จะช่วยประหยัดเวลา” และพวกเขาก็สั่งอาหารมา 
กินที่บ้าน นั่งแท็กซี่แทนขึ้นรถเมล์ และสั่งซื้อของใช้ในบ้าน การใช้เงินเพื่อ 
ประหยัดเวลาทำให้พวกเขามีความสุขมากกว่าและมีความเครียดน้อยกว่า29

หากอยากรู้ว่าการจ้างคนทำงานแทนคุ้มค่าหรือไม่สำหรับคุณ ให้ถาม 
ตัวเองว่าเวลาของคุณมีค่ามากกว่าต้นทุนในการจ้างคนอื่นมาทำสิ่งที่เป็น 
ประสบการณ์เชิงลบที่สุดและไร้ประโยชน์ที่สุดแทนเราหรือไม่30 ตอนที่ฉัน 
ดูรายการกิจกรรมในแต่ละวันของตัวเอง ช่วงเวลาที่ทนทรมานกับการจราจร 
ที่ติดขัดบนถนนระหว่างทางไปทำงานคือช่วงเวลาที่ฉันอยากได้คืนที่สุด  
ฉันจึงลองเช็กค่าบริการอูเบอร์จากบ้านไปที่ทำงาน แล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้น 
อ่านหนังสือกับฟัง (และค้นพบ) เพลงใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบมาก

ฉันลงทุนเปลี่ยนกิจกรรมดูดเวลา  (การเดินทางไปทำงาน)  ให้เป็น 
กิจกรรมของความมั่งคั่งทางเวลา  (อ่านและขยายรสนิยมในการฟังเพลง 
ของตัวเอง) และยังจ่ายเงินซื้อบริการสตรีมมิ่งเพลงเพื่อขจัดโฆษณาที่มา 
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ขัดจังหวะการฟังเพลงของตัวเองด้วย
นั่นอาจดูเหมือนเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย แต่ลองคำนวณดูสิ

ต้นทุน :
ค่าบริการอูเบอร์ 30 ดอลลาร์/วัน 20 วัน/เดือน = 600 ดอลลาร์
ค่าบริการสตรีมมิ่งเพลง 12 ดอลลาร์ต่อเดือน = 12 ดอลลาร์
รวมทั้งหมด :  612 ดอลลาร์ต่อเดือน

ผลประโยชน์ :
ได้เวลาคืนมา : 45 นาที/วัน 20 วัน/เดือน = 15 ชั่วโมง
ความเครียดในการเดินทางลดลงเกือบถึงศูนย์
เวลาที่ได้คืนมาปีละประมาณ 165 ชั่วโมงของการทำกิจกรรมที่รื่นรมย์
และเปี่ยมความหมาย

ฉันได้เวลาซึ่งก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยความเครียดที่จะค้างอยู่ทั้งวันกลับ 
คืนมาเดือนละเกือบสองวันทำงาน และยังใช้เวลานั้นไปกับกิจกรรมที่ทำให ้
ฉันรู้สึกมั่งคั่งทางเวลาและมีความสุข ทั้งหมดแค่เดือนละประมาณ 600  
ดอลลาร์ หรือ 40 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ซึ่งฉันคิดว่าคุ้ม อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ 
ค่าใช้จ่ายใหม่ ฉันมีต้นทุน 600 ดอลลาร์ก็จริง แต่ฉันไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารถ 
ค่าน้ำมัน หรือค่าที่จอด ซึ่งตกประมาณเดือนละ 500 ดอลลาร์อีก อธิบาย 
การตัดสินใจนี้ได้อีกอย่างก็คือ ฉันเสียเงินเพิ่ม 100 ดอลลาร์เพื่อซื้อเวลา 
คืนมาเดือนละสิบห้าชั่วโมง สำหรับฉัน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การใช้ 
บริการอูเบอร์มีข้อดีมากกว่าการขับรถไปทำงานที่มีต้นทุนต่ำกว่า

บางคนอาจยังลังเล นั่นฟังดูเหมือนเป็นเงินจำนวนมาก และในแง่ 
วัฒนธรรม มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ถ้าคุณรู้สึกว่าเรา 
ไม่สามารถจ้างคนอื่นทำงานทั้งหมดได้ ลองคิดถึงการตัดงานส่วนที่คุณ 
ไม่ชอบที่สุดออกไปครึ่งหนึ่ง หรือหนึ่งในสี่ของเวลาทั้งหมด หรือเฉพาะ 
ช่วงเวลาที่ตารางงานของเราแน่นและยุ่งเหยิงเป็นพิเศษ งานวิจัยของฉัน 
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ชี้ว่านี่คือช่วงเวลาที่การซื้อเวลาเกิดประโยชน์สูงสุด31

นอกจากนี้ อย่าประเมินความคุ้มค่าของการซื้อเวลาคืนมาต่ำเกินไป  
มันอาจดูเหมือนเยอะเพราะเราได้รับการปลูกฝังให้ใช้จ่ายเงินน้อยที่สุดเท่าที ่
จะทำได้ ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินความคุ้มค่าของเงินที่นำไปแลกกับ 
แนวคิดที่ยากจะชั่งตวงได้ อย่างเช่น การที่คุณเกิดความเครียดน้อยลง 
และมีเวลาทำสิ่งที่รักมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เดี๋ยวเราจะได้ลองคำนวณ 
คุณค่าของปัจจัยต่าง  ๆ  เหล่านี้กัน และคุณอาจต้องแปลกใจที่การใช้เงิน 
ซื้อสิ่งที่ดูจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแบบนี้ทำให้เรารู้สึกดีกว่าแค่ไหน

และคุณอาจลดการซื้อข้าวของ (ที่มีแนวโน้มจะไม่ทำให้เรามีความสุข 
อย่างที่คิด) ออกไปเพื่อเติมงบให้กับการซื้อเวลาได้ด้วย ฉัน “พบ” เงิน 100  
ดอลลาร์ที่นำไปจ่ายค่าบริการอูเบอร์เพิ่มจากการตัดค่ากาแฟที่กินทุกวันและ 
การหยุดซื้อของออนไลน์ที่ไม่จำเป็น

ทีนี้ลองพิจารณากลยุทธ์อื่น ๆ ที่จะใช้ได้เวลาที่คุณซื้อเวลา

ตัดงานบ้านออกไป แต่อย่าให้มากเกิน

ถ้านึกไม่ออกจริง  ๆ  ว่าจะจ้างคนทำงานบ้านแทนคุณอย่างไร ที่อเมริกา 
มีหลายบริษัท เช่น แองจีส์ลิสต์ บียอนด์เดอะแร็ก หรือทาสก์แร็บบิต  
ที่ช่วยคุณซื้อเวลาได้ในราคาต่ำลงกว่าเมื่อก่อน การใช้เงินซื้อบริการประหยัด 
เวลาต่าง  ๆ เช่น บริการที่ช่วยคุณซื้อของ ทำความสะอาด และซักผ้า  
ช่วยลดความเครียดเรื่องเวลาและเพิ่มความสุขได้ แต่ข้อควรระวังก็คือ  
การจ้างคนมากเกินไปอาจกลายเป็นงานจัดการที่ทำให้คุณเครียดได้ เมื่อ 
อยู่  ๆ  ตารางเวลาของคุณเกิดปั่นป่วนรวนเรและต้องวุ่นวายกับการแทรกนัด  
เลื่อนนัด รอรับของที่มาส่ง และอื่น ๆ32
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เข้าใจให้ชัดว่าคุณอยากจ้างคนทำอะไรแน่

อย่าคิดเอาเองว่าเพราะการทำอาหารเย็นเป็นเรื่องเครียด คุณจึงควรสั่ง 
อาหารมากิน งานวิจัยที่ฉันทำร่วมกับจอย ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์  
ชี้ว่า ลูกค้าหลายคนพอใจกับบริการเตรียมเมนูอาหาร*  มากกว่าบริการส่ง 
อาหาร33 นั่นอาจเป็นเพราะหลายคนชอบทำอาหาร แต่ไม่ชอบคิดว่าจะ 
ทำเมนูอะไรหรือจะซื้อส่วนผสมต่าง  ๆ  ให้พอดีกับการทำอาหารแต่ละมื้อได้ 
อย่างไร

ดังนั้นวิเคราะห์งานที่คุณไม่ชอบทำให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบจริง  ๆ 
คืออะไรกันแน่ คุณไม่ชอบการเดินทางไปทำงานจริง  ๆ หรือมันเป็นเพราะ 
ปกติแล้วคุณเอาแต่จ้องกันชนรถคันหน้าเวลารถติดแทนที่จะจ่ายเงินซื้อ 
บริการสตรีมเพลงหรือพ็อดแคสต์มาฟังเพลิน  ๆ ระหว่างนั้น ลองหาวิธีเอา 
เงินไปแลกกับงานส่วนที่คุณไม่ชอบทำเลยจริง ๆ 

ตัวอย่างเช่น การซื้อเวลาด้วยการใช้บริการส่งของอุปโภคบริโภคใน 
บ้านเอื้อให้คุณมีเวลาทำอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณชอบมากขึ้นหลายนาที 
นี่เป็นอีกครั้งที่การคำนวณคร่าว ๆ  ชี้ว่าคุณยังจะประหยัดเวลาในการคิดว่า 
จะกินอะไร (สิบนาที) และซื้ออาหาร (ยี่สิบนาที) ได้ และการทำเช่นนั้น 
แค่สัปดาห์ละครั้งก็ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นปีละยี่สิบหกชั่วโมงแล้ว คุณ 
อาจประหยัดเวลาได้มากกว่านี้อีกถ้าสั่งอาหารมากินที่บ้าน แต่คุณจะเสีย 
ช่วงเวลาที่มีความสุขในการทำอาหารไป

ผู้หญิงคนหนึ่งในงานวิจัยของฉันมีวิธีจัดการปัญหานี้34 ตอนจดบันทึก 
กิจกรรมที่เธออยากเอาเงินไปแลก เธอค่อย  ๆ  แยกแยะระหว่างงานบ้าน 
ทั่วไปกับงานที่เธอเกลียดเป็นพิเศษ เธอบอกว่า “ฉันเป็นคนขี้กังวลค่ะ การ 
ซักผ้า ล้างจาน และจัดบ้าน ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้จัดระเบียบชีวิตตัวเอง 
การใช้เวลาวันละยี่สิบหรือสามสิบนาทีทำงานบ้านจึงช่วยให้ฉันอารมณ์ดี 

	 *  subscription food/dinner service รูปแบบธุรกิจบริการอาหารที่ส่งกล่องอาหารบรรจุ 
เครื่องปรุง ส่วนผสม (ซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้าและอาจทำไว้บางส่วน) รวมทั้งสูตรอาหาร ให้ลูกค้านำ 
ไปทำด้วยตัวเองที่บ้าน
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และรู้สึกควบคุมทุกอย่างได้ แต่ตรงกันข้าม ฉันไม่ชอบ  ‘พวกการทำความ 
สะอาดแบบล้ำลึก’ เช่น การขัดผนัง การขัดส้วม การถูพื้น และการกวาด 
ระเบียง แค่คิดว่าต้องทำอะไรแบบนี้ก็ทรมานแล้ว และยังทำให้ฉันพาน 
โกรธสามีของตัวเองเพราะเขาชอบหลบเลี่ยงมันด้วยค่ะ ฉันก็เลยจ้างคน 
มาทำงานพวกนี้เดือนละครั้ง”

อย่าคิดไปเองว่าคุณจ่ายเงินซื้อเวลาไม่ไหว

กระทั่งคนที่มีงบประมาณจำกัดก็จ่ายเงินซื้อเวลาได้  และควรใช้จ่าย 
มากกว่าที่คิดด้วย35

ตัวอย่างเช่น แคเมอรอน นักศึกษาปริญญาตรีคนหนึ่ง ที่ฟังฉันพูด 
เรื่องความสำคัญของการมีเวลามากกว่าเงินแล้วก็เอากลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้  
ทั้งที่เขาเป็นนักศึกษาที่มีรายได้นิดเดียว เขาเล่าความพยายามของตัวเอง 
ให้ฉันฟังอย่างอารมณ์ดี “ตั้งแต่ได้งานใหม่ ผมต้องเริ่มงานตอนหกโมงเช้า 
ทุกวันเสาร์ พอได้เงินเดือนแรก ผมก็ซื้อจักรยานมือสองจากเคร็กส์ลิสต์ ซึ่ง 
ลดเวลาเดินทางไปอย่างมาก (ก่อนนี้ผมเดินเอา) ตอนนี้ผมใช้เวลาหกนาที  
ก็ไปถึงที่ทำงานแล้ว! และไม่นานนี้ผมก็ซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติมา  
ทุกวันนี้ เครื่องชงกาแฟของผมจะเริ่มบดเมล็ดกาแฟทุกเช้าวันเสาร์ตอน  
4.57 น.! ทำให้ผมมีเวลานอนเพิ่มขึ้นอีกหน่อย การซื้อของพวกนี้ทำให้ 
ผมประหยัดเวลาตอนเช้าได้ ลดแรงกดดันของการไปทำงานสาย ผมคิดว่า 
มันเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าครับ!”

ถ้ายังรู้สึกไม่ดี ขอรับบริการประหยัดเวลาเป็นของขวัญ

คุณอาจยังคงรู้สึกผิดที่จะจ้างคนมาทำงานและบอกตัวเองว่า ฉันไม่ใช่คน 
แบบนั้น ต่อให้ฉันแสดงหลักฐานว่ามันคุ้มค่าและช่วยเพิ่มความสุขได้  
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บางคนก็ไม่อาจทำใจลองได้36 คนที่รู้สึกแบบนั้นอาจลองใช้วิธีขอของขวัญดู 
ให้คนที่ตั้งใจจะซื้ออะไรให้คุณอยู่แล้วช่วยซื้อเวลาให้คุณแทน เรามีแนวโน้ม 
จะไม่ซื้อของขวัญลักษณะนี้ให้กัน แต่คนจะรู้สึกว่าของขวัญที่ให้ด้วยหวัง 
จะช่วยให้เขาประหยัดเวลาเป็นความช่างคิดและน่าประทับใจกว่าของขวัญ 
ที่หวังจะช่วยให้เขาประหยัดเงินเสียอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนส่วนใหญ่ 
ลังเลใจที่จะซื้อบริการประหยัดเวลาให้ตัวเอง37

อย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งอธิบายให้ฉันฟังว่า “ฉันรักษาชีวิตแต่งงานเอาไว ้
ได้ด้วยการจ้างคนมาทำความสะอาดค่ะ เราทำงานเต็มเวลาทั้งคู่ จึงแทบ 
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย และบ้านก็รกมาก แต่เรา 
ไม่สบายใจที่ต้องจ่ายเงินซื้อบริการประหยัดเวลาเพราะเรากำลังพยายาม 
ผ่อนบ้านให้หมด ดังนั้นพอมีคนถามว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด 
หรือวันคริสต์มาส ฉันจะพูดตลอดว่าอยากได้คนทำความสะอาดบ้าน คิดดู 
สิคะว่าฉันจะดีใจแค่ไหนถ้าได้สิ่งนั้นเป็นของขวัญวันเกิดสักปี! ฉันพูดเล่น 
เรื่อยแหละว่าฉันเกลียดการทำความสะอาดมากเสียจนถ้ามีนรกและฉัน 
บังเอิญตกลงไป ฉันต้องถูกลงโทษให้ทำความสะอาดแน่  ๆ โชคดีที่ฉัน 
ได้เวลาเป็นของขวัญ ก็เลยไม่ต้องติดอยู่ในนรกส่วนตัวของตัวเอง (การ 
ทำความสะอาด)”38

คำเตือนก็คือ ถึงฉันจะยกตัวอย่างนี้ให้ฟัง แต่ของขวัญที่ช่วยประหยัด 
เวลาจะน่าประทับใจในบริบทของการทำงานมากกว่าในความสัมพันธ์แบบ 
คนรัก39 และจะซาบซึ้งกว่าถ้าเป็นการช่วยทำกิจกรรมที่ผู้รับไม่ชอบจริง ๆ40  
การซื้อเวลาเป็นของขวัญไม่ใช่ยารักษาทุกโรค เราต้องเลือกของขวัญตาม 
พื้นฐานความพึงพอใจของผู้รับด้วย41 หากคิดจะให้ของขวัญ การมอบ 
เครื่องผสมแป้งอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาให้คนชอบทำอาหารอยู่แล้ว 
ย่อมไม่น่าประทับใจเท่ากับการมอบให้คนที่ไม่ชอบทำขนม
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ซื้อของแบบเปรียบเทียบราคาให้น้อยลง

เวลาที่เราใช้ค้นหาของราคาถูกที่สุดมักมีค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได ้
การขับรถไกลขึ้นเพื่อเติมน้ำมันราคาถูกลง หรือเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้ 
เพื่อหาของอย่างเดียวกันที่ราคาต่ำกว่า มีแนวโน้มจะทำให้เสียเวลาจน 
ไม่คุ้มกัน

ฉันตื่นเต้นที่เห็นบรรณาธิการของฉันใช้กลยุทธ์นี้ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่  
ตามปกติ เขาเป็นคนที่ต้องหาข้อมูลอย่างละเอียดเวลาซื้อของพวกนี ้ ศึกษา 
เรื่องค่าพิกเซล คุณลักษณะต่าง  ๆ อัตราการแสดงผลภาพต่อวินาทีของ 
หน้าจอ และข้อพิสูจน์ความคุ้มค่าในการลงทุนของตัวเอง เขาจะอ่านรีวิว 
ออนไลน์ แล้วก็แวะไปดูโทรทัศน์แต่ละรุ่นที่ร้านว่าตรงกับข้อมูลที่ค้นมา 
หรือไม่เพื่อตัดตัวเลือก จากนั้นก็เดินเข้า ๆ ออก ๆ หาร้านที่ให้ราคาดีที่สุดไป 
ทีละร้าน กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงและอาจยาวเกือบตลอดช่วง 
สุดสัปดาห์หรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำ

แต่ครั้งนี้เขากำหนดระดับราคาที่รับได้ อ่านรีวิวโทรทัศน์สองสามรุ่น 
ที่อยู่ในระดับราคานั้นและเลือกซื้อมารุ่นหนึ่งเท่านั้นเอง กระบวนการทั้งหมด 
ใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาที “ตอนแรกการทิ้งวิธีคิดที่ว่าผมต้องหาโทรทัศน์ 
ที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดให้ได้เป็นเรื่องยากมากจริง  ๆ  ครับ” เขาบอก “แต่ 
ท้ายที่สุด ต่อให้ผมเสียเงินมากขึ้นหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วยังไงล่ะ ผมได้ 
ช่วงเวลาทั้งสุดสัปดาห์คืนมา อาจจะอย่างน้อยสิบห้าชั่วโมง ที่เสียไปกับ 
การซื้อของใหญ่ ๆ มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการช็อปปิ้งของผมไปเลยจริง ๆ”

ขั้นตอน 5 : นิยามเวลาเสียใหม่

สามารถนับนาทีและกำหนดต้นทุนเวลาของเราได้ และควรทำเช่นนั้นด้วย  
แต่เรายังสามารถเปลี่ยน ความรู้สึก ที่มีต่อเวลาได้เช่นกัน และนั่นอาจทำให้ 
เรามีความมั่งคั่งทางเวลามากขึ้นด้วย
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ตัวอย่างเช่น เรารู้จากงานวิจัยว่าการตั้งใจดื่มด่ำกับประสบการณ์หนึ่ง 
สามารถเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสิ่งนั้นได้42 ในการศึกษาหนึ่ง คำสั่งง่าย ๆ ที่ 
ให้ทำเสมือนสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเป็น “เหมือนวันหยุดเทศกาล” ทำให้ 
คนเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์นั้นไป โดยทำให้พวกเขาดื่มด่ำกับ 
เวลาวา่งมากขึน้ ซึง่ทำใหอ้ารมณด์ขีึน้43 ในทางตรงขา้ม การนกึใครค่รวญ 
ถึงอดีต (เช่น คิดถึงวันทำงาน) หรือคาดการณ์อนาคต (เช่น คิดถึง 
สัปดาห์หน้า) ทำให้เรารู้สึกกดดันเรื่องเวลา การจดจ่อกับปัจจุบัน 
ทำให้เราไวตอ่การเปดิรบัความสขุทีม่อียู่ และในกระบวนการนัน้กช็ว่ย 
เพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาได้44

กระทั่งสิ่งที่ทำลายเวลามากที่สุดอย่างงานของเราก็อาจกำหนดนิยาม 
ใหม่ได้ ถ้าเราทำงานที่มีข้อเรียกร้องทางกายภาพสูง เช่น งานก่อสร้าง 
หรืองานขายของหน้าร้านที่ต้องยืนทั้งวัน  เราอาจกำหนดนิยามใหม่ให้ 
การยืน  งานวิจัยชี้ว่า  เมื่อคนคิดว่าข้อเรียกร้องทางกายภาพคือการ  
“ออกกำลัง” พวกเขาจะรู้สึกชอบงานของตัวเองมากขึ้นและรู้สึกว่าตน 
มีร่างกายแข็งแรงมากขึ้น45 ในการศึกษาหนึ่ง พนักงานทำความสะอาด 
ห้องพักโรงแรมได้ข้อมูลว่า งานที่พวกเขาทำเป็นกิจกรรมซึ่งถือเป็นการ 
ออกกำลังอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะมีร่างกายแข็งแรงและกระตือรือร้น การ 
เปลี่ยนทัศนคติง่าย ๆ นี้ยังส่งผลให้น้ำหนัก ไขมันในร่างกาย และความดัน 
โลหิตของพนักงานเหล่านั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย46

เช่นเดียวกัน คนที่มุ่งมั่นตั้งใจกำหนดเป้าหมายในระหว่างเดินทางไป 
ทำงาน เช่น วางแผนงานที่จะทำในวันนั้น จะมีความสุขกับการเดินทางไป 
ทำงานมากขึ้นและมีแนวโน้มอยากลาออกน้อยลง  เพราะพวกเขารู้สึก 
พร้อมรับมือสิ่งที่จะมาถึงมากกว่า47 ผลการศึกษาเหล่านี้ชี้ว่า เราหาเวลา 
ที่มีคุณภาพดีขึ้นได้ด้วยการกำหนดนิยามใหม่ให้ช่วงเวลาที่เราคิดว่าแย่ 
ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ดีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
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มองใหม่ในภาพใหญ่ : คุณค่าทางเวลา
ของการให้คุณค่ากับเวลา

หนทางที่มีคุณค่าที่สุดวิธีหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความมั่งคั่งทางเวลาก็คือ  
การตระหนักรับรู้ในคุณค่าของความมั่งคั่งทางเวลา48 การใช้เวลาช่วงสั้น  ๆ 
ตระหนักรับรู้ถึงความล้ำค่าของเวลาจะเปลี่ยนความรู้สึกที่ เรามีต่อมัน  
และกระตุ้นให้เราสกัดเอาความสุขออกจากกิจกรรมที่สามัญธรรมดาที่สุด 
มากขึ้นได้49

งานวิจัยแสดงปรากฏการณ์นี้ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อขอให้คนคิดว่า 
นี่จะเป็นเดือนสุดท้ายของการใช้ชีวิตในเมืองที่พวกเขาอาศัย  คนเหล่านี้ 
จะเกิดความพอใจมากขึ้นอย่างฉับพลันกับช่วงเวลาที่หากไม่มีโจทย์เช่นนี้ 
จะผ่านไปโดยที่ตนไม่ได้สังเกตเห็นและไม่ให้คุณค่าเท่าที่ควร เช่น การ 
เดินเล่นในสวน สังเกตเห็นงานศิลปะ และชื่นชมสัตว์เลี้ยงและผู้คน50 เมื่อ 
นักวิจัยขอให้คนหยุดทำอะไรบางอย่างที่ตนเองรักเป็นเวลาเจ็ดวัน  (เช่น 
กินช็อกโกแลต แน่ละ) พวกเขาจะดื่มด่ำกับรสชาติของมันมากขึ้นใน 
ครั้งต่อไปที่ได้กิน51

งานวิจัยที่ฉันกำลังทำซึ่งว่าด้วยประสบการณ์เฉียดตายเผยข้อค้นพบ 
ที่ดีที่สุดบางส่วนเกี่ยวกับคุณค่าทางเวลาของการให้คุณค่ากับเวลา52 ฉัน 
ค้นพบว่าคนที่เคยเกือบตายรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าลงมากขึ้น พวกเขาซาบซึ้ง 
กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และจัดลำดับความสำคัญโดยมุ่ง 
ไปยังเป้าหมายทางสังคมมากกว่าผลิตภาพทางอาชีพ ตามที่บุคคลหนึ่ง 
ซึ่งเสียชีวิต  (ถึงสี่ครั้ง!)  ในห้องผ่าตัดอธิบายให้ฉันฟัง “ความสัมพันธ์ 
ทั้งหมดของฉันเปลี่ยนไป ฉันมีความเคารพคนที่ฉันรักแบบที่ไม่เคยมีและ 
ไม่คิดเองเออเองอีก ฉันกับแม่สนิทกันมากขึ้น ฉันกับพี่  ๆ  สนิทกันมากขึ้น  
มันทำให้ฉันเห็นว่าชีวิตของเราแสนสั้นนัก!”
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คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เฉียดตายก่อน
เพื่อที่จะเริ่มมีความมั่งคั่งทางเวลา

 

บุคคลนี้ได้บทเรียนจากประสบการณ์อันเลวร้าย แต่คุณไม่จำเป็นต้อง 
มีประสบการณ์เฉียดตายก่อนเพื่อที่จะเริ่มมีความมั่งคั่งทางเวลา อันที่จริง 
คุณเริ่มไปแล้ว การคำนวณและการจดบันทึกว่าเราใช้เวลาทำกิจกรรม 
ต่าง ๆ นานแค่ไหนก็คือการสั่งสมความซาบซึ้งที่มีต่อเวลา53 กระทั่งการอ่าน 
หนังสือเล่มนี้ก็เป็นก้าวแรก  ๆ  ที่ดีที่นำไปสู่ความซาบซึ้งต่อเวลาและความ 
มั่งคั่งทางเวลาที่มากขึ้น54

•••

มักมีคนถามฉันว่า “ฉันควรใช้เวลามากแค่ไหนกับการหาเวลาเทียบกับ 
การซื้อเวลา” ไม่มีคำตอบสำเร็จเพียงหนึ่งเดียว ให้คุณเริ่มต้นด้วยการ 
มองย้อนกลับไปยังแถบสเปกตรัมที่อยู่ระหว่างขั้วของเทย์เลอร์กับขั้วของ 
มอร์แกน ถ้าคุณอยู่ตรงกลางค่อนไปทางมอร์แกนที่สนใจเงินมากกว่า  
(เหมือนฉัน) คุณก็มีแนวโน้มที่ควรจะใช้ความพยายามไปกับการหาเวลา 
มากกว่าซื้อเวลา เพราะการพยายามซื้อเวลามากเกินไปมีแนวโน้มจะ 
ทำให้คุณเครียดได้55 ดังนั้นการซื้อเวลาใด  ๆ  ของคุณควรเป็นไปอย่าง 
มีกลยุทธ์และมีความเสี่ยงต่ำ ในทางตรงข้าม ถ้าเราเอนไปทางเทย์เลอร์  
ให้มุ่งมั่นกับการซื้อเวลา คุณไม่ได้กังวลกับการใช้เงินซื้อเวลาคืนมา แต่ 
ก็ควรใช้ความพยายามในการหาเวลาด้วยเช่นกัน56

ไม่ว่าคุณจะให้คุณค่ากับเวลาหรือเงิน อย่าลืมเผื่อเวลาให้มากพอ 
สำหรับกิจกรรมนันทนาการเปี่ยมพลัง เช่น การเข้าสังคม การหยุดพักร้อน 
การทำงานอดิเรก และกิจกรรมจิตอาสา และแน่นอน พยายามกำหนด 
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นิยามใหม่ให้เวลาของคุณด้วย กิจกรรมทั้งหมดนี้ช่วยลดความเครียดได้  
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับเงินหรือให้คุณค่ากับเวลาก็ตาม

เนื้อหาที่ผ่านมาเน้นการสร้างพื้นฐานของนิสัยใหม่  ๆ  ที่พึงประสงค์  
แต่อ่านมาถึงตรงนี้ คุณอาจยังไม่แน่ใจนักว่าจะให้ความสำคัญกับเวลาเป็น 
อันดับแรกดีหรือไม่ เพราะมันเป็นเรื่องยากกว่าที่จะไว้ใจคุณค่าของเวลา 
ที่ได้มาเมื่อเทียบกับเงินที่ประหยัดได้ เงินนั้นวัดได้ง่าย แต่การใช้เวลาอย่าง 
ฉลาดวัดได้ยากกว่า เราจำเป็นต้องมีมาตรวัดเพื่อชี้ให้เห็นว่าเวลาของเรา 
มีคุณค่าแค่ไหน เนื้อหาต่อไปนี้จะให้กรอบคิดเบื้องต้นในเรื่องนี้

คำนวณเวลาของคุณ

นี่คือสถานการณ์ลำบากใจ หลังจากที่คุณยอมสละเวลาช่วยเพื่อนร่วมงาน 
ทำงานห้าชั่วโมง คุณก็ได้บัตรคอนเสิร์ตวงโปรดมาสองใบ ไม่กี่วันก่อนหน้า 
นี้ คุณยอมสละเวลาทำงานสิบห้าชั่วโมงช่วยเพื่อนร่วมงานอีกคน ซึ่งก็ 
ให้บัตรคอนเสิร์ตของวงดนตรีที่น่าสนใจมาสองใบเหมือนกัน แต่ทั้งสองวง 
เล่นคืนเดียวกัน และดูจะเป็นกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืนที่ดีทั้งคู่ แต่วงแรก 
เป็นวงโปรดของคุณและคุณอยากไปดูวงนั้นมากกว่า คุณจะเลือกไปดู 
คอนเสิร์ตไหน57

ทางเลือก ก : วงโปรด รางวัลของการทำงาน 5 ชั่วโมง
ทางเลือก ข : วงดี รางวัลของการทำงาน 15 ชั่วโมง
 
ทีนี้ลองนึกภาพตัวเองถูกบังคับให้ตัดสินใจแบบเดียวกันนี้ แต่แทนที่ 

จะใช้เวลาทำงานแลกบัตรคอนเสิร์ต คุณจ่ายค่าบัตรไปเป็นเงินแทน

ทางเลือก ก : จ่ายเงิน 40 ดอลลาร์เป็นค่าบัตรคอนเสิร์ตไปดูวงโปรด
ทางเลือก ข : จ่ายเงิน 200 ดอลลาร์เป็นค่าบัตรคอนเสิร์ตไปดูวงดี
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คนส่วนใหญ่เลือกวงโปรดในสถานการณ์แรกที่ใช้แรงแลกมา และ 
เลือกไปดูคอนเสิร์ตที่ค่าบัตรแพงกว่าในสถานการณ์ที่สองที่ใช้เงินแลกมา  
(อย่างที่เราคงพอจะเดาได้แล้ว สถานการณ์นี้มาจากการทดลองจริงในงาน 
วิจัย และนี่คือหนึ่งในหลายสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมงานของฉันทดสอบ)

ตัวเลือกไม่มีอะไรเปลี่ยน  นอกจากสิ่งที่ เราใช้แลกบัตรคอนเสิร์ต  
ซึ่งก็คือเวลาในสถานการณ์แรก และเงินในสถานการณ์ที่สอง สิ่งที่การ 
ทดลองนี้และการทดลองอื่น  ๆ  ยืนยันก็คือสิ่งที่เราอาจพอคาดการณ์ได้แล้ว  
นั่นคือ เราอ่อนไหวกับการเสียเงินเล็กน้อยมากกว่าการเสียเวลาเล็กน้อย  
เรารู้สึกว่าเราขาดทุนมากกว่าถ้าเลือกไปดูคอนเสิร์ตที่ราคาบัตรถูกกว่า  
เมื่อเทียบกับการไปดูคอนเสิร์ตที่แลกมาด้วยการใช้เวลาทำงานน้อยกว่า  
เราอาจรู้สึกแบบนี้ตอนเลือกบัตรคอนเสิร์ต สองร้อยดอลลาร์เป็นเงินเยอะ 
จนน่าเสียดาย ในทางตรงข้าม เวลาสิบห้าชั่วโมงไม่ได้มากกว่าห้าชั่วโมง 
สักเท่าไรหรอก

โดยพฤติกรรมแล้ว การตัดสินใจแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีตรรกะ เรา 
เลือกเงินอยู่ดี โดยส่วนใหญ่ก็เพราะเงินวัดได้ง่ายกว่า การคำนวณคุณค่า 
ของการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 10,000 ดอลลาร์นั้นง่าย แต่การระบุคุณค่า 
โดยรวมของการมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นสามสิบนาทีในหนึ่งวันยากกว่ามาก เรา 
จึงยึดมาตรวัดที่เรารู้ชัดเจนไว้เป็นค่าตั้งต้นของตัวเอง

พูดง่าย  ๆ  ก็คือ เราคำนวณเงินได้ แต่เราคำนวณเวลาไม่ได้ ถ้าเรา 
คำนวณเวลาได้ หรือบอกได้ว่าเวลาของเรา  มีค่า  เท่าไร การตัดสินใจ 
เกี่ยวกับความมั่งคั่งทางเวลาก็จะทำได้ง่ายขึ้น การคำนวณเวลาย่อมทำให้ 
เรายอมเชื่อง่ายขึ้นว่าการตัดสินใจเลือกเวลามีคุณค่ามากกว่าเงินที่เรา 
อาจเสียไป

อันที่จริงเราสามารถเริ่มคำนวณเวลาของเราได้ ส่วนหนึ่งในงานวิจัย 
ของฉันทำขึ้นเพื่อช่วยให้คนคิดว่าจะจัดสรรคุณค่าที่จับต้องได้ของเวลาและ 
ความสุขที่เกิดจากเวลานั้นอย่างไร58 ฉันพยายามคิดมาตรวัดที่จับต้องได้ 
เพื่อวัดแนวคิดที่เหมือนจะจับต้องไม่ได้ นั่นก็คือคุณค่าของเวลา ฉันมี 
แรงกระตุ้นที่จะสร้างมาตรวัดนี้ เพราะรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะตัดสินใจ 
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เลือกความมั่งคั่งทางเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับเงินที่วัดได้แสนง่าย นอกจากนี้ 
ฉันยังทำงานที่คณะบริหารธุรกิจซึ่งเต็มไปด้วยบัณฑิตเอ็มบีเอด้านบัญชี  
การเงิน การธนาคารและการลงทุน วิธีที่ทำให้พวกเขาเข้าใจและสนใจ 
เรื่องความมั่งคั่งทางเวลาก็คือการจับมันใส่มาตรวัดที่พวกเขาสนใจและ 
เข้าใจได้นั่นเอง

มาตรวัดใหม่ : หน่วยเงินแห่งความสุข

มาตรวัดที่ฉันสร้างนี้ไม่ใช่เงินจริง  ๆ แต่เป็นรายได้เทียบเท่าของความสุขที่ 
ได้รับ หรือสิ่งที่ฉันอยากเรียกว่าหน่วยเงินแห่งความสุข ฉันนิยาม  หน่วย 
เงินแห่งความสุข  ไว้ว่า รายได้เทียบเท่าของจำนวนความสุขที่เกิดจาก 
การตัดสินใจเลือกเวลา ตัวอย่างเช่น ความสุขที่ได้จากการได้เงินเดือนขึ้น  
10,000 ดอลลาร์เทียบเท่าการตัดสินใจใช้เวลาแบบคนมั่งคั่งทางเวลา เรา 
จะรู้สึกมีความสุขที่ตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นมากเท่า  ๆ  กับที่มีความสุขเมื่อได้ 
รายได้จำนวนหนึ่ง

อย่างที่เราคงพอจะเดาได้ กระบวนการตีค่าที่จับต้องได้ให้แก่เวลาและ 
ความสุขนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ประการแรกสุด เราต้องหา 
ตัวอย่างของผู้ใหญ่วัยทำงานที่เป็นตัวแทนผู้คนทั่ว  ๆ  ไปได้มาและขอข้อมูล 
ว่าพวกเขาหาเงินได้เท่าไร มีความสุขแค่ไหน และใช้เวลาอย่างไร ในแบบ 
สำรวจเหล่านี้ ฉันได้ระบุการใช้เวลาเชิงบวกที่เราทำกันอยู่แล้วตามปกติ  
เช่น การใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติ การให้คุณค่ากับเวลามากกว่าเงิน การ 
จ้างคนทำความสะอาดบ้าน การใช้เวลาติดอยู่บนถนนน้อยลงและใช้เวลา 
มากขึ้นกับการดื่มด่ำประสบการณ์ต่าง  ๆ  เช่น  อาหาร  (ตัวอย่างเช่น  
กิจกรรมจากบทที่ 1) ฉันนำคำตอบที่ได้ไปทำการวิเคราะห์เชิงสถิติหลายชุด 
เพื่อเปรียบเทียบว่ารายได้ส่งอิทธิพลต่อความสุขอย่างไร และการตัดสินใจ 
ใช้เวลาส่งอิทธิพลต่อความสุขอย่างไร จากนั้นก็นำผลการวิเคราะห์ทั้งสอง 
มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันเพื่อกำหนดมูลค่าเป็นเงินให้กับความสุข 
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ที่คนได้รับจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งทางเวลา59

ฉันรู้ว่ามันเข้าใจยาก ลองอธิบายด้วยตัวอย่างที่จับต้องได้ก็คือ สมมติ 
ว่าคนคนหนึ่งมีรายได้ปีละ 50,000 ดอลลาร์และได้เงินเดือนขึ้น 10,000  
ดอลลาร์ งานวิจัยชี้ว่าความสุขของเขาจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ  0.5  
ตามมาตรวดัความสขุ 10 ระดบั60 การใชเ้งนิจา้งใหค้นอืน่ทำงานทีเ่ราไมช่อบ 
ที่สุดเพิ่มความสุขได้ประมาณ  0.5 จุดตามมาตรวัดความสุข  10 ระดับ 
เท่ากัน  การเปรียบเทียบตัวเลขสองชุดนี้ทำให้ฉันกำหนดมูลค่าเป็น 
ตัวเงินให้กับปริมาณความสุขที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าวได้ นั่นก็คือ  
ความสุขประมาณ 10,000 ดอลลาร์สำหรับคนที่มีรายได้ 50,000 ดอลลาร์ 
ต่อปี61

เราต้องยอมรับว่ากระบวนการนี้ไม่ได้แม่นยำนัก ฉันปัดตัวเลขให้กลม 
เพื่อความสะดวก และวางพื้นฐานการคำนวณนี้ไว้บนค่าเฉลี่ย บางคน 
อาจมีความสุขมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ความสุขที่คนได้รับเพิ่มขึ้นจากการ 
ตัดสินใจเลือกเวลา (หรือจากการหาเงินได้มากขึ้น) แตกต่างหลากหลาย 
ไปตามปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และรายได้ 
อันที่จริงคนที่หาเงินได้น้อยกว่าได้ประโยชน์  มากกว่า  จากการตัดสินใจ 
เลือกเวลา นี่เป็นเพราะคนที่มีข้อจำกัดทางวัตถุมีแนวโน้มจะขัดสนเวลา62

ตัวอย่างเช่น สำหรับคนที่มีรายได้ปีละ 50,000 ดอลลาร์ มูลค่าของ 
การใช้เงินเพื่อย่นระยะเวลาเดินทาง หรือจ้างคนทำความสะอาด อาจ 
ทำให้มีความสุขเทียบเท่าการมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นปีละเกือบ  40,000  
ดอลลาร์ ถ้าพวกเขาใช้เงินอย่างน้อยเดือนละ  150 ดอลลาร์ในการจ้าง 
คนทำงานที่ตนไม่ชอบ แต่ตัวเลือกเดียวกันนี้มีค่าใกล้ ๆ 16,000 ดอลลาร์ 
สำหรับคนที่มีรายได้ปีละ 125,000 ดอลลาร์ ซึ่งแม้จะยังถือว่าเยอะ แต่ 
ก็น้อยกว่ากันมากทีเดียว

ศาสตร์เบื้องหลังการคำนวณเวลายังคงพัฒนาต่อไป แต่เราสามารถ 
ที่จะเริ่มใช้วิธีนี้เป็นทางหนึ่งที่ทำให้คุณค่าของเวลาจับต้องได้มากขึ้น การ 
ลองทำแบบฝึกหัดกำหนดมูลค่าที่จับต้องได้ให้ตัวเลือกที่เน้นเวลาและ 
ความสุขที่เกิดจากการเลือกตัวเลือกเหล่านั้นจะช่วยให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่า  
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การเลือกสละเงินเพื่อให้มีเวลามากขึ้นไม่ใช่การขาดทุนอย่างที่เราอาจรู้สึก 
เสมอไป บางครั้ง หรือบ่อยครั้งกว่าที่คิด การซื้อเวลาทำให้เราได้รับความ 
สุขมูลค่ามากกว่าต้นทุนที่ถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณเสียอีก  
และในหลายกรณี การใช้เงินมากกว่าที่เราคิดว่าเราควรจะทำเพื่อให้ตัวเอง 
มีเวลามากขึ้นก็ยังคงคุ้มค่า ลองดูตัวอย่างมูลค่าของหน่วยเงินแห่งความสุข 
ที่ฉันสามารถตีให้กับกิจกรรมที่ทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเวลาต่อไปนี้

ให้คุณค่ากับเวลา : 2,200 ดอลลาร์

หากพิจารณาจากรายได้ครัวเรือนปีละ 50,000 ดอลลาร์ การปรับหลักคิด 
ของเราจากการให้คุณค่ากับเงินไปเป็นการให้คุณค่ากับเวลาจะทำให้เกิด 
ความสุขเทียบเท่าการหาเงินได้เพิ่มขึ้น 2,200 ดอลลาร์ต่อปี นั่นก็คือหน่วย 
เงินแห่งความสุข 2,200 ดอลลาร์  สุข [ฉันใช้  ดอลลาร์  สุข  แทนหน่วยเงิน 
แห่งความสุข)63 สำหรับคนที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใด  ๆ เพียงแค่เตือนตัวเอง 
ว่าเวลา (ไม่ใช่เงิน) คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิต ก็ช่วยได้แล้ว]

ดื่มด่ำ : 3,600 ดอลลาร์

การใช้เวลาดื่มด่ำกับอาหารมากขึ้นเป็นแค่วิธีหนึ่งของการดื่มด่ำ การดื่มด่ำ 
ประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตแต่ละวันคือหนทางไปสู่การมีความสุขมากขึ้น  
ชื่นชมอากาศดี ฟังคอนเสิร์ตกลางสวน เฝ้ามองเด็ก ๆ เล่นกันบนถนน

การดื่มด่ำคือรูปแบบหนึ่งของการมีสติ เพราะเราต้องตัดขาดจาก 
ผลิตภาพและผลิตผลเพื่อเพ่งความสนใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะ การดื่มด่ำยัง 
เรียกร้องให้เราปล่อยมือจากการสร้าง “ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ” เพื่อที่ 
จะสร้างประสบการณ์ที่ดี ในงานวิจัย เราเรียกคนที่ต้องการประสบการณ์ 
แรกว่า  ผู้ใฝ่หาสิ่งดีที่สุด และคนที่ต้องการประสบการณ์หลังว่า  ผู้พึงใจ 
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ในสิ่งที่มี*  64 ผู้ใฝ่หาสิ่งดีที่สุดจะสนใจว่าเราควรไปร้านอาหารร้านใด  
สั่งอาหารอะไร และได้ประสบการณ์ตามความคาดหวังหรือไม่ ในทาง 
ตรงข้าม ผู้พึงใจในสิ่งที่มีเลือกสถานที่และอาหารโดยไม่กังวลว่ามันเป็น 
ตัวเลือกที่ดีหรือไม่ และกินอาหารโดยไม่สนใจว่ารสชาติเป็นไปตามที่ 
คาดหวังหรือไม่ ในการคำนวณของฉัน การเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ใฝ่หา 
สิ่งดีที่สุดเป็นผู้พึงใจในสิ่งที่มีจะมีมูลค่า 3,600 ดอลลาร์ สุข

จ้างคนทำงานแทน : 18,000 ดอลลาร์สุข

หลายคนรู้สึกว่าการจ้างคนทำงานบ้านเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทำไมเรา 
ต้องจ่ายเงินให้คนทำสิ่งที่เราทำเองได้ คำตอบหนึ่งก็คือ ประโยชน์ด้าน 
ความสุขสูงกว่าต้นทุนทางการเงินในระดับที่น่าแปลกใจเลยทีเดียว

การจ้างคนอื่นให้ทำงานที่คุณไม่ชอบที่สุดแทนคุณ (เช่น ซักผ้า ทำ 
อาหาร หรือทำความสะอาด) มีค่าเดือนละ 18,000 ดอลลาร์  สุข นั่นคือ 
ตัวเลขที่สูงทีเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณหาเงินได้ปีละ 48,000 ดอลลาร์  
คุณอาจจ้างคนช่วยซื้อของกินของใช้ในบ้าน (ซึ่งคุณไม่ชอบทำ) ได้ในราคา 
ประมาณ 100 ดอลลาร์/สัปดาห์ในเมืองส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 
ปีละประมาณ 5,200 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้ที่คุณมี

นี่อาจฟังดูไม่สมเหตุผลเอาเสียเลย แต่ถ้าเราคำนวณว่าเรามีความ 
พึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น 18,000 ดอลลาร์ สุข การลงทุนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ 
ฟุ่มเฟือยสักเท่าไรแล้ว

รายได้ :	 48,000	 ดอลลาร์
บริการซื้อของใช้ในบ้าน : -5,200	 ดอลลาร์

	 * maximizer หมายถึงคนที่ต้องการสิ่งดีที่สุด มักไม่พอใจสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เลือกไป แต่จะคิดถึง 
หรือพยายามมองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ satisfier หมายถึงคนที่พอใจในสิ่งที่ได้เลือกไป 
หรือสิ่งที่ได้มา
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รายได้คงเหลือ :	 42,800	 ดอลลาร์
ความสุขที่เพิ่มขึ้น : +18,000	 ดอลลาร์สุข
รายได้ + รายได้ความสุข :	 60,000	 ดอลลาร์สุข

นอกจากนี้ ความสุขที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไม่รวมผลลัพธ์ของการนำเวลาที่ได้ 
ไปทำอะไรที่มีความสุขมากขึ้นเลย ถ้าการซื้อของกินของใช้ในบ้านกินเวลา  
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตอนนี้คุณก็มีเวลาเพิ่มขึ้นปีละ  104 ชั่วโมง หรือ 
มากกว่าสี่วันไปทำกิจกรรมสร้างสุข เช่น จิตอาสา ออกกำลัง เข้าสังคม  
หรืองานอดิเรกอื่น ๆ65

แน่นอนว่าเคล็ดลับของการคำนวณเหล่านี้ก็คือ คุณต้องจ้างคนอื่น 
ทำงานที่คุณไม่ชอบทำจริง ๆ ถ้าคุณชอบทำอาหาร แต่ไม่ชอบเตรียม ให้ซื้อ 
บริการเตรียมเมนูอาหารแทน แต่ถ้าคุณชอบทำความสะอาด การใช้หุ่นยนต ์
ดูดฝุ่นก็ไม่น่าจะเป็นวิธีทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น

คุณอาจกำลังคิดว่าคุณพบช่องโหว่แล้วละ ถ้าอย่างนั้น ฉันก็แค่จ้าง 
คนอื่นมาทำงานที่ฉันไม่ชอบที่สุดและเอาเวลาที่ได้มาไปทำงานหาเงินเพิ่ม 
ในขณะที่คนอื่นสนใจกับการมีเวลาว่างและความสุขก็ได้นี่น่า ฉลาด!  
แต่อย่ารีบร้อนไป ปรากฏว่าการทำงานนานเกินค่าเฉลี่ย แม้กระทั่งคนที่ 
ชอบทำงาน ส่งผลกระทบกับความสุข66 การใช้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นแปดถึง 
สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์ แม้จะเป็นสิ่งที่เราชอบ ส่งผลต่อความสุขเทียบเท่ากับ 
-2,900 ดอลลาร์ สุข

ไล่ล่าของราคาถูก : 3,300 ดอลลาร์สุข

ในบทนี้ ฉันได้ตั้งข้อสังเกต ซึ่งเป็นการมองจากมุมของคนที่ให้คุณค่ากับ 
เวลาล้วน  ๆ  ไปแล้วว่า การพยายามขับรถเพื่อหาปั๊มน้ำมันราคาถูกที่สุด 
เป็นการใช้เวลาที่แย่ แย่อย่างไรน่ะเหรอ การคำนวณของฉันชี้ว่าการไล่ 
ตามหาของราคาถูก ทั้งด้วยตัวเองและผ่านเน็ต มักไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป
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เราทุกคนทำแบบนั้น เก้าในสิบของลูกค้าที่ซื้อของออนไลน์เลื่อนหา 
ราคาที่ถูกที่สุด แม้กระทั่งของราคาไม่แพงอย่างยาสีฟัน67 ในการซื้อของ 
แต่ละครั้ง ผู้บริโภคใช้เวลาเฉลี่ยสามสิบสองนาทีเปรียบเทียบราคาก่อน 
ตัดสินใจ เราขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อประหยัดเงินค่าน้ำมันแกลลอนละ 
ไม่กี่เซ็นต์ และเราก็เปรียบเทียบของในร้านต่าง  ๆ  เพื่อประหยัดเงินไม่กี่ 
มากน้อย แต่การทำเช่นน้ันทำให้เราเสียเงินปีละประมาณ 3,300 ดอลลาร์ สุข

พักร้อน : 4,400 ดอลลาร์สุข

การใช้เวลาอย่างผิด  ๆ  ที่เลวร้ายที่สุดของเราคือการไม่ใช้วันลาพักร้อน ใน 
งานวิจัยของฉัน พนักงานในสหรัฐฯลาพักร้อนเฉลี่ยปีละเก้าวัน ถ้าคน 
อเมริกันลาพักร้อนเพิ่มขึ้นอีกปีละแปดวัน (รวมสิบเจ็ดวัน) จะได้แต้มถึง 
ปีละ 4,4000 ดอลลาร์ สุข68 ผู้ใหญ่วัยทำงานส่วนใหญ ่ แม้กระทั่งในสหรัฐฯ  
ที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้องค์กรกำหนดวันลาแบบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 
ก็มีวันลาพักร้อนสองสัปดาห์ ข้อมูลนี้ชี้ว่าทั้งหมดที่เราต้องทำเพื่อเพิ่ม 
ความมั่งคั่งทางเวลาและความสุขให้ตัวเองก็คือการใช้วันลาพักร้อนตามสิทธิ ์
ให้ครบนั่นเอง

เข้าสังคม : 5,800 ดอลลาร์สุข หรือมากกว่า

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มเข้าใจต้นทุนอันสูงลิบของ 
การตัดขาดทางสังคมซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ลองพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ เราอยากทำงานที่ร้านกาแฟสัก 
สัปดาห์ละสองสามวัน และแถวบ้านเราก็มีร้านกาแฟอยู่สองแห่ง ร้านหนึ่ง 
เราจะอยู่ตามลำพังโดยเสียค่ากาแฟและค่าขนมสัปดาห์ละ 20 ดอลลาร์  
ส่วนอีกร้านหนึ่ง เรารู้จักพนักงานและจะมีเพื่อนแวะมาคุยด้วย แต่ต้อง 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แอชลีย ์ วิลแลนส์ 77

ใช้เงินสัปดาห์ละ 60 ดอลลาร์ จะเลือกที่ไหนเพื่อความสุขของเราดี
หากมองเผิน  ๆ ร้านกาแฟร้านแรกดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  

เพราะเราจะเสียเงินน้อยกว่าและน่าจะได้งานมากกว่า  นี่คือตัวอย่าง 
คลาสสิกที่แสดงให้เห็นว่าการคำนวณโดยใช้เงินเป็นหลัก  -  ไม่ใช่เวลา  -  
ง่ายกว่าอย่างไร แต่ที่จริงแล้ว คนที่หยุดพักคุยกับเพื่อนจะทำงานได้ 
มากกว่าคนที่นั่งอยู่ตามลำพังโดยไม่มีเพื่อน เราจะใช้เงินมากกว่าที่ร้าน 
กาแฟร้านที่สองก็จริง แต่เราจะมีความสุขมากกว่าและมีแนวโน้มจะได้ 
งานมากกว่าเป็นผลสืบเนื่อง และความสุขที่เราจะได้จากการทำงานที่ 
ร้านกาแฟแห่งที่สองก็มีค่าประมาณปีละ 5,800 ดอลลาร์ สุข

ตัวเลขที่คำนวณได้เป็นดังนี้ :

ร้านกาแฟเงียบ ๆ 
ค่ากาแฟ	 -1,040 	 ดอลลาร์ต่อปี
ค่าความสุข	 + 0 	 ดอลลาร์สุข
สุทธิ		 -1,040 	 ดอลลาร์

ร้านกาแฟที่มีเพื่อน
เงินที่ใช้จ่าย	 -3,120	 ดอลลาร์ต่อปี
ค่าความสุข	 +5,800	 ดอลลาร์สุข
สุทธิ		 +2,680	 ดอลลาร์สุข

ยากที่เราจะประเมินค่าการเข้าสังคมออกมาเป็นหน่วยเงินแห่งความสุข 
สูงกว่าความเป็นจริง ในกรณีที่สุดขั้วที่สุดส่วนใหญ่ การขยับจาก  (ก)  
ทำงานตลอดเวลาโดยไม่เจอหน้าคนที่คุณรักเลย ไปเป็น (ข) การใช้เวลา 
ในแต่ละวันกับเพื่อนและครอบครัว ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเทียบเท่าการ 
มีรายได้ครัวเรือนต่อปีเพิ่มขึ้น 108,000 ดอลลาร์69 ถ้าคุณทำแต่งานและ 
หาเงินได้ 100,000 ดอลลาร์ การเอาเวลาทั้งหมดไปเข้าสังคมจะทำให้คุณ 
มีความสุขเท่ากับการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสองเท่า
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นี่คือมูลค่าที่ถือว่ามากทีเดียว แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง  ๆ คน 
ส่วนใหญ่  แม้ตอนยุ่งจัด  ๆ  ก็ใช้เวลาอย่างน้อยบางส่วนกับเพื่อนและ 
ครอบครัว และมีคนไม่มากนักที่ทำงานตลอดเวลา แต่การคำนวณนี้น่าจะ 
ทำให้เราพอมองเห็นว่าเวลาว่างของเราสามารถมีค่ามากน้อยเพียงใด

กิจกรรมนันทนาการเปี่ยมพลัง : 1,800 ดอลลาร์สุข

กิจกรรมนันทนาการเปี่ยมพลังก็ทำแล้วคุ้มเช่นกัน การใช้เวลาในแต่ละวัน 
ทำกิจกรรมแบบนี้เพิ่มขึ้นสามสิบนาที เช่น ออกกำลัง หรือจิตอาสา จะ 
มีมูลค่าราวปีละ 1,800 ดอลลาร์  สุข (กระทั่งกิจกรรมนันทนาการไร้พลัง  
เช่น ดูโทรทัศน์หรือไม่ทำอะไรเลย ก็ยังเพิ่มมูลค่าได้ไม่น้อย หรือประมาณ 
1,000 ดอลลาร์ สุข)

การอยู่กับคนรักในความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขมีมูลค่า  20,700  
ดอลลาร์  สุข ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราให้ความสำคัญกับสายสัมพันธ์เชิง 
สังคม ของขวัญต่าง  ๆ เช่น บริการการทำความสะอาดบ้าน ที่เอื้อให้ 
คู่แต่งงานใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นทำให้ความสุขเพิ่มทวีมากกว่าของขวัญที่ 
เป็นวัตถุสิ่งของ การคำนวณของฉันชี้ว่าการซื้อเวลาให้คนรักของเราเพิ่ม 
ความสุขได้ปีละ 4,000 ดอลลาร์ สุข

คำนวณงบดุลเวลา

สิ่งที่ควรย้ำก็คือ ความสุขที่เพิ่มขึ้นจะแตกต่างหลากหลายไปตามจำนวน 
เงินที่เราหาได้และความจำเป็นทางการเงินของเรา แต่โดยทั่วไป กิจกรรม 
เพื่อความมั่งคั่งทางเวลามักทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเทียบเท่าการมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นปีละหลายพันดอลลาร์

ต่อไปนี้คืองบดุลที่ประกอบด้วยการทำกิจกรรมตามตัวอย่างก่อนหน้านี ้
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ของคนที่มีรายได้ปีละ  50,000 ดอลลาร์คนหนึ่ง กลยุทธ์ง่าย  ๆ  เหล่านี้ 
ส่งผลให้เกิดการทวีสุขที่คาดการณ์ไว้ปีละ 27,500 ดอลลาร์  สุข ด้วยการ 
ใช้กลยุทธ์ในการจัดการเวลาบางส่วนที่เราคุยกันไปแล้ว บุคคลนี้จะรู้สึก 
มีความสุขเทียบเท่ากับการได้เงินเดือนขึ้นร้อยละ 72

รายได้	 50,000	 ดอลลาร์
การเปลี่ยนวิธีคิดจากเงินเป็นเวลา	 +2,200	 ดอลลาร์ สุข
หยุดพักร้อนเพิ่มขึ้น 8 วัน	 +4,000	 ดอลลาร์ สุข
ดื่มด่ำกับอาหารอย่างคนพึงใจในสิ่งที่มี	 +1,800	 ดอลลาร์ สุข
ทำกิจกรรมนันทนาการเปี่ยมพลังวันละ
สามสิบนาที	 +3,600	 ดอลลาร์ สุข
จ้างคนอื่นทำงานที่ไม่ชอบที่สุด	 +12,800	 ดอลลาร์ สุข
วางแผนว่าจะใช้เวลาว่างอย่างไร	 +3,100	 ดอลลาร์ สุข
รวม	 +27,500	 ดอลลาร์ สุข/ปี

•••

เป้าหมายในการกำหนดมูลค่าให้หน่วยเงินแห่งความสุขไม่ใช่การทำบัญชี 
ที่เที่ยงตรงแม่นยำ แต่เป็นการพาตัวเข้าไปมีส่วนในกระบวนการคิดคำนวณ 
มากกว่า บัญชีนี้แสดงให้เห็นว่าเวลาของเรามีค่ามากกว่าที่เราอาจคาดคิด 
ไว้มากเพียงใด และเราควรใช้เงินซื้อเวลามากกว่าที่เราทำอยู่มากแค่ไหน

ถึงตอนนี้ คุณก็มีแนวโน้มจะต่อสู้กับสมองที่พยายามโน้มน้าวให้คุณ 
เชื่อว่านี่ไม่ใช่ความจริง คุณไม่อาจถือมูลค่าของเวลาที่เข้าสังคมสามสิบ 
นาทีเอาไว้ในมือได้เหมือนกับการถือเงินสามพันหกร้อยดอลลาร์ คุณต้องใช้ 
ศรัทธาที่มั่นคงพอสมควรในการก้าวกระโดดสู่ชีวิตของการรู้จักจัดการเวลา  
แต่มันคุ้มค่า ดอกผลแห่งความสุขรอคุณอยู่จริง  ๆ คุณแค่ต้องสร้างนิสัย 
ในการจับมันไว้ให้ได้เท่านั้น

มาลงมือทำแบบนั้นในบทที่ 3 กันเถอะ
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 เครื่องมือบทที่ 2 

ในบทที่ 2 ขอให้สะท้อนคิดว่าตามปกติแล้วเราใช้เวลาอย่างไรและให้ระบุ 
ประสบการณ์ที่ดีและแย่ที่สุดออกมา เราได้เรียนรู้กลยุทธ์สามข้อที่ใช้เพิ่ม 
ความมั่งคั่งทางเวลาได้ไปแล้ว นั่นคือ การหาเวลา การซื้อเวลา และ 
การกำหนดนิยามใหม่ให้เวลา

แบบฝึกหัดต่อไปนี้กระตุ้นให้เราสะท้อนคิดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับประสบ- 
การณ์ในชีวิตประจำวัน และหาวิธีที่จะหาเวลาและซื้อเวลาว่างในชีวิตของ 
ตัวเองได้

การติดตามเวลา

ในกิจกรรมนี้ เราจะใช้ตารางวันอังคารปกติจดบันทึกกิจกรรมสำคัญ  ๆ  ที่ 
เราทำในวันทำงานทั่วไป จากนั้นก็นำกิจกรรมเหล่านี้ไปจุดในแผนผัง หรือ 
เมทริกซ์วันอังคารปกติ ตารางที่สองนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นให้เราเห็นจุดที่ 
พอจะหาเวลาหรือซื้อเวลาได้ ด้วยการลดเวลาทำกิจกรรมที่เคร่งเครียดและ 
ไม่ก่อประโยชน์ลงให้น้อยที่สุด

สามกิจกรรมสร้างความมั่งคั่งทางเวลา

หลังจากสะท้อนคิดเรื่องกิจกรรมที่กินเวลาตามปกติเสร็จแล้ว ให้เราใช้ 
กลยุทธ์เพื่อความมั่งคั่งทางเวลา ซึ่งประกอบด้วยการหาเวลา การซื้อเวลา 
และการกำหนดนิยามใหม่ให้เวลา ต่อไปนี้

•	 การหาเวลา  กิจกรรมนี้ เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกิจกรรม 
กินเวลาที่ไม่ก่อประโยชน์ใด  ๆ  และแย่ที่สุดของเรา หรือการ 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านี้ (เช่นการเดินทาง) ให้กลายเป็น 
กจิกรรมทีส่รา้งสขุมากขึน้ (เชน่ฟงัเพลง) เพือ่ใหม้นักอ่ประโยชน ์
และดียิ่งขึ้น
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•	 การซื้อเวลา กิจกรรมนี้ก็คือการจัดสรรรายได้ที่เคยใช้ซื้อของ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความสุขเสียใหม่ เพื่อเอาไปจับจ่ายเพื่อการ 
ประหยัดเวลาแทน

•	 การกำหนดนิยามใหม่ให้เวลา กิจกรรมนี้คือการเปลี่ยน 
นิยามของกิจกรรมแย่  ๆ เช่น การเดินทางไปทำงาน หรือการ 
ทำงาน ให้มีลักษณะเป็นบวกมากขึ้น เช่น คิดว่าการเดินทาง 
ไปทำงานคือการ “หยุดพัก” เป็นต้น

ตารางบันทึกกิจกรรมวันอังคารปกต ิ

ใช้ตารางต่อไปนี้จดบันทึกกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่เราทำในวันอังคารปกติ ตาม 
ตัวอย่างข้างล่าง ไม่จำเป็นต้องเป็นวันอังคารก็ได้ แต่ควรเป็นวันทำงาน  
เพราะนี่คือวันที่เรามีแนวโน้มจะประสบความเครียดมากที่สุด

กิจกรรม
ประเภทของ
ประสบการณ์

เหตุผล

1. สิ่งแรกที่ฉันทำหลังตื่นนอน 
คือการเปิดเพลงโปรดฟัง  
นั่งเล่นกับแมวของแฟน 
ในห้องทำงาน (เจ้าโอลล ี
ชอบมองรถที่วิ่งอยู่บนถนน 
ข้างล่าง) และดื่มกาแฟ

ประสบการณ์บวก  
(สนุกเพลิดเพลิน)

เป็นสิ่งที่ฉันชอบ 
มันช่วยผ่อนคลายได้

2. พอกาแฟออกฤทธิ์  
ฉันก็พยายามเขียนงาน 
ให้ ได้ 1 - 2 ชั่วโมง
โดยไม่ให้อะไรเข้ามาขัดจังหวะ

ประสบการณ์บวก  
(มีความหมาย)

สมองของฉันทำงานดีที่สุด
ในตอนเช้า ฉันจึงอยากที่จะ 
หาเวลาสองสามชั่วโมง
เขียนหนังสือก่อนไปประชุม 
ฉันจะหงุดหงิดถ้าไม่ได้ 
นั่งทำงานให้ ได้งาน 
สักสองสามชั่วโมง10
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กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
1.

2.

บันทึกประสบการณ์มากหรือน้อยได้ตามต้องการ แต่พยายามใส่กิจกรรม 
หลัก  ๆ  ที่ทำในแต่ละช่วงเวลาดังที่แสดงในตารางถัด  ๆ  ไป กิจกรรมโดย 
ทั่ว ๆ ไปในแต่ละช่วงเวลาอาจมีประมาณสามหรือห้ากิจกรรมโดยเฉลี่ย

เช้า : นับจากตื่นนอนจนถึงเวลาประมาณ 12.00 น.

กิจกรรม
ประเภทของ
ประสบการณ์

เหตุผล

3. จากนั้นฉันก็ขับรถไปทำงาน  
ประมาณ 9.30  
หรือ 10.00 น.  
ตอนเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่ 
การจราจรติดขัดมาก

ประสบการณ์ลบ  
(เครียด)

มันเครียดและน่าหงุดหงิด  
เพราะฉันรู้สึกว่าตัวเอง
กำลังเสียเวลา
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กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
3.

4.

5.

6.

บ่าย : ประมาณ 12.00 น. ถึง 17.00 น.

กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
1.

2.
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กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
3.

4.

5.

6.

เย็น : ประมาณ 17.00 น. ถึงเวลาใดก็ตามที่คุณเข้านอน

กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
1.

2.
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กิจกรรม ประเภทของประสบการณ์ เหตุผล
3.

4.

5.

6.

คุณอาจจะจดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง  ๆ ได้ตามสะดวก เป็นต้นว่า  
คุณอาจอยากเน้นย้ำว่ากิจกรรมไหนเป็นการตัดสินใจโดยเน้นเวลาหรือเงิน  
(เช่น การตัดสินใจทำงานล่วงเวลา เทียบกับการกลับบ้านเร็ว)

แผนผัง หรือเมทริกซ์วันอังคารปกต ิ

ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะนำกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่บันทึกไว้ในตารางก่อนหน้ามา 
จุดลงบนแผนผังต่อไปนี้ สำหรับกิจกรรมเชิงบวก ให้ใช้รูปดาวหรือเครื่อง- 
หมายถูกเพื่อบ่งชี้ว่าคุณรู้สึกว่ากิจกรรมนั้นมีความหมายหรือมีจุดหมาย  
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ได้ผลงาน

ไม่ได้ผลงาน

กลาง ๆ 
เป็นลบ
(เครียด)

เป็นบวก
(สบาย)

ไม่ใช่แค่พึงพอใจกับมัน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ การดูโทรทัศน์อาจถือเป็น 
ประสบการณ์บวก แต่มันอาจไม่ได้มีจุดหมายหรือไม่ได้มีความหมายเป็น 
พิเศษสำหรับเรา ฉันได้ทำแผนผังแยกไว้สำหรับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา  
ทั้งเช้า บ่าย และเย็น

กิจกรรมตอนเช้า
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ได้ผลงาน

ไม่ได้ผลงาน

กลาง ๆ 
เป็นลบ
(เครียด)

เป็นบวก
(สบาย)

กิจกรรมตอนเย็น

ได้ผลงาน

ไม่ได้ผลงาน

กลาง ๆ 
เป็นลบ
(เครียด)

เป็นบวก
(สบาย)

กิจกรรมตอนบ่าย
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เมื่อสะท้อนคิดแล้วว่ากิจกรรมใดที่ทำให้เครียดและไม่ก่อประโยชน์ หรือให้ 
ความเพลิดเพลินแต่ไม่มีความหมาย คุณอาจคิดหาวิธีทดแทนกิจกรรม 
บางส่วนเหล่านี้ด้วยกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีความมั่งคั่งทางเวลาและมีความ 
สุขมากขึ้น ดังที่อธิบายไว้แล้ว

หาเวลา : ทำรายการส่ิงท่ีต้องทำเพ่ือให้มีความม่ังค่ังทางเวลา

ถ้าคุณอยากใช้กลยุทธ์ในการหาเวลา พิจารณาเพิ่มกิจกรรมต่อไปนี้ใน 
แต่ละวัน กิจกรรมทั้งหมดที่นำเสนอนี้ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งทางเวลาและ 
ความสุขได้

ถ้ามีเวลา 5 นาที
•	 จัดระเบียบธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จ และเริ่มไล่ทำไป 
ทีละข้อ

• 	ส่งข้อความถึงคนสำคัญที่เราไม่ได้คุยด้วยมาสักพักแล้ว
• 	ตรวจดูว่าเรามีวันลาพักร้อนแบบได้เงินเดือนเหลืออยู่หรือไม่

ถ้ามีเวลา 10 นาที
• 	ดูคลิปวิดีโอธรรมชาติที่ช่วยผ่อนคลายทางอินเทอร์เน็ต
• 	ส่งอีเมลแสดงความซาบซึ้งใจถึงเพื่อนร่วมงาน สมาชิกใน 
ครอบครัว หรือเพื่อน

• 	เขียนบันทึกส่วนตัว  เพราะการเขียนบันทึกสามารถเพิ่ม 
ความสุขได้

ถ้ามีเวลา 30 นาที
• 	ออกไปเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ
• 	ทำสิ่งสร้างสรรค์ (วาดภาพ เขียนหนังสือ ทำเครื่องประดับ  
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ถักนิตติ้ง)
• 	อ่านหนังสือ (อาจจะอ่านจากโทรศัพท์ขณะเข้าแถวรอเช็กอิน 
ที่สนามบิน)

•	 นั่งสมาธิหรือฝึกยืดหยุ่นร่างกายออนไลน์ (เช่น ผ่านแอปพลิ- 
เคชันอย่าง Happify)

• 	ออกไปวิ่งเหยาะ ๆ (15 - 30 นาที)

ถ้ามีเวลาทั้งบ่าย
•	 เรียนรู้สิ่งใหม่ (การเรียนรู้เพิ่มความสุขได้)
•	 ใช้เวลาช่วยเหลือคนอื่น ๆ ในชุมชนที่คุณอยู่
•	 วางแผนการพักร้อนครั้งต่อไป (แค่การวางแผนก็เป็นกิจกรรม 
เชิงบวกที่กระตุ้นความสุขได้)

ตารางการกำหนดนิยามใหม่ให้เวลา 

กิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่อาจหาเวลาหรือซื้อเวลาได้อาจดูเป็นการเสียเวลา 
อันแสนทรมาน แต่กิจกรรมนั้นอาจมีคุณค่าบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึง การ 
ให้นิยามใหม่กับช่วงเวลาดังกล่าวช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับกิจกรรมนั้น ๆ  ได้  
ถึงแม้คุณจะเลิกทำไปเลยไม่ได้ก็ตาม ลองจดรายการกิจกรรมที่คุณไม่ชอบ 
แต่  ต้อง ทำ พยายามคิดหาวิธีต่าง ๆ  ที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดคุณค่า 
บางประการ และจดเอาไว้ในตารางต่อไปนี้ อย่างที่นำเสนอไว้ในบทนี้  
เช่นว่า คุณอาจนิยามการทำงานที่มีข้อเรียกร้องทางกายภาพเสียใหม่ว่า 
เป็นช่วงเวลากายบริหารประจำวัน เป็นต้น
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กิจกรรมที่เสียเวลา
และไม่น่าทำของฉันคือ...

...แต่มันมีคุณค่า
อยู่บ้าง เช่น...
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คุณเป็นคนแบบไหน
ยึดนาฬิกา หรือว่า
ยึดเหตุการณ์เป็นหลัก

 
จงรู้ค่าตั้งต้นของตัวคุณ
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