จัดการเรื่องเงินอย่ างมีทกั ษะ
โดย ลาร์ รี่ เบอร์ เก็ตต์
การจัดการการเงินเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใส่ ใจดูแลอย่างดี ต้องมีการเรี ยนรู ้ทกั ษะบางอย่าง ลาร์ รี่ เบอร์
เก็ตต์ สละเวลาเพื่อช่วยคริ สตชนให้ได้รับความรู ้และทักษะในการจัดการกับรายได้ส่วนบุคคลเพื่อให้มี
สันติสุข และสามารถเป็ นพระพรแก่ผอู ้ ื่นได้ ต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ เครดิต และ
หนี้สินจากหนังสื อเล่มล่าสุ ดของเขาที่ชื่อ “ตอบคาถามเรื่ องการเงินของครอบครัวคุณ”

สามีดิฉันคิดว่าเราควรทางบประมาณ แต่ ดิฉันไม่ รู้ ว่าจะทาไปทาไม ดิฉันบริหารเงินได้
ค่ อนข้ างดี และไม่ ได้ จ่ายมากกว่ ารายรับของเรา ดิฉันคิดว่ างบประมาณจะเป็ นการจากัดตัว
เราเองเกินไป อย่ างไรก็ตาม ดิฉันต้ องการเปิ ดใจกับพระเจ้ า ในพระคัมภีร์มบี อกไว้ หรือไม่ ว่า
ทาไมเราต้ องทางบประมาณ?
เป้ าหมายของการทางบประมาณคือ ทาให้คุณเป็ นอิสระ ไม่ใช่ทาให้คุณถูกจากัด พระเจ้าหวังให้
เรามีส่วนในการวางแผนทางบประมาณไม่ใช่เป็ นผูส้ ังเกต ในสุ ภาษิต 16:9 กล่าวว่า “ใจของมนุษย์กะ
แผนงานทางของเขา แต่พระเจ้าทรงนาย่างเท้าของเขา” ดังนั้น หากเรานาแนวคิดเรื่ องการเงินมาใช้ พระ
เจ้าจะประทานสติปัญญาแก่เรา
งบประมาณควรทาให้เราหายวิตกกังวลว่าเราจะมีเงินจ่ายค่าประกัน
ประจาปี หรื อไม่, เราจะมีเงินส่ งค่าบ้านหรื อไม่, หรื อว่าเราจะมีเงินซื้ อเสื้ อผ้าใหม่ให้ลูก เป็ นต้น หากคุณ
ไม่มีปัญหาเรื่ องเงินเหล่านี้ก็ดีไป แต่พวกเราส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหากับเรื่ องนี้ และอาจเป็ นปั ญหากับลูก
ๆ ของเราด้วยเมื่อพวกเขาเติบโตมีครอบครัวไปในอนาคต ถ้าคุณไม่ใช้งบประมาณ คุณพลาดโอกาสที่
จะช่วยให้ลูก ๆ ได้รู้จกั การใช้งบประมาณ ดังนั้นคุณสามารถใช้งบประมาณเป็ นเครื่ องมือที่ดีในการ
สอนลูก และใช้เป็ นเครื่ องวัดวินยั ตัวเองได้เป็ นอย่างดีดว้ ย
เราจะพบแนวทางในเรื่ องงบประมาณได้ตลอดในพระคาของพระเจ้า เช่นในสุ ภาษิต 27:23 กล่าว
ว่า “จงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี และจงเอาใจใส่ ฝงู โคของเจ้า” ถ้าเราไม่มีฝงู แพะแกะ
พระเจ้าก็อาจจะบอกกับเราว่า “จงรู ้งบประมาณค่าเสื้ อผ้าของเจ้า, งบประมาณค่าบ้านของเจ้า, และ
งบประมาณค่าอาหารของเจ้าให้ดี”
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ยิง่ ไปกว่านั้น เราอาจใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาการสื่ อสารที่ดีระหว่างสามีภรรยา เป็ นเรื่ องที่
สามารถนามาคุยกันเพื่อประนีประนอมกันด้วยเหตุผลได้ งบประมาณเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ถ้าคุณมีเงินอยู่
จานวนหนึ่งสาหรับใช้จ่ายงบประมาณจะช่วยให้คุณตัดสิ นใจว่าจะใช้เงินจานวนนั้นอย่างไร

ผมกับภรรยาเคยทางบประมาณ แต่ เรารู้ สึกท้ อ เพราะเราไม่ เคยมีเงินพอสาหรับ
รายจ่ ายแต่ ละตัวเลย เรามักต้ องตัดรายจ่ ายตัวหนึ่งไปใส่ ให้ กบั ตัวหนึ่ง เราควรจะเริ่มอย่ างไร
ดี และจะทางบประมาณอย่ างไรให้ เกิดผลได้ ?
ขั้นแรก ต้องรู ้ก่อนว่าเรามีเงินเท่าไรในแต่ละเดือน และปั จจุบนั เราใช้เงินนั้นไปอย่างไร เขียน
รายละเอียดของเงินที่หามาได้ท้ งั หมดจากทุกแหล่ง ซึ่ งรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลแม้แต่เงินคืน
ภาษีรวมของทั้งปี แล้วนามาหารสิ บสอง ก็จะเป็ นรายเดือน
ขั้นที่สอง ต้องตัดสิ นใจว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไร จานวนเท่าไร วิธีหนึ่งที่ดีคือการสังเกตต้นขั้วเช็ค
ส่ วนตัวของคุณ ย้อนหลังไปสิ บสองเดือน แล้วแยกรายจ่ายเป็ นประเภทต่าง ๆ เช่น สิ บลด, ภาษี, ค่าบ้าน,
ชาระเงินกู,้ ค่ารถ, ค่าอาหาร เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หลายคนเขียนเช็คหนึ่งใบแต่มีรายจ่ายหลายตัวในจานวนนั้น เช่น เราอาจเขียนเช็ค
หนึ่งใบจานวน 200 ดอลลาร์ จ่ายที่ซุปเปอร์ มาเก็ต โดยที่เป็ นค่าอาหารเพียง 100 ดอลลาร์ อีก 100
ดอลลาร์ อาจเป็ นค่าใช้จ่ายกลุ่มอื่น กรณี น้ ีท้ งั สามีและภรรยาต่างต้องลองไปซื้ อของที่ซุปเปอร์ มาเก็ตสัก
1-2 เดือน แล้วจดไว้วา่ ซื้ ออะไรไปบ้างแยกประเภทรายจ่ายแต่ละตัว แล้วเปรี ยบเทียบสิ่ งที่จดไว้ ดูวา่ จริ ง
ๆ แล้วใช้ไปในเรื่ องใดบ้าง
รายจ่ายบางตัวไม่ใช่รายจ่ายประจา เช่น ค่าเสื้ อผ้า ค่าประกันรายปี ค่าซ่อมรถ ให้เฉลี่ยรายจ่ายแต่
ละตัวเพื่อหาจานวนต่อเดือน (เช่น หากที่คุณจดไว้ปรากฏว่า ในรอบสามเดือนได้จ่ายค่าเสื้ อผ้าไป 60
ดอลลาร์ คุณก็จะทราบว่ารายจ่ายค่าเสื้ อผ้าต่อเดือนเท่ากับ 20 ดอลลาร์ )
ขั้นที่สาม ทางบประมาณจริ งสาหรับรอบ 12 เดือน หาวันที่คุณทั้งสองคนว่างตรงกันเพื่อจัดเตรี ยม
งบประมาณ จานวนรวมค่าใช้จ่ายทุกตัวในงบประมาณไม่ควรเกิน 100% ของรายได้หลังหักภาษี, สิ บ
ลด, เงินถวาย ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างงบประมาณรายจ่ายของครอบครัว
1. เรื่ องบ้าน -32% รวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้าน เช่น ค่าผ่อนบ้าน, ค่าซ่อมแซม, ค่าน้ า, ค่าไฟ
2. ค่าอาหาร -15% จาไว้วา่ ของที่ซ้ื อจากซุ ปเปอร์ มาเก็ตอาจไม่ใช่ค่าอาหาร รายจ่ายบางตัวอาจจัด
อยูใ่ นกลุ่มอื่น
3. ยานหาหนะ – 15% รวมค่าภาษีรถ, ค่าซ่อม, ค่าน้ ามัน, ค่าประกัน เป็ นต้น
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4. ค่าประกัน – 5% รวมค่าประกันทุกอย่างที่นายจ้างไม่จ่ายเรา เช่น ประกันชีวติ หรื อพิการของ
สมาชิกในครอบครัว เป็ นต้น
5. ชาระหนี้ -5% รวมถึงบัตรเครดิต, เงินกูอ้ ื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมค่าบ้าน และค่ารถ
6. นันทนาการ -7% พักร้อน, ค่าตัว๋ ดูกีฬา, ไปกินเลี้ยง ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วถ้าจะทางานให้ได้ผลต้องคุม
ตัวนี้ให้ดี
7. เสื้ อผ้า -5%
8. สะสม – 5%
9. อื่น ๆ – 6% ถ้ามีเงินเหลือเรามักใช้หมดไปกับรายจ่ายกลุ่มนี้ ซึ่ งเรามักจะจาไม่ได้วา่ จ่ายเป็ นค่า
อะไรไปบ้าง รายจ่ายตัวนี้ รวมถึงพวกอุปกรณ์เครื่ องใช้ในการทาความสะอาด, เครื่ องสาอาง, ค่าตัดผม,
เงินสดย่อยที่ไว้ใช้จ่าย, ค่าอาหารเที่ยง เป็ นต้น
ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสาคัญที่สุด คือการใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงินงบประมาณ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัย
วินยั ของทั้งสามีและภรรยา จาไว้วา่ ในสุ ภาษิตบอกเราว่า “หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักนิดหน่อย
แล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมย ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ” (สุ ภาษิต 24:33-34)

เราเป็ นคู่สมรสใหม่ เราหวังจะให้ ชีวติ คู่ของเราไปได้ ดี เราต้ องระวังสิ่งใดบ้ างในการ
พัฒนาและทางบประมาณ?
มีสิ่งทีค่ ู่สมรสทาผิดพลาดในเรื่องงบประมาณหลายอย่ าง ต่ อไปนีเ้ ป็ นบางตัวอย่ าง
1. อย่าไปไกลเกิน บางคูว่ างกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้จ่ายอย่างละเอียดยิบ น่าเสี ยดายที่บ่อยครั้ง
กลายเป็ นเรื่ องที่คนหนึ่งไปควบคุมการใช้จ่ายของอีกคนหนึ่ง
อาการสุ ดกู่อีกอย่างคือไม่มีวินยั ที่จะทาตามงบประมาณนั้น มีหลายคู่บอกผมว่า “เราไม่อยากคิด
เรื่ องนี้ มันน่าเศร้า” ผมขอยืนยันว่าการคิดให้ ดีว่าจะใช้ จ่ายเงินอย่างไรก่อนที่จะเกิดปัญหาขึน้ ดีกว่าไป
คิดแก้ ปัญหาในภายหลังเมื่อคุณตกหลุมพรางทางการเงินไปเรียบร้ อยแล้ ว
2. ระวังอาการ “หาได้ มาก ก็ใช้ มาก” คือ พอคุณมีรายได้เพิม่ เติมจากปกติคุณก็ใช้จ่ายมากขึ้นตาม
ไปด้วย เรื่ องนี้อนั ตายมาก โดยเฉพาะเมื่อรายรับที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นเพียงสถานการณ์ชวั่ คราว หรื อรายได้ที่
ไม่ถาวรของภรรยา เพราะเมื่อภรรยาท้อง, ถูกออกจากงาน, หรื อต้องย้ายตามสามี หรื ออื่น ๆ ภรรยาก็จะ
ไม่มีรายได้ ผมแนะนาว่าไม่ควรนารายได้ของภรรยามาคานวณในการทางบประมาณ เก็บเงินของภรรยา
ไว้เพื่อรายจ่ายที่จ่ายแบบครั้งเดียว เช่น ซื้ อรถ, ดาวน์บา้ น, หรื อไปพักร้อน
3. อย่าคิดว่า “มีหนีส้ ิ นเล็กน้ อยไม่ เป็ นไร” ปกติแล้ว “หนี้จานวนน้อย” มาจากการใช้จ่ายเกินตัว
เช่นไปพักร้อนในที่แพง ๆ, ซื้ อของขวัญราคาแพง ๆ, ซื้ อรถแพง ๆ เป็ นต้น หนี้ เล็กน้อยทาให้เดือดร้อน
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ได้ เพราะเมื่อเริ่มเข้ าสู่ วงจรหนีแ้ ล้ ว มันก็จะเติบโตมากขึน้ เรื่อย ๆ ในทีส่ ุ ดคุณก็ต้องกู้เงินมาจ่ ายเงินยืม
นั้น เพราะฉะนั้นควรจากัดหนี้ของคุณตั้งแต่ เริ่ม
4. หลีกเลีย่ งการใช้ การอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี อตั โนมัติ ซึ่ งธนาคารจะยอมให้คุณเขียนเช็คเกิน
จานวนเงินที่คุณมีอยูใ่ นบัญชี ได้ ซึ่ งก็คือเงินกูธ้ นาคารนัน่ เอง การอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีอตั โนมัติทา
ให้คุณขี้เกียจไม่ติดตามการใช้เช็คของตัวเอง และทาให้เกิดหนี้จานวนมากขึ้น
5. หลีกเลีย่ งการใช้ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ หลายคนไม่ติดตามว่าตัวเองถอนเงินจากเครื่ องไป
เมื่อไรจานวนเท่าใดแล้ว ทาให้ใช้เงินเกินที่กาหนดไว้จากงบประมาณจนเป็ นนิสัยได้
6. กระทบยอดบัญชีกระแสรายวัน คุณต้องทาสิ่ งนี้ทุกเดือนโดยละเอียด มันไม่ใช่เรื่ องยาก
เจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถช่วยอธิ บายให้คุณทาสิ่ งนี้ได้ง่ายขึ้น
7. ระวังความผิดพลาดทีธ่ รรมดาทีส่ ุ ดในการใช้ งบประมาณคือความท้ อถอย ถ้าใช้งบประมาณใน
เดือนแรกแล้วไม่ประสพความสาเร็ จ ก็จงจาไว้วา่ การพัฒนางบประมาณที่ใช้ได้ผลจริ งต้องใช้เวลา นิสัย
ของเราก็ตอ้ งใช้เวลาที่จะเปลี่ยน โดยเฉพาะนิสัยในการใช้จ่าย อาจใช้เวลาหกเดือนหรื อมากกว่านั้นกว่า
ที่งบประมาณจะเริ่ มได้ผล
แต่อย่าท้อถอยและจาไว้วา่
เมื่อคุณมอบความไว้วางใจเรื่ องเงินตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้ว
พระองค์สัตย์ซื่อที่จะให้สิ่งที่จาเป็ นแก่คุณ งบประมาณดาเนินการเป็ นสัญลักษณ์ที่ตอ้ งใช้สติปัญญาจาก
พระเจ้า ในสุ ภาษิต 24:3 กล่าวว่า “เรื อนนั้นเขาสร้างกันด้วยปั ญญา และสถาปนามันไว้ดว้ ยความเข้าใจ”

เราใช้ งบประมาณมาหลายเดือนแล้ว แต่ เรามีปัญหาเมือ่ เราต้ องใช้ เงินจ่ ายรายจ่ ายทีไ่ ม่
คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยนาเงินจากรายจ่ ายประจาตัวอืน่ ทีเ่ ราจัดไว้ เราจะจัดการกับรายจ่ ายทีไ่ ม่
คาดหวังนีอ้ ย่างไร?
รายจ่ายที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณดูงบประมาณหนึ่งปี คุณจะพบรายจ่าย
ไม่คาดหวังพวกนี้เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น รถเสี ย, ค่าทาฟัน, ค่ารักษาพยาบาลเป็ นต้น งบประมาณ
ที่ใช้ได้ผลต้องวางแผนสาหรับสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้เงินค่าเสื้ อผ้าปี ละ 1,200 ดอลลาร์ ก็จะตกเดือนละ 100 ดอลลาร์ ในเดือนที่
คุณไม่ใช้เงินนี้ก็ควรเก็บเงินนั้นไว้ใช้ในอนาคต
ในตอนสิ้ นเดือนให้โอนเงินจานวนนั้นจากกระแส
รายวันเข้าบัญชีออมทรัพย์ในเดือนที่ไม่ได้ใช้ เงินนั้นไม่ใช่ลาภลอย แต่มนั เป็ นรายจ่ายที่ยงั มาไม่ถึง หาก
คุณนาเงินที่เหลือไปใช้อย่างอื่นจนหมด งบประมาณก็จะใช้ไม่ได้ผล งบประมาณเป็ นกระบวนการที่
ต้ องเสี ยสละในระยะสั้ น เพือ่ ประโยชน์ ในระยะยาว
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การมีบัตรเครดิตเป็ นเรื่องผิดหรือไม่ ?
บัตรเครดิตไม่ ใช่ สิ่งเลวร้ าย และไม่ ใช่ ตัวปัญหา ปั ญหาอยู่ทกี่ ารใช้ ทไี่ ม่ ถูกต้ อง เด็ก ๆ ส่ วนใหญ่
เห็นพ่อแม่ใช้บตั รเครดิตซื้ อเสื้ อผ้า, อาหาร, ของเล่น แต่มีพอ่ แม่นอ้ ยคนที่จะให้บุตรของตนเห็นเวลาที่
ต้องชาระค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตพ่อแม่ควรแนะนาเด็ก ๆ ว่า “ลูกจาได้ไหมตอนที่เราใช้บตั รเครดิตซื้ อ
ของ ตอนนี้ เราต้องมาจ่ายค่าของนัน่ แล้วน่ะ”
ผมพบว่าบัตรเครดิต แม้ไม่ใช่สิ่งจาเป็ นต้องมี แต่มนั เป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกให้แก่เรา ผม
ขอให้แนวทางบางอย่าง คุณจะได้ไม่พบกับความยุง่ ยากในภายหลัง
ในฐานะคู่สมรสคุณควรให้คาสัญญาต่อกันบางอย่างก่อนจะมีบตั รเครดิต 1) อย่าใช้บตั รเครดิตซื้ อ
สิ่ งที่ไม่อยูใ่ นรายจ่ายของงบประจาเดือนนั้น เพราะฉะนั้นสิ่ งแรกที่คุณต้องมีคือ งบประมาณ 2) จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเครดิตทุกเดือน ห้ามค้างชาระ 3) หากเดือนไหนคุณมีปัญหาไม่สามารถชาระเงิน
ค่าใช้จ่ายจากบัตรเดรดิตได้ ให้ยกเลิกใช้บตั รเครดิตตั้งแต่เดือนนั้นเลย ถ้าทาตามนี้คุณจะไม่มีปัญหาใน
การใช้บตั รเครดิตเลย

ในช่ วง 3-4 ปี ทีผ่ ่ านมา เราใช้ จ่ายเงินเกินตลอดจนมีหนีส้ ิ นรุงรัง เราจะหลุดพ้นจาก
ความยุ่งยากนีไ้ ด้ อย่ างไร?
ผมขอแบ่งปั นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซ่ ึ งง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา กฎข้อแรกคือ “ถ้ าคุณไม่ ยมื เงิน คุณก็
จะไม่ มีหนี”้ กฎข้อสองคือ “ถ้ าคุณไม่ ยมื เงินเพิม่ คุณก็จะไม่ มีหนีส้ ิ นเพิม่ ”
ดังนั้น สิ่ งแรกที่คุณต้องพูดอย่างมัน่ ใจคือ “ผมจะไม่กหู้ นี้ยมื สิ นเพิ่มขึ้นอีก” เป็ นเรื่ องของการ
ตัดสิ นใจล้วน ๆ “เราไว้วางใจพระเจ้าหรื อไม่ หรื อเราพูดแต่ปากว่าเราไว้วางใจพระเจ้า?” คู่สมรสที่มีหนี้
ต้องย้อนกลับกระบวนการไปยังจุดที่เริ่ มก่อหนี้ ถ้าคุณใช้บตั รเดรดิตแต่ไม่มีเงินจ่ายเดือนแล้วเดือนเล่า
หักบัตรเครดิตส่ งคืนธนาคารไปเลย
ขั้นต่อไป ก็ทางบประมาณควบคุมการใช้จ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ตอ้ งอยูบ่ นความจริ งที่
เป็ นไปได้ อย่าสัญญาว่าจะจ่ายหนี้คืนใคร โดยที่คุณไม่สามารถจ่ายคืนได้จริ ง ให้คุณเขียนจดหมายบอก
เจ้าหนี้ แต่ละราย แสดงงบประมาณของคุณให้เขาดู แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไร ให้พวกเขารู ้
ด้วยว่าคุณเป็ นหนี้ใครอีกกี่คน จานวนเท่าไร ต้องจ่ายคืนในสัดส่ วนอย่างไร
ถ้าไม่สามารถจ่ายคืนได้ถึงครึ่ งของที่สัญญาไว้ ให้บอกความจริ งไป ผมเคยเจรจากับผูป้ ล่อย
สิ นเชื่อจานวนมาก ไม่มีใครต้องการให้ผกู ้ ยู้ มื ล้มละลาย สิ่ งที่พวกเขาต้องการคือเงิน ผมไม่เคยเจอเจ้าหนี้
ที่ไม่ยอมผ่อนผันให้ลูกหนี้ หากลูกหนี้สัตย์ซื่อและเข้าหาเจ้าหนี้
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เข้าหาเจ้าหนี้ดีกว่าหนีเจ้าหนี้ เป็ นกฎหนึ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้ มัทธิ ว 5:25 กล่าวว่า “จงปรองดอง
กับคู่ความโดยเร็ วในขณะที่พากันไปศาล เกลือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กบั ผูพ้ ิพากษา แล้วผู้
พิพากษาจะมอบท่านไว้กบั ผูค้ ุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรื อนจา” นัน่ หมายความว่าให้เราสัญญาว่า
“ผมจะไม่สร้างหนี้เพิม่ ผมจะสัตย์ซื่อกับเจ้าหนี้ ผมจะยอมสละในสิ่ งที่ผมจาเป็ นต้องสละและผมจะจ่าย
ตามที่ผมสัญญาไว้”
แล้วมันก็จะกลายเป็ นความรับผิดชอบของพระเจ้าที่จะช่วย ซึ่ งครอบครัวทัว่ ไปควรปลอดหนี้
ภายในเวลาสองปี (ยกเว้นครอบครัวที่ประกอบธุ รกิจหรื อขาดทุนในการลงทุน)
เมื่อคุณสัญญาว่าจะจ่ายเจ้าหนี้เท่าที่จะสามารถทาได้ในแต่ละเดือน สัญญาอีกข้อหนึ่งก็คือ หากมี
รายได้เพิม่ เติมเข้ามา จะนาอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งของรายได้น้ นั มาจ่ายเจ้าหนี้ คุณต้องพยายามจ่ายหนี้ราย
เล็กก่อน แล้วถัดไปตามลาดับ แล้วหนี้ก็จะเริ่ มหายไป ทุกคนที่มีหนี้รู้วา่ ตอนสร้างหนี้ แล้วได้เงินไปใช้
นั้นสนุกแต่ตอนหาเงินมาชาระหนี้น้ นั ไม่สนุกเลย

ถ้ าพระเจ้ าไม่ ต้องการให้ คริสเตียนเป็ นหนีก้ ารกู้เงินซื้อบ้ านก็ผดิ ด้ วยหรือไม่ ?
พระคาของพระเจ้าไม่ได้หา้ มยืมเงิน แน่นอนคูส่ มรสใหม่แทบทุกคู่ตอ้ งยืมเงินซื้ อบ้าน การกูย้ มื
ต้องทาสัญญาเงินกูซ้ ่ ึ งมีความเสี่ ยงเพราะหากคุณจ่ายไม่ได้ บ้านก็อาจถูกยึด ดังนั้นหากคุณกูเ้ งินซื้ อบ้าน
ก็ควรจ่ายคืนเงินกูใ้ ห้เร็ วที่สุด

เราอยากลงทุน แต่ ไม่ รู้ ว่าจะแบ่ งอย่ างไรระหว่ างเงินออมกับเงินเก็บ
หรือไม่ และจะแบ่ งอย่ างไร?

แตกต่ างกัน

การออมเงินกับการเก็บสะสมต่างกัน ในสุ ภาษิต 6:6-8 ยกเรื่ องมดว่า “คนเกียจคร้านเอ๋ ย ไปหามด
ไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด โดยปราศจากผูห้ วั หน้า เจ้าหน้าที่หรื อผูป้ กครอง มันเตรี ยม
อาหารของมันในฤดูแล้งและสะสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว” ในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว มดรวบรวม
อาหารที่ตอ้ งการในฤดูหนาว เก็บไว้ในยามต้องการ
ผมยังจาบทความเกี่ยวกับฝูงมดที่เคลื่อนย้ายจากนิวอิงแลนด์ไปฟลอริ ดาได้ ในช่วงปี แรกมดขน
อาหารมาเก็บไว้ในรังของพวกมัน แต่ปีนั้นไม่มีฤดูหนาว ปี ต่อมาพวกมันก็เลยลดจานวนอาหารที่เก็บ
แต่ปีต่อมาก็ไม่มีฤดูหนาวอีก พวกมดเหล่านั้นจึงเลิกเก็บอาหารตุน
การออมทรัพย์เป็ นสิ่ งที่ดี ป้ องกันเผื่อความจาเป็ นในอนาคต การเก็บตุนเป็ นการขาดความเชื่ อ
โดยพื้นฐานแล้วแตกต่างกันคือที่ทศั นคติ
หลายปี มานี้ ผมให้คาปรึ กษากับหลายคู่ ซึ่ งเจอปัญหาการเงินเพราะตกงาน หลายคู่มีเงินฝากใน
บัญชีออมทรัพย์ แต่พวกเขากูย้ มื เงินมาใช้แทนที่จะใช้เงินออมของตัวเอง เมื่อผมถามว่าทาไมไม่ใช้เงิน
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ออมนั้น พวกเขาตอบว่าที่ไม่ใช้เพราะต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ในความเป็ นจริ งพวกเขาไม่ได้ออม
ทรัพย์ แต่พวกเขาเก็บตุนทรัพย์
การเก็บรวบรวมเงินอย่างไม่คิดอาจทาให้เกิดความเห็นแก่ตวั และอวดตัว ในช่วงเศรษฐกิจตก
ต่าสุ ด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เบอร์ นาร์ ด บารุ ช สามารถเก็บเงินได้เป็ นล้าน ๆ ดอลลาร์
ผูส้ ื่ อข่าวเคยถามเขาว่า “คุณบารุ ชครับผมรู ้วา่ คุณเป็ นคนมัง่ คัง่ มาก เมื่อไรจะพอครับ?”
เขาตอบว่า “อีกนิดหนึ่ง”
ทัศนะนั้นตรงข้ามกับพระคาของพระเจ้าและคริ สเตียนต้องระวังให้ดี มันน่าเสี ยดายที่จะลงทุนทั้ง
ชีวติ เพื่อเป้ าหมายที่ไร้ค่า
“เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบ
ทรัพย์สมบัติอนั แท้ให้แก่ท่านเล่า และถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์
อันแท้ให้เป็ นของท่านเล่า” (ลูกา 16:11-12)
จงวางแนวทางในการเก็บเงินว่าจะเก็บเท่าไร เพื่ออะไร แล้วทาตามแผนนั้น และอย่าให้ความคิด
ของคุณติดอยูก่ บั ทัศนะของชาวโลก

ผมเป็ นพนักงานขายและรายได้ ของผมขึน้ ลงไม่ เท่ ากันในแต่ ละเดือน
แทบไม่ มรี ายได้ เลย งบประมาณจะช่ วยผมได้ อย่ างไร?

บางเดือนผม

ครอบครัวที่มีรายได้ข้ ึนลง ยิง่ มีความจาเป็ นต้องใช้งบประมาณมากกว่าครอบครัวที่มีเงินเดือน
ประจา มีหลายคนที่มีรายได้ผนั แปรขึ้นลง ต้องมีหนี้สินเพราะพวกเขายืมเงินในเดือนที่รายได้นอ้ ยและ
เดือนที่รายได้สูงก็เอาไปใช้หมดไม่เอามาจ่ายหนี้ ผมจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่พนักงานขายเท่านั้นที่เป็ น
เช่นนี้ พวกนักกีฬาที่มีรายได้สูงก็เป็ นเช่นนี้ดว้ ย นักฟุตบอลอาชีพในอเมริ กา จะเริ่ มฤดูกาลในเดือน
มิถุนายนจึงถึงเดือนธันวาคม ถ้าพวกเขาไม่ทางบประมาณ พอถึงเดือนมกราคม ก็ไม่มีเงินใช้
การทางบประมาณที่เหมาะกับรายได้ที่ผนั แปร ต้องกาหนดว่ารายได้รวมทั้งปี มีเท่าไรแล้วนามา
หารด้วยสิ บสอง แล้วทางบประมาณจากยอดนั้น คุณควรนาเงินฝากบัญชี ออมทรัพย์และถอนมาใช้ตาม
งบเฉลี่ยแต่ละเดือนมันก็จะถัวเฉลี่ยระหว่างเดือนที่รายได้มาก กับเดือนที่มีรายได้นอ้ ยหรื อไม่มีเลย
ผมอยากให้คุณดูกฎในสุ ภาษิต 27:12 “คนหยัง่ รู ้ เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสี ยแต่คนเขลา
เดินเรื่ อยไป และรับอันตรายนั้น”

Finances in Changing Times”

“How to Manage Your Money and Your
Christian Financial Concept
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