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งาน คอื เงนิ 

เงิน คอื งาน 

บันดาลสุข? หรือ ทุกข์? 
โดย......ต้นไผ่ 

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัหลายท่านคงนัง่กลุม้ หวัเราะร่าบา้งอาจเพราะความดีใจและโล่งอก 
ท่ีไดข้ายหุน้ไปก่อนท่ีเงินบาทตก ก็เลยก าไรไป ก่อนท่ีจะแย!่ แต่ท่ีแน่ ๆ คนเคยรวยก็ตอ้งกลบัมาจน 
เพราะไม่ทนัขาย หรือขายไม่ได ้ แลว้คนเคยจนล่ะ! ฮอ้...ก็ยงัจนเหมือนเดิมคะ ไม่สะทกสทา้นเท่าไหร่
หรอก เพราะไม่เคยไดใ้ชเ้งินมาก ๆ เหมือนคนเคยรวย 

อยา่งไรก็ดี ชนชั้นกลาง พอดี ๆ ก็ยงัลอยตวั (มีบา้งใจลอยไปลอยมา... คิดมากอยูน่่ะ) สบาย ๆ 
บา้ง ร้อน ๆ หนาว ๆ บา้ง จะถูกปลดออกจากงานเม่ือไรก็ไม่รู้เพราะเจา้ของกิจการ (คนเคยรวย) ก็ลม้
แลว้ คนชั้นกลางท่ีเคยกินเงินเดือนข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี แถมโบนสัอีก 1 เดือนบา้งบางบริษทัถึง 6 เดือนบา้ง 
12 เดือนบา้ง 24 เดือนบา้ง จะไปท าอะไรล่ะ งานแบบตกต ่ามาก ๆ ก็ไม่เคย หรือ งานสูงเกินไปก็ท า
ไม่ไดอี้ก ...ดูท่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีน่าสงสารท่ีสุดเลย แต่ก็เป็นบทเรียนท่ีดี ท่ีเตือนเราวา่ ถึงแมเ้ราจะ
ท างานมานานเงินเดือนจะสูงแลว้ก็ตาม วนัหน่ึงตอ้งรู้จกัพอ ไม่ลมืตน และจงท างานด้วยคุณภาพมิใช่ขอ
เงินเดือนสูง ๆ ท่าเดียว 

...เพื่อนคนหน่ึงของดิฉนัเคยพดูไวว้า่ “น่ีแหละ...เป็นช่วงเวลาท่ี ฝัดร่อน เฉพาะคนท างานท่ีมี
คุณภาพจริง ๆ ไว ้ ท่ีส าคญัคือเป็นคนดี ซ่ือสัตย ์ หนกัเอาเบาสู้ จึงจะอยูไ่ด”้ เพราะเก่งอยา่งเดียวและไม่
จ  าเป็นเขาไม่เอาไวแ้ลว้ เพราะจ่ายค่าจา้งไม่ไหวเดอ้...! 

น่ีน่าสังเกตยิง่กวา่นั้นคืออตัราการฆ่าตวัตายมากข้ึน ลงหนงัสือพิมพทุ์กวนัและเป็นคนดงั ๆ 
ทั้งนั้นเลย... บา้งก็หนีปัญหา หนีหน้ีสิน หนีภาระท่ีจะตามมา ฯลฯ บางคนไม่รู้จกักนั บงัเอิญมานัง่สงบ
ใจท่ีบริเวณใกลเ้คียงกนัเท่านั้นเอง ชวนกนัตายพร้อมกนั แถมเขียนจดหมายลาตายฝากญาติ ๆ เป็นท่ี
ระลึกอีกแน่ะ... 
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หวงัวา่คริสเตียนคงยงัใชค้  าวา่ “ขอพระเจ้าอวยพระพรท่าน” ก่อนลาจากกนัและพบกนัใหม่วนั
หนา้น่ะ แต่ไม่ใช่การเอาไปใชล้าตาย 

ในพระธรรมฟีลิปปี 4:6-7 กล่าวไวว้า่ “อยา่ใหเ้ราทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลย แต่จงทูลเร่ืองความ
ปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอนกบัการขอบพระคุณ แลว้สันติสุข
แห่งพระเจา้ ซ่ึงเกินความเขา้ใจ จะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้นพระเยซูคริสต”์ 

ตั้งแต่กลางปี 1997 เพื่อน ๆ ไดโ้ทรศพัทม์าคุยดว้ย ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองเครียดเก่ียวกบัสภาพ
เงินการงานทั้งส้ิน มีเพื่อน ๆ ทั้งชายหญิงประมาณ 6 คน ท่ีขอใหช่้วยหางานหรือฝากงานใหด้ว้ยหน่ึงใน
หกคนน้ีเป็นชาย เขาจบการศึกษาดา้นวศิวกรรม และสถาปัตยจ์ากต่างประเทศ เคยไดรั้บเงินเดือน รวม
เบ้ียเล้ียงเกือบแสนบาท มาตกงานเอาตอนน้ี ก็พยายามหางานท่ีเงินเดือนใกลเ้คียงเงินเดือนเดิม เพราะพี่
ท่านผา่นบา้นของบริษทัช่ือดงัแห่งหน่ึง ราคาตั้ง 3 ลา้นกวา่บาทแน่ะ...แต่เม่ือเวลาผา่นไป 5 เดือนเขาเร่ิม
มีอาการปวดทอ้ง ก็ยงัไม่ไปพบแพทย ์กลวัจะเสียเงินค่ารักษาเปล่า ๆ เน่ืองจากไม่มีบตัรประกนัสังคม 
เพราะตอนท างานดี ๆ อยู ่ไม่เคยสนใจ เห็นวา่ยงัเบิกค่าสวสัดิการรักษาพยาบาลจากบริษทัไดส้บาย ๆ ก็
ไม่สนใจจะไปติดต่อรับบตัรฯ จากแผนกบุคคล ต่อมาเขาเร่ิมคล าดูท่ีทอ้ง รู้สึกเป็นกอ้นกลม ๆ ค่อนขา้ง
แขง็จึงไปพบแพทย ์ผลปรากฏวา่เกิดจากอาการเครียดมาก ท่ีสุดเขาบอกวา่ “เออ้...ยงัไง ๆ ก็ช่วยหางาน
ใหผ้มต่อไปน่ะมีข่าวอยา่งไรก็รีบบอกผมดว้ย ขอเงินเดือนแค่ 20,000 ก็เอา!...วา้ว! หลายคนอาจจะยงั
พดูวา่โอ.้..มนัก็ยงัเยอะอยูน่่า... 

และน่ีก็เป็นตวัอยา่งหน่ึงของสภาพท่ีไม่ไดเ้ตรียมพร้อม หวงัและคิดอยา่งเดียววา่ จะมีเงินเดือน
ใชเ้ยอะ ๆ อยา่งน้ีไดต้ลอด ๆๆๆๆ ไป 

อีกช่วงหน่ึง หลงัจากท่ีปิดหยุดวนัข้ึนปีใหม่ไปแลว้ เม่ือเร่ิมวนัแรก ๆ ของการท างานในปี 1998 
เพื่อน 2 คนโทรมาในวนัเดียวกนั ช่วงเชา้เพื่อนผูห้ญิงโทรมาคุยกบัดิฉนัท่ีท างาน “เฮ.้..หวดัดีปีใหม่จะ๊น่ี
ตวัเอง เคา้โดนลดเงินเดือน 10% ล่ะ...แยเ่ลย เท่ากบัเงินเดือนเม่ือ 2 ปีก่อนเลยแยจ่งั น่ีถา้แยล่งกวา่น้ี ฉนั
คงจะกลบัต่างจดัหวดัไปอยูบ่า้นดีกวา่ เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีน่ีมากไม่คุม้เงินเดือน” 

ดิฉนัจึงปลอบใจไปวา่ “โถ...เธอจ๋าเพื่อนฉนัอีกบริษทัหน่ึงน่ะ เขาถูกลดเงินเดือน 30% และไม่มี
โบนสัมา 2 ปีแลว้ ปีน่ีดูท่าจะไม่ไดอี้ก เธอน่ะยงัเล็กนอ้ยน่ะ...จะบอกให”้ เธอจึงคลายความโศกไปได้
หน่อยหน่ึง แลว้เราก็สนทนากนัต่อในเร่ืองสนุก ๆ ตามประสาผูห้ญิง ผูเ้ป่ียมไปดว้ยอารมณ์ขนัไว้
จรรโลงโลกอนัแสนเศร้า...ในยคุ IMF 

พอช่วงบ่ายในวนัเดียวกนั มีเพื่อนผูช้ายอีกคนหน่ึง ซ่ึงดิฉนัไดแ้นะน าเขาเขา้ท างานในท่ีนัน่เม่ือ
สามปีท่ีแลว้ ช่วงบ่ายวนันั้นเอง โทรมาบอกวา่ “เธอ เราถูกออกจากงานแลว้น่ะ” 
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อีกรายหน่ึงค่ะ แต่รายน้ีน่าเห็นใจเพราะเพิ่งจะพวกภรรยาไปเท่ียวปีใหม่เน่ืองจากตนเองประจ า
ต่างจงัหวดั ก็เขา้ส านกังานช่วงเชา้ และเยน็กลบัมาท่ีโรงแรมจะไดพ้บภรรยา และจะเท่ียวพกัผอ่นอยูท่ี่
นัน่จนกวา่จะเปิดงานหลงัปีใหม่ พอเขา้ส านกังานเชา้วนัท่ี 29 นั้นเอง เจา้นายก็เรียกเขา้พบ และบอกวา่ 
“พรุ่งน้ีไม่ตอ้งมาท างานแลว้นะ” ก็จ่ายให ้6 เดือน ตามกฎหมาย... 

โอะ๊ อะไรจะปะดงัเบซาเขา้มาในวนัเดียวกนัถึง 2 ราย น่ีคนไม่ไกลตวัเท่าไหร่นะ แลว้อีกหลาย
ลา้นชีวติท่ีเราไม่รู้จกัเขาล่ะ จะมีใครคอยปลอบโยนไหมหนอ?...แลว้ท่านผูอ่้านล่ะคะ เคยมีเหตุการณ์
อยา่งน้ีบา้งไหม? 

ในช่วงน้ีไม่ใช่คนถูกปลดงาน หรือบณัฑิตตกงาน จะเป็นเร่ืองน่าหนกัใจอยา่งเดียวนะคะ ไม่วา่
ท่านจะยงัมีงานท าอยู ่ก็ตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับอาชีพส ารอง เผือ่ถูกปลดในอนาคตอนัใกล.้..อนัไกล...
อนัไม่แน่ไม่นอนดว้ยเช่นกนัก็ถา้มีเวลาจะไปฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ไดท่ี้ ศูนยฝึ์กวชิาชีพสวนลุมพินี 
หรือจะเป็นลุงขาวขายอาชีพ ก็ไม่เลวน่ะจะ๊ จะบอกให ้เผื่อจะเป็นโอกาสทอง เพื่อชีวติการท ามาหากิน
ใหม่ท่ีอาจจะรุ่งกวา่เก่าก็ได ้ใครจะรู้...? 

พระคมัภีร์ในพระธรรมกาลาเทีย 6:9 ยงับอกเราไวว้า่ “อย่าให้เราเมื่อยล้า ในการท าดีเลย เพราะ
ถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกีย่วเก็บในเวลาอนัสมควร” ในยามวกิฤตทางเศรษฐกิจเช่นน้ี พระธรรมขอ้น้ีคง
หนุนใจท่านไดไ้ม่มากก็นอ้ยนะคะ 

ขอฝากขอ้คิดจากพระคมัภีร์ในพระธรรมมาระโก 8:36 “เพราะถ้าผู้ใดจะได้ส่ิงของส้ินทั้งโลก 
แต่ต้องเสียชีวติของตน ผู้น้ันจะได้ประโยชน์อะไร เพราะว่าผู้น้ันจะน าอะไรไปแลกเอาชีวติของตน
กลบัคืนมา” 

...แลว้เราก าลงัไขวค่วา้อะไรอยูเ่พื่อชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัน้ี?...แลว้พบกนัใหม่ฉบบัหนา้คะ 
ดว้ยรักและห่วงใยในพระคริสต.์ 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 49 ฉบบัท่ี 261 มีนาคม-เมษายน 1998, 

หนา้ 50-51. 


