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“ความสุขในการทำ�งาน” เป็นประโยคที่ตัวผมเองรู้สึกถึงมัน แต่ไม่เคย
พยายามหาคำ�ตอบว่า มันมาจากที่ไหน ผมคิดว่าก็คงเพราะไม่มีใครเคยถามมากกว่า
ตัวผมเองนั้นผมจัดตัวเองไว้ในหมวด ของคนที่มีความสุขในการทำ�งานซึ่งงานที่ผมทำ�
อยู่นี้ คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆ ว่า “บุคคล”
“บุคคล” เป็นคำ�เรียกที่ผมได้ยินค่อนข้างบ่อยนอกจากชื่อจริง และชื่อเล่นที่
คนที่ผมร่วมงานด้วย เรียกบ่อยๆ ตัวผมเองเคยทำ�งานเป็น ”บุคคล” ของโรงงานแห่ง
หนึ่งแถวๆ ชานเมืองกรุงเทพฯ การได้ทำ�งานเป็นบุคคลของโรงงานแห่งนั้นเป็นเวลา 1
ปี เป็นช่วงเวลาที่ทำ�ให้ผมรู้สึกถึงอะไรหลายอย่าง อย่างเช่น รู้สึกมีอำ�นาจเวลาลงโทษ
พนักงาน รู้สึกเป็นคนใหญ่คนโตเวลาเดินตรวจโรงงาน แล้วพนักงานต้องหยุดงานมา
ทำ�ความเคารพ รู้สึกถึงการเอาใจใส่ที่มากเป็นพิเศษจากเจ้าของโรงงาน แต่ก็มีอย่าง
หนึ่งที่ผมไม่เคยรู้สึกเลยตลอดเวลาที่ทำ�งานที่โรงงานแห่งนั้นนั่นคือ “ความสุข”
การได้มโี อกาสเข้ามาทำ�งานในพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ “ซีพี ออลล์”
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกในตัวผมไปโดย สิ้นเชิง ความรู้สึกเหมือนครั้งที่เคยทำ�งานเป็น
บุคคลโรงงานนัน้ กลับหายไปหมด และเข้ามาแทนทีด่ ว้ ยความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และความ
สุขในหัวใจที่ได้ทำ�งานเป็นบุคคลของ ”ซีพี ออลล์” ก่อนหน้านี้ผมเอง เคยเข้าใจว่างาน
ด้านนี้เป็นงานที่ทำ�หน้าที่ดูแลกฏระเบียบ คิดเงินเดือน ก็เท่านั้น แต่พอได้มาทำ�งานที่
ซีพี ออลล์ ผมจึงได้รวู้ า่ ในทุกช่วงเวลาแห่งการทำ�งานนัน้ เต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่
เคยสัมผัสมาก่อน
อย่างแรกคือ ความสุขทีม่ าจากการได้เห็นคนมีงานทำ� ก็มที มี่ าง่ายๆ จากการ
ทีผ่ มรับสมัครงาน แล้วรับคนเข้าทำ�งาน การได้เห็นแววตาของคนที่ได้งานทำ�เป็นความ
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รู้สึกที่ดีจริงๆ เป็นแววตาของคนที่มีความหวัง มีความตื่นเต้น มีความสุขปนกันไป ผม
ไปรับสมัครงานมาแล้วหลายจังหวัด ทุกครั้งๆ ที่รับสมัครงานผมจะได้รับความสุขกลับ
มาทุกครัง้ และมีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผมรูว้ า่ การมีงานทำ�นัน้ นำ�มาซึง่ ความสุขสูค่ นๆ นึง
ได้มากมายอย่างคาดไม่ถึง
อำ�เภอหนึ่งที่ค่อนข้างห่างไกลใน จังหวัดลำ�ปาง คือสถานที่ที่ผมพูดถึง วันนั้น
ผมมีเป้าหมาย ในการรับสมัครพนักงานจำ�นวน 11 คน แต่มีผู้มาเข้าร่วมสัมภาษณ์ใน
วันนี้ถึง 65 คน ครั้งแรกที่ผมเห็น จำ�นวนคนที่มาสมัครงานผมได้แต่คิดในใจว่า “เยอะ
ไปมั้ยครับ” เพราะว่าคงต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์มากเลยทีเดียว แต่ถ้ามองในแง่ดี
เราก็จะพบว่าคนมาสมัครงานเยอะเราก็มโี อกาสทีจ่ ะคัดเลือกคนทีด่ ที สี่ ดุ เหมาะกับงาน
ที่สุดเข้าทำ�งานกับบริษัทฯ แต่ก็คงต้องเหนื่อยขึ้นนิดนึง เอ้าสู้ๆ หน่อย การสัมภาษณ์
ดำ�เนินไปเรือ่ ยๆ โดยไม่มกี ารหยุดพักจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมง ซึ่งเป็นเวลาปิด
รับสมัครแล้ว เริ่มคัดเลือกคนเข้าทำ�งานจากผลการประเมินที่มี
แต่แล้วมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์วินเข้ามาจอดแล้วพูดว่า ”ยัง
รับสมัครงานอยู่มั้ย ครับ” ในแวบแรกที่เห็นผมเห็นความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของน้อง
คนนี้บนใบหน้าชัดเจนมาก มากพอที่จะทำ�ให้ผมตอบกลับไปว่า “ยังเปิดรับสมัครงาน
อยู่ เชิญเขียนใบสมัครทางนี้ครับ” น้องใช้เวลาเขียน ใบสมัครไม่ถึงห้านาที แต่กลับ
เขียนได้ละเอียดชัดเจนดี หลังจากส่งชุดใบสมัคร และสัมภาษณ์แล้ว จากนั้นก็มาถึง
เวลาประกาศผล แน่นอน น้องผู้ชายที่มาสมัครงานคนสุดท้ายนี้ก็ผ่านสัมภาษณ์เช่นกัน
ซึ่งจากนี้ผมขอสมมติชื่อน้องว่า “น้องนนท์”
น้องนนท์เป็นผู้ชายอายุประมาณ 25 ปี จบการศึกษาไม่สูงมากแต่เป็นคนที่มี
บุคลิกภาพดี ตัวสูงใหญ่ ล่ำ�สัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อัทธยาสัยดี พูดจาคล่องแคล่วชัดเจน
เหมาะกับงานบริการมาก หลังจากการปฐมนิเทศพนักงานเริ่มงานใหม่แล้ว น้องนนท์
ก็อาสาไปส่งผมที่ท่ารถของอำ�เภองาว ระหว่างนั่งรอรถอยู่น้องนนท์ก็ได้เล่าอะไรบาง
อย่างที่ทำ�ให้ผมประทับใจในการสมัครงานครั้งนี้มาก
น้องนนท์เล่าว่า “พีร่ มู้ ยั้ ว่าผมดีใจมากขนาดไหนที่ได้งานวันนี้ อย่างทีพ่ รี่ ผู้ มนัง่
รถมาจาก กรุงเทพฯ เมื่อคืนนี้มาถึงลำ�ปางเมื่อตอนสายๆ นั่งรถตู้มาอำ�เภองาว แล้วก็
นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาอีกต่อนึง ผมตั้งใจมากๆ เพราะอยากได้งานนี้มากก็ด้วยเหตุผลๆ
เดียว นั่นคือแม่ของผม”
พอเล่ามาถึงตอนนี้น้องนนท์ก็เริ่มน้ำ�ตาไหล ซึ่งเป็นของแปลกสำ�หรับผม
เพราะตัวผมเองก็เพิ่ง จะรู้ว่าผู้ชายตัวใหญ่ๆ ก็ร้องไห้เป็นด้วย จากนั้นน้องนนท์ก็เล่า
ต่อทั้งน้ำ�ตาว่า

10

“ผมเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน พ่อเสียตัง้ แต่เด็กไม่มญ
ี าติที่ไหน พอเรียนจบ
มาก็ไปหางานทำ� ที่กรุงเทพฯ กับเพื่อนๆ พอทำ�งานมาได้ซักสามปีแม่ก็มาล้มป่วยเป็น
ความดัน เบาหวาน ทำ�งานไม่ได้ พอรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
แต่ตดิ อยูต่ รงทีต่ อนนีผ้ มเป็นคนเดียวทีม่ รี ายได้อยาก กลับบ้านมาดูแลแม่กอ็ ยาก แต่จะ
ตกงานก็ไม่ได้ ไหนจะค่ายาแม่ค่ากินอยู่เงินเก็บผมก็ไม่มี งานในอำ�เภอนี้ก็มีแต่รับจ้าง
ทัว่ ไป ก็เลยต้องทนอยูส่ ภาพนีม้ ากว่าสองปีแล้วพี่ พอผมรูว้ า่ จะมีเซเว่นฯ มาเปิดทีน่ ี่ ผม
ก็ลางานแล้วนั่งรถมาจากกรุงเทพฯ ทันที แต่พี่รู้มั้ยไม่รู้ทำ�ไมผมถึงเห็นภาพก่อนว่าตัว
เองจะได้งานนี้ ตัง้ แต่ยงั ไม่สมัครเลยก็ไม่รสู้ ิ ขอบคุณพีม่ ากนะครับทีร่ บั ผมเข้าทำ�งาน”
พอน้องนนท์พูดจบรถตู้โดยสารที่ผมรออยู่ก็มาถึงพอดี ผมก็เลยลาน้องนนท์
ดีใจด้วยที่น้องได้ งานทำ� และบอกน้องนนท์ว่าไม่ต้องขอบคุณพี่หรอก พี่ก็ทำ�งานตาม
หน้าทีแ่ ต่ทพี่ เี่ ลือกน้องเข้าทำ�งาน เป็นเพราะน้องเหมาะกับงานมากกว่า น้องนนท์จงึ พูด
ต่อว่า
“ทีผ่ มต้องขอบคุณพีเ่ พราะว่าพีร่ อผมทัง้ ทีป่ ดิ รับสมัครแล้ว แต่กน็ งั่ รอผมเขียน
ใบสมัคร สัมภาษณ์ ผมทั้งที่พี่ไม่ต้องรอผมก็ได้ ผมเห็นพี่มีใบสมัครเยอะแล้วนะครับ”
ผมไม่ได้พูดอะไรกับน้องนนท์อีกได้แต่ยิ้ม แล้วขึ้นรถไป จากนั้นผมก็รู้สึกสุขใจมาก
มากกว่าการรับสมัครงานหลายๆ ครัง้ เป็นเพราะอะไรนะ ผมตัง้ คำ�ถามกับตัวเอง จาก
นั้น คำ�พูดประโยคหนึ่ง ซึ่งผมเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ปรากฎอยู่
ในช่วงหนึ่งของการสอนหลักสูตรมาตรฐาน ผู้จัดการร้านกล่าวว่า “เวลาที่เรามีความ
ทุกข์หากเราได้พูดระบายออกไปอาจทำ�ให้ความทุกข์นั้นลดลงเพียงครึ่งเดียว แต่หาก
เรามีความสุขแล้วเราได้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น ตัวเราจะมีความสุขมากขึ้นเป็น สอง
เท่าเลยทีเดียว” ความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง
และอีกครัง้ หนึง่ ผมก็มปี ระสบการณ์ความสุขจากการทำ�งาน ทีส่ อดคล้องกับ
ประโยคที่ว่า “เวลาที่เรามีความทุกข์หากเราได้พูดระบายออกไปอาจทำ�ให้ความทุกข์
นั้นลดลงเพียงครึ่งเดียว แต่หากเรามีความสุขแล้วเราได้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น ตัว
เราจะมีความสุขมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยทีเดียว” แต่มันเป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่ง อันมี
ที่มาจากเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
เรื่องนี้เริ่มต้นมาจากความเศร้าที่มาจากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ
พนักงานคนหนึง่ จาก อุบตั เิ หตุบนท้องถนน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผมขอสมมติชอื่ น้องว่า
“น้องเอก” แล้วกัน น้องเอก ณ ตอนนัน้ ทำ�งานเป็นผูจ้ ดั การร้าน อยูท่ รี่ า้ นเซเว่นฯ สาขา
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน้าที่หลักของ น้องเอกในช่วงหลังคือเป็นผู้จัดการสาขาที่
มีหน้าที่สนับสนุนการเปิดร้านสาขาใหม่ หรือที่สาขาร้านทั่วไป เรียกว่าการ “Support”
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สาขาร้านนัน่ เอง น้องเอกเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องพนักงานในด้านความทุม่ เทในการทำ�งาน
ที่ดีมาก คือไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ไป Support สาขาร้านไหน ไกลเพียงใด น้อง
เอกก็ไม่เคยบ่นน้อยใจให้ได้ยินเลย กลับพูดแต่ว่าดีซะอีกที่ได้เดินทางไปทำ�งานหลาย
ที่ เพราะเป็นการเปิดโลก ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน ผู้คนใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ เป็น
กำ�ไรชีวิตสำ�หรับเขา เป็นคนที่มองโลก ในแง่ดีจริงๆ ผู้ชายคนนี้เคยไปทำ�งานถึง ปาย
แม่ฮอ่ งสอน แม่รมิ ดอยสะเก็ด แม่วาง และอีกหลายๆ ที่ในช่วงชีวติ การทำ�งานของเขา
ผมรู้จักน้องเอกครั้งแรกเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว น้องเอกเป็นคนที่รัก ครอบครัวมาก
เป็นกำ�ลังหลักของครอบครัวในการหารายได้ ที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ชาย ภรรยา
และลูกสาว... ใช่ครับได้ยินไม่ผิด น้องเอก มีภรรยาและลูกสาวที่น่ารัก แต่กลับยินดีที่
จะทำ�งานในที่ ห่างไกลครอบครัวต้องนับถือน้ำ�ใจน้องเขาจริงๆ
หลังการจากไปของน้องเอกแล้ว ผมได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนในการนำ�
เอกสารเบิกเงินและ สวัสดิการต่างๆ ทีน่ อ้ งได้มอบไว้ให้ครอบครัว ทุกอย่างดำ�เนินการ
อย่างด่วนที่สุดได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะ
ทุกคนเข้าใจดีถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ เช็คเงินสวัสดิการชุดแรกออก
มาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ครอบครัวน้อง
เอกได้ในช่วงหนึ่ง แต่สำ�หรับเช็คชุดที่สองนี้เกิดติดปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทำ�ให้ใช้
เวลาค่อนข้างมากในการออกเช็ค ซึ่งนำ�ไปสู่ประสบการณ์ความสุขในเวลาต่อมา
ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์นบั ตัง้ แต่มอบเช็คใบแรกให้ครอบครัวน้องเอก ผม
ได้รับโทรศัพท์จาก หัวหน้างานท่านหนึ่งของน้องว่าครอบครัวของน้องเอกโทรมาสอบ
ถามเรื่องเช็คค่อนข้างบ่อย เลยอยากให้ผมติดตามให้ ซึ่งผมก็ดำ�เนินการให้ทันที โดย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีท่ �ำ ให้เช็ค ออกล่าช้า และกำ�ลังดำ�เนินการ
แก้ไขอยู่ ผมจึงแจ้งให้หัวหน้างานท่านนั้นทราบ เพื่อแจ้งครอบครัวน้องต่อไป ผ่านไป
อีกสองวันหัวหน้างานท่านเดิมก็โทรมาติดตามเรื่องเช็คอีก ผมก็ติดตามให้เช่นเคย แต่
ก็ยังไม่คืบหน้ามากเพราะยังอยู่ในขั้นดำ�เนินการ
จากนั้นสามวันหัวหน้างานท่านเดิมก็โทรมาเช่นเคย พร้อมกับน้ำ�เสียงขุ่นๆ
เหมือนอารมณ์ ไม่ค่อยดีนัก ผมจึงถามว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่า เท่านั้นเอง หัวหน้า
งานท่านนัน้ ก็เริม่ ระบายให้ผมฟังว่า ครอบครัวของน้องเอกโทรไปถามเรือ่ งเช็คบ่อยมาก
จนเขา เริ่มจะไม่ไหวแล้ว ได้ยินอย่างนั้นแล้ว ผมจึงขันอาสาแบ่งปันความทุกข์มาบ้าง
จึงบอกให้หวั หน้างานท่านนัน้ ให้เบอร์โทรศัพท์ของผมกับครอบครัวของน้องเอก เพือ่ ให้
ติดตามกับผมโดยตรง ได้ผลทันที ไม่ถึงสิบนาที คุณพ่อน้องเอกโทรเข้ามา เป็นสาย
แรก และหลังจากนั้นก็เริ่มโทรเข้ามาวันละ 4-5 ครั้งไม่จำ�กัดช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็น
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เช้าตรู่ (ประมาณตีห้า) ตอนเที่ยง ตอนบ่าย หรือตอนดึก (ประมาณตี 1) เรียกได้ว่า
เป็นการติดตามแบบ กระชั้นชิดจริงๆ
ในช่วงสัปดาห์แรกจะเป็นพ่อน้องเอกเป็นคนโทรมา แต่ในช่วงหลังจะสลับกัน
โทรมา โดยใช้เบอร์ เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น แม่น้องเอก น้องชาย ในตอนแรกก็จะเริ่ม
จากคุยดีๆ และในช่วงหลังเริ่มมีคำ�พูด ค่อนข้างรุนแรงออกมาค่อนข้างบ่อย อาทิเช่น
โกงบ้าง, หลอกลวงบ้าง, ขโมยบ้าง ฯลฯ ซึง่ เริม่ เข้มข้น ขึน้ เรือ่ ยๆ มาถึงตอนนีผ้ มเข้าใจ
แล้วว่าทีห่ วั หน้างานท่านนัน้ พูดว่า “เขาจะไม่ไหวแล้ว” หมายถึงอะไร คงหมายถึงพีเ่ ขา
กลัวจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนหลุดคำ�พูดที่ไม่เหมาะสมกลับไปนั่นเอง
สำ�หรับตัวผมเองใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเอง ทำ�ความเข้าใจกับ
สถานการณ์นี้ ได้ทันที เพราะผมก็เป็นลูกชายคนหนึ่ง ซึ่งเสียพ่อที่เป็นเสาหลักของ
ครอบครัวไปอย่างกระทันหัน ผมจึงคิดแค่ว่า ให้เขาได้ระบายกับเราบ้างคงจะช่วยแบ่ง
เบาความทุกข์ให้กับเขาได้บ้างไม่มากก็น้อย ผมก็เห็นว่าดีอยู่ เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไป
อีกประมาณเดือนกว่าๆ ผมก็ได้รับข่าวดีว่าเช็คส่วนที่เหลือของน้องเอกถูกส่งมา แล้ว
และเมื่อได้รับเช็คผมจึงรีบติดต่อครอบครัวน้องเอกให้มารับเช็คในทันที ซึ่งขณะนั้น
ผมกำ�ลังทำ�งาน ในการจัดอบรม “พลัง CP ALL” ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่รับเช็ค
เรียบร้อยแล้ว ครอบครัวน้องเอก ก็เริ่มกล่าวคำ�ขอโทษผม นับสิบๆ รอบ ผมเองก็บอก
ได้ แต่วา่ ไม่ตอ้ งขอโทษหรอกเพราะผมก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไร แล้วคุณพ่อน้องเอกก็พดู
ว่า “จะไม่ให้ขอโทษได้ยังไง ผมลองมาทบทวนแล้ว พวกผมก็พูดเกินไปจริงๆ เป็นผมมี
ใครพูดกับผมอย่างนั้นก็ต้องโกรธเป็นธรรมดา”
ผมได้ยินพ่อน้องเอกพูดแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาครอบครัว
น้องเอกคงไม่มี เจตนาที่จะทำ�ร้ายใคร เพียงแต่พวกเขากำ�ลังทุกข์ใจ และสับสนกับ
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ฉับพลัน จนตัง้ ตัวไม่ทนั จึงอยากได้รบั การเยียวยาจิตใจด้วยอะไร
สักอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พอผมเห็นสีหน้า เปี่ยมสุขของครอบครัวน้องเอกแล้ว
ความเหนื่อยที่เคยมีก็หายเป็นปลิดทิ้ง คงไว้เพียงความสุขที่ได้ ทำ�หน้าที่อย่างสุดความ
สามารถจนสำ�เร็จ และนำ�พาความสุขไปสูม่ อื ของคนทีต่ อ้ งการจริงๆ เท่านีก้ เ็ พียงพอแล้ว
นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ�งานที่นำ�พาความสุขมาให้อยู่เสมอๆ ผมเชื่อว่านี่จะไม่ใช่
ครั้งสุดท้ายที่ผมจะมีโอกาสได้สมั ผัสความสุขจากการทำ�งานเช่นนี้อีก ตราบใดที่ผมยัง
ทำ�งานเป็น “บุคคล” อยูเ่ ช่นนีโ้ อกาสทีค่ วามสุขในแบบของผมย่อมมาเยือนบ่อยๆ อย่าง
แน่นอน ขอบคุณจากใจจริงที่ทำ�ให้ผมได้ทำ�งานที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้ขอบคุณมากมาย
ครับ “ซีพี ออลล์”
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