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บทนา

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเรื่องราวหลักฐานของคนญี่ปุ่น 8 คน ต่างอาชีพ ต่าง Profile แต่
สิ่งเดียวที่มีเหมือนกันคือ "ความรักในสิ่งที่ทาจากใจจริง" ทั้งมีความสุข ทั้งเป็นต้นแบบ ให้กับคน
รุ่นใหม่และคนวัยทางานอีกเป็นจานวนมากในประเทศญี่ปุ่น ถ้าได้เห็นหลักฐานก็จะเข้าใจว่า ถ้า
อยากหาสิ่งที่รัก ไม่ใช่เรื่องหนักสาหรับชีวิตเลย "ใครก็ทาได้เพียงพลิกหลักคิดแค่นิดเดียว" ดังนั้น
สาระของหนั ง สื อ และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการถ่ า ยถอดจากหนั ง สื อ นี้ จึ ง มุ่ ง ไปที่ วิ ธี ก ารและแนวทางแห่ ง
ความสาเร็จผ่านถ้อยคา “วิ่ง” ที่หมายถึงอาการก้าวไปข้างหน้าและวิธีการสร้างเป้าหมายเพื่อไปสู่
ความสาเร็จนั้นด้วย

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

การวิ่งเป็นอาการทางกายสื่อถึงการขยับก้าวไปข้างหน้า และการวิ่งก็คงไม่มีการวิ่งไปข้าง
หลัง ซึ่งสวนกับความเป็นธรรมชาติ อาจบางคนบอกว่ารถวิ่งไปข้างหน้าข้างหลังได้ แต่มันก็ไม่ใช่
ธรรมชาติของการวิ่ง โดยในหนังสือนี้ การวิ่งเป็นการสื่อสารถึงการขยับก้าวที่มีเป้าหมาย และผลของ
ความสาเร็จรออยู่ นอกจากนี้ยังหมายถึง แรงจูงใจต่อการไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ โดยใน
หนังสือมีผู้ให้ทัศนะไว้หลายท่านอาทิ วิสูตร แสงอรุณเลิศ (บอย) - นักเขียน / นักพูด ที่ว่า "นี่คือ
หนังสือภาษาไทย เขียนโดยคนไทยที่ผมชอบที่สุด นับตั้งแต่ต้นปี 2016 มีทั้งแรงบันดาลใจ และวิธี
ทาที่คัดมาเนื้อ ๆ เน้น ๆ" จักรพงษ์ เมษพันธุ์ - The Money Coach มีมุมมองว่า "หนังสือเล่มนี้
มันยอดเยี่ยมแบบสุดติ่ง บูมได้นาเรื่องราวต่าง ๆ มาสรุป และรวบรวมไว้อย่างน่าอ่านพร้อมตัวอย่าง
ของสุดยอดความเป็นเลิศในประเด็นต่าง ๆครบครัน
ชนิดที่คุณคิดออก และเห็นภาพตามได้ทั้งหมดด้วย
การอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม เดี ย ว" พลอย เซ่ - CEO
you2morrow ให้ ทั ศ นะว่ า "เซ่ ชื่ น ชมในความ
พยายามของคุณบูมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ แง่มุม
ใหม่ ๆ ของ "คนญี่ปุ่น" ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ "ความ
หลงใหล" "วินัย" และ "ความมีเกียรติ" ที่น่าจะเอาเป็น
แบบอย่างมาก ๆ อะไรจะดีไปกว่าการได้ทาในสิ่งที่รัก
รักในสิ่งที่ทา และมีความสุขในทุก ๆ วัน ?" หรืออย่าง
สรกล อดุ ล ยานนท์ – หนุ่ ม เมื อ งจั น ท์ "การอ่ า น
หนังสือเล่มนี้เหมือนกับเราได้ไปนั่งในร้านซูชิแบบ "โอ
มาคาเซะ" ที่มีที่นั่งไม่มาก "ซูชิ" ที่เสิร์ฟมาทีละค า
นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดในวันนั้นแล้ว ยัง
แฝงด้วยความรัก ความหลงใหลในงาน และศิลปะ
เฉพาะตัวของ "เชฟ" ด้วย"
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ภาพประกอบ 1 โลกทัศน์ว่าด้วยการวิ่งและวิธีการวิ่งสู่เป้าหมาย (ภาพ : Online)

ดังนั้นหนังสือนี้ จึงกล่าวถึงการวิ่งโดยเป็นเทคนิคของการบริหาร และการจัดการตาม
รูปแบบของญี่ปุ่น และผู้เขียนคานิยมได้สะท้อนออกมา ทั้ง ที่ในฐานะผู้เขียนเคยไปศึกษาได้นามา
ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ตรงจึงนามาเรียบเรียงเป็นเทคนิคทางการบริหารที่อ่านแล้ว ให้น่าสนใจ
พึงนามาแบ่งปัน ให้กับผู้อื่นได้รับรู้เป็นความงดงามทางภาษา สาระของเรื่อง และเทคนิคของการเล่า
เรื่องถ่ายทอดดังปรากฏในงานเขียนของหนังสือเล่มนี้
เทคนิคการวิ่ง/ทางสู่ความสาเร็จว่าด้วยการบริหารชีวิต
ในหนังสือที่ถูกนามาแนะนา ได้เขียนไว้ในหลายบท ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความเห็น
และทัศนะของผู้เขียน ในการนาเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฎ ทาให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นองค์ความรู้แ ละปรากฏการณ์ของการดาเนินชีวิตภายใต้กลไกและการเกิดขึ้นอย่า ง
เหมาะสมและเป็นไปได้ ซึ่งในแต่ละบทได้สรุปโดยรวมไว้คือ
เทคนิคการวิ่ง
เนื้อหาในแต่ละเทคนิค
เทคนิคการวิ่งที่ 1 มนุษย์ คุ ณ จะต้ อ ง “ซึ้ ง ” กั บ วิ ธี คิ ด ของบุ ค คลรุ่ น ปู่ ค นนี้
เงิ น เดื อ นผู้ รั ก งานประจ ายิ่ ง แม้อายุจะปาเข้าไปเป็น ศตวรรษ แกก็ไม่เคยคิดจะใช้
กว่าธุรกิจส่วนตัว
ชีวิตแบบ Slow life แถมก็ยังมีคนมากมาย ให้
ความสาคัญ อยากให้คุณปู่คนนี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลา
เพราะแกยึดถือว่า “เกิดมาเป็นคน ต้องทาตัวเป็น
ประโยชน์ตลอด” คนทุกคนที่อยากเป็นคนสาคัญ
ควรศึกษาวิธีคิดในบทนี้ (p.20)
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เทคนิคการวิ่งที่ 2 มืออาชีพ ในยุคสมัยที่ใครจะเด่นจะดังมันง่ายเหลือเกินดาราเกิด
รั ก ษามาตรฐานของตั ว เอง ใหม่ทุกวัน คนมีชื่อเสียงเกิดใหม่ทุกวันแต่มีแค่คนส่วน
เสมอ
น้อยเท่านั้น ที่ยังเป็น “ยอดฝีมือ” ในยุทธจักร คุณจะ
ได้เรียนรู้วิธีการ “ขัดเกลา” ให้ฝีมือเป็นระดับท๊อปอยู่
เสมอทาอย่างไรให้ร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นที่หมายตา
มองจากนักชิมทั่ว โลกไม่เว้นแม้แต่บุคคลส าคัญของ
โลกที่ จ ะต้ อ ง “ตั้ ง ใจ” มาชิ ม “ความตั้ ง ใจ”
ระดับสุ ดยอดของชาวญี่ปุ่นวัย 90 ปีที่ชื่อ “ONO
JIRO” (p.44)
เทคนิคการวิ่งที่ 3 ทีวีแชม ถ้ า คุ ณ เก่ ง จริ ง คุ ณ ต้ อ งกล้ า ทดสอบความเก่ ง และ
เปี้ยนในชีวิตจริง
คนเราไม่จาเป็นต้องเก่งแต่ในกระดาษชีวิตคนเรามี
อะไรน่ า สนใจมากกว่ า "เกรดเฉลี่ ย " ตั้ ง เยอะยั ง มี
ความสามารถมากมายหลายอย่างที่ควรค่าแก่การยก
ย่ อ งเพราะเขาเหล่ า นั้ น ก็ ส ามารถพั ฒ นาธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ ให้ดีกว่าที่เคยมีมาในอดีตในบทนี้
คุณจะได้ศึกษาวิธีคิดของ “เด็ก” คนหนึ่งที่หลงใหลใน
อะไรบางอย่าง จนกระทั่งจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นถึงกับต้องมา
เยี่ยมชมอาณาจักรของเขา (p.58)
เทคนิคการวิ่งที่ 4 หนุ่มโอตา การแต่งตัวเลียนแบบตามการ์ตูนให้เหมือนกัน ไม่ใช่
คุ แ ละสาวคอสเพลย์ ความ เรื่ อ งง่ า ย ๆ นั ก เขี ย นจะวาดอะไรออกมาก็ ไ ด้
หลงใหลขั้นสุด
แต่คนที่หลงรักจะพยายามเสกมันออกมาในชีวิตจริง
ถ้าพูดถึงเรื่องความรักในการทาบางสิ่งบางอย่างเราจะ
ไม่สามารถข้ามคนกลุ่มนี้ได้เลย คนที่กล้าเดินแต่งเป็น
ตัวการ์ตูนหรือตัวละครในเกมส์เดินไปมานอกบ้าน ที่
เราเรียกกันว่า “คอสเพลย์” คุณจะได้เรียนรู้ในวิธีการ
กระจายความหลงไหลให้เป็นชื่อเสียง ให้เป็นอาชีพที่มี
อนาคตมากกว่างานประจาในบทนี้ (p.74)
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เทคนิคการวิ่งที่ 5 เส้นทาง บางทีโชคชะตาก็เล่นตลกอย่างยาวนานโชคชะตาไม่ได้
ความฝัน กับตานาน 15 ปี
ยอมให้เราได้ทาในสิ่งที่รักง่าย ๆ สาหรับเธอคนนี้ IDA
HIROKO ได้พิสูจน์ตัวเองในที่ ๆ เธอไม่ได้ชอบอยู่ถึง “
15 ปี” หลาย ๆ คนล้มเลิกความฝันไม่ได้เป็นเพราะ
วามฝันนั้นหมดเวลาแต่เป็นเพราะคนเหล่านั้น “หมด
หวั ง ” ต่ า งหากใครที่ ก าลั ง ท้ อ แท้ กั บ ความฝั น เดิ น
เท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ใกล้สักที ผู้หญิงคนนี้จะดึงคุณ
ให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง (p.88)
เทคนิคการวิ่งที่ 6 อายุไม่ได้ ลองจินตนาการในวันที่คุณอายุ 80 ปีสิ่งที่คุณจะต้อง
ใช้นับกับสิ่งที่รัก
ทาก็คื อ “เลี้ ย งหลาน”เข้ าวั ดท าบุญ แต่ สาหรับ คุ ณ
ยาย “WADA KYOKO”เธอกลับเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทเป็น
ของตัวเองคนมากมายมีความฝันวัยเด็ก แต่กลับทิ้งมัน
เมื่อโตขึ้น เพราะบางทีเราก็อ่อนแอลงจากคาพูดของ
คนรอบข้างยอมเชื่อวันเวลาที่บอกว่าคุณแก่เกินไปใน
บทนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการทาธุรกิจของคุณยาย
วัย 80 ปี ที่สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี
(p.110)
เทคนิคการวิ่งที่ 7 แผนการ ไม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ ป ระสบความส าเร็ จ กั บ สิ่ ง ที่ รั ก บางคน
ตลาดกับสิ่งที่รัก
อาจจะโชคดี ท าในสิ่ ง ที่ รั ก ซึ่ ง ตอบโจทย์ กั บ ผู้ ค นอยู่
แล้วแต่สาหรับหลาย ๆ คน โดยเฉพาะวงการที่แข่งขัน
กันอย่างดุเดือดไม่ง่ายเลยที่คุณจะแจ้งเกิดได้ในยุคที่
“ใครก็ ดั ง ได้ ” ในบทนี้ คุ ณ จะได้ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค
การตลาดในการปั้นตัวของ “ตลกต่างชาติ”ที่ใช้เวลา
เพียง 11 เดือน ก็โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศญี่ปุ่น
(p.124)
เทคนิคการวิ่งที่ 8 เมื่อพบสิ่ง คุณอาจจะไม่เชื่ อว่า “เรื่องเล็ก ๆ น้ อย ๆ” นั้ นจะมี
ที่รักแล้วกัดไม่ปล่อย
ความสาคัญอย่างเรื่องของ “ขนมในร้านสะดวกซื้อ”
ของแบบนี้มันจาเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงด้วยเหรอ ? มีคน
โด่งดังจากมันได้ด้วยเหรอ ? ในบทนี้ครับ คุณจะได้
รู้จักเธอ “MATSUBAYASHI CHIHIRO” ผู้ที่รู้จักขนม
ทุ ก ชนิ ด ในเชลฟ์ ว างขนมเธอกิ น มาทุ ก อย่ า งจนรู้
แม้ ก ระทั่ ง ล าดั บ ในการกิ น ขนม” มารู้ จั ก “นั ก กิ น
ขนม” ที่ทาให้ “เรื่องเล็ก” กลายเป็นชื่อเสียงให้กับ
เธออย่างยิ่งใหญ่ (p.136)
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มืออาชีพ รักษามาตรฐานของตัวเองเสมอ
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ประโยคนาในบทนี้ของผู้ เ ขียน โดยการยกประโยควาทะของ Ono Jiro (ค.ศ.
1925/2468-) “...มืออาชีพ คือคนที่รักในงานที่ทาอยู่จากก้นบึ้งของหัวใจ...” (p.47) เป็นนิยามของ
Jiro Sushi ชายอายุ 90 ปี อุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อสิ่งที่รัก (Jeff Gordinier,2012) โดยผู้เขียนโยงเล่า
ไปถึ ง วั น ที่ “...บารั ค โอบามา แวะเยี่ ย มประเทศญี่ ปุ่ น 2 คื น 3 วั น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายซินโซ อาเบะ ได้เชิญบารัค โอบามา ไปเลี้ยงรับรองมื้อค่าในนามของรัฐบาล
ญี่ปุ่นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพื่อแสดงการต้อนรับด้วยน้าใจไมตรีจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร้านอาหารแห่ง
นั้นเป็นร้านอาหารชื่อดังขนาดที่คนทั่วโลกไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ตั้งอยู่ในมหานครโตเกียว และความ
น่าสนใจของร้านอาหารแห่งนี้ก็คือ มันมีขนาดเล็กเพี ยง 10 ที่นั่ง รับจองโต๊ะทางโทรศัพท์เท่านั้น
และยังต้องจองล่วงหน้าหลาย ๆ เดือนร้านนี้ชื่อว่า ‘SUKIBAYASHI JIRO’ หรือ ‘ซูชิจิโร’...”(p.48)
และบารัค โอบามาก็ เอยปากชมว่า “นี่คือซูชิที่ดีที่สุดในชีวิต ” (p.49) อะไรคือความพิเศษที่ร้าน
ดังกล่าวทาให้คนทั่วโลกรู้จัก ด้วยผลการรับรางวัลมิชลิน 3 ดาว ถึง 9 ปีซ้อน โดยประเมินจากนักชิม
ทั่วโลก ซึ่งความสาเร็จเป็นส่วนหนึ่ง และผู้เขียนก็ให้นิยามไปสู่แนวทางความสาเร็จที่ว่า “....เคล็ดลับ
ในการคว้ารางวัลทรงเกียรติมาจากบุคคลที่หลงรักในงานที่ทา และมุ่งมั่นพัฒนาความเป็น มืออาชีพ
อย่างไม่หยุดยั้งอย่างคุณปู่ Ono Jiro นั่นเองครับ ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งวงการซูชิที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นต้นแบบของเชฟทาซูชิทั่วโลก....” (p.49) ซึ่งผู้เขียนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ถ่ายทอด
เรื่องราวชีวิตของคุณปู่ที่ทั้งชีวิตทาซูซิขายนับตั้งแต่เปิดร้านในวัย 41 ปี จนกระทั่ง วัยกว่า 90 ปี ทา
ในสิ่งที่รัก พัฒนาในสิ่งที่รักด้วยความมุ่งมั่นดังคาบอกเล่าที่คุณปู่กล่าวไว้ในแต่ละช่วงเวลา “...ผมจะ
ไม่บอกให้คุณตามหางานที่รัก ผมจะไม่บอกให้คุณออกเดินทางค้นหาตัวเอง เพื่อเจองานในฝัน มัน
ไม่ใช่แบบนั้นเลย ผมจะบอกคุณว่า ถ้าเราเลือกงานด้วยตัวเองไปแล้ว เราต้ องรักในงาน งานนั้น เฉก
เช่นเดียวกับการแต่งงาน ที่คุณต้องมอบความรักให้กับผู้หญิงสักคน...” (p.49) หรือคาบอกเล่าต่อ
ความสาเร็จของซูชิที่ว่า “...ของไม่ดี ไม่เสิร์ฟให้ลูกค้าเด็ดขาด จงให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเพราะนั่นคือ
การรักษาศักดิ์ศรีของอาชีพของเรา...” (p.49) ดังนั้นความสาเร็จต่อความเป็นจ้าวแห่งซูชิของคุณปู่
จึงไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หรือเกิดจากช่วงเวลาอย่างเดียวแต่เกิดจาก “การเรียนรู้และการ
ฝึกฝน” (p.50) รวมไปถึงการคิดค้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา “...จงเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าบ่อย ๆ
แล้วเฝ้าถามว่า จะมีวิธีไ หนอีกที่ดีกว่า ขณะนี้ขบคิดมัน ซ้าๆ ว่า จะทายังไงให้ดีกว่าเดิม ?....”
(p.50) จากหนังสือสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอในความรักที่จะทา และทาในสิ่งที่รัก
ย่อมเป็นหัวใจของความสาเร็จต่องาน และการพัฒนางาน แม้งานนั้นอาจดูไม่ได้สูงศักดิ์ แต่ศักดิ์ของ
งานอยู่ตรงที่คุณค่าของงานนั้น ซึ่งหากเทียบกับความสาเร็จของคนอีกมากมาย ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความรักและพัฒนามุ่งมันทุ่มเทให้จนเป็นความสาเร็จ ดังสูตรความสาเร็จในหลาย ๆ ข้อของ JACK
MA (ค.ศ.1964/2507-) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา (Alibaba) และเศรษฐีที่
รวยที่สุดในประเทศจีน (Shiying, Liu; Avery, Martha,2009) ให้นิยามไว้ว่า “ยอมแพ้เท่ากับ
ล้มเหลว” ซึ่งในทัศนะของหม่า มองว่า การยอมแพ้ เป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุด ถ้าคุณไม่ยอม
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ยอมแพ้ เป็นความล้มเหลวที่เลวร้ายที่สุด ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ แต่ทาให้ดีที่สุด แม้สุดท้ายแล้วจะไม่
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย แต่คุณก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง โดยปัจจัยสาคัญของการประสบ
ความสาเร็จคือการเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งหากมองความสาเร็จของคนทั่วโลกทั้งรุ่นก่อนและ
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากส่วนผสมของความสาเร็จ ในอดีต ที่มาผสมรวมกับปัจจุบัน ประกอบด้วย
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท่ จนกลายเป็นความสาเร็จและหนังสือในบทนี้ ก็นาเสนอให้เห็นผลจากความรักใน
สิ่งที่ทา จนกลายเป็นมืออาชีพและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบ 2 ภาพ Ono Jiro เจ้าของร้าน Sukiyabashi ในวันที่ให้การตอบรับอดีตประธานาธิบดี
Barack Obama คราวแวะเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น 2 คืน 3 วัน เมื่อ มิถุนายน 2014/2557 อย่างไม่เป็นทางการ
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายซินโซ อาเบะ ได้เลี้ยงรับรองมื้อค่าในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น (ภาพ : Online)

อายุไม่ได้ใช้นับกับสิ่งที่รัก

อายุมักเป็นข้ออ้างในการที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อายุมากแล้วไม่รู้จะทาไปทาไม ไม่รู้จะทา
ไปให้ใคร สุขภาพไม่ดี ในหนังสือผู้เขียนได้ยกกรณีของคุณยาย Wada Kyoko ที่มีปัญหาเรื่องการ
ย้ายบ้านบ่อย แต่อีกนัยหนึ่งเธอกับได้ประสบการณ์และความรู้จากการย้ายบ้านบ่อย จึงทาให้เธอ
ตั้งใจ “...ใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ทาในสิ่งที่อยากทามาทั้งชีวิต
...” (p.114) รวมไปถึงประสบการณ์ที่ประสบมาด้วยตนเอง “...เธอเคยประสบปัญหาการย้าย
บ้านมาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่บ้านเป็นปัจจัยสาคัญในชีวิตแต่ทาไมคนเรายังต้องมาเจอเรื่องปวดหัว
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยด้วย...” (p.114) จากประสบการณ์นั้นเธอจึงตั้งใจที่แนะแสวงหาความรู้เพื่อให้
คาแนะนากับผู้หาบ้านใหม่ จะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกับเธอที่ประสบมาตลอดเวลาในการ
ย้ายบ้าน คุณยายในวัย 79 จึงไปเรียนรู้ อบรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียด และสอบ
ใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนับเป็นเรื่องยาก เพราะสถิติอัตราการสอบ
ผ่านทั่วประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 17.5 % แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของคุณยาย ทั้งยังเปิดบริษัทให้
คาปรึกษาในเมืองหลวง ที่มีตัวแทนให้คาปรึกษาอยู่แล้ว 58,000 แห่ง แต่คุณยายใช้วิธีการที่ถือเป็น
กลยุทธ์ทางการจัดการ และทาให้ยายเป็นที่กล่าวขวัญและมีผู้มาขอใช้บริการโดยประสบการณ์ของ
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ยาย โดยยายให้คาปรึกษาจากสภาพปัญญาจริงและที่ตนเองเคยประสบมา และให้บริการตลอด 24
ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะยายมองว่าปัญหาเกิดขึ้นทุกวันและไม่มีวันหยุด และไม่คิดค่านายหน้าจาก
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงไปตรวจสถานที่ทุกแห่งที่จะมีการซื้อขาย รวมทั้งให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมาทั้งดีและเสีย พร้อมกับแนวคิดที่ว่า “...ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า...” (p.117) จาก
แนวทางดังกล่าวคุณยายจึงประสบความสาเร็จ รายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี และเป็นที่กล่าวขวัญ
“...คุณยายวาดะจะแนะนาที่อยู่ที่ดีที่สุดและไม่ทาให้เราผิดหวังแน่นอน...” ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยายเอง
ก็ปรารถนาอย่างนั้น “...อยากจะให้ผู้คนสมหวังกับการเลือกที่อยู่อาศัยให้มากที่สุด..” (p.117)
จากข้อมูลที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนต้องการสื่อว่า “อายุ” ไม่ใช่ “เงื่อนไข” ที่จะทาให้คน
สาเร็จ หรือไม่สาเร็จ ขอเพียงตั้งใจ และลงมือทา “... ‘อายุไม่เคยเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นสิ่ง
ใหม่ๆ’...ถ้าใจมุ่งมั่นอยากทาอะไรขอเพียงแค่ลงมือทา คุณยาย 80 ปีแล้ว ยังเริ่มต้นบริษัทใหม่
ได้...” (p.117)

ภาพประกอบ 3 ภาพข่าวเกี่ยวกับอายุกับความสาเร็จทางการศึกษา อาทิ ทึ่ง พระอายุ 80
ปียังไฝ่เรียน/เปิดใจ"คุณยาย" วัย 91 ปีบัณฑิต มสธ.เรียนอ่านให้ทันโลก/ ในความหมาย
ต้องการสื่อว่าอายุไม่ใช่ปัญหาสาหรับความรักที่จะประสบความสาเร็จในที่ที่ตัวเองต้องการ
(ภาพ : Thai PBS News,Online: Retrieved 2015-04-03)
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ความสาเร็จ กับอายุคงไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคสาหรับการเริ่มต้น ดังที่ผู้เขียนพยายาม
ยกกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังที่ว่า อายุไม่ได้ใช้นับกับสิ่งที่รัก ทาก็คือ “เลี้ยงหลานเข้าวัดทาบุญ” แต่สาหรับคุณยาย “WADA KYOKO”เธอกลับเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทเป็นของตัวเองคน
มากมายมีความฝันวัยเด็ก แต่กลับทิ้งมันเมื่อโตขึ้น เพราะบางทีเราก็อ่อนแอลงจากคาพูดของคนรอบ
ข้างยอมเชื่อวันเวลาที่บอกว่าคุณแก่เกินไปในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการทาธุรกิจของคุณยายวัย
80 ปี ก่อสร้างรายได้ให้กับคุณยายกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นบทสรุปของอายุจึงไม่ใช่บท
สุดท้ายของการเริ่มต้น ดังที่ Harland David Sanders ผู้ก่อตั้งไก่ KFC ที่เริ่มต้นธุรกิจในวัย 65 ปี
และประสบความสาเร็จ รวมไปถึงภาพข่าวที่คุณยาย Ingeborg Rapoport (2 September
1912/2455 – 23 March 2017/2560) ชาวเยอรมันวัย 120 ปีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
Hamburg ของเยอรมนี หลังจากที่เธอหยุดไปเมื่อเกือบ 80 ปีในช่วงสงครามโลก (Damien
McGuinness,2015) หรือภาพข่าวพระครูถาวรสังฆโสภณ สุวัณโณ (ดวงสุวรรณ) เจ้าอาวาสวัด
ประตู เ ขี ย น จ.สงขลา ในวั ย 90 ปี ที่ เ ข้ า รั บ ปริ ญ ญาพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะพุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 (Thairath online :
Retrieved 2017-12-06) หรือคุณยายกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี จาก จ.พะเยา บัณฑิตอายุ
มากที่ สุ ด ในการเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เมื่ อ วั น ที่ 9
สิงหาคม 2560 (Thai PBS News : Online, Retrieved 2017-12-06) วัยกับความสาเร็จไม่ใช่สิ่ง
เดียวกันเสมอไป แต่มัน คือความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อความสาเร็จนั้น ในส่วนพระพุทธศาสนายกย่อง
“ผู้ลงมือทา” มากกว่าอายุ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “...บุคคลผู้ปรารภความเพียรอย่างหนักมีชีวิตอยู่
เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าคนเกียจคร้านและละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่ตั้ง 100 ปี...” (ขุ.อป.
[ไทย] 33/231–240/486) ดังนั้นอายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคต่อการลงมือทา และในเวลาเดียวกัน
ในหนังสือก็ให้ข้อมูลว่าคุณยายประสบความสาเร็จเพราะทาในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ ขวนขวายหา
ความรู้ และรักที่จะทาเพื่อการช่วยเหลือเพื่อความสุขของคนอื่นจึงทาให้ความสาเร็จนั้นมาพร้อมกับ
ความสุขด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า “...ภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนหมู่มาก...” (วิ.มหา [ไทย] 4/32/40 : เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา)
หรือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2470-2559/1927-2016) ทรงปฏิบัติตาม
พระราชดารัสพระปฐมบรมราชโองการในคราวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชกรณีกิจ
ของพระองค์จึงทรงทาเพื่อผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทั้ งประเทศดังปรากฏเป็นประจักษ์กว่า 70 ปี
การทาเพื่อคนอื่น เพื่อสังคมและส่วนรวม จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
สันติสุขด้วยเช่นกัน
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ในหนังสือพูดถึงความชอบ สู่การทาสิ่งที่รัก โดยผู้เขียนกล่าวถึง Matsubayashi Chihiro
ที่มีความชอบกินขนมทุกชนิดในร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่ได้กินเพื่อความเอร็ดอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่
ศึกษาด้วยว่าแต่ละชนิ ดมีความต่างกันอย่ างไร หีบห่อบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงสั งเกตว่าที่หน้าร้าน
สะดวกซื้อมีขยะจากขนมชนิดไหนเป็นที่นิยม เธอจึงกลายเป็นผู้ รู้เรื่องดีที่สุดเรื่องขนม จนกระมี
รายการทีวีชื่อดังว่า “…Matsuko no Shiranai Sekai (หรือโลกที่คุณมัตสึโกะยังไม่รู้) เป็นช่วง
พิเศษที่พูดถึงมันฝรั่งทอดกรอบในประเทศญี่ปุ่น รายการนี้เชิญเธอมาออกรายการ นอกจากเธอ
สามารถแนะนามันฝรั่งทอดกรอบต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดแล้ว เธอยังรู้ประวัติความเป็นมาของ
มันฝรั่งทอดกรอบในญี่ปุ่นด้วย เธอศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับขนม และที่สาคัญขนมที่ได้รับการ
แนะนาจากเธอในรายการ วันต่อมาขนมนั้นขายดีเป็นเทน้าเทท่า...ผู้ชมที่ได้ดูรายการต้องเชื่อ
ตั้งแต่แรกเห็นเลยละว่า...เธอคือตัวจริงในเรื่องขนม ถ้าไม่เชื่อเธอแล้วจะเชื่อใคร...” (p.140)
รวมทั้งเมื่อเธอเรียนจบเทอก็ประกอบอาชีพในร้านสะดวกซื้อ และทางานในสิ่งที่รักและชอบในแวด
วงขนมอยู่เป็นเวลากว่า 20 ปี และมีส่วนต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชนิดวัสดุที่ใช้ทาขนม ประเภท
ขนม การสร้างแบรนด์ใหม่ ๆ (House Brand) ให้กับวงการขนมให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก แม้แต่
เปลี่ยนงานไปอยู่แผนก Website ของบริษัทมือถืออันเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเดิม “ตามระบบ
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)” เธอก็ยังทาในสิ่งที่รักด้วยการสร้างชุมชนออนไลน์
ในเวบไซท์ สาหรับลูกค้าที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทสะดวกซื้อที่เธอทางานและนาไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้เป็นจานวนมาก ใน
ความหมายของผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นว่า “ความมุ่งมั่น” และการลงมือทาอย่างมี “วินัย” ต่อสิ่ง
ที่ทาเป็นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จนั้น พร้อมยกกรณีตัวอย่างความสาเร็จผ่านสิ่งที่รักที่ชอบเหมือน
Matsubayashi Chihiro ดั ง ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ หากเที ย บเคี ย งความส าเร็ จ เช่ น ผู้ ป ระสบ
ความสาเร็จในอดีต ไม่ว่าจะเป็น โทมัส อัลวา เอดิสั น (Thomas Edison/ February 11,
1847/2390 – October 18, 1931/2474) ผู้ผลิตหลอดไฟให้แสงสว่างกับโลก กับแนวคิดที่คน
ส่วนใหญ่ในเวลานั้นมองว่า ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ในมุมคิดเขากลับมองความล้มเหลวนั้น เป็น
การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ต้องเดินหน้าไปต่อ “...เราไม่ได้ล้มเหลว 500 ครั้งหรอกเพื่อน
แต่เราค้นพบ 500 วิธีที่มันใช้ไม่ได้ผลต่างหาก...” หรือกรณีของผู้พันฮาร์แลนด์ ดี แซนเดอร์ส
(Colonel” Harland David Sanders/ค.ศ.1890-1980/2433-2523) ก่อตั้งไก่ทอดเคนตั๊กกี้ หรือ
Kentucky Fried Chicken (KFC) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1939/2482 เป็นเครือข่ายร้านอาหารจานด่วนที่มี
ชื่อเสียงของอเมริกัน เป็นร้านที่มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลก นับเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของโลกรองจากแมคโดนัลด์ แต่อีกฉายาของเขาคือ “ผู้พันแซนเดอร์ส ชายผู้ล้มเหลว
(เกือบ) ทั้งชีวิต สู่ตานานไก่ทอด” แปลว่าความมุ่งมั่นจนวัย 65 ปี จึงประสบความสาเร็จ ซึ่งแสดง
ถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ เจ.เค.โรว์ลิ่ง (Joanne "Jo" Rowling, ค.ศ.1965/2508-) ผู้แต่งนวนิยาย
เรื่องดัง Harry Potter ซึ่งเป็นนักเขียนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ที่ยอดขายกว่า
107 ล้านเล่มทั่วโลก เมื่อเขียนต้นฉบับหนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ เสร็จ ต้นฉบับของเธอก็ถูกส่งไปยัง
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สานักพิมพ์ 12 แห่ง เพื่อพิจารณาผลก็คือ ทุกแห่ง ปฏิเสธเมื่อตีพิมพ์ และแนะนาให้ไปซื้อหนังสือ
สอนเขียนนิยายหรือไม่ก็เข้าคอร์สฝึกเขียน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของเธอ เพราะในที่สุด
หนังสือเล่มดังกล่าวก็ ถูกตีพิมพ์และโด่งดังไปทั่วโลก หรือการที่เจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ย่อท้อต่อการ
บาเพ็ญทุกกรกิริยา จนผ่ายผอม แม้จะยอมละความเพียร เปลี่ยนวิธี ดังที่ปัญจวัคีย์ทั้ง 5 ก็แคลงใจ
ต่อความมุ่งมั่นในคราวแรก ที่เจ้าชายสิทธัตถะหันกลับมาบริโภคอาหาร คงละคลายความมุ่งมันเป็น
แน่แท้ และหนีไปอยู่ป่าอิสิปปตนมฤคทายวันเสีย (วิ.มหา [ไทย] 1/11/16-ปัญจวัคคิยกถา) หากการ
เปลี่ย นวิธีนั้ น คือการละความมุ่งมั่น ทุ่มเท ก็คงไม่มีศาสดาผู้ ก่อตั้ง พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน
ความมุ่งมั่นของพระองค์ พร้อมเปลี่ยนวิธีจึงส่งผลเป็นความสาเร็จต่อเป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึงการ
ที่พระปุณณะ ที่ปรากฏในปุณณสูตร (ส.สฬา.[ไทย] 18/88/86-ปุณณสูตร) ประสงค์จะไปเผยแผ่คา
สอนในหมู่บ้านที่คนดุร้าย “สุนาปรันตะชนบท” ที่พระพุทธเจ้าทรงถามเพื่อสอบทานความมุ่งมั่นดัง
มีประโยคว่า
พระพุทธเจ้า : ชาวสุนาปรันตะดุร้าย หยาบช้านัก ถ้าพวกเขาด่าเธอ
เธอจะคิดอย่างไร ?
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาด่า ก็ดีกว่าใช้มือตบตีทาร้าย
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาใช้มือตบตีทาร้ายเธอ เธอจะคิดอย่างไร ?
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาใช้มือตบตีทาร้าย ก็ดีกว่าตีด้วยท่อนไม้
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาตีด้วยท่อนไม้ เธอจะคิดอย่างไร ?
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาตีด้วยท่อนไม้ ก็ดีกว่าปลิดชีพด้วยอาวุธ
พระพุทธเจ้า : ถ้าพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธ เธอจะคิดอย่างไร ?
พระปุณณะเถระ : หากพวกเขาปลิดชีพด้วยอาวุธ ข้าพระองค์คิดว่า ในขณะที่สาวก
ของพระผู้มีพระภาคบางท่าน อึดอัดเกลียดชังร่างกายและชีวิต จึง
ต้องแสวงหาอาวุธมาปลิดชีพตัวเองแต่ข้าพระองค์กลับได้รับการ
ปลิดชีพ โดยไม่ต้องแสวงหาเลย
พระพุทธเจ้า : ดีละ ปุณณะ เธอข่มใจได้ดังนี้ เธอไปยังสุนาปรันตะ ได้แล้ว
จากแนวคิดของพระปุณณะสะท้อนได้หลายมุมอาจตีความได้ว่า “ชีวิตคิดบวก” มองโลก
ในแง่ดี ความสาเร็จ ก็มีเกินกว่าครึ่ง หรืออีกความหมายหนึ่งอาจสะท้อนถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
ใช้ชีวิตเขาแลกต่อภาระงาน “ตายเป็นตาย” ความชอบและความมุ่งมั่นนั้น ผลจึงสาเร็จตามความ
ประสงค์ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในครั้ งนั้น ดังมีพุทธพจน์ว่า “จงสละมือเพื่อรั กษาแขน
จึงสละแขนเพื่อรักษาร่างกาย และจึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” (ขุ.ชา.[ไทย] 28/467-472/177มหาสุตโสมชาดก) ซึง่ หมายถึงเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักการเป็นสิ่งสาคัญสุด
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ดังนั้นในหนังสือนี้ผู้เขียนซึ่งมีประสบการณ์เคยศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และนาเสนอผ่าน
บุคคลในญี่ปุ่น อย่าง Matsubayashi Chihiro ที่สะท้อนผ่านความชอบกิน ชอบขนมเป็นชีวิตจิตใจ
และสื่อออกมาเป็นความมุ่งมั่น แม้จะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โต แต่เมื่อรัก ชอบ และมุ่งมั่น ทั้งมีวินัยต่อสิ่ง
รัก สิ่งชอบนั้น ความสาเร็จ หรือผลของความสาเร็จจึงปรากฏผล

ภาพประกอบ 4 อายุกับความสาเร็จไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ผู้พันแซนเดอร์ส ที่เริ่มต้นในวัย 65 ปี ชายผู้
ล้มเหลว (เกือบ) ทั้งชีวิต สู่ตานานไก่ทอด KFC (ภาพ : Online)

การวิ่งกับจิตวิญญาณ

การวิ่งซึ่งในความหมายของผู้เขียนต้องการสื่อคือความมุ่งมั่น ตั้งใจและความทุ่มเท ดังมี
หนังสือชื่อ The Way of The Runner, a journey into the obsessive world of JAPANESE
running เป็นหนังสือที่โด่งดังและขายดี เขียนโดยนาย Adharanand Finn ที่เขียนหนังสือเล่มดัง
อย่าง Running with the Kenyas โดยนายฟินเก็บข้อมูลในญี่ปุ่นตั่งแต่ปี 2013/2556 และ
หนังสือได้ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2015/2558 โดยมีข้อมูลในหนังสือว่า ปี 2013 นักวิ่งมาราธอนชาย
100 อันดับท๊อปของโลกมีเพียง 6 คนเท่านั้นที่ไม่ใช่ชาวแอฟริกัน และใน 6 คนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นถึง 5
คน ส่วนฝั่งนักวิ่งหญิงที่ประสบความสาเร็จมีชาวญีปุ่นติดอันดับท๊อป 100 ถึง 11 คน อะไรเป็น
ปัจจัยความสาเร็จต่อการเป็นนักวิ่งระยะไกลของชาวญี่ปุ่น
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ภาพประกอบ 5 ภาพปกหนังสือของ Adharanand Finn ที่เขียนเกี่ยวกับนักวิ่งของญี่ปุ่น ที่มีฐานคิด
มาจากวิ่ง “สามัคคี- Ekiden” ที่เป็นสัญลักษณ์และทาให้ญี่ปุ่นมีนักวิ่งมาราธอนระดับโลกจานวน
มาก (ภาพ : online)
เมื่อสืบค้น จะพบว่า ชาวญี่ปุ่นจะเฉยๆกับ คาว่ามาราธอน แต่ จะดื่มด่ากับ “เอคิเด้ น
(Ekiden)” มากๆ เอคิเด้นกาเนิดในยุคเอโดะ (ช่วงประมาณ ค.ศ.1603-1868/2146-2411) โดยเอคิ
เด้น คือการวิ่งผลัดเพื่อส่งสารระหว่างเมืองหลวง เกียวโต-โตเกียว ที่กินระยะทางถึง 508 กิโลเมตร
หลังจากญี่ปุนพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง การวิ่งเอคิเด้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ ในการกระตุ้น
ความสามัคคีรวมพลังเพื่อสร้างชาติอีกครั้งหนึ่ง บริษัทใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นจะมีทีมเพื่อแข่งวิ่งเอคิเด้น นัก
วิ่งเหล่านี้จะทุ่มเทให้กับองค์กรสุดๆเช่นเดียวกับองค์กรที่ใส่ใจกับนักวิ่งโดยนักวิ่งจะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
จากบริ ษั ท และยั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ ห้ เ ลิ ก งานก่ อ นเวลาเพื่ อ ซ้ อ มวิ่ ง บริ ษั ท จะมองว่ า ที ม นั ก วิ่ ง นี้
เปรียบเสมือนสปิริตของบริษัทที่จะแสดงออกสู่สาธารณะในสนามเอคิเด้น ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมาสู่
แนวคิ ด เรื่ อ งการวิ่ ง ในญี่ ปุ่ น การวิ่ ง เป็ น สู ต รส าเร็ จ ของการสื่ อ สาร แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น “วิ่ ง ”
กลายเป็นโลกทัศน์ว่าด้วยการแสดงออกต่อความสามัคคี ความเสียสละและการทุ่มเทต่อความเป็น
“ชาติ” ภายหลังการแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการวิ่งในพระพุทธศาสนา

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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ที่การวิ่งมีผ ลต่อความ “งาม” หรือไม่งาม ดังแนวคิดที่ว่า “วิ่งแล้วไม่งาม” อันประกอบด้ว ย
กษัตริย์ สตรีที่สวมอาภรณ์ ช้างทรงเครื่องทรง พระสงฆ์ เมื่อวิ่งจะไม่สวยงาม
ดังมีหลักฐานในคัมภีร์ว่า
“พราหมณ์ ชน 4 จาพวก เหล่าไหน ? เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม แม่วิสาขา. พ่อทั้งหลาย
พระราชาผู้อภิเษกแล้ว ทรงประดับประดา แล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระ
ลานหลวง ย่อมไม่งาม ย่อมได้ความครหา ช้างมงคลของพระราชา ประดับแล้ว วิ่งไป ก็ไม่งาม
ต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้าง จึงจะงาม บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม ย่อมได้แต่ความ ครหา ย่อมงาม
ด้วยการเดินอย่างอาการของผู้สงบเสงี่ยม สตรี เมื่อวิ่งก็ไม่งาม ย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียวว่า
"ทาไม หญิงคนนี้ จึงวิ่งเหมือนผู้ชาย แต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดา...” (พระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 1 ภาค 2 ตอน 2 หน้าที่ 80)
การวิ่งเป็นอากัปกริยา แต่อีกนัยหนึ่งเป็นโลกทัศน์ของความสาเร็จ ซึ่งผู้เขียนได้พยายาม
เสนอแนวคิดในฐานะเป็นเทคนิค ดังนั้นการวิ่งอาจดูไม่เรียบร้อยในเรื่องอากัปกริยาเมื่อใช้กับคน
สัตว์ แต่ในกรณีเป็น “เทคนิคสู่ความสาเร็จ ” การวิ่งที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึง เป็นแนวทางหรือ
กลไกสู่ปลายทางแห่งความสาเร็จ ซึ่งใช้ได้ในทุกสถานการณ์ อาทิ “ให้ทางานที่รัก แล้วคุณจะไม่
ต้ อ งท างานไปตลอดชี วิ ต ” หรื อ การได้ พ บกั บ สิ่ ง ที่ รั ก แล้ ว กั ด ไม่ ป ล่ อ ย มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทกั บ ความ
ปรารถนานั้นอย่างสูงสุด แล้วความสาเร็จจะมาเยือนในที่สุด ดังนั้นการวิ่งจึงเป็นวิธีการ หรือเทคนิค
ไปสู่ปลายทางในงาน ในการสร้างงาน และพัฒนางานจนกระทั่งประสบความสาเร็จ (p.136) ดังที่
คนญี่ปุ่นใช้การวิ่งเป็นสัญลักษณ์ แสดงออกซึ่งความสามัคคี และฝ่ าพ้นความยากลาบากจากความ
สูญเสียในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งของโลกเช่นปัจจุบัน

สรุปส่งท้าย

การวิ่งเป็นพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายตามแบบวิถีแห่งโลกมนุษย์ หรือการกระทาเพื่อไปสู่
เป้าหมายในการดาเนินชีวิตแฉกคนที่กระทา หรือลงมือกระทาเพื่อเป้าหมายในการดาเนินชีวิต แต่
ในภาษาภาษาศาสนากลับมีแนวคิดเสริมต่อด้วยแนวคิดการวิ่งที่ว่า ‘บุคคลพึงรู้พึงเห็น พึงถึงที่สุด
โลกได้ด้วยการวิ่งไปเช่นนี้ ’ แต่เราก็ไม่กล่าวว่า ‘บุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะทาที่สุดทุกข์ได้ ’
(องฺ.นวก. (ไทย) 23/38/516) ในความหมายการวิ่งเป็นพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย แต่การวิ่งแล้วเห็น
โลก ขยับไปข้างหน้าที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ การก้าวย่าง และการดาเนินชีวิตก็ย่อมเป็นประโยชน์
วิ่งในความหมายคือการเห็น มีประสบการณ์มากไม่ได้แปลว่าจะถึงเป้าหมายตามหลักศาสนา ซึ่ง
พระพุทธศาสนามองไปที่การ “ถึงที่สุดแห่งทุกข์” คือการไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามหลักศาสนา และ
การประกอบการ หรือการบริหารประสบการณ์มากความรู้มาก ย่อมเป็นข้อมู ลในการคิดตัดสินใจ
และไปสู่การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เป็นผลสาเร็จได้ในที่สุด ซึ่งหนังสือ “วิ่งตาม
ฝันยังไงก็ชนะ" ต้องการและนาเสนอไว้อย่างนั้น
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