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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
เม่อ

ร่้วิ่าฉันผ่านการสัมภาษณ์์ และได้ทิำางานขึ้้�นตรงกับ้ 

General Manager ซี้�งเปิน็ตำาแห้นง่สง่สดุในองคก์ร ฉนัอด

ห้วัิ�นใจไม่ได้ ทิ่านคงเจ้าระเบี้ยบ้ ดุ และเผด็จการ วิันแรกขึ้องการ

ทิำางานทิี� Sky Plus ฉันจ้งพกพาควิามต่�นเต้น และห้่อหุ้้มตัวิไปิด้วิย

ควิามระแวิดระวิัง

ห้ลังจากเจ้าห้น้าทีิ� HR อธิิบ้ายสิ�งจำาเป็ินเบ้่�องต้นสำาห้รับ้ 

การใชีช้ีวีิติ และให้เ้คร่�องยังชีพีในทีิ�ทิำางานแล้วิ ทิา่น GM ปิระภาสได้

พาเดนิทิวัิรแ์นะนำาเพ่�อนรว่ิมงานในแตล่ะฝ่า่ย ดว้ิยทิา่ทิสีบ้ายๆ มรีอย

ยิ�มบ้นใบ้ห้น้า แถมฝ่ากฝั่งฉนักับ้เพ่�อนๆ พนักงานอีกด้วิย อาทิติย์แรก

เปิน็ชีว่ิงเรยีนร้่งานขึ้องห้นว่ิยงานตา่งๆ ทิำาให้้เริ�มร่จ้กัใครต่อใคร และ

ได้ร่้ปิัญห้าในบ้างงานอีกด้วิย 

ฉันรับ้ร่้ถ้งสัญญาณ์บ้วิกตั�งแต่เด่อนแรก ทีิ�มโนไว้ิต่างๆ

นานาไม่ใชี่เลย ห้ัวิห้น้าขึ้องฉัน...ทิ่านมีควิามเรียบ้ง่าย ไม่ถ่อยศถา

บ้รรดาศักดิ� เปิ็นกันเองทิี�สุด (ถ้าไม่ร่้จักใครดีพอ เราไม่ควิรตัดสิน

เขึ้าเร็วิเกินไปิ) 

บ้้านฉันอย่่ชีายขึ้อบ้กรุงเทิพฟั้าอมร จ้งออกจากบ้้านไปิ

ทิำางานแต่เช้ีา ถนนสายสุขึุ้มวิิทิการจราจรคับ้คั�ง ถ้าออกชี้า...ต้อง

เบ้ียดเสียดเป็ินปิลากระป๋ิอง ไม่เวิ้นแม้ในรถเมล์แอร์ กำาลังคิดอะไร

เงียบ้ๆ ต้องต่�นจากภวิังค์ ด้วิยเสียงดังอันมีอำานาจ “สวิัสดีครับ้ 

อาทิิตยา”  

โห้!!! ห้วัิห้น้าเรามาทิำางานเชีา้มาก บ้า้นแกอย่โ่ลเคชีั�นไห้นกนั 

ทิกุเชีา้แกจะเดนิเร็วิๆ สำารวิจทิกุซีอกทิกุมมุ พรอ้มคำาทิกัทิายพนกังาน

ทิุกคนทิี�เจอะเจอ

เม่�อได้รับ้มอบ้ห้มายงาน ฉันเร่งทิำา และตรวิจตรางานด้วิย

ควิามรอบ้คอบ้ (วิิชีา Managing Your Boss บ้อกวิ่า เราต้องสร้าง

ควิามปิระทิับ้ใจตั�งแต่งานชีิ�นแรก และสังเกตว่ิาเจ้านายให้้คุณ์ค่า 

ห้รอ่ Value กบั้สิ�งใด) งานทิี�เราสง่มอบ้ ตอ้งมคีณุ์ภาพ ขึ้อ้มล่เชี่�อถ่อได้ 

ผ่านการวิิเคราะห้์เปิ็นอย่างดี และสามารถให้้ควิามคิดเห้็นได้   

“งานนี�ผมไม่รบี้นะครับ้” ฉนัยิ�มรบั้ งานนี�ไมก่ดดัน ฉนัปิระเมิน

วิ่าน่าจะใชี้เวิลาสัก 2 วิัน  

วิันรุ่งขึ้้�นบ่้ายๆ เจ้านายคนเดิมมาถามว่ิา “พอจะร่้คร่าวิๆ

ไห้มครับ้วิ่าปิระมาณ์กี� %” 555 ใส่เกียร์ห้้าแทิบ้ไม่ทิันเลยล่ะคุณ์ 

ทิุกครั�งทิี�รับ้งาน ต้องไม่ล่มถาม Delivery Time ทิ่านค่อนขึ้้างใจร้อน

แต่สบ้ายใจได้ ทิ่านห้ัวิไม่ร้อน กลับ้สุขึุ้ม และสุภาพ เม่�อทิำางานทิ่าน

อยากเห้็นผลลัพธิ์ไวิๆ บ้าง Assignment ขึ้อด่ First Draft ก่อน ทิำาให้้

เรา Active และ Alert และทิำางานเชีิงรุกตลอดเวิลา

ห้น้�งในงานทิี�ฉนัรบั้ผดิชีอบ้ คอ่ ตดิตามผลการดำาเนนิงานขึ้อง 

Business Unit ต่างๆ แน่ล่ะ!!! ใครจะชีอบ้ คนทิี�มาส่บ้เสาะล้วิงลับ้

เจาะลก้ควิามจริง ถามโน่นถามนี� ห้ากไมม่ไีมตรตีอ่กนั จะห้าว่ิาเรามา

จับ้ผิดห้ร่อล้วิงล่กก็เปิ็นได้ ยิ�งเปิ็นพนักงานห้น้าให้ม่ด้วิย เดินดุ่มๆ

เขึ้้าไปิ คงเซีกลับ้มาไม่เปิ็นกระบ้วินทิ่า เจ้านายแนะให้้ไปิชี่วิยงาน

สันทินาการสักระยะ ทิำาควิามร่้จักผ่้คน สร้างสายสัมพันธิ์ เป็ินการ

ลง Infrastructure ก่อน 

สมัพนัธิภาพทีิ�ด ีนำาไปิส่ก่ารรบั้ฟัังกนัมากขึ้้�น ส่�อสารไดอ้ยา่ง

มีปิระสิทิธิิภาพ สัมพันธิภาพทิี�ดี มีคุณ์สมบั้ติพิเศษ…สามารถปิรับ้

ขึ้นาดควิามยุ่งยากขึ้องงานให้้ง่ายข้ึ้�น ปิรับ้ขึ้นาดขึ้องใจให้้เปิิดกว้ิาง 

จากนั�นควิามร่วิมม่อจะค่อยๆ ผลิบ้าน

กาลครั�งหนิึ�งนิานิมาแล้วิ...แต่ยังจำาได้้ด้ี

เม่�อบ้อสปิระภาสย้ายถิ�นฐานมาเป็ิน Director กองห้น้า

ขึ้องบ้ริษัทิชีั�นนำาอีกฝ่ากห้น้�งขึ้องปิระเภทิธิุรกิจ ทิ่านจัด Trip Outing 

สานสัมพันธิ์ ให้้กับ้ทิีมให้ม่ทิี�มีสมาชีิกห้ลากห้ลายมารวิมตัวิกัน เพ่�อ

ให้้ร่้จักคุ้นเคยละลายพฤติกรรมทิางอ้อม ทิุกอย่างกำาลังสนุก ล้อมวิง

สนทินากัน แต่เห้ตุการณ์์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้้�น เสียงกระแทิกอย่าง

แรงดังขึ้้�น เร่อทิี�เราใชี้เดินทิางไปิยังจุดห้มายปิลายทิาง เกิดติดแห้ง็ก

...เคล่�อนต่อไม่ได้ มีบ้างอย่างเข้ึ้าไปิติด ระห้ว่ิางรอการแก้ไขึ้ค่นดี...

ควิามเงียบ้ และควิามม่ดเริ�มค่บ้คลานเขึ้้ามาพร้อมๆ กับ้ควิามกลัวิ 

ขุุมทรััพย์์สุุดขุอบฟ้้าและลมใต้้ปีีกขุุมทรััพย์์สุุดขุอบฟ้้าและลมใต้้ปีีก
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ขึ้อบ้คุณ์ขึุ้มทิรัพย์ปิระภาส ทิีมงานทิุกคน และงานนั�นทิำาให้้

ฉันค้นพบ้ศักยภาพอีกด้านห้น้�งขึ้องตัวิเอง 

ห้ัวิห้น้าปิระภาส เปิ็นเจ้านายคนแรกทีิ�ฉันรัก และเคารพ

นับ้ถ่ออย่างสนิทิใจ ไม่ใชี่เพราะห้ัวิโขึ้นทิี�ใส่อย่่ แต่ด้วิยควิามมีจิตใจ

เมตตา ใส่ใจผ่้คน ให้้เกียรติเพ่�อนร่วิมงานทิุกคน ทิุกระดับ้ ทิี�สำาคัญ

ทิ่านให้้กำาลังใจ...ให้้เครดิตทิีมงาน ทิ่านเปิ็นห้ัวิห้น้าทีิ�มีทัิ�งศาสตร์ 

และศิลปิ์ในการจัดการงาน และบ้ริห้ารคน จ้งไม่ต้องสงสัย...ทิำาไม

ทิ่านถ้งสามารถสร้างผลงานทิี�ยอดเยี�ยม และได้ทิั�งใจคน เขึ้้าทิำานอง 

“คนสำาราญ งานสำาเร็จ” ทิ่านสร้างงาน...สร้างคน 

ทิ่านเปิ็นผ่้บ้ังคับ้บ้ัญชีาทิี�เปิ็น “กัลยาณ์มิตร” อย่างแทิ้จริง 

อกีสิ�งทิี�ฉนัแสนปิระทัิบ้ใจ และช่ี�นชีม ค่อ “จิตสำานก้ร่คุ้ณ์” ขึ้อง

ทิ่าน เม่�อใครทิำาอะไรให้้ แม้เล็กน้อย ทิ่านไม่ล่มทิี�จะกล่าวิขึ้อบ้คุณ์

จากใจ ไม่ใชี่ทิำาตามมารยาทิ ผ้่ได้รับ้คำาขึ้อบ้คุณ์ ร่้ส้กดี และสัมผัส

ได้ถ้งควิามจริงใจขึ้องทิ่าน

แม้เวิลาจะผ่านไปิ 25 ปิี ทิี�สายบ้ังคับ้บ้ัญชีาได้สิ�นสุดลง แต่

สายสัมพันธิ์ทิี�ดียังคงอย่่จวิบ้จนปิัจจุบ้ัน และทิ่านก็เปิ็นแบ้บ้นี�กับ้ล่ก

น้อง ทิีมงานทิี�ร่วิมทิุกขึ้์ร่วิมสุขึ้กันมาทิุกคน 

You are the wind beneath my wings!!!

กราบ้ขึ้อบ้พระคุณ์ห้ัวิห้น้าปิระภาสมากค่ะทิี�เปิ็นต้นแบ้บ้ทีิ�ดี 

และสนับ้สนุนทิั�งทิางตรง และทิางอ้อมให้้ได้พบ้ปิระสบ้การณ์์ให้ม่ๆ

มองโลกด้วิยสายตาทิี�กว้ิางขึ้้�น รวิมถ้งเมตตาให้้โอกาส และเวิทีิใน

การสร้างสรรค์งานตาม Passion ขึ้องตัวิเอง 

ในวิาระพเิศษอันเปิน็มงคลนี� ขึ้ออำานาจสิ�งศักดิ�สทิิธิิ�ในสากล

โลก อำานวิยพรให้้ทิ่านมีพลังชีีวิิต และมีสุขึ้ภาพกายใจทิี�แขึ้็งแรง  

ด้วิยรักเคารพและมิตรภาพ  

อาทิิตย์ อาทิิตยา  

 

 

เวิลาชี่างผ่านไปิชี้าๆ ฉันมองออกไปิเห้็นนำ�ากับ้นำ�าสุดขึ้อบ้ฟั้า

 เห้็นต้นไม้ย่นตายซีากอย่่ห้ลายต้นรอบ้ลำาเร่อ ชีวินให้้วิังเวิง  ถ้าไม่ใชี่

เวิลานี� คงเปิ็นภาพศิลปิะทีิ�งดงาม ใจเริ�มเต้นไม่เปิ็นจังห้วิะ ฉันเอง 

วิ่ายนำ�าไม่เปิ็น ทิักษะทิ่าห้มาตกนำ�าก็ไม่ได้มีติดตัวิไวิ้เลย มีเสียงห้น้�ง

พ่ดเบ้าๆ วิา่ยนำ�าเปิน็ใชีจ่ะรอด นำ�าลก้มาก สายตาเริ�มสอดสา่ย…ชีช่ีพี

ทิี�แขึ้วินในเร่อจะส่้ศ้กไห้วิไห้มห้นอ !?!

ฉนัแอบ้ชีำาเลอ่งมองห้วัิห้นา้ ทิา่นปิระภาสนั�งนิ�งๆ พ่ดคยุตาม

ปิกติ สีห้น้าเรียบ้เฉย ใจชี่�นขึ้้�นมาทิันใด เชี่�อใน “ผ่้นำา” ขึ้องเราวิ่าจะ

พาเรารอดปิลอดภัย ไม่มีใครกล้าพ่ดอะไรอย่างทิี�ใจอยากพ่ด ได้แต่

ส่งสายตาส่�อควิามกังวิลปินห้่วิงใย ในทีิ�สุดพวิกเรายกพลขึ้้�นฝ่ั�งได้ 

เห้มอ่นเกิดให้ม ่เฮสนั�น...อารมณ์์นั�นเลย เราตดัสินใจ (ดว้ิยควิามห้วิิ) 

กินขึ้้าวิกล่อง…เสบี้ยงทีิ�เตรียมมา ทิ่ามกลางควิามม่ดทีิ�พอมองเห็้น

กันในระยะใกล้ๆ มีเพียงแสงดาวิส่องระยิบ้เรียงรายเบ้ียดเสียดกัน

เต็มทิ้องฟั้า จำาได้วิ่าขึ้้าวิกล่องม่�อนั�น อร่อยเปิ็นพิเศษ จะมีสักกี�คนทิี�

ได้กินขึ้้าวิในบ้รรยากาศงดงามแบ้บ้นี� นับ้เปิ็น “ทิริปิผจญภัยโห้ดมัน

ฮาโรแมนติก” ทิี�ทิุกคนไม่อาจล่ม 

ชี่วิงนั�น Facebook ขึ้องพี�มาร์คยังไม่แจ้งเกิด ไม่งั�นคงได้

กระห้นำ�าโพสต ์กระห้นำ�ากดไลคภ์าพแห้ง่ควิามทิรงจำา เลยเปิน็แค ่Talk 

of the Town ในฝ่่ายวิางแผนกลยุทิธิ์ฯ เทิ่านั�น มาร่้ภายห้ลังจากปิาก

เจ้านาย “555 ผมวิ่ายนำ�าไม่เปิ็น ผมก็กลัวิเห้ม่อนกัน” 

Everything happens for a good reason!!!

ฉันได้เรียนร่้ห้ลายสิ�งห้ลายอย่าง จากห้ัวิห้น้าปิระภาส ทิ่าน

ย้ดมั�นในห้ลักการ และควิามถ่กต้อง มีควิามเขึ้้มแขึ้็งในจริยธิรรม

ยอมเจ็บ้ปิวิดดีกวิ่าทิี�จะแลกกับ้ควิามอยุติธิรรม และอีกมากมายทิี�

สาธิยายไม่ห้มด มันค่อเทิคนิคห้ร่อกลยุทิธ์ิในการทิำางานขึ้ั�นเทิพดีๆ

นี�เอง ขึุ้มทิรัพย์ทิี�ทิ่านให้้ไว้ิทัิ�งตั�งใจ และไม่ตั�งใจในร่ปิแบ้บ้ต่างๆ มี

ปิระโยชีน์อย่างมาก ฉันร่้ซี้�งถ้งคุณ์ค่าขึุ้มทิรัพย์ เม่�อวิันห้น้�งฉันต้อง

บ้ินเดี�ยวิกะทิันห้ัน ไม่ทิันตั�งตัวิ น่าจะถามกันสักนิด “พร้อมไห้ม” เวิ้น

ระยะให้้เตรียมใจกันบ้้าง

คำาสั�งเปิรี�ยง!!! เห้วีิ�ยงฉันให้้ไปิบ้ริห้ารงานศ่นย์พัฒนา

บุ้คลากร พิกัดพระนครศรีอยุธิยา ขึ้ณ์ะนั�นองค์กรเริ�มเข้ึ้าส่่ชี่วิงฟ้ั�นฟ่ั

กจิการ มพีนกังานทัิ�วิปิระเทิศ เก่อบ้ 3,000 คน ทีิ�ตอ้งดแ่ล และเยยีวิยา

จิตใจ ด้วิยทิรัพยากร และงบ้ปิระมาณ์ทิี�มีจำากัด

นับ้เปิ็นงานทิ้าทิายทิี�สุดในชีีวิิตขึ้องฉัน 

อาทิิตยาจะเอาไงดีกับ้ชีีวิิต!!! มี 2 ทิางเล่อก จะ Day-to-Day 

ชีิลล์ๆ ไม่ต้องเสียเห้ง่�อ ห้ร่อคิดให้ม่ทิำาอะไรสนุกๆ แต่เห้น่�อยแน่นอน 

ขึ้อดำาดิ�งไปิเปิดิแผนทีิ�ขึ้มุทิรัพย ์ไขึ้ปิริศนา “ไม่มอีะไรเปิน็ไปิไม่ได้...ถา้

ลองตั�งใจทิี�จะทิำา” ฉันจ้งเล่อกเปิลี�ยน Bad Day เปิ็น Good Day เดิน

ออกจาก Safe Zone ส่่ Learning Zone ขึุ้มทิรัพย์ทิี�เจ้านายปิระภาส

มอบ้ให้.้..ชีา่งเปิน็ตวัิช่ีวิยทีิ�ดเียี�ยม ยิ�งใชียิ้�งมพีลงั ภารกจิแรกทิี�ฉนัตอ้ง

ทิำา ค่อค้นห้า Dream Team เพ่�อชีวินกันไปิแตะขึ้อบ้ฟั้า 
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