
คว�มง�มของคว�มไม่จีรัง
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ไคกะ  กับมังไก

ผ่่้ทุ้�คุ้นเคยี่กับด้ินแด้นอาทุิต่ยี่์อุทุัยี่ยี่่อมร็่้ด้้วั่าวัันทุ้� 

งด้งามทุ้�สิุด้ในร็อบปีคือวัันทุ้�ซากุร์ะออกด้อกในฤด้่

ใบไม้ผ่ลิ

บนหม่่เกาะทุ้�ม้ภ่มิอากาศัก้�งเข้ต่ร็้อนอยี่่าง         

โอะกินะวัะทุ้�เร็าทุำางานวิัจัยี่เรื็�องอิิคิิไก  ( Ikigai)1  

ซากุร็ะบานในเด้ือนมกร็าคม  แต่่ต่ามเมืองใหญี่่ข้อง

ญี่้�ปุ�นจะบานสิะพรั็�งต่ั�งแต่่ปลายี่ม้นาคมถ้ีงกลาง

เมษายี่น  สิ่วันเกาะทุางเหนือทุ้�หนาวัเยี่็นอยี่่าง         

ฮกไกโด้อาจออกด้อกล่าชั่้าไปถี้งเด้ือนพฤษภาคม

ทุุกปีคนญี่้�ปุ�นมักต่ิด้ต่ามการ็พยี่ากร็ณ์ซากุร์ะ

วั่าจะแยี่้มกล้บสิ้ข้าวัเมื�อใด้ นอกจากควัามงามแล้วั

ด้อกไม้ชั่นิด้น้�ยี่ังเป็นสิัญี่ลักษณ์สิำาคัญี่ด้ังทุ้�เร็าจะได้้

เห็นกันต่่อไป  สิิ�งทุ้� เ ร้็ยี่กกันวั่า  “แนวัซากุร็ะบาน 

(sakura zensen)”  เร็ิ�มผ่ลิบานจากทุิศัใต่้ข้้�นมาทุิศั 

เหนือ  โด้ยี่แต่่ละเมืองอ้างอิงจากต้่นไม้ต้่นพิเศัษ    

เพื�อปร็ะกาศัการ็เริ็�มต้่นข้องเทุศักาลชั่มธร็ร็มชั่าต่ิทุ้� 

1 ภาษาญ้ี่�ปุ�นแปลว่ัา “เหตุ่ผ่ลในการ็ม้ชั่้วัิต่” หรื็ออาจแปลแบบง่ายี่ ๆ  ว่ัา “ควัามสิุข้ข้อง
การ็ทุำาต่ัวัยุ่ี่งต่ลอด้เวัลา”  เร็าได้้สิำาร็วัจแนวัคิด้น้�แบบลงล้กในหนังสิือชั่ื�ออิิคิิไก วิถีีชีิวิติ
เรี์ยบง่ายสึไติล์ญีี่�ปุุ่่ น  (Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life)
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คนทุั�งปร็ะเทุศัได้้ม้สิ่วันร็่วัม

ในญี่้�ปุ�นม้ต้่นไม้ต่้นพิเศัษทุ้�เป็น  “ตั่วัแทุน” น้�

อยี่่่ เ ก้าสิิบหกต้่น  ซ้�งถีือเป็นจุด้เร็ิ�มต่้นข้องไคิกะ 

สิำาหร็ับเมืองเก้ยี่วัโต่จะเป็นต้่นทุ้�อย่่ี่ในสิวันข้องกร็ม

อุตุ่นิยี่มวัิทุยี่าปร็ะจำาเมือง  ทุุกเชั่้าจะม้เจ้าหน้าทุ้�ออก

มาต่ร็วัจสิอบวั่าด้อกต่่มเร็ิ�มแยี่้มหร็ือยี่ัง วัันทุ้�ด้อกเร็ิ�ม

บานก็จะม้ข้่าวัแพร็่สิะพัด้ออกไปทุั�วัปร็ะเทุศัทุันทุ้

ฮะนะมิ

เมื�อซากุร์ะบานต่ามคำาพยี่ากร็ณ์แล้วั  ชั่าวัญี่้�ปุ�นจะ

ออกมาร็วัมตั่วักันเต่็มสิวันสิาธาร็ณะทัุนทุ้เพื�อร่็วัม  

พิธ้ฮู้ะนะมิ  (hanami)  ซ้�งแปลต่ร็งตั่วัได้้ว่ัา  “การ็ชั่ม 

ด้อกไม้”

ถี้าคุณไปเยี่ือนสิวันสิาธาร็ณะสิักแห่งในชั่่วัง

เวัลาน้�  ก็จะพบกลุ่มพนักงานบริ็ษัทุใต่้ต่้นซากุร์ะทุ้�

ออกด้อกบานสิะพร็ั�ง คร็อบคร็ัวัทุ้�มาเดิ้นเล่นด้้วัยี่กัน 

และค่่ร็ักทุ้�ผ่ลัด้กันถี่ายี่ร็่ปโด้ยี่มซ้ากรุ์ะเป็นฉัากหลัง
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พิธ้เฉัลิมฉัลองแด้่ธร็ร็มชั่าต่ิและการ็เร็ิ�มต้่น

ใหม่ข้องชั่้วัิต่  (และควัามหวััง) น้�ม้มาแต่่โบร็าณโด้ยี่ม้

บันทุ้กเก้�ยี่วักับเทุศักาลฮู้ะนะมิต่ั�งแต่่ศัต่วัร็ร็ษทุ้�สิาม

ด้้วัยี่ซำ�า

หลังจากอาทิุต่ยี่์ต่กด้ินแล้วั  การ็ฉัลองยัี่งคง

ด้ำาเนินต่่อไปเพื�อชั่ื�นชั่มสิิ�งทุ้�เร็้ยี่กกันวั่าโยะซากุร์ะ 

(yozakura)  หร็ือ  “ซากุร็ะกลางคืน”  เมื�อพลบคำ�า    

จะม้การ็จุด้โคมไฟัโบร็าณห้อยี่จากต้่นไม้  ทุำาให้    

สิวันสิาธาร็ณะและบร็ร็ด้าสิวันต่่าง ๆ  ม้บร็ร็ยี่ากาศั

เปี�ยี่มมนต่ร็์ข้ลังเหมือนภาพยี่นต่ร็์ข้องสิต่่ด้ิโอจิบลิ

กลุ่มเพื�อนและค่่ร็ักชั่วันกันนั�งใต่้ต่้นซากุร์ะ

ยี่ามคำ�าคืนพร้็อมกับจอกสิาเกและข้นมข้บเค้�ยี่วัแล้วั

หร็ร็ษากับชั่่วังเวัลานั�น  สิิ�งน้�นับเป็นปร็ะสิบการ็ณ์    

อิิชิิโกะ  อิิชิิเอิะอย่ี่างไม่ต่้องสิงสิัยี่  เพร็าะเมื�อกล้บ

ด้อกไม้ร็่วังโร็ยี่ในอ้กสิองสิัปด้าห์ต่่อมา พวักเข้าจะ

ต่้องร็อไปอ้กหน้�งปีกว่ัาจะได้้สัิมผั่สิปร็ะสิบการ็ณ์   

เชั่่นนั�นอ้ก…ด้้วัยี่ควัามหวัังว่ัาจะยี่ังม้ชั่้วิัต่อย่่ี่จนถ้ีง

ต่อนนั�น
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ซากุร์ะเป็นบทุพิสิ่จน์ทุ้�ชั่ัด้เจนว่ัาสิิ�งสิวัยี่งาม

ทุ้�สิุด้ในชั่้วัิต่นั�นไม่จ้ร็ังและไม่อาจร็้ร็อได้้

การ็ฉัลองด้อกไม้เร็ิ�มต่้นอยี่่างเป็นทุางการ็ 

ด้้วัยี่ไคิกะ  (kaika)  ซ้�งเป็นศััพทุ์ทุ้�ใชั่้สิื�อถ้ีงด้อกต่่ม    

ชัุ่ด้แร็กสิุด้  เมื�อผ่่านไปหน้�งสิัปด้าห์ก็จะบานเต่็มทุ้�

และเข้้าสิ่่ชั่่วังมงัไก  (mankai) แปลวั่า  “ชั่่วังเวัลาเมื�อ

ซากรุ์ะบานเต่็มทุ้�”

กล้บซากุร็ะจะเร็ิ�มร็่วังในอ้กหน้�งสิัปด้าห์ต่่อมา 

หรื็ออาจเกิด้ข้้�นก่อนหน้านั�นจากกร็ะแสิลมและฝึนทุ้�

ต่กหนัก  เช่ั่นเด้้ยี่วักับต่อนทุ้�เร็าไปเยี่ือนยี่่านเมืองเก่า

ข้องเก้ยี่วัโต่ในปีนั�น

ชั่าวัญี่้�ปุ�นยี่ังชั่ื�นชั่อบชั่่วังเวัลาดั้งกล่าวัมาก   

ถ้ีงขั้�นบัญี่ญัี่ต่ิคำาว่ัาฮู้ะนะฟบุุกิ  (hanafubuki)  เพื�อ   

ใชั่้บร็ร็ยี่ายี่กล้บซากุร์ะทุ้�ปลิวัว่ัอน ถีือเป็นชั่่วังเวัลา

ลำ�าค่าทุ้�สิื�อถี้งควัามงามและบทุกวั้แห่งควัามไม่จ้ร็ัง
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เวทมนตร์แห่งไคกะ

ฮิกะร็ิ  โอะเอะ (Hikari Oe) ล่กชั่ายี่ผ่่้ทุุพพลภาพอย่ี่าง 

ร็ุนแร็งข้องนักเข้้ยี่นร็างวััลโนเบลเคนซะบุโร็ะ  โอะเอะ 

(Kenzaburo Oe)  ค้นพบด้นต่ร็้ร็ะหว่ัางเดิ้นเล่นใน 

สิวันสิาธาร็ณะกับพ่อแม่  ต่อนนั�นเข้าได้้ยิี่นเสิ้ยี่ง    

นกร็้องและเร็ิ�มเล้ยี่นแบบมัน

น้�คือช่ั่วังเวัลาแห่งไคิกะโด้ยี่แทุ้  เมื�อบางอยี่่าง

ทุ้�ไม่เคยี่ร็่้จักมาก่อนเร็ิ�มเบ่งบานภายี่ในต่ัวัเร็า  เกิด้   

เ ป็นสิิ� งคล้ายี่เวัทุมนต่ร็์ยี่ามแร็งปร็าร็ถีนาใหม่                             

ได้้รั็บการ็จุด้ปร็ะกายี่  บ่อยี่คร็ั�งก็เกิด้ข้้�นในสิถีานทุ้�

แสินธร็ร็มด้า

ยี่กตั่วัอย่ี่าง แด้น บร็าวัน์  (Dan Brown) บอก

วั่าเข้าไม่เคยี่คิด้จะเข้้ยี่นหนังสิือมาก่อน จนกร็ะทุั�ง

เจอหนังสิือเล่มหน้�งถ่ีกวัางทิุ�งไวั้บนเปลญี่วัณริ็ม     

สิร็ะวั่ายี่นำ�าข้องโร็งแร็ม

ต่อนนั�นเข้าซื�อแพ็กเกจทัุวัร็์ไปเทุ้�ยี่วักับภร็ร็ยี่า

แล้วัร็่้สิ้กเบื�อ  แต่่ได้้หนังสิือเล่มนั�นซ้�งคือนิยี่ายี่เรื็�อง
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แผนลับด้มส์ึเดย์  (The Doomsday Conspiracy) 

เข้้ยี่นโด้ยี่ซิด้น้ยี่์  เชั่ลด้อน  (Sidney Sheldon)  ชั่่วัยี่ 

เข้าไวั้

ทุันทุ้ทุ้�กลับถ้ีงบ้านเข้าก็ต่ัด้สิินใจวั่าจะเข้้ยี่น

เร็ื�องร็าวัต่ื�นเต่้นแบบนั�นบ้าง และลงมือทุำาทุันทุ้ด้้วัยี่

แร็งกร็ะตุ่้นจากไคิกะ  หลายี่ปีต่่อมา ร์หสัึลบัดาวินชีิ 

(The Da Vinci Code)  ก็กลายี่เป็นหนังสืิอข้ายี่ด้้ไป 

ทุั�วัโลกและทุำาให้เข้ากลายี่เป็นเศัร็ษฐ้

ไคิกะยี่ังม้อิทุธิพลชัั่ด้เจนต่อนเร็าต่กหลุมรั็ก

ดุ้จด้ังด้อกซากุร็ะทุ้�เบ่งบานเป็นสิัญี่ญี่าณการ็มาถ้ีง

ข้องฤด้่ใบไม้ผ่ลิ  ใคร็บางคนทุ้�ไม่เคยี่ม้ต่ัวัต่นในชั่้วัิต่

ข้องเร็ามาก่อนอาจทุำาให้เร็าเสิ้ยี่ศั่นยี่์แบบไม่ทุันต่ั�งต่ัวั

แล้วักลายี่เป็นคนทุ้�เร็าใสิ่ใจมากทุ้�สิุด้

ในด้ินแด้นล้กลับข้องควัามร็ัก  การ็เบ่งบาน

ข้องควัามร็่้สิ้กอาจม้อิทุธิพลทุ้�คาด้ไม่ถ้ีงอยี่่างยิี่�ง   

อะไร็หนอทุ้�ทุำาให้เร็าต่กหลุมร็ัก

เมื�อเร็าลองถีามหลายี่คนเก้�ยี่วักับชั่่วังเวัลาทุ้�

ลืมไม่ลงนั�น  ชั่่วังเวัลาทุ้�โลกใหม่ทัุ�งใบเปิด้กวั้างอยี่่่
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ต่ร็งหน้า พวักเข้าก็เอ่ยี่คำาพ่ด้ทุำานองน้�

• “คร็ั�งแร็กทุ้�ฉัันได้้ยี่ินเสิ้ยี่งเข้าก็แทุบลืมหายี่ใจ”

•  “สิายี่ต่าข้องเธอด้่ทุั�งเอ้ยี่งอายี่และทุะลุทุะลวังจิต่ใจ 

ทุำาให้ผ่มอยี่ากร็่้วั่าต่ัวัต่นข้องเธอเป็นอยี่่างไร็”

• “ฉัันต่กหลุมร็ักทุ่าทุางละเอ้ยี่ด้อ่อนต่อนเข้าเก็บข้้าวั

ข้องทุ้�ฉัันทุำาร็กไวั้”

ทัุ�งหมด้น้� เป็นชั่่วังเวัลาอิิ ชิิโกะ  อิิ ชิิ เอิะทุ้�ม้ 

ควัามพิเศัษในตั่วัเอง หากเร็าร็่้วิัธ้ไข้ว่ัควั้าเอาไว้ัและ

ให้ควัามสิำาคัญี่ มันก็อาจเป็นแสิงสิ่องทุางให้ชั่้วัิต่      

ทุ้�เหลือข้องเร็าได้้

สูตรมังไก

เมื�อจุด้เร็ิ�มต่้นแห่งการ็เปล้�ยี่นแปลงหรื็อไคิกะมาถ้ีง           

เร็ายี่่อมอยี่ากเปล้�ยี่นให้เป็นมังไก  พ่ด้อ้กอยี่่างคือ

อยี่ากแน่ใจวั่าสิิ�งทุ้�เกิด้ข้้�นในต่ัวัเร็าจะเต่ิบโต่และ     

ผ่ลิบานอยี่่างเต่็มศัักยี่ภาพ  มงัไกเกิด้ข้้�นเมื�อ...
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• คนทุ้�ต่กหลุมร็ักต่ัด้สิินใจเฝึ้าฟ่ัมฟัักสิวันแห่งควัาม

สิัมพันธ์นั�นทุั�งในยี่ามด้้และยี่ามร็้ายี่เพื�อไม่ให้มันเห้�ยี่วั

เฉัา

• ผ่่้ใฝึ�ฝัึนอยี่ากเป็นนักเข้้ยี่นเกิด้แร็งบันด้าลใจอยี่าก

เข้้ยี่นหนังสิือ แล้วัต่ั�งใจเข้้ยี่นเร็ื�องนั�นทุุกวัันจนเสิร็็จ

•  ผ้่่ปร็ะกอบการ็ไม่อยี่ากให้ไอเด้้ยี่สิ่ญี่เปล่า จ้งหมั�น

ค้นหาวัิธ้ปร็ับปร็ุงและสิร็้างสิร็ร็ค์สิิ�งใหม่อยี่่่เสิมอ

เมื�อถีกกันเร็ื�องควัามพยี่ายี่ามทุุ่มเทุทุ้�จำาเป็น

ในการ็เปล้�ยี่นควัามคิด้ต่ั�งต่้นหร็ืองานปร็ะจำาให้เป็น

สิิ�งทุ้�เร็าทุำาได้้ด้้  เร็ามักได้้ยิี่นเร็ื�องกฎหน้�งหมื�นชั่ั�วัโมง

ข้องมัลคอล์ม  แกลด้เวัลล์  (Malcolm Gladwell)   

เพื�อเปล้�ยี่นไคิกะเป็นมงัไก

ในหนังสืิอเร็ื�องสึัมฤทุธิิ์� พิศวง  (Outliers)        

แกลด้เวัลล์ได้้แสิด้งให้เห็นว่ัา  “หน้�งหมื�นชัั่�วัโมงเป็น

ต่ัวัเลข้มหัศัจร็ร็ย์ี่แห่งควัามยิี่�งใหญ่ี่”  ด้ังทุ้�เกิด้กับ

บุคคลทุ้�ม้ชั่ื�อเสิ้ยี่งต่่อไปน้�
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ช่�งต้ด�บ

ควัามใสิ่ใจในร็ายี่ละเอ้ยี่ด้และควัามอด้ทุน

ข้องคนญี่้�ปุ� น นั� น เป็นสิิ� ง ทุ้� เ ห็นได้้ชั่ัด้ใน 

• บิลล์  เกต่สิ์  (Bill Gates)  เร็ิ�มเข้้ยี่นโปร็แกร็มต่ั�งแต่่

อายีุ่สิิบข้วับข้ณะเร็้ยี่นชั่ั�นมัธยี่มต้่นในซ้แอต่เทิุล    

หน้�งหมื�นชั่ั� วัโมงต่่อมาเข้าก็สิร้็างปร็ากฏิการ็ณ์           

ในโลกเทุคโนโลยี่้สิาร็สินเทุศั

•  ก่อนก้าวัสิ่่ควัามยิี่�งใหญี่่  วังเด้อะบ้เทุิลสิ์  (The 

Beatles)  ทุุ่มเทุฝึึกฝึนฝีึมือหน้�งหมื�นชั่ั�วัโมงต่ามไนต์่ 

คลับในฮัมบวัร์็กทุ้�พวักเข้าข้้�นแสิด้งวัันละแปด้ชัั่�วัโมง 

จากนั�นก็เดิ้นทุางกลับสิหร็าชั่อาณาจักร็มาเปิด้ต่ัวั

เพลง Love Me Do จนเป็นเพลงฮิต่ถีล่มทุลายี่

บทุสิรุ็ปข้องแกลด้เวัลล์คือการ็เป็นแค่อัจฉัริ็ยี่ะ

ยี่ังไม่เพ้ยี่งพอ ต่้องม้ควัามพยี่ายี่ามและควัามมุ่งมั�น

จร็ิงจังด้้วัยี่เพื�อให้ควัามสิามาร็ถีนั�นเป็นทุ้�ยี่อมรั็บ

อยี่่างทุ้�ควัร็เป็น
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ศัาสิต่ร์็ทุุกแข้นง  ยี่กตั่วัอยี่่าง  ร็้านซ้กิยี่ะ

บะชั่ิ จิโร็  (Sukiyabashi Jirō)  ร็้านซ่ชั่ิข้้�นชั่ื�อ           

แม้ต่ั�งอย่่ี่บร็ิเวัณใกล้สิถีาน้ร็ถีไฟัใต่้ด้ินกินซะ

ก็ยี่ังถีือเป็นร็้านซ่ชิั่ทุ้�ด้้ทุ้�สิุด้ในโลก ล่กชั่ายี่

เจ้าข้องร็้านต่้องฝึึกอยี่่่นานหลายี่สิิบปีกวั่า

จะทุำาทุะมะโงะยะกิ  (ไข้่ม้วันญี่้�ปุ�นทุ้�ใชั่้ทุำา

ซ่ชั่ิ)  ได้้ด้้

ศัาสิต่ร็์และธร็ร็มเน้ยี่มหลายี่อยี่่าง

ไม่ม้โร็งเร็้ยี่นเปิด้สิอนเคล็ด้ลับ  ควัามร็่้ 

เหล่านั�นเป็นสิิ�งทุ้�ถี่ายี่ทุอด้จากคร็่สิ่่ศัิษยี่์  

โด้ยี่เฉัพาะในกร็ณ้ข้องชั่่างต่้ด้าบคิะติะนะ 

(katana) และด้าบญี่้�ปุ�นชั่นิด้อื�น ๆ  

ปัจจุบันยี่ังม้ชั่่างต่้ด้าบอยี่่่ในญี่้�ปุ�น   

ร็าวัสิามร็้อยี่คน แต่่ม้เพ้ยี่งสิามสิิบคนเทุ่านั�น 

ทุ้� ย้ี่ ด้อาชั่้พ น้� เ พื� อหา เล้� ยี่ งชั่้พ เ ป็นหลั ก          

ชั่่างต้่ด้าบแต่่ละคนม้นักเร็้ยี่นฝึึกหัด้ทุ้�จะรั็บ
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สิืบทุอด้วิัชั่าข้องต่ัวัเอง  เพื�อให้ศัาสิต่ร์็การ็    

ต่้ด้าบข้องพวักเข้าไม่สิ่ญี่หายี่

การ็ต่้ด้าบไม่ใชั่่สิิ�งทุ้� เร็้ยี่นร็่้ได้้จาก

หนังสิือหร็ือการ็อบร็ม หากอยี่ากม้ทัุกษะน้� 

ก็ต่้องทุุ่มเทุเวัลาอยี่่างน้อยี่สิิบปีศ้ักษากับ  

คร็่หน้�งในสิามร้็อยี่คนนั�น  ถีือเป็นร็ะยี่ะเวัลา

ทุ้�ยี่าวันานกว่ัาการ็เร้็ยี่นให้ได้้ปริ็ญี่ญี่าบัต่ร็

สิักใบจากมหาวัิทุยี่าลัยี่

ทุำาไมการ็ต่้ด้าบคิะติะนะให้ด้้ถ้ีงยี่าก

ยิี่�งนัก  เร็าจะไม่ลงร็ายี่ละเอ้ยี่ด้กันต่ร็งน้� แต่่

กร็ะบวันการ็หลอมเหล็กกล้าทุ้�ด้้นั�นซับซ้อน 

พอ ๆ  กับการ็ทุำาไข้่ม้วันญี่้�ปุ�นให้ด้้  หร็ืออาจ 

ซับซ้อนกวั่าด้้วัยี่ซำ�า

คุณสิมบัต่ิข้องเหล็กกล้าอยี่่างหน้�ง   

อันเป็นทุ้�ปร็ะจักษ์ทุ้�สิุด้คือร็ะด้ับคาร็์บอนต่ำ�า 

ซ้�งชั่่วัยี่ร็ักษาคุณภาพข้องต่ัวัเหล็ก  ด้าบ
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ญี่้�ปุ�นคุณภาพด้้ทุ้�สิุด้อาจม้คาร็์บอนเพ้ยี่ง

ร็้อยี่ละหน้�ง และสิ่งสิุด้ไม่เกินร้็อยี่ละหน้�งจุด้

สิอง  ปร็ิมาณต่ำ�าเชั่่นน้�เป็นสิิ�งทุำาได้้ยี่ากมาก

บ ร็ ร็ ด้ า ช่ั่ า ง ต่้ ด้ า บ ชั่ั� น ค ร็่ จ ะ ร็่้ ไ ด้้ จ า ก

สิัญี่ชั่าต่ญี่าณเมื�อด้าบสิักเล่มไปถ้ีงร็ะด้ับนั�น

หลังจากเผ่าไฟัทุ้�อุณหภ่มิ  1,204 - 1,538 

องศัาเซลเซ้ยี่สิเป็นเวัลาสิามวััน

ด้าบญี่้�ปุ�นโบร็าณเป็นสิัญี่ลักษณ์ข้อง

ควัามเข้้มแข้็ง   ควัามมานะ  และควัาม    

เร็้ยี่บง่ายี่  เพร็าะไม่ม้การ็ต่กแต่่งปร็ะด้ับ

ปร็ะด้าอะไร็ไว้ัทุ้�ด้าบเลยี่  มันจ้งสืิ�อถ้ีงควัาม

มุ่งมั�นในการ็สิร็ร็หาวััต่ถุีด้ิบทุ้�ด้้สิุด้แล้วันำา

มาต้่ด้้วัยี่ค้อนเพื�อให้ได้้ควัามหนาแน่นทุ้�สิุด้

เทุ่าทุ้�จะเป็นไปได้้
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บทุเร็้ยี่นชั่้วิัต่สิำาหร็ับช่ั่างต่้ด้าบซ้�งถืีอ

เป็นสิมบัต่ิข้องชั่าติ่ในสิายี่ต่าคนญ้ี่�ปุ�นคือ

กำาจดัสิึ�งไม่จำาเป็ุ่นเพ่�อิเข์้าถึีงแก่นแทุ ้ ควัาม

งามและพลังอยี่่่ต่ร็งน้�เอง  เร็าจะคว้ัาสิอง

อยี่่ า ง น้� ได้้ ด้้ วัยี่ควัามอด้ทุนและควัาม

พยี่ายี่ามเทุ่านั�น

เมื�อแด้เน้ยี่ล  โกลแมน  (Daniel Goleman)     

ผ่่้เข้้ยี่นคิวามฉลาดทุางอิาร์มณ์์ (Emotional Intelli-

gence)  ร็วัมถ้ีงคนอื�น ๆ  ต่่างทุักทุ้วังวั่าควัามมุ่งมั�นด้้ง

ด้ันไม่อาจรั็บปร็ะกันอะไร็ได้้  และศัาสิต่ร์็บางแข้นง

ต่้องการ็ควัามสิามาร็ถีโด้ยี่กำาเนิด้ทุ้�โด้ด้เด้่นเป็นพิเศัษ

แกลด้เวัลล์ก็ต่อบวั่า

“ม้คนสิับสินมากมายี่เก้�ยี่วักับกฎหน้�งหมื�น

ชั่ั�วัโมงทุ้�ผ่มเข้้ยี่นถ้ีงในสึมัฤทุธิิ์� พิศวง  กฎน้�ใช้ั่กับก้ฬา

ไม่ได้้นะครั็บ  การ็ฝึึกฝึนบ่อยี่ ๆ ก็ไม่ใชั่่ เงื�อนไข้             
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ทุ้�เพีียงพีอให้ปร็ะสิบผ่ลสิำาเร็็จ  ผ่มอาจเล่นหมากร็ุก

นานร้็อยี่ปีแต่่ไม่ม้วัันเก่งร็ะดั้บปร็มาจาร็ย์ี่ได้้  สิรุ็ป

ง่ายี่ ๆ  ก็คือควัามสิามาร็ถีต่ามธร็ร็มชั่าติ่ต่้องอาศััยี่

การ็ลงทุุนด้้านเวัลาอยี่่างมหาศัาลเพื�อให้ออกด้อก

ออกผ่ล”

หากเร็าแปลควัามหมายี่ข้องคำาพ่ด้น้�ต่าม

ปร็ัชั่ญี่าญี่้�ปุ�น  สิ่วันแร็กข้องสิ่ต่ร็น้�ก็คืออิิคิิไกหร็ือ    

การ็ค้นพบบางอย่ี่างทุ้�เร็าสินใจจริ็งจังและเป็นสิิ�งทุ้�เร็า

ทุำาได้้ด้้

เมื�อ เร็าร็่้ เป้าหมายี่

ข้องต่ัวัเองแล้วัก็มาถ้ีงไคิกะ 

บางทุ้น้� อาจเป็นสิ่วันยี่าก

ทุ้�สิุด้ด้้วัยี่ซำ�า  เมื�อเร็าต่้องเลิก

ใสิ่ใจข้้อเร้็ยี่กร็้องข้องคนอื�น

เพื�อเปิด้ทุางให้สิิ�งทุ้�ต่ัวัเอง

อยี่ากทุำาอยี่่างแทุ้จร็ิงและให้

สิิ�งทุ้�เร็าเชั่ื�อว่ัาเป็นเป้าหมายี่

ข้องชั่้วัิต่ได้้เบ่งบาน
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ลำาด้ับทุ้�สิามคือยืี่นหยัี่ด้บนเส้ินทุางน้�ให้ได้้ 

อด้ทุนและทุำาต่ามฝึันต่่อไปจนเป็นมงัไก

สรุุปสูตรุได้้ด้ังนี้ี�

อิคิิไิก + ไคิกะ + เวลา = มัังไก

หากเร็าค้นพบควัามสิามาร็ถีข้องตั่วัเองแล้วั

เปิด้ใจยี่อมรั็บและยี่กให้มันเป็นสิิ�งสิำาคัญี่ในชั่้วิัต่ 

ควัามปร็าร็ถีนาข้องเร็าก็จะเต่ิบโต่พัฒนาและสิร้็าง

ควัามสิุข้แก่ต่ัวัเร็าและผ่่้อื�น

ไม่ม้คำ�ว่�ส�ยเกินไปในก�รเบ่งบ�น

เมื�อเร็าน้กถ้ีงการ็เร็ิ�มต่้นหร็ือการ็พัฒนาอะไร็ใหม่ ๆ

บ่อยี่คร็ั�งมักน้กถ้ีงคนหนุ่มสิาวัทุ้�ยี่ังม้อนาคต่ทุั�งชั่้วัิต่ 

ร็ออย่่ี่ต่ร็งหน้า  แต่่น้�เป็นเพ้ยี่งอคต่ิ  เร็าทุุกคนล้วัน 

เร็ิ�มต่้นชั่้วัิต่ใหม่ได้้ไม่วั่าอายีุ่เทุ่าไร็ก็ต่าม

แม้แต่่ผ่่้สิ่งวััยี่ก็อาจต่ัด้สิินใจล้มกร็ะด้านแล้วั

ต่ั�งต่้นใหม่ได้้  เพร็าะพวักเข้าเองยี่ังม้อนาคต่ทุั�งชีิวิติ

ร็ออยี่่่ต่ร็งหน้า  สิิ�งสิำาคัญี่ไม่ใชั่่จำานวันปีทุ้�เร็าม้ชั่้วิัต่
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เหลืออยี่่่  แต่่เป็นสิิ�งทุ้�เร็าจะทุำากับวัันเวัลาเหล่านั�น

ต่่างหาก

ในญ้ี่�ปุ�นผ่่้คนมักเร็ิ�มต้่นใหม่ต่อนสิิ�นสิุด้ชั่้วิัต่

การ็ทุำางาน  “อยี่่างเป็นทุางการ็”  คนทุ้�เคยี่ใชั่้เวัลา 

สิ่วันใหญี่่ข้องชั่้วิัต่ในทุ้�ทุำางานเพื�อต่อบสินองควัาม

ต่้องการ็ข้องบร็ิษัทุได้้หันมาร็ับผ่ิด้ชั่อบชั่้วิัต่ข้องต่ัวัเอง

สิักทุ้  เหมือนเจได้ชั่ร็าในภาพยี่นต่ร็์สึติาร์์ วอิร์์สึ 

(Star Wars)  ทุ้�ต่ร็าบใด้ยี่ังม้พลังสิถีิต่อยี่่่ในต่ัวัก็ยี่ังทุำา

สิิ�งทุ้�ใฝึ�ฝึันอยี่ากทุำามาต่ลอด้ได้้โด้ยี่ไม่สินใจอายีุ่ 

นั�นคือสิาเหตุ่ทุ้� เร็าอาจพบเห็นมัคคุเทุศัก์       

วััยี่แปด้สิิบปีต่ามสิถีาน้ร็ถีไฟัเล็ก ๆ อยี่่่เป็นปร็ะจำา              

คนเหล่าน้�อาสิาทุำาหน้าทุ้�ต่้อนร็ับผ่่้มาเยืี่อน บอกเล่า

เร็ื�องร็าวัข้องสิถีานทุ้�ทุ่องเทุ้�ยี่วัในทุ้องถิี�น  และให้       

คำาแนะนำาเก้�ยี่วักับต่าร็างการ็เดิ้นร็ถีปร็ะจำาทุาง     

ร็วัมถี้งเสิ้นทุางเด้ินเทุ้�ยี่วั

ยี่กต่ัวัอย่ี่าง นักเด้ินทุางผ่่้หน้�งลงร็ถีไฟัทุ้�สิถีาน้

ในเมืองยุี่ด้ะนะกะซ้�งข้้�นชั่ื�อเร็ื�องอิอินเซ็นหร็ือนำ�าพุร็้อน

อ้กทัุ�งเป็นจุด้เริ็�มต่้นในการ็เด้ินทุางเทุ้�ยี่วัชั่มลิงหิมะ 
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นะงะโนะ  เข้าได้้ร็ับการ็ต่้อนร็ับทุันทุ้โด้ยี่มัคคุเทุศัก์ 

สิ่งวััยี่ใจด้้ ซ้�งยี่ินด้้ทุ้�ได้้ฝึึกภาษาอังกฤษกับนักเดิ้นทุาง

จากทุั�วัโลก

อยี่่างทุ้�เร็าได้้เร็้ยี่นร็่้จากผ่่้เชั่้�ยี่วัชั่าญี่ด้้านเคล็ด้-

ลับการ็ม้อายุี่ยี่ืนทุ้� โอะกินะวัะข้ณะทุำาวัิจัยี่ เ พื�อ       

เข้้ยี่นหนังสิือเร็ื�องอิิคิิไกวั่าหากคุณกล้าหาญี่พอจะ  

ทุำาสิิ�งทุ้�รั็กแล้วั ทุุกวัันก็จะกลายี่เป็นวัันทุ้�ด้้ทุ้�สุิด้ในช้ั่วิัต่

สองตัวอย่�งของผูู้้เบ่งบ�นช้�

คำาวั่าผ้้เบ่งบานชิ้า  (late bloomer) มักใช้ั่บร็ร็ยี่ายี่ 

คนทุ้�ค้นพบควัามสิามาร็ถีข้องตั่วัเองหรื็อแม้แต่่อิิคิิไก

ทุ้�ชั่่วัยี่นำาทุางชั่้วัิต่ในวััยี่ทุ้�ล่วังเลยี่

ผ่่้ เบ่งบานชั่้าหักล้างแนวัคิด้ทุั�วัไปทุ้�วั่าการ็

เต่ิบโต่ทุางสิต่ิปัญี่ญี่าพัฒนาถ้ีงจุด้สิ่งสิุด้ต่ั�งแต่่ชั่่วังวััยี่

รุ่็นต่อนต่้น และเมื�อเข้้าสิ่่วััยี่ผ่่้ใหญี่่ก็จะเสิื�อมถีอยี่ไป

ต่ามอายีุ่  เพร็าะคนเหล่าน้�ไม่เคยี่หยีุ่ด้พัฒนาตั่วัเอง

และพร็้อมเร็ิ�มต่้นใหม่  โด้ยี่ใชั่้ควัามร็่้ทุ้�เก็บเก้�ยี่วัมา
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ก้าวัไปหาควัามทุ้าทุายี่ใหม่ ๆ  อยี่่่เสิมอ  

น้�คือบุคคลต่ัวัอยี่่างสิองทุ่านทุ้�พิสิ่จน์วั่ า   

ควัามสิำาเร็็จอันยี่ิ�งใหญี่่ไม่ม้ข้้ด้จำากัด้ด้้านอายีุ่

คนแร็กคือ เมลโชั่ร็า  อาก้ โน  เด้   ร็าโมสิ 

(Melchora Aquino de Ramos) หญิี่งชั่าวัฟัิลิปปินสิ์ 

อายีุ่แปด้สิิบสิ้�ปีต่อนเกิด้เหตุ่ไม่สิงบในปร็ะเทุศั ผ่่้ม้

สิ่วันชั่่วัยี่ให้ฟัิลิปปินสิ์ได้้เอกร็าชั่ในเวัลาต่่อมา  เธอไม่

กลัวัและใชั่้ร็้านทุ้�ต่ัวัเองด้่แลเป็นทุ้�พักแก่ผ่่้บาด้เจ็บ

และโด้นข้่มเหง อ้กทัุ�งยี่ังให้คำาแนะนำาแก่นักปฏิิวััต่ิ  

ในการ็ปร็ะชัุ่มลับซ้�งจัด้ข้้�นต่ามยี่่านคนจนด้้วัยี่

เมื�อเจ้าหน้าทุ้�อาณานิคมทุร็าบถ้ีงกิจกร็ร็มต่่อ

ต่้านข้องหญี่ิงชั่ร็าเข้้า พวักนั�นก็สิั�งให้จับกุมต่ัวัเธอไป

สิอบปากคำาเพื�อเค้นข้้อม่ลเก้�ยี่วักับผ่่้นำาการ็ปฏิิวััติ่   

แต่่เมลโชั่ร็าปฏิิเสิธทุ้�จะเปิด้เผ่ยี่ข้้อม่ลใด้ ๆ   ผ่ลก็คือ

เธอโด้นสิ่งไปข้ังทุ้�หม่่เกาะมาเร็้ยี่นา

เมื�อสิหร็ัฐอเมร็ิกาเข้้าควับคุมฟัิลิปปินสิ์สิำาเร็็จ

เมลโชั่ร็าก็ได้้กลับบ้านในฐานะว้ัร็สิต่ร็้แห่งชั่าต่ิและ 

ได้้ร็ับสิมญี่าวั่า  “สิต่ร้็ผ่่้ยิี่�งใหญี่่แห่งการ็ปฏิิวััต่ิ”  เธอ 



52

ม้ส่ิวันร็่วัมในการ็สิร็้างปร็ะเทุศัใหม่อยี่่างจร็ิงจัง      

เป็นเวัลากวั่ายี่้�สิิบปีและเสิ้ยี่ชั่้วัิต่ต่อนอายีุ่ร็้อยี่เจ็ด้ปี

วังการ็อักษร็ศัาสิต่ร็์ เป็น ยิี่� งกวั่ าด้ินแด้น             

อุด้มสิมบ่ร็ณ์สิำาหร็ับผ่่้เบ่งบานชั่้า  แฮร็์ร็้  เบิร็์นสิต้่น 

(Harry Bernstein)  นักเข้้ยี่นชั่าวัอังกฤษได้้ต้่พิมพ์ 

เร็ื�องสิั�นต่อนอายีุ่ยี่้�สิิบสิ้�ปี  แต่่กวั่าจะเร็ิ�มลงมือเข้้ยี่น

นิยี่ายี่เร็ื�อง The Invisible Wall ก็อายุี่เก้าสิิบสิามปี 

แล้วั  เข้าเข้้ยี่นนิยี่ายี่เรื็�องน้�จนจบและได้้เห็นมัน          

ต่้พิมพ์ใน ค.ศั. 2007 ต่อนอายีุ่เก้าสิิบหกปี

ม้ผ่่้ถีามเบิร็์นสิต่้นเร็ื�องทุ้�เข้าต่ัด้สิินใจเข้้ยี่น

นิยี่ายี่เร็ื�องแร็กในชั่่วังบั�นปลายี่ชั่้วัิต่  เข้าอธิบายี่วั่า

ควัามโด้ด้เด้้�ยี่วัหลังสิ่ญี่เสิ้ยี่ภร็ร็ยี่าทุ้�แต่่งงานกันมา

นานหกสิิบเจ็ด้ปีคือแร็งบันด้าลใจข้องเข้า

เบิร็์นสิต่้นได้้ร็ับกำาลังใจจากเสิ้ยี่งต่อบร็ับข้องผ่่้

อ่านก็เลยี่เข้้ยี่นนิยี่ายี่ออกมาอ้กสิามเร็ื�องก่อนเสิ้ยี่

ชั่้วิัต่ต่อนอายีุ่ร็้อยี่เอ็ด้ปี  นอกจากมร็ด้กเหล่าน้�ทุ้�เข้า

ฝึากไวั้แล้วั  เบิร็์นสิต้่นยี่ังบอกไวั้ในบทุสิัมภาษณ์กับ 

The New York Times วั่า  “ม้เพ้ยี่งพร็ะเจ้าทุ้�ร็่้วั่ายี่ังม้
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ศัักยี่ภาพใด้แอบซ่อนอยี่่่ในต่ัวัผ่่้อื�นอ้กบ้าง หากเร็า

ชั่่วัยี่ให้พวักเข้าม้ชั่้วัิต่อยี่่่ได้้ถี้งวััยี่เก้าสิิบปีก็คงด้้”




