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บทความโดย : คณุสนุีย์ 

 

ทกุข์ที่สดุของคนเรา นอกเหนือจากเร่ืองของสขุภาพแล้ว นา่จะเป็น ทกุข์จากการเป็นหนี ้คงไมผิ่ด บางคนบอกว่า 

ทกุข์หนีม้นัทกุข์กวา่ทกุข์ใด ๆ มนับัน่ทอนใจ ยิ่งกวา่ป่วยอีก...  

PC (Product consultant คือพนกังานขายประจ าในห้างหรือร้านค้าที่เป็นตวัแทนบริษัท) คนหนึ่งเลา่ให้ดิฉนัฟัง

วา่ 

“ถ้าเป็นหนีใ้นระบบ ได้แก่ บตัรเครดิต หนีส้ินเช่ือต่าง ๆ แล้วเราไม่ใช้ตามข้อตกลง ก็จะถกูคุกคามจากตวัแทน

บริษัท โทรมาทวงหนี ้จนไมเ่ป็นอนัท างาน ทีแรกก็อาย ตอนหลงัก็หลบ ต่อมาก็หนี แต่ถ้าเป็นหนีน้อกระบบ (กู้ เงินจากใคร

คนหนึง่ ซึง่จะถกูยดึสมดุบญัชี ยดึบตัร ATM) พอสิน้เดือน ก็ไปรับเงินทอนจากเจ้าหนี ้และเงินที่หกัไปเป็นเพียงดอก ไม่ใช่

ต้น ถ้าไมม่ีเงินในสมดุหรือหยดุผอ่นช าระหนี ้ก็จะถกูคกุคาม มาหาถึงที่ท างาน ถกูขูบ้่าง ถกูตาม ถกูทวงถาม โดยใช้อ านาจ

ขูเ่ข็ญตา่ง ๆ นานา จนไมเ่ป็นอนัท างาน มนัช่างหาความสขุไมไ่ด้ มนัทกุข์จริง ๆ ครับ”  

ฟังทกุข์ของพนกังานแล้วเศร้าจริง ๆ  ท าไมต้องสร้างหนีก้นัมากมาย รายได้ PC ถ้าไมม่ีหนี ้อยูอ่ยา่งสบายเชียวนะ 

สร้างเนือ้สร้างตวัได้ในเวลาไม่ก่ีปี แต่ถ้ามีหนีข้ึน้มาเมื่อไร จนเกินกว่าจะเยียวยาได้ ร้อยทัง้ร้อยตกงานแน่นอน ท าให้เรา

ต้องเสยีคนไปด้วย (หมายถึง เราต้องเสยีพนกังานไป ไมใ่ช่ตวัเราเองแตเ่ป็นพนกังาน) 

เมื่อ 2 เดือนก่อน ดิฉนัได้หมายศาลจากกรมบงัคบัคดีให้อายดัเงินเดือน รายได้ โบนสั ของพนกังาน PC คนหนึ่ง 

ช่ือน้องตุ้ม (นามสมมติ) โดยต้องส่งให้กรมบงัคับคดีเดือนละประมาณ 3,500 บาท จนกว่าจะหมดหนี ้(หนีป้ระมาณ 

15,000 บาท) ดิฉนัในฐานะ HR Manager แค่สัง่ให้ลกูน้องปฏิบตัิตามหนงัสืออายดั และแจ้งพนกังานก็จบเร่ือง แต่ด้วย

ความเป็น HR ต้องเรียกพนกังานมาคยุ ถ้าไมค่ยุ พนกังานจะรู้สกึวา่ได้ท าความผิดตอ่บริษัทฯ จะถกูลงโทษ หรือถกูไลอ่อก

หรือเปลา่ คยุก็ดีกวา่ ดิฉนัคิดวา่คนท าผิดไปแล้ว แม้เราจะช่วยไมไ่ด้ แต่เราต้องมีใจ เห็นใจเข้าใจ อยากช่วย ให้ค าแนะน า 

คนออ่นโลก นา่เห็นใจ น้องตุ้มได้สารภาพกบัดิฉนัด้วยสหีน้าเศร้า กลุ้ม และกลวัวา่  

“ถ้าย้อนอดีตได้ หนอูยากย้อนอดีตจริง ๆ ไม่น่าเลย เห็นเพื่อนมีบตัรเครดิต ก็อยากมี แต่ไม่รู้จกัพอ พี่ก็เคยเตือน

ทกุคนในห้องประชุม หนูก็รู้ แต่มนัอยากได้ ไม่ใช่หนอูยากได้นะคะ พ่อแม่หน ูลกูหน ูพี่สาวซึ่งเลีย้งลกูให้ เค้าเลีย้งลกูหนู

แบบตามใจ ทกุคนไมม่ีรายได้ หนหูาคนเดียว ทกุคนขอหน ูแฟนก็เลกิไปแล้ว หนเูพิ่งรู้วา่ทกุข์หนีม้นัเป็นยงัไง” 



ดิฉนัอดถามไมไ่ด้วา่  

“ท าไมถึงมีหมายศาลมาอายดัเงินเดือน เราไปตกลงชัน้ศาลอะไร เมื่อไหร่ แล้วท าไมถึงไมท่ าตามข้อตกลง” 

น้องตุ้มเลา่ด้วยสหีน้าเครียด  

“หนไูมรู้่เหมือนกนั ทีแรกก็มีทนายของบตัรเครดิตมาบอกวา่ให้ไปตกลงเร่ืองช าระเงิน ให้เซ็นหนงัสือ บอกว่าไม่มี

อะไรหรอก มีเดือนไหนก็จ่าย เดือนละ 1,000 บาท หนก็ูเซ็นไป โดยไมไ่ด้อา่นอะไร เพราะเขาบอกวา่ไมม่ีอะไร ไมม่ีอะไร หนู

เลยเช่ือเค้า” 

“แล้วเราไปผอ่นช าระเขาหรือยงัละ่” ดิฉนัถามเหมือนช านาญการ 

“หนผูอ่นไป 2 งวดแล้ว พองวดที่ 3 เงินหนชู๊อต ก็เลยหยดุสง่ หนไูม่รู้ คิดว่าท าได้ เพราะเค้าบอกว่ามีเดือนไหนก็

จ่าย นี่มาหกัเงินเดือนหน ู3,500 บาท หนตูายแน ่ๆ เลย” 

“แล้วเราคิดว่าจะท ายงัไงดี ในฐานะบริษัทฯ กรมบงัคบัคดีมีหมายศาล พี่ก็ต้องหกัเงิน ปัญหาที่สองคือเราช๊อต

เงิน จะอยูไ่ด้ยงัไง ต้องลองหาทางลดรายจ่ายนะ จากคนรอบข้าง หรือต้องเพิ่มรายได้พิเศษ ท าได้มัย้ 

เอาอยา่งนีน้ะ พี่แนะน าให้ไปกรมบงัคบัคดี ตามหนงัสอืนี ้ลองไปเจรจาด ูขอลดเงินผ่อนลง หรืออะไรก็ได้ที่เราจะ

ท าได้ ถ้าเขาให้ ต้องท าเป็นหนงัสอื แจ้งกลบัมานะ พี่ก็จะได้ไมห่กัเงินส่งกรมฯ” 

“พรุ่งนีห้นจูะไปกรมฯ คะ่ จะลองด ูสว่นเร่ืองเงินไมพ่อ หนคูิดวา่จะไปสมคัรงานขายอาหาร fast food” 

“จะลาออกเหรอ รายได้เราดีกวา่นะ คิดดี ๆ นะ” ดิฉนัถามด้วยความเป็นหว่ง กลวัเค้าคิดผิด (เค้าเสยีงาน เราเสีย

คน) 

“ออ๋ หนจูะไปขายร้านตรงข้ามห้างฯ เฉพาะชม. ตอนเช้า 4 ชม. ได้ชม.ละ 25 บาท พอสายก็ไปท างานห้างฯ หนู

ขอเข้ารอบบา่ย วนัหนึง่ก็ได้ 100 บาทเอามาเป็นคา่รถ ก็ยงัดีกวา่ไมม่ีเลย” 

“ท าไหวเหรอ สองงาน ไปท าแตเ่ช้า เลกิดกึอีกตา่งหาก” 

“ไมไ่หวก็ต้องไหวคะ่ ท าไงได้ ถึงขัน้นีแ้ล้ว” 

“ถ้าจะท าก็ต้องสู้นะ อยา่ท้อ อยา่ถอย และก็ดแูลสขุภาพด้วย ถ้ามีสขุภาพดีก็สู้ไหว ต้องมีก าลงัใจด้วยนะ” 

หน้าที่ HR อยูแ่ล้วที่เราต้องให้ค าแนะน า แตก็่ให้จากใจจริงนะ คนที่ท าพลาดไม่ได้ท าชัว่เพราะสนัดาน แต่สงัคม

มนัพาไป ท าให้ชีวิตเป็นแบบนี ้ไม่ใช่เป็นคนเดียว เป็นกนัถ้วนหน้าเสียด้วย อนัที่จริงน้องตุ้มมีหนี ไ้ม่มากเลย ส าหรับดิฉัน 

ถ้าจะช่วยเงินสว่นตวัก็ไมเ่ดอืดร้อน แต.่..ขอบอก ไมว่า่จะเป็นหวัหน้างาน หรือ HR การจะควกัเงินช่วยลกูจ้าง ต้องมีเทคนคิ 

ถ้าไมม่ี อยา่เร่ิมเชียว อนัตราย ถ้ามีโอกาสจะเลา่ประสบการณ์ เร่ืองการนีใ้นภายหน้า  


