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ในวัย ๕๗ ปี ฮอนด้า ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน�าของโลก
เคยกล่าวไว้ว่า “ตวัผมเองมีความคาดหวงัต่อ “เดก็เกเร” ตามทีค่นทัว่ไป
เรียกขานกัน ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือ ก็เป็นเพราะว่า เด็กเหล่านี้แหละ
ท่ีแฝงไว้ซึ่งศักยภาพที่จะ “พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง” เด็กเหล่านี้
แหละ เป็น “เดก็ด”ี ในความหมายทีแ่ท้จรงิ ซึง่เราสามารถเชือ่ถอืได้และ
เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ” ฮอนด้าเองเป็นคนรักอิสระ ไม่ชอบกรอบ เขา
เชื่อว่า “เด็กเกเร” เหล่านี้ หากสามารถเอาชนะและพัฒนาขึ้นมาได้ จะ
กลายเป็นคนซึ่งมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง สามารถท�างานอย่างมีความ
คิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ฮอนด้ากล่าวไปดังกล่าวนี้ สะท้อนตัวตนของเขาไม่
น้อย สภาพความเป็น “ฮอนด้า” ผู้รักอิสระเสรีประหนึ่งม้าพยศของเขา 
เปล่งประกายตั้งแต่สมัยในวัยเด็ก เขาเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา ในความเป็น
เด็กซุกซน ครั้งหนึ่งด้วยความหิวจัด เขาจึงแอบไปเคาะระฆังของวัด ที่มี
ไว้เพื่อบอกเวลาเที่ยงวัน ทั้งนี้เพื่อจะได้กินอาหารกลางวันก่อนเวลา

“ความซน” และ “ความสร้างสรรค์” ซึ่งขึ้นชื่อลือชามากของเขา 
ก็คือการปลอมแปลงตรายางประทับของพ่อตัวเอง ในยามเด็ก ฮอนด้า
ไม่ใช่เด็กซึ่งสนใจการเรียนมากนัก ผลการเรียนของเขาจึงไม่ดีมาก เมื่อ
ถึงคราวที่ครูต้องส่งใบแจ้งผล เพื่อให้ผู ้ปกครองลงตรายางประทับ 
รับทราบ จึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกข์ระทมส�าหรับเขา ดังนั้น ฮอนด้าจึงคิด
อุบาย ที่จะปลอมแปลงตรายางขึ้นมาเอง โดยแกะสลักจากยางรถ-
จักรยานซึ่งมีอยู่ที่บ้าน ความส�าเร็จของเขา ท�าให้เพื่อนๆ อีกหลายคน 
ซึง่ตกอยูใ่นสภาวะใกล้เคียงกัน มาขอให้เขาช่วยท�าตรายางปลอมให้ด้วย 
ในเทอมต่อมา ฮอนด้าจึงรับอาสา จัดท�าให้เพื่อนๆ แต่นั่นกลับเป็นเหตุ
ซึ่งท�าให้ครูจับผิดเขาได้ ทั้งนี้เพราะฮอนด้าไม่ได้ตระหนักว่า ตรายางจะ
ประทับอักษรออกมาเป็นภาพสะท้อนของกระจกเงา ชื่อของเขาฮอนด้า 
(本田) นั้นเป็นอักษรญี่ปุ่นที่มีความสมมาตรกันทั้งซ้ายขวา ดังนั้น แม้
เขาแกะสลักออกมาโดยไม่กลับตัวอักษร เวลาประทับออกมา ก็ยังอ่าน
ได้เช่นเดิม ขณะที่ชื่อเพื่อนคนอื่นๆ นั้น ตัวอักษรไม่สมมาตรกัน ดังนั้น 
เวลาประทับตรายางออกมา ตัวอักษรจึงกลับซ้ายขวา  

จากเดก็ซอ่มรถยนต ์จนมาเปน็เจา้ของบรษิทัฮอนดา้

ฮอนด้า (1906-1991) เกิดในครอบครัวซึ่งพ่อท�าธุรกิจซ่อม
จักรยาน ดังนั้น ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของฮอนด้า จึงกินนอนอยู่กับยาน-

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พาหนะซึ่งเป็นต้นแบบส�าหรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคตของเขา ในปี 
1922 หลังจบการศึกษามัธยมต้นเด็กหนุ่มฮอนด้าก็ไปสมัครเพื่อเข้า
ท�างานกับบริษัท Art Shokai ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ในกรุงโตเกียว โดย
หวังที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะทันสมัยซึ่งเขามีความสนใจ เขา
ท�างานอยู่เป็นเวลากว่าหกปี จึงไปเปิดสาขาขึ้นที่บ้านเกิดชิซุโอกะ

ในปี 1946 ฮอนด้าเปิด “โรงงาน” ของตัวเอง โดยตั้งชื่อว่า 
“Honda Technology Research Institute 本田技研工業株式会社” 
ผลติภณัฑ์ตวัแรกของบรษิทั กค็อืรถจกัรยานทีต่ดิตัง้เครือ่งยนต์เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนแทนแรงคน เขาเรียกผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนี้ว่า Honda A Type 
รถจักรยานติดเครื่องยนต์ของเขา สามารถขายได้กว่า 1,500 คัน

ต่อมาในปี 1949 รถจกัรยานยนต์ทีม่เีครือ่งยนต์สองจังหวะก็ถูก
พัฒนาออกมาเป็นผลติภณัฑ์ของบรษัิทฮอนด้าเรยีกรถจกัรยานยนต์รุ่น
นี้ว่า “ความฝัน” (the Dream) ประมาณปลายทศวรรษ 1960 ฮอนด้าก็
กลายเป็นผู้ผลิตจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก 

ฮอนด้า โซอจิโิร: 
พลังแห่งความฝัน 
(the power of dream)
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แต่ความฝันของฮอนด้า ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เขาต้องการที่จะ
เป็นผูผ้ลติยานยนต์ชัน้น�าของโลก ในเดอืนสงิหาคมปี 1963 ฮอนด้าผลติ
รถยนต์ปิ๊กอัพขนาดเล็ก T360 ออกมาวางจ�าหน่ายและตามมาด้วย
รถยนต์สปอร์ต S500 ในเดอืนตลุาคม จากสายการผลติรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าเพิ่มสายการผลิตรถยนต์ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของ
กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of Inter-
national Trade and Industry-MITI) ในขณะนัน้ทีเ่หน็มาญ่ีปุ่นมบีรษัิท
ผลิตรถยนต์มากพอแล้ว แต่ฮอนด้าก็ยืนยันที่จะด�าเนินธุรกิจไปใน
ทศิทางตนเชื่อมั่น ต่อมาภายหลัง ฮอนด้ากล่าวถงึแนวความคิดซึ่งแตก
ต่างกันนี้ว่า

“เพราะผมท�าทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่ทาง MITI ให้ค�าแนะน�า 
น่ันแหละ วันนี้จึงมีฮอนด้าอย่างที่เห็นกัน (通産省に言われたことと全
部反対のことをやってきた。だから、ホンダの今日がある。)”

ความมุ่งมั่นที่ฮอนด้าจะพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นแบบฉบับ
เฉพาะของจนขึ้นมา เพื่อเป็นจุดขายและแบรนด์ของบริษัท แสดงออก
มาชัดเจน จากแนวคิดของเขาที่ว่า “อย่าคิดที่จะไปลอกเลียนแบบใคร
อืน่ หากคดิจะหากนิแบบสบายๆ การลอกเลยีนแบบผูอ้ืน่กเ็ป็นอสิระพงึ
จะท�าได้ แต่หากใครท�าเช่นนั้น ธุรกิจก็จะเริ่มเดินไปสู่หนทางของความ
ตกต�่าและล่มสลาย” (人真似をするな。楽をしたければ人真似をする

のも自由だが、そうなると企業は転落と崩壊の道をたどり始める。) 

สองคู่หูผู้ร่วมสร้างฮอนด้าจนเติบใหญ่

ในปี 1949 ฮอนด้าได้พบและรู้จักกับนักธุรกิจวัยเดียวกันชื่อ 
Fujisawa Takeo ทัง้สองต่างประทบัใจในแนวคดิของแต่ละฝ่าย ฮอนด้า
รบีทาบทาม เพือ่ขอให้ Fujisawa เข้ามาร่วมงานกับตนโดยรบัหน้าทีเ่ป็น
รองประธานกรรมการบริหารของบริษัท ฮอนด้ากล่าวถึง Fujisawa ว่า 
“Fujisawa มีสิ่งซึ่งตัวผมเองไม่มี แนวคิดของเขาแตกต่างจากผม แต่
เพราะความแตกต่างนี่แหละที่ทรงคุณค่า” ทั้งสองแบ่งงานกันท�าอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ ฮอนด้ารับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วน Fujisawa นั้นรับผิดชอบด้านบริหาร ดูแล
การเงินและการตลาด ดังที่ฮอนด้าเคยกล่าวว่า “เพราะผมมีเพื่อนร่วม
เป็นร่วมตายอย่างคณุ Fujisawa นีแ่หละ ผมจึงสามารถมอบหมายงาน
ด้านบริหารให้กับเขาได้ ตัวผมเองสามารถจดจ่อกับงานด้านเทคนิค
อย่างเต็มที่ การที่เรามีฮอนด้าในวันนี้นั้น เป็นเพราะคุณ Fujisawa 
Takeo โดยแท้”

การพบกนัของคูห่สูองคนนี ้จงึเป็นจดุเริม่ต้นในการสร้างฮอนด้า
ให้เติบโตเป็นบริษัทระดับโลกในเวลาต่อมา กล่าวกันว่า ฮอนด้า มอบ
ความวางใจให้กับ Fujisawa โดยสิ้นเชิง ตรายางส�าหรับประทับเพื่อท�า
สัญญาของบริษัทนั้น ฮอนด้า มอบหมายให้ Fujisawa ดูแล โดยเขาไม่
เคยเห็นตรายางนี้เลย Fujisawa พูดถึงการพบปะกับฮอนด้าครั้งแรกว่า 
“เมื่อผมได้รับฟังคุณฮอนด้าพูด ผมก็มองเห็นภาพของอนาคต 
จินตนาการได้ถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมเองคิดว่า หากผม
สามารถท�าตัวเป็นหนทางส�าหรับให้แนวคิดเช่นนั้นน�าสู่การปฏิบัติได้ 
ความฝันของคุณฮอนด้า ก็ย่อมพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้”
    

ปรัชญาและแนวคิด

จากเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้อ ่านคงพอมองเห็นภาพถึง
บุคลิกภาพและแนวความคิดของนักอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ผู้นี้ ในตอน
ท้ายนี้ ขอน�าหลักปรัชญาส�าคัญอีกสองสามประเด็น เพื่อเป็นข้อคิด 
ส�าหรับผู้อ่าน ได้ไปพิจารณา ตรึกตรองและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป

ฮอนด้าเคยให้แนวคิดเกี่ยวกับผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทไว ้
น่าคิดและอาจเป็นกระจกเงาส่องให้เห็นการเจริญเติบโต หรือการ 
เสื่อมสลายของบริษัทต่างๆ รอบตัวเราได้ดี

“สิ่งซึ่งธุรกิจหวาดกลัวมากที่สุด ก็คือความเขลาของประธาน
บริษัทนั่นเอง ปัญหาเกิดจากว่า ความรู้ที่ประธานกรรมการบริษัทมีอยู่
เริ่มเก่าเกินไป ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเคยเป็นผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่
เพียงใด บริษัทที่เขาดูแลอยู่ ก็ไม่พ้นที่จะล่มสลายในที่สุด 企業で一番

怖いのは社長の無知です。問題は持っている知恵が古くなることです。

そうすると、過去がどんなに偉かった経営者でも、会社をつぶすこと

になります。”
นี่คงเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง ที่ในปี 1966 เขาประกาศ

ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัซึง่เขาก่อตัง้ขึน้มา ในปีถดั
มาเขาเดินทางไปร�่าลาโรงงานผลิต ผู้แทนจ�าหน่ายและบริษัทในเครือ
ทุกแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก 

ทศันคตสิ�าคญัอกีประการหนึง่ ซึง่เป็นก�าลงัในการขับเคลือ่นให้
เขาคิดค้น สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี ก็คือแนวคิดของ
เขาที่ว่า

“อนัว่าสามญัส�านกึนัน้ เป็นเรือ่งทีค่นคดิก�าหนดขึน้มาเองแหละ 
การที่เราตั้งค�าถาม มีข้อสงสัย (ต่อสามัญส�านึกเหล่านี้) แล้วท�าลาย
ความเชื่อเช่นนั้น นั่นแหละความก้าวหน้าถึงจะเกิดตามมา 常識っての
は、人間が考えたことだ。それを疑って、打ち破っていくのが進歩な

んだね”
สุดท้ายนี้ ขอจบลงด้วยวรรคทองที่สะท้อนภาพทั้งหมดของ

ฮอนด้า โซอิจิโร ได้แจ่มชัดที่สุด นั่นคือค�ากล่าวของเขาที่ว่า “เกียรติยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของผม ไม่ได้อยู่ที่ผมไม่เคยประสบความล้มเหลวแม้แต่
ครั้งเดียว หากอยู่ที่ผมลุกขึ้นมาทุกครั้ง ที่ผมล้มลงไป” “私の最大の光

栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起きるところに

ある。”

ข้อมูลประกอบ

http://en.wikipedia.org/wiki/Soichiro_Honda
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