




บทนำ
โอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นมากมาย
ด้วยกฎมานุษยวิทยาเรื่อง “บวกให้ครบ 14”

ขอถามอย่างไม่อ้อมค้อมเลยก็แล้วกันนะคะว่า คุณรู้จัก  “กฎแห่งการบวก 

ให้ครบ 14” หรือไม่ 

กฎนี้เป็นกฎที่จะช่วยพัฒนาพรสวรรค์ของเราให้เปล่งประกายได้อย่างรวดเร็ว  

เกิดจากทฤษฎีด้านมานุษยวิทยาที่แบ่งลักษณะของพรสวรรค์ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ 

เกิดออกเป็นเลข 1 - 13 ถ้านำคนที่มีพรสวรรค์ต่าง  ๆ  มาจับคู่กันเป็น  “คู่หูที่บวกกัน 

ได้ 14” ก็จะมีความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกัน เช่น นำคนที่มีลักษณะนิสัยเบอร์ 1 มา 

จับคู่กับเบอร์ 13 หรือนำคนที่มีลักษณะนิสัยเบอร์ 2 มาจับคู่กับเบอร์ 12 เป็นต้น  

เมื่อจับคู่กันแล้วจะทำให้  “โอกาสในชีวิตของทั้งคู่เพิ่มมากขึ้น” พูดอีกอย่างได้ว่า  

“ความสัมพันธ์ที่บวกกันได ้ 14” คือความสัมพันธ์ของคู่หูในอุดมคตินั่นเอง 

เช่น สมมติให้คุณมีลักษณะเป็น  “สตาร์ตเตอร์”  เบอร์ 1 คู่หูที่ดีที่สุดของคุณ 

กจ็ะเปน็ “ผูม้ากความสามารถ” เบอร ์ 13 เมือ่ทัง้สองรวมทมีกนักจ็ะเกดิการผสานพลงั 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องที่เคยหยุดชะงักจะคืบหน้ามากขึ้นและนำไปสู่ 

เรื่องราวด ีๆ ต่อไปเรื่อย ๆ  

นอกจากนี้ยังน่าสนใจว่า  “ถ้าลักษณะนิสัยทั้ง 13 แบบอยู่ด้วยกันครบถ้วน 

ก็จะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุด” 



ฉันมีโอกาสเห็นการทำงานของฝ่ายบุคคลและการคัดเลือกพนักงานของบริษัท 

หลายแห่งพบว่า โปรเจ็กต์ที่สมาชิกในทีมมีลักษณะครบทุกแบบสามารถประสบ 

ความสำเร็จอย่างสูงจนน่าตกใจ และสามารถดึงพรสวรรค์ของคนในทีมให้ออกมา 

ได้สูงที่สุด หรือทำให้คนใดคนหนึ่งก้าวข้ามความสามารถธรรมดา ๆ ได้ และทำให้ 

องค์กรแข็งแกร่งขึ้น แม้ในโปรเจ็กต์นั้นจะมีสมาชิกเพียง 13 คนเท่านั้น

ทำไมคนเราถึงถูกแบ่งออกเป็น 13 ประเภท
มานษุยวทิยาสาขาทีฉ่นัเชีย่วชาญคอืทฤษฎ ี “13 วถิ”ี ซึง่เกดิจากการนำความคดิ 

ในลัทธิชินโตของญี่ปุ่นมารวมกับปฏิทินซอลคิน (Tzolkin) ของชาวมายา

มนุษย์เรามีคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือ  “สไตล์”  ซึ่งแบ่งออกเป็น 1 - 13  

ประเภท 

ปฏิทินซอลคินกำหนดให้ 260 วันเท่ากับ 1 รอบ เล่าต่อกันมาว่าเป็นตัวเลข 

ที่เกิดจากการนำเลข “13” ซึ่งเป็นตัวเลขของสวรรค์มาคูณกับเลข “20” (เมื่อเรานำถุง 

แห่งพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเราทั้ง 20 ใบ ที่ฉันจะอธิบายต่อไปในบทที่ 3 

มาผนวกกับ  “ลักษณะนิสัยทั้ง 13 ประเภท” ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้  

จะสามารถแบ่งลักษณะนิสัยของพวกเราได้อย่างละเอียดถึง 260 แบบ) 

เมื่อได้ยินเลข “13” หลายคนมักจะคิดว่าเป็นตัวเลขแห่งความโชคร้าย แต่ที่จริง 

แล้วเลข  “13” ถูกยกย่องให้เป็น  “ตัวเลขของเทพเจ้า”  ที่มีพลังซ่อนอยู่ เช่น มีทฤษฎี 

หนึ่งที่บอกว่า ดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้ 13 ครั้งใน 1 ปี ก่อให้เกิดข้างขึ้นข้างแรม 

ที่มีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงบนโลก ดังนั้น  “การครบรอบของเลข 13” จึงส่งผลต่อ 

พลังงานของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  

นอกจากนี้เลข  “13” ยังเป็นเลขแห่งความโชคดี เห็นได้จากในราชอาณาจักร 



อินคาโบราณใช้  “ปฏิทินที่มี  13 เดือน” หรือในความเชื่อของญี่ปุ่นโบราณก็มี   

“พระพุทธองค์ทั้ง 131” อยู่ด้วยเช่นกัน 

ไมว่า่คนแบบไหนกไ็มส่ามารถสรา้งเลข “14” ซึง่เปน็ตวัเลขแหง่ความสมบรูณแ์บบ 

ขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง เพราะมีคนเพียง 13 ประเภทเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับการเกื้อหนุน 

จากใครสักคนก็จะไม่สามารถสร้างเลข 14 ขึ้นมาได้

ตั้งแต่สมัยโบราณ ญี่ปุ่นเติบโตขึ้นด้วย “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ไม่ว่าจะ 

อยู่ในภาวะที่ถูกจำกัดเสรีภาพไว้ขนาดไหนก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้เป็นเท่าตัว  

ฉะนั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ “ความสัมพันธ์ที่ว่าด้วยการรวมกันให้ครบ 14” คือ การดูแล 

ตัวเองและผู้อื่น

ใช้ชีวิตอย่างรู้จัก “หน้าที่” ของตัวเอง
เอาละค่ะ เรามาเริ่มจากการค้นหาว่า “ตัวเองมีพรสวรรค์หมายเลขใด” กันเถอะ 

ค่ะ

แน่นอนว่าตัวเลขที่คุณได้รับจะต้องมีความหมาย 

ความหมายของตัวเลขเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะชี้ให้เห็นถึง  “บทบาท”  

ของเรา และจะคอยบอกตำแหน่งของเราให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย ถือเป็น “พรสวรรค์” ที่ฟ้า 

ประทานมาเพื่อให้คุณสามารถมีความสุขร่วมกับคนรอบข้างบนโลกใบนี้ได้ ฉันจะ 

พูดถึง “บทบาท” ต่าง ๆ ที่พวกเรามีติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดในลำดับถัดไป 

ฉันเชื่อว่าเมื่อพวกเราได้ทำตามบทบาทหรือหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว  

เส้นทางในชีวิตของพวกเราจะต้องเปิดกว้างขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ 

1 Thirteen Buddhas ตามความเชื่อของญี่ปุ่นมีหน้าที่ตัดสินผู้ตายในนรก



มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงไม่มีใคร 

สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวได้ ลองคิดดูสิคะว่าจะพิเศษขนาดไหนหากมี  “คู่หู 

สุดเจ๋ง” ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์คอยอยู่เคียงข้างเมื่อต้องเผชิญปัญหาที่ยากลำบาก

ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและผู้คนมากมาย 

ที่รายล้อมอยู่รอบ ๆ ตัวคุณนะคะ 

นักวิเคราะห์บทบาท มิยาซาค ิ มิวะ



บทที่ 1
รู้จักตัวตนที่แท้จริง
ของตนเองและคู่หูด้วย
“กฎแห่งการบวกให้ครบ 14”

สิง่แรกทีอ่ยากใหท้กุคนเข้าใจคอื มนษุย ์
เราแบ่งออกเป็น 13 แบบ ฉันอยากให้ 
ทุกคนรับรู้ว่าเมื่อทีมที่มีสมาชิกครบทั้ง  
13 แบบมารวมตัวกันจะผนึกกำลังและ 
แสดงความสามารถแบบไหนออกมา 
ให้เราเห็นบ้าง



and make a 14 by adding

“แผนผังเบื้องต้น” แห่ง “13 วิถี”

ว่าด้วยกฎแห่งการบวกให้ครบ 14



8 คุณเป็นใครในคน 13 แบบ

มาทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยและบทบาท
ของคนทั้ง 13 แบบผ่านเรื่องเล่ากันเถอะ

“หากทั้ง 13 คนจัดงานปาร์ตี้”

หลังจากปาร์ตี้จบลง สภาพออฟฟิศก็ดูไม่จืดเลย 

มีกระดาษสายรุ้งหล่นอยู่ตามโต๊ะและพื้นห้องเต็มไปหมด 

เทปกาวสีมากมายติดอยู่ตามภาพวาด โคมไฟ และของตกแต่ง 

รวมทั้งจานอาหารและเค้กที่กินเหลือก็ถูกวางทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเต็มห้อง

ในห้องที่มีสภาพเละเทะนี้มีแต่เบอร์ 1 ซึ่งเป็นประธานบริษัทเหลืออยู่เพียง 

คนเดียว พอเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาคว่ำลงก็มีกระดาษสายรุ้งร่วงลงมาจากรองเท้า  

เขาคิดว่าปาร์ตี้เมื่อคืนนี้สนุกมากเลยทีเดียว จากนั้นเขาก็นั่งลงบนโซฟาและนึกถึง 

เรื่องราวเมื่อหลายวันก่อน

เมือ่อาทติยก์อ่น เบอร ์ 1 ถกูลอตเตอรีไ่ดเ้งนิรางวลัมา 100,000 เยน ตอนแรก 

เขาคิดจะเก็บไว้ใช้เองคนเดียว แต่ก็คิดว่านาน  ๆ  ครั้งอยากจะทำอะไรให้พนักงาน 

ทั้ง 12 คนในบริษัทของเขาบ้าง

ในการประชุมรอบเช้า เบอร์ 1 จึงวางแบงก ์ 10,000 เยน 10 ใบเรียงไว้บนโต๊ะ 

และพูดว่า “เรามาใช้เงินก้อนนี้ให้หายวับไปในพริบตากันดีไหม” 

เบอร์ 13 จึงพูดว่า “หัวหน้าหวังดีขนาดนี้ งั้นเรามาคิดวิธีใช้เงินก้อนนี้ด้วยกัน 

ดีกว่า”



9มิยาซาคิ มิวะ

พนักงานทุกคนต่างระดมความคิดกันว่าเงิน 100,000 เยนนี้สามารถทำอะไรได้ 

บ้าง เบอร์ 1 คิดว่าถ้านำเงินนั้นไปใช้จัดปาร์ตี้ ก็จะเกินงบที่มีแน่ ๆ และคงจะต้อง 

ควักเงินของตัวเองจ่ายส่วนที่เกินด้วย

เบอร์  11 ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครจึงเสนอไอเดียขึ้นมาว่า  

“งั้นเรามาจัดงานปาร์ตี้ที่ห้องนี้กันไหมล่ะ แล้วเราก็ชวนคนที่คอยช่วยเหลือพวกเรา 

มาตลอดให้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเลย” 

“นั่นสินะ อาจเป็นโอกาสดี  ๆ  ที่จะได้ตอบแทนคนที่เราเคยทำงานร่วมกันด้วย  

งั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทำรายชื่อแขกในงานนี้ขึ้นมาให้เอง” เบอร์ 3 พูดขึ้น 

เบอร์ 4 พูดขึ้นมาบ้างว่า “งั้นเรามาตกแต่งออฟฟิศสำหรับจัดปาร์ตี้ง่าย ๆ กัน 

ไหมล่ะ เหมือนปาร์ตี้ที่เคยจัดสมัยประถมยังไงล่ะ” เบอร์ 1 คิดว่านั่นเป็นความคิด 

ที่ใช้ได้เลยทีเดียว แต่เขาก็เป็นกังวลว่าถ้าทำงานไปพร้อม  ๆ  กับเตรียมงานปาร์ตี้ 

ไปด้วยอาจจะมีคนไม่พอใจก็ได้ 

“งั้นเรามาแบ่งหน้าที่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับงานกันเถอะทุกคน” เบอร์ 10  

เสนอความเห็นขึ้นมาบ้าง 

เบอร์ 2 จึงพูดโพล่งขึ้นมาว่า “เอาละ งั้นถือว่าพวกเราจะใช้เงิน 100,000 เยน 

ที่มีอยู่จัดปาร์ตี้ง่าย  ๆ  ที่บริษัทนี้ก็แล้วกันนะ” เบอร์ 12 พยักหน้าอย่างเห็นด้วย  

ถึงแม้เขาจะแอบคิดว่าอาจมีคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินอย่างผลีผลามของเบอร์ 2  

อยู่ก็ตาม 

“งั้นจัดปาร์ตี้คืนวันศุกร์นี้กันเลยเถอะ ใกล้  ๆ  นี้จะมีงานวัดด้วยจะได้ครึกครื้น 

ขึ้นไปอีก” เบอร์ 7 ผู้รอบรู้เรื่องข้อมูลต่าง ๆ รอบตัวพูดขึ้นมาบ้าง เขารู้แม้กระทั่งว่า 

จะไปหารายละเอียดของงานวัดได้จากที่ไหน 

“ถ้างั้นเราไปเรียกคนที่อยู่ใกล้  ๆ  นี้มาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันเลยดีกว่า นี่เป็น 

โอกาสที่เราจะได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับบริษัทของเราด้วยไง” เบอร์ 8 พูดขึ้น 



10 คุณเป็นใครในคน 13 แบบ

บ้าง 

หากชวนคนที่อยู่แถว  ๆ  บริษัทมาร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยคงจะมีคนเยอะน่าดู 

เลย ประธานบริษัทกังวลว่าคราวนี้จะมีคนที่ไม่พอใจแสดงตัวออกมา แต่ก็ไม่มี  

ดังนั้นเขาจึงเริ่มประชุมกับทุกคนโดยไม่สนใจแล้วว่าจะมีใครไม่เห็นด้วยหรือเปล่า 

เบอร์ 13 ทำหน้าที่เขียนกระดาน เพียงแค่ชั่วพริบตาก็มีไอเดียมากมายเขียน 

อยู่เต็มกระดานไปหมด

ก่อนวันปาร์ตี ้ เบอร์ 3 นำรายชื่อแขกรับเชิญที่จะมางานปาร์ตี้ครั้งนี้ให้ทุกคนด ู

“นี่ครับ ทุกคนจะได้นั่งอย่างสบาย  ๆ  และน่าจะครึกครื้นดีด้วยครับ” ในรายชื่อนี้ 

มีสมาชิกในครอบครัวของประธานบริษัทรวมอยู่ด้วย

 “เดี๋ยวนะ เราเชิญแขกมาเยอะขนาดนี้จะไม่เป็นไรเหรอ” 

“เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลครับ เพราะทุกคนในย่านนี้จะมาช่วยจัดเตรียมอาหาร 

ให้พวกเราด้วย” 

หลังเลิกงาน ทุกคนจึงมาช่วยกันตกแต่งสถานที่ ทำให้ออฟฟิศที่ดูจืดชืด 

มีสีสันขึ้นมาทันที

วันงานปาร์ตี ้ พนักงานทุกคนในบริษัทออกมาต้อนรับแขกที่มาเยือน 

นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมากมายขนาดนี้มาที่ออฟฟิศ 

“เป็นออฟฟิศแบบนี้นี่เอง” “เดินผ่านทีไรก็รู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ดึงดูดมาก  ๆ   

เลยละค่ะ” “ดูเป็นบริษัทที่น่าสนุกจังเลยนะครับ” เมื่อเบอร์ 1 ได้ยินคำชมเหล่านี้ 

จากแขกที่มาก็รู้สึกดีใจ 

เพราะทุกคนแบ่งงานเพื่อช่วยกันเตรียมงานนี ้ เบอร์ 1 จึงไม่มีอะไรต้องจัดการ  

ทั้งอาหารและเครื่องดื่มก็ถูกจัดเตรียมเอาไว้พร้อม มีทั้งอาหารและขนมชื่อดังจาก 

ร้านค้าในย่านนี้วางเรียงรายเอาไว้พร้อม และอาหารที่ครอบครัวของพนักงานนำมา 

ช่วยสมทบอีกต่างหาก ช่างวิเศษจริง ๆ  
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แม้จะไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่ทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันอย่างไม่เคอะเขินและมี 

รอยยิ้มให้กันตลอดงาน เพราะเบอร์ 8 จะคอยแนะนำให้สมาชิกในบริษัทคนอื่น  ๆ   

และคนในครอบครัวได้รู้จักกับบริษัทคู่ค้าที่มาร่วมงานในวันนี้ แขกที่มาร่วมงาน 

ปาร์ตี้ทุกคนติดป้ายชื่อที่มีประวัติตัวเองอย่างง่าย ๆ เขียนเอาไว้ด้วย ป้ายชื่อพวกนั้น 

เบอร์ 6 เป็นคนทำขึ้นมาเอง 

เป็นเพราะเบอร์ 8 ที่ทำให้ทุกคนได้มาพบปะพูดคุยกันและป้ายชื่อที่เบอร์ 6  

ทำขึ้นมาทุกคนจึงสนุกและไม่เบื่องานปาร์ตี้ครั้งนี้เลยแม้แต่คนเดียว 

เบอร์ 9 พูดขึ้นมาในช่วงที่งานเลี้ยงกำลังสนุกที่สุดว่า “วันนี้ผมมีของขวัญ 

พิเศษมอบให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ เป็นบทเพลงแสนวิเศษที่ขับร้องโดยเจ้าหญิง 

แห่งเสียงเพลงของบริษัท นั่นคือเบอร ์ 5 ของพวกเราครับ” 

เบอร์ 1 คิดว่าปกติแล้วเบอร์ 5 มักเป็นคนเงียบ  ๆ  และขี้อาย การที่เธอจะมา 

ร้องเพลงต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้เป็นเรื่องที่เกินคาดมาก แต่กระนั้นเบอร์ 5  

ก็ออกมาจากห้องประชุมด้วยชุดเดรสและมอบเสียงเพลงให้แขกทุกคนด้วยเพลง 

ประกอบภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ชือ่ดงัทีก่ำลงัเปน็ทีน่ยิมไปทัว่โลก ทกุคนตา่งเคลบิเคลิม้ 

ไปกับเสียงอันไพเราะของเธอ 

เบอร์ 1 จึงถามขึ้นมาว่า “นี่รู้มาก่อนหรือเปล่าว่าเบอร์ 5 ร้องเพลงได้เพราะ 

ขนาดนี้” เบอร์ 9 ก็พูดขึ้นว่า “ตอนไปคาราโอเกะด้วยกันครั้งก่อน ผมคิดว่าเขา 

ร้องเพลงเพราะก็เลยขอร้องให้เขาออกมาร้องเพลงในงานครั้งนี้น่ะครับ”

เมื่อจบเพลง เบอร์ 5 และเบอร ์ 9 ก็แปะมือกัน 

บรรยากาศของปาร์ตี้ครึกครื้นมาก แขกในงานดื่มกินกันเต็มที่และมีเสียง 

หัวเราะมากมาย หลังจบงาน ทุกคนต่างกลับบ้านด้วยความสุขและความพอใจ 

เบอร์ 1 คิดว่าความสำเร็จทั้งหมดเป็นเพราะพนักงานในบริษัททุกคนร่วมมือ 

กันจัดขึ้นมา “วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมาก ส่วนเรื่องการเก็บกวาดไว้เป็นหน้าที ่
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ของผมเอง” ถึงพนักงานทุกคนจะไม่ยอมให้เบอร์ 1 ต้องเก็บข้าวของหลังงานปาร์ตี้ 

คนเดยีว แตเ่บอร ์ 1 กไ็มย่อมเชน่กนั เพราะเขารูส้กึวา่อยากจะทำเรือ่งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  

นี้ด้วยตัวเอง

เบอร์ 1 จมอยู่กับความทรงจำของงานปาร์ตี้ แม้เขาจะเป็นคนแรกที่พูดเรื่อง 

งานปาร์ตี้ขึ้นมา แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเบอร์ 13 ไอเดียจากเบอร์ 11  

และเบอร์ 4 ก็คงจะเกิดปาร์ตี้นี้ขึ้นมาไม่ได้จริง  ๆ และปาร์ตี้ก็คงไม่ได้เริ่มหาก 

ปราศจากเบอร์ 2 ที่คอยตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เบอร์ 12 ที่คอยเห็นดีเห็นงามไปกับ 

ทุกเรื่อง เบอร์ 7 ที่คอยจัดตารางเวลา 

ถ้าไม่มีเบอร์ 3 ที่คอยเป็นธุระจัดเตรียมเรื่องอาหารให้ งานปาร์ตี้นี้ก็คงไม่มี 

อาหารอร่อย  ๆ  แบบนี้ หากไม่ได้ป้ายชื่อของเบอร์ 6 และความช่างพูดช่างคุยของ 

เบอร์ 8 ปาร์ตี้ก็คงไม่ครึกครื้นขึ้นมากขนาดนี้ และถ้าไม่มีเบอร์ 9 ที่คอยผลักดันให้ 

เบอร์ 5 โชว์ร้องเพลงก็คงทำให้ปาร์ตี้นี้ไม่สามารถลุล่วงไปได้ ปาร์ตี้นี้สมบูรณ์แบบ 

ด้วยลักษณะนิสัยของทั้ง 13 คนที่ร่วมมือกันราวกับการส่งต่อไม้วิ่งผลัดกันไปเรื่อย ๆ 

อย่างราบรื่น 

เราสามารถตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเลเพราะมีคนที่คอยเห็นด้วยกับเรา ที่เรา 

สามารถเสนอไอเดียบรรเจิดออกมาได้ก็เพราะมีคนคอยดึงพรสวรรค์ต่าง  ๆ  ออกมา  

หรือการที่ทุก  ๆ  คนมีปฏิสัมพันธ์กันในงานปาร์ตี้ก็เพราะมีคนที่คอยเชื่อมพวกเรา 

เข้าไว้ด้วยกันอย่างเท่าเทียมเพียงแค่รู้สึกอยากให้คนตรงหน้าสนุกสนาน ลักษณะ 

นิสัยของทุกคนกลายเป็นพรสวรรค์ที่ส่งเสริมกันและกันจนกลายวงจรที่ไหลเวียน 

ส่งต่อถึงกัน 

เบอร์ 1 ยืนดื่มแชมเปญจนหมดเกลี้ยงพลางนึกถึงใบหน้ายิ้มแย้มของทุกคน  

พร้อมกับคิดว่าเขาได้รับสมบัติล้ำค่าที่ไม่สามารถหาสิ่งใดมาแทนที่ได้  เขายืน 

หัวเราะคนเดียวในออฟฟิศ เป็นเสียงหัวเราะที่มีค่ามากกว่าเงิน 100,000 เยนที่เขา 

ได้รับเสียอีก
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ทุกคนจะได้คะแนนเต็ม 14 แน ่ๆ
ถ้าคนที่มีลักษณะนิสัยทั้ง 13 แบบมาอยู่รวมกัน!

ความสมดุลแห่ง “กฎแห่งการบวกให้ครบ 14”

องค์กรที่สามารถสร้างวงกลมอันสวยงามนี้ขึ้นมาได้
จะประสบความสำเร็จแน่นอน!

ตรงข้ามกับเลข  1 คือ  13 ตรงข้ามกับเลข  2 คือ  12...เมื่อ 

ลักษณะนิสัยทั้ง  13 แบบเข้ามาเชื่อมกันก็จะได้วงกลมทรงมน 

สวยงาม ไม่ว่าใครก็มีหน้าที่คอยเติมเต็มใครสักคนหรือถูกเติมเต็ม 

จากใครสักคน การรวมตัวเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันนี้จะทำให้พวกเรา 

สามารถแสดงความสามารถอันสูงสุดได ้

ด้านตรงข้ามของเบอร์ 7 ก็คือเบอร์ 7 ฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของ 

คนที่มีลักษณะนิสัยแบบเดียวกันก็สำคัญ
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Point
1

ต้นไม้แห่ง “13 วิถี”
เมื่อคนลักษณะนิสัยต่าง ๆ รวมตัวกันครบทั้งหมด 13 แบบ
ความสัมพันธ์ที่สมดุลและทรงพลังที่สุดจะก่อตัวขึ้น

ในองค์กรของเราขาดความร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีใครแย่งกันพูดทำงานว่า  

“งานนี้ฉันทำเอง ฉันทำเอง” แม้แต่หัวหน้าที่จะคอยฉุดกระชากองค์กรให้เดินไป 

ข้างหน้าก็ไม่มี อยากจะได้อัจฉริยะสักคนที่คอยคิดไอเดียใหม่  ๆ  ให้พวกเราบ้าง  

ถ้ามีคนที่คอยเชื่อมพนักงานคนอื่น  ๆ  เข้าด้วยกันและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ  ๆ   

บริษัทของพวกเราก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างละนะ... 

ไม่ว่าบริษัทไหนก็มีเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัดกลุ้มเหล่านี้อยู่ทั้งนั้น  และ  

“มนุษย์”  ก็เป็นคนรวบรวมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเข้ามาไว้ด้วยกัน เหมือนอย่างที่เรา 

รู้กันอยู่แล้วว่าทีมเบสบอลที่รวมแบตเตอร์เบอร์ 42 ไว้ด้วยกันใช่ว่าจะเป็นทีมที่ 

แข็งแกร่งเสมอไป และสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้พวกเราได้คือ “กฎแห่งการ 

2 #4 Batter เป็นผู้เล่นที่ทรงพลังมากที่สุดในกีฬาเบสบอล เพราะเป็นตำแหน่งที่สามารถ 

ทำคะแนนได้ดีที่สุดในเกม
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บวกให้ครบ 14” เมื่อไหร่ที่คนทั้ง 13 แบบมารวมตัวกัน เมื่อนั้นก็จะกลายเป็นทีมที่ 

แข็งแกร่งที่สุด 

ในการทำธุรกิจ ทุกคนคงพยายามใช้บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

อย่างเดียวกัน และทำให้ภาพจิ๊กซอว์แสนสวยสมบูรณ์ขึ้นมา ถ้าทุกคนใช้ความ 

สามารถของกันและกันให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทหรือพนักงาน 

ทั่วไปก็สามารถทำให้บริษัทเปลี่ยนเป็นสถานที่แห่งความสนุกสนาน  และมี 

ผลประกอบการพุ่งพรวดขึ้นมาได้อย่างแน่นอน
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Point
2

“คู่หูที่ดีที่สุด” ของคุณคือ 
“คู่หูที่ดีที่สุด” ของอีกฝ่ายเช่นกัน

การที่จะหาคนทั้ง 13 แบบในอุดมคติให้มาอยู่รวมกันในทีมได้ไม่ใช่เรื่องง่าย  

และไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นประธานบริษัทหรือนักธุรกิจได้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างแรก 

คือการทำความรู้จักลักษณะนิสัยของตัวเองและคู่หูที่จะเข้ามาเติมเต็มเราให้สมบูรณ์ 

(หรือเรียกว่าผู้ช่วยนั่นเอง) 

คำพูดที่ว่า “การมีภรรยาที่ดีจะทำให้มีความสุขไปทั้งชีวิต” เป็นความจริงเสมอ

กล่าวคือ เมื่อสามีมีความสุขตลอดชีวิต ภรรยาก็จะมีความสุขตลอดชีวิต 

ดว้ยเชน่กนั แตใ่ชว่า่คำพดูนีจ้ะหมายถงึแคค่วามสมัพนัธฉ์นัสามภีรรยาเทา่นัน้นะคะ  

ความสัมพันธ์อื่น  ๆ  ก็เหมือนกัน เช่น หลังจากที่ดาราคนหนึ่งโด่งดังเป็นพลุแตก 

เพราะมีคนช่วยผลักดัน คนที่ช่วยผลักดันดาราคนนั้นก็จะได้รับเสียงชื่นชมและ 

ความนิยมด้วยเช่นกัน 

สมมติว่าคุณเป็นพิตเชอร์ในทีมเบสบอล การได้เจอกับแคตเชอร์ที่คอยชี้แนะ 

คุณอยู่เสมอทำให้คุณสามารถคว้าชัยชนะในเกมเบสบอลได้หลายครั้ง  และ 

แคตเชอร์ก็จะได้เล่นในตำแหน่งนี้ต่อไปเพื่อนำพาทีมไปสู่ชัยชนะด้วยกัน 
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สรปุกค็อื ถา้เรารวมกลุม่กบัคนทีต่อ้งชะตากนัมากทีส่ดุแลว้ละก็ ทัง้เราและเขา 

ก็จะเจิดจรัสเปล่งประกายได้อย่างไม่น่าเชื่อ เราจะเรียกคู่หูเช่นนี้ว่า “คู่หูเลข 14”

ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูได้จากหน้าถัด ๆ ไปค่ะ 

“เบอร์ 1 สตาร์ตเตอร์” ที่เป็นคนทำความเข้าใจในภาพรวม จึงจำเป็นจะต้องมี 

“เบอร์ 13 ผู้มากความสามารถ”  เป็นคู่หู ส่วน  “เบอร์ 4 ไอเดีย”  ซึ่งเป็นคนคอยทำ 

สิ่งต่าง  ๆ  ให้เป็นรูปเป็นร่างย่อมจะเป็นคู่หูกับ  “เบอร์ 10 โปรดิวซ์” และ  “เบอร์ 5  

ดารา” ผู้มีพรสวรรค์ในตัวก็จำเป็นจะต้องมีคู่หูเป็น “เบอร ์ 9 ผู้ปลุกกระแส” 

ความสัมพันธ์เหล่านี้  “ไม่มีใครเป็นผู้นำและผู้ตาม” แต่คือการที่ทั้งสองคน 

นำจุดเด่นของตัวเองมารวมกันและเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกัน และ 

นำความร่วมมือร่วมใจที่ทรงพลังนี้มามัดรวมกันเพื่อให้เกิดการประสานกำลังกันขึ้น 

มีคนที่สามารถเป็น “คู่หูที่ดีที่สุด” สำหรับคุณอยู่มากมาย และพวกเขาก็ตั้งตา 

รอคุณอยู่เช่นกัน เอาละค่ะ เราไปพบกับคู่หูของพวกเรากันเลย!
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การแท็กทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจะเกื้อหนุนกันและกันอย่างเต็มที่

มารู้จักคู่หูที่ดีที่สุดของเราด้วย
“กฎแห่งการบวกให้ครบ 14”

เราต่างตามหากันและกันเพื่อให้เราทั้งคู่เปล่งประกายเฉิดฉายไปด้วยกัน
คู่หูของเราจะช่วยทำให้ทั้งข้อดีหรือข้อเสียของเราส่องประกายให้เห็น
ทุกคนบนโลกนี้ถูกแบ่งลักษณะนิสัยออกเป็น 13 แบบอย่างไรกันนะ
และคู่ไหนที่รวมทีมกันแล้วสามารถเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้

1 สตาร์ตเตอร์ กับ

+

1 13

13 ผู้มากความสามารถ

สตาร์ตเตอร์ ผู้มากความสามารถ

	 มีพรสวรรค์ในการเป็นผู้นำ
	 มีความรับผิดชอบสูง
	 มีความไม่รู้ประสีประสาอยู่ 
บา้ง และมกัจะรูส้กึโดดเดีย่ว 
อยู่เสมอ

	 มีความสามารถหลากหลาย
	 เห็ นด้ วยกั บทุ กอย่ า งจึ ง 
สามารถคบ 
กับใครก็ได้
	 สามารถเป็น 
เพื่อนรู้ใจ
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+

2

3

12

11

2 คือปาก กับ 12 คือหู

3 จะชี้นำความเป็นปัจเจกของเบอร์ 11

ผู้ตัดสินใจ

สหาย

ผู้รับฟัง

ออริจินัล

	 มีลางสังหรณ์และพลังในการ 
ตัดสินใจเป็นเลิศ
	 มีความพยายามอย่างจริงจัง 
และตั้งใจเรียนรู้
	 บางครั้ งก็ตัดสินถูกผิดชัด 
เกินไป

	 สามารถอ่านความรู้สึก
	 ของคนอื่นได้
	 ถนัดเป็นตัวกลางให้คนทำ 
ความรู้จักกัน
	 ไม่ เคยต้องเหงาและรู้ จัก 
เติมเต็มให้ตัวเอง

	 ถนัดเป็นผู้ฟังเรื่องราวของ 
ผู้อื่น
	 สามารถตักเตือนคนที่ทำตัว 
แรง ๆ ได้
	 คอยสนับสนุนคนอื่นด้วย 
คำแนะนำที่มีเหตุผล

	 มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
	 เป็นคนรักอิสระและเลือก 
ทางเดินที่ไม่เหมือนใคร
	 ปฏิสัมพันธ์ 
กั บ ค น อื่ น 
ไม่ค่อยเป็น
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+

+

4

5

10

9

10 ทำให้ไอเดียของเบอร์ 4 เป็นจริง

ไอเดีย

ดารา

โปรดิวซ์

ผู้ปลุกกระแส

	 ผู้คิดไอเดียต่าง ๆ 
	 นักวิจัยผู้ลงมือทำ 
อย่างขะมักเขม้น
	 ใส่ใจทุกรายละเอียด

	 คิดถึงจุดประสงค์โดยมอง 
จากผลลัพธ์
	 เมื่อเปิดปุ่มกำลังใจในตัว  
เมื่อนั้นก็จะแปลงร่างเป็น 
ดารา
	 แม้ว่าจะเป็นคนหัวอ่อนและ 
หัวโบราณไปบ้าง แต่ลึก  ๆ   
มีพลังแฝงอยู่

	 ทำให้ไอเดียต่าง  ๆ   
มองเห็นได้ง่ายขึ้น
	 เขา้ใจเรือ่งราวทีแ่สน 
ครีเอทีฟได้อย่างลึกซึ้งและ 
พัฒนาต่อยอดได้
	 ให้ความรู้สึกสบายใจและ 
ยอมรับผู้อื่นอย่างใจกว้าง

	 มีพรสวรรค์ในการแจกจ่าย 
ความร่าเริงสู่ทุกคน
	 ขาดเรือ่งตืน่เตน้ในชวีติไมไ่ด้ 
เลย
	 มีความสามารถในการมอง 
มุมกว้างแต่ตื้น ไม่ถนัดทำ 
ความเข้าใจอะไร 
อย่างลึกซึ้ง

9 จุดไฟ จึงเปล่งประกาย5
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6

7

8

8 จะคอยสนับสนุนความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเบอร์ 6

ผู้รักษาความเสมอภาค

ปริศนา

ผู้เชื่อมความสัมพันธ์

	 มีการรับรู้ที่โดดเด่นกว่าคน 
อื่น
	 แม้จะปล่อยวางไปแล้ว 
แต่ข้อมูลก็ยังคงไหลเข้า 
มาหา
	 ประเมินตัวเองไว้สูง และ 
มักจะเป็นพวกถามเอง 
ตอบเองอยู่บ่อย ๆ 

	 ถนัดในการกระตุ้นความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้คน
	 มีสายตาที่เฉียบแหลมและ 
เป็นผู้สนับสนุนทุกคน
	 โอบกอดทุกคน 
ด้ วยความรัก 
อันยิ่งใหญ่ของ 
แม่

	 ประสาทรับรู้เท่ียงตรง 
ราวกับตาชั่ง
	 มมีมุมองทีเ่ปน็กลาง ปฏบิตั ิ
ต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน
	 มีความเป็นตัวของตัวเอง 
และเป็นธรรมชาติ

7 ผู้มีการรับรู้ท่ีเฉียบขาดมาอยู่ด้วยกัน พลังจะเพ่ิมข้ึน

ด้าน
ตรงข้าม
ของเบอร์

 
ก็คือเบอร์

 
!

เมื่อเบอร์


