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ในชีวิตของคนทุกคนย่อมหนีไม่พ้น "คาถาม" และ "คาตอบ" ที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของชีวิต คนส่วนมาก
มักจะมีคาตอบมากกว่าคาถาม คนบางคนมีคาถามมากกว่าคาตอบ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา ในขณะที่คนบางคน "มี
แต่คาถาม แต่ไม่มีคาตอบ" อันนี ้ถือว่าชีวิตเริ่ มผิดปกติจากคนทัว่ ไป แต่...ที่น่ากลัวมากที่สดุ คือคนที่ "มีแต่คาตอบ แต่ไม่มี
คาถาม"
คนที่มีแต่คาถาม แต่ไม่มีคาตอบ เป็ นที่คน "พยายามคิด แต่ไม่พยายามทา" ส่วนคนที่มีแต่คาตอบ แต่ไม่มีคาถาม
คื อ คนที่ "พยามยามท า แต่ไ ม่ พ ยายามคิ ด " ซึ่ง คนประเภทหลัง นี ค้ งจะไม่แ ตกต่า งอะไรไปสิ่ง ของที่ ใ ครจะหยิ บ ยก
เคลือ่ นย้ ายไปวางที่ไหนก็ได้ จะเป็ นคนที่ถกู สภาพแวดล้ อมกาหนดชะตาชีวิตตลอดไป
การดาเนินชีวิตของเราในแต่ละขณะจะถูกชักนาชี ้ชวนด้ วยคาถามอยู่ตลอดเวลา เช่น ถ้ าตื่นนอนแล้ วเราควรจะ
ทาอะไรต่อ? ถ้ าหิวข้ าวแล้ วเราจะทาอย่างไร? ทาไมต้ องแต่งตัวก่อนออกไปข้ างนอก? ทาไมต้ องนัง่ รถเมล์? ทาไมต้ อง
ทักทายคนที่เรารู้จกั ? ทาไมเราต้ องทางาน? และอีกหลายแสนหลายล้ านคาถามที่เกิดขึ ้นในชีวิตของเรา
คนส่วนมากไม่ได้ สงั เกตว่าการดาเนินชีวิตถูกลิขิตด้ วยคาถาม ทังนี
้ ้เพราะว่าการตังค
้ าถามในกิจกรรมต่างๆของ
ชีวิตถูกบันทึกเป็ นโปรแกรมอัตโนมัติของชีวิตไปเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเห็นว่าตอนเป็ นเด็กเรามักจะมีคาถามอยู่เสมอว่าทาไม
ต้ องเป็ นอย่างนัน?
้ ทาไมต้ องเป็ นอย่างนี ้ ทาไมไม่ทาแบบนัน้ ทาไมไม่ทาแบบนี?้ คาถามเหล่านี ้ได้ ถกู ถามซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
และได้ รับคาตอบเหมือนๆกันทุกครัง้ สมองของเราก็จะบันทึกลงเป็ นโปรแกรมอัตโนมัติที่สามารถตอบคาถามได้ ทนั ทีซึ่ง
โปรแกรมอัตโนมัตินี ้ทางานเร็ วมาก จนเราไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นกระบวนการของการ "ถาม-ตอบ"
ถ้ าเราขับรถไปบนถนนเส้ นหนึง่ ที่เราขับอยูท่ กุ วี่ทกุ วัน พอไปถึงสี่แยกไฟแดง เราไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าเรา
ควรจะตรงไป เลี ้ยวซ้ ายหรื อเลี ้ยวขวา แต่...ถ้ าเราไม่เคยขับรถมาถนนเส้ นนี ้เลย เมื่อถึงสีแ่ ยกไฟแดง ผมเชื่อเหลือเกินว่าเรา
จะต้ องชะลอความคิดนิดนึง เพื่อเจียดเวลาให้ กบั การตังค
้ าถามและการหาคาตอบ ตรงจุดนี ้เราสามารถรับรู้ กระบวนการ
"ถาม-ตอบ" ของโปรแกรมในสมองของเราได้ อย่างชัดเจน เพราะภาพของกระบวนการคิดเกิดขึ ้นเป็ นลาดับขันตอนและเป็
้
น
ภาพแบบ Slow Motion เมื่อมีคาถามแล้ ว วิธีการหาคาตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจจะคิด
ตัดสินใจเอาเอง บางคนอาจจะเปิ ดแผนที่ บางคนอาจจะสอบถามคนที่ผา่ นไปมา
การปล่อยให้ ชีวิตมีแต่โปรแกรมอัตโนมัติเกิดขึ ้นมากๆนันดี
้ หรื อไม่ มันก็มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ข้ อดีคือประหยัดเวลา
ในการคิดตัดสินใจ เพราะมันมีรูปแบบที่แน่นอนอยู่แล้ ว เราจะเห็นผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆที่สามารถรับรู้ และตัดสินสิ่ง

ต่างๆได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง นัน่ เป็ นเพราะเขามีประสบการณ์การถาม-ตอบมามากและมีครบถ้ วนทุกแง่มมุ ของเรื่ อง
นันๆอยู
้
่แล้ ว แต่มนั ก็มีข้อเสียตรงที่ถ้าเมื่อไหร่ ก็ตามสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป แต่เรายังใช้ โปรแกรมอัตโนมัติตอบ
คาถามในชีวิตอยู่ โอกาสเสีย่ งก็มีมากขึ ้น เช่น เช่นทุกครัง้ ที่เราดับไฟเราจะใช้ น ้ามาโดยตลอด วันหนึ่งถ้ าเราเห็นไฟไหม้ ใน
สานักงาน ซึ่งเราหารู้ ไม่ว่าไฟนันเป็
้ นไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและยังมีกระแสไฟไหลอยู่ ถ้ าเราเอานา้ ไปดับไฟตาม
โปรแกรมถามตอบอัตโนมัติเหมือนกับชีวิตในอดีตที่เคยผ่านมาแล้ ว เราอาจจะไม่มีโอกาสดับไฟอะไรอีกต่อไป เพราะไฟนัน้
อาจจะดับชีวิตเราเสียก่อน
คนที่ประสบความล้ มเหลวส่วนมากมักจะเป็ นพวกที่ไว้ ใจโปรแกรมการถาม-ตอบอัตโนมัติของตัวเองมากเกินไป
หรื อที่หลายคนเรี ยกมันว่าอีโก้ (Ego) หรื อถ้ าพูดง่ายๆคือ มีความมัน่ ในตัวเองสูงเกินไปนัน่ เอง ความมัน่ ใจในตัวเองนี ้เกิด
จากผลพวงของประสบการณ์ในการถาม-ตอบของชีวิตที่ผ่านมา คนที่เคยคิดและตัดสินใจถูกมาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง
แน่น อนว่า คนพวกนี จ้ ะไม่ค่อ ยเชื่ อ ฟั งคนอื่ น เพราะประสบการณ์ เ ดิ ม สอนว่า เชื่ อ ตัว เองแหละดี ที่ สุด โอกาสที่ จ ะตก
หลุมพรางของโปรแกรมอัตโนมัตินนมี
ั ้ มาก เพราะ "ความประมาท" ชอบมาเยือน เหมือนกับคนที่ขี่จกั รยานเก่งแล้ ว ถึงแม้ วา่
โอกาสล้ มนันอาจจะมี
้
น้อยกว่าคนที่เพิ่งขี่จกั รยานเป็ นก็จริ ง แต่ถ้าล้ มแล้ วอาจจะเจ็บมากกว่าคนที่เพิ่งขี่จกั รยานเป็ นใหม่ๆ
เพราะไปไว้ ใจโปรแกรมอัตโนมัติมากเกินไป เช่น ท่านเคยขี่จักรยานในขณะฝนตกถนนลื่นได้ สบายมาก ไม่เคยล้ มเลย
ตลอดชีวิตการขับขี่จกั รยาน วันหนึง่ ท่านอาจจะล้ มด้ วยน ้ามันเครื่ องที่อยูบ่ นพื ้นถนนเพียงหยดเดียวก็ได้
สิง่ สาคัญที่อยากจะฝากข้ อคิดให้ ท่านผู้อ่านคือ ถึงแม้ เราจะดาเนินชีวิตในหลายเรื่ องซ ้าๆซากๆก็ตามแต่ อย่าได้
ไว้ ใจประสบการณ์เดิมของเราให้ มากนัก ลองฝึ กคิดทบทวนกระบวนการนันๆใหม่
้
ทกุ ครัง้ ก่อนที่จะใช้ งาน รวมถึงการหัดตัง้
คาถามใหม่ๆให้ สมองบ้ าง เช่น ในขณะที่แปรงฟั น ลองถามตัวเองนิดนึงว่าทาไมต้ องแปรงฟั น วิธีการแปรงฟั นที่ดีเป็ น
อย่างไร ทาไมวันหนึง่ เราต้ องแปรงฟั นอย่างน้ อย 2 ครัง้ มีฟันซี่ไหนบ้ างที่เริ่ มผุแล้ ว ถ้ าไม่ให้ ฟันผุเราควรจะดูแลอย่างไร เรา
ไปตรวจเช็คสุขภาพฟั นครัง้ สุดท้ ายเมื่อไหร่ ยาสีฟันที่ดีที่สดุ คือยี่ห้ออะไร ฟั นของคนทัว่ ไปมีกี่ซี่ และฟั นของเรามีกี่ซี่ ฯลฯ
ตัวอย่างนี ้จะช่วยให้ เราเห็นว่าแม้ กิจกรรมเล็กๆในชีวิตที่เราทาอยู่เป็ นประจาโดยใช้ การสัง่ งานของสมองแบบ
โปรแกรมอัตโนมัตินนั ้ ยังมีสงิ่ ที่เราไม่ทราบอีกเยอะมาก ถ้ าเราฝึ กทบทวนการถาม-ตอบ รวมถึงการตังค
้ าถามใหม่ๆให้ กบั
ชีวิตแล้ ว ผมเชื่อว่าคาถามเหล่านันจะมาช่
้
วยปิ ดรอยรั่วของชีวิตในเรื่ องนันๆได้
้ เป็ นอย่างดี เพราะคาถามบางคาถามเป็ น
เรื่ องที่ท้าทายความอยากรู้ คาถามบางคาถามเป็ นเรื่ องที่กระตุ้นจิตสานึก(Awareness) ให้ กบั เราเห็นความสาคัญของมัน
มากยิ่งขึ ้น
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อา่ นคงจะสามารถนาเอาแนวทางนี ้ไปใช้ ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ บ้างนะครับ
"วันนีท้ ่ านถามตัวเองบ้ างหรือยัง?"

