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บทนา
ก่อนการเติบโตอย่างพรวดพราดทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณยีส่ ิ บปี ก่อน ในตอนที่ฟองสบูย่ งั ไม่
ปรากฏ ชีวติ เรี ยบง่ายอาจจะเป็ นหัวข้อที่ไม่ค่อยน่าจะนามาพูดกันเท่าไรนัก เพราะคริ สเตียนไทยส่ วน
ใหญ่ก็ไม่ใช่คนมัง่ มี เรามีชีวิตค่อนข้างเรี ยบง่ายอยูแ่ ล้ว แต่หลังจากความเจ็บปวดจากวิกฤตเศรษฐกิจ เรา
ก้าวเข้ามาสู่ ยคุ ของแนวทางตามพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง การทาความเข้าใจเรื่ องวิถีชีวิตเรี ยบ
ง่าย จึงเข้ากับยุคสมัยอย่างยิง่
วิถีชีวติ เรี ยบง่ายไม่ใช่เรื่ องใหม่ เป็ นภูมิปัญญาเก่าแก่ และมีปรากฏในหลายกลุ่ม หลาย
แนวความคิด เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการทวนกระแสอันเชี่ยวกรากของวัตถุนิยมวัฒนธรรมบริ โภค
อันมีรากมาจากการบูชาเทพเจ้าเงินตรา แนวทางนี้ น่าจะเป็ นคาตอบหนึ่ง สาหรับสังคมไทยปั จจุบนั
ยิง่ กว่านั้น วิถีชีวติ เรี ยบง่ายแบบพระคัมภีร์นบั ได้วา่ เป็ นด้านหนึ่งของชีวิตสาวกของพระเยซูคริ สต์เป็ น
ชีวติ ที่งดงามเป็ นเสรี ภาพที่คริ สเตียนมี ซึ่งมาจากการเชื่อฟังพระเจ้า พึ่งอาศัยการจัดเตรี ยมอันดีเลิศของ
พระองค์ ให้พระองค์เป็ นศูนย์กลางแห่งชีวติ และเป็ นวิถี “ทาการดีที่พระองค์ทรงดาริ ไว้ให้เรากระทา”
ได้โดยเสรี อย่างแท้จริ ง
บทความนี้ได้รับอิทธิ พลอย่างมากที่สุดจากข้อเขียนของริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ เขาเป็ นคริ สเตียนคน
แรกที่ให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนี้แก่ขา้ พเจ้า เป็ นผูก้ ่อรู ป ความสนใจ ความคิด ในเรื่ องนี้ ในทัศนะค
ริ สเตียนตั้งแต่ตน้ แม้วา่ ข้าพเจ้าจะเคยศึกษาปรัชญาพุทธศาสนาและความคิดแบบนี้ จากหนังสื อชื่อวอ
ลเดน อันเป็ นประสบการณ์ของเฮนรี เดวิด โธโร และจากหนังสื อชื่อข้าพเจ้าทดลองความจริ ง ของ
มหาตมะคานธี มาก่อนบ้าง บทความนี้เป็ นเพียงเกร็ ดที่เก็บใจความสาคัญเท่าที่ทาได้ คงจะไม่สามารถ
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ขอให้บทความนี้ เป็ นการจุดประกายความคิดที่คริ สเตียนไทยจะ
นาไปไตร่ ตรอง แลกเปลี่ยนความคิด และประยุกต์ใช้ตามน้ าพระทัยพระเจ้าต่อไป
ประเทศไทยในยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจยังคงร่ องรอยของบาดแผลจากความทุกข์ครั้งใหญ่น้ นั
แต่อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจกาลังกระเตื้องขึ้น และรัฐบาลก็ดูเหมือนจะให้ความมัน่ ใจว่า ทุกอย่าง
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กาลังดีข้ ึน หนี้สินก็ชาระไป คนจนก็ข้ ึนทะเบียนเตรี ยมทาสงครามเบ็ดเสร็ จกับความจน สิ นค้าเอื้ออาทร
ก็มีหลากหลายล้วนส่ งเสริ มการซื้ อหาและสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้น ด้วยสิ่ งที่ทางรัฐบาลเห็นว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ต่อชีวิตผูค้ น แถมถ้าการทางานหาเงินจะรวยช้าไป ยังได้เอื้อเฟื้ อจัดหาการพนันที่ถูกกฎหมายให้เล่นด้วย
ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ อีกด้วย ทั้งยิง่ ซื้ อมากก็ยงิ่ ได้อุดหนุ นเงินทุนสาหรับการศึกษาของคนจน
สังคมไทยกาลังเลื่อนไหลไปตามกระแสเชี่ยวกรากสู่ ความรุ่ งเรื อง คนไทยเจ้าของรางวัลแมกไซ
ไซสาขาบริ การสาธารณะ เคยตั้งข้อสังเกตเมื่อหลายปี ก่อนเป็ นข้อสังเกตที่ยงั น่าสนใจในสภาวะปั จจุบนั
โดยกล่าวว่า “ทุกสังคมมีปัญหา แต่วา่ บ้านเรารู ้สึกว่า กาลังปรากฏให้คนเห็นชัดหลายเรื่ อง เงินเป็ นใหญ่
อานาจเป็ นใหญ่ ความถูกต้องเป็ นเรื่ องรอง... เรื่ องของความเห็นผิดเป็ นชอบเรื่ องความบูชาเงิน แทนที่
จะมายกย่องความถูกต้อง ให้ความสาคัญกับความถูกต้อง” (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับวันที่ 2-8
ตุลาคม 2537) และในนิตยสารฉบับเดียวกันผูน้ าภูมิปัญญาฝ่ ายศาสนา ได้แสดงความเห็นที่คล้ายคลึงกัน
ว่า “สถานะทางสังคม มายกย่องเชิดชูเรื่ องทรัพย์สิน เรื่ องอานาจ เรื่ องการมีตาแหน่ง การมีเงินทองมาก
ต่าง ๆ” นี่แสดงว่าผูน้ าทางความคิดของสังคมไทย บางท่านได้ตระหนักมานานแล้วว่า เทพเจ้าเงินตรา
กาลังเรื องอานาจ และมีผลกระทบต่อสังคมอย่างถึงราก คือกระทบถึง “ความถูกต้อง” ในสังคม ตัวอย่าง
ของผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรมก็คือความพิกลพิการของการกระจายรายได้ 20 % ของคนสังคมไทย
ครอบครองรายได้ 60 % ของรายได้ประชาชาติ อีก 40 % ของรายได้น้ นั กระจายอยูใ่ นกลุ่มคนระดับล่าง
อีก 80 % ที่เหลือ และดูเหมือนว่า โดยระบบการค้าเสรี ช่องว่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้ จะยิง่ ทิง้ ห่างกัน
มากขึ้น
คนที่ได้เปรี ยบในสังคมได้ผลประโยชน์มหาศาลจากการใช้ทรัพยากรอันเป็ นสมบัติของ
ส่ วนรวมอย่างเห็นแก่ตวั อาทิ การลดต้นทุนการผลิตให้ต่าลงโดยไม่สร้างหรื อจัดระบบการเก็บหรื อการ
ขจัดมลพิษจากการผลิตก่อนจะทิ้งออกสู่ ธรรมชาติ เช่นเมื่อหลายปี ก่อน ระบบนิเวศน์ท้ งั ระบบในแม่น้ า
พองถูกทาลายโรคและความตายของคนงานและผูท้ ี่อาศัยในละแวกนิคมอุตสาหกรรมลาพูน ซึ่งแพทย์
พบว่าเนื่องมาจากขยะสารพิษจากโรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็คโทรนิก โรงงานฟอกหนัง โรงงานชุบ
เคลือบผิวโลหะ และโรงงานแบตเตอรรี่ แห้งและที่น่าสะเทือนใจยิง่ ก็คือ เทพเจ้าเงินตรา และวัฒนธรรม
บริ โภคทาให้พอ่ แม่สามารถขายลูกเยาว์วยั ไปเป็ นทาสแรงงานหรื อทาสกามารมณ์ เพียงเพื่อตนเองจะได้
มีบา้ น มีอุปกรณ์เครื่ องอานวยความสะดวกสบาย ดังที่เป็ นข่าวและได้รับรู ้กนั ทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั มี
กลเม็ด ชั้นเชิงแฝงเร้นอื่น ๆ อีกมากมาย นับได้วา่ คนในสังคมของเราได้ถวายตัวเองและผูอ้ ื่น บูชายัญ
เทพเจ้าเงินตราในรู ปแบบต่าง ๆ กัน
ด้วยเหตุน้ ีจึงมีคาถามว่า คริ สเตียนไทยมีทศั นคติและจุดยืนตรงไหนในกระแสสังคม มีคาสอน
และวิถีชีวติ ใดที่จะรับมือกับปั ญหา หรื อว่าเราจะเป็ นเพียง “ฟองน้ าที่ดูดซับค่านิยมของสังคมไว้จนชุ่ม
โชก” ดิ้นรนไขว่คว้าส่ วนแบ่งแห่งพระเจ้าเงินตรา และตกเป็ นทาสเงินไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ที่เดิน
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บนเส้นทางแห่งการกราบไหว้พระเจ้าเงินตรา อันเป็ นรู ปเคารพ ทั้งยังเป็ นการล่วงประเวณี ” (จาก The
Golden Cow ของจอห์น ไวท์)
ตัวอย่างหลัก ๆ ในพระคัมภีร์สามตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงให้เราเห็นว่า พระคัมภีร์เห็นชอบกับวิถี
ชีวติ เรี ยบง่ายหรื อไม่
ตัวอย่ างแรก ย้อนกลับถึงสวนเอเดนอันเป็ นแหล่งกาเนิดของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ไร้เดียงสาต่อ
บาป เราจะเห็นภาพที่งดงามของเสรี ภาพอันแท้จริ งจากความละโมบและการครอบครอง สวนเอเดนเป็ น
ของพระเจ้า พระองค์ “ทรงปลูก” (ปฐมกาล 2:8) และทรงสร้าง ทรงจัดเตรี ยมสภาพอันสมบูรณ์สาหรับ
การดารงชี วติ ของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์มีนอ้ ย ที่พระคัมภีร์กล่าว มีเพียงอาหารไม่ได้กล่าวถึง
บ้าน แม้แต่เสื้ อผ้าก็ไม่ใช่สิ่งจาเป็ น สิ่ งที่ทรงเห็นว่าจาเป็ นสาหรับมนุษย์ มีสองประการ
ประการหนึ่ง คืองาน หน้าที่พระองค์ให้เขา “ทาและรักษาสวน” (ปฐมกาล 2:15) งานจึงเป็ นสิ่ ง
ที่เขาได้แสดงออกถึงศักยภาพและเป็ นการรับผิดชอบต่อพระเจ้าในฐานะผูด้ ูแล มิใช่การกอบโกยสะสม
สิ่ งจาเป็ นอีกประการหนึ่งก็คือความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ ง กับ “คู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขา” และ
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า ผูท้ รงสร้างเขา แต่เมื่อเขาไม่พึงพอใจกับสภาพที่เป็ นอยู่ อยาก
“พัฒนา” เขาก็ถูกล่อลวงให้ทาบาป และเสรี ภาพของเขาก็จบสิ้ นลง แน่นอนในสายตาของเรา การพัฒนา
เป็ นสิ่ งดีและจาเป็ น แต่เราก็เห็นว่า พระเจ้าทรงสร้างเขามา “ดีนกั ” แล้ว และการก้าวล่วงไปจากกรอบที่
พระองค์ทรงวางไว้ ไม่ใช่การพัฒนาแต่เป็ นการล้มลง คนในยุคของเราก็เริ่ มตระหนักว่า การพัฒนา
หลาย ๆ อย่างเป็ นผลร้ายในระยะยาว หลายคนหันมาสนใจที่จะหาการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมากขึ้นและกลับไป
หาวิถีธรรมชาติ
ตัวอย่างทีส่ อง
เป็ นอาดัมคนที่สองคือพระคริ สต์เพื่อที่จะไถ่มนุษย์ให้พน้ จากความบาปซึ่ ง
รวมถึงการกราบไหว้เทพเจ้าเงินตราด้วย พระองค์ได้ “ทรงสละ” สภาพอันเท่าเทียมกับพระเจ้า “ทรงรับ
สภาพทาส ทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์... ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทัง่ ความ
มรณาที่กางเขน” (ฟิ ลิปปี 2:6-8) เป็ นเรื่ องสุ ดความสามารถของเรา เราไม่อาจจะหยัง่ ถึงความมัง่ คัง่ ของ
พระองค์ในสภาพที่เป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง แต่ตามสายตาของเรา เมื่อเปรี ยบเทียบพระองค์ในฐานะเจ้าของ
ทรัพยากรทั้งสิ้ นในโลก กับฐานะที่ทรงเป็ นเยซูชาวนาซาเร็ ธก็จะเห็นความแตกต่างอย่างมากมาย ใน
ฐานะที่ทรงประสู ติในคอกสัตว์ ต้องลี้ภยั จากอานาจผูป้ กครอง แม้จะเป็ นเพียงเจ้าผูค้ รองแคว้นอย่างเฮ
โรด เมื่อเติบโตขึ้นก็เป็ นช่างไม้ ซึ่ งคงจะไม่ใช่คนร่ ารวย เมื่อทรงออกไปกระทาพระราชกิจของพระเจ้า
ในสามปี สุ ดท้ายของชีวติ ในโลกนี้พระองค์ตรัสถึงความเป็ นอยูข่ องพระองค์เองว่า “หมาจิ้งจอกยังมี
โพรง และนกในอากาศก็ยงั มีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” (มัทธิว 8:20) แม้เมื่อสิ้ นพระชนม์
พระองค์ก็สิ้นไร้ แม้ผา้ คลุมกายและหลุมฝังพระศพก็เป็ นของคนอื่น
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เราได้เห็นการสละของพระองค์อย่างชัดเจน ทรงกระทาพระองค์เป็ นพวกเดียวกับคนจนที่จน
ที่สุด นี่คือทางแห่งการเชื่อฟังที่ทรงเลือก ทั้งที่ทรงสามารถทาการอัศจรรย์ให้มีอาหารและเหล้าองุ่น
มากมายได้ แต่ไม่เคยทาการอัศจรรย์เพื่อเปลี่ยนสถานภาพทางเศรษฐกิจของพระองค์ การใช้ชีวติ ที่เรี ยบ
ง่ายเช่นนี้กลับก่อผลกระทบอันกว้างไกล คือไม่เพียงแต่จะทรงสอนให้เราละวางความละโมบโดยคา
สอนและโดยชีวิตที่เป็ นแบบอย่างเท่านั้น หากแต่โดยชีวิตและการเชื่อฟังของพระองค์ ทรงเปิ ดทางแห่ง
พระคุณให้คนที่เชื่อในพระองค์สามารถพ้นจากการเป็ นทาสพระเจ้าเงินตราด้วย ตามบันทึกในกิจการ
คริ สตจักรสมัยแรกก็ได้สาแดงออกถึงเสรี ภาพในพระเยซูคริ สต์ดา้ นนี้ดว้ ย คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็ นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่ งของที่ตนมีอยูเ่ ป็ นของตนแต่ท้ งั หมดเป็ นของกลาง อัครทูตจึง
ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชใหญ่ยงิ่ เป็ นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยงิ่
ได้อยูก่ บั เขาทุกคน เพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผใู ้ ดขัดสน “ผูใ้ ดมีไร่ นาบ้านเรื อนก็ขายเสี ยและนาเงินค่า
ของที่ขายได้น้ นั มาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ตอ้ งการ” (กิจการ 4:3335)
เสรี ภาพจากความละโมบและน้ าใจกว้างขวางพร้อมที่จะให้น้ นั ไม่ได้มีแต่ในคริ สตชนในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเท่านั้น แต่ปรากฏอย่างชัดเจนยิง่ ในคริ สตจักรในแคว้นมาซิ โดเนียด้วย แม้วา่ พวกเขาจะทุกข์
ยากเพราะการทดลองและ “ลาบากจนอย่างที่สุด” เขาก็ยงั ถวาย “จนเกินความสามารถ” เพื่อช่วยธรรมิก
ชน (2 โคริ นธ์ 8:1-4) จากตัวอย่างของคริ สตจักรสมัยแรกแสดงให้เห็นว่าคริ สตจักรในปั จจุบนั ก็สามารถ
จะเป็ นไทจากเทพเจ้าเงินตราได้ หากเราจะยอมฟังพระเยซู เมื่อพระองค์ทรงวางยาขนานเอกแก่เศรษฐี
หนุ่มผูเ้ พียบพร้อม แต่ตกอยูใ่ ต้อานาจผูกมัดของทรัพย์สมบัติ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงขายบรรดา
สิ่ งของซึ่ งท่านมีอยูแ่ จกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็ น
สาวกของเรา” (มัทธิว 19:21) เป็ นการให้หนั กลับ 180 องศา จากการยึดว่าสิ่ งนี้สิ่งนั้นเป็ นของของตน
พระองค์ทรงสัง่ ให้ปล่อยวาง จากที่มองดูโลกนี้ ให้มองดูสวรรค์และจากการบูชาเงินทอง ให้หนั กลับมา
ติดตาม เรี ยนรู ้และดาเนินชีวิตกับพระองค์ เป็ นการถวายตัวแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (2 โคริ นธ์ 8:5)
จากคาตรัสของพระเยซู เราจะเห็นได้วา่ การบูชาเทพเจ้าเงินตรานั้นเป็ นปั ญหาฝ่ ายจิตวิญญาณ
ครอบคลุมทั้งวิถีความคิด และวิถีชีวติ หนทางแก้ไขจึงต้องแก้ท้ งั ความพะว้าพะวังทางจิตใจว่าจะติดตาม
พระเจ้าหรื อกราบไหว้เงินตรา สละสิ่ งอันเป็ นวัตถุที่เรายึดไว้ จนมีตาปกติตาเดียว (Single eye มัทธิว
6:22 KJV) ที่จะมุ่งแสวงพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ก่อน มีชีวติ ด้วยเพียงสิ่ งจาเป็ นในการอยูร่ อด
เท่านั้น นัน่ ก็คือเชื่ อฟังการทรงเรี ยกให้ใช้ชีวติ เรี ยบง่าย ไม่ใช่เพียงเพื่อแก้ปัญหาสังคมเท่านั้นแต่เป็ นการ
ทรงเรี ยกให้เป็ นสาวก ดาเนิ นชีวติ ตามรอยพระบาทของพระองค์ ฉะนั้นการดาเนินชีวติ อย่างเรี ยบง่าย
ของศาสนิกและนักอุดมคติอื่น ๆ แม้จะเป็ นการปฏิบตั ิที่ดีงาม แต่ก็มีขอ้ แตกต่างจากการดาเนินชีวิตอย่าง
4

เรี ยบง่ายของคริ สเตียนอย่างลึกซึ้ ง เพราะคริ สเตียนไม่ได้ใช้ชีวติ เรี ยบง่ายเพื่อจะหลุดพ้นจากวัฏฏหรื อ
กิเลส แต่ริชาร์ ดฟอสเตอร์ กล่าวว่า ชีวติ เรี ยบง่ายของคริ สเตียนนั้นเป็ นของประทาน เป็ นวิถีชีวติ ด้าน
หนึ่งของวินยั ทั้งหมดของคริ สเตียน “ชีวติ เรี ยบง่ายไม่อาจแยกออกจากการอธิ ษฐาน... เกี่ยวพันอย่าง
ใกล้ชิดกับการอยูอ่ ย่างวิเวก (solitude) ชีวติ ในพระเจ้านั้นซ่อนอยูใ่ นพระคริ สต์ เป็ นเอกภาพเป็ นเสื้ อคลุม
ที่ทอเป็ นผืนเดียว” ในหนังสื อชื่อ Freedom of Simplicity (เสรี ภาพแห่งความเรี ยบง่าย) ริ ชาร์ ด ฟอ
สเตอร์ ได้อธิ บายความซับซ้อนของชีวิตเรี ยบง่ายโดยใช้ขอ้ ความที่ดูเหมือนว่าขัดแย้งอยูใ่ นตัวเอง แต่
ความจริ งไม่ได้ขดั แย้งกัน (ปริ ทรรศ์) 4 ประการ
ประการแรก ที่สาคัญที่สุดก็คือ ชีวติ ที่เรี ยบง่ายเป็ นทั้งพระคุณและการฝึ กฝนวินยั ...
ประการทีส่ อง ชีวติ เรี ยบง่ายเป็ นสิ่ งที่ท้ งั ง่ายและยาก....
ประการทีส่ าม เราจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างมิติความเรี ยบง่ายภายในและการปฏิบตั ิ
ภายนอก...
ประการทีส่ ี่ ชีวติ เรี ยบง่ายยอมรับทั้งคุณประโยชน์และความจากัดของวัตถุธรรม”
ฟอสเตอร์ ได้ขยายความปริ ทรรศน์ท้ งั สี่ ดงั ต่อไปนี้
ชีวติ เรี ยบง่ายเป็ นพระคุณเพราะเราไม่อาจจะถอนใจที่จดจ่อบูชาวัตถุ มามุ่งอยูท่ ี่พระเจ้า โดย
อาศัยพลังแห่งเจตจานงของตนเอง แต่จะทาได้เมื่อพระเจ้าประทานพระคุณ ทรงกระทาพระราชกิจ
ภายในเรา คอยชี้แนะอยูภ่ ายในใจ จนเรามีชีวติ แบบนี้ได้โดยไม่ตอ้ งบีบคั้นตนเอง จนทุกข์ยาก เพราะ
หากเรามีใจจดจ่อ มุ่งแต่จะทาทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตเรี ยบง่าย ก็อาจจะกลายเป็ นรู ปเคารพอีกรู ปแบบหนึ่ง
แต่ขณะเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงเรี ยกให้เรากระทา การนาตัวเรามาอยูใ่ นแนวทางที่พระองค์จะทรงกระทา
พระราชกิจของพระองค์ในเราได้ พระคุณและการกระทาที่ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่แท้ที่จริ งเกื้อกูลกันนี้
เปรี ยบได้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อกับการประพฤติ ความเชื่อยังให้เราได้รับพระคุณแห่งความ
รอดก็จริ งอยู่ แต่ถา้ ปราศจากความประพฤติก็แสดงว่าความเชื่อนั้นตายแล้ว (ยากอบ 2:26)
ด้วยเหตุน้ ีเอง
ชีวิตเรี ยบง่ายจึงเป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่ายเพราะเมื่อธรรมชาติภายในเปลี่ยนไปโดย
พระคุณ เป็ นส่ วนหนึ่งของอุปนิสัย เป็ นธรรมชาติ การดาเนินชีวิตแบบนี้ก็เป็ นเรื่ องที่เราทาได้โดยไม่
ต้องฝื นใจ แต่ก็มีบางขั้นบางตอนที่เราต้องต่อสู ้กบั ตนเองอย่างหนัก ต่อสู ้กบั ค่านิยมและแรงผลักดันจาก
สังคมแวดล้อมเป็ นเวลานานกว่าจะผ่านพ้นพบทางออกได้
ชีวติ เรี ยบง่ายนั้นไม่ได้เป็ นเพียงกรอบการปฏิบตั ิภายนอกที่กาหนดลงไปว่า จะอยูบ่ า้ นแบบ
ไหน จะซื้ อรถยนต์หรื อไม่ ควรมีเสื้ อผ้ากี่ชุด หากแต่เป็ นการฝึ กวินยั ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณในพระเจ้า เป็ น
สภาพจิตใจซึ่ งมุ่งอยูท่ ี่พระเจ้า ให้พระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง เชื่อฟังพระองค์ปฏิบตั ิทุกอย่างตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า เพื่อแผ่นดินของพระองค์ มีสัมพันธภาพที่ต่อเนื่องทุกเวลากับพระองค์โดยการไตร่ ตรอง
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ภาวนา จนชีวติ ที่เปรี ยบเสมือนชิ้นส่ วนที่แตกร้าวขาดเอกภาพของเรากลับสู่ บูรณาการและเรี ยนรู ้ที่จะ
สาแดงการเชื่ อฟังพระเจ้านั้นออกมาเป็ นชีวติ ที่เรี ยบง่าย กินอยูเ่ ท่าที่จาเป็ น ไม่ยดึ ติดกับวัตถุและความ
สะดวกสบาย ละวางทั้งความต้องการที่จะครอบครองและตัวตน ด้วยความถ่อมใจและความชื่นชมยินดี
มีความพึงพอใจเหมือนดังที่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรี ยนรู ้แล้วที่จะพอใจ
อยูอ่ ย่างนั้น” (ฟิ ลิปปี 4:11)
ชีวติ เรี ยบง่ายยืนยันทั้งคุณประโยชน์และความจากัดของวัตถุธรรม ต่างจากแนวคิดแบบทรมาน
ตนเอง (asceticism) ที่เห็นว่าวัตถุเป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย ด้วยว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างล้วนดี เพื่อให้เราได้ใช้
สอย
ชื่นชมและได้รับความสุ ข
การที่ทรงจัดเตรี ยมสิ่ งจาเป็ นแก่ชีวิตของเราอย่างพอเพียงเป็ น
องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ งแต่ไม่ใช่องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของชีวิตที่ดี เราไม่สามารถใช้ทรัพย์
สิ่ งของเป็ นราก เป็ นหลักแห่ งชีวติ ของเรา บ่อยครั้งที่คาสอนเรื่ องพระพรและการจัดเตรี ยมของพระเจ้า
จะถูกบิดเบือนให้กลายเป็ นการละโมบโลภมาก โดยตอกย้าคติวา่ “รักพระเยซูแล้วรวย” อันเป็ นการ
แทรกซึมของวัตถุนิยมเข้ามาในศาสนศาสตร์ ของคริ สเตียนโดยไม่คานึงถึงข้อจากัดหรื อผลร้ายของเงิน
ทอง ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “การรักเงินทองนั้นเป็ นมูลรากแห่งความชัว่ ทั้งมวล เพราะความโลภนี้แหละ
จึงทาให้คนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์” (1 ทิโมธี 6:10)
จอห์น สต๊อท ได้สรุ ปหลักการแห่งชีวิตเรี ยบง่ายว่า เป็ น “การให้ดว้ ยใจกว้างขวาง และมีความ
พอใจในสิ่ งที่มีอยู”่ (เรื่ อง “ความยากจน ความร่ ารวยและความเรี ยบง่าย Poverty, Wealth and
Simplicity” ในหนังสื อเรื่ อง ประเด็นต่าง ๆ ที่เผชิญหน้า คริ สเตียนทุกวันนี้ Issues Facing Christians
Today) จากหลักการย่อ ๆ ที่กล่าวมานี้คงพอจะเป็ นแนวปฏิบตั ิในเชิงรู ปธรรมได้ ทั้งนี้ ริชาร์ ด ฟอสเตอร์
และโรนัลด์ เจ ไซเดอร์ เห็นว่าจะต้องมีการปฏิบตั ิท้ งั ในระดับบุคคล ระดับชุมชนคริ สเตียนและขยาย
ขอบข่ายไปจนถึงโครงสร้างสังคมระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตามเครื อข่ายของการบูชาเทพเจ้าเงินตรา ในระดับส่ วนตัว ริ ชาร์ ด ฟอสเตอร์ เสนอว่า ควรเริ่ ม
จากการฝึ กความเรี ยบง่ายภายในจิตใจ โดยการอธิ ษฐานการสงบเงียบกับพระเจ้า การอดอาหาร
การศึกษา การไตร่ ตรองภาวนา และการฝึ กฝนฝ่ ายจิตวิญญาณอื่น ๆ จนพระเจ้าทรงเป็ นศูนย์กลาง จิต
วิญญาณของเราจึงมีเอกภาพเติบโตขึ้น มีความเรี ยบง่ายทั้งในความคิด วาจา และการดาเนินชีวิต แสดง
ออกมาเป็ นการปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเรื่ องยากที่จะกาหนดตายตัวและคนเราก็มีแนวโน้มที่จะถือกฎเกณฑ์แบบ
ตายตัว ถ้าทาได้ก็มกั จะก่อให้เกิดความเย่อหยิง่ บางครั้งก็เป็ นการปฏิบตั ิแต่เปลือกนอก นอกจากนี้
หลักเกณฑ์ที่ตายตัวก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต่างกันในด้านอาชีพ ระดับสังคมที่อยู่ และขนาดของ
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ครอบครัว อย่างไรก็ดี เราจาเป็ นต้องกาหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ ไว้เป็ นแนวพิจารณา ดังที่ ริ ชาร์ ด ฟอ
สเตอร์สรุ ปไว้ดงั นี้
1. ซื้ อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นเครื่ องแสดงสถานภาพ เช่น ซื้ อรถยนต์ก็เพื่อประโยชน์
ใช้สอยไม่ใช่เพื่อเป็ นคนมีระดับ ถ้าถีบจักรยานหรื อเดินได้ก็ควรจะทา เสื้ อผ้า เครื่ องเรื อน ควรจะซื้ อตาม
หลักของจอห์นเวสลียท์ ี่วา่ “สาหรับเครื่ องแต่งกาย ข้าพเจ้าซื้ อที่คงทนที่สุดโดยทัว่ ไปก็เลือกที่เรี ยบที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ข้าพเจ้าไม่ซ้ื อเครื่ องเรื อนเลย นอกจากที่จาเป็ นและราคาถูก”
2. ปฏิเสธทุกอย่างที่ทาให้ติด ต้องรู ้จกั แยกแยะว่าสิ่ งใดเป็ นความจาเป็ นทางจิตวิทยา สิ่ งใดเป็ น
การติดเช่นเราจาเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมที่ชื่นบาน แต่เราควรจะละสิ่ งเสพติด เช่น เครื่ องดื่มที่ไร้
ประโยชน์ อัลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ าอัดลม เป็ นต้น ถ้าเรารู ้สึกว่าติดสิ่ งใด ไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์
ภาพยนตร์ หนังสื อ เพลง หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อวิทยุ ก็ให้ขจัดเสี ย อย่ายอมเป็ นทาสสิ่ งใดนอกจาก
พระเจ้า
3. พัฒนานิสัยให้สิ่งของแก่ผอู ้ ื่น ถ้าเรารู ้สึกว่าติดข้องกับทรัพย์สมบัติอนั ใด ให้คิดที่จะให้สิ่งนั้น
ไปเสี ยสิ่ งของมากมายที่เราสะสมไว้ มีแต่จะเป็ นภาระ ควรจาหน่ายจ่ายแจกออกไป
4. อย่าเชื่ อบริ ษทั เครื่ องยนต์กลไกทันสมัยที่โฆษณาว่า นวัตกรรมต่าง ๆ นั้นเป็ นสิ่ งช่วย
ประหยัดงานประหยัดเวลา เพราะสิ่ งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งจาเป็ น หรื อช่วยงานได้ดีข้ ึนเท่าใดนัก ทั้งยังทาให้
เปลืองพลังงานมากด้วย
5. เรี ยนรู ้ที่จะชื่นชมเพลิดเพลินกับสิ่ งต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งครอบครองสิ่ งนั้น ๆ แบ่งปั นสิ่ งต่าง ๆ
ให้ได้ชื่นชมร่ วมกัน เที่ยวชมชายหาดโดยไม่ตอ้ งซื้ อมาเป็ นชายหาดส่ วนตัว ชื่นชมสวนสาธารณะ และ
เพลิดเพลินกับหนังสื อและบริ การของห้องสมุดประชาชน
6. พัฒนาความรู ้สึกลึกซื้ งในคุณค่าแห่งธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง เพราะธรรมชาติเป็ น
ผูส้ ื่ อข่าวของพระเจ้า ชื่ นชมกับรู ปทรงสี สรร และพื้นผิวสัมผัส ใบไม้ใบหญ้าต่าง ๆ
7. ตั้งข้อกังขาต่อคาขวัญที่วา่ “ซื้ อก่อน ผ่อนทีหลัง” เพราะมักจะเป็ นกับดัก และทาให้เราติด
บ่วงแน่นหนาขึ้นทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่กล่าวประนามการเก็บดอกเบี้ยเกินสมควร
8. เชื่อฟังคาสอนของพระเยซูที่ให้ใช้คาพูดที่สัตย์จริ ง ตรงไปตรงมา ตามมัทธิว 5:37 ที่วา่ “จริ ง
ก็จงว่าจริ ง ไม่กว็ า่ ไม่... คาพูดเกินจากนี้ไปมาจากความชัว่ ” เราจะพูดง่าย ๆ ตรง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่ อฟัง
พระเจ้า ให้พระองค์เป็ นศูนย์กลาง
9. ปฏิเสธทุกอย่างที่ส่งผลให้คนอื่นถูกบีบบังคับซึ่งเป็ นเรื่ องยากและละเอียดอ่อนที่สุดสาหรับค
ริ สเตียนศตวรรษนี้ แต่เราจาเป็ นต้องเผชิญหน้ากับปั ญหานี้ เราทานข้าว จิบกาแฟ และทานผลไม้ โดยที่
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ชาวนาชาวสวนถูกกดราคา ถูกกดขี่หรื อเปล่า หรื อเราซื้ อตุก๊ ตาที่ผลิตมาจากการขูดรี ดแรงงานเด็กหรื อ
เปล่า การบีบบังคับกดขี่มกั จะมีเค้าการเหยียดผิว เหยียดเพศ อยูม่ ิใช่นอ้ ย
10. เมินหนีทุกอย่างที่จะดึงเราออกนอกทาง ผิดจากเป้ าหมายหลักในชีวติ ของเรา พระเจ้า
ประทานความกล้าหาญ ปั ญญาและกาลังให้เราเสมอ เพื่อเราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและ
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนัน่ คือมีชีวิตเรี ยบง่าย การยืนหยัดในการดาเนินชีวิตแบบนี้เพียงลาพัง
เป็ นสิ่ งที่แทบจะเป็ นไปไม่ได้ อย่างน้อยคนในครอบครัวต้องเห็นชอบด้วย หากเราจะยึดมัน่ และดาเนิ น
ในทิศทางที่ถูกต้อง ชุมชนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ดังที่โรนัลด์ เจ ไซเดอร์ ได้กล่าวจาก
แง่มุมทางสังคมวิทยาได้ดงั นี้ วา่ ภายในเครื อข่ายที่ซบั ซ้อนในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เราพัฒนาทัศนะ
ความเป็ นจริ งและธารงทัศนะนั้น ๆ ไว้ เครื อข่ายอันนี้เรี ยกว่าโครงสร้างความเชื่อถือได้ (Plausible
Structure) อันประกอบด้วย การสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่มีความสาคัญต่อเรา (significant others)
แบบการปฏิบตั ิเฉพาะกลุ่ม พิธีกรรม และการยอมรับว่า ความเชื่อ (ทัศนะนั้น ๆ) ตรงตามความเป็ นจริ ง
หรื อเป็ นไปได้
แต่หากโครงสร้างที่ค้ าจุนอันนี้หายไป ก็จะเกิดความสงสัยไม่แน่ใจขึ้นมา ฉะนั้น ชุมชนทวน
กระแสตามแบบพระคัมภีร์จึงเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ สมาชิกในชุมชนจะเป็ นเสมือนโครงสร้างดังกล่าว
คอยค้ าจุนและชี้แนะกันและกัน เช่น ครอบครัวหนึ่งก็อาจจะร่ วมกันดาเนิ นชีวติ เรี ยบง่ายโดยใช้รายได้
เพียงครึ่ งเดียว หรื อจากคู่สมรสคนเดียว เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ส่ วนที่เหลือก็ถวายไป เพื่อคนยากจน
หรื องานพันธกิจ หรื อตกลงที่จะใช้จ่ายน้อยลงเพื่อจะได้ทางานอาชีพเท่าที่จาเป็ น มีเวลาเหลือเพื่อเข้า
ร่ วมงานพันธกิจคริ สตียนมากขึ้น ส่ วนในวงกว้างออกไปคริ สตจักรก็อาจจะโครงสร้างความน่าเชื่อถือ
ได้ โดยสร้างสรรค์ จรรโลงเสรี ภาพจากเทพเจ้าเงินตราในชีวติ ของสมาชิกโดยรวม และในการทางาน
ของคริ สตจักร
ฟอสเตอร์ ได้ให้คาแนะนาไว้วา่ คริ สตจักรควรสอนเพื่อปลดปล่อยสมาชิกจากการเป็ นทาสวัตถุ
นิยม คือสอนพระวจนะทั้งสิ้ นอย่างครบถ้วน ให้มีท้ งั การนมัสการและการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง สานึกใน
เรื่ องความยุติธรรมและมีสันติสุขในการดาเนินชีวิต เป็ นเสรี ภาพจากการละโมบและการดิ้นรนไต่เต้า
บันไดความมัน่ คัง่ สมาชิกควรจะมีการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกัน ซึ่ งอาจจะแสดงออกโดยการลงแขกกันสร้าง
บ้าน ทาสี บา้ นหรื องานอื่น ๆ ในด้านการเงินของคริ สตจักร ควรมุ่งที่จะลดการใช้จ่ายเพื่อคริ สตจักรเอง
ลง โดยจัดหน่วยงานหรื อองค์กรภายในคริ สตจักรอย่างเรี ยบง่ายเท่าที่จาเป็ น เช่น ในการสร้างอาคารนั้น
ควรคิดถึงความจาเป็ น ให้เกิดความสมดุลในด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย ใช้งบประมาณส่ วน
ใหญ่ของคริ สตจักรไปเพื่อช่วยเหลือจิตวิญญาณ ถวายให้กบั คริ สตจักรที่ขดั สนให้มากเท่า ๆ กับที่ใช้จ่าย
เองภายในคริ สตจักร อาจจะกาหนดให้มีปีเสี ยงเขาสัตว์ ที่จะเก็บเงินเพื่อหน่วยงานคริ สเตียนหน่วยงาน
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ใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่า ชีวติ ภายในคริ สตจักรจะมีแต่ความค่นแค้น
คริ สตจักรควรเลี้ยงดูศิษยาภิบาลอย่างดีเท่า ๆ กับสมาชิก ไม่ตอ้ งกลัวว่าเขาจะถูกทดลองด้วยเงินทอง ถ้า
เขามีมากเกินไป ก็เป็ นความรับผิดชอบของเขาที่จะถวายเงินส่ วนนั้นไปแก่คนอื่น นอกจากนี้คริ สตจักร
ควรมีวาระและเทศกาลแห่งความร่ าเริ งยินดี มีการเลี้ยงดูกนั อย่างอิ่มเอม และจัดการแสดงละคร
การละเล่นสร้างสรรค์อย่างเต็มความสามารถ แม้จะต้องใช้เงินทุนและลงแรง รวมทั้งสละเวลาไม่นอ้ ยก็
ตาม การเฉลิมฉลองเช่นนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ เรี ยบง่าย
นอกจากนี้ คริ สตจักรควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมระดับกว้างด้วย ไซเดอร์ ก
ล่าวว่า ยุคแห่งความหิ วโหยเรี ยกร้องให้เราสาแดงความเมตตาและในวิถีชีวติ เรี ยบง่ายส่ วนบุคคล หาก
ไม่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมแล้ว ทั้งการสาแดงความ เมตตาและวิถีชีวติ เรี ยบง่าย
ส่ วนบุคคลก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเคลิ้มไปตามอัตตาที่ไร้ความหมาย หรื อการแสวงหาความบริ สุทธิ์
ส่ วนบุคคลด้วยใจเย่อหยิง่ เท่านั้นเอง ฉะนั้นเราจึงต้องคานึ งถึงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจว่ามี
ความชอบธรรมเพียงใดคริ สตชนในฐานะที่มี “ตาปกติ” ไม่ตกอยูใ่ นอิทธิ พลของ “เทพผูค้ รองและศักดิ
เทพ” แห่งโลกนี้ น่าจะเป็ นผูม้ องเห็นความพิกลพิการจากการบูชาเทพเจ้าเงินตราได้ชดั เจนวิเคราะห์สาย
สนกลในที่โยงใยอยูใ่ นสังคมระดับชาติและระดับนานาชาติออก และโดยสติปัญญาจากพระเจ้า น่าจะ
มองเห็นทางออกบางประการที่จะนาเสนอให้แก่สังคมหรื อสามารถลงมือแก้ไขปั ญหาบางประการใน
ระดับใดระดับหนึ่งได้ ด้วยเหตุที่ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจมีความซับซ้อนเราจะรู้
และเข้าใจสภาพที่เป็ นอยูแ่ ละที่มาของปั ญหาได้ เราต้องลงทุนลงแรงศึกษา น่าจะมีกลุ่มผูม้ ีพ้นื ฐาน
ทางด้านนั้น ๆ และผูส้ นใจปั ญหานั้นอย่างจริ งจังร่ วมกันศึกษาสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาตามสื่ อมวลชนต่าง ๆ เป็ นเสี ยงของคริ สตชน เป็ นเสี ยงที่จะเตือนจิตสานึกของ
ส่ วนรวมและของผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจกับผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในด้านนั้น ๆ
ดังที่เราได้เห็นวิลเบอร์ฟอซ นักการเมืองชาวอังกฤษและกลุ่มของเขาต่อสู ้เพื่อเลิกการค้าและใช้
ทาสในประเทศอังกฤษ ตัวอย่างประเด็นปั ญหาที่จะนามาศึกษาได้แก่ความโปร่ งใสและความยุติธรรม
ทางการเมือง การตักตวงทรัพยากรอย่างไม่คานึงถึงประโยชน์ระยะยาวของส่ วนรวม ปั ญหาเรื่ องการทา
เกษตรเพื่อการค้าที่ทาให้เกษตรกรตกเป็ นหนี้มากขึ้นทุกที ดังที่มีการทดลองและเสนอแนะให้กลับไปสู่
ระบบการผลิตแบบพอเพียง ปั ญหาสังคมต่าง ๆ เช่นปั ญหาการค้าคนทั้งเพื่อไปเป็ นทาสแรงงานและการ
ค้าประเวณี ปั ญหาแรงงาน และปั ญหายาเสพติด เป็ นต้น ประเด็นเหล่านี้ดูเผิน ๆ อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ เรี ยบง่ายโดยตรง แต่เราจะพิจารณาเห็นอิทธิ พลของการบูชาพระเจ้าเงินตราที่อยูเ่ บื้องหลังได้อย่าง
ชัดเจน เราจึงเห็นว่า วิถีชีวติ เรี ยบง่ายนั้นแท้จริ งแล้วคือชีวิตแห่งการเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ ภารกิจ
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อาจจะดูมากมายซับซ้อน แต่โดยการให้ชีวิตภายในสยบต่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นศูนย์กลาง เชื่อฟัง และก้าวไปที
ละก้าว
ดังที่แม่ชีเทเรซ่ากัลกัตตา ท่านเป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์ ได้กล่าวจากประสบการณ์ของท่าน
ว่าเพราะพระคริ สต์เราจึงทางานเพื่อพระองค์ เราจึงอุทิศตนโดยพระองค์ผปู ้ ระทานกาลังให้เราดาเนิน
ชีวติ และทางานด้วยความสดชื่น ถ้าปราศจากพระองค์ เราไม่สามารถทาอย่างที่เราทาอยู่ เราจะไม่
สามารถทางานนี้ตลอดชัว่ ชีวิตของเรา อาจจะทนทาสักปี สองปี เรามิได้คิดถึงค่าจ้าง รางวัลที่จะได้ หรื อ
คาดหวังสิ่ งดีอื่นใดจะเกิดขึ้น นอกจากการทนทุกข์กบั พระองค์ผรู ้ ักเรามาก จนกระทัง่ ประทานพระชนม์
ชีพของพระองค์แก่เรา (จากหนังสื อเรื่ อง เทเรซา ของ ธรรมกร ตั้งแนวสันติ) นี่เป็ นคากล่าวที่สะท้อน
ทัศนคติของเปาโลได้เป็ นอย่างดี และโดยการยอมตนเป็ นคนยากจนเพื่อคนยากจนที่สุดในกัลกัตตา แม่
ชีเทเรซ่ายืนยันว่า “ความยากจนสาหรับเรา เป็ นเสรี ภาพ และเป็ นเสรี ภาพที่สมบูรณ์ ”

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน
2004, หน้า 38-45.
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