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ประวัตัขิองฉันั (21) :  การสัญูเสัย่คุณุ์พิอ่

การลัาจากท่�ไมคุ่าดคุดิ   สัญูเสัย่เสัาหลักัของบรษิทั
การบรหิารโดยการทำาตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่�ด ่

	 ไม่ม่่ม่่นุษย์ผ์ู้้ �ใดหนค่วาม่ตาย์พ้ �น แม่ �จะรู้้ �อย์้แ่ก่ใ่จ แตก่่ารู้จาก่ไปของคณุพ้อ่เที่ย่์ม่น้�นก่ะที่น้หน้เก่นิไป
 
	 	 วน้ที่่�	29	ม่ถิุนุาย์น	พ้.ศ.	2534	ครู้อบครู้้วโชควฒ้นาหลาย์คนรู้วม่ถุงึพ้อ่ของฉ้ันไปรู้วม่ตว้ก่น้
ที่่�รู้ส่อรู้ท์ี่ที่่�พ้้ที่ย์า	 	 	 ฉ้ันและพ้่�น �องเข �ารู้ว่ม่ก่ารู้แขง่ขน้ก่อลฟ์ที่่�จ้ดโดย์ธนาคารู้ไที่ย์พ้าณชิย์	์ 	 	พ้อ่ของฉ้ันไม่่
เลน่ก่อลฟ์		แตม่่าเพ้่�อเข �ารู้ว่ม่งานเล่�ย์งหลง้ก่ารู้แขง่ขน้เที่า่น้�น

	 ก่รู้รู้ม่ก่ารู้อสิรู้ะที่่�อย์้่ก่้บพ้่อเล่าว่า จ้่ ๆ พ้่อก่็หม่ดสต ิและล �ม่ลงหล้งจาก่รู้้บปรู้ะที่านอาหารู้ก่ลางว้น	
ที่่�โรู้งแรู้ม่ ที่า่นถุก้่นำาต้วสง่โรู้งพ้ย์าบาลใก่ล �เคย่์งที่้นที่ ่ฉ้ันได �ที่รู้าบขา่วรู้ะหวา่งก่ารู้เลน่ก่อลฟ์ แตป่ก่ตพิ้่อ
เป็นคนแข็งแรู้ง ฉ้ันจงึคดิวา่พ้อ่คงแคเ่หน่�อย์นดิหน่อย์ ก่เ็ลย์เลน่ก่อลฟ์ตอ่ไปจนจบ

	 ที่้นที่ท่ี่่�ฉ้ันไปถุงึโรู้งพ้ย์าบาลหล้งจาก่เล่นก่อลฟ์เสร็ู้จ ฉ้ันจงึพ้บว่าไม่่ใชเ่รู้่�องเล็ก่น �อย์แล �ว แพ้ที่ย์์
ผู้ลด้ก่น้ป้� ม่หว้ใจให �พ้อ่ ที่้ �งครู้อบครู้้วม่ารู้วม่ตว้ก่น้ที่่�โรู้งพ้ย์าบาล			ความ่พ้ย์าย์าม่เก่อ่บสองช้�วโม่งไม่เ่ป็นผู้ล			
ที่า่นสิ�นลม่ด �วย์อาก่ารู้หว้ใจล �ม่เหลวเฉั่ย์บพ้ลน้
 
	 พ้อ่เพ้ิ�งฉัลองวน้เก่ดิครู้บรู้อบ	75	ป่	เม่่�อ	5	วน้ก่อ่น	ที่่�โรู้งแรู้ม่ดสุติธาน	่		พ้วก่เรู้าที่้ �งครู้อบครู้้วได �รู้ว่ม่
รู้้บปรู้ะที่านอาหารู้ด �วย์ก่น้ นอก่จาก่น้�นคณุพ้อ่ย์ง้ได �รู้้บเชญิให �เข �ารู้ว่ม่งานฉัลองครู้บรู้อบ	 100	 ป่ของ	 Lion			
และม่แ่ผู้นเดนิที่างไปญ่�ปุ่ นในวน้ที่่�	 7	 ก่รู้ก่ฎาคม่	 ต้�วเครู้่�องบนิและวซ่่า่ถุก้่เตรู้ย่์ม่ไว �เรู้ย่์บรู้ �อย์แล �ว	 	 ซ่ึ�งพ้อ่ก่็
ต้ �งใจจะไปเย์่�ย์ม่	“เคย่์วโก่”	ในโอซ่าก่ �า	หลง้จาก่หา่งหาย์ไปนาน

	 พ้อ่ไม่ม่่โ่รู้คปรู้ะจำาตว้		ไม่ม่่ท่ี่ท่ี่า่วา่จะป่วย์ ก่ารู้สนที่นาก่น้ครู้้ �งสดุที่ �าย์	คอ่	ที่่�โรู้งแรู้ม่ดสุติธานใ่นงาน
วน้เก่ดิ ไม่ม่่ใ่ครู้คาดคดิวา่จะเก่ดิเรู้่�องแบบน แม่ �แตเ่น่�อหาที่่�คยุ์ก่น้วน้น้�นก่็ย์ง้จำาไม่ไ่ด �เลย์

	 รู้า่งของพ้อ่ถุก้่นำาไปบำาเพ็้ญก่ศุลที่่�วด้เที่พ้ศริู้นิที่รู้	์	ในก่รู้งุเที่พ้ฯ	เป็นเวลา	7	วน้			ผู้้ �คนหลาย์พ้้นคน		
ที่้ �งม่ติรู้สหาย์และคนรู้้ �จ้ก่			รู้วม่ถุงึผู้้ �ม่ช่ ่�อเสย่์งในวงก่ารู้ตา่ง	ๆ	ม่ารู้ว่ม่งานศพ้			คณุอาน้นที่	์ป้นย์ารู้ชนุ	นาย์ก่
รู้้ฐม่นตรู้ใ่นขณะน้�น	 	 ก่เ็ป็นหนึ�งในแขก่ที่่�ม่ารู้ว่ม่งาน คณุอาน้นที่เ์คย์เป็นน้ก่ก่ารู้ที่ต้	 และเป็นผู้้ �บรู้หิารู้รู้ะดบ้สง้	
ของก่ลุ่ม่สหย์้เน่�ย์นของน �าดำาหรู้	ิ  ซ่ึ�งคุณอาน้นที่ไ์ด �เข �ารู้้บตำาแหน่งนาย์ก่รู้้ฐม่นตรู้เ่ฉัพ้าะก่าล หล้งจาก่ที่่�
รู้้ฐบาลของ		พ้ลเอก่ชาตชิาย์		ชณุหวณ้	ถุก้่โคน่ล �ม่ด �วย์ก่ารู้ที่ำารู้้ฐปรู้ะหารู้	เม่่�อเดอ่นก่มุ่ภาพ้้นธ	์พ้.ศ.	2534
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 บรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุญ่�ปุ่ นหลาย์บรู้ษ้ิที่ก่็ม่ารู้ว่ม่งาน	 หนึ�งในน้�น	 คอ่	 คณุโคบาย์าช	ิ อต้สชึ	ิ ปรู้ะธานบรู้ษ้ิที่	
Lion	ที่่�ซ่ ึ�งต้ �งใจม่างานของพ้อ่โดย์เฉัพ้าะ 

	 ย์ �อนก่ลบ้ไปเม่่�อ	 35	 ป่ที่่�แล �ว	 คณุอต้สชึ	ิ ก่ลบ้ม่าจาก่เรู้ย่์นตอ่ที่่�ตา่งปรู้ะเที่ศ รู้ะหวา่งเดนิที่างก่ลบ้
ญ่�ปุ่ นได �แวะที่่�ก่รู้งุเที่พ้ฯ และคยุ์ก่น้ถุก้่คอก่บ้พ้อ่	เป็นจดุเรู้ิ�ม่ต �นของก่ารู้รู้ว่ม่ม่อ่ก่บ้บรู้ษ้ิที่ไลอ �อน	ด �วย์ก่ารู้เรู้ิ�ม่
ส้�งซ่่�อย์าสฟ้่น			ความ่หว่งใย์ของคณุอต้สชึทิี่่�ม่ต่อ่พ้อ่ผู้้ �ลว่งลบ้ของฉ้ัน			ที่ำาให �ฉ้ันรู้้ �สกึ่ต่�นตน้ใจเป็นอย์า่งม่าก่

	 ฉ้ันและพ้่�น �องย์ุง่อย์้ก่่บ้ก่ารู้รู้้บรู้องแขก่ที่่�ม่ารู้ว่ม่งานศพ้		ซ่ึ�งตาม่ธรู้รู้ม่เนย่์ม่จน่จะต �องไปเคารู้พ้ศพ้ที่กุ่
อาที่ติย์	์	เม่่�อครู้บ	100	วน้จงึจะนำาไปฝ้ังที่่�สสุาน		ในวน้น้�นม่ผู่้้ �ม่ารู้ว่ม่งานสง่ศพ้เป็นจำานวนม่าก่ซ่ึ�งได �บ้นที่กึ่
ไว �ด �วย์ก่ารู้ถุ่าย์ภาพ้มุ่ม่ก่ว �าง ฉ้ันตดิภาพ้น้�นซ่ึ�งม่่ความ่ย์าวถุงึ 3 เม่ตรู้ไว �บนผู้น้งบรู้เิวณโถุงที่างเดนิช้ �น
ผู้้ �บรู้หิารู้	

	 หาก่ถุาม่วา่พ้อ่เป็นคนแบบไหน คงไม่ส่าม่ารู้ถุอธบิาย์ได �ในคำาเดย่์ว ที่า่นเป็นคนที่่�ที่ำาให �รู้ �านขาย์ของ
เบ็ดเตล็ดที่่�ต้ �งอย์้ม่่มุ่หนึ�งบนถุนนในชมุ่ชนชาวจน่ของก่รู้งุเที่พ้ฯ เตบิโตขึ�นเป็นก่ลุม่่บรู้ษ้ิที่ขนาดใหญใ่นรูุ้น่
เดย่์วได �		ฉ้ันซ่ึ�งอย์้ใ่ก่ล �ชดิได �เห็นก่ารู้ตด้สนิใจและก่ารู้บรู้หิารู้งานอน้เข �ม่งวดม่าโดย์ตลอด ในฐานะน้ก่ธรุู้ก่จิ
แล �ว		พ้อ่เป็นบคุคลที่ย่์ิ�งใหญแ่ละน่าเคารู้พ้น้บถุอ่ม่าก่ที่่�สดุคนหนึ�งเลย์ที่เ่ดย่์ว

	 ที่ว่าในฐานะล้ก่ชาย์แล �วพ้่อเป็นคนที่่�ใจดม่่าก่ ฉ้ันปรู้กึ่ษาเขาได �ทีุ่ก่เรู้่�อง		อะไรู้ดก่่็ว่าด	่	อะไรู้ไม่่ด่
ก่็บอก่อย์า่งชด้เจน เพ้รู้าะพ้อ่ม่ค่วาม่อตุสาหะก่บ้ที่กุ่เรู้่�อง			คนรู้อบตว้ที่กุ่คนจงึอย์าก่เดนิตาม่ที่า่น			สิ�งที่่�ฉ้ัน
ได �รู้้บอทิี่ธพิ้ลม่าม่าก่ที่่�สดุคงจะเป็นเรู้่�อง		ก่ารู้ที่ำาตนให �เป็นแบบอย์า่งที่่�ดก่่รู้ะม่ง้

	 หลง้จาก่สญ้เสย่์คณุพ้อ่ที่่�เป็นเสาหลก้่แล �ว		เครู้อ่สหพ้้ฒนจ์ะเป็นอย์า่งไรู้ตอ่ไป		บรู้ษ้ิที่ในเครู้อ่	และ
นอก่เครู้อ่ตา่งให �ความ่สนใจเป็นอย์า่งย์ิ�ง พ้วก่เรู้าที่่�ย์ง้ม่ช่ว่ติอย์้ต่ �องสรู้ �างผู้้ �สบ่ที่อดให �แข็งแก่รู้ง่ขึ�นโดย์เร็ู้ว

ปรู้ะธานเครู้่อสหพ้้ฒน์
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ประวัตัขิองฉันั (22) : ประธิ์านเคุรอืสัหพิฒัน์

การบรหิารแบบกระจายอำานาจ   ซึ่่�งสับืทอดมาจากพิอ่ 
เขา้สัูต่ลัาดอะไหลัร่ถยนต ์ในยคุุเศรษฐกจิเฟืื่� องฟืู่

 เม่่�อพ้ธิศ่พ้ของคณุพ้อ่สิ�นสดุลง		เรู้าจำาเป็นต �องปรู้ะชมุ่เรู้่�องแนวที่างก่ารู้บรู้หิารู้จ้ดก่ารู้	เครู้อ่สหพ้้ฒน	์		
พ้อ่คงได �เตรู้ย่์ม่ไว �เผู้่�อม่เ่ก่ดิอะไรู้ขึ�นก่รู้ะม่ง้		ที่ำาให �เพ้่�อนเก่า่ของพ้อ่ซ่ึ�งเป็นอดต่ปรู้ะธานรู้้ฐสภา	คณุปรู้ะสทิี่ธิ�	
ก่าญจนวฒ้น	์	ได �เข �ารู้ว่ม่ก่ารู้ปรู้ะชมุ่ครู้อบครู้้วโชควฒ้นา		ในฐานะผู้้ �ปรู้ะสานงาน	

	 	บรู้ษ้ิที่	สหพ้้ฒนพ้บิล้ที่่�รู้ว่ม่ที่นุก่บ้ไลอ �อน ซ่ึ�งเป็นจดุเรู้ิ�ม่ต �นของเครู้อ่สหพ้้ฒน	์	แตเ่ดมิ่ผู้้ �บรู้หิารู้	คอ่	
บญุชย้์	ลก้่ชาย์คนที่่�ห �า	ได �เปล่�ย์นเป็น	บณุย์เ์อก่ ลก้่ชาย์คนโต		และ	บรู้ษ้ิที่	สหพ้้ฒนาอนิเตอรู้โ์ฮลดิ�ง	(SPI)	
ก่เ็ปล่�ย์นจาก่ ฉ้ัน	 ลก้่ชาย์คนที่่�สาม่	 เป็น	 บญุปก่รู้ณ	์ ลก้่ชาย์คนที่่�สอง	 และฉ้ันได �รู้้บหน �าที่่�เป็นผู้้ �ดแ้ลเครู้อ่สห
พ้้ฒน	์ในภาพ้รู้วม่	ในขณะที่่�ฉ้ันอาย์	ุ54	ป่

	 ตอนที่่�พ้่อของฉ้ันย์้งม่ช่ว่ติอย์้ ่ที่า่นไม่ไ่ด �ก่ำาหนดต้วผู้้ �สบ่ที่อดไว � แตด่เ้หม่อ่นเขาจะเปรู้ย์ให �คนรู้อบ
ข �างฟ้งวา่	 “อย์าก่คอ่ย์ ๆ ม่อบหม่าย์ให �บณุย์สทิี่ธิ�”	 พ้่�น �องของฉ้ันที่กุ่คนตา่งได �เรู้ย่์นตอ่รู้ะดบ้อดุม่ศกึ่ษาใน
ตา่งปรู้ะเที่ศ ย์ก่เว �นฉ้ันที่่�เรู้ย่์นจบเพ้ย่์งช้ �นม่ธ้ย์ม่ต �น แตฉ้่ันเป็นคนที่่�ชว่ย์พ้อ่ที่ำางานม่าเก่อ่บ	40	ป่	ซ่ึ�งแน่นอน
ที่่�ฉ้ันจะรู้้ �จ้ก่บรู้ษ้ิที่ในเครู้อ่เป็นอย์า่งด่

	 ในที่่�ปรู้ะชุม่ครู้อบครู้้วไม่่ม่ใ่ครู้ค้ดค �าน และด �วย์สม่ควรู้ ที่่�จะต �องให �เก่ย่์รู้ตผิู้้ �อาวุโสก่ว่าด �วย์ คุณ
ปรู้ะสทิี่ธิ�	 จงึได �ม่อบหม่าย์สองในสาม่บรู้ษ้ิที่หลก้่ของเครู้อ่สหพ้้ฒนใ์ห �พ้วก่พ้่�	 ๆ	 ดแ้ล ดง้น้�น ไม่ว่า่จะม่อง
จาก่ภาย์นอก่หรู้อ่ภาย์ในเครู้อ่ฯ หรู้อ่จาก่ภาย์ในครู้อบครู้้ว ล �วนสะที่ �อนให �เห็นว่าเป็นก่ารู้สบ่ที่อดที่่�ก่ลม่
เก่ลย่์วไม่ม่่ค่วาม่ขด้แย์ �งใด	ๆ

	 ฉ้ันม่ก้่ถุก้่ถุาม่บอ่ย์	 ๆ	 วา่ ไม่เ่ห็นม่บ่รู้ษ้ิที่ใดที่่�ช่�อเครู้อ่สหพ้้ฒน ์และตำาแหน่ง	 “ปรู้ะธาน”	 ของฉ้ันก่็
ไม่่ม่ผู่้ลที่างก่ฎหม่าย์ ซ่ึ�งก่็เป็นเชน่น่�แตแ่รู้ก่เรู้ิ�ม่แล �ว พ้่อของฉ้ันก่็เพ้ย่์งเข �าไปบรู้หิารู้ในฐานะผู้้ �ก่อ่ต้ �ง ไม่่ม่่
ตำาแหน่งปรู้ะธานเครู้อ่หรู้อ่ปรู้ะธานบรู้ษ้ิที่แตอ่ย์า่งใด	
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	 แน่นอนวา่ฉ้ันรู้้ �สกึ่ก่ดด้น ฉ้ันไม่ส่าม่ารู้ถุขอความ่เห็นชอบหรู้อ่คำาแนะนำาจาก่พ้่อได �อก่่แล �ว ในตอน
น้�นป่	พ้.ศ.2534		ต �องดแ้ลบรู้ษ้ิที่ในเครู้อ่รู้ว่ม่	190	แหง่ พ้น้ก่งานเป็นหม่่�นคน ผู้้ �คนที่้ �งในและนอก่บรู้ษ้ิที่ตา่ง
จ้บตาม่องว่า สหพ้้ฒน์จะเปล่�ย์นแปลงไปอย์่างไรู้ หาก่ฉ้ันต้ดสนิใจผู้ดิพ้ลาด ไม่่เพ้ย่์งแคส่ญ้เสย่์ความ่น่า
เช่�อถุอ่จาก่สง้คม่ แตอ่าจสง่ผู้ลให �เก่ดิความ่แตก่แย์ก่ภาย์ในได �

	 สิ�งที่่�ฉ้ันคำานึงถุงึ ค่อ “จะไม่่เปล่�ย์นแปลงวธิ่ก่ารู้ของพ้่อ” ฉ้ันไม่่ได �ต �องก่ารู้อำานาจจาก่ก่ารู้รู้้บ
ตำาแหน่งเป็นปรู้ะธาน		และไม่เ่คย์คดิเปล่�ย์นก่ารู้บรู้หิารู้จ้ดก่ารู้แบบก่รู้ะจาย์อำานาจ		เพ้่�อก่ารู้แตก่ออก่ไปแล �ว
เตบิโต ตว้ฉ้ันเองไม่ช่อบก่ารู้ถุก้่ส้�ง	จำ�าจ่�จำ�าไชในข้ �นตอนก่ารู้ที่ำางาน			ฉ้ันจงึไม่อ่ย์าก่บง้คบ้ใครู้เชน่น้�น		สิ�งที่่�
ต �องที่ำา	คอ่ ที่ำางานไปตาม่ปก่ต	ิ		
 
	 รู้ะบบก่ารู้ที่ำางานม่อ่ย์้่แล �ว พ้่อของฉ้ันซ่ึ�งเป็นผู้้ �ก่่อต้ �ง และฉ้ันซ่ึ�งเคย์เป็นปรู้ะธานของ SPI ได �รู้้บ	
รู้าย์งานปรู้ะจำาเดอ่นจาก่บรู้ษ้ิที่ในเครู้อ่แตล่ะแหง่ ตอ่ไปในฐานะปรู้ะธานของเครู้อ่ฯ		ฉ้ันต �องที่ำาความ่เข �าใจ
ผู้ลปรู้ะก่อบก่ารู้และป้ญหาของแต่ละบรู้ษ้ิที่ และให �ก่ารู้สน้บสนุนเม่่�อจำาเป็น นอก่จาก่น่� ก่ารู้รู้้บปรู้ะที่าน
อาหารู้ก่ลางวน้ก่บ้ครู้อบครู้้วและก่รู้รู้ม่ก่ารู้อาวโุส เพ้่�อเป็นก่ารู้ปรู้ะชมุ่อย์า่งไม่เ่ป็นที่างก่ารู้ที่กุ่วน้พ้ฤหส้บดท่ี่่�
คณุพ้อ่เคย์ที่ำาน้�น ฉ้ันก่็ย์ง้ปฎบิต้ติอ่เน่�องม่าจนถุงึที่กุ่วน้น่�

	 ฉ้ันรู้้ �สกึ่ว่าไม่่จำาเป็นต �องเปล่�ย์นแปลงอะไรู้ เพ้รู้าะเศรู้ษฐก่จิของปรู้ะเที่ศไที่ย์ในชว่งต �นที่ศวรู้รู้ษ	
2530	เตบิโตในอต้รู้าเก่อ่บ	10%	ตอ่ป่ ด �วย์ก่ารู้แข็งคา่ของเงนิเย์นหลง้จาก่ข �อตก่ลงพ้ลาซ่า่	(Plaza	Accord)	
ในป่พ้.ศ. 2528 อุตสาหก่รู้รู้ม่ก่ารู้ผู้ลติของญ่�ปุ่ นได �เรู้่งก่ารู้ขย์าย์ต้วไปต่างปรู้ะเที่ศรู้วม่ถุงึปรู้ะเที่ศไที่ย์				
หาก่เครู้อ่สหพ้้ฒนต์้ �งเป�าที่่�จะขย์าย์ก่จิก่ารู้คงจะไปได �ด่

	 ตอ่ม่า	 ไที่ย์ถุก้่เรู้ย่์ก่วา่	 “ดท่ี่รู้อย์ตแ์หง่เอเชย่์”	 เพ้รู้าะปรู้ะเที่ศไที่ย์เรู้ิ�ม่ที่่�จะเป็นศน้ย์ร์ู้วม่อตุสาหก่รู้รู้ม่
ก่ารู้ผู้ลติรู้ถุย์นตข์องญ่�ปุ่ น และเป็นชว่งแรู้ก่ที่่�เรู้าเข �าส้ต่ลาดอะไหลรู่้ถุย์นต ตว้อย์า่งเชน่ จ้ดต้ �งบรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุ	
ก่บ้	Seiren	ผู้้ �ผู้ลติสิ�งที่อ	ซ่ึ�งต �องก่ารู้ผู้ลติผู้ �าหุ �ม่เบาะรู้ถุย์นตใ์นปรู้ะเที่ศไที่ย์ และ	ให �บรู้ษ้ิที่	Molten	ซ่ึ�งเป็น
บรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุรู้ว่ม่ผู้ลติลก้่ฟตุบอลและลก้่บาสเก่ต็บอล เรู้ิ�ม่ธรุู้ก่จิใหม่ท่ี่ำาก่ารู้ผู้ลติอะไหลรู่้ถุย์นตท์ี่่�ที่ำาจาก่ย์าง
ที่วา่ เศรู้ษฐก่จิไที่ย์ที่่�ก่ำาล้งเตบิโต และก่ารู้ที่ำาธรุู้ก่จิของสหพ้้ฒน์ที่่�ดำาเนนิม่าอย์่างรู้าบรู้่�น ก่็ต �องเผู้ชญิก่้บ
ความ่ที่ �าที่าย์ที่่�ไม่เ่คย์เก่ดิขึ�นม่าก่อ่นในชว่งปลาย์ย์คุ	2530

 
	ปรู้ะธานเครู้อ่สหพ้้ฒน์
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ตอนที่่�
23

วักิฤตการณ์ก์ารเงนิ
ในเอเชย่
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ประวัตัขิองฉันั (23) : วักิฤตการณ์ก์ารเงนิในเอเชย่

เปลั่�ยนการลังทนุดว้ัยเงนิกู ้
พิลักิวักิฤตสัูก่ารบกุตลัาดตา่งประเทศ

 2	 ก่รู้ก่ฎาคม่	 พ้.ศ.2540 รู้้ฐบาลไที่ย์ได �ปรู้ะก่าศย์ก่เลกิ่ก่ารู้ใช �รู้ะบบอต้รู้าแลก่เปล่�ย์นแบบก่ารู้ตรู้งึ
เงนิบาที่ก่บ้ดอลลารู้	์		และเปล่�ย์นเป็นรู้ะบบอต้รู้าแลก่เปล่�ย์นแบบลอย์ตว้โดย์ก่ะที่น้หน้

	 เงนิบาที่ออ่นคา่ลงในที่น้ที่	่จาก่	1	ดอลลา่รู้เ์ที่า่ก่บ้	25	บาที่	ก่ลาย์เป็น	50	บาที่ในพ้รู้บิตา	ความ่น่า
เช่�อถุอ่ในค่าเงนิลดลงอย์่างรู้วดเร็ู้วและแผู้่ขย์าย์ไปย์้งปรู้ะเที่ศเพ้่�อนบ �าน เป็นจุดเรู้ิ�ม่ต �นของวกิ่ฤตก่ารู้ณ์
สก่ลุเงนิในเอเชย่์ วกิ่ฤตก่ารู้ณ์ครู้้ �งน่� จงึได �ช่�อตาม่อาหารู้ปรู้ะจำาชาตขิองปรู้ะเที่ศไที่ย์ซ่ึ�งเป็นจดุเรู้ิ�ม่ต �นของ
เหตกุ่ารู้ณน์่�		คอ่		“วกิ่ฤตก่ารู้ณต์ �ม่ย์ำากุ่ �ง”	

	 เศรู้ษฐก่จิไที่ย์ในย์คุ	2530	เฟ่�องฟแ้ละเตบิโตเป็นอย์า่งม่าก่ เงนิก่้ �รู้ะย์ะส้ �นในรู้ะบบม่าก่เก่นิไปที่ำาให �
เงนิเฟ�อจนก่รู้ะที่้�งรู้ะบบเศรู้ษฐก่จิของปรู้ะเที่ศเสย่์หาย์ ธนาคารู้แหง่ปรู้ะเที่ศไที่ย์พ้ย์าย์าม่อย์า่งม่าก่ที่่�จะซ่่�อ
เงนิบาที่			แตท่ี่นุสำารู้องเงนิตรู้าตา่งปรู้ะเที่ศหม่ดลง	และไม่ส่าม่ารู้ถุรู้้ก่ษาอต้รู้าแลก่เปล่�ย์นคงที่่�ได �			น่�คงจะ
เป็นคำาอธบิาย์ที่่�เห็นได �ในตำารู้าเรู้ย่์นก่รู้ะม่ง้

	 รู้้ฐบาลพ้ย์าย์าม่บอก่วา่ไม่เ่ป็นไรู้	 ไม่เ่ป็นไรู้	 	 แตใ่นที่่�สดุก่็ย์้งคงเก่ดิความ่วุน่วาย์แพ้รู้่ก่รู้ะจาย์ออก่
เป็นวงก่ว �าง		ฉ้ันคดิในใจวา่	“ม่น้ก่แ็หงอย์้แ่ล �วส”ิ		แล �วตา่งก่็รู้้บผู้ลก่รู้ะที่บไปอย์า่งถุ �วนหน �า			และเพ้่�อเป็น
สง่เสรู้มิ่ตลาด	 Offshore	 ที่่�เพ้ิ�งจ้ดต้ �งขึ�น	 	 รู้้ฐบาลจงึได �สน้บสนุนเงนิที่นุจาก่ตา่งปรู้ะเที่ศ ธนาคารู้จงึนำาเงนิ
จาก่ต่างปรู้ะเที่ศม่าปล่อย์ก่้ �ให �บรู้ษ้ิที่ในปรู้ะเที่ศ และบรู้ษ้ิที่เช่�อสาย์จน่ซ่ึ�งชอบที่่�จะขย์าย์ธุรู้ก่จิด �วย์เงนิก่้ �
ม่าก่ก่วา่เงนิที่นุ ตา่งก่็ทีุ่ม่่เที่ให �ก่บ้ก่ารู้ลงที่นุเชงิรู้กุ่ในอสง้หารู้มิ่ที่รู้้พ้ย์แ์ละหุ �น			ฉ้ันเห็นก่ารู้แตก่ของฟองสบ้่
ของญ่�ปุ่ นในชว่งต �นย์คุ	2530	ม่าแล �ว	ฉ้ันจงึไม่เ่ช่�อวา่ก่ารู้ขย์าย์ตว้ของเศรู้ษฐก่จิแบบน่�จะย์้�งย์น่

	 คา่เงนิบาที่ลดลงครู้ึ�งหนึ�ง และหน่�สก่ลุดอลลารู้เ์พ้ิ�ม่ขึ�นสองเที่า่ ธนาคารู้และธรุู้ก่จิที่่�รู้อก่ารู้ชำารู้ะหน่�
คน่	คอ่ย์	ๆ 	ล �ม่ละลาย์ไปที่ล่ะรู้าย์ อต้รู้าก่ารู้เตบิโตของเศรู้ษฐก่จิไที่ย์ตดิลบ	2	ป่ตดิตอ่ก่น้	และเครู้อ่สหพ้้ฒน์
ซ่ึ�งม่ส่นิค �าหลก้่เป็นสนิค �าอปุโภคบรู้โิภคก่ไ็ด �รู้้บผู้ลก่รู้ะที่บอย์า่งหน้ก่
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	 ด �วย์คำาแนะนำาของเพ้่�อนชาวญ่�ปุ่ น	ฉ้ันจงึรู้ะม่ด้รู้ะวง้ในก่ารู้ขอก่้ �เงนิ	จงึได �รู้้บผู้ลก่รู้ะที่บไม่ม่่าก่น้ก่	แต	่
บุณย์เ์อก่	พ้่�ชาย์คนโต และ	บุญปก่รู้ณ์	พ้่�ชาย์คนรู้องไม่่เป็นเชน่น้�น	เขาเพ้ิ�ม่ก่ารู้ลงทีุ่นด �วย์เงนิก่้ �และถุ้ก่
บง้คบ้ให �จา่ย์คน่หลง้เก่ดิวกิ่ฤตคา่เงนิ

	 เม่่�อฉ้ันได �เป็นปรู้ะธานของเครู้อ่สหพ้้ฒน์ พ้่� ๆ ของฉ้ันเป็นปรู้ะธานของบรู้ษ้ิที่สหพ้้ฒนพ้บิ้ลและ
บรู้ษ้ิที่สหพ้้ฒนาอนิเตอรู้โ์ฮลดิ�ง	 (SPI)	อย์้	่ แตส่ก้่วน้คงต �องเก่ษ่ย์ณอาย์ ฉ้ันจงึตด้สนิใจที่่�จะเข �าไปดแ้ลที่้ �ง
สองบรู้ษ้ิที่พ้รู้ �อม่	ๆ	ก่น้	

	 แม่ �ไม่่ใช่ก่ารู้เปล่�ย์นแปลงที่่�ฉ้ันต �องก่ารู้ แต่ก่ารู้ที่่�ฉ้ันม่อ่ำานาจในก่ารู้จ้ดก่ารู้บรู้ษ้ิที่หล้ก่สองแห่ง				
ที่ำาให �ฉ้ันสาม่ารู้ถุแย์ก่ธุรู้ก่จิที่่�ที่ำาก่ำาไรู้และไม่่ที่ำาก่ำาไรู้ จาก่น้�นก่็จ้ดรู้ะเบย่์บก่ารู้ดำาเนนิธุรู้ก่จิภาย์ในบรู้ษ้ิที่			
จาก่นโย์บาย์ก่ารู้ที่ำาธรุู้ก่จิด �วย์เงนิก่้ �		ได �เปล่�ย์นเป็นนโย์บาย์ก่ารู้ลงที่นุด �วย์เงนิที่นุของตว้เองให �ได �ม่าก่ที่่�สดุ			
น่�เป็นบที่เรู้ย่์นครู้้ �งใหญท่ี่่�ได �เรู้ย่์นรู้้ �จาก่วกิ่ฤตคา่เงนิในครู้้ �งน่�

	 สถุานก่ารู้ณค์า่เงนิบาที่ออ่น	เป็นอปุสรู้รู้คตอ่ก่ารู้นำาเข �า ในที่างก่ลบ้ก่น้	ก่เ็ป็นโอก่าสอน้ดส่ำาหรู้้บก่ารู้
สง่ออก่ เรู้าได �ต้ดสนิใจจ้ดงานแสดงสนิค �าอย์่างรู้วดเร็ู้วเพ้่�อมุ่่งขย์าย์ชอ่งที่างก่ารู้ขาย์ใหม่่ ๆ เรู้าได �เชญิผู้้ �
ซ่่�อม่าจาก่ตา่งปรู้ะเที่ศ		โดย์ใช �โรู้งแรู้ม่ใก่ล �	ๆ	บรู้ษ้ิที่	เป็นสถุานที่่�จ้ดงาน

	 งานน่�ได �รู้้บเสย่์งตอบรู้้บเป็นอย์า่งด	่	และต้ �งแตป่่	พ้.ศ.	2541	ได �ย์ �าย์สถุานที่่�จ้ดงานไปที่่�ศน้ย์แ์สดง
สนิค �านานาชาต ิและจ้ดตอ่เน่�องเป็นปรู้ะจำาป่ละครู้้ �ง ภาย์ใต �ช่�องาน “สหก่รูุ้�ปแฟรู้”์ ซ่ึ�งไม่เ่พ้ย่์งแตเ่ป็นงาน
แสดงสนิค �าเพ้่�อก่ารู้สง่ออก่ ย์ง้เป็นงานขาย์สนิค �าสำาหรู้้บค้ค่ �าและผู้้ �บรู้โิภคในปรู้ะเที่ศ			งานน่�เป็นงานปรู้ะจำาป่
ที่่�ใหญท่ี่่�สดุซ่ึ�งคนที่้ �งเครู้อ่เข �ารู้ว่ม่ จะจ้ดขึ�นปรู้ะม่าณวน้ที่่�	29	ม่ถิุนุาย์น	ของที่กุ่ป่	ซ่ึ�งเป็นวน้ครู้บรู้อบก่ารู้เสย่์
ชว่ติของพ้อ่ฉ้ัน		และเรู้าได �จ้ดงานน่�ตอ่เน่�องม่าปรู้ะจำาจนเป็นปรู้ะเพ้ณ่ของเครู้อ่สหพ้้ฒน์

	 งานสหก่รูุ้�ปแฟรู้ใ์นป่พ้.ศ.	2561	เรู้าม่แ่ขก่รู้้บเชญิเป็น	Idol	Girl	Group	ชาวไที่ย์	คอ่ BNK48	ซ่ึ�งเป็น
แบบเดย่์วก่บ้ AKB48	ที่่�เป็น	Idol	Girl	Group	ของญ่�ปุ่ น และในป่	พ้.ศ.	2562		ได �เชญิ	“คมุ่ะม่ง” Mascot	
ของจ้งหวด้คมุ่าโม่โตะ	ม่าเป็นแขก่ในงานด �วย์

	 เน่�องจาก่ก่ารู้รู้ะบาดของไวรู้้สโคโรู้น่า (COVID-19) ดง้น้�น ในป่ที่่�แล �วและป่น่�	 จงึต �องจ้ดงานแบบ
ออนไลนแ์ที่น ถุงึก่รู้ะน้�น เรู้าก่ไ็ด �น้ก่แสดงนำาสองคนจาก่ซ่รู่้ส่์�ไที่ย์ย์อดนยิ์ม่	“	เพ้รู้าะเรู้าค้ก่่น้:	2gether	The	
Series	“	ซ่ึ�งโดง่ดง้ม่าก่ที่้ �งในไที่ย์และตา่งปรู้ะเที่ศโดย์เฉัพ้าะในญ่�ปุ่ น		ม่าเป็นแขก่รู้้บเชญิ	

ปรู้ะธานเครู้อ่สหพ้้ฒน์
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ตอนที่่�
24

สัูธ่ิ์รุกจิรา้นขายปลัก่ 
แลัะรา้นอาหาร
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ประวัตัขิองฉันั (24) : สัูธ่ิ์รุกจิรา้นขายปลัก่ แลัะรา้นอาหาร

สัรา้งจดุเชื�อมโยงกบัผูู้บ้รโิภคุ จบัทางสันิคุา้ขายด ่
ใหคุ้วัามสัำาคุญักบัคุวัามย ั�งยนื  เปิดรา้นสัะดวักซึ่ื�อแลัะรา้นราเม็ง 

	 ในชว่งป่ค.ศ. 2000 (พ้.ศ. 2543) เศรู้ษฐก่จิไที่ย์ฟ่�นต้วจาก่วกิ่ฤตค่าเงนิในเอเชย่์และเรู้ิ�ม่ก่ล้บม่า
เตบิโตอก่่ครู้้ �ง เรู้าพ้ย์าย์าม่หลก่่เล่�ย์งก่ารู้ค �าปลก่่ด �วย์ต้วเองม่าตลอด และเรู้ิ�ม่ก่ล้บม่าลองที่ำารู้ �านอาหารู้
ที่่�เคย์เลกิ่ไป

	 เรู้าเคย์ลงที่นุในธรุู้ก่จิซ่เ้ปอรู้ม์่ารู้เ์ก่ต็	Yaohan	ในชว่งปลาย์ที่ศวรู้รู้ษ	1980	(พ้.ศ.	2523)	และธรุู้ก่จิ
รู้ �านสะดวก่ซ่่�อ	Family	Mart	ในชว่งต �นที่ศวรู้รู้ษ	1990	(พ้.ศ.	2533)		แต่ก่็เป็นก่ารู้ลงทีุ่น	เพ้ย่์งเล็ก่น �อย์
ตาม่คำารู้ �องขอของอก่่ฝ่ัาย์เที่า่น้�น เน่�องจาก่เรู้าคดิตลอดเวลาวา่เรู้าเป็นผู้้ �ค �าสง่ ดง้น้�น ก่ารู้ที่ำารู้ �านค �าปลก่่จะ
เป็นก่ารู้แขง่ขน้ก่บ้ลก้่ค �าของเรู้าเอง

	 อย์า่งไรู้ก่ต็าม่	 	สภาพ้แวดล �อม่ที่างธรุู้ก่จิเปล่�ย์นแปลงไป ผู้้ �ค �าปลก่่ซ่่�อสนิค �าโดย์ตรู้งจาก่ผู้้ �ผู้ลติม่าก่ขึ�น		
เป็นย์ุคที่่�ม่ส่นิค �าหลาก่หลาย์ม่าก่ ฉ้ันตรู้ะหน้ก่ได �ว่าเรู้าจำาเป็นต �องม่ช่อ่งที่างที่่�สาม่ารู้ถุส้ม่ผู้ �สก่้บผู้้ �บรู้โิภค
โดย์ตรู้ง เพ้่�อที่่�จะได �รู้้ �วา่สนิค �าใดขาย์ดห่รู้อ่ไม่	่อย์า่งไรู้

	 ดง้น้�น เม่่�อย์ตุกิ่ารู้รู้ว่ม่ที่นุจาก่	Family	Mart	ในป่พ้.ศ.	2546	เรู้าจงึดำาเนนิธรุู้ก่จิรู้ �านค �าปลก่่ด �วย์ตว้เอง
ตอ่เน่�อง		โดย์ใช �ช่�อรู้ �าน	“108		Shop“			ต้ �งรู้ �านบนพ้่�นที่่�ของเรู้าเอง			เน �นที่ำารู้ �านขนาดเล็ก่จนม่จ่ำานวนรู้ �าน
ม่าก่ถุงึ	700	แหง่

	 Lawson	เห็นวา่เรู้าม่รู่้ �าน	108	Shop จงึม่าขอรู้ว่ม่ที่นุด �วย์ ที่้ �ง	ๆ	ที่่�ในปรู้ะเที่ศไที่ย์ขณะน้�น	รู้ �าน	7-11	
เป็นรู้ �านสะดวก่ซ่่�อที่่�แข็งแก่รู้่ง ของเครู้อ่เจรู้ญิโภคภ้ณฑ์ ์ด �วย์ถุอ่เป็นงานที่่�ที่ �าที่าย์ เรู้าจงึได �ก่อ่ต้ �งบรู้ษ้ิที่
รู้ว่ม่ที่นุขึ�นในป่	พ้.ศ.	2555	และเปิดรู้ �านสะดวก่ซ่่�อภาย์ใต �ช่�อ	“Lawson	108”

	 ฉ้ันพ้ด้ก่บ้คณุที่าเคช	ินอ่นิาม่	ิอดต่ปรู้ะธาน	Lawson วา่ “หาก่ไม่ส่ง่คนที่่�ม่ห่ว้ใจแหง่ความ่เป็นเจ �าของ
ม่า		ก่ไ็ม่ม่่ท่ี่างเอาชนะ	7-11	ได �” และเขาก่็พ้ย์ก้่หน �าเห็นด �วย์	แตท่ี่วา่ภาย์หลง้ในป่พ้.ศ.	2557	เขาได �ย์ �าย์
บรู้ษ้ิที่ไปดำารู้งตำาแหน่งปรู้ะธานบรู้ษ้ิที่	Suntory	Holdings	แที่น
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	 บรู้ษ้ิที่	Lawson	108	ม่ห่ลาย์สิ�งที่่�รู้อก่ารู้ตด้สนิใจจาก่โตเก่ย่์ว		ที่ำาให �รู้้ �สกึ่หงดุหงดิในบางครู้้ �ง		เม่่�อ
เร็ู้ว	ๆ	น่�	 เครู้อ่สหพ้้ฒนไ์ด �แนะนำาไปย์ง้	Lawson	ที่ญ่่�ปุ่ น	 	ให �ขย์าย์รู้ �านขนาดเล็ก่	(Kiosk)	ในบรู้เิวณสถุาน่
รู้ถุไฟฟ�า	(BTS)	ในก่รู้งุเที่พ้ฯ ซ่ึ�งเป็นก่ลย์ทุี่ธท์ี่่�	7-11	ไม่ไ่ด �ที่ำา

	 รู้ �านค �าปลก่่ญ่�ปุ่ นที่่�เรู้าม่ส่ว่นรู้ว่ม่ด �วย์	ได �แก่	่รู้ �านขาย์ย์าซ่รู้้ฮ้ะ,	รู้ �าน	Daiso,	ที่ว่ช่อ็ปปิ�ง	SHOP	Channel,	
รู้ �านดอง	ดอง	ดองก่	ิที่่�ก่ำาลง้ฮติใน	ก่รู้งุเที่พ้ฯ	เป็นต �น

	 ในย์คุ	 ’90	 เรู้าที่ำาธรุู้ก่จิรู้ �านอาหารู้ที่้ �งรู้ �านข �าวหน �าเน่�อ	Yoshinoya	 	รู้ �าน	Fujiya	 	รู้ �าน	Ginza	Lion			
แตธ่รุู้ก่จิก่ไ็ปได �ไม่ค่อ่ย์ดน้่ก่			ตาม่ที่่�ฉ้ันเคย์เลา่ไว �ก่อ่นหน �าน่�วา่		ก่ารู้ที่านอาหารู้นอก่บ �านตอนน้�นย์ง้ไม่แ่พ้รู้ห่ลาย์
และเรู้าเข �าตลาดเร็ู้วเก่นิไป

	 แต่ในชว่งไม่่ก่่�ป่ที่่�ผู้่านม่าสถุานก่ารู้ณ์ได �เปล่�ย์นไป ไม่่เพ้ย่์งแต่รู้ะด้บรู้าย์ได �ของคนไที่ย์จะส้งขึ�น
เที่า่น้�น คนหนุ่ม่สาวชอบที่านอาหารู้นอก่บ �านม่าก่ขึ�น และคุ �นเคย์ก่้บอาหารู้ญ่�ปุ่ นปรู้ะเภที่ซ่ช้ ิและเที่ม่ปรุู้ะ
ม่าต้ �งแต่เด็ก่ ด �วย์เหตุน่� รู้ �านอาหารู้ญ่�ปุ่ น จึงก่ลาย์เป็นสิ�งที่่�ขาดไม่่ได �ในก่ารู้ดงึด้ดล้ก่ค �าของห �างใน
ก่รู้งุเที่พ้ฯ		เครู้อ่สหพ้้ฒนม์่ธ่รุู้ก่จิด �านอาหารู้เป็นที่นุเดมิ่ จงึสาม่ารู้ถุใช �วต้ถุดุบิก่ารู้ที่ำาอาหารู้รู้ว่ม่ก่น้ได �

	 เรู้าเพ้่ย์งรู้อเวลาลุก่ขึ�นย์่นใหม่่อ่ก่ครู้้ �ง และก่็เรู้ิ�ม่ต �นด �วย์ก่ารู้เปิดรู้ �าน Tonkatsu Shinjuku 
Saboten	 ในป่	พ้.ศ.	2551 รู้ �าน	Washoku SATO	 ในป่พ้.ศ.	2557 และรู้ �านรู้าเม็่ง	Kourakuen	 ในป่	
พ้.ศ.	2559

	 Kourakuen	 ม่าเปิดในปรู้ะเที่ศไที่ย์ครู้้�งแรู้ก่ในป่พ้.ศ.	 2555	 และขย์าย์เป็น	 6	 สาขาอย์า่งรู้วดเร็ู้ว			
หนึ�งในน้�นเป็นสาขาที่่�เปิดในโครู้งก่ารู้	J Park		ของเรู้าที่่�ศรู้รู่้าชา		ฉ้ันไปที่านอย์้บ่อ่ย์ครู้้ �ง		และด �วย์รู้สชาติ
ที่่�เรู้ย่์บงา่ย์	ชวนให �คดิถุงึ	Ramen	ในรู้ �านอาหารู้จน่ที่่�ญ่�ปุ่ น	

	 อย์า่งไรู้ก่็ตาม่ ก่ารู้ดำาเนนิธรุู้ก่จิรู้ �านอาหารู้ปรู้ะสบภาวะขาดที่นุเน่�องจาก่คา่แรู้งที่่�สง้จาก่ก่ารู้ดำาเนนิ
งานโดย์ชาวญ่�ปุ่ นเป็นหล้ก่ เม่่�อฉ้ันได �รู้้บก่ารู้ตดิตอ่ม่าวา่	จะถุอนต้วจาก่ปรู้ะเที่ศไที่ย์		ฉ้ันคดิวา่	น่าเสย่์ดาย์
ที่่�รู้าเม็่งอรู้อ่ย์	ๆ	จะหาย์ไป		จงึเสนอรู้้บชว่งธรุู้ก่จิตอ่ไป	โดย์ใช �โรู้งงานบะหม่่�ก่ ึ�งสำาเร็ู้จรู้ป้ผู้ลติเส �นและนำ�าซ่ปุ
แบบโฮม่เม่ด ที่ำาให �เก่ดิปรู้ะสทิี่ธภิาพ้และสาม่ารู้ถุดำาเนนิธรุู้ก่จิตอ่เน่�อง

	 ธรุู้ก่จิรู้ �านอาหารู้ที่้ �งสาม่		รู้วม่ก่น้แล �วย์ง้ม่ไ่ม่ถุ่งึ	20	รู้ �าน	แตเ่รู้าไม่ค่ดิจะเรู้ง่รู้บ่ขย์าย์สาขาใหม่	่	ธรุู้ก่จิ
รู้ �านอาหารู้เป็นอตุสาหก่รู้รู้ม่ที่่�สาม่ารู้ถุเตบิโตได �อย์า่งแน่นอน ฉ้ันจงึต �องก่ารู้สรู้ �างความ่แข็งแรู้งย์้�งย์น่ของ
ธรุู้ก่จิ		โดย์ก่ารู้ใช �ฐานธรุู้ก่จิของเครู้อ่สหพ้้ฒนใ์ห �เก่ดิปรู้ะโย์ชนส์ง้สดุ

ปรู้ะธานเครู้่อสหพ้้ฒน์
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ตอนที่่�
25

สัองผูู้ร้ว่ัมอดุมการณ์์
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ประวัตัขิองฉันั (25)  :  สัองผูู้ร้ว่ัมอดุมการณ์ ์ 

จดุยนืท่�สัะทอ้นคุวัามไมร่บ่เรง่ในผู้ลัลัพัิธิ์ ์
เขา้อกเขา้ใจคุวัามยากลัำาบากของผูู้บ้รหิาร

	 ก่ารู้ที่่�ฉ้ันได �รู้้ �จ้ก่ก่บ้เจ �าของธรุู้ก่จิชาวญ่�ปุ่ นจำานวนม่าก่จาก่ก่ารู้รู้ว่ม่ที่นุและความ่รู้ว่ม่ม่อ่ก่น้		ฉ้ันคดิวา่
คุณที่าดาโอะ	โย์ชดิะ	จาก่	YKK		คุณโที่รู้ะจโิรู้ะ	และคุณอ้ตสชึ	ิโคบาย์าช	ิจาก่ไลอ �อน		และคุณโคอจิ	ิ
สคึาโม่ะโตะ	จาก่	Wacoal	เป็นเสม่อ่น	“ครู้ข้องก่ารู้บรู้หิารู้ธรุู้ก่จิ” แตว่น้น่�ฉ้ันขอแนะนำาผู้้ �ม่แ่นวคดิก่ารู้บรู้หิารู้
ที่่�น่าปรู้ะที่บ้ใจอก่่สองคน

	 คนหนึ�ง	คอ่		คุณุ์ยอูจิ ินากาจมิะ			ซ่ึ�งเป็นปรู้ะธานของควิพ้	่		เม่่�อฉ้ันเรู้ิ�ม่บรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุในป่	พ้.ศ.	
2530 ฉ้ันพ้บเขาครู้้ �งแรู้ก่เม่่�อไปเย์่�ย์ม่สำาน้ก่งานใหญใ่นโตเก่ย่์ว เขาอาย์มุ่าก่ก่วา่ฉ้ัน	 16	 ป่	 ในขณะน้�นเขา
อาย์	ุ 66	 ป่ เขาเป็นสภุาพ้บรุู้ษุที่่�ดส้ขุมุ่ แม่ �พ้วก่เรู้าจะไม่ไ่ด �พ้ด้คยุ์ก่น้ม่าก่น้ก่ แตท่ี่กุ่คำาพ้ด้ที่่�เรู้าแลก่เปล่�ย์น
ก่น้ล �วนม่ค่วาม่หม่าย์

	 เขาชอบปรู้ะเที่ศไที่ย์และม่าปรู้ะชมุ่ผู้้ �ถุอ่หุ �นเป็นปรู้ะจำาที่กุ่ป่	ในในป่พ้.ศ.	2542	ซ่ึ�งตรู้งก่บ้	Heisei	ป่
ที่่�	11		เดอ่น	11	วน้ที่่�	11	ซ่ึ�งเป็น	“วน้ค้”่	ของญ่�ปุ่ น		คณุย์อ้จิอิตุสา่หม์่ารู้ว่ม่งานแตง่งานหลานสาวของฉ้ันซ่ึ�ง
เป็นลก้่สาวของบญุเก่ย่์รู้ต	ิ	ซ่ึ�งเคย์ดำารู้งตำาแหน่งปรู้ะธานของบรู้ษ้ิที่ที่่�รู้ว่ม่ที่นุก่น้

	 เขาม่ค่วาม่สนใจในอาหารู้ไที่ย์เป็นพ้เิศษ โดย์เฉัพ้าะผู้้ก่ชท่ี่่�ม่ก่่ลิ�นอ้นโดดเด่น เขาที่ำาให �คนไที่ย์
ปรู้ะหลาดใจอย์้บ่อ่ย์ครู้้ �งด �วย์ก่ารู้ขอเตมิ่ผู้้ก่ช	่	ที่้ �งเขาและฉ้ันเป็นบตุรู้ชาย์ของผู้้ �ก่อ่ต้ �งบรู้ษ้ิที่เหม่อ่นก่น้		จงึม่่
หลาย์สิ�งที่่�คล �าย์คลงึก่น้ เชน่		ก่ารู้เข �าบรู้หิารู้ธรุู้ก่จิของครู้อบครู้้ว			เม่่�อเขาเสย่์ชว่ติในป่	พ้.ศ.	2551		ฉ้ันได �
ไปรู้ว่ม่งานศพ้ที่่�โตเก่ย่์วและได �ก่ลา่วคำาอำาลาก่บ้เขา

	 ฉ้ันเคย์ก่นิม่าย์องเนสควิพ้บ่อ่ย์	 ๆ	 	ตอนที่ำางานอย์้ท่ี่่�โอซ่าก่ �า	 	 แตท่ี่วา่	สม่ย้์น้�นปรู้ะเที่ศไที่ย์ย์ง้ไม่ม่่่
ความ่คุ �นเคย์ก่บ้อาหารู้ตะวน้ตก่	 	 และแที่บจะไม่ม่่ใ่ครู้รู้้ �จ้ก่ม่าย์องเนสเลย์ด �วย์ซ่ำ�า	 	 รู้ะหวา่งน้�นเอง	 	 ฉ้ันก่	็ได �
ตดิตอ่ผู้า่นเจ �าหน �าที่่�จ้ดซ่่�อของบรู้ษ้ิที่ที่่�เดนิที่างม่าปรู้ะเที่ศไที่ย์เพ้่�อซ่่�อวต้ถุดุบิ เก่่�ย์วก่บ้เรู้่�องก่ารู้เปิดบรู้ษ้ิที่
รู้ว่ม่ที่นุ
 



22

	 เรู้่�องที่่�น่าช่�นชม่ของคณุนาก่าจมิ่ะ	คอ่		เขาไมร่บ่เรง่ในผู้ลัลัพัิธิ์ ์  ชว่งแรู้ก่เรู้ิ�ม่ในญ่�ปุ่ นก่เ็ป็นเหม่อ่น
ก่น้			ฉ้ันต �องอดที่นรู้อให �ม่าย์องเนสเป็นที่่�รู้้ �จ้ก่แพ้รู้ห่ลาย์			ดง้น้�น	เพ้่�อที่่�จะต้ �งบรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุ	จงึเรู้ิ�ม่ต �นจาก่
ก่ารู้รู้้บผู้ลติสนิค �าตาม่ส้�งอ่�นๆ	 หลาก่หลาย์ผู้ลติภณ้ฑ์	์ 	 ไม่ว่า่จะเป็น	 ซ่อสม่ะเขอ่เที่ศที่่�ใช �ในแม่คโดน้ลด	์	
สลด้โคลสลอวส์ำาหรู้้บ	KFC		เครู้่�องปรู้งุ	เชน่	โชย์แุละซ่อส	เป็นต �น		ด �วย์ความ่อดที่น			ในที่่�สดุ	ม่าย์องเนสก่็
ได �ม่าอย์้่บนโต�ะอาหารู้ของคนไที่ย์ และควิพ้่ก่็เตบิโตเป็นบรู้ษ้ิที่ที่่�ปรู้ะสบความ่สำาเร็ู้จม่่อ้ตรู้าก่ารู้จ่าย์
เงนิป้นผู้ลที่่�สง้

	 อก่่คนหนึ�งคอ่		คุณุ์มาโคุโตะ อด่ะ ผูู้ก้อ่ต ั�ง SECOM เขาแก่ก่่วา่ฉ้ันเพ้ย่์งส่�ป่	แที่บจะเรู้ย่์ก่วา่เป็น
คนรูุ้น่เดย่์วก่น้เลย์ก่็วา่ได � คนที่่�ที่ำาให �เรู้าได �เจอก่น้คอ่คณุสคึาโม่ะโตะ	 เจ �าของบรู้ษ้ิที่	 Wacoal	 ในป่	 พ้.ศ.	
2530 เขาม่าปรู้ะเที่ศไที่ย์ในฐานะปรู้ะธานหอก่ารู้ค �า และอตุสาหก่รู้รู้ม่เก่ย่์วโตพ้รู้ �อม่ก่้บคณะสำารู้วจตลาด			
และได �บอก่ก่บ้ฉ้ันวา่	“ม่บ่คุคลที่่�น่าสนใจม่าด �วย์”	ต �องก่ารู้แนะนำาให �ฉ้ันรู้้ �จ้ก่

	 ในขณะน้�น	Secom	เรู้ย่์ก่ได �วา่เป็นบรู้ษ้ิที่สตารู้ท์ี่อพ้้ คณุอด่ะม่รู่้ป้รู้า่งสง้ใหญพ่้อ	ๆ 	ก่บ้ฉ้ันที่่�สง้	183	ซ่.ม่.	
เลย์ที่เ่ดย่์ว เขาอธบิาย์ธรุู้ก่จิ	 “รู้ะบบรู้้ก่ษาความ่ปลอดภย้์”	 ด �วย์คำาบรู้รู้ย์าย์ที่่�เฉั่ย์บคม่	 ฉ้ันรู้้ �สกึ่ปรู้ะหลาดใจ
ก่บ้แนวคดิใหม่ข่องก่ารู้รู้้ก่ษาความ่ปลอดภย้์ ซ่ึ�งปก่ตติ �องใช �ม่นุษย์แ์ตเ่ขาจะเปล่�ย์นไปใช �คอม่พ้วิเตอรู้แ์ที่น

	 วลท่ี่่�วา่	 “ SECOM	 เป็นธรุู้ก่จิที่่�ม่รู้่้นเวย์ย์์าว”	 น้�นโดนใจฉ้ันม่าก่ในฐานะคนรู้้ก่เครู้่�องบนิ แม่ �จะม่่
หม่าย์ความ่วา่ต �องใช �เวลานานในก่ารู้ที่ำาก่ำาไรู้ แตต่อนน้�น	 ฉ้ันอาย์	ุ 50	 ป่พ้อด	่ ฉ้ันอย์าก่ที่่�จะลองที่ำาธรุู้ก่จิ
ใหม่ท่ี่่�ย์าก่แตคุ่ �ม่คา่			ฉ้ันจงึเป็นฝ่ัาย์ไปขอรู้ �อง	และเรู้ิ�ม่จ้ดต้ �งบรู้ษ้ิที่รู้ว่ม่ที่นุในป่พ้.ศ.	2531

	 ตาม่ที่่�คณุอด่ะได �พ้ด้ไว �		รู้้นเวย์น้์�นย์าวจรู้งิ	ๆ ต้ �งแตเ่รู้ิ�ม่ธรุู้ก่จิม่าบรู้ษ้ิที่เพ้ิ�งจะที่ำาก่ำาไรู้ใน	10	ป่ให �หลง้น่�เอง			
อย์า่งไรู้ก่ต็าม่	 น่�เป็นธรุู้ก่จิที่่�ม่ค่วาม่หม่าย์ม่าก่สำาหรู้้บเรู้าที่่�เคย์ขาย์แตส่นิค �า ที่ำาให �เรู้าได �ม่โ่อก่าสก่ �าวเข �าส้่
ธรุู้ก่จิงานบรู้กิ่ารู้

	 คุณอด่ะชอบอาหารู้รู้สจ้ดแต่เขาก่็ไม่่ได �ม่าเม่อ่งไที่ย์บ่อย์น้ก่ หาก่ฉ้ันไปญ่�ปุ่ นเม่่�อไหรู้่เขาก่็จะหา
เวลาม่าพ้บก่น้ให �ได � ป่หลง้	ๆ 	ม่าน่�เรู้าไม่ไ่ด �คยุ์เรู้่�องงานน้ก่			เพ้ย่์งแคไ่ด �เห็นหน �าและจ้บม่อ่ก่น้ก่็น้บเป็นเวลา
ที่่�สำาคญ้ม่าก่สำาหรู้้บฉ้ัน

ปรู้ะธานเครู้อ่สหพ้้ฒน์
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