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มลูึน้ธิิจิรำญูเอ้�อชูเูกยีรำติ ิ เกิดขึ�น้จ�กเจติน้�รำมณ์ของคุณุจรูำญ เอ้�อชูเูกียรำติ ิ ผูู้้ซึ่ึ�งซึ่�บซึ่ึ�งถึงึพรำะคุุณท่ี�แผู่้น้ดนิ้ไท่ยได้มอบคุว�มมั�น้คุง

แลึะรำุง่เรำอ้งท่ั�งแก่ติวัท่่�น้แลึะกบัคุรำอบคุรัำว จงึมุง่หม�ยที่�จะติอบแท่น้แผู่้น้ดิน้ด้วยก�รำอทุ่ศิท่นุ้ท่รำพัย์เพ้�อท่ำ�คุณุปรำะโยชูน์้ต่ิ�งๆ โดย

มุง่เน้้น้ส�ธิ�รำณกุศลึท่�งด้�น้ก�รำศกึษ� ก�รำรำกัษ�พย�บ�ลึ แลึะก�รำชู่วยเหลึอ้ด้�น้ก�รำบรำรำเท่�ทุ่กข์ ท่ั�งหมดกเ็พ้�อเสริำมสร้ำ�งคุุณภ�พ

ชูวีติิท่ี�ดขีึ�น้ พร้ำอมกบัก�รำสรำรำค์ุสร้ำ�งสังคุมท่ี�ดขีึ�น้

ติลึอดรำะยะเวลึ�ติั�งแต่ิก่อติั�งมลูึน้ธิิเิม้�อปี พ.ศ. 2535 จวบจน้กรำะท่ั�งปัจจบุนั้ ก�รำดำ�เนิ้น้ง�น้ของมลูึน้ธิิเิติบิโติขึ�น้เป็น้ลึำ�ดบั โดยใน้ชู่วงท่ี�

คุุณยศ เอ้�อชูเูกยีรำติ ิ เป็น้ปรำะธิ�น้มูลึน้ธิิจิรำญูเอ้�อชูเูกยีรำติ ิ มลูึน้ธิิไิด้สร้ำ�งสรำรำค์ุกจิกรำรำมชู่วยเหลึอ้สังคุมแลึะส�ธิ�รำณกศุลึโดยเป็น้ไป

ติ�มกศุโลึบ�ยท่ี�คุณุจรำญูได้ว�งหลึกัไว้ให้อย่�งด ีท่ั�งใน้ด้�น้ก�รำมอบท่นุ้ก�รำศกึษ�ให้กบัน้กัเรำยีน้น้กัศกึษ� เพ้�อสร้ำ�งบคุุลึ�กรำคุุณภ�พ

ให้กบัสงัคุมไท่ย แลึะด้�น้ก�รำสน้บัสน้นุ้ให้กบัโรำงพย�บ�ลึใน้หลึ�กหลึ�ยภ�คุส่วน้ท่ี�ต้ิองก�รำคุว�มชู่วยเหลึอ้ เพ้�อเสริำมให้โคุรำงสร้ำ�ง

ส�ธิ�รำณสขุของปรำะเท่ศแขง็แกร่ำงสบ้ไป

เพ้�อเป็น้อนุ้สรำณ์รำะลึึกถึึงคุุณยศ เอ้�อชููเกียรำติิ ผูู้้ลึ่วงลึับ หน้ังส้อชูีวปรำะวัติิเลึ่มน้ี�จึงติ้องก�รำบอกเลึ่�เกียรำติิปรำะวัติิก�รำท่ำ�ง�น้ แลึะ

คุุณง�มคุว�มดที่ี�คุณุยศได้สั�งสมให้กบัท่ั�งคุรำอบคุรัำว องค์ุกรำหน่้วยง�น้ที่�ปฏิบิตัิงิ�น้ แลึะสงัคุมติลึอดชู่วงรำะยะเวลึ� พร้ำอมกบัเป็น้ก�รำ

เผู้ยแพร่ำคุว�มคุดิคุว�มอ่�น้ แลึะมมุมองของผูู้คุ้น้รำอบข้�งท่ี�มต่ีิอคุณุยศใน้บท่บ�ท่ท่ี�แติกต่ิ�ง แต่ิมจีดุร่ำวมท่ี�คุว�มมุง่มั�น้ติั�งใจสร้ำ�งสรำรำค์ุคุุณคุ่�

เพ้�อสงัคุมวงกว้�งอย่�งสมำ��เสมอ

จ�กน้ี�ต่ิอไป มลูึน้ธิิจิรำญูเอ้�อชูเูกยีรำติจิะยงัคุงเดิน้หน้้�ต่ิอเพ้�อสร้ำ�งปรำะโยชูน์้ของสังคุม ดงัเชู่น้คุว�มติั�งใจของคุณุจรำญู ถ่ึ�ยท่อดผู่้�น้

ท่�งคุณุยศ ผู่้�น้ท่�งกรำรำมก�รำมูลึน้ธิิทิ่กุท่่�น้ แลึะหวงัว่�จะเดิน้หน้้�ต่ิอไปได้อย่�งดเีท่ยีบเท่่�กบัท่ี�คุณุยศได้เคุยท่ำ�ม�

สารจากประธานมูลนิธิ
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PART 1

ประวััติิส่วันติัวั
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คุุณยศ เอ้�อชููเกียรำติิ เกิดเม้�อวัน้พฤหัสบดีท่ี� 17 กรำกฎ�คุม พ.ศ.2484 ท่ี�บ้�น้ติรำอกพุด ย่�น้สะพ�น้เหลึ้อง อำ�เภอบ�งรำัก จังหวัด

พรำะน้คุรำ 

คุุณยศเป็น้บตุิรำคุน้ท่ี� 4 ของคุณุจรำญู เอ้�อชูเูกยีรำติ ิคุหบดีไท่ยเชู้�อส�ยจนี้ กบัคุณุมลึวิลัึย์ เอ้�อชูเูกียรำติ ิมพีี�น้้องร่ำวมบดิ�ม�รำด� 6 คุน้ 

ติ�มลึำ�ดับ ได้แก่

 1) คุุณวิชูัย เอ้�อชููเกียรำติิ    2) คุุณลึ�วัลึย์ เติชูะไพบูลึย์

 3) คุุณเกียรำติิ เอ้�อชููเกียรำติิ   4) คุุณยศ เอ้�อชููเกียรำติิ

 5) คุุณวิไลึพรำรำณ เอ้�อชููเกียรำติิ  6) คุุณศักดิ� เอ้�อชููเกียรำติิ

คุุณยศแลึะสม�ชูิกคุรำอบคุรำัวเอ้�อชููเกียรำติิ
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คุุณยศเรำิ�มติ้น้ก�รำศึกษ�แรำกสุดจ�กโรำงเรำียน้หยกไชู้ หรำ้อโรำงเรำียน้บำ�รำุงศึกษ� โรำงเรำียน้จีน้ใกลึ้บ้�น้ ติั�งแติ่ชูั�น้ปรำะถึมศึกษ�ปีท่ี� 1 

ถึึง 4 จ�กน้ั�น้จึงเข้�ศึกษ�รำะดับชูั�น้ปรำะถึมศึกษ�ปีท่ี� 1 ใหม่ท่ี�โรำงเรำียน้กรำุงเท่พคุรำิสเติียน้วิท่ย�ลึัย น้ั�น้ท่ำ�ให้คุุณยศมีอ�ยุม�กกว่�

เพ้�อน้รำ่วมรำุ่น้รำ�ว 3-4 ปี แติ่ก็ถึ้อว่�เป็น้เรำ้�องปกติิใน้ยุคุน้ั�น้สำ�หรำับน้ักเรำียน้ท่ี�ม�จ�กโรำงเรำียน้จีน้

จน้กรำะท่ั�งถึึงชูั�น้มัธิยมศึกษ�ปีท่ี� 1 ใน้ชู่วงปี พ.ศ. 2500 ขณะอ�ยุได้ 16 ปี คุุณยศได้เดิน้ท่�งไปศึกษ�ติ่อใน้รำะดับชูั�น้มัธิยมท่ี�เม้อง

พอรำ์ติสมัธิ ปรำะเท่ศอังกฤษ ติ่อม�ด้วยผู้ลึก�รำเรำียน้ใน้รำะดับชูั�น้มัธิยมปลึ�ยท่ี�ท่ำ�ได้ดี จึงส�ม�รำถึสมัคุรำเข้�เรำียน้ติ่อรำะดับปรำิญญ�

ติรำีท่ี� University College London มห�วิท่ย�ลึัยลึอน้ดอน้ ใน้ส�ข�วิชู�วิศวกรำรำมโยธิ� หลึักสูติรำ 3 ปี ใน้ พ.ศ. 2505

ชี่วัิติการศึึกษา
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ชู่วงวัยเรำียน้ น้อกจ�กคุว�มพ�กเพียรำใน้ก�รำศึกษ�ห�คุว�มรำู้จน้มีผู้ลึก�รำเรำียน้ท่ี�ดีแลึ้ว คุุณยศยังชู้�น้ชูอบก�รำเลึ่น้กีฬ�แบดมิน้ติัน้

แลึะเท่น้น้ิส ถึึงขน้�ดได้เป็น้กัปติัน้แบดมิน้ติัน้ใน้มห�วิท่ย�ลึัย แลึะจ�กท่ักษะก�รำเลึ่น้กีฬ�อย่�งดีน้ำ�ไปสู่ก�รำเลึ่น้กีฬ�กอลึ์ฟ จน้

กลึ�ยม�เป็น้กีฬ�โปรำดติลึอดชูีวิติ

คุุณยศเลึ่น้กีฬ�กอลึ์ฟ แลึะยิงปืน้
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หลัึงสำ�เรำจ็ก�รำศกึษ�ปรำญิญ�ติรำวีศิวกรำรำมโยธิ�ใน้ปี พ.ศ. 2508 ขณะอ�ย ุ24 ปี คุณุยศได้กลึบัม�ยงัปรำะเท่ศไท่ย ใน้ชู่วงแรำกได้ร่ำวม

กับเพ้�อน้ๆ ปรำะกอบกิจก�รำด้�น้ก�รำออกแบบแลึะก่อสรำ้�งอยู่รำะยะหน้ึ�ง ก่อน้จะม�เรำิ�มติ้น้ท่ำ�ง�น้ใน้ธิุรำกิจคุรำอบคุรำัวคุรำั�งแรำกท่ี�

บรำิษัท่ ไท่ย ชูิปบอรำ์ด จำ�กัด จ�กน้ั�น้จึงได้รำับโอก�สใน้ก�รำรำับผู้ิดชูอบกิจก�รำอีกม�กม�ย

จดหม�ยจ�กคุุณจรำูญส่งถึึงคุุณยศท่ี�ปรำะเท่ศอังกฤษ
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PART 2

ชี่วัิติครอบูครัวั
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ส่วน้ชูีวิติกับพี�น้้อง ด้วยชู่วงห่�งของอ�ยุใน้บรำรำด�พี�น้้องท่ั�งหกท่ี�ติ่�งกัน้ม�ก ท่ำ�ให้คุุณยศสน้ิท่สน้มกับคุุณเกียรำติิ ผูู้้เป็น้พี�ชู�ยคุน้

ท่ี�ส�มม�กกว่�ใคุรำเพ้�อน้ แติ่ด้วยคุว�มผูู้กพัน้ของพี�น้้อง คุุณยศจึงเอ�ใจใส่บรำรำด�น้้องๆ ท่ี�อ�ยุห่�งกัน้ม�กรำ�วกับเป็น้ผูู้้ปกคุรำอง

อีกคุน้หน้ึ�ง ท่ั�งก�รำจัดก�รำใน้เรำ้�องโรำงเรำียน้เพ้�อให้น้้องได้ไปศึกษ�ติ่อแลึะฝึึกหัดก�รำใชู้ชูีวิติใน้ติ่�งปรำะเท่ศ รำวมไปถึึงก�รำเติรำียม

คุว�มพร้ำอมก่อน้ไปจรำงิ อย่�งก�รำติวิเข้มวชิู�เรำยีน้พวกฟิสกิส์ด้วยติวัเอง รำวมท่ั�งฝึ�กฝัึงให้เพ้�อน้ฝึงูชู่วยดูแลึใน้ด้�น้วชิู�ก�รำ จน้กรำะทั่�ง

ปรำะสบคุว�มสำ�เรำ็จใน้ชูีวิติ
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ใน้บรำรำด�พี�น้้องท่ั�ง 6 คุน้ คุุณยศสน้ิท่สน้มกับคุุณเกียรำติิ พี�ชู�ย

คุน้ก่อน้หน้้�ม�กท่ี�สดุ ด้วยชู่วงอ�ยทุ่ี�ใกล้ึเคุยีงกนั้ จน้เปรีำยบเท่ยีบ

ได้เหม้อน้กับเป็น้คุู่หูท่ี�รำ่วมท่ำ�กิจกรำรำมด้วยกัน้ใน้ทุ่กท่ี� ติั�งแติ่

เลึี�ยงปลึ�กัด เลึี�ยงน้กพิรำ�บ ขี�มอเติอรำ์ไซึ่คุ์ออกท่รำิปติ่�งจังหวัด 

จน้กรำะท่ั�งถึงึเม้�อเดนิ้ท่�งไปศกึษ�ต่ิอท่ี�องักฤษ กย็งัคุงอยูด้่วยกนั้

ม�โดยติลึอด

ชู่วงรำะหว่�งท่ี�ยังศึกษ�อยู่ท่ี�อังกฤษ คุุณยศได้รำับคุำ�ชู้�น้ชูมจ�ก

เหล่ึ�บรำรำด�พี�น้้องว่�เป็น้ผูู้ม้บีคุุลึกิภ�พโดดเด่น้ ด้วยคุว�มมั�น้ใจ

ใน้ติัวเอง ปรำะกอบกับก�รำเรำียน้ท่ี�ท่ำ�ได้ดีม�ก คุวบคุู่ไปกับ

กิจกรำรำมแลึะกีฬ�ท่ี�ก็ท่ำ�ได้ดีไม่แพ้กัน้ จึงเป็น้ผูู้้ท่ี�มีคุว�มคุิด

คุว�มอ่�น้หวัก้�วหน้้� จน้ท่ำ�ให้ได้รำบัคุว�มไว้ว�งใจจ�กคุุณจรำญู 

มอบหม�ยให้คุุณยศเป็น้ผูู้้ ที่� จะดูแลึเป็น้เสม้อน้หัวหน้้�

คุรำอบคุรำัวอีกท่่�น้หน้ึ�ง

เพรำ�ะชู่วงอ�ยุของคุุณยศกับน้้องส�วแลึะน้้องชู�ยห่�งกัน้ม�ก 

คุุณยศจึงเหม้อน้กับเป็น้ผูู้้ปกคุรำองอีกคุน้หน้ึ�ง ยกติัวอย่�งก�รำ

ติัดสิน้ใจส่งคุุณศักดิ�เพ้�อศึกษ�ต่ิอใน้ปรำะเท่ศอังกฤษติั�งแต่ิอ�ยุ

ยังน้้อย พรำ้อมกับก�รำเติรำียมคุว�มพรำ้อมให้ก่อน้สอบแลึะก่อน้

เรำียน้จรำิงอย่�งใกลึ้ชูิด ท่ั�งเรำ้�องวิชู�เรำียน้แลึะวิชู�ก�รำใชู้ชูีวิติจรำิง

ด้วยติัวเอง จน้กรำะท่ั�งคุุณศักดิ�จบก�รำศึกษ�แลึะกลึับม�ส�น้ติ่อ

ง�น้ของท่�งบ้�น้ คุุณยศก็ยังคุงเป็น้หัวหน้้�ง�น้ท่ี�เข้มงวด เพ้�อ

ฝึึกฝึน้วิชู�ก�รำท่ำ�ง�น้ใน้สน้�มจรำิง แลึะมุ่งหวังสรำ้�งน้้องชู�ยให้

เป็น้คุน้ท่ำ�ง�น้ท่ี�มีปรำะสิท่ธิิภ�พ

ในสายติาพ่�น้อง

คุุณยศกับคุุณเกียรำติิใน้บรำรำย�ก�ศสบ�ยๆ ท่ี�บ้�น้

คุุณยศกับคุุณเกียรำติิใน้วัยเย�ว์
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คุว�มเป็น้ผูู้้น้ำ�ของคุุณยศ ท่ำ�ให้คุรำอบคุรำัวรำู้สึกอุ่น้ใจว่�มีคุุณยศเป็น้ท่ี�พึ�งพ�ของชูีวิติ แลึะท่ี�สำ�คุัญคุ้อ คุุณยศมีพัน้ธิกิจกับติัวเองท่ี�

ว่� จะติ้องดูแลึคุรำอบคุรำัวท่ั�งพี�น้้องแลึะลึูกหลึ�น้อย่�งเติ็มท่ี� ด้วยก�รำลึงไปคุลึุกคุลึีสน้ิท่สน้มกับลึูกหลึ�น้ใน้ทุ่กชู่วงวัย ส�ยสัมพัน้ธิ์

ใน้คุรำอบคุรำัวจึงยังคุงคุลึ้องปรำะส�น้อย่�งแน้่น้หน้�โดยมีคุุณยศเป็น้ศูน้ย์กลึ�ง

คุุณยศกับคุุณศักดิ�ใน้ง�น้สังสรำรำคุ์ท่�งธิุรำกิจ

คุุณยศกับคุุณลึ�วัลึย์ ใน้อิรำิย�บถึสบ�ยๆ

คุุณยศกับคุุณวิไลึพรำรำณใน้ง�น้สังสรำรำคุ์ท่�งธิุรำกิจ

คุุณยศกับคุุณมลึิวัลึย์ใน้อิรำิย�บถึสบ�ยๆ
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แม้จะชู่วงอ�ยุห่�งกัน้ม�กกับลึูกหลึ�น้ แติ่คุุณยศก็ดูแลึเอ�ใจใส่ลึูกหลึ�น้เป็น้อย่�งดี โดยเฉพ�ะใน้เรำ้�องก�รำศึกษ� คุุณยศมัก

สอบถึ�มลึูกหลึ�น้อย่�งสมำ��เสมอใน้หัวเรำ้�องท่ี�สน้ใจศึกษ�ติ่อ แลึะเป็น้ผูู้้ให้คุำ�แน้ะน้ำ�ได้อย่�งดีท่ั�งใน้เรำ้�องก�รำเรำียน้ ก�รำท่ำ�ง�น้ 

พรำ้อมกับก�รำแบ่งปัน้ปรำะสบก�รำณ์ แลึะสน้ับสนุ้น้ให้ลึูกหลึ�น้เดิน้ติ�มคุว�มฝึัน้ได้ม�กท่ี�สุดเท่่�ท่ี�จะท่ำ�ได้

บท่สน้ท่น้�ท่ี�เกิดขึ�น้รำะหว่�งคุุณยศกับลึูกหลึ�น้ก็มักจะเรำิ�มติ้น้ด้วยคุำ�ถึ�มท่ี�ว่� ‘อย�กท่ำ�อะไรำ คุิดอย่�งไรำ หรำ้อสน้ใจอะไรำ แลึ้ว

สน้ใจเพรำ�ะอะไรำ’ ด้วยเหติุผู้ลึท่ี�ติ้องก�รำกรำะติุ้น้ก�รำแสดงคุว�มคุิดเห็น้ของลึูกหลึ�น้ใน้ขณะเดียวกัน้ก็เป็น้ก�รำแบ่งปัน้คุำ�แน้ะน้ำ� 

แลึะเติิมปรำะสบก�รำณ์ใหม่ๆ ให้ลึูกหลึ�น้ได้กลึับไปคุิดติ่อ

ในสายติาลูกหลาน
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ท่ี�สำ�คุัญคุ้อ คุุณยศเปิดโอก�สให้ลึูกหลึ�น้ได้เรำียน้รำู้แลึะท่ดลึองท่ำ�สิ�งท่ี�ติัวเองสน้ใจ โดยจะเป็น้ผูู้้สน้ับสนุ้น้แลึะจัดก�รำดูแลึอย่�ง

เติ็มท่ี�ด้วยติัวเอง หรำ้อแม้แติ่หลึังจ�กจบก�รำศึกษ�ม�สู่วัยแห่งชูีวิติจรำิง คุุณยศก็จะดูแลึส�รำทุ่กข์สุขดิบของลึูกหลึ�น้ทุ่กคุน้แบบ

รำอบด้�น้ ท่ั�งใน้เรำ้�องก�รำง�น้แลึะชูีวิติส่วน้ติัว ให้ทุ่กคุน้ได้ใชู้ชูีวิติอย่�งมีคุว�มสุข 

เพรำ�ะคุุณยศเป็น้คุน้ท่ี�มีคุว�มสน้ใจแลึะเก่งรำอบด้�น้ น้อกจ�กใน้ด้�น้ก�รำเรำียน้แลึะก�รำท่ำ�ง�น้แลึ้ว คุุณยศยังสน้ับสนุ้น้ลึูกหลึ�น้

ใน้เรำ้�องง�น้อดิเรำก โดยเฉพ�ะกับกีฬ� ซึ่ึ�งเป็น้กิจกรำรำมรำ่วมกัน้รำะหว่�งคุุณยศแลึะลึูกหลึ�น้ให้ได้ใชู้เวลึ�รำ่วมกัน้ อย่�งเชู่น้ เท่น้น้ิส 

หรำ้อกอลึ์ฟ คุุณยศก็จะแชูรำ์เท่คุน้ิคุ หรำ้อแน้ะน้ำ�ท่รำิคุ รำ�วกับเป็น้โคุ้ชูส่วน้ติัว แลึะกีฬ�น้ี�เองท่ี�ชู่วยกรำะชูับสัมพัน้ธิ์ภ�ยใน้คุรำอบคุรำัว

ให้แน้่น้แฟ้น้ขึ�น้อีก
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ภ�ยใต้ิชู�ยคุ�บ้�น้หลึงัใหญ่ใน้ซึ่อยสขุมุวทิ่ 49 คุอ้พ้�น้ท่ี�อบอุน่้ของคุรำอบคุรัำวใหญ่ บ้�น้หลึงัน้ี�จงึเป็น้ศนู้ย์กลึ�งของคุรำอบคุรำวั แลึะ

เป็น้พ้�น้ท่ี�แห่งคุว�มท่รำงจำ�ท่ี�มีอยู่รำ่วมกัน้ติั�งแติ่สมัยยังเด็ก 

สายสัมพันธ์ในครอบูครัวัใหญ่

คุว�มท่รำงจำ�ใน้แง่คุว�มเป็น้ผูู้้น้ำ�คุรำอบคุรำวัของคุณุยศเด่น้ชูดัใน้ใจของพี�น้้องแลึะลึกูหลึ�น้ทุ่กคุน้ ตัิ�งแต่ิก�รำกอบกูธ้ิรุำกจิของคุรำอบคุรำวั

ขึ�น้ม�ด้วยน้ำ��พกัน้ำ��แรำง โดยร่ำวมกนั้กบัคุณุวไิลึพรำรำณ (น้้องส�ว) หรำอ้ชู่วงวกิฤติต้ิมยำ�กุง้ท่ี�สั�น้สะเท่อ้น้วงก�รำธุิรำกจิ แต่ิด้วยฝีึม้อแลึะ

กำ�ลึงัท่ั�งสองท่่�น้กช่็ูวยให้ท่กุสิ�งทุ่กอย่�งผู่้�น้พ้น้ม�ด้วยด ีแลึะอบอุน่้ดังเชู่น้ใน้ปัจจบุนั้  
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ส่วน้พี�น้้องแลึะลึูกหลึ�น้ซึ่ึ�งโติท่ี�บ้�น้เดียวกัน้ท่ั�งหมด จึงมีโอก�สได้ใกลึ้ชูิดแลึะสน้ิท่สน้มกับคุุณยศผู้่�น้ท่�งกิจกรำรำมกีฬ� แลึะก�รำ

พูดคุุยใน้ม้�ออ�ห�รำ ถึึงแม้จะมีบ�งชู่วงเวลึ�ท่ี�ลึูกหลึ�น้แยกย้�ยกัน้ไปเรำียน้ติ่อติ่�งปรำะเท่ศหรำ้อเติิบโติขึ�น้ไปท่ำ�ง�น้ ห�กแติ่คุว�ม

ผูู้กพัน้ท่ี�เคุยเกิดขึ�น้แลึ้วก็ยังอยู่เสมอม� 
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ภ�พของก�รำรำวมตัิวคุรำอบคุรำวัใหญ่ท่ี�ชูดัเจน้ใน้คุว�มรำูส้กึของท่กุคุน้จงึเป็น้ภ�พของกจิกรำรำมภ�ยใน้คุรำอบคุรำวั ท่ี�ล้ึอมวงเล่ึน้หม�กรุำกจนี้ 

หม�กรำุกฝึรำั�ง เลึ่น้กีฬ� หรำ้อง�น้วัน้เกิดผูู้้ใหญ่ใน้คุรำอบคุรำัว ซึ่ึ�งเติิมเติ็มคุว�มรำู้สึกของคุว�มเป็น้คุรำอบคุรำัวให้แน้่น้แฟ้น้ย�วน้�น้

จวบจน้ถึึงปัจจุบัน้

คุรำอบคุรำัวเอ้�อชููเกียรำติิ
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PART 3

ชี่วัิติการที่ำางานในเส้นที่างธุรกิจ
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คุุณยศได้รำับติำ�แหน้่งสำ�คุัญใน้องคุ์กรำติ่�งๆ ติ�มลึำ�ดับ ดังน้ี�

 พ.ศ. 2508 - 2511  กรำรำมก�รำผูู้้จัดก�รำ บรำิษัท่ ไท่ย ชูิปบอรำ์ด จำ�กัด

 พ.ศ. 2511 - 2517  กรำรำมก�รำผูู้้จัดก�รำ บรำิษัท่ ไท่ยพลึ�สติิกแลึะเคุมีภัณฑ์์ จำ�กัด

 พ.ศ. 2517 - 2524  กรำรำมก�รำรำองผูู้้จัดก�รำใหญ่ ธิน้�คุ�รำแห่งเอเชูีย เพ้�ออุติส�หกรำรำมแลึะพ�ณิชูยกรำรำม จำ�กัด

 พ.ศ. 2524 - 2535  กรำรำมก�รำผูู้้จัดก�รำใหญ่แลึะกรำรำมก�รำ ธิน้�คุ�รำเอเชูีย จำ�กัด

 พ.ศ. 2533 - 2555  ปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ ไท่ยพลึ�สติิกแลึะเคุมีภัณฑ์์ จำ�กัด (มห�ชูน้)

 พ.ศ. 2535 - 2540  รำองปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำ ธิน้�คุ�รำเอเชูีย จำ�กัด (มห�ชูน้)

 พ.ศ. 2537 - 2559  ท่ี�ปรำึกษ�ปรำะจำ�สำ�น้ักง�น้ท่รำัพย์สิน้ส่วน้พรำะมห�กษัติรำิย์

 พ.ศ. 2540 - 2541  ท่ี�ปรำึกษ�ของคุณะกรำรำมก�รำ แลึะคุณะกรำรำมก�รำบรำิห�รำ บรำิษัท่ ปูน้ซึ่ิเมน้ติ์ไท่ย จำ�กัด (มห�ชูน้)

 พ.ศ. 2541 - 2560  กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ ปูน้ซึ่ิเมน้ติ์ไท่ย จำ�กัด (มห�ชูน้) 

 พ.ศ. 2543 - 2545  ปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ ไท่ยอิน้ดัสเติรำียลึแก๊ส จำ�กัด (มห�ชูน้)

 พ.ศ .2543 - 2548  กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ ปิโติรำเคุมีแห่งชู�ติิ จำ�กัด (มห�ชูน้)

 พ.ศ. 2544 - 2560  ปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำบรำิห�รำ บรำิษัท่ ทุ่น้ลึด�วัลึย์ จำ�กัด

 พ.ศ. 2544 - 2560  ปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ วังสิน้ท่รำัพย์ จำ�กัด

 พ.ศ. 2544 - 2558  ปรำะธิ�น้กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ สย�มสิน้ธิรำ จำ�กัด

 พ.ศ. 2546 - 2560   กรำรำมก�รำ บรำิษัท่ สย�มพิวรำรำธิน้์ จำ�กัด
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รำวมเคุรำ้�องรำ�ชูอิสรำิย�ภรำณ์ท่ี�คุุณยศได้รำับ ได้แก่

 พ.ศ. 2529   เคุรำี�องรำ�ชูอิสรำิย�ภรำณ์ ปรำะถึม�ภรำณ์มงกุฎไท่ย

 พ.ศ. 2535   เคุรำี�องรำ�ชูอิสรำิย�ภรำณ์ ปรำะถึม�ภรำณ์ชู้�งเผู้้อก

 พ.ศ. 2536   เคุรำี�องรำ�ชูอิสรำิย�ภรำณ์ ติติิยจุลึจอมเกลึ้�วิเศษ

 พ.ศ. 2543   เคุรำี�องรำ�ชูอิสรำิย�ภรำณ์ ทุ่ติิยจุลึจอมเกลึ้�
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คุุณยศเรำิ�มต้ิน้ชูวีติิก�รำท่ำ�ง�น้ด้วยก�รำเปิดบรำษิทั่ด้�น้ง�น้ออกแบบแลึะวศิวกรำรำมร่ำวมกบัเพ้�อน้ๆ น้กัเรำยีน้องักฤษ จ�กน้ั�น้จงึเข้�ม�

ชู่วยง�น้กิจก�รำของคุรำอบคุรำัว โดยได้รำับมอบหม�ยจ�กคุุณจรำูญให้ชู่วยดูแลึกิจก�รำท่ี�มีอยู่

เส้นที่างการที่ำางาน

คุุณยศใน้วัยเรำิ�มติ้น้ก�รำท่ำ�ง�น้ กับก�รำบรำิจ�คุโลึหิติให้สภ�ก�ชู�ด
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บรำิษัท่ ไท่ย ชูิปบอรำ์ด จำ�กัด ซึ่ึ�งเป็น้ธิุรำกิจผู้ลึิติไม้อัด แผู้่น้ไม้วีเน้ียรำ์ แลึะชูิปบอรำ์ด โดยเป็น้กิจก�รำแรำกท่ี�คุุณยศเป็น้ผูู้้ก่อติั�ง แลึะ

ดูแลึจัดห�บุคุลึ�กรำเข้�ม�บรำิห�รำ ด้วยหลึักคุิดใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ใน้แบบก�รำว�งโคุรำงสรำ้�ง มองภ�พกว้�งแบบองคุ์รำวม จ�กน้ั�น้จึง

กรำะจ�ยคุว�มคิุดให้เกิดก�รำวเิคุรำ�ะห์แลึะแลึกเปลึี�ยน้คุว�มคุดิเหน็้ใน้แต่ิลึะจุด พร้ำอมกบัก�รำติิดติ�มง�น้เพ้�อให้สำ�เรำจ็ลึลุ่ึวงไปด้วยดี

คุุณยศแลึะพรำรำคุพวกเพ้�อน้ฝึูง
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คุุณยศใน้ง�น้สังสรำรำคุ์ท่�งธิุรำกิจ
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คุุณยศเป็น้ผูู้บ้กุเบกิอตุิส�หกรำรำมปิโติรำเคุมแีลึะพลึ�สติิกใน้ปรำะเท่ศไท่ย ด้วยก�รำก่อติั�ง บริำษทั่ไท่ยพลึ�สติกิแลึะอตุิส�หกรำรำม จำ�กดั 

ซึ่ึ�งใน้ปัจจบุนั้เป็น้บรำษิทั่ใน้เคุรำอ้ของเอสซึ่จี ี เคุมคิุอลึส์ ด้วยทั่กษะคุว�มเป็น้น้กับรำหิ�รำแลึะผูู้้ปรำะกอบก�รำใน้ติวัของคุณุยศจึงได้รำบั

มอบหม�ยให้เข้�ไปชู่วยบรำหิ�รำธิน้�คุ�รำเอเชูยี แลึะเป็น้ผูู้น้้ำ�พ�ให้ธิน้�คุ�รำหลุึดพ้น้จ�กปัญห�ท่ี�สะสมเป็น้เวลึ�น้�น้ จน้ธิน้�คุ�รำเอเชูยีกลึ�ย

เป็น้ธิน้�คุ�รำพ�ณิชูย์อัน้เป็น้ท่ี�ยอมรำับใน้วงก�รำ แลึะเปลึี�ยน้ภ�พลึักษณ์จ�กเดิมท่ี�เป็น้ธิน้�คุ�รำคุรำอบคุรำัว ให้กลึ�ยเป็น้ธิน้�คุ�รำท่ี�

บรำิห�รำง�น้อย่�งม้ออ�ชูีพ
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เชู่น้ท่ี�พี�น้้องกลึ่�วว่� คุุณยศได้รำับส�ยเลึ้อดผูู้้ปรำะกอบก�รำม�จ�กคุุณจรำูญ ผูู้้เป็น้บิด�ม�อย่�งเข้มข้น้ ปรำะจักษ์ชูัดผู้่�น้ก�รำท่ำ�ง�น้

ของคุุณยศท่ี�เป็น้ผูู้้น้ำ�ใน้ก�รำจัดก�รำ เจรำจ� แลึะกรำะติุ้น้ผูู้้รำ่วมง�น้เพ้�อให้เกิดก�รำสรำ้�งสรำรำคุ์เพ้�อแก้ปัญห�อย่�งสมำ��เสมอ

การที่ำางานด้้านธุรกิจและธนาคาร

คุุณยศกับคุณะกรำรำมก�รำบรำิห�รำธิน้�คุ�รำเอเชูีย
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ถึึงแม้คุุณยศจะเรำียน้จบม�ท่�งด้�น้วิศวกรำรำม แติ่ด้วยปรำะสบก�รำณ์ใน้ง�น้ด้�น้ก�รำบรำิห�รำแลึะจัดก�รำธิุรำกิจ จึงถึูกเรำียกติัวให้

เข้�ไปชู่วยง�น้ท่ี�ธิน้�คุ�รำแห่งเอเชูีย เพ้�ออุติส�หกรำรำมแลึะพ�ณิชูยกรำรำม ซึ่ึ�งก็เป็น้กิจก�รำของคุรำอบคุรำัวอีกแห่งใน้ปี พ.ศ. 2524 

แม้จะไม่เคุยท่ำ�ง�น้ใน้ด้�น้ก�รำเงิน้ม�ก่อน้ก็ติ�ม แติ่ก็มีก�รำเปรำียบเปรำยว่� ก�รำขึ�น้ดำ�รำงติำ�แหน้่งของคุุณยศเป็น้ก�รำเปิดศักรำ�ชู

แห่งก�รำพัฒน้�ปรำับปรำุง หรำ้อก�รำผู้่�ติัดใหญ่ธิน้�คุ�รำเอเชูีย

เป้�หม�ยของก�รำท่ำ�ง�น้ของคุณุยศท่ี�ธิน้�คุ�รำเอเชูยี คุอ้ก�รำพฒัน้�องค์ุกรำแลึะท่รำพัย�กรำให้เป็น้รำะดบัมอ้อ�ชูพี ติั�งแต่ิก�รำแลึกเปลึี�ยน้

องคุ์คุว�มรำู้แลึะน้วัติกรำรำมกับติ่�งปรำะเท่ศอย่�งสมำ��เสมอ หรำ้อก�รำจัดให้มีก�รำฝึึกอบรำมพน้ักง�น้เป็น้ปรำะจำ�เพ้�อสรำ้�งท่ักษะแลึะ

ชูุดคุว�มคุิดสำ�หรำับพัฒน้�ติน้เองแลึะองคุ์กรำติ่อไป

ก�รำให้คุว�มสำ�คุัญกับคุว�มเป็น้ม้ออ�ชูีพ ท่ั�งก�รำปั�น้คุน้ภ�ยใน้องคุ์กรำ แลึะก�รำดึงม้ออ�ชูีพใน้ท่ักษะแลึะคุว�มส�ม�รำถึด้�น้ติ่�งๆ 

เข้�ม�เป็น้กำ�ลัึงสำ�คัุญให้กบับรำษิทั่ น้บัเป็น้วสิยัท่ศัน์้องค์ุกรำของคุณุยศ เพรำ�ะบคุุลึ�กรำท่ี�มคีุณุภ�พหม�ยคุว�มถึงึก�รำเพิ�มปรำะสทิ่ธิภิ�พ

ใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ให้มีคุุณภ�พ

คุุณยศรำะหว่�งก�รำปรำะชูุมผูู้้ถึ้อหุ้น้



36

“ส�ข�ย่อย” ของธิน้�คุ�รำเป็น้ผู้ลึลัึพธ์ิท่ี�ม�จ�กคุว�มคุดิรำเิรำิ�มของคุณุยศ ซึึ่�งแสดงให้เห็น้ถึงึวธิิกี�รำท่ำ�ง�น้อย่�งเป็น้รำะบบ พรำ้อมกับ

สรำ้�งสรำรำคุ์สิ�งใหม่ให้กับวงก�รำธิน้�คุ�รำไท่ย ซึ่ึ�งผูู้้ได้รำับผู้ลึปรำะโยชูน้์ก็คุ้อลึูกคุ้�แลึะผูู้้ใชู้บรำิก�รำ 

แน้วคิุดก�รำก่อตัิ�งส�ข�ย่อยเรำิ�มต้ิน้จ�กก�รำวเิคุรำ�ะห์ปัญห� แลึะติั�งโจท่ย์ท่ี�ว่� ห�กธิน้�คุ�รำจะต้ิองขย�ยก�รำดำ�เนิ้น้ง�น้กรำะจ�ยไป

เพ้�อรำองรำบัคุว�มต้ิองก�รำใชู้บรำกิ�รำของผูู้คุ้น้จ�กท่ั�วปรำะเท่ศ แต่ิมข้ีอจำ�กดัใน้เรำ้�องงบปรำะม�ณของก�รำจดัติั�งส�ข� ท่ั�งท่�งก�ยภ�พ 

แลึะด้�น้บคุุลึ�กรำ ห�กจะต้ิองมคีุน้ท่ำ�ง�น้ไม่เกนิ้ 5 คุน้ ท่ำ�อย่�งไรำจงึจะให้บรำกิ�รำได้ ส่วน้ไหน้ท่ี�ต้ิองคุงไว้ หร้ำอส่วน้ไหน้ท่ี�ต้ิองติดัออก

จ�กโจท่ย์ปัญห�น้ี� คุุณยศได้ให้วิสัยท่ัศน้์กับผูู้้รำ่วมง�น้เพ้�อให้เกิดก�รำวิเคุรำ�ะห์ เสน้อแน้ะ แลึะแลึกเปลึี�ยน้คุว�มคุิดเห็น้ จน้กลึ�ย

ม�เป็น้แน้วคุิดของหน้่วยธิุรำกิจ ‘ส�ข�ย่อย’ น้ำ�เสน้อติ่อธิน้�คุ�รำแห่งปรำะเท่ศไท่ย จน้ผู้่�น้ก�รำอนุ้มัติิ แลึะพัฒน้�ม�จน้เป็น้โมเดลึ

ธิุรำกิจของส�ข�ย่อยใน้ห้�งรำ้�น้อย่�งเชู่น้ใน้ปัจจุบัน้

คุุณจรำูญ คุุณยศกับเหลึ่�พน้ักง�น้ธิน้�คุ�รำเอเชูีย ส�ข�ลึำ�ป�ง
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เชู่น้เดียวกับก�รำขย�ยกิจก�รำด้�น้ธิุรำกิจก�รำเงิน้รำะหว่�งปรำะเท่ศ ท่ั�งกับสถึ�บัน้ก�รำเงิน้ใน้เคุรำ้อธิน้�คุ�รำโลึก หรำ้อก�รำรำ่วมม้อกับ

ธิน้�คุ�รำรำะดับน้�น้�ชู�ติิ ก็น้ับว่�เป็น้ก�รำเปิดศักรำ�ชูก�รำให้บรำิก�รำผู้ลึิติภัณฑ์์บรำิห�รำคุว�มเสี�ยงจ�กอัติรำ�ดอกเบี�ยแลึะอัติรำ�แลึก

เปลึี�ยน้เงิน้ติรำ�ติ่�งปรำะเท่ศ รำวมท่ั�งก�รำใชู้น้วัติกรำรำมคุอมพิวเติอรำ์ใน้รำะบบก�รำเงิน้ก�รำธิน้�คุ�รำ จน้กรำะท่ั�งมีปรำะสิท่ธิิผู้ลึใน้วงก�รำ

ธิน้�คุ�รำ

แม้ธิน้�คุ�รำแห่งน้ี�จะเรำิ�มติ้น้ท่ี�ว่�เป็น้ธิุรำกิจคุรำอบคุรำัว ทุ่่มสรำรำพกำ�ลึังท่ำ�ด้วยใจรำักให้คุรำอบคุรำัว แติ่คุุณยศก็ปลึูกฝึังเมลึ็ดพัน้ธิุ์แห่ง

คุว�มรำกัใน้องค์ุกรำเชู่น้น้ี�ให้กบับคุุลึ�กรำใน้ธิน้�คุ�รำเชู่น้กนั้ ให้พน้กัง�น้รำูส้กึว่�องค์ุกรำแห่งน้ี�เป็น้ของทุ่กคุน้ พร้ำอมกบัคุว�มคุดิแท้่จรำงิที่�

ติ้องก�รำพัฒน้�องคุ์กรำแลึะบุคุลึ�กรำให้เป็น้ม้ออ�ชูีพ ซึ่ึ�งสัมผู้ัสได้ผู้่�น้ท่�งแน้วปฏิิบัติิใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ แลึะสัมฤท่ธิิผู้ลึท่ี�ปรำ�กฏิชูัดติ่อ

ส�ยติ�ทุ่กคุน้

คุุณยศได้รำับเกียรำติิยกย่องให้เป็น้ น้ักก�รำธิน้�คุ�รำแห่งปี ’31 

หรำ้อ Banker of the Year ใน้ปี พ.ศ. 2531 ด้วยผู้ลึง�น้ท่�ง

ด้�น้ก�รำธิน้�คุ�รำซึึ่�งเป็น้ท่ี�ยอมรัำบแก่ส�ธิ�รำณชูน้โดยท่ั�วไป 

ก่อน้ท่ี�จะลึ�ออกจ�กติำ�แหน้่งกรำรำมก�รำผูู้้จัดก�รำใหญ่ใน้วัน้ท่ี� 

11 สิงห�คุม พ.ศ. 2535 ใน้วัย 51 ปี

หลึงัจ�กน้ั�น้ คุณุยศได้รำบัก�รำท่�บท่�มจ�กสำ�น้กัง�น้ท่รำพัย์สิน้

ส่วน้พรำะมห�กษัติรำิย์ ให้เข้�รำ่วมเป็น้ท่ี�ปรำึกษ�ด้�น้ก�รำลึงทุ่น้

แลึะก�รำเงิน้ คุรำั�งน้ี�เองท่ี�วิสัยท่ัศน้์ของคุุณยศได้ถึูกถึ่�ยท่อด

ผู้่�น้ก�รำพัฒน้�ท่ี�ดิน้ พ้�น้ท่ี�ใชู้สอย พรำ้อมกัน้กับก�รำพัฒน้�

คุุณภ�พชูีวิติของผูู้้คุน้รำับรำ�งวัลึน้ักก�รำธิน้�คุ�รำแห่งปี ’31
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PART 4

ชี่วัิติการที่ำางานในเส้นที่างการพัฒนา
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ก�รำรำ่วมง�น้ของคุุณยศใน้ฐ�น้ะท่ี�ปรำึกษ�ด้�น้ก�รำลึงทุ่น้แลึะก�รำเงิน้ให้กับสำ�น้ักง�น้ท่รำัพย์สิน้ส่วน้พรำะมห�กษัติรำิย์น้ับเป็น้ง�น้ที่�

ท่้�ท่�ยอีกปรำะก�รำหน้ึ�ง น้ั�น้ก็เพรำ�ะเป็น้ก�รำท่ำ�ง�น้กับก�รำบรำิห�รำจัดก�รำท่ี�ดิน้ วิสัยท่ัศน้์ของคุุณยศใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ลึักษณะน้ี�จึง

กลึ่�วโดยสรำุปได้ดังน้ี�

การที่ำางานด้้านการลงทีุ่นและคุณ์ภาพชี่วัิติผูู้้คน

คุุณยศแลึะคุณะกรำรำมก�รำฯ  บรำิษัท่ สย�มพิวรำรำธิน้์ จำ�กัด ใน้พิธิีถึว�ยคุว�มอ�ลึัย แด่พรำะบ�ท่สมเด็จพรำะปรำมิน้ท่รำมห�ภูมิพลึอดุลึยเดชูฯ
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ประการแรก

คุ้อก�รำมองโคุรำงก�รำใน้ภ�พกว้�ง อย่�งเชู่น้ก�รำจะดูแลึท่ี�ดิน้สักแปลึงหน้ึ�ง แท่น้ท่ี�จะเจ�ะจงดู

เฉพ�ะผู้้น้ท่ี�ดิน้แห่งน้ั�น้ แติ่จำ�เป็น้จะติ้องมองกว้�งไปถึึงสภ�พแวดลึ้อมโดยรำวม ท่ั�งกับพ้�น้ท่ี�อยู่

ใกลึ้เคุียงด้วย เพ้�อวิเคุรำ�ะห์ถึึงวิธิีก�รำแลึะรำูปแบบใน้ก�รำบรำิห�รำจัดก�รำท่ี�ดิน้แปลึงน้ั�น้ได้อย่�ง

เหม�ะสม พรำ้อมกัน้กับก�รำคุำ�น้ึงถึึงปัจจัยรำอบด้�น้ โดยไม่ได้จำ�เพ�ะเจ�ะจงเฉพ�ะก�รำบรำิห�รำ

จัดก�รำท่ี�ดิน้ใน้รำูปแบบของผู้ลึติอบแท่น้ แติ่ติ้องมององคุ์ปรำะกอบอ้�น้รำ่วมด้วย โดยเฉพ�ะกับผูู้้

มีส่วน้ได้ส่วน้เสียจ�กท่ี�ดิน้ผู้้น้น้ั�น้

แน้่น้อน้ว่�ก�รำพัฒน้�ท่ี�ดิน้ของสำ�น้ักง�น้ท่รำัพย์สิน้ฯ ขึ�น้ม�ใหม่ย่อมมีผูู้้ท่ี�ใชู้ปรำะโยชูน้์อยู่เดิม 

แลึะผู้ลึท่ี�เกิดขึ�น้ติ�มม�หลึังก�รำพัฒน้� คุุณยศให้ข้อคุิดใน้ก�รำมองว่� เรำ�จะดูแลึผูู้้อยู่อ�ศัยเดิม

ให้ส�ม�รำถึกลึบัเข้�ม�ได้ปรำะโยชูน์้ได้อย่�งไรำ หรำอ้ห�กไม่ส�ม�รำถึกลัึบเข้�ม�ได้ จะดแูลึให้ท่กุคุน้

มีคุุณภ�พชูีวิติท่ี�ดีได้อย่�งไรำ

จ�กจดุเลึก็ๆ ใน้แต่ิลึะบรำบิท่แลึะปัจจัย คุณุยศชูวน้คุดิให้โยงเร้ำ�องรำ�วทั่�งหมดเหล่ึ�น้ี�เข้�ด้วยกัน้

ให้เป็น้ภ�พกว้�ง แลึ้วรำ้อยเรำียงปรำะกอบขึ�น้เป็น้โจท่ย์ใน้ก�รำแก้ปัญห�ติ่อไป เชู่น้น้ี�จะท่ำ�ให้มอง

เห็น้ภ�พใหญ่ท่ั�งหมดท่ี�จะเกิดขึ�น้จ�กติั�งแติ่ก่อน้ รำะหว่�ง แลึะภ�ยหลึังก�รำพัฒน้�ผู้้น้ท่ี�ดิน้ จึง

ส�ม�รำถึบรำิห�รำจัดก�รำใน้ภ�พปลึีกย่อยได้ติ่อไป แลึะสรำ้�งผู้ลึลึัพธิ์ท่ี�ดีติ�มม�สำ�หรำับทุ่กคุน้
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ประการที่่�สอง

รำะหว่�งก�รำท่ำ�ง�น้ คุุณยศมักจะให้แน้วคุิดกว้�งๆ สำ�หรำับผูู้้รำ่วมง�น้ใน้ก�รำกรำะจ�ยแลึะ

เขย่�คุว�มคุิด ก�รำแลึกเปลึี�ยน้คุว�มคุิดเห็น้ แลึ้วกลึับม�ถึ่�ยท่อดให้ฟัง เพ้�อก�รำวิเคุรำ�ะห์

แลึะถึกเพ้�อน้ำ�ไปสู่จุดหม�ยปลึ�ยท่�งใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ติ่อไป 

‘เม้�อพัฒน้�แลึ้วติ้องไม่สรำ้�งปัญห�’ เป็น้แน้วคุว�มคุิดข้อสำ�คุัญใน้ก�รำพัฒน้�ท่ี�ดิน้ทุ่กผู้้น้

ของคุุณยศ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งใน้เรำ้�องก�รำจรำ�จรำ หรำ้อท่ัศน้ียภ�พเม้อง โดยไม่ได้มุ่งเน้้น้ท่ี�

จะติ้องใชู้ท่ี�ดิน้เติ็มผู้้น้ให้เกิดปรำะโยชูน้์สูงสุด แติ่มองถึึงผู้ลึปรำะโยชูน้์หลึ�กหลึ�ยปรำะก�รำ

ท่ี�ผูู้้มีส่วน้ได้ส่วน้เสียทุ่กคุน้จะได้รำับ ไม่ว่�จะเป็น้เจ้�ของ ผูู้้ใชู้ชูีวิติ ผูู้้เชู่�รำ�ยย่อยกลึุ่มใหม่ 

หรำอ้ผูู้ท้่ี�เข้�ม�พฒัน้�โคุรำงก�รำ โดยเรำ้�องสำ�คุญัคุอ้ ปรำะโยชูน์้ติอบแท่น้จะต้ิองยตุิธิิรำรำมเพยีงพอ

คุำ�ว่� ‘ผู้ลึปรำะโยชูน์้’ ใน้ท่รำรำศน้ะของคุณุยศไม่ใชู่เป็น้เพยีงติวัเงนิ้เท่่�น้ั�น้ ห�กแต่ิคุอ้ผู้ลึปรำะโยชูน์้

หลึ�กหลึ�ยปรำะก�รำที่�ยั�งย้น้แลึะเหม�ะสมสำ�หรำับทุ่กคุน้แลึะทุ่กรำะน้�บของผูู้้มีส่วน้รำ่วม 

เหลึ่�น้ี�สะท่้อน้ถึึงแน้วคุิดใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ท่ี�มองแบบภ�พรำวม มองใน้ภ�พกว้�ง แลึะมองถึึง

คุว�มเป็น้ไปได้
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ประการที่่�สาม

หลึงัจ�กก�รำพัฒน้�ใน้แต่ิลึะโคุรำงก�รำ จำ�เป็น้จะต้ิองมีก�รำติดิติ�มผู้ลึง�น้อย่�งต่ิอเน้้�อง เพ้�อให้ก�รำ

เติบิโติของย่�น้แลึะเมอ้งเกดิขึ�น้อย่�งยั�งยน้้ แลึะสร้ำ�งคุณุภ�พชีูวติิท่ี�ดเีชู่น้ท่ี�มุง่ม�ดปรำ�รำถึน้�อย่�ง

แท่้จรำิง

ยกติัวอย่�งวิสัยท่ัศน้์ใน้ก�รำพัฒน้�พ้�น้ท่ี�โคุรำงก�รำเซึ่็น้ท่รำัลึเวิลึด์ กับแน้วคุิดแน้วคุิดท่ี�ติ้องก�รำ

เชู้�อมโยงย่�น้ก�รำคุ้�จ�กสย�มเซึ่็น้เติอรำ์ม�จน้ถึึงพ้�น้ท่ี�แห่งน้ี�ผู้่�น้ท่�งถึน้น้ติัดใหม่ เพ้�อกรำะจ�ย

คุว�มหน้�แน่้น้ของก�รำจรำ�จรำจ�กถึน้น้เส้น้หลัึกใน้ย่�น้ พร้ำอมกัน้กบัอำ�น้วยคุว�มสะดวกให้กบัผูู้้

จับจ่�ยใชู้สอยส�ม�รำถึเลึ้อกเส้น้ท่�งสำ�หรำับเดิน้ท่�งติ่อ ท่ั�งท่�งปรำะติูน้ำ�� รำ�ชูเท่วี หรำ้อปทุ่มวัน้

พ้�น้ท่ี�อกีส่วน้หน้ึ�งจ�กเดมิเปลึี�ยน้สภ�พให้กลึ�ยเป็น้สวน้ส�ธิ�รำณะใจกลึ�งเมอ้ง น้�มพรำะรำ�ชูท่�น้

จ�กสมเด็จพรำะกน้ิษฐ�ธิิรำ�ชูเจ้� กรำมสมเด็จพรำะเท่พรำัติน้รำ�ชูสุด�ฯ สย�มบรำมรำ�ชูกุม�รำี ท่ี�ว่� 

“สวน้ปทุ่มวน้�รำักษ์” ซึ่ึ�งรำ่มรำ้�น้ด้วยรำ่มเง�จ�กติ้น้ไม้ใหญ่ แลึะจ�กอ�คุ�รำท่ี�รำ�ยลึ้อม พรำ้อมกับ

เป็น้ท่ัศน้ียภ�พสีเขียวของเม้องจ�กมุมมองบน้อ�คุ�รำน้้อยใหญ่ใน้ย่�น้

ก�รำติดัถึน้น้เส้น้ใหม่เชู้�อมรำะหว่�งพ้�น้ท่ี�ดนิ้เหล่ึ�น้ี� พร้ำอมกัน้กบัสร้ำ�งสวน้ส�ธิ�รำณะใจกลึ�งเมอ้ง 

ห�กจะมองใน้แง่ก�รำว�งแผู้น้พัฒน้�อสังห�รำิมท่รำัพย์ น้ี�น้ับเป็น้ก�รำยอมเสียผู้้น้ท่ี�ดิน้บ�งส่วน้ 

เพ้�อให้ทุ่กภ�คุส่วน้ได้รำับผู้ลึปรำะโยชูน้์สูงสุด ผู้ลึปรำะโยชูน้์ท่ี�เกิดขึ�น้ไม่ใชู่เป็น้เรำ้�องของติัวเงิน้

เพียงอย่�งเดียว แติ่ยังเป็น้ก�รำเพิ�มคุุณคุ่�ให้กับผู้้น้ท่ี�ดิน้ผู้่�น้ก�รำมองภ�พกว้�งแลึะเชู้�อมโยง

ทุ่กภ�คุส่วน้อย่�งแท่้จรำิง
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ประการสุด้ที่้าย

แลึะปรำะก�รำสุดท่้�ย คุ้อ ใน้ก�รำท่ำ�ง�น้ทุ่กอย่�ง อย่�คุิดว่�ไม่มีเวลึ�จำ�กัด ถึึงแม้จะไม่ได้

กำ�หน้ดเวลึ�เส้น้ติ�ยอย่�งชูัดเจน้ แติ่คุวรำท่รำ�บแลึะรำะลึึกไว้เสมอว่� จะติ้องท่ำ�ให้เสรำ็จภ�ยใน้

เวลึ�ท่ี�เหม�ะสม
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ข้้อคิด้ และแรงบูันด้าลใจ

ผู้ลึลึัพธิ์จ�กคุว�มสำ�เรำ็จท่ี�ปรำ�กฏิเป็น้รำูปธิรำรำมผู้่�น้โคุรำงก�รำติ่�งๆ เกิดขึ�น้จ�กบท่เรำียน้ก�รำท่ำ�ง�น้ของคุุณยศท่ี�ว่� ‘มองภ�พกว้�ง 

รำู้ข้อมูลึจรำิง แลึะแก้ไขปัญห�จ�กแน้วคุว�มคุิดเดิมโดยคุำ�น้ึงถึึงคุว�มเด้อดรำ้อน้ผูู้้มีส่วน้รำ่วมทุ่กฝึ่�ย’

คุุณยศให้ข้อคุิดท่ี�ว่� ก�รำท่ำ�ง�น้พัฒน้� โดยเฉพ�ะง�น้ท่ี�เกี�ยวกับท่ี�ดิน้ จำ�เป็น้จะติ้องลึงพ้�น้ท่ี�จริำง เห็น้กับติ� สำ�รำวจรำวบรำวม

เก็บข้อมูลึจรำิง ท่ั�งกับข้อมูลึเรำ้�องท่ี�ดิน้ แลึะข้อมูลึของผูู้้อยู่ใน้อ�ศัยใน้พ้�น้ท่ี� พรำ้อมกับสภ�พแวดลึ้อมโดยรำวม แลึ้วคุ่อยน้ำ�ข้อมูลึ

ท่ั�งหมดกลึบัม�ปรึำกษ�ห�รำอ้เพ้�อห�แผู้น้ใน้ก�รำดำ�เน้นิ้ก�รำต่ิอ อนั้จะน้ำ�ม�ซึ่ึ�งก�รำพฒัน้�แน้วคุดิท่ี�มุง่สูเ่ป้�หม�ยปลึ�ยท่�ง โดยไม่ล้ึม

คุิดถึึงอุปสรำรำคุท่ี�จะติ้องบรำิห�รำจัดก�รำ เพ้�อให้ก�รำพัฒน้�สมบูรำณ์แบบม�กท่ี�สุด

เชู่น้กัน้กับก�รำสรำรำห�ผูู้้พัฒน้�ท่ี�ดิน้ จำ�เป็น้จะติ้องติรำวจสอบปรำะสบก�รำณ์แลึะเคุรำดิติของผูู้้พัฒน้� คุวบคุู่ไปกับท่ัศน้คุติิใน้ก�รำ

พัฒน้�ท่ี�ติรำงกัน้ หลึังจ�กน้ั�น้แลึ้ว ใน้ขั�น้ติอน้ก�รำพัฒน้�พ้�น้ท่ี�ก็ติ้องรำับคุว�มคุิดเห็น้รำ่วมจ�กผูู้้พัฒน้�ให้เป็น้ผูู้้เสน้อแผู้น้ด้วย เพ้�อ

เปรำียบเท่ียบแผู้น้ก�รำพัฒน้�จ�กท่ั�งท่�งฟ�กฝึั�งสำ�น้ักง�น้ท่รำัพย์สิน้ฯ แลึะผูู้้พัฒน้� คุ่อยน้ำ�ม�ปรำับปรำุงแลึะติกผู้ลึึกจน้ได้รำูปแบบ

ก�รำพัฒน้�ท่ี�เหม�ะสมท่ี�สุดสำ�หรำับทุ่กฝึ่�ย
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เหลึ่�น้ี�สรำ้�งแรำงบัน้ด�ลึใจด้�น้ก�รำท่ำ�ง�น้ให้กับผูู้้รำ่วมง�น้ กลึ่�วโดยสรำุปได้ดังน้ี�

 1) ก�รำท่ำ�ง�น้อย่�มองถึึงติัวเอง ให้มองถึึงองคุ์กรำหรำ้อสิ�งท่ี�เรำ�กำ�ลึังท่ำ� จะติ้องให้ปรำะโยชูน้์กับผูู้้มีส่วน้เกี�ยวข้องท่ั�งหมด

 2) โคุรำงก�รำท่ี�ลึงม้อพัฒน้�จะชู่วยแก้ปัญห�หรำ้อสรำ้�งผู้ลึกรำะท่บอย่�งไรำบ้�ง ใน้ส่วน้ของผู้ลึกรำะท่บ จำ�เป็น้จะติ้องห�วิธิี

เยียวย�ให้ผูู้้ท่ี�ได้รำับผู้ลึกรำะท่บพอใจ หรำ้อเกิดคุว�มเสียห�ยน้้อยท่ี�สุด

 3) ก�รำท่ำ�ง�น้ทุ่กเรำ้�องจะติ้องมีข้อมูลึ จังหวะเวลึ� แม้ว่�จะมีแน้วคุว�มคุิดแลึ้ว แติ่บ�งอย่�งก็ไม่จำ�เป็น้ติ้องรำีบท่ำ� 

จน้กว่�จะถึึงเวลึ�ท่ี�เหม�ะสม

 4) เม้�อมองภ�พรำวมท่ั�งหมดแลึ้ว ติ้องเอ�ข้อมูลึจรำิงม�ปรำะกอบทุ่กคุรำั�ง เพ้�อให้ก�รำติัดสิน้ใจไม่ผู้ิดพลึ�ด

ข้อคุิดเหลึ่�น้ี�เองท่ี�ส�ม�รำถึน้ำ�ม�ปรำับใชู้กับก�รำท่ำ�ง�น้ได้ใน้ทุ่กเรำ้�อง แลึะเป็น้คุุณสมบัติิก�รำท่ำ�ง�น้ของคุุณยศซึ่ึ�งผูู้้รำ่วมง�น้ทุ่กคุน้

จดจำ�เสมอม�
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PART 5

บูที่ส่งที่้าย
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คุุณยศ เอ้�อชููเกียรำติิ ถึึงแก่อน้ิจกรำรำมที่�โรำงพย�บ�ลึสมิติิเวชู ศรำีรำ�ชู� จังหวัดชูลึบุรีำ เม้�อวัน้ท่ี� 16 พฤศจิก�ยน้ พ.ศ. 2564 

เวลึ� 11.22 น้. สิรำิอ�ยุได้ 80 ปี 4 เด้อน้
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“ผูู้้ที่่�ห่วังใยในทีุ่กย่างก้าวัข้องชี่วัิติน้อง”

ภาพที่่�จด้จำาข้องคุณ์ยศึในฐานะพ่�ชีาย คือ
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“ผูู้้ใหญ่ใจด้่ ผูู้้แบู่งปันประสบูการณ์์ชี่วัิติและควัามเป็นกันเองให้กับูลูกหลาน”

ภาพที่่�จด้จำาข้องคุณ์ยศึในฐานะญาติิผูู้้ใหญ่ คือ
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“ผูู้้นำาซึ่ึ�งมาพร้อมวัิสัยที่ัศึน์ที่่�ด้่ มองการณ์์ไกล และรักในงานที่่�ที่ำา”

ภาพที่่�จด้จำาข้องคุณ์ยศึในฐานะเจ้านาย คือ
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“ผูู้้ที่่�เป็นแบูบูอย่างในการสร้างคุณ์ูปการให้กับูสังคม”

ภาพที่่�จด้จำาข้องคุณ์ยศึในฐานะผูู้้บูริหาร คือ
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ภ�พท่ี�จดจำ�ใน้ทุ่กปรำะก�รำ ปรำะกอบรำวมกัน้เป็น้คุว�มน้ับถึ้ออย่�งสุดซึ่ึ�ง พรำ้อมกัน้กับเป็น้แรำงบัน้ด�ลึใจให้กับผูู้้คุน้ท่ี�อยู่เบ้�องหลึัง 

ได้ผู้ลึักดัน้ศักยภ�พของติน้โดยมีแบบอย่�งก�รำท่ำ�ง�น้ท่ี�คุุณยศมอบไว้ แลึะส�น้ติ่อภ�พฝึัน้ของก�รำพัฒน้�คุุณภ�พชูีวิติท่ี�ดีของ

ผูู้้คุน้ของคุุณยศให้ยังคุงอยู่ส้บไป



62



63



64



65



66



67



68



69



7070



71

Credits

จัด้ที่ำาโด้ย มูลนิธิจรูญเอื�อชีูเก่ยรติิ



72



73



74


