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กูนิฎฐา มัติสัุโอะ

 Shibusawa Eiichi ในวัยชรา (ภาพจากหอสมุดรัฐสภาญ่ีปุ�น)

 ตัวอย�างธนบัตรราคา 10,000 เยนที่ใช� Shibusawa Eiichi 

 เป�นสัญลักษณ� จะเร��มใช�จากป� 2024 

เพ้ิ�ง
จบไปมาด้ ๆ ส่ำห่รัับลัะครัโทุรัทุัศน์ซึ่ีรัีส่์ “ไทุงะ 

โด้ะ รัาม่า” ติลัอด้ป ี 2021 ของ NHK ทุี�ถึา่ยทุอด้

ชิีวิติของช้ิบุซึ่าว่า เออิจิ ผู้้�ได้�รัับขนานนามว่าเป็น “บิด้าแห้่ง

เศรีษฐกิ้จทุี่นนยิม” ของญี�ปุน่ แลัะยงัได้�รับัเลัอ่กให่�เปน็ส่ญัลักัษณ์์

ของธนบัติรัม้ลัค่าส่้งสุ่ด้รัาคา 10,000 เยน ทุี�จะเปลีั�ยนให่ม่ห่มด้

จากปี 2024 เป็นติ�นไป

แทุ�จรัิงแลั�ว ผู้ลังานของชิิบุซึ่าว่า เออิจิ นั�น ยิ�งให่ญ่ไม่น�อย

กว่าฟ้กุซึ่าว่า ยุกิจิ นักการัศึกษา ห่รั่ออิโติ� ฮ่ิโรัะบุมิ นายกรััฐมนติรัี

คนแรักของญี�ปุ่น รัวมทุั�งนักวิทุยาศาส่ติรั์ นักวรัรัณ์กรัรัมคนอ่�น ๆ 

ทุี�เคยเป็นสั่ญลักัษณ์ธ์นบตัิรัรัาคาติา่ง ๆ  มากอ่นเลัย วา่กนัวา่ส่าเห่ติุ

ทุี�เขาได้�รัับเลั่อกเป็นส่ัญลัักษณ์์ธนบัติรัชิ�านั�น เน่�องจากใบห่น�าทีุ�

เรัยีบงา่ย ไมม่หี่นวด้เครัาลัอกเลัยีนแบบงา่ย แลัะเรั่�องรัาวชิวีติิของ

เขา จากปลัายส่มยัเอโด้ะ เมจ ิไทุโชิ มาจนถึงึติ�นโชิวา ยาวนานกวา่ 

91 ป ีมหี่ลักัฐานทุางปรัะวตัิศิาส่ติรัม์ากมายเกนิกวา่จะถึา่ยทุอด้ให่�

เข�าใจได้�งา่ย ๆ  กเ็ปน็อกีส่าเห่ติหุ่นึ�งทุี�ทุำให่�ภาพื่ลักัษณ์ข์องเขาด้ไ้ม่

เด้่นชิัด้ แลัะติัวเขาเองเม่�อยังมีชิีวิติอย้่ ก็ไม่เคยให่�ความส่ำคัญกับ 

“ก้ารีขายช้ื�อ” ตินเอง

ในฐานะของ “บิด้าแห้่งเศรีษฐก้ิจทีุ่นนิยม” นั�น ส่ามารัถึ

อธบิายได้�จากจำนวน แลัะปรัะเภทุธรุักจิทุี�เขากอ่ติั�งรัาว 500 บรัษิทัุ 

แทุบทุกุบรัษิทัุยงัด้ำเนนิกจิการัมาจนทุกุวนันี� ยกติวัอยา่ง ธนาคารั

บุคคลสาํคญัท่ีได�รบัเลือกเป�นสัญลักษณ�
ธนบัตร 10,000 เยน รุ�นใหม�ของญ่ีปุ�น

เร�่องน�ารู�เกี่ยวกับ

บุคคลสาํคญัท่ีได�รบัเลือกเป�นสัญลักษณ�บุคคลสาํคญัท่ีได�รบัเลือกเป�นสัญลักษณ�

ชิบุซาว�า เออิจ�

ได้อิจิ ติลัาด้ห่ลัักทุรััพื่ย์โติเกียว ห่อการัค�าโติเกียว บรัิษัทุกรัะด้าษ

โอจิ บรัิษัทุเด้ินเรั่อญี�ปุ่น โรังแรัมอิมพื่ีเรัียลั โรังเบียรั์ซึ่ัปโปโรั บรัิษัทุ

ไฟ้ฟ้้าโติเกียว ฯลัฯ แม�เขาจะเป็นผู้้�ก่อติั�ง ห่รั่อผู้้�รั่วมก่อติั�ง แต่ิก็

ไม่ได้�ใชิ�ช่ิ�อติรัะกล้ั “ชิิบซุึ่าว่า” เห่ม่อนติรัะกล้ัคห่บด้ ี(ไซึ่บทัุส่)ุ ให่ญ่ ๆ

ในเวลัานั�น แลัะไม่ได้�ส่่งลั้กห่ลัานเข�าไปรัับทุอด้กิจการัด้�วย

สิ�งที่่�ช้ิบุซึ่าว่าให้้ความสำคัญ นอก้เห้นือไปจาก้ก้ารี

ปรีะก้อบธิุรีกิ้จคือ “กิ้จก้รีรีมที่างสังคม” ติ่าง ๆ โรังพื่ยาบาลั

จิเคอิไก ส่ภากาชิาด้ญี�ปุ่น โรังพื่ยาบาลัเส่โรัะกะ ส่ถึาบันวิจัย แลัะ

โรังพื่ยาบาลัรัเิกง ส่ถึานรับัเลัี�ยงเด้ก็กำพื่รั�า ส่ถึานด้แ้ลัคนพิื่การั ฯลัฯ 

เขารัะด้มกำลังัทุรัพัื่ยท์ุั�งส่ว่นติวั แลัะจากส่าธารัณ์ะ อกีทุั�งยงัเข�าไป

รัับห่น�าทีุ�บรัิห่ารักิจการัทุี�ไม่ทุำกำไรัเห่ล่ัานี�ด้�วยตินเอง จนถึึงวารัะ

สุ่ด้ทุ�ายของชิีวิติ ทุั�งนี�จากปรััชิญาห่ลัักในการัด้ำเนินชิีวิติของเขาทุี�

ยึด้มั�นใน “ความสมดุ้ลรีะห้ว่างเศรีษฐก้ิจ และคุณ์ธิรีรีม”

ชิิบุซึ่าว่าย�ำเส่มอว่า “กำไรัเพื่ียงอย่างเด้ียว” ห่รั่อแนวคิด้

การับรัิห่ารัทีุ�เน�นว่า “ขอให่�ทุำกำไรัก็พื่อ” นั�นไม่ใชิ่ห่ัวใจห่ลัักของ 

“รัะบบทุุนนิยม” เศรัษฐกิจทุุนนิยมทุี�จะอย้่ได้�ยาวนาน จำเป็นติ�อง

ให่�ความส่ำคัญต่ิอ “ผู้ลัปรัะโยชิน์ของส่่วนรัวม” “เปี�ยมไปด้�วย

คุณ์ธรัรัม ปรัะคองให่�ผู้้�ทีุ�อ่อนแออย้่รัอด้ได้�ด้�วย” แลัะในชีิวิติจรัิง

เก่อบติลัอด้ 91 ปีของเขาก็ยึด้มั�นในห่ลัักการันี�มาโด้ยติลัอด้
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ชิิบุซึ่าว่า เออิจิ เกิด้เม่�อปี 1840 ในติรัะก้ลัชิาวนาทีุ�ค่อนข�างมั�งคั�งใน

ห่ม้่บ�านจิอาไรัอิจิม่า (อำเภอฟุ้กะยะ จังห่วัด้ไซึ่ติามะในปัจจุบัน) ครัอบครััวเขา

ไม่ได้�เป็นเจ�าของทุี�ด้ินรัายให่ญ่ เห่ม่อนชิาวนามั�งคั�งรัายอ่�น แถึมทุี�ด้ินแถึบนั�น

ยังใชิ�ปลั้กข�าวเป็นส่่วยส่่งให่�ชินชิั�นนักรับผู้้�ปกครัองเม่องไม่ได้� พื่่อของเขาจึงติ�อง

ปลั้กติ�นครัาม (อัย) นำมาติากแห่�งปันเป็นครัามแห่�ง แลัะออกซึ่่�อขายครัามทุำ

รัายได้�แทุน จากไห่วพื่รัิบทุางการัค�า แลัะความขยันห่มั�นเพื่ียรั ทุำให่�พื่่อ แลัะติัว

เขาทุี�ได้�รับัถึา่ยทุอด้ความรั้�ด้�านการัค�าส่ามารัถึทุำรัายได้�มากมาย แลัะแม�ติำบลั

จอิาไรัอจิม่ิา จะทุำนาผู้ลิัติข�าวไม่ได้� แต่ิกต็ิั�งอย้ร่ัมิแม่น�ำ อย้บ่นเส่�นทุางนากาเส่น-

โด้ ทุี�เชิ่�อมรัะห่ว่างเกียวโติกับเอโด้ะ เป็นศ้นย์รัวมของข�อม้ลัข่าวส่ารั เด้็ก ๆ ทุี�นี�

จงึได้� เรัยีนอา่นเขยีนปรัชัิญาขงจ่�อ อา่นห่นงัส่อ่ให่ม ่ๆ  จากติะวนัติก ติิด้ติามความ

เปลัี�ยนแปลัง ของปรัะเทุศทุี�กำลัังสั่�นคลัอนจากอิทุธิพื่ลัของอารัยธรัรัมติะวันติก

อย่างใกลั�ชิิด้

รัาวป ี1863 เม่�อชิิบซุึ่าวา่โติเป็นห่นุม่เติม็ทุี� เขากบัญาติ ิๆ  แลัะเพื่่�อน ๆ  ใน

ห่ม้บ่�านได้�พื่ากนักอ่ติั�งส่มาคมเพื่่�อโคน่อำนาจรัฐั ภายใติ�การัปกครัองของติรัะกล้ั

โทุกกุาวา่ แลัะได้เมยีวติา่ง ๆ  ทุี�กด้ขี�เรัยีกส่ว่ยจากชิาวไรัช่ิาวนา วธิแีรักทีุ�เขาเล่ัอก

ค่อ การัเติรัียมเผู้าบ�านเรั่อนพื่่อค�าติ่างชิาติิทุี�เข�ามาเปิด้กิจการัในโยโกฮ่าม่า เพื่่�อ

ให่�ขนุนางนกัรับญี�ปุน่อย้ใ่นส่ภาพื่ลัำบาก แติโ่ชิคด้ทีุี�เขาไห่วติวักอ่นวา่ ลัำพื่งัด้าบ 

แลัะปนทุี�เขาซ่ึ่�อส่ะส่มไว� ไม่ส่ามารัถึทุำอะไรักับกำลัังพื่ลัจากติะวันติกได้� แลัะ

ห่ากพื่ลัาด้พื่ลัั�ง ยังจะทุำให่�ญี�ปุ่นเส่ียเอกรัาชิให่�กับปรัะเทุศเห่ลั่านั�นอีกด้�วย ชิิบุ-

ซึ่าว่า จึงทุิ�งบ�านเกิด้ แลัะลั้กเมียห่นีไปเกียวโติหั่นไปเป็นนักรับในการัปกครัอง

ของโทุกกุาวา่ โยชิโินบ ุผู้้�มองการัณ์ไ์กลัวา่รัฐับาลับะกฟุ้ ุควรัปรัองด้องกบัปรัะเทุศ

ติะวันติก แลัะพื่ัฒนาปรัะเทุศโด้ยเรั็วแทุน

ช้ิบุซึ่าว่า เข้าไปด้้แลก้ารีเงินให้้ โยช้ิโนบุ จนแข็งแก้รี่งภายในเวลา

ไม่ก้่�ปี โยช้ิโนบุ ซึ่ึ�งก้้าวขึ�นมาเป็นโช้กุ้นคนที่่� 15 ของต่รีะก้้ลโที่กุ้ก้าว่า จึง

เลัอ่กให่�เขารัว่มไปในคณ์ะทุต้ิคมุการัเงนิของคณ์ะไปเยอ่นฝ่รัั�งเศส่ แลัะยโุรัปในปี 

1867 ชิบิซุึ่าวา่ได้�ส่มัผู้สั่ความเจรัญิ แลัะเทุคโนโลัยใีห่ม ่ๆ  ในมห่กรัรัมแส่ด้งสิ่นค�า

ทุี�ปารัีส่ แลัะได้�เรีัยนร้ั�การัรัะด้มทุุนจากเอกชิน มาด้ำเนินกิจการัรัถึไฟ้ การั

ไปรัษณ์ีย์ การัไฟ้ฟ้้า การัพื่ยาบาลัรัักษาผู้้�ป่วย ทุั�ง

ทุห่ารั แลัะรัาษฎรั เขาจด้จำวิธีการัเห่ลั่านี�ได้�อย่าง

รัวด้เรั็ว เพื่รัาะมีไวพื่รัิบทุางการัค�ามาแติ่เลั็ก เขานำ

วิธีการัรัะด้มทุุนผู่้านติลัาด้ห่ลัักทุรััพื่ย์กลัับมาส่รั�าง

เศรัษฐกิจให่�โยชิิโนบุผู้้�ถ้ึกรััฐบาลัเมจิยึด้อำนาจติ�อง

ไปเก็บเน่�อเก็บติัวในติ่างจังห่วัด้ ไม่นานนักช่ิ�อเส่ียง

ของเขาก็เป็นทีุ�รั้�จัก ทุำให่�รััฐบาลัเมจิเรัียกติัวเขาไป

ทุำงานในกรัะทุรัวงการัคลัังเม่�อปี 1869

ชิิบุซึ่าว่า รัะด้มกำลัังข�ารัาชิการัทุี�เคยรัับใชิ�

ติรัะก้ลัโทุกุกาว่า กลัับเข�ามาชิ่วยงานในรััฐบาลัเมจิ

อีกครัั�ง เพื่รัาะเลั็งเห่็นว่าคนในรััฐบาลัให่ม่ทุี�ลั�วนมา

จากมณ์ฑ์ลัซึ่ัทุสุ่ม่า แลัะโจชิ้ ไม่มีปรัะส่บการัณ์์

ปกครัอง ไมร่ั้�จกัการับรัหิ่ารัการัคลังัพื่อ เขา แลัะพื่วก

ได้�รั่วมกันปฏิิรั้ปรัะบบการัคลััง ก่อตัิ�งการัไปรัษณี์ย์ 

การัรัถึไฟ้ การัปรัะปา แลัะส่าธารัณ้์ปโภคส่ำคัญ ๆ 

ของปรัะเทุศจนส่ำเรั็จ แติ่ในปี 1873 เขาก็ย่�นใบลัา

ออกจากติำแห่น่งข�ารัาชิการัรัะดั้บส้่งของกรัะทุรัวง

การัคลััง ผู้ันตัิวไปเป็นเอกชินเรัิ�มจากการัก่อติั�ง

ธนาคารัแห่่งแรักของญี�ปุ่น แรักเรัิ�มห่ลัายคนมองว่า

เขาติ�องการัทุำกำไรัส่ว่นติวั ชิบิซุึ่าวา่ไมไ่ด้�โติ�เถึยีงใด้ 

ๆ เพื่ียงแติ่บอกว่า “เขาไม่ช้อบวิธิ่ด้ำเนินงานแบบ

ข้ารีาช้ก้ารีที่่�มัก้ใช้้คำสั�งบังคับเอก้ช้นที่่�แข่งขัน

ก้ันอย่างเสรี่ม่คุณ์ธิรีรีมในก้ารีบรีิห้ารี ก้็ที่ำ

ปรีะโยช้น์สรี้างปรีะเที่ศได้้”

และนั�นคือจุด้เปล่�ยนครีั�งให้ญ่ในช้่วิต่ 

“บดิ้าแห่้งรีะบบที่นุนยิมญ่�ปุน่” ของช้บิซุึ่าว่า เออิจิ

ผู้ลังานของเขาครัอบคลุัมตัิ�งแต่ิการัเงินการัธนาคารั 

 Shibusawa Eiichi (แถวหน�าคนท่ีสองจากขวามือ ภาพจาก Mitsui Public Relations

 Committee)

 Tozukawa Yoshinobu โชกุนคนสุดท�ายของตระกูล Tokugawa 

 (ภาพจากหอสมุดรัฐสภาญ่ีปุ�น)
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ส่มาพื่ันธ์เศรัษฐกิจ ส่วัส่ด้ิการัส่ังคม การัแพื่ทุย์

พื่ยาบาลั การัศึกษา วัฒนธรัรัม แลัะการับันเทุิง 

บั�นปลัายชีิวิติยังเป็นคณ์ะทุ้ติเอกชินไปเย่อนส่ห่รััฐ 

แลัะยุโรัป ห่ลัังเกษียณ์ตินเองเม่�อปี 1909 แลัะเม่�อ

ญี�ปุ่นเรัิ�มเพิื่�มกำลัังทุห่ารั เป็นทุี�ห่วาด้รัะแวงของ

นานาปรัะเทุศ เขาได้�พื่ยายามโน�มน�าวผู้้�นำญี�ปุ่นใน

เวลัานั�น ให่�เห่็นความส่ำคัญของอเมรัิกา แลัะจีน

เลัี�ยงการัก่อส่งครัาม แลัะยังเป็นติัวติั�งติัวติีไปพื่บ

ปรัะธานาธบิด้วีอรัเ์รัน กามาเลัยีลั ฮ่ารัด์้ด้ิ�ง ของส่ห่รัฐั 

แลัะเชิญิชิวนซึ่นุยดั้เซึ่น ห่นึ�งในผู้้�นำจนีมาเยอ่นญี�ปุน่

เพื่่�อเชิ่�อมส่มัพื่นัธไมติรั ีอยา่งไรักต็ิาม ความพื่ยายาม

ของชิิบุซึ่าว่า ก็ถึ้กกลับด้�วยความกรัะห่ายส่งครัาม

ของกองทุัพื่ญี�ปุ่นในส่นามรับห่ลัายแห่่ง

 บ�านเกิดของ Shibusawa ท่ีจังหวัด Saitama (โปรชัวร�จาก

 Shibusawa Eiichi Digital Museum)

 หนังสือเร�่อง “Rongo To Soroban” 

(คุณธรรมกับเศรษฐกิจ) ที่ Shibusawa 

เข�ยน และตีพ�มพ� ในป� 1916 (ภาพจาก

หอสมุดรัฐสภาญ่ีปุ�นนี้ เป�นฉบับที่ตีพ�มพ�

ในป� 1927) ป�จจ�บันยังมีการพ�มพ�วางขาย

ซํ้าแล�วซํ้าอีก

ชิีวิติส่่วนติัวของชิิบุซึ่าว่า อาจจะเป็นเพื่ลัย์บอยไม่น�อย มีลั้กเมียนับ

ไมถ่ึ�วนเฉกเชิน่ชิายในส่มยัเมจทิุั�วไป แติจิ่โยภรัรัยาคนแรักรัว่มบ�านเเกดิ้เด้ยีวกบั

เขา ก็ชิ่วยงานด้�านส่ังคมเด้็กกำพื่รั�า แลัะคนยากจน จนวารัะสุ่ด้ทุ�ายของชิีวิติ

คาเนะโกะภรัรัยาคนติอ่มากเ็ข�ามาด้ง้านกาชิาด้ส่ากลั เปน็กำลังัรัะด้มเงนิบรัจิาค

ติา่ง ๆ  แลัะอกีบทุบาทุห่นึ�งทุี�เขาลังทุนุลังแรังส่ว่นติวั คอ่ การัส่ะส่างปรัะวติัิศาส่ติรั์

ปลัายส่มยัเอโด้ะ ติ�นส่มยัเมจ ิผู้า่นการัติั�งกรัรัมการัชิำรัะปรัะวตัิศิาส่ติรั ์เปิด้โอกาส่

ให่�โทุกุกาว่า โยชิิโนบุ โชิกุนคนสุ่ด้ทุ�ายของติรัะก้ลัได้�แก�คด้ีทุี�เขาถึ้กมองว่า ทุิ�ง

กองทุัพื่ห่นีเอาติัวรัอด้ติามลัำพื่ัง ชิิบุซึ่าว่ามองว่า “ห่ากโยชิิโนบุ ไม่ติกลังค่น

อำนาจให่�จักรัพื่รัรัด้ิเมจิโด้ยไม่ส่้�รับแลั�ว ญี�ปุ่นในปลัายส่มัยเอโด้ะจะลัุกเป็นไฟ้ 

ทุ�ายสุ่ด้จะเส่ียเอกรัาชิให่�ปรัะเทุศติะวันติก”

อีกสิ่�งห่นึ�งทีุ�น่าบันทึุกไว� ค่อ เม่�อเด่้อนสิ่งห่าคมปีทีุ�แลั�ว ปรัะธานาธิบด้ี

อารัเ์มน อารัด์้าน ีส่ารั ์คสิ่เส่ยีน จากอลััมาเนยีได้�ถึอ่โอกาส่มามอบเห่รัยีญทุี�รัะลักึ

แก่เห่ลันของชิิบุซึ่าว่า เออิจิ ห่ลัังเส่รั็จจากการัรั่วมพื่ิธีเปิด้การัแข่งขันโติเกียว

โอลัิมปิค เพื่่�อแส่ด้งความขอบคุณ์ทุี�เม่�อรัาว 100 ปีทุี�แลั�ว ชิิบุซึ่าว่า เคยรัะด้มเงิน

บรัจิาคส่ง่ไปชิว่ยเห่ลัอ่ผู้้�อพื่ยพื่ชิาวอลััมาเนยีในส่มยัส่งครัามโลักครัั�งทุี� 1 ห่นึ�งใน

เด้็กอพื่ยพื่เห่ลั่านั�นมีนายนัวรั์บารั์ อาเฟ้เยน ผู้้�ก่อติั�งบรัิษัทุผู้ลัิติวัคซึ่ีนโมเด้อรั์นา

ในอเมรัิการัวมอย้่ด้�วย

NHK เลั่อกทุำลัะครัซึ่ีรัีส่์นาน 1 ปีเติ็ม เกี�ยวกับชิิบุซึ่าว่า เออิจิ ในปีทุี�ผู้่าน

มา ไมใ่ชิเ่พื่รัาะเขากำลัังจะเป็นส่ญัลักัษณ์ธ์นบตัิรัใบลัะ 10,000 เยนเทุา่นั�น คาด้

ว่าน่าจะอยากถึ่ายทุอด้ให่�ผู้้�ชิมติรัะห่นักว่า “เศรีษฐกิ้จทีุ่นนิยมที่่�ด้่ไม่ใช้่ก้ารี

สรี้างความมั�งคั�งต่่อคนเพ่ยงห้ยิบมือ จำเป็นต่้องก้รีะจายรีายได้้ให้้ก้ับ

สังคมไปด้้วยพรี้อม ๆ ก้ัน ห้าก้คนส่วนให้ญ่ในสังคมยืนอย้่ไม่ได้้ สังคม 

และปรีะเที่ศนั�น ๆ ก้็ย่อมไปไม่รีอด้ถึึงที่างต่ัน” เศรัษฐกิจญี�ปุ่นทุี�เติิบโติมา

อย่างติ่อเน่�อง มีชินชิั�นกลัางรัองรัับเรัิ�มเข�าทุางติัน ชิ่องว่างทุางรัายได้�ขยายให่ญ่

ขึ�น ปรัากฏิให่�เห็่นชิัด้เม่�อเกิด้การัรัะบาด้ของโคโรันาไวรััส่ใน 2 ปีทุี�ผู้่านมา

เด็้กนักเรัียนจำนวนไม่น�อยติ�องห่ลุัด้จากรัะบบการัศึกษาขั�นส้่ง คนห่นุ่มคนส่าว

มรีัายได้�ติ�ำลังไมส่่ามารัถึส่รั�างครัวัเรัอ่นของตินเองได้�เห่มอ่นรัุน่พื่อ่รัุน่แม ่พื่อเจอ

โรัครัะบาด้ก็ติกงานส่้ญเส่ียรัายได้�ในพื่รัิบติา

วิส่าห่กิจเอกชินขนาด้ให่ญ่ ภาครััฐกำลัังมองห่าแนวทุางฟ้นฟ้้แก�ปัญห่า

ชิ่องว่างรัายได้�ในขณ์ะนี�อย้่ ปรััชิญา “เศรัษฐกิจ แลัะคุณ์ธรัรัมติ�องมาด้�วยกัน” 

ของชิิบุซึ่าว่าจะชิ่วยกรัะติุ�นจิติส่ำนึกของผู้้�บรัิห่ารัได้�

มากน�อยเพีื่ยงใด้ คงติ�อง

จับติามองกันติ่อไป


