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บทนำ
คนทุกคนมีเวลาเท่ากัน วันละ 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7
วัน ปีละ 365 หรือ 366 วัน แต่ละคนจะสามารถใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึน้ อยูก่ บั ว่า จะ
สามารถบริหารเวลาได้ดเี พียงใด
ในอดีต เมือ่ มนุษย์เริม่ ประดิษฐ์เครือ่ งทุน่ แรงต่าง ๆ จน
พัฒนาสูย่ คุ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม นักปราชญ์และผูน้ ำทางความคิด
ของโลกในฝ่ายตะวันออก ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนโลยีก่อน
ทวีปอืน่ ๆ พากัน “ฝันหวาน” ว่า ต่อไปมนุษย์จะมีความจำเป็น
ต้องทำงานน้อยชั่วโมงลงเรื่อย ๆ และมีเวลาว่างจนเหลือเฟือ
สำหรับการแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินในชีวิต แต่
ความจริงกลับเป็นตรงกันข้าม ยิ่งมนุษย์มีเครื่องทุ่นแรงเพิ่ม
มากขึ้น มนุษย์กลับต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะต่างยื้อแย่ง
แข่งขันกันสะสมความมั่งคั่ง และต่างรู้สึกว่าจะพอใจกับความ
การบริหาร เ ว ล า
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“พอเพียง” เท่านัน้ ไม่ได้ เวลาจึงยิง่ มีคา่ มากยิง่ ขึน้ และยิง่ ต้องให้
ความสำคัญแก่การบริหารเวลามากขึน้ เรือ่ ย ๆ 
การบริหารเวลาที่ดี แยกไม่ออกจากการวางแผนชีวิต
เพราะหากวางแผนชีวิตไม่ดี แม้บริหารเวลาได้ดีเพียงใด ก็อาจ
ไม่เกิดประโยชน์
โดยที่แต่ละคนย่อมมีวิถีชีวิตและหน้าที่การงานแตกต่าง
กัน การบริหารเวลาที่ดีจึงไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทุกคน แต่มี
หลักการพืน้ ฐานทีส่ ามารถให้ทกุ คนนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้
เนือ้ หาสาระต่อไปนี้ เขียนขึน้ จากประสบการณ์ มิได้นำ
มาจากตำราเล่มหนึ่งเล่มใดโดยตรง เป็นประสบการณ์ของคนที่
ทำงานหนักมาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้ และตั้งใจจะทำงาน
หนักต่อไปตราบเท่าทีย่ งั สามารถทำงานได้  และยังมีงานให้ทำ
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กฎข้อที่ ห

นึ่ ง

ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี
อันที่จริง มีบุคคลบางคนที่สภาพร่างกายถึงขั้นพิการ
อย่ า งมาก แต่ ส ามารถสร้ า งงานที่ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เช่ น สตี เ ฟน
ฮอว์กงิ นักฟิสกิ ส์ทฤษฎี (Theoretical Physics) ยอดอัจฉริยะ
ของโลก ซึ่งเป็นโรคลูเกอริก ทำให้เป็นอัมพาตทั้งแขนขาจน
พึง่ พาตัวเองไม่ได้ แต่สามารถดำรงความเป็นนักวิชาการชัน้ ยอด
ของโลกได้อย่างยาวนานตราบจนทุกวันนี้ หรือ เฮเลน เคลเลอร์
ซึง่ พิการหูหนวกและตาบอดมาตัง้ แต่อายุได้แค่ 1 ขวบ แต่ได้ครู
ดีจนพูดได้และพัฒนาตนเองจนเป็นนักพูดที่ทรงอิทธิพล และ
มีชอื่ เสียงก้องโลก ฯลฯ กรณีดงั กล่าว เป็นข้อยกเว้น
โดยทั่วไป ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้ว ย่อมทำให้เสีย
เวลาของชีวติ ไปกับการเจ็บไข้ได้ปว่ ย มากน้อยตามแต่สภาพของ
โรค สิ่งที่พึงกระทำจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี โดยควรดูแล
ให้ครบทุกด้าน ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม ตามนิยาม
สุ ข ภาพในพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า
“สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย
ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม
อย่างสมดุล”

การบริหาร เ ว ล า
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การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เป็นเรื่องที่วิทยาการ
ทางการแพทย์สะสมความรู้ไว้มากมายตั้งแต่โบราณมาจนถึง
ปัจจุบนั หลักทัว่ ไป ประกอบด้วย
(1) การกินอาหารทีส่ ะอาด และถูกหลักโภชนาการ  
- กินแต่พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป
- กินอาหารให้ครบห้าหมู่ โดยกินผักและผลไม้ให้
มาก มีกากใยเพียงพอเพือ่ ไม่ให้ทอ้ งผูก
- กินเนือ้ แต่พอประมาณ โดยเลือกกินเนือ้ ทีเ่ หมาะ
แก่ วั ย เช่ น ผู้ สู ง อายุ ค วรกิ น ปลามากกว่ า เนื้ อ
จำพวก หมู วัว เป็ด ไก่
- ไม่กินอาหารรสจัด ทั้งเค็มจัด เปรี้ยวจัด หวาน
จัด เผ็ดจัด หรือมีไขมันมาก
สิ่ ง สำคั ญ ที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ปกติ วิ สั ย คื อ ควรกิ น
อาหารให้ตรงเวลา เพราะร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถปรับตัวกับ
การกินอาหารผิดเวลาบ่อย ๆ ได้ เนื่องจากกรดและน้ำย่อยใน
กระเพาะจะหลัง่ ออกมาตามความเคยชินเสมอ การกินอาหารไม่
เป็นเวลา นอกจากจะทำให้อาหารไม่ย่อยหรือย่อยไม่ดีแล้ว ยัง
ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร ซึง่ ย่อมจะทำลายสุขภาพและทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์คนสำคัญของไทยมีคติที่
คนทำงานควรทำตาม คือ “เมือ่ ถึงเวลาต้องกิน” คติดงั กล่าวนีม้ ี
ส่ ว นทำให้ ท่ า นมี อ ายุ ยื น ยาวและสร้ า งผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ไว้ ไ ด้
มากมายมหาศาล
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(2) ออกกำลังกายให้เพียงพอและเหมาะแก่วยั โดยควร
ศึกษาวิธกี ารออกกำลังกายทีถ่ กู ต้อง  
ร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากเมื่อหมื่นปีมา
แล้ว วิถชี วี ติ มนุษย์สมัยนัน้ ต้องออกแรงใน
การหาอาหาร และต่อสูห้ รือหนีศตั รู ธรรมชาติจึงสร้าง
ร่างกายให้พร้อมกับการออกแรง ปัจจุบันวิถีชีวิตมนุษย์แตกต่าง
จากสมัยก่อนมาก ความจำเป็นต้องออกแรงน้อยลงมาก ถ้า
มนุษย์ไม่ออกกำลังกายจะฝืนธรรมชาติ ทำให้สารต่าง ๆ ใน
ร่างกาย เช่นฮอร์โมนเอพิเนฟรินไม่ถูกใช้ เกิดผลกระทบต่อ
ร่างกาย เช่น ใจสัน่ ความดันโลหิตสูง และเครียด ทำให้เกิดโรค
และเป็นผลเสียต่อสุขภาพ จำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขโดยการ
ออกกำลังกายให้เพียงพอ

เสพติด

(3) พักผ่อน หลับนอนให้เพียงพอ 
(4) ไม่เสพสิง่ ทีเ่ ป็นพิษต่อร่างกาย เช่น บุหรี่ สุรา ยา

การพัฒนาสุขภาพจิต ปัญญา และสังคม พระพรหม
คุณาภรณ์ ได้ชี้แนะวิธีการพัฒนาสุขภาวะทางจิต ปัญญา และ
สังคมไว้อย่างชัดเจนและลึกซึง้   ดังนี้
ก. สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ คุณภาพ
จิต สมรรถภาพจิต  และสุขภาพจิต ซึง่ มีองค์ประกอบ  คือ
(1) คุณภาพจิต ประกอบด้วย สภาพจิตที่เรียกว่าคุณ
ธรรมหรือความดี เช่น เมตตา ไมตรีจิต กรุณา ความสงสาร
การบริหาร เ ว ล า
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เห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรู้สึกร่วมใจหรืออุดหนุนส่ง
เสริ ม ความสุ ภ าพอ่ อ นโยน ความกตั ญ ญู ความมี ศ รั ท ธา
เป็นต้น
(2) สมรรถภาพจิต ประกอบด้วยสภาพจิต เช่น ความ
เพียรพยายาม ความขยัน ความเข้มแข็ง ความอดทน ความใฝ่รู้
ใฝ่ทำ ความรับผิดชอบ ความมีสติ ความรูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ ความ
จริงใจ ความจริงจัง ความมั่นใจ ความแน่วแน่มั่นคง มีสมาธิ
เป็นต้น
(3) สุขภาพจิต ได้แก่สภาพของจิตทีด่ ี เช่น ความอุน่ ใจ
ความอิม่ ใจ ความปลืม้ ใจ ความซาบซึง้ ความร่าเริงสดใส ความ
สงบเย็น ความผ่อนคลาย ความชืน่ ใจ ความโปร่งโล่ง ความเบิก
บานใจ เป็นต้น
ข. สุขภาวะทางปัญญา คือ ภาวะแห่งความรู้ ความ
เข้าใจ ความหยัง่ เห็น ซึง่ จะเป็นแสงทีส่ อ่ งสว่าง ชีน้ ำ บอกช่อง
ทาง ขยายขอบเขต ปรับแก้และพัฒนาระบบทัง้ หมด ตลอดจน
ปลดปล่อยชีวติ ให้มอี สิ รภาพ ปัญญาทีจ่ ะให้บรรลุอสิ รภาพแท้จริง
อันจะทำให้มีสุขภาวะสมบูรณ์เต็มตามความหมายนั้น หมายถึง
ปัญญาที่มองเห็นชีวิตและโลกตามที่เป็นจริง รู้เข้าใจความจริง
ของสิง่ ทัง้ หลาย ทำให้หมดความติดข้อง ไม่มคี วามยึดมัน่ ถือมัน่
จึงไม่หวัน่ ไหว ไม่ตดิ ข้อง โปร่งโล่ง เป็นอิสระ อยูใ่ นโลก แต่ไม่
ติดโลก ทำการเพื่อโลกโดยใจพ้นอยู่เหนือโลก วางจิตใจพอดี
ลงตัวต่อชีวติ และโลก
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ค. สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วยการมีปฏิสมั พันธ์ที่
ถูกต้อง และดีงามต่อเพือ่ นมนุษย์และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
(1) ปฏิสมั พันธ์ตอ่ เพือ่ นมนุษย์ คือ ไม่เบียดเบียนก่อ
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักสงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่
ทำให้เกิดไมตรีและความสามัคคี รู้จักสื่อสาร เพื่อชักจูงและ
ชักนำในการพัฒนาให้สร้างสรรค์ยงิ่ ๆ ขึน้ ไป เป็นต้น
(2) ปฏิสมั พันธ์ตอ่ สิง่ แวดล้อม คือ เห็นคุณค่า ดูแล
รักษา มีความสุข ซาบซึ้งกับการได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่
เบียดเบียนธรรมชาติ มีทัศนคติทดี่ ีต่อธรรมชาติ อยากรักษาไว้
ให้แก่อนุชนรุน่ หลัง  
เสพ บริโภค ใช้สอย อย่างไม่ลมุ่ หลงมัวเมา ไม่ตดิ อยูใ่ น
คุณค่าเทียม  
เสพ บริโภค ใช้สอยด้วยปัญญาเพือ่ คุณค่าแท้  
เสพ บริโภค ใช้สอย อย่างเป็นปัจจัยเพือ่ การพัฒนาและ
สร้างสรรค์ เป็นต้น

การบริหาร เ ว ล า
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กฎข้อที่ ส

อง

เวลาเป็นของมีคา่ อย่าฆ่าเวลา
มนุ ษ ย์ เ หนื อกว่ า สั ต ว์ อื่ น ทั้ ง ปวง เพราะมี วิ วั ฒ นาการ
สูงสุดของทัง้ ร่างกายและสมอง
จุดเด่นของร่างกายมนุษย์คอื 1) มีรา่ งกายตัง้ ตรง ต่าง
จากสัตว์ “เดรัจฉาน” คำว่า เดรัจฉาน แปลว่า “ขวาง” เราเรียก
สัตว์เดรัจฉานเพราะมันมีลำตัวขวางกับพื้น พระพุทธเจ้าเรียก
วิ ช าอื่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความรู้ แ จ้ ง เช่ น   วิ ช าหมอดู วิ ช า
ไสยศาสตร์ว่า เดรัจฉานวิชา เพราะเป็นวิชาที่ขวางทางนิพพาน  
การที่มนุษย์มีร่างกายตั้งตรง นอกจากทำให้มองเห็นได้ไกลกว่า
จากดวงตาบนศีรษะซึ่งตั้งอยู่เบื้องสูงแล้ว ยังทำให้สองแขนสอง
มือเป็นอิสระ ใช้ในการต่อสูแ้ ละทำการงานต่าง ๆ ได้ 2) มนุษย์
มีมือที่มีนิ้วทั้งห้ายาว และมีนิ้วหัวแม่มือที่วิเศษกว่าสัตว์อื่น ๆ
คือ สามารถจับกับนิ้วอื่นอีกสี่นิ้วได้หมด (opposable thumb)
ทำให้สามารถประดิษฐ์อาวุธและเครือ่ งมือต่าง ๆ รวมทัง้ ทำงานที่
ประณีตได้มากมาย
จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ มีมันสมองที่มีพัฒนาการสูงสุด
จึ ง มี ปั ญ ญาสู ง สุ ด นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เรี ย กมนุ ษ ย์ ว่ า Homo
sapiens คือ มนุษย์ผมู้ ปี ญ
ั ญา
10
aw p sa.indd 10

การบริหาร เ ว ล า

11/28/10 5:57:08 PM

แต่ ข ณะเดี ย วกั น สมองมนุ ษ ย์ ที่ เ จริ ญ สู ง สุ ด ทำให้
มนุษย์เป็นสัตว์ทมี่ คี วามเหงามากทีส่ ดุ ในโลก ถ้ามนุษย์ไม่รจู้ กั
การกับความเหงาอย่างถูกต้อง ความเหงาจะเป็นตัวทำลาย
มนุษย์ นัน่ คือการหาวิธแี ก้เหงาด้วยอบายมุข เช่น สุรา ยาเสพ
ติด การพนัน กามารมณ์ จะทำลายสุขภาวะได้ทุกมิติ และ
ทำลายเวลาอันมีคา่ ด้วย

สุรา ทัง้ บัน่ ทอนสุขภาพ
และทำลายเวลาของชีวติ
สุรา นอกจากบ่อนทำลายสุขภาพ ทำลายครอบครัว
ก่อการทะเลาะวิวาท ทำให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
และเป็นตัวทำลายเวลาของชีวติ ทัง้ ขณะดืม่ และหลังดืม่ เพราะจะ
ทำให้มนึ เมา ไม่สามารถทำการงานได้ดว้ ยสมองทีโ่ ปร่งโล่ง
เพราะเห็นโทษของสุรา ปราชญ์โบราณอย่างขงเบ้ง จึง
สอนลูกอย่างแยบคายให้ “รู้จักพอ” เมื่อต้องดื่มสุรากับแขกว่า
“ถ้าแขกยังสนุกและเจ้าของบ้านยังไม่เหนื่อย ก็ให้ดื่มกินกันต่อ
ไป”
เมืองไทย แต่ก่อนก็มักใช้สุราเป็น “สื่อการเข้าสังคม”
นักปกครองอย่างคุณพัฒน์ บุณยรัตพันธ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนา
ชุมชน ตัง้ หลักในการดืม่ สุราสำหรับนักปกครองไว้ 5 ข้อ ดังนี้
- เมือ่ ย้ายไปอยูท่ ไี่ หน หกเดือนแรกต้องไม่ดมื่
ถ้าดื่มจนเมาตั้งแต่วันแรก ราษฎรจะคลางแคลงใจ 

และดูแคลนว่าเป็นนักปกครอง “ขีเ้ มา”
การบริหาร เ ว ล า
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- ถ้ายังไม่มดื ค่ำ ไม่ดมื่ เพือ่ มิให้มโี อกาสดืม่ เหล้า “ใน
เวลาราชการ”
- ดื่มแล้ว ต้องกินข้าวต้ม 1 ถ้วย ก่อนนอนทุกครั้ง 

เพือ่ มิให้ขาดอาหาร
- เมื่อไม่สบายต้องไม่ดื่ม ไม่ยึดถือคติผิด ๆ ว่าสุรา
เป็นยาฆ่าเชือ้ โรค
- ถ้าถึงขั้นตอนเช้าต้องถอน แสดงว่าตกเป็นทาสสุรา
แล้ว ต้องหยุด
หลักการเหล่านี้ เพือ่ ผ่อนหนักเป็นเบา และป้องกันมิให้
กลายเป็นทาสสุราเท่านัน้  
ทางที่ดีคือ ถือศีลข้อห้าโดยเคร่งครัด ไม่แตะต้องสุรา
เลยเป็นดีทสี่ ดุ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะหาเพือ่ นไม่ได้ หรือเข้าสังคมไม่
ได้ เพราะเพือ่ นทีด่ หี รือสังคมทีด่ ไี ม่ตอ้ งอาศัยสุราเป็นสือ่

ป้องกันอย่าให้เหงา แก้เหงาให้ถกู ทาง
แทนทีจ่ ะแก้เหงาด้วยอบายมุข ควรป้องกันอย่าให้เหงา 
- ทางที่ดีที่สุดคือ ทำงานจนหาเวลาว่างไม่ได้ หรือหา
เวลาว่างได้ยาก 
- ถ้าไม่มีงานให้ทำ ต้องหางานทำ ถ้าไม่มีงานอาชีพ 

ต้องหางานอดิเรก 
- ถ้าไม่มีงาน ต้องป้องกันอย่าให้เหงา ด้วยการพัก
ผ่อนหย่อนใจอย่างถูกต้อง เช่น 
12
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         -

การแสวงหาความสุขจากงานศิลปะ เช่น ดนตรี 

วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ดี ๆ 
การเล่นกีฬา ออกกำลังกาย
ทัศนศึกษา 
การทำบุญ ทำกุศล การบำเพ็ญประโยชน์
การศึกษาเรียนรู  
้ ทัง้ ทางโลกทางธรรม
เป็นต้น

การบริหาร เ ว ล า
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กฎข้อที่ ส

า ม  

จัดการกับงานอย่างถูกต้อง
ปัจจุบนั คนทำงานจำนวนมาก มักมีงานให้ทำจนล้นมือ
จึงต้องแยกประเภทของงานให้ถูกต้อง และเลือกทำตามลำดับ
ก่อนหลังอย่างเหมาะสม
โดยทัว่ ไป สามารถแยกงานเป็น 4 กลุม่
- งานเร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ
- งานสำคัญ และเร่งด่วน
- งานสำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน
- งานไม่เร่งด่วน และไม่สำคัญ
คนโดยมาก เสียเวลาไปไม่น้อยกับงานที่ไม่สำคัญ แต่
เร่งด่วน และงานที่ทั้งไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ความจริงแล้ว
หลักการทีถ่ กู ต้องคือ 
(1) สำคัญกว่าทำก่อน (First Thing First) 
(2) ต้องทำงานที่สำคัญให้เป็นเรื่องไม่เร่งด่วน นั่นคือ
ต้องเตรียมการแต่เนิ่น ๆ ทำงานอย่างมีแผน ไม่ปล่อยทิ้งงาน
สำคัญไว้จนใกล้เวลา กลายเป็นงานเร่งด่วน ทำให้ยากที่งานจะ
ออกมาดี ซ้ำก่อให้เกิดความ เครียดด้วย

14
aw p sa.indd 14

การบริหาร เ ว ล า

11/28/10 5:57:09 PM

กฎข้อที่ สี่

ใช้เวลารอคอยให้เป็นประโยชน์
มนุษย์ทุกคนต้องพบกับการรอคอยเสมอ เช่น รอเวลา
รอหมอ รอเจ้าหน้าที่ รอคิว รอรถ รถติด เครือ่ งบินดีเลย์ ฯลฯ
การรอคอยเหล่ า นี้ นอกจากทำให้ ต้ อ งเสี ย เวลาแล้ ว ยั ง ทำให้
หงุดหงิด เบือ่ และอาจถึงขัน้ ทำให้เครียดด้วย
วิธแี ก้ไขง่าย ๆ คือ 
- มีหนังสือดี ๆ ติดมือ ติดกระเป๋า ไปอ่านระหว่าง
ต้องรอ จะทำให้เพลิดเพลิน เกิดประโยชน์ ไม่เบือ่
- เอางานไปทำระหว่างรอ เช่น เตรียมศึกษาเอกสาร
การประชุม หรือนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปทำงาน
ระหว่างรอ
ถ้าเป็นไปได้ ควรมีการวางแผนป้องกันการเสียเวลา
เหล่านี้ เช่น 
- เลือกทีพ่ กั ใกล้ทที่ ำงาน ถ้าทำได้
- เลือกเวลาเดินทางทีร่ ถติดน้อย
- เลือกยานพาหนะทีเ่ หมาะสม เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์  

แท็กซี  
่ แทนการขับรถไปเอง
- ใช้บริการพนักงานขับรถ ซึ่งจะทำให้มีเวลาทำงาน
หรือพักผ่อนในรถ ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลาหาที่
จอดรถ

การบริหาร เ ว ล า
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- เลือกรับประทานอาหารในบ้าน และที่ทำงาน แทน
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
- ส่งเสริมการจัดเลีย้ งอาหารในทีป่ ระชุม
บางเรือ่ งควรยอมเสียเวลา เช่น 
- เลือกใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ หลีกเลี่ยงการใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน เพื่อลดโอกาสการจ่าย
แพงโดยใช่เหตุ หรือถึงขัน้ สิน้ เนือ้ ประดาตัว

ตัวอย่างทีด่ ขี องญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่ กำหนดให้นกั เรียนอนุบาลต้องเดินไปโรงเรียน ไม่
ยอมให้พอ่ แม่ผปู้ กครองเอารถไปส่ง ซึง่ ส่งผลดีหลายประการ  
(1) ประหยัดเวลาทั้งของเด็กและพ่อแม่ ไม่ต้องคอยไป
รับไปส่ง ผิดกับบ้านเราทีบ่ างรายต้องปลุกลูกตืน่ แต่
เช้ามืด ส่งไปเรียนโรงเรียนไกลบ้าน บางรายเด็ก
ต้องหลับไปในรถ หรือป้อนข้าวกันในรถ ทั้งทำให้
เสียสุขภาพและอันตราย 
(2) ทำให้ชุมชนต้องสนใจปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้
ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ว างใจว่ า จะเป็ น โรงเรี ย นที่ ดี ส ำหรั บ
ลูกหลาน 
(3) ทำให้ ชุ ม ชนต้ อ งดู แ ลเส้ น ทางเดิ น จากทุ ก บ้ า นไป
โรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

16
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กฎข้อที่

ห้ า

ฝึกทำงานให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
การทำงานให้ มี คุ ณ ภาพดี ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี น านา
ประการ รวมทัง้ ไม่เสียเวลากลับมาแก้ไขหรือทำใหม่ การทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพ จะประหยัดทรัพยากรและทำให้งานเสร็จใน
เวลาอันสมควร การที่จะทำให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยการศึกษาและฝึกฝนด้วยความขยันหมั่นเพียร เอาใจ
ใส่
มีหลักการพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยให้งานมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ ได้แก่
(1) ต้องศึกษาวิธีทำงาน เช่น จะต้องเขียนบทความ
เอกสาร รายงาน จะต้องศึกษาให้รู้ว่า สิ่งที่ถูกต้องคืออะไร
รายงานทีจ่ ะเขียนเป็นรายงานประเภทไหน มีรปู แบบ และหัวข้อ
สำคัญอะไรบ้าง เรียงลำดับอย่างไร บทความที่จะเขียนมีวัตถุ
ประสงค์อะไร ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง เรียงลำดับอย่างไร
ขึน้ ต้นลงท้ายอย่างไร เป็นต้น ถ้าเขียนออกมาถูกต้อง นอกจาก
จะได้รับคำชมเชย ไม่ถูกตำหนิแล้ว ยังไม่ต้องเสียเวลากลับมา
แก้ไข 
(2) ต้องฝึกสมาธิในการทำงาน ไม่วอกแวก เรียนรู้ว่า
ธรรมชาติของตัวเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีสมาธิ คนส่วนมาก
ชอบความสงบเงียบ ไม่อกึ ทึก ถ้าทีท่ ำงานมีเสียงรบกวน อาจใช้
เครื่องครอบหูช่วย บางคนชอบบรรยากาศบางอย่าง ไม่ชอบนั่ง
การบริหาร เ ว ล า
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ทำงานในที่เงียบ ๆ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ชอบเขียน
หนังสือในโรงพิมพ์ทสี่ ยามรัฐ 
คนทีม่ สี มาธิดี ย่อมทำงานได้เร็ว และมีคณ
ุ ภาพ 
(3) ศึกษาธรรมชาติของตนเอง ว่าจะทำงานได้ดี มีประ
สิทธิ ภาพตอนไหน เช่น บางคนชอบนอนหัวค่ำ ตื่นขึ้นมา
ทำงานตอนดึก หรือ เช้ามืด หลังจากสมองได้พักผ่อนจากการ
หลับนอนมาพอสมควรแล้ว เมื่อมีงานหนังสือที่ต้องเขียน เช่น
เขียนบทความ รายงาน ผูเ้ ขียนชอบเตรียมข้อมูล  เอกสาร และ
เขียนหัวข้อ (outlines) ลำดับเรือ่ งไว้ แล้วเข้านอน เมือ่ ได้นอน
พอแล้ ว ตื่ น ขึ้ น มา สมองจะโปร่ ง โล่ ง ทำงานได้ ร วดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ 
เชื่อว่า การเตรียมศึกษาและคิดไว้ก่อนนอน ระหว่าง
หลับ สมองจะทำงานต่อเนือ่ งไปเรือ่ ย ๆ ทำให้ทำงานได้ดเี มือ่ ได้
พักไปพอสมควรแล้ว 
ตรงกันข้ามหลังอาหารโดยเฉพาะมื้อหนัก ๆ สมองจะ
แล่นช้า คิดช้า และบางครั้งง่วงนอนด้วย เพราะโดยธรรมชาติ
ร่างกายจะต้องส่งเลือดไปเลีย้ งกะเพาะอาหารเพิม่ ขึน้ ทำให้เลือด
ไปเลีย้ งสมองน้อยลง
ช่วงเวลาทีด่ เี วลาหนึง่ ในการคิด คือ ขณะจ๊อกกิง้ เพราะ
เป็นเวลาทีส่ งบ   ไม่มใี ครรบกวน พอวิง่ เสร็จ กลับมาจดโน้ตไว้
จะช่วยให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพได้วธิ หี นึง่  
อีกช่วงเวลาที่ดีสำหรับการคิด คือ ขณะปฏิบัติกิจส่วน
ตัวในห้องน้ำ 
(4) มีสมุดโน้ตเล็ก ๆ หรือกระดาษติดตัวไว้เสมอ เมือ่
ได้ข้อมูลจากการฟัง การอ่าน คิดอะไรได้ ให้จดไว้จะได้ไม่ลืม
18
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ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปค้นหาหรือเสียเวลาไปคิดทบทวน ซึง่ บางครัง้ ก็
คิดไม่ออก 
(5) ใช้สมุดนัดหมาย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ช่วยจัดเวลาการทำงาน เพื่อให้พิจารณาว่าจะรับงาน ได้หรือไม่
ได้ และไม่ลมื
ข้อสำคัญต้องคอยดูสมุดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน เพือ่ ให้มเี วลาเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่หลงลืม และไม่พลาดนัด
ก่อนไปร่วมประชุมทีไ่ หน ต้องตรวจสอบให้ดวี า่ สถานที่
ประชุมอยู่ที่ไหน จะได้ไม่ไปร่วมประชุมผิดที่ และต้องเตรียม
เรื่องเส้นทางและวิธีการเดินทางให้ดี จะได้ไม่หลงหรือเสียเวลา
กับการเดินทางโดยใช่เหตุ 
(6) ระวังอย่าให้ตกอยู่ใน “หลักของปีเตอร์” (Peter’s  
Principle) ของนักทฤษฎีการบริหาร คือ Laurence A. Peter ที่
ว่า คนทำงานทัว่ ไปจะได้รบั การเลือ่ นระดับตำแหน่งขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ
จนถึ ง ระดั บ ที่ เ กิ น ความสามารถ แล้ ว ก็ จ ะ “แหมะ” อยู่ ใ น
ตำแหน่งหน้าที่นั้น เช่น ช่างซ่อมรถที่เก่ง อาจถูกเลื่อนขั้นเป็น
หั ว หน้ า งานซ่ อ มรถ แต่ ไ ม่ ส ามารถทำหน้ า ที่ หั ว หน้ า ช่ า งที่ ด  ี
แทนที่จะคอยดูแลแจกจ่ายงานให้ช่างแต่ละคน และติดตามให้
งานเสร็จทันเวลานัดหมาย กลับสนใจงานซ่อมทีต่ นเองถนัด มุด
เข้าใต้ท้องรถไปลงมือซ่อมรถบางคันเอง ผลก็คือ รถหลายคัน
ซ่อมไม่เสร็จตามเวลาทีค่ วร ช่างคนนีก้ ม็ กั จะไม่ได้เลือ่ นตำแหน่ง
สูงขึน้ ทำให้ในหน่วยงานจำนวนมาก เต็มไปด้วยคนทีท่ ำงานเกิน
ขีดความสามารถหรือไร้ความสามารถ
ข้อควรระวังคือ ถ้าเป็นผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้ดีใน
การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งคน เลื่อนแล้วจะต้องมีการอบรม
การบริหาร เ ว ล า
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ปฐมนิเทศ ติดตามกำกับดูแล ให้เขาทำงานในหน้าที่ใหม่ได้ดี
คนที่ได้รับเลื่อนเองก็ต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ตำแหน่งใหม่ให้ดี หมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองให้ทำ
หน้าทีไ่ ด้ด 
ี
(7) เรียนรู้กฎพาร์กินสัน (Parkinson’s Law) ที่ว่า
งานจะเสร็จตามเวลาทีก่ ำหนดให้ (Work finishes as the time
permits) นั่นคือ ถ้าให้เวลามาก คนทำงานก็อาจรอจนใกล้
กำหนดจึงลงมือทำเพื่อให้เสร็จตามกำหนด ถ้าให้เวลาน้อยก็จะ
เร่งทำโดยเร็ว ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือ งานพิธศี พ ประเพณีไทยมีทงั้
แบบเร็วและช้า เช่น สวด 3 วันแล้วเผา หรือสวดร้อยวันแล้ว
เก็บไว้อกี ระยะหนึง่ จึงเผา แต่อสิ ลามจะกำหนดให้แล้วเสร็จในวัน
เดียว ก็สามารถทำได้ตามกำหนดทัง้ สิน้
ตัวอย่างทีค่ ลาสสิก คือ นักธุรกิจทีร่ จู้ กั บริหารเวลา จะ
สามารถส่ ง บั ต รอวยพรให้ ลู ก ค้ า ได้ ภ ายในสองสามนาที แต่
คุณนายสูงอายุที่ว่างงาน อาจใช้เวลาทั้งวันเพื่อเขียนบัตรอวยพร
ส่งให้หลานสาว โดยใช้เวลาหนึง่ ชัว่ โมงเพือ่ หาบัตรอวยพรทีถ่ กู ใจ  
อีกหนึง่ ชัว่ โมงเพือ่ หาแว่นตาทีไ่ ม่รไู้ ปวางไว้ทไี่ หน ครึง่ ชัว่ โมงเพือ่
หาที่ อ ยู่ ห ลานสาว หนึ่ ง ชั่ ว โมงสิ บ ห้ า นาที เ พื่ อ เขี ย นข้ อ ความ
อวยพร ยี่สิบนาทีเพื่อตัดสินใจว่าจะติดร่มไปดีไหมระหว่างไป
หย่อนบัตรอวยพรลงตูไ้ ปรษณีย์
ที่ น่าวิตกคือ หน่วยงานจำนวนมาก ทั้ ง ราชการและ
เอกชนต่างตกอยู่ในวังวนของกฎพาร์คินสัน นอกจากขยายเวลา
ทำงานแล้ว ยังขยายหน่วยงาน ขยายจำนวนคนทำงาน เพือ่ เพิม่
ความสำคัญขององค์กรหรือหน่วยงาน แต่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นและ
ไม่เป็นประโยชน์ เข้าลักษณะ “โยนกระดาษกันไปมา” ทำให้งาน
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ซับซ้อนมากขึน้ และยุง่ ยากมากขึน้ และเสร็จช้าลง เป็นปัญหา
ใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ทีจ่ ะต้อง
แก้ไข ถึงขัน้ ปฏิรปู กันต่อไป
สำหรับเราในฐานะปัจเจกบุคคล ควรรูเ้ ท่าทันความจริงนี  ้
และระมัดระวังมิให้ตกลงไปอยูใ่ นวังวนนี้ หลักการคือ จะต้องไม่
เป็นต้นตอการเพิ่มขยายเวลาทำงาน เพิ่มขยายหน่วยงาน และ
เพิ่มจำนวนคนทำงาน โดยไม่จำเป็นและไม่สมควร สำหรับงาน
แต่ละชิน้ ถ้าเราเป็นผูก้ ำหนดเวลาเอง ควรกำหนดเวลาให้เหมาะ
สม พอเหมาะพอดีกบั ลักษณะงาน แต่ถา้ มีผอู้ นื่ กำหนด ก็ตอ้ ง
จั ด การวางแผนทำให้ เ สร็ จ ตามกำหนดอย่ า งมี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ
(8) งานบางอย่างควรทำให้เสร็จรวดเร็ว เช่น การตอบ
แบบสอบถาม การทบทวนให้ความเห็น (review) โครงการ ให้
พิจารณาว่า จะทำเสร็จรวดเดียวได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้รอเวลาไว้
ก่อน ไม่ควรทำเป็นขยัก จะทำให้ตอ้ งใช้เวลามากขึน้ โดยใช่เหตุ
โครงการขนาดยาว ที่ไม่สามารถพิจารณารวดเดียวจบ  
จำเป็นต้องทำเป็นช่วง ๆ จะต้องจดโน้ตส่วนทีอ่ า่ นหรือพิจารณา
ไปแล้ว ให้สามารถหยิบมาทำต่อไปได้โดยไม่ลืมส่วนที่ทำไปแล้ว  
โดยไม่ควรทิง้ ระยะแต่ละช่วงนานเกินไป ถ้าสามารถพิจารณาให้
ความเห็นให้เสร็จเป็นช่วง ๆ หรือเป็นตอน ๆ ได้ ก็ดี
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ธรรมะทีค่ วรยึดถือในการทำงาน
ได้แก่

ธรรมะที่ควรยึดถือเพื่อให้งานสำเร็จ คือ อิทธิบาทสี่

ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้
วิรยิ ะ ความพยายามทำสิง่ นัน้
จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่สงิ่ นัน้
วิมงั สา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิง่ นัน้
พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านให้จำง่าย ๆ ว่า “มีใจรัก
พากเพียรทำ เอาจิตต์ฝกั ใฝ่  ใช้ปญ
ั ญาสอบสวน”
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กฎข้อที่ ห

ก

จัดการประชุมอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น ที่ ท ำงานแทบทุ ก แห่ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ
ประชุมอย่างมาก จะต้องให้ความเอาใจใส่ในการจัดประชุมให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนจำนวนมาก
ต้องเสียเวลาไปกับการประชุมโดยไม่คมุ้ ค่า

การบริหาร เ ว ล า
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กฎข้อที่ เ

จ็ ด

ควรหามือรองไว้เสมอ
งานทุกอย่าง ไม่ควรทำได้หรือทำเป็นอยูค่ นเดียว ถ้าเจ็บ
ไข้ได้ป่วยหรือถูกใช้ไปทำงานอื่น งานจะชงัก ทำให้ขลุกขลัก
ล่าช้า หรือเสียงาน ควรหามือรองไว้เสมอ ทัง้ ในกรณีเป็นหัวหน้า
งานหรือผูบ้ ริหาร หรือเป็นผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยควรจะฝึกมือรองให้
เก่งเท่าเรา หรือใกล้เคียงกับเรา ไม่ต้องกลัวว่ามือรองจะทำงาน
เกินหน้าเกินตาเรา
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กฎข้อที่ แ
กฎสามแปด

ปด

เวลา 24 ชัว่ โมงในแต่ละวันของทุกคน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ช่วง ช่วงละ 8 ชัว่ โมง
แปดชัว่ โมง สำหรับ การทำงาน
แปดชัว่ โมง สำหรับ การผักผ่อนหลับนอน
แปดชัว่ โมง สำหรับ ทำสิง่ ทีช่ อบ
มนุ ษ ย์ ต้ อ งการเวลาพั ก ผ่ อ นซึ่ ง รวมทั้ ง เวลาหลั บ นอน
จริง ๆ เพียง 8 ชัว่ โมง ทุกคนจึงมีเวลา 8 ชัว่ โมงให้เลือกทำสิง่
ทีต่ นชอบ บุคคลบางคนเลือกใช้ 8 ชัว่ โมงนีท้ ำงาน จึงทำงานได้
ถึงวันละ 16 ชัว่ โมง โดยไม่เป็นการบัน่ ทอนหรือทำลายสุขภาพ
และสามารถสร้างผลงานได้มาก
คนจำนวนไม่นอ้ ย ใช้เวลา 8 ชัว่ โมงไปกับอบายมุข ซึง่
นอกจากจะทำให้เวลาสูญเปล่าแล้ว ยังอาจเบียดเบียนและทำลาย
เวลาการทำงานและเวลาพักผ่อนด้วย นอกจากจะไม่สามารถ
ทำงานได้ดีแล้ว ยังมักทำให้ “เสียงาน” และอาจเลวร้ายถึงขั้น
“เสียคน” ด้วย
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ทัศนะทีส่ ง่ เสริมให้รกั งาน
ของท่านกวีคาลิล ยิบราน
เธอมักจะได้รับบอกเล่าบ่อย ๆ ว่า การทำงานคือคำ
สาปแช่ง และการงานคือโชคร้าย
แต่เราขอบอกแก่เธอว่า เมื่อเธอทำงานนั้น เธอได้ยัง
ความฝันอันไกลยิ่งของโลกให้สมบูรณ์ในส่วนที่ได้จัดไว้เฉพาะ
เธอ ในเมือ่ ความฝันนัน้ อุบตั ขิ นึ้
และในการประกอบการงานนั้น ก็คือการที่เธอรักชีวิต
อย่างแท้จริง
และการรั ก ชี วิ ต โดยทางการงานนั้ น ก็ คื อ การเข้ า ถึ ง
ความลับอันล้ำลึกทีส่ ดุ ของชีวติ
แต่ถา้ ในความเจ็บปวดทรมาน เธอกล่าวว่า การเกิดคือ
ความทุกข์และการดำรงเลีย้ งกายคือคำสาปอันจารึกบนคิว้ เราก็
ขอตอบว่าไม่มสี งิ่ อืน่ ใด นอกจากหยาดเหงือ่ บนคิว้ อันนีเ้ ท่านัน้ ที่
จะลบรอยจารึกให้สนิ้ ไปได้
เธอได้รับคำบอกมาด้วยว่า ชีวิตคือความมืด และใน
ความเหนื่อยอ่อนของเธอนั้น เธอได้กล่าวสะท้อนคำกล่าวของผู้
เหนือ่ ยอ่อนทัง้ หลาย
และเราขอบอกว่า ชีวิตคือความมืดแน่แท้ เว้นเสียแต่
เมือ่ มีความมุง่ มาด
และความมุง่ มาดนัน้ ก็จะยังมืดบอด ถ้าหากไร้ปญ
ั ญา
และปัญญาทั้งหลายก็คงจะเปล่าประโยชน์ ถ้าหากไม่มี
การงาน
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และการงานก็จะว่างเปล่า เมือ่ ไม่มคี วามรัก
และเมื่อเธอทำงานด้วยความรักนั้น เธอได้โอบตนเอง
เข้ากับตนเอง เข้ากับผูอ้ นื่ และเข้าสูพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว
ก็การทีจ่ ะทำงานด้วยความรักนี้ คืออย่างไรเล่า
คื อ การทอผ้ า ด้ ว ยเส้ น ด้ า ยที่ ดึ ง จากดวงใจของเธอ
ราวกับว่าผืนผ้านัน้ จะเป็นเครือ่ งนุง่ ห่มของคนรักของเธอ
คือการสร้างบ้านขึน้ ด้วยดวงใจเอิบอิม่ ในความรัก ประ
หนึง่ ว่าสร้างบ้านนัน้ เพือ่ คนรักของเธออยู่
เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ ก็ด้วยความละมุนละไม และเก็บ
เกี่ยวผลอันผุดขึ้นด้วยความปราโมทย์ ดุจดังว่าที่รักของเธอจะ
เป็นผูบ้ ริโภคผลนัน้ ๆ คือการอาบรดทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ธอจับทำ
ด้วยลมหายใจจากวิญญาณของเธอ
และรูอ้ ยูด่ ว้ ยว่าท่านผูท้ รงคุณธรรมทัง้ หลายผูจ้ ากไปแล้ว
ยังยืนเคียงข้าง และเฝ้าดูการงานของเธออยู่
บ่อยครัง้ ทีเ่ ราได้ยนิ เธอพูดดังเพ้อฝันว่า ‘นายช่างผูแ้ กะ
สลักหินอ่อนและประจักษ์รปู ร่างวิญญาณของตนเองในหินผานัน้
สูงศักดิก์ ว่าชาวนาผูไ้ ถคราดแผ่นดิน’
‘และผู้ที่คว้าจับเอาสีสรรพ์แห่งสายรุ้งวางระบายบนผืน
ผ้าใบเป็นรูปร่างแบบมนุษย์นนั้ วิเศษกว่าช่างรองเท้า’
แต่เราขอกล่าว มิใช่ในความหลับหลง แต่ในความตื่น
เต็มทีแ่ ห่งกลางเทีย่ งนี้ ว่าสายลมนัน้ มิได้กระซิบแก่ตน้ กร่างใหญ่
ไพเราะไปกว่าแก่ใบหญ้าเล็กทีส่ ดุ เลย
และผู้ ใ ดก็ ต ามที่ แ ปรเสี ย งแห่ ง กระแสลมเป็ น ทำนอง
เพลงอันหวานล้ำด้วยความรักของตนเอง ผูน้ นั้ นับว่ายิง่ ใหญ่โดย
แท้
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การงานคือความรักปรากฏตนเป็นรูปร่าง 
และถ้าเธอไม่อาจประกอบการงานได้โดยมีความรัก แต่
ด้วยความจำใจเบือ่ หน่าย เธอก็ควรวางมือ และไปนัง่ ตามประตู
โบสถ์ขอทานท่านผูท้ ำงานด้วยความชืน่ ชมจะดีกว่า
เพราะถ้าเธอปิง้ ขนมอย่างไม่แยแส เธอก็จะได้ขนมอันมี
รสขมและบรรเทาความหิวโหยของมนุษย์ได้เพียงครึง่ เดียว
และถ้าเธอบ่นขณะบีบบดองุน่ การบ่นของเธอคือยาพิษ
ซึง่ ซาบซึมลงในน้ำองุน่ นัน้
และถึงแม้เธอจะร้องเพลงได้ดว้ ยเสียงดุจเทพธิดา แต่ถา้
หากเธอมิได้รักการร้องเพลงนั้นแล้ว เธอจะทำให้หูของมนุษย์
หนวกต่อสำเนียงของวันและคืน

หลักการบริหารเวลา
ของท่านธรรมาจารย์เจิง้ เหยียน
คนไทยจำนวนไม่นอ้ ย ได้ไปดูงานของมูลนิธฉิ อื จี้ ซึง่ เป็น
องค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของไต้หวัน และน่า
จะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในแง่ขอบเขตงาน คุณภาพงาน และ
คุณค่าของงาน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรนี้คือท่านธรรมาจารย์
เจิ้ ง เหยี ย น พระภิ ก ษุ ณี ใ นพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง มี ภ าระงาน
มากมาย เพราะท่านทำหน้าทีท่ งั้ เป็นนักคิด นักปฏิบตั ิ ผูน้ ำ ผู้
บริหาร และออกมาสัมผัสสมาชิกนับล้านทัว่ โลกเป็นประจำ น่า
สนใจว่าท่านบริหารเวลาได้อย่างไร
28
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วันหนึ่งมีนักธุรกิจถามท่านธรรมาจารย์ว่า “ผมมีนัด
หมายเต็มไปหมดทัง้ วัน และมีงานให้ทำไม่รจู้ กั จบจักสิน้ ทุกวัน มี
ปัญหามากมายให้ต้องแก้และแก้ได้ยากด้วย ผมไม่เคยรู้สึกว่ามี
เวลาพอและรูส้ กึ ว่าตกอยูใ่ นภาวะกดดันตลอดเวลา งานของฉือจี้
นัน้ ใหญ่โตมโหฬารมาก และผมสังเกตว่าท่านอาจารย์ตอ้ งทำงาน
ไม่รจู้ กั จบจักสิน้ จึงอยากกราบเรียนถามว่า ท่านอาจารย์จดั การ
ตารางเวลาและรักษาอารมณ์ของท่านอย่างไร”
ท่ า นธรรมาจารย์ ต อบว่ า “หั ว ใจของอาตมาเหมื อ น
กระจกเงา อาตมามีทั้งแขกมาพบมากมาย และมีงานมากมาย
ให้ตอ้ งทำ เมือ่ มีคนมาพบ ปัญหาของพวกเขาจะปรากฏในใจของ
อาตมา แต่ เ มื่ อ พวกเขาจากไป ปั ญ หานั้ น ก็ ไ ม่ ค้ า งคาใจของ
อาตมาอีก อาตมาสามารถพบบุคคลต่อไป และรับฟังปัญหาใหม่
ได้ทนั ที”
สรุปง่าย ๆ คือ ท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่เสมอ
สามารถรับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างตั้งใจ (attentive listening)
และสามารถชะล้างทุกอย่างได้อย่างหมดจด ทันทีทจี่ ะต้องรับฟัง
ปัญหาของคนต่อไป
เวลาของท่านธรรมาจารย์มคี า่ ยิง่ ท่านพิจารณาเวลาของ
ท่านเป็นวินาที ๆ ท่านเคยกล่าวว่า “คนโดยมากชอบพูดว่า เวลา
ผ่านไปวัน ๆ แต่อาตมาขอบอกว่า เราต้องพิจารณาเป็นวินาทีตอ่
วินาที เมือ่ จะต้องกระทำความดีเวลาแต่ละวินาทีมคี า่ ”
เมือ่ ท่านต้องประสบกับอนิฎฐารมณ์ และทำให้ทา่ นหวัน่
ไหว ท่านจะเตือนตัวเองเสมอว่า “ไม่มใี ครบังคับให้เราทำสิง่ เหล่า
นี้ เ ลย ให้ ย้ อ นพิ จ ารณาถึ ง ชั่ ว ขณะที่ เ ราตั ด สิ น ใจเดิ น มาตาม
หนทางนี้ ” นั่ น คื อ จะต้ อ งจดจำรำลึ ก ถึ ง ชั่ ว ขณะที่ เ ราเกิ ด แรง
การบริหาร เ ว ล า
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บันดาลใจ (inspiration) และตกลงใจ (determination) จะได้ไม่
เกิดวิจกิ จิ ฉา และไม่เสียเวลาทีจ่ ะมุง่ มัน่ ทำความดีงามต่อไป

บทกวีเรือ่ งเวลา
ของ อังคาร กัลยาณพงศ์
ทัว่ หล้านีม้ แี ววตา
จากฟากฟ้าคอยเฝ้าจ้อง
มองเวลานาทีทอง
ของทุกคนบนแดนดิน
เกิดชาติหนึง่ ปรารถนาอะไร
ฤาใจเลวเหลวเปล่าสิน้
ทำต่างต่างตามอย่างเคยชิน
กินแต่กากเดนชีวา
วันนีม้ แี ง่คดิ อะไร
นฤมิตใจถึงทิพย์ขลังกล้า
สร้างแววแก้วมณีให้ปญ
ั ญา
เพือ่ ค่าอมตะวิญญาณ
เวลาจะมาเฉกหมูห่ นอน
บ่อนกินมิง่ ขวัญสัน่ สะท้าน
มัวหลงเหลิงระเริงสราญ
กิเลสมารจะมาฆ่าตาย 

30
aw p sa.indd 30

การบริหาร เ ว ล า

11/28/10 5:57:12 PM

เมาเงินทองลำพองอำนาจ
แท้ทาสปราชัยไร้จดุ หมาย
แววชีวติ จะแตกแหลกละลาย
อับอายเสียดายแรงหายใจ
ตืน่ ฟืน้ เถอะแสวงรมณีย์
ณ โลกนีม้ จี ริงและแจ่มใส
แต่สงิ่ นัน้ ซ่อนแสนไกล
ในห้วงทิพย์โพธิญาณ
ปฏิบตั สิ จั จะสุนทรีย 
์
ปฏิรปู ชีวมี แี ก่นสาร
สังเวยรักแด่จกั รวาล
เพือ่ ศานติสขุ เสมอไป
กูใ้ จขึน้ ไปเสมอดาว
แววราวนฤมิตผ่องใส
มุนกึ ฝึกปรือหฤทัย
ในปรัชญาวิสทุ ธิว์ มิ ตุ เิ อย
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