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“ถ้า” ที่ ไม่เข้าท่า

บท
ความการ “พัฒนาตัวเอง” ส่วนใหญ่ก็เขียนเพื่อ “พัฒนา

ตวัเองด้วย” อนัหมายถึงตวัผมเองนีแ่หละ แล้วก็คดิเอาว่า

คงมีคนติดตาม หรือสนใจอ่านอะไรอยู่บ้าง แต่ช่วงหนึ่ง (หลายเดือน

เลย) กลบัไม่ค่อยได้เขยีนอะไรใหม่ๆ สกัเท่าไหร่ เหตผุลน่ะหรอื? ก็ ถ้า.. 

ไม่อย่างนั้น ถ้าไม่อย่างนี้ ก็ถ้าอย่างโน้น เพราะมี “ถ้า..” มากไปนี่

แหละ..

ปัจจัยหนึ่งที่คนเก่งๆ หลายคนกล่าวไว้ ความส�าเร็จนั้น ส่วน

หนึ่งพึงต้องลงมือท�าทันที และสิ่งที่ท�าให้ ท�าทันทีไม่ได้นั้น ก็มาจาก

สารพันเหตุผลของเราเอง “ถ้าเป็น… ถ้ามี… ถ้าไม่… ฯ ก็ท�าได้อยู่

หรอก” ผมเองก็เช่นกันที่ค�าว่า “ถ้า” เป็นข้ออ้างให้ไม่ท�าอะไรหลาย

อย่าง

ต้องมีผลเสียเป็นตัวกระตุ้นหรือ?  

ผมอยากจะเรียกสิ่งนี้ว่า “ภาวะ” หรือ “สภาวะ” ในเวลาที่

ความคิดของเราอยากจะได้ หรืออยากท�าอะไรสักอย่าง ที่ไม่ง่าย 

ไม่ได้ท�าเสร็จได้ทันที หรือไม่ใกล้ตัว เราก็ไม่เริ่ม ไม่ท�า หรือปล่อยค้าง

บนค�าว่า “ถ้า” หากทบทวนกันดูแล้วเราจะพบว่า ในภาวะนั้นแรง

กระตุ้นเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งแรงกระตุ้นนี้จะเป็นจากปัจจัยภายในหรือ

ภายนอกก็ตามแต่

ยกตัวอย่างในมุมหนึ่งว่า ขณะที่เรานั่งนิ่งอยู่ที่เดิมนานพอ 

จนเมื่อย จนเป็นเหน็บชา หรืออะไรท�านองเดียวกัน เราก็คงต้องลุก 

ต้องขยับ ส่วนใหญ่เราคงไม่มีคว่า “ถ้า” ในภาวะแบบนี้ ที่จะมาคิดว่า 

“ถ้า…นั่น” ค่อยขยับนะ นี่หมายความว่า ความเมื่อยล้า มาเป็นตัว

กระตุ้นแล้ว

แต่ถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้น ยังไม่เมื่อย ยังไม่เป็นเหน็บชา 

 เรากย็งัไม่ขยบั หลายคนคงทราบ การทีเ่ราอยูก่บัทีน่านๆ เป็นผลเสยี

ต่อร่างกายในระยะยาว ใช่แล้ว “ในระยะยาว” นี้เอง มันจึงเป็นสิ่งที่

ไม่รู ้สึกมีแรงกระตุ้น จนกว่าร่างกายจะส่งผล เรียกร้องให้กระท�า 

ซึ่งเมื่อร่างกายบังคับแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สัญญาณที่ดี ย่อม

เกิด “ผลเสีย” ต่อเราไปแล้ว หรือสรุปง่ายๆ ตรงนี้คือ “ผลเสียคือตัว

กระตุ้น” ที่สามารถกระตุ้นให้เราไม่มีค�าว่า “ถ้า” ได้.. แสดงว่าต้องให้

เกิดผลเสียก่อนสินะ..

คนที่ไม่สามารถก�าหนดชีวิตตัวเองได้ จึงใช้ค�าว่า “ถ้า”

ในชวิีตประจ�าวันก็เช่นกัน หลายคนไม่เต็มใจท�าในสิง่ทีท่�าอยู่ 

เช่นงานประจ�า ท�าไปอย่างนั้นเอง “ถ้ารวยก็คงไม่ท�างานนี้หรอก” 

หลายคนเป็นเช่นนี้ ซึ่งค�าว่า “ถ้ารวย” นี่เอง เป็นเรื่องระยะยาว และ

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
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ยากทีจ่ะมีแรงกระตุน้ แต่เมือ่เริม่ขาดเงนิใช้สอย หรอืรูอ้ยู่แก้ใจในเชงิ

เป็นแรงกดดันว่าทุกวันต้องหาเงิน จึงไม่ลังเลท่ีจะท�างาน นี่ไงแรง

กระตุ้นชั้นดี ตรงนี้พอมองเห็นอะไรไหม

ย่อยลงมา ในการท�างานหลายอย่าง เราก็ท�าไปเช่นนั้นเอง 

ไม่ละเอียด หรือไม่เสร็จง่ายๆ 

“ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็ดีกว่านี้..” 

“ถ้าลูกค้าไม่แบบนั้น แผนกโน้นไม่แบบนี้..” 

“ถ้ามีเครื่องมือดีกว่านี้..” 

“ถ้างานนี้ส�าคัญจริงก็จะตั้งใจกว่านี้..” 

“ถ้าท�าไปแล้วได้เงนิ ได้ผลประโยชน์มากกว่านีก้จ็ะดกีว่านี.้.”

จนกว่าจะถูกเจ้านาย ต�าหนิ เตือน เร่ง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้

ละเอียด หรือเสร็จเร็วขึ้นได้

เราอาจไม่ได้ต้ังใจคิดหาเหตุผลในการละเลย ไม่ท�า ละทิ้ง

บางสิ่งไป แต่หากทบทวนดีๆ จะพบว่า หลายสิ่งอาจจ�าเป็นต่อ

ปัจจุบัน และอนาคต แต่เราก็ยัง “ถ้า” กับมันอยู่ ที่สุดแล้ว อนาคต 

หรอืหลายเป้าหมายของชวีติ ต้องเลอืนหายไป (ตวัผมเองด้วยทีไ่ม่ได้

ท�าอะไรหลายอย่าง) เพียงเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้น ยิ่งอายุมากขึ้น 

ยิง่เหน็สิง่ทีพ่ลาดไปในอดตีง่ายกว่า และเป็นเรือ่งยากส�าหรบัคนอายุ

ยงัน้อย เพราะอาจยงัเสียอะไรไปไม่พอ ท่ีไม่ได้หมายถึงทุกคน บาง

คนอายุน้อยคิดได้ บางคนจนตายคิดไม่ได้ก็มี

สิ่งที่ท�าอยู่ทุกวันนั้น มักจะมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น เช่น 

ฐานะ สังคม การงาน ช่างน่าแปลก ที่เราเลือกให้สิ่งอื่นๆ มาก�าหนด

ชีวิตของเรา ยิ่งไปกว่านั้นหลายครั้ง แรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ 

เกิดขึ้นแล้ว แต่เราก็ยังเลือกที่จะปล่อยมันเงียบหายไป บนความ

คดิท่ีบอกตวัเองว่า “ถ้า.. พร้อมกว่านี”้ และทีไ่ม่พร้อมนัน้ มนักเ็พราะ 

(ปล่อยให้) มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมก�ากับชีวิตอยู่

อะไรกต็ามเรากป็ล่อยให้สิง่ทีน่่าจะเกดิ กลบัไม่เกดิข้ึนในชีวติ 

และนีแ่สดงว่าเราไม่สามารถก�าหนดชวีติตวัเองได้ จงึโยนบาปให้ค�า

ว่า “ถ้า”

จงคิดว่า “ถ้า” คือศัตรู

  จากที่กล่าวมาจะสังเกตได้ว่าอะไรที่ นาน ไกล มีปัจจัย

เยอะ หรือมองยังไม่เห็นผลลัพธ์ เราจะไม่อยากท�า มันเป็นเรื่องอัน

ปกติ เพราะขาดแรงจงูใจ แรงกระตุ้นอนัต่อเนือ่ง และจะให้มแีรงจูงใจ

ตลอดก็เป็นเรือ่งยาก ทางแก้อย่างหนึง่ซึง่อยู่ในเรือ่งนีก็้คือ ไม่ต้องหา

แรงจูงใจ แต่มองเห็นศัตรู

เมื่อใดที่เราคิดได้ว่าต้องการส่ิงใด และพอจะรู้ว่าอะไรคือ 

สิ่งที่ควรท�าในวันนี้ หรือเพื่อวันข้างหน้า จงจับค�าว่า “ถ้า” ในค�าพูด

หรือความคิดในใจ เราควรรีบหยุดตัวเองที่จะอ้างเช่นนั้น และ 

“หาวิธ”ี ลบค�าว่าถ้าออกไป ในท�านองว่า ถ้าไม่ต้องมถ้ีาล่ะ เราจะท�า

อย่างไร แม้กระทัง่จะบอกตัวเองอกีทว่ีา “ถ้า ทีไ่ม่เข้าท่า” เชือ่ว่านีจ่ะ

เป็นการพัฒนาตนเองที่ดีมากประการหนึ่ง

จากที่กล่าวมา หากเราคิดหรือรู้สึกว่า 

เรา “ถ้า” บ่อย เราจะลองท�าสิ่งนี้ดูหรือไม่ มันก็

ตอบชดัในตวัมนั ถ้าอ่านแล้ว เรายงั “ถ้า” ในใจ 

นัน่แสดงว่า “ถ้า” กย็งัอยู ่“ถ้าทีไ่ม่เข้าท่า” นี ้“ถ้า

เลิกได้” เท่านั้น มันจะมีค่า..

เหมือนที่กล่าวไว้ตอนต้นว่า ผมเขียน

เรือ่งนีเ้พือ่เตอืนตนเองแท้ๆ เลย เพราะหลายสิง่

ทีผ่่านมาในช่วงก่อนหน้านีผ้มจดัการอะไรๆ ได้

ค่อนข้างแย่ อ้างเพยีงว่า “ถ้า” มากไป เพราะอกี

ค�าส�าคญัคอื มากน้อยไม่เป็นไร ให้ได้ท�า ดกีว่า

ถ้า… แล้วปรากฏว่า ไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นเลย

ศัตรูที่ร้ายกว่า “ถ้า” คือหลอกตัวเองว่า

มีเหตุผล..

สรุปซ�้า

1. อย่าต้องให้ผลเสียเกิดขึ้นก่อน มาเป็นตัวกระตุ้นนั่น 

หมายถึงอาจเสียสิ่งดีไปแล้ว

2.  คนที่ไม่สามารถก�าหนดชีวิตตัวเองได้ จึงใช้ค�าว่า “ถ้า”

3.  “ถ้า” คือศัตรูของความก้าวหน้า


