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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

Based True Story

ปร ะ ก า ศ
โยกย้ำยแบบสำยฟ้ำแลบ ด้วยเหตผุล

เพื่อกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

แต่คนวงในรู้กันดีว่ำ มันเป็นเรื่องกำรเมืองมำกกว่ำอื่นใด หนึ่งในนั้น 

คือ ฉัน ที่ช็อคกับกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในชีวิตกำรท�ำงำน ต้อง

รับผิดชอบงำนที่ไม่คุ้นเคย ไม่ถนัด ต้องปรับตัวอย่ำงมำกทั้งเรื่อง 

ตัวงำน ผู้ร่วมงำน และสถำนที่ท�ำงำนที่อยู่ต่ำงจังหวัด 

โลกมืด…เศร้ำซึมประมำณ 10 วัน ควำมคิดวนเวียน 

ควำมเครยีดเข้ำมำยดึเกอืบเตม็พืน้ที ่ระหว่ำงนัน้มกี�ำลงัใจใต้ดินจำก

เพื่อนร่วมงำนส่งมำเชียร์มำกมำย บำงคนบอกเป็นโอกำสดี อยู่ห่ำง

ไกลเจ้ำนำย มีอิสระ ที่ท�ำงำนสวยงำมทั้งตัวอำคำร และธรรมชำติ 

ที่รำยล้อม เงียบสงบ มำท�ำงำนยังกับมำตำกอำกำศ มันก็เป็นแค ่

ค�ำปลอบใจที่ท�ำให้รู้สึกดีเท่ำนั้นแหละซันนี่เอ๋ย   

เดก็น้อยข้ำงกำยทีบ่ำงครัง้ขีส้งสยั ชอบถำมโน้นนีน่ัน่ หรอืมกั

ออกมำเล่นสนุกอยู่บ่อยครั้ง ช่วงหลังห่ำงหำยไปนำน  วันนี้โผล่หน้ำ

ออกมำหัวเรำะเริงร่ำ “อย่ำมำตลกนะ ก�ำลงัซเีรยีส ไม่มเีวลำเล่นด้วย”  

พีซ่นันีก่ลวัอะไรล่ะ!!! ก็แค่ไม่เคยลงมอืท�ำมำก่อนเท่ำนัน้เอง 

แต่พี่ก็เคยเห็นคนอื่นเขำท�ำ เคยสัมผัสกับงำนเหล่ำนี้  จ�ำได้ไหมตอน

พี่ซันน่ีหัดเดิน หัดว่ำยน�้ำ หัดเล่นกีตำร์ เริ่มจำกสิ่งที่เรำไม่เคย… 

ไม่เป็นมำก่อนทั้งนั้น 

ฉันหันไปมองเด็กน้อยซันน่ีอย่ำงเต็มตำ…ท�ำไมพี่ซันนี่ยัง

ท�ำได้ 

อืมมม!!! ตอนนั้นพี่อยำกว่ำยน�้ำเป็น อยำกเล่นดนตรีได้ พี่

เลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้น  

เสียงดีดนิ้วดังขึ้นพร้อมยิ้มแฉ่ง…ง่ำยนิดเดียว!!! งั้นพี่ต้อง

เปล่ียนควำมรู้สึกจำกไม่อยำกท�ำ เป็นอยำกท�ำ อยำกเรียนรู้อะไร

ใหม่ๆ น้องว่ำน่ำตื่นเต้นดีออก        

เออ!!! พูดง่ำยดีเนอะน้องซันนี่ แต่พี่ยังไม่มั่นใจอยู่ดี 

แล้วท�ำไมต้องท�ำให้เป็นเรื่องยำกด้วย 

พี่ซันนี่หัดว่ำยน�้ำตอนอำยุ 19 พี่จ�ำได้ไหมว่ำ ตอนนั้นพี่กลัว

มำก พีส่�ำลกัน�ำ้ต้ังหลำยครัง้ และจะยอมเลกิเรยีนกลำงคันเสยีด้วยซ�ำ้ 

แล้วอะไรที่ท�ำให้พี่ผ่ำนไปได้ 

พี่คิดว่ำ คนอ่ืนยังท�ำได้ พี่ก็ต้องท�ำได้ ย่ิงเห็นเด็ก 7-8 ขวบ 

ว่ำยไปมำ ยิ่งรู้สึกท้ำทำย…เลยฮึดสู้

ตอนนั้นอีกจ�ำได้ไหม ที่พี่บอกว่ำโค-ตระยำก พี่ร้องไห้ตั้ง 

หลำยหน พีไ่ม่ถนดัเลย แต่ไม่มทีำงเลอืกทีด่ไีปกว่ำนีแ้ล้ว เมือ่เทยีบกบั

วิชำกำรละคร วิชำดนตรีไทย แล้วท�ำไมพี่ถึงผ่ำน แถมได้ A ซะด้วยนะ 

น้องซันนี่…ท�ำไมพี่จะจ�ำไม่ได้ เป็น Classic Case ของพี่เลย 

เรียนร้องเพลงไทยเดิม ตอนปี 1 ไม่เคยคิดมำก่อนเลยว่ำ ชีวิตนี้จะได้

ชิมรสชำติที่บอกไม่ถูกแบบนี้ พี่เป็นคนร้องเพลงเพี้ยนนะ แล้วดันมำ

เจอเพลงไทยเดิมที่มีลูกเอ้ือนลูกคอหลำยชั้น พี่ซ้อม และก็ซ้อมเป็น 

เด็กน้อยกับขุมทรัพย์

สุดขอบฟ้า
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ให้พร้อมรบักำรเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในยคุโลกป่วน (Digital Disrup-

tive World)  

ควำมเงียบคืบคลำนเข้ำมำในห้อง และยืนมองเรำทั้งสอง

ประชิดตัวแบบตำไม่กระพริบ    

พี่ดีใจ…ที่ปรำยโวยวำย ตื่นตูม 

ฉันขอยืมถ้อยค�ำที่เธอพูดมำใช้ และฉันพูดออกไปตรงๆ ด้วย

หมำยควำมตำมนัน้จรงิๆ ท�ำเอำน้องปรำยงง คิว้เริม่ขมวดเข้ำหำกนั…

ไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียว ขณะนั้นพี่ก้อยแม่บ้ำนเข้ำมำเสิร์ฟน�้ำตำม

เวลำที่ฉันนัดแนะไว้พอดี ฉันรู้ว่ำเธอเริ่มคอแห้ง และเริ่มเครียด  

เรำมำดื่มน�้ำมะนำวอุ่นๆ กันก่อนน่ำจะดีนะคะ ว่ำแล้วฉันก็

ยกแก้วน�ำ้มะนำวขึน้ดืม่น�ำไปก่อน น้องปรำยกย็กขึน้ดืม่บ้ำง ช่ำงเป็น

น�้ำมะนำว อร่อยชื่นใจที่สุดในรอบปี ไม่เปรี้ยวแหลมเกินไป มีรสชำติ

เค็มตัดเปรี้ยวให้กลมกล่อม ฉันแอบเห็นแววตำคู่นั้นมีประกำยวิ้งขึ้น

มำ

กำรทีเ่รำเพิง่รูจ้กัใครสกัคน แล้วเรำบอกว่ำ รูส้กึไม่ชอบขีห้น้ำ

เขำอย่ำงแรง ไม่อยำกร่วมงำนกับเขำ ถ้ำเป็นปรำย…ปรำยจะรู้สึก

อย่ำงไรคะ อืมมม!!! ปรำยว่ำมันก็ไม่แฟร์ เรำไม่ควรรีบตัดสินใคร เรำ

ควรศึกษำ…เรียนรู้เขำ ให้โอกำส ให้เวลำได้พิสูจน์    

ฉันนึกดีใจที่ได้ลูกน้องที่มีทัศนคติดี นับว่ำต่อยอดได้ง่ำยขึ้น 

กำรรูจ้กัตนเองเป็นกำรเรยีนรูท้ีจ่ะหำขมุทรพัย์ในตนเองทีมี่ค่ำ

มหำศำล 

ก่อนออกจำกห้อง น้องปรำยถำมขึ้นว่ำ พี่อ่ำนหนังสือเล่มนี้

ด้วยหรือคะ 

พีช่อบอ่ำนหนงัสอืค่ะ หนงัสอืเป็นคลงัสมบติัทีม่ค่ีำล�ำ้อกีแห่ง

หนึง่ เป็นทัง้ควำมรู ้และแรงบนัดำลใจทีดี่เยีย่มทีเ่รำสำมำรถค้นหำได้

ด้วยตัวเอง แต่พี่ติดโบรำณอยู่ คือยังชอบอ่ำนหนังสือเป็นเล่ม หยิบ

จับต้องได้ ยังไม่ค่อยชอบอ่ำนจำก Smart Phone สักเท่ำไหร่  

ถ้ำฉนัท้อ และยอมแพ้ในวนั Bad Day ฉนัคงไม่สำมำรถรบัมือ

กบักำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ครัง้นีไ้ด้ และคงไม่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำ

ที่ดีกับลูกทีม 

ขอบคณุพีซ่นันีม่ำกๆ ส�ำหรบัข้อคดิด+ีด ีท�ำให้ปรำยได้ฉกุคดิ 

และมีไอเดียกับงำนใหม่  

ขอบคุณ Bad Day ขอบคุณเด็กน้อย และขุมทรัพย์สุด 

ขอบฟ้ำ 

20-30 รอบ จนเสียงแหบแห้ง ไปจนถึงวันสอบ 

คนอ่ืนท่ีเขำมำลงวิชำเลือกนี้ เขำชิลล์กันทั้งนั้น เรียนเพื่อมำ

เอำเกรด เขำฝึกแค่ 3-4 รอบ เขำก็ได้เกรด A, B สบำยๆ แล้ว ส�ำหรับ

พีค่รมูเีมตตำอย่ำงมำก ให้เกรด A ครบูอกให้คะแนนควำมขยนั ควำม

ตั้งใจ สู้ไม่ถอย ถ้ำให้คะแนนเฉพำะส่วนที่ร้องพี่ได้แค่พอใช้ แต่เชื่อ

ไหมน้องซันนี่ พี่ดีใจ ภูมิใจสุดๆ เลยกับ A พยำยำม ภูมิใจที่เอำชนะ

ตัวเองได้    

เสียงดีดน้ิวดังขึ้นพร้อมยิ้มแฉ่ง!!! อีกครั้ง ง่ำยนิดเดียว!!! 

งั้นพี่ซันนี่ก็ใช้ทัศนคติ “Can Do” อย่ำงเดิม กับ “พลังเอำชนะตัวเอง” 

ให้ได้…ไม่ต้องแข่งกับใคร รับรองผ่ำนฉลุย 

กำรยอมรับตำมควำมเป็นจริง 

เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ 

และมกี�ำลงัใจเข้มแขง็กบั Bad Day ท�ำให้สำมำรถผ่ำนวิกฤติ

ชีวิตแห่งกำรงำนครั้งน้ันไปได้ ท่ีส�ำคัญท�ำให้ฉันค้นพบศักยภำพ 

อีกด้ำนหนึ่ง ท่ีหลบๆ ซ่อนๆ เคยคิดว่ำ เป็นเรื่องเล่น เป็นเพียงงำน

อดิเรก ท�ำให้เรำมองข้ำมทักษะเหล่ำนั้นไปโดยสิ้นเชิง  

แต่พอเอำเข้ำจริง ทักษะส�ำรองเล่นๆ เหล่ำนั้น กลำยเป็น

ทักษะส�ำคัญ เป็นตัวเอกช่วยชีวิต สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในงำน

ใหม่ได้อย่ำงยอดเยี่ยม ลงตัว ผลงำนได้รับ Feedback ดีเกินคำด 

ท�ำให้กำรท�ำงำนสนุกแม้เจอปัญหำต่ำงๆ นำนำ

ตลอดจนได้สร้ำงภูมิคุ ้มกัน และสำมำรถรับมือกับกำร

เปลีย่นแปลง (Change) ทีเ่กดิขึน้ตำมมำอกีเป็นระลอกได้ดข้ึีน ไม่ล้ม

หงำยทั้งกำยใจ ล้มแล้วลุกได้เร็วขึ้น 

ควำมคิดของเรำน่ำกลัวที่สุด โดยเฉพำะควำมคิดเชิงลบที่

สำมำรถท�ำลำยล้ำง (Disrupt) ได้ทุกอย่ำง แม้กระทั่งควำมฝัน ควำม

มุ่งม่ัน ควำมกระตือรือร้น กำรรู้จักตนเองจึงเสมือนกับกำรได้ค้นพบ

ขุมทรัพย์พลังอันยิ่งใหญ่   

ภำพในอดีตเมื่อ 7 ปีที่แล้ว มันหลั่งไหลเข้ำมำเป็นฉำกๆ คม

ชัดเจนในควำมรู้สึก เหมือนเหตุกำรณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวำน ฉันส่งยิ้ม

กว้ำงให้กบัน้องปรำยฟ้ำลกูน้องคนใหม่ ซึง่เธอมองฉนัอย่ำงไม่ค่อยไว้

วำงใจนัก…คงเห็นท่ำทีของฉันที่นิ่งๆ ไม่แสดงควำมตื่นเต้น แต่ใน

ดวงตำลกึคูน่ัน้ของน้องปรำยมฉีำยแววขอควำมเหน็ใจจรงิจงัแฝงอยู่

ปรำยไม่รู้จริงๆ ค่ะว่ำจะเริ่มต้นท�ำงำนนี้ได้อย่ำงไร จับต้นชน

ปลำยไม่ถูกจริงๆ  ขณะพูดเธอจ้องเขม็งมำที่ฉัน และที่ส�ำคัญปรำย

เป็นหัวหน้ำจะน�ำทีมได้อย่ำงไร ในเมื่อปรำยเองยังมืดแปดด้ำน 

บอกตรง ปรำยไม่ชอบ…ไม่ถนัดงำนลักษณะนี้เอำซะเลย 

พีซ่นันีค่ดิว่ำ ปรำยงีเ่ง่ำมำกใช่ไหมคะ (โวยวำย!!!) แถมตืน่ตมูไปก่อน 

ทั้งที่ยังไม่ได้ลองท�ำอะไรสักอย่ำง 

แต่กำรส่งคนลงสนำมรบอย่ำงนี้…ให้มำตำยเอำดำบหน้ำ

ชดัๆ ไหนท่ำนประธำนบอกว่ำ กำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรเพือ่ให้ทกุคน

ได้แสดงศกัยภำพอย่ำงเตม็ท่ี เพือ่น�ำพำองค์กรของเรำ Blue Mountain TPA
news


