
47TPA news

 ประตูสู่ TNI

ป
ร
ะต

ูส
ู่ 
T
N
I

August 2015 ●  No. 224

บท
ความนีจ้ะกล่าวถึง “โมโนซคุรุ”ิ ซึง่เป็นค�าภาษาญีปุ่น่ทีไ่ด้รบั

ความสนใจจากชาวต่างชาตใินระยะหลงันี ้ค�าว่า “โมโนซคุุร”ิ 

นี ้อาจแปลในความหมายกว้างๆ ว่า “การผลติในวถิญีีปุ่น่” เนือ่งจาก

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซียที่อาศัยการพัฒนา

อตุสาหกรรมการผลติในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โมโนซคุุรจิงึมี

ความเกีย่วข้องกบัสงัคมญีปุ่น่มาอย่างลึกซึง้ และยาวนาน

ที่มา และความหมายเดิมของโมโนซุคุริ

ค�าว่า “โมโนซคุรุ”ิ (ものづくり) เป็นค�าภาษาญีปุ่น่แท้ๆ ตัง้แต่

ก่อนการน�าตัวหนังสือจีนมาใช้ โดยเป็นค�าท่ีมาจากการสมาสค�าว่า 

“mono” (もの) ซึง่หมายถึงวตัถุหรอืส่ิงของ กับค�าว่า “tsukuri” (つく
り) ซึง่หมายถงึ “การสร้าง” หรอื “การผลติ” ตามกฎเกณฑ์ในภาษา

ญีปุ่น่เมือ่น�าค�าสองค�ามาสมาสกนัในลกัษณะนี ้พยางค์ต้นของค�าหลงั

จะถูกปรับให้เป็นเสยีงสัน่ ในกรณนีีจ้ะเขยีนเป็น “dzukuri” (づくり) 

โดยทีอ่อกเสยีงเป็น “zukuri” เมือ่เขยีนค�านีเ้ป็นภาษาไทยทีอ่อกเสียงได้

ใกล้เคยีงทีส่ดุจงึเป็น “โมโนซคุรุ”ิ ดงัท่ีสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ใช้

อยูใ่นขณะนี้  

ค�าว่า โมโนซคุริุ น้ี เริม่ใช้ในประเทศญีปุ่น่เมือ่ประมาณหลาย

พันปีก่อนในสมัยโจมง (縄文時代) ซึ่งในสมัยนั้นเป็นยุคที่การผลิต

สิง่ของจ�าเป็นส�าหรบัการใช้ชวีติยงัมาจากการใช้วตัถดุบิในธรรมชาตทิี่

สามารถหามาได้ไม่ยาก เช่น การท�าเครือ่งป้ันดินเผา การผลติของใช้ที่

ท�าจากไม้ เป็นต้น เมือ่ดนิแดนทีเ่ป็นประเทศญีปุ่น่ในปัจจบุนัรบัตวัคนัจิ 

(ตวัหนงัสอืภาษาจนี) เข้ามาเมือ่ประมาณเกอืบสองพนัปีก่อน ก็สามารถ

เขียนค�าว่า ものづくり ในรูปตัวคันจิได้ แต่เป็นความตั้งใจของ 

ชาวญี่ปุ่นที่ต้องการเขียนในรูปตัวฮิระงานะเพื่อเน้นว่าค�านี้มีมาแต่

ดัง้เดมิ และมคีวามเกีย่วข้องกบัวฒันธรรมการผลติ และวถิชีวีติของ 

ชาวญีปุ่น่มาแต่โบราณ 

โมโนซุคุริในสมัยก่อน

เมือ่ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศญีปุ่น่ในช่วงห้าร้อยปี

ก่อน ซึง่อยูใ่นช่วงของการท�าสงครามชงิดนิแดนกนัระหว่างก๊กต่างๆ ใน

ดนิแดนญีปุ่น่ (ศตวรรษที ่16) ในช่วงนัน้มกีารใช้อาวธุทีเ่ป็นดาบซามไูร 

หอก และธนเูป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็ามในช่วงปลายศตวรรษที ่16 ได้

มีการใช้ปืนด้วย ซึ่งกล่าวกันว่าการสร้างปืนในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้น 

หลงัจากได้รบัปืนมาจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสในปี ค.ศ.1543 หลงัจากนัน้

ไม่นานกส็ามารถท�าปืนขึน้มาได้ ส�าหรบัเหตุปัจจยัทีช่าวญีปุ่น่สามารถ

สร้างปืนได้นัน้ เป็นเพราะว่ามคีวามรู ้และเทคโนโลยใีนเรือ่งของเหลก็

ค่อนข้างด ี เพราะการท�าดาบซามไูรทีม่คีณุภาพดนีัน้ จะต้องประกอบ

ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมจึงจะหลอมให้เป็น 

เหลก็ทีม่คีณุสมบตัติรงกบัความต้องการของการใช้งาน ดาบซามไูรนัน้

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โมโนซุคุริ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศญี่ปุ่น
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จะต้องมคีวามคมขนาดเฉือนแผ่นกระดาษขาดได้ ในขณะเดยีวกบัก็

ต้องเหนยีวหรอืมคีวามยดืหยุน่ในระดบัทีฟั่นบ้องไม้ใผ่ขนาดใหญ่ให้ขาด

ได้โดยดาบไม่หกั นอกจากน้ัน ดาบซามไูรชัน้ดจีะต้องมรีปูทรง และ

ลวดลายท่ีคมดาบท่ีสวยงาม ซึง่หมายถงึจะต้องมคีวามรูท้ัง้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมมีมุมองด้านความสวยงามด้วย และ

สิง่นีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเด่นของโมโนซคุรุใินแบบของญีปุ่น่ทีส่บืทอด

มาจนถงึปัจจบุนั 

นอกจากสิง่ประดษิฐ์ท่ีเป็นอาวธุดงัท่ีกล่าวมาน้ี ส่ิงประดษิฐ์ที่

เป็นของใช้ และภาชนะทีใ่ช้กนัประจ�าบ้าน เช่น กาน�า้ชา และเครือ่งครวั

ทัง้หลายทีท่�าจากโลหะก็มอีย่างหลากหลาย มดีญีปุ่น่ก็ถือว่าเป็นมดีที่

คณุภาพดมีาก ถ้ามีดไม่คมจะไม่สามารถแล่เนือ้ปลา แล้วเฉอืนออกมา

เป็นชิน้ๆ อย่างสวยงามได้ เพราะว่าถ้ามดีไม่คม ก็จะท�าให้รอยเฉอืน 

ไม่คม เนือ้ปลายุย่ และลายตามธรรมชาตขิองเนือ้ปลาสญูเสียความ

สวยงามไป ซึง่ส่งผลท้ังทางด้านรสชาต ิและความสวยงาม เนือ่งจาก

วฒันธรรมการเตรยีมส�ารบัอาหารของชาวญีปุ่น่ นอกจากเรือ่งรสชาติ

ของอาหารแล้ว จะเน้นไปทีค่วามสวยงามของภาชนะทีใ่ช้กบัการจดัวาง

อาหารให้ดสูวยงาม โดยความสวยงามนีเ้ป็นความสอดคล้องกลมกลนื

กบัธรรมชาตใินฤดกูาลนัน้ๆ

ดงัท่ีกล่าวมานี ้วฒันธรรมในการใช้ชวีติของชาวญีปุ่น่มอีทิธพิล

อย่างมากในการก�าหนดคณุภาพ และรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ทัง้ที่

เป็นภาชนะ และสิง่ของต่างๆ ท่ีใช้ประจ�าวนั รวมถึงของท่ีระลกึต่างๆ ที่

ท�าขึ้นจ�าหน่ายตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ล้วนแล้วแต่สะท้อน

วฒันธรรมการอยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างสมดลุเสมอ การใช้ประโยชน์

จากธรรมชาตโิดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อมจงึเป็นสิง่ทีส่งัคมญีปุ่น่ยดึ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

เหนีย่วมาจนถงึปัจจบุนั     

ในยคุทีร่ฐับาลโทคกุาวาขึน้ปกครองประเทศโดยมเีมืองเอโดะ 

(เมอืงโตเกยีวในปัจจบุนั) เป็นเมอืงบญัชาการ ซึง่อยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1603-

1868 นั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลใน

สงัคมญีปุ่น่ รฐับาลโทคกุาวาได้ประกาศนโยบายปิดประเทศตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1639 จนถึงปี ค.ศ.1854 รวมเวลา 215 ปี [1] การปิดประเทศนี้ 

ท�าให้การติดต่อกับชาติตะวันตกขาดหายไป ซึง่ตรงกับช่วงทีป่ระเทศ

ต่างๆ ทัง้ในยโุรป และอเมรกิามกีารพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการเกดิยคุของการปฏวัิติอตุสาหกรรม

ในช่วงปี ค.ศ.1750-1850 เนือ่งจากไม่มกีารติดต่อสมัพนัธ์กบัประเทศ

ทางตะวันตก แล้วยงัห้ามไม่ให้น�าหนงัสอืภาษาต่างชาติเข้ามาภายใน

ประเทศ ญีปุ่น่จึงไม่ได้รบัความรู ้และพฒันาความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในช่วงนัน้ อย่างไรก็ตาม จากการเลกิข้อห้ามไม่ให้น�า

หนงัสอืเข้ามาในประเทศกท็�าให้ชาวญีปุ่น่มโีอกาสได้ศกึษา และเรยีนรู้

เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นในยุคนั้นจากประเทศในทวีปยุโรป 

ภายในประเทศญีปุ่น่เอง เนือ่งจากมคีวามสงบเป็นเวลานาน เศรษฐกจิ

การค้ากม็กีารขยายตวัตามล�าดบั ท�าให้มคีวามสนใจในการพฒันาผลติ

ภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ว และเหยือกเจียระไนที่เรียกว่า “แก้วเจียระไนแบบ 

เอโดะ” (Edo-cut glass, 江戸切子) [2] ซึง่มทีัง้ลวดลายทีส่วยงาม และ

ความใสของแก้วทีน่่าทึง่ กไ็ด้รบัการพฒันาขึน้ในยคุนัน้ และแก้วชนดิ

นี ้ปัจจบุนักย็งัท�าการผลติ และวางจ�าหน่ายอยูต่ามแหล่งท่องเทีย่วใน

กรงุโตเกยีว 

เมือ่ประเทศญีปุ่น่เปลีย่นแปลงการปกครองเข้าสูย่คุสมัยจักร-

พรรดิเ์มจ ิทีเ่ริม่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1868 เป็นยคุทีร่ฐับาลญีปุ่น่เปิดประเทศ 

และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึได้ด�าเนนินโยบาย

สนับสนุนงานทางด้านนี้อย่างเต็มที่ โดยส่งคณะศึกษาดูงานไปยัง

ประเทศในทวีปยุโรป และอเมรกิา และเชญินกัวิทยาศาสตร์และวศิวกร

ทีเ่ก่งๆ จากประเทศทางตะวันตกมาเป็นทีป่รกึษาในโครงการต่างๆ และ

ภายในเวลาเพยีงไม่ก่ีปี ญีปุ่น่ก็สามารถสร้างหวัรถจกัรไอน�า้ขึน้มาเอง 

และสร้างทางรถไฟสายแรกทีว่ิง่ระหว่างสถานชีนิบาชทิางตอนใต้ของ

โตเกยีวเชือ่มต่อกบัสถานโียโกฮามาในปี ค.ศ.1872 โดยมรีะยะทาง 29 

กโิลเมตร นอกจากการสร้างรถจกัรกลไอน�า้แล้ว เทคโนโลยใีนด้านต่างๆ 

กม็กีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ได้แก่ การถลงุเหลก็กล้า การต่อเรอื การ

สร้างเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า และการผลติอาวุธยทุโธปกรณ์ เป็นต้น ในยคุ

เมจนิี ้ชาวญีปุ่น่มคีวามตืน่ตวัสงูมากในการพฒันาผลติภณัฑ์ต่างๆ จาก

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนับว่าเป็นประเทศแรกใน

ภมูภิาคเอเซยีทีเ่ริม่การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีส่่งผล

เป็นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมพร้อมกนัไป    
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เมื่อ
เวลาผ่านไป 12 ปี ก็มาถึงวันท่ีเรนต้องคิดถึง วันที่เขาจะต้องเลิกเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์เสียที งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราฉันใด งาน

ชัว่คราวกต้็องมวีนัสิน้สดุฉนันัน้ ดงันัน้ เรนจงึมคีวามคดิทีจ่ะขายกจิการ ซึง่เขาได้ปรกึษากบัพ่อ ในการตัง้ราคาขายเท่าไหร่จงึจะเหมาะสม 

โดยพ่อของเขาได้ให้แนวคิดคร่าวๆ ว่า ให้เรนประเมินมูลค่าก�าไรของแต่ละปีออกมาก่อน แล้วคิดว่าเด็ก 1 คนน่าจะท�างานนี้ได้สักกี่ปี แล้วน�า 

มาคูณกัน ก็จะเป็นการตีมูลค่าคร่าวๆ ของกิจการ แล้วจึงท�าการก�าหนดราคาที่เราพอใจที่ขาย และแล้วเรนก็สามารถตีมูลค่ารายได้ต่อปีออกมา

เป็นดังนี้ 

กำาไรจากการขายหนังสือพิมพ์ ฉบับธรรมดาต่อฉบับ 0.10
กำาไรจากการขายหนังสือพิมพ์ ฉบับวันอาทิตย์ต่อฉบับ 0.25
จำานวนลูกค้าหนังสือพิมพ์ ฉบับธรรมดา 82
จำานวนลูกค้าหนังสือพิมพ์ ฉบับวันอาทิตย์ 70
รวมกำาไร = ($0.1 × 82 คน × 6 วัน × 52 สัปดาห์) + ( $0.25 × 70 คน × 52 สัปดาห์)  =  3,468.4  เหรียญ
ทิปขั้นตำ่า 30 เหรียญต่อสัปดาห์  โดยที่ 1 ปีจะได้ทิปประมาณ 50 สัปดาห์   ซึ่งเท่ากับ 1,500 เหรียญ
ดังนั้นกำาไรจากการส่งหนังสือพิมพ์ต่อปี ประมาณ 4,968.4 เหรียญ

การม้วน และโยนหนงัสอืพมิพ์ การดแูลหนงัสอืพมิพ์ให้อยูใ่นสภาพ

ดี การบอกเส้นทางลูกค้า วิธีการจัดเส้นทางการส่งหนังสือพิมพ์ วิธี

การจัดการสุนัขไล่กวด วิธีการจัดการสุนัขริมรั้ว การจัดท�าโปรโมชั่น 

ร่วมกับร้านค้า การคัดเลือกคนที่มาท�าแทนชั่วคราว การเพิ่มค่าทิป

ด้วยบริการพิเศษ การจัดการภัยของเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ความ

ต้องการพเิศษของลกูค้าแต่ละคน (บอกพร้อมกบัจดบนัทกึไว้ในสมดุ

ข้อมูลลูกค้า) และกฎบัญญัติ 10 ประการของเด็กส่งหนังสือพิมพ์ 

ตอน

จบ

การเรียนรู้ธรรมชาติของ 

Project Management

เมือ่เรนได้สอนในสิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้นทัง้หมดแล้ว เรนยงัได้สรปุ

ข้อคิดให้ เบรนนา โรส โอเบรยีน ฟังดังนี้ 

เมื่อเรนรู้ค่าเสียโอกาสจากรายได้ส่วนนี้แล้ว เขาจึงได้ท�าการ

ประกาศหาผู้สนใจซ้ือกิจการของเขา โดยเด็กมัธยมปลายที่ชื่อ เบรน

นา โรส โอเบรยีน ได้เข้าเจรจาขอซือ้กจิการ ซึง่เรนได้ตัง้มลูค่าของธรุกิจ

ของเขาไว้ที ่1,700 เหรยีญ ซึง่เป็นก�าไรประมาณคร่ึงหน่ึงของก�าไรจาก

การขายหนังสือพิมพ์ที่ไม่รวมทิป และการเรนก�าหนดราคานี้เพราะว่า 

เบรนนา โรส โอเบรียน บอกว่าน่าจะท�างานนี้สัก 1 ปี 

แต่เนื่องจากเป็นเงินที่มากส�าหรับนักเรียน ดังนั้น การเจรจา

จึงจบลง โดยการให้มัดจ�าก่อน 100 เหรียญ หลังจากนั้นให้ทยอยจ่าย

เดือนละ 200 เหรียญจนกว่าจะครบ เมื่อตกลงกันได้ เรนจึงได้ท�าการ

สอนงาน ในวันรุ่งขึ้นทันที โดยเริ่มจาก

ก้องเกียรติ วีระอาชากุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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คว�มคิดต่อก�รทำ�ง�น

➢  ต้องเข้าใจขอบเขตงานให้ชัดก่อนตกปากรับคำาทำางาน
➢  การวางแผนการทำางาน เป็นหัวใจของการควบคุมเส้นทางที่ไปยัง 

เป้าหมาย
➢  ตารางการทำางานเป็นทั้งแผนงาน และเครื่องมือควบคุมการทำางาน
➢  ความคาดหวังของลูกค้า จะเป็นตัวกำาหนดวิธีการที่เหมาะสม
➢  การทำางานต้องคำานึงถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพเสมอ
➢  ความสำาเร็จเกิดจากทีมงาน และทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรอย่าง 

เหมาะสม
➢  ทีมงานที่ดีจะคอยระวังหลังให้เรา แต่ทีมงานที่ไม่รักเรา จะทำาให้เรา

เสียวสันหลัง

➢  จงอย่าทำางานเพื่อโบนัส แต่จงทำางานเพื่อลูกค้า เพราะตราบใดที่ลูกค้า 
ยังอยู่ โบนัสก็จะมีให้กับเราตลอดไป

➢  จงอย่าเน้นบริการเฉพาะลูกค้าในวันน้ีให้ดีท่ีสุดเท่าน้ัน จงบริการลูกค้าใน
อนาคตที่อาจเปลี่ยนใจมาใช้บริการของเรา ขอเพียงรักษานำ้าใจกัน สักวัน
เขาก็อาจมาเป็นลูกค้าของเราได้

➢  จงอย่าคิดว่าคนอื่นๆ จะคิดเหมือนเรา และจงอย่าเข้าใจผิดว่า สิ่งที่เราชอบ
คนอื่นจะชอบ

➢  การใช้เงินทุกบาท ทุกสตางค์ต้องใช้แล้วได้ ผลลัพธ์คุ้มค่า จงอย่าใช้จ่ายใน
สิ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะได้รับอะไร

➢  การซือ้ขายธรุกจิ ผูข้ายต้องรูด้ว่ีาธรุกจิของตนมมีลูค่าเท่าใด ดงันัน้จงตมีลูค่า
ก่อนเจรจาเสมอ

➢  การส่งต่อบทเรยีน เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยให้คนอืน่ไม่ทำาผดิซำา้ผดิซ้อนแบบ
เรา

คว�มสำ�คัญของก�รสื่อส�ร

➢  ต้องรู้ความคาดหวังของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา และสื่อสาร
ให้ตรงประเด็นที่พวกเขาต้องการ

➢  การเจรจาต่อรองใดๆ จะประสบความสำาเร็จได้ ต้องวางแผนและ 
คาดการณ์ พร้อมเตรียมคำาตอบไว้ล่วงหน้า

➢  ข้อตกลงที่ประสบความสำาเร็จอย่างง่ายดาย มักยึดผลประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย ต้องคิดแบบ Win - Win

➢  พนักงานท่ีดีจะเป็นฝ่ายฟังมากกว่าพูด เมื่อรู้ถึงความต้องการแล้วก็ต้อง
ลงมือทำาในสิ่งที่เป็นการตอบสนองต่อลูกค้า

➢  เมือ่พนักงานจะต้องเอ่ยปากพดู จงพดูด้วยคำาถามท่ีจะเข้าถงึความต้องการ
ของลูกค้า

➢  จงอย่าละเลยอานุภาพของปากต่อปาก หากเรามีพฤติกรรมดี อานุภาพนั้น
กจ็ะสง่สิ่งทีด่ีมาสู่ตัวเรา แต่ในตรงกนัขา้ม ถ้าเราเป็นคนทีแ่ย่ อานภุาพนัน้ก็
จะช่วยทำาลายเราได้เร็วขึ้น เช่นกัน

คว�มคิดของคนเป็นผู้นำ�

➢  โอกาสเป็นเพียงช่องทางของผู้ที่จะประสบความสำาเร็จ แต่ผู ้ที่จะ
ประสบความสำาเร็จจะต้องพัฒนา วางแผน และลงมือทำา เพื่อคว้า
โอกาสนั้น

➢  การเริ่มต้นมักจะลำาบากเสมอ หากเอาชนะความท้อแท้ในช่วงต้นได้ 
เมื่อมองย้อนกลับมา ก็จะรู้สึกคิดถูกที่เราทนมาได้จนถึงวันนี้

➢  เมือ่ไม่มองหา กจ็ะไม่พานพบ เมือ่ก้าวเดนิได้หนึง่ก้าว ก้าวต่อๆ ไปจะ
ตามมาเอง

➢  เมื่อเจออุปสรรค และเราไม่รู้จะจัดการอย่างไร จงอย่ามัวสิ้นหวัง จง
มองหาที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือคุณได้

➢  โชค จะวิ่งเข้าหาคนที่เตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอ
➢  การสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง จะทำาให้เป็นที่จดจำาของคนอื่นได้ง่าย 
➢  ถ้าอยากรู้ว่าใครมีความแข็งแกร่งเพียงใด จงเปรียบเทียบจากเหตุการณ์ท่ี

เลวร้ายที่สุดที่แต่ละคนผ่านมันมาได้
➢  นักนวัตกรรมเป็นผู้ที่รู้จักสังเกต ปะติดปะต่อ  วางแผน ทดลอง กล้าเสี่ยงที่

จะทำา จึงมีโอกาสที่จะสำาเร็จ
➢  ผู้ชนะคือผู้ที่ทำ�เพื่อคนอื่น 




