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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story

ศรันธร
เป็นคนสุภำพ ไม่ชอบมีเรื่องรำวกับใคร 

ยอมได้เป็นยอม มีจิตอำสำ เอื้อเฟื้อ ชอบ

ช่วยเหลือ จนเป็นที่รู้กันดีในหมู่เพื่อนพ้อง น้องพี่ที่ท�ำงำน แต่บำงคน

กลบัมองศรนัธรว่ำ โง่หรอืเปล่ำ มำกไปหรอืไม่…ท่ีให้ควำมช่วยเหลอื

แม้กับคนไม่รู้จัก หรือกับบำงคนที่ไม่ได้ร้องขอ 

ย้อนไปสมัยเรียน ศรันธรกับกลุ่มเพื่อนซี้ก�ำลังจะกลับบ้ำน 

ขณะเดนิไปคยุกนัไปตำมทำง เขำเหลอืบไปเหน็เดก็หญงิในชดุมธัยม

ปลำยยืนคุยกับผู้ชำยสูงวัยใต้ร่มไม้ใหญ่ 

คงเป็นน้องเฟรชชี่คณะใดคณะหน่ึงแถวน้ีแน่เลย ศรันธร 

ส่งสำยตำอย่ำงเป็นมิตรไปทันที…ไวทันเท่ำควำมคิด

พี่คะ…หนูจะซ้ือชุดนิสิต และเข็มสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย 

สหกรณ์ไปทำงไหนคะ

ศรันธร และเพ่ือนๆ ช่วยกันอธิบำยทำง…ขอบคุณมำกครับ 

พ่อของเด็กหญิงเอ่ยขึ้น

เออ!!! เรำลืมสมุดเลกเชอร์ไว้ที่โต๊ะ พวกนำยไปก่อนเลย ไม่

ต้องรอ 

เมื่อกี้ที่เรำลุกมำ…ไม่มีอะไรเหลืออยู่บนโต๊ะนะธร แจ๊คบอก

อย่ำงมั่นใจ เรำลุกเป็นคนสุดท้ำย 

หรือมันอำจจะตกอยู่ใต้โต๊ะ?!? ศรันธรพยำยำมนึก เดินกัน

ไปก่อนเลย ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวคงไปทันกันที่ป้ำยรถเมล์

ศรันธรรีบเดินกลับมำที่จุดเดิมที่เจอน้องผู้หญิงคนนั้น สอด

ส่องสำยตำ…มองเห็นอยู่ไม่ไกลนัก สองพ่อลูกเพิ่งเดินถึงตึกวิทยำฯ 

ศรันธรเร่งฝีเท้ำกึ่งเดินกึ่งวิ่ง  

สวัสดีครับคุณพ่อ ผมจะพำไปสหกรณ์ นึกขึ้นได้ว่ำ จะไปซื้อ

เข็มขัด…ศรันธรหันไปพูดกับน้องใหม่ ดีใจจังที่พี่จะน�ำทำง…ฝนกะ

ยุทธการปราบ

 (นาง) มาร

ป๊ำก�ำลังจะหลง น่ำหลงอยู่หรอกครับ…เพรำะสหกรณ์เพิ่งย้ำยไปอยู่

ฝั่งโน้นเป็นกำรชั่วครำว ต้องลอดอุโมงค์ไป ที่เดิมปิดซ่อม

ศกัดิช์ยัเพือ่นรุน่น้องทีเ่คยท�ำงำนด้วยกนั บอกว่ำ พีศ่รนัธรน่ำ

จะเป็นคนลักษณ์ 2 

แล้วมันเป็นยังไงล่ะ พี่ไม่ค่อยถนัดศำสตร์นพลักษณ์สักเท่ำ

ไหร่  

ลักษณ์ 2  “ผู้ให้” เป็นผู้น�ำที่เน้นสัมพันธภำพมำกกว่ำงำน 

ยิ้มแย้ม สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของใครๆ ได้อย่ำง 

ยอดเย่ียม แต่อำจจะมอีำกำรน้อยใจอยู่เนอืงๆ ถ้ำท�ำอะไรให้ใครแล้ว 

เขำไม่เห็นคุณค่ำ 

ในทำงกลับกัน…ไม่ค่อยกล้ำร้องขอให้ใครช่วยหรือท�ำอะไร

ให้ ออกแนวขีเ้กรงใจ แต่ควรระวงัจดุอ่อนของตวัเองให้ด ีกำรทนหรอื

ยอมมำกๆ ไม่ได้ปลดปล่อย เมื่อสะสมไว้มำกเกิน อำจระเบิดขึ้นมำ

ได้ 

พี่กลัวคนไม่รักหรือเปล่ำเนี่ย!!! 

เป็นค�ำถำมที่ค้ำงคำ ไม่เข้ำใจตัวเองเหมือนกัน แต่ก็บอกกับ

ตัวเองว่ำไม่ใช่ ไม่ได้คำดหวังให้ใครมำรักมำชอบ บำงคนที่ช่วยไป  

ก็อำจเจอกันหนเดียวในชีวิต 

เป็นเพรำะมี Passion ชอบช่วยเหลือล้วนๆ  

มีโทรศัพท์เข้ำมำ เสียงทำงโน้นบ่งบอกถึงควำมไม่เข้ำใจปน

ควำมกงัวลกบังำนทีจ่ะมขีึน้ในต้นเดอืนหน้ำ ศรนัธรพยำยำมอธบิำย

ต่อข้อข้องใจดังกล่ำว แต่สำยพลันหลุด 
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ไม่นำนมีข้อควำมกลับมำ “ไม่เป็นไรจ้ำ บีเองก็ไม่ทันได้ดู” 

ศรันธรรู้สึกดีที่ไม่ปล่อยให้อัตตำออกมำยึดพื้นที่ และส�ำแดง

ฤทธิ์เดชที่ไม่เหมำะสม

เขำหวนนึกถึงเรื่องรำวที่เกือบจะเป็นโศกนำฏกรรมครั้งใหญ่

ในชีวิต ซึ่งเขำไม่เคยลืม มันเป็นบทเรียนส�ำคัญที่ท�ำให้เขำสำมำรถ

ก้ำวผ่ำนด้ำนมดืออกมำได้ และมภีมูคิุม้กนั…ไม่อ่อนแอเป็นทำสของ

อำรมณ์ง่ำยๆ

คนอย่ำงพี่จะท�ำงำนโครงกำรใหญ่อย่ำงนี้ได้หรือ??? หัด

ทบทวนดูตัวเองบ้ำง 

ถ้ำไม่มีผมเป็น Project Manager โครงกำรใหญ่อย่ำงนี้ ไม่มี

ทำงส�ำเร็จแน่นอน ศักดำ นภดล และอมร เป็นลูกทีมที่ช่วยงำนก็จริง 

แต่ถ้ำไม่ได้ผมคอยก�ำกับ คอยจี้ งำนคงเละไม่เป็นชิ้นดี  

ปีนีผ้มควรได้โบนสัมำกกว่ำใครๆ ในทมี และมำกกว่ำอย่ำงมี

นัยส�ำคัญด้วย  

ศรันธรหน้ำชำ และไม่เชื่อว่ำจะได้ยินถ้อยค�ำเหล่ำนี้ออกมำ

จำกปำกลูกน้องที่เขำเคยสอนงำน และให้กำรสนับสนุนมำหลำยปี   

มันเป็นแค่เด็กเมื่อวำนซืน 

ศรันธร…นำยให้มันมำยืนพ่นพิษได้ไง นำยอย่ำยอม!!! 

หรือนำยขี้ขลำด ไม่กล้ำจัดกำร 

แต่ไม่เป็นไร…เชื่อฉัน!!! ฉันอยู่ข้ำงนำยเสมอ ปล่อยให้เป็น

หน้ำที่ของฉัน 

เดี๋ยวฉันจัดกำรให้ ทุกอย่ำงจะเรียบร้อย ลูกน้องตัวแสบ มอง

ไม่เห็นหัวเพื่อนร่วมงำน ไม่มีสัมมำคำรวะ จิตพิสัยใช้ไม่ได้แบบนี้…

ต้องเจอดี ศรันธรก�ำหมัดแน่น  

สรุปเรื่องนี้จบแบบ Happy Ending ศรันธรไม่ยอมให้ควำม

ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ลูกน้องคนเก่งลำออกไป

อยู่บริษัทคู่แข่ง เขำเก่งเกินไปไม่เหมำะที่จะอยู่ที่นี่

ถ้ำวันนั้น…ศรันธรขำดสติอะไรจะเกิดขึ้น เขำจะกระโจนใส่

สถำนกำรณ์ หรือตอบสนองต่อผู้คนด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ยั้งคิด คุณ

อัตตำที่จะคอยเชียร์ให้เรำลงสนำมรบอยู่ตลอดเวลำเพื่อสร้ำงควำม

ยิง่ใหญ่ให้กบัตวัเอง ใครจะมำบอกว่ำ เรำ (อตัตำ) ผดิ ใครจะมำหยำม 

(อัตตำ) ไม่ได้ เรำจะรู้สึกถูกคุกคำมทันที ต้องออกมำปกป้องศักดิ์ศรี

ด้วยวิธีต่ำงๆ นำนำ 

หำกไม่มีสติ เรำอำจบำดเจ็บ และอยู ่ในอำณำจักรแห่ง 

ควำมมืดไปตลอดกำล    

กำรบริหำรตนเอง (Managing Self) จึงส�ำคัญมำก ต้องรู้จัก

จดุแขง็ จดุอ่อนของตนเอง ทีส่�ำคญัรูจ้กั และเท่ำทนัอตัตำ เรำต้องเปิด

ใจกว้ำง พร้อมที่จะเรียนรู้ ฟังเสียงรอบข้ำงอย่ำงมีสติ 

ไม่ต้องไปสู้รบหรือปรำบคนอื่นให้เหนื่อย กำรชนะใจตนเอง 

เป็นสิ่งที่น่ำภำคภูมิใจที่สุด

ศรนัธรรอสกัพกั จงึกดกลับไป…ปรำกฏว่ำสำยไม่ว่ำงซะแล้ว 

มีไลน์บอกให้เขียนข้อควำมทิ้งไว้ก่อน  ตอนนี้ก�ำลังติดสำยกับลูกค้ำ

คนส�ำคัญ 

ศรันธรไม่อยำกเขียน เพรำะกำรพูดกัน Two Ways ในขณะ

นั้น น่ำจะสร้ำงควำมเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำ แต่ท้ำยสุดก็ตัดสินใจเขียน

ข้อควำมลงไป

เป็นจริงอย่ำงว่ำ!!! เหมือนยิ่งเพิ่มควำมไม่เข้ำใจ 

10 นำทีให้หลัง พรรณรำยโทรกลับมำ 

อย่ำงที่ธรเข้ำใจ มันไม่ถูกนะ มันเชื่อมโยงกันตรงไหน เรื่องนี้

เรำรู้ดี เรำเคยเข้ำอบรมคอร์สเข้ม และศึกษำเรื่องนี้มำแล้ว ต่ำงคน 

ต่ำงพยำยำมพูดเพื่อให้อีกฝ่ำยเข้ำใจ แต่กลำยเป็นไม่มีใครฟังใคร 

โดยไม่ตั้งใจ 

ทีธ่รรู้มำ…มนัไม่ใช่อย่ำงนัน้จรงิๆ มนัไม่ถกูต้องนะ ธรเธอรูม้ำ

จำกใครเหรอ 

มันไม่ถกู!!! มันไม่ใช่!!! ค�ำเหล่ำนี…้มนัเข้ำมำกระทบกระแทก

ใจเหลือเกิน 

ศรนัธร…เหมอืนถูกคกุคำม และบบีคัน้อย่ำงแรง สัมผสัได้ถงึ

อุณหภูมิรอบกำยที่สูงขึ้น 

ศรันธรต้อง Keep Calm!!! เขำบอกย�้ำกับตัวเอง 

เสยีงต้นสำยบอกมำว่ำ จะลองหำรอืกับหวัหน้ำเจษฎำเพือ่หำ

ทำงออกเรื่องนี ้ศรนัธรอยำกจะอธบิำยเพิ่มเตมิในบัดดล แต่ฉกุคดิได้

ว่ำ ควรเงียบ…ลองให้พรรณรำยหำทำงออกตำมวิธีของเค้ำไปก่อน 

ท�ำไมเรือ่งกลำยเป็นแบบน้ีไปได้ ตอนวเิครำะห์งำน กท็�ำอย่ำง

ระมดัระวงัทีส่ดุ มโีน้ตบนัทกึก�ำกบักำรคดิงำนไว้ด้วย…กนัลมื ศรนัธร

ถอนหำยใจอย่ำงไม่รู้ตัว เฮ้อออ!!! เรำน่ำจะเตือนบีอีกครั้ง ประเด็นนี้

ส�ำคัญ ศรันธร…นำยพลำดไปได้อย่ำงไร

ศรนัธรส่งสติก๊เกอร์ พร้อมข้อควำมด้วยควำมรูส้กึทีม่ำจำกใจ

จริงๆ “Sorry na Bee” 
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