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ABSTRACT 
 

  The purpose of this independent study is to " Theological And Background 
Studies of Selected Hymns From Thai Hymnal" which has collected the history of the 
songs, the melody and the person related to the composers and Christian Theology 
manifested through the worship songs from Thai Hymnal.  I would like to present the 
history, the key problems, the objectives, the scope of this study, and the definition. 
These subjects will define the scope of this study to make an understanding in Christian 
Theology which communicated through the worship songs.  I have reviewed the 
literature related to the worship songs, the background of people related to the 
Hymns, the phenomenon of Thai Hymnal, Christian Theology, music’s components, 
The role of using Hymns in various missions and the related documents or research. 
The processes of this study are; 1.  Choosing 10 Thai Hymnal.  2.  Study the songs’s 
element, 3. Study the Christian theology in the lyrics. 4. How to apply the Thai Hymnal 
into each mission.  This study will benefit churches by acquiring the knowledge and 
using or choosing an appropriate songs for each mission. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป*นมาและความสำคัญของการศึกษา 

หนังสือเพลงไทยนมัสการของสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการมาอยQาง

ยาวนานมีรากฐานจากหนังสือเพลงฮิมนัล (The Siamese Hymnal) ที่ศาสนาจารย3ซามูเอล จี 

แมคฟาร3แลนด3 (Rev. Samuel G.Mcfarland) เปgนผูDจัดทำขึ้นในปc ค.ศ. 1876 และไดDคนไทยช่ือ

ครูปูน เปgนผูDชQวยในการเขียนคำรDองเปgนภาษาไทย นับวQาเปgนหนังสือเพลงนมัสการเลQมแรกของ

คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนและมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายมาเปgนหนังสือเพลงไทย

นมัสการท่ีใชDกันในปqจจุบัน 

แมDวQาเพลงไทยนมัสการจะผQานมาหลายชQวงปc ทุกครั้งท่ีคริสตจักรไดDใชDเพลงไทย

นมัสการ ยังคงมีความไมQเขDาใจในเนื้อหาของเพลงอยQางถูกตDอง หรือแมDแตQอาจจะเขDาใจเนื้อหาแตQ

เพียงผิวเผินเทQานั้น ไมQไดDเขDาใจความหมายในบทเพลงอยQางลึกซึ้ง แมDวQาบQอยครั้งที่คริสตจักรไดD

สัมผัสกับเพลงไทยนมัสการ ไดDรับการปลูกฝqง ไดDเรียนรูDและฝ©กฝนการรDองเพลงและเลQนเครื่อง

ดนตรีโดยใชDเพลงไทยนมัสการมาตั้งแตQเด็ก แตQการสื่อสารถึงดDานศาสนศาสตร3 และบริบทภูมิหลัง

ของบทเพลงมักไมQไดDถูกสอนหรือปลูกฝqงไปพรDอมกับการเรียนรูDเพลงไทยนมัสการอยQางเปgนระบบ 

ผูDคนสQวนใหญQจึงมองวQาเพลงไทยนมัสการนั้นมีเนื ้อหาที่เขDาถึงไดDยาก อาจจะดDวยภาษาของ 

บทเพลง บริบทวัฒนธรรมของบุคคลผูDที่แตQงเนื้อเพลงเองก็ตาม และปqจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอยQาง

ยิ่งอิทธิพลของแนวเพลงรQวมสมัยที่เนื้อหาที่สามารถเขDาถึงไดDงQายและสรDางความประทับใจอยQาง

มากตQอผูDฟqง สQงผลใหDเกิดการเปรียบเทียบกับเพลงไทยนมัสการท่ีเนื้อหาเขDาถึงยากกวQา ทำนอง

เพลงดูโบราณ จึงทำใหDหลายคริสตจักรไมQใชDเพลงไทยนมัสการ และหันไปใชDเพลงนมัสการรQวม

สมัยแทน 

ดDวยเหตุนี้การวิเคราะห3เนื้อหาคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง และการวิเคราะห3ท่ี

เกี่ยวขDองกับภูมิหลังประวัติศาสตร3ของบทเพลง ของทำนองเพลง ของบุคคลท่ีเกี่ยวขDองของผูDแตQง

เนื้อเพลง ผูDแตQงทำนองเพลงก็ดีนั้นจะเปgนการชQวยเสริมสรDางความเขDาใจใหDคริสตจักรสามารถรDอง

เพลงไทยนมัสการไดDอยQางเขDาใจมากย่ิงข้ึน และสามารถนำเพลงไทยนมัสการไปใชDดDวยความเขDาใจ

ไดDอยQางเหมาะสมตามบริบทตQางๆ  ซ่ึงในการศึกษาคDนควDาวรรณกรรมและบทความเก่ียวกับหัวขDอ

ดังกลQาวนั้น พบวQายังไมQเห็นวQามีการศึกษาหรือการวิเคราะห3คริสต3ศาสนศาสตร3ของแตQละบทเพลง

ในภาษาไทยมากนัก และพบวQามีการอธิบาย และกลQาวถึงในสQวนของคริสต3ศาสนศาสตร3ใน 

บทเพลงนDอยมาก  
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 ดังนั้น การศึกษาและทำการวิจัยในครั้งนี้จะปรากฏเรื่องราวของบทเพลงที่สำคัญ 

และนQาสนใจอีกเปgนจำนวนมากที่มีประโยชน3ที ่จะทำใหDคริสตจักรไดDมองเห็น ไดDเขDาใจถึงคริสต3 

ศาสนศาสตร3ที ่กำลังสื ่อสารผQานเพลงไทยนมัสการไดDอยQางแทDจริง และเปgนการเก็บขDอมูลทาง

ประวัติศาสตร3เพื่อการศึกษาคDนควDาในเชิงลึก สามารถนำผลการวิจัยไปใชDในพันธกิจดนตรีคริสตจักร

ท้ังดDานวิชาการ การเสริมสรDางดDานชีวิตจิตวิญญาณ และสามารถตQอยอดการวิจัยตQอไป 

 

1.2 โจทย@หรือคำถามของการศึกษา 

 คริสตจักรในประเทศไทยโดยเฉพาะคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ไดDใชDเพลงไทยนมัสการมาหลายชQวงปcนั้นยังคงมีความไมQเขDาใจเนื้อหาของเพลง หรืออาจจะเขDาใจ

เนื้อหาเพียงผิวเผินเทQานั้น โดยเฉพาะความหมายศาสนศาสตร3ของบทเพลงไมQไดDเขDาใจเนื้อหาอยQาง

ลึกซึ้ง บริบทภูมิหลังของบทเพลงก็ไมQไดDถูกสอนหรือปลูกฝqงไปพรDอมกับการเรียนรูDบทเพลงเพลงไทย

นมัสการ จึงศึกษาเรื่องนี้เพื่อใหDมีความเขDาใจในคริสต3ศาสนศาสตร3ที่กำลังสื่อสารผQานบทเพลงจาก

บริบทภูมิหลังของบทเพลงไดDอยQางแทDจริง เพ่ือใหDคริสตจักรไดDรับความรูDและนำเพลงไทยนมัสการไปใชD

ในการนมัสการตามบริบทตQางๆ ไดDเหมาะสม 

 

1.3 วัตถุประสงค@ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห3ถึงการส่ือสารคริสต3ศาสนศาสตร3ตQางๆ ผQานทางบทเพลง

ไทยนมัสการ  

2. เพ่ือศึกษาเบ้ืองหลังประวัติศาสตร3ของเน้ือเพลง ทำนอง และบุคคลท่ีเก่ียวขDอง

เพ่ือใหDเขDาใจถึงบริบทในการส่ือสารผQานบทเพลงไทยนมัสการ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเน้ือหาคริสต6ศาสนศาสตร6และศึกษาเบ้ืองหลังในหนังสือเพลงไทยนมัสการ จำนวน 10 

เพลง  
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1.5 ประโยชน@ที่ไดOรับจากการศึกษา 

1. นำความรูDที่ไดDไปวิเคราะห3เนื้อหาในบทเพลงไทยนมัสการวQามีคริสต3ศาสนศาสตร3 

ในบทเพลงท่ีกำลังส่ือสารเพ่ือเสริมสรDางคริสตจักรและชีวิตฝiายจิตวิญญาณ 

2. ทราบถึงขDอมูลภูมิหลังประวัติศาสตร3ของบทเพลง ชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวขDองกับ 

บทเพลงในการเขDาใจสิ่งที่ผู DแตQงไดDสื ่อสาร เพื่อการใชDเพลงไทยนมัสการในการ

นมัสการในคริสตจักรจะไดDรับความรูDตามบริบทตQางๆ ซึ่งสามารถนำไปใชDอยQาง

เหมาะสมตQอไป 

 

1.6 นิยามศัพท@เฉพาะ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใหDคำนิยาม คือ 

เพลงไทยนมัสการ หมายถึง เพลงนมัสการ หรือบทเพลงในที่ชุมนุมนมัสการ ในหนังสือเพลง

ไทยนมัสการ ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014 ท่ีไดDเลือกสำหรับการศึกษาวิจัย จำนวน 10 เพลง  

 

คริสต3ศาสนศาสตร3 หมายถึง ความพยายามของผูDเชื่อในการแสวงหาหลักคำสอน การดำเนิน

ชีวิต และการทำพันธกิจที ่สอดคลDองกับความจริงของพระเจDาและเหมาะสมกับบริบท 

ของตนเอง 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข)อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูDศึกษาไดDมุQงเนDนการศึกษาคDนควDารายละเอียดเรื่องภูมิหลังประวัติศาสตร3

ของบทเพลง ของทำนองเพลง และบุคคลที่เกี่ยวขDองกับบทเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการและ

ศึกษาดDานคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวขDองในบทนี้จะกลQาวถึง ดDานประวัติศาสตร3 ทั้งประวัติศาสตร3เพลงนมัสการ ประวัติศาสตร3ดนตรี

คริสตจักร ดDานคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง และหลักการวิเคราะห3ศาสนศาสตร3 

 

2.1 ความหมาย พัฒนาการ ลักษณะ และองค3ประกอบของเพลง 

 2.1.1 ความหมายและลักษณะของเพลงนมัสการ 

 2.1.2 ลักษณะของเพลงนมัสการในสมัยตQางๆ 

 2.1.3 บทบาทและความสำคัญของชุมนุมของผูDเช่ือและคริสตจักร 

 2.1.4 ปรากฎการณ3การใชDหนังสือเพลงไทยนมัสการในคริสตจักรไทยในปqจจุบัน 

 2.1.5 องค3ประกอบของเพลงนมัสการ 

2.2 ดDานคริสต3ศาสนศาสตร3 

 2.2.1 ความหมายของคริสต3ศาสนศาสตร3 

 2.2.2 หลักการวิเคราะห3คริสต3ศาสนศาสตร3 

 2.2.3 เพลงนมัสการกับคริสต3ศาสนศาสตร3 

2.3 บทบาทและความสำคัญของเพลงนมัสการ และการใชDเพลงนมัสการในการนมัสการ 

ในคริสตจักร 

2.3.1 บทบาทของเพลงนมัสการในงานพันธกิจตQางๆ 

2.3.2 การใชDเพลงนมัสการในการนมัสการในคริสตจักร 
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2.1 ความหมาย พัฒนาการ ลักษณะ และองค@ประกอบของเพลงนมัสการ 

เพลงนมัสการมีบทบาทสำคัญตQอชีวิตของผูDเชื่อในพระเยซูคริสต3 โดยสามารถพบเห็น

ไดDผQานจากบทเพลงนมัสการ ความหมายของเนื้อเพลงไดDปรากฏใหDเห็นถึงดDานประวัติศาสตร3 รากฐาน

ของพระคริสตธรรมคัมภีร3ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม ภาคพันธสัญญาใหมQ หลักขDอเชื่อ และความรูDดDาน

คริสต3ศาสนศาสตร3ของผูDที่มีสQวนเกี่ยวขDองในแตQละบทเพลง โดยความหมาย การพัฒนาการจนไป 

ถึงองค3ประกอบของเพลงไทยนมัสการผูDศึกษาจะนำไปวิเคราะห3ดDานประวัติศาสตร3ของผูDที่เกี่ยวขDอง 

แตQละบทเพลงท่ีไดDเลือกจากเพลงไทยนมัสการ  

 

2.1.1 ความหมายและลักษณะของเพลงนมัสการ 

ปรัชญา ใจภักดี (2556) กลQาววQาพระเจDาทรงสรDางมนุษย3ใหDมีเสียง โดยเฉพาะเสียงเพื่อการ

นมัสการพระองค3 ในการนมัสการดDวยเสียงเพลงนั ้นถือไดDวQาเปgนสQวนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนท่ี

แสดงออกถึงความสัมพันธ3ของมนุษย3ที่มีตQอพระเจDา พระคริสตธรรมคัมภีร3จากพระธรรมโคโลสี บทท่ี3 

ขDอท่ี16 วQา “จงปราศรัยกันด.วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญ คือร.องเพลงสรรเสริญ

และเพลงสดุดีจากใจของทAาน ถวายองคCพระผู.เปFนเจ.า”และจากพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ขDอที่ 19  

วQา “จงให.พระวาทะของพระคริสตC ดำรงอยูAในตัวทAานอยAางบริบูรณC จงสั่งสอนและเตือนสติกันด.วย

ปNญญาทั้งสิ้น จงร.องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด.วยใจโมธนาขอบพระคุณพระเจ.า”

พระคริสตธรรมคัมภีร3ทำใหDเราไดDตระหนักถึงการนมัสการพระเจDาดDวยความจริงตามรากฐานของ 

พระคัมภีร3 ดังนั้น การนมัสการพระเจDาดDวยบทเพลงนมัสการไมQใชQการนมัสการตามอยQางที่ใจเรา

อยากจะทำ แตQการนมัสการของมนุษย3นั้นขึ้นอยูQกับจิตวิญญาณภายในของเราเปgนหลัก พระเจDาทรง

เปgนพระวิญญาณ การนมัสการก็ไมQไดDเกิดขึ้นดDวยความคิด ดDวยอารมณ3หรือความรูDสึกของเราตาม

ภายนอกเทQานั ้น แตQตDองออกมาจากภายในสQวนลึกที ่สุดของเราโดยหัวใจของการนมัสการดDวย 

การขอบพระคุณ  

วิศรุต จินดารัตน3 (ม.ป.ป.) ไดDอธิบายเพลงนมัสการ หรือท่ีเราเรียกกันวQา (Hymn) เปgนเพลงท่ี

หมายถึงบทเพลงใดๆ ก็ตามที่ตั้งอยูQบนพื้นฐานจากเพลงในพระคัมภีร3พันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร3

พันธสัญญาใหมQ มีความสอดคลDองที่เหมาะสมของคริสต3ศาสนศาสตร3ที่เปgนการแสดงออกถึงการถวาย

เกียรติสรรเสริญพระเจDา ซึ่งบางบทเพลงอาจไมQไดDมีการกลQาวถึงการสรรเสริญพระเจDาโดยตรง แตQเปgน

การแสดงถึงการขอบพระคุณพระเจDา การอธิษฐานวิงวอนจากการชQวยกูD การสำนึกถึงความผิดบาป 

และเช่ือความไวDวางใจในองค3พระผูDเปgนเจDา  

ภราดา โรจนสุพจน3 (2551) อธิบายคำวQา Hymn ไมQไดDถูกพบในพระคัมภีร3พันธสัญญาเดิม 

แตQจะสามารถพบลักษณะของบทเพลงนมัสการไดDดังเชQนที่ปรากฏในพระคัมภีร3เดิม เชQน เพลงสดุดี 

(Psalm) ที ่ถูกเขียนขึ ้นในรูปแบบของบทภาวนาและบทสรรเสริญเพื ่อสรรเสริญยกยQองพระเจDา 
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นอกจากนี ้ย ังมี บทเพลงของมีเร ียม (Song of Miriam) และบทเพลงของเดโบดาห3 (Song of 

Deborah) ตQางก็เปgนเพลงรDองเพ่ือสรรเสริญพระเจDาดDวยเชQนกัน 

 

2.1.2 ลักษณะของเพลงนมัสการในสมัยตAางๆ 

เพลงนมัสการในพระคัมภีร3พันธสัญญาเดิม  

  ปรัชญา ใจภักดี (2556) พูดถึงในพระคริสตธรรมคัมภีร3ภาคพันธสัญญาเดิม วQามี

รูปแบบของการนมัสการพระเจDาเปgนการสQวนตัว และตามลำพัง หรือการนมัสการที่ทำกันจะเปgนการ

รQวมประชุมใหญQ ซึ่งสามารถพบเห็นไดDในคริสตจักรปqจจุบันทั่วไป การนมัสการพระเจDาไดDเริ่มตDนตั้งแตQ

ตามสมัยโบราณที่มีบันทึกไวDในพระคัมภีร3 ซ่ึงแตQเดิมนั้นการนมัสการจะประกอบดDวยการอธิษฐานและ

การเผาถวายสัตว3เปgนเครื่องบูชา ในเวลานั้นยังไมQมีสถานที่การนมัสการเปgนหลักเปgนแหลQง โดย

วัฒนธรรมของคนยิวในเวลานั้น มีการเดินทางอพยพยDายถิ่นฐานตลอดเวลา ตQอมาในสมัยปc 1309 ถึง

ปc 1550 กQอนคริสตศักราช คนยิวจึงมีการเริ่มตั้งถ่ินฐานหรือที่อยูQอาศัยอยQางเปgนหลักแหลQง และไดD

เริ่มตDนการนมัสการในพระวิหาร มีพิธีกรรมมากขึ้น โดยคนที่ทำหนDาที่ในการนมัสการหลัก ไดDแกQ 

ปุโรหิต ทำหนDาที ่ถวายเครื ่องบูชาโดยการเผาสัตว3เปgนเครื ่องบูชา มีการรDองเพลงสรรเสริญท่ี

ประกอบดDวยเครื่องดนตรี อธิษฐานในที่ประชุม และกันฉลองในเทศกาลตQางๆ โดยเรื่องราวเหลQาน้ีไดD

บันทึกและกลQาวไวDในพระคัมภีร3ตลอดทั้งเลQม ภารดา โรจนสุพจน3 (2553) อธิบายถึง เพลงนมัสการใน

สมัยพระคัมภีร3ภาคพันธสัญญาเดิม แตQเดิมไมQไดDเรียกกันวQาเพลงนมัสการ แตQเรียกวQาเพลงสดุดี 

(Psalm) โดยดูจากรากศัพท3ของคำวQา Psalm มาจากภาษากรีกคำวQา Psalmoi และเทียบกับ

ความหมายในภาษาฮีบรู ตรงกับคำวQา Mizmorim ซ่ึงหมายถึง Hymn เพลงนมัสการน่ันเอง 

 ฐาปกรณ3 กระแสทิพย3 (2554) ไดDกลQาวถึง เพลงนมัสการในยุคเริ่มแรกวQาเปgนการ

นำเอาขDอความจากพระคัมภีร3ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเพลงสรรเสริญพระเจDาอยQางพระธรรมสดุดีท่ีเขียนโดย

กษัตริย3ดาวิด และปรากฏถึงการบันทึกการใชDเครื่องดนตรีไมQวQาจะเปgนประเภทเครื่องตี เครื่องสาย 

และเครื่องเปiามาใชD พบไดDในพระธรรมสดุดี บทที่ 33 ขDอที่ 2 วQา “จงสรรเสริญพระเจ.าด.วยพิณเขาคูA 

จงถวายสดุดีแดAพระองคCด.วยพิณสิบสาย” และ พระธรรมดาเนียล บทท่ี 3 ขDอท่ี 5 วQา “เมื่อทAานได.ยิน

เสียงเขาสัตวC ปST พิณเขาคูA พิณสี่สาย พิณใหญA ปSTถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด ให.ทAานทั้งหลายกราบลง

นมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริยCเนบูคัสเนศซารCได.ทรงตั้งไว.” อดิศร มQวงงาม (2007) กลQาวถึงการ

รDองเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจDาวQามีการบันทึกไวDในพระคัมภีร3มาตั้งแตQสมัยของโมเสส พบไดDจาก

พระธรรมอพยพ บทท่ี 15 ซึ่งเปgนบทเพลงของโมเสสและชนชาติอิสราเอลที่กำลังรDองเพลงสรรเสริญ

พระเจDาจากการชQวยกูDเขาจากอียิปต3 นอกจากนี้ยังมีมิเรียมพี่สาวของโมเสสถือรำมะนาและเตDนรำ

พรDอมกับผูDหญิงทั้งหลายสรรเสริญพระเจDา เนติ คูQโชติกุล (2020) พูดถึง เพลงสรรเสริญ (Hymns) วQา

หมายถึง “ประเภทเพลงสดุดีที่มีเนื้อหาเต็มไปดDวยถDอยคำแหQงการสรรเสริญพระเจDาแตQเพียงผูDเดียว” 
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(Erhard S. Gerstenberger, 1988) เปgนเพลงสดุดีท่ีเนDนถึงการเชิดชูความดีงามความย่ิงใหญQและพระ

เกียรติของพระเจDา นอกจากนี้เพลงสรรเสริญยังย้ำถึงศาสนศาสตร3เรื่องพระเจDาดDวย เชQน พระยาเวห3

เปgนพระเจDาแหQงอิสราเอล แตQในขณะเดียวกัน พระองค3ยังเปgนพระเจDาแหQงสากลจักรวาลดDวยเปgนตDน 

จากขDอสังเกตของโครงสรDางพระธรรมสดุดีประเภทน้ี จะเร่ิมตDนดDวยการเรียกรDองใหDมีการนมัสการพระ

เจDา และผูDเขียนพระธรรมสดุดี ไดDพรรณนาถึงเหตุผลของการเขDามาสรรเสริญพระเจDา และจบลงดDวย

การเรียกรDองใหDเขDามาสรรเสริญพระเจDาอีกครั้ง หรือเปgนการจบดDวยการสรรเสริญพระเจDา ภราดา โร

จนสุพจน3 (2551) ไดDอธิบายถึงเพลงสดุดีจะมีลักษณะเปgนเพลงเสียงเดียว แตQละเพลงจะมีชื่อทำนอง

กำกับไวDเชQน สดุดีบทที่ 8 ทำนองกีธธิท (Gittith) สดุดีบทที่ 9 ทำนองมุธลับเบน (Muthlabben) และ

สดุดีบทที่ 12 ทำนองเซมินิท (Sheminith) เปgนตDน และเนติ คูQโชติกุล (2020) ไดDอธิบายเพิ่มเติมวQา

พระธรรมสดุดีบทที่ 8 มีเนื้อหาของการสรรเสริญพระเจDาที่ซQอนการอยูQในชีวิตของผูDเขียน คือ เปgน

เพลงนมัสการพระเจDาท่ีใชDรDองกันในพระวิหารในเวลากลางคืน 

 

เพลงนมสัการในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหม ่
 ปรัชญา ใจภักดี (2556) กลQาวถึง สมัยหลังจากที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มถูก

ทำลาย โดยกษัตริย3แหQงอาณาจักรบาบิโลน กษัตริย3เนบูคัสเนศซาร3 ในปc 586 กQอนคริสตศักราช คนยิว

ถูกกวาดตDอนไปเปgนเชลยที่อาณาจักรบาบิโลน กลุQมคนยิวที่กระจัดกระจายออกไปในชQวงเวลานั้นไดDมี

การสรDางธรรมศาลาเพื่อสำหรับการชุมนุมหรือการประชุมทำพิธีกรรมทางศาสนาของคนยิว และใน

สมัยพระคริสตธรรมคัมภีร3ภาคพันธสัญญาใหมQไดDบันทึกถึงขDอความที่กลQาวถึงธรรมศาลาที่ไดDถูกสรDาง

ขึ้นไวDทั่วโลก จนมาถึงสมัยที่ไดDมีการเผยแพรQคำสอนของคริสต3ศาสนาหลังจากที่พระเยซูคริสต3ทรง

สิ้นพระชนม3บนไมDกางเขนแลDว พบวQาการนมัสการพระเจDาของคริสเตียนในยุคนั้นไดDมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบไป มีการเรียกยุคนี้วQา “การนมัสการในยุคของคริสเตียน” เปgนการพัฒนามาจากการนมัสการ

ของคนยิวในธรรมศาลา ไมQใชQการนมัสการพระเจDาในพระวิหาร ซ่ึงในยุคคริสเตียนตอนตDนนั้นจะมีการ

ประชุมนมัสการในบDานเรือน แตQตQอมาภายหลังก็ไดDมีการสรDางอาคารไวDสำหรับเปgนที่นมัสการเหมือน

อยQางเชQนในปqจจุบัน แตQสิ่งสำคัญและเปgนเอกลักษณ3อยQางยิ่งของศาสนาคริสต3ท่ียังคงสืบทอดมาใหDเห็น 

จนถึงทุกวันนี้ในทุกพิธีกรรมมันก็คือ เพลงนมัสการพระเจDา ที่มีการกลQาวถึงความยิ่งใหญQขององค3 

พระผูDเปgนเจDา พระราชกิจ และพระลักษณะของพระเจDาเปgนสำคัญ เพลงนมัสการพระเจDามีรากฐานมา

จากการนมัสการพระเจDาของชนชาติยิว โดยมีการพบหลักฐานทางโบราณคดี จากการใชDเพลงใน

พิธีกรรมทางศาสนา ที่เกิดขึ้นในชQวงสมัยของกษัตริย3ดาวิด ซึ่งเปgนกษัตริย3องค3ที่สองของชนชาติ

อิสราเอล ท่ีไดDแตQงบทเพลงเพื่อใชDในการนมัสการพระเจDา ถือไดDวQาเปgนรากฐานของเพลงนมัสการพระ

เจDาในเวลาตQอมา และเปgนผูDที่นำเอาบทกวีมาประพันธ3ดนตรีมากที่สุดในประวัติศาสตร3ของตะวันตก 

แมDวQาชQวงขDอมูลทางประวัติศาสตร3จะปรากฏไมQมากนักเกี ่ยวกับเพลงของชQวงตDนของคริสตกาล 

เนื่องจากไมQไดDมีการจดบันทึกไวDเปgนลายลักษณ3อักษรไวD แตQเปgนการถQายทอดสืบตQอกันแบบปาก 
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ตQอปาก จึงสQงผลใหDเพลงมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบและลักษณะตQางออกไปจากเพลงตDนฉบับ

อยQางมาก ทำใหDพบวQาเพลงนมัสการพระเจDาในชQวงแรกนั้นจะมีความสวยงามตามแบบของชาวกรีก

และมีความศักด์ิสิทธ์ิแบบชาวฮีบรู 

ภราดา โรจนสุพจน3 (2551) อธิบายวQา เพลงสรรเสริญและถวายเกียรติแดQพระเจDาของชนชาติ

อิสราเอล ซึ่งคำวQา Hymn มีรากศัพท3ที่มาจากภาษากรีก คือ Hymnos ที่ชาวกรีกใชDยกยQองเทพเจDาท่ี

แตQงขึ้นเพื่อถวายเกียรติใหDแกQพระเจDา วีรบุรุษหรือผูDพิชิต โดยเรียกวQา เพลง Benedictus Hadley 

เพลง Magnificat และเพลง Nune Dimittis ภราดา โรจนสุพจน3 (2553) ยังกลQาวตQอวQา คำวQา Hymn 

พบในพระคัมภีร3ภาคพันธสัญญาใหมQจากการบันทึกถึงเพลงของมารีย3 (Song of Mary) มีชื่อเรียกวQา 

Magnificat (ลูกา 1:46-55) บทเพลงของเศคาริยาห3 (Song of Zacharias) มีช่ือเรียกวQา Benedictus 

(ลูกา 1:68-79) และเพลงของสิเมโอน (Song of Simeon) มีชื่อเรียกวQา Nunc Dimittis (ลูกา 2:29-

31) นอกจากนี้ในพระธรรมลูกา บทที่ 2 ขDอที่ 14 ไดDกลQาวไวDวQา “พระสิริจงมีแดAพระเจ.าในที่สูงสุด 

สAวนบนแผAนดินโลกสันติสุข จงมีทAามกลางมนุษยCทั้งปวงซึ่งพระองคCทรงโปรดปรานนั้น” ซึ่งถือไดDวQา

เปgนขDอความที่เปgน The Great Doxology (Gloria in Excelsis Deo) และในพระธรรม 1 ทิโมธี บท

ท่ี 1 ขDอท่ี 17 วQา “พระเกียรติและพระสิริจงมีแดAพระมหากษัตริยCผู.ทรงพระเจริญอยูAนิรันดรC ผู.ทรงเปFน

องคCอมตะซ่ึงมิได.ปรากฎพระองคC ผู.ทรงเปFนพระเจ.าแตAองคCเดียวสืบๆ ไปเปFนนิตยC อาเมน” เปgนตDน  

เปgนที่นQาสังเกตวQาในพระคัมภีร3ภาคพันธสัญญาใหมQ ไมQไดDมีการพูดถึงเรื่องเครื่องดนตรี แตQจะ

พูดถึงเพียงแคQวิธีการรDอง ซ่ึงพบวQาเปgนการบันทึกกิจกรรมทางดDานดนตรีของคริสตจักรเพียงอยQางเดียว

ก็คือ การรDองเพลงในที่ชุมนุมนมัสการ จากพระธรรมโคโลสี บทท่ี 3 ขDอท่ี 16 วQา “จงร.องเพลงสดุดี

เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด.วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ.า”  และจากพระธรรมเอเฟซัส  

บทท่ี 5 ขDอท่ี 19 วQา “จงปราศรัยกันด.วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญคือร.องเพลง

สรรเสริญ และสดุดีจากใจถวายองคCพระผู.เปFนเจ.า”  

จากวิทยานิพนธ3เรื่อง “วิเคราะห3บทเพลงนมัสการในคริสตจักรแหQงนิมิตพิษณุโลก” ของ 

ธีรวัฒน3 วีระวิทยานันต3 (2556)  ไดDอDางถึง ประยุทธ สาริมาน (ม.ป.ป.) วQา “บทเพลงในที่ชุมนุม

นมัสการพระเจDาในคริสตจักรยุคแรกมี 3 ประเภท ไดDแกQ 1. เพลงสดุดี คือ บทเพลงที่นำมาจากพระ

ธรรมสดุดี 2. เพลงนมัสการ คือ เพลงที่แตQงขึ้นโดยผูDที่เชื่อเพื่อใชDในคริสตจักร 3. เพลงสรรเสริญ หรือ

เพลงฝiายวิญญาณ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจใหDรDองออกมาในเวลานั้นโดยไมQไดDมีการเตรียมการ

ไวDกQอน” ซึ่งทั้ง 3 บทเพลงถือไดDวQามีบทบาทสำคัญตQอชีวิตของคริสเตียน และจากพระธรรม 1 โครินธ3 

บทท่ี 14 ขDอท่ี 15 วQา “ถDาเชQนนั้นขDาพเจDาควรจะทำประการใด ขDาพเจDาจะอธิษฐานดDวยใจและดDวย

ความคิดและจะรDองเพลงดDวยใจและดDวยความคิด” จากการศึกษายังพบตQอไปวQา ในยุคคริสตจักร

เริ่มแรกละยุคสมัยของดนตรีตะวันตก เทียบไดDกับชQวงระยะเวลา ระหวQาง ค.ศ. 200 – 800 นั้น เปgน

ยุคเพลงสวด (Plainsong) โดยรูปแบบเพลงในยุคนี ้จะเนDนการรDองเพลงแบบสวด หรือเรียกวQา 
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เพลงแชนท3 (Chant) เปgนการรDองเพลงเสียงเดียวและไมQมีการใชDเครื่องดนตรีประกอบ ไมQไดDเนDนความ

ไพเราะเหมือนตามเพลงทั่วไป เปgนการรDองดDวยปากเปลQาและออกมาจากใจ วิลเลียม ซี. ไรซ3. กลQาววQา 

“เปgนดนตรีเพ่ือการนมัสการพระเจDาท่ีไมQไดDเนDนคุณคQาของความงามและสุนทรียะ”  

William J. Reynolds & Milburn Price (2010) พูดถึงคริสเตียนในชQวงยุคแรกนี ้ถึงการ

พยายามเสริมมรดกแหQงบทเพลงสดุดีและบทเพลงสรรเสริญ ดDวยบทเพลงที่สรรเสริญพระนามของ

พระคริสต3 แบQงปqนพระกิตติคุณ และเป^ดเผยประสบการณ3ความเชื่อ ซึ่งหลายตอนปรากฏเปgนการเลQา

เรื่องการเกิดใน พระธรรมลูกา บทที่ 1 และ 2 ไดDรับการยอมรับอยQางกวDางขวางมนการนมัสการ

ของคริสเตียน หรือเรียกกันวQาบทเพลงประสูติ และใชDในคริสตจักรตะวันตกเปgนภาษาละติน ภราดา 

โรจนสุพจน3 (2553) กลQาวถึงในศตวรรษที่ 2 วQา คริสตจักรในยุคแรกนั้นมีการใชDเพลงนมัสการเปgน

ภาษากรีก (Greek Hymn) ซึ่งถือวQาเปgนยุคกำเนิดและยุครุQงเรืองของ Greek Hymn จนถึงศตวรรษท่ี 

4 ไดDมีการเริ่มใชDเพลงนมัสการเปgนภาษาลาติน (Latin Hymn) จากคำกลQาวของ ไอซีดอร3 แหQง เซวิลล3 

( Isidor of Seville) ว Qา ฮ ิลลาร ีแห Qงกอล บิชอปของโพอิกต ิแอร 3 (Hilary of Gaul, Bishop of 

Poictiers) เปgนบุคคลที ่ม ีช ื ่อเสียงในดDานการแตQงเพลงนมัสการภาษาลาติน ซึ ่ง เซนต3เจโรม 

(St.Jerome) กลQาววQาเพลงนมัสการภาษาลาตินสQวนใหญQมาจากการประพันธ3ของฮิลลารี ที่ไดDนำมา

จากคริสตจักรตะวันออก นอกจากนี้ยังรDองแบบ Antiphonal Singing มาใชD คือ เปgนการรDองแบบ

โตDตอบกันระหวQางคณะนักรDองเด็กผูDชายกับคณะนักรDองผูDชาย ใชDทำนองเพลงพื้นบDานมากกวQาการใชD

ทำนอง Plainsong มีบิชอปแหQงเมื่อมิลาน คือเซนต3อัมโบรเซ (St.Ambrose) ที่ไดDนำเอาการและไดD

เผยแผQไปทั่วยุโรบ จนมีการเรียกทำนองเพลงนี้วQา Spiritual Folk Song โดยกำหนดเนื้อรDองใหDมี 8 

ขDอ แตQละขDอมี 4 วรรค จะเรียกวQา Stanza คือใชDเนื้อรDอง 1 คำตQอเสียงรDอง 1 โนDตจนตQอมากลายเปgน

ตDนแบบของ Metrical Hymn ซึ่งในปqจจุบันคือเพลงนมัสการที่ใชDรูปแบบการประพันธ3ในระบบ Long 

Meter (L.M.) หรือ 8.8.8.8 เปgนตDน 

 

เพลงนมัสการในสมัยคริสตจักรปฎิรูป  

 สันติภาพ วิริโยทัย (2561) อธิบายถึงดนตรีหรือเพลงนมัสการวQาเปgนสQวนหนึ่งของ

ชุมชนคริสเตียนที่เรียกกันวQาคริสตจักรมาตั้งแตQเริ ่มแรก เนื่องจากดนตรีถือไดDวQาเปgนเครื่องมือท่ี 

ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงคริสตจักรและชQวยใหDบรรลุไปถึงวัตถุประสงค3ของการนมัสการ จากการ

บันทึก ในพระคริสตธรรมคัมภีร3ภาคพันธสัญญาใหมQ เก่ียวกับการรDองเพลงในคริสตจักรท่ีปรากฏพบไดD

ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ขDอที่ 18 ถึง 19 และพระธรรมโคโลสี บทที่ 3 ขDอที่ 16  จะพบวQา 

พระธรรมทั ้งสองตอนไดDพูดถึงการรDองเพลงในการชุมนุมนมัสการ วQามีความสำคัญเกี ่ยวกับ 

ฝiายจิตวิญญาณ และการรDองเพลงในที่ชุมนุมนมัสการก็ไดDถูกใชDเพื่อการอธิษฐานอDอนวอน และการ

ยืนยันถึงหลักความเชื่อของคริสเตียนในเวลานั้น โดยมีการใชDบทเพลงอยูQสามประเภท คือ เพลงสดุดี  
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เพลงนมัสการ และเพลงฝiายจิตวิญญาณ ในศตวรรษที่ 16 ประเทศเยอรมนี หลังจากการปฏิรูป

ศาสนา (Reformation) โดย มาร3ติน ลูเธอร3 (Matin Luther) ที่เปgนจุดกำเนิดของศาสนาคริสต3นิกาย

โปรแตสแตนท3 (Protestant) ที่ไดDแยกตัวออกมาจากนิกายคาทอลิก (Catholic) Andrew Wilson-

Dickson ผ ู D เข ียนหน ังส ือ “The Story of Christian Music: From Gregorian Chant to Black 

Gospel นำคำกลQาวของมาร3ติน ลูเธอร3 วQา “รองลงมาจากพระวจนะของพระเจDา ดนตรีสมควรไดDรับ

การยกยQองอยQางสูงสุด” นอกจากนี ้ Tim Dowley จากหนังสือ “Christian Music: A Global 

History กลQาวถึง จอห3น แคลวิน (John Calvin) ผูDนำการปฏิรูปศาสนาในประเทศสวิสเซอร3แลนด3อีก

ทQานนึง วQา “ทQานเช่ือวQาดนตรีเปgนเคร่ืองมือท่ีทรงพลังท่ีสามารถใชDเพ่ือใหDเกิดไดDท้ังส่ิงท่ีดีหรือส่ิงช่ัวรDาย 

ดDวยเหตุนี ้เราควรระมัดระวังอยQางยิ ่งในการใชDดนตรีในคริสตจักร” ซึ ่งทQานเปgนผู Dวางรากฐาน 

ศาสนศาสตร3ใหDกับคณะปฏิรูป และคณะเพรสไบทีเรียน (Presbyterian)  ภารดา โรจนสุพจน3 (2553) 

กลQาวถึง เพลงนมัสการในสมัยเปgนท่ีรูDจักในช่ือเพลง Chorale ภายหลังการปฏิรูปศาสนาของมาร3ติน ลู

เธอร3 กQอใหDเกิดคริสตจักรลูเธอร3แรน (Lutheran Church) ปc ค.ศ. 1517 เพลงนมัสการไดDมี

ความสำคัญมากข้ึนในการรDองเพลงจากแตQเดิมใชDภาษาลาตินก็เปล่ียนมาใชDภาษาเยอรมัน ทำนองเพลง

ใชDทำนองเพลงพื้นบDานที่ชQวยใหDจดจำและทำใหDรDองไดDงQายทำใหDประชาชนมีสQวนรQวมในการรDองเพลง

นมัสการเมื่อมานมัสการพระเจDา เพลง นมัสการของมาร3ตินลูเธอร3 ที่ใชDรDองมาจนถึงปqจจุบันคือเพลง 

“A Mighty Fortress is Our God” ไดDใชDทำนองประกอบชื่อวQา EIN’FESTE BURG ไดDถูกกลQาวขาน

วQาเปgน Marseillaise Hymn of Reformation สQวนวิธีที่ใชDรDองในเวลานั้นคือ ใหDประชาชนเปgนผูDรDอง

ทำนองของเสียงเดียว”  

  

เพลงนมัสการหลังยุคการปฏิรูปศาสนา และเพลงนมัสการในสมัยปNจจุบัน 

  ภารดา โรจนสุพจน3 (2553) อธิบายวQา “หลังจากการปฏิรูปศาสนาหนDา เพลง 

Chorale ไดDรับความนิยม และแพรQหลายไปอยQางรวดเร็วทัวร3ยุโรป ถือเปgนกDาวสำคัญของการพัฒนา

เพลงนมัสการ มีนักประพันธ3เพลงนมัสการเกิดขึ้นมากมาย และที่มีชื่อเสียงไดDรับการยกยQองวQาเปgน

บิดาของเพลงนมัสการ ไดDแกQ Charles Wesley และ Isaac Watts เนื ่องจากเพลงนมัสการมี

โครงสรDางที่ชัดเจนที่เรียกวQา Metrical Hymn หรือ Metrical Pattern ทำใหDสามารถที่จะนำทำนอง

และเนื้อรDองที่แตQงขึ้นดDวยแบบแผนเดียวกันมาจับคูQกันไดD โดยที่ผูDแตQงทำนองและผูDแตQงเพลงเนื้อรDอง

ไมQไดDเปgนคนคนเดียวกันไมQเคยพบปะกันหรือรูDจักกันมากQอน หรือมีชีวิตอยูQตQางระยะเวลากัน เชQน เพลง 

Blest be the tie that binds ซึ่งแตQงเนื้อรDองโดย Rev. John Fawcett และแตQงทำนองโดย Hans 

G. Nageli มีชื่อทำนองวQา Dennis โดยผูDที่นำเนื้อรDองและทำนองนี้มาจับคูQกันคือ Lowell Mason จึง

จะเห็นวQาเราเพลงนมัสการเปgนเพลงที่มีเอกลักษณ3ประจำตัวคือมีโครงสรDางและแบบแผนที่แนQนอน
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ชัดเจน เปgนที่ทราบและยอมรับกันทั่วโลก” เปgนเหตุใหDเพลงนมัสการพัฒนาในวัฒนธรรมตQางๆ ท้ัง

เยอรมัน โมเรเวียน อังกฤษ และอเมริกา จนกระท่ังมาถึงกระแสการพัฒนาเพลงนมัสการในปqจจุบัน  

 

 

2.1.3 บทบาทและความสำคัญของชุมนุมของผูTเช่ือและคริสตจักร 

 ดนตรีมีความสำคัญในชุมชนของผูDท่ีเช่ือในคริสตจักร และคริสตจักรมีการประยุกต3ใชD

ดนตรีออกมาในรูปแบบตQางๆ หรือเรียกวQา ดนตรีคริสตจักร วรพจน3 เลี้ยงประไพพันธ3 (2559) อธิบาย

วQาเปgนเพลงประเภทการขับรDอง โดยมีเนื้อรDองที่เกี่ยวขDองกับคริสต3ศาสนา โดยมีรูปแบบมีทั้งการ 

ขับรDองเดี่ยว การขับรDองประสานเสียง อาจจะมีเครื่องดนตรีประกอบหรือไมQมีเครื่องดนตรีประกอบ 

ดนตรีคริสตจักรนั้นมีหลากหลายประเภทดDวยกันไมQวQาจะเปgนเพลงนมัสการ (Hymn) แมส (Mass) 

เยอรมันแมส (German Mass) คันตาตDา (Cantana) โคแร็ล (Chorale) โมเต็ท (Motet) เปgนตDน โดย

สภาคริสตจักรในประเทศไทยไดDมีการผลิตหนังสือเพลงไทยนมัสการ ฉบับสังคยานา ฉบับปรับปรุง 

ค.ศ. 2014 เพื่อใชDในการรDองเพลงนมัสการและสรรเสริญพระเจDา โดยมีรูปแบบของดนตรีคริสตจักร

อยูQในรูปแบบของเพลงนมัสการ โดยเพลงนมัสการมักจะเริ่มตDนดDวยบทกวี สามารถอQานเปgนบทกวีไดD 

ตQอมาภายหลังเพลงนมัสการไดDถูกเรียบเรียงใหDเปgนเพลงประสานเสียง 4 แนว โดยมีเสียงโซบราโนQเปgน

ทQอนบนสุดซึ ่งเปgนทำนองหลัก และอีกสามทำนอง คือ อัลโตD เทนเนอร3 และเบส เปgนแนวเสียง

ประสาน 

ปรัชญา ใจภักดี (2556) กลQาววQาการนมัสการพระเจDาดDวยบทเพลงสามารถพบไดDทุกๆ 

กิจกรรมในการดำเนินชีวิตของทุกวันไมQใชQเพียงแคQในการนมัสการในวันอาทิตย3เทQาน้ัน และยังไดDพูดถึง

เพลงนมัสการพระเจDาตQอไปอีกวQา มีผลตQอความเชื่อและพฤติกรรมของคริสเตียน โดยการแตQงเพลง

ของคริสเตียนมีที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร3 เนื้อหากลQาวถึงเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร3 หรือ

เปgนการคัดลอกจากตอนใดตอนหนึ ่งจากพระคัมภีร 3มา แลDวใสQทำนองเพลงลงไปในภายหลัง  

สQวนบทเพลงที่มีการแปลมาจากภาษาอังกฤษนั้น จะยึดตามหลักของทำนองเดิมที่แตQงมาพรDอมกับ

เพลงภาษาอังกฤษ แตQมีการแปลเนื้อหาทั้งหมดเปgนภาษาไทย โดยผูDที่มีความรูDและความเขDาใจใน 

พระคริสต3ธรรมคัมภีร3เปgนผูDแปล ซึ่งวิธีการแปลก็ไมQไดDมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อใหDเขDากับบริบท

ของคนไทย แตQยึดตามรูปแบบ และเนื้อหาภาษาเดิมที่ไดDแปลมานั้นเปgนสำคัญเพื่อทำใหDผูDฟqงสามารถ

เขDาใจไดDมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเสียงเพลงดDวยการนมัสการเปgนที่พอพระทัยพระเจDาสQงผลที่ดีตQอความเช่ือ

แสดงออกถึงพฤติกรรมและสะทDอนตQอการดำเนินชีวิตและชีวิตจิตวิญญาณของผูDที ่นมัสการดDวย  

การที่คริสเตียนเชื่อวQาเพลงนมัสการที่ถูกแตQงขึ้นมานั้นมีความสำคัญเพราะเปgนตัวกลางที่สื ่อสาร

ระหวQางมนุษย3กับพระเจDา สQงผลตQอการกระทำ ตQอความเชื่อของคริสเตียนที่มีตQอพระเจDาผQานทาง

ภาษาที่ใชDในเพลง เพลงนมัสการจึงถูกนำมาใชDโดยมีวัตถุประสงค3เพื่อนมัสการพระเจDา และการฟqงคำ
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สอนอยQางในการนมัสการในคริสตจักรเปgนประจำทุกวันอาทิตย3 เนื่องจากเพลงนมัสการของคริสเตียน

ถูกแตQงขึ้นบนพื้นฐานของพระคัมภีร3และบนพื้นฐานทางคริสต3ศาสนศาสตร3ที่มาจากความเชื่อของผูDท่ี

แตQงบทเพลงตQอองค3พระผูDเปgนเจDา  

วรพจน3 เลี้ยงประไพพันธ3 (2559) อธิบายตQอวQา ดนตรีคริสตจักรโดยสะทDอนจาก Kenneth 

W. Osbeck ผู Dเขียนหนังสือ Amazing Grace : 360 Hymn Stories for Personal Devotions ถึง

ความสำคัญของดนตรีคริสตจักรวไวDวQา “สิ่งที่คริสเตียนตDองปฏิบัติในประจำวันคือ ประการแรก  

ชีวิตของผูDเชื่อตDองตระหนักถึงคุณคQาในพระคุณที่นQาตื่นเตDนของพระเจDา พระคุณนั้นชำระเราจาก 

ความบาป และพระคุณที ่ใหDเราเปgนประชากรในอาณาจักรสวรรค3 พระคุณที ่ค้ำจุนและนำทาง

ชีวิตประจำวัน และพระคุณที่สงQางามที่นำไปสูQอาณาจักรนิรันดร3 ประการที่สอง มีคำสำคัญที่เปgนสQวน

หนึ่งในชีวิตประจำวันและประสบการณ3ของผูDเชื่อทุกคนคือ ‘สรรเสริญ อธิษฐาน รัก’ ชีวิตประจำวันท่ี

จะสรรเสริญขอบพระคุณความรักของพระเจDา ชีวิตประจำวัน ที่จะอธิษฐานสามัคคีธรรมและมีความ

สนิทชิดเชื้อกับพระเจDา ชีวิตประจำวันที่จะรัก ชื่นชมยินดีในความรักของพระเจDา และแบQงปqนความรัก

ใหDกับผู Dอื ่น หนังสือสองเลQมที ่จะชQวยผู Dเชื ่อทุกคนนั่นก็คือพระคัมภีร3 และบทเพลงนมัสการของ

คริสตจักร การศึกษาพระคัมภีร3กฎเกณฑ3และการปฏิบัติของพระเจDาเปgนสิ่งสำคัญของการดำรง 

ชีวิตคริสเตียน ไมQมีอะไรที่จะแทนความตDองการตQอพันธสัญญาของพระองค3ไดD และเพลงนมัสการน้ัน 

มีบทบาทท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับคริสเตียน เพราะเก่ียวกับความนึกคิด ความรูDสึกท่ีมีตQอพระเจDา” 

 

2.1.4 ปรากฎการณ3การใชTหนังสือเพลงไทยนมัสการในคริสตจักรไทยในปNจจุบัน 

 ความเปXนมาของหนังสือเพลงไทยนมัสการ จากหนังสือเพลงนมัสการ มรดกทาง

ความเช่ือในความรักและพระสิริของพระเจDา ของภารดา โรจนสุพจน3 (2016) ไดDกลQาวถึง 

  “การประวัติศาสตร3ไทยท่ีไดDบันทึกเรื่อง “บิดาแหQงการพิมพ3สยาม” เขDาใจอยQาง

ตรงกันวQากำลังหมายถึงมิชชันนารีชาวอเมริกัน นายแพทย3แดน บีช บลัดเลย3 (Dr. Dan Beach 

Bradley) ซึ่งตั้งแตQแรกนั้นอยูQในสังกัดของคณะกรรมการอำนวยการมิชชั่นโพDนทะเลแหQงอเมริกา 

(American Board of Commissioners for Foreign Missions 1831) แตQในเวลาตQอมาก็ไดDกQอต้ัง

คณะมิชชันนารีใหมQคือ สมาคมมิชชันนารีอเมริกัน (American Missionary Association 1850) มี

โรงพิมพ3เปgนของตัวเอง ตั้งอยูQบริเวณปากคลองบางกอกใหญQ ขDางป¶อมวิชัยประสิทธิ์ เปgนผูDเริ่มตDนการ

พิมพ3อักษรไทยเปgนครั้งแรก และคาดวQาเปgนคนแรกที่พิมพ3หนังสือเพลงไทยนมัสการจากหลักฐานท่ี

ปรากฏที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพคือหนังสือเพลงไทยนมัสการที่เรียกวQา “หนังสือคำเพลง

สำหรับนมัศการแลสรรเสริญพระเจ.า” เปgนการพิมพ3ครั ้งที ่ 3 ที่โรงพิมพ3 American Missionary 

Association Press ในปc ค.ศ. 1859 โดยมีพระภิกษุชื่อ จัน เปgนผูDชQวยดDานภาษาไทย ภายหลังแมDวQา
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นายแพทย3แดน บีช บลัดเลย3 จะไมQไดDสังกัดคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน แตQก็มีความสัมพันธ3ดDาน

สQวนตัวในดDานการทำงานและการประกาศพระกิตติคุณรQวมกับมิชชันนารีคณะตQางๆ ที่เขDามาใน

ประเทศไทยในเวลานั้น โดยเฉพาะคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน และคริสเตียนคนไทยในเวลานั้นก็ไดD

ใชDหนังสือเพลงนมัสการของนายแพทย3แดน บีช บลัดเลย3 ในการรDองเพื่อสรรเสริญพระเจDา และตQอมา

ศาสนาจารย3ซามูเอล จี แมคฟาร3แลนด3 (Rev. Samuel G. Mcfarland) ไดDมีการจัดทำหนังสือเพลง

นมัสการ The Siamese Hymnal ขึ้นใชDในปc ค.ศ. 1876 นับเปgนหนังสือเพลงนมัสการเลQมแรกของ

คณะอเมริกันเพลสไบทีเรียลและพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเปgนหนังสือเพลงไทยนมัสการที่ใชDกัน

ในปqจจุบัน” (น.87-88) 

 

หนังสือเพลงนมัสการ The Siamese Hymnal  

  “หนังสือเพลงไทยนมัสการของมูลนิธิแหQงสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีรากฐาน

และกำเนิดจากหนังสือเพลงไทยเลQมใหญQ หรือหนังสือเพลงฮิมนัล (The Siamese Hymnal) ท่ี

จัดพิมพ3โดยศาสนาจารย3ซามูเอล จี แมคฟาร3แลนด3 โดยมีคนไทยชื่อ ครูปูน หรือ คูรูปุiน เปgนผูDชQวยใน

การเขียนคำรDองเปgนภาษาไทย สQวนแทQนพิมพ3โนDตนำมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือเพลงไทย

เลQมใหญQถูกพิมพ3ขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง โดยครั้งแรกพิมพ3เมื่อปc ค.ศ. 1876 เพลงจำนวน 511 เพลง 345 

ทำนอง เพลงนมัสการสQวนใหญQเปgนเพลงที่แปลมาจากเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ มีเพลงจำนวนหน่ึง

แปลมาจากเพลงนมัสการภาษาลDานนา The Laos Hymnal และมีเพลงนมัสการเพียง 2 เพลง ท่ี

ประพันธ3ขึ้นใหมQโดย มิสซิสแมคฟาร3แลนด3 คือเพลงบทที่ 502 Touch Not, Taste Not I และบทท่ี 

503 Touch Not, Taste Not II และมีผูDชQวยแปลคำรDองจากภาษาอังกฤษเปgนภาษาไทยอีกหลายทQาน

ไดDแกQ ศาสนาจารย3จอห3น เอ เอก้ิน ศิษยาภิบาลเปล้ือง สุทธิคำ เปgนตDน” (น. 89,91)  

 

หนังสือเพลงนมัสการ The Laos Hymnal 

  “เมื่อมีการขยายพันธกิจมายังภาคเหนือ หลังจากกQอตั้งคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหมQ

และคริสตจักรที่หนึ่งลำปาง ศาสนาจารย3โจนาธาน วิลสัน ไดDคิดคDนทำแทQนพิมพ3ตัวอักษรลDานนา แปล

เพลงนมัสการเปgนภาษาลDานนา และพิมพ3เปgนรูปเลQมเรียกชื่อวQา The Laos Hymnal พิมพ3ที่โรงพิมพ3

บDานวังสิงห3คำเชียงใหมQ มีการพิมพ3ทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ครั้งแรกพิมพ3เมื่อปc ค.ศ. 1895 บรรจุเพลง

จำนวน 239 เพลง พิมพ3เปgนภาษาลDานนามีเฉพาะเนื้อรDอง ไมQมีโนDตดนตรี ไมQมีชื่อทำนองเพลง มีผูDชQวย

ในการเขียนคำรDองเปgนภาษาลDานนา คือหนานปวน คร้ังท่ี 2 พิมพ3ในปc ค.ศ. 1899 ไมQพบรูปเลQม ครั้งท่ี 

3 พิมพ3ในปc ค.ศ. 1905 บรรจุเพลงจำนวน 240 เพลง ชื่อเพลงพิมพ3เปgนภาษาอังกฤษ มีชื่อทำนอง

เพลงกำกับไวDทุกเพลง ไมQมีโนDตดนตรี ตอนทDายเลQมระบุที่มาของเพลงบางบท แตQไมQไดDระบุชื่อผูDแตQงคำ

รDองและทำนอง ครั้งท่ี 4 พิมพ3ในปc ค.ศ. 1909 เปgนหนังสือเฉพาะโนDตดนตรีจำนวน 426 เพลง (Tune 

book for Laos Worship) พรDอมชื่อทำนองเพลงและจำนวนพยางค3ของคำรDอง โนDตดนตรีอยู Qใน



 

14 
 

รูปแบบการประสานเสียง 4 เสียง ครั้งท่ี 5 พิมพ3ในปc ค.ศ. 1914 (หลังจากที่ ศาสนาจารย3วิลสัน 

เสียชีวิตแลDว 3 ปc) โดยศาสนาจารย3เดวิด จี คอลลินส3” (น.92-93) 

 

หนังสือเพลงนมัสการช่ัวคราว ค.ศ. 1947 

  “หลังสงครามปcค.ศ. 1947 กลองคริสเตียนบรรณศาสตร3คณะอเมริกันเพรสไบที

เรียนมิชชั่นแหQงประเทศไทย โดยศาสนาจารย3 พอล เอ เอกิ้น ไดDจัดพิมพ3หนังสือเพลงนมัสการขึ้นใชD

ชั่วคราว (เนื่องจากเพลง  The Siamese Hymnal 1920 และหนังสือเพลงนมัสการที่กำลังปรับปรุง 

แกDไขถูกทำลายและสูญหายระหวQางสงคราม) มีเฉพาะคำรDองไมQมีโนDตดนตรี แตQระบุใหDใชDโนDตดนตรี

จากหนังสือเพลงนมัสการ 3 เลQม คือหนังสือเพลงยุวชน หนังสือเพลง The Siamese Hymnal 1920 

และหนังสือเพลง Presbyterian Hymnal ค.ศ. 1933 หนังสือเพลงยุวชนเปgนหนังสือเพลงนมัสการท่ี

จัดพิมพ3โดย นายแอ·ชเชอร3 บี เคส พิมพ3ที่โรงพิมพ3อเมริกันเพรสไปทีเรียนมิชชั่นกรุงเทพฯ ชื่อเพลงใชD

ภาษาอังกฤษ ระบุชื่อทำนองเพลงและโนDตดนตรีประสานเสียง 4 เสียงซึ่งเปgนลายมือเขียน หนังสือ

เพลง Presbyterian Hymnal ค.ศ. 1933 คือหนังสือเพลงนมัสการของคริสตจักรอเมริกันเพรสไปที

เรียน เปgนหนังสือเพลงนมัสการที่มีความครบถDวนในเนื้อหาสาระ และรูปแบบ มีสQวนประกอบสำคัญ

ดังตQอไปน้ีคือ 1. คำนำ 2. กิตติกรรประกาศ 3. สารบัญเนื้อหา 4. สารบัญบรรทัดตDน 5. สารบัญบท

อQานสลับ 6. สารบัญเพลงนมัสการโบราณและบทสรรเสริญ 7. สารบัญอักษรชื่อทำนอง 8. สารบัญ

ฉันทลักษณ3การประพันธ3ทำนอง 9. สารบัญหมวดเพลง 10. สารบัญผูDประพันธ3เนื้อรDอง 11. สารบัญ

ผูDประพันธ3ทำนอง 12. หลักขDอเชื่อของคริสตจักรปฏิรูป 13. คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต3ตรัสสอน 14. 

พระบัญญัติสิบประการ 15. หลักขDอเชื่อของอัครธรรมทูต 16. อารัมบทธรรม 17. เพลงนมัสการ 18. 

เพลงนมัสการโบราณและบทสรรเสริญ 19. บทอQานสลับ ในสQวนของรูปแบบเพลงนมัสการแตQละบท

จะประกอบไปดDวยสQวนสำคัญดังนี้คือ 1. ชื่อหมวดเพลง 2. โนDตดนตรีประสานเสียง 4 เสียงพรDอมคำ

รDองใตDโนDต 3. ฉันทลักษณ3 4. ช่ือทำนองเพลง 5. ช่ือผูDประพันธ3ทำนองเพลง 6. ช่ือผูDประพันธ3คำรDอง 7. 

คำแนะนำการรDอง 8. ขDอมูลเฉพาะเพลง” (น.96-98) 

 

หนังสือเพลงไทยนมัสการ ค.ศ. 1953  

 “คริสตจักรไดDใชDหนังสือเพลงนมัสการ ค.ศ. 1947 มาชQวงระยะหนึ ่ง จึงมีการ

เรียกรDองตDองการหนังสือพิมพ3นมัสการเดินใหมQ โดยคณะกรรมการจัดทำและพัฒนารูปแบบของ

หนังสือเพลงไทยนมัสการ ค.ศ. 1953 โดยใชDรูปแบบของหนังสือเพลง Presbyterian Hymnalค.ศ. 

1933 เปgนแนวทาง คือไดDเพิ่มสQวนประกอบสำคัญหลายสQวนเขDามาไมQวQาจะเปgน สารบัญหมวดเพลง 

สารบัญบรรทัดตDนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สารบัญอักษรช่ือทำนอง คำอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสต3

ตรัสสอน หลักขDอเชื่อของอัครธรรมทูตและอารัมภบทธรรม เปgนตDน ในรายละเอียดของแตQละบทนั้นก็

ไดDเพิ่มสQวนสำคัญเขDามาดDวยไมQวQาจะเปgน คำแนะนำการรDอง ฉันทลักษณ3 ชื่อผูDประพันธ3ทำนอง ช่ือ
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ผูDประพันธ3เนื้อรDองและหมวดเพลง เปgนตDน ซึ่งทำใหDหนังสือเพลงไทยนมัสการนี้ ถูกใชDเปgนตำราทาง

วิชาการ และเปgนหนังสือเพลงนมัสการเลQมแรกและถูกจัดทำครั้งแรกของสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย” (น.99-100)   

 

หนังสือเพลงไทยนมัสการ ฉบับสังคยานา ค.ศ. 1985  

 “ในปc ค.ศ. 1978 คณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ไดDจัดต้ัง

คณะกรรมการสังคยานาเพลงไทยนมัสการ เพื่อแกDไขคำรDองใหDทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมในเวลา

นั้น การแกDไขคำรDองใหDตรงกับระดับเสียงของทำนองและปรับคำรDองใหDอยูQในบทรDอยกรอง หนังสือ

เพลงไทยนมัสการฉบับสังคยานาไดDสำเร็จครั้งแรกเมื่อปc ค.ศ. 1985 โดยใชDเวลาในการสังคยานา 7 ปc 

หนังสือเพลงฉบับนี้ไดDใชDมาเปgนระยะเวลาทั้งหมด 27 ปc คณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทยจึงไดDแตQงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปรับปรุงหนังสือเพลงไทยนมัสการอีกครั้งหนึ่ง” (น.

100) 

 

หนังสือเพลงไทยนมัสการฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014  

  “ในปc ค.ศ. 2012 คณะกรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยไดDแตQงต้ัง

คณะกรรมการปรับปรุงเพลงไทยนมัสการขึ้น มีวัตถุประสงค3เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบใหD

ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีกรอบการทำงานดังนี้คือ 1. จัดหมวดหมูQและเรียบเรียงลำดับเพลงใหมQ เพื่อใหD

เหมาะสมตQอการนำไปใชD 2. ยกเลิกเพลงที่มีทำนองซ้ำกันหรือเปลี่ยนทำนองใหมQโดยใชDคำรDองเดิม 3. 

เพ่ิมเพลงใหมQในหมวดที่มีเพลงจำนวนนDอย เพื่อใหDมีเพลงเพียงพอสำหรับเลือกใชDอยQางครอบคลุมและ

เหมาะสมตามเทศกาลและศาสนาพิธีของคริสตจักร โดยนำมาจากเพลงนมัสการเลQมตQางๆ และเพ่ิม

เพลงที่ประพันธ3โดยคนไทย 4. แกDไขคำรDองใหDเหมาะสมกับทำนองเพลง เพื่อคงความหมายเดิมไวDตาม

ตDนฉบับ 5.  อDางอิงขDอคัมภีร3ที่มาจากผูDประพันธ3คำรDอง หรือ อDางอิงขDอพระคัมภีร3ท่ีเกี่ยวขDองกับเน้ือหา 

ยกเวDนหมวดตอบสนอง 6. แกDไขโนDตและสัญลักษณ3ทางดนตรีใหDถูกตDองตามหลักโนDตสากล 7. ใชD

ประโยคแรกของคำรDองในแตQละบทเปgนชื่อเพลง 8. เพิ่มอาเมนทDายเพลงทุกเพลง 9. จัดรูปแบบเพลง

ทุกบทใหมQเพ่ือประโยชน3ทางดDานวิชาการแกQผูDสนใจศึกษาคDนควDา ซ้ือเพลงไดDสำเร็จจัดเปgนรูปเลQมอยQาง

สมบูรณ3ในปc ค.ศ. 2014 จึงเรียกหนังสือเพลงไทยนมัสการเลQมนี้วQาหนังสือเพลงไทยนมัสการฉบับ

ปรับปรุง ค.ศ. 2014” (น.101)  
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2.1.5 องค3ประกอบของเพลงนมัสการ 

 โดยผูDศึกษาจะนำองค3ประกอบของเพลง มาศึกษาและเปgนกรอบแนวความคิดในการ

วิเคราะห3เพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ ดังน้ี 

 

ขTอมูลพ้ืนฐานของเพลงนมัสการ 

การต้ังช่ือเพลงนมัสการ ท่ีมาของผูTประพันธ3เพลง และท่ีมาของทำนองเพลง 

 William J. Reynolds (2010) นำเสนอวQา การระบุชื ่อเพลง หรือการตั้งชื ่อเพลง 

สามารถทำไดDหลายวิธี โดยทั่วไปจะนำขDอความจากบรรทัดเริ่มตDนของเพลงนมัสการ เชQน เพลง “เม่ือ

เพQงกางเขนประหลาด” มาใชDเปgนชื่อเพลงนมัสการ โดยท่ีคำสำคัญทั้งหมดในบรรทัดแรกนี้จะตDองเปgน

ตัวพิมพ3ใหญQ โดยสQวนมากจะรูDจักทำนองเพลงที่มากับเพลงนมัสการ แตQจะมีชื่อท่ีแยกออกมาเพื่อชQวย

ในการระบุตัวตน ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน3ในกรณีที่อาจมีการใชDทำนองที่มีขDอความมากกวQาหนึ่งขDอความ 

หรืออาจมีการใชDทำนองสำหรับขDอความเดียวกัน ตัวอยQางจากทำนอง HYMN TO JOY ที่ไดDไปใชDกับ

เนื้อเพลงที่หลากหลายเชQน “ปวงขDาเจDาแซQซDองสาธุการ” และหลายครั้งอาจพบวQาหนึ่งเนื้อเพลงใชDรDอง

รQวมกับหลายทำนอง อยQางเชQน เนื้อเพลง “สรรเสริญพระฤทธิ์พระเยซูคริสต3” ของ เอ็ดเวิร3ด เพอร3โร

เน็ต (Edward Perronet) ท่ีพบไดDในเพลงนมัสการสมัยใหมQที ่มีทำนองตQางกันอยQางนDอย 3 เพลง 

ทำนอง DIADEM, MILES LANE, CORONATION ซึ่งโดยทั่วไปชื่อเพลงจะแสดงดDวยอักษรตัวพิมพ3

ใหญQท้ังหมด เปgนตัวพิมพ3ใหญQขนาดเล็ก หรือท้ังสองอยQางรวมกัน 

  ชื่อของเพลงนมัสการอาจมาจากชื่อผูDแตQง ผูDท่ีเขียนเนื้อเพลงมักจะมีความเชื่อมโยง

ในเรื่องของคำ สถานท่ีท่ีแตQงทำนองหรือรDองครั้งแรก เพื่อน หรือญาติของผูDแตQง หรืออื่นๆ อีกมากมาย 

บางครั้งการตั้งชื่อที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการเชื่อมโยงแตQเดิมของชื่อเพลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดD

เนื่องจากการเชื่อมโยงกับเนื้อเพลงหรือปqจจัยอื่นๆ อยQางเชQน ทำนอง AURELIA จากคำภาษาละตินมา

จาก “ทอง” ไดDรับช่ือน้ีเน่ืองจากมีความเกี่ยวขDองกับ “เยรูซาเล็ม, ทองคำ” ทำนองน้ีเปgนทำนองท่ัวไป 

ตQอมาถูกนำมารDองกับเนื ้อเพลง “รากฐานอันเดียวของคริสตจักร” ถึงแมDทำนอง AURELIA ที ่ดู

เหมือนวQาจะมีความเก่ียวขDองเล็กนDอยหรือแมDแทบจะไมQมีความเก่ียวขDองก็ตาม การจับคูQกันของทำนอง

น้ี และบทเพลง “รากฐานอันเดียวของคริสตจักร” ในปqจจุบัน ท่ีจะไดDแสดงออกถึงความเปgนดนตรีของ

บทเพลง 

 

อัตราพยางค3ของเพลงนมัสการ (Hymnic meter) 

 อัตราพยางค3ของเพลงนมัสการใชDในเพลงนมัสการ คือจำนวนพยางค3ในแตQละบรรทัด

ของบท จะแสดงเปgนชุดตัวเลข คั่นดDวยจุด รูปแบบที่พบไดDบQอยในเพลงนมัสการคือ อัตราพยางค3ยาว 

(Long Meter: L.M.=8.8.8.8) และอัตราพยางค3สั้น (Short Meter: S.M.=6.6.8.6) อีกรูปแบบที่พบ
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ไดDบQอยคือ อัตราพยางค3ทั ่วไป (Common Meter: C.M=8.6.8.6.) แตQก็มีการผสมผสานอื ่น ๆ 

มากมายและถูกนำมาใชDในวรรณกรรมเพลงนมัสการ 

  เพลงนมัสการที่จำนวนพยางค3ตQอบรรทัดแตกตQางกันไปที่ไมQปกติ (Irregular Meter 

หรือ Irr.) อยQางเชQน เพลง “ขอเชิญทQานผูDวางใจ” ขDอแรกใชDรูปแบบ 12.10.11 ขDอที่สองใชD 6.9.10 ขDอ

ที่สามใชD 11.10.8 และขDอที่ส่ีใชD 11.8.11 คือจำนวนพยางค3ที่ไมQสม่ำเสมอ หากมีการกลQาวซ้ำในอัตรา

จังหวะของเพลงนมัสการใดๆ สามารถเพิ่มเปgนสองเทQา (แสดงดDวยตัวอักษร D) การซ้ำรูปแบบอัตรา

จังหวะของบรรทัดเป^ดและทำใหDบทยาวเปgนสองเทQา คือ 8.7.8.7.D (หรือ 8.7.8.7.8.7.8.7) ทQอนรDอง

รับและคอรัสโดยทั่วไปไมQนับรวมในการนับพยางค3 แตQแสดงโดยการเพิ่มคำวQา “รDองรับ” (Refrain) ใน

การบQงช้ีอัตราจังหวะ 

 

ขTอมูลของเน้ือเพลง 

 เพลงนมัสการเปgนสQวนหนึ่งของบทกวีที่เรียกวQา “เนื้อรDองบทกวี” (lyric poetry) ซ่ึง

พิณเปgนเครื่องดนตรีกรีกโบราณ และเนื้อรDองท่ีเปgนบทกวีมาพรDอมกับพิณ ดังนั้นบทกวีไดDออกแบบมา

เพื่อการรDองเพลง เพลงนมัสการมีลักษณะหลายอยQางที่คุDนเคยจากบทกวีประเภทอื่นๆ เชQน บทกลอน 

บทกลอน บทรDอยกรอง และอุปกรณ3เกี่ยวกับบทกวี สQวนของขDอความเพลงนมัสการ ประกอบดDวย

บรรทัดหรือประโยคเดียว (Verse) ที่จัดกลุQมเขDาดDวยกันเปgนขDอ (Strophes) โดยแตQละขDอจะรDองเปgน

ทำนองเดียวกัน จุดเริ่มตDนของแตQละบรรทัดจะถูกทำเครื่องหมายดDวยอักษรตัวใหญQ เพลงนมัสการท่ีมี

ทQอนรDองรับ โดยมีประโยครDองซ้ำกับแตQละขDอ (Stanza) และสรุปความคิดหรือเนื้อเพลงของ เรียกวQา 

คอรัส (Chorus) ท่ีคลDายกับทQอนรDองรับ แตQสามารถแยกออกจากขDอตQางๆ ไดD และมักมีขDอความเพียง

เล็กนDอยท่ีมีความความสัมพันธ3กับขDอ 

   

ขTอมูลของทำนองหรือแหลAงท่ีมาของเพลง  

 ผลงานที่สำคัญของการศึกษาและการใชDเพลงนมัสการในศตวรรษที่ 20 คือการ

ตีพิมพ3คูQมือหรือตำราเพลงนมัสการใหมQๆ ซึ่งคูQมือเหลQานี้มักจะใหDขDอมูลทางดDานประวัติศาสตร3และการ

อุทิศตนรวมถึงขDอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาและทำนองในแหลQงหนังสือเอาไวDดDวย เชQน คูQมือ “การ

พิมพ3ฉบับประวัติศาสตร3” [Hymn Ancient and Modern] ของเพลงนมัสการฉบับโบราณและรQวม

สมัย (1909) ไดDรับการเรียกขานอยQางมากเพราะรวมเอางานเขียนของ ดับเบิ ้ลยู. เอช. ฟรีย3รี 

(W.H.Freere) ที่เพิ่มการพัฒนาเพลงนมัสการเขDาไปดDวยและ [Historical Companion to Hymns 

Ancient and Modern] การรวมเพลงนมัสการฉบับโบราณและรAวมสมัย (1962) เรียบเรียงโดย มู

ไรท3 ฟอร3ส (Maurice Frost) ซึ่งมีการเก็บรวบรวมสิ่งที่คุณฟรีย3รีไดDแนะนำเอาไวDเปgนจำนวนมากและ

ไดDเพิ่มรายละเอียดของตัวโนDตและเนื้อหาและทำนองฉบับ 1950 เขDาไปอีกดDวย ทั้งนี้ไดDมีการสรุปโนDต

ส้ันๆ เพ่ิมเขDาไปในฉบับอ่ืนๆ อีก  ในปcตQอมาก็ไดDมีการตีพิมพ3การเพ่ิมเติมส่ิงท่ีรวบรวมเขDาไปอีกในเพลง
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นมัสการฉบับโบราณและรQวมสมัย, เพลงนมัสการสำหรับปqจจุบัน [Hymn Ancient and Modern, 

Hymns for Today ] ซึ ่งมีคุณไซรีล  เทเลอร3 (Cyril Taylor) เปgนผู Dเขียนการสนทนาเรื ่องเพลง

นมัสการสำหรับปqจจุบัน [Hymns for Today Discuss] (1984) ซ่ึงเปgนแหลQงขDอมูลอDางอิงท่ีใชDในเพลง

แหQงการสรรเสริญของ คุณเพอร3ซ ี ่  เด ียร 3เมอร3 (Song of Praise, Percy Dearmer) ที ่ ได Dผลิต  

การสนทนาเพลงแหAงการสรรเสริญ (Song of Praise Discuss,1933) การรวมเพลงสรรเสริญสำหรับ

ท่ีประชุม (Companion to Congregational Praise, 1953) ซ่ึงไดDรับการเรียบเรียง โดยคุณ เค.แอล. 

พาร3รี (K.L.Parry) ซึ่งไดDรับการบันทึกไวDในดนตรี โดย คุณอีริก รูทเลย3 (Erik Routley) ในการรวม

หนังสือเพลงนมัสการแบ·บติสท3 (Baptist Hymn Book Companion) ซึ่งเรียบเรียงโดยคุณ  ฮักท3 

มาร3ติน (Hugh Martin) และปรากฏข้ึนในปcเดียวกันกับเพลงนมัสการท่ีมีช่ือคลDายกัน (1962) และการ

เปgนหัวขDอท่ีมีการแกDไขใหมQภายใตDการเรียบเรียงของคุณ อาร3 ดับเบ้ิลยู ทอมสัน (R.W.Thomson) 

 ในสQวนของการปฎิรูปคริสตจักรใหDมีความเปgนเอกภาพ ในปc 1991  ไดDรวบรวมหัวขDอ

เรื่องการรDองเพลงและความชื่นชมยินดี A Companion to Rejoice and Sing (1999) ซึ่งเรียบเรียง

โดยคุณดาวิด กู·ดออล (David Goodall) และคุณเบอร3นาร3ด แมสเซย3 (Bernard Massey) ใหDเปgน

คูQมือเฉพาะสำหรับการออนไลน3เพื่อใหDเปgนรูปแบบปqจจุบัน และไมQไดDเปgนการรวมเพลงนมัสการ

โดยทั่วไปเทQานั้น แตQเปgนการบอกเลQาถึงเพลงนมัสการภาษาอังกฤษแบบคลาสสิคเพื่อเสริมสรDาง 

การนมัสการใหDเขDมแข็ง ชื่อ 100 ปcของเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ ปc 1906-2006 [100 years of 

the English Hymnal (2005) เรียบเรียงโดยคุณอลัน ลูฟท3 (Alan Luff) ซึ่งไดDรับการมอบถวายมา

จากนักวิชาการหลายๆ ทQาน 

 คูQมือเพลงนมัสการสำหรับคริสตจักร (Handbook to the Church Hymnal[1927]) 

เรียบเรียงโดยคุณเจมส3 มอฟแฟทท3 (James Moffatt) และคุณมิลลาร3 แพทริก (Millar Patrick) ไดDใหD

ขDอมูลเก่ียวกับเนื ้อรDองและทำนอง และไดDมีคนนำไปเสนอในการรวมรวมของคริสตจักรแหQง 

สก็อตแลนด3 และยังมีการบรรจุบทนำในเพลงนมัสการและดนตรีในแบบทั่วไปลงไปดDวย ซึ่งการตีพิมพ3

ครั้งที่ 3 ของเพลงนมัสการคริสตจักรนี้ (The Church Hymn[1973]) ถูกขนานนามวQาเปgนคูQมือเพลง

นมัสการคริสตจักร ครั้งที่สี่ใหมQ (Handbook to the Church Hymnal[1979]) โดยคุณจอห3น มอน

เทียทท3 บาร3คเลย3 (John Monteith Barkley) และการรวบรวมเพลงนมัสการของคริสตจักร 

(Companion to Church Hymnal [2005]) โดยคุณเอ็ดเวิร3ด ดาร3ลิงตัน(Edward Darlington) และ

คุณโดนัลด3 ดาวิสัน(Donald Davison) ก็เปgนคูQมือเลQมที่ 5 ของเพลงนมัสการคริสตจักรไอริส (Irish 

Church Hymnal[2000]) คุณดี.เอฟ.เมอร3เรย3 (D.F. Murrey) ไดDรวบรวมเพลงสรรเสริญจากสดุดี 

เพลงนมัสการและเพลงดDานจิตวิญญาณ (A Companion to Rejoice! A Collection of Psalms, 

Hymns and Spiritual Songs [1987]) โดยใหDข DอมูลสารบัญแกQคริสตจักรเพรสไบทีเร ียนแหQง

ออสเตรเลียดDวยการรวบรวมชื่อและปc และคุณเวสเลย3 มิลเกท (Wesley Milgate) เปgนบรรณาธิการ

ของหนังสือเพลงนมัสการออสเตรเลีย (The Australia Hymn Book [1977]) ตีพิมพ3เพลงของ
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ประชากรของพระเจDา: การรวบรวมหนังสือเพลงนมัสการออสเตรเลีย /ดDวยเสียงเดียวในปc 1982 

(Songs of the People of God: a Companion to The Australian Hymn Book/ With One 

Voice) ซึ่งเปgนเลQมที่สองนี้ไดDรับความสำเร็จ ในปc 1985 และใชDเลQมตีพิมพ3ครั้งที่สองนี้เปgนพื้นฐาน

สำหรับเพลงที่รวมรวมสำหรับมิลเกทและดี อาร3ชี วูDดเขDาดDวยกัน (Milgate and D’Arcy Wood’s A 

Companion to Together in Song[2006]) และเขียนดนตรีประกอบจากฉบับปc 1999ใหDกับหนังสือ

เพลงนมัสการออสเตรเลีย 

 การกลQาวถึงเปgนพิเศษสำหรับงานดDานการปรับปรุงเพลงนมัสการในอังกฤษ ซ่ึง

นอกเหนือจากผลงานที่เขามอบเพลงสรรเสริญใหDกับที่ประชุมแลDว คุณอีริก รูทเลย3 (Erik Routley)  

ยังไดDเขียนและตีพิมพ3หนังสือเลQมอ่ืนๆ อีกเกือบ 50 เลQม รวมถึง Panorama of Christian Hymnody 

(1979) และ The Music of Christian Hymns (1981) ซ ึ ่ งไม Qม ีผลงานใดแพร Qหลายได D เท Qากับ 

คุณรูทเลย3 และคุณจอห3น วิลสัน (John Wilson) ก็ไดDสรDางงานที ่มีความสำคัญทั ้งดDานวิชาการ

แบบเดิมและในการสนับสนุนนักวิจัยและผูDเขียนเพลงนมัสการทQานอื่นๆ  คุณเบอร3นาร3ด บราเลย3 

(Bernard Barley:1924-2003) ไดDตีพิมพ3การศึกษาชีวประวัติที ่สำคัญของผู Dเขียนเพลงนมัสการ 

ชาวอ ังกฤษทั ้ งในประว ัต ิศาสตร 3และร Qวมสม ัยในเพลงนม ัสการท ั ้ งสามเล Qมของเขา ในปc 

1987,1989,1991 ทQามกลางเรื่องเหลQานี้ คุณอลัน ลูฟท3 (Alan Luff: เกิด1928) ไดDสำรวจการรDอง

เพลงในคริสตจักรตQางๆ ของรัฐเวลล3ใน เพลงนมัสการเวลล3และทำนองของพวกเขา (Welsh Hymns 

and Their Tunes:1990) และเพิ่มงานเขียนเขDาไป คุณโอนัลด3 ดาวี่ (Donald Davie: 1922-1955)  

ผูDซ่ึงสอนท่ีมหาวิทยาลัยหลายแหQงท้ังในประเทสอังกฤษและอเมริกาไดDแยกแยะบทกวี และวรรณกรรม

ที่มีการวิจารณ3ออกมาดDวยการผลิตการศึกษาที่สำคัญชื่อ เพลงนมัสการแหQงศตวรรษที่ 18 ในอังกฤษ 

(The Eighteenth Century Hymn in England: 1993) และอ ี กท Q านหน ึ ่ งท ี ่ เ ป g นน ั กว ิ จารณ3  

วรรณกรรมคือ คุณ เจ. อาร3. วัตสัน (J.R.Watson:เกิด 1934) ไดDเขียนเลQมที ่นQาเชื ่อถือคือ เพลง

นมัสการอังกฤษ: ประวัติศาสตร3และการศึกษาที่จำเปgน (The English Hymn: A Historical and 

Critical Study:1997) และเพิ่มคำอธิบายกวีนิพนธ3ของเพลงนมัสการ (An Annotated Anthology 

of Hymns:2002) 

 คุณโรบิน เอ. เลียเวอร3 (Robin A. Leaver: เกิด1939) และนิโคลัส เทมเพอร3เลย3 

(Nicholas Temperley เกิด:1932) ซึ่งตอนนี้ทั้งคูQอาศัยอยูQในอเมริกา ก็ไดDสรDางผลงานที่มีเอกลักษณ3

เฉพาะดDานการศึกษาเพลงนมัสการ โดยที่คุณเลียเวอร3ไดDเขียนเพลงใหDกับที่ประชุมรวมถึงงานเขียน

เรื่องแคทเทอรีน วิงเวอร3ท: อิทธิพลของเธอที่นำหารเปลี่ยนแปลงมาสูQเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ 

(Catherine Winkworth: the Influence of Her Transitions on English Hymnody:1978) และ

เพลงสดุดีและเพลงจิตวิญญาณ:จังหวะเพลงสดุดีหรือโคลง กลอน ฉันท3 กาพย3จากโคเวอร3เดทถึงยูเทน

ฮ ู ฟ ว 3  “Goostly Psalms and Spiritual Songs”: English and Dutch Metrical Psalms from 

Coverdate to Utenhove 1535-1566(1991) และดนตรีทางศาสนพิธีของลูเธอร3: หลักการและ
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ความเกี ่ยวขDอง (Luther’s Liturgical Music: Principle and Implications: 2007) และคุณเทม

เพอร3เลย3ยังไดDเขียนเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งมีอิทธิพลตQอการพัฒนาตQอดนตรีคิสตจักรของเขตปกครอง

คริสตจักรอังกฤษ (The Music of the English parish Church) (เลQมท่ี 2 ปc 1979) และเพ่ิมรายการ

จังหวะเพลงนมัสการใหDมีความสำคัญมากขึ้น โดยตีพิมพ3ในเนื้อหาภาษาอังกฤษกQอนปc 1821 ช่ือ

สารบัญทำนองเพลงนมัสการ (The Hymn Tune Index: เลQม 4 ปc 1998) สุดทDาย สิ่งที่ควรกลQาวถึง

คือสมาคมเพลงนมัสการแหQงอังกฤษและไอร3แลนด3 กQอตั้งในปc 1936 ซึ่งสมาคมมักมีการตีพิมพ3เรื่อง

ตQางๆ อยูQเสมอและออกประกาศ (Bulletin) ซึ่งบรรจุขDอบังคับและบทวิจารณ3ตQางๆ ที่เกี่ยวขDองกับ

มุมมองดDานเพลงนมัสการทุกๆ 3 เดือน โดยผูDศึกษาจะนำมากรอบความคิดของ คูQมือประกอบการ

ศึกษาเพลงนมัสการมาศึกษาแหลQงท่ีมาและการประพันธ3ทำนองเพลงตQางๆ  
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2.2 ดOานคริสต@ศาสนศาสตร@ 

2.2.1 ความหมายของคริสต3ศาสนศาสตร3 

  สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) อธิบายวQา ศาสนศาสตร3 (Theology) ตามพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงวิชาวQาดDวยศาสนาตQางๆ คำวQา Theology มาจากศัพท3ภาษากรีก  

2 คำ คือ Θεός (เธ-ออส) หมายถึง พระเจDาหรือเทพเจDา ที่มาจากความเชื่อของชาวกรีกที่เชื่อวQามี

พระเจDาหลายองค3 และ λογός (ลอกอส) ที่หมายถึง ความคิดและเหตุผล ดังนั้น ศาสนศาสตร3 

(Theology) จึงหมายถึงการคิดหาเหตุผลเกี ่ยวกับพระเจDาหรือเทพเจDาสูงสุดตามที่มนุษย3ยึดถือ  

แตQเนื่องจากคริสเตียนไทยโดยเฉพาะคริสตจักรโปรเตสแตนด3คุDนเคยกับคำวQาคริสต3ศาสนศาสตร3 

เพราะใชDคำวQา “คริสต3” ชQวยขยายความของ “ศาสนศาสตร3” ถึงความเขDาใจการคิดหาเหตุผล  

ความพยายามของผูDเชื่อในการแสวงหาหลักคำสอน การดำเนินชีวิต และการทำพันธกิจที่สอดคลDอง

กับความจริงของพระเจDาและเหมาะสมกับบริบทของตนเองที ่อยู Qบนรากฐานของคริสต3ศาสนา 

บนพื้นฐานความเชื่อในพระเจDา ซึ่งจะสQงผลตQอชีวิตของเราตลอดจนถึงครอบครัว ชุมชน และสังคม 

สามารถกลQาวไดDวQา คริสต3ศาสนศาสตร3 คือสิ่งที่ผูDเชื่อไดDพยายามหาคำตอบถึงสิ่งที่ตนไดDเชื่อ ดำเนิน

ชีวิต ทำพันธกิจรับใชDพระเจDาอยQางสอดคลDองกับพระประสงค3ของพระเจDา 

 

 คริสต3ศาสนศาสตร3ที่ดีควร 1. ตั้งอยูQบนพื้นฐานความเชื่อของคริสเตียนที่มีความจริง

ของพระคัมภีร3 2. การเรียนรูDจากประวัติศาสตร3 หลักคำสอน และประสบการณ3ของผูDเชื่อคนอื่นๆ  

ที่พวกเขาอยูQ และ3.  เกี่ยวขDองกับบริบทจากการเขDาใจวัฒนธรรม สภาพแวดลDอมสังคมของผูDเช่ือ  

การเรียนรูDขDอมูลจากแหลQงอื่นๆ ที่เกี่ยวขDองเพื่อการสื่อสารถึงความจริงของพระเจDาอยQางถูกตDอง 

และชัดเจน 

 

2.2.2 หลักการวิเคราะห3คริสต3ศาสนศาสตร3 

เฮนรี่ เอ เวิร3คเลอร3 (2009) เขียนหนังสือ “หลักการตีความพระคัมภีร3” อธิบาย

ถึงหลักการตีความวQาเปgนศาสตร3และเปgนศิลป¾ของวิชาการตีความหมาย การตีความท่ัวไปคือการศึกษา

กฎเกณฑ3ตQางๆ ที่ใชDกับพระคัมภีร3ทั้งเลQม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษาศาสนศาสตร3และเพื่อใหDเขDาใจ

ความหมายของพระคัมภีร3ตามท่ีผูDเขียนต้ังใจไวD การตีความเปgนการใชDข้ันตอนตQางๆ รQวมกันเพ่ือชQวยใหD

ความหมายที่แทDจริงของผูDสื่อสาร ซึ่งผูDวิจัยนำหลักการตีความพระคัมภีร3มาปรับใชDในการวิเคราะห3

เน้ือหาของบทเพลงนมัสการและเบ้ืองหลังผูDท่ีเก่ียวขDองกับบทเพลงนมัสการน้ันๆ (น.38-39)  

เนื่องดDวยบทเพลงนมัสการถูกประพันธ3ขึ้นโดยมีพระคริสตธรรมคัมภีร3เปgนพื้นฐานของการ

ประพันธ3 การวิเคราะห3เนื้อหาของบทเพลงจะชQวยใหDเขDาใจศาสนศาสตร3ที่ผูDประพันธ3ตDองการสื่อสาร
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และจากการศึกษาวิเคราะห3ภูมิหลังประวัติศาสตร3ของผูDประพันธ3เพลงจะยิ่งชQวยใหDเขDาใจความเปgนมา

ของบทเพลงไดDอยQางลึกซ้ึง โดยผูDวิจัยนำหลักการวิเคราะห3มาใชDดDวยกัน 6 หลักการโดยเปgนกรอบ

แนวความคิดของการวิเคราะห3บทเพลงไทยนมัสการ ดังน้ี  

 1. การวิเคราะห3จากประวัติศาสตร3 วัฒนธรรมและบริบท การพิจารณาถึง

สภาพแวดลDอมและสถานการณ3ในประวัติศาสตร3 และวัฒนธรรมในขณะที่ผูDประพันธ3กำลังเขียน โดย

การยึดจากความคิดดั้งเดิมของผูDประพันธ3 สังเกตความจริงของประวัติศาสตร3ในชQวงเวลานั้น เพื่อที่จะ

ชQวยใหDเขDาใจความหมายตามเจตนารมณ3ของผูDประพันธ3ท่ีตDองการจะส่ือไดDอยQางถูกตDอง 

 2. การวิเคราะห3ทางโครงสรTางภาษา การพิจารณาถึงความเขDาใจความหมายของ 

คำตQางๆ (Lexicolgy) และความสัมพันธ3ระหวQางกันของคำเหลQานั้น (Syntax) เพื่อที่จะชQวยใหDเขDาใจ 

ถึงความหมายท่ีผูDประพันธ3ไดDแสดงออกอยQางถูกตDองท่ีสุด 

 3. การวิเคราะห3เชิงศาสนศาสตร3 การพิจารณาถึงระดับของศาสนศาสตร3ในขณะท่ี

ผูDประพันธ3ไดDรับการสำแดงจากพระเจDา ความหมายของพระคำ เนื้อเพลงตอนนี้ในความคิดของ

ผูDประพันธ3ที่ไดDรับในเวลานั้น อาจมีการศึกษาจากบทเพลงอื่นๆ ของผูDประพันธ3ที่ไดDประพันธ3ไวDหลาย

บทเพลงนำมาวิเคราะห3ถึงท่ีมาและท่ีไปท่ีอาจเก่ียวขDองกัน 

 4. การวิเคราะห3จากลักษณะวรรณกรรม การพิจารณาถึงรูปแบบทางวรรณกรรมท่ี

ปรากฏในบทเพลงที่อาจจะมีหลากหลายรูปแบบ เชQน การเลQาเรื่องทางประวัติศาสตร3 รDอยกรอง หลัก

ขDอเชื ่อ และการเขียนแบบวิวรณ3ธรรม (Apocalyptic) โดยการเขียนแตQละแบบจะมีวิธีการส่ือ

ความหมาย มีเอกลักษณ3เฉพาะตัวแตกตQางกัน 

 5. การเปรียบเทียบกับผู Tว ิเคราะห3บทเพลงทAานอื ่นๆ การพิจารณาถึงการ

เปรียบเทียบการวิเคราะห3จากความหมายขั้นตDนที่ไดDจาก 4 ขั้นตอนแรก กับผลการวิเคราะห3ของทQาน

อ่ืนๆ  

 6. การประยุกต3ใชT การพิจารณาถึงความหมายของบทเพลงนมัสการนั้น สQงผลตQอ

ผูDฟqงในชQวงสมัยนั้นใหDมาเปgนความหมายที่มีผลตQอผูDฟqงตQางสมัย ตQางวัฒนธรรมโดยไมQไดDเปลี่ยนแปลง

ความจริงทางศาสนศาสตร3และความหมายที่แทDจริงของผูDพันธ3 โดยวิเคราะห3บนพื้นฐานพระคริสต3

ธรรมคัมภีร3 หลักคำสอนของผูDเช่ือคนอ่ืนๆ และจากบริบทปqจจุบัน 
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2.2.3 เพลงนมัสการกับคริสต3ศาสนศาสตร3 

 เพลงนมัสการมีบทบาทสำคัญตQอชีวิตคริสเตียนสQงผลตQอความรู Dสึกนึกคิดที ่มี 

ตQอพระเจDา และทรงพลังตQอความเชื ่อในชีวิตของคริสเตียน เพลงนมัสการที่แสดงออกถึงคริสต3 

ศาสนศาสตร3แสดงใหDเห็นถึงความเชื่อและความรูDความเขDาใจในหลักคำสอนของขDอพระคัมภีร3อยQาง

ถูกตDอง ผูDวิจัยไดDศึกษาการวิเคราะห3แนวดนตรีดDานอื่นๆ ทำใหDพบวQา ดนตรีแตQละแนวดนตรีนั้นตQางมี

เรื่องราวที่ชัดเจนอยูQในตัวของบทเพลงเอง และยิ่งกวQานั้นการสื่อสารในเนื้อหาของแตQละเพลงตQาง

สQงผลตQอผูDท่ีไดDยิน ไดDฟqงท้ังดDานความคิด และการประพฤติตน อยQางเชQน 

 วิทยานิพนธ3เรื่อง “การวิเคราะห3ลักษณะการสรDางสรรค3ของศิลป^นเพลงแนวดนตรี 

โปรเกรสสีฟร็อค” ของ นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล (2544) ไดDอธิบายถึงความสัมพันธ3ระหวQางดนตรี 

แนวโปรเกรสสีฟร็อคกับเหตุการณ3ทางสังคมและการเมือง วQาเปgนดนตรีที่เกิดจากวัฒนธรรมตQอตDาน

ของกลุQมขบวนการใตDดินที่เคลื่อนไหวในยุโรบของประเทศอังกฤษ จากการตQอสูDดิ้นรนของกลุQมชาติ

พันธุ3หลายกลุQมโดยมีสังคมนักศึกษา นักรDอง นักดนตรีมีสQวนใหDเกิดการสื่อสารไปทั่วโลกอยQางรวดเร็ว 

จะเห็นไดDวQาดนตรีมีอิทธิพล โดยเฉพาะความสำคัญของเนื้อรDอง การรDองดDวยอารมณ3และความรูDสึก 

ในขณะที่เปลQงเสียงรDองซึ่งสQงผลตQอผูDฟqงอยQางมาก แมDวQาผูDคนในสังคมอาจมีมุมมองความซาบซึ้งใน 

บทเพลงแตกตQางกัน แตQทำใหDเห็นไดDวQาความจริงของเรื่องราวในเนื้อเพลงที่ผูDที่เขียนเนื้อรDองนั้นผูDที่ฟqง

และรDองก็ตQางเขDาใจเจตนารมณ3ที่ผูDเขียนตDองการจะสื่อสารทั้งในชQวงเวลานั้นและในชQวงอีกหลายสมัย

ตQอมาไมQเปลี่ยนไป ผูDวิจัยเห็นความเหมือนการเชื่อมโยงเรื่องราวในบทเพลง และชีวิตของผูDแตQงเพลง 

ในการเขDาใจเรื่องราวที่บทเพลงตDองการจะสื่ออยQางถูกตDองไดDนั้น ควรกลับไปดูขDอมูลของผูDแตQงเพลงวQา

มีเหตุการณ3สำคัญอะไรบDางที่ทำใหDผูDแตQงไดDแตQงเพลงน้ัน เพลงนมัสการแตQงมาจากประสบการณ3ชีวิต

สQวนตัวและความเชื่อทางศาสนศาสตร3ของผูDแตQงเพลงที่ลDวนแลDวแตQเกิดเหตุการณ3ที่สำคัญอยQางมาก

ระหวQางผูDแตQงเพลงกับพระเจDาจึงไดDถQายทอดออกมา แมDวQาบทเพลงจะถูกนำมารDองในชQวงยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไป แตQสามารถรับรู DไดDถึงเจตนารมณ3ของชQวงเวลานั้นๆ และความหมายของเพลงก็ไมQไดD

เปล่ียนไปแมDจะฟqงในชQวงยุคของปqจจุบัน 

 สันติภาพ วิริโยทัย (2561) กลQาววQา “การรDองเพลงนมัสการของคริสเตียนมีความ

ลึกซึ้งของเนื้อเพลงมากกวQาความสุนทรีย3และอารมณ3ความรูDสึก ชQวยนำจิตวิญญาณสื่อไปถึงพระเจDาใน

การอธิษฐาน และการสอนศาสนศาสตร3แกQสมาชิกในคริสตจักร” (น. 133) 

 Kenneth W. Osbeck (1990) กลQาววQา “เพลงนมัสการ จึงตอบสนองตQอพระเจDา

ดDวยการสรรเสริญ อธิษฐาน และรัก ใหDกับผูDท่ีไมQเช่ือไดDเห็นถึงความช่ืนชมยินดีของผูDเช่ือ และในขณะท่ี

ผูDเชื่อทำนั้นก็จะไดDเห็นความอัศจรรย3ใจในความสงQางามและอำนาจของพระเจDา ที่ชQวยใหDมีชีวิตอยูQ

อยQางมีประสิทธิภาพและชัยชนะของการดำเนินชีวิตคริสเตียน” (น. 7)  
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 William J. Reynolds (2010) กลQาววQา เพลงนมัสการ เปgนส่ิงท่ีทรงพลังในความเช่ือ

ของคริสเตียน อาจจะกลQาววQาเปgนพระคัมภีร3เลQมที่สอง ที่ชQวยในการพัฒนาความเชื่อของคริสเตียน  

สำหรับการสอนคริสต3ศาสนศาสตร3 ไดDเปgนที่ยอมรับในชQวงตDนของประวัติศาสตร3ของคริสตจักร  

และมีบทบาทที ่สำคัญอยQางมากในการถกเถียงเรื ่องของทฤษฎีตQางๆ ไมQว QาจะเปgนขDอพิพาท 

ของคริสตจักร ในชQวงศตวรรษท่ี 4 เรื่องทฤษฎีธรรมชาติของความรอด ในศตวรรษท่ี 18 และการพูด

ถึงธรรมชาติของคริสตจักรในศตวรรษท่ี 19 เปgนตDน  

 เพลงนมัสการไดDแสดงออกถึงคริสต3ศาสนศาสตร3ท่ีผู Dเชื ่อในคริสต3ศาสนา จำเปgน

จะตDองมีพ้ืนฐานท่ีเขDมแข็งและม่ันคง เพราะหลักของขDอพระคัมภีร3ท่ีถูกตDอจะสะทDอน ใหDเห็นถึงคำสอน

ของกลุQมคนที่รDองเพลง และยังมีปqจจัยหลายอยQางที่รวมกันเพื่อใหDเพลงนมัสการไดDเขDาถึงความสำคัญ

ของคริสต3ศาสนศาสตร3 อยQางเชQน 

1. เพลงนมัสการไดEมีการรวบรวมแนวคิดในเรื่องศาสนศาสตร6ที่ลึกซึ้งทางดEานอำนาจ ทางอารมณ6ของ

บทเพลง และบทกวี เนื่องจากคนสKวนใหญKจะจดจำความคิดและเหตุการณ6ไดEดี เมื่อมีการเกี่ยวขEอง

กับประสบการณ6ทางอารมณ6น้ันๆ  

2. เพลงนมัสการมักจะอยูKในรูปแบบที่นKาจดจำเพราะมีโครงสรEางของ อัตราพยางค6ของเพลงนมัสการ, 

จังหวะ, บทกวี หรือโครงทKอนที่กลKาวซ้ำ มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ชKวยใหEงKายตKอการจดจำของคำและ

แนวคิดท่ีรEองเพลง  

3. เพลงนมัสการไดEมีการใสKความคิดเรื่องคิดศาสนศาสตร6อยKางลึกซึ้ง อยูKในรูปแบบของฟอร6มส้ันๆ  

ที่งKายตKอการเขEาใจและการจดจำ สามารถคิดตาม และเขEาถึงไดEงKาย เปUนการชKวยเพิ่มความเขEมแข็ง

ในความเชื่อของแตKละบุคคลใหEมีความรูEสึก โดยเพลงนมัสการมักจะเปรียบเหมือนกับคำพังเพย 

หรือคำพูดท่ีแหลมคม และรวมถึงหลักขEอเช่ือดEวย  

4. การรEองเพลงนมัสการมักจะมีการเรียกรEองสำหรับการมีสKวนรKวมที่ชKวยกระตือรือรEนในสKวนของ 

การชุมนุมกัน เม่ือมีการเรียนรูEรKวมกันในบทเรียนน้ันๆ ก็จะถูกเก็บไวEตKอไป  

5. เพลงนมัสการมีการรEองซ้ำอยูKบKอยครั้ง เเตKก็ไมKไดEทำใหEเกิดความเบื่อหนKาย คนสKวนใหญKไมKไดEสนใจ 

ท่ีจะรEองเพลงนั้นซ้ำๆ กันในทุกเดือน หรืออาจจะมากกวKานั้น แตKจะไมKชอบที่จะฟWงการเทศนาเรื่อง

เดิมจากท่ีเคยฟWงมาแลEว  

6. เพลงนมัสการจะมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ6ที่ผKานมา ตEองระมัดระวังเปUนพิเศษในการเชื่อมกัน

ระหวKางเพลงนมัสการกับเหตุการณ6ในอดีต อาจจะนำมาสูKความคิดท่ีสKงผลใหEเกิดความรูEสึกใหมKหรือ

ความเขEาใจในเร่ืองของความเช่ือ ในมุมมองใหมKๆ” (น. XVII-XVIII)  
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จากบทความ เรื่อง “การวิเคราะห3เพลงรวีวารศึกษาและองค3ประกอบดDานดนตรีที่สQงเสริม

การเรียนรูDดDานคริสต3ศาสนศาสตร3” ของ ชนันภรณ3 ใจเสาร3ดี, สกุณี เกรียงชัยพร และสันติภาพ  

วิริโยทัย (2560) กลQาววQา “เนื้อเพลงโดยภาพรวมมีเนื้อหาที่เปgนลักษณะอัตนัย (Subjective) มุQงเนDน

ไปที่ประสบการณ3การสQวนบุคคลที่มีตQอพระเจDา จึงพบเห็นการใชDสรรพนามบุคคลที่หนึ่งอยูQบQอยครั้งใน

เนื้อเพลง นอกจากนี้ยังมุQงเนDนไปที่หลักคริสต3ศาสนศาสตร3และคำสอนเพียงเรื่องเดียว โดยมีทQอนรDอง

รับชQวยเสริมในการสรุปแนวคิดดDานศาสนศาสตร3หรือคำสอนที่อยูQในขDอของเนื้อเพลง” ซึ่งขDอความ

ดังกลQาว เปgนการกลQาวถึงเพลง Sunday School ซึ่งมีอยูQดDวยกันหลายบทเพลงที่อยูQในเพลงไทย

นมัสการ เปgนรากฐานของเพลง Gospel Songs และเพลงคริสเตียนรQวมสมัยในยุคตQอมา ซึ่งไมQไดD

หมายถึงเพลงนมัสการท้ังหมด   

แพรงค3 มัวร3 (2008) เขียนหนังสือ “ศาสนศาสตร3กับชีวิตประจำวัน” กลQาววQา “เครื่องหมาย

หนึ่งของคริสต3ศาสนานับตั้งแตQในชQวงเวลาของคริสตจักรยุคแรกมาจนถึงปqจจุบัน ไดDแกQการกลQาวอDาง

ถึงความจริงของพระเจDาซึ่งถือวQาเปgนความจริงอันยิ่งใหญQ ไมQใชQแคQความจริงธรรมดาทั่วไปความเช่ือ

ของคริสเตียนไมQไดDเปgนเพียงแนวคิดที่ดีกวQาซึ่งมีความสำคัญเทียบเทQากับแนวคิดอื่นๆ คริสต3ศาสนา

ยืนยันวQาพระเจDาทรงตอบคำถามพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการดำรงอยูQของมนุษย3 ขDาพเจDาเปgนใคร 

ขDาพเจDามาจากไหนขDาพเจDาอยูQในโลกดDวยเหตุผลใด ชีวิตของขDาพเจDามีความหมายอยQางไร ขDาพเจDา

กำลังจะไปไหน คำถามเหลQานี้เกี่ยวขDองกับการสรDางมิตรภาพที่สำคัญกับพระเจDาในที่สุด ผูDเชื่อคริสต

ชนในทุกยุคทุกสมัยตQางก็หิวกระหายท่ีจะรูDจักกับพระองค3มากย่ิงข้ึน” (น. 9)  

ดังน้ัน ผูDวิจัยมองเห็นความสำคัญของคริสต3ศาสนศาสตร3ท่ีอยูQในเพลงนมัสการ ซ่ึงผูDท่ีประพันธ3

เพลงนมัสการในแตQละเพลง ไดDอDางอิงถึงพระคัมภีร3เพื่อเปgนขDอมูล เปgนแรงบันดาลใจในความเชื่อของ

แตQละทQานโดยมีรากฐานของพระคัมภีร3 ปรากฎในของเเตQละบทที่ทำใหDทราบถึงความจริงของคริสต3

ศาสนศาสตร3ในชีวิตประจำวัน และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของแตQละบทเพลงนั้น โดย

ผQานทางประสบการณ3ชีวิตที่มีกับพระเจDาโดยตรง เปgนการทำใหDมองเห็นถึง หลักศาสนศาสตร3 และ

หลักขDอเช่ือของชีวิตผูDท่ีแตQงบทเพลงออกมา เพ่ือทำใหDผูDท่ีไดDฟqง ไดDยิน และไดDรDองบทเพลงน้ัน สัมผัสไดD

ถึงความเช่ือของผูDท่ีแตQงเพลงกับพระเจDาผQานทางบทเพลงน้ัน  

 

แพรงค3 มัวร3 (2008) ระบุศาสนศาสตร3ท่ีพบในเพลงนมัสการจากหนังสือ “ศาสนศาสตร3กับ

ชีวิตประจำวัน” ซ่ึงผูDวิจัยจะนำไปใชDในการศึกษาคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลงไปนมัสการ ดังน้ี  

1. พระเจTา การกลQาวถึงเรื่อง พระเจDาทรงดำรงพระชนม3อยูQ, การสถิตอยูQในโลกและการ 

สถิตอยูQเหนือโลกของพระเจDา, พระลักษณะของพระเจDา, ตรีเอกภาพ, การทรงสรDาง,  

การจัดเตรียมลQวงหนDาของพระเจDา และทูตสวรรค3 
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2. การเปwดเผยตนเองของพระเจTา การกลQาวถึงเรื่อง การสำแดงทั่วไป, การสำแดงพิเศษ, 

การดลใจของพระคัมภีร3 และสิทธิอำนาจของพระคัมภีร3 

3. ความช่ัวรTาย การกลQาวถึงเร่ือง ซาตานวิญญาณช่ัว และปqญหาเร่ืองความช่ัวรDาย 

4. มนุษย3 การกลQาวถึงเรื่อง ตDนกำเนิดของมนุษย3, พระฉายาของพระเจDาในมนุษย3, และ

ธรรมชาติของมนุษย3 

5. ความบาป การกลQาวถึงเรื ่อง ความบาปดั้งเดิม, ความบาป, ผลลัพธ3ของความบาป  

และความช่ัวรDายอยQางเปgนระบบ 

6. พระเยซูคริสต3 การกลQาวถึงเรื่อง การปฏิสนธิในหญิงพรหมจารี, ความเปgนพระเจDาของ

พระคริสต3, ความเปgนมนุษย3ของพระคริสต3 และการเปgนขึ ้นมาจากความตายของ 

พระคริสต3 

7. ความรอด การกลQาวถึงเรื่อง การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, พระคุณลQวงหนDา,  

การกลับใจใหมQ, ความเชื ่อนำไปสู Qความรอด, การประกาศใหDเป gนผู Dชอบธรรม, 

 การถูกสรDางขึ ้นใหมQ, การเปgนพยานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, การชำระใหDบริสุทธ์ิ 

อยQางสมบูรณ3, การจำเริญข้ึนในพระคุณ และการลิขิตไวDลQวงหนDา 

8. ชีวิตคริสเตียน การกลQาวถึงเรื่อง คริสตจักร, พิธีบัพติสมา, พิธีมหาสนิท, เครื่องหมาย

แหQงพระคุณ, การอธิษฐาน และจริยธรรมคริสเตียน 

9. สิ่งสุดทTาย การกลQาวถึงเรื่อง การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต3, ทัศนะตQางๆ เกี่ยวกับ

ความทุกข3ยากลำบากและยุคพันปc, การพิพากษาครั้งสุดทDาย, สวรรค3, นรก และความ

เปgนนิรันดรกาล (แพรงค3 มัวร3, 2008 น.5-7)  

 

พิษณุ อรรฆภิญญ3. (2001) กลQาววQา ดนตรีทุกชนิด ไมQวQาจะเปgนการรDองเพลงหรือการบรรเลง

ตQางลDวนเปgนภาษาของจิตใจและความรูDสึกทางอารมณ3 เปgนภาษาของจิตวิญญาณ เปgนสิ่งที่พระเจDา

ทรงประทานใหDแกQมนุษย3 เพื่อใหDมนุษย3สามารถติดตQอและสัมผัสกับพระเจDาไดD ไมQมีอะไรที่ดีไปกวQา 

การรDองเพลงและการบรรเลงที่จะชQวยใหDสัมผัสถึงองค3พระผูDเปgนเจDา และเปgนการที่มนุษย3จะไดDนำเอา

ความจริงขององค3พระผูDเปgนเจDาที่อยูQในพระคริสตธรรมคัมภีร3 หรือคำสอนตQางๆ นำมาเปgนบทเพลงท่ี

ใชDสำหรับการรDอง และการสรรเสริญองค3พระผูDเปgนเจDา ตามอยQางมาตรฐานของการนมัสการท่ีพระเยซู

คริสต3ไดDกำชับเอาไวD และจากการศึกษาของ ภารดา โรจนสุพจน3 (2555) เรื่อง “สารัตถะดนตรีใน 

พระคริสตธรรมคัมภีร3” พบวQา บทเพลงนมัสการมีความเกี่ยวขDองกับบุคคลและกลุQมบุคคลมากมาย 

และยังเกี ่ยวขDองกับบรรดาสรรพสิ ่งสรรพสัตว3ที ่พระเจDาทรงสรDาง ซึ ่งพระคริสตธรรมคัมภีร3 

ไดDบันทึกเรื ่องของลักษณะ รูปแบบของเพลงรDอง จุดประสงค3ของการรDองเพลง ลักษณะทQาที 

ของการรDองเพลง รวมถึงวิธีการเลQนเครื ่องดนตรีที ่ปรากฏเปgนธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมของ 

ชนชาติอิสราเอลไวDมากมาย และที่สำคัญเนื้อรDองของบทเพลง เปgนวรรณกรรมที่สื่อถึงความหมาย 
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ความเขDาใจ ความเชื่อ ความหวัง ความชื่นชมยินดี ความอบอุQนใจ ความอิ่มเอมใจ และความสัตย3ซ่ือ

ในความรักมั่นคงของพระเจDา ทำใหDคริสเตียนใชDบทเพลงเพื่อการสรรเสริญและการขอบพระคุณพระ

เจDา เปgนเสมือนลมหายใจเขDาออกของชีวิตของคริสเตียนและคริสตจักร  

ตัวอยQางของนักแตQงเพลงศาสนาที่ไดDนำเอาคริสต3ศาสนศาสตร3มาผสมผสานกับประสบการณ3

ชีวิตของตนเอง กลั่นกรองออกมาเปgนบทเพลงสำหรับนมัสการและสรรเสริญพระเจDา เชQน เพลงไทย

นมัสการ ฉบับปรัปรุง ค.ศ. 2014 บทที่ 32  เพลง “โลกนี้ของพระบิดา” (This is my Father’s 

world) ผูDประพันธ3คือ ศาสนาจารย3 มัลธ3บี ดาเวนพอร3ท แบ·บค·อก (Maltbie Davenport Babcock) 

ไดDใชDทำนองเพลงที่ชื่อวQา Terra Beata แปลวQา อวยพรโลก ผูDแตQงทำนองคือ แฟรงกลิ้น ลอว3เรนซ เช

พเพิร3ด (Franklin Lawrence Sheppard) เปgนบทเพลงท่ีไดDถQายทอดถึง ความจริงของพระเจDาจาก

ธรรมชาติ คือการทรงสรDาง การอัศจรรย3 ความซื่อสัตย3 การครอบครอง และการพิพากษา เรียกวQา

เพลงโลกจักรวาล (The Music of the Spheres) เปgนตDน  

 

 

2.3 บทบาทและความสำคัญของเพลงนมัสการและการใชOเพลงนมัสการ 

ในการนมัสการในคริสตจักร 

2.3.1 บทบาทของเพลงนมัสการในงานพันธกิจตAางๆ  

  ตามหลักแลDวคริสตจักรมักกลQาวถึง 5 รูปแบบคือ การนมัสการ การประกาศ 

การศึกษา การทำพันธกิจและการสามัคคีธรรม ซ่ึงเพลงนมัสการก็มีแสดงบทบาทในรูปแบบเหลQาน้ี 

 การนมัสการ โดยปกติมักคิดวQาเพลงนมัสการมีบทบาทหลักในการนมัสการ ซ่ึงเปgน

การที่พระเจDาทรงตรัสกับคน และคนพูดกับพระเจDา หรือคนพูดกับคนดDวยกันเอง ผQานทางเพลง

นมัสการ 

  เพลงนมัสการควรไดDรับการเลือกอยQางเฉพาะเจาะจงสำหรับรูปแบบตQางๆ ในการ

นมัสการ ซึ่งแตQละบรรทัดของเพลงนมัสการนั้นมักจะแสดงถึงบทบาทการสื่อสารในการนมัสการ ถDา

เพลงนมัสการน้ันเปgนการจงใจเป̂ดเผยของพระเจDาก็จะมีขDอความเก่ียวกับการใหDอภัย หรือการถูกเรียก

ใหDรับใชD  ซ่ึงเปgนการสื่อสารที่พระเจDาตDองการเป^ดเผยกับมนุษย3 “ผูDวางใจในพระเจDามีรากฐานอัน

มั่นคง” ขDอ 2-5 เพลงนมัสการนี้มีเป¶าหมายที่จะสอนเกี่ยวกับการกระทำและพระลักษณะของพระเจDา 

หรือเพ่ือแสดงถึงความรักหรือการเตือนสติแกQคนอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเปgนการส่ือสารระหวQางคนกับคน “God 

moves in a mysterious way” และมนุษย3ตอบสนองตQอพระเจDาดDวยการ สรรเสริญ เทิดทูน 

สารภาพ ขอบพระคุณ การอDอนวอนหรือการอุทิศตน ซึ่งเปgนการเรียกสำหรับมนุษย3ที่มีตQอพระเจDาตQอ
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บรรทัดของการสื่อสาร เชQน “เมื่อขDาฯนึกถึงองค3พระเยซู” ในเพลงนมัสการบางเพลง ก็จะมีบรรทัดท่ี

ส่ือสารจากมนุษย3ถึงส่ิงท่ีไมQมีชีวิต เชQน “All creatures of our God and King” 

  บางเพลงก็บรรจุการสื่อสารที่มากกวQาหนึ่งบรรทัดและถูกใชDเปgนองค3ประกอบตQาง ๆ

ท่ีเช่ือมตQอในการนมัสการ ตัวอยQางเชQน “เชิญประชามาสาธุการ” ซ่ึงสามบรรทัดแรกยังคงกลQาวถึงการ

สื่อสารระหวQางคนกับคน และบรรทัดที่สี่พูดถึงคนกับพระเจDา ซึ่งเพลงก็ขยับจากการเป^ดเผยและการ

ของพระคุณไปสูQการอDอนวอน 

  เพลงนมัสการยังสามารถใชDเป gนองค3ประกอบในสถานนมัสการอื ่นอีกดDวย 

ตัวอยQางเชQน หลายคริสตจักรมักใชDการพูดอธิษฐานหรือการทQองจำ แตQบางเพลงก็ยกใหDการอธิษฐาน

เปgนองค3ประกอบที่สำคัญที่สุด เชQน “O God of earth and altar” ซึ่งอาจใชDทั้งเพลงหรือบางสQวนก็

ไดD เพื่อนำประชากรเขDาสูQการนมัสการ ,การตอบสนองดDวยการอQานพระคัมภีร3, การใชDเพลงที่รDอง

โตDตอบกัน และใชDวรรณกรรมแบบคำคม/บทกวีส้ันๆ ท่ีมักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ 

  การประกาศ นอกเหนือจากประโยชน3ในการนมัสการแลDว เพลงนมัสการยังสามารถ

นำพระกิตติคุณของคริสเตียนไปยังคนท่ียังไมQไดDกลับใจรับเช่ือไดDอยQางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปgนการพูดถึง

ถDอยคำของพระเจDาที่มีตQอผูDที่ไมQเชื่อและยังใหDความหมายแกQพวกเขาเพื่อจะสามารถตอบสนองตQอพระ

กิตติคุณไดDอีกดDวย บางทีถDอยคำเหลQานี้อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของคำพยานชีวิตคริสเตียน เชQน 

“What wondrous love is this” โดยเฉพาะขDอที ่ 2) ขณะที ่ร ูปแบบดนตรีที ่ เล ือกสำหรับการ

ประกาศก็มักสะทDอนถึงความนิยม ซึ่งเปgนสิ่งสำคัญท่ีตDองบันทึก น่ันก็คือ ถDอยคำแหQงการทรงไถQซึ่งเปgน

ส่ิงสูงสQงมักถูกบรรจุไวDในเน้ือหาเพลงนมัสการเพ่ือใชDเปgนเคร่ืองมือสำหรับการประกาศ 

  การศึกษา คุณคQาของเพลงนมัสการเพื ่อการสอนหลักขDอเชื ่อคริสเตียนนั้นเคย

กลQาวถึงมากQอนแลDว ซึ่งเพลงนมัสการนั้นใชDสำหรับการสอนรวีวารศึกษาในคริสตจักรและการศึกษา

พระคัมภีร3ที่บDานไดDเปgนอยQางดี และที่อื่นๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาบทเรียนพระคัมภีร3อีกดDวย คุณคQา

ของเพลงนมัสการคือการเปgนเคร่ืองมือในการนมัสการดDวยตัวของมันเองซ่ึงไมQควรถูกมองขDามเลย 

  สิ่งจำเปgนที่หลีกเลี่ยงไมQไดDสำหรับเพลงนมัสการคือการทQองจำเพลง ซึ่งเปgนรูปแบบ

องค3ประกอบสำคัญของหลักสูตรการศึกษาในโปรแกรมดนตรีเด็กของคริสตจักร ซึ่งนอกเหนือจากการ

สอนเด็กเกี่ยวกับมาตรฐานของเพลงนมัสการแลDวพวกเขายังจำเปgนตDองรูDวQาพวกเขาเจริญเติบโตขึ้นใน

ความเชื่อดDวย นอกจากนี้การรDองเพลงประสานเสียงเด็กสามารถนำมาใชDในการแนะนำเพลงนมัสการ

ใหมQใหDกับท่ีประชุมไดDอยQางมีประสิทธิภาพอีกดDวย 

  พันธกิจ เพลงนมัสการอาจชQวยเติมเต็มทั้งรูปแบบในการทำพันธกิจคริสเตียน หรือ

ทDาชวนผูDคนใหDมีสQวนรQวมทำและรับใชDในพันธกิจซึ่งเปgนเหมือนพาหนะสำหรับการทำพันธกิจดDวยตัว

ของมันเอง ตัวอยQางเชQน “There’s a spirit in the air” เตือนผูDเชื่อวQายังมีเด็กที่ตDองการอาหารและ

คนไรDบDานท่ีตDองการท่ีพักอาศัย ซ่ึงเปgนพาหนะในการทำพันธกิจ  และเพลงนมัสการก็ชQวยใหDมีทางออก

สำหรับความชื่นชมยินดีดDวย เชQน “To God be the glory” เพื่อปลอบโยนและสรDางความมั่นใจ
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ในชQวงที่มีความวิตกกังวลหรือสูญเสีย “If you will only let God guide you” ในชQวงเวลาวิกฤต

เพลงนมัสการก็มักจะเขDามาในใจเพื่อค้ำจุนจิตวิญญาณและอารมณ3 และคำพยานมากมายก็ยังไดDรับ

พลังจากเพลงนมัสการที่แตะตDองผูDที่เจ็บปวดจากสภาพปqญหาดDานจิตใจและเมื่อพวกเขาประสบกับ

ความลDมเหลวดDวยเหมือนกัน 

  การสามัคคีธรรม เน้ือหาเพลงของท่ีประชุมหลาย ๆแหQง มักเก่ียวขDองกับการสามัคคี

ธรรมซึ่งเปgนประสบการณ3ดDานความเชื่อของแตQละคน เชQน “Christian hearts, in love united” 

เตือนผูDเชื่อวQาพวกเขาเปgนสQวนหนึ่งของพระกายพระคริสต3 ซึ่งเปgนเอกภาพทางวิญญาณที่สำคัญและมี

เป¶าหมาย เชQน “ดDวยวQาพระองค3ทรงอวยพรผูDชอบธรรม” เปgนความชื่นชมยินดีในชุมชนของผูDเชื่อทุก

รุQนอายุ แมDวQาบางครั้งเนื้อรDองจะไมQไดDกลQาวถึงการสามัคคีธรรมของคริสเตียนโดยตรง แตQการรDองเพลง

รQวมกันก็เปgนการแสดงออกถึงความเปgนอันหน่ึงเดียวกัน 

 

 

2.3.2 การใชTเพลงนมัสการในการนมัสการในคริสตจักร 

  จากบทความของ William Lock ในหนังสือ “The Worshiping Church 

Worship Leaders’ Edition”(1990) กลQาววQา เพลงนมัสการเปgนเพลงที ่เปgนการกระทำอยQางมี

เป¶าหมายในตัวของมันเอง เชQนเดียวกับการกระทำในการนมัสการที่มีความหมายในการสำแดงความ

เชื่อ ดังนั้น ผูDนำและผูDเตรียมการนมัสการจะตDองรูDจักทั้งเพลงนมัสการและพระคัมภีร3เปgนอยQางดี เพ่ือ

ใชDอยQางมีประสิทธิภาพแกQชีวิตของคริสตจักร เพลงนมัสการบทใหมQทุกบทจะมีรูปแบบที่รักษาไวDซ่ึง

มรดกทางจิตวิญญาณของคริสตจักรสากลที่มีการเฉลิมฉลองทั้งในอดีตและอนาคต ขณะเดียวกันเพลง

นมัสการ ในปqจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบเพ่ือชQวยใหDผูDนำและผูDเตรียมการนมัสการทำงานไดDงQายข้ึน  

 

ความสำคัญของการรTองในคริสตจักร 

 เป¶าหมายการรDองเพลงนมัสการของสมาชิกที่มีชีวิตชีวาและกระตือรือรDนนั้น ผูDนำแตQ

ละคริสตจักรจะตDองใหDความสำคัญใหDกับเพลงของคริสตจักรเปgนอันดับแรกดังที่ Robert H. Mitchell 

กลQาวไวDวQา “พันธสัญญาใหมQไมQใชQสิ่งสำคัญของการรDองเพลงทั่วไปของผูDที่เชื่อ หากแตQเปgนการเขDาใจ

เกี่ยวกับการพิจารณาวQาดนตรีในคริสตจักรควรเริ่มตDนมาจากการรDองดDวยเพลงของชุมชนเอง และหาก

สิ ่งนี ้ไดDรับการเอาใจใสQอยQางจริงจังแลDว นั ่นหมายความวQานักดนตรีคริสตจักรทั ้งหมดก็ควรจะ 

เปgนเครื่องมือและเสริมสรDางการรDองเพลงของทุกคน ไมQมีสิ่งใดใหญQไปกวQาการหนุนใจ การสอนและ 

ใหDคนของพระเจDา ‘รDองสรรเสริญในคริสตจักร’” การรDองเพลงสรรเสริญนั้นเนDนที่พระเจDาเพียงผูDเดียว 

ไมQมีผู DฟqงยกเวDนพระเจDาเทQานั ้น ดังนั ้นเป¶าหมายอันดับแรกจึงไมQใชQสิ ่งที ่เปgนดนตรีหากแตQเปgน 
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จิตวิญญาณ คริสตจักรกลายเปgนองค3กรที่รับการเติมเต็มดDวยพระวิญญาณดDวยการกระทำที่รวมกัน

ของใจเดียว ความคิดเดียวและเสียงเดียวเทQาน้ัน  

 เพลงนมัสการไมQใชQการรวบรวมสมบัติที่เปgนบทประพันธ3ของนักเขียนเพลงนมัสการ 

หรือหนังสือเพลงประสานเสียงหลายๆ คนเทQานั้น แตQเปgนคูQมือสำหรับคริสเตียนในการสรรเสริญ 

ประกาศและอธิษฐาน เพลงนมัสการจึงเปgนเหมือนดนตรีพื้นบDานของคริสตจักรที่พูดอยQางลึกซ้ึง 

กับคริสเตียนทุกคน ซึ่งเพลงนมัสการเปgนสิ่งสำคัญเพียงอยQางเดียวของดนตรีคริสตจักร และเปgนหน่ึง

ในรูปแบบที่พระเจDาทรงสำแดงแกQผูDเชื่อทุกคนที่เชื่อฟqงและตอบสนองตQอพระบัญชาของพระเจDา : 

“ทQานผูDจงรักภักดีตQอพระยาห3เวห3เอÁย จงรDองเพลงสดุดีพระองค3 ยกยQองพระนามบริสุทธิ์ของพระองค3 

(สดุดี 30:4)” 

 

การใชTเพลงนมัสการในวัตถุประสงค3ตAางๆ  

 ในบทสนทนาของการนมัสการแสดงออกมาทางเพลงนมัสการนั้น รวมถึงการท่ี

คริสตจักรกลQาวถึงพระเจDา เชQน เพลงแหQงการสรรเสริญ เพลงแหQงการอธิษฐานสารภาพบาป เพลงรDอง

อDอนวอน และเพลงที่รDองเพื่ออุทิศและมอบชีวิต  อีกดDานหนึ่งเพลงนมัสการในทุกรูปแบบ ลDวนมีความ

ซาบซึ้งและนQาประทับใจซึ่งกลQาวถึงความจริงแหQงพระวจนะ และเปgนสื่อที่พระเจDาใชDเพื่อเป^ดเผยการ

ทรงไถQของพระองค3  เชQนมาร3ติน ลูเธอร3 ไดDนำเนื้อรDองซึ่งมีพื้นฐานมาจากพระธรรมสดุดี บทที่  46  

“A Mighty Fortress Is Our God” และยังเปgนบทสดุดีแหQงการปลอบประโลมและหนุนใจ และเปgน

เพลงนมัสการในการประกาศ และเพลงสรรเสริญ ซึ่งใชDเพื่อแสดงถึงความจริงของพระเจDาตQอผูDท่ี 

รDองเพลงเหลQาน้ี 

 แทDจริงแลDวทั ้งเพลงนมัสการที ่มีการแสดงความหมาย และไมQแสดง เปgนการ

ประชาสัมพันธ3ชุมชนคริสเตียน  เชQน “เราเปgนประชากรที่พระเจDาทรงเลือกสรร บังเกิดโดยพระ

วิญญาณ และกQอขึ้นดDวยพระคำ” เนื้อหาเหลQานี้ลDวนทDาชวนใหDมีการสรDางสาวกอยQางเหมาะสม ซึ่งอยูQ

ภายใตDการ “สำแดง” ของเพลงนมัสการ นอกจากนี้เพลงเหลQานี้ ยังมีตัวเลือกอีกมากมายสำหรับ

กิจกรรมกลุQมตQางๆ ของคริสตจักร และก็ยังเปgนเครื่องมือภายนอกของคริสตจักร และมักใชDเพื่อการ

นมัสการสQวนบุคคลตามความเหมาะสม Robert E. Webber แนะนำไวDในหนังสือ Book of Family 

Prayer วQาควรรDองเพลงนมัสการเม่ือสมาชิกท้ังหมดมารQวมกันทำพิธีส้ันๆ ในทางศาสนา 
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ความหมายท่ีตTองการส่ือของเพลงนมัสการ 

 การนมัสการของคริสตจักร: เพลงนมัสการ คือการออกแบบที่ควบคูQไปกับพระคัมภีร3 

เพื ่อตอบสนองความตDองการของคริสตจักรในการนมัสการ ดDานการประกาศขQาวประเสริฐ  

ดDานคริสเตียนศึกษา ดDานการทำพันธกิจ และดDานการสามัคคีธรรม ซึ่งหารบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวขDอง 

กับวันอาทิตย3คริสเตียนตลอดทั้งปcเขDาไป โดยมีดัชนีหลักซึ่งบรรจุเพลงนมัสการทั่วไป ที่มีหัวขDอทาง 

ศาสนศาสตร3ที่เกี่ยวขDองกับ “เนื้อหาของพิธีกรรม” ในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ทั้งสQวนบุคคล และยัง

เนDนย้ำเปgนพิเศษสำหรับชีวิตของคริสตจักรทDองถ่ินดDวย  

 ดังนั้นผูDเตรียมการนมัสการหรือผูDนำควรตDองศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนมัสการ 

อยQางระมัดระวัง ซึ่งหัวขDอหลักที่มักบรรจุในเพลงนมัสการคือ พระเจDา ทั้งลักษณะของบุคคล และ 

ตรีเอกานุภาพ  ซึ่งมีดDวยกันสองตอน คือตอนแรกเนื้อหาเพลงนมัสการ มักเกี่ยวขDองกับพระคัมภีร3 

ตอนที่สองมักมีรูปแบบเกี่ยวกับจังหวะในเพลง หรือขDอความที่ยกมาจากตอนในสดุดี และเพลง 

ทางศาสนาส้ันๆ เน้ือรDองนำมาจากพระคริสต3ธรรมคัมภีร3  

 คริสตจักรที่นมัสการตามปcของคริสเตียนนั้น มักจะทำตามชีวิตคริสเตียน คือตั้งแตQ

การกำเนิดของคริสตจักร ซึ่งมักเริ ่มดDวย “พระเยซูคริสต3: มหาพรต” และตQอดDวย “พระเจDาพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ” เทศกาลมหาพรต แลDวตQอไปยังเทสกาลเพ็นเทศเต ซึ่งเปgนครึ่งหลังของปcคริสเตียน

สำหรับตลอดทั้งปcที่ไมQมีศาสนพิธีเลยนั้น ดังนั้นตDองมีการวางแผนอยQางระมัดระวังโดยการใชDดัชนีท่ี

มีศาสนศาสตร3หรือหัวขDอพระคัมภีร3ท่ีหลากหลายและโอกาสสำหรับการใชDท่ีเหมาะสมดDวย 

นอกจากนี ้ล ักษณะภายนอกของการนมัสการของคริสตจักร: เพลงนมัสการก็เปgนไป 

ตามธรรมชาติที่มีความตื่นเตDนทั้งเนื้อหาและดนตรีเอง และสQวนสุดทDายที่ควรตDองเอาใจใสQ คือสQวน

สำคัญที่มักเปgนรูปแบบสั้นๆ และมีความหมายเพื่อใชDตอบสนองหรือขอพระพร  ซึ่งสิ่งตQางๆ เหลQาน้ี 

จะถูกรDองดDวยสมาชิกคริสตจักรมากกวQาการใหDกลุQมนักรDองหรือนักบวชรDองเทQาน้ัน 

 

ระเบียบการนมัสการและการมีสAวนรAวมของคริสตจักร  

  ลักษณะสำคัญของเพลงนมัสการนั้นเปgนสQวนหลักของการนมัสการ  ดังนั้นคริสตจักร

สQวนใหญQจึงจำเปgนตDองมีตัวเสริมหรือตัวเลือกอื่น ๆ เชQนการอQานขDอพระคัมภีร3 การอธิษฐาน ทQาทีใน 

การนมัสการ และการเนDนทางศาสนศาสตร3 ศาสนพิธีจากคูQมือการนมัสการแตQละเลQมดDวย 

 ในอเมริกาและแคนาดาคริสตจักรใหญQๆ ไมQมีรูปแบบดDานศาสนพิธี ไดDประยุกต3เอา

ระเบียบนมัสการ ซึ่งสQวนมากมีพื้นฐานพระคัมภีร3เพียงเล็กนDอยของศตวรรษที่ 19 เขDามาใชD ซ่ึง

ผูDประพันธ3เพลงทางศาสนา Bernard Manning และ Erik Routley แนะนำวQารูปแบบของระเบียบ

การนมัสการแบบไมQมีศาสนพิธีน้ัน ควรเปgนเพลงที่คริสตจักรรDอง สันนิษฐานวQาแนวคิดนี้กระตุDนการ

ตอบสนองตQอการเลือกและการแสดงออกของการนมัสการที่คริสตจักรตDองการพูด หรือรDองในแตQละ
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ตอนของการนมัสการเปgนอยQางมาก เชQน การเริ ่มนมัสการ คริสตจักรอาจเริ ่มดDวยการรDองเพลง

สรรเสริญ  สQวนแรกของการนมัสการปกติ มักกลQาวถึงหมวดเรื่องพระเจDา พระเยซูคริสต3 ตรีเอกานุ

ภาพ สQวนตQอมาเปgนการอุทิศตนดDวยการสารภาพบาป ซึ่งเนDนหมวดเรื่องการทรงไถQ และการใหDอภัย 

และสQวนตQอมาเปgนการเนDนเรื่องการอQานและการยืนยันพระคำของพระเจDา ซึ่งอาจนำมาจากเพลง

นมัสการที่ไดDเลือกไวD  และในสQวนของการตอบสนองคำเทศนา มักพบในหมวดหัวขDอการทรงไถQ และ

การทรงเรียกของพระคริสต3 หรือชีวิตคริสเตียน และเพลงนมัสการสำหรับการถวาย หรือการอธิษฐาน

ของคริสตจักรก็จะอยู QในหมวดฉันทภาระหรือการรับใชD การอธิษฐานหรือดนตรีในระเบียบการ

นมัสการ 

 

หมวดช่ือเร่ืองและหัวขTอและการใชTสารบัญ 

 ท่ีหัวของหนDาเพลงจะมีหมวดช่ือเรื่องปรากฎอยูQ ซ่ึงมักเหมือนกับหัวขDอสารบัญ โดยมี

ชื่อเรื่องหลักอยูQดDานซDายและชื่อเรื่องรองอยูQดDานขวา เชQน พระเจDา : ตรีเอกานุภาพ ซึ่งหมวดเหลQานี้ก็

ปรากฎท้ังในหมวดช่ือเร่ืองและหัวขDอและการใชDดัชนีของเพลงนมัสการดDวย 

 

ช่ือเพลงนมัสการและสารบัญตามตัวอักษร 

 ในวรรณกรรมเพลงนมัสการแบบดั้งเดิม มักใหDชื่อเพลงนมัสการเปgนชื่อบรรทัดแรก

ของเพลง แตQในเพลงของพระกิตติคุณและการนมัสการแบบรQวมสมัย 

 

การอTางอิงขTอพระคัมภีร3และการอTางสารบัญ 

 ขDางชื่อเพลงมักมีขDอพระคัมภีร3สั้นๆ ปรากฎอยูQดDวย ซึ่งเปgนสิ่งที่มักอDางควบคูQไปกับ

เนื้อหาบรรทัดแรกของเพลงนมัสการ ดังนั้นผูDนำอาจใชDสารบัญนี้แสดงถึงตDนตอของเพลงและอDางถึง 

ขDอพระคัมภีร3หรือคำเทศนาเพ่ือใชDอQานในการนมัสการ 

 

รูปแบบของเพลงนมัสการ 

 เพลงนมัสการแบบอเมริกันเดิมนั้นมักพิมพ3เนื้อรDองระหวQางขั้นบันไดของดนตรี เพ่ือ

ชQวยในการรDองทำนองใหมQ เพราะการแทรกระหวQางบรรทัดมักทำใหDความเขDาใจที่ชัดเจนคลาดเคลื่อน

ไป วิธีที่ดีที่สุดคือ การอQานเพลงนมัสการกQอน ใสQใจอยูQที่ความคิดมากกวQาการแบQงประโยคในแตQละ

บรรทัดของดนตรี  ดังนั้นผูDนำนมัสการตDองจดสิ่งที่อยู Qในเพลงซึ่งเปgนเครื่องหมายวรรคตอนและ

มาตรฐานของการใชDประโยชน3เพื่ออธิบายความหมายของคำ อักษรตัวใหญQจะไมQปรากฎในบรรทัดท่ี

เปgนบทกวี แตQจะเริ่มในบรรทัดที่เปgนรDอยแกDว เมื่อเพลงมีมากกวQา 5 บรรทัด ดังนั้นสมาชิกจึงตDอง
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เรียนรูDท่ีจะฝ©กรDองกQอนที่จะกลายเปgนคำในบทกวี (รDองแบบธรรมดา)  การพิมพ3จะชQวยใหDหาจุดกลาง

ของคำตQางๆ และกระตุDนใหDพวกเขาเขDาใจลักษณะของการนมัสการ 

 

การใหTเครดิตแกAคำ ดนตรี และผูTประพันธ3จากแหลAงอ่ืน ๆ 

 ดDานลQางของเพลงนมัสการทางซDายเปgนชื่อของผูDแตQงหรือผูDแปล หรือผูDดัดแปลงหรือ

แหลQงที่มาของผูDประพันธ3และเรียบเรียงหรือแหลQงของดนตรี วันเวลาในการเขียนหรือการพิมพ3คร้ัง

แรก ขDอมูลทั้งหมดของคำในเพลงนมัสการ และดนตรีถูกบันทึกไวDในสารบัญของผูDแตQง ผูDประพันธ3และ

แหลQงของเพลงนมัสการ ซึ่งสารบัญนี้จะชQวยใหDคDนพบเนื้อหาและดนตรีอื่นที่มีผูDเขียนหรือผูDประพันธ3

คนเดียวกัน 

 

ช่ือจังหวะและทำนองสารบัญตามตัวอักษร 

 ทางดDานขวาลQางของแตQละเพลงจะมีชื ่อทำนองอยู QและใหDเปgนตัวอักษรตัวใหญQ  

โดยเฉพาะอยQางยิ่งเพลงนมัสการแบบดั้งเดิมของอังกฤษ ทำนองจะแยกจากเนื้อหา และชื่อทำนองก็

มักจะมีลักษณะตามแบบชีวิตของผูDประพันธ3 เชQนเพลงสำหรับตรีเอกภาพ ก็จะใชDชื่อทำนองวQา Holy, 

Holy, Holy ซ่ึงเปgนคูQกับทำนอง NICAEA (ช่ือสภาไนเซีย) แตQสำหรับเพลงนมัสการของยุโรปด้ังเดิมมัก

ใชDช่ือทำนองเปgนคำแรกของเน้ือหาในภาษาเดิม 

 

สารบัญของทำนอง 

 ในการตัดสินใจวQาควรใชDทำนองใดเพื่ออธิบายเนื้อหา ผูDเรียบเรียงเพลงนมัสการตDอง

ระมัดระวังและควรพิจารณาทุกแหลQงขDอมูลที่สามารถเปgนไปไดD บางครั้งขDอความที่เกี ่ยวขDองกับ

ประวัติศาสตร3และทำนองที่ดูเหมือนถาวร ก็อาจมีการเปลี่ยน แนQนอนวQาประเภทของทำนองมัก 

“ออกไปตามรูปแบบ” และขDอความที่ดีก็อาจใหDชีวิตแกQทำนองใหมQ เมื่อมี 2 ทำนองในเพลงเดียวกัน 

ช่ือหน่ึงอาจเปgนท่ีรูDจักและไดDรับความนิยม และอีกช่ืออาจเปgนสำรอง   

 การนมัสการของคริสตจักร: เพลงนมัสการ รวมถึงทำนองที่ยอดเยี่ยมมากมาย ซ่ึง

อาจไมQเปgนที่รูDจักของคริสตจักรที่ใชDสำหรับการนมัสการ  ดังนั้นผูDรQวมนมัสการควรไดDรับการกระตุDนใหD

เรียนรูDเกี่ยวกับทำนองดนตรีใหมQๆ มากเทQาที่จะเปgนไปไดD หากผูDนำนมัสการตัดสินใจใชDทำนองเพลงท่ี

คุDนเคยกับเนื้อหา ก็ควรเขDาใจเกี่ยวกับขDอเท็จจริงพ้ืนฐานเรื่องการนับจังหวะดDวย และควรมีการฝ©กรDอง

เพื่อใหDคุDนเคยกับทำนองเพื่อจะชQวยสนับสนุนเนื้อรDอง โดยทั่วไปแลDวทำนองสำรองจะตDองมีเวลาและ

การนับจังหวะที่เหมือนกับตDนฉบับ นอกจากนี้รูปแบบหรือดนตรีทางจิตวิญญาณตDองไดDรับการรับรอง

วQาทำนองสนับสนุนความหมายของคำ เมื่อพิจารณาจากทำนองทั้งหมดแลDวผูDนำนมัสการจึงสามารถ

ตัดสินใจไดDวQาจะรDองทำนองใด 
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หมายเหตุลิขสิทธ์ิและสารบัญลิขสิทธ์ิของเจTาของ  

 ขDอมูลสุดทDายที่ปรากฎของแตQละเพลงคือการกำหนด “ชื่อเสียง:credit” ซึ่งเปgน

ขDอสังเกตวQาลิขสิทธิ์นั้นจะมีผลกระทบตQอคำหรือดนตรี หากไมQมีหมายเหตุลิขสิทธิ์ปรากฏ ใหDถือวQา

เพลงนั้นเปgน “public domain: สาธารณสมบัติ” [เปgนของฟรี ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใชDไดD] 

อยQางไรก็ตามควรพิจารณาวQาไดDรับอนุญาตจากเจDาของลิขสิทธ์ิน้ันอยQางถูกตDองกQอนกระทำการใด ๆ 

 

ส่ิงท่ีใชTมากท่ีสุดในสารบัญ 

 1. สารบัญขDอพระคัมภีร3หรือขDอพระคัมภีร3สำหรับการอQาน ซึ่งเปgนการแสดงวQาขDอ

พระคัมภีร3เก่ียวขDองกับการนมัสการ (ปฎิทินปcคริสตจักร หรือหัวขDอเทศนา) 

 2. หัวขDอและการใชDสารบัญของเพลงนมัสการ ซึ่งมีสารบัญที่บรรจุเกี่ยวกับหัวขDอ

ท้ังหมดซึ่งไดDรับการพิจารณาใหDขยายออกไป เชQน ภายใตD “พระเยซูคริสต3” มีอีก 67 หัวขDอท่ีเกี่ยวขDอง

กับการเปgนบุคคลของพระคริสต3 เชQน ชีวิต ความตาย และการเปgนขึ้นมาฯลฯ  นอกจากนี้โอกาส

ท้ังหมดของปฎิทินปcคริสตจักรก็มักควบคูQไปกับองค3ประกอบอ่ืนๆ ของการนมัสการดDวย 

 

การนำเสนอดนตรีในการประชุมนมัสการ 

 ผูDนำ หรือผูDเตรียมการนมัสการ ควรมีเป¶าหมายเดียวกับคริสตจักรในการรDองเพลง

สำหรับทุกการนมัสการ คือเพื ่อการอบรมสั ่งสอนผู Dนมัสการ และถวายเกียรติแดQพระเจDา  

หากเป¶าหมายนี้ประสบความสำเร็จการรDองเพลงของคริสตจักร ก็จะเปgนทั้งความป̂ติยินดี และเปgน

ประสบการณ3ที่มีความหมายสำหรับผูDรDอง ซึ่งสิ ่งที่จะแนะนำตQอไปนี้จะชQวยการรDองเพลงสำหรับ

คริสตจักร 

 การสรรเสริญเพื่อการประสานเสียงเปgนการใชDที่ดีที่สุด เพื่อการรDองซ้ำ ดังนั้นจึงเปgน

การแสดงออกดDวยการยึดมั่นทั้งความคิดและจิตใจของเหลQานักรDอง  การสรรเสริญเพื่อการประสาน

เสียงเปgนการใชDเพื่อเชื่อมโยงเพลงนมัสการมากกวQาการใหDความรูDเรื่องเพลงนมัสการ ดังนั้นจึงควรใชD

การนมัสการที่มีการประสานเสียงกับคริสตจักรเพื่อตอบสนองสิ่งตQางๆ เหลQานี้ คือ การอธิษฐาน

สรรเสริญ การสารภาพบาป การอQานพระคัมภีร3 การเทศนา การถวาย ซึ่งมักรDองจากการจดจำหรือ

จากการท่ีพวกเขาไดDรับการสอนมากQอน 

การนมัสการท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเพลงนมัสการ 

 วันดนตรีของคริสตจักร มีพื้นฐานมาจากขDอพระคัมภีร3 หรือศาสนศาสตร3 ดังนั้นการ

นมัสการจึงรวมเอาดนตรีรูปแบบอื่น เชQน การรDองเดี่ยว รDองประสานเสียงหรือเครื่องดนตรีอื่นๆ แตQ

ศูนย3กลางคือการรDองของผูDรQวมนมัสการทุกคน การใชDเพลงเทศนาในตอนเชDาก็สามารถทำไดDเพื่อใหD
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สมาชิกรDองเพลง 2-3 บทกQอนที่จะมีการขอพระพร การใหDคริสตจักรเลือกรDองเพลงในบางโอกาสชQวย

กระตุDนใหDพวกเขามีสQวนรQวมในเลือกเพลงนมัสการคร้ังตQอไปของผูDนำนมัสการอีกดDวย 

 ผูDนำคริสตจักรตDองเตือนตัวเองและสมาชิกคริสตจักรวQาเพลงนมัสการนั้นแทDจริงคือ 

“หนังสือเลQมที่สองของการนมัสการ” ในการเริ่มตDน ถDาทุกคริสตจักรบDานมีพระคัมภีร3ทุกครอบครัวก็

ควรมีเพลงนมัสการดDวย หรืออาจถวายสำหรับเทศกาลตQางๆ เชQนพิธีบัพติสมา พีธีถวายตัว หรือ

ครบรอบวันแตQงงานหรือใหDเปgนของที่ระลึกสำหรับโอกาสพิเศษตQางๆ และหDองสมุดของคริสตจักรก็

ควรมีเพลงนมัสการหรือหนังสือเร่ืองราวเก่ียวกับเพลงนมัสการแตQละเลQมไวDดDวย  

 เพลงนมัสการรQวมสมัยหลายเพลงกลQาวถึงดนตรีศิลปะอ่ืนๆ ในการนมัสการ  Fred 

Pratt Green ไดDใหDศาสนศาสตร3-ปรัชญาแกQดนตรีคริสตจักรวQา “เม่ือเราอยูQในดนตรี (การนมัสการ) 

พระเจDาก็ไดDรับเกียรติ (When in Our Music God Is Glorified)” และ Green ก็ยังเร่ิมตDนเตือนเรา

เร่ืองศักยภาพฝiายวิญญาณของการใชDศิลปะ (ท้ังแบบสQวนตัวและชุมชน) ในการถวายสรรเสริญและ

อธิษฐานตQอพระเจDาวQา (น. XXXii-Xl)  
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 การคDนควDาอิสระน้ีมีวัตถุประสงค3ในการศึกษาคริสต3ศาสนศาสตร3และศึกษาเบ้ืองหลัง

เพลงนมัสการจากเพลงเพลงนมัสการ ซึ่งศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร3ของบทเพลง ของทำนองเพลง 

และบุคคลที่เกี่ยวขDองกับบทเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการและศึกษาดDานคริสต3ศาสนศาสตร3ใน

บทเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ สQวนในบทนี ้ผู Dศึกษามีวิธีดำเนินการวิจัยตามขั ้นตอน 

ดังตQอไปน้ี 1. แหลQงขDอมูลการศึกษา 2. เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย 3. วิธีการศึกษา  

  

3.1 แหลWงขOอมูลการศึกษา 

แหลQงขDอมูลที ่ใชDในการศึกษาในครั ้งนี ้ คือ เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวขDองกับ

การศึกษาคริสต3ศาสนศาสตร3และการศึกษาเบ้ืองหลังเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ

 

3.2 เครื่องมือที่ใชOในการศึกษา 

   1. หนังสือเพลงไทยนมัสการ ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014 เพ่ือใชDคัดเลือกเพลงนมัสการ

จำนวน 10 บทเพลง 

  2. คูQมือประกอบการศึกษาเพลงนมัสการ (Companion to Hymnal) เพื่อใชDเปgน

กรอบแนวความคิดการศึกษาองค3ประกอบของเพลงนมัสการ และศึกษาเบื้องหลังเพลงนมัสการ 

ผูDประพันธ3เพลง แหลQงที่มาของทำนองหรือผูDประพันธ3ทำนองเพลง ประวัติศาสตร3 และบุคคลท่ี

เก่ียวขDองกับเพลงนมัสการแตQละบทเพลง 

   3. พระคัมภีร3ฉบับ 1971 เพื่อใชDในการประยุกต3ใชDในคริสต3ศาสนศาสตร3ในเนื้อหา

ของเน้ือเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ จำนวน 10 บทเพลง 

  4. หนังสือศาสนศาสตร3กับชีวิตประจำวันของแฟรงค3 มัวร3 เพื ่อใชDเปgนกรอบ

แนวความคิดในดDานคริสต3ศาสนศาสตร3 และการประยุกต3ใชDในการนมัสการในคริสตจักร 
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3.3 วิธีการศึกษา 

 การคDนควDาอิสระฉบับน้ีใชDกระบวนการทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมขDอมูล  

โดยผู Dศึกษา ไดDทำการศึกษาเกี ่ยวกับองค3ประกอบของเพลงนมัสการ คู Qมือประกอบการศึกษา 

เพลงนมัสการ หนังสือศาสนศาสตร3กับชีว ิตประจำวันของแฟรงค3 มัวร3 และการประยุกต3ใชD 

เพลงนมัสการในคริสตจักร และเอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวขDอง ที่ไดDศึกษาเพลงนมัสการตาม 

ท่ีไดDรวบรวมจากเพลงไทยนมัสการ จำนวน 10 บทเพลง ดังตQอไปน้ี 

 
3.3.1 ขTอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

  องค3ประกอบของเพลงนมัสการ ประกอบไปดDวยขDอมูลทั่วไปของเพลงนมัสการ โดย

ใชDกรอบความคิดระบุข Dอม ูลพื ้นฐานของเพลงนมัสการจากหนังส ือ A Survey of Christian 

Hymnody ของ William J. Reynolds มาใชDดังน้ี 

1. ชื ่อเพลงนมัสการ โดยการระบุเนื ้อเพลง จะมีเครื ่องหมายอัญประกาศหรือ

เครื่องหมายคำพูด (“...”) กำกับเปgนบรรทัดแรก ตัวอยQางเพลง “พระเยซูเรียกผูDกังวลใจ” 

เพ่ือใหDทราบวQาคือช่ือเพลง  

 2. ผูDประพันธ3เพลง ตัวอยQาง นางเซซิล ฟรานเซส อเล็กซานเดอร3, 1818-1895 

 3. ช่ือทำนอง จะเขียนดDวยภาษาอังกฤษตัวพิมพ3ใหญQท้ังหมด เชQน ทำนอง GALILEE 

 4. ผูDประพันธ3ทำนองหรือแหลQงท่ีมา เชQน วิลเล่ียม เฮอร3เบิร3ต, 1851-1922 

 5. อัตราพยางค3ของเพลงนมัสการ ตัวอยQาง 8.7.8.7 

 

3.3.2 ขTอมูลของเน้ือเพลงและทำนองเพลง 

  การระบุขDอมูลของเพลงนมัสการของแตQละบทเพลงวQาไดDรับการตีพิมพ3ลงแหลQงใด 

และการระบุถึงความเปgนมาของเน้ือเพลง ของทำนองเพลง และบุคคลท่ีเก่ียวขDองกับบทเพลงนมัสการ

ในแตQละบทเพลง ซ่ึงเปgนการหาขDอมูลเชิงประวัติศาสตร3จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขDองหลายแหลQง เชQน 

จากคูQมือประกอบการศึกษาเพลงนมัสการ และการคDนควDาเอกสาร 
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3.3.3 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

  เนื้อรDองของเพลงนมัสการแตQละบทเพลง จะปรากฎใหDเห็นคริสต3ศาสนศาสตร3ของ

ผูDประพันธ3เพลง ซึ่งในหัวขDอนี้จะใชDกรอบความคิดจากหนังสือศาสนศาสตร3กับชีวิตประจำวันของ 

แฟรงค3 มัวร3 มาศึกษาวQาในแตQละบทเพลง มีหัวขDอและขDอมูลดDานคริสต3ศาสนศาสตร3ใดปรากฏ เชQน 

เรื่องของพระเยซูคริสต3 เรื่องของการทรงไถQ เปgนฉบับหลักมาประกอบเพื่อนำไปใชDในการประยุกต3ใชD

ในการในนมัสการในคริสตจักร 

 

3.3.4 การประยุกต3ใชTในคริสตจักร 

  โดยพิจารณาในเร่ืองของดนตรีคริสตจักร โดยใชDกรอบความคิดของ “บทบาทและ

ความสำคัญของเพลงนมัการและการใชDเพลงไทยนมัสการในการนมัสการในคริสตจักร” มาใน

การศึกษาขDอมูลถึงบทบาทในการเสริมสรDางและมีสQวนในพันธกิจ 5 ดDาน เชQน การนมัสการ การ

ประกาศ คริสเตียนศึกษา การสามัคคีธรรม และพันธกิจสูQชุมชนภายนอก   
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บทที่ 4 

ผลของการศึกษา 

 การศึกษาคร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค3ในการคDนคว Dาและศึกษาเร ื ่องราวภูม ิหลัง

ประวัติศาสตร3ของบทเพลงนมัสการ โดยไดDศึกษาออกเปgนดDานขDอมูลทั ่วไปของเพลงนมัสการ  

ดDานขDอมูลของเนื้อเพลงและทำนองเพลง ดDานคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง และการประยุกต3ใชD 

เพลงนมัสการในการนมัสการในคริสตจักร จากการรวบรวมขDอมูลบทเพลงนมัสการจากเพลงไทย

นมัสการ จำนวน 10 เพลงในการศึกษา  

 

 ผลการรวบรวมขDอมูลภูมิหลังประวัติศาสตร3ของบทเพลง ชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวขDอง

กับบทเพลงนมัสการและการวิเคราะห3เนื ้อหาในบทเพลงไทยนมัสการวQามีคริสต3ศาสนศาสตร3ใน 

บทเพลงนมัสการจากเพลงไทยนมัสการ จำนวน 10 เพลง โดยจะนำเสนอเรียงตามการจัดหมวดหมูQ

จำนวน 10 หมวดตามหนังสือเพลงไทยนมัสการ ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2014 ตามลำดับดังน้ี 

 

1. หมวดเทิดพระเกียรติ บทท่ี 22 เพลง โอ องค3พระเจDาของบรรพ3บุรุษแหQงเรา 

2. หมวดตรีเอกาภาพ  บทท่ี 27 เพลง วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ พระเปgนเจDาทรงเดชา 

3. หมวดพระบิดา  บทท่ี 48 เพลง ขอพระเจDาอยูQดDวยจนเจอกันอีก 

4. หมวดพระบุตร  บทท่ี 85 เพลง พระเศียรวิสุทธ์ิแสนปวดรDาว 

5. หมวดพระวิญญาณ  บทท่ี 123 เพลง องค3พระวิญญาณเชิญมาประทับในใจ 

6. หมวดพระคริสตธรรมคัมภีร3  บทท่ี 126 เพลง องค3พระวาจาบังเกิดมา 

7. หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน  บทท่ี 129  เพลง พระเยซูเรียกผูDกังวลใจ 

8. หมวดศาสนพิธีและเทศกาล บทท่ี 250 เพลง ยังมีท่ีหน่ึงหQางไกลกังวล 

9. หมวดแผQนดินของพระเจDา บทท่ี 283 เพลง เช่ือในพระคริสต3รักกันสนิท 

10. ตอบสนอง บทท่ี 292 เพลง สรรเสริญพระเจDาผูDอำนวย
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4.1 หมวดเทดิพระเกียรต ิ

4.1.1 เพลง “โอ องค3พระเจTาของบรรพ3บุรุษแหAงเรา” บทท่ี 22 

4.1.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

ผู.ประพันธCเน้ือร.อง  แดเนียล ซี. โรเบิตส3, 1841-1907  

ช่ือทำนองเพลง  NATIONAL HYMN 

ผูDประพันธ3ทำนองเพลง  จอร3จ วิลเล่ียม วาร3เรน, 1828-1902 

อัตราพยางค3  10.10.10.10. 

 

4.1.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   ในปc ค.ศ. 1876 บทเพลงนมัสการนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่ออนุสรณ3ครบรอบ 100 

ปc ของการลงนามประกาศอิสรภาพ เมื่อครั้งท่ี ศาสนาจารย3แดเนียล ซี. โรเบิตส3เปgนศิษยาภิบาลของ

คริสตจักรทDองถิ่นในเมืองแบรนดอน รัฐเวอร3มอนท3 เนื้อหาของเพลงนมัสการเปgนการยอมรับถึงการ

ทรงนำ การจัดเตรียมของพระเจDา และแสดงถึงความไวDวางใจของศาสนาจารย3แดเนียล ซี. โรเบิตส3ที่มี

ตQอพระเจDาสำหรับอนาคต บทเพลงนี้ไดDรับความนิยมเปgนอยQางมากจนเปgนเหมือนบทเพลงปลุกใจตQอ

การเฉลิมฉลองของชาติ เพื่อการเฉลิมฉลองจึงไดDถูกนำมาใชDรDองครั้งแรกในวันท่ี 4 กรกฎาคม ณ เมือง

แบรนดอน  

 

4.1.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

 จอร3จ วิลเลี่ยม วาร3เรน ไดDประพันธ3ทำนองขึ้นในปc ค.ศ. 1894 ดDวยการใชD

เสียงของทรัมเปgตเริ่มกQอนที่จะรDองแตQละขDอจนเพลงนมัสการกลายเปgนที่สนใจและเปgนที่นิยมมากข้ึน 

และทำนองเพลงนี้ไดDถูกใชDอยQางเปgนทางการที่คริสตจักรอีปcสโคปอล และไดDใชDทำนองเพลงนี้กับเน้ือ

รDองเฉพาะบทเพลงน้ีมาจนถึงปqจจุบัน 

 

4.1.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงไดDพูดถึงการเป^ดเผยตนเองของพระเจDา การจัดเตรียม และการ

ทรงนำขององค3พระผูDเปgนเจDา ตQอแผQนดินและประเทศชาติที่ไดDอาศัยอยูQ พระองค3ทรงเปgนป¶อมปราการ 

เปgนหลักชัยที่มั่นคงเพื่อชQวยเราใหDดำเนินชีวิตอยQางปลอดภัย และความไวDวางใจที่มีตQอพระเจDาสำหรับ

อนาคต แมDจะตDองพบเจอกับความทุกข3ยากลำบาก โรคภัยไขDเจ็บ ปqญหามากมายแตQดDวยความเช่ือและ
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ไวDวางใจในการทรงนำ ชีวิตจะเต็มลDนดDวยพระคุณอยQางนับไมQไดD และใหDชีวิตไดDสรรเสริญองค3พระเจDาผูD

ย่ิงใหญQสูงสุด 

 

4.1.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

 เพลงนมัสการบทนี้เหมาะแกQการนำไปใชDในพันธกิจดDานการประกาศ เปgน

การพูดถึงความเชื่อ ความไวDวางใจในการยอมรับการทรงนำโดยการจัดเตรียมจากองค3พระผูDเปgนเจDา 

ไมQวQาจะเกิดสถานการณ3ใดๆ ไมQอาจไมQเปgนไปอยQางที่ตDองการ แตQองค3พระเปgนเจDาทรงจัดเตรียมสิ่งดีแกQ

ผูDท่ีไดDเช่ือและไวDวางใจในพระองค3 

4.2 หมวดตรีเอกาภาพ 

4.2.1 เพลง “วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ พระเปXนเจTาทรงเดชา” บทท่ี 27 

4.2.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง เรจินัลด3 เฮ็บเบอร3, 1783-1826  

 ช่ือทำนองเพลง  NICAEA 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง จอห3น บี. ไดเกส, 1823-1876 

 อัตราพยางค3  12. 13. 12. 10.  

 

4.2.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   บทเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใชDสำหรับการนมัสการวันอาทิตย3 ถึงการยืนยัน

หลักขDอเชื่อของพระเจDาผูDทรงเปgนตรีเอกาภาพ โดยคำวQาตรีเอกาภาพไมQไดDปรากฏในพระคัมภีร3 แตQ 

เรจินัลด3 เฮ็บเบอร3 ผูDท่ีเขียนเนื้อเพลงตDองการยืนยันถึงความจริงของพระวจนะของพระเจDาเกี่ยวกับท้ัง

สามพระภาควQาทรงเทQาเทียม และเปgนนิรันดร3ตQอกันและกัน หลังจากที่เรจินัลด3 เฮ็บเบอร3ไดDเสียชีวิต 

บทเพลงน้ีไดDถูกรวบรวมและถูกตีพิมพ3โดยภรรยาและเพ่ือนๆ ซ่ึงบทเพลงน้ียังคงใชDมาจนถึงปqจจุบันน้ี 

 

4.2.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   จอห3น บี. ไดเกส ไดDประพันธ3ทำนองน้ีในปcค.ศ. 1861 ขึ้นภายหลังจากสภา

ไนเซียไดDถูกจัดตั้งขึ้นในเอเชียนDอยเมื่อปc ค.ศ. 325 จึงตั้งชื่อของทำนองเพลงวQา NICAEA โดยการ

ประชุมนี้เปgนการพิจารณาถึงหลักขDอเชื่อเกี่ยวกับตรีเอกาภาพ และไดDถูกพิจารณาวQาเปgนความจริง 

และเปgนหลักขDอเช่ือท่ีจำเปgนตQอความเช่ือของคริสเตียน 
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4.2.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงไดDพูดถึงพระลักษณะของพระเจDาวQาพระเจDาทรงบริสุทธิ์ พระธรรม

อิสยาห3 บทที่ 6 ขDอที่ 3 กลQาววQา “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ.าจอมโยธา แผAนดินโลกทั้งสิ้นเต็ม

ด.วยพระสิริของพระองคC” ยังพูดถึง ความศักด์ิสิทธ์ิ, พระเมตตา, ฤทธานุภาพ, ความรัก, ความบริสุทธ์ิ

ขององค3พระผูDเปgนเจDาทั้งสิ้นนี้ โดยยืนยันถึงตรีเอกาภาพวQาพระเจDาทรงเปgนหนึ่งเดียวและยังมีอยูQสาม

พระองค3 คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ันเปgนพระเจDาองค3เดียวกัน  

 

4.2.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   เพลงนมัสการนี ้เหมาะกับการใชDในพันธกิจการนมัสการ จะใชDในการ

นมัสการในวันอาทิตย3หรือการนมัสการสQวนตัวเพื่อสรรเสริญองค3พระผูDเปgนเจDาเดียว แตQในเวลา

เดียวกันพระเจDาก็ทรงเปgนสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูDทรงสถิตย3

อยูQทQามกลางเรา 

 

4.3 หมวดพระบิดา 

4.3.1 เพลง “ขอพระเจTาอยูAดTวยจนเจอกันอีก” บทท่ี 48 

4.3.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง เจเรไมห3 อี. แรนกิน, 1828-1904 

 ช่ือทำนองเพลง  GOD BE WITH YOU 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง วิลเลียม จี. โทเมอร3, 1832-1896 

 อัตราพยางค3  9.8.8.9. 

 

4.3.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   ผูDเขียนมีความตั้งใจประพันธ3เนื้อรDองขึ้นจากรากศัพท3ภาษาเดิมที่มาจากคำ

วQา “good-by” ซึ่งก็คือ “พระเจDาอยูQกับคุณ” โดยที่สองบรรทัดแรกมีผูDแตQงคนละคนและไดDใชDโนDต

ดนตรีในอีกบรรทัดหนึ่ง ตQอมาไดDมีการเปลี่ยงแปลงรูปแบบการประพันธ3เพียงเล็กนDอย โดยบทเพลงน้ี

เปgนเหมือนดังคำอำลาของคริสเตียนเมื่อตDองแยกยDายจากกันไป มีการขับรDองเพลงนี้ขึ้นเปgนครั้งแรกใน

การนมัสการตอนเย็นของวันอาทิตย3 ณ คริสตจักรแหQงนึงในรัฐวอชิงตันจนไดDรับความนิยมในการเพ่ือ
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การขอพระพร บทเพลงนี้ถูกเขียนและตีพิมพ3ในปcค.ศ. 1882 โดยเนื้อเพลงที่เปgนบทกวีดั้งเดิมนั้น. มี

ดDวยกัน 8 ขDอ แตQในปqจจุบันน้ีไดDนำเพียงขDอท่ี 1, 2, 4, และ7 มาใชDรDองเทQาน้ัน 

 

4.3.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   วิลเลียม จี. โทเมอร3 ไดDรQวมประพันธ3เนื้อเพลงนี้รQวมกับเจเรไมห3 อี. แรนกิน 

และไดDประพันธ3ทำนองเพลงนี้ตามทื่เจเรไมห3 อี. แรนกินตDองการ และไดDใชDบทเพลงนี้ในพิธีศพของวิ

ลเลียม จี. โทเมอร3เองในปcค.ศ. 1896  

 

4.3.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงไดDพูดถึงการการดำรงพระชนม3อยูQขององค3พระผูDเปgนเจDา พระองค3

ทรงปกป¶อง คุDมครอง ดูแลชีวิตของผูDที่เชื่อตลอดเวลา การทรงเลี้ยงดูดDวยอาหาร การผQานพDนอันตราย 

หรือแมDแตQความตายพระเจDาทรงดูแล และชีวิตของผูDท่ีเช่ือในองค3พระผูDเปgนเจDาจะไดDเจอกันอีก 

 

4.3.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   เพลงนมัสการนี้เหมาะกับพันธกิจดDานการสามัคคีธรรม เปgนการหนุนใจผูDท่ี

เชื่อใหDมีความหวังใจตQอชีวิตที่ยังมีลมหายใจ หรือแมDแตQการตDองจากโลกนี้ วิญญาณจิตของผูDที่เชื่อพระ

เจDาทรงดูแลไมQตDองกังวลถึงอนาคต อาจใชDเนื่องในโอกาสพิธีศพเพื่อหนุนใจแกQญาติ พี่นDองที่ยังมีชีวิต

อยูQมีความหวังในชีวิตนิรันดร3 

 

4.4 หมวดพระบุตร

4.4.1 เพลง “พระเศียรวิสุทธ์ิแสนปวดรTาว” บทท่ี 85 

4.4.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง เบอร3นาร3ด แหQงแคร3วอคซ3, 1091-1153 

 แปลจากภาษาเยอรมัน เจมส3 ดับเบ้ิลยู อเล็กซานเดอร3, 1804-1859 

 ช่ือทำนองเพลง  PASSION CHORALE 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง ฮันส3 ลีโอ แฮสสเลอร3, 1564-1612 

 ผูDประพันธ3เสียงประสาน โยฮันน3 ซีบาสเตียน บ·าค, 1685-1750 

 อัตราพยางค3  7.6.7.6.D  
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4.4.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   เนื้อเพลงไดDนำมาจากบทกวียาวในยุคกลางที่ชื่อวQา Rhythmical Oratio มี

ทั้งหมด 7 ตอน แตQละตอนเปgนการพูดถึงพระวรกายของพระเยซูคริสต3บนไมDกางเขน โดยเนื้อหาเพลง

นมัสการบทนี ้เปgนสQวนที ่ 7 ของบทกวีเดิมที ่ม ีช ื ่อวQา Salve Caput Cruentatum ไดDแปลเปgน

ภาษาเยอรมันโดยพอล เกอร3ฮาร3ด (Paul Gerhardt) ปรากฏเปgนครั้งแรกในปcค.ศ. 1656 ในเพลง

นม ัสการของเยอรม ันช ื ่อ  Praxis Pietatis Melica ม ีช ื ่ อ เพลงว Qา “O HAUPUT VOLL BLUT 

WUNDEN” แปลเปgนภาษาไทยวQา “พระพักตร3เจ็บปวดของพระคริสต3” (“TO THE SUFFERING 

FACE OF JESUS CHRIST”) ตQอมาในปcค.ศ. 1830 เจมส3 ดับเบิ ้ลยู อเล็กซานเดอร3ไดDแปลจาก

ภาษาเยอรมันมาเปgนภาษาอังกฤษซึ่งปรากฎเปgนภาษาอังกฤษครั้งแรกดDวยชื่อเพลงนมัสการวQา “พิณ

ของคริสเตียน” (“CHRISTIAN LYRE”)  

 

4.4.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   ฮันส3 ลีโอ แฮสสเลอร3ไดDประพันธ3ทำนองเพลง PASSION CHORALE ขึ้นซ่ึง

แตQเดิมถูกประพันธ3ขึ้นในปcค.ศ. 1601 เปgนเพลงรักของเพลงดั้งเดิมเยอรมันที่ชื ่อวQา My Heart is 

Distracted by a Gentle Maid ตQอมาในปcค.ศ. 1644 เริ่มมีการนำเอาเนื้อเพลงภาษาเยอรมันและ

ภาษาอังกฤษมารวมเขDาดDวยกันจนเปgนที่นิยมและแพรQหลายในศตวรรษที่ 17 ภายหลังจากนั้นโยฮันน3 

ซีบาสเตียน บ·าคไดDนำบทเพลงน้ีมาปรับปรุงทำนองเพลงใหมQและใชDมาจนถึงปqจจุบันน้ี 

 

4.4.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงไดDบรรยายถึงความเจ็บปวดพระวรกายของพระเยซูคริสต3ที่ทรงถูก

ตรึงบนไมDกางเขน เพื ่อยืนยันวQาพระเยซูคริสต3ทรงเปgนพระเจDาแทDและเปgนมนุษย3แทDโดยการ

สิ้นพระชนม3บนไมDกางเขน มงกุฎหนามบนพระเศียรทำใหDพระโลหิตไหลลง ซึ่งเปgนพระโลหิตแหQงการ

ไถQบาปของมนุษย3ทุกคน ดDวยความรักของพระเจDาที่มีตQอมนุษย3ทุกคนที่มีความบาป พระองค3ทรงสละ

พระบุตรองค3เดียวของพระองค3ลงมารับสภาพเปgนมนุษย3 สละชีวิตเพ่ือชQวยมนุษย3ทุกคนใหDพDนจากบาป  

 

4.4.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   เพลงนี้เหมาะกับการนำไปใชDในพันธกิจดDานการนมัสการ ในการนมัสการ

ชQวงสัปดาห3สุดทDายเพื่อใครQครวญถึงการเสียสละ และการทรงไถQ และพันธกิจดDานการประกาศเพื่อนำ

คนท่ียังไมQรูDจักพระเจDาไดDเขDาใจในการชQวยใหDรอดจากความบาป 
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4.5 หมวดพระวิญญาณ 

4.5.1 เพลง “องค3พระวิญญาณเชิญมาประทับในใจ” บทท่ี 123 

4.5.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง จอร3จ โครล่ี, 1780-1860 

 ช่ือทำนองเพลง  MORECAMBE 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง เฟรเดอริค ซี. แอตกินสัน, 1841-1897 

 อัตราพยางค3  10.10.10.10. 

 

4.5.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   จอร3จ โครลี่เปgนศิษยาภิบาลของศาสนจักรแองกลิกัน ไดDรับใชDในคริสตจักร

ทDองถิ่นเล็กๆ ในประเทศอังกฤษ เปgนชQวงเวลาที่ไดDประพันธ3ทั้งบทกวีและบทนิยาย รวมไปถึงประวัติ

การบันทึกประวัติศาสตร3และขDอเขียนพระคัมภีร3 ดDวยการรับใชD เทศนาอยQางรDอนรDนและเปcÂยมไปดDวย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเกิดความประทับใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงตQอผูDที่ไดDยิน ไดDฟqงมากมาย จน

ในปcค.ศ. 1854 ไดDมีการรวบรวมผลงานการประพันธ3ตQางๆ ขึ้นเพื่อใหDมีเพลงบทใหมQสำหรับสมาชิกใน

คริสตจักร จ ึงได Dม ีการทยอยจัดพิมพ3บทเพลงที ่ เร ียกวQา “Psalm and Hymnals for Public 

Worship” เน้ือเพลงไดDมาจากการรวบรวมโดยต้ังช่ือวQา “ใฝiหาความศักด์ิสิทธ์ิ” (Holiness Desired)  

 

4.5.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   เฟรเดอริค ซี. แอตกินสันเปgนนักออแกนประจำโบสถ3ไดDประพันธ3ทำนองน้ี

ขึ้นในปcค.ศ. 1870 เดิมทีตDองการจะแตQงใหDเปgนเพลงนมัสการแกQเฮนรี่ ไลDท3 และไดDตั้งชื่อทำนองใหD

เหมือนกับช่ือของเมืองในกรุงมิดแลนด3 ประเทศอังกฤษ 

 

4.5.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงพูดถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ที่ทรงเปgนเหมือนกับ

พระบิดาและพระบุตร ที่ประกอบดDวยสติปqญญา ความรอบรูD และอารมณ3ความรูDสึก พระวิญญาณ

บริสุทธิ์เปgนทั้งเพื่อน ที่ปรึกษา และคอยชQวยเมื่อตDองพบกับปqญหา การขอใหDพระวิญญาณมาประทับ

อยูQในใจเปgนเหมือนเครื่องนำทางชีวิตใหDดำเนินชีวิตอยูQในทางของพระเจDา จะไมQหลงทางไปเมื่อเจอกับ

การทดลอง และแมDจะตDองพบความทุกข3ยากลำบาก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตย3อยูQทQามกลางผูD

ท่ีเช่ือและนำคำอธิษฐานอDอนวอนไปสูQพระบิดาแทนเรา 
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4.5.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงนี้เหมาะกับการนำไปใชDในพันธกิจดDานการนมัสการ โดยเฉพาะชQวง

เทศกาลเพนเทคอสต3 และดDานการสามัคคีธรรมรQวมกัน ในการอธิษฐานรDองทูลเผ่ือซ่ึงกันและกัน 

 

4.6 หมวดพระคริสตธรรมคัมภีร@ 

4.6.1 เพลง “องค3พระวาจาบังเกิดมา” บทท่ี 126 

4.6.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง วิลเล่ียม ดับเบ้ิลยู. ฮาว, 1823-1897 

 ช่ือทำนองเพลง  MUNICH 

 แหลQงท่ีมาของทำนองเพลงจากมีนิงเกน กีชานบุช, 1693  

 ผูDประพันธ3เสียงประสาน เฟลิกซ3 เมนเดลโชน, 1809-1847 

 อัตราพยางค3  7.6.7.6.D 

 

4.6.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   บทเพลงไดDถูกเขียนและเรียบเรียง โดยวิลเลี่ยม ดับเบิ้ลยู. ฮาว และที. บี. 

มอร3เรียลในปcค.ศ. 1867 ปรากฏอยูQในภาคผนวกของ Psalms And Hymns  

 

4.6.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   ชื่อของทำนองเพลง MUNICH มาจากชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน โดยในปc 

1693 ไดDมีการปรับมาจากเพลงนมัสการเดิมของเยอรมัน ตQอมาในศตวรรษที่ 19 เฟลิกซ3 เมนเดลโชน 

ซึ่งเปgนนักประพันธ3ชาวเยอรมันไดDนำมาใชDในการรDองเพลงประสานเสียง ครั้งแรกในปc 1846 ณ 

ประเทศอังกฤษ 

 

4.6.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เน้ือเพลงพูดถึงพระคัมภีร3วQาเปgนการเป̂ดเผยพระวจนะ หรือพระคำของพระ

เจDา ไดDยืนยันวQาพระวาทะไดDลงมาบังเกิดเปgนมนุษย3แทD และไดDเปรียบเทียบคริสตจักรคือพระคัมภีร3

เปgนตัวแทนของพระเยซูคริสต3เพื่อนำพระคำของพระเจDาไปยังมนุษย3ทุกคน โดยใหDเห็นภาพของ
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ตัวอยQางที่สามารถพบเจอไดDในชีวิตประจำวัน ไมQวQาจะเปgนประภาคาร แผนที่ เข็มทิศ โคมสQองทาง

เพ่ือใหDชีวิตเดินตามทางผQานพDนความมืดมิดไดD 

 

4.6.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงเหมาะกับการนำไปใหDในพันธกิจดDานการศึกษา ไดDเรียนรูDเรื่องของ

พระคริสต3ธรรมคัมภีร3ผQานทางบทเพลง โดยเฉพาะชั้นรวีวารศึกษา หรือชั้นเรียนพระคัมภีร3สำหรับผูD

เช่ือใหมQ  

 

4.7 หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน 

4.7.1 เพลง “พระเยซูเรียกผูTกังวลใจ” บทท่ี 129 

4.7.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง เซซิล ฟรานเซส อเล็กซานเดอร3, 1823-1895 

 ช่ือทำนองเพลง  GALILEE 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง วิลเลียม เฮอร3เบิร3ต จูด, 1851-1922 

 อัตราพยางค3  8.7.8.7.  

 

4.7.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   เซซิล ฟรานเซส อเล็กซานเดอร3ไดDเขียนบทเพลงนี้ขึ้นจากการแตQงบทกลอน

เพ่ือใหD วิลเลียม อเล็กซานเดอร3 ผูDเปgนสามีและหัวหนDาบาทหลวงของไอร3แลนด3นำไปเทศนาในวันท่ี 30 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1852 ซึ่งเปgนวันนักบุญแอนดรูว3 ตามปcปฎิทินซึ่งเปgนวันที่สำคัญของคริสตจักร 

แองกลิกัน ซึ่งจะมีธรรมเนียมประเพณีเพื่อการเฉลิมฉลองการที่พระเยซูทรงเรียกทQานแอนดรูว3 ดังท่ี

ปรากฎในพระธรรมมัทธิว บทท่ี 4 ขDอท่ี 18-20 และพระธรรมมาระโก บทท่ี 1 ขDอท่ี 16-18 บทเพลงน้ี

ยังไดDรับการยอมรับวQาเปgนหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดของบริเตนใหญQ (Great Britain) ที่มีผูDหญิงเปgนผูDเขียน

เพลงนมัสการเพ่ือตDองการใชDเพลงในการสอนและประกาศพระกิตติคุณ 

 

4.7.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   GALILEE เปgนชื ่อของทะเลสาบ ที ่พระเยซูไดDพบกับซีโมน เปโตร และ 

แอนดรูว3 วิลเลียม เฮอร3เบิร3ต จูดไดDประพันธ3ทำนอง GALILEE ขึ้นพรDอมกับเนื้อเพลงของเซซิล ฟราน
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เซส อเล็กซานเดอร3 ในปcค.ศ. 1887 เพื่อใชDในการนมัสการคริสตจักร (The Congregation Church 

Hymnal) ณ กรุงลอนดอน  

 

4.7.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงพูดถึงการทรงเรียกของพระเยซูคริสต3 ที่ไดDทรงเรียกผูDที่ทDอแทDหรือ

กำลังอQอนลDา พระองค3กำลังเรียกใหDเรามาหาพระองค3 เพื่อเปgนสาวกของพระองค3 ชีวิตของผูDเชื่อและ

การรับใชDมีทั้งความสุขและความความทุกข3 หากเชื่อฟqงในการเรียกของพระเจDาแลDวพระองค3จะไมQทรง

ทอดทิ้งเพียงทำตามน้ำพระทัย รับใชDพระเจDาอยQางสุดกำลัง และรักพระองค3ดDวยสุดจิตสุดใจตามท่ี

พระองค3ไดDทรงเรียกใหDเปgนสาวกของพระองค3 

 

4.7.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงนี้เหมาะในการนำไปใชDในพันธกิจดDานการศึกษา และพันธกิจดDาน

การประกาศพระกิตติคุณ เปgนบทเพลงที่ชQวยใหDมั่นใจในการทรงเรียก เปgนสาวกที่ติดตามองค3พระเยซู

คริสต3 และเติบโตฝiายจิตวิญญาณ 

 

4.8 หมวดศาสนพิธีและเทศกาล

4.8.1 เพลง “ยังมีท่ีหน่ึงหAางไกลกังวล” บทท่ี 250 

4.8.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง คลีแลนด3 บอยด3 แมคฟc, 1866-1944 

 ช่ือทำนองเพลง  MCAFEE 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง คลีแลนด3 บอยด3 แมคฟc, 1866-1944 

 อัตราพยางค3  8.6.8.6.รDองรับ 

 

4.8.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลงและขDอมูลของทำนองเพลง 

   คลีแลนด3 บอยด3 แมคฟcไดDเขียนเพลงบทนี้เมื่อปcค.ศ. 1901 ในขณะที่รับใชD

โดยเปgนศิษยาภิบาลคริสตจักรใหญQแหQงนึง เนื้อเพลงถูกเขียนขึ้นในขณะที่กำลังสูญเสียหลานสาวของ

คนจากโรคคอตีบ การตDองพบเจอกับความเศรDา การสูญเสียคนที่รัก เนื้อเพลงจึงไดDถูกเขียนเพื่อที่จะ

ปลอบประโลมจิตวิญญาณแกQผูDผูDคนที่ตDองพบเจอกับเรื่องราวเหลQาน้ี บทเพลงไดDถูกหัดรDองในพิธีศพ



 

49 
 

ของหลานสาวดDวยเสียงที่ยังคงเต็มไปดDวยความเศรDาโศก และครอบครัวก็ไดDนำมารDองอีกครั้งในการ

นมัสการวันอาทิตย3 ชQวงพิธีมหาสนิท จนแลปสเลย3ไดDยินจึงเกิดความประทับใจในบทเพลงจึงขอนำบท

เพลงนี้กลับไปยังที่คริสตจักรหนึ่งเพรสไบทีเรียนแหQงเบอคีเลย3 (Berkeley) รัฐแคลิฟอร3เนีย โดยบท

เพลงไดDปรากฏเปgนคร้ังแรกในปcค.ศ. 1903 และยังคงใชDมาถึงปqจจุบัน 

 

4.8.1.3 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื ้อเพลงพูดถึงธรรมชาติของมนุษย3ที ่มีความกังวลเมื ่อตDองเผชิญตQอ

สถานการณ3ที่ยากลำบาก ความกลัวตQอสิ่งที่มองไมQเห็นในอนาคต รQางกายของมนุษย3อาจเสื่อมภาพไป 

แตQจิตวิญญาณของมนุษย3กลับไปสูQพระเจDา บทเพลงไดDกลQาวและยืนยันใหDมั่นใจวQาจิตวิญญาณไดDอยูQใน

ที่ปลอดภัย เปgนที่ที่ดีที่สุดนั่นคืออยูQในพระทัยขององค3พระผูDเปgนเจDา เปgนที่ที่ไมQมีความบาป ไมQมีการ

คร่ำครวญรDองไหD ไมQมีความเจ็บปวด ไมQมีน้ำตา แตQเต็มไปดDวยความรัก ความเมตตา ความบริสุทธ์ิ 

ความชอบธรรม ความจริง ความยุติธรรม พระคุณ และความชื่นชมยินดี เปgนที่ที่ผูDที่เช่ือและไวDวางใจ

พระเจDาจะไดDอยูQท่ีน่ันเปgนนิจนิรันดร3 

 

4.8.1.4 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงเหมาะกับการนำไปใชDในพันธกิจดDานการสามัคคีธรรม เพื่อหนุนใจ

แกQผูDเช่ือทุกคนท่ีพบเจอกับการสูญเสีย     

 

4.9 หมวดแผWนดินของพระเจOา 

4.9.1 เพลง “เช่ือในพระคริสต3รักกันสนิท” บทท่ี 283 

4.9.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง จอห3น โอเซนฮาม, 1852-1941  

 ช่ือทำนองเพลง  ST. PETER 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง อเล็กซานเดอร3 อาร3.รีนาเกล, 1799-1877 

 อัตราพยางค3  8.6.8.6.  
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4.9.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   จอห3น โอเซนฮามเขียนบทเพลงนี้ขึ้นในปcค.ศ. 1908 เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ

งานของมิชชันนารี ซึ่งไดDรับการสนับสนุนมาจากสมาคมมิชชันนารีแหQงลอนดอน จอห3น โอเซนฮามจึง

ไดDเขียนเนื้อรDองขึ้นเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนั้น โดยทำอยQางตQอเนื่องมาเปgนประจำทั้งใน

ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตั้งแตQปc ค.ศ. 1908-1914 และเนื้อเพลงไดDตีพิมพ3ครั้งแรกในปcค.ศ. 

1913 ในนามที่ชื่อวQา ผองผึ้งในอัมเบอร3 (Bees in Amber) ซึ่งเปgนการพิมพ3ดDวยตนเองและไดDรับการ

ยอมรับเปgนอยQางมาก 

 

4.9.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   อเล็กซานเดอร3 อาร3.รีนาเกลไดDประพันธ3ทำนองเพลง ST. PETER ข้ึนโดยต้ัง

มาจากชื่อของคริสตจักรนักบุญปcเตอร3 ในภาคตะวันออกของเมืองอ็อกฟอร3ด ประเทศอังกฤษ ทำนอง

เพลงนี้ไดDปรากฎขึ้นเปgนครั้งแรกใน Reinagle’s Psalm Tunes For The Voice And Pianoforte มี

รากฐานมาจากพระธรรมสดุดี บทท่ี 118  

 

4.9.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงไดDพูดถึงชีวิตคริสเตียน ชีวิตของผูDเชื่อที่อยูQทั่วทุกสารทิศ ตQางรับใชD

พระเจDาดDวยชีวิตอยQางสุดกำลัง ไมQวQาจะรับใชDพระเจDาจากที่ใดก็ตQางมีความเชื่อเหมือนกัน มีความเปgน

น้ำหน่ึงใจเดียวกัน และรQวมกันประกาศพระกิตติคุณของพระเจDาไปท่ัวทุกมุมโลก 

 

4.9.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงเหมาะกับการนำไปใชDในพันธกิจดDานการประกาศ เพ่ือหนุนใจผูDเช่ือ

ที่ไดDรับใชDเรื่องของการประกาศขQาวประเสริฐ การเปgนมิชชันนารี และหนุนใจใหDรQวมรับใชDดDวยกันอยQาง

เปgนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 
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4.10 ตอบสนอง 

4.10.1 เพลง “สรรเสริญพระเจTาผูTอำนวยพร” บทท่ี 292 

4.10.1.1 ขDอมูลท่ัวไปของเพลงนมัสการ 

 ผูDประพันธ3เน้ือรDอง โธมัส เคน, 1673-1711 

 ช่ือทำนองเพลง  OLD HUNDREDTH 

 ผูDประพันธ3ทำนองเพลง ลุยส3 เบอร3กัวส3, 1510-1561 

 อัตราพยางค3  8.8.8.8. 

 

4.10.1.2 ขDอมูลของเน้ือเพลง 

   โธมัส เคนไดDเขียนเขียนเนื้อเพลงสรรเสริญพระเจDาเพื่อใชDในการใครQควรญ

ภาวนา และนมัสการพระเจDาโดยเริ่มจากการเขียนหนังสือที่เปgนคูQมือการอธิษฐานเพื่อใชDในการศึกษา

ของวิทยาลัยวินเชสเตอร3 (A Manual of Prayers for the Use to the Scholars of Winchester 

College) จะมีเพลงนมัสการเพื่อใชDในการรDองตอบสนองในแตQละวันดDวยกัน 3 เพลง ไดDแกQ เพลง

นมัสการยามเชDา (Morning Hymn) เพลงนมัสการย่ำเย็น (Evening Hymn) เพลงนมัสการยามดึก 

(Midnight Hymn) เนื้อเพลงไดDถูกเขียนถึงหลักคำสอนของตรีเอกาภาพ เปgนบทเพลง 4 วรรคจบ ใน

ปqจจุบันเปgนที่รูDจักกันในชื่อวQา เพลงสรรเสริญพระเจDาผูDอำนวยพร โดยถูกนำมารDองกันเปgนเวลามา 

300 ปcของการนมัสการของคริสตจักรโปรเตสแตนด3 ซึ ่งจะรDองกันอยQางนDอย 1 ครั ้ง และมีการ

แปลภาษาไปท่ัวโลก  

 

4.10.1.3 ขDอมูลของทำนองเพลง 

   ลุยส3 เบอร3กัวส3ไดDประพันธ3ทำนองเพลงขึ้นจากการที่ไดDรับมอบหมายใหDหา

ทำนองเพลงสำหรับบทสดุดีท่ีมีรูปแบบของฉันทลักษณ3ในรูปแบบใหมQๆ ในเวลาน้ัน โดยถูกแตQงข้ึนจาก

พระธรรมสดุดีบทที่ 100 จึงไดDเรียกชื่อทำนองเพลงนี้วQา HUNDREDTH ตQอมาในปcค.ศ. 1696 เทต

และบราดี้ไดDตีพิมพ3เนื้อเพลงออกมาใหมQ เพื่อใหDรูDวQาไดDนำทำนองเดิมที่รDองกับเนื้อรDองเกQามาปรับ จึง

เพ่ิมคำวQา OLD HUNDREDTH ปรากฎเปgนช่ือทำนองและใชDมาจนถึงปqจจุบันน้ี 

 

4.10.1.4 คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 

   เนื้อเพลงนำมาจากพระธรรมสดุดี เปgนบทเพลงที่สรรเสริญพระเจDาและพูด

ถึงตรีเอกาภาพขององค3พระผูDเปgนเจDา และยืนยันความเช่ือในหลักขDอเช่ือของคริสเตียนท่ัวโลก 
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4.10.1.5 การประยุกต3ใชDในคริสตจักร 

   บทเพลงเหมาะกับการนำไปใชDในพันธกิจดDานการนมัสการ เพื่อสรรเสริญ

องค3พระผูDเปgนเจDาผูDเปgนเจDาของชีวิตของผูDเชื่อทุกคนที่ไดDถวายตัวรับใชDพระเจDา บทเพลงนี้นำไปใชDใน

โอกาสมอบถวายในการนมัสการเชDาวันอาทิตย3 และพันธกิจดDานการศึกษา เพื่อใหDเขDาใจพระลักษณะ

ของพระเจDาท้ังสามพระภาคแตQพระองค3คือพระเจDาองค3เดียวกันไดDอยQางครบถDวน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข)อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค3เพื่อคDนควDาและศึกษาการสื่อสาร

คริสต3ศาสนศาสตร3ผQานทางบทเพลงไทยนมัสการตามกรอบแนวความคิดจากหนังสือหลักการตีความ

พระคัมภีร3ของเฮนรี่ เอ เวิร3คเลอร3 เพื่อใหDเขDาใจความหมายของพระคัมภีร3ตามที่ผูDเขียนตั้งใจไวD การ

ตีความเปgนการใชDขั้นตอนตQางๆ รQวมกันเพื่อชQวยใหDความหมายที่แทDจริงของผูDสื ่อสาร ซึ่งผูDวิจัยนำ

หลักการตีความพระคัมภีร3 การนำขDอมูลที่ไดDจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง มาปรับ

ใชDในการวิเคราะห3 ประมวลผลเนื้อหาของบทเพลงนมัสการและเบื้องหลังผูDที่เกี่ยวขDองกับบทเพลง

นมัสการในเพลงไทยนมัสการ ฉบับปรุง ค.ศ. 2014 โดยนำเสนอเรียงตามการจัดหมวดหมูQจำนวน 10 

หมวดตามหนังสือเพลงไทยนมัสการ ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2014 ไดDแกQ  

1. หมวดเทิดพระเกียรติ  บทท่ี 22   เพลง โอ องค3พระเจDาของบรรพ3บุรุษแหQงเรา 

2. หมวดตรีเอกาภาพ   บทท่ี 27   เพลง วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ วิสุทธ์ิ พระเปgนเจDาทรงเดชา 

3. หมวดพระบิดา   บทท่ี 48   เพลง ขอพระเจDาอยูQดDวยจนเจอกันอีก 

4. หมวดพระบุตร   บทท่ี 85   เพลง พระเศียรวิสุทธ์ิแสนปวดรDาว 

5. หมวดพระวิญญาณ   บทท่ี 123 เพลง องค3พระวิญญาณเชิญมาประทับในใจ 

6. หมวดพระคริสตธรรมคัมภีร3  บทท่ี 126 เพลง องค3พระวาจาบังเกิดมา 

7. หมวดการดำเนินชีวิตคริสเตียน บทท่ี 129 เพลง พระเยซูเรียกผูDกังวลใจ 

8. หมวดศาสนพิธีและเทศกาล บทท่ี 250 เพลง ยังมีท่ีหน่ึงหQางไกลกังวล 

9. หมวดแผQนดินของพระเจDา บทท่ี 283 เพลง เช่ือในพระคริสต3รักกันสนิท 

10. ตอบสนอง   บทท่ี 292 เพลง สรรเสริญพระเจDาผูDอำนวยพร 

โดยในแตQละบทเพลงมีการวิเคราะห3ตามกรอบแนวคิด ท่ีแบQงออกเปgน 4 สQวน ไดDแกQ 1. ขDอมูล

ทั่วไปของเพลงนมัสการ ประกอบดDวย ประวัติผูDประพันธ3เพลง ชื่อทำนอง ประวัติผูDแตQงทำนอง อัตรา

พยางค3ของเพลงนมัสการ 2. ขDอมูลของเน้ือเพลงและทำนองเพลง 3. คริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง 4.

การประยุกต3ใชDในคริสตจักร
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5.2 ขOอเสนอแนะ 

 งานวิจัยชิ้นนี้จำกัดเฉพาะการศึกษาในเรื่อง การศึกษาเบื้องหลังประวัติศาสตร3 ท่ี

เกี ่ยวขDองกับบทเพลง และการศึกษาคริสต3ศาสนศาสตร3ในบทเพลง โดยมีเนื ้อหาเปgนเอกสาร

ภาษาอังกฤษจำนวนหนึ่ง จึงทำใหDผูDศึกษาตDองใชDระยะเวลาพอสมควรในการทำความเขDาใจกQอนที่จะ

สามารถเรียบเรียงเปgนเนื้อหาภาษาไทยที่สามารถเขDาใจไดDงQาย ประกอบกับขDอจำกัดทางดDานเวลาใน

การคDนควDาอิสระ จึงไมQไดDมีการทำผลงานการวิเคราะห3เพลงไทยนมัสการ ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2014 

ท้ัง 10 เพลงไดDครบถDวนสมบูรณ3 

ผูDศึกษาจึงมีขDอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตQอไป ดังตQอไปน้ี 

  1. ควรมีการจัดทำรูปเลQมหนังสือประวัติศาสตร3ของบทเพลงไทยนมัสการ เพื่อการ

เรียนรูDเรื่องราวประวัติ ประสบการณ3 เหตุการณ3ที่สำคัญที่สQงผลตQอความเชื่อศรัทธาของผูDที่เกี่ยวขDอง

กับเพลงไทยนมัสการ 

  2. ควรมีการจัดทำหนังสือวิเคราะห3คริสต3ศาสนศาสตร3ในเพลงไทยนมัสการ 

ใหDออกมาเปgนรูปเลQมที่มีความสมบูรณ3ทั้งดDานองค3ประกอบของดนตรีและดDานการวิเคราะห3คริสต3

ศาสนศาสตร3 เพ่ือสามารถนำไปใชDในคริสตจักรในโอกาสตQางๆ ไดDอยQางเหมาะสม 

  3. สามารถนำบทเพลงไทยนมัสการจำนวน 10 เพลง ไปศึกษาและตQอยอดเพื่อใชDใน

การศึกษาตQอไปในอนาคต   
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