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วิถีชีวิตของมนุษย์เงินเดือนในเมืองใหญ่ คงหนีไม่พ้นที่จะต้องตื่นไปทำงำนแต่เช้ำและกลับถึงบ้ำนเย็นค่ำ ต้อง
สูญเสียพลังงำนและเวลำไปกับกำรจรำจรที่ติดขัด ช่วงเวลำทำงำน ก็มีแต่เรื่องด่วนกับเรื่องด่วนที่สุดเท่ำนั้น เรื่องปกติ
ธรรมดำแทบจะหำไม่ได้เลย กำรใช้ชีวิตแข่งกับเวลำ เป็นตัวกำรหนึ่งที่ส่งผลร้ำยกับเรำหลำยอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นร่ำงกำยที่ถูก
บังคับให้ทำงำนหนักจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ำในทุกวันทำงำนและตำมวัยที่เพิ่มมำกขึ้นทุกที เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ
(Hurry Sickness Syndrome) ทำให้เรำไม่ได้ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขกับเพื่อน ครอบครัว และสิ่งที่ตัวเองต้องกำร และอำจ
ทำให้พลำดอะไรดี ๆ ในชีวิตไปไม่น้อย
ความหมายของ Slow life
วิถีแบบ Slow Life ไม่ใช่ว่ำเพิ่งเกิด แต่อำจเป็นสิ่งที่บำงคนทำมำทั้งชีวิต แค่เพิ่งมีคนมำหำคำจำกัดควำมให้เท่ำนั้น
Leo Babauta เจ้ำของเว็บบล็อก Zen Habits และผู้เขียนหนังสือที่ติดเบสต์เซลเลอร์ที่มีชื่อว่ำ “The Power of Less”
กล่ำวว่ำ หัวใจหลักของ slow life คือ ใช้ชีวิตอย่ำงช้ำๆ เพื่อควำมเพลิดเพลินในชีวิต ไม่ยอมให้ควำมสุขในชีวิตหำยไปเพรำะ
เร่งรีบตำมกระแสสังคม ซึ่งควำมเรียบง่ำยของชีวิตในรูปแบบต่ำงๆ ครอบคลุมวิถีกำรใช้ชีวิตในด้ำนต่ำง ๆ ตำมตัวอักษรทั้ง
8 ตัว ในคำว่ำ Slow life ดังนี้
S – Sustainable ใช้ชีวิตอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำจเริ่มจำกกำรพกถุงผ้ำเพื่อลดกำรใช้
ถุงพลำสติก เรียนรู้วิธีกำรแยกขยะที่ถูกวิธี
L – Local ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม เช่น ทำอำหำรกินเองจำกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เลือกกินผัก
ผลไม้ตำมฤดูกำล อุดหนุนสินค้ำจำกท้องถิ่น
O – Organic พอใจในสิ่งไม่ปรุงแต่ง หันมำเลือกใช้สินค้ำที่ไม่พึ่งสำรเคมี เช่น ผักออร์แกนิค แชมพูหรือสบู่ที่ทำจำก
ธรรมชำติ รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบใช้ยำปฏิชีวนะ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเป็นโรคต่ำงๆ
W – Wholesome รักษำสุขภำพของตัวเองเพื่อให้มีควำมสุขทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยยึดหลัก 4 อ คือ อำรมณ์ดี
แจ่มใส ทำนอำหำรปลอดสำรเคมี ออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ และอยู่ในที่ที่อำกำศบริสุทธิ์
L – Learning เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่ำให้อคติมำปิดกั้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทดลอง ลองเข้ำร่วมกิจกรรมที่ตัวเอง
สนใจ เช่น ออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักโลกใบนี้มำกขึ้น
I – Inspiring มีแรงบันดำลใจในกำรดำเนินชีวิต อำจตั้งเป้ำหมำยที่จะทำภำยใน 1 ปี แล้วทำให้สำเร็จตำมนั้น
F – Fun มองโลกอย่ำงสดใส ใช้ชีวิตอย่ำงสนุกสนำน ลดควำมกังวล และมีควำมสุขอยู่กับปัจจุบัน
E – Experience ฝึกฝนทักษะที่ถนัดจนเชี่ยวชำญกลำยเป็นประสบกำรณ์ที่บอกต่อคนอื่นได้

Slow Life สไตล์ญี่ปุ่น
เอกลักษณ์ในอดีตของคนทำงำนในญี่ปุ่นจะให้ควำมสำคัญกับเงินค่ำตอบแทนหรือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่มำจำก
กำรทุ่มเทให้กับงำนแบบโงหัวไม่ขึ้นหรือที่เรียกกันว่ำ “workaholic” แต่คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่จะมองทุกอย่ำงในชีวิตว่ำมี
ควำมสำคัญที่เท่ำเทียมกัน แทนที่จะให้ควำมสำคัญเฉพำะกับเรื่องงำนอย่ำงเดียว ในปัจจุบันมีเมืองใหญ่หลำยเมืองในญี่ปุ่นที่
ผู้บริหำรของเมืองประกำศให้ “Slow Life” หรือ “วิถีชีวิตที่เรียบง่ำย” เป็นนโยบำยสำคัญของท้องถิ่นของเขำ
แนวทำง “วิถีชีวิตที่เรียบง่ำย” หรือ “Slow Life” สไตล์ญี่ปุ่น จะพยำยำมให้ประชำชนหันกลับมำสู่วิถีของควำม
เป็นญี่ปุ่นที่เรียบง่ำยนั่นเอง ยกตัวอย่ำงเมืองๆ หนึ่งชื่อ คำเกะกำว่ำ อยู่ในจังหวัด ชิซูโอกะ ได้ประกำศตัวเองเป็น “Slow
Life City” โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับประชำชน 8 ประกำรคือ
1) Slow Pace สร้ำงจังหวะให้ชีวิตช้ำลงโดยมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนหันมำเดินแทนกำรใช้รถยนต์ ซึ่งดีต่อ
สุขภำพและยังช่วยลดอุบัติเหตุกำรจรำจร
2) Slow Wear รณรงค์ให้ประชำชนสวมใส่ผ้ำชุดพื้นเมือง ไม่เสียกำรขนส่ง ช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน
และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชำติญี่ปุ่น
3) Slow Food ทุกคนรับประทำนอำหำรท้องถิ่น หรืออำหำรญี่ปุ่น ด้วยวัตถุดิบตำมฤดูกำล ปฏิเสธอำหำรจำน
ด่วนที่เป็นผลเสียต่อสุขภำพ
4) Slow House อยู่บ้ำนแบบญี่ปุ่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชำติและไม่ก่อให้เกิดมลภำวะ
5) Slow Industry จัดกำรรณรงค์ให้ประชำชนดูแลเรื่องทรัพยำกรธรรมชำติ กำรทำฟำร์มไร่น่ำ หรืออุตสำหกรรม
จะต้องไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง
6) Slow Education คือกำรให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับศิลป์ วิถีแห่งชีวิตและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนในสังคมมำกกว่ำควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำ
7) Slow Aging มุ่งไปสู่กำรมีชีวิตที่ยืนยำว มีคุณค่ำสง่ำงำม
8) Slow Life ทุกคนจะดำเนินชีวิตอยู่ภำยใต้สิ่งที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมด เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมของเขำ

กฎ 10 ข้อ สาหรับ Slow Life
Leo Babauta ได้ให้กฎไว้ 10 ข้อ สำหรับ Slow Life (The 10 Essential Rules for Slowing Down and
Enjoying Life More) ไว้ดังนี้
1. Do Less ทำน้อยให้ได้มำก มุ่งเน้นสิ่งสำคัญและจำเป็นจริงๆ และทำให้มีประสิทธิภำพสูง

2. Be Present จงอยู่กับปัจจุบัน มีสติกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ให้มำกที่สุด สิ่งที่เกิดไปแล้วปล่อยผ่ำน สิ่งที่ยังไม่เกิด
ช่ำงมัน สนใจแค่นำทีที่กำลังเป็นไป สิ่งแวดล้อมที่กำลังนั่งหำยใจอยู่ และคนที่มำร่วมหำยใจอยู่ข้ำง ๆ เท่ำนั้นพอ
3. Disconnect ออกจำกโลกออนไลน์ และกำรขัดจังหวะใดๆ เปิดโอกำสให้ตัวเองมีเวลำเห็นและรับรู้สิ่งรอบตัวที่
เคยมองข้ำมไปบ้ำง
4. Focus on People พบปะพูดคุยกันต่อหน้ำ (ไม่ผ่ำนเครื่องมือที่ทันสมัยใดๆ)
5. Appreciate Nature ชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชำติ แล้วจะรู้สึกโชคดีกับกำรมีชีวิตอยู่มำกขึ้นทุกวัน
6. Eat Slower ทำนให้ช้ำลง ละเมียดละไมควำมอร่อยจำกอำหำรที่เรำตักเข้ำปำก อย่ำงน้อยระบบย่อยอำหำร
ของเรำก็ไม่ต้องเร่งจนเหนื่อย ภำยในร่ำงกำยสมดุลขึ้น
7. Drive Slower ขับรถให้ช้ำลง มีน้ำใจบนท้องถนน ไม่ประมำท ลดควำมสุ่มเสี่ยงจำกอุบัติเหตุ และอำจตื่นให้
เช้ำขึ้นอีกหน่อย จะได้มีเวลำแวะในจุดที่อยำกแวะแต่ไม่เคยได้ทำ เปิดประสบกำรณ์ชีวิตให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหลำยอย่ำง
8. Find Pleasure in Anything รื่นรมย์ไปกับทุกสิ่งทุก มองด้ำนดี ๆ จำกสิ่งรอบตัววันละนิดละหน่อย จะช่วย
เปลี่ยนโลกหม่น ๆ ให้กลำยเป็นโลกที่สวยสดใส
9. Single Task ทำทีละอย่ำง เพื่อควำมสำเร็จของงำนแต่ละชิ้นโดยสมบูรณ์ อย่ำลืมว่ำเรำมีแค่ 1 สมอง กับ 2
มือเท่ำนั้น ดังนั้นอย่ำบังคับตัวเองให้ทำอะไรพร้อมกันหลำย ๆ อย่ำง เพรำะนั่นอำจเป็นจุ ดเริ่มต้นของควำมวุ่นวำยในชีวิตได้
10. Breathe หำยใจลึกๆ เพื่อควำมผ่อนคลำย เพียงแค่อยู่นิ่ง ๆ แล้วสูดลมหำยใจเข้ำปอดลึก ๆ ยำว ๆ สติที่บิน
หำยไปก็จะเริ่มกลับมำ ควำมเครียด ควำมโกรธ และควำมเหน็ดเหนื่อยก็จะหำยไป
Slow life @ work
บำงครั้งกำรทำงำนด้วยควำมรีบเร่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เสมอไป ตรงกันข้ำม กำรทำงำนด้วยควำมรอบคอบและมี
สติ ต่ำงหำกที่จะทำให้ได้งำนที่มีประสิทธิภำพ เรำอำจทำงำนให้ช้ำลงแต่ได้ผลเต็มทีไ่ ด้ ดังนี้เช่น
- รอบคอบ แต่ไม่คิดมำก หัวใจของกำรทำงำนแบบช้ำ ๆ ก็คือ กำรคิดและทำอย่ำงรอบคอบ แต่ไม่ใช่กำรคิด
มำก เพรำะกำรคิดมำกอำจจะทำให้เรำไม่พบทำงออกของปัญหำ
- ใส่ใจกับปัจจุบัน ฝึกตัวเองไม่ให้กังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เลิกวิตกกับกำหนดเวลำ แต่มีสมำธิอยู่กับปัจจุบัน
ขณะอย่ำงผ่อนคลำย
- รับมือกับควำมเครียดด้วยสติ ควำมเครียดเป็นสิ่งที่ห้ำมไม่ได้ แต่เมื่อควำมเครียดเกิดขึ้น เรำสำมำรถรับมือกับ
ควำมเครียดอย่ำงมีสติ ด้วยกำรเตือนตัวเอง ให้ค่อยๆคิดทบทวนอย่ำงช้ำๆเพื่อหำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำ
- หำกเรำกำลังเครียด ลองผ่อนคลำยด้วยกำรนั่งหลับตำ ผ่อนคลำยใบหน้ำ วำงมือและเท้ำในท่ำที่สบำย แล้ว
จินตนำกำรถึงภำพที่สวยงำม เพื่อให้คลื่นสมองทำงำนช้ำลง รู้สึกเบำสบำย และสำมำรถคิดสร้ำงสรรค์งำนได้ดีขึ้น

กำรนำหลักกำร Slow Life มำใช้ในกำรทำงำนจะให้ควำมสำคัญกับ productivity เท่ำ ๆ กับ happiness หรือ
มุ่งเน้นกำร “ทำน้อย แต่ได้ผลยั่งยืน” กล่ำวคือ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนเรียนรู้ที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำนไปพร้อม ๆ กับกำร
แสวงหำแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
โดยสรุป Slow life คือ กำรใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่ำงมีสำระ ชะลอตัวเองให้ไม่ไหลอย่ำงไร้ทิศทำงไปตำม
กระแสสังคม ทำทุกอย่ำงด้วยสติและซึมซำบควำมหมำยของชีวิตได้มำกขึ้น สิ่งไหนควรรีบให้รีบ สิ่งไหนช้ำได้ก็อย่ำเร่งตัวเอง
เท่ำนั้นพอ
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