
ปรับเข็มชีวิต...ใหชาลง  

การทําชีวิตใหชาลง บางคนอาจคิดวา ไรสาระ แตสําหรับบางคน การใชชีวิตใหชาลง มีคุณคาบางอยางที่ไมอาจมองขาม  

 ทามกลางสถานการณรอนแรงในเมืองไทย หลายชีวิตแขงขันแยงชิงอํานาจ ทั้งที่จิตใจสวนลึกทุกคนมีส่ิงหนึ่งที่เหมือนกัน

คือ การโหยหาความสุข ความรื่นรมยในชีวิต เวทีสนทนาเล็กๆ ของเครือขายตนไมขี้เหงา วิชาอะไร ครั้งที่ 11 เรื่อง Slow 

Life … เชื่องชา แชมชอย ชุมชื่น ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ จรรยารักษ 

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ยังเปนวิทยากรรับเชิญหลายแหง  

เมื่อเร็วๆ นี้คนกลุมเล็กๆ ชวนกลุมคนวัยทํางานมาปรับเข็มนาฬิกาใชชีวิตใหชาลง พรอมคําตอบที่นาคนหาวา ทําไมเรา

ตองหันมาใชชีวิตชาๆ และการใชชีวิตแบบไหนเรียกวา ชา  

อาจารยยงยุทธ เลาวา ในแตละวันเราตองแบงเวลาใหดี เวลาไหนควรใหความสําคัญกับเรื่องไหน ชีวิตคนเรามีหาชีวิตให

ดูแล ชีวิตที่หนึ่งคือ ตัวเรา ชีวิตที่สอง คือ ครอบครัว ชีวิตที่สามคือ สังคม เพื่อนฝูง ชีวิตที่ส่ี คืองาน และชีวิตที่หา คือชีวิต

หลังวัยเกษียณที่ตองคนหา  

นั่นคือหาชีวิตที่ในแตละวัน เราตองแบงเวลา ซึ่งอาจารย เปรียบเทียบเรื่องนี้อยางนาสนใจวา  

“5 ชีวิตที่เราตองดูแลนี้ เปรียบเหมือนลูกกลมๆ 5 ลูก ที่เราตองโยนรับๆ อยูตลอดเวลา ในชีวิตจริงเราสามารถโยน-รับไดที

ละ 2 ลูกเทานั้น เพราะเรามี 2 มือ อีก 3 ลูกลอยอยูขางบน ซึ่งลูกกลมๆ 5 ลูกนี้ มี 4 ลูก เปนลูกกลมแกว คือ ตัวเรา 

ครอบครัว เพื่อน และชีวิตหลังวัยเกษียณ มีลูกเดียวที่เปนลูกกลมยาง คือ งาน ที่พอหลนพื้นปุบ มันก็จะเดงกลับมาทุกครั้ง 

ไมเคยหยุด ไมมีหมด แตอีก 4 ลูกที่เปนลูกแกว ถาหลนลงพื้น คือ แตก หรือไมก็ราว หมายถึง สุขภาพเราทรุดลงไป 

ครอบครัวเศราหมอง เพื่อนฝูงหายหนาไป ถาเราบริหารจัดการชีวิตและเวลาใหส่ิงตางๆ ไมทั่วถึง”  

อาจารยยงยุทธไดขยายความชีวิตหลังวัยเกษียณ วา คือชีวิตที่เปนตัวเราอยางแทจริง เปนความสุขในการใชชีวิต ถาเปน

คนตะวันตก พอพนวัย 19 ปหรือที่เรียกกันวาวัยทีนเอจไปแลว เขาจะเริ่มคนหาชีวิตที่แทจริงของตัวเอง ส่ิงนั้นคือ งานที่เขา

ทําแลวมีความสุข แลวเขาจะคอยๆ ตั้งเปาหมายไปสูงานนั้น  

“เพื่อนผมคนหนึ่งจบวิศวะฯ ที่อังกฤษ ออกมาเปนวิศวกรประมาณ 2 ป แลวพบวาไมใชตัวเขา จึงเบนเข็มไปเรียนเอ็มบีเอ 

จบมาทํางานไดปเดียว ก็เบนเข็มไปเรียนครุศาสตร จบมาเปนวิทยากรอบรมการเรียนการสอน แลวพบวานี่ละ.. ใชเลย 

ชีวิตที่เขาคนหา เขาทํางานนี้มาตลอด ทําจนไดเปนระดับอินเตอร เขามีความสุขกับจุดนี้ เพราะนั่นคือชีวิตของเขา”  

อาจารยเลาตอวา ชีวิตหลังวัยเกษียณเปนส่ิงที่หลายคนใฝฝนหา แตคนจํานวนมากยังหาไมเจอ ถาเราเจอชีวิตที่เปนของ

เราอยางแทจริงแลว เราไมตองสนใจเลยวา เราจะมีความรูในเรื่องนั้นหรือไม แคมีใจที่จะทํา และที่ลึกกวานั้นคือ จิตเหนือ

สํานึกจะคอยเปนแรงผลักดันใหเราทําตรงนั้นอยางเต็มที่ มีความสุข สนุกสนานกับส่ิงที่ทํา แลวส่ิงนั้นจะทําใหเราเกิดความ

อัศจรรยวาทําไดอยางไร  



"ในขณะที่เขาทํางานไปเรื่อยๆ เขาจะหาตัวเองวาใชหรือไม ซึ่งตางจากคนไทย ที่ไมหาอะไร สะสมไปเรื่อยๆ ผมเคยถาม

ขาราชการระดับสูงของไทยวาเกษียณแลว พวกเขาจะทําอะไร เขาบอกใชเงินที่สะสมมาลงทุนทําธุรกิจ ผมถามตอวา

ทํางานมาจนอายุ 60 ป ยังไมเหนื่อยอีกเหรอ เพราะเราไมเคยมีประสบการณทําธุรกิจ แลวมาเริ่มตอนอายุ 60 ป ดวยเงิน

สะสมตลอดชีวิต ถือวามีความเสี่ยงสูง หากจะเริ่มทําธุรกิจตองทําตั้งแตอายุยังนอย จะไดมีเวลาศึกษา และคนหาตัวตนที่

แทจริง นั่นคือชีวิตหลังวัยเกษียณ"  

ในสวนของการคนหาชีวิตหลังเกษียณ อาจารยยงยุทธ คนพบชีวิตแบบที่ตัวเองตองการตั้งแตป 2525 เพราะคําวาเกษียณ

สําหรับเขา ไมไดแปลวา เลิกทํางาน แตแปลวาวางตําแหนง มีแตหนาที่ เพราะงานคือหนาที่ของเรา และเราตองทําหนาที่

นั้นตลอดชีวิต เหมือนตนไมที่มีหนาที่สังเคราะหอาหารดวยแสง ตราบใดที่มีแสง มันก็ทําหนาที่ของมัน  

หากถามวาใชชีวิตแบบไหนถึงเรียกวา ชา คิดอยางไรใหสัมพันธกับเวลา อาจารยยงยุทธ บอกวา ศักยภาพความคิดไมได

ขึ้นอยูกับเวลา แตขึ้นกับปจจัยแวดลอม  

"ถาปจจัยแวดลอมมีแรงกดดันเยอะ เราจะคิดอะไรไมได แตถาปจจัยแวดลอมเปนอิสระ เราจะมีศักยภาพเต็มที่ทาง

ความคิด เวลาใครคิดอะไรไมออก ใหไปหาตัวชวย บานเรามีตัวชวยหรือเครื่องทุนแรงมาก คือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ คนที่คิดไมออก 

มักไปไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ขอใหทานชวยคิด พอไหวแลวทําใหสมองเรารูสึกปลอดโปรง สบายใจ เพราะคิดวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวย

คิดแลว เราก็กลับไปสูภาวะสมองวาง พอความคิดปลอดโปรง ก็จะเกิดไอเดียมากมาย เราก็คิดวานั่นไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย

แลว ทั้งที่จริงๆ แลวการใชความคิด ตองการเวลา และปจจัยแวดลอม ถาเรารีบๆๆ มันจะคิดไมออก"  

ชวงเวลาที่ความคิดเปนอิสระที่สุดของแตละคน จึงไมเหมือนกัน อาจารยยงยุทธ บอกวา เวลาอยูในหองน้ํา เราจะเปนตัว

ของตัวเอง ความคิดจะบรรเจิด แตมีขอแม หองน้ํานั้นจะตองสามารถมองออกไปเห็นธรรมชาติ หากเราอยูในเมือง ควร

หาวอลลเปเปอรที่เปนวิวทิศทัศนทุงโลงกวางไกลมาติดไวในหองน้ํา แลวความคิดเราจะไปไดไกล เหมือนเวลาเราหลับ 

ความคิดเราจะโลดแลนไปไดไกล  

"จะเห็นวาเวลาเปนเรื่องสําคัญ ถาเรารูจักจัดการเวลาไดดี ชีวิตเราก็จะเดินชาลง ยกตัวอยาง เวลามีนัดหมายกับใคร ควร

ไปกอนเวลา เพื่อวางแผนงานที่จะทํา หรืองานไหนหอบไปทําระหวางทางไดก็หอบไป การไปสายทําใหเราเสียโอกาส หลัก

ของเวลา คือ การเจรจาตอรอง เราตองไปใหถึงกอน เพื่อเขาไปชิงสถานการณในการเจรจา เราจะไดเปรียบ ควรฝกตัวเอง

เปนคนตรงตอเวลา"  

วิธีการปรับเข็มนาฬิกาชีวิตใหชาลง หากถามวา คุมคาหรือไม อาจารยยงยุทธ ตอบวา ทุกวันนี้เราไมคอยคิดถึงความคุมคา

ของชีวิต แตมักคิดถึงความคุมราคา เราไปคิดวา เราจะหาเงินไดเทาไร  

"ถาคุมราคา เราวัดไมได แตถาคุมคา คือ ในวันนี้เราไดทําอะไรที่ทําใหชีวิตอิ่มใจบาง เชน การจูงมือคนแกขามถนน เรื่อง

เหลานี้อยูที่เราฝกชีวิต ถาเราฝกใชชีวิตใหมีคุณคา เราจะเปนอิสระ แตถาเราฝกใชชีวิตใหมีคาสูงสุด เราจะเปนทาส"  

 



"เราไมเขาใจหัวใจชุมชน"  

อีกเรื่องที่หยิบยกมาพูดคุยอยางนาสนใจในกลุมคนเล็กๆ เพื่อใหเห็นถึงความงดงามในการใชชีวิตแบบชุมชน โดยอาจารย

ยงยุทธบอกวา วิถีชีวิตปจจุบันของคนในสังคมไทย มักจะแขงกับเวลา จนลืมนึกถึงหัวใจของสังคมวาคืออะไร สงผลใหเกิด

ชองวางทางสังคม ที่ตางจากคนตางประเทศที่เขาเนนพัฒนาหัวใจของสังคม  

อาจารยยกตัวอยางวิถีชีวิตในบาหลีที่มีความเขมแข็งวา เปนสังคมที่นารัก มีระบบการอยูรวมกัน ซึ่งผูนํา ผูปกครองสังคม 

ตองมีความเขาใจ และรักษารูปแบบของสังคมเอาไว ตางกับบานเรา ที่นับวันเราจะถูกทําลาย เพราะความไมรู  

"ชุมชน ไมเหมือนหมูบาน หมูบานคือคนอาชีพเดียวกันมาอยูรวมกัน เชน หมูบานชางหลอ หมูบานขมิ้น แตชุมชน คือ คน

หลากหลายอาชีพมาอยูรวมกัน และหัวใจชุมชน คือ ตรอก ที่ชวยบังคับคนใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหคนในชุมชน

รูจักกันหมด เกิดชุมชนเขมแข็งสามัคคี ผูคนชวยเหลือกันในเรื่องตางๆ แตการลงทุนพัฒนาชุมชนขยายตรอกใหเปนซอย 

แตละบานที่พอมีฐานะก็ซื้อรถ พอมีรถวิ่งมากขึ้น ซอยก็ดูเล็กลง จึงมีการขยายซอยเปนถนน ทําใหคนในชุมชนไมรูจักกัน 

เพราะเราไมเขาใจวาหัวใจชุมชนคืออะไร"  

ส่ิงสําคัญที่อาจารยยงยุทธย้ํา คือ "การศึกษาไทยทุกวันนี้ไมมีการนิยามใหคิด แบบเรียนเปนอยางไร ก็ทองจําไปตามนั้น 

และจําไปมั่วๆ สงผลใหคนในสังคมคิดตอในแบบของตัวเองไมเปน"  

โดย : ชวิศา เศรษฐบุตร  

 


