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จดัการเร่ืองเงินอย่างมีทกัษะ 
โดย ลาร์ร่ี เบอร์เกต็ต์ 

การจดัการการเงินเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใส่ใจดูแลอยา่งดี ตอ้งมีการเรียนรู้ทกัษะบางอยา่ง ลาร์ร่ี เบอร์
เก็ตต ์ สละเวลาเพื่อช่วยคริสตชนใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะในการจดัการกบัรายไดส่้วนบุคคลเพื่อใหมี้
สันติสุข และสามารถเป็นพระพรแก่ผูอ่ื้นได ้ต่อไปน้ี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดังบประมาณ เครดิต และ
หน้ีสินจากหนงัสือเล่มล่าสุดของเขาท่ีช่ือ “ตอบค าถามเร่ืองการเงินของครอบครัวคุณ” 

สามดีิฉันคดิว่าเราควรท างบประมาณ แต่ดิฉันไม่รู้ว่าจะท าไปท าไม ดฉัินบริหารเงินได้
ค่อนข้างดี และไม่ได้จ่ายมากกว่ารายรับของเรา ดิฉันคดิว่างบประมาณจะเป็นการจ ากดัตัว
เราเองเกนิไป อย่างไรกต็าม ดิฉันต้องการเปิดใจกบัพระเจ้า ในพระคมัภีร์มบีอกไว้หรือไม่ว่า
ท าไมเราต้องท างบประมาณ? 

เป้าหมายของการท างบประมาณคือ ท าใหคุ้ณเป็นอิสระ ไม่ใช่ท าใหคุ้ณถูกจ ากดั พระเจา้หวงัให้
เรามีส่วนในการวางแผนท างบประมาณไม่ใช่เป็นผูส้ังเกต ในสุภาษิต 16:9 กล่าววา่ “ใจของมนุษยก์ะ
แผนงานทางของเขา แต่พระเจา้ทรงน ายา่งเทา้ของเขา” ดงันั้น หากเราน าแนวคิดเร่ืองการเงินมาใช ้พระ
เจา้จะประทานสติปัญญาแก่เรา งบประมาณควรท าใหเ้ราหายวติกกงัวลวา่เราจะมีเงินจ่ายค่าประกนั
ประจ าปีหรือไม่, เราจะมีเงินส่งค่าบา้นหรือไม่, หรือวา่เราจะมีเงินซ้ือเส้ือผา้ใหม่ใหลู้ก เป็นตน้ หากคุณ
ไม่มีปัญหาเร่ืองเงินเหล่าน้ีก็ดีไป แต่พวกเราส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหากบัเร่ืองน้ี และอาจเป็นปัญหากบัลูก 
ๆ ของเราดว้ยเม่ือพวกเขาเติบโตมีครอบครัวไปในอนาคต ถา้คุณไม่ใชง้บประมาณ คุณพลาดโอกาสท่ี
จะช่วยใหลู้ก ๆ ไดรู้้จกัการใชง้บประมาณ ดงันั้นคุณสามารถใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการ
สอนลูก และใชเ้ป็นเคร่ืองวดัวนิยัตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

เราจะพบแนวทางในเร่ืองงบประมาณไดต้ลอดในพระค าของพระเจา้ เช่นในสุภาษิต 27:23 กล่าว
วา่ “จงรู้ความทุกขสุ์ขของฝงูแพะแกะของเจา้ใหดี้ และจงเอาใจใส่ฝงูโคของเจา้” ถา้เราไม่มีฝงูแพะแกะ 
พระเจา้ก็อาจจะบอกกบัเราวา่ “จงรู้งบประมาณค่าเส้ือผา้ของเจา้, งบประมาณค่าบา้นของเจา้, และ
งบประมาณค่าอาหารของเจา้ใหดี้” 
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ยิง่ไปกวา่นั้น เราอาจใชง้บประมาณเพื่อพฒันาการส่ือสารท่ีดีระหวา่งสามีภรรยา เป็นเร่ืองท่ี
สามารถน ามาคุยกนัเพื่อประนีประนอมกนัดว้ยเหตุผลได ้ งบประมาณเป็นเร่ืองง่าย ๆ ถา้คุณมีเงินอยู่
จ  านวนหน่ึงส าหรับใชจ่้ายงบประมาณจะช่วยใหคุ้ณตดัสินใจวา่จะใชเ้งินจ านวนนั้นอยา่งไร 

ผมกบัภรรยาเคยท างบประมาณ แต่เรารู้สึกท้อ เพราะเราไม่เคยมเีงินพอส าหรับ
รายจ่ายแต่ละตัวเลย เรามกัต้องตัดรายจ่ายตัวหน่ึงไปใส่ให้กบัตัวหน่ึง เราควรจะเร่ิมอย่างไร
ดี และจะท างบประมาณอย่างไรให้เกดิผลได้? 

ขั้นแรก ตอ้งรู้ก่อนวา่เรามีเงินเท่าไรในแต่ละเดือน และปัจจุบนัเราใชเ้งินนั้นไปอยา่งไร เขียน
รายละเอียดของเงินท่ีหามาไดท้ั้งหมดจากทุกแหล่ง ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนสั เงินรางวลัแมแ้ต่เงินคืน
ภาษีรวมของทั้งปี แลว้น ามาหารสิบสอง ก็จะเป็นรายเดือน 

ขั้นท่ีสอง ตอ้งตดัสินใจวา่เราจะใชจ่้ายอยา่งไร จ านวนเท่าไร วธีิหน่ึงท่ีดีคือการสังเกตตน้ขั้วเช็ค
ส่วนตวัของคุณ ยอ้นหลงัไปสิบสองเดือน แลว้แยกรายจ่ายเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น สิบลด, ภาษี, ค่าบา้น, 
ช าระเงินกู,้ ค่ารถ, ค่าอาหาร เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม หลายคนเขียนเช็คหน่ึงใบแต่มีรายจ่ายหลายตวัในจ านวนนั้น เช่น เราอาจเขียนเช็ค
หน่ึงใบจ านวน 200 ดอลลาร์จ่ายท่ีซุปเปอร์มาเก็ต โดยท่ีเป็นค่าอาหารเพียง 100 ดอลลาร์ อีก 100 
ดอลลาร์อาจเป็นค่าใชจ่้ายกลุ่มอ่ืน กรณีน้ีทั้งสามีและภรรยาต่างตอ้งลองไปซ้ือของท่ีซุปเปอร์มาเก็ตสัก 
1-2 เดือน แลว้จดไวว้า่ซ้ืออะไรไปบา้งแยกประเภทรายจ่ายแต่ละตวั แลว้เปรียบเทียบส่ิงท่ีจดไว ้ดูวา่จริง 
ๆ แลว้ใชไ้ปในเร่ืองใดบา้ง 

รายจ่ายบางตวัไม่ใช่รายจ่ายประจ า เช่น ค่าเส้ือผา้ ค่าประกนัรายปี ค่าซ่อมรถ ใหเ้ฉล่ียรายจ่ายแต่
ละตวัเพื่อหาจ านวนต่อเดือน (เช่น หากท่ีคุณจดไวป้รากฏวา่ ในรอบสามเดือนไดจ่้ายค่าเส้ือผา้ไป 60 
ดอลลาร์ คุณก็จะทราบวา่รายจ่ายค่าเส้ือผา้ต่อเดือนเท่ากบั 20 ดอลลาร์) 

ขั้นท่ีสาม ท างบประมาณจริงส าหรับรอบ 12 เดือน หาวนัท่ีคุณทั้งสองคนวา่งตรงกนัเพื่อจดัเตรียม
งบประมาณ จ านวนรวมค่าใชจ่้ายทุกตวัในงบประมาณไม่ควรเกิน 100% ของรายไดห้ลงัหกัภาษี, สิบ
ลด, เงินถวาย ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งงบประมาณรายจ่ายของครอบครัว 

1. เร่ืองบา้น -32% รวมทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบับา้น เช่น ค่าผอ่นบา้น, ค่าซ่อมแซม, ค่าน ้า, ค่าไฟ 
2. ค่าอาหาร -15% จ  าไวว้า่ของท่ีซ้ือจากซุปเปอร์มาเก็ตอาจไม่ใช่ค่าอาหาร รายจ่ายบางตวัอาจจดั

อยูใ่นกลุ่มอ่ืน 
3. ยานหาหนะ – 15% รวมค่าภาษีรถ, ค่าซ่อม, ค่าน ้ามนั, ค่าประกนั เป็นตน้ 
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4. ค่าประกนั – 5% รวมค่าประกนัทุกอยา่งท่ีนายจา้งไม่จ่ายเรา เช่น ประกนัชีวติหรือพิการของ
สมาชิกในครอบครัว เป็นตน้ 

5. ช าระหน้ี -5% รวมถึงบตัรเครดิต, เงินกูอ่ื้น ๆ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมค่าบา้น และค่ารถ 
6. นนัทนาการ -7% พกัร้อน, ค่าตัว๋ดูกีฬา, ไปกินเล้ียง ซ่ึงจริง ๆ แลว้ถา้จะท างานใหไ้ดผ้ลตอ้งคุม

ตวัน้ีใหดี้ 
7. เส้ือผา้ -5% 
8. สะสม – 5% 
9. อ่ืน ๆ – 6% ถา้มีเงินเหลือเรามกัใชห้มดไปกบัรายจ่ายกลุ่มน้ี ซ่ึงเรามกัจะจ าไม่ไดว้า่จ่ายเป็นค่า

อะไรไปบา้ง รายจ่ายตวัน้ีรวมถึงพวกอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท าความสะอาด, เคร่ืองส าอาง, ค่าตดัผม, 
เงินสดยอ่ยท่ีไวใ้ชจ่้าย, ค่าอาหารเท่ียง เป็นตน้ 

ตอนน้ีก็ถึงขั้นตอนส าคญัท่ีสุด คือการใชจ่้ายไม่ใหเ้กินวงเงินงบประมาณ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยั
วนิยัของทั้งสามีและภรรยา จ าไวว้า่ในสุภาษิตบอกเราวา่ “หลบันิด เคล้ิมหน่อย กอดมือพกันิดหน่อย 
แลว้ความจนจะมาหาเจา้อยา่งขโมย ความขดัสนอยา่งคนถืออาวธุ” (สุภาษิต 24:33-34) 

เราเป็นคู่สมรสใหม่ เราหวงัจะให้ชีวติคู่ของเราไปได้ด ี เราต้องระวงัส่ิงใดบ้างในการ
พฒันาและท างบประมาณ? 

มส่ิีงทีคู่่สมรสท าผดิพลาดในเร่ืองงบประมาณหลายอย่าง ต่อไปนีเ้ป็นบางตัวอย่าง 

1. อย่าไปไกลเกนิ บางคู่วางกฎเกณฑค์วบคุมการใชจ่้ายอยา่งละเอียดยบิ น่าเสียดายท่ีบ่อยคร้ัง
กลายเป็นเร่ืองท่ีคนหน่ึงไปควบคุมการใชจ่้ายของอีกคนหน่ึง 

อาการสุดกู่อีกอยา่งคือไม่มีวินยัท่ีจะท าตามงบประมาณนั้น มีหลายคู่บอกผมวา่ “เราไม่อยากคิด
เร่ืองน้ี มนัน่าเศร้า” ผมขอยืนยนัวา่การคิดให้ดีว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรก่อนที่จะเกดิปัญหาขึน้ ดีกว่าไป
คิดแก้ปัญหาในภายหลังเมื่อคุณตกหลุมพรางทางการเงินไปเรียบร้อยแล้ว 

2. ระวงัอาการ “หาได้มาก กใ็ช้มาก” คือ พอคุณมีรายไดเ้พิ่มเติมจากปกติคุณก็ใชจ่้ายมากข้ึนตาม
ไปดว้ย เร่ืองน้ีอนัตายมาก โดยเฉพาะเม่ือรายรับท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเป็นเพียงสถานการณ์ชัว่คราว หรือรายไดท่ี้
ไม่ถาวรของภรรยา เพราะเม่ือภรรยาทอ้ง, ถูกออกจากงาน, หรือตอ้งยา้ยตามสามี หรืออ่ืน ๆ ภรรยาก็จะ
ไม่มีรายได ้ผมแนะน าวา่ไม่ควรน ารายไดข้องภรรยามาค านวณในการท างบประมาณ เก็บเงินของภรรยา
ไวเ้พื่อรายจ่ายท่ีจ่ายแบบคร้ังเดียว เช่น ซ้ือรถ, ดาวน์บา้น, หรือไปพกัร้อน 

3. อย่าคิดว่า “มีหนีสิ้นเล็กน้อยไม่เป็นไร” ปกติแลว้ “หน้ีจ านวนนอ้ย” มาจากการใชจ่้ายเกินตวั 
เช่นไปพกัร้อนในท่ีแพง ๆ, ซ้ือของขวญัราคาแพง ๆ, ซ้ือรถแพง ๆ เป็นตน้ หน้ีเล็กนอ้ยท าใหเ้ดือดร้อน
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ได ้ เพราะเมื่อเร่ิมเข้าสู่วงจรหนีแ้ล้ว มันกจ็ะเติบโตมากขึน้เร่ือย ๆ ในทีสุ่ดคุณกต้็องกู้เงินมาจ่ายเงินยมื
น้ัน เพราะฉะน้ันควรจ ากดัหนี้ของคุณตั้งแต่เร่ิม 

4. หลกีเลีย่งการใช้การอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีอตัโนมัติ ซ่ึงธนาคารจะยอมใหคุ้ณเขียนเช็คเกิน
จ านวนเงินท่ีคุณมีอยูใ่นบญัชีได ้ ซ่ึงก็คือเงินกูธ้นาคารนัน่เอง การอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีอตัโนมติัท า
ใหคุ้ณข้ีเกียจไม่ติดตามการใชเ้ช็คของตวัเอง และท าใหเ้กิดหน้ีจ านวนมากข้ึน 

5. หลกีเลีย่งการใช้เคร่ืองถอนเงินอตัโนมัติ หลายคนไม่ติดตามวา่ตวัเองถอนเงินจากเคร่ืองไป
เม่ือไรจ านวนเท่าใดแลว้ ท าใหใ้ชเ้งินเกินท่ีก าหนดไวจ้ากงบประมาณจนเป็นนิสัยได ้

6. กระทบยอดบัญชีกระแสรายวนั คุณตอ้งท าส่ิงน้ีทุกเดือนโดยละเอียด มนัไม่ใช่เร่ืองยาก 
เจา้หนา้ท่ีธนาคารสามารถช่วยอธิบายใหคุ้ณท าส่ิงน้ีไดง่้ายข้ึน 

7. ระวงัความผดิพลาดทีธ่รรมดาทีสุ่ดในการใช้งบประมาณคือความท้อถอย ถา้ใชง้บประมาณใน
เดือนแรกแลว้ไม่ประสพความส าเร็จ ก็จงจ าไวว้า่การพฒันางบประมาณท่ีใชไ้ดผ้ลจริงตอ้งใชเ้วลา นิสัย
ของเราก็ตอ้งใชเ้วลาท่ีจะเปล่ียน โดยเฉพาะนิสัยในการใชจ่้าย อาจใชเ้วลาหกเดือนหรือมากกวา่นั้นกวา่
ท่ีงบประมาณจะเร่ิมไดผ้ล 

แต่อยา่ทอ้ถอยและจ าไวว้า่ เม่ือคุณมอบความไวว้างใจเร่ืองเงินตามกฎเกณฑข์องพระเจา้แลว้ 
พระองคส์ัตยซ่ื์อท่ีจะใหส่ิ้งท่ีจ  าเป็นแก่คุณ งบประมาณด าเนินการเป็นสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งใชส้ติปัญญาจาก
พระเจา้ ในสุภาษิต 24:3 กล่าววา่ “เรือนนั้นเขาสร้างกนัดว้ยปัญญา และสถาปนามนัไวด้ว้ยความเขา้ใจ” 

เราใช้งบประมาณมาหลายเดือนแล้ว แต่เรามปัีญหาเมือ่เราต้องใช้เงินจ่ายรายจ่ายทีไ่ม่
คาดว่าจะเกดิขึน้โดยน าเงนิจากรายจ่ายประจ าตัวอืน่ทีเ่ราจัดไว้ เราจะจัดการกบัรายจ่ายทีไ่ม่
คาดหวงันีอ้ย่างไร? 

รายจ่ายท่ีไม่คาดวา่จะเกิดข้ึนบางอยา่งอาจเกิดข้ึนได ้ ถา้คุณดูงบประมาณหน่ึงปี คุณจะพบรายจ่าย
ไม่คาดหวงัพวกน้ีเกิดข้ึนมากกวา่หน่ึงคร้ัง เช่น รถเสีย, ค่าท าฟัน, ค่ารักษาพยาบาลเป็นตน้ งบประมาณ
ท่ีใชไ้ดผ้ลตอ้งวางแผนส าหรับส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณใชเ้งินค่าเส้ือผา้ปีละ 1,200 ดอลลาร์ ก็จะตกเดือนละ 100 ดอลลาร์ ในเดือนท่ี
คุณไมใ่ชเ้งินน้ีก็ควรเก็บเงินนั้นไวใ้ชใ้นอนาคต ในตอนส้ินเดือนให้โอนเงินจ านวนนั้นจากกระแส
รายวนัเขา้บญัชีออมทรัพยใ์นเดือนท่ีไม่ไดใ้ช ้เงินนั้นไม่ใช่ลาภลอย แต่มนัเป็นรายจ่ายท่ียงัมาไม่ถึง หาก
คุณน าเงินท่ีเหลือไปใชอ้ยา่งอ่ืนจนหมด งบประมาณก็จะใชไ้ม่ไดผ้ล งบประมาณเป็นกระบวนการที่
ต้องเสียสละในระยะส้ัน เพือ่ประโยชน์ในระยะยาว 
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การมบีัตรเครดิตเป็นเร่ืองผดิหรือไม่? 

บัตรเครดิตไม่ใช่ส่ิงเลวร้าย และไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาอยู่ทีก่ารใช้ทีไ่ม่ถูกต้อง เด็ก ๆ ส่วนใหญ่
เห็นพอ่แม่ใชบ้ตัรเครดิตซ้ือเส้ือผา้, อาหาร, ของเล่น แต่มีพอ่แม่นอ้ยคนท่ีจะใหบุ้ตรของตนเห็นเวลาท่ี
ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายจากบตัรเครดิตพ่อแม่ควรแนะน าเด็ก ๆ วา่ “ลูกจ าไดไ้หมตอนท่ีเราใชบ้ตัรเครดิตซ้ือ
ของ ตอนน้ีเราตอ้งมาจ่ายค่าของนัน่แลว้น่ะ” 

ผมพบวา่บตัรเครดิต แมไ้ม่ใช่ส่ิงจ าเป็นตอ้งมี แต่มนัเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เรา ผม
ขอใหแ้นวทางบางอยา่ง คุณจะไดไ้ม่พบกบัความยุง่ยากในภายหลงั 

ในฐานะคู่สมรสคุณควรใหค้  าสัญญาต่อกนับางอยา่งก่อนจะมีบตัรเครดิต 1) อยา่ใชบ้ตัรเครดิตซ้ือ
ส่ิงท่ีไม่อยูใ่นรายจ่ายของงบประจ าเดือนนั้น เพราะฉะนั้นส่ิงแรกท่ีคุณตอ้งมีคือ งบประมาณ 2) จ่าย
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากบตัรเครดิตทุกเดือน หา้มคา้งช าระ 3) หากเดือนไหนคุณมีปัญหาไม่สามารถช าระเงิน
ค่าใชจ่้ายจากบตัรเดรดิตได ้ ใหย้กเลิกใชบ้ตัรเครดิตตั้งแต่เดือนนั้นเลย ถา้ท าตามน้ีคุณจะไม่มีปัญหาใน
การใชบ้ตัรเครดิตเลย 

ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา เราใช้จ่ายเงินเกนิตลอดจนมหีนีสิ้นรุงรัง เราจะหลดุพ้นจาก
ความยุ่งยากนีไ้ด้อย่างไร? 

ผมขอแบ่งปันทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซ่ึงง่ายท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา กฎขอ้แรกคือ “ถ้าคุณไม่ยมืเงิน คุณก็
จะไม่มีหนี”้ กฎขอ้สองคือ “ถ้าคุณไม่ยมืเงินเพิม่ คุณกจ็ะไม่มีหนีสิ้นเพิม่” 

ดงันั้น ส่ิงแรกท่ีคุณตอ้งพูดอยา่งมัน่ใจคือ “ผมจะไม่กูห้น้ียมืสินเพิ่มข้ึนอีก” เป็นเร่ืองของการ
ตดัสินใจลว้น ๆ “เราไวว้างใจพระเจา้หรือไม่ หรือเราพดูแต่ปากวา่เราไวว้างใจพระเจา้?” คู่สมรสท่ีมีหน้ี
ตอ้งยอ้นกลบักระบวนการไปยงัจุดท่ีเร่ิมก่อหน้ี ถา้คุณใชบ้ตัรเดรดิตแต่ไม่มีเงินจ่ายเดือนแลว้เดือนเล่า 
หกับตัรเครดิตส่งคืนธนาคารไปเลย 

ขั้นต่อไป ก็ท างบประมาณควบคุมการใชจ่้ายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ แต่ตอ้งอยูบ่นความจริงท่ี
เป็นไปได ้ อยา่สัญญาวา่จะจ่ายหน้ีคืนใคร โดยท่ีคุณไม่สามารถจ่ายคืนไดจ้ริง ใหคุ้ณเขียนจดหมายบอก
เจา้หน้ีแต่ละราย แสดงงบประมาณของคุณให้เขาดู แสดงใหเ้ห็นวา่คุณมีเงินเหลือเท่าไร ใหพ้วกเขารู้
ดว้ยวา่คุณเป็นหน้ีใครอีกก่ีคน จ านวนเท่าไร ตอ้งจ่ายคืนในสัดส่วนอยา่งไร 

ถา้ไม่สามารถจ่ายคืนไดถึ้งคร่ึงของท่ีสัญญาไว ้ ใหบ้อกความจริงไป ผมเคยเจรจากบัผูป้ล่อย
สินเช่ือจ านวนมาก ไม่มีใครตอ้งการให้ผูกู้ย้มืลม้ละลาย ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการคือเงิน ผมไม่เคยเจอเจา้หน้ี
ท่ีไม่ยอมผอ่นผนัใหลู้กหน้ี หากลูกหน้ีสัตยซ่ื์อและเขา้หาเจา้หน้ี 
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เขา้หาเจา้หน้ีดีกวา่หนีเจา้หน้ี เป็นกฎหน่ึงท่ีพระคมัภีร์สอนไว ้มทัธิว 5:25 กล่าววา่ “จงปรองดอง
กบัคู่ความโดยเร็วในขณะท่ีพากนัไปศาล เกลือกวา่คู่ความนั้นจะอายดัท่านไวก้บัผูพ้ิพากษา แลว้ผู ้
พิพากษาจะมอบท่านไวก้บัผูคุ้มและท่านจะตอ้งถูกขงัไวใ้นเรือนจ า” นัน่หมายความวา่ใหเ้ราสัญญาวา่ 
“ผมจะไม่สร้างหน้ีเพิ่ม ผมจะสัตยซ่ื์อกบัเจา้หน้ี ผมจะยอมสละในส่ิงท่ีผมจ าเป็นตอ้งสละและผมจะจ่าย
ตามท่ีผมสัญญาไว”้ 

แลว้มนัก็จะกลายเป็นความรับผดิชอบของพระเจา้ท่ีจะช่วย ซ่ึงครอบครัวทัว่ไปควรปลอดหน้ี
ภายในเวลาสองปี (ยกเวน้ครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจหรือขาดทุนในการลงทุน) 

เม่ือคุณสัญญาวา่จะจ่ายเจา้หน้ีเท่าท่ีจะสามารถท าไดใ้นแต่ละเดือน สัญญาอีกขอ้หน่ึงก็คือ หากมี
รายไดเ้พิ่มเติมเขา้มา จะน าอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของรายไดน้ั้นมาจ่ายเจา้หน้ี คุณตอ้งพยายามจ่ายหน้ีราย
เล็กก่อน แลว้ถดัไปตามล าดบั แลว้หน้ีก็จะเร่ิมหายไป ทุกคนท่ีมีหน้ีรู้วา่ตอนสร้างหน้ีแลว้ไดเ้งินไปใช้
นั้นสนุกแต่ตอนหาเงินมาช าระหน้ีนั้นไม่สนุกเลย 

ถ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนเป็นหนีก้ารกู้เงินซ้ือบ้านกผ็ดิด้วยหรือไม่? 

พระค าของพระเจา้ไม่ไดห้า้มยมืเงิน แน่นอนคู่สมรสใหม่แทบทุกคู่ตอ้งยมืเงินซ้ือบา้น การกูย้มื
ตอ้งท าสัญญาเงินกูซ่ึ้งมีความเส่ียงเพราะหากคุณจ่ายไม่ได ้ บา้นก็อาจถูกยดึ ดงันั้นหากคุณกูเ้งินซ้ือบา้น
ก็ควรจ่ายคืนเงินกูใ้หเ้ร็วท่ีสุด 

เราอยากลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะแบ่งอย่างไรระหว่างเงินออมกบัเงินเกบ็ แตกต่างกนั
หรือไม่ และจะแบ่งอย่างไร? 

การออมเงินกบัการเก็บสะสมต่างกนั ในสุภาษิต 6:6-8 ยกเร่ืองมดวา่ “คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามด
ไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมนั และจงฉลาด โดยปราศจากผูห้วัหนา้ เจา้หนา้ท่ีหรือผูป้กครอง มนัเตรียม
อาหารของมนัในฤดูแลง้และสะสมของกินของมนัในฤดูเก่ียว” ในเดือนแห่งการเก็บเก่ียว มดรวบรวม
อาหารท่ีตอ้งการในฤดูหนาว เก็บไวใ้นยามตอ้งการ 

ผมยงัจ าบทความเก่ียวกบัฝงูมดท่ีเคล่ือนยา้ยจากนิวอิงแลนดไ์ปฟลอริดาได ้ ในช่วงปีแรกมดขน
อาหารมาเก็บไวใ้นรังของพวกมนั แต่ปีนั้นไม่มีฤดูหนาว ปีต่อมาพวกมนัก็เลยลดจ านวนอาหารท่ีเก็บ 
แต่ปีต่อมาก็ไม่มีฤดูหนาวอีก พวกมดเหล่านั้นจึงเลิกเก็บอาหารตุน 

การออมทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีดี ป้องกนัเผื่อความจ าเป็นในอนาคต การเก็บตุนเป็นการขาดความเช่ือ 
โดยพื้นฐานแลว้แตกต่างกนัคือท่ีทศันคติ 

หลายปีมาน้ี ผมใหค้  าปรึกษากบัหลายคู่ ซ่ึงเจอปัญหาการเงินเพราะตกงาน หลายคู่มีเงินฝากใน
บญัชีออมทรัพย ์ แต่พวกเขากูย้มืเงินมาใชแ้ทนท่ีจะใชเ้งินออมของตวัเอง เม่ือผมถามวา่ท าไมไม่ใชเ้งิน
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ออมนั้น พวกเขาตอบวา่ท่ีไม่ใชเ้พราะตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ไดอ้อม
ทรัพย ์แต่พวกเขาเก็บตุนทรัพย ์

การเก็บรวบรวมเงินอยา่งไม่คิดอาจท าให้เกิดความเห็นแก่ตวัและอวดตวั ในช่วงเศรษฐกิจตก
ต ่าสุด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา เบอร์นาร์ด บารุช สามารถเก็บเงินไดเ้ป็นลา้น ๆ ดอลลาร์ 

ผูส่ื้อข่าวเคยถามเขาวา่ “คุณบารุชครับผมรู้วา่คุณเป็นคนมัง่คัง่มาก เม่ือไรจะพอครับ?” 
เขาตอบวา่ “อีกนิดหน่ึง” 
ทศันะนั้นตรงขา้มกบัพระค าของพระเจา้และคริสเตียนตอ้งระวงัใหดี้ มนัน่าเสียดายท่ีจะลงทุนทั้ง

ชีวติเพื่อเป้าหมายท่ีไร้ค่า “เหตุฉะนั้นถา้ท่านทั้งหลายไม่สัตยซ่ื์อในทรัพยส์มบติัอธรรมใครจะมอบ
ทรัพยส์มบติัอนัแทใ้หแ้ก่ท่านเล่า และถา้ท่านทั้งหลายมิไดส้ัตยซ่ื์อในของของคนอ่ืนใครจะมอบทรัพย์
อนัแทใ้ห้เป็นของท่านเล่า” (ลูกา 16:11-12) 

จงวางแนวทางในการเก็บเงินวา่จะเก็บเท่าไร เพื่ออะไร แลว้ท าตามแผนนั้น และอยา่ใหค้วามคิด
ของคุณติดอยูก่บัทศันะของชาวโลก 

ผมเป็นพนักงานขายและรายได้ของผมขึน้ลงไม่เท่ากนัในแต่ละเดือน บางเดือนผม
แทบไม่มรีายได้เลย งบประมาณจะช่วยผมได้อย่างไร? 

ครอบครัวท่ีมีรายไดข้ึ้นลง ยิง่มีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณมากกวา่ครอบครัวท่ีมีเงินเดือน
ประจ า มีหลายคนท่ีมีรายไดผ้นัแปรข้ึนลง ตอ้งมีหน้ีสินเพราะพวกเขายมืเงินในเดือนท่ีรายไดน้อ้ยและ
เดือนท่ีรายไดสู้งก็เอาไปใชห้มดไม่เอามาจ่ายหน้ี ผมจะบอกวา่ไม่ใช่เพียงแค่พนกังานขายเท่านั้นท่ีเป็น
เช่นน้ี พวกนกักีฬาท่ีมีรายไดสู้งก็เป็นเช่นน้ีดว้ย นกัฟุตบอลอาชีพในอเมริกา จะเร่ิมฤดูกาลในเดือน
มิถุนายนจึงถึงเดือนธนัวาคม ถา้พวกเขาไม่ท างบประมาณ พอถึงเดือนมกราคม ก็ไม่มีเงินใช ้

การท างบประมาณท่ีเหมาะกบัรายไดท่ี้ผนัแปร ตอ้งก าหนดวา่รายไดร้วมทั้งปีมีเท่าไรแลว้น ามา
หารดว้ยสิบสอง แลว้ท างบประมาณจากยอดนั้น คุณควรน าเงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละถอนมาใชต้าม
งบเฉล่ียแต่ละเดือนมนัก็จะถวัเฉล่ียระหวา่งเดือนท่ีรายไดม้าก กบัเดือนท่ีมีรายไดน้อ้ยหรือไม่มีเลย 

ผมอยากใหคุ้ณดูกฎในสุภาษิต 27:12 “คนหยัง่รู้ เห็นอนัตรายและซ่อนตวัของเขาเสียแต่คนเขลา
เดินเร่ือยไป และรับอนัตรายนั้น” 
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