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ห
ลายคนทักท้วงกานต์ที่ตัดสินใจลาออกจากงาน

ประจำาในวัย 55 

งานราชการมั่นคง ใคร ๆ ก็อยากเข้ามา 

อาจารย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม มีแต่คนนับถือ 

อีก 5 ปี ทำาไป แป๊บเดียวเอง 

การเริ่มต้นใหม่มันไม่ง่าย โดยเฉพาะในวัยนี้

กานต์ไม่อยากอธิบายเหตุผลให้ใครฟังมากนัก นอกจาก

ญาติมิตร เขารู้สึกอิ่มตัว และไม่อยากอยู่ในกฎเกณฑ์อีกต่อไป 

ที่ผ่านมาเขาตั้งใจทำางาน ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเอง สร้างผลงาน 

และชือ่เสยีงใหก้บัหนว่ยงานมาเปน็ระยะ บอ่ยครัง้ท่ีการสรา้งสรรค-์

งานถูกเพ่งมองว่าทำาอะไรนอกกรอบ และไม่เข้าพวก 

ทำางานมาหลายปี เก็บออมซ้ือท่ีดินผืนเล็ก ๆ นอกเมือง

เชียงใหม่ และยังมีเหลืออยู่บ้าง  

อะไรคือความมั่นคง งานดี หรือ เงินมาก 

เงินไม่ใช่คำาตอบ เงินสำาคัญ แต่ความสุขในการใช้ชีวิต

สำาคัญกว่า 

ความมั่นคงทางจิตใจ

ขณะน้ีเขามีความมั่นคงทางจิตใจเพียงพอ พร้อมออก 

เดนิทางจาก Comfort Zone ทีคุ่น้ชินไปอีก Comfort Zone จรงิ ๆ  แลว้ 

มันคือการขยายพื้นที่ Comfort Zone ออกไปนั่นเอง 

จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเบอร์ใหญ่ขนาดนั้น 

แสงอรุุณ พููนพูิพูัฒธนศรีุ

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Quality of Life X The Senses

วนัหนึง่ต่ืนขึน้มารูส้กึเบาโลง่โปรง่สบาย ไมต่อ้งเดนิทางไปที่

ทำางานเหมอืนเคย ไมม่สีงักดั ไมม่หีวัโขนตามคา่นยิม และสิน้เดอืนนี ้

กระเป๋าคงเบาไปด้วย (555)

Up Skill ทักษะการบริหารจัดการตนเอง 

ตอ่ไปตอ้งใชท้กัษะการบรหิารจัดการตนเองมากขึน้ท้ังชวีติ

การงาน และชีวิตส่วนตัว รวมถึงการวางแผนการเงิน พออยู่ใน

บริบทใหม่ ทำาให้มองเห็นสิ่งฟุ่มเฟือยมากขึ้น ชัดเจนขึ้น  

กานต์ขอฉลองชีวิตอิสระก่อนท่ีจะเข้าสู่สนามใหม่ ด้วย

ทรปิปากสีถานท่ีอยากไปมานานแลว้ กลับมาด้วยความอิม่เอมกับ

ความงามของธรรมชาติป่าเขา ได้พลังมาเต็ม ๆ 

“ภารกิจแรกบนเส้นทางฟรีแลนช์” เป็นแคปชั่นที่กานต์

บรรจงโพสต์ในเพจที่เขาสร้างขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

เขาฝันอยากสร้างพื้นที่ให้ผู้คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

ภาพบา้นชัน้เดียวสไตลญ์ีปุ่น่เรยีบงา่ยทา่มกลางธรรมชาติ

เดน่ชดัขึน้ ไมม่อีะไรงา่ย เปน็ความทา้ทายระดบัเทพ กานตบ์อกกบั

ตัวเอง แต่เขาสำารองใจไว้แล้ว 

“ เชื่อว่ากานต์ทำาได้ ดีบนเส้นทางท่ี เ ลือก ซึ่ งสะสม

ประสบการณ์มายาวนาน ยินดีด้วยกับโอกาสท่ีจะได้ทำางานใน

แบบฉบับของตัวเอง...” 

“ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำานวยพรให้กานต์มีพลัง cxz และมีสติ

ปัญญาในทุกภารกิจจากนี้ไป” 

ชีวิตหรรษา
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ขอบคุณ: ภาพสวยจ้ากเพจ้วิชาใจ้

กานัต่์ใจ้ฟั้ เม่ื�อได้้กำาล้ังใจ้จ้ากพี�ผู้้้เปุ่็นักัล้ยาณม่ิต่ร  

เทวัา ชายผู้้ม้่อีายุยา่งเข้าหล้กั 4 เต่ม็่ไปุ่ด้ว้ยความ่เชื�อม่ั�นัในั

ต่วัเองส้ง มุ่ง่ม่ั�นักบัสิ�งที�วาด้ฝั่นั ไม่่วา่ใครจ้ะไม่่เหน็ัด้้วย เขาต้่องหา

เหตุ่ผู้ล้ทำามั่นัจ้นัได้้ เขาภาคภ้มิ่ใจ้กับความ่สำาเร็จ้ในังานั แล้ะ

ชีวิต่ส่วนัต่ัวที�เริ�ม่ก่อต่ัวต่ั�งแต่่อายุยังนั้อยด้้วยม่าต่รวัด้ส่วนัต่ัว เขา

วางแผู้นัล้งทนุัเปิุ่ด้ธรุกจิ้ในัอนัาคต่ เพื�อสรา้งความ่มั่�งคั�งให้กบัชวีติ่

มรสุมชีวัิติ์ถาโถม งานพัง ชีวัิติ์เกิือบด็ับ

เม่ื�อช่วงโควิด้ 19 ระบาด้ ม่รสุม่ชีวิต่หล้ายระล้อกถาโถม่ 

เทวาเข้าม่าทุกทิศิทางจ้นัต่ั�งต่ัวไม่่ทันั 

ต่ั�งแต่่ปุ่ัญี่หาครอบครัวที�เด้ินัม่าถึงทางตั่นั ปุ่ัญี่หาสุขภาพ 

โรคปุ่ระจ้ำาตั่วกำาเริบ ถึงขั�นัเป็ุ่นัหนัักเฉียด้ต่ายในัขณะปุ่ฏิิบัติ่งานั 

ผู้้เ้หน็ัเหตุ่การณต้์่องหาม่สง่โรงพยาบาล้โด้ยด่้วนั ปุ่ญัี่หาธรุกจิ้ใหม่่ 

ที�รายได้้ไม่่เปุ่็นัไปุ่ต่าม่เปุ้่าหม่ายแต่่ยังต่้องแบกรับต้่นัทุนัคงที� 

อีกทั�งปัุ่ญี่หางานัหลั้กที�เป็ุ่นัเส้นัเลื้อด้ใหญ่ี่ ม่ี Comment จ้าก

เจ้้าของงานั แล้ะล้้กค้าเพิ�ม่ม่ากขึ�นั รวม่ถึงปุ่ริม่าณงานัล้ด้นั้อยล้ง

จ้ากสถานัการณ์โรคระบาด้

ปีัญหาติ์่าง ๆ ส่งผลิข้างเคียงติ์่อกิันเปี็นลิูกิโซ่

เม่ื�อปุ่�วยนัานัเข้า จ้ากการขาด้ความ่ใส่ใจ้ด้้แล้สุขภาพ

จ้ริงจ้ัง ย่อม่ส่งผู้ล้ต่่อสภาพจิ้ต่ใจ้ได้้ แล้ะมี่ผู้ล้ต่่อปุ่ระสิทธิภาพในั

การด้ำาเนัินัชีวิต่อย่างนัึกไม่่ถึง 

ปุ่ัญี่หางานัที�เกิด้ขึ�นั ทั�งที�ปุ่กต่ิเปุ่็นัคนัรักงานั ต่ั�งใจ้ทำงานั 

เน้ันังานัคุณภาพ อาจ้เกิด้จ้ากปัุ่ญี่หาสุขภาพเรื�อรัง แล้ะปุ่ัญี่หา

ครอบครัวที�ไม่่สาม่ารถจ้ัด้การได้้ จ้นัไม่่ม่ีเวล้าพัฒนัาปุ่รับปุ่รุงงานั 

เม่ื�องานัม่ปัีุ่ญี่หา นัำพาความ่เครยีด้ต่าม่ม่าอกี สภาพจ้ติ่ใจ้โด้ยรวม่

จ้ึงอย้่ในัสถานัะบอบช�ำย�ำแย่

“ใจปี่วัย” ทำาให้สติ์ิ แลิะพลิังชีวัิติ์อ่อนกิำาลิัง

เม่ื�อสภาพจ้ิต่ใจ้ไม่่ปุ่กต่ิ หรือ “ใจ้ปุ่�วย” นัั�นัเอง การด้ำาเนัินั

ชีวิต่จ้ึงม่ีความ่ยากขึ�นัไปุ่อีกระด้ับ ไม่่สาม่ารถควบคุม่สิ�งต่่าง ๆ ที�

เคยปุ่กต่ิให้ราบรื�นัหรือม่ีปุ่ระสิทธิภาพเท่าที�ควร 

โชคดี้ที�ยังมี่พ่อแม่่อย่้เคียงข้างคอยสนัับสนุันัปุ่ระคับ

ปุ่ระคอง  

ผู้้้คนัรอบข้างพี�น้ัองเพื�อนัต่่างพยายาม่ยื�นัมื่อเข้าไปุ่ช่วย 

เทวาหล้ายร้ปุ่แบบ แต่่เขาไม่่เปุ่ิด้ใจ้กล้ับม่องข้าม่ 

สิ�งหนัึ�งที�ปุ่ิด้กั�นัไม่่ให้เทวาสัม่ผู้ัสได้้ถึงความ่หวังด้ี แล้ะ

ความ่ห่วงใย คือ ความ่ดื้�อ ความ่ม่ีอีโก้ในัตั่ว ความ่ที�ไม่่เชื�อใคร 

แม่้กระทั�งพ่อแม่่ 

ไม่มี Shortcut เมื่อปีิด็ปีระติ์ูใจ 

เม่ื�อเปุ่็นัเช่นันีั� เทวาคงต่้องใช้เวล้าเรียนัร้้อีกม่าก บทเรียนั 

ที�เจ้อ ยังไม่่เข้าใจ้ ยังไม่่สาม่ารถต่กผู้ล้ึก 

หรือเขาอาจ้ต่้องเจ้อบทเรียนัใหม่่ที�หนัักกว่าเด้ิม่ 

“ม่ีแต่่คนัดี้รายล้้อม่ แล้ะหวังด้ีกับเขา แต่่ทำาไม่เขารับ

สัญี่ญี่าณนัั�นัไม่่ได้้ หรือเขาอย่้ในัมุ่ม่อับ” พ่อเทวาแปุ่ล้กใจ้ในัตั่ว

ล้้กชาย

ม่ันัคงจ้ะง่ายขึ�นั !!! 

ถา้เทวายอม่รบัวา่เขาอย่้ในัมุ่ม่อบั แล้้วยอม่เดิ้นัออกม่าจ้าก

จ้ดุ้นัั�นัต่าม่คำาแนัะนัำา หรอืหากอย้ใ่นัหล้มุ่ เขากป็ุ่นีับนััได้ที�ม่คีนัหวงัด้ ี

ส่งให้ขึ�นัม่า เพื�อเปุ่ล้ี�ยนัทิศิทาง หรือหากอย้่ในัเขาวงกต่ ซึ�งเขาได้้

ล้องผู้ิด้ล้องถ้กหล้ายครั�งแล้้ว เขาควร (ล้อง) ไว้ใจ้คนันัำาทาง 

กิารพัฒนาจิติ์ให้เกิิด็ปีัญญา ช่วัยแกิ้ปีัญหาชีวัิติ์ได็้

ไม่่ม่ีใครสาม่ารถช่วยแก้ไขปัุ่ญี่หาให้ใครได้้ทั�งหม่ด้ การ 

เปุ่ิด้ใจ้ ยอม่รับความ่จ้ริงอย่างที�เปุ่็นั แล้ะรับฟัังผู้้้อื�นั ย่อม่นัำาพา 

ไปุ่ส้ท่างสวา่ง ม่องเหน็ัหนัทางแกไ้ขได้ด้้ขีึ�นั ด้ว้ยม่มุ่ม่องที�กวา้งขึ�นั 

ไม่่คับแคบหรือม่องต่ัวเองเกินัไปุ่ 

สำาหรับเทวามั่นัยากแน่ันัอนั ด้้วยใจ้ปิุ่ด้ ห้ดั้บ การเรียนัร้้

เปุ่็นัเรื�องเฉพาะต่นั ใช้เวล้าต่่างกันัขึ�นัอย้่กับเหตุ่ปุ่ัจ้จ้ัยหล้ายอย่าง 

สองคนัต่่างเด้ินับนัเส้นัทางฝ่ันั ขอเปุ่็นักำาล้ังใจ้ ให้ม่ีพล้ัง

ฝ่�าฝ่ันัอุปุ่สรรค ที�สำาคัญี่ขอให้ชนัะใจ้ต่นัเอง ระหว่างทางไปุ่ส่้ 

เปุ่า้หม่าย ควรศึิกษาวชิาใจ้ ไว้เยยีวยาเมื่�อบาด้เจ็้บ ไวร้บัสถานัการณ ์

ที�ไม่่เปุ่็นัด้ั�งใจ้ 

ขอนัอ้ม่ธรรม่ะวนััอาสาฬหบช้า 13 กรกฎาคม่ 2565 ณ สวนั

โม่กข์กรุงเทพม่าฝ่ากกันั

“เพื่อชีวัิติ์หรรษา จงเบิกิบานกิับชีวัิติ์ในทุกิเช้า ยิ�มให้กิับติ์ัวัเอง 

ลิงมือทำาอะไรสักิอย่างให้ติ์ัวัเอง ที่สำาคัญพัฒนาคุณีภัาพชีวัิติ์ด็้วัยวัิธีง่ายๆ 

ด็้วัยกิารใช้โสติ์ปีระสาทสัมผัส ติ์า หู จมูกิ ลิิ�น กิาย แลิะใจ

ที่เรามีอยู่ให้เติ์็มปีระสิทธิภัาพ”




