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ABSTRACT 

The objective of this independent research is to a provide a Christian theology 

of sin, which is both compatible with Thai context and biblically based. It is the hope 

of the researcher that the findings of the study can serve as useful material for the 

churches and Thai Christians for acquiring correct and robust understanding of the 

problem of sin which is based on the Bible. 

In order to respond the purposes stated above, this study examines the 

understanding on sin of Thai Christians; is their understanding on sin correct in the light 

of the Bible? This study also pays attention to the development of various beliefs, 

which have become a widely accepted part and parcel of the Thai society.  

Last section of this study examines various factors which affect the 

understanding of sin in Thai context. These factors include strong foundations of faith, 

influences of previous and prevalent beliefs and the insufficient understanding of sin. 

These factors are then used in constructing a relevant understanding on sin in Thai 

context, which is based on the biblical foundation. Building up a firm foundation of 

faith begins from the Christian catechesis which also aims at achieving a new and 

relevant, biblically based understanding of sin in the context of Thai culture. The 

present study also suggests a theology of sin which is suitable for Thai Christians. 
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บทท่ี 1    
 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากการศึกษาลักษณะความเชื่อวิถีไทยโดย ภณกุล ภวคุณวรกิตติ  (2555) พบว่าในอดีตคน

ไทยนับถือศาสนาผีผสมกับการกราบไหว้สิ่งศักดิ สิทธิ ที่อยู่เหนือธรรมชาติต่าง ๆ หลังจากนั้นศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูเ ้ามามีอิทธิพลทางความเชื่อส่งผลให้ความเชื่อ องคนไทยพัฒนากลายเป็นความเชื่อ

แบบพราหมณ์-ผีและตามมาด้วยศาสนาพุทธภายหลังจึงถูกต่อยอดกลายเป็นความเชื่อแบบพุทธ-

พราหมณ์-ผีที่ผสมผสานเ ้าด้วยกันอย่างลงตัว ผู้วิจัยเองเติบโตมาในสังคมไทยมานานอาศัยอยู่ตอน

เหนือ องประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนมากและหลากหลาย เช่น  ลาหู่ อา ่า ลีซอ 

กระเหรี่ยง ฯลฯ พบว่าภูมิหลังความเชื่อเดิมส่วนใหญ่มาจากศาสนาผีสางเทวดา หรือ เทพเจ้า หนังสือ 

ความเชื่อ ศาสนา จริยธรรม อาเซียน  กล่าวถึง ภูมิหลังความเชื่อศาสนา องวิถีไทยไว้ว่า 

ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเ ้ามาสู่ราชอาณาจักรไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือลัทธิ

พื้นเมืองตามที่สืบทอดกันมา ศาสนาพุทธเ ้ามาสู่ดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทย

ปัจจุบันในกษัตริย์ องอินเดียส่งเ ้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณกรรมและพิธีกรรมในราชสำนัก 

อีกศาสนาหนึ่ง คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเชื ่อว่าเ ้ามาก่อนสมัยสุโ ทัย 

เนื่องจากพบโบราณสถานและรูปสลักเทพเจ้า ซึ่งสร้าง ึ้นตามความเชื่อ องศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู เป็นจำนวนมากในราชอาณาจักรไทยโดยโบราณสถานและรูปสลัก

เทพเจ้าดังกล่าวมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 หรือ เก่ากว่านั้น อย่างไรก็ตาม

กษัตริย์ องราชอาณาจักรไทยได้ทำนุบำรุงศาสนาพุทธนิกายเถรวาทให้เจริญรุ่งเรือง

ประดิษฐานมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกาย

เถรวาท 95% เป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย ทั ้งนี ้เพราะมีบัญญัติ ไว ้ใน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 9 ว่า พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม 4% 

ศาสนาคริสต์และอ่ืน ๆ 1% ( พูลศักดิ  สุ ทรัพย์ทวีผล, 2559, น. 162) 

ความเชื่อแบบพุทธ-พราหมณ์-ผี  องคนไทยเป็นรากฐาน องความเชื่อเรื่อง “กฎแห่งกรรม”

เมื่อผู้วิจัยติดตาม ่าวสารจากโทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ก็จะพบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็น

ปรากฎการณ์ที่เกิด ึ้นในสังคมไทยทุก ๆ วัน บ้างก็บาดเจ็บสาหัส บ้างก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน

มากทีเดียวในโลกปัจจุบัน สังเกตพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดการสูญเสียอย่างหนักเช่นนี้ สังคมมองว่า 

เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่เ าสมควรได้รับ ส่วนครอบครัวผู้สูญเสียเองก็ต้องทำใจรับการสูญเสียนี้และ

สำคัญว่ามันเป็นผลแห่งกรรมสิ่งเดียวที่ทำได้ คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย เช่นเดียวกับ ท. 

เลียงพิบูลย์ (2518) เล่าว่า “เด็กหญิง เพ็ญศรี อายุเพียง 10  วบ เธอเที่ยว ายพวงมาลัยตามท้อง

ถนน ตามสถานที่หย่อนใจตามหน้าบาร์ เพ่ือหารายได้มาเลี้ยงแม่และน้อง ๆ อีก 3 คนแต่แล้วเธอก็ถูก

รถยนต์ องนักท่องราตรีชนตายใน ณะที่ ายพวงมาลัยเพ่ือนำเงินมาเลี้ยงครอบครัว” ผู้เล่าเรื่องนี้

ต้องการจะบอกว่าเด็กหญิง เพ็ญศรี อายุยังน้อยและยังเด็ก แต่เธอต้องมาจบชีวิตลงก่อนเวลาอันควร 

สมควรแล้วกรรม องเธอในชาติก่อนตามทันในช่วงเพียงแค่อายุยังอ่อนวัย 

เนื่องจากคริสเตียนไทยเติบโตและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทยจึงพบว่าบ่อยครั้งที่คริสเตียน

ไทยยังมีวิถีชีวิตแบบผสมผสานความเชื่อเดิม ดังที่หนังสือ คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว : มุมมองใหม่ 

ระบุว่า “สำหรับคริสเตียนไทย แม้จะเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้าง แต่บ่อยครั้งที่คริสเตียนไทยรู้สึกว่า

พระเจ้าทรงเป็นเหมือนสิ่งศักดิ สิทธิ ที่อยู่ห่างไกล นอกจากนั้น คริสเตียนบางคนยังอยู่ใต้อิทธิพล อง

ความเชื่ออ่ืน ๆ” (สาธนัญ บุณยเกียรติ, 2017, น.47)  

การที่ผู้เชื่อผสมผสานความเชื่อคริสเตียนกับความเชื่อเดิมนั้นสามารถเห็นได้จากตัวอย่าง อง

ครอบครัวหนึ่ง ดังนี้ มีสมาชิกคริสตจักรครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 

วันหนึ่งลูกชายคนโตฆ่าตัวตายโดยไม่รู้สาเหตุแรงจูงใจในการจบชีวิตตนเอง ต่อมาภรรยา องท่านเอง

ถูกจับฐานค้ายาเสพติดและอยู่เรือนจำ ส่วนลูกสาวที่ทำงานต่างประเทศทั้งคู่ครอบครัวแตกแยกกัน

กระทั่งหย่าร้างกันในที่สุดและลูก ๆ ที่อยู่ในความดูแล องตากลายเป็นลูกไม่มีพ่อ เหตุการณ์ล่าสุดลูก

สาวคนโตที่อยู่ต่างจังหวัดกลับมาเพ่ือช่วยเลี้ยงหลานๆ แต่ทว่าเธอเองก็ตั้งท้องแก่พร้อมที่จะคลอด อีก

ไม่นานเธอก็คลอดลูกแฝดหญิง เวลาผ่านไประยะหนึ่งเกิดเหตุการณ์เลวร้าย ึ้นอีกครั้ง คือ  ณะที่ลูก

แฝดนอนหลับอยูใ่นบ้านมีเด็กสองคนวิ่งเล่นกันและถูกเหยียบทับทารกน้อยคนหนึ่งซึ่งนอนหลับอยู่จน
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ท้องแตกจึงเ ้ารักษาโรงพยาบาลเป็นเวลากว่าสามเดือน และมีเหตุการณ์อีกมากมายที่ดูเหมือน

ครอบครัวนี้เผชิญปัญหาอยู่ตลอดชั่วชีวิต ผู้เชื่อท่านนี้กล่าวถึงชีวิตครอบครัว องท่านว่า“ที่ครอบครัว

 องผมเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ นานาอย่างไม่จบไม่สิ้น เพราะเป็นผล องบาปกรรมที่ตัวผมเองได้ก่อไว้

ในอดีต”  เพราะชีวิตในอดีต องท่านเป็นนักค้ายาเสพติด ้ามชาติ เคยฆ่าเพื่อนร่วมทางไปหลายคน

เพ่ือการแย่งชิงเงินที่ได้มาจำนวนมาก” 

อิทธิพลจากเหตุการณ์ในอดีต ท่านจึงเชื่อเพียงว่า “กรรม” ที่เ าก่อไว้ในอดีต ส่งผลตาม

สนองในวันนี้  และต้องจำยอมชดใช้ในปัจจุบันถึงแม้เชื่อพระเยซูแล้วก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวอย่างปัญหา

ด้านความเชื่อที่พบเห็นในกลุ่มผู้เชื่อ เมื่อเทียบกับพระคัมภีร์ กาลาเทีย 6:7-10 เพราะว่าผู้ใดหว่าน

อะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น เราก็จะเก็บเก่ียวในเวลาอันสมควร และ โคโลสี 3:25  

ดังนั้นประสบการณ์ความเชื่อที่กล่าวมา ้างต้นสอดคล้องกับ ้อพระคัมภีร์นี้หรือไม่ อย่างไรก็

ตามยังมีเรื่องราวประสบการณ์อีกมากมายที่เกิดในลักษณะนี้และความทุก ์จะฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งแห่ง

หัวใจ ซึ่งบางอย่างเราไม่เ ้าใจด้วยเช่นกันว่ามันเกิด ึ้นได้อย่างไร และ ้อเท็จจริงเป็นเช่นไร 

จากประสบการณ์ ้างต้นผู้วิจัยสันนิษฐานได้ว่าเหตุที่คริสเตียนเชื่อเรื่องกรรมอย่างแรงกล้า 

อันเนื่องจากศาสนา องคนไทยเกิด ึ้นจากการผสมผสานหลายความเชื่อศาสนาเ ้ารวมกันจนกลาย

มาเป็นประเพณีวัฒนธรรม องคนไทยจนถึงปัจจุบัน “กรรม” เป็นอีกหลักคำสอนหนึ่งที่สำคัญ องคน

ไทย วิธีการหลุดพ้นจากกรรมได้ด้วยอาศัยการพ่ึงตนเอง เช่น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ทำนองเดียวกันคริส

เตียนในบริบทไทยมีภูมิหลังความเชื่อมาจากพุทธศาสนา แม้ว่าเป็นผู้เชื่อก็จริงแต่ยึดความเชื่อบาง

ประการจากศาสนาเดิม เช่น เชื่อวันที่เป็นมงคล การตั้งชื่อ และ บาปกรรม เป็นต้น  

ฟ้ืน ดอกบัว (2539) ไดก้ล่าวถึงวิถีชีวิตคริสเตียน องคนไทยไว้ว่าคริสเตียนไทยส่วนใหญ่มีวิถี

ชีวิตและพ้ืนเพความเชื่อมาจากศาสนาพุทธแก่นความเชื่อเน้นเหตุและผลเป็นหลักธรรม องการ

ดำเนินชีวิต ผู้วิจัยมองว่าจะส่งผลกระทบไม่น้อยต่อชีวิตด้านจิตวิญญาณ องคริสเตียนไทย ถึงแม้ว่า

เป็นคริสเตียนแล้วก็ตามแต่ยังมีความคิดเรื่องกรรมคล้ายกับชาวพุทธ หากคริสเตียนไทยมีความเชื่อที่

ไม่มั่นคง ไม่ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอและ าดคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมที่

เหมาะสมกับบริบทไทยคริสเตียนไทยก็จะมีความเชื่อที่ไม่ต่างจากสังคมไทยทุกวันนี้  ดังนั้นผู้ว ิจัย

ต้องการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมบนพ้ืนฐาน องพระคริสตธรรมคัมภีร์   

2. เพื่อสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมจากมุมมอง องหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ  

และมุมมอง องคริสตจักรลูเธอร์แรน 

3. เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนาศาสตร์เรื่องบาปกรรมที่เหมาะสมต่อบริบทไทย 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาเรื่องบาปกรรมจากวรรณกรรมพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ และ

สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย 

 

1.4 ปัญหาการวิจัย  

มุ่งเน้นการศึกษาอิทธิพลคำสอน องพุทธศาสนาเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ที่มีผลต่อความเ ้าใจ

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ องคริสเตียนเรื่อง “บาปกรรม” เพ่ือสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรม

ในบริบทไทย  

 

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมบนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอนผู้เชื่อ

อ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับคริสเตียนในบริบทไทย 

 

1.6 ประโชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

มีผลงานวิจัยคริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่องบาปกรรมในบริบทไทยสามารถตอบสนองต่อความ

เ ้าใจที่คลาดเคลื่อน องคริสเตียนไทยให้ถูกต้องบนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์และผู้เชื่อทั้งหลาย

สามารถมีชีวิตได้อย่างมีอิสระเป็นไทอย่างแท้จริงในพระเยซูคริสต์ 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในองค์กรสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย ดังนั้น การนำเสนอ

เอกสารและวรรณกรรมอ้างอิงจากแหล่ง ้อมูลพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ที่

สอดคล้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้ว ผู้วิจัยได้นำเสนอมุมมอง องหลักคำสอนจากคริสตจักรลูเธอร์

แรนเพิ่มเติมไว้ ทั้งนี้อำนาจและความจริงสูงสุดอยู่บนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น ส่วน

วรรณกรรมอื่น ๆ สามารถเป็นได้เพียงส่วนประกอบ องเนื้อหา ซึ่งไม่สามารถเทียบเทียนเท่ากับ

อำนาจสูงสุด องพระคริสตธรรมคัมภีร์  

จากการศึกษาพบว่าศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทยต่างมีหลักคำสอนเรื่องบาปกรรมที่แตกต่าง

กันออกไปซึ่งรวมถึงสาเหตุและผลลัพธ์ องการเกิดบาปแล้วนำมาสู่การอ้างถึงผล องบาปกลายเป็น 

“กรรม” ที่ต่างกันด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอหลักคำสอน องคริสต์ศาสนาเป็นพื้นฐานในการค้นคว้า

อิสระนี้โดยอาศัยใช้โครงสร้างในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ตามแบบหนังสือคริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้

ตัว : มุมมองใหม่ เ ียนโดย สาธนัญ บุณยเกียรติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. หลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เรื่องบาปกรรม 

2. หลักคำสอนจากผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ เรื่องบาปกรรม 

3. มุมมอง องคริสตจักรลูเธอร์แรนเรื่องบาปกรรม 

4. บริบทสังคมไทยในปัจจุบันเรื่องบาปกรรม 

 

2.1 หลกัคำสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เรื่องบาปกรรม 

พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานสูงสุด องชีวิตคริสเตียน พระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่

มีอำนาจและความจริงสูงสุดในเรื่องพระเจ้า พระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

และพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นทางออกสำหรับความรอดต่อโลกนี้  

การถืออำนาจสูงสุด องพระคริสตธรรมคัมภีร์และความรอดที่แท้จริงคริสตจักรนิกาย

โปรเตสแตนต์ (Protestant Reformation) ยึดเสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ “พระคริสตธรรมคัมภีร์
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เท่านั้น (โซลา สคริปทูรา) พระคุณเท่านั้น (โซล่ากราเทีย) ความเชื่อเท่านั้น (โซลา ฟีเด)  พระคริสต์

เท่านั้น (โซลัส คริสตัส) และพระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้เดียว (โซลี เดโอ กลอรีอา)” ( รุ่ง เริงสันติ อาจิณ, 

2018, น. 17-22) ส่วนคริสตจักรสายลูเธอร์แรนยึดเสาหลัก 4 ประการเท่านั้น ได้แก่ พระคริสตธรรม

คัมภีร์เท่านั้น พระเยซูคริสต์เท่านั้น พระคุณเท่านั้น และความเชื่อเท่านั้น (บรรจบ กุสาวดี, 2012) 

ผู้วิจัยพบว่าเสาหลักทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น    ณะที่คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก 

(Roman Catholic) สอนว่า “พระคริสตธรรมคัมภีร์พร้อมกับธรรมประเพณีศักดิ สิทธิ เป็นบรรทัดฐาน

สูงสุด องความเชื่อคริสเตียน”(บรรจบ กุสาวดี, 2012 น.20) เพราะฉะนั้นคริสตจักรโรมันคาทอลิก

เชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ ธรรมประเพณี และพระศาสนจักรมีอำนาจเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม

คริสตจักรโปรเตสแตนต์มีจุดยืนความเชื่อเดียว คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นเป็นบรรทัดฐานสูงสุด

 องชีวิตคริสเตียน ดังนั้นการอ้างวรรณกรรม หรือแหล่ง ้อมูลต้องอาศัยพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็น

บรรทัดฐานในการศึกษาลักษณะและความหมาย องคำสอนเรื่องบาปกรรม ดังนี้ 

“บาป” ภาษากรีกเรียกว่า “ήμαρτον ฮามาทอน” (เอษรา โมทนาพระคุณ, 2020)

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “sin” ลักษณะรูปลักษณ์ องบาปตามความหมาย องพระคริสตธรรมคัมภีร์

เห็นว่าเกี่ยว ้องกันระหว่างความสัมพันธ์ องมนุษย์กับพระเจ้า เช่น ชนชาติอิสราเอลละเมิดกฎ

บัญญัติ องพระเจ้าโดยหันไปกราบไหว้รูปเคารพ เป็นต้น การที่มนุษย์ละเลยในกฎหมายที่พระเจ้า

ทรงบัญชาไว้ (พระบัญญัติ 10 ประการ) หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ออกมาทางร่างกาย จิตใจ และจิต

วิญญาณอันเป็นเหตุให้พระเจ้าเสียพระทัยเป็นบาปทั้งสิ้น เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ เที่ยงแท้จึงทรง

รังเกียจบาป ฉะนั้นลูก องพระเจ้าต้องมีความพยายามใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ และเดินตามแบบอย่าง อง

องค์พระเยซูคริสต์ทุก ๆ วัน  

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดเผยคำสอนเรื่องลักษณะบาปไว้ 2 ประเภท ได้แก่ บาปกำเนิด 

“Original Sin” (รม.5:12) และบาปที่เกิดจากการประพฤติ “Action Sin” (บัญญัติ 10 ประการ) ซึ่ง

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อธิบายที่มาที่ไปไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 บาปกำเนิด (Original Sin)  

พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าบาปกำเนิดถือกำเนิด ึ้นเมื่อมนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระเจ้า ปฐม

กาล 3:1-24  คือ มารซาตานมาล่อลวงเอวาในรูป องงู ล่อให้กินผลไม้จากต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่

ต้องห้าม แต่เอวาละเลยคำสั่ง องพระเจ้าโดยการฟังคำล่อลวง องงูและได้กินผลไม้นั้น เมื่อนั้นเ าทั้ง

สองล้มลงในความบาปและความตายได้ครอบงำ ผล องความบาปตกทอดมาสู่ลูก องเ า คือคาอิน
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กับอาแบลฆ่ากันเอง ตลอดจนส่งผลไปถึงมวลมนุษย์ทุกชาติพันธ์ ดังที่ อาจารย์ เปาโล กล่าวว่า  

“เพราะเหตุนี้ บาปได้เ ้ามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความ

ตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (รม.5:12) พระคริสตธรรมคัมภีร์

ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องรับผลแห่งบาปที่อาดัมเอวาได้ก่อไว้ในสวนเอเดนโดยไม่ มีเงื่อนไ ใด ๆ 

และไม่มีการยกเว้นชาติศาสนาอื่นแต่อย่างใด แต่หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ไม่สามารถหนี

พ้นจากบาปตัวนี้ได้ พระธรรม โรม 5:19 กล่าวว่า “เพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาป เพราะคนคน

เดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไร คนจำนวนมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังอย่าง

นั้น” เพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาบนโลกย่อมต้องรับผลบาปนี้จากมนุษย์คู่แรกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มัน

เป็นบาปที่ไม่เก่ียว ้องกับเราโดยตรง หรือทว่าเกี่ยว ้องกับเราทางอ้อม หรือเชื้อสายจากรุ่นสู่รุ่นจนถึง

คนทุกชั่วอายุสมัยถึงปัจจุบัน และ อาจารย์ เปาโล ยืนยันอีกว่าความตายก็ได้ครอบงำตลอดมา ตั้งแต่

อาดัมจนถึงโมเสส แม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิด องอาดัม “เพราะทุกคนทำบาปและ

เสื่อมจากพระสิริ องพระเจ้า”(รม.3:23) พระธรรมตอนนี้เป็นที่เ ้าใจได้ว่าแต่เดิมมนุษย์มีพระสิริและ

เต็มล้นด้วยสง่าราศีเสมือนพระเจ้า คือการไม่มีบาป  แต่ปัญหา คือ ผล องบาปส่งผลให้มนุษย์เห็นผิด

เป็นชอบยึดตนเองแสวงหาคำตอบและพึ่งพาตนเองจนลืมพระเจ้าและตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้าไป 

นอกจากนีพ้ระธรรม ้อนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อไม่มีพระเจ้า มนุษย์ก็ตกอยู่ในบาปอย่างเลี่ยงไม่ได้   

จากการศึกษาต่อไปพบว่าไม่เพียงแต่บาปทำลายมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ทำลายสรรพสิ่งทั้งหลาย

ที่ทรงสร้างนั้นด้วย ผูกมัดอยู่ในกฎ องอนิจจัง (โรม.8:19-20)  จาก ้อพระคัมภีร์ที ่อ้างไว้ ้างต้น 

อาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงจุดเริ่มต้น องบาป ความสำคัญ องบาปนั้นและมีวิวัฒนาการอย่างไร มี

อิทธิพลต่อโลกนี้อย่างไร หรือ สามารถกล่าวได้ว่ามันคือ “ผล องบาป” ที่ตกทอดมาถึงคนทุกยุคทุก

สมัยและแผ่ ยายไปทั่วบนแผ่นดินโลก คนเสื่อม สรรพสิ่งทั้งหลายเสื่อม พระสิริ องพระเจ้าเสื่อมลง

เพราะบาปนี้  

เมื่อบาปกำเนิดได้มีอำนาจเหนือมนุษย์ทุกคนดังที่กล่าวมาแล้ว ้างต้น แล้วมนุษย์จะสามารถ

หาทางออกแก้ไ บาปนี้ได้อย่างไร? และโดยอาศัยผู้ใด? แน่นอนพระเจ้าเป็นทางออกและทรงช่วยให้

หลุดพ้นจากบาปกำเนิดนี้โดยพระองค์เอง มิใช่เป็นการ “พ่ึงตนเอง” เพราะมนุษย์ไร้เดียงสาไม่มีทางที่

จะสามารถช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากบาปนี้ได้ วิธีการหลุดพ้นปัญหานี้ตามคำสอน องพระคริสตธรรม

คัมภีร์ คือ เชื่อและการบังเกิดใหม่เท่านั้น ซึ่งความสำคัญ องการบังเกิดใหม่ได้ยกมาบางประการ

ดังต่อไปนี้  
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“บังเกิดใหม่ คือ การรับสิทธิเป็นลูก องพระเจ้า” กิตติคุณ ยอห์น 1:13 พระเยซูตรัสว่า เรา

ได้รับสิทธิเป็นลูก องพระเจ้ามิได้เกิด ึ้นจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือความประสงค์ องมนุษย์ แต่เกิด

จากพระเจ้า  พระเจ้าเป็นผู้กระทำให้เราเกิดใหม่ในพระองค์  เช่นเดียวกับการสนทนาระหว่างพระเยซู

กับนิโคเดมัส ในกิตติคุณ ยอห์น 3:1-16 ความจริงนิโคเดมัสเป็นถึงระดับอาจารย์รู้กฎบัญญัติ อง

โมเสสเป็นอย่างดีเยี่ยม พระเยซูทรงทราบถึงความรู้เรื่องพระเจ้า องนิโคเดมัส แต่พระองค์ต้องการ

เชื้อเชิญให้เ าได้บังเกิดใหม่อีกครั้งในพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า คนที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง 

คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณ เป็นที่เ ้าใจว่าคนเราเกิดแรกจากท้องมารดา ซึ่งเป็น

การเกิดฝ่ายเนื้อหนัง แต่พระองค์ทรงบัญชาให้เราเกิดใหม่และรับสิทธิเป็นลูก องพระเจ้าอย่างแท้จริง

ผ่านพิธีบัพติศมาที่พระองค์ทรงสถาปนา ึ้น ทำนองเดียวกันมี ้อความหนึ่งในจดหมาย องเปาโลที่

เ ียนถึงทิตัส ความว่า “พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วย

พระเมตตา องพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ องพระวิญญาณบริสุทธิ  พระ

วิญญาณองค์นี้แหละท่ีพระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด

 องเรา” (ทต.3:5-6)  

“บังเกิดใหม่ คือ การคืนดีกับพระเจ้า” จดหมาย องอัตรทูตเปโตรที่เ ียนถึงคนต่างด้าวความ

หนึ่งว่า 1 เปโตร 1:3  การบังเกิดใหม่เป็นพระคุณล้นเหลือ องพระองค์ เพ่ือให้เรามีความหวังที่ยั่งยืน 

และกลับคืนดีกับพระองค์ เ ้าใจได้ว่าหลังจากมนุษย์คู่แรกล้มลงในความบาป ความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับพระเจ้า าดไป หรือช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มันไกลออกไปเหลือเกิน มนุษย์ไม่มี

ทางที่จะไปถึงพระเจ้าได้ด้วยกำลัง องตนเอง แต่พระเจ้าต่างหากที่กลับมาหามนุษย์โดยผ่านทางพระ

เยซูคริสต์ 

“บังเกิดใหม่ คือ การถูกสร้างใหม”่ “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เ าก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่

แล้ว สิ่งสารพัดเก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั ้งนั ้น” (2 คร.5:17)  การสร้างใหม่ใน

ความหมายนี้ บางคนอาจตีความว่าแค่การกลับใจใหม่ หรือ การเปลี ่ยนระบบความเชื ่อใหม่ ใน

พระองค์ก็เพียงพอ แต่ผู้วิจัยออกความเห็นจากการตีความพระธรรม ้อนี้ว่า การสร้างใหม่นี้หมายถึง

สร้างใหม่ทั้งหมด องชีวิตในด้านมิติวิญญาณ เช่น สร้างใหม่จากเนื้อหนัง พันธุ์กรรม ความเชื่อดั้งเดิม 

ระบบความคิด หรือ เรียกอีกนายหนึ่งว่าลักษณะสร้างใหม่แบบองค์รวม องชีวิต “สวมชีวิตใหม่” 

(อฟ.4:24) และทุกคนที่ถูกสร้างใหม่จะครบบริบูรณ์เต็มที่ไม่เหลือไม่ าดสักเล็กน้อย เพราะเรารับ

ความบริบูรณ์ องพระองค์มิใช่เราทำความบริบูรณ์ ึ้นมาเอง (กท.6:15, อฟ.2:10, รม.6:4) 
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“บังเกิดใหม่ คือทางแห่งพระคุณ” เอเฟซัส 2:8-9  ได้ยืนยันว่ามนุษย์รอดได้เพราะเป็น อง

ประทานและพระคุณอันล้นพ้น องพระองค์สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำเอง และ

มนุษย์ไม่มีใครอวดได้ว่าตนรอดได้ด้วยกำลัง องตน  พระธรรม ้อนี้ต้องการจะสื่อความว่าทุกอย่าง

เริ่มต้นโดยพระองค์ เป็นมาโดยพระองค์ และสมบูรณ์ในพระองค์ ส่วนมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะอวดอ้างต่อ

พระพักตร์พระเจ้าได้เลย หากไม่พ่ึงในพระคุณ องพระเยซูคริสต์  

“บังเกิดใหม่ คือ ความรอด” “ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทน

รอคอยให้กลับใจ ในสมัยโนอาห์  ณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ ในเรือนั้นมีน้อยคน คือแปดชีวิตรอด

ผ่านน้ำ บัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เป็นการชำระมลทิน

ทางกาย แต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดี ความรอดนั้นมาโดยทางการคืนพระชนม์

 องพระเยซูคริสต์” (1ปต.3:20-21)   

จากสิ่งที่กล่าวไว้ ้างต้นทำให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปกำเนิดอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 

เพราะทุกคนถือกำเนิดมาในบาป และค่าจ้าง องบาปคือความตายทั้งฝ่ายเนื้อหนังจิตวิญญาณ แต่

พระเมตตาล้นพ้น องพระเจ้า พระองค์ทรงมีแผนการสำหรับการไถ่เราให้พ้นจากบาปกำเนิดนี้โดย

การบังเกิดใหม่ในพระองค์ผ่านทางพิธีบัพติศมา ดังนั้นผู้ที่นับว่าเป็นผู้เชื่อและผ่านพิธีบัพติศมาแล้ว 

เป็นไทอย่างแท้จริงจากบาปดั้งเดิมนี้ ดังนั้นผู้เชื่อทั้งหลายไม่มีความจำเป็นต้องกลับไปหมกมุ่นอยู่ใน

วนจรบาปกรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2.1.2 บาปที่เกิดจากการประพฤติ (Action Sin)   

พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าบาปประเภทนี้เกิดจากการทำผิดต่อธรรมบัญญัติ องพระเจ้า 

หรือ การประพฤติที่ ัดต่อน้ำพระทัย องพระองค์ สามารถเกิด ึ้นได้กับผู้เชื่อทั้งก่อนและหลังการ

บังเกิดใหม่ในพิธีบัพติศมาแล้วด้วยเช่นกัน อาจารย์ เปาโล กล่าวว่า “การมีธรรมบัญญัติและละเมิด

บัญญัติก็เกิดบาป” (รม.2:25) และในพระธรรม โรม 3:10-18 ท่านอธิบายว่าไม่มีคนชอบธรรมเลย ทุก

คนหลงผิด การไม่กระทำดี การพูดจาเลวร้าย การเดินหลงทางเ ้าสู่ความชั่ว  การไม่รู้จักทางแห่งสันติ

สุ  การไม่ยำเกรงพระเจ้า และการหนัหลังให้พระเจ้า ทั้งนี้เป็นผลที่เรียกว่าบาปแห่งพฤติกรรมทั้งสิ้น 

พระเยซูทรงสอนเรื่องบาปนั้นลึกซึ้งมากกว่าการประพฤติผิดเสียอีก ดูจากพระธรรม มัทธิว 

5:21-22 อย่าว่าแต่ฆ่าพี่น้องเลยแค่อารมณ์โกรธก็ถือว่าเป็นบาป  ้อ 27-28   อย่าว่าแต่ล่วงประเวณี

แค่มองหญิงด้วยใจกำหนัดก็ถือว่าบาป  ้อ 43-44 การโต้ตอบศัตรูโดยไม่รักเ าและไม่อธิษฐานเผื่อก็

ถือว่าบาป และ มัทธิว 7:1 การกล่าวโทษผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบาป   ดูเหมือนหลักธรรม องพระเยซูคริสต์
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เน้นที่ความผิดบาปจากภายในจิตใจมากกว่าบาปที่เกิดจากการประพฤติภายนอก (ธรรมบัญญัติ) เมื่อ

เป็นเช่นนี้ “ในสายพระเนตร องพระเจ้า ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรม

บัญญัติได้ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้” (รม.3:20) นอกจากนี้บาปที่เกิดจากการ

ประพฤติมีมากมายที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เช่น  การล่วงประเวณี (1คร .5:1-5)  การหย่าร้างกัน 

(1คร.6:12-20)  การนับถือรูปเคารพ (1คร.10:1-22)  ผล องเนื้อหนัง (กท.5:19-21)  ซึ่งพอสังเกตได้

ว่าบาปแห่งการประพฤตินี้เกิด ึ้นได้กับทุกคน แต่ปริมาณ องบาปจะมากหรือน้อย ึ้นอยู่กับตัวทำ ซึ่ง

ต่างจากบาปกำเนิด ดังเช่น กาลาเทีย 6:7-10 ผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ผู้ที่หว่านฝ่ายเนื้อ

หนังก็จะเก่ียวเก็บความเปื่อยเน่า หรือผู้ที่หว่านพระวิญญาณก็จะเก่ียวเก็บพระวิญญาณ กล่าวต่อไปว่า

อย่าเมื่อยล้าในการทำดี จงทำดีต่อทุกคนและโดยเฉพาะต่อครอบครัวผู้เชื่อ  ดังนั้นการหว่าน คือ การ

ประพฤติ ส่วนเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร คือผลลัพธ์ที่ได้จากการประพฤติ ซึ่งสิ่งนี้เกิด ึ้นกับชีวิตผู้

เชื่อ ณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เท่านั้นไม่เกี่ยว ้องกับโลกหน้า หรือ “ชาติหน้า” ตามคำสอนพุทธ

ศาสนา   

บาปประเภทนี้พุทธศาสนาเรียกว่า “ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว”  ซึ่งมีความหมายเหมือนกันระดับ

หนึ่ง เทียบ (กท.6:7-10) แต่ต่างกันที่ผลลัพธ์ ดังนี้ พุทธศาสนาเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้จากความดีความชั่ว

ในชีวิตปัจจุบันมันเกี่ยวเนื่องจากกรรมในชาติก่อน ชาตินี้ และชาติหน้า ส่วนคริสต์ศาสนาเชื่อตามพระ

คริสตธรรมคัมภีร์ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากความดีความชั่วนั้นแก้ไ ได้โดยการสารภาพบาปและกลับใจใหม่

เพื่อ อการอภัยบาปจากพระเจ้า มันจบลงที่โลกนี้เท่านั้นไม่เกี ่ยว ้องกับชาติก่อน หรือ โลกหน้า 

เพราะทุกสิ่งครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ดูตัวอย่าง “คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนตอนหนึ่ง

ความว่า “ อทรงโปรดยกบาปผิด อง ้าพระองค์” และวรรคสุดท้าย องหลัก ้อเชื่ออัครธรรมทูต

ระบุว่า “การอภัยโทษบาป” สรุปสั้นๆว่าบาปประเภทนี้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตจนกว่าเราจะจาก

โลกนี้ไป ดูจาก 1 ยอห์น 1:8-10  ถ้าเราจะว่าเราไม่มีบาปเท่ากับว่าเราก็หลอกลวงตนเองและความ

จริงไม่อยู่ในเราเลย แต่ถ้าเราสารภาพบาปพระองค์ทรงสัตย์ซื่อตามคำสัญญา องพระองค์ คือทรง

โปรดยกบาป องเราให้หมดสิ้นทุกครั้งที่มีการสารภาพบาปอย่างจริงจัง เพราะ “ในพระเยซูนั้นเรา

ได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิต องพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป องเราโดยพระกรุณาอัน อุดม

 องพระองค”์ (อฟ.1:7)  

เกี่ยวกับการสารภาพบาป ลูเธอร์สอนว่า “การสารภาพบาปไม่ใช่เป็นเสียงหรือคำพูด อง

มนุษย์ที่ได้พูดออกมา แต่เป็นพระวจนะ องพระเจ้าผู้ทรงยกความผิดบาป เพราะเป็นคำพูดในฐานะ
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ตัวแทน องพระเจ้าและโดยพระบัญชา องพระองค์ ไม่ควรบังคับผู้หนึ่งผู้ใดให้บรรยายชนิดบาปต่าง 

ๆ อย่างละเอียดเพราะเป็นไปไม่ได้ ดังนักศาสนศาสตร์ (Chrysostom) กล่าวว่า “จงมอบทาง องท่าน

ไว้กับพระเจ้า จงสารภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้พิพากษาที่แท้จริงในคำอธิษฐาน องท่าน ทูล

พระองค์ถึงความผิดบาป องท่าน มิใช่ด้วยถ้อยคำ แต่ด้วยมโนธรรม องท่าน” (บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊

อกสเบิรก์,1987 น.12)  

พระเยซูเปรียบคนบาปเหมือนแกะที่หลงไป (ลก.15:1-7)  ตำหนิความผิด องพวกสะดูสี คือ

พวกเ าไม่รู้พระคริสตธรรมคัมภีร์และไม่รู้จักฤทธิ อำนาจ องพระเจ้า (มก.12:24-27)  ความผิดบาป

ต่อธรรมชาติ (รม.1:27,ทต.3:3) เปาโลนิยามชีวิตที่ปราศจากพระคริสต์ว่าเป็นเรื่องโง่ ไม่เชื่อฟัง หลง

ผิด  การทำบาปผิดต่อร่างกายตนเองก็เป็นการทำผิดต่อวิหาร องพระเจ้า (1คร.3:16-17) และ เจ.ไอ.

แพคเกอร์ (1997) ได้อธิบายตีความพระธรรมมัทธิว 22:37-40 อย่างเ ้าใจง่าย ึ้นดังต่อไปนี้ 

พระเยซูทรงสรุปกฎศีลธรรมนี้ไว้ในพระบัญญัติ ้อใหญ่สองประการ 

คือ จงรักพระเจ้า องเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ซึ่ง

พระองค์กำลังชี้ให้เราเห็นว่าคำสอนทางด้านศีลธรรมจริยธรรมทั้ง

มวลในพันธสัญญาเดิมทั้งพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ล้วน

ครบสมบูรณ์ในพระบัญญัติสอง ้อใหญ่นี ้ นอกจากนี้คำสอน

ทางด้านศีลธรรม องพระคริสต์และอัครสาวกก็คือ กฎที่มีมาแต่

เดิมในแง่มุมที่ลึกซึ้ง ึ้น และเป็นการนำพระบัญญัติเดิมมาประยุกต์

ให้เ ้ากับสภาวการณ์ใหม่ คือกับชีวิตในแผ่นดิน องพระเจ้าซึ่งพระ

ผู้ไถ่ทรงครอบครองอยู่ และในยุค องพระวิญญาณหลังวันเพนเท

คอส ซึ่งประชากร องพระเจ้าได้รับการทรงเรียกให้ใช้ชีวิตร่วมกัน

อย่างชาวสวรรค์ในหมู่ผู้เชื่อเพื่อเป็นวัฒนธรรม องพระเจ้าที่ทวน

กระแสต่อโลกนี้  

สตีฟ ช็อคโกลานตี้ (2555) ได้อธิบายอำนาจ องความผิดบาปไว้ ซึ่งมีความหมายเดียวกับ

พระธรรม ยากอบ 2:10 เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติทั้งหมด แต่ผิดอยู่ ้อเดียว ผู้นั้นก็เป็นผู้ผิด

ธรรมบัญญัติทั้งหมด ใน ณะที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงสอนว่าหากคน ๆ หนึ่งทำบาป ้อหนึ่งก็เท่ากับว่า

เ าทำผิดหมดทุก ้อ  ในพระธรรมโรม 4:3-8 อาจารย์เปาโล เตือนว่าน้ำพระทัย องพระเจ้า คือ เป็น

คนบริสุทธิ  ไม่ล่วงประเวณี อย่าใช้ชีวิตตามชาวโลก ไม่ให้เป็นคนลามก โคโลสี 3:25 ใครทำผิดก็ได้ผล
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ตามความผิดนั้น นอกจากนี้ลักษณะ องบาปที่เกิดจากการประพฤติมีปรากฎอยู่มากมายในพระคริสต

ธรรมคัมภีร์ เช่น ความบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ เป็นผลพวง องพญามาร การอธรรมทุกอย่าง ผู้ที่

ไม่มีความดี การกระทำที่มิได้เกิดจากความเชื่อ สิ่งชั่วที่ออกมาจากจิตใจ ผล องตัณหา และการกบฏ

ต่อพระเจ้า (1ยน. 3:4-8, ยน.8:44, 1ยน.5:17, ยก.4:17, รม.14:23, มธ.15:19, ยก.1:15, ฉธบ.9:7, 

ยชว.1:18)  

  

2.2 หลกัคำสอนผู้เช่ือคนอื่น ๆ เรื่องบาปกรรม 

นอกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็น ้อมูลพื้นฐานสำหรับการค้นคว้าอิสระแล้ว วรรณกรรมอ่ืน 

ๆ ที่นักศาสนศาสตร์ได้เป็นพยานถึงความจริงเก่ียวกับพระเจ้าโดยเนื้อหาสอดคล้องกับพระคริสตธรรม

คัมภีร์ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้นำเนื้อหาศาสนศาสตร์เรื่องบาป องหลักคำสอนผู้เชื่อ

คนอื่น ๆ บางท่าน พร้อมกับเสนอมุมมองคำสอน องคริสตจักรลูเธอร์แรนที่สอดคล้องกับพระคริสต

ธรรมคัมภีร์มาสนับสนุนเพื่อเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงสำคัญที่สามารถช่วยให้เรื ่องราวที่พระเจ้า

เปิดเผยผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ทรงคุณค่ามาก ้ึน นอกจากนี้การศึกษาหลักคำสอนผู้เชื่อคนอ่ืน 

ๆ จะช่วยให้เราเ ้าใจความหมายและเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์มากกว่าการหยิบอ่านพระคัมภีร์

เท่านั้น และช่วยให้เรามีมุมมองทัศนะคติที่กว้าง จับประเด็นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในประเด็นที่เรา

ต้องการจะศึกษานั้น แต่อย่างไรก็ดีความจริงสูงสุดต้องเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น  

 ในงานเ ียนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงด้านลักษณะ ความหมาย และผลลัพธ์ที่ได้จาก

บาป และเทียบเคียงระหว่างพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ซึ่งมีการอธิบายที่

หลากหลายดังต่อไปนี้  ศาสนาอื่น ๆ  มองคริสต์ศาสนาว่า “เป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่า ชีวิตในโลกนี้มีเพยีง

ครั้งเดียว เมื่อตายไปแล้วจะไปอยู่บนสวรรค์หรือนรกชั่วนิรันดร์ เพราะฉะนั้น นรก-สวรรค์จึงเป็นโลกนิ

รันดร์ ส่วนโลกนี้ก็เป็นเพียงโลกชั่วคราวเป็นเพียงสถานที่อาศัยเพื่อสร้างบุญ สร้างบาป เพื่อไปสู่โลก

หน้าเท่านั้น นรกเต็มไปด้วยความทุก ์ทรมาน พระเยซูทรงสงสารมนุษย์ ไม่อยากให้มนุษย์ตกนรก จึง

รณรงค์ให้มนุษย์เชื่อท่าน ใครที่เชื่อก็จะรอดพ้นจากนรก ดังที่พระองค์กล่าวว่า เราเป็นแสงสว่างแห่ง

โลก”(ศรีบัว บัวโรย, 2559)  เมื่อเทียบกับคำสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ผู้วิจัยมองว่าความคิดดังกล่าว

มีทั้งความจริงและไม่จริงผสมอยู่ กล่าวคือ เห็นด้วยกับสวรรค์-นรกมีอยู่จริง แต่ที่ไม่เห็นด้วยเรื ่อง

มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบุญ สร้างบาป นี้ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ องพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ความจริงแล้ว

ความเชื่อคริสเตียนเป็นมากกว่าเรื่องสวรรค์ หรือ นรก เพราะพระเจ้าทรงมีประสงค์สำหรับทุกคนให้
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รับใช้พระองค์  เทียบพระมหาบัญชา องพระเยซูคริสต์ มัทธิว 28:18-20 ฉบับมาตรฐาน 1971 ระบุ

ไว้ว่า 

พระเยซูจึงเสด็จเ ้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเ าว่า สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี 

ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำ

ชนทุกชาติมาเป็นสาวก องเรา จงบัพติศมาพวกเ าในพระนาม องพระบิดา พระ

บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ  และสอนพวกเ าให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวก

ท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านท้ังหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค 

ในปฐมกาล บทที่ 1 เรื่องการทรงสร้างสรรพสิ่งและทรงสร้างมนุษย์คู่แรก นักศาสนศาสตร์

อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอาดัมเป็นบิดา องเผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายสืบเชื้อ

สายมาจากอาดัมโดยตรงทางธรรมชาติ บนรากฐานนี้ มนุษย์ทุกคนจึงถือเกิดมาในความผิดบาป ใน

ฐานะคนบาป เพราะอาดัมทำบาปก่อนหน้าที่จะมีบุตรคนแรก (เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น, 2005)  ดังนั้น

เหตุผลที่มนุษย์คู่แรกล้มลงในความบาปเนื่องจากละเลยการเชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลไม้แห่งรู้ดีรู้

ชั่วนั้น ผลที่ตามมาจึงกลายเป็นบาปได้ครอบงำโลกนี้และความตายก็แผ่ ยายออกไปทุกชั่วชาติพันธุ์

โดยอัตโนมัติ 

เมื่อพิจารณาลักษณะ องบาปในศัพท์ภาษาเดิมและกรีกมีการใช้คำอธิบายอย่างชัด เจน

เกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดบาป มิลลาร์ด เจ. อีริคสัน (2009) ระบุว่าภาษาฮีบรู abar เทียบภาษากรีก 

parabaino ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมอย่างน้อยหกร้อยครั้ง คำนี้มีความหมาย “ ้ามไป” 

หรือ “ผ่านไป” ซึ่งเก่ียว ้องกับความหมายคำว่า “ล่วงละเมิดคำสั่ง” และพระธรรมเอสเธอร์ 3:3 คำนี้

ใช้ความหมายพระบัญชา องกษัตริย์ฝ่ายโลก แต่ในกรณี กันดารวิถี 14: 41-42 คำนี้ถูกใช้กับพระเจ้า

เช่น ชาวอิสราเอลมิควรละเมิดพันธสัญญากับพระเจ้า หรือ ละเมิดพระบัญชา องพระองค์ (ฉธบ. 

17:2) จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ตามความหมาย ้างต้นถูกใช้มากถึงหกร้อยคำในพันธสัญญาเดิม นั่นก็แสดง

ให้เห็นว่ามันสำคัญยิ่งเพียงไร เพราะการละเมิดคำสั่งพระเจ้าครั้งใหญ่ องมนุษย์คู่แรกจึงมีผลตลอดไป 

เมื่อศึกษาพบอีกว่าบาป คือการพลาดมาตรฐานความรัก องพระเจ้า หรือ พลาดจากการเชื่อ

ฟัง ซึ่งมีการอธิบายไว้ดังนี้ “ภาษาฮีบรู Chata ในคำภาษากรีก hamartano แปลว่า “การพลาดเป้า” 

หรือ การเล็งไปผิดเป้า หมายถึงบาปผิดต่อพระเจ้า เพราะเป็นการพลาดจากเป้าหมายที่พระองค์ทรง

วางไว้ให้ นั่นคือพลาดจากมาตรฐาน องความรักอันสมบูรณ์ องพระเจ้า และพลาดจากการเชื่อฟัง
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พระองค์อย่างสมบูรณ์ หรือ บาปในมุมหนึ่งได้แก่คำว่าไม่ใส่ใจ หรือ ไม่เชื่อฟัง ในภาษากรีกคลาสสิก

คำว่า parakoe  มีความหมายว่า “ฟังพลาดหรือฟังผิด” ในพันธสัญญาใหม่หลายตอน คำนี้หมายถึง

การไม่เชื่อฟังอันเป็นผลมาจากการไม่ใส่ใจ (รม.5:19,2 คร.10:6) กรณีที่ชัดเจนที่สุดได้แก่ ฮีบรู 2:2-

3” ( มิลลาร์ด เจ. อีริคสัน, 2009)  

มิลลาร์ด เจ. อีริคสัน (2009)  อธิบายอีกว่าการกบฏต่อพระเจ้าก็เป็นสาเหตุ องการเกิดบาป 

ภาษาฮีบรู pasha คำนี้รากศัพท์มาจาก “การกบฏ” หรือ การทรยศหักหลัง หรือ ความไม่สัตย์ซื่อ คำ

นี้บางครั้งใช้กับกษัตริย์ฝ่ายโลก (1พกษ.12:19) แต่ชาวอิสราเอลถูกใช้กับการกบต่อพระเจ้า (อส.1:12) 

และ พบคำภาษาฮีบรูว่า awah หมายถึง “งอหรือบิด” ภาษาอังกฤษ Perversion (อส.21:3) ตลอด

ประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลพบความไม่ซื่อสัตย์ในพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและในหมู่พวกเ า

เองบ่อยครั้ง เช่น การหันไปกราบไหว้รูปเคารพโดยไม่รักษาบัญญัติ องพระเจ้า เป็นต้น  

เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น (2005) ได้กล่าวถึงกฎ องบาปไว้สองแบบ คือ กฎ องบาปธรรมชาติ 

หมายถึงบาปที่เรารับโดยที่ไม่ได้ทำผิด และ กฎ องบาปทางจริยธรรม หมายถึงบาปที่เกิด ึ้นจากตัว

ทำ และนี้เองจะพิสูจน์ตัวตนว่าการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในน้ำพระทัย องพระเจ้าได้มากน้อยเพียงใด

ตลอดชีวิตบนโลกนี้ (อพย.20:1-17)  

นอกจากบาปมีหลากหลายชนิดทั้งจับต้องได้และจับต้องมิได้ แล้วยังมีบาปอีกประเภทหนึ่งที่

ลึกซึ้งและน่าเป็นห่วงสำหรับชาวโลก ซึ่งมีการถอดความอธิบายไว้ดังนี้ ในพันธสัญญาใหม่ คือ sebo 

หมายถึง นมัสการ หรือ เคารพยำเกรง  และ กลุ่มคำ asebeo ไม่ได้ให้ความหมายว่าอธรรม แต่

หมายถึงการ าดความเคารพยำเกรง หรือ “การ าดความเชื่อศรัทธา” คำเหล่านี้พบในพระธรรมโรม 

2 เปโตร และยูดาห์  ซึ่งความหมายเดียวกับคำว่า adikeo adikia และ adikos หมายถึงไร้ศาสนา 

หรือ  าดความชอบธรรม หรือ คนอธรรมผิดธรรมชาติ 1 โครินธ์ 6 :9 ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่

มีส่วนในแผ่นดิน องพระเจ้า แสดงว่าบาปไม่ใช่เป็นเพียงความคิด การกระทำเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใดที่

ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ถูกนับว่ามีความผิดและเป็นคนบาปด้วยเช่นกัน 

เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น (2005) อธิบายว่าบาปเป็นความชั่วร้ายเฉพาะประเภทมันเกิด ึ้น

ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเอง หรือ  บาปคือการล่วงละเมิด

กฎเกณฑ์ องพระเจ้า และ บาปเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการประพฤติทางจริยธรรม

เท่านั้น 
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เมื่อศึกษาต่อไปพบว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์มีคำสอนเกี่ยวกับบาปที่ตั้งใจทำและบาปที่ทำโดย

ไม่ได้ตั้งใจ  มิลลาร์ด เจ. อีริคสัน (2009) ระบุว่า agonoia ซึ่งมาจากการผสมกันระหว่างคำกริยากรีก

แปลว่า “รู้” ginosko จาก gnoo และ alpha privative คำนี้เกี่ยว ้องกับภาษาอังกฤษ agnostic 

ถูกใช้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษากรีก ที่แปลมาจากฉบับภาษาฮีบรู แปลมาจาก shagah และ 

shagag ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไป “ทำผิด” ราก องคำนี้มาจาก agnoeo ไม่รู้เท่าถึงกาล หรือ ไร้

เดียงสา (รม.1:13, 2คร.6: 9, กท.1:22) สิ่งที่ทำลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกาลเป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อสายพระ

เนตร องพระเจ้า หรืออย่างน้อยพระองค์ก็ทรงมอง ้ามการกระทำเหล่านั้นไป (กจ.17:30)  

จาก ้อมูล ้างต้นได้ยกความเป็นมาและความหมาย องบาปไว้อย่างลึกซึ้งพร้อมกับการเทียบ

ภาษาต้นฉบับที่น่าเชื่อถือได้ทั้งความหมายในเชิงพันธสัญญาเดิมยุคอิสราเอลและพันธสัญญาใหม่ยุค

ใหม ่ซ่ึงได้อธิบายลักษณะ องบาปที่สอดคล้องกับคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ กระนั้นก็ดีวิธีการที่

จะช่วยให้คนยิวรู้จักพระเจ้าได้เป็นอย่างดีต้องอาศัยผู้ช่วยสำหรับการแนะนำ บังคับ และควบคุมโดย

พระบัญญัติ องพระเจ้า  เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น, (2005) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า ธรรมบัญญัติมีไว้

เพ่ือมนุษย์สำนึกถึงบาปมาก ึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นความบริสุทธิ  องพระเจ้า และเพ่ือนำคนบาปให้มาถึง

พระคริสต์ มนุษย์รู้ตัวว่าเ าเป็นคนบาปเพราะการฟ้องร้อง องมโนธรรม องตน แต่พระบัญญัติช่วย

ให้ “รู้จักบาปและพึ่งตนเองไม่ได้” (รม.3:19-20,7:7) อาจารย์เปาโลกล่าวว่า“ถ้ามิใช่เพราะธรรม

บัญญัติแล้ว ้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาป”  

พระบัญญัติมีบทบาทสำคัญมากในพันธสัญญาเดิม กล่าวได้ว่าพระบัญญัติเป็นหัวใจหลัก อง

พันธสัญญาเดิมทั้งเล่ม แต่กระนั้นพระบัญญัติก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้คน องพระองค์ดำเนินชีวิต

อยู่ในกรอบที่พระเจ้าทรงวางไว้ วิธีการช่วยให้หลุดพ้นจากบาปก็เป็นเพียงครั้งต่อครั้งไม่ถาวรนริันดร์ 

แต่พระเจ้าทรงมีแผนการช่วยให้หลุดพ้นจากบาปนี้ตั ้งไว้โดยเฉพาะเพื่อให้สมบูรณ์นิรั นดร์อีกครั้ง  

เช่นเดียวกับ นักศาสนศาสตร์ เสรี หล่อกัณภัย (1999) ได้อธิบายเปรียบเทียบภาพ องการไถ่บาปใน

โลก องพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ไว้ว่า 

บาป องมนุษย์ถูกชำระผ่านมหาปุโลหิตในห้องชั้นใน องเต็นท์ หรือ เรียกว่า “ห้อง

อภิสุทธิสถาน” ปีละ 1 ครั้ง เพื่อชำระบาป องประชาชนโดยการใช้สัตว์ต่าง ๆ เป็น

เครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้า แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโลหิตแห่งสิ่ง

ประเสริฐ ซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ทรงเสด็จเ ้าไปสู่เต็นท์แห่งโลกนี้ พระองค์เสด็จเ ้าไป

ในห้องชั้นใน องอภิสุทธิสถาน เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้นำเลือดแพะ
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แกะเ ้าไป แต่ทรงนำทรงนำพระโลหิต องพระองค์เองเ ้าไป และทรงสำเร็จการไถ่

บาปชั่วนิรันดร์  

เจ.ไอ.แพคเกอร์ (1997) กล่าวว่าออกัสตินได้ยืนหยัดในการโต้แย้งกับ เพ-ลากิอัส กับ อัคร

ปิตาจารย์ ชาวกรีกทั้งหลายว่าบาปผูกมัดจองจำจิตใจ องเรา และมีแต่พระคุณแห่งการบังเกิดใหม่

เท่านั้นจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทจากการเป็นทาส องบาปได้” ซึ่งเนื้อหาสอดคล้องกับคำสอน

อาจารย์เปาโล ในพระธรรมโรม 6:16-23 และอ้างถึง สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) การที่พระเยซูได้

ทนทุก ์แทนเราบนไม้กางเ นและรับเอาบาป องเราไปเพื่อให้เราได้รับความชอบธรรม องพระองค์ 

มากกว่านั้นที่กางเ นพระเจ้าทรงเ ้ามามีส่วนร่วมในความทุก ์ องมนุษย์เพื่อไถ่เราจากบาปและผล

 องบาป 

ทำนองเดียวกัน เจ.ไอ.แพคเกอร์ (1997) อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ผู ้เป็นผู้กลาง องพันธ

สัญญาใหม่ได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแท้อันเป็นครั้งเบ็ดเสร็จสุดท้ายครั้งเดียว ซึ่งได้

อธิบายความหมายในพระธรรมฮีบรู 12:24 ดังนี้ 

พระองค์ทรงเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์และในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าและ

ตัวแทนคนที่สอง องมนุษยชาติ พระองค์ได้ทรงกลายเป็นผู้รับมรดกแห่งพระพร

ทั้งสิ้นตามพันธสัญญา ซึ่งได้แก่ การอภัยบาป สันติสุ  และสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

ในการทรงสร้างใหม่ องพระองค์ ความรอดก็เป็นความรอดตามพันธสัญญา คือ การ

ถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม การรับเป็นบุตร องพระเจ้า การบังเกิดใหม่ และการชำระให้

บริสุทธิ ล้วนเป็นพระกรุณาคุณตามพันธสัญญา การทรงเลือกคือการที่พระเจ้าทรง

เลือกสรรผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งพันธสัญญา คือ คริสตจักร พิธีบัพติศมา 

และพิธีมหาสนิทก็เช่นเดียวกับพิธีสุหนัตและพิธีปัสกา คือ ล้วนเป็นพิธีกรรมตามพันธ

สัญญา พระบัญญัติ องพระเจ้าเป็นพระบัญญัติตามพันธสัญญาทั้งการถือรักษาพระ

บัญญัติก็เป็นการสำแดงถึงความกตัญญูต่อพระคุณตามพันธสัญญาเป็นความจงรักภัค

ดีต่อพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเป็นการสำแดงความกตัญญูและความจงรักภัคดีใน

รูปแบบที่จริงแท้ที่สุด การทำพันธสัญญากับพระเจ้าเพ่ือตอบสนองต่อการที่พระองค์

ทรงทำพันธสัญญากับเราควรจะเป็นการนมัสการที่ผู้เชื่อทุกคนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งที่เป็นการส่วนตัวและที่โต๊ะ ององค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท ความเ ้าใจ
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ในพันธสัญญาแห่งพระคุณนี้ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีพละกำลังและเกิดความชื่น

ชมในคุณค่า องความรักอันมหัศจรรย์ องพระเจ้าที่ทรงไถ่เราจากบาปแล้ว 

2.3 มมุองของคริสตจักรลูเธอร์แรนเร่ืองบาปกรรม 

มุมมองจากคริสตจักรลูเธอร์แรน หนังสือ บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก, 1987 บันทึกไว้ว่า

คริสตจักร องเราสอนว่า “บาป” คือ ความปรารถนา องมนุษย์ที่อยากจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องมีพระ

เจ้า เราพบในปฐมกาลเรื่องที่มนุษย์ตกลงไปในบาป เพราะมนุษย์คู่แรกต้องการความอิสระนั่นเอง นับ

แต่การล้มลงในบาป องอาดัมเป็นต้นมา มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาภายใต้กฎธรรมชาตินั้น ล้วนปฏิสนธิ

และเกิดมาในบาป หมายความว่ามนุษย์ล้วนแต่เต็มไปด้วยราคะตัณหาแห่งความชั่วร้ายและอารมณ์

ติดมากับครรภ์มารดา และโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถมีความยำเกรงที่แท้จริงต่อพระเจ้าและ

ความเชื่อที่แท้จริงในพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นความเลวร้ายที่ติดมาแต่กำเนิด และบาปที่สืบทอดต่อมา 

นั้นเป็นบาปที่แท้จริง พระพิโรธนิรันดร์และการพิพากษาจะมีแก่ผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ผ่านทางพิธีบัพติศ

มาและพระวิญญาณบริสุทธิ  และพระธรรมสดุดี 51:5 ยืนยันด้วยว่าเราทั้งหลายได้เกิดมาจากเผ่าพันธุ์

 องคนบาป เราเรียกบาปชนิดนี้ว่า “บาปกำเนิด”  

เมื่อมนุษย์คู่แรกล้มลงในบาป ผล องบาปได้ทำให้ความสัมพันธ์ องเรากับพระเจ้าและ อง

เรากับเพ่ือนมนุษย์ต้องแยก าดจากกัน และได้นำความทุก ์ต่าง ๆ มาถึงเราด้วย ได้แก่ ความตายเป็น

ผล องบาป (รม.5:12)  ทำให้เราสิ้นหวัง (อฟ.2:12) ได้ทำลายความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน (2 ทธ. 

2:16-17) บาปและวิญญาณชั่วร่วมมือกัน (อฟ.6:12) เนื่องด้วยบาป พระพิโรธ องพระเจ้าจึงตกลงบน

มนุษย์ (รม.1:18)  ดังนั้นพระคริสตธรรมคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีทางหลุดพ้นจากบาปกำเนิดนี้ได้

ด้วยอาศัยคุณงามความดี องตนเอง หรือ พึ่งพาสิ่งศักดิ สิทธิ ใด ๆ ในโลกนี้มีเพียงทางเดียวที่ช่วยให้

หลุดรอดจากบาปดังกล่าวได ้คือ การบังเกิดใหม่ในพิธีบัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ  (ยน.3:1-26, 

4:5)  ทำนองเดียวกันการบังเกิดใหม่เกี่ยว ้องกับการเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเช่นกัน ดังที่ ลูเธอร์ เห็น

ด้วยกับการสอนอัครปิตาจารย์คนสำคัญยุคแรก คือ จดหมายฝากอาจารย์เปาโลโดยเฉพาะพระธรรม

โรม พระธรรมกาลาเทีย และ การสอน องออกัสติน  ตัวอย่าง เช่น ลูเธอร์ อธิบายในพระธรรม โรม 

3:28-30 ความว่าความชอบธรรมเป็นสิ่งที่คนบาปไม่มี อันที่จริงเ าเป็นคนบาป แต่พระเจ้านับเ าว่า

เป็นคนชอบธรรมเพราะพระเยซูคริสต์ ตรงนี้เป็นที่เ ้าใจแล้วว่า ความชอบธรรมเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง

กระทำ พระเจ้าได้รับคนบาปเพราะพระเยซูคริสต์ เราไม่สามารถได้รับการอภัยบาปและความชอบ
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ธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยคุณงามความดี การประพฤติ หรือการชดใช้บาปด้วยตัวเราเอง แต่ว่า

เราได้รับการอภัยบาป และเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยพระคุณที่เราได้ รับผ่านทาง

ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (ยากอบ แมแกแล, 2012)   

บรรจบ กุสาวดี (2012) อธิบายไว้ว่าบัพติศมาเป็นสื่อแห่งพระคุณ เป็นคำสั่ง องพระเยซู

คริสต์ให้เรารับตามคำสั่ง องพระองค์ เป็นเครื่องหมายแห่งการบังเกิดใหม่ เทียบ ยอห์น 3:1-20 พระ

เยซูสอนให้นิโคเดมัสจำเป็นต้องบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ  คริสตจักร องเราตีความว่าพระ

ธรรมตอนนี้ว่าหมายถึง “พิธีบัพติศมา” และในบัพติศมาเราได้บังเกิดใหม่ ถูกสร้างใหม่ คือได้ตาย

พร้อมกับพระคริสต์และเป็น ึ้นมาพร้อมกับพระคริสต์ ดัง มาระโก 16:16 กล่าวว่าผู้ใดเชื่อและรับบัพ

ติศมาผู้นั ้นก็จะได้ความรอด และสอนอีกว่าบัพติศมา หรือ การบังเกิดใหม่นี้พระเยซูคริสต์ทรง

สถาปนา ึ้นเพ่ือทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่มีการแบ่งแยกเด็กและผู้ใหญ่ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ชี้ชัด

ว่าเรายังมีบาปอยู่ (บาปกำเนิด) ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมารดา บาปนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถชำระล้าง

ได้นอกจากการตายพร้อมกับพระองค์และเป็น ึ้นมาพร้อมกับพระองค์ในพิธีบัพติศมา และผลลัพธ์ที่

ได้ตามความหมายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณพร้อมกับกลายเป็นผู้เชื่อที่

ถูกสร้างใหม่ และถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า หมายความว่าพระเจ้าทรงถือว่าเรา

เป็นคนบริสุทธิ ชอบธรรมแม้กระทั่งเรายังมีบาป หรือ เป็นคนบาปอยู่ภายใต้ลักษณะ องบาปที่เกิด

จากการประพฤติด้วย เพราะความชอบธรรมนี้ไม่ได้มาโดยเราทำได้เอง แต่เป็น องประทานจากพระ

เจ้าผ่านทางพระคุณความรักและพระเมตตาในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคริสตจักร องเราจึงมีการให้บัพ

ติศมาแก่ทารก เพราะเป็นความจริงที่ว่าทารกก็มีบาปกำเนิดด้วยเช่นกัน   ้อสนับสนุน ลูกา 18:16 

“แต่พระเยซูทรงเรียกเ าให้นำเด็ก ๆ เ ้ามาหาเราอย่าห้ามเ าเลยเพราะว่าแผ่นดิน องพระเจ้าเป็น

 องคนอย่างพวกเ า” ผู้วิจัยเห็นด้วยกับคำอธิบายดังกล่าว และเชื่ออย่างมั่นใจว่าเราได้ถูกนับว่าเป็น

ผู้ชอบธรรมอย่างครบบริบูรณ์แล้วโดยการบังเกิดใหม่ผ่านทางพิธีบัพติศมาในพระเยซูคริสต์  ไม่

จำเป็นต้องเพิ่มเติม หรือ ตัดออกบางส่วนในความสมบูรณ์นี้ เพราะความชอบธรรมนี้เป็นลิ สิทธิ  อง

พระเจ้าที่ทรงมอบแด่ผู้ที่เปิดใจให้กับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด องเรา ดัง อิส

ยาห์ 1:18 “พระยาเวห์ตรัสว่า มาเถิดให้พวกเราสู้ความกัน ถึงบาป องเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเ ้ม ก็จะ

 าวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่าง นแกะ”  

ส่วนบาปที่เกิด ึ้นก่อนและหลังการรับบัพติศมา คริสตจักร องเราเรียกว่าบาปที่เกิดจากการ

ประพฤติ (Action Sin) ยากอบ แมแกแล, 2012 กล่าวว่าพระบัญญัติ องพระเจ้าได้เปิดเผยถึง
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ความผิดบาป เหมือนกระจกเงา ที่ส่องและบอกความจริงเกี่ยวกับชีวิต องเรา  ณะที่เราศึกษาพระ

บัญญัติ องพระเจ้า เราจะต้องยอมรับความจริงที่ว่า เราไม่ได้ทำตามพระบัญญัติ องพระองค์ เราได้

ทำผิดต่อพระบัญญัติทั้งหมด ดังนั้นเราทั้งหลายจึงต้องถูกพิพากษาตามพระบัญญัติ องพระเจ้าทำให้

เรารู้ว่าเราเป็นคนบาป และไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากความผิดบาปได้ สิ ่งสำคัญตาม

ความหมายนี้ พระบัญญัติ องพระเจ้าหมายถึงคำพูดและความคิด องเรา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การกระทำ

เท่านั้นที่คนอ่ืนมองเห็น ดัง โรม 3:19-20, 5:20, 7:7-25, กาลาเทีย 3:24  

สำหรับมูลเหตุ องบาป คือ ถึงแม้ว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้ทรงสร้างและทรงพิทักษ์

รักษาโลกนี้อยู่ แต่บาปยังคงมีอยู่ในบุคคลผู้ไร้ศีลธรรม และบุคคลที่สบประมาทพระเจ้าโดยหลงเจิ่น

หันเหไปจากพระองค์ สิ่งนี้เป็นความปรารถนา องมารซาตานและผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ทันทีท่ีพระเจ้า

ทรงละท้ิงการช่วยเหลือ องพระองค์ ความปรารถนา องมนุษย์ก็จะหันเหจากพระเจ้าไปสู่มารซาตาน 

(บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก, 1987) ดังนั้นเหตุผลที่เกิดบาป คือ ผู้ที่ไร้ศีลธรรม ไม่ยำเกรงพระเจ้า 

หรือ หันหลังให้กับพระเจ้า และเชื่อฟังทาง องมารซาตาน 

ลักษณะบาปและผลแห่งบาปในพระธรรม โรม 30:10-12 และ มัทธิว 15:19 ลูเธอร์ อธิบาย

ว่าคนทั่วไปมีความคิดที่ว่าบาปคือการกระทำที่เป็นบาป ถ้ายังไม่ได้ทำถือว่ายังไม่มีบาป เช่น คนที่ฆ่า

สัตว์ตัดชีวิต คนนั้นเป็นคนบาปและมีกรรมเพราะการฆ่าสัตว์นั้น ส่วนความคิดโลภโกรธ หลงนั้นยังไม่

ถือว่าเป็นบาป ตราบใดที่ยังไม่ได้กระทำตามความคิดเห็นนั้น ซึ่งเป็นการยากยิ่ งที่จะยอมรับว่าคนทุก

คนเป็นคนบาป บางคนเ ้าใจว่าบาป คือ ความอ่อนแอ ผู้ที่อ่อนแอย่อมตกอยู่ในบาป และผู้ที่เ ้มแ ็ง

ก็สามารถหลีกหนีพ้นจากบาปได้ ความคิดเหล่านี้เป็นมุมมองความรู้สึก องเรา แท้จริงเราต้องยึดพระ

วจนะ องพระเจ้ามากกว่าความรู้สึก องเรา ดังพระวจนะกล่าวว่า ทุกคนเป็นคนบาป ไม่ว่าจะเป็นชน

ชาติใด ศาสนา หรือศีลธรรมใด เพราะจุดกำเนิด องบาปได้เกิด ึ้นอยู่ในจิตใจ องเราแล้ว และเม่ือมัน

เจริญเต็มที่ มันจึงสำแดงออกมาเป็นผล องบาป ซึ่งบ่มอยู่ในจิตใจ องเรานั่นเอง (ยากอบ แมแกแล, 

2012)   

หนังสือ บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิร์ก (1987) ได้ ยายความบทความเชื่อเรื่องบาปและ

การประพฤติตามทัศนะ อง ลูเธอร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

การประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรกระทำอย่างยิ่ง แต่การกระทำนั้นไม่ใช่ว่าเรา
จะพึ่งในสิ่งเหล่านี้เพื่อได้มาซึ่งพระคุณ แต่เพื่อที่เราสามารถดำเนินตามน้ำพระทัย
 องพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์ มีแต่ความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้เราเ ้าใจและ
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ได้รับพระคุณและการอภัยบาปโดยความเชื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ  ได้รับการ
ดลใจให้ประพฤติดีต่าง ๆ ดังนั้น ทุกสิ่งเป็นมาโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ความ
จริง คือ เราไม่มีอะไรเลย แม้แต่การประพฤติก็บังเกิด ้ึนโดยพระเจ้าโดยผ่านทางการ
ทรงนำ องพระวิญญาณบริสุทธิ  ฉะนั้นพระคุณจึงไม่ได้กล่าวถึงความรอดเพียงด้าน
เดียว แต่จะครอบคลุมทั้งหมด องพระราชกิจ องพระเจ้า และชีวิต องผู้เชื่อทุก ๆ 
ด้าน ใน ณะที่ชาวโลกมีทฤษฎีมากมายที่พยายามหาทางออกด้วยการใช้สติปัญญา
และความสามารถ องตนเอง เช่น มักคิดว่าการสร้างคุณงามความดีได้ด้วยความ
พยายาม องตนเอง ความจริง คือ ผล องพระวิญญาณทั้งสิ้น เกิด ึ้นจากพระเจ้า
เป็นผู้ทำ ไม่ใช่เราทำ ถ้าเราคิดว่าเราทำเองได้ นั่นก็เป็นการสบประมาทต่อพระเจ้า
อันเป็นมูลเหตุ องความบาปด้วยเช่นกัน 

บทความเชื่อเรื่องการกลับใจคริสตจักรลูเธอร์แรนยอมรับและสอนว่า “ผู้ที่ทำบาปหลังจาก

รับบัพติศมาแล้ว จะได้รับการอภัยบาปทุกครั้ งที่เ ากลับใจใหม่ และคริสตจักรมิควรปฏิเสธที่จะ

ประกาศการอภัยโทษบาปแก่เ า การกลับใจใหม่ที่แท้จริงมิใช่สิ่งอื่นใด นอกจากความละอาย เสียใจ 

กลัว ต่อความบาป และในเวลาเดียวกันก็เชื่อใน ่าวประเสริฐและการประกาศอภัยบาป กล่าวคือ 

ความบาปได้รับการอภัยและเราได้รับพระคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ ความเชื่อนี้จะเล้าโลมจิตใจและ

ทำให้มีความสงบสุ  สิ่งที่ตามมา คือ การเปลี่ยนแปลงแก้ใ ชีวิต และเลิกจากบาป เพราะสิ่งเหล่านี้

ต้องเป็นผล องการกลับใจ ดังที่กล่าวไว้ใน มัทธิว 3:8  

 บรรจบ กุสาวดี (2012) อธิบายเรื่องการกลับใจใหม่ไว้ว่า การกลับใจใหม่เป็นงาน องพระ

วิญญาณบริสุทธิ ผ่านทางพระบัญญัติและพระกิตติคุณ พระบัญญัติมีหน้าที่โจมตีความอ่อนแอ องเรา 

แต่พระกิตติคุณมีหน้าที่ปลอบโยนเล้าโลมให้อภัยให้ความรักและให้ความหวังอยู่เสมอ และการกลับใจ

ใหม่มีความหมายว่าการเสียใจในความบาปผิดชั่วที่เราได้กระทำ หรือล้มเหลวในการทำความดี  ไม่ใช่

การมีความรู้สึกเสียใจ และการกลับใจใหม่เป็นประสบการณ์ที่เกิด ึ้นทุก ๆ วัน หรือ การกลับใจใหม่

ไม่ใช่แรงและกำลัง องเราและคนบาปไม่สามารถที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุผลและกำลัง อง

ตนเองได้เลย ถ้าปราศจากพระคุณ องพระเจ้าทางพระวิญญาณบริสุทธิ   

  ในคู่มือนมัสการและศาสนพิธีคริสตจักรลูเธอร์แรน การสารภาพบาป และการประกาศอภัย

โทษบาปจะอยู่ในช่วงต้น ๆ  องระเบียบการนมัสการ เช่น พ่ีน้องทั้งหลายเมื่อเราเ ้ามาต่อพระพักตร์

พระเจ้าเราควรจะสารภาพบาปอย่างจริงใจและอธิษฐานสารภาพบาป และศาสนาจารย์จะประกาศว่า 

โดยสิทธิอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้า  ้าพเจ้า อประกาศว่า บาป องท่านทั้งหลายได้รับการ
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อภัยแล้ว ในพระนาม อง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ  (คณะกรรมการศาสนพิธีสภา

คริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย, 1996)  จากประสบการณ์ องผู้วิจัยเองทุกครั้งที่อธิษฐานลำดับ

เนื้อความแบ่งตามนี้ คือ วรรคแรกเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญยกย่องสิทธิอำนาจและพระบารมี องพระ

เจ้า วรรคที่สองจะเป็นเนื้อความเกี่ยวกับการสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า และวรรคสุดท้ายจะ

เป็นเนื้อความเกี่ยวกับ อการทรงนำ ช่วยเหลือ หรือมอบฝากไว้แด่พระองค์ และจบลงด้วยในพระ

นาม องพระเยซูคริสต์  

บรรจบ กุสาวดี (2012) ได้กล่าวถึงหลักการนมัสการไว้ว่าคริสตจักร องเราสอนว่าทุกครั้งที่มี

การนมัสการต้องพึงมีคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนและการประกาศหลัก ้อเชื่อ องอัคร

ธรรมทูต ผู้วิจัยเห็นว่าในเนื้อความตอนหนึ่งในคำอธิษฐานที่พระองค์ทรงสอนว่า “ อทรงโปรดยกบาป

ผิด อง ้าพระองค์ เหมือน ้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อ ้าพระองค์นั้น” และเนื้อความตอนหนึ่งใน

หลัก ้อเชื่ออัครทูตว่า “ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชนการอภัยโทษบาป”  ลูเธอร์ สอนว่า

ถึงแม้ว่าเราได้บังเกิดใหม่ หรือ รับบัพติศมาแล้วก็ตาม เรายังเป็นคนบาปเต็มร้อยเปอร์เซ็นเพราะบาป

ที่เกิดจากการประพฤติยังคงติดตัวเราไปทั้งชีวิต ฉะนั้นต้องสารภาพบาปและกลับใจใหม่ทุก ๆ วัน 

ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด และมารซาตานที่แท้จริง คือ ตัวเราเองต่างหากมิควรไปโทษคนอ่ืน 

 

2.4 บริบทสงัคมไทยในปจัจุบันเร่ืองบาปกรรม  

รูปแบบชีวิตคริสเตียนในสังคมไทยราวกับว่าดอกบัวที่อยู่ระดับปริ่มน้ำพอรับแสงและอากาศ

หายใจได้แต่ไม่พ้นจากน้ำอย่างเต็มที่ ภาษาพุทธเรียกว่า “ไม่บรรลุธรรม” เ ้าใจไม่ถึงแก่นแท้ อง

ความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง ลักษณะความเชื่อดูเหมือนเปิดช่องว่างอีกห้องหนึ่งเพื่อเผื่อใจให้กับ

หลักธรรมบางอย่าง องศาสนาอ่ืนเ ้ามาแทรกแซง  

ความเชื่อ องคนล้านนานั้น นอกจากความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น

ศาสนาหลักแล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ผีสางเทวดา เรื ่องโชคลาง สังหรณ์ เรื ่องเหนือ

ธรรมชาติ ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ ความเชื่อเหล่านี้คนล้านนาได้นำมาผสมผสานด้วยกันอย่างลงตัว จนทำ

ให้เกิดเป็นประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ล้านนาไปในที่สุด (พูลศักดิ  สุ ทรัพย์

ทวีผล, 2559, น.164) 

ลักษณะความเชื่อที่กล่าวมานี้คล้ายกับเรื่องราวในพระธรรมโฮเชยา ซึ่งโฮเชยาเป็นเหมือนรับ

บทเป็นตัวละครในการรับหญิงชู้มาเป็นภรรยา องตนด้วยความฝืนใจ สะท้อนภาพถึงความไม่ซื่อสัตย์
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 องคนอิสราเอลต่อพระเจ้า หรือ เปรียบกับชีวิตสมรสที่ล้มเหลว องโฮเชยากับหญิงที่ไม่สัตย์ซื่อ(โก

เมอร์) พระเจ้าประสงค์สื่อความหมายให้โฮเชยารู้ว่า ประชากร องพระเจ้าก็ได้ทอดทิ้งองค์พระผู้เป็น

เจ้า และหันไปพ่ึงพาพระอ่ืน ๆ กราบไหว้รูปเคารพ แต่ด้วยความรัก องพระเจ้า พระองค์มิควรปล่อย

ให้ชนชาติ องพระองค์เป็นชนชาติอ่ืน ๆ เทียบกับโฮเชยาที่ยังรับหญิงเล่นชู้มาเป็นภรรยาด้วยความฝืน

ใจ เรื่องราวชีวิตโฮเชยาสะท้อนถึงวิถีชีวิตด้านความเชื่อ องคนไทยในปัจจุบัน ดังที่ศึกษามาแล้วว่า  

“ความเชื่อทางศาสนา องคนไทยนั้น เป็นการผสมผสานระหว่างลัทธิและศาสนาต่าง ๆ คือ ลัทธิถือผี

สางเทวดา ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาฮินดู อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่ าคนไทยในปัจจุบัน

ยังคงนับถือและพ่ึงพาวิญญาณ เทพเจ้า หรือ พลังอำนาจต่าง ๆ ที่อยู่เหนือธรรมชาติ” (สาธนัญ บุณย

เกียรติ, (2017, น. 65)  นอกจากสังคมไทยมีรูปแบบความเชื่อดัง ้างต้นแล้ว ผู้วิจัยเองก็เป็นหนึ่งใน

กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ที่อยู่ในสังคมไทย หากจะเทียบบริบทความเชื่อในกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ก็จะพบว่าคริส

เตียนบางคนโดยเฉพาะรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ยังยึดถือคาถาอาคม เสกเวทมนต์ หรือวัตถุศักดิ สิทธิ  ฯลฯ และ

ลุ่มหลงในปรากฏการณ์ที่เกิด ึ้นเหนือธรรมชาติ และตีกรอบความเชื่อตนเองว่าความเชื่อเกิด ึ้นได้

ต้องมีการสัมผัสได้และสามารถตอบสนองความต้องการ องตนเอง ผู้วิจัยมองว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว

มันไม่ได้เกิด ึ้นมาโดยบังเอิญ แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นปัญหาในระบบความเ ้าใจและความเชื่อ

 องคริสเตียนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายเพ่ือจะศึกษาและทำความเ ้าใจต่อไป 

 “บาป” พุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจมนุษย์เสีย หรือ ต่ำลง ไม่ว่าจะเสียในแง่ใด

เรียกว่าบาปทั้งสิ้น หรือ สิ่งที่มนุษย์กระทำผิดศีลธรรมทางศาสนา ได้แก่ กาย วาจา ใจ หรือ เรียกว่า 

“อกุศลกรรมทั้งหลาย” บาปดังกล่าวเกิด ึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน

เอง ดังพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอนแต่งโดย พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกแห่งจังหวัดระยอง (2536) 

ความว่า 

อันบาปธรรมชั่วร้ายทั้งหลายสิ้น เป็นมลทินเศร้าหมองไม่ผ่องไส 

ทั้งโลกนี้โลกอ่ืนหมื่นโลกัย   ทำบาปไว้บาปชั่วก็พัวพัน 

บาปอัปรีย์มีอยู่รู้กับจิต  มันตามติดแทรกซ้อนไม่ผ่อนผัน 

ทุกภพชาติเกิดดับกัปกัลป์   จะโศกศัลย์สิ้นสุ ทุกเวลา 

 ตรงกัน ้ามพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าบาปเกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือ กฎบัญญัติ

 องพระองค์ที่แสดงออกมาในรูป องการประพฤติ (Action Sin) ที่ ัดแย้งต่อพระประสงค์ องพระ
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เจ้า และกระบวนการณ์ องบาปเกี่ยว ้องกันระหว่างความสัมพันธ์มนุษย์กับพระเจ้า และเพื่อนบ้าน 

 ้อสังเกต คือ หากไม่มีเรื่องพระเจ้าเ ้ามาเกี่ยว ้องกับมนุษย์ก็สำคัญได้ว่า บาปในความหมาย อง

คริสต์ศาสนาก็ไม่ต่างอะไรกับบาปที่ชาวโลกเ ้าใจ 

หนังสือ เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม โดย พระพรหมคุณภรณ์ (2554) ได้อธิบายความหมาย

 อง “กรรม” เพิ่มเติมไว้ว่า กรรมไม่ได้หมายถึงแค่เพียงภายนอกหรือการกระทำที่แสดงออกมาทาง

กาย ทางวาจาเท่านั้น แต่หมายถึงถึง บวนการทำงานในจิตใจ และผลที่เกิด ึ้นในจิตใจแต่ละ ณะๆ

เดียว คือความเป็นไปจิตใจ องแต่ละคน แต่ละ ณะ เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นที่ใจก่อน 

กรรม อีกความหมายหนึ่งที่แคบและชัดเจนระบุว่า “พระพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องกรรมไว้ 4 

ประเภท ได้แก่ กรรมดำ กรรม าว กรรมทั้งดำและ าว และ กรรมไม่ดำไม่ าว”(สุจิตตรา รณรื่น, 

2538)  ฉะนั้นจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า “บาป” คือความชั่วร้ายทัศนะคติด้านลบทั้งสิ ้นที่

ออกมาจากจิตใจ และ “กรรม” คือ มีความหมายที่กว้างและหลากหลาย มีกรรมที่หลากหลาย

รูปแบบเช่นกัน แต่ที่สุดแล้วจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญ องการเกิดสิ่งชั่วร้ายทั้งสิ้น ดังนั้น ความหมาย

 องคำว่า “บาปกรรม” ในมุมมอง องพุทธศาสนาตีความว่า พฤติกรรมชั่วร้ายทั้งสิ้นที่แสดงออกมา

ทางจิตใจซึ่งครอบคลุมอยู่เหนือร่างกายทั้งตัวและจิตใจจะตอบรับผลที่ตนได้ก่อไว้  ้อสังเกต คือ 

ความหมาย องบาปในศาสนาพุทธ หรือ ศาสนาทั่วไปล้วนเกิด ึ้นเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์

กับมนุษย์กันเอง โดยไม่มีพระเจ้ามาเก่ียว ้อง  

จากการศึกษาต่อไปพบอีกว่าความหมาย องกรรมยังมีมิติใหม่ที่อ่านง่ายเ ้าใจง่ายที่ถูก

บันทึกไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งความว่า กรรมนั้นแปลว่าการกระทำ เป็นกลางๆ จะดีก็ได้ จะชั่วก็ได้ บุญก็

เป็นกรรม บาปก็เป็นกรรม หมายความว่าบุญคู่กับบาป แต่คนไทยมีบ่อยครั้งที่เอาบุญมาคู่กับกรรม 

เอากรรมเป็น ้างร้าย (พระพรหมคุณภรณ์, 2554)  มิตินี้ได้สร้างความเ ้าใจใหม่ไห้ชัด ึ้นว่ากรรม

ไม่ใช่เป็นสิ่งชั่วร้ายเสมอไป แต่ยังมีสิ่งดี ๆ ที่เรียกว่ากรรมด้วย เช่น คนดีกรรมที่ควรได้รับคือสิ่งดี คน

ชั่วกรรมที่ควรได้รับ คือสิ่งชั่วร้าย ฉะนั้นสรุปได้ว่ากรรมอาจจะเป็นคำเชื่อมระหว่างบุญกับบาป แม้ว่า

กรรมนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่วร้ายก็ตาม  

เมื่อเ ้าใจเรื่องความหมาย องบาปและกรรมมาแล้ว ้างต้น สิ่งที่จะกล่าวถึงในประเด็นนี้ คือ

ต้นสายปลายเหตุ องการเกิดบาป เว็บไซต์ https://th.m.wikipedia.org ย่อหน้าที่ 3 ระบุว่า บาป

เกิด ึ้นจากตัวทำเสมอ กายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  เช่น การฆ่า คำโกหก  การคิดร้ายผู้อ่ืน 

เป็นต้น สังเกตได้ว่าลักษณะบาปในคำสอนพุทธศาสนาต่างกับบาปในแง่ องคริสต์ศาสนาอย่างสิ้นเชิง 
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ความจริงแล้วคริสเตียนไทยย่อมมีประสบการณ์กับชีวิตที่ล้มลงในบาปทั้งก่อนและหลังการเป็นผู้เชื่อ 

ฉะนั้นเมื่อเผชิญกับวิกฤติการณ์เ ้ามาในชีวิตคราใดจิตสำนึกเดิมที่เคยมีประสบการณ์เรื่องบาป ณะที่

ยังอยู่ในความเชื่อเดิมก็ฟ้อง ึ้นทันทีว่ามันเป็นผล องบาปกรรมดูเหมือนสับสนในความเ ้าใจเรื่อง

บาปกรรม การชำระบาปในวิถี องพุทธศาสนา คือ การแก้ไ บาปกรรม ได้โดยการชำระล้างที่

กิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดบาปนั้น ๆ และบุคคลผู้มี กาย วาจา ใจสะอาดไม่มีอาสวะพร้อมด้วย

ความสะอาด บุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แล้ว  ดังพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอนแต่งโดย พระ

พิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกแห่งจังหวัดระยอง (2536) ความว่า 

คนสะอาดเท่านั้นจะพลันหนี ไม่ยินดีชั่วร้ายหมายกุศล 

สร้างบุญนำทำชอบประกอบตน  ไม่มีมลทินหมองมาพ้องพาน 

แต่คนที่สกปรกมักหมกม่ัว  ชอบความชั่วดังอม นมหวาน 

พอชั่วร้ายให้ผลสุดทนทาน   นมหวานชิวหาเป็นยาเมา 

 พระคริสตธรรมคัมภีร์ยืนยันอย่างแน่นหนาว่าวิธีการชำระบาป องมนุษย์ต้องพ่ึงในแผนการ

ทรงไถ่ องพระเจ้าเท่านั้น เพราะพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิอำนาจชำระบาปเพียงผู้เดียว มนุษย์ไม่

สามารถช่วยตนเองให้พ้นจากบาปได้อย่างแน่นอน แต่กระนั้นก็ตามคริสเตียนไม่น้อยที่มีความเ ้าใจ

คลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะคริสเตียนไทยถือกำเนิด ึ้นในสังคม องวัฒนธรรม

ประเพณีว่าด้วยเรื่องการทำความดีเพ่ือสะสมบุญ หรือ ชำระกรรม ค่านิยมนีส้่งผลให้คริสเตียนไทยรับ

อิทธิพลเ ้ามาผสมผสานอยู่ในความเชื่อหรือไม่?  สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017, น. 67-68) ได้กล่าวไว้

ว่า “การมองว่าพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่ง องสิ่งศักดิ สิทธิ ทั้งหลายในสากลโลกส่งผลให้คนไทยบางกลุ่มเชื่อ

วางใจในพระเจ้าพร้อมกับพึ่งพาวิญญาณต่าง ๆ หรือ สิ่งศักดิ สิทธิ อื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย การทำเช่นนี้ดู

เหมือนชาญฉลาด และน่าจะทำให้บุคคลนั้นได้รับพรอย่างท้วมท้น แต่ในความจริงนี่เป็นการกระทำท่ี

 ัดกับพระประสงค์ องพระเจ้า” ดังนั้นเห็นได้ว่าอิทธิพลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถมีบทบาทในความเชื่อ

 องคริสเตียนไทยได้ด้วยเช่นกัน  

นิธิวัทน์ โพธิ ทอง (2562) ได้ระบุประเด็น ้างต้นเพิ่มอีกว่า สาเหตุหนึ่งที่ศาสนาคริสต์ได้รับ

ผลกระทบจากวัฒนธรรมไทย อาจเป็นเพราะศาสนาคริสต์พยายามก้าว ้าม อบเ ตทางวัฒนธรรม จึง

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนับถือศาสนา และวิถีปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น องแต่

ละประเทศ เพื่อให้คนจากทุกวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติตามได้ ดังเช่น คริสตจักรยุคแรกที่แยกตัว
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ออกมาจากวัฒนธรรมยิว เพ่ือให้คนจากทุกวัฒนธรรมสามารถเป็นคริสเตียนได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม

ธรรมเนียม องชาวยิว  

สตีฟ ช๊อคโกลานตี้ (2555) บันทึก ้อความตอนหนึ่งไว้ว่า หากคุณเกิดมาเป็นอัมพาต ก็ตั้ง

สมมุติฐานได้ว่าคุณคงทำสิ่งที่ไม่ดีไว้มากมายในอดีตชาติ กรรมย่อมตามสนองเสมอ การกล่าวโทษ

ตัวเอง ความกลัวว่ากรรมจะตามทันความรู้สึกหมดหวังที่จะหลุดพ้นจากคำแช่งสาป สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่

เพิ่มความเครียดและความไม่แน่นอนให้กับชีวิต องชาวพุทธเป็นอย่างมาก นี่เป็นหลักคำสอนความ

เชื่อ ความเ ้าใจและการยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานในกลุ่ม องชาวพุทธ และผู้เชื่อเองที่มีพื้นเพ

ความเชื่อมาจากพุทธก็น่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าหากพวกเ าเผชิญปัญหาต่าง ๆ เ ้ามาในชีวิต

จิตสำนึกด่วนสรุปทันทีว่าเพราะผลมาจากบาปกรรมในอดีต คำตอบลงท้ายด้วยคำว่า สุดแล้วแต่บุญ

แต่กรรม  ความคิดเช่นนี้เราเห็นได้ในกลุ่ม องคริสเตียนไทย เช่น บางคนทำความดีให้มากเพ่ือลบล้าง

ความผิดเบื้องหลัง  บางคนทำบุญถวายทรัพย์จำนวนมากเพื่อแลกกับความเมตตาจากพระเจ้า หรือ

พระพรจากพระเจ้า ซึ่งความคิดเช่นนี้ไม่ต่างอะไรมากไปกว่าคำสอนพุทธศาสนาเรื่องบาปกรรม 

ผู้วิจัย อย้อนกลับไปเทียบเรื่องราว องผู้สูญเสียชีวิตครอบครัวท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ตอนตน้ว่า 

เหตุที่ท่านได้สูญเสียหลายอย่างไปในชีวิตครอบครัวนั้น ท่านเชื่ออย่างหนักแน่นว่าบาปกรรมที่ท่าน

สะสมไว้ในอดีตส่งอิทธิพลมาถึงในวันนี้ เพราะชีวิตในอดีต องเ าเป็นนักค้ายาเสพติด ้ามชาติ เคยฆ่า

เพื่อนร่วมทางไปหลายคนเพราะเพื่อการแย่งชิงเงินที่ ได้มาจำนวนมาก จากเหตุการณ์อันเลวร้ายใน

อดีตท่านจึงเชื่อเพียงอย่างเดียวว่า กรรมที่เ าก่อไว้ในอดีต (ฆ่าคนบริสุทธิ ) ส่งผลตามสนองในปัจจุบัน 

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คริสเตียนไทยมีความเชื่อและเ ้าใจเรื่องบาปที่ตีความหมายเอาเองให้เหมือนกับ

ความหมาย องกฎแห่งกรรมในหลักคำสอน องพุทธศาสนา ทำให้เห็นว่ามีคริสเตียนไทยไม่น้อยที่ยัง

ไม่เ ้าใจคำสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างแท้จริงในเรื่องบาปกรรม  

สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชน หรือ คริสต์ศาสนิกชน เมื่อเผชิญสถานการณ์เลวร้าย

เ ้ามาในชีวิตและเกิดความทุก ์ใจต่างสำคัญว่าเป็นเพราะผล องบาปกรรม สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย

ก็จะพยายามแสวงหาทางออกโดยการพึ่งพาสิ่งศักดิ สิทธิ ทั ้งหลายพร้อมกับการทำบุญให้มากเพ่ือ

ทดแทนผล องบาปนั้น ๆ ดังพุทธศาสนสุภาษิตคำกลอนแต่งโดย พระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีเอกแห่ง

จังหวัดระยอง (2536) ความว่า 
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อันทุก ์ใดในโลกท่ีโศกเศร้า ไม่มีเท่าทุก ์ครองในกอง ันธ์ 

ทุก ์เกิดแก่เจ็บตายวายชีวัน  สุดจะดันดิ้นรนไปหนใด 

แม้นไม่ตัดวัฏฏะสละ าด  ยังมีชาติมีภพหลบไปไหน 

ต้องดิ้นรนทนทุก ์กันต่อไป  เหลือวิสัยเลิกละอวิชชา 

ส่วนทางออกสำหรับชาวคริสต์ยามเผชิญกับความทุก ์ บ้างก็อธิษฐาน อการช่วยเหลือจาก

พระเจ้า บ้างก็โทษพระเจ้าว่าเหตุใดจึงอนุญาตให้เกิดสิ่งนี้ สิ่งนั้น และผิดหวังในพระเจ้า แท้จริงพระ

คริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในหลายมุมมองด้วยเช่นกัน  สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017, น.181-

187) ได้กล่าวถึงสาเหตุ องความทุก ์ไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ “ความทุก ์เป็นผล องบาป (ปฐก.

3:6-7, 2พกษ.17:7-8, มธ.24:-25:, วว.20:11-15) ความทุก ์อาจเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนการทรง

สร้าง (ปฐก.1:-3:) ความทุก ์เป็นผล องการกด ี่ ่มเหง ปฐมกาล บทที่ 4,37-40, และอพยพ บทที่ 

1-3 และความทุก ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้” เทียบบทเรียนในพระธรรมโยบ จากมุมมอง ้างต้น

ผู้วิจัยมองว่าความทุก ์ในมุมมอง องคริสเตียนไม่ใช่เป็นสิ่งชั่วร้ายและน่ากลัวเสมอไปเหมือนกับ

ชาวโลกที่เ ้าใจ ถึงแม้ความทุก ์เกิดจากผล องบาปก็จริงแต่ความทุก ์อาจเป็นแบบแผนส่วนหนึ่ง

 องการทรงสร้าง องพระเจ้าทรงใช้ความทุก ์บางอย่างกับลูก องพระองค์เพ่ือเป็นบทเรียนและหล่อ

หลอมให้เ าเป็นคนมีค่าในสายพระเนตร องพระเจ้า หรือ เราต้องยอมรับว่าความทุก ์ไม่สามารถ

อธิบายได้ด้วยเหตุและผล องมนุษย์ด้วยเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญูและทรง

ครอบครองทั่วพิภพ ดังนั้นเราควรตระหนักอยู่เสมอว่าพึ่งพาและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอแม้บางครั้ง

ไม่เ ้าใจก็ตามเพราะนั่นคือพระประสงค์ องพระเจ้าสำหรับผู้ที่รักพระองค์   

เมื ่อสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องถนนผ่านรายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์พบว่า

สังคมไทยเมื่อประสบปัญหาเ ้ามาในชีวิตจะหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ นานาเป็นอันดับแรก เช่น 

หมอดู หมอผี หรือวัตถุมลคง เป็นต้น การคิดหาวิธีจัดการด้วยตนเองดูเหมือนได้ผลดีในแง่ องสายตา

มนุษย์ แต่ก็ไม่อาจช่วยให้ตนสุ สบายไร้กังวล มิหนำซ้ำความทุก ์จะยิ ่งเพิ ่มทวีคุณมาก ึ ้นจน

กลายเป็นการวนเวียนอยู่ในวัฏจักรชีวิตแห่งความทุก ์อย่างไม่มีวันรู้จบสิ้น ดังบทความตอนหนึ่งว่า 

เ าจะพยายามลบล้างจิตสำนึกที่ผิด องเ าด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์ หากเ ายังทำผิดอยู่อีก ณะที่

ครองสมณะเพศ เช่น มองผู้หญิง คิดถึงผู้หญิง หรือเดินเ ้าไปในห้าง เ าสามารถปลงอาบัติได้ เ า

จะต้องนั่งวิปัสสนาสัปดาห์ละครั้งเพื ่อภาวนาว่าเ ามาจากไหนและความผิด องเ า จากนั้นไป

สารภาพบาปต่อพระอาวุโส (สตีฟ ช็อคโกลานตี้, 2555)  
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ฟ้ืน  ดอกบัว (2539)  เทียบคำสอนเกี่ยวกับความสุ  ดังนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความสุ 

ไว้ 4 อย่าง ได้แก่ ความสุ ที่เกิดจากการมีทรัพย์  ความสุ จากการจ่ายทรัพย์บริโภค  ความสุ จาก

การไม่เป็นหนี้ และ ความสุ จากการงานที่ปราศจากโทษ ทางออกคือการรู้จักประมาณตน บังคับ

ตนเอง หรือใช้ชีวิตอยู่ในความพอประมาณ  ส่วนพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าความสุ ที่แท้จริง คือ 

บุคคลที่ไม่ดำเนินชีวิตตามทาง องคนอธรรมแต่ใช้ชีวิตในทาง องพระเจ้า  (สดด.1:1-6) รู้จักพระเจ้า

ยำเกรงพระองค์และรักษาบัญญัติ องพระองค์ (ปญจ.12:13)  อยู ่เพื ่อพระคริสต์ (มธ.5:3-12) 

บทความนี้เห็นชัดว่าค่านิยมความสุ  องพุทธศาสนา คือ การไม่มีบาปกรรมเพราะคนอยู่ดีมั่นมีสุ 

ชาติก่อนทำดีไว้มากจนรับผลในชาตินี้ในทางที่บวก เทียบคริสต์ศาสนาสอนว่าความสุ ไม่ ึ้นอยู่กับตัว

เรา หรือบาปกรรมชาติปางก่อน หรือ ชาตินี้ แต่ ึ้นอยู่กับการรู้จักพระองค์  ใกล้ชิดกับพระองค์ และ

เชื่อฟังคำสอน องพระองค์   

ประสาน ต่างใจ (2537) ศาสนาทางตะวันตก เช่น ในทางคริสต์ศาสนาเชื่อว่า วิญญาณ อง

คนที่ตายไปแล้วจะอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ไม่หวนกลับมาโลกหรือมาเกิดอีก และจะคงสภาพในรูป อง

วิญญาณเช่นเดียวกับวิญญาณก่อนจะตาย อยู่เช่นนั้นในนรกหรือสวรรค์ตลอดกาล  ผู้วิจัยไม่เห็นด้วย

กับ ้อความตอนนี้ จริงอยู่ผู้เชื่อทั้งหลายจะได้อยู่ในเมืองสวรรค์หากจากโลกนี้ไป หรือผู้ไม่เชื่อตกนรก

ตลอดกาลนี่มันง่ายเกินไป แต่ความจริงแล้วการเป็นผู้เชื่อไม่ใช่เป็นเพียงการได้ ึ้นสวรรค์ หรือ นรก

เท่านั้น พระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับทุกคนเพ่ือให้ช่วยดูแลโลกที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ เป็นภาชนะ

หนึ่ง องพระองค์และเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้การได้ เพื่อให้อาณาจักร องพระองค์ได้ ยาย

กว้างไกลไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก (มธ.28:18-19) ถึงกระนั้นตามผู้เชื่อที่อยู่ในสังคมไทยมีความเชื่อ

ที่อ่อนแอหลงใหลในวัตถุนิยมมากกว่าความจริง องชีวิตที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ อาจเป็น

เพราะเมื่อกลับใจมาเป็นคริสเตียน อาจเป็นเพราะการอธิษฐานรับเชื่อแบบเร่งรัด คือ ยังไม่ทันได้

ตระหนักถึงบาป องตนเอง ไม่ทันได้ซาบซึ้งถึงพระคุณ องพระเจ้า และยังไม่ทันได้เ ้าใจความหมาย

ที่แท้จริง องการเป็นสาวก ก็ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้ว (นิธิวัทน์ โพธิ ทอง, 2562) 

จากที่ผู ้ว ิจัยได้ศึกษามา ้างต้นเกี ่ยวกับเอกสารและวรรณกรรมที่เกี ่ยว ้องโดยอาศัย

แหล่ง ้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ มุมมองจากคริสตจักรลูเธอร์แรน 

และสอดคล้องต่อบริบทสังคมไทยในปัจจุบันพบดังนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนเรื่องความบาป

อย่างชัดเจนโดยแยกความบาปออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บาปกำเนิด และบาปที่เกิดจากการ

ประพฤติ บาปสองประเภทนี้ล้วนเกี่ยว ้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และธรรม
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บัญญัติชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พึ่งตนเองไม่ได้อย่างสิ้นเชิง ทางออก

เดียว สำหรับทางรอด คือการพึ่งในพระคุณ องพระเจ้าเท่านั้น ดังอาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ท่านที่

ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ าดจากพระคริสต์และพ้นจากพระคุณไปเสียแล้ ว”

(รม.5:4) ส่วนเรามีหน้าที่เชื่อฟังและทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ คือ การบังเกิดใหม่ในพิธีบัพติศมา

ส่วนวิธีการหลุดพ้นจากบาปที่เกิดจากการประพฤติได้แก่การสารภาพบาปและกลับใจใหม่อย่างจริงจัง

ในพระเยซูคริสต์ และ ผลลัพธ์ที่ได้จากบาปสองประเภทนี้ ลูเธอร์ นิยามความหมายสั้น ๆ ไว้ว่า ผู้เชื่อ

ทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมเต็มร้อยเปอร์เซ็น และ ณะเดียวกันก็เป็นคนบาปเต็มร้อยเปอร์เซ็น (บรรจบ 

กุสาวดี, 2012)  

ดังนั้นจุดยืน องคริสเตียนจำเป็นต้องยืนหยัดอยู่บนพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นบรรทัดฐาน

 องชีวิต เพราะตลอดประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อนักศาสนศาสตร์ทั้งหลายยืนยันเสียงเดียวกันว่าพระ

คริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นเป็นความจริงสูงสุดที่ถูกบันทึกโดยผ่านทางการดลใจจากพระเจ้าอย่างแท้จริง 

(2ทธ.3:16) 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินงาน 
 

3.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสาร 

สืบเนื่องจากผู้วิจัยศึกษาแหล่ง ้อมูลจากเอกสารเรื่องบาปกรรมจาก ้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 

ทัศนะคำสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอน องผู้เชื่อคนอื่น ๆ ร่วมกับมุมมอง องคริสตจักรลู

เธอร์แรน และเหมาะสมต่อบริบทสังคมไทยในปัจจุบันเพื่อสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมใน

บริบทไทย โดย ้อมูล 3 แหล่งนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์โดยอาศัยหลักการเบื้องต้น

ถูกใช้ทฤษฎีแนวทางการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ตามแนว อง หนังสือ “คริสต์ศาสนศาสตร์ใกล้ตัว : 

มุมมองใหม ่โดย สาธนัญ  บุญยเกียรติ” ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์เรื่องบาปกรรม 

แหล่ง ้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์สำคัญและมีอิทธิพลมากต่อการสร้างคริสต์ศาสน

ศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทย ทั้งยังเป็นพ้ืนฐานหลัก องความเ ้าใจและความเชื่อในชุมชนแห่ง

ผู้เชื่อ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนเปิดเผยโดยการดลใจจากพระเจ้า เปิดเผยทุกคำสอนผ่าน

ทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ในรูป องพระวจนะ หรือ ถ้อยคำ (โลกอส) และเป็นประโยชน์ในการสอน 

การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไ คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือให้คริสตชนได้ดำเนิน

ชีวิตที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ องพระองค์ (2.ทธ 3:16)  

มาตรฐานสูงสุด องชีวิตผู้เชื่อทั้งหลาย คือ การปกป้องและยืนหยัดคำสอน องพระคริสต

ธรรมคัมภีร์ และพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นเป็นบรรทัดฐานอันมั่นคง องชีวิต กล่าวได้ว่าพระเจ้า

เป็นศูนย์กลางทุก ๆ ด้านในชีวิต องผู้เชื่อทั้งหลายตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน พบหลักฐานตั้งแต่

แผนงานการเคลื ่อนไหว องพระเจ้า ต่อมนุษย์คู ่แรก ยุคโอนาห์  ยุคอับราฮัม ยุดโมเสสชนชาติ

อิสราเอล ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปลาย องชนชาติยิวและการปรากฎ องพระคริสต์ในยุคพันธสัญญา

ใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน เมื่อมองย้อนกลับไปเห็นได้ว่าแต่ละยุคสมัยพวกเ าต่างยึดถือพระคริสตธรรม

คัมภีร์เป็นบรรทัดฐานสูงสุด องชีวิตมาโดยตลอด ดังนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์สำคัญและมีคุณค่า

มหาศาลต่อผู้เชื่อทั้งหลายในยุคปัจจุบันด้วย  
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พระคริสตธรรมคัมภีร์ถือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ อง

คริสต์ศาสนศาสตร์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้าง ึ้นโดยผู้เชื่อทั่วโลกทุกยุคทุกสมัย โดยอาศัยหลักการที่ว่าคริสต์

ศาสนศาสตร์ที่ดีนั ้นจะต้องมีหลักคำสอนที่สอดคล้องกับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และ

สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วย  (นิธิวัทน์ โพธิ 

ทอง, 2562) 

งานวิจัยนี้ได้รวบรวม ้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ 

เลือกเนื้อหาที่เกี ่ยว ้องเฉพาะเจาะจง สะท้อนให้เห็นถึงหลักคำสอนแห่งความจริง เรื ่องเกี่ยวกับ

บาปกรรม แสวงหาแนวทางหลักความเชื่อที่ถูกต้องเรื่องบาปกรรมเพื่อสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดี

นอกจากแหล่ง ้อมูลพระคริสตธรรมคัมภีร์ครบถ้วนรอบด้านแล้ว ผู้วิจัยจำเป็นต้องอาศัยแหล่ง ้อมูล

อ้างอิงจากหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ตลอดจนนำมาสู่บริบทใกล้เคียงในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

และนำแหล่ง ้อมูลดังกล่าวมาเทียบเคียง คัดสรรค์เนื้อความให้เป็นเนื้อเดียวกัน และมีจุดประสงค์ที่

สอดคล้องกัน เพ่ือให้ผลงานการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมาก ึ้น  

3.1.2 หลักคำสอนจากผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ เรื่องบาปกรรม 

การศึกษาเรื่องบาปกรรมจากหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ และมุมมอง องคริสตจักรลูเธอร์

แรน หมายถึงการศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม ที่ถูกเ ียน ึ้นโดยนักศาสนศาสตร์แต่ละยุคสมัยผ่าน

ทางความรู้วิชาการ หรือประสบการณ์ชีวิตจริง เช่น หนังสือ วารสาร บทความ และสื่อการสอนต่าง ๆ 

เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้วดึง ้อมูลประเด็นที่เกี่ยว ้องเฉพาะเจาะจงมาเป็นเอกสารอ้างอิงในเรื่องที่เรา

จะศึกษา  

การใช้แหล่ง ้อมูลจากหลักคำสอนผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ จำเป็นและมีความสำคัญต่อเนื้อหาเพ่ือทรง

คุณภาพ องงานวิจัยเพราะสามารถตอบโจทย์ให้งานเ ียนมีหลักฐานที่เป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถื อได้ 

และ ้อมูลครอบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อ่าน 

แนวทางสำหรับการศึกษา ้อมูลจากหลักคำสอน องผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ โดยการสังเกต วิเคราะห์  

สังเคราะห์ ้อมูลพร้อมกับใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อช่วยให้

เราป้องกันการอ้าง ้อมูลที่บิดเบือนไปจากความจริง องพระคริสตธรรมคัมภีร์ และยังช่วยให้เราสร้าง

คริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีปลอดภัยจากความผิดเพ้ียนที่อาจเกิด ึ้นได้ เนื่องจากช่วงเวลาที่เรากังลังศึกษา

หลักคำสอนจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ เป็นเวลาที่เรารับ ้อมูลใหม่ ๆ เ ้ามาในสมอง ตื่นเต้นกับความรู้

วิชาการ อาจส่งผลให้ลืมตัวลุ่มหลงในทฤษฎีคำสอนใหม่ ๆ จนลืมตรวจสอบความจริงที่สอดคล้องกับ
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คำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

อย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันได ้

3.1.3 บริบทสังคมไทยในปัจจุบันเรื่องบาปกรรม 

การศึกษาเรื่องบาปกรรมเกี่ยว ้องกับความท้าทายที่เกิด ึ้นกับชีวิต องผู้เชื่อที่อยู่ในบริบท

สังคมไทยปัจจุบัน หมายถึง การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้คริสเตียนไทยมีหลักความเชื่อและ

รูปแบบชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับการนับว่าเป็นผู้เชื่ออย่างแท้จริง เช่น ปัจจัยด้านวิถีชีวิตที่เติบโตมาแบบ

ชาวไทยพุทธ  ปัจจัยด้านพื้นเพ องศาสนาดั้งเดิมที่พัฒนามาเป็นวัฒนธรรม องคนไทย และ ปัจจัย

ด้านการกลมกลืนศาสนาเ ้าด้วยกัน เป็นต้น 

สังคมไทยยึดถือระบบโครงสร้างความเชื่อที่ไม่แน่นอนดูเหมือนความเชื่อถูกผสมผสานเ ้า

ด้วยกันจากหลายศาสนา เช่น เวลาคนไทย อพร จะ ออำนาจจากสิ่งศักดิ สิทธิ  “สากลโลก” ซึ่งเ ้าใจ

ได้ว่าคนไทยยินดี อรับพรจากทุกศาสนาบนโลกนี้ กล่าวคือ รวมแหล่งพระพรจากทุกศาสนามาอยู่ที่

สังคมไทยแม้แต่คริสเตียนไทยก็ยังสับสนในกลุ่มคณะ องตนเองแสวงหาความลุ่มหลง ความอัศจรรย์ 

หรือ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และไม่มีจุดยืนที่แน่นอนในความเชื่อ 

การศึกษาบริบทสังคมไทยอย่างถี่ถ้วนจากวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านความเชื่อ

จากสมัยอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้น ้อมูลสังคมปัจจุบันเป็นประเด็นหลัก องการศึกษาก็จะ

ช่วยให้ผู ้ศึกษาสามารถสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที ่ดีมีชีวิตและตอบสนองได้อย่างตรงประเด็นต่อ

สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน   

 

3.2 สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เร่ืองบาปกรรมในบริบทไทย  

เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนเกี่ยวกับบาปกรรมจากแหล่ง ้อมูลทั้ง 3 แหล่ง คือ พระคริสตธรรม

คัมภีร์  หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ร่วมกับมุมมองคริสตจักรลูเธอร์แรน และบริบทที่เหมาะสมต่อ

สังคมไทยปัจจุบัน แล้วนำ ้อมูลวรรณกรรมต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างคริสต์ศาสน

ศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทยที่สอดคล้องกับความจริงที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อธิบาย

 ยายความจากหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ และ นำมาประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมไทยให้เกิดผลมาก

ที่สุด ตลอดจนอันเป็นศาสนศาสตร์ที่ดีมีชีวิตตรงประเด็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

ในปัจจุบัน หรือ สามารถเป็นคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ตอบสนองต่อบริบทไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ 
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เปลี่ยนแปลงชีวิต ความคิด ความเชื่อ และการประพฤติปฏิบัติ กล่าวรวม ๆ แล้ว ศาสนศาสตร์ที่ดีมี

ชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงคนทุกคนให้เป็นพลเมืองดี องสังคมได้ ส่วนในบริบท องคริสเตียนไทยการ

มีคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทยจะช่วยให้คริสเตียนไทยมีความเ ้าใจและมีจุดยืนที่

มั่นคงใน ่าวประเสริฐ องพระคริสต์ช่วยป้องกันความผิดเพี้ยนในความเชื่อหลักสำคัญ องคริสเตียน

และช่วยให้ปลอดภัยจากอิทธิพลหลักคำสอนอื่น ๆ ที่ ัดแย้งกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ รวมถึงช่วย

ป้องกันไม่ให้หลงระเริงอยู่ใน นบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือระบบความเชื่อที่ถูกบิดเบือนมา

โดยตลอด เช่น เรื่องบาปกรรม หรือ ผล องกรรม เป็นต้น เมื่อจุดยืนมั่นคง มีภูมิต้านทานที่คุ้มกัน

ปลอดภัยผู้เชื่อทั้งหลายสามารถพัฒนาระบบความเชื่อไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับพระคริสต์ธรรม

คัมภีร์ ชีวิตผู้เชื ่อจะไม่หันไปเหมาเหมือนอย่างโลกนี้แต่จะมีรากฐานความเชื่อที่มั ่นคงต่อตนเอง 

ครอบครัว คริสตจักร ชุมชนแห่งผู้เชื่อ และสังคม องคริสเตียนในประเทศไทย 

แนวทางการดำเนินงานมีส่วนสำคัญในการวางโครงสร้าง องงานวิจัย และช่วยให้งานเ ียน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างเจาะจงกระชับตามหัว ้อ องงานวิจัย 

สำหรับ ั้นตอนการดำเนินงานเริ่มต้นศึกษา ้อมูลเอกสารจาก “พระคริสตธรรมคัมภีร์” เพราะเป็น

 ้อมูลที่ครอบคลุมความจริงสูงสุดทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องบาปกรรม และช่วยให้คริสเตียนเ ้าใจอย่าง

ถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมกับยืนหยัดอยู่บนพ้ืนฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นผู้ชี้ าดตัดสินทุกเรื่องในชีวิต

แห่งความเชื่อ ถัดมาได้ยกหลักคำสอน องผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ เพราะผู้วิจัยมองว่านักศาสนศาสตร์ทั้งหลาย

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล้วนเป็นพยานว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ถูกต้องเสมอและได้อธิบายถึงเรื ่อง

บาปกรรมที่สอดคล้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปสามารถช่วยให้ความจริง

ที ่ปรากฎในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทรงคุณค่ามากยิ ่ง ส่วน บาปกรรมและบริบทที่เหมาะสมกับ

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีบทบาทมากกับคริสเตียนที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน เมื่อ

มองดูชีวิต องคริสเตียนทำให้สะท้อนคิดว่ารูปแบบชีวิตในฐานะผู้เชื่อยังอ่อนแอซึ่ งมีความจำเป็นต้อง

เสริมภูมิคุ้มกันด้านความเชื่อเพื่อต้านอิทธิพลต่าง ๆ ที่รุมเร้าเ ้าในชีวิต  และสุดท้ายเป็นการ สร้าง

คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทย เป็นการกล่าวถึงแนวทางการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์

ที่ดีและมีชีวิตในเรื่องบาปกรรมโดยอาศัยพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพ้ืนฐานสำคัญ องการสร้าง และผู้

ส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาการสร้างให้มีคุณภาพมาก ึ้นโดยอาศัย ้อมูลจากหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ 

และการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ดังกล่าวตีวงแคบเ ้ามาอยู่ในบริบทที่ใกล้เคียงกับสังคมไทย เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดต่อคริสเตียนที่อยู่ในสังคมไทย  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 ปจัจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจเร่ืองบาปกรรมในบริบทไทย 

จากการวิเคราะห์ ้อมูลที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทย 

จากแหล่ง ้อมูลพระคริสตธรรมคัมภีร์  หลักคำสอนผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ และบริบทที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

พบว่าสิ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเ ้าใจเรื ่องบาปกรรมในบริบทไทย อย่างน้อยมี 3 

ประการดังต่อไปนี้ 

4.1.1 รากฐานความเชื่อไม่ม่ันคง 

 จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหนึ่งที่คริสเตียนไทย าดการเ ้าใจเรื ่องบาปกรรม

อย่างเท่าที่ควร อันเป็นเพราะว่าการรับ ้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างไม่เป็นระบบ มีประโยค

หนึ่งที่เหล่าผู้เชื่อทั้งหลายพูดบ่อยครั้งเมื่อสนทนาเรื่องความรอดความว่า“ความเชื่อเท่านั้นก็เพียงพอ

แล้ว ส่วนอื่น ๆ ไม่สำคัญอะไร” ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเป็นเพราะในชุมชนคริสเตียนมีหลากหลายคณะ

นิกาย และแต่ละคณะก็มีจุดยืนหลักคำสอน องตนเองที่แตกต่างกันไป และมีหลักคำสอนที่เหมือนกัน

และต่างกันพอสมควรในกลุ่มคริสเตียนด้วยกันเอง เช่น บางคณะไม่เชื ่อและไม่สอนเรื่อง “บาป

กำเนิด” หรือ บางคณะสอนว่าพิธีบัพติศมา พิธีมหาสนิท เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ไม่สำคัญเท่ากับความ

เชื่อ แต่ ณะที่อีกคณะหนึ่งมองว่าพิธีบัพติศมาและมหาสนิทเป็นเรื่องสำคัญสุด องผู้เชื่อทั้งหลาย

เพราะพวกเ าเชื่อว่าเป็นพิธีที่สถาปนา ึ้นโดยพระเยซูคริสต์มาพร้อมคำสั่งว่าให้กระทำอย่ างนั้น

จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา หรือ บางคณะก็เน้นพระคุณมากเกินไปจนใช้ชีวิตตามใจปรารถนาไม่เป็น

ชีวิตแห่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า หรือบ้างก็เน้นพระวิญญาณมากเกินไปแสวงหาการอัศจรรย์ต่าง 

ๆ นานาจนลืมความจริง องชีวิตไป นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชาวคริสต์ในเมืองไทยสับสนในความ

เชื่อและตามมาด้วยคำถามมากมายในสังคม องผู้เชื่อทั้งหลายเพราะ าดการเ ้าถึงศาสนศาสตร์

ระบบ หรือ หลักความเชื่อพ้ืนฐาน องคริสเตียนอย่างจริงจัง 

ผล องการ าดหลักความเชื่อพ้ืนฐานคริสเตียนก็เหมือนกับ าดอะไหล่รถยนต์ที่สำคัญไป มัน

จะใช้การไม่ได้อย่างเท่าที ่ควร หรือ อาจใช้การไม่ได้เลย เช่น  าดล้อ  น้ำมัน  คันเร่ง เป็นต้น 



34 
 

เช่นเดียวกับผู้ที่นับว่าเป็นคริสเตียน แต่ถ้า าดพื้นฐานที่สำคัญไปก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ผล

ที่ตามมาจะเป็นผู้เชื่อแบบหันไปเหมาเห็นอะไรแปลกปลอมก็รับไว้ก่อนส่วนจะผิดหรือถูกตักสินกันที

หลัง ดังนั้นเ ้าใจได้ว่าคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่มีความเชื่อแบบผสมผสานกลมกลืนศาสนาโดยไม่รู้ตัว

เหมือนกับบริบทสังคมไทยที่เป็นอยู่ ณะนี้ ยกตัวอย่าง เช่น หากมีการสูญเสียบางอย่างเ ้ามาในชีวิต

กระแสความเชื่อฟ้องทันทีว่านั่นเป็นเพราะบาปกรรมที่ได้ก่อไว้ในอดีตได้สำแดงผลนั้นในปัจจุบัน หรือ 

บางคนเชื่อ นาดว่าบาปกรรม องพ่อแม่ ปูย่า ตายาย ได้ส่งผลมาถึงชั่วลูกชั่วหลาน เป็นต้น 

4.1.2 ผลกระทบจากอิทธิพลความเชื่อเดิม 

 จากการวิเคราะห์พ้ืนเพความเชื่อเดิม องคริสเตียนไทย มาจากพุทธ-พราหมณ์-ฮินดู 

และภูตผีปีศาจ และลัทธิต่าง ๆ สาธนัญ บุณยเกียรติ (2017) ได้อธิบายรูปแบบความเชื่อในสังคมไทย

ว่า คนไทยนับถือศาสนาแบบผสมผสานความเชื ่อรวมกันและพัฒนากลายมาเป็นส่วนหนึ่ง อง

วัฒนธรรมทางความเชื่อท่ีถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าคนไทยยอมรับทุกศาสนาต่าง

เชื่อว่าทุกศาสนาดี เพราะ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” ตัวอย่างเห็นได้ใน ณะ อพรจะกล่าวว่า 

“ ออำนาจสิ่งศักดิ สิทธิ ทั ้งหลายทั่วสากลโลกจงบันดาลอำนวยพรแก่ท่าน” สาธนัญ บุณยเกียรติ 

(2017) ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า  

คนไทยเชื่อเรื่องวิญญาณต่าง ๆ ที่อยู่เหนือธรรมชาติ เหนือสิ่ง องและเหนือสิ่งมีชีวิต 

เช่น วัตถุศักดิ สิทธิ  สัตว์ศักดิ สิทธิ  ต้นไม้ศักดิ สิทธิ  และคนไทยยังมองว่าอำนาจ

ศักดิ สิทธิ ทั้งหลายมีความจำกัดในด้านสถานที่ ด้านเวลา และด้านวิธีการ เมื่อใดก็

ตามที่กระทำพิธีกรรมทางความเชื่อ ก็เชื่อด้วยว่าสิ่งศักดิ สิทธิ นั้นจะช่วยให้พ้นจาก

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต แต่ไม่อาจช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากผลกรรมได้ 

 ผลการวิเคราะห์ ้างต้นพบว่าเป็นความจริงที่คริสเตียนไทยหลายคนมักจะจำกัดความ

ศักดิ สิทธิ (บริสุทธิ ) เกี่ยวกับ สถานที่ วันเวลา  และปีเดือน เช่น คู่แต่งงานที่เคยหลับนอนด้วยกันแล้ว

ไม่อนุญาตให้จัดพิธีแต่งในโบสถ์ เพราะเชื่อว่าโบสถ์เป็นสถานที่บริสุทธิ  หรือ การจัดงาน ึ้นบ้านใหม่ 

พิธีถวาย อบพระคุณพระเจ้า ก็จะเลือกวันที่เป็นมงคลตามที่ปรากฏในปฏิทิน นี่เป็นเพียงแค่ตัวอยา่ง

บางประการที่คริสเตียนไทยผูกมัดอยู่ในความเชื่อแบบไทยพุทธ  

“กฎแห่งกรรม” เป็นความเชื่อหลัก องคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาถึงแม้ไม่มีวิธีการใดที่ง่าย

ต่อการช่วยให้หลุดพ้นจากกรรมได้ แต่กระนั้นกฎแห่งกรรมก็กลายเป็นหัวใจหลัก องคนไทยมาช้า
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นาน และยังเป็นเหมือนค่านิยม องสังคมโดยอัตโนมัติ เช่น ประโยคในเนื้อเพลงตอนหนึ่ งแต่งไว้ว่า 

“สุดแต่บุญแต่กรรม ฉันทำอะไรมิได้” หรือ ในละครทีวีเรื่องหนึ่งได้พูดบ่อยครั้งว่า “เจ้าจะหนีเจ้า

กรรมนายเวรไม่พ้นหรอก” หรือ ละครเรื่อง “กรงกรรม” เป็นต้น 

4.1.3 ขาดคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทย 

จากการวิเคราะห์พบว่าคริสเตียนไทยส่วนใหญ่เติบโตมาในสังคม องวัฒนธรรมไทย “กฎแห่ง

กรรม”เป็นหนึ่งในความเชื่อหลัก องคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาและส่งอิทธิพลอย่างมากต่อการ

ดำเนินชีวิต องคนไทยและความเชื่อนี้เองถูกแพร่หลายเ ้ามาในชุมชน องผู้เชื่อทั้งหลายทั้งที่ในเมือง

ใหญ่และชนบทผ่านทางคำสอน ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ สื่อโซเชลล์ เป็นต้น  

เมื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้เชื่อท่านหนึ่งที่ครอบครัวเผชิญกับการสูญเสียอย่างรุนแรงที่ เล่า

ไว้ตอนต้น ทำให้เห็นว่าท่านมีความเชื่อเรื่องกรรมคล้ายกับคำสอนพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะความไม่

เ ้าใจเรื่องบาปกรรมอย่างถูกต้องชัดเจนบนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์จึงสำคัญว่าเป็นความหมาย

เดียวกับ “กฎแห่งกรรม” หรือ คริสเตียนบางคนทีมีเ ้าใจเรื่องนี้บ้าง แต่ความเ ้าใจแบบคลาดเคลื่อน

จนอาจนำไปสู่ทัศนะคติด้านลบต่อตนเองและมองชีวิตให้จมอยู่ภายใต้ องกฎ องบาปกรรมและลด

คุณค่า องชีวิตลงแบบไร้ค่าเหมือนอย่างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ้างต้น เพราะลืมความ

จริงที่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าต่อพระพักตร์พระเจ้าเสมอไม่ ว่าสถานภาพ

 องมนุษย์จะเป็นเช่นไรก็ตามต่างจากมาตรฐานสังคมวัดคุณค่า องมนุษย์โดยอาศัยวัตถุที่จับต้องได้ 

อาศัยบารมี อำนาจ และ เกียรติยศศักดิ ศรี เป็นต้น หากครอบครัว องคริสเตียนไม่เ ้าใจเรื ่อง

บาปกรรมอย่างถ่องแท้จะส่งผลต่อชั่วลูกชั่วหลานไปอย่างไม่จบไม่สิ้น นั่นก็สำคัญได้ว่าสังคมผู้เชื่อ

ทั้งหลายไม่มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า แท้ท่ีจริงโดยพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึง

บนกางเ นนั้นได้ยกบาป องเราไปเพื่อให้เราเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง  

 

4.2 แนวทางที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องบาปกรรมในบริบทไทย 

 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อเรื ่องบาปกรรมใน

บริบทไทยแล้ว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมต่อการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่อง

บาปกรรมในบริบทไทยที่สามารถช่วยให้คริสเตียนไทยรับการเสริมสร้างความเชื่อใหม่อยู่บนรากฐาน
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พระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ ่งแนวทางการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ดีและมีชีวิตอย่างน้อยมี 3  ้อ

ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 สร้างรากฐานความเชื่อให้ม่ันคง 

ผู้วิจัยเห็นว่าหาก“รากฐานความเชื่อไม่มั ่นคงสังคม องผู้เชื ่อจะพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งใน

พระคุณ องพระเจ้า” พึ่งตนเองหมายถึงการมโนภาพคิดไปเองและตัดสินทุกเรื่องจากมุมมองและ

ความคิดความเ ้าใจ องตนเอง ส่วนพึ่งในพระคุณ องพระเจ้า หมายถึงพึ่งพาในพระสัญญาและสิ่งที่

พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้ผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์และใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นบรรทัดฐาน

สูงสุดในการตรวจสอบและตัดสินทุก ๆ เรื่องให้กับชีวิต  

จากการวิเคราะห์ ้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ้างต้นทำให้เห็นว่าคริสเตียนไทย าดรากฐาน

ความเชื่อที่สำคัญหมายถึง การ าดความเ ้าใจ “หลักความเชื่อพื้นฐาน องคริสเตียน” โดยเฉพาะ

เรื่องบาปกรรม หลักความเชื่อพื้นฐานเป็นรากฐาน องความเชื่อและการดำเนินชีวิต องคริสตชน

สากลโลก ดังนั้นจำเป็นที่ผู้เชื่อทั้งหลายควรจะสร้างความเ ้าใจให้มากพอ เพ่ือเป็นแนวทางจุดยืน อง

ความเชื่อที่ตนนับถืออยู่ และช่วยป้องกันการบิดเบือน ้อเท็จจริงในความเชื่อตามหลักคำสอน องพระ

คริสตธรรมคัมภีร์ 

การสร้างรากฐานความเชื่อมั่นคงควรจะเรียนรู้อย่างเป็นระบบครอบคลุมสาระสำคัญแห่ง

ความเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ยากอบ แมแกแล (2012) กล่าวว่า หลักความเชื่อพื้นฐาน องคริส

เตียนมีอยู่หลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เช่น ตรีเอกานุภาพ การทรง

สร้าง แผนการทรงไถ่ คริสตจักร นมัสการ ความเชื่อ  ความบาป การบังเกิดใหม่ การกลับใจใหม่ การ

เป็นผู้ชอบธรรม การทรงเรียก การทำงาน องพระวิญญาณบริสุทธิ  ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

เลือกหลักความเชื่อสำคัญบางประเด็นที่ใกล้ตัวกับสังคมไทยในปัจจุบันมากที่สุด ได้แก่ ความเชื่อ

บาปกรรม และการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า  

“ความเชื่อ” สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ยากอบ แมแกแล (2012) ความเชื่อคือความจริงที่

แท้จริง แม้ว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกำลัง องเราแต่เชื่อตามการทรงนำ องพระวิญญาณบริสุทธิ 

ผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ เทียบ (ฮบ.4:16, ยน.1:12-13,3:16,11:26-27, กจ.16:69) และพระ

คริสตธรรมคัมภีร์เปิดเผยอีกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ตอบสนองด้วยการยอมรับเชื่อ

ฟังและประกาศเป็นพยานในสิ่งที่เราเชื่อนั้น ดังนั้นพระเจ้าในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระเจ้าเดียวที่

เป็นความจริงสูงสุดเหนือพระอื่นใดในสากลโลก เอเฟซัส 4: 6 กล่าวว่า พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระ
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บิดา องทุกคน พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่ง ทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคน  ดู

เพิ่มเติม (อฟ.1:19-22)  ดังนั้น ผู้เชื่อทั้งหลายมีพระเจ้าองค์นี้เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถมีพระ

อื่นใดได้ หรือ นับถือพระเจ้าหลายองค์ในเวลาเดียวกันไม่ได้เหมือนกับลัทธิพหุนิยม ถ้าเป็นแบบนี้ก็

เท่ากับว่าลักษณะความเชื่อแบบผสมผสานส่งผลให้รากฐานความเชื่อไม่มั่นคง  

“บาป” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์สามารถวิเคราะห์ได้เป็นสองมิติ มิติแรกบาปเป็นความ

ต้องการ องมนุษย์ที่อยากจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องมีพระเจ้า (ปฐก.3 :1-13) เราทั้งหลายเกิดมาจาก

เผ่าพันธุ์ องคนบาปเราเรียกบาปนี้ว่า “บาปกำเนิด” (สดด.51:5) ด้วยเหตุผลนี้เองพระเยซูกำชับนิโค

เดมัสว่าต้องบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ (บัพติศมา) เพราะถ้าไม่บังเกิดใหม่จะเ ้าส่วนใน

แผ่นดิน องพระเจ้าไม่ได้ (ยน.3:1-20) เมื่อเ ้าส่วนในการเกิดใหม่กับพระเจ้าแสดงว่าบาปกำเนิดได้

ถูกกำจัดเสียสิ้นโดยพระเยซูคริสต์ หรือ อาจารย์เปาโลเรียกว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระ

เนตร องพระเจ้า นี่เป็นพระคุณอันแสนประเสริฐที่เป็นมาโดยพระองค์ และพระเจ้าต่างหากเป็นผู้

หาทางออกให้เราโดยพระคริสต์ที่บนกางเ นนั้น เมื่อนำมาเทียบกับหลักกฎแห่งกรรม องพุทธศาสนา

ที่ว่ากรรมใคใครก่อชาตินี้คนนั้นรับกรรม หรือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน   ้อสังเกตพบว่าหากเรามองผิวเผิน

ก็จะดูเหมือนความหมาย องบาปคล้ายคลึงกัน แต่ศึกษาอย่างละเอียดเชิงลึกก็จะพบว่าต่างกันอย่าง

สิ้นเชิงไม่สามารถนำคำสอนเรื่องบาประหว่างพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนาผสมผสานกลมกลืนกันได้  

มิติที ่สองถึงแม้เราพ้นบาปกำเนิดโดยการช่วยเหลือ องพระองค์บนไม้กางเ นแล้วก็ตาม 

ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในโลกแห่งบาปและต้องต่อสู้กับบาปทั้งชีวิตจนสิ้นลมหายใจเรียกว่าบาปแห่งการ

ประพฤติ โรม 30:10-12 อาจารย์เปาโล กล่าวว่าทุกคนเป็นคนบาป ไม่ว่าจะเป็นชาติใด ศาสนาใด 

หรือแม้แต่ศีลธรรมใด เพราะความบาปไม่ใช่เพียงการกระทำเท่านั้น แต่เกิด ึ้นอยู่ในจิตใจก่อนแล้ ว

และสำแดงออกมาเป็นผลลัพธ์ด้านลบ ผล องบาปคือความพยายามทำให้ความสัมพันธ์ องเรากับ

พระเจ้า และ องเรากับเพ่ือนบ้านต้องแยกจากกัน (รม.1:18.5:12, อฟ.2:12, 2ทธ.2:16-17) เมื่อย้อน

ดูมุมมองคริสเตียนไทยเรื่องบาปราวกับนิยามความหมาย องบาปเชิงวัตถุนิยม หรือ สิ่งที่จับต้อง

สัมผัสได้ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วตามกระแสความเชื่อสังคมในปัจจุบัน ในที่สุดเรื่องกฎแห่งกรรมเ ้ามามี

ส่วนในความเชื่อ องคริสเตียนไทยแบบไม่รู้ตัว 

“การเป็นผู้ชอบธรรม” พระธรรม โรม 3:28-30 ให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า ความชอบ

ธรรมเป็นสิ่งที่คนบาป(มนุษย์)ไม่มี เพราะเ าเป็นคนบาป แต่พระเจ้านับเ าเป็นคนชอบธรรมเพราะ

พระเยซูคริสต์ อธิบายต่อไปว่าความชอบธรรมเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อคนบาป หรือ พระเจ้า
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ทรงมอบสิทธินั้นแก่คนบาป ณะที่เ าไม่สมควรจะได้รับ ความจริงแล้วเราไม่สามารถได้รับการอภัย

บาปและความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า ด้วยคุณงามความดี การประพฤติ หรือ การชดใช้บาป

ด้วยตัวเราเอง แต่ว่าเราได้รับการอภัยบาป และเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยพระคุณที่

เราได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบิส์ก,1987)   

มุมมอง องผู้วิจัยพบว่าพระเจ้าทรงมอบสิทธิอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับเราใน ณะที่เราเป็นคนบาป 

ไม่เพียงเท่านี้ผู้เชื่อถูกสร้างให้กลายเป็นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งสิ้นทุกด้าน เช่น ฝ่ายเนื้อหนัง  ฝ่ายวิญญาณ  เชื้อ

ชาติ ศาสนา  นบธรรมเนียม ฯลฯ (2คร.5:17) เราได้รับสิ่งนี้ก็เป็นเพราะพระคุณ องพระเจ้าผ่านทาง

พระเยซูคริสต์  เมื่อวิเคราะห์ลักษณะมุมมองคริสเตียนไทยในประเด็นนี้ราวกับว่าพวกเ ายังไม่ได้ถูก

สร้างใหม่อย่างแท้จริงทั้ง ๆ ที่ได้รับการบังเกิดใหม่ในพระเจ้าแล้วก็จริง อาจเป็นเพราะยึดอารมณ์

ความรู้สึกตนเองเป็นที่ตั้งมากกว่ายึดตามพระสัญญา องพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภรี์

ผลที่ตามมาอาจนำไปสู่การโทษตนเอง ลดคุณค่า องตนเอง แสวงหาแนวทางช่วยให้ตนเองดูดี ึ้น มี

ค่ามาก ึ้นตามสังคม องวัตถุนิยม และเมื่อไม่ได้ตามความคาดหวัง ก็นำไปสู่การลืมพระเจ้าและเอา

พระต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการอย่างเร่งรัดและเห็นผลอย่างรวดเร็วมาแทนที่สุดท้าย

กลายเป็นผู้เชื่อที่ผสมผสานความเชื่อรวมเป็นอันเดียวอย่างแยกไม่ออก 

4.2.2 สร้างความเข้าใจเรื่องบาปกรรมระหว่างค่านิยมทางสังคมกับคริสต์ศาสนา 

 จากการวิเคราะห์ความเชื ่อ องคริสเตียนไทยส่วนใหญ่มีเบื ้องหลังมาจากพุทธ

ศาสนา และลัทธิต่าง ๆ เช่น ภูตผีเทวดา เทพเจ้า ผสมผสานรวมกันจนแยกไม่ออกว่าสิ่งใดเป็นแก่นแท้

สำหรับที่ยึดเหนียวจิตใจ โดยธรรมชาตินิสัย องคนไทยเชื่อคนง่ายชอบแสวงหาปรากฏการณ์ที่อยู่

เหนือธรรมชาติ เมื่อได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ก็อยากทดสอบเพื่อให้มีประสบการณ์กับสิ่งนั้น หรือ ต้องการ

สัมผัสให้เห็นกับตา เช่น พึ่งหมอดู  ไสยศาสตร์ การ อ มาเจ้าที่เจ้าทาง และการใช้คาถาอาคม เป็น

ต้น อาจจะกล่าวได้อีกมุมหนึ่งว่าความเชื่อ องคนไทยสลับซับซ้อนเ ้าใจยาก เท่าที่วิเคราะห์ได้ คือ 

ศาสนากลายเป็นเรื่อง องวัตถุนิยม ดีชั่ววัดกันที่ นาดและผลลัพธ์ องวัตถุนั้น ๆ  และบางอย่างอยู่

เหนือเหตุผลที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้วิชาการ และกระแสความเชื่อดังกล่าวมีส่วนน้อยที่อยู่

ในหลักคำสอนที่แท้จริง องพุทธศาสนา เหตุใดเป็นเช่นนี้? อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยอยู่ห่างไกลจาก

พระไตรปิฎกหรือไม่? แน่นอนมีน้อยคนที่สามารถศึกษาและเรียนรู้เกี ่ยวกับคัมภีร์ องเ า แม้แต่

พระสงฆ์ก็ยากท่ีอ่านและเ ้าใจพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง 
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 ปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเกิด ึ้นภายใต้อำนาจ องพุทธศาสนาเป็นรากฐาน และจากความ

เชื่อถูกพัฒนากลายมาเป็นส่วนหนึ่ง องประเพณีวัฒนธรรมในเมืองไทยที่ถือปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ เช่น 

ประเพณีลอยกระทง  วันสงกรานต์  วันไหว้ครู วันกินเจ เป็นต้น  เ ้าใจได้ว่าทุกประเพณีมีความหมาย

ที่ถอดความมาจากหลักความเชื่อพุทธศาสนาทั้งสิ้น ดังนั้นคริสเตียนไทยต้องระมัดระวังในการเ ้าส่วน

ประเพณีวัฒนธรรม องคนไทย  

สำหรับคริสเตียน พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่ง องชีวิตคริสตชน ถึงแม้คนส่วนใหญ่

ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระคริสตธรรมคัมภีร์และศึกษาพระคำอย่างจริงจัง แต่อย่างน้อยก็ได้ฟังคำเทศนา

 องศิษยาภิบาลทุกอาทิตย์ หรือ ร้องเพลงชนิดเนื้อเพลงบรรยายถึงเรื่องราว องพระเจ้าก็เป็นการติด

สนิทกับพระองค์ และการอธิษฐานประจำวัน เป็นต้น ความเชื่อในคริสต์ศาสนามีพระเจ้าองค์เดียวไม่

สามารถรวมกับพระอื่นได้ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานสำคัญที่สุด องชีวิต และพระคริสต

ธรรมคัมภีร์เป็นคำตอบ องชีวิตผู้เชื่อทั้งหลาย ส่วนประเพณีวัฒนธรรมกับความเชื่อทางคริสต์ศาสนา

จะอยู่คู่กันเสมอ แต่ไม่ผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียว ยกตัวอย่าง เช่น รางรถไฟต้องมีสองเส้นคู่ นานกัน

 าด ้างใด ้างหนึ่งไม่ได้  แต่ไม่ผสมรวมกัน  หากจะเทียบพระคริสตธรรมคัมภีร์ เหมือนกับพระ

บัญญัติกับพระกิตติคุณ กล่าวคือ อยู่คู่ นานไปด้วยกัน าดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่พระบัญญัติกับพระ

กิตติคุณก็ไม่ผสมกันด้วยเช่นกัน สำหรับเรื่องบาปพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจน คือ “บาป

กำเนิดและบาปที่เกิดจากการประพฤติ” ซึ่งต่างจาก “บาปกรรม” ในความหมาย องพุทธศาสนา 

หรือ ค่านิยม องสังคมไทยในปัจจุบัน  

4.2.3 สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมที่เหมาะสมกับบริบทคริสเตียนไทย 

จากการวิเคราะห์เรื่องบาปกรรมพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็มีการใช้คำนี้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง

พระธรรม มีคาห์ 1:13 “ชาวเมืองลาคีชเอ๋ย จงเทียมม้าเ ้ากับรถรบ เจ้าเริ่มสร้างบาปกรรมให้แก่ธิดา

 องศิโยนเพราะได้พบปรรดาการละเมิด องอิสราเอลในเจ้า”(พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

,1971) และ ในพระธรรม โรม 1:18-32 อาจารย์เปาโลใช้คำว่า “กรรมชั่ว องมนุษยชาติ” ซึ่งเป็น

ลักษณะผลกรรมในชีวิตนี้ไม่ใช่กรรมในชาติที่แล้ว หรือ ผล องบาปกรรมในมุมมอง องพระคริสต

ธรรมคัมภีร์ ดูเพิ่มเติม (กท.6:7-10) กล่าวไว้ว่าเรากระทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นเป็นผลตอบแทนใน

 ณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือภาษาพุทธเรียกว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั ่วเฉพาะในชีวิตนี้ไม่

เกี่ยว ้องกับชาติใด ๆ ซึ่งแตกต่างจากความหมาย องบาปกรรมในหลักธรรมคำสอน องพุทธศาสนา 
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เทียบคำสอน องพระเยซูในพระธรรม ยอห์น  9:1-3 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน (1971) 

ความว่า 

 ณะพระองค์เสด็จไปนั ้น ทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด พวกสาวก อง

พระองค์ทูลถามพระองค์ว่า พระอาจารย์ ใครทำบาป คนนี้หรือพ่อแม่ องเ า เ าถึง

เกิดมาตาบอด? พระเยซูตรัสตอบว่า ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ องเ าที่ทำบาป แต่เ า

เกิดมาตาบอดเพ่ือให้พระราชกิจ องพระเจ้าปรากฏในตัวเ า  

จากที่ศึกษาไว้ในตอนต้นพระคริสตธรรมชี้ชัดว่า “บาป” คือผลที่เกิด ึ้นจากการไม่เชื่อฟัง

พระเจ้า หรือ มนุษย์ล้มลงในบาป (ปฐก 3:1-24) และ “กรรม” ผลลัพธ์ที่เกิด ้ึนหลังจากมนุษย์มีบาป 

เช่น รู้ว่าทั้งคู่เปลือยกายจึงเกิดความอาย เกิดความกลัว เอวากล่าวโทษงูที่ล่อลวง อาดัมกล่าวโทษเอ

วาฐานนำผลไม้ให้กิน มีการฆ่าสัตว์เพ่ือนำ นสัตว์ปกปิดร่างกายทั้งคู่ และคาอินได้ฆ่าอาเบลน้องแท้ ๆ 

 องตน (ปฐก 4:1-16) และผลกรรมแห่งความชั่วร้ายนี้ได้เพิ่มทวีคุณมาก ึ้นท่ามกลางมนุษยชาติทั้ง

มวลจนถึงปัจจุบันที่เรียกว่า “ความทุก ”์ เทียบ “ความทุก ์เป็นผล องบาป” (สาธนัญ บุณยเกียรติ, 

2017, น. 180)  

หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ ท่านหนึ่งกล่าวถึงบาปไว้ว่า abar ในภาษาเดิม หมายถึง ล่วง

ละเมิดคำสั่ง และ Chata ในภาษาเดิม หมายถึง การผิดเป้าที่พระเจ้าทรงวางไว้ (มิลลาร์ด เจ.อิริคสัน, 

2009) เช่นเดียวกับมนุษย์คู่แรกล่วงละเมิดคำสั่ง องพระเจ้าโดยการกินผลไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่ วนั้น และ

ส่งผลให้เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สำหรับมนุษย์เปลี่ยนไป หรือ มนุษย์เป็นเหตุให้เป้าประสงค์ องพระ

เจ้าเปลี่ยนไป  เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น (2005) ได้กล่าวถึงกฎ องบาปสองแบบ ได้แก่ กฎ องบาป

ธรรมชาติเริ ่ม ึ้นตั้งแต่มนุษย์คู ่แรก และ กฎ องบาปจริยธรรม ซึ่งเป็นบาปทั่วไป บาปต่าง ๆ มี

หลากหลายชนิดมากมายแต่สามารถจัดอยู่ในบาปสองแบบดังที่ เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น กล่าวไว้   ส่วน

คริสตจักรลูเธอร์แรนอธิบายว่า “บาป” คือความปรารถนา องมนุษย์ที่ต้องการเป็นอิสระโดยไม่ต้อง

พึ่งพระเจ้า หรือ แสวงหาวิถีทางพึ่งตนเอง เทียบ(อาดัมเอวา) ส่วน “กรรม” ผลที่ได้จากตัวบาป คือ 

ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแยกจากกัน มนุษย์จึงไม่สามารถดำเนินบนมาตราฐาน

 องพระเจ้าได้ และเมื่อ าดความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าแล้ว มนุษย์จึงประพฤติตามความต้องการ

 องตนเองอันเป็นเหตุให้ผล องบาปทวีคุณเพิ่ม ึ้น (บทแถลงศรัทธาแห่งอ๊อกสเบริส์ก, 1987)  ต่าง

จากความบาปในคำสอน องพุทธศาสนาสอนว่า “บาป” คือการประพฤติผิดศีล ้อห้ามทางพุทธ
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ศาสนาที่เกิด ้ึนจากความคิด จิตใจ ความรู้สึก และการประพฤติ ซึ่งรวมถึงความผิดในชาติก่อน ชาตินี้ 

และชาติหน้า และ “กรรม” คือผลลัพธ์แห่งความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เกิด ึ้นกับชีวิตโดยต่อเนื่องกันตั้งแต่

กรรมในชาติก่อน กรรมปัจจุบัน และกรรมที่มีผลในอนาคตอย่างไม่จบไม่สิ้น วิธีที่จะช่วยให้หลุดพ้น

บาปกรรม ได้แก่ การรักษาศีล สะเดาะเคราะห์ และการทำบุญสะสมความดี เพื่อทดแทนกรรมที่ได้

สะสมเอาไว้ในทุกชาติ แต่กระนั้นก็เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ด้วยอาศัยกำลัง องมนุษย์ ดังภาษิตพุทธศาสนาที่พูดกันในสังคมว่า “สุดแล้วแต่บุญแต่กรรม

เถิด” 

คริสเตียนทั้งหลายต้องกลับมาพิสูจน์ความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์เรื่องบาปกรรมตามท่ี

ได้ศึกษามาในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 1 เล่มแรก องพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นเรื่องราว องการ

ทรงสร้างและมนุษย์ล้มลงในความบาป ตลอดจนศาสนศาสตร์เรื่องบาปกำเนิด องอาจารย์เปาโลใน

พระธรรมโรมได้บันทึกไว้มากกว่า 3-4 บท บาปประเภทนี้อาจารย์เปาโลเรียกว่า “อาดัมตัวเก่า” และ

ในพระธรรมฮีบรูได้กล่าวเพิ่มเติมใจความสำคัญว่า พระเจ้าทรงประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นปุโลหิตนิ

รันดร์เหนือกว่าปุโลหิตในพันธสัญญาเดิม พระคริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งเดียวและสมบูรณ์นิ

รันดร์ตลอดไป ฉะนั้นวิธีที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากบาปต่าง ๆ ได้โดยอาศัยเชื่อและวางใจในพระเยซู

คริสต์ผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอันมหัศจรรย์นิรันดร์ องเรา คือทรงไถ่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่า

บาปกำเนิด หรือ บาปต่าง ๆ ที่เกิดจากการประพฤติ และผล องบาปไม่มีอิทธิพลใด ๆ เหนือผู้เชื่ออีก

ต่อไปเพราะอาจารย์เปาโลยืนยันแล้วว่าสำหรับผู้เชื่อทั้งหลายเราอยู่ใต้พระคุณ พ้นจากพระพิโรธ อง

พระเจ้า หรือ เรียกว่าไม่ได้อยู่ใต้พระบัญญัติ แต่อย่างไรก็ดี ณะที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราดำเนิน

ชีวิตต่อไปบนโลกนี้ต่อไปเรายังต้องต่อสู้กับตัวเองเพ่ือให้หลีกเลี่ยงการประพฤติผิดในความบาปต่าง ๆ 

และมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกวันเวลา  

“ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไร เราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวี ึ้นหรือ? 

เปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไร ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือ

ว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเ ้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเ ้าในการตาย อง

พระองค์ เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาแล้วใน

ความตายนั้น เพ่ือว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็น ึ้นมาจากตายโดยพระสิริ อง

พระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราเ ้าสนิท

กับพระองค์แล้ว ในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเ ้าสนิทกับพระองค์ในการเป็น ึ้น
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จากตายอย่างพระองค์ เรารู้แล้วว่าคนเก่า องเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพ่ือตัว

ที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาส องบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่

ตายแล้วก็พ้นจากบาป แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กั บ

พระองค์ด้วย เรารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็น ึ้นมาจากตายแล้วพระองค์จะ

ไม่ตายอีก ความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ต่อไป ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตาย

นั้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเพียงเป็นพอ แต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้น 

พระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้า ในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อ

บาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำ

กายที่ต้อง องท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหา องกายนั้น อย่ายกอวัยวะ องท่าน

ให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัว องท่านแด่พระเจ้าเหมือน

คนที่เป็น ึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่

พระเจ้า บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป เพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่

ใต้พระคุณ”( มธ.28:1-14, พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตราฐาน 1971) 

มาร์ติน ลูเธอร์ (2007) กล่าวว่า ให้เราใช้พระบัญญัติสิบประการในการพิจารณาบทบาทชีวิต

 องเราว่ากำลังอยู่ในฐานะใดแล้วถามตนเองว่าได้ทำผิด ้อใดบ้างหรือเปล่าและเราควรสารภาพ

ความผิดบาปทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้ทำโดยไม่รู้ตัว และอาจารย์เปาโลสอนว่า อย่าหลงเลยคนที่พูด

ว่าตนไม่มีบาปแสดงว่า เ ากำลังหลอกตนเอง หรือ แม้จะหลอกตนเองได้แต่หลอกลวงพระเจ้าไม่ได้  

และพระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าผู้ที่มองหญิงด้วยใจกำหนัดก็ถือว่าบาป แสดงให้เห็นว่าไม่มีทางที่เราจะ

เป็นคนบริสุทธิ ได้ด้วยอาศัยกำลัง องตนเอง  

จากที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ ้อมูลดังที่กล่าวมา ้างต้นพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้คริสเตียนมี

ความเ ้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องบาปกรรมได้แก่ รากฐานความเชื่อไม่มั่งคง บริบทอิทธิพลความเชื่อ

เดิมมีบทบาทแทรกซึมเ ้ามาในความเชื่อ และการ าดความเ ้าใจเรื่องบาปกรรมอย่างแท้จริงจากคำ

สอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ส่วนแนวทางที่สามารถแก้ไ ปัญหาดังกล่าวได้อย่างน้อยมี 3 แนวทาง

ดังต่อไปนี้ วิธีแรก สร้างรากฐานความเชื่อคริสเตียนให้มั่งคงโดยอาศัยหลักความเชื่อพื้นฐาน องคริส

เตียนบนพระคริสตธรรมคัมภีร์ วิธีที่สอง สร้างความเ ้าใจรูปแบบและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

ความเชื่อทางศาสนา องคนไทยที่กลายเป็น นบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม องบริบทไทยและ

แยกแยะความจริงถูกต้องบนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ วิธีสุดท้าย สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่อง
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บาปกรรมที่เหมาะสมต่อบริบทไทย เพื่อคริสเตียนไทยได้เรียนรู้เ ้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบาปกรรม

บนพื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์ถึงแม้เราเคยล้มลงในความบาปก็ยังมีโอกาสให้กลับใจใหม่และ

สารภาพบาปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าได้ทุกเวลาโดยผ่านทางพระคุณ และความรักจากพระเยซู

คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า องเรา 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเรื่อง “สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทย”

โดยอาศัยแหล่ง ้อมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร์  หลักคำสอนจากผู ้เชื ่อคนอื่น ๆ รวมถึงมุมมอง

คริสตจักรลูเธอร์แรน ที่สอดคล้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์พบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความ

เชื่อเรื่องบาปกรรมในบริบท องคริสเตียนไทยอย่างน้อยมี 3 ปัจจัย ดังนี้ 

 5.1.1 รากฐานความเชื่อคริสเตียนไม่ม่ันคง 

สืบเนื่องจากคริสเตียนไทยอยู่ในสังคมที่มีค่านิยมสูงเกี่ยวกับกระแสวัตถุนิยมและความเชื่อ

แบบผสมผสานรวมกันส่งอิทธิพลต่อผู้เชื่อในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้เปลี่ยนศาสนาแล้วก็จริงยัง

มีกลิ่นไอความเคยชิน องศาสนาเดิมอยู่  เพราะผู้เชื่อ าดรากฐานความเชื่อที่มั่นคง  าดการเรียนรู้

หลักความเชื่อพื้นฐานคริสเตียน และ าดการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ ความสำคัญ องรากฐาน 

มัทธิว 7:24-27 สร้างบ้านไว้บนฐานที่มั่นคง (บนหิน) และสร้างบ้านไว้บนฐานที่ไม่มั่นคง (บนทราย)  

เพราะฉะนั้นคริสเตียนในสังคมไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่หันมาสนใจกับพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยเฉพาะ

หลักความเชื่อพื้นฐานคริสเตียนให้มาก ึ้น ตลอดจนผู้รับใช้ หรือ ผู้นำคริสตจักรควรเห็นความสำคัญ

 องเรื่องนี้และสร้างบทเรียนเพื่อสอนสมาชิกและผู้เชื่อทั้งหลายได้เรียนรู้เ ้าใจอย่างชัดเจนก็จะช่วย

สุ ภาพด้านวิญญาณเ ้มแ ็งมั ่นคงลดปัญหาเรื ่องความสับสนในความเชื ่อแม้เ าจะเผชิญใน

สถานการณ์ใดก็ตาม 

5.1.2 อิทธิพลของศาสนาเดิม 

อิทธิพล องศาสนาเดิมได้ทำลายความเชื่อ องคริสเตียนไม่น้อยในบริบท องสังคมไทยเพราะ

ศาสนา องคนไทยเดิมนับถือศาสนาผี กราบไหว้สิ่งศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ ภายหลังศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

พุทธเ ้ามามีอิทธิพลกลายเป็นความเชื่อแบบพุทธ-พราหมณ์-ผีที่ผสมผสานเ ้าด้วยกันนอกจาหนี้คน
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ไทยยังพึ่งสิ่งศักดิ สิทธิ ที่อยู่เหนือธรรมชาติผ่านทางวัตถุศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ และถูกพัฒนากลายเป็นส่วน

หนึ่ง องประเพณีวัฒนธรรม องคนไทยที่ถือปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นคริสเตียนไทยหากไม่แยกแยะ

และระมัดระวังก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อถูกบิดเบือนไปจากความจริงที่พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้

เรื่องบาปกรรม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนต้องแยกแยะอะไรเป็นสาระสำคัญ องคำสอนจาก

พระคริสตธรรมคัมภีร์และอะไรเป็นสาระสำคัญ องประเพณีวัฒนธรรม ไม่สามารถนำความเชื่อคริสต์

ศาสนามาผสมผสานกลมกลืนกับหลักคำสอนศาสนาอื่น ๆหรือ ประเพณีวัฒนธรรมไทยได้  

5.1.3 คริสเตียนไทยขาดศาสนศาสตร์ที่ดีและมีชีวิตเรื่องบาปกรรม 

เนื่องจากคริสเตียนไทยเติบโตมาในสังคม องวัฒนธรรมไทยที่มีค่านิยมสูงเรื่อง “กฎแห่ง

กรรม”และเป็นหลักการดำเนินชีวิตสำคัญ องพุทธศาสนา และอิทธิพลความเชื่อนี้เองถูกแพร่หลาย

เ ้ามาในชุมชน องผู้เชื่อทั้งหลายทั้งที่ในเมืองใหญ่และชนบท ส่งผลกระทบต่อคริสเตียนสับสนใน

ความเชื่อเรื่องบาปกรรม ทั้งนี้ก็เพราะความไม่เ ้าใจเรื่องบาปกรรมอย่างถูกต้องชัดเจน และการไม่

เ ้าใจเกิด ึ้นเพราะ าดศาสนศาสตร์ที่ดีและมีชีวิตเรื่องบาปกรรมในบริบทไทย หรือ ผู้เชื่อบางคนมี

ความเ ้าใจบ้าง แต่ลักษณะเ ้าใจแบบคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริงที่ปรากฏในพระคริสตธรรม

คัมภีร์เรื่องบาปกรรม เพราะฉะนั้นหากคริสเตียนละเลยศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในพระคริสตธรรม

คัมภีร์แล้วการดำเนินชีวิตในฐานะเป็นผู้เชื ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปที่เ ้าใจเรื่ องบาปกรรมตาม

ค่านิยม องสังคมไทยทุกวันนี้ 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากที่ศึกษาวิเคราะห์มา องวิจัยนี้พบว่าปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาที่อยู่

ในอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบให้กับความเ ้าใจเรื่องบาปกรรม องคริสเตียนที่อาศัยอยู่ใน

สังคมไทย คือ สับสนในความหมายและลักษณะต่าง ๆ เรื่องบาปกรรมระหว่างคำสอน องพุทธศาสนา 

ค่านิยมทางสังคม และความจริงที่ปรากฎในพระคริสตธรรมคัมภีร์  ดังนั้น เพื่อหาแนวทางเพื่อการ

สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านความ

เ ้าใจเรื่องบาปกรรมในบริบทคริสเตียนไทยโดยอาศัยแนวทางการสร้างอย่างน้อยมี 3 ประการ ดังนี้ 
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5.2.1 สร้างรากฐานความเชื่อให้ม่ันคง 

รากฐานความเชื่อจะมั่นคงอยู่ได้โดยเริ่มต้นจากฐานที่มั่นคง สำหรับรากฐาน องบริบทคริส

เตียน คือ หลักความเชื่อพ้ืนฐาน องคริสเตียน ซึ่งประกอบด้วย ตรีเอกานุภาพ การทรงสร้าง แผนการ

ทรงไถ่ คริสตจักร นมัสการ ความเชื่อ  ความบาป การบังเกิดใหม่ การกลับใจใหม่ การเป็นผู้ชอบธรรม 

การทรงเรียก การทำงาน องพระวิญญาณบริสุทธิ  ฯลฯ เป็นต้น (ยากอบ แมแกแล, 2012)   หลัก

ความเชื่อพื้นฐานคริสเตียนนี้สำคัญและมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่ถูกนับว่าเป็นผู้เชื่อทุกคน เพราะเป็น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิต องคริสเตียนทุกคน หากปราศจากการเ ้าใจส่วนนี้ นั่นก็

หมายความว่า าดพ้ืนฐานความเชื่อที่สำคัญไปส่งผลให้ความเชื่อตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน  

ส่วนวิจัยชิ้นนี้ได้มุ่งเน้นเลือกการสร้างฐานที่มั่นคงเรื่องบาปกรรมบนพื้นฐานพระคริสตธรรม

คัมภีร์ หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ และเหมาะสมกับบริบทคริสเตียนไทย ซึ่งได้นำเสนอความหมาย 

ความสำคัญและลักษณะต่าง ๆ  องบาปกรรมรวมถึงผลลัพธ์ที่เกิด ึ้นจากบาปตามคำสอนพระครสิต

ธรรมคัมภีร์พร้อมกับอ้างอิงพยานหลักฐานจากงานเ ียน องหลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ มาสนับสนุน 

และเทียบเคียงกับความเ ้าใจเรื่องบาปกรรม องคริสเตียนในบริบทไทย 

5.2.2 สร้างความเข้าใจใหม่เรื่องบาปกรรมระหว่างค่านิยมทางสังคมกับคริสต์ศาสนา 

ปัจจุบันเรื่องบาปกรรมในสังคมไทยกลายเป็นส่วนหนึ่ง องประเพณีวัฒนธรรม องคนไทย

และค่านิยม องสังคมไปเสียแล้ว แม้แต่การสร้างละครทีวี  ่าวสารจากสื่อต่าง ๆ นิยมชมชอบเรื่อง

บาปกรรม เช่น ละครล่าสุดเรื่อง “กรงกรรม” ที่กำลังเปิดฉายในโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3  อุบัติเหตุบน

ท้องถนน การฆ่า ่ม ืน การเล่นวิญญาณคนตาย  รวมถึงประสบการณ์ชีวิต องผู้เชื่อท่านหนึ่งที่เกิด

การสูญเสียอย่างรุนแรงในครอบครัว ปรากฏการณ์เหล่านี้คนไทยล้วนแล้วแต่สำคัญว่าเป็นผลแห่ง

กรรมในอดีตชาติที่แล้วตามทันช่วงชีวิตในชาตินี้ และผู้ใดสร้างกรรมไว้ในชาตินี้ย่อมต้องนำไปชดใช้ใน

ชาติหน้าอย่างไม่รู ้จบ นี้เป็นลักษณะและผลลัพธ์ที่เรื ่องบาปกรรมตามคำสอนพุทธศาสนา หรือ 

ค่านิยม องสังคมไทยในปัจจุบัน ส่วนคริสต์ศาสนาสอนว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวถึงลักษณะ

บาปหลัก ๆ ไว้มี 2 ประเภท ได้แก่ บาปกำเนิด และบาปที่เกิดจากการประพฤติ และพบศัพท์ที่ใช้คำ

ว่า “บาปกรรม” ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์หลายตอนด้วยเช่นกัน บาปกรรมในความหมาย

 องพระคริสตธรรมคัมภีร์ต่างจากบาปกรรมในคำสอนพุทธศาสนา หรือ ค่านิยมทางสังคมอย่างสิ้นเชิง 

เพราะไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมในชาติก่อน ชาตินี้ หรือชาติหน้าแต่อย่างใด เพียงแค่ผล องบาปกรรม

ในช่วงชีวิตในโลกนี้เท่านั้น และแนวทางการหลุดพ้นบาปกำเนิด บาปที่เกิดจากการประพฤติได้โดย
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การพึ่งในพระคุณ องพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า องเรา  มิใช่เป็นการหลุดพ้น

บาปได้ด้วยการพ่ึงตนเอง 

5.2.3 สร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมที่เหมาะสมกับบริบทคริสเตียนไทย 

พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่า “บาป” คือผลที่เกิด ึ้นจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือ มนุษย์

ต้องการเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า (ปฐก.3 :1-23) และ “กรรม” คือ ผลลัพธ์ที่เกิด ึ้นหลังจาก

มนุษย์มีบาป เช่น อาดัมและเอวารู ้ว ่าทั้งคู ่เปลือยกายอยู่จึงเกิดความอาย เกิดความกลัว เอวา

กล่าวโทษงูที่ล่อลวง และคาอินได้ฆ่าอาเบลน้องแท้ ๆ  องตน (ปฐก.4:1-16) พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้

กล่าวถึงลักษณะ องบาปไว้ 2 ประเทภ ได้แก่ บาปกำเนิด และบาปที่เกิดจากการประพฤติ นอกจากนี้

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เราพบการใช้ศัพท์คำว่า “บาปกรรม” หลายตอน เมื่อศึกษาอย่างละเอียด

พบว่ามีความหมายเดียวกับบาปกำเนิดและบาปที่เกิดจากการประพฤติ  อาจารย์เปาโลยืนยันอย่าง

หนักแน่นว่าเราทั้งหลายที่เชื่อสามารถหลุดพ้นจากอำนาจ องบาปเหล่านี้ได้โดยพึ่งในพระคุณ อง

พระเจ้า 

หลักคำสอนผู้เชื่อคนอื่น ๆ  มิลลาร์ด เจ.อิริคสัน (2009) ระบุว่าบาปในภาษาเดิม หมายถึง 

ล่วงละเมิดคำสั่ง และ การผิดเป้าที่พระเจ้าทรงวางไว้ เช่นเดียวกับมนุษย์คู่แรกล่วงละเมิดคำสั่ง อง

พระเจ้าโดยการกินผลไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วนั้น และส่งผลให้เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้สำหรับมนุษย์เปลี่ยนไป  

เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น (2005) ระบุว่ากฎ องบาปมี 2 แบบ ได้แก่ กฎ องบาปธรรมชาติเริ่ม ึ้นตั้งแต่

มนุษย์คู่แรก และ กฎ องบาปจริยธรรม ซึ่งเป็นบาปทั่วไป คริสตจักรลูเธอร์แรนอธิบายว่า “บาป” คือ

ความปรารถนา องมนุษย์ที่ต้องการเป็นอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า หรือ แสวงหาวิถีทางพึ่งตนเอง 

เทียบอาดัมเอวา ส่วน “กรรม” ผลที่ได้จากตัวบาป คือ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

แยกจากกัน มนุษย์จึงไม่สามารถดำเนินบนมาตราฐาน องพระเจ้าได้ และเมื่อ าดความสัมพันธ์อนัดี

กับพระเจ้าแล้ว มนุษย์จึงประพฤติตามความต้องการ องตนเองอันเป็นเหตุให้ผล องบาปทวีคุณ

เพิ่ม ึ้น นี่เป็นแหล่ง ้อมูลบางส่วนที่กล่าวถึงเรื่องบาปกรรมที่สอดคล้องกับคำสอนในพระคริสตธรรม

คัมภีร์ 

 คริสเตียนไทยเติบโตมาในโลก องพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และค่านิยมอื่น ๆ ใน

สังคมไทย และค่านิยมเรื่องบาปกรรมเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับความเชื่อ และ

ความเ ้าใจเรื่องบาปกรรม องคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นคริสเตียนจำเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องเรียนรู้แยกแยะความหมาย ความสำคัญ และผลลัพธ์ที่ได้จากบาปกรรมอย่างชัดเจนระหว่างพุทธ
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ศาสนากับคริสต์ศาสนา ดังเช่น “บาปกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากบาปกรรม” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์

สอนต่างจากคำสอน องพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมเช่นเดียวกัน  เพื่อจะ

แก้ไ ผลกระทบเหล่านี้ที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตคริสเตียนไทย และสามารถนำพวกเ าให้กลับมาอยู่

ภายใต้บรรทัดฐาน องพระคริสตธรรมคัมภีร์อีกครั้งโดยการสร้าง “คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรม

ในบริบทไทย”  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร หากต้องศึกษาความเ ้าใจ องคริสเตียนไทย

เกี่ยวกับ “บาปกรรม” ให้ชัดแจ้ง ึ้น ควรมีการวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาว่าคริสเตียนไทยในปัจจุบนัมี

ความเ ้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและส่งผลกระทบต่อชีวิต องคริสเตียนไทยในด้านต่างๆ อย่างไร

บ้าง นอกจากนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในหัว ้ออื่น ๆ ที่เกี่ยว ้อง เพื่อให้เ ้าใจวิถีชีวิตด้านความเชื่อ

เรื่องบาปกรรม องคนไทยมาก ึ้นโดยได้เสนอแนะ 3 หัว ้อไว้ดังต่อไปนี้ 

1. คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องบาปกรรมในบริบทชาติพันธุ์ 

2. คริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่องบาปกรรมในมุมมอง องคริสตจักรคณะอื่น  ๆ นอกเหนือจาก

คริสตจักรลูเธอร์แรน 

3. คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ที่คริสเตียนไทยได้รับผลกระทบจากความเชื่อ องผู้คนใน

สังคม เช่น โชคลาง ไสยศาสตร์ ความร่ำรวย เป็นต้น 
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