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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
รายุ

ไดืข้อีงเรั้ากรั้ะเตุื�อีงขึ�นจำากชว่งกุมภาพ้นธ์ิถึึงพฤษภาคม

 ลก้คา้เรั้ิ�มกลบ้มาใชบ้รั้กิารั้ แตุ่ย้่งไมเ่พยี่งพอีก้บ Fixed 

Cost ทีี่�เรั้าตุ้อีงแบกรั้้บภารั้ะทุี่กเดืือีน ค่าใช้จำ่าย่ตุ่างๆ ทีี่�ไม่จำำาเป็น 

ไดื้ตุ้ดืลงห้มดืทีุ่กรั้าย่การั้แล้ว 

ลก้ค้า และพ้นธิมิตุรั้ที่างธุิรั้กิจำขอีงเรั้าล้วนปรั้ะสบปัญห้าการั้

ดืำาเนินธิุรั้กิจำเช่นก้น พิษโควิดืส่งผลกรั้ะที่บในวงกว้างทีุ่กภาคส่วน 

บรั้ิษ้ที่ห้้างรั้้านธิุรั้กิจำตุ่างรั้้กษา Cash Flow ก้นอีย่่างสุดืชีวิตุ อีะไรั้ที่ี�

ไม่จำำาเป็น...อีะไรั้ที่ี�ปรั้ะห้ย่้ดืไดื้ตุ้อีงที่ำา 

มาตุรั้การั้สุดืที่้าย่ที่ี�เรั้าไม่อีย่ากใช้...ก็มาถึึงจำนไดื้ 

“หวัังว่ัาทุุกคนคงเข้้าใจสถานการณ์์ข้อง Triple Tree”

พี�ส้ญช้ย่ กล่าวในที่ี�ปรั้ะชุมดื้วย่สีห้น้าเครั้่งเครั้ีย่ดื 

พน้กงานทีุ่กคนรั้้้ดืีว่าว้นห้นึ�งตุ้อีงมาถึึง มีพน้กงานจำำานวน

ห้นึ�งสม้ครั้ใจำเข้าโครั้งการั้ “จากกันด้้วัยด้ี” โดืย่ไดื้รั้้บเงินชดืเชย่ตุาม

กฎห้มาย่ และเงินก้อีนอีีกจำำานวนห้นึ�งจำากบรั้ิษ้ที่ พวกเขาจำะนำาเงิน

ก้อีนนี�ไปปรั้ะกอีบอีาชีพอีิสรั้ะที่ี�จำ้งห้ว้ดืบ้านเกิดื 

การั้อีย่้่รั้วมก้นที่้�งห้มดื ณ บ้านห้ล้งนี�ตุ่อีไปคงไปไม่รั้อีดื และ

ห้นีไม่พ้นตุ้อีงถึ้กอีอีกจำากงานอีย่้่ดืี  

การั้สม้ครั้ใจำไปตุอีนนี� เรั้ิ�มตุ้นให้ม่ให้้เรั้็ว น่าจำะเป็นที่างเลือีก

ที่ี�ดืีกว่า นี�เป็นความคิดื และการั้ปรั้ะเมินสถึานการั้ณ์ขอีงเดืชณรั้งค์

ห้้วห้น้าแผนกจำ้ดืซึ่ื�อี ที่ี�ที่ำางานก้บ Triple Tree มาเกือีบ 15 ปี ซึ่ึ�งที่ำาให้้

คนอีื�นๆ ที่ี�ไม่กล้าเสี�ย่ง...กล้วตุกงาน ตุ้อีงกล้บไปคิดืที่บที่วน...และ

ปรั้กึษาครั้อีบครั้ว้เปน็การั้ให้ญ ่และในทีี่�สุดืห้ลาย่คนกต็ุด้ืสนิใจำเลอืีก

อีอีกไปเผชิญโชคชะตุาในภาวะวิกฤตุ 

“การลด้เงินเดื้อน....” พี�ส้ญช้ย่พ้ดืเห้มือีนไม่อีย่ากพ้ดืตุ่อี 

“คณ์ะกรรมการบริษััทุฯ มีมติิให้ปรับลด้เงินเด้ือน 25% สำาหรับระด้ับ

บริหาร สว่ันพนักงานระดั้บบงัคบับญัชา ลด้ 15% และพนักงานระดั้บ

ปฏิิบัติิการ ลด้ 7%” 

ปรั้ะโย่คทีี่�เพิ�งจำบไป ม้นไม่รั้ื�นห้้ซึ่ะเลย่ อีย่ากให้้เป็นเพีย่ง

ลมพ้ดืผ่านเลย่ไป ทีุ่กคนใจำดืิ�ง !!! เดืินอีอีกจำากห้้อีงปรั้ะชุมอีย่่าง

เลื�อีนลอีย่ สำาห้รั้้บพน้กงานทีี่�ย้่งเห้ลือีอีย่้่ ตุ้อีงช่วย่ก้นคิดืว่าจำะ 

ที่ำาอีย่่างไรั้ให้้ Triple Tree อีย่้่รั้อีดื อีงค์กรั้จำ้ดืโปรั้แกรั้มตุ่างๆ เพื�อีให้้

พน้กงานไดื้ Upskill & Relearn ที่้กษะที่ี�จำำาเป็นก้บสถึานการั้ณ์ให้ม่ 

โอกาสที่่�จะเติิบโติโอกาสที่่�จะเติิบโติ

Creativity + Innovation x Mind DevelopmentCreativity + Innovation x Mind Development

กมล และเพื�อีนๆ จำะตุ้อีงเข้า Workshop “จุด้ประกายควัาม

คิด้สร้างสรรค์ ป้�นนักนวััติกรรมในองค์กร” เป็นเวลา 8 ว้น ในตุ้น 

เดืือีนห้น้า พี�ส้ญช้ย่ Chef of People ส่งส้ญญาณ “ทุุกคนต้้องต้ั�งใจ

เรียนร้้ ทุุกคนคือควัามหวััง ก้าวัต่้อไปิด้้วัยสติ้ และจิต้ใจเข้้มแข็้ง

พร้อมทีุ�จะส้้ไปิด้้วัยกัน” อีาทิี่ตุย์่นี� เป็นช่วงที่ำางานโค้งสุดืท้ี่าย่ขอีง

เพื�อีนร่ั้วมงานที่ี�ตุ้ดืสินใจำเข้าโครั้งการั้ “จากกันด้้วัยด้ี” แผนกขอีง

กมลมีที่้�งห้มดื 11 คน เข้ารั้่วมโครั้งการั้ฯ มากถึึง 6 คน “ใครนะช่าง

คิด้…จากกันด้้วัยดี้” กมลคิดืฟุ้ื้ง เห็้นพี�ปรั้ะชาทีี่�อีย่้่โตุ๊ะใกล้ก้นกำาล้ง

ง่วนอีย่้่ก้บการั้เก็บขอีง มีกล่อีงสีนำ�าตุาลขนาดืกลางกอีงอีย่้่ที่ี�พื�น 

3 ใบ เตุ็มไปแล้ว 2 กล่อีง  

สมอีงขอีงกมลกำาล้งปรั้ะมวลผลอีย่่างเร็ั้ว ภาพจำำาตุ่างๆ 

ลอีย่แจำ่มช้ดืขึ�นมาในความที่รั้งจำำาอีีกครั้้�ง ปรั้ะชาเป็นเพื�อีนรั้่วมงาน 

รัุ้น่พี�ที่ี�เขา้มาที่ำางานก่อีนสอีงปี กมลก็ได้ืพี�ปรั้ะชานี�แห้ละทีี่�คอีย่ชี�แนะ

และสอีนงานตุ่างๆ จำนกมลสามารั้ถึที่ำางานได้ือีย่่างสบาย่ใจำ และมี

ปรั้ะสิที่ธิิภาพดืีเย่ี�ย่มในแผนก

ถึ้าไม่ไดื้พี�ปรั้ะชา ไม่รั้้้ว่าจำะพ้นที่ดืลอีงงานห้รั้ือีเปล่า?!? 

เพรั้าะห้้วห้น้าคนเก่าแกดุืมาก...ไม่สอีนงานอีกีตุ่างห้าก บอีก

ขอีบขา่ย่งาน และให้้แคค่้ม่อืีมาอีา่นเอีงห้นึ�งเลม่ ปรั้ะกอีบก้บตุอีนน้�น

งานล้นมือีก้นทีุ่กคน ไม่มีเวลามาสอีนก้นมากมาย่ พี�ปรั้ะชาแกเสีย่

สละมาก เลิกงานแล้วย่้งไม่กล้บบ้าน แกตุ้�งใจำสอีนงานแบบไม่มีก้�ก

เห้น็เรั้าเป็นนอ้ีงให้ม ่ เวลาโดืนห้้วห้น้าดืเุสยี่งดืง้ เมื�อีที่ำางานผดิืพลาดื

 พี�ปรั้ะชาอีีกน้�นแห้ละ ที่ี�คอีย่ให้้กำาล้งใจำ ย่้งจำำาไดื้ถึึงทีุ่กว้นนี� “ไอ้น้อง 

...การทุำางานมีผิิด้พลาด้กันได้้ ผิิด้แล้วัต้ิองยอมรับผิิด้ และรีบแก้ไข้ 

แต่ิเราติ้องไม่ผิิด้ซ้ำำ�า โด้ยเฉพาะในเรื�องเด้ียวักัน หรือเรื�องทีุ�คล้ายกัน 
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Special Thanks : Artist, Jimmy Liao

กมลกุลีกุจำอีช่วย่ขนกล่อีงไปทีี่�รั้ถึพี�ปรั้ะชา “พี�ประชาครับ

เออออ...” ปรั้ะชาห้้นมามอีงด้ืวย่ความแปลกใจำทีี่�กมลพ้ดืแล้วห้ยุ่ดื

ไป “คือ ผิมอยากข้อบคุณ์ทุุกสิ�งอย่างทุี�พี�ช่วัยเหลือผิม ทุั�งสอนงาน

และให้คำาแนะนำา ให้กำาลังใจติลอด้ระยะเวัลา 7 ปี ทีุ�ผิมทุำางานทีุ�นี� 

ถ้าไม่มีพี� ผิมคงทุำางานทุี�นี�ได้้ไม่นาน” 

กมลตุ้�งใจำปรั้ะนมมือีขึ�น และก้มห้้วลงอีย่่างสวย่งามทีี่�สุดื

ในชีวิตุ “ผิมข้อบคุณ์พี�จริงๆ ครับ” อีะไรั้ขึ�นมาจำุกที่ี�คอีห้อีย่ “และผิม

ข้อโทุษัพี�ด้้วัยทุี�บ่อยครั�ง ผิมพูด้จาไม่ด้ีหรือล่วังเกินพี� บางทุีก็เอาแติ่

ใจติัวัเอง ยกโทุษัให้ผิมด้้วัยนะครับ”  

“ไอ้น้อง…เป็นอันวั่า เราติ่างอโหสิกรรมติ่อกัน พี�เองติ้อง

ข้อบคุณ์เราด้้วัย...ทุี�เป็นเพื�อนร่วัมงานทุี�ด้ี ทุำาให้พี�ทุำางานสนุก รู้สึก

ด้ี มีคุณ์ค่าติ่อผิู้อื�น” 

กมลยื่�นถุึงกรั้ะดืาษให้พี้�ปรั้ะชา ในน้�นมีกล่อีงห่้อีขอีงขวญ้อีย่้่

“ผิมให้พี�เป็นทีุ�ระลึกครับ มันมีมูลค่าน้อยมากเมื�อเทุียบกับสิ�งทุี�พี�ให้

ผิม โปรด้รับเอาไวั้ด้้วัยครับ” 

“ข้อบใจมาก...ไอ้น้อง พี�ชอบมาก” ปรั้ะชาพ้ดืยิ่�มห้น้าเป็น

ปรั้ะกาย่ พรั้้อีมตุบบ่ากมล กมลสงส้ย่ “พี�รู้หรือครับวั่าเป็นอะไร”

“พี�ไมรู่ห้รอก แติส่ิ�งทุี�ใหค้งด้ ีและเหมาะกบัพี�” กมลสะดืดุืก้บ

คำาพ้ดืน้�น รั้บีบอีกให้พี้�ปรั้ะชาขบ้รั้ถึอีอีกไปจำากอีอีฟื้ฟื้ศิ “ข้บัรถด้ีๆ  ครบั

พี� เด้ี�ยวังานเลิกรถติิด้ กวั่าจะถึงบ้านพี�อีกติั�งไกล ผิมวั่า...อีกไม่นาน

ฝนติ้องติกแน่ๆ ฟ้้ามืด้ครึ�มด้ำาทุะมึนแบบนั�น อากาศร้อนอบอ้าวัมา

ทุั�งวััน” นำ�าตุาม้นดื้นจำะเอี่อีขึ�นมาแบบไม่บอีกล่าว 

“โชคดี้นะครับพี� ทุำาฝ้นข้องพี�ให้สำาเร็จ” กมลโบกมือี อีย่าก

จำะวิ�งตุาม และตุะโกนบอีกอีะไรั้ส้กอีย่่างจำากใจำ แตุ่ไม่ที่้นซึ่ะแล้ว รั้ถึ

กรั้ะบะสีเที่าดืำาล้บสาย่ตุาไป กมลย้่งย่ืนนิ�งอีย่้่ตุรั้งน้�นก้บความว่าง

เปล่า และเสีย่งที่ี�ดื้งก้อีงในห้้ว “สิ�งทุี�ให้คงด้ีและเหมาะกับพี�”  

ห้้อีงที่ำางานถ้ึกจำ้ดืให้ม่ให้้เห้มาะสม โตุ๊ะที่ำางานทีี่�ว่างถ้ึกย่ก

อีอีกไป มีจำ้ดืมุมสบาย่ๆ ให้้น้�งคุย่ก้น กมลรั้้้สึกเบาโห้ว่ง เห้มือีนถึ้กที่ิ�ง

ไว้ข้างห้ล้ง เมื�อีห้ลาย่สิ�งเปลี�ย่นไป เรั้าตุ้อีงก้าวตุามให้้ที่้น  

ไอ้ีน้อีงพลิกสมุดืบ้นที่ึกเล่มเก่าไปมา การ์ั้ดืสีเขีย่วพาสเที่ล 

ใบห้นึ�งที่ี�ใช้ค้�นตุกลงพื�น พลิกดื้านห้ล้งมีข้อีความ

“โอกาสทุี�จะเต้ิบโต้”

ช่วงชีวิตุขาขึ�นก็ไม่ปรั้ะมาที่

ช่วงชีวิตุขาลงก็เพิ�มความพย่าย่าม และความขย่้นอีดืที่น

ห้ากเรั้าย่้งรั้้กที่ี�จำะพ้ฒนาตุนเอีง

ทีุ่กช่วงเวลา...ทีุ่กความที่้าที่าย่ในชีวิตุ

มีอีะไรั้ให้้เรั้าฝึึกฝึน...พ้ฒนาตุนเอีงอีย่้่เสมอี 

ที่้าย่ข้อีความเป็นลาย่มือีตุ้วบรั้รั้จำง “ให้ไอ้น้องกมลเป็นทุี�

ระลึก...จากพี�ประชา”

Special Thank: ภาพสวัยจากธนาคารจิติอาสา

ทุี�สำาคัญติ้องมีไหวัพริบในการทุำางานด้้วัย”  

อีีกครั้้�งจำำาไดื้ดืี เมื�อีตุ้อีงแก้ไขงานชิ�นเดืิมอีย่้่ 2-3 ครั้้�ง ที่้�งที่ี�

งานน้�นไม่ไดื้ผิดือีะไรั้ พี�ปรั้ะชาคงเข้าใจำถึึงความรั้้้สึกว่าม้นห้งุดืห้งิดื

แค่ไห้น “ไอ้น้อง...บางครั�งงานทุี�ทุำาอาจไม่ถูกใจหัวัหน้าก็เป็นได้้ เรา

ติ้องรู้จักเรียนรู้”

ใครั้ๆ ก็บอีกว่า กมลโชคดืีที่ี�มี Mentor ส่วนตุ้ว ที่ำาให้้สามารั้ถึ

ที่ำางานไดืด้ื ีและรั้วดืเรั้ว็ แถึมกมลย้่งมท้ีี่ศนคตุทิี่ี�ดืก้ีบงานอีกีดืว้ย่ งาน

เย่อีะ งานห้นก้ ไมเ่คย่บน่ เตุม็ที่ี�ก้บงานตุลอีดื บางที่ย้ี่งอีาสาชว่ย่งาน

รัุ้น่พี�คนอีื�นๆ ในแผนกอีกีดืว้ย่ อีย่่างพี�สมบร้ั้ณ์ที่ี�แกไม่คอ่ีย่ถึน้ดืภาษา

อ้ีงกฤษ และไม่ชำานาญโปรั้แกรั้มช่วย่งานทีี่�บริั้ษ้ที่เพิ�งเอีามาลงให้ม่

 จำึงที่ำางานไดื้ช้า  

กมลรั้้้สึกใจำห้าย่อีย่่างบอีกไม่ถึ้ก เห้มือีนส้ญเสีย่ญาตุิผ้้ให้ญ่

ไปย้่งไงย้่งง้�น เป็นความผ้กพ้นทีี่�เกิดืขึ�นเมื�อีไห้รั้่ไม่รั้้้ไดื้  “ไอ้น้อง...

ได้้ยินวั่าปวัด้หัวัติึบๆ ติั�งแติ่เช้า ค่อยยังชั�วัหรือยังล่ะ พอด้ีพี�ผิ่านห้อง

พยาบาล เลยเบิกยามาให้”  

กมลจำำาไดื้ว่า ห้้อีงพย่าบาล Triple Tree ปิดืช่วงบ่าย่ ทีุ่กว้น

พุธิตุ้นเดืือีน “วัันนี�วัันพุธทุี� 4 ติ้นเด้ือน” 

พี�ปรั้ะชาเป็นคนเดืีย่วที่ี�เรั้ีย่ก “ไอี้น้อีง” ขณะที่ี�ทีุ่กคนเรั้ีย่ก มล 

ห้รั้ือี กมล ห้มดื แรั้กๆ รั้้้สึกไม่ชอีบใจำ จำะบอีกแกห้ลาย่ครั้้�ง ไปๆ มาๆ 

กลบ้ชอีบซึ่ะง้�น ดืเ้ห้มือีนเรั้ามีลก้พี� มคีนคุม้ครั้อีง และแกก็ไมไ่ด้ืเรีั้ย่ก

คนอีื�นในแผนกว่า “ไอ้น้อง” ที่้�งที่ี�มีเดื็กรัุ้่นให้ม่เข้ามา

เอีอี...พี�ปรั้ะชาดืีก้บเรั้ามากมาย่ แตุ่เรั้าไม่เคย่ให้้อีะไรั้พี�แก

เลย่ แม้กรั้ะที่้�งคำาขอีบคุณก็ม้กซึ่่อีนอีย่้่ในใจำ “เป็นไปได้้ไงนายกมล” 

!?! ไม่รั้้้ตุ้วเลย่ห้รั้ือีนาย่กมล ว่าตุ้วเอีงเป็นคนปากห้น้ก  

“ไอ้ีน้อีง พี�ให้้ เล่มม้นเก่าไปห้น่อีย่ ม้นเป็นสมุดืบ้นทึี่ก 

มีจำดือีะไรั้ห้ลาย่อีย่่างทีี่�เกี�ย่วก้บการั้ที่ำางาน อีาจำมีปรั้ะโย่ชน์ก้บเรั้า” 

พี�ปรั้ะชาเป็นผ้้ให้้แม้กรั้ะที่้�งในว้นสุดืที่้าย่
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