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บันทึกถึงผู้อ่าน

เสาหลักห้าประการของ อิคิไก

 ตลอดหนังสือเล่มนี้ ผมจะอ้างถึง “เสาหลัก 
ห้าประการของ อิคิไก” ซึ่งประกอบด้วย 
 เสาหลักประการแรก : การเริ�มต้นเล็ก ๆ  
 เสาหลักประการทÕèสอง : การปลดปล�อยตัวเอง 
 เสาหลักประการทÕèสาม : ความสอดคล้องและยั่งยืน 
 เสาหลักประการทÕèสี่ : ความสุขกับสิ�งเล็ก ๆ  
 เสาหลักประการทÕèห้า : การอยู�ตรงน� ตอนน 

 เสาหลักทั้งห้าน้ีจะปรากฏข้ึนมาบ่อย ๆ  เพราะ
แต่ละเสานั้นเป็นโครงสร้างค�้าจุนในระดับรากฐาน 
ที่สุด ที่ช่วยให้ อิคิไก เบ่งบาน โดยเสาหลักเหล่าน้ี 
ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นร่วมกันและจบลงพร้อมกัน  
อีกทั้งไม่จ�าเป็นต้องเกิดเรียงล�าดับก่อนหลังและ
ไม่เรียงระดับความส�าคัญสูงต�่า แต่มันต่างก็มี
ความส�าคัญส�าหรับคนเราในการท�าความเข้าใจ 



เรื่อง อิคิไก โดยจะให้แนวทางในการพิจารณา
ใคร่ครวญส่ิงต่าง ๆ  ท่ีคุณก�าลังจะได้อ่านต่อไปนี้  
แล้วสะท้อนสู่ชีวิตของคุณเอง แต่ละคร้ังที่เสาหลัก
ท้ังห้าผุดขึ้นมาในใจ มันจะมีความหมายที่สดใหม่
และมีคุณค่าที่ลึกซึ้งยิ่ง ๆ  ขึ้น
 ผมหวงัว่า คณุจะสนุกกับการเดนิทางส�ารวจใน
ครัง้นีค้รบั





1
“อิคิไก”
คืออะไร
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 เมื่อประธานาธิบดีบารัก โอบามา (Barack 
Obama) มีก�าหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่าง 
เป็นทางการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2014  
เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลญี่ปุ ่นต้องเลือกสถานที่จัดงาน
เลี้ยงอาหารค�่าเพื่อเป็นการต้อนรับ โดยมีนายก
รัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ถือเป็นการจัด
เลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการ ในวันแรกที่เพิ่งเดินทาง 
มาถึง ก่อนที่ในวันรุ ่งขึ้นจะมีก�าหนดการเยือน 
อย่างเป็นทางการในระดับพระราชอาคันตุกะ ซึ่ง 
จะรวมถึงงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่า ณ 
พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) โดยม ี
สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี
เป็นองค์เจ้าภาพ
 ลองจินตนาการสิว่าจะต้องมีภัตตาคารมากมาย
ขนาดไหนที่ถูกน�ามาพิจารณาเป็นทางเลือกส�าหรับ
งานน้ี จนในท้ายท่ีสุด เมื่อผลการตัดสินประกาศ
ออกมาว่าสถานที่จัดงานคือ ร้านซูกิยาบาชิจิโระ 
(Sukiyabashi Jiro) หนึ่งในร้านซูชิที่มีชื่อเสียง
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และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ค�าตัดสินนี้
ก็ได้รับการยอมรับเป็นเสียงเดียว จริง ๆ  แล้วคุณก็
น่าจะบอกได้ว่าประธานาธิบดีโอบามามีความสุขกับ
มื้อค�่าที่ร้านนี้แค่ไหนจากรอยย้ิมบนใบหน้าของเขา
ตอนก้าวออกมาจากร้าน ตามรายงานข่าว โอบามา 
บอกว่าน่ีคือซูชิที่ดีที่สุดที่เขาเคยกินเลยทีเดียว 
ถือว่าเป็นค�าชมที่ยิ่งใหญ่มากจากผู้ซึ่งเติบโตมาใน
ฮาวาย (Hawaii) ดินแดนที่มีโอกาสได้สัมผัสกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมญ่ีปุ่นเต็ม ๆ  รวมถึงซูชิด้วย 
และเป็นผู้ซึ่งเราคาดเดาได้ว่าน่าจะมีประสบการณ์
กับมื้ออาหารสุดหรูบ่อยครั้งมาก่อนหน้านี้ 
 ร้านซูกิยาบาชิจิโระด�าเนินงานโดยจิโระ โอโนะ  
(Jiro Ono) ซึ่งในตอนที่ผมเขียนหนังสือเล่ม 
นี้อยู ่ เขาคือเชฟมิชลินสตาร์ระดับสามดาวที่มี  
อายุมากที่สุดในโลกถึง 91 ปี ร้านนี้มีชื่อเสียง 
เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
ชาวญ่ีปุ่น ก่อนที่หนังสือมิชลินไกด์ฉบับโตเกียว 
เล่มแรกจะมาช่วยแนะน�าในปี ค.ศ. 2012 เสียอีก 
เพียงแต่เม่ือหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปก็ได้
ช่วยปักหมุดร้านน้ีลงบนแผนท่ีร้านอาหารท่ีย่ิงใหญ่ 
ในระดับโลก 
 แม้ซชูขิองจโิระ โอโนะจะดปูระหนึง่ร่ายเวทมนตร์ 
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ท�าขึ้นมา แต่จริง ๆ  แล้วการท�าอาหารของเขา
ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของเทคนิคที่ท�าได้จริงและ
การแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด ยกตัวอย่างเช่น  
เขาได้พัฒนากระบวนการพิเศษเพ่ือท�าให้อิกูระ 
(ikura) หรือไข่ปลาแซลมอนอยู่ในสภาพสดใหม่ 
ขายได้ตลอดทั้งปี นี่ถือเป็นการท้าทายภูมิปัญญา
ท่ีสืบทอดกันมาช้านานในแวดวงร้านซูชิชั้นน�า 
ว่าควรจะเสิร ์ฟอิกูระในฤดูกาลที่ เหมาะที่สุด 
คือฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น เพราะเป็นช่วงเวลาท่ี 
ปลาแซลมอนว่ายทวนกระแสน�้าขึ้นมาวางไข่ 
นอกจากนี้ เขายังคิดค้นกระบวนการน�าเน้ือปลา
บางชนิดมารมควันจากฟางข้าวเพื่อสร้างรสชาติ
พิเศษขึ้นมา อีกทั้งจังหวะเวลาในการวางจานซูชิ
ลงเบื้องหน้าแขกท่ีก�าลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ  
ก็ตอ้งค�านวนอย่างแม่นย�าเพื่อให้เนื้อปลามีอุณหภูมิ
พอเหมาะที่สุด ท�าให้ได้ซูชิรสชาติยอดเยี่ยมท่ีสุด  
(ซึ่งคาดว่าลูกค้าจะคีบเข้าปากโดยไม่ล่าช้านัก) 
จริง ๆ  แล้วการรับประทานอาหารท่ีร้านซูกิยาบาชิ  
จิโระ ให้ประสบการณ์เสมือนการชมบัลเลต ์
อันแสนงดงามตระการตาที่รังสรรค์โดยอาจารย์
ผู้ทรงเกียรติ น่าเคารพยกย่อง และมีจริยวัตร
เคร่งครดั มาแสดงลลีาเคลือ่นไหวอยูห่ลงัเคาน์เตอร์
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เตรียมอาหาร (ถ้าคุณโชคดีก็อาจจะได้เห็นรอยยิ้ม
น้อย ๆ  ปรากฏบนใบหน้าของโอโนะเป็นครั้งคราว) 
 คุณพูดได้เลยว่าความส�าเร็จอย่างเหลือเชื่อ
ของโอโนะมาจากพรสวรรค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 
ความมุ่งม่ันเด็ดเด่ียว ความมานะอุตสาหะท�างาน
หนักอย่างปากกัดตีนถีบมาเนิ่นนานปี รวมถึง 
ไม่ลดละที่จะแสวงหาเทคนิคการท�าอาหารและ 
วิธีน�าเสนออันเป็นเลิศขึ้นไปเรื่อย ๆ  ซึ่งก็ชัดเจน 
อยู่แล้วว่าโอโนะได้บรรลุถึงเป้าหมายเหล่าน้ีท้ังหมด 
 อย่างไรก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นและอาจส�าคัญกว่า 
สิ่งใด ๆ  ก็คือ จิโระ โอโนะมี อิคิไก ครับ! คง 
ไม่เป็นการอวดอ้างเกินจริงท่ีจะพูดว่า เขาประสบ
ความส�าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในอาชีพการงานและ
ชีวิตส่วนตัวเพราะได้รับการขัดเกลาโดยหลักการ
ด�าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่นข้อนี้ 
 อิคิไก (Ikigai) เป็นค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ใช้ 
อธิบายถึง ความรื่นรมย์และความหมายของชีวิต 
ประกอบด้วยค�าว่า อิคิ (iki) แปลว่า มีชีวิต และ 
ไก (gai) แปลว่า เหตุผล 
 ในภาษาญี่ปุ่น ค�าว่า อิคิไก ถูกน�าไปใช้ในหลาย
บริบท สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องเล็ก ๆ  ในชีวิต 
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ประจ�าวัน เรื่อยไปจนถึงเร่ืองใหญ่ ๆ  อย่างเรื่อง 
ความส�าเร็จและเป้าหมายในชีวิตของคนเรา มันเป็น 
ค�าธรรมดาท่ีคนญ่ีปุ่นใช้กันท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน  
โดยไม่ฉุกคิดว่ามีนัยยะพิเศษอ่ืนใดแฝง ที่ส�าคัญ 
ที่สุดก็คือ คุณมี อิคิไก ได้โดยที่ไม่จ�าเป็นจะต้อง 
ประสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน ในแง่นี้ อิคิไก 
จึงเป็นแนวคิดที่มีความเสมอภาคเอามาก ๆ  เปี่ยม
ไปด้วยการยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย 
ของชีวิต เป็นความจริงท่ีว่า การมีอิคิไกสามารถ
ยังผลให้เกิดความส�าเร็จ แต่ความส�าเร็จไม่ใช่
เงื่อนไขที่จ�าเป็นต่อการมีอิคิไก เร่ือง อิคิไก นั้น 
จึงเปิดกว้างส�าหรับเราทุกคน 
 ส�าหรับเจ้าของร้านซูชิผู ้ประสบความส�าเร็จ 
อย่างจโิระ โอโนะ การได้รบัค�าชมจากประธานาธบิด ี
สหรัฐอเมริกาก็สร้าง อิคิไก ให้เกิดข้ึน การได ้
รับการยกย่องเป็นเชฟมิชลินสตาร์ระดับสามดาว
ที่อายุมากที่สุดในโลกก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของ อิคิไก เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม อิคิไก ไม่ได้ 
ถูกจ�ากัดขอบเขตอยู ่แค่ในเรื่องชื่อเสียงและ 
ค�ายกย่องช่ืนชมระดับโลก โอโนะอาจค้นพบ อิคิไก 
ได้จากการต้ังใจเสิร์ฟทูน่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
ผู้ยิ้มแย้ม หรือแค่การได้สัมผัสอากาศเย็นสดชื่น 
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ยามเช้ามืดเม่ือเขาตื่นขึ้นมาและเตรียมตัวออกไป 
ตลาดปลาสึกิจิ (Tsukiji fish market) โอโนะ 
อาจค้นพบ อิคิไก ในกาแฟท่ีจิบก่อนเริ่มต้นงาน 
ในแต่ละวัน หรือท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง 
เป็นล�าลอดกิง่ใบของต้นไม้ลงมา ขณะเดนิผ่านไปยงั 
ร้านอาหารของตัวเอง ณ กลางกรุงโตเกียว 
 โอโนะถึงกับเคยเปรยว่า เขาอยากตายตอนที ่
ก�าลังปั้นซูชิอยู่ จึงเห็นได้ชัดเจนว่างานนี้ท�าให้เขา
ด่ืมด�่าล�้าลึกกับความรู้สึกแห่ง อิคิไก ขนาดไหน  
แม้จริง ๆ  แล้วในตัวเนื้องานจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
ซ�้าซาก น่าเบื่อหน่าย และกินเวลา ยกตัวอย่าง
เช่น เขาจะต้อง “นวด” หมึกยักษ์นานเป็นช่ัวโมง
เพื่อท�าให้เน้ือของมันนุ่มและรสชาติดี หรือแม้แต่
การเตรียมเนื้อปลาโคฮาดะ (kohada) ซึ่งเป็น
ปลาตัวเล็ก ๆ  เกล็ดสีเงินวาว และถือว่าเป็นราชา
แห่งซูชิทั้งปวง เขาก็ต้องใช้ความเอาใจใส่อย่าง
สูง ทั้งขอดเกล็ด ควักไส้ แล้วหมักเน้ือปลา 
ด้วยส่วนผสมของเกลือกับน�้าส้มสายชูที่พอเหมาะ
พอดี 
 “บางทีซูชิค�าสุดท้ายที่ผมปั้นอาจจะเป็นโคฮาดะ”  
เขากล่าว 
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 อิคิไก ล้วนสถิตอยู่ในดินแดนแห่งสิ่งเล็ก ๆ   
เหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นอากาศยามเช้า กาแฟสักถ้วย  
แสงแดดที่สาดส่องเป็นประกาย การนวดเนื้อ
หมึกยักษ์ ค�าชมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
ท้ังหมดนี้ตั้งอยู ่บนฐานที่เท่าเทียมกัน จะมีก ็
เพียงแต่ผู ้ ท่ีสามารถรับรู ้ถึงความรุ ่มรวยของ 
สิ่งที่ดีงามทั้งปวงนี้เท่านั้น จึงจะชื่นชมและรื่นรมย์
ไปกับมันได้ 
 นี่คือบทเรียนส�าคัญของ อิคิไก ในโลกที่คุณค่า 
ของมนุษย์คนหนึ่งและการตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเอง ถูกก�าหนดด้วย �ความส�าเร็จ� ผู้คน
มากมายจึงตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่ไม่จ�าเป็น 
คุณอาจรู้สึกว่า คุณค่าทั้งหลายที่คนเราก�าหนด 
กันขึ้นมานั้นล้วนให้ค่าและตัดสินกันเพียงแค่ว่า 
มันสามารถแปลงไปเป็นความส�าเร็จที่จับต้องได้
หรือไม่เท่านั้น อย่างเช่น การได้เลื่อนต�าแหน่ง 
หรือการลงทุนที่ได้ผลก�าไรมหาศาล
 อย่างไรก็ดี ขอให้สบายใจได้ว่า คุณสามารถ
มี อิคิไก ซึ่งเป็นค่านิยมท่ีคุณใช้ด�าเนินชีวิตต่อไป
ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองไปในแนวทาง 
ความส�าเร็จเชิงวัตถุพวกน้ัน แต่น่ันก็ไม่ได้
หมายความว่า อิคิไก จะเป็นส่ิงท่ีได้มาอย่างง่ายดาย 
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นะครับ บางครั้งผมเองก็ยังต้องคอยเตือนตัวเอง 
ถึงความจริงข้อนี้ แม้ผมจะเกิดและเติบโตขึ้นมา
ในประเทศซึ่งปรัชญาเรื่อง อิคิไก ถือว่าเป็นเรื่องที่
รู้กันอยู่แล้วไม่มากก็น้อย 
 ในคลิปวิดีโอเท็ดทอล์ก (TED talk) เรื่อง “วิธี
ใช้ชีวิตให้ยืนยาวเกินร้อยปี” (How to live to be 
100+) ของแดน บูเอตต์เนอร์ (Dan Buettner) 
นักเขียนชาวอเมริกัน เขาได้พูดถึงเรื่อง อิคิไก  
ในแง่ที่ว่ามันเป็นหลักปรัชญาด�าเนินชีวิตแบบหนึ่ง
ซึ่งช่วยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ในตอนที่ผม
เขียนหนังสืออยู่นี้มีผู้เปิดเข้าชมเท็ดทอล์กของเขา
มากกว่าสามล้านครั้งแล้ว บูเอตต์เนอร์อธิบายถึง
ลักษณะนิสัยในการด�าเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่
ห้าแห่งทั่วโลกที่มีอายุยืนยาวกว่าท่ีอ่ืน ๆ  เขาเรียก
แต่ละแห่งว่า “พื้นที่สีน�้าเงิน” (Blue Zone)  
ซึ่งต่างก็มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะ
ท้องถิ่นที่มีส่วนท�าให้ผู้อยู่อาศัยมีอายุยืนยาว พื้นท่ี
เหล่านี้ได้แก่ โอกินาวา (Okinawa) ประเทศ
ญี่ปุ่น, ซาร์ดิเนีย (Sardinia) ประเทศอิตาลี  
นิโคยา (Nicoya) ประเทศคอสตาริกา, อิคาเรีย 
(Icaria) ประเทศกรีซ และชุมชนศาสนาคริสต์
นิกายเซเวนท์เดย์แอดเวนทิสต์ส (Seventh 
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-day Adventists) เมืองโลมาลินดา (Loma 
Linda) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยในบรรดาพื้นที่สีน�้าเงินเหล่านี้ ชาวโอกินาวา
มีอายุยืนยาวที่สุด 
 จังหวัดโอกินาวา เป็นหมู่เกาะเรียงรายกันทาง
ตอนใต้สุดของหมู่เกาะญี่ปุ่น ว่ากันว่าท่ีนี่มีคนแก่ 
อายุเกินร้อยปีอยู่เป็นจ�านวนมาก บูเอตต์เนอร์ 
อ้างถึงค�าบอกเล่าของชาวบ้านซ่ึงยืนยันถึงสิ่งที ่
เป็นองค์ประกอบของ อิคิไก อย่างเช่น ปรมาจารย์
คาราเต้อายุ 102 ปีคนหนึ่งบอกว่า อิคิไก ของเขา
คือการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ของชาวโอกินาวา
เอาไว้ ชาวประมงอายุ 100 ปีอีกคนหนึ่งบอกว่า 
อิคิไก ของเขาคือการออกไปจับปลาเพื่อน�ามาเป็น 
อาหารให้ครอบครัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ส่วนหญิงชรา 
อายุ 102 ปีก็บอกว่า อิคิไก ของนางคือการได้อุ้ม  
�ลืบ� ซึ่งก็คือ ลูกของลูกของลูกของหลานสาว นาง
รู้สึกราวกับได้กระโดดขึ้นไปถึงสวรรค์เลยทีเดียว  
เมื่อน�าค�าบอกเล่าเหล่านี้มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน 
ทางเลือกในการใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายเหล่านี้ได้ให้
แนวทางกับเราว่า แก่นแท้ของ อิคิไก นั้นประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง ซ่ึงก็ได้แก่ ความรู้สึกเป็นชุมชน 
อาหารการกินที่สมดุล และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ 
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 แม้โอกินาวาจะเป็นตัวอย่างวิถี อิคิไก ที่ชัดเจน
มาก ๆ  แต่คนญี่ปุ ่นโดยท่ัวไปก็ยึดถือหลักการ 
เหล่านี้ร่วมกันอยู่แล้ว มันก็เลยท�าให้คนญี่ปุ่นมี
ตัวเลขอายุเฉลี่ยสูงกันทั่วประเทศ จากการส�ารวจ
เมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 
และสวัสดิการ (Ministry of Health, labour 
and Welfare) เปรียบเทียบกับประเทศอื่นและ
ภูมิภาคอื่นของโลก ผู้ชายญี่ปุ่นมีอายุยืนเป็นอันดับ 
4 ของโลก ด้วยตัวเลขอายุขัยเฉลี่ย 80.05 ปี  
รองจากฮ่องกง ไอซ์แลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์ 
ส่วนผู้หญิงญ่ีปุ่นมีอายุยืนเป็นอันดับ 2 ของโลก 
ด้วยตัวเลขอายุขัยเฉลี่ย 87.05 ปี รองจากฮ่องกง 
โดยมีสเปนตามมาเป็นอันดับ 3 
 มนัช่างน่าทึง่ทีไ่ด้เหน็ว่า อคิไิก เป็นเรือ่งธรรมชาติ
ของคนญ่ีปุ่น มีงานวิจัยเรื่องประโยชน์ของ อิคิไก ที่
มีต่อสุขภาพ ตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 2008 (Sense of 
Life Worth Living (ikigai) and Mortality 
in Japan : Ohsaki Study, Sone et al. 
2008) จัดท�าโดยนักวิจัยที่โรงเรียนแพทย์แห่ง
มหาวิทยาลัยโทโฮกุ (Tohoku University) ณ 
เมืองเซนได (Sendai) ทางภาคเหนือของญี่ปุ่น 
การศึกษาน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนมาก เพ่ือช่วย


