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ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study the meaning of “Salt of the 

World in Matthew 5:13” according to the understanding of the Jewish community. This 

saying of Jesus is recorded only once in the Bible; it is interesting to follow and find 

the deeper meaning why Jesus Christ compared His disciples to the salt of the world. 

The group of Jewish believers who read the Book of Matthew in those days was a 

minority community living among many people with different beliefs, languages, and 

traditions. Being the “Salt of the World” in their own community meant a lot to these 

Jewish believers. Therefore, the study aims to determine the meaning and significance 

of this saying to Jewish believers at that time. Documentary research methodology was 

used by collecting and studying the meanings of the scripture and related verses, social 

context, culture, beliefs, lifestyle, and literary context of the relevant scriptures. 

Content analysis was used to find the true meaning. The study shows that the Jewish 

community’s understanding of “Being the Salt of the World” has 5 meanings: 

seasoning: the believer has to influence the world by making it alive, preserving: making 

the world better, offering: surrender all things to God, everlasting: the salt indicates 

the covenant that God has made with this people that will never change, and finally 

suffering: the salt reminds them that the result of disobedience to God is suffering and 

cursing. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป*นมาและความสำคัญของป6ญหาวิจัย 

เมื่อกล5าวถึง “เกลือ” หลายคนมีความคิดว5า เกลือเปhนเพียงเครื่องปรุงธรรมดาบนโต¤ะอาหาร 

แต5จะมีสักกี ่คนที่ทราบว5า “เกลือ” มีความหมายที่ยิ ่งใหญ5ในฐานะวัตถุท่ีสามารถเปลี ่ยนแปลง

ประวัติศาสตรPของมนุษยPตั้งแต5ยุคโบราณจนถึงปuจจุบัน จนมีคำพูดของนักเขียนชาวโรมันที่กล5าวไวBว5า 

[Nil utilius sole et sale] “ในโลกน ี ้ ไม 5ม ีอะไรม ีประโยชน Pมากเท 5าดวงอาท ิตย Pและเกล ือ” 

(Schweizer, 1975, p. 99)   สลาวิน (2549, น. 108) กล5าวถึงเกลือว5า “เกลือเปhนวัตถุดิบที่เก5าแก5

ท่ีสุดชนิดหนึ่งที ่มนุษยPรู Bจัก ในโลกยุคโบราณเกลือเปhนสิ ่งท่ีมีค5าเทียบเท5าทองคำ และเกลือเปhน

สิ่งจำเปhนต5อชีวิต” สำหรับมุมมองของผูBคนในอดีต เกลือถูกมองอย5างมีความหมายและมีความสำคัญ

อย5างยิ่ง จนโฮเมอรP นักกวีในตำนานของชาวกรีกเรียกเกลือว5า “สสารของพระเจBา” (Jones อBางถึงใน 

เคอรPลันสกี, 2551, น.14) 

ในขณะที่ผูBคนในอดีตใหBความสำคัญและกล5าวว5า เกลือเปhนสิ่งที่มีคุณค5าสูง แต5มุมมองของ

ผูBคนในปuจจุบันท่ีมีต5อเกลือน้ันมีความแตกต5างอย5างเห็นไดBชัด ในปuจจุบันแมBผูBคนโดยท่ัวไปจะยังเห็นว5า

เกลือมีประโยชนP เกลือเปhนสิ่งจำเปhนสำหรับมนุษยPและตBองมีอยู5ในทุกบBาน แต5ภาพและความหมาย

ของเกลือก็ยังคงเปhนเพียงวัตถุสีขาวที่มีรสเค็ม สามารถหาซื้อไดBโดยง5ายและมีราคาถูก โดยส5วนมากใชB

เกลือสำหรับเปhนเครื่องปรุงแต5งรสชาติอาหาร และมีประโยชนPอย5างอื่นอีกบBางเล็กนBอยเท5านั้น จนทำ

ใหBผูBคนในปuจจุบันหลงลืม หรือไม5ทราบว5าในอดีตท่ีผ5านมาเกลือมีความสำคัญและคุณค5าอย5างไรบBาง 

จากคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสตPในพระธรรมมัทธิว บทที่ 5 ขBอ 13 พระเยซูคริสตP

ทรงตรัสกับผูBคนท่ีติดตามพระองคPว5า  

“ท%านท้ังหลายเปLนเกลือแห%งโลก 

ถPาเกลือน้ันหมดรสเค็มไปแลPว จะทำใหPกลับเค็มอีกไดPอย%างไร 

ต้ังแต%น้ันไปก็ไม%เปLนประโยชน4อะไร มีแต%จะถูกท้ิงเสียใหPคนเหยียบย่ำ” 

ขBอพระคัมภีรPนี้เปhนที่รูBจักสำหรับคริสเตียนในปuจจุบันเปhนอย5างดี อีกทั้งถูกนำมาเทศนาและ

กล5าวอBางบ5อยครั้ง เนื่องดBวยเปhนคำสอนของพระเยซูคริสตPที่พบว5ามีการบันทึกถึงการเปรียบสาวกของ

พระองคPว5าเปhนเกลือแห5งโลก ซ่ึงพบเพียงแห5งเดียวเท5าน้ันในพระคริสตธรรมคัมภีรP  ดังน้ันคำตรัสของ
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พระองคPประโยคน้ีจึงมีความสำคัญและมีความหมายต5อบรรดาสาวกของพระองคPเปhนอย5างยิ่ง ในวลีท่ี

กล5าวว5า “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5งโลก” พระเยซูทรงตBองการใหBพวกเขาไดBเขBาใจถึงบรรทัดฐาน

แห5งการดำเนินชีวิตแบบคนแห5งแผ5นดินของพระเจBา โดยพระองคPไดBทรงนำ “เกลือ” ซึ่งเปhนสิ่งท่ีพวก

เขารูBจักและเขBาใจถึงความหมายและความสำคัญเปhนอย5างดีมาเปhนสิ่งเปรียบเทียบ นอกจากน้ีแลBว

พบว5าการที่มัทธิวซึ่งเปhนผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิว ไดBบันทึกคำสอนเรื่องนี้ไวBก็เพื่อใหBผูBอ5านซ่ึง

ขณะนั้นดำเนินชีวิตอยู5ท5ามกลางชุมชน ท่ีมีลักษณะโครงสรBางของชุมชนอันประกอบไปดBวยผูBคนท่ีมี

ความหลากหลายทั้งในดBานเชื้อชาติและความเชื่อ อีกทั้งในขณะนั้นจำนวนผูBเชื่อยังมีจำนวนนBอย

เพราะเปhนชุมชนที่เกิดขึ้นใหม5 ดังนั้นไม5ว5าพวกเขาจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตBองตกเปhนเป§าสายตาของ

ผูBคนอยู5เสมอ ท5านมัทธิวจึงนำคำสอนของพระเยซูคริสตPในตอนนี้ย้ำกับผูBอ5านว5า พวกเขาตBองมองเห็น

คุณค5าและเห็นความสำคัญของตนเอง เพ่ือท่ีจะดำเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของพระเยซูคริสตP สามารถ

สำแดงชีวิตและพลังของผูBเช่ือใหBแก5ผูBคนในชุมชนและสังคมไดB 

ขBอพระคัมภีรPจากพระธรรมมัทธิว 5:13 ไดBส5งผลกระทบต5อผูBเช่ือในพระเยซูคริสตPนับจากอดีต

ถึงปuจจุบัน และดBวยเหตุท่ีคริสเตียนหรือชุมชนผูBเชื่อในประเทศไทยมีรูปแบบของการใชBชีวิต ที่ตBอง

อาศัยอยู5ท5ามกลางชุมชนที่มีความหลากหลาย และมีจำนวนนBอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน

ประชากรท้ังหมดในประเทศไทย ซ่ึงมีความคลBายคลึงกันกับในยุคของพระเยซูคริสตP หรือยุคของผูBอ5าน

พระธรรมมัทธิว แน5นอนว5าความจริงในพระวจนะตอนนี้ยังดำรงอยู5และเปhนจริงเสมอคือ ไม5ว5าจะเปhน 

ผูBเชื่อหรือชุมชนคริสเตียนทั้งในอดีตและปuจจุบัน ก็ควรดำเนินชีวิตดBวยการสำแดงชีวิตตามบรรทัดฐาน

ท่ีพระเยซูคริสตPทรงตรัสไวBดBวยการเปhนเกลือแห5งโลก แต5ก็มักพบว5าบ5อยคร้ังท่ีชีวิตของผูBเช่ือหรือชุมชน

ของผูBเชื่อไดBเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันขBามกับความหมายของการเปhนเกลือแห5งโลก ซึ่งส5งผลทำใหB

ภาพลักษณPของคริสเตียน หรือชุมชนของผูBเชื่อนั้นๆ ตBองถูกมองจากสังคมจากผูBคนรอบขBางและผูBที่อยู5

ต5างความเช่ือในดBานลบ    

การเปhนเกลือแห5งโลกของผูBที่ติดตามพระเยซูคริสตP ท่ีฟuงดูแลBวเปhนประโยคธรรมดาประโยค

หนึ่งที่พระเยซูคริสตPทรงตรัสกับผูBที่ติดตามพระองคP แต5สำหรับบรรดาสาวกของพระองคPหรือผูBที่อ5าน

พระธรรมมัทธิวในเวลานั้น พระเยซูคริสตPย5อมมีพระประสงคPว5าผูBที่ไดBฟuงจะมีความเขBาใจและเห็นถึง

ความสำคัญในความหมายอย5างลึกซึ้งตามที่พระองคPตBองการสื่อสาร เพื่อที่จะทำใหBพวกเขามีความ

พยายาม อีกทั้งมีความมุ5งมั่นที่จะสามารถตอบสนองในคำตรัสของพระองคP ในขณะที่ผูBเชื่อในปuจจุบัน

เมื่อไดBฟuงวลีนี้แลBว อาจจะคิดถึงเพียงแต5คุณลักษณะพื้นฐานของเกลือในดBานความเค็ม และประโยชนP

เบื้องตBนตามที่มีหนังสืออรรถาธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรPหลายเล5มไดBตีความหรืออธิบายไวBแต5เพียง

เล็กนBอยเท5านั้น โดยไม5ไดBอธิบายใหBผูBอ5านไดBทราบถึงความหมาย ความเปhนมา ความเกี่ยวขBอง และ

ความสำคัญของเกลือในบริบทของพระคริสตธรรมคัมภีรPทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม5 

หรือตามความหมายที่พระเยซูคริสตPไดBทรงตรัสไวBมากนัก ผูBวิจัยจึงมีความสนใจและตBองการศึกษา

คBนควBาอย5างละเอียด ถึงความเปhนมาและความหมายอันแทBจริงจากคำตรัสของพระเยซูคริสตPที่ว5า 
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“ท5านท้ังหลายเปhนเกลือแห5งโลก” อีกท้ังเพ่ือทราบถึงจุดประสงคPท่ีผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิวตBองการ

สื่อสารกับผูBอ5านดBวย ซึ่งผูBวิจัยเห็นว5า โดยการมีความเขBาใจถึงความเปhนมา การรูBความหมายที่แทBจริง

ของการเปhนเกลือแห5งโลกตามความเขBาใจของผูBคนในสมัยนั้น ย5อมจะทำใหBเกิดความเขBาใจอย5าง

ถูกตBองต5อการเปhนเกลือแห5งโลกในปuจจุบัน เพื่อนำมาสู5การเห็นความสำคัญ การยอมรับ รวมทั้งเพ่ือ

การมีความมุ5งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำตรัสของพระองคP และเปhนบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินชีวิต

ของคริสเตียน หรือของชุมชนผูBเชื่อในปuจจุบันที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจBา ดBวยการดำเนินชีวิต

ในการเปhนเกลือแห5งโลกไดBตามพระประสงคPดังคำตรัสของพระเยซูคริสตP และเพ่ือเปhนการถวายเกียรติ

แด5พระองคP 

  

1.2 โจทย>หรือคำถามวิจัย 

ผูBวิจัยตBองการทราบสาเหตุถึงคำตรัสของพระเยซูคริสตP ท่ีทรงเปรียบเทียบผูBท่ีติดตามพระองคP

ว5า “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5งโลก จากพระธรรมมัทธิว 5:13” มีความหมายอย5างไร เพราะการมี

ความเขBาใจถึงความหมายอย5างถูกตBองนั้น ย5อมจะมีผลใหBผูBที่ติดตามพระองคPในปuจจุบันไดBดำเนินชีวิต

ตามพระประสงคPของพระเจBา 

1.3 วัตถุประสงค>การวิจัย 

การคBนควBาอิสระหัวขBอ “ความหมายของ ‘เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13’ ตามความเขBาใจของ

ชุมชนชาวยิว” มีจุดประสงคPของการศึกษาวิจัยเพื่อทราบความหมายของการเปhน “เกลือแห5งโลก” 

จากพระธรรมมัทธิว 5:13 ตามความเขBาใจของชุมชนชาวยิว 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาความเขBาใจเร่ืองเกลือของชุมชนชาวยิวในพระคริสตธรรมคัมภีรPเท5าน้ัน 

1.5 ประโยชน>ที่ไดNรับจากการวิจัย 

1) ทราบความหมายของ “เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13” ตามความเขBาใจของชุมชนชาวยิว 

2) ทราบถึงสาเหตุท่ีพระเยซูคริสตPเปรียบสาวกของพระองคPเปhนเกลือแห5งโลก 

3) เปhนแนวทางสำหรับผูBเช่ือท่ีจะเขBาใจในความหมายของการเปhนเกลือแห5งโลกและ 

    ตอบสนองในการดำเนินชีวิตตามพระประสงคPของพระเจBาไดBอย5างหมาะสม 

 

 



 

4 

 

1.6 นิยามศัพท>เฉพาะ 

ชาวยิว หมายถึงชื่อที่ใชBเรียกชาวอิสราเอลโดยทั่วไป คำว5า “ยิว” เริ่มปรากฎว5ามีการใชBใน

พระคริสตธรรมคัมภีรPสมัยที่อิสราเอลแยกเปhนสองอาณาจักร ไดBแก5อาณาจักรเหนือเรียกว5า อิสราเอล 

อาณาจักรใตBเรียกว5า ยูดาหP หลังจากอาณาจักรทั้งสองไดBรับการปลดปล5อยจากการถูกกวาดตBอนไป

เปhนเชลย ซึ่งบรรดาผูBท่ีไดBกลับมาถึงกรุงเยรูซาเล็มส5วนใหญ5เปhนเชื้อสายของยูดาหP ต5อมาการเรียกช่ือ

ของคนยูดาหPไดBถูกย5อเปhน ยิว ดังน้ันช่ือ ยิว จึงกลายเปhนช่ือท่ีใชBเรียกคนอิสราเอลโดยท่ัวไป และดBวยมี

การบันทึกไวBในพระคริสตธรรมคัมภีรPว5า ชาวยิวหรือชนชาติยิวนั้นนับว5าเปhนชนชาติพิเศษที่พระเจBา

ทรงเลือกสรรใหBเปhนประชากรของพระองคP ดBวยความเชื่อนี้เอง จึงทำใหBแมBชาวยิวจะกระจัดกระจาย

ไปยังในหลายดินแดน แต5ก็ยังคงความเปhนกลุ5มกBอนและมีการสืบทอดถึงความเปhนยิวจากรุ5นสู5รุ5นอย5าง

ไม5มีเสื่อมถอย สำหรับในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5การใชBชื่อ ฮิบรู อิสราเอล และยิว 

ถูกใชBในความหมายเดียวกัน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข.อง 

การคBนควBาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคPเพื่อศึกษาความหมายของ “เกลือแห5งโลกใน มัทธิว 5:13 

ตามความเขBาใจของชุมชนชาวยิว” ซึ่งผูBวิจัยไดBศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขBองโดยแบ5ง

การศึกษาออกเปhน 6 ประเด็นไดBแก5 ประเด็นความหมายและความสำคัญโดยทั่วไปของเกลือ เปhน

การศึกษาถึงความหมายและความเปhนมาของเกลือ ความสำคัญของเกลือต5อดBานร5างกายมนุษยPและ

ความสำคัญของเกลือต5อการดำเนินชีวิตของมนุษยP ประเด็นแนวคิดเรื่องเกลือในพระคริสตธรรมคัมภีรP

ภาคพันธสัญญาเดิมไดBจำแนกการศึกษาจากประโยชนP การกล5าวถึงเกลือในการใชBเปhนเครื่องเผาบูชา 

เครื่องปรุงอาหาร ยารักษาโรค คำสาปแช5ง สถานท่ี และพันธสัญญาเกลือ ประเด็นแนวคิดเรื่องเกลือ

ในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5 เปhนการศึกษารายละเอียดการใชBเกลือเพื่อเปรียบเทียบ

กับการดำเนินชีวิตของผูBเชื่อ ประเด็นบริบทไกลของคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7 

ศึกษาถึงความเปhนมาของคำเทศนาบนภูเขาและบริบทเชิงประวัติศาสตรP  สำหรับประเด็นบริบทใกลB

ของพระธรรมมัทธิว 5:13 ศึกษาจากพระธรรมมัทธิว 5:1-2, 5:3-12 และ 5:14-16 และประเด็น

สุดทBายศึกษาถึงลักษณะของชุมชนชาวยิว โดยมีรายละเอียดของประเด็นต5าง ๆ ดังน้ี 

2.1 ความหมายและความสำคัญโดยทั่วไปของเกลือ 

 2.1.1 ความหมายและความเปQนมาของเกลือ 

ความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, น.145) เกลือ “เปhนคำนาม 

หมายถึง วัตถุที่มีรสเค็ม ใชBประกอบอาหารเปhนตBน โดยทั่วไปไดBมาจากน้ำทะเลเรียกว5า เกลือสมุทร 

เกลือที่ไดBจากดินเค็มเรียกว5า เกลือสินเธาวP” คำว5าเกลือในภาษาอังกฤษโบราณใชBคำ sealt ชาวดัทซP

เรียกเกลือว5า zout ชาวเยอรมันเรียกว5า salz และในภาษาฝรั่งเศสใชBคำว5า sel สำหรับภาษาอังกฤษ 

salt เปhนคำที่ผสมระหว5างภาษาละตินและภาษากรีกจากคำว5า hals ในความหมายทางวิทยาศาสตรP 

เกลือมีชื่อทางเคมีว5า Sodium Chloride [NaCl] เกลือเปhนศัพทPทางเคมีของสารที่เกิดจากการทำ

ปฏิกิริยาระหว5างกรดกับด5าง ไดBแก5โซเดียม ซ่ึงเปhนโลหะท่ีไม5เสถียร และสามารถลุกเปhนไฟไดBทันที เม่ือ

โซเดียมทำปฏิกิริยากับก¤าซที่มีพิษถึงชีวิตที่รู Bจักกันในนามว5าคลอรีนจึงกลายเปhนโซเดียมคลอไรดP 

[NaCl] เกลือเปhนหินเพียงชนิดเดียวที่มนุษยPนำมากินกันอย5างแพร5หลาย เกลือมีหลายชนิด ส5วนหน่ึง
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กินไดBและมักจะพบอยู5ดBวยกัน แต5เกลือท่ีมนุษยPนำมาบริโภคมากที่สุดคือโซเดียมคลอไรดP ซึ่งมีรสชาติ

ท่ีเรียกว5าเค็ม สำหรับเกลือชนิดอ่ืนมีรสเฝ«¬อนหรือเปร้ียว ไม5เหมาะสำหรับการนำมาประกอบอาหาร   

จากบทความของ America’ s Sea Salt Company (2001) ใหBความรูBในเรื ่องน้ีมากข้ึน 

โดยมีรายละเอียดกล5าวถึงเรื ่องเกลือว5า สารตั้งตBนที่ดีที ่สุดของเกลือคือ น้ำทะเล ซึ่งในน้ำทะเล

ประกอบดBวยเกลือจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 2.6 % (โดยน้ำหนัก) หรือ 26 ลBานเมตริกตันต5อลูกบาศกP

กิโลเมตร หรือหมายถึง 120 ลBานตันต5อลูกบาศกPไมลP ซึ่งเปhนปริมาณที่แสดงใหBเห็นว5าเกลือไม5สามารถ

หมดไปจากโลกนี้ไดBเลย เกลือมีการใชBงานทั่วไปมานานก5อนการเริ่มตBนของประวัติศาสตรPที่บันทึกไวB 

และยBอนหลังไปถึงประมาณ 2700 ปcก5อนคริสตกาล โดยมีบทความเกี่ยวกับเภสัชวิทยาที่เปhนที่รูBจัก

ไดBรับการตีพิมพPในประเทศจีน โดยส5วนสำคัญของงานเขียนนี้กล5าวถึงเกลือว5า เกลือมีมากกว5า 40 

ชนิด รวมทั้งมีคำอธิบายถึงวิธีการสกัดเกลือสองวิธีในอดีตท่ีมีความคลBายคลึงกับกระบวนการการผลิต

เกลือที่ใชBกันอยู5ในปuจจุบัน ขBอมูลนี้ตรงกับการนำเสนอของ เคอรPลันสกี (Kurlansky, 2556) ผูBเขียน

หนังสือ ประวัติศาสตร4โลกผ%านเกลือ [Salt : A World History] ท่ีกล5าวว5า มีการพบบันทึกเก5าแก5

ที่สุดของชาวจีนที่กล5าวถึงการเก็บรักษาปลาไวBในเกลือท่ีมีอายุประมาณ 2000 ปc ก5อนคริสตกาล โดย

ท่ีเคอรPลันสกี ไดBเพ่ิมเติมขBอมูลว5าชาวอียิปตPโบราณน5าจะเปhนพวกแรกท่ีใชBเกลือเพ่ือถนอมเน้ือสัตวPและ

ปลา เนื่องจากมีการพบปลาเค็มและนกหมักเค็มในสุสานของอียิปตP ซึ่งมีอายุที่ยาวนานกว5าเวลาท่ี

คBนพบในประเทศจีน  

2.1.2 ความสำคัญของเกลือตTอด;านรTางกายของมนุษยU 

ดังท่ีกล5าวแลBวว5าเกลือมีความเปhนมา และเกี ่ยวขBองกับมนุษยPตั ้งแต5อดีตถึงปuจจุบัน 

นักวิทยาศาสตรPคBนพบว5า เกลือเปhนสสารที่มีความสำคัญต5อร5างกายของมนุษยPอย5างมาก เพราะ

ร5างกายของมนุษยPไม5สามารถขาดเกลือไดB สลาวิน (2549) ผู B เข ียนหนังสือ สสารแปลงกาย 

(Transformed) อธิบายความสำคัญของเกลือที่มีต5อร5างกายมนุษยPสรุปใจความว5า ในร5างกายของ

มนุษยPที่โตเต็มวัยจะประกอบดBวยเกลือประมาณ 250 กรัม ซึ่งสามารถนำมาบรรจุใส5กระปุกเกลือไดB

สามหรือสี่กระปุก แต5เกลือดังกล5าวจะสูญเสียไปตลอดเวลา เน่ืองจากการทำหนBาที่ต5าง ๆ ของอวัยวะ

ในร5างกาย จึงจำเปhนตBองมีการทดแทนส5วนที่สูญเสียไป มนุษยPตBองการเกลือเพื่อการบริโภคประมาณ 

5-10 กรัมต5อวัน เพื่อนำไปช5วยรักษาสมดุลของน้ำในร5างกาย เกลือทำหนBาที่ควบคุมความเขBมขBนของ

น้ำในเนื้อเยื่อ และควบคุมน้ำในเซลลP เพื่อใหBเซลลPและเน้ือเยื่อต5าง ๆ ทำงานอย5างเปhนปกติ สำหรับ

ส5วนประกอบของเกลือไม5ว5าจะเปhนโซเดียมและคลอไรดP ต5างก็ถือไดBว5าเปhนสิ่งจำเปhนสำหรับมนุษยP 

คลอไรดPมีความจำเปhนต5อการย5อยอาหารและการหายใจ สำหรับโซเดียมถBาร5างกายขาดจะทำใหB

ร5างกายไม5สามารถทำกิจกรรมใดใดไดB เช5น ร5างกายจะไม5สามารถขนส5งสารอาหารหรือออกซิเจน 

รวมทั้งไม5สามารถนำส5งการกระตุBนประสาทหรือเคลื่อนไหวกลBามเนื้อรวมทั้งหัวใจดBวย จากการบันทึก
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ของประวัติศาสตรPพบว5า มนุษยPในยุคแรก ๆ ไดBรับเกลือจากการ “เลีย” หินเกลือที่โผล5พBนจากใตBดิน

ขึ้นมา และยังไดBรับเกลือจากเนื้อสัตวPท่ีนำมาเปhนอาหาร น่ีจึงเปhนเหตุผลที่ว5าเกลือเปhนสิ่งจำเปhน

สำหรับชีวิตมนุษยP  ดังนั้นเกลือจึงมีคุณค5าและความหมายท่ีเปhนมากกว5ากลุ5มของตัวอักษรที่พบ 

ในตารางธาตุหรือสินคBาที่ซื้อหรือขายในตลาด แต5เปhนสารท่ีมีความสำคัญและมีความจำเปhนต5อชีวิต

ของมนุษยPทุกคน 

2.1.3 ความสำคัญของเกลือตTอการดำเนินชีวิตของมนุษยU  

นอกจากเกลือจะมีความสำคัญต5อร5างกายของมนุษยPอย5างมากแลBว ยังพบว5าตลอด

ประวัติศาสตรPของมนุษยP เกลือไดBรับการยอมรับว5าเปhนองคPประกอบสำคัญในการดำเนินชีวิตของผูBคน

บนโลกน้ี จนถูกนำมาใชBเปhนหัวขBอของเรื่องราว สำนวน นิทาน นิทานพื้นบBาน และเทพนิยายมากมาย  

แมBแต5ในประเทศไทยเอง จากบทความของสุทัศนP ยกสBาน ในหนังสือพิมพPผูBจัดการรายวันฉบับวันที่ 2 

มกราคม พ.ศ. 2558 คอลัมนPวิทยาการ หัวขBอ “บทบาทสำคัญของเกลือในอารยธรรม” กล5าวไวBว5า 

คนไทยมีสำนวนเกี่ยวกับเกลือมากมาย เช5น “กินเกลือ กินกะปV” หมายถึง อดทนและมุ5งมั่นทำมาหา

กิน “ใกลBเกลือ กินด5าง” หมายถึง การไม5ตระหนักในคุณค5าของสิ่งที่อยู5ใกลBตัว แต5ชอบสิ่งที่ดBอยกว5า 

“ขBาวเหลือ เกลืออิ่ม” หมายถึง ประเทศชาติมีความอุดมสมบูรณPดBวยขBาวปลาอาหาร “ฆ5าควาย

เสียดายเกลือ” หมายถึง การทำงานใหญ5แต5ไม5ประสงคPจะลงทุนมาก “ทำนาออมกลBา ทำปลาออม

เกลือ” หมายถึง การทำกิจกรรมอะไรก็ตามถBากลัวสิ้นเปลืองจะทำใหBไดBผลไม5เต็มที่ “เกลือจิ้มเกลือ” 

หมายถึง รูBทันและไม5ยอมเสียเปรียบกัน และ “เกลือเปhนหนอน” หมายถึงการที่ตBองจงรักภักดีแต5กลับ

คิดคดต5อเจBานาย เปhนตBน  

ก5อนที่จะศึกษาว5าประวัติศาสตรPของผูBคนทั่วโลกมีการอBางอิงถึงเรื่องเกลืออย5างไรบBางน้ัน 

พบว5ามีผลงานของนักวิชาการในประเทศไทยที่ไดBศึกษาในเรื่องน้ีเช5นกัน อมฤต หมวดทอง (2558) 

อาจารยPประจำคณะสถาปuตยกรรมศาสตรP ผังเมือง และนฤมิตศิลป¯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดB

บันทึกในผลงานวิจัย เกลือ และประวัติศาสตร4การตั้งถิ่นฐานชุมชนในอีสาน สรุปใจความว5า เกลือเปhน

ปuจจัยสำคัญในการทำใหBเกิดสภาพแวดลBอมทางวัฒนธรรมอันเปhนผลมาจากการดำรงชีวิตในมิติต5าง ๆ 

ซึ่งส5งผลใหBคนมาตั้งถิ่นฐาน เกิดเปhนบBานเปhนเมือง จากหลักฐานทางโบราณคดีและการบันทึกเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรPท่ีแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของผูBคน พบว5ามีความสัมพันธPกับพ้ืนท่ีที่เปhนแหล5งผลิตเกลือ

นับตั้งแต5ประวัติศาสตรPยุคโบราณจนถึงปuจจุบัน  เกลือเปhนปuจจัยสำคัญต5อการดำรงชีพ การถนอม

อาหาร การทำยารักษาโรค ดังนั้นเกลือจึงมีอิทธิพลในการดำรงชีวิตของมนุษยPในทุกดBาน ทั้งใน

เหตุการณPทางประวัติศาสตรP หรือพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมท่ีสำคัญ ๆ ทั้งในโลกฝ°ายตะวันตก 

คือ ยุโรป และในโลกฝ°ายตะวันออก คือ จีน และอินเดีย  
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ในส5วนของประวัติศาสตรPโลก นอกจากการนำเกลือมาเปhนเครื่องปรุงอาหารแลBว ยังพบว5า

เกลือไดBทำหนBาที่เปhนเงิน รวมทั้งเปhนสาเหตุของสงครามนับไม5ถBวน ในหลายวัฒนธรรมมีการยึดถือว5า

การมอบขนมปuงและเกลือใหBแก5ผูBท่ีมาเยี่ยมเปhนมารยาทที่กระทำสืบต5อกันมา ดังนั้นเกลือจึงเปhนสิ่งที่มี

มูลค5าสูงสำหรับชาวยิว กรีก ทมิฬ จีน ฮิตไทตP และชนชาติต5าง ๆ ในสมัยโบราณ สุทัศนP ยกสBาน 

(2558) ยกตัวอย5างในกรณีของชาวยิวว 5า จากบันทึก Talmud (ทัลมัด) ของคนยิว พบการ

เปรียบเทียบว5า มนุษยPขาดเกลือไม5ไดBฉันใด ชาวยิวก็ขาดคัมภีรP Torah (โทราหP) ไม5ไดBฉันนั้น จึงเปhน

เรื ่องปกติที ่ในโบสถPของชาวยิวมักจะมีจานเกลือวางไวBสำหรับใหBผู Bคนที ่มาโบสถPไดBใชBอธิษฐาน 

นอกจากนี้ยังมีสำนวนอันมีชื่อของชาวยิวท่ีกล5าวไวBว5า “sitting above salt” ซึ่งมีความหมายคือ 

“การไดBนั่งในท่ี ๆ มีเกียรติ” อีกดBวย นอกเหนือจากการที่เกลือถูกนับว5ามีส5วนในการพัฒนาดBานสังคม

ของชนชาติต5างๆ แลBว เกลือยังถูกนำมาใชBในปฏิบัติทางการทหารและเศรษฐกิจ เห็นไดBจากในกรณี

ของอาณาจักรโรมัน ถนนสายหลักของอาณาจักรน้ีถูกสรBางขึ้นโดยมีจุดประสงคPหนึ่งก็เพื่อใหBการขนส5ง

เกลือไปยังเมืองหลวงมีความสะดวกสบายมากขึ ้น เช5นถนนที่มีชื ่อว5า Via Salaria ในส5วนของ

ประวัติศาสตรPชนชาติจีนนั้น เกลือเปhนทั้งตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี และเปhนแหล5งรายไดBท่ี

ม่ันคงสำหรับรัฐบาลอีกดBวย     

สำหรับในหัวขBอ ความสำคัญของเกลือต5อการดำเนินชีวิตของมนุษยPน้ัน กุลรัตนP (2542, น. 7) 

ผูBเรียบเรียงหนังสือ เกลือ : คุณสมบัติและการใชPประโยชน4  กล5าวไวBว5า  

“นับเปhนสิ ่งปรกติธรรมดามากจนเราอาจจะคิดไม5ถ ึงว 5าแทBจร ิงแลBวในทาง

ประวัติศาสตรP เกลือมีบทบาทสำคัญเปhนอย5างมากต5อชีวิตความเปhนอยู5ของมนุษยPเรามา 

โดยตลอด ดBวยวิวัฒนาการและเทคนิคการผลิตเกลือสมัยใหม5 เกลือจึงไดBกลายเปhนสินคBาที่หา

ไดBสะดวกและมีราคาไม5แพง แต5ในสมัยก5อนเกลือมีความสำคัญมากจนกลายเปhนสาเหตุของ

สงคราม ตBองต5อสูBกันเพียงเพราะตBองการเกลือเท5านั้นเอง และเงินภาษีที่เก็บไดBเปhนจำนวน

มากก็คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากเกลือนี่เอง ในบางแห5งที่ผู BคนมีความตBองการเกลือสูงมาก 

จนกระทั่งคนเหล5านั้นใชBเกลือแลกเปลี่ยนสินคBาแทนเงินตราไดB เกลือจึงมีค5าเทียบเท5ากับ

ทองคำเลยทีเดียว และผูBคนที่ศิวิไลสPในสมัยโบราณก็ไดBใชBเกลือซึ่งเปรียบเสมือนเงินตรา 

ในสมัยนั้นทำการแลกเปลี่ยนกับสินคBากันทั่วไป เช5นเดียวกับทหารโรมันในสมัยโบราณไดBรับ

ค5าจBางเปhนเกลือ ทำใหBเกิดเปhนคำศัพทPเฉพาะขึ้น ใชBเรียกวิธีการจ5ายค5าตอบแทนใหBแก5ทหาร

ชาวโรมันนี้ว5า Salarium ซึ่งมีรากศัพทPมาจากคำว5า Sal ที่แปลว5าเกลือ และจากคำนี้เองท่ี

พัฒนามาเปhนคำที่ใชBอยู 5ในปuจจุบันว5า Salary ซึ ่งมีความหมายว5าเงินเดือน หรือค5าจBาง  

อาจจะกล5าวไดBว5า เกลือเปhนส่ิงสำคัญท่ีช5วยหล5อเล้ียงระบบเศรษฐกิจของโลกใหBเจริญกBาวหนBา

มาจนกระท่ังถึงทุกวันน้ี”  
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เกลือเขBาไปมีส5วนในทุกดBานของชีวิตมนุษยP  แมBแต5ในดBานวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา 

เกลือก็มีบทบาทเช5นเดียวกัน Jones (อBางถึงใน เคอรPลันสกี, 2551, น. 14) นักจิตวิทยาชาวเวลสP ซ่ึง

เปhนเพื่อนกับ ซิกมันดP ฟรอยดP  อธิบายถึงเกลือในดBานที่เกี่ยวกับความเชื่อของมนุษยPว5า “ตลอดทุกยุค

ทุกสมัยมีการครอบครองเกลือ โดยมีนัยสำคัญท่ีเกินกว5าเนื้อแทBในคุณสมบัติตามธรรมชาติของเกลือ

มาก”  โดยจะพบถึงความสำคัญของเกลือไดBจากความเกี่ยวขBองของเกลือกับพิธีกรรมทางศาสนา 

บทบัญญัติในกฎหมายและเวทมนตรPคาถา การปรากฏของเกลือในทุกส5วนของเรื่องราวในโลกน้ีและ

ตลอดทุกยุคทุกสมัย ทำใหBทราบว5าเกลือไม5ไดBเพียงแต5เกี่ยวขBองกับธรรมเนียม สภาพการณP หรือ

ความคิดเฉพาะทBองท่ีใดทBองที่หนึ่งเท5านั้น จากการบันทึกในประวัติศาสตรP ไม5ว5าจะเปhนประวัติศาสตรP

ของชาวฮิบรูโบราณ หรือของชาวยิวในยุคปuจจุบันน้ี ต5างก็ถือว5าเกลือเปhนสัญลักษณPของแก5นแทBอัน

เปhนนิรันดรPของพันธสัญญาระหว5างพระเจBากับชาวอิสราเอล ซึ่งพบไดBจากการปฏิบัติของพวกเขาคือ 

ทุกคืนวันศุกรPชาวยิวจะนำขนมปuงจิ้มลงในเกลือ เพื่อระลึกถึงพันธสัญญาระหว5างพระเจBากับชนชาติ

ของพวกเขา หรือแมBแต5การทำสัญญาสำหรับการซื้อขาย ทั้งชาวยิว และศาสนาอิสลาม ต5างก็ใชBเกลือ

ประทับบนสัญญา เพราะเชื่อว5าเกลือไม5เปลี่ยนแปลง ดังนั้นความซ่ือสัตยPและมิตรภาพจึงตBองถูกผนึก

ไวBดBวยเกลือ  นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมของชาวยิวในเรื่องการนำขนมปuงและเกลือไปยังบBานหลังใหม5

อีกดBวย ในขณะที่มารยาทของชาวยุโรปในยุคกลางนั้นมีความใส5ใจต5อการแตะเกลือบนโต¤ะอาหาร

อย5างมาก คือตBองใชBปลายมีดและหBามใชBมือหยิบเกลือเด็ดขาด 

ดBวยเหตุผลและขBออBางอิงที่กล5าวมาแลBว เกลือที่ดูเหมือนในปuจจุบันจะเปhนของหาง5าย และ

ราคาแสนถูก แต5เมื่อพิจารณาในหัวขBอที่กล5าวมานั้นพบว5าเกลือมีความสำคัญและเปhนสิ่งจำเปhนต5อ

มนุษยPอย5างมากมายจนไม5สามารถกล5าวถึง ณ ที่นี้ไดBอย5างครบถBวน เกลือมีความสำคัญต5อร5างกายและ

การดำเนินชีวิตของมนุษยPไม5ว5าจะเปhนดBานสังคมวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตรP และความเช่ือ

ของมนุษยPทั่วโลก  จึงมีความน5าสนใจที่จะศึกษาและคBนควBาต5อไปว5า ในพระคริสตธรรมคัมภีรPน้ัน 

มีการกล5าวถึงเกลืออย5างไรบBาง 

2.2 แนวคิดเรื่องเกลือในพันธสัญญาเดิม 

 ดังที่ทราบแลBวว5าเกลือมีบทบาทและความสำคัญในทุกดBานของชีวิตต5อมนุษยPทุกยุคทุกสมัย 

ไม5เวBนแมBแต5ในดBานความเชื่อศรัทธาของมนุษยP ดังนั้นจึงเปhนสิ่งที่แน5นอนว5าเกลือตBองมีความเก่ียวขBอง

กับวิถีชีวิตของผู BคนในพระคริสตธรรมคัมภีรPไม5มากก็นBอย เพื ่อความเขBาใจที ่ชัดเจนและทราบ

รายละเอียดมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ ผูBวิจัยจึงทำการศึกษาและหาขBอมูลเกี่ยวกับความหมายและที่มา

เกี่ยวกับเรื่องเกลือจากพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมฉบับมาตรฐาน 2011 มีขBอพระคัมภีรP

ที่ปรากฏคำว5าเกลือจำนวน 21 ขBอ จากการคBนควBาและศึกษาจากหนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีรP 

ท่ีเก่ียวขBอง สามารถแบ5งหมวดหมู5ตามประโยชนPการใชBงาน ความเขBาใจ และความหมายไดBดังน้ี 
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 2.2.1 เกลือ : เคร่ืองเผาบูชา 

 เกลือถูกกำหนดใหBเปhนอุปกรณPที่เปhนส5วนสำคัญ มีความเกี่ยวขBองและมีความหมายสำหรับ

การถวายเคร่ืองเผาบูชาอย5างไร สามารถพบรายละเอียดตามท่ีปรากฏในขBอพระคัมภีรPต5อไปน้ี 

 “จงผสมเครื ่องหอมปรุงตามวิธีการของช5างปรุง เจือดBวยเกลือใหBเปhนของบริสุทธิ ์และ

ศักด์ิสิทธ์ิ” (อพย. 30:35) 

  “ท5านจงปรุงบรรดาธัญบูชาโดยใส5เกลือ หBามใหBเกลือแห5งพันธสัญญากับพระเจBาของท5าน

ขาดเสียจากธัญบูชาของท5าน จงถวายเกลือพรBอมกับบรรดาเคร่ืองบูชาของท5าน” (ลวต. 2:13) 

  “และสิ่งใด ๆ ที่เขาตBองการเช5น วัวหนุ5ม แกะผูB หรือแกะสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวาย

พระเจBาแห5งฟ§าสวรรคP ทั้งขBาวสาลี เกลือ เหลBาองุ5นหรือน้ำมัน ตามที่พวกปุโรหิตในเยรูซาเล็มกำหนด

ไวB ใหBมอบแก5เขาเปhนวัน ๆ ไปอย5าไดBขาด” (อสร. 6:9) 

  “ถึงเงินหนัก 3,400 กิโลกรัม และขBาวสาลีถึง 10,000 กิโลกรัม เหลBาองุ5น 2,000 ลิตร น้ำมัน 

2,000 ลิตร และเกลือไม5จำกัดจำนวน” (อสร. 7:22) 

  “เจBาจงนำมาถวายเฉพาะพระพักตรPพระยาหPเวหP และปุโรหิตจะเอาเกลือโรยลงบนนั้น และ

ถวายเปhนเคร่ืองบูชาเผาท้ังตัวแด5พระยาหPเวหP” (อสค. 43:24) 

 จากขBอพระคัมภีรPขBางตBน หลังจากท่ีพระเจBาทรงนำชนชาติอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปตP

จนมาถึงภูเขาซีนาย พระองคPไดBทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขา อิสราเอลจึงไดBเปhนประชากรของ

พระองคP และพวกเขาไดBกลายเปhนตัวแทนอาณาจักรของพระเจBา พระเจBาไดBทรงตรัสกับประชากรของ

พระองคPใหBทราบถึงวิถีในการดำเนินชีวิตของพวกเขา ทั้งในดBานความเชื่อ ชีวิตส5วนตัว ชีวิตในชุมชน 

รวมทั้งการปฏิบัติต5อพระเจBา ซึ่งหมายถึงการถวายเครื่องบูชาต5อพระเจBาก็เช5นเดียวกัน ในขBอปฏิบัติ

เหล5าน้ีพระเจBาทรงมีพระดำรัสสั่งใหBพวกเขากระทำโดยพระองคPไดBทรงวางแบบแผนไวBใหB เพื่อพวกเขา

จะมีกฎเกณฑPและความละเอียดถี่ถBวน ท่ีตBองเอาใจใส5ดูแลเปhนพิเศษในเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชาน้ี 

ซึ่งรวมหมายถึงทั้งในส5วนของที่จะนำมาถวาย และสถานท่ีที่ใชBสำหรับการถวายบูชาดBวย นอกจากน้ี

แลBวยังพบว5ามีการบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรPถึงรายละเอียดในการถวายเครื่องบูชาแต5ละประเภท 

ซึ่งมีความแตกต5างกัน ทั้งสิ้นนี้ก็เพื่อชนชาติน้ีจะเปhนประชากรที่บริสุทธิ์ของพระองคP  วีเอิรPสบี (2007) 

กล5าวถึงเร่ืองน้ีว5า คนอิสราเอลจะนำเคร่ืองบูชาทุกประเภทไม5ว5าจะเปhนเคร่ืองเผาบูชา เคร่ืองธัญญบูชา 

เครื่องสันติบูชา เครื่องบูชาไถ5บาป หรือเครื่องบูชาลบความผิดมายังแท5นบูชา เมื่อพวกเขาตBองการ

แสดงถึงการอุทิศถวายตัวแด5พระเจBา นอกเหนือจากการอุทิศถวายแลBวการถวายเครื่องบูชายังมีคุณค5า

ดBานอื่น ๆ ดBวย เช5น การอุทิศตน การสามัคคีธรรม การบรรเทาจากพระพิโรธของพระเจBาในเรื่อง

ความผิดบาปของพวกเขา เปhนตBน  
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 ในส5วนของ ลินดPเซยP (2009) อธิบายถึงความสำคัญในการใชBเกลือกับการถวายเครื่องบูชา

ของชนชาติอิสราเอล สรุปใจความว5า สิ่งที่พบในการถวายเครื่องบูชาทุกประเภท ที่มีการบันทึกไวBใน

พระธรรมเลวีนิติ สำหรับการใชBในการถวายบนแท5นบูชานั้น ตBองถูกนำมาผสมหรือตBองคลุกเคลBาดBวย

เกลือก5อนทุกครั้ง และอาจถือไดBว5าไม5มีคำสั่งหBามใดในกฎหมายทั้งหมดที่มีการปฏิบัติอย5างศักด์ิสิทธ์ิ

มากไปกว5าการใชBเกลือน้ี  

จากขBอกำหนดใหBปฏิบัติในขBอพระคัมภีรPขBางตBนน้ี ชาวอิสราเอลไดBปฏิบัติสืบต5อเนื่องกันมา

อย5างเคร5งครัด จนเปhนที่ประจักษPทั้งในหมู5คนอิสราเอลและชาวต5างชาติ ในพระคริสตธรรมคัมภีรP

บันทึกไวBว5า แมBแต5กษัตริยPดาริอัสของเปอรPเซียก็ทรงทราบว5าเกลือมีความสำคัญและมีความจำเปhน

สำหรับการประกอบศาสนพิธีในพระวิหารของคนอิสราเอล พระองคPจึงไดBทรงออกกฤษฎีกาใหB

ขBาราชการของพระองคPไดBมีการจัดเตรียมเกลือไวBสำหรับปุโรหิตที่จะประกอบศาสนพิธีในพระวิหาร

หลังใหม5 ในทุก ๆ วันอย5างไม5ขาด ซึ่งส5งผลใหBปุโรหิตและคนอิสราเอลสามารถถวายเครื่องเผาบูชาใน

พระวิหารไดBอย5างสมบูรณPและครบถBวนตามกฏเกณฑPของโมเสส แมBในขณะที่ตBองตกไปเปhนเชลยท่ี

แผ5นดินของชนชาติอื่น ดังนั้นเองเกลือจึงเปhนสิ่งหนึ่งที่ไม5เคยขาดหายไปจากแท5นถวายเครื่องบูชา 

แด5พระเจBาของคนอิสราเอลเลย 

2.2.2 เกลือ : การผลิตและเคร่ืองปรุงอาหาร 

 ในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมมีการบันทึกถึงวิธีการผลิตเกลือในช5วงเวลาน้ัน

เพียงครั้งเดียวคือในพระธรรมเอเสเคียล 47:11 กล5าวไวBว5า “แต5ส5วนที่เปhนบึงและหนองน้ำจะไม5จืด 

ตBองทิ้งไวBใหBเปhนเกลือ” และพบว5ามีการระบุถึงการใชBเกลือเปhนเครื่องปรุงอาหารเพียงครั้งเดียวเช5นกัน

คือในพระธรรมโยบ 6:6 “จะกินของจืดโดยไม5ใส5เกลือไดBหรือ? หรือไข5ขาวจะมีรสชาติอะไร?”  

 ขBอพระคัมภีรPจากพระธรรมโยบ 6:6 เปhนคำกล5าวของโยบ ท่ีอยู5ในรูปแบบการเปรียบเทียบ

ระหว5างคำกล5าวของเอลีฟuสท่ีดูไรBรสชาติ เหมือนกับการกินอาหารท่ีไม5มีเกลือ ถือไดBว5าเปhนการกล5าวถึง

การใชBเกลือเปhนเครื่องปรุงอาหาร แต5เนื่องดBวยเปhนเรื่องธรรมดาของผูBคนในขณะนั้นที่ใชBเกลือเปhน

เครื่องปรุงอาหารอยู5แลBว ดังนั้นในพระคริสตธรรมคัมภีรPจึงไม5พบการกล5าวอBางถึงในเรื่องนี้มากนัก 

คณะผูBเชี่ยวชาญของไลออนสP (1995, น.195-196) ผูBเรียบเรียงหนังสือ เจาะโลกพระคัมภีร4เล%ม 2 

[The Lion Encyclopaedia of the Bible] กล5าวว5า “เกลือเปhนเครื่องปรุงอาหารสำคัญอย5างหน่ึง

สำหรับคนอิสราเอล เพราะนอกจากจะถูกใชBเปhนเครื่องปรุงรสแลBว สิ่งที่สำคัญมากกว5านั้นคือการใชB

เกลือในการถนอมอาหารเช5นปลาเค็ม หรือการดองผลไมBและพืชผักต5าง ๆ”  
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 2.2.3 เกลือ : การรักษาโรค 

 ในปuจจุบันวิทยาการทางการแพทยPไดBใหBการรับรองว5าเกลือมีคุณสมบัติในการรักษาโรค 

ไดBหลายประการ ในพระคริสตธรรมคัมภีรPมีการบันทึกถึงการใชBเกลือเพื่อเปhนสิ่งที่ใชBทำความสะอาด

หรือป§องกันการเจ็บป°วยไดBเพียงแห5งเดียวคือจากพระธรรมเอเสเคียล 16:4 กล5าวไวBว5า “พูดถึงการ

กำเนิดของเจBา ในวันที่เจBาเกิดมานั้น เขาไม5ไดBตัดสายสะดือของเจBา และไม5ไดBลBางเจBาใหBสะอาดดBวยน้ำ 

ไม5ไดBถูเจBาดBวยเกลือ และไม5ไดBพันเจBาดBวยผBา” 

 คำอธิบายเรื่องน้ีพบไดBจาก พระคริสต4ธรรมคัมภีร4ฉบับศึกษา ผูPเผยพระวจนะสมัยอาณาจักร

บาบิโลน : เอเสเคียล ของสมาคมพระคริสตPธรรมไทย อธิบายว5า ในสมัยโรมโบราณ ถือเปhนธรรมเนียม

ปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือ หลังจากที่ทารกถือกำเนิดไดB 7 วัน เมื่อถึงวันที่ 8 มารดาจะเอาเกลือทาตาม

ตัวเด็กเพื่อใหBผิวหนังแข็งแรง ซึ่งสุทัศนP ยกสBาน (2558) กล5าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว5า การกระทำดังกล5าว

ของผูBคนในขณะนั้นก็เพราะมีความเชื่อว5าเปhนการขับไล5ภูตผีที่จะมารังควานเด็กที่คลอดใหม5 ดBวยพวก

เขาเชื่อว5าภูตผีจะกลัวและเกลียดเกลือ ดังนั้นจึงใชBเกลือขับไล5ปcศาจ เช5นเดียวกับที่ Alexander 

(1986) ใหBขBอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว5า ในธรรมเนียมปฏิบัติสืบต5อกันมาของชาวตะวันออกใกลB 

หลังจากการลBางตัวทารกคลอดใหม5ดBวยน้ำแลBว จะมีการถูตัวเด็กที่คลอดใหม5ดBวยเกลือ ซึ่งการกระทำ

เช5นน้ีชาวอาหรับที่อาศัยอยู5แถบชนบทในปuจจุบัน ยังคงปฏิบัติเช5นนี้อยู5 โดยมีเหตุผลคือการฆ5าเช้ือ

หรือการทำใหBสะอาด เพราะดBวยคุณสมบัติขBอน้ีของเกลือจึงมีการนำมาใชBเพื่อชำระลBางและช5วยทำใหB

ผิวแหBง เสริมสรBางความแข็งแรงใหBกับผิวของเด็ก ทำใหBผิวแหBงและกระชับ นอกจากนี้แลBวอาจมาจาก

การคำนึงถึงคุณสมบัติของเกลือที่ช5วยป§องกันจากการเน5าเป«¬อยดังนั้นจึงเหมือนกับเปhนการแสดง

ความหวังและความปรารถนาในเชิงสัญลักษณP เพื่อใหBทารกมีสุขภาพร5างกายแข็งแรง สอดคลBองกับ 

กุลรัตนP (2542) บันทึกไวBว5า มีรายงานการคBนควBาทางวิทยาศาสตรPไดBอธิบายถึงคุณสมบัติของน้ำคร่ำ 

ที่อยู5ในมดลูกที่ห5อหุBมตัวเด็กนั้น มีปริมาณความเขBมขBนของเกลืออยู5ในระดับที่เท5า ๆ กัน กับระดับ

ความเขBมขBนของเกลือท่ีพบในน้ำทะเลในโลกน้ีดBวย 

จากพระธรรม 2 พงศPกษัตริยP 2:20-21 กล5าวว5า “ท5านพูดว5า ‘จงเอาชามใหม5มาใบหน่ึง  

ใส5เกลือในนั้น’ แลBวเขาทั้งหลายก็หามาใหB แลBวท5านก็ไปที่น้ำพุโยนเกลือลงในนั้น และกล5าวว5า  

พระยาหPเวหPตรัสดังนี้ว5า เราทำน้ำนี้ใหBดีแลBวตั้งแต5นี้ไปจะไม5มีความตายหรือการไม5เกิดผลเพราะ 

น้ำน้ีอีก” พระคัมภีรPขBอน้ีมีนักวิชาการใหBขBอมูลที่คลBายคลึงกัน โดยกล5าวว5า แมBเกลือจะมีคุณลักษณะ

บางประการที่ช5วยใหBน้ำมีรสชาติดีขึ้น จากรสชาติที่ไม5พึงประสงคP แต5การที่เอลีชาใส5เกลือลงไปใน

แหล5งน้ำน้ันเพียงเล็กนBอย ไม5ไดBหมายความตรงตัวว5า เกลือจะสามารถช5วยทำใหBน้ำเสียเปล่ียนเปhนน้ำดี

ไดB แต5เกลือในที่น้ีถูกใชBใหBเปhนเครื่องหมายแสดงถึงการทรงพระชนมPอยู5 และแสดงใหBเห็นถึงฤทธ์ิและ

อำนาจของพระเจBาที่ทรงสามารถเปลี่ยนน้ำเสียใหBเปhนน้ำที่ดีไดBมากกว5า ในขณะท่ีมีความคิดเห็นของ 

คอนสเตเบิล (1999) ท่ีกล5าวว5า เกลือเปhนสิ ่งแสดงถึงการรักษาและการชำระใหBบริสุทธ์ิ แมBใน
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สถานการณPปกติแลBว การเติมเกลือลงไปในน้ำจะยิ่งทำใหBน้ำเสียมากขึ้น แทนที่จะช5วยปรับสภาพน้ำ 

แต5จากเหตุการณPที ่เกิดขึ ้นในเมืองเยรีโคน้ีเปhนการอัศจรรยPที ่แสดงใหBเห็นว5า พระเจBาทรงเปhนผูB

บำบัดรักษาความเปhนหมัน และพระองคPจะนำความอุดมสมบูรณPกลับมาไดBแน5นอน 

 2.2.4 เกลือ : คำสาปแชTง 

 จากขBอมูลในหัวขBอที่ผ5านมาพบว5าเกลือมีประโยชนP และสิ่งท่ีดีของเกลือพบไดBอย5างมากมาย

ทั้งในดBานการเปhนสิ่งของบริสุทธ์ิเพื่อใชBสำหรับการถวายเครื่องบูชาต5อพระเจBา การใชBเกลือเปhน

เครื่องปรุงรสอาหาร รวมทั้งการใชBเกลือในการรักษา แต5ไม5เพียงเฉพาะในดBานท่ีดีเพียงดBานเดียว

เท5านั้น พระคริสตธรรมคัมภีรPยังไดBบันทึกถึงเกลือในความหมายของการสาปแช5งและการลงโทษดBวย 

ซ่ึงปรากฏจากขBอพระคัมภีรPดังต5อไปน้ี 

“ส5วนภรรยาของโลท ผูBซ่ึงอยู5ขBางหลังโลท มองกลับไป นางจึงกลายเปhนเสาเกลือ”  

(ปฐก. 19:26) 

“คือแผ5นดินทั้งหมดเปhนกำมะถัน และเปhนเกลือเพราะถูกเผาไฟ ไม5มีใครปลูกหว5านและไม5มี

อะไรงอกขึ้น เปhนที่ซึ่งหญBาไม5งอกเปhนการที่ถูกคว่ำอย5างโสโดมและโกโมราหP อัดมาหPและเศโบยิม  

ซ่ึงพระยาหPเวหPทรงคว่ำดBวยความกร้ิวและพระพิโรธ” (ฉธบ. 29:23) 

  “อาบีเมเลคโจมตีเมืองนั้นตลอดวันจนยึดเมืองไดB และฆ5าฟuนประชาชนที่อยู5ในเมืองนั้นเสีย 

อีกท้ังทำลายเมืองน้ันดBวย แลBวก็หว5านเกลือลงไป” (ผวฉ. 9: 45) 

  “ฉะนั้น พระยาหPเวหPจอมทัพ พระเจBาของอิสราเอลตรัสว5า “เรามีชีวิตอยู5แน5ฉันใด โมอับจะ

เปhนเหมือนเมืองโสโดม และคนอัมโมนจะเหมือนเมืองโกโมราหP เปhนแผ5นดินที่มีแต5ตBนหนามและบ5อ

เกลือ และเปhนที่รBางเปล5าตลอดไป ประชากรที่เหลืออยู5ของเราจะปลBนเขา คนรอดตายในประชาชาติ

ของเราจะเขBาครอบครอง” (ศฟย. 2:9) 

 ธวัช เย็นใจ (2018) ผูBเขียนหนังสือ เล%าเรื่องเมืองยิว กล5าวว5า ขBอพระคัมภีรPที่ไดBยกมาอBางถึง

ในขBางตBนน้ีไดBกล5าวถึงสงครามในสมัยโบราณ เมื่อกองทัพตีเมืองหนึ่งเมืองใดไดBกองทัพที่ชนะจะเอา

เกลือโปรยไปทั่วแผ5นดินของผูBที่พ5ายแพB เพื่อจะไม5ใหBแผ5นดินนั้นสามารถทำการเพาะปลูกไดBอีกต5อไป 

ทำใหBท่ีดินน้ันจะกลายเปhนท่ีรกรBางตลอดไปเปhนนิตยP ดังน้ันในอีกความหมายหน่ึง เกลือจึงถือไดBว5าเปhน

เครื่องหมายแห5งคำแช5งสาปและการลงโทษ เช5นเดียวกับที่ เฟล็มมิ่ง (2008) อธิบายไวBในหนังสือ 

สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร4 ว5า การกระทำเช5นนี้ทำใหBเกลือถูกมองว5าเปhนเครื่องหมายที่แสดงถึง

การพิพากษาลงโทษ ซึ่งสอดคลBองกับ Kalland (1992) ที่อธิบายไวBในหนังสือ อรรถาธิบายพระธรรม

เฉลยธรรมบัญญัติ ว5า เกลือถูกใชBเปhนเครื่องหมายแห5งการลงโทษดBวยความกริ้ว และพระพิโรธของ

พระเจBาที่มีต5อชาวอิสราเอลที่ไม5เชื่อฟuงพระองคPดBวยการสูญเสียชีวิตหรือการทำใหBแผ5นดินของพวกเขา

ไม5สามารถเกิดผลผลิตใด ๆ ไดBอีกเลย   
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 2.2.5 เกลือ : สถานท่ี 

เนื่องดBวยพื้นที่ที่ผลิตเกลือของคนอิสราเอลส5วนมากอยู5ในบริเวณที่ใกลBกับทะเลตาย ดังนั้นจึง

พบว5าทางดBานตะวันตกของทะเลตายมีสถานที่แห5งหนึ่งถูกเรียกชื่อว5า “หุบเขาเกลือ” ซึ่งมีปรากฏใน

พระคริสตธรรมคัมภีรP 4 ตอนดBวยกัน ไดBแก5 พระธรรม 2 ซามูเอล 8:13 กล5าวว5า “เม่ือดาวิดเสด็จกลับ

จากการประหารคนเอโดมในหุบเขาเกลือ 18,000 คน พระนามของพระองคPก็เลื่องลือไป” จากขBอ

พระคัมภีรPในพระธรรม 2 พงศPกษัตริยP 14:7 “พระองคPทรงประหารคนเอโดม 10,000 คนในหุบเขา

เกลือ และยึดเมืองเส-ลาดBวยการสงครามและเรียกเมืองนั้นว5า โยกเธเอล ซึ่งเปhนชื่อมาถึงทุกวันน้ี” 

พระธรรม 1 พงศาวดาร 18:12 กล5าวว5า “และอาบีชัยบุตรนางเศรุยาหPประหารคนเอโดม 18,000 คน

ที่หุบเขาเกลือ” และพระธรรม 2 พงศาวดาร 25:11 กล5าวว5า “แต5อามาซิยาหPทรงกลBาแข็งขึ้น และ

ทรงนำไพร5พลของพระองคPออกไปยังหุบเขาเกลือ แลBวโจมตีชาวเสอีรP 10,000 คน” 

นอกจากหุบเขาเกลือแลBวยังมีการกล5าวถึงเมืองเกลือซึ่งเผ5ายูดาหPไดBรับมอบใหBเปhนกรรมสิทธ์ิ 

ซึ่งถือว5าเปhนหนึ่งในหกเมืองที่อยู5ในเขตของถิ่นทุรกันดาร ปรากฏในพระธรรมโยชูวา 15:62 “นิบชาน 

เมืองเกลือ และเอนเกดีรวมเปhน 6 เมืองกับหมู5บBานโดยรอบเมืองน้ัน ๆ ดBวย” 

 จากการศึกษาขBอมูลและการกล5าวถึงสถานที่ทั้งหมดที่ถูกเรียกชื่อดBวยเกลือ พบว5าสถานท่ี

เหล5านั้นเปhนสถานที่แห5งความยากลำบาก มีการฆ5าฟuน ผูBคนตBองพบกับการบาดเจ็บและลBมตาย 

รวมทั้งเปhนภาพแห5งความทรงจำที่แสดงถึงการไม5เชื่อฟuงพระเจBา ซึ่งถือไดBว5าเปhนบทเรียนที่สำคัญของ

คนอิสราเอล  

สิ่งที่ยืนยันไดBถึงสถานที่ที่เกี่ยวขBองกับเกลือในประเทศอิสราเอล ไดBรับการกล5าวถึงในปuจจุบัน 

ดBวยเช5นกัน จาก ไทยรัฐฉบับพิมพ4 ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 คอลัมนPข5าวต5างประเทศหัวขBอ

ข5าว “ถ้ำเกลือที่ยาวที่สุดของโลกอยู5ในอิสราเอล” มีรายละเอียดว5า มีการพบถ้ำเกลือ ที่มีลักษณะของ

หินงอกหินยBอย ชื่อว5า ถ้ำมัลแฮม [Malham] ตั้งอยู5ภายในภูเขาโสโดม ทางตอนใตBของทะเลตาย 

ในประเทศอิสราเอล ซึ่งไดBกลายเปhนถ้ำเกลือที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยทำลายสถิติเดิมของถ้ำเกลือ

ที่ยาวที่สุดในเกาะเคชมP [Qeshm Island] ของประเทศอิหร5าน ถ้ำมัลแฮมเปhนที่รูBจักมานานราว 40 ปc 

ในช5วงแรกของการคBนพบนั้นมีการวัดความยาวไดBประมาณ 5 กิโลเมตร แต5การสำรวจครั้งที่ 2 ในปcน้ี

ซึ่งใชBเวลาถึง 10 วัน ทีมสำรวจถ้ำทBองถิ่นและจากนานาชาติไดBระดมกำลังวัดและทำแผนที่ถ้ำมัลแฮม 

พบว5าถ้ำน้ีมีวัดความยาวไดBมากกว5า 10 กิโลเมตร โดยผ5านภูเขาโสโดมซ่ึงใหญ5ท่ีสุดในอิสราเอล ภายใน

ถ้ำประดับประดาดBวยหินงอกหินยBอย ที่มีเกลืออ5อนเกาะแขวนหBอยระยBาลงมาจากเพดาน และยัง

พบว5าปลายหินยBอยมีหยดน้ำเค็มปรากฏ รวมทั้งบางส5วนของผนังก็มองเห็นเปhนประกายคลBายกับ

คริสตัลเกลือ โดยทางทีมสำรวจแจBงว5าภูเขาแห5งน้ีถือไดBว5าเปhนแหล5งเก็บกักเกลือขนาดใหญ5 ซึ่งไดBรับ

การปกคลุมดBวยชั้นหินบาง และหากมีฝนทะเลทรายเกิดขึ้น น้ำฝนก็จะหาทางไหลผ5านรอยแตกในหิน

และละลายเกลือจากถ้ำเล็ก ๆ ใหBไหลลงสู5ทะเลตายต5อไป 
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 2.2.6 พันธสัญญาเกลือ 

 ในพจนานุกรมไทยทุกฉบับไม5ปรากฏคำจำกัดความของคำว5า “พันธสัญญา”เนื่องจากเปhนคำ

ที่รวมกันระหว5างคำว5าพันธะ และคำว5าสัญญา เมื่อนำความหมายสองคำนี้รวมกันมีความหมายว5า

ขBอตกลงระหว5างบุคคลสองฝ°ายหรือหลายฝ°ายว5าจะกระทำการ หรืองดเวBนกระทำการอย5างใดอย5าง

หน่ึง โดยกำหนดพันธะหรือภาระผูกพันท่ีตBองทำ 

เฟล็มมิ่ง (2008) ใหBความหมายของคำว5า “พันธสัญญา” หมายถึง “คำสัญญาระหว5างสอง

ฝ°าย ซึ่งประกอบดBวยเงื่อนไขเกี่ยวกับขBอผูกมัดและการใหBพร” การทำพันธสัญญาจะมีพิธีประทับตรา

หรือการอBางพยานตามธรรมเนียมเพื่อใหBเปhนหลักฐานที่แน5นอน แต5พันธสัญญาระหว5างพระเจBากับ

มนุษยPมีความแตกต5างจากพันธสัญญาระหว5างมนุษยPดBวยกัน คือพันธสัญญาระหว5างพระเจBากับมนุษยP

นั้นไม5ประกอบดBวยขBอตกลงระหว5างสองฝ°าย แต5เปhนพันธสัญญาที่เริ่มตBนโดยพระเจBา และพระเจBาทรง

เปhนผูBประทานพันธสัญญาโดยมนุษยPเปhนผูBรับเท5านั้น เช5น พันธสัญญาท่ีพระเจBาทรงกระทำกับโนอาหP 

(ปฐก. 6:18, 9:8-17) พันธสัญญาที ่ทรงกระทำกับอับราฮัม (ปฐก. 12:1-3, 15:18-21, 17:2-8) 

นอกจากน้ีพระองคPไดBทรงทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอลอีกหลายคร้ังดBวยกัน  

“พันธสัญญาเกลือ” พบในพระคริสตธรรมคัมภีรPเพียงสองครั้ง พันธสัญญาครั้งแรกคือพันธ

สัญญาเกลือซึ่งพระเจBาทรงกระทำกับอาโรน จากพระธรรมกันดารวิถี 18:19 โดยอาโรนอยู5ในฐานะท่ี

เปhนตัวแทนของปุโรหิตและคนเลวี “เครื่องถวายทุกอย5างที่บริสุทธ์ิที่คนอิสราเอลถวายแด5พระยาหPเวหP 

เราใหBแก5เจBา และแก5บุตรชายหญิงซึ่งอยู5กับเจBา เปhนส5วนแบ5งที่กำหนดถาวร เปhนพันธสัญญาเกลือ 

นิรันดรP เฉพาะพระพักตรPพระยาหPเวหP สำหรับเจBาและพงศPพันธุPของเจBาดBวย” และพบอีกแห5งหนึ่งคือ

พันธสัญญาเกลือที่พระเจBาทรงกระทำกับกษัตริยPดาวิด ในพระธรรม 2 พงศาวดาร 13:5 กล5าวว5า

“พวกท5านรูBแลBวไม5ใช5หรือว5า พระยาหPเวหPพระเจBาแห5งอิสราเอลประทานตำแหน5งพระราชาเหนือ

อิสราเอลเปhนนิตยPแก5ดาวิดและบุตรหลานของพระองคPโดยพันธสัญญาเกลือ?” ในหัวขBอพันธสัญญา

เกลือนี้ เมอรPริลลP (2000) ใหBความหมายถึงพันธสัญญาเกลือที่พระเจBาทรงตรัสกับอาโรนเกี่ยวกับ

บรรดาปุโรหิตและคนเลวี ซึ่งเปhนผูBทำหนBาที่ปรนนิบัติพระองคPว5า แมBบรรดาปุโรหิตและคนเลวีจะไม5ไดB

รับการแบ5งแผ5นดินเปhนมรดกเช5นเดียวกับคนอิสราเอลเผ5าอื่น ๆ แต5มรดกของพวกเขาจะยิ่งใหญ5กว5า

นั้นคือเปhนองคPพระผูBเปhนเจBาเองที่จะเปhนมรดกของพวกเขา “และพระยาหPเวหPตรัสกับอาโรนว5า  

“เจBาจะไม5ไดBรับมรดกในแผ5นดินของพวกเขา และจะไม5มีส5วนแบ5งใด ๆ ท5ามกลางพวกเขาเลย เราเอง

จะเปhนส5วนแบ5งของเจBาและเปhนมรดกของเจBาท5ามกลางคนอิสราเอล” (กดว. 18:20) พระคัมภีรPขBอน้ี

บอกชัดเจนว5าสำหรับอาโรนและบุตรหลานของเขา พวกเขาจะไดBรับส5วนแบ5งจากของถวายอันบริสุทธ์ิ 

และสิบลดของประชาชนถือว5าเปhนค5าตอบแทนจากการรับใชB ดังนั้นพวกเขาจึงไม5ตBองเปhนห5วงในเรื่อง

การดำเนินชีวิต เพราะพระเจBาจะทรงจัดเตรียมและดูแลพวกเขาอย5างถาวร “จะเปhนกฎกำหนดถาวร

ตลอดชาติพันธุPของเจBา” (กดว. 18:23)  
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ในขณะที่ Payne (1988) เสนอความคิดเห็นในเรื่องพันธสัญญาเกลือสรุปไดBว5า การอBางถึง

พันธสัญญาเกลือระหว5างพระเจBากับกษัตริยPดาวิดในพระธรรม 2 พงศาวดาร 13:5 นั้นมีที่มาของ

ความหมายจากพระธรรม 1 พงศาวดาร 17:12-14 “เขาจะเปhนผูBสรBางนิเวศใหBเรา และเราจะสถาปนา

บัลลังกPของเขาไวBตลอดนิรันดรP เราจะเปhนบิดาของเขา และเขาจะเปhนบุตรของเรา เราจะไม5นำความ

รักมั่นคงของเราไปจากเขาเสีย อย5างที่เราเอาไปจากคนที่อยู5ก5อนเจBานั้น แต5เราจะใหBเขาตั้งอยู5ในนิเวศ

ของเรา และในอาณาจักรของเราตลอดนิรันดรP เราจะสถาปนาบัลลังกPของเขาไวBนิรันดร” นี่จึงเปhน

คำอธิบายถึงความหมายของพันธสัญญาเกลือ คือพันธสัญญาที่เปhนนิรันดรP ซึ่ง ลินดPเซยP (2009) ก็ใหB

ความหมายที่คลBายคลึงกันว5า “ในตะวันออกสมัยโบราณ เกลือเปhนสิ่งที่ถือกันว5าไม5อาจถูกทำลายไดB

ดBวยไฟ ดังนั้น “พันธสัญญาเกลือ” จึงหมายถึงพันธสัญญาที่ยั่งยืน นานชั่วนิรันดรP” สอดคลBองกับ

ขBอมูลของ Kurlansky (2556) ท่ีกล5าวถึงความเช่ือของผูBคนในยุคสมัยเดียวกับพระคริสตธรรมคัมภีรPไวB

ว5า ผู Bคนในศาสนาอิสลามและยูดายต5างก็ใชBเกลือประทับบนสัญญาซื้อขาย เพราะเกลือไม5มีวัน

เปลี่ยนแปลง แมBเกลือจะละลายเปhนของเหลว แต5ก็ยังสามารถระเหยกลับมาเปhนผลึกสี่เหลี่ยมไดB 

อีกคร้ัง ดังน้ันผูBคนในอียิปตPโบราณจึงนับใหBเกลืออยู5ในเคร่ืองถวายบูชาดBวย ในกรณีของชาวอาหรับน้ัน 

เมื่อมีโอกาสทำสัญญาร5วมกัน พวกเขาจะนำเกลือวางลงบนใบมีดของดาบ และผูBท่ีร5วมทำสัญญาทุก ๆ 

คนจะเอาเกลือเขBาปากของตนเอง การกระทำเช5นน้ีถือว5าเปhนการสรBางความสัมพันธPหรือการมี

มิตรภาพทางสายเลือด ซึ่งจะทำใหBพวกเขายังคงรักษาความซื่อสัตยPต5อกันและกันไวB แมBพวกเขา

จะตBองตกอยู5ในอันตรายถึงชีวิตก็ตาม 

จากความรูBความเขBาใจถึงคุณสมบัติและความสำคัญของเกลือที่พบในพระคริสตธรรมคัมภีรP

ภาคพันธสัญญาเดิม สรุปไดBว5าเกลือถือเปhนสัญลักษณPของการตBอนรับ มิตรภาพและความสัมพันธP 

ความคงทนยาวนาน และความซื่อสัตยP  ดังนั้นวลีที่ว5า “พันธสัญญาเกลือ” ซึ่งพบในขBอพระคัมภีรPท้ัง

สองตอนนี้จึงมีความหมายถึงพันธสัญญาที่มีตลอดไป ไม5มีการยกเลิก คือเปhนพันธสัญญานิรันดรP ไม5ว5า

จะเปhนพันธสัญญาเกลือระหว5างพระเจBากับกษัตริยPดาวิด หรือพันธสัญญาเกลือระหว5างพระเจBากับ

พงศPพันธุPในตระกูลของอาโรน 

 

2.3 แนวคิดเรื่องเกลือในพันธสัญญาใหมU 

 ในพระกิตติคุณมัทธิว มาระโก และลูกา พบการบันทึกถึงคำตรัสของพระเยซูคริสตPที่ทรงใชB

การกล5าวถึงเกลือเพ่ือเปรียบเทียบกับชีวิตของผูBท่ีติดตามพระองคP ดังน้ันเพ่ือเกิดความเขBาใจและทราบ

ถึงความหมายรวมทั้งการพิจารณาถึงความแตกต5างในการกล5าวถึงเรื่องเกลือของพระกิตติคุณทั้งสาม

เล5ม ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาถึงเบื้องหลังของขBอพระคัมภีรPทั้งจากพระธรรมมาระโก และพระธรรมลูกา 

เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับพระธรรมมัทธิว ตามหัวขBอดังต5อไปน้ี 

 



 

17 

 

2.3.1  พระธรรมมาระโก 

ผู;เขียนและวัตถุประสงคUของการเขียน 

 พระธรรมมาระโกถูกเรียบเรียงโดยยอหPนมาระโก ผูBเปhนลูกพี่ลูกนBองของบารนาบัส มาระโก

เปhนคริสเตียนยิวที่อาศัยอยู5ในเยรูซาเล็ม จากพระธรรมกิจการของอัครธรรมทูต บทที่ 12 ขBอ 12

กล5าวถึงการใชBบBานของท5านเปhนสถานที่ประชุมของคริสเตียนยุคแรก จึงมีความเปhนไปไดBว5ามาระโก

เปhนผูBท่ีดูแลพันธกิจของคริสตจักรในยุคแรก แมBว5าในช5วงเร่ิมตBนของการรับใชBจะมีภาพเก่ียวกับตัวท5าน

ท่ีไม5ดีนัก (กจ. 13:13, 15:37-38) แต5เปโตรเรียกมาระโกว5า “บุตรของขBาพเจBา” แสดงถึงความสัมพันธP

ที่ใกลBชิดของท5านกับเปโตร ดังนั้นในขณะที่มาระโกไปร5วมพันธกิจกับเปโตรที่กรุงโรม ท5านไดBเรียบ

เรียงพระธรรมเล5มนี้ขึ้น ดวงสุดา ศรีบัวอBาย (2020) สนับสนุนความคิดนี้โดยกล5าวว5า ความเชื่อน้ีมี

หลักฐานจากชิ้นส5วนของเอกสารโบราณ [Fragment] ของท5าน Papias ท่ีเชื่อว5ามาระโกเปhนผูBบันทึก

เรื่องราวชีวิตและคำสอนของพระเยซูจากความทรงจำท่ีท5านไดBยินมา จากคำบอกเล5าของอัครสาวกเป

โตร [Mark as recollections of Peter] สำหรับพระธรรมมาระโกถูกกล5าวว5าเปhนหนังสือกิตติคุณ

ของผูBรับใชB ดBวยเปhนการบันทึกภาพของพระเยซูคริสตPในฐานะผูBรับใชBของพระเจBาท่ีไดBรับการทนทุกขP 

โดยเขียนขึ้นเพื่อใหBผูBอ5านคือคริสเตียนชาวต5างชาติในกรุงโรม ดังนั้นจึงพบไดBว5าในพระธรรมมาระโกมี

การอธิบายถึงธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวมากกว5าหนังสือกิตติคุณเล5มอื่น ทั้งนี้ก็เพื่อใหBชาวโรม

เขBาใจถึงความเปhนอยู5ของชาวยิวในปาเลสไตนP รวมทั้งผูBเรียบเรียงพระธรรมมาระโกไดBแปลภาษาฮิบรู 

และมีการพูดเปรียบเทียบหน5วยของเงินเพ่ือใหBพวกเขาเขBาใจดBวย  

สภาพสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

 พระธรรมมาระโกถูกบันทึกในยุคที่คริสเตียนถูกข5มเหงครั้งใหญ5 ก5อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูก

เผาทำลาย พระธรรมเล5มนี้จึงตBองการบอกใหBคริสเตียนชาวโรมันที่กำลังเผชิญกับความทุกขPอยู5นั้นไดBมี

ความเขBมแข็งดBวยการมั่นคงในความเชื่อและอดทนต5อการข5มเหงที่เกิดขึ้น โดยมาระโกไดBอธิบายถึง

ความเขBาใจในการเปhนสาวกของพระเยซูว5า การติดตามพระองคPนั้นมีความหมายอย5างไร และพวกเขา

ตBองพบกับส่ิงใดบBาง โดยไดBกล5าวถึงชีวิตของพระเยซูท่ีพระองคPไดBทรงยอมทนทุกขPเพ่ือพวกเขาเช5นกัน    

   2.3.2 พระธรรมลูกา 

ผู;เขียนและวัตถุประสงคUของการเขียน 

 ในจำนวนผูBเรียบเรียงพระกิตติคุณท้ังหมด มีท5านลูกาเพียงคนเดียวที่เปhนชาวกรีก ซึ่งท5านเปhน

ผูBเขียนทั้งพระธรรมลูกาและพระธรรมกิจการ จากรายละเอียดในคำเริ่มตBนของพระธรรมทั้งสองเล5ม

บันทึกว5าเปhนพระคริสตธรรมคัมภีรPที่ถูกเขียนไปถึงเธโอฟcลัสขBาราชการชาวโรมัน (คำว5า “เธโอฟcลัส”

อาจมีความหมายถึงผูBที่รักพระเจBา หรือคนต5างชาติ) เนื่องดBวยท5านมีความตBองการไดBรับการอธิบาย
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เรื่องราวของพระเยซูคริสตP และวิถีในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียน ดังนั้นพระธรรมลูกาจึงเขียนข้ึน

เพ่ือชาวต5างชาติเปhนหลัก และไดBรับการยอมรับว5าเปhนพระกิตติคุณท่ีรวบรวมขBอมูลอย5างครบถBวนท่ีสุด 

โดยนำเสนอพระเยซูคริสตPในฐานะบุตรมนุษยP แมBว5าลูกาจะไม5ใช5สาวกคนสนิทของพระเยซูคริสตP แต5

จากการบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรPพบว5า ลูกาไดBใชBชีวิตในการรับใชBร5วมกับเปาโล โดยลูกามีอาชีพ

เปhนแพทยP (คส. 4:14) แต5ท5านถูกนับใหBเปhนนักประวัติศาสตรPดBวย ซึ่งพบไดBจากลักษณะการบันทึก

ของท5านท่ีไดBบอกถึงรายละเอียด รวมทั้งมีการอBางอิงเหตุการณPที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น เพื่อเทียบกับ

วันเวลา และเหตุการณPของพระเยซูไดBอย5างถูกตBอง  พระธรรมลูกาจึงถูกเขียนข้ึนโดยบอกถึงเหตุการณP

ในชีวิตของพระเยซูอย5างละเอียด ดBวยผูBเขียนคือลูกาตBองการบอกใหBผูBรับคือเธโอฟcลัส ผูBที่ตBองการ

อยากรูBความจริงว5าพระเจBาทรงรักมนุษยP และตBองการช5วยมนุษยPใหBพBนจากความผิดบาป ดังนั้นพระ

เยซูคริสตPจึงตBองลงมาเกิดในโลกนี้ดBวยสภาพของการเปhนมนุษยP และพระเยซูคริสตPทรงเปhนพระผูBช5วย

ใหBรอดของคนทุกชนชาติทุกภาษา พระองคPทรงมีเมตตาต5อผูBคนทุกชนชั้น ทั้งผูBอ5อนแอในสังคม หรือ

คนร่ำรวย พระเยซูก็ทรงเปhนพระผูBช5วยใหBรอดสำหรับพวกเขาไดB 

สภาพสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

 จากการศึกษามีความเช่ือถือไดBว5าพระธรรมลูกาถูกเขียนข้ึนในช5วงปc ค.ศ. 80-90 โดยลักษณะ

ของการเขียนเปhนลักษณะการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหBผูBอ5านคือเธโอฟcลัส ซึ่งเปhนคนต5างชาติไดBมีความรูB

และเขBาใจที่ถูกตBองและเพิ่มมากขึ้นในส5วนที่เปhนขBอสงสัยสำหรับการเปhนคริสเตียน เพื่อใหBเขามีความ

มั่นใจและสามารถเผยแพร5ความเชื่อแบบคริสเตียนออกไปดBวยความมั่นใจ มิลเลอรP (2527) กล5าวว5า

สิ ่งที ่เธโอฟcลัสหรือคริสเตียนในขณะนั้นตBองเผชิญคือ ลัทธิบูชาจักรพรรดิ ซ่ึงกำลังแพร5หลายใน

อาณาจักรโรมัน ลัทธิน้ีมีความเชื่อว5าจักรพรรดิเปhนผูBช5วยใหBรอด เปhนบุตรของพระเจBาหรือเปhนพระเจBา 

ในประวัติศาสตรPโรมันบันทึกว5าในปc ค.ศ. 88 จักรพรรดิโดมิเชียน [Domitian] ไดBมีการเรียกรBองและ

ใหBประกาศแก5ประชาชนว5าพระองคPทรงเปhนพระเจBาและเทพเจBา ทำใหBตั ้งแต5นั ้นมาการนมัสการ

จักรพรรดิไดBกลายเปhนส5วนที่สำคัญทางศาสนาของรัฐ รวมทั้งไดBมีการประกาศไปทั่วอาณาจักรถึงส่ิง

อัศจรรยPที่จักรพรรดิไดBเปhนผูBกระทำ ประชาชนทั่วไปจึงตBองมีชีวิตอยู5อย5างเกรงกลัวต5อจักรพรรดิ 

แน5นอนว5าคริสเตียนที่แทBจริงย5อมไม5สามารถกราบนมัสการทั้งจักรพรรดิหรือเทพเจBาไปพรBอม ๆ กับ

พระเจBาไดB ดังนั้นงานของผูBเรียบเรียงพระธรรมลูกาก็คือ การไดBอธิบายใหBคริสเตียนที่เปhนชาวต5างชาติ

ไดBเขBาใจถึงความจริงที่ว5าพระเยซูคริสตPผูBทรงบังเกิดเปhนมนุษยPในโลกนี้ พระองคPเปhนองคPพระผูBเปhนเจBา

และเปhนกษัตริยPผูBยิ ่งใหญ5 โดยลูกาย้ำใหBพวกเขาไดBเห็นถึงความผูกพันในความเชื่อที่พวกเขามีกับ

ขBออBางอิงจากพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมและชนชาติอิสราเอล นอกจากน้ีแลBวยังพบว5า

ในขณะนั้นอีกสถานการณPหนึ่งที่ผูBอ5านพระธรรมลูกาซึ่งเปhนคริสเตียนชาวต5างชาติตBองพบคือ การเกิด

ความสงสัย และความไม5มั่นใจในความเชื่อ จากเหตุการณPในปc ค.ศ. 65-70 เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกยึด 

และพระวิหารถูกเผาทำลาย ทำใหBชาวยิวตBองถูกขับไล5และกระจัดกระจายไปทั่วโลก พวกเขาทราบ
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เปhนอย5างดีว5า คริสเตียนมาจากความเชื่อของยิว ถBาศาสนายิวเชื่อถือไม5ไดBแลBวความเชื่อของคริสเตียน

ควรจะเชื่อถือไดBหรือไม5 ท5านลูกาจึงตBองตอบคำถามและยืนยันในเรื่องนี้เพื่อใหBพวกเขามีความมั่นใจ 

โดยท5านกล5าวเนBนว5า พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตPน้ันไม5ผูกมัดกับชนชาติ วัฒนธรรมหรือธรรมเนียม

ประเพณีใด ๆ พระกิตติคุณไม5ไดBมีไวBสำหรับชาวยิวเท5านั้น แต5พระเยซูคริสตPทรงเปhนพระผูBช5วยใหBรอด

สำหรับคนทุกชนชาติ ท่ัวโลกน้ี  

 2.3.3 เกลือ : คุณสมบัติ 

จากการศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิม พบไดBว5าเกลือมีความสำคัญ และ

มีความเกี่ยวขBองในการดำเนินชีวิตประจำวันของผูBคนในพระคริสตธรรมคัมภีรPเปhนอย5างมาก ในขณะท่ี

พระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5 ไม5มีการกล5าวถึงเกลือในลักษณะของการใชBงาน คุณสมบัติ

หรือประโยชนPพื้นฐานของเกลือ พบเปhนเพียงการกล5าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของเกลือคือความเค็ม 

และกล5าวถึงลักษณะของการใชBเกลือเพื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของผูBเชื ่อเท5านั ้น จาก

การศึกษาพบคำว5า เกลือ จากพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5 ฉบับมาตรฐาน 2011 จำนวน 

5 ขBอ แสดงใหBเห็นว5าผูBคนในช5วงเวลานั้นต5างก็เห็นความสำคัญและเขBาใจตรงกันว5าเกลือเปhนสิ่งที่ดี 

และมีประโยชนP ผูBคนโดยทั่วไปรูBและเขBาใจความหมายกันเปhนอย5างดี สำหรับในดBานคุณสมบัติของ

เกลือ France (2007) อธิบายเรื่องนี้ว5า เกลือเปhนหนึ่งในสิ่งที่จำเปhนสำหรับมนุษยP โลกไม5สามารถคง

อยู 5ไดBโดยปราศจากเกลือ เกลือในช5วงเวลาของพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5จึงมี

ประโยชนPอยู5เพียงสองประการคือการปรุงรสและการเก็บรักษาอาหารไม5ใหBเน5าเสีย ซึ่งความเห็นน้ี

คลBายกับความคิดของคณะผูBเชี ่ยวชาญของไลออนสP (1995) ที่กล5าวเช5นเดียวกันว5า ในช5วงเวลา

เหตุการณPของพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5นั้น ในแถบปาเลสไตนPมีอุตสาหกรรมหลัก 

ที่พบในเมืองมักดาลาซึ่งตั้งอยู5ริมฝu¬งทะเลกาลิลีคือการทำปลาเค็ม แสดงใหBเห็นว5าวัตถุดิบที่จำเปhนที่สุด

ของการทำปลาเค็มก็คือเกลือนั่นเอง โดยแหล5งการผลิตเกลือที่สำคัญของชาวปาเลสไตนPอยู5ในพื้นท่ี

ทางตะวันตกเฉียงใตBของทะเลตาย 

 2.3.4 เกลือ : การดำเนินชีวิตของผู;เช่ือ 

ถBอยคำที่พระเยซูคริสตPทรงตรัสกับผูBที่ติดตามพระองคPในพระธรรมมัทธิว 5:13 ว5า “ท5าน

ทั้งหลายเปhนเกลือแห5งโลก” France (2007) แสดงความคิดเห็นว5า ผูBเชื่อที่ติดตามพระเยซูคริสตP 

มีหนBาท่ีท่ีจะช5วยปรุงรสในโลกท่ีพวกเขาอยู5 พวกเขาตBองเปhนผูBมีหนBาท่ีป§องกันการเน5าเสียของโลก หรือ

การทำใหBโลกนี้เปhนสถานที่ที่ดีขึ้น ในขณะที่ บารPเลียรี (2004) กล5าวถึงขBอพระคัมภีรPนี้ว5า พระเยซูทรง

ตBองการบอกใหBผูBที่ติดตามพระองคPว5า พวกเขาจะมีอิทธิพลต5อโลกน้ีไดBอย5างไร ก็ดBวยการเปhนเหมือน

ยากันบูดใหBกับสังคมของโลกน้ี และสิ่งสำคัญคือเกลือควรจะรักษาความเค็มไวBซึ่งเปhนลักษณะพื้นฐาน

ของเกลือนั่นเอง จากพระธรรมมาระโก 9:49 กล5าวว5า “เพราะว5าทุกคนจะตBองถูกคลุกเคลBาดBวยไฟ
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อย5างกับคลุกดBวยเกลือ” Hargreaves (1991) ผูBเขียน คู%มือศึกษาพระคัมภีร4พระกิตติคุณมาระโก และ 

บลันดP (2001) ผูBเขียนอรรถาธิบาย พระกิตติคุณมาระโก กล5าวเปรียบเทียบเรื่องนี้ดBวยความคิดเห็น 

ที่คลBายกันว5า นอกจากการดำเนินชีวิตของผูBเชื่อจะเปhนเหมือนเกลือแลBว ยังมีไฟเขBามาเกี่ยวขBอง ซึ่งใน

ที่นี้อธิบายถึงประโยชนPอย5างหนึ่งของไฟก็คือ ใชBสำหรับการทำความสะอาด ดังนั้นพระธรรมขBอนี้จึงมี

ความหมายว5าผูBเช่ือทุกคนจะตBองถูกชำระใหBบริสุทธ์ิดBวยการทนทุกขPน่ันเอง  

 นอกจากการใชBเกลือเพื่อกล5าวถึงการที่ผู Bเชื ่อควรจะมีการดำเนินชีวิตที่มีประโยชนP และ

แตกต5างดBวยการรักษาความบริสุทธิ์แลBว การดำเนินชีวิตดBวยการมีความสัมพันธPที่ดีกับผูBอื่นก็ถือไดBว5า

เปhนสิ่งที่จำเปhนและสำคัญอย5างมากเช5นเดียวกัน พระเยซูคริสตPไดBกล5าวกับผูBที่ติดตามพระองคPว5า  

“ท5านท้ังหลายจงมีเกลือในตัว และจงอยู5ดBวยกันอย5างสงบสุข” (มก. 9:50) เปาโลไดBหนุนใจใหBบรรดาผูB

เชื่อในเมืองโคโลสีมีความระมัดระวังในการใชBวาจา หรือการใชBคำพูดต5อผูBอื่นอย5างงดงามและน5าฟuงว5า 

“จงใหBถBอยคำของท5านทั้งหลายประกอบดBวยเมตตาคุณเสมอ ปรุงดBวยเกลือใหBมีรสเพื่อท5านจะไดB 

รูBว5าควรจะตอบแต5ละคนอย5างไร” (คส. 4:6) 

2.4 บริบทไกลของคำเทศนาบนภูเขาจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7 

 ดBวยพระธรรมมัทธิว 5:13 ถูกบันทึกใหBอยู5ในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสตP ดังน้ันเพ่ือ

ความเขBาใจถึงความหมายของพระธรรมตอนนี้ ผูBวิจัยจึงเห็นความสำคัญและมีความตBองการศึกษาเพ่ือ

เขBาใจถึงความเปhนมา และเบื้องหลังทางประวัติศาสตรP จากคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสตPใน

พระธรรมมัทธิวบทท่ี 5-7 ดังรายละเอียดต5อไปน้ี 

2.4.1 บทนำคำเทศนาบนภูเขา 

พระธรรมมัทธิวถูกเขียนขึ้นเพื่อผูBอ5านซึ่งเปhนชาวยิวเปhนหลัก โดยเปhนพระธรรมที่มุ5งเนBนเรื่อง

อาณาจักรของพระเจBา สำหรับชาวยิวแลBวในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมพวกเขาไดBรับ

การประกาศจากพระเจBาว5าพวกเขาเปhนประชากรในอาณาจักรของพระองคP “พวกเจBาจะเปhน

อาณาจักรปุโรหิต และเปhนชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา นี่เปhนถBอยคำที่เจBาตBองบอกกับคนอิสราเอล” 

(อพย. 19:6) ดังนั้นเองถBอยคำส5วนใหญ5ที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิวนั้น จึงเปhนการเรียกรBองใหBผูBคน 

ที่ไดBเขBาในแผ5นดินของพระเจBา ตอบสนองต5อการเปhนประชากรในแผ5นดินของพระองคPทั้งในดBานจิตใจ 

และการสำแดงออกดBวยชีวิต  ในเรื่องน้ี วีเอิรPสบี (Wiersbe, 2010) ผูBเขียนหนังสือ จงภักดี จึงเรียก

พระธรรมมัทธิวว5า “พระกิตติคุณของกษัตริยP” และกล5าวถึงลักษณะการเขียนของพระธรรมเล5มนี้ว5า 

มัทธิวไดBบันทึกถึงชีวประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสตPอย5างเปhนระเบียบเรียบรBอย โดยมีการ

กล5าวถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสตPสลับกับคำสอนของพระองคP สำหรับพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7 

ถือว5าเปhนคำสอนสำคัญหนึ่งในหก จากคำสอนของพระเยซูที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิว ซึ่งถูกเรียกว5า 

“คำเทศนาบนภูเขา” สมใจ รักษาศรี (2011) กล5าวถึงพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7 ว5า พระธรรมตอนน้ี



 

21 

 

เปhนหนึ่งในพระธรรมไม5กี่ตอนที่ถูกแยกออกมาพูดถึงอย5างเฉพาะเจาะจง แมBเมื่อเริ่มมีการบันทึกของ

พระคริสตธรรมคัมภีรPในครั้งแรกนั้นยังไม5มีการแบ5งเปhนบทเปhนขBอ จนในศตวรรษที่ 13 จึงเริ่มมีการ

แบ5งบทแบ5งขBอเกิดขึ้นและมีการตั้งชื่อใหBกับแต5ละตอน สำหรับสาเหตุท่ีพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7  

ไดBถูกต้ังช่ือว5า “คำเทศนาบนภูเขา” ก็เปhนเพราะเน้ือหาของพระธรรมท้ังสามบทน้ีเปhนคำสอนท่ีเกิดข้ึน 

ขณะท่ีพระเยซูคริสตPไดBทรงใชBสถานท่ีสำหรับสอนผูBท่ีติดตามพระองคP บนภูเขาแถบทะเลสาบกาลิลี ซ่ึง

ตั้งอยู5ใกลB ๆ กับเมืองคาเปอรนาอุม ขณะนั้นเหตุการณPเกิดขึ้นในปc ค.ศ.30 และฝูงชนที่มาฟuงพระเยซู

ในเวลานั้นเปhนผูBคนที่อาศัยอยู5แถบทะเลสาบกาลิลี หรือบริเวณใกลBเคียง (มธ. 4:23-25) ซึ่งในพระ

ธรรมตอนนี้แมBจะมีเนื้อหาท่ีดูแลBวใกลBเคียงกันกับคำเทศนาของพระเยซูในพระธรรมลูกา 6:17-49 ท่ี

ถูกเรียกว5า คำเทศนาบนที่ราบ แต5ก็พบว5ามีความแตกต5างกันจนนักวิชาการส5วนมากแสดงความ

คิดเห็นว5าท้ังสองเหตุการณPน้ีไม5น5าจะเปhนเหตุการณPเดียวกัน 

แมBในส5วนเน้ือหาของคำเทศนาบนภูเขาจะถูกกล5าวถึงว5า เปhนคำสอนของพระเยซูคริสตPท่ีผูBคน

รูBจักกันมากท่ีสุด สตอททP (1995) กล5าวในหนังสือ ค%านิยมทวนกระแส [Christian Counter-Culture] 

ว5า “ขBอพระคัมภีรPตอนนี้เปhนอีกตอนหนึ่งที่คนมีความเขBาใจและมีการเชื่อฟuงกันนBอยที่สุดเช5นกัน” 

ดBวยเหตุผลที ่ว 5าคำเทศนาบนภูเขานั ้น เปhนคำตรัสของพระเยซูคริสตPเกี ่ยวกับคุณสมบัติของ 

ผูBที่จะเปhนสาวกของพระองคP ซ่ึงเปhนส่ิงท่ียากสำหรับการประพฤติหรือการปฏิบัติตาม ชาวยิวเมื่อไดBฟuง

คำเทศนาในตอนน้ีแลBว ย5อมทำใหBโลกทัศนPของพวกเขาเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาไดBเห็นถึงสิทธิอำนาจ

ที่มีอยู5ในคำสอนของพระเยซูซึ่งเปลี่ยนความคิดของพวกเขาอย5างสิ้นเชิง ในเรื่องแผ5นดินของพระเจBา 

(มธ. 4:23) ดังนั้นสาระสำคัญของคำเทศนาบนภูเขาคือ ความเขBาใจในแผ5นดินของพระเจBาที่ว5า ชีวิต

และสังคมของมนุษยPที่อยู5ภายใตBการครอบครองของพระเจBาในแผ5นดินของพระองคPนั้นควรมีลักษณะ

อย5างไร โดยขBอความที่ สตอททP ถือว5าเปhนกุญแจไปสู5ความเขBาใจคำเทศนาบนภูเขาคือขBอความจาก

พระธรรมมัทธิว 6:8 ที่ว5า “อย5าทำเหมือนพวกเขาเลย..” คำกล5าวนี้มีความหมายกับผูBฟuงว5า พวกเขา

ตBองแตกต5างจากคนอื่น ๆ ทั้งในดBานจริยธรรม และการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนั้นจึงพบว5าไม5มีสักตอน

เดียวในคำเทศนาบนภูเขาที่ไม5ไดBเปรียบเทียบความแตกต5าง ระหว5างมาตรฐานของคริสเตียนกับ

มาตรฐานของผูBท่ีไม5เปhนคริสเตียน หรือของผูBท่ีเปhนคริสเตียนแต5เพียงในนาม   

จูเนียรP (1985, อBางถึงใน สมใจ รักษาศรี, 2011) กล5าวสนับสนุนในหัวขBอน้ีว5า “คำเทศนา 

บนภูเขาเปhนมาตรฐานของพระเจBา ที่มีเพื่อการดำเนินชีวิตของผูBเชื่อทั้งในอดีต ปuจจุบัน และอนาคต 

ซ่ึงการดำเนินชีวิตแบบน้ีมีความหมายสำหรับการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตP และถBาผูBเช่ือ

สามารถดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนในคำเทศนาบนภูเขาไดB พวกเขาจะเขย5าหัวใจของชาวโลก” 

สำหรับแนวความคิดของ วีเอิรPสบี เห็นว5าขBอพระคัมภีรPจากพระธรรมมัทธิว 5:20 ที่ว5า “เพราะเรา

บอกพวกท5านว5า ถBาความชอบธรรมของท5าน ไม5มากกว5าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารยP 

และพวกฟาริสี พวกท5านจะไม5มีวันไดBเขBาสู5แผ5นดินสวรรคP” เปhนกุญแจของคำเทศนานี้ โดยอธิบายว5า

หัวขBอหลักของคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสตPคือ การกล5าวถึงความชอบธรรมที่แทBจริงซึ่งเริ่มตBน
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จากภายใน คือการเริ่มตBนจากจิตใจ โดยที่ตรงกันขBามกับสิ่งท่ีผูBนำทางศาสนาในขณะนั้นไม5ว5าจะเปhน

ธรรมาจารยPหรือฟาริสีปฏิบัติคือ พวกเขาลBวนแต5ยึดเพียงการมีความชอบธรรมภายนอก โดยยึดเอากฎ

หรือรายละเอียดในธรรมบัญญัติที ่ตนสามารถประพฤติไดB มาเปhนขBออBางว5าคนหนึ ่งคนใดจะมี

ความชอบธรรมมากกว5า 

แมBในหลายความคิดเห็นท่ีกล5าวมา จะกล5าวถึงการกระทำตามมาตรฐานน้ีว5าเปhนส่ิงท่ียากมาก 

ในส5วนของมาโนช พุ5มไพจิตร (1999) ผูBเขียนหนังสือ คำเทศนาบนภูเขา นำเสนอว5าเมื่อพระเยซูคริสตP

ทรงเทศนาบนภูเขา ทรงบอกพวกเขาว5าลักษณะสาวกของพระองคPนั้นจะตBองเปhนอย5างไร และจะตBอง

ทำอะไรบBางในโลกนี้ คำสอนของพระองคPจึงไดBชี้ใหBเห็นถึงจุดเริ่มตBน ซึ่งควรเปhนท5าทีของมนุษยPทุกคน

ที่ไดBเขBาสู5แผ5นดินสวรรคP และชี้ใหBเห็นถึงเป§าหมายสูงสุดท่ีบรรดาสาวกของพระองคPตBองไปใหBถึง 

รวมท้ังวิธีการที่จะไปถึงเป§าหมายสูงสุดนั้น แน5นอนว5ามาตรฐานน้ีเปhนสิ่งที่ยาก และไม5มีใครสามารถ

ปฏิบัติตามไดB แต5พระองคPไดBใหBผูBที่ติดตามพระองคPสามารถมีกำลังที่จะกระทำตามมาตรฐานเหล5านี้ไดB

โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นสิ่งที่คริสเตียนตBองทราบเมื่อศึกษาคำเทศนาบนภูเขา

ประการแรกคือ คำเทศนาบนภูเขาช้ีใหBเห็นถึงความแตกต5างอย5างส้ินเชิงระหว5างคุณธรรมของโลกน้ีกับ

คุณธรรมของพระเยซู ยิ่งผูBที่เชื่อในพระเยซูคริสตPเปhนเหมือนพระองคP ผูBเชื่อก็จะยิ่งแตกต5างจากผูBที่อยู5

ฝ°ายโลกมากเท5านั้น และความแตกต5างนี้จะดึงดูดผูBที่อยู5ฝ°ายโลกใหBสนใจพระกิตติคุณ ประการที่สอง 

มาตรฐานความชอบธรรมของพระเยซูคริสตPคือ การเปhนผูBดีรอบคอบเหมือนพระบิดาในสวรรคP ซึ่งเปhน

เป§าหมายสูงสุดของคริสเตียนในโลกน้ีตามท่ีพระองคPทรงกำหนดไวBใหBสาวกเปhน พระองคPไดBทรงบอก

วิธีการไวBในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5-7  ประการที่สาม คริสเตียนทุกคนตBองไปใหBถึงมาตรฐานน้ีจึงจะ

พบกับสันติสุขหรือความสุขแทB และไดBรับพระพรจากพระเจBา และประการสุดทBายถBาหากความตั้งใจ

หรือการปฏิบัติดังที่กล5าวมานั้น ปราศจากซึ่งการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แลBว ย5อมจะไม5มีใคร

ในโลกน้ีท่ีจะมีคุณสมบัติตามคำเทศนาบนภูเขาไดB  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูBที่จะนำสาวกทุกคนใหBไป

ถึงซ่ึงความสำเร็จน้ีไดBอย5างแน5นอน 

 2.4.2 บริบทเชิงประวัติศาสตรU 

 เพื่อจะสามารถมีความเขBาใจ และตีความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีรPตอนนี้อย5างถูกตBอง

ตามวัตถุประสงคPของผูBเขียน จึงจำเปhนตBองพิจารณาถึงสภาพแวดลBอม วัฒนธรรม และสถานการณPใน

ประวัติศาสตรPที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเยซูคริสตP ณ เวลานั้น รวมทั้งพิจารณาถึงสถานการณPที่เกิด

ข้ึนกับชุมชนท่ีอ5านพระธรรมมัทธิวดBวย   

 อิสราเอลในสมัยของพระเยซูคริสตPนั้นอยู5ภายใตBการปกครองของอาณาจักรโรม ชุมชนผูBเช่ือ

ตBองพบกับการถูกกดขี่ข5มเหง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรมอย5างหลีกเลี่ยงไม5ไดB ความภาคภูมิใจ

และความรูBสึกในความเปhนชนชาติพิเศษที่พระเจBาทรงเลือกสรรไวBนั้นไดBสูญหายไปสิ้น กลับกลายเปhน

การใชBชีวิตอยู5ท5ามกลางความกดดัน ความไม5แน5นอน และขาดสันติสุข นอกจากสถานการณPเหล5าน้ี 
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ยังมีสิ่งที่ชาวยิวกำลังเผชิญอยู5อีกหลายประเด็น ไม5ว5าจะเปhนปuญหาเรื่องปuจจัยที่เปhนพื้นฐานในการ

ดำรงชีวิต ปuญหาเรื่องท5าทีของชาวโรมท่ีตั้งตัวเปhนศัตรู หรือปuญหาการประพฤติปฏิบัติต5อคนยิว

ดBวยกัน และปuญหาใหญ5สุดคือเร่ืองความสัมพันธPของพวกเขากับพระเจBา 

ในขณะท่ีพวกเขาอยู5ในภาวะแห5งความสับสน ท5ามกลางความยากลำบาก สมใจ รักษาศรี 

(2011) ไดBอธิบายถึงกลุ5มชนท่ีถูกเรียกว5าผูBนำของประชาชน ซ่ึงเปhนผูBท่ีไดBเสนอแนวทางการดำเนินชีวิต

ของตนเองใหBแก5ชาวยิวในขณะน้ันเลือกปฏิบัติตามดังน้ี 

 กลุ5มที่ยึดถือปรัชญาของกรีก คนกลุ5มน้ีนำเสนอว5าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม5สามารถแกBไขไดB ดังน้ัน

พวกเขาจึงควรหาความสุขใส5ตัวดBวยการกิน ดื่ม และสนุกสนาน โดยไม5สนใจสิ่งรอบขBาง และไม5สนใจ

ว5าการกระทำน้ันจะถูกตBองตามพระบัญญัติของพระเจBาหรือไม5 

 กลุ5มชาตินิยมหัวรุนแรง เช5นพวกซีลอท (เศโลเท) มีความเห็นว5าตBองหาทางปลดปล5อยตนเอง

จากการปกครองของโรมดBวยวิธีการที่รุนแรง แบบตาแทนตาและฟuนแทนฟuน โดยพึ่งพาในการต5อสูB

และโดยการสรBางกองทัพท่ีเกรียงไกร 

 พวกสะดูสี เปhนผูBมองสถานการณPนี้แบบตักตวงผลประโยชนPคือ เมื่อเห็นว5าเปลี่ยนแปลงอะไร

ไม5ไดB ก็ควรแสวงหาประโยชนPจากเหตุการณPที่เกิดข้ึน ดังนั้นพวกเขาจึงอะลุ5มอล5วยยอมคบคBาสมาคม

กับท้ังคนโรมและคนยิว ท้ังคนดีและคนช่ัว คือทำอะไรก็ไดBขอแต5เพียงเพ่ือใหBตนเองสามารถอยู5รอดไดB 

 พวกฟาริสี (คำว5า “ฟาริสี” ในภาษากรีกหมายถึง “แยกออกมา”) หนBาท่ีหลักของพวกฟาริสี

คือการคอยดูแลไม5ใหBใครฝ°าฝ«นธรรมบัญญัติ พวกเขาเห็นว5าการมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิเท5าน้ันจึงจะทำใหBไดBรับ

การช5วยเหลือจากพระเจBา ดังนั้นพวกเขาจึงยึดวิถีชีวิตดBวยการปฏิบัติอย5างเคร5งครัดตามธรรมบัญญัติ 

ตามตัวอักษร และคนกลุ5มนี้จะคิดอยู5เสมอว5าตนเองมีความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจBา

มากกว5าคนอ่ืน ๆ  

 ปุโรหิต ในสถานการณP ณ เวลานั้น ปุโรหิตแทบไม5มีบทบาทอะไรเลย เพราะเจBาหนBาที่ของ

อาณาจักรโรมันเขBามาควบคุมระบบพระวิหารทั้งหมด โดยมีกษัตริยPเฮโรดซึ่งถูกส5งมาจากโรมเปhน

ผูBดูแล และเปhนผูBมีสิทธิ์เลือกหรือกำหนดว5าใครจะเปhนมหาปุโรหิต หรือใครจะมีตำแหน5งใด ดังนั้นสิ่งท่ี

ปุโรหิตกระทำคือการเชื่อฟuง และเอาอกเอาใจรัฐบาลโรม เพื่อไม5ใหBถูกปลดออกจากตำแหน5งท่ีตนเอง

ไดBรับ 

 สำหรับประชาชนทั ่วไปนั ้นคือผู B ท่ีไม5ทราบว5าจะเลือกไปทางไหนดี พวกเขาเกิดความ

หวาดระแวง ความกระวนกระวาย สังคมมีการเอารัดเอาเปรียบ เกิดการทะเลาะเบาะแวBง เปhนศัตรู 

และปuญหาอื่น ๆ ที่ตามมา แต5ในขณะที่พวกเขากำลังพบสถานการณPที่ลำบาก ท5ามกลางความสับสน

และความวุ5นวาย พระเยซูคริสตPไดBตรัสสั่งสอนพวกเขาถึงเร่ืองแผ5นดินของพระเจBา หนทางแห5งสันติสุข 

รวมท้ังวิถีการดำเนินชีวิตในแบบท่ีควรจะเปhน ในฐานะท่ีพวกเขาเปhนคนของพระเจBาและเปhนประชากร

ในแผ5นดินของของพระองคP 
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2.5 บริบทใกลNของพระธรรมมัทธิว 5:13 

การศึกษาบริบทของขBอพระคัมภีรPทำใหBเห็นภาพกวBางของพระคัมภีรPตอนท่ีเลือกทำการศึกษา

ไดBมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาขBอมูลแหล5งต5าง ๆ เกี่ยวกับพระธรรมมัทธิว 5:13 นอกจากบริบทไกลแลBว 

การศึกษาในบริบทใกลBก็เปhนสิ่งท่ีสำคัญมากเช5นกัน จากการศึกษาในพระธรรมมัทธิว 4:7, 23 ซื่งเปhน

ขBอพระคัมภีรPท่ีถือเปhนบทเกริ่นนำก5อนเขBาสู5พระธรรมมัทธิวบทที่ 5 โดยมีเนื้อหาและใจความที่ระบุถึง

การประกาศข5าวดีของพระเยซูคริสตPเรื่องแผ5นดินสวรรคPว5า ตั้งแต5นั้นมาพระเยซูทรงตั้งตBนประกาศว5า 

“จงกลับใจใหม5เพราะว5าแผ5นดินสวรรคPมาใกลBแลBว” และ “พระเยซูไดBเสด็จไปทั่วแควBนกาลิลีทรง 

สั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขา ทรงประกาศข5าวประเสริฐเรื่องแผ5นดินของพระเจBา และทรงรักษา

บรรดาโรคภัยไขBเจ็บของชาวเมืองใหBหาย” เม่ือพระองคPไดBประกาศข5าวดี เร่ืองแผ5นดินของพระเจBาแลBว 

พระองคPไดBตรัสถึงรายละเอียดของลักษณะผูBคนในแผ5นดินสวรรคPว5าควรจะเปhนผูBมีลักษณะอย5างไร 

โดยพระเยซูทรงเรียกผูBท่ีดำเนินชีวิตตามแนวทางท่ีพระองคPทรงวางไวBว5า “ผูBเปhนสุข”  

เพื่อใหBเกิดความเขBาใจและทราบความหมายในพระธรรมมัทธิว 5:13  ผูBวิจัยจึงแบ5งการศึกษา

ในหัวขBอน้ีออกเปhน 3 ตอน ไดBแก5 “บทนำ” ศึกษาจากพระธรรมมัทธิว 5:1-2 “ผูBเปhนสุข” ศึกษาจาก

พระธรรมมัทธิว 5:3-12 และ “การเปhนความสว5างของโลก” ศึกษาจากพระธรรมมัทธิว 5:14-16  

ดังรายละเอียดต5อไปน้ี 

2.5.1  บทนำ (มัทธิว 5:1-2) 

“1เม่ือทอดพระเนตรเห็นฝูงชน พระองค4ก็เสด็จข้ึนไปบนภูเขาและเม่ือประทับแลPว 

เหล%าสาวกของพระองค4มาเฝ�าพระองค4 2แลPวพระองค4จึงตรัสสอนพวกเขาว%า” 

 พระคัมภีรPสองขBอนี้บอกใหBทราบถึงกิตติศัพทPของพระเยซูในขณะนั้นว5าพระองคPเปhนที่สนใจ

ของประชาชนเปhนอย5างมากจนมีผูBคนติดตามพระองคPอย5างมากมาย นอกจากนี้ยังบอกใหBรูBถึงสถานท่ี

ที่พระองคPทรงเทศนาและสั่งสอนพวกเขาในขณะนั้นคือบนภูเขา แมBผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิวไม5ไดB

ระบุอย5างเฉพาะเจาะจงว5าภูเขาในที่นี้หมายความถึงภูเขาลูกไหน แต5จากการใชBคำว5า the mountain 

ก็แสดงใหBทราบว5าน5าจะเปhนที่เขBาใจของผูBอ5านในเวลานั้นตรงกันว5าหมายถึงภูเขาใด โดยผูBเรียบเรียง

พระธรรมมัทธิวกล5าวถึงคำน้ีหลายคร้ังเช5นในมัทธิว 8:1; 14:23 ; 15:29 และ 17:9  

2.5.2  ผู;เปQนสุข (มัทธิว 5:3-12) 

 จากพระธรรมมัทธิว 4:17, 23 เมื่อพระเยซูคริสตPไดBทรงสอน และประกาศแก5ผูBที ่ติดตาม

พระองคPถึงเรื่องแผ5นดินของพระเจBานั้น ในส5วนของผูBที่ฟuงย5อมเกิดความสงสัยหรือมีคำถามเกิดขึ้นว5า 

ใครบBางที่จะไดBเขBาอยู5ในแผ5นดินนั้น หรือคนที่จะเขBาไปในแผ5นดินของพระเจBาไดBนั้นตBองมีคุณสมบัติ

อย5างไร ในขณะนั้นพวกธรรมาจารยPหรือพวกฟาริสี อาจจะใหBคำตอบแก5พวกเขาไดBว5า ขอเพียงแต5
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ดำเนินชีวิตดBวยการรักษาตนเองใหBเปhนผูBบริสุทธิ์ ดBวยการเชื่อฟuงกฏเกณฑP และรักษาธรรมบัญญัติ

อย5างครบถBวน เช5นการอธิษฐาน การอดอาหาร หรือการทำทาน ซึ่งการกระทำเหล5าน้ีเปhนการแสดงใหB

ผูBอ่ืนเห็นไดBจากคุณลักษณะภายนอก แต5ในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสตPน้ี พระองคPทรงสอนถึง

สิ่งท่ีลBวนแต5ตรงกันขBามกับความคิดของฟาริสีและธรรมาจารยP คือพระองคPทรงเนBนเรื่องที่อยู5ภายใน

จิตใจมากกว5าการกระทำภายนอก โดยทรงเปVดมุมมองของผูBที่ติดตามพระองคP ใหBมีความคิดท่ีแตกต5าง

จากความตBองการของผูBท่ีอยู5ฝ°ายโลก ดังน้ี  

3“คนท่ียากจนดPานจิตวิญญาณก็เปLนสุขเพราะว%าแผ%นดินสวรรค4เปLนของเขาท้ังหลาย” 

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. 

4“คนท่ีโศกเศรPา ก็เปLนสุขเพราะว%าเขาท้ังหลายจะไดPรับการหนุนใจ” 

μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 
 

5“คนท่ีสุภาพอ%อนโยน ก็เปLนสุขเพราะว%าเขาท้ังหลายจะไดPรับแผ%นดินโลกเปLนมรดก” 

μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. 

6“คนท่ีหิวและกระหาย ความชอบธรรมก็เปLนสุขเพราะว%าพระเจPาจะทรงใหPอ่ิม” 

μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 
χορτασθήσονται. 

7“คนท่ีมีใจเมตตา ก็เปLนสุขเพราะว%าเขาท้ังหลายจะไดPรับพระเมตตาตอบ” 

μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 

8“คนท่ีมีใจบริสุทธ์ิ ก็เปLนสุขเพราะว%าเขาท้ังหลายจะไดPเห็นพระเจPา” 

μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. 

9“คนท่ีสรPางสันติก็เปLนสุขเพราะว%าพระเจPาจะทรงเรียกเขาท้ังหลายว%าเปLนลูก” 

μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. 

10“คนท่ีถูกข%มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ก็เปLนสุขเพราะว%าแผ%นดินสวรรค4เปLนของเขาท้ังหลาย” 

μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
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11“เม่ือพวกเขาจะติเตียนข%มเหง และนินทาว%ารPายท%านท้ังหลายต%าง ๆ  

เปLนความเท็จเพราะเรา ท%านก็เปLนสุข”  

μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν 
πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. 

12 “จงช่ืนชมและยินดี เพราะว%าบำเหน็จของพวกท%านมีบริบูรณ4ในสวรรค4  

เพราะพวกเขาข%มเหงบรรดาผูPเผยพระวจนะ ท่ีอยู%ก%อนท%านเหมือนกัน” 

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

Brown (1990) กล5าวถึงพระธรรมตอนนี้ว5า พระเยซูคริสตPทรงใชBรูปแบบการเขียนโดยอBางอิง

จากพระธรรมอิสยาหP 61:1-4 คือทรงเริ่มตBนดBวยการกล5าวถึงพระพรสำหรับผูBที่ยากจน ผูBที่โศกเศรBา 

และผูBท่ีหิวโหย ซ่ึงผูBคนในเวลาน้ันกำลังประสบอยู5เช5นเดียวกับท่ีคนอิสราเอลไดBพบมาแลBว  โดยเหตุผล

ที่พวกเขาไดBรับพระพรจากพระเจBาไม5ใช5เพราะการมีคุณธรรมที่ดีกว5าคนอื่น แต5เปhนเพราะพระเจBาทรง

ดูแลพวกเขาเปhนพิเศษ  ผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิวกำลังบอกผูBอ5านว5า พระเยซูคริสตPทรงเปhนกษัตริยP

ดังนั้นหนBาที่ของกษัตริยPดBานหนึ่งนั้นคือ การดูแลและปกป§องประชาชนผูBที่อ5อนแอ ในสิ่งที่พบว5าเปhน

ลักษณะพิเศษของพระธรรมมัทธิว 5:3-11 คือ ในพระคัมภีรPฉบับภาษากรีกทุกขBอมีการเริ่มตBนโดยใชB

คำว5า “Μακάριοι” [ma-ka-ri-oi] ซึ่งคำนี้ใชBในความหมายของคำว5า Blessed แปลว5าพระพร 

หรือไดBรับพระพร พบจำนวน 47 ครั้ง สำหรับอีก 4 คร้ังถูกใชBในความหมายของคำว5า happy ซึ่งใน

พระคัมภีรPฉบับภาษาไทยใชBคำนี้ว5า “เปhนสุข” โดยมีความหมายเดียวกันกับคำว5า เปhนสุข ־יֵרְֽׁשַ֥א  

[’aš·rê-] ในพระธรรมสดุดี 1:1  ซึ่งคำน้ีมีรากศัพทPจากคำว5า רֶׁשֶא  (eh'-sher) โดยคำน้ีถูกแปลใน

ความหมายของ blessed จำนวน 41 คร้ัง และพบใชBในความหมายของคำว5า happy จำนวน 4 คร้ัง 

  แซนเดอรPส (Sanders, 2015, น.11) ผูBเขียนหนังสือ สาวกฝ�ายจิตวิญญาณ อธิบายว5า คำว5า 

“ท5านก็เปhนสุข” มีความหมายเหมือนกับคำว5า “โอB ช5างสุขใจจริงหนอ!” หรือ “ช5างน5าอิจฉา” หรือ 

“ช5างน5ายินดีเสียจริง” โดยไดBอธิบายถึงคุณลักษณะของผูBเปhนสุขว5าแบ5งเปhน 2 ประเภท แบบแรกคือ 

การมีคุณลักษณะส5วนตัวภายใน 4 ประการไดBแก5 การรูBสึกบกพร5องฝ°ายวิญญาณ การสำนึกผิดฝ°าย

วิญญาณ การมีความถ5อมใจฝ°ายวิญญาณ และการมีความปรารถนาฝ°ายวิญญาณ แบบที่สองคือการมี

คุณลักษณะที่สำแดงใหBเห็นภายนอก 4 ประการ ไดBแก5 การมีใจเมตตา การมีจิตใจที่บริสุทธิ์ การเปhน

นักสรBางสันติ และจงรักภักดีอย5างไม5เส่ือมคลาย ดังน้ันความหมายของ เปhนสุข ในท่ีน้ีจึงไม5ไดBเปhนเพียง

อารมณPหรือความรูBสึกของบุคคล ไม5ใช5ความรูBสึกที่เกิดขึ้นเอง แต5คำนี้มีความหมายมากกว5าคำว5า

ความสุข เพราะโดยปกติแลBวความสุขเปhนอารมณPที่มักจะขึ้นอยู5กับสถานการณPภายนอก แต5คำว5า 

“เปhนสุข” ในที่นี้คือความผาสุกสูงสุด เปhนความสุขซึ่งไม5ไดBขึ้นกับสถานการณPที่เกิดขึ้น ถือว5าเปhน
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ลักษณะเด5นของผูBที่จะเขBาในอาณาจักรของพระเจBา ความสุขนี้คือการเปhนผูBที่ไดBรับพระพรจากพระเจBา

ซึ่งไดBแก5 การไดBครอบครองแผ5นดินสวรรคP การไดBรับแผ5นดินโลกเปhนมรดก การไดBรับการปลอบ

ประโลม การไดBอิ่มบริบูรณP การไดBรับพระกรุณา การไดBเห็นพระเจBา การไดBชื่อว5าเปhนบุตรของพระเจBา 

และการไดBรับบำเหน็จอย5างบริบูรณPในสวรรคP  คำน้ีมีความหมายท่ีแตกต5างจากพระธรรมมัทธิว 25:34 

ที่กล5าวไวBว5า “ท5านทั้งหลายที่ไดBรับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไวB

สำหรับท5านทั้งหลายตั้งแต5แรกสรBางโลก” เพราะพระพรจากคำเทศนาบนภูเขามีความหมายถึง 

ความสุขถาวรที่เกิดขึ้นซึ่งมีมากกว5าการรับพระพรที่ผูBอื่นมอบใหB และเหตุที่พระเยซูตBองอธิบายหรือ

สอนผูBที่ติดตามพระองคPถึงเงื่อนไขแห5งพระพรนั้นก็เปhนเพราะในเวลาน้ัน ผูBนำทางศาสนาท้ังฟาริสีหรือ

ธรรมาจารยPต5างก็มีความเปhนห5วงถึงท5าทีและการกระทำที่เปhนรูปลักษณPแต5เพียงภายนอก มากกว5า

ท5าทีหรือความรูBสึกในจิตใจภายใน ซึ่งเปhนส5วนที่พระเยซูคริสตPทรงเปhนห5วงประชากรของพระองคPมาก

ท่ีสุด 

2.5.3  การเปQนความสวTางของโลก (มัทธิว 5:14-16) 

 14“ท%านท้ังหลายเปLนความสว%างของโลก   

นครซ่ึงอยู%บนภูเขาจะถูกป�ดบังไวPไม%ไดP  

15เม่ือจุดตะเกียงแลPวไม%มีผูPใดเอาถังครอบไวP ย%อมต้ังไวPบนเชิงตะเกียง   

จะไดPส%องสว%างแก%ทุกคนท่ีอยู%ในบPานน้ัน  

16ทำนองเดียวกันพวกท%านจงส%องสว%างแก%คนท้ังปวง  

เพ่ือว%าเม่ือเขาท้ังหลายไดPเห็นความดีท่ีท%านทำ  

พวกเขาจะไดPสรรเสริญพระบิดาของท%านผูPสถิตในสวรรค4” 

พระธรรมมัทธิว 5:14-16  เปhนคำสอนของพระเยซูคริสตPที่ตBองการสอนผูBที่ติดตามพระองคP

สำหรับการดำเนินชีวิตในโลกนี้ โดยทรงเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขาว5ามีความสำคัญเทียบกับสิ่งที่มี

คุณประโยชนPและมีค5าของผูBคนในอาณาจักรโรมเวลานั้น ดังที่ผูBวิจัยไดBนำเสนอไปแลBวในบทที่ 1 ว5า 

“ในโลกนี้ไม5มีอะไรมีประโยชนPมากเท5าดวงอาทิตยPและเกลือ” เนื้อหาของพระธรรมมัทธิว 5:14-16 น้ี

ไม5ถูกพบในพระกิตติคุณเล5มอื่น จากการศึกษาพบว5าขBอพระคัมภีรPทั้งสองขBอมีรูปประโยคการเขียนใน

ส5วนท่ีเหมือนและแตกต5างกัน โดยเปรียบเทียบจากตารางต5อไปน้ี 

มัทธิว 5:13 มัทธิว 5:14 

ท5านท้ังหลายเปhนเกลือแห5งโลก ท5านท้ังหลายเปhนความสว5างของโลก 

Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς· ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου. 
You are the salt of the earth. You are the light of the world. 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข/อพระคัมภีร7 มัทธิว 5:13 กับ มัทธิว 5:14 
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ขBอความจากพระคริสตธรรมคัมภีรPในฉบับภาษาไทยของทั้งสองขBอ ไม5ปรากฏขBอแตกต5างใน

รูปแบบของการเขียน แต5ในพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาอังกฤษและภาษากรีก มีการใชBคำท่ีมี

ความแตกต5างกันคือคำว5า “โลก” โดยในขBอที ่ 13 ใชBคำว5า γῆς [ges] แต5ในขBอที ่ 14 ใชBคำว5า 

κόσμου [kos-mou] ดวงสุดา ศรีบัวอBาย และสกุณี เกรียงชัยพร (2019) อธิบายถึงบริบทเชิง

วรรณกรรมของพระคัมภีรPขBอนี้ว5า คำว5า “โลก” ที่พบในพระธรรมมัทธิว 5:14 ไม5ไดBมีความหมายว5า

เปhน κόσμος  [kos-mos] ท่ีแปลว5าโลกหรือแผ5นดิน แต5มีความหมายตรงกับคำว5า άνθρωπων 

[án-thro-pon] ซึ่งหมายถึงมนุษยชาติ เปhนการเปรียบเทียบที่พบไดBในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธ

สัญญาเดิม ดังนั้นความหมายของพระคัมภีรPขBอน้ีจึงไม5ไดBมีความหมายถึงการใหBผูBอ5านเปhนความสว5าง

หรือเปhนตะเกียง แต5หมายถึงพวกเขาหรือชุมชนของพวกเขาตBองเปhนส5วนที่สำแดงความสว5างของพระ

เจBา (พระบิดาในสวรรคP) ผ5านทางชีวิตของพวกเขา และในที่นี้ไม5ไดBหมายความว5าเปhนแสงสว5างใหBกับ

ตัวเอง แต5หมายถึงการส5องสว5างใหBกับผูBอื่นหรือชุมชนที่อยู5รอบขBางพวกเขา คือใหBสำแดงชีวิตว5าพระ

เจBาทรงเปhนความสว5าง เพื่อผูBคนเหล5านั้นจะเห็นถึงการสถิตอยู5ของพระเจBาในชุมชนคริสเตียน ดังท่ีมี

การบันทึกในพระพระธรรมอิสยาหP 42:6 ว5าชนชาติอิสราเอลเปhนความสว5างแก5บรรดาประชาติ “เรา

คือยาหPเวหP เราเรียกเจBามาดBวยความชอบธรรม เราฉวยมือเจBาและรักษาเจBาไวB เราใหBเจBาเปhนเหมือน

พันธสัญญาแก5มนุษยชาติ และเปhนความสว5างแก5บรรดาประชาชาติ”  

สำหรับในส5วนเนื้อหาของพระคัมภีรPทั้งสองตอนน้ี พบถึงการเปรียบเทียบที่มีความคลBายคลึง

กันของความหมายและเงื่อนไขสำหรับการเปhนเกลือและแสงสว5างคือ ไม5ว5าจะเปhนเกลือแห5งโลก หรือ

การเปhนความสว5างของโลก ก็จะตBองทำหนBาที่ในการเปhนสิ่งนั้นอย5างดีที่สุด คือการท่ีตBองมีอิทธิพลต5อ

สิ่งที่อยู5รอบขBางดBวยการสำแดงตัวตนถึงคุณลักษณะที่ผูBอื่นไม5มี ใหBเขาเห็นใหBไดB และในขณะเดียวกัน

พระเยซูทรงตรัสกล5าวถึงการไม5มีประโยชนPของเกลือที่หมดรสเค็ม และกล5าวถึงแสงสว5างที่ถูกจุดแลBว

เอาถังครอบไวBว5าไม5มีประโยชนPอันใดเลย 

2.6 ชุมชนชาวยิว 

 ชาวยิว หมายถึงชื่อที่ใชBเรียกชาวอิสราเอลโดยทั่วไป คำว5า ยิว เริ่มปรากฏว5ามีการกล5าวถึงใน

พระคริสตธรรมคัมภีรPสมัยที่อิสราเอลแยกเปhนสองอาณาจักร ไดBแก5อาณาจักรเหนือเรียกว5า อิสราเอล 

อาณาจักรใตBเรียกว5า ยูดาหP หลังจากอาณาจักรทั้งสองไดBรับการปลดปล5อยจากการถูกกวาดตBอนไป

เปhนเชลย Scharrer (1993) เสนอว5า จุดกำเนิดของศาสนายิวเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาตกเปhนทาสท่ี

บาบิโลน เน่ืองดBวยท่ีบาบิโลนไม5มีสถานท่ีสำหรับกระทำส่ิงต5าง ๆ ซ่ึงมีคุณค5าและมีความสำคัญย่ิง พวก

เขาจึงตBองหาวิธีนมัสการพระเจBา และมีวิธีแสดงความเชื่อฟuงพระองคPแบบใหม5 ๆ มาใชB  จนกระท่ัง

อาณาจักรเปอรPเซียสามารถเอาชนะบาบิโลนไดB และอาณาจักรเปอรPเซียไดBอนุญาตใหBพวกเขากลับ

ประเทศของตน ซึ่งจำนวนผูBที่กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มส5วนใหญ5เปhนเชื้อสายของอาณาจักรใตBคือยูดาหP  
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เมื่อกลับมาแลBวพวกเขาไม5ไดBแบ5งแยกเปhนอาณาจักรเหนือและใตBอีกต5อไป จึงเรียกประเทศที่สรBางข้ึน

ใหม5นี้ว5ายูดาหP หรืออิสราเอล ต5อมาชื่อยูดาหPถูกย5อลงเปhน ยิว ดังนั้นชื่อ ยิว จึงกลายเปhนชื่อที่ใชBเรียก

คนอิสราเอลโดยทั่วไป  แต5ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียกว5าอิสราเอล ยูดาหP ยูเดีย หรือปาเลสไตนP  

สำหรับภาษาท่ีใชBในชุมชนน้ีเรียกว5าภาษายิว หรือภาษาฮิบรูตามช่ือเก5าของชาวอิสราเอล  

ในดBานความเชื่อของชาวยิว พระคริสตธรรมคัมภีรPบันทึกว5าชาวยิวเปhนชนชาติที่พระเจBาทรง

เลือกสรรใหBเปhนประชากรของพระองคP และพระองคPจะทรงอุปถัมภPพวกเขาไวBเหนือชาติอื่น ๆ ดBวย

ความเชื่อนี้เองแมBชาวยิวจะกระจัดกระจายไปในหลายดินแดน แต5ก็ยังคงความเปhนกลุ5มกBอนและมีการ

สืบทอดของความเปhนยิวจากรุ5นสู5รุ5นอย5างไม5มีเสื่อมถอย แบ¤คซPเตอรP (Baxter, 2009) ใหBรายละเอียด

เกี่ยวกับชาวยิวสมัยพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5ไวBในหนังสือ คู%มือศึกษาพระคัมภีร4

แนะนำพันธสัญญาใหม% 1 ชีวิตและคริสตจักรของพระเยซูคริสต4 ว5า จากหลักฐานของสตราโบ ซึ่งเปhน

นักประวัติศาสตรPชาวกรีกไดBบันทึกว5า ก5อนพระเยซูคริสตPบังเกิดในโลกน้ีประมาณหนึ่งปcสามารถพบ

คนยิวไดBในทุก ๆ เมือง เพราะชาวยิวจำนวนมากกระจัดกระจายไปอาศัยอยู5ตามเมืองต5าง ๆ ที่ห5างไกล

จากดินแดนปาเลสไตนP เช5นเดียวกับที่ Evans & Porter (2000) อธิบายเรื่องนี้ใน Dictionary of 

Newtestament Background  ว5า ในยุคของพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาใหม5 มีชุมชน

ชาวยิวเกิดขึ้นจำนวนมากในเอเชียไมเนอรPโดยพบว5ามีมากกว5า 50 ชุมชนดBวยกัน พวกเขาถูกเรียกว5า 

Jewish Diaspora (พวกยิวพลัดถิ่น) ซึ่งชุมชนเหล5านี้แมBจะอยู5ท5ามกลางความหลากหลาย แต5พวกเขา

ก็ยังคงมีความแข็งแกร5งในการรักษาความเปhนยิวไวBไดBทั ้งในดBานภาษา ประเพณี และความเช่ือ  

ซึ่งชาวยิวเหล5านี้มีความหวังใจจากพระสัญญาของพระเจBา ดังปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาค

พันธสัญญาเดิมที่ว5า พระเจBาจะส5งพระเมสสิยาหP [Messiah] มาเพื่อปลดปล5อยพวกเขาโดยพวกเขา

ต5างมีความคาดหวังต5อพระเมสสิยาหP ในฐานะผูBนำการปลดปล5อยจากอาณาจักรโรมัน เพื่อจะมี

อาณาจักรของพระเมสสิยาหPเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนอาณาจักรอิสราเอลในสมัยของกษัตริยPดาวิด โดยใน

อาณาจักรนี้พระเมสสิยาหPจะเปhนกษัตริยPและผูBพิพากษาที่ชอบธรรม และประชากรของพระองคPจะมี

ชีวิตอยู5ดBวยสันติสุข และความสมบูรณPในทุกดBานของชีวิต เกี่ยวกับเรื่องน้ี ฮินสัน (1996) กล5าวถึงสิ่งท่ี

ชาวยิวยึดถือและปฏิบัติสืบต5อมาหลายประการเช5น ธรรมบัญญัติ การเขBาสุหนัต การรักษาวันสะบาโต

และบทเพลงสดุดี เปhนตBน ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถรักษาและถ5ายทอดคำสอนเหล5านี้ใหBแก5คนรุ5นหลัง 

ต5อไป ไม5ว5าชาวยิวจะยBายไปอยู5ที่ไหน พวกเขาจะสรBางธรรมศาลาขึ้นเพื่อใชBเปhนสถานท่ีสำหรับการ

นมัสการพระเจBาในวันสะบาโต ซึ่งอาจจะเริ่มตBนในสมัยที่ชาวยิวตกไปเปhนทาสที่บาบิโลน เนื่องจาก

พระวิหารที่กษัตริยPซาโลมอนสรBางขึ้นถูกทำลาย รูปแบบและการถวายนมัสการพระเจBาที่กำหนดไวB

ตามธรรมบัญญัติตBองหยุดลง เพราะพิธีต5าง ๆ ตBองกระทำในภายในพระวิหารเท5าน้ัน ดังน้ันธรรมศาลา

จึงถูกตั้งขึ้นสำหรับเปhนศูนยPกลางในการบอกเล5าถึงประวัติศาสตรP คำสอน และธรรมบัญญัติต5าง ๆ 

ของชาวยิว และพบว5าในสมัยของพระเยซูคริสตP ธรรมศาลาไดBมีบทบาทและมีความสำคัญอย5างมาก



 

30 

 

สำหรับชีวิตของชุมชนชาวยิว (มก. 1:21, ลก. 4:16, ยน. 6:59, กจ. 13:5, 14) เช5นเดียวกันกับชีวิต

ของพระเยซูคริสตP พระองคPทรงเปhนชาวยิวและสาวกของพระองคPทุกคนก็เปhนชาวยิว รวมถึงคริสเตียน

และคริสตจักรที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มแรกในกรุงเยรูซาเล็มก็เร่ิมตBนดBวยชาวยิวเช5นกัน พระเยซูคริสตPทรง

ดำเนินชีวิตอยู5ท5ามกลางสังคมของชาวยิวเปhนส5วนใหญ5 ทรงดำเนินชีวิตตามวิถีของคนยิว ทรงสั่งสอน

และอธิษฐานในธรรมศาลา รวมทั้งพระองคPทรงรักษาธรรมบัญญัติดังเช5นคนยิวทั่วไป จนกระทั่งเม่ือ

พระวิหารถูกทำลายลงอีกครั้งโดยชาวโรมัน ในปc ค.ศ. 70 การนมัสการพระเจBาในพระวิหารจึงยุติลง

อีกครั ้ง ทำใหBธรรมศาลากลายมาเปhนศูนยPกลางของความเชื ่อ จนถึงปลายศตวรรษที่ 4 บรรดา

ผูBติดตามพระเยซูจึงไดBออกจากธรรมศาลาท่ีตนเองคุBนเคย เพ่ือมาดำเนินชีวิตท่ีมีพ้ืนฐานมาจากคำสอน

ของพระเยซูคริสตPอย5างแทBจริง และเรียกตนเองว5าคริสเตียน ดังนั้นเองสภาพสังคมในช5วงศตวรรษที่ 1 

จึงประกอบไปดBวยคนยิวและคนต5างชาติ ก5อใหBเกิดลักษณะของชุมชนคริสเต ียนท่ีมีทั้งคริสเตียนยิว 

และคริสเตียนชาวต5างชาติท่ีตBองอาศัยอยู5ร5วมกัน (Lieu, 2002, อBางถึงใน บงกช ทุ5มโมง, 2561)  

ในดBานภาษาท่ีชุมชนชาวยิวใชBในขณะน้ันพบว5ามีถึงส่ีภาษาไดBแก5 ภาษาฮิบรู ภาษากรีก ภาษา

ละติน และภาษาอารัม โดยภาษาฮิบรูเปhนภาษาที่ใชBเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิม 

เด็กผูBชายชาวยิวจึงตBองเรียนและอ5านภาษาฮิบรูไดB ภาษากรีกใชBเปhนภาษากลางของผูBคน และภาษา

ละตินถือว5าเปhนภาษาพูดและเปhนภาษาทางการของผูBคนในอาณาจักรโรมัน สำหรับภาษาอาราเมค 

(Aramaic) ใชBเปhนภาษาสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวยิว 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

การคBนควBาอิสระในหัวขBอ “ความหมายของ ‘เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13’ ตามความเขBาใจ

ของชุมชนชาวยิว” เล5มน้ี เปhนการศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษา

จากแหล5งขBอมูล ซึ่งประกอบดBวยแนวคิด บทความ หนังสือ และสืบคBนจากฐานขBอมูลออนไลนP รวมท้ัง

ใชBการอรรถวิเคราะหPขBอพระคัมภีรPเพื่อใหBไดBความหมายที่สมบูรณPและถูกตBอง โดยประกอบไปดBวย

การศึกษาตPนฉบับของพระคริสตธรรมคัมภีร4 ซึ่งมีจุดประสงคPเพื่อจะนำเอาความหมายดั้งเดิมที่พบใน

พระคริสตธรรมคัมภีรPตอนนั้น ๆ ออกมาใหBมากที่สุดแมBจะไม5ใช5ตBนฉบับแรกสุดก็ตาม  การศึกษาเชิง

ประวัติศาสตร4 เปhนการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรPโดยอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตรPไม5ว5าจะ

เปhนโบราณสถาน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม ความคิด หรือบุคคลที่มีความสำคัญ 

ในประวัติศาสตรPที่มีชีวิตอยู5ในช5วงเวลานั้น ๆ รวมถึงการมีความรูBว5าผูBเขียนเขียนใหBใคร ผูBอ5านคือใคร 

ผูBเขียนและผู Bอ5านอาศัยอยู 5ที ่ไหน สถานการณPที ่เกิดขึ ้นกับพวกเขาขณะนั้นทั ้งในดBานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อของพวกเขาว5าเปhนอย5างไร ผูBเขียนมีจุดประสงคPที่จะใหBผูBอ5านเกิดความ

เขBาใจในเรื่องใดบBาง การศึกษารูปแบบวรรณกรรม หรือการวิเคราะหPวรรณกรรมเปhนการตีความหมาย

โดยศึกษาความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีรP จาก ศัพทP การใชBไวยากรณP รวมทั้งศึกษารูปแบบของ

การประพันธPจากหนังสืออรรถาธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรPและบทความต5าง ๆ  และ การศึกษา

รูปแบบของบรรณาธิการ เปhนการตั้งขBอสังเกตว5าผูBเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรPไดBเรียบเรียงขBอมูลหรือ

เล5าเรื่องของพระเยซูคริสตPในรูปแบบที่แตกต5างกัน โดยขึ้นอยู5กับวัตถุประสงคPหลักในการเขียนหรือ

การเรียบเรียงของบุคคลนั้น ๆ  หลังจากทำการศึกษาในรูปแบบต5าง ๆ ครบแลBวจึงนำขBอมูลที่ไดBรับ

จากการศึกษาคBนควBาเขBาสู5กระบวนการตีความ และการประยุกตPใชB ดังรายละเอียดในหัวขBอต5อไปน้ี 

3.1 ศึกษาความหมายและความสำคัญของ “เกลือ” 

 ศึกษาความหมาย ประโยชนPและความสำคัญของ “เกลือ” ในมุมมองจากบุคคลทั่วไปในอดีต

ถึงปuจจุบัน รวบรวมขBอพระคัมภีรPท่ีกล5าวถึงเกลือ ท้ังในพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิม และ

ภาคพันธสัญญาใหม5 จากหนังสือศัพทPสัมพันธP  โดยเริ่มจากการนำมาแยกหมวดหมู5และประเภทตาม

ความหมายและการใชBงาน รวมถึงศึกษาถึงบริบท เบื้องหลังทางประวัติศาสตรP เพื่อคBนหามุมมอง 

ความเช่ือ การปฏิบัติ และความคิดของผูBคนในขณะน้ันท่ีมีต5อเกลือ 
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3.2 ศึกษาบริบทของพระธรรมมัทธิว บทที่ 5-7 

 ศึกษาขBอมูลบริบทเบื้องหลังของพระธรรมมัทธิว บทที่ 5-7 ทั้งในบริบทไกลและบริบทใกลB 

เพื่อเขBาใจถึงสถานการณPที่เกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิว รวมทั้งผูBเขียน ผูBรับ สภาพทางสังคม ชุมชน 

วัฒนธรรม ประเพณี พ้ืนฐานความเชื่อ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีรP 

คู5มืออธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรP เอกสาร หนังสือและบทความท่ีเก่ียวขBอง  

3.3 ศึกษาวลี “เกลือแหUงโลก” 

 ศึกษาความหมายของวลีนี้โดยละเอียดเกี่ยวกับการใชB และความหมายเชิงลึกของคำศัพทPจาก

รากศัพทPเดิมของพระคริสตธรรมคัมภีรP โดยหาความหมายจากพจนานุกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษากรีกและฮิบรู รวมทั้งศึกษาถึงศาสนศาสตรPของกิตติคุณมัทธิว เบื้องหลังทางประวัติศาสตรPและ

วัฒนธรรมว5ากำลังส่ือสารถึงผูBคนกลุ5มไหน และสถานการณPท่ีเกิดข้ึนในขณะใชBวลีน้ีเปhนอย5างไร  

3.4 วิเคราะห>ขNอมูล 

 ผู Bว ิจัยนำขBอมูลทั ้งหมดที ่ไดBจากการศึกษามารวบรวม ทำการวิเคราะหPทั ้งบริบททาง

ประวัติศาสตรP ความหมายของคำ และรูปประโยคที่วลีนี้ปรากฏ เพื่อคBนหาความหมาย ความสำคัญ 

และจุดประสงคPของวลีนี้ที่พระเยซูคริสตPทรงตรัส  หลังจากนั้นนั้นนำมาสรุป และประยุกตPสู5บริบท

ปuจจุบัน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคู5มือศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรPและวรรณกรรมที่เกี่ยวขBองกับเกลือ ผูBวิจัย

ต้ังขBอสังเกตว5าในหนังสืออรรถาธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาอังกฤษ ไดBมีการอธิบายถึงความ

เปhนมาของเกลือโดยมีความละเอียดและช5วยใหBผู Bอ5านเขBาใจไดBมากกว5า เมื ่อเทียบกับหนังสือ

อรรถาธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาไทย ซึ่งส5วนมากไม5มีการกล5าวถึงความเปhนมาในเรื่องน้ี

มากนัก พบแต5เพียงการประยุกตPใชBโดยเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตของผูBเชื่อกับคุณสมบัติเบื้องตBน

ของเกลือเท5าน้ัน  

 ดBวยความเขBาใจเกี่ยวกับเรื่องเกลือในปuจจุบันนั้น มีความแตกต5างกันอย5างมากกับความคิด

และความเขBาใจของพระเยซูคริสตPและสาวกของพระองคPรวมทั้งในบริบทชุมชนชาวยิวที่เปhนผูBอ5าน

พระธรรมมัทธิวในขณะน้ัน เปhนท่ีทราบกันดีแลBวว5าในดBานรูปแบบ และลักษณะการสอนหรือคำเทศนา

ของพระเยซูนั้น ทุกคำตรัสของพระองคPทรงมีจุดมุ5งหมายอย5างชัดเจน ในหัวขBอนี้ ไพรศP (2014) 

ผูBเขียนหนังสือ สอนอย%างพระเยซู อธิบายว5า วิธีการสอนของพระเยซูคริสตPนั้นพระองคPทรงใชBคำสอน

ที่เปhนรูปธรรม เปhนลักษณะการบรรยายใหBเห็นภาพ โดยทรงเริ่มตBนสอนจากสิ่งที่อยู5ใกลBตัวและนำ

ผูBเรียนไปสู5ขBอสรุปคือ พระเยซูทรงเริ่มตBนสอนจากสิ่งที่ผูBฟuงพระองคPรูBจักเรื่องนั้นดีอยู5แลBวเพื่อนำเขา

ไปสู5สิ่งที่ไม5รูBจากสิ่งท่ีเปhนรูปธรรมไปสู5สิ่งที่เปhนนามธรรม หรือจากจุดย5อยไปหาจุดใหญ5 ที่เรียกกันว5า

การสอนแบบอุปนัย สำหรับการสอนของพระองคPในเรื่องเกลือ ก็ถือไดBว5าเปhนวิธีการสอนแบบนี้ดBวย

เช5นกัน ในอีกประเด็นหนึ่งพระเยซูคริสตPกับสาวกของพระองคPนั้นลBวนแลBวแต5มีพื้นฐานความเช่ือ

ของยิว ดังนั้นพวกเขาตBองรูBจักพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมกันเปhนอย5างดี แบ¤คซPเตอรP 

(2009) สนับสนุนในเรื่องนี้ว5า พระเยซูคริสตPไดBทรงใชBพระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมซ่ึงเปhน

สิ่งที่พระองคPกับสาวกของพระองคPหรือคนยิวโดยทั่วไปคุBนเคยเปhนอย5างดีมาอยู5ในคำสอนของพระองคP 

เพราะพระองคPทราบว5าพวกเขาจะมีความเขBาใจเปhนอย5างดีถึงส่ิงท่ีพระองคPกำลังกล5าวถึง  

ผูBทำวิจัยจึงไดBศึกษาขBอมูลจากแหล5งต5าง ๆ เพื่อทราบถึง “ความหมายของ ‘เกลือแห5งโลก

ในมัทธิว 5:13’ ตามความเขBาใจของชุมชนชาวยิว” ตามวัตถุประสงคPของการศึกษา และทำการอรรถ-

ว ิ เคราะหPพระธรรมมัทธ ิว 5:13 ด BวยการศึกษาตBนฉบับ [Textual Method] การศึกษาเชิง

ประว ัต ิศาสตร P [Historical Method] การศึกษาร ูปแบบวรรณกรรม [Literal Method] และ

การศึกษารูปแบบของบรรณาธิการ [Redaction Method] ดังรายละเอียดต5อไปน้ี 
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4.1 ศึกษาตNนฉบับ [Textual Method] 

 การศึกษาสำเนาจากตBนฉบับของพระคริสตธรรมคัมภีรP โดยแหล5งขBอมูลในการศึกษาครั้งน้ี

ผูBวิจัยไดBใชBพระคริสตธรรมคัมภีรPตBนฉบับภาษากรีก และพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาอื่น ๆ นำมา

เปรียบเทียบเพ่ือใชBเปhนแหล5งขBอมูล ดังตารางเปรียบเทียบต5อไปน้ี 

 

พระคัมภีรUต;นฉบับ 

ภาษากรีก 

พระคัมภีรUฉบับ 

NRSV 

พระคัมภีรUฉบับ

2011 

พระคัมภีรUฉบับ 

NTV 

พระคัมภีรU

คาทอลิก 

Ὑμεῖς You ท5านท้ังหลาย พวกท5าน ท5านท้ังหลาย 

ἐστε τὸ ἅλας are the salt เปhนเกลือ เปhนเสมือนเกลือ เปhนเกลือ 

τῆς γῆς· of the earth; แห5งโลก ของแผ5นดินโลก ดองแผ5นดิน 

ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 
μωρανθῇ, 

but if salt has 

lost its taste, 

ถBาเกลือน้ันหมด

รสเค็มไปแลBว 

แต5ถBาเกลือส้ิน

ความเค็มแลBว 

ถBาเกลือจืดไป

แลBว 

ἐν τίνι 
ἁλισθήσεται; 

how can its 

saltiness be 

restored? 

จะทำใหBกลับเค็ม

อีกไดBอย5างไร  

 

จะกลับมาเค็มอีก

ไดBอย5างไร 

จะเอาอะไรมาทำ

ใหBเค็มอีกเล5า 

εἰς οὐδὲν 
ἰσχύει ἔτι εἰ 
μὴ βληθὲν 

It is no longer 

good for 

anything 

ต้ังแต5น้ันไปก็ไม5

เปhนประโยชนP

อะไร 

ในเม่ือหมด

ประโยชนPแลBว 

เกลือน้ันย5อมไม5มี

ประโยชนPอะไร 

ἔξω 
καταπατεῖσθαι 
ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων. 

but is thrown 

out and 

trampled 

under foot. 

มีแต5จะถูกท้ิงเสีย

ใหBคนเหยียบย่ำ” 

 

รังแต5จะถูกท้ิง

และถูกคนเหยียบ

ย่ำ 

นอกจากจะถูกท้ิง

ใหBคนเหยียบย่ำ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข/อพระคัมภีร7มัทธิว 5:13  

จากการเปรียบเทียบการแปลพระคริสตธรรมคัมภีรPในฉบับต5าง ๆ ของพระคัมภีรPขBอน้ี พบว5า

ในพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาไทยที่ผูBวิจัยนำมาใชBในการเปรียบเทียบทั้ง 4 ฉบับพบขBอแตกต5าง

กันในเรื่องการใชBภาษาดังนี้ ฉบับ NTV เลือกใชBคำว5าเปhนเสมือนเกลือ ในขณะที่ฉบับอื่นใชBคำว5าเปhน

เกลือ ในพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับอื่น ๆ ใชBคำว5า เปhนเกลือแห5งโลก  เกลือของโลก แต5ฉบับของ

คาทอลิกใชBคำที่มีความหมายแตกต5าง และเนBนอย5างชัดเจนว5า ท5านทั้งหลายเปhนเกลือ ดอง แผ5นดิน  

(มีคำอธิบายเพิ่มเติมของพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับของคาทอลิกจากพระธรรมมาระโก 9:49 กล5าวว5า 

การดองดBวยเกลือเปhนวิธีถนอมอาหารวิธีหนึ ่งเปรียบเสมือนการรักษาความซื ่อสัตยPต5อพระเจBา  



 

35 

 

แมBท5ามกลางความทุกขPยาก)  ซึ่งเมื่อพิจารณาแลBวพระคริสตธรรมคัมภีรPคาทอลิกฉบับภาษาไทยใชBคำ

ที่เห็นภาพประโยชนPหรือคุณลักษณะของเกลือไดBชัดเจน แต5ในขณะเดียวกันผูBวิจัยเห็นว5า การใชBคำว5า 

“ดองแผ5นดิน” น้ี อาจทำใหBผูBอ5านมองขBามคุณลักษณะของเกลือในดBานอ่ืน ๆ ไดB สำหรับการใชBคำและ

ไวยากรณPตอนอ่ืน ๆ มีความใกลBเคียงกัน ในส5วนของพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับอ5านเขBาใจง5ายซ่ึงผูBวิจัย

ไม5ไดBนำมาเปรียบเทียบในที่น้ี มีคำอธิบายเพิ่มเติมของขBอพระคัมภีรPน้ีว5า “ในสมัยพระเยซู คนใชBเกลือ

หมักเน้ือไม5ใหBเน5า”  

4.2 ศึกษาเชิงประวัติศาสตร> [Historical Method]  

 ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาในเรื่องผูBเขียนและวัตถุประสงคPของการเขียน รวมทั้งศึกษาถึงสภาพ

ชุมชน สังคม ของพระธรรมมัทธิว 5:13 ดังน้ี 

ผู;เขียนและวัตถุประสงคUของการเขียน 

 จากพระธรรมมัทธิว 9 :9-13 “9เมื ่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไป ก็ทอดพระเนตรเห็น 

คนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู%ที่ด%านภาษี จึงตรัสกับเขาว%า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค4ไป10

เมื่อพระองค4ประทับและเสวยอาหารอยู%ในบPาน มีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่น ๆ หลายคน เขPามาร%วม

รับประทานอาหารกับพระเยซู และกับบรรดาสาวกของพระองค4 11เมื่อพวกฟาริสีเห็นแลPว ก็กล%าวกับ

พวกสาวกของพระองค4ว%า “ทำไมอาจารย4ของพวกท%านจึงรับประทานอาหารดPวยกันกับพวกคนเก็บ

ภาษี และพวกคนบาป?” 12เมื่อพระเยซูทรงไดPยินแลPวก็ตรัสว%า “คนแข็งแรงไม%ตPองการหมอ แต%คน

เจ็บป�วยตPองการ 13ท%านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร4ขPอนี ้ ที ่ว%า ‘เราประสงค4ความเมตตา 

 ไม%ประสงค4เครื่องสัตวบูชา’ ดPวยว%าเราไม%ไดPมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต%มาเรียกคนบาป” พระคัมภีรP

ตอนน้ีทำใหBเราทราบถึงความเปhนมาของมัทธิวผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิว ชื่อเดิมของท5านคือเลวี

บุตรอัลเฟอัส (มก. 2:14) ชาวเมืองคาเปอรนาอุม ท5านมีชื ่อใหม5คือ มัทธิว ซึ ่งในภาษาฮิบรู 

มีความหมายว5า “ของขวัญจากพระเจBา” (Gift of Yahweh) ก5อนมาเปhนสาวกของพระเยซูคริสตP 

มัทธิวมีอาชีพเปhนคนเก็บภาษีใหBกับรัฐบาลของโรม ท5านมีฐานะที่ร่ำรวย และเปhนที่รูBจักของผูBคนที่อยู5

ในเมืองนั้น แมBว5าอาชีพของท5านจะเปhนอาชีพหนึ่งท่ีผูBคนในสังคมยิวเกลียดชังท่ีสุด เพราะถือว5าเปhน

คนขายชาติ ในส5วนของพระเยซูคริสตP พระองคPไดBจัดใหBคนเก็บภาษีอยู5ในกลุ5มเดียวกับหญิงแพศยา 

และคนต5างชาติ (มธ. 5:46-47, 18:17) แต5ถึงกระนั้นพระเยซูคริสตPก็ไดBทรงเรียกท5านใหBติดตาม

พระองคP วีเอิรPสบี (2010) เขียนไวBในหนังสือ จงภักดี (Be Loyal) สรุปใจความไดBว5า มัทธิวไดBเปVดใจ

ของท5านตBอนรับพระเยซูคริสตP เปVดบBานของท5านจัดงานเลี้ยงใหญ5เพื่อจะใหBเพื่อน ๆ ของตนไดBมาพบ

กับพระเยซู และยังไดBเปVดสองมือของท5านสำหรับการทำงานเพื่อพระองคP มัทธิวไดBกลายเปhนคนใหม5 

และละทิ้งทุกสิ่งที่ท5านมีอยู5 เดินทางไปทำพันธกิจกับชาวยิวซึ่งกระจัดกระจายอยู5ท5ามกลางคนต5างชาติ 

ไม5ว5าจะเปhนเปอรPเซีย เอธิโอเปcย และซีเรีย   
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ท5านมัทธิวไดBเรียบเรียงพระกิตติคุณมัทธิวใหBเปhนพระกิตติคุณสำหรับชาวยิวโดยเฉพาะ โดยมี

จุดประสงคPสองประการคือ ประการแรกเพื่อใหBผูBอ5านทราบว5าพระสัญญาของพระเจBาในเรื่องของ 

พระเมสสิยาหP กษัตริยPของชาวยิวในพันธสัญญาเดิมผูBที่พวกเขารอคอยนั้นสำเร็จแลBวในพระเยซูคริสตP

ชาวนาซาเร็ธ โดยมีคำยืนยันจากเหตุการณPและขBอพระคัมภีรPที่พบไดBจากพระคริสตธรรมคัมภีรPภาค

พันธสัญญาเดิมจำนวนมาก และประการท่ีสอง มัทธิวตBองการบอกหรือหนุนใจเพ่ือท่ีจะนำผูBเช่ือชาวยิว

ใหBมีความเขBาใจในเรื่องอาณาจักรของพระเจBา (แผ5นดินสวรรคP, แผ5นดินของพระเจBา) ว5า ผูBที่จะเปhน

ประชากรในแผ5นดินนั้น ควรจะดำเนินชีวิตอย5างไร โดยเฉพาะในหัวขBอคำเทศนาบนภูเขา ท5านไดB

บันทึกคำสอนของพระเยซู และอธิบายไวBอย5างชัดเจนถึงวิถีการดำเนินชีวิตใหม5ในแผ5นดินของพระองคP 

สภาพสังคม ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี 

 ในการศึกษาถึงสภาพแวดลBอมของชาวยิวในยุคนั้น วิยะดา ทัฬหิกรณP (1992) กล5าวไวBใน

หนังสือ สำรวจพระคัมภีร4ใหม% มัทธิว - กิจการ ว5า ในจำนวนหนังสือกิตติคุณสัมพันธPทั้งสามเล5ม 

(มัทธิว มาระโก ลูกา) พระธรรมมัทธิวไดBรับการยอมรับว5าเปhนพระธรรมที่คริสตจักรในยุคแรกใชBอ5าน

และเปhนพระธรรมท่ีไดBรับการอBางอิงมากกว5าเล5มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะคำเทศนาบนภูเขา ถือว5าเปhนคำสอน

อีกตอนหนึ่งของพระเยซูคริสตPที่สาวกของพระองคPใชBท5องจำอยู5เสมอ และดBวยมีการจัดเรียบเรียง

เรื่องราวของพระเยซูคริสตPไวBอย5างเปhนระบบระเบียบ พระธรรมเล5มนี้จึงมีการนำมาใชBสำหรับการสอน 

การเทศนา และในการนมัสการพระเจBาของคริสตจักรตั้งแต5ยุคแรก นอกจากนี้มีนักวิชาการที่มีความ

คิดเห็นสอดคลBองกันว5าลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของพระธรรมมัทธิวคือ มีการบันทึกถึงประเพณี

ต5าง ๆ ของชาวยิว โดยที่ไม5มีคำอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งแสดงใหBเห็นว5าผูBอ5านตBองมีความเขBาใจสิ่งเหล5าน้ัน

เปhนอย5างดี ทั้งนี้เนื่องจากผูBอ5านของมัทธิว คือชุมชนคริสเตียนที่ใชBชีวิตอยู5ท5ามกลางชุมชนชาวยิว  

ซึ่งแมBพวกเขาใชBชีวิตอยู5ร5วมกัน แต5ก็มีความแตกต5างกันอย5างชัดเจนในเรื่องความเชื่อท่ีพวกเขามีต5อ

พระเยซูคริสตP แมBภายหลังจะมีชาวยิวจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสตP (ชุมชนคริสเตียนยิว) 

แต5ก็เปhนชนกลุ5มนBอยท่ีอยู5ท5ามกลางคนยิว  

ไม5เพียงแต5เท5านั้น จากหลักฐานที่มีการกล5าวถึงว5าผูBอ5านซึ่งผูBเรียบเรียงมัทธิวตBองการสื่อสาร

ดBวยน้ันน5าจะเปhนคริสเตียนยิวท่ีอาศัยอยู5ในเมืองอันทิโอกแห5งแควBนซีเรีย ก็ย่ิงทำใหBเห็นภาพแห5งความ

แตกต5างในอีกภาพหนึ่งคือภาพระหว5างคริสเตียนยิวกับคริสเตียนชาวต5างชาติดBวย ดวงสุดา ศรีบัวอBาย 

(2019) อธิบายว5า ชุมชนคริสเตียนในกิตติคุณมัทธิวเปhนชุมชนที่เปVดตBอนรับสำหรับชาวต5างชาติ 

เน่ืองจากมีการส5งมิชชันนารีออกไปประกาศกับคนต5างชาติในช5วงแรก ๆ ของการเกิดข้ึนของคริสตจักร 

และแน5นอนว5าในขณะที่อยู5ร5วมชุมชนเดียวกันพวกเขาย5อมพึ่งพาอาศัยกันและกัน ดBวยการเกื้อหนุน 

แบ5งปuน และช5วยเหลือ แมBจะมีความแตกต5างในดBานวัฒนธรรม การปฏิบัติและความเชื่อ จนนำมาถึง

ความขัดแยBงบBางก็ตาม ดังนั้นนอกจากการใหBคริสเตียนชาวยิวเขBาใจว5าพระเยซูคริสตPคือพระเมสสิยาหP

ที่พวกเขารอคอยแลBว มัทธิวยังอธิบายถึงการดำเนินชีวิตในแบบของคนแห5งแผ5นดินของพระเจBา เพ่ือท่ี
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ตBองการแกBไขความขัดแยBงในเรื่องขBอปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตระหว5างคริสเตียนยิวกับคริสเตียน

ชาวต5างชาติ รวมท้ังเพ่ือใหBชุมชนคริสเตียนยิวแห5งนี้เปVดใจตBอนรับชาวต5างชาติตามพระมหาบัญชาของ

พระเยซูคริสตPซ่ึงมัทธิวไดBบันทึกไวB 

4.3 ศึกษารูปแบบวรรณกรรม (Literal Method) 

 เพื่อการอรรถวิเคราะหPพระธรรมตอนนี้อย5างเขBาใจและถูกตBองตามวัตถุประสงคPของผูBเขียน

พระธรรมมัทธิว ผูBวิจัยไดBเลือกคำและวลีที่มีส5วนเกี่ยวขBอง ประกอบดBวยคำที่น5าสนใจ 4 คำ คือคำว5า 

“ท5านทั้งหลาย” “เกลือ” “โลก” และคำว5า“หมดรสเค็ม” โดยทำการศึกษาความหมายจากรากศัพทP

เดิมในภาษากรีก ซึ ่งเปhนภาษาที่ผู BเขียนพระธรรมมัทธิวใชBสำหรับบันทึก และศึกษาจากหนังสือ

อรรถาธิบาย รวมท้ังศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีรPตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขBอง เพื่อสามารถเขBาใจถึง

ความหมายท่ีแทBจริงของคำเหล5าน้ีไดBมากย่ิงข้ึน 

ทTานทั้งหลาย คำน้ีในภาษากรีกใชBคำว5า Ὑμεῖς [Hy-meis] มีรากศัพทPมาจากคำว5า σύ 

[Su] ซึ่งมีความหมายว5า คุณ เธอ โดย Ὑμεῖς อยู5ในรูปของพหูพจนP จึงมีความหมายว5า พวกท5าน 

พวกคุณ ในพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับท่ีเลือกศึกษา (2011) ใชBคำว5า ท5านท้ังหลาย  ซ่ึงมีนักวิชาการต้ัง

ขBอสังเกตและทำการศึกษาว5า “ท5านทั้งหลาย” ที่พระเยซูตรัสถึงนี้น5าจะหมายถึงใคร  จากการศึกษา

พบว5ามีความคิดอยู5สองประเด็น โดยประเด็นแรกอBางจากการบันทึกในมัทธิว 5:1ข ว5า “พระองคPก็

เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแลBว เหล%าสาวก ของพระองคPมาเฝ§าพระองคP” ในที่นี้พระคริสต

ธรรมค ัมภ ี ร P ภาษากร ี ก ใช B คำว 5 า  οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ จ ึ งม ี ผ ู B เ สนอแนวค ิดว 5 าคำว5 า 

ท5านทั้งหลายในที่นี้หมายความถึงเฉพาะสาวกของพระองคP โดย Morris (1992) เสนอว5า การใชBคำว5า 

Ὑμεῖς เปhนการกล5าวถึงอย5างเฉพาะเจาะจง พระเยซูไม5ไดBหมายถึงประชาชนทั่ว ๆ ไป แต5น5าจะ

หมายถึงผูBที่เปhนสาวกของพระองคPเท5านั้น แต5ก็มีผูBที่เห็นแตกต5างว5าพระเยซูไม5ไดBสอนเรื่องนี้เฉพาะ

บรรดาสาวกของพระองคPเท5านั้นเช5น บารPเบียรี (2004) กล5าวว5า พระเยซูทรงตรัสกับผูBที ่ติดตาม

พระองคPซึ่งมีจำนวนมาก โดยอBางจากบริบทของพระธรรมมัทธิว 4:25 “และมีมหาชนติดตามพระองคP

ซึ่งมาจากแควBนกาลิลี แควBนทศบุรี กรุงเยรูซาเล็ม แควBนยูเดีย และแม5น้ำจอรPแดนฟากตะวันออก”

มัทธิว 5:1ก “เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชน พระองคPก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขา” จากบทสรุปของคำเทศนา

บนภูเขาใน มัทธิว 7:28 “เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล5านี้เสร็จแลBว ฝูงชน ก็อัศจรรยPใจดBวยคำสั่งสอนของ

พระองคP” ในท่ีน้ีคำว5า มหาชน และคำว5า ฝูงชน จากขBอพระคัมภีรPท้ังสามตอนใชBคำในภาษากรีกคำว5า 

ὄχλοι πολλοὶ, τοὺς ὄχλους และ οἱ  ὄχλοι  ตามลำดับ ในขณะที่ Stanton (1992) 

กล5าวสรุปในเรื่องนี้จากหนังสือ A Gospel for a New People : Studies in Matthew ว5า คำสอน

ของพระเยซูตอนน้ีเล็งไปถึงชนทุกชาติท่ีไดBฟuงคำตรัสของพระองคP (มธ. 28:18-20) 
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เกลือ ในพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษากรีกใชBคำว5า ἅλας [ha-las] และในฉบับภาษา

ฮิบรูใชBคำว5า חַלֶֽמ  [me-lakh] นอกจากนี้จากการศึกษา พบว5ามีการบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรP

ฉบับอธิกธรรม จากสิราค 39:26 ไดBกล5าวถึงเกลือว5าเปhน 1 ใน 10 สิ่งของความตBองการจำเปhนพื้นฐาน

ในการดำเนินชีวิตของชาวยิว หรือของผูBคนในแถบปาเลสไตนPในสมัยของพระเยซูคริสตP ซึ่งไดBแก5 น้ำ 

ไฟ เหล็ก เกลือ แป§งสาลี น้ำนม น้ำผึ้ง น้ำองุ5น น้ำมันมะกอก และเสื้อผBา (Brown, 1990) ในส5วนของ

รายละเอียดเกี่ยวกับเกลือ ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาโดยกล5าวถึงลักษณะ ความสำคัญ และการกล5าวถึง

เกลือในพระคริสตธรรมคัมภีรPทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม5ไวBอย5างละเอียดในบทที่ 2 

ของงานคBนควBาอิสระฉบับนี้ ซึ่งสามารถสรุปไดBดังนี้คือ สำหรับชาวยิว เกลือถือเปhนสิ่งท่ีสำคัญมาก 

เพราะไม5เพียงแต5นำเกลือมาใชBสำหรับปรุงรสอาหารเท5านั้น แต5มีธรรมบัญญัติกำหนดใหBใชBเกลือ

สำหรับการถวายเครื่องบูชาต5อพระเจBา นอกจากนี้ยังใชBเกลือสำหรับการรักษา และเกลือยังมีภาพท่ี

แสดงถึงการถูกแช5งสาปดBวย แต5เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับชนชาติยิว ซึ่งมีความมั่นใจในชนชาติของตนว5า

เปhนชนชาติที่พระเจBาทรงเลือกสรรไวBใหBเปhนชนชาติของพระองคPนั้นคือ พวกเขาเชื่อว5าพระเจBาไดBทรง

ประทานพันธสัญญาเกลือแก5บรรพบุรุษของเขา ซึ่งเปhนพันธสัญญาที่เปhนนิรันดรP ซึ่งเปhนความหวัง 

และเปhนความเชื่อของชนชาติน้ีว5า พระองคPจะทรงเปhนผูBปกป§อง ดูแล และอวยพระพรแก5ชนชาติน้ี

ตลอดไป 

โลก ในภาษากรีกใชBคำว5า γῆς [ges] มาจากรากศัพทPคำว5า γῆ , ἡ [gé]  พบการแปลใน

ภาษาไทยดBวยคำว5าเมือง [country] 2 ครั ้ง, โลก [earth] 165 ครั ้ง, earthly 1 ครั ้ง, แผ5นดิน 

[ground] 20 ครั้ง, ดินแดน [land] 46 ครั้ง, ดิน [soil] 16 ครั้ง พบในพระคริสตธรรมคัมภีรPทั้งหมด

จำนวน 252 คร้ัง โดยพบในพระธรรมมัทธิวถึง 43 คร้ัง คำน้ีในภาษาฮิบรูใชBคำว5า ץֶרֶא  [eh'-rets]  มี

ความหมายท่ีกวBางมากกว5าในภาษากรีก เพราะถูกใชBรวมไปถึงความหมายของคำว5าประเทศและ

พื้นดินดBวย เฟล็มมิ่ง (1992) ใหBความหมายของโลกไวBว5า คำว5าโลกอาจหมายถึงโลกที่พระเจBาทรง

เนรมิตสรBางขึ้น หรือโลกที่มนุษยPอาศัยอยู5 แต5เนื่องดBวยความบาปโลกจึงเปhนที่แห5งหนึ่งที่มารซาตาน

เขBามาครอบครอง ดังนั้นจึงพบว5าในพระคริสตธรรมคัมภีรPเมื่อมีการกล5าวถึงโลกจะเปรียบเสมือนสิ่งท่ี

ชั่วรBาย และเปhนสิ่งที่ต5อสูBกับพระเจBา (ยก. 4:4; 1ยน. 2:15) โลกในความหมายนี้จึงหมายถึง โลกแห5ง

มนุษยPคนบาป รวมถึงความบาปทั้งปวงดBวย ในพระธรรมมัทธิว 6:31-34 ไดBเตือนใหBผูBที่เชื่อในพระเจBา

ระมัดระวังที่จะไม5กระทำหรือกระวนกระวายในสิ่งท่ีเปhนของโลก หรือการระวังที่จะไม5คิดแบบโลก 

รวมท้ังการต้ังบทบัญญัติเพ่ือป§องการใหBตนเองพBนจากการกระทำช่ัวท่ีเรียกว5าเปhน “ฝ°ายโลก”  

หมดรสเค็ม ในภาษากรีกใชBคำว5า μωρανθῇ [mo-ran-the] มีรากศัพทPมาจากคำว5า 

μωραίνω [mó-rai-nó]  คำน้ีมีความหมายตรงตัวว5า to be foolish หมายถึง ทื่อ เฉ่ือย โง5เขลา 

ทำสิ่งที่โง5 ในภาษาฮีบรูและภาษาอารเมคเปhนการเล5นคำ สามารถแปลไดB 2 ความหมายคือ ไรBรสชาติ 

(จืดชืด) หรือเปhนคนโง5เขลา พบการใชBคำนี้ในพระคริสตธรรมคัมภีรPเพียง 4 ครั้ง คือใชBในความหมาย
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ของการหมดรสเค็ม หรือการกลายเปhนสิ่งที่จืดชืด จากพระธรรมมัทธิว 5:13 และลูกา 14:34  สำหรับ

ความหมาย โง5เขลา พบในพระธรรมโรม 1:22 “ในการอBางตัวว5าเปhนคนมีปuญญา  เขากลายเปhนคนโง5

เขลาไป” และพบใน 1 โครินธP 1:20 “พระเจBาทรงทำใหBปuญญาฝ°ายโลกเปhนความโง5แลBวไม5ใช5หรือ” 

จากการศึกษาพบว5าวลี “เกลือที่หมดรสเค็ม”มีนักวิชาการไดBกล5าวถึงเปhนอย5างมาก ธวัช เย็นใจ 

(2018) กล5าวในหัวขBอนี้ว5า เกลือที่หมดรสเค็ม คือเกลือมาซีเรีย ซึ่งเมื่อถูกฝนและแดด หรือเก็บไวBนาน

จะทำใหBความเค็มเสื ่อมลง ในขณะที่ Osborne (2014) แสดงความคิดเห็นในเรื ่องนี ้ว5า เกลือไม5

สามารถสูญเสียคุณสมบัติในความเค็มของมันไดB ตรงกับการนำเสนอของ แกรสมิค (2006) ที่ว5า เกลือ

หมดรสเค็ม คือเกลือที่สกปรกและหยาบ ซึ่งเปhนขยะจากนาเกลือที่มักจะถูกทิ้งจนเหลือแต5ซากของ

ผลึกเหมือนเกลือ แต5ไม5มีรสชาติ เช5นเดียวกับ France (2007) ไดBพูดถึงวลี “เกลือที่หมดรสเค็ม” ว5า

เปhนคำพูดที่ดูสับสน (เหมือนกับการที่เราพูดว5าน้ำไม5มีความเปcยก) เพราะถBาเกลือไม5มีรสเค็ม ก็แสดง

ว5าส่ิงน้ันก็ไม5ใช5เกลือ  

จากการศึกษาสามารถสรุปในเรื่องนี้ไดBว5า เกลือบริสุทธิ์จะไม5สูญเสียรสชาติหรือความเค็มของ

เกลือแมBว5าจะถูกเก็บไวBเปhนเวลานาน  แต5กรณีของเกลือที่หมดรสเค็มในเวลานั้น ผูBอ5านปuจจุบันตBองทำ

ความเขBาใจว5าเกลือที่ถูกใชBในยุคโบราณผลิตมาจากทะเลตาย และไม5ไดBผ5านกระบวนการเช5นเดียวกับ

การผลิตเกลือในปuจจุบัน เกลือจึงไม5ไดBเปhนเพียงแค5โซเดียมคลอไรดPเท5าน้ัน แต5เต็มไปดBวยส5วนประกอบ

ของแร5ธาตุอื่น ๆ เจือปนอยู5ดBวย บางครั้งเกลือท่ีแทBจริงจะถูกชะลBางออกไป โดยท้ิงไวBเหลือแต5แร5ธาตุท่ี

ไรBประโยชนP ไม5มีความเค็มหลงเหลืออยู5เลย และไม5มีประโยชนPที่จะนำไปทำอะไรไดBอีกนอกจากการ

โยนท้ิงเพียงอย5างเดียวเท5าน้ัน 

4.4 ศึกษารูปแบบของบรรณาธิการ (Redaction Method) 

 การศึกษารูปแบบของบรรณาธิการในพระธรรมตอนนี้ ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาอย5างละเอียดใน

บทที่ 2 โดยไดBนำเสนอถึงความหมายเพื่อนำมาเปรียบเทียบและสรBางความเขBาใจเพิ่มเติมในเรื่องเกลือ 

จากการศึกษาในขBอพระคัมภีรPที่มีการกล5าวถึงเรื่องเกลือจากพระธรรมมาระโกและพระธรรมลูกา 

ก5อนท่ีจะนำมาเปรียบเทียบกับพระธรรมมัทธิว ดังรายละเอียดต5อไปน้ี 

 4.4.1 ศึกษาจากพระธรรมมาระโก 

49เพราะว%าทุกคนจะตPองถูกคลุกเคลPาดPวยไฟอย%างกับคลุกดPวยเกลือ  

50เกลือเปLนส่ิงท่ีดี แต%ถPาหมดรสเค็มแลPวจะทำใหPเค็มอีกไดPอย%างไร  

ท%านท้ังหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู%ดPวยกันอย%างสงบสุข” 

(มก. 9:49-50) 
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ความหมายของเกลือ 

ผูBเรียบเรียงพระธรรมมาระโกตBองการบอกผูBอ5านว5า การเปhนสาวกที่ดีของพระเยซูคริสตPน้ัน

พวกเขาตBองพบกับเหตุการณPที่ตBองอาศัยความพยายามและความอดทนอย5างมาก ดังนั้นในพระธรรม

มาระโกจึงบันทึกคำสอนเรื่องเกลือของพระเยซูคริสตPไวBเปhนคำสอนสุดทBาย ซึ่งเปhนเหตุการณPท่ีอยู5 

ในช5วงเวลาขณะที่พระเยซูคริสตPทรงกระทำพันธกิจในแควBนกาลิลี โดยพระเยซูคริสตPทรงตรัสกับสาวก

ของพระองคPว5า “พวกเขาจะตBองถูกเคลBาดBวยเกลือและชำระดBวยไฟ” ซึ่งในเรื่องนี้มีการกล5าวถึงไวBใน

พระคริสตธรรมคัมภีรPภาคพันธสัญญาเดิมว5า สิ่งที่เคลBาดBวยเกลือก็คือเครื่องหอม “จงผสมเครื่องหอม

ปรุงตามวิธีการของช5างปรุง เจือดBวยเกลือใหBเปhนของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธ์ิ”(อพย. 30:35) และสำหรับ

การถวายธัญบูชาตBองถวายพรBอมกับเกลือ “ท5านจงปรุงบรรดาธัญบูชาโดยใส5เกลือ หBามใหBเกลือแห5ง

พันธสัญญากับพระเจBาของท5านขาดเสียจากธัญบูชาของท5าน จงถวายเกลือพรBอมกับบรรดาเครื่องบูชา

ของท5าน” (ลวต. 2:13) จึงสรุปไดBว5าการถูกเคลBาดBวยเกลือจึงมีความหมายถึงการมอบถวาย การมีชีวิต

ท่ีเปhนเคร่ืองถวายบูชาท่ีพอพระทัยแด5พระเจBา นอกจากน้ีพระธรรมมาระโกไดBกล5าวถึงเกลืออีกสองคร้ัง 

แต5กล5าวถึงโดยมีเนื้อหาที่ไม5ต5อเนื่องกันคือกล5าวว5าเกลือเปhนสิ่งที่ดี ซึ่งเกลือดีในความหมายนี้น5าจะ

หมายถึงเกลือที่มีความเค็ม เปhนเกลือที่ไม5ไดBดูเพียงรูปร5างหรือลักษณะภายนอกว5าเปhนเกลือเท5าน้ัน  

แต5มีรสเค็ม ซึ่งเปhนคุณสมบัติที่เฉพาะของเกลือ พระเยซูทรงตรัสสั่งสาวกของพระองคPว5า จงมีเกลือ 

อยู5ในตัวจึงหมายถึงการรักษาคุณสมบัติท่ีดี ซ่ึงคือการรักษาคุณสมบัติของความเปhนคริสเตียนไวB ดังน้ัน

การเปhนเกลือคือสิ่งที่ทำใหBพวกเขามีความแตกต5างจากผูBที่ไม5ไดBติดตามพระองคP และดBวยเกลือท่ี 

พวกเขามีน้ัน จะทำใหBพวกเขายังคงรักษาความเปhนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และอยู5ร5วมกันอย5างสงบสุขไดB 

 4.4.2 ศึกษาจากพระธรรมลูกา 

34“เกลือเปLนส่ิงดี แต%ถPาเกลือน้ันหมดรสเค็มไปแลPว จะทำใหPกลับเค็มอีกไดPอย%างไร? 

35จะใชPเปLนปุ§ยใส%ดินก็ไม%ไดP จะหมักไวPกับกองมูลสัตว4ก็ไม%ไดP มีแต%จะถูกเอาไปโยนท้ิงเท%าน้ัน 

ใครมีหูท่ีจะฟ̈งก็จงฟ̈งเถิด” 

(ลก. 14:34-35) 

ความหมายของเกลือ 

ผูBเรียบเรียงพระธรรมลูกานำคำตรัสของพระเยซูคริสตPในเรื่องเกลือมาวางไวBอยู5ในบริบทท่ี

พระเยซูคริสตPทรงสอนผูBที่ติดตามพระองคPถึงเรื่องแผ5นดินของพระเจBา และการเสียสละของผูBที่จะเขBา

ในแผ5นดินนั้น เปhนการกล5าวถึงผูBที่ติดตามพระองคPว5า ควรจะดำเนินชีวิตอย5างไร และพวกเขาจะพบ

กับอะไรบBาง เพราะไม5เพียงแต5พระพรที่พวกเขาจะไดBรับจากพระองคPเท5านั้น แต5พวกเขาตBองเผชิญกับ

ความทุกขPยาก และตBองพรBอมที่จะเสียสละและถวายทุกสิ่งที่มีค5ารวมทั้งชีวิตของตนเองเพื่อการรับใชB

พระองคP เช5นเดียวกับเกลือที่เปhนสิ่งดีและมีประโยชนP แต5ถBาไม5สามารถรักษาความเปhนเกลือไวBไดB ก็จะ

ไม5มีค5าใด ๆ เลย  ในที่นี ้จะพบว5าลูกาไดBกล5าวถึงเกลือโดยไม5มีการอBางอิงถึงที ่ไปที่มาของเกลือ 
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ตามความเขBาใจของชาวยิว ซึ ่งมีความแตกต5างจากพระธรรมมัทธิว แต5เปhนการสื ่อใหBเขBาใจถึง

ความหมายหรือละไวBเพ่ือใหBผูBอ5านไดBเขBาใจถึงความสำคัญของเกลือและการใชBงานโดยปกติของเกลือ 

จากการศึกษารูปแบบของบรรณาธิการจากผูBเรียบเรียงพระกิตติคุณสัมพันธP ทำใหBพบขBอ

แตกต5างทั้งการใชBคำ บริบท และความหมายซึ่งทำใหBเกิดความเขBาใจไดBมากขึ้น จึงขอเปรียบเทียบขBอ

พระคัมภีรPท้ังสามตอนเพ่ือใหBเห็นความแตกต5างอย5างชัดเจนดังตารางเปรียบเทียบต5อไปน้ี 

มัทธิว 5:13 มาระโก 9:49-50 ลูกา 14:34-35 

13“ท%านท้ังหลายเปLนเกลือแห%ง

โลก ถBาเกลือนั้นหมดรสเค็มไป

แลBว จะทำใหBกลับเค็มอีกไดB

อย5างไร ตั ้งแต5นั ้นไปก็ไม5เปhน

ประโยชนPอะไร มีแต5จะถูกท้ิง

เสียใหBคนเหยียบย่ำ” 

49เพราะว5าทุกคนจะตBองถูก

คลุกเคลBาดBวยไฟอย5างกับคลุก

ดBวยเกลือ 50เกลือเปhนสิ่งที ่ดี 

แต5ถBาหมดรสเค็มแลBวจะทำใหB

เค็มอีกไดBอย5างไร ท5านท้ังหลาย

จงม ี เกล ือในต ัวและจงอยู5

ดBวยกันอย5างสงบสุข” 

34“เกลือเปhนสิ่งดี แต5ถBาเกลือ

นั้นหมดรสเค็มไปแลBว จะทำใหB

กลับเค็มอีกไดBอย5างไร? 35จะ

ใชBเปhนปุ¹ยใส5ดินก็ไม5ไดB จะหมัก

ไวBกับกองมูลสัตวPก็ไม5ไดB มีแต5

จะถูกเอาไปโยนท้ิงเท5าน้ัน 

ใครมีหูท่ีจะฟuงก็จงฟuงเถิด” 

13“You are the salt of the 

earth; but if salt has lost 

its taste, how can its 

saltiness be restored? It is 

no longer good for 

anything, but is thrown 

out and trampled under 

foot. 

49“For everyone will be 

salted with fire. 50Salt is 

good; but if salt has lost 

its saltiness, how can you 

season it? Have salt in 

yourselves, and be at 

peace with one another.” 

34“Salt is good; but if salt 

has lost its taste, how can 

its saltiness be restored? 

35It is fit neither for the 

soil nor for the manure 

pile; they throw it away. 

Let anyone with ears to 

hear listen!” 

13Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ 
ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν 
δὲ τὸ ἅλας 
μωρανθῇ, ἐν τίνι 
ἁλισθήσεται; εἰς 
οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ 
μὴ βληθὲν ἔξω 
καταπατεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων. 

49πᾶς γὰρ πυρὶ 
ἁλισθήσεται. 
50Καλὸν τὸ ἅλας· 
ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 
ἄναλον γένηται, ἐν 
τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς 
ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε 
ἐν ἀλλήλοις. 

34Καλὸν οὖν τὸ 
ἅλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ 
ἅλας μωρανθῇ, ἐν 
τίνι ἀρτυθήσεται; 
35οὔτε εἰς γῆν οὔτε 
εἰς κοπρίαν 
εὔθετόν ἐστιν· ἔξω 
βάλλουσιν αὐτό. Ὁ 
ἔχων ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω. 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข/อพระคัมภีร7จากกิตติคุณสัมพันธ7 
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จากการศึกษาถึงรูปแบบการเขียนและความหมายที่พบจากหนังสือพระกิตติคุณสัมพันธPท่ี

บันทึกคำสอนของพระเยซูคริสตPเกี่ยวกับเรื่องเกลือ พบว5าในพระธรรมมัทธิว 5:13 มีความคลBายคลึง

กับพระธรรมลูกา 14: 34-35 มากกว5าดBวยหลายประการเช5น ในพระธรรมมัทธิว และพระธรรมลูกา 

ใชBคำว5าถBาเกลือสูญเสียรสชาติ [salt has lost its taste] ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ  

แต5พระธรรมมาระโกใชBคำว5าสูญเสียความเค็ม [salt has lost its saltiness] ἐὰν δὲ τὸ ἅλας 
ἄναλον γένηται อีกประการหน่ึงพระธรรมมัทธิวและพระธรรมลูกากล5าวถึงเกลือในรูปประโยค

ของการเปhนผูBถูกกระทำ โดยกล5าวว5าเกลือที่ไม5มีรสเค็มแลBวจะถูกทำใหBกลับมาเค็มอีกไดBอย5างไร 

“how can its saltiness be restored?” แต5สำหรับพระธรรมมาระโกเนBนท่ีตัวบุคคลว5าคุณจะทำใหB

เกลือมีรสชาติไดBอย5างไร นอกจากนี้พระธรรมมัทธิวและพระธรรมลูกา ไดBมีการเพิ่มรายละเอียด 

ดBวยการกล5าวถึงเกลือที่สูญเสียรสชาติว5า จะกลายเปhนสิ่งที่ไม5มีประโยชนPอะไรเลย ตBองโยนทิ้งเพียง

อย5างเดียว ซึ่งมีความแตกต5างกับพระธรรมมาระโก 9:50 ที่ไม5บันทึกถึงเรื่องน้ี แต5บันทึกถึงคำตรัส 

ของพระเยซูคริสตPในรูปประโยคของคำสั ่ง [present imperative active] ท่ีว5า “ท5านท้ังหลาย 

จงมีเกลืออยู5ในตัว” ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα และอธิบายต5อดBวยการใหBพวกเขาดำเนินชีวิต

อย5างสงบสุข 

ในการศึกษาถึงเบื้องหลังของหนังสือกิตติคุณสัมพันธPที่บันทึกถึงเรื่องเกลือทั้งพระธรรมมัทธิว 

มาระโก และลูกา พบว5าการกล5าวถึงเรื่องเกลือมีความแตกต5างกัน โดยแต5ละเล5มมีความสอดคลBองกับ

ผูBเขียน ลักษณะการเขียน วัตถุประสงคPของผูBเขียน และผูBอ5านพระกิตติคุณของแต5ละเล5มอย5างชัดเจน 

ในพระธรรมมัทธิว ผูBเรียบเรียงไดBวางเรื่องเกลือไวBในคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู โดยเปhนเหตุการณP

ที่เกิดขึ้นหลังจากท่ีพระเยซูคริสตPทรงเรียกสาวกของพระองคPแลBว และพระองคPกำลังอธิบายใหBผูBท่ี

ติดตามพระองคPไดBเขBาใจถึงรายละเอียดของแผ5นดินสวรรคP  สำหรับวลี “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5ง

โลก” กล5าวถึงเพียงแห5งเดียวคือในพระธรรมมัทธิวเท5านั้น โดยประโยคนี้ไม5ใช5ประโยคคำสั่ง แต5เปhน

การระบุอย5างชัดเจนว5าผูBท่ีติดตามพระองคPน้ันเปhนเกลือแห5งโลกโดยธรรมชาติอยู5แลBว  พระธรรมมัทธิว

ไม5ตBองมีคำอธิบายเพิ่มเติมใด ๆ เพราะผูBอ5านคือชาวยิว ซึ่งมีความรูBและความเขBาใจถึงความสำคัญและ

ความเปhนมาของเกลือในพระคริสตธรรมคัมภีรPพันธสัญญาเดิมเปhนอย5างดี  ในขณะท่ีพระธรรมมาระโก

เขียนถึงคริสเตียนใหม5ซึ่งเปhนชาวต5างชาติในกรุงโรม ดังนั้นพระธรรมมาระโกจึงมีการเทBาความถึงเรื่อง

เกลือบBาง เพื่อใหBผูBอ5านมีความเขBาใจว5าการถูกเคลBาดBวยเกลือนั้นคืออะไร เพื่อผูBอ5านซึ่งเปhนผูBเชื่อที่มี

จำนวนไม5มากนัก จะเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่แตกต5างจากผูBอื่นซึ่งถือเปhนคนกลุ5มใหญ5 คือการ

รักษาความเปhนอันหนึ่งอันเดียว และการดำเนินชีวิตอย5างสงบสุขท5ามกลางชุมชนนั้น ในขณะเดียวกัน

เพื่อการสื่อสารกับผูBอ5านใหBรูBว5าพวกเขาตBองพบกับความทุกขPยากในการกดขี่ข5มเหง พระธรรมมาระโก

จึงไดBอธิบายถึงเรื่องไฟและเกลือควบคู5ไปดBวยกัน สำหรับพระธรรมลูกา การพูดถึงเรื่องเกลือนั้นถูกวาง

ใหBอยู5ในบริบทที่ต5อเนื่องจากคำตรัสของพระเยซูเรื่องแผ5นดินของพระเจBา และการเปhนสาวกของ
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พระองคPดBวยการเสียสละสิ่งต5าง ๆ ในชีวิตของตน เพื่อยืนหยัดในความเชื่อและการติดตามพระองคP  

ดBวยความละเอียดของผูBเขียนจึงพบว5า ในพระธรรมลูกามีการเพิ่มเติมดBวยการกล5าวถึงเกลือท่ีไม5มี

สภาพของความเปhนเกลือคือ เกลือที่ไรBซึ่งความเค็มนั้นตBองถูกทิ้งไป จากการศึกษาถึงความสำคัญของ

เกลือในยุคโบราณที่ผ5านมา ธีโอฟcลัสผูBอ5านพระธรรมลูกาซึ่งเปhนชาวโรมันที่มีความรูB ย5อมจะเขBาใจ

พอท่ีจะทราบและเห็นถึงความสำคัญของเกลือไดBเปhนอย5างดี 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข.อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแหล5งขBอมูลต5าง ๆ ถึงความหมายของ “เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13” ตาม

ความเขBาใจของชุมชนชาวยิว โดยผ5านทางการศึกษาคBนควBาขBอมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีรP หนังสือ

อรรถาธิบาย หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง  สามารถสรุปผลการวิจัยและสะทBอนเขBาสู5บริบทของคริส

เตียนในปuจจุบันดBวยการอภิปรายผลการวิจัย และขBอเสนอแนะจากการวิจัย รวมทั ้งนำเสนอ

ขBอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต5อไปดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความหมายของ “เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13” ตามความเขBาใจของชุมชน

ชาวยิว ผลการวิเคราะหPสามารถสรุปผลการวิจัยในสามประเด็นไดBแก5 ความหมายของการเปhนเกลือ

แห5งโลกสำหรับชุมชนชาวยิว ใครเปhนเกลือแห5งโลก และเกลือที ่หมดรสเค็ม โดยมีรายละเอียด

ดังต5อไปน้ี 

 5.1.1  ความหมายของการเปQนเกลือแหTงโลกสำหรับชุมชนชาวยิว 

 ดังที่กล5าวมาแลBวว5าผูBเรียบเรียงมัทธิวกล5าวถึงเรื่องเกลือโดยไม5มีคำอธิบายเพิ่มเติม เนื่องดBวย

ทราบว5าผูBที่อ5านพระธรรมมัทธิวนั้นมีความรูBความเขBาใจ ถึงความหมายซึ่งมีมากกว5าผูBคนในปuจจุบันท่ี

ไดBฟuงหรืออ5านประโยคน้ีอย5างแน5นอน ความหมายน้ันคืออะไร พระเยซูคริสตPทรงตBองการใหBผูBท่ีติดตาม

พระองคPเขBาใจและตอบสนองอย5างไร จากการศึกษาถึงเบื้องหลังทางประวัติศาสตรP สภาพสังคม 

วัฒนธรรมและประเพณี และรูปแบบวรรณกรรมของพระธรรมมัทธิว พบว5าจากจุดประสงคP 

ที่ผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิวตBองการสื่อสารกับคริสเตียนชาวยิวเปhนพิเศษ จึงทำใหBมีการเนBนในเรื่อง

ธรรมเนียมและการปฏิบัติของชาวยิวตามธรรมบัญญัติของโมเสส รวมทั้งการอBางถึงคำทำนายท่ีเคย

อBางไวBในพันธสัญญาเดิมที่สำเร็จในพระเยซูคริสตPเปhนอย5างมาก ในขณะเดียวกันก็มีการละไวBในฐานท่ี

เขBาใจในเรื่องดังกล5าว โดยไม5มีการบอกรายละเอียดมากนักเพราะถือว5าเปhนเรื่องที่ทุกคนในเวลานั้นมี

ความเขBาใจเปhนอย5างดี  

เมื่อไดBศึกษาบริบทใกลBและไกลของพระธรรมตอนน้ี ผูBเรียบเรียงพระธรรมมัทธิวไดBบรรจุ 

ใหBอยู5ในหมวดคำสอนของพระเยซูคริสตPหัวขBอคำเทศนาบนภูเขา ทำใหBมองเห็นภาพของความต5อเน่ือง

ที่พระเยซูทรงตรัสประโยคนี้กับผูBที่ติดตามพระองคP โดยในคำสอนเรื่องผูBเปhนสุขพระองคPไดBทรงอธิบาย
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ถึงสิ่งที่พวกเขาจะไดBพบและคุณสมบัติที่พวกเขาตBองมี (มธ. 5:3-12) และในคำสอนเรื่องการเปhนเกลือ

และแสงสว5าง เปhนการบอกถึงประโยชนPหรือคุณค5าของพวกเขาท่ีมีต5อโลกน้ี (มธ. 5:13-14) 

เพื่อความเขBาใจว5าชุมชนชาวยิวแห5งนี้มีพื้นฐานหรือความเขBาใจถึงประโยชนPและเห็นคุณค5า

ของเกลืออย5างไรบBาง ผูBวิจัยจึงไดBศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีรPทั้งจากภาคพันธสัญญาเดิมและ 

ภาคพันธสัญญาใหม5ทุกขBอ ที่มีการกล5าวถึงเรื่องเกลือว5า เกลือมีความสำคัญและมีบทบาทอย5างไรบBาง 

สามารถสรุปคุณสมบัติของเกลือ และนำมาสู5ความหมายของการเปhนเกลือแห5งโลกตามความเขBาใจ

ของชุมชนชาวยิวไดBดBวยคำ 5 คำ (5ก) ไดBแก5 กลมกล5อม เก็บรักษา การมอบถวาย กาลนิรันดรP และ

การทนทุกขP โดยอธิบายรายละเอียดไดBดังน้ี 

1. กลมกลTอม [Seasoning]  เกลือเปhนเคร่ืองปรุงรสอาหารใหBมีรสชาติ การประกอบอาหาร

ทุกประเภท แมBแต5การทำอาหารหวานก็ตBองใส5เกลือ เพื่อใหBอาหารมีรสชาติที่ดีหรือทำใหBอาหาร 

มีรสชาติที่กลมกล5อม จากพระธรรมโยบ 6:6 “จะกินของจืดโดยไม5ใส5เกลือไดBหรือ? หรือไข5ขาวจะมี

รสชาติอะไร?” จากการศึกษาพบว5าเกลือเปhนเครื่องปรุงอาหาร ท่ีอยู5คู5กับการทำอาหารของมนุษยP 

มาตั้งแต5ยุคโบราณ  กระทั่งในปuจจุบันก็พบว5าผลิตภัณฑPเบเกอรี่ทุกประเภทตBองใชBเกลือเปhนส5วนผสม 

ความหวานของน้ำตาลจะเด5นชัดขึ้นดBวยรสเค็มของเกลือ เกลือทำใหBรสชาติของส5วนผสมอื่นเด5นข้ึน 

ทำใหBอาหารมีกล่ินและรสดีข้ึน นอกจากน้ียังช5วยขจัดความไม5มีรสชาติในอาหารใหBหมดไป 

เปาโลไดBนำคุณสมบัติของเกลือในขBอนี ้หนุนใจกับผู Bเชื ่อในเมืองโคโลสีว5า ใหBพวกเขา

ระมัดระวังในการใชBวาจาหรือคำพูดว5า “จงใหBถBอยคำของท5านทั้งหลายประกอบดBวยเมตตาคุณเสมอ 

ปรุงดBวยเกลือใหBมีรส เพื่อท5านจะไดBรูBว5าควรจะตอบแต5ละคนอย5างไร” (คส. 4:6) สำหรับชาวยิวแลBว

จากคำตรัสของพระเยซูคริสตP ดBวยคุณสมบัติของเกลือในขBอนี้ย5อมทำใหBพวกเขาไดBสำรวจถึงชีวิตของ

ตนเองว5าพวกเขาไดBดำเนินชีวิตแบบเกลือหรือไม5 พวกเขามีอิทธิพลต5อสังคมชุมชนที่เขาอยู5อย5างไร  

ไม5เพียงแต5การใชBคำพูดดังที่เปาโลไดBกล5าวในพระธรรมโคโลสีเท5านั้น แต5หมายถึงการสำแดงในทุกดBาน

ของชีวิตดBวยความถ5อมใจว5าแมBบางครั้งเปhนสิ่งที่เล็กนBอยที่ผูBคนอาจมองไม5เห็น เกลือทำงานของมัน

อย5างเง ียบ ๆ แต5ทรงพลัง ทั ้งน้ีเพื ่อใหBทราบรสชาติอื ่นไดBช ัดเจนขึ ้น ดังนั ้นความเปhนเกลือ 

ในความหมายนี้บ5งบอกว5าโลกนี้ไม5สามารถขาดเกลือไดB แต5การเปhนเกลือที่ดีนั้นตBองสำแดงสรรพคุณ

ออกมาใหBผูBอื่นไดBรับรูB ดBวยการมีอิทธิพลหรือมีผลต5อสิ่งที่อยู5รอบขBาง และตBองเปhนอิทธิพลในทางที่ดี

เท5าน้ัน   

2. เก็บรักษา [Preserving] เกลือเปhนสิ่งที่ช5วยเก็บรักษาหรือถนอมอาหารใหBมีอายุยาวนาน

ข้ึน รวมท้ังถูกใชBเปhนยาฆ5าเช้ือหรือรักษาโรค หัวขBอน้ีถูกบันทึกไวBพระธรรมเอเสเคียล 16:4 “พูดถึงการ

กำเนิดของเจBา ในวันที่เจBาเกิดมานั้น เขาไม5ไดBตัดสายสะดือของเจBา และไม5ไดBลBางเจBาใหBสะอาดดBวยน้ำ 

ไม5ไดBถูเจBาดBวยเกลือ และไม5ไดBพันเจBาดBวยผBา” จากการศึกษาในเรื่องน้ีพบว5า เปhนเรื่องท่ีผูBคนในยุคสมัย

นั้นทำกันอย5างปกติ และแมBในปuจจุบันการแพทยPสมัยใหม5จะพัฒนาไปอย5างมากแลBวแต5ก็ยังพบว5ายังมี

บางชุมชนในประเทศแถบอาหรับที่ยังมีการใชBน้ำเกลือสำหรับเด็กที่เกิดใหม5อยู5โดยเชื่อว5าน้ำเกลือช5วย
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ในการฆ5าเช้ือเพ่ือทำใหBสะอาด  เกลือช5วยทำใหBแหBง เสริมสรBางความแข็งแรงใหBกับผิวของเด็ก ทำใหBผิว

ของเด็กเกิดใหม5แหBงและกระชับ เมื่อไดBทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ผูBวิจัยพบว5าในวงการของผูB

ประกอบอาหารเกลือช5วยป§องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม5ตBองการ ในขณะที่ในกลุ5มของผูB

เลี้ยงปลาคราฟยืนยันว5าการใส5เกลือในบ5อปลาดBวยสัดส5วนที่พอดีจะช5วยรักษาปลาที่มีบาดแผลบริเวณ

ลำตัว เช5น การตกเลือดที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการติดเชื้อโปรโตซัวบริเวณบาดแผลไดB ทำ

ใหBบาดแผลไม5ลุกลาม และช5วยใหBปลามีสุขภาพดีข้ึน  

จากการศึกษาในความหมายท่ีว5าเกลือช5วยหรือชะลอในการเส่ือมของเน้ือเย่ือ เกลือรักษาและ

ยับยั้งการแพร5กระจายของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การเปhนเกลือในความหมายนี้กำลังบ5งบอก

ชาวยิวว5าพวกเขาจะเปhนเกลือที่อยู5ในขวดเฉย ๆ ไม5ไดB แต5มีหนBาที่ที ่ไดBรับมอบหมายพวกเขาตBอง 

มีความรับผิดชอบต5อผูBคนและสังคมรอบขBาง ดBวยการเขBาไปอยู5ในกลไกหรือกระบวนการของการรักษา 

การยั้บยั้งความผิดพลาด หรือความบาปที่เกิดขึ้นในโลกนี้ รวมทั้งมีส5วนช5วยซ5อม ช5วยเสริม และช5วย

ทำใหBโลกน้ีดีข้ึน   

3. การมอบถวาย [Offering] เกลือเปhนส5วนหนึ่งของการถวายเคร่ืองเผาบูชาแด5พระเจBา 

สำหรับชนชาติยิวแลBวในเรื่องนี้ถือเปhนคำสั่งที่พวกเขาตBองปฏิบัติตามเพราะถูกกำหนดไวBในขBอปฏิบัติ

ของโทราหP “จงผสมเครื่องหอมปรุงตามวิธีการของช5างปรุง เจือดBวยเกลือใหBเปhนของบริสุทธิ์และ

ศักดิ์สิทธ์ิ” (อพย. 30:35) จงถวายเกลือพรBอมกับบรรดาเครื่องบูชาของท5าน” (ลวต. 2:13) นอกจากน้ี

ยังมีการกล5าวถึงในพระธรรมเอเสเคียล 43:24 “เจBาจงนำมาถวายเฉพาะพระพักตรPพระยาหPเวหP และ

ปุโรหิตจะเอาเกลือโรยลงบนนั้น และถวายเปhนเครื ่องบูชาเผาทั ้งตัวแด5พระยาหPเวหP” และจาก 

พระธรรมเอสรา 6:9 และ 7:22 ทำใหBทราบว5าการใชBเกลือสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชาของคน

อิสราเอลหรือชาวยิวนั้นเปhนที่รูBจักกันไม5เฉพาะแต5พวกยิวเท5านั้น แมBแต5ชาวต5างชาติก็ทราบและเห็นถึง

ความสำคัญในการใชBเกลือในกรณีน้ีเช5นเดียวกัน  

ในความหมายนี้จากการศึกษาพบว5าเกลือเปhนภาพแห5งการมอบถวาย และเกลือบ5งบอกถึงส่ิง

ท่ีมอบถวายแด5พระเจBาว5าตBองเปhนสิ่งบริสุทธิ์ เพราะเปhนการมอบถวายแด5พระเจBาผูBบริสุทธิ์ การถวาย

ของชาวยิวทุกครั้งจะไม5สมบูรณPถBาไม5มีเกลือ เช5นเดียวกันกับในชีวิตของพวกเขาเมื่อพระเยซูคริสตPตรัส

ว5าพวกเขาเปhนเกลือ หมายถึงพวกเขาตBองดำเนินชีวิตดBวยการรักษาความบริสุทธิ์ เพื่อถวายเกียรติแด5

พระเจBา และมอบถวายหมดท้ังชีวิตใหBกับพระเจBา ติดตามพระองคPแมBพบกับความทุกขPยาก เพราะการ

เปhนเกลือแห5งโลกไม5ไดBหมายความว5าพวกเขาจะไดBรับการยอมรับจากโลกในทุกเรื่อง แต5เกลือตBองยอม

สละตนเอง ถูกละลาย ยอมถูกเปลี่ยนแปลง ถBาเกลือไม5ยอมเปลี่ยนสถานะ แสดงว5ายังไม5ไดBทำหนBาท่ี

ของตนอย5างสมบูรณPแบบ  

4. กาลนิรันดรU [Everlasting] เกลือเปhนสัญลักษณPของพันธสัญญาที่มั ่นคงและนิรันดรP  

ในหัวขBอนี้จากการศึกษาถึงเบื้องหลังขBอพระคัมภีรPที่ปรากฏ สามารถแบ5งการใชBเกลือเปhนเครื่องหมาย

ของกาลนิรันดรP ไดBสองประเด็น ไดBแก5 พันธสัญญาระหว5างพระเจBากับกษัตริยPดาวิด ผูBเปhนเสมือน
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ตัวแทนของชนชาติอิสราเอล จากพระธรรม 2 พงศาวดาร 13:5 กล5าวว5า“พวกท5านรูBแลBวไม5ใช5หรือว5า 

พระยาหPเวหPพระเจBาแห5งอิสราเอล ประทานตำแหน5งพระราชาเหนืออิสราเอลเปhนนิตยPแก5ดาวิด  

และบุตรหลานของพระองคPโดยพันธสัญญาเกลือ?” และพันธสัญญาที่เปhนกาลนิรันดรPซึ่งพระเจBา 

ไดBทรงกระทำกับอาโรน ในฐานะที่อาโรนเปhนตัวแทนของปุโรหิตและคนเลวี “เครื่องถวายทุกอย5าง 

ที่บริสุทธิ์ที่คนอิสราเอลถวายแด5พระยาหPเวหP เราใหBแก5เจBา และแก5บุตรชายหญิงซึ่งอยู5กับเจBาเปhนส5วน

แบ5งที ่กำหนดถาวร เปhนพันธสัญญาเกลือนิรันดรPเฉพาะพระพักตรPพระยาหPเวหPสำหรับเจBาและ

พงศPพันธุPของเจBาดBวย” (กดว. 18:19) 

เปhนท่ีทราบกันดีว5าสำหรับชนชาติยิวนั้น พวกเขามีความเชื่อมั่นในการเปhนชนชาติที่ไดBรับ 

การทรงเลือกจากพระเจBา ใหBเปhนผูBที่ไดBรับพระพรและนำพระพรไปสู5ชนชาติทั่วโลก เมื่อพระเยซูคริสตP

ย้ำกับพวกเขาในเรื่องการเปhนเกลือ เปhนการย้ำและเพิ่มความเชื่อมั่นถึงพันธสัญญานิรันดรPของพระเจBา

ที่มีต5อชนชาติของพวกเขาอีกครั้งว5า พันธสัญญานี้ยังมีอยู5และจะเปhนพันธสัญญาที่ไม5มีวันจบสิ้นหรือ

หยุดลงไดB นอกจากการไดBระลึกถึงความรักนิรันดรPของพระเจBาแลBว ยังทำใหBพวกเขายBอนกลับมามองดู

ตนเองดBวยว5าพวกเขาไดBปฏิบัติตามและถือรักษาพันธสัญญาที่ใหBไวBไดBหรือไม5 ในขณะเดียวกันนอกจาก

พระเจBาไดBทรงประทานพันธสัญญานิรันดรPกับชนชาติของพระองคPในภาพรวมแลBว พระเจBาไดBทรง

ประทานพันธสัญญานิรันดรPระหว5างพระองคPกับอาโรน ซึ่งเปhนตัวแทนของบรรดาผูBรับใชBของพระองคP 

ผูBท่ีพระองคPทรงเลือกใหBทำหนBาท่ีดูแลประชากรของพระองคPดBวย  

5. การทนทุกขU [Suffering] เกลือเปhนเครื่องหมายของความทุกขPยาก และการสาปแช5ง 

จากการศึกษาถึงบริบทและขBอพระคัมภีรPที่เกี่ยวขBองกับเกลือในความหมายนี้ พบว5ามีขBอพระคัมภีรP

จำนวน ส่ี ตอน ไดBกล5าวถึงเกลือในภาพแห5งคำแช5งสาป และการพิพากษาลงโทษ ซึ่งเกิดจากกรณีแรก

คือการไม5เชื่อพระเจBา ในเหตุการณPที่ภรรยาของโลทตBองกลายเปhนเสาเกลือ (ปฐก. 19:26) และอีก

กรณีหนึ่งคือภาพของการลงโทษต5อประเทศที่พ5ายแพBสงครามในสมัยนั้น ดBวยการโปรยเกลือลงบน

แผ5นดินของฝ°ายที่พ5ายแพBสงครามเพื่อทำใหBแผ5นดินนั้นไม5สามารถเกิดผลผลิตใด ๆ ไดBอีกเลย (ฉธบ. 

29:23, ผวฉ. 9:45, ศฟย. 2:9) 

ในหัวขBอนี้จึงเห็นไดBว5า นอกจากเกลือจะเปhนสิ่งที่ทำใหBชุมชนชาวยิวไดBระลึกถึงพระพรและ

ความรักที่มั่นคงนิรันดรP และหนBาที่ที่ไดBรับมอบหมายจากพระเจBาแลBว การเปhนเกลือแห5งโลกยังคงเปhน

ส่ิงท่ีทำใหBพวกเขาไดBระลึกถึงประสบการณPท่ีบรรพบุรุษไดBบอกเล5าสืบต5อกันมาถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถBาพวก

เขาไม5เชื่อฟuงพระเจBาดBวย ดังนั้นจึงสรุปไดBว5าเมื่อพระเยซูคริสตPทรงตรัสว5าพวกเขาเปhนเกลือแห5งโลก 

จึงเปhนประโยคท่ีมีคุณค5า มีความสำคัญ และมีความหมายท่ีย่ิงใหญ5  

ส่ิงท่ีผูBวิจัยไดBต้ังขBอสังเกตในเร่ืองคุณค5าและประโยชนPของเกลือคือ ในพระคริสตธรรมคัมภีรPไม5

มีการกล5าวถึงอย5างชัดเจน หรือการพูดแบบตรง ๆ ถึงคุณสมบัติของเกลือในขBอที่คนในปuจจุบัน 

จะคิดถึงอันดับแรกถBาพูดถึงคุณสมบัติของเกลือนั่นคือ การที่เกลือช5วยยับยั้งการเน5าเป«¬อยของเนื้อเย่ือ

ต5าง ๆ ดBวยหลายคนอาจจะมองว5าสามารถรวมเขBาไดBกับคุณสมบัติที ่ว5าเกลือใชBเปhนยารักษาโรค  
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ซึ่งพบว5าปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระคริสตธรรมคัมภีรP (อสค. 16:4) ก็อาจเปhนไดB หรืออาจเปhนเพราะ

การใชBเกลือใส5ในอาหารเพ่ือช5วยใหBเก็บอาหารไดBนาน การใชBเกลือสำหรับรักษาสภาพศพ (มัมมี่) น5าจะ

เปhนสิ ่งที ่ผู Bคนในโลกโบราณขณะนั ้นรู Bกันเปhนอย5างดีอยู 5แลBวตามที ่ผู BวิจัยไดBศึกษาและกล5าวถึง

ความสำคัญของเกลืออย5างละเอียดในบทท่ี 2 แลBว อย5างไรก็ตามจากประสบการณPของผูBวิจัยเองพบว5า 

เมื ่อมีการเทศนาหรือการสอนในเรื ่องเกลือ คุณสมบัติของเกลือขBอนี ้จะถูกยกเอามาอBางหรือ

เปรียบเทียบเปhนอันดับแรกและมีความถ่ีมากกว5าคุณสมบัติของเกลือจากท่ีพบในพระคริสตธรรมคัมภีรP

ขBออื่น ๆ ซึ่งอาจทำใหBผูBที่รับฟuงพลาดความหมายและความเขBาใจถึงคุณลักษณะที่สำคัญของเกลือใน

ความหมายอ่ืนก็เปhนไปไดB   

5.1.2  ใครเปQนเกลือแหTงโลก 

 สำหรับผูBท่ีอยู5ในเหตุการณPบนภูเขากับพระเยซูคริสตPในเวลาน้ัน ชุมชนชาวยิวเม่ือไดBฟuงคำตรัส

ของพระเยซูคริสตP หรือผูBท่ีไดBอ5านพระพระธรรมตอนนี้ แน5นอนว5าถBอยคำของประโยคสั้น ๆ ย5อมเปhน

สาเหตุใหBคิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว5า พระเยซูคริสตPกำลังตBองการบอกพวกเขาว5า พวกเขาเปhนใครและ

กำลังทำอะไรอยู5ในสถานการณPที่เปhนอยู5ขณะนั้น รวมทั้งเปhนการเปVดโอกาสใหBพวกเขาไดBทบทวนจาก

ประสบการณPที่พวกเขาเคยมีเกี่ยวกับเกลือ จากการศึกษาของผูBวิจัยพบว5าแมBจะมีการบันทึกถึงคำตรัส

ของพระเยซูคริสตPที่กล5าวถึงเกลือในพระกิตติคุณเล5มอื่นไดBแก5 มาระโก 9:49-50 และ ลูกา 14:34-35 

แต5ดังที่ทราบแลBวว5าประโยค “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5งโลก” Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς 

เปhนคำตรัสของพระเยซูคริสตPท่ีพบเพียงแห5งเดียวในพระธรรมมัทธิวเท5าน้ัน ในการไดBศึกษารูปประโยค

ในภาษาเดิมพบว5า Ὑμεῖς อยู5ในรูปของพหูพจนP หมายความว5าคำตรัสของพระเยซูคริสตP พระองคP

ไม5ไดBตรัสกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหมายถึงเฉพาะคนกลุ5มใดกลุ5มหนึ่งไม5ว5าจะเปhนสาวกวงในหรือ

อัครสาวกทั้งสิบสองคนของพระองคPเท5านั้น แต5ในรูปประโยคนี้พระองคPกำลังหมายความถึงผูBที่เชื่อใน

พระองคP ผูBที่ติดตามพระองคP นอกจากนี้ยังเปhนการแสดงถึงความเปhนเกลือในลักษณะที่เปhนธรรมชาติ

ของผูBเชื่อทุกคนดBวย พระเยซูคริสตPไม5ไดBใชBประโยคคำสั่งดBวยการส่ังใหBพวกเขาเปhนเกลือแห5งโลก  

แต5พระองคPกำลังตรัสกับพวกเขาว5าเม่ือพวกเขาติดตามพระองคPเขาก็เปhนเกลือแห5งโลกโดยอัตโนมัติ 

   เม่ือผูBวิจัยไดBศึกษาถึงความเปhนมาและความหมายจากคำตรัสของพระเยซูท่ีว5า “ท5านท้ังหลาย

เปhนเกลือแห5งโลก” รวมทั้งการทราบจุดประสงคPของผูBเขียนพระธรรมมัทธิวที่ตBองการสื่อสารกับผูBอ5าน 

[Matthean Community] ซึ่งเปhนชุมชนชาวยิวที่ประกอบไปดBวยคริสเตียนทั้งคนยิวและชาวต5างชาติ 

โดยเปhนกลุ5มคนที่มีจำนวนไม5มากนัก ที่อาศัยอยู5ร5วมกันกับชาวยิว หรือชาวต5างชาติที่อาศัยอยู5นอก 

กรุงเยรูซาเล็ม คือท่ีเมืองอันทิโอกแห5งแควBนซีเรีย แน5นอนว5าการท่ีพวกเขาตBองอยู5ท5ามกลางผูBท่ีมีความ

แตกต5างกันทั้งในดBานความเชื่อ ประเพณี รวมทั้งอยู5ร5วมกันกับผูBคนหลากหลายเชื้อชาติ หรือแมBแต5 
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ในชุมชนคริสเตียนดBวยกันก็มีความแตกต5างดBวย คือมีทั้งชาวยิวที่มาเปhนคริสเตียน และชาวต5างชาติท่ี

เปhนคริสเตียน ในความแตกต5างนี้ย5อมทำใหBเกิดความขัดแยBง ความไม5พอใจต5อการประพฤติการปฏิบัติ

ของกันและกัน และก5อใหBเกิดปuญหาท่ีติดตามมาภายหลังดBวย 

ในคำตรัสของพระเยซูคริสตPที่มาถึงชุมชนเล็ก ๆ แห5งนี้ พวกเขาทุกคนจึงตBองทำหนBาท่ีดBวย

การเปhนเกลือแห5งโลก ดBวยการสำแดงชีวิตของตนตามความหมายที่ไดBกล5าวมาแลBวนั้น ไม5ว5าจะเปhน

การรักษาเยียวยา การมีส5วนทำใหBสังคมชุมชนที่สรBางสรรคPและน5าอยู5 เปhนสังคมที่มีรสชาติ และแมBว5า

พวกเขาจะตBองพบกับความทุกขPยาก ตBองถูกข5มเหง หรือดูถูกเหยียดหยามเพราะความเชื่อ พวกเขาก็

ยังสามารถที่จะถูกเรียกว5าผูBเปhนสุขไดB นั่นเปhนเพราะพระเจBาทรงทำพันธสัญญานิรันดรPไวBกับชนชาติ

ของพวกเขาแลBวว5า พระองคPจะทรงอยู5ดBวย จะทรงเปhนผูBปกป§อง คุBมครอง และนำการอวยพระพร

มาถึงพวกเขาดBวยพันธสัญญาของพระองคPตลอดไป จึงสามารถสรุปไดBว5า “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5ง

โลก” เปhนคำตรัสของพระเยซูคริสตPที่มาถึงผูBที่เชื่อในพระองคPทุกคนตั้งแต5อดีตจนถึงปuจจุบัน โดยผูBเช่ือ

ทุกคนไม5สามารถหลีกเล่ียงจากสถานะน้ีไดBเลย  

5.1.3  เกลือท่ีหมดรสเค็ม 

 นอกจากการทราบว5าผูBเชื่อทุกคนเปhนเกลือแห5งโลกแลBว ผูBวิจัยมีความตBองการที่จะศึกษาใน

ความหมายของประเด็น “เกลือที่หมดรสเค็ม” เนื่องดBวยพบว5าเปhนเรื่องที่น5าสนใจ เพราะเปhนประโยค

ที่มีความเขBาใจยากสำหรับผูBคนในปuจจุบัน  และเห็นว5าการมีความเขBาใจในประเด็นนี้จะช5วยใหBเกิด

ความเขBาใจในพระธรรมตอนนี้มากขึ้น ซึ่งตBองใชBการศึกษาถึงบริบทและสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น โดย

ไม5ใชBหลักความรูBหรือหลักวิทยาศาสตรPในปuจจุบันมาอBางอิง เพราะจะหาคำตอบไม5ไดBอย5างแน5นอนว5า 

เกลือจะหมดรสเค็มไดBอย5างไร  

 เมื่อไดBทำการศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการของการนำเกลือมาใชBประโยชนPของผูBคนในสมัยของ

พระเยซูคริสตP หรือในช5วงเวลาที่เรียบเรียงพระธรรมมัทธิว ซึ่งมีช5วงเวลาที่ไม5ห5างกันมากนัก ดังน้ัน

ผูBคนย5อมจะมีความเขBาใจเกี่ยวกับความหมายของเกลือที่มีความใกลBเคียงกันดBวย จากการศึกษาพบว5า

ความหมายของภาษาเดิมของ “เกลือที ่หมดรสเค็ม” [salt has lost its taste] [ἐὰν δὲ τὸ 
ἅλας μωρανθῇ]  มีความหมายตรงตัวว5า ทื ่อ เฉื ่อย โง5เขลา หรือทำในสิ่งที ่โง5 การตีความ 

ในความหมายตามตัวอักษรนี้จึงเปhนการต5อว5า หรือการตำหนิอย5างตรงไปตรงมา ในความเปhนจริงแลBว

พบว5าถBาเกลือนั้นเปhนเกลือที่บริสุทธิ์ เกลือจะไม5สูญเสียรสชาติหรือความเค็มไปไดBเลย แมBจะถูกเก็บไวB

เปhนเวลานาน แต5 “เกลือท่ีหมดรสเค็ม” ในท่ีน้ีหมายถึงเกลือท่ีสกปรกและหยาบ เปhนขยะจากนาเกลือ

ที่มักจะถูกทิ้งจนเหลือแต5ซากของผลึกเหมือนเกลือ แต5ไม5มีรสชาติ เกลือที่ถูกใชBในยุคโบราณน้ัน 

มีแหล5งผลิตมาจากทะเลตาย โดยไม5ไดBผ5านกระบวนการเช5นเดียวกับการผลิตเกลือในปuจจุบัน ดังน้ัน

เกลือจึงเต็มไปดBวยส5วนประกอบของแร5ธาตุอื่นๆ เจือปนอยู5ดBวย บางครั้งเกลือที่แทBจริงจะถูกชะลBาง

ออกไปโดยทิ้งไวBเหลือแต5แร5ธาตุที่ไรBประโยชนP ไม5มีความเค็มหลงเหลืออยู5 และไม5มีประโยชนPสำหรับ
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การนำไปทำอะไรไดBอีก ในขณะเดียวกันประโยคที่ปรากฏหลังจากน้ี คือประโยคที่ว5า “จะถูกทำใหB

กลับมาเค็มอีกไดBอย5างไร” [how can its saltiness be restored?] การใชBรูปประโยคน้ีแสดงใหBเห็น

ความจริงที่ไม5สามารถปฏิเสธไดBว5า ในกรณีที่เกลือสูญเสียรสชาติความเค็มไปแลBว เกลือจะไม5สามารถ

ทำใหBตัวของมันเองกลับมาเค็มไดBอีก แต5จะกลายเปhนส่ิงท่ีไรBค5าและไม5มีประโยชนPใด ๆ อีกเลย  

สำหรับผูBท่ีติดตามพระเยซูคริสตPรวมท้ังชุมชนท่ีมัทธิวไดBเขียนไปถึง การสอนเร่ืองเกลือย5อมจะ

ทำใหBพวกเขาเห็นคุณค5าและความสำคัญในสิ่งที่พวกเขามีและเปhนอยู5 รวมทั้งไดBทบทวนถึงหนBาที่ของ

ตนเอง และในขณะเดียวกันก็เตือนพวกเขาใหBทำหนBาที ่อย5างดีที ่สุดดBวย จากความสำคัญหรือ

ประโยชนPของเกลือจากการศึกษาที่ผ5านมาทำใหBผูBวิจัยเห็นภาพที่ชัดเจนว5าแมBเกลือจะเปhนเพียงสิ่งท่ี

เล็กนBอย แต5มีคุณค5าอย5างมากมายมหาศาล เกลือแสดงผลงานของมันอย5างเงียบ ๆ ซึ่งตรงกันขBามกับ

แสงสว5างที่ทุกคนจะเห็นไดBอย5างชัดเจน เกลือมีความหมายต5อชีวิตฝ°ายจิตวิญญาณของผูBท่ีมีความเช่ือ

ในพระเยซูคริสตPหลายดBาน โดยเฉพาะสำหรับชุมชนชาวยิวแลBว ประเด็นที่ผูBวิจัยพบคือการเปhนเกลือ

แห5งโลก นอกจากจะหมายถึงการเปhนตัวแทนขององคPพระเยซูคริสตPดBวยการปรุงรสและเยียวยารักษา

แผ5นดินน้ีใหBดีขึ้นแลBว พวกเขาถือว5าเกลือมีความสำคัญอย5างยิ่งเพราะเปhนส5วนหนึ่งของเครื่องเผาบูชา

ถวายแด5พระเจBา เช5นเดียวกับชีวิตของผูBที่ติดตามพระเยซูคริสตPที่มีความสำคัญและมีคุณค5าอย5างย่ิง

สำหรับพระเจBา ดังนั้นเมื่อกล5าวถึงเกลือย5อมทำใหBผูBที่คุBนเคยกับการถวายเคร่ืองเผาบูชาอย5างเช5น

ชุมชนชาวยิว ไดBยBอนระลึกถึงการมอบถวายชีวิตของพวกเขาใหBเปhนเครื ่องถวายบูชาแด5พระเจBา  

ซึ่งนับว5าเปhนสิ่งที่พระเจBาทรงพอพระทัย และการท่ีเกลือถูกใชBเปhนเครื่องหมายท่ีพระเจBาทรงประทาน

พันธสัญญาเกลือต5อบรรพบุรุษของพวกเขา ก็ย่ิงทำใหBระลึกถึงความรักอันม่ันคงท่ีพระเจBาทรงมีต5อชีวิต

และพงศPพันธุPของชนชาติน้ี ซึ่งเปhนพันธสัญญาที่เปhนนิรันดรP เพราะไม5มีสิ่งใดจะทำใหBความรักของพระ

เจBาที่มีต5อพวกเขานBอยลงไดBเลย แน5นอนว5าทุกครั้งของการทำพันธสัญญาย5อมมีเงื่อนไข กฎ และกติกา

ของการใชBพันธสัญญา  เกลือในความหมายที่ทำใหBพวกเขาระลึกถึงประเด็นสุดทBายนี้คือการที่พวกเขา

ตBองยึดมั่น เชื่อฟuง และปฏิบัติตาม เพราะถBาทำผิดต5อขBอตกลงนี้สิ่งที่พวกเขาจะพบนั่นคือชีวิตที่ไม5

เกิดผล หรือตBองถึงกับสูญเสียชีวิตเช5นเดียวกับแผ5นดินท่ีถูกโรยดBวยเกลือ หรือการเปhนเสาเกลือน่ันเอง 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหPขBอมูลและจากสรุปผลการศึกษา ผูBทำวิจัยสรุปประเด็นต5าง ๆ เพ่ืออภิปราย

ไดBดังน้ี 

 5.2.1  คริสเตียนกับการเปQนเกลือแหTงโลก   

ดBวยลักษณะของชุมชนในพระธรรมมัทธิว 5:13 นั้นเปhนชุมชนคริสเตียนที่มีจำนวนนBอยมาก

เม่ือเทียบกับอาณาจักรโรมันท่ีกวBางใหญ5ไพศาล พิจารณาดูแลBวมีความคลBายคลึงกับชุมชนคริสเตียนใน

ประเทศไทย  ซึ่งจากการสำรวจของมูลนิธิอีสตารP ขBอมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2021 พบว5า 
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มีจำนวนคริสเตียนเพียงรBอยละ 0.74 (483,263 คน) จากจำนวนทั้งหมดของประชากรในประเทศไทย 

(65,226,342 คน) และความเหมือนอีกประการหนึ่งคือการที่คริสเตียนไทยตBองอยู5ร5วมกับชุมชนหรือ

สังคมที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และฐานะ เช5นเดียวกับชุมชุมในพระธรรมมัทธิว

ในเวลานั้น ทำใหBผูBวิจัยเห็นว5าคำตรัสของพระเยซูคริสตPในเวลานั้น “ท5านทั้งหลายเปhนเกลือแห5งโลก” 

ก็ย5อมจะเปhนที่หนุนใจ และทBาทายสำหรับคริสเตียนในปuจจุบันดBวยเช5นกัน นอกจากความเหมือน

ระหว5างคริสเตียนไทยกับผูBเชื ่อที่มัทธิวเขียนจดหมายไปถึงแลBว เรายังพบว5าชุมชนของมัทธิวยังมี

ลักษณะที่เปhนชุมชนแห5งการเกื้อหนุนและเปhนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยไม5มีการแบ5งแยกเชื้อชาติ ความ

เชื่อหรือฐานะทางสังคม จากงานวิจัยหัวขBอ ทุนทางสังคม [Social Capital] ของไมตรี อินเตรียะ ไดB

กล5าวถึงสถานการณPและตBนทุนทางสังคมของประเทศไทยไวBว5า ในสถานการณPที่โลกกำลังเผชิญกับ

วิกฤตการณPมากมายทั้งทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดลBอม แต5ประเทศไทยสามารถผ5านพBนวิกฤติ

ต5าง ๆ นั้นมาไดB ลBวนเปhนเพราะประชาชนชาวไทยมีทุนทางสังคม ไม5ว5าจะเปhน ความมีน้ำใจ การมี

ความเอ้ืออาทร ความช5วยเหลือเก้ือกูล ความเปhนชุมชน รวมถึงภูมิปuญญาชาวบBาน วัฒนธรรมประเพณี 

ความเชื่อ ศาสนา ศักยภาพในชุมชน ซึ่งเปhนมรดกของสังคมไทยมาโดยตลอด เปhนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

สังคมไทยผูกพันกันมาชBานาน  สำหรับคริสเตียนไทยแลBวก็เช5นกัน ถือไดBว5าทั้งการเปhนคริสเตียนและ

ทั้งการเปhนคนไทย ยิ่งน5าจะทำใหBคริสเตียนไทยสามารถทำหนBาที่ของการเปhนเกลือแห5งโลกไดBอย5างมี

คุณภาพ ตามความหมายท่ีไดBกล5าวมาแลBว  

พิพเพิร Pท (2007) ไดBกล5าวไว Bในงานเขียน “เขย%าเกลือออกจากขวด”(Out of The 

Saltshaker & Into the World) ว5า “ในคำเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว5าเราเปhนเกลือแห5งโลก และ

ทรงทBาทายไม5ใหBเราสูญเสียรสเค็มไป ความหมายอย5างหนึ่งคือ เราตBองแข็งขันในฐานะเปhนผูBแทนของ

พระองคPในท5ามกลางชาวโลก เราตBองออกมาจากขวดเกลือและเขBาไปอยู5ในชีวิตจริง ไม5ใช5ไปถูกเหยียบ

ย่ำ” ในงานเขียนน้ีไดBอธิบายอย5างชัดเจนและตรงกับความหมายของประโยคที่พระเยซูตรัสว5า การ

เปhนเกลือแห5งโลกนั้น เปhนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เปhนกระบวนการที่ไม5ตBองใชBเทคนิคพิเศษในการ

เรียนรูB ไม5ใช5โครงการที่จะประยุกตPใชB ไม5ใช5หนBาที่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับคริสเตียน ไม5ใช5สิ่งที่ตBองทำ ไม5ใช5ส่ิง

ที่ควรทำ อาจจะทำ ทำไดB หรือจะทำ แต5เรียกว5า เปhนธรรมชาติ เปhนวิถีชีวิต หรือเปhนไปเองโดย

อัตโนมัติ ดังน้ันจึงสรุปไดBว5าคริสเตียนทุกคนเปhนเกลือแห5งโลก 

เช5นเดียวกับ วอรPเรน (2011) ไดBกล5าวใน ชีวิตที่เคลื่อนไปดPวยวัตถุประสงค4 ว5า เราตBองเลือก

ว5าจะเปhนคริสเตียนระดับโลกหรือจะเปhนคริสเตียนฝ°ายโลก โดยท5านอธิบายว5าคริสเตียนฝ°ายโลกน้ัน

เขBามาพึ่งพระเจBาเพื่อความพึงพอใจส5วนตัวเท5านั้น โดยแมBพวกเขาไดBรับความรอดแต5ก็ยังเห็นแก5ตัว 

พวกเขาชอบกิจกรรมที่เสริมสรBางตัวเอง รับพระพรของตนเอง และสนใจในความสุขที่ตนเองจะไดBรับ 

โดยไม5สนใจต5อผูBคนรอบขBาง หรือการนำความรอดและพระพรไดBรับไปใชBเพื่อผูBอื่น แต5สำหรับผูBที่เปhน 

คริสเตียนระดับโลก คือคริสเตียนที่ใชBชีวิตและพระพรที่ไดBรับทั้งหมดเพื่อทำใหBเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของโลกนี้ในทุก ๆ วัน ดังนั ้นคริสเตียนระดับโลกในความหมายของ วอรPเรน จึงเปhนคริสเตียน 



 

52 

 

ที่ตอบสนองต5อการเปhนเกลือแห5งโลกตามคำตรัสของพระเยซูคริสตP ซึ ่งมีความหมายคลBายกับท่ี  

ยูแบงคP (2555) กล5าวไวBในหนังสือ เราเปLนทูตของพระคริสต4 ว5า สำหรับการเปhนคริสเตียนเราไดBชื่อว5า

เปhนทูตของพระคริสตPซึ่งในระดับแรกหมายถึงชีวิตส5วนตัวของเรากับพระเจBา ติดสนิท และอยู5ในทาง

ของพระองคP สำหรับระดับที่สองคือการใหBชีวิตของตนเองเปhนตัวแทนของพระคริสตP หรือใหBทุกคนไดB

เห็นพระคริสตPในตัวของเรา งานเขียนของทั้งสองท5านไดBช5วยอธิบายใหBเห็นภาพของการเปhนเกลือแห5ง

โลกไดBอย5างชัดเจน 

5.2.2  คริสเตียนท่ีหมดรสเค็ม 

การเปhนเกลือที่หมดรสเค็ม จากการศึกษาพบว5าผลลัพทPคือการถูกโยนทิ้ง และไม5มีประโยชนP

อะไรอีกเลย เช5นเดียวกันกับคริสเตียนที่หมดรสเค็ม แมBการเชื่อในพระเยซูคริสตPจะเพียงพอสำหรับ

การไดBรับความรอด การพBนจากความผิดบาปนั่นก็เพราะโดยความรักและพระคุณของพระเจBา แต5

สำหรับการเปhนคริสเตียนที่หมดรสเค็มหมายถึง คริสเตียนที่ไม5ไดBสำแดงคุณค5าหรือใชBประโยชนPสิ่งท่ี

ตนไดBรับและมีอยู5เพื่อพระเจBาหรือผูBอื่นเลย เสมือนเกลือที่อยู5ในขวดแต5ไม5ไดBถูกเทออกมาจากขวด  

ในขณะเดียวกันอีกความหมายหนึ่ง เกลือที่หมดรสเค็มก็เปรียบกับชีวิตของคริสเตียนท่ียินยอมใหB 

สิ่งต5าง ๆ ที่ไม5มีประโยชนPต5อชีวิตทั้งฝ°ายร5างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณเขBามาเกาะติดกับตนเอง หรือ

การยอมใหBสิ่งต5าง ๆ ในโลกเขBามาเจือปนอยู5ในชีวิตของตนเอง โดยไม5พยายามที่จะสลัดมันออกไปใหB

พBน จนทำใหBความเค็มที่มีสูญหายไปหมด ดังนั้นแทนการเปhนเกลือท่ีจะเขBาไปเปล่ียนแปลงหรือรักษา

สังคมใหBดีข้ึนจะกลายเปhนส่ิงท่ีไม5มีคุณค5า การถูกผูBคนเหยียบย่ำน้ันถือว5าเปhนส่ิงท่ีตกต่ำ และแน5นอนว5า

ไม5เพียงเฉพาะตนเองเท5านั้นที่จะถูกเหยียบย่ำ แต5ทั้งชุมชนคริสเตียนและพระเจBาก็ไม5ไดBรับเกียรติจาก

ชีวิตของคริสเตียนท่ีหมดรสเค็มดBวยเช5นกัน 

ผูBวิจัยตั้งขBอสังเกตกับคำตรัสของพระเยซูคริสตPว5าสำหรับคริสเตียนที่หมดรสเค็มไปแลBวน้ัน 

จะกลับมาเปhนคริสเตียนที ่มีรสเค็มไดBอีกหรือไม5 จากการศึกษาในการใชBรูปประโยคตอนน้ีจาก 

พระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษากรีก พบว5าเปhนประโยคที่อยู5ในรูปของการถูกกระทำ คือ เกลือที่ไม5มี

รสเค็มแลBวจะถูกทำใหBกลับมาเค็มอีกไดBอย5างไร [how can its saltiness be restored?] แสดงใหB

เห็นว5าเกลือไม5สามารถกลับมามีรสเค็มไดBอีกดBวยตนเอง ในคำตรัสของพระเยซูคริสตPนั้นเปhนการเตือน

ใหBผูBเชื่อระมัดระวังในการดำเนินชีวิต และเปhนความจริงที่ว5าเกลือที่หมดรสเค็มก็ตBองถูกทิ้งไปในที่สุด 

ดังนั้นจึงตBองระมัดระวังที่จะรักษาความเค็มไวB คือมีเกลืออยู5ในตัวเสมอ ในทางกลับกันก็ตBองเตรียม

ยอมรับกับความเจ็บปวด และความอับอาย การถูกเหยียบย่ำ ถBาเราเปhนเกลือท่ีหมดรสเค็ม 

โดยพระคุณและดBวยความรักของพระเจBาที่โปรดประทานต5อประชากรของพระองคP ผูBวิจัย

เชื่อว5าสำหรับชีวิตของคริสเตียนที่ตBองการเติมเต็ม และกลับมามีรสเค็มอีกครั้งหน่ึงนั้น พระเจBาทรงใหB

โอกาสอยู5เสมอ และพระเจBาทรงเปhนผูBเดียวเท5านั้นท่ีจะทำใหBผูBที่หมดรสเค็มนั้น กลับมามีความเค็มไดB
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อีกครั้งเพราะดBวยกำลัง ดBวยสติปuญญา และความพยายามของเราเองจะไม5สามารถกระทำไดB แต5ดBวย 

พันธสัญญานิรันดรP ที่พระองคPทรงประทานใหBแก5ผูBท่ีเชื่อและวางใจในพระองคP เราทั้งหลายจึงสามารถ

ดำเนินชีวิตดBวยการเปhนเกลือแห5งโลกน้ีไดBอย5างแน5นอน 

 

5.3 ขNอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากงานคBนควBาอิสระหัวขBอ “ความหมายของ ‘เกลือแห5งโลกในมัทธิว 5:13’ ตามความเขBาใจ

ของชุมชนชาวยิว” ผู BวิจัยไดBพบความหมายและความสำคัญที่มีผลกระทบต5อคริสเตียน ผู BรับใชB 

คริสตจักร หน5วยงานหรือองคPกรคริสเตียน รวมถึงสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงไดBนำเสนอ 

การตอบสนองต5อการมีชีวิตใหBเปhนเกลือแห5งโลกดังน้ี 

5.3.1 สำหรับคริสเตียน 

 ผูBวิจัยมีประสบการณPที่ไดBฟuงคริสเตียนหลายคนกล5าวว5า “ฉันไม5สามารถทำหนBาที่นี้ไดBอย5าง

แน5นอน ฉันขอมีชีวิตแห5งการเปhนคริสเตียนที่อยู5แบบเงียบ ๆ กับพระเจBาเปhนการส5วนตัวก็เพียงพอ

แลBว” มีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่มีความปรารถนาในการเปhนคริสเตียนเพียงเพื่อขอเปhนคริสเตียนที่อยู5

ในระดับแรกหรือคริสเตียนของโลกดังท่ีกล5าวมาก็เพียงพอแลBว แสดงถึงความไม5เขBาใจต5อสิ่งที่พระเจBา

ไดBทรงมอบหมายใหBเขาเปhนเกลือแห5งโลกนั่นเอง  การศึกษาที่ผ5านมาไดBพบว5าเปhนสิ่งที ่ยากมาก

สำหรับคริสเตียนท่ีจะรักษาหรือดำเนินชีวิตไดBตามมาตรฐานของพระเจBา ซึ่งนั่นคือความเปhนจริง แต5

ดBวยการทรงนำและการช5วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ คริสเตียนสามารถสำแดงชีวิตท่ีเปhนพระพร

และมีผลกระทบต5อผูBอื่นในทางที่ดี สามารถมีชีวิตที่แตกต5างและยืนหยัดอยู5ในความเชื่อตามคำสอน

จากพระวจนะไดB ซึ่งตรงกับที่ วรรณภา เรืองเจริญสุข กล5าวไวBในหนังสือ จริยธรรมคริสเตียน (2021) 

ว5า เปาโลเรียกคริสเตียนว5า “ธรรมิกชน” ซึ่งในความหมายภาษากรีกมีความหมายต5อเนื่องจากคำว5า 

“บริสุทธิ์” ในภาษาฮิบรู ซึ่งมีความหมายว5า “แตกต5าง” ดังนั้นคริสเตียนจึงตBองแตกต5างจากผูBที่ไม5ไดB

เปhนคริสเตียน และจะไม5เพียงทำตามมาตรฐานของโลกน้ี 

5.3.2 สำหรับผู;รับใช; 

สำหรับผูBรับใชBของพระเจBา จากการทำวิจัยฉบับน้ีทำใหBผูBวิจัยไดBเห็นถึงพระพรอย5างมากมายท่ี

พระเจBาทรงโปรดประทานแก5ผูBรับใชBของพระองคPผ5านทางการทำพันธสัญญาเกลือกับอาโรน ซึ่งเปhน

ตัวแทนของปุโรหิตและเลวี ผูBรับใชBของพระเจBาในพระวิหาร แน5นอนว5าในการเปhนเกลือแห5งโลกน้ัน

ผูBรับใชBของพระเจBาย5อมตBองสำแดงความเปhนเกลือไดBเช5นเดียวกับคริสเตียนทั่วไป และควรจะมี

มากกว5าดBวย แต5สิ่งที่พิเศษกว5าคริสเตียนทั่วไปนั่นคือ การที่ผูBรับใชBจะมีความมั่นใจในการทรงเลือก

และการทรงเรียกในการทำพันธกิจไม5ว5าจะรับใชBในคริสตจักร หน5วยงาน สถาบัน และไม5ว5าจะพบกับ

อุปสรรคหรือปuญหาใดก็ตาม พระสัญญาที่พระองคPตรัสไวBว5าพระองคPจะทรงเลี้ยงดู และปกป§องผูBรับใชB
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และครอบครัวน้ันเปhนพันธสัญญาที่เปhนนิรันดรP ขอใหBบทเรียนจากพระธรรมเนหะมียPเปhนแบบอย5าง

สำหรับการรับใชBว5า ผูBรับใชBจะไม5หนีหรือละทิ้งจากพันธกิจที่ไดBรับมอบหมายจากองคPพระผูBเปhนเจBาไป

เพียงเพราะขาด หรือไม5มีในสิ่งจำเปhนสำหรับชีวิต แต5จะมั่นคงในหนBาท่ีที่ไดBรับมอบหมาย และเรียนรูB

ในการกระทำตามและเช่ือฟuงพระองคPเสมอ 

นอกจากชีวิตของผูBรับใชBที่จะมั่นคงและไวBวางใจในพันธสัญญาท่ีพระเจBาทรงใหBไวBแลBว ดBวย

การท่ีผูBรับใชBตBองเปhนผูBสอน ผูBแบ5งปuน และผูBที่หนุนใจผูBอื่นดBวยพระวจนะของพระเจBา จึงเห็นว5าเมื่อมี

โอกาสไดBสอนในเรื ่องการเปhนเกลือแห5งโลก ผู Bร ับใชBควรจะศึกษาคBนควBาเพิ ่มเติมและสอนถึง

ความหมายในเรื่องนี้อย5างครบถBวน ไม5ใช5เพียงพูดถึงคุณสมบัติของเกลือที่ใคร ๆ ก็รูBกันเท5านั้น หรือ

เพียงการใชBประโยค “ขอใหBเราเปhนเกลือแห5งโลก” เปhนขBอสรุปของทุกเรื่องของคำเทศนาหรือการ

อธิษฐาน โดยปราศจากการอธิบายใหBเขBาใจก5อน  การเปhนเกลือตBองสำแดงออกใหBเห็นถึงประโยชนP

อย5างชัดเจน  เกลือตBองมีอิทธิพลและช5วยสิ่งที่อยู5รอบ ๆ ใหBดีขึ ้น มีรสชาติที่ดีขึ ้น และช5วยใหBส่ิง

เหล5านั้นมีคุณภาพที่ยาวนานมากขึ้น นี่คือหนBาที่สำคัญของการเปhนเกลือแห5งโลกของผูBรับใชBพระเจBา

ทุกคน  ปรุงแต5ง สนับสนุน เสริมสรBาง ผูBคนและสมาชิกในคริสตจักร เพื่อเกลือเหล5านั้นจะเขBาไปอยู5 

และทำหนBาท่ีของมันอย5างเต็มท่ีในทุกชุมนุมชน ทุกสังคม ในประเทศไทย และในโลกน้ีต5อไป 

5.3.3 สำหรับคริสตจักร 

คิม (2018) เขียนไวBในหนังสือ ความเชื่อที่มีชีวิต ว5า จุดประสงคPที่คริสตจักรถูกตั้งขึ้นในโลกน้ี

มี 5 ประการไดBแก5การนมัสการพระเจBา คริสเตียนศึกษา การสามัคคีธรรม การประกาศ และการรับใชB  

จุดประสงคPเหล5าน้ีเสริมสรBางผูBเชื่อใหBเจริญเติบโตทั้งในความเชื่อ และการดำเนินชีวิต เพื่อเปhนผูBดี

รอบคอบ เปhนผูBใหญ5ในพระคริสตP และเปhนเหมือนพระคริสตPใหBมากยิ่งขึ้น การที่คริสเตียนหรือผูBเชื่อท่ี

อยู5ในคริสตจักรจะสามารถดำเนินชีวิตใหBเปhนเกลือของโลกไดBนั้น คริสตจักรจึงตBองเห็นความสำคัญ 

ในการใหBพระวจนะของพระเจBาตอนนี้สำเร็จในชีวิตของผูBเชื่อ คริสตจักรจึงตBองทุ5มเทสอนพระวจนะ 

สอนใหBสมาชิกเขBาใจถึงบทบาทหนBาที่และความรับผิดชอบของตนแก5สมาชิกในคริสตจักรทุกวัย 

นอกจากนี้คริสตจักรตBองมีแผนงานหรือการดำเนินกิจกรรมที่จะตBองออกไปทำกับชุมชน สังคม ที่อยู5

รอบขBางดBวย โดยเฉพาะในสถานการณPแห5งความยากลำบากในปuจจุบัน ยังมีคริสตจักรหลายแห5งที่ปVด

ตัวเงียบ โดยไม5สนใจช5วยเหลือ หรือแบ5งปuนใหBกับผูBอื่น แต5ขณะเดียวกันเราก็พบว5ามีหลายคริสตจักร 

ที่ไดBใชBวิกฤติการณPนี้เปhนโอกาสที่จะมอบความรัก ช5วยเหลือและแบ5งปuนแก5ชุมชนและสังคมในรูปแบบ

ที่แตกต5างกันไป สิ่งเหล5านี้เปhนภาพสะทBอนถึงความหมายของการเปhนเกลือแห5งแผ5นดินโลก สะทBอน

ถึงภาพของพระเยซูคริสตP และภาพของพระเจBาผูBทรงเปhนความรักไดBดีกว5าคำสอน หรือการเทศนาใน

เร่ืองความรักแต5เพียงอย5างเดียว 
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5.3.4 สำหรับหนTวยงานหรือสถาบันคริสเตียน 

เปhนที่ทราบกันดีว5าในปuจจุบันนี้ดBวยจำนวนคริสเตียนในประเทศไทยมีนBอย จึงส5งผลใหB

หน5วยงาน สถาบัน หรือองคPกรคริสเตียนในปuจจุบันหลายแห5งตBองรับผูBท่ีต5างความเช่ือเขBามาปฏิบัติงาน

ในหน5วยงาน แน5นอนว5าแต5ละแห5งมีนโยบายท่ีจะตอบสนองต5อนโยบายในการประกาศ และเสริมสรBาง

ดูแลจิตวิญญาณของบุคลากรในหน5วยงานอยู5แลBว การที่สถาบัน หน5วยงาน หรือองคPกรยังรักษา

มาตรฐานในการมีผูBนำสูงสุดเปhนคริสเตียน ถือว5าเปhนสิ่งที่ดีมาก แต5ในขณะเดียวกันคริสเตียนที่อยู5ใน

ระดับผูBนำก็ตBองมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนที่เปhนเกลือมีความเค็มดBวย และไม5เพียง

ผู Bบริหารเท5านั ้น บุคลากรคริสเตียนในหน5วยงานถือไดBว5าเปhนผู Bมีส5วนสำคัญในการที่จะส5งเสริม

สนับสนุนหรือเปhนผูBท่ีจะทำใหBผูBต5างความเช่ืออยู5ในฝ°ายตรงขBามไดBเช5นกัน การเปhนเกลือแห5งโลก ในท่ีน้ี 

จึงสำคัญเปhนท่ีสุด  

ดBวยผูBวิจัยทำงานในสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรของหน5วยงานที่เปhนคริสเตียนจำนวน

ครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมด ในการปฏิบัติหนBาที่ของบุคลากรคริสเตียนนั้น ไม5ไดBมีสิทธิพิเศษมากไป

กว5าบุคลากรอื่น ๆ แต5การไดBรับมอบหมายใหBมีส5วนในการทำพันธกิจมากกว5าบุคลากรต5างความเชื่อก็

ถือไดBว5าเปhนนโยบายที่ดีของผูBบริหาร ในขณะที่อาจมีบุคลากรคริสเตียนบางคนไม5เต็มใจมากนักก็ตาม 

แน5นอนว5าสำหรับบุคลากรท่ีเปhนคริสเตียน จะไดBรับการจBองมองในความประพฤติ และการปฏิบัติ

หนBาที่ และชีวิตส5วนตัวมากกว5าบุคลากรทั่วไป และถBามีบุคลากรคริสเตียนคนใดที่ทำผิด จะส5งผล

กระทบต5อความเปhนคริสเตียนของทุกคนในภาพรวมดBวย  ผูBบริหารและฝ°ายศาสนกิจของโรงเรียนจึงมี

นโยบายดBวยการส5งเสริมใหBมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรBางชีวิตของบุคลากรคริสเตียนดBวยการจัด

นมัสการ ศึกษาพระวจนะ หนุนใจและการใหBคำปรึกษา รวมทั้งการที่บุคลากรคริสเตียนควรตBองไดBรับ

การเสริมสรBางและสนับสนุนใหBมีส5วนรับใชBทั้งในสถาบันและที่คริสตจักรทBองถิ่น เพื่อใหBดำเนินชีวิตท่ี

เปhนแบบอย5าง สามารถเปhนเกลือที่มีคุณค5าและสำแดงชีวิตต5อผูBอื่นใหBเปhนที่พอพระทัยของพระเจBา  

ในปcการศึกษา 2559 ฝ°ายศาสนกิจของโรงเรียนไดBเห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้ และไดBตั้งหัวขBอการทำ

พันธกิจโดยมุ5งเนBนใหBบุคลากรคริสเตียนดำเนินชีวิตเพื่อเปhนพระพรสู5บุคลากรที่ต5างความเชื่อ โดยต้ัง

เปhนหัวขBอสำหรับการเทศนา การจัดรีทรีตของคณะครู และไดBมีการแต5งบทเพลงจากพระธรรมมัทธิว 

5:13 ชื ่อเพลงว5า “เกลือแห5งแผ5นดินโลก”(ภาคผนวก ก) ซึ ่งเปhนบทเพลงประจำที่ใชBรBองตลอด 

ปcการศึกษา รวมทั้งเปhนบทเพลงที่ใชBรBองสรรเสริญพระเจBาในโอกาสออกไปเยี่ยมเยียนคริสตจักร

ทBองถิ่นดBวย ผลจากการมีจุดเนBนในเรื่องน้ี ทำใหBมีครูคริสเตียนหลายท5านไดBถวายตัวรับใชBพระเจBาตาม

ของประทานมากขึ้น รวมทั้งไดBแสดงความตั้งใจที่จะสำแดงชีวิตของการเปhนคริสเตียนดBวยการ

แสดงออกท้ังการกระทำและคำพูด 
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5.3.5 สำหรับสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

นับจากอดีตตั้งแต5มิชชันนารีเขBามาประกาศและเผยแพร5พระกิตติคุณในประเทศไทย สิ่งท่ี

มิชชันนารีไดBทำนั่นคือการสำแดงความรัก ความห5วงใยต5อประชาชนชาวไทยดBวยการทำพันธกิจที่ลงสู5

ชีวิตของผูBคน ไม5ว5าจะเปhนดBานการรักษาโรค การใหBการศึกษา และความเจริญกBาวหนBาในวิทยาการ

ต5าง ๆ สิ่งเหล5านี้ไดBรับการสืบทอดต5อมาจนถึงสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปuจจุบันที่ไดBทำการ

ขยายพันธกิจในชุมชนหรือแผ5นดินไทยอย5างต5อเนื่อง และเกิดผลอย5างมากมายทั่วประเทศไทย ผูBวิจัย

เห็นว5าการทำพันธกิจกับชุมชนสังคม ดBวยการแบ5งปuน การใหBความช5วยเหลือ พันธกิจเหล5านี้เปhนการ

สำแดงถึงการเปhนเกลือแห5งโลกไดBอย5างชัดเจน ในขณะที่ประเทศไทยพบกับสถานการณPที่ยากลำบาก 

หน5วยงานต5าง ๆ ของสภาคริสตจักรควรใหBการสนับสนุนและมีโอกาสไดBเขBาไปเยียวยารักษา ทั้งสภาพ

จิตใจ ร5างกาย เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวันอย5างต5อเนื่อง นอกจากการทำพันธกิจแบ5งปuน

ความรักและใหBการช5วยเหลือแก5ชุมชนสังคมแลBว สิ่งที่สภาคริสตจักรในฐานะผูBนำขององคPกรจะตBอง

สำแดงการเปhนเกลือแห5งโลกคือ การสำแดงถึงความรักดBวยการรักษาความเปhนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภายในองคPกร ดBวยภาพลักษณPท่ีแสดงออกมาดBวยการกระทำและคำพูดใหBแก5ผูBคนไดBเห็น  

5.4 ขNอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตUอไป 

 จากประสบการณPของผูBวิจัยพบว5าประโยค “เราเปhนเกลือแห5งโลก” หรือ “ขอใหBชีวิตของเรา

เปhนเกลือแห5งโลก” เปhนประโยคที่คริสเตียนพูดออกมาไดBอย5างง5ายดาย เปhนคำพูดที่ติดอยู5ที่ริมฝcปาก

ของคริสเตียน ถูกใชBท้ังในการหนุนใจ ในคำอธิษฐาน จากหนังสือหรือในบทความต5าง ๆ ของคริสเตียน  

ไม5ว5าจะสอนดBวยเรื่องใด แต5สุดทBายจบลงดBวยประโยคนี้อยู5บ5อยครั้ง แมBจะพูดหรือใชBกันอยู5บ5อยคร้ัง 

แต5ผู BพูดหรือผูBฟuงก็มีความเขBาใจถึงการเปhนเกลือแห5งโลกไดBเพียงบางส5วนของความหมายเท5าน้ัน  

เมื่อผูBวิจัยไดBทำการศึกษาในหัวขBอนี้แลBวไดBพบถึงความสำคัญ และเห็นว5ามีสิ่งที่น5าสนใจซึ่งสามารถ

นำไปต5อยอดจากงานวิจัยฉบับน้ีในอนาคตไดBดังน้ี 

 5.4.1 การผลิตวรรณกรรมคริสเตียนท่ีเก่ียวข;องกับเร่ืองเกลือ 

 เม่ือผูBวิจัยมีความสนใจและตBองการศึกษาในหัวขBอนี้ ในขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรม

พบว5าไม5มีขBอมูลงานวิจัยภาษาไทยในเรื่องนี้เลย อีกทั้งเมื่อสืบขBอมูลจากบทความ บทเรียน เว็บไซตP 

หรือจากหนังสืออรรถาธิบายพระคริสตธรรมคัมภีรPฉบับภาษาไทย พบว5ามีการกล5าวถึงหัวขBอนี้นBอย 

อาจเนื่องดBวยทุกคนคิดเห็นตรงกันว5าเปhนเรื่องท่ีง5าย และทุกคนสามารถเขBาใจไดBดBวยตนเอง ซึ่งใน

ความเปhนจริงแลBวมีเรื่องราวและความเปhนมาที่เกี่ยวขBองมากมายกับคำตรัสของพระเยซูคริสตPตอนน้ี

ดังนั้นจึงเสนอใหBผูBเกี่ยวขBองกับการจัดทำวรรณกรรมคริสเตียน ไดBบรรจุเรื่องนี้ไวBสำหรับการศึกษา

คBนควBา และผลิตเปhนวรรณกรรมท่ีน5าสนใจสำหรับคริสเตียนทุกช5วงวัยในโอกาสต5อไป 
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 5.4.2 จัดทำบทเรียนรวีวารศึกษาหรือคูTมือการสอนเร่ืองเกลือสำหรับคริสเตียน 

 การทำวิจัยในครั้งนี้ทำใหBผูBวิจัยเห็นถึงความจำเปhนของคริสเตียนทุกคนที่ตBองมีความเขBาใจใน

ความหมายของการเปhนเกลือแห5งโลก และไม5เพียงเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งในคริสตจักรเท5านั้นที่ตBองเขBาใจ 

แต5ย5อมหมายถึงสมาชิกทุกคนในคริสตจักร ไม5ว5าจะเปhนเด็กรวีวารศึกษา กลุ5มอนุชน วัยทำงาน ผูBสูงวัย 

สตรี บุรุษ รวมทั้งผูBนำในคริสตจักร หรือผูBเชื่อใหม5 ดังนั้นจึงเสนอว5าควรมีการจัดทำบทเรียน หรือมี

การสอนในเร่ืองน้ีใหBมากข้ึน หรือจัดการสอนอย5างต5อเน่ืองในคริสตจักร  

 5.4.3 วิจัยหัวข;อการตอบสนองของคริสเตียนตTอการเปQนเกลือแหTงโลก หรือการสำรวจ 

มุมมองของคริสเตียนไทยตTอการเปQนเกลือแหTงโลก 

 เมื่อศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ทำใหBทราบและเขBาใจถึงความคาดหวังของพระเยซูคริสตPต5อผูBท่ี

ติดตามพระองคPว5าควรจะอยู5ในบทบาทหรือฐานะใดในโลกนี้ รวมถึงการที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ไดB

อย5างไร ทั้งหมดที่ไดBทำการศึกษาคือความจริงจากพระวจนะของพระเจBาที่มาถึงคริสเตียนทุกคน  

ในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญและเปhนความจริงที่เราจะหนีความจริงไปไม5ไดBคือการท่ีไดBทราบว5าคริสเตียน

ในปuจจุบันมีการตอบสนองหรือความเขBาใจต5อการเปhนเกลือแห5งโลกอย5างไร ซึ่งสามารถมีรายละเอียด

ในการวิจัยในเร่ืองพ้ืนฐานความเขBาใจของพระวจนะตอนน้ี รวมถึงภาคปฏิบัติท่ีจะนำไปสู5การเปhนเกลือ

แห5งโลกตามน้ำพระทัยของพระเยซูคริสตP 

 5.4.4 สำรวจมุมมองของคนท่ัวไปตTอการเปQนเกลือแหTงโลกของคริสเตียน 

 เหตุผลประการหนึ่งที่ทำใหBผูBวิจัยสนใจทำการศึกษาและทำวิจัยหัวขBอนี้เกิดขึ้นเมื่อไดBรับ

คำตอบจากผูBที่ยังไม5เปhนคริสเตียนว5า ไม5อยากเปhนคริสเตียนหรือปฏิเสธพระกิตติคุณเพราะเห็นชีวิตท่ี

ไม5เปhนแบบอย5าง หรือมีความไม5ประทับใจต5อการดำเนินชีวิตของคริสเตียนบางคน ผูBวิจัยจึงเห็นว5า 

นอกจากคริสเตียนจะรูBและเขBาใจความหมายในเรื่องนี้ และการดำเนินชีวิตดBวยความพยายามอย5าง

สุดกำลังเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจBาแลBว การท่ีไดBทราบมุมมองของบุคคลภายนอกหรือผูBท่ี

แตกต5างในดBานความเชื่อ น5าจะนำมาสู5การยอมรับ และการไดBเห็นความเปhนตัวตนของชีวิตคริสเตียน

หรือหน5วยงานคริสเตียน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู5เป§าหมายที่พระเจBาไดB

ทรงวางไวBในความเปhนเกลือแห5งโลกของคริสเตียน  



 

58 

 

บรรณานุกรม 

กุลรัตนP. (บรรณาธิการ). (2542). เกลือ : คุณสมบัติและการใชPประโยชน4. นนทบุรี: สำนักพิมพPสมิต. 

แกรสมิค, จอหPน. ดี. (2006). มาระโก. (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ (เอ้ือศรี). 

กรุงเทพฯ: ศูนยPทีรันนัส. 

คณะผูBเช่ียวชาญของสำนักพิมพPไลออนสP. (1995). เจาะโลกพระคัมภีร4 เล%ม 2. กรุงเทพฯ:  

กนกบรรณสาร. 

เคอรPลันสกี, มารPก. (2551). ประวัติศาสตร4โลกผ%านเกลือ. แปลจาก Salt : A World History. 

แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร. กรุงเทพฯ: มติชน. 

แซนเดอรPส, เจ. ออสวอลดP. (2015). สาวกฝ�ายจิตวิญญาณ. (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลจาก Spiritual  

Discipleship. แปลโดย พรเทพ คัดสุระ. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร. 

ดวงสุดา ศรีบัวอBาย. (2019). เอกสารคำสอนวิชาพันธสัญญาใหม%เบ้ืองตPน: คศ.523. เชียงใหม5: 

วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาพายัพ. 

ดวงสุดา ศรีบัวอBาย และ สกุณี เกรียงชัยพร. (2019). ท5านท้ังหลายเปhนความสว5างของโลกตอนท่ี 1: 

ความสว5าง. ข%าวคริสตจักร, ปcท่ี 87(802), 16-20. 

ดวงสุดา ศรีบัวอBาย และ สกุณี เกรียงชัยพร. (2019). ท5านท้ังหลายเปhนความสว5างของโลกตอนท่ี 2: 

ลักษณะชุมชนผูBอ5านมัทธิว. ข%าวคริสตจักร, ปcท่ี 87(803), 14-18. 

ถ้ำเกลือท่ียาวท่ีสุดของโลกอยู%ในอิสราเอล. (2562, 1 เมษายน). [ขBอมูลอิเล็กทรอนิกสP] ไทยรัฐฉบับ 

พิมพP,  https://www.thairath.co.th/news/foreign/1533950 

ธวัช เย็นใจ. (2018). เล%าเร่ืองเมืองยิว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย. 

บงกช ทุ5มโมง. (2561). การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสต4ทรงสอนในบริบทกิตติ 

 คุณมัทธิว 6:9-13 ในมุมมองของคนไทย (การคBนควBาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). วิทยาลัย 

 พระคริสตPธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ, เชียงใหม5.   

บลันดP, เจฟฟ̄. (2001). พระกิตติคุณมาระโก. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร.  



 

59 

 

บารPเบียรี, ลูอิส. (2004). มัทธิว. (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลโดย ปฏิมา คงสืบชาติ (เอ้ือศรี). กรุงเทพฯ: ศูนยP 

 ทีรันนัส. 

แบ¤คซPเตอรP, มากาเร็ต. (2009). คู%มือศึกษาพระคัมภีร4แนะนำพันธสัญญาใหม% 1: ชีวิตและคริสตจักร 

 ของพระเยซูคริสต4. แปลโดย หน5วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตรP สภาคริสตจักรใน 

 ประเทศ ไทย. เชียงใหม5: สำนักพิมพPสุริยบรรณ. 

พิพเพิรPท, รีเบกกา แมนลียP. (2007). เขย%าเกลือออกจากขวด. (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลโดย สุรียPรัตนP 

สมบูรณPสงคP. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร.  

ไพรศP, เจ. เอ็ม. (2014). สอนอย%างพระเยซู. (พิมพPคร้ังท่ี 2) แปลจาก Jesus The Teacher. แปลโดย 

วิภาดา พูลศักด์ิวรสาร. กรุงเทพฯ: ศูนยPทีรันนัส. 

เฟล็มม่ิง, ดอน. (2008). สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร4 เล%มท่ี 1 (พิมพPคร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ:  

สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร. 

มาโนช พุ5มไพจิตร. (1999). คำเทศนาบนภูเขา. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร. 

มิลเลอรP, ดี จี. (2527). ลูกา. แปลโดย วันดา ศรัทธาทิพยP. กรุงเทพฯ: ประชุมทองการพิมพP. 

เมอรPริลดP, ยูยีน. เอช. (2009). เลวีนิติ - เฉลยธรรมบัญญัติ (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลโดย ชุมแสง เรือง 

 เจริญสุข. กรุงเทพฯ: ศูนยPทีรันนัส (สำนักพิมพP จีพี). 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจPาอยู%หัว. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

ลินดPเชยP, เอฟ. ดวน. (2009). เลวีนิติ - เฉลยธรรมบัญญัติ (พิมพPคร้ังท่ี 2). แปลโดย ชุมแสง เรือง 

 เจริญสุข. กรุงเทพฯ: ศูนยPทีรันนัส (สำนักพิมพP จีพี). 

วรรณภา เรืองเจริญสุข. (2021). จริยธรรมคริสเตียน (พิมพPคร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: พระคริสตธรรม 

กรุงเทพ (แผนกวรรณกรรม). 

วอรPเรน, ริค. (2011). ชีวิตท่ีเคล่ือนไปดPวยวัตถุประสงค4. (พิมพPคร้ังท่ี 10). แปลจาก The Purpose 

Driven. แปลโดย วรพงศP จริยพฤทธิพงศP. กรุงเทพฯ: สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนา 

คริสตจักร. 



 

60 

 

วิยะดา ทัฬหิกรณP. (1992). สำรวจพระคัมภีร4ใหม% มัทธิว-กิจการ. กรุงเทพฯ: โรงเรียนคริสตศาสน 

 ศาสตรPคณะแบ¤บติสตP. 

วีเอิรPสบี, วอรPเรน ดับเบิลยู. (2007). จงภักดี. แปลจาก Be Loyal. แปลโดย พรเทพ คัดสุระ. 

 กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร. 

สตอททP, จอหPน อารP. ดับบลิว.  (2018). ค%านิยมทวนกระแส (พิมพPคร้ังท่ี 3). แปลจาก Christian 

Counter-Culture. แปลโดย สถาพร พาชีรัตนP. กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร. 

สมใจ รักษาศรี. (2011). คำเทศนาบนภูเขา. กรุงเทพฯ: FBC Press. 

สลาวิน. (2549). สสารแปลงกาย. แปลจาก Transformed. แปลโดย โอภาส อาจอารมณP. กรุงเทพฯ: 

สุวีริยาสาสPน. 

สุทัศนP ยกสBาน. (2558, 2 มกราคม). บทบาทสำคัญของเกลือในอารยธรรม. [ขBอมูลอิเล็กทรอนิกสP] 

MGRonline, https://mgronline.com/science/detail/9570000149982 

อมฤต หมวดทอง. (2558). เกลือ และประวัติศาสตร4การต้ังถ่ินฐานชุมชนในอีสาน. หนPาจ่ัว,  

29(2015), 165. สืบคBนจาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-

Arch/article/view/44230 

America’ s Sea Salt Company. (2001). About Salt, History of Salt. Retrived from 

https://seasalt.com/salt-101/about-salt/history-of-salt 

Alexander, Ralph. H. (1986). The Expositor’s Bible Commentary: Vol. 3. Ezekiel. 

Michigan: Zondervan, Grand Rapids. 

Brown, Raymond E. (1990). The New Jerome Biblical Commentary. New Jersey: 

Prentice Hall. 

Bruner, Frederick Dale. (1987). Matthew Vol.1: The Christ Book Matthew 1-12. 

London: Word Publishing. 

Evans, Craig A. & Porter, Stanley E. [Editors] Dictionary of New Testament Background. 

USA: Inter Varsity Press. 

 



 

61 

 

France, R. T. (2007). The Gospel of Matthew. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Company. 

Hargreaves, John. (1991). คู%มือศึกษาพระคัมภีร4: พระกิตติคุณมาระโก. แปลโดย กองคริสเตียน 

 ศึกษาและบรรณศาสตรP. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพPสุริยบรรณ 

Kalland, Earl. S. (1992). The Expositor’s Bible Commentary: Vol. 3. Deuteronomy.  

 Michigan: Zondervan, Grand Rapids. 

Morris, Leon. (1992). The Gospel according to Matthew. England: Inter-Varsity Press.  

Osborne, Grant R. (1997). The IVP Newtestament Commentary Series. Matthew. 

Illinois: InterVarsity Press. 

Payne, J. Barton. (1988). 1 & 2 Chronicles. Michigan: Grand Rapids. 

Schweizer, Eduard. (1975). The Good News According to Matthew. Atlanta: John Knox 

Press. 

Stanton, Graham N. (1992). A Gospel for a New People : Studies in Matthew.  

Kentucky: Westminster/John Knox Press. 

Thomsen, Mark W. (1998). เทววิทยาพันธสัญญาใหม%. แปลจาก Introducing New  

Testament Thelolgy. แปลโดย สมพร พงศPอุดม. เชียงใหม5: โครงการตำราคณะศาสน 

ศาสตรPแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ. 

Zodhiates, Spiros. (1992). The Complete Word Study Dictionary : New Testament.  

USA: AMG Publishers.



 

62 

 

ภาคผนวก 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

เพลง “เกลือแห5งแผ5นดินโลก” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพลง “เกลือแห5งแผ5นดินโลก” 

             เนื้อร'องและทำนอง   อนุศิษฐ4 เกตุหอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

เอกสารรับรองการยกเว.นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
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