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ปี 2562 ชิงเต็้ม่ๆ 100% น่�จึงเป็นเหตุ้ผลท่�คุณ์พ่�สม่ชิาย 

ได้ฤกษ์เปล่�ยนช้ิ�อเพ้�อเสริม่สิริม่งคล  

วิรวิชิญ์ ช้ิ�อใหม่่ใช้ิม่าเก้อบปี พวกเราก็ย่งไม่่ค่อยจะคุ้นห้ แต่้

พ่�แกขอร้องแกม่บ่งค่บ...ร่กก่นจริงให้ล้ม่ช้ิ�อเดิม่ไปเลย 

ช่ิวิต้กำาล่งไปได้ด่ งานแน่น...รายได้พุ่งต้ลอดซุ่ซุ่�น 

อย่้ๆ เหม้่อนฝ้นหลงฤด้ ฟ้ื้าเปร่�ยง งานท่�ล้กค้าจองๆ ก่นเอา

ไว้ ถ้กทยอยยกเลิกท่ละงานสองงาน แรกๆ พวกเราใจย่งด่ก่นอย่้ 

เด่�ยวก็คงจะด่ขึ�น...รออ่กหน่อย ใจด่ส้้เส้อม่ากๆ ในท่�สุดไม่่เหล้องาน 

ส่กงาน เข้าใจล้กค้านะในสภาวะแบบน่� เหล่ยวด้รอบๆ ม่่บริษ่ท 

โรงงานปิดกิจการหลายแห่ง ถ้าย่งไม่่ปิดก็จ่ายค่าจ้างไม่่เต็้ม่ ธุรกิจ

โรงแรม่โดนกระหนำ�าอย่างหน่กด้วยเช่ินก่น สายการบินย่งต้้องจอด

เคร้�องบินไว้เฉยๆ นโยบายอย่้บา้น หยุดเช้ิ�อ เพ้�อช่ิวยชิาต้ก็ิม่า Work 

from Home ต้าม่ม่าติ้ดๆ 

ใครล่ะอยากจะไปท่องเท่�ยวในยาม่น่� !?! 

สถานการณ์์เลวร้ายกว่าท่�คิด พวกเราประเมิ่นผิด

ปี 2563 ไม่่ใช่ิปีชิงส่กหน่อย สม่ชิายในร่างวิรวิชิญ์ พึม่พำา

ก่บต่้วเอง เป็นปีแรกท่�เจอก่บการแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวร่สโคโรนา 

2019 หร้อ COVID-19 ทุกคนชิงหม่ด ไม่่ม่่ใครแก้ชิงได้ท่น ใครม่่

บุญเก่าสะสม่ไว้ม่าก ก็พอจะบรรเทา  

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

มนุุษย์์เงิินุเดืือนุมืออาชีีพมนุุษย์์เงิินุเดืือนุมืออาชีีพ
Soft Skill x Adaptability

ฉากพล่ดพรากท่�ไม่่คาดคิดเกิดขึ�นจนได้ สาม่คนเก็บของ 

และส่ม่ภาระด้วยใจเล้�อนลอย หล่งจากท่�บริษ่ทสุขสว่สดิ�ท่วร์ เปิด

ดำาเนินกิจการม่าถึง 8 ปี ถึงเวลาต้้องปิดต่้วลง ไปต่้อไม่่ไหว “พ่�ต้้อง

ขอโทษทุกคนท่�ไม่่สาม่ารถนำาพาพวกเราไปถึงฝั้�งฝั้นได้ พ่�อยากให้ 

ท่�น่�เป็นแหล่งพำาน่กอ่นร่ม่เย็น และม่่�นคงให้ก่บช่ิวิต้พวกเรา” 

พ่�สายธารกล่�นนำ�าต้าไม่่อย่้ 

“เม้่�อสถานการณ์์ด่ขึ�น...พ่�ยินด่ต้้อนร่บทุกคน ถ้าย่งเช้ิ�อใจ

ในบ้านหล่งน่�” พน่กงานร่วม่ 20 คน เข้าไปรำ�าลาพ่�สายธาร “พ่�ทำาด่

ท่�สุดแล้ว ม่่นไม่่ใช่ิความ่ผิดของพ่� พวกเราต้้องขอบคุณ์ท่�พ่�เป็นท่�ง

เจ้านาย และเพ้�อนร่วม่งานท่�แสนด่”

คร่�งน่�คนต้กงาน...ร่วม่ชิะต้ากรรม่ก่บเราม่ากม่าย เราไม่่

โดดเด่�ยว ไม่่ต้้องคิดม่ากไปนะ เด่�ยวจะป�วยไข้ไม่่สบายไปอ่ก ถึง

เวลาได้ใช้ิบริการของประก่นส่งคม่ พ่�วิรวิชิญ์พ้ดปลอบใจ และให้

กำาล่งใจน้องๆ (เห็นแกสต้รอง แกม่่แอบนอยด์เหม้่อนก่น) ส่งข่าว

คร่าวถึงก่นบ้าง อย่าเง่ยบหายไปล่ะ!!!   

โลกคงไม่่โหดร้ายก่บพวกเราเกินไปหรอก เฮ่ียวิชิญ์ยำ�า

แค่หยอกๆ ใช่ิไหม่เฮ่ีย วุ้นเส้นผสม่โรง แล้วก็พาก่นยิ�ม่แห้งๆ 

ก่อนจะแยกย้ายก่นกล่บบ้าน
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เม้่�อผ่านการอบรม่ รุ่นของเราโชิคด่ได้ม่าประจำาการด้แล

ความ่ปลอดภ่ยในท่�ท่�ถ้กออกแบบอย่างท่นสม่่ย และใหญ่สุดใน

ย่านการศึกษาช้ิ�อด่งกลางเม้่อง บนพ้�นท่�กว่า 14 ไร่ 

“ในท่�สุดเราก็ผ่านม่าได้ 1 ด่าน” ปิงปองพ้ดขึ�นม่า

“ด่านน่�เป็นด่านท่� 2 ต่้างหาก...” 

“เราท่�งสาม่คนผ่านด่านแรก ซึุ�งเป็นด่านสำาค่ญท่�สุด และหิน

ม่าก” สองคนงงก่บด่านแรกท่�เฮ่ียวิชิญ์พ้ดถึง “คิดด้สิ เราก้าวออก

จากด่าน Comfort Zone จากงานเจ้าหน้าท่�ส่นทนาการ ของบริษ่ท

ท่วร์ ม่าส่้อาช่ิพเจา้หน้าท่�ร่กษาความ่ปลอดภ่ย หร้อ รปภ. หร้อยาม่ 

ท่�เราไม่่เคยคิดฝั้นม่าก่อน ไม่่ใชิอ่าช่ิพน่�ไม่่ด่ แต่้เพราะเราไม่่คุ้นเคย 

และม่่นไม่่ได้อย่้ในเส้นทาง พ่�ร้้ว่าต้อนท่�วุ้นเส้น และปิงปองถาม่...

คิดด่แล้วหร้อพ่� งานน่�ด่แล้วหร้อ น้องๆ หม่ายความ่ว่าอย่างไร” 

นึกถึงว่นแรกๆ ของการทำางาน วุ้นเส้นร้้สึกแปลกๆ เราจะ

ทำางานเป็นเจ้าหน้าท่�ร่กษาความ่ปลอดภ่ย จริงๆ แล้วหร้อ  ม่่นจริง

อย่างท่�พ่�พ้ด เราต้้องก้าวออกจากด่าน Comfort Zone ม่าให้ได้ 

ไม่่อย่างน่�นเราจะทำางานแบบไม่่ม่่ความ่สุข งานท่�ทำาคงไม่่ม่่

ประสิทธิภาพ เพราะเรากล่วๆ กล้าๆ ก่บคำาถาม่ และสายต้าของ

คนรอบข้าง   

เราม่าไกลแล้ว!!!  

คุณ์พ่�สม่ชิาย เอ๊ยเฮ่ียวิรวิชิญ์ทดลองขายสินค้าแบรนด์เนม่

ม้่อสองออนไลน์ในราคาย่อม่เยา ทำาส่กพ่ก ท้ายสุดก็สรุปว่าไม่่เวิร์ค 

ช่ิวงน่�คนคงต้้องประหย่ดก่น จ่บจ่ายเฉพาะท่�จำาเป็น ของฟุื้�ม่เฟ้ื้อย

พ่กไว้ก่อน แล้วจะขายสินค้าอะไรด่??? อาหารการกินน่าจะเวิร์ค

กว่า คนต้้องกินต้้องใช้ิ แต่้ม่่นไม่่ใช่ิแนวของเรา

ขณ์ะท่�ท่องโลกโซุเช่ิยล เหล้อบไปเห็น...ประกาศร่บ 

สม่่ครงานเข้า

“งานน่�จะด่หร้อพ่�” วุ้นเส้นถาม่ด้วยส่หน้าจริงจ่ง 

“พ่�ส้บ และหาข้อม้่ลม่าแล้ว เป็นบริษ่ทท่�ม่่�นคง และใหญ่

ติ้ด Top 5 ของประเทศเลยนา”

“ใชิ่พ่�...คิดด่แล้วหร้อคร่บท่�จะทำางานน่�?!?” ปิงปองพ้ด

เหม้่อนท่กท้วงขึ�นอ่กคน 

“แล้วงานน่� ม่่นไม่่ด่ต้รงไหน บริษ่ทม่่ช้ิ�อเส่ยง น่าเช้ิ�อถ้อ 

ม่่�นคง ล้กค้าม่่แต่้รายใหญ่ๆ ท่�งน่�น ท่�ม่าใชิ้บริการของเค้า ด้ราย

ช้ิ�อสิ สว่สดิการก็ด่ ม่่ค่าร่กษาพยาบาล ม่่ย้นิฟื้อร์ม่โก้หร้ให้ หร้อ

แกม่่ทางเล้อกท่�ด่กว่าน่� ไหนบอกม่าสิ” ท่�งวุ้นเส้น และปิงปองม่อง

หน้าก่นต่้างเง่ยบ 

ไม่่ว่าก่น พ่�เคารพในความ่คิดต่้าง ท่�ชิวนเพราะเห็นว่า

พวกเราย่งไม่่ม่่งานทำา และอยากทำางาน พ่�ว่างานน่�เป็นโอกาสท่�ด่ 

(เฮ่ียวิชิญ์หยุดไปส่กคร่้ ม่องหน้าสองคนก่อนท่�จะพ้ดต่้อ) 

เป็นโอกาสท่�ด่...ท่�เราจะดึงศ่กยภาพท่�ซุ่อนอย่้ของเรา 

ม่าใช้ิ 

“ไม่่เป็นไร ถ้าน้องๆ ไม่่สนใจ”

“ใครบอกว่าไม่่สนล่ะพ่�” สองคนน่�นพ้ดเก้อบประสานเส่ยง 

ก่น “ล้กพ่�ว่าด่ เราก็ว่าด่ พ่�ต้้องคิดม่าถ้วนถ่�แล้ว เอาไงเอาก่น 

Go Go” 

ย่งไม่่ร้้เลยว่าบริษ่ทจะร่บพวกเราหร้อเปล่า (น่�นนะสิ!!!)

บริษ่ทฯ ต้้องการเพ้�อนร่วม่งานจำานวนม่าก ท่�ม่่บุคลิกด่ 

สุขภาพแข็งแรง ใจร่กงานบริการ ม่่ EQ และอดทนส้ง สาม่ารถ

ทำางานเป็นกะได้ ม่่ความ่ย้ดหยุ่นในการทำางาน ผ้้ท่�ผ่านส่ม่ภาษณ์์ 

และการทดสอบเบ้�องต้้น จะไดร่้บการฝ้กึอบรม่ในวชิิาช่ิพ เปน็ระยะ

เวลา 10 ว่น และต้้องสอบผ่านเกณ์ฑ์์ท่�บริษ่ทกำาหนด จึงจะได้เข้า

ทำางาน โดยม่่ระยะเวลาทดลองงาน 3 เด้อน ช่ิวงอบรม่นอกจากม่่

ข้าวกลางว่นให้แล้ว ย่งม่่เบ่�ยเล่�ยงให้อ่กด้วย 

ผ่านการฝ้ึกอบรม่ไปด้วยด่ ร้้สึกสนุก และต้้�นเต้้นก่บสาระ

ความ่ร้้ท่�จะต้้องใชิ้ในการปฏิิบ่ติ้งาน ว่นสุดท้ายของการฝ้ึกอบรม่

ก็ม่าถึง ม่่ฝึ้กบุคลิกภาพให้ด้วย วิรวิชิญ์ม่องด้หน่งส้อร่บรอง 

การฝึ้กอบรม่ “หล่กส้ต้รร่กษาความ่ปลอดภ่ยอย่างม้่ออาช่ิพ” ด้วย

ความ่ภาคภ้มิ่ใจ
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พ่�ด่ใจม่ากท่�ปิงปอง และวุ้นเส้นสาม่ารถ Move on ได้ยิน

เส่ยงห่วเราะ และเห็นรอยยิ�ม่ ทำาให้พ่�สุขใจ

ในยุคท่�โลกเปล่�ยนแปลงเร็ว การเปล่�ยนแปลงเกิดขึ�นได้

ต้ลอดเวลา ซึุ�งย่อม่ส่งผลกระทบถึงเราอย่างหล่กเล่�ยงไม่่ได้ ท่กษะ

สำาค่ญท่�เราต้้องม่่ ค้อ ความ่สาม่ารถในการปร่บต่้ว (Adaptability) 

เข้าก่บส่งคม่ และสภาพแวดล้อม่ และเราควรม่่กรอบความ่คิด

แบบเติ้บโต้ (Growth Mindset) ถ้าเรายึดแต่้กรอบเดิม่ๆ ม่่เง้�อนไข

ม่ากม่าย อ่นน่�นก็ไม่่ได้ ไม่่ชิอบ อ่นน่�ก็ไม่่เคยทำาม่ากอ่น เราจะทำาได้

หร้อความ่คิดแบบน่�ย่อม่ฉุดร่�งการดำาเนินช่ิวิต้ของเราให้ถอยหล่ง

ไม่่ง่ายน่กก่บสถานการณ์์ยากลำาบากเชิ่นน่� เราต้้องอดทน 

ม่่กำาล่งใจให้ก่บต่้วเอง จิต้ต้ก...ก็ต้้องดึงขึ�นม่าให้ได้ 

ทุกอย่างกำาล่งด่ขึ�น การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่่ได้

เริ�ม่ขึ�น ด้เหม้่อนจะรุนแรงกว่าคร่�งแรก ม่่คนติ้ดเช้ิ�อเพิ�ม่ขึ�น และแพร่

ไปอย่างรวดเร็วหลายจ่งหว่ด ณ์ ว่นน่� (ต้้นม่กราคม่) 25 จ่งหว่ดถ้ก

ประกาศให้เป็นพ้�นท่�ส่แดง และ 5 จ่งหว่ดถ้กคุม่เข้ม่

วิรวิชิญ์ส่งข้อความ่ไปหาเพ้�อนสม่่ยม่่ธยม่ใน Group Line 

พร้อม่ภาพท่�ถ่ายก่อนเวลาปฏิิบ่ติ้หน้าท่�ในแอคช่ิ�นต่้างๆ ท่�งจริงจ่ง

ท่�งฮีา เพ้�อนๆ ต่้างส่งกำาล่งใจให้ และม่่ Comment ว่าชิอบร้ปเฮ่ีย

วิชิญ์ ท่�ช่ิวยสร้างส่ส่นในแต่้ละว่น

“ใช้ิช่ิวิต้ยากจ่ง สงสารต่้วเอง และคนอ้�นๆ ท่�โดนผลกระทบ 

โชิคด่ท่�ต้อนน่�ต่้วเองย่งม่่งานทำา ต้้องเข้ม่แข็งเบอร์แรง ไม่่ง่�นโรค 

ซึุม่เศร้าม่าเย้อนแน่!!! สถานการณ์์ม่่นเคร่ยด พยายาม่หาอะไรทำาให้ 

ม่่นสดช้ิ�น เป็นกำาล่งใจให้เพ้�อนทุกคน พยายาม่คิดบวก ยอม่ร่บ และ

อย่้ก่บความ่จริงให้ได้ จากผ้้จ่ดการท่วร์ ม่าส่้ Security Supervisor 

ก็ต้้องทำา ต้้องปร่บต่้วปร่บใจ ด่กว่าไม่่ม่่งานทำา”  

“…ต้้องส้้ก่บความ่เปล่�ยนแปลง และแข่งก่บอายุท่�ม่า 

ไวเกนิ ขอบคณุ์กำาล่งใจด่ๆ นะเพ้�อน คิดถึงทุกคน ฝ้�าม่รสมุ่สงคราม่

ช่ิวิต้อย่้ กล่บม่าน่บหนึ�งใหม่่ ทำาไงได้!!! แต่้คงไม่่ช้ิา เพราะม่่พล่ง

จากเพ้�อน...จากครอบคร่วเป็นแรงเช่ิยร์ แอบช้ิ�นชิม่ต่้วเอง เราก็

เก่งนะท่�ม่าถึงว่นน่�” 

อย่าให้ Bad Day ม่าทำาลายความ่สุขท่�งช่ิวิต้ ปร่บต่้วปร่บ

ใจเพ้�อก้าวต่้อไป 


