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รศ.ดร.บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ 
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

โมโนซุคุริกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศญี่ปุ่น 

บทความนี้จะกล่าวถึง “โมโนซุคุริ” ซึ่งเป็นค าภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติในระยะ
หลังนี้ ค าว่า “โมโนซุคุริ” นี้ อาจแปลในความหมายกว้างๆ ว่า “การผลิตในวิถีญี่ปุ่น” เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซียที่อาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
โมโนซุคุริจึงมีความเก่ียวข้องกับสังคมญี่ปุ่นมาอย่างลึกซ้ึงและยาวนาน 

1. ที่มาและความหมายเดิมของโมโนซุคุริ 

ค าว่า “โมโนซุคุริ” （ものづくり） เป็นค าภาษาญี่ปุ่นแท้ๆ ตั้งแต่ก่อนการน า

ตัวหนังสือจีนมาใช้ โดยเป็นค าที่มาจากการสมาสค าว่า “mono” （もの）ซึ่งหมายถึงวัตถุหรือ

สิ่งของ กับค าว่า “tsukuri” （つくり）ซึ่งหมายถึง “การสร้าง” หรือ “การผลิต”  ตาม
กฎเกณฑ์ในภาษาญี่ปุ่นเมื่อน าค าสองค ามาสมาสกันในลักษณะนี้ พยางค์ต้นของค าหลังจะถูกปรับให้

เป็นเสียงสั่น ในกรณีนี้จะเขียนเป็น “dzukuri” （づくり）โดยที่ออกเสียงเป็น “zukuri” 
เมื่อเขียนค านี้เป็นภาษาไทยที่ออกเสียงได้ใกล้เคียงที่สุดจึงเป็น “โมโนซุคุริ” ดังที่สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นใช้อยู่ในขณะนี้   

    ค าว่า โมโนซุคุริ นี้ เริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนในสมัยโจมง (縄文

時代) ซึ่งในสมัยนั้นเป็นยุคที่การผลิตสิ่งของจ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตยังมาจากการใช้วัตถุดิบใน
ธรรมชาติที่สามารถหามาได้ไม่ยาก เช่น การท าเครื่องปั้นดินเผา การผลิตของใช้ที่ท าจากไม้ เป็นต้น  
เมื่อดินแดนที่เป็นประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันรับตัวคันจิ (ตัวหนังสือภาษาจีน) เข้ามาเมื่อประมาณเกือบ

สองพันปีก่อน ก็สามารถเขียนค าว่าものづくり ในรูปตัวคันจิได้ แต่เป็นความตั้งใจของชาว
ญี่ปุ่นที่ต้องการเขียนในรูปตัวฮิระงานะเพ่ือเน้นว่าค านี้มีมาแต่ดั้งเดิมและมีความเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมการผลิตและวีถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณ  
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2. โมโนซุคุริในสมัยก่อน 

   เมื่อย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงห้าร้อยปีก่อน ซึ่งอยู่ในช่วงของการท า
สงครามชิงดินแดนกันระหว่างก๊กต่างๆ ในดินแดนญี่ปุ่น (ศตวรรษที่ 16) ในช่วงนั้นมีการใช้อาวุธที่เป็น
ดาบซามูไร หอก และธนูเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ได้มีการใช้ปืนด้วย ซึ่ง
กล่าวกันว่าการสร้างปืนในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังจากได้รับปืนมาจากพ่อค้าชาวโปรตุเกสในปี   
ค.ศ. 1543 หลังจากนั้นไม่นานก็สามารถท าปืนขึ้นมาได้ ส าหรับเหตุปัจจัยที่ชาวญี่ปุ่นสามารถสร้างปืน
ได้นั้น เป็นเพราะว่ามีความรู้และเทคโนโลยีในเรื่องของเหล็กค่อนข้างดี เพราะการท าดาบซามูไรที่มี
คุณภาพดีนั้น จะต้องประกอบด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีส่วนประสมที่เหมาะสมจึงจะหลอมให้เป็น
เหล็กที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของการใช้งาน ดาบซามูไรนั้นจะต้องมีความคมขนาดเฉือน
แผ่นกระดาษขาดได้ ในขณะเดียวกับก็ต้องเหนียวหรือมีความยืดหยุ่นในระดับที่ฟันบ้องไม้ใผ่ขนาด
ใหญ่ให้ขาดได้โดยดาบไม่หัก นอกจากนั้น ดาบซามูไรชั้นดีจะต้องมีรูปทรงและลวดลายที่คมดาบที่
สวยงาม ซึ่งหมายถึงจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีมุมมองด้านความ
สวยงามด้วย และสิ่งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเด่นของโมโนซุคุริในแบบของญี่ปุ่นที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน  
    นอกจากสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอาวุธดังที่กล่าวมานี้ สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของใช้และภาชนะที่ใช้กัน
ประจ าบ้าน เช่น กาน้ าชา และเครื่องครัวทั้งหลายที่ท าจากโลหะก็มีอย่างหลากหลาย มีดญี่ปุ่นก็ถือว่า
เป็นมีดที่คุณภาพดีมาก ถ้ามีดไม่คมจะไม่สามารถแล่เนื้อปลา แล้วเฉือนออกมาเป็นชิ้นๆอย่างสวยงาม
ได้ เพราะว่าถ้ามีดไม่คม ก็จะท าให้รอยเฉือนไม่คม เนื้อปลายุ่ย และลายตามธรรมชาติของเนื้อปลา
สูญเสียความสวยงามไป ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านรสชาติและความสวยงาม เนื่องจากวัฒนธรรมการเตรียม
ส ารับอาหารของชาวญี่ปุ่น นอกจากเรื่องรสชาติของอาหารแล้ว จะเน้นไปที่ความสวยงามของภาชนะ
ที่ใช้กับการจัดวางอาหารให้ดูสวยงาม โดยความสวยงามนี้เป็นความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ
ในฤดูกาลนั้นๆ 
    ดังที่กล่าวมานี้ วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมากในการก าหนด
คุณภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นภาชนะและสิ่งของต่างๆที่ใช้ประจ าวัน รวมถึงของที่
ระลึกต่างๆ ที่ท าขึ้นจ าหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนแล้วแต่สะท้อนวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสมดุลเสมอ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่
สังคมญี่ปุ่นยึดเหนี่ยวมาจนถึงปัจจุบัน      

ในยุคที่รัฐบาลโทคุกาวาขึ้นปกครองประเทศโดยมีเมืองเอโดะ (เมืองโตเกียวในปัจจุบัน)  เป็น
เมืองบัญชาการ ซึ่งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1603-1868 นั้น เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลในสังคมญี่ปุ่น รัฐบาลโทคุกาวาได้ประกาศนโยบายปิดประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.  1639 จนถึงปี 
ค.ศ. 1854 รวมเวลา 215 ปี[1] การปิดประเทศนี้ ท าให้การติดต่อกับชาติตะวันตกขาดหายไป ซึ่งตรง
กับช่วงที่ประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกามีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง



 
3 

ต่อเนื่อง รวมถึงการเกิดยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปี ค.ศ. 1750-1850  เนื่องจากไม่มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันตก แล้วยั งห้ามไม่ให้น าหนังสือภาษาต่างชาติ เข้ามา
ภายในประเทศ ญี่ปุ่นจึงไม่ได้รับความรู้และพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง
นั้น อย่างไรก็ตาม จากการเลิกข้อห้ามไม่ให้น าหนังสือเข้ามาในประเทศก็ท าให้ชาวญี่ปุ่นมีโอกาสได้
ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นในยุคนั้นจากประเทศในทวีปยุโรป ภายในประเทศ
ญี่ปุ่นเอง เนื่องจากมีความสงบเป็นเวลานาน เศรษฐกิจการค้าก็มีการขยายตัวตามล าดับ ท าให้มีความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้วและเหยือกเจียระไนที่ เรียกว่า “แก้วเจียระไนแบบเอโดะ” 

(Edo-cut glass, 江戸切子) [2] ซึ่งมีทั้งลวดลายที่สวยงามและความใสของแก้วที่น่าทึ่ง ก็ได้รับ
การพัฒนาขึ้นในยุคนั้น และแก้วชนิดนี้ ปัจจุบันก็ยังท าการผลิตและวางจ าหน่ายอยู่ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว  

เมื่อประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ยุคสมัยจักรพรรดิ์เมจิ ที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1868 เป็นยุคทีร่ัฐบาลญี่ปุ่นเปิดประเทศและรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินนโยบายสนับสนุนงานทางด้านนี้
อย่างเต็มที่ โดยส่งคณะศึกษาดูงานไปยังประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา และเชิญนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรที่เก่งๆ จากประเทศทางตะวันตกมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ และภายในเวลาเพียง
ไม่กี่ปี ญี่ปุ่นก็สามารถสร้างหัวรถจักรไอน้ าขึ้นมาเอง  และสร้างทางรถไฟสายแรกที่วิ่งระหว่างสถานี
ชินบาชิทางตอนใต้ของโตเกียวเชื่อมต่อกับสถานีโยโกฮามาในปี ค.ศ. 1872 โดยมีระยะทาง 29 
กิโลเมตร นอกจากการสร้างรถจักรกลไอน้ าแล้ว เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ได้แก่ การถลุงเหล็กกล้า การต่อเรือ การสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์   
เป็นต้น ในยุคเมจินี้  ชาวญี่ปุ่นมีความตื่นตัวสูงมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จากการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนับว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอ เซียที่เริ่มการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกันไป  

3.  โมโนซุคุริของญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
     เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นที่แพ้สงครามด้วยความบอบช้ าและความสูญเสีย
อย่างหนัก โดยที่ตามเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรมทั้งหลายที่อยู่ทางตอนใต้รวมถึงเมืองหลวงคือ
โตเกียวได้ถูกกองก าลังของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดจนเสียหายอย่างหนัก แต่ชาวญี่ปุ่นที่มีระเบียบวินัย
และความรู้สึกรักชาติสูงอยู่แล้วไม่ได้เสียขวัญไปเสียหมด ประกอบกับความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่สะสมมาจนถึงจุดนั้น รวมถึงการรักษาคนเก่งทางด้านนี้ไว้ในแนวหลังจึงท าให้ญี่ปุ่นมี
ขีดความสามารถท่ีจะฟ้ืนฟูประเทศขึ้นมาใหม่ได้  
     การแพ้สงครามของญี่ปุ่นแล้วร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ภายใต้การก ากับของสหรัฐอเมริกานั้นได้มี
ส่วนที่ช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อมาในภายหลัง 
ยกตัวอย่างเช่น การปฏิรูปที่ดินเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคก่อนสงครามพยายามจะด าเนินการ
แต่ก็ท าไม่ส าเร็จ เมื่ออยู่ใต้อาณัติของสหรัฐอเมริกาก็สามารถท าได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยการออก
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กฎหมายบังคับให้ผู้ถือครองที่ดินเดิมขายในราคาต่ าแก่รัฐบาล แล้วน าไปขายให้กับเกษตรกรรายย่อย
ในราคาที่ต่ า ท าให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น และส่งผลถึงการกระจายรายได้
ในสังคมท่ีดีขึ้น นอกจากนั้น ในรัฐธรรมนูญยังรับรองสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ท าให้ความเหลี่ยมล้ า
ทางสังคมหมดไป โดยเฉพาะการจัดการกับอิทธิพลของกองทัพที่มีอยู่ก็มีส่วนท าให้สังคมญี่ปุ่นมีความ
เท่าเทียม และเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบัน  
     ในส่วนที่เกี่ยวกับโมโนซุคุรินั้น ในช่วงยุติสงครามใหม่ๆ สหรัฐฯ ได้ห้ามไม่ให้ประเทศญี่ปุ่นผลิต
สินค้าบางประเภท เช่น รถยนต์นั่ง แต่ภายหลังก็ยกเลิกประกาศห้ามนี้ไป ท าให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่
สนใจด้านอุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้ว เริ่มท าการพัฒนาและผลิตรถยนต์ออกมา นอกจากรถยนต์นั่งซึ่ง
ยังจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงนั้น สินค้าที่เป็นที่ต้องการมากคือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งหลาย 
ตั้งแต่ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า และเตาไมโครเวฟ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ ผู้ประกอบการญี่ปุ่น
สามารถท าการพัฒนาและผลิตเองได้ทั้งหมด ซึ่งมีส่วนท าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตด้วยอัตราสองหลัก
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าสามสิบปี  
  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  เป็นเพราะว่า
ภายในประเทศเองก็ต้องมีการพัฒนาระบสาธารณูปโภคตั้งแต่ทางรถไฟ  ถนน ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบระบายน้ า เป็นต้น ในขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตก็มีคุณภาพดีขึ้นเป็นล าดับ ท า
ให้สามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้มาก ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนที่มีค่าต่ ามาก
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเอ้ือต่อการขยายการส่งออก ตาราง 1 แสดงการเติบโตของ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามจนถึงก่อนฟองสบู่แตก [3] และผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่มีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 

ตาราง 1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น 
Year GDP in T Yen Exchange rate 
1955 8.370 360 Yen to 1 $ 
1960 16.010 360 
1965 32.866 360 
1970 73.345 360 
1975 148.327 297.26 
1980 240.707 225.82 
1985 323.541 236 
1990 440.125 144.15 
1995 493.272 122.78 
2000 501.068 107.73 
2005 502.905 110.01 
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    การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกจนถึงก่อนฟองสบู่แตกนั้น 
เป็นการเติบโตที่มีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวทางด้านการผลิต ซึ่งประเทศญี่ปุ่นจัดว่าเป็นประเทศ
แรกในทวีปเอเซียที่มีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการผลิต เนื่องจากการผลิตจะขยายตัวได้ดี
นั้น จะต้องมีทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต ซึ่งโดยพ้ืนฐาน
แล้ว คือต้องมีคนท างานที่มีคุณภาพ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นเพราะการให้ความส าคัญกับ “การสร้างคน” ตั้งแต่ยุคก่อนสงคราม
แล้ว รัฐบาลและสังคมญี่ปุ่นโดยรวมให้ความส าคัญสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องจนมีค ากล่าวว่า “การสร้าง
ชาติ คือ การสร้างคน” ประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างคนโดยเน้นทั้งด้าน
วิชาการ และทางด้านทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยึดถือความเท่าเทียมกัน
ของประชาชน ดังนั้น การจัดการศึกษาก็จะมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ ท าให้นักเรียนใน
ต่างจังหวัดมีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดีๆ ทั้งหลาย ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้
คนเก่งจากทั่วประเทศมาช่วยกันพัฒนาชาติได้ นอกจากนั้น ทางด้านทักษะในการท างานร่วมกับคน
อ่ืนนั้น ก็มีการอบรมบ่มเพาะเรื่องระเบียบวินัย การเคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน การให้ความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและในสังคมแวดล้อม ความส าเร็จในการปลูกฝังค่านิยมที่เป็น
ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และการไม่เอารัดเอาเปรียบกันนี้ ท าให้สังคมญี่ปุ่นมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานดังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แสดงไว้ในตาราง 1  

เนื่องจากการผลิตสินค้าในยุคหลังสงครามเป็นการผลิตสินค้าคราวละจ านวนมากๆ ดังนั้น 
บริบทของโมโนซุคุริในยุคหลังนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน เพราะการผลิตสินค้าจ านวนมากๆ ให้มี
คุณภาพดีเหมือนกันหมดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องการวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มาก นอกจากนั้น คนที่ท าการผลิตจริงๆ เช่น งานขึ้นรูปหรืองานประกอบนั้นก็ท าโดยคนงานที่หน้า
งานเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ช่างฝีมือปราณีตที่ท าการผลิตทีละชิ้นอย่างละเมียดละไมอย่างในสมัยก่อน ใน
เงื่อนไขเช่นนี้ จะต้องมีการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ละเอียดและชัดเจนเพ่ือให้คนท างานที่หน้างาน
สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย นอกจากนั้น เพ่ือให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และลดต้นทุนให้ต่ าลง การท ากิจกรรมกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาหน้างานก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ สิ่งที่
กล่าวมานี้จ าเป็นต้องได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด นั่นคือ ต้องอาศัย
ความมีวินัยในการท างาน ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ้น
ตลอดเวลา องค์กรที่จะท าสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเอ้ือต่อการท างานในลักษณะนี้ 
เนื่องจากชาวญี่ปุ่นถูกปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กให้ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม ดังนั้น  เมื่อเข้าท างานในสถานประกอบการจึงมีพ้ืนฐานที่ดีและสามารถท างานตามบริบทของ
โมโนซุคุริในสมัยใหม่ได้  

ดังนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า โมโนซุคุริในสมัยใหม่ที่มีการผลิตเป็นจ านวนมากๆ นี้ ต้อง
อาศัยการท างานของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนางานเป็นอย่างดี ซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้ต่อเมื่อสถานประกอบการนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
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4. โมโนซุคุริในยุคหลังฟองสบู่แตก 
  หลังจากฟองสบู่แตกในปี ค.ศ. 1990 เศรษฐกิจที่อาศัยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่ม
ประสบปัญหา ทั้งด้านความต้องการภายในประเทศที่ลดต่ าลง และการส่งออกก็ประสบกับการแข่งขัน
มากขึ้น สินค้าทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนก็พบกับคู่แข่งอย่าง
เกาหลีใต้และไต้หวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นยังมีความสามารถในการแข่งขันสูง
คืออุตสาหกรรมรถยนต์ รัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1997 จึงได้รื้อฟ้ืนค าว่า “โมโนซุคุริ” ขึ้นมาปลุก
ขวัญและก าลังใจของสังคมญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ในการแก้ภาพพจน์ของการท างานในโรงงานซึ่งช่วง
ก่อนหน้านั้นถูกคนรุ่นใหม่มองว่าเป็นงานที่หนักและสภาพแวดล้อมไม่ดี การเน้นค าว่าโมโนซุคุริในช่วง
นั้น จึงเป็นการเน้นว่าโมโนซุคุริแบบญี่ปุ่นมีความโดดเด่นและมาจากวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่นที่น่า
ภาคภูมิใจ ประกอบกับหลายๆ บริษัทก็ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
แล้วตั้งชื่อเฉพาะของตัวเองขึ้นมา เช่น Toyota Way, Komatsu Way, Aishin Way เป็นต้น การ
รณรงค์นี้มีส่วนที่ปลุกส านึกและความภูมิใจในการท างานของผู้เกี่ยวข้องได้มาก โดยจะเห็นได้จาก
บทบาทของอุตสาหกรรมการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทญี่ปุ่นยังเป็นที่ต้องการอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน  

เนื่องจากมีการน าค าว่าโมโนซุคุริกลับมาใช้อย่างแพร่หลายอีกครั้งหนึ่ง ท าให้เกิดค าถามว่า
ค าๆ นี้น่าจะหมายถึงอะไรกันแน่ สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Science Council of Japan)
ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง และได้จัดท าเป็นรายงานสรุปเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 
2008 ในรายงานฉบับนี้ [4] ได้ให้ค านิยามของ “โมโนซุคุริ” อย่างเป็นทางการไว้ดังนี้ 

 “โมโนซุคุริ” คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ (หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ด้วย) โดยมนุษย์
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการท าให้การใช้ชีวิตในสังคมมีความสะดวกขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมขั้นตอน
ตั้งแต่ แนวคิด การออกแบบ การผลิต การใช้งาน การก าจัด การเก็บกลับ และการรีไซเคิล รวมถึง
ระบบการท างานขององค์กรที่ด าเนินการ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานั้น ต้องสร้างคุณค่าในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจ ในขณะที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์และระบบนิเวศตามธรรมชาติน้อยท่ีสุด    

5. บทส่งท้าย 
    ความหมายของค าว่า “โมโนซุคุริ” ได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมในช่วงต่างๆ โดยใน
สมัยโบราณ จะหมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จ านวนน้อย โดยเน้นด้านการใช้สอยและความสวยงาม 
ต่อมาในสมัยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเกิดขึ้น การผลิตก็ต้องใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเข้มข้นขึ้น
ตามล าดับ หลังจากนั้น ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สังคมโลกมีความสงบเป็นเวลาต่อเนื่องกัน
ยาวนาน ท าให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้องการผลิตภัณฑ์
ใหม่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานฟอสซิลก็เพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในด้านต่างๆ ตั้งแต่ขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ 
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อุตสาหกรรมทั้งหลาย รวมถึงการสร้างภาวะโลกร้อน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบที่
รุนแรงต่อสภาพแวดล้อมในการด ารงชีพของมนุษย์ นั่นเป็นเหตุผลที่ สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ญี่ปุ่นได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “โมโนซุคุริ” ที่กินความกว้างออกไปดังที่กล่าวมาข้างต้น 
     จึงอาจกล่าวได้ว่า “โมโนซุคุริ” เป็นค าที่มีมาแต่โบราณ และมีความหมายที่ขยายขอบเขต
ออกไปในลักษณะทีส่ะท้อนความคิดและสภาพแวดล้อมของสังคมญี่ปุ่นในยุคต่างๆ ที่ผ่านมา  
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