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คำานำาสำานักพิมพ์

“เวลำเป็นของมีค่ำ” คือค�ำสอนท่ีหลำยคนได้ยินติดหูมำตั้งแต่เด็ก

จนโต ยิง่มำถงึยคุท่ีตอ้งเร่งร้อนลุกลนใหท้นัจงัหวะก้ำวของโลกเชน่ปัจจบัุน 

คตินี้ยิ่งดูจะเป็นจริงอย่ำงไม่ต้องสงสัย

อยำ่งไรก็ตำม หนงัสือเล่มน้ีก�ำลังจะบอกคุณว่ำกำร “เสยีเวลำ” อำจ

ไม่เลวร้ำยอย่ำงที่คิด

แอลัน ไลตแ์มน ผูเ้ขียน ไม่ได้เกิดในยุคทีอิ่นเทอร์เนต็คอืชพีจรและ

โทรศัพท์มือถือคืออวัยวะส�ำคัญของมนุษย์เหมือนทุกวันน้ี เขำเคยได้สัมผัส

ห้วงขณะที่โลกยังเดินช้ำๆ คนยังมีเวลำเถลไถล และที่ส�ำคัญคือไม่ต้อง 

ต่อติดกับคนอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ไลต์แมนพบว่ำส�ำหรับเขำแล้ว ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีเรียกว่ำ “ควำม

สร้ำงสรรค์” และ “จินตนำกำร” เกิดขึ้นในช่วงดังกล่ำว



แต่แล้วเม่ือโลกก้ำวเร็วขึ้น โครงข่ำยต่อติดขยำยกว้ำงมำกข้ึน 

สิ่งเหล่ำนี้กลับค่อยๆ สูญเสียไป เม่ือเรำไม่ยอมเผื่อเวลำไว้ “เสียเวลำ” 

สักนำที

เชือ่วำ่พวกเรำสว่นใหญใ่นโลกเกิดมำตอนท่ีโลกยังไม่รีบร้อนเทำ่ไร

เหมือนกัน เพยีงแตเ่รำลืมช่วงเวลำนัน้ไปแล้ว ผูเ้ขยีนจงึอยำกเตอืนใหเ้รำ

ก้ำวช้ำลงสักนิด หันมำทบทวนกำรใช้เวลำของเรำ และลองเสียเวลำเพื่อ

ท�ำบำงสิ่งบำงอย่ำงดู

“เวลำเป็นของมีค่ำ” คตินี้ยังเป็นสัจธรรมแน่นอน ดังนั้นเวลำที่เรำ

จะแนะน�ำให้คุณเสียในหนังสือเล่มนี้ย่อมต้องเป็นเวลำที่คุ้มค่ำที่สุด

แค่คุณยอมวำงอุปกรณ์เชื่อมต่อและปลดตัวเองจำกโลกชั่วครู่เพื่อ

มำหยิบหนังสืออ่ำน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นกำรใช้เวลำที่ยอดเยี่ยมมำกแล้ว

ส�านักพิมพ์ซอลท์





แด่บรูซ, ชีลา, เคน, มาร์ก, เกตเชน, ไมเคิล, เอเชีย  

และเพื่อนคนอื่นๆ ในอะแลสกาที่ช่วยให้ผมเสียเวลา 

ได้อย่างวิเศษที่สุด
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เม่ือไม่นำนมำนี้ ผมไปอยู่ท่ีหมู่บ้ำนเล็กๆ ในพื้นท่ีห่ำงไกลของกัมพูชำ 

พื้นท่ีชนบทหลำยแห่งในโลกมีระบบประปำทันสมัย มีเตำอบไฟฟ้ำ 

โทรทัศน์ดำวเทียม และเทคโนโลยีอ�ำนวยควำมสะดวกอื่นๆ แต่ไม่ใช่ที่นี่ 

ชำวบ้ำนที่ตรำมุงชรุมอำศัยอยู่ในกระท่อมห้องเดียวโดยไร้ไฟฟ้ำและ

น�ำ้ประปำ หลอดไฟทีห่อ้ยอยูใ่นกระท่อมใช้พลังงำนจำกแบตเตอร่ีรถยนต ์

อำหำรปรุงกันโดยใชเ้ตำฟนื ชำวบ้ำนหำเล้ียงชพีด้วยกำรปลกูขำ้ว แตงโม 

และแตงกวำ ศำสนำเป็นอสิลำมสำยกลำง เรียกวำ่อหิม่ำมซำนจำม ปนเป

ไปกับควำมเชือ่ภูตผ ีเม่ือใครเจบ็ป่วย ชำวบ้ำนจะท�ำพธิเีรียกวญิญำณของ

บรรพบุรุษ ลิง และม้ำ ผีจะมำสิงร่ำงบรรดำชำวบ้ำนเพื่อให้ลุกข้ึนเต้นร�ำ

อย่ำงบ้ำคลัง่ตลอดคนื นอกจำกชว่งเวลำแบบนีแ้ล้ว ชำวบำ้นอยูกั่นอยำ่ง

เงียบสงบ พวกเขำตื่นพร้อมดวงอำทิตย์ หลังกินอำหำรเช้ำแล้วก็ต้อนวัว

ออกไปกินหญ้ำ จำกนั้นก็เดินไปตำมคันนำเพื่อดูแลพืชผล พวกเขำกลับ

กระท่อมเมื่อเริ่มจำงแสง และเก็บฟืนไปท�ำอำหำรเย็น

ทกุเชำ้ ผูห้ญงิจะขีจ่กัรยำนบนถนนดินแดงขรุขระไปตลำดทีอ่ยูห่ำ่ง

ออกไป 10 ไมล์ เพือ่แลกเปล่ียนสนิค้ำและอำหำรท่ีปลกูเองไม่ได้ ผมถำม

ผู้หญิงคนหนึ่งผ่ำนล่ำมว่ำแต่ละวันต้องเดินทำงนำนแค่ไหน เธอมองหน้ำ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในกัมพูชา1
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ผมอย่ำงงงงวยและบอกว่ำ “ฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลย”

ผมตกตะลึงที่เธอไม่สนใจเรื่องเวลำ ตกตะลึงแกมอิจฉำด้วย 

พวกเรำในโลก “พัฒนำแล้ว” ได้สร้ำงวิถีชีวิตวุ่นวำยที่กระทั่ง 1 นำทีก็

ไม่อำจเสียเปล่ำไปได้ 24 ชั่วโมงอันมีค่ำในแต่ละวันถูกสลักเสลำ ตัดแบ่ง 

และลดลงเหลือช่วงละ 10 นำทีเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เรำทั้ง

ป่ันป่วนและโกรธเวลำต้องนั่งรอแพทย์ในห้องคอยเกิน 10 นำที เรำทน

ไม่ไหวหำกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ไม่พ่นกระดำษออกมำอย่ำงน้อยนำทีละ 5 

แผน่ เรำตอ้งเชือ่มโยงกับคนอืน่ตลอดเวลำ เรำเอำสมำร์ตโฟนและโนต้บุก๊

คอมพิวเตอร์ไปด้วยเวลำพักร้อน เรำอ่ำนอีเมลที่ร้ำนอำหำร หรือดูบัญชี

ธนำคำรออนไลน์เวลำเดินเล่นในสวนสำธำรณะ วัยรุ่นที่ผมรู้จัก (และ

พ่อแม่บำงคน) เช็กมือถืออย่ำงน้อยทุกๆ 5 นำทีในช่วงเวลำที่ตื่นอยู่

และ “ว่ำง” พอ ตอนกลำงคืน หลำยคนหลับไปโดยมีมือถือวำงอยู่บน

หน้ำอกหรือข้ำงเตียง เม่ือโรงเรียนเลิก เด็กๆ ของเรำอัดแน่นไปด้วย

ช้ันเรียนเปียโน เรียนเต้นร�ำ เล่นฟุตบอล และเรียนภำษำเพ่ิมเติม หลักสูตร

ในมหำวิทยำลัยของเรำแน่นมำกจนเด็กๆ ไม่มีเวลำย่อยและใคร่ครวญ

สิ่งที่พวกเขำควรจะเรียนรู้

ผมขอยอมรับผิดด้วย ถำ้ผมส�ำรวจเวลำ 24 ช่ัวโมงของตวัเอง ผม

จะพบดังนี้ ตั้งแต่เริ่มลืมตำขึ้นตอนเช้ำจนปิดไฟนอนตอนกลำงคืน ผมจะ

ท�ำงำนบำงอย่ำงอยู่เสมอ ส่ิงแรกตอนเช้ำ ผมจะเช็กอีเมล ถ้ำหำก 

ระหวำ่งวนัเกิดมีชว่งวำ่งข้ึนมำ ผมจะรีบเตมิเตม็รำวกับก�ำลังปะชนุกำงเกง

ทีฉ่กีขำด ผมจะหำอะไรมำอดุรูร่ัวนัน้ อนัทีจ่ริงผมรู้สกึวำ่เป็นหนำ้ทีเ่ลยละ

ที่จะต้องหำอะไรมำอุดมัน ถ้ำมีเวลำว่ำงสักชั่วโมงหนึ่ง ผมอำจเขียน

บทควำมหรือวำงแผนกำรสอนโดยใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ ถ้ำมีเวลำว่ำง

สักสองสำมนำท ีผมอำจตอบจดหมำยหรอือำ่นขำ่วออนไลน ์ถำ้มีแค่ระดับ

วินำที ผมอำจเช็กข้อควำมในโทรศัพท์ โดยไม่รู้ตัว โดยไม่ได้คิด ผมได้

แบ่งวันของผมให้กลำยเป็นหน่วยย่อยที่เล็กลงไปเร่ือยๆ เพื่อใช้เวลำได้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ จนกระท่ังไม่เหลือรูร่ัวใดๆ อีก ไม่มีที่ทำงให้หำยใจ 

ผมแทบไม่ปล่อยเวลำไปเปล่ำๆ ผมแทบไม่เดินไปตำมทำงทีผ่มคิดวำ่อำจ

น�ำไปสู่ทำงตัน ผมแทบไม่ “สูญเสีย” เวลำเลย แน่นอน ผมจะไม่ยอมใช้

เวลำเดินทำงไปตลำดวันละ 2 ช่ัวโมงโดยไม่รูช้ดัวำ่กำรเดินทำงนัน้จะนำน

แค่ไหน และคงหำวิธีฟังหนังสือเสียงไปด้วยระหว่ำงทำง

ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว รอบตัวผม ผมรู้สึกได้ถึงควำมเร่งด่วน ควำม

กลัวไม่ได้ต่อติด กลัวตำมคนอื่นไม่ทัน ผมรู้สึกเหมือนเป็นโยเซฟ เค. 

(Josef K.) ในงำนเขยีนเรือ่ง The Trial ของคำฟคำ (Kafka) ผูอ้ยู่ในโลก

ของเผด็จกำรท่ีมองไม่เหน็ แตท่รงอ�ำนำจและหวำดระแวงสงสัยไปทกุหน

ทุกแห่ง แต่ที่นี่ไม่มีเผด็จกำรอะไรเลย มีแต่ควำมคิดฟุ้งซ่ำนแผ่ไปทั่ว

ผมจ�ำได้ว่ำคร้ังหนึ่งผมไม่ได้มีชีวิตแบบน้ี ผมจ�ำได้ว่ำวัยเด็กผมจะ

เดินกลับบ้ำนช้ำๆ ตำมล�ำพัง แล้วเถลไถลเข้ำไปในป่ำ ควำมเงียบถูก

ท�ำลำยโดยเสียงฝเีท้ำของผมเพยีงอยำ่งเดียว ผมจะเดินตำมเตำ่ตว้มเตีย้ม

ไปตำมทำงดิน พวกมันไปไหนกัน และไปท�ำไม ผมจะสร้ำงป้อมจำกตน้ไม้

ล้ม ผมจะนั่งอยู่ริมบึงคอร์นฟีลด์ แล้วเสียเวลำดูลูกอ๊อดในแอ่งตื้นๆ หรือ

ดูหญ้ำน�้ำแกว่งไกวในสำยลมเป็นช่ัวโมงๆ ควำมคิดของผมล่องลอยไป 

ผมคิดว่ำอำหำรค�่ำวันนี้อยำกกินอะไร พระเจ้ำเป็นชำยหรือหญิง ลูกอ๊อด

รู้ไหมว่ำพวกมันจะกลำยเป็นกบ จะรู้สึกอย่ำงไรเวลำตำย โตข้ึนผมอยำก

เป็นอะไร คิดถึงรอยช�้ำบนหัวเข่ำที่เพิ่งเกิด เม่ือเร่ิมมืดค�่ำผมจึงเดิน

กลับบ้ำน

ผมถำมตัวเองว่ำ เกิดอะไรขึ้นกับช่วงเวลำไร้กังวลและแสนจะ

สญูเปลำ่ชัว่โมงแล้วช่ัวโมงเล่ำริมบึงน่ัน โลกเปลีย่นไปอยำ่งไรหรือ แนน่อน 

ค�ำตอบส่วนหนึ่ ง ก็ คือผมเติบโตขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่ำวัยผู้ ใหญ่น�ำ 

ควำมรับผิดชอบและแรงกดดันในอำชีพกำรงำนมำให้เรำ รวมถึงกำร

ตระหนักรู้ถึงน�้ำหนักแห่งชีวิต แต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงส่วนเดียวของส่ิงที่

เกิดข้ึน ท่ีจริงแล้ว กำรเปล่ียนผ่ำนขนำนใหญ่ได้เกิดข้ึนในโลกต้ังแต่ทศวรรษ 
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1950 และ 60 ซึ่งผมเป็นวัยรุ่น จนกระทั่งถึงปัจจุบัน กำรเปล่ียนผ่ำนนี้

ใหญ่หลวงจนมันเปล่ียนส่ิงท่ีเรำพูด ท�ำ และคิด แต่กระน้ันก็มักเป็นไปอย่ำง

แนบเนียนและแพร่หลำยเสียจนเรำแทบไม่ได้ตระหนักถึง เร่ืองหน่ึงก็คือ  

โลกทุกวันน้ีเร็วข้ึน เต็มไปด้วยตำรำงเวลำมำกข้ึน แยกย่อยข้ึน อดทน 

น้อยลง แผดดังข้ึน เช่ือมต่อมำกข้ึน สำธำรณะมำกข้ึน เน่ืองจำกยังหำวลีอ่ืน

มำใช้ไม่ได้ ผมจึงขอเรียกโลกน้ีว่ำเป็น “โลกต่อติด” (the wired world)  

ผมไม่ได้หมำยถึงชุมชนดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเท่ำนั้น 

ผมยังหมำยถึงจังหวะก้ำวและสุ้มเสียงอันบ้ำคลั่งของโลกด้วย

กำรเชื่อมโยงต่อติดท่ีผลักดันให้ใช้เวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพนี้ 

มีหลำยแงมุ่มท่ีแตกตำ่งกนั แตล้่วนเช่ือมตอ่กัน ทัง้หมดสำมำรถยอ้นรอย

กลับไปยังควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและควำมรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจท่ี

เพิ่งเกิดขึ้นในโยงใยอันซับซ้อนของเหตุและผล ตลอดประวัติศำสตร์ 

จงัหวะชวีติถกูขบัเคล่ือนด้วยควำมเร็วของกำรสือ่สำรเสมอ ควำมเรว็ของ

กำรสื่อสำรคือใจกลำงควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่น�ำไปสู่อินเทอร์เน็ต 

โซเชียลมีเดีย และเครือข่ำยขนำดใหญ่โตครอบคลุมที่ผมจะเรียกว่ำ  

“โครงข่ำย” (the grid) เทคโนโลยีเดียวกันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของควำม 

ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจท่ีไปเพิ่มผลิตภำพในท่ีท�ำงำนด้วย ซึ่งเม่ือจับคู่ 

เข้ำกับสมกำรที่บอกว่ำเวลำเท่ำกับเงินแล้ว ก็ย่ิงน�ำไปสู่กำรตระหนักรู้ถึง

กำรใชเ้วลำเพือ่หำรำยได้และเนน้เป้ำหมำยมำกย่ิงขึน้ โดยสิง่ทีต่อ้งน�ำไป

แลกก็คือกำรใช้เวลำแบบใคร่ครวญ ล่องลอย และไร้เป้ำหมำย

อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยเีป็นแค่เคร่ืองมือ มนษุยค์อืผูใ้ชเ้คร่ืองมือ

น้ัน เบ้ืองหลังเทคโนโลยี ผมเช่ือว่ำวิธีคิดท้ังหมดของเรำได้เปลี่ยนไป 

รวมถึงวิธีด�ำรงอยู่ในโลก และพื้นฐำนทำงสังคมและจิตวิทยำของเรำด้วย 

เรำหลำยคนไม่อำจใช้เวลำ 1 ช่ัวโมงไปกับเร่ืองท่ีไม่ได้วำงตำรำงไว้ล่วงหน้ำ 

ไม่อำจน่ังอยู่ล�ำพังในห้องนำน 10 นำทีโดยปรำศจำกส่ิงกระตุ้นเร้ำภำยนอก 

ไม่อำจเดินเล่นในป่ำโดยไร้มือถือได้ อำกำรทำงพฤติกรรมเหล่ำนี้คือ


