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น
ดพัิเศึษ “เราไม่ที่ิ�งกัน” กิจกรรมด่+ด่ เพั่�อส่งต่่อกำลัง

ใจ และรอยยิ�มให�เพั่�อนในยามป็ระสบกับวิกฤต่ช่วิต่

ที่่�ไม่คาดคิด ฉันพัลาดไม่ได�ที่่�จะไป็พับใครคนหนึ�ง ยิ�งร้�ว่าเขาเจอ

โจที่ย์ยากในช่วิต่

“ถึ�าได�ความค่บหน�ายังไง เล็กอย่าล่มบอกเราด�วยนะคะ” 

ฉันไลน์ถึึงคณะที่ำงานรุ่นที่่�สนิที่คนหนึ�ง กลัวพัลาดงานน่�!!!

รัชวินเป็็นมากกว่าเพ่ั�อนร่วมสถึาบันเด่ยวกัน เพ่ั�อนชายที่่� 

สุภาพัเร่ยบร�อย ด้เป็็นมิต่รต่ั�งแต่่แรกเจอ ฉันยังจำภาพันั�นได�ด่ 

แม�หลายอย่างจะลางเล่อนไป็ต่ามอายุ และกาลเวลา 

มิต่รภาพั และความม่น�ำใจที่่�ม่ให�…เพั่�อนคนน่�ไม่เคยล่ม

เธอเปี็นลมใต้้ปีีกของใครับางคน+++

เรย่นจบมาหลายเดอ่น ฉนัยงัหางานที่ำไมไ่ด� 3-4 เด่อนแรก 

ยังพัอใจเย็น นานเข�าเริ�มร้�สึกกดดัน ที่ำไมไม่ได�งานสักท่ี่ เพ่ั�อน 

ในกลุ่มได�งานไป็หลายคนแล�ว 

“ซันน่� เธุอได�งานแล�วหร่อยงั?” ฉันสต่ั�นไป็ 3 วิ คิดว่าบริษัที่

เร่ยกไป็สัมภาษณ์ 

“เธุอสนใจที่ำงานน่�ไหม ....”  

และแล�วฉันก็ได�งานที่ำ ด�วยการนำพัาของรัชวิน 

ปีรัะสบการัณ์์แรักท่่�ปีรัะทั่บใจิ สร้ัาง Mindset ท่่�ดี่

ต้ลอดีกาล 

งานแรกในช่วิต่สร�างความป็ระที่ับใจให�แก่ฉันอย่างมาก 

บรรยากาศึการที่ำงานด่ แวดล�อมไป็ด�วยผู้้�คนที่่�ม่มิต่รไมต่ร่ต่่อกัน 

ต่�อนรบัน�องใหม่อย่างอบอุน่ มห่วัหน�าที่่�ใส่ใจเป็น็กันเอง ฟงัเสย่งลก้

น�อง ม่พั่�เล่�ยงคอยสอนงาน และให�คำแนะนำ ที่่�สำคัญฉันสามารถึ

นำ Knowhow & Skill ที่่�ได�จากงานไป็ต่่อยอดในงานอ่�น ๆ ได� 

อ่กสิ�งม่ค่าสำคัญที่่�ได�ต่ิดไป็โดยไม่ร้�ต่ัว ค่อ ที่ัศึนคติ่ที่่�ด่

ต่่อการที่ำงาน เม่�อม่โอกาสเป็็นหัวหน�า ฉันจึงเล่อกเป็็นหัวหน�า 

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพัฒนาที่รัึพยากรึมนุษย์

ในแบบที่่�ฉันป็ระที่ับใจ ที่ำงานแล�วม่ความสุข สร�างหน่วยงานให�

น่าอย้่น่าที่ำงาน 

ฉันสไลด์ร้ป็ภาพัในม่อถึ่อไป็มา 

ร้ป็เหล่าน่�ถึ่ายด�วยม่อถึ่อมาอ่กที่อดหนึ�ง สมัยนั�นโที่รศึัพัที่์

ไม่ไฮเที่คเหม่อนในปั็จจุบัน ที่่� Smart Phone ที่ำได�ทุี่กสิ�งอย่าง 

ต่ั�งแต่่ไฟฉาย กล�องถึ่ายร้ป็ ยันธุนาคาร  

ฉันนึกถึึงผู้้�กดชัต่เต่อร์...ภาพัชัดขึ�นในห�วงความที่รงจำ 

นายรัชวินมักจะสะพัายกล�องต่ัวโป็รดมาคณะ ฝีีม่อการ

ถึ่ายร้ป็ของเขาเข�าข่ายขั�นเที่พั เขาจะแวะเว่ยนมาคุยที่่�โต๊่ะบ่อย 

คงเพัราะคยุถึก้คอกนั กลุ่มเราจะมร่ป้็ท่ี่�รชัวนิถึา่ยให�อย้ห่ลายโอกาส 

ต่อนป็ีหนึ�งเราจะถึ่ายร้ป็กันค่อนข�างเยอะ ภาพัแห่งความที่รงจำ

เหล่าน่�ได�เดินที่างมาเก่อบ 40 ป็ี 

ความที่รงจำเก่า ๆ เริ�มร่รันเข�ามาท่ี่ละช็อต่ ม่ภาพัช่วงที่่�

คณะจดัที่รปิ็ป็ลก้ป็า่ที่่�แกง่กระจาน เพัชรบรุ ่กนัด�วย พัวกเรานา่จะ

เร่ยนอย้่ป็ี 2 หร่อ 3 แล�ว เพัราะม่รุ่นน�องร่วมเฟรมอย้่ด�วย ด้ทีุ่กคน

อ่อนเยาว์ และสดใสมาก ๆ  

พัรุ่งน่�แล�วสินะจะได�เจอกัน ฉันอดต่่�นเต่�นไม่ได� 

อารมณ์แบบเป็ิดเที่อมจะได�เจอเพั่�อนก๊วนเด่ยวกัน... 

อย่างนั�นเลย !!! 

เม่�อเพั่�อนท่ี่�ห่างหายกันไป็หลายป็ี รวมกับเพั่�อนบางคนที่่�

ต่อนเร่ยนไม่ได�สนิที่กันมากนัก นำที่่มโดยป็ระธุานรุ่นที่่�แอคที่่ฟ 

การงาน มิตรภาพ กำ ลังใจ
คือความเบิกบานแห่งชีวิต
Encouragement X Friendship
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ขอบคุณ: ภาพัสวยจากเพัจวิชาใจ

มาก ๆ  นบัรวมกนัได�เกอ่บ 10 ชว่ติ่ เป็น็ต่วัแที่นเพั่�อน ๆ  ที่่�มาเจอกนั 

อ่กครั�งด�วยความต่ั�งใจ...ด�วยใจล�วน ๆ 

ยอมรับั และไม่ผ่ลักไสท่กุข์ แววต้ามป่ีรัะกายความหวงั

ยิ�มแรกที่่�ส่งไป็ พัร�อมคำที่ักที่ายที่่�ไม่ค่อยเป็็นธุรรมชาต่ินัก 

แต่่ด�วยมิต่รภาพัที่่�ม่ที่ำให�บที่สนที่นาต่่อมาร่�นไหล เส่ยงหัวเราะ 

(ดงั) ยิ�มกว�างต่ามมาดั�งคล่�นไมข่าดสาย ถึามสขุที่กุข ์ความเป็น็ไป็ 

เพั่�อนเล่าถึึงความไม่สบายกายที่่� เป็็นอย่้ด�วยท่ี่าที่่ที่่�ยอมรับ 

และไม่ผู้ลักไส เราจึงไม่เห็นแววต่าที่�อแที่�เลยต่ลอดการพั้ดคุย แม�

โป็รแกรมโหมดซ่อมร่างจะสาหัสเอาการ 

เพ่ั�อนของเราเข�มแขง็มาก ๆ  อก่คนเป็น็หญงิแกรง่ ที่ั�งที่ำงาน 

และรักษาต่ัว เราต่่างห่วงใย และส่งพัลังใจให�กัน 

ฉันสังเกต่เห็นแววต่าเพั่�อนที่ั�งสองเป็็นป็ระกาย เพั่�อน ๆ  คง

เห็นพั�องต่�องกัน 

เวลาแห่งความสุข ช่างผู้่านไป็อย่างรวดเร็ว 

ก่อนจากเราถึ่ายร้ป็ร่วมกันเป็็นที่่�ระลึก เมาจิต่อาสาไป็ส่ง

เพ่ั�อนที่ั�งสอง และห�าสาวมัดรวมกัน เดินที่างไป็เย่�ยมเพ่ั�อนเที่พัที่่�เข�า

โป็รแกรมฟ้�นฟร้า่งกายที่่�โรงพัยาบาลแถึวพัระรามเก�า เลก็ใจด่เป็น็

สารถึ่พัาพัวกเราไป็ เธุอม่สกิลในการใช� Google Map อย่างมาก

ความในใจของรัชวิน ฝีากขอบคุณเพั่�อน ๆ ร้�สึกสบายใจ

และผู้อ่นคลายขึ�นมาก ได�คยุได�เลา่เร่�อง มค่วามสขุ หวัใจฟท้ี่่�เพั่�อน ๆ  

นึกถึึง และไม่ล่ม ไม่ที่ิ�งกัน ส่วนกำลังใจนั�นม่ขึ�น ๆ ลง ๆ แต่่จะ

พัยายามรักษาไว� โชคด่ที่่�ภรรยาเป็็นกำลังสำคัญ ช่วยสนับสนุน

หลายสิ�งอย่าง

กำลังใจิจิากใครัหนอ+++ 

“กำลังใจิจิากคนรัอบต้ัวเปี็นสิ�งท่่�งดีงาม

กำลังใจิจิากคนใกล้ต้ัวเปี็นพลังอย่างยิ�ง

อย่างไรัก็ต้าม

กำลังใจิใดีๆ ไม่ม่ความหมายมากมายนัก

หากเรัาไม่ไดี้รัับกำลังใจิจิากต้ัวเอง

เรั่ยนรั่้ท่่�จิะสรั้าง และรัักษากำลังใจิให้ดี่อย่่เสมอ

คิดีดี่ๆ พ่ดีดี่ๆ ปีฏิิบัต้ิกับต้ัวเองดี่ๆ

เพรัาะน่�คือพื�นฐานท่่�สำคัญท่่�ทุ่กคนควรัม่ในชิ่วิต้” >> 

วิชิาใจิ

ขอช่�นชมคณะที่ำงานรุน่ชุดน่�จากใจ ขยันคิดขยันจัดการให�

เหล่าเพั่�อนได�กลับมาพับป็ะสังสรรค์ และที่ำกิจกรรมด่+ด่ร่วมกัน  

อยา่งเม่�อกลางป็ทีี่่�ผู้า่นมา มง่านที่ำบญุใหญอ่ทุี่ศิึสว่นกศุึล

ให�คณาจารย์ และเพั่�อนที่่�จากไป็ ณ วัดไต่รมิต่รวิที่ยารามวรวิหาร 

และได�กราบหลวงพั่อที่องคำ เพั่�อความเป็็นสิริมงคล จากนั�น 

รับป็ระที่านอาหารร่วมกันที่่�ร�านต่ั�งจั�วหล่ ร�านอาหารจ่นในต่ำนาน

อายุกว่า 80 ป็ี ป็ิดที่�ายด�วยการเดินชมที่ัศึน่ยภาพัย่านต่ลาดน�อย

ต่ามอัธุยาศึัย เพั่�อน ๆ ที่่�มากันมากในวันนั�น ต่่างอิ�มบุญ อิ�มที่�อง 

อิ�มใจ กันถึ�วนหน�า รัวร้ป็เป็็นที่่�ระลึกกันแที่บไม่ที่ัน 

น่าเส่ยดายท่ี่�ฉันพัลาดงานน่� ทัี่�งท่ี่�ตั่�งใจอย่างมาก ด�วย

อุบัต่ิเหตุ่ขาแพัลงกะที่ันหัน ได�แต่่ต่ิดต่ามภาพัแห่งความสุขใน 

เฟซบุ๊กของเพั่�อนโป็่ง 

มติ้รัภาพท่่�ดีเ่ปีน็สนิท่รัพัยอ์นัมค่า่...ควรัเกบ็รักัษา+++

ฉันเคยอย้่ในโหมดซ่อมร่าง และเคยเจอความป็รารถึนาด่

ในร้ป็คำพั้ดที่่�ที่ำให�ร้�สึกแย่ จิต่ต่ก “อย่าคิดมากไป็เลยนะ มันคง 

เป็็นเวรกรรมแต่่ชาต่ิก่อน” ฉันจึงค่อนข�างระมัดระวังอย่างมาก

ท่ี่�จะแสดงอะไรออกไป็ ไม่ว่าจะเป็็น คำแนะนำ คำสอน คำพั้ด 

อา่นพับบที่ความนิ�วกลม เหน็วา่เข�าที่า่กบัวาระ จงึขอสรปุ็ และเพัิ�ม

สาระบางป็ระการมานำเสนอเพั่�อแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้�ซึ�งกันและกัน

6 ข้อสำคัญท่่�ควรั (พิจิารัณ์า) ท่ำ เมื�อพบเจิอเพื�อน 

ญาต้ิมิต้รั ผ่่้เจิ็บปี่วยหรัือเจิ็บปีวดี หรัือผ่ิดีหวัง

+ รบัฟงัอยา่งลกึซึ�ง และจรงิใจ (Deep Listening & Empathy) 

บางคนต่�องการใครสักคนที่่�รับฟัง 

+ ผู้้�หวังด่ท่ี่�น่ารักใช�วิธุ่แสดงความห่วงใยมากกว่าย่�นม่อ

รักษา 

+ ม่ความเป็ราะบางที่่�ต่�องระวัง เช่น การพัยายามพั้ดให�

เขาด่ขึ�นอาจที่ำให�แย่ลง หร่อคำ Cheer up ที่่�เราใช�ติ่ดป็าก เช่น 

ส้� ส้� อาจไม่ได�ผู้ลด่กับทีุ่กกรณ่ (บางคนส้�มามาก แต่่ช่วิต่ส้�กลับ

หลายต่ลบ พัอได�ยนิคำน่� อาจเกดิอาการได� ฉนัยงัส้�ไมพ่ัออก่หรอ่?)

+ ให�เขาร้�ว่า ม่คนห่วงใย ไม่ที่อดที่ิ�ง ไม่ด�อยค่า ไม่ต่ัดสิน

ว่าเขาพัลาด เขาผู้ิด

+ ให�สองสิ�งที่่�ม่ค่า ค่อให�เก่ยรต่ิ และให�เวลา ป็ล่อยให�เขา

รวบรวมพัลัง และป็ัญญา เพ่ั�อผู่้านช่วงวิกฤต่ โดยอย้่ข�างๆ ด้แล 

ใส่ใจ

+ วิธุ่ง่ายๆ ค่อ เอ่ยถึามกันต่รง ๆ “ต่�องการความช่วยเหล่อ

อะไรไหม” หากคำต่อบว่ายังไม่ต่�องการ นั�นแป็ลว่าเขายังด้แล 

ต่วัเองได� และบอกให�เขาร้�วา่ “มอ่ะไรกบ็อกมาได�เสมอ” เราพัร�อมที่่� 

จะให�การช่วยเหล่อ

มิต่รภาพัที่่�พัอเหมาะ และพัองาม จะช่วยสร�างพัลังอุ่นใจ

ในวันที่่�อ่กฝี่ายพับวิกฤต่ในช่วิต่ ในวันที่่�ฟ้าไม่เป็็นใจ คอยป็ระคอง 

ใส่ใจในระยะห่างท่ี่�กำลังด่ ไม่ป็ระชิดเกินไป็จนกดดันหร่อสร�าง

ความอึดอัด หร่อไม่ห่างจนร้�สึกโดดเด่�ยว ถึ้กที่อดที่ิ�ง


