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ต่อฉบับหน้าอ่าน

กลายมาเป็นยกัษ์ใหญ่และผูน้�าทางด้านอตุสาหกรรมต่อเรอืเป็นเวลา
หลายสิบปี

สิ่งแรกๆ ที่เขาท�า ก็คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด 
ตั้งแต่การลดจ�านวนกรรมการบริษัทให้เหลือเพียง 3 คน ลดเงินเดือน
กรรมการและควบคุมงบรับรองต่างๆ ผลจากการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างจรงิจัง ควบคูไ่ปกบัการปฏริปูการท�างานให้มีประสทิธิผล กจิการ
ของบรษิทักเ็ริม่ฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ จากยอดขายครึง่ปีแรกในปี 1950 
ซึ่งมีมูลค่า 698 ล้านเยน เปลี่ยนเพิ่มเป็นถึง 3019 ล้านเยน ในครึ่งปี
หลังของปี 1952 ขณะเดียวกับที่อัตราการท�าก�าไรก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ในปี 1954 เกิดกรณีทจุรติคอรปัช่ันในอตุสาหกรรมต่อเรอืของ
ญีปุ่น่ ต�ารวจสอบสวนพเิศษในเขตโตเกยีว ได้มาทีบ้่านของโดะโค ซึง่
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทต่อเรือยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ใน
ขณะนัน้ ญีปุ่น่เริม่เข้าสูส่ภาวะถดถอย ภายหลงัจากทีเ่ศรษฐกจิ มกีาร
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ อนัเนือ่งจากอปุสงค์จากสงครามเกาหล ีรฐับาล
ญ่ีปุ่นจึงได้ช่วยเหลือสนับสนุน อุตสาหกรรมต่อเรือ ด้วยการชดเชย
ภาระดอกเบี้ยจ�านวนมาก ซึ่งภายหลังพบว่า มีการจ่ายใต้โต๊ะคืนให้
กับฝ่ายการเมือง กระทั่งเป ็นที่มาของกรณีทุจริตคอรัปชั่นใน
อุตสาหกรรมต่อเรือที่อื้อฉาว ในเหตุการณ์ครั้งนั้น มีการรวบรวม
พนกังานสอบสวนจากทัว่ประเทศจ�านวน 30 นาย เพือ่สอบสวนผูต้้อง
สงสัยจากฝ่ายการเมือง ราชการและเอกชน ถึงกว่า 8,000 คน และ
น�ามาซึง่การจบักมุกว่าร้อยคน อนันบัเป็นเหตกุารณ์ทจุรติขนาดใหญ่
ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

อย่างไรกต็าม เมือ่พนกังานสอบสวน ไปดหูลกัฐานทีบ้่านของ
โดะโคแล้ว กถ็งึกบัตลงึ เมือ่เหน็บ้านพกัอาศยัทีแ่สนเรยีบง่าย บ้านดงั
กล่าวเป็นอาคารไม้สองชั้น สร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี “นี่...เป็น
บ้านของกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรษิทัช้ันน�า อย่างนัน้หรอื ?” พนกังาน
สอบสวนเมือ่เหน็สภาพเช่นนี ้ถงึกบัร�าพงึกบัตวัเองว่า คนทีส่มถะเช่น
นี้ คงไม่มีทางร่วมในงานสกปรกกับเขาด้วยหรอก

ผลจากการสบืสวนสอบสวน ต�ารวจไม่สามารถพบความเชือ่ม
โยงใดๆ ของโดะโคกับนักการเมือง เขาจึงเป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อสงสัย
ในเรื่องนี้

รับการทาบทามให้เข้าไปฟื้นฟูกิจการของโตชิบา

ในปี 1965 ขณะมีอายุ 70 ปี เขาได้รับการติดต่อจากคุณอิชิ
ซากะ ซ่ึงขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งประธานบริษัทโตชิบาและเป็น
ประธานของเคอดินัเรนด้วย ให้เข้ารบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของบริษัทซึ่งมีพนักงานกว่า 60,000 คน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์จะ
ให้โดะโค ช่วยฟ้ืนฟธูรุกจิของบรษิทั ซึง่ตกในสภาวะขาดทนุอย่างหนกั 
จนอยู่ในสภาวะวิกฤติ

เวลาเช้ามืดของวันที่ 28 พ.ค. 1965 ชายสูงอายุ ถือกระเป๋า
เอกสารเดินมาที่ป้อมยามของส�านักงานใหญ่บริษัทโตชิบาและเม่ือ
ยามถามว่า “คณุเป็นใคร มาตดิต่ออะไรครบั” ชายผูน้ัน้กต็อบกลบัไป
ว่า “ผมช่ือโดะโค ทีจ่ะมารบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั
นีแ้หละครบั ยินดทีีไ่ด้รูจั้ก” ยามถึงกบัตะลงึ เพราะทีผ่่านมา กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มักมาถึงที่ท�างานตอน 10 โมงเช้า 

ในการประชุมบอร์ดของบริษัทครั้งแรกหลังจากที่เขารับ
ต�าแหน่ง เขากล่าวว่า “พนักงานทุกคนจะต้องท�างานหนักขึ้น 3 เท่า 
กรรมการต้องท�างานหนักขึ้น 10 เท่า ส่วนตัวผมนั้น จะต้องท�างาน
หนักกว่าทุกๆ คน” 

สิ่งแรกที่โดะโคท�า ก็คือ การปฏิรูปจิตส�านึกของกรรมการ
บรษิทัเสยีใหม่ทีผ่่านมาห้องท�างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะมทีัง้
ห้องอาบน�้า ห้องน�้า รวมไปถึง ครัวปรุงอาหาร ซึ่งมีพ่อครัวเป็นการ
เฉพาะ เขาสัง่ให้ยกเลกิสิง่เหล่านีท้ัง้หมดและให้รือ้ห้องท�างานของตน 
ท�าเป็นห้องท�างานขนาดใหญ่ที่กรรมการทั้งหมดอันรวมทั้งเขานั่ง
ท�างานด้วยกัน

หลังเริ่มงานที่โตชิบาเพียงไม่กี่วัน โดะโคก็เรียกผู้อ�านวยการ
ฝ ่ายแรงงานมาและแจ้งว ่า “เดี๋ยวผมจะไปที่ส�านักงานของ
สหภาพแรงงาน (ของบรษิทั) ช่วยแจ้งให้เขาทราบด้วย” ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายถงึกบัตกตะลงึ เพราะทีผ่่านมา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มกัผูเ้รยีก
ตวัแทนสหภาพฯ มาพบทีส่�านกังานใหญ่และไม่เคยเดนิทางไปหาถงึ
ส�านักงานของอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อถูกทักท้วง โดะโคยังคงยืนยันที่จะไป
พบด้วยตัวเอง พร้อมบอกว่า “คุณคิดดูนะ ผมเพิ่งเข้าท�างานที่บริษัท
นี ้จะให้เดก็ใหม่อย่างผมเรยีกรุน่พีท่ีอ่ยูม่าก่อนเข้าพบ มนัไม่ประหลาด
ไปหรอื หากคณุจะอ้างว่า การไปพบสหภาพฯ แบบนีไ้ม่เคยมมีาก่อน 
ก็หากผมท�าดูสักครั้ง มันก็มีขึ้นเองแหละ” 

ในการเจรจาต่อรอง เรื่องที่เกี่ยวกับการปรับค่าแรงและ
สวัสดิการของคนงาน โดะโค ก็ใช้ท่าทีซึ่งจริงใจ ไม่มีการพูดอ้อมค้อม 
รวมทัง้ยดึความสมเหตสุมผลเป็นหลกั ในการเจรจาครัง้หนึง่ เขากล่าว
กับสหภาพตรงไปตรงมาว่า “อย่างไรก็แล้วแต่ ในสถานภาพปัจจุบัน 
บริษัทสามารถจ่าย (เพิ่มค่าแรงและสวัสดิการ) ได้เพียงแค่นี้ หากคิด
ว่าผมโกหกละก็จะให้เปิดบัญชีดูกันก็ได้”

         

และเติบโตได้อีกครั้ง ต่อมาเขาได้รับเลือกเป็นประธานเคอิดันเรน 
(Keidanren) คนที่ 4 และด�ารงต�าแหน่ง 3 สมัยต่อเนื่อง เป็นเวลา 9 
ปี จนได้รบัสมญานามว่า เป็น “นายกรฐัมนตรแีห่งภาคเอกชน” ในวยั
เกือบ 90 ปี เขาหาญกล้าเข้าแบกรับภาระอันหนักอึ้ง ในการปฏิรูป
ระบบราชการที่ส�าคัญของญี่ปุ่น     

คนที่สมถะเช่นนี้ คงไม่มีทางร่วมในงานสกปรก

กับเขาด้วยหรอก

โดะโคจบการศึกษาด้านเครือ่งกลจากวิทยาลยัเทคนคิโตเกยีว 
(ต่อมาพฒันามาเป็นสถาบนัเทคเทคโนโลยีโตเกียว หรอื Tokyo Insti-
tute of Technology อันเป็นสถาบันเทคโนโลยีล�าดับหนึ่งของญี่ปุ่น
และ ล�าดบัต้นๆ ของโลก) หลงัจากจบการศกึษาในปี 1920 เขาเข้าไป
ท�างานกับอู่ต่อเรือโตเกียวอิชิกาวาจิมา ปัจจุบันคือ Ishikawajima 
Heavy Industries (IHI)

ปี 1950 ในวยั 54 ปีเขาเข้ารบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ของบริษัทอิชิกาวาจิมาอุตสาหกรรมหนัก โดยความคาดหวังว่า เขา
จะเข้าไปฟื้นฟูกิจการของบริษัท ขณะนั้นบริษัทขาดทุนอย่างหนักจน
อยู่ในสภาวะวิกฤติ เมื่อรับหน้าที่ โดะโคได้ทุ่มเทในการฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัท ปฏิรูประบบการท�างานให้มีประสิทธิผล ผลจากการทุ่มเท
ท�างานอย่างเอาจริงเอาจัง บริษัทก็สามารถกลับมาท�าก�าไรและเริ่ม
ขยายงานไปลงทุนธุรกิจต่อเรือในต่างประเทศได้ใหม่ กระทั่งญี่ปุ่น

ผูฟ้ื้นฟกูจิการสองบรษิทัขนาดยกัษ์จนส�าเรจ็ และ 

รบัภาระปฏริปูราชการของญีปุ่น่ ในวยัเกอืบ 90

“...การ
ปฏริปูระบบราชการครัง้นี ้มุง่เพือ่เตรยีมรากฐานใน
การสร้างประเทศ ไปสู่สังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง

ที่อยู่ในวัยชราภาพ ผมก็ได้ทุ่มเท เพื่อด�าเนินการปฏิรูประบบราชการ 
อย่างเต็มความสามารถ   

ตัวผมเอง คงไม่มีโอกาสอยู่ถึงศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม 
ผมก็ยังมีความหวัง ที่จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่หลานและเหลนของ
ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีอนาคตสดใสและมีความ
กระฉับกระเฉงเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นแบบ
อย่างส�าหรับนานาประเทศได้ด้วย..”

อ่านเฉพาะถ้อยค�าข้างต้นแล้ว คนทัว่ไปคงคาดคะเนว่า ผูพ้ดู
ประโยคนีน่้าจะเป็นนกัการเมอืง หรอืข้าราชการหนุม่ไฟแรง ทีต้่องการ
ปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายลดลง 
ขณะทีย่งัให้บรกิารกบัประชาชนอย่างด ีแต่แท้จรงิแล้วเจ้าของค�าพดู
นี้ เป็นชายที่ปลดเกษียณและพูดในขณะอายุเกือบ 90 ปีแล้ว หลาย
คนคงเริ่มสนใจอยากจะรู้ เขาคือใคร มีที่ไปที่มาอย่างไร 

เราก�าลังจะมาท�าความรู้จักกับซามูไรญี่ปุ่นแห่งยุคคนหนึ่ง 
ชื่อ โดะโค โตชิโอะ (Dokou Toshio) เขาเกิดในปี 1896 และเสียชีวิต
เมื่อปี 1988 สิริอายุได้ 92 ปี เขาเรียนจบและเริ่มงานทางด้านวิศวกร
และพัฒนาตนเองมาเป็นนักธุรกิจชั้นน�า เขาเคยรับผิดชอบท�าการ
ฟ้ืนฟบูรษิทัขนาดใหญ่สองแห่ง จากสภาวะขาดทุนจนกลับมาท�าก�าไร
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ซามไูรโดะโค โตชิโอะ
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