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แปลโดย: รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

orbusiness@hotmail.com

ท่�น
ที่ได้เริ่มชมภาพยนตร์ซีรี่ส์ใหม่ของญี่ปุ่น “เรียวมะ..
จอมคนพลิกแผ่นดิน” เมื่อเร็วๆ นี้ ก็จะเริ่มถามว่า 

เรียวมะนี้คือใคร มีความส�าคัญอย่างไร เรียวมะนี้ มีชื่อเต็มว่า ซากา
โมโต้ เรียวมะ (เรียวมะ เป็นชื่อตัว แปลว่า ม้ามังกร （龍馬）เกิดเมื่อ
ปี ค.ศ.1835 เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 33 ปี ในปี 1868 ช่วงนั้นเป็นช่วง
ปลายระบบโชกุนที่เอโดะ (โตเกียวปัจจุบัน) ก�าลังจะเกิดการปฏิบัติ
เมจิ (สมัยเมจิเริ่มปี 1871) เรียวมะเป็นซามูไรระดับล่าง ในแคว้นโต
สะ (จังหวัดโคจิ ทางตอนใต้ของเกาะชิโกกุในปัจจุบัน) เรียวมะ หนี
จากแคว้นโตสะ ไปเป็นซามูไรพเนจร เพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และ
วิวัฒนาการสมัยใหม่ที่เอโดะ พบกับกลุ่มคนต่างๆ ที่เป็นแกนกลาง
ในการปฏิบัติเมจิ และก้าวสู่ต�าแหน่งส�าคัญ หลังการปฏิวัติ เรียวมะ 
คงจะมีบทบาทมากกว่านี้ หากว่าไม่เสียชีวิตเสียก่อน

เรียวมะ เป็นคนบ้านนอก แต่สามารถมองการณ์ไกลไปได้ว่า
หากญีปุ่น่จะพฒันา ส่ิงแรก คือ ต้องมกีองเรอืทีส่ามารถไปต่างประเทศ
ได้ หรอืหมายความว่า ต้องมกีารส่ือสารกับต่างประเทศ ขณะเดยีวกนั
ต้องมกีองเรอืทีม่อีาวธุทนัสมยัพอทีจ่ะรบกบัต่างประเทศและทีส่�าคญั
ต้องพร้อมทีจ่ะเปิดประเทศ (การปฏบิตัเิมจ ิล้มระบบโชกนุ ท�าให้ญ่ีปุ่น
สามารถเปิดประเทศและน�ามาสูก่ารน�าเข้าอารยะธรรมและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศอย่างมากมาย)

เรียวมะ มีอนุสาวรีย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าที่บ้านเกิด ที่
โตเกียว หรือที่เกียวโตซึ่งเป็นที่เสียชีวิต เป็นที่รู้จักของทุกๆ คน ไม่ว่า
คนยุคใหม่ หรือยุคเก่า ภาพยนตร์ซีรีส์ดังกล่าว ได้ฉายเมื่อต้นปี 2010 
ผูเ้ขยีนได้ไปญีปุ่น่เมือ่เดอืนเมษายน 2010 รูส้กึสงสยัอย่างยิง่ว่า ตาม
ที่ต่างๆ มีขายสินค้ารูปเรียวมะอยู่เต็มไปหมด ภายหลังจึงรู้ว่า เพราะ
อิทธิพลของภาพยนตร์นี้นั่นเอง แต่ก็ไม่วายสงสัยว่า ท�าไมจึงมาฮิต 
หรือสร้างภาพบูมของเรียวมะอีกครั้งในยุคนี้ (ในช่วงทศวรรษ 1980  
ก็เคยบูมอย่างมากครั้งหนึ่ง จากเรื่อง “เรียวมะ งะ ยูคุ” เป็นนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ของชิบะ เรียวทาโร่)

ในภาษาญี่ปุ่นมีค�า 2 ค�าที่ก�าลังจะขาดหายไปจากสังคม ถึง
แม้ว่าค�าศัพท์นั้นจะยังคงอยู่ก็ตาม คือค�าว่า 志士 (อ่านว่า “shishi” 
shi ตัวแรกแปลว่า เจตนารมณ์อันแน่วแน่  shi ตัวหลังแปลว่า นักรบ 

ใน สังคมยุคใหม่เรียวมะ
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รวมความคือ นักรบผู้มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ หรือมีความหมายที่ลึก
ซึ้งกว่านี้คือ ผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อชาติ (ภาษาอังกฤษ แปลว่า Patriot) 
อีกค�าหนึ่ง คือค�าว่า 自律 (อ่านว่า Jiritsu) แปลว่า Self-control การ
ควบคุมตัวเอง หรือการมีเจตนารมณ์เป็นอิสระจากข้อจ�ากัดภายนอก

กล่าวกนัว่า สงัคมญีปุ่น่ขาดแคลนบคุคลประเภททีว่่า สามารถ
ปฏิรูปเพื่อทะลุทะลวงแก้ไขปัญหาที่วิกฤติในปัจจุบัน ค�าว่าสังคมนี้ ไม่
ได้หมายถงึสงัคมโดยภาพรวม แต่เน้นถึงสังคมภายในบรษัิททีต้่องการ
บคุคลแบบ Shishi และแบบ Jiritsu การทีจ่ะสร้างบคุคลแบบดงักล่าวนี้
ได้ จะต้องมกีารให้เข้าเรยีนในส�านกัดงัเช่นทีเ่รยีวมะ เคยเข้าฝึกในสมยั
ก่อน เพื่อกล่อมเกลา ความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความมีพละ
ก�าลังและจิตวิญญาณอันแน่วแน่ (ส�านักนี้คือค�าว่า 塾 (Jyuku หรือ 
Coaching school) ส�านกัในยคุหลงัทีม่ชีือ่มาก คอื ส�านกัเศรษฐศาสตร์
การเมืองมัทสึชิตะของมัทสึชิตะ โคโนะสุเกะ (ผู้ก่อตั้งกลุ่มมัทสึชิตะที่
เปลี่ยนเป็นพานาโซนิคในปัจจุบัน) ส�านักนี้ได้สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่
ขึน้มามากมายหลายคนและเริม่โดดเด่นในรฐับาลพรรคประชาธปิไตย
ปัจจุบนั บรษิทัหลายๆ แห่งกห็นัมาสนใจการตัง้ส�านกัขึน้ภายในบรษิทั 
แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก 

มหาวิทยาลัย หรือ Business school ก็เริ่มท่ีจะท�าการฝึก
อบรมเพื่อสร้างบุคลากรประเภทนี้ เป้าหมายหลัก คือ การท�า “Action 

running” ที่ท�าให้คิดแผนมาตรการ การแก้ไขปัญหา ส�าหรับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งภายในองค์กรของตนเองที่แท้จริง แต่ก็ยังไม่ได้ประสบความ
ส�าเร็จมากนัก 

มีบริษัทหนึ่งที่ให้ความจริงจังกับเรื่องนี้จึงมีโปรแกรม Action 
Running ก็คือ บริษัท Sasebo Heavy Industry ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือ
ขนาดกลาง ได้เริ่มท�า “ส�านักศึกษาปฏิรูป SSK” เอาพนักงานรุ่นหนุ่ม
สาวมาท�าการฝึกอบรมเพือ่สร้างให้เกดิการปฏริปู เพือ่แพ้วทางอนาคต
ของบริษัท โดยมีหลักสูตรระยะเวลา 2 ปี ทุกๆ เดือนจะใช้เวลา 1-2 วัน  
ฝึกฝนทางด้านการพัฒนา การออกแบบ การจัดหา รวมทั้งที่ส�าคัญคือ 
งานการผลิต โดยมีพนักงานวัย 20 ตอนปลายและ 30 ตอนต้น เข้าร่วม
กว่า 30 คน การเรียนไม่ใช่เรียน Lecture ฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  
แต่ Action Running นั้นหมายถึง การเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
บริหารมาเป็นหัวข้อ ผู้เข้าเรียนจะต้องจับเป็นกลุ่มเพื่อหาหนทางแก้ไข
ปัญหาด้วยตวัเอง จงึเป็นทัง้การปฏริปูงานและการสร้างบคุลากรไปใน
ตัว วิธีการนี้ เดิม GE เคยท�าในโปรแกรม “Work out” เพื่อสร้างและคัด
สรรผูท้ีจ่ะเป็น Leader มาแล้ว บรษิทั SSK นีม้ปีระวตัศิาสตร์ยาวถงึกว่า 
60 ปี มคีวามเชือ่มโยงกบักองทพัเรอืญีปุ่น่เป็นอย่างด ีแต่กต้็องประสบ
วกิฤตกิารแข่งขนักบัธรุกจิต่อเรอืของเกาหลใีนระยะหลงั  ประวัตศิาสตร์
ที่ยาวนานท�าให้ พนักงานส่วนใหญ่เป็นประเภท “รอค�าสั่ง”  

การปฏิรูปก็คือ การที่พนักงานนั้นคิดเอง น�าเสนอ เมื่อผ่าน ก็
ลงมือท�าอย่างจริงจัง การที่จะให้มีภาพความมุ่งมั่นเช่นนั้นให้ได้ก็จะ
ต้องเปลี่ยน Mind ของพนักงาน จากการทุ่มเทท�าให้ได้ผลขึ้นมาบ้าง 
จติส�านกึของพนกังานมกีารเปลีย่นแปลง มกีารน�าเสนอมากขึน้ แต่เรือ่ง
ทีน่�าเสนอยงัเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นกรอบของการไคเซน็เท่านัน้ ยงัไม่สามารถ
ที่จะเป็นการปฏิรูปบริษัททั่วทั้งบริษัทได้ 

ในญี่ปุ่นยุคใหม่นี้ เป็นยุคแห่งความสงบ สุขสบาย คนรุ่นใหม่
ขาดการคดินอกกรอบ ขาดการคดิเพือ่ปฏริปู ขาดจติวญิญาณการเป็น
นกัรบกูช้าติอย่างเรยีวมะ ถงึแม้ว่าภาพยนตร์ประวัติของเรยีวมะ จะออก
มาสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่าง แต่ก็ยังไมเ่พียงพอที่จะท�าใหเ้กิด
การปฏิรูปอย่างแท้จริง แต่หายนะจากแผ่นดินไหวสึนามิครั้งนี้ คงจะ
ท�าให้มีการปฏิรูปบางอย่างขึ้น ดังค�าว่าสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษ 
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