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โลกสองใบ

การ

ในชีวิตประจ�ำวัน

จัดการโลกสองใบในชีวติ ประจ�ำวันให้มคี วามสมดุลทัง้
เรือ่ งงาน และเรือ่ งส่วนตัวเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก เพราะเมือ่
คุณจัดการผิดชีวิตคุณอาจเปลี่ยน แต่หากคุณจัดการโลกสองใบนี้
ได้ดี ชีวิตคุณก็จะพบแต่ความสุข
หากมองเข้าไปให้ลึกถึงความคิดในสมองของคนเราในแต่
ละวัน มันอาจจะดูเหมือนมีดวงไฟหลายๆ ดวง ที่ส่องแสงวิบวับสลับ
กันไปมาตลอดวัน คิดโน่นคิดนีม่ ากมายเต็มไปหมด และไม่วา่ คุณจะ
มีบุคลิคลักษณะนิสัยอย่างไร เชื่อได้เลยว่าทุกคนย่อมมีมุมๆ หนึ่งที่
คุณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น “โลกส่วนตัว” ให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นโลกที่คุณ
คิดว่ามันปลอดภัย รู้สึกผ่อนคลายสบาย ในความรู้สึกที่คุณอยาก
ให้เป็น
“เมือ่ คุณก้าวเข้ามาอยูใ่ นโลกส่วนตัว ทีค่ ณ
ุ สร้างขึน้ มันเปรียบ
เสมือนกับการอยู่ใน Comfort Zone ท�ำให้คุณรู้สึกสบาย ปลอดภัย
ไม่อดึ อัด เป็นโลกอีกใบหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ มีความสุข ในแบบทีค่ ณ
ุ อยาก
เป็น ซึ่งแต่ละคน ก็มีการสร้างโลกส่วนตัวในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
และในโลกใบนั้น…อาจมีคุณอยู่แค่เพียงคนเดียว หรือจะอนุญาตให้
ใครเข้ามาอยู่ร่วมด้วยก็ได้ เพราะมันเป็นสิทธิ์ในโลกของคุณ”
ในความเป็นจริงแล้ว คนเราสามารถสร้างโลกส่วนตัวได้อย่าง
ไม่จ�ำกัด บางคนอาจจะมีโลกหลายๆ ใบในตัวคนคนเดียวกัน ซึ่งโลก
ในแต่ละใบนั้น อาจจะมีอยู่จริงหรือเป็นโลกที่เป็นเพียงแค่โลกใน

จินตนาการ ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนที่คิดจะสร้างขึ้นมา
ช่วงนี้ กระแสของโลกสองใบก�ำลังมาแรง ต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่
ขอพาดพิงเรื่องราวที่เป็นที่มาของเรื่องนี้ แต่อยากจะแสดงให้เห็นถึง
ค�ำๆ นี้ ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเอง
หากมองกลับมาในภาพของพนักงานประจ�ำ ทุกวันนี้มนุษย์
เงินเดือนอย่างเราก็มโี ลกสองใบเช่นกัน (เอ…หรือมากกว่านัน้ นะ) เมือ่
คุณอยูใ่ นออฟฟิศหรือทีท่ ำ� งาน ไม่วา่ คุณจะอยูใ่ นต�ำแหน่งใด บทบาท
หน้าที่ย่อมมีความแตกต่าง ประหนึ่งการใส่หัวโขนที่คุณจะต้องท�ำ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบให้ดที สี่ ดุ และเมือ่ คุณกลับบ้านอยูก่ บั ครอบครัวก็จะ
เป็นอีกหน้าที่หนึ่ง อีกบทบาทหนึ่ง ซึ่งความรู้สึกจะแตกต่างกันโดย
โดยสิ้นเชิง แต่ปัญหาอยู่ที่…คุณจะท�ำอย่างไรให้โลกสองใบนี้เกิด
ความสมดุล และบริหารจัดการให้ลงตัวมากที่สุด
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“เพราะฉะนั้น หากพูดถึงค�ำว่า “โลกสองใบ” ในที่นี้นั่นก็คือ
การสร้างเส้นแบ่งระหว่างโลกของการท�ำงาน และโลกส่วนตัวให้ลงตัว
นั่นหมายถึงการบริหารจัดการ และท�ำหน้าที่ในงาน ที่เขาให้คุณ
วันละ 8 ช.ม. ให้เต็มที่ และดีที่สุดแต่ต้องไม่ลืมที่จะให้ความส�ำคัญ
กับอีกหลายชั่วโมงที่เหลือ เพื่อ Balance ชีวิตให้มีความสมดุล และมี
ความสุขนั่นเอง”
มันคือหลักการของการบริหารจัดการเวลาหรือ Time Management เพือ่ ให้เกิดความสมดุลของโลกสองใบของคุณ หรือทีห่ ลาย
คนเรียกว่า “Work life balance” มาถึงตรงนี้ หลายคนก็อาจเกิดข้อ
โต้แย้งขึ้นมาว่า “แหม! ในระหว่างวันนี่รู้มั้ยว่ามีแต่ประชุม ประชุม
แล้วก็ประชุม แทบจะหาเวลาท�ำงานอย่างจริงจังไม่ได้เลย กว่าจะมี
เวลามานั่งท�ำ Report ก็ปาไปหลังเลิกงานซะแล้ว แล้วจะจัดการ
อย่างไรดีล่ะ?”
เข้าใจว่าแต่ละคนก็คงเจอสถานการณ์แบบนี้กันมาเยอะ
แต่ละวันแค่เดินสายประชุมก็หมดเวลาแล้ว ไหนจะลงมือท�ำ Report
และกว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไปทุม่ สองทุม่ หรือบางคนก็แทบจะต้องหอบ
ที่นอนหมอนมุ้งมานอนในออฟฟิศกันเลยทีเดียว ชีวิตช่างเศร้าใจ
อะไรเยี่ยงนี้ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ ท�ำให้โลกอีกหนึ่งใบของคุณโดน
เบียดเบียนเวลาโดยสิ้นเชิง..
วิธแี ก้เพือ่ ไม่ให้โลกอีกใบหนึง่ ของคุณหายไปในทุกๆ วัน หรือ
หากปล่อยไว้นานๆ มันก็อาจจะหายไปอย่างถาวร นั่นก็คือ “การจัด
ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของงาน และเลื อ กท� ำ ในสิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด
ก่อน” แล้วลองคิดทบทวนดูว่าหากเป็นเรื่องอื่นที่ยังไม่ด่วนไม่ส�ำคัญ
เราจ�ำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่ หรือมีคนอื่นเข้าไปมีส่วนร่วม
แทนเราได้หรือไม่
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เช่น เหมือนที่กล่าวไปข้างต้น หลังจากที่คุณเปิดตารางการ
ประชุมในวันนี้ของคุณขึ้นมาแล้วพบว่า วันนี้มีประชุมเพียบเลย! ต่อ
เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต่ 8 โมงเช้ า – 5 โมงเย็ น คิ้ ว คุ ณ ก็ เ ริ่ ม จะผู ก โบว์
ความเครียดก็เริ่มปรากฏ หากคุณตัดสินใจไปเข้าร่วมทุกประชุม วัน
นีท้ งั้ วัน คุณก็คงแทบไม่ได้ทำ� อะไรเลย แค่เดินสายประชุมก็หมดเวลา
แล้ว กว่าจะท�ำ Report ส่งอีก จินตนาการไว้เลยว่าวันนี้ต้องกลับถึง
บ้านหลัง 4 ทุ่มแหงๆ และโลกอีกใบหนึ่ง อาจพังพินาศได้
ลองจัดความส�ำคัญสิคะ เรื่องบางเรื่องคุณอาจส่งตัวแทนไป
รับทราบแทนได้ไหม อาจเป็นลูกน้องหรือคนในทีม ประชุมมาแล้วติด
อะไรก็คอ่ ยน�ำมาคุยกันอีกครัง้ เพือ่ เป็นการกระจายงาน และลดเวลา
ในการประชุมของคุณให้นอ้ ยลง แต่เพิม่ เวลาในการท�ำงานให้มากขึน้
หรืออีกประเภทหนึง่ คุณอาจไม่คอ่ ยมีการเดินสายประชุมมากเท่าไหร่
นัก แต่…เจ้านายให้งานมาเพียบเลย กองเต็มโต๊ะ ท�ำไงดีล่ะ?
ลอง “ตัง้ สติ” แล้วจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานเหล่านัน้ ดูคะ่
อันไหนด่วนต้องท�ำจริงๆ ก็ท�ำก่อน อันไหนไม่เร่งด่วน ไม่ได้เร่งรีบ ก็
ค่อยมาจัดการทีหลัง (ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นวันเดียวกันเสมอไป) เชื่อได้
เลยว่าคงไม่มีใครได้รับงาน 10 อย่างมาในเวลาเดียวกัน และมีการ
ก�ำหนดให้งานทัง้ กองนัน้ ต้องเสร็จพร้อมกันหรอกค่ะ ถึงจะมีกค็ งน้อย
มาก และคิดว่าหากมีจริงๆ วันนัน้ คงเป็นวันทีซ่ วยสุดๆ ของคุณกันเลย
ทีเดียว
เอาเป็นว่า ไม่ว่าคุณจะมีโลกกี่ใบ จะหนึ่งใบ สองใบ หรือ
มากกว่านัน้ หากคุณสามารถบริหารจัดการได้ดี จะช่วยท�ำให้ชวี ติ ของ
คุณเกิดความสมดุล (Balance) มากยิง่ ขึน้ และมีความสุขมากขึน้ ทัง้
เรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว แค่ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน ก็น่าจะเพียง
พอแล้ว จริงมั้ย? TPA
news

