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คนงานตวัอย่าง! 
อจ.ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

เม่ือผมถูกถามวา่ ใครเป็น “คนงาน” ท่ีผมช่ืนชมมากท่ีสุดในพระคมัภีร์ ผมจะตอบไดใ้นทนัที 
โดยไม่ตอ้งเสียเวลาคิดเลย เพราะ “คนงาน” ท่ีผมถือวา่ สุดยอดจริง ๆ นัน่ก็คือ “โยเซฟ” หรือ นายบุญ
เพิ่ม ของผม! 

เราทุกคนคงจะจ าไดถึ้งเร่ืองราวความเป็นมาของโยเซฟ และชีวติอนัน่าอศัจรรยพ์ิสดารพนัลึก
ของเขา! จากเด็กช่างฝันมาเป็นผูท้รงอิทธิพลสูงสุด ในอาณาจกัรอียปิตท่ี์มีอ านาจ ท าใหฝั้นของเขาเป็น
จริง! 

เราคงจ าไดว้า่บิดาของโยเซฟก็คือ “ยาโคบ” ผูต่้อมาเปล่ียนช่ือเป็น “อิสราเอล” จาก “คนขีโ้กง” 
(ผูจ้บัส้นเทา้)1 กลายมาเป็น “ผู้พชิิต” (ผูป้ล ้าสู้กบัพระเจา้)2 “ยาโคบ” หรือ “อิสราเอล” มีลูกชาย 12 คน 
และลูกสาว 1 คน ท่ีเกิดจากภรรยา 4 คน ซ่ึงหากจะพดูใหถู้กตอ้ง ก็ตอ้งกล่าววา่แทจ้ริงแลว้ยาโคบนั้นมี
ภรรยาเพียง 2 คน และคนใช ้ 2 คน แต่คนใช ้ 2 คนนั้น ภรรยาทั้ง 2 คน มอบใหม้าเป็นเมียเพื่อผลิตลูก
ใหแ้ก่เขาและเธอ! ภรรยาทั้ง 2 คือ เลอาห์ (นางละมัง่) กบั ราเชล (นางแกะ) แต่ยาโคบรักเพียงราเชล! 
ส่วนเมีย 2 คน ซ่ึงเป็นคนรับใชมี้ช่ือวา่ “บิลฮาห์” (เสง่ียมเจียมตวั) และ “ศิลปาห์” 

บุตรทั้งหลายของยาโคบมีดงัน้ี 
1. สมชาย หรือ รูเบน3 เกิดจากนางเลอาห์ 
2. สดบั หรือ สิเมโอน4 เกิดจากนางเลอาห์ 
3. สนิท หรือ เลวี5 เกิดจากนางเลอาห์ 
4. สรรเสริญ หรือ ยดูาห์6 เกิดจากนางเลอาห์ 
5. พิพากษ ์หรือ ดาน7 เกิดจากนางบิลฮาห์ (สาวใชข้องราเชล) 

                                                        
1
 “ยาโคบ” แปลวา่ “เขาจบัส้นเทา้” หรือ “เขาหลอก” (ปฐมกาล 25:19-26) 

2
 “อิสราเอล” แปลวา่ “เขาผูป้ล ้าสู้กบัพระเจา้” หรือ “พระเจา้ทรงปล ้าสู้” (ปฐมกาล 32:22-29) 

3
 รูเบน แปลวา่ “ดูซิ บุตรชายแน่ะ” (ปฐมกาล 29:23) 

4
 สิเมโอน แปลวา่ “พระเจา้ทรงไดย้นิ” (ปฐมกาล 29:33) 

5
 เลวี แปลวา่ “สนิทสนม” (ปฐมกาล 29:34) 

6
 ยดูาห์ แปลวา่ “สรรเสริญ” (ปฐมกาล 29:35) 
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6. พิพาท หรือ นฟัทาลี8 เกิดจากนางบิลฮาห์ (สาวใชข้องราเชล) 
7. โชค หรือ กาด9 เกิดจากนางศิลปาห์ (สาวใชข้องเลอาห์) 
8. ช่ืน หรือ อาเชอร์10 เกิดจากนางศิลปาห์ (สาวใชข้องเลอาห์) 
9. สิน หรือ อิสสาคาร์11 เกิดจากนางเลอาห์ 
10. สิริ หรือ เศบูลุน12 เกิดจากนางเลอาห์ 
11. ต้ีนาห์ หรือ ดีนาห์ เกิดจากนางเลอาห์ 
12. บุญเพิ่ม หรือ โยเซฟ12 เกิดจากนางราเชล 
13. บุญทิ้ง หรือ เบนยามิน13 เกิดจากนางราเชล 
โยเซฟผูเ้ป็นบุตรคนท่ี 12 (แต่เป็นบุตรชายคนท่ี 11) ถูกพวกพี่ ๆ หมัน่ไส้เพราะเขาเป็นคนช่าง

ฝัน แถมฝันท่ีเอามาเล่าใหพ้อ่ใหแ้ม่และพี่ ๆ ฟัง ลว้นแต่ท าใหทุ้กคนไม่พอใจ! 
พวกพี่ ๆ เลยร่วมมือกนักลัน่แกลง้จนถึงคิดฆ่าเขาให้ตาย แต่สุดทา้ยก็เปล่ียนใจมาเป็นวา่ใหข้าย

โยเซฟไปเป็นทาสในแดนไกลแทนและแลว้โยเซฟก็เลยกลายมาเป็นทาสในบา้นของโปทิฟาร์ ผู ้
บญัชาการทหารรักษาพระองค ์ชาวอียปิต์ 

...เม่ือมีโอกาสไดพ้ิจารณาดูชีวติของคนในพระคมัภีร์หลาย ๆ คนแลว้ ผมขอรณรงคใ์ห้ 
“คนงาน” หรือ “คนท างาน” ทุกคนไม่วา่เขาจะท างานในฐานะหรืออาชีพใดใหเ้รียนรู้และกระท าตาม
แบบอยา่งของโยเซฟผูน้ี้ เขาเป็นแบบอยา่ง อยา่งไรนะหรือ? ใหเ้รามาเจาะลึกดูสักหน่อยดีไหมครับ? 

1. เขาเป็นคนท่ีมีพระเจา้ในชีวติ ซ่ึงเจา้นายก็เห็น “พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ โยเซฟจึงเจริญ
รวดเร็ว เขาอยูใ่นบา้นคนอียปิตน์ายของเขา นายก็เห็นวา่พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัโยเซฟ” (ปฐมกาล 39:2
ก, 3ก) 

                                                                                                                                                                     
7
 ดาน แปลวา่ “พิพากษาแลว้” (ปฐมกาล 30:1-6) 

8
 นฟัทาสี แปลวา่ “ปล ้าสู้” (ปฐมกาล 30:7-8) 

9
 กาด แปลวา่ “โชคดี” (ปฐมกาล 30:9-11) 

10
 อาเชอร์ แปลวา่ “สุข” (ปฐมกาล 30:12-13) 

11อิสสาคาร์ แปลวา่ “สินจา้ง” (ปฐมกาล 30:14-18) 
12

 เศบูลุน แปลวา่ “เกียรติ” (ปฐมกาล 30:19-20) 
13. โยเซฟ แปลวา่ “พระเจา้ทรงเพ่ิม” (ปฐม.30:22-24) 
14

 เบนจามิน แปลวา่ “บุตรชายแห่งมือขวาของขา้พเจา้” แต่นางราเชลผูเ้ป็นแม่เรียกช่ือวา่ “เบนโอนี” แปลวา่ “บุตรชายแห่งความระทม” (ปฐม

กาล 35:16-20) 
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จะเป็นเร่ืองน่าเศร้าอยา่งยิง่ หากวา่ เราเป็น “คนงาน” ท่ีไม่เช่ือพระเจา้และยงัเสแสร้งกระท าตวั
เสมือนพระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย หรือคนท่ีอา้งวา่มีพระเจา้แต่ประพฤติตนเสมือนหน่ึงวา่ไม่มีพระเจา้ 
หรือคนท่ีมีพระเจา้สถิตอยูด่ว้ย แต่ไม่ไดส้ าแดงออกมาใหผู้ใ้ดเห็นประจกัษ ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้ป็น
เจา้นายและเพื่อนร่วมงานของเราเอง! แต่โยเซฟมิไดเ้ป็นเช่นนั้น เพราะพระเจา้ทรงสถิตกบัเขาจริง ๆ 
และเขาส าแดงพระองคใ์หค้นรอบตวัประจกัษช์ดั! 

2. เขาเป็นคนท่ีจบัท าการงานใด งานนั้นก็เจริญข้ึนมาก “และพระเจา้ทรงโปรดใหก้ารงานทุก
อยา่งท่ีกระท าเจริญข้ึนมากในมือของโยเซฟ” (ปฐมกาล 39:3ข) ผมแปลกใจมากท่ีเห็นบางคนเรียกตวัวา่
เป็น “คนของพระเจา้” หรือ “ผูรั้บใชข้องพระเจา้” แต่เม่ือไดรั้บมอบหมายใหดู้แลหรือบริหารจดัการ
คริสตจกัรหรือหน่วยงานองคก์รของพระเจา้แลว้ ผลกลบัปรากฏวา่ สถาบนัหรือคริสตจกัรท่ีดูแลกลบั
ตกต ่าลงอยา่งน่าใจหาย ในบางกรณีถึงกลบัตอ้งปิดกิจการไปเลยก็มี แต่คนงานท่ีแทจ้ริง ของพระเจา้
จะตอ้งเป็นคนท่ีเกิดผลมากในหนา้ท่ีการงาน ท่ีรับผดิชอบอยูโ่ดยรู้จกับริหารจดัการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมือนอยา่งท่ีโยเซฟไดก้ระท าใหเ้ห็น! 

3. เขาเป็นคนท่ีรับใชถู้กใจนาย “โยเซฟรับใชถู้กใจนาย นายก็ตั้งใหเ้ป็นผูดู้แลการงานในบา้น
และมอบทรัพยส่ิ์งของทั้งปวงไวใ้นความดูแลของโยเซฟทั้งส้ิน” (ปฐมกาล 39:4) 

ผมแปลกใจอีกเช่นกนั ท่ีมกัไดย้นิค าพดูหรือค าพยานของคนงานคริสเตียนบางคนท่ีเล่าดว้ย
ความภาคภูมิใจวา่เขาไม่งอ้เจา้นาย เขาชอบเถียง หรือทา้ทายเจา้นายของเขาโดยคิดวา่ ถา้เขาไม่พอใจก็
พร้อมจะลาออกจากงาน หรือไม่ก็จะรอจนกวา่เจา้นายจะใหเ้ขาออกจากงานเพื่อจะไดเ้รียกค่าชดเชย 

ผมตอ้งวงิวอนขอใหค้นงาน (คริสเตียน) ท่ีคิดเช่นน้ี ใชเ้วลาศึกษาชีวติและการท างานของโย
เซฟดูสักนิดแลว้บางทีท่าทางหรือเจตคติของคุณอาจจะเปล่ียนไปในทางท่ีดีกวา่ และเกิดผลมากกวา่น้ี 
คุณตอ้งเรียนรู้วา่ ถา้คุณท างานใหก้บัใคร คุณตอ้งรับใชใ้หถู้กใจเขา น่ีคือกฎส าคญัของคนท างาน! 

แต่หากวา่คุณท าให้เจา้นายพอใจหรือเมตตาปรานีต่อคุณไม่ได ้ ก็จงอยา่เพิ่งไปวา่เจา้นายของคุณ
เลยรีบหาความผดิปกติในตวัของคุณและปรับปรุงแกไ้ขเสียก่อนจะดีกวา่! 

4. เขาเป็นคนท่ีไวว้างใจใหดู้แลรับผดิชอบกิจการใด ๆ ไดอ้ยา่งส้ินเชิง 
“ตั้งแต่โปทิฟาร์ตั้งโยเซฟใหเ้ป็นผูดู้แลการงานในบา้น และทรัพยส่ิ์งของทั้งปวงของท่านแลว้ 

พระเจา้ก็ไดท้รงอ านวยพระพรใหแ้ก่ครอบครัวของคนอียปิตน์ั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟ ทั้งทรงอวยพรให้
ส่ิงของทั้งปวงซ่ึงเขามีอยูใ่นบา้นและในนาใหเ้จริญข้ึน นายมอบของทุกอยา่งของเขาไวใ้นความดูแล
ของโยเซฟ เม่ือมีโยเซฟแลว้ เขาก็มิไดเ้อาใจใส่ส่ิงใดเลยเวน้แต่อาหารท่ีท่านรับประทาน” (ปฐมกาล 
39:5-6) 
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“พศัดีก็มอบนกัโทษทั้งปวงท่ีในเรือนจ าไวใ้นความดูแลของโยเซฟ การงานท่ีท าในท่ีนั้นทุก
อยา่งโยเซฟเป็นผูรั้บผดิชอบ พศัดีไม่ไดเ้อาใจใส่การงานใด ๆ ท่ีโยเซฟดูแล เพราะเหตุพระเจา้ทรงสถิต
อยูก่บัท่านและการงานใด ๆ ท่ีท่านกระท าพระเจา้ก็ทรงโปรดใหเ้จริญ” (ปฐมกาล 39:22-23) 

...บางคร้ังผมสะเทือนใจมากท่ี “คนงาน” “ผูบ้ริหาร” หรือแมแ้ต่ “ผูรั้บใช”้ บางคนท่ีเคยไดรั้บ
ความไวว้างใจในการดูแลกิจการของบริษทัร้านคา้ สถาบนั องคก์ร หรือคริสตจกัรในอดีต ไดท้  าลาย
ความไวว้างใจท่ีเคยไดรั้บลงไปจนหมดส้ิน เม่ือมีพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคโ์ดยการแสวงหา
ประโยชน์อนัมิชอบผา่นทางหนา้ท่ีการงานของตนและในสุดทา้ยก็ตอ้งถูกปลดออกจากหนา้ท่ี
รับผดิชอบ! 

วนัน้ี หากวา่ “คุณ” ไดป้ระพฤติปฏิบติัตามแบบอยา่งของโยเซฟผูเ้ป็น “คนงาน” ตามอุดมคติ 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้... 

ผมเช่ือมัน่วา่ “คุณ” จะเป็น “คนงาน” ท่ีท าให ้“เจ้านาย” ของคุณมีความสุขท่ีสุด ถา้เป็นเช่นนั้น
จริง ผมก็เช่ือเหลือเกินวา่เจา้นายของคุณนั้นก็คงจะไม่ยอมปล่อยใหคุ้ณหลุดมือจากเขาไปเป็นแน่และหา
กวา่ “คุณ” ส่ือสารถึงความตอ้งการท่ีจะท าใหคุ้ณมีความสุข โดยไม่สร้างความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อ
งานของคุณแลว้ละก็... 

ผมมัน่ใจวา่ คุณจะไดรั้บในส่ิงท่ีคุณตอ้งการและนัน่จะท าใหคุ้ณเป็น “คนงาน” ท่ีมีความสุข
ท่ีสุดในท่ีท างานของคุณเช่นกนั 

ไม่เช่ือลองท าดูสิครับ... 
ข้อคิดสุดท้าย 
“จงปรนนิบติันายดว้ยจิตใจช่ืนบานเหมือนกบัปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ใช่ปรนนิบติั

มนุษย ์ เพราะท่านรู้อยูแ่ลว้วา่ผูใ้ดกระท าความดีประการใด ผูน้ั้นก็จะไดรั้บบ าเหน็จอยา่งนั้นจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้อีก ไม่วา่เขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท”  

- เปาโล – 
(เอเฟซสั 6:7-8) 

 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 

2004, หนา้ 6-9. 


