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ศิิลป็ะก็าริเขียูนพูู่�กั็นโดยู

ริิเอิะ ทาเคิดะ

แด� สุามิีที่ี�รัิก็
ชิีวิิตของเริาคืออิคิไก็ของฉััน 
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ตัว
อย
่าง



	 อิิคิิไก เป็นแนวคิดดั�งเดิมิขีองญี�ป์�นเพ่�อก่อริ่างสำริ�าง

สำ์ขีให�เกิดขีึ�นในชิีวิต นี�ค่อเหต์ผู้ลที�ทำาให�ค์ณต่�นนอนใน

ตอนเชิ�า หนังสำ่อเล่มินี�พ้ดถึงการิค�นหา อิิคิิไก หร่ิอการิ

ริะบ์เจัาะจังเป้าปริะสำงค์และความิหลงใหลให�ชัิดเจัน แล�ว

ใชิ�ความิริ้�ดังกล่าวเพ่�อบริริล์ความิสำ์ขีอิ�มิเอมิในชีิวิต

 ย้คาริิ มิิตซึึฮาชิิ เติบโตขีึ�นในปริะเทศญี�ป์�น เธิอจัึง

เขี�าใจัแต่แริกเริิ�มิว่า อิิคิิไก มิีความิหมิายอย่างไริต่อชิาว

ญี�ป์�น ปัจัจ์ับัน เธิออาศัยอย้่ในลอสำแอนเจัลิสำ และตั�งใจั

เขีียนหนังสำ่อเล่มินี�เพ่�อแนะนำาแนวคิดดั�งเดิมิให�กับผู้้�อ่าน

ริ์่นใหมิ่ หนังสำ่อเล่มินี�ไมิ่ใชิ่ ‘คำาตอบสำำาหรัิบท์กคน’ แต่เม่ิ�อ

ค์ณได�เริียนริ้�ที�จัะริะบ์เจัาะจัง อิิคิิไก ขีองตนเอง อิิคิิไก 

จัะกริะต์�นให�ค์ณใสำ่ใจักับริายละเอียดในชิีวิต และริ้�สำึก

ขีอบค์ณท์กชิั�วขีณะในแต่ละวัน

 ด�วยปรัิชิญาเรีิยบง่ายและแนวคิดแสำนอิสำริะที�ชิ่วย

สำริ�างความิกริะปรีิ�กริะเปริ่า หนังสำ่อแสำนงดงามิเล่มินี�จัะ

กลายเป็นค้่มิ่อให�ค์ณหวนกลับมิาอ่านซึำ�าแล�วซึำ�าเล่า  
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8 อิิคิิไก หาให้เจอิก็เป็็นสุุข

คำานำาสุำานัก็พู่ิมิพู่์

 ค์ณผู้้�อ่านเคยไหมิที�บางวันต่�นขีึ�นมิาแล�วได�แต่

นอนกลิ�งไปกลิ�งมิาอย้่อย่างนั�น คิดในใจัว่าไมิ่ร้ิ�จัะล์กไป

ทำาอะไริดี ร้ิ�สำึกเหมิ่อนล่องลอยไริ�จ์ัดหมิายปลายทาง

 แน่นอนว่าหากเริาอย้่ในวัยหน์่มิสำาว ปริะสำบการิณ์

แบบนี�คงเกิดขึี�นไมิ่บ่อยนักหริอก เพริาะอย่างน�อยวัน

จัันทริ์ถึงศ์กริ์ คนสำ่วนใหญ่ก็ออกไปทำางานทำาการิ ขีณะ

ที�บางคนไมิ่ได�หย์ดวันเสำาริ์-อาทิตย์ด�วยซึำ�า สำถานการิณ์

จัึงบังคับให�ต�องล์กจัากเตียงหลังต่�นนอนอย่างชิ่วยไมิ่ได�

 อย่างไริก็ตามิ วันหนึ�งเม่ิ�อถึงวัยเกษียณ ชิ่วงเชิ�าที�

แสำนน่าเบ่�อหน่ายจัะเริิ�มิแวะเวียนมิาหาบ่อยขีึ�น หนักเขี�า

หน่อยก็อาจัถึงขีั�นอย้่ไปวัน ๆ อย่างไริ�เป้าหมิาย ที�จัริิง

ก็ไมิ่ใชิ่เร่ิ�องผิู้ดอะไริ แต่ต�องลองถามิตัวเองว่าถ�าอย้่ให�

จับวันไปแบบนั�นแล�วมิีความิสำ์ขีหร่ิอเปล่า หร่ิอว่าจัริิง ๆ 

แล�วเริากำาลังมิองหาอะไริบางอย่างในชิีวิตอย้่กันแน่
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 สำำาหริับชิาวญี�ป์�นแล�ว อะไริบางอย่างที�ว่านี� มีิ

คำาศัพท์เฉพาะ นั�นก็ค่อ อิิคิิไก คำานี�เริาเริิ�มิได�ยินกันมิาก

ขึี�นในชิ่วงหลัง เพริาะกำาลังเป็นที�แพริ่หลาย อีกเหต์ผู้ล

หนึ�งที�ได�ยินบ่อยก็เพริาะภิาษาไทยขีองเริาไมิ่มิีคำาไหนที�

สำามิาริถแปลคำาว่า อิิคิิไก ได�แบบเต็มิริ�อย เริาจึังมัิกจัะใชิ�

เริียกทับศัพท์ไปเลย สำ์ดท�ายคำานี�ก็ปริากฏให�เห็นเร่ิ�อย ๆ  

จันเริาจัำาได�ขีึ�นใจั

 อิิคิิไก ไมิ่จัำาเป็นต�องริอให�เกษียณหริ่อไมิ่มีิอะไริทำา

ก่อนถึงค่อยค�นหา เพริาะที�จัริิงแล�วมิันสำามิาริถเกิดขีึ�นได�

ท์กชิ่วงเวลา เม่ิ�อใดก็ตามิที�ได�ทำาอะไริแล�วใจัเป็นสำ์ขีโดย

ไมิ่ต�องพยายามิจันเกินไป นั�นแหละค่อ อิิคิิไก ซึึ�งเป็นสำิ�ง

มีิค่าอย่างยิ�งในการิใชิ�ชิีวิต

 ถึงตริงนี�หลายคนคงเริิ�มิเขี�าใจัแนวคิดเกี�ยวกับ 

อิิคิิไก แล�ว ซึึ�งก็ยังมิีริายละเอียดอีกมิากมิายให�ได�ศึกษา 

คิำานำาสุำานักพิิมพิ์
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10 อิิคิิไก หาให้เจอิก็เป็็นสุุข

และเริาคงไมิ่สำามิาริถหาใคริที�จัะมิาอธิิบายเร่ิ�องนี�ได�ดีกว่า

เจั�าขีองภิาษาอีกแล�ว

 หนังสำ่อเล่มินี� ผู้้�เขีียน ย้คาริิ มิิตซึึฮาชิิ จัะพาค์ณ

ผู้้�อ่านออกเดินทางเพ่�อค�นหา อิิคิิไก ขีองตัวเอง แนะนำา

ว่าค่อย ๆ อ่าน ไมิ่ต�องริีบริ�อน เพริาะบางทีสำิ�งที�ค์ณกำาลัง

มิองหาอาจัปริากฏขีึ�นมิาหลังอ่านจับสำักปริะโยคในเล่มิ

ก็ได�

 ขีอให� อิิคิิไก หาให้เจอิก็เป็็นสุุข ชิ่วยให�ค์ณได�

ค�นพบ อิิคิิไก ขีองตัวค์ณเอง
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คำานำาผู้แป็ล

 หลายปีที�ผู้่านมิา คำาว่า อิิคิิไก ในภิาษาญี�ป์�นได�ริับ

ความินิยมิอย่างสำ้งจันแทบจัะกลายเป็นศัพท์สำากล หลาย

คนพยายามิอธิิบาย อิิคิิไก ผู้่านบริิบทขีองปรัิชิญาธิ์ริกิจั, 

อาชีิพการิงาน, เศริษฐศาสำตริ์ และการิใชิ�ชีิวิตที� “ดี” ซึำ�าแล�ว

ซึำ�าเล่า แต่ในฐานะปัจัเจักบ์คคลที�ริ้�ภิาษาญี�ป์�น ฉันได�แต่นึก

แปลกใจัอย้่เสำมิอว่า ทำาไมิคำาธิริริมิดาคำานี�จึังได�กลายเป็น

เร่ิ�องยิ�งใหญ่คล�ายกับสัำจัธิริริมิในชิีวิตขีนาดนั�น

 อิิคิิไก เป็นคำาที�แปลยาก หร่ิอพ้ดอีกอย่างค่อ แปล

สัำ�น ๆ  แล�วเขี�าใจัยาก ที�ผู้่านมิาเม่ิ�อมีิคนถามิว่า จัริิง ๆ  แล�ว 

อิิคิิไก แปลว่าอะไริกันแน่ ฉันชิอบตอบด�วยการิตีความิ

สำ่วนตัวว่า จัริิง ๆ หมิายถึงอะไริก็ได�ที�เป็นบ่อเกิดขีอง

ความิสำ์ขีในชิีวิต (สำ่วนความิหมิายขีองริากศัพท์ที�แท�จัริิง 

ผู้้�อ่านจัะได�เจัอในหนังสำ่ออย่างแน่นอน)

 ฉันเห็นด�วยอย่างยิ�งว่า การิร้ิ�จััก อิิคิิไก ขีองตัวเอง

 และพยายามิไขีว่คว�าที�จัะอย้่กับมัินเป็นเริ่�องยิ�งใหญ่โดย
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12 อิิคิิไก หาให้เจอิก็เป็็นสุุข

ไมิ่มีิขี�อโต�แย�ง แต่เจั�าตัว อิิคิิไก ไมิ่เห็นจัำาเป็นต�องถ้ก

จัำากัดให�เป็นเริ่�องใหญ่นี�นา 

 สำำาหริับฉัน อิิคิิไก ค่อ กาแฟดำากลิ�นหอมิกริ์่น, 

ดอกไมิ�สีำเหล่องสำด, เบียริ์เย็นฉำ�า และชิ่วงเวลาที�ได�

ทำางานแปลที�ริัก ฉันขีอบค์ณท์กสำิ�งริอบตัวที�ทำาให�ตัวเอง

ค�นพบสำิ�งเหล่านี� เจัอตั�งแต่เป็นวัยร์ิ่น และสำิ�งเหล่านี�

ไมิ่เคยเปลี�ยนแปลง

 ในครัิ�งนี� ฉันจัึงริ้�สึำกยินดีเหล่อเกินที�ได�ถ่ายทอด

ในอีกมิ์มิมิองขีองคำาว่า อิิคิิไก ให�ท์กคนได�เห็น และเป็น

มิ์มิมิองที�มิาจัากชิาวญี�ป์�น เจั�าขีองคำาว่า อิิคิิไก แต่ดั�งเดิมิ  

 ตลอดเวลาหลายเด่อนที�อย้่กับหนังสำ่อเล่มินี� 

สำิ�งหนึ�งที�ฉันอยากยำ�ากับผู้้�ค�นหา อิิคิิไก ท์กคนค่อ “ไมิ่

ต�องริีบริ�อน” และ “ไมิ่จัำาเป็นต�องเปริียบเทียบกับใคริ” 

 ขีอเป็นกำาลังใจัให�ท์กคนได�พบกับ อิิคิิไก ขีอง

ตัวเองสำักวันนะคะ

 ปิิยะวรรณ ทรัพย์สำำารวมู
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บ ท นํ า
อิิคิิไก
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1 Mitsuhashi, Y., ‘Ikigai: A Japanese concept to improve work and life’, 
BBC, 7 August 2017, https://www.bbc.com/worklife/article/20170807-
ikigai-a-japanese-concept-to-improve-work-and-life

บที่นำา : อิิคิิไก

 อิิคิิไก ค่ออะไริ? จัากปริะสำบการิณ์การิทำางาน

เป็นนักเขีียนฟริีแลนซึ์มิานานกว่า 7 ปี นี�ค่อหัวขี�อที�

ซึับซึ�อนที�สำ์ดที�ฉันเคยค�นคว�า ฉันไมิ่ได�ตริะหนักถึงค์ณค่า

ขีองเริ่�องนี�เท่าที�ควริ จันกริะทั�งได�ริับมิอบหมิายให�เขีียน

บทความิเริ่�อง อิิคิิไก ทาง BBC1 นี�ค่อแนวคิดแสำนสำามิัญ

และฝึังริากลึกอย้่ในจัิตวิญญาณญี�ป์�น จัากนั�นฉันก็ไมิ่

อาจัหย์ดคิดได�อีกเลยว่า มิันหมิายถึงอะไริกันแน่

 คำาว่า อิิคิิไก ในภิาษาญี�ป์�นปริะกอบขีึ�นจัากตัวอักษริ

ญี�ป์�นหร่ิออักษริคันจิั 2 ตัว ได�แก่ อิิคิิ ［生き］ ซึึ�งหมิายถึง

ชิีวิต และ ไก ［甲斐］ ซึึ�งหมิายถึงค์ณค่าหร่ิอความิสำำาคัญ 

ดังนั�น อิิคิิไก จึังหมิายถึงค์ณค่าขีองชิีวิต หร่ิอความิสำ์ขีใน

ชิีวิต พ้ดให�ง่ายกว่านั�น มิันค่อเหต์ผู้ลที�ทำาให�ค์ณต่�นนอน

ตัว
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ในตอนเชิ�า

 การิตีความิในโลกตะวันตกปัจัจ์ับันมัิกม์ิ่งเน�นไปยัง

แนวคิดเร่ิ�องการิหาความิหมิายขีองชิีวิตทั�งหมิด แต่จัริิง ๆ  

นั�นไมิ่ค่อยตริงกับความิหมิายที�แท�จัริิงขีองศัพท์คำานี�สำัก

เท่าไหริ่ คำาว่า life (ชีิวิต) ในภิาษาอังกฤษแฝึงนัยยะริวมิ

ถึง lifetime (ชิ่วงชีิวิต) และ daily life (ชิีวิตปริะจัำาวัน) 

แต่ในภิาษาญี�ป์�น เริามีิคำาแยกออกจัากกัน ในความิหมิาย

แริก เริาจัะใชิ�คำาว่า จินเซ ［人生］ แต่จัะใชิ�คำาว่า เซคิัตซึ 

［生活］ เพ่�อสำ่�อถึงชีิวิตปริะจัำาวัน เม่ิ�อฉันพ้ดค์ยกับ ค์ณ

อากิฮิโริะ ฮาเซึกาวะ นักจิัตวิทยาคลินิกจัากมิหาวิทยาลัย

โทโยเอวะ ผู้้�ศึกษาแนวคิดเร่ิ�อง อิิคิิไก มิาหลายปี เขีาได�

ชิี�แนะปริะเด็นที�น่าสำนใจั อิิคิิไก ถ้กแปลเป็นภิาษาอังกฤษ

โดยใชิ�คำาว่า life’s purpose (จ์ัดปริะสำงค์ในการิใชิ�ชีิวิต) 

ซึึ�งฟังด้ยิ�งใหญ่ แต่ อิิคิิไก อาจัไมิ่จัำาเป็นต�องถึงขีั�นเป็น

จั์ดปริะสำงค์ที�สำำาคัญยิ�งกว่าสำิ�งใดในชิีวิตใคริคนหนึ�ง ใน

ความิเป็นจัริิง ความิหมิายขีองคำาว่า life (ชีิวิต) ตริงนี�

เทียบเท่ากับคำาว่า เซคิัตซึ หร่ิอ daily life (ชิีวิตปริะจัำาวัน) 

ตัว
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กล่าวได�อีกอย่างว่า อิิคิิไก อาจัเป็นความิเพลิดเพลินที�

ใคริสัำกคนค�นพบในแต่ละวัน และหากไมิ่มิีสำิ�งนี� ชีิวิตใน

ภิาพริวมิขีองพวกเขีาอาจัไมิ่มิีความิสำ์ขี

 เหต์ผู้ลที�หัวขี�อเร่ิ�อง อิิคิิไก กลายเป็นสำิ�งยาก

ลำาบากในการิทำาความิเขี�าใจั แมิ�กริะทั�งสำำาหรัิบชิาวญี�ป์�น

เอง นั�นเป็นเพริาะว่า ถึงแมิ�มัินจัะเป็นแนวคิดสำามัิญ

ในปริะเทศญี�ป์�น แต่นี�ไมิ่ใชิ่สำิ�งที�ค์ณเริียนร้ิ�จัากหนังสำ่อ

เรีิยน ชิ่วงเวลาที�ฉันได�เติบโตและอาศัยอย้่ในญี�ป์�นซึึ�ง

เป็นชิ่วงเวลาสำ่วนใหญ่ในชิีวิต ฉันไมิ่มีิความิทริงจัำาว่าได�

เริียนร้ิ�เร่ิ�อง อิิคิิไก ในห�องเรีิยนแต่อย่างใด เด็กญี�ป์�นต�อง

เรีิยนตัวอักษริคันจิัมิากกว่าพันตัวในริะดับปริะถมิศึกษา

ด�วยตนเอง แต่คำาว่า อิิคิิไก ไมิ่เคยริวมิอย้่ในนั�น อิิคิิไก

เป็นแนวคิดที�มีิหลายแง่มิ์มิซึึ�งพวกเริาได�ทำาความิเขี�าใจั

ริะหว่างใชิ�ชีิวิตและเติบโตขีึ�น ‘อิิคิิไก ขีองค์ณค่ออะไริ?’ 

นี�ไมิ่ใชิ่คำาถามิปริะเภิทที�จัะมิีคำาตอบแบบตริงไปตริงมิา

เพียงหนึ�ง แต่เป็นคำาถามิเชิิงนามิธิริริมิที�คำาตอบอาจัมีิ

มิากมิายคณานับ อิิคิิไก ขีองค์ณค่ออะไริที�ทำาให�ค์ณต่�น

ตัว
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ขีึ�นมิาในตอนเชิ�า และไมิ่มิีใคริคนอ่�นให�คำาตอบนั�นได�

 ในเมิ่�อไมิ่มีิคร้ิสำอนเริ่�อง อิิคิิไก ฉันจึังได�ไปค�นหา

ด�วยตัวเอง และนำามิาแบ่งปันกับท์กคนบนหนังสำ่อเล่มิ

นี� ในบทถัด ๆ ไป เริาจัะได�ค�นพบว่า อิิคิิไก หมิายถึง

อะไริ ต�องทำาอย่างไริจัึงจัะค�นพบ อิิคิิไก ขีองตัวเอง และ

จัะทำาอย่างไริเพ่�อหาจ์ัดโฟกัสำและความิเพลิดเพลินมิาสำ้่

ชิีวิต ฉันริ้�สึำกซึาบซึึ�งในความิกร์ิณาขีองผู้้�เชิี�ยวชิาญหลาย

สำาขีาที�ชิ่วยบอกเล่าเกี�ยวกับการิตีความิอย่างลึกซึึ�ง ริวมิ

ถึงผู้้�คนที�ริ่วมิแบ่งปัน อิิคิิไก ขีองพวกเขีา (ด้เร่ิ�องริาวที�

ชิ่วยสำริ�างแริงบันดาลใจัในบทที� 5) อิิคิิไก ขีองแต่ละคน

แตกต่างกัน แต่ฉันหวังว่าการิได�อ่านเร่ิ�องริาวขีองผู้้�อ่�น

จัะทำาให�ค์ณได�ค�นพบ อิิคิิไก ขีองตัวค์ณเอง

 ชิีวิตมิักเต็มิไปด�วยอ์ปสำริริคนานัปการิ และ อิิคิิไก 

ย่อมิไมิ่ใชิ่ส้ำตริสำำาเริ็จัอันแสำนอัศจัริริย์ที�ชิ่วยให�ท์กอย่าง

สำมิบ้ริณ์แบบ แต่การิมีิ อิิคิิไก ในท์กชิ่วงชีิวิต ฉันหวัง

ว่ามิันจัะทำาให�เริาได�มิองย�อนด้ชีิวิตในภิาพริวมิและร้ิ�สำึก

ถึงความิมิีแก่นสำาริ และหวังว่าความิพยายามิไขีว่คว�า
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หาความิหมิายขีอง อิิคิิไก ในภิาษาญี�ป์�นขีองฉันจัะชิ่วย

สำริ�างความิเขี�าใจั ไมิ่เพียงเท่านั�น สิำ�งสำำาคัญเหน่ออ่�นใด 

ฉันหวังว่ามิันจัะชิ่วยจ์ัดปริะกายให�ค์ณคิดถึง อิิคิิไก ขีอง

ตัวเอง ขีอบค์ณที�ริ่วมิเดินทางไปด�วยกันค่ะ และไมิ่ว่าค์ณ

จัะได�พบกับ อิิคิิไก แบบไหนในตอนจับขีองหนังสำ่อ ฉันก็

ขีอกล่าว คิัมไป็ (ไชิโย) ไปกับค์ณด�วยนะคะ!     
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บ ท ที่  1
อิิคิิไก คืออะไริ?
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อิิคิิไก คืออะไริ?

 เสำียงนาฬิกาปล์กอาจัเป็นสำิ�งที�ผู้ลักดันให�เริาต่�น

ตอนเชิ�า แต่ความิริ่�นริมิย์ที�เริาตั�งตาคอยในวันนั�นต่าง-

หากที�ดึงเริาขีึ�นมิาให�ก�าวต่อไป ตามิที�ฉันได�กล่าวไปใน

บทนำาว่า อิิคิิไก ปริะกอบขีึ�นจัากคำาว่า อิิคิิ ซึึ�งหมิายถึง

ชิีวิต และ ไก ซึึ�งหมิายถึงค์ณค่า ดังนั�น อิิคิิไก จัึงแปล

ได�ว่า ค์ณค่าในชิีวิตซึึ�งทำาให�การิใชิ�ชิีวิตมิีความิหมิาย

 ศาสำตริาจัาริย์ฮาเซึกาวะอธิิบายว่า คำาว่า อิิคิิไก มิี

ริากฐานมิาตั�งแต่สำมิัยเฮอัน (ค.ศ. 794-1185) คำาว่า ไก 

มิาจัากคำาว่า ไคิ ซึึ�งหมิายถึง ‘เปล่อกหอย’ เพริาะเปล่อก

หอยเคยเป็นสำิ�งลำ�าค่า จัากนั�น คำาว่า อิิคิิไก ได�กลายเป็น

คำาศัพท์ที�สำ่�อความิหมิายถึง ‘ค์ณค่าในการิใชิ�ชิีวิต’ หริ่อ

‘ค์ณค่าในชิีวิต’ ยังมิีคำาศัพท์ในภิาษาญี�ป์�นอีกหลายคำา

ที�สำ่�อความิหมิายขีองค์ณค่าต่าง ๆ โดยลงท�ายด�วย ไก 
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เชิ่นเดียวกัน เชิ่น ฮาตาราคิิไก หมิายถึง ความิริ้�สำึกถึง

ค์ณค่าในการิทำางาน (ฮาตาราคิิ หริ่อ ฮาตาราคิุ แปลว่า

‘การิงาน’ หริ่อ ‘การิทำางาน’) ในขีณะที� ยาริไก หมิายถึง 

ความิริ้�สำึกถึงค์ณค่าในการิกริะทำา (ยาริ หริ่อ ยาคิุ แปลว่า

‘การิกริะทำา’) อย่างไริก็ตามิ คำาว่า อิิคิิไก นั�นคริอบคล์มิ

คอนเซึ็ปต์ที�กว�างขีวางกว่า

 นั�นเป็นเพริาะว่าคำานี�เกี�ยวขี�องกับชิีวิตปริะจัำาวัน

ตามิที�ฉันอธิิบายไว�ในบทนำา อิิคิิไก มิักจัะเป็นเริ่�องใน

ทางปฏิบัติมิากกว่าอ์ดมิคติพ่�นฐาน อิิคิิไก ขีองใคริคน

หนึ�งอาจัเป็นคริอบคริัว การิงาน หริ่องานอดิเริก หริ่อ

อาจัเป็นทริิปถ่ายภิาพที�เขีาวางแผู้นจัะไปชิ่วงสำ์ดสำัปดาห์ 

หริ่ออาจัเป็นบางอย่างที�เริียบง่าย เฉกเชิ่นกาแฟยามิเชิ�า

ที�ได�ด่�มิดำ�ากับค้่สำมิริสำ หริ่อการิพาสำ์นัขีออกไปเดินเล่น

 สำ์ภิาษิตญี�ป์�น จูนิน โทอิิโระ แปลตริงตามิตัวอักษริ

ได�วา่ ‘สำบิคน สำบิสำ’ี สำ่�อความิหมิายวา่ ผู้้�คนมิบีค์ลกิ ความิ-

ชิอบ และทัศนคติแตกต่างกัน คน 10 คน ย่อมิตอบ 10 

สำี เมิ่�อถ้กถามิถึงสำีโปริด ความิจัริิงขี�อนี�เหมิ่อนกับเริ่�อง 
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อิิคิิไก คนเริาแต่ละคนมิี อิิคิิไก ที�มิีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เพริาะเริาเพลิดเพลินกับแง่มิ์มิในชิีวิตที�แตกต่างกัน เริ่�อง

นี�ย่อมิไมิ่มิีคำาตอบที�ถ้กหริ่อผู้ิด

งานหริือิคิวามเพิลิดเพิลิน?

 ความิเขี�าใจัผู้ิดที�พบได�บ่อยในโลกตะวันตกค่อ

อิิคิิไก ต�องเกี�ยวขี�องกับอาชิีพการิงาน หลายคนค์�นเคย

กับคอนเซึ็ปต์ในการิอธิิบายเริ่�อง อิิคิิไก โดยใชิ�แผู้น-

ภิาพเวนน์ (Venn diagram) ซึึ�งปริะกอบด�วยแผู้นภิาพ

วงกลมิ 4 วงตัดกัน ได�แก่ สำิ�งที�ค์ณริัก สำิ�งที�ค์ณถนัด สำิ�งที�

โลกต�องการิ และสำิ�งที�สำริ�างริายได�ให�ค์ณ ซึึ�งสำริ�างให�เกิด

อิิคิิไก ตริงจั์ดตัดขีองวงกลมิทั�งสำี� ฉันได�เห็นการิตีความิ

แบบนี�คริั�งแริกริะหว่างค�นหาขี�อมิ้ลเริ่�อง อิิคิิไก เพ่�อใชิ�ใน

บทความิขีอง BBC และสำิ�งนี�ก็ทำาให�ฉันปริะหลาดใจั

 เพริาะอะไริหริ่อคะ? เพริาะว่าคอนเซึ็ปต์ดังกล่าว

จัำากัด อิิคิิไก ไว�กับเริ่�องงาน ภิายใต�คำาจัำากัดความิอัน
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คับแคบนี� อิิคิิไก ขีองค์ณต�องเป็นอะไริที�สำริ�างริายได�ให�

ค์ณ แต่สำำาหริับชิาวญี�ป์�น อิิคิิไก คริอบคล์มิความิหมิาย

กว�างกว่านั�นมิาก แน่นอนว่า อิิคิิไก อาจัเป็นงานขีองเริา

แต่มิันก็สำามิาริถเป็นงานอดิเริก คนที�เริาริัก หริ่อบางสำิ�ง

บางอย่างที�เริียบง่าย อย่างการิอย้่กับกล์่มิเพ่�อน ผู้ลการิ

สำำาริวจัสำ่วนกลาง (Central Research Services) ในปี 

2010 จัากชิาวญี�ป์�นเพศชิายและหญิงจัำานวน 2,000 คน

ชิี�ให�เห็นว่า มิีเพียง 31 เปอริ์เซึ็นต์เท่านั�นที�มิองว่างาน

ค่อ อิิคิิไก ขีองพวกเขีา2 แต่ในความิเป็นจัริิง อิิคิิไก มิัก

เกี�ยวขี�องกับงานอดิเริกหริ่อความิสำนใจัในเวลาพักผู้่อน

มิากกว่า ตามิด�วยการิใชิ�เวลาอย้่กับคริอบคริัวหริ่อ

สำัตว์เลี�ยง อย่างไริก็ตามิ ฉันจัะพ้ดถึงไอเดียขีอง อิิคิิไก 

ที�เกี�ยวขี�องกับงานในบทที� 4 ต่อไป

2 Survey on ikigai, Central Research Services, 2010, 
 http://www.crs.or.jp/backno/No636/6362.htm
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ป็ริะเภทขอิงคิวามสุุข?

 หากค์ณมิองว่า อิิคิิไก ค่อการิใชิ�เวลากับคริอบคริัว

หริ่อการิเพลิดเพลินกับงานอดิเริก ค์ณอาจัตีความิว่า 

อิิคิิไก ก็เป็นแค่อีกคำาที�หมิายถึงความิสำ์ขี ในภิาษาญี�ป์�น

นั�นคำาว่าความิสำ์ขีค่อ ชิอิาวาเสุะ หริ่อ โคิฟุกุ ถ�าเชิ่นนั�น 

อะไริค่อความิแตกต่างริะหว่าง ชิอิาวาเสุะ กับ อิิคิิไก?

 ในหนังสำ่อเล่มิหนึ�งเกี�ยวกับคอนเซึ็ปต์ขีอง อิิคิิไก

ที�ผู้้�คนมิักใชิ�อ�างอิง นักเขีียนและจัิตแพทย์ชิ่�อ มิิเอโกะ 

คามิิยะ ได�จัำากัดความิไว�ว่า อิิคิิไก เป็นความิสำ์ขีปริะเภิท

หนึ�ง3 แต่ค์ณคามิิยะเสำนอว่า บางทีความิแตกต่างที�เด่น

ชิัดที�สำ์ดริะหว่าง ชิอิาวาเสุะ กับ อิิคิิไก ค่อ อิิคิิไก จัะแฝึง

ความิริ้�สำึกขีองการิก�าวไปขี�างหน�าสำ้่อนาคต หากค์ณมิี

เป้าหมิายหริ่อบางสำิ�งบางอย่างที�ตั�งหน�าตั�งตาริอ แมิ�ว่า

ค์ณจัะริ้�สำึกว่าที�ทางในปัจัจั์บันยังไมิ่ลงตัวสำำาหริับค์ณ

แต่นั�นก็หมิายความิว่าค์ณสำามิาริถมิองเหต์การิณ์หริ่อ

3 Kamiya, M., Ikigai-no-tsuite (About Ikigai), Misuzu Shobo, 1966.
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สำถานการิณ์ในปัจัจั์บันในฐานะทางเดินที�เชิ่�อมิต่อไปถึง

อนาคต และสำัมิผู้ัสำได�ถึงค์ณค่าขีองชิ่วงขีณะในปัจัจั์บัน

วัฒนธริริมญี่ป็ุ่น และ อิิคิิไก

 แมิ�ว่าแนวคิดเริ่�อง อิิคิิไก จัะเป็นสำิ�งที�ผู้้กพันอย้่

กับชิาวญี�ป์�น แต่เริาไมิ่ค่อยได�ถกเถียงกันถึงเริ่�องนี�อย่าง

จัริิงจัังบ่อยคริั�งนัก อย่างไริก็ตามิ เริาตริะหนักผู้่านแง่มิ์มิ

ทางภิาษาและวัฒนธิริริมิว่า ความิริ่�นริมิย์ในชิีวิตที�เริา

พบเจัอในชิีวิตปริะจัำาวันเป็นสำิ�งสำำาคัญ และเริาเชิ่�อว่า

สำิ� งนั� นจัะนำ า ไปสำ้่ ชิี วิตที� สำมิบ้ ริณ์อย่ า งมิี เป้ าหมิาย

วัฒนธิริริมิญี�ป์�นให�ความิสำำาคัญเริ่�องการิเอาใจัใสำ่กับ

ชิั�วขีณะปัจัจั์บันเป็นอย่างยิ�ง การิเริียนริ้�ตัวอย่างในเริ่�อง

นี�มิากขีึ�นจัะชิ่วยให�ค์ณเขี�าใจัได�อย่างชิัดเจันว่าทำาไมิคำาว่า

อิิคิิไก จัึงปริากฏขีึ�นในวัฒนธิริริมิญี�ป์�นและไมิ่มิีอย้่ใน

วัฒนธิริริมิอ่�น
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คิวามใสุ่ใจต่อิชั่วขณะป็ัจจุบััน    

 ในชิ่วงไมิ่กี�ปีที�ผู้่านมิา ผู้้�คนทั�วโลกหันมิาให�

ความิสำนใจักับแนวคิดเริ่�อง ‘สำติ’ หริ่อ ‘การิใชิ�ชิีวิตกับ

ปัจัจั์บัน’ กันมิากขีึ�น บล็อกยอดนิยมิ หนังสำ่อติดอันดับ

ขีายดี และผู้้� เชิี�ยวชิาญด�านสำ์ขีภิาวะ ต่างตอกยำ�าถึง

ค์ณปริะโยชิน์ขีองเริ่�องนี� เมิ่�อหลายคนยังเยาว์วัย ชิีวิต

ชิ่างมิีเริ่�องให�ค�นหามิากมิายจันไมิ่อาจันั�งเฉยอย้่ได� เริา

ใชิ�ชิีวิตเหมิ่อนปลาท้น่า ค่อคิดว่าตัวเองคงต�องตายถ�า

หย์ดเคล่�อนไหว! ซึึ�งชิาวญี�ป์�นก็ไมิ่ใชิ่ขี�อยกเว�น พวกเขีา

หลงใหลการิทำาตัวย์่งเหยิงและค�นหาสำิ�งใหมิ่อย้่เสำมิอ 

ชิาวญี�ป์�นโด่งดังเริ่�องความิละเอียดถี�ถ�วน ซึึ�งฉันเชิ่�อว่า

นิสำัยดังกล่าวทำาให�พวกเริาริ้�สำึกเพลิดเพลินกับแต่ละ

ชิั�วขีณะผู้่านการิเฝึ้าสำังเกตสำิ�งริอบตัว อิิคิิไก ค่อการิให�

ความิสำำาคัญกับแต่ละชิ่วงเวลา ไมิ่ใชิ่มิองริวบเหมิาริวมิ

การิเดินทางตลอดชิีวิต ความิสำนใจัและตริะหนักถึง

ค์ณค่าขีองชิั�วขีณะ ณ ปัจัจั์บันปริากฏขีึ�นหลายริ้ปแบบ

ในวัฒนธิริริมิญี�ป์�น
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 ลองยกตัวอย่างนะคะ มิาด้กันว่าภิาษาญี�ป์�นพ้ดถึง

เริ่�องเวลาเอาไว�อย่างไริบ�าง เมิ่�อเริาพ้ดถึงวันในอนาคต

ด�วยภิาษาอังกฤษ เริาใชิ�คำาว่า ‘tomorrow (พริ์่งนี�)’ หริ่อ 

‘the day after tomorrow (วันถัดจัากวันพริ์่งนี�)’ หริ่อ 

‘two days from now (สำองวันถัดไป)’ แต่ในภิาษาญี�ป์�น

มิีคำาเฉพาะเจัาะจังสำำาหริับท์กวัน เชิ่น ‘อิะชิตะ (พริ์่งนี�)’, 

‘อิะซัตเตะ (มิะริ่น)’ และ ‘ชิอิะซัตเตะ (มิะเริ่�อง)’ ชิ่วงต�น

เด่อนเริาเริียกว่า ‘เกชโช’ กลางเด่อนเริียกว่า ‘ชูจุน’ และ

สำิ�นเด่อนเริียกว่า ‘เก็ตซึมัตซึ’ แต่ละคำาริะบ์ถึงชิ่วงเวลาที�

แตกต่างกัน แต่ละเวลาต่างมิีนัยสำำาคัญขีองตัวเอง
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บัทกลอิน ไฮกุ

 ไฮก์ ค่อบทกลอนขีนาดสำั�นเพียง 17 พยางค์ขีอง

ปริะเทศญี�ป์�น นี�เป็นอีกหนึ�งตัวอย่างที�แสำดงให�เห็นเริ่�อง

การิให�ความิสำำาคัญกับริายละเอียดและความิริ่�นริมิย์ที�

ได�พบในธิริริมิชิาติ บทกลอน ไฮก์ ชิ่�อดังบทหนึ�งจัากย์ค

เอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) โดย มิัตซึึโอะ บะโชิ ซึึ�งเขีียน

ขีึ�นในปี ค.ศ. 1689 มิีใจัความิว่า:

ชิิสำ์เคสำะ ยะ

อิวะ นิ ชิิมิิอิริ์

เซึมิิ โนะ โคเอะ
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ถอดความูได้ว่า

คิวามเงียบสุงัดนิ่ง

ดิ่งลึกซึมซาบสุู่หินผา

เสุียงเจ้าจักจั่น

 บทกลอน ไฮก์ จัำานวนมิากเพ่งมิองไปยังเสำียงขีอง

แมิลง ซึึ�งทำาให�แต่ละฤด้กาลมิีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ

นิยมิใชิ� คิิโกะ หริ่อคำาศัพท์ปริะจัำาแต่ละฤด้กาล เริาท์ก

คนล�วนมิี 365 วันในหนึ�งปี แต่วันในเด่อนเมิษายนย่อมิ

ต่างจัากวันหนึ�งในเด่อนธิันวาคมิอย่างแน่นอน ชิาวญี�ป์�น

คริ์่นคิดถึงเสำียงขีองแมิลงต่าง ๆ เชิ่น เสำียงริ่าเริิงขีอง

จัักจัั�นในฤด้ใบไมิ�ริ่วง ในฐานะสำ่วนหนึ�งขีองธิริริมิชิาติ 

และเป็นบางอย่างที�สำริ�างความิริ่�นริมิย์

 เสำียงเป็นสำิ�งที�มิักถ้กมิองขี�ามิหริ่อไมิ่ทันสำังเกต

หากค์ณไมิ่ได�อย้่กับปัจัจั์บัน บทกลอน ไฮก์ ไมิ่ได�พ้ด
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ถึงเหต์การิณ์หริ่อฉากที�เฉพาะเจัาะจัง แต่ให�ความิสำำาคัญ

กับชิั�วขีณะในชิีวิตปริะจัำาวัน เฉกเชิ่นเดียวกับภิาษาญี�ป์�น

ที�มิักเต่อนให�ผู้้�คนตริะหนักถึงความิลำ�าค่าขีองชิ่วงเวลา

ปัจัจั์บัน

คิวามเป็็นอินิจจัง

 คำาศัพท์ในภิาษาญี�ป์�นอีกคำาที�ขีับเน�นว่าวัฒนธิริริมิ

ญี�ป์�นให�ความิสำำาคัญกับชิ่วงเวลาในชิีวิตปริะจัำาวันค่อ

คำาว่า ฮาคิานาสุะ ซึึ�งแปลว่าความิเปริาะบาง ความิเป็น

อนิจัจััง สำิ�งชิั�วคริาว ชิั�วขีณะ หริ่อการิมิีชิีวิตแสำนสำั�น เมิ่�อ

บางอย่างมิีลักษณะแบบ ฮาคิานาอิิ (ริ้ปแบบคำากริิยา) นั�น

แปลว่าสำิ�งเหล่านั�นงดงามิ เพริาะเริาสำามิาริถชิ่�นชิมิพวก

มิันได�ภิายในชิ่วงเวลาจัำากัดแสำนสำั�น สำัญลักษณ์หนึ�งขีอง

ฮาคิานาสุะ ก็ค่อดอกซึาก์ริะในฤด้ใบไมิ�ผู้ลิ ฮานามิ ค่อ

ปริะเพณีดั�งเดิมิขีองญี�ป์�นในการิริวมิตัวกันใต�ต�นซึาก์ริะ

ที�บานสำะพริั�งเพ่�อกิน ด่�มิ และเพลินเพลินกับทัศนียภิาพ
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ที�งดงามิจันล่มิหายใจั ฤด้ ฮานามิ ค่อชิ่วงเวลาแห่งความิ

ริ่�นริมิย์สำ้งสำ์ดในริอบปีขีองปริะเทศญี�ป์�นอย่างไมิ่ต�อง

สำงสำัย ไมิ่ว่าจัะเมิ่�อไหริ่หริ่อที�ไหน ค์ณจัะได�พบกับกล์่มิ

คนที�ริ่�นริมิย์กับชิ่วงเวลาที�อาจัจัากไปในวันริ์่งขีึ�น

 เมิ่�อค์ณพิจัาริณาเริ่�องค์ณค่าหริ่อวัฒนธิริริมิใน

ปริะเทศญี�ป์�น เริาจัะได�เขี�าใจัอย่างลึกซึึ�งว่าเหต์ใดจัึงมิีคำา

ว่า อิิคิิไก  ปริากฏขีึ�นในภิาษาญี�ป์�น ในชิีวิตปริะจัำาวันขีอง

เริา ไมิ่ว่าจัะขีณะที�เริาปล่อยให�ตัวเองด่�มิดำ�าอย้่ท่ามิกลาง

ธิริริมิชิาติ หริ่อกินอาหาริท�องถิ�นอย่างหิวกริะหาย เริาจัะ

ให�ความิสำำาคัญกับริายละเอียดที�อย้่เบ่�องหน�าเริามิากกว่า

การิเฝึ้าพะวงถึงริายการิสำิ�งที�ต�องทำาในหัว (ซึึ�งทำาให�เริา

ริ้�สำึกผู้ิดอย้่เสำมิอ) นิสำัยที�ชิอบใสำ่ใจัริายละเอียดทำาให�

เริาเพลิดเพลินกับแต่ละชิ่วงเวลาในชิีวิต จันนำามิาซึึ�ง

ความิริ่�นริมิย์และ อิิคิิไก ในสำิ�งต่าง ๆ ที�เริียบง่ายในชิีวิต

ปริะจัำาวัน
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คุณคาหรือความสําคัญ 
ดังน้ัน อิคิไก จึงหมายถึง
คุณคาของชีวิตหรือความสุขในชีวิต
 
พูดใหงายกวาน้ัน มันคือเหตุผลท่ี
ทําใหคุณต่ืนนอนในตอนเชา

ดวยปรัชญาอันเรียบงาย
แตทรงพลังของ อิคิไก 
หนังสือเลมน้ีจะเปนคูมือท่ีทําให
คุณพบชีวิตท่ีมีความสุข

ยูคาริ มิตซึฮาชิ ผูเขียนหนังสือเลมน้ี
เปนชาวญ่ีปุน เธอเติบโตท่ีกรุงโตเกียว 
กอนยายไปสหรัฐอเมริกากับครอบครัว 
ปจจุบันเธอทํางานเปนนักเขียนอิสระ
ใหกับนิตยสารญ่ีปุนและส่ือออนไลน
หลายแหง
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