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การบูรณาการมิติจิตวิญญาณกับหลกัสูตรครสิตศ์าสนศาสตร์ 

ดร.สกุณี เกรียงชัยพร 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาว่ามิติจิตวิญญาณและหลักสูตร
คริสต์ศาสนศาสตร์สามารถบูรณาการกันได้อย่างไร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ีคือการสัมภาษณ์ส่วนตัวและการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรคริสต์
ศาสนศาสตร์ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และ คณะคริสต์ศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวนทั้งหมด 20 คน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามกระบวนการวิจัย 
ผลที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และเข้าใจเรื่องการบูรณาการระหว่างมิติจิตวิญญาณในหลักสูตร
คริสต์ศาสนศาสตร์อันประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ระดับการบูรณาการ 2) วิธีการบูรณา
การ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการบูรณาการในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 
คำสำคัญ: การบูรณาการ มิติจิตวิญญาณ หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ 
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การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

“Immanuel Journaling” and Thai Seminarians’ Relationship with God 
(Attachment, Awareness, and Quality) 

ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน 

Abstract 

 
A quasi-experimental repeated measures within subjects design was used to 

investigate the effectiveness of a contemplative prayer protocol called “Immanuel 

Journaling” (Wilder, et al, 2015) in improving Thai undergraduate theology students’ 

relationships with God as measured by the Attachment to God Inventory (AGI) and the 

Spiritual Assessment Inventory (SAI). After a four-week control period (students were 

instructed to continue their usual spiritual practices), there was a significant increase (p 

< .043) in Quality of Relationship to God as measured by the combined scores on four 

scales of the SAI (Realistic Acceptance, Disappointment, Grandiosity, and Instability) 

contrary to the hypothesis that no change would occur during the control period. After 

four weeks of at least 10 times practice of “Immanuel Journaling” there was a 

significant increase in Awareness of God (p < .004); Anxiety about Abandonment did 

decrease at a level approaching significance (p < .058). Results support the contention 

of Immanuel Journaling’s developers that this prayer approach increases awareness of 

God. Further study should explore the increase in quality of relationship with God 

during the control period of the study and to examine the relationship of this type of 

prayer to decreased Anxiety about Abandonment in relation to God.  
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การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

คู่มือพัฒนาวฒิุภาวะทางอารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซู 

อ.อรัญญา วิญญูวิชัยกุล 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการและรูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
ตามแบบอย่างพระเยซู และจัดทำคู่มือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซู เพื่อให้
คริสตจักรไทย และผู้ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลได้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอภิบาลสมาชิก
คริสตจักร บุคลากรในองค์กร ในด้านการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซู โดยคู่มือ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซูเล่มน้ี สนับสนุนให้ก่อเกิดความรักและความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องในคริสตจักร เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์เพื่อคริ
สตชนจะเลียนแบบจากซึ่งกันและกันและเป็นแบบพระเยซูที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในความรัก
และผูกพันกับพระบิดาอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เป็นชุมชน และทำงานร่วมกันเป็นทีม (สาธนัญ บุณย
เกียรติ, 2017) 

วิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้เกิดการปฏิบัติและเสริมสร้างความเข้าใจด้านวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซูโดยเน้นให้เกิดสภาวการณ์เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ รับฟัง และยอมรับใน
อารมณ์แง่ลบ ผ่านหลักการของสมองและเส้นทางเผชิญกับความเจ็บปวด โดยพึ่งพาพระเจ้าและผู้มี
วุฒิภาวะในขณะที่ใช้คู่มือ โดยมีรูปแบบชีวิต (Life Model) ของวัยผู้ใหญ่อายุ 13ปีจนถึงการมีลูกคน
แรกเป็นต้นแบบและใช้หลักการวงล้อแห่งการตระหนักรู้ เพื่อให้เกิดการพูดคุยและอธิบายอารมณ์ใน
แง่ลบต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยใช้หลักการพึ่งพาพระเจ้าและผู้มีวุฒิภาวะร่วมด้วยขณะฝึกปฏิบัติเพ่ือ
สอดคล้องกับหลักการการทำงานของสมองและเส้นทางการเผชิญกับความเจ็บปวด 

เอกสารวิจัยเล่มนี้ไม่รวมถึงผลสรุปของการใช้คู่มือ มีข้อแนะนำถึงผู้นำไปใช้ โดยเฉพาะผู้สอน 
ซึ่งควรมีทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นร่วมด้วยเช่น ทักษะการฟัง เพื่อการไม่ก่อเกิดการตัดสิน
อารมณ์ในแง่ลบที่ผู้เรียนกำลังเผชิญ และช่วยให้ก้าวผ่านและเผชิญกับอารมณ์ในแง่ลบโดยที่ผู้เรียน
สามารถแน่ใจว่าผู้สอนนั้นยังคงไว้ซึ่งความเข้าใจ ความเห็นใจและคุณค่าของผู้เรียน จึงเห็นสมควร
อย่างยิ่งให้คริสตชนได้รับการเข้าร่วมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาให้มาก
ขึ้นเก่ียวกับความเข้าใจด้านพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของจิตใจกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 

 
คำสำคัญ การอภิบาล, วุฒิภาวะทางอารมณ์, วุฒิภาวะทางอารมณ์ตามแบบอย่างพระเยซู, ชุมชน 
ผู้เช่ือ, คู่มือ 
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การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานท่ีพระเยซูคริสต์ทรงสอน 
ในบรบิทกิตติคุณมัทธิว 6:9-13 ในมุมมองของคนไทย 

ครูศาสนาบงกช ทุ่มโมง 

บทคัดย่อ 

คำอธิษฐานของพระเยซูในกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 - 13 เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อต่างมีความคุ้นเคยและ
รู ้จักเป็นอย่างดีว่าเป็นต้นแบบของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบให้ งานวิจัยนี ้จึงมุ ่งเน้น
การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6:9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย โดยงานวิจัยนี้ได้รวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัย คือการศึกษาต้นฉบับ 
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ และการศึกษาวรรณกรรม การทำอรรถวิเคราะห์และการตีความหมาย 
ซึ่งเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะเป็นตัวช่วยในการศึกษาที่จะสะท้อนถึงแนวคิดของคนไทยในปัจจุบันได้ต่อไป 
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การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

Ezekiel’s Vision Reports in a Thai Context - 
The Use of the Thai Term "nimit" for the Hebrew Terms " ẖazon", 

"mar’eh" and "maẖzeh" in the Book of Ezekiel 

ศาสนาจารย์ ดร.โฟลเรียน เฟิร์ก 

Abstract 

This study aims to clarify the meanings of the Hebrew 
terms hazon, mar’eh and mahzeh in the Hebrew version of the Book Ezekiel and 
study the use of the Thai term nimit in the Thai Standard Version of 2011 (THSV 2011). 
Secondly, this research intends to define what happened when Ezekiel received a 
vision. Thirdly, it seeks to develop ways to communicate the Hebrew concepts 
behind hazon, mar’eh and mahzeh to Thai Christians. 

It is found from the research that the noun ḥāzôn (7x in Ez) never appears in 
the vision reports and that the THSV 2011 consistently translates the term 
as นิมิต (vision). The term mar’eh (36 x in Ez) is found only in the visionary texts of the 
book. Depending on the sentence structure the THSV 2011 translates the term 
as ลักษณะ or นิมิต. maḥzeh appears only once (Ez 13:7) and the Thai translation 
is นิมิต. The study has also shown that ḥāzôn and maḥzeh (both come from the 
root h-z-ḥ) are used when God speaks to Ezekiel (Ezekiel receives a word from God). 
On the other hand, mar’eh (and mar’ah) is used when God lets the prophet see 
something. 

When Ezekiel received a vision, the prophet gets access to the invisible, 
transcendent realm that the Hebrews imagined as a large space separated from the 
visible realm by the firmament – the place where God and the angels dwell. In this 
space, Yahweh lets the prophet see what will happen in the future. 

Keywords: Old Testament, Prophetic Literature, Ezekiel, Vision, Thai Bible 
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การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

กษัตริย์ท่ีมีใจถ่อมเชื่อฟังผู้นี้คือ “ใครหนอ”: 
การศึกษาเรื่องความเป็นกษัตริย์ของพระเมสสิยาห์ในพระธรรมเศคาริยาห์ 

ซ่ึงได้รับการอ้างถึงในกิตติคุณมัทธิว 

อ.อิฏฐพล ดวงนภา 

บทคัดย่อ 

แม้ว่าเรื่องราวการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตของพระเยซูคริสต์จะเป็นที่คุ้นเคย
กันดีสำหรับคริสตชน อย่างไรก็ตามมีผู้อ่านไม่มากนักที่ได้กลับไปศึกษาเก่ียวกับการอ้างถึงพระธรรมเศ
คาริยาห์ 9:9 ในมัทธิว 21:5 โดยมัทธิวได้อ้างถึงกษัตริย์ผู้ทรงลา ซึ่งการที่มัทธิวได้อ้างไว้อย่างชัดเจน
และเจาะจงนี ้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชิญชวนให้ผู ้อ ่านได้ย้อนไปอ่านและศึกษาเพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้ การศึกษาถึงบริบทของพระธรรมเศราริยาห์ 9 ยังช่วย
ให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของลักษณะกษัตริย์ซึ่งผู้เขียนพระกิตติคุณมัทธิวอ้างถึงว่าเป็นอัตลักษณ์หน่ึง
ของพระเยซูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วบทความนี้ยังศึกษาถึงตัวเชื่อมทางด้านภาษาและ
หัวข้อสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ คุณลักษณะเรื่องความถ่อมของกษัตริย์องค์นี้ ลักษณะเด่นทางภาษาของการ
ใช้คำว่า “ลา” ในพระธรรมตอนนี้ และเรื ่องพระยาห์เวห์ทรงเป็นจอมทัพแห่งสวรรค์ (Divine 
Warrior) โดยตัวเชื่อมเหล่านี้ทำให้เห็นว่าผู้เขียนกิตติคุณมัทธิวต้องการแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็น
กษัตริย์ขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของพระเมสสิยาห์ นอกจากนั้นความเข้าใจ
เรื่องนี้ยังทำให้เราได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความสำคัญของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมต่อ
ความเข้าใจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย 
 
คำสำคัญ: เศคาริยาห์ มัทธิว พระเมสสิยาห์ พระเยซูคริสต์ กษัตริย์ ลา Divine Warrior 
  



๗ 

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์ 
จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 

ม.ล.จตุรพิธ ชมพูนุท 
บทคัดย่อ 

แผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐ เป็น
ศูนย์กลางคำสอนของพระเยซูคริสต์ และเป็นอรรถบทหลักในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ 

ข่าวประเสริฐ เริ่มต้นจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดาร แคว้นยูเดียประกาศ
ว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 3:2) จากนั้นพระเยซูคริสต์ก็เริ่มพันธ
กิจของพระองค์ด้วยคำสอนชุดเดียวกัน “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17 เทียบ มาระ
โก 1:15 และลูกา 10:9) คำว่า “แผ่นดินของพระเจ้า” และ “แผ่นดินสวรรค์” ปรากฏในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นจำนวนข้อมากที่สุดในหมวดสามานยนาม คือ 257 ข้อ  

คำน้ีแทรกอยู่ในบทต่างๆของพระกิตติคุณสัมพันธ์ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 74.90 (ร้อยละ 58.56 
เมื่อนับรวมพระธรรมยอห์น) คำน้ีส่วนใหญ่อยู่ในคำสอนของพระเยซูคริสตในรูปแบบคำอุปมา เรียกว่า 
คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ ซึ่งร้อยละ 80.00 ของคำอุปมาเป็นเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดิน
สวรรค์ คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ ใช้ภาษาภาพพจน์เชิงอุปมาและอุปไมย มิใช่อุปโลกน์ขึ้นมาจาก
จินตนาการแบบนิทานหรือเทพนิยาย แต่เป็นการอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงสิ่งซึ่งจริง โดยการโยง
ธรรมชาติที่เป็นจริงทางรูปธรรม อันเป็นที่รู้จักและรับรู้ในชีวิตประจำวัน ไปสู่อีกธรรมชาติหนึ่งที่ยังไม่
รู้จัก ไม่เข้าใจ ทำให้ภาพความเป็นจริงของธรรมชาติที่ต้องการสอนกระจ่างชัดขึ้น บนสมมติฐานที่ว่า 
สิ่งซึ่งจริงในขอบเขตความรู้หน่ึงย่อมจริงในทุกที่ 

เหตุที่พระเยซูคริสต์ต้องสอนเป็นคำอุปมาก็เพราะ แผ่นดินของพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์เป็น
ความรู้ใหม่ที่มาใกล้แล้ว แต่ยังมาไม่ถึง ดังน้ัน จึงต้องอุปไมยและอุปมาเป็นภาษาภาพพจน์ เพ่ือนำไปสู่
ความเข้าใจกระจ่างของธรรมชาติใหม่ที่ยังไม่เข้าใจ ด้วยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติที่รับรู้อยู่ใน
ชีวิตประจำวัน บนสมมติฐานที่ว่า สิ่งซึ่งจริงในขอบเขตความรู้หน่ึงย่อมจริงในทุกที่ ทำให้การเรียนจาก
คำอุปมาของพระเยซูคริสต์ โดยการโยงธรรมชาติที่รู้จักรับรู้ในชีวิตประจำวันไปสู่อีกธรรมชาติหน่ึงที่ยัง
ไม่เข้าใจ เพื่อให้ภาพความเป็นจริงทางนามธรรมกระจ่างชัดขึ้น โดยการนำคำอุปมาของพระเยซูคริสต์
มาวางบนบริบทวัฒนธรรมไทยที่คนไทยรู้จักรับรู้ในชีวิตประจำวัน นับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะนำคน
ไทยไปสู่ความรู้ความเข้าใจในอีกธรรมชาติหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจ โดยสมมติฐานนี้ การนำเสนอความเข้าใจ
เรื่องแผ่นดินในบริบทวัฒนธรรมไทย จึงนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ในบริบท 
คริสตศาสนศาสตร์ได้ ในทำนองเดียวกัน 
 
คำสำคัญ   แผ่นดิน แผ่นดินของพระเจ้า แผ่นดินสวรรค์ คำอุปมา บ้าน  
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การโตแ้ย้งความเข้าใจเรือ่งการสูญเสียความรอด ผ่านการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ 
(Rhetorical Criticism) ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12 

อ.ศักด์ิดา กิตติวัฒนโชติ และ อศจ.ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร 

บทคัดย่อ 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ใช้ลักษณะการ
สื ่อสารแบบการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12 โดยมี
วัตถุประสงค์ประการแรก เพื่อให้คำตักเตือนที่รุนแรงในเรื่องผลของการละทิ้งความเชื่อนั้นมีน้ำหนัก
และสามารถจูงใจให้ผู้รับที่กำลังอยู่ในสภาพที่อ่อนล้าทางความเชื่อ ได้หันกลับมาดำเนินชีวิตในความ
เชื่อ ประการที่สอง ผู้เขียนต้องการตักเตือนผู้รับให้เห็นถึงผลเสียของผู้ที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่าย
วิญญาณ ว่าเขาจะได้รับผลที่รุนแรงและน่ากลัวอย่างไร และประการที่สาม ผู้เขียนต้องการกำชับและ
หนุนใจให้ผู้รับแสดงความกระตือรือร้นในการติดตามพระคริสต์และรับพระสัญญาแห่งความรอดจาก
พระเจ้า โดยผู้เขียนไม่ได้ต้องการนำเสนอประเด็นศาสนศาสตร์เรื่องความรอดเป็นหลัก 
 
คำสำคัญ : ตักเตือน หนุนใจให้อดทน และมุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 
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แม่นแต๊ : หนานอินต๊ะกับสุริยปุราคา                                                
พุทธ คริสต์ วิทยาศาสตร ์จากองค์ความรู้ใหม่สู่ความเชื่อศรัทธา 

ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา 

บทคัดย่อ 

ในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1868 ได้พลิกประวัติศาสตร์คริสตจักรล้านนา “ปลายปี ค.ศ. 
1868 มีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้น ซึ่งแม้จะดูแตกต่างกันอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชิด และยังมีผลสำคัญต่อคณะมิชชั่นด้วย เรื่องหนึ่งก็คือ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1868 และอีกเรื่องก็คือการได้สนทนากับชายคนหนึ่งชื่อ หนานอินต๊ะซึ่งเป็นผู้
เข้ามาเชื่อในพระเจ้าเป็นคนแรกในเชียงใหม่” หนานอินต๊ะเป็นชาวล้านนาคนแรกที่รับบัพติศมาเหตุ
จากสุริยุปราคา ศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เป็นผู้คาดคเนถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติครั้งน้ี 
องค์ความรู้ใหม่จากวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาแทนที่ระบบความเชื่อเก่าๆ เกี่ยวกับคติจักรวาลจากอิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ์ และพุทธ  

จากการศึกษาพบว่า คติจักรวาลน้ันมีอิทธิพลอย่างมากกับชาวล้าน ได้แก่ อิทธิพลทางศาสนา 
อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำ
กล่าวของหนานอินต๊ะที่ถูกบันทึกไว้ “แม่นแต๊ (จริงๆ) คำสอนของครูสอนความจริงที่เราเชื่อมามันผิด
หมด” จากคำพูดที่ไตร่ตรองมากว่าหนึ่งคืนของหนานอินต๊ะหลังเหตุการณ์สุริยุปราคา เป็นที่น่าสังเกต
ว่า “คำสอนของครู” ที่หนานอินต๊ะกล่าวนั ้น หมายถึงคำสอนทางศาสนา (ศาสนศาสตร์) หรือ
วิทยาศาสตร์ หรืออาจเป็นไปได้ว่า คำสอนทางวิทยาศาสตร์จะช่วยกระตุ้นกระบวนความคิดแบบ
ตรรกะของหนานอินต๊ะในชัดเจนยิ่งขึ ้นต่อศาสนา ความถูกต้องและแม่นยำของการทำนายทาง
วิทยาศาสตร์ จึงอาจเป็นเหตุผลประกอบที่ทำให้หนานอินต๊ะเกิดความเชื่อศรัทธาในคำสอนอื่นๆ 
เกี่ยวกับศาสนาในเวลาต่อมา “หนานอินต๊ะบอกข้าพเจ้าว่า ถ้าทุกอย่างเป็นดังที่ข้าพเจ้าอธิบายสิ่งที่
เขาเรียนรู้มาก็ผิด ซึ่งถ้าอย่างนั้นก็อาจคาดหมายได้เช่นกันว่า สิ่งอื่นที่ข้าพเจ้าสอนเกี่ยวกับศาสนาของ
ข้าพเจ้าคงจะเป็นสิ่งถูกต้องด้วย” 

มี 3 มุมมองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของหนานอินต๊ะอาจเกิด
จากความเชื่อศรัทธาที่แท้จริง ระบบตรรกะทางความคิด และการล้มล้างระบบความเชื่อเดิม ข้อมูล
เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา และดำเนินพันธกิจคริสตจักรในบริบทสังคมไทย จากพันธ
กิจของศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี กับหนานอินต๊ะ สู่การถอดบทเรียนสำคัญสำหรับ
คริสตจักรไทย การปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินพันธกิจเพื่อให้เข้าถึงคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง การ
ผสานระหว่างพระกิตติคุณกับความเช่ือท้องถิ่นที่มาจากความเข้าใจลึกซึ้ง  
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โลกทัศน์พุทธศาสนาท่ีสัมพันธ์กับการตอบสนองพระกิตตคิุณ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คุณกฤตธี วิญญูวิชัยกุล 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์พุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับการตอบสนอง
พระกิตติคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือจะทราบว่าโลกทศันเ์ดิมของพทุธศาสนา
สมัพนัธก์บัการตอบสนองพระกิตติคณุของพวกเขาอย่างไร ซึงจะเป็นประโยชนต์่อการทาํพนัธกิจ
กบักลุม่วยัรุน่ทีมีโอกาสไดร้บัฟังพระกิตติคณุอยู่เสมอในโรงเรยีนครสิเตียน 

ผลการค้นคว้าสรุปได้ว่า วัยรุ่นมีโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาบางประการที่ฝังอยู่ในความเชื่อ 
ความคิด และชีวิตของพวกเขา ซึ่งเกิดจากแหล่งที่มาหลากหลาย เช่น เกิดจากการปลูกฝังสั่งสอน
ภายในครอบครัว การสั่งสอนและประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียน จากประสบการณ์ส่วนตัว และจาก
สภาพแวดล้อม โดยส่งผลต่อการตอบสนองต่อพระกิตติคุณที่พวกเขาได้ยินฟังอีกด้วย กล่าวคือ พวก
เขามีความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ยึดถืออย่างหนักแน่นมั่นคง ซึ่งโลกทัศน์ทางพุทธศาสนาบางประการ 
มีความขัดแย้งกับพระกิตติคุณ จึงส่งผลให้พวกเขายังไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์หรือเชื่อในพระกิตติคุณ 
ดังนั้น การใส่ใจกับเบา้หลอมโลกทัศนเ์หล่านีจะช่วยใหก้ารประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มวัยรุ่น
เหมาะสมกบับรบิทและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

 
คำสำคัญ: โลกทัศน์ การประกาศพระกิตติคุณ พุทธศาสนา คนไทย 

 
  



๑๑ 

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

ลักษณะและรูปแบบการสร้างสาวกชาวจีนพลดัถ่ินท่ีพำนักในประเทศไทย 

อ.อาภรณ์ แซหู่ 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบการสร้างสาวกในหมู่
ชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคริสตจักรไทยในการประกาศสร้าง
สาวกในหมู่ชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะเมือง
เชียงใหม่ได้มีชาวจีนพลัดถิ ่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาพำนักเป็นจำนวนมาก จำนวน
ประชากรเหล่านี้ไม่เพียงเข้ามาท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่ได้เข้ามาพำนักนานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี – 10 ปีขึ้นไป และในจำนวนดังกล่าวมีผู้ที่เป็นคริสเตียนด้วย แต่จากที่สัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นคริสเตียนชาวจีนที่มาพำนักในประเทศไทยจำนวน 20 ท่าน พบว่าส่วน
ใหญ่เคยไปร่วมนมัสการและสามัคคีธรรมกับคริสตจักรท้องถิ่นในไทยหลายคร้ัง แม้จะมีการแปลภาษา
จีนก็ตาม แต่เมื่อพวกเขาไปร่วมกลับรู้สึกปรับตัวเข้ากับวัฒธรรม ธรรมเนียมคริสตจักรท้องถิ่นในไทย
ไม่ได้ จึงทำให้พวกเขาไม่อยากไปนมัสการร่วมสามัคคีธรรมกับคริสจักรท้องถิ่นในไทยอีก และบวกกับ
คริสตจักรท้องถิ่นในไทยเองก็ขาดความรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมจีนและขาดความเข้าใจถึงลักษณะ
ของชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำให้ทั้งคริสตจักรท้องถิ่นและคริสเตียนชาวจีนพลาด
โอกาสที่จะเสริมสร้างกันและกัน และพลาดโอกาสร่วมมือประกาศสร้างสาวกกับชาวจีนพลัดถิ่น
มากมายที่ยังไม่เป็นคริสเตียนที่พำนักในประเทศไทย และประกอบกับความสนใจของผู้ทำวิจัยช้ินน้ีที่มี
ภาระใจในการทำพันธกิจกับชาวจีน จึงเป็นที่มาของการค้นคว้าอิสระฉบับน้ี ที่ต้องการศึกษาลักษณะ
และวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างสาวกในหมู่ชาวจีนพลัดถิ่นที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย 

จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ได้พบสาระสำคัญสอง
ประเด็นหลักคือ ลักษณะและรูปแบบของคริสเตียนชาวจีนพลัดถิ ่นที ่พำนักในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 ลักษณะ คือ เป็นเอกพันธ์ (Homogeneity), เป็นเอกเทศ (Independence), 
ต้องการสร้างความมั ่นคงในชีวิต (Need for life stability), เน้นความสัมพันธ์ (Relationship-
Orientation), ขับเคลื ่อนโดยพระคัมภีร์ (Bible-driven), ยึดมั ่นในสิ ่งดั ้งเดิม (Tradition), พร้อม
ตอบสนองต่อมิต ิฝ ่ายวิญญาณ (Openness to the spiritual dimension), การหล่อเลี ้ยงฝ่าย
วิญญาณ (Spiritual nourishment) 

ประเด็นที่สองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางสำหรับผู้นำและคริสตจักรไทยที่ทำพันกิจ
กับชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย และเพ่ือประกอบเป็นองค์ความรู้ด้านพันธกิจวิทยา  

 
คำสำคัญ : ชาวจีนพลัดถิ่น พำนัก  



๑๒ 

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

การทำพันธกิจผู้ยากไร้ในบริบทไทย 

อ.นันทน์ ศิริสจุินต์ 

บทคัดย่อ 

ปัญหาความยากไร้ยังคงเป็นปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคมไทยและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นใน 
อนาคตอันใกล้ แต่ยุคสมัยกระแสสังคมที่ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการใช้สื่อ 
ออนไลน์ที่นำเสนอเพียงมุมมองชีวิตที่สุขสบาย ส่งผลให้คริสตจักรมากมายขาดความตระหนักและ 
ตื่นตัวในเรื่องปัญหาผู้ยากไร้ ซึ่งทำให้พันธกิจดังกล่าวไม่ได้รับการพัฒนาหรือไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมภายใต้ระบบและแบบแผนที่ดี โดยบทความน้ีได้ศึกษาความหมายและสาเหตุของความยากไร้ 
ผ่านมุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งจากภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ และตามหลักสังคมศาสตร์ 
ของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการทำพันธกิจผู้ยากไร้ โดยการ  
1. กำหนดเกณฑ์อย่างชัดเจน 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงบูรณาการ 3. เริ่มต้นจากล่างขึ้นบน เพื่อนำมา
ซึ่งการประยุกต์ใช้ในคริสตจักรไทย  
 
คำสำคัญ พันธกิจผู้ยากไร้ ความยากจน พันธกิจ 
  



๑๓ 

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

บทบาทศาสนากับการอนุรักษ์ผืนป่า: 
เสียงของคริสเตียนเพื่อการดแูลและรกัษาธรรมชาต ิ

ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย และ ดร.บานจิตร สายรอคำ 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นกรอบความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านทาง
มุมมองของนักวิชาการทางคริสตศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานความเข้าใจที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยของ
เรื่อง “การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ: พิธีอวยพรป่า “รักพระเจ้า รักษ์สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง” ของ
ชุมชนคริสเตียนบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้บทความ 
ในครั้งนี้ได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าการนำความเข้าใจที่มีต่อเรื่องการทรงสร้างในพระธรรม 
ปฐมกาลสำหรับเรื่องการอนุรักษ์ผืนป่า โดยผ่านการศึกษาบทความและมุมมองทางศาสนศาสตร์ 
ของนักวิชาการในโลกตะวันตก ซึ่งงานวิชาการเหล่านั้นจะทำให้เห็นพัฒนาการที่ก้าวออกมาจาก 
ความสนใจในเรื่องความหมายของรากศัพท์ภาษาฮีบรูในพันธสัญญาเดิมเพื่อไปสู่มิติใหม่อีก 2 มิติ คือ
มิติทางด้านศาสนพิธีและมิติความเข้าใจด้านอวสานศาสตร์  
 ด้วยความคาดหวังว่า การนำเสนอการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับบทบาทศาสนากับการ
อนุรักษ์ผืนป่าและการสะท้อนให้เห็นผลที่ได้จากการวิจัยจะทำให้พบว่าแท้จริงแล้วองค์ความรู้ทางด้าน
การอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชนคริสเตียนน้ันมีอยู่แล้วท่ามกลางบรรดาผู้ที่เช่ือในการทรงสร้างของพระเจ้า 
เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ระหว่างพระเจ้าและสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง เพราะฉะนั้นเสียง
ของคริสเตียนทุกเสียงที่มีความเข้าใจในเรื ่องดังกล่าวก็จะสามารถเป็นกระบอกเสียงหรือต่อยอด
การศึกษาในเรื่องการดูแลและรักษาธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างต่อเน่ืองและมีความหมาย  
 

 
  



๑๔ 

การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2020 (TTAC 2020) 

ศึกษาองค์ประกอบของบทเพลงคริสเตียนท่ีมีผลต่อเจตคตใินการดำเนินชีวิต 
ของคริสเตียนในยามวิกฤต เพื่อสร้างคู่มือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับครสิเตียน 

ครูศาสนาสุภัทรา อินต๊ะเทพ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่ส่งผลต่อเจตคติ
ในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤติ และสร้างคู่มือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน 5 
คริสตจักร ซึ่งมีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี จำนวนทั้งหมด 100 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวน
เอกสาร ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบดนตรีของเพลงคริสเตียนที่มีผลต่อเจตคติในการดำเนินชีวิต
ของคริสเตียนจากมากไปหาน้อยคือ ด้านเนื้อร้อง ร้อยละ 59.40 ด้านทำนอง ร้อยละ 23.31 รวมทุก
ด้าน ร้อยละ 8.27 ด้านจังหวะ ร้อยละ 6.02 และด้านเสียงประสานร้อยละ 3.01 เมื ่อศึกษา
รายละเอียดขององค์ประกอบด้านเนื้อร้องพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  (1)ลักษณะของ
เนื้อร้องที่ส่งผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต ประกอบด้วยเนื้อร้องที่อยู่บนพื้นฐานสัจ
ธรรมจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์  ไม่ขัดแย้งกับหลักคริสต์ศาสนศาสตร์  มีลักษะอัตวิสัย หรือจิตวิสัย 
(Subjectivity)  มีการถ่ายทอดเจตคติที่ดี และ มีเนื้อหาจัดอยู่ในกลุ่มเพลงฝ่ายจิตวิญญาณหรือเพลง
จากใจ และ (2)ลักษณะเนื้อร้องที่สนับสนุนการมีเจตคติที่ดีต่อบทเพลง ประกอบด้วย มีการใช้ภาษา
เข้าใจง่ายและตรงประเด็น  มีการสื่อเนื้อหาของบทเพลงไปสู่ผู้ฟังอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการใช้คำ
พยางค์ที่แน่นอน (Metrical pattern) มีรูปแบบของการสัมผัสเสียง (Rhyme scheme) และ มีการ
ใช้คำซ้ำ หรือคำที่สื่อความหมายเดียวกันเพ่ือเน้นย้ำความคิดและความรู้สึกมีส่วนร่วมในบทเพลง 

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเสนอให้ผู้รับผิดชอบด้านดนตรีคริสตจักรให้ความสำคัญต่อการ
สอนเพลงคริสเตียน(เพลงนมัสการ) แก่สมาชิกคริสตจักรด้วยการคัดเลือกเพลงคริสเตียนด้วยการ
พิจารณาองค์ประกอบด้านเนื ้อหาเป็นสำคัญ พร้อมกับการสอนประวัติ ความหมาย และคริสต์
ศาสนศาสนตร์ที่ปรากฏในบทเพลงเพ่ือย้ำให้เห็นถึงคุณค่าของบทเพลงคริสเตียน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความเช่ือศรัทธา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 
คำสำคัญ : คริสเตียน องค์ประกอบของบทเพลงคริสเตียน เจตคติในการดำเนินชีวิต วิกฤต 


