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ไม่มีใครสามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้ เฉกเช่นเดียวกับเหตุการณ์สนึ ามิที่ทาลายชีวิตหลาย
ชีวิตเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึง่ เราไม่ร้ ูเลยว่าวันนันจะมี
้ เหตุการณ์รุนแรงเช่นนี ้เกิดขึ ้นมา ที่อลิสยกตัวอย่างคลื่นสึนามิ
ที่เกิดขึ ้นเมื่อปี ที่แล้ วนัน้ ก็เพื่ออยากจะบอกให้ แฟน ๆ ผู้อา่ นทาดีไว้ เสมอ ทาหน้ าที่ของเราให้ ดีที่สดุ
พบว่าในสภาพการทางานก็เช่นเดียวกันค่ะ ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ เลยว่าอะไรจะเกิดขึ ้นต่อไป มีเรื่ องเล่าเพื่อ
เป็ นอุทาหรณ์ ให้ กับคนทางานทังหลาย
้
เป็ นเรื่ องของลูกน้ องของเพื่อนอลิสเองค่ะ เวลาอยู่กับเจ้ านายเค้ ามักจะแสดง
พฤติก รรมก้ าวร้ าว พูดจาไม่สุภาพกับเจ้ านายเวลาที่ต นเองไม่พอใจ ไม่ชอบที่นายให้ แ ก้ ไขงานซ า้ แล้ วซา้ เล่า มั กจะ
เปรี ยบเทียบปริ มาณงานที่ทากับเงินเดือนที่ได้ รับเสมอ ชอบบ่นว่า “ เงินเดือนที่ได้ รับแค่นี ้เอง ผิดกับงานที่มอบให้ ทา เยอะ
ชะมัดเลย ” คุณรู้ไหมค่ะว่า เพื่อนอลิสเป็ นหัวหน้ างานที่ใจดีมาก แต่กลับต้ องโดนลูกน้ องแสดงพฤติกรรมและมีความคิดดัง่
เช่นที่วา่ นี ้
และเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝั นก็มาถึง เมื่อบริ ษัทมีนโยบายให้ แต่ละหน่วยงานลดจานวนพนักงานลงอย่างน้ อย
หน่วยงานละหนึ่งคน ทาเอาเพื่อนอลิสต้ องตัดสินใจเลือกลูกน้ องคนนี ้ เนื่องจากผลงานที่ผ่าน ๆ มาไม่ดีเอาซะเลย ซึ่ง
เพื่อนอลิสก็ไม่อยากจะทาสักเท่าไหร่ แต่ด้วยเหตุการณ์บงั คับ จึงต้ องตัดสินใจทาเช่นนี ้ และในที่สดุ น้ องคนนี ้จะต้ องลาออก
ไป อันเป็ นสาเหตุมาจากพฤติกรรม ความคิด และการแสดงออกที่มีตอ่ เจ้ านายของเค้ าเอง
เห็นไหมค่ะว่า เราไม่ร้ ู เลยว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ ้นบ้ าง จากตัวอย่างที่เป็ นบทเรี ยนครัง้ ยิ่งใหญ่ของน้ องคนนี ้
น่าจะเป็ นบทเรี ยนสอนใจคนหลาย ๆ คนที่กาลังรู้ สึกเบื่อ เซ็ง ไม่อยากจะมาทางาน หรื อมีความคิดทางลบกับทุก ๆ คน
ชอบเปรี ยบเทียบงานและเงินว่าคุ้มค่ากันหรื อไม่ เห็นหรื อยังค่ะว่าชะตากรรมของคนกลุม่ นี ้มีลกั ษณะอย่างไร … พวกเค้ า
มองเพียงแค่ปัจจุบนั เท่านัน้ ไม่มองอนาคตที่เราไม่สามารถควบคุมหรื อคาดเดาได้ เลย
อลิสขอเล่าถึงอีกบทเรี ยนหนึ่งที่น่าจะเป็ นบทเรี ยนสอนใจแฟนคลับของอลิสได้ นนั่ ก็คือ มีน้องที่บงั เอิญเคยเรี ยน
หนังสือด้ วยกันเล่าให้ ฟังว่า ตนเองเพิ่งเริ่ มงานใหม่ได้ ประมาณสองเดือน เค้ ามาบ่นว่าไม่ชอบนาย เพราะขัดใจเรา ชอบ
พูดจาเหน็บแนม จู้จี ้จุกจิกมากเกินไป ในที่สดุ ก็ขอลาออกไป เนื่องจากได้ งานที่ใหม่ แต่น้องคนนี ้พูดกับอลิสแบบเศร้ าๆ ว่า
ไม่น่าออกจากที่ทางานเก่าเลย ยิ่งแย่เข้ าไปใหญ่ นายคนใหม่ดุกว่า พูดจาไม่มีเหตุผล ติดตามงานอย่างใกล้ ชิดเกินไป

ปริ มาณงานเยอะมาก กลับบ้ านดึก ๆ ดื่น ๆ เกื อบทุกวัน เหนื่อยใจไม่เท่าไหร่ แต่ต้องมาเหนื่อยกาย เพราะนายและเพื่อน
ร่วมงานไม่ชอบหน้ าตนเอาซะเลย น้ องคนนี ้บ่นว่าเสียดายอยากจะกลับไปทางานที่เดิม … แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ ว
คุณอยากจะมีบทเรี ยนจากเหตุการณ์ เช่นที่ว่านี ้หรื อไม่ คงไม่มีใครอยากจะเผชิญหน้ ากั บเหตุการณ์อนั เลวร้ าย
แบบนี ้ ดังนันขอให้
้
ทุกคนที่กาลังคิดว่าตนเองมีความทุกข์จากสภาพแวดล้ อม หรื อลักษณะงานที่อยู่รอบข้ างตัวคุณ จง
เปลีย่ นความคิดเสียใหม่ คิดว่า ทางานแล้ วมีความสุข พร้ อมเสมอที่จะทางานหนัก เพื่อเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
อย่านึกเปรี ยบเทียบหรื อน้ อยใจว่า ทาไมเราได้ เงินเดือนแค่นี ้ ไม่เห็นจะคุ้มกับงานที่ได้ รับมอบหมายเลย คิดไปก็เท่านันค่
้ ะ
ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ ้นมาเลย อลิสขอให้ คณ
ุ ตังใจ
้ และมุง่ มัน่ ทางานให้ ดีที่สดุ แต่พฤติกรรมเหล่านี ้จะเป็ นเกราะป้องกัน
ตนเอง เป็ นเสมือนบารมีหรื อกุศลที่ได้ สร้ างขึ ้น เพื่ อปกป้องตัวคุณเองให้ รอดปลอดภัยจากสถานการณ์หรื อเรื่ องเลวร้ ายที่
อาจจะเกิดขึ ้น แบบไม่คาดฝันมาก่อนเลย
และสาหรับคนที่เผชิญกับบทเรี ยนสอนใจที่ยิ่งใหญ่เหล่านี ้ ไม่ต้องคิดมาก คิดทาร้ ายตนเอง แต่ขอให้ ใจเย็น ๆ ตัง้
สติ และคิดทบทวนถึงพฤติกรรมที่ผา่ นมา จงใช้ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ ้นเป็ นเครื่ องเตือนสติไม่ให้ ตวั เองแสดงพฤติกรรมแบบ
นี ้อีก ใช้ บทเรี ยนที่ผา่ นมาปรับปรุ งตนเอง เพื่อความมัน่ คงปลอดภัย และโอกาสอันดีที่อาจจะเกิดขึ ้นในหน้ าที่การงานของ
เราต่อไป

