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ประวัตัขิองฉันั (26)  : แรงผลักัดนัดา้นการศึกึษา

โรงเรย่นสอนภาษาญี่่�ปุ่่� นที่่�มีนั่กเรย่นกว่�า 30,000 คน
โรงเรย่นเฉพาะที่างสำาหรับดีไ่ซเนอร์

 ฉันและเครือสหพัฒน์สานสัมีพันธ์ก์ับญี่่�ปุ่่� นอย�างแน�นแฟ้้นจนมีาถึงึจ่ดีน่� ฉันจงึอยากใหค้นไที่ย
ไดีร้้จั้กปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่� นมีากขึ้ึ�น ดีว้่ยเหต่น่� ฉันคดิีว่�าเพื�อตอกยำ�าการเป็ุ่นสะพานเชื่ื�อมีธ์่รกจิระหว่�างไที่ยและ
ญี่่�ปุ่่� น การศกึษาเป็ุ่นหนึ�งในสิ�งที่่�ตอ้งที่ำา

 จด่ีเริ�มีตน้ คอื ชื่�ว่งกลางที่ศว่รรษ พ.ศ. 2530 ฉันมีแ่ผนพัฒนาที่่�ดีนิที่่�เรามีอ่ย้�ขึ้นาดี 3.2 ตร.กมี. ที่่�
ศร่ราชื่า ในภาคตะว่ันออกที่่�เราไดีเ้ริ�มีพัฒนาสว่นอ่ตสาหกรรมีไปุ่แลว้่ ฉันคดิีว่�าเราคว่รเชื่ญิี่โรงเร่ยน
นานาชื่าตมิีาเปิุ่ดี เนื�องจากในขึ้ณะนั�นปุ่ระเที่ศไที่ยมีโ่รงเรย่นนานาชื่าตนิอ้ยมีาก

 ครั �งแรก  ฉันตดิีต�อไปุ่ที่่�มีหาว่ทิี่ยาลยัเอกชื่น Keio โดียผ�านกรรมีการขึ้องบรษัิที่ไลออ้นที่่�สนทิี่สนมีกนั 
แต�ถึก้ปุ่ฏิเิสธ์ ต�อมีา ฉันไดีไ้ปุ่พบอธ์กิารบดี ่ที่าคายาส ่โอคช่ื่มิีะ แห�งมีหาว่ทิี่ยาลยั Waseda  ซึ�งผ�านการ
แนะนำาจาก Wacoal และในเดีอืนเมีษายนปุ่่ พ.ศ. 2540 คณ่โอคช่ื่มิีะบนิมีาปุ่ระเที่ศไที่ย เราไดีพ้าไปุ่ดี้
สถึานที่่�แลว้่ แต�ที่ว่�าสามีเดีอืนต�อมีา ว่กิฤตการณส์กล่เงนิเอเชื่ย่ไดีปุ้่ะที่ข่ึ้ึ�น เรื�องการสรา้งโรงเรย่นจงึหยด่ี
ลง

 เราเริ�มีตดิีต�ออก่ครั �งในปุ่่ พ.ศ. 2545 ฉันยื�นขึ้อ้เสนอไปุ่ใหอ้ธ์กิารบดีค่นใหมี� คัตสฮึิโิกะ ชื่ริาอ ิ
แต�จังหว่ะไมี�ดี ่ว่าเซดีะเพิ�งลงที่่นกับโรงเรย่นมีัธ์ยมีเอกชื่นญี่่�ปุ่่� นในสงิคโปุ่รแ์ละตั �งใหเ้ป็ุ่นโรงเรย่นสาขึ้า 
หลงัจากหารอืกนัแลว้่ จงึตดัีสนิใจว่�าจะสรา้งเป็ุ่นโรงเรย่นสอนภาษาญี่่�ปุ่่� น หลงัจากนั�นเราไดีก้�อตั �งบรษัิที่
ร�ว่มีที่น่โรงเรย่นภาษาและว่ฒันธ์รรมีญี่่�ปุ่่� น “ว่าเซดีะ เอดีเ้คชื่ั�น ปุ่ระเที่ศไที่ย” ขึ้ึ�น โดียมีส่ำานักงานตั �งอย้�
ใจกลางกรง่เที่พฯ

 ในเว่ลานั�น ปุ่ระเที่ศไที่ยยงัขึ้าดีโรงเรย่นที่่�นักเรย่นสามีารถึเรย่นภาษาญี่่�ปุ่่� นอย�างจรงิจัง  ฉันอยากที่่�จะ 
สรา้งสถึานที่่�แบบนั�นใหก้บัเด็ีกไที่ย   ฝ่� ายว่าเซดีะที่่�ใหค้ว่ามีร�ว่มีมีอืในการจัดีหลกัสต้ร และจัดีส�งคร ้กม็ีเ่ปุ้่าหมีายที่่�
จะสานสมัีพันธ์ก์บักล่�มีนักเรย่นไที่ย  เพื�อไปุ่เรย่นต�อที่่�ปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่� นเชื่�นกนั  ซึ�งขึ้ณะนั�นหากจะเดีนิที่างไปุ่
ญี่่�ปุ่่� นย่�งยาก  ยงัจำาเป็ุ่นตอ้งขึ้อว่ซ่�า   
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 ดีว้่ยมีาตรฐานการเร่ยนภาษาญี่่�ปุ่่� นขึ้องเราส้งมีาก ที่ำาใหม้ี่นักเร่ยนมีาสมีัครนอ้ย ฉันใหก้ำาลังใจ
อาจารยโ์ดียบอกว่�า “อย�ากงัว่ลเรื�องขึ้าดีที่น่ ขึ้อใหอ้าจารยใ์หก้ารศกึษาที่่�มีค่ณ่ภาพกพ็อแลว้่”

 แที่นที่่�จะลดีค�าเล�าเรย่นเพื�อเพิ�มีจำานว่นนักเรย่น   ในที่างกลบักนัเรากำาหนดีค�าเรย่นใหส้ง้และเลอืก
ผ้ท้ี่่�มีค่ว่ามีตั �งใจจรงิ ๆ จด่ีมี่�งหมีาย คอื “ เรย่นร้ภ้าษาญี่่�ปุ่่� นไดีม้ีากกว่�าไปุ่เรย่นที่่�ปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่� น” ลก้ ๆ ขึ้อง
ฉันเองกเ็รย่นภาษาญี่่�ปุ่่� นที่่�น่�ดีว้่ยเชื่�นกนั

 โรงเรย่นเริ�มีมีช่ื่ื�อเสย่งและไดีรั้บคว่ามีนยิมีมีากขึ้ึ�น  จงึเปิุ่ดีสาขึ้าที่่�ศรร่าชื่าในปุ่่ พ.ศ. 2554 และ
ที่่�เชื่ย่งใหมี�ในปุ่่ พ.ศ. 2558 มีค่รช้ื่าว่ญี่่�ปุ่่� นมีากกว่�า 20 คน และก�อนการระบาดีขึ้องไว่รัสโคโรน�ามีนั่กเรย่น
ปุ่ระมีาณ 1,000 คน จนถึงึปัุ่จจบ่นัเราไดีผ้ลติบค่ลากรที่่�ร้ภ้าษาญี่่�ปุ่่� นไปุ่มีากกว่�า 30,000 คน

 ในปุ่่ พ.ศ. 2548  ดีว้่ยว่ตัถึปุ่่ระสงคท์ี่่�จะสรา้งดีไ่ซเนอรช์ื่าว่ไที่ย  ฉันจงึตั �งโรงเรย่นดีา้นแฟ้ชื่ั�นร�ว่มีกบั
โรงเรย่นเฉพาะที่างที่่�เก�าแก�ที่่�สด่ีขึ้องญี่่�ปุ่่� น คอื Bunka Fashion College ขึ้ึ�นในกรง่เที่พฯ ในฐานะโรงเรย่น
สาขึ้าต�างปุ่ระเที่ศ หรอืจะเรย่กว่�าเป็ุ่นแฟ้รนไชื่สก์็ไดี ้โรงเรย่นที่่�ก�อตั �งน่�เครอืสหพัฒน์เป็ุ่นผ้ล้งที่น่ที่ั �งหมีดี  
ในขึ้ณะที่่�ที่าง Bunka Fashion College เป็ุ่นผ้ก้ำาหนดีหลกัสต้ร และรับคณ่ครช้ื่าว่ไที่ยไปุ่ฝ่่กอบรมีที่่�ปุ่ระเที่ศ
ญี่่�ปุ่่� น

 หากถึามีว่�าที่ำาไมีถึงึเป็ุ่นโรงเรย่นจากญี่่�ปุ่่� น ไมี�ใชื่�อติาลห่รอืฝ่รั�งเศสซึ�งเป็ุ่นแหล�งกำาเนดิีแฟ้ชื่ั�น นั�น
เป็ุ่นเพราะสายสมัีพันธ์ก์บัผ้ร้�ว่มีที่น่ขึ้องเรานั�นเอง ฉันไดีรั้บขึ้อ้เสนอแนะจาก Itokin บรษัิที่เครื�องแต�งกาย
รายใหญี่�ว่�า “หากจะยกระดีับอ่ตสาหกรรมีแฟ้ชื่ั�นขึ้องไที่ย จะตอ้งเริ�มีจากการใหก้ารศกึษากับคนดีว้่ย“  
และฉันก็เห็นดีว้่ย และดีว้่ยคว่ามีพยายามีขึ้องบรษัิที่ เราจงึสามีารถึเชื่ื�อเชื่ญิี่โรงเรย่นที่่�มีช่ื่ ื�อเสย่งที่่�ผลติ
นักออกแบบระดีบัโลกมีากมีาย เชื่�น Yohji Yamamoto และ Kenzo Takada มีาไดี ้

 ปุ่ระเที่ศไที่ยในขึ้ณะนั�น สาขึ้าออกแบบแฟ้ชื่ั�นมีส่อนในมีหาว่ทิี่ยาลัยบางแห�งเที่�านั�น หากอยาก
ศกึษาแฟ้ชื่ั�นอย�างจรงิจังตอ้งไปุ่ศกึษาต�อต�างปุ่ระเที่ศ   การเขึ้า้มีาขึ้อง Bunka Fashion College เปิุ่ดีปุ่ระต้
ใหค้นหน่�มีสาว่จำานว่นมีากที่่�สนใจงานออกแบบ เที่คโนโลยก่ารผลติกระดีาษแพที่เที่ริน์แบบญี่่�ปุ่่� นนั�นมีข่ึ้อ้ดี่
คอื สามีารถึนำาไปุ่ใชื่ก้บัคนไที่ยที่่�มีร่ปุ้่ร�างใกลเ้คย่งกนัไดีท้ี่นัที่่

 หลายคนเรย่นร้พ้ื�นฐานในกรง่เที่พฯ และไปุ่ศกึษาต�อที่่�โรงเรย่นหลกัในโยโยง ิ กรง่โตเกย่ว่ ตั �งแต�
เปิุ่ดีโรงเรย่นมีา 16 ปุ่่ มีผ่้เ้รย่นจบไปุ่แลว้่เกอืบ 10,000 คน   ฉันร้ส้กึภม้ีใิจที่่�ไดีม้ีส่�ว่นร�ว่มีในโลกแฟ้ชื่ั�นขึ้อง
ไที่ย

 ปุ่ระธ์านเครอืสหพัฒน์
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ประวัตัขิองฉันั (27) : หม่�บา้นคุนญี่่�ปุ� น

สัถานท่� ๆ สัมัผสััไดถ้งึฤดก่าลัท ั�งสั่�แลัะวัฒันธิ์รรมญี่่�ปุ� น
พิฒันาท่�พิกัอาศึยัสัำาหรบัคุรอบคุรวััคุนญี่่�ปุ� นท่�มาทำางานในไทย

 แผนการที่่�จะสรา้งโรงเร่ยนนานาชื่าตทิี่่�ศร่ราชื่าถึ้กพับไปุ่ และพื�นที่่�ที่่�เตร่ยมีไว่ ้ไดีพั้ฒนาเป็ุ่น
สนามีกอลฟ์้ เครอืสหพัฒน์ยังคงถึอืครองที่่�ดีนิเปุ่ล�าบรเิว่ณโดียรอบจำานว่นมีาก ไหนๆ คดิีจะที่ำาอะไรสัก
อย�างแลว้่  น�าที่่�จะที่ำาเก่�ยว่กบั “ญี่่�ปุ่่� น” ที่่�ฉันมีค่ว่ามีสมัีพันธ์แ์น�นแฟ้้น  จงึนำาไปุ่ส้�แนว่คดิีขึ้องโครงการ  “J Park”

 สิ�งที่่�เป็ุ่นแรงบนัดีาลใจขึ้องไอเดีย่น่� คอื “เมีอืงอติาล”่ สถึานที่่�ที่�องเที่่�ยว่ในเขึ้าใหญี่�  ที่ก่สิ�งตั �งแต�
อาคารไปุ่จนถึงึรา้นอาหาร รา้นคา้ที่ั�ว่ไปุ่ และการปุ่ล้กตน้ไมีล้ว้่นเป็ุ่นสไตล์ย่โรปุ่ ว่�ากันว่�าจ่ดีขึ้าย คือ   
ปุ่ระสบการณท์ี่่�เหมีอืนไดีไ้ปุ่เที่่�ยว่อติาลท่ี่ั �ง ๆ ที่่�อย้�ในปุ่ระเที่ศไที่ย 

 สมีารท์ี่โฟ้นเริ�มีแพร�หลายในปุ่ระเที่ศไที่ย และการสรา้งจ่ดีถึ�ายร้ปุ่เพื�อลงร้ปุ่ภาพลงบนโซเชื่ย่ล
เน็ตเว่ริค์กำาลังเป็ุ่นที่่�นยิมี ที่ำาไมีเราไมี�ลองสรา้งสถึานที่่�ที่่�คนสามีารถึเพลดิีเพลนิราว่กับไดีไ้ปุ่เที่่�ยว่ญี่่�ปุ่่� นดี้
บา้งล�ะ

 ดีว้่ยคว่ามีร�ว่มีมีอืจาก Wacoal เราจงึส�งที่ม่ีสงัเกตการณไ์ปุ่ที่่� “Toei Kyoto Studio Park” ในจังหว่ดัี
เก่ยว่โต ที่่�นั�นเป็ุ่นหมี้�บา้นถึ�ายภาพยนตร์ซึ�งมี่ฉากจำาลองถึนนในสมีัยเอโดีะที่่�ถึ้กสรา้งเหมีือนจรงิที่่ก
กระเบย่ดีนิ�ว่ นอกจากน่�ยังใชื่ถ้ึ�ายที่ำาละครปุ่ระว่ัตศิาสตรจ์รงิ ๆ ดีว้่ย เรย่กไดีว้่�าเป็ุ่นผ้บ้่กเบกิธ์ม่ีปุ่ารค์แนว่
ญี่่�ปุ่่� นกว็่�าไดี ้

 J-Park เปิุ่ดีในปุ่่ พ.ศ. 2556 การออกแบบมีภ่าพลกัษณเ์มีอืงเกย่ว่โตในสมียัเอโดีะดีว้่ย สะพานไมีส้่
แดีงแขึ้ว่นอย้�เหนอืสระนำ�าที่่�มีปุ่่ลาคารฟ์้แหว่กว่�าย   ที่างเดีนิปุ่ระดีบัดีว้่ยต่�กตาดีารม่ีะและโคมีกระดีาษสแ่ดีง
ที่่�สื�อถึงึคว่ามีเป็ุ่นญี่่�ปุ่่� น

 อาคารหลงัคาสง้ที่่�ออกแบบโดียองิจากว่ดัีคนิคะคจ่เิป็ุ่นหนึ�งในไฮิไลที่ ์  ขึ้องจรงิมีน่กฟ่้นกิซอ์ย้�ดีา้น
บนสด่ีขึ้องหลงัคา   แต�ขึ้องเราเป็ุ่นว่วั่สท่ี่องซึ�งตรงตามีปุ่่เกดิีขึ้องฉัน   ดีเ้หมีอืนว่�าผ้รั้บผดิีชื่อบโครงการน่�จะ
เป็ุ่นคนขึ้่�เล�นน�าดี้



10

 ชื่�ว่งเขึ้า้ฤดีร้อ้นเราจะปุ่ระดีบัธ์งปุ่ลาคารพ์และดีอกไฮิเดีรนเยย่ ในฤดีใ้บไมีร้�ว่งจะเป็ุ่นใบไมีเ้ปุ่ล่�ยนส ่ 
และปุ่ระดีบัไฟ้อลิลม้ีเินชื่นัในฤดีห้นาว่  ฉันอยากที่ำาใหเ้ป็ุ่นสถึานที่่�ที่่�สามีารถึเพลดิีเพลนิกบัการรับปุ่ระที่าน
อาหารและชื่อ้ปุ่ปิุ่�ง  ในขึ้ณะที่่�สมัีผัสถึงึฤดีก้าลที่ั �งส่�และว่ฒันธ์รรมีขึ้องญี่่�ปุ่่� นไดี ้

 ในชื่�ว่งเว่ลาที่่�เราเริ�มีพจิารณาโครงการ J-Park ไดีม้ีก่ารพด้ีคย่ถึงึการเปิุ่ดีโรงเรย่นสำาหรับคนญี่่�ปุ่่� น  
เป็ุ่นโรงเรย่นสาขึ้าขึ้อง “Thai-Japanese Association School” ซึ�งเป็ุ่นโรงเรย่นเก�าแก�และใหญี่�ที่่�สด่ี ก�อตั �ง
ขึ้ึ�นในปุ่่พ.ศ. 2469 ก�อนสงครามี อย�างไรกต็ามี เนื�องจากการลงที่น่ในปุ่ระเที่ศไที่ยขึ้องบรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นเพิ�มีขึ้ึ�น
อย�างรว่ดีเร็ว่ จำานว่นนักเรย่นมีเ่พิ�มีขึ้ึ�นจนกระที่ั�งมีากกว่�า 3,000 คน ที่ำาใหย้ากต�อการรับนักเรย่นใหมี�

 ชื่าว่ญี่่�ปุ่่� นจำานว่นมีากที่่�มีค่รอบครัว่ และที่ำางานในเขึ้ตนคิมีอต่สาหกรรมีชื่ายที่ะเลภาคตะว่นัออกตอ้ง
อาศยัอย้�ในกรง่เที่พฯ ซึ�งเป็ุ่นที่่�ตั �งขึ้องโรงเรย่นสำาหรับเด็ีกญี่่�ปุ่่� น และตอ้งใชื่เ้ว่ลาขึ้บัรถึ 1-2 ชื่ั�ว่โมีง เพื�อมีา
ที่ำางาน ดีงันั�น  การจะสรา้งโรงเรย่นสาขึ้าที่่�ใกลส้ถึานที่่�ที่ำางาน และที่่�พักในเขึ้ตภาคตะว่นัออกนั�นจงึมีค่ว่ามี
เป็ุ่นไปุ่ไดี ้แต�การหาที่่�ดีนิกย็ากพอสมีคว่ร

 หลังจาก ไดีฟั้้งเรื�องน่� เราตัดีสนิใจจัดีหาที่่�ดีนิเปุ่ล�า 32,000 ตร.มี. ใกลก้ับ J-Park ใหโ้ดียแที่บ
ไมี�เสย่ค�าใชื่จ้�าย คำาว่�าแที่บไมี�เสย่ค�าใชื่จ้�ายนั�นหมีายถึงึ คดิีค�าใชื่จ้�ายพื�นที่่�เพย่ง 8,000 ตร.มี. ในราคา
ปุ่ระมีาณหนึ�งในสามีขึ้องราคาปุ่กต ิ  เนื�องจากกฎหมีายไมี�อน่ญี่าตการใหท้ี่่�ดีนิโดียไมี�เสย่ค�าใชื่จ้�าย   และ
ในปุ่่ พ.ศ. 2552 โรงเรย่นญี่่�ปุ่่� นสาขึ้าศรร่าชื่าไดีเ้ริ�มีเปิุ่ดีสอนมีนั่กเรย่นจำานว่น 91 คน และในปัุ่จจบ่นัมี่
นักเรย่นกำาลงัศกึษาอย้�ปุ่ระมีาณ 500 คน

 ที่่�ศรร่าชื่า มีค่ว่ามีตอ้งการที่่�อย้�อาศยัสำาหรับครอบครัว่ชื่าว่ญี่่�ปุ่่� นเพิ�มีขึ้ึ�นอย�างรว่ดีเร็ว่ ดีงันั�น ดีว้่ย
คว่ามีร�ว่มีมีอืกบักล่�มีโตควิ่ เราจงึพัฒนาบา้นที่าว่นเ์ฮิาสส์ำาหรับครอบครัว่ขึ้ึ�นตรงขึ้า้มีโรงเรย่นญี่่�ปุ่่� น     ภายใน
โครงการมีร่ะบบรักษาคว่ามีปุ่ลอดีภัยเต็มีรปุ้่แบบ นอกจากน่�ยังมีส่ว่นสาธ์ารณะ สระว่�ายนำ�าและหอ้งออก
กำาลงักาย   ชื่าว่ญี่่�ปุ่่� นปุ่ระมีาณ 180 ครัว่เรอืน สามีารถึใชื่ช้ื่ว่่ติเที่ย่บเที่�าหรอืดีก่ว่�าอย้�ที่่�ญี่่�ปุ่่� นไดี ้

 ศรร่าชื่า มีศ่น้ยก์ารคา้ โรงเรย่น และบา้นเรอืนรว่มีตวั่กนัอย้�ในบรเิว่ณรอบ ๆ สว่นอต่สาหกรรมีซึ�งมี่
บรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นอย้�จำานว่นมีาก อาจเร่ยกไดีว้่�าเป็ุ่นหมี้�บา้นคนญี่่�ปุ่่� นในเว่อรช์ื่ันสมีัยใหมี�ขึ้องหมี้�บา้นคนญี่่�ปุ่่� น
ย่คเอโดีะที่่�นางามีาสะ ยามีาดีะเคยสรา้งไว่ใ้นเมีอืงไที่ยย่คกร่งศรอ่ย่ธ์ยาก็ว่�าไดี ้นอกจากน่�ศรร่าชื่าจะมี่
สถึานร่ถึไฟ้คว่ามีเร็ว่สง้   ที่่�กำาลงัก�อสรา้งเพื�อลดีระยะเว่ลาการเดีนิที่างระหว่�างเมีอืงหลว่งกบัภาคตะว่นัออก   
แมีบ้รรยากาศจะต�างจากกรง่เที่พฯ ไปุ่บา้ง   แต�ฉันหว่งัว่�าจะไดีพั้ฒนาชื่ม่ีชื่นคนญี่่�ปุ่่� นต�อ ๆ ไปุ่ในอนาคต 

ปุ่ระธ์านเครอืสหพัฒน์
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ตอนที่่�
28

คุวัามร�วัมมอื

กบัเกาหลัแ่ลัะจีน่
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ประวัตัยิ�อของฉันั (28) : คุวัามร�วัมมอืกบัเกาหลัแ่ลัะจีน่

วัถิธ่ิ์รุกจิีท่�ชวันตกใจี  
เสัน�หข์องการตดัสันิใจีอนัรวัดเร็วั

 ฉันไดีเ้ล�าถึงึเครือสหพัฒน์ที่่�เนน้การร�ว่มีมีือกับปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่� นไปุ่แลว้่ แมีเ้ราจะมี่การร�ว่มีที่่นกับ
ปุ่ระเที่ศอื�นไมี�มีาก  แต�ฉันอยากจะเล�าถึงึเกาหลใ่ตแ้ละจน่สกัหน�อย

 จด่ีเริ�มีตน้กบั Samsung Electronics ในเกาหลใ่ต ้เกดิีจากงานอดีเิรก การขึ้บัเครื�องบนิขึ้นาดีเล็ก   
ที่่�ฉันไดีเ้ล�าไว่ก้�อนหนา้น่�ว่�าฉันอย้�ในชื่มีรมีคนรักเครื�องบนิขึ้นาดีเล็กในศรร่าชื่า ลก้ชื่ายขึ้องผ้รั้บผดิีชื่อบที่่�
นั�นที่ำางานอย้�ที่่�บรษัิที่เที่รดีดีิ�งในเครอืซมัีซง่ในปุ่ระเที่ศไที่ย ในชื่�ว่งปุ่่ พ.ศ. 2523

 ฉันไดีย้นิมีาว่�าเขึ้าตอ้งการผลติจอแกว้่ที่ว่่ข่ึ้นาดี 14 นิ�ว่ ซึ�งเป็ุ่นสนิคา้ขึ้ายดีใ่นไที่ย แต�ปุ่ระสบปัุ่ญี่หา
เพราะไมี�ไดีรั้บการอน่มีตัจิากภาครัฐ เนื�องจากมีโ่รงงานผลติขึ้องญี่่�ปุ่่� นหลายแบรนดีแ์ลว้่ เชื่�น Toshiba และ 
SONY ดีเ้หมีอืนภาครัฐจะคดิีว่�าการลงที่น่ผลติเครื�องใชื่ไ้ฟ้ฟ้้าขึ้องต�างชื่าตมิีเ่พย่งพอแลว้่   สหพัฒนจ์งึเป็ุ่น
ผ้ข้ึ้ออน่มีตัแิที่น  และในปุ่่พ.ศ. 2531 จงึไดีจั้ดีตั �งบรษัิที่ที่่�สหพัฒนแ์ละซมัีซง่ถึอืห่น้กนัคนละครึ�ง

 อย�างไรกต็ามี ซมัีซง่ในขึ้ณะนั�นไมี�เหมีอืนซมัีซง่ในขึ้ณะน่� ไมี�ว่�าจะที่ว่่ห่รอืเครื�องซกัผา้ ลว้่นเป็ุ่นขึ้อง
ราคาถึก้คณ่ภาพยังไมี�ดีนั่ก ดีว้่ยสหพัฒนเ์ป็ุ่นผ้จั้ดีจำาหน�าย และชื่�ว่งหนึ�งอตัราการรอ้งเรย่นขึ้องลก้คา้มีม่ีาก
ถึงึ 30% ฉันจงึตอ้งขึ้อรอ้งใหซ้มัีซง่ปุ่รับปุ่รง่สนิคา้หลายครั�ง เพราะมีผ่ลกบัคว่ามีน�าเชื่ื�อถึอืขึ้องเรา

 ต�อมีา ในชื่�ว่งเว่ลาที่่�เกดิีว่กิฤตการณ์ตม้ียำาก่ง้ในปุ่่ พ.ศ. 2540 เราไมี�สามีารถึตอบรับการเพิ�มีที่น่ไดี ้ 
สดัีส�ว่นการลงที่น่ขึ้องเราจงึลดีลงเหลอื 10% ซมัีซง่กเ็ริ�มีจัดีจำาหน�ายสนิคา้เอง หลงัจากนั�นซมัีซง่ก็พัฒนา
อย�างกา้ว่กระโดีดี ปัุ่จจ่บันคว่ามีนยิมีขึ้องสนิคา้ซัมีซง่ในไที่ยแซงหนา้สนิคา้ที่่�ผลติโดียบรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นแลว้่  
และเงนิปัุ่นผลที่่�เราไดีรั้บนั�นสง้กว่�าเมีื�อตอนเราลงที่น่ 50% เสย่อก่

 สิ�งที่่�ที่ำาใหฉั้นปุ่ระหลาดีใจกบัซมัีซง่ คอื คว่ามีแตกต�างในว่ฒันธ์รรมีการที่ำาธ์ร่กจิระหว่�างเกาหลแ่ละ
ญี่่�ปุ่่� น ซึ�งเกาหลไ่มี�มีอ่ารมีณม์ีาเก่�ยว่ขึ้อ้ง ไมี�ว่�าจะเป็ุ่นคว่ามีสนทิี่สนมีส�ว่นตวั่หรอืคว่ามีสมัีพันธ์ร์ะยะยาว่ ที่ก่อย�าง
ลว้่นเป็ุ่นธ์ร่กจิ
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 Lee Kun-hee ปุ่ระธ์านบรษัิที่คนก�อนที่่�เสย่ชื่ว่่ติไปุ่เมีื�อปุ่่ที่่�แลว้่   เป็ุ่นคนที่่�สรา้งคว่ามีเจรญิี่ร่�งเรอืงให ้
ซมัีซง่ ซึ�งฉันกไ็ดีพ้บกบัเขึ้าเพย่งครั �งเดีย่ว่เที่�านั�น  พด้ีตามีตรงฉันไมี�มีค่ว่ามีปุ่ระที่บัใจที่่�ดีนั่ก   หลงัจากการ
ก�อตั �งบรษัิที่ร�ว่มีที่น่   เขึ้ามีาที่่�ปุ่ระเที่ศไที่ยเพื�อพบกบัคณ่พ�อเที่ย่มี ในระหว่�างรับปุ่ระที่านอาหารคำ�า  มีเ่พย่ง
ลก้นอ้งขึ้องเขึ้าเที่�านั�นที่่�ร�ว่มีสนที่นา ส�ว่นเจา้ตวั่นิ�งเงย่บ ต�อมีาเมีื�อฉันไปุ่เย่�ยมีบรษัิที่แมี�ที่่�โซล เขึ้ากไ็มี�ออก
มีาพบ ดีงันั�น เว่ลาผ้บ้รหิารชื่าว่เกาหลจ่ากซมัีซง่ปุ่ระเที่ศไที่ยจะมีาพบฉัน ฉันกจ็ะไมี�พบเขึ้าเชื่�นกนั

 ในส�ว่นขึ้องจน่ ปุ่่ พ.ศ. 2547 เราไดีร้�ว่มีมีอืกบัผ้ผ้ลติบรรจภ่ณัฑ์ก์ระดีาษ Anbao Group เมีื�อตอนที่่�
ฉันไดีเ้ขึ้า้เย่�ยมีชื่มีโรงงานกบั คณ่พพัิฒ ปุ่ระธ์านบรษัิที่ Thai President Foods (TF) ฉันไดีต้อบรับคว่ามี
ตอ้งการขึ้องเขึ้าที่่�จะขึ้ยายตลาดีส้�ปุ่ระเที่ศไที่ย และไดีก้�อตั �งโรงงานร�ว่มีที่น่ดีว้่ยกนั

 สมีัยก�อน ถึว้่ยโฟ้มีเป็ุ่นที่่�นยิมีใชื่เ้ป็ุ่นบรรจ่ภัณฑ์บ์ะหมี่�ก ึ�งสำาเร็จร้ปุ่ในญี่่�ปุ่่� น แต�เนื�องจากตน้ที่่นสง้   
ในปุ่ระเที่ศไที่ยจงึใชื่ถ้ึว้่ยที่ำาจากพลาสตกิมีาโดียตลอดี ซึ�ง Anbao มีเ่ที่คโนโลยท่ี่่�ที่ำาภาชื่นะกระดีาษสองชื่ั �น 
ใหม้ีค่ณ่สมีบัตกิันคว่ามีรอ้นที่่�ดีเ่ย่�ยมี ผลติไดีจ้ำานว่นมีากและราคาถึก้กว่�าพลาสตกิ TF จงึเป็ุ่นเจา้แรกที่่�นำา 
ภาชื่นะกระดีาษมีาใชื่ใ้ส�บะหมี่�ก ึ�งสำาเร็จรปุ้่ในปุ่ระเที่ศไที่ย

 ในปัุ่จจบ่นั  บรษัิที่ที่่�เราร�ว่มีธ์ร่กจิกบัจน่กม็ีแ่ค� Anbao เที่�านั�น   อาจจะแปุ่ลกใจว่�าที่ั �งที่่�ฉันมีเ่ชื่ื�อสาย
จน่ ธ์ร่กจิจน่เริ�มีขึ้ยายเขึ้า้มีาในปุ่ระเที่ศไที่ย เจรญิี่โภคภณัฑ์ ์ (CP) ซึ�งเป็ุ่นกล่�มีบรษัิที่เชื่ื�อสายจน่เชื่�นกนันั�น
กไ็ดีข้ึ้ยายธ์ร่กจิเขึ้า้ส้�จน่แผ�นดีนิใหญี่�ตั �งแต�ระยะแรก  ส�ว่นสหพัฒนนั์�นยงัขึ้าดีบค่ลากรที่่�ใชื่ภ้าษาจน่ไดีด้ี่

 อย�างไรกต็ามี จน่เป็ุ่นตลาดีที่่�น�าสนใจอย�างแน�นอน หากไดีพ้บพันธ์มีติรที่่�ดี ่ฉันกค็ดิีว่�าจะร�ว่มีพัฒนา
ธ์ร่กจิในปุ่ระเที่ศจน่อย�างแน�นอน

 ในแง�ขึ้องการเคารพและคว่ามีไว่ว้่างใจซึ�งกันและกัน ฉันร้ส้กึว่�าญี่่�ปุ่่� นมีค่ว่ามีใกลช้ื่ดิีกับว่ัฒนธ์รรมี
เอเชื่ย่ตะว่ันออกเฉ่ยงใตม้ีากกว่�าเกาหลใ่ตแ้ละจ่น อย�างไรก็ตามี คว่ามีเร็ว่ในการตัดีสนิใจขึ้องจ่นและ
เกาหลนั่�นถึอืว่�าเป็ุ่นเสน�หข์ึ้องการที่ำาธ์ร่กจิ  ตอนน่�ญี่่�ปุ่่� นมีภ่าพลกัษณข์ึ้อง “การคงรักษาไว่”้ เป็ุ่นหลกั แต�จน่
และเกาหลใ่ตม้ีจ่่ดียนืขึ้อง “การร่กก�อน” ที่่�ชื่ัดีเจน เราจะยังคงคว่ามีสัมีพันธ์ใ์กลช้ื่ดิีกับบรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นต�อไปุ่   
แต�ในอนาคตอาจมีโ่อกาสมีากขึ้ึ�นที่่�จะเลอืกบรษัิที่และเกาหลเ่ป็ุ่นห่น้ส�ว่นกเ็ป็ุ่นไดี ้

 ปุ่ระธ์านเครอืสหพัฒน์
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ตอนที่่�
29

อนาคุตของสัหพิฒัน์
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ประวัตัขิองฉันั (29) : อนาคุตของสัหพิฒัน์

ปรารถนาคุวัามม ั�นคุงมากกวั�าคุวัามยิ�งใหญี่� 
การบรหิารดว้ัย “คุวัามซื่ื�อสัตัย”์ สับืทอดต�อรุ�นถดัไป

 ในชื่�ว่ง 10 ปุ่่ที่่�ผ�านมีา ปุ่ระเที่ศไที่ยตอ้งเผชื่ญิี่กับว่กิฤตการณ์ต�าง ๆ มีากมีาย ที่ั �งคว่ามีว่่�นว่าย
ที่างการเมีอืง  อท่ี่กภยั  รัฐปุ่ระหาร การสว่รรคตขึ้องพระบาที่สมีเด็ีจพระบรมีชื่นกาธ์เิบศร  มีหาภม้ีพิลอดีล่ยเดีชื่
มีหาราชื่ ในหลว่งรัชื่กาลที่่� 9 ที่่�เป็ุ่นที่่�รักยิ�งขึ้องปุ่ระชื่าชื่น  รว่มีถึงึว่กิฤตการณท์ี่่�ส�งผลกระที่บอย�างมีากต�อ
เศรษฐกจิและสงัคมีอย�างต�อเนื�องมีาจนปัุ่จจบ่นั นั�นคอื โรคตดิีเชื่ื�อไว่รัสโคโรน�า (Covid-19) 

 ธ์ร่กจิขึ้องเครอืสหพัฒนซ์ึ�งเก่�ยว่ขึ้อ้งกบัสนิคา้อปุ่่โภคบรโิภค โดียรว่มีกไ็ดีรั้บผลกระที่บในดีา้นต�าง ๆ 
เชื่�นกนั ยอดีขึ้ายขึ้องใชื่ใ้นชื่ว่่ติปุ่ระจำาว่นัและอาหารเพิ�มีขึ้ึ�นจากการกกัตวั่ ในที่างกลบักนั เครื�องสำาอางและ
เสื�อผา้นั�นขึ้ายนอ้ยลงมีาก แต�ถึา้มีองลกึลงไปุ่ แมีเ้สื�อเชื่ิ�ตจะขึ้ายไมี�ไดี ้ แต�กางเกงกไ็มี�แย�นัก เป็ุ่นเพราะ
เว่ลาที่ำางานจากที่่�บา้นก็ยงัตอ้งใส�กางเกง

 ธ์่รกจิที่่�เตบิโตมีาก คอื ธ์่รกจิคอลเซ็นเตอร ์ซึ�งเป็ุ่นการร�ว่มีที่่นกับที่รานสค์อสมีอส เราไดีรั้บงาน
บรกิารสนับสน่นการขึ้ายจากล้กคา้ ในชื่�องที่างการซื�อสนิคา้ออนไลน์และการจัดีส�งอาหารถึงึบา้น ใน
อนาคตจะเป็ุ่นธ์ร่กจิที่่�มีค่ว่ามีจำาเป็ุ่นเพื�อตอบสนองต�อเศรษฐกจิยค่ดีจิทิี่ัล ฉันจงึคดิีว่�าน่�เป็ุ่นชื่�ว่งจังหว่ะที่่�ดี่
ในการเตรย่มีพรอ้มีไว่ก้�อนเพื�อไมี�ใหส้ายเกนิไปุ่

 เมีื�อส่�ปุ่่ที่่�แลว้่ ฉันอาย ่80 ปุ่่ ฉันไดีถ้ึอนตวั่ออกจากตำาแหน�งในที่ก่บรษัิที่  ที่่�เหลอือย้�มีเ่พย่งตำาแหน�ง
ปุ่ระธ์านขึ้องเครอืสหพัฒน ์ซึ�งไมี�มีผ่ลที่างกฎหมีาย

 ถึา้พ�อขึ้องฉันเป็ุ่นร่�นที่่� 1 ฉันและพ่�นอ้งขึ้องฉันเป็ุ่นร่�นที่่� 2 ลก้และหลานขึ้องฉันกจ็ะเป็ุ่นร่�นที่่� 3 ขึ้อง
เครอืสหพัฒน ์ น�าเสย่ดีายที่่�นอ้งชื่ายที่่�ถึดัีจากฉัน คอื ณรงคไ์ดีเ้สย่ชื่ว่่ติในว่ยั 78 ปุ่่ เมีื�อว่นัที่่� 16 กรกฎาคมี 
ที่่�ผ�านมีา  จากการตดิีเชื่ื�อไว่รัสโคโรน�า  ที่ำาใหฉั้นคดิีว่�าฉันคงตอ้งรบ่ส�งต�อธ์ร่กจิใหค้นร่�นต�อไปุ่อย�างรว่ดีเร็ว่
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 บางคนขึ้องร่�นต�อไปุ่ เป็ุ่นหัว่เรอืใหญี่�ขึ้องการบรหิารจัดีการแลว้่ ธ์รรมีรัตน์ ล้กชื่ายคนโตขึ้องฉัน 
เตบิโตมีากับธ์่รกจิสิ�งที่อและเป็ุ่นกรรมีการผ้อ้ำานว่ยการและปุ่ระธ์านกรรมีการบรหิาร ขึ้องบรษัิที่ ไอ.ซ.่ซ.่
อนิเตอร์เนชื่ั�นแนล จำากัดี (มีหาชื่น) เป็ุ่นคนพ้ดีนอ้ย ถึนัดีดีา้นการตั �งรับ ส�ว่น ธ์่รดีา ล้กสาว่คนโต 
เป็ุ่นกรรมีการผ้จั้ดีการและปุ่ระธ์านกรรมีการบรหิารบรษัิที่เครื�องสำาอาง คอื บร ิษัที่ โอ ซ ่ซ ่จำากดัี (มีหาชื่น)  
มีว่่ธิ์ก่ารบรหิารที่่�รัดีกม่ี และกรรมีการผ้จั้ดีการใหญี่� บรษัิที่ สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮิลดีิ�ง จำากดัี (มีหาชื่น) หรอื 
SPI  คอื ว่ชิื่ยั สามีข่ึ้องลก้สาว่คนรอง  เขึ้ามีบ่ค่ลกิที่่�สดีใสและปุ่ระสบคว่ามีสำาเร็จในการสรา้งคว่ามีสมัีพันธ์์
ที่่�ดีก่บับรษัิที่ญี่่�ปุ่่� น

 เว่ที่ติ ลก้ชื่ายคนที่่�สองขึ้อง บณ่ยเ์อก พ่�ชื่ายคนโตขึ้องฉัน  เรย่นจบจากอเมีรกิาและสรา้งผลงาน
ในฐานะกรรมีการผ้อ้ำานว่ยการขึ้องบรษัิที่ สหพัฒนพบิ้ล จำากัดี (มีหาชื่น) ที่่�เป็ุ่นรากเหงา้ขึ้องเรา พภิพ  
ลก้ชื่ายคนที่่�สองขึ้องพ่�ชื่ายคนที่่�สอง บญ่ี่ปุ่กรณ ์เป็ุ่นคนกว่า้งขึ้ว่างกบัหน�ว่ยงานราชื่การ และเป็ุ่นกรรมีการ 
บรษัิที่ SPI คอยชื่�ว่ยเหลอืว่ชิื่ยั

 ในอนาคตอาจไมี�จำาเป็ุ่นตอ้งมีต่ำาแหน�งปุ่ระธ์านเครอืกเ็ป็ุ่นไดี ้ ฉันไมี�จำาเป็ุ่นตอ้งเสนอชื่ื�อใคร ค�อย ๆ 
ฟั้งเสย่งขึ้องพนักงาน ว่�าร่�นที่่� 3 ใครที่ำาไดีด้ีท่ี่่�สด่ี แลว้่หลงัจากที่่�ฉันจากไปุ่ค�อยใหท้ี่ก่คนตดัีสนิใจกไ็ดี ้

 ถึา้ถึามีว่�าคณ่สมีบตัทิี่่�จำาเป็ุ่นในการเป็ุ่นผ้น้ำาขึ้องเครอืสหพัฒน ์คอือะไร  คำาตอบขึ้องฉัน คอื  “คว่ามี
ซื�อสตัย”์  และที่่�คณ่พ�อสั�งสอนเสมีอว่�า “คว่ามีจรงิใจ” และ “คว่ามีเชื่ื�อใจตอ้งมีาก�อน” ฉันเองกพ็ยายามีที่ำา
เชื่�นเดีย่ว่กัน แมีก้ารที่ำากำาไรจะเป็ุ่นสิ�งสำาคัญี่ แต�ก็มีก่ำาไรที่่�ดีแ่ละกำาไรที่่�ไมี�ดี ่เว่ลาที่่�ฉันนึกภาพเครอืสห
พัฒนใ์นอก่ 50 ปุ่่ หรอื 100 ปุ่่ขึ้า้งหนา้  ฉันอยากใหเ้ป็ุ่นบรษัิที่ที่่�มีั�นคงมีากกว่�าเป็ุ่นบรษัิที่ใหญี่�

 เพื�อจด่ีปุ่ระสงคนั์�น จำาเป็ุ่นตอ้งมีก่ารปุ่รับปุ่รง่แนว่ที่างการที่ำางาน ในการขึ้ยายธ์ร่กจิที่่�ผ�านมีาเราไดี ้
จัดีตั �งบรษัิที่ใหมี�ขึ้ึ�นมีาที่ล่ะแห�ง เพื�อรองรับบรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นที่่�ตอ้งการมีาลงที่่น การแยกบรษัิที่ออกไปุ่ที่ำาให ้
เตบิโตอย�างรว่ดีเร็ว่ แต�ต�อจากน่�ไปุ่การรว่มีเขึ้า้ดีว้่ยกนัจะดีก่ว่�า   พด้ีใหเ้ห็นภาพ คอื จากปัุ่จจบ่นั 300 บรษัิที่   
จะไมี�ไดีเ้พิ�มีขึ้ึ�นเป็ุ่น 500 หรอื 1,000 บรษัิที่ แต�จะถึก้รว่มีเขึ้า้ดีว้่ยกนัเหลอื 200 หรอื 100 บรษัิที่

 จนถึึงปัุ่จจ่บัน ลักษณะธ์่รกจิหลักขึ้องเครือสหพัฒน์ คือ การนำาร�องบริษัที่ญี่่�ปุ่่� นที่่�ขึ้ยายตัว่ส้�
ปุ่ระเที่ศไที่ย  อย�างไรกต็ามี ตลาดีในเมีอืงไที่ยกำาลงัค�อย ๆ  อิ�มีตวั่  จงึถึงึเว่ลาที่่�ตอ้งออกไปุ่ส้�ตลาดีอื�น   ซึ�ง
ไมี�ไดีจ้ำากดัีว่�าเราตอ้งไปุ่คนเดีย่ว่ แต�เราจะที่ำางานร�ว่มีกบับรษัิที่ญี่่�ปุ่่� นหรอืบรษัิที่ไที่ยอื�น ๆ เพื�อเขึ้า้ส้�ตลาดี
เอเชื่ย่และตะว่นัตก

 ในยค่หลงัการแพร�ระบาดีขึ้องไว่รัสโคโรน�า (Covid-19) จะตอ้งมีโ่อกาสที่างธ์ร่กจิใหมี� ๆ เกดิีขึ้ึ�นอย�าง 
แน�นอน ฉันเชื่ื�อแบบนั�น และกำาลงัคดิีถึงึโมีเดีลสำาหรับการเตบิโตในร่�นต�อไปุ่

 ปุ่ระธ์านเครอืสหพัฒน์
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ประวัตัขิองฉันั (30) 8888

ขด่เสัน้อาย ุ88 ป่ วันัท่� 8 เดอืน 8
กา้วัสั่�การเกษย่ณ์ดว้ัยคุวัามภาคุภม่ ิ

 6 ว่นัที่่�แลว้่ ฉันอายค่รบ 84 ปุ่่ ฉันพยายามีที่ำาสิ�งต�าง ๆ ใหเ้รย่บง�ายที่่�สด่ีเที่�าที่่�จะที่ำาไดี ้ไมี�ว่�าจะเป็ุ่น
เรื�องอาหาร หรอืการแต�งตวั่ รปุ้่แบบการใชื่ช้ื่ว่่ติปุ่ระจำาว่นัไมี�เปุ่ล่�ยนมีานานหลายสบิปุ่่

 ตื�นตอนต ่4 ดีข้ึ้�าว่จากที่ว่่ ่ระยะหลงัน่�ดีผ้�าน LINE บนโที่รศพัที่ม์ีอืถึอื  เพื�อตดิีตามีเหตก่ารณต์�าง ๆ 
ที่่�เกดิีขึ้ึ�น จากนั�นจะเดีนิเล�นรอบบา้นใหไ้ดีปุ้่ระมีาณ 5,000 กา้ว่ต�อว่นั

 อาหารจะกนิเพย่งมีื�อเชื่า้เที่�านั�น ไมี�ใชื่�เพราะหมีอสั�ง แต�ฉันเริ�มีที่ำาเองเมีื�อ 4-5 ปุ่่ที่่�แลว้่ เพราะคว่ามี
ดีันเลอืดีสง้และมีอ่าการเบาหว่าน ถึา้ฉันกนิอาหารสามีมีื�อต�อว่ัน ตัว่เลขึ้คว่ามีดีันและนำ�าตาลจะเพิ�มีขึ้ึ�นมีาก  
เมีื�อลดีมีื�ออาหาร ปุ่รมิีาณยากล็ดีลง ในชื่�ว่งแรกร้ส้กึหวิ่จนที่นไมี�ไดี ้ แต�ไมี�นานก็ชื่นิไปุ่เอง ตอนน่�ฉันกนิเพื�อ
รักษานำ�าหนักไว่ ้

 เมีื�อมีปุ่่ระชื่ม่ีหรอืแขึ้กมีาเย่�ยมี ฉันจะเดีนิขึ้า้มีไปุ่ที่่�สำานักงานใหญี่� บรษัิที่ ไอ.ซ.่ซ.่ อนิเตอรเ์นชื่ั�นแนล 
จำากดัี (มีหาชื่น) ที่่�อย้�ใกลบ้า้นมีาก ๆ พนักงานคนอื�นจะใชื่เ้ว่ลา 1-2 ชื่ั�ว่โมีงในการเดีนิที่างมีาบรษัิที่  ส�ว่น
ฉันสามีารถึเดีนิไปุ่ที่ำางานไดี ้ จงึมีกับอกตวั่เองว่�าตอ้งที่ำางานใหม้ีากกว่�าคนอื�น ฉันจะโผล�หนา้ไปุ่สำานักงาน
ใหญี่�ขึ้องสหพัฒนพบิล้สปัุ่ดีาหล์ะครั �งหรอืสองครั �ง   ซึ�งใชื่เ้ว่ลาเดีนิที่างโดียรถึปุ่ระมีาณ 30 นาที่ ่ สว่น
อต่สาหกรรมีที่่�ศรร่าชื่ากเ็ชื่�นเดีย่ว่กนั

 ในว่นัหยด่ี ฉันจะเล�นกอลฟ์้กบัเพื�อน ๆ ที่่�สนทิี่ เดีนิไปุ่รอบ ๆ สนามี 9 หลม่ี ชื่�ว่งบ�ายที่านอาหารกบั
ครอบครัว่ ฉันแต�งงานกบัภรรยา พัชื่รนิที่ร ์ในว่นัที่่� 11 เดีอืน 11 พ.ศ. 2511 มีล่ก้ชื่ายสองคน  ลก้สาว่สองคน  
การไดีเ้ห็นการเตบิโตขึ้องหลาน ๆ  จำานว่น 1 โหล (12 คน) นั�น เป็ุ่นเรื�องที่่�ที่ำาใหฉั้นมีค่ว่ามีสข่ึ้มีากกว่�าสิ�งอื�น

 ฉันไมี�เคยสั�งใหล้ก้ที่ำาอย�างน่�อย�างนั�น เรื�องการเรย่นต�อหรอืจะไปุ่ต�างปุ่ระเที่ศ ลว้่นใหเ้จา้ตวั่ตดัีสนิใจ 
เอง แต�ส ิ�งเดีย่ว่ที่่�ฉันระว่ัง คอื การใหใ้ชื่ช้ื่ว่่ติอย�างธ์รรมีดีาใหม้ีากที่่�ส่ดี ฉันใชื่ฟ้้อรแ์มีตที่่�ฉันสรา้งขึ้ึ�นบน
คอมีพวิ่เตอร ์และใหพ้ว่กเขึ้าบนัที่กึค�าใชื่จ้�ายรายเดีอืน จนกระที่ั�งจบการศกึษาจากมีหาว่ทิี่ยาลยั   แมีฉั้นจะ
มีเ่งนิที่อง แต�ฉันไมี�ปุ่ล�อยใหล้ก้ขึ้องฉันฟ้่� มีเฟื้อย ฉันคดิีว่�าคว่รที่ำาใหล้ก้ร้จั้กคณ่ค�าขึ้องเงนิไว่ก้�อน
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 เลขึ้ 4 หลกัสด่ีที่า้ยขึ้องเบอรโ์ที่รศพัที่ม์ีอืถึอืขึ้องฉัน คอื “8888” ตอนแรก ฉันเลอืกเลขึ้น่�มีาใชื่ ้
เพราะคดิีว่�ามีนัจำาง�าย ฉันไดีเ้ขึ้ย่นในฉบบัที่่�แลว้่ว่�าฉันเริ�มีเตรย่มีตวั่เกษ่ยณเมีื�ออาย ่80 ปุ่่ ในตอนนั�นฉันเห็น
เบอรโ์ที่รศพัที่ม์ีอืถึอืขึ้องฉันแลว้่ตดัีสนิใจไดีอ้ก่เรื�อง คอื ในปุ่่ที่่�ฉันอายค่รบ 88 ปุ่่ ว่นัที่่� 8 เดีอืน 8 จะเป็ุ่น 
กรอบเว่ลาขึ้องชื่�ว่งชื่ว่่ติฉัน

 ในปุ่ฏิทิี่นิที่่�บรษัิที่และที่่�บา้น ฉันเขึ้ย่นตวั่เลขึ้ไว่ข้ึ้า้ง ๆ ตวั่หนังสอืที่่�ระบเ่ดีอืน ตวั่เลขึ้จะลดีลงที่ก่เดีอืน  
เดีอืนที่่�แลว้่ คอื “50” และเดีอืนน่� คอื “49”  การนับถึอยหลงัเริ�มีตน้ขึ้ึ�นดีว้่ยเว่ลาที่่�เหลอือก่ 100 เดีอืน ตอนน่� 
ผ�านไปุ่ครึ�งหนึ�งแลว้่ ในอก่ 49 เดีอืนขึ้า้งหนา้ฉันจะส�งมีอบใหแ้ก�คนร่�นต�อไปุ่อย�างสมีบร้ณ ์และตอ้นรับว่นันั�น
ดีว้่ยคว่ามีสบายใจ ส�ว่นชื่�ว่งชื่ว่่ติหลงัจากนั�น คอื ขึ้องแถึมี

 ปุ่้� ขึ้องฉันที่่�อพยพจากปุ่ระเที่ศจน่มีาเมีอืงไที่ยเสย่ชื่ว่่ติเมีื�ออาย ่ 62 ปุ่่ และพ�อขึ้องฉัน ผ้ก้�อตั �งเครอื
สหพัฒนเ์สย่ชื่ว่่ติเมีื�ออาย ่75 ปุ่่ ตวั่ฉันผ�านชื่�ว่งว่ยัเหล�านั�นไปุ่แลว้่ เมีื�อฉันยงัเด็ีกฉันไมี�ไดีส้นใจว่�าจะที่ำางาน
อะไร ฉันหว่ังเพ่ยงเป็ุ่นที่่�หนึ�งเที่�านั�น ฉันเขึ้า้ส้�ธ์่รกจิครอบครัว่และที่ำางานอย�างหนักมีาเกอืบ 70 ปุ่่แลว้่    
คว่ามีพอใจขึ้องฉันดีา้นการที่ำางานและการใชื่ช้ื่ว่่ติ  ที่ำาใหค้ดิีว่�า ฉันเป็ุ่นที่่�หนึ�งแลว้่กระมีงั

 เหนือสิ�งอื�นใดี ฉันมีค่ว่ามีร้ส้กึพเิศษต�อปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่� น ในการเขึ้ย่นบที่คว่ามีชื่ด่ีน่� ฉันไดีต้ดิีต�อกับ
เพื�อนเก�าเพื�อยนืยันคว่ามีที่รงจำาในสมีัยก�อนขึ้องฉัน ฉันปุ่ระที่ับใจมีากที่่�ที่่กคนตั �งหนา้ตั �งตารอที่่�จะอ�าน
ปุ่ระว่ตัริ�ว่มีครึ�งชื่ว่่ติขึ้องฉันอย�างจรงิจัง 

 เรื�องเล�าขึ้องฉันและเครอืสหพัฒน ์ เป็ุ่นเรื�องราว่ที่่�เกดิีขึ้ึ�นกบัพว่กเขึ้าและพว่กเธ์อ  เมีื�อว่กิฤตการณ์
ไว่รัสโคโรน�า (Covid-19) จบลง  ฉันตั �งใจจะไปุ่เย่�ยมีญี่่�ปุ่่� นที่่�ฉันรักอก่ครั �ง และจะใชื่เ้รื�องเล�าเหล�าน่�รื�อฟื้�น
มีติรภาพเก�า ๆ ที่่�มีร่�ว่มีกนั

ปุ่ระธ์านเครอืสหพัฒน์
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THE END
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