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คณุ 
คิดว่า วิธีท�างานที่ใช้มาตลอดตั้งแต่เรียนจบในวัย 20 

ต้นๆ ... จนตอนนี้ผ่านมาสิบกว่าปี!! ที่อายุของคุณก็

ใกล้เลข 4 เข้าไปทุกที จะยังใช้ได้ผล ท�าให้คุณเติบโตในหน้าที ่

การงานต่อไปเรื่อยๆ อีกหรือไม่

ชีวิตการท�างานในช่วงเริ่มต้น หลังจากเพิ่งเรียนจบ คนส่วน-

ใหญ่ยังมีไฟแรง มีความมุ่งมั่นสูง สามารถทุ่มเทท�างานหนักหามรุ่ง

หามค�่าได้ หรือหากใครไหว้วานงานอะไรก็ท�าให้ได้ เรียกว่าเป็นน้อง-

ใหม่ที่น่าเอ็นดู เพราะท�าแบบนี้แล้ว คุณก็ท�างานเก่งขึ้น เนื่องจากมี

โอกาสได้ท�างานท่ีหลากหลาย อกีทัง้ความสมัพนัธ์กบัคนในทีท่�างาน

ก็ดีขึ้นด้วย หน�าซ�้าหลังเลิกงานก็มีแรง มีเวลาไปสังสรรค์กับพี่ๆ ที่

ท�างาน หรือหากต้องไปงานเลี้ยงรับรองลูกค้าดึกๆ ดื่นๆ ตื่นเช้ามาก็

ยังสดใส มีแรงไปลุยงานต่อ   

เรียกว่าวัย 20-30 เป็นวัยแห่งการเก็บเกี่ยว ทั้งประสบการณ์ 

เพื่อนฝูง และสายสัมพันธ์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ แต่

การเกบ็เกีย่วสิง่เหล่าน้ีมากๆ เข้า พอถงึจดุหนึง่อาจกลายเป็นภาระ

ที่ต้องแบกเหมือนกัน และช่วงส�าคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของคน

ทั่วไปก็คือ “วัย 40” 

เนือ่งจากสภาพร่างกายของคนวยันี ้แม้ดเูผินๆ จะยังแขง็แรง

ด ีไม่มอีะไรเปลีย่นไปมาก แต่ถ้าสังเกตดีๆ  จะรูว่้า ถ้าโหมท�างานหนกั

เท่าเดิม หรือใช้วิถีชีวิตและการท�างานแบบเดิมๆ จะรู้สึกอ่อนล้ากว่า

แต่ก่อน อีกทั้งภาระงานก็ดูจะหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวัน 

ดังนั้นส�าหรับคนวัย 40 จึงต้องมีตัวช่วย... ให้อยู่ในเส้นทางที่

ก้าวหน้าได้เหมอืนเดมิ แต่ไม่ต้องเหนือ่ยเท่าเดมิ นัน่คอื “การ

ทิ้งสิ่งที่ไม่จ�าเป็น” ในที่นี้มีข้อแนะน�ามาฝาก 3 ข้อ คือ 

1. ทิง้งานทีไ่ม่จ�าเป็น ใครมอบหมายไหว้วานอะไร 

จะรับท�าหมดเหมือนก่อนไม่ได้ ต้องเลือกว่างานนี้ตรงกับ 

เป้าหมายงานของเราหรอืไม่ จ�าเป็นต้องท�าเพือ่พฒันาตวัเอง

หรือเปล่า วัยนี้แล้วต้องรู้จักปฏิเสธบ้าง หรืองานที่ให้คนอื่น

ท�าแทนได้ก็ต้องเลิกท�า วัย 40 ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าที่มีลูก-

น้องต้องดูแล งานตัวเองก็ต้องท�า งานลูกน้องก็ต้องดู ดังนั้น

งานทีเ่คยท�า ต้องมอบหมายให้ลูกน้องท�าบ้าง เพือ่เปิดโอกาส

ให้ลกูน้องเตบิโต แล้วเอาเวลาทีเ่หลอืไปท�าเรือ่งทีส่�าคญักว่า

2.  ทิ้งนิสัย และความเคยชินเก่าๆ บางคนมีนิสัยชอบท�า

อะไรแบบเดมิๆ มมีาตรฐานการใช้ชวีติแบบเดมิ ยิง่ส่วนใหญ่วัยนีแ้ล้ว

ยิ่งเปลี่ยนยาก แต่ความคิดแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า ถ้า

อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยากมีมุมมองที่สดใหม่ ก็ต้องทิ้งนิสัย

เก่าๆ ไปบ้าง

3. ทิง้ความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ใช่สาระ ทัง้เพือ่นฝงู และคนรูจ้กั ก็

ต้องเลือกคบ เลือกให้ความส�าคัญ เช่น คบกับคนนี้แล้วมีแต่เรื่องเสีย

เงิน เสียเวลา หรอืเป็นคนทีช่อบพดูจาเหลวไหลไปวันๆ ทีค่บอยูเ่พราะ

เกรงใจ แต่ในเมือ่เสยีเวลาคบหาแล้วกลบัไม่ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ ไม่มี

อะไรเติมเต็มหัวใจ ก็ต้องลดระดับความสัมพันธ์ลงบ้าง แล้วเอาเวลา

ไปพบ ไปคบหากับคนที่ช่วยให้ชีวิตและงานของคุณดีขึ้นจะดีกว่า 

หวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะสะกิดใจให้คนท�างานวัย 40 ได้ลอง

ทบทวนตวัเอง และน�าไปปรบัใช้ให้เป็นประโยชน์กบัสถานการณ์ของ

ตัวเองได้บ้างนะคะ TPA
news
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あけましておめでとうございま

す。(อาเกมาชเิตะ โอเมเดโตโกไซมสั) “สวสัดี

ปีใหม่” ค่ะคณุผูอ่้าน TPA News ทกุท่าน ก็เป็น

ธรรมเนยีมแบบน้ีทุกๆ ปีนะคะที ่ TPA News 

ฉบบัเดอืน ม.ค. ... ฉบบัแรกของปี เราจะต้อง

มา Say Hi ! ทกัทายกันด้วยประโยคน้ี ส�าหรบั

ในปี 2559 นี ้ ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุ สนกุ-

สนานเฮฮา และก้าวหน้าขึน้เรือ่ยๆ ให้เฉกเช่น

ตวัเลขของปีนะคะ

ส�าหรับ “คอลัมน์เล่าเรื่องหนังสือ” ฉบับนี้ ขอแนะน�า 

“พจนานกุรมค�าญีปุ่น่หลากความหมาย ค�านาม” ซึง่เป็นเล่มสดุท้าย

ของชดุพจนานกุรมค�าญีปุ่น่หลากความหมายแล้วนะคะ ใครทีพ่ลาด

ไม่ได้อ่านเม่ือสองฉบับก่อน ก็ขอเล่าให้ฟังย้อนหลังคร่าวๆ ว่า 

หนังสือพจนานุกรมในชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 เล่ม แยกเป็น “ค�า

คณุศพัท์ และค�ากรยิาวเิษณ์” “ค�ากรยิา” และ “ค�านาม” จดุเด่นของ

หนงัสอืชดุนีค้อืจะใช้แผนภาพในการสรปุความหมายทัง้หมดของ

ค�าหลกั นอกจากจะท�าให้ผูอ่้านเหน็ขอบเขตเนือ้หาทีจ่ะกล่าวเกีย่ว-

กับค�าน้ันๆ ก่อนแล้ว แผนภาพดงักล่าวยังแสดงถึงความเชือ่มโยง

ระหว่างความหมายหลักกับความหมายรองในระดบัต่างๆ ซึง่ในส่วน

นีม้ปีระโยชน์กบัการจดจ�าความหมายของค�าศพัท์มาก เพราะค�า

ศพัท์บางค�ามีหลากหลายความหมาย ถ้าผูเ้รยีนไล่อ่าน และจ�าไป

เรือ่ยๆ เรยีงตามทีพ่จนานุกรมท่ัวไปให้ ก็คงจ�าได้ไม่หมดแน่ๆ แต่

แผนภาพในพจนานุกรมค�าญี่ปุ ่น

หลากความหมายนั้น จะท�าให้เห็น

ความเชือ่มโยงว่า ถงึความหมายรอง

จะมีความหมายต่างไปจากความ-

หมายหลกักต็าม แต่เมือ่พจิารณาดีๆ  

แล้วเราจะเหน็นยัยะของความหมาย

หลกัแฝงอยู่

ยกตัวอย่างเช่นค�าว่า くび 

ความหมายหลกัคอื “คอ” ส่วนความ

หมายรองคือ 1. ส่วนที่คอดเข้ามา  

2. คอเสื้อ 3. การเลิกจ้าง, การปลดออกจากงาน เมื่อ

พจิารณาความหมายรองโดยนกึถึงความหมายของความหมายหลกั

ควบคู่ไปด้วยแล้ว คิดว่าความหมายที ่1 และ 2  ผู้อ่านน่าจะสามารถ

เข้าใจได้โดยง่าย ส่วนหนึง่อาจเพราะในภาษาไทยเองกม็คี�าทีใ่ช้ใน

ท�านองนีอ้ยู่ อย่างในความหมายที ่1 ส่วนทีค่อดเข้ามา ในภาษาไทย

กใ็ช้ “คอ” เหมอืนกนั เช่น “คอขวด” แต่ความหมายที ่3 นีส่น่ิาจะมี

ปัญหา ท�าไมพดูถงึคออยูดี่ๆ กโ็ผล่มาเป็น “การเลกิจ้าง, การปลด

ออกจากงานได้” ซะงัน้ ถ้าเป็นในพจนานกุรมเล่มอืน่เราก็คงได้แต่

ก้มหน้าก้มตาท่องจ�าไป โดยไม่เข้าใจทีม่าทีไ่ป แต่ส�าหรบัในหนงัสอื

พจนานกุรมฯ ค�านามเล่มนี ้ข้อดอีย่างหนึง่ท่ีไม่เหมอืนพจนานกุรม

เล่มอืน่คอื จะอธบิายทีม่าทีไ่ปของแต่ละความหมายไว้ด้วย เพราะ

บางความหมายกม็ท่ีีมาทีเ่กีย่วโยงกบัวฒันธรรมญีปุ่น่ อย่างเช่นใน

กรณคีวามหมายที ่3 นี ้ที ่くび มคีวามหมายเกีย่วกบัการเลกิจ้าง

หรือปลดจากงานได้นั้น เป็นเพราะในสมัยก่อนขุนพลที่ท�าการไม่

ส�าเร็จจะถูกตัดหัว จึงกลายมาเป็น

ความหมายดังกล่าวในปัจจบุนั

นอกจากจะมีแผนภาพเช่ือม-

โยงความหมาย และค�าอธบิายอย่าง

ละเอียดแล้ว พจนานุกรมเล่มนี้ยังมี

ส�านวนทีเ่กีย่วข้อง เกรด็วธิใีช้ และ

เกรด็วฒันธรรม เสรมิให้อกีด้วย เรยีก

ได้ว่า “ได้ครบทัง้ความรู ้และลกึซ้ึงถงึ 

ทีม่าทีไ่ป” เลยทเีดียว 
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จำาทุกความหมาย ภายในหนึ่งแผนภาพ
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หลากความหมาย ค�านาม


