“การชาระภาษีธุรกิจต่ อกรมสรรพากร ” : กรณี ศก
ึ ษา

ดวงใจ ป. (นักศึกษา M.Div. ไป-กลับ)
การทาธุรกิจในประเทศไทยมีการเสียภาษีมากมายหลายอย่าง จนเป็ นที่ร้ ูกนั ในบรรดานักธุรกิจ พ่อค้ า แม่ค้าว่า “ใครเสีย
ภาษีครบถ้ วนก็โง่ สนิ ้ ดี ต้ องหลบบ้ าง จ่ายบ้ าง จ่ ายใต้ โต๊ ะบ้ าง คือจ่ ายให้ น้อยที่สุด เท่าที่จาเป็ นก็พอ เราจึงจะเจริญและ
ร่ ารวย ประเทศชาติจะเสียหายหรือล่ มจมก็ช่างเถอะ”
มกราคม พ.ศ. 2533 ข้ าพเจ้ าดวงใจ ป. แต่งงานกับคุณกิตติ ม. ครอบครัวนี ้ทาการค้ าขายวัสดุก่อสร้ าง เช่น อิฐ หิน ปูน
ทราย ไฟฟ้า ประปา เป็ นต้ น ข้ าพเจ้ าเคยทางานเป็ นผู้จดั การโครงการ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนและวิจยั ตลาดอุตสาหกรรม
(Industrial Research and Marketing Services) มีความรู้การใช้ คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ข้ าพเจ้ าลาออกจาก
งานเพราะตังใจจะเลี
้
้ยงลูกเอง (ฟั งดูเป็ นคุณแม่ที่แสนดี) แถมมีงานทาเท่าที่ต้องการคือช่วยงานบัญชีของสามี (อืม ไม่ได้ เป็ นแค่
แม่บ้านเฉยๆนะฮะ) เป็ นการทาบัญชีง่ายๆ รับๆ จ่ายๆแล้ วส่งเอกสารบัญชีใส่ถงุ ให้ บริ ษัทรับจ้ างทาบัญชีออกไปทาข้ างนอกร้ าน ที่ร้าน
จึงเสียภาษีตา่ งๆ เล็กๆ น้ อยๆ ตามที่บริ ษัทรับจ้ างทาบัญชีจะแจ้ งตัวเลขให้ จ่ายภาษีเท่ าที่จาเป็ นเหมือนที่พอ่ ค้ า แม่ค้า หรื อนักธุรกิจ
ทัว่ ไปไม่วา่ เล็ก กลาง ใหญ่ ทากันทังประเทศ
้
ถือเป็ นค่ านิยมทีปกติธรรมดาม๊ ากมาก (เสียงสูง ใส่ฟิลลิง่ ) จนไม่ร้ ูสกึ ว่าต้ องแก้ ไขงาน
บัญชีใดๆให้ ดีขึ ้น ชีวติ ครอบครัวเราก็แสนสบายมีกิน มีใช้ พอควร (ประเทศชาติเป็ นเช่นไร ไม่รับทราบ) คิดดูแล้ วนับว่าจริยธรรม
ตกต่าอย่างไม่ร้ ูตวั เลยที่คดิ แต่ตวั เองและครอบครัว
พระเจ้ าให้ เวลาเลี ้ยงลูกสาว 2 คนและเรี ยนรู้งานบัญชี (ใส่ถงุ ) ประมาณ 8 ปี ก็ทรงเริ่มการตีสอนอย่างแรง (กาลังท้ องแก่
มีลกู ชายคนเล็กซะด้ วย) ปี พ.ศ. 2541 เจ้ าหน้ าที่สรรพากรถึง 3 รถตู้ เข้ ามาตรวจสอบ ค้ น รื อ้ อย่างใหญ่โต ด้ วยข้ อหาว่าสงสัยที่
ร้ านมีการเปิ ดใบกากับภาษีปลอม (บิลผี) อันเป็ นคดีธรุ กิจสุดฮิตของนักธุรกิจก่อสร้ างสมัยนัน้ (พอดีว่าพี่ชายมีบริษัทก่อสร้ างจึงถูก
สงสัยว่าร่ วมกับร้ านค้ าวัสดุก่อสร้ างอย่างเรา) ที่จะขอคืนภาษีมคู า่ เพิม่ (VAT) ได้ ถึง 7% ฟรี ๆ ขอบคุณพระเจ้ าที่ร้านเราและพี่ชาย
ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ จึงรอดไป แต่การที่บญ
ั ชีเราไม่โปร่งใส ตัวเลขคลุมเครื อ จึงโดนข้ อหาอื่นๆ โดนเรี ยกปรั บถึง 1.5 ล้ านบาท เพราะ
ไม่ยอมจ่ายใต้ โต๊ ะ (คือถ้ าจ่ายส่วนตัวเขาไป ส่วนกลางก็จ่ายน้ อยได้ แต่คริสเตียนเราไม่มีวสิ ยั ส่งเสริ มสรรพากรเช่นนัน้ ข้ าพเจ้ าจึง
แทบเป็ นลมสลบทังยื
้ น จะเอาที่ไหนไปจ่าย หรื อถึงมีใครจะอยากจ่าย (วะ?)) ผลก็คือข้ าพเจ้ าและสามีเป็ นทุกข์สาหัส กินไม่ได้ นอน
ไม่หลับ ขวัญหนีดีฝ่อตลอดทังปี
้ ทุกครัง้ ที่ได้ ยินเสียงโทรศัพท์ (สรรพากรจะตามตัวไปจ่ายภาษีไหมหนอ) หรื อได้ เห็นรถตู้สีขาว
(สรรพากรจะมาอีกไหมหนอ) อยากจะปิ ดร้ านเสียดีกว่า
ข้ าพเจ้ าและสามีเริ่มอธิษฐานอย่ างจริงจัง พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ เช่ นไร เราควรทาอย่ างไรต่ อไป ??
พ.ศ. 2542 ในที่สดุ พระเจ้ าได้ สง่ ทูตสวรรค์มาช่วยเราอย่างคาดไม่ถึง เมื่อพี่สนุ ีย์ ว. ได้ ตอบรับเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีคนใหม่
โดยมีเงื่อนไขว่า “เราต้ องเริ่มต้ นทาธุรกิจการค้ าใหม่อย่างถูกต้ องคือจดทะเบียนร้ านใหม่ แยกบัญชีใหม่ให้ ชดั เจน และมีระบบบัญชีที่
โปร่งใส ส่วนของเก่าค่อยๆ ชดใช้ กรมสรรพากรไป” แน่นอนเรารับการตีสอนและรับผลอย่างแรงแล้ ว พระเจ้ าให้ โอกาสใหม่จึงรี บตอบ
รับการแก้ ไขใหม่ ทิ ้งค่ านิยมเก่ า มีแรงจูงใจใหม่ ตัง้ ใจเจตจานงปรับปรุงระบบงาน และระบบบัญชีให้ ทนั สมัยและถูกต้ องเป็ นที่
พอใจของทูตสวรรค์ที่พระเจ้ าโปรดส่งมา ซึ่งต้ องใช้ เวลาอีกนับ 20 ปี ถึงปั จจุบนั ที่พระเจ้ าทรงขัดเกลา แก้ ไขและตกแต่งธุรกิจของเรา
ใหม่ให้ เป็ นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ าได้ ทุกวันนี ้ข้ าพเจ้ าเสียภาษี ธรุ กิจตรงไปตรงมานับแสนบาทต่อเดือน ภาษีสว่ นบุคคลอีกตาม
จริง ตามพระพรที่พระเจ้ าทรงโปรดประทานให้ แก่ธรุ กิจของเรา แม้ พระองค์เรี ยกร้ องความถูกต้ องโปร่งใส สวยงามในการทางาน แต่พระ
พรก็มากล้ นตามมาเช่นกัน เราจึงได้ ถวายธุรกิจให้ ทรงเป็ นเจ้ าของ และแบ่งเวลากันออกมารับใช้ ตามของประทาน
วิชาจริยธรรมช่วยสร้ างความเข้ าใจและอธิบายอย่างชัดเจนถึงจริยธรรมคริสเตียนอันเป็ นจริยธรรมของพระผู้สร้ าง (ที่มี
ซ่อนในเรา) อันมีมาตรฐานสูงนี ้เอง ทาให้ เราตังมั
้ น่ คงอยู่ (อย่าง งงงง ตัวเอง) จนทุกวันนี ้ แถมมีหลักการเปรียบเทียบคุณค่ า สร้ าง
กาลังใจและความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งให้ หนักแน่นมัน่ คงและชัดเจน ( ชีวติ ชัดเจนขึ ้นเยอะค่ะ) โดยมีหลักการตัดสินใจโดยเปรี ยบเทียบ

คุณค่าเป็ นตัวเลขที่ชดั เจน คือ เปรี ยบเทียบทังคะแนนรวมของผลบวก
้
และของผลลบที่เกิดขึ ้น แล้ วนามาพิจารณาคะแนนบวกหรื อลบ
มากกว่ากัน เท่าไร ทาให้ การตัดสินใจมีน ้าหนักอย่างชัดเจน หลักการให้ คะแนนคือ น ้าหนักของคุณค่า * ความรุนแรงของเรื่ อง =
คะแนนผลกระทบทังด้
้ านบวก และด้ านลบ (น ้าหนักของคุณค่าหมายถึงคุณค่าที่เป็ นกฎของพระเจ้ า= 3 คุณค่าที่เป็ นกฏของสังคม= 2
และคุณค่าเพื่อตัวเอง= 1 และระดับความรุนแรงของเรื่ องมีคา่ 1-5)
คุณค่ าที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ : การชาระภาษีให้ ถูกต้ อง พิจารณาดังนี ้
1.

เป็ นคริสเตียนที่ดี เชื่อฟั งพระเจ้ า รักษาความซื่อสัตย์ ตามแบบพระเจ้ า

กิจการ 5:29 เปโตร.. “ข้าพเจ้าจาต้องเชื ่อฟังพระเจ้ายิ่ งกว่าเชื ่อฟังมนุษย์ ” เอเฟซัส 2:10 เพราะว่าเราเป็ นฝี พระหัตถ์ของ
พระองค์ทีท่ รงสร้างขึ้นในพระเยซูคริ สต์เพือ่ ให้ทาการดี ซึ่งเป็ นสิ่งทีพ่ ระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ก่อนแล้วเพือ่ ให้เราดาเนินตาม กาลาเทีย 4:
19 ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ ย ข้าพเจ้าต้องเจ็บครรภ์ เพราะท่านทัง้ หลายอี ก จนกว่าพระคริ สต์ จะได้ทรงก่อร่ างขึ้นในตัวท่าน
เพราะพระเจ้ าปรารถนาให้ ข้าพเจ้ าเชื่อฟั งพระองค์ มีความซื่อสัตย์เช่นพระบิดามีตอ่ มนุษย์ ทาการดีแบบเช่นพระคริสต์ สามี
และข้ าพเจ้ าจึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อถูกตีสอน เราต้ องเรี ยนรู้ รับการเจียรนัย แล้ วพลิกกลับทังชี
้ วติ ส่วนตัวและธุรกิจ จนเติบโตได้
อย่างเข้ มแข็ง เรายังคงเรี ยนรู้และเติบโตต่อไปอีก รับการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกจนวันสุดท้ ายของเรา น ้าหนักของคุณค่านี ้เป็ นกฎของ
พระเจ้ า = 3 และ ความรุนแรงที่ต้องเชื่อฟั งพระเจ้ า เป็ นสิง่ ที่ต้องยึดถือ = 5 ผลคุณค่าที่ได้ = 15
2.

รักษากฎหมายและทาให้ ประเทศเจริญ

มัทธิว 22:21 ...พระองค์ตรัสกับเขาว่า "เพราะฉะนัน้ ของของซี ซาร์ จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า"
การรักษาและทาตามกฏหมายบ้ านเมืองเป็ นสิง่ สาคัญ ถ้ าประชาชนทุกคนทาตามหน้ าที่พลเมืองเสียภาษีตรงไปตรงมา ถ้ า
รัฐบาลซื่อตรงและมีคณ
ุ ภาพ ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ เป็ นอย่างดี คือขอให้ ทกุ คนรับผิดชอบและทาส่วนของตนให้ ดี และแม้ ว่าคนอื่น
จะเป็ นอย่างไร บุตรของพระเจ้ าต้ องรักษาจริยธรรมของพระเจ้ าไว้ ให้ มนั่ คงและมีชีวิตเป็ นคาพยานที่ดี “ของของซีซาร์ จงถวายแด่ซีซาร์ “
ข้ อพระธรรมนี ้ได้ ฟังมาแต่เด็กข้ าพเจ้ าจึงต้ องชาระภาษีธรุ กิจตามที่ทรงตรัสสัง่ การรักษากฏหมายจึงเป็ นกฏของสังคม = 2 และให้ ความ
รุนแรงระดับ 4 เพราะมีความสาคัญสูง เป็ นหน้ าที่ของพลเมืองทุกคน ให้ คณ
ุ ค่ารวม = 8
3.

ระบบบัญชีบริษัทมีความถูกต้ องและโปร่ งใส

ลูกา 16:10 คนทีซ่ ื ่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื ่อสัตย์ในของมากด้วย และคนทีไ่ ม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์ในของ
มากเช่นกัน
จากการทาบัญชีอย่างง่ายๆในอดีต พระเจ้ าได้ ให้ เวลาเรี ยนรู้แบบผู้บริหาร (ไม่ใช่แบบนักบัญชีโดยตรง) ต่อมาจนถึงปั จจุบนั
นับว่ายาวนานถึงเกือบ 25 ปี ข้ าพเจ้ าเห็นได้ ชดั ว่าความชัดเจน ถูกต้ องและโปร่ งใสของระบบบัญชีที่ดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริต หากมี
ความผิดปกติใดๆเกิดขึ ้นก็จะเห็นได้ ชดั หรื อตรวจสอบได้ โดยง่าย ตลอดจนการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่างๆเข้ ามาช่วยทางาน
อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้ อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทาได้ รับความไว้ วางใจทังจากร้
้
านค้ า Suppliers ลูกค้ า กรมสรรพากร ธนาคาร ฝ่ าย
บริหารและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ช่วยให้ การบริหารจัดการธุรกิจดาเนินไปได้ อย่างดี อันเป็ นผลให้ ธรุ กิจเจริญก้ าวหน้ า ระบบบัญชีบริษัท
จึงเป็ นกฎสังคม =2 และให้ ความรุนแรงเป็ นถึง 5 ทาให้ บริษัทเจริญก้ าวหน้ าหรื อตกต่าได้ รวมคุณค่า = 10
4.

สบายใจ ไม่ ต้องกลัวสรรพกรตรวจสอบ

สุภาษิต 3:6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทาให้วิถีของเจ้าราบรื ่น 23 แล้วเจ้าจะดาเนิน
ในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด 24 เมือ่ เจ้านอน เจ้าจะไม่หวาดผวา เมือ่ เจ้านอน ก็จะหลับสบาย

ข้ าพเจ้ าเคยได้ รับผลของการไม่เชื่อฟั งและไม่จ่ายภาษีครบถ้ วนมาแล้ ว เมื่อถูกปรับนัน้ ตลอดทังปี
้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หวาด
ผวา วิตก กังวล ไม่มีความสุขสักเวลาเดียว มันเข็ดขยาดจริงๆ ในทางตรงกันข้ าม เมื่อได้ ทาให้ ถกู ต้ องแล้ วแม้ ต่อมาสรรพากรบุกมา
ตรวจสอบที่บริษัทอีกเป็ นระยะๆไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใด เขาไม่สามารถหาความผิดจากเราได้ ทังยั
้ งให้ คาแนะนา แก้ ไขข้ อบกพร่องเล็กน้ อย
ให้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้นอีก เราจึงได้ รับการเจียรนัยเรื่ อยๆ ทุกปี ล่าสุดเดือนกรกฏาคม 2561 สรรพกรก็บกุ มาอีก เราก็สามารถยิ ้มต้ อนรับเขาได้
ด้ วยความสบายใจ พร้ อมให้ ตรวจในทุกจุด เป็ นที่ประหลาดใจของเขามาก เขาปรับเราไม่ได้ เลย ทังไม่
้ อาจเจรจาให้ เราจ่ายใต้ โต๊ ะ หรื อ
จ่ายพิเศษเพิม่ เติมใดๆ ฮาเลลูยา ขอพระเจ้ าได้ รับเกียรติในร้ านของพระองค์ ดังนันแม้
้ ความสบายใจจะเป็ นเรื่ องส่วนตัวมีน ้าหนัก = 1
แต่ความรุนแรงเป็ น5 คุณค่าที่ได้ = 5
5.

เสียหน้ าในสังคมนักธุรกิจว่ า “โง่ จัง จ่ ายภาษีเท่ าที่จาเป็ นก็พอ “

สุภาษิต 3:4 จงหาความโปรดปรานและชื ่อเสียงดี ในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์ สุภาษิต 9:10 ความยา
เกรงพระเจ้าเป็ นทีเ่ ริ่ มต้นของปัญญา
การพิจารณาคุณค่าในการจ่ายภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนันเกิ
้ ดขึ ้นเสมอๆตามแต่ใจจะพาไป (ใจมีการลังเลและคิด
เสียดายเป็ นพักๆ แต่ไม่ได้ หยุดชาระภาษี) ในความเป็ นมนุษย์ ..ถ้ าเผลอมองรอบตัว แล้ วมัวสาละวนนัง่ นับนิว้ บวกลบตัวเลขภาษีในแต่
ละปี ที่รวมๆแล้ ว อาจสร้ าง/ซื ้ออะไรๆได้ เป็ นชิ ้นเป็ นอันใหญ่ๆโตๆ ...น่านแหละ เมื่อมีการพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจทัว่ ๆไป ร้ านค้ าต่างๆจะ
ว่าเรา “โง่” จ่ายเงินภาษีมากทาไม?? ทาไมต้ องทาเช่นนัน??
้ อันทาให้ สามีและข้ าพเจ้ า งง ตัวเองว่าทาอะไรอยู่เนี่ย แต่เมื่อนึก
ใคร่ครวญแล้ วก็ร้ ูวา่ เราหาความโปรดปรานจากพระเจ้ าไม่ใช่มนุษย์ เราจึงดูเหมือน “โง่” ในสายตาพวกเขา แต่เรายาเกรงพระเจ้ าเกิน
กว่าจะทาตัว “ฉลาดแบบพวกเขา” ได้ ในทางตรงข้ ามกับเขา พระเจ้ าให้ ปัญญาในการบริหารจัดการร้ านให้ ถกู ต้ องและทันสมัยเหมือน
เช่น 7/11, Homepro เป็ นต้ น นับว่าน่าภาคภูมใิ จมาก และลูกๆก็เข้ ามาพัฒนาระบบออนไลน์ด้วย เราได้ วางรากฐานและส่งต่อธุรกิจ
ให้ ลกู อย่างใสสะอาดแล้ ว สร้ างและส่งต่อพื ้นฐานจริยธรรมคริสเตียนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าแด่เขา
ข้ าพเจ้ าให้ น ้าหนักการเสียหน้ าในสังคมเป็ น 2 และความรุนแรง เป็ น 5 เนื่องจากเรายังรู้สกึ สะดุดเสมอ งง กับตัวเองบ่อยๆ
โดยเฉพาะเมื่อคนสนิทหรื อญาติพี่น้องสอบถาม ทาไม ทาไม แต่สดุ ท้ ายเราก็ได้ ย ้าเตือนตนเองประจาและมีโอกาสเป็ นพยานและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้ าว่า “เพราะเราเป็ นคริสเตียน เราจึงต้ องเชื่อฟั งยาเกรงพระเจ้ า จิตสานึกเราบอกว่าเราทาถูกแล้ วตามที่พระเจ้ าสัง่ ให้ เรา
ทา แม้ ดโู ง่” คนอื่นก็ต้องยอมรับว่ากิจการข้ าพเจ้ าไปได้ ดที ีเดียว คุณค่าที่เสียหน้ าเสียเวลาย ้าตัวเองไปทางโลก = 10 (หลังจากวิชานี ้
แล้ ว ความรุนแรงเรื่ องนี ้คงลดลงเหลือ 1-2 เท่านัน้ แถมได้ โอกาสเป็ นพยานด้ วย)
6.

เสียความสะดวกสบายส่ วนตัว

อิสยาห์ 32:9-18 พวกผูห้ ญิ งทีอ่ ยู่อย่างพออกพอใจ จงตัง้ ใจฟัง... จงสะดุง้ ตัวสัน่ ...เมืองจะถูกทิ้งร้าง โยบ 3:26 ข้าไม่สบาย
ใจเลย และข้าไม่สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความวุ่นวายได้มาหา ลูกา 9:25 เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของสิ้นทัง้ โลกแต่
ทาลายหรื อสูญเสียตัวเองไป มาระโก 10:25 อูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมัง่ มีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า”
แม้ วา่ มนุษย์จะมีทรัพย์สนิ เงินทองเท่าไร มักไม่ร้ ูจกั พอ หรื อพอใจแต่สงิ่ ที่มองเห็นได้ วนั นี ้ ชีวติ จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ า และ
มักมีเรื่ องวุน่ วายเข้ ามา ข้ าพเจ้ าคิดว่าพระเจ้ าคงไม่ได้ สอนให้ เราจะอยู่อย่างสะดวกสบายไปเสียทุกด้ าน โดยไม่เรี ยนรู้และไม่
เตรี ยมพร้ อมจะเผชิญความลาบากในชีวติ เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน วันนี ้สุขพรุ่งนี ้อาจทุกข์ ดังนันการที
้
เราเสียเงินทองชาระภาษี
ออกไป ก็ทาให้ เราจะไม่ยึดติดกับเงินทอง ความสะดวกสบายเกินไป มีน้อยลงบ้ างเพราะเราเรี ยนรู้แล้ วในการทาหน้ าที่พลเมือง เรื่ อง
ส่วนตัวมีคา่ =1 แต่ทวั่ ไปแล้ วมีความรุนแรงมากเท่ากับ 5 นับเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนปรารถนา คุณค่าที่เสียไป = 5
7.

เสียประโยชน์ และโอกาสมีทรัพย์ สินเยอะๆ อันเป็ นที่ยอมรับนับถือในสังคม

ลูกา16:13 ไม่มีผใู้ ดเป็ นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอี กคนหนึ่ง หรื อจะนับถือ
นายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอี กคนหนึ่ง ท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ สุภาษิต 3:9-10 จงถวายพระเกี ยรติ แด่พระ
ยาห์เวห์ดว้ ยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้า แล้วยุง้ ของเจ้าจะเต็มบริ บูรณ์ และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วย
เหล้าองุ่นหมักใหม่ มัทธิว 6:33 แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรง
เพิ่มเติ มสิ่งทัง้ ปวงนี ้ให้
สังคมจะมองกันและนับถือกันด้ วยทรัพย์สมบัตทิ ี่มี การยอมรับนับหน้ าถือตาในสังคมเป็ นสิง่ ที่ทกุ คนปรารถนาแน่นอน
น ้าหนักของสังคม = 2 เรื่ องการยอมรับนับถือนี ้สาคัญนักเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี ้ โดยเฉพาะเมื่อต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ ทาการค้ ากับสังคม
ชื่อเสียงเราจะเสียไม่ได้ เลย คุณค่าจึงเป็ น 5 แต่พระเจ้ ามองที่จิตใจ เมื่อเราตังใจติ
้ ดตามพระเจ้ าและซื่อสัตย์ในทรัพย์สนิ ทังต่
้ อรัฐบาล
ต่อพระเจ้ า เชื่อว่าพระเจ้ าทรงเติมเต็มให้ เราตามพระทัยพระองค์แน่นอน และเราต้ องยาเกรงยกย่องพระเจ้ าก่อน ไม่ใช่เงินทองหรื อ
สังคม แต่ก็ไม่ให้ ชื่อเสียงเสียหาย คุณค่าที่เสียไป = 10
8.

เสียโอกาสในการเป็ นผู้ให้ พรแก่ ผ้ ูด้อยกว่ า

สุภาษิต 22:9 คนใจกว้างจะได้รบั พระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน ฮีบรู 13:16 อย่าละเลยทีจ่ ะทาความดี
และแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครื ่องบูชาอย่างนัน้ เป็ นทีพ่ อพระทัยพระเจ้า
บางครัง้ ข้ าพเจ้ าคิดว่าถ้ าเรามีทรัพย์เยอะเราคงได้ แบ่งปั นเยอะดังพระคาสอนไว้ แต่เมื่อใคร่ครวญแล้ วแหล่งที่มาของการมี
ทรัพย์นนถู
ั ้ กต้ องหรื อไม่ การทาดี แบ่งปั น แจกจ่ายโดยเอาหน้ าก็ไม่ถกู ต้ อง ไม่ได้ เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ าแน่นอน และหน้ าที่ได้ ก็เป็ น
หน้ าเรา ไม่ใช่หน้ าพระเจ้ า ดังนันเราไม่
้
ควรจะยักยอกทรัพย์ไว้ ให้ มีเยอะเพื่อแจกจ่ายเอาหน้ า พระเจ้ าทรงทอดพระเนตรจิตใจ พระเจ้ า
ทรงนับว่าเงินหญิงม่ายถวายมากกว่าคนมัง่ มี ขอบคุณพระเจ้ า ดังนันการเสี
้
ยภาษีไปแล้ วเหลือเงินน้ อยลง ถวาย และแจกจ่ายตามกาลัง
จึง OK ถูกต้ องแล้ ว แม้ จะดูวา่ เสียโอกาสได้ หน้ าในทางโลก อิอิ น ้าหนักหน้ าเรา = 1 ความรุนแรง = 2 คุณค่าที่เสียหาย = 2

ิ ใจโดยเปรียบเทียบคุณค่า
หลักการตัดสน
การแจกแจงคุณค่า
สงื่ ทีไ่ ด ้รับ ++
1.
2.
3.
4.

ให ้น้ าหนัก ความรุนแรง ผลกระทบ

่ ฟั งพระเจ ้า รักษาความซือ
่ สัตย์ตามแบบพระเจ ้า
เป็ นคริสเตียนทีด
่ ี เชือ
รักษากฎหมายและทาใหประเทศเจริ
้
ญ
ระบบบัญชีบริษัทมีความถูกต ้องและโปร่งใส
สบายใจ ไม่ต ้องกลัวสรรพกรตรวจสอบ

รวมคะแนนสงื่ ทีไ่ ด ้รับ ++

3
2
2
1

5
4
5
5

38

ี -สงิ่ ทีเ่ ส ย
5.
เสียหน ้าในสังคมนั กธุรกิจ โง่จัง จ่ายภาษี เท่าทีจ่ าเป็ นก็พอ
6.
เสียความสะดวกสบายส่วนตัวเยอะ
ิ เยอะ อันเป็ นทีย
7. เสียประโยชน์และโอกาสมีทรัพย์สน
่ อมรับนั บถือต่อสังคม
8. เสียโอกาสในการเป็ นผู ้ใหพรแก่
้
ผู ้ด ้อยกว่า

ี -รวมคะแนนสงิ่ ทีเ่ ส ย
คะแนนรวมต่อผลกระทบ

15
8
10
5

2
1
2
1

-5
-5
-5
-2

-10
-5
-10
-2
-27
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