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	เมื่อยงัมชีวีติอยู	่กย็งัมคีวามหวงั	เมื่อยงัไม่ตาย	สกัวนัหนึ่ง 

ความหวงักจ็ะกลายเป็นความสมหวงั	เพราะ...

	‘ความส�าเรจ็ทั้งหลาย	ขึ้นอยู่กบัศลิปะของการอดทน’

	ทุกสิ่งทกุอย่างไม่คงที่	จะต้องหมนุเวยีนเปลี่ยนไป	ประดจุ 

การหมุนของโลก	และการผลดัเปลี่ยนของฤดูกาล

	สขุบ้าง	ทุกข์บ้าง	หวัเราะบ้าง	ร้องไห้บ้าง	ทกุอย่างหาความ 

เที่ยงแท้ไม่ได้

	มทีุกข์	มสีุข	มเีสื่อมทุกข์	มเีสื่อมสุข	เป็นอนจิจงั	ทุกขงั	 

อนตัตา	ทุกอย่างเป็นอย่างนี้	 เป็นความทุกข์เช่นนี้	และกจ็ะต้อง 

เป็นเช่นนี้ตลอดไป

	เพราะชวีติที่แท้จรงินั้นกค็อื	‘กองทกุข์’	กองใหญ่	หลกั 

พระพุทธศาสนาจึงสั่งสอนให้เพียรภาวนา	 ศึกษาให้พ้นจาก 

กองทุกข์นี้

	ขอส่งความหวงั	ก�าลงัใจไปถงึท่านที่จะต้องต่อสู้กบัชวีติ 

ต่อไป

	เพราะชีวิตจะไร้ความหมายและคุณค่าใดๆ	 หากยอม 

พ่ายแพ้ต่อชะตากรรมที่ธรรมชาตส่ิงมาให้แก่เราทกุๆ	คนเพื่อพสิจูน์ 

ตนเอง



ผมเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์	 ทั้งที่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบัน 

ว่าการหนังสือพิมพ์นานาชาติ	 กรุงเบอร์ลิน	 

ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบันที่แยกออกมา 

เป็นอสิระจากมหาวทิยาลยัฟร	ียนูเิวอร์ซติ	ีออฟ	 

เบอร์ลิน	 เช่นเดียวกับคณะวารสารศาสตร์และ 

สื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

สมยัที่ผมเรยีนอยู่นั้น	เขาเรยีกว่า	แผนกอสิระ 

วชิาการหนงัสอืพมิพ์	ขึ้นกบัคณะสงัคมศาสตร์

	เราเป ็นคนอิสระ	 เพราะวิชาชีพที่ 

เล่าเรียนถือความเป็นอิสระส�าคัญที่สุด	 เรื่องนี้ 

อาจารย์ที่สอนในประเทศเยอรมนีเคยพูดถึง 

ความเป็นอสิระของนกัหนงัสอืพมิพ์ไว้ว่า...

ชีวิตกว่� 40 ปี

ของ ‘ฐานันดร 4’
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	นักหนังสือพิมพ์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ	 3	

ประการคอื...

	1.	ความเป็นอสิระ	(Independent)

	2.	ความซื่อสตัย์	(Honest)

	3.	ความเที่ยงธรรม	(Impartial)

ถ้าหากผู้ประกอบวิชาชีพนี้สามารถด�าเนินหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบด้วยหลกั	3	ประการนี้ได้	ถงึจะถอืว่าเป็น	‘มอือาชพี’

	ผมอาย	ุ17	ปี	เมื่อเริ่มท�างานเป็นนกัข่าวอาชญากรรมกบั 

หนงัสอืพมิพ์ พมิพ์ไทย	หนงัสอืพมิพ์ยกัษ์ใหญ่ขายดทีี่สดุในยคุนั้น	 

ผมเพิ่งจะจบมธัยมมาหมาดๆ	สอบเข้ามหาวทิยาลยัไม่ได้	จงึเลอืก 

ที่จะเป็น	‘นกัหนงัสอืพมิพ์’	อาชพีที่ผมหลงใหลมาตั้งแต่อ่านหนงัสอื 

เรื่อง	ละครชวีติ	ของ	หม่อมเจ้าอากาศด�าเกงิ	เพราะพระเอกใน 

เรื่องนั้นเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์

	ผมไม่รูจ้กัค�าว่า	‘ฐานนัดร	4’	แต่เมื่อเข้ามาอยูใ่นวงการนี้	 

พวกนกัข่าวรุน่พี่มกัจะพดูถงึค�าค�านี้กบัผมว่า	“เอง็ควรจะภมูใิจว่า 

พวกเราเป็นพวกฐานนัดร	4”

	แล้วเขาก็สอนให้ผมร้องเพลงประจ�าสถาบันของความ 

เป็นฐานนัดร	4	ของพวกเรา	ที่ชื่อว่า	“นกน้อยในไร่ส้ม”	เนื้อเพลง 

ตอนหนึ่งพวกเราร้องอย่างนี้...
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 “พวกเราสูงศกัดิ์ สูงนกัสูงหนา ร่อนเร่เคหาไม่มี

 ค�่าไหนนอนนั่น ไม่หวั่นไม่หวาด รกัษาเอกราชเสรี

 เราเหล่าสกณุา ร่มไม้ใบหญ้า เรากก็ล้านอน บ่ห่อนเกรงภยั 

ใดใด...

 ...มเีงนิมทีองไม่ต้องคดิอะไร ซื้อเหล้าใส่ไหไว้กนิ...”

	ผมอยู่ในฐานนัดร	4	มานานหลายสบิปี	สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ 

ระลกึถงึเสมอว่า	ผมไม่มคีณุสมบตัพิอที่จะร่วมความเป็นฐานนัดร 

เดยีวกบัพี่ๆ 	ได้กค็อื	การที่ผมไม่กนิเหล้ากบัการที่ผมมเีงนิ	แล้ว 

ผมคดิอะไรมากกว่าการที่จะไปซื้อเหล้ากนิ

	ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นนักหนังสือพิมพ์	 อาชีพเดียว 

ไม่เคยโยกย้าย	ไม่เคยหยดุเว้นวรรคไปท�าอาชพีอื่น	สิ่งเดยีวที่ผม 

ระลกึอยู่เสมอกค็อื...ความเป็นมอือาชพี

	ผมบอกตวัเองตลอดมาว่า	ผมไม่ใช่มอืสมคัรเล่น	ผมเป็น 

นกัหนงัสอืพมิพ์อย่างเอาเป็นเอาตาย	 เพราะถ้าไม่ประกอบสมัมา 

อาชพีนี้แล้ว	ผมจะต้องตาย	ไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชพีอะไรได้

	อาชพีอื่นผมท�าไม่เป็น	หรอืถ้าท�าได้กค็งจะไม่ด	ีส่วนที่ท�า 

หนงัสอืพมิพ์นั้น	ถงึจะไม่ได้ดมีรีางวลั	แต่กเ็ป็นอาชพีที่ผมมคีวาม 

สุขสนัต์มากที่สุดในชวีติ



สันติ เศวตวิมล | 17

	เมื่อเหตุการณ์ที่เรียกว่า	 ‘พุธทมิฬ’1	 เกิดขึ้นในกรุง 

พนมเปญ	ประเทศกมัพชูา	ซึ่งเกดิจากผูป้ระกอบอาชพีเดยีวกบัผม 

เป็นผู้จุดไฟขึ้น	พวกเขาออกมาให้สมัภาษณ์ยนืยนัว่า...

	เขาสามารถท�าสิ่งนี้ได้	เพราะเป็นสทิธหิน้าที่อนัชอบธรรม 

ของเขาที่จะท�าด้วยความรกัชาติ

	ผมไม่อาจจะรู้ได้ว่า	ในความรกัชาตทิี่พวกหนงัสอืพมิพ์ 

หรอืสื่อมวลชนในเขมรอ้างขึ้นมานั้น	มอีะไรแอบแฝงอยูเ่บื้องหลงั 

หรอืไม่

	ผลประโยชน์	ความขดัแย้ง	รวมไปถงึความอจิฉารษิยา 

และชาตนิยิมที่ไม่มเีหตุผล	แต่ผมเหน็ว่าสิ่งที่เขากระท�าลงไปเพื่อ 

แสดงให้เหน็ถงึ...ค�าว่า	‘มอือาชพี’	นั้น	มคีุณค่าน่าเชื่อถอืมากกว่า 

พวก	‘มอืสมคัรเล่น’

	ผูท้ี่เป็นมอือาชพีจะต้องเป็นผูอ้ทุศิตวัเอง	ทั้งร่างกาย	ชวีติ	 

จติใจ	ให้แก่อาชพีหน้าที่การงาน

	เล่นไม่ได้	ตายไม่เป็น

	ซึ่งตรงข้ามกับพวกมือสมัครเล่น	 ไม่เอาจริงเอาจัง 

ทั้งหลาย	เมื่อสนุกกท็�า	เมื่อเบื่อกเ็ลกิรา

1	 เหตุการณ์	 ‘พุธทมฬิ’	คอื	 เหตุการณ์เผาสถานทูตไทยและบรษิทัร้านค้าคนไทย	ใน
กรุงพนมเปญ	ที่เกดิมาจากการยุยงของนกัหนงัสอืพมิพ์และนกัวทิยุเขมร	ในปี	2546
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	ผมรู้สึกอับอายขายขี้หน้าประสาคนร่วมอาชีพเดียวกัน	 

ยิ่งพวกเขาให้เหตผุลด้วยว่า	เขาสามารถท�าสิ่งนี้ได้	เพราะเป็นหน้าที่ 

ของนกัหนงัสอืพมิพ์และสื่อมวลชนจะต้องกระท�า

	ผมยิ่งสงสยั	ใครบอกเขา	ใครสอนเขาเช่นนั้น

	ผมหยิบหนังสือวิชาการหนังสือพิมพ์ที่ผมเล่าเรียนมา 

ตรวจสอบอกีครั้ง	อ่านหลายๆ	ครั้งเพราะอยากรูว่้าเคยมคีนสอน	 

มคีนกล่าวเช่นนั้นหรอื

	ผมพบข้อความตอนหนึ่งที่ใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้ค�าไว้ 

ตั้งแต่สมยัเมื่อเรยีนวชิาชพีนี้เมื่อ	40	กว่าปีก่อน	ข้อความมวี่า...

 “Profession ค�านี้มรีากศพัท์มาจากภาษาละตนิ แปลว่า  

ค�าปฏิญาณเพื่อการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะว่าอาชีพเป็น 

สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ ประกอบด้วยความรบัผดิชอบเพื่อรกัษาเกยีรตยิศ

 ฉะนั้นผู้ที่จะประกอบอาชีพจะต้องมีความรับผิดชอบ  

และจะต้องรกัษาเกยีรตยิศที่จะเกดิขึ้นจากการมอีาชพีท�างาน”

	40	กว่าปีที่ผมมอีาชพีเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์เพยีงอย่างเดยีว	 

ผมยดึมั่นในค�าปฏญิาณ	หรอืโพรเฟสชนั	(Profession)	เพราะผม 

ต้องการเป็นมอือาชพี	หรอืโพรเฟสชนัแนล	(Professional)	

	40	 กว่าปีที่ผมค้นพบด้วยการเรียนรู้ทั้งจากผู้อื่นและ 

ตวัเองว่า	ความเป็นมอือาชพีนั้น	เจบ็ปวด	ขมขื่น	ทุกข์ยาก	และ 

ทรมาน	ทั้งยงัจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเดยีวดาย
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แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ผมยืนสู้อยู่ได้	 และต้องสู้ตลอดมา	 

กเ็พราะค�าปฏญิาณประโยคหนึ่งที่ท่องเพื่อเตอืนใจเสมอว่า...

‘I solate gorgeous’

‘ข้าขออยู่โดดเดี่ยวอย่างมศีกัดิ์ศร’ี

ณ	 ที่ไหนถึงจะอิ่มหน�าส�าราญ	 มีความสนุกสนาน	 แต่ 

ปราศจากอสิรเสร	ีและไร้ซึ่งศกัดิ์ศร	ีผมกจ็ะไม่อยู่ด้วย

...ขอออกมาตายเพียงล�าพังผู้เดียว	 อย่างเช่นทุกวันนี้ 

จะดกีว่า



ภ�ค1ตำ�น�นชีวิต



“ลขิติฟ้าหรอืจะสู้มานะตน”

ขงจื้อ

ด้วยความที่เป็นคนฝั่งธนฯ	เหมอืนกนั	ผมจงึได้รบัเชญิจาก	 

คุณวรวรี์	หวั่งหล	ีแห่งสโมสร โรตาร	ีธนบุรี	ให้ไปเล่าขาน 

เรื่องราวของชาวฝั่งธนฯ	เมื่อ	50	กว่าปีที่ผ่านมา

	และแน่ละ	 เมื่อเล่าหรือเขียนเกี่ยวกับคนฝั่งธนฯ	 แล้ว	 

จะต้องมเีรื่องราวของ	2	ตระกูลใหญ่คอื	‘บุนนาค’	กบั	‘หวั่งหล’ี	 

ควบคู่กนัไป	ใครไม่รู้กจ็ะพูดไม่ได้ว่าเป็นคนฝั่งธนฯ	ดั้งเดมิโดย 

แท้จรงิ

- 1 -

‘ชีวิต’
ดุจน�ว�กล�งมห�สมุทร
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	ความรู ้เกี่ยวกับบ้านหวั่งหลีในสมัยเด็กๆ	 ของผม	 

กค็งจะเป็นเพยีงท่าเรอืข้าวกบัโรงสขี้าวใหญ่ที่สุดเท่านั้น

	ผมเคยไปเล่นที่นั่น	บางทกีไ็ปช่วยคนงานขดุหน่อไม้อ่อน 

ตอนหน้าฝน	 เอามาต้มแกงจืด	 จิ้มน�้าพริก	 หวานอร่อยที่สุด	 

คนฝั่งธนฯ	 สมัยนั้นรู้จักกันดี	 แล้วก็เรียกหน่อไม้นี้ว่า...หน่อไม้ 

บคุคโล	เพราะขุดมาจากโรงสข้ีาวหรอืโกดงัเกบ็ข้าวของบ้านหวั่งหล	ี 

ซึ่งอยู่บรเิวณบุคคโลนั่นเอง

	แม้ว่าจะเคยรูจ้กักบั	คุณธรรมนูญ	หวั่งหล	ีหรอืได้พดูคยุ 

กบั	คณุวรวร์ี	หวั่งหล	ีในฐานะที่เราเป็นคนฝ่ังธนฯ	ด้วยกนั	แต่ผม 

กไ็ม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของตระกูลหวั่งหลเีท่าไรนกั	รู้คร่าวๆ	 

เพียงแต่ว่าเป็นตระกูลของคนจีนที่ค้าขายข้าว	 มาร�่ารวยอยู่ 

เมอืงไทย	จนเป็นเจ้าของธนาคารใหญ่ที่คนฝั่งธนบุรนียิมไปฝาก	 

ด้วยความที่เป็นคนบ้านเดยีวกนั

	ครั้งหนึ่งได้ไปเดินซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ	 ใน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เหน็หนงัสอืเล่มหนึ่งชื่อ	ดุจนาวากลาง 

มหาสมุทร	หน้าปกเป็นภาพเรอืส�าเภาจนี	ที่เคยได้ยนิคนจนีเรยีก 

กนัว่าเรอือั๊งเท้าจุง๊	แปลเป็นไทยว่าเรอืหวัแดง	เพราะหวัเรอืส�าเภา 

ทาสแีดงกเ็ลยสนใจ	(ก๋งของผมมาจากเมอืงจนี	กน็ั่งเรอือั๊งเท้าจุ๊ง 

จากซวัเถามาบางกอกเหมอืนกนั)

	เมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน	 เห็นชื่อผู้เขียนคือ	 

คุณหญงิจ�านงศรี	รตันนิ	(หาญเจนลกัษณ์)	กย็ิ่งเพิ่มความสนใจ 
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ขึ้นอกี	ผมเป็นแฟนข้อเขยีนของคุณหญงิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

	และความสนใจหนงัสอืเล่มนี้กย็ิ่งเพิ่มมากขึ้น	เมื่อได้รูว่้า 

คณุหญงิเขยีนถงึประวตักิารต่อสูข้องตระกลูหวั่งหล	ีเพื่อจดัพมิพ์ 

เป็นหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ	 นายสุวิทย์	 หวั่งหลี	 เมื่อ 

หลายปีที่ผ่านมา

	เมื่อช่วงปลายปีถงึต้นปี	ผมมวีนัหยดุเพยีง	3-4	วนั	กต็ะลยุ 

อ่านหนงัสอืเล่มนี้จนจบ	ตลอดเวลาที่ผมอ่าน	ผมคดิถงึแต่ค�าว่า	 

‘ชวีติต้องสู้...ชวีติต้องสู้’

	เรื่องราวของคนตระกลูนี้เป็นคนสูช้วีติโดยแท้จรงิ	น่าจะ 

เป็นตวัอย่างให้แก่คนทั้งหลายทั้งปวง	ที่หลายปีนี้นอกจากไม่สูแ้ล้ว	 

ยงัจะไปกระโดดตกึอกี	ได้รู้ได้ทราบกนัไว้

	หนงัสอืเล่มนี้หนามาก	ไม่อาจเล่าให้เข้าใจอย่างซาบซึ้งได้ 

ด้วยเนื้อที่จ�ากดั	ท�าได้เพยีงสรปุย่อสั้นๆ	ง่ายๆ	ให้ท่านผูอ่้านได้ลอง 

พจิารณาไว้

	หนงัสอืเล่มนี้เป็นประวตัขิองคนในตระกลูหวั่งหลี	ตั้งแต่ 

อยู่เมอืงจนีจนกระทั่งย้ายมาอยูเ่มอืงไทย	ไล่ยาวต่อเนื่องกนัมาถงึ	 

6	 ชั่วอายุคน	 ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นคนสู ้ชีวิตที่มีเรื่องราว 

แตกต่างกนัไป	โลดโผนพสิดารประดุจหนงัสอืก�าลงัภายใน

	เมื่อสืบสาแหรกตระกูลคนแรกของหวั่งหลีในเมืองไทย 

ซึ่งตรงกบัแซ่ตั้ง	 เป็นตระกูลที่มโีคมไฟเขยีนตวัอกัษรที่หน้าบ้าน 
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ในเมอืงจนี	โดยแปลได้ว่า	‘ผูส้บืทอดตระกลูขนุนางผูซ้ื่อสตัย์และ 

สวามภิกัดิ์’	และ	‘ผู้สบืทอดตระกลูท่านอ๋องแห่งเมอืงหน�า่คงั’

	บรรพบุรุษรุ่นแรกๆ	 ของหวั่งหลีในเมืองจีนต้องสู้ชีวิต 

อย่างสาหัสสากรรจ์	 บางคนเป็นขุนนางที่ได้รับความไว้วาง 

พระราชหฤทัยของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง	 บางคนก็หัวขาดเพราะ 

เป็นนักปฏิวัติต่อสู้ล้มล้างราชวงศ์ชิง	 ตามค�าขวัญของคนจีน 

สมยัเมื่อ	200	กว่าปีก่อนนั้นว่า	 ‘ฟั่นชงิ	ฟู่หมงิ’	แปลเป็นไทยว่า	 

‘ล้มชงิ	กอบกู้หมงิ’

	คนที่ควรจะหยิบยกให้เป็นผู้เริ่มต้นความเป็นมาของ 

ตระกลูหวั่งหลกีค็อื	‘ไต้ก๋งฮกุ’	ซึ่งเป็นหวั่งหลคีนแรกที่เข้ามาท�ามา 

หากนิในเมอืงไทย

	ชีวิตที่เริ่มต้นจากจับกัง	 อดทนต่อสู้มาเป็นพ่อค้าเรือเร่	 

จนมาเป็นพ่อค้าเรือส�าเภา	 เข้ามาหาซื้อข้าวในเมืองไทยส่งไปขาย 

ยงัเมอืงจนี

	เรื่องราวการต่อสูข้องไต้ก๋งฮกุนั้นพสิดาร	บางเรื่องเหมอืน 

เป็นต�านาน	แต่ว่าเป็นเรื่องจรงิ

	หวั่งหลคีนต่อมาคอื	‘นายตนัฉื่อฮ้วง’	บตุรชายของไต้ก๋งฮกุ	 

ซึ่งรับค�าสั่งจากบิดาให้วางรากฐานการค้าในเมืองไทยในสมัย 

แผ่นดนิสมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวง	รชักาลที่	5

	นายตันฉื่อฮ้วงคือผู้ก่อตั้งบริษัทหวั่งหลีขึ้นในเมืองไทย	 

และแต่งงานกบัผู้หญงิไทย
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	หวั่งหลีคนต่อมาที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกไทย	 เพราะเกิดใน 

เมอืงไทยและมมีารดาเป็นคนไทยคอื	‘นายตนัลบิบ๊วย’

	ชีวิตต้องสู ้ของนายตันลิบบ๊วยคือ	 การบริหารงาน 

โรงสีข้าวและกองเรือส่งข้าวไปจ�าหน่ายยังประเทศจีนแข่งกับ 

ฝรั่ง	และกไ็ด้รบัชยัชนะในที่สุด

	แต่ผู ้ที่สู ้ชีวิตจนต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรคือ	 

‘นายตันซิวเม้ง’	 บุตรชายของนายตันลิบบ๊วย	 และเป็นบิดาของ	 

คุณสุวทิย์	หวั่งหลี

	นายตนัซวิเม้งถูกคนร้ายยงิเสยีชวีติในวนัที่สงครามโลก 

ครั้งที่	 2	 ยุติลง	 เมื่อญี่ปุ่  นยอมจ�านนต่อพันธมิตร	 และไม่มี 

การเปิดเผยเบื้องหลังการเสียชีวิต	 แม้ว่านักการเมืองไทย 

สมยันั้นหลายท่านอ้างว่ารู้สาเหตุความเป็นมา	แต่จนแล้วจนรอด 

กย็งัไม่มกีารชี้แจง

	หวั่งหลีอีกคนคือ	 ‘คุณสุวิทย์	 หวั่งหลี’	 ผู้จากไปด้วย 

อุบัติเหตุทางเครื่องบิน	 ซึ่งเป็นที่มาของหนังสือ	 ดุจนาวากลาง 

มหาสมุทร	ที่	คุณหญงิจ�านงศร	ีรตันนิ	(หาญเจนลกัษณ์)	เขยีน 

เปรยีบเทยีบชวีติต่อสู้ของคนในตระกูลนี้ไว้ว่า...

 “ชีวิตแต่ละชีวิต ก็เหมือนส�าเภาล�าน้อยที่ลอยอยู่กลาง 

มหาสมุทรเวิ้งว้าง

 บางล�ามไีต้ก๋งที่เก่งกล้า สามารถน�าเรอืฝ่าพายไุปในทศิทาง 



26 | ตำานานชีวิต

ที่ต้องการ...บางล�ามไีต้ก๋งที่สุขุม คอยให้ทะเลเรยีบ ลมอ่อน จงึ 

ค่อยเคลื่อนล�า

 แต่ไม่มีนายเรือคนไหนที่จะบัญชาดินฟ้าอากาศได้ เมื่อ 

ทะเลบ้า สายฟ้าฟาด เรือของไต้ก๋งที่เชี่ยวชาญก็อาจจะอับปาง

ลง...”

	การได้อ่านหนงัสอืเล่มนี้ท�าให้เหน็สจัจะว่า

	ความส�าเรจ็ทั้งหลายทั้งปวงนั้น	ผูท้ี่จะพบชยัชนะจะต้อง 

เป็นคนที่ไม่ยอมพ่ายแพ้	จะต้องเป็นคนสูช้วีติ	เพราะชวีติคอืการ 

ต่อสู้



“สานต่อความรู้จากอดตี  

เพื่อถ่ายทอดต่อไปยงัคนรุ่นหลงั”

นรินาม

หนังสือ	 คนแก่อยู่กับความหลัง	 ข้อเขียนของ	 คุณหญิง 

ชนัตถ์	 ปิยะอุย	 ที่เขียนออกมาถึง	 4	 เล่ม	 ก่อนจะอ่าน 

เล่มที่	4	กห็ยบิเล่มที่	1	ซึ่งเคยได้รบัมาอ่าน...อ่าน...และอ่าน

	ชวีติจรงิที่ตกึสงูของโรงแรมดสุติธานบีดบงัเรื่องราวของ 

เจ้าของไว้ไม่ให้คนเหน็	 ไม่ให้คนเข้าใจ	 จนกระทั่งได้อ่านหนงัสอื 

- 2 -

คนแก่อยู่กับความหลัง

ของ ‘คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย’
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ทั้งหมดนี้	 จึงได้ตระหนักและยอมรับว่า	 ชีวิตของ	 คุณหญิง 

ชนตัถ์	ปิยะอุย	เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานศกึษาชวีติของท่านได้

	บดิาของคณุหญงิเป็นเจ้าของโรงเลื่อยและอูต่่อเรอืคลอง 

หวัล�าโพง	ส่วนมารดาเป็นเจ้าของโรงส	ีอ. หนองแค	จ. สระบุรี

	ความเป็นลูกคนรวยไม่ได้ท�าให้คุณหญิงอวดดีเย่อหยิ่ง 

จองหองแต่อย่างใด	ท่านเขยีนตอนหนึ่งในหนงัสอืว่า...

 “เวลาพวกเราไปโรงสีครั้งแรก คุณแม่ให้ไหว้หลงจู๊และ 

ป้าแม่ครวั และบอกว่าที่ให้ไหว้เพราะ หนึ่ง...เขาอายมุากกว่าพวกเรา  

สอง...เขาช่วยคุณแม่ท�างานแทนพวกเรา จงึควรขอบใจเขา ฯลฯ”

	อ่านข้อเขียนของคุณหญิงแล้ว	 ท�าให้นึกถึงลูกเศรษฐ ี

บางคนที่ขาดสมบตัผิู้ดเีช่นนี้	ถงึมเีงนิกไ็ม่มบีารม	ีเมื่อไม่มบีารมี 

กไ็ม่มบีรวิาร

 คน...คนเดยีวท�างานไม่ได้ ถงึจะให้ร�่ารวยล้นฟ้าอย่างไร 

กต็ามเถดิ

	แม้จะเกดิในครอบครวัที่มฐีานะ	แต่คณุหญงิชนตัถ์เขยีน 

ว่า...	

 “บิดาของท่านเคยถูกศาลยึดบ้านและโรงเลื่อย เพราะ 

ไปเป็นผู้ค�้าประกนัให้แก่ผู้มพีระคุณ การถูกยดึทรพัย์ในครั้งนั้น 

ท�าให้ต้องเดอืดร้อนกนัไปทั้งครอบครวั” 

	แต่ถงึอย่างไร	คุณหญงิกไ็ด้รบัค�าสั่งสอนจากมารดาว่า...
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 “ทุกข์ครั้งนี้ถือว่าเป็นผลกรรมที่ชาตินี้หรือชาติก่อน 

ท�าไว้ และให้ถอืเป็นบทเรยีนว่า การไปค�้าประกนันั้น มโีทษหนกั 

ยิ่งกว่าไฟไหม้ หนักกว่าการพนัน จึงอย่าได้ไปประกันใคร 

เป็นอนัขาด ไม่ว่าจะต้องค�้ามากหรอืน้อย ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม”

	เช่นเดยีวกบับดิาที่สอนคุณหญงิว่า...

 “ถ้าเป็นหนี้เขากต็้องรบีช�าระ ต้องช�าระให้ตรงเวลา ช�าระ 

คนนอกบ้านก่อนคนในบ้าน คือ ต้องช�าระคนไกลตัวก่อนคน 

ใกล้ตวั และเมื่อยงัเป็นหนี้อยู่ อย่าได้ใช้เงนิไปบ�าเรอบ�ารุงตวัเอง  

ต้องช�าระหนี้ให้หมดเสยีก่อน”

	ชวีติต้องสูข้อง	คณุหญงิชนตัถ์	ปิยะอยุ	ไม่ได้สบายเหมอืน 

ลูกเศรษฐีทั้งหลายในสมัยนี้ซึ่งเสวยทรัพย์สินเงินทองที่บิดา 

มารดาสร้างสะสมเอาไว้ให้

	เมื่อสมยัเดก็	ท่านจะต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ด้วยเงนิผ่อน	 

แม้กระทั่งเล่าเรยีนในมหาวทิยาลยักเ็รยีนไม่ทนัเพื่อนๆ	 จนต้อง 

ดิ้นรนไปเรยีนต่อที่สหรฐัอเมรกิา	อยู่ที่นั่นกต็้องท�างานช่วยเหลอื 

ตวัเองทุกอย่าง	จนกลบัมาเมอืงไทยและเริ่มท�าธรุกจิเป็นครั้งแรก 

ด้วยการขอเช่าที่รมิถนนเจรญิกรงุ	ท�าโรงแรมเลก็ๆ	ซึ่งต้องท�าเอง 

ทุกอย่างเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย

	คุณหญงิเขยีนถงึชวีติในตอนนี้ว่า...

 “การท�างานในโรงแรมปริ๊นเซสของดิฉัน เรียกว่าท�า 
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ทกุหน้าที่ทั้งกลางวนัและกลางคนื ได้กลบัไปบ้านเฉพาะเวลานอน 

เท่านั้น บ้านอยู่ที่สาธรใต้จึงไม่ไกลนัก ธุรกิจโรงแรมไม่ค่อยจะ 

สม�่าเสมอ บางครั้งลูกค้าน้อย รายได้ตก ดฉินัไม่อยากจะผดัหนี้  

ท�าให้ต้องขายเครื่องแต่งตัว เพราะตามธรรมดาไม่แต่งอยู่แล้ว  

เพียงแต่ชอบมี ชอบสะสม เพราะนิสัยผู้หญิงที่จะต้องมีเครื่อง- 

ประดับบ้าง ครั้งหนึ่งขายรถเพื่อต้องการช�าระหนี้ให้ทันตาม 

สญัญา แล้วกน็ั่งสามล้อมาท�างาน”

	หลายสบิปีของการต่อสู	้ในที่สดุ	คุณหญงิชนตัถ์	ปิยะอยุ	 

กส็ร้างโรงแรมดุสติธานจีนส�าเรจ็

	เมื่อมองจากยอดจะเห็นว่าโรงแรมดุสิตธานีเป็นโรงแรม 

ใหญ่ที่สุด	สูงที่สุดของประเทศเมื่อหลายสบิปีที่ผ่านมา

	แต่ถ้ารู้ถึงโคนถึงรากก็จะรู้ว่า	 โรงแรมที่ก่อสร้างใน 

สมยันั้น	ใช้งบประมาณ	300	กว่าล้านบาท	เกดิขึ้นมาจากหนี้สนิ 

และการขายทรพัย์สนิของคุณหญงิเป็นจ�านวนนบั	100	ล้านบาท

	คุณหญิงเขียนถึงความล�าบากไว้หลายตอน	 ที่ยกเอามา 

เขยีนถงึนี้เป็นเพยีงบางส่วนเลก็ๆ	น้อยๆ	

 “ช่วงนี้ยากล�าบากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา มีบ่อยครั้ง 

ถึงกับนั่งร้องไห้ เพราะมันคิดด้วยตัวคนเดียว ลูกก็ยังเล็กอยู่  

ทุกอย่างอยู่กบัเราหมด

 แต่ดฉินัสู้ค่ะ คอืจะไม่ยอมลงนอนเลย คดิว่าดฉินันอน 

ไม่ได้ กลวัว่าเผื่อนอนแล้วอาจจะหลบัไปเลย”
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	นี่คือชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง	 ซึ่งเป็นแบบอย่างของชีวิตต้องสู้ 

ที่อยากให้ท่านได้เรยีนรู้เอาไว้สู้กบัชวีติที่ไม่แน่นอน

	ถ้าจะนกึถงึบทกวดีีๆ 	 สกับท	 กข็อยกกวบีทหนึ่ง	 บทที่ 

เริ่มต้นว่า...

 “พ่อแม่กแ็ก่เฒ่า จ�าจากเจ้าไม่อยู่นาน

จะพบเพื่อพ้องพาน เพยีงเสี้ยววารของคนืวนั

ใจจรงิไม่อยากพราก เพราะยงัอยากเหน็ลูกหลาน

แต่ชพีมทินทาน ย่อมร้าวรานสลายไป

 ฯลฯ

ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง มหีรอืหวงัอยู่นานได้

วนัหนึ่งคงล้มไป ทิ้งฝั่งไว้ให้วงัเวง”

	จากหนงัสอื	คนแก่อยูก่บัความหลงั	เล่มที่	4	นี้เอง	ท�าให้ 

ได้รู้ว่า	ผู้แต่งบทกวดีีๆ 	บทนี้ชื่อ	อ. สุนทรเกตุ	นติยสาร	สตรสีาร  

พมิพ์ไว้ในฉบบัประจ�าวนัที่	4	พฤษภาคม	พ.ศ.	2529

ความหลังของคนแก่ที่มีชีวิต	 ย่อมมีคุณค่าต่อคนรุ่น 

ลกูหลานที่ยงัจะต้องมชีวีติอยู่ต่อไปเช่นนี้แน่นอน
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‘ธนินท์ เจียรวนนท์’
เล่�ปี่...แห่งปี 2000

“มสีุขร่วมเสพ มทีุกข์ร่วมต้าน”

ภาษติจนี

“กลุ ่มซีพีไม่จ�าเป็นต้องเอาลูกหลานไปอยู ่ในบริษัท 

ที่ส�าเร็จแล้ว เพราะไม่เป็นประโยชน์ เนื่องจาก 

บริษัทที่ส�าเร็จมีคนเก่งอยู่ที่นั่นแล้ว การส่งลูกหลานเข้าไปมีแต ่

ผลเสยีทุกประตู ฯลฯ

 ถ้าเขาไม่เก่ง เราก็ให้เขาอยู่เฉยๆ ดีกว่า บริษัทเก่า 

เราก็ไม่เสียหาย และเป็นการรักษาน�้าใจผู้บริหารคนเก่าไว้ด้วย  

ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ลูกหลานไปท�าธุรกิจใหม่ ไปสร้าง 

อาณาจักรใหม่ดีกว่า ถ้าสร้างส�าเร็จลูกหลานก็จะภูมิใจในตัวเอง  
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ลูกหลานก็จะมีเกียรติ มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  

และที่ส�าคัญก็คือ เครือซีพียังสามารถขยายอาณาจักรเพิ่มเติม 

ได้อกี

 ผมเหน็ว่า ถ้าเขามคีวามสามารถจรงิ เขาต้องสร้างธุรกจิ 

เหมอืนพ่อหรอืดกีว่าพ่อ และถ้าพ่อช่วยสนบัสนนุ เขายงัสร้างธรุกจิ 

ไม่ส�าเรจ็แสดงว่าเขายงัไม่เก่งพอ”

	ค�าพูดที่ค่อนข้างจะยาวนี้คัดลอกมาจากค�าให้สัมภาษณ์ 

ของ	‘นายธนนิท์	เจยีรวนนท์’	ประธานกรรมการเครอืเจรญิโภคภณัฑ์	 

ซึ่งอยู่ในหนงัสอืเรื่อง	ธนนิท์ เจยีรวนนท์ ผู้เกรยีงไกรในยุทธจกัร 

นกัธุรกจิโลก	เขยีนโดย	ธนวฒัน์	ทรพัย์ไพบูลย์	นกัเขยีนอสิระ	 

ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลประวตัชิวีติ	เคลด็ลบัปรชัญาการบรหิาร	และ 

วสิยัทศัน์ในการด�าเนนิธุรกจิ

	หนงัสอืเล่มนี้น่าอ่านและน่าศกึษาอย่างมาก	 ส�าหรบัผู้ที่ 

ต้องการจะศกึษาแนวทางการบรหิาร

	จากเรื่องราวซึ่งกลายเป็นต�านานของทา่นประธานบรษิทั 

ซีพี	 ผู ้มาจากครอบครัวจีนเล็กๆ	 มีอาชีพขายเมล็ดพันธุ ์ผัก 

อยู่หน้าวดัสมัพนัธวงศ์	(วดัเกาะ)	เมื่อไม่ถงึร้อยปีที่ผ่านมา

	นายธนนิท์	เจยีรวนนท์	ผูน้ี้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติการ 

ท�างานและชวีติส่วนตวัอย่างที่รู้กนัอยู่โดยทั่วไป
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	นติยสาร	ฟอร์จนู	ที่มชีื่อเสยีงของโลกยกย่องว่า	ท่านเป็น 

มหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลก	 เช่นเดียวกับที่นิตยสาร	 ฟอร์บส ์ 

ที่รวบรวมเรื่องราวของมหาเศรษฐีทั่วโลกไว้เคยจัดอันดับว่า	 

ในบรรดานักธุรกิจมหาเศรษฐีโลก	 100	 อันดับนั้น	 นายธนินท์	 

เจยีรวนนท์	เป็นมหาเศรษฐอีนัดบัที่	27

	บริษัทซีพีและบริษัทในกลุ ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ของท่าน	 ติดอันดับหนึ่งในสิบของบริษัทที่มียอดขายมากที่สุด 

ในเอเชยีแปซฟิิก	ยกเว้นออสเตรเลยีกบัญี่ปุ่นเท่านั้น

 

	มีผู ้ เขียนถึงเรื่องราวประวัติชีวิตต้องสู ้ของท่านไว ้

มากมาย	 แต่ในหนังสือเล่มนี้มีมากกว่านั้นก็คือ...ปรัชญาในการ 

ท�างาน	 ซึ่งเป็นดวงตะวันอันยิ่งใหญ่ที่น�าทางให้บริษัทของท่าน 

ประสบความส�าเรจ็สมตามที่บรรพบรุษุตระกลูเจี่ย	ได้ตั้งปณธิาน 

ไว้ว่า...

	‘เจิ้นต้ากวงหมนิ’	หรอื	‘เจยีไต๋กวงเม้ง’	ในส�าเนยีงแต้จิ๋ว	 

แปลเป็นไทยได้ว่า ‘ความซื่อตรงประดจุดวงตะวนัอนัยิ่งใหญ่’

	ชื่อนี้คอืที่มาของยี่ห้อร้านเจยีไต๋	ที่รูจ้กักนัมาก่อนซพีแีละ 

เจรญิโภคภณัฑ์

	ปรชัญาในการท�างานนี้	นายธนนิท์ได้กล่าวไว้ในหนงัสอื 

ว่า...
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 “นโยบายเรื่องคนของเจริญโภคภัณฑ์คือ การเลือกสรร 

คนที่มคีวามสามารถเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วกต้็องพฒันาตนให้เก่งขึ้น  

และประการสุดท้าย...เราต้องรกัษาคนดมีคีวามสามารถไว้

 “ผมถือว่าพนักงานในเครือทุกคนเป็นญาติพี่น้อง เรา 

ให้โอกาสทุกคนแสดงความสามารถ ความคดิเหน็ และประสทิธ-ิ 

ภาพในการท�างาน โดยที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ อดทน และ 

ซื่อสตัย์ ”

	จากปรชัญาที่เป็นเสมอืนดวงตะวนัน�าทางนี้เอง	ทุกวนันี้ 

อาณาจกัรของบรษิทัซพีจีงึเป็นบรษิทัใหญ่ระดบัโลก	มบีรษิทัลูก 

อยูใ่นเครอืมากกว่า	200	บรษิทั	มพีนกังานท�างานทั่วโลกมากกว่า	 

80,000	คน

	การอยู่รวมกันของพนักงานที่มีคติประจ�าใจต่อบริษัท 

ว่า...‘มีสุขร่วมเสพ	 มีทุกข์ร่วมต้าน’	 ซึ่งเกิดจากหลักการที่ 

นายธนนิท์	ได้กล่าวไว้ว่า...	

 “เรายดึหลกัการว่า องค์กรที่ดต้ีองประกอบด้วยคน 4 รุน่  

คอื รุ่นอายุ 50 ปี รุ่น 40 ปี รุ่น 30 ปี และรุ่นหนุ่มสาวที่เพิ่งจะจบ 

การศกึษา เพราะคนเราต้องเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เกง่อยา่งไรกต็อ้งม ี

วนัหยุด เมื่อหยดุแล้วจะหาใครมาทดแทน เราจงึต้องมกีารสร้างคน 

อกี 3 รุ่นลงไปมารองรบัไว้ก่อน”

	ค�ากล่าวที่ว่ามีตัวอย่างพิสูจน์จากพนักงานในบริษัทซีพ ี
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มากมาย	แต่ที่เหน็เด่นชดัมากคอืเรื่องของ	นายเอี่ยม	งามด�ารงค์	 

พนักงานออฟฟิศในอดีต	 ปัจจุบันได้รับต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ	การศกึษาดั้งเดมิ 

ของนายเอี่ยมจบเพยีงชั้นประถมศกึษาปีที่	4	เท่านั้น

	ปรชัญาในการบรหิารงาน	และปรชัญาในการบรหิารคน 

ของนายธนนิท์	สรุปได้สั้นๆ	อ่านแล้วจะเข้าใจได้ทนัทกีค็อื

	ปรชัญาต่อการบรหิารงาน	นายธนนิท์	มหีลกัการว่า...

 “เราจะต้องท�าด้วยความซื่อตรง เราจะต้องท�างานด้วย 

ความจรงิใจ ซึ่งจะท�าให้เราสามารถท�างานใหญ่ได้”

	ปรชัญาต่อการบรหิารคน	นายธนนิท์	มหีลกัการว่า...

 “เราถือว่าพนักงานเปรียบประดุจดั่งเครือญาติ มีความ 

เอื้ออาทรต่อพนักงานทุกระดับชั้น และที่ส�าคัญก็คือ ผู้บริหาร 

ระดับสูงจะไม่วางตัวเป็นเจ้าขุนมูลนาย หากแต่ใช้ ‘พระคุณ’  

มากกว่า ‘พระเดช’ และให้เกยีรตต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเสมอ

หน้า”

	ผมได้รู ้แนวทางและปรัชญาในการท�างานของท่าน 

อกีมาก	อย่างเช่นอปุสรรคปัญหาต่างๆ	นั้น	ท่านกล่าวถงึสิ่งนี้ว่า...

 “งานทุกอย่างมอีุปสรรคทั้งสิ้น ถ้ากลวัอุปสรรคกไ็ม่ต้อง 

มาท�างาน แต่อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการท�างานนั้น ล้วน 

แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องฟันฝ่าแก้ไขกนัไปให้ได้ เราจะต้องชนะได้  
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เราจะชนะอุปสรรคทั้งหลายได้ด้วยการท�างาน”

	ท่านยงักล่าวอกีว่า...

 “ท�าการค้า อย่าหวงัเอาก�าไรมากๆ เอาก�าไรน้อยๆ แต่ขาย 

มากๆ เรากจ็ะประสบความส�าเรจ็ในการค้าได้เช่นกนั”

	ปรัชญาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า	 ซื่อสัตย์ซื่อตรงยิ่งใหญ ่

ประดุจดวงตะวันที่ฉายแสงทุกวันให้แก่จักรวาลมานาน	 เท่ากับ 

อายุฟ้าอายุดนิฉายแสงให้แก่คนทั้งโลก	ไม่ว่าจะมั่งมหีรอืยากจน 

เพียงไร	 แสงตะวันอันยิ่งใหญ่ซื่อตรงนี้เองจึงท�าให้ท่านเจริญ 

รุ่งเรอืงยิ่ง...ยิ่งขึ้น	เป็นที่ประจกัษ์แก่คนทั้งโลกแล้ว

	เมื่อ	1,000	กว่าปีมาแล้ว	 ‘เล่าปี่’	คอืผู้ที่มศีลิปะในการ 

บรหิารคน	ทกุวนันี้ท่านประธาน	ธนนิท์	เจยีรวนนท์	คอื	‘เล่าป่ีแห่ง 

ครสิต์ศกัราช	2000’	ผู้ที่เหน็ลูกน้องส�าคญัมากกว่าลูกตวัเอง

	เฉกเช่นเรื่อง	สามก๊ก	พรรณนาการรบที่เตยีงปันไว้ว่า...

	เมื่อ	เตยีว	จลู่ง	ทหารเอกเกอืบจะสิ้นชวีติเพราะบกุเข้าช่วย 

อาเต๊า	ลูกชายเล่าปี่ซึ่งพลดัหลงอยู่ในวงล้อมของทหาร โจโฉ

	เมื่อ	เตยีว	จูล่ง	ขุนพลเฒ่าส่งอาเต๊าให้แก่เล่าปี่	แทนที่จะ 

ยนิด	ีเล่าปี่กลบัโยนลูกชายลงกบัพื้นดนิ	แล้วตะโกนลั่นสนามรบ 

ว่า...“ไอ้ลกูเวร...เจ้าจะท�าให้พ่อต้องเสยีทหารเอกคูใ่จไปเสยีแล้ว”

	...นกัรบชราฟังแล้วกร้็องไห้	ส�านกึในใจว่า	แม้หวัจะหลดุ 

จากบ่า	กย็นิดรีบัใช้เล่าปี่ผู้มพีระคุณตลอดไปจนกว่าชพีจะหาไม่
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‘วิเชียร เผอิญโชค’
คว�มสำ�เร็จจ�ก ‘ไทยรุ่งยูเนี่ยนค�ร์’ 
ไม่ใช่คว�มเผอิญ

“เพราะแสวงหา มใิช่เพราะรอคอย

เพราะเชี่ยวชาญ มใิช่เพราะโอกาส

เพราะสามารถ มใิช่เพราะโชคช่วย”

ขงจื้อ

ผมเคยขับรถ	 ‘อีซูซุ	 ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์’	 ขึ้นจังหวัด 

สกลนคร	 เพื่อนภูไทจากอ�าเภอพรรณานิคมแนะน�าผม 

ว่า	ไปทอดกฐินน่าจะเอารถสบายๆ	ขึ้นไปใช้จะดีกว่า

	บางทเีขาคงจะหมายถงึ	รถยโุรปหรอืรถอเมรกิาราคาแพง 

ทั้งหลายที่พวกเขาขบัขึ้นไปท�าบุญร่วมกบัผม	แต่ผมกลบัรู้สกึว่า 

รถที่ผมใช้บุกเหนอืล่องใต้สบายที่สุดแล้ว
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	ผมขับรถต้องสู ้ของผมตะลุยรวดไป-กลับระยะทาง 

เป็นพันกิโลเมตร	 ผมสะดวกสบายและคิดว่าได้บุญมากกว่า 

เพื่อนๆ	อกีหลายคนเสยีด้วยซ�้า

	ก่อนออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ	ผมได้รบัหนงัสอืเล่มหนึ่ง 

ชื่อ	84 ปี วเิชยีร เผอญิโชค	ผู้สร้างสรรค์ยานยนต์ไทย	และเป็น 

ผู้ก่อตั้ง	‘ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์’

	มคี�าแนะน�าหนงัสอืเล่มนี้ที่หน้าปกไว้ด้วยว่า...

 “ผูเ้ป่ียมด้วยความรูแ้ท้จรงิ มทีกัษะอย่างยอดเยี่ยมในการ 

ประกอบอาชพี เขาจงึด�ารงชวีติอย่างมคีวามสุข”

	เมื่อพลิกหน้าแรกก็เห็นข้อความที่ผู ้ เขียนคือ	 คุณ 

สญัญลกัษณ์	 เทียมถนอม	 เขียนไว้ว่า...หนังสือเล่มนี้อุทิศแด่ 

คนที่หมดก�าลงัใจทั้งหลาย

	2	วนั	2	คนืบนภพูาน	ในส�านกัสงฆ์หลวงปูค่�าสขุ	ที่ต�าบลไร่	 

อ�าเภอพรรณานคิม	จงัหวดัสกลนคร	ผมอ่านหนงัสอืเล่มนี้จนจบ

	เรื่องราวของประธานบรษิทัไทยรุง่ยเูนี่ยนคาร์ที่มคีนงาน 

เป็นพันคน	 มีทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านบาท	 ซึ่งสู้ชีวิตมาจาก 

คนหาบถั่วต้มขาย	 ผู้ซึ่งมีปรัชญาในการด�ารงชีวิตตั้งแต่เดินทาง 

มาจากเมอืงจนีด้วยความหวงั	ที่จะประสบความส�าเรจ็ในเมอืงไทย 

เหมอืนบรรพบุรุษว่า...

 “หากสวรรค์มบีนัได จะขอไต่ขึ้นไปเพื่อหาช่องทางท�ามา 



40 | ตำานานชีวิต

หากนิ”

	เมื่อมาถงึเมอืงไทยตอนอาย	ุ14	ปี	ท่านประธานผูน้ี้มชีื่อว่า	 

‘จงึเอี่ยวเชยีง’	ท่านเดนิทางมาพร้อมกบัแม่และน้องสาว	ทั้งหมด 

ไม่รู้เรื่องราวในประเทศไทยมากนกั	รูเ้พยีงแต่ค�าบอกเล่าผ่านทาง 

จดหมายของอากู๋ที่เขยีนไปถงึเขาพร้อมกบัฝากเงนิค่าเรอืว่า...

 “ไปอยู่เมอืงไทยกนัเถอะ ขยนักนัหน่อยเรากไ็ม่อดตาย ”

พวกเขาจงึขยนัทั้งครอบครวั	 แม่ขายกล้วยป้ิงหน้าห้องเช่า	 

น้องสาวเป็นลูกมือ	 ส่วนเขาออกตระเวนรับจ้างท�างานทุกอย่าง 

ในย่านสวนมะลทิี่อาศยัอยู่ร่วมกบัอากู๋

	จงึเอี่ยวเชยีงท�าทกุอย่าง	เริ่มจากรบัจ้างหาบหมสูะเต๊ะขาย	 

หาบเต้าหู้	และหาบถั่วต้มขาย	จนกระทั่งมารบัจ้างถบีสามล้อ

	สวรรค์ส่งบันไดมาให้เขาปีนป่าย	 เมื่อจึงเอี่ยวเชียง 

พบหนทางที่จะประกอบอาชพีเป็นของตวัเอง	ไม่รบัจ้างอกีต่อไป

	เมื่อขี่สามล้อ	 เขาก็คิดดัดแปลงรถสามล้อเพื่อให้คนนั่ง 

สะดวกสบาย	จากสามล้อถบีกลายเป็นสามล้อเครื่อง

	นั่นเป็นงานชิ้นแรกที่เขาคดิด้วยสมองของตวัเอง	ไม่ได้ใช้ 

สติปัญญาของผู้อื่น	 และก็น�าเขามาถึงการเป็นประธานบริษัท 

ผู้ดดัแปลงรถกระบะใหญ่ที่สุดของเมอืงไทย

	จงึเอี่ยวเชยีง...สวรรค์ชี้ทางให้เขาแล้วว่า	เขาจะประสบ 

ความส�าเรจ็จากอาชพีดดัแปลงเครื่องยนต์นี้
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	เขาเป็นคนมโีชค	จงึได้เป็นลูกจ้างชาวไต้หวนัซึ่งน�าสนิค้า 

มาจากญี่ปุ่น	 สงครามโลกครั้งที่	 2	 ท�าให้เขาพบโชคที่ใช้ความ 

สามารถดดัแปลงรถหลงัสงครามให้เป็นประโยชน์

	เขาร่วมงานกบับดิาของ	ถาวร	พรประภา	นายช่างใหญ่ 

ในการดดัแปลงเครื่องยนต์และรถยนต์เก่าหลงัสงครามทั้งหลาย	 

จนกระทั่งกลายมาเป็นบรษิทัไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ในปัจจุบนั

	อะไรที่ท�าให้จึงเอี่ยวเชียง	 ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อและแซ่เป็น	 

วเิชยีร	 เผอญิโชค	ประสบความส�าเรจ็	บุตรสาวของเขากล่าวไว ้

ในหนงัสอืเล่มนี้ว่า...

 “ความจนกับชีวิตนายห้างนี่ละ สอนให้นายห้างมีความ 

ทะเยอทะยานสูง สอนให้นายห้างไม่ท้อแท้”

	หนงัสอื	84 ปี วเิชยีร เผอญิโชค	มรีายละเอยีดมากมาย 

ในชวีติที่ต้องสู้ของเขา

	84	 ปีแห่งการต่อสู	้ ท่านประธานวเิชยีรสรปุไว้เพยีงสั้นๆ	

ว่า...

 “คนเรานี่เกดิมาใช้กรรม คนเกดิมากท็�าๆๆๆ แล้วถงึเวลา 

กต็ายไปเท่านั้น ทกุวนันี้เรามกีนิมใีช้ แต่กย็งัมกีรรมเก่าอยู ่นั่นแหละ 

ถึงท�าให้เรายังต้องท�าอยู่ไม่หยุด กรรมเก่าก�าหนดให้ตัวเราเอง 

ต้องเป็นอยู่อย่างนี้”
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	กรรมเก่าจะเป็นอย่างไรผมไม่รู้	 แต่ที่ผมเข้าใจก็คือ... 

ความส�าเรจ็ทั้งหลายในชวีติของท่านประธานไม่ได้ส�าเรจ็เสรจ็สิ้น 

ได้ด้วย...‘ความเผอญิ’	เหมอืนนามสกลุของท่าน	แต่ความส�าเรจ็ 

ทั้งหลายนั้นเกดิขึ้นจาก...‘การเผชญิ’	มากกว่า

	ท่านประธานเป็นผู้เผชิญกับโชคชะตาด้วยความแน่วแน่ 

กล้าหาญ	 ท่านถึงเดินทางมาถึงวันนี้ได้	 อย่างที่นักต่อสู้ทั้งหลาย 

จะต้องจดจ�าเป็นแบบอย่างเอาไว้
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วิเชียร เผอิญโชค

	ผูก่้อตั้งกลุม่บรษิทั	ไทยรุง่ยเูนี่ยนคาร์	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึ่ง 

เป็นบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ที่มคีวามเป็นไทยแท้	100%	ด้วยสโลแกน	 

‘ภมูใิจที่เป็นไทย’	ที่กว่าจะมาเป็นบรษิทัขนาดใหญ่เช่นนี้	ต้องผ่าน 

เรื่องราวต่างๆ	 มากมาย	 รวมทั้งตัวผู้ก่อตั้งที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็น	 

‘คนถบีสามล้อ’

	วันนี้ของบริษัท	 ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

กลายเป็นอาณาจักรที่มีขนาดที่ตั้งโรงงานเป็นร้อยไร่	 คนงาน 

นบัพนัคน	ยอดขายหลายร้อยล้าน

 วเิชยีร เผอญิโชค ผูส้ร้างอาณาจกัรรถดดัแปลง ‘ไทยรุ่ง’  

เขาฝ่าวกิฤตชวีติได้อย่างไร...หนงัสอือกีเล่มที่น�าเสนอเรื่องราวของ 

ธุรกจิและชวีติ
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ชีวิตต้องสู้...ของ 

‘เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์’ (จั๊ว อ�ร์เอส)

“ความอดทนเป็นต้นไม้ให้รสขม แต่กลบัให้ผลที่แสนหวาน”

นรินาม

บนโตะ๊ท�างานของผมมหีนงัสอืเลม่หนึง่วางไว	้เมือ่หยบิขึน้มาด ู

ก็จ�าหน้าคนที่อยู่บนปกของหนังสือเล่มนี้ได้	 ผมเรียก 

เขามาตลอดระยะเวลา	20	กว่าปีที่รู้จักกันว่า	 ‘จั๊ว	อาร์เอส’	แต ่

คนในวงการ	โดยเฉพาะวงการเพลงรูจ้กัเขาในนามของ	‘เกรยีงไกร	 

เชษฐโชติศักดิ์’

	หน้าปกของหนงัสอืเล่มดงักล่าวเขยีนอธบิายไว้ว่า...

“ผ่าอาณาจกัรบนัเทงิหมื่นล้าน ที่เริ่มต้นเพยีงห้าหมื่นบาท
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 ‘เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์...ผู้พลิกหายนะเป็นโอกาส  

เบื้องหลงัความส�าเรจ็ อาร์.เอส. โปร โมชั่น’ ”

	ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านคงจะเคยได้ยินชื่อของ	 เกรียงไกร	 

เชษฐโชตศิกัดิ์	มาบ้างแล้ว	หรอืถ้าไม่เคย	บางทอีาจจะรูจ้กัผลงาน 

ของเขา

	ผลงานจากการเป็นผู้สนับสนุนวงการเพลง	 โดยเฉพาะ 

เพลงวยัรุ่น	ซึ่งมเีพลงที่คุ้นเคยกนัมากมายในระยะเวลาที่ผ่านมา	

	ชื่อของ	เกรยีงไกร	เชษฐโชตศิกัดิ์	กบั	บรษิทั	อาร์.เอส.	 

โปร โมชั่น	เป็นที่รูจ้กักนัในระดบัประเทศ	ผลงานของเขาก่อให้เกดิ 

รายได้มลูค่านบัหมื่นล้านบาท	แต่มสีกักี่คนจะรูว่้า	กว่าจะถงึวนันี้ 

เขาต้องต่อสู้กบัชวีติมาอย่างไร

	ชวีติของเขา...คอื	ชวีติต้องสู้อย่างแท้จรงิ

	‘จั๊ว	อาร์เอส’	เกดิและเตบิโตอยูใ่นย่านตลาดโบ๊เบ๊ที่ขายผ้า	 

บดิาของเขาเป็นช่างรบัเหมาทาส	ีมารดาเป็นคนตดัเสื้อโหล

	ความทรงจ�าสมยัเดก็ๆ	ของเขากค็อื	นอนบนเสื่อที่ปูกบั 

พื้นไม้	กนิข้าวต้มคลุกซอีิ๊วทุกวนั	หรอือย่างดกีม็เีพยีงผดัผกับุ้ง 

ที่เด็ดจากริมทางรถไฟ	 ความจนท�าให้เขาไม่ได้เข้าโรงเรียน 

ในวัยเด็ก	 ต้องรอจนโตจึงได้เรียนในโรงเรียนเอกชนเล็กๆ	 

ข้างบ้าน
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	ธุรกจิแรกที่เขาท�าคอื	วิ่งขายเรยีงเบอร์	และเจ้าของแผง 

จบัสลากของเดก็เล่น	เมื่อโตขึ้นจงึไปเป็นลกูจ้างขายแผ่นเสยีงแถว 

สะพานเหลก็	ได้เงนิเดอืนเพยีง	700	บาท

	เขาท�างานเป็นลูกจ้างระยะหนึ่ง	จงึออกมาท�าบรษิทัของ 

ตวัเอง	เป็นเถ้าแก่เองด้วยเงนิทุน	50,000	บาท

	เงนิในจ�านวนนั้น	20,000	บาทคอื	เงนิที่แม่ถอดสร้อยคอ 

ทองค�าให้เขาไปขายท�าทุน

	ชีวิตต้องสู้ของการเป็นเถ้าแก่เมื่ออายุ	 20	 กว่าปีก็คือ 

ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสนินบัสบิล้านบาท	จนมผีู้แนะน�าให้เขา...หน!ี	 

แต่	จั๊ว	อาร์เอส	ไม่หน.ี..เขาสู้	ใครจะฟ้องร้องอย่างไรกเ็ชญิ

	แต่สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ยงัให้โอกาสเขา	มผีูห้ยบิยื่นเงนิให้เขากู	้2	 

ล้านบาท	เขาจงึสู้ต่อ	เงนิกู้	2	ล้านบาทเกลี้ยง	อกี	1	ล้านบาทจาก 

เพื่อนสนทิที่ให้มากห็มดเช่นกนั

	ชยัชนะจะเป็นรางวลัให้แก่คนต่อสู้ต่อเนื่องไม่หยดุยั้ง

	3	ล้านบาท...สญูวบั	แต่แล้วเทปชดุ	‘รวมดาว’	เทปท�าเงนิ 

ครั้งใหญ่โตมโหฬารก็เกิดขึ้นตามมา	 ก�าไรหลั่งไหลประดุจ 

สายน�้าบ่า	เขาสามารถเอาเงนิไปใช้หนี้ได้ทั้งหมด

	เมื่อฟ้าฝนผ่านไป	เมฆหมอกร้ายกจ็างหาย	ท้องฟ้าสดใส	 

วนัใหม่ชวีติใหม่กต็ามมา

	หลงัจากเทปชดุ	รวมดาว	แล้ว	เทปชดุไหนๆ	กด็ขีึ้นทั้งนั้น	 
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เทปขายได้	นกัร้องเกดิใหม่	อ๊อด	บรั่นด,ี	ชมพ	ูฟรตุตี้,	อ๊อด	ครีบีนู,	 

แซม	ซกิเซ้นท์,	อิ๋ว	เพญ็โพยม	ฯลฯ

	แต่กเ็หมอืนค�าที่ว่า	‘โชคดไีม่ได้มหีลายครั้ง	และโชคร้าย 

ไม่ได้มคีรั้งเดยีว’

	จู่ๆ	กม็บีรษิทัเทปยกัษ์ใหญ่เกดิขึ้น	เงนิทุนมากกว่า	การ 

บรหิารทนัสมยักว่า	รวมทั้งบรษิทัยกัษ์ใหญ่ในอดตีที่เคยเหน็ว่าเขา 

ไม่มรีาคา	รุมขยี้กระหน�่า	2	ข้าง

	จั๊ว	อาร์เอส	จะต้องตั้งหลกัสู้ใหม่

	เขาจ�าเป็นต้องกูอ้กีครั้ง	คราวนี้เป็นเงนินบัสบิๆ	ล้านบาท	 

การฮดึสู้ครั้งนี้ท�าให้เขามตีกึเป็นของตวัเอง	 รวมทั้งห้องอดัเสยีง	 

โรงงานผลติเทปและซดีี	และบรษิทัในเครอือกีนบัสบิบรษิทั

	วนันี้	เกรยีงไกร	เชษฐโชตศิกัดิ์	เป็นเจ้าของกจิการมากมาย 

ที่มมีลูค่านบัพนัล้าน	มพีนกังานในบรษิทัจ�านวนนบัพนัคน	ทั้งๆ	ที่ 

อายุของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเลขสี่เท่านั้นเอง

	หากเป็นอย่างที่เขาว่ากนั	‘ชวีติเริ่มต้นเมื่อเลขสี่’	การเริ่มต้น 

ของเขากไ็ปไกลมากแล้ว	แต่กค็งจะไม่หยุดอยู่เพยีงเท่านี้

	อะไรคือเคล็ดลับในการท�างานซึ่งน�าไปสู่ความส�าเร็จทั้ง

หลาย

	ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์จากวชิาการใด	สถาบนัไหน	 

มาเป็นข้อสรปุ	แต่เอาค�าพดูของผูร่้วมงานของเขาผูห้นึ่งซึ่งกล่าวไว้ 
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จะถูกต้องตามความเป็นจรงิมากกว่า

	ผู้ร่วมงานคนหนึ่งกล่าวไว้ในหนงัสอืเล่มนี้ว่า...

 “เฮียจั๊วดีมาก ไม่เคยก้าวก่าย ผมรู้จักเขามาตั้งแต่เด็ก  

อะไรไม่ถูก เขาไม่ท�า เป็นคนไม่ลมืคน ใครมบีุญคุณจ�าได้หมด  

ไม่หกัหลงัเพื่อน ขยนั อดทน ซื่อสตัย์ กตญัญู เขาถงึประสบ 

ความส�าเรจ็

 ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ของอเมริกา ท�าวิจัยเกี่ยวกับ 

ผู้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ 100 คน รวยที่สุดในอเมรกิาเหมอืน 

เฮยีจั๊ว ไม่ได้เรยีนสูง แต่ท�างานที่ตนเองชอบ ทุ่มเท จรงิใจ ขยนั  

ซื่อสตัย์ ความโชคดขีองเฮยีจั๊วอกีอย่างคอื...มบีรวิารด ีคนจะท�างาน 

ใหญ่ได้ต้องมบีรวิารด”ี

	ค�ากล่าวที่ว่านี้คงจะไม่เกนิเลยความเป็นจรงิ	เพราะจาก 

หนังสือเล่มที่วางอยู่บนโต๊ะท�างานของผมเล่มนี้	 มีข้อความและ 

ลายเซน็ของ	 เกรยีงไกร	 เชษฐโชตศิกัดิ์	 ที่มอบให้แก่ผมไว้ด้วย 

ความเคารพ

	สิ่งนี้อาจจะเป็นมารยาทหรอืเป็นประเพณทีี่ประพฤตกินั 

เป็นธรรมดาในสงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผมในสมยัที่ท�างานกบั 

หนงัสอืพมิพ์รายวนัฉบบัยกัษ์ใหญ่	มตี�าแหน่งเป็นถงึหวัหน้าข่าว	 

ที่สามารถจะดลบนัดาลช่วยเหลอืใครต่อใครได้

	แต่ส�าหรบัวนันี้...ไม่ใช่
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	ในวนัที่ผมลาออกจากหนงัสอืพมิพ์ฉบบันั้น	เพื่อมาต่อสู้	 

เป็นตวัของตวัเอง	ท�านติยสารเลก็ๆ	ฉบบัหนึ่ง	แต่เขายงัระลกึนกึ 

ถึงผมอยู่เสมอ	 และที่ส�าคัญ	 ข้อเขียนด้วยลายมือของเขาที่เซ็น 

มาด้วยนั้น	ยงัคงเรยีกผมว่า...พี่

	พี่ตวัเลก็ๆ	คนนี้	จงึภาคภูมใิจที่ได้เป็นพี่ของน้องชายที่ 

ประสบความส�าเรจ็อย่างยิ่งใหญ่ในวงการ	และที่ส�าคญัคอื

	เป็นน้องที่มีคุณธรรมในการต่อสู้ชีวิต	 ให้แบบอย่าง 

ส�าหรบัน้องๆ	ทั้งหลายได้ด�าเนนิชวีติต้องสู้ต่อไป


