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นายจุน วนวิทย์
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นายจุน วนวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กไม่ได้ เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จึงไม่มี
คุ ณวุฒิทางการศึกษา แต่ เป็ นผู้ มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย
แสวงหาความรู้อยู่เป็ นนิจ ด้ วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้ วยความขยัน
หมั่นเพียร เป็ นผลให้ มีความรู้แตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิด
สร้ างสรรค์ท่สี ามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความส�ำเร็จในชีวิต
นายจุน วนวิทย์ ได้ ศึกษาภาษาไทยด้ วยตนเองและศึกษาภาษาจีน
จากครูทส่ี อนพิเศษตามบ้ าน ได้ เริ่มท�ำงานเป็ นลูกจ้ างกวาดพื้นร้ านขายข้ าวสาร
ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ ๑๒ ปี
และได้ เปลี่ยนอาชีพตามล�ำดับ อันประกอบด้ วย การเป็ นช่างท�ำทอง ขับรถ
โดยสารรับจ้ าง ลูกจ้ างร้ านท�ำป้ ายพลาสติก ลูกจ้ างโรงกลึง ช่างท�ำแม่พิมพ์
ส�ำหรั บฉี ดชิ้นงานพลาสติก จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมา
หลากหลาย ประกอบกับเป็ นผู้มีความคิดสร้ างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ
จึงได้ ออกแบบและผลิตของเล่ นเด็กออกจ�ำหน่ ายตั้งแต่ เมื่ออายุ ๒๘ ปี
และโดยทีม่ คี วามรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดทีจ่ ะท�ำโครงพัดลม
ด้ วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้ วนท�ำด้ วยโลหะอลูมเิ นียม
ทั้งสิ้นและได้ เสนอขายชิ้นงานให้ กับโรงงานผลิตพั ดลมที่มีอยู่ ในขณะนั้น
เป็ นผลให้ มกี ารใช้ กรอบโครงของพัดลมเป็ นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่น้นั มา
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ต่อมาได้ ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ท่ปี ระเทศไต้ หวันแล้ วจึงน�ำมาผลิตพัดลม
ที่ใช้ ช้ ินส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจ�ำหน่ายเป็ นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ ช่ ือ
ยี่ห้อ “K” และยี่ห้อ “TORY” ต่อมาเมื่ออายุ ๕๒ ปี จึงได้ ผลิตพัดลมยี่ห้อ
“ฮาตาริ ” ออกจ�ำหน่ ายเป็ นครั้ งแรก จากการที่นายจุ น วนวิทย์ เป็ นผู้ มี
แนวคิดในการประกอบอาชีพและด�ำรงชีวติ โดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
กตัญญู เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค เปิ ดใจเรียนรู้
สิง่ ใหม่เพื่อความส�ำเร็จ และเป็ นคนกล้ าคิดกล้ าท�ำ เป็ นผลให้ กจิ การของฮาตาริ
ก้ าวหน้ าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวกับ
พัดลมทุกประเภท รวมทัง้ เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้ าขนาดเล็กออกสู่
ตลาด และแม้ ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้ านการเงินเป็ นอย่างมาก
ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้ บริษัทผ่านพ้ นมรสุมได้ เป็ นอย่างดี
การผลิตสินค้ าดังกล่าวนั้น ด�ำเนินการโดยบริษทั ในเครือวนวิทย์กรุป๊
ได้ แก่ บริษัทวนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด บริษัทฮาตาริอเิ ลคทริค จ�ำกัด
และบริ ษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จ�ำกัด โดยมีนายจุ น วนวิทย์ เป็ นประธาน
กรรมการ นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้ มคี วามสามารถด้ อยกว่าใคร
ไม่ต้องรอให้ ชาวต่างชาติเป็ นผู้นำ� และคนไทยเป็ นผู้ตามเสมอไป นอกจากนี้
ยังได้ ใช้ กลยุทธ์การบริหารต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็ นแนวทาง
การท�ำงานมาโดยตลอด ๒ ประการ คือ “ใช้ ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ ผลผลิต
เพิ่ มขึ้น” และ “ใช้ ต้นทุนลดลง แต่ ได้ ผลผลิตเท่าเดิม” รวมทั้งก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ ว่า “ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสายลม”
นายจุ น วนวิทย์ ได้ ใช้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมารวมกับพรสวรรค์
ในเชิงช่างท�ำการประดิษฐ์คดิ ค้ น และพัฒนาระบบการผลิตให้ มปี ระสิทธิภาพ
มาอย่ างต่ อเนื่อง สามารถลดต้ นทุนและเพิ่ มผลผลิตได้ อย่ างเห็นได้ ชัด
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โดยมิได้ ใช้ พ้ นื ฐานความรู้จากการเรียนทีใ่ ด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทีไ่ ด้ นำ� มาผสมผสานอย่างกลมกลืน ส�ำหรับพนักงานนั้น นายจุน วนวิทย์
เป็ นผู้ ให้ โอกาสพนักงานที่ต้ังใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
จะให้ คำ� ชี้แนะและให้ ถือว่ า “ผิดเป็ นครู” ให้ เดินหน้ าต่อไป ไม่ต้องกลัว
ไม่ต้องท้อถอย พร้ อมทั้งให้ การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้ วยการให้ ทนุ
การศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้ เป็ นประจ�ำทุกปี
ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่ า ๒,๐๐๐ คน
ส่งผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลประกอบการ
ปี ละกว่า ๔,๐๐๐ ล้ านบาท มีสว่ นแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พดั ลมในประเทศ
ประมาณร้ อยละ ๘๐ สามารถลดการน�ำเข้ าพัดลมจากต่างประเทศได้ เกือบ
ทัง้ หมด จึงถือได้ ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็ นผู้ทม่ี คี วามรู้ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์
กว้ างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สจุ ริต มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และ
จิตใจดีงามสามารถน�ำพาตนเองและกิจการสู่ความส�ำเร็จอย่างสูง
เมื่อประสบความส�ำเร็จในการงานอาชีพแล้ ว นายจุน วนวิทย์ มิได้ ลมื
ตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้ องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้ แก่สงั คม
ช่วยเหลือผู้อ่นื ทีเ่ ดือดร้ อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ โดยไม่แสดงตัว
ได้บริจาคทรัพย์สง่ิ ของให้ กบั โรงพยาบาลต่างๆ สร้ างศูนย์วปิ ัสสนาและมอบเงิน
อุดหนุ นให้ แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้ างสะพานลอย
ข้ ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้ แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ
อยู่ เ ป็ นประจ�ำ มาแล้ ว เป็ นมู ล ค่ า รวมกว่ า ร้ อ ยล้ า นบาทและยั ง ปฏิบั ติ อ ยู่
โดยสม�่ำเสมอ จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นผลให้
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
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ด้ วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็ นที่ประจักษ์ชัด
ในการเป็ นนักประดิษฐ์ และนักบริหารที่ประสบความส�ำเร็จมีผลงานเป็ นที่
ปรากฏ ทัง้ ทีม่ เิ คยได้รบั การศึกษาในระบบมาก่อน รวมทัง้ การเป็ นผู้ทม่ี คี ณ
ุ ธรรม
และอุ ทิศ ตนเพื่ อ สั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ นที่ย อมรั บ กั น โดยทั่ว ไป
กว่า ๕๐ ปี ประกอบกับสิ่งที่ได้ กระท�ำมาล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม นับเป็ นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์ให้
นายจุน วนวิทย์ ได้ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็ นเกียรติประวัตสิ บื ไป

๘

