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ใน
โลกปัจจุบันท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เร็วจน 

คาดเดาไม่ถกู จบัทางไม่ได้ว่า ใครจะมาเป็นคูแ่ข่งธรุกจิของเรา 

คู่แข่งเดิมอาจกลายมาเป็นพันธมิตร รักกันจี๋จ๋า 

ใครจะไปรู้!!!

การเปลีย่นแปลงไม่ใช่สิง่เลวร้าย โลกทีส่ะดวกสบายอย่างทกุ

วันนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากปัญหา ความยากล�าบาก ความเจ็บไข้ มนุษย์ไม่

ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอยู่แล้ว มีสมองที่ฉลาดล�้า จึงคิดและท�าอะไรขึ้น

มามากมาย เพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนชีวิตให้ดีขึ้น 

ได้วิวัฒนาการจากมนุษย์ที่อยู่ในถ�้า สู่มนุษย์ที่สามารถออก

ส�ารวจนอกโลก สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไม่ได้ ไม่ทัน ได้สูญหายไประหว่าง

ทาง เราจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นบ้างไหม

เมือ่มาถงึวนัหนึง่ โลกมแีรงขบัทีท่�าเกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็ว มนัเหวีย่งจนป่ันป่วนไปหมด ใครทีต่ัง้ตวั…ตัง้รบัทนั กม็โีอกาส

รอด มีโอกาสไปต่อ อะไรจะน่ากลัวขนาดนั้น!!!

องค์กรต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ เพื่อให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน 

แค่ปรับหรือเปลี่ยน (Change) คงไม่พอ ต้องเปลี่ยนแบบ Transform 

กันเลย แล้วบางองค์กรที่ล้าหลังอยู่ ถามใจดู…ว่าต้องก้าวกันขนาด

ไหน

มีให้เห็นกันอยู่ จะยกตัวอย่างเฉพาะธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่คุ้นกัน 

เช่น สุดยอดโทรศัพท์มือถือ Nokia ฟิล์มสียอดนิยม Kodak ซึ่งทุกนึก

ภาพออกแน่นอน ทัง้สองธรุกิจถูก Disrupt ด้วยกระแสเทคโนโลยอีย่าง

แรง ไม่ใช่แค่บาดเจ็บ แต่ถึงกับล้มหายไปจากวงการกันเลย ไม่ทันได้

ตั้งตัว ทั้ง Nokia และ Kodak ไม่เคยมี “ภาพที่ตัวเองไม่มีที่ยืน” ในหัว

มากก่อน 

แต่เรามักเข้าข้างตัวเองและมองโลกในแง่ดีเสมอ  

เหตุการณ์นั้น…ไม่มาถึงเรา ไม่ใช่เรา 

แท้จริง…เป็นการมองด้วยสายตาแห่งความประมาทเสีย

มากกว่า 

ไม่ได้มอง (โลก) ตามความเป็นจริง 

เราต้องหันมามองดูตัวเอง และส�ารวจอย่างจริงจัง  

องค์กรของทชิาเองต้องเปลีย่นแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้างองค์กร การริเริ่มธุรกิจใหม่ การปรับ Platform ต่างๆ ให้เข้า

ถึงลูกค้าได้ง่าย และสะดวกขึ้น การส่งเสริมให้พนักงานทดลอง

หาความเป็นไปได้ใหม่ๆ รวมถงึการน�าเทคโนโลยเีข้ามาสนบัสนนุงาน 

และที่แปลกมากอย่างไม่น่าเชื่อ คือ การจ้างมืออาชีพเข้ามา 

บริหารงาน มาช่วยคิดกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้ง

บริษัทมาเกือบจะ 50 ปี Big Stone ไม่เคยเชื่อฝีมือคนนอก เราจะ

ได้ยินค�านี้ตลอดจากผู้บริหารระดับสูง 

“ใครจะไปรู้ธุรกิจ รู้งาน ของเราดีเท่าคนใน” 

ณ เวลานี…้อะไรกเ็ป็นไปได้ อะไรทีไ่ม่เคยท�ากต้็องลองท�า ถ้า

ประเมินแล้วว่า มันน่าจะเวิร์ค แต่มันอาจจะไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด

พนักงานเริ่มตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง บางคนหวั่นวิตก 

บางคนมองเป็นเรื่องท้าทาย

มี New Blood หลายคนเข้ามาเป็นทีมท�างาน ทิชามีโอกาส

ได้ร่วมงานกับอมร ที่ดูฉลาดปราดเปรื่อง ท�าอะไรถูกไปซะหมด มีไฟ

ท�างาน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย Active อยู่ตลอด บางครั้งดูใจเย็น นิ่งๆ 

กบัสถานการณ์ทีแ่สนจะกดดนั แต่เขากผ่็านมนัไปได้ ยอดเยีย่มจรงิๆ 

แค่โลกหมุนเร็วไป…

เท่านั้น
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เมื่อเวลาผ่านไป 2 ไตรมาส เหล่า New Blood ยึดสมรภูมิ

พื้นที่ส�าคัญได้ เริ่มสั่งการคู่ Buddy กันเอง ทิชาก็โดนกับเค้าแบบไม่รู้

ตัวเหมือนกัน 

แรกๆ ยังไม่ทันคิดอะไร ก็ท�า ก็ช่วยกันไป งานเป็น Project 

Based ต่างเป็น Co-Project Manager รับผิดชอบร่วมกัน อมรเริ่ม 

Lead ทิชามากขึ้น ที่เป็นอยู่แบบนี้ มันใช่หรือนี่ ทิชาเริ่มกลับมาทบทวน

สถานภาพของตัวเอง!!! 

เรามีหัวหน้าเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วหรือ?!? ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

เพิ่งสังเกตท่าทางอมรคล้ายกับหัวหน้าณรงค์เดชเข้าไปทุกที 

โดยเฉพาะช่วงสั่งงาน ดูจะขึงขังกว่าด้วยซ�้า 

วันก่อนอมรทักทายโดยเอามือมาแตะบ่า “เป็นไงบ้างทิชา 

งานคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว มา Update กันหน่อยดีไหม” ทิชาสะดุ้ง

เพราะอมรถ่ายน�้าหนักมาที่บ่าแรงไปหน่อย และจากนั้นทิชาเหมือน

ถูกสะกดจิต  

เฮ้ย!!! ประโยคนี้คุ้นๆ ภาพหน้าพี่ณรงค์แทรกขึ้นมาอย่างชัด

ทิชาวิ่งจนหอบ ขาเริ่มล้า เราวิ่งไปท�าไมเนี่ย ปรากฏว่า มอง

ไปข้างหลัง Buddy อมร วิ่งตามหลังมา อยู่ห่างไป 200 เมตร ขาก็วิ่ง

ไปเรื่อย ทั้งที่ใจอยากหยุด เหนื่อยจนหายใจแทบไม่ทัน

หันไปอีกที อมรวิ่งใกล้เข้ามา ทิชารีบ Speed  ก้าวขาออกไป

ยาวๆ ทุ่มหมดก�าลังที่มี 

ทิชา ทิชา เสียงเรียกแว่วๆ ตัวสั่น…เหมือนแผ่นดินไหว

เฮ้ย!!! ทิชา สราวุธเริ่มเขย่าตัวแรงขึ้น หลังจากเรียกสักพัก พี่

ณรงค์เดชให้มาตาม ถงึเวลาประชมุแล้ว เมือ่คนืแกคงดบูอลดกึไปแน่

เลย นัดส�าคัญด้วย

เออ!!! แล้วอมรล่ะ อยู่ในแคปซูล เขาไปยัง?!? 

อมรไหน ใครอมร ทิชาส่ายหัวแรงๆ มองไปที่แคปซูลตัวเดิม 

สายตาพร่าเริ่มชัดขึ้น พบแต่ความว่างเปล่า 

อย่าบอกนะ!!! ทัง้หมดนี…้ฉนัฝันไป ทชิาพมึพ�ากบัตวัเอง พษิ

โลกป่วน (Disruptive World) เล่นงาน ฝันกลางวันได้เป็นเรือ่งเป็นราว

ถึงขนาดนี้  

ตกลงอมร คือ ใคร สราวุธถามขึ้นหลังจากประชุมเสร็จ ทิชา

ยิ้มบางๆ รีบเก็บของแล้วเดินออกจากห้องประชุม ขึ้นไปชั้น 15 ตรง

ไปที่แคปซูลตัวนั้น ใจเต้นแรงถี่ขึ้น ทั้งที่รู้ว่า มันคือความฝัน  

ไม่ว่านายจะคือ หุ่นยนต์บัดดี้ในโลกอนาคตอันใกล้ ฉันยินดี

ต้อนรับการมาของนาย

ขอบใจอมร…ขอบใจนายมากๆ ทีม่าช่วยให้ฉนัได้ซ้อมภารกจิ

ตายก่อนตาย 

ขอบใจที่ช่วยให้ฉันมีสติ และตระหนักมากขึ้น

ก็แค่โลกหมุนเร็วไป…เท่านั้น 

 

ด้วยลักษณะอันพึงประสงค์ และมี Good Performance 

มสิเตอร์อมรได้รับต�าแหน่งลกูน้องสดุโปรดของเจ้านายไปเตม็ๆ อย่าง

ไม่มีข้อกังขา

เป็นที่ (แอบ) อิจฉาของเพื่อนร่วมงาน 

แม้บางคร้ังอมร…Buddy ของทิชา ดูเหมือนไม่ค่อยมี

มนุษยสัมพันธ์สักเท่าไหร่ มีโลกส่วนตัวสูง ชอบท�าอะไรคนเดียว รับ

มุกไม่ค่อยทัน จะเอ๋อๆ เวลาพูดเล่นด้วย  แต่พออยู่ในโหมดหัวหน้า 

สั่งงาน กลับฟังได้ดี รู้เรื่อง ตอบโต้ได้ฉะฉาน ถามข้อสงสัย ทวนโจทย์

ได้ชัดเจน เป็นเรื่องเป็นราว ไม่มีผิดเพี้ยน

การมีอมรเข้ามาเป็น Buddy ในการท�างาน ท�าให้ทิชาสนุก

กบัการท�างานมากขึน้ มคีูค่ดิในการ Discuss งาน ได้เรยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ 

ทั้งจากอมรที่เก่ง รอบรู้ และจากการไป Relearn & Reskill กับหน่วย

งานภายนอก   

ต้องขอชมทีม HR ที่ Recruit คนได้เก่งมาก ไม่รู้ไปเสาะ

แสวงหาคนเหล่านี้มาจากไหน 

New Blood 9 คน ล็อตน้ี มีท้ังหญิง และชาย ถูกส่งให้ไป 

ฝังตวัตามหน่วยงานต่างๆ เป็น Buddy กบัคนทีท่�าอยูเ่ดมิ New Blood 

ฉายศักยภาพ…ฉายแววเป็นดาวรุ่งกันทุกคน 

“ท�าไมพวกคุณไม่มีวิธีท�างานฉลาดๆ แบบเขาบ้าง?!?” 

“ไปเรียนรู้เทคนิคการท�างานจากเขาสิ“

ไม่มีเสียงบ่นใดๆ จากปากหัวหน้า แต่กลับเป็นเสียงสะท้อน

ที่ก้องวนเวียนอยู่ในหัวทิชา 

ทิชาเคยแอบเห็นอมรไปหลบมุมเงียบคนเดียวบ่อยๆ ในสวน

หย่อม กึ่ง Open Air ชั้น 15 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท�าขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ 

Relax จิบกาแฟ น�้าผลไม้ หรือชวนคิดชวนคุย ตั้งวงสนทนาตาม

สบายใจ รอบนอกมลีูว่ิง่ หากใครต้องการออกก�าลงักายตอนเย็น หรอื

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ช่วงรอรถติดก่อนกลับบ้าน 

อมรจะนั่งตัวตรงน่ิงๆ มองตรงไปด้านนอก ไม่สุงสิงกับใคร 

และจะเข้าไปในแคปซูลตัวริมสุดเพื่อฟังเพลง สังเกตดูหลังจากพัก

เบรกช่วงบ่าย ประมาณ 10-15 นาที อมรจะดูสดชื่นเป็นพิเศษ 

หรอืนีเ่ป็นการชาร์จพลัง เทคนิคท่ีท�าให้อมรท�างานได้ต่างจาก

คนอื่นๆ   
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