งาน คือ เงิน
เงิน คือ งาน
บันดาลสุ ข? หรือ ทุกข์ ?
โดย......ต้ นไผ่
ในสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั หลายท่านคงนัง่ กลุม้ หัวเราะร่ าบ้างอาจเพราะความดีใจและโล่งอก
ที่ได้ขายหุ น้ ไปก่อนที่เงินบาทตก ก็เลยกาไรไป ก่อนที่จะแย่! แต่ที่แน่ ๆ คนเคยรวยก็ตอ้ งกลับมาจน
เพราะไม่ทนั ขาย หรื อขายไม่ได้ แล้วคนเคยจนล่ะ! ฮ้อ...ก็ยงั จนเหมือนเดิมคะ ไม่สะทกสท้านเท่าไหร่
หรอก เพราะไม่เคยได้ใช้เงินมาก ๆ เหมือนคนเคยรวย
อย่างไรก็ดี ชนชั้นกลาง พอดี ๆ ก็ยงั ลอยตัว (มีบา้ งใจลอยไปลอยมา... คิดมากอยูน่ ่ะ) สบาย ๆ
บ้าง ร้อน ๆ หนาว ๆ บ้าง จะถูกปลดออกจากงานเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะเจ้าของกิจการ (คนเคยรวย) ก็ลม้
แล้ว คนชั้นกลางที่เคยกินเงินเดือนขึ้นเรื่ อย ๆ ทุกปี แถมโบนัสอีก 1 เดือนบ้างบางบริ ษทั ถึง 6 เดือนบ้าง
12 เดือนบ้าง 24 เดือนบ้าง จะไปทาอะไรล่ะ งานแบบตกต่ามาก ๆ ก็ไม่เคย หรื อ งานสู งเกินไปก็ทา
ไม่ได้อีก ...ดูท่าจะเป็ นกลุ่มคนที่น่าสงสารที่สุดเลย แต่ก็เป็ นบทเรี ยนที่ดี ที่เตือนเราว่า ถึงแม้เราจะ
ทางานมานานเงินเดือนจะสู งแล้วก็ตาม วันหนึ่งต้องรู ้จกั พอ ไม่ ลมื ตน และจงทางานด้ วยคุณภาพมิใช่ ขอ
เงินเดือนสู ง ๆ ท่ าเดียว
...เพื่อนคนหนึ่งของดิฉนั เคยพูดไว้วา่ “นี่แหละ...เป็ นช่วงเวลาที่ ฝัดร่ อน เฉพาะคนทางานที่มี
คุณภาพจริ ง ๆ ไว้ ที่สาคัญคือเป็ นคนดี ซื่ อสัตย์ หนักเอาเบาสู ้ จึงจะอยูไ่ ด้” เพราะเก่งอย่างเดียวและไม่
จาเป็ นเขาไม่เอาไว้แล้ว เพราะจ่ายค่าจ้างไม่ไหวเด้อ...!
นี่น่าสังเกตยิง่ กว่านั้นคืออัตราการฆ่าตัวตายมากขึ้น ลงหนังสื อพิมพ์ทุกวันและเป็ นคนดัง ๆ
ทั้งนั้นเลย... บ้างก็หนีปัญหา หนีหนี้สิน หนีภาระที่จะตามมา ฯลฯ บางคนไม่รู้จกั กัน บังเอิญมานัง่ สงบ
ใจที่บริ เวณใกล้เคียงกันเท่านั้นเอง ชวนกันตายพร้อมกัน แถมเขียนจดหมายลาตายฝากญาติ ๆ เป็ นที่
ระลึกอีกแน่ะ...
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หวังว่าคริ สเตียนคงยังใช้คาว่า “ขอพระเจ้ าอวยพระพรท่าน” ก่อนลาจากกันและพบกันใหม่วนั
หน้าน่ะ แต่ไม่ใช่การเอาไปใช้ลาตาย
ในพระธรรมฟี ลิปปี 4:6-7 กล่าวไว้วา่ “อย่าให้เราทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความ
ปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุข
แห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริ สต์”
ตั้งแต่กลางปี 1997 เพื่อน ๆ ได้โทรศัพท์มาคุยด้วย ล้วนแล้วแต่เป็ นเรื่ องเครี ยดเกี่ยวกับสภาพ
เงินการงานทั้งสิ้ น มีเพื่อน ๆ ทั้งชายหญิงประมาณ 6 คน ที่ขอให้ช่วยหางานหรื อฝากงานให้ดว้ ยหนึ่งใน
หกคนนี้เป็ นชาย เขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรม และสถาปั ตย์จากต่างประเทศ เคยได้รับเงินเดือน รวม
เบี้ยเลี้ยงเกือบแสนบาท มาตกงานเอาตอนนี้ ก็พยายามหางานที่เงินเดือนใกล้เคียงเงินเดือนเดิม เพราะพี่
ท่านผ่านบ้านของบริ ษทั ชื่ อดังแห่งหนึ่ง ราคาตั้ง 3 ล้านกว่าบาทแน่ะ...แต่เมื่อเวลาผ่านไป 5 เดือนเขาเริ่ ม
มีอาการปวดท้อง ก็ยงั ไม่ไปพบแพทย์ กลัวจะเสี ยเงินค่ารักษาเปล่า ๆ เนื่องจากไม่มีบตั รประกันสังคม
เพราะตอนทางานดี ๆ อยู่ ไม่เคยสนใจ เห็นว่ายังเบิกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลจากบริ ษทั ได้สบาย ๆ ก็
ไม่สนใจจะไปติดต่อรับบัตรฯ จากแผนกบุคคล ต่อมาเขาเริ่ มคลาดูที่ทอ้ ง รู ้สึกเป็ นก้อนกลม ๆ ค่อนข้าง
แข็งจึงไปพบแพทย์ ผลปรากฏว่าเกิดจากอาการเครี ยดมาก ที่สุดเขาบอกว่า “เอ้อ...ยังไง ๆ ก็ช่วยหางาน
ให้ผมต่อไปน่ะมีข่าวอย่างไรก็รีบบอกผมด้วย ขอเงินเดือนแค่ 20,000 ก็เอา!...ว้าว! หลายคนอาจจะยัง
พูดว่าโอ้...มันก็ยงั เยอะอยูน่ ่า...
และนี่ก็เป็ นตัวอย่างหนึ่งของสภาพที่ไม่ได้เตรี ยมพร้อม หวังและคิดอย่างเดียวว่า จะมีเงินเดือน
ใช้เยอะ ๆ อย่างนี้ได้ตลอด ๆๆๆๆ ไป
อีกช่วงหนึ่ง หลังจากที่ปิดหยุดวันขึ้นปี ใหม่ไปแล้ว เมื่อเริ่ มวันแรก ๆ ของการทางานในปี 1998
เพื่อน 2 คนโทรมาในวันเดียวกัน ช่วงเช้าเพื่อนผูห้ ญิงโทรมาคุยกับดิฉนั ที่ทางาน “เฮ้...หวัดดีปีใหม่จะ๊ นี่
ตัวเอง เค้าโดนลดเงินเดือน 10% ล่ะ...แย่เลย เท่ากับเงินเดือนเมื่อ 2 ปี ก่อนเลยแย่จงั นี่ถา้ แย่ลงกว่านี้ ฉัน
คงจะกลับต่างจัดหวัดไปอยูบ่ า้ นดีกว่า เพราะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่นี่มากไม่คุม้ เงินเดือน”
ดิฉนั จึงปลอบใจไปว่า “โถ...เธอจ๋ าเพื่อนฉันอีกบริ ษทั หนึ่งน่ะ เขาถูกลดเงินเดือน 30% และไม่มี
โบนัสมา 2 ปี แล้ว ปี นี่ดูท่าจะไม่ได้อีก เธอน่ะยังเล็กน้อยน่ะ...จะบอกให้” เธอจึงคลายความโศกไปได้
หน่อยหนึ่ง แล้วเราก็สนทนากันต่อในเรื่ องสนุก ๆ ตามประสาผูห้ ญิง ผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยอารมณ์ขนั ไว้
จรรโลงโลกอันแสนเศร้า...ในยุค IMF
พอช่วงบ่ายในวันเดียวกัน มีเพื่อนผูช้ ายอีกคนหนึ่ง ซึ่ งดิฉนั ได้แนะนาเขาเข้าทางานในที่นนั่ เมื่อ
สามปี ที่แล้ว ช่วงบ่ายวันนั้นเอง โทรมาบอกว่า “เธอ เราถูกออกจากงานแล้วน่ะ”
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อีกรายหนึ่งค่ะ แต่รายนี้ น่าเห็นใจเพราะเพิ่งจะพวกภรรยาไปเที่ยวปี ใหม่เนื่ องจากตนเองประจา
ต่างจังหวัด ก็เข้าสานักงานช่วงเช้า และเย็นกลับมาที่โรงแรมจะได้พบภรรยา และจะเที่ยวพักผ่อนอยูท่ ี่
นัน่ จนกว่าจะเปิ ดงานหลังปี ใหม่ พอเข้าสานักงานเช้าวันที่ 29 นั้นเอง เจ้านายก็เรี ยกเข้าพบ และบอกว่า
“พรุ่ งนี้ไม่ตอ้ งมาทางานแล้วนะ” ก็จ่ายให้ 6 เดือน ตามกฎหมาย...
โอ๊ะ อะไรจะปะดังเบซาเข้ามาในวันเดียวกันถึง 2 ราย นี่คนไม่ไกลตัวเท่าไหร่ นะ แล้วอีกหลาย
ล้านชีวติ ที่เราไม่รู้จกั เขาล่ะ จะมีใครคอยปลอบโยนไหมหนอ?...แล้วท่านผูอ้ ่านล่ะคะ เคยมีเหตุการณ์
อย่างนี้บา้ งไหม?
ในช่วงนี้ไม่ใช่คนถูกปลดงาน หรื อบัณฑิตตกงาน จะเป็ นเรื่ องน่าหนักใจอย่างเดียวนะคะ ไม่วา่
ท่านจะยังมีงานทาอยู่ ก็ตอ้ งเตรี ยมพร้อมสาหรับอาชีพสารอง เผือ่ ถูกปลดในอนาคตอันใกล้...อันไกล...
อันไม่แน่ไม่นอนด้วยเช่นกันก็ถา้ มีเวลาจะไปฝึ กอบรมอาชีพต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพสวนลุมพินี
หรื อจะเป็ นลุงขาวขายอาชีพ ก็ไม่เลวน่ะจ๊ะ จะบอกให้ เผื่อจะเป็ นโอกาสทอง เพื่อชีวติ การทามาหากิน
ใหม่ที่อาจจะรุ่ งกว่าเก่าก็ได้ ใครจะรู ้...?
พระคัมภีร์ในพระธรรมกาลาเทีย 6:9 ยังบอกเราไว้วา่ “อย่าให้ เราเมื่อยล้า ในการทาดีเลย เพราะ
ถ้ าเราไม่ ท้อใจแล้วเราจะเกีย่ วเก็บในเวลาอันสมควร” ในยามวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นนี้ พระธรรมข้อนี้คง
หนุนใจท่านได้ไม่มากก็นอ้ ยนะคะ
ขอฝากข้อคิดจากพระคัมภีร์ในพระธรรมมาระโก 8:36 “เพราะถ้ าผู้ใดจะได้ สิ่งของสิ้นทั้งโลก
แต่ ต้องเสี ยชี วติ ของตน ผู้น้ ันจะได้ ประโยชน์ อะไร เพราะว่ าผู้น้ ันจะนาอะไรไปแลกเอาชี วติ ของตน
กลับคืนมา”
...แล้วเรากาลังไขว่คว้าอะไรอยูเ่ พื่อชีวิตฝ่ ายเนื้ อหนังนี้?...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ
ด้วยรักและห่วงใยในพระคริ สต์.

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 49 ฉบับที่ 261 มีนาคม-เมษายน 1998,
หน้า 50-51.
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