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บนเวทีทอล์กโชว์ MONEY COACH ON STAGE ตอน 

รวยจนคือมายา ของโค้ชหนุ ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ ์ เมื่อเดือน

มิถุนายน 2559 โค้ชหนุ ่มได้บอกเล่าความขัดอกขัดใจที่มีต่อ

พล็อตละครโทรทัศน์ไทย ที่มักสร้างความเข้าใจผิด ๆ  เมื่อพูดถึง

เรื่องเงินอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องหนี้สิน ที่มักท�าให้

ลูกหนี้ถูกกลั่นแกล้งเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้เกินกว่าความเป็น

จริง จนท�าให้คนจ�านวนมากคิดเอาว่าโลกความเป็นจริงจะเป็นดั่ง

ในละครโทรทัศน์ ความเข้าใจผิด ๆ  เช่นนี้ ย่อมท�าให้เมื่อพวกเขา

เจอปัญหาทางการเงินในโลกความเป็นจริง ก็มักจะตัดสินใจผิด ๆ  

ไปด้วย

วันนั้น โค้ชหนุ่มพูดไว้ว่า ถ้าละครโทรทัศน์จะเอาใจใส่ กับ

ความสมจริงของบท ก็น่าจะท�าให้ผู ้ชมซึ่งหลายต่อหลายคนต่าง

ก็ผจญปัญหาทางการเงินหลากหลาย ได้สนุกไปกับละคร พร้อม

กับได้ความรู ้ที่ถูกต้องไปด้วย

และด้วยเพราะพวกเราเชื่อในภาษิตที่ว่า “จุดตะเกียงดีกว่า

ด่าความมืด” พวกเราจึงไม่หยุดเพียงแค่การพร�่าบ่นว่า คนอื่นไม่

ท�าสิ่งที่ควรจะท�า พวกเราจึงพยายามสร้างสรรค์งานน�าเสนอต่อ

สังคม เพื่อช่วยกันท�าให้สังคมบ้านเราดียิ่งขึ้น

คำ�นำ�สำ�นำักพิมพ์

ตัว
อย
่าง



4

นั่นคือที่มาของนิยายเล่มนี้ “MONEY CODE : รหัสลับ 

เกมชนะหนี้” ปฐมบทของ THE CODE นิยายการเงินซีรีส์แรก

ของเมืองไทย ที่ส�านักพิมพ์ลีฟริชภูมิใจน�าเสนอต่อผู้อ่านทุกท่าน 

เราต้องการน�าเสนอเรื่องราวที่ให้ความบันเทิงครบรสแบบนิยาย 

ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินที่ถูกต้องไปพร้อมกัน

ด้วย 

เรื่องราวใน “MONEY CODE : รหัสลับ เกมชนะหนี้” 

ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของโค้ชหนุ่ม โดยปรับเปลี่ยนชื่อ

ตัวละคร สถานที่ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อรูปแบบ

ของนิยาย แต่เนื้อแท้ของนิยายเล่มนี้ คือ เรื่องราวชีวิตจริง 

ที่คนจริง ๆ ได้เคยเผชิญ ผ่านวิกฤติหนี้สินที่หนักที่สุดในชีวิต

ของเขา และผ่านพ้นมันมาได้แล้ว นี่จึงเป็นนิยายอีกเรื่องที่ไม่ควร

พลาดด้วยประการทั้งปวง

ส�ำนักพิมพ์ลีฟริช

ร่วมสร้างสรรค์สังคมนักอ่านผู้มั่งคั่ง

รวยทรัพย์ และรวยสุข
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หลายครั้งที่คนรู ้เรื่องการเงินอย่างผมได้อ่านนิยายหรือ

ดูละครทีวีแล้ว ให้รู ้สึกหงุดหงิดหัวใจเสียเหลือเกิน ด้วยเพราะ

เนื้อหาเกี่ยวกับการเงินที่น�าเสนอกันในนิยายบ้านเรานั้น ไม่ว่าจะ

กี่ยุคกี่สมัย ก็จะมักเขียนกันแบบผิด ๆ ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องหนี้ 

การลงทุน มรดก และภาษ ี

ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเนื้อหาไม่ผิด ก็มักมีเรื่องเงินเบาบางเสีย

เหลือเกิน ทั้งที่ชื่อเรื่องดูมีกลิ่นอายการเงิน แต่พอนั่งอ่าน นั่งดู 

ก็เป็นแค่นิยายรักอีกเรื่อง ที่หยิบเอาเรื่องเงินทองไปผูกไว้เป็นปม

ต้นเรื่องนิดหน่อย ที่เหลือก็จิกหมอน งอนเง้ากันไปมา ลืมทุก

ความระทมทั้งหมดจากหนี้ที่มี

“ว่าเขานัก ท�าไมไม่เขียนเองซะเลยล่ะ” ใครบางคนที่ได้ยิน

ผมบ่นถึงนิยายไทยอยู่บ่อย ๆ เปรยเสียงเรียบใส่ 

และนั่นคือ ที่มาของ THE CODE นิยายการเงินซีรีส์แรก

ของเมืองไทย ที่ผมและน้อง ๆ ในสายการเงิน (คนที่คุณก็พอรู ้

ว่าใคร) ร่วมกันเขียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู ้

ทางการเงินที่ถูกต้องผ่านนิยาย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่   

สนิทสนมกับวิถีชีวิตคนไทยที่สุด

คำ�นำ�ผู้เขียนำ
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แต่ก็นั่นแหละ จะให้คนสายการเงินเขียนนิยายให้น่าอ่าน

ภายในระยะเวลาแค่ 1 ปี ก็คงไม่ใช่ เรื่องง ่าย เราจึงต้องมี

มืออาชีพด้านงานเขียนนิยายมาช่วย และ ปองวุฒิ รุจิระชาคร 

นักเขียนผู้มากฝีมือ มีผลงานนิยายหลายเล่ม รวมไปถึง “ประเทศ

เหนือจริง” นิยายที่สร้างชื่อให้เขาจากการได้เข้าชิงรางวัลซีไรต์

ในปีที่ผ่านมา คือคนที่มาช่วยเติมเต็มให้หนังสือในซีรีส์นี้ไม่กลาย

เป็นหนังสือ How to อันแสนน่าเบื่ออีกหนึ่งเล่มในท้องตลาด

หนังสือ MONEY CODE : รหัสลับ เกมชนะหนี้ ที่ก�าลัง

อยู่ในมือคุณผู้อ่านขณะนี้ เป็นนิยายเล่มแรกในซีรีส์ THE CODE 

ที่แต่งขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของตัวผมเอง ดังนั้น

จึงมีอยู่หลายส่ วนที่บิดเนื้อหาจากเรื่องจริงไปบ้าง เพื่ออรรถรส

แห่งนิยาย แต่รับประกันว่าแก่นของเรื่อง ซึ่งก็คือความรู ้ทาง 

การเงินนั้น ยังคงถูกต้องและสมจริง 100%

หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า งานในซีรีส์ THE CODE จะถูกใจ

ทั้งท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายและผู้ที่สนใจโลกการเงินการลงทุน 

หากแม้จะมีสักบางแง่มุมที่ท�าให้คุณผู้อ ่านรู ้สึกสนุกและเข้าใจ
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เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น เพียงแค่นั้นก็น่าจะถือว่า

เป็นความส�าเร็จอย่างใหญ่หลวงของซีรีส์ THE CODE ชุดนี้แล้ว

ขอบคุณจากใจ

จักรพงษ์ เมษพันธุ ์
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โปรเจกต ์นี้ เริ่มต ้นจากหนอม TAXbugnoms และ

หมอนัทแห่งคลินิกกองทุน ชวนผมพูดคุยกันตามประสาเพื่อนเก่า 

ต่อเนื่องปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในการท�างานร่วมกัน โดยเอา

นิยายและหนังสือการเงินมาผสมผสาน (ผมขอเล่าคร่าว ๆ แค่นี้ 

เพราะเชื่อว่าคุณผู ้อ ่านคงมีโอกาสรับรู ้ต ้นก�าเนิดงานจากค�าน�า

นักเขียนทั้งกลุ่ม รวมทั้งจากช่องทางติดต่อของแต่ละคนตามแบบ

ฉบับยุคดิจิทัล) 

ในฐานะนักเขียนที่เชี่ยวชาญด้านนิยายหลายแนว ความ

รู ้สึกแรกหลังฟังไอเดียคือคิดว่าเป็นงานที่ยากไม่น้อย เพราะถ้า

ท�าแบบผิวเผิน แค่ให้ได้ชื่อว่ารวมกัน มันอาจจะเป็นไปได้ แต่

การผสานแนวทางทั้งสองเข้าด้วยกันแบบลงลึก ให้ลื่นไหลและ

ดึงจุดเด่นของแต่ละแนวให้เด่นชัด เช่น ความมีชีวิตชีวาของนิยาย 

และเทคนิคตามประสาหนังสือความรู้การเงินนั้น ไม่ง่ายเลย และ

พวกเราทุกคนก็ไม่ชอบท�างานที่ไม่ลงลึกเสียด้วย

อาจถือเป ็นโชคดีของพวกเรา ที่ได ้พี่หนุ ่ม มันนี่โค ้ช 

มาร่วมทีมอีกคน เพราะเรื่องราวชีวิตพี่หนุ ่มนั้นเหมาะสมในการ 

น�ามาถ่ายทอดเป็นนิยายการเงินได้อย่างลงตัวพอดี ตั้งแต่ต้น

คำ�นำ�ผู้เขียนำ
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ตอนได้สัมภาษณ์ถามข้อมูลจากพี่หนุ่ม ติดตามค้นหาลงลึกถึง

อดีตที่ต้องดิ้นรน ยิ่งช่วยสร้างวิสัยทัศน์ ท�าให้ผมเห็นภาพผลงาน

ว่าจะออกมามีรูปลักษณ์อย่างไร  

หนังสือ เล ่มนี้ ไม ่ ได ้ เป ็นเพียงนิยายชวนฝ ันเกี่ยวกับ     

เส้นทางสู่ความร�่ารวย แต่มีอะไรมากกว่านั้นอีกมากครับ มีทั้งการ

ฟันฝ่ าและผ่านอุปสรรค การล้มแล้วต้องลุกหลายครั้งหลายหน 

การถูกโกง ความผิดพลาด และธรรมชาติจิตใจของผู้คนที่คอย

แต่เหยียดหยามหรืออิจฉาด้วยความไม่เข้าใจ... ทั้งหมดล้วนแต่

รวมสาระที่เป ็นเหมือน “เลือดเนื้อ” ของเรื่อง ที่ส�าคัญมีแต่

เนื้อล้วนไร้น�้าให้ต้องร�าคาญใจ 

ต่อให้คุณไม่ได้สนใจการเงิน หรือแม้ไม่ได้ชอบอ่านนิยาย

ก็ตาม แต่เชื่อว่าถ้าคุณได้ลองเปิดอ่านดู หนังสือเล่มนี้น่าจะ

ผลักดันให้คุณรู ้สึกอยากลงมือท�าอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตของ

คุณเอง เพื่อคนที่คุณรัก และเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันได้

อย่างแน่นอน  

ปองวุฒิ รุจิระชำคร 
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“ขอโทษด้วยนะออม ที่เราไปด้วยไม่ได้ แต่ทุกอย่างจะ

เหมือนเดิม เราจะรอจนออมกลับมา สัญญาว่าจะเคียงข้างกันนะ”

จักรพงษ์ให้ค�ามั่นกับคนรักที่ก�าลังจะจากไป ไม่ใช่จาก

ระยะทางใกล้หรือช่วงเวลาสั้นเสียด้วย แต่เธอก�าลังเดินทางไป

ศึกษาต่อในอีกซีกโลก กินระยะเวลานานหลายปี 

เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อใดก็ท�าเอาเขารู ้สึกปวดใจไม่

น ้อย เพราะการไปเรียนต่อด้วยกันที่ต ่างประเทศมันเคยเป็น

ความฝัน เป็นเป้าหมายที่ทั้งสองวาดหวังไว้ร่วมกัน 

แต่ตอนนี้เขาต้องปล่อยให้เธอเดินไปเพียงล�าพัง เพราะ

ปัญหาหนี้สินครอบครัวที่เขาต้องแบกรับเอาไว้ 

หนี้สินมูลค่าถึง 18 ล้านบาท

บางครั้งสนามบินก็สร้างความรู ้สึกแปลกปร่า มันเป็นดั่ง

ปากทางจุดเปลี่ยนของหลายความสัมพันธ์ มีทั้งมวลความสุขและ

เศร้าผสมลอยอวลอยู่ในอากาศด้วย มีทั้งคนที่ได้พบหน้าและ

ลาจาก 

ออม...คนรักของเขานิ่งเงียบไป ใบหน้าเธอยามนี้ดูนิ่งสงบ 

ปากเม้มแน่น แววตาที่จ้องมองมายังเขาดูสะท้อนความเย็นชา

บทนำ�

ตัว
อย
่าง
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อยู ่สักหน่อย แต่จักรพงษ์เชื่อว ่าคงเป็นเพราะเธอก�าลังเศร ้า

มากกว่า

“ไม่ต้องสัญญาหรอกหนุ่ม เวลาอีกตั้งนาน ไม่มีใครรู ้

หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง” น�้าเสียงเธอตอนพูด

ประโยคนี้ดูเหนื่อยหน่ายอย่างไรชอบกล  

ค�าพูดของออมท�าให้ชายหนุ ่มสะอึก เพราะดูเหมือนอีก   

ฝ่ ายไม่ต้องการค�าสัญญาใด ๆ

เธอมองหน้าเขา นิ่งเงียบไปครู ่ใหญ่ ก่อนเอ่ยประโยค

ถัดมา 

“บ้านหนุ ่มเป็นหนี้ตั้งเท่าไรนะ 18 ล้าน ใช่มั้ย เราว่า

คงไม่ง่ายนักหรอก หนุ่มจัดการเรื่องที่บ้านให้เรียบร้อยเถอะ”  

“เราจะพยายามแก้ปัญหาให้ทันออมกลับมานะ เราสัญญา”

“ไม่ไหวจริง ๆ ก็ไม่ต้องคิดมากนะ” เธอก้มหน้าพูดไม่

สบตาเขา “คนเราสั่งทุกเรื่องให้เป็นไปตามใจทั้งหมดไม่ได้หรอก” 

ชายหนุ่มนิ่งเงียบ สิ่งที่เขาต้องการได้ยินคือค�าสัญญา แต่

กลับดูเหมือนคนรักจะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเสียแล้ว 

ตัว
อย
่าง
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จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนัก เพราะตัวเขาเองยัง

สงสัยในตัวเองเลยว่าจะพาชีวิตผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินของ    

ที่บ้านไปได้หรือเปล่า ในเมื่อหนี้มันจ�านวนมหาศาลปานนั้น

“ยังไงเราก็จะรอออมกลับมานะ” ฝ่ ายชายรวบรวมความ

กล้าเอ่ยปากสิ่งที่ต้องการ เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่ฝันไว้

เสียเลย 

“ถ้ามีโอกาส คนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะ

หนุ่ม” หญิงสาวหลุดประโยคที่อยู ่ในใจออกมา

“ออมหมายความว่ายังไง” ชายหนุ่มถามด้วยน�้าเสียงเป็น

กังวล

“ชีวิตเราทั้งสองคนยังต้องเจอกับคนอีกมากนะหนุ่ม หนุ่ม

เองก็มีสิทธิ์เจอคนที่ดีกว่าออม เราทั้งสองคนยังมีสิทธิ์เลือกคน  

ที่ใช่ส�าหรับตัวเอง ออมไม่อยากสัญญาที่จะท�าให้เราต้องท�าผิด

ต่อกันในวันข้างหน้า” 

แค่ต้องไกลกันหลายปี นั่นก็ท�าให้ชายหนุ่มหวาดหวั่นกับ

ความสัมพันธ์มากพออยู่แล้ว ยิ่งมาเจอคนรักพูดแบบนี้ ยิ่งท�าให้

มวลความกังวลของเขายิ่งเตลิดไกลไปกันใหญ่

ตัว
อย
่าง



 13

“แล้วเราจะติดต่อไปบ่อย ๆ  เราจะท�าให้ออมรู้สึกว่าเรายัง

อยู ่ใกล้กันตลอด” ชายหนุ่มพูดด้วยน�้าเสียงมุ ่งมั่น 

เป็นอีกครั้งที่หญิงสาวใช้ความเงียบตอบกลับ เพียงมอง

หน้าเขาด้วยแววตาเศร้า ราวกับวินาทีนี้มีก�าแพงที่มองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่ากั้นกลางระหว่างสองคนเอาไว้ 

“หนุ ่มแก้ปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนเถอะ ไม่ต้องห่วงเรื่อง

อื่นหรอก ไม่ต้องห่วงออมด้วย ออมดูแลตัวเองได้”  

นั่นคือประโยคสุดท ้ายที่ เธอบอกกับเขา หลังจากนั้น    

เธอก้มมองนาฬิกาข้อมือ พูดว่าถึงเวลาต้องไปแล้ว ก่อนเข็น

กระเป๋าเดินทางเดินเข้าส่ วนด่านตรวจ 

จักรพงษ์ยืนนิ่งมองจนกระทั่งออมหายไปลับตา ภาพ

สุดท ้ายที่เขาเห็นคือ คนรักหันกลับมาด้วยใบหน้าสงบนิ่งไร ้

รอยยิ้ม แววตาของเธอคล้ายคนทิ้งของที่ไม ่ต ้องการไว ้และ

หันกลับมาดูเป็นหนสุดท้ายว่าสิ่งนั้นไม่ได้ไล่ตามมาอีก 

มันเป็นเพียงวินาทีสั้น ๆ แต่ส่ งผลกระทบต่อจิตใจเขาได้

อย่างมากมาย

เธอจากไปแล้ว จากไปโดยไม่ทิ้งค�าสัญญาไว้ให้ ไม่มี

แม้แต่การโบกมือลา 

ตัว
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่าง
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6 เดือนถัดมำ

จักรพงษ์มองหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเปิดโปรแกรมสนทนา 

MSN เอาไว้ 

หนุ่ม - เป็นยังไงบ้าง เรียนหนักมั้ย

ออม -  ช่วงนี้ก็หนักอยู่นะ ยังปรับตัวไม่ค่อยทัน รู้ตัวอีกท ี   

ก็เตรียมสอบแล้ว

หนุ่ม - ออมเก่งอยู ่แล้ว เราเป็นก�าลังใจให้นะ

ออม - ขอบคุณค่ะ เออ … หนุ่ม ไปเยี่ยมพ่อแม่ออมบ้าง

หรือเปล่า

หนุ่ม - เมื่อวานก็เพิ่งไปเยี่ยมท่านมา

ออม -  ออมคิดถึงท่านมากเลย แต่ไม่กล้าบอก กลัวท่าน

จะเป็นห่วง ยังไงฝากหนุ่มดูแลท่านแทนออมด้วยนะ

จักรพงษ์ยิ้มหลังอ่านข้อความบนหน้าจอ รู้สึกดีที่คนรัก

เห็นค่า เห็นความส�าคัญ อย่างน้อยนี่ก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ออมชอบ

คุยกับเขา

1

ตัว
อย
่าง
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คิดแบบนี้แล้วก็อุ ่นใจ มีความสุขไม่น้อย 

จ�าได้ว่าเมื่อครึ่งปีก่อน ตอนจากกันที่สนามบินเขากังวล

แทบแย่ หลังจากออมเดินเข้าด่านตรวจไปแล้ว เขากลับบ้านอย่าง

เดียวดาย มีแต่ความรู ้สึกหดหู่ คิดวนไปวนมาว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

จบสิ้นแล้ว สุดท้ายก็แค่คิดมากไปเอง หลังจากเธอเดินทางไปถึง

ต่างประเทศเรียบร้อย ทั้งสองก็ยังคอยติดต่อพูดคุยกันตลอด ไม่

ว่าจะเป็นผ่านโปรแกรมแชตหรือโทรศัพท์ ความสัมพันธ์เหมือน

เดิมแทบทุกอย่าง แถมเธอยังคอยหมั่นบอกให้เขาไปเยี่ยมเยียน

ช่วยดูแลพ่อแม่ให้ตลอด 

ถ้าจะไหว้วานให้ใครสักคนช่วยดูแลพ่อแม่ตัวเอง คนเรา

ก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจ ชายหนุ่มแอบคิดเข้าข้างตัวเองไปไกล

เมื่อวานเขาเพิ่งไปเยี่ยมท่านทั้งสอง ไม่ว่าจะท�างานเหนื่อย

แค่ไหนก็ตาม ในหนึ่งสัปดาห์ต้องหาโอกาสแวะเวียนไปสักครั้ง 

ทางฝ่ ายนั้นก็ดูจะปลาบปลื้มยินดีกับการมาของเขาเช่นกัน  

“ขอบใจนะหนุ่ม แม่เกรงใจจริง ๆ  เลย” แม่ของออมบอก

หลังเขาไปถึงและยื่นถุงขนมที่ซื้อมาฝากให้ จักรพงษ์พยายามหา

อะไรติดไม้ติดมือไปเสมอ ส่ วนใหญ่เป็นของกินที่ทั้งสองคนชอบ

และช่วยเสริมสุขภาพ 

เขาพยายามท�าตัวเป็นลูกที่ดี ท�าหน้าที่แทนออมอย่างที่เธอ

คาดหวัง

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแม่ อะไรที่ผมพอท�าให้ออมได้ 

ผมก็อยากท�าครับ ออมจะได้ไม่ต้องกังวลทางนี้” ตอนพูดประโยค

นี้เขาแอบรู้สึกดีไม่น้อย “ออมเองก็คอยบอกให้มาช่วยดูแลแม่

ตัว
อย
่าง
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ตลอด”

“เฮ้อ! พูดถึงออมทีไรแม่ก็คิดถึง อยู่ห่างกันแบบนี้” หญิง

วัยกลางคนร�าพึงเสียงแผ่ว

“ยังไงผมจะช่วยคุณแม่ดูแลออมอีกทางหนึ่งนะครับ” ชาย

หนุ่มเสนอตัวอย่างเต็มใจ

หญิงวัยกลางคนดูไม่ใส่ ใจค�าพูดจักรพงษ์สักเท่าไร เพียง

เหลือบตามองเขาเล็กน้อยก่อนพูดต่อด้วยน�้าเสียงพึมพ�า ชวนให้

รู ้สึกเหมือนก�าลังคุยกับตัวเองมากกว่า

“ยังดีที่ออมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่นั่นนิสัยดีมาก โดยเฉพาะ

นายที่คอยดูแลออมอยู่ตลอด” 

ชายหนุ่มนิ่ง เมื่อได้ยินแม่คนรักพูดถึงผู ้ชายอีกคน

“ใครเหรอครับแม่” 

“เพื่อนคนไทย เรียนที่เดียวกับออมนั่นแหละ เห็นว่าเป็น

ลูกนายพล ออมเขาเคยส่ งรูปให้แม่ดู โอ๊ยยยย...รูปหล่อแถมยัง

เรียนเก่งเชียวพ่อคนนี้ นิสัยดี อนาคตไกล”  

ค�าบรรยายเลิศมาก ราวกับก�าลังพูดถึงดาราก็ไม่ปาน

จักรพงษ์เริ่มก้มหน้าเหมือนไม่อยากฟังต่อ

“ตอนนี้เห็นว่าสนิทกันมาก มีนายคอยช่วยดูแลออมอยู ่

ทางโน้น แม่ก็เบาใจไป”   

จักรพงษ์ยอมรับว่ารู ้สึกเป็นกังวลกับคนที่ชื่อนายคนนี้   

ไม่น้อย จนในที่สุดเขาเลือกที่จะไม่เก็บความกังวลเอาไว้ 

หนุ่ม - ออม เราถามอะไรหน่อยสิ

ตัว
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ออม - อะไรล่ะ ถามมาสิ

หนุ่ม - วันก่อนแม่ออมพูดถึงคนชื่อนาย เขาเป็นใครเหรอ

ออม - ก็คนไทยมาเรียนที่นี่เหมือนกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ด้วย

หนุ่ม - เรียนสาขาเดียวกันด้วยหรือเปล่า

ออม - ใช่ เรียนเก่งด้วยนะ นายช่วยเรื่องเรียนออมได้

เยอะเลยล่ะ

ปลายทางนิ่ง ยังข้องใจ อยากจะถามอะไรเพิ่ม แต่ไม่กล้า

ออม - หนุ่ม เดี๋ยวออมไปก่อนนะ ถึงชั่วโมงเรียนแล้ว

หนุ่ม - โอเค งั้นค่อยคุยกัน เราก็ต้องกลับไปท�างานแล้ว 

ออมไม่ต้องห่วงทางนี้นะ เราจะช่วยดูแลพ่อแม่ให้

ออม - แค่นี้ก่อนนะ ต้องไปละ

(เรายังรอออมอยู่นะ) ... นี่คือ ข้อความที่เขาได้เพียงแค่

คิดอยู่ในใจ แต่ไม่ได้พิมพ์ส่ งไป 

จากนั้นเธอก็ออฟไลน์หายไปจากหน้าจอ ความติดค้างใน

ใจ ท�าให้เขานั่งนิ่งจนกลายเป็นเหม่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู ่

นานสองนาน 

“หนุ่ม!” 

ตัว
อย
่าง
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จักรพงษ์ละสายตาจากหน้าจอ เจอหน้าวิทย์รุ ่นพี่ร ่วม

ส�านักงานก�าลังยืนอยู่หน้าโต๊ะท�างาน 

“มีอะไรเหรอครับพี่วิทย์” 

“เดี๋ยวตอนบ่ายสองเข้าไปห้องประชุม 3 หน่อยนะ นาย

เขาอยากให้คุณเป็นกรรมการช่วยสัมภาษณ์พนักงานใหม่ฝ่ าย

วางแผนด้วย” 

“ได้ครับ มีคนมาสัมภาษณ์กี่คนครับ” 

“สามคน ชายหนึ่งหญิงสอง” 

“ได้ครับพี่ งั้นเดี๋ยวใกล้เวลาผมจะไป” เขาบอกพลางมอง

นาฬิกา 

ความจริงจักรพงษ์ยังมีงานต้องจัดการอีกพอสมควร  แต่

การที่เจ้านายไว้วางใจ อยากให้ช่วยท�าหน้าที่เหล่านี้ก็ชวนให้รู ้สึก

ดีไม่น้อย เพราะหมายความว่าเขาถูกเห็นค่าและได้รับความไว้

วางใจ 

จักรพงษ์ท�างานอยู่ที่นี่ราวสองปีแล้ว มันเป็นบริษัทญี่ปุ ่น 

ท�ากิจการผลิตสารให้ความหวาน ถ้าใครถามแล้วนึกไม่ออก ชาย

หนุ่มมักบอกให้นึกถึงเวลาแปรงฟัน ทุกคนคงจะรู ้สึกว่ายาสีฟัน

มีรสหวานและเย็น นั่นแหละคือผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เขาท�างาน

อยู่ นอกจากจะใช้ผสมในยาสีฟันแล้ว มันยังเป็นส่ วนผสมในซอส 

ลูกอม หมากฝรั่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย

โรงงานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท�างานแห่งแรกที่ช่วยให้เขา

ได้เรียนรู ้อะไรมากมาย ได้สัมผัสถึงสนามจริงของชีวิตที่คนพูด

กันว่าไม่ง่ายเหมือนต�าราเรียนว่าเป็นอย่างไร โดยเขาท�างานอยู ่

ตัว
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แผนกเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและประสานงาน

เขาได้เรียนรู ้จากเจ้านายและวิธีการท�างานตามแบบฉบับ

ญี่ปุ ่ นมากทีเดียว เรื่องความทุ่มเท ความขยันในการพัฒนาตัวเอง 

หลักการที่ว่าทุกอย่างในชีวิตคนเราล้วนสามารถ KAIZEN ได้

ทั้งหมด หรือพูดอีกอย่างก็คือ โลกนี้ไม่มีค�าว่าดีที่สุด มีแต่ดียิ่ง

ขึ้น แล้วก็ยิ่งขึ้น ทุกอย่างพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือแนวคิด

แบบคนญี่ปุ ่นที่เขาถูกปลูกฝังวิธีคิดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�างาน

มีบางครั้งที่เขาสงสัยว่าชีวิตตัวเองล่ะ จะเปลี่ยนแปลง

อะไรได้ไหม

หนี้ 18 ล้านบาท…

คิดถึงมันขึ้นมาทีไรก็รู ้สึกปวดใจทุกท ี

ตัวเลขจ�านวนมหาศาล การจะหาทางชดใช้ให้หมด ช่างดู

ยากเย็นและไม่น่าจะเป็นไปได้เลย 

ที่ส�าคัญเขารู ้สึกผิดที่ตัวเองช่างอ่อนหัดและไม่รู ้อะไรเลย

ตอนปัญหานี้ก่อตัวขึ้น 

สมัยเรียนหนังสือ เขาก็เป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่ง วิสัยทัศน์

ยังไม่กว้างไกล กิจการทางบ้านก็ปล่อยให้พ่อแม่และผู้ใหญ่คนอื่น

จัดการไป เขาไม่ได้สนใจ ไม่เคยได้เข้าไปช่วยเหลือ อย่างมากก็

แค่ตั้งใจเรียนให้เกรดออกมาดีที่สุด หรือพูดให้ง่ายก็คือ เมื่อไม่

ช่วยเหลือ ก็อย่าสร้างปัญหาให้พ่อแม่ปวดหัว

กว ่ าจะรู ้ตัวทุกอย ่ างก็สายไปแล ้ว เมื่อร ้ านเริ่มขาย

ทรัพย์สินบางอย่างออกไป หนักถึงขั้นที่ผู ้เป็นพ่อต้องไปกู้หนี้ยืม

สินจากคนอื่นเพื่อมาโปะพยุงกิจการให้อยู ่รอดไปได้ ลุงป้าน้าอา

ตัว
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ที่เคยร่วมทุนเริ่มหายหน้าไปทีละคน เหลือแค่พ่อของเขาท�าหน้าที่

รับมือเป็นด่านสุดท้าย 

จักรพงษ์จ�าได้ชัดเจน วันที่เขาเพิ่งเซ็นสัญญาเริ่มงานกับ

บริษัทนี้ คือวันเดียวกับที่แม่เรียกไปจับเข่าคุยอย่างจริงจัง

“หนุ่ม บ้านเราก�าลังจะล้มละลายนะลูก” 

ตอนได้ยินอีกฝ่ ายพูดประโยคนี้ออกมาครั้งแรก เขายังไม่

อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ แน่ล่ะ เขาพอจะเห็นว่ามีปัญหาอยู่  

แต่ไม่นึกว่าจะหนักหนาขนาดนี้ 

สุดท้ายมันก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ กิจการ

ครอบครัวที่พ่อของเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มก�าลังล้มละลาย 

เหลือไว้เพียงแค่หนี้จ�านวนมหาศาลที่เขาในฐานะลูกชายคนโต 

ต้องช่วยแบกรับ 

“หนุ่ม เห็นว่าบอสเขาให้เธอไปช่วยสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ด้วยเหรอ” กานดาสาวร่างสูง เพื่อนร่วมงานซึ่งเข้ามารุ ่นเดียวกับ

เขาเอ่ยถาม ตอนที่จักรพงษ์เดินไปเข้าห้องน�้าและผ่านโต๊ะท�างาน

เธอซึ่งตั้งอยู ่แผนกธุรการ 

“ครับ” เขาเพียงแค่ตอบรับสั้น ๆ 

“แหม แสดงว่าหนุ่มเนี่ยระดับเทียบเท่าผู้จัดการเลยสิ เขา

ถึงได้เรียกตัวไปให้ช่วยสัมภาษณ์” 

“โธ่ จักรพงษ์เขาระดับไหนแล้ว คุณอย่าเอาตัวไปเทียบกับ

เขา” ไพบูลย์เพื่อนร่วมงานอีกคนที่เป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าพูด หลัง

จากได้ยินบทสนทนาดังกล่าว “เขาทุ่มเทท�างานเหลือเกิน จนนาย
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ทั้งหลงทั้งปลื้มน่าดู” 

จักรพงษ์รู ้สึกได้ว่าค�าพูดไพบูลย์แฝงการประชดประชัน

อยู่ไม่น้อย แต่เขาเลือกไม่ใส่ ใจ ปล่อยมันลอยผ่านหูไป 

“อะไรที่เจ้านายสั่งก็คือหน้าที่ ผมก็แค่ท�าตามหน้าที่ครับ” 

เขาตอบตามหลักการ

“จะไปทุ ่มเทอะไรมาก ถึงยังไงทางนั้นก็เป็นญี่ปุ ่นมาเอา

เปรียบคนไทยอย่างเราทั้งนั้น” ไพบูลย์บ่น 

“มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะละเลยหน้าที่หรือเปล่าครับ”

“คิดดีท�าดีเหลือเกินนะ” ไพบูลย์กัดเล็กน้อย 

“พวกเธอสองคนก็อย่าประชดเขาเลย” สุดารัตน์หญิงวัย

กลางคนร่างท้วม ผู้จัดการฝ่ ายบุคคลที่นั่งอยู่โต๊ะด้านในสุดบอก 

“หนุ่มเขาท�าด้วยใจ” 

“ผมขอตัวนะครับ” 

“เห็นมั้ยเขาไฟแรง ไม่มีเวลามาคุยไร ้สาระกับพวกเรา

หรอก” สุดารัตน์ไม่วายพูดไล่หลังมา ตามมาด้วยการหัวเราะ

คิกคัก ข�ากันเองในกลุ่มที่ได้จิกกัด 

แม ้กระทั่งเดินห ่างออกมาจักรพงษ ์ก็ยังพอได ้ยินบท

สนทนาของทั้งสามคนลอยตามมาอย่างเจือจาง เดาได้ไม่ยากว่า

เขาคงยังเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ถูกหยิบยกไปพูดคุยต่อ

เพื่อนร่วมงานกลุ ่มนี้มักจับกลุ ่มนินทาเขาอยู ่เสมอ ชาย

หนุ่มได้เรียนรู ้อย่างชัดเจนเอาตอนท�างานนี่เอง ไอ้ประโยคที่ว่า  

ท�าดีได้ แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนั้นเป็นความจริงโดยแท้ส�าหรับ

สังคมไทย ไพบูลย์กับกานดาอยู่แผนกธุรการ ส่ วนสุดารัตน์นั้น

ตัว
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ท�างานบริษัทนี้มานาน เป็นคนเก่าแก่จนได้คุมงานฝ่  ายบุคคล 

ตอนเขาเพิ่ง เข ้ ามาท�างานใหม ่ เป ็นเพียงแค ่พนักงาน

ธรรมดา  ไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ กลมกลืนกับคนอื่นก็ไม่มี

ปัญหาอะไรหรอก แต่พอช่วงหลังเริ่มก้าวหน้า ได้รับความไว้วางใจ

จากเจ้านายบ่อยครั้งให้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ ๆ คนพวกนี้ก็

เริ่มสังเกตเห็น จากนั้นก็คอยประชดประชัน  จิกกัด นินทาให้ร้าย

กับคนอื่นว่าเขาเป็นพวกเลียแข้งเลียขาเจ้านาย

ทั้งที่ความจริง เขาแค่ต้องการพัฒนาตัวเอง ตักตวงเรียน

รู ้งานจากบริษัทให้มากที่สุด เพื่อวันหนึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ ท�าใน

สิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้ก็เท่านั้น โดนบ่อยเข้าจักรพงษ์ได้แต่บอก

ตัวเองว่าอย่าใส่ ใจ เพราะถ้าคนจะเกลียด จะหมั่นไส้แล้ว ไม่

จ�าเป็นต้องหาเหตุผลมารองรับแต่อย่างใด 

อีกอย่างเมื่อเทียบกับหนี้สิบแปดล้านที่เขาแบกอยู ่ ไอ ้    

ค�านินทาให้ร้ายลับหลังเหล่านี้ก็มีค่าไม่ต่างจากฝุ ่นละอองไร้ค่า

ปราศจากความส�าคัญเท่านั้นเอง 

ช่วงบ่ายชายหนุ่มเข้าไปท�าหน้าที่กรรมการสัมภาษณ์ตาม

ที่นายสั่ง

ผู ้สมัครสองคนแรก ทั้งผู ้ชายและผู ้หญิงต่างมีจุดเด่น   

จุดด้อยพอกัน หลังคนที่สองเดินออกไปจากห้อง เขากับกรรมการ

คนอื่นถกเถียงออกความเห็นกันว ่าควรเลือกใคร แต่ก็ยังไม ่

สามารถตัดสินใจได้แน่นอน  

ตัว
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เรียกได้ว่ายังไม่มีคนถูกชะตา ต้องใจอย่างแท้จริง 

“แบบนี้ต้องหวังว่าคนสุดท้ายจะดีสุดนะ เราจะได้เลือก

เลยไม่ต้องคิดมาก” สุดารัตน์ออกความเห็น 

“เอ้า ถ้าอย่างนั้นเรียกคนสุดท้ายเข้ามาเลย” วิทย์บอก

จากนั้นยกหูโทรศัพท์สั่งให้คนสุดท้ายเข้ามา 

อย่างหนึ่งที่จักรพงษ์รู้แน่คือ เขารู้สึกถูกชะตาผู้เข้าแข่งขัน

คนสุดท้ายมากกว่าสองรายที่ผ่านมา ตั้งแต่เห็นหน้า 

เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาดี อาจจะไม่ได้โฉบเฉี่ยว หรือเปรี้ยว

ฉูดฉาดอย่างดารา หรือคนท�าอาชีพขายหน้าตา แต่จัดว่ามีบุคลิก

ชวนมอง น่าสนใจ โดยเฉพาะแววตาที่สะท้อนส่ วนผสมระหว่าง

ความฉลาดและจิตใจด ี

น่าสนใจ อย่างน้อยก็ผ่านด่านความรู้สึกแรก แต่จักรพงษ์

เตือนตัวเองว่าต้องพิจารณาไปตามหลักเหตุผลอย่างยุติธรรม

“เอ้า ขั้นแรกช่วยแนะน�าตัวเองหน่อยครับ” 

“สวัสดีค่ะ วรรณรวีค่ะ ชื่อเล่นบี ... เรียนจบวิทยาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ …”  

เธอตอบเสียงฉะฉาน ให้ข ้อมูลพื้นฐานประเภทชื่อจริง 

ชื่อเล่น เคยเรียนคณะไหน มีประสบการณ์ท�างานอย่างไรบ้าง 

ความมุ ่ งหวัง เป ้ าหมายที่อยากมาท� างานในบริษัทนี้คืออะไร 

ตามประสาคนมาสมัครงานตามปกต ิ

จักรพงษ์จ้องมองสังเกตอีกฝ่ าย หญิงสาวพยายามควบคุม

น�้าเสียงและบุคลิกให้ดูมั่นใจ แต่ก็ยังไม่วายมีความเกร็งแฝงอยู่ 

เธอตอบค�าถามพื้นฐานไปสักพัก หนึ่งในผู ้สัมภาษณ์ซึ่ง
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เป็นหัวหน้าแผนกผลิตก็ยิงค�าถามเชิงเทคนิคมากขึ้น

“คุณรู ้จักระบบ Closed Loop System มั้ย” 

จักรพงษ์นิ่งเงียบรอให้เธอตอบ 

“ไม่รู ้ค่ะ” 

เกิดความเงียบขึ้นเล็กน้อย ผู้สัมภาษณ์คนเดิมยิงค�าถาม

ต่อ

“ระบบจัดส่ งแบบ Milk Run ล่ะ” 

“ไม่รู ้จักค่ะ” 

เธอตอบอย่างซื่อตรงไม่หวั่นไหว แต่เขาสิเริ่มกังวลแทน 

ตรงเกินไปหรือเปล่าน้อง ลองหยุดคิดหรือตอบอ้อม ๆ  ให้เหมือน

รู ้หน่อยก็ได้นะ ไอ้ค�าถามแบบนี้ สองคนที่มาสัมภาษณ์ก่อนหน้า

ก็โดนเหมือนกัน ส่ วนใหญ่ต ่อให ้ไม ่รู ้แต ่ก็มักพยายามท�าท่า  

เหมือนรู ้ 

เพื่อนร ่วมกลุ ่มคณะกรรมการยิงค� าถามต ่อเนื่องเป ็น

ข้อที่สาม 

“แล้ว Programable Logic Control รู ้หรือเปล่า” 

แม ้ภายนอกเขาจะนิ่ง แต ่ในใจลุ ้นเหมือนก�าลังสอบ

สัมภาษณ์เอง คิดอยู่ว่าช่วยตอบให้ได้สักข้อเถอะแม่คุณ 

“ไม่รู ้จักเหมือนกันค่ะ” 

เอาเข้าไป! 

มาถึงขั้นนี้จักรพงษ์ทนไม่ไหวจึงถามแทรก หวังช่วยสลาย

บรรยากาศตึง ๆ ให้เธอเสียหน่อย 

“น้อง ท�าไมถึงได้ตอบไม่รู ้ตลอดแบบนี้ล ่ะครับ ตอบ

ตัว
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แบบนี้แล้วจะได้งานเหรอ” 

เธอมองหน้าเขา ในแววตายังคงเต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่น

ไม่หวั่นไหวเช่นเดิม ก่อนตอบอย่างจริงจังว่า

“บีคิดว่าถ้าไม่รู ้แล้วตอบไปมั่ว ๆ จะเสียหายมากกว่า 

นะคะ ดังนั้นถ้าบีไม่รู้ก็จะตอบว่าไม่รู ้ค่ะ ไม่มีประโยชน์ที่จะโกหก 

แต่เชื่อว่าเรื่องอย่างนี้สามารถเรียนรู้กันได้และก็พร้อมเปิดใจเรียน

รู ้ตลอด ให้ท�าอะไรก็สามารถท�าให้ได้” 

เหล ่ากรรมการสัมภาษณ์หันมองหน้าหรือเหลือบตาดู

กันเอง จักรพงษ์รู ้สึกประทับใจในค�าตอบข้อนี้ของเธอไม่น้อย 

และเชื่อว่ากรรมการคนอื่นก็คงรู ้สึกไม่ต่างกัน

ความซื่อตรงช่วยพลิกสถานการณ์ที่ก�าลังย�่าแย่ให้กลับมา

ดีขึ้นอีกครั้ง  

“ชอบเจ้านายโง่ หรือเจ้านายฉลาดครับ” เขาถามต่อ ด้วย

เห็นจังหวะก�าลังได้ 

เธอนิ่งคิดไปครู่หนึ่ง “ไม่ชอบท�างานกับเจ้านายโง่ ๆ  นะคะ 

เพราะคิดว ่าคงไม ่สามารถท�าประโยชน ์อะไรให ้กับบริษัทนัก 

ท�างานกับเจ้านายฉลาดอาจจะงานหนักแต่น่าจะได้เรียนรู ้อะไร

มากกว่า แต่ที่อยากท�างานด้วยที่สุดคือ เจ้านายที่ขยันและเป็น

คนดีค่ะ” 

หลังจากนั้น เหล่ากรรมการช่วยกันยิงถามค�าถามต่ออีก

เล็กน้อย แล้วจึงจบการสัมภาษณ์ ปล่อยให้วรรณรวีกลับ พร้อม

กับบอกว่าบริษัทจะโทรแจ้งผลในภายหลัง
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เมื่ออยู่กันตามล�าพัง เหล่าผู ้คัดเลือกเริ่มปรึกษาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป  

“ผมว่าคนสุดท้ายก็เข ้าท ่าดีนะ ทัศนคติดี” คุณฮาดะ

เจ้านายใหญ่ออกความเห็นก่อนเป็นคนแรก 

“ผมว่าไม่ไหวมั้งครับนาย” ผู ้จัดการที่ยิงค�าถามเกี่ยวกับ

เรื่องเทคนิคเฉพาะทางบอก “ถามอะไรไปก็ไม่รู ้สักอย่าง เราจะให้

เขามาท�างานสายวางแผน แต่ไม่รู ้รายละเอียดเลยแบบนี้ต้องเสีย

เวลาสอนอีก ผมว่ารับคนอื่นเถอะ” 

“แต่ผมว่าคนนี้น่าสนใจนะครับ” จักรพงษ์ออกความเห็น

บ้าง “ทัศนคติดี เปิดใจเรียนรู ้ ไม่ท�าตัวเป็นน�้าเต็มแก้ว ผมว่า

พัฒนากันได้ไม่ยาก”

“อืม พี่เห็นด้วยกับหนุ่มนะ” วิทย์ที่นั่งเงียบมาตลอดบอก

อีกคน 

“สุดารัตน์ ในฐานะฝ่ ายบุคคล คุณคิดยังไง” ฮาดะถาม

สาวใหญ่ปิดท้าย

จักรพงษ ์รู ้สึกกังวลอย ่างไรชอบกล โดยปกติ เขากับ

สุดารัตน์มักคิดเห็นไม่ตรงกัน อีกฝ่ ายตั้งใจขัดขากวนประสาท 

เขาตลอด แต่โชคดีหนนี้สาวใหญ่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาคิดพิจารณา 

แค่ออกความเห็นว่าดูจากประวัติที่ส่ งมา วรรณรวีเคยท�ากิจกรรม

สมัยเรียนมาเยอะถือเป็นเรื่องด ี

ถึงคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์ แต่สุดท้ายจักรพงษ์ก็รู ้สึก

ยินดีว่าเขาคงได้เพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหญิงสาวที่รู ้สึกถูกชะตา

ด้วยคนนี้
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“สวัสดีจ ้าน้องหนุ่ม ว่างคุยมั้ย นี่พี่สายสุวรรณเองนะ 

จ�าได้หรือเปล่า”  เสียงจากปลายสายโทรศัพท์ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วย

ชีวิตชีวาพูดกับจักรพงษ์หลังเขารับสาย 

“จ�าได้ครับ พี่มีธุระอะไรเหรอครับ” 

“ก็ เกี่ยวกับงานประกันชีวิตนั่นแหละ สอบได้ตัวแทน     

ตั้งนานแล้ว ยังไม่ได้ฝึกขายเลยนะเราน่ะ” 

หลังจักรพงษ์รับรู ้เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของบ้าน เขา

ก็พยายามหารายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือมาตลอด เริ่มจากอะไร

เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ซื้อสินค้ายอดนิยมมาขายต่อและรับสอน

พิเศษให้กับเด็กนักเรียน 

ปัจจุบันนอกจากงานประจ�า จักรพงษ์ยังคงมองหาลู ่ทาง

สร้างรายได้เสริมเสมอ เขาตระหนักชัดว่าด้วยจ�านวนหนี้สินทาง

บ้านที่มี ต่อให้ตั้งใจท�างานประจ�าก้าวหน้าแค่ไหน เลื่อนต�าแหน่ง

สูงเพียงใด แต่ก็เป ็นไปได้ยากที่จะท�าเงินมากพอจนสามารถ

จัดการหนี้ได้หมด

อย่างตอนนี้เขาเริ่มศึกษาธุรกิจประกันชีวิต เพราะเพื่อน

สมัยเรียนแนะน�ามาว ่ า เป ็นงานเสริมที่ดีและเป ็นวิธีหาเงินที่

2
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ง่ายดายเหมาะกับเขามาก นั่นท�าให้เขารู้จักกับสายสุวรรณ ซึ่งเป็น

ตัวแทนประกันชีวิตมือเก๋าที่แนะแนวทางการท�างานให้ ตั้งแต่เริ่ม

เข้าวงการนี้ 

“น้องหนุ ่มท�าเลย รับรองว่าไม่ยากหรอก” สาวใหญ่วัย

ห้าสิบบอกเขาเมื่อปีก่อน 

“ผมเองไม่เคยขายอะไรมาก่อนครับ อาจต้องใช้เวลาเรียน

รู ้สักหน่อย”

“โอ๊ย ไม่ยาก ๆ  ยิ่งคนขายไม่เป็น ไม่เคยขายอะไรมาก่อน

นี่แหละ เหมาะเลย” อีกฝ่ายรีบบอก 

“จริงเหรอครับ”

“จริงสิ พี่จะพูดมั่ว ๆ ไปท�าไม ขายไม่เป็นก็ไม่ต้องขาย 

เน้นการแนะน�ามากกว่า แนะน�าเหมือนเพื่อนรู้อะไรดี ๆ  แล้วบอก

ต่อกันนี่แหละ ถ้าคิดว่าขายแล้วมันจะยาก แต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องดี ๆ  

จะบอกเพื่อนจะง่ายขึ้นเยอะเลย อีกอย่างหนึ่งนะ ถ้าเราขายสินค้า

อื่น จะต้องลงทุนวัตถุดิบหรือหาที่เก็บสต๊อก แต่การขายประกัน

ไม่ต้องมี มันเป็นงานบริการ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นศูนย์เลยจริง

มั้ย ขายไม่ได้ก็เจ๊า ขายได้ก็เจี๊ยะ” 

“ครับ” เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า 

เพียงแค่ค�าพูดของสายสุวรรณก็มีเหตุผลในตัวเองอยู่

“เชื่อพี่ อย่างหนุ่มนะรับรองแป๊บเดียวรวย เผลอ ๆ จะ

รวยเสียจนอยากลาออกจากงานประจ�ามาขายประกันอย่างเดียว

ก็ได้ วัน ๆ หนึ่งหนุ ่มเจอคนตั้งเยอะ และไม่ว่าใครก็อยากมี

ประกันไว้ดูแลตัวเองอยู่แล้ว ท�าไมจะขายไม่ได้จริงมั้ย”

ตัว
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“ตกลงครับ” 

ชายหนุ ่มคิดตามที่สายสุวรรณพูด จริงอยู ่ที่เขารู ้จักคน

มากมาย แต่พอนึกว่าจะต้องขายอะไรให้กับคนรู้จัก เขาก็จะรู ้สึก

เกรงใจขึ้นมากะทันหัน ไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากเล่าอะไรให้ฟัง 

และนั่นเป็นเหตุผลที่แม้จะได้ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตมา

นานแล้ว แต่ก็หาลูกค้าได้แค่คนเดียว 

นั่นคือตัวเขาเอง!

“สอบเป ็นตัวแทนให ้ผ ่ านไม ่ยากหรอก แต ่ขายนี่สิ ” 

จักรพงษ์ลอบคิดในใจ

“ถ้าพี่จะชวนผมสมัครอะไรเพิ่ม บอกตามตรงเลยว่าคงไม่

ไหวนะครับ ตั้งแต่ท�ามาเนี่ย ผมเพิ่งขายได้คนเดียวเอง” 

“โถ อะไรจะอนาถขนาดนั้น” อีกฝ่ ายร�าพึงมาตามสาย

“หา...อะไรนะพี่” 

“คือพี่จะพูดว่ารู ้สึกเห็นใจน่ะ ไอ้ที่หนุ ่มเคยบอกพี่ไว้ว ่า

ขายของไม่ค่อยเก่ง เรื่องจริงสินะ” 

“ก็ใช่น่ะสิครับ” 

“แต่ทั้งปีเพิ่งแนะน�าให้กรมธรรม์เดียว มันก็น้อยไปหน่อย

นะ เราพยายามบ้างหรือเปล่า มันต้องออกไปหาลูกค้านะ นั่งอยู ่

เฉย ๆ ไม่ได้หรอก” 

“ที่จริงผมก็เปิดตัวว ่าเป็นตัวแทนนะครับ เจอใครก็จะ

ถามไถ่ว่ามีประกันชีวิตหรือยัง ใครที่ยังไม่มีผมก็จะแนะน�าให้ฟัง 

บางคนเล่าไปก็ท�าท่าสนใจ แต่สุดท้ายถึงเวลากรอกรายละเอียด

ซื้อประกัน ก็โดนปัดปฏิเสธตลอด บางคนชักสีหน้าตั้งแต่ผมเอ่ย
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ปากว่าเป็นตัวแทนเลยก็มี”

“พี่เข้าใจ คนไทยก็อย่างนี้แหละ บางส่ วนมีอคติกับคนขาย

ประกัน เออ … พอดีเลยที่พี่โทรมาเนี่ย เพราะทางบริษัทก�าลังจัด

อบรมเสริมวิชาให้ตัวแทนทุกคน วิทยากรเป็นนักขายมือทองที่

เก็บเบี้ยได้เดือนละล้านเลยนะ คิดดูสิว่าคอมมิชชั่นจะขนาดไหน 

พี่เลยว่าจะโทรมาชวนหนุ่มให้ไปฟัง ฟรีด้วยนะ” 

จักรพงษ์ได้ฟังสัมมนาการขายแนวนี้มาบ่อยครั้ง จนระยะ

หลังเขาเริ่มเฉย ๆ กับการถูกกระตุ ้นเร้าจากบรรยากาศในห้อง

สัมมนาไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่เขารู ้สึกชัดเจนคือ สไตล์การขายที่ขาย

ได้ขายดี ขายเป็นเทน�้าเทท่าที่คนอื่นท�ากันได้นั้น ไม่ตรงกับจริต

เขาเลยแม้แต่น้อย 

อย่างไรก็ดี เขาเลือกที่จะลองพยายามดูอีกครั้ง “ก็ได้ครับ 

ผมจะลองไปฟังดู”

“ดีเลยจ้ะ หนุ่มไปลองฟังดูนะ เก่งข้อมูลและฉลาดอย่าง

เรา ถ้าได้ไปเรียนรู้วิธีปิดการขาย พี่ว่ามันน่าจะช่วยได้มากแน่ ๆ ” 

สายสุวรรณบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้เขา

“ครับพี่ ขอบคุณครับ” 

“สบาย ๆ จ้ะ พี่น่ะมีแต่สิ่งดี ๆ มาให้หนุ่มอยู่แล้ว” 

จักรพงษ์วางสาย เพิ่งรู ้ตัวว ่าบทสนทนาทางโทรศัพท์    

ของตนอยู ่ในสายตาใครบางคนอย่างไม่ตั้งใจ เมื่อหันไปก็เจอ

วรรณรวีก�าลังยืนอุ ้มแฟ้มเอกสาร ยืนห่างจากโต๊ะท�างานเขาไป 

ราวห้าเมตร

“มีอะไรหรือเปล่าครับ”
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