.... เตือนก็ไม่ เชื่อ… ไม่ เตือนก็เสียคน (1)

บทความโดย : คุณสุนีย์

ทุกข์ที่สดุ ของคนเรา นอกเหนือจากเรื่ องของสุขภาพแล้ ว น่าจะเป็ น ทุกข์จากการเป็ นหนี ้ คงไม่ผิด บางคนบอกว่า
ทุกข์หนี ้มันทุกข์กว่าทุกข์ใด ๆ มันบัน่ ทอนใจ ยิ่งกว่าป่ วยอีก...
PC (Product consultant คือพนักงานขายประจาในห้ างหรื อร้ านค้ าที่เป็ นตัวแทนบริ ษัท) คนหนึ่งเล่าให้ ดิฉนั ฟั ง
ว่า
“ถ้ าเป็ นหนี ้ในระบบ ได้ แก่ บัตรเครดิต หนี ้สินเชื่อต่าง ๆ แล้ วเราไม่ใช้ ตามข้ อตกลง ก็จะถูกคุกคามจากตัวแทน
บริ ษัท โทรมาทวงหนี ้ จนไม่เป็ นอันทางาน ทีแรกก็อาย ตอนหลังก็หลบ ต่อมาก็หนี แต่ถ้าเป็ นหนี ้นอกระบบ (กู้เงินจากใคร
คนหนึง่ ซึง่ จะถูกยึดสมุดบัญชี ยึดบัตร ATM) พอสิ ้นเดือน ก็ไปรับเงินทอนจากเจ้ าหนี ้ และเงินที่หกั ไปเป็ นเพียงดอก ไม่ใช่
ต้ น ถ้ าไม่มีเงินในสมุดหรื อหยุดผ่อนชาระหนี ้ ก็จะถูกคุกคาม มาหาถึงที่ทางาน ถูกขูบ่ ้ าง ถูกตาม ถูกทวงถาม โดยใช้ อานาจ
ขูเ่ ข็ญต่าง ๆ นานา จนไม่เป็ นอันทางาน มันช่างหาความสุขไม่ได้ มันทุกข์จริ ง ๆ ครับ ”
ฟั งทุกข์ของพนักงานแล้ วเศร้ าจริ ง ๆ ทาไมต้ องสร้ างหนี ้กันมากมาย รายได้ PC ถ้ าไม่มีหนี ้ อยูอ่ ย่างสบายเชียวนะ
สร้ างเนื ้อสร้ างตัวได้ ในเวลาไม่กี่ปี แต่ ถ้ามีหนี ้ขึ ้นมาเมื่อไร จนเกินกว่าจะเยียวยาได้ ร้ อยทังร้้ อยตกงานแน่นอน ทาให้ เรา
ต้ องเสียคนไปด้ วย (หมายถึง เราต้ องเสียพนักงานไป ไม่ใช่ตวั เราเองแต่เป็ นพนักงาน)
เมื่อ 2 เดือนก่อน ดิฉนั ได้ หมายศาลจากกรมบังคับคดีให้ อายัดเงินเดือน รายได้ โบนัส ของพนักงาน PC คนหนึ่ง
ชื่อน้ องตุ้ม (นามสมมติ) โดยต้ องส่งให้ กรมบังคับคดีเดือนละประมาณ 3,500 บาท จนกว่าจะหมดหนี ้ (หนีป้ ระมาณ
15,000 บาท) ดิฉนั ในฐานะ HR Manager แค่สงั่ ให้ ลกู น้ องปฏิบตั ิตามหนังสืออายัด และแจ้ งพนักงานก็จบเรื่ อง แต่ด้วย
ความเป็ น HR ต้ องเรี ยกพนักงานมาคุย ถ้ าไม่คยุ พนักงานจะรู้สกึ ว่าได้ ทาความผิดต่อบริ ษัทฯ จะถูกลงโทษ หรื อถูกไล่ออก
หรื อเปล่า คุยก็ดีกว่า ดิฉนั คิดว่าคนทาผิดไปแล้ ว แม้ เราจะช่วยไม่ได้ แต่เราต้ องมีใจ เห็นใจเข้ าใจ อยากช่วย ให้ คาแนะนา
คนอ่อนโลก น่าเห็นใจ น้ องตุ้มได้ สารภาพกับดิฉนั ด้ วยสีหน้ าเศร้ า กลุ้ม และกลัวว่า
“ถ้ าย้ อนอดีตได้ หนูอยากย้ อนอดีตจริ ง ๆ ไม่น่าเลย เห็นเพื่อนมีบตั รเครดิต ก็อยากมี แต่ไม่ร้ ู จกั พอ พี่ก็เคยเตือน
ทุกคนในห้ องประชุม หนูก็ร้ ู แต่มนั อยากได้ ไม่ใช่หนูอยากได้ นะคะ พ่อแม่หนู ลูกหนู พี่สาวซึ่งเลี ้ยงลูกให้ เค้ าเลี ้ยงลูกหนู
แบบตามใจ ทุกคนไม่มีรายได้ หนูหาคนเดียว ทุกคนขอหนู แฟนก็เลิกไปแล้ ว หนูเพิ่งรู้วา่ ทุกข์หนี ้มันเป็ นยังไง”

ดิฉนั อดถามไม่ได้ วา่
“ทาไมถึงมีหมายศาลมาอายัดเงินเดือน เราไปตกลงชันศาลอะไร
้
เมื่อไหร่ แล้ วทาไมถึงไม่ทาตามข้ อตกลง”
น้ องตุ้มเล่าด้ วยสีหน้ าเครี ยด
“หนูไม่ร้ ูเหมือนกัน ทีแรกก็มีทนายของบัตรเครดิตมาบอกว่าให้ ไปตกลงเรื่ องชาระเงิน ให้ เซ็นหนังสือ บอกว่าไม่มี
อะไรหรอก มีเดือนไหนก็จ่าย เดือนละ 1,000 บาท หนูก็เซ็นไป โดยไม่ได้ อา่ นอะไร เพราะเขาบอกว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไร หนู
เลยเชื่อเค้ า”
“แล้ วเราไปผ่อนชาระเขาหรื อยังล่ะ” ดิฉนั ถามเหมือนชานาญการ
“หนูผอ่ นไป 2 งวดแล้ ว พองวดที่ 3 เงินหนูช๊อต ก็เลยหยุดส่ง หนูไม่ร้ ู คิดว่าทาได้ เพราะเค้ าบอกว่ามีเดือนไหนก็
จ่าย นี่มาหักเงินเดือนหนู 3,500 บาท หนูตายแน่ ๆ เลย”
“แล้ วเราคิดว่าจะทายังไงดี ในฐานะบริ ษัทฯ กรมบังคับคดีมีหมายศาล พี่ก็ต้องหักเงิน ปั ญหาที่สองคือเราช๊ อต
เงิน จะอยูไ่ ด้ ยงั ไง ต้ องลองหาทางลดรายจ่ายนะ จากคนรอบข้ าง หรื อต้ องเพิ่มรายได้ พิเศษ ทาได้ มยั ้
เอาอย่างนี ้นะ พี่แนะนาให้ ไปกรมบังคับคดี ตามหนังสือนี ้ ลองไปเจรจาดู ขอลดเงินผ่อนลง หรื ออะไรก็ได้ ที่เราจะ
ทาได้ ถ้ าเขาให้ ต้ องทาเป็ นหนังสือ แจ้ งกลับมานะ พี่ก็จะได้ ไม่หกั เงินส่งกรมฯ”
“พรุ่งนี ้หนูจะไปกรมฯ ค่ะ จะลองดู ส่วนเรื่ องเงินไม่พอ หนูคิดว่าจะไปสมัครงานขายอาหาร fast food”
“จะลาออกเหรอ รายได้ เราดีกว่านะ คิดดี ๆ นะ” ดิฉนั ถามด้ วยความเป็ นห่วง กลัวเค้ าคิดผิด (เค้ าเสียงาน เราเสีย
คน)
“อ๋อ หนูจะไปขายร้ านตรงข้ ามห้ างฯ เฉพาะชม. ตอนเช้ า 4 ชม. ได้ ชม.ละ 25 บาท พอสายก็ไปทางานห้ างฯ หนู
ขอเข้ ารอบบ่าย วันหนึง่ ก็ได้ 100 บาทเอามาเป็ นค่ารถ ก็ยงั ดีกว่าไม่มีเลย”
“ทาไหวเหรอ สองงาน ไปทาแต่เช้ า เลิกดึกอีกต่างหาก”
“ไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะ ทาไงได้ ถึงขันนี
้ ้แล้ ว”
“ถ้ าจะทาก็ต้องสู้นะ อย่าท้ อ อย่าถอย และก็ดแู ลสุขภาพด้ วย ถ้ ามีสขุ ภาพดีก็ส้ ไู หว ต้ องมีกาลังใจด้ วยนะ”
หน้ าที่ HR อยูแ่ ล้ วที่เราต้ องให้ คาแนะนา แต่ก็ให้ จากใจจริ งนะ คนที่ทาพลาดไม่ได้ ทาชัว่ เพราะสันดาน แต่สงั คม
มันพาไป ทาให้ ชีวิตเป็ นแบบนี ้ ไม่ใช่เป็ นคนเดียว เป็ นกันถ้ วนหน้ าเสียด้ วย อันที่จริ งน้ องตุ้มมีหนี ไ้ ม่มากเลย สาหรับดิฉัน
ถ้ าจะช่วยเงินส่วนตัวก็ไม่เดือดร้ อน แต่...ขอบอก ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้ างาน หรื อ HR การจะควักเงินช่วยลูกจ้ าง ต้ องมีเทคนิค
ถ้ าไม่มี อย่าเริ่ มเชียว อันตราย ถ้ ามีโอกาสจะเล่าประสบการณ์ เรื่ องการนี ้ในภายหน้ า

