บุคคลที่มคี วามสาคัญและถือเป็ นหัวใจสาคัญของภาคการผลิตคือ “ตาแหน่งผู้จัดการโรงงาน” เป็ นตาแหน่งที่ดูแลทุกๆอย่างในโรงงาน ทุกคนต่างรู้ดีว่า
เป็ นตาแหน่งที่ยุ่ง ทางานหนัก มีเวลาพักผ่อนน้ อย แต่มีบุคคลท่านหนึ่ง ผู้ท่บี ริหารจัดการแบ่งสรรเวลาที่มีอยู่น้ันไปทางานช่วยเหลือสังคมในฐานะ ผู้พิพากษา
สมทบ นั่นคือ คุณสามารถ จิตตดีชัย หรือ คุณโอ ผู้จัดการโรงงานบริษัท ไทยนามันสาปะหลัง จากัด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 7 ซึ่งความดี
ที่ทา FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 3 ดังนี้
ในหลวงรัชการที่ 9 พระองค์ท่านก็เป็ นแรงบันดาลใจหลักของผมที่ทาให้ ผมทางาน
ตรงนี้ เรามองย้ อนไปพระองค์ท่านทรงงานมาเท่าไร ท่านลาบากมากเท่าไร แล้ ว
FMC: ตำแหน่งผูพ้ พิ ำกษำสมทบ คือ
คุณสำมำรถ: ตาแหน่ งที่ท างศาลที่ให้ ห าตาแหน่ งนายจ้ างกับ ลูกจ้ างเข้ าไป กลับมามองตัวเรา ก็เป็ นแรงผลักดันให้ กับเรา พระองค์ท่านทางานทุกอย่ าง ทา
พิจารณาคดีเกี่ยวกับแรงงานร่วมกัน ผมอยู่ฝ่ายนายจ้ าง การเข้ ามาต้ องไปสอบ ไป หลากหลายงานเพื่ อราษฎรของพระองค์ แล้ ว เราเห็น แล้ วว่ าเรามีโอกาสที่จะได้
อบรมอะไรต่างๆ ต้ องผ่านการตรวจประวัติ ถึงจะได้ มาปฏิบัติงาน ผมประจาอยู่ ช่วยเหลือคนอื่น มีความสามารถที่จะทางานตรงนี้ ทาไมเราถึงจะไม่ทา นี่คือสิ่งที่ผม
ที่ศาลแรงงานภาค 4 ซึ่งดูแลเขต อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม คิด และเป็ นสิ่งที่เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผมทา
มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ดและบึงกาฬ

FMC: ทำเวลำใดบ้ำง?
คุณสำมำรถ: ทาในเวลาปฏิบัตงิ านนี่แหละครับ คือทางศาลจะจัดสรรตารางเวลา
มา ว่าใครต้ องจัดการ หรือดูแลในคดีไหน ก็จะแจ้ งผมล่วงหน้ า และผมต้ องทา
การจัดสรรเวลาไปทางานส่วนนี้ด้วย ซี่งฝ่ ายนายจ้ างผมก็เข้ าใจ
ผมมองว่าเป็ นงานช่วยสังคม ผมตั้งใจตั้งแต่ไปสมัครที่จะเป็ น เพื่อที่จะได้ มาช่วย
ผมก็จัดสรรเวลาเอา ถ้ าติดขัดอะไรก็มีบ้างที่จะสลับเปลี่ยนเวรกับผู้ พิพากษา
สมทบคนอื่น ผมทามาแล้ ว 1 ปี แต่ช่วงก่อนหน้ านั้นก็ต้องเตรียมตัวอย่างหนักใน
การอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ ก็เอาเวลาการพักผ่อนของเรา มาทุ่มเทให้ กับ
เรื่องตรงนี้
FMC: ทำไมถึงเลือกที่จะเป็ นผูพ้ พิ ำกษำสมทบ?
คุณสำมำรถ: ผมเลือกด้ วยตัวผมเอง เพราะอยากที่จะหาความรู้และประสบการณ์
ให้ ตวั เอง สาคัญเลยคือเพื่อได้ เรียนรู้ปัญหาของลูกจ้ าง ในฐานะที่เราเป็ นผู้จัดการ
โรงงาน เขาอยู่ในความดูแลของเรา เราก็ควรที่จะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรและเราจะ
ช่วยเหลือเขาได้ อย่างไร บางอย่างที่เราทา จริงๆแล้ วมันอาจยังไม่ถูกต้ อง เราก็ได้
ความรู้นามาปรับใช้ กบั องค์กรของเราให้ ทาได้ อย่างถูกต้ องและดีข้ ึน กว่าเดิม
FMC: อะไรเป็ นแรงบันดำลใจ ให้คิดที่จะทำสิง่ นี้
คุณสำมำรถ: ตอนนี้ผมก็อายุเริ่มมากแล้ ว สิ่งที่เราทามาบางอย่างถูกหรือผิด เรา
ก็ยังไม่ร้ ู บางเรื่องเราฟังจากมุมนายจ้ างบ้ าง ฟังจากมุมลูกจ้ างบ้ าง เราไม่ร้ วู ่าจริงๆ
แล้ ว อะไรเป็ นความจริงที่ถูกต้ อง หรือ ควรจะเป็ นไป แต่การที่เราเข้ าไปทาตรงนี้
เราได้ รับความรู้ท่ถี ูกต้ องจากการอบรม ควบคู่ไปกับการให้ บริการสังคม ได้ มี
โอกาสเข้ าไปรับรู้ ไปมองเห็นชีวิตคนอื่น ที่ผ่านมาเรามองนะว่าตัวเราเองลาบาก
แต่พอไปมองชีวติ คนอื่นแล้ ว ยังมีคนอีกจานวนมากที่เขาลาบากกว่าเราเยอะ เมื่อ
เทียบกับเขาแล้ ว เรานี่ไม่ได้ ลาบากเลย

FMC: ได้นำหลักคำสอนของพระองค์ที่ท่ำนไปใช้ในชีวิตอย่ำงไรบ้ำง
คุณสำมำรถ: พระองค์ท่านทรงสอนพวกเราเยอะมาก หลากหลายคาสอนของ
พระองค์ผมรับรู้และนามาใช้ ในชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผมยึดถือที่การกระทาของ
พระองค์ท่าน ผมมองว่าท่านทาอะไรบ้ าง ท่านเหนื่อยเท่าไร ที่ประทับใจที่สุดเลยคือ
รูป ของพระองค์ท่ าน ที่พระองค์ ท รงงานจนเหงื่อ ออก เราดู พระองค์ ท่า นแล้ ว ..
พระองค์ท่านทาขนาดนี้เลยหรอ พระองค์ทรงเหนื่อยกว่ากษัตริย์ทุกองค์บนโลกใบนี้
FMC: อยำกฝำกอะไรกับ FM Family
คุณสำมำรถ: อย่าคิดว่าเราลาบาก มีคนอื่นลาบากกว่าพวกเราเยอะ เราต่างรู้ทุกคน
ที่มาอยู่ตรงนี้ มีวนั นี้ได้ มันไม่ง่าย อย่าลืมในสิ่งเราเคยฟันฝ่ า.. แต่วนั นี้ เราต้ องมอง
ในมุมที่กว้ างขึ้นกว่าเดิม เราต้ องมองไปข้ างหลัง นึกถึงผู้ท่อี ยู่ข้างหลังเราด้ วย อย่ า
มองแต่เรื่องของเรา เพื่อนร่วมงานเราเป็ นอย่างไรบ้ าง มีปัญหาอะไรไหม? เราพอจะ
ช่ วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันได้ บ้าง บางปั ญหาถ้ าได้ หารือ ได้ ช่วยกันคิด ย่ อมแก้ ไข
ปัญหาได้ ดกี ว่าการคิดคนเดียว เราได้ โอกาสมากกว่าคนอื่น ผู้ใหญ่ให้ เราใช้ เวลางาน
มาอบรม อย่างอบรมหลักสูตร FM ก็พัฒนาผมขึ้นเยอะมากจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้กไ็ ด้
รู้ สิ่งที่เราคิดว่ารู้แล้ ว ก็เติมเต็มให้ เรารู้มากขึ้น เราก็ควรที่จะส่งต่อโอกาส ให้ คน
อื่นๆ ดูแลคนอื่น ต่อไปเช่นกัน
มนุ ษย์เรามีเวลา 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเท่ากัน หากแต่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของเวลานั้นจะมีค่ามากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการ
บริหารจัดการ คุณสามารถ จิตตดีชัย นับเป็ นบุคคลหนึ่ง ที่พยายามจัดสรรเวลา
ของตนเอง ในการที่จะไปทางานช่ วยเหลือสังคม ช่ วยเหลือคนอื่นที่ลาบากกว่ า
โดยเชื่อว่า ถ้ ามีโอกาสและความสามารถที่จะทา...ก็จงตั้งใจที่จะทา จึงขอบันทึก
ความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่เป็ นสกูป๊ “FM ทาดีเพื่อพ่ อ” ไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป

