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อลิสไม่เชื่อว่าคนเราจะสามารถทางานได้ เองโดยลาพัง เพื่อนร่ วมงานเป็ นอีกกลุม่ คนหนึ่งที่เราจะต้ องขอความ
ช่วยเหลือ ขอความร่ วมมือในเรื่ องต่างๆ ปั ญหาวุ่น ๆ จากการดิวงานกับเพื่อนร่ วมงานของเราจึงไม่สามารถหลีกหนีได้
ขึ ้นอยูก่ บั ว่าเราจะเป็ นคนคิดมากมากน้ อยแค่ไหน
และอีกปั ญหาหนึ่งที่อลิสเพิ่งได้ รับรู้ เรื่ องราวจากแฟนคลับที่เขียนมาคุยกัน มีคาถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ หากมี
เพื่อนร่ วมงานที่ชอบแทงข้ างหลัง คืออยู่กับเราก็พูดจาดี๊ดี แต่ลบั หลังเจ็บปวดน่าดู ชอบพูดจาถึงเราในทางที่ไม่ดี พูดถึง
ในทางเสีย ๆ หาย ๆ ให้ คนอื่นเข้ าใจผิด ชอบเอาเรื่ องของเราไปคุยกันสนุกสนาน เหมือนคุยเรื่ องตลกกันอยู่ … อะไรทานอง
นี ้แหละค่ะ คุณจะทาอย่างไรเมื่อรู้วา่ เพื่อนร่วมงานของตนเป็ นพวกปากหวาน ก้ นเปรี ย้ ว
ในมุมมองของอลิส อลิสว่าเราคงจะเลือกที่จะไม่ขอดิวงานกับคนนี ้ไม่ได้ หรอกค่ะ ทาใจไว้ ได้ เลยค่ะว่า หากอยูใ่ น
สภาพแวดล้ อมของการทางาน เรื่ องการแทงคนข้ างหลังเป็ นเรื่ องธรรมดา ที่ไม่จาเป็ นว่าจะต้ องแหตุการณ์ นี ้จะเกิดขึน้
เฉพาะเพื่อนร่วมงานของตนเท่านัน้ พี่น้อง เพื่อนสนิท ญาติมิตรก็สามารถแทงกันข้ างหลังได้ ก่อนอื่นเลยอลิสอยากให้ เ รา
ยอมรับธรรมชาติของการทางานเสียก่อน จงอย่าคาดหวังว่าเราจะเจอะเจอแต่คนดี ๆ แต่ไม่ใช่ว่าให้ มองคนในแง่ลบ หรื อ
มองในแง่ร้ายไปหมดนะคะ เพียงแต่อลิสไม่อยากให้ เราคาดหวังว่าทุกคนจะต้ องดีกบั เราอย่างที่เราดีกบั พวกเขา เพราะนัน่
เป็ นการทาความดีเพราะหวังผลค่ะ
และหากเมื่อเราเข้ าใจธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันแล้ ว จะทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ ปลงกับเหตุการณ์ที่เราเจอ เวลาเพื่อน
แทงเราข้ างหลัง เราจะรับรู้วา่ เรื่ องนันเป็
้ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ ทุกแห่งหน ซึ่งนัน่ หมายความว่า เราทาใจได้ แล้ ว และเมื่อ
เราคิดได้ เช่นนี ้ ขอจงแผ่เมตตาจิตให้ เค้ า อย่าโกรธเคือง แสดงกิริยาไม่ชอบ ไม่พอใจ เวลาที่คณ
ุ บังเอิญต้ องติดต่อกับเพื่อน
ร่วมงานที่มีนิสยั แบบนี ้ อลิสเชื่อว่าจิตที่มีกุศลจะแผ่บารมีออกไป การคิด ทา และพูดดีกบั บุคคลที่ไม่มิตร ชอบแทงคนอื่น
ลับหลัง จะส่งผลให้ คณ
ุ มีความสุขใจ สบายกาย เพราะจิตคุณไม่รุ่มร้ อน ไม่โกรธ เกิดสภาวะจิตที่สงบนิ่ง
ขอให้ ลองคิดดูนะคะว่า หากเราแสดงพฤติกรรมไม่ชอบ ไม่พอใจเพื่อนร่ วมงานที่แทงเราลับหลัง โดยเราแสดง
พฤติกรรมตอบโต้ เช่นเดียวกับที่พวกเขาแสดงพฤติกรรมกับเรา เช่น เอาเรื่ องเค้ าไปพูดลับหลังบ้ าง หรื อไม่พดู ไม่ ให้ ข้อมูล
หรื อไม่ให้ ความช่วยเหลือแก่พวกเขา เวลาที่พวกเขามีเรื่ องเดือดร้ อน เพราะคุณใช้ หลักว่า ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น ในเมื่อเขา

แทงเราข้ างหลังได้ เราควรจะแทงเค้ าข้ างหลังได้ เช่นกัน …. อลิสไม่เชื่อว่าคนเหล่านี ้ จะไม่มีความสุข เพราะวัน ๆ มัวแต่
นัง่ คิดหาวิธีการจัดการกับเพื่อนร่วมงานคนนี ้ หรื อวัน ๆ มัวแต่เบื่อ เซ็ง พูดตัดพ้ อต่อว่าตนเองว่าทาไมเราต้ องมาเจอกับคน
แบบนี ้ด้ วย ดีไม่ดี พลอยทาให้ คนบางคนที่คิดมาก จนอยากจะลาออกไปเพราะต้ องการหนีปัญหา ไม่อยากเจอะเจอกับ
เพื่อนร่วมงานที่ชอบแทงคนข้ างหลัง และอลิสเองก็มีเพื่อนที่มีลกั ษณะเช่นนี ้เหมือนกัน ในที่สดุ เพื่อนอลิสลาออกไป เพราะ
ทนอยูใ่ นสังคมที่ไม่ซื่อสัตย์ตอ่ กันไม่ได้ … ผลปรากฎว่า หนีเสือปะจระเข้ ค่ะ ลาออกไปจากบริ ษัทหนึ่ง ก็ยงั มาเจอะเจอกับ
คนที่มีนิสยั แบบนี ้อีกบริ ษัทหนึง่
ที่อลิสหยิบยกเรื่ องราวนี ้มาเล่าสูก่ นั ฟั ง เพราะว่าในสังคมเราย่อมต้ องเจอะเจอกับคนประเภทนี ้อย่างแน่นอน อลิ
สไม่อยากจะให้ เราหนีปัญหา มองคนในทางลบ จงใช้ วิกฤติเป็ นโอกาส จงอย่าคิดว่าเราโชคร้ ายที่เจอเพื่อนร่ วมงานไม่ดี
หลักคิดอยูน่ ิดเดียวก็คือ การเปลีย่ นมุมมองของตน จากด้ านลบเป็ นด้ านบวก คุณรู้ไหมว่าคุณจะเป็ นคนที่เก่งในการบริ หาร
จัดการกับคน จะทาให้ คณ
ุ ฝึ กคิดว่าคนแบบนี ้เราควรจะบริ หารเค้ าอย่างไรให้ เค้ ายอมคุณ สามารถทางานร่ วมกับคุณได้
โดยที่คุณเองสามารถเลือกที่จะสนิทหรื อไม่สนิทกับพวกเขาก็ได้ แต่อย่างน้ อย ๆ ขอให้ คณ
ุ ดิวงานกับคนประเภทนี ้อย่าง
ราบรื่ น ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแค่นี ้ก็พอแล้ วค่ะ จริ งไหมค่ะ
จงอย่าหนีปัญหาด้ วยการลาออก เพียงแค่คนคนเดียว ที่คณ
ุ ไม่อยากจะทางานร่ วมด้ วย จงหยุดคิดสักนิด แล้ ว
คุณจะพบว่าคนที่มีนิสยั ที่ชอบแทงคนข้ างหลังเป็ นพวกที่นา่ เห็นใจ ที่เราควรจะแผ่เมตตาให้ กบั พวกเขา แน่นอนว่าคนกลุม่
นี ้ลึกๆ แล้ ว พวกเขาอาจจะทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ….. สุดท้ ายชีวิตของคนกลุม่ นี ้ไม่มีความสุขหรอกค่ะ ดังนันจงสงสาร
้
และ
เห็นใจคนเหล่านี ้ หยิบยื่นความรู้สกึ ดี ๆ ให้ กบั พวกเขา … ลองปฏิบตั ิดคู ะ่ แล้ วคุณจะรับรู้รสชาติแห่งความสุขใจ

