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ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เป็น
ทีท่ราบกนัดนีะครบัว่าประเทศไทยก�าลงัประสบปัญหา

อุทกภัยครั้งร้ายแรง มีนิคมอุตสาหกรรมและบริษัท

หลายแห่งต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งนี้ จนไม่

สามารถผลติ หรือด�าเนนิการทางธรุกจิต่อได้ ซึง่เบือ้งต้นมกีารประเมนิ

มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 3 แสนล้านบาท หรือ 

คดิเป็น 3% ของ ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หนกัหนา

เอาการเลยนะครับ แล้วมนัจะเกิดปัญหาอะไรตามมานบัจากวนันี ้ใน

เม่ือหลายๆ บริษัท ไม่สามารถด�าเนินกิจการต่อได้ ก็อาจจะไม่ม ี

รายได้ หรือเงินสดท่ีเพียงพอที่จะใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือจ่าย

ช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ยธนาคาร ลูกหนี้ค้างจ่าย 

ค่าโสหุย้ ฯลฯ รวมท้ังอาจจะไม่มเีงนิในการจ่ายค่าจ้างให้กบัพนกังาน

ก็ได้ พอบริษัทอื่นๆ และสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับช�าระเงิน ไม่ได้รับ

ช�าระดอกเบี้ย ก็จะมีปัญหาเป็นอีกทอดหน่ึง ส�าหรับพนักงานที่อาจ

จะถูกเลิกจ้าง ก็จะขาดรายได้ พอพนักงานไม่มีรายได้ ก�าลังซื้อของ

ผู้บริโภคในภาพรวมก็จะหดหายไปอีก ก็จะส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก

ต่างๆ ไม่มีเงินไปใช้ในการช�าระหนี้ พูดแล้วน่ากลัวครับ มันพัวพัน 

พัลวันกลายเป็นปัญหาระดับชาติในที่สุด ประเทศไทยโชคดี ที่ผ่าน

มาประเทศเราไม่ค่อยประสบกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิท�าให้คนไทย

อยู่กนัแบบชลิ ชลิ สบายๆ ไม่ค่อยเตรยีมพร้อม ไม่เคยวางแผนเฉพาะ

การณ์ (Contingency plan) ในการรบัมอืกับภยัพบิติั นีข่นาดน�า้ท่วม

ครัง้นีเ้ป็นการท่วมแบบค่อยๆ คบืคลานมาด้วยความเรว็ 3-5 กโิลเมตร

ต่อวนั ซึ่งจริงๆ เราน่าจะมีเวลาในการคิดวางแผนกันแบบสบายๆ ไม่

น่าจะโกลาหล แต่เอาเข้าจริงๆ ก็โกลาหลเอาการอยู่ครับ ท�าให้เกิด

ภาพการอพยพทีฉ่กุละหกุ ภาพการแย่งกนัซือ้สนิค้าในซเูปอร์มาร์เกต็ 

ภาพต่อแถวเข้าคิวซือ้ของกินของใช้แบบคนญีปุ่น่คราวทีเ่ขาประสบ-

กับสึนามิ ไม่มีให้เห็นเลยครับ ของเรามีแต่การแย่งกันกักตุน แย่งกัน

ซื้อ ซึ่งคิดๆ ไป ก็น่าเศร้าใจนะครับผม เพราะเหตุมันเกิดที่กรุงเทพฯ 

เมืองที่ประชากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทย 

ที่มันโกลาหลกันก็เพราะว่าเราไม่ค่อยจะประสบกับภัยพิบัติและไม่

ได้เตรียมแผนการรับมือไว้ล่วงหน้า ท�าให้เราต้องประสบกับภาวะ 

จะร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุทกภัยกันได้อย่างไร”

“บริษัทกับพนักงาน
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ตื่นตระหนก ลนลานอย่างนี้นะครับ ผมลองล�าดับความคิดของคน

ทั่วๆ ไป กับสภาวะน�้าท่วมในครั้งนี้ก็แล้วกันนะครับ (อ่านข�าๆ อย่า

ซีเรียสนะครับ)

ระยะที่ 1: น�้าก�าลังคืบคลานเข้ามาในเขตบ้านเรา คนมักจะ

คิดว่า “น�้าคงไม่ท่วมบ้านเราหรอกมั้ง”

ระยะที่ 2: น�้าเริ่มผุดขึ้นตามท่อ คนมักจะคิดว่า “ถึงจะท่วมก็

คงท่วมไม่มากหรอก”

ระยะที่ 3: น�้าเริ่มท่วมระดับเข่า คนมักจะคิดว่า “คงท่วมเท่า

นี้ล่ะมั้ง คงไม่สูงกว่านี้แล้ว”

ระยะที่ 4: น�้าเริ่มท่วมระดับเอว คนมักจะคิดว่า “จะหนีออก

ไปดีหรือเปล่านะ” (ทั้งๆ ที่ควรจะหนีตั้งแต่ทีแรกแล้ว)

ระยะที่ 5: น�้าเริ่มท่วมระดับอก มาระยะนี้เริ่มคิดไม่ออกแล้ว

ครับว่าจะท�าอย่างไรดี งง มึน โฮ

 

เอาเป็นว่าทีผ่่านมากใ็ห้ผ่านไปครบั เรามาคดิกนัต่อดกีว่าว่า 

ระหว่างบริษัท กับพนักงานควรจะร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ได้

อย่างไรด ีพนกังานกต้็องการการเยียวยา บรษัิทก็ต้องการการเยยีวยา

เช่นเดียวกันครับ บริษัทนั้นควรคิดถึงพนักงานนั้นถูกต้องอยู่แล้ว แต่

พนักงานก็ควรจะต้องคิดถึงบริษัทบ้างนะครับ ซึ่งตอนน้ีมีแต่กระแส

เรียกร้องให้บริษัทค�านึงถึงพนักงาน แต่กระแสที่พยายามสะกิดให้

พนักงานคิดถึงบริษัทบ้าง ยังไม่ค่อยมีให้เห็นเลยนะครับ อย่าลืมนะ

ครับว่าถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้ พนักงานก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน จริงไหมครับ

ในช่วงที่บริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ สิ่งที่เครียดที่สุดก็

คือค่าใช้จ่ายและต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต่างๆ นี่ล่ะครับ ทั้งค่าเช่า 

ค่าจ้างพนักงาน ฯลฯ ซึ่งผมประเมินไว้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีค่าใช้

จ่ายคงท่ีประมาณ 25% ของยอดขาย หากประเมนิว่าทีผ่่านมาบรษิทั

มีก�าไรจากการด�าเนินการ (EBIT) ประมาณ 15% เท่ากับว่าในทุกๆ 

เดือนที่บริษัทหยุดท�าการ ในเดือนนั้นๆ บริษัทอาจจะต้องรับสภาพ

กับก�าไรที่ลดลงเดือนละ 15-20% เลยทีเดียวครับ นั่นหมายความว่า

ภายในระยะเวลา 5-7 เดอืน หากบรษิทั ยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ บรษัิท

ที่มีก�าไรอยู่ดีๆ ก็อาจจะขาดทุนเลยก็ได้ครับ นี่ยังไม่นับค่าใช้จ่ายใน

การฟื้นฟู บูรณะเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสียหายไปกับน�้าอีกนะครับ คิด

แล้วน่าสงสารบริษัทไหมครับ

ดังนั้นทั้งบริษัทและพนักงานต้องพยามช่วยกันคิดที่จะรอด

ไปด้วยกนัครบั ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทีจ่ะเรยีกร้อง หรอืพยายามคดิทีจ่ะ

เอาแต่ตัวเองรอด ถ้าบริษัทสู้ไม่ไหวปิดตัวลงไปต่างฝ่ายมีแต่จะเสีย

กับเสียนะครับ เพราะพนักงานก็จะต้องตกงานขาดรายได้ บริษัทก็

ต้องแบกรับกับภาระหนี้สินหลังปิดบริษัทอีก ดังนั้นผมจึงอยากน�า

เสนอแนวคิดในการเยียวยาให้แก่กันและกันระหว่างบริษัทและ

พนักงานที่ผมเรียกว่า “Cross Compensation” นั่นเองครับ

ในมุมของพนักงานในการช่วยเยียวยาบริษัท

ผมว่าวันนี้พนักงานจะต้องกล้าที่จะรวมตัวกัน อาจจะผ่าน

สหภาพแรงงาน หรือไม่ก็รวมตัวกันเอง เพื่อน�าเสนอกับบริษัทว่า 

“พนกังานนัน้มคีวามพร้อมทีจ่ะช่วยเยยีวยาและชดเชยความเสยีหาย

ให้กับบริษัท” ต่างๆ เช่น

➲ การปรับลดค่าแรง หรืองดรับค่าแรงในระหว่างที่บริษัท

ยังปิดท�าการอยู่ เช่น พนักงานอาจจะรวมตัวกันน�าเสนอว่าในช่วง

เวลาที่บริษัทปิดท�าการช่วงเดือนแรกพนักงานยินดีที่จะไม่รับค่าจ้าง 

แต่ในเดือนที่ 2 หรือเดือนต่อๆ มาพนักงานอาจจะขอรับค่าจ้างในรูป

ของค่าอาหารจ�านวนหนึ่งเพื่อการยังชีพ หรือรับค่าจ้างเพียง 50% 

เท่านัน้ ซึง่ตวัเลขจะเป็นเท่าไหร่กต้็องไปหารอืกนัครบั พนกังานจะนัง่

นิ่งๆ ท�าตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้ครับ อย่าปล่อยให้บริษัทต้องเผชิญ

ปัญหาอย่างเดียวดายเลยครับ

➲	 หากบริษัทสามารถกลับมาด�าเนินการได้แล้ว ในเดือน

แรกๆ (จ�าไว้นะครับบริษัทมีเวลาฟื้นฟูได้ไม่เกิน 7 เดือนเท่านั้น 

นะครับ) พนักงานอาจจะยินดีขอรับค่าแรงไม่เต็มจ�านวน เช่น รับ

ค่าแรงแค่ 70% ของค่าแรงที่รับอยู่ เป็นต้น
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ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เม่ือ

น�า้ลดก็จะต้องหาแหล่งเงินกู้อยู่แล้ว เพือ่น�าเงินมาใช้ฟ้ืนฟบูรษิทั หรอื

โรงงานให้กลับมาผลิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในเมื่อบริษัทต้องคุย

กับสถาบันทางการเงินถึงเรื่องเงินกู้อยู่แล้ว ผมคิดว่าบริษัทก็น่าจะ

หารอืกบัสถาบนัทางการเงนิในการจดัเงือ่นไขเงนิกูใ้ห้กบัพนกังานใน

การกู้เงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนของตนที่เสียหายอันเนื่องมาจากน�้า

ท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้พนักงานมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยถูกและมีระยะเวลาในการผ่อนช�าระที่ยาวนานพอสมควร 

ตลอดจนมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ไปด้วยพร้อมๆ กัน

ส�าหรับบริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรง คือ น�้าไม่ได้ท่วม

เข้าบริษัทและบริษัทก็อาจจะยังสามารถด�าเนินธุรกิจอยู่ได้ หรืออาจ

จะเสียหายบ้างแค่บางส่วน (ในกรณีที่บริษัทมีหลายๆ โรงงาน หรือมี

หลายๆ สาขา) ผมคิดว่าบริษัทน่าจะต้องมีมาตรการส�าคัญออกมา

ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ 

เช่น

➲	 การก�าหนดมาตรการให้พนกังานทีป่ระสบอทุกภยั หรอืมี

อุปสรรคในการเดินทางให้สามารถลาได้ โดยไม่นับเป็นวันลา ผมว่า 

ณ เวลานี้ ส่ิงที่พนักงานต้องการจากบริษัทที่สุดก็คือ “เวลา” ครับ 

เพราะพนกังานจะได้เอา “เวลา” ไปเตรยีมตัว เตรยีมเก็บข้าวของเครือ่ง

ใช้ขึน้ทีส่งู หาทีพ่กัส�ารองให้กบัเดก็เลก็และคนชราทีอ่ยูใ่นบ้าน ผมว่า 

“เวลา” ส�าคัญส�าหรับพนักงานมากๆ ผมว่าเงินช่วยเหลือต่างๆ นั้น

หลายๆ บรษิทั กม็อียูแ่ล้วนะครับ แต่ผมว่าสิง่ทีพ่นกังานต้องการมาก

ที่สุดตอนนี้ก็คือ “เวลา” ครับ

➲	 การจดัทีข่องบรษิทั ให้พนกังานทีป่ระสบอทุกภยัได้พกัพงิ

➲	 ต้ังหน่วยงานกลาง ทีค่อยเป็นตัวกลางระหว่างพนกังานที่

ประสบภัย กับหน่วยงานราชการ ในการให้ความช่วยเหลือผมเชื่อว่า

พนกังานจะได้รบัการช่วยเหลอืทีร่วดเรว็กว่า การปล่อยให้พนกังานไป

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยตรง โดยที่ไม่มีนิติบุคคล

เป็นตัวประสานงานให้

➲	 การจัดสวัสดิการเงินกู้ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้กู้เงินใน

อัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อน�าเงินไปใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน�้าลด หรือ

บริษัทอาจจะเป็นตัวกลางในการประสานงาน หาข้อมูลเงินกู้จาก

ธนาคารต่างๆ และคดัสรรเงือ่นไขทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัพนกังาน เพือ่

ให้พนักงานได้แหล่งเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดครับ

➲	 ฯลฯ

ผมว่าในวินาทนีี ้ทัง้บรษิทัและพนกังาน ไม่ควรเรยีกร้องกนัแล้ว

ครบั ต่างฝ่ายควรจะเป็นคนเดนิหน้าเข้าหาอกีฝ่ายหนึง่เพือ่ยืน่ข้อเสนอ

ในการช่วยกันเยียวยา ชดเชยซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทั้งพนักงานและ

บริษัทสามารถพลิกฟื้นกลับมาจากภัยพิบัติอันเลวร้ายในครั้งนี้ให้ได้

ครบั ผมเชือ่ว่าถ้าใช้นโยบาย Cross Compensation อย่างเหน็อกเหน็ใจ

กนั เข้าใจกนั ผมว่าทัง้บรษิทัและพนกังานจะผ่านอปุสรรคครัง้ใหญ่-

หลวงนีไ้ปได้ด้วยดใีนทีส่ดุครบั แล้วพบกนัในฉบบัต่อไปครบั TPA
news

➲	 พนักงานอาจจะเต็มใจที่จะขยายเวลาท�างานให้มากขึ้น 

เช่น ปกติท�างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่เพื่อให้บริษัทตั้งหลักได้พนักงาน

ยอมมาท�างานให้เช้าขึ้น หรืออาจจะยอมเลิกงานเย็นขึ้นสัก 1 ชั่วโมง 

โดยยอมให้บริษัทไม่ต้องจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถ

ผ่านพ้นวิกฤติไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด

➲	 พนกังานอาจจะยอมมาช่วยกันในวนัเสาร์ หรอืยอมลดวนั

หยุดประจ�าปีลง โดยยินดีมาท�างานให้กับบริษัทเพิ่มเติมโดยที่บริษัท

ไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา เพื่อเป็นการชดเชยกับการที่บริษัทหยุดให้กับ

พนักงาน หรือบริษัทต้องหยุดกิจการไปเพราะปัญหาน�้าท่วม เพื่อให้

บริษัทสามารถผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้ฟื้นตัวกลับมา

ให้เร็วที่สุด

➲	 ฯลฯ

ในมุมของบริษัทในการช่วยเยียวยาพนักงาน

ส�าหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ คือ น�้าท่วมเข้าโรงงาน 

เข้าบริษัท จนไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อได้ ตลอดจนได้รับความ 

เสียหายจากน�้าที่ท่วมเข้าบริษัท ถ้าเป็นอย่างนี้พนักงานจะขอความ

ช่วยเหลือจากบริษัท ก็คงท�าได้ยากเหมือนกันนะครับ เพราะบริษัท

เจ็บหนักมากๆ สิ่งเดียวที่บริษัทสามารถเยียวยาให้กับพนักงานได้ก็

คือ การประกาศไม่ปลดพนักงานออกจากการท�างาน ซึ่งผมว่า หาก

บริษัทยังคงต้องการพลิกฟื้น ต้องการที่จะฟื้นฟูบริษัทให้กลับผลิต

สินค้าเพื่อสร้างรายได้ได้เหมือนเดิม บริษัทก็ควรจะต้องเก็บพนักงาน

เอาไว้ เพราะพนักงานนี่ล่ะครับจะเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญมากๆ 

เมือ่ระบบการผลติของบรษิทัเริม่กลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิหากบริษัทปลด

พนักงานเหล่านี้ ผมก็ต้องตั้งค�าถามว่า เมื่อบริษัทเริ่มกลับมาตั้งหลัก

ได้ บริษทัจะหาคนมาท�างานได้จากทีไ่หนและพนกังานมฝีีมอืล่ะครบั 

ต่อให้บริษัทสามารถหาคนมาได้ ก็ต้องมาฝึกอบรม มาพัฒนาทักษะ

การท�างานกันอีก ยิ่งท�าให้ระยะฟื้นตัวของบริษัทต้องยืดออกไป อย่า

ลืมนะครับว่าบริษัทมีระยะเวลาในการฟื้นตัวแค่ 6-7 เดือนเท่านั้น 

นะครับ ถ้ายิ่งเสียคนที่มีฝีมือไปจะกอบกู้บริษัทได้อย่างไร อันนี้ 

ต้องคิดนะครับ


