
เมื่อ
เดอืนเศษมานี้ เพื่อนรุน่นอ้งชาวญีปุ่น่ของผม ซื้อหนังสือ
เล่มหนึ่งมาฝาก เป็นหนังสือประพันธ์โดยคุณ Matsu-

shita Kounosuke ชื่อหนังสือ 道をひらく(บุกเบิกหนทำงชีวิต) คุณ 
Matsushita เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Matsushita ซึ่งต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น 
Panasonic และเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการบริหาร 
ยคุใหม่ของญีปุ่น่ หนงัสือเล่มดงักล่าว จดัพมิพ์ครัง้แรกในปี 1968 โดย
รวบรวมจากข้อเขยีนสัน้ของคณุ Matsushita ท่ีเขยีนลงในวารสารของ
ส�านักวิจัย PHP อันเป็นบริษัทในเครือ โดยรวบรวมและคัดเลือกมา 
121 บทความ หลังจากพิมพ์ครั้งแรก หนังสือเล่มดังกล่าวได้รับการ
ตอบรับอย่างกว้างขวาง จนมีการจัดพิมพ์ใหม่กว่า 150 ครั้ง และมี
ยอดขายกว่า 5 ล้านเล่ม นบัเป็นหนงัสอืขายดต่ีอเนือ่ง และมียอดขาย
สูงที่สุดเล่มหนึ่งของญี่ปุ่น

คุณ Matsushita ได้น�าเสนอแนวความคิดของตน เพื่อเป็น
หนทางการสู้ชีวิตส�าหรับชาวญี่ปุ่น เพื่อช่วยสร้างเสริมสังคมและ
ประเทศญีปุ่น่ เขาสะท้อนแนวคดิ ความฝัน ความเชือ่ และอดุมการณ์
การท�าธุรกิจของตนเองไว้อย่างครบถ้วน ผมจะน�าแนวคิดเด่นๆ ของ
เขามาน�าเสนอต่อผู้อ่านสักสองสามตอน เพื่อให้เรามองเห็นว่า ท�าไม 
หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นหนังสือขายดีต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งใน
เวลาเดยีวกนั กย่็อมช่วยให้เราเข้าใจถงึตรรกะ วธิคีดิของชาวญีปุ่น่ว่า 
ท�าไมจึงชื่นชมและติดตามอ่านหนังสือน้ีอย่างต่อเน่ืองเกือบห้าสิบปี 
ขณะเดยีวกนั ผูเ้ขยีนกห็วงั ว่าแนวคดิดีๆ  เหล่านี ้จะได้รบัการเผยแพร่ 
น�าไปประยุกต์และปฏิบัติในสังคมของไทยต่อไปด้วย

หนังสือเล่มดังกล่าว 
แบ่งออกเป็นสิบเอ็ดบท
ย่อย ซึ่งผู้เขียนจะหยิบ
มากล่าวถึง เฉพาะสอง
สามบท ที่น ่าจะเป ็น
ประโยชน์ บทแรกที่จะ
น�ามาเสนอ ชือ่ “การบกุ-
เบิกชะตาชีวิตของตน” 
ในบทนี ้คณุ Matsushita 
ได้เสนอแนวคิดของการ
บุกเบิก ฟันฝ่า เพื่อสร้าง
หนทาง ชะตาชีวิตของ
ตน

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หนทางชีวิตของตน

บทนี้ คุณ Matsushita กล่าวถึงแนวคิดของตน ในการฟันฝ่า 
บกุเบกิอนาคต และชะตาชวีติของตนเอง คณุ Matsushita ได้น�าเสนอ
แนวคิดส�าคัญ เก่ียวกับ “หนทางชวิีตของตน” “ความยากล�าบาก” และ 
“ความมุง่มัน่อนัแรงกล้า” อนัเป็นองค์ประกอบส�าคญั ทีช่่วยน�าพาให้
สามารถ “บุกเบิกชะตาชีวิตของตน”

ผู้เขียนขอน�าข้อความบางตอน ที่สื่อแนวคิดดังกล่าว ซึ่งคุณ 
Matsushita ต้องการเสนอแนวคิด ให้ผู้อ่านมีความเชื่อมั่น มุ่งมั่น ที่
จะเดินไปบนหนทางชีวิต “ของตนเอง” ไม่วอกแวกไปตามผู้อื่น 

ตัวเราเองนั้น
ต่างมีหนทางชีวิตที่ถูกก�าหนดมาให้ของแต่ละคน
เป็นหนทางชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่ฟ้าดินประทานมาให้
เป็นหนทางชีวิตเช่นไรนั้น ไม่อาจทราบได้
แต่เป็นหนทางชีวิต ที่ผู้คนอื่นไม่สามารถมีได้เช่นเรา
เป็นหนทางชีวิตเฉพาะส�าหรับเราเท่านั้น
เป็นหนทางชีวิตซึ่งท�าซ�้าใหม่ไม่ได้ และประมาณค่าไม่ได้
หนทางชีวิตนี้ บางครั้งก็กว้างใหญ่ บางครั้งก็คับแคบ
บางครั้งก็ต้องขึ้นเนิน บางครั้งก็เป็นทางลาดลง
บางครั้งก็ราบเรียบ
บางครั้ง ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
บนหนทางที่เรายืนอยู่นี้
บนหนทางที่เรามุ่งเดินหน้าไปนี้
เราพึงต้องเดินหน้าไปบนหนทางนี้ ไม่ยอมหยุดย่อท้อ
มันเป็นหนทางชีวิตส�าคัญ ที่เราเท่านั้น สามารถเดินหน้าไป
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บกุเบกิหนทางชวีติ (道をひらく)

หนงัสอืขายดท่ีีสดุเล่มหนึง่ของญีปุ่น่



ผ่านพ้นจากสภาวะล้มละลายถงึสองครัง้ ครัง้แรกในปี 1929 เนือ่งจาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต�่า อันส่งผลท�าให้ยอดขายลดต�่าฮวบฮาบ ครั้ง
ต่อมา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่อุปสงค์หดตัวอย่างรวดเร็ว 
ทั้งสองครั้ง เขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรค ความยากล�าบากมาได้ 
ท�าให้เขาประจักษ์ถึง “คุณค่า” ของ วิกฤติ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่ตนเอง 

อย่างไรกต็าม คณุ Matsushita ยงัเสรมิเพิม่ว่า ไม่ว่าจะอยูใ่น
สภาวะใด สิ่งซึ่งมีความส�าคัญ ก็คือสภาวะจิตที่สามารถตั้งสติและมี
ความสงบนิ่ง เขาขยายความว่า

ทีจ่รงิแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะยากล�าบาก หรอืสภาพสะดวก
ราบรื่นก็ตาม พวกเราทุกคน พึงใช้ชีวิตให้อย่างมีสติกับแต่ละสภาวะ
นั้น อย่างสงบนิ่ง ทุกคนต้องไม่ลืมจิตใจที่อ่อนน้อม ถ่อมตน หากเรา
สญูเสยีสภาวะจติทีค่งสต ิและสงบนิง่นีแ้ล้ว เมือ่เกดิความยากล�าบาก 
ย่อมน�าพาเราสู่สภาวะจิตตก หรือเมื่อเรามีความสะดวกราบรื่นก็จะ
น�าพาไปสู่ความหยิ่งยโส ดังนั้น เราจึงไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นสภาวะ
ยากล�าบาก หรือสภาวะสะดวกราบรื่น เพราะมันเป็นเพียงโชคขะตา
ที่ได้รับการหยิบยื่นให้ส�าหรับแต่ละคนเท่านั้น สิ่งที่เราพึงท�า คือการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และสงบนิ่งภายใต้สภาวะดังกล่าวนั้นๆ

อีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่เขาให้ความส�าคัญ ก็คือการมี “ความ
มุ่งมั่นอันแรงกล้า” ซึ่งเขากล่าวไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

จงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า.
เด็ดเดี่ยวจริงจัง และมีความมุ่งมั่นที่แรงกล้า
มีความมุ่งมั่นแรงกล้าถึงจุดที่เรายอมอุทิศแม้ชีวิต
หากเราตั้งความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าไว้แล้ว
สิ่งที่เราตั้งใจจะท�า ก็ส�าเร็จไปแล้วถึงครึ่งหนึ่ง
การจะมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านั้น ไม่เกี่ยวกับอายุขัย ว่า

จะวัยรุ่น หรือสูงวัย
หากที่ใดมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแล้ว ไม่ว่าจะวัยรุ่น หรือ 

สูงวัย หนทางย่อมเปิดไว้ให้เขาเหล่านั้นเสมอ

ดังนั้น จากมุมมองของ Matsushita แล้ว การที่ใครจะพบ
ประสบความส�าเร็จหรือไม่ หาได้เป็นเพราะหนทางชีวิตไม่มีทางพบ
ความส�าเร็จนั้น หากแต่ สาเหตุส�าคัญ อยู่ที่ผู้คนเหล่านั้น ยังไม่ได้มี 
“ความมุง่มัน่อย่างแรงกล้า” เพยีงพอ ดังนัน้ หากเราพบอปุสรรค ความ
ยากล�าบาก และความล้มเหลว และเราไม่ยอมหยดุ แต่กลบัพยายาม 
“มุ่งมั่นอย่างแรงกล้า” ต่อไป หนทางข้างหน้าย่อมจะค่อยๆเปิดให้เรา 
และความส�าเร็จแห่งชีวิต ก็จะรอคอยอยู่เบื้องหน้า

ในวาระต้อนรับศักราชใหม่ ผู้อ่านลองทบทวนพิจารณาดูนะ
ครับ ว่าแนวคิดของคุณ Matsushita ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วยในการ
บุกเบิกชะตาชีวิตของเราๆ ได้หรือไม่ หนังสือที่เสนอแนวคิด ที่มีคน
อ่านต่อเนือ่งกันเกือบห้าสิบปี และมยีอดขายกว่าห้าล้านเล่ม คงไม่ใช่
หนังสือธรรมดาๆ แน่นอนครับ

ไม่ใช่หรือ 
เป็นหนทางชีวิตที่มีไว้ส�าหรับตัวเราเท่านั้น
และเป็นหนทางที่ประมาณค่าไม่ได้ ไม่ใช่หรือ
อย่าหันเหไปสนใจหนทางชีวิตของผู้อื่น
หากเราไปคิดหมกมุ่นอยู่ จนหยุดไม่เดินต่อไป
หนทางชีวิตของเรา ก็ไม่มีทางเปิดกว้างได้
หนทางชีวิตจะเปิดกว้างขึ้นมาได้นั้น
ก่อนอื่น เราต้องมุ่งมั่นเดินหน้าไป
จิตใจต้องเด็ดเดี่ยว เดินหน้าไปอย่างเต็มก�าลัง
แม้หนทางที่ว่า จะดูเหมือนไกลโพ้นออกไปก็ตาม
หากเรามีความมุ่งมั่นเดินไป ไม่ยอมหยุดยั้ง
หนทางต้องเปิดกว้างออกมาได้
แล้วความอิ่มเอิบใจ อันเต็มเปี่ยม ย่อมจะตามติดมา

ทัศนคติส�ำคัญ ที่ คุณ Matsushita ต้องการถ่ายทอดให้กับ 
ผู้อ่าน คือการเห็นความส�าคัญ ของการสร้างสรรหนทางชีวิต ของ
แต่ละคนเฉพาะตน ซึ่งย่อมแตกต่างออกไป พร้อมทั้ง ให้ก�าลังใจ 
สนบัสนุน ให้ทกุคน มุง่หน้าบกุเบกิหนทางของแต่ละคนให้ดทีีส่ดุ โดย
ไม่ต้องไปกงัวล หรือเสยีสมาธกัิบความส�าเรจ็ของผูอ้ืน่ ค�าส�าคญัทีเ่ขา
เน้นอยู่ตลอด ก็คือ การก้าวเดินไปข้างหน้า ตลอดเวลา และไม่ยอม
หยุดอยู่กับที่

วิกฤติ คือการทดสอบซึ่งลำ้าค่า

อีกประเดน็หน่ึง ทีค่ณุ Matsushita เน้นให้ความส�าคญัว่าเป็น
องค์ประกอบ ที่จะ “บุกเบิกชะตาชีวิตของตน” ก็คือ การยืนหยัดต่อสู้
แม้ในภาวะที่ยากล�าบาก ดังข้อเขียนของเขาต่อไปนี้ที่ว่า

ความยากล�าบาก หรือวิกฤติ คือการทดสอบซึ่งล�้าค่าที่เรา
แต่ละคนได้รับ

ใครที่ก้าวผ่านวิกฤติเช่นนั้นมาได้ จะเป็นผู ้ที่มีท้ังความ
แข็งแกร่ง และความทรหด

เหตท่ีุ คณุ Matsushita กล่าวเน้นประเดน็เช่นนี ้คงเป็นเพราะ
ตัวของเขาเองก็เคยผ่านชีวิตท่ียากล�าบากมาก่อน ด้วยวัยเพียงเก้า
ขวบ เขาต้องตกระก�าล�าบาก เพราะพ่อประสบภาวะล้มละลายจาก
การเก็งก�าไรการค้าข้าว ต่อมา ภายหลังจากการก่อตั้งบริษัท Matsu-
shita ด้วยวัยเพียง 23 ปี ในปี 1918 เขาต้องต่อสู้ เพื่อรักษาบริษัท ให้

TPA
news

17TPA news

แกะรอยญี่ปุ่น

January 2014 ●  No. 205




