
STORY 1

 ไม่ว่าเรื่องอะไร
เราทำให้ดีเกินกำลังกาย
ตัวเองไม่ไหวหรอก

คนเราหาเงินได้มากเท่า
พลังกายตัวเองมี

 

เสียงเตือนสำหรับคนที่
กำลังวุ่นวายกับการพูดว่าตั้งใจ



วันหนึ่งในฤดูร้อน ปีที่ผมอายุ 30 ปี 

กว่า ๆ 

ตอนน้ันผมออมเงินได้มากพอดู กำลัง 

สนอกสนใจเรื่องลงทุนเป็นอย่างยิ่ง มีเวลา 

เมื่อไหร่เป็นต้องแวะไปบริษัทหลักทรัพย์  

ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ตระเวนไปดูที่ดินกับ 

ภรรยา และพบปะหัวหน้าสาขา  H ของ 

บริษัทหลักทรัพย์ M แถวออฟฟิศอยู่เนือง ๆ  

ขณะนั้นกระแสการลงทุนกับกองทุนรวม 

ในเกาหลีใต้กำลังมาแรง เพื่อพาตัวเองสู่ 

ส่วนหนึ่งของกระแส ผมจึงลองเข้าบริษัท 

หลกัทรพัย์ ทำใหไ้ดรู้จ้กักบัหวัหนา้สาขา H
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ตอนเข้าไปบริษัทหลักทรัพย์ครั้งแรก พอผมบอกพนักงานหน้า 

เคานเ์ตอรว์า่อยากซือ้กองทนุรวม เขากท็ำบญัชหีุน้กบับญัชกีองทนุรวมให ้ 

พนักงานถามผมว่าอยากลงทุนเดือนละเท่าไหร่ ผมเปิดสมุดบัญชีตัวเอง 

ที่มีเงินมากกว่าหนึ่งร้อยล้านวอนให้ดู บอกอยากลงทุนหมดนี่เลย  

พนักงานถึงกับทำหน้าเหวอ ก่อนจะแนะนำผมให้เข้าไปยังห้องหัวหน้า 

สาขา สมยันัน้คนนยิมลงทนุกนัเดอืนละ 2 - 3 แสนวอนตอ่เดอืน กน็า่อยู ่

หรอกที่จะตกใจ 

จากการพบกันครั้งนั้น ผมกับหัวหน้าสาขา H เริ่มสนิทสนมกัน  

เขาสอนผมอย่างละเอียดเรื่องหุ้นที่ผมอยากรู้ ผมตอบแทนด้วยการ 

พาเขาไปออกรอบตกีอลฟ์หลายครัง้ ผมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักองทนุหุน้นอก 

ตลาด (private equity fund) ซึ่งไม่ค่อยมีเท่าสมัยนี ้ ผมเริ่มขยันลงทุน  

หากหุ้นหรือกองทุนหุ้นนอกตลาดที่หัวหน้าสาขา H แนะนำให้ซื้อมีราคา 

ขึ้น ผมจะพาเขาไปเลี้ยงมื้อเย็นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดหรู เพราะหากเงิน 

ลงทนุหนึง่รอ้ยลา้นวอนของผมไดก้ำไรสกั 10 เปอรเ์ซน็ต ์ จะเทา่กบัผมได ้

เงินมากกว่าเงินเดือนตอนนั้นถึง 3 เท่า ก็สมควรจะเลี้ยงตอบแทนเขา 

ให้สมน้ำสมเนื้อ

ผมลิ้มรสชาติการมีเงินขณะอายุยังน้อย รู้สึกกล้าได้กล้าเสียชนิด 

ไม่กลัวอะไรในโลก แต่ละวันแสนจะฮึกเหิม และแน่นอนว่ากำไร 1 ใน  

3 ผมไม่เคยลืมแบ่งให้หัวหน้าสาขา H ด้วย (การมอบรางวัลให้ต่างหาก 

แบบส่วนตัวถือเป็นเรื่องธรรมดาในวงการซื้อขายหลักทรัพย์)

วันหนึ่งในช่วงที่ผมกำลังหลงใหลความสนุกของการลงทุน ผม 

นัดดื่มกับหัวหน้าสาขา H คราวนี้ไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุดหรู แต่เป็น 

รา้นเนือ้ยา่งราคากลาง ๆ เนือ่งจากลา่สดุหุน้ทีล่งทนุไปตกฮวบจนขาดทนุ  

ต้องประหยัดค่าอาหารกันหน่อย วันนี้นี่เองที่การพบกันราวโชคชะตา 

ของผมกับชายวัยกลางคนท่าทางแข็งแรงคนหนึ่งเริ่มต้น ระหว่างกินข้าว  
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หัวหน้าสาขา H รับโทรศัพท์อยู่นั่น จนในที่สุดคนในโทรศัพท์ก็มาถึงร้าน  

มองแวบเดียวผมเห็นว่าเขาอายุมากแล้ว แต่พอแสงไฟส่องชัด ๆ มอง 

กนัใกล ้ๆ ผมถงึเหน็ผวิพรรณสะอาดสะอา้น เสยีงฟงักงัวานใส ดสูขุภาพ 

ดีแบบคนอาย ุ 50 ปีกว่า ๆ พึงม ี ซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาอาจอายุมากกว่านี้

หัวหน้าสาขา H พินอบพิเทาลุกขึ้นทักทายเขา คุยกันสักพัก ผม 

จึงรู้ว่าชายวัยกลางคนกับหัวหน้าสาขา H รู้จักกันมานาน ชายวัยกลางคน 

มาเกาหลีใต้เป็นคร้ังท่ีสองของปี และดูเหมือนเขาจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศ  

ผมทกัทายเขาบา้ง เขาถามว่าคุยอะไรกนั ทา่ทางสนกุ ผมจงึเลา่เรือ่งหุน้ 

ทีล่งทนุไปครัง้กอ่น เขาถามอกีวา่ไดเ้งนิจากลงทนุหุน้เยอะไหม ผมตอบ 

ว่าเยอะพอให้อยู่สบาย ๆ ไม่ต้องทำอะไรได้อีกหลายปี แล้วเราก็กินข้าว 

เย็นกันครื้นเครง

อันท่ีจริงไม่คร้ืนเครงหรอก ผมทำเป็นสนุกไปอย่างน้ันเอง หลังจาก 

เขาถามผมด้วยชุดคำถามชวนหน้าเจื่อน แบบเดียวกับที่ถามว่าเธออายุ 

กี่ขวบ ผมก็อารมณ์เสีย ไม่อยากคุยกับเขาต่อ เขาถามหัวหน้าสาขา H  

ถงึสภาพเศรษฐกจิในเกาหลกีบัเรือ่งหุน้ตอ่ไมก่ีค่ำกข็อลากลบักอ่น เปน็อนั 

จบเหตุการณ์พบกันครั้งแรกของผมกับเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน

พอเขาไป หัวหน้าสาขา H เร่ิมเล่าฉอด ๆ ว่าเขาเป็นคนท่ีสุดยอด 

มาก มทีรพัยส์นิมากมายไมรู่เ้ทา่ไหร ่ ทัง้ทีส่มยักอ่นไมม่อีะไรเลย ขนาด 

ข้าวยังต้องขอคนอื่นกิน แต่สร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยขนาดมีบ้านราว 

พระราชวังในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เขาจะมาเกาหลีใต้ตอนหุ้นตกมาก  ๆ  

อย่างตอนนี้ที่หุ้นตกลงกว่าครึ่ง บางทีอาจช้อนซื้อตัวเจ๋ง ๆ ไปก็ได้...

ผมกับหัวหน้าสาขา H ดื่มเหล้าเงียบ ๆ กันต่อสักครู่ ผมนึกสงสัย  

หุ้นตกแบบนี้เขาจะมาเจอหุ้นอะไรเจ๋ง  ๆ แล้วที่บอกอาศัยอยู่ในบ้าน 

ราวพระราชวัง มีทรัพย์สินมหาศาล ตกลงเขารวยขนาดไหนกันนะ  

พอชักกร่อย ๆ เราเลยแยกย้ายกันตั้งแต่หัวค่ำ
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ผมได้พบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนอีกครั้งในเวลาไม่ถึงเดือนต่อมา  

ตอนพบเขาเป็นเวลาพักเที่ยง ผมแวะเข้าบริษัทหลักทรัพย์เช่นเคย เห็น 

เขานั่งอยู่หน้าโต๊ะหัวหน้าสาขา H ที่กำลังให้คำปรึกษาหน้าดำคร่ำเคร่ง  

ผมแสร้งทำเป็นดีใจที่ได้เจอเขา โชคดีที่เราสามคนได้ไปกินมื้อเที่ยง 

ดว้ยกนั ผมขอเลีย้ง เขาเลยบอกวา่อยากกนิฮวงัแทจมิ 2 เราจงึไปลงเอย 

กันที่ร้านอาหารเล็ก ๆ เสียงล้งเล้งละแวกใกล ้ๆ

มนัเปน็รา้นคลา้ยรา้นซือ้กลบับา้น หากมทีีน่ัง่วา่ง ลูกคา้ตอ้งเมยีง 

มองหากันแล้วเข้ามานั่งเอง ผมยื่นนามบัตรของผมให้เขา พลางบอกว่า 

ปีนี้ผมอายุเข้า  30 ปี พนักงานเสิร์ฟข้าวและน้ำซุปสำหรับพวกเรา 

คนละชดุ ตามดว้ยฮวงัแทจมิจานสแีดงนา่กนิ ระหวา่งกนิขา้ว มคีำถาม 

ที่ผมอยากถามเขา แต่ลังเลอยู่ครู่ใหญ ่ ในที่สุดก็ตัดสินใจเอ่ยถาม

“คุณทำยังไงถึงกลายเป็นเศรษฐีหรือครับ”

ชีวิตผมประสบเรื่องลำบากมามาก ตั้งแต่เด็ก ผมไม่เคยมีเงิน 

พอใช ้ ไมส่ ิ เพราะตอ้งกนิตอ้งใช ้ ทำใหช้วีติมเีรือ่งมากมายทีต่อ้งยอมแพ ้ 

โตมาเลยไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงชีวิตที่ขัดสน ผมอยากเป็นคนรวย 

มาตลอดจบ ม.ปลาย ผมเริ่มทำงานเก็บหอมรอมริบเรื่อยมา

แม้จะรัดเข็มขัดออมเงินสุด  ๆ  แล้ว จะว่าทำสำเร็จก็ไม่เชิง คือ 

มันทำได้เท่านั้น แม้พยายามหาเงินแค่ไหนก็ราวกับมีข้อจำกัดบางอย่าง  

อย่าว่าแต่จะมีชีวิตสบาย  ๆ  อู้ฟู่เลย ผมได้เพียงใช้ชีวิตไล่ตามเงินเสีย 

มากกวา่ ถงึไดเ้งนิจากหุน้กบักองทนุรวมบา้ง แต่พวกมนัตา่งมเีส้นจำกดั  

สมมติได้มาสักสิบล้านวอน เผลอประเดี๋ยวเดียวก็ไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไร  

ผมถึงต้องมาน่ังเล้ียงฮวังแทจิม ขอฟังคำตอบจากคุณ เวลาผ่านไปครู่หน่ึง 

หลังผมโพล่งถาม เขายังคงไม่ตอบ

2 ปลาพอลแลคตากแห้ง นำมาเคี่ยวและปรุงรส
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“อร่อยแฮะ รสชาติเหมือนเดิมเลย”

เขาพดู เหงือ่ผดุเตม็หนา้ พลางดดูเครือ่งเทศบนปลายนิว้ ราวกบั 

ไม่มีผมนั่งอยู่ด้วย ผมถอดใจที่จะรอคำตอบ ก้มหน้ากินข้าวต่อ ถ้า 

ถามว่ารสชาติมื้อนั้นเป็นอย่างไร ก็รสอ่อน  ๆ แต่มีความเผ็ด อร่อยดี  

ผมซดน้ำซุปจนเกลี้ยง เมื่อกินกันเสร็จก็จ่ายสตังค์

หลังจากวันนั้นอีก 1 ปีกับ 6 เดือนผมถึงได้พบเขาอีกครั้ง เรา 

พบกันในเลานจ์ของสนามบินอินชอน เขาพาครอบครัวมาเที่ยวเกาหลี  

และพกัอยูก่บันอ้งทีเ่มอืงทงยาง 15 วนั กอ่นจะบนิกลบัเมดเิตอรเ์รเนยีน  

เขานัง่อยูร่มิหนา้ตา่งของเลานจ ์ สวมกางเกงสขีาว เสือ้เชิต้โปโลลายขวาง  

กับรองเท้าสนีกเกอร์หนังนุ่มนิ่มบุผ้าสีแดง คงเพราะแต่งตัวแบบนี้เลยดู 

ตวัเตีย้เขา้ไปอกี ผมโค้งต่ำทกัทายกบัภรรยาเขา เขาบอกวา่กำลังรอลูก ๆ  

ที่ไปตีกอล์ฟกันก่อนจะมาสนามบิน

1 ป ี 6 เดอืน หลงัจากไปกนิฮวงัแทจมิดว้ยกนั ผมเกบ็มาคดิหนกั 

ว่าอยากใกล้ชิดเขา อยากเจอเขาทุกครั้งที่เขามาเกาหลี ผมพยายาม 

นึกหางานที่ผมน่าจะทำให้เขาผู้ซึ่งอยู่ห่างไกลได ้ แต่ก็นึกไม่ออก จะซื้อ 

ของขวัญสุดหรูให้ก็ไม่ได้ จะไปหาก็ไม่ได้อีก เพราะผมไม่รู้ที่อยู่ ไม่รู้ 

อะไรเลย ขณะกำลงักลดักลุม้ ผมเหน็หวัหนา้สาขา H สง่เมลหาเขาเปน็ 

ระยะ  ๆ มันทำให้ผมตาลุกวาว ผมขออีเมลเขา และเริ่มเขียนเมลหา 

เขาบ้าง

ผมสง่เมลถึงเขาทกุวนัในเวลาเดยีวกนั เขยีนทกัทาย แสดงความ 

เคารพ เล่าเรื่องทุกข์สุขต่าง  ๆ ลงท้ายด้วยการบอกว่าผมอยากพบเขา 

หากเขามาเกาหลี ส่งไปได้ 1 ปี 3 เดือน ก็มีเมลตอบกลับมาสั้น  ๆ  

สองประโยคว่า “ฉันขี้เกียจอ่าน เลิกส่งมาได้แล้ว” ทว่าอีก 3 เดือน 

ถัดมา ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเขา ชวนมาพบกันวันนี้



บางคนรวย

มันขึ้นอยู่กับว่า

บางคนธรรมดา

นี่คือตัวกำหนดให้คนเรา
ใช้พลังงานในหนึ่งวันไปกับที่ไหน

เธอ
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เครือ่งบนิจะมาถงึในอกี 2 ชัว่โมง เวลามเีหลอืเฟอื ภรรยาของเขา 

ออกปากอยากเดนิเลน่ เธอเลยออกไปจากเลานจ ์ ชว่ยใหผ้มกบัเขาไดค้ยุ 

กันตามลำพัง

“ได้ยินว่าเศรษฐีเดี๋ยวนี้ฮิตมีเครื่องบินส่วนตัวกัน สงสัยเครื่องบิน 

ส่วนตัวของคุณคงซ่อมอยู่ละสิครับ”

ผมเริม่ตน้บทสนทนาดว้ยมกุสดุฝดื แทนการพดูตอบ เขากลอกตา 

จนเหน็ตาขาว ผมเลา่ตอ่ถงึชวีติของผมทีผ่า่นมา เลา่วา่ผมไดเ้ขา้ทำงาน 

ในบริษัทใหญ่โต แต่ทำได้ไม่ถึง 3 ปีก็ลาออกมาทำงานบริษัทเล็ก  ๆ  

ในตอนนี้ผมอยากประสบความสำเร็จ จึงขยันอ่านหนังสือ เข้าอบรม 

กบัคอรส์ด ี  ๆหลายครัง้ หาเวลาไปเรยีนภาษาญีปุ่น่ สนใจเรือ่งหลกัทรพัย ์ 

เลยมีงานอดิเรกคือลงทุนหุ้นกับไปดูที่ดิน เพิ่งไปเข้าอบรมเกี่ยวกับการ 

ประมลูอสงัหาริมทรัพยม์าดว้ย แตเ่นือ่งจากงานจดัในมหาวทิยาลยัชือ่ดงั  

ทำให้จ่ายค่าสมัครไปโข ผมเล่าปิดท้ายว่า ผมพยายามมากมาย แต่ 

กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จนได้แต่ท้อใจ ช่วงนี้ยิ่งท้อหนัก “จะทำ 

อย่างไรให้หาเงินได้มากขึ้น” คือประเด็นเดียวที่เรียกความสนใจของผม 

ได้มากสุด

เขาเอนตัวนั่งเอียง  ๆ ฟังผมเล่า นอกจากนิ้วชี้มือขวา เขาไม่ขยับ 

ส่วนใดเลย แดดแรงจากหน้าต่างด้านซ้ายส่องให้เบ้าตาเขาเกิดเงาจนดู 

บุม๋ลงไปอกี พลอยสง่ใหจ้มกูทีด่เูลก็อยูแ่ลว้หลบุมดืดว้ยเงาบงั มองแทบ 

ไม่เห็น ผมเขาหยักศก รูปร่างผอมบาง ตัวเตี้ยกว่าความสูงมาตรฐาน  

แต่คงเป็นเพราะอยู่ต่างประเทศมานาน บุคลิกจึงถูกขัดเกลาจนมีมาด 

แบบชาวต่างชาติ พอผมเล่าจบ จ้องมองเขา เขาหยุดกระดิกนิ้ว เปิด 

กระเป๋าบนโต๊ะ หยิบซองหนังใบเล็กออกมา คลายเชือกหนังบาง  ๆ  

ที่พันรอบซองออก เผยให้เห็นแว่นตาด้านใน ดูจากความหนาของเลนส์ 

ทั้งสอง บอกได้เลยว่าค่าสายตาสูงลิบ
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“อายุมากขึ้น ที่เสื่อมลงที่สุดคือสายตานี่ละ ทั้งที่สมัยก่อนมีแต่ 

คนบอกว่าฉันสายตาดีมาก”

เขาใส่ ๆ  ถอด  ๆ  แว่น มองไปไกลนอกหน้าต่าง ก่อนจะใช้ผ้าเช็ด 

แว่นตา พลางพูดขึ้น

“เธออยากบอกว่า คนเราพยายามเหมือนกัน แต่บางคนกลับ 

ประสบความสำเรจ็แบบฉนั ขณะทีบ่างคนกลบัตอ้งมชีวีติแบบเธอ กเ็ลย 

อิจฉา ที่อยากพูดคือแบบนี้สินะ” 

ถ้าให้นับข้อเด่นสองอย่างของเขา บอกได้เลยว่าคือการพูดขวาน 

ผ่าซาก กับท่าทีแปลก  ๆแบบท่ีเราคาดไม่ถึง ทุกวันน้ีเขายังเป็นเหมือนเดิม 

ทำให้ไม่ค่อยมีคนสนิท ถ้าฟังโทนเสียงที่เขาใช้พูดจะรู้สึกว่าไม่ละม้าย 

สำเนียงเหน่อเสียทีเดียว จะว่าคล้ายสำเนียงผิดเพี้ยนแบบคนต่างชาติ 

พูดเกาหลีไม่คล่องก็ไม่เชิง ให้อารมณ์กึ่ง  ๆ ทั้งสองแบบรวมกัน เขาพูด 

ลงท้ายด้วยเสียงสูง จึงฟังเหมือนแย้งสิ่งที่เราพูด คนฟังเลยรู้สึกเหมือน 

ถกูดา่ เขาไมช่อบพดูยาว ๆ มกัจะพดูสัน้ ตรงประเดน็ แตเ่วลาคยุกบัผม  

มีหลายครั้งที่เขาพูดยาวเหยียด 

การพบกันวันนี้ ผมจะต้องทำให้เขาประทับใจให้ได้ เพราะผม 

ตั้งใจว่า หากต้องจากกันแบบกร่อย ๆ อีก ผมจะยอมแพ้เรื่องการเข้าหา 

เขาแล้ว ผมเล่าทุกเรื่องที่เล่าได้ด้วยสีหน้าจริงจัง ผมเล่าว่าผมเก็บเงิน 

ได้มากกว่าคนรุ่นเดียวกัน กำลังคิดจะซื้อบ้าน ผมนอนน้อย ตื่นเร็ว  

มีคนชมบ่อย  ๆ  ว่าผมขยัน มีน้ำใจ และเพิ่งได้รับรางวัลการอบรมด้วย 

สื่อหนังสือของบริษัท แต่ยิ่งเล่า ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรโดดเด่น 

จากคนอื่น ๆ ผ่านไปสักครู ่ เขาถามผมว่า

“ที่เราไปกินข้าวด้วยกันหนก่อน เธอถามฉันใช่ไหมว่าทำยังไงถึง 

จะเป็นเศรษฐี”

เขาจำได้ด้วยหรือเนี่ย...สีหน้าผมแช่มชื่นทันที ในที่สุดเขาคง 
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เปิดใจเสียท ี ผมตั้งใจฟังเต็มที่ว่าเขาจะพูดอะไรต่อ

“ไหนเธอลองตอบซ ิ ต้องทำยังไงถึงจะกลายเป็นเศรษฐี”

ผมงง นึกคำตอบไม่ออก ยิ่งงงหนัก เป็นครั้งแรกที่รู้ซึ้งว่าเหงื่อ 

เยน็  ๆทีค่นเขาพดูถงึกนัเปน็อยา่งไร แตใ่นเมือ่เขาจอ้งอยู ่ ผมจงึตอ้งตอบ

“ก็คง...พยายามทำทุกเรื่องให้เต็มกำลังมั้งครับ ไม่หยุดนิ่งจนกว่า 

จะประสบความสำเร็จ”

เสียงผมเล็กกว่าเสียงมดซะอีก ผมค่อย  ๆ  เงยหน้าขึ้นมองสีหน้า 

เขา

“ไม่ได้เรื่อง”

ถึงจะไมเ่ปลง่เสยีง แตม่องจากการขยบัปาก เหน็ชดัวา่เขาพดูคำนี ้ 

เขาหัวเราะ ยิ้มเยาะผม มองเห็นฟันซี่เหลือง

“ถ้าอยากเป็นเศรษฐีแล้วต้องทำแบบนั้น กรรมกรแบกหามที่ขยัน 

ทำงานตั้งแต่เช้ามืดยันดึก ไม่รวยกันหมดแล้วเหรอ ว่าไงล่ะ”

ผมพดูไมอ่อก ดเูหมอืนจะถกูเยาะอกีแลว้ โชคดทีีพ่นกังานมารบั 

ออร์เดอร์เครื่องดื่ม ช่วยทำลายความเงียบน่าอึดอัดให้พอดี เขาสั่งของ 

ที่ไม่เข้ากับเขาเลยอย่างช็อกโกแลตร้อน ส่วนผมสั่งกาแฟสด สมัยนี้ 

เราเรยีกมนัวา่อเมรกิาโน ่ แตส่มยันัน้จะมกีาแฟใหเ้ลอืกแคก่าแฟชงสำเรจ็ 

กับกาแฟสด เขาพูดขึ้น

“ตอ้งประสบความสำเรจ็ในดา้นใดดา้นหนึง่กอ่นถงึจะรวย เพือ่การ 

ไปสู่จุดนั้น เธอว่าอะไรสำคัญที่สุด”

ฝีมือ ทักษะคบค้าสมาคม น้ำใจ ความพยายาม ความมั่นใจ  

คิดบวก ใจกล้าหาญ มีหลายคำตอบผุดขึ้นในหัว แต่ผมกลับไม่อาจ 

ตอบ ได้แต่นิ่งเงียบ

“สิ่งสำคัญที่สุดน่ะ”

ผมเงยหน้ามองเขา
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“คือพลังกาย”

คำตอบช่างผิดคาดนัก

“กวา่จะรวย ตอ้งใชเ้วลา มเีรือ่งใหข้บคดิมากมาย เราตอ้งมพีลงั 

กายแข็งแรงพอให้รับมือไหว ถึงจะมีชีวิตแบบเศรษฐีได้”

“งั้นนักกีฬาคงรวยกันหมดแล้วสิ”

ผมคิด

“คนทีอ่ยากรวย ใคร  ๆกท็ำแบบเธอ คอือา่นหนงัสอื สัง่สมความรู ้

ความสามารถ พยายามมากมาย แต่ของแบบนี้มันไม่ได้สำเร็จในเวลา 

แค่วันสองวันหรอกนะ มันต้องใช้เวลานานกว่าจะสมบูรณ์ ดังนั้น เรา 

ต้องมีพลังกายที่ดีก่อน ไว้รับแรงกดดันจนกว่าจะไปถึงความสำเร็จ”

ถ้าเรื่องพลังกาย ผมพอมั่นใจอยู่ เพราะโต้รุ่งทำงานเป็นปกติ  

จะให้ดื่มยันเช้าแล้วไปทำงานต่อ ผมก็ไหว เสาร์อาทิตย์ต้องพาลูกไป 

เที่ยวต่อก็สบายมาก เห็นชัดว่าผมเองมีพลังกายดีใช้ได้

“มองเธอปราดเดียวก็รู้แล้วว่าร่างกายอ่อนแอ รูปร่างอ้วนลงพุง  

คนที่ขี้เกียจกระทั่งดูแลตัวเอง อย่ามาพูดพล่อย ๆ เลยว่าพยายามแล้ว”

ผมเผลอแขม่วพุง เป็นความจริงที่ช่วงนี้ผมน้ำหนักขึ้น หากเลิก 

งานดึก พอถึงบ้านส่วนใหญ่มักเกินสามทุ่ม ผมจะกินใกล้เคียงกับคำว่า 

สวาปาม ใช้ข้ออ้างเรื่องคลายเครียดมาดื่มเบียร์ทุกวัน อิ่มท้องแล้วก็ 

เพลียหลับมันทั้งอย่างนั้น ทำไปทำมาหลายปีเข้า น้ำหนักจึงขึ้นเกินกว่า 

สิบกิโลกรัม แต่ถึงจะอ้วน พุงจะออก ผมก็ไม่อาจทำใจยอมรับได้ว่า 

ผมไม่แข็งแรง

“ทีเ่ธอบอกพยายามแลว้ ตัง้ใจแลว้ แตย่งัไมม่อีะไรดขีึน้ ฉันมอง 

ก็เห็นว่าสมควรอยู่ ในเมื่อพลังกายเธอมีแค่นี้ มันก็ทำได้เท่านี้ ที่ต้อง 

มีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่ก็เหมาะสมแล้ว”

ผมหน้าเคร่งขึ้น
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“ไม่ว่าเร่ืองอะไร เราทำให้ดีเกินกำลังกายตัวเองไม่ไหวหรอก คนเรา 

หาเงินได้มากเท่าที่พลังกายตัวเองมี”

ขณะทีผ่มคดิตาม พนกังานกน็ำเครือ่งดืม่มาเสริฟ์ แกว้มคัใบเขือ่ง 

จุช็อกโกแลตร้อน ไอลอยฉุย ข่มถ้วยกาแฟสดสีราวชาบาร์เลย์เข้ม  ๆ  

ใหด้อ้ยลงถนดัตา เขาหยบิแกว้ขึน้ซดเสยีงดงัแลว้ชมเปาะวา่ “อรอ่ยแฮะ”  

ถึงสองรอบ ก่อนพูดต่อ

“เธออยากหาเงินให้ได้มากกว่าตอนนี้กี่เท่า”

“สามเท่าครับ”

ผมตอบหลังจากลังเล

“ถ้างั้นเธอต้องมีพลังกายที่แข็งแรงขึ้นอีกสามเท่า”

เขาทำสีหน้าเคร่งขรึม บอกว่า

“โลกเรามีตรรกะของมัน อยากมีเงินมากกว่าคนอื่นสองเท่า เรา 

ต้องพยายามเพิ่มสองเท่า อยากมีเงินมากกว่าสิบเท่า เราต้องพยายาม 

อีกสิบเท่า แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียเสียก่อน เราจะไม่นึกอยากพยายาม  

เหนือ่ยหนา่ยกบัทกุสิง่ เมือ่มงีานเลยชอบผดัวนัประกนัพรุง่ หรอืทำแบบ 

ขอไปท ี ทำแบบนีซ้ำ้ซาก มนัจงึไมม่อีะไรสำเรจ็ สดุทา้ยไดแ้ตแ่หง้เหีย่ว 

ตายลง”

ผมเป็นอย่างที่ว่า พอเพลีย ผมจะรำคาญใจกับทุกเรื่อง ไม่นึก 

อยากทำอะไรอยู่บ่อย ๆ

“คนประสบความสำเร็จคือคนมุ่งม่ัน แล้วความมุ่งม่ันมาจากไหนล่ะ”

แน่นอน ผมต้องตอบ “พลังกาย” 

“ถกูตอ้ง มาจากพลงักาย มองแคหุ่น่ เรากด็อูอกแลว้วา่คนคนนี ้

จะรวยหรือเปล่า อย่างเธอนี่ไม่ดูแลรูปร่างเลย เรื่องจะรวยถือว่าห่าง 

ไกลนัก”

เขาพูดปิดท้ายเรื่องพลังกายไว้ว่า
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“การเพิ่มพลังกายเริ่มต้นจากการควบคุมตนเอง อย่าปล่อยตัว 

เอาแตไ่ลต่ามความสนกุ ตอ้งรูจ้กัประหยดัพลงังานไว ้ แล้วจะมพีลังกาย 

มากขึ้น”

เมื่อฟังเขาบอกว่าเพราะผมไม่มีพลังกาย ถึงต้องมีชีวิตแบบนี้  

เล่นเอาผมหมดแรง ผมยกถ้วยกาแฟดื่มอึกสุดท้าย เขายกแก้วขึ้นแตะ 

รมิฝปีาก ดืม่เครือ่งดืม่ในถว้ยจนหยดสดุทา้ยเชน่กนั ผมจอ้งทา่ทขีองเขา 

เขม็ง เขาวางแก้วลง ถอดแว่นตามาถือ

“ดูนะ”

เขาถือแว่นให้เลนส์กระทบแสงแดด

“เพราะใช้เลนส์แว่นตาหรือเปล่านะ เลยไม่ได้ผล”

พอทำซ้ำ ๆ สุดท้ายมีจุดสีน้ำตาลเข้มปรากฏขึ้นบนโต๊ะ

“ตอนเดก็  ๆเธอคงเคยเลน่แบบนีบ้อ่ยใชไ่หม ใชแ้วน่ขยายรวมแสง 

ให้เป็นจุดเล็ก ๆ มาเผากระดาษน่ะ”

จริงอย่างเขาพูด แต่ผมห่างเหินการเล่นแบบนี้มา 20 กว่าปีแล้ว  

เขายังคงใช้แว่นอังกับแสงแดด พูดขึ้น

“สมมติให้เธอเป็นแว่นขยาย จุดรวมแสงของเธอตั้งแต่เช้าจนเข้า 

นอนอยู่ที่ไหน ลองคิดซิ”

ผมได้แต่มองแว่นตา ไร้คำพูด

“คนเรานะ่นะ เมือ่วนัใหมม่าถงึ เราตา่งมเีวลาและพลงัเริม่ตน้วนั 

เท่า ๆ กัน แต่ชีวิตคนกลับแตกต่าง ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้เวลาและพลังไป 

กับที่ไหน บางคนจึงรวยเหมือนฉัน ส่วนบางคนกลับมีชีวิตแบบเธอ”

ผมเบนสายตามองไปยังจุดไหม้กลม  ๆ  ผลงานจากเลนส์แว่นตา

“ถ้าเธอโฟกัสไปยังจุดใดจุดหนึ่ง เหมือนที่แว่นขยายรวมแสงไว้ 

แคจ่ดุนัน้จดุเดยีว ไมว่า่จะทำงานดา้นไหนยอ่มมสีทิธิป์ระสบความสำเรจ็  

แต่ถ้าจับฉ่ายเหมือนที่ทำตอนนี ้ จะไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่าง”
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เขาวางแว่นตา มองหน้าผม

“ดูจากหน้าตาเธอ ฉันว่าปกติเธอคงปฏิเสธคนไม่เป็นสินะ ใคร 

จะขอยมืเงนิ ชวนไปเทีย่ว ชวนไปดืม่ เธอกจ็ะไมป่ฏเิสธ ไปหมดตัง้แต ่

งานสงัสรรคไ์รส้าระยนัชว่ยงานยบิยอ่ย แลว้นีค่งชอบสอดรูส้อดเหน็เรือ่ง 

ชาวบ้านซะด้วย”

ที่จริงไม่กี่ปีก่อน ผมเพิ่งให้หัวหน้าสาขา H ยืมเงิน แถมยังช่วย 

ค้ำประกันให้เขาอีก หมดเงินไปมากโข

“อยา่เสยีพลงัไปกบัเรือ่งโนน้เรือ่งนี ้ จงโฟกสัไปยงัทีใ่ดทีห่นึง่ หรอื 

ก็คือที่ที่มอบผลตอบแทนให้เธอ”

คำพดูของเขามสีว่นเหมอืนพวกเศรษฐทีีผ่มเคยเจอมา ตรงบอกให ้

โฟกัสไปยังที่ที่มอบผลตอบแทน แล้วจะทำเงินได้มาก ทว่าคนทั่วไป 

มักใช้พลังงานไปกับทุกเรื่องจนหมดแรง พวกเขาเลยไม่มีเงิน

ไม่นานนัก ภรรยาเขาเดินเข้ามา เธอถือกล่องโดนัทกล่องโตมา 

สองกล่อง กล่องหนึ่งส่งให้ผม บอกให้นำไปฝากลูก ๆ เศรษฐีเมดิเตอร์- 

เรเนยีนลกุขึน้ยนื มองนาฬกิาขอ้มอื ถามภรรยาดว้ยท่าทางกงัวลใจนดิ ๆ  

ว่าลูก  ๆ  ยังมาไม่ถึงอีกหรือ ภรรยาเขาตอบว่าพวกเด็ก  ๆ  เข้าเกทกันไป 

ก่อนแล้ว พวกเราเดินออกมาจากเลานจ ์ ผมเห็นคนท่าทางคล้ายเลขาฯ  

ยืนรอเขาอยู ่ มือยื่นตั๋วเครื่องบินกับเอกสารให้เขา

“ไปนะ”

เขาพูดแค่นั้น ก่อนเดินเข้าเกทไป

ผมเคยแต่ได้ยินว่าสนามบินอินชอนปรับปรุงใหม่ ก็เพิ่งได้มาเห็น 

กบัตาเองวนันัน้ แตผ่มมาเพือ่พบคน ไมไ่ดม้าชมเครือ่งบนิ แถมคนทีพ่บ 

ยังเป็นเขา ไม่ใช่คนธรรมดา ทุกวันนี้ความทรงจำในวันนั้นยังคงแจ่มชัด  
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ทุกครั้งที่ผมไปสนามบิน ผมมักจะแวะไปที่เลานจ์ให้ตัวเองหวนนึกถึง 

ความว้าวุ่นใจในตอนนั้นบ่อย ๆ 

“อยากทำงานใหญ่ ต้องมีพลังกาย และต้องโฟกัสไปยังจุดใด 

จุดหนึ่ง”

คำพูดของเขาขนาดนำกลับมาทบทวนในตอนนี้ ก็ยังถือเป็นคำ 

แนะนำที่ดีที่สุดสำหรับผม ผู้เคยเอาแต่พูดว่าตั้งใจ ทว่าไม่ลงมือ

แล้วเราจะมีพลังกายสมบูรณ ์ พร้อมลุยงานใหญ่ จริงอยู่มันเป็น 

พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำ แต่การทำเรื่องไม่เป็นเรื่องซ้ำซากไป 

เรื่อย ๆ มันจะเท่ากับคุณปฏิเสธการเดินบนเส้นทางคนรวยนั่นแหละ
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คนที่ต้องทำงาน แต่ไม่กล้าลุยหรือขี้เกียจ คนที่ไฟแรงได้แค่ 

สามวันก็ไฟมอด หันไปทำเรื่องไร้สาระอื่น คนที่ดีแต่ตั้งใจทว่าไม่ลงมือ 

ทำ...ที่ว่ามาล้วนเป็นคนพลังกายอ่อนแอ เวลานักเรียนเตรียมสอบเก่ง ๆ  

ทำข้อสอบผิดซ้ำซาก มีผลจากพลังกายไม่แข็งแรงเช่นกัน

ถ้าอยากรวย เราตอ้งประสบความสำเรจ็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ และ 

การจะมุทำเรื่องนั้น  ๆ  ได้ ต้องอาศัยสมรรถภาพร่างกายอันแข็งแกร่ง  

พวกคนรวยจึงใช้เวลาและพลังมากมายไปกับการรักษาสุขภาพ คนที่ 

พลังกายแย่ ต่อให้คว้าโอกาสดี  ๆได้ แต่มักไม่ค่อยกล้าลงมือ หรือยอมแพ้ 

ตัง้แตห่นา้ประต ู แมจ้ะรำ่รวย แต่ลยุงานต่อได้ไมน่าน สดุทา้ยจงึกลบัสู ่

สภาพเดมิ เพราะไมม่พีลงัมากพอจะจดัการสนิทรพัยอ์นัมากม ี อา่นแลว้ 

อาจมีคนแย้งว่า

“ถึงจะเหนื่อย แต่ถ้าพลังใจด ี ก็สู้ไหว”

คนมีพลังใจดีย่อมมีพลังกายดีด้วย กลับกัน คนที่พลังใจอ่อนแอ 

ก็คือคนที่พลังกายอ่อนแอ ใจชนะพลังกายไม่ไหวหรอก หากร่างกาย 

อ่อนแรงเสียอย่าง เราจะคิดแต่อยากพัก มีงานแต่ไม่อยากทำ คอยแต่ 

คิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน
เงื่อนไขแรกสู่การเป็นเศรษฐีคือพลังกาย!
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จะหลบเลี่ยง เนื่องจากจิตใจได้รับการควบคุมจากพลังกายอีกต่อ ที่เรา 

อิจฉาตาร้อนพวกคนรวย แต่กลับเอาชนะเขาไม่ได้ เป็นเพราะพลังกาย 

เรายังอ่อนแอ ส่วนพลังกายของคนรวยนั้นแข็งแกร่งชนิดคนทั่วไปเทียบ 

ไม่ติดเลยทีเดียว

เพราะอย่างนี้กระมัง เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนจึงบอกให้ผมเริ่มต้น 

จากการเพิม่พลงักายตนเองเสยีกอ่น วา่แตเ่ราจะเพิม่พลงักายอยา่งไรเลา่ 

ถึงจะกลายเป็นเศรษฐี พลังกายเพื่อออกกำลังกับพลังกายเพื่อทำงาน 

ไมเ่หมอืนกนั พลงักายพืน้ฐานเราสรา้งไดด้ว้ยการออกกำลงั แตพ่ลังกาย 

ที่ช่วยให้เรามีสมาธิ มุมานะ ต้องสร้างด้วยการทำสิ่งดี  ๆ  ซ้ำ  ๆ  เป็นนิจ  

ยกตัวอย่างเช่น

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ต่ืนแต่เช้าด้วยเวลาเดียวกันทุกวัน

 ยืดเส้นยืดสายอย่างถูกต้อง ทำสมาธิ

 ออกกำลังกายจนเหงื่อเปียกทั่วหน้าอก

 อยู่เงียบ ๆ อ่านหนังสือ

 พูดให้น้อย ดื่มเหล้าแต่น้อย

 เดินเยอะ ๆ

 เดินเล่นคนเดียว

 ฝึกนิสัยชอบคิด แต่ไม่ถึงขั้นวิตกกังวล

ที่สำคัญที่สุดคือ ควบคุมตัวเอง ไม่ใช้พลังงานให้สูญเปล่าไปกับ 

การดื่มเที่ยวจนดึกดื่น ฝึกจนเป็นนิสัย รักษาสุขภาพให้ดีอยู่ทุกวัน  

แล้วเราจะมีพลังกายสมบูรณ์  พร้อมลุยงานใหญ่  จริงอยู่มันเป็น 

พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำ แต่การทำเรื่องไม่เป็นเรื่องซ้ำซากไป 

เรื่อย ๆ มันจะเท่ากับคุณปฏิเสธการเดินบนเส้นทางคนรวยนั่นแหละ





 ที่เธอลำบากอยู่ตอนนี้
ไม่ใช่เพราะเธอเปลี่ยนงาน
หรือเพราะเธอเลือกทางผิด 

แต่เป็นเพราะเธออยู่ชั้นล่างสุดต่างหากล่ะ 
เพื่อปีนป่ายสู่ชั้นบน เธอต้องใช้คน

กลุ่มคนที่ช่วยเธอปีนขึ้นสู่ชั้นบนได้
 

โลกเหมือนสามเหลี่ยม
ในสี่เหลี่ยม

STORY 2



หลังพบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน วัน 

ต่อมาผมเริ่มออกกำลังกาย พักการเรียน 

ภาษาญีปุ่น่กบัการลงทนุไวช้ัว่คราว หาเวลา 

ออกกำลงัวนัละ 2 ชัว่โมง บางครัง้นัง่สมาธ ิ

ใ ช้ เวลาค รุ่น คิดอะไรคนเ ดียว  ซ่ึงผม 

เพลิดเพลินกับช่วงเวลาเหล่านี้อย่างมาก  

ฟิตเนสไม่ถูกโฉลกกับผมเท่าไหร่ ผมเคยเห็น 

แก่ราคาที่ถูก สมัครฟิตเนสไว้ 1 ปี แต่ไป 

จริงได้แค่ครึ่งเดือนเองมั้ง พอไม่ไปนานเข้า  

แค่หารองเท้ากีฬาให้เจอยังขี้เกียจ ผมจึง 

เลอืกไปวิง่ละแวกบา้น และใชก้ารคมนาคม 

สาธารณะแทนการเข้าฟิตเนส ตั้งกฎต่าง ๆ  
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กับตัวเอง เช่น หากโดยสารรถแล้วมีที่นั่งว่าง ผมจะไม่นั่งเด็ดขาด  

ต้องยืนเท่านั้น

ทำไปกว่าปี น้ำหนักที่เคยลดไม่ลงก็ชักลดลง ความอ่อนเพลีย 

เมื่อกลับถึงบ้านที่เคยมีน้อยลงชัดเจน จนผมเข้าใจคำตำหนิของเขาว่า 

รา่งกายผมไมแ่ข็งแรงอย่างแจม่แจ้ง และยังตระหนกัดว้ยวา่ แม้ไมโ่หม 

ออกกำลังพิสดารมากมาย แค่ออกกำลังบ้างนิดหน่อย แต่ทำสม่ำเสมอ 

ทุกวัน ก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้ เรื่องน่าเสียดายอยู่ตรงพุงนี่สิ  

ผมยังลงพุงเหมือนเดิม เหตุผลอื่นผมไม่แน่ใจนัก แต่ที่เห็น ๆ คือ ผมยัง 

ไม่อาจตัดใจจากการดื่มเบียร์และเหล้ามักกอลลี3 ที่ดื่มกับภรรยาทุกวัน  

เลยยังพุงพลุ้ยไม่เปลี่ยนแปลง

ผมยังคงพบปะนัดกินข้าวกับหัวหน้าสาขา H เป็นครั้งคราว แต่ 

ไม่บ่อยเท่าเม่ือก่อน เวลาเขาบอกข้อมูลดี ๆ ผมจะลงทุนตามนิด  ๆหน่อย ๆ  

บางทผีลกำไรที่ไดก้เ็ยอะจนตกใจ และแนน่อน บางทผีมสญูเงนิกอ้นโต 

ชนิดนอนไม่หลับเลยก็มี พอรู้ว่าการพบเจอผู้คนทำเราเสียพลังงานมาก 

ที่สุด ผมจึงลดการนัดพบลง ลดการสังสรรค ์ แทบไม่ไปดื่มเลย

“จะทำยังไงให้หาเงินเพิ่มได้นะ”

แต่ละวันผมขบคิดคำถามนี้เป็นสิบ  ๆ  ครั้ง คิดหาสิ่งที่มอบผล 

ตอบแทนแก่ผม แม้จะไม่ถึงกับค้นพบคำตอบแสนวิเศษ แต่ก็มีความ 

รู้สึกว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว และมันชัดเจนขึ้นทีละน้อย

สรุปว่า ผมใช้ชีวิตได้ไม่สนุกเอาเสียเลย แต่ละวันหมดไปกับ 

การกระเสือกกระสนสร้างสุขภาพ ส่วนในหัวคิดแต่เรื่องหาเงิน ผม 

ยังคงเขียนเมลถึงเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดิม แม้ไม่เขียนทุกวัน  

แต่เขียนสม่ำเสมอ แน่นอนเขาไม่เคยตอบกลับมาเช่นเก่า ผมพอรู้ว่า 

3 เหล้าเกาหลีที่ได้จากการหมักข้าว
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เขามาเกาหลีใต้อีกเป็นครั้งคราว แต่เขาจะพบเฉพาะหัวหน้าสาขา H  

ไม่เคยติดต่อผม เล่นเอาผมน้อยใจอยู่เหมือนกัน

ระหว่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผม ผมลาออก 

จากงานประจำ ถา้ใหอ้ธบิายเหตผุล ผมไมแ่นใ่จนกัวา่เปน็เพราะรา่งกาย 

ทีแ่ขง็แรงขึน้ หรอืเปน็เพราะพลงัแหง่การขบคิด แตท่ีแ่น ่ๆ คอืเปน็เพราะ 

ผมเกดิความทะเยอทะยาน อยากจะทำงานใหญก่วา่เดมิ ตอ่มาถงึไดรู้ว้า่ 

ที่ทำไปไม่เรียกทะเยอทะยานหรอก มันเป็นพฤติกรรมโง่ ๆ มากกว่า ผม 

สลัดงานที่กำลังไปได้สวยทิ้ง หันไปทำงานบริษัทประกัน ซึ่งเป็นบริษัท 

ทีทุ่ม่เทเรือ่งวา่จา้งพนกังานใหมอ่ยา่งมาก กรณผีมทีเ่ดนิไปสมคัรงานดว้ย 

ตัวเองจึงถือว่าหายาก

สาเหตุที่ผมเลือกบริษัทประกัน เพราะมันสามารถทำเงินได้เยอะ 

เท่าผลงานเรา อีกทั้งยังเป็นงานเกี่ยวข้องกับการเงิน เรื่องที่ผมสนใจ  

เหนือส่ิงอ่ืนใด เม่ือเห็นรายได้ประจำปีของคนทำงานประกันท่ีมีผลงานระดับ 

แถวหน้า ทำให้ผมนึกอยากฝากชีวิตไว้กับงานนี้เลยทีเดียว ทว่าไฟแรง 

ที่โหมจิตใจของผมพึ่บพั่บกลับมอดลงในเวลาไม่ถึง 3 เดือน พอครบปี 

ผมก็ตั้งต้นหางานใหม่เสียแล้ว

ขณะที่กำลังรู้ซึ้งว่า ไฟแห่งความทะเยอทะยานทำให้คนเรามีแรง 

ย้ายต้นไม้ใหญ่ให้ขยับได้ไกลเป็นเมตร เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เป็นสาย 

จากเขาผู้เงียบหายไปกว่า 3 ปี

หลังวางสาย ผมชักกลุ้มใจ ผ่านมาตั้ง 3 ปี แต่ผมไม่มีอะไรดี 

พอจะอวดเขาสักอย่าง คิดแล้วผมได้แต่ทอดถอนใจ ในเมื่อยังมีเวลา 

อีก 2 อาทิตย์ก่อนถึงวันนัด ผมคงต้องเพิ่มเวลาออกกำลังให้มากขึ้น  

อย่างน้อยยังพออวดเขาได้บ้างว่า ร่างกายผมแข็งแรงกว่าเก่า
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เขานดัพบผมในคอฟฟีช่อ็ปตรงสีแ่ยกถนนชงโน 2 ความทีล่ะแวก 

นัน้ดาษดืน่ไปดว้ยสถาบนักวดวชิา เลยมแีตเ่ดก็นกัเรียนแนน่ร้าน ทกุคน 

ต่างเปิดหนังสือภาษาอังกฤษบนโต๊ะคนละเล่ม ด้านหน้าผมมีพระสงฆ์ 

รปูหนึง่นัง่อยู ่ กำลงัครำ่เครง่ทอ่งศพัทจ์ากคูม่อืเตรยีมสอบโทอคิ ผมยงัจำ 

ทา่ทขีองทา่นไดข้ึน้ใจ บางครัง้ทา่นแหงนหนา้มองเพดาน ปากขมบุขมบิ 

พึมพำท่องศัพท์ ตอนนั้นล่วงเข้าเดือนพฤษภาคมแล้ว แต่อากาศยัง 

ร้อนจัด คนส่วนใหญ่จึงใส่เสื้อแขนสั้นกัน ผมนึกไม่ออกเลยว่าทำไมเขา 

ต้องนัดเจอในสถานที่คนพลุกพล่านแบบนี้

เรานดักนัสีโ่มงเยน็ แต่เลยเวลานดัไป 30 นาทแีล้ว เขากย็งัไมม่า  

ไหนเคยบอกเองแท ้  ๆวา่คนรวยตรงตอ่เวลากนันกั ปาไปหา้โมงเยน็โนน่ละ 

เขาถึงปรากฏตัว เขายืนกรานกระต่ายขาเดียวว่าเวลานัดคือห้าโมงเย็น  

ผมเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเด็กลง ร่างกายดูแข็งแรง ผิวคล้ำขึ้นเล็กน้อย  

บวกกบัหมวกเบสบอลทีเ่ขาใสม่า ยิง่สง่ใหเ้ขาดอูายสุกั 40 กวา่ปเีทา่นัน้

คู่รักวัยรุ่นโต๊ะข้าง  ๆ  คุยกันจ้อกแจ้ก ฝ่ายชายพูดอะไรมาคำหนึ่ง  

หญิงคนรักจะปรบมือรับตลอด หัวเราะชอบใจราวขบขันเสียเต็มประดา  

เครื่องดื่มของฝ่ายหญิงเหลือเพียงน้ำแข็งแล้ว แต่ดูเหมือนเธอตัดสินใจ 

แนว่แนท่ีจ่ะดดูมนัซำ้ ๆ สดุแรง สง่เสยีงดงัสนัน่เสรมิความจอแจของวนันี้ 

อย่างเหมาะเหม็ง ช่างผิดกับบรรยากาศเงียบสงบ คุยกันสบาย  ๆ  ใน 

เลานจ์สนามบินอินชอนลิบลับ เขาออกปากว่าอยากดื่มอะไรเย็น ๆ ผม 

จงึเดนิไปสัง่ซือ้เครือ่งดืม่หนา้เคานเ์ตอร ์ กอ่นจะกลบัมาทีโ่ตะ๊พรอ้มกาแฟ 

เย็น 2 แก้ว ผมยื่นกาแฟแก้วหนึ่งให้เขา พลางถาม

“ทำไมคุณถึงนัดเจอในที่ที่คนพลุกพล่านแบบนี้ล่ะครับ”

“ที่นี่เป็นตึกของน้องฉันเอง เมื่อก่อนมันเคยเป็นของฉัน แต่ฉัน 

ขายต่อให้น้อง มันเป็นตึกแรกที่ฉันได้เป็นเจ้าของ ฉันเลยรู้สึกผูกพันกับ 

มันมาก ฉันขายมันตอนไปอยู่ฮ่องกง นี่ยังนึกเสียดายตลอดว่าไม่น่า 



แต่เป็นเพราะเธออยู่ชั้นล่างสุดต่างหากล่ะ

ที่เธอลำบากอยู่ตอนนี้

ไม่ว่าจะทำอะไร ถึงเหนื่อยยากไปเสียหมด

เพราะเลือกทางผิด

ตอบแทน

ไม่ใช่เพราะเธอเปลี่ยนงาน หรือ

ต่อให้พยายามเท่าไหร ่
กลับไม่ได้รับอะไร
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ขายเลย”

เขาพูดถึงน้องของเขา เล่าว่าเขามีน้องสาวคนหนึ่ง เธอทำธุรกิจ 

ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยอ์ยูใ่นอเมรกิาและฮอ่งกง เปน็เจา้ของตกึสามสีแ่หง่ 

ในเกาหลีใต้ เธอเคยเดินทางและอาศัยยังต่างประเทศมาหลายประเทศ  

แตช่อบเกาหลใีตม้ากทีส่ดุ ตอนนีพ้กัอยูแ่ถบรมิชายหาดสงบเงยีบทีเ่มอืง 

ทงยอง เขาบอกว่าตัวเองทำเงินจากหุ้น ส่วนน้องทำเงินจากอสังหาริม- 

ทรัพย ์ ผมดื่มกาแฟเย็นชื่นใจอึกหนึ่ง ก่อนถามต่อ

“ตกึนีค้งพเิศษสำหรบัคณุนา่ดนูะครบั คณุถงึขายใหน้อ้งแทนทีจ่ะ 

ขายให้คนอื่น”

เทียบกับอาคารใกล้เคียง ตึกน้ีค่อนข้างเล็ก ทำเลหรือก็อยู่ด้านหลัง 

ตึกอื่นซึ่งติดถนนใหญ่ ดู  ๆ  แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก เขาเบือนหน้า  

มองไปทางหน้าต่าง

“ที่นี่เคยเกิดเรื่องราวมากมาย แต่เดิมฉันหมายตาตึกในเขตยงซัน  

ทำเลของมันดีกว่าตึกนี้ แถมยังเป็นตึกใหม่เพิ่งก่อสร้างเสร็จได้ไม่นาน  

หลงัทำธรุกจิกอ่สรา้งเจง๊ ฉนัไมค่่อยสนใจอสงัหารมิทรพัยอ์กีเทา่ไหร่ แต ่

คนเราจำเปน็ตอ้งมรีายได้แนน่อนทกุเดือน เงนิจากหุน้มนัขึน้ ๆ ลง ๆ เธอ 

ก็รู ้ ดังนั้นฉันเลยตกลงใจซื้อตึกนี้”

ผมพูดเสรมิวา่ เขตยงซนัตอนนีพ้ฒันากวา่แถบชงโนเยอะ ถา้เขา 

ซื้อตึกตรงนั้น คงทำเงินได้มากกว่า

“ถูกต้อง ใคร  ๆ  ต่างบอกให้ฉันซื้อตึกตรงยงซัน มันอยู่ติดสถานี  

ตั้งค่าเช่าที่ได้สูง”

เขาหมายความว่า เขตยงซันเคยเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งรถ 

โดยสารระหว่างเมืองสายใต้ในกรุงโซล

“แล้วทำไมถึงเลือกที่นี่ล่ะครับ”

เขาถอนใจเฮือก จ้องนอกหน้าต่างเขม็ง
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“เห็นสี่แยกตรงโน้นไหม”

ทีเ่ขาชีไ้ป มองเหน็สีแ่ยกของถนนชงโน 2 ผูค้นมากมายกำลงัขา้ม 

ทางม้าลายกันขวักไขว่

“ฉันเคยคิดจะตายที่นั่น”

ผมทำสหีนา้ตืน่ตะลงึ เขาดืม่นำ้แทนกาแฟอกึหนึง่ จากนัน้เริม่เลา่ 

เรื่องราวเนิบช้า 

สมัยหนุ่ม  ๆ  เขาเคยทำธุรกิจก่อสร้างล้มเหลว พอหันมาทำร้าน 

อาหาร ไม่นานก็ต้องปิดกิจการอีกรอบ หนี้สินพอกพูนเกินรับไหว  

ครอบครวัของเขาจงึตอ้งกระจดักระจายแยกกนัอยู่ ภรรยาไปทำงานเปน็ 

แม่ครัว อาศัยอยู่กับที่ร้าน ลูก ๆ ส่งไปอยู่กับพี่สาวของภรรยา ส่วนเขา 

ทำงานและกินนอนในเพิงพักคนงานตามไซต์งานก่อสร้าง

“นาน  ๆครัง้เราจะมากนิขา้วดว้ยกนัทีน่ี ่ ชัน้หนึง่ของตกึนีม้รีา้นขาย 

ซี่โครงหมูย่างอยู่”

ในหนึ่งปี สมาชิกในครอบครัวจะนัดพบกินข้าวด้วยกันประมาณ  

3 - 4 ครั้ง ช่วงนั้นลูกคนโตเพิ่งขึ้นชั้น  ม.ต้น ส่วนคนเล็กยังเด็ก อายุ  

10 ขวบกว่า เพราะอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอ ลูกคนเล็กจะติดแม่แจ ร้องไห้ 

สะอกึสะอืน้จนไมเ่ปน็อนักนิขา้วกนั ความทีเ่ดก็ ๆ อยูบ่า้นปา้ จะกนิอะไร 

ต้องเกรงใจ หน้าตาของพวกเขาเลยซูบตอบ เวลาเจอกันแม้จะบังคับ 

ให้กินแค่ไหน เด็ก ๆ ก็กินไม่ได้มากเสียแล้ว หลังกินข้าวเสร็จ พวกเขา 

จะแยกย้ายกันตรงหน้าสี่แยก เขาต้องโดยสารรถไฟใต้ดินไปอินชอน  

ภรรยาไปแขวงอกซู ส่วนลูก  ๆ  ไปซองนัม ต่างคนต่างทิศ เมื่อถึงตอน 

บอกลา ลูกคนเล็กจะร้องไห้กอดแม่แน่น แม่เองก็ปลอบไปเช็ดน้ำตา 

ตัวเองไป

“ไม่รู้ทำไมตอนนั้นฉันถึงห่วยแตกนัก หาเลี้ยงคนในครอบครัวให้ 

ท้องอิ่มไม่ได้สักคน...”
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เมือ่สญัญาณไฟเปลีย่น แต่ละคนต่างแยกยา้ยไปตามทางของตน  

ระหว่างเดินกลับ เขาฉุกนึกขึ้นได้ถึงสัญญาว่าจะซื้อกระเป๋าให้ลูกชาย 

คนโต รบัขวญัขึน้ ม.ต้น เงนิค่ากระเปา๋ใสซ่องเตรยีมไวแ้ล้ว แตด่นัลืมให ้ 

เขาหยุดเดิน รีบหันหลังเดินกลับ

“พอเดินใกล้จะถึง ฉันเห็นพวกเขายังคงยืนอยู่ตรงหน้าสี่แยกนั่น 

เหมือนเดิม”

เขาหยุดเล่าสักครู ่ ไม่รู้เพราะพูดต่อไม่ออกหรือเปล่า

“เราตา่งยนืมองกนันิง่ ฉนัคดิวา่ตาย  ๆมนัซะเลยดกีวา่ วา่แลว้กว็ิง่ 

ไปบนทางรถวิง่ คงเพราะดวง รถยนต์ถงึหกัหลบทนัทกุคนั แตอ่ลหมา่น 

เชียวละ สุดท้ายลูกชายคนโตเป็นคนไปจูงมือฉันเดินออกมา”

เขาเพ่งพิศไปยังสี่แยกนอกหน้าต่าง

“ฉันเริ่มลงทุนหุ้นตั้งแต่ตอนนั้น คิดว่าเส้นทางให้รอดนอกจาก 

ด้านนี้คงไม่มีอีกแล้ว ถึงฉันทำงานใช้แรงแทบตาย พอหักลบกลบหนี้  

ไม่มีทางมีเงินเหลือเก็บหรอก”

เรื่องราวการลงทุนหุ้นแสนจะดุเด็ดเผ็ดมันของเขาเป็นเรื่องดัง  

ที่คนเล่นหุ้นสมัยนั้นรู้จักกันหมด เขาสงบใจ ดื่มน้ำอีกครั้ง ผมเอ่ยถาม

“ทำไมคุณถึงเลือกเล่นหุ้นล่ะครับ”

ที่ผ่านมา เขาเคยแต่ทำงานก่อสร้างกับงานร้านอาหาร ไม่มี 

ประสบการณเ์กีย่วกบัหุน้เลย ทำใหผ้มนกึสงสยัวา่เขามารูจ้กัการเลน่หุน้ 

ได้อย่างไร แถมหุ้น ณ ยุคนั้นยังเป็นเรื่องแปลกใหม่ ไม่แพร่หลายเท่า 

ในปัจจุบัน

“ฉันทำงานเหนื่อยแทบตาย ยังไม่แน่เลยว่าจะได้ค่าแรงวันละถึง  

3 หมืน่วอนหรอืเปลา่ แตพ่วกพนกังานบรษิทักอ่สรา้งไดเ้งนิจากหุน้วนัละ 

เกินล้านวอน พวกเขาไม่ได้รอเก็บหอมรอมริบเงินเดือนแล้วค่อยซื้อบ้าน  

แต่เล่นหุ้น 1 ปี 2 ปีก็ซื้อบ้านได้เลย เห็นเข้า ฉันก็อยากเล่นหุ้นบ้างสิ”
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หลังโอลิมปิกปี  ค.ศ.  1988 ตลาดหุ้นในเกาหลีใต้เริ่มคึกคัก โดย 

เฉพาะเมื่อตึกอาคารผุดเนือง ๆ หุ้นของอสังหาริมทรัพย์จึงขึ้นเอา ๆ 

“คุณคงมือขึ้นกับการลงทุนหุ้นจริง ๆ ดูจากความสำเร็จในตอนนี้” 

“เรื่องนั้นไว้คุยกันวันอื่นเถอะ”

เขาถอนใจยาว ผมนึกสงสัยเรื่องการเล่นหุ้นของเขา แต่ไม่กล้า 

ปริปากถามต่อ

เราดืม่กาแฟโดยไมพ่ดูอะไรกนั เขาทอดตามองสีแ่ยกนอกหนา้ตา่ง 

นัน่อยูเ่นิน่นาน ราวกบัครุน่คดิอะไรอยู ่ พอเขาถามวา่ทีผ่า่นมาผมใชช้วีติ 

อย่างไรบ้าง ผมจึงเริ่มเล่าเรื่องของตัวเอง เหตุการณ์ล่าสุดผมได้เขียน 

เล่าไปในเมลแล้ว ไม่จำเป็นต้องเท้าความให้ยาวยืด ผมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น 

ตามจริง ไม่ปิดบังซ่อนเร้น ฟังไปสักพัก สีหน้าเขาดูชอบใจ

“ผมเริม่ออกกำลงัใหส้ขุภาพแขง็แรงตามทีค่ณุเคยบอก หยดุสนใจ 

เรือ่งไมเ่ปน็เรือ่ง โฟกสัไปยงัทีท่ีม่อบผลตอบแทนให ้ ดงันัน้ผมเลยเปลีย่น 

งาน แต่ไม่ทราบว่าทำไมชีวิตถึงลำบากกว่าเดิมอีกครับ”

เขายิ้มแป้น เห็นฟันเหลืองเหมือนครั้งก่อน ดูราวยิ้มเย้ยหยันผม  

เขาขยับเก้าอี้นั่งชิดโต๊ะ พูดว่า

“เอากระดาษมาซ ิ ปากกาด้วย”

ผมควานหาในกระเปา๋ แตไ่มเ่จอกระดาษซึง่ปกตมิกัมตีดิอยูเ่สมอ 

เลยสักแผ่น ดังนั้นผมจึงหยิบใบสัญญาทำประกันที่ยังไม่ได้ใช้ พลิก 

ด้านหลัง วางลงบนโต๊ะ

“เก็บไปซะ”

เขาย่นหว่างคิ้ว แผ่แผ่นกระดาษทิชชูวางไว้แทน รับปากกามา 

วาดรูปสามเหลี่ยมลงไป
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“ดูให้ดี”

เขาขีดเส้นแบ่งสามเหล่ียมเป็น 3 ส่วน เขียนไว้ว่า บน กลาง ล่าง

“โลกเราแบ่งเป็น 3 ส่วนแบบนี้ มีชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง โดย 

อาจแบง่ตามเกณฑค์วามสามารถ หรอืตามเกณฑร์ายไดว้า่มทีรพัยส์มบตั ิ

มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้”

มันเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ต่างรู้อยู ่

“คนท่ีกระเสือกกระสนท่ีสุดคือคนท่ีอยู่ตรงเส้นก้ันเขต เพราะ 

พวกเขาต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อป่ายปีนสู่ด้านบน ขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้ 

ไม่ให้ร่วงหล่นสู่เบื้องล่างด้วย”

ผมพยักหน้า

“โครงสร้างรูปสามเหลี่ยมต้องถูกรักษาให้คงลักษณะแบบนี ้ โลก 

ถึงจะไม่โกลาหล หรือก็คือต้องให้ในโครสร้างมีคนชั้นบนน้อย ๆ ชั้นล่าง 

เยอะ ๆ กลับกันถ้าชั้นบนมีคนเยอะ ชั้นล่างมีคนน้อย เธอว่ามันจะเป็น 

ยังไง”

“ถ้าคนมีอันจะกินมีอยู่มาก คุณภาพชีวิตคนเราน่าจะดีนะครับ”

“มันคล้ายจะเป็นแบบนั้น แต่หากเป็นจริงโลกคงล่มสลายแน่  

บน

กลาง

ล่าง
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สังคมทุนนิยมน่ะนะ เงินยิ่งมากยิ่งอันตราย โดยเฉพาะหากเป็นเงิน 

สว่นตวัมาก ๆ ดว้ยแลว้ คณุคา่ของเงนิจะลดลง มคีา่เพยีงกระดาษชำระ  

มันจึงเป็นเรื่องอันตรายมาก”

ฟังคล้าย ๆ กับภาวะเงินเฟ้อ

“ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ เราทุกคนต่างอาศัยอยู่บนโลกท่ีคงลักษณะ 

สามเหลี่ยมนี้”

หัวผมหมุนคว้าง

“ชั้นบนมีพื้นที่จำกัดนัก คนเช่นเธอถ้าอยากขึ้นมา เธอต้องดึง 

คนชั้นบนลงไป ไม่ก็ต้องเพิ่มคนชั้นกลางอีกสักแสนคน คนชั้นล่างอีก 

ล้านคนช่วยให้เธอปีนขึ้นมาได้”

ผมงงหนัก

“พวกคนชั้นบนพยายามอย่างหนักที่จะรักษาตำแหน่งของตนไว้  

พวกเขาทุ่มเทใช้สารพัดวิธีที่จะให้มรดกของตนสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลาน  

ฉะนั้น การที่คนธรรมดาจะปีนป่ายสู่ชั้นบนสำเร็จ จึงเป็นเรื่องยากพอ ๆ  

กับให้อูฐเดินลอดผ่านรูเข็ม”

ผมเผลอถอนใจ

“ตอนเริม่เรยีนลงทนุหุน้ ฉนัมใีจอยากขึน้ไปอยูช่ัน้บนเชน่กนั เลย 

ไปหาสุดยอดเซียนหุ้นสมัยนั้น รอบตัวเขามีคนมากมายไปขอวิทยาทาน 

เหมอืนทีฉ่นัทำ ซึง่เราจำแนกคนพวกนัน้ไดต้ามสดัสว่นนี ้ คอื มคีนทีเ่ลน่ 

เจ๊ง (ชั้นล่าง) เยอะสุด คนที่พอถูไถ (ชั้นกลาง) มีรองลงมาเป็นอันดับ 

สอง ไม่ว่าจะในสาขางานไหน เธอสามารถใช้สัดส่วนจากเจ้าสามเหล่ียมน่ี 

จำแนกประเภทคนได้ทุกอย่างจนน่าตกใจเชียวละ”

ฟังแล้ว ผมเห็นว่าก็น่าจะจริง

“เธอว่าตัวเธอตอนนี้อยู่ชั้นไหน”

เขาชี้รูปสามเหลี่ยม พลางถามผม
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“ใช่ชั้นกลางหรือเปล่าครับ”

ผมตอบไม่ต้องรอคิด

“คนส่วนใหญ่มักคิดแบบนี ้ แต่เท่าที่ฉันด ู เธอน่ะอยู่ล่างสุด”

เขาเขยีนจดุหนึง่ไวส้ว่นลา่งสดุของรปูสามเหลีย่ม ผมรูส้กึขุน่เคอืง  

ด้วยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองคือชนชั้นล่าง

“เธอว่าโลกเราเป็นรูปอะไร”

เขาถามคำถามเดยีวกบัลกูสาวผมทีเ่พิง่ถามผมไปไมน่าน ผมตอบ 

ด้วยคำตอบเดียวกับที่ตอบลูกสาว

“โลกเรากลม คงเท่ากับรูปวงกลมครับ”

เขายิ้มเยาะ แลเห็นฟันซี่เหลือง

“เธอกำลังเข้าใจผิดมหันต์”

เขาวาดวงกลมวงใหญ่รอบนอกสามเหลี่ยม จากนั้นวาดเส้นประ

“ถ้าโลกเป็นวงกลมจริง คนที่อยู่ชั้นล่างก็มีชีวิตสุขสบายสุดสิ  

ในเมื่อมีของกินเยอะสุด”

เขาใช้ปากการะบายช่องว่างด้านข้างและด้านล่างของสามเหลี่ยม 

บน

กลาง

ล่าง
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ส่วนล่าง

“แตค่วามจรงิเลา่เปน็ไง กลบัตาลปตัรเลยไมใ่ชเ่หรอ ยิง่อยูช่ัน้ลา่ง 

มากยิ่งไม่มีกิน ชั้นบนสิเหลือกินเหลือใช้ เพราะฉะนั้น โลกเราไม่ใช่ 

วงกลมหรอก”

ผมไม่เข้าใจสักนิดว่าเขาพยายามจะบอกอะไร

“ฉันมองว่าโลกเราเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดูข้างนอกนั่นประไร มีรูป 

สี่เหลี่ยมเยอะสุดเลยจริงไหม บ้านที่เธออาศัยอยู่ก็สี่เหลี่ยม ประตูทาง 

เข้าออกห้องลูกก็เป็นสี่เหลี่ยม กระทั่งเตียงที่นอนอยู่ทุกวัน หน้าต่าง  

โทรทศัน ์ ตูเ้ยน็ โตะ๊กนิขา้ว เราอยูใ่นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยสีเ่หลีย่มมากมาย”

จริงอยู่มีสิ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่เยอะ แต่การบอกว่าโลกเป็น 

สี่เหลี่ยม มันฟังออกจะฝืน  ๆ เขาหยิบกระดาษทิชชูแผ่นใหม่ วาด 

สามเหลี่ยมแบบเดิม จากนั้นวาดรูปสี่เหลี่ยมโอบล้อมรอบมัน

“ในโลกสี่เหลี่ยมมีคนชั้นล่างเยอะสุด แต่ไม่ค่อยมีของกิน ส่วน 

ชัน้บนมคีนนอ้ย แตข่องกนิเยอะทีส่ดุ แบบนีค้อ่ยเหมอืนโลกเราวา่ไหม”

เขาระบายช่องว่างสองข้างระหว่างชั้นบน

บน

กลาง

ล่าง
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“ที่เธอลำบากอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่เพราะเธอเปลี่ยนงานหรือเพราะเธอ 

เลือกทางผิด แต่เป็นเพราะเธออยู่ชั้นล่างสุดต่างหากล่ะ ไม่ว่าจะทำ 

อะไรถงึเหนือ่ยยากไปเสยีหมด ต่อใหพ้ยายามเทา่ไหร่ กลับไมไ่ดรั้บอะไร 

ตอบแทน”

หัวอกผมบีบแน่นกับคำพูดเขา 

“พวกคนชั้นบนแค่ขยับตัวนิดเดียวก็ทำเงินก้อนโตได้ไม่ยาก ไม่ 

จำเป็นต้องแข่งขันกับใครให้เหนื่อยด้วย”

เขาเหยียดเอวนั่งตัวตรงมองมาที่ผม

“ถ้าอยากประสบความสำเร็จในโลกที่มีสภาพแบบนี ้ เธอควรทำ 

ยังไง”

“ต้องปีนไปอยู่ชั้นบนให้ได้สินะครับ”

“ถกูตอ้ง คนสว่นใหญช่อบคดิวา่ ขอแคพ่ยายามจากทีเ่ปน็อยู ่ ณ  

ตอนนี ้ หนทางยอ่มเปดิรบัพวกเขา แตไ่มใ่ชห่รอก คนชัน้ลา่งนะ่พยายาม 

แค่ไหนรังแต่เหนื่อยเปล่า ถึงจะพอคาดหวังผลสำเร็จระดับหนึ่งได้บ้าง  

แต่สุดท้ายพวกเขามีเพียงเสียสุขภาพ และตกลงสู่ชั้นล่างดังเดิม”

ผมถามต่อทื่อ ๆ

“ถ้างั้นต้องทำยังไงให้ปีนขึ้นชั้นบนได้ล่ะครับ”

เขาละเลียดตอบแช่มช้า 

“ไมต่อ้งเทีย่วไปหาใคร ๆ บอกวา่ตวัทำธรุกจิ แตจ่งทำใหค้นเขา้หา 

เธอแทน ถ้าคนมาหา และถึงกับจ่ายเงินให้เธอแล้ว ก็เท่ากับเธอขึ้น 

ชั้นบนสำเร็จ”

เขาแย้ม ๆ เล่าถึงสมัยลงทุนเล่นหุ้นแรก ๆ บอกว่าหลังศึกษาและ 

เริ่มลงทุนหุ้นจริงจัง เมื่อไหร่ได้กำไรก้อนโตมักไม่ค่อยเหลือ ความที่ 

ต้นทุนมีไม่มาก กำไรที่ได้จึงไม่ต่างอะไรกับเศษเงิน พอผ่านไปสักระยะ  

จนชกัมเีสยีงเลา่ลอืถงึฝมีอืของเขานัน่ละ ผูค้นถงึเริม่หอบเงนิเขา้มาหาเขา  
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ทำให้เขารู้ชัดว่าตนเองขึ้นมาชั้นบนสำเร็จแล้ว นับจากตอนนั้น เขาก็ทำ 

เงินก้อนใหญ่ได้เรื่อยมา

“ถ้าคนธรรมดาอย่างเธออยากขึ้นมาชั้นบน สิ่งสำคัญยิ่งกว่าเรื่อง 

ไหนคือเธอต้องมีคนที่ยอมรับในตัวเธอ คนเหล่านี้จะช่วยให้เธอปีนป่าย 

สู่ชั้นบน ยิ่งพวกเขามีมาก เธอจะยิ่งปีนสู่ชั้นบนได้เร็ว อย่ามัวแต่ 

วิ่งวุ่นกับการหาคนมาทำสัญญาประกันภัยไปวัน ๆ จงมองโลกให้กว้าง  

ใคร่ครวญด้วยว่าเธอควรทำอย่างไรถึงจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น ๆ”

ฟังเขาพูดจบ หัวอกผมที่บีบรัดพลันคลายลง เขาพูดเสริม

“ลองคิดดูซิว่าคนส่วนใหญ่ที่เธอพบปะเป็นคนประเภทไหน ใช่คน 

ทีอ่ยูช่ัน้บนหรอืเปลา่ หรอืเปน็คนทีก่ำลงัพยายามป่ายปนีสูช่ัน้บน นีเ่ปน็ 

โจทย์ข้อสำคัญที่สุดสำหรับเธอ”

ช่วงท้ายของการสนทนา ผมผินหน้ามองรอบ ๆ คอฟฟี่ช็อป จาก 

แรกที่คาดว่าในร้านจ้อกแจ้กจอแจนี้คงแทบคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่เอาเข้า 

จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น อาจเพราะผมได้ฟังเรื่องราวสะเทือนใจครั้งอดีต 

ของเขากระมัง ถึงรู้สึกดื่มด่ำกับสถานที่แห่งนี้ไปด้วย คู่รักวัยรุ่นที่คุย 

หัวร่อต่อกระซิกเสียงดังโต๊ะข้าง ๆ เปล่ียนเป็นลูกค้ารายใหม่ต้ังแต่ตอนไหน 

ไม่อาจทราบ ส่วนพระผู้มุ่งมั่นท่องศัพท์จากคู่มือเตรียมสอบโทอิคยังคง 

นั่งหลังตรงหลับตาพริ้มเช่นเดิม

เขาดดูเครือ่งดืม่ทีเ่หลอืในแกว้เตม็แรง สกีาแฟออ่นจางดว้ยนำ้แขง็ 

ละลายลงผสม มองคล้ายสีชาบาร์เลย์ ผมรู้สึกคัดยอกเอวเนื่องจากนั่ง 

นาน จงึบดิขีเ้กยีจนดิ ๆ พลางมองกระดาษทชิชบูนโตะ๊ ผูค้นทีเ่หมอืนกบั 

สามเหลี่ยมกับโลกสี่เหลี่ยมที่พวกเขาอาศัยอยู ่ ผมนึกอยากเก็บกระดาษ 

ทิชชูแผ่นนี้ไว้เป็นที่ระลึก อยากนำมันใส่กรอบ ไว้มองเตือนใจตัวเอง 

ทุกเช้าว่าจะปีนป่ายสู่ชั้นบน กำลังคิดเพลิน  ๆ เขาก็ฉวยกระดาษทิชชู 

เจ้ากรรมไปสั่งน้ำมูกดังพรืด 
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“ไม่ใช่หน้าร้อนสักหน่อย ทำไมต้องเปิดแอร์ด้วยนะ! เสียดายค่าไฟ 

ชะมัด”

ผมไม่ได้ตอบรับ ได้แต่เหวอมองเขา

คงเพราะผมตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเป็นคนชั้นบน ต่อมาผมเลย 

ลาออกจากบรษิทัประกนั เริม่แรก ผมตัง้เปา้หมายวา่จะเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านการเงิน จึงเร่ิมทำงานกับบริษัทเงินทุนท่ีจัดการเก่ียวกับสินเช่ือ เหตุผล 

ทีเ่ลอืกทำงานดา้นสนิเชือ่ เพราะผมเหน็วา่มนัคอืความกลดักลุม้ใหญท่ีส่ดุ 

ของคนเรา

กล่าวได้ว่า ชาวเกาหลีใต้วัยผู้ใหญ่ ไม่มีคนไหนที่ไม่เคยกู้ยืม  

ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบที่สังคมเกาหลีกลายเป็นสังคมที่แนะนำให้คนกู้เงิน  

และมองว่าการกู้เงินเป็นเร่ืองธรรมดาของชีวิต ตอนน้ีมันซึมลึก แพร่ขยาย 

ไปทุกครัวเรือนชนิดขาดไม่ได้เสียแล้ว จะว่าไป ผมว่าคำว่า กู้ อาจเป็น 

กบัดกัทีค่นชัน้บนวางเอาไวก้เ็ปน็ได้ กบัดกัลกึดิง่ ขดุรอไวใ้หผู้ท้ีต่กลงไป 

ไม่อาจปีนขึ้นมาใหม่ได้อีก
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ความหมายของโลกสามเหลี่ยม 

ภายในสีเ่หลีย่มทีเ่ศรษฐเีมดเิตอรเ์รเนยีนเคย 

บอก ตอนนี้ผมพอเข้าใจแล้ว คนชั้นบน 

มีจำนวนน้อย แต่มีของกินเหลือเฟือ หาก 

ย่ิงอยู่ต่ำลงไปช้ันล่าง คนจะย่ิงมีจำนวนมาก  

สวนทางกับของกินอันน้อยนิด เป็นสภาพ 

สังคมตรงกับโลกที่เราอาศัยอยู่

เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนวาดสามเหล่ียม 

บนกระดาษทชิชเูสรจ็ เขาถามผมวา่ ผมละ่ 

อยู่ตำแหน่งไหนในรูป จากนั้นก็บอกผม 

หนกัแนน่วา่ผมอยูช่ัน้ลา่ง เขาเขยีนจดุเลก็ ๆ  

ไว้ตรงนั้น แล้วลากเส้นลูกศรพุ่งมาด้านบน

คิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน
ทำอย่างไรถึงจะได้อยู่ชั้นบน
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เขาพูดไว้ว่า

“ถ้างานไปได้ไม่ดีอย่างใจคิด อย่า 

หาคำตอบจากสถานการณ์ในตอนนี้ แต่ 

จงเปลี่ยนหนทางของงานซะ  แทนที่จะ 

พยายามขายรถยนต์สักคัน จงทำตัวเอง 

ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ที่ผู้คนต่าง 

ยอมรับ นี่ละคือสิ่งรับรองผลกำไรมหาศาล 

ยิ่งกว่า

“คนช้ันล่างพยายามแทบตายก็ไม่ค่อย 

ได้อะไรตอบแทน ต้องขึ้นมาชั้นบนให้ได้ 

เสียก่อน แล้วโอกาสกับเงินทองมากมาย 

จะตามมา

“ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างไรถึงหาเงินได้เพ่ิม  

แตต่อ้งคดิวา่ ตอ้งทำอยา่งไรใหป้นีสูช่ัน้บน 

ได้”





 พูดบ่อย ๆ ว่าไม่มีเงิน
เธอจะไม่มีเงินไปตลอดชีวิต 
ร้องแร่ว่าไม่มีเงินมันทุกวัน

ใครที่ไหนจะชอบเธอ 
ต้องมีคนชอบเราเยอะ ๆ

โอกาสทำเงินจึงจะเยอะตาม
 

อย่าบ่นว่ายากจน!
เดี๋ยวจะยากจนจริง ๆ

STORY 3



หลังพบเขาในคอฟฟี่ช็อปที่ถนน 

ชงโน  2  ไม่กี่ วัน  เขาติดต่อผมอีกครั้ ง  

บอกว่าเขามาทำธุระที่เกาะยออึย ถ้าผมมี 

เวลา อยากชวนมากินบะหมี่ด้วยกันสักมื้อ  

ติดต่อมาปุบปับแบบนี้ที่จริงทำผมตกใจ 

ไม่น้อย  ตอนนั้นผมยังทำงานอยู่บริษัท 

ประกัน คนขายประกันมีเวลาอิสระเยอะ  

เพื่อนำเวลาเหล่านั้นไปพบปะผู้คน เช่น 

ครั้งนี้ ให้ตายอย่างไรผมต้องไปพบเขาแน่  

เรานัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชั้น 

ใต้ดินของห้างสรรพสินค้าบนเกาะยออึย
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“ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นห้างดังของละแวกนี้แท ้ๆ น่าเสียดายจริง”

ผมไมย่กัรูม้ากอ่นวา่มหีา้งนีส้รา้งอยูด่ว้ย เวลาพกัเทีย่งผา่นไปนาน 

แลว้ แตภ่ายในรา้นยงัมคีนแนน่ขนดั พอเราหาทีน่ัง่ได ้ กส็ัง่คงกกุซ ู 4 มา 

สองที่ 

“ถ้าเปรียบร้านนี้กับหุ้น มันคือสุดยอดหุ้นชั้นดีเลยละ ถ้าเข้า 

ตลาดหลักทรัพย ์ ฉันจะรีบลงทุนกับมันทันที”

“ร้านนี้เยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอครับ”

ผมมองรอบ ๆ ร้าน ไม่รู้สึกว่ามันต่างจากร้านทั่วไปตรงไหน เห็น 

เพียงลูกค้าในร้านต่างก้มหน้าก้มตากินอาหารของตัว ดูปกติ

“ดูเมนูสิ ไม่ได้วิเศษวิโสเลยใช่ไหมล่ะ แถมราคายังแพงหูฉี่ แต่ 

คนกลับแน่นร้าน เมื่อวานฉันก็มากิน ต้องต่อแถวรอตั้งนาน จานแถม 

ก็ให้แต่กิมจิจานเดียว ต้นทุนจะเท่าไหร่กันเชียว เหลือกำไรเพียบแน่ ๆ”

ผมหันหน้ามาอ่านแผ่นเมนู มีขายแค่บะหมี่ในซุปถั่วเหลืองเย็น  

(คงกุกซู) บะหมี่ยำ (พิบิมกุกซู) ก๋วยเตี๋ยวเส้นแบนใส่ไก่ (ทักคัลกุกซู)  

ราคาทุกจานแพงระยับ จนยากจะเชื่อว่าเป็นราคาอาหารเมนูเส้น สู้ 

เอาเงินเท่านี้ไปซื้อข้าวอร่อย ๆ เต็มมื้อกินยังดีกว่า ผมนึก 

“แต่แปลกอยู่นะ เมื่อวานฉันว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ คิดว่า 

ไม่ได้อร่อยจนถึงกับต้องยอมเข้าคิวรอ แต่พอเข้ามื้อเที่ยงวันนี้ ดันรู้สึก 

อยากกินอีก นี่คงเป็นเคล็ดลับของร้านเขาละมั้ง”

ไม่นานนัก อาหารถูกยกมาเสิร์ฟ น้ำซุปข้นเหนียวเสียจนไม่น่า 

เรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำ มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปขลุกขลิกมากกว่า  

ผมถามขึ้น

“คุณมีธุระอะไรที่เกาะยออึยเหรอครับ”

4 บะหมี่ในซุปถั่วเหลืองเย็น นิยมทานกันตอนหน้าร้อน
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เขาใช้ตะเกียบคีบเส้นบะหมี่เข้าปากคำโต พลางตอบว่า

“ฉันมาดูทำเลออฟฟิศแถวนี้”

ผมคีบกินบ้างคำหนึ่ง ตัวเส้นในน้ำซุปข้น  ๆ  นั้นมีเนื้อสัมผัสหนึบ 

หนับ เหมือนกำลังกินจล - มยอน 5 

ระหว่างกินอาหาร ผมได้ฟังเหตุผลที่เขามาเกาหลี บริษัทจัดการ 

การลงทุนในฮ่องกงที่เขาเป็นเจ้าของ ซึ่งเดิมลงทุนในญี่ปุ่นและสิงคโปร์  

ตอนนี้ตกลงใจว่าจะลงทุนในเกาหลีใต้ด้วย เขาจึงบินมาเตรียมการด้วย 

ตัวเอง เขาเล่าว่าเมื่อวานกับวันนี้ เขาต้องเดินทางไปดูทำเลทำออฟฟิศ 

หลายแห่งตามที่เลขาฯหาข้อมูลไว้ให ้

“เลขาฯที่เคยไปไหนมาไหนกับคุณ เขาไปไหนเสียล่ะครับ ทำไม 

วันนี้คุณมาคนเดียว”

“ฉนัใหเ้ขาหยดุงาน เวน้จากชว่งนี ้ ฉนัมเีวลาอยูค่นเดยีวไมม่ากนกั  

อาจเพราะเกาะยออึยเป็นสถานที่แห่งความทรงจำด้วย ฉันเลยนึกอยาก 

อยู่คนเดียวมากกว่า”

ผมถามว่าหาออฟฟิศได้หรือยัง เขาตอบว่ากำลังจะทำสัญญาแล้ว

“เปิดออฟฟิศแถวคังนัมไม่ดีกว่าเหรอครับ”

ผมอธิบายทำเลแถวคังนัมว่า มันเป็นเมืองใหม่ เป็นศูนย์กลาง 

การเงิน การคมนาคมสะดวก ผู้คนสัญจรคึกคัก เป็นทำเลเหมาะสมยิ่ง 

ต่อการทำออฟฟิศ บริษัทประกันที่ผมทำงานก็อยู่คังนัมเช่นกัน หากเขา 

เลือกเปิดออฟฟิศที่คังนัมคงมีโอกาสให้ผมได้พบเขาบ่อยขึ้น

“คนเล่นหุ้นต้องอยู่ที่เกาะยออึย ส่วนคังนัมมันเป็นที่ที่ให้เด็ก  ๆ  

อย่างเธอทำงาน”

5 ชือ่ของเสน้ชนดิหนึง่ แปลวา่ เสน้ - เหนยีว มทีีม่าจากลกัษณะหนบึของเสน้  

นิยมรับประทานแบบเย็น
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ระหว่างกินอาหาร โทรศัพท์มือถือผมดัง สายจากภรรยา ผม 

ไม่รับสายเธอและคว่ำมือถือไว ้ แต่แล้วเสียงเรียกเข้ากลับดังขึ้นอีกรอบ

“ถ้ามีเรื่องด่วนก็รับสายสิ”

ผมบอกเขาว่าเป็นสายจากภรรยา คงไม่ใช่ธุระด่วน แต่เสียง 

มือถือพลันดังอีกรอบ ดูท่าจะเป็นเรื่องด่วนแล้วจริง ๆ

เมื่อคืนช่องโฮมช็อปปิ้งในทีวีโฆษณาขายเซตจิเวลรี มันเป็นชุด 

สร้อยคอ ต่างหู แถมด้วยเครื่องประดับผม รวมราคาทั้งหมด 99,000  

วอน พิธีกรรายการประกาศเสียงดังว่านี่คือโอกาสพิเศษสุด ๆ ตัวสินค้า 

มองแวบเดียวก็ดูสวยหรูเข้าทีอยู่ ปกติภรรยาผมไม่ดูช่องโฮมช็อปปิ้ง  

แต่เมื่อวานท่าทีเธอผิดจากทุกท ี ถึงขั้นละสายตาจากทีวีไม่ได้ทีเดียว 

“ซื้อให้ไหม” ผมถาม เธอตอบแบบลังเล “มันสวยอยู่หรอก แต่ 

แพงจงั” ผมถามซำ้อกีหลายครัง้วา่จะซือ้ใหเ้อาไหม แตภ่รรยาบา่ยเบีย่ง 

ตลอด พอเธอเอ็ด “เรากำลังแย่ ต้องใช้จ่ายให้ประหยัดสิ” เลยกลาย 

เปน็ทะเลาะกนั เราปัน้ปึง่ใสก่นัไมห่าย จนภรรยาเปน็ฝ่ายโทร.มางอ้กอ่น  

คู่เราเป็นแบบนี้เสมอ เธอจะเป็นฝ่ายขอคืนดีก่อนและโทรศัพท์มาหา

ผมเลา่ใหเ้ขาฟังจบ เขาวางตะเกยีบลง หยบิผา้เชด็มอืขึน้ซบัปาก 

ที่เปื้อนคราบน้ำซุปถั่วเหลือง ก่อนจะพูด

“กะอีของแค่นั้น มันเท่าไหร่กันเชียว...”

ท้ายประโยค เขาทำปากขมุบขมิบ พึมพำคำว่า “ห่วยแตก” ออกมา

“ผู้หญิงเวลาเห็นเพชรพลอยก็อยากได้เป็นธรรมดา พออยากได้  

ใจจะนึกถึงแต่มัน เธอเองใช่ว่าซื้อให้แล้วจะหมดตัวเสียหน่อย จะมัว 

ถามอีกทำไม ซื้อให้เลยสิ”

ผมบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา และอธิบายสถานการณ์เมื่อวาน 

ใหม่อีกครั้ง แต่ยิ่งพูด ฟังเหมือนผมเป็นคนขี้ตืดเข้าทุกที

“การประหยัดมันถูกต้องก็จริง แต่เมื่อต้องใช้เงินจงใช้ซะ ภรรยา 
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เธอไม่ได้ขอให้ซื้อของให้ทุกวันนี ่ นาน ๆ เพิ่งจะขอสักที”

อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องประหยัดจริง  ๆ การเงิน 

ผมกำลงัแย ่ พอทำงานประกนัเมือ่ไมม่ผีลงาน รายไดย้อ่มลดลง พลอย 

ใหผ้มออ่นไหวกบัเรือ่งเงนิมากขึน้ ถงึขนาดคดิมากกระทัง่คา่ขนมลกู เงนิ 

ในบญัชทีีเ่คยมเีหลอืเฟอื พอตอ้งใชจ้า่ยในชวีติประจำวนั ยอดคงเหลอืจงึ 

ลดฮวบ ซำ้เงนิเกบ็ครึง่หนึง่ผมยงันำไปซือ้หุน้ของบรษิทัทีห่วัหนา้สาขา H  

แนะนำอยา่งมัน่ใจนกัหนา แตป่รากฏวา่ผา่นไป 6 เดอืน หุน้กลบัตกฮวบ 

ติดลบ 40 เปอร์เซ็นต์ ผมก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าหุ้นชั้นดีร่วงกราวลงได้ 

ขนาดนั้น

รายได้น้อยลง หุ้นตกต่ำ ยิ่งทำผมขนลุกขนพอง ถี่ถ้วนเรื่องเงิน 

กว่าเก่า หลายครั้งถึงกับหัวตื้อเมื่อเห็นค่าประกันสุขภาพกับใบแจ้งหนี้ 

ค่าไฟฟ้า ภรรยาเห็นผมเครียดจึงงดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดของลูก  ๆ  

เธอถึงกับขอคืนเครื่องกรองน้ำเช่าที่เพื่อนสนิทเธอโน้มน้าวจนเธอเห็นควร 

ว่าต้องมี ครอบครัวเราจะได้ดื่มน้ำสะอาด หรืออย่างฝารองนั่งชักโครก 

อัตโนมัติที่บ้านก็กลายเป็นแค่ฝารองนั่งธรรมดา เพราะเธอดึงปลั๊ก 

มันออกเพ่ือประหยัดค่าไฟ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาท่ีครอบครัวผมรัดเข็มขัด 

กันเอวก่ิว

เขาพูดขึ้นช้า ๆ

“เงินน่ะ ยิ่งไม่มียิ่งต้องกล้าใช้ ตรงกันข้าม เมื่อไหร่มีเงินเยอะ 

ตอ้งใชจ้า่ยใหป้ระหยดั แตค่นสว่นใหญช่อบทำกลบักนั เหมอืนเธอตอนนี ้

พอไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตด้วยใจห่อเหี่ยว กลัวตัวสั่นงันงก อยู่  ๆ  ไปพอมีเงิน 

ขึ้นมากลับใช้สุรุ่ยสุร่ายเหมือนไม่เคยจน”

ต้องขอบคุณภรรยา ผมจึงได้เรียนรู้วิธีใช้เงินเข้าให้แล้ว

“พูดบ่อย ๆ ว่าไม่มีเงิน เธอจะไม่มีเงินไปตลอดชีวิต”

“ทำไมล่ะครับ”
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ผมนกึถึงตวัเอง ชว่งนีผ้มพดูบอ่ย  ๆดว้ยสวิา่ไมม่เีงนิ ทำใหอ้ยากรู ้

เหตุผลของคำพูดเขา

“ร้องแร่ว่าไม่มีเงินมันทุกวัน ใครที่ไหนจะชอบเธอ ต้องมีคนชอบ 

เราเยอะ ๆ โอกาสทำเงินจึงจะเยอะตาม”

“จริงเหรอ”

ผมยังนึกสงสัย

“เวลาใช้เงินอย่าใช้หยุมหยิม ใช้ทีเดียวไปเลย ต้องรู้จักใช้เงิน 

ก้อนโต เอาให้คนอื่นสังเกตเห็นไปเลย เธอว่าระหว่างคนที่ซื้อกาแฟ 

เลี้ยงเราตลอดทั้งปี กับคนที่เลี้ยงข้าวเราในโรงแรมหรูครั้งเดียว เราจะ 

จดจำใครได้มากกว่ากัน”

“ต้องคนที่เลี้ยงข้าวเราในโรงแรมหรูสิครับ”

“กาแฟน่ะได้รับมาก็ขอบใจ ดื่มหมดแล้วก็แล้วกัน แต่มื้ออาหาร 

ในโรงแรมกลับทำเรารู้สึกตื่นเต้นซาบซึ้งคนที่พาไปกิน และจดจำเขาได้ 

แมน่ยำกวา่ ทัง้ทีห่ากพจิารณาใหด้ ี คนเลีย้งกาแฟจา่ยเยอะกวา่ดว้ยซำ้”

เขายกกา รินน้ำชาบาร์เลย์ลงถ้วย

“ไมใ่ชเ้งนิคอืดทีีส่ดุ แตห่ากตอ้งใชจ้งใชใ้หเ้ยอะจนคนสงัเกตเหน็”

เชา้วนัตอ่มา ผมโทรศพัทไ์ปยงับรษิทัโฮมชอ็ปปิง้ ฝา่ยดแูลลกูคา้ 

บอกว่าสินค้าขายหมดเกลี้ยงแล้ว หลังผมอ้อนวอนอยู่นาน สุดท้าย 

จึงสั่งซื้อเซตจิเวลรีได้สำเร็จ ภรรยาผมบอกจะใส่สร้อยคอที่ผมให้นั้น 

นานเป็นสิบปีเลยทีเดียว

หลังจ่ายเงินเราออกมาจากร้าน ในเมื่อเขาเป็นฝ่ายชวนผมจึง 

เข้าใจว่าเขาจะเลี้ยง แต่กินเสร็จเขากลับเดินตัวปลิวออกไปก่อน จะ 

ขอบคุณที่เลี้ยงสักคำก็ไม่มี เขาชวนผมเดินเล่น เราเลยเดินเลียบริมฝั่ง 
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แมน่ำ้ฮนัดว้ยกนั มองเหน็ตกึ 636 อยูล่บิ ๆ แสงแดดของเดอืนพฤษภาคม 

แผดจ้าจนตาพร่า ทำน้ำตารื้น เราเดินกันเนิบช้าเขาเริ่มเอ่ยปากเล่า

“มีคนเคยเรียนลงทุนหุ้นพร้อมกับฉัน เขาเป็นคนดี ขยันขันแข็ง  

แต่ขี้เหนียวมากไป รู้จักแค่หาเงิน ไม่รู้จักใช้ หลังเลิกงานเขาไม่มีทาง 

ยอมกลับบ้านทันท ี ต้องเที่ยวเก็บขวดเปล่าข้างทางมาขาย”

“เป็นคนมัธยัสถ์จังครับ”

“มันไม่ใช่แค่มัธยัสถ์น่ะสิ เข้าขั้นตระหนี่จนอนาถาเลยละ บางที 

เราพาครอบครัวไปเที่ยวน้ำตกด้วยกัน ทุกครั้งที่ไป หากมีอาหารเหลือ 

เขาจะขอห่อกลับทุกที พอห้ามก็บอกเสียดายของ จะทิ้งทำไม เวลาไป 

เที่ยวครั้งต่อ ๆ ไป เขาจะพกกล่องเปล่าไปด้วยเสมอ”

ด้วยความสงสัย ผมถามว่า

“เขาคงเป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ไหมครับ”

ในใจคดิวา่ ถงึไมร่วยลน้ฟา้เทา่เศรษฐเีมดเิตอรเ์รเนยีน แตใ่นเมือ่ 

เคยเรียนลงทุนหุ้นมาด้วยกัน แถมเป็นคนมัธยัสถ์ขนาดนั้น คงไม่แคล้ว 

ร่ำรวยมากแน ่ อาจเข้าขั้นมหาเศรษฐีก็เป็นได้

“ฉนักเ็คยคดิอยา่งนัน้ แตเ่ขายงัมชีวีติแบบเดมิ เมือ่วานฉนัยงัเจอ 

และเลี้ยงข้าวเขาอยู่เลย”

สีหน้าเขาขมขื่น

“เขายังลงทุนหุ้น มีออฟฟิศอยู่ละแวกนี้ละ แต่ไม่ใช่ออฟฟิศ 

เขาเองนะ เป็นออฟฟิศแบ่งเช่าแคบ ๆ ซอยที่ใช้ร่วมกับออฟฟิศอื่น ฉัน 

พร่ำบอกเขาหลายครั้งแล้วว่า ถ้ามีเงินให้เลิกคร่ำครวญว่าตัวเป็นยาจก  

หัดใช้ชีวิตให้สมกับเป็นคนรวยเสียทีเถอะ แต่ถึงจะพูดอย่างไร เขา 

ไม่เคยรับฟังเลย”

6 ตึก 63 ชั้น เคยเป็นตึกสูงที่สุดในเกาหลีใต้



47ปาร์กจงกี

“นิสัยมัธยัสถ์คงฝังลึกในตัวเขาจนยากจะเปลี่ยนแล้วน่ะครับ  

เพราะที่ผ่านมาเขาเคยประหยัดถึงได้มีชีวิตปกติสุขในตอนนี้ ดังนั้น  

เขาจึงอยากประหยัดต่อไป เก็บเงินมากอีกนิด แม้จะเป็นเพียงเงิน 

เล็กน้อย”

ชีวิตผมช่วงนี้ก็ใช้มาตรการรัดเข็มขัดเข้มข้น ผมเลยอยากตอกย้ำ 

ทัศนคติเรื่องการประหยัดของตัวเอง จึงพูดไปด้วยอยากกล่อมตัวเอง 

ให้มั่นใจกับความคิดในแง่ว่า นิสัยประหยัดจะมอบผลลัพธ์ที่แสนดีแก่ 

คนเรา เขาประสานมือไพล่หลังพูดว่า

“ลองคิดดูนะ ถ้าบอกจะประหยัด แล้วต้องประหยัดถึงเมื่อไหร่ 

กันล่ะ เก็บขวดเปล่าไปขาย ทั้งเดือนจะขายได้เงินเท่าไหร่กันเชียว  

ของที่คนอื่นทิ้งจะต้องกลายเป็นของสำคัญให้เราตามเก็บไปถึงเมื่อไหร่  

เวลาจะซื้อของก็เลือกแต่ของถูก  ๆ จะกินข้าวก็เลือกกินแต่ของถูก คน 

แบบนี้เมื่อไหร่จะทำการใหญ่ได้ หากหลงอยู่ในชีวิตขี้เหนียว ก็ต้อง 

มีชีวิตขี้เหนียวไปตลอด เพราะสมองเราคุ้นชินไปเรียบร้อย เวลาเห็น 

ของแพง สมองจะสั่งการทันทีว่านั่นไม่ใช่ของของเรา นี่ละที่ทำให้เขา 

ต้องมีชีวิตแบบนั้นไปตลอดกาล”

“แต่ยังไงถ้าอยากรวย ก็ต้องเริ่มจากประหยัดไม่ใช่เหรอครับ”

“จะประหยัดก็ประหยัดให้พอเหมาะส ิ การประหยัดแบบนั้นมีแต่ 

ทำเราเสียพลังงานโดยใช่เหตุ เพราะมันก่อเรื่องให้คิดมากมาย อย่าคิด 

วา่จะประหยดัเงนิอกีสกัเหรยีญไดอ้ยา่งไร เธอตอ้งคดิวา่จะทำอยา่งไรถงึ 

จะหาเงินได้เพิ่มอีกสักเหรียญ หากใช้พลังงานเท่า  ๆ  กันตลอด 1 เดือน  

ระหว่างคนประหยัดที่พยายามใช้เงินไม่กี่หมื่นวอน กับอีกคนที่ใช้เงิน 

เพื่อให้เงินเพิ่มอีกล้านวอน เธอว่าชีวิตใครจะดีกว่า”

แน่นอนต้องเป็นคนหลัง

“ทีฉ่นัจะบอกคอื การประหยดัเงนินัน้ถกูตอ้ง แตอ่ยา่ทำตวัอนาถา 



เอาให้คนอื่นสังเกตเห็นไปเลย

เวลาใช้เงินอย่าใช้หยุมหยิม

คนที่ซื้อกาแฟเลี้ยงเราตลอดทั้งปี

เธอว่าระหว่าง

เงินก้อนโต

มากกว่ากัน

ใช้ทีเดียวไปเลย ต้องรู้จักใช้

กับคนที่เลี้ยงข้าวเราในโรงแรมหรูครั้งเดียว

เราจะจดจำใครได้



49ปาร์กจงกี

เพื่อจะประหยัดจนตระหนี่”

“ครับ”

เขาพูดเสริม ฟังราวประโยควาทะดัง ผมยังจดจำได้แม่นกระทั่ง 

ตอนนี้

“ไม่มีเงินหาใช่ยาจก แต่เพราะทำตัวเยี่ยงยาจก จึงไม่มีเงิน”

เผลอไม่นาน ตึก 63 ที่เห็นไกล  ๆ  เมื่อครู่ก็ใกล้เพียงเบื้องหน้า  

เขาวา่ไมไ่ดม้าตัง้นาน แลว้เอนตวัไปดา้นหลงั เงยหนา้มองยอดตกึ ชวน 

ให้ผมนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นเด็กประถมบ้านนอก เพิ่งขึ้นมากรุงโซล 

ครั้งแรก จำได้ว่าตัวเองก็มองตึกด้วยท่าทีแบบเดียวกับเขา พลางนึกถึง 

คำพูดที่ว่า คนบ้านนอกจะทำท่าตื่นเต้นเมื่อมองตึกแบบนี้ ส่วนคน 

กรุงโซลมองด้วยตาอย่างเดียว 

เราเดนิตอ่จนถงึสวนสาธารณะแมน่ำ้ฮนั ผา่นทา่เรอื ผมนกึอยาก 

นั่งม้านั่ง แต่ที่ร่ม  ๆ  มีคนจับจองเต็มทุกที่ เขายังคงเดินต่อ ไม่มีทีท่า 

วา่เหนด็เหนือ่ย สว่นผมเริม่ลา้นดิหนอ่ย ไมน่านนกัเรากน็ัง่พกัตรงมา้นัง่  

แสงแดดยังคงร้อนแรงเจิดจ้า แต่เขาดูจะไม่ยี่หระ เมื่อทอดตามองยัง 

แม่น้ำฮัน เห็นเรือท่องเที่ยวลอยแหวกคลื่นน้ำราวลื่นไถลบนฟองพราย  

แล่นผ่านตาเราไปเอื่อย  ๆ บนดาดฟ้าเรือมีคนยืนอยู่สามสี่คน “คนน้อย 

ขนาดนั้น ยังหาเงินได้อีกแฮะ” ขณะที่ผมกำลังนึกในใจ เขาที่นิ่งเงียบ 

มาครู่ใหญ่ก็เปรยว่า

“ฉันเคยได้ยินคำว่าเงินต่อเงิน”

ผมหันหน้ามามองเขา

“ฉนัทำเงินไดม้าก และรูส้กึดว้ยวา่ใชม้นัมากเชน่กนั แตย่ิง่ใชก้ย็ิง่ 

หาได้มากขึ้น ฉันเลยคิดว่าคำว่าเงินต่อเงินคงเกิดขึ้นกับฉันแล้ว”
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ผมไม่ค่อยเข้าใจ

“หลังเร่ิมลงทุนหุ้นได้สัก 3 ปี ชีวิตฉันเร่ิมเข้าท่ีเข้าทางและซ้ือบ้านได้ 

เรื่องของคนจนไม่มีจะกินอย่างฉันซื้อบ้าน กลายเป็นข่าวลือแพร่ไปเร็วจี๋  

คนที่ไม่เคยสนิทชิดเชื้อกัน จู่ ๆ ติดต่อฉันมาเฉย”

ผมนกึถงึเรือ่งเขากบัคนในครอบครวัตอ้งกระจดักระจายแยกกนัอยู ่ 

ที่เขาเล่าให้ฟังไม่กี่วันก่อน แล้วนึกในใจว่าหลังจากนั้นในเวลาแค่ 3 ปี  

เขาทรงตวัไดแ้ละมเีงนิมากขนาดซือ้บา้น ถอืวา่ตัง้ตวัไดร้วดเรว็เหลอืเกนิ

“ตอนนั้นบ้านฝ่ายภรรยาฉันไม่สู้ดี เพราะพ่อตาต้องเข้าโรงพยา- 

บาลมานาน เงนิจงึเหลอืรอ่ยหรอ แต่คนหาเงนิกลบัไมม่ ี แมย่ายเลยมา 

ขอร้องภรรยาฉัน แต่ฉันทำไม่รู้ไม่ช้ี พูดย้ำ  ๆ ว่าเอาเงินไปซ้ือบ้านหมดแล้ว”

ภาพภรรยาของเขาที่เคยซื้อโดนัทให้ผมเมื่อครั้งพบกันที่สนามบิน 

อนิชอนผดุขึน้ เธอดใูจดีผดิกบัสาม ี มหีนา้ตาบคุลกิคลาสสกิแบบผูห้ญงิ 

สมัยก่อน

“ภรรยาฉนันอนไมห่ลบัอยูห่ลายวนั กระทัง่ฉนัทนดอูกีไมไ่หวนัน่ละ 

ถงึยอมใหเ้งนิเธอไปตัง้ 5 ลา้นวอน บา้นเราตอนนัน้ฉนัซือ้ไว ้ 30 ลา้นวอน  

เธอคิดดูแล้วกันว่าเงินนั่นมากโขเท่าไหร่”

ถ้าคำนวณเทียบกับสมัยนี้ น่าจะมีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านวอน 

ทีเดียว ถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลย

“ใหไ้ปแลว้ฉนัเสยีดายเงนินกั กลายเปน็วา่ฉนัเสยีเองทีน่อนไมห่ลบั  

ด่าตัวเองว่าเสียสติไปแล้วเป็นร้อย  ๆ  ครั้ง ใจคิดจะบอกให้เขาคืนมา 

ครึ่งหนึ่ง แต่สุดท้ายก็พูดไม่ออก”

ถ้าเป็นผมก็คงเป็นเหมือนเขา

“แตน่า่แปลกนบัจากวนัทีใ่หเ้งนิไป เงนิกลบัหลัง่ไหลมาหาฉนัเพิม่  

ไดย้นิแตข่า่วด ี ซือ้หุน้ไหนกข็ึน้พรวด ๆ ทำเงนิมากมายชนดิอธบิายไมไ่ด ้

ว่าทำไมมือขึ้นนัก”
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ผมเผลอกลืนน้ำลายเอื๊อก

“เรื่องประมาณนี้เคยเกิดอีกหลายครั้ง ไม่ใช่แค่กับบ้านพ่อตา 

แม่ยายนะ ถ้ามีใครเดือดร้อนฉันจะให้เงินเขา ให้เฉย ๆ เหมือนทิ้งเปล่า  

แต่แปลกเหลือเกิน ทุกคร้ังจะต้องมีเงินก้อนโตย่ิงกว่ากลับเข้ามือฉันตลอด”

“แบบนี้คุณคงช่วยเหลือคนอื่น ๆ ตลอดใช่ไหมครับ”

“ช่วย แต่วิธีไม่เหมือนเก่า เพราะแต่เดิมมีคนขอความช่วยเหลือ 

เยอะเกินกำลังฉัน ตอนนี้ฉันเลยจัดตั้งในรูปแบบองค์กรหลาย  ๆ  แห่ง  

บริจาคเป็นครั้งคราวไป”

ผมเองแม้จะมีเงินไม่มาก แต่ก็หักบัญชีอัตโนมัติเป็นค่าบริจาค 

การกุศลอยู่ทุกเดือน

“มันทำให้ฉันคิดว่า ไม่ใช่ว่าเงินเราจะหดหาย เมื่อให้เงินคนอื่น 

บางทีมันอาจเหมือนการลงทุนก็ได้”

“ถ้าอย่างนั้น เราต้องทุ่มเงินเยอะ ๆ เพื่อคนอื่นสินะครับ”

เขาทำหน้าไม่ชอบใจ เดาะลิ้น

“เงินน่ะ ไม่ว่าในกรณีไหนก็ไม่ควรทุ่มใช้มันอย่างเดียว จะใช้ก็ 

ต้องใช้อย่างมีคุณค่า”

“ถึงอย่างนั้นมันก็ทำจริงได้ยากมากครับ  แค่หาเลี้ยงคนใน 

ครอบครัวยังอัตคัดแทบแย ่ จะให้ใช้เงินอย่างมีคุณค่าเพื่อคนอื่น ผมว่า 

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”

เขายังคงทำหน้าไม่พอใจ พูดต่อ

“เพราะอย่างนี้ไงเธอถึงไม่มีเงิน ชามของเธอมีขนาดแค่นั้น”

ใบหน้าผมพลันร้อนวูบ

“ชามของเธอใหญ่แค่พอเลี้ยงปากท้องครอบครัวตัวเอง มีชาม 

ขนาดแค่นั้น จะหวังให้เงินมาก ๆ เข้ามือตัวไม่ได้หรอก”

ผมถอนใจเงียบ ๆ
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“ดูพวกเศรษฐีข้ามคืนที่รวยเพราะถูกหวยนั่นปะไร ไม่นานชีวิต 

พวกเขาเป็นไงล่ะ”

ผมหวนนึกถึงเนื้อหาในข่าววันก่อน

“ได้ยินว่าส่วนใหญ่ยากจนกว่าแต่ก่อนครับ”

อีกทั้งมีหลายตัวอย่างให้เห็น เมื่อคนเราย้ายจากบ้านเช่ารายปี  

ไปผ่อนบ้านตัวเองจ่ายรายเดือน จากพนักงานออฟฟิศดี  ๆ  กลับกลาย 

เป็นคนติดหนี้ท่วมหัว

“เธอว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น”

“ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเขาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเหรอครับ”

“เพราะชามพวกเขาเล็กไงล่ะ ชามมีขนาดเล็ก พอมีเงินก้อนโต 

เข้ามารวดเดียวมันจึงรองรับไม่ไหว สุดท้ายถึงได้หกเรี่ยราด สูญไป 

กระทั่งเงินที่มีอยู่ก่อนหน้า”

เขาหันหน้ามามองผมแล้วพูด

“เธอบอกว่าอยากหาเงินได้มาก ๆ ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเริ่มจากเพิ่ม 

ขนาดชามเสียสิ แล้วเธอจะหาเงินได้มากขึ้น รวมถึงเก็บรักษาเงินนั้น 

ได้ดีด้วย”

พูดจบ เขาหันกลับไปมองทางแม่น้ำอีกครั้ง

“แล้วจะเพิ่มขนาดชามได้ยังไงล่ะครับ”

“ไม่มีอะไรยากหรอก ขนาดชามของเธอจะใหญ่เท่าที่เธอใช้เงิน 

เพื่อคนอื่นนั่นละ”

ผมครุน่คดิครูห่นึง่ เขาบอกใหเ้ราใชเ้งนิเพือ่คนอืน่ แล้วขนาดชาม 

ของตัวเองจะใหญ่ขึ้น แต่ไม่ระบุชี้ชัดว่าต้องใช้สักเท่าไหร่ ที่แน่  ๆ  คง 

ไม่ต้องจ่ายไปถึงค่าเหล้าหรอกมั้ง ผมมองเขาแล้วหัวเราะก่อนจะถามว่า

“ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่ใช้เงินเพื่อผมบ้างล่ะครับ เจอกันทีไรให้ 

ผมเลี้ยงทุกทีเลย”
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“ก็เธอไม่ใช่คนที่ช่วยเพิ่มขนาดชามของฉันนี่นา แต่ฉันเป็นคนที่ 

ช่วยเพิ่มขนาดชามของเธอ เธอต้องจ่ายน่ะถูกแล้ว”

ผมได้แต่หัวเราะ

“เมื่อไหร่ที่เธอทำให้คนอื่นประทับใจได้ ชามของเธอจะใหญ่ขึ้น  

เราต้องใช้เงินในเวลาแบบนี้”

เขาหยุดพูดสักครู ่ ก่อนเปิดปาก

“ฉันบอกเคล็ดลับง่าย ๆ ให้เธอกลายเป็นเศรษฐีให้เอาไหม”

ผมตกใจ ได้แต่ทำตาโต รอฟังคำตอบจากเขา

“เวลาไปกินข้าวกับใคร เธอต้องเลี้ยง”
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คนรวยมีวิธีใช้เงินเป็นขั้นตอน ดังนี ้

อย่างแรก ใช้เพื่อคนอื่น 

คำว่า  “คนอื่น”  ในที่นี้ไม่ใช่ใครก็ได้  

แต่คือคนท่ีสามารถช่วยเพ่ิมขนาดชามของเรา  

กรณีคนทำธุรกิจ คนท่ีว่าคือลูกค้าในอนาคต  

กรณีคนที่ลงทุนหุ้น คนที่ว่าคือคนที่จะช่วย 

มอบข้อมูลชั้นเลิศ หรือคนที่มอบเงินลงทุน 

ให ้ หรือคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือเรา

อย่างท่ีสอง ใช้เพ่ือสร้างความประทับ 

ใจแก่คนอื่น

ดว้ยประสบการณ์ คนรวยรูด้วีา่หาก 

ทำให้คนอื่นประทับใจ ย่อมหมายถึงเงิน 

ก้อนใหญ่กว่านั้นจะกลับคืนมา อาจเพราะ 

แบบนี้ วัฒนธรรมการบริจาคจึงอยู่ใกล้ชิด 

คิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน
คนรวยใช้เงินอย่างไร
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ติดแน่นกับพวกคนรวยเสมอ พวกเขาเชือ่วา่ 

เงินต่อเงิน ไม่นานเงินที่ให้ไปจะย้อนคืนมา  

ถึงไม่กลับมาหาเขา สักวันย่อมกลับมาหา 

รุ่นลูกหลานของเขาอยู่ด ี

พวกเราส่วนใหญ่ใช้เงินเพื่อตัวเอง 

หรือเพื่อครอบครัวเท่านั้น เราจะแย้งว่าเรา 

ไม่มีเงินเหลือเฟือพอจุนเจือผู้อื่น แต่พอ 

หาเงินได้มากขึ้น เราก็จะยังไม่ใช้เงินเพื่อ 

ผู้อื่นอยู่เช่นเดิม เพราะเราไม่มีใจจะทำ 

แบบนั้นอยู่แต่แรก คิดแค่ว่าฉันต้องได้อยู่ 

บ้านดี ๆ ไปไหนมาไหนด้วยรถดี ๆ สวมใส่ 

แต่เสื้อผ้าด ีๆ และกินแต่อาหารด ีๆ 

เ มื่ อ ใ ช้ เ งิ นแต่ เ พื่ อ ฉั นและ เพื่ อ 

ครอบครัวของฉัน เงินจึงมีแต่หมดลง ไม่มี 

หมนุเวยีนมาใหมจ่ากแหลง่ไหน หากใชเ้งนิ 

เราเพื่อเราเท่านั้น เงินจะไม่ต่อเงิน ต่อเมื่อ 

คุณใช้เงินเพ่ือคนอ่ืนบ้าง เงินจึงจะหมุนเวียน 

กลับมา ซ้ำยังเวียนกลับมาถึงรุ่นลูกเราด้วย





 จะซื้อแอ๊ปเปิ้ลกินสักผล
ต้องรู้จักเลือกซื้อผลแพงที่สุด 

กินผลเดียวพอ อย่าคิดซื้อของถูก
เพื่อกินหลาย ๆ ผล

 

คนรวยก็เรียนรู้
วิธีใช้ชีวิตจากคนรวย

STORY 4



ทันทีที่เรือท่องเที่ยวกลางแม่น้ำฮัน 

เทียบท่า ผู้โดยสารต่างออกันออกมา เขา 

มองผู้คนแล้วนิ่งอยู่สักพัก

“สมัยลูก  ๆ  ฉันยังเด็ก พวกเขาเคย 

อยากนั่งเรือนั่นแทบตาย แต่ฉันไม่เคย 

ทำให้พวกเขาสมหวังเลยสักครั้ง”

ผมก็นึกไม่ออกว่าตัวเองนั่งเรือท่อง 

เที่ยวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

“ทุกอย่างคงมีเวลาของมัน ตอนนี้ 

ถงึฉนัจะพาลงเรอืไปเทีย่ว พวกเขาคงไมไ่ป 

แล้ว”
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เขาสั่งให้ผมไปซื้อตั๋ว ทำหน้าเหมือนเด็ก ๆ เวลาขอว่า “ฉันอยาก 

นั่งเรือ” ผมงง ๆ แต่ก็ไปซื้อตั๋วเรือซึ่งจะออกจากท่าในอีก 20 นาที เขา 

ทำทา่ชอบใจมากพอเหน็ตัว๋ทีผ่มยืน่ใหด้ ู เรานัง่รอบนมา้นัง่ ชมแมน่ำ้ฮนั 

กันอีกครั้ง

“เธอว่าคนรวยใช้ชีวิตกันยังไง”

“แน่นอนว่าต้องอยู่ในบ้านหลังงาม กินอาหารดี  ๆ ไปเที่ยวต่าง 

ประเทศบ่อย ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมั้งครับ”

เขายิ้มรับคำตอบผม กล่าวว่า

“จำเรื่องสามเหลี่ยมหนก่อนได้ไหม”

ผมพยักหน้า

“คนรวยเองก็แบ่งได้เป็นชั้นบน กลาง ล่าง ตามทรัพย์สินหรือ 

รายได้ที่มี มหาเศรษฐีระดับบน  ๆ  มีชีวิตเลิศเลอชนิดที่เราจินตนาการ 

ไม่ถึง ส่วนคนที่เพิ่งมีฐานะร่ำรวย หรือกลุ่มคนรวยชั้นล่างที่ยังสุ่มเสี่ยง  

พวกเขาไม่มีความสุขกันนักหรอก เพราะใจพวกเขาหวาดหวั่นเสมอ  

ไม่รู้ว่าตัวจะต้องล้มละลายตอนไหน หลายคนเลยมีชีวิตย่ำแย่กว่าคน 

ทั่วไปเสียอีก”

เขาเล่าถึงชีวิตช่วงมีเงินทองเยอะขึ้น กระทั่งรู้สึกว่าตน “รวยแล้ว” 

ให้ผมฟัง

“พอเงินมเีหลอืเฟอื ความต้องการของฉนัแรกสดุเลยคอืการศกึษา 

ของลูก ฉันรู้สึกผิดมาตลอดที่ต้องให้พวกเขาไปอาศัยบ้านป้าอยู่ตั้งแต่ 

เล็ก  ๆ ฉันเลยตกลงใจว่าจะส่งเสียให้เรียนที่อเมริกา สมัยนั้นไม่มีศูนย์ 

แนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศเยอะเท่าสมัยน้ี ข้อมูลก็ไม่ค่อยมี ถ้า 

อยากรู้ว่ามีโรงเรียนอะไรด ีๆ บ้าง เราต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองอย่างเดียว  

ดงันัน้ ครอบครวัเราเลยถอืโอกาสไปเกบ็ขอ้มลูพรอ้ม  ๆกบัไปเทีย่วอเมรกิา 

ด้วยซะเลย แต่ทำไปทำมา ไปแล้วก็อยู่ยาวถึง 3 ปีกว่า”
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“เวลาคนรวยไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าถูกใจ จะอยู่ต่อสบาย  ๆ  ก็ 

ทำได้เลยแฮะ”

คิดแล้วผมชักห่อเหี่ยว

“ทีน่ัน่ ฉนัไดรู้จ้กักลุม่คนรวยทีเ่รยีกวา่เศรษฐเีงนิลา้น (millionaire)  

พวกเขาไม่เหมือนคนรวยในเกาหลีใต้ ฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเชียว”

เขาเล่าต่อถึงเรื่องที่พบเจอในอเมริกา

“ในเมื่อไปอเมริกาทั้งที อยู่เมืองใหญ่ ๆ น่าจะดีกว่า ฉันเลยเลือก 

นิวยอร์ก เช่าแมนชั่นอพาร์ตเมนต์กลางใจเมืองอยู่ ระหว่างนั้นมีคน 

เกาหลทีีย่า้ยไปอยูอ่เมรกิาแนะนำใหฉ้นัไปงานปารต์ีแ้หง่หนึง่ ทำใหฉั้นได ้

รูจ้กัสดุยอดมหาเศรษฐเีงนิลา้นคนหนึง่ ซึง่เขานีล่ะเปน็เจา้ภาพจดังานนี”้

ฉากงานปาร์ตี้ที่เคยเห็นในหนังผุดขึ้นในหัว ภาพผู้คนสวมทักซีโด 

สุดเท่ จิบไวน์ พลางพูดคุย มันเคยทำให้ผมนึกริษยาชีวิตดี  ๆ แบบนั้น

“ฉันไม่ชินกับปาร์ตี้ เอามาก  ๆ เลยหลบไปนั่งมุมห้องเงียบ  ๆ  

มหาเศรษฐีเงินล้านคนนั้นเข้ามาทักฉัน ความที่ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษ  

คุยกันพอหอมปากหอมคอสักพัก ฉันก็นึกอยากลุกหนี แต่เขาพูดอะไร 

สักอย่างนานมาก ฉันเองก็ฟังไม่ออก”

ผมจินตนาการตาม

“ปาร์ตี้นั้นจัดขึ้นเพื่อรับบริจาค ฉันมารู้ทีหลังว่ามหาเศรษฐีเงิน 

ล้านคุยกับฉันอยู่นาน เพราะพูดชวนให้ฉันบริจาคเงิน ช่วงแรกของงาน 

คือดื่มไวน์ ทักทายพูดคุยกัน พอเข้าช่วงที่สองถึงเริ่มกิจกรรมจริง ให้ 

ผู้ร่วมงานแต่ละคนขึ้นไปแท่นกล่าวพูด พูดตัวเลขที่จะบริจาคกับความ 

ประทบัใจเลก็ ๆ นอ้ย ๆ มหาเศรษฐเีงนิลา้นเจา้ภาพเชญิฉนัขึน้พดูคนแรก  

นัยว่าเป็นสมาชิกที่เพิ่งร่วมงานครั้งแรก พอฉันพูดแนะนำตัวจบ ก็ถาม 

ฉันทันทีว่าจะบริจาคเท่าไหร่”

ผมหลุดหัวเราะ
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“แล้วคุณบริจาคไปเท่าไหร่ครับ”

“ฉนักำลงังง ๆ เลยบอกไปวา่จะให ้ 1 แสนดอลลาร ์ พดูจบทกุคน 

ต่างตะลึง ปรบมือกันเกรียวกราว ฉันเข้าใจว่าทุกคนน่าจะบริจาคกัน 

ประมาณเทา่นัน้ ตอ่มาถงึรูว้า่อยา่งมากสดุจะบรจิาคกนั 2 หมืน่ดอลลาร ์ 

แล้วดสู ิ ฉนัจา่ยไปตัง้โข พอปารต์ีเ้ลกิฉนัยงันกึแคน้ไมห่าย นอนไมห่ลับ 

ไปหลายวัน เจ็บใจเพราะจ่ายแค่หมื่นดอลลาร์ก็พอแท ้ๆ”

การบรจิาคเงนิกอ้นโตกบังานทีเ่พิง่ไปครัง้แรกทำเอาเขาหลบัไมล่ง 

เลยทีเดียว

“สงสัยมหาเศรษฐีเงินล้านเจ้าภาพจะนึกว่าฉันรวยมาก ที่จริง 

เทียบกับแขกคนอื่นในงาน ฉันไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่หรอก เพียงแค่คน 

พวกนั้นร่วมงานการกุศลเยอะอยู่แล้ว เวลาบริจาคจึงบริจาคที่ละนิด 

ที่ละหน่อยเท่านั้นเอง”

ผมพยักหน้า

“หลังปาร์ตี้ มหาเศรษฐีเงินล้านติดต่อฉัน เชิญฉันไปเที่ยวบ้าน  

ฉนักก็ลวัสวิา่จะใหบ้รจิาคอีก เลยปฏเิสธ แตเ่ขาตือ๊ตดิตอ่มาเรือ่ย ๆ ฉนั 

เลยตกลงใจว่า เอาเถอะ จะบริจาคให้อีกสักหมื่นดอลลาร์ ว่าแล้วก็พา 

ภรรยากับลูก ๆ ไปด้วยกันซะเลย”

“เขาคงอยู่บ้านหลังมหึมาเลยสินะครับ”

ผมนึกถึงคฤหาสน์หลังยักษ์ในฉากหนังฮอลลีวู้ด

“คฤหาสน์เขาอยู่ชานเมือง ด้านตะวันออกของลองไอส์แลนด์  

ทำเลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายของพวกเศรษฐีนิวยอร์ก เรา 

หาบา้นของมหาเศรษฐเีงนิลา้นจากแผนทีไ่มเ่จอ มนัอยูห่า่งจากปากทาง 

เขา้ถงึ 2 กโิลเมตร เลยมองไมเ่หน็ คนใหถ้ามทางกไ็มม่ ี สุดทา้ยพอ่บา้น 

ตอ้งออกมารบัเราและนำทางให้ ฉนัเพิง่มารูท้หีลงัวา่คฤหาสนล์ะแวกนัน้  

ส่วนใหญ่จงใจตั้งอยู่ในที่ลึก ๆ ให้หายากเข้าไว ้ พวกเขาบอกว่าเพื่อรักษา 
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ความปลอดภัย แต่ดูยังไงฉันว่าเพราะพวกเขาไม่ต้องการเปิดเผยชีวิต 

ส่วนตัวให้ใครรู้มากกว่า”

“คฤหาสน์แบบนั้น ที่ดินคงกว้างใหญ่น่าดูใช่ไหมครับ ไหนจะมี 

สระว่ายน้ำกับสนามกอล์ฟอีก”

“สระวา่ยนำ้นะ่สว่นใหญม่ทีกุหลงั แตส่นามกอลฟ์ พวกเขาสรา้ง 

แบบใช้ร่วมกัน ถ้าไม่ใช่สมาชิกจะเข้าใช้ไม่ได้ คนทั่วไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 

มีอยู่ ที่แปลกพิเศษไปกว่านั้นคือ ทุกบ้านทำการเกษตรกันหมด วัวกับ 

หมูนี่เลี้ยงแน่  ๆ  ละ มีกระทั่งเป็ด ไก่ ปลูกพืชผักทั้งมะเขือเทศ พริก  

ไปจนถงึไมผ้ล ครบถ้วนชนดิต้องนกึสงสยัเลยว่า พวกเขาทำเกษตรกรรม 

เป็นอาชีพกันหรือเปล่า”

การต้ังคอกเล้ียงวัวเล้ียงหมูในคฤหาสน์ ช่างฟังไม่เข้ากันเลย ยุคน้ี 

ไม่ใช่ยุคกลางเสียหน่อย

“ถาม ๆ ดถูงึรูว้า่มหาเศรษฐเีงนิลา้นปลกูผกัเลีย้งสตัวไ์วก้นิเอง พอ 

สั่งอาหาร ทางครัวค่อยฆ่าสัตว์ เก็บผัก นำมาปรุงเดี๋ยวนั้น คงเพราะ 

เลี้ยงแต่สัตว์สายพันธุ์ดี โตมาด้วยการเลี้ยงดูชั้นยอด รสชาติถึงผิดจาก 

ที่อื่นชัดเจน นี่น่ะเป็นเรื่องเกินจินตนาการฉันจริง ๆ”

“ถ้าเป็นผมคงไม่เลี้ยงเองให้เหนื่อย ซื้อของดี  ๆ  กินเอาก็พอ ถ้า 

ต้องเลี้ยงเอง ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันคงมากโขนะครับ”

“สำหรับคนพวกนั้น เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอก เธอรู้ไหมว่ามหา 

เศรษฐีเงินล้านกลัวอะไรกันมากที่สุด”

“พวกเขายังมีสิ่งที่ต้องกลัวอีกเหรอครับ”

“พวกเขาทกุคนหวาดกลวัโรคภยัมากทีส่ดุ ดงันัน้ถงึไดใ้สใ่จสขุภาพ 

มากเข้าขั้นกลัวเชื้อโรคเลยละ ภายในบ้านพวกเขาจะมีเครื่องฟอกกำจัด 

เชื้อโรคติดตั้งอยู่ทั่วไป มีหมอส่วนตัวไว้คอยตรวจสุขภาพตนสม่ำเสมอ  

การปลูกผักเลี้ยงสัตว์เองไว้ปรุงอาหารก็เพื่อป้องกันโรคภัยแต่ต้นเหตุ  
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เพราะพวกเขาคิดว่าอาหารตามท้องตลาดเชื่อถือไม่ได้”

“ถ้าป่วยก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิครับ จำเป็นต้องวิตกขนาด 

นั้นด้วยเหรอ ยังไงคนเราก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเสียหน่อย”

ผมนึกถึงเรื่องยาอายุวัฒนะที่จักรพรรดิจิ๋นซีทรงปรารถนานักหนา

“ฉันก็เคยคิดแบบเธอ แต่พอยืนอยู่ในจุดเดียวกันบ้างจริง ๆ ฉัน 

กลับทำแบบพวกเขา เมื่อเรามีเงินมากมาย หลักการใช้ชีวิตของเราจะ 

เปลี่ยนแปลง”

เขาหยุดพูดมองนาฬิกา อีก 5 นาทีเราต้องลุกเดินกันแล้ว ผม 

อยากฟังเรื่องราวของเขาต่อมากกว่านั่งเรือท่องเที่ยวเสียอีก เขาพูดต่อ

“เมื่อไหร่ที่เราคำนวณทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเอง แล้วรู้ว่าต่อให้ 

ใช้จ่ายเต็มที่ไปทั้งชีวิตก็ยังใช้ไม่หมด หลักการเกี่ยวกับเงินทองของเรา 

จะเปลี่ยนไป มีหลายกรณีที่ถึงใช้เงินมหาศาลเป็นปี  ๆ เงินกลับมีเยอะ 

ขึ้น  ๆ อาจฟังเหลือเชื่อ แต่นับตั้งแต่นั้น เงินจะไม่เหมือนเงินอีกแล้ว  

กอ่นหนา้นีเ้ราอทุศิชวีติเพือ่หาเงนิ แตน่บัจากรำ่รวย มนัจะเปลีย่นเปน็เรา 

ใช้เงินเพื่อชีวิตของเราเอง ชีวิตแบบนี้สนุกสุดยอด สนุกจนอยากคง 

ความรู้สึกนี้ไว้นาน ๆ ซึ่งหมายความว่าเราต้องมีชีวิตให้ยืนยาว ขืนเกิด 

ป่วยไขก้ห็มดสนกุส ิ ดงันัน้ไมว่า่จะตอ้งจา่ยมหาศาลเทา่ไหร ่ ถา้เพือ่รกัษา 

สขุภาพ คนรวยยนิดจีา่ยเงนิกอ้นโตแนน่อน ทัง้จา้งหมอชือ่ดงัมาเปน็หมอ 

ประจำตัว คอยตรวจเช็กสุขภาพ ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ในสภาพแวดล้อม 

ที่ดีที่สุด เพื่อเราจะได้บริโภคสารอาหารที่เยี่ยมที่สุด แม้อายุเลย 70 ปี  

แต่ยังคงร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนวัย 50 ปีได้เสมอ”

การที่เขาดูอ่อนเยาว ์ ดูหนุ่มวัยราว 50 ปี ไม่ได้มาลอย ๆ นี่เอง

“ต้องดูแลสุขภาพตอนที่เรายังมีสุขภาพดี หากเสื่อมลงแม้แต่ 

นิดเดียว ให้ใช้เงินมากแค่ไหนก็ยากจะทำให้สมบูรณ์ดังเดิม ข้อนี้พวก 

คนรวยทุกคนรู้ด ี พวกเขาถึงใช้เงินเพื่อสุขภาพ ก่อนที่จะสูญเสียมันไป”
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ยิ่งนึกถึงเรื่องราวของเจ้าของธุรกิจใหญ่ หรือคนดังที่มีเงินทอง 

มากมาย แต่กลับเสียชีวิตเร็วด้วยโรคภัย ยิ่งทำความเข้าใจประเด็นนี้ 

ง่ายขึ้น

“คนรวยทุ่มเทเงินมหาศาลเพื่อสุขภาพ คนทั่วไปล่ะเป็นไง ต่อให้ 

สญูเสยีสขุภาพ ถา้ทำใหห้าเงนิไดเ้สยีอยา่ง พวกเขาจะยนิดทีำทกุอยา่ง  

หากสขุภาพเสือ่มโทรม เงนิกอ้นโตทีไ่ดม้าจะมคีวามหมายอะไร สดุทา้ย 

ไม่แคล้วต้องใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหมดเกลี้ยง ใช้ชีวิตผิดกันแท ้ๆ”

ผมนึกถึงช่วงแรกที่เรารู้จักกัน เขาเคยบอกผมว่า ถ้าอยากรวย 

สิ่งสำคัญที่สุดคือสมรรถภาพร่างกาย เป็นจริงอย่างที่เขาบอก เราชอบ 

ผลัดการดูแลสุขภาพไว้เป็นเรื่องท้ายสุดเสมอ

“การใช้เงินซื้อทางลัดสู่สุขภาพ หวังจะให้ตัวแข็งแรงขึ้น เป็นการ 

กระทำทีโ่งเ่ขลา ยคุขา้วปลาอาหารสมบรูณแ์บบนี้ ไมรู่ค้นจะกนิวติามนิ 

บำรงุอะไรกนันกัหนา พวกคนรวยแคก่นิลกูเกดกบัมะมว่งหมิพานตท์กุวัน 

ก็ไม่ต้องกินวิตามินหรืออาหารเสริมเพิ่มแล้ว ฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกัน”

จะว่าไป ชั้นด้านบน เหนือเครื่องกรองน้ำที่บ้านผม มีวิตามินอยู ่

เกินกว่า 6 ขวดด้วยซํ้า

“สำคญักวา่การทำใหส้ขุภาพดขีึน้ คือการรกัษาสุขภาพ ณ ตอนนี ้

ให้ดี เพื่อการนี้ พวกคนรวยจึงมีกฎการใช้ชีวิตสองสามข้ออยู่เสมอ  

เชน่ ควบคมุอาหาร เพือ่รกัษานำ้หนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ตอนเชา้ 

ต้องกินผักสด กับนมที่เพิ่งรีดใหม่  ๆ  จากคอกวัว ออกกำลังกายวันละ  

2 ชัว่โมง ดืม่เหลา้โดยคำนงึถงึสขุภาพและดืม่แตน่อ้ย นสิยัรกัษาสขุภาพ 

คงความอ่อนเยาว์ฝังลึกในตัวพวกเขาไปเรียบร้อย”

วธิดีแูลสขุภาพของคนรวยตามเขาบอก หลายขอ้เรยีบงา่ยผดิคาด

“อยากเปน็เศรษฐ ี อยา่มวัแตอ่จิฉาเศรษฐ ี เธอตอ้งเรยีนรูว้ธิใีชช้วีติ 

ของพวกเขาดว้ย ในเมือ่พวกเขาคดิวา่สขุภาพคอืสิง่สำคญัทีส่ดุ ตัง้แตน่ี ้



อาหารยิ่งแพง

เศรษฐีจะเลือกซื้อแอ๊ปเปิ้ล

ยิ่งคุณภาพดีสมราคามัน และแทนที่จะกินมากๆ

แทนการซื้อแอ๊ปเปิ้ล

ราคาถูกกินหลาย ๆ ผล

ผลละหมื่นวอนกินผลเดียว

การกินอาหารดี ๆ แต่น้อย

มากกว่า
ยังดีต่อสุขภาพ
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เธอจงตั้งกฎบางข้อเพื่อรักษาสุขภาพตนเองบ้าง ปฏิบัติมันจนเป็นนิสัย  

แล้วเธอถึงจะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้”

เสยีงประกาศจากทา่เรอืลอยมา แจง้วา่เรอืทอ่งเทีย่วเทยีบทา่แลว้  

เราจึงรีบไปขึ้นเรือกัน หลังขึ้นเรืออย่างระมัดระวัง เขาเดินไปนั่งติด 

หน้าต่างภายในท้องเรือโล่งโจ้ง ผมอยากฟังเรื่องราวในอเมริกาของเขา 

อีกนิด เลยขอให้เขาเล่าต่อ

“หลงัรูจ้กัมหาเศรษฐเีงนิลา้นจากปารต์ีก้ารกศุล ฉนักค็บคา้สมาคม 

กับคนในแวดวงนี้ด้วยดีเรื่อยมา ทุกครั้งที่ไปงานบริจาค ฉันจะได้พบ 

เจอ ได้คบคนดี ๆ เพิ่มมากทุกที การบริจาคหนึ่งแสนดอลลาร์อย่างงง ๆ  

ในงานแรกกลายเป็นโอกาสอันดีให้ฉันเป็นที่รู้จัก ข่าวบริจาคครั้งนั้น 

แพร่ไปรวดเร็ว ช่วยให้ฉันได้คบหาคนคุณภาพจากทุกระดับชั้น คนรวย 

ในอเมริกาและยุโรปจะใช้งานการกุศลพวกนี้ต่างสมาคมไว้เชื่อมสัมพันธ์ 

กัน บางทีก็เหมือนเป็นที่สำหรับแข่งขันกันว่าใครบริจาคเยอะกว่า อวด 

ความร่ำรวยของตน แค่ได้รับเชิญให้ร่วมงานก็เท่ากับตัวเราได้รับการ 

ยอมรับว่าเป็นเศรษฐีแล้ว เธอเองต่อไปถ้าได้ร่วมงานประเภทนี ้ อย่ามัว 

เขยีมตัง้แตค่รัง้แรก บรจิาคซะ แลว้คนทีเ่ธอไมเ่คยมโีอกาสไดพ้บจะเปน็ 

ฝ่ายเข้าหาเธอก่อน”

“ผมคงไม่หวังอะไรเท่ากับขอให้วันแบบนั้นมาถึงเร็ว ๆ ครับ”

ผมฉีกยิ้มพลางพูดตอบ เสียงหวูดเรือดังขึ้น เป็นสัญญาณว่า 

เรือท่องเที่ยวจะออกจากท่าแล้ว ผมรับรู้ได้ถึงแรงเรือขยับเชื่องช้า ผู้คน 

ต่างเดินออกจากโถงเรือ เหลือเพียงผมกับเขาสองคน

“คุณอยู่นิวยอร์กตลอดสามปีเลยเหรอครับ”

“ฉันอยู่กลางเมืองนิวยอร์กได้หนึ่งปี ก็ย้ายไปอยู่ด้านตะวันออก 
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ของลองไอส์แลนด์ แหล่งที่อยู่ของพวกเศรษฐีเงินล้าน ฉันซื้อบ้านจาก 

เศรษฐีเงินล้านที่สนิทกันคนหนึ่ง เขาเป็นเจ้าของบ้าน 3 - 4 หลังแถวนั้น  

เขามาเปรย  ๆ  ว่าอยากขายบ้านให้ฉัน คนรวยที่นั่นเวลาซื้อขายบ้าน  

ส่วนใหญ่นิยมขายให้คนรู้จักกันเอง ยิ่งถ้าคุยกันถูกคอ เจ้าของบ้านจะ 

บอกขายให้ วิธีซื้อขายบ้านก็เรียบง่ายมาก ไม่ต้องใช้ทั้งนายหน้าหรือ 

นักกฎหมาย แค่เขียนราคาที่จะซื้อขายลงเศษกระดาษส่งให้กัน ถ้า 

ถูกใจก็ทำสัญญากันตรงนั้นเลย ขอเพียงต้องรักษามารยาทเก็บราคา 

ขายของบ้านเป็นความลับพอ”

“บ้านคุณคงใหญ่น่าดูนะครับ”

เสียงผมสูงแหลม นึกอยากอาศัยอยู่ในบ้านหลังโตแบบนั้นบ้าง

“มนัเปน็บา้นสรา้งจากอฐิ เหน็วา่อฐิแตล่ะกอ้นเปน็งานทำมอืลว้น  

ส่งให้ตัวบ้านดูโอ่อ่า รับกับทัศนียภาพรอบ  ๆ  ดีเยี่ยม ภรรยาฉันถูกใจ 

มากเชียวละ พอย้ายไปอยู่บ้านนั้น ฉันก็จ้างพ่อบ้านคอยช่วยดูแล เริ่ม 

ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้ปรุงกินเองบ้าง แน่นอนว่าเริ่มตรวจเช็กสุขภาพกับ 

หมอประจำตัวที่คนรู้จักแนะนำให้ด้วย”

จู่ ๆ ผมนึกสงสัยราคาบ้าน

“บ้านระดับนั้น ต้องใช้เงินเท่าไหร่เหรอครับ”

“สมยันัน้ฉนัจา่ยไป 5 ลา้นดอลลาร ์ ถา้เทยีบกบัเงนิบา้นเรานา่จะ 

ประมาณ 5 พันล้านวอนได้นะ”

พลันผมนึกถึงข่าวในอินเทอร์เน็ตที่ระบุว่า ราคาบ้านของเหล่า 

เศรษฐีมีมูลค่ากว่าหลายหมื่นล้านวอน

“ราคาไม่สูงเท่าผมคิดเลยครับ”

“เงิน 5 ล้านดอลลาร์สมัยนั้นถือว่ามากโขอยู่ ราคาบ้านตอนนี้ 

ก็แพงขึ้นแล้ว”

“ผมเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์เจอ เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกามี 
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มูลค่าลดลงนี่ครับ”

“นั่นมันกรณีบ้านที่คนทั่วไปอยู่ พวกคฤหาสน์หรูหราไม่ได้รับ 

ผลกระทบเท่าไหร่หรอก มันถูกขายทอดกันเฉพาะในกลุ่มเศรษฐีเงินล้าน  

พวกเขาไม่รับรู้ราคาตลาดอสังหาริมทรัพย ์ ณ ตอนนั้นด้วยซ้ำ ยิ่งล่าสุด  

มีเศรษฐีหน้าใหม่จากการลงทุนหลักทรัพย์เกิดเรื่อย ๆ ราคาบ้านระดับนี้ 

ยิ่งขึ้นเอา ๆ พวกคนรวยต้องการบ้านหรู พวกเขามีเงินพร้อมมือ ยินดี 

จ่ายไม่อั้น น้องฉันก็ขายบ้านให้คนกลุ่มนี ้ ทำเงินได้เยอะทีเดียว”

พอเรือแล่นมาถึงสะพานแม่น้ำฮัน เขาชวนผมออกไปด้านนอก  

เมื่อขึ้นมาถึงชั้น 2 ของดาดฟ้าเรือ เห็นคู่รักคู่หนึ่งผลัดกันถ่ายรูป ฝ่าย 

หญิงยืนพิงราว สวมวันพีซสีขาว ผมย้อมสีทองของเธอปลิวสยายตาม 

ลม แลเหมือนแท่งเทียนเปล่งเปลวไฟวับไหว

“ขนาดสนทิสนมกบัพวกเศรษฐอีเมรกิาได ้ คุณคงเกง่ภาษาองักฤษ 

มาก ๆ เลยสินะครับ”

“ภาษาอังกฤษทำฉันนึกกลุ้มอยู่เหมือนกัน ฉันเลยจ้างครูส่วนตัว  

เรียนไป 6 เดือนก็เก่งขึ้นทันตา ฉันใช้วิธีให้เขามากินนอนอยู่ด้วยกัน  

แล้วพูดแต่ภาษาอังกฤษกันทั้งวัน ภาษาอังกฤษไม่มีอะไรยากหรอก  

ลองอยู่บ้านเดียวกับครูสอนภาษาสัก 6 เดือนส ิ ประเดี๋ยวก็เก่งเอง”

ขอแค่มีเงิน ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้จริง ๆ 

“ลูก ๆ ของคุณพอใจกับชีวิตในอเมริกาไหมครับ”

“พอฉันคลุกคลีกับพวกเศรษฐีเงินล้าน เด็ก  ๆ  จึงต้องคลุกคลีกับ 

ลูก ๆ ของคนกลุ่มนั้นโดยปริยาย มีครั้งหนึ่ง พวกเขาต้องเข้าแคมป์การ 

เงิน เรียนรู้วิธีจัดการมรดกที่จะได้รับจากพ่อแม่ในวันหน้า ใช้เวลาเรียน 

ตั้ง 3 วัน 2 คืนแน่ะ ถึงฉันจะไม่คิดยกเงินให้พวกเขาลอย ๆ ก็เถอะ”

ไม่รู้เพราะลมเย็น  ๆ โชยมาหรือเปล่า เขาจึงหยิบผ้าเช็ดมือมาสั่ง 

นำ้มูกเสยีงดงั คนรวยกห็นไีขห้วดัไมพ่น้แฮะ เขาทำจมกูฟดุฟดิ กลา่วตอ่
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“ลำดับการใช้เงินของคนรวย รองมาจากสุขภาพ คือการศึกษา 

ของลูกนี่ละ แน่นอนว่าต้องให้เรียนวิชาการ รวมถึงให้เรียนวิธีคบคน  

และมารยาทในสังคม อะไรที่ว่าจำเป็น ต้องหาครูสอนส่วนตัวชื่อดัง 

มาสอนให้ลูกครบถ้วน ซึ่งหนึ่งในการเรียนสำคัญที่สุดก็คือ “การจัดการ 

ทรัพย์สิน” คนรวยถือว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการ โดยให้ความ 

สำคัญที่สุดในชีวิต”

เขาถามผม

“พวกคนรวยใหค้วามสำคญัเรือ่งจดัการทรพัยส์นิทีส่ดุ และสัง่สอน 

มันแก่ลูก  ๆ  ตน แล้วทำไมคนทั่วไปถึงไม่ค่อยใส่ใจเรื่องจัดการเงินทอง 

กันล่ะ เธอทำงานด้านนี ้ น่าจะรู้ดีนะ”

“ไม่ใช่เพราะไม่มีทรัพย์สินให้จัดการหรอกเหรอครับ”

เขาเดาะลิ้นด้วยสีหน้าไม่ชอบใจ

“ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินให้จัดการ แต่เพราะไม่จัดการ ถึงไม่มีเงิน คน 

ที่หาเงินได้จำนวนเท่ากัน บางคนซื้อบ้านได้ไม่รู้กี่หลัง ขณะที่บางคน 

มีแต่หนี้เป็นล้าน ๆ จริงไหม”

ผมพูดไม่ออก

“เธอว่าพวกคนรวยบริหารทรัพย์สินกันยังไง”

“หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลหรือเปล่าครับ”

“ก็ถูก แต่ถึงจะได้ช่ือว่าผู้เช่ียวชาญ ก็เช่ือใจไม่ลง คนรวยส่วนใหญ่ 

จึงตรวจสอบผลสรุปบัญชีขั้นสุดท้ายด้วยตัวเอง ทุกสิ้นเดือนจะต้องเรียก 

ดูใบเสร็จค่าใช้จ่ายทุกอย่าง รายการเดินบัญชีธนาคาร บัญชีรายรับ 

รายจ่ายล่าสุดที่ผู้จัดการป้อนข้อมูลไว้ให้ในไฟล์เอ็กซ์เซล ถึงจะไม่ดู 

ละเอียดไปถึงค่าโทรศัพท์หรือค่าน้ำประปาก็เถอะ แต่เราจะตรวจสอบ 

ละเอียดทุกเดือนว่าทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง สมมติเงินที่มี 

เกิดลดลงจากเดิม เราจะเรียกพบผู้เชี่ยวชาญที่จ้างไว้ ถามสาเหตุของ 
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ปัญหา และควบคุมการเงินเองในเดือนถัดไป ต้องไม่ให้เงินน้อยลงกว่า 

เดือนก่อน นี่ละคือหลักการทั้งหมดของการบริหารจัดการทรัพย์สินของ 

คนรวย”

สำหรับพวกเรา “บริหารจัดการทรัพย์สิน” คือการเค้นสมองมากมาย 

ไปกับการสะสางรายจ่าย ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มดอกเบี้ย 

กระจอ้ยรอ่ย เปดิบญัชฝีากประจำเผือ่อนาคตของลกู แตส่ำหรบัคนรวย  

วิธีของพวกเขาช่างเรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน แค่อย่าให้เงินน้อยลง 

เป็นพอ

“เวลาอบรมลูก  ๆ  เรื่องจัดการทรัพย์สิน เราจะพยายามปลูกฝัง 

ประเด็นนี้ ไม่ต้องพยายามดันทุรังเพิ่มเงิน แต่รักษาเงินที่มีตอนนี้ให้ดี  

ที่อเมริกาและยุโรปใส่ใจเรื่องอบรมการจัดการทรัพย์สินแก่เด็ก  ๆ  ตั้งแต่ 

ยังเล็ก ผิดกับเกาหลีใต้ลิบลับ

“คนเกาหลีให้เด็กเรียนแต่วิชาการอย่างเดียว พอโตเป็นผู้ใหญ่ 

จึงบริหารเงินไม่เป็น รู้จักแค่หาเงิน จะดีตรงไหน ในเมื่อบริหารไม่เป็น 

ก็มีแต่เพิ่มพูนหนี ้ เห็นคนหนุ่มสาวเป็นแบบนี้แล้ว ฉันเสียดายนัก”

ผมพลอยขมขื่นใจเช่นกัน

เขาหยุดพูด หันมองรอบ  ๆ  ดาดฟ้าราวเด็กน้อยเพิ่งเคยนั่งเรือ 

ครั้งแรก

“คุณชอบเรือเหรอครับ”

“ฉันอยากลองนั่งเจ้านี่สักครั้ง มากกว่าจะชอบมันนะ”

เขาบอกว่าเพิ่งเคยนั่งเรือท่องเที่ยวแม่น้ำฮันครั้งแรก

“ฉนัเคยอยูเ่กาะยออยึตัง้สบิป ี ไดแ้ตเ่มยีงมอง ไมเ่คยลองนัง่สกัท ี 
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ทัง้ทีเ่คยสญัญากบัลกู  ๆวา่ ประสบความสำเรจ็เมือ่ไหรจ่ะพามานัง่เรอืเลน่ 

กัน...เวลามองมาจากที่ไกล ๆ เห็นคนบนเรือดูมีความสุขกันเหลือเกิน”

เขามองฝั่งเกาะยออึยลิบ ๆ นิ่งสักครู่ มีเรือยอช์ตขนาดเล็กลำหนึ่ง 

แล่นสวนผ่านเรือของเรา

“เธอเคยนั่งเรือยอช์ตไหม”

ผมตอบว่าไม่เคย เขาเริ่มพูดถึงเรือยอช์ต

“ฉนัเปลีย่นเรอืยอชต์มาแลว้ 3 ครัง้ ลำลา่สุดถกูใจฉันมาก ขนาด 

มันใหญ่กำลังดี จัดปาร์ตี้รับรองเพื่อนฝูงได้สบาย มีเตียงนอนสำหรับ 

ทำสปากลางแจ้งตั้ง 4 เตียง”

ใหญ่ขนาดนั้น น่าจะยาวอย่างต่ำ 20 เมตร ผมคิด

“แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีฉ่นัอยู ่ วดัความรวยกนัดว้ยเรือยอชต์ 

นี่ละ เรือยอช์ตลำใหญ่แค่ไหน ก็ประเมินไปสิว่ารวยเท่าไหร่ สมัยหนึ่ง 

ในอเมริกา คนเคยวดัความรวยกนัดว้ยเครือ่งบนิสว่นตวั แตพ่อสนามบนิ 

เริม่มเีครือ่งบนิมากเขา้ คา่นยิมนีก้ล็ดลง คา่เชา่เครือ่งบนิรายปนีะ่ถกูมาก  

แถมใช้สอยประโยชน์ได้เต็มที่ ส่วนเรือยอช์ต เราสามารถลงทะเบียน 

สมาชิก โดยใช้เรือยอช์ตร่วมกันได้ในราคา 150,000 ดอลลาร์ต่อปี แต่ 

สำหรบัคนอยูร่มิชายทะเลอยา่งฉนั วตัถทุีอ่ยากครอบครองรองลงมาจาก 

บ้านก็ไม่พ้นเรือยอช์ต เราเลยอยากมีเรือยอช์ตเป็นของตัวเองมากกว่า 

ใช้ร่วมกับใคร”

รวยเมือ่ไหร ่ ผมจะตอ้งซือ้เรอืยอชต์มัง่ นัง่เรอืยอชต์ลำสวย แลน่ 

พลิ้วล่องบนท้องทะเลสีเขียวมรกต! แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว

“สมัยหนึ่งพวกเศรษฐีระดับโลกเคยใช้เรือยอช์ตแข่งกันอวดบารมี  

ใครเป็นเจ้าของเรือยอช์ตขนาดเกิน 500 ฟุต จะได้รับความสนใจจากสื่อ 

และเศรษฐีด้วยกัน ลงท้ายมีผู้นำจากดูไบ กับเจ้าของธุรกิจน้ำมันจาก 

รัสเซีย ที่ต่างมีเรือยอช์ตขนาดที่ว่า แต่เรือของเจ้าของธุรกิจน้ำมันจาก 
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รัสเซียใหญ่กว่าหน่อย เลยถือว่าเป็นผู้ถือครองเรือยอช์ตขนาดใหญ่ที่สุด 

ในโลก เขาถึงกับเก็บขั้นตอนประกอบเรือเป็นความลับเชียวนะ คิดเอา 

เถอะว่าขี้อวดมากแค่ไหน”

ขนาด 500 ฟุต เท่ากับยาวเกิน 150 เมตร เป็นเรือยอช์ตลำยักษ ์ 

ใหญ่กว่าเรือท่องเที่ยวแม่น้ำฮันที่เรานั่งอยู่ตอนนี ้ 2 - 3 เท่า

“มีเรือยอช์ตใหญ่แบบนั้น คงต้องจ่ายแยะเลยนะครับ”

“ถูกต้อง ค่าดูแลรักษาแพงกว่าค่าสร้างเรือเสียอีก ภายในเรือยอช์ต 

มทีั้งสระว่ายนำ้ สนามบาสเกตบอล ไหนจะมีเรือดำน้ำกับเฮลคิอปเตอร ์ 

ค่าดูแลรักษาจึงมหาศาลทีเดียว หนำซ้ำจะไปจอดเทียบท่าทั่วไปที่ไหน 

ก็ไม่ได้”

ฟังเขาพูดแล้ว เรือยอช์ตลำเล็กที่ผ่านไปเมื่อครู่ดูกระจอกไปเลย 

“ใกล้บ้านฉันเคยมีเศรษฐีเจ้าของเรือยอช์ตลำยักษ์ เขาเป็นคนหนุ่ม 

มาจากไต้หวัน แต่อยู่ได้ไม่ครบ 3 ปี ธุรกิจเขาเจ๊งจนต้องย้ายออก”

ผมถามว่าทำไมจู ่ๆ เขาถึงได้พลาดพลั้ง

“เศรษฐใีหมม่จีดุเหมอืนกนัอยูห่นึง่ขอ้ คือพวกเขาชอบโออ้วดชนดิ 

ควบคุมตัวเองไม่ได้ พวกเขาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อจะทำตามอย่างคนที่ 

ร่ํารวยกว่าตน ถึงกับยอมหยิบยืมเงินมาเติมเต็มนิสัยอวดม่ังอวดมี สุดท้าย 

เงนิจงึขาดมอืและหมดตวัลง เศรษฐจีากไตห้วนัรายนีก้เ็หมอืนกนั เขาทำ 

ธุรกิจสื่อสารคมนาคม ทำเงินได้มหาศาล เมื่อมาพักผ่อนแถบเมดิเตอร์- 

เรเนยีน ไป  ๆมา  ๆเลยตกลงจะอยูถ่าวร เขาคงอยากใหค้นทีน่ัน่รบัรูว้า่เขา 

รวยที่สุดละมั้ง จะทำอะไรทีเลยทำให้ใหญ่ที่สุด หรูที่สุดไว้ก่อน เขา 

ใช้เงินมากมายต่อเติมบ้านใหม่ จะไปต่างประเทศแต่ละครั้งต้องใช้ 

เครื่องบินส่วนตัวเท่านั้น ต้องเปลี่ยนเรือยอช์ตปีละครั้ง อยู่ไป ๆ ผลกำไร 

บริษัทชักร่อยหรอ หุ้นที่เคยมีตกฮวบ สุดท้ายไม่มีเงินจ่ายหนี้จนต้อง 

ล้มละลาย”
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“จู ่ๆ มีเงินก้อนโต คงยากที่คนเราจะไม่อวดนะครับ”

“เปน็เรือ่งจรงิทีค่นทกุคนหลงใหลกบัความตอ้งการนัน้ แตจ่ะอวด 

ก็ควรอวดแต่พอดีสิ ที่ฉันบอกลาอเมริกา ย้ายไปอยู่ที่นั่น ก็เพราะ 

อยากหนีจากผู้คนขี้อวดนี่ละ อเมริกาน่ะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย 

ทุนนิยมแต่เดิม แต่ละวันมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดและดับไม่รู้กี่สิบราย  

เศรษฐีใหม่มักใช้เงินไม่เป็น สุดท้ายจึงหมดตัว ฉันกลัวตัวเองคลุกคลี- 

ตีโมงกับพวกเขามาก ๆ จะพลอยหมดตัวไปอีกคน เลยย้ายหนีซะเลย”

“เศรษฐีแถบเมดิเตอร์เรเนียนไม่ขี้อวดเหรอครับ”

“ก็ไม่ทุกคน แต่ส่วนใหญ่อยู่กันอย่างพอมีพอกิน คนที่นั่นคิดว่า 

การอวดรวยเป็นพฤติกรรมน่าละอาย ขนาดคนที่เงินเยอะกว่าฉันยังชอบ 

แต่งตัวเรียบง่าย กินอาหารกันในโรงแรมเล็ก ๆ”

“คณุเองพอรวยแลว้ คงอยูอ่ยา่งพอมพีอกนิเหมอืนกนัใชไ่หมครบั”

“ฉนัเคยไมม่มีากอ่น ถงึวยันีแ้ลว้ยงัไมเ่คยใชเ้งนิมอืเตบิเลยสกัครัง้ 

อย่างที่เธอเห็น ฉันใส่แต่เสื้อเชิ้ตเรียบ  ๆ  กับกางเกงสบาย  ๆ จริงไหม  

จะนัดพบใครก็นัดแต่ในร้านอาหารเล็ก  ๆ หรือคอฟฟี่ช็อป ฉันชอบคบหา 

กับคนธรรมดานะ พวกเขามีมุมพิเศษตรงความมีชีวิตชีวา ใกล้บ้านฉัน 

มโีรงแรมอยู ่ ฉันชอบไปกินอาหารเช้าทีน่ัน่ ทีจ่ริงอาหารที่บา้นฉันรสเลิศ 

และหรูหรามาก แต่ฉันออกไปกินข้างนอกก็เพราะชอบบรรยากาศ  

ครอบครัวที่มาเที่ยวจะกินอาหารที่นั่นเหมือนกัน มองแล้วมันชื่นใจดี  

ชวนให้อารมณ์ดีด้วย แค่มองพวกเขา ฉันก็รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นแล้ว”

“ถ้าผมรวย ผมไปอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วยดีกว่า”

“งั้นก็ดีสิ!”

เขาหัวเราะครื้นเครง

“โลกเราตอนนี้เป็นโลกที่ทำให้คนรวยได้เร็วยิ่งกว่ายุคสมัยไหน  

ขอเพียงมีไอเดียล้ำ ๆ ไม่ว่าใครก็ทำเงินก้อนโตได้ทั้งนั้น แทนที่จะหอบ 
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ความฝันลอย ๆ ว่าอยากรวย เธอต้องพยายามจับโอกาสให้มั่น แล้วจะ 

รวยได้อย่างรวดเร็ว”

ผมนึกสงสัยว่าเศรษฐีรอบตัวเขา ทำอย่างไรถึงรวย

“เศรษฐีที่คุณรู้จักทำอย่างไรถึงรวยกันเหรอครับ หรือว่าพวกเขา 

เกิดมาบนกองเงินกองทองอยู่แล้ว”

“ไม่ใช่หรอก คนที่รวยเพราะเกิดในบ้านเศรษฐีหรือบ้านคนดัง 

มีไม่เกิน 1 ใน 10 คนรวยส่วนใหญ่เป็นคนสู้โลก และหาเงินเก่งด้วย

ตัวเองกันทั้งนั้น อย่างกรณีฉันก็หาเงินได้ในช่วงตลาดหุ้นกำลังเติบโต  

เงนิบนโลกนีไ้หลตามความเปลีย่นแปลง การจบักระแสทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ 

ได้ก่อน สร้างบริษัท แล้วขายบริษัทด้วยราคาสูงลิบ คือวิธีของคนที่ 

กลายเป็นเศรษฐีส่วนมากใช้”

“ถ้างั้น หากอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ เสพรับ 

ข่าวสารให้มาก ๆ สินะครับ”

ตอนนั้นผมบอกรับหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ 2 ฉบับ หนังสือพิมพ์ 

รายวัน 2 ฉบับ มีพ่วงด้วยรายสัปดาห์กับรายเดือนอีกต่างหาก

“ไม่เลย ถ้าพวกหนังสือพิมพ์เราจะอ่านแค่พาดหัวข่าว ข่าว 

ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องน่าสลด อ่านไปก็หดหู่ อันที่จริงสื่อสารสนเทศคือ 

การรายงานไล่หลังสิ่งที่เกิดไปแล้วมากกว่าจะระบุถึงการเปลี่ยนแปลง 

ล่วงหน้านะ ดังนั้นการอ่านหนังสือจึงค่อนข้างดีกว่าหนังสือพิมพ์ คน 

รอบตัวฉันหลายคนทีเดียวที่พกหนังสือติดตัวไปอ่านด้วยเสมอ”

ผมนึกถึงพี่ที่รู้จักคนหนึ่ง เขาจะต้องเสพข่าวทุกอย่างตอนเก้าโมง 

เช้า ชนิดไม่มีข่าวไหนเล็ดลอดสายตา แต่ผ่านไปหลายสิบปีเขากลับ 

ยังมีชีวิตเหมือนเดิม หนังสือพิมพ์คงไม่ช่วยอะไรมากนักอย่างเศรษฐี 

เมดิเตอร์เรเนียนว่า

ครบ 1 ชั่วโมง เรือกลับมาเทียบท่าฝั่งเกาะยออึย ขณะก้าวลง 
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จากเรือ เขาบอกผม

“จะซื้อแอ๊ปเปิ้ลกินสักผล ต้องรู้จักเลือกซื้อผลแพงที่สุด กินผล 

เดียวก็พอ อย่าคิดซื้อของถูกกินหลาย ๆ ผล”

หลังฟังเรื่องราวของพวกเศรษฐีในวันนี้ ผมก็มุ่งมั่นจะกลายเป็น 

เศรษฐีบ้างให้ได้ในเร็ววัน จะได้ใช้ชีวิตอย่างพวกเขาบ้าง

ได้อีก 1 อาทิตย์ให้หลัง เขาบินกลับเมดิเตอร์เรเนียน หลังจาก 

หาทำเล ทำสัญญาจัดตั้งออฟฟิศใจกลางเกาะยออึย และหาพนักงาน 

ได้ครบทกุตำแหนง่ ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่เพราะเขามเีงนิมากหรอืเพราะรอบตวั 

มีคนรู้จักดี  ๆ  อยู่มาก ผู้คนพอได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดบริษัทในเกาหลี  

ตา่งแหแ่หนมาหาราวสายนำ้ไหล ผมแอบหวงัวา่ตวัเองจะไดร้บัการเรยีก 

ให้เป็นหนึ่งในนั้น แต่ดูเหมือนผมจะยังอยู่นอกสายตาเขา พนักงาน 

รุ่นแรกที่เริ่มทำงานกับเขาในตอนนั้น ยกเว้นเพียงแค่คนเดียว ยังอยู่ 

ทำงานให้เขาครบทั้งรุ่นเช่นเดิมจนถึงตอนนี ้

ก็อย่างที่เขาบอก นี่ละ พลังของเงิน
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เมื่อพิจารณาชีวิตของเหล่าเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ เราจะ 

เห็นลักษณะพิเศษสำคัญบางประการ

รักษาสุขภาพเป็นอันดับแรก

คนรวยพิถีพิถันเรื่องดูแลสุขภาพเข้าขั้นเข้มงวด  

พวกเขาคิดว่า บนโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนสำคัญเท่าสุขภาพ  

พวกเขามักกำหนดกฎเกณฑ์เรียบง่ายเพื่อดูแลสุขภาพ  

มากกว่าจะเลือกปฏิบัติด้วยวิธีเลิศเลออะไร จากนั้น 

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ควบคุมปริมาณอาหาร  

ตอนเย็นต้องเล่นเทนนิส ตอนเช้าต้องกินถั่วต่าง ๆ 

การศึกษาที่สำคัญที่สุดของลูก คือ ความรู้ในการ 

จัดการทรัพย์สิน

ในสังคมทุนนิยม เงินคือพลังขับเคลื่อนโลก พลัง 

ที่หล่อหลอมมาผิดเพี้ยน พริบตาเดียวย่อมทำให้คนเรา 

คิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน
ปรัชญาการใช้ชีวิตของเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่
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สิ้นเนื้อประดาตัวได้ทุกเมื่อ  พวกเศรษฐีรู้แก่ใจดี  จึง 

อบรมวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกต้องแก่ลูก  ๆ  อย่าง 

ละเอียด เมื่อลูกหลานรับมรดกมาสืบทอด จึงบริหาร 

จัดการได้ดี ไม่มีผิดพลาด ต่อให้เวลาจะพ้นไปเป็นร้อยปี

ไม่โอ้อวด

เศรษฐีน้องใหม่ที่เพิ่งร่ำรวยมักสาละวนกับการใช้ 

เงินอวดร่ำอวดรวยชนิดห้ามใจไม่อยู่ สุดท้ายจึงมักจะ 

ล้มละลาย มีเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมาแทนที่ คนรวยที่รู้จัก 

พอจะคิดว่าตนเป็นคนธรรมดา และชอบอยู่ใกล้ชิดกับ 

คนธรรมดาทั่วไป

อ่านหนังสือเยอะกว่าเสพข่าวและหนังสือพิมพ์

คนทั่วไปคลั่งไคล้และมีปฏิกิริยาคล้อยตามกับ 

ประเด็นร้อนในระยะเวลาสั้น  ๆ แต่เศรษฐีสนใจเรื่อง 

ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และอนาคตมากกว่า เพราะ 

พวกเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องศึกษา  หากอยากมีชีวิต 

สุขสบาย อยู่ให้ไกลจากอาหารเสริม

อาหารเสริมจากการสังเคราะห์มักจะหลอกร่างกาย 

เราให้ปักใจเชื่อว่า ต่อให้กินอาหารไม่มีคุณค่าเข้าไปเต็ม 

คราบ สขุภาพกย็งัแขง็แรงไดอ้ยู ่ ขอเพยีงกนิวติามนิเสรมิ 

ตามเข้าไป พวกเศรษฐีแสวงหาสุขภาพดีจากธรรมชาติ  
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กินน้อย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พวกเขาใส่ใจการกิน 

และโภชนาการให้เพียงพอ เพื่อคงสมรรถภาพร่างกาย 

ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

จะไปไหน ไปเป็นคู่

เศรษฐีชอบความสันโดษ ทว่าไม่ชอบความโดดเด่ียว 

ไม่ว่าจะไปกินอาหารหรือเดินทางท่องเที่ยวจึงไปกันเป็นคู ่

สามีภรรยาเสมอ เมื่อประสบปัญหาเล็กน้อยแค่ไหนก็จะ 

พูดคุยกัน ช่วยกันหาทางออก ซ้ำพวกเขายังยกย่อง 

คู่สมรสของตนให้เป็นสุดยอดบุคคลตัวอย่างที่สุดในโลก 

ด้วย

กินของแพงแต่น้อย

เศรษฐีจะเลือกซื้อแอ๊ปเปิ้ลผลละหมื่นวอนกิน 

ผลเดียว แทนการซื้อแอ๊ปเปิ้ลราคาถูกเพื่อกินหลาย  ๆ ผล  

อาหารยิ่งแพงยิ่งคุณภาพดีสมราคามัน และแทนที่จะกิน 

มาก ๆ การกนิอาหารดี ๆ แต่นอ้ย ยงัดีต่อสขุภาพมากกวา่







 อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต
จำเป็นต้องใช้ใจกล้าที่เกิดจากเรื่องสุ่มเสี่ยง 

ลุยงานที่ไปได้สวย ใคร ๆ ก็ทำกัน
ลองลุยงานที่เสี่ยง เดิมพันด้วยชัยชนะ

และอึดรับให้ถึงที่สุดส ิ
แล้วตั้งแต่นั้นชีวิตจะเปลี่ยนไป

 

ลุยหาชัยชนะ
จากความเสี่ยง

STORY 5



หลังเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนตั้งนิติ- 

บุคคลในเกาหลีใต้ เขาบินกลับมาเกาหลี 

บ่อยครั้ง โชคดีที่ทุกครั้งเขาจะติดต่อผม  

ทำให้เราได้พบเจอกันเรื่อย  ๆ บางทีเรา 

จะไปดื่มเหล้ามักกอลลีที่ร้านอาหารเกาหลี 

โบราณย่านแขวงอินซา บางทีก็ไปเดินเล่น 

แถวป้อมปราการเก่าแฮงจูซาน ทุกครั้งเขา 

จะเลา่เรือ่งราวในชวีติตน ซึง่ผมจะถา่ยทอด 

เรื่องราวชีวิตของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนให ้

แก่คุณนับจากนี้
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พ่อของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนเป็นช่างไม้ เดินทางรับงาน 

ทั่วประเทศ เมื่อฝีมือก้าวหน้าสร้างบ้านเป็นจึงเริ่มสร้างบ้านขาย บ้าน 

ไหนขายไม่ออกก็จะใช้อาศัยอยู่เป็นปี  ๆ  จนกว่าจะมีคนมาขอซื้อ เวลา 

พ่อสร้างบ้าน เขาจะคอยจัดเตรียมเครื่องมือให้ บางครั้งช่วยตอกตะปู  

กระทั่งซึมซับวิธีสร้างบ้านจากพ่อโดยปริยาย ทักษะนี้ยังทำให้เขาเป็น 

ผู้รับผิดชอบงานสร้างค่ายพัก หรือซ่อมแซมอาคารสมัยเกณฑ์ทหารด้วย

แต่เดิมเขาอยากเป็นพ่อครัว แต่พอใช้ชีวิตในสังคมจริง  ๆ  ถึงรู้ 

ว่าการหางานพ่อครัวไม่ใช่เรื่องง่าย ค่าที่เวลาคนต่างจังหวัดเข้าเมือง  

พวกเขาไม่มีงานอื่นให้ทำพิเศษ งานในครัวจึงมีคนกลุ่มนี้ยึดครองแน่น 

เอี้ยด เขาเลยติดสอยห้อยตามพ่อไปทำงานก่อสร้าง ไม่นานนักก็ได้ 

เป็นถึงเจ้าของกิจการรับเหมา

เขาตั้งบริษัทอยู่ที่เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี และเริ่มสร้างบ้าน 

ขาย ใช้อิฐสีแดงโอบล้อมตัวบ้าน ทำหลังคาสีเขียว เรียกว่าสร้างได้ดี 

พอสมควร พอติดหน้าต่างบานเลื่อนที่สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีคนใช้ กับนำ 

ไม้ซุงนำเข้ามาแต่งห้องรับแขก ผู้คนเห็นเข้าก็ว่าเหมือนบ้านคนรวย  

กระแสตอบรับเลยด ี พลอยให้ขายบ้านคล่องไปด้วย

“ลงทุน 10 ล้านวอน อย่างน้อยจะขายออก 20 ล้านวอนเสมอ  

เป็นธุรกิจที่ทำกำไรเท่าตัว รายรับดีมาก ๆ”

ขณะที่เขากำลังทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ วันหนึ่ง เพื่อนของพ่อ 

นั่งรถยนต์ส่วนตัวสุดหรูสีดำปลาบมาขอพบ แนะนำเขาว่าการสร้าง 

ห้องแถวหลายชั้นจะทำเงินได้เยอะกว่า ตอนนี้เป็นยุคของห้องแถวแล้ว  

ทั้งชี้ว่าเขาควรสร้างห้องแถวหลายชั้นขายแทนสร้างบ้านเดี่ยว สมมติ 

สร้างห้องแถว 4 ชั้น แต่ละชั้นซอยขายให้อยู่ได้ 2 ครอบครัว ก็เท่ากับ 

ขายได้ทั้งหมด 8 ครอบครัว พื้นที่สร้างเท่ากันกับบ้านเดี่ยวหลังเดียว  

แต่ขายได้ในราคาสูงกว่า 8 เท่า ไม่ต้องอธิบายเรื่องผลกำไรให้เมื่อย  
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ฟังแล้วเขาจึงเปลี่ยนใบอนุญาตการสร้างบ้านเดี่ยวที่ทำมาตลอด หันมา 

จับธุรกิจห้องแถวหลายชั้นแทน

ซูวอนเป็นทำเลเหมาะเหม็งแก่การสร้างที่พัก ไม่ด้อยกว่าย่าน 

อนัยงัแมแ้ตน่อ้ย คนตา่งจงัหวดัทีเ่ขา้มาหางานทำในกรงุโซลมกัใจไมก่ลา้ 

พอจะซือ้บา้นราคาแพง ๆ อยู ่ พวกเขาจงึนยิมอาศัยตามชานเมอืงออกมา 

หนอ่ย คอืยา่นซองนมั อนัยงั กวงัมยอง และซวูอน โดยเฉพาะเงือ่นไข 

วา่ใกลส้ถานรีถไฟฟา้ ยิง่ทำใหค้นชอบทำเลตรงซวูอนกบัอนัยงัเปน็พเิศษ

“พอสร้างห้องแถวเสร็จสักชุด แขวนป้ายประกาศขายใหญ่  ๆ  

หน่อย ประเดี๋ยวก็ขายออก สมัยนี้เป็นยุคอพาร์ตเมนต์ แต่สมัยนั้น 

หายากมากที่คนจะไปหาบ้านอยู่แถวคังนัมหรือเกาะยออึย ผู้คนที่เคย 

อยู่แต่บ้านเดี่ยวมานานต้องคอยเติมถ่านหินลงเครื่องทำความร้อนเอง  

พอมาเจอเครื่องอำนวยความสะดวก ทั้งบอยเลอร์ทำงานด้วยน้ำมัน  

ส้วมชักโครก แถมยังมีอ่างล้างจานสเตนเลส งานที่เหลือของฉันก็มี 

แค่รอเวลานัดทำสัญญาเท่านั้นแหละ”

หลังประสบความสำเร็จกับการแบ่งขายห้องแถว 2 ชุด เขาตัดสินใจ 

จะไปสร้างหมู่บ้านห้องแถวขนาดยักษ์ใจกลางเมืองแดจอนกับเพื่อน 

ของพ่อ สร้างเป็นห้องแถว 8 ชุด อาศัยอยู่ได้ทั้งหมด 48 ครอบครัว  

เรียกว่าเป็นโครงสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่มาก เมื่อเงินสดขาดมือ 

ช่วงแรก เขาเอาที่ดินไปค้ำประกัน ยืมเงินจากคนรู้จัก ธนาคารมีก็จริง  

แต่สมัยนั้นธนาคารยังไม่ใช่แหล่งกู้ยืมเงิน เป็นเพียงแหล่งออมทรัพย์ 

ส่วนบุคคลหรือของธุรกิจมากกว่า

ช่วงอาคารใกล้สร้างเสร็จ เพราะต้องจ่ายค่าวัตถุดิบก่อสร้างกับ 

ค่าแรงที่ผลัดไว้ เขาจึงขายบ้านที่อาศัยอยู่ หยิบยืมเงินจากคนรู้จักเพิ่ม  

โดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี พ่อและเพื่อน  ๆ  ของเขา 

เองต่างช่วยกันหยิบยืมเงินมาโปะรวมให้เช่นกัน เมื่อห้องแถวสร้างเสร็จ 
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ถึงเวลาแขวนป้ายประกาศแบ่งขาย แม้จะติดหนี้มากมาย แต่หากขาย 

ออกสกัครึง่กพ็อลา้งหนีไ้ดแ้ลว้ เขาวางแผนไวว้า่หากขายทีน่ีห่มด จะไป 

สร้างบริษัทในกรุงโซล ทว่าปัญหากลับเริ่มต้นนับจากตอนนี ้

“วันหนึ่งชาวบ้านข้างเคียงที่เคยจับตาดูเราเงียบ  ๆ ก็ถือหมายศาล 

เข้ามาหา ปกติพื้นที่ก่อสร้างมักส่งเสียงดังหนวกหู ทำฝุ่นฟุ้งกระจาย  

ใครมีบ้านอยู่ใกล้จะพยายามขัดขวางทุกวิถีทางให้ก่อสร้างต่อไม่ได้ แต่ 

ทีผ่า่นมา ชาวบา้นกลุม่นีก้ลบันิง่เฉยจนนา่แปลก พอไดค้ยุกนั พวกเขา 

บอกว่าโครงการนี้วัดพื้นที่ผิด สร้างอาคารรุกล้ำที่ดินของเขา พวกเรา 

ไมเ่ชือ่ แตพ่อลองวดัทีด่นิใหมอ่กีทถีงึรูว้า่เปน็เรือ่งจรงิ พวกเขารูอ้ยูก่อ่น 

แล้ว แต่เงียบไว ้ รอมาเล่นงานทีหลัง”

“รุกล้ำไปเยอะแค่ไหนครับ”

“ห้องแถว  8 ชุด ล้ำมันทั้ง  8 ชุดเลย ด้านซ้ายของห้องแถว 

ทั้งหมดล้ำที่พวกเขา เพราะที่เราสร้างมันเป็นอาคารเรียงเส้นตรง ถ้า 

ด้านหน้าล้ำที่ดินคนอื่น ก็เท่ากับด้านหลังล้ำด้วย กลายเป็นว่าฉันสร้าง 

บ้านทับที่ดินชาวบ้านไปตั้ง 80 กว่าตารางวา”

“เจ้าของที่ว่ายังไงบ้างครับ ให้จ่ายเงินหรือเปล่า”

“เขาสั่งให้ทุบทำลายห้องแถวทั้งหมดที่ล้ำเขตทันที  ตามร่าง 

ประมวลข้อบังคับอาคารระบุว่า ถ้าสร้างบ้านรุกล้ำที่ดินผู้อื่น ต้องจ่าย 

เงินเท่าที่ดินที่รุกล้ำไป หรือรื้อถอนอาคารส่วนนั้น แต่ไม่ว่าฉันจะเสนอ 

ราคาที่ดินให้มากแค่ไหน พวกเขาก็ยืนกรานจะให้ทุบทิ้งท่าเดียว”

บ้านของเจ้าของที่ดินที่ถูกรุกล้ำเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ครั้นมี 

ห้องแถวหลายชั้นมาสร้างใกล้  ๆ  เขาย่อมไม่ชอบใจเป็นทุนเดิม ไหนจะ 

บังทั้งแสงแดด ทั้งทัศนียภาพ แถมคนในตึกแถวยังมองทะลุเข้าถึงใน 

บ้านตน จะให้นิยมชมชอบโครงการนี้คงไม่มีทาง

“บางทีพวกเขาคงดีใจ ตอนรู้ว่าตึกแถวสร้างทับที่ตัวเอง”



เพราะใคร ๆ ก็ทำกัน

อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต

ลองลุยงานที่เสี่ยง

ไม่เรียกว่ากล้าหาญ

จำเป็นต้องใช้ใจกล้าที่เกิดจากเรื่องสุ่มเสี่ยง

การลุยงานที่ไปได้สวยนั่น

เดิมพันด้วยชัยชนะและอึดรับ
ให้ถึงที่สุดสิ แล้วตั้งแต่นั้นชีวิตจะ

เปลี่ยนไป
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สดุทา้ยเขาตอ้งขายตกึแถวแกเ่จา้ของทีด่นิ เพราะลำพงัคา่รือ้ถอน 

ก็มากโข จึงต้องยอมขาย ก้มหน้ารับผลขาดทุนย่อยยับ ด้วยราคาที่ 

เจ้าของที่เสนอให้ หลังเหตุการณ์นี้ พ่อของเขาตรอมใจดื่มหนักเป็นปี  ๆ  

จนเสยีชวีติ สว่นเพือ่นของพอ่กห็ายจอ้ยตดิตอ่ไมไ่ดอ้กี เหลอืเขาแบกรบั 

หนี้สินก้อนโตเพียงคนเดียว

“เร่ืองวัดท่ีดิน บริษัทช่างรังวัดต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบไม่ใช่หรือครับ”

“ฉนักไ็ปหา กะจะถามใหรู้แ้น่ แตป่รากฏวา่ปดิกจิการหนไีปกอ่น  

พอไปหาข้าราชการที่ทำการเขต คนที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างให ้ ขนาด 

ขู่ก็แล้วว่าฉันจะย่ืนฟ้อง เจ้าน่ันยังไม่สะทกสะท้านสักนิด ข้าราชการยคุนี้ 

กลัวคำร้องเรียนของประชาชนยังกับอะไรดี แต่ยุคนั้นข้าราชการถือเป็น 

ซูเปอร์จอมเอาเปรียบเชียวละ เราจัดการอะไรพวกเขาไม่ได้เลย”

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงลูกคนรองอายุเข้า 3 ขวบ ตอนที่ครอบครัว 

ควรจะมีความสุข

เขาและครอบครัวจึงต้องย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านสลัม แขวงคายัง  

กรุงโซล ละแวกนั้นมีงานก่อสร้างเยอะ เขาจึงกลับไปทำงานช่างไม้อีก 

ครั้ง สร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านสลัม ไม่ออกไปไหนไกล เพราะสถานที่ให้ 

ซุกหัวนอนสำหรับคนหนี้ท่วมหัว นอกจากที่แบบนั้นแล้วก็ไม่มีที่อื่น

ภรรยากบัลกู  ๆของเขาไม่เคยปรบัตัวกบับา้นใหมไ่ด้ จะเข้าหอ้งนำ้ 

หรือดื่มน้ำก็ต้องอาศัยของสาธารณะที่อยู่ไกล ช่วงค่ำ  ๆ  แถวบ้านจะ 

เจี๊ยวจ๊าวด้วยเสียงคนทะเลาะกัน เสียงเด็กร้องไห้จ้า แถมมีเสียงคน 

กรีดร้องโหยหวนอยู่บ่อย ๆ 

“เอาของอะไรเข้าไปแถวนั้น รับรองวันเดียวกันไม่พ้นโจรขึ้นบ้าน”

ภรรยาเขาทำงานในร้านอาหารใกล้บ้าน ส่วนลูก ๆ ต้องอยู่กันเอง  

วันหนึ่งภรรยาออกปากว่า เขาน่าจะเลิกทำงานรับเหมา แล้วลองเรียน 

ทำอาหาร ไปทำงานในครวั เธอแนะนำอยา่งกระตอืรือร้นว่านา่จะหาเงนิ 
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ได้มากกว่าตอนนี ้ 3 - 4 เท่า

“พ่อครัวคืออาชีพในฝันของฉันสมัยหนุ่ม  ๆ จะเริ่มตอนนี้ก็ยังดู 

ไม่สาย ภรรยาฉันเลยหางานให้ฉันไปเป็นผู้ช่วยพ่อครัวในร้านอาหาร 

เครือเดียวกับที่เธอทำงาน”

อาชีพพ่อครัวกับเขาช่างดูไม่เข้ากันเอาเสียเลย ผมนึก

“ตอนเรยีนทำอาหาร ฉนัถกูหวัหนา้พอ่ครวัตเีสยีนว่ม แคพ่ดูสอน 

ก็รู้เรื่องแล้ว แต่แกสอนไปตีไปเสมอ โชคดีที่พอผ่านไป 2 ปี หัวหน้า 

พ่อครัวลาออก ฉันกลายเป็นพ่อครัวเต็มตัว พอผ่านครบ 3 ปี ฉันเซ้ง 

กิจการร้านอาหารมา เพราะจู ่ๆ เจ้าของร้านก็เลิกทำ” 

“ถึงตกยากอยู่ในย่านสลัม แต่เซ้งร้านอาหารได้แบบนี้ แสดงว่า 

คุณเก็บเงินได้เยอะเลยสิครับ”

“ใช่ที่ไหน! ยืมเขามาทั้งนั้น คงเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยเบี้ยวส่ง 

ดอกเงนิกูเ้ลยสกัครัง้ พอบากหนา้ไปบอกวา่อยากเปดิร้านอาหาร เจา้หนี ้

เลยเตม็อกเตม็ใจใหกู้อ้กี อวยพรดว้ยวา่ใหป้ระสบความสำเร็จไว ๆ จะได ้

มีเงินคืนเขา”

ผ่านไปไม่กี่เดือน อดีตเจ้าของร้านอาหารที่ปล่อยเซ้งให้เขากลับ 

มาเปิดร้านอาหารที่ใหญ่กว่า สะอาดสะอ้านกว่า อยู่ฝั่งตรงข้าม ซ้ำยัง 

ได้หัวหน้าพ่อครัวที่เคยสอนเขาทำอาหารไปช่วยงานอีก ร้านคู่แข่งจ้าง 

พนักงานล้างรถไว้คอยบริการล้างรถแก่ลูกค้าที่มากินข้าว เล่นเอาคนขับ 

แท็กซี่แน่นขนัดร้านตลอดวัน เขาทำได้แค่ยืนเหม่อมองกิจการรุ่งเรือง 

ของคนอื่น ไม่ถึง 1 ปีดี ร้านของเขาก็ต้องปิดกิจการลง

หลังจากนั้นเขาทำงานระยะสั้น  ๆ ในร้านขายเหล้าและอาหารแก่ 

พวกกรรมกรทีม่าทำงานกอ่สรา้งตกึผดิกฎหมายละแวกใกลเ้คยีง ชว่งแรก 

กิจการไปได้ดี แต่ต่อมาพวกข้าราชการที่เคยถูกเขาร้องเรียนก็มารื้อ 

ทำลายร้านเสียไม่มีชิ้นดี เขาถูกเจ้าของร้านเตะต่อย และขู่ว่าอย่ามา 
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เสนอหน้าใกล ้ๆ อีก

เขากลบัไปทำงานชา่งไมอ้กีครัง้ รายไดล้ดลง เงนิทีห่าไดส้ว่นใหญ ่

กต็อ้งจา่ยดอกเบีย้เงนิกูท้ีม่ากขึน้  ๆทกุท ี ยิง่บบีคัน้เขาใหไ้มอ่าจหนอีอกไป 

จากย่านสลัม 

“ฉนัไมเ่ขา้ใจตวัเองเหมอืนกนัวา่ ทำไมถงึตอ้งจา่ยดอกคนืตรงเปะ๊ 

เป็นบ้าเป็นหลังขนาดนั้น ทั้งที่จะหนีหน้า ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบคนอื่น 

เสียก็ได้”

แตแ่ลว้ฟา้กลบัผา่เขากลางวนัแสก ๆ เมือ่กรงุโซลประกาศนโยบาย 

ล่าสุด เรื่องกำหนดการพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมแขวงคายัง จะเปลี่ยน 

ย่านสลัมให้เป็นที่ก่อสร้างโครงการเคหะ ครอบครัวของเขาจึงถูกไล่ที่  

หลังเก็บข้าวของติดตัวไม่กี่อย่าง พวกเขาย้ายมาอยู่ย่านสลัมริมคลอง 

อันยัง ย่านกวังมยอง ความท่ีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับแขวงคายัง  

ครอบครัวของเขาจึงปรับตัวได้ไม่ยาก

หน้าร้อนปีนั้น ที่ดินริมคลองอันยัง ย่านกวังมยองถูกน้ำท่วม  

นีเ่ป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีบ้านว่างหลายหลังในยา่นสลมั เพราะผู้คนตา่ง 

พากันอพยพหนีเหตุอุทกภัยในปีก่อนหน้า คนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ 

และยงัอาศยัอยู ่ ลว้นมชีวีติลำเคญ็จนเขา้ขัน้วปิรติ เมือ่เกดินำ้ทว่มครัง้ที ่

สอง ลูกคนเล็กของเขาได้รับบาดเจ็บ ทำให้ครอบครัวทนอยู่ต่อไม่ไหว 

และต้องย้ายออกมา ภรรยาไปอาศัยอยู่ที่ร้านอาหาร ส่วนลูก  ๆ  ส่งไป 

อยู่กับป้าที่ซองนัม สมาชิกในครอบครัวนาน  ๆ  จะได้พบกันทีเวลาไป 

กินข้าวด้วยกันที่ร้านขายซี่โครงหมูย่างตรงถนนชงโน 2

“ทำไมต้องร้านบนถนนชงโน 2 ด้วยล่ะครับ”

“มันเป็นร้านของหัวหน้าพ่อครัวที่เคยสอนฉันทำอาหาร ตอนใกล้ 

เปิดร้าน แกมาหาฉัน ขอโทษขอโพยเสียยกใหญ่ว่าเป็นเพราะแก ร้าน 

ฉันถึงเจ๊ง ตอนแกสอนฉันทำอาหารชอบตีไปสอนไป ฉันเลยนึกว่าแก 
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เป็นคนด ุ แต่ที่แท้แกเป็นคนจิตใจดีมากทีเดียว”

ตอนเปิดร้านหัวหน้าพ่อครัวชวนเขากับครอบครัวมา เลี้ยงให้ดื่ม 

กินเต็มที่ ไม่มีร้านอาหารไหนให้เขาจ่ายน้อยแต่กินจนท้องอิ่มได้เท่าที่นี่  

เขากับครอบครัวจึงนัดกันกินข้าวที่ร้านนี้เสมอ

“หัวหน้าพ่อครัวเก็บเงินซื้อตึกนั่นได้ ฉันก็ขอซื้อต่อ แน่นอนว่า 

ฉันจ่ายตอบแทนแกงามเชียวละ”

หลงัการนดัพบครอบครวั ในโอกาสลกูชายคนโตขึน้ชัน้ ม. ตน้ และ 

เกิดเหตุวุ่นวายที่เขาคิดฆ่าตัวตายครั้งนั้น เขาก็ตัดสินใจใหม่อีกครั้ง

“สมัยนั้นนอกจากเล่นหุ้น ไม่มีวิธีไหนให้คนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างฉัน 

จะมีเงินก้อนโต ดังนั้นฉันจึงฝากทุกสิ่งไว้กับหุ้น”

เขาปรารถนาและพยายามอย่างเหลือเกินที่จะเปลี่ยนชีวิตตน ณ  

ตอนน้ัน แต่ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางใดกลับปะทะแต่อุปสรรค มีแต่ตกต่ำ 

ลงเรือ่ย ๆ สดุทา้ยเขาเลอืกเสน้ทางการลงทนุหุน้ ด้วยใจหวงัวา่จะทำเงนิ 

เยอะ ๆ แบบคนอื่นได้บ้าง

“อยากเปลี่ยนแปลงชีวิต จำเป็นต้องใช้ใจกล้าที่เกิดจากเรื่อง 

สุ่มเสี่ยง การลุยงานที่ไปได้สวยนั่นไม่เรียกว่ากล้าหาญ เพราะใคร  ๆ  

ก็ทำกัน ลองลุยงานที่เสี่ยง เดิมพันด้วยชัยชนะและอึดรับให้ถึงที่สุดสิ  

แล้วตั้งแต่นั้นชีวิตจะเปลี่ยนไป”







 ถ้าคาดว่าหุ้นที่ซื้อ
1 หมื่นวอนจะขึ้นเป็น 2 หมื่นวอน

การรอจนกว่ามันเพิ่มถึง
2 หมื่นวอน คือใจโลภ

ส่วนการขายมันในราคาต่ำลงมาร้อยละ 20 
หรือ 1 หมื่น 6 พันวอน
คือการละใจโลภ

 

จะเล่นหุ้น ต้องจำกัดความ
“ใจโลภ” เสียก่อน

STORY 6



วันหนึ่งกลางฤดูร้อน อากาศอบอ้าว 

เสียจนหายใจแทบไม่ออก ผมไปพบเขายัง 

ออฟฟิศนิติบุคคลของเขาในเกาหลีที่เกาะ 

ยออึย  ตอนน้ันผมลาออกจากงานขาย 

ประกันแล้ว กำลังทำงานเก่ียวกับสินเช่ือและ 

กองทนุรวม บรรยากาศในออฟฟศิเขาชา่งด ู

คล้ายห้องติดตามสถานการณ์ของบริษัท 

รักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ตรงกลาง 

ห้องมีโต๊ะทำงานไว้ วางจอมอนิเตอร์เป็น 

สิบ  ๆ  จอเรียงกันเป็นตับ มีพนักงานจับตา 

มองสภาพหุ้นในจอกันตาไม่กะพริบ แต่ละ 

คนมีจอมอนิเตอร์ให้จ้องกันถึงคนละ 5 จอ
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ผมนัง่ประจนัหนา้กบัเขารมิหนา้ตา่งภายในหอ้งประชมุ เอย่ทกัวา่ 

ทุกคนดูขยันทำงานน่าชื่นใจดีจัง เขามองเหล่าพนักงานฝั่งตรงข้ามผ่าน 

กระจกใส พลางกล่าว

“ยังผิดกับสมัยก่อนนะ ถึงจะดูใจจดจ่อแบบนั้น แต่สมัยก่อน 

วุ่นกว่ามาก”

“เมื่อก่อนคงดีกว่าสินะครับ”

เขาเริ่มเล่าช่วงเขาเริ่มเล่นหุ้นครั้งแรกให้ผมฟัง

ตอนนั้นตลาดหุ้นในเกาหลีใต้เริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดด นับ 

จากช่วงท้ายของป ี 1980 ดัชนีราคาหุ้นเคยอยู่ที ่ 100 จุด ในปี ค.ศ. 1986  

ได้รับการบันทึกว่าแตะถึง 1,000 จุด ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.  1989  

เติบโตพรวดพราดถึง 10 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยเฉพาะหุ้นใน 

บริษัทก่อสร้าง ขึ้นชื่อว่าแค่ซื้อก็รอหุ้นขึ้นได้เลย มีบริษัทวิศวกรรมการ 

กอ่สรา้งเกดิมากมาย ทัง้ฮนุได (Hyundai) วซูอง (Woosong) พยอกซนั  

(Byucksan)...

สว่นใหญก่อ่สรา้งแตง่านชา้งทีอ่อกคำสัง่จากรฐับาล เชน่ ตดัถนน  

สร้างสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ ขอเพียงมีข่าวลือถึงโครงการใหม่ หุ้นจะขึ้น 

เอา  ๆ  ไม่รู้จบ หนำซ้ำยังมีอพาร์ตเมนต์ถูกสร้างมากมาย เป็นสุดยอด 

ยคุทองแหง่ประวตัศิาสตรอ์สงัหารมิทรพัยข์องเกาหลใีต ้ มเีศรษฐหีนา้ใหม ่

จากหุ้นแจ้งเกิดกันถ้วนหน้า หัวหน้าฝ่ายของบริษัทก่อสร้างที่เขาเคย 

ทำงานก็เป็นหนึ่งในนั้น กระทั่งระดับลูกน้อง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก  

พนักงานทั่วไป ต่างทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำจากหุ้น

“วนัไหนฝนตก ตอ้งพกังานกอ่สรา้งใชไ่หมละ่ วนัฝนตกหนกัมาก ๆ  

ฉันจะไปบริษัทหลักทรัพย์ที่อำเภอยองดึงโพ ฉันเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น 
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เปน็ครัง้แรกในชวีติ กำเงนิยบัยูย่ีท่ีร่วบรวมไดห้า้แสนวอนยืน่ใหพ้นกังาน  

นี่ละจุดเริ่มต้นการลงทุนหุ้นของฉัน”

หากเงินลงทุนคือห้าแสนวอนตามที่เขาเล่า ผลกำไรที่เขาทำได้ถึง 

ตอนนี ้ ช่างมหาศาลเกินจินตนาการ

“ในเมื่อมีทั้งบัญชีหุ้น มีทั้งเงินสด ก็ต้องมีหุ้นที่จะซื้อ พนักงาน 

หน้าเคาน์เตอร์ถามฉัน ‘จะซื้อหุ้นบริษัทไหน’ แต่ฉันตอบไม่ออก คิด 

ว่าอย่างน้อยฉันควรรู้ข้อมูลสักนิดก่อนค่อยซื้อ”

บริษัทหลักทรัพย์สมัยนี้มีระบบ HTS (Home Trading System)  

ให้ซื้อขายหุ้นออนไลน์กันได้เองที่บ้าน แต่บริษัทหลักทรัพย์สมัยนั้น 

จะต้องเข้าไปกรอกเอกสารด้วยตนเองก่อนถึงจะซื้อขายหุ้นได ้ วันหยุด 

เมื่อไหร่เขาจะแวะเข้าบริษัทหลักทรัพย์ไม่เคยขาด ภายในบริษัทจะมี 

กระดานขนาดใหญ่คอยรายงานสภาพราคาหุ้น ด้านหน้าของมันมีผู้คน 

มากมายคอยนั่งจ้องมองมันอยู่ สมัยนี้กระดานหุ้นย่อขนาดเล็กลงหรือ 

ไม่มีแล้ว แต่บริษัทหลักทรัพย์สมัยนั้นเป็นเพียงที่เดียวให้เราตรวจสอบ 

ราคาหุ้นได้ตามเวลาจริง

“ฉันได้แค่นั่งมองเฉย ๆ แต่มันสนุกดีนะ ถึงไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอ 

เห็นหุ้นบริษัทไหนขึ้นเป็นไฟสีแดง ฉันพลอยอารมณ์ดีไปด้วย ตรงกัน 

ข้าม หากเห็นหุ้นบริษัทไหนร่วงเป็นไฟสีฟ้า ฉันก็เสียดายแทน”

เมื่อว่าง เขาจะไปบริษัทหลักทรัพย์เสมอ ไปตั้งแต่เปิดทำการ 

จนปิดทำการ นั่งเอาเป็นเอาตายถึงกับลืมกินข้าวเที่ยงก็เคย เวลานั่งใน 

ห้องรับรอง เขาว่ามันทำให้ได้เห็นบรรยากาศสนุก ๆ

“รู้งี้ซื้อหุ้นนั่นซะก็ด ี ราคาขึ้นอีกแล้ว...”

คนแก่เก้าอี้ข้าง  ๆ  พูดพลางเดาะลิ้นรัว ระหว่างมองหุ้นตัวหนึ่งที่ 

ขึ้นเอา ๆ ทุกวัน

“ตอนซื้อละตกจัง พอขายออกปุ๊บดันทะลึ่งพรวด”
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ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งด้านหลังกระซิบกระซาบ

“นั่นปะไร! ฉันบอกแล้วไงว่าให้ซื้อ!”

วยัรุน่ 2 คนทีเ่ขา้มาชว่งพกัเทีย่ง มองกระดานหุน้เขา้กโ็วยวายกนั 

เสียงดัง

คำพูดของคนพวกนี้ฟังสนุก และเป็นสิ่งที่ต้องฟังเสียด้วย พอฟัง 

มาก  ๆ  เข้า เขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองพอรู้เรื่องหุ้นขึ้นมาบ้าง สมัยนั้นยัง 

ไม่มีหนังสือสอนลงทุนหุ้นมากเท่าไหร่ ไม่มีคอร์สอบรมให้เราได้เรียน 

เรื่องหุ้นด้วย นอกจากมาฟังเองเรียนเองในห้องรับรองนี้ ซึ่งก็ดูจะไม่มี 

ทางไหนดกีวา่ ชว่งเวลานีเ้องทีเ่ขาไดซ้ือ้หุน้เปน็ครัง้แรก หลงัมาบอ่ยเขา้ 

และเริ่มสนิทกับชายชราคนหนึ่งที่นั่น พวกเขาก็ไปกินซุนแดกุก7 ด้วยกัน  

วันต่อมา เพื่อนใหม่ของเขาก็แนะนำให้ซื้อหุ้นตัวหนึ่ง 

“ได้กำไรเยอะเลยใช่ไหมครับ”

“เงินห้าแสนวอนหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึง 3 เดือนต่างหาก ฉัน 

ค่อย  ๆ  แบ่งซื้ออย่างละนิดละหน่อยตามคนอื่นบอก แต่นอกจากหุ้น 

ตัวสองตัว ที่เหลือตกฮวบ ทั้งที่หุ้นที่ซื้อก็มีแต่หุ้นที่เขาบอก ราคาหุ้น 

ขึ้นมาสักระยะทั้งนั้น ฉันเสียดายเงินสุด  ๆ  เลยละ สู้เอาไปซื้อเนื้อให้ 

ลูก ๆ กินอิ่มท้องยังดีเสียกว่า ห้าแสนวอนสมัยนั้นถือเป็นเงินก้อนโตอยู่”

เขาเริ่มเล่นหุ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ช่วงเวลาที่ผู้คนมากมาย 

ต่างตกอยู่ในวิกฤติจากราคาหุ้นตก นับแต่ปี  ค.ศ.  1986 ราคาหุ้นพุ่งสูง  

ทำให้เกิดค่านิยมประเภท “แค่ซื้อหุ้น หุ้นก็ขึ้น” คนที่ทุ่มเล่นหุ้นหมด 

หน้าตักเพราะหลงเชื่อค่านิยมนี ้ หลายคนถึงกับฆ่าตัวตายเมื่อหุ้นตก 

“บางทีเธอคงจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่า สมัยน้ันมีข่าวฆ่าตัวตายของหัวหน้า 

สาขาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง สั่นสะเทือนตลาดหุ้นมากทีเดียว”

7 ซุปไส้กรอกเลือด
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ผมขอให้เขาเล่าโดยละเอียด

วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.  1992 เวลาประมาณ 1.00 นาฬิกา  

มีผู้พบศพชายฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือ บริเวณถนนอิฐบล็อกของ 

อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในอำเภอซงพา กรุงโซล สืบประวัติพบว่าเป็น 

นาย  ก. หัวหน้าสาขาธนาคารพาณิชย์ย่านมยองดง หลังพบจดหมาย 

ลาตายและตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1 หมืน่ลา้นวอนกบั 5 พนัลา้นวอนในกระเปา๋ 

เสือ้สทูของเขา คดนีีก้ต็กเปน็ขา่วครกึโครม หวัหนา้สาขารายนีย้กัยอกเงนิ 

มหาศาลของธนาคาร มาลงทุนซื้อขายหุ้นมูลค่านับหลายพันล้านวอน 

ตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1988 แต่หลังปี  ค.ศ.  1989 เป็นต้นมา ราคาหุ้นร่วงดิ่งลง 

อย่างมาก ทำให้เขาขาดทุนย่อยยับ เมื่อเข้าเนื้อไปถึงเงินที่ฉ้อโกงมา  

จึงเป็นเหตุให้เขาสิ้นไร้หนทาง กระทั่งคิดสั้นฆ่าตัวตายในที่สุด

“คดีนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ แต่ราคาหุ้น 

ส่วนใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ยังร่วงกราว”

“การฆ่าตัวตายของหัวหน้าสาขาธนาคารทำให้หุ้นตกได้ด้วยเหรอ 

ครับ เขาไม่ใช่เจ้าของธนาคารเสียหน่อย”

“สมัยนั้น มยองดงเป็นศูนย์กลางการเงิน พวกปล่อยกู้กับนัก 

ลงทุนหุ้นรายใหญ่มักดำเนินธุรกิจกันอยู่ตรงมยองดงเป็นหลัก ไม่ว่าจะ 

ธนาคารอะไร ถ้าได้ชื่อว่าหัวหน้าสาขามยองดงเสียอย่าง ก็แสดงว่าเขา 

เก่งการเงินใช้ได้ พอได้ยินว่าคนแบบนี้โกงเงินก้อนโตและเจ๊ง จึงเป็น 

ธรรมดาที่ราคาหุ้นจะร่วง”

ช่วงทศวรรษ 1990 นอกเหนือจากคดีหัวหน้าสาขาคนดังกล่าว  

ยงัมเีหตฆุา่ตวัตายครกึโครมอกีกวา่ 20 คด ี ลว้นมเีหตุมาจากการขาดทนุ  

เพราะลงทุนเกินตัวในช่วงหุ้นเฟื่องฟู ทศวรรษ 1990 ถือเป็นช่วงแห่ง 

ความผันผวน เนื่องด้วยเข้าสู่ระยะอิ่มตัวของตลาดหุ้น



อยากเรียนหุ้น สิ่งแรกคือต้อง

ให้ชัดเจน คนที่หมดตัวเพราะหุ้น

‘จำกัดความ
ใจโลภ’

ส่วนใหญ่มาจากควบคุม

ไม่อยู่
ใจโลภของตน
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“เห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะหุ้นทุกวัน ๆ เข้า ฉันเลยกลัว อีกทั้ง 

หลังจากหมดไปห้าแสนวอน ฉันต้องหาเงินก้อนใหม่ เลยอยู่ห่างกับหุ้น 

สักพัก”

“แล้วคุณกลับมาเล่นหุ้นอีกครั้งตอนไหนครับ”

“ต้ังแต่ตอนท่ีได้ยินพวกพนักงานบริษัทก่อสร้างคุยกันในร้านอาหาร”

เขาได้ยินมาว่า อีกไม่นานตลาดหุ้นภายในประเทศเกาหลีใต้จะ 

เปิดขายแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดมหาศาลในตลาดหุ้น 

เกาหล ี พวกพนกังานทีค่ยุกนักระซบิกระซาบกนัใหญว่า่ตอ้งรบีซือ้หุน้แลว้  

เขาได้ยินเข้าจึงไปหาภรรยา

“ฉันขอเงินเธอ โดยบอกว่าจะซื้อหุ้น แต่เธอบอกแค่ค่าขนมลูก 

ยังไม่มีปัญญาจะซื้อ แล้วบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เงิน”

สมัยนั้นคนทั่วไปมองการลงทุนหุ้นเป็นทางลัดสู่หายนะ คนที่ทำ 

เงินจากหุ้นได้มีจำกัดแค่ไม่กี่คน

“ทั้งที่ต้องซื้อหุ้น แต่ฉันไม่มีทั้งเงิน ไม่มีทั้งทักษะ...แต่ก็คิดว่า 

มันต้องมีวิธีบ้างซี”

เขาได้แต่มองกระดานหุ้นเฉย  ๆ  อยู่หลายเดือน แม้ระหว่างนั้น 

เก็บเงินได้ก้อนเล็ก ๆ แต่ยังไม่กล้าพอจะใช้ซื้อหุ้น

“พอเห็นการลงทุนของคนอื่นนาน ๆ เข้า ฉันก็คิดได้ หุ้นน่ะ จะดู 

แต่ข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ จะดูแค่แง่การเติบโตหรืออนาคตของบริษัท 

ก็ไม่ได้อีก เพราะมันใช้เวลานานเกินไป สุดท้ายคนที่อยากซื้อขายหุ้น 

ระยะสั้นแบบฉันจึงได้แต่ฝากทุกอย่างไว้กับดวง ถ้าดวงดีหุ้นก็ขึ้น ดวง 

ไม่ดีหุ้นก็ร่วง ฉันเลยคิดว่ามันควรมีอะไรสักอย่างที่ชัดเจนหน่อย แทนที่ 

จะลงทุนแบบด่วนได้ สู้เราเรียนรู้ว่าจะนำเงินที่มีไปหมุนในตลาดหุ้น 

อย่างไรดีกว่า ตั้งแต่นั้นฉันเลยเข้าหาพวกพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์”

เขาเก็บเงินคอยเล้ียงอาหารเล้ียงเหล้าพวกพนักงานบริษัทหลักทรัพย์  
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เวลาพวกนั้นจะกลับบ้านก็ช่วยออกค่าแท็กซี่หรือให้เงินเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  

พยายามสร้างสัมพันธ์อันดี ช่วงที่กำลังตีสนิทเหล่าพนักงานบริษัท 

หลักทรัพย ์ เขาก็ได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของ “จ้าว”

“จนถึงช่วงกลาง ๆ ของทศวรรษ 1990 หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจมัก 

รายงานสภาพตลาดหุ้นโดยใช้คำว่า “อิทธิพลของจ้าว” ทุกครั้งที่อ่านเจอ 

ฉนัไมรู่ห้รอกวา่จา้วทีว่า่หมายถงึอะไร แตพ่อฟงั  ๆจากพวกพนกังานบรษิทั 

หลักทรัพย์ ถึงได้รู้ว่าจ้าวคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลอย่างมาก 

ในตลาดหุ้น”

สมัยนั้น อิทธิพลของจ้าวต่อตลาดหุ้นยิ่งใหญ่มาก ในหนึ่งวัน  

พวกจ้าวจะเทเงินนับพันล้านวอน กำหนดทิศทางเป็นไปของตลาดหุ้น  

ซึ่งจ้าวของจ้าวในตอนนั้นคือคุณ K พลังเงินมหาศาลของเขา เกินพอ 

จะทำใหหุ้น้ของทกุกจิการพุง่สงูแตะราคาเพดานไดส้บาย คณุ K เปน็จา้ว 

ชื่อดังที่ว่ากันว่าหากเขาซื้อหุ้นตัวไหน หุ้นตัวนั้นต้องขึ้นแน่นอน

“พอได้ยินเรื่องจ้าว ฉันก็คิดตก ยังกับเทวดามาโปรดให้คิดออก 

เลยละ”

สีหน้าเขาจริงจังเสียจนผมกลั้นหัวเราะไม่ไหว ต้องขอถาม

“คิดอะไรออกครับ”

“คิดว่าฉันต้องไปเรียนวิชาจากจ้าวน่ะสิ”

เขาไปหาคุณ K ถึงออฟฟิศแถวประตูกวางฮา

“ทีน่ัน่มพีนกังานอยูป่ระมาณ 10 กวา่คน ไมรู่พ้วกเขากำลงัทำงาน 

หรือเล่นกันแน่ มุมหนึ่งมีคนเล่นไพ่โกสต๊อป 8 พวกเขาถามฉันว่ามีธุระ 

อะไร พอฉันตอบว่าจะมาขอวิชาก็ถูกไล่ตะเพิดทันที ตอนไปครั้งที่สอง  

พวกเขาถึงกับเรียกนักเลงมาไล่ฉันเลย”

8 Go Stop เกมไพ่ชนิดหนึ่งของชาวเกาหลี
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แต่แล้วคุณ K สุดยอดจ้าวที่เขาอยากพบ กลับลงทุนหุ้นล้มเหลว 

ติด  ๆ  กันตั้งแต่ทศวรรษ 1990 จนขาดทุนย่อยยับ กระทั่งกระเด็นออก 

จากวงการหุ้น

“ฉันไปเค้นคอเอากับพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ให้ช่วยแนะนำ 

จ้าวที่พอรู้จักแก่ฉันบ้าง ฉันถึงกับซื้อนาฬิกาแพง  ๆ  ติดสินบนให้ด้วย  

ต่อมาพนักงานคนน้ันก็แจ้งวันนัดแก่ฉัน ชวนฉันไปพบจ้าวคนหน่ึงด้วยกัน”

เขากบัพนกังานบรษิทัหลกัทรพัยไ์ปพบคณุ A จา้วอกีรายพรอ้มกนั 

คุณ  A ต่างจากคุณ  K เขาเป็นคนเงียบขรึม บุคลิกถ่อมตัว ลงทุน 

หุ้นนับพันล้านวอนด้วยเงินสดเท่านั้น และทำเงินได้มากโขจากธุรกิจ 

ก่อสร้าง

“ฉันเล่าเรื่องราวตัวเอง เล่าชีวิตที่ผ่านมา เขาฟังนิ่ง ๆ ก่อนจะให้ 

ที่อยู่ของเขาแก่ฉัน”

วันต่อมา เขาไปหาคุณ A ที่ตึกใกล้  ๆ  ห้างสรรพสินค้าในเกาะ 

ยออยึ ออฟฟศิคณุ A มขีนาด 20 ตารางวา มพีนกังาน 7 คนทำงานอยู ่ 

พอเขาเข้าไปในห้องก็เห็นคุณ A ทำหน้าเรียบเฉย นั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงาน  

กำลังอ่านนิตยสาร ไทม์ ซึ่งคนสมัยนั้นยังไม่ค่อยรู้จัก หลังทักทายและ 

นั่งลงตรงโซฟา เขาก็บอกว่าอยากเรียนรู้เรื่องหุ้น คุณ A ที่ฟังอยู่เงียบ ๆ  

เปิดปากขึ้น

“โลกเรามคีนอยู ่ 2 ประเภท คอืคนเลน่หุน้กบัคนไมเ่ลน่หุน้ เธอละ่ 

เป็นคนประเภทไหน”

แน่นอน เขาตอบว่าตนเป็นคนเล่นหุ้น

“คนเล่นหุ้นต้องเล่นแต่หุ้นเท่าน้ัน ห้ามมีแผนว่าจะทำงานประจำ 

กะจะหาเงินเพิ่ม ถ้าตั้งใจจะมาเรียนหุ้นที่นี่ เธอต้องแน่วแน่แต่กับเรื่อง 

หุ้นอย่างเดียว”

คุณ A พูดต่อ ไม่เว้นเวลาให้เขาได้คิดตาม



103ปาร์กจงกี

“อยากเรยีนหุน้ สิง่แรกคอืตอ้ง ‘จำกดัความใจโลภ’ ใหช้ดัเจน คนที ่

หมดตัวเพราะหุ้น ส่วนใหญ่มาจากควบคุมใจโลภของตนไม่อยู่”

เขาถามว่าจะจำกัดนิยามใจโลภได้อย่างไร

“ถ้าคาดว่าหุ้นที่ซื้อ 1 หมื่นวอนจะขึ้นเป็น 2 หมื่นวอน การรอ 

จนกว่ามันเพิ่มถึง 2 หมื่นวอน คือใจโลภ ส่วนการขายมันในราคาต่ำ 

มาร้อยละ 20 หรือ 1 หมื่น 6 พันวอน คือการละใจโลภ”

คุณ A ถามเขา

“เธอคิดว่า หุ้นแบบไหนถึงเรียกว่าหุ้นดี”

เขาลังเล ไม่อาจตอบ คุณ A พูดต่อ

“โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,000 คน ในจำนวนนี้มีทั้งนักเรียน 

เรียนเก่งและนักเรียนเรียนแย่ เราใช้การสอบเป็นตัววัดระดับคุณภาพ 

ของนักเรียน หากเทียบเป็นหุ้น คะแนนสอบจึงเท่ากับมูลค่าหุ้น ถ้าให้ 

นักเรียนเป็นหุ้น เธอจะเลือกลงทุนกับนักเรียนประเภทไหน”

เขาตอบว่า แน่นอนต้องลงทุนกับนักเรียนเรียนเก่ง

“ใคร  ๆ  ต่างคาดเดาได้ว่านักเรียนเรียนดีจะมีอนาคตยอดเยี่ยม  

มีแนวโน้มสูงว่าพวกเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้ทำงานใน 

บริษัทชั้นเยี่ยม ส่งผลใหร้าคาหุ้นของนักเรียนเรียนดีสูงไปเรียบร้อย การ 

ลงทุนกับนักเรียนเรียนดีอาจดูไม่สุ่มเสี่ยงเมื่อเทียบกับนักเรียนกลุ่มอื่น  

แต่เนื่องจากราคาต้นทุนแพงลิ่ว คนซื้อจึงเหลือกำไรไม่มาก”

“ถ้างั้น ต้องลงทุนกับนักเรียนเรียนแย่เหรอครับ”

“หุ้นนักเรียนเรียนไม่เก่งแม้ราคาถูก แต่เป็นไปได้สูงว่า วันหน้า 

พวกเขาจะตกต่ำมากกว่าจะเติบโต ดังนั้น การลงทุนกับนักเรียนเรียน 

แย่จึงมีความเสี่ยงสูง”

เขาพูดไม่ออก ได้แต่มองคุณ A น่ิงงัน คุณ A พูดต่ออย่างใจเย็น

“แต่เมื่อพิจารณานักเรียนทั้งหมด เราจะเจอนักเรียนบางคนที่แม้ 
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เรยีนไมเ่กง่ แตม่คีวามรกัในทกัษะอะไรสกัอยา่ง รวมถงึมนีกัเรยีนบางคน 

ที่มนุษยสัมพันธ์ดี มีเพื่อนฝูงมากมายอยู่ด้วย นักเรียนที่มีความชอบใน 

ทักษะใด ๆ เป็นพิเศษ เมื่อได้ทำงานที่เขาถนัด เขาจะมีโอกาสสำเร็จสูง  

ส่วนนักเรียนที่มีเพื่อนมากก็เป็นไปได้สูงว่าจะทำธุรกิจกิจการต่าง  ๆ  ไป 

ได้สวย หากใช้คะแนนสอบเป็นตัววัดมูลค่า หุ้นของนักเรียนกลุ่มนี้ 

จงึราคาถกู แตม่โีอกาสเตบิโตยิง่กวา่ใคร หุน้ทีม่ลีกัษณะเดยีวกบันกัเรยีน 

กลุม่นีค้อืหุน้ดทีีฉ่นัตอ้งการ การเลอืกลงทนุในบรษิทัทีไ่มโ่ดดเดน่มากมาย  

แต่มองเห็นโอกาสเติบโตหากพิจารณาให้ด ี คือหลักการลงทุนของฉัน”

คุณ A เป็นปรมาจารย์ด้านลงทุนหุ้นตัวจริง เขาเลือกลงทุนกับ 

บริษัท 3 - 4 แห่งที่คัดมาแล้วอย่างถี่ถ้วน เมื่อผ่านไป 2 หรือ 3 ปีก็จะ 

ขายในราคาที่เขาต้องการ

“แบบนี้จะไม่ใช้เวลานานไปเหรอครับ”

“การลงทุนระยะสั้นต่อให้ได้กำไร 10 ครั้ง แต่หากพลาดเพียง 

ครั้งเดียวมีสิทธิ์หมดตัว แต่การลงทุนระยะยาว ขอเพียง 2 - 3 ใน 10  

การลงทุนไปได้ด ี ย่อมมอบผลกำไรก้อนโต”

ฟังจบ เศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนลุกจากเก้าอี้ ก้มลงกราบคุณ A  

เช้าวันถัดมาเขาไม่ได้ไปที่ไซต์ก่อสร้างในอินชอน แต่จับรถไปเกาะยออึย 

แทน
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ตลาดหุ้นที่เติบโตรวดเร็วตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 ส่งผลให้เกิด 

คนรวยจำนวนมาก ไม่สิ ไม่ใช่ส่งผลให้เกิด ต้องบอกว่า คนรวยสร้าง 

คนรวยเพิ่มขึ้นต่างหาก แค่มีเงิน มีทุน ก็วิ่งเข้าใส่การลงทุนหุ้นได้ 

ทุกคน ใครเล่นแล้วขาดทุน ใครใจไม่กล้าก็ดูคนอื่นเขาเล่นไปเงียบ  ๆ  

หลังทศวรรษ 1990 ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เข้าสู่ระยะอิ่มตัวจากช่วงเติบโต 

ถึงขีดสุด มาย้อนดูว่าเคยมีประเด็นใดเกิดขึ้นบ้าง แล้วเราจะทำความ 

เข้าใจกระบวนการเติบโตของตลาดหุ้นได้ไม่ยาก

เปิดตลาดหุ้นแก่ชาวต่างชาติ

ตลาดหุ้นในเกาหลีใต้เริ่มเปิดขายหุ้นบางส่วนแก่ชาวต่างชาติเมื่อ 

เดือนมกราคม ปี  ค.ศ.  1992 และเปิดขายทุกหุ้นในปี  ค.ศ.  2000 เงิน 

ลงทุนจากต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้เคยย่ำอยู่กับที่ช่วงต้น 

ทศวรรษ 1990 เมื่อตลาดเปิดกว้างขึ้น เงินลงทุนในตลาดหุ้นจึงสะพัด 

คึกคัก

คิดแบบเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียน
แรงสะเทือนตลาดหุ้นทศวรรษ 1990
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การซื้อขายหุ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.  1997 การซื้อขายหุ้นทุกอย่างใน 

เกาหลีใต้ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แม้ตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1988 จะใช้ทั้ง 

ระบบคอมพิวเตอร์และระบบคนจดบันทึกร่วมกัน แต่เมื่อปริมาณซื้อ 

ขายหุ้นค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทุกอย่างจึงถูกเข้าระบบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  

ถึงจะดูว่าระบบคอมพิวเตอร์กับระบบบันทึกมือไม่ต่างกันนัก แต่ระบบ 

บันทึกมือ ผู้ซื้อจะตรวจสอบราคาหุ้นตามเวลาจริงได้ยากกว่า รวมถึง 

หลงัออกคำสัง่ซือ้แลว้กไ็มอ่าจทราบวา่ตกลงขายแลว้หรอืไม ่ ทำใหม้เีรือ่ง 

ผิดพลาดมากมาย ผิดกับระบบคอมพิวเตอร์ ที่ตรวจสอบทั้งข้อตกลง 

และราคาหุน้ได ้ ณ ตอนนัน้ ชว่ยใหผู้ซ้ือ้เขา้ถงึและตดัสนิใจการลงทนุได้ 

เป็นส่วนตัว

รวมกันเราอยู่

พลังของกลุ่มนักลงทุนในช่วงทศวรรษ 1990 ส่งผลให้คว้ากำไร 

มหาศาลจากตลาดหุ้น จนเป็นที่พูดถึงเกรียวกราว กลุ่มนักลงทุนหุ้นนี้  

จะรวมตัวกันเหนียวแน่น และวางแผนลงทุนอย่างรัดกุม สร้างชื่อเสียง 

ในตลาดหลกัทรพัยอ์ยูเ่ปน็นาน พลอยใหม้คีวามนยิมรวมตวักนัเพือ่แสดง 

พลังลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคณะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ตลาดคอสแด็ก

ตลาดหลักทรัพย์คอสแด็ก  (KOSDAQ) เปิดทำการเมื่อวันที่  1  

กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สมยันัน้คอสแดก็เริม่ตน้ดว้ยจดุประสงคเ์ปน็ตวัชว่ย 

สนับสนุน เพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ที่ซื้อขายกันนอกตลาดหลักทรัพย ์ มีรัฐบาลมอบเงินทุนสนับสนุนก้อนโต  



107ปาร์กจงกี

เพื่อเร่งการเติบโตให้ต่อเนื่อง  โดยใช้แนสแด็ก  (NASDAQ) ตลาด 

หลักทรัพยข์องสหรฐัอเมรกิาเปน็ตน้แบบ กระทัง่ในป ีค.ศ. 1999 ราคาหุน้ 

พุ่งทะยานสูง เกิดเศรษฐีหุ้นจำนวนมาก 

วิกฤติการเงิน IMF

วิกฤตการณ์ค่าเงินที่เริ่มต้นจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 

หน้าร้อน ปี ค.ศ. 1997 แพร่กระจายสู่ประเทศน้อยใหญ่ และลุกลามจน 

เกาหลีใต้ตกอยู่ในวิกฤติการเงิน ค่าเงินวอน  /  ดอลลาร์ทะยานสูงถึง  

2,000 วอน ราคาหุ้นตกลง 351 จุด ในวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.  1997  

วิกฤติครั้งนี้ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่มีฐานแข็งแรงในเกาหลีใต้ล้มระเนระนาด  

เกิดคนว่างงานจำนวนมาก มีบริษัทล้มละลายเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยพุ่งสูง  

ประชาชนเดือดร้อนทุกหัวระแหง

นอกจากนี้ กลุ่มนักลงทุนยังรวมตัวกันประท้วงตามท้องถนน 

หลายครั้งจากสาเหตุหุ้นตก เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกนโยบายฟื้นฟู 

ตลาดหลักทรัพย์ ทว่าแม้จะประกาศใช้นโยบายฟื้นฟูดังกล่าวในวันที่  

12 ธนัวาคม ค.ศ. 1989 ผลทา้ยสดุกลบัลม้เหลว อกีทัง้เมือ่เริม่ใชธ้รุกรรม 

แบบสินเชื่อซื้อหุ้นด้วยระบบผ่อน พอนักลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อราคา 

หุ้นตก จึงไม่มีเงินจ่ายค่างวด ส่งผลให้มีผู้ถือบัญชีสูญจำนวนมาก  

รัฐบาลและบริษัทหลักทรัพย์ใช้วิธีประมวลผู้ถือบัญชีสูญนี้แบบกลุ่ม 

อย่างเข้มงวด ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 แม้ภายหลังราคาหุ้นจะสูงขึ้น  

แต่นักลงทุนต่างเข็ดขยาด ตลาดหุ้นเกาหลีใต้อยู่ในสภาพที่บรรดา 

นักลงทุนต่างไม่เชื่อถือ และไม่พอใจต่อรัฐบาลกับบริษัทหลักทรัพย์


