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คุ

บทน�ำ

	 ณอยากได้เคลด็ลบัในการใช้ชวีติที่ตรงไปตรงมา		เรยีบง่าย		ไม่ต้อง 

	 ใช้ความพยายามมาก		ทั้งยังช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสุขและความ 

	 ส�าเรจ็มากขึ้นไหม		คณุต้องอยากได้แน่!		นี่อาจฟังดเูหมอืนสิ่งที่ไม่มี

อยู่จรงิ		แต่ขอบอกเลยว่ามนัมคีรบั

ผมรูว่้าคณุอาจเจอเคลด็ลบัมานบัไม่ถ้วนซึ่งบอกว่าต้องท�า		“อะไร”		

และ		“อย่างไร”		ถงึจะประสบความส�าเรจ็		เช่น

จะลดน�้าหนกัได้อย่างไร

จะท�าอย่างไรให้คู่นอนสขุสม

ควรพูดอะไรกบัเจ้านายเพื่อให้ได้ขึ้นเงนิเดอืน

ควรเลี้ยงลูกอย่างไร

ควรกนิอะไร

ควรออกก�าลงักายอย่างไร

หัวใจส�ำคัญอยู่ที่จังหวะเวลำ
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ควรคดิอะไร

ควรฝันอย่างไร

“อะไร”		และ		“อย่างไร”		เป็นค�าถามที่ยอดเยี่ยมและจ�าเป็น		 

แต่ยงัมคี�ำถำมส�ำคญัอกีอย่ำงหนึง่ทีต้่องพดูถงึเพือ่ให้เกดิกำรพฒันำ

คุณภำพชีวิตในทุกด้ำนอย่ำงรวดเร็ว  น่ำทึ่ง  และยั่งยืน

ค�ำถำมนั้นก็คือ  “เมื่อไหร่”

“เมื่อไหร่”  คอืเคลด็ลบัในการใช้ชวีติที่ดทีี่สดุ

มันคือรากฐานของความส�าเร็จ		คือกุญแจที่ปลดล็อกศักยภาพ 

ในตัวคุณเพื่อให้กลายเป็นคนที่ว่องไวขึ้น		เก่งขึ้น		ดีขึ้น		และแข็งแกร่ง 

ขึ้น

คณุสามารถท�า		“อะไร”		และ		“อย่างไร”		ได้เตม็ศกัยภาพสูงสดุ

เมื่อคุณรู้ว่าจะท�ามัน		“เมื่อไหร่”		ต่อให้คุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่ท�าและวิธีท�า 

สิ่งนั้นเลย		แต่เลือกที่จะปรบัเวลาสกัเลก็น้อยแทน		คณุกจ็ะยงัได้ผลลพัธ์

อย่างการมีสุขภาพดีขึ้น		มีความสุขมากขึ้น		และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น		

โดยเริ่มได้...ตั้งแต่ตอนนี้

“เมื่อไหร่”		เป็นเรื่องที่เรยีบง่ายและทรงพลงัขนาดนี้แหละครบั

แค่ปรับตารางเวลาของคุณเล็กน้อย		เช่น		เวลาดื่มกาแฟแก้วแรก		

เวลาตอบอีเมล์		หรือเวลางีบหลับระหว่างวัน		แล้วจังหวะการใช้ชีวิตใน

แต่ละวันของคุณจะค่อย	ๆ	กลับมาสอดคล้องกับจังหวะชีวภาพในตัวคุณ		

ซึ่งจะส่งผลให้ทกุอย่างเริ่มง่ายขึ้นและลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาติ

ค�าว่า		“จงัหวะชวีภาพในตวัคณุ”		หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ผมก�าลงัจะบอกอาจไม่ตรงกบัสิ่งที่คณุเคยได้ยนิมา		แต่เชื่อเถอะ

ว่ามนุษย์แต่ละคนมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการท�าสิ่งต่าง	ๆ	เป็นของ 

ตวัเอง		จงัหวะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่สิ่งที่คณุเลอืกเองได้		มนัอยูใ่นดเีอน็เอ

ของคณุ		โดยท�างานตั้งแต่นาททีี่คณุตื่นจนถงึนาททีี่คณุหลบัรวมทั้งทกุนาที

SAMPLE



13

ระหว่างที่คณุก�าลงัหลบัใหล		นาฬิกาที่ฝังอยูใ่นสมองของคณุเดนิอยูต่ลอด

เวลา		แถมยงัท�างานได้อย่างเที่ยงตรงตั้งแต่ตอนคณุอายไุด้สามเดอืน

นาฬิกานี้มีชื่อว่าตัวสร้างจังหวะชีวภาพในรอบวัน	 	 (circadian	 

pacemaker)		หรือนาฬิกาชีวิต		ซึ่งจริง	ๆ	แล้วก็คือกลุ่มเซลล์ประสาท 

ซูปราไคแอสมาตกิ	นิวเคลยีส		(หรือเอสซเีอน็)		ในสมองส่วนไฮโปทาลามัส

ที่อยู่เหนอืต่อมใต้สมอง

เมื่อแสงแดดส่องกระทบลูกตาในตอนเช้า		มันจะเดินทางผ่าน

ประสาทตาเข้าไปกระตุน้กลุม่เซลล์ประสาทเอสซเีอน็เพื่อเริ่มต้นการท�างาน

ของจงัหวะชวีภาพในรอบวนัของวนันั้น	ๆ		เอสซเีอน็เป็นนาฬิกาหลกัที่คอย

ควบคุมนาฬิกาอื่น	ๆ	ทั่วร่างกาย		ส่วนนาฬิกาอื่น	ๆ	เหล่านี้ก็จะควบคุม

ทกุสิ่งที่เกดิขึ้นกบัคณุตลอดทั้งวนั		ไม่ว่าจะเป็นอณุหภมูร่ิางกาย		ความดนั

โลหติ		การรูค้ดิ		การหลั่งฮอร์โมน		ความตื่นตวั		พลงังาน		การย่อยอาหาร		

ความหิว		ระบบเผาผลาญ		ความคิดสร้างสรรค์		ความสามารถในการ 

เข้าสงัคม		ความเป็นนกักฬีา		ความสามารถในการเยยีวยา		ความจ�า		การ

นอนหลบั		หรอืสิ่งอื่น	ๆ	อกีมากมาย		พูดง่าย	ๆ	กค็อื		ทุกสิ่งที่คณุท�าหรอื

อยากท�าล้วนถกูควบคมุโดยนาฬิกาในร่างกายไม่ว่าคณุจะรูต้วัหรอืไม่กต็าม

ตลอดระยะเวลา	50’000	ปีบรรพบุรุษของเราจัดการตารางชีวิต

ประจ�าวนัตามนาฬิกาในร่างกาย		พวกเขากนิอาหาร		ล่าสตัว์		เกบ็ของป่า		

เข้าสังคม		ตื่น		พักผ่อน		สืบพันธุ์		และเยียวยาตามเวลาชีวภาพอย่าง 

ไร้ที่ต	ิ	ผมไม่ได้บอกว่าชวีติในยคุก่อนประวตัศิาสตร์		ในคมัภร์ีไบเบลิ		หรอื

ในยคุกลางเป็นชวีติที่แสนวเิศษ		แต่ในฐานะเผ่าพนัธุ์หนึ่งเราเจรญิรุ่งเรอืง

ด้วยการตื่นพร้อมดวงอาทิตย์ขึ้น		ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้ง		และ 

เข้านอนตอนฟ้ามดื		วถิชีวีติแบบนี้ช่วยให้เราสร้างอารยธรรม		สงัคม		และ

ความก้าวหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ		ทว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นกลับท�าให้นาฬิกา 

ในร่างกายที่แม่นย�าและววิฒันาการมาจนลงตวัดเีดนิสวนทางกบัการใช้ชวีติ

ของเรา
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เหตกุารณ์ที่สร้างความสั่นสะเทอืนให้กบัเวลาชวีภาพมากที่สดุเกดิขึ้น

เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	1879	ในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เมืองเมนโลพาร์ก		 

รัฐนิวเจอร์ซีย์		ตอนนั้นโทมัส	เอดิสัน		น�าเสนอหลอดไฟแบบหลอดไส้ 

ที่ใช้งานได้ยาวนานให้โลกรูจ้กัพร้อมประกาศว่า		“เราจะท�าให้ไฟฟ้ามรีาคา

ถูกมากเสียจนมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะจุดเทียนเล่น”		ภายในเวลาไม่ถึง  

10	ปีความมดืมดิในช่วงกลางคนืกก็ลายเป็นแค่ทางเลอืก		เราไม่จ�าเป็นต้อง

ตื่นเมื่อดวงอาทติย์ขึ้นและเข้านอนเมื่อท้องฟ้าไร้แสงสว่างอกีต่อไป		เราเคย

ออกไปท�างานเมื่อดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า		 เลิกงานเมื่อดวงอาทิตย์

ตกดนิ		และกนิอาหารมื้อสดุท้ายของวนัตอนพลบค�่า		แต่หลงัจากมหีลอดไส้  

ชั่วโมงการท�างานกบัการกนิมื้อเยน็กเ็ริ่มดกึขึ้นเรื่อย	ๆ		เราใช้เวลาอยูใ่นร่ม

ภายใต้แสงเทียมจากหลอดไฟมากขึ้น		และใช้เวลากลางแจ้งภายใต้ 

แสงอาทติย์น้อยลง

ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไซเอนทิฟิก อเมริกัน 	เมื่อปี	1889		

เอดสินักล่าวว่า		“ผมแทบไม่เคยนอนเกินวนัละสี่ชั่วโมง		แถมยงัท�าแบบนี้

มาเป็นปีแล้ว”1		ในปี	1914	ซึ่งครบรอบ	35	ปีของหลอดไส้		เอดสินัใช้โอกาส

นั้นเพื่อป่าวประกาศว่าการนอนเป็น		“นิสัยที่ไม่เข้าท่า”		โดยเสนอว่า 

ชาวอเมริกันควรนอนวันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็พอ		และท�านายว่าในอนาคต 

คอร์ติซอล

เมลาโทนิน

ความดันโลหิต
และน�้าตาลในเลือด

ความตื่นตัว

อุณหภูมิร่างกาย

ตัวแปร

ช่วงเวลาของวัน

 06 12 18 24 06

นี่เป็นตวัอย่างของจงัหวะชวีภาพในรอบวนัที่เกดิขึ้นในร่างกายคุณตอนนี้!
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ผู้คนจะไม่ต้องนอนเลย		“ทุกสิ่งที่ลดชั่วโมงการนอนของมนุษย์ได้จะช่วย

เพิ่มขดีความสามารถของมนษุย์”		เขาบอก		“อนัที่จรงิไม่มเีหตผุลที่มนษุย์

เราต้องนอนด้วยซ�้า		คนในอนาคตจะใช้เวลานอนน้อยลง”2

ตัวการหลักอันดับสองที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับเวลาชีวภาพ

ของคณุคอืความก้าวหน้าด้านคมนาคม		รถยนต์และเครื่องบนิช่วยให้ผูค้น

เดินทางระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว		ปกติแล้วร่างกายจะใช้เวลาปรับตัว 

หนึ่งวันต่อการข้ามเขตเวลาที่ต่างกันหนึ่งชั่วโมง		และการเดินทางไกล 

ขนาดนั้นด้วยม้าหรือรถม้าก็ใช้เวลาประมาณนั้นพอดี		 เวลาชีวภาพจึง 

ไม่ได้รับผลกระทบอะไร		แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่	20	เป็นต้นมา		ผู้คน

สามารถเดนิทางข้ามหลายเขตเวลาได้ในไม่กี่ชั่วโมง		ส่งผลใหร่้างกายและ

เวลาชวีภาพปรบัตวัไม่ทนั

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์พาเรามาถงึจดุที่เราอยูต่อนนี้		นี่เป็นยคุสมยั

แห่งสมาร์ตโฟนซึ่งความมดืมดิไม่เคยมาเยอืน		เราจงึท�างาน		เล่น		และ

กนิตลอดเวลา

ผู้คนยุคใหม่ใช้เวลำเพียง 125 ปีในกำรลบล้ำงควำมเที่ยงตรง

ของเวลำชีวภำพที่ด�ำเนินมำนำนกว่ำ 50’000 ปี  ค�ำกล่ำวที่ว่ำ

ววิฒันำกำรทำงสรรีวทิยำของเรำไม่เรว็เท่ำเทคโนโลยดีจูะเป็นกำรพูด

ที่ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริงมำกที่สุดในรอบสหัสวรรษ  นี่ส่งผลให้เรำ

หลงลืมไปกันใหญ่ว่ำ  “เมื่อไหร่”  ควรท�ำสิ่งใด

การด�าเนินชีวิตในแบบที่ไม่สอดคล้องกับเวลาชีวภาพเป็นอันตราย

อย่างยิ่งต่อความสมดลุทางร่างกาย		จติใจ		และอารมณ์		ปรากฏการณ์นี้

มชีื่อว่า		“ภาวะเวลารวน”		ในช่วง	15	ปีที่ผ่านมานกัวทิยาศาสตร์ค้นพบ

ว่าบรรดาโรคที่มาพร้อมกับความเจริญ		 (เช่น		โรคอารมณ์แปรปรวน		 

โรคหวัใจ		โรคเบาหวาน		โรคมะเร็ง		และโรคอ้วน)		มคีวามเชื่อมโยงกบั

ภาวะเวลารวน		อาการของภาวะนี้		เช่น		การนอนไม่หลบัและนอนไม่พอ		

สามารถน�าไปสู่อาการซึมเศร้า		ความวิตกกังวล		และอุบัติเหตุ		รวมถึง

ท�าให้อ่อนเพลยีและจดัการเรื่องต่าง	ๆ	ได้ไม่ด	ี	ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์		

SAMPLE
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