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มี
หลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตนเอง ต้องเคยคิด

หรือรู้สึกว่าเจ้าความขี้เกียจของเราน่ีมันช่างเป็นตัวขัดขวาง 

ให้เราไม่พฒันาเสยีจรงิๆ ท้ังท่ีมคีวามตัง้ใจเริม่ต้นไว้ดบิดแีล้วกต็าม.. 

เขาถึงได้บอกว่าการพัฒนาตนเองนั้นเราต้องมีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ 

แรงบันดาลใจ เพราะเมื่อใดเกิดขี้เกียจขึ้นมา ท้อขึ้นมา ก็จะได้แรง

เหล่านี้เป็นตัวผลักให้หลุดจากความท้อ ความขี้เกียจไปได้

ซึ่งปัญหามันก็มีต่อว่า แม้ได้รับแรงผลักที่ดี บางทีผ่านไป 

ไม่นาน มันก็ยังข้ีเกียจอยู่ดี.. อาจด้วยเพราะเจออุปสรรค หมดแรง

จูงใจก็ตาม คงไม่จ�าเป็นต้องมัวไปหาสาเหตุที่คนเราขี้เกียจ เพราะ 

ไม่ว่าจะจากเหตุไหนอย่างไรมันก็คงไม่ดี โดยอย่างย่ิงกับหลายสิ่งที่

เราต้องการผลลัพธ์เป็นความส�าเร็จ มันคงไม่ส�าเร็จได้โดยง่ายบน

ภาวะเช่นนี้

ส�าหรับผมแล้วมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า อะไรที่เรารู้ว่ามัน 

ไม่ดี แต่เอาชนะมันไม่ได้ ตัดมันไม่ได้ เราก็ต้องปรับหรือเปลี่ยน

เพ่ืออยูก่บัมนัให้ดใีห้ได้ เหรยีญย่อมม ี2 ด้านเสมอไม่มอีะไรเลวร้าย

ไปเสียหมด ความขี้เกียจก็เช่นกัน และมันต้องเริ่มจากการ “เปล่ียน

ทัศนคติ” เปล่ียนความคิด ไปในด้านที่ควรจะเป็น เหมือนเช่นความ 

ขี้เกียจที่มันก็มีดีของมันอยู่ ดังแง่คิดต่อไปนี้

ก็เพราะขี้เกียจเดิน เราจึงมีรถใช้?

ขี้เกียจจึงหาทางลัด

นี่เป็นจุดแข็งของความขี้เกียจเลยทีเดียว ผมเป็นคนหนึ่งที่

บ่อยครั้งขี้เกียจท�าอะไรๆ ในแบบที่ เขาว่าต้องท�าแบบนั้นแบบนี้ ซึ่ง

บางทมีนัมกีระบวนการทีไ่ม่จ�าเป็นเอาเสยีเลย จนมนัจงึกลายเป็นเรือ่ง

ที่ยาก (เพราะหลายขั้นตอน) ไปเลยก็มี จึงชอบที่จะหาทางลัด และ

ท�ามันให้ส�าเร็จโดยเร็ว หรือไม่เช่นนั้นก็หาวิธีช่วย หรือเครื่องมือช่วย

ท�าให้ขั้นตอนต่างๆ เร็วขึ้น ง่ายขึ้น อะไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหลายๆ 

นวัตกรรมก็เกิดจากความขี้เกียจคล้ายกันแบบนี้แหละ จะว่าไปแล้ว 

บางทีก็เพราะขี้เกียจเดิน เราจึงมีรถใช้กัน ทุกวันบนโลกน้ีก็เป็นได้ 

(จริงๆ น่าจะอยากไปเร็วขึ้น ขี้เกียจเสียเวลามากกว่า.. แต่ก็ขี้เกียจอีก

นั่นแหละ)

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

การพัฒนาตนเองแบบขี้เกียจๆ
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แต่กต้็องเตอืนกนัไว้ก่อนว่า บางเรือ่ง บางอย่างมนัไม่มีวธีิลดั 

กลายเป็นว่ามัวแต่หาวิธีทั้งๆ ที่ท�าๆ มันไปเลยคงจบไปแล้ว ตรงนี้

ก็ต้องดูด้วยว่าบางเรื่องมันขี้เกียจหรือขยัน (หาวิธี) แบบผิดๆ กันแน่ 

รวมถึงต้องเตือนกันในความคิดบางอย่างที่อยากจะลัดมากไปจน

กลายเป็นสิ้นคิดในบางแง่มุม ยกตัวอย่างสุดง่าย ก็คือ ขี้เกียจท�างาน 

เลยไปปล้นธนาคาร น่ีคอืวธิลีดั ด้วยความเคารพ ขีเ้กยีจไม่ว่าแต่อย่า

โง่ไปด้วยเลยครับ

ขี้เกียจถาม/ขอร้อง

เอาความข้ีเกียจตัวเองยกมามาเป็นตัวอย่างอีกเรื่อง นี่ผมก็

ถือว่าเป็นข้อดีท่ีสุดของความขี้เกียจของผมและมันเป็นส่วนหนึ่งที่

สร้างผมมาเป็นผมเลยทเีดยีว ในการทีค่นเราจะรูห้รอืท�าอะไรสกัอย่าง 

มันก็ต้องควรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเสียก่อน ไม่เช่นนั้น สิ่งต่างๆ 

มันก็ยากเกินไป เพราะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน แต่จากประสบการณ์  

ผมมกัจะมปัีญหาในการทีจ่ะถาม ขีเ้กยีจถาม บางทถีามไม่ได้ค�าตอบ 

ที่ดีพอ ท�าให้ชอบที่จะหาค�าตอบเอง ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้  

ไปจนถึงลงมือลองท�าด้วยตนเอง อะไรก็ตามท่ีเราศึกษาเอง ลองผิด

ลองถูกเอง เรามักจะรู้จริง รู้ซึ้งในระดับหนึ่งของสิ่งนั้นๆ เพราะผ่าน

กระบวนการผดิถกู หรือหาความรูอ้ย่างรอบด้านมาพอสมควร เมือ่มนั

สะสมมากเข้าเราก็รู้มาก รู้กว้าง ที่แม้ไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่อง แต่ก็ได้

เปรียบคนอื่นในหลายๆ เรื่อง

หลายคนอาจบอกว่า ไม่เคยขี้เกียจถาม เพราะถามแล้วเขา

บอกท�าได้เรว็กว่า หรอืถามให้คนอ่ืนช่วยท�าดกีว่า รวมๆ คอืขีเ้กยีจคดิ

เองท�าเอง ถามเอาสบายกว่าเยอะ ผมกเ็หน็ด้วย แต่เฉพาะในบางเรือ่ง

เท่านัน้ เพราะหลายๆ เรือ่งถ้าถามครัง้หนึง่ เรากร็ูแ้ค่เรือ่งหนึง่ต้องถาม

เขาเอาอีกหลายเร่ือง แถมบางทีก็ต้องไปไล่ถามคนอื่นต่อเอาอีก ได้

ค�าตอบผิดๆ อีก ไม่รู้จริงอีก ส่วนตัวมองว่ามันน่าเบื่อมาก ที่ส�าคัญ

คอื เราไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ในสิง่นัน้(ต้องไปถามคนอืน่) หลาย

เรื่องเป็นแบบนี้จริงๆ ซึ่งก็จะมีคนประเภทหนึ่ง เหมือนจะข้ีเกียจ 

เรียนรู้ แต่ขยันถามแล้วถามอีกไม่มีเบื่อ!

กระนั้นความขี้เกียจถาม ขี้เกียจร้องขอนี้มีข้อเสียอีกเหมือน

กัน คือ เสียเวลา ต้องเจียดเวลาเพื่อรู้เอง เพื่อลองเอง บางทถีามถูกที่ 

ถกูคน ถกูเวลา ง่ายกว่าจรงิๆ ดังนีดู้ดีๆ ว่ามใีครพอพึง่พาได้ไหม และ

อะไรก็ตาม ดังที่บอกไปส่วนหนึ่งว่า นี่ท�าให้ผมเป็นแบบนี้ เป็นผู้มีใจ

ทีร่กัจะแบ่งปันความรู ้แนวคดิต่างๆ เพราะชวีติตวัเองเสยีเวลาศกึษา

อะไรมาเยอะ จึงไม่อยากให้ใครต้องเสียเวลาชีวิตไปเพียงเพื่อรู้บาง

เรื่องอีกเลย

หากลองคดิดดูีๆ  กน่็าสงสยัตกลงขีเ้กยีจจรงิๆ หรอืขยันผิด

เรื่องอยู่กันแน่

ขี้เกียจเสียเวลา

เรือ่งของเวลา แม้จรงิๆ มนัจะมมีาตรฐาน เท่ากันแต่ละวนักนั

ทกุคน แต่เรากก็ลบัรูส้กึไม่เท่ากนั และใช้มนัได้อะไรกลบัมาไม่เท่ากนั 

หลายคนได้ประโยชน์ พฒันา หลายคนไม่ได้ประโยชน์ การทีเ่ราขีเ้กยีจ

ท�าอะไรสักอย่างหากมันเป็นสิ่งไม่จ�าเป็น ก็คงไม่เสียหายอะไร แต่ถ้า

ไม่ย่อมมีผลตามมา บางเรื่องที่เรามองว่าไม่อยากท�าตอนนี้ รู้สึกไม่

อยากเสียเวลาท�ามัน แต่ก็ต้องท�าในวันหน้าอยู่ดี แบบนี้แสดงว่าเรา

ก�าลังผลัดวันประกันพรุ่ง มองให้ดีๆ แทนที่เราจะได้มีเวลาเหลือใน

อนาคต ก็กลายมาเสียเวลาท�าสิ่งนี้อีก และด้วยเงื่อนเวลามันกลาย

เป็นว่า ท�าภายหลังล�าบากกว่า ยากกว่า หรือท�าไม่ได้แล้วก็มี.. เช่น 

ไม่มีคนช่วย

ดีจะได้ไม่ต้องท�า?.. มันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะสิ ทุกสิ่งในชีวิต 

มักเกี่ยวโยงกัน อะไรที่พลาดไป ขาดไป ย่อมต้องถูกทดแทนด้วยสิ่ง

หนึ่งอย่างรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจฟังลึกซึ้งมากไป เช่นนั้นคิดเอา

ง่ายๆ แค่ว่า บางเรื่องท�าๆ ไปตอนนี้ดีกว่ายากภายหลัง เหมือนบอกตัว

เองว่า “อย่าต้องเสียเวลากับเรื่องนี้อีก” นั่นก็คือ ท�าให้มันจบๆ ไปซะ

ขีเ้กยีจเสยีเวลา ก็ยังมอีีกมมุ ดังทีบ่อกไปว่าเวลาเรามเีท่ากนั 

แต่หลายคนแทนทีจ่ะเอาไปท�าอะไรก็ไม่ท�า อ้างว่าขีเ้กียจ แต่มกัขยนั

ที่จะไป ฟัง รู้ สนใจ เรื่องคนอื่นไว้ก่อน บ้างอ้างว่าช่วย ช่วยรับฟัง 

หรืออะไรก็ตาม ซึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดี แต่บางทีก็ขยันแต่

เรื่องคนอ่ืน เพราะคิดเอาว่าตัวเองคงไม่สามารถท�าชีวิตตัวเองดีขึ้น

ได้ง่ายๆ เลยท�าให้การได้ช่วยคนอื่นนั้น มันท�าให้ชีวิตดูมีคุณค่าขึ้น..

ก็ไม่ผิดที่คิดเช่นนี้ แต่ลองตรองดีๆ ว่าคนเราหากน�าพาชีวิตตัวเอง

ก้าวหน้าได้มาก นั่นก็ยิ่งมีก�าลัง มีอะไรไว้ช่วยคนอื่นได้มากกว่าตอน

นี้หลายเท่านัก และไม่ตกอยู่ในภาวะช่วยแต่เขา ตัวเองเอาไม่รอด

อีกด้วย คนเป็นเช่นนี้ อยากก้าวหน้า อยากพัฒนาตนเอง แต่เลือกที่

จะใช้เวลากับเรื่องคนอื่น พอเรื่องของตัวเองเต็มไปด้วยข้ออ้างในการ

ท�า และออกแนวขีเ้กียจ หากลองคิดดูดีๆ ก็น่าสงสัยตกลงขีเ้กียจจรงิๆ 

หรือขยัน.. ผิดเรื่องอยู่กันแน่?
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มีหลายอย่างที่คิดว่าขี้เกียจ แต่ที่จริงขยันนะที่ท�าไป

แบบนั้น

ขี้เกียจทำาซำ้าซาก/แก้ไข

นึกกันดูสักหน่อย เราก็จะเจอว่าหลายอย่าง อาจเป็น

งานหรือเรื่องในชิวิตประจ�าวัน ที่เรารู ้สึกว่าขี้เกียจ และไม่

เปลี่ยนแปลงโดยที่มันอาจเป็นเรื่องที่ต้องท�า และท�าซ�้าๆ ไป 

เช่นน้ัน บ้างกเ็ป็นเร่ืองทีต้่องแก้ไขอยูเ่ช่นนัน้ เหมอืนค�าคมทีเ่ขา

ว่า “ท�าอะไรเดมิๆ กไ็ด้ผลลัพธ์เดมิๆ” ในมมุหนึง่นึส่ะท้อนการ

พัฒนาบางอย่างของชีวิตชัดเจน และควรจะคิดได้ว่าท�าไมไม่

คิดหาวิธีท่ีจะได้ไม่ต้องท�าอะไรซ�้าๆ ต้องแก้ไขเรื่องเดิมๆ ล่ะ 

ท�าให้ผมมองว่า มหีลายอย่างทีค่นเราคดิว่าขีเ้กยีจ เลยไม่ใส่ใจ 

แต่ทีจ่รงิขยนันะ ทีท่�าไปแบบน้ัน เพราะมนัต้องท�าซ�า้ๆ ซากๆ 

หลายๆ รอบแก้ปัญหาแบบเดิมๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ 

เรื่องคน เรื่องงาน หรือเรื่องอะไรก็ตาม

อาจมข้ีอโต้แย้งขึน้มาว่าให้ท�าไงล่ะ เปลีย่นไม่ได้ ไม่เป็น..ไม่รู้

หรอก ก็แล้วแต่ปัจจัย เช่น งานบางอย่างที่คุณเองก็ไม่เข้าใจว่า ต้อง

ท�าเรื่องนี้ซ�้าๆ ไปท�าไม แต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นค�าสั่ง ตรงนี้

ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะขยันท�าต่อไป หรือขี้เกียจหาวิธีใหม่? เพราะไม่

จริงเลยที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงงานไปในทางดีขึ้นไม่ได้ หากมันดีจริงๆ 

หรือดีพอ มันย่อมพิสูจน์ตัวเองได้ ไม่เช่นน้ัน หางานใหม่อาจสบาย

กว่าเดิมก็ได้ (จริงๆ เยอะมากที่เปลี่ยนแปลง แล้วงานน้อยลง แต่เงิน

ดีกว่าเดิม) แต่ก็นั่นแหละ ขี้เกียจหางานใหม่.. แต่ขยันท�างานเดิมๆ 

ที่ไม่มีอะไรดีขึ้น..

ขี้เกียจพูด/อธิบาย

ท�าดีกว่าพูด เราก็รู้กันอยู่ แต่ก็มีไม่น้อยที่รู้สึกว่า ขี้เกียจพูด

ท�าไปเลยดีกว่า แต่ผมไม่ได้ก�าลังหมายความว่า ขี้เกียจพูดแบบนี้ 

จะด ีเพราะนีม่นักต้็องขยนัท�า และมนักลายเป็นว่ากต้็องท�ามนัเรือ่ยไป 

และคนทีข่ีเ้กยีจจรงิๆ กจ็ะรูว่้ามคีนท�าแทน (จนเริม่งงว่าใครขีเ้กยีจ 

ใครขยันกันแน่งานนี้)

แต่ที่จริง การขี้เกียจพูด และขี้เกียจอธิบายนี้เป็นเรื่องดีจริงๆ 

คอืลงมอืท�าไปเสยี (ไม่ต้องพดูอยู)่ และไม่ต้องอธบิาย (ให้มนัผ่านไป) 

เราจะมีเวลาไปคิด ไปท�าเรื่องดีๆ อีกมากมาย ซึ่งในทางตรงกันข้าม 

คนที่เอาแต่พดู วจิารณ์ ขยันอธิบาย วิเคราะห์ต่างๆ นาๆ ให้คนอื่นนั้น 

บางทีก็น่าสงสัยว่า แท้จริงแล้ว ไม่มีปัญญาท�าด้วยตนเองหรือเปล่า 

หรืออยากให้เขาช่วย อยากส�าคัญ จนบางทีก็งงว่า ต้องการอะไร 

กันแน่

การเป็นคนขี้ เกียจพูด/อธิบาย แล้วลงมือท�านี้  ไม ่ได ้

หมายความว่า ท�าแทนใคร ท�าเรื่องของใคร เพราะบางครั้งเราไปพูด 

ไปบ่น ไปอธิบายเร่ืองของคนอื่นที่เราคิดว่า “ห่วง และ หวังดี” ก็ไม่

ผิดหรอก แต่ถ้า “ขยัน พูด อธิบาย สิ่งเหล่านั้น” คุณว่า ได้อะไร?.. นั่น

แหละเชื่อว่าทุกคนเข้าใจ อย่าไปขยันอะไรสิ่งนี้เลย

การที่เราขี้เกียจ แค่เพราะท�าสิ่งไม่ชอบ หรือมันยังไม่ใช่

ขี้เกียจก็คือขี้เกียจ!!

ถ้าใครขยันอ่านมาถึงตรงนี้ แล้วคิดตามบ้าง แย้งบ้าง ก็อาจ

จะมองว่า เรื่องนี้ไม่เข้าท่า มันไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วจะพัฒนาตนเองได้ 

มันก็แค่เปลี่ยนมุมมองที่ อาจต้องท�าบางอย่าง ก็ในเมื่อส�าหรับคน 

ขี้เกียจแล้ว “มันไม่อยากท�าอะไรสักอย่าง”..

ผมไม่เชื่อว่ามันคือความเป็นจริง เพราะแท้แล้ว ความขยัน 

กับความขี้เกียจนี้ เป็นส่ิงที่ไม่มีใครชี้วัด คนขยันนั่ง กับคนขยันยืน  

ก็ขยันเหมือนกัน คนขยันนั่ง ก็บอกว่าขี้เกียจยืน คนขยันยืนก็บอกว่า 

ขี้เกียจนั่ง มนุษย์นั้นหากหัวใจยังเต้นแล้ว ย่อมต้องสูบฉีดให้ร่างกาย 

สมองด�าเนินไป ในทิศทางที่คนๆ นั้นต้องการ เพียงแต่ว่า เมื่อไม่ใช่

สิง่ทีต้่องการมนัจงึไม่อยากกระท�า และการท่ีเราข้ีเกยีจ แค่เพราะท�า

สิ่งไม่ชอบ หรือมันยังไม่ใช่ ความขี้เกียจมีข้อดีดังที่ยกตัวอย่างไป

ความขยันก็มีข้อดีแบบที่รู ้กันอยู่ แต่ขี้เกียจผิดเรื่องก็ไม่ดี  

ขยันผิดเรือ่งก็ไม่ดีได้อีก ส่ิงทีต้่องข้าม คือ ใจ เท่านัน้ ใจทีพ่่ายแพ้หรอื

ยังสู้ ลองดูดีๆ ที่ขี้เกียจนั้น มันแค่ใจที่ไม่สู้หรือเปล่า เพราะหากใจยัง

ไหวค�าว่าขี้เกียจ ก็เปลี่ยนเป็นการพัฒนาตนเองได้เช่นกัน TPA
news


