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ABTRACT 

This research aims to construct a Christian theology of household finance that 
is suitable for the Thai context by studying the present Thai social context, biblical 
teachings, and doctrines of other believers pertaining finance. 

The methodology of this research is documentary research. The researcher 
uses Stanley Grenz's theological method which is based on biblical teachings, 
doctrines of other believers, and present content. 

The results show that Thai household finance is affected by reckless spending, 
lack of understanding of economics, lack of financial planning, and lack of financial 
responsibility. For this reason, Thai Christians cannot properly respond to financial 
problems based on biblical principles. However, a Christian theology of household 
finance reveals that money comes with power that tempts people to be under its 
power and greed that draws people into self-contentment, resulting in humans’ 
yearning for the better. However, God’s purpose for humans is tobe in God’s rule and 
to be content in God rather than self-contentment, whether rich or poor. Because God 
owns money. Money is not God. God wants believers to be good steward and have 
proper attitude towards money. As a result, money will be an instrumental to give 
thanks to God and to bless others. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเงินเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การเงินส่งอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์อย่างมาก และพบว่าการเงินในประเทศที่มั่นคงถูกสั่นคลอนด้วย
ระบบการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของ
ประเทศและของโลก ด้วยเหตุนี้ท าให้ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจส่งออกของประเทศต่าง ๆ เจ้าของ
กิจการ ลูกจ้างและประชาชน เมื่อสกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้น เพราะขายราคาเดิม แต่ได้ก าไรน้อยลงเมื่อ
น ามาแลกเปลี่ยนจากดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาท ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อวาน ขายของหนึ่งชิ้น ราคาหนึ่ง
เหรียญสหรัฐ แลกเปลี่ยนได้สามสิบบาท วันนี้ขาย ของชิ้นเดิม ราคาเดิม แต่เงินบาทแข็งค่าขึ้น จาก
ราคาหนึ่งเหรียญสหรัฐ แลกเปลี่ยนได้ยี่สิบเก้าบาท ขายของราคาเดิม แต่ได้ก าไรน้อยลง ท า ให้ผู้
ส่งออกขาดทุนหรือลูกจ้างที่ท างานในต่างประเทศและได้เงินเดือนเป็นดอลล่า เงินเดือนเท่าเดิม
แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทกลับได้เงินที่น้อยลง สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจของประเทศ  
ต่าง ๆ อีกด้วย 

ปี 2563 ประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ าเป็นอย่างมาก เพราะกลไกการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจประเทศไทยบางส่วนที่ขับเคลื่อนไม่ได้ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยมีอยู่ 5 
ด้าน (Moneybuffalo, 2014) ด้านครัวเรือน ด้านธุรกิจ ด้านสถาบันการเงิน ด้านรัฐบาลและด้าน
ต่างประเทศ โดยแต่ละด้านจะท าหน้าที่ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน
หรือเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้าง เช่น ด้านครัวเรือนซื้อสิ้นค้าจากด้านธุรกิจ ในขณะเดียวกันด้านธุรกิจ
ซ้ือแรงงานจากด้านครัวเรือน ส่วนด้านรัฐบาลเก็บภาษีจากด้านธุรกิจ อีกทั้งมีการส่งเสริมและกระตุ้น
ธุระกิจผ่านนโยบายเศรษฐกิจ แต่ในปี 2561 รายจ่ายภายในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 49 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และรายจ่ายเพ่ือน าเข้าส่งออกของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 
123 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ท าให้เราเห็นว่าประเทศไทยพ่ึงพาเศรษฐกิจด้าน
ต่างประเทศเป็นหลัก สรุปคือ ถ้าหากเศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐกิจในประเทศไทยก็ถดถอย ในทาง
กลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศไทยก็เติบโตเช่นกัน และที่ส าคัญการเงิน
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเจริญเติบโตของโลก (Moneybuffalo, 2014) 
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ตามสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ติดการพนันโดยเฉพาะพนัน
ออนไลน์ จากสถิติพบว่าคนไทยกว่า 30 ล้านคน เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ โดย 7 แสนคนเป็น
นักพนันหน้าใหม่ และรวมมูลค่าเงินที่ไหลเวียนในระบบทั้งพนันออนไลน์และออฟไลน์ถึง 6 แสนล้าน
บาท จ าแนกแค่เฉพาะบอลกับหวย มีมูลค่าเงินถึง 4.64 แสนล้านบาท และยังพบว่าผู้เล่นเป็นหนี้พนัน
พุ่งถึงหลักหมื่นล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) นอกจากนี้คนไทยยังชอบดื่มแอลกอฮอล์ ใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย ชอบโอ้อวด “ไม่มีหนี้ ไม่มีหน้า” และท่ีส าคัญไม่รู้จักการวางแผนการเงิน 

สถานการณ์ในปี 2020 หลังจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนไทย ตลาดไม่มีลูกค้า ห้าง
ร้านทยอยปิดตัวลง ธุรกิจขาดทุน นอกจากนี้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินยกระดับมาตรการป้ องกัน
โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ท าให้บรรดานักลงทุน พ่อค้าแม่ค้า ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมทั้งคนไทยไม่ได้วางแผนการเงินอย่างถูกต้อง ก าลังสนุกกับการเล่นพนันออนไลน์ 
สนุกกับการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชอบเล่นหวย ใช้จ่ายอย่างประมาท จึงได้รับผลกระทบโดยตรง 

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อครัวเรือน ท าให้ผู้คนมักจะ
แสวงหาทางออกจากผลกระทบด้วยความเข้าใจแบบผิด ๆ หรือทางออกนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่
ใคร ๆ ก็ท ากัน โดยคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ต้องท าอะไรที่สามารถน าพาสินค้าหรือธุรกิจที่เป็นจุดเด่น 
ไม่มีใครท า ไม่เหมือนใคร โดยการลงทุนหรือหางานท าที่สามารถหาเงินได้เยอะ ๆ หรือหาเงินให้
เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งลืมค านึงไปว่ารายรับน้อยลง แต่รายจ่ายคงเดิม บางคนยังคงมีหนี้สินติดตัวอยู่ 
บางคนกลับก่อหนี้สินเพิ่มข้ึน ด้วยการกู้เงินเพื่อลงทุนในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ า จึงท าให้หนี้เพ่ิมข้ึน แต่
รายรับเท่าเดิมหรือน้อยลง เรื่องเงินออมกลับไม่เพียงพอในแต่ละเดือน บางเดือนอาจจะติดลบ สิ่ง
เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองเรื่องการเงินที่บิดเบือนไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้
เงิน อาชีพ พ้ืนที่ กลุ่มคน สถานะการเงินทาง เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดความซับซ้อนและยากที่
จะวัดได ้

ในขณะเดียวกันเรื่องการเงินเป็นเรื่องหนึ่งที่พูดยากในสังคมคริสเตียนไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของผู้รับใช้ เพราะจะถูกมองว่าฝักใฝ่ในเรื่องการเงินมากเกินไป มองแต่ประโยชน์ทางโลก มองเห็นแต่
ทรัพย์สมบัติในโลกนี้ เพราะความเชื่อของคริสเตียนเรื่องทรัพย์สมบัติคือ “บ าเหน็จสวรรค์” จึงเป็น
แนวคิดที่มองว่าเงิน ของโลกไม่เกี่ยวอะไรกับคริสเตียน โดยเฉพาะผู้รับใช้ และเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคน
สอนในคริสตจักรและส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นสอนพระคัมภีร์มากกว่าการสอนเรื่องระบบการเงิน ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องต้องห้ามไปโดยปริยาย ในส่วนนี้ท าให้เกิด ความสนใจในประเด็นที่ว่า “ท าไมเงินถึงเป็นเรื่อง
ที่ห้ามพูดคุย” “ท าไมถึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีการสอนในคริสตจักร” ทั้ง ๆ ที่ในพระคัมภีร์ก็พูดถึง
การเงินมากมาย 
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พระคริสตธรรมคัมภีร์ มัทธิว6:24 “...ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกัน
ไม่ได้” พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นค าเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูคริสต์ทรงสอน จะพบว่าพระองค์ได้เปรียบ
เทียบการปรนนิบัติระหว่างเงินกับพระเจ้าว่า “ท่านจะท าพร้อมกันไม่ได้” ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็
ให้ความส าคัญในเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน เนื่องจากการเงินถูกเปรียบเทียบกับพระเจ้า จึงเป็นค ากล่าว
ที่ว่า “เงินคือพระเจ้า” ประเด็นนี้นี้น่าสนใจว่า “ท าไมพระเยซูคริสต์ถึงยกการเงินมาเปรียบเทียบกับ
พระเจ้า” “ท่าทีที่ถูกต้องที่ควรมีต่อการเงินในมุมมองของพระเยซูคริสต์คืออะไร” และ “ควร
ตอบสนองต่อการเงินอย่างไร” จึงเป็นที่มาของการศึกษาการค้นคว้าอิสระภายใต้หัวข้อ “คริสต์ศาสน
ศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทย” 

 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของครัวเรือนไทย จึงน าไปสู่
ท่าทีที่ตอบสนองต่อการเงินของครัวเรือนไทยในมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษา
สถานการณ์การเงินของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของ
ครัวเรือนไทย 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทไทย 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทย โดยการท าวิจัยจากเอกสาร ต ารา 
หนังสือไทยและต่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 1986-2018 และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

เข้าใจ ทราบและประยุกต์ใช้คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนให้เหมาะสมกับ
บริบทไทย 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 คริสต์ศาสนศาสตร ์

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) ให้ความหมายของคริสต์ศาสนศาสตร์ไว้ดังนี้ว่า เป็นความ
พยายามของผู้เชื่อในการแสวงหาหลักค าสอน การด าเนินชีวิตและการท าพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ
ความจริงของพระเจ้าและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

1.6.2 การเงินด้านครัวเรือน 

กลไกการใช้เครื่องมือทางการเงินของครัวเรือนในการใช้จ่าย เงินออม การลงทุน การบริหาร
ความเสี่ยงและการหารายได้  
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทย ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีและ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของ
ครัวเรือนไทยดังนี้ 

 

2.1 คริสต์ศาสนศาสตร์ 

“ศาสนศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยศาสนาต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1143) 

โดยแปลมาจากภาษาอังกฤษคือ Theology ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Θεος (เธ-ออส) 
หมายถึงพระเจ้าหรือเทพเจ้า ซึ่งชาวกรีกมีความเชื่อในเทพเจ้าและเทพเจ้ากรีกมีหลายองค์ ส่วน 

Λογος (ลอ-กอส) หมายถึงถ้อยค าหรือค าพูด การคิดหาเหตุผล ดังนั้นค าว่า ศาสนศาสตร์ หมายถึง 

การหาเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า อย่างไรก็ตามค าว่า Θεος (เธ-ออส) ชาวกรีกหมายถึงเทพเจ้า
หลายองค์ ดังนั้นการหาเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในที่นี้ไม่ได้เจาะจงไปที่การหาเหตุผลเกี่ยวกับ
พระเจ้าของคริสเตียน จึงสรุปว่า “ศาสนศาสตร์” หมายถึง การคิดหาเหตุผลที่เกี่ยวกับความจริงสูงสุด 
แต่ความหมายนี้ยังเป็นความหมายที่กว้างเกินไป” (สาธนัญ, 2017, หน้า 16) 

นอกจากนี้ แสตนลีย์ เกรนซ์และจอห์น แฟรงกี้ ขยายความหมายของคริสต์ศาสนศาสตร์ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยถูกอ้างอิงในหนังสือคริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว :มุมมองใหม่ของสาธนัญ บุณยเกียรติ 
(2017, หน้า 20) ให้ความหมายดังนี้ “คริสต์ศาสนศาสตร์คือ การพัฒนาแนวคิดที่ด าเนินไปอย่างต่อ 
เนื่องภายในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ด้วยการพิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับความเชื่อ ชีวิต 
และการปฏิบัติของชุมชนผู้เชื่อ ภารกิจของคริสต์ศาสนศาสตร์คือ การแสดงให้เห็นรูปแบบความเชื่อ 
คริสเตียนที่มีพระคัมภีร์เป็นพ้ืนฐาน เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และสัมพันธ์กับวัฒนธรรม โดยมี
เป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือชุมชนผู้เชื่อให้ด าเนินชีวิตที่สมกับเป็นประชากรของพระเจ้าในบริบททาง
สังคมและประวัติศาสตร์ที่พวกเขาอยู่” และสาธนัญ บุณยเกียรติ (2017, หน้า 20) ได้สรุปและให้
ความหมายดังนี้ “คริสต์ศาสนศาสตร์ คือ ความพยายามของผู้เชื่อในการแสวงหาหลักค าสอน การ
ด าเนินชีวิต และการท าพันธกิจที่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าและเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง” 
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ดังนั้นคริสต์ศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและมีเหตุมีผล 
เกี่ยวกับค าสอนของคริสต์ศาสนาหรือความเชื่อของคริสตชน โดยศาสตร์นี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานพระคริสต
ธรรมคัมภีร์เป็นหลักและถูกวางไว้ตามบริบทวัฒนธรรม โดยถูกการเรียบเรียงด้วยถ้อยค าที่ ร่วมสมัย
และสัมพันธ์กับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต (Erickson, 2013) ที่ส าคัญควรศึกษาความจริงสูงสุดของพระเจ้าที่
มุ่งไปสู่ชีวิตของพระเยซูคริสต์ ท าให้เราด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ ผ่านความเข้าใจที่
ประยุกต์เข้ากับบริบทร่วมสมัย เพ่ือให้คนร่วมสมัยจะเข้าใจความหมายของชีวิตและค าสอนของพระ
เยซูคริสต์อย่างแท้จริง (พงษ์ศักดิ,์ 2015)  

 

2.2 บริบทสังคมไทยในปจัจุบัน 

ปัจจุบัน การเติบโตของเด็กที่มาจากครอบครัวร่ ารวยหรือปานกลาง จึงไม่จ าเป็นต้องกังวล
เรื่องเงิน ไม่จ าเป็นต้องหารายได้ด้วยตนเองหรือท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ไม่จ าเป็นต้องเก็บออม
เงินเพ่ือเรียนต่อ เพราะได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยชอบใช้เงินในการแก้ปัญหา ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง
หรือฟุ่มเฟือย ส่งผลให้นิสัยติดตัวจนเป็นผู้ใหญ่และการเงินมีปัญหาเรื่อยมา นอกจากนี้ยังพบว่าบาง
ครอบครัวส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็นอีกด้วย ท าให้ตอนเกษียณอายุไม่มีเงินใช้เนื่องจาก
ช่วงวัยท างานไม่ได้ออมเงิน สิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากช่วงวัยเด็กหรือกล่าวคือครอบครัวไม่ได้เข้าใจเรื่อง
การเงินครัวเรือนและไม่มีการสอนให้ลูกวางแผนการเงินตั้งแต่เด็ก รวมถึงการจัดการเงินอย่างมีความ
รับผิดชอบ เมื่อเติบโตมาจึงถูกปลูกฝังจากพ่อแม่และยากที่จะแก้ไข หากครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องเงิน
ตั้งแต่เด็ก ก็จะท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เงิน แต่ไม่ได้รับการปลูกฝังเลย โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่ร่ ารวยหรือปานกลาง ก็มักจะส่งผลแก่คนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปลูกฝังใน
เรื่องนี้เลย (สรา, ภาวนิศร์, และ วิริยะ ด ารงค์ศิริ, 2015) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อครอบครัวไม่ปลูกฝังเรื่องการเงิน การวางแผนการเงินและการจัดการเงิน
อย่างมีความรับผิดชอบ จึงน าไปสู่ปัญหาการเงินของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน จากบทความของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มไม่
มีหนี้กับกลุ่มมีหนี้ กลุ่มที่ไม่มีหนี้มีความเปราะบางลดลงตลอดช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน
กลุ่มที่มีหนี้กลับมีความเปราะบางเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนและส่งผลให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพราะเกิดจากการออมที่ลดน้อยลง การเป็นหนี้ที่เพ่ิมมากขึ้น การเป็นหนี้
ที่เร็วขึ้นและไม่สามารถปลดหนี้ได้ท าให้เกิดภาวะหนี้บาน สาเหตุหลักเกิดมาจากพฤติกรรมของ
ครัวเรือนที่มีความประมาทในการใช้จ่าย ถึงแม้ว่าจะหารายได้เพ่ิมข้ึนก็ตาม นอกจากนี้พฤติกรรมการ
ใช้เงินที่รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น การซื้อของผ่านสื่อออนไลน์ social media เหยื่อ
โฆษณา ที่คอยดึงดูดให้เกิดความต้องการในสินค้านั้น ๆ และมีแนวโน้มที่เพ่ิมทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น (สรา, ภาวนิศร์, และ วิริยะ ด ารงค์ศิริ, 2015) 
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นอกจากนี้ยังพบความจริง 5 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจครัวเรือนไทย ซึ่งเป็นสาเหตุที่
ส่งผลให้สถานะการเงินครัวเรือนไทยเปราะบาง “รายได้ลด-หนี้เพ่ิม-ออมน้อยลง” EIC (Economic 
Intelligence Center) ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดผลวิจัย “5 ข้อค้นพบสะท้อนภาวะซบเซาของ
เศรษฐกิจภาคครัวเรือน” ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจครัวเรือนไทยอยู่ในขั้นซบเซา ในขณะเดียวกัน
การเงินของครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น หนี้สินเพ่ิม อัตราการออมเงินลดลงและกันชนทางการเงิน 
(Financial Cushion) ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้รัฐบาลใช้งบประมาณหรือมีบทบาทเพ่ิมขึ้น ในการ
ช่วยเหลือและประคับประคองกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยลง (Marketing, 2008) 

จากข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย (Household Socio-
Economic Survey หรือเรียกว่า SES) ซึ่งท าการส ารวจครัวเรือนในทุก ๆ 2 ปี โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ EIC น าเอาข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 10 
ปี พบว่ามี 5 ข้อค้นพบที่น่าสนใจบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยในปัจจุบันดังนี้  
(Marketing, 2008) 

ประการ 1 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี  
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนลดลง ในขณะที่ GDP เติบโตขึ้น ในครึ่ง

แรกของปี 2562 ครัวเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ย 26,371 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และลดลง -2.1% 
จากปี 2560 ที่ 26,946 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ตามสถิติถือว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี 
ซึ่งก่อนหน้านี้รายได้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นมาตลอด ในขณะเดียวกันรายได้ครัวเรือนที่ลดลงกลับสวนทาง
กับรายได้ทางเศรษฐกิจ (GDP ที่เติบโตถึง 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562 กับทั้งปี 
2560) ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตามรายได้ครัวเรือนลดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายได้ครัวเรือนจากการท างานเป็นลูกจ้างลดลง EIC วิเคราะห์ว่ารายได้ของครัวเรือนที่
ลดลงมีสาเหตุมาจากจ านวนคนท างานลดลง จ านวนชั่วโมงลดลง อัตราการจ้างงานลดลง เนื่องจาก
การลดลงของการใช้แรงงานตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการเกษียณอายุ นอกจากนี้
ยังได้รับผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน 

2. รายได้ครัวเรือนจากการท ากิจการลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร ชี้ให้เห็นว่ารายได้ใน
ภาคเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าไรเฉลี่ยอยู่ที่ 7,048 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเมื่อเทียบกับช่วง
ครึ่งแรกของปี 2562 ลดลงถึง -4.8% จาก 2 ปีก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ภาคเกษตรเผชิญกับผลกระทบ
ด้านภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าตกต่ า ส่วนรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรลดลงเช่นเดียวกัน จาก
ก าไรในปี 2562 อยู่ที่  18,685 บาท ลดลงจากเดิมในปี 2560 ที่  19,269 ซึ่งลดลง -3.0% ทั้งนี้
เศรษฐกิจอยู่ในสถานการณ์ที่ซบเซา ในเวลาเดียวกันการแข่งขันก็สูงขึ้นจากบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ 
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3. รายไดค้รัวเรือนประเภทอ่ืนทรงตัว คือรายได้ท่ีมาจากดอกเบี้ยจากการลงทุน ดอกเบี้ยจาก
เงินออม เงินโอนจากภาครัฐ เงินโอนจากผู้อ่ืน ฯลฯ จากช่วงแรกของปี 2562 อยู่ที่ 7,806 บาทต่อ
เดือนต่อครัวเรือน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คาดว่าเกิดจากเงินออมเงินออมต่อเดือนที่ลดลงและ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า 

ประการ 2 การใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนลดลง 
การลดลงของค่าใช้จ่ายมาจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและรวมถึง

ภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในหลาย ๆ หมวดลดลง รวมถึง
หมวดค่ารักษาพยาบาลและโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น ความบันเทิง และการท่องเที่ยว เป็น
ต้น ท าให้เห็นว่าครัวเรือนไทยเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่ภาวะรายได้ไม่เติบโต อย่างไรก็ตาม 
ตามค่าเฉลี่ยแล้วครัวเรือนยังเพ่ิมรายจ่ายบางอย่าง เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย ของใช้ส่วนตัว สื่อ
และเทคโนโลยี ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านสื่อและเทคโนโลยีเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ไม่เคยมีการลดลงมาตลอด
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประการ 3 ครัวเรือนไทยเป็นหนี้มากขึ้น  
ครัวเรือนไทยก่อหนี้สินเพ่ิมข้ึน 2.6% ในปี 2562 จาก 353,210 บาทต่อครัวเรือนในปี 2560 

เป็น 362,373 บาทต่อครัวเรือนในปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากสัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลง 
ในขณะที่สัดส่วนรายได้ภาคธุรกิจต่อ GDP เพ่ิมสูงขึ้น 

ประการ 4 ครัวเรือนไทยเก็บออมลดลงและมีความเปราะบางทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 
 ครัวเรือนไทยเก็บเงินออมลดลงตั้งแต่ปี 2556 และในช่วงแรกของปี 2562 ครัวเรือนไทยไม่

มีการออมถึง 41.3% และพบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ไม่มีการออมเงินสูงถึง 59.2% นอกจากนี้ยังพบว่า
ครัวเรือนไทยมีกันชนทางการเงินที่น้อยลง (Financial Cushion) คือครัวเรือนไทยมีทรัพย์สินทาง
การเงินไม่พอกับค่าใช้จ่าย ในขณะที่สภาวะทางการเงินมีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง 

ประการ 5 เงินช่วยเหลือจากภาครัฐมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง  
การประคับประคองกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ในช่วงที่ความสามารถในการหารายได้อ่อนแอ

และยังมีความเปราะบางสูง ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้พ่ึงพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาโดยตลอด 
จากการส ารวจพบว่ารายได้ส่วนหนึ่งของครัวเรือนได้รับจากการช่วยเหลือจากรัฐบาล ผ่านการโอนเงิน 
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ แต่อัตราการช่วยเหลือมากที่สุดคือกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของครัวเรือนทั้งหมด 
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จากข้อมูลข้างต้นท าให้ เห็นถึงสาเหตุของปัญหาการเงินของครัวเรือนไทยในด้าน
เศรษฐศาสตร์ และจากหนังสือเงินกับศาสนาเทพเจ้าแห่งยุคสมัยของ สุวรรณา สถาอานันท์ (2541) 
ได้เสนอให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาการเงินครัวเรือนไทยในด้านศาสนาที่มีมุมมองต่อเงินว่า เงินมี
อิทธิพลในชีวิตของผู้คนและพยายามแทรกซึมเข้าสู่ทุกวงการ รวมไปถึงวงการศาสนาท าให้คนส่วน
ใหญ่มักลืมไปว่าศาสนากับเงินแท้จริงแล้วคือศัตรูกันที่ต่อสู้กันมาอย่างช้านาน ในพุทธศาสนาเงิน
มักจะถูกเปรียบเทียบเป็นอสรพิษ ดังในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทกล่าวว่า “พระพุทธองค์เสด็จผ่านทุ่ง
นาพร้อมกับพระอานนท์ทรงทอดพระเนตรเห็นถุงเงินตกอยู่ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า “อานนท์เธอ
เห็นไหม อสรพิษ” พระอานนท์ก็ทูลรับ” (สุวรรณา, 2541, หน้า 11) เงินคืออสรพิษ ในที่นี้อาจจะ
หมายถึงโจรที่ขโมยถุงเงินแล้วท าตก หากใครก็ตามที่เก็บถุงเงินนี้ไปจะถูกกล่าวโทษ เพราะตามเนื้อ
เรื่องชาวนาเกือบถูกประหารชีวิตเพราะถุงเงินนี้ด้วย อย่างไรก็ตามแม้เงินจะมีโทษ แต่ก็มีประโยชน์ใน
เวลาเดียวกัน เงินเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่จะต้องเลี้ยงชีพตนเอง แต่ส าหรับบรรพชิตห้ามใช้เงินโดย
เด็ดขาด เพราะว่าไม่จ าเป็นต้องหาเลี้ยงชีพ ส่วนผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินจ าเป็นต้องมีหลักธรรมมา
เกี่ยวข้องหรือก ากับ เพ่ือช่วยให้การหาเงินเป็นไปตามความชอบธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
ควรรู้จักใช้เงินเพ่ือดูแลตัวเองและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นสุข รวมถึงการแบ่งปันอีกด้วย พุทธศาสนามี
แนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางคือ การตั้งระยะห่างกับเงินคือการปฏิเสธเงินและการน าหลักธรรมค าสอน
มาเป็นตัวควบคุมการใช้เงิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลกันในสังคม เมื่อเงินอยู่ในอ านาจของ
ความชอบธรรมแล้ว จะท าให้เงินสามารถสร้างประโยชน์มากมาย แต่หากอยู่ในอ านาจที่ไม่ชอบธรรม 
เงินส่งผลให้เกิดความพินาศต่อสังคมมากมาย (สุวรรณา, 2541) 

ค าว่า “เงินคือพระเจ้า” จากบทความของเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ
เงินคือพระเจ้าไว้ว่า เงินคือสิ่งที่มีบทบาทมากที่สุดหลังจากการก าเนิดเงินขึ้นมา ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ ไปจนถึงชิ้นใหญ่ เงินเป็นตัวชี้วัดฐานะของแต่ละบุคคล แต่ละ
ประเทศ เงินสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินได้ ลงทุนให้เกิดก าไรเพ่ิมได้ ซื้อสิ่งที่ต้องการได้ เงิน
เป็นตัวบ่งบอกความมั่งคั่งได้ เงินท าให้คนท างานหนัก เพ่ือแลกกับสิ่งที่ต้องการ เงินท าให้คนท างานมี
ประโยชน์ เงินเพ่ิมมูลค่าคนได้ เงินท าให้คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ เงินสร้างความก้าวหน้าได้ 
เงินท าให้คนเกิดความโลภ เห็นเงินเป็นพระเจ้าและท าทุกอย่างเพ่ือได้เงินมา “หรือมีมุมมองว่า
เศรษฐศาสตร์มีสถานะเป็นอีกศาสนาหนึ่ง” (Harper, 2011)อย่างไรก็ตามมนุษย์ล้วนต้องพ่ึงพาเงิน 
แต่อย่าคิดว่าเงินกับความสุขคือเรื่องเดียวกัน เงินซื้อความสุขเพ่ิมไม่ได้และท าให้เกิดความทุกข์ได้ 
ดังนั้น “เวลาคิดถึงเงิน คิดเสมอว่ามันคือพระเจ้า แต่ต้องบูชาอย่างถูกต้อง” (เกรียงกานต์, 2017) 

ในปัจจุบันเรื่องราวของข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งเริ่มมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากยิ่งขึ้นและ
ลุกลามมายังคริสตจักร โดยเฉพาะบนธรรมาสน์ เนื่องจากมีบรรดาศิษยาภิบาล อาจารย์หลายคนที่
เทศนาเน้นถึงข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองทางด้านวัตถุหรือทรัพย์สมบัติฝ่ ายโลกนี้ 
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ซึ่งความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองที่พวกเขาพบ เป็นเพียงความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองที่จอมปลอม
เท่านั้น บรรดานักประกาศข่าวประเสริฐแห่งความม่ังคั่งพยายามขัดขวางและเบี่ยงเบียนความสนใจถึง
ความจริงของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความม่ังคั่งที่แท้จริงโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาพยายาม
สอนให้เชื่อว่าพระพรของพระเจ้ามาจากการเจิมด้วยน้ ามัน การล้มลงในพระวิญญาณ การขับผี
วิญญาณชั่ว ซึ่งท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าหรือความมั่งคั่งของพระเจ้านั้นบิดเบือน
ไป แต่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระพรของพระเจ้ามาจากพระเจ้าเท่านั้น ไม่
ได้มาจากการกระท าใด ๆ ของมนุษย์ (มอรา, มเบเว, มบูกัว, ไพเพอร์, และ กรูเด็ม, 2020) 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นถึงที่มาของปัญหาการเงินครัวเรือนไทยทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านศาสนา นอกจากนี้คนไทยยังได้รับการปลูกฝังเรื่องราวของค าสอนที่สืบทอดกันต่อมาจนถึง
ปัจจุบันผ่านปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2560) รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตกล่ าวว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีแนวทางให้ประชาชนไทยได้ใช้ในการด าเนินชีวิต โดย
ยึดหลักพอเหมาะพอดี ความมีเหตุผลและความไม่ประมาท” นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงเตือนไว้เกี่ยวกับความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ คอย
เน้นย้ าให้เห็นความส าคัญท่ีมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินและสามารถพัฒนาคนให้อุ้มชูตัวเองได้  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติโดยเน้นให้สามารถพ่ึงตนเองได้และ
รอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดโดยผ่านคุณลักษณะ 3 ประการ 

1. ความพอประมาณ 

ความพอดีตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองมีหรือขึ้นอยู่กับฐานะของตน 

2. ความมีเหตุผล  

การตัดสินใจต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ กฎหมาย คุณธรรมและวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นตามการกระท านั้น ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยรู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคปัญหา และค านวณถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รู้เขารู้เรา และเลือกน าสิ่งที่ดีและเหมาะสม
น ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง 

การด าเนินชีวิตที่พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ สามารถบริหารและจัดการกับความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้
อย่างทันที นอกจากด าเนินชีวิตให้อยู่ในความพอเพียงตามคุณลักษณะ 3 ประการ ยังต้องอาศัย
เงื่อนไข 2 ประการดังนี้ 
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1. เงื่อนไขความรู้  

น าวิชาการต่าง ๆ มาศึกษาอย่างรอบด้านและประยุกต์ให้เกิดความเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม  

ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียรพยายาม การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ซึ่ง
เป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งของบุคคล สังคมและประเทศชาติ 

2.2.1 การเงิน 
ในอดีตแต่ละสังคมด าเนินชีวิตอย่างร่อนเร่และอพยพไปตามแหล่งอาหาร การแลกเปลี่ยนจึง

ใช้สัญญาใจที่ท าด้วยกันโดยไม่ใช้เงินเหมือนอย่างในปัจจุบัน แต่จะใช้สิ่งของที่แต่ละคนยอมรับและให้
คุณค่าต่อการแลกเปลี่ยน เช่น เปลือกหอย ก้อนหิน พืชพันธุ์ สัตว์เลี้ยง เป็นต้น ต่อมาภายหลังมนุษย์
พบว่าการแลกเปลี่ยนไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน จึงท าการสร้างเงินขึ้นมา “เงิน” ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลายและมีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้น (กฤษฎา, 2550) 

เงินคือวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายและแลกเปลี่ยนกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 
293) ภาษาไทยใช้ค าว่า “เงิน” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Money” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
“Moneta” เป็นชื่อของเทพธิดาชาวโรมัน Juno Moneta ซึ่งเป็นพระมเหสีของเทพเจ้า Jupeter 
ชาวโรมันได้อาศัยในวิหารของเทพธิดา Moneta เป็นสถานที่หลอมเหรีญเงิน จึงใช้ชื่อเทพธิดาในการ
เรียกเงิน เพ่ือเป็นการให้เกียรติ (กฤษฎา, 2550) 

มนุษย์ด ารงชีวิตโดยมีพ้ืนฐานส าคัญคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อาศัยและยารักษาโรค (ปัจจัย 
4) อย่างไรก็ตามเงินคือตัวแปรส าคัญน าไปสู่ปัจจัย 4 อาจกล่าวได้ว่าปัจจัย 4 มีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันต้องมีเงินเพ่ือความสะดวกในการได้มาซึ่งปัจจัย 4 (รัชนีกร, 
2553) 

2.2.2 บทบาทหน้าที่ 

1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของเงินที่ท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และหน้าที่อ่ืน ๆ ของเงิน ล้วนมาจากรากฐานนี้  

2) เป็นเครื่องวัดมูลค่า (Standard of Value) เงินคือหน่วยกลางวัดมูลค่าสิ่งของและการ
บริการทุกอย่าง เพราะท าให้เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า 

3) เป็นมาตรฐานการช าระหนี้ภายหน้า (Standard of Deferred Payments) นอกจากเงิน
จะสามารถซื้อสิ่งของหรือบริิการได้แล้ว เงินยังท าหน้าที่ ในการช าระหนี้สิน เพราะหากขาด
กระบวนการช าระหนี้สิน ระบบเครดิตจะด าเนินการยาก 
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4) เป็นเครื่องรักษามูลค่า (Store of Value) ในอดีตการประเมินทรัพย์สินย่อมขึ้นอยู่กับที่ดิน 
สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่าง ๆ และไม่มีการใช้เงินมาเป็นตัวประเมินมูลค่า แต่ในปัจจุบันเงินมีบทบาท
มากขึ้นและสามารถแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงิน เงินจึงเป็นสินทรัพย์ที่คนสามารถเก็บไว้เป็นสมบัติได้ 
(กฤษฎา, 2550) 

คุณค่าของเงินมีอยู่ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอก (External Value) คือ คุณค่าราคาของเงินที่
ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ เช่น เงินสกุลหนึ่งคิดเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง จะได้ค่าที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง
ถูกก าหนดด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ปัจจัยภายใน (Internal Value) คือ อ านาจการซื้อขาย 
(Purchasing Power) หากเงินเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าได้จ านวนมากข้ึน ท าให้เห็นค่าของเงินเพ่ิมข้ึน 
หากเงินเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าได้จ านวนน้อยลง ท าให้เห็นค่าของเงินลดลง ซึ่งเงินเป็นเครื่องวัดค่า
ราคาของสินค้าและการบริการทุกอย่าง (กฤษฎา, 2550) 

2.2.3 ระบบการเงิน 

ระบบการเงินเริ่มต้นจาก “เงินทุน” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่คอยก าหนดความส าเร็จและการขาด
เงินทุนเป็นตัวก าหนดถึงความล้มเหลวของระบบการเงิน ระบบการเงินไทยมีอยู่ 3 ภาคส่วนคือ 1.
ภาคเอกชนหรือภาคธุระกิจ 2.ภาครัฐบาล 3.ภาคประชาชน ภาคเอกชนสร้างผลผลิตหรือสินค้าเพ่ือ
จ าหน่ายโดยอาศัยเงินทุนเพ่ือลงทุนสร้างโรงงาน จัดซื้อวัตถุดิบและการจ้างแรงงาน เมื่อหักต้นทุน
ค่าใช้จ่ายแล้วเงินคงเหลือเก็บสะสมจนเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ขึ้น ภาครัฐต้องใช้เงินทุนในการก่อสร้าง 
บ ารุงรักษาและจ้างแรงงาน เพ่ือคอยดูแลความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และเงินทุนของภาครัฐได้มา
จากการหักภาษีและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากรายได้ของประชาชนและหักจากก าไรของบริษัทห้าง
ร้าน รวมกับเงินภาษีคงเหลือที่ใช้ไม่หมดจากปีงบประมาณเก่า ภาคประชาชนได้รับค่าจ้างจากการ
ท างาน และใช้ค่าจ้างเป็นเงินทุนเพ่ือจับจ่ายใช้สอย รวมถึงจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตาม
กฎหมายของรัฐ หากคงเหลือก็จะน าไปรวมกับเงินทุนเพ่ือใช้ในครั้งต่อไป (อัญญา และ สุลักษมณ์, 
2549) 

ระบบการเงินประกอบไปด้วย1.ผู้ขาดแคลนเงินทุน ซึ่งท าหน้าที่ระดมเงินทุน เริ่มจากการ
พิจารณาเงินทุนของตนเอง หากเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายยังไม่พอต้องท าการระดมเงินทุน 2.ผู้มีเงินทุน
ส่วนเกิน ซึ่งท าหน้าที่ให้ใช้เงินทุน ในส่วนนี้หากบริษัทพิจารณาว่าไม่ใช้การระดมทุน จะต้องใช้แหล่ง
ทุนภายนอก ซึ่งผู้มีเงินทุนส่วนเกินจะน าเงินทุนเข้าสู่ผู้ขาดแคลนเงินทุนโดยตรง 3.ตัวกลางทางการเงิน 
เป็นตัวกลางที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากแหล่งภายนอกที่ขยายกว้างออกไป ซึ่ง
ตัวกลางทางการเงินจะประกอบไปด้วย สถาบันการเงินคือธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน และ
ตลาดการเงินคือตลาดที่เปิดเพ่ือการซื้อขายทรัพย์สินทางการเงินเพ่ือการระดมทุน สิ่งเหล่านี้คือ
ความสัมพันธ์ของผู้ระดมทุน ผู้ให้เงินทุนส่วนเกิน ตัวกลางทางการเงิน เพ่ือส่งเงินทุนให้ใช้และส่งคืน
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เงินทุนพร้อมกับผลตอบแทน เรียกว่า “ระบบการเงิน” (Financial System) (อัญญา และ สุลักษมณ์
, 2549) 

2.2.4 เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน 

หนังสือเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ครอบครัว” ได้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ครัวเรือนดังนี้ “การจัดการ
ทรัพยากรของครัวเรือน ทั้งในด้านการผลิต ปัจจัยในการผลิต การบริโภคสินค้าและการบริการ การ
ออม การลงทุน ตลอดจนการจัดการในด้านงบประมาณของครัวเรือนที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของครอบครัวที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความ
กินดีอยู่ดีของครอบครัวทั้งปัจจุบันและอนาคต” (อรรถสุดา, 2562, หน้า 2)  

“ครอบครัวคือหน่วยเล็กของสังคมที่มีบทบาทมากที่สุด เพราะถ้าครอบครัวสมบูรณ์แล้วจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดของสังคมนั่นหมายความว่าสังคมจะมีเสถียรภาพมั่นคง ปัญหาของครอบครัว
จึงมาก่อน” (วานิช, 2529, หน้า 1) 

2.2.5 การเงินส่วนบุคคล  

The Certified Financial Planner Board of Standards (CFP Board) ที่ ถู ก อ้ า ง อิ ง ใ น
หนังสือการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ให้นิยามการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่า “เป็นการท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยผ่านการบริหารและการวางแผนการเงิน ซึ่ง
ถูกออกแบบมาเป็นของแต่ละบุคคล และเกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบุ คคล 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตรวจสอบสถานะการเงินในปัจจุบัน ก าหนดกลยุทธ์และแผนการเงิน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต” (รัชนีกร, 2553, หน้า 6) 

ระบบการเงินถูกสร้างให้เป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงกันผ่านโครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ 
หากโครงสร้างหรือกระบวนการใดในระบบเกิดวิกฤตและเผชิญกับอุปสรรคปัญหา จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบทั้งหมด หากหน่วยที่เล็กที่สุดคือครัวเรือนและส่วนบุคคลเกิดปัญหาทางการเงิน ท าให้สังคมและ
สภาวะทางการเงินไม่มีความเสถียรภาพ (รัชนีกร, 2553) 

ผลวิจัยการจัดการการเงินส่วนบุคคล กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยท างานของจันทร์เพ็ญ บุญ
ฉาย (2552) พบว่า  

1.ร้อยละ 61 มีการจัดสรรเงินเป็นหมวดหมู่และจัดค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมากที่สุด ล าดับ
ต่อมาจัดสรรเพ่ือการออมและเป็นค่าทดแทนบุญคุณและงานสังคม ส่วนค่าใช้จ่ายประจ าเดือนได้แก่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าเดินทางตามล าดับ  

2.ร้อยละ 46.8 มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินและสามารถท าตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งรายได้เป็น 4 ส่วน ใช้ 3 ส่วนและเก็บ 1 ส่วน  

3.ร้อยละ 51.5 มีวินัยด้านการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับรายจ่าย  
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4.ร้อยละ 52 มีวิธีแก้ไขปัญหาการเงินในสภาวะที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ 
 

2.3 หลักค าสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับการเงิน 

จากการค้นคว้าอิสระเรื่องคริสต์ศาสนศาสตรเรื่องการเงินของครัวเรือนไทย ผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งการวิจัยนี้จะกล่าวถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์
ตอนที่ส าคัญทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ ดังนี้ 

กษัตริย์ซาโลมอนถือว่าเป็นบุคคลที่ร่ ารวย มั่งคั่งและมีอ านาจมากที่สุด จากพระธรรมปัญญา
จารย์ได้บันทึกถึงอัตชีวประวัติของกษัตริย์ซาโลมอนไว้ดังนี้ว่า “เป็นเชื้อสายของดาวิด (1:1), มี
สติปัญญามากกว่าใคร (1:16), ท าการใหญ่ (2:4-6), มีทาสมากมาย (2:7), มีแกะและโคมากมาย (2:7), 
มีความม่ังคั่งยิ่งใหญ่ (2:8), มีฮาเร็มขนาดใหญ่ (2:8)” (บัสเซลล์, เกลน, และ เดียร์, 2009, หน้า 179)   

พระธรรมปัญญาจารย์มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้อ่านค้นหาเป้าหมายของชีวิตและถามกับตัวเองว่า
อยู่ในโลกนี้เพ่ืออะไร? พระธรรมปัญญาจารย์ยังเน้นถึงเรื่องความย าเกรงพระเจ้าและสติปัญญาที่มา
จากพระเจ้า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความหมายของชีวิต ความทุกข์ยากล าบากจากการท างาน ถือว่า
เป็นเรื่องส าคัญท่ีจะกล่าวต่อไป (เนต,ิ 2017) 

กษัตริย์ซาโลมอนได้กล่าวถึงความไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่า “อนิจจัง” ที่เกี่ยวกับความร่ ารวย
ใน พระธรรมปัญญาจารย์ 5:10-20:  

“คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จักอ่ิมก าไร นี่ก็อนิจจังด้วย 
เมื่อของดีเพ่ิมพูนขึ้น คนกินก็มีคับคั่งขึ้น คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์
อะไร นอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้น การหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่
ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมาก แต่ความอ่ิมท้องของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้
หลับ ยังมีสิ่งสามานย์อันน่าสลดใจอีกอย่างหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวง
อาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตน และทรัพย์
สมบัตินั้นสูญเสียไปโดยการลงทุนที่ไม่ดี และได้บุตรชายคนหนึ่งเขาก็เป็นคน
สิ้นเนื้อประดาตัว เขาได้คลอดมาจากครรภ์มารดาตัวล่อนจ้อนฉันใด เขาจะ
กลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้น และเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลงานของเขาติดมือ
ไปไม่ได้สักอย่างเดียว นี่เป็นสิ่งสามานย์อันน่าสลดใจอีก คือเขาได้เกิดมาอย่างไร
เขาก็ต้องไปอย่างนั้น เขาจะได้ประโยชน์อะไรเล่า ที่เขาได้ลงแรงเพ่ือลมแล้ง 
อนึ่ง เขามีชีวิตอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขา เขามีความยุ่งใจอย่างสาหัส 
มีความเจ็บไข้ และมีโทโส ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควร คือให้กินและ
ดื่ม กับปรีดาในบรรดากิจการของตน ที่ตนกระท าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดชั่ว
อายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนของตน 
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อนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติให้ ก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของ
เหล่านั้นได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ นี่แหละเป็นของ
ประทานจากพระเจ้า เขาจะได้ไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตของตนมาก เพราะ
พระเจ้าให้ใจเขาสาละวนอยู่กับความชื่นใจ” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย , 
1971) 

กษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้ที่ร่ ารวยที่สุด แต่กลับค้นพบว่าความร่ ารวยคือความไม่แน่นอนหรือที่
เรียกว่าความอนิจจัง กษัตริย์ซาโลมอนชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการสูงมากและไม่มีความพอในใจ
สิ่งที่ตนเองมี คนที่รักเงินไม่เคยได้รับความสุขจากเงินตามที่คาดคิดไว้และความร่ ารวยก็น าพาให้ใจมี
ความโลภอีกด้วย ตราบใดที่แสวงหาเงินทองจะไม่รู้จักความพอดี มีมากก็ต้องการมากขึ้น เงินทอง
ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย แต่การแสวงหาและการรักเงินทองต่างหากที่น าพาไปสู่ความบาปทุกชนิด (อมตธรรม
เพ่ือชีวิต, 2009) 

พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีมุมมองที่ถูกต้องต่อสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และตระหนักเสมอว่า
ทรัพย์สินเป็นของขวัญจากพระเจ้า ถึงแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งที่น าความสุขมาให้ แต่เป็นสิ่งที่
น าให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้า เพราะสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้า มนุษย์ควรตระหนักถึงบทบาทผู้ให้
มากกว่าของที่ได้รับและควรพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในขณะที่พระเจ้าประทานสิ่งที่จ าเป็นให้แล้ว  (อมต
ธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) และความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าคอยสอนและย้ าเตือนว่าทุกสรรพสิ่งทั้งหมดมา
จากพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ต้องรักซึ่งกันและกัน (Knitter & Muzaffar, 
2002) 

นอกจากนี้กษัตริย์ซาโลมอนแนะน าหลักการด าเนินชีวิตที่ไม่ตกอยู่ในอ านาจของทรัพย์สินเงิน
ทองและให้ตระหนักถึงพระเจ้าผู้ประทานความมั่งค่ังให้แก่มนุษย์ พระธรรมปัญญาจารย์ 6:1-12: 

“มีสิ่งสามานย์อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ และสิ่งนั้น
หนักแก่มนุษย์ คือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติ สิ่งของและ
ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ จนสิ่งใดๆ ที่เขาปรารถนาส าหรับตัว เขาก็มีครบไม่ขาดเลย 
แต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขาชื่นใจใช้สิ่งนั้น คนนอกบ้านนอกเมืองกลับเอาไป
ชื่นใจใช้เสีย นี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรง แม้ว่ามนุษย์คนใดมี
ลูกสักร้อยคน และมีอายุอยู่หลายปีจนปีเดือนของเขาก็มากมาย แต่จิตใจของ
เขาหาได้อ่ิมด้วยของดีไม่ ยิ่งกว่านั้นอีกเขาไม่มีงานฝังศพของตนด้วย ข้าพเจ้าว่า
ลูกที่เกิดมาแท้งเสียยังดีกว่าคนนั้น เพราะเด็กนั้นเกิดมาอนิจจังและตายไปใน
ความมืด และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด ยิ่งกว่านั้นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวัน
หรือยังไม่ทันรู้เรื่องราวอะไรเด็กคนนี้มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีก เออ 
แม้ว่าเขามีชีวิตอยู่พันปีทวีอีกเท่าตัว แต่ไม่ได้เห็นของดีอะไร ทุกคนมิได้ลงไปที่
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เดียวกันหมดดอกหรือ บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพ่ือปากของเขา แต่ถึง
กระนั้นเขาก็ไม่รู้จักอ่ิม ด้วยว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า 
หรือคนยากจนที่รู้จักประพฤติตัวอยู่ต่อหน้าคนที่มีชีวิตก็ได้เปรียบอะไร เห็น
แล้วกับนัยน์ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกิน
แล้ง สิ่งใดซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้ เขาได้ใช้ชื่อเรียกสิ่งนั้นนานมาแล้ว และก็ทราบกันแล้ว
ว่ามนุษย์คืออะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ เดชากว่าตนได้ 
ยิ่งพูดมากก็ยิ่งอนิจจังมากแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เล่า ใครคนไหนรู้
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีส าหรับมนุษย์ในชีวิตนี้ คือในระยะวันเดือนปีทั้งหลายแห่ง
ชีวิตอันเหลวๆของตนที่ได้เสียไปดุจดังเงาเล่า หรือใครผู้ใดอาจบอกกับมนุษย์ได้
ว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์” (สมาคมพระคริสต
ธรรมไทย, 1971) 

กษัตริย์ซาโลมอนชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าประทานความมั่งคั่งให้แก่มนุษย์ แทนที่มนุษย์จะ
ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และสรรเสริญพระเจ้า กลับหลงระเริงอยู่ในความมั่งคั่ง “พระเจ้าไม่ได้ให้
มนุษย์ชื่นชมความม่ังคั่ง” กษัตริย์ซาโลมอนอธิบายในตอนนี้ว่าทุกอย่างไร้ความหมายหรือไร้ประโยชน์
หากทรัพย์สินที่หามาและสะสมเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้หลังจากตายแล้ว เพราะกษัตริย์ซาโลมอนพบว่า
มนุษย์ส่วนใหญ่ยอมท างานหนักหาเงินและสะสมทรัพย์สมบัติ เพ่ือพยายามยืดชีวิตให้ยาวขึ้นและ
รักษาสภาพร่างกายภายนอกของตนเอง แต่มีส่วนน้อยที่ใช้เวลาและทรัพย์สินเพ่ือรักษาสภาพร่างกาย
ภายในฝ่ายวิญญาณ การท างานหนักเพ่ือยืดชีวิตให้ยาวและไม่ด าเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า
เพ่ือรับชีวิตนิรันดร์ถือว่าอันตรายมาก (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009)  

กษัตริย์ซาโลมอนพบความจริงว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ถาวร ระยะเวลาในการใช้ชีวิตในโลก
นั้นสั้น ไม่ยั่งยืน และผ่านไปเหมือนเงาและส าหรับอนาคต มนุษย์ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคต (บัสเซลล์, เกลน, และ เดียร์, 2009) สิ่งที่มนุษย์ควรท าคือการ
ด าเนินชีวิตในแต่ะวันอย่างคุ้มค่าไปกับพระเจ้า การวางแผนชีวิตเป้าหมายไม่ใช่มุ่งเน้นเพ่ืออนาคต แต่
ควรมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปที่พระเจ้า เพ่ือพระเจ้าจะช่วยให้แผนนั้นเป็นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า 
แต่น่าเศร้าที่มนุษย์ส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่อนาคตของตนเอง เพ้อฝันถึงสิ่งที่ตนเองอยากได้
หรือไม่มี คิดถึงความสบายช่วงบั้นปลายของชีวิต จนลืมไปว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายและไม่ได้เตรียมตัว
ในส่วนของชีวิตหลังความตาย (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) 

กษัตริย์ซาโลมอนพยายามชี้ให้เห็นว่าความร่ ารวยไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปและความทุกข์ไม่ใช่
เรื่องเลวร้ายเช่นกัน พระเจ้าต่างหากที่มนุษย์ควรให้ความส าคัญ ถ้ามนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่ในทางของ
พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ มนุษย์จะพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง กษัตริย์ซาโลมอน
เป็นผู้ที่ร่ ารวยที่สุดและใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่ง ท าให้ท่านพบว่าเงินทองไม่ได้เติมเต็มหลุมใจของท่านให้เต็ม
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ได้ แต่ทรัพย์สินเงินทองกลับท าให้เห็นภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยความอนิจจังอย่างชัดเจน ดังนั้นกษัตริย์
ซาโลมอนจึงสรุปในบทที่ 5 ข้อที่ 10 ว่า “คนรักเงินย่อมไม่อ่ิมเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จักอ่ิมก าไร นี่ก็
อนิจจังด้วย” (เนต,ิ 2017)  

การถวายเริ่มต้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่กล่าวถึง ผลแรก ซึ่งการถวาย
ผลแรกคือค าบัญชาของพระยาเวห์ ซึ่งปรากฎในพระคริสตธรรมคัมภีร์ดังนี้ 

อพยพ 23:16 “จงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว ถวายพืชผลแรกท่ีเกิดจากแรงงานของ
เจ้า ซึ่งเจ้าได้หว่านพืชลงในนา เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เมื่อเจ้าเก็บพืชผล
จากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้า” 

อพยพ 34:26 “จงคัดพืชผลแรกจากผลรุ่นแรกในไร่นามาถวายในพระนิเวศพระเจ้าของเจ้า 
อย่าต้มเนื้อลูกแพะด้วยน้ านมแม่ของมันเลย” 

พระเจ้าทรงบัญชาให้อิสราเอลถือรักษาเทศกาลที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ 3 เทศกาล
คือ เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ (มีนาคม-เมษายน) ซึ่งเป็นการระลึกถึงการ
ออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์อย่างเร่งด่วน เทศกาลที่สองคือเทศกาลเก็บเก่ียว อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว
สาลี (ฤดูใบไม้ผลิ) เมื่อได้ผลแรกจากผลผลิตทั้งหมดอิสราเอลจะจัดเตรียมผลผลิตเพ่ือน ามาถวายแด่
พระเจ้า เทศกาลที่สามคือเทศกาลชุมนุมกันในปลายปีหรือเรียกอีกชื่อคือเทศกาลอยู่เพิง (กันยายน-
ตุลาคม) วัฒนธรรม ประเพณีเหล่านี้ที่อิสราเอลสืบทอดกันมา ถูกใช้เพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจและเป็น
เครื่องมือในการระลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อชาวอิสราเอล ระลึกถึงการจัดเตรียมและการ
เลี้ยงดูของพระเจ้าท่ามกลางอิสราเอลผ่านผลผลิตต่าง ๆ ดังนั้นทุก ๆ ปีชาวอิสราเอลจะเฉลิมฉลองปี
ละสามเทศกาลและทุก ๆ ปีพวกเขาจะน าผลแรกมาถวายแด่พระเจ้า และพระเจ้าทรงสัญญากับชาว
อิสราเอลอีกว่า หากพวกเขารักษาการเฉลิมฉลองเทศกาลเหล่านี้อย่างถูกต้อง พระเจ้าจะประทาน
ดินแดนที่ทรงสัญญาให้และพวกเขาจะปลอดภัยในแผ่นดินนั้น (รอสส์ และ ฮันนาห์, 2007) 

เฉลยธรรมบัญญัติ 26:2 “ท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่าน 
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน จงน าผลนั้นใส่กระจาด น าไปยังที่ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ เพ่ือให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น” 

เมื่อชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นแห่งพันธสัญญาแล้ว พวกเขาต้องท าการเฉลิมฉลองเนื่องจากการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นประชาชาติเร่ร่อนเป็นประชาชาติที่มีแผ่นดินและสามารถท าการเกษตรได้ ซึ่งพระ
เจ้าอวยพระพรชีวิตมากมาย นอกจากพวกเขาต้องท าการฉลองผลแรกที่ได้จากการผลิตผลจาก
การเกษตร โดยน าไปให้ปุโรหิตที่สถานนมัสการ เพ่ือเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในการทรง
น าชาวอิสราเอลเข้ามาสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาแต่ละคนมีโอกาสเข้าเฝ้า
พระเจ้าและประกาศความเชื่อของตนเองที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (ลินด์เซย์, เมอร์ริลล์, และ ดีลี, 
2009) 
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พระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงน าสิบลดมายังคลังพระวิหารให้ครบ เพ่ือจะมีอาหารในพระ
นิเวศของเรา จงลองดูเราในข้อนี้ มีหรือที่เราจะไม่เปิดประตูฟ้าสวรรค์เทพรมาให้เจ้าอย่างล้นเหลือจน
ไม่มีที่จะเก็บ” มาลาคี 3:10 (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) พระธรรมตอนนี้สืบเนื่องจากประชาชน
อิสราเอลยักยอกสิบลดของพระเจ้าคือส่วนที่พระเจ้าควรได้รับ แต่ประชาชนไม่ถวาย ซึ่งเงินส่วนนี้จะ
น าไปเลี้ยงดูบรรดาคนเลวี เมื่อประชาชนไม่ได้ถวายสิบลด ท าให้คนเลวีต้องออกไปหาเลี้ยงชีพเอง ท า
ให้พระวิหารและการนมัสการถูกละเลยจากคนเลวี ซึ่งเป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ท า ดังนั้นทุก
สิ่งมาจากพระเจ้าและเมื่อไม่ยอมถวายคืนพระองค์ ถือว่าเป็นการฉ้อโกงพระเจ้า (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 
2009) พระเจ้าทรงท้าทายประชากรว่าพระองค์จะเปิดประตูสวรรค์และเทพรมาอย่างล้นเหลือให้แก่
พวกเขาจนไม่มีที่เก็บ พระพรเหล่านี้ก าลังรอการเชื่อฟังของอิสราเอล (จอห์นสัน, บลู, ฮันนาห์, สิน
เซย์, และ ไบล์ซิ่ง, 2009) 

พระเจ้ายังคาดหวังให้มนุษย์ใช้เงินที่พระเจ้าประทานช่วยเหลือผู้ขัดสน ดูแลคนยากจน การ
สงเคราะห์คนยากจนถือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและต้องการให้
มนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันด้วย (วิกตอเรียสคริสเตียนลิฟวิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล , 2017) “จะมีคนจนใน
แผ่นดินเสมอ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงก าชับให้ท่านเอ้ือเฟ้ือแก่พ่ีน้อง คนยากไร้ ผู้ขัดสนในแผ่นดินของท่าน” 
เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11 (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) 

“จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่น
พูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอัน
นั้น” ลูกา 6:38 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ 
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี” 2 โครินธ์ 9:7 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

พระเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้พระราชกิจของพระองค์คือการให้ พระเจ้าทรงเป็นต้นแบบ
ของการให้ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่ได้ประทานให้กับมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกอย่าง
รวมถึงชีวิตของมนุษย์ด้วย พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ตอบแทนพระเจ้า ซึ่งตามหลักแล้วมนุษย์ไม่
สามารถให้อะไรแก่พระเจ้าได้เลย เพียงแต่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ด าเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระ
เจ้าและยอมรับการครอบครองของพระองค์  (วิกตอเรียสคริสเตียนลิฟวิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล, 2017) 

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระ
ท าแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพ่ีน้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระท าแก่เราด้วย” 
มัทธิว 25:40 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

“ความสุขมีแก่คนใจกว้าง เพราะเขาแบ่งปันอาหารแก่ผู้ยากไร้” สุภาษิต 22:9 (อมตธรรม
เพ่ือชีวิต, 2009) 
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ค าสอนของพระเจ้าที่เกี่ยวกับการเงินคอยย้ าเตือนเกี่ยวกับการใช้เงิน มนุษย์มักจะคิดว่าเงิน
เป็นสิ่งที่ดีและมีอ านาจ แต่ปัญญาจารย์กลับให้มุมมองที่ตรงกันข้าม “คนรักเงินย่อมไม่อ่ิมเงิน และคน
รักสมบัติไม่รู้จักอ่ิมก าไร นี่ก็อนิจจังด้วย” ปัญญาจารย์ 5:10 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) ใน
ขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงิน และเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล เงินยังคงเป็นสิ่งที่
ดีหรือไม่ ในพระธรรม 1 ทิโมธี 6:10 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) ได้กล่าวว่า “ด้วยว่าการรัก
เงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงท าให้บางคนห่างไกลจาก
ความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” แท้จริงแล้วพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าเงินเป็น
รากเหง้าของความชั่วทั้งมวล แต่เน้นให้เห็นว่าการ “รัก” เงินคือรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล ความดี
ความชั่วไม่ได้อยู่ในเงินเพียงแต่ทัศนคติของการใช้เงินที่น าไปสู่ปัญหา (วิกตอเรียสคริสเตียนลิฟวิ่ง
อินเตอร์เนชั่นแนล, 2017) 

นอกจากนี้ยังพบว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงความมั่งคั่งที่แท้จริง ซึ่งปรากฎในพระ
ธรรมปฐมกาล 4:17-26:  

“คาอินสมสู่อยู่กับภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์ และให้ก าเนิดบุตรชาย
ชื่อเอโนค คาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ง เรียกชื่อเมืองนั้นว่า เอโนค ตามชื่อบุตร
ของตน เอโนคมีบุตรชื่ออิราด อิราดมีบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลมีบุตรชื่อเมธู
ชาเอล และเมธูชาเอลมีบุตรชื่อลาเมค ส่วนลาเมคได้ภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่อ
อาดาห์ คนหนึ่งชื่อศิลลาห์ นางอาดาห์มีบุตรชื่อยาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของ
คนที่อาศัยในเต็นท์และเลี้ยงสัตว์ น้องชายของเขาชื่อยูบาล เขาเป็นต้นตระกูล
ของคนที่มีฝีมือดีดพิณเขาคู่และเป่าปี่ นางศิลลาห์มีบุตรชายด้วย ชื่อทูบัลคาอิน 
เป็นช่างท าเครื่องมือทองสัมฤทธิ์และเหล็กต่างๆ ทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อนาอา
มาห์ ลาเมคพูดกับภรรยาของตนว่า "อาดาห์และศิลลาห์จงฟังเสียงของเรา 
ภรรยาลาเมคเอ๋ย จงสดับฟังถ้อยค าของเรา เราฆ่าชายคนหนึ่ง เพราะท าให้เรา
บาดเจ็บ หนุ่มคนหนึ่ง เพราะตีเรา หากท าแก่คาอิน ต้องมีโทษเจ็ดเท่าแล้ว เมื่อ
ท าแก่ลาเมคก็ต้องมีโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่า" อาดัมได้สมสู่อยู่กับภรรยาของตนอีก 
นางก็ให้ก าเนิดบุตรชาย เรียกชื่อว่า เสท เพราะ "พระเจ้าทรงโปรดให้ฉันมีบุตร
อีกคนหนึ่งแทนอาแบลเพราะคาอินฆ่าอาแบลเสีย" ฝ่ายเสทก็มีบุตร ชื่อ เอโนช 
คราวนั้นมนุษย์เริ่มต้นนมัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวาห์” (สมาคมพระ
คริสตธรรมไทย, 1971) 

พระวจนะตอนนี้ท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นผู้น าของเสทกับ
ครอบครัวที่ไม่มีพระเจ้าเป็นผู้น าของคาอิน ครอบครัวของเสทไม่พบว่ามีความส าเร็จทางด้านวัตถุที่
สามารถมองเห็นได้เลย แต่กลับพบว่าครอบครัวของเสทร้องออกพระนามและถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
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นั่นคือความมั่งค่ังที่แท้จริง ซึ่งหยั่งรากอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้พระเจ้ายังประทานของขวัญ
ให้กับประชากรของพระองค์คือความสามารถที่จะชื่นชมยินดี แม้ว่าครอบครัวของเสทจะไม่พบ
ความส าเร็จด้านวัตถุท่ีมองเห็น แต่พวกเขาก็พบความสุขได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระ
ฉายาของพระองค์ (วอร์เรน, 2012) ส่วนครอบครัวของคาอินถึงแม้ว่าจะประสบความส าเร็จด้านวัตถุ
ที่สามารถมองเห็นได้ แต่ว่าเป็นความรุ่งเรืองที่อยู่ห่างไกลพระเจ้า เพราะความส าเร็จของครอบครัวคา
อินนั้นไม่มีพระเจ้าอยู่ในความส าเร็จเหล่านั้นเลย (มอรา, มเบเว, มบูกัว, ไพเพอร์, และ กรูเด็ม, 2020) 

นอกจากนี้ยังพบว่าพระเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ต่อสู้กับความพอใจในตนเอง ให้ความพอใจ
กลับมาสู่หรืออยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ปรากฎดังนี้ 

2 โครินธ์ 12:9-10 “แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "การที่มีคุณของเรา
ก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่
นั่น" เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพ่ือฤทธิ์
เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ 
ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่างๆใน
ความยากล าบาก ในการถูกข่มเหง ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอ
เมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเม่ือนั้น” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

1 ทิโมธี 6:6-12 “จริงอยู่ เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระ
เจ้า พร้อมทั้งความสุขใจ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอา
อะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วย
ของเหล่านั้นเถิด ส่วนคนเหล่านั้น ที่อยากร่ ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้า
ยวน และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว 
ซึ่งท าให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูล
รากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงท าให้บางคนห่างไกล
จากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์ แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จง
หลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งม่ันในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความ
เชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มก าลังความ
เชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่อ
อย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971)  

ฟิลิปปี 4:11-13,19 “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะ
ข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น 
ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ า และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ 
ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอ่ิมท้องและความอด
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อยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์
ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวก
ท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (สมาคม
พระคริสตธรรมไทย, 1971)  

เปาโลเขียนจดหมายที่แสดงถึงการขอบคุณและเป็นค าเตือนผ่านชีวิตของท่านว่าพระเจ้าทรง
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเปาโลไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนของพระเจ้า เพียงแต่
ว่าเปาโลบอกความต้องการและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการนั้น เปาโลได้เรียนรู้ถึง
ความพอใจ แม้ว่าสถานการณ์เปลี่ยน ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจภายในของท่าน การพ่ึงพอใจในที่นี้
หมายถึงการที่พระเจ้าประทานสิ่งที่ต้องการให้อย่างเพียงพอไม่ว่ากรณีใด ๆ (แคมป์เบลล์, โฮเนอร์, 
ไลท์เนอร,์ ไกสเลอร,์ และ คอนสเทเบิล, 2007) 

ฮีบรู 13:5 “ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัส
ว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971)  

พระธรรมฮีบรูได้สรุปในส่วนนี้ว่าเป็นค าแนะน าและแนวทางในการด าเนินชีวิตที่อยู่ใน
ศีลธรรมส าหรับผู้อ่าน ควรมีความเมมตาต่อพ่ีน้องและแขกแปลกหน้า รักษาชีวิตสมรสให้บริสุทธิ์และ
ที่ส าคัญควรหลีกเลี่ยงการเห็นแก่เงินและควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินน้อย แต่
พระเจ้าทรงสถิตอยู่และทรงช่วยเหลือจากพระองค์ (ลิทฟิน, และคนอื่นๆ, 2009) มนุษย์จะพอใจในสิ่ง
ที่ตนเองมีก็ต่อเมื่อมนุษย์ระลึกเสมอว่าพระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งตามความต้องการที่จ าเป็น มนุษย์
จะไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของเงินและตกอยู่ในการทดลอง มนุษย์ควรวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะ
ประทานทุกสิ่งที่จ าเป็นตามความต้องการของมนุษย์ (องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต, 2000) 

นอกจากนี้ยังพบท่าทีและค าสอนของพระเยซูคริสต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินซ่อนอยู่ในพระ
ธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อ 19-34 ซึ่งเป็นค าเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งสอนพวกสาวกและ
บรรดาประชาชน พระเยซูคริสต์ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการเงินไว้ดังนี้ 

2.3.1  ท่าทีที่ถูกต้องในการออมเงิน 
2.3.2  ความคิดก าหนดการกระท า 
2.3.3  พระเจ้าทรงดูแลความเป็นอยู่ของผู้เชื่อ 
2.3.4  จงแสวงหาพระเจ้า 
2.3.5  ภาระหน้าที่ทีพ่ระเจ้ามอบหมาย 
2.3.6  ท่าทีในการใช้เงิน 
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2.3.1 ท่าทีท่ีถูกต้องในการออมเงิน  

“อย่าส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ส าหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมย
อาจขุดช่องลักเอาไปได้ แต่จงส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด 
และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่น
ด้วย” มัทธิว 6:19-21 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระเยซูคริสต์ทรงสอนในเรื่องของการ
เก็บเงิน ซึ่งในมุมมองของพระองค์สอนให้มุ่งเน้นในการสะสมเงินไว้ในสวรรค์ มากกว่าในโลกนี้ การ
สะสมในมุมมองของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพียงการสะสมทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของเท่านั้น แต่ยังหมายถึง
การกระท าหรือการด าเนินชีวิตที่เป็นผลมาจากความเชื่อในพระเจ้าและการเชื่อฟังอีกด้วย เพราะการ
มุ่งเน้นสะสมทรัพย์สมบัติหรือเก็บออมเงินในส่วนของแผ่นดินสวรรค์จะน าไปสู่การจดจ่ออยู่กับพระ
เจ้า (องค์การอมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2000) “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่
นั่นด้วย” มัทธิว 6:21 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) เงินเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 แต่พระเยซู
คริสต์มองว่าการเก็บเงินในโลกจนลืมการสะสมทรัพย์ในสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่อันตราย  

จากเรื่องของเศรษฐีหนุ่มที่มาถามพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ และพระเยซูให้
มุมมองแก่เศรษฐีหนุ่มว่า “จงไปขายทุกสิ่งที่มีแจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ จากนั้นจงตามเรามา” มัทธิว 19:21 (องค์การอมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2000) พระเยซูคริสต์ทรง
สอนเศรษฐีหนุ่มให้มีใจจดจ่อกับพระเจ้า สะสมทรัพย์สมบัติไว้กับพระเจ้ามากกว่าการสะสมเงินไว้ใน
โลก การที่พระเยซูคริสต์กล่าวกับเศรษฐีเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าการออมเงินในโลกไม่ส าคัญ แต่พระ
เยซูคริสต์ก าลังสอนให้เศรษฐีหนุ่มคนนี้มีท่าทีที่ถูกต้องต่อทรัพย์สินฝ่ายโลก และทรัพย์สมบัติที่ควร
แสวงหาคือทรัพย์สมบัติในสวรรค์และที่ส าคัญเงินต้องเป็นรองจากพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเศรษฐีหนุ่มได้
ยินค าตรัสของพระเยซู เขาจึงมีท่าทีเศร้าใจ เพราะเสียดายทรัพย์สิน (สมใจ, 2011) พระคริสตธรรม
คัมภีร์ได้บันทึกว่า “เขาร่ ารวยมาก” นอกจากนี้พระเยซูยังกล่าวว่า “เป็นการยากที่คนรวยจะเข้าใน
แผ่นดินสวรรค์” มัทธิว 19:23 (องค์การอมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2000) คนรวยที่พระเยซูกล่าวถึงคือ คนที่
รักความมั่งมีของตนและมีจิตใจโลภในวัตถุสิ่งของ ซึ่งเศรษฐีหนุ่มรักทรัพย์สมบัติของตนมากไม่ได้รัก
พระเจ้าอย่างสุดใจ เพราะทรัพย์สมบัติคือพระเจ้าของเขา  

2.3.2 ความคิดก าหนดการกระท า 

"ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติ ทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วย แต่ถ้า
ตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย เหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไป 
ความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” มัทธิว 6:22-23 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระ
คัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงพวกฟาริสีที่มีปัญหาทางสายตาฝ่ายวิญญาณ ซึ่งถูกบดบังด้วยทรัพย์สินเงินทอง
และความมั่งคั่ง ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณ (บาร์เบียรี, 2004) นอกจากนี้ดวงตาถูก
เปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์แทนความคิด ถ้าหากดวงตามองดูหรือจดจ่ออยู่กับความสว่าง ก็ท าให้ทั้ง
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ร่างกายก็สว่างหรือด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น แต่หากจดจ่อหรือมองในความมืดทั้งร่างกายก็ไม่
สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น ค าเทศนาของพระเยซูคริสต์ตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าความม่ังคั่งหรือความ
ร่ ารวยฝ่ายโลกนี้ไม่เพียงแต่ท าให้จิตใจของมนุษย์ตกเป็นทาสเท่านั้น ความคิดก็ตกเป็นทาสด้วย หาก
ดวงตาจดจ่อไปในทิศทางท่ีผิด (วีเอิร์สบี, 2010) 

หากจิตใจหรือความคิดจดจ่อไปในด้านของวัตถุ แสวงหาก าไรและมุ่งเน้นการลงทุนในโลกนี้ 
สุดท้ายสิ่งที่จดจ่อจะสูญเปล่า เพราะเป้าหมายการเงินมุ่งเน้นแต่ฝ่ายโลกนี้ หากดวงตาเห็นความสว่าง 
ทั้งร่างกายก็สว่างด้วย หากจิตใจ ความคิดและมุมมองเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เป้าหมายการเงิน
จะไปในทางที่ถูกต้อง พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ ที่ปรากฎให้เห็นว่าพระเยซู
คริสต์ไม่ประสงค์ให้มนุษย์มีเป้าหมายอยู่ในความมั่งค่ังหรือทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกนี้ หากเป้าหมายอยู่ใน
โลกนี้ชี้ให้เห็นว่าความสว่างที่อยู่ในตัวจะมืดไปและชีวิตจะไม่มีประโยชน์อะไร แม้ว่าจะเห็นความสว่าง 
พระเยซูคริสต์ทรงตรัสถึงความมืดฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อเป้าหมายมุ่งสู่ก าไร ความร่ ารวย ทรัพย์สินเงิน
ทองในโลกนี้ จิตวิญญาณจะถูกสิ่งเหล่านี้ขัดขวางอยู่ (วีเอิร์สบี, 2010)  

“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้าง
หนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติ
เงินทองพร้อมกันไม่ได้” มัทธิว 6:24 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระคัมภีร์ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่า
ทาสมีหน้าที่คอยรับใช้เจ้านาย เจ้านายมีอ านาจเหนือทาสและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในตัวของทาส ทาสจึง
ต้องคอยรับใช้นายแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถรับใช้คนอ่ืนได้ ดังนั้นพระเจ้ากับเงินทองจะเป็นเจ้านาย
พร้อมกันไม่ได้ พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็นว่า เมื่อใดที่มนุษย์เลือกพระเจ้าให้เป็นเจ้านาย มนุษย์จะรับ
ใช้ เชื่อฟังและจงรักภักดีต่อพระเจ้า ในทางกลับกันหากมนุษย์เลือกเงินทองเป็นเจ้านาย มนุษย์จะรับ
ใช้ เชื่อฟังและจงรักภักดีต่อเงินทอง (สมใจ, 2011) กล่าวคือมนุษย์ต้องตกเป็นทาสและอยู่ในวังวน
ของเงินทอง จนน าไปสู่ความพินาศ “ส่วนคนเหล่านั้น ที่อยากร่ ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน 
และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งท าให้คนเราต้องถึง
ความพินาศเสื่อมสูญไป” 1 ทิโมธี 6:9 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เปิด
ใจรับใช้เงินทอง แสดงว่ามนุษย์ก าลังเอนเอียงไปหาเงินทองและลืมพระเจ้าในที่สุด  (รัช, 2007) 
ขณะเดียวกันพระเจ้าทรงประทานความร่ ารวยหรือทรัพย์สินเงินทองให้ มนุษย์ควรใช้สิ่งที่พระเจ้า
ประทานให้เพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าประทานจะเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้อ่ืนต่อไป (วีเอิร์ส
บี, 2010) 
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2.3.3 พระเจ้าทรงดูแลความเป็นอยู่ของผู้เชื่อ  

"เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตน
ว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของ
ตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม ชีวิตส าคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายส าคัญ
ยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ า
สมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนก
ไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ มีใครในพวกท่านโดยความกระวน
กระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ ท่านกระวนกระวาย
ถึงเครื่องนุ่งห่มท าไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้
อย่างไร มันไม่ท างานมันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซา
โลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง 
แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้ง
ในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้น
หรือ เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือ
จะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดา
ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” 
มัทธิว 6:25-32 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971)  

เมื่อพระเยซูคริสต์สอนท่าทีที่ถูกต้องและเป้าหมายการเงิน รวมถึงการเลือกเจ้านาย พระองค์
ทรงหนุนใจบรรดาสาวกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในโลกนี้ เพราะเมื่อมนุษย์เลือกพระเจ้าให้เป็นเจ้านาย 
พระเจ้าทรงดูแลความเป็นอยู่ของทาส จึงเป็นที่มาของค าตรัสว่า “อย่ากระวนกระวาย” (สมใจ, 
2011) พระเยซูคริสต์ทรงรู้และเข้าใจดีว่ามนุษย์ต้องการความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตามพระองค์ทรง
เตือนและสอนว่าอย่ากระวนกระวาย เนื่องจากชีวิตส าคัญมากกว่า จะมีประโยชน์อะไรหากมนุษย์
ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี แต่ชีวิตกลับต้องสูญสิ้นไป “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิต
ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะน าอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมา” มัทธิว 
16:26 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971)  

ลอเรนส์ ริชาร์ด ได้อธิบายความหมายของค าว่า “ชีวิต” ที่ถูกอ้างในหนังสือค าเทศนาบน
ภูเขาของสมใจ รักษาศรี (2011) ดังนี้ว่า ชีวิตมาจากภาษากรีกที่แปลว่า ชีวิต ลมหายใจ จิตใจและ
วิญญาณ ซึ่งน ามาใช้ใน 3 ลักษณะคือ 1)แสดงถึงชีวิตทางกายภาพ สามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ 2)
แสดงถึงชีวิตฝ่ายโลก ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง 3)แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น รวมไปถึงความคิด 
จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ ดังนั้นค าตรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “อย่ากระวนกระวายถึงชีวิต” จึง
หมายถึงชีวิตฝ่ายโลกนี้ เพราะเป็นชีวิตที่ต้องการปัจจัย 4 มีความต้องการกิน ดื่มและมีเครื่องนุ่งห่ม 
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แต่ค าตรัสต่อมาที่ว่า “ชีวิตส าคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ” ค าว่าชีวิตนี้จึงหมายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  
พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็นถึงล าดับความส าคัญ ว่าอะไรส าคัญมากกว่า ถ้าหากมีอาหารแต่ไม่มีชีวิต
หรือมีเครื่องนุ่งห่มแต่ไม่มีร่างกาย ก็ไร้ประโยชน์  

หลังจากที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนให้เห็นภาพของการวางใจในการดูแลความเป็นอยู่จากพระ
เจ้า พระองค์ได้ยกตัวอย่างนกที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู “จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ า
สมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิ
ประเสริฐกว่านกหรือ” มัทธิว 6:26 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระเยซูคริสต์ได้แนะน า
สาวกให้พิจารณาดูนกในอากาศ ซึ่งอาจหมายถึงสัตว์ที่บินได้ทั้งหมด ซึ่งท าให้เห็นภาพเปรียบเทียบว่า
สัตว์เหล่านี้มนุษย์ไม่เคยเห็นการท างานหรือการท าไร่ไถ่นาของพวกมันเลย (บาร์เบียรี, 2004) พระ
เยซูตรัสว่า “มันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง” ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเพาะปลูกพืช
พันธุ์ในเวลานั้น คือข้าวสาลีกับข้าวบารลี พระเยซูคริสต์ก าลังบอกว่าพวกนกไม่เคยท าแบบนี้เลย แต่
พวกมันก็มีชีวิตอยู่ได้ เพราะพระบิดาทรงเลี้ยงดูนก ค าว่าเลี้ยงในภาษากรีกมีความหมายเดียวกันกับ
การเลี้ยงดูบุตร (สมใจ, 2011) 

นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ประเสริฐยิ่งกว่านกเหล่านี้ ค าว่า “ประเสริฐ” มา
จากภาษากรีกสองค า ค าแรกมีความหมายว่า “แยกออก” ค าที่สองมีความหมายว่า “ปฏิบัติ” ดังนั้น
ค าว่า “ประเสริฐ” จึงหมายถึง การปฏิบัติแบบพิเศษ  เมื่อพระเยซูคริสต์ถามพวกสาวกว่า “พวกท่าน
ประเสริฐยิ่งกว่านกมิใช่หรือ” จึงหมายถึงพระเจ้าจะไม่ปฏิบัติแบบพิเศษต่อมนุษย์มากกว่านกหรือ นก
เป็นเพียงสัตว์เลี้ยง แต่บรรดามนุษย์คือบุตรของพระองค์ (สมใจ, 2011) 

พระเยซูคริสต์ทรงย้ ากับพวกสาวกอีกครั้งด้วยค าถามว่า “มีใครในพวกท่านโดยความกระวน
กระวาย อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ” มัทธิว 6:27 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 
1971) เป็นค าถามชวนคิดว่ามนุษย์สามารถต่ออายุของตัวเองได้ไหม? ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีใครที่
สามารถต่ออายุของตัวเองได้แม้แต่คนเดียว พระเยซูคริสต์จึงแนะน าให้พวกสาวกเลิกวิตกกังวล เลิก
กระวนระวาย เพราะสิ่งที่กระวนกระวายไม่อาจท าให้อายุยาวขึ้น ในขณะเดียวกันความวิตกกังวล
อาจจะท าให้อายุสั้นลงได้ เพราะต้นเหตุของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสมอง อารมณ์และ
ทางจิตเวทมีสาเหตุมาจากความกระวนกระวาย ความวิตกกังวลทั้งนั้น ดังนั้นพระเยซูคริสต์แนะน าว่า
เมื่อต่ออายุไม่ได้ก็อย่ากระวนกระวาย (สมใจ, 2011) 

พระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างให้บรรดาพวกสาวกได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง “ท่าน
กระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มท าไม จงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่า มันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไร มัน
ไม่ท างานมันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้
ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่ง” มัทธิว 6:28-29 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย , 1971) ชาว
อิสราเอลรู้จักกษัตริย์ซาโลมอนเป็นอย่างดี ความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความสง่างาม ทั้งรูปร่าง
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ภายนอก ความมั่งคั่ง สติปัญญา เป็นภาพกษัตริย์ของอิสราเอลที่งดงามที่สุด แต่พระเยซูคริสต์กลับ
เปรียบเทียบว่าความงดงามของกษัตริย์ซาโลมอนยังไม่เท่ากับดอกไม้เพียงดอกเดียว แม้ว่าดอกไม้จะ
งดงามกว่ากษัตริย์ซาโลมอนยังถูกไปเผาไฟ “แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่
วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้น
หรือ” มัทธิว 6:30 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงดูแลดอกไม้และนก
ในอากาศ พระเจ้าคงไม่มีเหตุผลที่จะทอดทิ้งบุตรของพระองค์แน่นอน (สมใจ, 2011) 

พระเยซูคริสต์สรุปถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปว่าบุตรของพระเจ้าจะไม่ขาดแคลน พระองค์จะดูแล
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ บุตรของพระเจ้าจะไม่กระวนกระวาย เพราะการกระวนกระวายคือการ
ด าเนินชีวิตแบบคนต่างชาติ พระเจ้ารู้และเข้าใจดีว่ามนุษย์ต้องการอะไร พระองค์ทรงห่วงใยและ
พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ตามเวลาของพระเจ้า 

2.3.4 จงแสวงหาพระเจ้า  

“แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะทรงเพ่ิมเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ "เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้
คงมีการกระวนกระวายส าหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว” มัทธิว 6:33-34 (สมาคมพระ
คริสตธรรมไทย, 1971) พระเยซูคริสต์ทรงสรุปบทเรียนเรื่องการเงินด้วยการแนะน าให้บรรดาสาวก
และประชาชนให้แสวงหาพระเจ้าคือการพยายามค้นหา ส ารวจถึงการครอบครองของพระเจ้าและ
ยอมจ านนต่อพระเจ้า พร้อมทั้งมอบถวายชีวิต อุทิศตัวรับใช้เพ่ือจะติดตามข้อก าหนดของพระเจ้า ซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกสุด คือแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน แล้วพระเจ้าจะ “เพ่ิมเติม” ให้ หมายถึงเพ่ิมให้ในสิ่งที่มีอยู่แล้ว พระเจ้าจะดูแลส่วนนี้เอง ส่วน
เรื่องฝ่ายวิญญาณให้บรรดาสาวกและประชาชนแสวงหาเป็นอันดับแรก พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
ความกระวนกระวายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ เพราะในวันรุ่งขึ้นก็ยังมีความ
กระวนกระวายเรื่อย ๆ แต่ละวันก็หนักพออยู่แล้ว (สมใจ, 2011) 

2.3.5 ภาระหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมาย  

 “และยังเปรียบเหมือน ชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไป จึงเรียกพวกทาส
ของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันต์ {เงินหนึ่งตะลันต์ มี
ค่าประมาณสองหมื่นบาท} คนหนึ่งสองตะลันต์ และอีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว 
ตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไป คนที่ได้รับห้าตะลันต์นั้นก็เอาเงิน
นั้นไปค้าขายทันที ได้ก าไรเท่าตัว คนที่ได้รับสองตะลันต์นั้นก็ได้ก าไรเท่าตัว
เหมือนกัน แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ ครั้นอยู่มา
ช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้น คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินก าไร
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อีกห้าตะลันต์มาชี้แจงว่า "นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดู
เถิด ข้าพเจ้าได้ก าไรมาอีกห้าตะลันต์" นายจึงตอบว่า "ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและ
สัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วม
สุขกับนายของเจ้าเถิด" คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชี้แจงด้วยว่า "นายเจ้าข้า ท่าน
ได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ก าไรมาอีกสองตะลันต์" 
นายจึงตอบว่า "ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เรา
จะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด" ฝ่ายคนที่ได้รับ
ตะลันต์เดียวมาชี้แจงด้วยว่า "นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง 
เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บส่ าสมที่ท่านมิได้โปรย ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะ
ลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน" นายจึงตอบว่า "อ้าย
ข้าชั่วช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน เก็บส่ าสมที่เรา
มิได้โปรย เหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะ
ได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์ เดียวนั้นจาก
เขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์ ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพ่ิมเติมให้ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือ 
แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา เอาอ้ายข้าชาติชั่วช้าไปทิ้ง
เสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 25:14-30 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

ค าอุปมาเรื่องเงินตะลันต์เป็นเรื่องราวของเจ้านายและคนรับใช้ 3 คน เพ่ือสอนเรื่องความ
สัตย์ซื่อ เมื่อเจ้านายออกเดินทางได้น าเงินให้คนรับใช้ไว้จ านวนหนึ่งพร้อมกับมอบหมายหน้าที่ให้คน
รับใช้ท าตามความสามารถของเขา (บาร์เบียรี, 2004) ตะลันต์หมายถึงโอกาสที่จะได้ใช้ความสามารถ 
หากคนที่มีความสามารถน้อย แต่ได้รับตะลันต์เยอะ คนนั้นจะถูกท าลายด้วยภาระหน้าที่ที่หนัก ส่วน
คนที่มีความสามารถเยอะ แต่ได้รับตะลันต์เพียงนิดเดียว คนนั้นจะรู้สึกถูกลดทอนความสามารถ 
ดังนั้นพระธรรมตอนนี้ก าลังบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงมอบหมายงาน ภาระหน้าที่ตามความสามารถและ
ของประทานที่พระเจ้ามอบให้ (วีเอิร์สบี, 2010) 

จากเรื่องนี้พบว่ามีคนรับใช้อยู่ 2 ประเภท ประเภทแรกคือคนรับใช้อย่างสัตย์ซื่อและอีก
ประเภทคือคนรับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ คนรับใช้ที่สัตย์ซื่อน าเงินตะลันต์ที่ได้จากเจ้านายไปใช้ให้เกิดผลและ
น าผลที่ได้หรือก าไรมามอบให้กับเจ้านาย ส่วนคนรับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อกลับเอาเงินตะลันต์ไปฝังดินและไม่
สามารถท าให้เงินตะลันต์เกิดประโยชน์ จากค าอุปมาจะพบว่าเจ้านายได้ต าหนิและยึดเงินตะลันต์จาก
คนรับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อไปเพิ่มให้คนที่มีเงินตะลันต์มากท่ีสุด (วีเอิร์สบี, 2010) 

จากเรื่องราวดังกล่าวหากมองในมุมของการเงินจะพบว่าพระเจ้าก็มอบทรัพย์สินเงินทอง
ให้กับมนุษย์ เพ่ือใช้จ่ายและเกิดผล เป็นพระพรไปสู่คนอ่ืน ๆ และเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของพระ
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เจ้า ไม่ใช่เพ่ือตัวเอง (ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ, 2012) สิ่งที่มนุษย์ได้รับ หากไม่ใช้เพ่ือพระเจ้าผู้
ประทานให้ก็อาจน าไปสู่การสูญเสียมันไป (วีเอิร์สบี, 2010) “เพราะพระเจ้าทรงตั้งทุกคนเป็นผู้
อารักขาสิ่งล าลึกของพระเจ้าและเป็นคนที่พระเจ้าวางใจได้” 1 โครินธ์ 4:1-2 (สมาคมพระคริสตธรรม
ไทย, 1971) 

2.3.6 ท่าทีในการใช้เงิน  

“มีผู้หนึ่งในหมู่คนทูลพระองค์ว่า "อาจารย์เจ้าข้า ขอสั่งพ่ีชายของ
ข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้กับข้าพเจ้า "แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "บุรุษเอ๋ย ใคร
ได้ตั้งเราให้เป็นตุลาการ หรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่าน" แล้วพระองค์จึงตรัสแก่
เขาทั้งหลายว่า "จงระวังและเว้นเสียจากการโลภทุกประการ เพราะว่าชีวิตของ
คนมิได้อยู่ในการที่มีของฟุ่มเฟือย" พระองค์จึงตรัสค าเปรียบข้อหนึ่งให้เขาฟังว่า 
"ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มาก เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่า "เราจะ
ท าอย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา" เขาจึงคิดว่า "เราจะท าอย่าง
นี้ คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าว
และสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่น แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า "จิตใจเอ๋ยเจ้า
มีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด" แต่
พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า "โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจาก
เจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า" คนที่ส่ าสมทรัพย์สมบัติ
ไว้ส าหรับตัว และมิได้มั่งมีจ าเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ" ลูกา  12:13-21 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

พระธรรมตอนนี้คือค าสอนของพระเยซูคริสต์ที่ให้มนุษย์ระมัดระวังและละทิ้งความโลภ พระ
เยซูคริสต์ชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่มี การใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือย ซึ่งพระเยซูคริสต์
ก าลังสอนพวกสาวกให้เห็นว่าชีวิตส าคัญกว่าสิ่งของในโลกนี้ จากเรื่องราวของเศรษฐีโง่พระเยซูคริสต์
ได้กล่าวถึง ท าให้เห็นว่าเขาเสียชีวิตและทรัพย์สมบัติก็ช่วยอะไรไม่ได้และท้ายที่สุดทรัพย์สินนั้นก็ต้อง
ตกเป็นของคนอ่ืน (มาร์ติน และ บลัม, 2006) 

พระเยซูคริสต์กล่าวในข้อที่ 20-21 ว่า “แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘เจ้าคนโง่ คืนนี้ชีวิตของเจ้า
จะถูกเรียกคืนจากเจ้า แล้วใครเล่าจะเป็นผู้ได้รับสิ่งที่เจ้าเตรียมไว้ส าหรับตัวเอง?’ “ผู้ใดที่สะสมสิ่งของ
ไว้ส าหรับตน แต่มิได้มั่งมีจ าเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ” (องค์การอมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2000) 
พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญคือท่าทีที่ถูกต้องในเรื่องของการเก็บเงิน ทรัพย์สินไม่ใช่
เรื่องส าคัญมากเกินไปกว่าชีวิตและความสัมพันธ์กับพระเจ้า ชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่ดีไม่ขึ้นอยู่กับ
ความมั่งคั่ง การเตรียมตัววางแผนชีวิตหลังเกษียณถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ แต่การเพิกเฉยต่อชีวิตหลัง
ความตายถือว่าเป็นความหายนะอย่างยิ่ง การเตรียมตัวหลังเกษียณเพียงเพ่ือการสะสมทรัพย์ไว้ให้เป็น
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คนมั่งมี หรือเก็บออมไว้เพ่ือซื้อรถหรือของราคาแพง พระเยซูคริสต์ตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มั่งมีต่อพระ
พักตร์พระเจ้าเลย นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ทรงท้าทายบรรดาสาวกให้มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายอยู่ที่
อาณาจักรของพระเจ้าและน าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ ใช้เพ่ือเป็นหนทางไปสู่ความม่ังคั่งต่อพระพักตร์
พระเจ้า (องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต, 2000) 

คนมั่งมีส าหรับพระเจ้าคือคนที่มีทรัพย์สินไม่ว่ามากหรือน้อย จะต้องใช้ทรัพย์สินเพ่ือพระเจ้า
โดยการเป็นพรไปสู่ผู้อ่ืนและเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของพระเจ้า พระเจ้ามุ่งหวังที่จะให้ประชากร
ของพระองค์ได้รับพระพร จนกลายเป็นชนชาติที่ได้รับพร เพ่ือจะได้น าพระพรไปสู่คนอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
มนุษย์ควรตระหนักอยูเสมอว่าได้รับพระพรจากพระเจ้าและควรน าพระพรนั้นไปสู่ผู้ อ่ืนต่อไป 
(ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ, 2012) 

 

2.4 หลักค าสอนจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงนิ 

2.4.1 ฮาเวิร์ด เดย์ตัน 
ฮาเวิร์ด เดย์ตัน (2015) ได้กล่าวในหนังสือ “เพ่ิมค่าเงินคุณ” แปลโดยดานิเอล แสงวิชัย พ่อ

แม่ควรเป็นต้นแบบในการสอนลูกในการจัดการกับเงินตามวิถีทางของพระเจ้า ตามข้ันตอน 3 ข้อนี้ 

การเป็นแม่แบบ  

เปาโลตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นแบบอย่าง ดังนั้นพ่อแม่ควรเป็นแบบให้ลูก เพ่ือ
พวกเขาจะสามารถดูท่าทีของพ่อแม่ที่มีต่อเรื่องการเงิน พร้อมทั้งต้องเป็นแบบในการจัดการกับเรื่อง
เงินอย่างฉลาด 1 โครินธ์ 11:1 “ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) เปาโลชี้ให้เห็นว่าการเป็นแบบอย่าง
นั้นส าคัญมากกว่าการพูด 

การเป็นแม่บอก  

พ่อแม่ควรบอกลูกหรือสอนว่าเพราะเหตุใดลูกจึงต้องมีการจัดการกับเงินที่เขาได้รับ       
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7 “และจงให้ถ้อยค าที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน และ
พวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยค าเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง 
และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยค านั้น” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) การสั่งสอนให้ลูกอยู่
ในวิถีของพระเจ้านั้นส าคัญ แต่ประสบการณ์จริงก็ส าคัญด้วย 

การเป็นแม่บท  

พ่อแม่ควรให้ลูกมีบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการกับการเงินของเขา ลูกควรได้รับโอกาสในการ
ประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เห็นและได้ยิน 
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สิ่งส าคัญที่สุดคือมุมมองที่มีต่อพระเจ้าคือตัวก าหนดการด าเนินชีวิต และการอธิบายส่วนของ
พระเจ้าที่เกี่ยวกับการเงินได้ดีที่สุดคือพระนามของพระองค์ที่เรียกว่า “องค์เจ้านาย” พระคริสตธรรม
คัมภีร์ได้พูดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องเงินมีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนของพระเจ้าและส่วนของมนุษย์ 
ส่วนของพระเจ้าที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้พูดไว้ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ความเป็นเจ้าของ การ
ควบคุมและการจัดเตรียม 

ความเป็นเจ้าของ  

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งสารพัด 
“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น” สดุดี 24:1 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) ส าคัญที่สุดคือเงินเป็นของพระเจ้า “เงินเป็นของเรา และทองค า
เป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” ฮักกัย 2:8 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

การควบคุม  

พระเจ้าทรงควบคุมทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ พระสิริ
ชัยชนะและความโอ่อ่าตระการเป็นของพระองค์ และบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลก
เป็นของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็น
จอมของสิ่งสารพัด ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุก
สิ่ง ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรง
กระท าให้ใหญ่ยิ่งและประทานก าลังแก่ทั้งมวล” 1 พงศาวดาร 29:11-12 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย
, 1971) 

การจัดเตรียม  

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา ปฐมกาล 24:14 ได้พูดถึงพระเจ้าว่าเป็น
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม (ยาห์เวห์ยิเรห์)  

ส่ิวนของพระเจ้าท าให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือมนุษย์ให้บรรลุถึงความพอใจคือการที่
พระเจ้าทรงจัดเตรียมความต้องการ ไม่ใช่จัดเตรียมเพ่ือตอบสนองความอยาก (Dayton, 2007) และ
พระองค์ทรงบอกให้พอใจเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนอง “แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้
เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด” 1 ทิโมธี 6:8 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

พระเจ้าทรงเป็นองค์เจ้านาย ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ทรงเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้น
บนแผ่นดินโลก ทรงเป็นผู้จัดเตรียม พระเจ้าทรงมอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับมนุษย์คือการ
เป็นผู้อารักขา คอยจัดการและดูแลทรัพย์สินของพระเจ้า รวมไปถึงบรรดากิจการงานของพระเจ้าอีก
ด้วย พระเจ้าทรงมอบสิทธิอ านาจให้แก่ผู้อารักขาในพระธรรมสดุดี 8:6 “พระองค์ทรงมอบอ านาจให้
ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา” (สมาคม
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พระคริสตธรรมไทย, 1971) และคุณสมบัติเดียวที่ผู้อารักขาต้องมีคือ ความสัตย์ซื่อ “ฝ่ายผู้อารักขา
เหล่านั้นต้องเป็นคนท่ีไว้วางใจได้ทุกคน” 1 โครินธ์ 4:2 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

2.4.2 ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ หน่อราช 
ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ หน่อราช (2012, หน้า 1) ได้ให้มุมมองของการเงินหรือความมั่งค่ังไว้

ในหนังสือรับพรเพ่ือเป็นพรดังนี้ว่า “พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้ประชากรของพระองค์มีทรัพย์สมบัติ
และความมั่งคั่ง พระองค์ทรงปิติยินดีในความมั่งคั่งของผู้รับใช้ของพระองค์” พระธรรมเฉลยธรรม
บัญญัติ 8:18 “ท่านทั้งหลายจงจ าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็น
ผู้ให้ก าลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ เพ่ือว่าพระองค์จะทรงด ารงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระท า
โดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) เป็นพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานก าลังและฤทธิ์เดชแก่มนุษย์ เพ่ือให้ทุกคนมีทรัพย์
สมบัติ กล่าวคือพระเจ้าต้องการให้ประชากรมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่ง พระธรรมสดุดี 35:27 “ขอให้บรรดา
ผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โห่ร้องและยินดี และกล่าวอยู่เสมอว่า ‘พระเจ้านั้นใหญ่ยิ่ง 
พระองค์ผู้ทรงปีติยินดีในสวัสดิภาพของผู้รับใช้ของพระองค์’” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 
ค าว่า “สวัสดิภาพ” ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Prosperity” แปลว่าความมั่งค่ังหรือความเจริญรุ่งเรือง 

วัฒนธรรมของคริสตจักรยุคเก่าในสหรัฐอเมริกานั้น ศิษยาภิบาลจะได้รับการอธิษฐานเผื่อ
จากคณะผู้ปกครองในทุก ๆ เช้าของวันอาทิตย์ว่า “ขอพระเจ้าทรงรักษาศิษยาภิบาลให้อยู่ในความ
บริสุทธิ์และความถ่อมใจต่อพระพักตร์พระเจ้า ส่วนข้าพระองค์ทั้งหลาย (บรรดาคณะผู้ปกครอง) จะ
รักษาศิษยาภิบาลไว้ในความยากจนเสมอไป” ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าไม่ต้องการให้ศิษยาภิบาลครอบครอง
เงินทองมากเกินไปและจ่ายค่าตอบแทนศิษยาภิบาลน้อย ๆ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทางของศิษ
ยาภิบาลให้อยู่ในทางของพระเจ้า อย่างไรก็ตามพระธรรมสดุดี 35:27 บอกอย่างชัดเจนว่า “...พระเจ้า
ทรงปิติยินดีในความมั่งค่ังของผู้รับใช้ของพระองค์” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

นอกจากนี้เปาโลยังชี้ถึงค าสอนที่เกี่ยวกับเงินในจดหมายที่เขียนถึงทิโมธีในพระธรรม 1 ทิโมธี 
6:9-10 “ส่วนคนเหล่านั้น ที่อยากร่ ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน และติดบ่วงแร้วและใน
ความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งท าให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป 
ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงท าให้บางคน
ห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงค าสอนของเปาโลที่แนะน าเกี่ยวกับท่าทีในใจ 3 อย่างที่สัมพันธ์
กันในเรื่องของเงินคือ การอยากรวย การรักเงินทองและความโลภ คนที่อยู่ในท่าทีนี้จะตกอยู่ในวังวน
ของความล่อลวงและรักในเงินทอง ซึ่งการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล เงินไม่สามารถ
ท าให้มนุษย์เป็นคนดีหรือชั่วได้ เพราะเงินไม่มีความดีความชั่ว แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาเจ้าของเงินในการใช้
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เงินไปในทิศทางใดมากกว่า จะร้ายหรือจะดี เงินสะอาดหรือเงินไม่สะอาด ขึ้นอยู่กับท่าทีในใจเจ้าของ
เงินส าคัญที่สุด  

นอกจากนี้ยังพบว่าความโลภไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวย คนที่มีความมั่งคั่งจะมีความโลภ
มากกว่าคนที่ยากจน ความเป็นจริงแล้วความยากจนท าให้เกิดความโลภและความมั่งคั่งไม่ได้ท าให้คน
มั่งมีหายจากความโลภได้ คนที่มีจิตใจรักเงินทองและตกเป็นทาสต่างหากที่แสวงหาและดิ้นรนเพ่ือใช้
ชีวิตอยู่เพ่ือเงินทอง ดังนั้นการมีเงินทองมากไม่ได้แสดงว่าคน ๆ นั้นชั่วร้ายและการมีเงินทองน้อยไม่ได้
แสดงว่าคน ๆ นั้นไม่มีความโลภเลย 

จากค าสอนของเปาโลชี้ให้เห็นว่า คนที่มั่งคั่งไม่จ าเป็นต้องมีเป้าหมายชีวิตในทิศทางที่ยากจน 
เพ่ือน าพาตัวเองไปทางชอบธรรม เพียงแต่ว่าต้องไม่รักเงินทองหรือหมกมุ่นอยู่ในทรัพย์สินจนลืมพระ
เจ้าและอย่าให้ทรัพย์สินมีส่วนในชีวิตมากเกินไปจนกลายเป็นพระเจ้า แต่ต้องให้ความเชื่อ ความวางใจ
อยู่ในพระเจ้า เพราะพระเจ้าคือผู้ประทานทุกสิ่ง ดั่งค าสอนของเปาโลที่กล่าวไว้ใน 1 ทิโมธี 6:17-19  
“ส าหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงก าชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง 
แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพ่ือความสะดวกสบายของเรา จงก าชับให้เขากระท าดี ให้
กระท าดีมาก ๆ ให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว อย่างนี้ จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้ส าหรับ
ตนเองในภายหน้า เพ่ือว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 
1971) 

คริสเตียนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา สะดวกสบาย เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทาน
ให้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรแสวงหาและใช้ทั้งชีวิตเพ่ือให้มีความมั่งคั่ง ส าคัญที่สุดคือการยกเงินมา
เป็นพระเจ้าในชีวิตคือสิ่งที่ไม่ควรท าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่ใช้ทั้งชีวิตดิ้นรนเพื่อเงิน จนไม่สามารถ
ใช้เงินที่พระเจ้าประทานให้ เป็นประโยชน์แก่พันธกิจของพระเจ้าหรื อเป็นพระพรแก่คนอ่ืนได้ 
นอกจากการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและยึดถือว่าเงินทองคือพระเจ้า ถือว่าเป็น
ความคิดและการกระท าท่ีไม่ฉลาด 

 “พระเยซูเพียงผู้เดียวที่มีฤทธิ์เดชที่จะหักท าลายข้อจ ากัดของเรา ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยที่
เรามีอยู่ให้เราน ามามอบไว้ในพระหัตถ์เพ่ือให้พระองค์ทรงหักและปลดปล่อยเราจากข้อจ ากัดของเรา” 
(ประพันธ์ พิพัฒน์มหกิจ, 2012, หน้า 137) 

พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้มนุษย์เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์มอบหมายงานให้แก่บรรดา
สาวก หลายครั้งที่มนุษย์มักจะเกิดความสงสัยในการอวยพรของพระเจ้า ในขณะที่สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามใจปรารถนาและมองว่าพระเจ้าไม่อวยพระพรในงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกอย่างถูกจ ากัดทั้ง
งบประมาณและทรัพยากร พระเจ้าทรงมีบทเรียนผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับพระธรรมยอห์น 
6:5-6 “พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ พระองค์จึง
ตรัสกับฟีลิปว่า "ท าอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้" พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพ่ือจะลอง
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ใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่า พระองค์จะทรงกระท าประการใด” (สมาคมพระคริสตธรรม
ไทย, 1971) พระเยซูคริสต์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะท าสิ่งใด ในขณะที่สถานการณ์ตกอยู่ใน
ข้อจ ากัดของมนุษย์ แต่พระเยซูคริสต์ทรงหาทางออกด้วยวิธีของพระเจ้า แต่ไม่ใช่การประทานเหมือน
ในสมัยโมเสส พระเยซูคริสต์ทรงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือเป็นเครื่องมือของพระองค์ พระ
เยซูคริสต์ไม่ได้มองข้ามขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัว หรือมองข้ามเงินทองหรือทรัพยากรที่น้อยนิด 
เพ่ือท าการใหญ่ของพระเจ้า คริสเตียนไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็กน้อยเช่นกัน ความจริงแล้วพระเจ้าทรง
มอบของที่เล็กน้อยไว้ในคริสตจักรแล้ว เพ่ือการอัศจรรย์ของพระองค์ เช่น คนยากจน เด็กเล็ก ๆ หรือ
หญิงหม้ายที่มีหัวใจพร้อมในงานของพระเจ้า แต่มนุษย์มักจะมองหาสิ่งใหญ่ ๆ คนรวย เพียงแค่
ต้องการเงินจากเขา แต่ไม่เต็มใจให้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของพระเจ้า  

พระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์วางแผนและจัดระเบียบการเงินส่วนตัวและครัวเรือนรวมถึง
คริสตจักร เพ่ือพระเจ้าจะอวยพระพรผ่านแผนและการจัดระเบียบนั้น นอกจากนี้พระเจ้าทรงประสงค์
ให้มนุษย์ทุกคนอ่ิมเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานขนมปังห้ าก้อนกับปลาสองตัวให้แก่
ประชาชน พระเจ้าทรงให้มนุษย์ดูแลพระพรของพระเจ้า เพ่ือจะเป็นพระพรแก่ผู้อ่ืน ส่วนพระเจ้าจะ
เลี้ยงดูความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งกายและจิตวิญญาณเอง 

2.4.3 เวนย์ กรูเด็ม 
เงินคือสิ่งที่ดีงามและสามารถเปิดโอกาสให้มนุษย์ใช้มันเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้า ใน

ขณะเดียวกันมันก็สามารถเปิดโอกาสให้มนุษย์ตกอยู่ในการล่อลวง เงินเป็นเพียงสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนและเป็นสื่อกลางที่น าไปสู่การขอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง เงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย
เพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงิน “เงินเป็นของเรา และทองค าเป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัส
ดังนี้แหละ” ฮักกัย 2:8 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) เงินทองเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลางให้มนุษย์สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านเงินทอง เงินเปิดโอกาสให้สามารถ
ขอบพระคุณพระเจ้าผ่านการลงทุนหรือการบริหารเงินภายใต้สติปัญญาและการครอบครองของพระ
เจ้า เพราะเงินมาพร้อมกับอ านาจมากมาย จึงเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงและคอยล่อลวงให้ท า
ผิดบาป คอยหันจิตใจให้ออกจากพระเจ้า ดังนั้นการบริหารเงินควรอยู่ภายใต้การครอบครองของพระ
เจ้า เพ่ือความปลอดภัยและไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของเงิน (มอรา, มเบเว, มบูกัว, ไพเพอร์, และ กรู
เด็ม, 2020) 
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2.4.4 ทิโทธี เคลเลอร์ 
“เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา 

ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ” โคโลสี 3:5 (สมาคมพระคริสตธรรม
ไทย, 1971) พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าความโลภไม่ใช่แค่การกระท าเท่านั้น แต่หมายถึงการนับถือรูป
เคารพ เงินสามารถสวมบทบาทพระเจ้าได้และท าให้ความสัมพันธ์กับเงินไม่ต่างจากการนมัสการเลย 
เงินสามารถท าให้จิตวิญญาณเสพติดได้ ซึ่งสิ่งเสพติดมักจะซ่อนความลับบางอย่างไว้ไม่ให้ผู้เสพรู้
ความลับนั้นได้ จนท าให้มองไม่ออกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นรูปเคารพจึงพยายามส่งเสริมให้
มนุษย์ท าลายความเชื่อที่ยกย่อง ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ กล่าวคือหัวใจของ
มนุษย์คือโรงงานที่คอยผลิตรูปเคารพและรูปเคารพคือการเสพติดฝ่ายวิญญาณและน าไปสู่เส้นทางที่
เลวร้าย (เคลเลอร์, 2020) 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการด าเนินการศึกษาเรื่อง ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทย โดยภาพรวมของ

การก าหนดวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) ที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดย
ก าหนดเป็นกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนการ
สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ตามหลักการของ (Grenz, 2000) ที่ถูกอ้างถึงในหนังสือของสาธนัญ บุณย
เกียรติ (2017) คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว:มุมมองใหม่ โดยแหล่งข้อมูลนี้จะถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลหลัก
ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลที่ส าคัญคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักค าสอน
ของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ และบริบทในปัจจุบัน 

 

3.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

Stanley Grenz (2000) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Theology for the community of God ว่า
สิ่งที่ส าคัญอันดับแรกของการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์คือพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐาน
หลักส าหรับ คริสต์ศาสนศาสตร์คือข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ได้จารึกไว้ เพราะนักศาสน
ศาสตร์บางคนได้น ากระบวนการ สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่เป็นระบบ ได้ท าให้การตีความพระคัมภีร์
น าไปสู่การสนับสนุนความคิดของพวกเขา 

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017:หน้า 24-25) ได้พูดถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์ในหนังสือคริสต์
ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว:มุมมองใหม่ว่าพระคัมภีร์คือแหล่งข้อมูลหลักและส าคัญที่สุดในการสร้างคริสต์
ศาสนศาสตร์ที่ดี ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพยานให้ตัวเองและเรียกร้องให้เกิดความเชื่อ หาก
ตอบสนองต่อพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อ จะได้รับความเข้าใจเป็นรางวัล ท าให้เกิดมุมมองใหม่ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ และจะพบความจริงสูงสุดของพระเจ้าผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

2 ทิโมธี 3:16-17 “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการ
สอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะ
พรักพร้อมที่จะกระท าการดีทุกอย่าง” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระคริสตธรรมคัมภีร์คือ
แหล่งข้อมูลอันดับแรกท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ เพราะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการ
ดลใจจากพระเจ้า จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มาจากงานเขียนของมนุษย์ แต่เป็นพระวจนะหรือค าสอน
ของพระเจ้าที่ส าแดงความจริงสูงสุดของพระองค์แก่บรรดามนุษยชาติ 
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งานวิจัยของนิธิวัทน์ โพธิ์ทอง (2562) ได้กล่าวว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ถือว่าเป็นมาตรฐาน
ตรวจสอบคริสต์ศาสนศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์
และความสอดคล้องระหว่างหลักค าสอนและความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์  พร้อมทั้ง
ประวัติศาสตร์แห่งความรอดท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์อีกด้วย 

ในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องารเงินของครัวเรือนไทยจึงเลือกศึกษาพระคริสตธรรม
คัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ เพ่ือสะท้อนให้เห็นหลักการตอบสนองที่มีต่อ
การเงินตามมุมมองของคริสต์ศาสนศาสตร์ เพ่ือจะเข้าใจความจริงสูงสุดของพระเจ้าในประเด็นนี้ได้
อย่างครบถ้วน จ าเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ พร้อมทั้งต้องศึกษาบริบท
ปัจจุบันในสังคมไทย เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

 

3.2 หลักค าสอนจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ  

หลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ คือ มรดกทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ปรากฏเป็นงานเขียน บทเพลง หลักข้อเชื่อ รูปแบบการปฏิบัติ ค าสอน ศาสนพิธี วัฒนธรรม เป็นต้น 
(สาธนัญ, 2017) 

การศึกษาหลักค าสอนของผู้ เชื่อคนอ่ืน ๆ ต้องค านึงถึงแบบอย่างที่ดีและไม่ดี เพราะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เชื่อจะสามารถท าให้เราเห็นความเป็นมาของหลักค าสอนและการปฏิบัติ
ที่ปรากฎขึ้น นอกจากนี้ค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ยังน าไปสู่การเชื่อมโยงค าสอนที่เป็นประโยชน์มาสู่
การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย (นิธิวัทน์, 2562) 

หลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ต้องตั้งอยู่บนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพ่ือว่าค าสอน
ของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ จะถูกต้องตามหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพราะว่าการสร้างคริสต์ศาสน
ศาสตร์ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การอยู่บนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ จะ
ช่วยให้การน าหลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ มาเชื่อมโยงกับการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ไม่ผิดเพ้ียน
หรือบิดเบือนหลักความถูกต้องของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

การศึกษานี้จึงเลือกค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเงินของครัวเรือนหรือ
เศรษฐศาสตร์ของครัวเรือน เพ่ือหาลักษณะเศรษฐศาสตรครัวเรือนที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่เหมาะสมในบริบทไทย 
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3.3 บริบทปัจจุบัน 

การศึกษาบริบทปัจจุบันคือ การศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมทั้ง
ค านึงถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อบริบทปัจจุบันอีกด้วย เพ่ือน ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นทางศาสนศาสตร์ที่
ศึกษา เช่น ค่านิยม วิถีชีวิต เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศไทย สภาพสังคมไทย สถานการณ์
การเมือง โรคระบาด เป็นต้น 

การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดี ต้องน าไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ผลงานทางวิชาการเท่านั้น 
สามารถตอบสนองต่อบริบทหรือสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ จากหนังสือของสาธนัญ 
บุณยเกียรติ (2017) คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว หน้า 23 กล่าวว่า “คริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีไม่ได้
หมายถึงผลงานของนักวิชาการที่ลึกซึ้งและไม่มีข้อบกพร่อง แต่คริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีคือ คริสต์ศาสน
ศาสตร์ที่ช่วยให้คริสเตียนมีหลักค าสอน การด าเนินชีวิตและการท าพันธกิจที่สอดคล้องกับความจริง
ของพระเจ้า และตอบสนองต่อสถานการณ์รอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

การศึกษานี้จึงเน้นบริบทปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โลกที่ส่งผลต่อเศรษฐศาสตร์
ครัวเรือน เพ่ือหาลักษณะการเงินที่ขัดแย้งและไม่ขัดแย้งต่อพระประสงค์ของพระเจ้า 

 

3.4 สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เร่ืองการเงินของครัวเรือนไทย 

เมื่อท าการศึกษาแหล่งข้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งเอกสาร ผลงานทางวิชาการ บทความ ฯลฯ 
ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่ อง
การเงินของครัวเรือนไทย ที่มีรากฐานความจริงจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ พร้อมทั้งน ามาเชื่อมโยงกับ
หลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผนวกกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบัน เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการตอบสนองต่อการเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  เพ่ือให้คริสต์
ศาสนศาสตร์มีชีวิตต้องน าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีตามบริบท สังคมและสถานการณ์รอบข้าง
อีกด้วย (สาธนัญ, 2017) 

ปัจจุบันนี้ โลกก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มนุษย์ก าลังวิ่งตามกระแสของโลกและตกเป็น
ทาส คริสต์ศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ก าลังน าไปสู่การด าเนินชีวิตที่เป็นไป
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและการตอบสนองต่อกระแสของโลก เพ่ือส่งผลให้ครอบครัวมีวิถีชีวิตที่
สามารถตอบสนองต่อการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย รวมถึงบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทย ความจริงจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์และหลักค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ น ามาสู่กระบวนการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ดังนี้ 

 

4.1 สาเหตุหลกัที่สง่ผลกระทบต่อการเงินของครัวเรือนไทย 

จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่าสาเหตุหลักท่ีส่งผลกระทบต่อ
การเงินของครัวเรือนไทยมีอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ 

1. ครัวเรือนขาดความข้าใจในระบบเศรษฐศาสตร์จุลภาค (ครอบครัว) 
2. ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพาระบบเศรษฐกิจโลกมากเกินไป 
3. เศรษฐกิจไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือน 
4. พฤติกรรมของครัวเรือนไทยที่ใช้จ่ายอย่างประมาท 

4.1.1 ครัวเรือนขาดความเข้าใจในระบบเศรษฐศาสตร์จุลภาค (ครอบครัว)  

จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลพบว่าครัวเรือนไทยไม่สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดเพ่ือตอบสนองความต้องการที่มีอย่างไม่จ ากัดได้ โดยปกติแล้วครัวเรือนไทยจะเน้นในส่วนของ
รายรับและรายจ่ายมากกว่า การเก็บออมและการลงทุน เป็นรูปแบบของการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน
และน าเงินที่เหลือมาเก็บออม ท าให้ครัวเรือนอยู่ในสถานะการเงินที่เสี่ยง เนื่องจากไม่มีเงินส ารองที่จะ
สามารถใช้จ่ายยามวิกฤต เมื่อสถานะการเงินครัวเรือนตกอยู่ในสภาวะวิกฤตโดยไม่มีเงินส ารองหรือมี
น้อย น าไปสู่กระบวนการติดหนี้สิน เมื่อใดก็ตามที่ครัวเรือนตกอยู่ในสภาวะติดหนี้ สินท าให้การเงิน
ติดขัด เพราะต้องค านึงถึงหนี้สินที่ต้องจ่ายเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดกระบวนแบบนี้เกิดขึ้นท าให้
ครัวเรือนขาดเงินออมไปในระยะยาว ผนวกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดท าให้ครัวเรือนเกิด
สภาวะหนี้บาน จนสุดท้ายครัวเรือนต้องติดอยู่ในวังวนของการเป็นหนี้  เพราะว่าขาดการบริหาร
การเงินครัวเรือนอย่างถูกต้อง (Marketing, 2008) 

นอกจากครัวเรือนไม่มีการบริหารทรัพยากรการเงินอย่างถูกต้อง กลับพบว่าครัวเรือนยังสืบ
ทอดค าสอนเกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบผิด ๆ อีกด้วย เช่น เรียนให้สูง ๆ เพื่อจะมีหน้าที่การงานที่
ดีจะสามารถหาเงินได้เยอะ ๆ ไม่มีหนี้สินไม่มีหน้าตาทางสังคม เงินบันดาลทุกสิ่ง เงินคือพระเจ้า เงิน
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ทองเป็นของหายาก ต้องท างานหนักเพ่ือเงิน ฯลฯ พร้อมทั้งในอดีตและปัจจุบันแทบจะไม่มีการสอน
เกี่ยวกับระบบการเงินหรือการบริหารการเงินส่วนตัวเลย ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ครัวเรือนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันไม่มีการปลูกฝังคนรุ่นหลังให้มีการจัดการหรือการบริหารเงินอย่างถูกต้องตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ และท าให้ครัวเรือนเกิดปัญหาทางการเงิน โดยเฉพาะการติดหนี้ (มณฑานี, 2550) 

การลงทุนของครัวเรือนไทยมักจะใช้เงินของคนอ่ืนในการลงทุน นั่นคือการกู้ยืมเงิน เพ่ือการ
ลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุระกิจระดับไหนมักจะเริ่มต้นด้วยการกู้เงินมาลงทุน หากบริหาร
จัดการและปลดหนี้ได้ ไม่ถือว่าเป็นปัญหา แต่บริหารจัดการไม่ได้ย่อมน ามาสู่ปัญหาด้านการเงิน
แน่นอน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินมีแนวทางให้ผู้กู้สามารถ
เลือกได้ว่าจะใช้แนวทางใดในการช าระหนี้ กล่าวคือระบบการเงินในปัจจุบันส่งเสริมให้สังคมไทยกู้เงิน
เพ่ิมมากข้ึนหรือส่งเสริมให้คนไทยติดนิสัยการเป็นหนี้ (สรา, ภาวนิศร์, และ วิริยะ ด ารงค์ศิริ, 2015) 

5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอยู่สภาวะซบเซาและมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจในช่วงปี 2562-2563 ฟ้ืนตัวขึ้นจากเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
พากันไปยังสถานที่ต่าง ๆ ผู้คนออกมาท าธุรกิจมากขึ้น ค้าขายทั้งของกินและของใช้ต่า ง ๆ สร้าง
สถานที่ท่องเที่ยว ลงทุนกับธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นและเศรษฐกิจก าลังฟ้ืนตัวขึ้นอย่างมากมาย จนกระทั่ง
การมาเยือนของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ท าให้วงการเศรษฐกิจทั่วโลกสั่นคลอน เมื่อโรคเข้าสู่
ประเทศไทยรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ท าให้ทุก
คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซากว่าเดิมจนกระทั่งบรรดาห้างร้านทะยอยปิดตัวลง 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ตลาดนัด ฯลฯ ต่างปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว ทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะธุรกิจค้าขายที่ลงทุนกับการซื้อของมาขายหรืออาหารสด ไม่สามารถ
น าของไปขายได้ จึงน าไปสู่สภาวะวิกฤตทางการเงินของครัวเรือน (Marketing, 2008) 

4.1.2 ระบบเศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไป 

เนื่องจากกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเอ้ือประโยชน์ต่อกันเป็นเครือข่ายคือ ด้านครัว
เรือนซื้อสินค้าจากด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจใช้แรงงานจากด้านครัวเรือน ด้านรัฐบาลเก็บภาษีจากด้าน
ธุรกิจ และคอยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนผ่านแผนงบประมาณ
ประจ าปี เมื่อสิ้นสุดแผนงบประมาณรัฐบาลจะประเมินผลหรือสรุปงบประมาณรายรับรายจ่ายหรือ
เรียกว่า (GDP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความพัฒนาของเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2561 ผลปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยรายจ่าย
ภายในประเทศ 49% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและค่าเฉลี่ยรายจ่ายเพ่ือน าเข้าส่งออกของ
ประเทศไทย 123% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Moneybuffalo, 2014) ด้วยเหตุนี้ชี้ให้เห็น
ว่าประเทศไทยพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศค่อนข้างมากหากเศรษฐกิจโลกเติบโตจะส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเติบโตด้วย 
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจโลกถดถอยจะส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศถดถอยด้วยเช่นกัน 
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ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย สถานะเศรษฐกิจไทยจึงอยู่
บนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ภาวะวิกฤตของตลาดโลกหรือโรคระบาดต่าง ๆ โดยเฉพาะไวรัสโควิด 19 เศรษฐกิจถูกกระทบอย่าง
หนักและท าให้แต่ละประเทศอยู่ในขั้นวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

4.1.3 เศรษฐกิจไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือน 

กลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจส่วนส าคัญอันดับแรกของประเทศคือด้านครัวเรือน 
เมื่อใดก็ตามเศรษฐกิจด้านครัวเรือนไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย
ลง ซึ่งในปัจจุบันเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและเผชิญวิกฤตโรค
ระบาดไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือนไทยไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างที่ควรจะเป็น ไม่
เพียงแต่ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ยังรวมไปถึงปัญหาเดิมที่ครัวเรือนไทยประสบอยู่คือ
ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการออมเงิน การใช้จ่ายที่เกินตัว การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจล้มลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คนไทยจึงไม่สามารถรับมือกับวิกฤต
ได้อย่างทันที ท าให้บรรดาบริษัทต้องปลดพนักงานออกอย่างกะทันหัน คนตกงาน สืบเนื่องจาก
เศรษฐกิจที่ล้มลง (Moneybuffalo, 2014) 

เนื่องจากเศรษฐกิจครัวเรือนได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจไทย ท าให้คนไทยหาทาง
ออกด้วยตนเอง ซึ่งทางออกส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนฐานความเข้าใจที่ผิดหรือเข้าใจระบบแต่ไม่สามารถ
ท าตามระบบได้ มุ่งเน้นแต่การหารายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น (สรา, ภาวนิศร์, และ วิริยะ ด ารงค์ศิริ, 2015) 
โดยการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซาเพ่ือหาเงินให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจตกต่ า เมื่อ
ค านวณรายรับรายจ่ายพบว่ารายรับน้อยลงและรายจ่ายคงเดิม เงินออมไม่เพียงพอ หนี้สินเพ่ิมขึ้น 
เพราะเศรษฐกิจที่ซบเซาผนวกกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงเกิดวัฏจักรของการเงินขาดสภาพคล่อง มี
หนี้สินต้องหาเงินมาใช้หนี้ด้วยการลงทุนหรือท างาน พอลงทุนหรือท างานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซบ
เซา รายรับลดน้อยลง รายจ่ายเท่าเดิม เงินออมไม่มีเก็บ พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธุรกิจขาดทุน บริษัท
ปลดพนักงาน คนตกงาน หนี้สินเพิ่มขึ้น หาเงินช าระหนี้ ท างานหนักขึ้น นี่คือวัฏจักรที่คนไทยเผชิญมา
ตลอด (Marketing, 2008) 

4.1.4 พฤติกรรมของครัวเรือนไทยที่ใช้จ่ายอย่างประมาท 

เนื่องจากปัจจุบันครอบครัวที่มีฐานะร่ ารวยหรือปานกลางส่วนใหญ่ ปลูกฝังลูกให้มีนิสัยชอบ
ใช้เงินในการแก้ไขปัญหา เด็กจึงเติบโตมาโดยไม่จ าเป็นต้องกังวลเรื่องเงิน ไม่ต้องหารายได้ด้วยตนเอง
หรือช่วยเหลือครอบครัว ไม่จ าเป็นต้องออมเงินเพ่ือเรียนต่อและใช้เงินอย่างฟุ่มเพือยและส่งผลให้เด็ก
ติดนิสัยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จึงเกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวบางครอบครัวยังส่งเสริม
และสนับสนุนให้ลูก ๆ ใช้จ่ายเงินเกินความจ าเป็นและท าให้พวกเขาไม่มีเงินใช้ในช่วยวัยเกษียณ 



41 
 

เพราะไม่ได้เรียนรู้การออมเงิน ไม่เข้าใจระบบเงินการวางแผนการเงินตั้งแต่เด็ก รวมถึงไม่มีความ
รับผิดชอบในเรื่องการเงินอีกด้วย ในปัจจุบันการก้าวหน้าของเทคโนโลยีพัฒนาเป็นอย่างมาก ทั้งสื่อ
สังคมออนไลน์ สินค้าออนไลน์ โฆษณาที่น่าดึงดูด ท าให้คนไทยที่ขาดการยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินจน
ตกเป็นเหยื่อของการตลาด ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จ าเป็นเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือนไทยจึงไม่
สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่มีอย่างไม่จ ากั ดได้ 
กล่าวคือใช้จ่ายตามความต้องการเกินกว่าทรัพยากรที่มีอยู่และส่วนใหญ่มักจะน าเงินในอนาคตมาใช้
จ่าย บัตรเครดิตชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการน าเงินอนาคตมาใช้ พอครบก าหนดจ่ายค่าบัตรเครดิตก็ต้อง
ช าระหนี้สินตามท่ีใช้จ่ายไป หากความต้องการที่เกินตัวส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถช าระหนี้
บัตรเครดิตได้แน่นอน นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจไทยมีการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น จึงมีนโยบาย
ให้ลูกค้ามีของใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลัง สังเกตจากโปรโมชั่นต่าง ๆ ผ่อน 0% เพราะการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่สูงขึ้นและการเปิดกว้างของสถาบันการเงินต่าง ๆ ท าให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม
แห่งเครดิต ดังนั้นคนไทยจึงมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ประมาทจนกลายการเป็นหนี้  (สรา, ภาวนิศร์, 
และ วิริยะ ด ารงค์ศิริ, 2015) 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นต้นเหตุของปัญหาการเงินครัวเรือนไทยในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหา
นี้เกิดจากพฤติกรรมของครัวเรือนไทยที่มีความประมาทในการใช้จ่าย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ครัวเรือไทยเป็นหนี้เพ่ิมมากขึ้น เป็นหนี้เร็วและไม่สามารถปลดหนี้จนเกิด
สภาวะหนี้บาน พร้อมทั้งได้รับผลกระทบจากกระแสเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกด้วย 

 

4.2 การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เร่ืองการเงินของครัวเรือนที่เหมาะสมกับบรบิทไทย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน หลักค าสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์และ
หลักค าสอนจากผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์และสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของ
ครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทไทยดังนี้ 

1. เงินเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่เงินคือพระเจ้า 
2. คริสเตียนควรอยู่เหนืออ านาจของเงิน ไม่ใช่อยู่ใต้อ านาจของเงิน 
3. คริสเตียนควรมีความพอใจในพระเจ้า 
4. คริสเตียนควรเป็นผู้อารักขาที่ดีในเรื่องการเงิน 

 

4.2.1 เงินเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่เงินคือพระเจ้า 

อดีตกาลนานมาแล้วที่เงินได้ถือก าเนิดมาโดยการผลิตด้วยน้ ามือของมนุษย์เพ่ือเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน มนุษย์ก็ด าเนินชีวิตกับเงินมาตั้งแต่นั้นและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้ว จน
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บางคนสามารถอดอาหารได้ แต่ขาดเงินไม่ได้ เงินคือตัวแปรส าคัญของมนุษยชาติเพราะเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดมูลค่าสิ่งของ เป็นมาตรฐานการช าระหนี้ เป็นเครื่องรักษามูลค่า เป็น
ตัวชี้วัดฐานะของแต่ละบุคคล แต่ละประเทศ นอกจากนี้เงินยังมีคุณค่าอยู่ 2 ปัจจัยคือภายนอกและ
ภายใน ภายนอกคือตัวก าหนดค่าสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ส่วนภายในคืออ านาจการซื้อขาย ด้วย
เหตุนี้เองเงินจึงมีส่วนส าคัญมากและส่งผลให้แต่ละประเทศอีกด้วย  

ค ากล่าวที่ว่า “เงินคือพระเจ้า” จึงเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะท าสิ่งใดเงินมักจะ
เข้ามามีส่วนส าคัญอยู่เสมอ อ านาจของเงินสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินได้ ลงทุนให้เกิดก าไรได้ เงิน
ซื้อสิ่งที่ต้องการได้ เงินเป็นตัวบ่งบอกถึงความมั่งคั่งได้ เงินท าให้คนท างานหนักและยอมแลกชีวิตเพ่ือ
ได้สิ่งที่ต้องการ เงินท าให้คนมีงานท า เงินเพ่ิมมูลค่าคน เงินสร้างความก้าวหน้า เงินท าให้คนเกิดความ
โลภ สิ่งเหล่านี้คือความต้องการของมนุษย์ที่อยากได้อยากมี ในขณะเดียวกันเงินไม่สามารถเติมเต็ม
ความสุขได้ เงินซื้อเวลาเพ่ิมไม่ได้ เงินสามารถสวมบทบาทพระเจ้าและท าให้จิตวิญญาณเสพติดเงิน 
จนท าให้มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงยกฐานะเงินให้เป็นพระ
เจ้าของพวกเขา 

ในมุมมองของมนุษย์เงินคือพระเจ้า แต่พวกเขาลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานเงินให้แก่
พวกเขา พระธรรมฮักกัย 2:8 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “เงินเป็นของเราและทองค าก็เป็นของเรา” 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระธรรมสดุดี 24:1 ได้กล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่ง
สารพัด “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น” 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทองและเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งบน
โลกนี้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งและต้องการที่จะให้ประชากรของพระองค์มีทรัพย์สมบัติและ
ความมั่งคั่ง พระองค์ทรงปิติยินดีในความมั่งคั่งของผู้รับใช้ของพระองค์  มนุษย์ไม่ควรลืมความส าคัญ
ในข้อนี้ไป เงินเป็นของพระเจ้าไม่ใช่เงินคือพระเจ้า 

กษัตริย์ซาโลมอนถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงอ านาจและรุ่งเรืองมั่งคั่งมากที่สุด จากการบันทึกไว้ใน
พระธรรมปัญญาจารย์ พบหลักฐานว่ากษัตริย์ซาโลมอนคือกษัตริย์ที่เรืองอ านาจมากที่สุด มาจากเชื้อ
สายดาวิด มีสติปัญญามากกว่าใคร ๆ คิดท าแต่การใหญ่ มีข้าทาสบริวารมากมาย มีบรรดาสั ตว์เลี้ยง
ทั้งฝูงแกะและฝูงโค มีความมั่งคั่งและมีฮาเร็มขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ซาโลมอนจึงเป็นกษัตริย์ที่
เรืองอ านาจและเป็นที่ยอมรับของคนอิสราเอลรวมไปถึงบรรดาคนต่างชาติอีกด้วย จึงไม่แปลกท่ีในยุค
สมัยนั้นกษัตริย์ซาโลมอนมีความมั่งคั่งและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด  จนถึงปัจจุบัน แม้ยุคสมัยจะ
เปลี่ยนไปกษัตริย์ซาโลมอนยังคงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่เรืองอ านาจและมั่งคั่งท่ีสุด 

จากหลักฐานข้างต้นเชื่อว่ากษัตริย์ซาโลมอนคือผู้ เขียนพระธรรมปัญญาจารย์และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้ค้นหาเป้าหมายของชีวิตและตั้งค าถามกับตัวเองว่ า “อยู่ในโลกนี้เพ่ือ
อะไร” งานเขียนและชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นสิ่งที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ชีวิตที่เต็มไปด้วย
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ความมั่งคั่ง สะดวกสบาย ความหรูหรา อ านาจ ชื่อเสียง เงินทอง มนุษย์ทุกคนล้วนแต่แสวงหาสิ่ง
เหล่านี้ แต่งานเขียนกลับพูดถึงความไม่แน่นอนของชีวิต ความไม่ยั่งยืนของสิ่งเหล่านี้ เป็นเพราะเหตุ
ใด? กษัตริย์ซาโลมอนจึงพูดถึงสิ่งที่สวนทางกับชีวิตของตนเอง 

พระธรรมปัญญาจารย์บทที่ 5 ท าให้เห็นว่ากษัตริย์ซาโลมอนได้พบความจริงของความม่ังคั่งที่
แท้จริง กษัตริย์ซาโลมอนค้นพบว่าความร่ ารวยคือความไม่แน่นอนหรือมักจะพบค าว่า “อนิจจัง” 
กษัตริย์ซาโลมอนค้นพบอีกว่าความต้องการของมนุษย์มีอยู่อย่างไม่จ ากัดหรือเรียกว่าไม่เคยพอใจใน
สิ่งที่ตนเองมีเลย จึงเป็นเหตุผลที่กษัตริย์ซาโลมอนบันทึกว่า “คนรักเงินย่อมไม่อ่ิมเงิน” เพราะคนรัก
เงินจะไม่สามารถพบความสุขจากเงินตามที่ตนเองคาดคิดเอาไว้ นอกจากนี้ การรักเงินยังน าพาไปสู่
ความโลภอีกด้วย กษัตริย์ซาโลมอนพยายามชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าคือผู้ประทานทรัพย์สินให้มนุษย์เป็น
ของขวัญเพ่ือเป็นเครื่องมือที่น าพาไปสู่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความ
ลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทอง กษัตริย์ซาโลมอนคือผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายและเคยตกอยู่ใน
ความลุ่มหลง จึงพยายามแนะน าให้มนุษย์ควรตระหนักถึงผู้ให้มากกว่าของที่ได้รับ กล่าวคือควรรัก
พระเจ้ามากกว่าเงิน ควรตระหนักถึงพระเจ้าผู้ประทานความม่ังคั่งให้มากกว่าการตกอยู่ในอ านาจของ
ทรัพย์สินเงินทองและควรพอใจในสิ่งที่มีอยู่เพราะพระเจ้าประทานสิ่งที่จ าเป็นให้แล้ว 

พระธรรมปัญญาจารย์ 6:1-12 เป็นความพยายามของกษัตริย์ซาโลมอนที่จะชี้ให้เห็นว่าทุก
อย่างที่หามาจะไร้ความหมายหากเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้หลังจากตายแล้ว เนื่องจากกษัตริย์ซาโลมอน 
มองเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่และรวมถึงตัวของกษัตริย์ซาโลมอนเองก็พยายามใช้ทั้งชีวิตเพ่ือท างานหนัก
หาเงินและสะสม หวังว่าจะใช้ชีวิตให้มีความสบายและยืดชีวิตให้ยาวขึ้น พยายามรักษาสภาพ
ภายนอกของตนเองอย่างดี จนลืมเวลาและทรัพย์สินที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณ ความจริงที่ทุกคนค้นพบ
คือมนุษย์ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร? ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าจะตายวันไหน มีแต่พระ
เจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคต กษัตริย์ซาโลมอนพยายามบอกสิ่งที่มนุษย์ควรท าที่สุดคือการด าเนินชีวิตไปกับ
พระเจ้าในแต่ละวันอย่างคุ้มค่า วางแผนเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่เพ่ืออนาคตแต่ควรมุ่งเน้นไปที่พระเจ้า 
เพ่ือพระเจ้าจะสามารถช่วยให้แผนนั้นส าเร็จตามน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่คนส่วนใหญ่พยายามใช้
ชีวิตของตนเองมุ่งเน้นไปที่อนาคตของตนเอง ฝันถึงสิ่งที่ต้องการ คิดถึงความสบายช่วงบั้นปลายของ
ชีวิต จนลืมว่ามนุษย์ต้องตายและลืมเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงชีวิตหลังความตาย 

สุดท้ายกษัตริย์ซาโลมอนได้สรุปมุมมองที่เกี่ยวกับการเงิน ความมั่งคั่งและความรุ่งเรืองผ่าน
ชีวิตของตนเองไว้ว่า ความร่ ารวยไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปและความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายด้วยเช่นกัน 
มนุษย์ควรให้ความส าคัญกับผู้ให้นั่นคือพระเจ้าผู้ประทานสิ่งดี ถ้าหากมนุษย์ใช้ชีวิตตามพระประสงค์
ของพระองค์ มนุษย์จะเกิดความพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง เช่นเดียวกับกษัตริย์ซาโลมอนซึ่ง
เป็นผู้ที่ร่ ารวยที่สุดและใช้ชีวิตอย่างบ้าคลั่งในทรัพย์สินเงินทอง กลับพบว่าทรัพย์สินเงินทองมากมาย
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เหล่านั้นไม่เคยเติมเต็มความต้องการของตัวเองเลย กษัตริย์ซาโลมอนจึงสรุปว่า “คนรักเงินย่อมไม่อ่ิม
เงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอ่ิมก าไร นี่ก็อนิจจังด้วย” ปัญญาจารย์ 5:10 (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) 

4.2.2 คริสเตียนควรอยู่เหนืออ านาจของเงิน ไม่ใช่อยู่ใต้อ านาจของเงิน 

จากค าสอนของเปาโลที่เขียนใน 1 ทิโมธี 6:9-10 “ส่วนคนเหล่านั้น ที่อยากร่ ารวยก็ตกอยู่ใน
ข่ายของความเย้ายวน และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่ง
ท าให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล 
และเพราะความโลภนี่แหละ จึงท าให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” 
(สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ตกอยู่ในอ านาจของเงินด้วยท่าทีในใจคือ อยาก
รวย การรักเงินทองและความโลภ ซึ่งท าให้มนุษย์ตกอยู่บ่วงแร้วภายใต้อ านาจเงิน เมื่อใดก็ตามที่
มนุษย์ยกย่องให้เงินเป็นพระเจ้า พวกเขาจะตกอยู่ในอ านาจของมัน ซึ่งความเป็นจริงแล้วเงินไม่
สามารถท าให้มนุษย์เป็นคนดีหรือชั่วได้ เพราะเงินไม่มีความดีหรือความชั่ว เพียงแต่ว่าเจตนาและท่าที
ในใจของมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นตัวก าหนดร้ายดี และความโลภไม่ได้ขึ้นอยู่กับความจนหรือความรวย 
ความยากจนท าให้เกิดความโลภและความรวยท าให้คนไม่หายจากความโลภ การมีเงินทองมากไม่ได้
หมายความว่าคนนั้นชั่วร้ายและการมีเงินทองน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่มีความโลภ ขึ้นอยู่
กับว่าคน ๆ นั้นมีท่าทีอย่างไรในจิตใจ 

ค าสอนของเปาโลยังพูดต่อไปในข้อที่ 17-19 “ส าหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก จงก าชับเขา
อย่าให้มีมานะทิฐิ หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง เพ่ือ
ความสะดวกสบายของเรา จงก าชับให้เขากระท าดี ให้กระท าดีมากๆให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่
ตัว อย่างนี้ จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้ส าหรับตนเองในภายหน้า เพ่ือว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต ซึ่ง
เป็นชีวิตอันแท้จริง” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) กล่าวคือทุกคนต้องไม่รักเงินทอง ไม่อยู่ใน
อ านาจของทรัพย์สิน จนลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ ไม่ให้ทรัพย์สินเงินทองมีอ านาจอยู่เหนือชีวิต
มากเกินไปจนกลายเป็นพระเจ้า แต่ต้องให้ความเชื่อ ความไว้วางใจในพระเจ้าอยู่ในพระเจ้า เพราะ
พระเจ้าคือผู้ประทานทุกสิ่ง 

เงินคือสิ่งที่ดีงามและเป็นสื่อกลางให้มนุษย์ใช้เพ่ือถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ในเวลาเดียวกัน
เงินก็เป็นช่องทางที่น ามนุษย์ไปสู่การทดลอง อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าเงินเป็นของพระเจ้าที่มอบให้
มนุษย์ใช้เพ่ืองานของพระเจ้าและสามารถขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเงินทองเหล่านั้นได้ เงินมาพร้อม
กับอ านาจมากมายเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถรับมือได้ จึงเป็นต้นเหตุที่มนุษย์ควรมอบการบริหารเงิน
ไว้ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าที่จะคอยชี้น าไม่ให้ไปสู่หนทางแห่งการล่อลวง และที่ส าคัญ
มนุษย์จะได้ไม่ตกอยู่ในอ านาจของเงินตรา 
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4.2.3 คริสเตียนควรมีความพอใจในพระเจ้า 

“ไม่มีหนี้ ไม่มีหน้า” ค ากล่าวนี้มีอิทธิพลต่อคนไทยในยุคสมัยหนึ่งและส่งผลกระทบมายัง
ปัจจุบันอย่างชัดเจน คนไทยเป็นหนี้ เ พ่ิมขึ้น 2.6% ภายในระยะเวลา 2 ปี (2560-2562) ใน
ขณะเดียวกันคนไทยไม่มีการออมเงินถึง 43% ภายในระยะเวลา 6 ปี (2556-2560) (Marketing, 
2008) คนไทยคุ้นเคยกับการใช้เงินคนอ่ืนมากกว่าเงินตัวเอง พร้อมทั้งไม่มีกันชนทางการเงินคือ
ครัวเรือนไทยมีทรัพย์สินทางการเงินไม่พอกับค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลาที่สภาวะทางการเงินมีความเสี่ยง
สูง 

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหาด้านการเงินสูง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ไวรัสโควิด 19 ท าให้เศรษฐกิจภาคครัวเรือนซบเซาและมีความเปราะบางสูง ท าให้ครัวเรือนไทย
ประสบปัญหาทางด้านการเงิน ไม่มีเงินออม กันชนทางการเงินหรือเงินฉุกเฉินไม่พอจ่าย หนี้สิน
เพ่ิมขึ้นและบานปลาย ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้เงินเยียวยาและประคับประคองกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยลง 

จากสถิติของ Household Socio-Economic Survey ที่ได้ท าการส ารวจพบว่าครัวเรือน
ไทยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2552-2562) รายได้ครัวเรือนลดลงในช่วงปลายปี 2562 
(Marketing, 2008) สาเหตุมาจากอัตราจ้างคนงานลดลง กิจการและธุรกิจทั้งในและนอกภาคเกษตร
ลดลงและอ่ิมตัว หนี้สินเพ่ิมมากขึ้น รายจ่ายในหมวดอ่ืน ๆ ลดลง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา เช่น 
ภาคการท่องเที่ยว สถานบันเทิง เป็นต้น การเก็บออมเงินลดลงพร้อมทั้งความเปราะบางทางการเงิน
สูงขึ้น รัฐบาลคอยอุ้มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยเผชิญสภาวะวิกฤต
ทางการเงินสูง โดยเฉพาะภาคครัวเรือน ผนวกกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 ครัวเรือนไทยจึงไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองให้รอดจากวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น ท าได้เพียงประคับประคองและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นเท่านั้น ส่วนระยะยาวไม่สามารถท าได้ เพราะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และโรคระบาด 

นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตไทยที่ท าให้เห็นมุมมองของคนไทยที่มีต่อการเงินคือ “เห็นช้างขี้ ขี้ตาม
ช้าง” อยากรวย การรักเงินและความโลภเห็นได้จากสุภาษิตนี้ มนุษย์ล้วนมีความอิจฉาและการ
แข่งขันสูง ซึ่งหลายครั้งไม่ได้ประเมินศักยภาพของตัวเอง เมื่อเห็นช้างขี้ ก็อยากขี้ตามช้าง เห็นคนที่มี
ทรัพยากรมากท าส าเร็จก็อยากท าตาม แต่ตนเองไม่มีทรัพยากรพอที่จะท า เมื่อฝืนท าตามก็น าไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ “เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้” คือมุมมองของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งคนไทยให้
ความส าคัญกับภาพลักษณ์ค่อนข้างสูง การใช้ชีวิตประจ าวันจึงมีความยุ่งยากมากขึ้น เพียงเพราะว่า
ต้องการให้ภาพลักษณ์ของตนเองดีขึ้น ไม่ว่าจะต้องเดือดร้อนแค่ไหนก็ยอม แต่ไม่ยอมขายขี้หน้าต่อคน
อ่ืน จึงเป็นเหตุให้สภาวะการเงินของครัวเรือนชักหน้าไม่ถึงหลัง 
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การเติบโตมาของเด็กในปัจจุบันส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางการเงิน หากเด็กเติบโต
มาจากครอบครัวที่ร่ ารวยหรือปานกลาง พวกเขาไม่จ าเป็นต้องกังวลเรื่องเงิน ไม่จ าเป็นต้องหารายได้
หรือท างานเพ่ือช่วยครอบครัว ไม่จ าเป็นต้องเก็บเงินเพ่ือเรียนต่อ เนื่องจากพวกเขาได้รับการปลูกฝัง
ให้มีนิสัยใช้เงินการแก้ปัญหา ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นนิสัยจนติดตัวเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีบาง
ครอบครัวที่ส่งเสริมให้ลูกใช้เงินเกินความจ าเป็น ไม่ปลูกฝังเรื่องการเงิน การวางแผนการเงินและการ
จัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่น าครัวเรือนไปสู่ปัญหาการเงิน จากสถิติ
ข้างต้นพบว่าคนไทยออมน้อยลง เป็นหนี้เพ่ิมข้ึน เป็นหนี้เร็วขึ้นและไม่สามารถปลดหนี้ได้จนท าให้เกิด
สภาวะหนี้บาน สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของครัวเรือนที่มีความประมาทในการใช้จ่าย ไม่พอใจ
ในสิ่งที่ตนเองมี แม้ว่าจะสามารถหารายได้ที่เพ่ิมขึ้นก็ยังไม่พอจ่าย นอกจากนี้ครัวเรือนยังได้รับ
อิทธิพลและผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ความรวดเร็วในการใช้จ่าย Mobile Banking 
การซื้อของออนไลน์ โซเชียลมีเดีย โฆษณาชวนเชื่อ ฯลฯ ที่พยายามดึงความสนใจให้เกิดความต้องการ
ต่อสิ่งนั้น ๆ  

ข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นว่าปัญหาการเงินของครัวเรือนไทยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้เงินของ
ครัวเรือนและบุคคล ซึ่งปัญหานี้คนไทยรู้และเข้าใจดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่สามารถท าให้เกิดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความประมาทและไม่ได้วางแผนการเงินหรือการบริหารความเสี่ยง ด้วย
เหตุนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงมีหลักปรัชญาในการด าเนินชีวิตที่เรียก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีแนวทางให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักพอเหมาะ 
พอดี ความมีเหตุผลและความไม่ประมาท คอยย้ าเตือนประชาชนให้เห็นความส าคัญเศรษฐกิจที่พอมี 
พอกินและสามารถอุ้มชูตัวเองได้ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งสวนทางกลับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่ไม่สามารถพอมี พอกินและอุ้มชูตัวเองได้ เพราะเกิดจากพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทย 

ในขณะเดียวกันพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ทรงสอนเกี่ยวกับความพอใจ ซึ่งแบ่ งออกอยู่ 2 
รูปแบบ แบบที่ 1 ความพอใจในตนเอง กล่าวคือเมื่อความพอใจตกอยู่ภายใต้อ านาจของมนุษย์ จึงเป็น
การยากท่ีท าให้ตนเองพอใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน ครอบครัว ทรัพย์สิน จะตกอยู่ใน
อ านาจแห่งการดึงดูดที่ส่งผลให้ความพอใจของตนวิ่งไล่ตามหาสิ่งที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่
ดีกว่า เงินเดือนเยอะกว่า รถคันใหม่ บ้านหลังใหญ่ ด้วยเหตุที่ความพอใจอยู่ภายใต้อ านาจของมนุษย์
จึงบีบบังคับให้มนุษย์ไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ความไม่พอใจในตนเองเป็นความผิดเล็กน้อยที่น า
มนุษย์ไปสู่ความปรารถนาที่มากขึ้นและกว้างออกไป แต่ท้ายที่สุดความปรารถนานั้นจะน าไปสู่ความ
ว่างเปล่า  

แบบที่ 2 ความพอใจในพระเจ้า กล่าวคือความพอใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่เป็น ความ
พอใจมีรากฐานมาจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อบรรดามนุษย์ทุกคน มนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะพอใจใน
พระเจ้ามากกว่าความพอใจในตนเองหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม พระคริสตธรรม
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คัมภีร์คอยสอนให้มนุษย์ต่อสู้เพ่ือมีความพอใจในพระเจ้ามากกว่าที่จะต่อสู้เพ่ือมีความพอใจในตนเอง 
ฮีบรู 13:5 “ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เรา
จะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) 

จากข้อมูลข้างต้นสาเหตุหลักท่ีท าให้การเงินของครัวเรือนไทยมีปัญหาคือพฤติกรรมในการใช้
เงิน ความโลภ อยากรวย ความพอใจในตนเอง “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้า
จะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความ
ตกต่ า และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับ
ความอ่ิมท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดย
พระองค์ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น 
จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” ฟิลิปปี 4:11-13 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 
1971) จิตใจของเปาโลเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความพึงพอใจในพระเจ้า 
จึงเขียนจดหมายที่เป็นเหมือนค าขอบคุณและทักทาย พร้อมกับเตือนผ่านค าพยานของเปาโลเองว่า
พระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (แคมป์เบลล์, โฮเนอร์, ไลท์เนอร์, ไกสเลอร์, และ 
คอนสเทเบิล, 2007) และใน 2 โครินธ์ 12:9-10 ว่าพระคุณพระเจ้าได้เปลี่ยนทัศนคติของท่านไป ด้วย
เหตุการณ์และประสบการณ์ต่าง ๆ มีศัตรูและโรคเรื้อรังที่คอยรุมเร้าอยู่ แต่เปาโลพบว่าด้วยความ
อ่อนแอของมนุษย์ จะพบฤทธิ์อ านาจของพระเจ้า เปาโลมีความพอใจในพระเจ้าถึงแม้ว่าจะตกอยู่ใน
ความทุกข์ยาก แต่เปาโลได้พบสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านความอ่อนแอของท่าน (วิทเมอร์ และ 
โลเวอรี่, 2006) ดังนั้นควรน าความต้องการและพฤติกรรมการใช้เงินมอบให้กับพระเจ้าที่จะเป็นผู้น า 
ให้การบริหารการเงินครัวเรือนอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าและควรมีความพอใจในพระเจ้า 
เพราะอ านาจของเงินยากเกินกว่าที่มนุษย์จะแบกและรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ครัว เรือนไทยคุ้นเคย
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนไทยมีความพอเหมาะ 
พอดี ความมีเหตุผลและความไม่ประมาท (ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
, 2560) สรุปคือหากการเงินครัวเรือนไทยอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า ความพอใจอยู่ในพระ
เจ้าและมีความพอเพียง จะส่งผลให้การเงินของครัวเรือนไทยมีสภาพที่ดีขึ้นและมีการบริหารที่เป็น
ระบบ พร้อมกับปลูกฝังการบริหารการเงินครัวเรือนไทยที่อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าให้กับ
คนรุ่นต่อไป 

นอกจากนี้พระเจ้ายังดูแลความเป็นอยู่ของผู้เชื่อ เมื่อมนุษย์ยอมให้พระเจ้าเป็นองค์เจ้านายก็
คงไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเจ้านายจะดูแลความเป็นอยู่เอง พระเยซูคริสต์ทรงทราบดีอยู่
แล้วว่ามนุษย์ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีและคอยย้ าเตือนเสมอว่า “อย่ากระวนกระวาย” เพราะชีวิต
ส าคัญกว่าความเป็นอยู่ จะเกิดประโยชน์อะไรหากความเป็นอยู่ดีแต่ต้องเสียชีวิต พระเยซูคริสต์จึง
กล่าวเสมอว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิต ชีวิตค านี้หมายถึงชีวิตในโลกนี้เพราะเป็นชีวิตที่ต้องการ
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ปัจจัย 4 กิน ดื่มและนุ่งห่ม แต่พระเยซูคริสต์ให้ความหมายค าว่าชีวิตอีกค าหนึ่ง “ชีวิตส าคัญยิ่งกว่า
เครื่องนุ่งห่ม” หมายถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเยซูคริสต์ทรงสอนให้มนุษย์ล าดับความส าคัญถึงชีวิต
จิตวิญญาณต้องมาก่อน จะเป็นอย่างไรหากมีอาหารแต่ไม่มีชีวิต (ฝ่ายจิตวิญญาณ) หรือมีเครื่องนุ่งห่ม
แต่ไม่มีร่างกาย (ฝ่ายจิตวิญญาณ) อาหารหรือเครื่องนุ่งห่มก็ไม่มีประโยชน์ พระเยซูคริสต์ทรงชี้ให้เห็น
ว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือมนุษย์ให้บรรลุถึงความพอใจนั่นคือการจัดเตรียมความต้องการให้แก่มนุษย์
ตามความจ าเป็น ไม่ใช่จัดเตรียมความต้องการเพื่อตอบสนองความอยากได้อยากมีของมนุษย์ 

 ความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนขึ้นอยู่กับความไว้ใจ เมื่อเลือกพระเจ้าให้เป็นเจ้านายก็
ควรไว้ใจในส่วนของพระเจ้าด้วย พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ส่วนของพระเจ้าคือการดูแล
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ตามสมควรที่จะได้ ส่วนของมนุษย์ก็ต้องท าให้เต็มที่คือการไว้ใจให้พระเจ้าทรง
ดูแลความเป็นอยู่ ไม่กระวนกระวาย เพราะพระเจ้าทรงทราบดีอยู่แล้วว่ามนุษย์ต้องการอะไร ทรง
พร้อมเสมอท่ีจะช่วยเหลือและทุกอย่างจะเป็นไปตามที่พระเจ้าทรงก าหนดไว้ตามเวลาของพระองค์ 

4.2.4 คริสเตียนควรเป็นผู้อารักขาที่ดีในเรื่องการเงิน 

การเป็นผู้อารักขาที่ดีในเรื่องการเงินหมายถึง คนที่สามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินที่
เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้าและตามบริบทของตนเองที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่ง
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์เรียนรู้วิถีของพระเจ้าเกี่ยวกับการเป็นผู้อารักขาท่ีดีในเรื่องการเงิน 
และผู้วิจัยได้สรุปว่าคริสเตียนควรเป็นผู้อารักขาที่ดีและควรมีท่าทีท่ีถูกต้องต่อการเงินดังนี้ 

4.2.4.1 คริสเตียนควรมีท่าทีท่ีถูกต้องในการออมเงิน 
4.2.4.2 คริสเตียนควรมีความจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า 
4.2.4.3 คริสเตียนควรแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน 
4.2.4.4 คริสเตียนควรท าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
4.2.4.5 คริสเตียนควรมีท่าทีท่ีถูกต้องในการใช้เงิน 
4.2.4.6 คริสเตียนควรถวายและช่วยเหลือผู้ขัดสน 
4.2.4.7 คริสเตียนควรแสวงหาความมั่งค่ังที่แท้จริง 

 

4.2.4.1 คริสเตียนควรมีท่าทีที่ถูกต้องในการออมเงิน  

จากพระธรรมมัทธิว 6:19-21 พระเยซูคริสต์ชี้แนะให้มนุษย์มีท่าทีในการสะสมทรัพย์สมบัติ
ในแผ่นดินสวรรค์มากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ การสะสมดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งของหรือเงินทอง
เท่านั้น ยังหมายถึงการด าเนินชีวิตและการกระท าที่เป็นผลมาจากความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าอีก
ด้วย เพราะการมุ่งเน้นถึงทรัพย์สมบัติในสวรรค์น าไปสู่การจดจ่ออยู่กับพระเจ้า ถ้าหากจดจ่อกับการ
สะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้ พระเยซูคริสต์มองว่าการจดจ่อมากจนเกินไปจะท าให้พระเจ้า “เพราะว่า
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ทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่น” มัทธิว 6:21 นอกจากนี้พระเยซูคริสต์ยังพูดถึงคนที่
ร่ ารวย จากเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่ปรากฎในพระธรรมมัทธิว 19 :16-24 พระเยซูคริสต์ให้มุมมอง
แก่เศรษฐีหนุ่มจนเขามีท่าทีสลดใจและเศร้าใจ เพราะว่าเขารักทรัพย์สมบัติในโลกนี้ การที่พระเยซู
คริสต์ตรัสกับเศรษฐีหนุ่มจนมีท่าทีสลด ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูคริสต์ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ออมเงิน แต่พระองค์ก าลังสอนให้เศรษฐีหนุ่มให้มีท่าทีที่ถูกต้องต่อทรัพย์สินฝ่ายโลก ดังนั้นพระเยซู
คริสต์จึงกล่าวว่า “เป็นการยากที่คนรวยจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์” มัทธิว 19:23 คนรวยที่พระเยซู
คริสต์กล่าวถึงคือ คนที่รักในความมั่งมีของตนเองและไม่ได้รักพระเจ้าอย่างสุดใจ ด้วยเหตุนี้เศรษฐี
หนุ่มจึงเศร้าสลด เพราะทรัพย์สมบัติคือพระเจ้าของเขา  

4.2.4.2 คริสเตียนควรมีความคิดจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า 

พระธรรมมัทธิว 6:22-23 กล่าวถึงดวงตาของฟาริสีที่มีปัญหาทางสายตาฝ่ายวิญญาณท่ีถูกบัง
ด้วยทรัพย์สินเงินทองท าให้พวกเขาตกอยู่ในความมืดบอดฝ่ายวิญญาณ ดวงตายังถูกใช้เปรียบเทียบ
เป็นสัญลักษณ์แทนความคิด หากดวงตาจดจ่ออยู่กับความสว่างทั้งร่างกายก็สว่าง หากจดจ่ออยู่กับ
ความมั่งคั่งและความร่ ารวย ก็ท าให้จิตใจตกเป็นทาสรวมถึงความคิดก็ตกเป็นทาสด้วย หากจดจ่ออยู่
กับการแสวงหาก าไรในโลกนี้ ก็จะพบกับความว่างเปล่า หากจดจ่อกับพระเจ้าเป้าหมายการเงินจะไป
ในทิศทางที่ถูกต้อง พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์จดจ่ออยู่ที่พระองค์
เพ่ือว่าเป้าหมายของมนุษย์จะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่การจดจ่ออยู่กับวัตถุและมีเป้าหมายเพียงแค่
ความร่ ารวยในโลกนี้ 

นอกจากนี้พระเยซูคริสต์มองว่ามนุษย์จะรับใช้พระเจ้ากับเงินทองพร้อมกันไม่ได้ หากมนุษย์
เลือกเงินทอง จะรับใช้เงินทอง หากมนุษย์เลือกพระเจ้า ก็จะรับใช้พระเจ้า แต่ผลลัพท์แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง ผลจากการรับใช้เงินทองคือ ท าให้มนุษย์ตกเป็นทาสและอยู่ในวังวนจนน าสู่ความพินาศ 
“ส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ ารวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแร้วและในความ
ปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งท าให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป” 1ทธ.
6:9 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) ผลจากการรับใช้พระเจ้าคือ เป็นคนมั่งมีในพระเจ้า เพราะ
พระเจ้าเป็นผู้ประทานเงินทองให้มนุษย์เป็นคนมั่งมี ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า
พระเจ้าคือเจ้าของเงินทอง “เงินเป็นของเราและทองค าเป็นของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” 
ฮก.2:8 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 1971) และคนมั่งมีส าหรับพระเจ้าคือคนที่มีความคิดจดจ่ออยู่ที่
พระเจ้าและใช้ทรัพย์สินเงินทองของตนเป็นเครื่องมือที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพรแก่ผู้อ่ืน 
เป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของพระเจ้า ควรส านึกเสมอว่าได้รับพระพรจากพระเจ้าและต้องน าพระพรที่
ได้รับไปสู่คนอ่ืน ๆ  ไม่ใช่มัวแต่ลุ่มหลงและตกอยู่ในอ านาจของเงินทอง 
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4.2.4.3 คริสเตียนควรแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน 

จากพระธรรมมัทธิว 6:33-34 พระเยซูคริสต์ทรงสรุปค าสอนโดยการแนะน าให้พยายาม
ค้นหา ส ารวจถึงการครอบครองของพระเจ้าและยอมจ านนต่อพระเจ้า รวมถึงการอุทิศชีวิตรับใช้พระ
เจ้า ซึ่งถือว่าเป็นความส าคัญอันดับแรกสุด แล้วพระองค์จะทรงเพ่ิมเติมให้หมายถึงเพ่ิมในสิ่งที่มีอยู่
แล้ว ในสัดส่วนนี้ถือว่าอยู่ในความเป็นอยู่ของมนุษย์ พระเจ้าจะดูแลและจัดการส่วนนี้เอง บทบาท
หน้าที่ของมนุษย์คือการแสวงหาพระเจ้า ต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทุกอย่างอยู่ในการ
ค านวณของพระเจ้าหมดแล้ว  

4.2.4.4 คริสเตียนควรท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายคือผู้อารักขา หน้าที่ผู้อารักขาคือการจัดการและดูแลทรัพย์สินของ
พระเจ้า ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก จากค าอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ที่ปรากฎในพระธรรมมัทธิว 25:14-
30 ท าให้เห็นว่ามีคนอยู่ 2 ประเภทที่ชี้ให้เห็นการท าหน้าที่ ประเภทแรกคือคนที่ท าอย่างสัตย์ซื่อ เขา
น าเงินตะลัยต์และภาระหน้าที่ที่เจ้านายมอบหมายไปท าอย่างเกิดผลและน าผลก าไรนั้นมามอบให้แก่
เจ้านาย ส่วนคนประเภทที่สองคือคนที่ท าไม่อย่างสัตย์ซื่อ เขาน าเงินตะลันต์ที่ได้ไปฝังดินและไม่ได้ท า
หน้าที่ของตนเอง เพียงเพราะว่ากลัวขาดทุนจนท าให้เงินตะลันต์นั้นไม่สามารถเกิดผลได้ ผลลัพท์ของ
คน 2 ประเภทนี้ต่างกัน คนแรกหลังจากได้รับมอบหมายหน้าที่และท าอย่างสัตย์ซื่อจนส าเร็จ เขาได้
รับค าชมจากเจ้านายและได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้เป็นผู้ดูแล จนน าไปสู่การพัฒนาทักษะต่าง ๆ และ
สามารถรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้น ส่วนคนที่ 2 เขาไม่ได้รับสิ่งใดเป็นค่าตอบแทน เพราะความกลัวการ
ล้มเหลวเขาจึงน าเงินตะลันต์ไปฝังดินและไม่สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้เขา
จึงไม่สามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่สามารถรับผิดชอบงานด้านอ่ืนได้เลย อาจจะเป็นคนไม่ก้าวหน้า 
เพียงเพราะว่ากลัวความล้มเหลว  

นอกจากนี้พระเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้ผ่านพระราชกิจของพระองค์คือ การให้ เพราะ
พระเจ้าทรงเป็นต้นแบบให้มนุษย์ท าตาม พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและคาดหวังให้มนุษย์ต้องดูแล
กันและกัน ช่วยเหลือคนยากจน สงเคราะห์คนขัดสน ผ่านเงินที่พระเจ้าประทาน “จะมีคนจนใน
แผ่นดินเสมอ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงก าชับให้ท่านเอ้ือเฟ้ือแก่พ่ีน้อง คนยากไร้ ผู้ขัดสนในแผ่นดินของท่าน” 
เฉลยธรรมบัญญัติ 15:11 (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) นี่คือภาระหน้าที่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่
ให้ต้องการมนุษย์ท า ดังนั้นควรใช้เงินตะลันต์ด้วยท่าทีท่ีมีความสัตย์ซื่อและท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความสัตย์ซื่อจนส าเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก 
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4.2.4.5 คริสเตียนควรมีท่าทีที่ถูกต้องในการใช้เงิน 

พระเยซูคริสต์เตือนมนุษย์ให้ระวังและทิ้งเสียจากความโลภ จากค าอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ใน
พระธรรมลูกา 12:13-21 ท าให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ได้แนะน าเกี่ยวกับท่าทีการใช้เงินของมนุษย์ทุก
คนด้วย พระองค์ชี้ให้เห็นเสมอว่าทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องส าคัญมากกว่าชีวิตและความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
ชีวิตจะทุกข์หรือสุข ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองหรือความมั่งคั่ง วางแผนถึงชีวิตหลังเกษียณก็
ส าคัญไม่แพ้กัน แต่สิ่งที่ส าคัญมากกว่าคือการวางแผนชีวิตหลังความตายด้วย การวางแผนการเงิน
สะสมทรัพย์ให้เป็นคนมั่งมีหรือเก็บเงินไว้ซื้อรถหรู ของราคาแพง เพ่ือใช้ในวัยหลังเกษียณถือว่าไม่มี
ประโยชน์เลย หากไม่ได้เตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตหลังความตาย พระเยซูคริสต์ตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มั่งมีต่อ
พระพักตร์พระเจ้าเลย พระเยซูคริสต์ทรงท้าทายให้มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายไปที่อาณาจักรของพระ
เจ้าที่มีความมั่งคั่งและถาวรนิรันดร์มากกว่าอาณาจักรโลกนี้ที่อยู่ชั่วคราว ดังนั้นท่าทีการใช้เงินที่
ถูกต้องควรเป็นหนทางที่น าไปสู่ความมั่งค่ังต่อพระพักตร์พระเจ้า ไม่ใช่ความมั่งมีในโลกนี้ 

ค าสอนของพระเจ้าทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน
คอยย้ าเตือนเสมอว่า “คนรักเงินย่อมไม่อ่ิมเงิน” ปัญญาจารย์ 5:10 หรือ “การรักเงินทองเป็น
รากเหง้าของความชั่วทั้งมวล” 1 ทิโมธี 6:10 แท้จริงแล้วเงินทองไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายและพระเจ้าทรงเป็น
เจ้าอีกด้วย แต่พระคัมภีร์ย้ าว่าการรักเงินทองต่างหากคือความชั่วร้าย เพราะจะน าไปสู่ความโลภและ
ท าให้คนห่างไกลจากพระเจ้า ห่างไกลจากความเชื่อ จะดีหรือชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับ
มุมมองและทัศนคติของการใช้เงินของแต่ละคนมากกว่า 

4.2.4.6 คริสเตียนควรถวายและช่วยเหลือผู้ขัดสน 

พระเจ้าทรงบัญชาชาวอิสราเอลให้รักษาเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรม เมื่อท า
การเกษตรแล้วพวกเขาจะน าผลผลิตแรกรุ่นหรือผลแรกมาจัดเตรียมและท าการเฉลิมฉลองถวายผลิต
ที่ได้มานั้นให้กับพระเจ้า เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระพรของพระเจ้า การจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านพืช
พันธธัญญาหารการเลี้ยงดูของพระเจ้าและที่ส าคัญเพ่ือเป็นการเตือนใจที่จะไม่ลืมพระเจ้าและเป็น
เครื่องมือที่จะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้พระเจ้ายังสัญญากับพวกอิสราเอล
ว่าจะทรงประทานดินแดนที่สัญญาให้และจะประทานความปลอดภัยให้กับพวกเขา  

เมื่ออิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้ว ชาวอิสราเอลท า
การเฉลิมฉลองและระลึกถึงการทรงน าของพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม ๆ คือเป็นชนชาติที่พเนจร
และอพยพไปที่ต่าง ๆ กลับกลายมาเป็นชนชาติที่มีแผ่นดินอาศัยอยู่และสามารถท าอาชีพได้อย่าง
มั่นคง พวกเขาจึงไม่ลืมที่จะเฉลิมฉลองและถวายผลแรกที่ได้จากการผลิตผลการเกษตร พวกเขาน า
ผลผลิตนี้ไปให้ปุโรหิตที่สถานนมัสการ เพ่ือเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความมั่นคง
เที่ยงแท้ในการน าอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนตามพระสัญญาของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ชาวอิสราเอลแต่ละคน
จึงมีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและประกาศความเชื่อของตนเองที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
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นอกจากนี้ชาวอิสราเอลยังต้องถวายทศางค์หรือสิบลดเข้าสู่คลังพระวิหาร เพ่ือน าไปเลี้ยงดู
ชาวเลวีที่ดูแลพระวิหาร ในสมัยของผู้เผยพระวจนะมาลาคีประชาชนยักยอกส่วนของพระเจ้าคือไม่
ยอมถวายสิบลดเข้าสู่คลังพระวิหาร จึงท าให้เกิดปัญหาคือชาวเลวีไม่มีอาหารจึงเป็นเหตุต้องออกไป
ปลูกพืชพันธญญาหารเอง พระวิหารและการนมัสการพระเจ้าจึงถูกละเลยจากชาวเลวี ซึ่งถือว่าเป็น
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่พระเจ้าทรงท้าทายชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าจะเป็นประตูสวรรค์และเท  
พรอย่างเหลือล้นมาให้แก่ชาวอิสราเอลจนไม่มีที่จะเก็บ พระพรของพระเจ้าขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของ
อิสราเอล หากพวกเขายังด าเนินชีวิตเหมือนเดิมคือการยอมไม่ถวายคืนพระเจ้าทั้ง ๆ ที่ทุกสิ่งมาจาก
พระเจ้า เท่ากับว่าพวกเขาได้ฉ้อโกงองค์พระผู้เป็นเจ้า 

จากเรื่องราวข้างต้นทั้งเรื่องของอิสราเอลต้องรักษาเทศกาลเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมและ
ต้องน าผลแรกมาถวายเพ่ือระลึกถึงพระสัญญาและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า และเรื่องของการถวาย
สิบลดที่พระเจ้าประทานทุกสิ่งให้และต้องคืนส่วนของพระองค์ การเป็นผู้อารักขาที่ดีควรท าตาม
แบบอย่างของพระเจ้าที่ทรงรักษาสัญญาและความสัตย์ซื่อของพระองค์ คริสเตียนควรระลึกถึงพระพร
และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าด้วยและน าส่วนของพระเจ้าถวายแด่พระองค์ ไม่ใช่เพราะส่วนนั้นคือ
ส่วนแบ่งของพระเจ้า แต่คือส่วนที่เป็นสื่อกลางหรือเครื่องมือที่จะเตือนใจของเราไม่ให้ลืมพระราชกิจ
ของพระเจ้า เป็นส่วนที่จะน าไปสู่ท่าทีแห่งการขอบพระคุณและที่ส าคัญเป็นส่วนที่จะน าไปสู่การเข้า
เฝ้าพระเจ้าเพื่อเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อและประกาศความเชื่อของตนเอง 

นอกจากนี้พระเจ้ายังคาดหวังให้มนุษย์เลียนแบบพระเจ้าผ่านพระราชกิจของพระองค์คือการ
ให้ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและยังคาดหวังให้มนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันด้วย พระประสงค์ของพระ
เจ้าคือการใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ช่วยเหลือคนขัดสน ดูแลคนยากจน สิ่งเหล่านี้คือพระประสงค์
ของพระเจ้าที่พึงมีให้บรรดาคริสเตียนได้รักษาและปฏิบัติอยู่เสมอ “จะมีคนจนในแผ่นดินเสมอ ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงก าชับให้ท่านเอ้ือเฟ้ือแก่พ่ีน้อง คนยากไร้ ผู้ขัดสนในแผ่นดินของท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 
15:11 (อมตธรรมเพ่ือชีวิต, 2009) 

4.2.4.7 คริสเตียนควรแสวงหาความม่ังคั่งท่ีแท้จริง 

 จากเรื่องราวของ 2 ครอบครัวที่ชี้ให้เห็นถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้า 
คือ ครอบครัวของคาอินและครอบครัวของเสท โดยครอบครัวของคาอินประสบความส าเร็จด้านวัตถุ
ที่สามารถมองเห็นและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก แต่ว่าความส าเร็จและความรุ่งเรืองเหล่านี้
กลับอยู่ห่างไกลพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอยู่ในความส าเร็จเหล่านั้นเลย ส่วนครอบครัวของเสทแม้ว่า
พวกเขาจะไม่มีความส าเร็จด้านวัตถุที่สามารถมองเห็นและไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเลย แต่ครอบครัว
ของเสทกลับร้องออกนามพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้า นี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริง นอกจากนี้
พระเจ้ายังประทานความสามารถที่จะชื่นชมยินดีให้แก่ครอบครัวของเสท แม้ว่าจะไม่พบความส าเร็จ
ด้านวัตถุที่มองเห็น พวกเขาสามารถมีความสุขและชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ คริสเตียนควรมี
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ความมั่งคั่งเช่นเดียวกับครอบครัวของเสท แม้ว่าจะไม่พบความส าเร็จในวัตถุที่มองเห็น แต่สามารถมี
ความสุขและชื่นชมยินดีได้ การเงินของครัวเรือนจะมั่งคั่งได้ ก็ต่อเมื่อพบความมั่งคั่งที่แท้จริงในองค์
พระผู้เป็นเจ้า 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

หลังจากการศึกษาแหล่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง
การเงินของครัวเรือนไทย ทั้งศึกษาและตีความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและ
ภาคพันธสัญญาใหม่ ศึกษาจากค าสอนของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ อย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
และเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า รวมถึงศึกษาจากแหล่งข้อมูลบริบทสังคมไทยในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องและผลกระทบที่มีต่อการเงินของครัวเรือนไทย เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่ท าให้
ครัวเรือนไทยเกิดปัญหาและขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่กระบวนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทยและสรุปได้
ดังนี้ว่า 

มีสาเหตุหลัก 4 สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของครัวเรือนไทยคือ ครัวเรือนไทยขาด
ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจจุลภาค (ครอบครัว) ระบบเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไป 
เศรษฐกิจไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและพฤติกรรมของครัวเรือนไทยที่ประมาทในการใช้
จ่าย  

สาเหตุหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการเงินของครัวเรือนไทยมากที่สุดคือ พฤติกรรมของครัวเรือน
ไทยที่ประมาทในการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้การเงินครัวเรือนไทยมีปัญหามาโดยตลอด เพราะเป็นผลลัพท์
ของค าสอนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นผลจากการปลูกฝังพฤติกรรมตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แต่ละครอบครัวที่บ่มเพาะพฤติกรรมการใช้เงิน ซึ่งครัวเรือนไทยขาดความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
ระดับจุลภาคหรือครอบครัว ส่งผลให้ครัวเรือนไทยไม่สามารถวางแผนการเงินได้ อย่างเป็นระบบ 
พร้อมทั้งครัวเรือนไทยใช้จ่ายเงินด้วยความประมาท จึงเป็นสาเหตุหลักของปัญหา 

คนไทยมักจะให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกมากกว่า ท าให้คนไทยพยายามท าทุก
อย่างเพ่ือให้มีภาพลักษณ์ดี “เสียเงินไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้” ไม่ว่าจะเดือดร้อนตนเองแค่ไหน ก็ยอมท า
เพียงเพราะว่าต้องการให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่ดีและสุดท้ายการเงินครัวเรือนก็ตกอยู่ในสภาวะวิกฤต 

ด้วยพฤติกรรมของครัวเรือนไทยที่ใช้เงินอย่างประมาท ท าให้คนไทยพยายามดิ้นรนหาเงิน
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะท างานอย่างสุจริตหรือทุจริตเพียงแค่ต้องการเงิน
เท่านั้น จนตกอยู่ภายใต้อ านาจการเงินอย่างสิ้นเชิง 
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คริสเตียนไทยไม่น้อยที่ใช้ทั้งชีวิตในการแสวงหาเงินจนลืมแสวงหาพระเจ้า ใช้ทั้งชีวิตเพ่ือ
สะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้และตกอยู่ภายใต้อ านาจของเงินตรา ทั้งนี้สืบเนื่องจากคนไทยมีพฤติกรรม
การใช้เงินอย่างประมาท คริสเตียนไทยจึงมีพฤติกรรมและมุมมองต่อการเงินที่ผิดไป หลายคนมองว่า
เงินคือส่วนส าคัญมากที่สุด หากไม่มีเงินชีวิตก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ เงินคือพระเจ้าที่ดลบันดาลสิ่ง
สารพัดให้ตามความต้องการ หรือมองว่าคนรวยคือคนบาป คนยากจนคือคนชอบธรรม คริสตจักรบาง
แห่งให้ความส าคัญกับคนรวย เพียงเพราะว่าคนรวยถวายเงินมากกว่า บางคนก็ให้ความส าคัญกับ
บ าเหน็จในสวรรค์สุดโต่งเกินไปและเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอ่ืน มุมมองเหล่านี้ยังคงมีอยู่ใน
คริสตจักรและในชีวิตของคริสเตียนไทย 

จะเห็นได้ว่าปัญหาของการเงินครัวเรือนไทยเกิดจากมุมมองและพฤติกรรมการใช้เงินที่สืบ
ทอดกันมา แต่ละครอบครัวก็สอนตามความเข้าใจและการปลูกฝังมาจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก จนเป็นวัฎจักร 
หากสิ่งที่สืบทอดกันมาอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม ปัญหาด้านการเงินจะไม่เกิดแน่นอน แต่ในปัจจุบัน
ส่วนมากมักจะได้รับค าสอนที่สืบทอดกันมาในทางที่ค่อนข้างขาดความเข้าใจมากกว่า จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการเงินของครัวเรือนตามมา และสร้างกระบวนการที่เป็นพฤติกรรมในการใช้เงินอย่างประมาท 
เพราะแต่ละยุคก็มีค าสอนและค่านิยมที่แตกต่างกัน ผลลัพท์คือสถานะการเงินในปัจจุบันเป็นตัวชี้วัด
ค่านิยมและค าสอนที่เกี่ยวข้องกับการเงินในอดีต  

อย่างไรก็ตามความไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินและมุมมองที่ผิดต่อการเงินสามารถแก้ไข
ได้ด้วยการสอนและปลูกฝังคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนที่อยู่บนพ้ืนฐานบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงิน  

ด้วยเหตุนี้คริสเตียนไทยควรมีแนวคิดและมุมมองที่ถูกต้องตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง
การเงินของครัวเรือนไทยที่ชี้ให้เห็นว่า เงินมาพร้อมกับอ านาจและความโลภ คอยล่อลวงให้มนุษย์ตก
อยู่ใต้อ านาจของเงิน เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์มีความพอใจในตนเอง เขาจะตกอยู่ภายใต้อ านาจแห่งการ
ดึงดูดที่ส่งผลให้มนุษย์ต้องวิ่งไล่ตามหาสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นการบริหารการเงินของครัวเรือนควรอยู่ภายใต้
การครอบครองของพระเจ้าและมนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะพอใจในพระเจ้ามากกว่าพอใจในตนเองและ
ทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงิน เงินไม่ใช่พระเจ้า และ
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์เป็นผู้อารักขาที่ดีและมีท่าทีต่อเงินที่ถูกต้องตามหลักคริสต์ศาสน
ศาสตร์ เพ่ือเงินจะเป็นเครื่องมือและสื่อกลางที่น าไปสู่ท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าและเป็นพระ
พรแกค่นอ่ืน ๆ ต่อไป  

หากคริสเตียนไทยเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างถูกต้องและเรียนรู้มุมมองของพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ที่มีต่อการเงิน จะส่งผลให้คริสเตียนไทยสามารถเข้าใจการเงินได้มากข้ึน จะมีท่าทีที่
ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า เขาจะใช้เงินเพ่ือเป็นพระพรแก่พันธกิจของพระเจ้าและแก่ผู้อ่ืน 
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ไม่ใช่การแสวงหาก าไรในโลกนี้ เขาจะแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าผ่านการเงินของเขา เขาจะ
สามารถเรียนรู้ถึงความชื่นชมยินดีและสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากหรือ
น้อยก็ตาม เขาจะไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของเงิน แต่เขาจะให้พระเจ้าครอบครองการบริหารการเงิน
ของเขา  

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญมากที่คริสตจักรควรสอนและปลูกฝังคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงิน
ของครัวเรือนไทยให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ก าลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะเมื่อพวกเขาเติบโต
มาจะได้มีมุมมองที่ถูกต้องต่อการเงินและมีพฤติกรรมการใช้เงินตามหลักคริสต์ศาสนาเรื่องการเงิน
ของครัวเรือนไทย คริสตจักรควรสอนให้เข้าใจถึงที่มาและความส าคัญของเงิน ท่าทีที่ถูกต้องตามพระ
คริสตธรรมคัมภีร์และหลักการบริหารการเงิน คริสตจักรสามารถน าองค์ความรู้ทั้งพระคริสตธรรม
คัมภีร์และระบบการเงินมาสู่การเรียนรู้ในคริสตจักร เพ่ือว่าทุกคนจะมีการปฏิบัติที่ไปในทิศทาง
เดียวกันที่อยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจเดียวกันและสามารถเติบโตเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งและมีคริสต์ศาสน
ศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทไทย 

นอกจากคริสตจักรจะรับผิดชอบในการสอนคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินแล้ว ครอบครัว
ควรมีส่วนในการสอนหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินด้วย ไม่ใช่การผลักภาระหน้าที่ให้คริสตจักร
อย่างเดียว ครอบครัวควรน าหลักค าสอนนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือคริสต์ศาสนศาสนตร์เรื่องการเงินของ
ครัวเรือนไทยจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นคริสต์ศาสนศาสตร์ที่มีชีวิต ซึ่งจะเกิดการฝึกฝน
จนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการเงินและท าให้พฤติกรรมการใช้เงินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องพร้อมทั้ง
สอดคล้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

 

5.2. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือน
ไทย พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเงินอยู่หลายประการ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับมุมมองที่มีต่อการเงินในภาพรวมและค่อนข้างกว้าง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคริสเตียนไทยและเป็น
การพัฒนาในด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคริสตจักร ครอบครัวและบุคคลให้
เติบโตบนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไป ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยในลักษณะของภาคสนามที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของ
ครัวเรือนไทย เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเงินของครัวเรือนไทยที่เหมาะสมต่อ
คริสตจักร ครอบครัวและบุคคลต่อไป 
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2. ควรมีการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของครัวเรือนไทยในเรื่อง
อ่ืน ๆ เช่น คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการเป็นหนี้ของครัวเรือนไทย คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง
ผลแรกที่เหมาะสมกับบริบทไทย เป็นต้น 
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