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ABSTRACT 
 

 This independent study aim is to compose melodies for selected verses of 
Psalm in order to enhance Bible verse memorization through the use of music.  
The researcher reviewed the related literature including the learning process through 
memorization, song composition and music arrangement theory. Then, 10 Bible verse 
(s) from the theme of praise and thanksgiving were selected for music composition. 
Furthermore, music analysis has been included after each song. It is the researcher’s 
hope that this study will benefit the community of believers in taking Bible verses to 
heart through music.
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 การท่องจ าข้อพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับคริสตชนในทุกช่วงวัย ซึ่งข้อพระคัมภีร์เป็น
ถ้อยค าของพระเจ้าที่ตรัสถึงคริสตชนทุกคน รวมถึงผู้ที่ยังไม่เชื่อด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นเครื่องมือน า
ทางในการด าเนินชีวิตในโลกใบนี้ ให้ผู้ที ่แสวงหาพระเจ้าได้พบกับความรอดผ่านทางถ้อยค าของ
พระองค์ การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ต้องอาศัยการอ่านซ ้า ๆ ลงมือเขียนบ่อย ๆ จึงจะสามารถจดจ า 
ข้อพระคัมภีร์ที่เห็นว่าส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ในการท่องจ า
ข้อพระคัมภีร์ในครั้งที่เป็นอนุชน การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ สามารถช่วยให้ผู้วิจัยเผชิญกับช่วงเวลาที่
ยากล าบากในชีว ิต โดยมีถ้อยค าของพระเจ้าหนุนใจ และคอยย ้าเตือนให้ ผู้ว ิจ ัยมีความเชื่อ  
ความไว้วางใจ และความหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางข้อพระคัมภีร์ที ่ได้ท่องจ าข้อ 
พระคัมภีร์จากการที่ท าพันธกิจในคริสตจักร ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาของอนุชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับการ
ปลูกฝังในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ จึงใช้ช่วงเวลาในการนมัสการพระเจ้าเสริมสร้างให้อนุชนฝึกฝน
ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ โดยเริ่มฝึกท่องจ าข้อพระคัมภีร์ที่ชอบ และให้อธิบายความหมายว่าเพราะเหตุใด
ถึงเลือกข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ บางคนเลือกข้อพระคัมภีร์จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตัวเอง หรือเลือก
เพราะอยากจะสรรเสริญพระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการด าเนินชีวิตของพวกเขา  
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเสริมสร้างให้อนุชนได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น และได้เห็นการทรง
สถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของพวกเขา แต่มีอนุชนบางคนได้ใช้ช่วงเวลาที่นมัสการพระเจ้า  
ฝึกท่องจ าข้อพระคัมภีร์ จึงท าให้การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ในแต่ละอาทิตย์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  
เพราะว่าการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ต้องใช้ระยะเวลานานจึงสามารถจดจ าให้ขึ้นใจได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการหาเครื่องมือ หรือการท่องจ ารูปแบบใหม่ที่ช่วยให้อนุชนฝึกฝนท่องจ า 
ข้อพระคัมภีร์ได้ดีขึ้น โดยมีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม คือการเขียนบ่อย ๆ หรือการอ่านซ ้า ๆ ซึ่งท าให้
เกิดความเบื่อหน่าย และเกียจคร้าน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้อนุชนไม่อยากลงมือท า ผู้ วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญของดนตรีว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การท่องจ าดีขึ้น ผ่านทางท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นมา
ใหม่ โดยน าข้อพระคัมภีร์ หรือถ้อยค าของพระเจ้าใส่เป็นเนื้อ เพลง เพราะดนตรีเป็นเครื่องมือที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกช่วงทุกวัยได้เป็นอย่างดี และดนตรีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ท าให้จิตใจสงบ  
ไม่ท าใหรู้้สึกเครียด หรือกังวล การฟังเพลงบ่อย ๆ หรือได้ร้องเพลงซ ้า ๆ วนไปวนมา ช่วยให้ผู้ฟังเกิด
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การจดจ าท านอง และเนื ้อเพลงโดยอัตโนมัติ ท าให้การท่องจ าข้อพระคัมภีร ์ผ ่านบทเพลงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงน าข้อพระคัมภีร์ประกอบท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เป็นบทเพลงที่
ช่วยให้คริสตชนทุกคนจดจ าข้อพระคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการใคร่ครวญ
กับพระเจ้าทุกเวลา ผ่านท านองประกอบเนื้อเพลงที่มาจากข้อพระคัมภีร์ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่นี้ 
งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นแนวทางการเสริมสร้างชีวิตของคริสตชนทุกคนในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์อย่าง
มีประสิทธิภาพผ่านท านองเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคริสตชนให้มี
ความเชื่อ ความศรัทธา และมีความหวังในการด าเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสต์ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประพันธ์ท านองประกอบเนื้อเพลงที่มาจากข้อพระคัมภีร์เพ่ือช่วยในการท่องจ า 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 พระคร ิสตธรรมคัมภีร์  ฉบับมาตรฐาน 2011 จ  านวน 10 ตอน ทั ้งพ ันธส ัญญาเดิม 
และพันธส ัญญาใหม่  ซ ึ ่งการเล ือกข ้อพระค ัมภ ีร ์อย ู ่ ในขอบเขตของการสรรเสริ ญพระเจ้า  
และการขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งข้อพระคัมภีร์หนึ่งตอนจะไม่เกิน 3 ข้อ ต่อการประพันธ์หนึ่งบทเพลง 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 เพื่อช่วยให้คริสตชนมีแรงจูงใจในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านท านองเพลงใหม่ที่ได้ประพันธ์
ขึ้นอย่างเหมาะสม 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.5.1 การประพันธ์ท านอง 
 การประพันธ์ท านอง หมายถึง ท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่เป็นแนวเสียงเดียว ซึ่งท านอง
ใหมน่ี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ฟังสามารถจดจ าลักษณะของบทเพลงนั้นได้ 
 1.5.2 เนื้อเพลงท่ีมาจากพระคัมภีร์ 
 เนื้อเพลงที่มาจากพระคัมภีร์ หมายถึง การน าข้อพระคัมภีร์จากพระคริสตธรรมคัมภีร์สมาคม
พระคริสตธรรมไทย ฉบับ 2011 มาเป็นเนื้อเพลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนภาษา 
 1.5.3 การท่องจ า 
 การท่องจ า หมายถึง การฟังบทเพลงซ ้าแล้วซ ้าอีก จนสามารถจดจ าเนื้อเพลงที ่มาจาก 
ข้อพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านท านองที่ประพันธ์
ขึ ้นมาใหม่ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกข้อพระคัมภีร์ที ่ใช้เป็นเนื้อเพลง จ านวน 10 ตอน ที่เกี ่ยวข้องกับ 
การสรรเสริญพระเจ้า และการขอบพระคุณพระเจ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลในการจัดท าการค้นคว้าอิสระนี้ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้  
  2.1 ความส าคัญของการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ 
   2.1.1 การท่องจ าทั่วไป 
   2.1.2 การท่องจ าพระคัมภีร์ 
   2.1.3 การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลง 
  2.2 พระคัมภีร์ 
   2.2.1 การขอบพระคุณพระเจ้า 
   2.2.2 การสรรเสริญพระเจ้า 
   2.2.3 ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้เป็นเนื้อเพลง จ านวน 10 ตอน 
  2.3 หลักการแต่งท านองที่ช่วยในการท่องจ า 
   2.3.1 ความหมายของท านอง 
   2.3.2 ทฤษฎีการประพันธ์ท านอง 
 

2.1 ความส าคัญของการท่องจ า 
 ปัจจุบันการท่องจ าถูกมองว่าเป็นการสอนที่ล้าหลัง และไม่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ ส่งผลให้นักเรียน และสังคมไทยไม่ชอบการท่องจ า และมีทัศนะที่ไม่ดีต่อการจ า ยิ่ งใน
ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  มือถือ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ ท าให้นักเรียน และผู้คนในสังคมส่วนใหญ่  
ไม่จดจ าอะไรไว้ในสมอง แต่จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเครื่องมือเหล่านี้
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2.1.1 การท่องจ าทั่วไป 
2.1.1.1 ความส าคัญของการท่องจ า 

 Study International Staff (2020) อธิบายถึงความส าคัญของการท่องจ าในยุคที่เทคโนโลยี
ก าลังพัฒนาไว้ว่า การท่องจ าไม่มีความส าคัญในการเรียนรู้อีกต่อไป มนุษย์เข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยี ทั้งคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ท าให้มนุษย์จดจ าข้อมูลไว้ในความจ าลดน้อยลงอย่างมาก  
ถึงอย่างไรก็ตาม การหาข้อมูลก็มีอิสระเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ไม่ควรละทิ้งการเรียนรู้ แบบการท่องจ า 
เนื่องจากเป็นวิธีการท่องจ าแบบโบราณ หรือลองพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี นี่คือเหตุผลส าหรับการท่องจ า
ยังคงมีบทบาทส าคัญในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. การท่องจ าเป็นพื้นฐานของการคิดอย่างวิจารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่มีค่าในการงานในปัจจุบันนี ้ แต่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณต้องดึงเอาความรู้ที่อยู่ในความจ าออกมา 
 2. การท่องจ าช่วยฝึกสมองให้คล่องแคล่วว่องไวและมีสมาธิ 
 การท่องจ าช่วยฝึกสมองให้คล่องแคล่วว่องไวและมีสมาธิเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อ สมองต้องการ
การออกก าลังกาย การท่องจ าด้วยวิธีการท าซ ้าและการจ าไม่เพียงแต่ฝึกจิตใจเท่านั้น แต่ช่วยฝึกจติใจ
ให้มีสมาธิกับงานที่ดูน่าเบื่อหรือไม่เป็นที่น่าพอใจอีกด้วย ความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการจดจ าเพื่อเพ่ิม
พื ้นที่แก่นักศึกษาส าหรับการเรียนรู ้สิ ่งใหม่และใช้ความพยายามมากขึ้ นในการคิดสร้างสรรค์  
การคิดวิเคราะห์ เพราะว่าความรู้สามารถเก็บรักษาไว้ ในหน่วงความจ าระยะยาวได้ ซึ่งท าให้มีพื้นที่
มากขึ้น เพ่ือสามารถซึมซับข้อมูลใหม่จากหน่วยความจ าระยะยาวได้อย่างเต็มที่  
 3. ช่วยพัฒนาระบบประสาทของสมอง 
 การจดจ าข้อมูลท าให้กลุ่มเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นซ ้า ๆ เพื่อเสริมสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน 
การศึกษาการท่องจ าช่วยเสริมสร้างความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้
เหมาะสม 
 4. การท่องจ าช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 สุขภาพทางปัญญา คือความสามารถในการคิด การเรียนรู้ และการจดจ าได้อย่างชัดเจน แต่มี
หลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการถดถอยเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การฝึกความจ า
สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพทางปัญญาเก่ียวกับกับกระบวนการคิดได้ 
 สันติวัฒน์ จันทร์ใด (2562) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าบทอาขยานไว้ว่า การท่องจ า
บทอาขยานเป็นการสืบทอดคุณค่าภาษาไทย ให้ข้อคิด ความรู้ และช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้ภาษาท่ีดี  
 อีแวนส์ (2562) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าต่อการเรียนไว้ว่า การท่องจ าไม่ใช่เรื่องที่
แย่ส  าหรับการเร ียนหนังสือ เพราะว่าการเร ียนหนังสือไม่ได้ม ีเฉพาะวิชาค านวณ แต่มีว ิชา
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ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา ที่ต้องใช้การท่องจ า หรือการอ่านย ้า ๆ เพ่ือช่วยให้นึกถึงสิ่งที่ได้ร ่าเรียนมา 
และการเรียนแบบเน้นจ ายังช่วยลดอาการเป็นอัลไซเมอร์ และเป็นวิธีที่ช่วยตอบสนองต่อข้อมูลเมื่อถูก
ถามได้อย่างรวดเร็ว  
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยฺตฺโต) (ม.ป.ป.) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าบทสวดไว้ว่า 
“การรักษาค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยการท่องจ าบทสวด เป็นวิธีที่แม่นย ายิ่งกว่ายุคที่จารึกด้วย
ลายลักษณ์อักษร โดยมีวิธีการท่องสวดมนต์ให้แม่นย าพร้อมกัน ซึ ่งจะสวดทีละ10 คน 20 คน  
และต้องสวดตรงกันทุกถ้อยค าโดยห้ามตกหล่น หรือเพ่ิมเติมบทสวดแม้แต่ค าเดียว  
 ดังนั้น การท่องจ ามีความส าคัญอย่างมากอยู่ 3 ด้านด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการเรียน 
ผู ้เร ียนสามารถฝึกการท่องจ าได้ผ่านทางการท่องจ าบทอาขยาน เพื ่อ ช่วยให้ผู ้เร ียนสามารถ 
มีความจ าที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาที่ดี ได้รับความรู้และข้อคิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และที่ส าคัญสามารถ
สืบทอดคุณค่าภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป 2. ด้านศาสนา การท่องจ าแบบกลุ่มช่วยให้ค าสอนไม่ตกหล่น
แต่มีความแม่นย ามากขึ้น และการท่องจ าช่วยรักษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบนานเท่า
นาน 3. ด้านสุขภาพ การท่องจ าแบบเน้นจ าช่วยลดอาการเป็นอัลไซเมอร์ เพราะการท่องจ าช่วยฝึก
สมองให้มีความคิดที่รวดเร็วขึ้นและเป็นการฝึกสมาธิ ท าให้ระบบประสาทของสมองได้รับการปรับปรุง
ให้มีความจ าที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้การท่องจ าจึงมีความส าคัญในยุคที่มนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยี เพราะว่า 
การท่องจ าช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

2.1.1.2 หลักการท่องจ า 
 พลุ๊ต (2564) อธิบายการสร้าง Output ไว้ว่า การสร้าง Output มีความส าคัญอย่างมาก
ในการช่วยจดจ าเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือฟังครูสอนได้อย่างแม่นย า และช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลเหล่านั้นไว้ในหน่วยความจ าระยะยาว การสร้าง Output เริ่มจากการรวบรวมเนื้อหาที่ได้
เรียนมาน าไปใช้อย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเนื้อหา สรุปเนื้อหาที่ได้
จดบันทึกเอาไว้ และน าไปพูดคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อตอกย ้าสิ่งที่ ได้เรียนมานั้น เพียงเท่านี้ 
ก็ช่วยจดจ าเนื้อหาได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้นผ่านการสร้าง Output ที่ดี มีหลักการจ าเนื้อหาที่
ได้ผลมากกว่า 90% จ านวน 7 วิธี ดังต่อไปนี้  
 1. ฟังเฉย ๆ (LECTURE) คือการรับข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างเช่น นั่งฟังครูสอน ฟังบรรยาย 
และการฟังยูทูบ ฯ การฟังเฉย ๆ สามารถเพ่ิมการจดจ าได้เพียง 5% เท่านั้น เนื่องจากการเรียน
แบบนี้ เป็นการเรียนแบบง่าย และได้ผลน้อยท า ให้ความรู ้ที ่จดจ ามักจะลืมได้ง ่ายเช่นกัน 
 2.  อ ่ านด้วยตั ว เอง (READING) การเร ียนร ู ้ ด ้ วยว ิธ ีก ารอ่ านหนังส ือด ้วยตัว เอง  
ท าให้ความจ าเพิ่มขึ้นเป็น 20% แต่ถ้าหากปราศจากการทบทวน การจดบันทึก และการสรุป



 

6 

ใจความส าคัญ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ ความรู้จากการอ่านหนังสือก็จะค่อยเริ่ม 
จางหายไปจากความจ า 
 3. ฟังและดูภาพ (AUDIOVISUAL) เป็นทักษะที่ท างานสองอย่างพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น 
การดูวิดีโอ การดูภาพ และการฟังเสียง ท าให้สมองได้รับรู้ทั้งด้านการมองเห็นและการคิดตาม  
ซึ่งช่วยให้การจดจ าเพ่ิมขึ้นถึง 35% และน าไปสู่การตีความในที่สุด  
 4.  การได ้ เห ็นต ัวอย ่ าง  (DEMONSTRATION) การเร ียนร ู ้ ผ ่ านการ เห ็ นต ัวอย ่ า ง 
ตัวอย่างเช่น การสาธิตวิธีการปาดหน้าเค้ก คลิปแต่งหน้า เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจริง
จะท าให้จดจ ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นถึง 50% เลยทีเดียว 
 5. การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (DISCUSSION) เป็นการเรียนรู้ที ่ได้ผลมากถึง 65% 
เพราะว่าการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง ผ่านการพูดคุยระหว่างเพื่อนใน BLOG หรือ FACEBOOK 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดในเชิงสร้างสรรค์กับเพื่อนในโลกออนไลน์ เป็นวิธีการจ าเนื้อหาได้ดี 
 6. การได้ทดลองท าด้วยตัวเอง (PRACTICE DOING) การน าความรู ้หรือเนื ้อหาไป
ฝึกฝนทดลองกับตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองในการเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา ส่งผล
ให้เข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นวิธีจ าเนื้อหาได้เป็นอย่างดีถึง 80%  
 7. การได้สอนผู ้อื ่น (TEACHING) การสอนผู้อื ่นท าให้จดจ าเนื ้อหาได้ถึง 90-95% 
ตัวอย่างเช่น การติวหนังสือให้เพื่อน สอนการบ้านน้องหรือเพื่อน เพราะสิ่งที่น าไปสอนให้กับคน
อ่ืนเข้าใจคือความส าเร็จสูงสุดของการเรียนรู้ 
 จุฑามาส ภิญโญศรี (2020) กล่าวถึงหลักการที่ช่วยในการจ าไว้ว่า หลักการช่วยจ าเนื้อหาได้ดี
ประกอบด้วย 8 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. มุ่งสนใจในสิ่งที่ต้องการจ าเพียงสิ่งเดียว (Focus on it) การท าสิ่งต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน
ท าให้การจ าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะว่าสมองของเราไม่ได้ใช้เวลาจดจ่อในการเก็บข้อมูล
เข้าไปในความทรงจ าอย่างเหมาะสม และไม่สามารถดึงข้อมูลกลับมาได้ในภายหลัง 
 2. ใช้ประสาททั้ง 5 ร่วมกัน เช่น การมอง การได้ยิน การสัมผัส กลิ่น เสียง (Smell, Touch, 
Taste, Hear and see it) คือการจดจ าโดยใช้ระบบประสาทสัมผัสต่าง ๆ สามารถช่วยใหก้ารจดจ าได้
เป็นอย่างด ี
 3. การท าซ ้า (Repeat it) จิตวิทยา เรียกว่า “Over learning” คือการท าซ ้าช่วยในการน า
ข้อมูลเข้าไปโดยไม่ใช่เป็นการยัดเหยียด แต่เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างข้อมูลที่เข้าไป ท าให้ข้อมูลที่
เข้าไปนั้นอยู่ในความทรงจ าได้ยาวนานขึ้น  
 4. การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื ่อจดจ า (Chunk it) คือการจัดกลุ ่มย่อยตามแต่ละ
ประเภทที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน  
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 5. การจัดระบบของข้อมูลที่จะท า (Organize it) สมองของมนุษย์มีการจัดระบบคล้ายกับ
หนังสือที่ประกอบด้วยบทเรียนและหัวข้อต่าง ๆ ดังนั้นต้องระมัดระวังในการจัดข้อมูลในสมอง เพ่ือให้
จดจ ารหัสข้อมูลที่ลงไว้ได้ง่ายขึ้น  
 6. การหาวิธีช่วยจ า (Use Mnemonic device) คือวิธีการจดจ าข้อมูลที่มีความหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น การจินตนาการ การใช้อักษรย่อ การใช้อักษรตัวแรก การใช้จังหวะเพลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
วิธีช่วยจดจ าได้เป็นอย่างดี 
 7. หาวิธีการจ าที่เหมาะสมส าหรับตัวเอง (Learn it the way that works for you) วิธีการ
เลือกจดจ าที่เหมาะสมกับตัวเอง บางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนซ ้า ๆ บางคนอาจจะพูดแล้วบันทึกเสียง
เพ่ือน ามาเปิดฟังหลาย ๆ รอบ  
 8. การเชื่อมโยงข้อมูลที่จ ากับข้อมูลที่มีอยู่ (Connect with dots) คือความทรงจ าจะอยู่ได้
นานขึ้นเมื่อน าข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การคิดถึงประสบการณ์ 
ที่ผ่านมาของตัวเองท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ที่ต้องการจดจ า เป็นต้น 
 บูสต์อัพ (2562) กล่าวถึงเคล็ดลับ หรือหลักการท่องจ า 6 ขั้นตอน ที่สามารถช่วยจดจ าข้อมูล
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อมูลที่ต้องการจดจ าซัก 2-3 รอบ 
 เริ่มจากการอ่านข้อมูลทั้งหมด เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจเนื้อหาก่อนที่จะเริ่ม
จดจ าข้อมูลส าคัญในขั้นต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 2 แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงสั้น 
 การจดจ าข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียวเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรแบ่งข้อมูลออกมา 
เป็นทีละช่วงสั้น ๆ ค่อยจดจ าทีละส่วน เพ่ือท าให้การจดจ าข้อมูลได้ดีและรวดเร็วขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดเลขล าดับ 
 การใส่ล าดับเลขหน้าข้อมูลช่วยให้การจดจ าข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าสมองมีวิธีการจดจ า
ตัวเลขและข้อมูลพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยให้นึกถึงข้อมลูต่าง ๆ ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 4 อ่านออกเสียง 
 การอ่านข้อมูลด้วยเสียงดังฟังชัด จ านวน 2-3 รอบ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลผ่านทาง
ห ูและผ่านทางสายตา 
 ขั้นตอนที่ 5 เริ่มจดจ าข้อมูล 
 เริ่มจดจ าข้อมูลทีละส่วน ตามล าดับ เมื่อจดจ าข้อมูลทีละส่วนได้แล้ว ให้เริ่มจ าข้อมูลในล าดับ
ถัดไป ซึ่งการจดจ าวิธีนี้ช่วยเชือ่มต่อข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน 
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 ขั้นตอนที่ 6 คิด จ า ทบทวน 
 การอ่านออกเสียงซ ้า ๆ ทีละส่วน โดยไม่ดูโน้ตแต่ให้นึกถึงความหมายของสิ่งที่พูด นึกถึงที่มา
ของแต่ละส่วนไปเรื่อย ๆ ท าแบบนี้อย่างสม ่าเสมอช่วยให้จดจ าได้ดี 
 จากหลักการท่องจ าทั่ว ไป ชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนของการท่องจ าที่มีประสิทธิภาพไม่ว่า 
จะเป็นการสร้าง Output คือการทบทวนข้อมูลความรู้ด้วยตัวเองหลังจากฟังและรับข้อมูลเหล่านั้น
มาแล้ว โดยการท่องจ าซ ้าแล้วซ ้าเล่า 2-3 รอบ ด้วยการอ่านออกเสียง การจินตนาการ การได้เห็น
ตัวอย่าง และการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ซึ่งหลักการเหล่านี้ช่วยให้
การจดจ าข้อมูลได้ง่ายและฝังลึกลงไปยังหน่วยความจ าระยะยาวของมนุษย์ 
 

2.1.1.3 รูปแบบการท่องจ า 
 ชาติชาย ยิ้มสุวะ (2556) กล่าวถึงหลักการท่องจ าบทสวดไว้ว่า การท่องบ่นสาธยายบทสวด
เป็นการฝึกท่องค าสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อช่วยจดจ าค าสอน และช่วยเสริมสร้างความเชื่อศรัทธา  
แก่ผู้ที่สวด 
 Foer (2011) กล่าวถึงเคล็ดลับการท่องจ าไว้ว่า หลักสูตรของวิทยาลัยหลายแห่งต้องการให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ท่องจ าข้อมูลให้ได้จ านวนมาก ซึ่งการท่องจ าส าหรับนักศึกษาหลายชั้นเรียนเป็น
เรื ่องที่ยาก เพราะว่านักศึกษาหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรในเรื่องทักษะ 
การจดจ า อย่างไรก็ตาม โชคดีที่การท่องจ าไม่จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนที่ฉลาดหรือร ่ารวยเท่านั้น แต่มี
ไว้ส าหรับทุกคนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถในการท่องจ าอย่างถูกต้อง นักท่องจ า
ที่แข่งขันกันอ้างว่า การฝึกซ้อมเทคนิคการมองเห็นและเทคนิคความจ าช่วยให้พวกเขาสามารถจดจ า
ข้อมูลจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยพบว่านักศึกษาที่ใช้เทคนิคความจ า ท างานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่
เรียนรู้การใช้ความจ าในการท างานและเข้าถึงความจ าระยะยาว เทคนิคนี้สามารถช่วยให้จดจ า
ความคิดบางส่วนนานหลายปีหรือตลอดชีวิต นอกจากการใช้เทคนิคการจดจ าภาพและเทคนิคการจ า
เชิงพ้ืนที่แล้ว ยังมีเทคนิคการจ าที่สามารถช่วยให้จดจ าข้อมูลได้มากและรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 
 1. อันดับแรกพยายามท าความเข้าใจข้อมูลก่อน 
 การรวบรวมข้อมูลเป็นระบบสามารถท่องจ าได้ง่าย หากไม่เข้าใจเนื้อหาให้ใช้เวลาท าความ
เข้าใจก่อนที่จะพยายามท่องจ า 
 2. เชื่อมโยงข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่เข้าด้วยกัน 
 น าข้อมูลที่มีอยู่แล้วเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่ก าลังจะจดจ า เพราะว่าเนื้อหาที่แยกออกจากกัน
นั้นจดจ ายากกว่าเนื้อหาที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
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 3. คิดใคร่ครวญก่อนพักผ่อน 
 จากการศึกษาพบว่าสมองมีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลขณะนอนหลับ ลองทบทวนข้อมูล
ก่อนเข้านอน แม้ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม จากนั้นลองดูว่าข้อมูลฝังลึ กลงไปภายในความจ า
หรือไม ่
 4. แบบทดสอบตัวเอง 
 วิธีการท าแบบทดสอบด้วยตัวเองมีวิธีการ ดังต่อไปนี้ 1) ถามค าถามด้วยตัวเอง และจดจ าโดย
บังคับตัวเองพยายามไม่ดูค าตอบหรือเนื้อหาขณะจดจ า 2 ) กลับไปยังขั้นตอนแรก คือท าความเข้าใจ
เนื ้อหาและพยายามท่องจ า 3) หลีกเลี ่ยงการถามค าถามขณะท่องจ า ให้รอสองหรือสามชั่วโมง  
หรือหนึ่งวัน หรือสองวัน เพ่ือดูว่าข้อมูลเหล่านั้นฝังลึกลงไปในความจ าอย่างแท้จริงหรือไม่ 
 5. ใช้วิธีปฏิบัติแบบแพร่กระจาย 
 ส าหรับแนวคิดที่ย้ายจากความจ าของการท างานชั่วคราวไปยังความจ าระยะยาว สองสิ่งนี้
เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง คือวิธีการพูดซ ้า ๆ ท าซ ้า ๆ เพื่อเก็บข้อมูลในความจ าอย่างม่ันคง  
 6. เขียนออกมา 
 การเขียนช่วยให้จดจ าในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เพราะมีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง  
มือกับสมอง การเขียนข้อความด้วยมือระหว่างการบรรยาย หรือว่าเขียนใหม่ภายหลังการบรรยาย 
ขณะที่เขียนต้องคิดถึงสิ่งที่ต้องการจะจดจ า พยายามพูดข้อมูลนั้นออกมาด้วยเสียงดัง ๆ รวมถึง
จนิตนาการภาพในความคิดนั้นด้วย 
 7. สร้างกลุ่มค าที่มีความหมาย 
 วิธีในการท่องจ าที่ดีคือการสร้างกลุ่มค าที่มีความหมายท าให้เนื้อหาง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น  
การจ าชื่อผลไม้สี่ชนิด ได้แก่ กระเทียม G, กุหลาบ R, ฮอว์ธอร์น H, และมัสตาร์ด M ตัวอักษรย่อตัว
แรกคือ G,R,H,M, ดังนั้น สามารถเชื่อมต่อกับภาพที่สามารถจินตนาการอักษร G,R,H,M, ถึงขนมปัง
กรอบ GRAHAM CRACKER ได้ ซึ่งการจดจ าภาพที่จินตนาการถึงขนมปัง GRAHAM CRACKER ช่วย
ในการจดจ าชื่อสิ่งของได้งา่ยขึน้ 
 8. พูดคุยกับตัวเอง 
 การพูดคุยกับตัวเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการจะจดจ าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน 
การจ าที่ด ีลองพูดออกมาด้วยเสียงดังแทนการอ่านซ ้า ๆ 
 ส่งสุข ภาแก้ว (2560) กล่าวถึงรูปแบบในการฝึกท่องบทอาขยานไว้ว่า “อาขยาน” คือ 
การท่องจ าและการสวด การท่องอาขยานใช้ท านองเหมือนกับการอ่านร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
การท่องอาขยานมีประโยชน์ช่วยในการออกเสียงพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาสมองอยู่เสมอท าให้ 
มีความจ าที่ดี และมีส านวนภาษาท่ีดีด้วย มีวิธีการฝึกดังนี้ 
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 1. ฝึกเปล่งเสียง โดยไม่ตะโกน หรือบังคับเสียง 
 2. ท่องด้วยความชัดเจน 
 3. ท่องออกเสียงให้ถูกอักขระ 
 4. ท่องให้ถูกท านองและลีลาของของค าประพันธ์แต่ละชนิด 
 5. ท่องให้ถูกจังหวะวรรคตอน 
 6. ท่องให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามเนื้อหา 
 ยุสรอน เจะนุ ๊ และอับดุลรอแม สุหลง (2564) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
สมัยใหม่ที ่ช่วยในการท่องจ าอัลกุรอานได้ดีขึ ้นไว้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) คือการสอนแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และมีการเรียนนอกห้อง
โดยใช้การสอนแบบออนไลน์ รูปแบบการเรียนผสมผสานนี้ เรียกว่า การหมุนเวียนตามสถานีสลับ
เปลี ่ยนกันไป (Station Rotation) ช ่วยให ้น ักเร ียนช ุมชนบ้านปาแดปาลัสช ั ้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 มีการท่องจ าอัลกุรอานได้ดีขึ้น มากกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ที่ท าให้นักเรียนขาด
ความสนใจในการท่องจ าพระคัมภีร์อัลกุรอาน 
 โคโนะ เก็นโตะ (2562) อธิบายถึงเทคนิคการจ า 4 ขั้นตอนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนซ ้าหลาย ๆ ครั้ง 
 การเรียนทุกวิชาต้องอาศัยการท่องจ าเข้าช่วยในการจดจ าเนื้อหาในสิ่งที่เรียน  เพื่อช่วยให้
นักเรียนท าคะแนนสอบได้มากขึ้น คือการทบทวนซ ้า ๆ เพราะว่ามนุษย์สามารถจดจ าได้และลืมได้
เช่นกัน การเปลี่ยนความจ าระยะสั้นให้เป็นความจ าระยะยาวมีวิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือ 1) การท าให้สมอง
คิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ 2) การทบทวนซ ้า ๆ เพราะยิ่งทบทวนซ ้าแล้วซ ้าอีกมากเท่าไร จะ
ช่วยให้ข้อมูลนั้นเปลี่ยนเป็นความจ าระยะยาวได้นานขึ้น ดังนั้น เมื่อจดจ าข้อมูลได้ครั้งหนึ่งแล้วให้รีบ
ทบทวนข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดซึ่งเชื่อกันว่าการทบทวนและการท่องจ าหลังจากได้รับข้อมูลมาแล้วเป็น
เวลา 30 นาที 1 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด 
 2. Output เป็นสิ่งจ าเป็นในการท่องจ า 
 การสร้าง Output คือการท่องจ าหรือทบทวนข้อมูล เพื่อท าให้สมองมองว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญและควรเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ ยกตัวอย่างวิธีการสร้าง Output แบบง่าย คือเวลาท่องจ าค าศัพท์
เพื่อจดจ าข้อมูล แทนที่จะท่องข้อมูลซ ้าแล้วซ ้าอีกในเวลาหนึ่งนาที แล้วตรวจดูหนึ่งครั้งว่าสามารถจ า
ได้หรือไม่ ควรท่องแล้วรีบตรวจซ ้าหกครั้งเป็นการจดจ าที่ดีกว่า ซึ่งวิธีแรกคือการสร้าง Output เพียง
แค่ครัง้เดียว แต่วิธีที่สอง คือการสร้าง Output ถึงหกครั้งนั่นเอง 
 3. ท าเครื่องหมายไว้เพ่ือทบทวนซ ้า 
 การท าเครื่องหมายขีดเส้นใต้ค าที่ส าคัญ แต่ไม่คิดจ าทบทวนซ ้าไม่ช่วยให้จดจ าได้จุดประสงค์
หลักของการท าเครื่องหมายคือการท าให้รู้ว่าตรงไหนเป็นส่วนส าคัญที่ต้องกลับมาอ่านซ ้าหลายครั้ง 
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เวลาอ่านหนังสือเรียน ลองใช้ปากกาเน้นค าส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือส่วนที่ส าคัญไว้ แล้วอ่านทบทวนแค่
ตรงนั้น เมื่ออ่านซ ้าแล้วยังไม่เข้าใจอีกให้เอาปากกาแดงขีดเส้นใต้ซ ้าลงไปแล้วอ่านเฉพาะส่วนที่ขีดเส้น
ใต้สีแดง 
 4. ใช้การเล่นค าให้เป็นประโยชน์ 
 การเล่นค าเป็นเทคนิคในการท่องจ าเนื้อหาที่มีจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น ชื่อนายกรัฐมนตรี
ทั้งหมดของไทย หรือประเภทค ายาว ๆ ที่จ าได้ยาก ซ่ึงวิธีการจ าชื่อบุคคลส าคัญที่มีชื่อยาว หรือจ าชื่อ
นายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย ต้องลองหาเรื่องราวที่สามารถน ามาเชื่อค าเหล่านั้น หรืออาจจะเป็น
การจ าแบบเนื้อเพลงก็ได้ ข้อดีของการใช้เทคนิคเล่นค า ช่วยให้จดจ าค าหรือเนื้อหาที่มีจ านวนมาก 
หรือเนื้อหาที่เรียงกันเป็นแถบได้ ยิ่งถ้าเล่นค าแล้วจินตนาการเป็นภาพภายในหัวไปด้วย ก็ยิ่งช่วยให้
จดจ าเรื่องราว ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น การท่องจ ารูปแบบทั่วไปหรือขั้นตอนการท่องจ าเนื้อหา มีเทคนิคการท่องจ าที่ช่วยให้
ข้อมูล ความรู้ฝังลึกลงไปภายในหน่วยความจ าระยะยาวได้โดยฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถ
ในการท่องจ าให้มีประสิทธิผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เริ่มต้นฝึกเทคนิคการท่องจ าด้วยวิธีการ
ทบทวนซ ้าแล้วซ ้าอีก คือเมื่อได้รับข้อมูล ความรู้ จากการฟังบรรยายในที่ประชุม ควรสรุปใจความ
ส าคัญของเนื้อหาต่าง ๆ เหล่านั้นก่อน เพื่อท าความเข้าใจข้อมูลก่อนการท่องจ า หลังจากนั้นท่องจ า
เนื้อหาด้วยการอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ทบทวนซ ้า ๆ หลายรอบ และทดสอบความจ าด้วยวิธีเขียน
ข้อมูลที่จดจ าลงบนกระดาษ หรือท่องจ าด้วยวิธีการสร้างกลุ่มค าที่มีความหมายขึ้นมา เพื่อช่วยให้
จดจ าเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จดจ าตัวอักษรแรกของชื่อผลไม้สี ่ชนิด คือ กระเทียม G, 
กุหลาบ R, ฮอว์ธอร์น H, และมัสตาร์ด M ตัวอักษรย่อตัวแรกคือ G,R,H,M, หลังจากนั้น น ากลุ่มค าที่
ได้มาเรียงต่อกัน สามารถจินตนาการอักษร G,R,H,M, ถึงขนมปังกรอบ GRAHAM CRACKER ซ่ึงการ
จดจ าภาพที่จินตนาการถึงขนมปัง GRAHAM CRACKER จะช่วยให้จดจ าชื่อสิ่งของต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

2.1.2 การท่องจ าพระคัมภีร์ 
2.1.2.1 ความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ 

 การท่องจ าพระคัมภีร์มีส่วนส าคัญอย่างมากส าหรับคริสตชน เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์
ช่วยให้คริสตชนมีถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา และได้รับการเปลี่ยนแปลง 
ที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านมุมมอง ความคิด และทัศนคติ ซึ่งการท่องจ าพระคัมภีร์ส่งเสริมให้ 
คริสตชนด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของพระเจ้า ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความส าคัญ หลักการ และรูปแบบ
ของการท่องจ าพระคัมภีร์ ดังต่อไปนี้ 
 แฮมลิน (2507) กล่าวถึงการความส าคัญของการฝึกท่องจ าถ้อยค าของพระเจ้าตั้งแต่เด็กไว้ว่า 
พ่อแม่ชาวยิวมีหน้าที ่เป็นผู ้สอนหนังสือและสอนธรรมบัญญัติแก่บุตรหลาน ท าให้เด็กชาวยิว 
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สามารถท่องจ าธรรมบัญญัติง่ายกว่าการบอกชื ่อตัวเอง เนื ่องจากพวกเขาได้เรียนธรรมบัญญัติ  
เรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ ค าอวยพร และค าสุภาษิตมาตั้งแต่เด็ก สิ่งเหล่านี้อยู่ในความจ า และเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา 
 คริส (2560) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า การท่องจ าพระคัมภีร์เป็น
การฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดี เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยให้คริสตชน
เติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การท่องจ าพระคัมภีร์ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากเท่านั้น 
เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์ช่วยให้คริสตชนสามารถเข้าถึงถ้อยค าของพระเจ้าได้ง่ายขึ้น และช่วยให้
ถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในจิตใต้ส านึก เพ่ือเกิดผลในชีวิตของคริสตชนทุกคน 
 Fuller (2015) กล่าวถึงความส าคัญในการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า การท่องจ าพระคัมภีร์มี
ประโยชน์ส าหรับคริสตชนอย่างมาก เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าสามารถช่วยให้คริสตชนผ่าน 
การทดลองและความยากล าบากที่เข้ามาในชีวิต ช่วยปรับอารมณ์ให้สงบ มีจิตใจที ่ปลอดโปร่ง  
ขจัดความกังกล และช่วยจดจ่อกับงานที่ท า ผู้ที ่ท่องจ าพระคัมภีร์ทุกวันจนเป็นนิสัย จะพบว่า 
การท่องจ าสามารถช่วยเก็บข้อมูลความรู้ง่ายยิ่งขึ้น พระธรรมเอเฟซัส บท 6 ข้อ 17 กล่าวว่า “จงถือ
พระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” การท่องจ าพระคัมภีร์เปรียบเหมือนการมี
กระสุนปืนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่มีการทดลองเกิดขึ้น เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์เมื่อซาตาน
ล่อลวงพระองค์ พระองค์ได้หยิบยกข้อพระคัมภีร์มาใช้ตอบโต้ซาตานที่มาล่อลวงนั้น (มัทธิว บท 4) 
ส าหรับความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์มีอยู่ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อท่องจ าพระคัมภีร์ 
 การท่องจ าพระวจนะอันล ้าค่าของพระเจ้า ไม่ใช่แค่การเรียนรู้  หรือให้ถ้อยค าของพระเจ้า 
อยู่ในจิตใจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคริสตชนทุกคน ทั้งด้านมุมมอง 
ความคิด และด้านทัศนคติ 
 2. ต่อต้านสิ่งล่อลวงใจ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์มัทธิว บทที่ 4 เมื่อพระเยซูถูกทดลอง พระองค์หยิบยกข้อพระคัมภีร์
ตอบโต้การล่อลวงของซาตานทุกครั้ง และในที่สุดพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือซาตาน นี่เป็นแบบอย่าง
ส าหรับคริสเตียนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติตาม เพื่อเก็บรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในจิตใจ  
เมื่อต้องเผชิญกับการทดลองที่เข้ามาในชีวิต เพื่อล่อลวงให้ท าบาป พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดีบทที่ 
119 ข้อ 11 กล่าวว่า “เราได้ซ่อนพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อจะไม่ท าบาปต่อพระองค์ ”  
การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการท าบาป คือสิ่งที่คอยย ้าเตือนให้คริสตชนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง
ท าสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเครื่องมือที่มีฤทธิ์
อ านาจและทรงพลังที่สุดทรงช่วยคริสตชนทุกคนต่อสู้กับการล่อลวงที่เข้ามาในชีวิต 
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 3. ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน 
 แม้ว่าพระวจนะของพระเจ้าถูกเขียนขึ้นมานานหลายศตวรรษ แต่ยังคงมีค าสอนที่สามารถ
ใช้ได้กับโลกปัจจุบัน ไม่ว่าสังคมจะก้าวหน้าไปมากเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่หลักค าสอนใน
คัมภีร์ไบเบิลยังคงมีเพียงพอส าหรับการเผชิญทุกสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในชีวิต ดังนั้น จงใคร่ครวญ
เกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินชีวิตตามเป้าหมายที่ได้
ตั้งเอาไว้ ถ้อยค าเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ดีที่สุด 
 4. การประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอด 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์โรม บทที ่10 ข้อ 13-14 กล่าวว่า “เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไร และพวกที่ยัง
ไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์
อย่างไร” พระคัมภีร์ตอนนี้ย ้าเตือนให้คริสตชนมุ่งรับใช้พระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐของ 
พระองค์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนที่จะแบ่งปันเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับผู้ที่ยังไม่
เชื่อได้ยินได้ฟังในทุกที ่ทุกเวลา เพ่ือช่วยให้พวกเขาส านึกในความบาปและหันกลับมาเชื่อในพระเจ้า  
 5. ค าอธิษฐานที่ทรงพลัง 
 การอธิษฐานเป็นวิธีสื่อสารกับพระเจ้า เป็นการพูดคุยส่วนตัวโดยไม่ต้องการพิธีการใด ๆ เพียง
แค่คุยกับพระเจ้า เล่าถึงปัญหา การต่อสู้ดิ ้นรน ความต้องการ ค าอ้อนวอน และความปรารถนา  
ซ่ึงการเพ่ิมข้อพระคัมภีร์ในค าอธิษฐานช่วยให้มีพลังมากยิ่งขึ้น 
 แฮททาเวย์ (2548) กล่าวถึงพลังอ านาจของการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า พี่หยุนชายหนุ่ม 
ผู้ท่องจ าพระคริสตธรรมคัมภีร์มัทธิวได้ทั้ง 28 บท ท่านท่องพระคริสตธรรมคัมภีร์มัทธิวทั้งเล่มออกมา
ด้วยเสียงอันดังอย่างรวดเร็วด้วยการทรงน าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อท่องจนจบพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงกล่าวโทษความผิดบาปของพวกเขา ท าให้พวกเขากลับใจใหม่และถวายตัวรับใช้พระเจ้า 
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ที่ยึดถือ และปฏิบัติ
ต่อกันมาตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับชนชาติอิสราเอล เกี่ยวกับการปลูกฝังธรรมบัญญัติ
ให้กับลูกหลานของพวกเขาด้วยการท่องจ าธรรมบัญญัติ  เพื่อให้ถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตของพวกเขาและรักษาถ้อยค าของพระเจ้าให้คงอยู ่ตลอดไป ซึ ่ง การท่องจ าพระคัมภีร์ช่วย
เสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้น ยิ่งท่องจ าพระคัมภีร์ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นที่น่าชื่นชมมาก
เท่านั้น เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์ช่วยให้คริสตชนสามารถเข้าถึงถ้อยค าของพระเจ้าได้ง่ายขึ้น 
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังช่วยให้คริสตชนสามารถเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ช่วยให้พวกเขาไม่ให้
ท าบาปต่อพระเจ้า และสามารถหนุนใจผู้อื่นให้มีความหวังและความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไป 
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2.1.2.2 หลักการท่องจ าพระคัมภีร์  
 Houge (2015) อธิบายถึงหลักการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า ส าหรับชาวยิวโบราณ โดยเฉพาะ
ชาวเลวีและพวกธรรมจารย์ ได้ใช้วิธีการท่องจ าธรรมบัญญัติของพระเจ้า ผู้คนหลายพันล้านคนได้ใช้
วิธีการท่องจ ามานานนับพันปี รวมถึงศาสนาหลักทั่วโลกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาที่ต้องฝึกใน
การท่องจ าเพื ่อจดจ าต าราทั ้งหมดตั ้งแต่เด็ก (คริสเตียนก็ควรที่จะใคร่ครวญความหมายก่อนที่ 
จะท่องจ าและระหว่างท่องจ า) นอกจากนี้ ศาสนาอิสลามได้ใช้วิธีการท่องจ าด้วยเช่นกัน พวกเขา
สามารถท่องจ าอัลกุลอานค าต่อค า ซึ่งชาวมุสลิมเรียกบุคคลที่ท่องจ าอัลกุรอานนี้ว่า “ฮาฟิซ” แปลว่า  
“ผู้พิทักษ์” อย่างแท้จริง เหตุผลที่พวกเขาถูกเรียกเช่นนี้ เพราะว่าคนเหล่านี้เป็นผู้พิทักษ์หลักค าสอน
ของอัลเลาะห์เอาไว้ มีชาวมุสลิมส่วนมากสามารถท่องจ าอัลกุรอานทั้ง 114 บท โองการ 6,236 
โองการ มีมากกว่า 80,000 ค า พวกเขาจดจ าข้อความเหล่านี้ด้วยใจ ชาวมุสลิมและชาวพุทธ ทั้งสอง
ศาสนามีการจดจ าหลักค าสอนที่มีจ านวนมากนี้ด้วยวิธีการท่องจ า หากพวกเขาไม่มีพระเจ้ายังสามารถ
จดจ าหลักค าสอนได้มากขนาดนี้ แล้วท าไมคริสตชนจ านวนมากที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงไม่สามารถ
ท่องจ าข้อพระคัมภีร์เพียงสองสามข้อได้ หากคริสตชนได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อ พวกเขา 
ควรจะเป็น “ผู้พิทักษ์พระวจนะ” โดยรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในใจผ่านการท่องจ า หากคริสตชน
เอาจริงเอาจัง มีวินัยในตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความเพียรพยายามในการจดจ าพระคัมภีร์  
การท่องจ าพระคัมภีร์ก็ใช้เวลาไม่นานในการจดจ าถ้อยค าของพระเจ้า และช่วยให้พวกเขารู้จักพระเจ้า
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การท่องจ าควรเริ่มจากข้อพระคัมภีร์ที่ชื่นชอบโดยแยกย่อยออกมา ตัวอย่างเช่น  
การอธิษฐานภาวนา การอ่านพระวจนะของพระเจ้า และการท่องจ าสิ่งที่พระองค์ดลใจให้พวกเขา
ท่องจ า ยกตัวอย่างการท่องจ าพระธรรมยากอบ โดยมีหลักการท่องจ า 7 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. อ่านพระคัมภีร์และต้องเข้าใจความหมายไปพร้อมกัน 
 การท่องจ าพระคัมภีร์จ านวนมากจะดีได้อย่างไร ถ้าไม่รู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เมื่ออ่านพระคัมภีร์และเข้าใจความหมายถึงน ้าพระทัยของพระเจ้าแล้ว ให้อธิษฐานขอพละก าลัง
ที่มาจากพระเจ้า ขอสติปัญญา ความเชื่อศรัทธา และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้
ในจิตใจ หลังจากนั้นเริ่มท่องจ าถ้อยค าของพระเจ้าโดยแยกออกมาเป็นตอนสั้น ๆ ก่อน อย่าพ่ึงท่องจ า
พระคัมภีร์หลายข้อในเวลาเดียว เพราะท าให้การจดจ าถ้อยค าของพระเจ้ายากมากข้ึน 
 2. ทบทวนข้อที่หนึ่งและข้อที่สองพร้อมกัน 
 หลังจากท่องจ าถ้อยค าของพระเจ้าตอนสั้น ๆ เสร็จแล้ว ให้เริ่มฝึกท่องจ าข้อที่หนึ่งและข้อ 
ที่สองพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ฝึกท่องจ าข้อสามต่อไป 
 3. ทบทวนข้อที่หนึ่ง, สอง, สาม พร้อมกัน 
 หลังจากท่องจ าข้อสามเสร็จแล้ว ให้ทบทวนโดยการท่องข้อหนึ่งถึงข้อสามพร้อมกัน หลังจาก
นั้นฝึกท่องจ าข้อที่สี่ต่อไป 
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 4. ใช้วิธีทบทวนจนกว่าจะจบบท 
 ทบทวนต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบบท หลังจากนั้นค่อยสรุปความส าคัญ และเริ่มท่องจ าทั้ง
บทอีกครั้งโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าท่องจ าผิดให้แก้ไขทันที แล้วพยายามท่องจ าใหม่อีกครั้ง 
 5. ใช้วิธีการเดียวกัน 
 ท่องจ าบทที่สองแบบเดียวกับท่ีการจ าในบทที่หนึ่ง ท่องจ าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบบทที่สอง 
 6. ใช้หลักการท่องจ าแบบเดียวกัน 
 ไปต่อยังบทที่สาม จนกว่าจะท่องจ าครบทั้งห้าบทในพระธรรมยากอบ 
 7. ทบทวนทั้งห้าบทพร้อมกัน 
 หลังจากนั ้นให้อ่านทั ้งห้าบทพร้อมกันโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้าหากว่าท าผิดพลาด  
ควรปรับปรุงการท่องจ าในเวลานั ้นให้ดีขึ ้น หลังจากที่ท่ องพระธรรมยากอบทั้งเล่มโดยไม่เปิดดู 
พระคัมภีร์แสดงว่าการท่องจ าส าเรจ็แล้ว 
 Fuller (2015) กล่าวถึงทัศนคติเกี่ยวกับการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ไว้ว่า คริสตชนมักมีทัศนคติ
ในด้านลบ และมักหาเหตุผล หรือข้อแก้ตัวเกี่ยวกับการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ค่อนข้างจดจ า ได้ยากท า
ให้คริสตชนหลายคนหาข้อแก้ตัวที่จะไม่ท่องจ าข้อพระคัมภีร์ ข้อแก้ตัวเหล่านั้น คือ 1) ข้อพระคัมภีร์
ยาวเกินไป 2) ไม่มีเวลา 3) มีปัญหาในการท่องจ า 4) ไม่รู้ว่าต้องท าอย่างไร คริสตชนทุกคนที่มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจที่จะท่องจ าข้อพระคัมภีร์สามารถประสบความส าเร็จได้ ทุกคนมีความสามารถในการจดจ า 
ไม่ว่าจะเป็นบทเพลง รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ รายชื่อ 50 รัฐและเมืองหลวงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
สมองมีความสามารถท่ีน่าทึ่งในการจดจ า แต่ต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่นต้ังใจ และความแน่วแน่ ซ่ึงจะท า
ให้สมองสามารถจดจ าข้อพระคัมภีร ์จ  านวนหนึ ่งได้  หลักการที ่สามารถเป็นแนวทางช่วยใน 
การท่องจ าพระวจนะอันล ้าค่าของพระเจ้า 6 หลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ทบทวนข้อพระคัมภีร์ทีคุ่้นเคย 
 ทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยและขัดเกลาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น เช่น พระคริสตธรรมคัมภีร์
ยอห์น บท 3 ข้อ 16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพ่ือ
ทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” เริ่มจดจ าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้โดยการพูดซ ้า ๆ 
บ่อย ๆ ซึ่งเป็นวิธีในการเริ่มต้นที่ดีที่จะเรียนรู้ในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ในตอนต่อไป 
 2. การท าซ ้า 
 การท าซ ้าเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญในการจดจ าทุกสิ่ง โดยเฉพาะการท่องข้อพระคัมภีร์ซ ้า 
จ านวน 50 ครั้งหรือ 100 ครั้งต่อวันเป็นเวลาหลายวัน บางคนชอบพูดข้อพระคัมภีร์เดือนละครั้งหรือ
พูดหลายครั้งต่อวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ไม่ว่าจะชอบท าในรูปแบบไหน ให้ท าซ ้า ๆ  
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 3. การอ่านตัวเลขก ากับข้อพระคัมภีร์ 
 วิธ ีการอ่านตัวเลขก ากับข้อพระคัมภีร์เป็นองค์ประกอบหนึ ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เมื่อท่องจ าข้อพระคัมภีร์ก็จะยิ่งมีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยก าหนดปัจจัยในการจ าแนกข้อ 
พระคัมภีร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีวิธีการอ่านดังนี้ เอเฟซัส 2:1 = “เอเฟซัสสองต่อหนึ่ง” แทนที่จะเป็น 
“เอเฟซัสบทที่ 2 ข้อ 1” 
 4. การจดจ าข้อพระคัมภีร์เป็นรูปภาพ 
 หลักการจดจ าข้อพระคัมภีร์มีมากเท่าใดก็ยิ่งง่ายต่อการจดจ าข้อพระคัมภีร์มากขึ้นเท่านั้น 
การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ในขณะที่อ่านให้จดจ าถ้อยค าเหล่านั้นเป็นรูปภาพ เมื่อน ามาทบทวนซ ้าให้นึก
ถึงภาพในจิตใจทีเ่กี่ยวข้องกับขอ้พระคัมภีร์ตอนนั้น  
 5. การท่องจ า 
 การจ าบางอย่างจะง่ายขึ้นหากมีความรู้สึกเข้ามาเกี ่ยวข้องร่วมกัน การอ่านช่วยกระตุ้น
ความรู้สึกเกี่ยวกับจินตนาการ การสัมผัสหน้ากระดาษใช้ความรู้สึกในเรื่องการจับ การท่องจ าข้อ  
พระคัมภีร์ด้วยการออกเสียงดัง ๆ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกในเรื่องการได้ยิน 
 6. อ่านพระคัมภีร์ทุก ๆ วันและท่องจ าจนขึ้นใจ 
 ท่องจ าและใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดทุกวัน นี่คือตัวอย่างและค าแนะน าเพื่อช่วยใน
การจดจ า จ านวน 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1) อ่านข้อพระคัมภีร์อย่างน้อย 10 ครั้ง บอกเลขข้อพระคัมภีร์ก่อนอ่านทุกครั้ งจากนั้นปิด
พระคัมภีร์ท่องจ าอีก 10 รอบ  
 2) ทบทวนข้อพระคัมภีร์ของเมื่อวานด้วยการท่องจ า จ านวน 10 รอบ ซึ่งบางคนเลือกที่ 
จะท่องข้อพระคัมภีร ์ตอนเดิมซ ้า ๆ หลายวัน ก่อนที่จะเริ ่มต้นท่องจ าข้อพระคัมภีร ์ตอนใหม่  
จ านวน 10 รอบ  
 3) ลงมือทบทวนข้อพระคัมภีร์อีกครั้งในวันถัดไป โดยเริ่มจากการทบทวนข้อพระคัมภีร์ตอน
เดิมทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นค่อยเริ ่มต้นท่องจ าข้อพระคัมภีร์ตอนใหม่ ท าแบบนี้ไปเรื ่อย ๆ จน
สามารถจดจ าให้ขึ้นใจได้ 
 David Mathis (ดาวิด มาติส) กล่าวถึงหลักการของการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า การท่องจ า 
ข้อพระคัมภีร์เปรียบเหมือนการเก็บสะสมอาวุธไว้ในคลัง เพื่อใช้ส าหรับต่อสู้กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
ในอนาคตไม่ใช่ส าหรับวันนี้ แนวความคิดนี้ท าให้คริสตชนปล่อยปละละเลยในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์
ไว้ในจิตใจของพวกเขา แต่บางครั้งการเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติต่อการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ว่ามี
ความส าคัญอย่างมากส าหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในปัจจุบัน อาจเป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้คริสตชน
สนใจในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น การท่องจ าข้อพระคัมภีร์เป็นการเรียนรู้พระสุรเสียงของ
พระเจ้าผ่านทางพระองค์เอง ช่วยเสริมสร้างชีว ิตคริสตชนให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ ่งขึ้น  
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ทั้งด้านมุมมองความคิด และด้านพระราชกิจของพระเจ้า ซึ่งมีเคล็ดลับ 5 วิธีส าหรับการท่องจ า 
ข้อพระคัมภีร์ ดังต่อไปนี้ 
 1. กระจายการเลือกข้อพระคัมภีร์ 
 การเลือกข้อพระคัมภีร์ในการท่องจ าสามารถเลือกได้ทั้งเล่มหรือทั้งบทก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น
พระคริสตธรรมคัมภีร์โรม บทที ่8 และฟิลิปปี บทที ่3 เป็นจุดเริ่มต้นการท่องจ าที่ดี แต่ถ้าอยากเริ่มต้น
ในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ที ่มีความส าคัญสัก 2-3 ข้อ ให้เริ ่มลองท่องจ าพระคริสตธรรมคัมภีร์
พงศาวดาร บทที่ 1 ข้อ 15-20, ยอห์น บทที่ 1 ข้อ 14, ฮีบรู บทที่ 1 ข้อ 1-4, และฟิลิปปี บทที่ 2  
ข้อ 5-11 เป็นต้น 
 2. พกถ้อยค าของพระเจ้าติดตัวตลอดทั้งวัน 
 เขียนถ้อยค าของพระเจ้าพกติดตัวอยู่เสมอโดยท าให้เห็นอย่างชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย  
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนถ้อยค าของพระเจ้าลงบนกระดาษที่สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเวลา เขียนลง
บนแท็บเล็ต หรือบันทึกถ้อยค าลงบนหน้าจอหลักในโทรศัพท์มือถือ เมื ่อหยิบโทรศัพท์ขึ ้นมาดู 
สามารถเห็นถ้อยค าของพระเจ้าอย่างชัดเจน และไม่ควรมีความจ ากัดในการท่องจ าในบางช่วงเวลา
ของวันเท่านั้น แต่ต้องสามารถท่องจ าข้อพระคัมภีร์ได้ทุกที่ทุกเวลา  
 3. แสวงหาเพื่อความเข้าใจ, นึกถึง, และน าเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการท่องจ า 
 เป้าหมายการเรียนรู้ถ้อยค าด้วยใจเป็นเรื่องรอง การน าถ้อยค าของพระเจ้าเข้าไปยังส่วนลึก
ของจิตใจเป็นเรื่องที่ส าคัญอับดับแรก อย่าท่องจ าอย่างไม่มีเหตุผล แต่ให้มีส่วนร่วมกับถ้อยค าและ
เป้าหมายของถ้อยนั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อด้าน
อารมณ์ด้วยเช่นกัน 
 4. เปลี่ยนถ้อยค าของพระเจ้าเป็นค าอธิษฐาน 
 การใช้เวลาส่วนตัวในการอธิษฐาน และการใช้เวลาอธิษฐานร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญใน
การฝึกฝนการท่องจ า เพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกในการเติมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่ได้รับ 
การเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ ้น และส าแดงชีวิตออกมาด้วยการเห็น
ความส าคัญของผู้อื่นอยู่เสมอ  
 5. จดจ ามุมมองของพระกิตติคุณ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 16 “ให้พระวจนะของพระคริสต์สถิตอยู่ในท่าน
อย่างบริบูรณ์” “พระวจนะของพระคริสต์” หมายถึง “ข่าวสารของพระคริสต์” หลักค าสอนของ 
พระเยซูเป็นสิ่งที่ส าคัญควรท่องจ าโดยค านึงถึงค าสอนของพระเยซูอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการท่องจ า
ถ้อยค าของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมหรือพันธสัญญาใหม่ เป้าหมายหลักคือการหันกลับมาหา  
พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการท่องจ าพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ทุกบท ทุกตอน หรือหนึ่งข้อก็ตาม (Mathis, 2016) 
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 Kang (2010) กล่าวถึงพลังแห่งจินตนาการสามารถช่วยในการท่องจ าพระคัมภีร์ไว ้ว่า  
พลังแห่งจินตนาการมีความส าคัญต่อการท่องจ า บางคนเรียกมันว่าสัมผัสที่หก เพราะมันเป็นเครื่องมือ
แห่งการเรียนรู ้ที ่ได้ผลดี การจินตนาการช่วยสร้างภาพในใจและช่วยให้จดจ าได้ ดังนั ้นการใช้
จินตนาการส าหรับการท่องจ าพระคัมภีร์จะท าให้กระบวนการจ าเร็วยิ่งขึ้น และอย่าละเลยหรือเบื่อ
หน่ายที่จะทบทวนการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ เพราะการทบทวนถ้อยค าของพระเจ้าอย่างซ ้า ๆ เป็น
เหมือนกับการลับคมใบมีดทื่อ ๆ ยิ่งฝึกฝนความจ ามากเท่าใด การท่องจ าก็กลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น
เท่านั้น เพราะว่าการท าซ ้าช่วยให้ความจ าดีขึ้น 
 วอร์เรน (2555) กล่าวถึงวิธีการเลือกข้อพระคัมภีร์ในการใคร่ครวญไว้ว่า การศึกษาพระคัมภีร์
แบบใคร่ครวญ โดยน าข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง อาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ มาใคร่ครวญอธิษฐาน และรอ
การส าแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วน าสิ่งที่ได้มานั้นน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เป็นรูปธรรม พิส ูจน์ได้ เป้าหมาย คือเพื ่อให้คริสตชนเอาจริงเอาจังกับพระค าของพระเจ้า  
และประพฤติตามที่พระวิญญาณในการประพันธ์ท านองเพลงใหม่ เอาไว้  
 ดังนั้น หลักการท่องจ าพระคัมภีร์มีความส าคัญในการช่วยให้คริสตชนฝึกฝนทักษะการท่องจ า
พระคัมภีร์แบบง่ายและจดจ าข้อพระคัมภีร์ได้ดีขึ ้นด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักการท่องจ า 
พระคัมภีร์ด้วยการจินตนาการไปพร้อมกับการท่องจ า หรือการท่องซ ้าหลายรอบ แล้วน าไปประยุกต์
ในการด าเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรม เพ่ือเอาจริงเอาจังในการประพฤติตามถ้อยค าของพระเจ้า โดยการ 
มีวินัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และที่ส าคัญต้องมีทัศคติที่ดีต่อการท่องจ าพระคัมภีร์ สิ ่งเหล่านี้เป็น 
การกระตุ้นให้คริสตชนเห็นถึงความส าคัญของการมีถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในจิตใจที่จะช่วยเสริมสรา้ง
ชีวิตให้เติบโตบนเส้นทางของพระเจ้า  

 
2.1.2.3 รูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ 

 รูปแบบการท่องจ าเป็นวิธีหรือขั้นตอนในการฝึกฝนการท่องจ าพระวจนะของพระเจ้าให้อยู่ใน
ส่วนลึกของจิตใจของคริสตชนทุกคน เพื่อน าหลักค าสอนมาใช้ให้เกิดผลในงานพันธกิจของพระเจ้า 
และน าการเปลี ่ยนแปลงมาสู ่คริสตชนให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ ้นผ่านถ้อยค าที ่มีชีวิตนี้  
ซ่ึงนักวิชาการได้ให้รูปแบบและวิธีการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 Kriangchaiporn (2015) อธิบายการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า การใคร่ครวญ คือการน าถ้อยค า
ที่กระชับได้ใจความในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะน ามาท่องจ า เพ่ือน ามาใคร่ครวญอย่างละเอียด 
รวมถึงการพูดซ ้า ๆ ด้วยตัวเอง จุดประสงค์เพื่อศึกษาถ้อยค าของพระเจ้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  
และแสวงหาการเปิดเผยของพระเจ้า ซึ่งการพูดซ ้า ๆ เป็นประโยชน์ต่อการท่องจ าและการใคร่ครวญ
อย่างมาก เพราะจะท าให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา  
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หรือความยากล าบากที่เข้ามาในชีวิต ถ้อยค าของพระเจ้าที่ฝังลึกในจิตใจจะตอบสนองต่อปัญหา
เหล่านั้นด้วยความเชื่อ และความไว้วางใจในพระเจ้า  
 วอร์เรน (2550) กล่าวถึงรูปแบบการท่องจ าไว้ว่า การท่องจ าพระคัมภีร์หนึ่งข้อที่สอนเก่ียวกับ
ความจริงของพระเจ้าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคริสตชนทุกคนได้ การฝึกฝนการท่องจ าจะเริ่มต้น
ด้วยการเขียนข้อความลงบนกระดาษแล้วพกติดตัว เพ่ือทบทวนตลอดทั้งวัน 
 Whitney (2014) อธิบายถึงหลักการและเป้าหมายของการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่าการท่องจ า
พระคัมภีร์ที ่ช่วยให้จดจ าได้ดี ต้องอาศัยการทบทวนข้อพระคัมภีร์อย่างจริงจัง เมื ่อปราศจาก 
การทบทวนอย่างจริงจังจะท าให้สูญเสียความจ าข้อพระคัมภีร์ได้ทั ้งหมด วิธีการทบทวนความจ า  
ข้อพระคัมภีร์ต้องท าให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างวินัยในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์อย่าง
สม ่าเสมอ เริ่มจากการใช้เวลาส่วนตัวส าหรับทบทวนข้อคิดที ่ส าคัญเกี ่ยวกับฝ่ายจิตวิญญาณ  
หรือทบทวนข้อพระคัมภีร์ขณะแปรงฟัน ออกก าลังกาย หรือเดิน แต่ช่วงเวลาที่ดีในการทบทวน  
ข้อพระคัมภีร์ คือตอนเข้านอน เพราะสามารถอาศัยช่วงเวลาที่ยังนอนไม่หลับท่องจ า หรือไตร่ตรองข้อ
พระคัมภีร์ซ ้า ๆ การทบทวนช่วงเวลานี้มีประโยชน์และสงบเงียบที่สุด ส าหรับเป้าหมายในการท่องจ า
ข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่อยู่ที่จ านวนมากหรือน้อย แต่เป้าหมายที่แท้จริง คือการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ของ
พระเจ้าเพ่ือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิความคิด และชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากท่ีสุด 
 Houge (2013) กล่าวถึงข้ันตอนการเตรียมจิตใจส าหรับการท่องจ าไว้ว่า ความส าคัญเกี่ยวกับ 
5 วิธีในการเตรียมจิตใจส าหรับการท่องจ าพระวจนะของพระเจ้า ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่ต้องเผชิญกับความเครียดในการท างาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากส าหรับ
การฝึกท่องจ าพระคัมภีร์ การเตรียมจิตใจให้พร้อมเป็นสิ ่งส าคัญส าหรับการท่องจ าพระคัมภีร์  
เพ่ือใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยความมุ่งมั่น และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต 
 ขั้นตอนที่ 2 สถานที่เงียบสงบเป็นสิ่งส าคัญในการใช้เวลาแสวงหาพระเจ้า เพราะท าให้จิตใจ
ไม่ถูกรบกวน ดังนั้น ต้องจัดเตรียมสถานที่เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อใช้เวลากับพระเจ้าเป็น
การส่วนตัว เพราะว่าจิตใจที่เงียบสงบสามารถช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ 
 ขั้นตอนที่ 3 คริสตชนควรใคร่ครวญอย่างจริงจังเกี่ยวกับการประทับอยู่ของพระเจ้าในที่ลี้ลับ 
เพ่ือพักสงบจิตใจอยู่ภายในองคพ์ระเยซูคริสต์ เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนที่สี่  
 ขั้นตอนที่ 4 อ่านพระวจนะของพระเจ้า รอคอยฟังเสียงของพระองค์ และเตรียมตัวท่องจ า
โดยการอ่านพระคัมภีร์ 
 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อก าลังท่องจ าในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสอยู่นั้น พระองค์จะทรงประทานความจ า
ที่ดีในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ให้จดจ าได้อย่างรวดเร็ว และเสริมก าลังในการท่องจ าพระคัมภีร์ให้ได้
มากขึ้น ตามที่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ สิ่งส าคัญคือถ้อยค าของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจสามารถ
น ามาประยกุต์ในการด าเนินชีวิตจริงได ้
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 Davis (2014) อธิบายถึงวิธีการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า พระคริสต์ธรรมคัมภีร์มัทธิวมีความ
ยาว 1,068 ข้อ ซึ ่งการท่องจ าว ันละหนึ ่งข้ออาจจะใช้เวลานานเกินไป นี ่ค ือว ิธ ีการท่องจ า  
ข้อพระคัมภีร์หลายข้อในหนึ่งวัน ดังต่อไปนี้ 
 1. วันแรก 
 อ่าน มัทธิว 1:1 ออกมาดัง ๆ สิบครั้ง โดยมองแต่ละค าและบันทึกภาพด้วยตา และอย่าลืม 
ใส่หมายเลขข้อ แล้วปิดหน้าและท่องสิบรอบ ท าซ ้าส าหรับข้อ 2 ถึงข้อ 6 เน้นย ้าอย่าลืมใส่หมายเลข
ข้อจากนั้นให้ท่องทั้งหกตอน มัทธิว 1:1-6 สิบครั้ง ถือว่าท าเสร็จแล้วส าหรับวันนี้ 
 2. วันที่สอง 
 ทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่ได้ท่องจ าข้อของเมื่อวานก่อน มัทธิว 1:1-6 สิบครั้ง อย่าลืมใส่ตัวเลข
ข้อพระคัมภีร์ด้วย ถ้าลืมเลขข้อสามารถเปิดดูในพระคัมภีร์ได้ เพื่อฟื้นความจ าอีกครั้ง หลังจากนั้นให้
เริ่มท่องจ าข้อใหม่โดยอ่านออกเสียง มัทธิว 1:7 สิบครั้ง โดยมองแต่ละค าราวกับว่าบันทึกด้วยตา  
และอย่าลืมใส่หมายเลขข้อ แล้วปิดหน้าและท่องสิบรอบ ท าซ ้าส าหรับมัทธิว 1:8-12 จากนั้นให้ท่อง
หกข้อใหม่ทั้งหมด มัทธิว 1:7-12 สิบครั้ง ถือว่าท าเสร็จแล้วส าหรับวันนี้ 
 3. วันที่สาม  
 ทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่ได้ท่องจ าข้อของเมื่อวานก่อน มัทธิว 1:7-12 สิบครั้ง อย่าลืมใส่เลขข้อ
นั้นด้วย ถ้าลืมเลขข้อสามารถเปิดดูในพระคัมภีร์ได้ หลังจากนั้นท่องจ าตั้งแต่ท่องมั ทธิว 1:1-12 
ร่วมกันทั้งหมดหนึ่งครั้ง เพื่อทบทวนความจ าอีกครั้ง ต่อไปท่องจ าข้อใหม่โดยการอ่านออกเสียง  
มัทธิว 1:13 สิบครั้ง โดยมองแต่ละค าราวกับว่าบันทึกด้วยตา และอย่าลืมใส่หมายเลขข้อ แล้วปิดหน้า
และท่องสิบรอบ ท าซ ้าส าหรับมัทธิว 1:14-18 จากนั้นให้ท่องทั้งหกข้อใหม่ทั้งหมด มัทธิว 1:13-18  
สิบครั้ง 
 4. วันที่สี่ 
 ทบทวนข้อพระคัมภีร์ที่ได้ท่องจ าของเมื่อวานก่อน มัทธิว 1:13-18 สิบครั้ง อย่าลืมใส่เลขข้อ
นั้นด้วย ถ้าลืมเลขข้อสามารถเปิดดูในพระคัมภีร์ได้ หลังจากนั้นท่องจ าตั้งแต่ท่อง  มัทธิว 1:1-18 
ร่วมกันทั้งหมดหนึ่งครั้ง เพ่ือทบทวนความจ า ต่อไปท่องจ าข้อใหม่โดยการอ่านออกเสียง มัทธิว 1:19 
สิบครั้ง โดยมองแต่ละค าราวกับบันทึกด้วยตาและอย่าลืมใส่หมายเลขข้อ แล้วปิดหน้าและท่องสิบรอบ 
ท าซ ้าส าหรับมัทธิว 1:20-24 จากนั้นให้ท่องหกข้อใหม่ทั้งบท มัทธิว 1:19-24 สิบครั้ง ถือว่าท าเสร็จ
แล้วส าหรับวันนี้ 
 การทบทวนข้อพระคัมภีร์บทเก่า ๆ จะท าให้ยากข้ึน เมื่อก าลังท่องจ าอยู่ในบทที่ 7 หรือ บทที่ 
8 ใช้เวลาในการทบทวนข้อพระคัมภีร์บทเก่า ๆ ไม่เกิน 15 -20 นาที เมื่อท่องจ าถึง มัทธิว 28:20  
ต้องแบ่งการทบทวนออกเป็นส่วนให้เหมาะสม ซึ่งการทบทวนการท่องจ าแบบระยะยาวได้ รับแนวคิด
มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยใช้พระกิตติคุณมัทธิวเป็นตัวอย่าง) ดังต่อไปนี้ 
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 1. จับเวลา 10 นาทีในการอ่านทบทวนพระธรรมมัทธิว บทที่ 1-5 ด้วยการอ่านในแต่ละครั้ง
อัตราจังหวะอยู่ในระดับที่ปกติ หมายเหตุ เมื่อต้องการหยุดทบทวนให้หยุดที่บทหลักเท่านั้นอย่าหยุด
ระหว่างข้อ เช่น อ่านพระธรรมมัทธิว บทที่ 1:1 – 5:37 เป็นต้น และสามารถท่องจ าให้ใกล้เคียงบทที่
ใกล้ที่สุด ถึงแม้เวลาจะเลยไป 11 นาทีก็ตาม 
 2. ท่องจ าพระธรรมมัทธิวบทที่ 1-5 ทุกวันเป็นเวลา 25 วัน เมื่อผ่านไปประมาณ 15 วัน  
จะสามารถท่องจ าได้โดยไม่ต้องดูพระคัมภีร์ เมื่อท างาน ขับรถ หรือก าลังอาบน ้า ให้ทบทวนข้อ 
พระคัมภีร์เหล่านี้อยู่เสมอ 
 3. วันที่ 26 ใช้เวลา 10 นาที ในการท่องจ าพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 6-8 ทุกวันเป็นเวลา 25 วัน 
ในขณะที่อ่านทบทวนพระธรรมมัทธิวบทที่ 1-5 ติดต่อกันเป็นเวลา 50 วัน  
 4. วันที่ 51 ใช้เวลา 10 นาที ในการท่องจ าพระคัมภีร์มัทธิว บทที่ 9-12 ท่องจ าบทเหล่านี้
เป็นเวลา 25 วัน ในขณะที่อ่านทบทวนพระธรรมมัทธิว 1-5 เป็นเวลา 75 วัน บทที่ 6-8 เป็นเวลา 50 
วัน และบทที่ 9-12 เป็นเวลา 25 วัน 
 5. วันที่ 76 ท่องจ าพระธรรมมัทธิว บทที่ 13-15 เป็นเวลา 25 วัน ขณะที่ก าลังอ่านทบทวน
พระธรรมมัทธิว บทที่ 1-5 เป็นเวลา 100 วัน บทที่ 6-8 เป็นเวลา 75 วัน บทที่ 9-12 เป็นเวลา 50 
และบทที ่13-15 เป็นเวลา 25 วัน กระบวนการท่องจ าทั้งหมดไม่ควรใช้เวลาเกิน 45 นาที ถึงเวลานั้น
จะสามารถท่องพระธรรมมัวธิว บทที่ 1-12 ได้เป็นอย่างน้อย 
 6. วันที่ 101 จะสามารถจดจ ามัทธิว บทที่ 1-5 ได้เป็นอย่างดี และไม่จ าเป็นต้องทบทวนทุก
วัน อาจจะใช้ช่วงวันจันทร์ 1 วัน หรือเดือนละครั้ง เพื่อทบทวนและรักษาความสดใหม่ให้คงอยู่
ตลอดไป 
 7. วันที่ 126 พระธรรมมัทธิว บทที่ 6-8 ได้ใช้เวลาในการทบทวน 100 วัน ไม่จ าเป็นต้องใช้
เวลาทุกวันในการท่องอาจจะทบทวนในช่วงวันอังคาร หรือเดือนละครั้ ง เพื่อรักษาความสดใหม่อยู่
เสมอ ส่วนบทอื่น ๆ ให้ทบทวนต่อไป ท าให้การทบทวนบทที่ 9-12 เป็นเวลา 75 วัน บทที่ 13-15  
เป็นเวลา 50 วัน และบทที่ 16-19 เป็นเวลา 25 วัน 
 8. วันที่ 151 พระธรรมมัทธิว บทที่ 9-12 ได้ใช้เวลาในการทบทวน 100 วัน ไม่จ าเป็นต้องใช้
เวลาทุกวันในการท่องจ าอาจจะทบทวนในช่วงวันพุธ หรือเดือนละครั้ง เพ่ือรักษาความสดใหม่อยู่เสมอ 
ส่วนบทอื่น ๆ ให้ทบทวนต่อไป ท าให้การทบทวนบทที่ 16-19 เป็นเวลา 75 วัน บทที่ 20-22  
เป็นเวลา 50 วัน และบทที่ 23-25 เป็นเวลา 25 วัน 
 9. วันที่ 176 พระธรรมมัทธิว บทที่ 13-15 ได้ใช้เวลาในการทบทวน 100 วัน ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาทุกวันในการท่องจ าอาจจะทบทวนในช่วงวันพฤหัสบดี หรือเดือนละครั้ง เพื่อรักษาความ 
สดใหม่อยู่เสมอ ส่วนบทอื่น ๆ ให้ทบทวนต่อไป ท าให้การทบทวนบทที่ 20-22 เป็นเวลา 75 วัน  
บทที ่23-25 เป็นเวลา 50 วัน และบทที่ 26-27 เป็นเวลา 25 วัน 
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 10. วันที่ 201 พระธรรมมัทธิว บทที่ 16-19 ได้ใช้เวลาในการทบทวน 100 วัน ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาทุกวันในการท่องจ าอาจจะทบทวนในช่วงวันศุกร์ หรือเดือนละครั้ง เพื่อรักษาความสดใหม่อยู่
เสมอ และสามารถเพิ่มพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ลงไปด้วย หลังจากนั้นทบทวนเรื่อย ๆ จนครบ 100 
วันของบทที่ 28 (วันที่ 300) ก็จะสามารถท่องจ าพระกิตติคุณมัทธิวทั้ง 28 บทได้ทั้งเล่ม เมื่อถึงเวลา
นั้นให้คุกเข่าลงต่อพระเจ้าขอบพระคุณพระองคส์ าหรับสิ่งดีพระประทานให้ 
 11. ทบทวนพระธรรมมัทธิวสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง เพ่ือรักษาความสดใหม่อยู่เสมอ 
หรือจะท่องจ าพระธรรมเล่มอ่ืนต่อไปก็ได้เช่นกัน (ท่องจ าพระกิตติคุณยอห์น พระธรรมดาเนียล ตามที่
ต้องการจะท่องจ า) 
 Meyer (2018) กล่าวถึงวิธีการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้ว่า การท่องจ าพระคัมภีร์มีทั้งหมด 4 วิธี 
ดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อใช้หนังสือเล่มนี้ ผู้ที่ท่องจ าควรทบทวนข้อพระคัมภีร์ทุกครั้งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไป 
 2. เขียนข้อพระคัมภีร์อย่างละเอียดให้เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้ เอาบันทึกไว้ และท่องจ า
ขณะที่จดบันทึก ซึ่งวิธีนี้ช่วย สมอง ตา ปาก และหู ท างานร่วมกันอย่างพร้อมเพียง ยกตัวอย่างเช่น  
1) ขณะที่เขียนข้อพระคัมภีร์ อาจจะสังเกตเห็นถ้อยค าแต่ละบรรทัดไม่เกินแปดค า ซึ่งคนสมัยโบราณ
เรียกว่าการช าเลืองมอง ซึ่งมีความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการจดจ าข้อพระคัมภีร์ไว้ในความทรงจ าระยะ
สั้น 2) ตัวเลขที่อยู่หน้าข้อพระคัมภีร์ จะช่วยให้จดจ าข้อพระคัมภีร์แต่ละบรรทัดขณะจดบันทึกอย่าง
ซ ้า ๆ 3) จัดเรียงถ้อยค าใหม่ด้วยการน าค าเชื ่อมเข้ามาช่วยจัดระเบียบแบ่งวรรคตอนให้ชัดเจน 
ตัวอย่างเช่น และ, แต,่ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้ความหมายเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และช่วยให้ท่องจ าง่ายขึ้น 
 3. เขียนข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อซ ้าแล้วซ ้าอีกท่องจ าจนเก่าจะสามารถจดจ าได้อย่างสมบูรณ์ 
และวิธีการท่องจ าข้อพระคัมภีร์เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในการจดจ าของคนสมัยโบราณและใน
ปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ต้องพูดค าที่ได้ท่องจ าออกมาด้วยเสียงดังซ ้า ๆ หลายรอบ เพ่ือให้ถ้อยค า
นั้นฝังลึกลงไปภายในจิตใจ 
 4. เมื่อท่องจ าข้อหนึ่งได้แล้ว ให้ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ เพื่อจดจ าและเรียนรู้ในการท่องจ า 
ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อในหนังสือเล่มนี้ต่อไป 
 ดังนั้น การใช้เทคนิคการท่องจ าช่วยให้คริสตชนสามารถจดจ าพระวจนะของพระเจ้าไว้ใน
จิตใจ เพื่อเรียนรู้และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าผ่านทางถ้อยค าของพระองค์ ซึ่งประสบการณ์
เหล่านี้จะช่วยให้คริสตชนสามารถแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่น และด าเนินชีวิตที่แบบอย่าง
ของการเป็นคริสตชนที่กลับใจใหม่แล้วอย่างแท้จริง 
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2.1.3 การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลง 
 การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นวิธีหรือรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้คริสตชนสามารถจดจ า 
ข้อพระคัมภีร์ได้ง่ายและฝังลึกลงไปภายในจิตใจผ่านท านองเพลง และจังหวะ ซึ่งนักวิชาการกล่าวถึง
ความส าคัญ หลักการ และรูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงไว้ดังต่อไปนี้ 
 

2.1.3.1 ความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลง 
 Josh (2021) ได้อธ ิบายถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร ์ผ ่านบทเพลงไว้ว่า  
จากการศึกษาพบว่ามนุษย์สามารถจดจ าข้อความที่ใส่ลงไปในเนื้อเพลงได้ดีกว่าการท่องซ ้าแล้วซ ้าอีก 
เพราะว่าดนตรีท าหน้าที่เป็นระบบประกอบด้วยจังหวะ และท านอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการน า
ถ้อยค าที ่ต้องการจดจ าใส่ลงไปในจังหวะ และท านองหลักนี้ ดังนั ้น ดนตรีจึงเป็นเครื ่องมือที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ได้เป็นอย่างดี ถ้าหากว่าดนตรีมีประสิทธิภาพเช่นนั้น 
ท าไมคริสตชนถึงไม่ใช่วิธีการนี้ในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์อย่างสม ่าเสมอ 
 BibleStudyTools Staff (2021) อธิบายถึงการเก็บรักษาพระวจนะของพระเจ้าผ ่าน
เสียงดนตรีไว้ว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงและการประพันธ์บทเพลง 
ดนตรีจึงมีบทบาทส าคัญในการนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้า ดังนั้น จึงพบข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
ดนตรีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม และการประพันธ์ท านองเพลงเป็นวิธีในการเก็บรักษา 
ข้อพระคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 19 กล่าวว่า “จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี 
เพลงนมัสการ และเพลงฝ ่ายจ ิตว ิญญาณ คือร ้องเพลงและสดุด ีจากใจของพวกท่านถวาย  
องค์พระผู้เป็นเจ้า” 
 Meyer (2018) กล่าวถึงความส าคัญของการร้องเพลงที ่มีเนื ้อหามาจากพระคัมภีร์ ไว้ว่า  
การร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นการนมัสการพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตของคริสตชนทุกคน ถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงดนตรี แต่สามารถร้องเพลงที ่มีเนื ้อหามาจาก  
พระคัมภีร์ด้วยท านองที่เรียบง่ายออกมาจากใจได้ ซึ่งการร้องเพลงที่มีเนื้อหามาจากพระคัมภีร์ตาม
ท านองเรียบง่ายนี้ กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยในการด าเนินชีวิตของคริสตชนทุกคนให้อยู่
บนเส้นทางของพระเจ้า การเก็บรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในจิตใจ มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น  
การใคร่ครวญด้วยการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการประกาศถึงถ้อยค าของพระเจ้า แต่วิธีที่ดี
และได้ผลมากที่สุดในการเก็บรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในจิตใจคือการร้องเพลง และเมื่อรู้สึกสนุก
กับเพลงบทนั้นจะท าให้เกิดการร้องซ ้าแล้วซ ้าอีก ซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องจ าข้อพระคัมภีร์อย่างง่าย 
และท าให้ถ้อยค าของพระเจ้าฝังอยู่ภายในจิตใจของคริสตชนทุกคนนานหลายทศวรรษ นอกจากนี้ 
Meyer ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ผู ้ที่เป็นนักร้อง นักดนตรี หรือไม่ได้เป็น ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากการร้องเพลงที่มีเนื้อเพลงมาจากพระคัมภีร์เป็นวิธีที่สามารถช่วยจัดการกับอุปสรรคได้ดี 
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เมื่อใส่ถ้อยค าที่มีชีวิตในท่วงท านองที่เรียบง่ายนี้ ท าให้สามารถได้รับประสบการณ์ในการเผชิญกับ
อุปสรรคได้อย่างน่าประหลาดใจ 
 Edwards (2008) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร ์ผ ่านบทเพลงไว ้ว่า  
อัครทูตเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโคโลสีเกี ่ยวกับการ “สดุดี” ไว้ว่า “จงให้พระวจนะของ 
พระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี 
เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” (โคโลสี 3:16) 
และได้กล่าวถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสด้วยค าเตือนเช่นเดียวกันว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะท า
ให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่าย
จิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:18–19) 
ดูเหมือนอัครทูตเปาโลจะมีแนวเพลงเป็นรูปแบบส าหรับการด าเนินชีวิตของท่านในการติดตาม 
องค์พระผู้เป็นเจ้า เปรียบเทียบง่าย ๆ ว่า บทเพลงสดุดี คือพระคัมภีร์ เพลงนมัสการที่มีเนื้อเพลง
เกี่ยวกับการดลใจมนุษย์ คือท านอง และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือเนื้อเพลงทีม่ีความไพเราะผ่านภาษา
ของตัวเองหรือภาษาฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งได้รับการดลใจผ่านทางพระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้น  
การถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยความ
ชื่นชมยินดีในพระเจ้าช่วยให้คริสตชนควบคุมทุกส่วนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ของ
ตัวเอง การท่องจ าถ้อยค าของพระเจ้าได้ดีขึ้น และยังมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
 Good (2021) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงไว้ว่า คริสเตียน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการท่องจ าพระคัมภีร์เป็นสิ่งส าคัญ พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 119 ข้อ 11 
กล่าวว่า “เราได้ซ่อนพระวจนะไว้ในใจของข้าพเจ้า เพื่อจะไม่ท าบาปต่อท่าน” นี่เป็นเหตุผลใน 
การปลูกฝังการนมัสการในครอบครัว เพื่อสร้างบทเพลงในการจดจ าข้อพระคัมภีร์ ขึ้นมา ซึ่งช่วยให้ 
การท่องจ าข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องง่ายแทบไม่ต้องใช้ความพยายาม เพียงแค่เปิดฟังเพลงเป็นประจ า 
ทุกวันท าให้ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นฝังอยู่ในจิตใจของคริสตชนผ่านท านองเพลงโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว 
ถ้าคริสตชนสามารถท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง จ านวน 200 ข้อ และสามารถหยิบยก 
ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นมาใช้ได้จะรู้สึกวิเศษมากแค่ไหน การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง 6 วิธี 
ช่วยในการท่องจ าได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้ 
 1. ดนตรีสร้างความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ ์

 ดนตรีถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกออกมาผ่านเนื้อเพลงมีจุดมุ ่งหมายเพื่อกระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึกและสร้างความทรงจ าขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่อยากจดจ าเนื้อเพลงก็ตาม ค าทุกค าจะวนเวียน  
อยู่ในหัวผ่านทางท่วงท านอง ซึ่งท าให้จดจ าบทเพลงเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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 2. ดนตรีสื่อเรื่องราวผ่านเนื้อเพลง 

 การท่องจ าจะง่ายมากขึ้น เมื่อน าความคิดและเรื่องราวมาเชื่อมโยงต่อกัน ลองนึกถึงบทเพลง
ที่เคยได้ยินและพูดถึงเรื่องราวสั้น ๆ ตัวอย่างเช่นบทเพลง Country Road takes me home มีเนื้อ
เพลงที่สื่อความหมายเกี่ยวกับการ “คิดถึงบ้าน” ซึ่งทอมม่ีกับจีน่าเป็นคู่รักกัน ทั้งสองมีฐานะยากจนท า
ให้พวกเขาต้องออกจากบ้านไปหางานท าในเมืองใหญ่ ทอมม่ีต้องเผชิญกับปัญหาโดยเขาถูกล้อเลียนว่า
เขาเป็นคนหัวล้านไม่มีผม เพลง Country Road takes me home ท าให้ทอมมี่ไม่จมอยู่กับปัญหา 
ซ่ึงบทเพลงนี้ช่วยพาทอมม่ีกลับบ้านขณะเมื่อเขาร้องเพลงนี้ออกมาด้วยเสียงอันดัง 

 3. ดนตรีเกี่ยวข้องกับความรู้สึกท้ังหมด 

 ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และมือ มีความส าคัญอย่างมากในการท่องจ าท า
ให้จดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจดจ า ไม่ว่าจะเป็นการลงมือเขียนอย่าง
สม ่าเสมอ การพูดออกมาให้เสียงดังฟังชัด การเต้นหรือการโบกมือ การร้องเพลง ทั้งหมดเป็นวิธีการ
ช่วยให้การท่องจ าง่ายมากยิ่งขึ้น 

 4. ดนตรีกับความทรงจ าที่ฝังลึกในจิตใจ 

 ดนตรีกับความทรงจ าทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งช่วยหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจมากกว่า
ความทรงจ าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น นักดนตรีที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถเดินขึ้นเวทีหรือพูดอะไร
ได้เลย แต่เมื่อเสียงดนตรีที่เขาชื่นชอบดังขึ้น ท าให้เขาเข้ามาเล่นดนตรีและร้องเพลงเหมือนเมื่อ 30 ปี
ที่แล้วได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 5. ดนตรีช่วยจดจ าเนื้อหาอย่างเรียบง่าย 

 เมื่อฟังเพลงที ่มีเนื ้อหามาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 ยอห์น บทที่ 4 ข้อ 7-8 กล่าวว่า  
“ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจาก
พระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” เมื่อฟังบท
เพลงนี้ซ ้าแล้วซ ้าเล่าหลายรอบท าให้พระคัมภีร์ตอนนี้วนเวียนอยู่ในหัวและอยู่ในความทรงจ าตลอดไป 
 6. ดนตรีคือพลังแห่งการท่องจ าพระคัมภีร์ 
 วิธีในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์อย่างง่าย 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 1. เริ่มต้นตั้งเป้าหมายในการท่องจ า
ข้อพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงปีละ 7 บทเพลง 2. สร้างเพลย์ลิสย์บนโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกและง่าย
ต่อการเปิดเพลงฟังได้ทุกเวลา 3. เปิดเพลงฟังทุกวันในตอนเช้าขณะก่อนลูกไปโรงเรียนหรือก่อนไป
ท างาน เป็นสิ่งที่ดีทีเ่ห็นครอบครัวออกจากบ้านด้วยการฮัมเพลงหรือร้องเพลงซ ้าโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว 
 ดังนั้น ความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงที่เรียบง่ายนี้เป็นวิธีที่ดีและได้ผล
มากที่สุดในการเก็บรักษาถ้อยค าของพระเจ้าไว้ในจิตใจ และไม่ต้องใช้ความพยายามในการท่องจ า 
ข้อพระคัมภีร์ซ ้าแล้วซ ้าอีก เพียงแค่เปิดเพลงที่มีเนื้อเพลงมาจากข้อพระคัมภีร์ฟังทุกวันเป็นประจ า
สามารถช่วยให้ข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นฝังอยู่ในจิตใจของคริสตชนทุกคนผ่านท านองเพลง โดยที่พวกเขา
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ไม่รู้ตัว การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คริสตชนด าเนินชีวิตอยู่บนเส้นทาง
ของพระเจ้า ถึงแม้ว่าต้องเจออุปสรรค หรือสถานการณ์ที่ยากล าบากถ้อยค าของพระเจ้าที่ฝังอยู่ใน
จิตใจจะช่วยจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างน่าประหลาดใจ 
 

2.1.3.2 หลักการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง 
 Adele (2015) กล่าวถึงหลักการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงไว้ว่า การท่องจ าถ้อยค าของ
พระเจ้าช่วยให้คริสตชนสามารถเข้าถึงความคิดและสติปัญญาที่ได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าวิธีการ
เลือกท่องจ าถ้อยค าของพระเจ้ามีหลากหลายวิธีที่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องจ าผ่านบทเพลงที่ชื่นชอบ  
การท่องจ าผ่านพระธรรมสุภาษิต ค าพูด หรือข้อพระคัมภีร ์ที ่สนใจ การท่องจ าได้ดีขึ ้นอยู ่กับ
กระบวนการท าซ ้า เลือกวิธีที่ต้องการจดจ าอย่างเหมาะสม และบันทึกเสียงไว้ในต าแหน่งที ่เห็น 
ได้อย่างชัดเจน เพื่อกลับมาทบทวนอย่างซ ้า ๆ ซึ่งแบบฝึกหัดจิตวิญญาณ ได้พูดถึงเกี่ยวกับหลักการ
ท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง จ านวน 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การท่องจ าบทเพลงเริ่มต้นด้วยการเลือกจ าท่อนร้องรับของบทเพลงที่ชอบ หรือเพลงที่
จดจ าได้แล้ว หลังจากนั้นให้กลับไปฟังเพลงนั้นอีกครั้ง เพื่อจดจ าจังหวะของบทเพลงนั้นให้ขึ้นใจ  
เมื่อสามารถท่องจ าได้แล้ว ลองสังเกตว่าบทเพลงนั้นผุดขึ้นมาในใจตอนไหน และให้บทเพลงเป็นวิธี
หรือแนวทางหนึ่งที่ช่วยน าพาให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตและพูดคุยกับคริสตชนทุกคน 
 2. เมื่อคริสตชนพบว่าตัวเองประทับใจในข้อพระคัมภีร์ตอนนั้น ให้เขียนข้อพระคัมภีร์ลงบน
กระดาษที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ติดกระจกรถ หน้าต่าง หรือแม้แต่ผนังห้องอาบน ้า ทุก ๆ 
วันให้อ่านข้อความเหล่านี้ ท่องจ าในความคิดและยิ่งกว่านั้นต้องท่องออกมาจากส่วนลึกในจิตใจ  
เตือนตัวเองทุกวัน จนกว่าจะสามารถจดจ าข้อพระคัมภีร์ให้ขึ้นใจได้ เมื่อนั้นจึงจะสามารถเลือกท่องจ า
ข้อพระคัมภีร์ตอนอื่น ๆ  
 3. การท่องจ าส่วนส าคัญของพระคัมภีร์ ต้องใช้เวลาอยู่กับข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นทุกวัน เพ่ือให้
ค าพูดจมลงไปในจิตวิญญาณ แต่ถ้าหากการร้องเพลงช่วยให้จดจ าข้อพระคัมภีร์ได้ อย่ากลัวหรือเขิน
อายที่จะร้องเพลงที่มเีนื้อเพลงเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ 
 4. เริ่มต้นท่องจ าข้อพระคัมภีร์แบบรวมกลุ่มเพื่อนมัสการ และรับใช้ เวลาร่วมกันเพื่อพูดถึง
ถ้อยค าของพระเจ้า 
 Matt (2022) กล่าวถึงหลักการท่องจ าเนื้อเพลงที่ดีและมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 หลักการ 
ดังต่อไปนี้  
 1. ฝึกวิธีการแยกเสียงดนตรีและเนื้อเพลงออกจากกัน 
 2. ให้บทเพลงเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวัน เช่น ตอนอาบน ้า ตอนขับรถ ตอนท างาน 
ตอนท ากับข้าว และก่อนนอน เป็นต้น  
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 3. ร้องเพลงตลอดเวลา 
 4. จดจ าบรรทดัแรกของแต่ละส่วน 
 5. จัดเรียงเนื้อเพลงเข้าด้วยกัน 
 6. จ าค าที่สัมผัส หรือค าที่คล้องจองกัน  
 7. สร้างจินตนาการ 
 8. ศึกษาความหมายของเพลง 
 9. เชื่อมต่ออารมณ์กับเพลง 
 10. เขียนเนื้อเพลงลงในกระดาษ 
 Metivier (2022) อธิบายถึงหลักการท่องจ าไว้ว่า การท่องจ าเนื้อเพลงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของนักร้อง ซึ่งมีสองแนวทางที่พบบ่อยที่สุด 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 แนวทางท่ี 1 การท่องเนื้อเพลงซ ้าไปซ า้มา 
 สิ่งส าคัญของการท่องจ าเนื้อเพลง คือการให้เพลงเป็นส่วนหนึ่งในของชีวิต เช่น การฟังเพลง
ขณะเดิน ตอนท าอาหาร หรือก าลังเข้านอน ใช้เวลาฟังเพลงที่ต้องการจดจ าทุกวันอย่างสม ่าเสมอ 
 แนวทางท่ี 2 การเขียนข้อความลงบนกระดาษ 
 การท่องจ าอาจจะมีหลากหลายวิธี แต่การเขียนข้อความลงบนกระดาษเพ่ือเปิดอ่านซ ้าแล้วซ ้า
อีก เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจดจ าเนื้อเพลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเขียนเนื้อเพลงขณะฟังเพลง
บ่อย ๆ ช่วยบันทึกข้อมูลไปยังหน่วยความจ าระยะยาวได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย 
 ดังนั้น หลักการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงช่วยให้คริสตชนมีกระบวนการจดจ าถ้อยค า
ของพระเจ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงอย่างสม ่าเสมอ ให้บทเพลง
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขณะท างาน ขับรถ ตอนท าอาหาร หรือก่อนเข้านอน อย่าเขินอายที่จะร้องเพลงที่
มีเนื ้อเพลงมาจากข้อพระคัมภีร์เป็นประจ าทุกวัน และเขียนเนื้อเพลงขณะฟังเพลงลงในกระดาษ  
พกติดตัวอยู่เสมอ เพื่อฝึกร้องและทบทวนเนื้อเพลงจนขึ้นใจ ด้วยเหตุนี้ การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่าน 
บทเพลงเป็นเครื่องมือที่สื ่อถึงพระเจ้าเพื่อให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของคริสตชนทุกคนและสร้าง
ความสัมพันธ์ในการเติบโตไปพร้อมกับพระองค์ 
 

2.1.3.3 รูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง 
 Cambridge (2014) อธิบายถึงเทคนิคการท่องจ าผ่านบทเพลงไว้ว่า ผู้ที่ศึกษาทางด้านดนตรี
มักจะเข้าใจเกี่ยวกับการฟัง (โสตประสาท) พวกเขาสามารถจดจ าได้ง่ายด้วยวิธีการร้องเพลง หรือผ่าน
การฟัง และต่อไปนี้คือเทคนิคที่ใช้ส าหรับการท่องจ าผ่านบทเพลงมี 2 วิธีด้วยกันตัวอย่างข้อพระคัมภีร์
ที่ใช้ในการท่องจ า “เพราะว่าทุกคนท าบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)  
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 เทคนิคที่ 1 ดนตรีและการร้องเพลง 
 คนสามารถท่องจ าข้อพระคัมภีร์ให้ฝังลึกลงไปในจิตใจผ่านทางท านองง่าย ๆ หรือการร้อง
เพลงซ ้า ๆ ซึ่งเป็นวิธีช่วยในการท่องจ า นี่คือวิธีที ่สามารถช่วยจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลง 
จ านวน 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกเพลงที่ชื่นชอบในบทเพลงนมัสการ เช่น บทเพลง “พระคุณพระเจ้าในแสนชื่นใจ”  
ถ้าหากมีความสามารถเล่นกีต้าร์ได้ ให้เล่นตามเนื้อเพลงอย่างช้า ๆ  
 2. แทนที่เนื้อเพลงด้วยข้อพระคัมภีร์ 
 3. ร้องซ ้า ๆ จนกว่าจะจ าได้ 
 เทคนิค 2 การบันทึกและการฟัง 
 1. เตรียมเครื่องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์เล็ก ๆ ที่สามารถบันทึกเสียงร้องเพลงได ้
 2. เริ่มบันทึกเสียง 
 3. วางเครื่องบันทึกเสียงใกล้ปากให้มากที่สุด 
 4. พูดเนื้อเพลงแต่ละค าให้ชัดเจน “เพราะทุกคนท าบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” 
(โรม 3:23) 
 5. ท่องข้อพระคัมภีร์ตามจังหวะของดนตรี จ านวน 5 รอบ และใช้เวลาสั้น ๆ หยุดคิดแต่ละ
ถ้อยค าของพระเจ้าจนจบเพลง 
 6. ปิดโหมดบันทึกเสียงแล้วคลิกเล่น 
 7. นี่คือวิธีการท่องจ าข้อพระคัมภีร์แบบง่าย เมื่อฟังเพลงโดยใช้หูฟัง และตั้งค่าเครื่องบันทึก
ให้เล่นเพลงประกอบข้อพระคัมภีร์นั้นอย่างซ ้า ๆ  
 8. ฟังจนกระทั่งท่องจ าได้ทั้งหมดและเปิดเพลงฟังก่อนเข้านอน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยจดจ า 
ข้อพระคัมภีร์ที่ได้ผลดี 
 Team Asana (2021) กล่าวถึงวิธีการจดจ าเนื้อเพลงผ่านบทเพลงไว้ว่า การเปิดเพลงฟังขณะ
ขับรถกลับบ้านและร้องเพลงนั้นทุกวัน ช่วยให้หน่วยความจ าระยะยาวบันทึกเพลงนั้นไว้ในความจ าได้
เป็นอย่างดี จงใช้ประโยชน์จากเนื้อเพลงและท่วงท านองในการจดจ าสิ่งที่น่าเบื่อหรือซับซ้อนให้
กลายเป็นบทเพลงที่สนุกสนาน 
 Meyer (2018) อธิบายถึงวิธีการสอนร้องเพลงที่มาจากพระคัมภีร์ไว้ว่า วิธีการสอนร้องเพลง
ที่มีเนื้อหามาจากพระคัมภีร์ 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. เริ่มต้นโดยการเปิดข้อพระคัมภีร์ที่ชื่นชอบ หรือเปิดพระธรรมสดุดีบทใดก็ได้  
 2. สร้างคอร์ดง่าย ๆ แล้วเริ่มร้องที่มีเนื้อหามาจากพระคัมภีร์ร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ 
คือการประพันธ์ท านอง และการร้องเพลงที่มีเนื้อหามาจากพระคัมภีร์ออกมาให้เป็นธรรมชาติ 
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 3. เล่นเปียโนคลอเบา ๆ ร่วมกับคอร์ดที่เรียบง่าย และให้จินตนาการว่าพระเจ้าทรงร้องเพลง
ให้ฟังโดยตรง  
 Louismariechurch (2009) กล่าวถึงการภาวนาแบบเทเซ่ไว้ว่า การภาวนาเทเซ่ คือการสงบ
เงียบนิ่งเพื่อระลึกถึงพระเจ้าและเปิดใจให้กับพระวิญญาณบริสุทธ์ ซึ่งมีขั้นตอนการภาวนาแบบเทเซ่ 
จ านวน 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 บทเพลง  
 เล ือกบทเพลงที ่ม ี เน ื ้อเพลงเก ี ่ยวกับการสรรเสร ิญ และยกชูพระนามของพระเจ้า  
เนื้อเพลงนั้นจะร้องวนไปวนมาเพ่ือให้ทุกถ้อยค าตรึงติดอยู่ในจิตใจ 
 ขั้นตอนที่ 2 บทสดุดี (ฮาเลลูยา) 
 ผู ้น าอ่านบทสดุดีให้ที ่ประชุมฟังเพ่ือเตรียมที ่ประชุมเข้าสู ่การอธิษฐาน การสรรเสริญ  
และการนมัสการพระองค ์(เลือกข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมสดุดี บทที่ 56,62,63) 
 ขัน้ตอนที่ 3 บทเพลง 
 เลือกบทเพลงที่เกี่ยวกับความรัก พระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลาง 
คริสตชนทุกคนเป็นสิ่งที่คริสตชนต้องใคร่ครวญ และเชื่อวางใจในพระองค ์
 ขั้นตอนที่ 4 พระวจนะ (บทสั้น) 
 เลือกพระวจนะของพระเจ้าตอนสั้น ๆ เช่น พระธรรมมัทธิว บทที่ 14 ข้อ 22-33  ที่พูดถึง
ความไว้วางใจในพระเจ้าหลังจากพระเยซูเดินบนทะเล และอัครทูตเปาโลได้เดินบนทะเลเพื่อจะไปหา
พระเยซูแต่เมื ่อพายุที่แรงท าให้เปโตรไม่เชื ่อวางใจในพระสัญญาของพระเยซูท าให้เปโตรจมน ้า  
และพระองค์ตรัสว่า “ช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัยท าไม” 
 ขั้นตอนที่ 5 เพลง 
 เลือกเพลงที ่กล่าวถึงพระธรรมสดุดี โดยเน้นถึงความรัก และพระเมตตาของพระเจ้า
 ขั้นตอนที่ 6 เงียบ ร าพึง (3-5 นาที) 
 ให้ที่ประชุมทุกคนมีโอกาสอธิษฐานร่วมกันเป็นการส่วนตัว โดยให้อธิษฐานตัวเอง ครอบครัว
เพ่ือนและโลกที่ได้อาศัยอยู่ขอให้มีแต่สันติภาพและการคืนดีกัน 
 ขั้นตอนที่ 7 เพลง 
 เลือกเพลงที่เน้นให้ที่ประชุมกลับมาหาพระเจ้า โดยให้มองที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 
เพราะพระองค์ทรงสร้างและดูแลรักษามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ 
 ขั้นตอนที่ 8 บทเร้าวิงวอน(กีรีเอ) 
 เป็นบทเพลงที่เป็นหัวข้อส าหรับการอธิษฐานเผื่อมวลชน เผื่อโลกให้ปราศจากการแตกแยก 
การเกิดสงคราม ความยากจน ความทุกข์ยาก ขอให้พ้นจากภัยธรรมชาติ การถูกกดข่ีข่มเหง วิงวอนให้
ทุกคนด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของพระเจ้า ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าประทานให้แก่เด็ก 
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และเยาวชน ขอสติปัญญาแก่ผู ้น าประเทศที่จะพัฒนาโลกไปสู ่สันติสุข  ทูลขอให้มนุษย์มีความ
กระตือรือร้นที่จะรู้จักความรักและรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมถึงขอให้พระเจ้ากระท าตาม 
ค าอธิษฐานของแต่ละคนที่กล่าวไว้ข้างต้น  
 ขั้นตอนที่ 9 เพลง 
 เลือกบทเพลงที ่เกี ่ยวกับการภาวนา การอธิษฐาน เพื ่อวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยความรัก  
และด้วยการสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 ขั้นตอนที่ 10 บทข้าแต่พระบิดา 
 เป็นบทภาวนาของ ภาราดร โรเจอร์ ซึ ่งมีข้อความว่า “โอ้พระเยซูคริสต์เจ้า แม้พวกลูก
ทั้งหลายมีความเชื่อมากพอที่จะเคลื่อนย้ายภูเขาได้ แต่ปราศจากชีวิตแห่งความเมตตากรุณาพวกลูก
จะเป็นอะไรได้เหล่า พระองค์ทรงรักพวกลูกทั้งหลาย หากปราศจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ ์ของ
พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในจิตใจของพวกลูกแล้วพวกลูกจะเป็นอะไรได้เหล่า พระองค์ทรงรักพวกลูก
ทั ้งหลาย พระองค์ทรงเปิดหนทางไปสู ่ความเชื ่อและความไว้วางใจในพระองค์  พระองค์ไม่ทรง
ปรารถนาให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมาน โอ้พระวิญญาณของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ 
พระวิญญาณแห่งความรักพระวิญญาณแห่งการสรรเสริญ” 
 ไรต์ (2563) กล่าวถึงรูปแบบการท่องจ าผ่านบทเพลงไว้ว่า เมื่อร้องบทเพลงเพ่ือการด ารงชีวิต
ซ ้าแล้วซ ้าอีก บทเพลงจะช่วยให้รู้ว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าพอพระทัย และสิ่งไหนเป็นค าเตือนว่าพระเจ้ า 
ไม่ทรงพอพระทัยเข้าสู่ความคิดและจิตส านึกของคนอิสราเอล เพื่อให้พวกเขาส าแดงความเชื่อออกมา
ให้ผู้อ่ืนได้เห็น 
 ดังนั้น รูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นวิธีการช่วยให้คริสตชนทุกคนสามารถใช้
บทเพลงเป็นแนวทางส าหรับการท่องจ าพระคัมภีร์แทนการท่องจ าด้วยปากเปล่า ซึ่งการท่องจ า 
พระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นวิธีที่เรียบง่ายในการฝังรากลึกลงไปในจิตใจของคริสตชนทุกคนเพียงแค่ใช้
เทคนิคดังต่อไปนี้ 1) เลือกบทเพลงนมัสการที่ชื่นชอบ เช่น บทเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ  
2) แทนที่เนื้อเพลงด้วยข้อพระคัมภีร์ 3) ร้องซ ้า ๆ จนกว่าจะจ าได้ 4) บันทึกเสียง เพ่ือจะสามารถเปิด
เพลงฟังได้ตลอดเวลา ซึ่งการร้องเพลงซ ้าแล้วซ ้าอีก บทเพลงจะช่วยให้รู้ว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าพอพระทัย 
และสิ่งไหนเป็นค าเตือนว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเข้าสู่ความคิดและจิตส านึกของคนอิสราเอล เพื่อให้
พวกเขาแสดงความเชื่อออกมาให้ผู้อ่ืนได้เห็น (ไรต์, 2563) 
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2.2 พระคัมภีร์ 
2.2.1 การขอบพระคุณพระเจ้า 

 Tenney and Silva (2010) กล่าวถึงวันขอบพระคุณพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลไว้ว่า  
การขอบพระคุณพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลมีความส าคัญอย่างมาก ขบวนเทศกาลเฉลิมฉลอง 
จะเคลื่อนไปในกรุงเยรูซาเล็ม “ด้วยความโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้า” 
(สดุดี 42:4) พวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที ่ประตูทางเข้าพระวิหารด้วยการขอบพระคุณและร้องเพลง
สรรเสริญถวายแด่พระเจ้า (สดุดี 95:2; 100:4) เสียงดนตรีที ่ก าลังบรรเลงท าให้เกิดความรู ้สึก
ขอบพระคุณพระเจ้า (สดุดี147:7) ทุกเผ่าได้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า (สดุดี 
122:4) ดังนั้น ชนชาติอิสราเอลขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาที่ท าไว้
กับประชากรของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 100:4) ความสัตย์ซื่อของพระองค์ส าแดงออกในวิธีต่าง ๆ 
มากมาย พระองค์ทรงปกป้องประชากรของพระองค์จากบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบพวกเขา  
 Daugherty (n.d.) ทัศนคติเกี ่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
หลายครั้งที่คริสตชนต้องเผชิญกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความสิ้นหวัง ความเจ็บป่วย ความกดดัน โรคภัย
ไข้เจ็บ และปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือการนอกใจ ให้มองกลับมาที่พระเยซูพระผู้สร้างและผู้ที่เบิก
ทางแห่งความเชื ่อให้กับคริสตชน (ฮีบรู 12:2) การด าเนินชีวิตของคริสตชนต้องเรียนรู ้ที ่จะรู ้จัก
ขอบพระคุณพระเจ้า ทัศนคติเกี่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหน้าบึ้งเป็น
รอยยิ้ม เปลี่ยนวันที่ไร้ความสุขเป็นวันที่สนุกสนาน เปลี่ยนวันที่มองโลกในแง่ร้ายให้กลายเป็นการมอง
โลกในแง่ดี เปลี่ยนความขาดแคลนเป็นพระพรที่เห็นได้เด่นชัด และเปลี่ยนความสับสนเป็นความสงบ 
การขอบพระคุณจะฝ่าเข้าไปในความมืด ท าให้ความสว่างของพระเจ้ามีบริบูรณ์ และสิ่งที่ขาดหายไปดู
เหมือนว่าจะพบสิ่งนั้นในวิถีทางแห่งการขอบพระคุณ หลายครั้งพระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายสิ่งให้กับ 
คริสตชนทุกคนแต่พวกเขากับมองข้ามสิ่งนั้นไป ตัวอย่างเช่น การปกป้องในแต่ละวัน การปลดปล่อย
และการจัดเตรียม คริสตชนทุกคนจ าเป็นต้องขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับการปกป้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ของพระองค์ ยกตัวอย่าง กษัตริย์ดาวิดขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับสิ่ งดีที ่พระเจ้าประทานให้  
พระธรรมสดุดี บทที่ 103 ข้อ 1-5 กล่าวว่า “จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์  
และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวาย
สาธุการแด่พระยาห์เวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้ งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความชั่ว
ทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรคท้ังสิ้นของเจ้า ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ ผู้ทรงสวมความรัก
มั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า ผู้ทรงให้เจ้าอ่ิมด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า วัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมา
ใหม่อย่างวัยนกอินทรี” เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะประทานสิ่งดีให้กับมนุษย์ทุกคน เมื่อผู้รับใช้
ของพระเจ้ารับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อ พระองค์ก็จะทรงยกผู้นั้นขึ้นและประทานสิ่งดีให้กับเขา พระธรรม
สดุดี บทที่ 84 ข้อ 11 กล่าวว่า “เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่พระยาห์เวห์
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ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรรดาผู้ที่ด าเนินในความ
ซื่อสัตย์” พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 18 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่
แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ส าหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์” ดังนั้น คริสตชนทุกคนต้อง
ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระสัญญาที่ให้ไว้ทั้งหมด จ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1. คริสตชนควรขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับชัยชนะท่ามกลางสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญได้ 
พระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 15 ข้อ 57 กล่าวว่า “สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดย 
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
 2. ท่ามกลางความเจ็บป่วยให้ขอบพระคุณพระเจ้าแห่งการเยี่ยวยารักษา “เยโฮวาราฟา” 
พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 53 ข้อ 4-5 กล่าวว่า “แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบ
ความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่าน
ถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช ้าเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้น
ท าให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และท่ีท่านถูกเฆี่ยนตีก็ท าให้เราได้รับการรักษา” 
 3. ท่ามกลางความขาดแคลนให้ขอบพระคุณพระเจ้าผู ้ทรงจัดเตรียม “เยโฮวายิเรห์”  
พระธรรมฟิลิปปี บทที่ 4 ข้อ 19 กล่าวว่า “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จ าเป็นแก่พวก
ท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” 
 4. เมื่อรู้สึกไม่คู่ควร รู้สึกหวาดกลัว รู้สึกต ่าต้อย ได้รับการกล่าวโทษ หรือรู้สึกผิดในชีวิต  
จงประกาศถึงพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งความชอบธรรม “เยโฮวาห์ซิเคนู” “พระเจ้าทรงท าพระองค์
ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”  
(2 โครินธ์ 5:21) 
 5. เมื่อต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ให้สารภาพต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญเพื่อเชื่อมโยงกับ 
“พระเยโฮวานิสซี” พระเจ้าผู้ทรงเป็นชัยชนะและเป็นผู้ประสบผลส าเร็จ พระธรรม 1 ยอห์น บทที่ 4 
ข้อ 4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่
ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” นอกจากนี้พระธรรมยอห์น บทที่ 5 ข้อ 4-5 กล่าวไว้ว่า“เพราะ
ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก 
ใครล่ะที่มีชัยเหนือโลก ไม่ใช่ใครอื่น คอืคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง” เพราะสิ่ง
ใดที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือโลก จงขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุกสิ่งเพราะพระองค์ทรง
ยิ่งใหญ่และสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ 

 Crabtree (2021) กล่าวถึงคริสตชนควรละทิ้งความพยายามที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่การขอบพระคุณพระเจ้าสามารถช่วยให้คริสตชนเป็นผู้ชอบธรรมใน
สายพระเนตรขององค์พระเยซูคริสต์ได้ ตัวอย่างเช่น การขอบพระคุณพระเจ้าสามารถปลดปล่อย
ความอิจฉาริษยา การขอบพระคุณพระเจ้าสามารถขจัดการล่อลวงใจอื ่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน 
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ตัวอย่างเช่น ความหึงหวง การสงสารตัวเอง และความคิดปองร้าย การขอบพระคุณพระเจ้ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถท าให้บริสุทธิ์ได้ คล้ายกับพิธีสมรสและการรับประทานอาหาร เป็นสาเหตุหนึ่งที่
อาจารย์เปาโลต าหนิผู้ที่ห้ามไม่ให้มีการสมรสและให้ละเว้นอาหารที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ทั้งที่สามารถ
รับประทานอาหารได้ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า ท่านเตือนทิโมธีว่า “พวกเขาห้ามการแต่งงาน  
ห้ามรับประทานอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้
ด้วยใจขอบพระคุณ เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดี ไม่มีอะไรต้องห้าม ถ้ารับประทานด้วย
ความขอบพระคุณ เพราะว่าสิ ่งนั ้นได้รับการช าระให้บริสุทธิ ์ด้วยพระวจนะของพร ะเจ้าและค า
อธิษฐาน” (1 ทิโมธี 4:3-5) 

 จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นถึงความส าคัญและทัศนคติเกี่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้า 
ที่คริสตชนต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความสุข หรือ
ความทุกข์ในชีวิต พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะประทานสิ่งดีในมนุษย์ทุกคน และทัศนคติแห่ง 
การขอบพระคุณพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคริสตชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายก็
จะปรับเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกในแง่ดีขึ้น เปลี่ยนวันที่ไร้ความสุขเป็นวันที่สนุกสนาน เปลี่ยนจาก
ความอิจฉาริษยาเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คริสตชนรู้จักขอบพระคุณพระเจ้า
ท่ามกลางปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่นั้นด้วยความชื่นชมยินดี 

 
2.2.2.1 พระคัมภีร์เกี่ยวกับการขอบพระคุณพระเจ้า 

 พระคริสตธรรมคัมภีร์โคโลสี บทที่ 1 ข้อ 12-13 กล่าวว่า “และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดา
ผู้ทรงท าให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้น
จากอ านาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ ”  
จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการด าเนิน
ชีวิตตามน ้าพระทัยพระเจ้า และเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ ท าให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเติบโตขึ้น 
อาจารย์เปาโลหนุนใจให้ขอบพระคุณพระเจ้าทุกเวลา (1 เธสะโลนิกา 5:18) และเป้าหมายของ 
การขอบพระคุณพระเจ้า คือความจริงที่พระเจ้าทรงท าให้คริสตชนมีส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับ  
ธรรมิกชน (ทรัพย์สมบัติในแผ่นดินพระเจ้า) (ไกสเลอร,์ 2550). 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์อิสยาห์ บทที่ 1 ข้อ 18 กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้พวก
เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง  
ก็จะเป็นอย่างขนแกะ” จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นพระเจ้ามีความปรารถนาที่อยากจะให้คนบาปกลับใจ
ใหม่ทั้งท่าทีและการประพฤติ เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถช าระความผิดบาปของพวกเขาให้
ขาวสะอาดอย่างหิมะ (มาร์ติน, 2551). 



 

34 

 พระคริสตธรรมคัมภีร์เอเฟซัส บทที่ 2 ข้อ 8-9 กล่าวว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็
รอดโดยพระคุณเพราะความเชื ่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้   
ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระท าก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” จากพระคัมภีร์ตอนนี้
อาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นว่าความเชื่อเป็นหนทาง ส่วนความรอดคือพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทาน
ให้กับมนุษย์ทุกคน ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถท าให้ตัวเขาเองได้รับความรอด จึงไม่สามารถอวดอ้าง
ได้ เว้นแต่จะอวดอ้างพระเจ้าที่ประทานความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นรางวัลที่ประทานให้ฟรี   
(โฮเนอร์, 2550) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 16-18 กล่าวว่า “จงชื่นบานอยู่เสมอ  
จงอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 
ส าหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์” จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ว่าคริสตชนจะอยู่ในสถานการณ์ไหน
จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ เพราะพวกเขาอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ และการอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอ 
หมายถึงการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อสามารถท าได้ สุดท้ายคือค าว่า “ขอบพระคุณ” คริสตชนต้อง
ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิต ค าสั่งนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าพระเจ้าทรงกระท าให้ทุก
อย่างเป็นผลดีต่อพระองค์ (โรม 8:28) (คอนสเทเบิล, 2550). 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฟีลิปปี บทที่ 4 ข้อ 6 กล่าวว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใด ๆ เลย  
แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ ่งที ่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับ  
การขอบพระคุณ” จากพระคัมภีร์ข้อนี ้อาจารย์เปาโลเตือนคริสตชนชาวฟีลิปปีที ่มีความกระวน
กระวายในชีวิต ให้พวกเขาอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณเป็นการไว้วางใจในพระเจ้า อาจารย์เปาโลได้
อธิบายถึงการสามัคคีธรรมระหว่างคริสตชนกับพระเจ้าไว้ว่า 1. การอธิษฐาน คือการที่คริสตชนเข้าเฝ้า
พระเจ้า 2. การวิงวอน คือเน้นย ้าถึงการขออย่างเจาะจง 3. การขอบพระคุณ คือท่าทีของคริสตชนที่
ควรมีในการอธิษฐาน 4. การขอ คือ การขอบางสิ่งอย่างเจาะจง เมื่อคริสตชนด าเนินชีวิตติดสนิทกับ
พระเจ้า พวกเขาจะได้รับสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ สันติสุขนี้จะปกป้องผู้เชื่อ 
และจะคุ้มครองความคิด อารมณ์ของคริสตชนทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้า (ไลท์เนอร,์ 2550) 
 ดังนั้น การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของ
พระเจ้า และช่วยเสริมสร้างคริสตชนให้เป็นที่โปรดปราณฺขององค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งท าให้ชีวิตฝ่าย 
จิตวิญญาณเติบโตขึ้น ด้วยเหตุนี้ คริสตชนต้องรู้จักที่จะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยลบล้าง
ความบาปผิดของผู้ที่กลับใจใหม่ให้ขาวสะอาดเหมือนอย่างขนแกะ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทาน
พระคุณแก่มนุษย์คนบาปทุกคนให้พบกับความรอด และการขอบพระคุณพระเจ้าท่ามกลางปัญหาเป็น
พ้ืนฐานที่พระเจ้าทรงกระท าให้ทุกอย่างเป็นผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์  
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2.2.2 การสรรเสริญพระเจ้า 
 Sorge (2018) อธิบายถึงการสรรเสริญพระเจ้าไว้ว่า พระธรรมสดุดี เผยให้เห็นอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับการสรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลอง พวกเขาจะเปล่งเสียง
สรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีผ่านการร้องเพลง การพูด การตะโกน การเล่นเครื่องดนตรี  
การเต้นร า เพื่อยกย่องสรรเสริญถึงพระเจ้าของพวกเขา และในปัจจุบันการสรรเสริญไม่ใช่เรื ่องที่
ยุ่งยากหรือซับซ้อน ให้คริสตชนทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมี 
ฤทธานุภาพสูงสุด และสมควรแก่การสรรเสริญ พระธรรมสดุดี บทที่ 66 ข้อ 8 กล่าวว่า “ชนชาติ
ทั ้งหลายเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าของเราจงให้เสียงสรรเสริญพระองค์เป็นที ่ได้ย ิน ”  
จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลเรียกร้องให้บรรดาประชาชาติสรรเสริญพระเจ้า  
เพราะพระองค์ทรงปกป้องพวกเขาจากบรรดาศัตรู และสรรเสริญพระเจ้ าเพราะการอัศจรรย์ทั้งสิ้น
ของพระองค์ พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 40 ข้อ 6 กล่าวไว้ว่า “เจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูง โอ ศิโยนผู้น าข่าว
ดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มก าลัง โอ เยรูซาเล็มผู้น าข่าวดี จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงพูดกับ
เมืองทั้งหลายของยูดาห์ว่า ดูเถิด พระเจ้าของพวกเจ้า” ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นนิรันดร์กาลของพระเจ้าที่ไม่มีวันร่วงโรยเหมือนมนุษย์ พระองค์ทรงด ารงอยู่เป็นนิตย์ พระวจนะ
ของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าจะเป็นจริงและส าเร็จอย่างแน่นอน 
เพื่อให้ความหวังแก่ชนชาติอิสราเอลที่ตกไปเป็นเชลยให้มีก าลังใจในพระเจ้าที่จะทรงน าพวกเขาให้
กลับคืนสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาอีกครั้ง 
 Wommack (2012) กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้าไว้ว่า ส าหรับชีวิตคริสตชนการสรรเสริญ
พระเจ ้าเป ็นส ิ ่งที่ความส าค ัญอย่างมาก พระองค์ได ้ตร ัสไว ้ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ  
บทที่ 28 ข้อ 45-48 เพื่อให้มนุษย์ทุกคนสรรเสริญพระเจ้า กล่าวว่า “ค าสาปแช่งทั้งหมดนี้จะลงมา
เหนือท่านไล่ตามท่าน และจะตามทันท่าน จนกว่าท่านจะถูกท าลาย เพราะว่าท่านไม่เชื ่อ ฟัง 
พระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ที่จะรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่ง
พระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายส าคัญและการอัศจรรย์อยู่เหนือท่าน และเหนือ
ลูกหลานของท่านเป็นนิตย์ เพราะท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยความยินดีและ
ใจชื ่นชม เพราะเหตุมีส ิ ่งสารพัดบริบ ูรณ์ เพราะฉะนั ้นท่านจึงต ้องปรนนิบัต ิศ ัตร ูของท่าน  
ซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงใช้มาต่อสู้ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง  
และพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่าน จนกว่าพระองค์จะทรงท าลายท่านเสียสิ ้น ”  
จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติได้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้ตรัสถึงชนชาติอิสราเอล เพื่อให้พวกเขา
สรรเสริญพระเจ้า และปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในพันธสัญญาเดิมจะเห็นถึง 
การพิพากษาของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอล เนื่องจากพวกเขาท าบาปต่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น  
การบูชารูปเคารพ การผิดศีลธรรม การฆ่าคน ฯลฯ การผิดศีลธรรมน ามาสู่การพิพากษา แต่การขาด
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ความชื่นชมยินดีก็รวมอยู่ในความบาปด้วยเช่นกัน เพราะพวกเขาไม่ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับทุกสิ่ง
ที่พระองค์ประทานให้ และไม่มีการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเช่นกัน  ผู้เขียนพระธรรมสดุดี บทที่  107  
ข้อ 1 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ” ผู ้เขียนไม่ได้กล่าวว่า 
การสรรเสริญพระเจ้าสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะศัตรูได้ แต่ให้สรรเสริญพระเจ้า  
เพราะพระองคท์รงสมควรแก่การสรรเสริญ 
 ดังนั้น พระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญจากคริสตชนทุกคน เพราะพระองค์ทรงท าทุกสิ่ง
เพ่ือมนุษย์ทุกคน แต่หลายครั ้งมนุษย์คิดว่าพระองค์ไม่ต้องการค าสรรเสริญเป็นการตอบแทน  
แต่ไม่ใช่พระองค์ต้องการค าสรรเสริญจากมนุษย์ทุกคน เปรียบเหมือนกับพ่อแม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับลูก 
และพ่อแม่ย่อมต้องการความรักจากลูกเช่นเดียวกันเป็นการตอบแทน พระเจ้าก็ต้องการความรัก  
การสรรเสริญ นั้นกลับคืนมาเช่นกัน 
 Pao (2012) กล่าวถึงพระธรรมสดุดี บทที่ 95 ข้อ 1 ไว้ว่า “มาเถิด ให้เราร้องเพลงด้วยความ
ยินดีถวายแด่พระยาห์เวห์ ให้เราโห่ร ้องด้วยความ ชื ่นบานถวายศิลาแห่งความรอดของเรา”  
การสถิติอยู ่ของพระเจ้าต้องมีสองสิ ่งนี ้รวมอยู ่ด ้วยกัน คือการขอบพระคุณและการสรรเสริญ 
ความหมายของการสรรเสริญไม่ใช่การร้องเพลงด้วยเสียงดัง หลายครั้งคริสตชนเข้าใจว่าการตะโกน
ด้วยเสียงที่ดังจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย แต่นั่นคือการสรรเสริญที่ไม่เต็มใจท า พระธรรมสดุดี 
บทที่ 145 ข้อ 3 กล่าวว่า “พระเยเวห์ทรงยิ่งใหญ่ และน่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง” พระคัมภีร์ตอนนี้
เน้นย ้าวิธีการเข้าถึงพระเจ้าว่าในความเป็นจริงแล้ว ถ้าไม่พร้อมที่จะสรรเสริญพระเจ้าก็อย่าท าเลย 
พระธรรมสดุดี บทที ่ 95 ข้อ 2 กล่าวว่า “ให้เราเข้ามาอยู ่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการ
ขอบพระคุณ ให้เราโห่ร้องด้วยความชื ่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ” เพราะ 
พระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งปวง (สดุดี 95:3) การที่คริสตชนสรรเสริญพระเจ้า
นั ้นเนื ่องจากพวกเขายอมรับถึงความยิ ่งใหญ่ของพระเจ้า ค าว่า ยิ ่งใหญ่ ถูกใช้สองครั ้งด้วยกัน  
1. พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2. ราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือพระทั้งปวง คริสตชนขอบพระคุณถึงความยิ่งใหญ่ของ  
พระเจ้าผ่านการร้องเพลง การรื่นเริง และการกระตือรือร้นที่จะสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์คือ
พระผู้สร้างที่ทรงฤทธิ์อ านาจ พระธรรมสดุดี บทที่ 95 ข้อ 4-5 กล่าวว่า “ที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ ที่สูงของภูเขาก็เป็นของพระองค์ด้วยทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สร้างมัน และแผ่นดินก็เช่นกัน เพราะพระหัตถ์ของพระองค์ปั้นขึ้น”  
 ดังนั้น การสรรเสริญพระเจ้าเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนที่ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
เพราะพระองค์ทรงกระท าพระราชกิจการอัศจรรย์ทั้ งสิ้นของพระองค์ พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งบน
โลกใบนี้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์อ านาจเหนือพระทั้งปวง พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการที่มั่ งคง 
พระสัญญาของพระองค์คือความจริงและจะส าเร็จอย่างแน่นอน และพระองค์ทรงด ารงอยู่เป็นนิตย์
ตราบชั่วนิรันดร์และไม่มีวันร่วงโรยเหมือนมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ คริสตชนทุกคนต้องกระตือรือร้นที่จะ
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สรรเสริญพระเจ้าด้วยท่าทีที่เหมาะสมในการสรรเสริญพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงด้วยความ 
ชื่นชมยินดี การพูด การเต้นร า การรื่นเริง และคริสตชนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการสรรเสริญพระเจ้าแม้
การสรรเสริญพระเจ้าจะไมส่ามารถเอาชนะศัตรูได้ แต่การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควร
แก่การสรรเสริญ 
 

2.2.2.2 พระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้า 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 100 ข้อ 4-5 กล่าวว่า “จงเข้าประตูของพระองค์ด้วย 
การขอบพระคุณ และเข้าบริเวณพระนิเวศน์ของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงขอบพระคุณพระองค์  
จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์
ด ารงเป็นนิตย์ และความซื่อสัตย์ของพระองค์ด ารงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นได้
เรียกร้องให้ประชาชนเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้า และให้สรรเสริญ 
พระเจ้าส  าหรับความประเสริฐ ความรัก และความสัตย์สุจร ิต ที ่ด  ารงอยู ่ตลอดไปเป็นนิตย์  
ดังนั้น คริสตชนที่เคยมีประสบการณ์ส าหรับความประเสริฐ ความรัก และความสัตย์สุจริตให้พวกเขา
เหล่านั้นสรรเสริญพระเจ้า (รอส, 2554) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 19 ข้อ 1-6 กล่าวว่า “ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า 
และพ้ืนฟ้าส าแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันส่งถ้อยค าให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน
ถ้อยค าไม่มี วาจาก็ไม่มี และไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า ถึงกระนั้น เสียงของมันก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลก 
และถ้อยค าก็ออกไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ดวงตะวัน ณ ที่นั้น ซึ่งออกมาอย่าง
เจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิ่งไปตามวิถีด้วยความปีติยินดีอย่างชายฉกรรจ์ดวงตะวัน
ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าข้างหนึ่ง และโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดซ่อนให้พ้นจากความ
ร้อนของมันได้” จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความยิ่ง ใหญ่ของพระเจ้าผ่านสรรพสิ่งที่
พระองค์ทรงสร้างขึ้นจะสรรเสริญพระองค์ เนติ คู่โชติกุล (2020. น. 159) กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าว่า “พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องตรัสถึงพระองค์ เพราะสรรพสิ่งทั้งปวงก็ตรัสถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่แล้ว”  ทุกสิ่งจะสรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระธรรมลูกา 
บทที่ 19 ข้อ 40 กล่าวว่า “พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า เราบอกพวกท่านว่า แม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบ 
แต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้อง” จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สรุปได้ว่าถึงแม้ไม่มีค าสรรเสริญที่มาจาก
มนุษย์ แต่สรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นจะสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (รอส, 2554) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 18 ข้อ 1-3 กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระก าลังของ 
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร ักพระองค์  พระเจ้าทรงเป็นพระศิลา ป้อมปราการ และผู ้ช ่วยกู ้ของ 
ข้าพระองค ์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ เป็นโล่ เป็น
พลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่ก าบังเข้มแข็งของข้าพระองค์  ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้า 
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ผู ้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ และข้าพระองค์ได้ รับการช่วยให้พ้นจากศัตรูของข้าพระองค์”  
จากพระคัมภีร์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่ 18 เพื่อสรรเสริญ
พระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากบรรดาศัตรู “ซาอูล” และอธิบายถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรง
กระท าเพื่อท่าน ซึ่งกษัตริย์ดาวิดเปรียบพระองค์ทรงเป็นพระศิลา (สดุดี 31) เพราะพระองค์ทรง
ประทานความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ท่าน พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งสามารถเข้า  
ลี้ภัยในพระองค์ได้ (สดุดี31:3) และทรงเป็นโล่และเป็นที่ก าบังเข้มแข็ง ทั้งสองค าหมายถึงการป้องกัน
และการช่วยกู ้จากศัตรู (สดุดี 18:30) พระเจ้าทรงช่วยกู ้กษัตริย์ดาว ิดพระองค์จึงสมควรแก่  
การสรรเสริญ (รอส, 2554) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 8 ข้อ 1-2 กล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านายของ 
ข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองค์ทรงตั้งพระสิริของ
พระองค์ไว้เหนือฟ้าสวรรค์ โดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมปราการเพราะคู่อริ  
ของพระองค์ เพื่อยับยั้งศัตรูและผู้แก้แค้น” จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้น ค าว่าสูงส่ง การส่งส าแดงถึง 
พระลักษณะของพระเจ้าที่ได้รับการยกย่องให้สูงเหนือฟ้าสวรรค์และสิ่งทรงสร้างทั้งปวง และเป็นค า
สรรเสริญต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง พระองค์ทรงท าให้เด็กทารกและเด็กที่อ่อนแอ่สามารถเอาชนะ
บรรดาศัตรูที่เข้มแข็งได้อับอาย (รอส, 2554) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 พงศาวดาร บทที่ 20 ข้อ 20-21 กล่าวว่า “เขาท้ังหลายลุกข้ึนแต่เช้า
และออกไปยังถิ ่นทุรกันดารเทโคอา และเมื ่อเขาออกไป เยโฮชาฟัททรงยืนและตรัสว่า “ยูดาห์ 
และชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้า จงวางใจในพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย แล้วท่าน  
จะได้รับความมั่นคง จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ แล้วท่านจะได้รับความส าเร็จ” และ
เมื่อพระองค์ทรงปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์ทรงแต่งตั้งพวกที่จะร้องเพลงถวายพระยา ห์เวห์ 
และสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ขณะเมื่อพวกเขาเดินน าหน้ากองทัพออกไปและร้อง
ว่า “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ด ารงอยู่เป็นนิตย์” จากพระคัมภีร์
ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพของคนโมอับ คนอัมโมน และคนเมอูนี มาต่อสู้กับเยโฮชาฟัสพระราชา
แห่งยูดาห์ พระองค์ทรงน านักร้องไปยังช่องเขาในถิ่นทุรกันดารเอโคอา นักร้องชาวเลวีได้พูดปลูกขวัญ
ก าลังใจเหล่าทหารให้วางใจในพระเจ้า เมื่อถึงเวลาเข้าประจัญบานกัน ก็เกิดความโกลาหลในกองทัพ
ของศัตรไูด้มีการฆ่าฟันกันเอง และชาวยูดาห์ได้ยึดข้าวของจากพวกศัตรูจนแบกกลับไม่ไหว ท าให้พวก
เขาสรรเสริญพระเจ้าถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่หุบเขาเบราคาห์ (สรรเสริญ) และพระวิหาร 
เหตุการณ์นี้ท าให้ประเทศโดยรอบเกิดความหวาดกลัว และแผ่นดินยูดาห์ก็อยู่อย่างสงบสุข (เมอร์ริลล์, 
2552) 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ดาเนียล บทที่ 2 ข้อ 23 กล่าวว่า “โอ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ประทานปัญญาและก าลังแก่
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ข้าพระองค์ สิ่งนั้นที่พวกข้าพระองค์ทูลขอ พระองค์ก็ทรงให้ข้าพระองค์ทราบแล้ว เพราะพระองค์ได้
ทรงเปิดเผยเรื่องของพระราชาแก่พวกข้าพระองค์” จากข้อความข้างต้นดาเนียลได้ขอบพระคุณและ
สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุด ที่สามารถอยู่เหนือเหตุ การณ์ทั้งปวง เช่น 
เปลี่ยนวาระและฤดูกาล ทรงถอดและแต่งตั้งเนบูคัดเนสซาร์เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จ
และทรงกอปรด้วยปัญญา ทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง และประทานปัญญาแก่ปราชญ์ ทรงเปิดเผยสิ่งลี้ลับรวมถึง
สิ่งที่อยู่ในอนาคต ดังนั้น ดาเนียลจึงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงส าแดงการแก้ฝันให้แก่ท่าน 
ไม่ใช่มาจากสติปัญญาหรือความสามารถของท่าน แต่สิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้า (เพนเทคอสต์, 2552) 
 ดังนั้น การสรรเสริญพระเจ้าเป็นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนที่ต้องสรรเสริญพระเจ้าถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าส าหรับความรักที่มั่นคง สรรเสริญพระเจ้าถึงความสัตย์สุจริต
ของพระองค์ที่ด ารงอยู่ตลอดไป สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงรวมถึง
มนุษย์ทุกคน สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งส าหรับผู้ที่เข้าลี้ภัยอยู่ใน
พระองค์ สรรเสริญพระเจ้าที่พระทรงท าให้บรรดาศัตรูที่เข้มแข็งต้องได้รับความอับอาย และสรรเสริญ
พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงกอปรด้วยพระปัญญาและทรงรู้ทุกสิ่ง คริสตชนต้องสรรเสริญพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ 
 

2.2.3 ข้อพระคัมภีร์ที่ใชเ้ป็นเนื้อเพลง จ านวน 10 ตอน 
 บทเพลงที ่ได้ประพันธ์ท านองขึ ้นมาใหม่ประกอบด้วยเนื ้อเพลงที ่มาจากข้อพระคัมภีร์  
จ านวน 10 ตอน แบ่งเป็นการสรรเสริญ จ านวน 5 ตอน และการขอบพระคุณพระเจ้า จ านวน 5 ตอน 
ซึ่งได้แก่ พระธรรมสดุดี จ านวน 4 ตอน, พระธรรมวิวรณ์ จ านวน 1 ตอน, พระธรรม 2 ซามูเอล 
จ านวน 1 ตอน, พระธรรมโคโลสี จ านวน 1 ตอน, และพระธรรมเอเฟซัส จ านวน 1 ตอน เพื่อช่วยให้
เข้าใจความหมายข้อพระคัมภีร์แต่ละตอนที่ได้ประพันธ์ขึ้นในแต่ละบทเพลงได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้  
 พระธรรมสดุดี จ านวน 4 ตอน 
 พระธรรมสดุดีเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่พระเจ้า
ทรงเลือกไว้ เป็นบทภาวนาอธิษฐานของชนชาติอิสราเอล ความสุขความทุกข์ของชีวิต ความถ่อมใจ 
ความเกี้ยวกราด ค าอวยพร ค าสาปแช่ง และการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอย่างแท้จริง ข้อพระคัมภีร์ที่
คัดเลือกอยู่ในพระธรรมสดุดี จ านวน 4 ตอน ได้แก่ 1) พระธรรมสดุดี 84:1-2 เป็นบทเพลงแห่ขึ้น 
(เดกรีส์) ใช้ร้องในเทศกาลต่าง ๆ โดยชนชาติอิสราเอลได้ตั้งขบวนที่ลานด้านนอก และร้องเพลงเดิน
เข้าสู่พระวิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม 2) พระธรรมสดุดี 150:1-2 เป็นบทเพลงสรรเสริญทั่วไป 
3) พระธรรมสดุดี 9:1-2 เป็นสดุดีขนาน แบบล้อกัน 4) พระธรรมสดุดี 117:1-2 เป็นบทเพลงสรรเสริญ
ทั่วไป และเป็นบทที่สั้นที่สุดในพระธรรมสดุดีมีเพียง 2 ข้อ เท่านั้น (รอส, 2554; ธวัช เย็นใจ, 2563) 
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 พระธรรมวิวรณ์ จ านวน 1 ตอน 
 พระคริสตธรรมวิวรณ์ บทที่ 19 ข้อ 5 กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้าไว้ว่า ผู้อาวุโสทั้ง 24 
หมายถึง คริสตจักรในยุคปัจจุบัน และสัตว์ทั้ง 4 หมายถึง เหล่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้าในสวรรค์ และยังมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งร้องตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านทั้งหลาย
ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ จงร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า” วิริยะ ทิพยวรการกูร (2021) กล่าวถึง 
การนมัสการพระเจ้าไว้ว่า ผู้ที่ได้ยิน หรือได้ฟังบนโลก รวมทั้งคริสตจักรทั้ง 7 ที่เป็นผู้รับหนังสือม้วน
เชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าด้วย เพราะพระเจ้าก าลังจะพิพากษาลงโทษนครนั้นแล้ว 
(วาลวูร์ด, 2552) 
 พระธรรม 2 ซามูเอล จ านวน 1 ตอน 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 50-51 กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดที่ได้รับการช่วยกู้
จากพระเจ้าไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดของท่าน ขณะเมื่อท่านถูกปองร้ายจากกษัตริย์ซาอูล 
และบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบท่าน แต่พระเจ้าทรงน าท่านให้พ้นจากบรรดาศัตรูอย่างผู้มีชัย พระเจ้า
ทรงอวยพรท่านให้รับสิ่งดีทั้งปวง ท่านถือว่านี้คือของประทานจากพระเจ้า เมื่อเราท าตามพระสัญญา
แห่งพระพรที่พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ดาวิด และลูกหลานของท่าน เป็นพระพรที่ด ารงอยู่ชั่วนิรันดร์. 
(ศูนย์ทีรันนัส, 2548) 
 พระธรรมโคโลสี จ านวน 1 ตอน 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 16-17 กล่าวถึงคริสตชนต้องมีถ้อยค าของพระเจ้า
ในชีวิตไว้ว่า คริสตชนทุกคนควรจะมีถ้อยค าของพระเจ้าในชีวิต คริสตชนต้องศึกษา ใคร่ครวญ และน า
ถ้อยค าของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชนทุกคน เมื่อถ้อยค าของพระเจ้าเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชนทุกคนแล้ว พวกเขาจะร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ เพลงนมัสการ ด้วยใจ
โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ดังนั้นไม่ว่าจะท าสิ่งใดก็ตาม จงท าทุก
สิ่งในพระนามของพระเยซู เพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (ไกสเลอร์, 2550). 
 พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 18 
 คอนสเทเบิล (2550) กล่าวถึงการขอบพระคุณพระเจ้าไว้ว่า ผู้เชื่อทุกคนต้องขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงกระท าให้ทุกสิ่งที่
เกิดข้ึนในชีวิตของเราก็เพ่ือผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์ (โรม 8:28)  
 พระธรรม 1 พงศาวดาร จ านวน 1 ตอน 
 เมอร์ริลล์ (2552) กล่าวถึงบทเพลงที่กษัตริย์ดาวิดได้ประพันธ์ไว้ว่า การรวบรวมบทเพลงสดุดี
หลายบทไว้ด้วยกัน เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญ และเป็นสิ่งที่ดีที่บทเพลงเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้ว 
กษัตริย์ดาวิดอาจจะเป็นผู้แต่งบางเพลง หรือบางตอนลงไปในบทเพลงที่ถูกแต่งไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็น
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บทเพลงที่มีความงดงาม และมีความคล้าย หรือคล้องจองเหมือนกับพระธรรมสดุดี เช่น พระธรรม
สดุดี บทที่ 103:1ข-ค, 47-48 
 พระธรรมเอเฟซัส จ านวน 1 ตอน 
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 20 กล่าวถึงการขอบพระคุณพระเจ้าไว้ว่า  
คริสตชนทุกคนต้องขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระก าลังที่ประทานให้ในการเสริมสร้างคริสตชนขึ้น 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิต ซึ่งเป็นประสบกาณ์ท่ีค่อยย ้าเตือนเสมอว่า พระองค์ผู้เปี่ยมด้วย
ความรักและอุดมด้วยพระเมตตา ทรงสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ (โฮเนอร์, 2550) 
 จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นได้อธิบายความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน  
ที่น ามาใช้เป็นเนื้อเพลง จ านวน 10 บทเพลง ในการประพันธ์ท านองเพลงใหม่ เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของเนื้อเพลงในแต่ละบทเพลงเพ่ือใช้ในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ไดอ้ย่างถูกต้อง 
 

2.3 หลักการแต่งท านองที่ช่วยในการท่องจ า 
 2.3.1 ความหมายของท านอง 
 ท านอง (Melody) เป็นส่วนส าคัญส าหรับสื่ออารมณ์ และความหมายของบทเพลงผ่านตัว
โน้ตที่มีระดับเสียงสูงหรือเสียงต ่ามีจังหวะเป็นตัวควบคุมโดยแยกออกจากกันไม่ได้ ความยาวของ
ท านองมีความยาวตั้งแต่ 2-3 ห้อง ไปจนถึง 10 ห้อง หรือมากกว่านั้น การเคลื่อนไหวของท านองทีมี
ระดับเสียงสูง เสียงต ่าที่มีความสมดุลกันแล้ว จะท าให้บทเพลงมีท านองที่ดี มีความไพเราะ และมี
เอกลักษณ ์ที่ผู้ฟัง รู้สึกประทับใจ ซ่ึงนักวิชาการด้านดนตรีกล่าวถึงความหมายของท านองเอาไว้ ดังนี้ 
 ดวงใจ  อมาตยกุล (2545) กล่าวว่า “ท านอง (Melody) เป็นสื่อพาให้เสียงเพลงร้องไปสู่โสต
ของผู้ฟังท านองมิได้อยู่ในแนวร้องแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเสียงของท านองอยู่ในแนวของดนตรี
บรรเลงประกอบและในโครงสร้างของการประสานเสียงด้วย” 
 ณัชชา  พันธุ์เจริญ (2560) กล่าวว่า “ท านอง (Melody) คือเสียงขึ้นเสียงลงหลายเสียงที่
ปะติดปะต่อกันเป็นชุด แต่ละเสียงนอกจากจะมีระดับเสียงสูงต ่าแล้วยังมีความสั้นยาวตามลักษณะ
จังหวะทีอ่าจแตกต่างกัน ท านองต้องมีจังหวะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่อาจแยกออกจากกันได้” 
 โกวิทย์ ขันธศิริ (2550) กล่าวว่า “ท านองเพลง (melody) คือ เสียงที่จัดให้เข้ากับจังหวะเป็น
ระดับสูง หรือต ่าต่อเนื่องกัน ไปตามกฎแห่งการด าเนินของระดับเสียง พูดง่ายๆก็ คือ ท านอง เป็นแนว
ของเสียงดนตรีที่ด าเนินสูงต ่าต่อเนื่องกันไปตามจังหวะลีลานั่นเอง” 
 ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (2552) กล่าวว่า “ท านองเพลง (melody) ในความหมายที่คุ้นเคยกัน 
คือลีลาของระดับเสียงที่มีความสั้นยาวด้วยลักษณะจังหวะในแบบต่าง ๆ” 
 นิติพงษ์ ห่อนาค (2546) กล่าวว่า “ท านองก็คือเสียงสูงต ่าเกิดเป็นท านองที่ต่อเนื่อง และเข้า
กับธรรมชาติของหูคน ถ้าไม่มีแค่สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวก็ไม่มีทางเกิดเพลงได้” 
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 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2561) กล่าวว่า ท านอง คือ “การจัดเรียงของเสียงที่มีความแตกต่างของ
ระดับเสียงและความยาวของเสียงตามแนวนอน โดยทั ่วไปดนตรีประกอบด้วยท านองซึ ่งเป็น
องค์ประกอบที่ง่าย ต่อการจดจ ามากที่สุด” 
 ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2544) กล่าวว่า “ท านองที่ดีมักมีโครงหลักของท านองที่ขยับทีละขั้น
ไปในทิศทางเดียว คือขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียว” 
 วิศรุต จินดารัตน์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า “ท านอง (Hymn tune) หมายถึง ส่วนของดนตรีที่
ผู้ประพันธ์ โดยให้ลีลาท านองของเพลงสอดรับกับเนื้อเพลงอย่างลงตัวและกลมกลืน ท านองของเพลง
จะเป็นส่วนที่ช่วยถ่ายทอดความหมาย สื่ออารมณ ์และความประทับใจในเนื้อหาของบทเพลง ท านอง
ที่ง่ายต่อการร้องประกอบกับเนื้อเพลงที่มีความหมายจะท าให้บทเพลงนั้นมีคุณค่าและเป็นการถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า” 
 ดังนั้น ความหมายของท านองคือส่วนส าคัญในการสื่อถึงอารมณ์ ความหมายของบทเพลง 
และเป็นสื่อที่พาเสียงร้องไปสู่โสตประสาทของผู้ฟัง ผ่านตัวโน้ตที่มีระดับเสียงสูง เสียงต ่าปะติดปะต่อ
กันเป็นชุด มีความยาวตั้งแต่ 2-10 ห้อง หรือมากกว่านั้น โดยมีจังหวะเป็นตัวควบคุม เมื่อท านองเพลง
กับเนื้อเพลงสอดรับกันอย่างลงตัวและสมดุลกันแล้วจะท าให้บทเพลงมีท านองที่ดี มีความไพเราะ  
สื่อความหมาย ถ่ายทอดอารมณ์ ผู้ฟังประทับใจ และง่ายต่อการจดจ า 
 

2.3.2 ทฤษฎีในการประพันธ์ท านอง 
 ทฤษฎีในการประพันธ์ท านองจะช่วยให้ผู้ประพันธ์อยู่ในกรอบของการประพันธ์ที่ถูกต้องตาม
หลักการของการประพันธ์ท านอง ซึ่งหลักการต่าง ๆ จะช่วยให้การประพันธ์ท านองออกมาอย่าง
ไพเราะ และเป็นที่หน้าสนใจง่ายต่อการจดจ า ง่ายต่อการขับร้อง และหลักการเหล่านี้ยังช่วยให้
ผู ้ประพันธ์สามารถคิดค้นท านองของตัวเองขึ ้นมาได้อีกด้ วย จากการทบทวนวรรณกรรมได้พบ
หลักการ หรือทฤษฎีการประพันธ์ท านอง ดังต่อไปนี้ 
 หลักการในการสร้างแนวท านอง (Melody Writing) คือหลักการอย่างง่ายที่ใช้การเรียงตัว
โน้ตแบบล าดับขั้น ซึ่งการประพันธ์ท านองต้องมีการเคลื่อนที่ของท านอง 3 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างท านองแบบวางโน้ตตามล าดับขั ้น (Conjunct Motion) คือการเคลื ่อนที่
ตามล าดับขั้นของบันไดเสียง เป็นการเคลื่อนที่ของท านองตัวโน้ตหนึ่ง ไปยังอีกตัวโน้ตหนึ่งเป็น 
คู่ 2 และคู่ 1 เพอร์เฟค รวมถึงการซ ้าของตัวโน้ตด้วยเช่นกัน 
 2. การสร้างท านองแบบวางโน้ตข้ามขั้น (Disjunct Motion) คือการเคลื่อนท านองแบบข้าม
ขั้น เป็นการเคลื่อนที่ของตัวโน้ตหนึ่งไปยังอีกตัวโน้ตหนึ่งเป็นขั้นคู่ 3 ซึ่งเรียกขั้นคู่นี้ว่า ขั้นคู่ก ระโดด 
เมื่อมีการกระโดดไปในต าแหน่งที่สูงให้ขยับโน้ตไปในทิศทางตรงกันข้ามเพียงขั้นเดียว เพื่อท าให้เกิด
ความสมดุล และไม่ควรกระโดดในขั้นคู่ 2 ขั้นคู่ 4 และขั้นคู่ 5 ออกเม็นเต็ท เพราะข้ันคู่เหล่านี้ร้องยาก
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แต่มีข้อควรระวัง คือการเคลื่อนที่ของท านองไม่ควรกระโดดไปในทิศทางเดียวกันจนเกินระยะขั้นคู่ 6 
เมื่อเกินคู่ 6 ให้หักท านองกลับไปในทิศทางตรงกันข้าม เพ่ือท าให้เกิดความสมดุลในบทเพลง 
 3. การซ ้าตัวเอง (Repetition) คือการซ ้ากันอาจเป็นการซ ้าตัวโน้ตหรือวลีก็ได้ การซ ้าช่วยย ้า
ความคิดที่ส าคัญ ช่วยเตือนความจ า ช่วยยืดความยาว และช่วยรวบรวมความคิดทั้งหลายให้อยู่ใน
กรอบที่เหมาะสม การซ ้าท านองเดิม เป็นวิธีที่ดีที่จะท าให้เกิดความสมดุลในบทเพลง และผู้ฟังสามารถ
จดจ าได้ง่าย ซึ่งเทคนิคการซ ้าต้องเป็นระดับเสียงเดียวกันในกรณีที่ต้องการซ ้าทันที แต่ถ้าซ ้าภายหลัง
จะเป็นการซ ้าในระดับเสียงเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ ในกรณีที่ซ ้าในระดับเสียงต่างกันต้องมีระยะขั้นคู่
จากโน้ตตัวหนึ่งไปยังตัวโน้ตอีกตัวหนึ่งต่อ ๆ กันจึงจะได้ท านองที่เหมือนเดิม (ไพรัช มากกาญจนกุล, 
2535; ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, 2551; ณัชชา โสคจิยานุรักษ์, 2546; ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2560). 
 สมชาย รัศมี (2559) กล่าวถึงลักษณะการประพันธ์ท านองที่ดีไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ใน
การประพันธ์ท านองให้มีทิศทางท าให้บทเพลงเกิดความไพเราะ น่าสนใจ และสามารถจดจ าได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น การเริ่มต้นสร้างท านองอย่างง่ายที่สามารถน าไปใช้ในการประพันธ์บทเพลง ซึ่งมีหลักการ
อยู่ 3 ขัน้ตอน ดังต่อไปนี้   
 1. คีตลักลักษณ์ (Has Form) หมายถึง การน าท านองที่เหมือนกัน และท านองไม่เหมือนกัน 
น ามาจัดเรียงกันให้ลงตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลในบทเพลง ช่วยให้ผู้ฟังจดจ าเพลงได้ง่าย โครงสร้าง
ของคีตลักษณ์ประกอบไปด้วยรูปแบบที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
 1.1 รูปแบบไบนารีฟอร์ม (Binary From) เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างที่โด่ดเด่น และนิยม
ใช้ในการประพันธ์บทเพลงอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 17-18 หลักการไบนารีฟอร์ม มีโครงสร้าง
ท านองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ท านองกลุ่มที่ 1 (A) จะเริ่มจากบันไดเสียง Tonic Key ของบท
เพลง แล้วจบลงที่บันไดเสียง Dominant Key (กรณีท่องจบของท านอง A สามารถจบลงในบันไดเสียง 
Tonic, Dominant หรือ บันไดเสียงอื่นก็ได้) 2. ท านองกลุ่มที่ 2 (B) จะเริ่มจากบันไดเสียง Dominant 
ของบทเพลง แล้วจบลงในบันไดเสียง Tonic ของบทเพลง (กรณีท่อนจบของท านอง B สามารถน า
ท านองเพลงบางส่วนของท านอง A ใส่ไว้ได้เช่นกัน แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียงที่แตกต่างกันออกไป)  
รูปแบบฟอร์มของบทเพลง ซึ ่งทั ้ง 2 ส่วนหลักมีความแตกต่างกันออกไป 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1. ไบนารีซ ้าทวน แบ่งได้ 2 ส่วน มีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน คือ AA หรือ AA’ มีรูปแบบ
เดียวกับ A แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการเท่านั้น 2. ไบนารีแตกต่าง คือรูปแบบ 
ไบนารี 2 ลักษณะที ่ไม่เหมือนกัน แต่ลักษณะหนึ่งจะมีการซ ้า เช่ น AAB, ABB, หรือ AA’ BB’  
หรือเรียกว่า Ber Form เป็นต้น 3. ไบนารีย้อนต้น มีโครงสร้าง คือ a a b a หรือ AB แยกสัดส่วนได้
ดังนี้ A คือ aa และ B คือ ba อักษรตัวเล็ก คือประโยค หรือวรรคเพลง (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2535; 
ไพรัช มากกาญจนกุล, 2535; ละเอียด เหราบัตย์, 2535; ณรทธ์ สุทธจิตต์, 2561) 
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 1.2 ประโยค (Sentence) ประโยคเพลงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเพลง มีหน้าที่แบ่งประโยค
เพลงให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ซึ่งการแบ่งประโยคเพลงที่ง่ายที่สุดคือการหาเคเดนซ์ของเพลง หรือจุด
วรรค หรือจุดพัก เป็นจุดจบของบทเพลง แต่บางเพลงก็อาจจะไม่จบด้วยการมีเคเดนซ์เสมอไป อาจจะ
จบประโยคด้วยการมีตัวหยุด หรือโน้ตที่ให้จังหวะยาวด้วย หรือจะใช้วิธีสังเกตการเปลี่ยนเนื้อดนตรี
เป็นการเปลี่ยนประโยคเพลงก็ได้เช่นกัน ประโยคเพลงที่สมบูรณ์นั้นต้องจบที่เคเดนซ์ ซึ่งหน่วยที่ส าคัญ
ของบทเพลงประกอบด้วยท านองและจังหวะ ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ประโยคหลัก คือประโยคถาม 
และประโยคตอบ ทั ้งสองมีความสัมพันธ์กัน ซึ ่งหมายถึงท านองที ่คล้ายกัน จังหวะที่เหมือนกัน  
การเคลื่อนไหวของโน้ตใกล้เคียงกัน และท านองมีความยาวเท่ากัน อย่างไรก็ตามประโยคถามจะจบ
ด้วยเคเดนซ์ที่เบา คล้ายกับรอค าตอบ ส่วนประโยคตอบมักจบลงด้วยเคเดนซ์หนักแน่นกว่า (สมชาย 
รัศมี, 2559; ณัชชา พันธ์เจริญ, 2560; ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, 2551)  
 2. การสร้างท านองด้วยการใช้กลุ่มโน้ตซ ้าแบบ (Block of Melodic Form) คือการสร้างกลุ่ม
โน้ตเล็ก เป็นท านองที่จะใช้ในการซ ้าเพ่ือจดจ าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งไว้มี 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 2.1. โมตีฟ (Motif) คือกลุ่มโน้ตเล็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาจากแนวคิดสั้น ๆ ที่ผู้ประพันธ์แต่งขึ้น 
โมตีฟเกิดขึ้นจากการซ ้าแล้วซ ้าอีก มีความส าคัญอย่างมากในการยึดบทเพลงทั้งหมดที่ท าให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางดนตรี โดยรักษากรอบการขึ้นลงของท านองเอาไว้ (ณัชชา โสคติยานุรักษ์, 
2546; มานอฟ, 2539; ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2560). 
 2.2. การสร้างท านองจากคอร์ด คือเป็นวิธีที ่ได้รับความนิยมเหมือนกันในการแต่งเพลง 
ผู้ประพันธ์ต้องรู้โครงสร้างของคอร์ด และการด าเนินคอร์ด จึงจะสามารถสร้างท านองที่ดีได้  ซึ่งมี
วิธีการสร้างคอร์ด 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1. ใช้โน้ตคอร์ด (Chord tones) คือการน าคอร์ดวางในต าแหน่ง หลังจากนั้นน าโน้ตหลัก
ในคอร์ดใส่ลงไป เช่น คอร์ด C = C E G โน้ตหลักคือ 3 ตัวนี้ ใส่ตัวไหนก็ได้ แต่ห้ามใส่โน้ตที่ไม่อยู่ใน  
3 ตัวนี้ลงไปในต าแหน่งคอร์ดที่วางเอาไว้ (สมชาย รัศมี, 2559) นอกจากนี้ ณัชชา พันธ์เจริญ (2560) 
กล่าวถึงวิธีการใช้โน้ตนอกคอร์ดน ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างโน้ตในคอร์ด เพื่อท าให้เกิดเสียงที่แตกตา่ง
และไพเราะมากยิ่งขึ้น ซึ่งโน้ตนอกคอร์ด (Chord tone) คือการใช้โน้ตนอกคอร์ด น ามาเป็นตัวเชื่อม
กับโน้ตในคอร์ด มีอยู่ 6 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 
 1. โน้ตผ่าน (Passing tone) หมายถึง โน้ตที่อยู่ระหว่างโน้ตในคอร์ด 2 ตัว ที่เคลื่อนตามขั้น
ไปในทิศทางเดียวกัน และมักอยู่บนจังหวะเบา 
 2. โน้ตเคียง (Neighboring tone) หมายถึง โน้ตที่อยู่ระหว่างกลางโน้ตในคอร์ดที่เหมือนกัน 
โน้ตเคียงอาจจะอยู่สูงหรือต ่ากว่าโน้ตในคอร์ดเพียงล าดับเดียว และมักอยู่บนจังหวะเบา 
 3. โน้ตพิง (Appoggiatura) หมายถึง โน้ตที่อยู่บนจังหวะหนัก มีต าแหน่งสูงหรือต ่ากว่าโน้ต
ในคอร์ดที่อยู่บนจังหวะเบาเพียงขั้นเดียวเท่านั้น  
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 4. โน้ตหลีก (Escape tone) หมายถึง โน้ตที่อยู่สูงหรือต ่ากว่าโน้ตในคอร์ดเพียงล าดับเดียว 
และสามารถกระโดดไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ โน้ตหลีกมักอยู่บนจังหวะเบา 
 5. โน้ตแขวน (Suspension) หมายถึง โน้ตเดียวกับโน้ตในคอร์ดที่มีเครื่องหมายโยงเสียง
ก ากับเอาไว้ กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายโยงเสียง โน้ตแขวนก็คือโน้ตซ ้า  ทางเดินของโน้ตแขวนมักจะ
เคลื่อนต ่าลงมากกว่าเคลื่อนสูงขึ้น 
 6. โน้ตล ้า (Anticipation) หมายถึง โน้ตนอกคอร์ดที่อยู่ในจังหวะเบา เป็นโน้ตตัวเดียวกันกับ
โน้ตในคอร์ดที่อยู่ในจังหวะหนัก 
 2.2.2. ใช้ทางเดินคอร์ด (Chord progression) การเดินคอร์ด หมายถึง การสับเปลี่ยนคอร์ด 
เพื่อให้เกิดความไพเราะของแนวประสานเสียง ยกตัวอย่างเช่น I – V = C – G และคอร์ด V – I = G 
– C /(คีย์ C) (สมนึก อุ่นแก้ว, 2536). การวางคอร์ดในทิศทางที่ต้องการให้ด าเนินไป แล้วเลือกใช้โน้ต
หลักในคอร์ดของแต่ละคอร์ดวางในต าแหน่งคอร์ดนั้น หลักจากนั้นน าโน้ตนอกคอร์ดมาเชื่อมระหวา่ง
โน้ตในคอร์ด (สมชาย รัศมี, 2559). ซึ่งการด าเนินคอร์ด หรือรูปแบบโครงสร้างการด าเนินคอร์ดหนึ่ง
ไปยังอีกคอร์ดหนึ่ง เป็นรูปแบบที่ไม่ตายตัว การด าเนินคอร์ดแบ่งไป 2 ประเภท คือ 1. การด าเนิน
คอร์ดกุญแจเสียงเมเจอร์ วิธีการเลือกใช้คอร์ด ดังต่อไปนี้ คอร์ดที่ I สามารถไปหาคอร์ดใดก็ได้ แต่ถ้า
ไปคอร์ดที่ iii – vi – IV/ii  (กรณีที่ไปคอร์ดที่ IV / ii สามารถไปคอร์ด I ได้เลย) คอร์ด IV สามารถไป
คอร์ด V แล้วจบที่คอร์ด I 2. การด าเนินคอร์ดกุญแจเสียงไมเนอร์ วิธีการเลือกใช้คอร์ด i ไปหาคอร์ด
ใดก็ได้ แต่ถ้าไปคอร์ด VII – III – VI – iv – V แล้วจบที่คอร์ด I (ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล, 2551). 
นอกจากนี้การเปลี่ยนคอร์ดหนึ่งไปยังอีกคอร์ดหนึ่งท าให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน การด าเนินคอร์ดที่มี
น ้าหนักที่สุดต้องด าเนินอยู่ในคอร์ดหลัก เช่น I – IV – V  แต่ถ้ามีการพลิกกลับน ้าหนักก็จ าลดน้อยลง
ไป การใช้คอร์ดแทนก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างใช้คอร์ด VII แทนคอร์ด V เป็นต้น ส่วนการใช้คอร์ด II 
– III – IV  เป็นการใช้คอร์ดที่มีน ้าหนักเบา ส่งผลให้การด าเนินคอร์ดมีน ้าเบาลงตามไปด้วย  (ณัชชา 
พันธุ์เจริญล, 2560)  
 ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี, สกุณี เกรียงชัยพร, และสันติภาพ วิริโยทัย (2560) อธิบายประเภทของ
ท านองนิ่งและท านองกระโดดในบทเพลงรวีวารศึกษาไว้ว่า ท านองเพลงรวีวารศึกษากับท านองเพลง
นมัสการวิคตอเรียนมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้จังหวะ การวางระดับเสียงของตัว
โน้ตที่กระโดดในช่วงเสียงที่ไม่กว้างมากจนเกินไป และมีท านองที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งท านองแบ่งออกได้ 2 
ประเภท คือ 1. ท านองนิ่ง (Static) คือท านองที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากมักจะย ้าอยู่กับที่ หรือโน้ตเดิม
เป็นส่วนใหญ่ และมีช่วงเสียงที ่ไม่กว้างจนเกินไป 2. ท านองกระโดด (Athietic) คือท านองที ่มี 
การเคลื่อนไหวมาก มักจะมีการกระโดดของช่วงเสียงที่กว้าง ซึ่งท านองทั้ง 2 ประเภท สื่อความหมาย
ของเนื้อหาในบทเพลงรวีวารศึกษาได้เป็นอย่าง 
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 ดังนั้น ทฤษฎีการประพันธ์ท านองข้างต้นนี้จะช่วยให้ผู้ประพันธ์สามารถประพันธ์ท านองเพลง
ใหม่ได้ง่ายขึ ้น ผ่านหลักการสร้างท านองที ่ดีเหล่านี ้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างท านองแบ บวางโน้ต
ตามล าดับขั้น การสร้างท านองแบบวางโน้ตข้ามขั้น การซ ้าตัวเอง ผ่านคีตลั กษณ์ รูปแบบไบนารี่ 
ประโยค โมตีฟ การสร้างนองจากคอร์ด หรือการใช้ทางเดินคอร์ด และสร้างท านองจากท านองนิ่ง 
ทฤษฎีเหล่านี้เมื่อน าไปใช้ในการประพันธ์ท านองจะช่วยให้ท านองเกิดความสมดุล เป็นท านองที่เรียบ
ง่าย มีความไพเราะ และท าให้ผู้ฟังสามารถจดจ าท านองได้ง่ายมากยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงคใ์นการศึกษาการประพันธ์ท านองประกอบเนื้อเพลงที่มาจาก
ข้อพระคัมภีร์ เพื่อช่วยในการท่องจ า ซึ่งการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลงเป็นรูปแบบหนึ่งที่
ช่วยให้คริสตชนสามารถจดจ าข้อพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น ส่วนในบทนี้ผู้ วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตาม
ขั ้นตอน ดังต่อไปนี ้ 1. วิธีด าเนินการวิจัย 2. เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย 3. การรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อพระคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน มีเกณฑ์การคัดเลือกข้อพระคัมภีร์ ดังต่อไปนี้ 
1. เลือกพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 2. เลือกข้อพระคัมภีร์ทั ้งพันธสัญญาเดิม  
และพันธสัญญาใหม่ ที่เกี่ยวกับการสรรเสริญพระเจ้า และการขอบพระคุณพระเจ้า จ านวน 10 ตอน 
ซ่ึงหนึ่งตอนจะมีข้อพระคัมภีร์ไม่เกิน 3 ข้อต่อ 1 บทเพลง  

ตารางจ าแนกข้อพระคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน 

พระคัมภีร์ จ านวนตอน จ านวนข้อพระคัมภีร์ 

1. พระธรรมสดุดี 150:1-2 1 ตอน 2 ข้อ 

2. พระธรรมสดุดี 84:1-2 1 ตอน 2 ข้อ 

3. พระธรรมสดุดี 117:1-2 1 ตอน 2 ข้อ 

4. พระธรรมสดุดี 9:1-2 1 ตอน 2 ข้อ 

5. พระธรรมวิวรณ์ 19:5 1 ตอน 2 ข้อ 
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6. พระธรรม 2 ซามูเอล 22:50-51 1 ตอน 2 ข้อ 

7. พระธรรมโคโลสี 3:16-17 1 ตอน 2 ข้อ 

8. พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:11 1 ตอน 1 ข้อ 

9. พระธรรม 1 พงศาวดาร 16:34 1 ตอน 1 ข้อ 

10. พระธรรมเอเฟซัส 5:20 1 ตอน 1 ข้อ 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 ใช้คัดเลือกข้อพระคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน 
 2. โปรแกรมเขียนเพลง Sibelius (เวอร์ชั่น 2019) เพ่ือใช้บันทึกโน้ตเพลง 
 3. เครื่องดนตรี เช่น เปียโน กีต้าร์ เพื่อใช้ในการประพันธ์ท านอง 
 

3.3 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยได้คัดเลือกข้อพระคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน ที ่เกี ่ยวข้องกับการสรรเสริ ญพระเจ้า  
และการขอบพระคุณพระเจ้า ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสร้างท านอง จ านวน 8 หลักการประพันธ์ท านอง
ขึ้นมาใหม่ ดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม คือการแบ่งสัดส่วนบทเพลงให้ชัดเจน เช่น ท่อนแรก 
หรือท่อนเริ่มต้น เรียกว่าท่อน A และท่อนที่สอง หรือท่อนร้องรับ เรียกว่าท่อน B 2. รูปแบบการ
ด าเนินคอร์ด คือการวางคอร์ดในต าแหน่งที ่ต้องการ โดยน าโน้ตในคอร์ดใส่ลงไปในต าแหน่งนั้น 
หลังจากนั้นน าโน้ตนอกคอร์ดมาเป็นตัวเชื่อม 3. รูปแบบคีตลักษณ์ คือการน าท านองที่เหมือนกัน 
หรือไม่เหมือนกันน ามาจัดเรียงกันให้เกิดความสมดุล 4. รูปแบบท านองนิ ่ง คือท านองที ่มีการ
เคลื่อนไหวไม่มาก มักจะย ้าอยู่กับที่ หรือโน้ตเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีช่วงเสียงที่ไม่กว้างจนเกินไป   
5. รูปแบบโมตีฟ คือโน้ตกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่ง เพื่อน าไปใช้ในการซ ้าของท านอง 6. รูปแบบการซ ้าตวัเอง 
คือการซ ้าในระดับเสียงเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 7. รูปแบบการเรียงตัวโน้ตแบบตามล าดับขั้น คือการ
เคลื่อนที่ของท านองจากตัวโน้ตหนึ่งไปยังอีกตัวโน้ตหนึ่งเป็นคู่ 2 หรือคู่ 1 เพอร์ เฟค 8. รูปแบบ
ประโยค คือการน าโมตีฟ 2 ห้อง มาเรียงต่อกัน และมีการแบ่งท่อนจบตอนให้ชัดเจน อาจจะจบด้วย
โน้ตที่มีเสียงยาว หรือตัวหยุด หลังจากนั้นน าท านองที่ได้จากการประพันธ์ จ านวน 10 บทเพลง และ
ข้อพระคัมภีร์ จ านวน 10 ตอน บันทึกลงในโปรแกรม Sibelius (เวอร์ชั่น 2019) และน าข้อมูลที่ได้
จากการบันทึกไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ในขั้นตอนต่อไป 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลจากการประพันธ์ท านอง จ านวน 10 บทเพลง ที่บันทึกลงในโปรแกรม Sibelius 
(เวอร์ชั่น 2019) ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ท านองตามหลักการสร้างท านองที่ดีและง่ายต่อการจดจ า 
จ านวน 8 หลักการ และน าบทเพลงที ่ได้จากการประพันธ์ขึ ้นมาใหม่จัดหมวดหมู่ให้เร ียบร้อย  
ซ ึ ่ งหมวดหมู ่จะแบ ่งออกเป ็น 2 หล ัก ค ือ 1. การสรรเสร ิญพระเจ ้า จ  านวน 5 บทเพลง  
2. การขอบพระคุณพระเจ้า จ านวน 5 บทเพลง และผลของการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิธีการประพันธ์ท านองใหม่ประกอบเนื้อเพลง
ที่มาจากข้อพระคัมภีร์ เพ่ือเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ง่ายมากขึ้น ผู้วิจัยได้แบ่ง
ข้อมูลในการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

 

4.1 การเลือกข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในการท่องจ า 
 จากการคัดเล ือกข้อพระคัมภีร ์ในการท่องจ าที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการสรรเสริญ พระเจ้า  
และการขอบพระคุณพระเจ้า ได้รวบรวมพระธรรม จ านวน 10 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 

4.1. ตารางแสดงการคัดเลือกข้อพระคัมภีร์หนึ่งตอน ไม่เกิน 3 ข้อต่อ 1 บทเพลง 

1.การสรรเสริญ 
 

ชื่อเพลง จ านวน
ข้อ 

2.การ
ขอบพระคุณ 

ชื่อเพลง จ านวนข้อ 

สดุดี 150:1-2 จงสรรเสริญ
พระยาห์เวห์ 

2 ข้อ โคโลสี 3:16-17 ถ้อยค า 
ของพระองค์ 

2 ข้อ 

สดุดี 84:1-2 พระนิเวศ 2 ข้อ 1 เธสะโลนิกา 
5:18 

ขอบพระคุณ
ในทุกกรณี 

1 ข้อ 

วิวรณ์ 19:5 สรรเสริญ 
พระเจ้า 

2 ข้อ 1 พงศาวดาร 
16:34 

ความรัก
มั่นคงของ
พระองค์ 

1 ข้อ 

2 ซามูเอล 
22:50-51 

พระยาห์เวห์ 
ผู้ยิ่งใหญ่ 

2 ข้อ เอเฟซัส 5:20 พระเจ้า 
ของเรา 

1 ข้อ 

สดุดี 117:1-2 ความรัก 
ของพระองค์ 

2 ข้อ สดุดี 9:1-2 ขอบพระคุณ
ด้วยสุดใจ 

2 ข้อ 
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4.2 การประพันธ์ท านองตามหลักการทฤษฎี จ านวน 10 บทเพลง  

 การประพันธ์ท านองจ านวน 10 บทเพลง ได้จัดเรียงอยู่สองหมวด คือ 1.หมวดการสรรเสริญ
พระเจ้า 2. หมวดการขอบพระคุณพระเจ้า ซึ่งการประพันธ์ท านองใหม่นั้นได้ใช้หลักการประพันธ์
ท านองที่ดีในการช่วยจดจ าท านองได้ง่าย ดังต่อไปนี้ 
 
หมวดการสรรเสริญ 
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บทเพลงที่ 1 จงสรรเสริญพระยาห์เวห ์
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 150 ข้อ 20 กล่าวว่า “สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญ
พระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในพื ้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์  
จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ตามความ
ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค”์ 
ความหมายของพระคัมภีร์ 
 พระคริสตคัมภีร์สดุดี บทที่ 150 ข้อ 20 จัดอยู่ในหมวดบทเพลงสรรเสริญทั่วไป ได้เชิญชวน
ให้สรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการ ค าว่าสถานนมัสการ หมายถึง “สถานที่บริสุทธิ์” อาจจะ
หมายถึงสวรรค์สถานที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ 
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From) บทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน ท่อน A และ
ท่อน B 
 2. โมตีฟ (Motif) คือกลุ่มโน้ตเล็ก ๆ ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมา จ านวน 2-4 ห้อง เพื่อใช้ในการซ ้า 
 3. คีตลักษณ์ (Has Form) คือการเรียงประโยคที่เหมือนกัน หรือประโยคที่แตกต่างกัน น ามา
จัดเรียงต่อกัน เพ่ือสร้างความสมดุลในบทเพลงที่ช่วยให้ผู้ฟังจดจ าบทเพลงได้ง่าย 
 ท่อน A ท่อนแรก 

“สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ 
จงสรรเสริญพระองค์ ในพ้ืนฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ 

จงสรรเสริญพระองค์ เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์” 
 ท่อน A ของบทเพลงจะมีการสร้างโมตีฟ (Motif) ขึ้นมาก่อนจ านวน 2 ห้อง ซึ่งโมตีฟเป็นโน้ต
กลุ่มเล็ก ๆ เป็นท านองชุดแรกมีจุดประสงค์น าไปใช้ในการซ ้า เพื่อให้จดจ าได้ง่าย หลังจากนั้นน า
ท านองที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเหมือนกันมาเรียงต่อกัน เพ่ือสร้างความสมดุลให้กับบทเพลง ซึ่งช่วย
ให้ผู้ฟังสามารถจดจ าบทเพลงได้ง่าย สิ่งนี้เรียกว่า คีตลักษณ์ (Has Form) 
 
 ตัวอย่าง การสร้าง Motif 2 ห้องแรกเพื่อใช้ในการซ ้า
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 ท่อน B ร้องรับ 
“จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์” 

 ท่อน B จะเป็นท่อนที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่มีความแตกต่างจากท่อน A โน้ตตัวสุดท้ายของท่อน 
B จะต้องจบลงด้วยโน้ต Tonic เท่านั้น ตามหลักการรูปแบบไบนารี่ฟอร์ม 

ดังนั้น บทเพลงสดุดี บทที่ 150 ข้อ 1-2 อยู่ใน Key C โน้ตตัวสุดท้ายที่เป็น Tonic ก็คือโน้ต
ตัวโด หรือโน้ตตัว C  ดังตัวอย่าง 

 
ตัวอย่าง โน้ตตัวโด หรือโน้ตตัว C ที่เป็นโน้ตสุดท้ายของบทเพลงตามรูปแบบไบนารี่ฟอร์ม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
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บทเพลงที่ 2 พระนิเวศ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 84 ข้อ 1-2 กล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพที่ประทับ
ของพระองค์งดงามจริง ๆ จิตใจของข้าพระองค์ปรารถ เออ อาลัยหาบริเวณพระนิเวศของ 
พระยาห์เวห์ ทั้งใจและกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” 
ความหมายของพระคัมภีร์ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 84 ข้อ 1-2 ผู้เขียนได้สื่อให้เห็นภาพที่พวกเขาอยากนมัสการ
พระเจ้า อาลัยหาการนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศ เพราะพวกเขานั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางพระนิเวศของพระองค์ พระองค์จะทรงอวยพระพร ทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากอันตราย
ต่าง ๆ และเป็นที่พึ่งพิงให้กับพวกเขา ซึ่งช่วงเวลานั้นผู้ที่จะเข้าไปยังสถานนมัสการของพระเจ้าได้นั้น 
เผ่าต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าไปได้ ยกเว้นเผ่าเลวีเผ่าเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า
ยังพระนิเวศของพระองค์ เพื่อถวายเครื่องเผาบูชา และมีหน้าที่รับฟังถ้อยค าที่มาจากพระเจ้ าเพื่อน า
ถ้อยค านั้นมาบอกแก่ประชาชน ดังนั้น ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ท าให้เห็นว่า ผู้เขียนพระธรรมสดุดีอยากที่
จะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจของเขา จึงร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี 
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From) คือบทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน ท่อน A 
และท่อน B  
 2. ท านองนิ่ง (Static) คือท านองที่มีการเคลื่อนไหวไม่มาก มักจะย ้าอยู่กับที่ หรือโน้ตเดิมเป็น
ส่วนใหญ่ และมีช่วงเสียงที่ไม่กว้างจนเกินไป 
 ท่อน A ท่อนแรก 

“ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ ที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆ 
จิตใจของข้าพระองค์ปรารถ เออ อาลัยหาบริเวณพระนิเวศของพระยาห์เวห์” 

 ท่อน A จะมีลักษณะของท านองที่แตกต่างจากท่อน B ที่เป็นท่อนร้องรับอย่างสิ้นเชิง ท่อน A 
จะมีโน้ตตัวสุดท้ายจบลงด้วยโน้ตในกลุ่มคอร์ดโดมินันท์ หรือคอร์ดที่ 5 ใน  Key Signature นั้น ๆ 
ยกตัวอย่าง Key C นับไป 5 ตัวเริ่มจากโน้ตตัว C, D, E, F, G ก็จะได้โน้ตตัว G เป็นตัวที่ 5  
 ดังนั ้น คอร์ดที ่ 5 ใน Key C ก็คือคอร์ด G เป็นโดมินันท์ ซึ ่งองค์ประกอบในคอร์ด G  
จะประกอบไปด้วยโน้ตตัว G, B, D หรือ โซ, ที, เร 
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 ตัวอย่าง โน้ตตัวสุดท้ายของท่อน A คือโน้ตตัว D ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบของคอร์ด G 

 
 

 ท่อน B ร้องรับ 
“ทั้งใจและกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” 

 ท่อน B หรือท่อนร้องรับตามหลักรูปแบบไบนารี่ฟอร์มจะมีโน้ตตัวสุดท้ายที่จบลงด้วยโน้ต 
Tonic เสมอ ซึ่งบทเพลงสดุดี บทที่ 84 ข้อ1-2 อยู่ใน Key C ดังนั้นโน้ตตัวสุดท้ายที่เป็น Tonic ก็คือ
โน้ตตัว C หรือ โด  

 
 
 ดังนั้นบทเพลงสดุดี บทที่ 84 ข้อ 1-2 ทั้งท่อน A และท่อน B มีรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ท านองที่ไม่มาก ระยะของช่วงเสียงไม่ห่างกันมากจนเกินไป และมีการซ ้าอยู่ในโน้ตเดิมเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งลักษณะท านองนี้ เรียกว่า “ท านองนิ่ง” ท าให้ผู้ฟังสามารถจดจ าท านองเพลงนี้ได้ง่ายขึ้น 
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บทเพลงที่ 3 สรรเสริญพระเจ้า 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์วิวรณ์ บทที่ 19 ข้อ 5 กล่าวว่า “และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าผู้รับ
ใช้ทุกคนของพระเจ้า และบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อย และคนใหญ่โตจงสรรเสริญ
พระเจ้าของเรา” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์วิวรณ์ บทที่ 19 ข้อ 5 กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้าว่า คริสตจักรใน
ปัจจุบัน คริสตจักรทั้ง 7 ที่ได้รับหนังสือม้วน เหล่าบรรดาทูตสวรรค์ และผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้า  
จงร่วมใจกันสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระเจ้าก าลังจะพิพากษาลงโทษนครนั้นแล้วให้เราขอบพระคุณ
พระเจ้าของเราอยู่เสมอ ส าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง” 
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 บทเพลงวิวรณ์ บทที่ 19 ข้อ 5 ได้ใช้ทฤษฎีการเรียงตัวโน้ตแบบตามล าดับขั้น หรือข้ามขั้น 
(Melody Writing) ซึ่งบทเพลงนี้ได้น าหลักการสร้างท านองแบบวางโน้ตตามล าดับขั้น และหลักการ
สร้างท านองแบบวางโน้ตข้ามขั้นมาผสมผสานเข้าด้วยกัน มีลักษณะของการเคลื่อนไหวของท านองอยู่
ตลอดเวลา ตามหลักการสร้างท านองที่ดีต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ควรอยู่นิ่ง 
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บทเพลงที่ 4 พระยาห์เวห์ผู้ย่ิงใหญ่ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์ 
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 50-51 “เพราะฉะนั้น ข้าแต่พระยาห์เวห์  
ข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 
พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงส าแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์
ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิตย์” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 2 ซามูเอล บทที่ 22 ข้อ 50-51 ได้พูดถึงชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่หลาย
ครั้งท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ต้องถูกปองร้ายจากกษัตริย์ซาอูล และบรรดาศัตรูของ
ท่าน แต่พระเจ้าได้ช่วยท่านให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของท่าน และน าท่านออกมาอย่างผู้มีชัย 
พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีแก่ท่านอย่างมากมาย และท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้รับนั้นเป็นการอวยพร
จากพระเจ้า ตามพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับท่านเป็นพระสัญญาแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงตรัสกับ
ท่าน และลูกหลานของท่านเป็นพระพรที่ด ารงอยู่ชั่วนิรันดร์ 
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. โมตีฟ (Motif) คือกลุ่มโน้ตเล็ก ๆ ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมา จ านวน 2-4 ห้อง เพื่อใช้ในการซ ้า 
 2. ประโยค (Sentence) คือการน าโมตีฟ 2 ห้อง มาเรียงต่อกัน แล้วมีการแบ่งแยกท่อนการ
จบตอนให้ชัดเจน 
 3. รูปแบบไบนารี ่ฟอร์ม (Binary From) บทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน ท่อน A  
และท่อน B  
 
 ตัวอย่าง การสร้างโมตีฟ (Motif) เพื่อจะน าไปใช้การในการซ ้า 

 
 

 ตัวอย่าง การสร้างประโยค (Sentence) คือการน าโมตีฟ 2 ห้อง มาเรียงต่อกัน แล้วมี
การแบ่งแยกท่อนการจบตอนให้ชัดเจน 
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 ท่อน A 
 รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม 
 ตามหลักการไบนารี่ฟอร์มท่อน A จะจบด้วยโน้ตในคอร์ดที่ 5 เสมอ ซึ่งในบทเพลงนี้อยู่ใน 
Key F นับไป 5 ตัว F, G, A, B, C จะได้คอร์ด C ซึ่งองค์ประกอบของคอร์ด C คือ C – E – G  

 
 

 ท่อน B 

 
 

 ท่อน B เป็นท่อนร้องรับมีลักษณะของการเคลื ่อนไหวของท านองแตกต่างจากท่อน A 
ลักษณะของการเคลื่อนไหวของท่อน B นั้นจะเป็นท านองที่เคลื่อนไหว (Has Movement) ไม่ควรอยู่
นิ่ง หมายถึงการซ ้าตัวโน้ตเดิม ๆ ตลอดเวลา แต่เป็นการเคลื่อนไหวของตัวโน้ตในระดับเสียงที่สูงขึ้น
และเคลื่อนไหวในระดับเสียงที่ต ่าลง 
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62 

บทเพลงที่ 5 ความรักของพระองค์ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 117 ข้อ 1-2 กล่าวว่า“ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงสรรเสริญ
พระยาห์เวห์เถิด ชนชาติทั้งปวงเอ๋ยจงยกย่องพระองค์เถิด เพราะความรักม่ันคงของที่มีต่อพวกเรานั้น
ใหญ่ยิ่งนัก และความซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ด ารงเป็นนิตย์ สรรเสริญพระยาห์เวห์” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์สดุดี บทที่ 117 ข้อ 1-2 ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดของบทเพลงสรรเสริญ
ทั่วไปในพระธรรมสดุดี ซึ่งเป็นบทที่สั้นที่สุดมีเพียง 2 ข้อเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ได้พูดเชิญชวนให้
บรรดาประชาชาติสรรเสริญพระเจ้า และยกย่องพระองค์ส าหรับความรักมั่งคง และความซื่อสัตย์ของ
พระยาห์เวห์   
โครงสร้างของท านองที่ใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. โมตีฟ (Motif) เป็นกลุ่มโน้ตที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนประมาณ 2-4 ห้อง เพื่อจะน าไปใช้ใน
การซ ้าในห้องต่อไป  
 2. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From) บทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน คือ ท่อน A 
และท่อน B  
 การสร้าง Motif จ านวน 4 ห้อง เพื่อน า Motif มาต่อเรียงกันเป็นบทเพลง ซึ่งจะท าให้บท
เพลงมีการซ ้าของท านอง และการซ ้าของท านองเพลงจะท าให้เพลงเกิดการสมดุล ซึ่งช่วยให้ผู ้ฟัง
สามารถจดจ าท านองได้ง่าย ดังตัวอย่าง 
 ท่อน A 
 ตัวอย่างท่ี 1 การสร้าง Motif จ านวน 4 ห้อง  

 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 การน า Motif 1 มาพัฒนาโดยการเปลี่ยนระดับเสียง และค่าของตัวโน้ตบาง
ตัว หลงัจากนั้นก็น ามาเรียงต่อกันจนกลายเป็นท่อน A  
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 ท่อน B  
 ตัวอย่าง การสร้าง Motif 1 ของท่อน B จ านวน 5 ห้อง

 
 
 ตัวอย่าง การน า Motif 1 พัฒนาโดยการปรับระดับเสียง และค่าของตัวโน้ตบางจังหวะ 

 
 
 ดังนั้น ท่อน A และท่อน B จะมีการสร้าง Motif ขึ้นมาก่อน แล้วมีการปรับเปลี่ยนระดับเสียง
และค่าของตัวโน้ต แต่ยังคงรูปแบบของ Motif เดิมเอาไว้ และได้มีการน ารูปแบบไบนารี่ฟอร์มมาใช้ใน
การแยกส่วนของเพลงให้ชัดเจน โดยก าหนดให้มีท่อน A ท่อนแรก และท่อน B เป็นท่อนร้องรับ 
เพ่ือให้บทเพลงเกิดความสมดุล และช่วยให้ผู้ฟังสามารถจ าจดบทเพลงได้ง่ายขึ้น 
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การขอบพระคุณพระเจ้า 
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บทเพลงที่ 6 ถ้อยค าของพระองค์ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 16-17 กล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่
ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกัน ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ  
และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน และเมื่อท่านทั้งหลายท าสิ่งใด
ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือด้วยการประพฤติ จงท าทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู ้เป็นเจ้า  
และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 16-17 ได้พูดถึงคริสตชนทุกคน ต้องมีถ้อยค าของ
พระเจ้าในชีวิต โดยพวกเขาต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ ใช้เวลากับพระเจ้าโดย
การเฝ้าเดี่ยว และน าสิ่งที่ได้รับนั้นมาใคร่ครวญทุกเวลา และน าถ้อยค าของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้จะท าให้ถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน ซึ่งท าให้
พวกเขาอยากจะร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ เพลงนมัสการ ด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าดว้ย
ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ดังนั้น ไม่ว่าจะท าสิ่งใดก็ตาม จงท าทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู  
เพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
โครงสร้างท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From) บทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน คือ ท่อน A 
และท่อน B  
 2. การซ ้าตัวเอง (Repeats ltself) การซ ้าวลีเดิม เพื่อให้บทเพลงเกิดความสมดุล 
 3. การสร้างท านองเพลงจากการด าเนินของคอร์ด (Chord Progression) 
 ท่อน A 
 การสร้างท านองจากคอร์ด เริ่มจากใส่ต าแหน่งของโน้ตในคอร์ดลงไปก่อน หลังจากนั้นใช้โน้ต
นอกคอร์ดเป็นตัวเชื่อม ซึ่งท่อน A จะมีลักษณะของท านองคล้าย ๆ กัน แตกต่างกันเฉพาะระดับเสียง 
และจังหวะเท่านั้น 
 
 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบในการซ ้าตัวเอง ท่อน A 
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 การสร้างท านองจากการด าเนินคอร์ด ยกตัวอย่าง กรณีคอร์ด Am ที่หัวห้องเป็นโน้ต D เป็น
โน้ตเชื่อมเพ่ือเข้าโน้ตในคอร์ด คือ โน้ต C 

 
 
 ท่อน B 
 การสร้างท านองจากคอร์ด โดยเริ่มจากวางคอร์ดที่มีความสัมพันธ์กันลงในต าแหน่งที่ต้องการ
หลังจากนั้นใส่โน้ตที่อยู่ในองค์ประกอบของคอร์ดในต าแหน่งหัวห้อง 
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บทเพลงที่ 7 ขอบพระคุณในทุกกรณี  
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 18 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี 
เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ส าหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ เพราะนี่แหละเป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้า” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 18 กล่าวถึงผู้เชื่อทุกคนต้องขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับทุกสถานณ์การที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงกระท าให้ทุกสิ่งที่
เกิดข้ึนในชีวิตของเรานั้น เพ่ือผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์  
โครงสร้างท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. การซ ้าตัวเอง (Repeats ltself) การซ ้าวลีเดิม เพื่อให้บทเพลงเกิดความสมดุล 
 2. การสร้างท านองเพลงจากการด าเนินของคอร์ด (Chord Progression) 
 
 ตัวอย่าง รูปแบบการซ ้าตัวเอง 
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 รูปแบบท านองของบทเพลงนี้มีรูปแบบการซ ้าตัวเอง คือจะมีลักษณะของท านองที่เคลื่อนไหว
คล้าย ๆ กัน แต่มีระดับเสียงและจังหวะที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
 
 ตัวอย่าง การสร้างท านองจากการด าเนินของคอร์ด 

 
 
 การสร้างท านองจากการด าเนินของคอร์ด เมื่อแยกออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะของ
ท านองมคีวามแตกต่างกันแค่เพียงแค่ระดับเสียงของโน้ตในห้องสุดท้ายเท่านั้น 
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บทเพลงที่ 8 ความรักมั่นคงของพระองค์ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร ์ 1 พงศาวดาร บทที่  16 ข้อ 34 “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์  
เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักของพระองค์ด ารงนิรันดร์” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 พงศาวดาร บทที่ 16 ข้อ 34 ได้พูดถึงการรวบรวมบทเพลงสดุดี
หลายบทไว้ด้วยกัน เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญ และเป็นสิ่งที่ดีที่บทเพลงเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้ว  
ซึ่งกษัตริย์ดาวิดอาจจะเป็นผู้แต่งบางบทเพลง หรือบางตอนลงไปในบทเพลงที่ถูกแต่งไว้ก่อนหน้านี้  
ซึ ่งเป็นบทเพลงที ่ม ีความงดงาม และมีความคล้าย หรือคล้องจองเหมือนกับพระธรรมสดุดี 
 เช่น พระธรรมสดุดี บทที่ 103 ข้อ 1ข-ค, 47-48  
โครงสร้างท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 การสร้างท านองเพลงจากการด าเนินของคอร์ด (Chord Progression) คือการน าคอร์ดที่มี
ความสัมพันธ์กัน วางในต าแหน่งที่ต้องการจะให้คอร์ดด าเนินไป หลักจากนั้นเลือกใช้โน้ตในคอร์ดวาง
ในต าแหน่งของคอร์ดนั้น และน าโน้ตนอกคอร์ดมาเป็นตัวเชื่อม  
 การวางคอร์ดที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางที่จะด าเนินไป หลักจากนั้นเลือกโน้ตในคอร์ดมา
ใส่ไว้ในจังหวะแรกของแต่ละห้อง 
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บทเพลงที่ 9 พระเจ้าของเรา 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 20 กล่าวว่า“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดา
อยู่เสมอส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 พระคริสตธรรมคัมภีร์เอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 20 ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับพระก าลังที่
ประทานมาให้กับเราในการเสริมสร้างเราขึ้น ท่ามกลางสถานณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี้เป็น
ประสบกาณ์ที่ค่อยย ้าเตือนเราอยู่เสมอว่า พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและอุดมด้วยพระเมตตา 
ทรงสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปไดอ้ย่างแน่นอน 
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 คีตลักษณ์ (Has Form) คือการน าท านองที่มีลักษณะของประโยคที่เหมือนกัน หรือแตกต่าง
กัน น ามาจัดเรียงต่อกันให้เกิดความสมดุลในบทเพลง เพื ่อท าให้บทเพลงมีท านองที ่เรียบง่าย  
ไม่ซับซ้อน และง่ายต่อการจดจ า 
 ท่อนที่ 1 และท่อนที่ 2 มีลักษณะของท านองที่คล้ายกันมีความแตกต่างแค่เพียงจังหวะและ
ระดับเสียงของโน้ตบางตัวเท่านั้น
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 ท่อนที่ 2, 3 และ4 มีท านองที่เหมือนกันแตกต่างตรงระดับเสียงสูง ต ่าเท่านั้น 
 

 
 
 จากสังเกตได้ว่า ท่อน1, 2, 3, และ4 มีลักษณะของท านองและจังหวะที่เหมือนกัน แตกต่าง
เพียงแค่เพียงจังหวะ และระดับเสียงของโน้ตบางตัวเท่านั ้น ดังนั ้น บทเพลงพระเจ้าของเรา  
มีโครงสร้างการเคลื่อนไหวของท านองที ่คล้ายกัน น ามาจัดเรียงให้เกิดความสมดุลของบทเพลง  
มีท านองทีเ่รียบง่ายไม่ซับซ้อน และระยะของคู่เสียงไม่กระโดดกว้างมากจนเกินไป ท าให้เนื้อเพลงบทนี้
ง่ายต่อการจดจ า และช่วยในการจดจ าเนื้อเพลงไดเ้ป็นอย่างดี 
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บทเพลงที่ 10 ขอบพระคุณด้วยสุดใจ 
พระคัมภีร์ที่ใช้ในการประพันธ์  
 พระธรรมสดุดี บทที่ 9 ข้อ 1-2 กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเยเวห์ด้วยสุดใจข้า
พระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ ข้าพระองค์จะยินดีปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่
องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์” 
ความหมายของพระคัมภีร์  
 ค าว่า “อัศจรรย์” (นิพลาออท สิ่งที่ไม่ธรรมดา ไม่มีอะไรเทียบ) มักกล่าวถึงพระราชกิจของ
พระเจ้าในสดุดี พระธรรมสดุดี บทที่ 84 ข้อ 1-2 กล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่
แท้จริงเป็นความหวังของคนทุกข์ยาก ท าให้กษัตริย์ดาวิดมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วย
สุดใจของท่าน และจะร้องเพลงถวายพระองค์ ยินดีในพระองค์ และบอกถึงการอัศจรรย์ของพระองค์  
โครงสร้างของท านองท่ีใช้ในการประพันธ์บทเพลง 
 1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From) คือบทเพลงหนึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน คือ ท่อน A 
และท่อน B  
 2. ท านองนิ่ง (Static) คือท านองที่มีการเคลื่อนไหวไม่มาก มักจะย ้าอยู่กับที่ หรือโน้ตเดิมเป็น
ส่วนใหญ่ และมีช่วงเสียงที่ไม่กว้างจนเกินไป 
 ท่อน A  
 รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม 

“ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเยเวห์ด้วยสุดใจ 
ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์” 

 ท่อน A เริ่มต้นประโยคตั้งแต่ “ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเยเวห์ด้วยสุดใจ” ไปจนถึง 
“ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ ้นของพระองค์” ซึ่งรูปแบบไบนารี่ฟอร์มท่อน A มักจะจบ
ประโยคด้วยโน้ตในคอร์ดที่ 5 อยู่เสมอ 
 
 ตัวอย่าง ห้องสุดท้ายของท่อน A คือคอร์ด B องค์ประกอบของคอร์ด B คือ B - D# - F# 
และโน้ตห้องสุดท้ายของท่อน A ก่อนเข้าท่อน B คือโน้ต F#  
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 ท่อน B 
“ข้าพระองค์จะยินดีปรีดาปราโมทในพระองค์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด 

ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์” 
 ท่อน B เริ่มประโยคตั้งแต่ “ข้าพระองค์จะยินดีปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด” 
ไปจนถึง “ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์” ซึ่งรูปแบบไบนารี่ฟอร์มท่อน B มักจะ
จบประโยคเพลงด้วยโน้ตในคอร์ด Tonic หรือคอร์ดหนึ่งอยู่เสมอ 
 
 ตัวอย่าง ประโยคสุดท้ายของท่อน B ต้องจบด้วยคอร์ด E ซึง่เป็นคอร์ด Tonic 
องค์ประกอบของคอร์ด E คือ E – G# - B และโน้ตตัวสุดท้ายของท่อน B คือโน้ตตัว E 

 
 
 ซึ ่งรูปแบบของบทเพลง ขอบพระคุณด้วยสุดใจ ได้ท าหลักการสร้างท านองนิ ่งมาใช้ใน  
การประพันธ์บทเพลงขอบพระคุณด้วยสุดใจมีท านองการเคลื่อนไหวที่ไม่ก้าวกระโดดมากนัก และมี
ท านองที่ซ ้าอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้ง่ายต่อการจดจ าเนื้อ เพลงได้เป็นอย่างดี ซึ ่งเรียงว่า ท านองนิ่ง 
(Static) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

4.3 สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการวิเคราะห์การประพันธ์ท านองประกอบเนื้อเพลงที่มาจากข้อพระคัมภีร์ ได้น า
หลักการประพันธ์ท านองที่ดีมาใช้ เพื่อช่วยในการจดจ าข้อพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลักการหรือ
รูปแบบที่น ามาใช้ในการประพันธ์ท านองมากที่สุด ได้จ าแนกไว้ดังต่อนี้ 
 

ตารางจ าแนกรูปแบบในการประพันธ์ท านองจากมากสุดไปหาน้อยสุด จ านวน 10 บทเพลง 

ล าดับ รูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์ท านอง จ านวนบทเพลง 

1. รูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary Form) 6 เพลง 
2. รูปแบบการด าเนินคอร์ด (Chord progession) 3 เพลง 

3. รูปแบบคีตลักษณ ์(Has Form) 2 เพลง 

4. รูปแบบท านองนิ่ง (Static) 2 เพลง 
5 รูปแบบโมตีฟ (Motif) 1 เพลง 

6. การซ ้าตัวเอง (Repeats ltself)  2 เพลง 
7. รูปแบบการเร ียงตัวโน้ตแบบตามล าด ับขั้น 

(Conjunct Motion) 
1 เพลง 

8. รูปแบบประโยค (Sentence)   1 เพลง 
 
 จากหลักการหรือรูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์ท านองที่ได้จ าแนกไว้ข้างต้นนี้ ช่วยให้ท านอง
บทเพลงใหม่ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมานั้น มีลักษณะของท านองที่เรียบง่าย มีการแบ่งวรรคตอนอย่างชัดเจน 
การเคลื่อนไหวของตัวโน้ตไม่ก้าวกระโดดมากเกินไป และมีการซ ้าของท านองอ ซึ่งรูปแบบทั้ง 8 อย่าง
ท าให้เกิดความสมดุลในบทเพลงขึ้น ช่วยให้ท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่มีความไพเราะ ง่ายต่อ  
การจดจ า และสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เมื่อน าข้อพระคัมภีร์ใส่ลงไปในท านองบทเพลงใหม่ 
จะช่วยให้คริสตชนสามารถท่องจ าข้อพระคัมภีร์ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยแบบประยุกต์เพื่อศึกษาการประพันธ์ท านองประกอบเนื้อ
เพลงที่มาจากข้อพระคัมภีร์เพ่ือช่วยในการท่องจ า โดยมีวัตถุประสงคค์ือ เพ่ือท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่าน
บทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้คริสตชนท่องจ าพระคัมภีร์ได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น และการมีถ้อยค าของพระเจ้าในชีวิตช่วยให้คริสตชนด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของพระเจ้า 
ผ่านการท่องจ าพระคัมภีร์ด้วยบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ ้นมาใหม่ ซึ ่งมีข้อสรุป อภิปรายผล ปัญหา  
แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลในหัวข้อ เรื่อง “การประพันธ์ท านองประกอบ
เนื้อเพลงที่มาจากข้อพระคัมภีร์เพื่อช่วยในการท่องจ า” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาการท่องจ าพระคัมภีร์และ
การประพันธ์ท านองตามหลักทฤษฎีการแต่งท านองเพ่ือช่วยในการจดจ าท านองได้ง่ายขึ้น จึงสรุปได้ว่า 
การท่องจ าพระคัมภีร์เป็นสิ่งที ่ส าคัญส าหรับคริสตชนทุกคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงด้านมุมมอง 
ความคิด ทัศนคติ และรวมถึงการปฏิบัติตามค าสอนที ่มาจากพระเจ้า จึงส่งผลให้คริสตชนมี
ความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเพ่ือด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ การท่องจ า
พระคัมภีร์ผ่านบทเพลงด้วยวิธีการร้องเพลง และการเปิดเพลงฟังอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกวัน 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คริสตชนมีความสนใจในการท่องจ าพระคัมภีร์ เพียงเท่านี้คริสตชน
สามารถจดจ าข้อพระคัมภีร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นและฝังลึกลงไปยังหน่วยความจ าระยะยาวซ่ึงเป็นการจดจ าที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ น าไปสู่การประพันธ์ท านองใหม่ โดยใช้ 3 องค์ประกอบหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การท่องจ าประกอบด้วย 3 ส่วน 
  1.1 การท่องจ าทั่วไป  
  1.2 การท่องจ าพระคัมภีร์  
  1.3 การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง  
 2. ความส าคัญของพระคมัภีร์
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 3. การประพันธ์ท านองตามหลักทฤษฎี  
 รวมไปถึงขั้นตอนการประพันธ์บทเพลงเพื่อให้ท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่มีความสมบูรณ์ได้
และง่ายต่อการจดจ า จ านวน 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างท านองจากรูปแบบไบนารี่ฟอร์ม (Binary From)  
 2. การสร้างท านองจากการซ ้าของท านอง (Repeats ltself)  
 3. การสร้างท านองจากรูปแบบการด าเนินคอร์ด (Chord Progression)  
 4. การสร้างท านองจากรูปแบบโมตีฟ (Motif)   
 5. การสร้างท านองจากรูปแบบวลี (Phrase)  
 6. การสร้างท านองจากรูปแบบประโยค (Sentence)  
 7. การสร้างท านองจากรูปแบบการเรียงตัวโน้ตตามล าดับขั้น  
 8. การสร้างท านองจากรูปแบบท านองนิ่ง (Static)  
 หลังจากนั้นบันทึกท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ลงในโปรแกรม Sibelius 2019 พร้อมกับน า
ท านองมาวิเคราะห์ และอธิบายความหมายข้อพระคัมภีร์ในแต่ละบทเพลง เพื่อช่วยให้คริสตชนที่
ต้องการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเข้าใจความหมายข้อพระคัมภีร์ในแต่ละบทเพลง ได้อย่าง
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า 
 

5.2. สรุปอภิปรายผล 
 การประพันธ์ท านองประกอบเนื ้อเพลงที ่มาจากข้อพระคัมภีร ์เพื ่อใช ้ในการท่องจ า  
มีความส าคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ปัจจุบันโลกได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี 
การจดจ าข้อมูล หรือความรู ้จ ึงเป็นสิ ่งที ่ไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เพราะมนุษย์มีเครื ่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยพวกเขาจดจ าข้อมูลได้มากขึ้นและสามารถจดจ าข้อมูลได้ยาวนานกว่าการจดจ า
ด้วยสมองที่อาจจะลืมข้อมูลได้ง่ายกว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้  ดังนั้นมนุษย์จึงหันไปพึ่งพา
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ มากกว่าการจดจ าด้วยสมอง แม้แต่ระบบ
การศึกษายังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนท่องจ า หรือการจดจ าความรู้ในแบบที่ไม่เข้าใจความหมาย และมอง
ว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจุบัน 
การท่องจ าถูกมองว่าเป็นการสอนที่ล้าหลัง และไม่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายได้ ส่งผล
ให้นักเรียนและสังคมไทยไม่ชอบการท่องจ า และมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อการจดจ า ยิ่ งในปัจจุบันอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมอืที่
ช่วยในการบันทึกขึ้นมูลไว้ ท าให้นักเรียนและผู้คนส่วนใหญ่ไม่จดจ าอะไรไว้ในสมองเลย แต่จะบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในเครื่องมือเหล่านี้ 
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 ด้วยเหตุนี้ท าให้คริสตชนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ท า
ให้พวกเขาห่างไกลจากความสัมพันธ์กับพระบิดา มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่เติบโต และไม่สามารถ
เอาชนะการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพราะว่าคริสตชนไม่มีถ้อยค าของพระเจ้าในชีวิต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คริส (2560) ที่พบว่า การท่องจ าพระคัมภีร์เป็นการฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดี 
เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตชนเติบโตขึ้น 
การท่องจ าพระคัมภีร์ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากเท่านั้น เพราะว่าการท่องจ าพระคัมภีร์
สามารถช่วยคริสตชนเข้าถึงถ้อยค าของพระเจ้าได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่ง
ในจิตใต้ส านึก เพื่อเกิดผลในชีวิตของคริสตชนทุกคน ถ้อยค าของพระเจ้าที่ฝังอยู่ภายในชีวิตของ 
คริสตชนทุกคนสามารช่วยให้พวกเขาเผชิญกับการทดลองที ่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี  
การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้การท่องจ าพระคัมภีร์ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Josh (2021) จากการศึกษาพบว่า “มนุษย์สามารถจดจ าข้อความที่ใส่ลง
ไปในเนื ้อเพลงได้ดีกว่าการท่องจ าพระคัมภีร์ซ ้าแล้วซ ้าอีก เพราะว่าดนตรีท าหน้าที ่เป็นระบบ
ประกอบด้วยจังหวะ และท านอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการน าถ้อยค าที่ต้องการจดจ าใส่ลงไปในจังหวะ 
และท านอง ดนตรีจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการท่องจ าพระคัมภีร”์ และการประพันธ์
ท านองที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนสามารถช่วยให้การท่องจ าพระคัมภีร์ได้ดีและจดจ าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
ผ่านกระบวนการประพันธ์ท านองที่ดี จ านวน 8 ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบไบนารีฟอร์ม 2. รูปแบบ
การด าเนินคอร์ด 3. รูปแบบคีตลักษณ์ 4. รูปแบบท านองนิ่ง 5. รูปแบบโมตีฟ 6. รูปแบบการซ ้าตัวเอง 
7. รูปแบบการเรียงตัวโน้ตตามล าดับขั้น 8. รูปแบบประโยค ซึ่งสอดคล้องกับ สมชาย รัศมี (2559)  
ที่พบว่า “การคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ท านองให้มีทิศทางและเกิดความสมดุลในบทเพลง ท าให้
บทเพลงเกิดความไพเราะ น่าสนใจ และสามารถจดจ าได้ง่ายมากยิ่งข้ึน” 
 ผู ้ว ิจ ัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร ์ผ ่านบทเพลงที่เป็นเครื ่องมือที่ 
จะส่งเสริม สนับสนุนให้คริสตชนเห็นถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 
ซึ่งจะช่วยให้คริสตชนเติบโตขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ สามารถเผชิญกับ
การทดลอง สิ่งล่อลวงใจ และไม่ท าบาปต่อพระเจ้า พระธรรมสดุดี บทที่ 119 ข้อ 11 กล่าวไว้ว่า  
“เราได้ซ่อนพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจ เพ่ือจะไม่ท าบาปต่อพระองค์” การมีถ้อยค าของพระเจ้าใน
ชีวิตช่วยย ้าเตือนให้คริสตชนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง ท าสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า และไม่
ท าบาปต่อพระองค์ การท่องจ าพระคัมภีร์เป็นเครื่องมือที่มีฤทธิ์อ านาจสามารถช่วยให้คริสตชนต่อสู้กับ
สิ่งที่ล่อลวงใจที่เข้ามาในชีวิตได้โดยมีพระเจ้าเป็นผู ้เสริมก าลัง พระธรรมฟีลิปปี บทที่ 4 ข้อ 13  
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า” 
 ดังนั้น การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้คริสตชนฝึกฝน
การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ได้ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
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ให้คริสตชนติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การใคร่ครวญ การอธิษฐาน และการมี
ถ้อยค าของพระเจ้าในชีวิตช่วยให้คริสตชนมีทัศคติ มุมมองขององค์พระเยซูคริสต์ในการด าเนินชีวิต 
ซึ่งจะช่วยให้คริสตชนสามารถฝันฝ่าอุสรรค ปัญหาด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าและการสรรเสริญ  
พระเจ้า พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 18 กล่าวว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละ
เป็นน ้าพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพ่ือท่านทั้งหลาย” 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงจะเป็นสิ ่งที่ช่วยให้ 
คริสตชนตระหนักถึงความส าคัญของการท่องจ าพระคัมภีร์ เพื่อช่วยให้คริสตชนเติบโตขึ้นในด้านฝ่าย
จิตวิญญาณ เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของพระเจ้า และมีทัศนคติที่ดีในการเผชิญกับ 
การทดลองที่เข้ามาในชีวิตด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า และการสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งสิ ่งเหล่านี้
สามารถเปลี่ยนแปลงคริสตชนให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นทุกวัน 
 

5.3. ปัญหาและอุปสรรค 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้พบปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 1. การเลือกข้อพระคัมภีร์  
จ านวน 10 ตอน ซึ่งข้อพระคัมภีร์แต่ละตอนจะไม่เกิน 1-3 ข้อ ต่อหนึ่งบทเพลง โดยต้องเลือกข้อ 
พระคัมภีร์ที ่มีประโยคพูด หรือต้องดูบริบทหน้าและบริบทหลังที่เกี ่ยวกับการสรรเสริญพระเจ้า  
และการขอบพระคุณพระเจ้า จ านวน 1–3 ข้อเท่านั้น 2. ข้อพระคัมภีร์ที่น ามาเป็นเนื้อเพลงโดยไม่มี
การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขค าในข้อพระคัมภีร์ทั ้งสิ ้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการประพันธ์ท านอง  
เพราะท าให้ค าในเนื้อเพลงมีเสียงที่ผิดเพี้ยนหรือแปลกออกไป 
 

5.4. แนวทางการแก้ไข 
 การเลือกข้อพระคัมภีร์ไม่ควรก าหนดว่าต้องเลือกมาทั้งประโยคของผู้พูด หรืออยู่กึ่งกลาง
ระหว่างบริบทหน้าและบริบทหลังเท่านั ้น แต่สามารถหยิบยกข้อพระคัมภีร์ทุกตอนที่กล่าวถึง 
การสรรเสริญพระเจ้า หรือการขอบพระคุณพระเจ้า และสามารถปรับเปลี่ยนบางค าในข้อพระคัมภีร์
ได้ โดยไม่ให้ความหมายของพระเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ง่ายต่อ
การคัดเลือกพระคัมภีร์โดยไม่เสียเวลานาน และท าให้เนื้อเพลงไม่ผิดเพี้ยนหรือแปลกออกไป 
 

5.5. ข้อเสนอแนะ 
 จากการการประพันธ์ท านองประกอบเนื้อเพลงที่มาจากพระคัมภีร์เพื่อใช้ในการท่องจ า  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
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1.5.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ท าพันธกิจ 
 ผู้ท าพันธกิจด้านคริสเตียนศึกษาสามารถน ารูปแบบการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงไปใช้
ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีถ้อยค าของพระเจ้าในชีวิต ซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนสามารถมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ด าเนินชีวิตตามน ้าพระทัยของพระองค์ หรือสามารถด าเนิน
ชีวิตท่ามกลางอุปสรรคปัญหาด้วยความเชื่อ ความไว้วางใจ และความชื่นชมยินดี และการมีถ้อยค า
ของพระเจ้าช่วยให้ผู้เรียนมีค าอธิษฐานที่ทรงพลัง ต่อต้านสิ่งที่ล่อลวงใจเพื่อไม่ท าบาปต่อพระเจ้า 
 การท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงช่วยให้ผู้เรียนสามารถท่องจ าพระคัมภีร์ได้ง่ายและจดจ าได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านกระบวนการฟังเพลง และร้องเพลงอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ถ้อยค าของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผ่านทางท านองที่ได้ประพันธ์ขึ้นใหมน่ั้น 
 

1.5.2 ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักร  
 คริสตจักรควรตะหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกในคริสตจักรให้
มีความเชื่อท่ีเข้มแข็ง และเติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยคริสตจักรต้องเริ่มจากครอบครัว
โดยให้มีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงให้กับบุตรหลานอาทิเช่น  
การเปิดเพลงฟังในบ้านก่อนออกไปท างาน หรือไปโรงเรียน และใช้เวลาว่างร่วมกันเพื่อจดบันทึกข้อ
พระคัมภีร์ผ่านบทเพลงนั้นลงในสมุด คริสตจักรควรหากิจกรรมในการท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านบท
เพลงร่วมกันในกลุ่มหลากวัย หรือแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวในชีวิตของการมีถ้อยค าของพระเจ้า
ผ่านกลุ่มอธิษฐาน หรือผ่านการนมัสการพระเจ้าทุกวันเสาร์ เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันในคริสตจกัร
ให้มีความเชื่อท่ีเข้มแข็ง และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไป 
 

1.5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ถ้าหากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ผู ้ว ิจัยขอเสมอให้ท าการศึกษาการประพันธ์ท านองเสียง
ประสาน 4 แนวเสียง เพื่อช่วยให้บทเพลงเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้ในกลุ่ม
คณะนักร้องประสานเสียงของคริสตจักร ซึ่งจะช่วยเผยแพร่การท่องจ าข้อพระคัมภีร์ผ่านทางบทเพลง
แก่สมาชิกในคริสตจักรและคริสตจักรรอบข้างได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ ้น รวมถึงการน าบทเพลงที่
พัฒนาขึ ้นจากการประพันธ์ท านองเสียงประสาน 4 แนวเสียงน าไปทดลองใช้กับกลุ ่มอนุชนใน
คริสตจักร และประเมินการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงว่ามีประสิทธิภาพการจดจ ามากน้อยแค่ไหน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้าหากมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลง 
จะช่วยให้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องจ าพระคัมภีร์ผ่านบทเพลงเพ่ิมมากยิ่งขึน้
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ภาคผนวก ก 

บทเพลงที่ได้ประพันธข์ึ้นใหม่ จ านวน 10 บทเพลง 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
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