
ใน
บทความก่อนหน้านี ้ผูเ้ขยีนได้แนะน�าให้ผูอ่้านรูจ้กักบั

หนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของญี่ปุ ่น ชื่อบุกเบิก

หนทางชวีติ (道をひらく) ซึง่ประพนัธ์โดย คณุ Matsushita Kounosuke 

ผู้ก่อตั้งบริษัท Matsushita และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Panasonic ใน

ปัจจุบัน

ผมได้แนะน�าข้อเขียนบทหนึ่ง ที่แสดงแนวคิดของ Matsu-

shita เกี่ยวกับหนทางชีวิต และปรัชญาแนวคิดในการด�ารงตน และ

ด�าเนินชีวิตเพื่อให้มีความส�าเร็จในชีวิตกับทั้งมีความสุข

อปุสรรค ความยากลำาบาก คอื รสชาติของชวีติ

ในบทความตอนใหม่นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวคิดในข้อเขียน

อกีบทหนึง่ทีว่่าด้วย ท่าทใีนการรบัมอื เมือ่เราพบกบัความยากล�าบาก

ในชีวิต

แนวคดิเช่นว่านี ้นบัว่าจ�าเป็นส�าหรบัพวกเราทกุคนทีต้่องการ

ประสบกบัความส�าเรจ็ในชวีติ ท้ังน้ี เป็นเพราะบนหนทางสู่ความส�าเรจ็

นั้น ทุกคนต้องผ่านอุปสรรคนานัปประการ รวมทั้งพบกับความผิด

พลาดล้มเหลว ผู ้ที่ประสบความส�าเร็จ คือผู ้ที่สามารถก้าวข้าม

อุปสรรคเหล่านั้นได้ Steve Jobs นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จที่สุด

คนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า

“I’m convinced that about half of what separates the 

successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure 

perseverance.” “ผมมีความเชื่อว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง ของสิ่งที่แยก

นักประกอบการซึ่งประสบความส�าเร็จ ออกจากผู้ท่ีไม่ประสบความ

ส�าเร็จ อยู่ที่เพียง ความอึดซึ่งต่างกันนั่นเอง”

คราวน้ี เราลองมาดูแนวคิดแบบญี่ปุ่นดูบ้างว่า เมื่อไรที่เรา

ต้องตกอยู่ในภาวะยากล�าบาก เขามีแนวคิดหรือหลักปฏิบัติอย่างไร 

เพื่อที่จะสามารถ “ก้าวข้าม” สิ่งนั้นไปได้

Matsushita เริม่ต้น ด้วยการกล่าวถงึข้อเทจ็จรงิในชวิีตว่า คน

เราทุกคน มีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง ประสบความส�าเร็จราบรื่นบ้าง พบ

อปุสรรคจนล้มเหลวกม็ ีพร้อมกนันัน้ เขากใ็ห้ข้อคดิว่า “การทีช่วิีตของ

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เรา ต้องประสบพบกับความยากล�าบาก และเราต้องพยายามอย่าง

เต็มความสามารถที่จะเอาชนะ ก้าวข้ามมันไปนั้น นับเป็นแรงจูงใจ 

และสิ่งกระตุ้นส�าคัญในการด�ารงชีวิต” ดูน่าจะเป็นจริงอย่างที่คุณ 

Matsushita ว่าไว้นะครับ ผู้อ่านลองคิดดูว่า หากตลอดชีวิตของคน

เรา เราไม่พบอุปสรรคอันใดเลย ทุกอย่างราบรื่นตลอด ชีวิตของเราก็

จะหมดรสชาต ิในด้านกลบักนั ความสามารถทีแ่ฝงอยูใ่นตวัเรา กไ็ม่มี

โอกาสได้รับการขัดเกลา และพัฒนาให้ปรากฎออกมาได้

รอคอย... เวลา

ภาพประกอบข้อคิดของ Matsushita

ส�าหรับแนวทางในการรับมือกับปัญหา อุปสรรค หรือความ

ล้มเหลว ซึ่งเราจะต้องพบเจอในชีวิตนั้น คุณ Matsushita ก็มีข้อคิด 

ซึ่งดูออกจะเป็นแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น เขามีแนวคิดว่า “...ไม่ว่าเรา

จะท�าอะไรก็ตาม เราต้องใช้เวลา เวลาคือสิ่งที่อยู่นอกเหนืออ�านาจ

ของมนุษย์ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น และเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของ

ธรรมชาติ ไม่ว่าเราจะมคีวามต้องการมากเพยีงไร แต่หากยังไม่ถงึฤดู

ใบไม้ผล ิซากรุะย่อมไม่ออกดอกบานสะพรัง่ ไม่ว่าเราจะร้อนรนเร่งรบี

บุกเบิกหนทางชีวิต

(道をひらく)  
ตอนที่ 2
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

บ่มเพาะความงดงามของความอดทนดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ เพราะความ

อดทน เป็นพื้นฐานส�าคัญ ส�าหรับความส�าเร็จในการท�างานทั้งปวง

นั่นเอง

ปิดท้าย

นอกจากข้อคิดดังกล่าวในหนังสือแล้ว คุณ Matsushita ยัง

ได้เขยีนเน้นถงึความส�าคญัของความอดทน อดกลัน้ การไม่ยอมพ่าย

แพ้ ต่อปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่นข้อคิดของเขา ซึ่งมีการ

ยกมากล่าวอ้างถึงอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวญี่ปุ่น ท่ามกลางความ

ยากล�าบากที่ไม่เคยมีมาก่อน จะน�าพาไปสู่นวัตกรรมซึ่งไม่เคยมี 

ท่ามกลางนวตักรรมซึง่ไม่เคยมมีาก่อน จะน�าพาไปสูก่ารก้าวกระโดด

ซึ่งไม่เคยมี

かつてない困難からは、かつてない革新が生まれ、 

かつてない革新からは、かつてない飛躍が生まれるのです。

เมื่อเราหยุดยอมแพ้ ภายหลังที่เราล้มเหลว นั่นแหละความ

ล้มเหลวที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น หากเรามุ่งมั่นยืนหยัดจนกระทั่งประสบ

ความส�าเร็จ นั่นแหละความส�าเร็จที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น

失敗したところでやめてしまうから失敗になる。 

成功するところまで続ければ、それは成功になる。

เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่น แม้ว่าเราจะด้อยกว่า ก็ไม่

เป็นเหตุทีเ่ราพงึรูสึ้กอับอาย แต่..เมือ่เราเปรยีบเทยีบตัวของเราเองใน

ปีนี้ กับปีที่ผ่านมาหากปีนี้ เราด้อยกว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละ เป็นสิ่งที่

เราพึงรู้สึกอับอาย

人と比較をして劣っているといっても、 

決して恥ずることではない。 

けれども、 

去年の自分と今年の自分とを比較して、 

もしも今年が劣っているとしたら、 

それこそ恥ずべきことである。

เพยีงไร หากยงัไม่ถงึเวลา ความส�าเรจ็ย่อมยงัไม่เกดิ เมือ่ฤดหูนาวมา

ถึง ฤดูใบไม้ผลิย่อมเข้ามาใกล้ ดอกซากุระย่อมรอคอยฤดูใบไม้ผลิ

ด้วยความสงบ น่ีเป็นอากปักริยิา ของความเชือ่มัน่ต่อความเอือ้อ�านวย

ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ 

เมือ่วนัเวลาแห่งความยากล�าบากผ่านพ้นไป วนัเวลาดีๆ ย่อม

ติดตามมา กล่าวโดยภาพรวม ผู้คนที่คิดท�าการใดๆ ย่อมต้องรอคอย

เวลาอยูเ่สมอ เขาเหล่าน้ันไม่รีบร้อน ไม่ร้อนรน เพยีงรอคอยเวลาซึง่จะ

มาถึงอย่างสงบ จิตใจที่รอคอยเวลาอย่างสงบก็เปรียบดังสภาวะที่ต้น

ซากุระรอคอยฤดูใบไม้ผลิ ฉันนั้น แต่การรอคอย โดยไม่ท�าอะไรเลย

นั้น เปรียบดังการรอคอยโชคชะตานั่นเอง โดยความเป็นจริงแล้ว ต้น

ซากรุะทีร่อคอยฤดใูบไม้ผลิน้ัน ไม่เคยหยดุน่ิงแม้แต่ชัว่ขณะเดยีวเลย 

ในการสัง่สมก�าลงัของตนเอง หากเราไม่ท�าการสัง่สมก�าลงัของตนเอง 

แม้เมื่อเวลานั้นมาถึง เราก็ไม่สามารถบรรลุความส�าเร็จในภารกิจ

ได้....”

ในข้อคิดของคุณ Matsushita นั้น ได้กล่าวถึงสองประเด็น

ส�าคัญ ก็คือ เวลากับการรอคอย ประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ 

การรอคอยกับการสั่งสมก�าลัง ในประเด็นแรก ข้อคิดนี้พยายามชี้ให้

เห็นว่า หากสถานการณ์ภายนอกไม่สุกงอม เป็นต้นว่า ยังไม่ถึงฤดู

ใบไม้ผล ิ(ทีเ่หมาะส�าหรบัดอกซากรุะจะบาน) เราย่อมไม่สามารถคาด

หวังให้ซากุระบานตามต้องการได้ ในสภาวะเช่นนั้น ความรีบร้อน 

ร้อนรน ย่อมไม่เกิดประโยชน์ แต่ตรงกันข้าม อาจสร้างผลเสียต่อตัว

เรา และผู้คนรอบข้างได้ ดังนั้น เราจึงจ�าเป็นต้องให้เวลาด�าเนินการ

แทนเรา เพือ่ให้เง่ือนไขสกุงอมพร้อม อย่างไรกต็าม ในช่วงรอคอยนัน้ 

กต้็องไม่ใช่การรอคอยอย่างลมๆ แล้งๆ แต่เป็นการรอคอย ตระเตรยีม

ตัวเราให้พร้อม เมื่อสถานการณ์สุกงอม เราจึงสามารถด�าเนินการ ใน

สิ่งที่เรามุ่งมั่นต่อไปได้

ความงดงามของการอดทน อดกลั้น

คุณ Matsushita ได้กล่าวถึงเรื่องความอดทนอดกลั้นว่า 

บุคลิกน้ีเคยเป็นบุคลิกที่งดงามประการหนึ่งของชาวญี่ปุ่น แต่ระยะ

หลงั การกลบัเปลีย่นแปลงไป คนญีปุ่น่รุน่ใหม่ให้ความส�าคญัหรอืยึด

มั่นในสิ่งนี้ลดน้อยลง ดังนั้น เมื่อใดที่ประสบพบความยากล�าบาก ก็

จะมีแต่เสียงพร�่าบ่น เมื่อใดท่ีส่ิงซึ่งก�าลังท�าอยู่ ผิดไปจากที่คาดหวัง 

แทนที่จะมีความทุ่มเท พยายาม หรือค่อยๆ สั่งสมความรู้ความ

สามารถเพือ่ไปแก้ไข กลับกลายเป็นว่าคนเหล่าน้ีจะหลีกหนหีรอืยอม

แพ้ไป บางครั้งก็โยนปัญหาความผิดไปที่ผู้อื่น เป็นต้น

คณุ Matsushita เหน็ว่า คนเราไม่ว่าจะพบประสบปัญหาอะไร 

ทกุคนต้องมคีวามอดทน อดกลัน้ ค่อยๆ คดิแก้ไขปัญหา ทัง้นี ้โดยการ

ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องที่อาจมีอยู่ เพื่อให้โครงการที่ท�าอยู่หรือ

ปัญหาที่ประสบอยู่ สามารถด�าเนินรุดหน้าไปได้

ผูท้ีจ่ะสามารถประสบความส�าเรจ็ในชวีติ จงึต้องหมัน่พฒันา 
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