อย่ ารอคนทีไม่ ไป
ปกติ โ ดยทัวไปการรอเป็ นเรื องที ทุ ก คนต้อ งเผชิ ญ ไม่ ม ากก็ น้อ ย ยิงในการทํา งานถ้า เรามี
ตําแหน่งตํา เราก็จะต้องรอหัวหน้า ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อประธานทีประชุม ยกเว้นเรามีตาํ แหน่งสู ง เป็ นเจ้าของ
เราอาจไม่ตอ้ งรอใคร ล่าม คนขับ ต้องรอเราด้วยซํา ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การรอเป็ นเรื องปกติทีทุกคนทัง
ชีวติ ประจําวัน และชีวติ การทํางานต้องประสบไม่มากก็นอ้ ย บางคนมีความอดทนสู ง บางคนอดทนน้อย เมือ
เราต้องเจอกันทุกคน เราจะจัดการกับการรอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพียงพอ มีหลายประเด็นทีอยากกล่าวถึง
เรื องการรอ คือ
ประการแรก การมีวินยั คือเป็ นองค์ประกอบเบืองต้น ถ้าทุกคนมีวินยั โดยปฏิ บตั ิตามกําหนด
กฎเกณฑ์ และกติกา การรออาจจะไม่มีปัญหา แต่ตรงกันข้ามถ้าบุคคลไม่ถือปฏิ บตั ิตามวินยั อย่างเคร่ งครัด
การรอย่อมต้องเกิ ดขึนแก่เหตุ การณ์ หรื อสังคมนัน ๆ ในสังคมตะวันตกรวมทังสังคมคนญีปุ่ น การเคารพ
กติกา คือ ผูค้ นมีวนิ ยั เรื องการรออาจไม่เกิดขึน
ประการทีสอง เราจะจัดการกับเวลาทีต้องรออย่างไร ทังนี เพราะสังคมส่ วนใหญ่ไม่ตรงต่อเวลา
ฉะนันผูม้ ีวินัยผูป้ ฏิ บตั ิตามกฎอาจเสี ยเวลากับสังคม และการนัดหมายซึ งไม่แน่ นอนดังกล่าว ท่านจะแบ่ง
เวลาและนําเวลาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเรื องใด มีหลายคนใช้เวลาต้องรอไปหาความรู ้เพิมเติม คือ เรี ยนรู ้
บางคนอ่านหนังสื อ บางคนเขียนบทความในระหว่างทีรอเวลาอยู่ คือ ทําอะไรก็ได้โดยไม่ปล่อยเวลาให้เปล่า
ประโยชน์
ประการทีสาม มีคาํ กล่าวทีว่ามีหลายกรณี ทีเราจําเป็ นต้องรอ เช่น พบหมอ นัดประชุ ม และนัด
พบ หลายคนจัดหาหนังสื อมาอ่าน หลายคนใช้เวลาดังกล่าวไปในทิศทางบันเทิงเริ งรมย์ โดยเฉพาะบุคคลทีมี
เครื องมือพร้อมเพรี ยง
ประการสุ ดท้าย สําหรับการรอทีคนเขาไม่ไป เราอาจจะต้องปฏิเสธหรื อไม่ตอ้ งรออีกต่อไป
สรุ ป การรออาจมี ทงจํ
ั าเป็ นและไม่จาํ เป็ น กรณี จาํ เป็ น เช่ น ไปหาหมอ มี นัดหมาย และการ
ประชุ ม ในหน้าทีการงานต่าง ๆ แต่บางกรณี เราอาจไม่ตอ้ งรอ สําหรับกรณี คนไม่ไปอาจมีหลายเหตุการณ์
หลายวาระ เช่น ไม่มีนดั หมาย ไม่ประสงค์จะร่ วมเดินทางด้วย ไม่อยูใ่ นคณะทีไป ไม่ให้ความสําคัญ ไม่ชอบ
(appreciation) ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย และไม่ศรัทธา ไม่ร่วมอยูใ่ นขบวน คนประเภทเหล่านี เราไม่ควรรอให้เสี ยเวลา

ประกอบกับเวลาเรามีวนิ ยั ทีจะทําภารกิจ ทําหน้าที จะทําดี และปฏิบตั ิธรรม ดังอดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์
ก่อน สมเด็จพระญาณสังวรกล่าวไว้วา่ ชีวติ นันน้อยนัก คือ ไม่ยนื ยาว จะทําอะไรก็ให้รีบทําอย่าโอ้เอ้
สําหรับผูไ้ ม่ไปนันมีหลายประเภทดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ละประเภทก็ต่างมีเหตุผลต่างกันไป
โดยเฉพาะผู ไ้ ม่ ไ ปที ถู ก ชวนให้ เ ข้า ร่ ว มทํา กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ ง ผู ไ้ ม่ ร่ วมกิ จ กรรมใด ๆ กับ บุ ค คล
กลุ่มบุคคลทีไม่ให้ความสนใจไม่วา่ กรณี ใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิงบุคคลและกลุ่มบุคคลทีไม่มีศรัทธาใน
แต่ ล ะเรื อง ไม่ว่า การทํา บุ ญสุ นทาน การประพฤติ ดี และการประพฤติ ช อบ การเข้า ร่ วมกิ จกรรมที เป็ น
สาธารณะประโยชน์ใด ๆ นอกจากบุคคลเหล่านี ไม่ไปแล้วยังยากแก่การชักชวนให้เข้าร่ วมทําความดี ร่ วม
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์สังคมส่ วนรวม เมือเราค้นพบว่าบุคคลใดบุคคลหนึ ง ไม่ไปกับเราแล้ว เราก็จะไม่
เสี ยเวลาและเสี ยใจ แต่กรณี ผูป้ ฏิ เสธไม่ปฏิ เสธเราก็จะทําให้เราได้ใช้โอกาสมีเวลาเป็ นของตนเองมากขึ น
มี เวลาส่ วนตัวเรี ย นรู ้ สิ งใหม่ ๆ มากขึ น สํา หรั บ ผูเ้ ขี ย นนัน เมื อได้ตระหนัก แล้วว่า บุ ค คลที ไม่ ไ ปกับ เรา
แต่แล้วทําให้เราได้มีโอกาสหันมาให้ความสนใจทีจะใช้เวลาไปทํากิจกรรมอืนได้มากยิงขึน เช่น การเรี ยนรู ้
ใหม่ ๆ การเขียนบทความเรื องต่าง ๆ จากการเล่าเรื องประสบการณ์ จริ งทีได้เผชิ ญมา ซึ งได้ใช้เวลาระหว่าง
รอคอยกรณี ต่าง ๆ และเวลาทีว่างจากการชักชวนบุคคลและกลุ่มบุคคลทีเขาไม่ไปหรื อปฏิเสธร่ วมกิจกรรม
กับเราแล้วได้หนั มาใช้เวลาในการเขียนบทความต่าง ๆ ขณะนี ได้เขียนบทความจํานวนเกือบ

เรื อง ซึ ง

เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และการแชร์ ประสบการณ์ ทีเกิดขึนจริ ง ซึ งอาจจะเกิ ดประโยชน์แก่
สาธารณะได้ไ ม่ม ากก็น้อย ที จริ ง การมี วินัยในการรั กษาเวลาก็ดี การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ดี คน
จํานวนไม่นอ้ ยได้ประพฤติปฏิบตั ิได้ได้ค่อนข้างดี อยูแ่ ล้ว เช่น การเข้ารับการฝึ กอบรมขันสู งประเภทต่าง ๆ
เช่ น วปช. วิทยาลัย ทัพต่า ง ๆ และการอบรมผูบ้ ริ หารทุ กระดับ ชันได้ถือแนวปฏิ บ ตั ิ ใ นการเดิ นทางและ
กําหนด และปฏิบตั ิในการเดินทางซึ งคนส่ วนใหญ่ก็ปฏิบตั ิได้ไม่ขาดตกบกพร่ องมาแล้ว แต่มีคนส่ วนน้อยที
ยังคงถือแนวความคิดเดิมไม่เปลียนแปลง และการอยูร่ ่ วมกันหรื ออาจกล่าวได้วา่ อย่ารอคนทีเขาไม่ไปเพราะ
จะเสี ยเวลาเปล่ า ๆ และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ทําให้เสี ยเวลาอันมีค่าไป โดยไม่ได้ประโยชน์ ในชัวชี วิต
คนเรา เราเสี ยเวลามามากแล้วกับการผิดวินยั การไม่เคร่ งครัดต่อการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่ น การ
รักษาเวลา เป็ นต้น โดยเฉพาะเสี ยเวลากับการรอคอยบุคคลทีเขาไม่ไป แต่เราก็เสี ยเวลาต่อบุคคลประเภทนี
อนึ ง การใช้ชีวิตส่ วนตัวของผูเ้ ขียนปกติแล้วเป็ นคนค่อนข้างมีวินยั เคร่ งครัดโดยเฉพาะการตรงต่อเวลา จริ ง
ๆ แล้ว ทังชีวติ มักจะไปร่ วมงานไปปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ ก่อนเวลานัดหมายด้วยซํา เพือได้หาโอกาสสนทนา
กับเจ้าภาพ เจ้าของงานและบุคคลต่าง ๆ ซึ งเป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ เป็ นอย่างยิง และอยากจะเล่าเรื อง
ให้ฟังจากประสบการณ์จริ งเรื องหนึง คือ สมัยผูเ้ ขียนยังรับราชการและสมัยยังหนุ่ม ๆ อยู่ มักจะได้รับเชิ ญไป

ร่ วมงานพิ ธีการต่า ง ๆ รวมทังงานเฉลิ มฉลองรั บราชการของประเทศต่าง ๆ เคยมี คณะเจ้าหน้าที การทู ต
ประเทศต่าง ๆ เคยสังเกตเห็ นว่าผูเ้ ขียนมาร่ วมงานเหล่านันก่อนเวลาเสมอ ในสมัยรับราชการต่างจังหวัดมี
หัวหน้าส่ วนหลายหน่ วยเคยปรารภว่า ตนเองมาถึ งงานที หลังผูว้ ่าราชการจังหวัดทุ กครัง คื อ ไม่สามารถ
เอาชนะผู ว้ ่า ราชการจัง หวัด ได้ ที จริ ง การไม่มี วินัย การไม่ ต รงต่ อเวลาเป็ นเรื องสํ า คัญ และเป็ นเรื องที
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งได้เคยมีคาํ ปรารภมาแล้ว อย่างกรณี สมัยผูเ้ ขียนเพิงเข้ารับราชการปี

กว่า ๆ สมัย

จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้เคยมีคาํ สังว่า ในการประชุ มแต่ละครังผูใ้ ดมาสาย มาไม่ทนั
อย่าเข้าประชุ ม เพราะเป็ นตัวอย่างทีไม่ดีและสังการให้ผูน้ นอย่
ั าเข้าประชุ ม และต้องเขียนใบลาราชการขอ
หยุดราชการในวันนัน

ได้ปฏิบตั ิมาแล้ว ในต่างประเทศการไม่ตรงต่อเวลา หรื อการมาสายถือเป็ นเรื อง

ใหญ่ เพราะก่อให้เกิดความเสี ยหาย และความอับอาย ในต่างประเทศถือเป็ นทีอับอายขายหน้า (shame) หาก
ผูใ้ ดมาสายจะถูกตําหนิและไม่ควรเอาเป็ นเยียงอย่าง แต่ค่านิ ยมของคนไทยมาสายเสี ยจนเคยชิ น และไม่รู้สึก
ผิดทีตนเองมาสาย มีคาํ กล่าวในวงราชการเป็ นตลกคนไทยยึดแนวเรื องเวลาแบบ “มาแบบไทยไปแบบฝรัง”
เพราะคนไทยไม่เคร่ งกับการมาตรงเวลา ปฏิบตั ิตวั สบาย ๆ จะมาจะไป โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ยงทํ
ิ าตัวสบายมาก
ไม่ละอายแก่ใจ และเป็ นแบบอย่างที ไม่ดี ส่ วนกลับยึดแนวฝรังเป็ นเกณฑ์ คื อ กลับตรงเวลา สรุ ป มีเวลา
ทํางานได้นอ้ ยเพราะมาสายและกลับก่อน จึงเป็ นคํากล่าวทีไม่เหมาะสม
บทความอย่ารอคนไม่ไปทีจริ งประสงค์จะกล่าวถึ งความสําคัญของการตรงต่อเวลา การเป็ น
แบบอย่างทีดีของหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ต้องทําเป็ นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่ารอคนทีไม่ไป หรื อ ใช้เวลา
ให้เป็ นประโยชน์ สําหรับการไม่ไปหรื อการเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ การปรับตัวให้กบั สถานการณ์ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
จึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ตลอด บางคนในทุกวันนี
***********************

