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	 ...สิ�งท่�เกิดขึ�นยุ่อมด่เสมอ

	 คำำ�น้ี้�ยัังคำงเป็็นี้จริิงหรืิอไม่่กัับคุำณโคำวิิด	?!?

 คุณโควิดท่่�ระบาดไป็ทั่�วโลก ม่คนต่ิดเช่ิ�อไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus : Covid-19) ไป็แล�วกว่า 38 ล�านคน รักษาตั่วหาย

แล�ว 26.4 ล�านคน และเส่ยช่ิวิต่ 1.08 ล�านคน (ข�อม้ล ณ วันท่่� 14 

ตุ่ลาคม 2563) เร่ยกกันว่าโดนถึ�วนหน�า ไม่เว�นคนจนคนรวย 

 เศรษฐกิจโดยรวมพังเป็็นแถึบๆ บริษัท่ และโรงงาน ต่�อง

ปิ็ดกิจการไป็ต่ามๆ กัน ทั่�งท่่�ปิ็ดถึาวร และชัิ�วคราว โรงแรม ท่่�พัก

ป็ราศจากนักท่่องเท่่�ยว เกิดสภาพการว่างงานในอัต่ราส้ง ใครจะ

ไป็คิดว่า นักบิน พนักงานบริการบนเคร่�องบินจะต่กงาน 

 โลกเป็ล่�ยนไป็ ไม่เหม่อนเดิม ม่ New Normal เกิดขึ�น 

 เรามาถึึงวันท่่� เม่�อออกจากบ�านต่�องสวมใส่หน�ากากอนามัย

ต่�องเว�นระยะห่าง ต่�องล�างม่อบ่อยๆ ใส่ใจเร่�องสุขภาพมากขึ�น 

กันแล�วหร่อ 

 เม่�อคุณโควิดไม่ให�เราท่ำาโน่นน่�นั�นเหม่อนท่่�เป็็นมา ปิ็ดป็ระต้่

ท่่�เคยเปิ็ดส่้โลกกว�าง 

 มนุษย์...ผู้้�ซึึ่�งไม่ยอมแพ�ต่่อโชิคชิะต่า ย่อมหาหนท่างใหม่

...วิธุ่ใหม่ในการดำารงช่ิวิต่เพ่�อความอย่้รอด หลายสิ�งหลายอย่าง

กลับด่ต่่อใจ และธุรรมชิาติ่ ท่ะเล ขุนเขาแหล่งท่่องเท่่�ยวติ่ดอันดับ

ได�เวลาซ่ึ่อมแซึ่มตั่วเอง สัต่ว์บก สัต่ว์นำ�านานาชินิด ได�ผู่้นป่็าได�นำ�า

กลับค่นมา 

 คุณโควิดช่ิวยเต่่อนมนุษย์ให�ร้�ว่า เราได�ท่ำาบางสิ�งอย่าง 

เกินเลย ไมว่่าจะเป็็นการรกุลำ�าธุรรมชิาต่ ิการบรโิภคท่่�มากไป็ การใชิ� 

ท่รัพยากรอย่างสิ�นเป็ล่อง ซึึ่�งจะม่ผู้ลเส่ยหายต่ามมา จงหยุดเถิึด

ก่อนท่่�โลกใบน่�จะรับไม่ไหว

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

 คุณโควิดท่ำาให�เราร้�ว่า เราม่ศักยภาพ เราสามารถึท่ำา 

หลายสิ�งอย่างได�แบบท่่�ไม่เคยท่ำาได�มาก่อน หร่อได�ท่ำาในสิ�งท่่�ไม่คิดจะท่ำา 

บางคนได�กลับมาท่บท่วนต่นเอง และได�เป็ล่�ยนวิถ่ึการดำารงช่ิวิต่ 

ได�ต่ระหนักถึึงคุณค่าของสิ�งธุรรมดา...สิ�งท่่�คุ�นเคย...สิ�งท่่�ไร�ค่า 

เราม่เวลาให�กับตั่วเอง และครอบครัวมากขึ�น

 หากคุณโควิดไม่มา เราคงดำาเนินช่ิวิต่ไป็ต่ามเดิม และคิด

ไม่ได� ขอบคุณ!!! 

 ท่่�ม่กัล�งวิิกัฤต	 ม้่สิิ่�งสิ่วิยัง�ม่เกิัดข้ึ้�นี้	 ได้เห็นี้คำวิ�ม่ม้่นี้ำ��ใจ

ขึ้องผู้้้คำนี้	ให้คำวิ�ม่ช่่วิยัเหลือ...ไม่่ทิ่�งกัันี้ 

 สิ�งท่่�เกิดขึ�นย่อมด่เสมอ ใครกันต่กผู้ลึกสัจธุรรมข�อน่� !!! 

มันจริงแท่� 

 ก่อนท่่�ชิาว Modish 282 ช่ิวิต่ องค์กรท่่�ก่อตั่�งมาร่วม 40 ปี็ 

จะถ้ึกคล่�น Digital Disruption กล่นกินไป็ต่ามกาลเวลา การ 

มาเย่อนของคุณโควิด ท่ำาให�เราได� (ฉุก) คิด ได� Self Reflection แม�วา่ 

ต่อนแรกพวกเราจะงง และท่ำาอะไรไม่ถ้ึกไป็ 2 เด่อนเต็่มๆ Work 

from Home แบบไร�สติ่

 พอขึ�นเด่อนท่่� 3 พ่�ป็ระพัฒน์ป็ระเมินสถึานการณ์แล�ว 

ท่นไม่ไหว Call Meeting แบบเว�นระยะห่าง เราคงจะรอให�โควิดสงบ 

แล�วกลับมาท่ำางานแบบเดิม คงไม่ได�แล�ว เม่�อถึึงเวลานั�น สินค�า

และบริการของเราอาจต่กยุค ไม่เป็็นท่่�ต่�องการแล�ว...ก็เป็็นไป็ได� 

 เราต่�องท่ำาอะไรสักอย่าง !!! 

 ล้กค�าหายไป็กว่าครึ�ง ท่ำายังไงถึึงจะให�ล้กค�ากลับมา 

 โจท่ย์ใหญ่มากสำาหรับพวกเรา เพราะล้กค�าเองก็บาด

เจ็บจากพิษโควิด บางรายป็ิดกิจการไป็ รายท่่�ยังไม่ปิ็ดกิจการ... 

เคารพความแตกัต่าง
COVID-19 x Self
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 “มิน่าหน่วยงานของเรา...เต็่มไป็ด�วยทุ่่งลาเวนเดอร์ หอม

อบอวล” 

 “เป็็นธุรรมดาท่่�ม่บางคนบางกลุ่มไม่เห็นด�วยกับความคิด

เหล่าน่� เราไม่ว่ากัน เคารพในความแต่กต่่าง” พ่�แป๋็วแอบมาบอก

น�องๆ คงเกรงว่าจะสับสน

 “ถึ�าเราคิดด่แล�ว ความคิดนั�นไม่ได�ท่ำาร�ายใคร เราไม่ต่�อง

กังวลเร่�องอ่�นใดทั่�งสิ�น”

 ผู่้านมาเก่อบ 6 เด่อน รายได�ด่ขึ�น แต่่ยังไม่พอ เราต่�องป็รับ 

Business Model ใหม่ด�วย ระยะยาวเราจะไม่รอด ร�านค�า ห�างสรรพ- 

สินค�ายังต่�องป็รับตั่วมาใชิ�ช่ิองท่างออนไลน์ สายการบินต่�องมาขาย

ป็าท่่องโก๋ ขายอาหาร ไม่บินก็ฟิินได� แบรนด์ท่่�ท่ำาเส่�อผู้�าขาย หันมา

ท่ำาหน�ากากอนามัยเพิ�ม จัดคอนเสิร์ต่ต่�องจำากัดจำานวนคน แต่่เปิ็ด

ขายบัต่รด้ออนไลน์เพิ�ม เป็็นต่�น 

 เราต่�องช่ิวยกันคิด เริ�มแรกให�คิดจากจุดแข็งท่่�เราม่ น่าจะ

ง่ายกว่า ใครจะคิดเร่�องไกลตั่วก็ได�เช่ินกัน ไม่จำากัด ต่อนน่�อยากได� 

ไอเด่ยมากกว่า แล�วค่อยมาคัดเล่อกอ่กท่่ 

 ฝ่ากทุ่กคนเป็็นการบ�านไป็คิดพลางๆ ก่อน อ่กสองอาทิ่ต่ย์

มาเจอกัน กับ Workshop: Make it Happen เราได�เชิิญพ่�ธุรร 

มาจาก Triple Tree มาช่ิวยเป็็น Facilitator ซึึ่�งจะม่กระบวนการท่่�เอ่�อ 

ให�การแสดงความคิดเห็นได�อย่างอิสระ ม่ทิ่ศท่าง และ Flow  

 โลกยุคใหม่เป็ล่�ยนแป็ลงรวดเร็ว การท่ำางาน การเร่ยนร้�ต่�อง

ป็รับเป็ล่�ยนให�ทั่น ต่่อไป็เราจะม่เวท่่แสดงความคิดเห็นกันมากขึ�น 

อาจท่ำาให�เกิดกระท่บกระทั่�งกันได� พ่�ป็ระพัฒน์จึงขอฝ่ากข�อคิดให� 

“เคารพความแตกต่าง” 

อยุ่าไปด่ถ้่กด่ผิิดใครั

อยุ่านำามาต้รัฐานของเรัาไปต้ัดสินอะไรัใครั

เพัรัาะเรัาม่โจทยุ์	และแรังบันดาลใจท่�แต้กต้่างกัน

เรัาจึงม่วิธ์่การับรัิหารัจัดการัชิ่วิต้	วิธ์่การัคิดต้ัดสินใจ

และแสดงออกท่�แต้กต้่างกัน

เรั่ยุนรั่้ท่�จะเคารัพัความแต้กต้่าง

นำาพัลังชิ่วิต้มาบรัิหารัจัดการัส่วนของต้ัวเอง

มาขัดเกลาพััฒนาต้ัวเองให้ด่...น่าจะด่กว่า

การดำาเนินธุุรกิจยำ�าแย่เช่ินกัน รายได�ขาดหายไป็ 40-50% ต่�องเซึ่ฟิ 

ตั่วเอง ต่�องรักษาสภาพคล่องท่างการเงินสุดๆ เช่ินกัน 

 Modish เองก็ตั่�งตั่วไม่ทั่น ไม่ได�ไป็เย่�ยมเย่ยนล้กค�าในยาม

ทุ่กข์ยาก นึกแล�วก็เส่ยใจ ม่ล้กค�าหลายรายท่่�อย่้กับเราตั่�งแต่่เป็ิด

บริษัท่ 

 แต่่มันยังไม่สายเกินไป็นะคะ เวลาน่�ยังทั่น 

 ใช่ิครับ ด่กว่าไม่ท่ำาอะไรเลย พ่�ป็ระพัฒน์ช่ิวยสรุป็ป็ระเด็น

ความคิดเห็น 

 ท่่มท่่�รับผิู้ดชิอบ เร่งคิด ส่วนไหนท่่�เย่ยวยา ส่วนไหนท่่�เป็็น

ราคาพิเศษ ต่�องแยกกันให�ชัิดเจน เร่งเต่ร่ยมงาน เอาโครงการ

เย่ยวยาออกก่อน กระบวนการท่ำางานให�ใชิ�เวลาสั�นท่่�สุด แต่่งาน

ต่�องม่คุณภาพ เพราะเราเส่ยเวลามามากแล�ว 

 โจท่ย์ใหม่ท่่�ต่�องเร่งท่ำาอ่ก ค่อ ต่�องเอางานบางส่วนขึ�น Digi-

tal Platform เราต่�องท่ำางานขนานกนัไป็ ผู้้�บริโภคเป็ล่�ยนพฤติ่กรรม

ไป็บางส่วนแล�ว ถึ�าเราไม่ท่ำารองรับไว� ในท่่�สุดเราจะไม่สามารถึ 

Catch up ต่ลาดได� 

 เท่่ากับว่าเราต่�องท่ำางานเพิ�มมากขึ�นจากเดิม ม่บางคน 

ท่ำาหน�าเหน่�อย

 เราจะท่ำางานเพิ�มต่อนน่� หร่อเราจะต่กขบวนในวันข�างหน�า

อันใกล� พ่�ป็ระพัฒน์พ้ดจริงจังแต่่ส่งยิ�มให�กำาลังใจ 

 เรายังอยากเป็็นส่วนหนึ�งของ Modish Family อย่้ใช่ิไหม?!? 

 คำาถึามท่�ายป็ระโยคช่ิางบ่บหัวใจ แต่่ท่ำาให�เราม่แรงฮึึดส้�  

 ข่าวช็ิอค ข่าวด่วน!!! CEO ลาออก 

 แกเพิ�งเข�ามารับต่ำาแหน่งเม่�อกลางปี็ท่่�แล�วเอง...ไม่ใช่ิหร่อ 

ข่าวการลาออกของผู้้�บรหิารระดับส้งในยามวกิฤต่ ย่อมสั�นสะเท่่อน

ใจชิาว Modish ไม่ใช่ิน�อย เป็็นท่่�ซุึ่บซิึ่บของพนักงานในช่ิวงเชิ�า ลาม

ไป็ถึึงภาคบ่าย และไม่ม่ท่่าท่่จะจบลงง่ายๆ ท่ำาไมมาทิ่�งกันไป็แบบน่� 

ต่อนมารับต่ำาแหน่ง พ้ดดิบด่ว่าม่โครงการขยายฐานล้กค�า ท่ำาอะไร

อ่กมากมาย มาสร�างความหวังซึ่ะใหญ่โต่ 

 แกคงหน่โควิด ขนาดนั�นเช่ิยวนะแก พ้ดกันไป็ต่่างๆ นานา 

 พ่�ป็ระพัฒน์คงฟัิงอย่้นาน เอ่ยขึ�นบ�าง “เราควรเคารพการ

ตั่ดสินใจของท่่าน” ทุ่กคนเง่ยบกริบ เราไม่ควรฝ่ากความหวังทั่�งหมด

ไว�กับผู้้�อ่�น เราต่่างหากท่่�จะเป็็นผู้้�สานความฝ่นั...ความหวงันั�นด�วย

ตั่วเอง 

 “ท่่านอาจไม่ถึนัดงานน่�ก็เป็็นได� ด่ท่่�ท่่านร้�ตั่วก่อน นับว่า 

Win-Win ทั่�งสองฝ่่าย” พ่�แป๋็วพ้ดขึ�นบ�าง

 “แบบน่�...เราต่�องขอบคุณท่่านด�วย” เปิ็�ลน�องใหม่สมท่บ

ความเห็น

 “พวกน่�ก็โลกสวยไป็ได�” ขอบคุณ: ภาพสวยจากธุนาคารจิต่อาสา




