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ค�ำน�ำผู้แปล 

 นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่หนังสือ อิคิไก ของเคน โมงิ  
ได้ถูกน�ากลับมาตีพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง ในห้วงยามที่
ผู้คนก�าลังเผชิญหน้ากับปัญหามากมายที่รุมเร้าเข้ามา ทั้ง
ที่เป็นวิกฤตภายนอก จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมถึงวิกฤตภายในที่เราต่างก็ก�าลังเหนื่อยล้า 
พยายามดิ้นรนหาทางออกจากความมืดมนในตอนนี้ 

 ท่ีผ่านมา แนวคิดเรื่อง อิคิไก ถูกตีความและน�าเสนอ
กันไปในหลายแง่มุม โดยส่วนใหญ่มันถูกน�าไปใช้เป็น 
ค�าตอบส�าหรับคนหนุ่มสาวท่ีก�าลังมีค�าถามในชีวิตตัวเอง 
เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพการงาน คนส่วนใหญ่ใช้มันเพื่อ
ต้ังค�าถามว่าตัวเราเก่งด้านไหนและเราควรไปท�างานอะไร 
ซึ่งนั่นคือประเด็นเล็ก ๆ  ที่ อิคิไก ช่วยเราได้ในระดับหนึ่ง 

 แต่ อิคิไก ในแง่มุมของเคน โมงิ เขามุ่งไปสู่ประเด็น
ส�าคัญกว่านั้น และมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน 
ทุกช่วงวัย 

 ในฐานะที่เป็นคนญ่ีปุ่น เขาได้จุ่มตัวอยู่ในสังคม
และวัฒนธรรมที่มีแนวคิด อิคิไก ล่องลอยอยู่ในอากาศ
ที่หายใจเข้าออก อีกท้ังในฐานะเป็นผู้เช่ียวชาญด้าน
ประสาทวิทยาศาสตร์ เขาสามารถส�ารวจและทบทวน
แนวคิดน้ีได้อย่างลึกซ้ึงในเชิงจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์แขนงใหม่ ๆ  และปรัชญาร่วมสมัย 
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 เขาจึงยืนยันว่า อิคิไก ไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ 
คนญี่ปุ่น แต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน  
เพียงแต่ว ่ามันช่างเรียบง่าย และธรรมดาสามัญ 
เสียจนเรามักจะมองข้ามไป ถ้าเราได้ลองจับสังเกต 
และท�าความเข้าใจ เราก็สามารถพัฒนามันขึ้นมาเพื่อ
ท�าให้เราพร้อมรับมือกับสารพันปัญหา ท้ังจากวิกฤต
ภายนอกรอบตัวและวิกฤตภายในใจ ซ่ึงนี่คือมุมมอง
ส�าคัญที่เคน โมงิ เน้นย�้าอยู่ในเนื้อหาตลอดทั้งเล่ม 

 หนังสือเล่มนี้น�าเสนอผ่านเสาหลักห้าประการ 
ของ อิคิไก  เพื่อการพัฒนาลักษณะนิสัยและทัศนคติ 
แบบหนึ่งขึ้นมา นอกจากจะเพื่อตั้งเป้าหมายด้านอาชีพ
การงานให้ตรงกับจุดประสงค์ของชีวิต ซึ่งเป็นการมอง 
ไปยังอนาคตข้างหน้าไกล ๆ  แล้ว เมื่อเราเข้าใจและ 
พัฒนาเสาหลักทั้งห้าประการนี้ขึ้นมา มันจะท�าให้เรา
สามารถยืนหยัดเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตประจ�าวัน
ได้ดีขึ้นอีกด้วย 

 ที่ผ่านมา มักจะมีผู้คนมาถามผมในฐานะผู้แปล
หนังสือเล่มนี้ว่า พวกเขาจะค้นพบ อิคิไก ของตัวเองได้
อย่างไร ผมมักจะตอบไปตามค�าตอบท่ีพบในหนังสือ
เล่มนี้ว่า เราจะพบมันได้ในตัวเราเอง อิคิไก ไม่ใช่ 
สิ่งที่เราไปเรียกร้องหรือถามหาเอาจากชีวิต แต่มันคือ 
ส่ิงที่ช่วยให้เราตอบค�าถามของชีวิต ชีวิตจะโยนค�าถาม 
มาใส่เราทุกวัน ๆ  ปัญหาวิกฤตทั้งภายนอกและ 
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ภายในตัวเรา และเราตอบมันกลับไปด้วยการยืนหยัด
เผชิญหน้าและลงมือกระท�าบางสิ่งที่เราเชื่อมั่นด้วย
ลักษณะนิสัยและทัศนคติแบบ อิคิไก 

 ถ้าในตอนนี้คุณก�าลังเหนื่อยล้าและมองหาความหวัง 
ผมหวังว่ามุมมองต่อ อิคิไก ของเคน โมงิ ในหนังสือ 
เล่มน้ีจะให้พลังในการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปข้างหน้า 
ทุกเช้าวันใหม่ สามารถฟื้นคืนกลับมาทุกครั้งหลังจาก
ความล้มเหลวผิดหวัง และมองเห็นความหวังรออยู่ใน
วันข้างหน้า ยังมีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ 

 แน่นอนว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย  
อิคิไก ไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อความสุขความส�าเร็จส่วนตัว  
แต่ยังเพื่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสอดคล้อง น�าพา
กันไปขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวเราให้เป็น 
ไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้ด้วย 

 ขอบคุณจรีะวฒุ ิเขยีวมณ ีและ ส�านักพมิพ์มฟูพบัลชิชิง่  
ผูร้เิริม่เผยแพร่หนงัสอืเล่มนี ้ขอบคณุบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่  
จ�ากดั (มหาชน) ที่น�ากลับมาเผยแพร่ในคร้ังนี้ ขอบคุณ
ครอบครัวของผม ภรรยา พี่ชาย พี่สาว ที่สนับสนุน 
การท�างานเขียนและแปลหนังสือ ขอบคุณพ่อผู้ล่วงลับ  
ผู้เป็นรูปธรรมของเสาหลักทั้งห้าประการของ อิคิไก 
และขอบคุณแม่ที่ยืนหยัดอดทนมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อเป็น 
ความหมายในชีวิตของผม

 วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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เกี่ยวกับผู้แปล

 วุฒชิยั กฤษณะประกรกจิ อดตีบรรณาธกิารและ 
คอลัมนิสต์ของนิตยสารช้ันน�า ปัจจุบันเขาท�างาน
เป็นนกัเขียนและนักแปลอสิระ มคีวามสนใจในเรือ่ง
จิตวิทยาพัฒนาตัวเอง ปรัชญาชีวิต การแสวงหา
ชีวิตที่ดีและมีความหมาย 
 ผลงานท่ีผ่านมา เช่น หนังสือรวมบทความเรื่อง
สุนทรียะแห่งความเหงา, เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะ 
บานเอง นิยายเรื่อง วินาทีไร้น�้าหนัก และหนังสือ
แปลอย่าง Wabi Sabi วาบิ ซาบิ : แด่ความไม่
สมบูรณ์แบบของชีวิต (Wabi Sabi : Japanese 
Wisdom for a Perfectly Imperfect Life) ของ
เบท เคมป์ตัน (Beth Kempton), ความถูกต้อง 
อยูข้่างใคร (The Righteous Mind) ของโจนาทาน  
ไฮดต์ (Jonathan Haidt) และ อย่าสูญสิ้น 
ความหวงั เพราะชวีติยงัมคีวามหมาย (Yes to Life : 
In Spite of Everything) ของวกิเตอร์ อ.ี ฟรงัเกลิ  
(Viktor E. Frankl) 
 ติดตามข้อมูลข่าวสารของคุณวุฒิชัยได้ทาง 
facebook: theaestheticsofloneliness 
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บันทึกถึงผู้อ่าน

เสาหลักห้าประการของ อิคิไก

 ตลอดหนังสือเล่มนี้ ผมจะอ้างถึง “เสาหลัก 
ห้าประการของ อิคิไก” ซึ่งประกอบด้วย 
 เสาหลักประการแรก : การเริ�มต้นเล็ก ๆ  
 เสาหลักประการทÕ�สอง : การปลดปล�อยตัวเอง 
 เสาหลักประการทÕ�สาม : ความสอดคล้องและยั่งยืน 
 เสาหลักประการทÕ�สÕ� : ความสุขกับสิ�งเล็ก ๆ  
 เสาหลักประการทÕ�ห้า : 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 
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เรื่อง อิคิไก โดยจะให้แนวทางในการพิจารณา
ใคร่ครวญส่ิงต่าง ๆ  ท่ีคุณก�าลังจะได้อ่านต่อไปนี้  
แล้วสะท้อนสู่ชีวิตของคุณเอง แต่ละคร้ังที่เสาหลัก
ท้ังห้าผุดขึ้นมาในใจ มันจะมีความหมายที่สดใหม่
และมีคุณค่าที่ลึกซึ้งยิ่ง ๆ  ขึ้น
 ผมหวงัว่า คณุจะสนุกกับการเดนิทางส�ารวจใน
ครัง้นีค้รบั
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1
“อิคิไก”
คืออะไร
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 เม่ือประธานาธิบดีบารัก โอบามา (Barack 
Obama) มีก�าหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่าง 
เป็นทางการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2014  
เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลญี่ปุ ่นต้องเลือกสถานที่จัดงาน
เล้ียงอาหารค�่าเพื่อเป็นการต้อนรับ โดยมีนายก-
รัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ถือเป็นการ 
จดัเลีย้งอย่างไม่เป็นทางการ ในวนัแรกทีเ่พิง่เดนิทาง 
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�่าท่ีร้านนี้แค่ไหนจากรอยย้ิมบนใบหน้าของเขา
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 
 แม้ซูชขิองจโิระ 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�าเนื้อปลา
บางชนิดมารมควันจากฟางข้าวเพื่อสร้างรสชาติ
พิเศษขึ้นมา อีกทั้งจังหวะเวลาในการวางจานซูชิ
ลงเบื้องหน้าแขกท่ีก�าลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ  
ก็ตอ้งค�านวนอย่างแม่นย�าเพื่อให้เนื้อปลามีอุณหภูมิ
พอเหมาะที่สุด ท�าให้ได้ซูชิรสชาติยอดเยี่ยมท่ีสุด  
(ซึ่งคาดว่าลูกค้าจะคีบเข้าปากไม่ล่าช้าเกินไปนัก) 
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 
 ในภาษาญ่ีปุ่น 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�ายกย่องชื่นชมระดับโลก โอโนะอาจค้นพบ อิคิไก 
ได้จากการต้ังใจเสิร์ฟทูน่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า 
ผู้ยิ้มแย้ม หรือแค่การได้สัมผัสอากาศเย็นสดชื่น 
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ยามเช้ามืดเม่ือเขาตื่นขึ้นมาและเตรียมตัวออกไป 
ตลาดปลาสึกิจิ (Tsukiji fish market) โอโนะ 
อาจค้นพบ อิคิไก ในกาแฟท่ีจิบก่อนเริ่มต้นงาน 
ในแต่ละวัน หรือท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่อง 
เป็นล�าลอดกิ่งใบของต้นไม้ลงมา ขณะเดินไปยัง 
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� ซ่ึงก็คือ หลานของเหลน นางรู้สึกราวกับได้ 
กระโดดขึ้นไปถึงสวรรค์เลยทีเดียว เมื่อน�าค�า 
บอกเล่าเหล่านี้มาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ทางเลือก
ในการใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายเหล่านี้ได้ให้แนวทาง
กับเราว่า แก่นแท้ของ อิคิไก นั้นประกอบด้วยอะไร
บ้าง ซึ่งก็ได้แก่ ความรู้สึกเป็นชุมชน อาหารการกิน 
ที่สมดุล และการต่ืนรู้ทางจิตวิญญาณ 

inspiration starts here



22

 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 80.79 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
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ให้นักวิจัยสามารถหาความเชื่อมโยงระหว่าง 
 อิคิไก และประโยชน์ต่อสุขภาพด้านต่าง ๆ  อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ
 นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาติดตาม
ย้อนหลัง จัดท�าโดยส�านักงานประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ ประจ�าเมืองโอซากิ (O-saki National 
Health Insurance : NHI) ซึ่งด�าเนินการวิจัย
ต่อเน่ืองนานถึง 7 ปี มีการกระจายแบบสอบถาม
แบบกรอกด้วยตัวเองออกไป 54,996 ชุด สู่กลุ่ม 
ผู ้ได้รับผลประโยชน์จากศูนย์สาธารณสุขแห่ง 
เมืองโอซากิ (O-saki Public Health Centre) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ให้บริการ 
ด้านสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใน 14 เขตเทศบาล  
อายุระหว่าง 40 ถึง 79 ปี 
 แบบสอบถามนี้มีค�าถาม 93 ข้อ เกี่ยวกับ
ประวัติการรักษาพยาบาลและประวัติของคน 
ในครอบครัว สถานะสุขภาพ การดื่มเหล้าและ
สูบบุหรี่ หน้าที่การงาน สถานภาพสมรส ระดับ 
การศึกษา และปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
รวมถึงเรื่อง อิคิไก มีค�าถามหนึ่งที่ส�าคัญเกี่ยวข้อง
โดยตรงเลยก็คือ “คุณมี อิคิไก ในชีวิตไหม” มี 3 
ค�าตอบให้เลือก คือ �มี� �ไม่แน่ใจ� และ �ไม่มี� 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 
50,000 คน ผลการศึกษาท่ีเมืองโอซากิให้ข้อสรุป 
ว่า “เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูท้ี ่มอีคิไิก คนที ่ไม่มอีคิไิก  
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีไม่ได้แต่งงาน ไม่มีงานท�า ระดับ 
การศึกษาต�่า สุขภาพไม่ดีหรือย�่าแย่ มีระดับ
ความเครียดสูง มีความเจ็บปวดทางร่างกาย 
รุนแรงหรือปานกลาง มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ 
หรือถึงข้ันเดินไม่ได้” 
 แน่นอนว่าเพียงแค่ผลการศึกษาช้ินน้ี เรายัง  
สรุปไม่ได้ว่า การ มีอิคิไก จะน�าไปสู่ชีวิตสมรส
หน้าที่การงาน หรือระดับการศึกษาท่ีดีข้ึนหรือไม่  
หรือในอีกทางหน่ึง แม้ว่าเราจะสั่งสมความส�าเร็จ 
เล็ก ๆ  ในเรื่องเหล่านี้จนครบถ้วนแล้ว เราจะ 
มีอิคิไก มากขึ้นหรือเปล่า แต่เราสามารถสรุป 
แบบกว้าง ๆ  อย่างสมเหตุสมผลได้ว ่า การ 
มีอิคิ ไก แสดงให ้ เห็นกรอบความคิดหรือ 
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่จะท�าชีวิตตนเองให้ 
มีความสุขและด�ารงชีวิตอยู่อย่างกระฉับกระเฉง 
มีชีวิตชีวา ดังน้ัน ในแง ่หนึ่ง อิคิไก ก็เป ็น 
คล้ายกับเครื่องชี้วัดความคิดของผู้คนซึ่งสะท้อน 
ให้เห็นถึงการมองชีวิตของตนเองในแบบภาพรวม
และภาพตัวแทน
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 ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการตายของกลุ่มผู้ที่ตอบ
ค�าถามว่าตน “มีอิคิไก” ยังต�่ากว่ากลุ่มผู้ท่ีตอบว่า 
“ไม่มอีคิไิก” อย่างมนียัส�าคญั อตัราการตายทีต่�า่กว่า 
นั้นเป็นผลมาจากการท่ีพวกเขามีความเส่ียงต่อ
โรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า จุดที่น่าสนใจก็คือ 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่อง 
ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ระหว่างกลุ่มที่ตอบว่า 
�มีอิคิไก� กับกลุ่มท่ีตอบว่า �ไม่มีอิคิไก� 
 ท�าไมคนที่ มีอิคิไก จึงมีความเสี่ยงต่อโรค 
หลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าล่ะ? การรักษาสุขภาพให้
ดีน้ันเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ  มากมาย จึงยากที่
เราจะชี้ชัดว่าปัจจัยใดเกี่ยวข้องมากที่สุด แต่ถ้าเป็น
เรื่องความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วละก็ 
เราพอจะอธิบายได้ว่า ผู้ มีอิคิไก มักออกก�าลังกาย 
มากกว่า อย่างที่รู้กันว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ ซึ่งก็เป็นจริง 
ตามการศึกษาที่เมืองโอซากิที่พบว่า ผู้ตอบรับว่า 
ตน มีอิคิไก นั้นออกก�าลังกายมากกว่าผู้ตอบว่า
ไม่มีอิคิไก 
 อิคิ ไก ท�าให ้ ชีวิตคุณมี เป ้ าหมายและม ี
ความทรหดอดทนในการก้าวเดินต่อไป แม้
ในปัจจุบัน ร้านซูกิยาบาชิจิโระจะกลายเป็น 
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หมุดหมายส�าหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการชิมอาหาร
ท่ีโด่งดังระดับโลกไปแล้ว คนระดับ โจเอล โรบูชง  
(Joel Robuchon) เชฟชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียง
ก็แวะเวียนมาที่น่ีบ่อย ๆ  แต่ที่มาของจิโระ โอโนะ
นั้นต�่าต้อยนัก ในวัยเด็ก ครอบครัวของเขาต้อง 
ปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอด หาเงินใช้แบบ
เดือนชนเดือน ในยุคก่อนท่ีจะมีกฎหมายห้ามใช ้
แรงงานเด็กในญี่ปุ ่น เขาต้องไปท�างานที่ร ้าน
อาหารในตอนเย็นตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนชั้น
ประถม ด้วยความเหนื่อยล้าจากช่ัวโมงท�างานอัน 
ยาวนานจึงเผลอหลับในชั้นเรียนตอนกลางวัน 
พอโดนครูท�าโทษให้ออกไปยืนนอกห้อง เขาก็ 
อาศัยจังหวะนี้วิ่งไปท่ีร้านเพ่ือเก็บกวาดงานที่ 
ค้างคาอยู่ หรือไม่ก็เริ่มท�างานไว้ล่วงหน้าจะได้ 
ลดภาระงานที่เขาต้องท�าในตอนเย็นลง 
 เมื่อโอโนะเริ่มเปิดร้านซูชิของตัวเองครั้งแรก 
ซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นร้านซูกิยาบาชิจิโระ 
แห่งนี้ ความมุ่งมาดปรารถนาของเขาในตอนนั้น
ไม่ใช่การสร้างร้านซูชิที่ดีที่สุดในโลกแต่อย่างใด  
แต่เป็นเพราะว่าในยุคนั้น การเปิดร้านซูชิใช้
ต้นทุนต�่ากว่าร้านอาหารประเภทอื่น ในเบื้องต้น 
ก็เตรียมแค่อุปกรณ์และการตกแต่งร้านแบบง่าย ๆ   
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เท่านั้น นี่ไม่ใช่เร่ืองน่าแปลกใจแต่อย่างใด ลองนึก
ย้อนไปในยุคเอโดะ (Edo) ช่วงศตวรรษที่ 17 ซูช ิ
เป็นแค่อาหารท่ีขายกันตามร้านแผงลอยริมถนน 
ส�าหรับโอโนะในตอนนั้น การเปิดร้านซูชิก็คือ 
ความพยายามหาเลี้ยงชีพแบบเดือนชนเดือน... 
ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น 
 แล้วการป่ายปีนไต่เต้าขึ้นไปอย่างเหนื่อยยาก
และยาวนานก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม 
ในทุกช่วงชีวิตบนเส้นทางอาชีพอันยาวนาน โอโนะ  
มี อิคิไก คอยช่วยเป็นแรงผลักดันและกระตุ้น
พลังใจ ในยามที่เขาฟังเสียงภายในใจที่บอกให้
แสวงหาคุณภาพระดับสูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ  อย่าง
ไม่ลดละ นี่ไม่ใช่ธุรกิจท่ีจะท�ากันแบบเน้นตลาด
วงกว้าง มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่าย ๆ   
โอโนะต้องคอยตบบ่าปลอบใจตัวเองให้ฮึดสู้มา
ตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรก ๆ   
ที่สังคมส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นถึงความมานะ
อุตสาหะที่เขามี
 เขาค่อย ๆ  พัฒนาร้านข้ึนมาอย่างเงียบ ๆ  ทีละ 
เล็กทีละน้อย อย่างเช่น เขาออกแบบภาชนะพิเศษ
ที่ขนาดพอเหมาะกับพื้นที่หลังเคาน์เตอร์อาหาร
ของร้านซึ่งแคบกว่าปกติ เพื่อให้จัดวางข้าวของได้
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เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตา เขาปรับปรุง
เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการท�าซูชิ โดย 
ไม่คิดมาก่อนเลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกน�าไปใช้
กันอย่างแพร่หลาย จนในที่สุดก็เป็นที่รับรู้กันว่า 
เขาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นมันขึ้นมา ความก้าวหน้า 
ทีละเล็กละน้อยเหล่านี้คือความทุ่มเทท�างานด้วย 
ใจรัก อันเกิดจากการท่ีโอโนะให้ความส�าคัญกับ 
การเริ่มต้นเล็ก ๆ  ซึ่งเป็นเสาหลักประการแรก
ของ อิคิไก น่ันเอง 
 หนังสือเล่มเล็ก ๆ  เล่มนี้ ก็มีความหวังเล็ก ๆ   
เช่นกันว่า จะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจในหลักปรัชญา 
อิคิไก ด้วยเช่นกัน ผมหวังว่าการเล่าเรื่องราวของ 
จิโระ โอโนะจะสร้างสีสันให้กับแนวคิดนี้ที่ได้
ถ่ายทอดออกมาและท�าให้เราตระหนักรู้ว่ามันมี
คุณค่ามากเพียงใด อย่างที่เราจะได้เห็นกันว่า  
การมี อิคิไก ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริง  
คุณจะมีชีวิตยืนยาวข้ึน มีสุขภาพดีข้ึน มีความสุข 
ยิ่งขึ้น พอใจในชีวิตมากขึ้น และเครียดน้อยลง 
ยิง่ไปกว่านัน้ คณุอาจจะเพิม่พนูความคดิสร้างสรรค์
ของตนเองและประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น ซึ่งสอง
ประการหลังนี้ถือเป็นผลพลอยได้ของ อิคิไก 
คุณจะได้ประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมา ถ้ารู ้วิธี 
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เข้าถึงปรัชญาชีวิตเรื่องนี้และเรียนรู ้ที่จะน�ามา 
ปรับใช้กับชีวิตของคุณเอง
 เนื่องจาก อิคิไก เป็นแนวคิดที่ฝังอยู่ในมรดก
ทางวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น เพ่ือจะอธิบายสิ่งที ่
สืบทอดกันมาให้เข้าใจอย่างชัดเจน ผมจะเจาะลึก 
ลงไปในธรรมเนียมของคนญี่ปุ ่น รวมทั้งหา 
ความเช่ือมโยงเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วย
 ในมมุมองของผม อคิไิก คอืศนูย์รวมจุดเชือ่มต่อ 
ของการรู ้ คิดกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมี
อุปนิสัยและค่านิยมต่าง ๆ  เข้ามามีอิทธิพล จริง ๆ   
แล้วคนญ่ีปุ่นใช้ อิคิไก ในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว  
โดยไม่จ�าเป็นต้องรู ้ความหมายชัด ๆ  ของค�านี้  
ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เป็นหลักฐานยืนยันถึงความ 
ส�าคัญของ อิคิไก ถ้าคุณน�าทฤษฎี สมมติฐาน
ที่มาของค�าศัพท์ (lexical hypothesis) ของ
ฟรานซิส แกลตัน (Francis Galton) มา 
พิจารณาประกอบ เขาเป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ 
ที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นคนแรก ตั้งแต่ปลายศตวรรษ 
ที่ 19 แกลตันเสนอว่า ลักษณะเฉพาะส�าคัญ 
ของปัจเจกที่อยู่ในบุคลิกลักษณะของคนเชื้อชาติ 
หนึ่ง ๆ  ได้ถูกเข้ารหัสฝังไว้ในวัฒนธรรมทางภาษา 
ของคนเชื้อชาตินั้น ๆ  ยิ่งถ้าเป็นลักษณะเฉพาะ 
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ที่มีความส�าคัญมากเท่าไร ก็จะยิ่งถูกจ�ากัดความ 
เอาไว้ในศัพท์ค�าเดียวเดี่ยว ๆ  ดังนั้น การท่ีค�าว่า  
“อิคิไก” ถูกบัญญัติข้ึนมาเป็นศัพท์ค�าเดียวเช่นนี้  
ย่อมหมายความว่าแนวคิดน้ีช้ีชัดตรงไปยังลักษณะ 
เชิงจิตวิทยาอันส�าคัญยิ่งในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น 
อิคิไก อธิบายได้ถึงภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของคน 
ญี่ปุ่น ความรู้สึกนึกคิดและกิริยาท่าทางอันเป็น 
เอกลักษณ์เด่นชัดของสังคมญี่ปุ่น ซึ่งได้วิวัฒน ์
มานานหลายร้อยปี ภายใต้สังคมที่เกี่ยวร้อย
สัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นบนผืนดินของประเทศ
ที่เป็นเกาะแห่งน้ี 
 ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า คุณไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นคนญี่ปุ่นถึงจะมี อิคิไก ได้ เมื่อใดที่ผม 
นึกถึง อิคิไก ที่เป็นความสุขของตัวผมเอง ผมก็
จะนึกไปถึงเก้าอี้แสนพิเศษตัวหน่ึงซ่ึงเคยไปเจอ
ที่สหราชอาณาจักร 
 ช่วง 2-3 ปีกลางทศวรรษ 1990 ผมไปท�างาน
วิจัยหลังปริญญาเอกท่ีห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of 
Cambridge) ผมไปพ�านักชั่วคราวที่บ้านของ
ศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เมื่อเขาพาไป 
ยังห้องที่จะให้ผมพัก ก็ได้ชี้ไปท่ีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้ว

inspiration starts here



31

อธิบายว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจส�าหรับเขาแค่ไหน  
น่ันก็เพราะพ่อต่อเก ้า อ้ีตัวนั้นขึ้นมาเพื่อเขา 
โดยเฉพาะตอนที่เขายังเป็นเด็ก 
 เก้าอี้ตัวนั้นดูไม่มีความพิเศษตรงไหนเลยครับ  
บอกตรง ๆ  ว่ามันถูกต่อขึ้นมาอย่างไม่ช�านาญ 
ออกแบบอย่างหยาบ ๆ  สภาพดูทรุดโทรม มี
ตรงนั้นตรงนี้ขาด ๆ  เกิน ๆ  ถ้าเอาเก้าอี้ตัวนี้ไป 
วางขายในท้องตลาด มันคงไม่ได้ราคาสักเท่าไร
หรอกครับ แต่ต้องบอกเลยว่าผมเห็นประกาย
ในแววตาของท่านศาสตราจารย์ว่าเก้าอี้นี้ช่างมี 
ความหมายพิเศษเหลือเกิน และนั่นต่างหากที่
ส�าคัญที่สุด มันตราตรึงอยู่ในใจของเขาเพราะ 
คุณพ่อท�าขึ้นมาให้ เรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับ
คุณค่าทางจิตใจล้วน ๆ
 นี่เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ  แต่ก็เปี ่ยมด้วยพลัง 
อย่างย่ิง อิคิไก เปรียบดั่งเก้าอี้ของศาสตราจารย์
ท่านน้ี มันคือ การค้นพบ ให้ความหมาย และ
ชื่นชมกับส่ิงดี ๆ  ในชีวิตที่มีความหมายส�าหรับคุณ  
ซึ่งมันไม่เป็นไรเลยถ้าคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณค่า 
พิเศษเช่นนั้น ถึงแม้ว่าเรื่องราวของจิโระ โอโนะ 
และเรื่องราวต่าง ๆ  ท่ีคุณก�าลังจะได้อ่านต่อไปใน 
หนังสือเล่มนี้ เกี่ยวกับการแสวงหาความสุขส่วนตัว 
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ในชีวิตที่มักจะน�าไปสู่รางวัลทางสังคมด้วย แต่คุณ 
สามารถค้นหาและบ่มเพาะ อิคิไก ของตัวเองให้มัน 
เติบโตอย่างเรียบ ๆ  ช้า ๆ  จนกว่าจะถึงวันผลิดอก
ออกผล
 ตลอดหนังสือเล่มนี้ ระหว่างที่เรามาร่วมกัน 
ทบทวนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมเนียม วิธีคิด  
(mindset) และปรัชญาชีวิตแบบญี่ปุ ่น เราก ็
จะได้ค้นพบค�าแนะน�าส�าหรับการมีสุขภาพท่ีดี 
และชีวิตยืนยาวไปด้วยพร้อม ๆ  กัน ซึ่งมันผูกติด 
มากับ อิคิไก และคุณอาจลองถามตัวเองไปเร่ือย ๆ   
ตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่า 
	 •		อะไรคือคุณค่าทางจิตใจอันสูงส่งที่สุดส�าหรับ

คุณ 
	 •	อะไรคือส่ิงเล็ก	ๆ 	ท่ีให้ความสุขแก่คุณได้บ้าง
 สองค�าถามนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณก�าลังจะ
เริ่มต้นค้นหา อิคิไก ของตัวเอง เพ่ือเป็นหนทางสู่
ความสุขและชีวิตที่เต็มเปี่ยมมากขึ้น
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