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On the Genesis Creation Narrative: 
Theological Significance and Its Implications 

 

เรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล: ศาสนศาสตร์และข้อเสนอแนะ 
 

Krit Niramittham, Ed.D.0F0F

1 
ดร.กฤษฎ์ นิรมิตธรรม 

Abstract 

In this paper, I examine the Genesis creation narrative (Gen. 1:1–2:3) ¬through 
a theological lens and argue that the creation themes in the Pentateuch are 
fundamentally theological rather than scientific and chronological. The paper is 
structured in three sections: (1) various perspectives on the Genesis creation narrative; 
(2) theological significance of the Genesis creation narrative; and (3) implications for 
Christians and conclusions. This paper suggests that the theological understanding of 
the Genesis creation narrative is crucial for Christians. Thus, Christians should be aware 
of how they interpret, teach, and preach the Genesis creation account in churches or 
Christian education. By communicating the theological message of the Genesis creation 
narrative, Christians may reduce and bridge the gap between Christianity and science. 
Furthermore, the theological significance of the Genesis creation account may create 
meaningful dialogues between Christianity and other faiths. 
 
Keywords: Genesis creation narrative, Christianity and science, canonical approach  
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการน้ีได้ศึกษาความหมายของเรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล (1:1–
2:3) ผ่านมุมมองของศาสนศาสตร์ ผู ้เขียนได้โต้แย้งว่าเนื ้อหาการทรงสร้างในหนังสือหมวด 
เบญจบรรณถูกเขียนเพื ่อสื ่อสารความหมายทางศาสนศาสตร์มากกว่าเพื ่อเป็นหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์หรือเล่าถึงลำดับเหตุการณ์การทรงสร้าง จากการศึกษาพบว่าความเข้าใจด้าน 
ศาสนศาสตร์ที่มีต่อเรื ่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อ 
คริสตชน ดังนั้นคริสตชนที่เป็นผู้สอนพระคัมภีร์ควรจะศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาและ
ความหมายของเรื่องราวการทรงสร้างอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเทศนาหรือสอนในชั้นรวีวารศึกษา 
นอกจากนั้นแล้วคริสตชนอาจช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคริสต์ศาสนาและวิทยาศาสตร์ได้โดยการ 
ทำความเข้าใจและตีความเรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลผ่านมุมมองของศาสนสาสตร์
มากกว่ามุมมองทางวิทยาศาสตร์ ยิ ่งไปกว่านั ้นศาสนศาสตร์ของเรื ่องราวการทรงสร้างนั ้นอาจ
ก่อให้เกิดบทสนทนาที่มีความหมายระหว่างคริสต์ศาสนาและความเชื่ออื่น ๆ บทความนี้แบ่งออกเป็น
สามส่วน: (1) มุมมองต่าง ๆ ที่มีต่อเรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล (2) ศาสนศาสตร์ของ
เรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล และ (3) ข้อเสนอแนะสำหรับคริสตชนและบทสรุป 

 
คำสำคัญ เรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาล, คริสต์ศาสนาและวิทยาศาสตร์, การตีความ
พระคัมภีร ์  
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Introduction 
Historically, theologians, scholars, Christians, and scientists have paid significant 

attention to the first two chapters of Scripture (i.e., the Genesis creation narrative) as 
they play a fundamental role in laying the foundation for understanding the entire 
book (Erickson, 2013; Hasel, 1974; Kass, 1988; Sailhamer, 2011; Walton, 2009, 2015; 
Westermann, 1974). Phillips (2001) emphasises that the first chapter of Scripture is 
“one of the most God-centered chapters” as God’s presence is explicitly 
communicated through the frequent mention of his name (p. 35).  

In Christian education, the Genesis creation narrative has been used to 
introduce who God is, what God has done, and how God did it, in particular, in relation 
to the origin of life (Johnson, 2005). However, in schools, whether Christian or not, 
students have to learn science subjects which have different views regarding the origin 
of the earth and life (e.g., the theory of evolution). Consequently, there seems to be 
an educational conflict between what Christians learn in their schools and churches 
regarding how the earth and humans came into existence (Francis, Kay, & Campbell, 
1996; Greer, 1972; Strand, 2019). This issue also influences how Christians share the 
gospel as they tend to use the Genesis creation narrative as part of sharing the gospel 
of Jesus (e.g., creation, fall, the death and resurrection of Jesus, and salvation; see also 
Geevarghese, 2011; Peskett & Ramachandra, 2003). Therefore, it is crucial for Christians 
to re-examine the Genesis creation narrative and address the educational issues that 
young Christians have to face in schools as well as the theological issues that Christians 
may experience while sharing the gospel.  

Several theologians have called for greater attention to the doctrine of 
creation, expressing the significance and the obscurity of the Genesis creation account. 
Erickson (2013) notes that “The doctrine of creation has been a significant part of the 
church’s faith, a highly important aspect of its teaching and preaching” (p. 339). For 
Martin Luther (1858), although the Genesis narrative account “contains things the most 
important,” it is also “at the same time the most obscure,” further stating that “There 
are none before me who could explain all these momentous things, with sufficient 
appropriateness and success” (p. 23). In a similar vein, Sailhamer (2011) explains that 
“although Genesis 1 and 2 are among the best[-]known chapters in the Bible, they may 
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also be among the most misunderstood” (p. 26), further noting that “a common 
modern understanding of the first two chapters of Genesis is simply wrong” (p. 15).  

Following the call to take a close look at the Genesis creation narrative, in this 
paper, I examine the creation account, in particular, Genesis 1:1–2:3, from a theological 
perspective and argue that the creation themes in the Pentateuch are fundamentally 
theological rather than scientific and chronological. I organise this paper into three 
sections: (1) various perspectives on the Genesis creation narrative; (2) theological 
significance of the Genesis creation narrative; and (3) implications for Christians and 
conclusions. This paper does not aim to perform an exhaustive exegesis of the biblical 
text verse by verse; rather, it aims to present the foundational theological primary 
themes of the Genesis creation narrative (1:1–2:3). 

Various Perspectives on the Genesis Creation Narrative 
 Many scholars have attempted to interpret the Genesis creation narrative from 
different perspectives and with varied approaches (e.g., Erickson, 2013; Phillips, 2001; 
Sailhamer, 2011; Walton, 2009, 2015). Different Bible translations also contributed to 
various assumptions and particular interpretations of the creation account (Rydelnik & 
Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011). Furthermore, science has also played an 
important role in shaping the understanding of the Genesis creation narrative in the 
modern era. As Erickson (2013) notes, “As the conflict has shifted from one science to 
another, so it has also moved from one doctrine to another” (p. 349). 
 Sailhamer (2011) explains that the most basic interpretation of Genesis 1:1 
derived from the early translations and commentaries in which “heavens and earth” 
refer to an unformed chaos mass. Based on this interpretation, Genesis 1:2–2:3 is to be 
understood as how God used the unformed chaos mass as material to create the 
world, including humans. However, Sailhamer also asserts that “No one today believes 
the universe was originally a lump of mud waiting to be fashioned and formed into 
the earth and the stars,” yet this interpretation has been widely accepted and 
unchallenged among Christians and churches (p. 214). 
 Some Christians believe that the six days of creation refer to literal twenty-
four-hour days and this view is widely taught in churches (Francis, Kay, & Campbell, 
1996; Greer, 1972; Strand, 2019). Erickson (2013) explains that people who support this 



การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021 

5 

view hold that the Hebrew term for “day” (yom יֹום) should be understood as twenty-
four-hour periods of time. Drawing from Augustine (Teske, 1991), scholars have argued 
that God did not need billions of years to create something, further believing that the 
earth is no more than six thousand years old. This figure has been calculated based 
on the genealogies recorded in the Bible. Nevertheless, as this calculation came before 
the birth of modern geology, the idea of twenty-four-hour days has been challenged 
by modern geologists, astronomists, biologists, and scientists who believe that the 
development of the earth demanded larger and longer geological ages (Erickson, 2013; 
Phillips, 2001; Sailhamer, 2011). Accordingly, many theories have arisen in response to 
this particular issue (Erickson, 2013; Phillips, 2001; Ridderbos, 1957; Sailhamer, 2011). 

For instance, the gap theory posits that God created a perfect earth billions of 
years ago (Gen. 1:1), but it was destroyed and became unformed and void (Gen. 1:2). 
Then God re-created the earth again, including all kinds of living creatures in six days 
which likely took place a few thousand years ago (Gen. 1:3–27). Thus, the gap theory 
proposes that the evidence of the longer geological age of the earth through fossil 
records belong to the original earth before the destruction and re-creation (Erickson, 
2013; Phillips, 2001; Sailhamer, 2011). The flood theory holds that the age of the earth 
is only a few thousand years old, further explaining that because of the flood in Noah’s 
time, every living creature was fossilised into rocks under the pressure of flood waves. 
This short period of the big flood effect resulted in fossils which geologists believe 
would usually require many billions of years to happen (Erickson, 2013; Price, 1923).  

The ideal-time theory also maintains that the earth is a few thousand years 
old, believing that God created the earth in six days, but then he made it look as if it 
were billions of years old. In this view, every part of creation was not created from the 
age of zero. For example, Adam was created as a man, not a baby; trees were created 
to be a tree, not a seed. Therefore, the ideal-time theory holds the understanding of 
an ideal age rather than an actual age of the first creation (Erickson, 2013; Gosse, 1957). 
The day-age theory interprets the Hebrew word for “day” (yom יֹום) in the Genesis 
creation narrative as a long period of time. This view believes that God performed his 
creative acts over a long period of time, which best fits the geological and fossil records 
(Erickson, 2013; Gedney, 1948; Phillips, 2001). Based on the day-age theory, many 
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believe that God let the earth develop on its own (Sailhamer, 2011). In addition, some 
theories do not interpret “day” in relation to chronology (i.e., the pictorial-day) 
(Ridderbos, 1957) or material origins (e.g., the revelatory-day) (Phillips, 2001; Wiseman, 
1948; see also Erickson, 2013; Sailhamer, 2011; Ramm, 1954; Rydelnik & Vanlaningham, 
2014). 

Besides the issue of the age of the earth, other aspects of the Genesis creation 
narrative have also been challenged by modern science (Erickson, 2013; Francis, Kay, 
& Campbell, 1996; White, 1960). In response to these challenges, three views have 
developed to resolve the conflict between science and the Genesis narrative (Erickson, 
2013; Moreland, 1989). Creationism takes a literal interpretation of the Genesis 
narrative account, believing that God created the earth in a six-day period. Similar to 
the flood theory, creationism holds that the earth is about ten thousand years old, 
further explaining that the earth’s appearance became much older than its real age as 
a result of Noah’s flood (Sailhamer, 2011). Second, progressive creationism contents 
that God performed his creative acts over long periods of time and that God created 
the first member of each species and let the rest of the creatures develop through 
the evolutionary process (Mixter, 1962). Although this view seems to fit the Genesis 
biblical account, it is not always supported by the scientific data (Erickson, 2013). Filling 
this gap, theistic evolution thus explains that God started the process of creation and 
continued his creative work through evolution, further believing that through his 
immanent means, God was involved in a direct creative act by providing souls to living 
creatures (Strong, 1907). Nevertheless, while this view may seem to parallel with 
modern scientific knowledge, it is not explicit in the Genesis creation account (Erickson, 
2013).  

Until this point, I have shown that historically, theologians, scholars, and 
scientists have attempted to reconcile the Genesis creation narrative with science 
based on their assumptions, understandings, interpretations, theories, and scientific 
data. Besides, several scholars have called Christians to be aware of how modern 
science can influence the way Christians interpret the Bible, in particular the Genesis 
creation account, urging them to examine the theological significance of the Scripture 
rather than scientific matters (Erickson, 2013; Hill & Walton, 2009; Phillips, 2001; 
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Sailhamer, 2011; Walton, 2009, 2015). Sailhamer (2011) explains that “As modern 
scientific views of the origin of the universe have radically changed, interpretations of 
the Genesis creation account have been shaped to fit them,” further pointing out that 
“modern science has fundamentally altered how we read and understand the Genesis 
creation account” (p. 31). In Erickson’s (2013) words, 

Science attempts to explain what has happened and how it came to pass in 
terms of efficient causation. When theology was thought of as offering the same 
kind of explanation, the two disciplines were seen as providing conflicting 
alternatives. This view of theology as a quasi-science must be rejected . . . 
Christian theology does not tell us how the universe came into being, but why 
God made it. (p. 70) 

In a similar vein, Hill and Walton (2009) also agree that the Genesis creation 
narrative is not intended “to satisfy our curiosity about scientific matters, but to reveal 
to us the nature of God,” further arguing that “Science attempts to explain origins 
without God; Scripture insists that the most important aspect of origins to understand 
is that God created” (p. 96; see also Phillips, 2001). Having provided various 
perspectives on the Genesis creation narrative, I proceed next to examine the original 
theological message of the Genesis creation account by reading “it on its own terms—
without attempting to reconcile it with current scientific views” (Sailhamer, 2011, p. 
31; see also Walton, 2009, 2015). 

Theological Significance of the Genesis Creation Narrative 
Hill and Walton (2009) remind that “the book of Genesis is not a book of 

science,” further emphasising that “It is important, therefore, to establish precisely 
what the Bible says about origins” (p. 95). Accordingly, instead of using scientific lenses 
to understand the Genesis creation narrative, in this paper, I concur with scholars who 
use the canonical approach to examine the Old Testament, in particular, the final 
shape of the Pentateuch to examine the creation account (Osborne, 2006; Sailhamer, 
1987). Through the canonical approach, the unity of the theological themes of 
Pentateuch can be seen and understood.  
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The purpose of the book of Genesis is to explain why and how Yahweh chose 
Abraham and made a covenant with him and his family (Fee & Stuart, 2014; Hill & 
Walton, 2009; Rydelnik & Vanlaningham, 2014). It is essential to note that the covenant 
theme is also reflected throughout the entire Pentateuch. While the first part records 
God’s creative acts and how humans came into existence and became sinful (Gen. 1–
11), the second part documents how God desired to reconcile with humans through 
electing Abraham and eventually Israel as the covenant people (Clines, 2001; Hill & 
Walton, 2009; Rydelnik & Vanlaningham, 2014). Therefore, it is evident that divine 
election, Yahweh’s covenant, blessings, and the promised land become a unified 
theological theme of the Pentateuch (Fee & Stuart, 2014; Hill & Walton, 2009; Osborne, 
2006; Rydelnik & Vanlaningham, 2014). In addition, the Genesis creation narrative can 
“be considered an introduction to the Pentateuch” (Sailhamer, 1984, p. 75; see also 
Hill & Walton, 2009; Osborne, 2006). 

It is crucial to note that many scholars believe that the author of the book of 
Genesis borrowed the concepts and vocabularies from Egyptian and Mesopotamian 
mythological literature which existed before the book of Genesis (e.g., Alter, 2008; 
Wyatt, 2014). While this view is not accepted by every scholar (e.g., Hasel, 1974; Phillips, 
2001; Rydelnik & Vanlaningham, 2014), Walton (2009) advises that rather than 
“suggesting literature was borrowed or copied,” by simply recognising “the common 
conceptual worldview that existed in ancient times,” modern readers may “see the 
world” as ancient people “saw it” (p. 12) and understand how the ancient “Israel 
understood its God in reference to what others around them believed” (p.11) (see also 
Hill & Walton, 2009; Walton, 2015). Thus, Christians should approach the Genesis 
creation text “in the context of the ancient world” and attempt to understand “what 
the author truly intended to communicate” (p. 161). 

Below, I use Hill and Walton’s (2009) framework to interpret the Genesis 
creation narrative (Gen. 1:1–2:3). Who? The most fundamental affirmation of the 
Genesis creation narrative is that God (elohim ִהים  ,created (1:1) (see also Phillips (ֱא
2001). What? Although the Genesis creation narrative does not document every 
creature (e.g., dinosaurs and angels) and some scholars have argued that “the earth” 
in the text does not refer to the totality of the physical earth (Hill & Walton, 2009; 
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Rydelnik & Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011; Walton, 2009, 2015), the account 
does imply that God is the Creator of all things (1:1). How? The Genesis creation 
narrative recounts that God created through his word (e.g., 1:3, 6, 9). Although this does 
not limit the possibility that God could have created through other means (e.g., the 
evolutionary process), the Genesis creation narrative intends the readers to see that 
the sovereign God is in control and the creation is “supernaturalistic” (Hill & Walton, 
2009, p. 95). When? The words “beginning” and “day” should not be interpreted as a 
period of literal days of twenty-four hours, accounting material origin. Rather, the 
seven-day structure in the Genesis creation narrative should “be understood as the 
seven day dedication of the cosmic temple in the process of which the cosmos 
becomes operational” (p. 96) (see also Walton, 2009). 

Following this framework and interpretation, it may be understood that the 
Genesis creation narrative was not intended to be “primarily scientific or historical” 
but theological (Sailhamer, 2011, p. 16; see also Hill & Walton, 2009; Rydelnik & 
Vanlaningham, 2014; Walton, 2009, 2015). Having briefly explained the Genesis creation 
narrative based on the above framework, I proceed next to examine the text of the 
creation account. I organise my investigation of the Genesis creation narrative into two 
parts: Genesis 1:1 and Genesis 1:2–2:3 (see also Rydelnik & Vanlaningham, 2014; 
Sailhamer, 2011; Walton, 2009). 

Genesis 1:1 
 “In the beginning God created the heavens and the earth” (Gen. 1:1 English 
Standard Version), this is the very first statement of the Hebrew and Christian Bible, 
and it has been deemed controversial. Most traditional and modern evangelical 
Christians take Genesis 1:1 as the title of the chapter (Walton, 2009, 2015; see also 
Sailhamer, 2011). For Walton (2009), based on the overall structure of the book of 
Genesis and the recurrent transitionary formula (i.e., this is the account of . . .), Genesis 
1:1 should be understood as a literary introduction for what God was going to create 
in the rest of the chapter. In counterpoint, Sailhamer (2011) argues that this view might 
be inaccurate, further explaining that titles in the Hebrew language are not formed in 
“a complete sentence that makes a statement,” rather, titles in the Hebrew language 
are formed in simple sentences and phrases (p. 110). Furthermore, the first word in 
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Genesis 1:2 was written with the conjunction “and” (ve  ְו), which affirms that Genesis 
1:1 should not be treated as a title.  
 How one interprets the Hebrew word for “beginning” (reshit  ֵראִׁשית) also 
affects the understanding of the first statement of the Bible. Consistent with several 
other scholars, both Walton (2009) and Sailhamer (2011) drew from several biblical 
accounts (e.g., Job 8:7; Jer. 28:1) and agree that reshit refers to a period of time rather 
than a specific moment or a point of time. However, they interpret this term used in 
Genesis 1:1 differently. For Sailhamer (2011), reshit in Genesis 1:1 refers to a “period 
or duration of time which falls before a series of events” (p. 42). Accordingly, Sailhamer 
concludes that the first verse of Genesis documents God’s first creative act which is 
different from what he was going to create in the seven-day period accounted in 
Genesis 1:2–2:3. In contrast, Walton (2009) makes particular correspondence with ideas 
reflected in ancient Near Eastern creation texts and argues that reshit should refer to 
“the seven-day period rather than a point in time prior to the seven days” (p. 43).  

It is also crucial to understand the meaning of the words “heavens” and 
“earth.” The most widely accepted interpretation is that “heavens” refers to the entire 
universe, while “earth” refers to the whole physical earth (Francis, Kay, & Campbell, 
1996; see also Rydelnik & Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011; Walton, 2009, 2015). 
However, several scholars (e.g., Rydelnik &Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011) 
explain that a more accurate translation of the Hebrew word “eretz” (ארץ) should 
be “land” not “earth,” and the term “shamayim” (ָׁשַמִים) which was translated as 
“heavens” should rather be rendered as “sky.” It is important to note that at that 
time, the Genesis creation narrative was written a long time before Western travellers 
explored and discovered the other parts of the world. It was also written before 
scientists invented the telescope and discovered other parts of the universe. 
Therefore, in the time when Genesis was written, people had limited knowledge 
beyond what they could see with their eyes – for them, the “land” refers to a local 
place where humans inhabit, and the “sky” refers to the open space above the land 
(Sailhamer, 2011).  

Nonetheless, Sailhamer (2011) further explains that when the two terms are 
used together, they function as a figure of speech called a “merism,” connoting the 
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concept of the universe (p. 62). As Biblical Hebrew does not have a term for “universe,” 
the expression “the heavens and the earth” or “sky and land” represents the “entirety 
of the universe” (p. 62). With this understanding, Sailhamer concludes that the sky and 
land that God created in Genesis 1:1 includes the entire universe (e.g., the physical 
earth, the sun, and the moon) but yet without humans which he was going to create 
in the period of seven days. 

To summarise, while Sailhamer (2011) holds that the first statement of the 
Scripture may imply that God already created the universe and the earth, including 
the sun, the moon, the stars, all the plants, and the animals in his first creative act; 
Walton (2009) contends that Genesis 1:1 serves as a literary introduction to the creation 
of the heavens and the earth within the seven-day period. Although these two 
interpretations are different, they seem to be both valid and theological. Furthermore, 
based on these two interpretations and Hebrew understanding, it is evident that 
Genesis 1:1 alone is not meant to describe the exact point of time of God’s creation 
(i.e., the beginning of time), neither how God was going to create the physical earth. 
Rather, Genesis 1:1 simply tells the readers that in a period of early time, God created 
the sky and the land. Whether the first verse is meant to be a title for God’s seven-
day creative act or a statement that explains God’s first creative act prior to the seven 
days, it is clear that the text affirms that God is the Creator of all things – the entire 
universe. Thus, modern readers of the Bible should not calculate the age of the 
universe or the earth based on this point of time mentioned in the very first verse of 
the Bible. 

Genesis 1:2–2:3 
The Hebrew expression tohu va-vohu is usually rendered as “formless and 

void.” However, some scholars express that this translation is not satisfactory (Rydelnik 
& Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011; Walton, 2009) and argue that according to 
Genesis 1:2, the land, though not yet dry, was already there with a certain form under 
the waters (Rydelnik & Vanlaningham, 2014; Sailhamer, 2011). In addition, tohu va-
vohu appears again in Jeremiah 4:23 which refers to the land of Israel but is 
characterised as being “uninhabited” and “unproductive” (Rydelnik & Vanlaningham, 
2014, p. 68).  
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Consistent with this understanding, Sailhamer (2011) believes that God already 
created the land in Genesis 1:1 and consequently, Genesis 1:2–2:3 should be seen as 
the second act of God’s creative work. He further suggested that the expression tohu 
va-vohu should be understood as “wilderness, devoid of human life” (p. 72). Thus, 
during a six-day period, Sailhamer contends that God was preparing the inhabitable 
and producible land for man and woman to live. After God prepared the land with the 
light, dry land, fruit trees, and animals during the six-day period, he then created the 
man and woman on the sixth day and put them on this land. For Sailhamer, the land 
in Genesis 1:2–2:3 is the garden of Eden which is detailed in Genesis 2:4–25. He also 
goes so far as to suggest that this land was intended to be the same land that God 
promised to give to Abraham and his descendants later – the land of Canaan, which 
is described in the following chapters of Genesis (e.g., Gen. 12). It was also the same 
land – the promised land – that God wanted to give to Israelites after their journey 
out of Egypt, which Joshua continued to lead them to enter after wandering in the 
wilderness (see also Hill & Walton, 2009; Osborne, 2006). 

Similarly, Walton (2009) also agrees that tohu va-vohu is not an absent state 
of material, further explaining that this expression should be understood as no 
functions rather than no materials. Looking with ancient lenses rather than modern 
scientific lenses, Walton (2009) notes that ancient Israel was “much more attuned to 
the functions of the cosmos than to the material” (p. 161). Thus, Genesis 1:2–2:3 was 
intended to be presented as an account of functional origins rather than material 
origins. He also suggests that the seven-day creation account should be seen as “a 
seven-day inauguration of the cosmic temple, setting up its functions for the benefit 
of humanity, with God dwelling in relationship with his creatures” (p. 162). Walton 
further describes the key features of the “cosmic temple inauguration” view that if 
tohu va-vohu is the state without functions, the Hebrew word for “create” (bara) (Gen 
1:1) should concern “assigning functions”; while days one to three “pertain to the 
three major functions of life: time, weather, food,” days four to six “pertain to 
functionaries in the cosmos being assigned their roles and spheres” (p. 162). Finally, 
Walton explains that the recurring statement by God “it is good” refers to functionality 
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relating to humans, further concluding that “The temple aspect is evident in the climax 
of day seven when God rests—an activity in a temple” (p. 162).  

It is essential to note that one of the foundational theological primary themes 
of the Genesis creation narrative is that while God created the animals “according to 
their kinds,” human beings were made in his “image” and “likeness” (Gen. 1:24–26), 
emphasising the uniqueness of humankind as a creature (Sailhamer, 2011). The 
repeated use of the number seven in Genesis creation narrative highlights the 
“perfection and completeness of the home God made for humanity” (e.g., seven 
words in Gen. 1:1, seven paragraphs for each creation day, seven times the expression 
“it was good,” and seven creative acts preceding the human’s creation) (Rydelnik & 
Vanlaningham, 2014, p. 65). Accordingly, the account of God’s creation of humans can 
be seen “as an apt introduction to who God is and what he has made man and woman 
to be” (Hill & Walton, 2009, p. 85). Therefore, the central focus of Genesis 1:2–2:3 “is 
that everything is ordered so as to be perfectly suited for people to inhabit” (Hill & 
Walton, 2009, p. 85), reflecting the promised land mentioned later in the Pentateuch 
where God prepared for the Israelites to dwell in and enjoy a loving relationship with 
him through worship, obedience, and his blessings (Sailhamer, 2011).  

Osborne (2006) explains that in the Pentateuch, there are several collections 
of laws written in correspondence with the Genesis creation narrative, showing that 
“the primary purpose for the stipulations was maintaining the relationship with God 
through worship” (p. 187). As the land (or the garden of Eden in Gen. 2:4) was prepared 
for humans to enjoy a relationship with God, the “Tabernacle Laws” in Exodus 25–40 
were made to be “a microcosm of the cosmos in miniature, a re-creation of the Garden 
in which Yahweh is present among his people” (p. 188). Interestingly, the law of clean 
and unclean animals in Leviticus (11:46) seems to correspond to the order of creation 
in Genesis (1:24–30) which are “animals, birds, water creatures and ground-creeping 
land creatures” (p. 192). Therefore, the creation themes in the Genesis narrative were 
intended to prepare God’s chosen people to dwell in the promised land where they 
can maintain and enjoy their relationship with him.  

In sum, by interpreting Genesis 1:1–2:3 from the original context (i.e., Hebrew 
language and ancient perspective), the Genesis creation account was not intended to 



On the Genesis Creation Narrative: Theological Significance and Its Implications 

14 

explain material origins – how and when God created life. Instead, it is an account of 
functional origins, presenting a specific theological message to the readers. The 
theological themes in the Genesis creation narrative can be understood as God is the 
Creator of all things – everything that humans need to function perfectly – including 
the sky, land, weather, time, and food. God is also the Provider of the land – the home 
for humankind. In this home that he made, God saw everything was good and he 
desired to dwell in a loving relationship with humans whom he made in his image and 
likeness. 

Implications for Christians and Conclusions 
Erickson (2013) summarised several points on why Christians should carefully 

study the Genesis creation narrative: (1) God’s creative work represents his image; (2) 
the creation account plays a significant role in shaping Christian faith; (3) the 
understanding of the theological message of the creation contributes to the 
understanding of other doctrines; (4) the creation account differentiates Christian faith 
from other religious worldviews, beliefs, and practices; and (5) the study of the Genesis 
creation narrative can create dialogues between Christianity and science. As the way 
Christians interpret the Genesis creation narrative will influence how they teach, 
preach, share, and live out the gospel, in this section, I provide implications for 
Christians, making particular references to the issues of theology, education, and 
evangelism. 

Historically, the Genesis creation narrative has long created controversies 
among Christian scholars, and between Christianity and science. While history, science, 
and scholars may provide various helpful and interesting perspectives, Christians 
should faithfully ask, “What does the text say?” (Sailhamer, 2011, p. 22). Since the very 
first statement and the first two chapters of the Bible play very significant roles in 
churches, Christian education, and evangelism, it is crucial to seek the theological 
understanding of the text as the author intended (Phillips, 2001; Walton, 2009). 
Sailhamer (2011) reminds Christians that “Just because an interpretation is commonly 
held doesn’t mean it’s correct” (p. 22). By closely examining the original language and 
the theological significance of the Genesis creation narrative, many issues may be 
resolved, and several gaps may be bridged.  
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In Sunday schools, instead of requiring students to memorise the chronological 
order of God’s creation, Christians who are involved in teaching the Bible should focus 
on educating them to understand the theological message of the Genesis creation 
narrative, which emphasises how God prepared the land for humans to enjoy a holy 
relationship with him through his loving covenant and laws – to worship and obey him. 
Furthermore, in schools, Christians are exposed to science lessons that may provide 
different views of how the universe and humans came into existence. By understanding 
the function of the Genesis creation narrative as a theological education rather than a 
scientific education, Christians may see the different functions and purposes of the 
two different disciplines rather than the conflicts. This may also reduce the gap 
between Christian education and science.  
 When evangelising, instead of using a scientific approach to explain God to non-
believers, Christians may focus on the theological message of the Genesis creation 
narrative which explains that God is the Creator and the Giver of the place and the 
ways for humankind to be in a loving relationship with him. And eventually, to “speak 
of Jesus Christ, who is the Lord of creation and of the new creation . . . [and] the one 
in whom creation and history find their true meaning” (Peskett & Ramachandra, 2003, 
p. 68). This may reduce questions and conflicts if non-believers raise the issues of the 
age of the earth or evolution theory. Furthermore, in a multifaith nation such as 
Thailand – my homeland – Christians may use the theological message of the Genesis 
creation narrative to create meaningful dialogues with people from other faiths, 
pointing them to see the significance behind God’s creative acts (see also Boon-Itt, 
2008). 

Although the view that I have provided in this paper may be further argued, 
readers of Scripture should revisit and examine the theological and biblical messages 
of the Genesis creation narrative as well as the entire Bible. As this paper limits the 
investigation of the Genesis creation narrative to Genesis 1:1–2:3, future studies may 
further examine the theological message of Genesis 2:4–25 which has also been 
deemed controversial, and provide implications for Christians (Sailhamer, 2011; Walton, 
2015). Besides, as this paper draws heavily on Sailhamer’s (2011) and Walton’s (2009) 
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interpretations, it may be worth for Christian scholars to further explore and investigate 
the Genesis creation narrative from alternative but theological lenses. 

Finally, it is my hope that this paper advocates a unified understanding of the 
theological message and meaning of the whole Scripture. By being faithful to the 
nature of the text, especially to the very first sentence of Scripture, Christians can 
become more faithful to the entire Bible and come to understand the theological 
messages of the Scripture. In other words, Christians may better spend their time on 
the theological implications of the Scripture, which is to look at God’s word through 
his perspective rather than human’s perspective. Instead of asking how God created 
all things, Christians may ask why God created them.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือ
ในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างสมาชิก
สมบูรณ์ของคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 296 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1) การเทศนามีผลต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของของสมาชิกคริสตจักร
ภาคท่ี 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้านมีความมั่นใจในความรอด มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.98) ในด้านสามารถประกอบการดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.33) และใน
ด้านมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (  = 4.20)   

2) ผลของการเทศนามีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร
แตกต่างกันตามภูมิหลังของตัวอย่างวิจัยซึ่งพบว่า ตัวอย่างวิจัยที่มีการรับบัพติศมาแล้วและยังไม่ได้รับ
บัพติศมาได้รับผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และกลุ่มอายุ 71 ปีขึ้นไป สถานภาพหย่าร้าง รับบัพติศมามากกว่า 6 
ปี และสถานภาพผู้ปกครองในคริสตจักร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ตามภูมิหลังของตัวอย่างวิจัย 
 
คำสำคัญ การเทศนา ชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้า สมาชิกคริสตจักร  
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Abstract 

  The purpose of this research is to study the effect of preaching about faith 
among in God of the church members in the Eighth District of the Church of Christ in 
Thailand.  This research consists of quantitative data. The sample was taken from 296 
members among the Eighth District of the Church of Christ in Thailand. In this research, 
quantitative data were analyzed by using mean, standard deviation, t-tes and the one-
way ANOVA. The research findings were summarized as follows:   

  1) The researcher found that effect of preaching about the life of faith in God 
among the church members in the Eighth District of the Church of Christ in Thailand, 
Concerning the confidence of salvation has the average that ranges in high levels (  = 
3.98), Concerning the Good deeds has the average that ranges in high levels (  = 4.33), 
and in the relationship with God has the average that ranges in high levels (  = 4.20)    
  

  2) Comparative analysis of the effect of preaching concerning the life of faith 
in God of church members by was analyzing various background variables. This 
research revealed that church members with differences in baptism receiving or not 
have different life levels of faith enhancing in God at statistical difference of .05. And 
the age group of 71 years and older who are divorced, baptized more than 6 years, 
and are elders in the church have a higher average than other groups by variables of 
background. 

Keyword: Preaching,  Faith enhancing in God, Churches’ member  
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บทนำ  
 ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ตามที่บันทึกในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28:19-20 ว่า “เพราะฉะน้ัน 
ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของ 
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่าน
ไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”  จากพระคัมภีร์ตอนน้ีช่วยให้ผู้เช่ือ
ยึดถือเข้าใจถึงพันธกิจการสั่งสอน ด้วยว่าการเทศนาเป็นหนึ่งในกระบวนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้ 
ผู้เชื่อเป็นสาวกที่ยึดถือรักษาคำสอนที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ และเป็นการถ่ายทอดคำสอนไปสู่ผู้คน
ในโลกได้มีความเชื่อในพระเจ้า ภายหลังคริสตจักรยุคแรกได้นำคำสอนนี้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
การเทศนาจึงถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารคำสอนของพระเจ้าอย่างเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมาก 
อีกทั้งถือว่าผู้เชื่อต่างให้ความสำคัญว่า เป็นหนึ่งในวิธีการเปิดเผยคำสอนของพระเจ้าที่ช่วยให้มีชีวิตที่
เติบโตขึ้นในความเชื่อ ความรักและความหวังใจ อันส่งผลให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับ 
คำสอนและน้ำพระทัยของพระเจ้า พร้อมทั้งการเทศนาเป็นสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณผู้ฟังให้กลับ
ใจและหันหลังกับการกระทำที่ผิด เฝ้าระมัดระวังชีวิตเพ่ือที่จะดำเนินอย่างถูกต้องโดยมีพระคัมภีร์เป็น
มาตรฐานการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติตน   
  ผู ้ร ับใช้พระเจ้าถือได้ว่ามีบทบาทหน้าที ่ที ่สำคัญมากในสื ่อสารหรือสั ่งสอนพระคัมภีร์
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเทศนาแก่สมาชิก กระบวนการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเทศนาจึงมีความสำคัญ
ยิ่ง เริ่มตั้งแต่การเตรียมคำเทศนา รูปแบบการเทศนา ตัวอย่างประกอบการเทศนา ความเหมาะสม
และจุดประสงค์ที่ชัดเจน สำหรับผู้เทศนาแล้วต้องตระหนักเสมอว่ากระบวนการเตรียมคำเทศนาที่ดี
ย่อมส่งผลที่ดีทั้งด้านความเช่ือ และด้านการดำเนินชีวิตที่ดีของผู้ฟังหรือผู้เช่ือ ในปัจจุบันการเทศนาได้
ถูกนำไปใช้ในหลากหลายโอกาส และพบว่าอย่างน้อยในหนึ ่งสัปดาห์ในแต่ละคริสตจักรจะมี 
การเทศนาแน่นอน เพราะทุกวันอาทิตย์ในช่วงการนมัสการพระเจ้าจะมีการเทศนาเพื่อสมาชิก 
จะได้ยินและรับฟังคำเทศนา คำเทศนาจึงไม่ใช่เพียงศิลปะในการพูด แต่คือคำสอนของพระเจ้าที่
ประทานให้ผู ้รับใช้สอนคนอื่นต่อไป (เอ็ช โรเบิร์ต โคลส์, 2521) และ ไบรอัน ชาเพลล์ (2557)  
ได้กล่าวว่า “การเทศนาไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง แต่เป็นการเตรียมทางเพื่อนำมาสู่
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตตามท่ีพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่สูงสุดได้ทรงกำหนดไว้”  
  คำเทศนาทุกครั้งจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมหลักความเชื่อหรือการส่งเสริมให้สมาชิกเติบโต
ด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณน้ันจึงสำคัญ โดยพบว่า คำเทศนาจำเป็นคำนึงถึง 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่นใจใน
ความรอด สามารถประกอบการดี และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า ในขณะที่สมาชิกคริสตจกัร
เป็นกลุ่มคนที่ได้รับฟังคำเทศนาจากผู้เทศนาในทุกวันอาทิตย์ นั่นชี้ให้เห็นว่าคำเทศนาจะเป็นสิ่งที่
กระตุ้นให้สมาชิกในคริสตจักรมีพฤติกรรมที่ตอบสนองเป็นรูปธรรมของความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าได้ 
ซึ่งส่วนมากจะแสดงออกมาในรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมนมัสการพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน 
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รับใช้พระเจ้าร่วมกับผู้อื ่นและการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ เป็นต้น ตามที่ วิชาญ ฤทธิ์นิมิต (2560) 
กล่าวถึงว่า ศิษยาภิบาลควรแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือจะเทศนาให้สอดคล้องกับกับปัญหาของสมาชิก
ในการฟังคำเทศนา และเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ แต่ในสภาพ
ปัจจุบันสมาชิกซึ่งเป็นผู้เชื่อสามารถประยุกต์ใช้หรือดำเนินชีวิตโดยนำคำเทศนามาปรับปรุงวิถีชีวิตได้
มากน้อยเพียงใด หรือผลจากการฟังคำเทศนาช่วยให้เกิดการเติบโตขึ้นในความเชื่ออย่างไร แต่ละคน
ต่างมีความคิดที่หลากหลาย และมีข้อเสนอหลายอย่าง จนทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้  
ผู้ศึกษาจึงมองเห็นว่า การสำรวจหรือสืบค้นหาข้อมูลที่แท้จริงเป็นสิ ่งที ่สำคัญ เพราะจะนำไปสู่ 
การสะท้อนความคิด ความรู้สึกและการวางแผนพัฒนาเพ่ือการเทศนาที่ดีได้        
  นอกจากน้ีจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาพบว่ายังไม่พบข้อมูลการศึกษาเรื่องการเทศนา
ที่ส่งผลต่อชีวิตผู้เช่ือโดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งผลต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้าสำหรับ
ผู้เชื่อในประเทศไทยมาก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาผลของการเทศนาว่าได้เสริมสร้างชีวิตด้านความ
เชื่อในพระเจ้ามากน้อยอย่างไร โดยศึกษาในบริบทของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 แห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย 
 
คำถามวิจัย 
 การเทศนามีผลต่อชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิก
คริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ สมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวน 1,131 คน  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ตัวแปรที่ 1 คือ การเทศนา หมายถึง 
การสื่อสาร การอธิบายและการประยุกต์ใช้เนื้อหาในพระคัมภีร์สำหรับผู้เชื่อเพื่อจะนำไปสู่ปฏิบัติตาม
อย่างมั่นคงในความเช่ือในชีวิตประจำวัน  
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 ตัวแปรที่ 2 คือ ชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้า หมายถึง ชีวิตที่แสดงผลของความเชื่อออกมา
เป็นการปฏิบัติหรือความประพฤติ โดยวัดจาก 3 ตัวแปร คือ 1) มีความมั่นใจในความรอด 2) สามารถ
ประกอบการดี 3) มีความสัมพันธ์ที่ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า   
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
     
             ตัวแปรที่ 1                                                               ตัวแปรที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

        แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดำเนนิการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยออกแบบการวิจัยเชิง
สำรวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,131 คน ได้ตัวอย่างวิจัยเป็นจำนวน 296 คน 
ซึ่งกำหนดขนาดของตัวอย่างวิจัยโดยใช้วิธีการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง (sample size) จากสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาผลของการ
เทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยแบ่งคำถามออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
  ส่วนที่ 1  เป็นข้อคำถามเลือกตอบข้อมูลภูมิหลังของตัวอย่างวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา การรับบัพติศมา จำนวนปีที่รับบัพติศมา พื้นฐานความเชื่อในครอบครัว 
คริสเตียน สถานภาพในคริสตจักร โดยลักษณะของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 นี้ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

การเทศนา 

ชีวิตด้านความเช่ือ 
1. มีความมั่นใจในความรอด 
2. สามารถประกอบการดี 
3. มีความสมัพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า 



ผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจกัรภาคที่ 8     
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

24 

  ส่วนที่ 2  เป็นข้อคำถามเกี่ยวข้องกับชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้า โดยแบ่งออกเป็น 3  ด้าน 
คือ 1) มีความมั่นใจในความรอด 2) สามารถประกอบการดี และ 3) มีความสัมพันธ์ที ่ใกล้ชิดต่อ 
พระเจ้า ลักษณะของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 นี้ เป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)  
ของ Likert รวม 21 ข้อ  
  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
   ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วส่งให้
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่านตรวจสอบความครอบคลุมตามโครงสร้างของเนื ้อหา โดยพิจารณา 
ความเหมาะสมเกี่ยวกับประมาณคำถาม ความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม 
ในแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้สำนวนภาษาและรูปแบบการพิมพ์ 
และผู้วิจัยวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือนี้ทำได้โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Items-Objective Congruence : I.O.C.) ระหว่างคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์หลักของ
งานวิจัย นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วไปทำการทดสอบแบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูล
จริง (Try out) กับตัวอย่างในคริสตจักรอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกับตัวอย่างได้แก่ คริสตจักรหนองกร่าง
ในเครือคริสตจักรภาคที่ 11 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 20 ตัวอย่าง  
เพ ื ่อหาค่าความเท ี ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช ้ว ิธ ีหาค ่าส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟา  
(Co-efficient alpha) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยกำหนดค่าความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.7  
ขึ้นไป จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้ (Nunnally, 1978) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าได้ค่าความเที ่ยงทั ้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
coefficient) โดยใช้การคำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม พบว่า มีค่า 
item-total correlation อยู่ในระหว่าง 0.400-0.845 และค่าความเที่ยงเมื่อไม่รวมข้อคำถามนั้นมีค่า
ระหว่าง 0.927-0.936  
   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ได้นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนำไปบันทึก
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เมื่อบันทึกข้อมูล
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามคำถามวิจัย ดังน้ี  
  คำถามวิจัย การเทศนามีผลต่อชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยอย่างไร  



การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021 

25 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
การวิเคราะห์ค่าที (Inderpendent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความปรวนแปรทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และสหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient)  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลของการเทศนาท่ีมีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร 
  ลักษณะด้านความมั่นใจในความรอดของสมาชิกคริสตจักร พบว่า ภาพค่าเฉลี่ยรวมของ
ประชากร อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเมื่อพบปัญหาในชีวิต 
สมาชิกมีข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 ขณะที่ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุดคือ ด้านสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์หลังจากฟังคำเทศนาได้ อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย 
3.27 ส่วนในด้านการเทศนากระตุ้นให้นมัสการพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย 
4.42 ด้านผลจากการฟังคำเทศนาช่วยให้พัฒนาชีวิตในการอธิษฐานพ่ึงพาพระเจ้า อยู่ในระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ย 4.22  ด้านคำเทศนาช่วยให้มีภาระใจในการประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้อย่างถูกตอ้ง 
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านการเทศนาช่วยให้มั่นใจในการอธิบายเรื่องของพระเยซูคริสต์
แก่ผู้อื่น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และด้านการแบ่งปันเนื้อหาคำเทศนาที่ได้ยินแก่ผู้อ่ืน  
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ีย 3.50  
  สักษณะด้านความสามารถประกอบการดีของสมาชิกคริสตจักร พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยของ
ประชากรอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสันติสุขในใจเมื่อได้ฟังคำ
เทศนา อยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ขณะที่ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การเทศนา
กระตุ้นให้ตอบสนองด้วยการถวายตัวอย่างซื่อสัตย์ในชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนการ
เทศนาช่วยให้ตระหนักถึงการกระทำทุกสิ่งด้วยความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้าน
การฟังคำเทศนาช่วยให้เห็นผลดีของการควบคุมความประพฤติของตนเองได้ อยู่ในระดับที่มาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.43 การเทศนาสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจ้าว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ อยู่ในระดับที่มาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.32 ในด้านการเทศนาช่วยสร้างความรู้สึกที่มีสุภาพอ่อนโยนมากขึ้น อยู่ในระดับที่มาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.23 และการฟังคำเทศนาช่วยลดความเกลียดชังที่มีต่อผู้อื่น อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.21 
  ลักษณะด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร พบว่า ภาพค่าเฉลี่ยรวม
ของประชากรอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฟังคำเทศนาช่วยให้
มีความหวังใจที่ดีต่อการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 ตัวแปรที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สมาชิกมีส่วนในการรับใช้พระเจ้ากับพี่น้องสมาชิกผ่านคำเทศนา อยู่ในระดับที่
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 เรื่องการฟังคำเทศนาเป็นเรื่องที่สำคัญ อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 คำ
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เทศนาชี้แนวทางให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ชัดเจน อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 สมาชิกได้รับการ
กระตุ้นให้มานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรผ่านการฟังคำเทศนา อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ย 4.28  
ในด้านการฟังคำเทศนาช่วยให้มีความเข้าใจลึกซึ้งกับการเข้าร่วมพิธีมหาสนิท อยู่ในระดับที่มาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.10 และการฟังคำเทศนาช่วยสร้างความต้องการให้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านการศึกษา
พระคัมภีร์มากขึ้น อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 
 
ตารางที่ 1 ผลของการเทศนาท่ีมีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัย 

ชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้า N Mean SD แปลผล 
1. มีความมั่นใจในความรอด     
การยอมรับและยึดมั่นในพระคัมภีร ์  
1.1 เมื่อท่านพบปญัหาในชีวติ ท่านมีข้อพระคัมภีร์ ท่ีให้กำลังใจท่าน 296 4.45 0.82 มาก 
1.2 ท่านสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์หลังจากท่ีท่านฟังคำเทศนาได้ 296 3.27 0.72 ปานกลาง 
การถา่ยทอดเรื่องพระเยซูคริสต์  
1.3 การเทศนาช่วยให้ท่านมั่นใจการอธิบายเรือ่งของพระเยซูคริสต์แก่ผูอ้ืน่ 296 3.99 0.70 มาก 
1.4 ท่านแบง่ปันเน้ือหาคำเทศนาท่ีได้ยินแก่ผู้อื่น 296 3.50 0.77 มาก 
     การดำเนินชีวติโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิต  
1.5 คำเทศนาช่วยให้ท่านมีภาระใจในการประกาศเร่ืองของพระเยซูคริสต์ได้อย่างถูกต้อง 296 3.99 0.88 มาก 
1.6 ผลจากการฟังคำเทศนาช่วยให้ท่านพัฒนาชีวิตในการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้า 296 4.22 0.68 มาก 
1.7 การเทศนากระตุ้นให้ท่านนมัสการพระเจา้ อย่างสดุจิตสุดใจ 296 4.42 0.76 มาก 
รวมด้านมีความม่ันใจในความรอด 296 3.98 0.55 มาก 
       2. สามารถประกอบการดี 
ความจงรกัภักด ี  
2.1 การเทศนากระตุ้นให้ท่านตอบสนองด้วยการถวายตัวอย่างซ่ือสัตย์ในชีวิต 296 4.10 0.68 มาก 
2.2 การเทศนาสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจา้วา่เปน็เรื่องท่ีสำคัญ 296 4.32 0.73 มาก 
ผลพระวญิญาณ  
2.3 การฟังคำเทศนาช่วยให้ท่านลดความเกลียดชังท่ีมตี่อผู้อื่น 296 4.21 0.62 มาก 
2.4 ท่านมีสันติสุขในใจเมื่อได้ฟังคำเทศนา 296 4.51 0.71 มากท่ีสุด 
2.5 การเทศนาช่วยให้ท่านตระหนักถึงการกระทำทุกสิง่ด้วยความซ่ือสตัย์ 296 4.48 0.67 มาก 
2.6 การเทศนาช่วยสร้างความรู้สกึท่ีมีความสุภาพอ่อนโยนมากข้ึน 296 4.23 0.63 มาก 
2.7 การฟังคำเทศนาช่วยให้ท่านเห็นผลดีของการควบคุมความประพฤตขิองตนเองได ้ 296 4.43 0.66 มาก 

  รวมด้านสามารถประกอบการด ี 296 4.33 0.51 มาก 
  3. มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดต่อพระเจ้า     
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า  
3.1 การฟังคำเทศนาเป็นเรื่องท่ีสำคัญของท่าน 296 4.43 0.72 มาก 
3.2 ท่านได้รบัการกระตุ้นให้มานมัสการพระเจ้าท่ีครสิตจักรผ่านการฟังคำเทศนา 296 4.28 0.80 มาก 
3.3 ท่านมีสว่นรว่มในการรบัใช้พระเจ้ากบัพี่น้องสมาชิกผ่านคำเทศนา 296 3.79 0.86 มาก 
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3.4 การฟังคำเทศนาช่วยสร้างความต้องการให้เรียนรู้เรื่องพระเจา้ผา่นการศึกษา 
     พระคัมภีรม์ากข้ึน 

296 3.96 0.81 มาก 

3.5 การฟังคำเทศนาช่วยให้ท่านมีความเข้าใจลกึซ้ึงกบัการเข้ารว่มพิธีมหาสนิท 296 4.10 0.69 มาก 
3.6 คำเทศนาช้ีแนวทางให้ท่านใกลชิ้ดกับพระเจา้ได้ชัดเจน 296 4.29 0.64 มาก 
3.7 การฟังคำเทศนาช่วยให้ท่านมีความหวงัใจท่ีดีต่อการดำเนินชีวิตกบัพระเจ้า 296 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
รวมด้านมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้า 296 4.20 0.55 มาก 
รวมผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้า 296 4.17 0.49 มาก 

 
  

 เมื่อวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัย
พบว่ามีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยในด้านมีความมั่นใจในความรอดมีความสัมพันธ์กับด้าน 
มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า (r = 0.731) มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ในด้านมีความมั่นใจในความ
รอดมีความสัมพันธ์ด้านสามารถประกอบการดี (r = 0.723) มีนัยสำคัญที ่ระดับ .01 และด้าน 
มีความสามารถประกอบการดีมีความสัมพันธ์กับด้านมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า (r = 0.746) 
มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัย  

 
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระ
เจ้าของสมาชิกคริสตจักรตามภูมิหลังของตัวอย่างวิจัย  
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความ
เชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรตามภูมิหลังของตัวอย่างวิจัย พบว่า ชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้า
มีความแตกต่างตามตัวแปรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 ได้แก่ตัวแปรอายุ ซึ่งสมาชิกคริสตจักร
ที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไปจะมีชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าที่สูงกว่าช่วงอายุอื่น ๆ และสมาชิกที่มีสถานภาพ
หย่าจะมีชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าสูงกว่าสถานภาพอื่น ๆ สมาชิกที่รับบัพติศมามากกว่า 6 ปี จะมี
ชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าที่สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ และสถานภาพในคริสตจักรตำแหน่งผู้ปกครองจะมี
ชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้าสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 3-6  

ชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้า F1 F2 F3 
1. มีความม่ันใจในความรอด (F1) 1   
2. สามารถประกอบการดี (F2) 0.723** 1  
3. มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดต่อพระเจ้า (F3) 0.731** 0.746** 1 
Mean 3.98 4.33 4.20 
SD 0.55 0.51 0.55 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด, 3.50 -4.49 = มาก, 2.50 -3.49 = ปานกลาง, 1.50 -2.49 = น้อย, 1.00 -1.49 = น้อยที่สุด  
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือ 
ในพระเจ้าของสมาชิกครสิตจักรตามอายุ (ปี)  

อายุ N Mean SD Sources SS df MS F P Post-hoc 

ต่ำ 20 44 3.85 0.60 ระหว่างกลุ่ม 9.360 6 1.560 7.433 .000 

71 ข้ึน > 41-50 >  
31-40 > 51-60 >  
61-70 > 21-30 > 

ต่ำ 20  

21-30 61 4.02 0.56 ภายในกลุ่ม 60.657 289 .210   

31-40 41 4.29 0.38       

41-50 54 4.35 0.35       

51-60 54 4.23 0.45       

61-70 32 4.21 0.27       

71 ข้ึน 10 4.49 0.39       

รวม 296 4.17 0.49  70.017 295    

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือ 
ในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัยจำแนกตามสถานภาพ  

อายุ N Mean SD Sources SS df MS F P Post-hoc 

โสด 141 3.99 0.54 ระหว่างกลุ่ม 8.151 3 2.717 12.823 .000 

หย่า > 
แต่งงาน > 

หม้าย > โสด 

แต่งงาน 135 4.33 0.37 ภายในกลุ่ม 61.866 292 .212   

หย่า 7 4.36 0.29       

หม้าย 13 4.30 0.44       

รวม 296 4.17 0.49  70.017 295     

 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือ 
ในพระเจ้าตัวอย่างวิจัยจำแนกตามจำนวนปีรับบัพติศมา (ปี) 

จำนวนป ี N Mean SD Sources SS df MS F P Post-hoc 

ไม่ได้รับ 14 3.63 0.86 ระหว่างกลุ่ม 5.067 4 1.267 5.675 .000 มากกว่า 6 > 
ไม่เกิน 3 >  น้อยกว่า 1 5 3.99 0.51 ภายในกลุ่ม 64.950 291 .223   
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ไม่เกิน 3 36 4.17 0.48       4-6 >  
น้อยกว่า 1 
> ไม่ได้รับ 4-6 28 4.08 0.45       

มากกว่า 6 213 4.22 0.44        

รวม 296 4.17 0.49  70.017 295     

 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระดับของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือ 
ในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัยจำแนกตามสถานภาพในคริสตจักร 

อายุ N Mean SD Sources SS df MS F P Post-hoc 

ผู้ปกครอง 12 4.49 0.29 ระหว่างกลุ่ม 3.260 2 1.630 7.155 .001 ผู้ปกครอง > 
มัคนายก > 
สมาชิก 

มัคนายก 27 4.41 0.32 ภายในกลุ่ม 66.757 293 .228   

สมาชิก 257 4.13 0.50       

รวม 296 4.17 0.49  70.017 295     

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. ผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักร 
ภาคท่ี 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
  1.1 ด้านความม่ันใจในความรอด 
   จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผลของการเทศนามีผลต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความ
เชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรในด้านความมั่นใจในความรอดอยู่ในระดับที่มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.98 โดยสมาชิกพบปัญหาในชีวิตสมาชิกมีข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉล่ีย 
4.45 เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้านมีความมั่นใจในความรอด ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิตของคริสเตียน และขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์เป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้ที่มีความมั่นใจในความรอด โดยพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวเกี่ยวกับความมั่นใจใน
ความรอดในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:15 ว่า “และต้ังแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักด์ิสิทธ์ิ 
ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” นอกจากนี้นักวิชาการ 
Grass, Holmes, McDowell และ Noble (2016) ได้เสนอว่า ความเชื่อของคริสเตียนมีพื้นฐานมา
จากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ และมีศูนย์กลางอยู่ที่ชีวิต ความตาย และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ 
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ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าการมีข้อพระคัมภีร์ในใจจะช่วยให้สมาชิกคริสตจักรเผชิญปัญหาได้ด้วยความเช่ือที่มี
ในพระเยซูคริสต์ และการที่สมาชิกคริสตจักรมีข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจมาจากปัจจัยอื่น ๆ ได้ด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ เป็นต้น     
 ผลการวิจัยยังพบว่าตัวอย่างวิจัยสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์หลังจากการฟังคำเทศนา  
มีค่าเฉลี่ย 3.27 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่าการเทศนาเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกได้จดจำ
เนื้อหาและข้อพระคัมภีร์ได้ ซึ่งรูปแบบของคำเทศนาอาจมีส่วนในการจดจำข้อพระคัมภีร์ของสมาชิก
หลังจากการฟังคำเทศนา และรูปแบบคำเทศนายอดนิยมที่พบในคริสตจักร คือ การเทศนาแบบข้อหัวข้อ 
ซึ่งเป็นการนำพระคัมภีร์หลาย ๆ ตอนมาเทศนา และการเทศนาแบบอรรถาธิบายที่พยายามอธิบาย 
พระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ (เจอร์รี่ ไวน์ ,2536 ;เนติ คู่โชติกุล ,2560) การที่สมาชิกสามารถจดจำข้อ 
พระคัมภีร์หลังจากการฟังคำเทศนาแสดงถึงความสนใจของสมาชิก สอดคล้องกับ พีระ จิระโสภณ 
(2538) ได้กล่าวถึงกระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร คือ 1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective 
Exposure or Selective Attention) 2) การเล ือกร ับร ู ้ หร ือต ีความ  (Selective Perception or 
Selective Interpretation) 3) กระบวนการเลือกจดจำ (Selective Retention) จึงอาจกล่าวได้ว่า
สมาชิกคริสตจักรเลือกจดจำแต่เนื้อหาและข้อพระคัมภีร์ที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ และทัศนคติ
ของตนเอง จนทำให้บางครั้งไม่สามารถจดจำเนื้อหาหรือข้อพระคัมภีร์ในส่วนที่ไม่ตรงกับความสนใจของ
ตัวเอง นอกจากน้ี ไบรอัน ชาเพลล์ (2557) ได้กล่าวถึงว่าถ้าส่วนต่าง ๆ ของคำเทศนาไม่สัมพันธ์กับหัวข้อ
ที่แน่ชัด ผู้ฟังก็จะไม่สามารถจดจ่อความสนใจของพวกเขาที่เนื้อหาได้นาน แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยัน้ี
ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า สมาชิกสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์หลังจากฟังคำเทศนาได้มากน้อยเพียงใด 
     
  1.2 ด้านความสามารถประกอบการดี  
  การประกอบการดีเป็นส่วนหน่ึงของผลพระวิญญาณ โดยพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 ได้
กล่าวว่า “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา 
ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้
เลย” ซึ่งในภาพรวมผลของการเทศนามีผลต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิก
คริสตจักรในด้านความสามารถประกอบการดีอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 ตัวอย่างวิจัยมีสันติสุข
ในใจเมื ่อได้ฟังคำเทศนาอยู่ในระดับที่มากที่สุด มีค่าเฉลี ่ย 4.51 ซึ่งเป็นค่าเฉลี ่ยสูงสุดของด้าน
ความสามารถประกอบการดี สันติสุขคือความสงบสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวและกับผู้อื่น และเกิดขึ้น
หลังจากการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และมนุษย์กับมนุษย์ ในพระธรรมโรม 5:1 กล่าวว่า 
“เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์
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พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” และ จอห์นสัน ที. เค. ลิม (2554) ได้อธิบายว่า 
“เป้าหมายหลักของการเทศนาไม่ใช่การอธิบายแนวคิดที่ยอมเยี่ยม หรือแถลงอุดมการณ์เพื่อทำให้
ผู ้ฟังรู ้สึกตื่นเต้นเท่านั้น แต่เป็นการตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์และให้ได้พบกับ 
พระเจ้า” ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าการเทศนาเป็นการกระตุ้นให้ผู้ฟังได้ดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขในทางของ
พระเจ้า เพื่อผู้ฟังจะเกิดผลของพระวิญญาณและสำแดงออกมาด้วยการประกอบการดี โดยประเด็น
การเทศนาช่วยให้สมาชิกตระหนักถึงการกระทำทุกสิ่งด้วยความซื่อสัตย์อยู่ในระดับที่มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.48 และในประเด็นอื่นอยู่ในระดับที่มากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เฮนรี่ ทีเซ่น (2557)  
ได้กล่าวถึงการทำความดีว่าเป็นเป้าหมายของความเช่ือ และการทำความดีเป็นหน่ึงในผลพระวิญญาณ 
ขณะที่ เจ. ไอ. แพคเกอร์ (2540) เสนอว่า การกระทำไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เช่ือรอด แต่การกระทำที่ทำน้ัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นผลจากความเชื่อที่มี ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการฟังคำเทศนาช่วย
กระตุ้นให้สมาชิกคริสตจักรให้ประกอบการดี และทำให้ผู้เชื่อกลับมาดำเนินชีวิตคืนดีกับพระเจ้า และ
ผู้อ่ืน    
  1.3 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า  
   การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อได้มีความหวังใจและได้รับ
ถ้อยคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้ผลของการเทศนาจึงส่งผลต่อชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้า
เรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า ซึ่งภาพรวมผลของการเทศนาที่มีผลต่อการเสริมสร้างชีวิตด้าน
ความเช่ือในพระเจ้าด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า อยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉล่ีย 4.20 และการ
ฟังคำเทศนาช่วยให้สมาชิกมีความหวังใจที่ดีต่อการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอยู่ในระดับที่มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.57 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยการฟังคำเทศนามีส่วนช่วยให้คริสเตียนมีความหวังมากขึ้น 
และการมีความหวังเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับพระเจ้า ในพระธรรมสดุดี 73:28 กล่าวว่า  
“แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี ข้าพระองค์ได้ให้พระยาห์เวห์องค์เจ้านายเป็นที่ลี้ภัย
ของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์” เช่นเดียวกันกับ ศิลปชัย 
เชาว์เจริญรัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงหนึ่งในบรรดาจุดประสงค์ของการเทศนา คือ เพื่อให้คริสเตียน 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อพระเจ้า และธวัช เย็นใจ (2529) ที่เสนอว่าคริสเตียนสามารถมีความสัมพนัธ์
กับพระเจ้าหรือติดสนิทกับพระเจ้าซึ่งเห็นจากเหล่าสาวกที่ฟังคำสั่งสอนจากพระคัมภีร์ และเมื่อ
พิจารณาประเด็นรองลงมาคือการฟังคำเทศนาเป็นเรื่องสำคัญของสมาชิกซึ่งอยู่ในระดับที่มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.43 จากผลวิจัยแสดงว่าการเทศนาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสมาชิกและส่งเสริมให้สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า  
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้า
ตามภูมิหลังของตัวอย่างวิจัย   
  เมื่อพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลของการเทศนาที่มีต่อการ
เสริมสร้างชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรจำแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวอย่างวิจัยที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไป ได้รับผลของการเทศนาที่มีต่อ
การเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าสูงกว่ากลุ่มอายุช่วงอื่น ๆ ซึ่ง อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2526) 
ได้อธิบายว่า กลุ่มวัยชราเป็นกลุ่มที่สนใจในศาสนามาก มีพฤติกรรมชอบฟังเทศนา ทำความดีต่าง ๆ 
และดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนา จากข้อค้นพบอาจสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันทำให้
พฤติกรรมชีวิตด้านความเช่ือในพระเจ้าของตัวอย่างวิจัยแตกต่างกัน    
  ในส่วนของสถานภาพของสมาชิกคริสตจักร จากการวิจัยพบว่า ระหว่างสถานภาพโสด 
แต่งงาน หย่า และหม้าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสถานภาพหย่า 
ได้รับผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าสูงกว่าสถานภาพอื่น ๆ  
ซึ่งการหย่าร้างเป็นการสูญเสียสายสัมพันธ์ในครอบครัว ความรู้สึกมั่นคงในฐานะสามีภรรยาและความ
เป็นตัวเอง  (อุมาพร ตรังคสมบัติ ,2545) ผู้วิจัยเห็นว่าสถานภาพการหย่าร้างจึงต้องการที่พึ่งพาของ
จิตใจ ความรัก ความอบอุ่นที ่เข้ามาเติมเต็ม ในข้อสรุปงานวิจัยของ Paap. D (2004 อ้างถึงใน  
กฤต รุ่งโรจน์ร่มเย็น ,2559) ว่า ปัญหาการหย่าร้าง การเจ็บป่วยที่เรื้อรัง และปัญหาจากการทำงาน 
หรือผู้มีปัญหาภาวะทางจิตใจ กลุ่มแคร์เป็นกลุ่มที่เอาใจใส่รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และเป้าหมายของ
การช่วยเหลือที่แท้จริงคือการทำให้เขาพบกับพระเยซูคริสต์ ซึ่งสอดคล้องกับ J. Daniel Baumann 
(1972) ได้ที่กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเทศนาว่าเป็นการให้มนุษย์ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์
เข้ามาในชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ดังนั้นกลุ่มสถานภาพหย่าร้างมีโอกาสเป็นไปได้ว่าน่าจะได้รับ
ผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้ามากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น ๆ   
  ส่วนด้านจำนวนปีรับบัพติศมาของสมาชิกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยสมาชิกที่รับบัพติศมามากกว่า 6 ปี ได้รับผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้างชีวิต
ด้านความเช่ือในพระเจ้าสูงกว่ากลุ่มจำนวนปีอ่ืน ๆ สาเหตุประการหน่ึงมาจากความต้ังใจในการดำเนิน
ชีวิตในทางพระเจ้า และจำนวนปีที่รับบัพติศมาก็มีส่วนที่ทำให้ผลการฟังคำเทศนาที่มีต่อชีวิตด้าน
ความเช่ือมากขึ้น    
  ส่วนด้านสถานภาพในคริสตจักรของสมาชิกคริสตจักร พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยสถานภาพผู้ปกครองได้รับผลของการเทศนาที่มีต่อการเสริมสร้าง
ชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าสูงกว่ากลุ่มสถานภาพในคริสตจักรอื่น ๆ ซึ่งตำแหน่งผู้ปกครอง คือผู้ที่
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ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่ออุทิศตัวในการรับใช้คริสตจักรและชุมชน (สภาคริสตจักรไทยใน
ประเทศไทย, 2545) ในพระธรรม 1 ทิโมธี 3:1-7 ได้อธิบายลักษณะของผู้ปกครองว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ติ 
เหมาะที่จะเป็นอาจารย์ ปกครองครอบครัวของตนเองได้ดี มีช่ือเสียงดีในหมู่คนภายนอก ผู้ปกครองจึง
เป็นบุคคลที่ต้องเป็นแบบอย่างทั้งด้านความเช่ือ และการประพฤติ ดังน้ันสถานภาพผู้ปกครองจึงได้รับ
ผลการเทศนาที ่มีต่อการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื ่อในพระเจ้าสูงกว่ากลุ ่มสถานภาพอื ่น ๆ  
ในคริสตจักร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช ้  

  จากผลการวิจัยนี้พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าประกอบด้วยกัน 
สามด้าน คือ ด้านมีความมั่นใจในความรอด ด้านสามารถประกอบการดี และด้านมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อพระเจ้า ซึ่งทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ดังน้ัน จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อในการเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิก
ผ่านการเทศนาควรมีกระบวนการที่เสริมสร้างอย่างสมดุลพร้อมกันทั้งสามด้าน ดังน้ี  
  1. จากผลการวิจัยพบว่าด้านความมั่นใจในความรอดมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านการถ่ายทอด
เรื่องพระเยซูคริสต์อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งการเทศนามีผลต่อการเสริมสร้างเรื่องการถ่ายทอดเรื่องราว
พระเยซูคริสต์น้อย ดังนั้นผู้เทศนาและผู้ที่มีส่วนในการอภิบาลสมาชิกคริสตจักรต้องมีการจดบันทึกคำ
เทศนา และนำมาแบ่งปันหรืออภิปรายผ่านกลุ่มต่าง ๆ ในคริสตจักร เพื ่อผลจากการเทศนาจะ
เสริมสร้างความเชื่อในพระเจ้าซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ผลการวิจัยยังปรากฏว่าสมาชิกจดจำข้อพระคัมภีร์
หลังจากที่ฟังคำเทศนาอยู่ในระดับที่น้อย แต่สมาชิกมีข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจเมื่อพบปัญหาในชีวิต
อยู่ในระดับที่มาก จึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้เทศนาอาจมีการปรับรูปแบบการเทศนาโดยใช้เทคโนโลยีมา
ช่วย เช่น โปรแกรม Power Point ในการนำเสนอข้อพระคัมภีร์ให้พ่ีน้องได้มองเห็นผ่านจอ และมีการ
ที่ให้สมาชิกได้อ่านข้อพระคัมภีร์ และ มีรูปแบบการเทศนาที่ทำให้สมาชิกเข้าใจข้อพระคัมภีร์ชัดเจน 
เพ่ือให้สมาชิกสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์ได้มากย่ิงขึ้น    
  ผลการวิจัยยังพบว่าตัวแปรชีวิตความเชื่อด้านในพระเจ้าด้านสามารถประกอบการดีอยู่ใน
ระดับสูงสุด โดยเฉพาะสมาชิกมีสันติสุขในใจเมื่อฟังคำเทศนา ส่วนตัวแปรที่น้อยสุดคือการเทศนา
กระตุ้นให้ตอบสนองด้วยการถวายตัวอย่างซื่อสัตย์ในชีวิต ดังนั้นผู้เทศนาหรือผู้ที่มีส่วนในการอภิบาล
สมาชิกคริสตจักร ได้รับทราบผลและสามารถนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนใน
การเทศนาตามหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละอาทิตย์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาด้านสามารถประกอบการดีของ
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สมาชิกคริสตจักร   
  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าตัวแปรชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าด้านมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อพระเจ้าอยู่ในระดับที่มาก เมื่อสมาชิกคริสตจักรฟังคำเทศนาแล้วมีความหวังใจที่ดีต่อการ
ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนตัวแปรที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือการเทศนากระตุ้นให้สมาชิก
คริสตจักรมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้ากับคริสตจักร และการเทศนาช่วยสร้างความต้องการที่ให้
เรียนรู้พระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ ดังนั้นเสนอแนะให้คริสตจักรควรจัดกิจกรรมและพันธกิจในการรับใช้
พระเจ้าในคริสตจักรมากขึ้นโดยให้พี่น้องได้มีส่วนร่วม และปรับรูปแบบการเทศนาโดยเฉพาะเนื้อหา
ของการเทศนา ที่กระตุ้นให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้า 

2. ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยไม่ได้เก็บรวบรวมจากสมาชิกคริสตจักรอื่น ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลการเทศนาในฐานะสมาชิกคริสตจักรผู้ฟังเทศนา ดังนั้นการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ควรคำนึงถึงประเด็นแหล่งที่มาของข้อมูลในการวิจัยน้ีด้วย  

 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยครั้งต่อไป   
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจและศึกษาผลของการเทศนาที่มีต่อ
การเสริมสร้างชีวิตด้านความเชื่อในพระเจ้าของสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย ซึ ่งอาจได้ข้อมูลในลักษณะภาพรวม ในการศึกษาครั ้งต่อไปจึงควรมี
การศึกษาเก่ียวกับการเทศนาที่เหมาะสมกับสมาชิกและคำเทศนาที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาความ
เชื่อหรือชีวิตของสมาชิกคริสตจักรในรูปแบบศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อค้นพบข้อเท็จจริงที่ปรากฎและ
นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการเทศนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  2. เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้วิจัยพบว่า สมาชิกมีความจดจำข้อพระคัมภีร์หลังจากการฟัง
คำเทศนาอยู่ในระดับที่น้อย ผู้วิจัยจึงนำเสนอว่าหากมีการศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาถึงวิธีการและ
กระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ฟังหรือสมาชิกได้จดจำข้อพระคัมภีร์ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากเรื่อง
การจดจำพระคัมภีร์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ควรศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกในการนำคำเทศนาไป
ประยุกต์ใช้    
   3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบวิธีการที่เก่ียวข้องกับการเทศนาที่มีต่อการ
เสริมสร้างในเรื่องการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ 
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การอรรถวิเคราะห์ เรื่อง คนนอกกฎหมาย ใน 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 
ด้วยการวพิากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) 

The Exegesis of The Man of Lawlessness in 2 Thessalonians 2:1-17 
via Rhetorical Criticism 

อ.ศุภชัย ชาญชัยวัฒนา 7F

1 
ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร 2 

บทคัดย่อ 
 เรื ่องเล่าคนนอกกฎหมายใน 2 เธสะโลกา 2:1-17 เป็นเรื ่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้อ่านใน
ปัจจุบัน เพราะให้ความสำคัญต่อการหาตัวตนของคนนอกกฎหมายมากว่าทำเกิดข้อสงสัยและคำถาม
มากมาย และนักวิชาการก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ดังนั ้นบทความฉบับนี ้มุ ้งเน้นไปที ่การศึกษา
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนในการใช้เรื่องคนนอกกฎหมายโดยใช้วิธีการอรรถวิเคราะห์ 2 เธสะโลนิกา 
2:1-17 ด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) และผลของการศึกษาคือ 1) เพื่อแก้ไข
ความเข้าใจผิดเรื่อง parousia  2) เพื่อกำชับคริสตจักรให้ระมัดระวังและยืนหยัดในการดำเนินชีวิตที่
ชอบธรรมอย่างมีความหวัง 
คำสำคญั: จุดประสงค์ คนนอกกฎหมาย แก้ไข พารูเซีย 

Abstract 
The “man of lawlessness” in 2 Thessalonians 2:1-17 is one of the passages 

which is difficult for today readers. Because most of the reader focuses on who the 
man of lawlessness, it leads to many suspicions and questions for which even 
numerous scholars have no conclusion. Therefore, this theological paper will focus on 
the purpose of the author on the subject of “the man of lawlessness” via exegesis of 
2 Thessalonians 2:1-17 by rhetorical criticism, for the sake of the contemporary 
audiences. Result of the study is 1) Solve the problem of misunderstanding concerning 
Parousia. 2) Exhort church to be conscious and hold fast the righteous live hopefully. 
Key words: Purpose, The Man of Lawlessness, correct, Parousia.   
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บทนำ 
 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 เป็นพระธรรมที่เข้าใจยากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของ “คนนอก
กฎหมาย” หลายคนอาจมีคำถามว่า คนนอกกฎหมายคือใคร? ใช่สัตว์ร้าย 666 หรือเปล่า? หรือจะ
เป็น Antichristหรือไม่? เขามาหรือยัง?  เมื่อไหร่จะมา?  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามาแล้วหรือยังไม่มา? 
และผู้หน่วงเหนี่ยวคือใคร? ใช่พระวิญญาณบริสุทธิไหม? และยังคงมีคำถามลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เสมอ
สำหรับผู้ที่อ่านพระธรรมตอนน้ี 
  เรื ่องเล่าคนนอกกฎหมายมีความคิดเห็นหลากหลายในกลุ ่มนักวิชาการ Jeffrey A. D. 
Weima (2014) มองในเชิงอนาคต คือ คนนอกกฎหมายจะเป็นผู้นำของคนละทิ้งความเชื่อและผู้ที่
กบฎต่อพระเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (Parousia) เขาเป็นผู้รับใช้ของซาตาน และการ
กระทำของเขาเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ หรืออาจเป็นพระคริสต์ปลอมที่จะปรากฎในยุคสุดท้ายตามที่
พระเยซูได้กล่าวถึง3 และคำว่า “คนนอกกฎหมาย” หมายถึงไร้ซึ่งกฏเกณฑ์ และยังหมายถึงคนบาปได้
อีกด้วย (p.489-490) ดังนั้นคนนอกกฎหมาย คือ คนของซาตานและเป็นผู้ที ่ต่อต้านพระเจ้าและ 
น้ำพระทัยของพระองค์    

F. F. Bruce (1982)  นำเสนอว่าเรื่องเล่าคนนอกกฎหมายที่เปาโลใช้ ได้รับแนวคิดมาจาก
พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมจากเรื่อง Belial ผู้ที่ต่อต้านพระเมสสิยาห์ (p.167) ตามทัศนะของชาวยิว 
Belial เป็นหนึ่งในราชาปิศาจที่น่ากลัว เป็นผู ้ล่อลวงคนของพระเจ้าที ่เต็มไปด้วยการโกหกและ
หลอกลวง และชื่อของ Belial มาจากภาษาฮีบรู “beli ya’al” ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า ไม่คู่ควร 
(without worth) ในวรรณกรรมของชาวยิว Belial เคยเป็นฑูตสวรรค์ และเป็นกบฎที่ต่ต้านพระเจ้า
ที่มีความสำคัญรองจาก Lucifer แล้วก็ถูกพระเจ้าไล่ออกจากสวรรค์ ดังน้ัน Belial จึงกลายเป็นสัญญา
ลักษณ์การโกหกและหลอกลวง และบางครั้งมีการใช้ชื่อของ Belial เพื่อเล็งถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ 
(http://occult-world.com/demons/belial/ สืบค้นเมื ่อ 12/12/2019) Weima คิดเห็นเหมือน 
Bruce  คือ คนนอกกฎหมายน้ันเล็งถึงปฏิปักษ์พระคริสต์       

ส่วน Martin Rist (1984) นำเสนอว่า “คนนอกกฎหมาย” คือ จักรพรรดิโรมัน โดยอธิบาย
เพิ่มเติมว่าเรื ่องเล่าคนนอกกฎหมายได้รับอิทธิพลที่มาจากกษัตริย์ของซีเรียในสมัยศตวรรษที่ 2  
ก่อนคริสตศักราชคือ Antiochus IV ผู้ได้ทำการดูหมิ่นพระเจ้าของชาวยิวว่าเป็นร่างอวตารของซาตาน   
เช่นเดียวกันกับจักรพรรดิ Caligula ของอาณาจักรโรมัน  โดยทั้ง Antiochus IV และจักรพรรดิ 
Caligula ต่างก็เป็นร่างอวตารของซาตาน (p.141-142) และ Rist จึงมองว่าคนนอกกฎหมายนั้นเป็น
บุคคลในประวัติศาสตร์ที่เป็นปติปักษ์ต่อพระคริสต์  

Gene Green (2002) เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ได้ให้ความเห็นเรื่องคนนอกกฎหมาย  
ว่าเกี่ยวเนื่องกันกษัตริย์ Antiochus IV ของซีเรียเพราะเขาได้ทำการข่มเหงและหมิ่นประมาทชาวยิว 

 
3 มัทธิว 24:5, 23-24; มาระโก 13:21-22; ลูกา 21:8 
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อย่างหนัก นอกจากนี้จักรพรรดิ Caligula ก็ถูกสงสายเหมือนกัน เพราะว่าเขาได้ข่มเหงชาวยิวอย่าง
มากเช่นกัน (p.308) แต่ Green ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า  Antiochus IV ไม่ได้นำรูปปั้นของตนเองเข้า
ไปตั้งในพระวิหารที่เยรูซาเล็ม แต่เป็น Caligula เป็นผู้ที ่นำรูปปั้นของตนเองเข้าตั้งในพระวิหาร 
ให้ชาวยิวกราบนมัสการ (p.311) ซึ่งอาจสื่อได้ว่า Caligula ดูเป็นจักรพรรดิที่เลวร้ายหมิ่นประมาท 
พระเจ้ามากกว่า Antiochus IV  เส ียอีก ส่วน Gordon D. Fee (2009)  นำเสนอว่า “คนนอก
กฎหมาย” น่าจะเป็นบุคคลหรือกษัตริย์ในประติศาสตร์ เพราะถ้าพิจารณาจากที่สิ่งคนนอกกฎหมาย
ทำใน  2 เธสะโลนิกา 2:4   จะมีลักษณะคล้ายกับพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28:9 ที่กล่าวถึงกษัตริย์ 
ไทระ ผู้เย่อหยิ่งและเรียกตัวเองว่าพระเจ้า ซึ่งสิ ่งที่คนนอกกฎหมายกระทำ  คือ  ข่มเหงคนของ 
พระเจ้าและหมิ่นประมาทพระเจ้า โดยการนำของมลทินเขาไปสู่พระวิหารของพระเจ้า ดังนั้น มีคนอยู่
สามคนในประวัติศาสตร์ของยิวที่อาจเป็นคนนอกกฎหมาย  ได้แก่  Antiochus,  Pompey  และ  
Caligula  นอกจากนี้บุคคลที่กล่าวไปยังถูกขนานนามว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์อีกด้วย (p.290) 
แต่สิ่งที่ทั้ง Fee และ Green นำเสนอเพิ่มเติมคือ เนื่องจากพระธรรมตอนนี้กล่าวถึงสิ่งที่ยากจะทำ
ความเข้าใจสำหรับผู้อ่านปัจจุบัน การศึกษาโดยกลับมาสนใจจุดประสงค์ของผู้เขียนพระธรรมตอนน้ี 
ที่มีต่อผู้อ่านของเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยไม่ให้ผู้อ่านปัจจุบันหลงจากประเด็นที่ไม่ใช่จุดประสงค์
ด้ังเดิมของผู้เขียน (Fee, 2002: p.31 และ Green, 2009: p.291) 
 จากการนำเสนอของนักวิชาการคนสำคัญพบว่า เมื่อกล่าวถึงคนนอกกฎหมายแล้วนักวิชาการ
ส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งผู้อ่านส่วนใหญ่จะให้ความสนใจว่าใคร (Who?) คือ คนนอกกฎหมาย ทำให้
ความคิดแตกออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายแรกชี้ชัดถึงตัวตนคนนอกกฎหมาย และอีกฝ่ายไม่ได้ชี้ชัดถึง
ตัวตนของคนนอกกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนกัน คือ ไม่มีหลักฐานหนักแน่พอในการ
ยืนยันว่าคนนอกกฎหมายเป็นใคร   เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านดั้งเดิม
เท่านั้น แต่ปัญหาสำคัญและผู้อ่านปัจจุบันมักจะมองข้ามคือ  คนส่วนมากหรือเราผู้อ่านไม่ได้สนใจว่า
เปาโลต้องนำเสนอเรื่องนี้ทำไม (Why?) เปาโลใช้เรื่องเล่าคนนอกกฎหมาย เพราะการสนใจทำไม 
(Why?) จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงบทเรียนที่เปาโลต้องการสอนแก่ผู้อ่านดั้งเดิมที่ผ่านเรื่องเล่าคนนอก
กฎหมาย และการที่จะเข้าใจและดึงบทเรียนจากพระธรรมตอนนี้ได้ จะต้องกลับมาศึกษาจุดประสงค์
ของผู้เขียนที่มีต่อผู้อ่านดั้งเดิม  เพื่อที่จะเข้าถึงจุดประสงค์ดั้งเดิมของผู้เขียน  บทความนี้ขอเสนอแนว
ทางการวิเคระห์ที ่เรียกว่า  การวิพากย์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical criticism) ซึ่งเป็นการวิพากษ์ 
พระคัมภีร์ที ่กลับมาเน้นวัตถุประสงค์ของผู ้เขียน วิธีการสื ่อสารหรือจูงใจผู ้อ่านเพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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การวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) 
 George A. Kennedy (1984) ได้ให้ความหมายของวาทศิลป์ (Rhetoric) “เป็นคุณภาพของ
การสื่อสารระหว่างผู้พูดหรือผู้เขียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเขา” (p.3) เพราะฉะนั้นจุดประสงค์
หลักของการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) คือการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
ผู้พูดหรือผู้เขียน และแนวทางหรือวิธีการที่นำสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ก็ไม่ละเลยการศึกษา
เบื้องหลังประวัติสาสตร์ ขนบธรรมเนียม สังคม และรูปแบบไวยกรณ์ของผู้สื่อสารแล้วนำมาวิเคราะห์
ร่วม และการศึกษาเรื่องการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism)  มีมานานแล้วตั้งแต่สมัย
กรีกโบราณ ต้ังแต่สมัยของเพลโต้ (Plato) ใน กคศ. 429-347 ต่อมาอริสโตเต้ิล (Aristotle)  ได้ทำการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และหลักการของวาทศิลป์ (Rhetoric) ของอริสโตเต้ิล 
(Aristotle)  สามารถนำมาใช้ในการพูดและงานเขียนได้  ซึ่งจะทำให้การพูดหรืองานเขียนสามารถ
ดึงดูดผู้อ่านหรือผู้ฟังได้ดี (Kennedy, 2007: 15-16) โดยมีปัจจัย (Factor) ที่สำคัญสำหรับการจูงใจ
ผู้ฟัง 3 ปัจจัย (Factor) คือ ผู้พูดหรือผู้เขียน ผู้ฟังหรือผู้อ่าน และการถ่ายทอด ซึ่งอริสโตเติลได้ให้
นิยามของ 3 ปัจจัย (Factor)  น้ีว่า ethos , pathos และ logos โดย Burton ได้ให้คำอธิบายเพ่ิมเติม
เก่ียวกับ 3 ปัจจัย (Factor)  น้ีว่า (Mack, 1990: 35-36)  
 1. Ethos (อีโตส) หรือ บุคลิกภาพ (Character) ความน่าเชื ่อถือของผู ้เขียนหรือผู ้พูดที่
ปรากฏอยู่ต่อผู้อ่าน หรือผู้ฟังซึ่ง แม้ว่าผู้เขียนหรือผู้พูดอาจไม่ได้เป็นที่รูจักมากนักต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง 
แต่วาทศิลป์ (Rhetoric) นั้นสามารถนำไปสู ่การยอมรับได้ บุคลิกภาพ (Character) หรือ Ethos  
(อีโตส) เป็นส่วนสำคัญส่วนแรกของการพูดหรือการเขียน 
 2. Pathos (พาโตส) หรือ อารมณ์ (Affection) การรู้จักผู้อ่านหรือผู้ฟัง วัฒนธรรมของพวก
เขา และสภาพอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขา จะทำให้ทราบว่าจะสื่อสารให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังอย่างไร 
Pathos (พาโตส) นั้น มีส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนสรุป ทำให้สามารถกำหนดวิธีการ
จัดการองค์ประกอบต่าง ๆ การเลือกคำพูดและวิธีการพูดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ที่สามารถดึงดูดความสนใจต่ออารมณ์และแรงจูงใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังได้อย่างความเหมาะสม   
 3. Logos (โลโกส) เป็นเรื ่องของ ความคิด (Idea), โครงสร้าง (Structure) และตรรกะ 
(Logic) ของการ เขียนหรือการพูด ซึ่งสามารถประเมินได้จากกระบวนการในการโน้มน้าว 

นอกจากปัจจัยที่นำสู่การจูงใจแล้ว นักวิชาการได้ศึกษาในเรื่องโครงสร้างของบทพูดของ
ผู้เขียน (หรือนักวาทกรรม)  โครงสร้างของบทพูดอาจแบ่งได้หลากหลาย  แต่ในบทความน้ีขอนำเสนอ
ตาม George Kennedy (1984)  ซึ่งแบ่งโครงสร้างของเป็น 4 ขั้นตอน (Divisions) ดังน้ี (p.13-15) 

1.  Exordium หรือ บทนำ (Introduction) 

2.  Narratio หรือ การนำเสนอเป้าหมาย )Proposition) และ เหตุผล )Reason) 
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3.  Confirmatio หรือ ตัวอย่างเปรียบเทียบ (Analogy / Example), การอ้างอิง (Citation), 

สิ่งที่ตรงกันข้าม (Opposite) 

4.  Conclusio หรือ บทสรุป (Conclusion) 

วาทศิลป์ (Rhetoric) คือ ศาสตร์แห่งการโน้มน้าว จูงใจ ให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ มีการใช้

เหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน ภาษาภาพพจน์หรือกระทั่งภาษาที่ที่เกิดจริง ในชีวิตประจำวันของเราอาจมี

การใช้วาทศิลป์เหมือนโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น โฆษณาสินค้าโดยใช้ภาษาที่เกินจริงแต่สามารถโน้มน้าว

หรือจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้ ป้ายหาเสียงของนักการเมืองโดยใช้ภาษาที่กระทัดรัด แต่ก็สามารถสื่อ

ถึงนโยบายของผู้หาเสียงให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ และการใช้สุภาษิตที่เป็นคติคำสอนให้ประพฤติ

หรือไม่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” แปลว่า ที่ต้องตรากตรำทำงานหนัก  

มักหมายถึง ชาวไร่ชาวนา ซึ่งในเวลาทำไร่ทำนาหลังต้องสู้กับแดดและหน้าต้องก้มลงดิน แต่ไม่ได้ถึง

เราต้องเอาหลังไปสู้ฟ้าหรือหน้าสู่ดินจริงๆ เป็นที่สามรถเข้าใจได้ทันทีสำหรับสังคมไทยว่าสุภาษิตบทน้ี

ต้องการสื่ออะไรถึงผู้ฟัง ดังนั้นในการใช้วาทศิลป์จะมีจุดประสงค์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ และผลที่

คาดหวังอย่างเฉพาะเจาะจง และถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าที่กำหนโดยผู้ใช้วาทศิลป์ อาจทำให้เราเข้าใจ

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการสื่อผิดหรือคลาดเคลื่อนได้ ในทางเดียวกันกลุ่มเป้าหมายสำหรับเรื่องเล่าคนนอก

กฎหมายในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 ของเปาโลคือ คริสตจักรเธสะโลนิกาไม่ใช่ผู้อ่านอย่างเรา

ในปัจจุบัน การทำความเข้าใจในสิ่งที่เปาโลพูดถึงในพระธรรมตอนนี้โดยเน้นไปที่คนนอกกฎหมายคือ

ใคร (who?) น้ันอาจทำให้เรา ซึ่งเป็นผู้อ่านในปัจจุบันเข้าใจและหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะเรื่องน้ีเป็นเรื่อง

ที่เข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านดั้งเดิมเท่านั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาที่กลับมาเน้นทำไมเปาโลใช้

เรื่องคนนอกกฏหมาย (why?) จะช่วยให้ผู ้อ่านในปัจจุบันมองเห็นบทเรียน และไม่พลาดไปจาก

จุดประสงค์ด้ังเดิมของเปาโลท่ีมีต่อคริสตจักรเธสะโลนิกา  

 

การอรรถวิเคราะห์ 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 

 ในลำดับต่อไปนี้จะเป็นการทำการอรรถวิเคราะห์ 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 ผ่านมุมมองของการ

วิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของบทความฉบับนี้ โดยมี

จุดมุ ่งหมายเพื ่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเปาโลที ่มีต่อเรื ่องของคนนอกกฎหมายใน  

2 เธสะโลนิกา 2:1-17 รวมถึงวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ แม้เรื่องคนนอกกฎหมายอาจมี

มุมมองและแนวคิดหลากหลายและไม่ได้มีข้อสรุปเป็นเอกฉันท์จากนักวิชาการเหมือนที่ได้นำเสนอแล้ว 

แต่เรายังสามารถทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของเปาโลท่ีมีต่อเรื่องน้ีได้  รวมถึงการวิเคราะห์ถึง

วิธีการที่ท่านใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักของเปาโลที่มีต่อเรื่องของคนนอกกฎหมาย

ใน 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 มี 2 ประเด็น คือ 1) เพ่ือกล่าวแก้ความเข้าใจผิดเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่
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สองของพระเยซู (parousia) ว่ายังไม่เกิดขึ้น 2) เพื่อกำชับผู้อ่านให้ยืนหยัดในการดำเนินชีวิตที่ชอบ

ธรรมอย่างมีความหวัง ตามโครงสร้างดังต่อไปน้ี  

 1. บทนำและปัญหา 2 เธสะโลนิกา 2:1-2 ความเข้าใจผิดเรื่องการเสด็จกลับมา (Parousia) 

 2. ข้อโต้แย้งต่อปัญหา parousia  2 เธสะโลนิกา 2:3-12 ประกอบไปด้วยเหตุผลที่ 1 เรื่อง

เล่าคนนอกกฏฆมายและผู้หน่วงเหน่ียวเพ่ือแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเรื่อง Parousia และเหตุผลที่ 2 

การให้ข้อมูลการมาและจุดประสงค์การมาของคนนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความหวั่นไหวและ 

ต่ืนตระหนกที่นำไปสู่การล่อลวง 

 3. คำหนุนใจ กำชับและอธิษฐาน 2 เธสะโลนิกา 2:13-17 หนุนผู้อ่านให้เปลี่ยนทัศนคติ 

ในการใช้ชีวิตเมื่อยามทุกข์ยาก แล้วยืนหยัดในการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมอย่างมีความหวัง 

 

1. บทนำ: จุดประสงค์และปัญหาของเช่ือชาวเธสะโลนิกา (2 เธสะโลนิกา 2:1-2)  

 โดยทั่วไปแล้ว  นักวาทศิลป์จะเริ่มต้นบทพูดด้วยบทนำเพื่อสื่อสารผู้ฟังในรับรู้ถึงปัญหาหรือ

เป้าหมายเพื่อความชัดเจนของการสื่อสาร   สำหรับพระธรรมตอนนี้ ข้อ1-2 ซึ่งได้นำเสนอ 2 ประเด็น

หลัก คือ จุดประสงค์ของผู้เขียน และปัญหาที่ผู้เชื่อชาวเธสะโลนิกากำลังเผชิญอยู่  โดยเปาโลเริ่มต้น

ด้วยการอ้างอิงถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรเธสะโลนิกาดังน้ี 

 1 พี่น้องทั้งหลาย เรื ่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่

พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้น เราขอร้องท่านว่า 2 อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่าย 

หรือตื่นตระหนกตกใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือคำพูด หรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา 

อ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 

 แม้ว่า 2 เธสะโลนิกา 2:1 เปาโลได้อ้างถึงเรื่องการเสด็จมาคร้ังที่สองของพระเยซู (Parousia) 

แต่จุดประสงค์แท้จริงที่เปาโลกล่าวในเรื่องนี้ไม่ใช่ให้ความรู้เรื่องการเสด็จกลับมา  แต่เป็นการกำชับ

“ขอร้องให้ไม่หวั่นไหวหรือตื่นตระหนก”(2:2) เพราะคริสตจักรเธสะโลนิกากำลังหวั่นไหวหรือต่ืน

ตระหนกเกี่ยวกับคำสอนของเรื่องนี้  คำว่า“เราขอร้อง”4 จึงมีจุดประสงค์ คือต้องการแก้ความเข้าใจ

ผิด  ซึ่งเปาโลได้ใช้ “เราขอข้อร้อง”  ในการขอให้ผู้ฟังของเขาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดมาแล้วใน  

1 เธสะโลนิกา 4:1, 5:125 และตอนนี้เปาโลแก้ความเข้าใจผิดของคริสตจักรเธสะโลนิกาในเรื่องของ

การดำเนินชีวิตและการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ (Bruce, 1982: p.163) ดัวยเหตุน้ี

 
4 ภาษากรีกคือ Ἐρωτῶμεν แปลว่า We are asking และสามารถแปลเป็น We are requesting ก็ได้ ซ่ึง Request ใน
ภาษาไทยหมายถงึ “เรียกร้องหรือออ้นวอน” 
5 1เธสะโลนิกา 4:1 “......เราจึงขอวิงวอน.......”, 5:12 “......เราขอร้องท่าน.......”  
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พระธรรมตอนนี ้ไม่ใช่การอธิบายเรื ่อง parousia แต่เป็นการขอร้องให้ผู ้เชื ่อไม่หวั ่นไหวหรือ 

ต่ืนตระหนกกับคำสอนผิดที่กำลังแพร่หลายอยู่ที่มีสาเหตุมาจากเรื่อง parousia   

นอกจากนี้  2 เธสะโลนิกา 2:1-2 นำเสนอในสิ่งที่เป็นปัญหาของคริสตจักรเธสะโลนิกากำลัง

เผชิญอยู่  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง parousia นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่   แต่น่าจะเป็นเรื่องที่คริสตจักรเธสะโลนิกา

ได้รับการบอกกล่าวไว้แล้ว (ดูข้อ 5)6 เพื่อแก้ไขสิ่งที่กำลังเข้าใจผิด และสิ่งที่คริสตจักรเธสะโลนิกา

กำลังเข้าใจผิดคือ “เรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะ

ทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์” ดังนั้นจุดประสงค์ของเปาโลคือ การขอร้องหรือกำชับ โดยใช้เรื่อง  

parousia  เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคริสตจักรเธสะโลนิกาเพื่อนำไปสู่การชี้แจงต่อคริสตจักร 

เธสะโลนิกาว่า  อะไรที่เป็นปัญหาที่เกิดจากคำสอนผิดเรื่อง parousia ในลำดับต่อไป 

 แต่ปัญหาที่แท้จริงของคริสตจักรเธสะโลนิกาที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดเรื่อง parousia คือการ

มีคำสอนผิดเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา  เปาโลได้บอกถึงปัญหานี้ว่ามีทั้งเป็นคำพูดและจดหมายเป็นเชิง

ว่ามาจากเรา (2:1) แท้จริงคำที่แปลว่า “เชิง”และ “อ้างว่า”  มาจากเชื่อมเดียวกันคือ ὡς  (“like or 

as”) บ่งบอกว่าพี ่น้องชาวเธสะโลนิกา เหมือนกำลังถูกล่อลวงให้หลงผิดใน 2 เรื ่องหลัก ๆ คือ  

1) คำสอนเหล่านี้มาจากเปาโล และ 2) วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาแล้ว (Bruce, 1982: 

p.163)  แต่เรื่องหลักน่าจะเป็นเรื่องที่สอง ซึ่งทำให้คริสตจักรเกิดความหว่ันไหวหรือต่ืนตระหนก  
 ดังนั้นใน 2 เธสะโลนิกา 2:1-2 ที่เป็นส่วนของบทนำ กล่าวถึงจุดประสงค์ของผู้เขียน คือ 

ต้องการบอกว่าผู ้เชื ่อกำลังเข้าใจผิด หรือพวกเขากำลังถูกล่อลวงให้หลงผิด เป็นเหตุให้พวกเขา

หวั่นไหวและตื่นตระหนกเรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาแล้ว  เพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลัก

ของพระธรรมตอนนี้ไม่ใช่การอธิบายหรือการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์อนาคตที่กำลังจะมา แต่เป็นการ

แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าว่ายังไม่เกิดขึ้น 

 

2. ข้อโต้แย้งต่อปัญหา parousia 2 เธสะโลนิกา 2:3-12  

 หลังจากนำเสนอบทนำเพื ่อสื ่อสารเป้าหมายและปัญหา นักวาทศิลป์จะให้เหตุผลหรือ

หลักฐานเพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุประสงค์และการโต้ตอบกับปัญหาที่ผู้ฟังของเขากำลังเผชิญอยู่ 

เพื ่อนำสู ่การโน้มน้าวใจผู ้ฟังให้คล้อยตามแล้วเปลี ่ยนแปลงทัศนะคติหรือพฤติกรรมให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (Mack, 1990: p.43)    พระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:3-12 ให้เราเห็น

เหตุผลที่เปาโลใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในตอนนี้ 2 ประการ เหตุผลที่ 1  เรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

 
6 ท้ัง Gordon D. Fee, Gene Green และนกัวิชาการคนสำคัญอกีหลายท่านได้นำเสนอคลา้ยกันวา่จุดประสงค์ของพระธรรม 
2เธสะโลนิกา 2:1-2 เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด โดยเฉพาะ Green ได้กล่าวไว้วา่ คำขอร้องท่ีถูกใช้ใน 1เธสะโลนิกา 4:1 และ 
5:12 เพื่อขอร้องและกำชับผู้เช่ือ (Green, 2002: p.301)  
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เพื่อให้ความมั่นใจว่ายังมาไม่ถึง (2:3-7) และเหตุผลที่ 2 เรื่องวันแห่งการพิพากษาเพื่อแก้ไขปัญหา

เรื่องความหว่ันไหวและต่ืนตระหนก (2:8-12)  

 

 2.1 เหตุผลที่ 1  เรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ความม่ันใจว่ายังมาไม่ถึง (2:3-7)  

เปาโลกล่าวแก้ว่าวันแห่งองค์พระผู ้เป็นเจ้ายังไม่มาด้วยปัจจัย 3 สิ ่งในการโน้มน้าว

คริสตจักรเธสะโลนิกาให้กลับมาตระหนักถึงความเป็นจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับ Parousia  

 1)  ปัจจัยเรื่องคนนอกกฎหมาย โดยมีการใช้เรื่องเล่าคนนอกกฎหมายว่าต้องมาก่อน เรื่องคน

นอกกฎหมายนี้แท้จริงมาจากแนวความคิดของชาวยิวเกี่ยวข้องกับเรื่อง “วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า”    

ข้อที่ 3-4 เป็นคำกำชับของ อ.เปาโล ก่อนเกิด Parousia นั้นจะมี 2 สิ่งปรากฏขึ้นก่อน คือ เกิดการ

กบฏคนและการมาของนอกกฎหมาย โดยคนนอกกฎหมายจะปรากฏตัวเพื่อเป็นผู้นำกบฏและจะ

ล่อลวงผู้เช่ือให้เกิดเหตุการณ์การละทิ้งความเช่ือ (Fee, 2009: p.280-281) ซึ่งสิ่งที่เปาโลกำลังอธิบาย

ไม่น่าจะเป็นการให้ข้อมูลสำหรับทำนายอนาคต แต่เป็นข้อมูลเพื่อบอกความจริงเพื่อให้คริสตจักร

ตระหนักถึงความน่ากลัวของคำสอนผิดที่เป็นสาเหตุของความเข้าใจผิดเก่ียวกับ parousia 

 “3อย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการ

กบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัว คือลูกแห่งความพินาศ 4ผู้กีดกั้นขัดขวางและ 

ยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของ 

พระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า” 

เรื่องการกบฏและคนนอกกฎหมายนั้นเป็นแนวความคิดเรื่องยุคสุดท้ายของยิวที่เปาโลใช้เพ่ือ

อธิบายเหตุผลให้คริสตจักรมั่นใจได้ว่า Parousia ยังไม่มา (Fee, 2009: p.281)  เพราะสิ่งเหล่าน้ี

จะต้องมากก่อน  โดยเปาโลกล่าวให้เหตุผลต่อในข้อที่4 คนนอกกฎหมายน้ันยังไม่มา โดยพิจารณาการ

กระทำ 2 อย่างของคนนอกกฎหมายที่ปรากฏคือ  1) การกีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้

ชื่อว่าเป็นพระเจ้า และ2) นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า ซึ่งการกระทำทั้ง  

2 อย่างของคนนอกกฎหมาย  เปาโลได้แนวคิดนี้มาจากพันธสัญญาเดิมจากพระธรรม 2 ตอน คือ  

(1) พระธรรมดาเนียล 11:36 “เขาจะยกตนขึ้น และพองตัวขึ้นเหนือพระทุกองค์ และจะพูดสิ่งที่น่า

เกลียดต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย” เป็นคำพยากรณ์ที่เล็งถึงการข่มเหงศาสนายิวครั้งใหญ่โดย 

Antiochus IV และ (2)  เอเสเคียล 28:2 “ข้าเป็นพระเจ้า ข้านั ่งบนที ่น ั ่งของพระเจ้า” เป็น 

คำพยาการณ์ที่กล่าวถึงกษัตริย์ไทระ คำพยากรณ์ทั้งสองต่างมีเป้าจุดประสงค์เดียวกัน คือ เป็นการ

กำชับให้คนของพระเจ้ายืนหยัดอย่างมั่นคงและไม่หลงหายเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤต เปาโลใช้ภาพของ

การกบฏในพระธรรมดาเนียลและภาพการกล่าวโทษกษัตริย์ในพระธรรมเอเสเคียล แล้วทำการปรับ

ภาษาใหม่ (Language adoption) (Fee, 2009: p.283-284) เพ่ือช้ีให้เห็นว่า parousia ยังไม่เกิดขึ้น  
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ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเรื่อง Parousia เปาโลใช้เรื่องเล่า “คนนอกกฎหมาย” โดยมี

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ต้องการบอกคริสตจักรเธสะโลนิกาว่า Parousia ยังไม่มา 2) มีคนบาง

กลุ่มกำลังแอบอ้างช่ือเปาโลในการเผยแพร่คำสอนเท็จ แนวนำมาซึ่งความเข้าใจผิด 

  2) ปัจจัยคำถามเชิงวาทศิลป์  (2:5) หมายถึงคำถามที่ไม่ต้องการให้ตอบ แต่เป็นคำถามอย่าง

มีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังคิดใคร่ครวญ หรือได้ทบทวนสิ่งที่เขาเคยรู้มาแล้ว  คำถามเป็นตัวเลือกที่ดีในการ

กระตุ้น ซึ่ง Burton Mack (1990) เรียกมันว่า Pathos (พาโตส) หรือ อารมณ์ (p.35-36) ในตอนน้ี

หลังจากเปาโลบรรยายเร่ืองการมาของคนนอกกฎหมายแล้ว  เปาโลแทรกขึ้นมาด้วยคำถามเชิง

วาทศิลป์ ข้อ5 “พวกท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อยังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้แล้ว?” คำถามน้ี

เตือนให้ผู้ฟัง(ผู้อ่าน)ได้ระลึกถึงสิ่งที่เปาโลเคยเตือนสอนเขาแล้วในขณะที่เปาโลยังอยู่กับพวกเขา   

อาจเป็นได้ที่คำสอนเท็จได้ทำให้พวกเขาหลงคล้อยตาม และลืมไปว่าเปาโลได้เตือนสอนพวกเขาแล้ว  

อาจเป็นได้ที่คำถามนี้ทำให้พวกเขาตระหนัก แล้วกลับมาตอกย้ำในสิ่งที่พวกเขาเคยเรียนรู้จากเปาโล  

คำสอนนี้คงมีส่วนกระตุ้นให้พี่น้องชาวเธสะโลนิกาเลิกหวั่นวิตกกับคำสอนผิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่  

แต่หันกลับมาฟังคำสอนของเปาโลต่อ 

 3) ปัจจัยเรื่องผู้หน่วงเหนี่ยว (2:6-7) เพื่อยืนยันเพิ่มเติมกับผู้อ่านว่า Parousia จะยังไม่มา 

เปาโลให้เหตุผลสนับสนุนด้วยเรื่องราวของผู้หน่วงเหน่ียว เพ่ือให้คริสตจักรเธสะโลนิกามีความมั่นใจว่า 

Parousia ยังมาไม่ถึงแน่นอน ซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุน เพราะยังมีสิ่งที่กำลังยับย้ังอยู่ 

 “6และท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังยับยั้งมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึง

เวลาของมัน 7เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้ว แต่ผู้ที่คอยยับยั้งมันเดี๋ยวน้ี

น้ันจะยังอยู่จนถูกปลดออกไปให้พ้น” 

เรื ่อง“ผู้หน่วงเหนี่ยว”เป็นสิ่งหนึ่งที่นักตีความสมัยนี้ให้ความสำคัญในการหาตัวตนหรือ

ความหมายเหมือนกับนอกกฎหมาย หากเราต้องการรู้ว่าผู้หน่วยเหนี่ยวคือใครกันแน่  เราอาจผิดหวัง

กับแนวคิดที่หลากหลาย7 แต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าคริสตจักรเมืองเธสะโลนิการู้แน่ว่าเปาโลหมายถึง

ใคร(หรืออะไร) เพราะเปาโลเคยเตือนสอนเขาไปแล้ว   ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับเรื่องคนนอก

กฎหมายแล้ว  จุดประสงค์ของการใช้เรื่องผู้หน่วงเหนี่ยวนั้นไม่ใช่เพื่อเป็นการให้ข้อมูลของผู้หน่วง

เหนี่ยว  แต่เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนว่าparousiaยังไม่มา หรือมีเวลากำหนดสำหรับ parousia 

(Bruce,1982 : p.170)  ดังนั้นพวกเขาไม่ควรจะตื่นตระหนกกับข่าวปลอมและถูกล่อลวงโดยผู้สอน

เท็จ 

 
7 Gene Green ไดน้ำเสนอความเป็นไปได้วา่ผูห้น่วงเหน่ียวและอำนาจหน่วงเหน่ียวน้ันเป็นสิ่งท่ีอยู่ตรงข้ามกบัคนนอก
กฎหมาย ด้วยเหตน้ีุอาจหมายถึงพระเจ้าหรอืพระวญิญาณบริสุทธ์ หรือตัวเปาโลเอง หรือพระกิตติคุณท่ีช่วยหน่วงเหน่ียว
อำนาจของคนนอกกฎหมาย   แต่ Green ก็ไมไ่ด้ช้ีชัดว่าใครคือผูห้น่วงเหน่ียว (Green,2002: 317-319) 
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 สรุปว่าในเหตุผลที่1 สำหรับการแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดเรื ่อง parousia ได้มาถึงแล้ว 

เปาโลได้ใช้ปัจจัย  3 สิ ่งในโน้มน้าวให้คริสตจักรเธสะโลนิกามั ่นใจว่า Parousia ยังไม่มา คือ  

1) ใช้เรื่องคนนอกกฎหมาย  เพ่ือเขายังไม่มา  2) ใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ เพ่ือเตือนความจำที่เปาโลเคย

เตือนสอนเรื่องนี้ไปแล้ว และ 3) ใช้เรื่องผู้หน่วงเหนี่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วว่า สิ่งนี้กำลังหน่วง

เหนี่ยวอำนาจของคนนอกกฎหมายอยู่ เพื่อชี้ให้ให้พวกเขาเห็นว่ามีกำหนดการสำหรับ parousia  

ยังมาไม่ถึง เพื่อบ ต้องบอกผู้อ่านว่า parousia ยังไม่มาและพวกเขาต้องระมัดระวังในการรับข่าวสาร

เพ่ือไม่ให้ถูกล่อลวงไปได้ก่อนที่ Parousia จะมาถึง 

 2.2 เหตุผลที่ 2 เรื่องวันแห่งการพิพากษาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความหวั่นไหวและต่ืน

ตระหนก (2:8-12) 

 เหตุผลแรก เปาโลโน้มน้าวให้ผู้อ่านมั่นใจว่า Parousia ยังไม่มี  ส่วนเหตุผลที่สองนี้ เปาโล

แก้ปัญหาที่พวกเขาตื่นตระหนกและหวั่นไหวไปกับสถานการณ์ต่างๆ  เปาโลแก้ปัญหาด้วยการให้

ข้อมูล 2 เรื่อง 1) การทำลายคนนอกกฎหมาย และ 2) จุดประสงค์ของการมาของคนนอกกฎหมาย 

เพื่อให้คริสตจักรเห็นว่าถึงแม้การมาของคนนอกกฎหมายน่ากลัว แต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุม

ของพระเจ้า 

 1) การทำลายคนนอกกฎหมาย (8-10) การให้ข้อมูลของเปาโลเรื ่องการทำลายคนนอก

กฎหมายนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คริสตจักรเธสะโลนิกาเลิกหวั่นไหวและตื่นตระหนกต่อคำสอนที่ว่า 

parousia มาถึงแล้ว  

 8ขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้น และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหาร

มันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์  

ในข้อที่8 เปาโลได้พูดถึงการมาของคนนอกกฎหมายน้ัน จะเกิดขึ้นจริงๆแต่ก็จะถูกทำลายโดย 

Parousia ของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี ้ Parousia ของพระคริสต์ไม่ควรสร้างการตื ่นตระหนก  

แต่ควรเป็นความหวังสำหรับคริสตจักร สำหรับภาพ“พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วย

ลมพระโอษฐ์ของพระองค์”มีนักวิชาการคนสำคัญหลายท่าน เห็นตรงกันว่าเป็นภาพที่เปาโลได้รับ

อิทธิพลและยืมมาจากพระธรรมอิสยาห์ 11:4 “แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและ

ตัดสินให้กับคนต่ำต้อยของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม ท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยตะบองจากปากของ

ท่านและท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมจากริมฝีปากท่าน” โดยมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ  

1) เพื่อย้ำเตื่อนว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะถูกทำลายโดยพระคริสต์แน่นอน 2) เพื่อให้ผู้อ่านกลับมา

สนใจในสิ่งที่พระคริสต์จะทำมากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น (Fee, 2009: p.291-292) เพราะท้ายสุดแล้ว 

คนนอกกฎหมายก็จะถูกทำลายด้วยพระคริสต์ และข้อที่ 9-10 เปาโลได้กลับมาอธิบายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการมาของคนนอกกฎหมาย ผู้ที่จะมาก่อน parousia ของพระคริสต์ เพื่อเตือนคริสตจักร 
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เธสะสะโลนิการะมัดระวังถึงความจริงสองประการคือ ประการแรกคนนอกกฎหมายจะมาพร้อมกับ

หมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอม (ข้อ 9) และประการที่สองจะมีคนถูกล่อลวงคือกลุ่มคนที่

ไม่ได้รักความจริง (ข้อ10) เพื่อเตือนคริสตจักรให้ระมัดระวังหมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอม 

ในที่น้ีหมายถึงคำสอนปลอมแล้วให้รักความจริงที่พวกเขาได้รับมาแล้วจากเปาโล (ข้อ5)   

9คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ทุกอย่าง  

ทั้งหมายสำคัญ และการอัศจรรย์จอมปลอม 10และอุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะต้องพินาศ 

เพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพ่ือจะรอดได้ 

Fee (2009) นำเสนอว่าการมาของคนนอกกฎหมายนั้น จะเลียนแบบพระคริสต์ทุกประการ

คือ จะมาพร้อมกับอำนาจในการทำหมายสำคัญและและการอัศจรรย์ต่าง และพระเยซูเองก็เคย

กล่าวถึงพระคริสต์ปลอมที่สามารถทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในการเลียนแบบพระองค์ได้อีก

ด้วย8(p. 292-294) ด้วยเหตุนี้เปาโลอาจใช้ข้อมูลจากหลักคำสอนของพระเยซูมาปรับใช้เพื่อเตือน

คริสตจักรเธสะโลนิกาให้ระวังคำสอนปลอม เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงด้วยของเลียนแบบนั้นเอง และการรัก

ความจริงเท่านั้นที่จะนำคริสตจักรไปสู่ความรอดได้ เพราะการงานของคนนอกกฎหมายและซาตาน

น้ันล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิ่งที่หลอกลวงหรือเป็นเท็จ แต่ถ้าคริสตจักรเธสะโลนิการักในความจริงที่เปาโล

เคยสอนพวกเขาแล้ว พวกเขาจะยังรอดอยู่โดยไม่มีใครสามารถมาล่อลวงพวกเขาได้  

 2) จุดประสงค์ของการมาของคนนอกกฎหมาย (11-12) เปาโลได้อธิบายต่อถึงจุดประสงค์

ของเบื้องหลังการมาของคนนอกกฎหมายที่แท้จริงคือ 1) เป็นพระเจ้าที่อนุญาตให้เกิดการล่อลวงต่อ 

ผู้ที ่ไม่เชื ่อในความจริง (ข้อ11) และ 2) เพื ่อเป็นการลงโทษคนที ่ย ินดีในการอธรรม (ข้อ12)  

เพ่ือช้ีให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน้ีล้วนแต่อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้า  

 11เพราะเหตุน้ี พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาถึงพวกเขา ให้เขาเช่ือสิ่งที่เท็จ 12เพ่ือทุกคน

ที่ไม่เช่ือความจริง แต่ยินดีในการอธรรม จะถูกพิพากษา 

ภาพที่พระเจ้าเป็นผู้ส่งความลุ่มหลงให้ผู้เชื่อหลงไปกับสิ่งเท็จนั้นนั้นได้รับอิทธิพลมาจากพระ

ธรรมพันธสัญญาเดิม9  ในพระธรรมพันธพันธสัญญาเดิมนั้นมีหลายครั้งที่พระเจ้าทรงดลใจผู้เผยเท็จ

เพื ่อเผยพระวจนะเท็จ และล่อลวงประชาชนที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเพื่อพิพากษาเสีย  

(1 พกษ. 22:23, อสค. 14:9) ด้วยเหตุนี ้ สิ ่งที ่ผ ู ้อ่านต้องตระหนักเมื ่ออ่านพระธรรมตอนน้ี คือ 

พระประสงค์ที่อยู่ในเบื้องของการส่งความลุ่มหลงและสิ่งเท็จ  ในที่นี้จะสังเกตได้ว่าความลุ่มหลงน้ี 

 
8 ดู มาระโก13:22 
9 ท้ัง Weima และ Maarten Menken มีความเห็นเหมือนกันในเรื่องภาพท่ีพระเจ้าเป็นผู้สง่ความลุ่มหลง และให้ผู้เช่ือหลงไป
กับสิ่งเท็จน้ันน้ัน ได้รับอิทธิพลมาจากพระธรรมพันธสญัญาเดิม เช่น 1 พงศ์กษัตริย์ 22:23; เอเสเคียล 14:9 และอื่นๆ  ดู 
Weima, 2007: p.1588; Menken, : p.126. 
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มีจุดประสงค์เพื ่อ “ทุกคนที่ไม่เชื ่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะถูกพิพากษา” ในด้านหน่ึง 

ดูเหมือน ความลุ่มหลงมาถึงเพ่ือคนอธรรมจะถูกลงโทษ  แต่ในอีกด้านหน่ึง เปาโลนำเสนอเร่ืองน้ีก็เป็น

วาทศิลป์เพื่อผู้อ่านที่เป็นผู้เชื่อจะระมัดระวัง  ไม่ตกเป็นเหยื่อของคำสอนผิดหรือคำสอนปลอมเรื่อง 

Parousia ที่มาล่อลวงพวกเขาไปหลงจากความจริง แต่เพื่อคริสตจักรควรจะมีความมั่นใจในการ

เผชิญหน้ากับคำสอนผิดอย่างไม่ประนีประนอม 

 เพราะฉะนั้นข้อโต้แย้งต่อปัญหา parousia  ใน 2 เธสะโลนิกา 2:3-12 เปาโลใช้เหตุผล  

2 ประการในการแก้ไขปัญหา เหตุผลที่1 ใช้เรื่องเล่าคนนอกกฎหมายและผู้หน่วงเหนี่ยว เพื่อแก้ไข

ปัญหาความเข้าใจผิดเรื ่อง Parousia ว่าจะยังไม่เกิดขึ ้นจนกว่าจะถึงเวลาที ่กำหนดไว้ แต่สิ ่งที่

คริสตจักรต้องกลับใส่ใจคือคำสอนที่แท้จริงที่พวกเขาได้รับจากเปาโลแล้ว และเหตุผลที่ 2 มีการ 

ให้ข้อมูลการมาและจุดประสงค์การมาของคนนอกกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความหวั่นไหวและ 

ตื่นตระหนกที่นำไปสู่การล่อลวง เพราะทุกอย่างอยู่ภายใต่การครอบครองของพระเจ้าแล้วใช้ชีวิต 

อย่างมีความหวัง 

 

3. คำหนุนใจ กำชับและอธิษฐาน 2 เธสะโลนิกา 2:13-17 

 หลังจากนักวาทศิลป์ได้เสนอเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้แก่ฟังแล้ว สิ่งสุดท้ายที่เขาทำ คือ 

การใช้สิทธิอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ฟังให้ถูกต้อง ในหลักการทางวาทศิลป์เรียกว่า  

citation (authority) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขทัศนะคติที่ผิดให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องแล้วจะทำการสรุป

เพื่อจบการสื่อสาร และเพื่อช่วยคริสตจักรเธสะโลนิกาเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ถูกต้องนั้นเปาโลได้ใช้

สิทธิอำนาจ 2 ประการ คือ 1) หนุนใจเรื่องการทรงเลือก (13-14) 2) กำชับเรื่องการรักษาคำสอน 

ที่ถูกต้อง (15) ก่อนนำสู่คำอธิษฐานสรุป (16-17) 

 3.1 คำหนุนใจเรื่องการทรงเลือก 2 เธสะโลนิกา 2:13-14  

 13พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่าน

อยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอด โดยการชำระของ 

พระวิญญาณให้บริสุทธิ์ และโดยการเชื่อความจริง 14พระองค์ทรงเรียกพวกท่านเพื่อการนี้โดยทาง

ข่าวประเสริฐของเรา เพ่ือท่านจะได้ร่วมในศักด์ิศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  

ในขณะที่สถานการณ์ของคริสตจักรที่เต็มไปด้วยการระบาดของคำสอนผิด นำไปสู่ความ 

ตื่นต่ืนตระหนกและหวั่นไหว เปาโลได้หนุนใจคริสตจักรเธสะโลนิกาซึ่งเป็นวาทศิลป์ (Rhetoric) ว่า

พวกเขานั้นแตกต่างจากพวกที่กำลังจะถูกพิพากษาโดยให้กลับมาขอบคุณพระเจ้า และประโยคสำคัญ

ที่เป็นหนุนใจจากเปาโลคือ “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอด” 

เป็นการย้ำเตื่อนคริสตจักรเธสะโลนิกาว่า พวกเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นแล้ว และวิธีการ
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ที่พระเจ้าทรงใช้คือ ชำระพวกเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และให้พวกเขาเชื ่อในความจริง ซึ่ง 

ความจริงที่เปาโลกำลังกล่าวถึงคือข่าวประเสริฐ (สตอทท์, 2000: น.223-224) และรางวัลสำหรับคนที่

ยืนหยัดในความเชื ่อที ่ถูกต้องคือ จะได้ร่วมในศักดิ ์ศรีของพระเยซูคริสต์เมื ่อ Parousia มาถึง10 

(สตอทท์, 2000: น.224) 

คำว่า“ผู้เป็นที่รัก”น้ันเปาโลยืมมาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 7:7-8 “ที่พระยาห์เวห์ทรง

รักและทรงเลือกท่านทั้งหลายน้ัน......” เปาโลพยายามสื่อว่าผู้เป็นที่รักในที่น้ียังหมายถึงคริสตจักรที่ถูก

เลือกโดยพระเจ้า (Fee, 2009: p.299) นี่จึงเป็นทัศนะที ่เปาโลต้องปรับเปลี ่ยนให้กับคริสตจักร 

เธสะโลนิกา กลับมาตระหนักว่าพวกเขาได้ถูกเลือกและรับความรอดแล้ว จึงไม่ควรตื่นตระหนกและ

หวั่นไหวกับคำสอนปลอมเกี่ยวกับ Parousia ดังนั้นวัตถุประสงค์ของคำหนุนใจเรื่องการทรงเลือก 

(13-14) คือ 1) เพื่อเรียกร้องให้คริสตจักรกลับมาใส่ใจและขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้พวกเขา 

และ 2) เพ่ือให้คริสตจักรตระหนักถึงข่าวประเสริฐที่ถูกต้องที่เหล่าอัครสาวกได้สั่งสอนพวกเขาไปแล้ว 

3.2 คำกำชับเรื่องการรักษาคำสอนท่ีถูกต้อง 2เธสะโลนิกา 2:15 

 นอกจากเปลี่ยบทัศนะคติให้กับคริสตจักรเธสะโลนิกาแล้วเปาโลยังกำชับคริสตจักรถึงเรื่อง

การดำเนินชีวิตด้วยโดยให้คริสตจักรมั่นคงไว้ และสิ่งจะช่วยให้คริสตจักรมั่งคงไว้คือ การยึดมั่นในคำ

สอนของเปาโลที่ได้สอนให้กับพวกเขาแล้ว (ข้อ 15) เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้ และ

ยึดถือคำสอนที่ท่านได้เรียนจากเรา ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมาย 

เปาโลกำชับคริสตจักรเธสะโลนิกา 2 สิ ่ง คือ 1) มั ่นคง เพื ่อตอบสนองต่อปัญหาการ 

ตื่นตระหนกของพวกเขา ถ้าคริสตจักรมีความมั่นคงก็จะสามารถยืนหยัดแล้วเผชิญหน้ากับปัญหาได้ 

และ 2) รักษาคำสอนของเปาโลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาคำสอนผิดเรื่อง Parousia ที่ก่อให้เกิดการ

ล่อลวงผู้เชื่อให้หลงไปจากความจริง (Fee, 2009: p.304-305) ดังนั้น คำกำชับ 2 นี้สะท้อนให้เห็นว่า

เปาโลต้องการให้คริสตจักรกลับมามั่นคงและรักษาคำสอนที่เป็นความจริงที่ได้รับการสั่งสอนแล้ว 

 3.3 คำอธิษฐาน 2เธสะโลนิกา 2:16-17 

 โดยทั่วไปแล้วเพื่อเป็นจบการสื่อสาร นักวาทศิลป์มักจะใช้หลักฐานที่หนักแน่นเพื่อเป็นการ

ยืนยันในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วให้สามารถโน้มน้าวและจูงใจผู ้ฟัง ซึ่งในส่วนนี้เปาโลได้ใช้อธิษฐาน 

doxology ในการจบการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ และในคำอธิษฐานนี้มี 2 สิ่งทีเปาโลหนุนใจคริสตจักร 

เธสะโลนิกา คือ 1) พระเจ้าเป็นผู้ประทานความชูใจนิรันดร์ และความหวังอันดี 2) พระเจ้าเป็น 

ผู้หนุนใจและเสริมสร้างผู้เช่ือในการทำดีและคำสอนดี 

 
10 นอกจากน้ี Fee ได้เสนอความคิดเหน็ว่า ข้อความตอนน้ี (13-14) เป็นการสะท้อนให้เห็นปลายทางของผู้ท่ีอยู่ฝ่ายตรงข้าม
กับผู้ท่ีไม่เช่ือในความจริง (10-12) คือ จะได้รว่มในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เปน็เจ้า ดู Fee, 2009: p.299. 
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 16ขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรัก

เราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 17ทรงชูใจและทรงเสริม

ท่านให้มั่นคง ในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่าง 

คำอธิษฐานนี้มีจุดประสงค์หลักคือ เรียกร้องให้ผู้เชื่อกลับมาสร้างชีวิตผ่านการทำความดีและ

คำสอนที่ดี (17) เพื่อที่จะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในช่วงเวลาแห่งวิกฤตได้ (Fee, 2009: p.306) 

ดังนั้นเป้าหมายหลักของ อ.เปาโลที่มีต่อพระธรรมตอนนี้คือ การหนุนใจผู้เชื่อที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

ด้ายความเช่ือ ซึ่งไม่ใช่การทำนายอนาคตอย่างที่นักวิชาการหลายให้ความสนใจ 

 การแก้ไขทัศนะคติที่ผิดให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องแล้วจะทำการสรุปเพื่อจบการสื่อสารใน  

2 เธสะโลนิกา 2:13-17 คำหนุนใจเรื ่องการทรงเลือก (13-14) มีวัตถุประสงค์เพื ่อเรียกร้องให้

คริสตจักรกลับมาใส่ใจและขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้พวกเขา คือ พระเจ้าได้เลือกพวกเขาให้รอด

และได้รับข่าวประเสริฐแห่งความจริงผ่านเหล่าอัครทูต และคำกำชับเรื่องการรักษาคำสอน (15) 

สะท้อนให้เห็นว่าเนื่องจากคริสตจักรขาดความมั่นคงในการรักษาคำสอนที่ได้รับจากเปาโลทำให้เกิด

การตื่นตระหนกและหวั่นไหวเมื่อมีคำสอนปลอม พวกเขาควรกลับมายึดมั่นในคำสอนของเปาโล และ

คำอธิษฐานสุดท้ายเป็นการสรุปจุดประสงค์ของเปาโลที่มีต่อคริสตจักรเธสะโลนิกาคือ ให้ผู้เชื่อเลิกต่ืน

ตระหนก แล้วกลับมาสร้างชีวิตผ่านการงานที่ดีและคำสอนที่ดี (17) แล้วใช้ชีวิตอันชอบธรรมอย่างมี

ความหวังในพระเจ้า (16) 

 

สรุป 

 การวิเคราะห์ 2 เธสะโลนิกา 2:1-17  เรื่องคนนอกกฎหมายด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ 

(Rhetorical Criticism) จะช่วยให้ผู้อ่านกลับมาสนใจกับเสียงของผู้เขียน เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์

เดิมอย่างไม่หลงประเด็น เพราะเมื่อหลายคนอ่านพระธรรมตอนนี้มักจะไปสนใจแต่คนนอกกฎหมาย

หรือผู้หน่วงเหน่ียวคือใคร (Who?) แล้วพยายามหาตัวตนของสิ่งเหล่าน้ี ทำให้หลายคนหลงประเด็นไป

จากสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเสนอ (Why?) ผ่านคนนอกกฎหมายหรือผู้หน่วงเหนี่ยว ดังนั้นวัตถุประสงค์

ด้ังเดิมที่เปาโลต้องการนำเสนอผ่านคนนอกกฎหมายคือ 

 1. เพื ่อแก้ไขความเข้าใจผิดเรื ่อง parousia ว่ายังไม่เกิดขึ ้น โดยใช้แนวคิดเรื ่องวันแห่ง 

องค์พระผู้เป็นเจ้าของชาวยิวที่กล่าวถึงการทนทุกข์และการล่อลวงคนก่อนพระเจ้าเสด็จมา เพื่อให้

คริสตจักรกลับมาสนใจสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ และสถานะการณ์ของคริสตจักรเธสะโลนิการ คือ 

มีศัตรูที่เป็นผู้สอนผิดและกำลังล่อลวงคริสตจักรด้วยคำสอนผิดอยู่ดังนั้นเปาโลใช้เรื่องเล่าคนนอก

กฎหมาย เพื่อการตักเตือนคริสตจักรให้เห็นถึงความน่ากลัวของผู้สอนผิดและผลกระทบของการถูก

ล่อลวง เพ่ือให้คริสตจักรระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิต 



การอรรถวิเคราะห์ เรื่อง คนนอกกฎหมายใน 2 เธสะโลนิกา 2:1-17 ด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ 
(Rhetorical Criticism) 

50 

 2. เพื่อกำชับและหนุนใจคริสตจักรเธสะโลนิกาให้ระมัดระวังและยืนหยัดในการดำเนินชีวิตที่

ชอบธรรมอย่างมีความหวัง เพราะถึงแม้การมาของคนนอกกฎหมายจะน่ากลัวแต่ก็จะถูกกำจัดอย่าง

ง่ายดายโดย parousia ของพระคริสต์เมื่อถึงเวลา ผู้ที่ยืนหยัดและรักษาความจริงจะได้รับศักดิ์ศรี

ร่วมกับพระองค์ในวันนั้น ในทางเดียวการถึงแม้คำสอนผิดและผลกระทบของมันน่ากลัว แต่ถ้า

คริสตจักรยืนหยัดในความจริงอย่างมั่นคงก็จะสามารถฟันฝ่าวิกฤตครั้งน้ีได้  

 และนอกกจากน้ีการวิเคราะห์พระธรรมด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) 

น้ันสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น 

 1. การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) ทำให้เกิดการ

ตีความพระคัมภีร์อย่างถูกต้องมากขึ้น ในบริบทที่ผู้เขียนกำลังใช้วาทศิลป์ (Rhetoric) ในการสื่อสาร

เจตนาหรือวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะจดหมายฝากที่ถูกเขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อ

สถานะการณ์ที ่ต่างกัน และการที ่ยึดศาสนศาสตร์เดียวอาจทำผู ้อ่านหลงประเด็นในการศึกษา 

พระคัมภีร์บางตอน ดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์ผ่านการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism)  

จะช่วยให้ผู้อ่านกลับสนใจเสียงและวัตถุประสงค์  

 2. การศึกษาพระคัมภีร์ผ่านการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) สามารถ
นำไปใช้ในการสอนและการเทศนาเพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ 
(Rhetorical Criticism) ไม่ได้ปฏิเสธความจริงทางศาสนศาสตร์และประวัติศาสตร์ และหลักการทาง
วาทศิลป์นี ้สามารถช่วยให้ผู ้รับการสอนและผู้ฟังคำเทศนาได้รับการกระตุ้นทางความคิด เพราะ
หลักการของการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) ยังประกอบไปด้วยการให้ตัวอย่าง
เปรียบเทียบ (Analogy) กับสิ่งที่อยู่รอบข้างหรืออยู่ในวัฒนธรรมของผู้รับฟัง ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนหรือผู้เทศนาต้องการสื่อสาร มีผลทำให้การสอนและการเทศนา
ด้วยลักษณะการวิพากษ์เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Criticism) เกิดความเข้าใจง่ายและสามารถ
แรงจูงใจให้ผู้รับฟังตอบสนองด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลง และนำสู่การตอบสนองเชิงบวกตาม
เจตนาของผู้สอนหรือผู้เทศนาที่ใช้หลักการทางวาทศิลป์ (Rhetoric) 
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ประวตัิชีวติและงานรับใช้ของ จอห์น ซอง (John Sung) ท่ีมุ่งเน้นประเทศไทย 
John Sung’s life and ministry, particularly his revivals in Thailand 

อ.ธนกฤต อัครไพรินทร์ 1 
ศจ.ดร.อิคมัน คิม8F8F

2
 

บทคัดย่อ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาประวัติชีวิตส่วนตัว และงานรับใช้ของ จอห์น ซอง (John Sung) 
โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูในประเทศไทย อีกทั้ง ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลของการทำพันธกิจรบัใช้
ของ จอห์น ซอง ในช่วง ปี ค.ศ. 1938-1939 นำมาสะท้อนเป็นบทเรียนคริสตจักรไทย 

ในประเทศไทย วัฒนธรรม, การเมือง และศาสนา เป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลในการรับ 
พระกิตติคุณของคนไทย เช่นเดียวกับการทำพันธกิจรับใช้ของ จอห์น ซอง ที่เกี่ยวข้อง และได้สร้าง
อิทธิพลต่อประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย ผลของการประกาศ
ฟื้นฟูของท่านได้สร้างผลกระทบในด้านบวก เช่น มีจำนวนผู้กลับใจใหม่รับเชื่อจากงานฟื้นฟูเป็น
จำนวนมาก, มีการต้ังกลุ่มอธิษฐาน กลุ่มอ่านพระคัมภีร์ และกลุ่มประกาศอย่างมากมาย และได้
กระตุ้นให้คริสเตียนไทยมีความกระตือรือร้นในการรับใช้มากยิ่งขึ้น แต่ในอีกด้าน การฟื้นฟูของท่านก็
ได้สร้างความแตกแยกของกลุ่มผู้นำคริสตจักรในสมัยนั้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ทรงใช้
ท่านให้เป็นผู้สร้างคริสตจักรไทยที่เกิดผลอย่างมากมาย  

คำสำคญั : ประวัติงานรับใช้ของ จอห์น ซอง (John Sung) ในประเทศไทย    
 
  

 
1 ผู้รับใช้พระเจ้า คริสตจักรยูนเอิน akkarathanayenyen@gmail.com 
2 อาจารย์ประจำคณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน kim98km@gmail.com 
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Abstract 

This study will discuss John Sung’s life and ministry, particularly his revivals in 
Thailand. Specifically, it is an in-depth impact analysis and assessment of the benefit 
of John Sung’s campaigns during 1938-1939.  This is a first attempt to inspect these 
revivals from a holistic aspect and analyze them for Thai Churches. 

The socio-cultural, political, and religious landscape of Thailand played a major 
part in the reception of the gospel amongst the Thai people, as well as the outcome 
of John Sung’s ministries. The result of his ministry was minimal, related to the effects 
of his attempt in other Southeast Asian countries and Thailand. John Sung’s missions 
in Thailand have many positive effects, such as many people receiving and trust in 
God, building prayer groups, creating Bible study groups, or stimulating Thai Christian 
to serve God enthusiastically. On the other hand, his revivals also created some 
divisions and rifts among Thai Christian leaders. However, God used him in a mighty 
way to build the Thai church. 

Key Word : The Ministry of John Sung focused on Thailand. 
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บทนำ 
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะมิชชันนารีจากคณะต่างๆ ของนิกายโปรเตส

แตนท์ที่เข้ามายังประเทศไทย การศึกษาถึงประวัติของสภาคริสตจักรในประเทศไทย รวมถึงการศึกษา

ค้นคว้าถึงเหตุการณ์ หรือผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ ้นจากการเข้ามาเทศนาฟื้นฟูของ จอห์น ซอง 

ผู้จัดทำสารนิพนธ์มีความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะแรกที่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ได้เข้า

มาในประเทศไทยนั้น เกิดจากกลุ่มมิชชันนารีเพียงบางกลุ่ม สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ในประเทศไทยขณะนั้น ทั้งยังเกิดจากคริสเตียน หรือผู้นำชาวไทยเองอีกด้วย ซึ่งบางปัญหาก็ได้รับการ

แก้ไขอย่างทันท่วงที แต่บางปัญหาก็ถูกละเลย และยังไม่เกิดความชัดเจนของวิธีการแก้ปัญหา

เท่าที่ควร แต่หลังจากที่ได้มีการจัดงานเทศนาฟื้นฟูของ จอห์น ซอง แล้ว ทำให้เราสามารถเห็นถึงผล

ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะการเทศนาฟื้นฟูของ จอห์น ซอง ได้เพิ่มทั้ง

ปริมาณ และคุณภาพของสมาชิกอย่างมากมายในคริสตจักรไทย ดังนั้น การเทศนาฟื้นฟูของ จอห์น 

ซอง น้ันมีความหมาย และมีคุณค่าต่อคริสตจักรไทยอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า ในบางสถานการณ์ 

ปัญหาของคริสตจักรอาจต้องแก้ไขด้วยการเทศนาฟื้นฟู และจากประเด็นนี้เอง ได้ทำให้ผู้จัดทำสาร

นิพนธ์เห็นถึงความสำคัญที่จะศึกษาเรื่องราวการเทศนาฟื้นฟู และพิจารณาถึงการทำพันธกิจต่าง ๆ 

ของ จอห์น ซอง 

ระเบยีบวิธีการศึกษา (Methodology) 

 เนื่องจากสารนิพนธ์ฉบับนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้จัดทำสารนิพนธ์ได้ศึกษา
ค้นคว้าจากตำรา เอกสาร รวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น มุมมอง รวมถึงแนวทาง
ต่างๆ ของนักวิชาการ และผู้เขียนตำราหลายๆ ท่าน จึงสามารถสรุปความเห็นที่ได้รับ ดังน้ี  
 เลสลี่ ที ไลออล (Leslie T. Lyall) ผู้เขียนหนังสือ A Biography of John Sung ในปี ค.ศ. 
2004 กล่าวถึง จอห์น ซอง ว่า แม้จะมีช่วงเวลาแห่งการรับใช้เพียง 15 ปี แต่การรับใช้ของท่านได้ส่ง
อิทธิพลอย่างมากในประเทศจีน และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของ 
จอห์น ซอง คือ ท่านมีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานอยู่เสมอ ท่านต่ืนแต่เช้ามืดเพ่ืออธิษฐาน
เผื่อผู้ที่กลับใจรับเชื่อจากงานเทศนาฟื้นฟูของท่าน ซึ่งท่านได้มีรายชื่อคนเหล่านั้นอยู่ในมือ และได้นำ 
ติดตัวไปด้วยทุกที่ เคล็ดลับอีกประการคือ ความถ่อมตัวของท่าน  ท่านไม่เคยโอ้อวดถึงสิ่งที่มี และมัก
เขียนชื่อตัวเองว่า “ผู้เล็กน้อยที่สุดในหมู่ผู ้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”(เลสลี ที ไลออล, 2005,  
น. 285) 

ทิโมธี ทาว (Timothy Tow, 1985) ผู้เขียนหนังสือ John Sung my Teacher ในปี ค.ศ.
1985 เป็นผู้ที่กลับใจรับเชื่อผ่านทางงานฟื้นฟูของ จอห์น ซอง ต่อมาได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาของ 
จอห์น ซอง ในชั้นเรียนวิชาเทศนาที่พระคริสตธรรม โดยทาวได้เสนอความเห็นว่า บทเรียนที่ยิ่งใหญ่
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ที่สุดที่ได้รับจาก จอห์น ซอง คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิต การทุ่มเท และการมีความจริงใจในการรับใช้ 
ไม่ใช่เพียงเพราะท่านมีความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นตัวอย่างในด้านการรับใช้ด้วย
ความจริงจังและวินัย ท่านไม่ยอมเสียเวลาโดยสูญเปล่า ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านต้องรอเรือที่ฮ่องกงเพ่ือ
เดินทางไปยังอินโดจีนห้าวัน ท่านได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการเทศนาทุกวัน วันละสามรอบ รอบละสอง
ช่ัวโมงเพ่ือนำคนมารับเช่ือ (Timothy Tow, 1985, p. 252-253) 
 วิลเลียม อี ชูเบิร์ด (William E. Schubert, 1976) ผู ้เขียนหนังสือ I Remember John 
Sung ในปี ค.ศ. 1976 ให้ความเห็นว่า เคล็ดลับการรับใช้ให้ประสบความสำเร็จตามรูปแบบของ 
จอห์น ซอง คือ การอ่านพระวจนะพระเจ้า เพราะในแต่ละวัน จอห์น ซอง ได้ทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมง
ในการอ่านพระวจนะ โดยท่านแทบไม่ได้อ่านหนังสือเล่มอ่ืนเลย อีกประการหน่ึงคือ ท่านมักทำงานกับ
ผู้ที่แสวงหาพระเจ้า โดยสังเกตได้จากงานฟื้นฟูของท่าน โดยจะมีการถามผู้ฟังว่า ใครยอมรับว่าตัวเอง
เป็นคนบาป ให้เดินออกมาด้านหน้าเวที แล้วท่านจะช่วยเหลือคนเหล่านั ้นต่อไป (William E. 
Schubert, 1976, p. 52) 
 จากความเห็นของนักวิชาการข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ท่านเหล่านั้นมีต่อ จอห์น 
ซอง ซึ่งค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ จอห์น ซอง เป็นผู้ที่มีวินัย มีความจริงจัง และมีการอุทิศ
ชีวิตเพ่ืองานของพระเจ้าอย่างเต็มที่ 

    
1. ประวัติชีวิตของ จอห์น ซอง 
 

ผู้จัดทำได้แบ่งหัวข้อเพ่ือการค้นคว้าออกเป็น 3 ส่วนคือ  
1. ช่วงที่ จอห์น ซอง เติบโตในประเทศจีน  
2. ช่วงที่เรียนต่อในสหรัฐอเมริกา 
3. ช่วงที่กลับจากสหรัฐอเมริกา 

 
1.1 ช่วงที่เติบโตในประเทศจีน 

 จอห์น ซอง เกิดวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1901 ในมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) ในภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศจีน ท่านเป็นลูกคนที่ 6 จากทั้งหมด 11 คน (Tow, 1985, P. 45) คุณพ่อของท่าน
เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรเมทอดิสต์ (Methodist) สังกัดหน่วยงานมิชชั่นเมทอดิสต์เอพสโคเปิล
แห่งอเมริกา (American Methodist Episcopal Mission ) อย่างไรก็ตามคุณพ่อของท่าน สังเกตเห็น
ว่า แม้ จอห์น ซอง จะมีความสามารถในด้านการเรียน และการรับใช้ แต่ลูกชายคนนี้ยังมีปัญหา
บางอย่างที่อาจส่งผลต่องานรับใช้ได้ในระยะยาว คือเรื่องลักษณะนิสัยส่วนตัว เช่น อารมณ์หงุดหงิด
บ่อยครั ้ง ความหยิ่งยโส ความเห็นแก่ตัว พ่อของท่านจึงตัดสินใจให้ลูกชายเข้าเรียนในโรงเรียน
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ทหารเรือ แต่ท่านไม่ผ่านการคัดเลือก ทำให้นับจากนั้น จอห์น ซอง ได้ทุ่มเท และจริงจังกับการเรียน
เป็นอย่างมาก ทำให้ท่านได้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของโรงเรียน และเป็นผู้ช่วย
บรรณาธิการนิตยสารชื่อ การฟื้นฟู (Revival) ในช่วงปิดเทอมท่านยังได้ทำพันธกิจต่างๆ ในชุมชน 
อีกด้วย (ไลออล, น. 21-22)  
 ขณะนั ้น จอห์น ซอง อายุได้ประมาณ 18 ปี ท่านกับเพื ่อน ๆ ต้องการไปเรียนต่อที่
สหรัฐอเมริกา ท่านได้รับการสนับสนุนจากมิชชันนารีชาวอเมริกันท่านหนึ่งชื่อ คัง (Kang) และศิษย์
เก่าของพ่อของท่านหลายคน ทำให้ตัวท่านเอง และผู้ร่วมเดินทางอีก 7 คน จึงได้ออกเดินทางในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 โดยเรือกลไฟมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกา (Tow, 1985, p. 57) 
 

1.2 ช่วงที่เรียนต่อในสหรัฐอเมริกา 

ท่านเดินทางมาถึง เดลาแวร์ (Delaware) รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา วันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 
1920 และเข ้าเร ียนมหาวิทยาล ัย  Ohio Wesleyan University และ Ohio State University  
จบปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) จอห์น ซอง เป็นนักกิจกรรม  
จนท่านได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษา ท่านกับเพื่อนๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่มาจากชาติต่างๆ ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมของท่านได้รับการตอบรับที่ดีมากแต่ทิโมธี ทาว เสนอว่า จากความนิยมที่ จอห์น 
ซอง กำลังได้รับในขณะนั้น ทำให้ท่านยังได้รับอิทธิพลศาสนศาสตร์แนวเสรีนิยมจากมหาวิทยาลัย 
แห่งนี้ด้วย ท่านเริ่มมองว่า พระเยซูเป็นเพียงตัวอย่างที่ดี แต่ไม่ได้เน้นย้ำ และลงลึกถึงเรื่องราวแห่ง 
ไม้กางเขน (Tow, 1985, p. 65) จากน้ันท่านได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ 
ซึ่งเป็นสถาบันที่ท่านเรียนจบมา จากนั้น ได้เข้าทำงานเกี่ยวกับกฎหมายของโรงงานเคมีตามการ 
เชิญชวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Schubert, 1976 p. 19)  

จนในคืนวันนึ่ง ท่านได้ยินพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “ท่านจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของ 
สิ้นทั้งโลก แต่ต้องเสียจิตวิญญาณของตนเองไป” ท่านจึงตัดสินใจเข้าเรียนศาสนศาสตร์ที่สถาบัน 
พระคริสตธรรมยูเน ี ่ยน (Union Theological Seminary) ซึ ่งสถาบันแห่งน ี ้ โดดเด ่นในเร ื ่อง 
ศาสนศาสตร์แนวเสรีนิยม ซึ่งทิโมธี ทาว เสนอว่า “อาจารย์ บางท่านในสถาบันนี้อนุญาต และยอมรับ
เรื่องรักร่วมเพศในคริสตจักร และยังสอนว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวตัดสินพระคัมภีร์ ไม่ใช่พระคัมภีร์
ตัดสินวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เรื่องการอัศจรรย์ การสิ้นพระชนม์ การคืนพระชนม์จึงเป็นเพียงเรื ่อง 
ไร้น้ำหนัก เพราะพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งเท่านั้น”(Tow, 1985, p. 70) แต่อย่างไรก็ตาม 
ท่านยังคงรู ้สึกขาดสันติสุข ท่านขาดเรียนอยู่บ่อยครั ้ง เพื ่ออธิษฐาน และแสวงหาฤทธิ ์เดชจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จนในคืนวันหนึ่ง ท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้า ทำให้ท่านช่ืนชมยินดีเป็นอย่างมาก 
ท่านจึงทุ่มเทอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน โดยจะเดินวนไปมาอยู่ตรงระเบียงห้องนอน ท่านเล่าว่า วันหน่ึง 
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พระเจ้าได้เสด็จลงมายืนที่ห้องนอนของท่าน ทรงสนทนากับท่านแบบหน้าต่อหน้า และทรงเล่าถึง
แผนการรับใช้ของเขาในอนาคต” ท่านจึงมั่นใจในการทรงเรียก ท่านเข้าไปพบอาจารย์ในสถาบัน  
บอกว่า ที่ผ่านมา อาจารย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตนเอง และนักศึกษาคนอื่นๆ ต้องสูญเสียความเช่ือ  
ซึ่งอาการหรือพฤติกรรมของท่านไม่ได้ดีขึ้น คณาจารย์จึงให้ จอห์น ซอง เข้ารับการรักษาทางจิตเวชที่
โรงพยาบาล ทีมแพทย์มั่นใจว่าเขาเป็นโรคหวาดระแวง (Paranoid Dementia Praecox) (Ireland, 
p. 35) ผ่านไป 193 วัน จอห์น ซอง ได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังสถานกงสุลจีน และ  
ดร.วอล์คเกอร์ เพื่อขอรับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาล ซึ่งคำร้องได้รับการอนุมัติ แต่โรงพยาบาล 
มีเง่ือนไขว่า เมื่อปล่อยตัวแล้วต้องออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วเดินทางกลับไปยังประเทศจีนทันที 

 

1.3 ช่วงที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกา 

เมื่อ จอห์น ซอง กลับมาถึงประเทศจีน ท่านได้เป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ที่
โรงเรียนเมทอดิสต์ (Methodist Christian High School) จากนั ้นไม่นานท่านแต่งงานวันที ่ 18 
ธันวาคม ค.ศ. 1927 ในปีถัดมา ท่านตั้งกลุ่ม “เทศนาสัญจร” (itinerant preaching) และใช้เวลาใน
การเทศนากลางแจ้งในอำเภอน้ัน และอำเภอรอบๆ เขาปฏิเสธรัฐบาล และสอนว่า เราต้องไม่ก้มศีรษะ 
หรือทำความเคารพรูปภาพ ดร.ซุน ยัต-เซน (Sun Yat-sen) แม้เขาจะเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติจีนก็ตาม 
จึงทำให้เจ้าหน้าที่จากพรรคชาตินิยมหรือพรรคก๊กมินต๋ัง (Kuo Min Tang) มีคำสั่งให้ตำรวจเข้าจับกุม
ท่านในทันที ท่านจึงรีบลาออกจากการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแล้วหนีไปที่เมืองอื่น (Son, p. 100-
101)  

ผ่านไปช่วงหนึ่ง ท่านรู้สึกว่า นักศึกษาพระคริสตธรรมกำลังเข้าสู่ความล้มเหลวในการทำ 
พันธกิจรับใช้ เพราะนักศึกษาเหล่านี้มีความรู้ แต่ไม่พึ่งพาพระวิญญาณ เขากับเพื่อนจึงร่วมกันจัดต้ัง 
“วิทยาลัยศาสนศาสตร์สัญจร” ซึ่งวิทยาลัยน้ีจะเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ช่ือเสียงของท่าน
กระจายไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน จอห์น ซอง ก็มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจ แต่ท่านมองว่า 
นี่คือความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ จึงไม่ยอมทำตามคำแนะนำของแพทย์ และยังคงฝืนทำหน้าที่ต่อไป 
จนในปี ค.ศ.1940 จอห์น ซอง มีอาการเจ็บป่วยอย่างมาก ท่านเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของ
วิทยาลัยสมาคมแพทย์แห่งกรุงปักกิ่ง (Peking Union Medical College) แพทย์ได้ตรวจพบว่าท่าน
เป็นโรคมะเร็ง และวัณโรค จอห์น ซอง เข้ารับการผ่าตัด และออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่เนินเขา
ทางภาคตะวันตก ท่านเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งในปี ค.ศ.1943 แต่อาการของท่านไม่ดีขึ้น จนที่สุด  
ท่านเสียชีวิตในวันที่ 18 สิงหาคม ปี ค.ศ.1944 รวมอายุ 43 ปี (Son, p. 103) 
 
2. ประวัติการรับใช้ของ จอห์น ซอง 
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ผู้จัดทำแบ่งหัวข้อเพ่ือการศึกษา ดังน้ี  
1. ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
2. ประเทศไทย   

 
2.1 การทำพันธกิจในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2.1.1 ฟิลิปปินส์ 

คริสตจักรสามแห่งในเมืองมะนิลา (Manila) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันเชิญ จอห์น ซอง 
เข้ามาจัดงานฟ้ืนฟูระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน ค.ศ. 1935 รูปแบบการประชุมโดยทั่วไปแล้วจะเริ่ม
ตั้งแต่เวลาประมาณ 5.30 น. เป็นต้นไปจนถึงช่วงค่ำ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าพันคน ซึ่งผู้ที่กลับใจ
ในงานฟ้ืนฟูส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่กงสุลประเทศจีนประจำฟิลิปปินส์  

2.1.2 สิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ จอห์น ซอง ใช้เวลาทำพันธกิจมากที่สุดรองจากประเทศบ้านเกิด

ตัวเอง เมื่อการฟื้นฟูครั้งแรกสิ้นสุดลงคริสตจักร Telok Ayer Methodist มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 

292% สมาคมพระคริสตธรรมแห่งสิงคโปร์รายงานว่าพระคัมภีร ์ท ั ้งฉบับภาษาจีนและฉบับ

ภาษาอังกฤษจำหน่ายหมดในเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์ จากการฟื้นฟูของ จอห์น ซอง มีผู้เข้าร่วมงาน

ประมาณ 2,200 คน และมีการต้ังกลุ่มเทศนาเพ่ือการประกาศถึง 132 กลุ่ม (Lim, p. 322-324) 

2.1.3 มาเลเซีย 

จอห์น ซอง เดินทางไปทำพันธกิจฟื้นฟูในประเทศมาเลเซีย 5 ครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน กับ  
2 สัปดาห์ (Son, p. 122-124) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกข้อมูล หรือเรื่องราว
เกี่ยวกับการฟื้นฟูในประเทศมาเลเซียไว้มากนัก รวมถึงตัว จอห์น ซอง เองซึ่งมีนิสัยเป็นนักบันทึกสิ่ง
ต่างๆ ก็ไม่ได้บันทึกถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยเช่นกัน อาจเพราะจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการฟื้นฟูไม่ได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรืออาจเป็นเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองในสมัยน้ัน 

2.1.4 อินโดนีเซีย 

คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นชาวจีนที่ค้าขายอยู่ในละแวกนั้น รวมแล้วมีประมาณ 
2,000 คนต่อคืน มีผู้กลับใจรับเช่ือประมาณ 500 คน รวมถึงมีการต้ังกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ถึง 46 กลุ่ม
อีกด้วย (Tow, 1985, p. 224-225) 

2.1.5 ฮ่องกง 



ประวัติชีวิตและงานรับใช้ของ จอห์น ซอง (John Sung) ทีมุ่่งเน้นในประเทศไทย 
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การทำพันธกิจรับใช้ของ จอห์น ซอง ในฮ่องกงทั้งสามครั้งไม่ได้มีการบันทึกถึงผลการฟื้นฟู
อย่างชัดเจน มีเพียงข้อมูลของผู้ที่กลับใจรับเชื่อ 117 คน มีการตั้งทีมประกาศ 21 ทีม และมีผู้รับ 
การรักษาโรค 164 คน ซึ่งข้อมูลน้ีมาจากการจัดงานฟ้ืนฟูครั้งที่สามเท่าน้ัน  

2.1.6 ไต้หวัน 

 รวมพันธกิจการฟื้นฟูในไต้หวันทั้งสามเมืองแล้ว มีผู้กลับใจรับเชื่อมากกว่า 5,000 คน มีการ
จัดตั้งกลุ่มประกาศ 600 กลุ่ม มีผู้ที่ถวายตัวเข้าเรียนในสถาบันพระคริสตธรรมประมาณ 900 คน  
แต่เน่ืองจากมีผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียนจำนวนมาก จึงถูกกดดันจากทหารญี่ปุ่น อาจเน่ืองมาจากความ
หวาดระแวงในการก่อกบฏ จึงเหลือจำนวนผู้ที่เข้าเรียนในสถาบันพระคริสตธรรมเพียง 600 คน 
(Tow, 1985, p. 195)  

2.1.7 เมียนมาร์ 

ผู้นำคริสตจักรที่เชิญ จอห์น ซอง มาจัดงานฟื้นฟูยังมีเป้าหมายให้เขาเป็นแกนนำในการปลูก
คริสตจักรเพิ่ม แต่ จอห์น ซอง สนใจเพียงเรื่องการจัดงานฟื้นฟู โดยมีผู้กลับใจรับเชื่อ 300 คน และ 
ตั้งกลุ่มประกาศ 30 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมีชาวอินเดียนำผู้ป่วยเข้ามาในงานฟื้นฟูด้วย แม้พวกเขาจะ 
ไม่สามารถเข้าใจภาษาจีนก็ตาม(Tow, 1985, p. 206-207) 

2.1.8 เวียดนาม 

จอห์น ซอง เข้ามาทำพันธกิจฟื้นฟูที่ประเทศเวียดนามในปี ค.ศ. 1938 โดยเริ ่มจากการ
เทศนาที่ฮานอย (Hanoi) ก่อนเป็นที่แรก โดยมีผู้กลับใจรับเชื่อจากฮานอย 107 คน และตั้งกลุ่ม
ประกาศ 38 กลุ่ม จากนั้นท่านเดินทางไปไซ่ง่อน (Saigon) ผู้รับเชื่อใหม่ประมาณ 472 คน และต้ัง
กลุ่มประกาศ 161 กลุ่ม จากนั้นท่านและทีมงานได้จัดงานเทศนาประกาศที่คริสตจักรจีนในชานเมือง
ของไซ่ง่อน โดยมีผู้รับเชื่อใหม่ประมาณ 370 คน ซึ่งคริสตจักรแห่งนี้ยังคงรักษาความเชื่อ และเป็น
พยานอย่างต่อเน่ือง (Son, p. 125) 
 2.2 การทำพันธกิจในประเทศไทย 

2.2.1 การเดินทางมาประเทศไทยคร้ังแรก ค.ศ. 1938 

จอห์น ซอง โดยสารเรือมาถึงประเทศไทยวันที่ 26 กันยายน ปี ค.ศ. 1938 เมื่อถึงกรุงเทพฯ 
ศจ.บุญมาก กิตติสาร ได้พา จอห์น ซอง เริ่มพันธกิจที่คริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรสาธร กรุงเทพฯ 
จากนั้นได้เดินทางไปทำพันธกิจต่อที่จังหวัดนครปฐม และตรังตามลำดับ (Son, p. 147-148) โดย
ตลอดช่วงเวลาที่ทำพันธกิจ จอห์น ซอง จะเทศนาวันละสองรอบ โดยรอบแรกจะเริ่มในช่วงเช้าสำหรับ
ผู้ที่เป็น คริสเตียนแล้ว ส่วนอีกรอบคือช่วงค่ำ จะเป็นการเทศนาประกาศแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า  
ในการเทศนาของ จอห์น ซอง แต่ละครั้ง ท่านจะพูดด้วยเสียงที่ดังฟังชัดเจน พูดด้วยภาษาที่เรียบง่าย 
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แต่ตรงไปตรงมา ท่านมักจะเดินไปมาในช่องระหว่างทางเดิน และบ่อยครั้งที่ท่านจะชี้ไปยังผู้ฟังด้วย
เพื่อเป็นการดึงความสนใจของผู้ฟัง เมื่อเทศนาจบแล้ว ผู้ฟังส่วนใหญ่เกือบทั้งห้องประชุมมักออกมา
คุกเข่าด้านหน้าเวทีเพื่ออธิษฐานสารภาพความผิดบาปของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูมากกว่า 
1,000 คน ผู้กลับใจ รับเชื่อใหม่ประมาณ 700 คน มีคริสเตียนประมาณ 12 คน ถวายตัวรับใช้เต็ม
เวลา และมีการต้ังกลุ่มประกาศถึง 70 กลุ่ม โดยมีสมาชิกเริ่มต้นที่ประมาณ 200 คนทั้งชาย หญิง และ
เด็ก โดยกลุ่มประกาศน้ีจะออกไปเป็นพยานแก่บุคคลภายนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ครั้ง และจะมีการประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การออกไปประกาศรวมถึงรายงานผลการทำ
พันธกิจด้วยเดือนละคร้ัง  

จอห์น ซอง และทีมงานเดินทางไปจังหวัดนครปฐมเพื่อเทศนาที่คริสตจักรจีนโดยเขาใช้ภาษา
แต้จิ ๋ว (Tie Chieu) ในการเทศนา และมีการแปลเป็นภาษาไทยและภาษากวางตุ้ง (Cantonese) 
เพราะสมาชิกในคริสตจักรมีทั้งชาวจีนและไทย โดยในแต่ละวัน จอห์น ซอง จะจับมือกับสมาชิกใน
คริสตจักรเพ่ือร่วมกันอธิษฐานตามเวลาดังน้ี 

 
รอบแรก ต้ังแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. สำหรับสมาชิกคริสตจักรชาวจีน 180 คน  
รอบที่สอง ต้ังแต่เวลา 09:30 น. - 10:00 น. สำหรับสมาชิกคริสตจักรชาวไทย 140 คน  
รอบที่สาม ต้ังแต่เวลา 10:00 น. - 10:30 น. สำหรับผู้นำในคริสตจักร 40 คน  
และรอบสุดท้ายคือช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม เป็นพันธกิจการเยียวยารักษาโรค 

  
 และจากผลของการเข้ามาจัดงานฟื้นฟูของ จอห์น ซอง ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ที่มีการตอบ
รับที่ดีมาก ทำให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยกลับมาพิจารณา และทบทวนถึงเรื่องการฟื้นฟูของ 
จอห์น ซอง อีกครั้ง จึงได้มีมติจากคณะกรรมการให้เชิญให้ท่านเข้ามาจัดงานฟื้นฟูในประเทศไทยเป็น
ครั้งที่สองในปีค.ศ.1939 

 

 

 

 

2.2.2 การเดินทางมาประเทศไทยคร้ังที่สอง ค.ศ. 1939 

จอห์น ซอง เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ อีกครั้งวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1939 โดยการทำ 
พันธกิจในรอบนี้ได้ใช้เวลาประมาณสองเดือน ในสถานที่ 11 แห่ง ซึ่งในการฟื้นฟูแต่ละที่นั้นมีรูปแบบ
ของการประชุมไม่ต่างจากการทำพันธกิจในครั้งก่อนหน้ามากนัก    
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จากการฟ้ืนฟูในจังหวัดเชียงใหม่สามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้ 3 ส่วน ดังน้ี   

 ส่วนแรก มีการตั้งทีมประกาศ 62 ทีม เพื่อออกไปทำพันธกิจอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดย
สมาชิกในทีมประกอบด้วยคนหนุ่มสาวที่มีความร้อนรนในการอุทิศตัวรับใช้พระเจ้า  
 ส่วนที่สอง ผู้คนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ในแต่ละหมู่บ้านมี
การนมัสการ ทุกคนต้ังใจศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเน่ือง 
 และส่วนที่สาม ศจ.สุข พงษ์น้อย รายงานว่า ผู้เชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลง คริสตจักรได้รับ
การฟื้นฟูจนมีผู ้คนเข้ามานมัสการกันอย่างล้นหลาม จนในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการฟื ้นฟูของ 
คริสเตียนในภาคเหนือซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในเชียงใหม่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูในประเทศไทย 
(Son, p. 152) นอกจากจะทำพันธกิจในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จอห์น ซอง และทีมงานได้ทำ 
พันธกิจการประกาศในจังหวัดต่างๆ ด้วย โดยท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำปาง วันที่ 3-8 มิถุนายน 
โดยมีผู ้กลับใจรับเชื่อ 302 คน วันที่ 9-15 มิถุนายน ได้เดินทางไปทำพันธกิจที่จังหวัดเชียงราย  
มีผู้รับเชื่อ 466 คน จังหวัดแพร่ วันที่ 16-22 มิถุนายน มีผู้รับเชื่อ 324 คน จังหวัดน่าน วันที่ 23-29 
มิถุนายน มีการต้ังทีมประกาศ 32 ทีม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม มีผู้รับเช่ือ 
171 คน ตั้งทีมประกาศ 20 ทีม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 7-12 กรกฎาคม มีผู้รับเชื่อ 109 คน มีผู้ถวาย
ตัวรับใช้เต็มเวลา 33 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13-18 กรกฎาคม มีผู้รับเชื่อ 221 คน ตั้งทีม
ประกาศ 21 ทีม จังหวัดตรัง วันที่ 18-20 กรกฎาคม มีผู้รับเชื่อ 95 คน ตั้งทีมประกาศ 30 ทีม และ
สิ้นสุดที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 700 คน  
มีผู้รับเช่ือ 156 คน และถวายตัวรับใช้เต็มเวลา 42 คน(Son, p. 118) 
 

3. บทเรียนที่ได้รับจากการรับใช้ของ จอหน์ ซอง 

 

3.1 ด้านการเทศนา 

หัวข้อ หรือเรื่องที่ จอห์น ซอง เน้นสำหรับการเทศนา คือ หัวข้อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ความคิดภายในใจ และการรักษาการประพฤติให้บริสุทธิ์อันสอดคล้องตามหลักในพระคัมภีร์ ที่จะ
ส่งผลต่อความรอดของผู้เชื่อด้วย ดังนั้นจากวิธีการเทศนาของ จอห์น ซอง ทำให้ผู้จัดทำสารนิพนธ์
ได้รับบทเรียน คือ     

3.1.1 บทเรียน พึ่งพาพระเจ้าทั้งในชีวิตส่วนตัว และงานรับใช้ 
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 ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราต้องเป็นผู้ที่พ่ึงพาพระเจ้าในการกระทำทุกสิ่งเสมอ และควรมี
ชีวิตที่เอาจริงเอาจังในด้านการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจสู่การ
ประพฤติที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระคัมภีร์ โดยเริ่มจากการหมั่นสำรวจชีวิต และจิตใจของตนเอง
อยู่เสมอ เช่น ในการดำเนินชีวิตของเรานั้น กำลังมีแนวโน้มไปในทิศทางใด เป็นทางที่ถูกต้องตามน้ำ
พระทัยของพระเจ้าหรือไม่ เพราะการที่คริสเตียนเพียงแต่ยึดถือธรรมเนียม หรือประเพณีที่ปฏิบัติ 
ต่อ ๆ กัน แต่ปราศจากซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่แท้จริงนั้น ก็ย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดี
เช่นกัน ในการเป็นผู้รับใช้ที่ทำพันธกิจเพียงเพื่อเน้นปริมาณมากกว่าการเน้นที่คุณภาพ และไม่ให้
น้ำหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง พันธกิจเหล่านี้ก็สามารถส่งผลเสียมากกวา่ผลดี 
เพราะผู้เช่ือจะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้   

3.1.2 บทเรียน การเติบโต 

การเป็นคริสเตียนต้องแสวงหาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คริสเตียนไม่ควรหยุดอยู่แค่เพียงการ
มีความเข้าใจในเรื่องความรอดเท่านั้น แต่ต้องแสวงหาการเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วย แน่นอน
ว่าการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การนมัสการ การฟังคำเทศนา การออกไปประกาศ หรือการมี
ประสบการณ์ต่างๆ การรับใช้พระเจ้าเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเติบโตได้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราควร
ระมัดระวัง คือ การทำพันธกิจเป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้า  และพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้เดียวที่จะ
ทำให้ผู้เช่ือเติบโตได้ ดังน้ัน ทั้งตัวคริสเตียนเอง หรือคริสตจักรเองต้องระมัดระวัง และมีความเข้าใจใน
เรื่องนี้ และควรสอนอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้หลงประเด็น หรือไม่ให้คริสตจักรเอาพันธกิจเป็นที่ตั้ง โดย
ทึกทักว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผู้เชื่อเติบโตได้ แต่คริสตจักรควรเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการทำให้ 
ผู้เช่ือเติบโตโดยผ่านพันธกิจเหล่าน้ี  
 

3.2 ด้านการประกาศในงานฟื้นฟู 

นอกจากการจัดงานฟื้นฟูตามที่ต่างๆ แล้ว จอห์น ซอง ยังทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย เช่น  
การเยี่ยมเยียนคริสตจักรการอธิษฐานวางมือ การขอรับการทรงสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
การตอบสนองผู้เข้าร่วมงานหลังเสร็จสิ้นการฟื้นฟู การเปิดโอกาสแก่ผู ้ที ่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ  
การใส่ใจกลุ่มที่ถูกมองข้ามในสังคม 

 โดยรวมแล้ววิธีการประกาศของ จอห์น ซอง ได้ให้บทเรียน ดังน้ี  

3.2.1 บทเรียน ให้ความสำคัญกับพระวจนะเป็นอันดับแรก 

 ในการประกาศฟ้ืนฟูของ จอห์น ซอง ได้ให้ความสำคัญกับการร้องเพลงประสานเสียง แต่ท่าน
ไม่ได้แบ่งเวลากับสิ่งเหล่านี้มากเท่ากับการเทศนา เพราะท่านเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการประกาศ และ
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การฟ้ืนฟู คือการที่ผู้ฟังได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้า และได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยฤทธ์ิอำนาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ   
 ผู้เขียนเห็นว่า จากประเด็นข้างต้นนี้ได้ให้บทเรียนที่ดีมากแก่คริสตจักรไทย เนื่องจากปัจจุบัน
มีคริสตจักรหลายแห่งที ่ให้ความสำคัญกับการร้องเพลงมากกว่าการฟังพระวจะนะของพระเจ้า  
หากคริสตจักรไทยไม่สอนพระวจนะพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง และไม่ได้ให้เวลากับการเทศนาอย่างเต็มที่ 
อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตจักรไทยอ่อนแอลงก็เป็นได้   

3.2.2 บทเรียน ออกไปเรียนรู้คริสตจักรในชุมชนต่างๆ 

 การประกาศฟื้นฟูของ จอห์น ซอง ในแต่ละครั้ง เมื่อท่านและทีมงานเดินทางไปในสถานที่ใด
แล้ว ท่านก็มักจะออกไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่อยู่ในชุมชนบริเวณนั้นด้วยเสมอ แม้ในแต่ละพื้นที่ที่
พวกท่านไปจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการรับใช้ของท่านก็ตาม แต่พวกท่านไม่ได้เลือกใช้ความรุนแรง
ในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม พวกท่านยังคงมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เชื่อ และยึดมั่นที่จะอธิษฐานต่อไป 
ผู้จัดทำสารนิพนธ์เห็นว่าการที่คริสตจักรควรออกไปเรียนรู้ เพื่อรับแนวคิดบางอย่างที่สามารถเป็น
ประโยชน์ทั ้งต่อตนเองและคริสตจักร แต่หากได้พบเจอกับผู ้ที ่เห็นต่าง หรือเชื ่อต่างจากเรา  
การแสดงออกที่ถูกต้อง คือ การต่อสู้ที่ไม่ได้ต่อสู้กับผู้ที่เห็นต่าง แต่ต่อสู้กับตนเองว่าจะสามารถยึดมั่น
ในหลักข้อเช่ือที่ถูกต้องได้หรือไม่แม้คนส่วนใหญ่ในสังคม จะเห็นต่างจากเราก็ตาม  
 

3.3 วินัยการรับใช้ของ จอห์น ซอง  

3.3.1 บทเรียน วินัยแห่งการเฝ้าเด่ียว 

 จอห์น ซอง ตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันเพื่ออธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ แน่นอนว่าท่านมีภารกิจที่ต้องทำ
ในระหว่างวันอีกมากมาย แต่ท่านให้เวลากับการเฝ้าเดี ่ยวเป็นอันดับแรกในทุกๆ วัน แม้ว่า 
การเฝ้าเดี ่ยวอาจไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดไว้เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั ้น  แต่สิ ่งที่ท่านทำ 
แสดงให้เห็นว่า การเฝ้าเดี ่ยวเป็นสิ ่งสำคัญที ่สุดในชีวิตของท่าน วินัยข้อนี ้จึงถือเป็นอีกข้อที ่มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้รับใช้ในคริสตจักรปัจจุบัน ดังนั้นวินัยการเฝ้าเดี่ยวจึงเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้
คริสตจักรไทยควรเน้น และควรเอาจริงเอาจังมากขึ้น  

3.3.2 บทเรียน วินัยแห่งการเอาใจใส่สมาชิก   

 เมื ่อ จอห์น ซอง เดินทางไปที่ไหน ท่านมักจะแบกกระสอบใบใหญ่ที ่ภายในเต็มไปด้วย
จดหมายที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมงานฟื้นฟูของเขาเขียนมาถึงท่าน โดยเริ่มจากการเปิดจดหมายทีละฉบับ  
อ่านถึงความต้องการที่พวกท่านฝากอธิษฐานเผื่อ อ่านชื่อผู้เขียน แล้วอธิษฐานเผื่ออย่างเฉพาะเจาะจง 
ท่านยังใช้เวลาเพื่อตอบจดหมายเหล่านั้นด้วย สิ่งที่คริสตจักรไทยควรได้เรียนรู้จากบทเรียนน้ี คือ วินัย
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แห่งการเอาใจใส่ต่อสมาชิก แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ เราอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น เราไม่ต้อง
เขียนจดหมาย และไม่ต้องอดทนรออีกฝ่ายเขียนตอบกลับมา ซึ่งบางที อาจทำให้เรามองข้ามเรื่อง 
การเอาใจใส่สมาชิกก็เป็นได้ ดังนั้น การมีวินัยในการใส่ใจสมาชิกจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนา
คริสตจักรไทยอย่างมาก  
 
4. สรุปผลการศึกษา 

 จากการที่ผู้จัดทำสารนิพนธ์ได้ศึกษาเรื่องราวการรับใช้ของ จอห์น ซอง รวมถึงการได้สะทอ้น
ถึงบทเรียนที่ได้รับ ทำให้ตัวผู้จัดทำเองได้รับการหนุนใจ และความท้าทายในการรับใช้ ผู้จัดทำจึง
ต้องการส่งต่อแรงหนุนใจ และความท้าทายนี้ไปยังคริสตจักรไทย อย่างไรก็ตาม การรับใช้ของ จอห์น 
ซอง ยังมีจุดอ่อนอยู่เช่นกัน ซึ่งผู้จัดทำสารนิพนธ์ได้วิเคราะห์จากงานรับใช้ของท่าน 3 ด้าน ดังน้ี 

 
 4.1 ด้านการเทศนา  

แม้ว่า จอห์น ซอง จะมีความกระตือรือร้น และใช้เวลาทุ่มเทในการเตรียมเทศนาอย่างมาก 
แต่เมื่อมองภาพรวมของการเทศนาแล้ว ท่านมักจะให้น้ำหนัก และเน้นสอนไปที่เรื่องการประพฤติ 
การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า เช่น คำเทศนาในหัวข้อ “ชำระใจภายในให้สะอาด” 
จากพระธรรมาระโกบทที ่ 7 ที่ท่านตำหนิการกระทำของฟาริสีที ่น ่าซื ่อใจคด ต้องแก้ไขเรื ่อง 
การประพฤติ แต่ไม่ได้ให้วิธีการ หรือบอกทางออกของปัญหานี้ นั่นคือ โดยการพึ่งพาพระคุณของ 
พระเจ้า ซึ่งผู ้จัดทำสารนิพนธ์เห็นด้วยกับการรักษาชีวิตให้ถูกต้อง แต่การเน้นสอนเพียงด้านน้ี 
ด้านเดียวอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ผู้จัดทำสารนิพนธ์จึงเห็นว่าควรสอนทั้งเรื่องพระคุณ และการประพฤติ
ให้สมดุลควบคู่กันไป เพราะหากเน้นสอนเพียงเรื่องพระคุณ ก็อาจทำให้ผู้ฟังใช้อิสรภาพในการละเลย
เรื่องการรักษาชีวิต หรือหากเน้นสอนเพียงเรื่องการประพฤติ ก็อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกท้อแท้ในการดำเนิน
ชีวิตได้ เพราะมนุษย์ทุกคนยังมีธรรมชาติบาป และยังคงทำบาปเสมอ ดังน้ัน การสอนทั้งพระคุณ และ
การรักษาการประพฤติควบคู่กันไปอย่างสมดุล จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และสาเหตุที่
ท่านเทศนา หรือสอนอย่างไม่สมดุลนั ้น อาจเป็นเพราะท่านได้เรียนที ่พระคริสตธรรม Union 
Theological Seminary เพียงเทอมเดียวในระยะเวลาไม่กี ่เดือน จึงอาจทำให้ขาดความเข้าใจ 
พระคัมภีร์อย่างถูกต้องอย่างเป็นระบบ หรือมีมุมมองบางอย่างที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
พระวจนะตอนนั้นๆ ได้ ดังนั้น จึงเป็นอีกบทเรียนที่เราจะตระหนักว่า การมีภาระใจในการสอน หรือ
การเทศนา เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรใช้เวลาในการเรียนพระคัมภีร์ก่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องก่อน  
 

4.2 ด้านการประกาศ  
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การประกาศเป็นหนึ ่งในกิจกรรมที ่ จอห์น ซอง มักเน้น และให้ความสำคัญในการทำ 
พันธกิจการประกาศฟื้นฟู คือ การกระตุ้น และเน้นอารมณ์ของผู้ฟังเพื่อนำเข้าสู่เรื่องพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ผู้จัดทำสารนิพนธ์เห็นด้วยกับการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่การใช้อารมณ์เป็นสื่อ หรือ
เป็นตัวกลางสำคัญ ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะการพึ่งพาพระวิญญาณต้องใช้ความเข้าใจ และ
ความเชื่อเป็นหลัก ส่วนอารมณ์เป็นเพียงตัวเสริมเท่านั้น อารมณ์เป็นสิ่งที่อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลง
ง่าย ดังนั้น เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ อารมณ์มักไม่ค่อยมีความมั่นคงมากนัก ดังน้ันจึงเป็นเรื่องยาก 
ที่จะนำมาเป็นสื่อหลักในการเข้าหาพระเจ้า ที่สำคัญ พระคัมภีร์ไม่ได้เน้นสอนว่าต้องใช้อารมณ์ หรือ
ความรู้สึกเป็นหลักในการพึ่งพาพระเจ้า แต่ตรงกันข้าม พระคัมภีร์เน้นสอนที่ความเข้าใจ และความ
เช่ือที่ถูกต้อง มากกว่าการเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเอง  

 
4.3 ด้านวินัยด้านการรับใช้  
จอห์น ซอง ถือเป็นผู้รับใช้ที่มีความรับผิดชอบในงานรับใช้สูงมาก ท่านทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย 

แรงใจ แม้สุขภาพของท่านในบางครั้งจะอ่อนแอก็ตาม แต่เรื่องที่น่าขบคิดคือ ในความมีวินัย หรือ
ความตั้งใจของท่าน บางทีอาจทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างรู้สึกอึดอัดได้ เช่น จอห์น ซอง เคยตำหนิ ศาสนา
จารย์สุข พงศ์น้อย ที่กำลังเล่นแบตมินตันในเวลาพัก ที่จริง การมีความตั้งใจในการรับใช้เป็นเรื่องที่
ถูกต้อง แต่หากการพักผ่อน หรือการออกกำลังกายนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการรับใช้ ผู้จัดทำ 
สารนิพนธ์เห็นว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเคร่งครัดจนต้องตำหนิผู้อื่น เพราะนอกจากจะไม่ได้สร้างผลเสีย
ต่อการรับใช้แล้ว การออกกำลังกาย สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีกำลังแรงกายในการทำพันธกิจ
รับใช้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์กันในทีมงานอีกด้วย ดังน้ัน 
ผู้จัดทำสารนิพนธ์เห็นว่า ความจริงจัง และการตั้งใจรับใช้เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยม แต่ควรจัดสรรเวลา
ให้กับกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีก็สามารถช่วยพัฒนาการรับใช้ได้เช่นกัน 
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Comparing the success of the Nevius plan between Thailand and 
South Korea 

ศจ.วีระเดช กันธิพันธ์ิ9F9F

1 

บทคัดย่อ 

พันธกิจมิชชั่น การปลูกสร้างคริสตจักรให้เลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และดูแลตนเองโดย 
คนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 องค์คณะมิชช่ัน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนประสบปัญหาทาการเงิน ซึ่งในช่วงนั้น จอห์น แอล  
เนเวียส ได้นำเสนอแผนการทำพันธกิจมิชชั่น โดยมีเป้าหมายที่จะให้คริสตจักรอยู่ภายใต้การดูแลของ
คนท้องถิ่น มิชชันนารีทั้งในประเทศไทย และเกาหลี ต่างได้นำแผนดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้คริสตจักร
ท้องถิ่นเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการทำพันธกิจมิชชั่นโดยกระบวนการ
นโยบายแผนเนเวียส ผลที่คณะมิชชันนารีได้นำกระบวนการนโยบายแผนเนเวียสในการทำพันธกิจ
มิชชั่นในประเทศเกาหลี และประเทศไทย และทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้กระบวนการนโยบาย
แผนเนเวียสประสบผลสำเร็จ หรือประสบปัญหาในการทำพันธกิจมิชช่ัน 

ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยแผนการเนเวียสนั้นดูเหมือนจะไม่ประสบผลสำเร็จในช่วง
เริ่มต้น มีอุปสรรค จนทำให้มิชชันนารีกับผู้นำท้องถิ่นขัดแย้งกัน (เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า “กบฏ 
ศิษยาภิบาล”) เนื่องจากคริสตจักรไทยในเวลานั้นพึ่งพามิชชันนารี คนงานหาเลี้ยงชีพกับมิชชันนารี 
และมิชชันนารีเองไม่มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ โดยเฉพาะการสร้างผู้นำให้สอนพระวจนะและ
ประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามแผนการเนเวียสนั้นเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการ
ต่ืนตัวในการดูแลตนเอง เลี้ยงตนเองและปกครองตนเองของคริสตจักรไทยในเวลาต่อมา ทำให้เกิดการ
การต้ังสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

ส่วนในเกาหลีแผนการเนเวียสถือว่าประสบผลสำเร็จที่สุดในภูมิภาคเอเชีย คริสตจักรเลี้ยง
ตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง จนสามารถส่งมิชชันนารีออกไปเกือบ 
ทั่วโลก เนื่องจากคริสตจักรเกาหลี เริ่มต้นประกาศพระกิตติคุณด้วยคนเกาหลี และในช่วงเริ่มต้นด้วย
สภาพของประเทศที่ตกต่ำในด้านต่าง ๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 

 
1 อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ weeradach_k@payap.ac.th 
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คริสตจักรเป็นที่พึ่งของคนตกทุกข์ยากอย่างแท้จริง คริสตจักรให้ความสำคัญกับการศึกษาพระวจนะ 
น้ีเป็นจุดสำคัญและจุดเด่นของแผนการเนเวียสในเกาหลี 

คณะมิชชั่นนารีในไทยและเกาหลีต่างก็นำแผนการเนเวียสมาใช้ แต่เนื่องด้วยการที่ทั้งสอง

ประเทศมีบริบทที่ต่างกันในเวลานั้น จึงทำให้ส่งผลลัพธ์ต่างกัน และจุดเน้นสำคัญมิชชั่นและผู้นำ

ท้องถิ่นในไทยในแผนการเนเวียส คือ เรื ่องการเงิน แต่สำหรับคริสตจักรเกาหลี มิชชั่น และผู้นำ 

ในเวลานั้นจุดเน้นสำคัญ คือ การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า และการสร้างสาวกคริสตในคริสตจักร

ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่สุด 

คำสำคญั พันธกิจมิชชัน แผนเนเวียส คริสตจักร 
 

  



ศึกษาเปรียบเทียบผลการทำพันธกิจมิชชันโดยกระบวนการแผนเนเวียสในประเทศไทยกับประเทศ
เกาหลีใต้  

70 

Abstract 

Missions and planting churches that are self-sustain, self-govern and self-
support by the locals which is the great commandment. Since the year 1888, many 
mission organizations especially the America Presbyterian faced financial challenges 
which is the time that John Livingston Nevius presented a plan for mission ministry 
aiming for churches to be govern by the local people. Missionaries in both Thailand 
and Korea implemented the plan.  

The objective of this research is to study the process of missions through the 
Nevius plan. The result between missions in Korea and Thailand and analyze the 
variables that makes the Nevius plan success or fails. 

The result of this research shows that in Thailand the Nevius plan seems to fail 
in the beginning causing missionaries to conflict with the local (the event was called 
the “pastor’s revolt”) Since in that time the Thai church heavily depends on the 
missionaries. Workers works for the missionaries. The missionaries were also not 
prepared for this especially in naturing leaders to teach the Bible and proclaim the 
Gospel. Anyway, the Nevius plan was an important point that raise awareness for self-
support, self-govern and self-sustain.  

In Korea, the Nevius plan is considered to be the most successful in Asia. 
Churches are self-support, self-govern and can proclaim the Gospel by their own to 
the extent of sending missionaries to all parts of the world. This is because the Gospel 
was proclaimed in a time of hardship. The economy was poor and there were many 
changes in the society and politics. The church was the hope of the suffering. The 
church emphasized the importance of the Bible. This is the importance and strong 
point of the Nevius plan in Korea.  

Missionaries in both Thailand and Korea used the Nevius plan but the context 

of much differs in that time contributing to different results. For local Thai leaders the 

Nevius plan was about money but for the Korean church it was about studying the 

Bible and to Make disciples in a local Church. 

 

Keywords : Missions, The Nevius Plan, Church 
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ความเป็นมาและความสำคัญ 

ด้วยผู ้ว ิจ ัยมีความเกี ่ยวข้องในด้านวิชาพันธกิจมิชชั ่น และการประกาศพระกิตติคุณ  
การบุกเบิกคริสตจักรและการเจริญเติบโตของคริสตจักร โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพันธกิจมิชช่ัน 
การประกาศพระกิตติคุณ การบุกเบิกคริสตจักรใหม่ จากการได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์การทำพันธกิจ
มิชชั่น ในภูมิภาคเอเชีย สิ่งที่น่าสนใจพบว่า คริสตจักรในเอเชียที่เจริญเติบโตเกิดผล โดยปัจจุบันส่ง
มิชชันนารีออกไปเกือบทั่วโลก น้ันคือคริสตจักรในประเทศเกาหลีใต้ และสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเกาหลีใต้
มั่นคงเติบโตนั้นมาจากระบวนการนโยบายแผนเนเวียส ซึ่งในประเทศไทยพระกิตติคุณเข้ามาโดย
มิชชันนารีโปรเตสแตนท์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1828 ส่วนมิชชันนารีที่ได้ติดต่อกับชาวเกาหลีและเริ่มประกาศ
พระกิตติคุณกับชาวเกาหลีในจีน คือ คาร์ล ฟรีดริช ออกัสติน กุทจลาฟฟ์ ปี ค.ศ. 1832 เขาเป็น
มิชชันนารีที่ทำพันธกิจในประเทศจีน และอธิษฐานเพื่อพระกิตติคุณจะไปยังเกาหลี แต่มิชชันนารีโป
รเตสแตนท์ที่เข้าไปทำพันธกิจในดินแดนเกาหลีคนแรก คือ โรเบิร์ท เจ โธมัส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1865 ซึ่ง
ในปีถัดไปท่านได้ชื่อว่าเป็นมิชชันนารีคนแรกที่ตายเพื่อความเชื่อในแผ่นดินเกาหลี พระกิตติคุณเข้าไป
ในเกาหลีหลังจากประเทศไทยประมาณ 35 ปี แต่ในช่วงเวลาแห่งการก่อร่างสร้างคริสตจักรอยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 องค์คณะมิชชั่นจากอเมริกาต่างประสบปัญหาทาการเงิน ตั้งแต่
นั้นมามิชชั่นพยายามที่จะให้คริสตจักรอยู่ภายใต้การดูแลของคนท้องถิ่น มิชชันนารีทั้งในประเทศไทย 
และเกาหลี ต่างก็พยามรับนโยบายกระบวนการแผนเวียสมาใช้ในพันธกิจ โดยที่เนื ้อหาหลักคือ 
คริสตจักรเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ในปี ค.ศ. 1934 ได้มีการ
จัดตั ้งองค์กรคริสตจักรที ่เป็นของชนชาติไทยอย่างแท้จริง มีธรรมนูญการปกครองตนเอง คือ 
“คริสตจักรในสยาม” (The Church of Christ in Siam) มีการเลือกเจ้าหน้าที ่สภาคริสตจักรใน
ประเทศสยามชุดแรก (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “สภาคริสตจักรในประเทศไทย” ตามการเปลี่ยนช่ือ
ประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทย) ในช่วงเวลาดังกล่าว แผนการเนเวียส ถูกประกาศใช้ทั่วไปในสนาม
พันธกิจมิชช่ันในภูมิภาคเอเชีย แต่สนามพันธกิจมิชช่ันที่ดูเหมือนจะเกิดผลที่สุดคือในประเทศเกาหลี 

เป็นที่มาของปัญหาวิจัยนี้ว่า แผนการเนเวียสนั้นส่งผลให้คริสตจักรเกาหลีเลี้ยงตนเอง เติบโต 
ขยาย และส่งมิชชันนารีไปยังภูมิภาคต่างๆ แต่สำหรับประเทศไทย เรื่องของการเป็นคริสตจักรเลี้ยง
ตนเอง คริสตจักรท้องถิ่นยังคงไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ทั้งหมด หรือกล่าวอีกได้ว่ามีคริสตจักรจำนวน
มากที่ยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ การทำพันธกิจมิชชั่นในการส่งมิชชันนารีออกไปยังคงมีน้อยมาก 
ทั้งๆ ที่ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ มิชชั่นต่างก็ใช้แผนการเนเวียสในการทำพันธกิจ และได้มี
การผลักดันให้คริสตจักรท้องถิ่นสามารถเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วย
ตนเอง  

โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะตอบคำถามว่า แผนการเนเวียสคืออะไร ทำไมผลของการดำเนิน

พันธกิจในกระบวนการนโยบายแผนเนเวียสของสองประเทศนี้ต่างกัน เกิดจากปัจจัยอะไรที่ทำให้
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คริสตจักรไทยยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และอะไรที่ทำให้คริสตจักรเกาหลีเลี้ยงตนเอง เติบโตขยาย 

และส่งมิชชันนารีไปเกือบทั ่วโลก เพื ่อจะสามารถนำเสนอแนะแนวทางการทำพันธกิจมิชช่ัน  

การบุกเบิกคริสตจักร การนำคริสตจักรให้สามารถเลี ้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศ 

พระกิตติคุณด้วยตนเองต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการทำพันธกิจมิชช่ันโดยกระบวนการนโยบายแผนเนเวียส 

2. เพื่อศึกษาถึงผลที่คณะมิชชันนารีได้นำกระบวนการนโยบายแผนเนเวียสในการทำพันธกิจ

มิชช่ันในประเทศเกาหลี และประเทศไทย  

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้กระบวนการนโยบายแผนเนเวียสประสบผลสำเร็จ หรือประสบ

ปัญหาในการทำพันธกิจมิชช่ัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจ ัยนี ้ เป ็นการวิจ ัยเอกสาร (Document Research) โดยการศึกษาเอกสารด้าน
ประวัติศาสตร์ของการทำพันธกิจมิชชั ่น ในประเทศเกาหลี และประเทศไทย โดยกระบวนการ
นโยบายแผนเนเวียส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 เป็นต้นมา โดยศึกษาข้อสำคัญของนโยบายแผนเนเวียสคือ
อะไร  ผลของการใช้นโยบายแผนเนเวียสในการทำพันธกิจมิชชั่น วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จ และอุปสรรคของการใช้แผนเนเวียส และอภิปรายผลการศึกษา ข้อเสนอแนะต่อการทำ
พันธกิจมิชชั่น และการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองสำหรับ
คริสตจักรไทยในปัจจุบัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษารวมรวมจากแหล่งข้อมูลเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Sources) และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ และอภิปรายผล  

 
ผลการวิจัย 

1. รูปแบบนโยบายแผนการเนเวียส  

 ในปี 1890 จอห์น แอล เนเวียส ซึ่งเป็นมิชชันนารีในประเทศจีน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ทำพันธกิจมิชชัน ซึ่งต่อมาเรียก “แผนการเนเวียส” ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการทำพันธกิจมิชชันของ
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มิชชันนารี ในภูมิภาคเอเชียและมิชชันนารีในเอเชีย ต่างนำนโยบายของเนเวียสมาใช้ในการทำพันธกิจ 
โดยกระบวนการของวิธีการเนเวียสตามท่ีเขียนไว้ในหนังสือของเขามีดังน้ี (จอห์น ทีคิม, 1998)  

1) เน้นการร่วมมือกับคนในท้องถิ่น และทำพันธกิจกับทุกๆ คน 

มิชชันนารีควรเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ และทุกคนควรจะติดต่อกับคนพื้นเมือง และมี
ผู้ช่วยเป็นคนพื้นเมือง และเมื่อเริ่มงานในสนามพันธกิจใหม่ควรสำรวจพื้นที่ให้ทั่ว และไม่ควรให้
ความสนใจกับคนกลุ่มใดเป็นพิเศษแต่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ทุกชนช้ัน  
2) เน้นการประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองเป็นสำคัญ 

ผู้เชื่อต้องการประกาศข่าวประเสริฐด้วยตนเอง คริสเตียนแต่ละคนควรถูกจะถูกสอนให้ประกาศ
กับเพื่อนบ้านของพวกเขาโดยไม่หวังค่าจ้าง แต่พวกเขายังประกอบอาชีพตามการทรงเรียกของ
พระเจ้า คำพยานบุคคลเช่นนี้มีผลต่อเพื่อนบ้าน ทุกคนในคริสตจักรควรจะเป็นผู้ที่เรียนรู้จากผู้รู้ 
ฆราวาสจะเป็นผู้เลือกผู้นำของตนเอง ขบวนการเลือกสรรเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้นำฝ่าย
วิญญาณจะเกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ คริสตจักรจะขยายตัวของมันเองโดยวิธีการตามขั้นตอนน้ี  
3) เน้นการเลี้ยงดูตนเองเป็นสำคัญ 

คริสตจักรต้องเลี้ยงตนเองได้  คริสเตียนควรจะรับผิดชอบคริสตจักรของตนเองในด้านความ
ต้องการและการเงิน คริสตจักรควรถูกสร้างตามพื้นเพวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผู้นำเพียงไม่กี่คน
เท่านั้นที่จะได้รับค่าตอบแทนในการเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาจากคริสตจักรที่เขารับใช้อยู่ คริสเตียน
ควรดูแลคนยากจนในคริสตจักรเป็นพิเศษ คริสตจักรควรส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพูนของประทาน
มากขึ้น คริสเตียนควรสนับสนุนการเงินเพื่อทำพันธกิจทั้งในและต่างประเทศ โรงเรียนสถาบัน 
คริสเตียนควรรับการช่วยเหลือเพียงส่วนเดียวในช่วงเร่ิมต้นเท่าน้ัน 
4) เน้นการสอนพระวจนะเป็นสำคัญ 

ผู้นำฆราวาสในคริสตจักรท้องถิ่นควรเป็นผู้สอนคำสอนพื้นฐาน ควรเน้นการสอนมากกว่าการ
เทศนา ควรจัดทำคู่มือการสอน และในการสอนทุกครั้งให้เน้นที่พระคัมภีร์ ควรจัดชั้นเรียนศึกษา
พระคัมภีร์ พระคัมภีร์ต้องเป็นรากฐานแห่งการรับใช้ทุกอย่าง มีเป้าหมายในการเติมความคิด
ของคริสเตียนให้เต็มด้วยพระวจนะ พระคัมภีร์เป็นคู่มือสิทธิอำนาจเพียงเล่มเดียวในการตอบ
คำถามทุกประการ การสอนทุกคร้ังต้องพ่ึงพาการทรงนำของพระวิญญาณ  
5) เน้นวินัยคริสเตียนเป็นสำคัญ 

ต้องมีการลงวินัยอย่างเคร่งครัดตามวิธีการของพระคัมภีร์ การลงวินัยนอกเหนือจากนี้ควรเป็นไป
ตามความคิดเห็นของที่ประชุม 
6) เน้นการมีสัมพันธภาพ 

ช่วงเริ่มต้นอย่าเสียเวลากับระบบที่ซับซ้อนในคริสตจักร แต่กิจกรรมของคริสตจักรควรจะเป็น
กิจกรรมที่คริสเตียนทั่วๆ ไป อาสาทำได้ อย่ามีศิษยาภิบาลเต็มเวลาในคริสตจักรท้องถิ่นจนกว่า
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สมาชิกเห็นความจำเป็นและเต็มใจรับผิดชอบค่าตอบแทนศิษยาภิบาล ไม่แข่งขันกับคณะนิกายใด 
อย่างน้อยควรมีการปรึกษา เพ่ือแบ่งเขตการทำงานให้แน่นอน 
7) เน้นการช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ 

ไม่มีลักษณะการรับใช้ของผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนารุ่นแรกคนใดเลยที่โดดเด่นกว่าน้ี คือการประกาศ
พระกิตติคุณด้วยความโอบอ้อมและด้วยมนุษยธรรม รักษาคนเจ็บป่วย ทำให้คนฟ้ืนจากความตาย 
และเล้าโลมใจผู้ที่ทุกข์ยาก กฎแห่งการปฏิบัตินี้สำแดงในชีวิตของพระคริสต์และพวกอัครทูต  
เป็นสิ่งที่สำคัญและควรกระทำอย่างยิ่ง ดังนั้นการทำพันธกิจกับแพทย์คริสเตียนชาวต่างชาติ 
จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
8) เน้นการให้คนท้องถิ่นปกครองตนเอง เลี้ยงดูตนเอง 

มิชชันนารีไม่ควรดูแลคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งนานเกินความจำเป็น เพราะการกระทำ
เช่นน้ันอาจจะส่งผลเสียต่อคริสตจักรโดยไม่ต้ังใจ เพราะคริสตจักรที่ไม่ได้นำด้วยผู้นำท้องถิ่นจะไม่
เติบโต เพราะยังคงอาศัยการพึ ่งพามิชชันนารีตลอด งานหลักของมิชชันนารีคือการสร้าง
คริสตจักร สถาบันคริสเตียนที่พึ่งตนเองและเลี้ยงดูตนเองได้ และสร้างการรับใช้ให้คนในท้องถิ่น 
มิชชันนารีเป็นทูตชั ่วคราวที ่ถูกส่งมาทำงานกับคนต่างชาติเมื่องานสำเร็จแล้วเขาก็ถอนตัว 
จากที่น่ัน  
 
 
 
9) เน้นการปรับประยุกต์การทำพันธกิจเข้ากับบริบท แต่ไม่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้า 

การทดสอบวิธีการทำพันธกิจใดๆ ก็ตามควรจะดูว่ามันสามารถปรับเข้ากับเป้าหมายที่วางไว้ได้
หรือไม่ สอดคล้องกับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์หรือไม่ สุดท้ายคือวิธีนั้นใช้ได้ผลหรือไม่ วิธีใด 
ก็ตามท่ีขาดความวางใจในพระเจ้าจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า 
10) เน้นการสอนความจริง และชัดเจน (ทรรศนะต่อความเช่ืออ่ืนที่ไม่ใช่ของคริสเตียน)   

คำสอนคริสเตียนต้องถูกนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบ โดยปราศจากการซ่อนเร้นหรือบิดเบือน 
ถึงแม้ว่าเป็นการชั่วคราวก็ไม่ควรกระทำ มิชชันนารีควรจะกระทำให้คำสอนของเขาสมบูรณ์และ
ชัดเจนที่สุดตามพระคัมภีร์ 
 

 จากแนวคิดทั้ง 10 ประการของนโยบายแผนเนเวียส สรุปได้ว่า มิชชันนารีไม่ควรควบคุมดูแล
คริสตจักรท้องถิ่นนานเกินไป แต่ควรสอนและสนับสนุนให้คริสตจักรจักรท้องถิ่นที่จะเลี้ยงตนเอง 
ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง การเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต การเชื่อม
สัมพันธ์ร่วมมือกับคริสตจักร และองค์กรต่างๆ เน้นการสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นสำคัญ โดยใช้
พระวจนะแห่งความจริงเป็นฐาน และปรับให้เข้ากับบริบทต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  



ศึกษาเปรียบเทียบผลการทำพันธกิจมิชชันโดยกระบวนการแผนเนเวียสในประเทศไทยกับประเทศ
เกาหลีใต้  
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แต่ไม่ขัดต่อพระประสงค์ อีกทั้งยังดำเนินพันธกิจด้านการช่วยเหลือ สังคมสงเคราะห์ และนำเสนอ 
พระกิตติคุณ หลักคำสอนคริสเตียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ปกปิดหรือมีเง่ือนงำ 
 

2. การตอบสนองต่อนโยบายแผนเนเวียสเม่ือมิชชั่นได้นำมาใช้ในประเทศไทย 

จากการประกาศใช้นโยบายแผนเนเวียส ในปี ค.ศ. 1890 นโยบายคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 
ปกครองตนเอง และประกาศด้วยตนเองนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานั้นมิชชันนารีพยามใช้
แผนเนเวียสในการทำพันธกิจในประเทศไทยตามนโยบายองค์การมิชชันคณะเพรสไบทีเรียน  
โดยประกาศใช้ในประเทศไทย และมิชชั ่นลาวในปี ค.ศ. 1895 การตอบสนองต่อแผนเนเวียส 
ในคริสตจักรไทยมีดังต่อไปน้ี 

เมื่อประกาศเริ่มต้นนโยบายแผนเนเวียส ขึ้นที่มิชช่ันลาว สิ่งที่เกิดขึ้นที่เด่นชัดและถูกบันทึกไว้
ในประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ เกิด “กบฏศิษยาภิบาล” (ประสิทธิ์ พงษ์อุดม, 
1998)  เรื ่องนี ้เกิดขึ ้นในการประชุมเพรสไบเทอรี ่ภาคเหนือ (ประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักร 
ภาคล้านนา) เมื่อปี ค.ศ.1895 ทางมิชช่ันอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้รับเอาแผนการเนเวียส มาใช้ในการ
ปฏิบัติ พันธกิจในประเทศไทย เวลานั้นมิชชันนารีพยายามจะเร่งเร้าให้ทุกคริสตจักรมีศิษยาภิบาล 
และผลักภาระความรับผิดชอบค่าตอบแทนไปให้คริสตจักร ซึ่งทำให้คริสตจักรเดือดร้อนเพราะยังไม่มี
การเตรียมการและสร้างความเข้าใจ จึงจ่ายค่าตอบแทนศิษยาภิบาลไม่เต็มที่ หรือบางคนไม่ได้รับ  
ทำให้ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศฯ จากเคยได้รับค่าตอบแทนจากมิชชั่นมาตลอดแล้วถูกตัดทอนลง 
เพราะขัดกับนโยบายแผนเนเวียส นี่เป็นเหตุของความไม่พอใจเกิดขึ้นในคริสตจักร ทั้งในผู้นำและ 
ศิษยาภิบาล  

ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม (2004) กล่าวว่า “ถึงแม้การใช้แผนเนเวียสดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จ
ในคริสตจักรไทยในเริ ่มแรก แต่อย่างน้อยได้เป็นการกระตุ ้นให้คริสตชนไทยได้รู ้ถึงภาวะความ
รับผิดชอบในอนาคต เนื่องจากการนำเสนอแนวคิดดังกล่าว ได้ทำให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมที่เชียงใหม่ ในปี ค.ศ. 1912 และปี ค.ศ. 1913 จัดตั้งโรงเรียนฝึกอบรมพระคัมภีร์ของมิชช่ัน
สยามที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมผู้นำคริสตจักรไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และที่สำคัญได้มีการจัดต้ัง
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย คือการปฏิบัติการผ่านทางการศึกษาเพื่อเตรียมคนสำหรับคริสตจักร
ไทย” (ประสิทธิ์ พงษ์อุดม, 2527) จากการปฏิบัติพันธกิจของมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
ตั้งแต่เริ ่มแรก  ในปี ค.ศ.1847 จนถึง ปี ค.ศ.1895 มิชชันคนารีจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุก ๆ ด้าน 
ต่อมาใน ค.ศ. 1895 เมื่อมีการเน้นให้ศูนย์มิชชันของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนทั่วโลกใช้นโยบาย
สร้างคริสตจักรของชนในชาติที่สามารถเลี้ยงตนเอง ปกครองด้วยตนเอง และประกาศพระกิตติคุณ
ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า “แผนการเนเวียส” นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดและมีการผลักดันในการ
ปลูกสร้างคริสตจักรที่เป็นของชนในชาติขึ้น แม้ว่าการใช้แผนการเนเวียสในคริสตจักรไทยจะไม่ค่อย
ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเหมือนในระเทศเกาหลี หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “ในช่วงแรกที่คณะมิชชั่นได้
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นำนโยบายแผนเนเวียสมาใช้ในประเทศไทยนั้นความล้มเหลว” แต่อย่างน้อยในเวลาต่อมาก็ได้ 
จุดประกายความคิดในหมู่ผู้นำคริสเตียนไทย และมีผลดังน้ี 

1) ผู้นำคนไทยตระหนักถึงอนาคตของคริสตจักรไทยจะต้องยืนด้วยตนเอง รับผิดชอบ 

ทุกอย่างด้วยตนเองโดยไม่พึงพามิชชันนารี 

2) มีการเตรียมการ และการสร้างผู้นำ ผู้รับใช้พระเจ้าขึ้นในเวลาต่อมา มีการตั้งวิทยาลัย

พระคริสต์ธรรมเชียงใหม่ (วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี) และโรงเรียนอบรม 

พระคัมภีร์ ที่กรุงเทพฯ  

3) เกิดกระแสการตั้งคริสตจักรแห่งชาติ เป็นคริสตจักรที่ ปกครองคนเอง เลี้ยงตนเอง และ

ประกาศด้วยตนเอง และได้ก่อตั ้งสภาคริสตจักรแห่งสยาม มีธรรมนูญ และดูแล

บริหารงานโดยคนไทย จนกลายมาเป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยในปัจจุบัน 

4) แผนเนเวียส กลายเป็นเป้าหมายหลักของการตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ 

ปกครองตนเอง เลี้ยงตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง มาจนถึงปัจจุบัน      

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ถึงแม้ในภาพรวมของสภาคริสตจักรในประเทศไทย จะสามารถ
ปกครองตนเอง เลี้ยงตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง แต่ในเรื่องงานพันธกิจมิชชั่นยังไม่
ต่ืนตัวและให้ความสำคัญน้อยมาก อีกทั้งคริสตจักรท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ยังคง
มีโครงการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง (เฮอร์เบิท สวอนสัน, 1994, น.15) ในปี 1979 สภาคริสตจักรฯ  
ได้วางแผนแม่บทเกี ่ยวกับการสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ ่นสามารถเลี ้ยงตนเอง จนเกิดโครงการ
คริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979 โครงการนี้มีข้อมุติฐานว่าการที่คริสตจักรมีศิษยาภิบาลเต็มเวลาซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นชีพคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรฯ ต่อมาภายหลังมีการปรับ
หลักเกณฑ์และชื่อโครงการเป็นโครการคริสตจักรเลี้ยงตนเอง 1979/2005 ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะต้อง
ถูกยุติลงในเวลาอันใกล้น้ี แต่ยังมีคริสตจักรอีกจำนวนมากท่ียังเลี้ยงตนเองไม่ได้ 

 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเนินการแผนเนเวียสในประเทศไทยไม่ประสบผลเท่าที่ควร  

1) มิชชันนารีไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม ให้กับผู้นำคริสตจักร และไม่สร้างความเข้าใจที่

ชัดเจน ไม่ถามความต้องการหรือสมัครใจของคริสตจักรในเวลาน้ันของมิชชันนารี ในการ

นำแผนการเนเวียสมาใช้ ทำให้เกิดการขัดแย้งกันที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างมิชชั่นกับผู้นำ

คริสตจักรและศิษยาภิบาลในเวลานั้น  

2) การให้ความสำคัญกับเรื่องเงิน การเลี้ยงตนเอง โดยวัดจากความสามารถในการดูแล 

ศิษยาภิบาล จากการเงินคริสตจักร หรือความสามารถในการให้เงินค่าตอบแทนแก่ 

ศิษยาภิบาล  
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3) ผู้เชื่อในยุคแรกโดยมิชชันนารีนั้นส่วนใหญ่จะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ได้ทำงานกับ

มิชชั่น โดยเป็นผู้ได้รับมากกว่าจะเป็นผู้ให้ จึงยึดติดภาพของการรับการช่วยเหลือจาก

มิชชั่น หรือมองว่ามิชชันนารีเป็นดั่งเถ้าแก่มองข้ามภาระการรับผิดชอบในการทำตาม

พระมหาบัญชา  

4) พื้นฐานของคริสตจักรในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามีน้อย คนท้องถิ่นที่เป็นผู้นำที่

สามารถสอนพระวจนะของพระเจ้ามีไม่มาก และพื้นฐานคนไทยเองก็ไม่ชอบที่จะเรียนรู้

พระวจนะอย่างจริงจัง  

 
4. การตอบสนองต่อนโยบายแผนเนเวียสในเกาหลี  

การประกาศใช้นโยบายแผนเนเวียส ในปี ค.ศ. 1890 นโยบายเลี้ยงตนเอง กลายเป็นเป็นหลัก
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของคริสตจักร และการปฏิบัติงานด้านการศึกษา คริสตจักรส่วนมากที่ปฏิบัติ
ตามแผนการเนเวียสนั้นถ้าไม่พร้อมจะให้เงินเดือนเต็มขั้นแก่ศิษยาภิบาล คริสตจักรก็ต้องใช้ผู้รับใช้
อาสา ในปี ค.ศ. 1900 คริสตจักรเพรสไบทีเรียนในเกาหลีมีอยู่ 350 แห่ง เป็นคริสตจักรที่เลี้ยงตนเอง
ได้ 270 แห่ง การศึกษาชั้นประถมต้นของคณะนอร์เธิร์น เพรสไบทีเรียนในปี ค.ศ. 1907 โรงเรียน 
337 แห่ง เลี้ยงตนเองได้ 334 แห่ง (จอห์น ทีคิม, 1998) 

ในเกาหลีนอกจากใช้หลักการเลี้ยงตนเองแล้ว ยังมีหลักการปกครองตนเอง มิชชันนารีจะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวสำหรับคริสตจักรแต่ละแห่งในทันทีที่เป็นไปได้คริสตจักรจะเลือกมัคนายก
และผู้ปกครองของตนเอง เมื่อคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งชาติเกาหลีถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่
เหมือนคณะธรรมกิจ และมีอำนาจในการดูแลกิจการของตนเอง ผู ้ได้รับเลือกตำแหน่งสูงสุด
ประกอบด้วยชาวเกาหลีเป็นส่วนใหญ่และมีสัดส่วนมากกว่า  2 ใน 3  ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1912 
คริสตจักรเกาหลีก่อตั้งเป็นคริสตจักรแห่งชาติโดยสมบูรณ์ ธรรมนูญฉบับสมบูรณ์เขียนขึ้นโดยชาว
เกาหลี ถูกนำมาใช้ในการปกครองเมื ่อปี ค.ศ. 1992 ในเกาหลี ข่าวประเสริฐได้เริ ่มต้น ก่อนที่
มิชชันนารีจะเข้ามา มีผู้เช่ืออยู่ก่อนแล้ว จากการประกาศข่าวประเสริฐของคนเกาหลีเอง ช่ือว่า ซอ ซัง 
ยูน ผู้ที่เชื่อในประเทศจีน จากการช่วยมิชชันนารี คือ จอห์น รอส และ จอห์น แมคอินทายร์ แปล 
พระคัมภีร์ เขาได้นำพระคัมภีร์กลับไปยังเกาหลี หมู่บ้านของเขาคือ หมู่บ้านโซแร เพียงเวลาหกเดือน 
มีคนรับเชื่อประมาณ 20 คน ทุกวันอาทิตย์พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ภาษาเกาหลี และนมัสการร่วมกัน 
และเขาได้ทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผล ในรายงานปี ค.ศ. 1884 มีผู้เชื่อที่
ผ่านการทดสอบและรับบัพติศมา 100 คน และอีกประมาณ 600 คน ขอรับบัพติศมา แต่ยังไม่พร้อม
ต้องได้รับการสอนอบรมเสียก่อน ซึ่งหลังจากการประกาศนโยบายแผนเนเวียส ก็มีสตรีแห่งพระคัมภรี์ 
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และผู้จำหน่ายวรรณกรรมคริสเตียนชาวเกาหลีเดินทางไปทั่วประเทศ ทุกคน
เป็นพยานได้ถึงความจริงที่ว่า “วิธีการหลักในการทำพันธกิจก็คือการเผยแพร่” นี่เป็นผลพวงมาจาก
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การที่เขาได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง แก่นแท้ของวิธีเนเวียสไม่ใช่ยุทธวิธีด้านการเงิน 
การปกครอง หรือการประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง แต่เป็นการเน้นให้ใช้ระบบศึกษาพระคัมภีร์
เป็นพื้นฐานการทำงานพันธกิจทั้งหมด คริสตจักรเกาหลี มีการสร้างระบบการศึกษาพระคัมภีร์ที่น่าทึ่ง
เมื่อเปิดชั้นเรียนพระคัมภีร์แรกในปี ค.ศ. 1890 ตามแผนงานเนเวียสนั้นมีผู้ชายเข้าชั้นเรียน 7 คน 
(จอห์น ทีคิม, 1998) 

โดยทั่วไปคริสตจักรเกือบทั่วเกาหลี ยอมรับ และใช้วิธีการแผนเนเวียสในการทำให้คริสตจักร
เจริญเติบโต และเลี ้ยงตนเองได้ Eric Forley (2014) กล่าวว่า “มีสาเหตุหลายประการที ่ทำให้
คริสตจักรเกาหลีเติบโตได้ดีและรวดเร็วมาก ซึ่งแน่นอนว่าพระพรที่ไม่มีวันลืม แง่มุมหนึ่งที่ก็คือ
คริสตจักรเกาหลีได้รับการจัดระเบียบตามสิ่งที่เรียกว่าหลักการของเนเวียส” อย่างไรก็ตามคริสตจักร
บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตกสิกรรมทางตอนใต้ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยากไร้ มองว่าแผนการ 
เนเวียสนั ้นขัดขวางการเติบโตของคริสตจักร  ประวัติศาสตร์คริสตจักรเกาหลี แสดงให้เห็นว่า
คริสตจักรเติบโตเร็วที่สุดและแข็งแรงที่สุดท่ามกลางคริสตจักรทั้งหลายในสนามพันธกิจยุคใหม่ (หรือ
ในเอเชีย) ก็เพราะพวกเขาใช้แผนเนเวียส ด้วยเหตุนี้การทำพันธกิจตามแผนเนเวียส ได้วางรากฐาน
ให้กับคริสตจักรที่มีชื่อเสียงในด้านการเพิ่มพูนคริสตจักรอย่างรวดเร็วในประวัติศาสตร์แห่งพันธกิจยุค
ใหม่ในเกาหลี  

 
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเนินการแผนเนเวียสในประเทศเกาหลีประสบผลสำเร็จที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชีย  

1) สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาที่ถดถอย และความยากลำบากของเกาหลีใน

เวลานั้น มีผลต่อการเปิดใจรับพระกิตติคุณ และการเจริญเติบโตของคริสตจักร คริสตจักร

เป็นที่พ่ึงหลักในเวลานั้น 

2) พระกิตติคุณถูกประกาศเผยแพร่ในแผ่นดินเกาหลีครั้งแรก โดยชาวเกาหลีเอง และมี

วรรณกรรม พระคัมภีร์ที่ถูกแปลเป็นภาษาเกาหลี มากมายในช่วงเร่ิมต้นพันธกิจ 

3) คริสตจักรเกาหลี เข้าใจหัวใจสำคัญของนโยบายแผนเนเวียส คือการให้ความสำคัญกับ

พระวจนะของพระเจ้า การสอน การเปิดชั ้นเร ียนพระคัมภีร์ อย่างเอาจริงเอาจัง  

การอบรมผู ้นำในคริสตจักรเกาหลีนั ้นมีระบบที ่ดี และคนเกาหลีทุ ่มเทเอาใจใส่ใน

การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างมาก  

4) ชาวเกาหลี เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปกครองคริสตจักรตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุด

ส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลี มากกว่า 2 ใน 3 ซึ่งทำให้เกิดการปกครองคริสตจักรที่มั่นคง และ

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักรในประเทศเกาหลี 
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5) คริสเตียนชาวเกาหลีทุ่มเทถวายทรัพย์ และมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้ การประกาศ และ

การตั้งคริสตจักรใหม่ๆ เกิดขึ้น องค์การมิชชันนารีที่ประสบปัญหาทางการเงิน ได้เข้ามา

ทำพันธกิจที่ประเทศเกาหลีมากขึ้น เกิดการช่วยเหลือจากคริสตจักรใหญ่ ๆ ช่วยเหลือ

คริสตจักรเล็กๆ ที่เลี้ยงตนเองไม่ได้ เพ่ือการมีศิษยาภิบาล  

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาพันธกิจมิชช่ันและการเจริญเติบโตของคริสตจักร 

1) มิชชันนารี ศิษยาภิบาล หรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำโครงการใด ๆ หรือ

แผนตอบสนองต่างๆ จากส่วนกลางสำหรับคริสตจักร การไม่เตรียมความพร้อม 

หรือไม่สร้างความเข้าใจให้แก่คริสตจักรก่อน หรือศึกษาถึงบริบทให้ดีก่อนที่จะนำ

แผนการนโยบาย หรือระบบใดๆ เข้ามาใช้ในคริสตจักรถึงแม้จะเป็นระบบที่ดี หรือ

แผนนั้นจะประสบผลสำเร็จในสถานที่หนึ่ง แต่อาจจะไม่ได้ส่งผลให้คริสตจักรทุก ๆ 

แห่งเติบโต แต่ในทางกลับกันอาจจะทำให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักรขึ้นก็เป็นได้ 

ดังน้ันความเข้าใจในบริบท และการสร้างความเข้าใจกับคริสตจักร คนในท้องถิ่นเป็น

เรื่องสำคัญ ในพันธกิจมิชช่ัน และการนำให้คริสตจักรสู่การเจริญเติบโต 

2) เป้าหมายคริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศด้วยตนเอง 

เป็นการวางรากฐานที่มั ่นคงสำหรับคริสตจักร แต่สิ ่งเหล่านี ้จะเกิดผลสำเร็จได้  

ต้องให้ความสำคัญกับการสอนพระวจนะของพระเจ้า สมาชิกผู้เชื่อต้องรู้ เข้าใจ และ

เติบโตขึ้น และหยั่งรากลึกลงในความเชื่อด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐาน 

คริสตจักรไทยต้องหันมาใส่ใจในชั้นเรียนพระคัมภีร์ การสร้างสาวก ผู้นำคริสตจักร 

โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน แต่ก็ไม่ละเลยผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส 

3) คริสตจักรเลี้ยงตนเองได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเงินเป็นปัจจัยหลัก หากคริสตจักร

ให้ความสำคัญเรื่องเงินมากเกินไปก็พลาดจากพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องการ

เป็นพระพร นำความรอดไปสู ่บรรดาประชาชาติ การบุกเบิก ขยายคริสตจักร  

ซึ่งอาศัยความเช่ือนำ 

4) การเลี้ยงตนเอง ประกาศฯ ด้วยตนเอง ปกครองตนเองได้นั้น เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ 

และคริสตจักรใหญ่ก็ไม่ควรแต่จะสนใจแต่จำนวนเงินในบัญชี หากคริสตจักร หรือ
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ผู้ร ับใช้พระเจ ้าให้ความสำคัญกับเร ื ่องกานเง ินรายได้ ปากท้อง พลาดจาก 

พระประสงค์หลักของพระเจ้า อาจส่งผลให้คริสตจักรชะงัก เกิดการแตกแยก แต่ให้

มองไปที่พันธกิจแห่งการประกาศ ส่งมิชชันนารี และช่วยเหลือคริสตจักรที่เล็กกว่าที่

ยังเลี้ยงตนเองไม่ เช่น คริสตจักรเกาหลีมีศิษยาภิบาลอาสา คริสตจักรใหญ่ช่วยเหลือ

คริสตจักรเล็ก ๆ คริสตจักรเกาหลีทำแบบน้ีนำแผนเนเวียสมาใช้ในกำทำพันธกิจ  

5) คริสตจักรจำเป็นต้องเลี ้ยงดูศิษยาภิบาลอย่างเต็มที ่ ดีที ่สุดตามความสามารถ  

ตามบริบทของคริสตจักร ศิษยาภิบาลก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องมากเกินความจำเป็น 

แต่ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดในบริบทของตนเอง ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

6) การทำพันธกิจมิชชั่น มิชชันนารีต้องไม่มีอิทธิพลหรือให้คริสตจักรท้องถิ่นอยู่ภายใต้

การดูแลของมิชชันนารีเป็นเวลานานเกินไป แต่ควรจะต้องสร้างและส่งเสริมให้

คริสตจักรท้องถิ่นสามารถปกครองตนเอง เลี้ยงตนเอง และประกาศด้วยตนเองได้

ด้วยการสอน การสร้างสาวกคนท้องถิ่น 

7) คริสตจักรไทยควรเป็นพรสู่บรรดาประชาชาติ ในการส่งมิชชันนารีออกไปทำพันธกิจ

มิชชั่น โดยกระบวนการแผนเนเวียสยังคงสามารถปรับประยุกต์ใช้ในสนามพันธกิจ

มิชช่ันตามบริบทต่างๆ  

 
1.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรศึกษาเรื ่องแนวทางการพัฒนาคริสตจักรเลี ้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และ

ประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ตามบริบทของคริสตจักรท้องถิ่น โดยแบ่งขอบเขต

การศึกษาเป็น คริสตจักรชนบท คริสตจักรชานเมือง คริสตจักรในเมือง อันจะ

ก่อให้เกิดการนำผลการศึกษาไปทำแผนและปรับใช้ในการพัฒนาให้คริสตจักร

ท้องถิ่นทั้งหมดสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย สามารถเลี้ยงตนเอง ปกครอง

ตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองในบริบทของแต่ละแห่ง 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของระบบชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาและการสร้างสาวกใน

คริสตจักรมีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร การเลี้ยงตนเอง การปกครองตนเอง 

และการประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองอย่างไร  

3) การศึกษาวิจัยสถานการณ์ครอบครัวศิษยาภิบาลกับความพึงพอใจในงานรับใช้กับ

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากคริสตจักร  



ศึกษาเปรียบเทียบผลการทำพันธกิจมิชชันโดยกระบวนการแผนเนเวียสในประเทศไทยกับประเทศ
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ภาวะหมดไฟในการทำพันธกิจของศิษยาภิบาลไทย 

อ.ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน12F12F

1 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการอบรม “การป้องกันภาวะหมดไฟ
ในการทำงาน” สำหรับศิษยาภิบาลไทย โดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะหมดไฟในการ
ทำงาน และสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองทั ้งทางฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
อันจะนำไปสู ่การมีกำลังแรงใจ มีความชื ่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้า แม้จะต้องเผชิญกับ 
ความคาดหวังและสถานการณ์วิกฤติในชีวิตและงานรับใช้ ก็จะสามารถเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และรับมือได้  

ผู้ศึกษาได้เริ่มต้นโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับภาวะหมดไฟในการทำงาน รวมถึง
ความหมาย คุณลักษณะ หน้าที่ของศิษยาภิบาลไทยและความกดดันของศิษยาภิบาลไทย พร้อมทั้ง
เน้ือหาโครงสร้างพัฒนาชีวิตคริสเตียนให้สมบูรณ์ (Christian Wholeness Framework) ของ  

ดร.จอห์น วอร์โลว์ จากนั้นได้ทำการออกแบบพัฒนาโปรแกรมขึ้นโดยใช้ขั้นตอน 5 ขั้นของ
โครงสร้างพัฒนาชีวิตคริสเตียนมาเป็นโครงสร้างหลักสำหรับการเรียนรู ้ในแต่ละกิจกรรมได้แก่  
1) ขั้นเชื ่อมสัมพันธ์ 2) ขั้นเกิดความเข้าใจ 3) ขั้นการตอบสนอง 4) ขั้นประสานเชื ่อมโยง และ  
5) ขั้นการประเมินผล โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 9 กิจกรรมย่อย ใช้เวลาอบรม 3 วัน 2 คืน 
โดยเนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทำงาน และความเข้าใจเกี่ยวกับ
น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีมนุษย์ผ่านรูปทรงต่าง ๆ ของโครงสร้างพัฒนาชีวิตคริสเตียนให้สมบูรณ์  
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการทางจิตวิทยาและพระวจนะของพระเจ้า  

ทั้งนี้ ประโยชน์ของโปรแกรมการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงานที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้นำคริสเตียนอื่นนอกเหนือจากศิษยาภิบาลได้ เพื่อพัฒนาให้มีกำลังแรงใจ
และความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้า ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อคริสตจักรและองค์กร ที่จะนำไปใช้ในการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความตระหนักในการดูแลตนเอง
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้มีความสมดุลของงานรับใช้และการดำเนินชีวิต 
 
คำสำคญั ภาวะหมดไฟในการทำงาน อาการจิตสลาย ศิษยาภิบาล 

 
1 นักจิตวิทยา ประจำโครงการบ้านหลังท่ีสอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

oatto14@gmail.com 
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บทนำ 
 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ภาวะ
เมื่อยล้าหมดไฟ (Burnout) เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในคู่มือ
วินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (ICD-11) เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคและ
การประกันสุขภาพใหม่ทั่วโลก1 

ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรอภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Burnout syndrome” หมายถึง 
ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน โดยมีอาการหลัก 3 อาการ 
ได้แก่ 1) มีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ  2) มองความสามารถในการ
ทำงานของตนเองในเชิงลบ ขาดความรู้สึกประสบความสำเร็จ 3) มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานในทาง
ลบ รู้สึกเหินห่างจากผู้อื่น ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ใช่ปกติวิสัยของบุคคลนั้น กล่าวคือไม่ได้มีอาการเช่นน้ี
เมื่อเริ่มต้นทำงาน แต่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่บุคคลนั้นมีความเครียดสะสมเรื้อรังยาวนานจนไม่
สามารถจัดการได้  

ภาวะหมดไฟในการทำงาน  แปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Burnout syndrome หมายถึง 
ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน โดยมีอาการหลัก 3 อาการ 
ได้แก่ 1) มีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ  2) มองความสามารถในการ
ทำงานของตนเองในเชิงลบ ขาดความรู้สึกประสบความสำเร็จ 3) มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานไป
ในทางลบ รู้สึกเหินห่างจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือลูกค้า  ซึ่งผู้ที่ประสบกับภาวะหมดไฟจะ
ไม่ได้มีอาการเช่นน้ีเมื่อเริ่มต้นทำงานหรือเป็นปกติวิสัยของบุคคลน้ัน แต่จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการท่ีบุคคลน้ันมีความเครียดสะสมเรื้อรังยาวนานจนไม่สามารถจัดการได้  

ภาวะหมดไฟอาจเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น2 

1. ขาดการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง เช่น พักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ รับประทาน
อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกำลังกาย หรือสุขภาวะที่ไม่ดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้
ร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิตประจำวัน และอาจเกิดภาวะหมดไฟตามมา
ได้ 

2. ทำงานหนักเกินไป การโหมงานหนักจนเกินกำลังก็เหมือนกับการดึงตัวเองจนตึงทำให้
พลังงานลดน้อยถอยลง แบกรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวมาก
เกินไปจนไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและไม่รู้ว่าจะบริหารเวลาอย่างไร แม้กระทั่งเมื่อ
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ทำงานและหน้าที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว แต่กลับรู้สึกว่าผลตอบแทนด้านวัตถุและรางวัลด้านจิตใจ 
ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไป 

3. หวังผลเลิศ เป็นการตั้งความหวังสูงทั้งกับตนเองและผู้อื่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะประสบ
ความสำเร็จ แล้วมุ่งหน้าไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจนสุดโต่ง แต่ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นตามความคาดหวัง  
ทำให้หงุดหงิดคับข้องใจอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความเครียดสะสมจนพัฒนาเป็นภาวะหมดไฟในการ
ทำงานได้ ยิ่งกว่านั้นผู้ที่ตั้งมาตรฐานและความหวังไว้สูงมักจะกลัวความล้มเหลวจนไม่สามารถทนต่อ
การถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ 

4. ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นด้านอารมณ์ความรู้สึก การใส่ใจดูแลความต้องการของผู้อื่นเป็นงานที่
ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างสิ้นเปลือง ปัญหานี้มักเกิดกับคนที่อยู่ในวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์และ
ให้ความช่วยเหลือผู้คน บางคนทำตนเสมือน “พระเจ้า” คือไม่เพียงผลักดันให้ตัวเองไปร่วมแบกภาระ
ของผู้อื่น แต่ยังต้องช่วย “ไถ่” พวกเขาให้หลุดพ้นจากปัญหาด้วย ผลที่ตามมาก็คือบุคคลนั้นจะเน้น
ดูแลผู้อ่ืนจนขาดการใส่ใจดูแลตนเอง 

อย่างไรก็ดี ภาวะหมดไฟในการทำงานไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุครบทั้ง 4 ประการดังกล่าว
ข้างต้น  สาเหตุเพียงหนึ่งหรือสองประการก็อาจก่อให้เกิดภาวะความเครียดสะสมจนก่อให้เกิดภาวะ
หมดไฟในการทำงานขึ้นกับบุคคลได้เช่นกัน  

ภาวะหมดไฟในกลุ่มศิษยาภิบาลไทย  

 ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) ของสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบว่าภาวะหมดไฟเกิดขึ้นได้ง่ายกับบุคลากรในบางสาขาอาชีพที่ต้อง
เกี่ยวข้องหรือให้บริการผู้คนจำนวนมาก อันเป็นงานที่ต้องแบกรับความกดดันและความคาดหวังสูง 
และต้องทำงานหนักจนขาดสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ตัวอย่างเช่น บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข ครู-อาจารย์ และทนายความ  

นอกจากการศึกษาภาวะหมดไฟในกลุ่มคนทั่วไปแล้วปัจจุบันยังเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
หมดไฟที่เกิดขึ้นในกลุ่มศิษยาภิบาลไทยด้วย เช่น การศึกษาผลกระทบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
การทรงเรียก วิธีการรับมือทางศาสนาและการบำบัดด้วยวิธีการทางจิตใจและจิตวิญญาณที่มีต่อ
สภาวะหมดแรงของศิษยาภิบาลนิกายโปรเตสแตนท์ ในประเทศไทย3 (วันดี วจนะถาวรชัย, 2559)  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณและปัจจัยด้านการทรงเรียก
ส่งผลโดยตรงต่อภาวะหมดแรงในการทำงานของศิษยาภิบาล หรือการศึกษาเกี่ยวกับหลักการอภิบาล
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และให้คำปรึกษาแก่ศิษยาภิบาลที่อยู ่ในภาวะซึมเศร้าโดยศึกษาจากผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ใน 
พระธรรมพงศ์กษัตริย์ 19:1-84 (มยุรี แสงสว่าง, 2560) 

ในแง่การปฏิบัติ ศิษยาภิบาลไทยก็เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อม
ในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่ตลอดเวลา  
ศิษยาภิบาลไทยถูกคาดหวังให้มีมาตรฐานสูงทั ้งในด้านการประพฤติและผลสัมฤทธิ ์ แต่ใน
ขณะเดียวกันกลับไม่มีความมั่นคงในเรื่องค่าตอบแทนและรายได้สำหรับการดำรงชีพ สภาวะการณ์
เช่นน้ี ถือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดให้กับผู้ที่เป็นศิษยาภิบาลได้ง่าย 

นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะความกดดันที่ศิษยาภิบาลไทยต้องเผชิญ5 (เฮอร์เบิร์ท 
สวอนสัน,2537)  ว่าเป็นผลมาจากความสับสนในบทบาทที่คนในสังคมไทยคาดหวังต่อตัวศิษยาภิบาล 
กล่าวคือ ในบริบทสังคมไทยไม่ได้มองว่าบทบาทของศิษยาภิบาลเป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่นเดียวกับแพทย์ 
หรือนักกฎหมาย แต่มองว่าศิษยาภิบาลไทย มีบทบาทเปรียบเสมือนพระสงฆ์ ผู้อุปถัมภ์ในชุมชน และ
อาจารย์ ซึ่งแต่ละบทบาทท่ีกล่าวมาน้ีต่างก็มีจุดยืนที่แตกต่างกันในสังคมไทย แต่การอภิบาลคริสตจักร
ซึ่งเป็นงานหลักของศิษยาภิบาลได้รวมเอาบทบาททั้งสามในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน บ่อยครั้งที่สมาชิก
คาดหวังให้ศิษยาภิบาลและครอบครัวบริสุทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ อย่างพระสงฆ์ โดยคาดหวังว่า ทั้งศิษยาภิบาล
และครอบครัวจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและดีเลิศตลอดเวลา เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์กว่าคนทั่วไป ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงศิษยาภิบาลและครอบครัวมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบและใช้ชีวิตนอกบริเวณคริสตจักร
เช่นเดียวกับผู้คนทั่วไป ในงานอภิบาลคริสตจักรเป็นความสัมพันธ์ มีศิษยาภิบาลเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็น
เหมือนผู้อุปถัมภ์ทั่วไปที่ต้องให้ความช่วยเหลือสมาชิกในชีวิตทุกด้านตามความจำเป็นของสมาชิก  
ศิษยาภิบาลที่ดีคือผู้ที่มีจิตใจดี กอรปด้วยความเมตตา และเป็นเพื่อนสนิท เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงชีวิต
ในสังคม-ศาสนาของสมาชิกให้ดีขึ้น แต่หลายครั้งศิษยาภิบาลก็ขาดทรัพยากรที่จะให้การสนับสนุนได้ 
และยังต้องเป็นอาจารย์รูปแบบพิเศษที่มีความรู้และเช่ียวชาญในด้านศาสนาและคริสตจักร ที่พร้อมจะ
ให้ความรู้แก่สมาชิกตลอดเวลา ประกอบกับศิษยาภิบาลมีหน้าที่หลักในการอภิบาลจิตวิญญาณของ
สมาชิกให้มีความเข้มแข็งด้านความเชื่อ มีบทบาทที่สำคัญในการดูแลฟูมฟักจิตวิญญาณ ซึ่งจะต้อง
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ และกลายเป็นภาระหนักที่ศิษยาภิบาลต้องรับผิดชอบ  
เมื่อสมาชิกเผชิญกับความเครียด วิกฤตต่าง ๆ ในชีวิต ดังนั้นภาระงานของศิษยาภิบาลจึงมีมากมาย 
ทั้งภายนอกและภายในคริสตจักร  
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ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ศิษยาภิบาลไทย มีความเครียดสะสมและอาจจะนำไปสู่ภาวะ
หมดไฟได้ง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะมีโปรแกรมที่จะช่วยป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงานให้แก่ 
ศิษยาภิบาลไทย 

 

สาเหตุของภาวะหมดไฟของศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้า มีสาเหตุหลักอยู่ 5 ประการ คือ 

1) ความคาดหวังที ่มากเกินไปที่สังคมไทยมีต่อศิษยาภิบาล เนื ่องจากบทบาททางสังคม 
ไม่ชัดเจน และบางอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

2) ศิษยาภิบาลมีความคาดหวังต่อตนเองที่สูง การที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณต้องเข้มแข็งและ
ปฏิเสธความอ่อนแอ ความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆ หรือปกปิดเอาไว้ 

3) การมีภาระงานที่มากทั้งงานในคริสตจักร และภายนอกคริสตจักร เช่น การนำสมาชิกใหม้ี
ส่วนร่วมกับชุมชน งานประชุมกับคริสตจักรภาค เป็นต้น 

4) การได้รับค่าตอบแทนที่น้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานและความทุ่มเท 

5) ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมจนในที่สุดเกิดเป็นความเครียดสะสม ทำให้เกิด
ความรู้สึกห่างไกลจากตัวตนของตนเอง คนใกล้ชิด และพระเจ้า 

 

การแก้ไขภาวะหมดไฟ 

 การแก้ไขสาเหตุสามารถทำได้หลายวิธี ด้วยการปรับเปลี่ยนสังคมเพื่อให้ปรับความคาดหวัง 
หรือการเรียกร้องเพื่อให้มีการเพิ่มค่าตอบแทนหรือลดปริมาณงานลง ดูจะเป็นการเพิ่มความเครียด
ให้กับตัวศิษยาภิบาลเอง เพราะต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งถ้าหากสังคมไม่ยอมเปลี่ยน    
ศิษยาภิบาลก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้  ในทางตรงกันข้ามหากศิษยาภิบาลมีความ
คาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็นจริงว่า แม้จะได้รับเลือกให้เป็นศิษยาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแล
ในด้านจิตวิญญาณและความเชื่อ ศิษยาภิบาลยังคงความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ย่อมมี
ความจำกัด มีความอ่อนแอ เจ็บป่วยและผิดพลาดได้ ในขณะเดียวกันศิษยาภิบาลเองก็เป็นลูกที่ 
พระเจ้าทรงรัก และปรารถนาจะให้ศิษยาภิบาลมีสันติสุขเช่นเดียวกับสมาชิกคริสตจักรคนอื่นๆ ดังน้ัน
เมื่อพระเจ้ามอบหมายให้ศิษยาภิบาลทำหน้าที่แล้ว พระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงดูแลและนำในการทำงานนี้ 
ขอเพียงศิษยาภิบาลมีวิธีการที่จะสื่อสารกับพระเจ้า กับตนเอง และผู้คนได้อย่างถูกต้อง และเช่ือวางใจ
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ในพระองค์ ก็จะสามารถเผชิญหน้าและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น รวมถึงการมีแหล่งของความ
ช่วยเหลือในคริสตจักร จะช่วยให้ศิษยภิบาล ไม่ต้องเป็นคนเดียวที่แบกรับทุกภาระหรือทุกปัญหา
เอาไว้  จะทำให้ภาระงานของศิษยาภิบาลเบาลง ด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นที่
ตัวศิษยาภิบาลเอง ถือเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งแนวคิดโครงสร้างชีวิตคริสเตียนให้
สมบูรณ์ได้บรรจุเอาวิธีการที่จะช่วยเหลือศิษยาภิบาลให้เข้าใจตนเอง และเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ดีขึ้น ผ่านการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และ 5 รูปทรง รวมถึงศาสนศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ 
จิตวิญญาณ 

 
โปรแกรมป้องกันภาวะหมดไฟในการทำพนัธกิจสำหรบัศิษยาภิบาลไทย 

นอกจากการที่ศิษยาภิบาลควรทราบถึงสาเหตุของการเกิดภาวะหมดไฟและการป้องกัน
ตนเองแล้ว ผู้เขียนยังได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมป้องกันภาวะหมดไฟที่จะสามารถนำไปใช้กับ
กลุ ่มศิษยาภิบาลไทย โดยได้นำแนวคิดมาจากโครงสร้างชีวิตคริสเตียนให้สมบูรณ์ (Christian 
Wholeness Framework - CWF) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมฯ แนวคิดนี้ถูกพัฒนาข้ึน
และเผยแพร่โดย ดร.จอห์น วอร์โลว์ (Dr. John Warlow) จิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านครอบครัวและเด็ก 
ท่านมีบทบาทสำคัญในการอบรมผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพต้ังแต่ปลายปี ค.ศ. 1980 และเป็นผู้นำในการ
อบรมจิตแพทย์เด็ก, วัยรุ่น และครอบครัว มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษามายาวนานกว่า 30 ปี 

ดร.จอห์น วอร์โลว์ ได้พัฒนาแนวความคิด CWF ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผสมผสานวิธีการ
บำบัดทางจิตวิทยากับความปลอดภัย ความเช่ียวชาญและจริยธรรม เพ่ือช่วยผู้ที่กำลังเผชิญกับ ปัญหา
ด้านความเช่ือและจิตวิญญาณในคริสตจักร ภาพที่ท่านต้องการจะเห็นเมื่อมีการใช้กรอบแนวคิดน้ี คือ6 

1. คริสตจักรมีหนทางที่ปลอดภัยและเป็นองค์รวมมากขึ้น ด้วยการมีความสัมพันธ์และ 
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  

2. ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพจิตสามารถให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวมแก่ 
ผู้ที่มารับคำปรึกษาได้ 

3. มีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ, ศิษยาภิบาลและผู้ร่วมพันธกิจในคริสตจักรที่คอยช่วยเหลือผู้ที่
กำลังประสบกับความเจ็บปวดหรือกำลังเผชิญกับปัญหา 

4. เพื่อให้คริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สบประสบกับปัญหาหรือความสำเร็จจะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงให้ดำเนินชีวิตโดยการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น และมี
ความสมดุลในด้านต่างๆของชีวิต 

แนวคิดโครงสร้างพัฒนาชีว ิตคริสเตียนให้สมบูรณ์ (CWF) ได้ถ ูกนำมาใช้ในการสอน  
ในรายวิชาการอภิบาลและการให้คำปรึกษาที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี7 (เอสเธอร์ เวคแมน
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หมายเหตุ : จาก “วิชาการอภิบาลและให้การปรึกษา : เรียนรู้สู่การเป็นผู้เล้ียงที่ดี,” โดย เอสเธอร์ เวคแมน,  2019, สร้างผู้รับใช้, 119.  

,2019) ได้กล่าวถึงนิยามของโครงสร้างพัฒนาชีวิตคริสเตียนให้สมบูรณ์ (CWF) ไว้ว่า กรอบความคิดน้ี
ได้ออกแบบให้ภาพพื้นฐานที่ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัวเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาศัย 5 ขั้นตอน และ 5 รูปทรง ที่เป็นเหมือนแผนที่แสดงว่าแต่ละคนอยู่ ณ จุดใด 
และจะต้องไปยังจุดใดในระบวนการช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าให้เติบโตแข็งแรงขณะเดียวกัน 
ก็ได้เรียนรู้ที่จะแทนที่ความกลัวด้วยความรักและมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น โดย 5 ขั้นตอน
ดังกล่าวประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการเชื่อมสัมพันธ์ (Connecting) 2) ขั้นตอนการเกิดความเข้าใจ 
(Understanding)  3) ขั้นตอนการตอบสนอง (Responding) 4) ขั้นตอนการช่วยเหลือ (Engaging 
help) และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluating)  ส่วนรูปทรงทั้ง 5 คือ 1) สามเหลี่ยม 2) วงกลม 
3) สี่เหลี่ยม 4) กางเขน และ 5) พีระมิด แต่ละขั้นตอนมีหนึ่งหรือสองรูปทรงที่ช่วยให้ผู้ที่จะดูแลชีวิต
คนได้เข้าใจ ทำให้งานแต่ละขั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังแผนภาพ
ด้านล่าง 

 
รูปภาพที่ 1 แสดง 5 ขั้นตอน และ 5 รูปทรงของโครงสรา้งชีวิตคริสเตียนใหส้มบูรณ ์(CWF) 

 
 
 
โปรแกรมป้องกันภาวะหมดไฟในการทำพันธกิจสำหรับศิษยาภิบาลไทยที ่ได้พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วยชุดกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และสามารถจัดโครงสร้างของ
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โปรแกรมฯ ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โดยในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามแนวคิด
ของโครงสร้างพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ คือ 1) ขั้นตอนการเชื่อมสัมพันธ์ (Connecting) 2) ขั้นตอนการ
เกิดความเข้าใจ (Understanding)  3) ขั ้นตอนการตอบสนอง (Responding) 4) ขั ้นตอนการ
ช่วยเหลือ (Engaging help) และ 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluating)   อักษรย่อ C.U.R.E.E  
โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1. กิจกรรมสร้างความรู้ มุ่งเน้นที่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะหมดไฟ
ในการทำงาน และองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับภาวะหมดไฟ  
ใช้เวลาการเรียนรู้ 5 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 - รู้จักซึ่งกันและกัน :  My job My hero 
 - สำรวจความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรม, ประเมินความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน 
 - การเข้าใจภาวะหมดไฟในการทำงาน  
     : สถานการณ์, นิยาม, ความหมาย, อาการ และแนวทางการป้องกันโดยทั่วไป 
 - การเข้าใจตนเอง ผ่านรูปร่างวงกลม 

2. กิจกรรมสร้างทักษะ มุ่งเน้นที่การให้ศิษยาภิบาลไทยได้มีประสบการในการฝึกทักษะการ
ฟังเสียงผู้เลี้ยงที่ดี และการวางแผนเพื่อจะดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะหมดไฟในการ
ทำงาน ใช้เวลาการเรียนรู้ 4 ช่ัวโมง 30 นาที ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

 - รู้จักบุคลิกภาพแบบพระเยซูเพ่ือรับมือกับความคาดหวังของโลก  
 - การฟังเสียงผู้เลี้ยง 

3. กิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ มุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงความรู้และทักษะการป้องกันภาวะ
หมดไฟในการทำงานที่ได้เรียนไปกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของศิษยาภิบาล  
ใช้เวลาการเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง 30 นาที ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 

 - สำรวจพีระมิดการช่วยเหลือ  
 - แผนการดูแลตนเอง 
 - ประเมินความพึงพอใจ ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการป้องกันภาวะหมดไฟ
ในการทำงาน สะท้อนการเรียนรู้ 
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รูปแบบครอบครัวท่ีสง่ผลต่อการเป็นสาวกท่ีรับใชพ้ระเจ้าเต็มเวลา 

ศาสนาจารย์นฤชา วารีศรี F14F

1 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รบัใช้
พระเจ้าเต็มเวลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรภาค และ
คริสตจักรท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้า
เต็มเวลา และจะมีส่วนในการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามากย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบครอบครัว ที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็ม
เวลาได้ผลสรุปว่า ครอบครัวที่มีลักษณะแบบพหุมิติคือ 1) มิติเบื้องหน้า (Forward) ที่สนับสนับให้ลูก
ได้ก้าวไปข้างหน้าตามอัตลักษณ์ และแนวทางที่ผู้กำหนดทิศทางหลักในครอบครัวได้วางแนวทางไว้  
2) มิติเบื้องลึก (Inward) ที่มีการสร้างเชิงลึกภายในชีวิตของลูก เป็นการสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
สร้างวินัยชีวิต และสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจ้า จนกระทั่งตัวตนภายในของลูกได้รับการสร้างขึ้น 
3) มิติเบื้องสูง (Upward) ที่มีการถ่ายทอดหลักคำสอนในพระคัมภีร์ หลักคำสอนในการดำเนินชีวิต 
และหลักสอนในการรับใช้พระเจ้า ส่งผลให้ลูกเจริญเติบโตมากขึ้นหรือสูงยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านความเชื่อ 
การดำเนินชีวิต และการรับใช้พระเจ้า รวมทั้งเป็นการเจริญเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์ 
และนำไปสู่การเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา  

คำสำคญั รูปแบบครอบครัว สาวกที่รับใช้พระเจ้า พหุมิติครอบครัว 
  

 
1 บุคลากรหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ศาสนาจารย์ประจำ

คริสตจักรบ้านถ้ำวัฒนา Naruecha.wrs@gmail.com 
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บทนำ 
จุดเริ ่มต้นของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “รูปแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้ 

พระเจ้าเต็มเวลา” เริ่มขึ้นจากความตระหนักว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นเบ้าหลอมค่านิยม 
ทัศนคติ และความเชื่อศรัทธา อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคคล นอกจากน้ี
ครอบครัวยังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความเข้าใจในความหมายของชีวิต แม้จะมีหลายองค์ประกอบที่
ทำให้บุคคลหนึ่งๆ ถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา แต่การเลี้ยงดูในครอบครัวก็เป็นองค์ประกอบ
สำคัญและส่งผลต่อการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างมาก (Clinton, 1989) 

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ในการทำพันธกิจทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นว่า บทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการสร้างสมาชิกให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ รวมถึงการสนับสนุนบุตรให้รับใช้พระเจ้า
เต็มเวลายังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดนัก ปัจจุบันพบว่าครอบครัวไม่ได้มีบทบาทมากนักในการส่งเสริม
สมาชิกให้เข้าสู่พันธกิจรับใช้ หรือแม้กระทั่งขาดความเข้าใจในการส่งเสริมบุตรให้รับใช้ ซึ่งเห็นได้จาก
การที่ในคริสตจักรมีผู้เชื่อจำนวนมาก แต่ผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เข้มแข็งกลับมีจำนวนน้อย 
ผู้เชื่อจำนวนมากไม่ได้ผ่านกระบวนการสร้างให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง แต่เป็นเพียง 
ผู้มารับบริการทางคริสต์ศาสนา รับพระวจนะ รับบัพติศมา รับมหาสนิท แต่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่า
และความสำคัญของการรับใช้พระเจ้า และเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจคริสตจักร 

ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าวมานี้จึงเป็นที่มาของความสนใจที่จะศึกษารูปแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อ
การเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา โดยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่ทำพันธกิจในหน่วยงานและ
สถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตภาคเหนือจำนวน 15 คน ที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบครอบครัว
ที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา กรณีศึกษา
ผู้ทำพันธกิจที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
รูปแบบครอบครัวที่ส่งผลให้บุตรเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามีลักษณะพหุมิติ ได้แก่ 1. มิติเบื้อง
หน้า (Forward) 2. มิติเบ้ืองลึก (Inward) และ 3. มิติเบ้ืองสูง (Upward) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1. มิติเบื้องหน้า (Forward) หมายถึง การที่ครอบครัวให้ความสำคัญกับการวางแนวทาง

อนาคตให้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าสู่พันธกิจการรับใช้ โดยเป็นเจตนาของครอบครัวที่มุ่งหมายให้ลูกได้รับ
ใช้พระเจ้าเต็มเวลา อันเป็นไปตามแนวคิดของผู้กำหนดทิศทางหลักของครอบครัว มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างชัดเจนให้ลูกได้ทำตามแผนการหรือแนวทางที่วางไว้ จนกระทั่งลูกก้าวไปสู่การเป็น
สาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องหน้า (Forward) มีองค์ประกอบสำคัญ
ที่ได้จากผลการศึกษาดังน้ี 

1.1 อัตลักษณ์ของผู้กำหนดทิศทางของครอบครัว อัตลักษณ์ของผู้กำหนดทิศทางหลักของ
ครอบครัว ได้แก่ การเป็นผู้นำคริสตจักร การเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ และการเป็นผู้นำในการดำเนิน
ชีวิตในฐานะผู้เชื่อ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องหน้าสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์
ของผู้กำหนดทิศทางหลักของครอบครัวด้วยการเป็นต้นแบบ และส่งผลให้ลูกซึ่งเป็นคนรุ่นหลังเจริญ
รอยตามอัตลักษณ์ของผู้กำหนดทิศทางหลักของครอบครัวเป็นต้นทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตของ
ลูกให้ก้าวย่างอย่างต่อเน่ืองตามอัตลักษณ์ที่ลูกได้เห็นเป็นต้นแบบอยู่เสมอ ซึ่งการก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเน่ืองน้ีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการที่ลูกเข้าสู่การเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 

1.2 แนวทางของผู้กำหนดทิศทางของครอบครัว จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่
เน้นมิติเบื้องหน้าจะมีผู้กำหนดทิศทางหลักของครอบครัวได้วางแผนด้วยความเอาใจใส่ เปรียบเสมือน
แผนที่ชีวิตที่ช่วยให้ลูกเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยตราบเท่าที่ลูกยังคงอยู่ใน
เส้นทางแห่งความเช่ือ และประพฤติตนไปสู่เส้นทางของการรับใช้ตามท่ีได้มีการปูทางไว้ 

1.3 แรงสนับสนุนจากผู้กำหนดทิศทางหลักของครอบครัว จากการศึกษาพบว่า รูปแบบ
ครอบครัวที ่เน้นมิติเบื ้องหน้านั ้นขับเคลื ่อนไปด้วยแรงสนับสนุนจากผู ้กำหนดทิศทางหลักของ
ครอบครัวที่ให้ลูกดำเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้าตามอัตลักษณ์อันเป็นต้นแบบของผู้นำ ตลอดจนแนวทาง
ที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง  สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ครอบครัวมีเจตนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนนุให้ลูก
ตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกได้เข้าสู่กระบวนการฝึกฝน
อบรมชีวิต และเพ่ิมพูนทักษะความสามารถจนลูกได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าตามแนวทางที่วางไว้ 
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2. มิติเบื้องลึก (Inward) หมายถึง การที่ครอบครัวมีกระบวนการสร้างเชิงลึก ซึ่งก็คือชีวิต
ด้านในของลูก อันเป็นการสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ สร้างวินัยชีวิต และสร้างภาระใจในการรับใช้ 
พระเจ้าจนกระทั่งตัวตนภายในของลูกได้รับการก่อร่างสร้างขึ้นให้มีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณ และนำไปสู่
การถวายตัวเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องลึกภายในชีวิตลูกที่
ส่งผลต่อการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามีกระบวนการสร้างดังน้ี 

2.1 การสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบ้ืองลึก
จะมีกระบวนการสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่ลูกโดยการนมัสการ อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
ภายในครอบครัวและในกลุ่มเครือญาติ รวมทั้งปลูกฝังให้ลูกได้มีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า และสร้าง
ความเข้าใจให้ลูกรู้ว่า เมื่อชีวิตประสบปัญหาก็จะต้องพึ่งพาพระเจ้าโดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในแผนการและความดีเลิศของพระเจ้า และให้ลูกตระหนักถึงความสำคัญของการ
นมัสการ การใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าและการฟังคำเทศนา กระบวนการเสริมสร้างชีวิตฝ่าย 
จิตวิญญาณของลูกเช่นนี้เป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องและเอาใจใส่จนกระทั่งซึมซับกลายเป็นส่วน
สำคัญของชีวิตอันนำไปสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 

2.2 การสร้างวินัยชีวิต จากการศึกษาได้พบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื ้องลึกน้ัน 
มีกระบวนการสร้างวินัยชีวิตแก่ลูกโดยการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ลูกได้ฝึกฝนความรับผิดชอบ 
และติดตามผลในสิ่งที่ได้มอบหมายอย่างไม่ปล่อยปละละเลย รวมทั้งให้ลูกได้มีส่วนรับผิดชอบทำงาน
ร่วมกับพ่อแม่ และฝึกให้ลูกจัดลำดับการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ยังมี
การลงวินัยเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่า การขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนั้นไม่ถูกต้องและ
จะต้องได้รับผลที่ตามมา รวมทั้งฝึกให้ลูกได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันอาทิตย์เพื่อนมัสการ
พระเจ้า 

2.3 การสร้างภาระใจในการรับใช้ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องลึก
น้ันมีกระบวนการสร้างให้ลูกมีภาระใจในการรับใช้ โดยการส่งเสริมให้ลูกมีส่วนร่วมในงานรับใช้ภายใน
คริสตจักรตามศักยภาพในแต่ละช่วงอายุ และส่งเสริมให้ลูกได้มีเวลาไปคริสตจักร หนุนใจให้ลูกสร้าง
ความผูกพันกับคริสตจักรและกับผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ไม่กล่าวห้ามหรือว่ากล่าวเมื่อลูกเข้าร่วมใน
กิจกรรมของคริสตจักร รวมท้ังฝึกฝนให้ลูกสามารถเป็นผู ้นำนมัสการ ผู ้นำอธิษฐาน และสอน 
พระคัมภีร์ให้กับเด็กรวีฯ ในคริสตจักร อีกทั้งยังส่งเสริมให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่คริสตจักรจัดขึ้น โดยให้ร่วมกับทีมผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำพันธกิจด้านต่างๆ ในคริสตจักร 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ลูกได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับนักศึกษาของสถาบันพระคริสต์ธรรมเพื่อให้เห็น
แบบอย่างชีวิตในการรับใช้ และเพ่ือให้เกิดภาระใจในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 
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3. มิติเบื้องสูง (Upward) หมายถึง การที่ครอบครัวมีกระบวนการถ่ายทอดหลักคำสอนใน
พระคัมภีร์ หลักคำสอนในการดำเนินชีวิต และหลักในการรับใช้พระเจ้าเพื่อให้ลูกเจริญเติบโตและ
พัฒนาขึ้นทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการรับใช้พระเจ้า และนำไปสู่การเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็ม
เวลา รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องสูงอันส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามีการ
ถ่ายทอดคำสอนที่นำไปสู่การเจริญเติบโตของลูกดังน้ี 

3.1 หลักคำสอนในพระคัมภีร์ จากการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดหลักคำสอนพระคัมภีร์ใน
ครอบครัวส่งผลให้ลูกเจริญเติบโตขึ้น และมุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรับใช้ และ
เจริญเติบโตขึ้นในเรื่องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยให้พระเจ้าเป็นที่หน่ึงในชีวิต รวมทั้งเจริญเติบโต
ขึ้นในการเชื่อไว้วางใจ ความรัก และการปกป้องดูแลของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของ 
พระเจ้า เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เห็นชีวิตที่เชื่อวางใจในพระเจ้า และมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่ง
แห่งสติปัญญาในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัย หนักแน่นมั่นคงบนความจริงที่ถูกต้องในชีวิต เรียนรู้
และยอมรับในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อและไว้วางใจ มุ่งมั่นดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติแด่ 
พระเจ้าในการกระทำทุกอย่าง และตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต 

3.2 หลักในการดำเนินชีวิต จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องสูงมีการ
ถ่ายทอดหลักในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับความสัตย์ซื ่อ การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือ
ล้มเหลว การประสบความสำเร็จที่ได้มาจากความขยันและความทุ่มเท รวมทั้งหลักคำสอนที่ให้มีความ
รับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน 

3.3 หลักในการรับใช้พระเจ้า จากการศึกษาพบว่า รูปแบบครอบครัวที่เน้นมิติเบื้องสูงมีการ
ถ่ายทอดหลักการที่เกี ่ยวข้องกับการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า การรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจ  
การตอบสนองการทรงเรียกจากพระเจ้า การตัดสินใจรับใช้พระเจ้า และการเป็นแบบอย่างที ่ดี 
ในการรับใช้ รวมทั้งความสัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลวิจัยข้างต้นเรื่องรูปแบบครอบครัวที่ส่งผลต่อการเป็นสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา 
กรณีศึกษาผู้ทำพันธกิจที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการทำพันธกิจ บทความน้ีจึงให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่ทำพันธกิจที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
สาวก ดังต่อไปน้ี 
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1. ข้อเสนอต่อสภาคริสตจักรในประเทศไทย   
ขอเสนอให้สภาคริสตจักรในประเทศไทยนำเอาผลที ่ได ้จากการวิจ ัยนี ้ไปเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายของสภาฯ และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่ทำพันธกิจ
เกี่ยวกับการสร้างสาวกให้ขับเคลื่อน และติดตามพันธกิจการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาใน
ครอบครัว ทั้งในระดับสภาคริสตจักร คริสตจักรภาค และคริสตจักรท้องถิ่น 

2. ข้อเสนอต่อหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย   
ขอเสนอให้หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทยนำเอาผลที่ได้จาก

การวิจัยน้ีไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างบทเรียนการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในครอบครัว 
โดยบูรณาการข้อมูลเข้ากับองค์ความรู้เดิม แล้วบรรจุลงในบทเรียนของหลักสูตรอบรมการเผยแพร่
พระกิตติคุณและความเจริญเติบโตของคริสตจักร (EC 205) 

3. ข้อเสนอต่อหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย   
ขอเสนอให้หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทยนำเอาผลที่ได้จากการวิจัยน้ี 

เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงาน และจัดโครงการเกี่ยวกับการเตรียมและเสริมสร้างศิษยาภิบาล 
เพื่อที่ว่าศิษยาภิบาลหรือผู้ที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจะได้รับการเตรียมตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งก็คือครอบครัว 
และได้รับการสร้างผู้รับใช้ที่กลางน้ำในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ รวมท้ังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่
ปลายน้ำโดยหน่วยงานศิษยาภิบาล 

4. ข้อเสนอต่อคริสตจักรบ้านถ้ำวัฒนา ภาคท่ี 15 สภาคริสตจักรในประเทศไทย   
ขอเสนอคณะธรรมคริสตจักรบ้านถ้ำวัฒนาให้นำผลที ่ได้จากการวิจัยนี ้ไปเป็นข้อมูล

ประกอบการวางแผนงานประจำปีของคริสตจักร และขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้า
เต็มเวลาในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครอบครัวในคริสตจักรบ้านถ้ำวัฒนาได้เป็นครอบครัวที่
มีรูปแบบพหุมิติ โดยมีมิติเบื้องหน้า (Forward) มิติเบื้องลึก (Inward) และมิติเบื้องสูง (Upward) ใน
การเลี้ยงดูส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานคริสตจักรบ้านถ้ำวัฒนาให้ได้รับการสร้าง และก้าวไปสู่การเป็น
สาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาอย่างต่อเน่ือง 
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สรุป 
สาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากการสร้าง ครอบครัวคือสถาบันแรก

และสถาบันสำคัญในการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา รูปแบบครอบครัวที่มีลักษณะแบบพหุมิติ 
ได้แก่ มิติเบื้องหน้า (Forward) มิติเบื้องลึก (Inward) และมิติเบื้องสูง (Upward) ได้ก่อให้เกิดสาวกที่
รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาได้อย่างเกิดผล ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวคริสเตียน คริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักร
ภาค หน่วยงาน สถาบัน และสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงควรมีการสร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้า 
เต็มเวลาโดยการตระหนักถึงรูปแบบในมิติต่างๆ ของครอบครัวดังแสดงให้เห็นในผลการวิจัยครั้งน้ี 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสาวก อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของครอบครัวซึ่ง
ส่งผลต่อการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าทุกครอบครัวจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
สร้างสาวกที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาให้มากย่ิงขึ้นและเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 
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คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องผู้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเนื่องจากความยากจน 

อ.ภานุพงศ์ ชุติมาพงศ์รัตน์ 1 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องผู้ถูกปฏิเสธ
จาก สังคมไทยเนื่องจากความยากจน เพื่อเสนอทัศนะและแนวทางที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติต่อ 
คนยากจน ที่ถูกปฏิเสธจากสังคมไทยบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสำคัญ 3 แหล่ง
ได้แก่ ความจริงจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักคำสอนจากผู้สอนจากผู้เชื ่อในอดีต และปัจจุบัน 
รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความยากจนใน สังคมไทย  

จากการศึกษาพบว่าคนยากจนถูกปฏิเสธจาก 3 ปัจจัยสำคัญอันได้แก่ 1) ถูกปฏิเสธ เพราะ
ความเชื่อทางศาสนาที่คาดเคลื่อน 2) ถูกปฏิเสธจากระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม และ 3) ถูกปฏิเสธ
จากการพัฒนาของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนยากจนเป็นบุคคลที่
สังคมไทยในปัจจุบันไม่ยอมรับอันนำไปสู่การปฏิบัติต่อคนยากจนอย่างไม่เหมาะสม  

ผลจากการศึกษาหลักคำสอนในพระคัมภีร์และผู้เช่ือคนอ่ืนทำให้พบว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งคน 
ยากจนควรได้รับการยอมรับบนฐานแห่งการถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าจาก 4 ทัศนะสำคัญ 
ได้แก่ 1) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู ้มีจิตวิญญาณและความคิด 2) ยอมรับคนยากจนในฐานะ 
ผู้อารักขาสรรพสิ่งในการทรงสร้าง 3) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู้มีความสัมพันธ์ และ 4) ยอมรับ 
คน ยากจนในฐานะผู้ที่สามารถรับการพัฒนาและเติบโตเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ทั้งนี้ พระเยซูทรงวาง 
แบบอย่างต่อแก่ผู ้เชื ่อและคริสตจักรเกี ่ยวข้องกับการตอบสนองต่อผู ้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทย 
อีก 3 ประการสำคัญ อันได้แก่ 1) คริสตจักรคือตัวแทนแห่งการคืนดีในความสัมพันธ์ที่พังทลาย  
2) คริสตจักรตอบสนองความทุกข์ของผู้ถูกปฏิเสธในสังคมเนื่องจากความยากจนอย่างเป็นองค์รวม 
และ 3) คริสตจักรยอมเสียสละและยอมยากจน 

คำสำคญั คริสต์ศาสนศาสตร์ ผู้ถูกปฏิเสธ ความยากจน 
  

 
1 อาสาสมัครมูลนิธิโครงการพัฒนาผู้นำกะเหรี่ยง cith.panupong@gmail.com 
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บทนำ 
รายงานสถานการณ์ความมั่งคั่งทั่วโลก (Global Wealth Report) ประจำปี 2018 ระบุว่า

ประเทศไทยมีอัตราความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก เนื่องจากคนไทยจำนวนร้อยละหน่ึง
ของประเทศได้ครอบครองทรัพยากรถึงร้อยละหกสิบหก ขณะที่คนส่วนใหญ่กลับมีโอกาสเพียง
เล็กน้อยในการใช้หรือครอบครองทรัพยากรของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจึงเป็น
หน่ึงในปัญหาสำคัญของประเทศไทย 

มากกว่านั้น บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมักได้รับการยอมรับและเป็นที่นับหน้าถือตา 
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนค่านิยมที่มีให้เห็นเด่นชัดในสังคมไทยซึ่งส่งผลให้ผู้คนในสังคมพยายาม
ไขว่คว้าให้ชีวิตได้ไปสู่จุดที่สังคมยอมรับ ค่านิยมเช่นน้ีได้สร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่ยอมรับ การละเลย 
และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ การกระทำทั้งหมดจึงเรียกว่าเป็น
การปฏิเสธจากสังคมเน่ืองจากความยากจน 

ด้วยเหตุนี ้ คริสเตียนไทยควรสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์ที ่เหมาะสมต่อผู ้ที ่ถูกปฏิเสธจาก
สังคมไทยเนื่องจากความยากจน โดยอาศัยแหล่งข้อมูลหลัก 3 แหล่ง ได้แก่ (1) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาเรื่องการถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเนื่องจากความยากจน (2) ความจริงจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
และ (3) หลักคำสอนของผู้เชื่อในอดีตและปัจจุบัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องผู้ถูก
ปฏิเสธจากสังคมไทยเนื่องจากความยากจนจะช่วยให้คริสเตียนไทยและคริสตจักรไทยมีมุมมองและ
การตอบสนองที่เหมาะสมย่ิงขึ้นต่อปัญหาสำคัญน้ี 
 
ปัจจัยที่นำไปสู่การถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเน่ืองจากความยากจน 

จากการศึกษาแหล่งข้อมูลของนักวิชาการไทยทำให้พบปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การถูกปฏิเสธ
จากสังคมไทยเนื่องจากความยากจน ได้แก่ (1) ความเชื่อทางศาสนาที่คลาดเคลื่อน (2) ระบบทุนนิยม
และบริโภคนิยม และ (3) ความจำกัดของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งแต่ละปัจจัยเป็นเหตุให้คนยากจน
ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม จนกลายเป็นวัฏจักรที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน  

1. ความเชื่อทางศาสนาที่คลาดเคลื่อน ตลอดเวลาที่ผ่านมา คำสอนของพุทธศาสนามี
อิทธิพลต่อความคิดและการปฏิบัติของคนไทยอย่างมาก เช่น คำสอนเรื่องเวรกรรม ซึ่งลัทธินิครนถ์ได้
เพิ่มเติมคำสอนเพื่อใช้อธิบายเหตุผลที่บุคคลใดๆ เกิดมายากจนว่าเป็นเพราะต้อง “ชดใช้กรรมเก่า” 
เมื่อคำสอนนี้แพร่เข้าสู่สังคมไทยจึงก่อให้เกิดมุมมองที่มีต่อคนยากจนว่า คนใดคนหนึ่งเกิดมายากจน
เพราะเคยทำผิดมาก่อนในชาติที่แล้วจึงสมควรได้รับผลจากกรรมนั้น ชีวิตจะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่า
จะใช้หน้ีกรรมหมดแล้ว นอกจากนี้การบิดเบือนคำสอนเก่ียวกับอุเบกขาหรือการปล่อยวางก็มีผลทำให้
ผู้ที่เชื่อในคำสอนลักษณะนี้สนับสนุนการเพิกเฉยและไม่ช่วยเหลือคนยากไร้ในสังคม อันเป็นปัญหา
ของการที่คนยากจนถูกปฏิเสธมาต้ังแต่อดีตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน 
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2. ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้ามามี
บทบาทในสังคมไทย เวลานั้นเองที่สังคมไทยเปิดรับค่านิยมของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมให้เข้า
มามีอิทธิพลในสังคมด้วยการกระตุ้นให้คนไทยเกิดพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น ช่องว่าง
ระหว่างคนร่ำรวยและคนยากจนจึงยิ่งห่างกันมากขึ้น ค่านิยมดังกล่าวได้หยั่งลึกลงในสังคมไทย  
คนยากจนไม่ได้รับการยอมรับเพราะเป็นชนช้ันล่างของโครงสร้างสังคม 

ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมได้ทำให้คนยากจนไม่เป็นที่ยอมรับอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
1) มีภาพลักษณ์คนยากจนที่ไม่ถูกต้อง โดยมองว่าเป็นคนไร้ประสิทธิภาพและไม่ประสบความสำเร็จ  
2) ทำให้คนยากจนไม่อยากดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ต้องช่วงชิงให้มากที ่ส ุด หากไร้ความ
ทะเยอทะยานก็อาจถูกเอาเปรียบจนนำไปสู่ฐานะยากจนต่อไป  3) ไม่ได้มองคนยากจนในฐานะมนุษย์
ที่มีศักดิ์ศรี เพราะวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์จากปริมาณวัตถุที่ได้ครอบครอง จึงทำให้คนยากจนไม่ได้
การยอมรับว่ามีศักด์ิศรีที่เท่าเทียมกับคนรวย  และ 4) คนยากจนไม่ได้รับสิทธิและความถูกต้องตาม
กระบวนการยุติธรรม เพราะทุนนิยมที่ให้อำนาจแก่ผู้ที่มีเงิน คนยากจนจึงไร้อำนาจต่อรองและไม่ได้
รับการปกป้องตามกฎหมาย 

3. ความจำกัดของรัฐและหน่วยงานอื ่นๆ ปัจจัยอีกประการหนึ ่งมาจากนโยบายการ
บริหารงานของรัฐ โดยนักวิชาการไทยได้วิเคราะห์และให้ความคิดเห็นถึงอันตรายจากนโยบายของรัฐ
ไว้ว่า การพัฒนาของรัฐมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านวัตถุ ส่งผลให้ต้องดึงทรัพยากรธรรมชาติมาเป็น
ต้นทุนในการพัฒนา รัฐออกฎหมายบางฉบับกีดกั้นการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของคนยากจน เช่น 
มีการขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกินเพื่อสร้างเขื่อน หรือการยึดเอาพื้นที่อยู่อาศัยมาเป็นเขตป่า
สงวนของรัฐ นโยบายของรัฐได้ปฏิเสธคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนยากจนให้กลายเป็นคนชั้นล่าง
ของสังคม ทั้งยังมองว่าคนยากจนเป็นปัญหาที่รัฐต้องแบกรับ และนโยบายของรัฐปฏิเสธไม่ให้คน
ยากจนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะกรอบความคิดที่มองแบบ “บนลงล่าง” 
จึงทำให้คนยากจนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเอง 
 
หลักคำสอนในพระคัมภีร์เก่ียวกับผู้ถูกปฏิเสธจากสังคมเนื่องจากความยากจน 

พระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับคนยากจน ดังตัวอย่างที่ปรากฏในหมวด
เบญจบรรณ หมวดผู้เผยพระวจนะ หมวดพระกิตติคุณ จดหมายของเปาโล และพระธรรมยากอบ 

ในหมวดเบญจบรรณ บทบัญญัติหรือกฎหมายชี้ให้เห็นความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อคน
ยากจน ไม่เพียงแต่มีการออกกฎหมายพิทักษ์ความยุติธรรมและสิทธิของคนยากจนเท่านั้น แต่ยังมี
บทบัญญัติที่ให้แนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มคนยากจนในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในปี
ปลดปล่อยทาส นายทาสจะไม่เพียงแค่ปล่อยทาสให้เป็นอิสระตามกฎหมายเท่านั้น แต่จะต้องให้
ของขวัญเพื่อให้ทาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ (ฉธบ.15:13-14) ทุกคนมีสิทธิได้หยุดพักในวันสะบาโต หรือ 
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กฎที่ห้ามไม่ให้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยหรือยึดเสื ้อผ้าเพื ่อเป็นหลักประกันจากคนยากจน แม้กระทั่ง 
ห้ามคิดว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้ (อพย.22:25-27; ฉธบ.24:12-13) เฉลยธรรมบัญญัติ 14:28-29 และ 
26:12 ระบุอย่างชัดเจนว่า ทศางค์ใช้เพ่ือประโยชน์ของคนเลวีและคนยากจน ลูกกำพร้า และหญิงม่าย 

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นพระทัยของพระเจ้าที่ยอมรับและเอาใจใส่คนยากจนว่าเป็น 
กลุ่มคนที่ต้องได้รับการปกป้องจากระบบสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อพวกเขาจะสามารถหลุดออก
จากสภาพความยากจนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ตามที่เฉลยธรรมบัญญัติ 15:4 กล่าวว่า “เพื่อจะไม่
มีคนยากจนท่ามกลางท่าน เพราะพระยาห์เวห์จะทรงอวยพรท่านอย่างมากมายในแผ่นดินซึ่งพระยาห์
เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้ยึดครองนั้น”  

ในหมวดผู้เผยพระวจนะ ภาพของพระเจ้าสะท้อนผ่านผู้เผยพระวจนะที่เรียกร้องความ
ยุติธรรมให้แก่คนยากจน และประกาศการพิพากษาลงโทษผู้มีอำนาจที่กดขี่ข่มเหงคนยากจนและ
อ่อนแอ ผู้เผยพระวจนะต่างยืนยันว่า การกดขี่ข่มเหงคนขัดสนทั้งทางอำนาจ เศรษฐกิจ และสังคม 
จะเป็นเหตุให้การพิพากษาของพระเจ้ามาสู่ประชากรอิสราเอลทั้งหมด (ยรม.5:27-30; อมส.3:10-15; 
ฮบก.2:8-9; มลค.3:5) ผู้เผยพระวจนะได้ประนามการใช้อำนาจของกลุ่มผู้มีอำนาจที่บิดเบือนระบบ
กลไกความยุติธรรมและกดขี่คนจน (อสย. 5:23; ยรม. 22:13-17; อมส. 5:7; มคา. 3:9-11) ตำหนิคน
ที่มีฐานะในสังคมแต่กลับใช้อำนาจในการเอารัดเอาเปรียบคนจนให้หมดหนทางในการดำเนินชีวิตที่ดี 
(อสย.5:8; อสค.22:29; มคา.2:1-3 ฮบก. 2:5-6) ผู้เผยพระวจนะได้ย้ำเตือนว่า พระเจ้าทรงปฏิเสธ 
ผู้เคร่งศาสนาในการประกอบพิธีกรรม แต่ไร้ความเมตตาต่อคนยากจน การเป็นผู้นับถือศาสนาที่
แท้จริงจะต้องใส่ใจดูแลคนยากจน ไม่ใช่บีบบังคับ (อสย.58:5-12) 

เห็นได้ว่า พระคัมภีร์หมวดผู้เผยพระวจนะยืนยันชัดเจนว่า คนยากจนเป็นบุคคลที่ผู้มีอำนาจ
ควรใส่ใจ อันเป็นการสำแดงถึงความเป็นชนชาติของพระเจ้า หากผู้มีอำนาจละเลยหรือเอารัดเอา
เปรียบพวกเขา พระเจ้าจะทรงนำวิบัติและการพิพากษามาสู่บรรดาผู้มีอำนาจเหล่านั้นอย่างแน่นอน 
เพราะต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้คนในทุกสถานภาพต่างก็เป็นคนยากจนที่ต้องการพระคุณและการช่วย
กู้ของพระเจ้าทั้งสิ้น 

พระคัมภีร์หมวดพระกิตติคุณก็ได้แสดงให้เห็นหลายครั้งว่า คนยากจนเป็นผู้ได้รับอาณาจักร
ของพระเจ้า พระเยซูกล่าวแก่สาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่า “คนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดี” (มธ.
11:5; ดูเพิ่มเติมใน ลก.7:22) สำหรับพระกิตติคุณลูกา 6:20 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายที่ยากจนก็เป็น
สุข” และ“ท่านทั้งหลายที่อดอยากในเวลานี้ก็เป็นสุข” บริบทตอนนี้ไม่เพียงกล่าวถึงด้านจิตวิญญาณ
เท่านั้น แต่รวมไปถึงความยากจนด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ซึ่งเป็นการปลอบโยนฝ่ายจิตวิญญาณ
เมื่อเผชิญความยากจนในโลกนี ้ ในอีกด้านหนึ่ง การใส่ใจคนยากจนในสังคมก็เป็นลักษณะด้าน 
จิตวิญญาณที่ควรแสดงออกให้เห็นในชีวิตสาวกของพระเยซู ซึ่งได้ถูกสะท้อนในลูกา 14:15-24 ที่ 
พระเจ้าทรงสนพระทัยต่อผู้ที่มีสถานภาพด้อยในสังคม โดยเชิญให้พวกเขามาในงานเลี้ยงฉลองของ
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พระองค์  ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนให้ผู้เชื ่อดำเนินตามแนวทางของพระองค์ในการใส่ใจและต้อนรับ 
คนยากจน และให้ตระหนักว่าคนยากจนเหล่าน้ันก็มีสิทธ์ิในการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เช่นกัน   

จดหมายของเปาโลได้แสดงให้เห็นภาพการดูแลคนยากจนอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นความ
ห่วงใยที่เปาโลมีอยู่เสมอ รวมถึงคริสตจักรยุคแรกที่ตอบสนองต่อปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง
เช่นกัน เปาโลบันทึกการตอบสนองของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาว่า พวกเขา
ยินดีเรี ่ยไรทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนที่เป็นผู้เชื ่อในกรุงเยรูซาเล็ม โดยความผูกพันทางฝ่าย 
จิตวิญญาณที่มีในพระเยซูได้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้กระทำสิ่งอันน่าประทับใจครั้งนี้ (รม.15:26-27) 
จดหมายของเปาโลได้แนะนำอย่างหนักแน่นแก่คริสตจักรเมืองโครินธ์ว่าควรมีส่วนร่วมในการถวาย  
(1 คร.16:1-4; 2 คร.8-9) อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความรักและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มี
ท่ามกลางคริสตจักรอันเป็นพระกายของพระคริสต์ 

ทัศนะของเปาโลต่อความยากจนแตกต่างจากคนทั่วไป ท่านบันทึกว่า “แม้ (เปาโล) เป็น 
คนยากจนแต่ยังทำให้คนจำนวนมากมั่งมี เป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังเป็นเจ้าของทุกสิ่ง” (2 คร. 6:10) 
เปาโลกล่าวว่าการที่ตัวท่านเองมีทัศนะเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์  
(2 คร.6:1) การตระหนักถึงพระคุณแห่งความเสียสละของของพระเยซูได้ส่งผลต่อทัศนะและ 
การกระทำของบรรดาผู้เช่ือคริสตจักรเมืองโครินธ์ และแสดงออกเป็นการกระทำด้วยการช่วยเหลือคน
ยากจน 2 โครินธ์ 8:9 บันทึกว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั ่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย  
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” ซึ่งเป็นหลักฐานทางคำสอน
ที่สำคัญว่า การที่ผู้เชื่อจะตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นต้องมีการตระหนักในพระคุณแห่ง
การยอมเสียสละสิ่งสารพัดของพระเยซูเสียก่อน 

พระธรรมยากอบก็มีคำสอนที่สอดคล้องกันด้วย กล่าวคือ การปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด
เท่านั้นไม่นับว่าเป็นความชอบธรรม ในยากอบ 1:27 กล่าวว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้
ทำให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริง แต่จำเป็นต้องบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระบิดา ผู้ที่ปฏิบัติ
ตามหลักของศาสนาที่แท้จริงและยึดถือในพระเจ้าจะสนใจผู้มีสถานะยากจนมากเป็นพิเศษ คือผู้ที่
เปราะบางและไร้ที่พึ่งในสังคม เช่น เด็กกำพร้าและหญิงม่าย ยากอบเน้นย้ำว่า ผู้เชื่อได้รับสิทธิพิเศษ
ในการเป็นบุตรของพระเจ้า พระลักษณะของพระองค์และกระทำงานแบบเดียวกับที่พระเจ้าพระบิดา
ทรงกระทำ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวตำหนิถึงการแสดงความเหลื่อมล้ำต่อการปฏิบัติระหว่างคนร่ำรวยกับ
คนยากจนท่ามกลางผู้เชื่อ โดยต้อนรับคนร่ำรวยเป็นอย่างดีและให้นั่งที่นั่งอันมีเกียรติ แต่กลับปฏิเสธ
และดูถูกคุณค่าของผู้ยากจน โดยให้นั่งห่างออกไปจากที่นั่งที่ดีที่สุด ยากอบถือว่าการกระทำดังกล่าว
เป็นการสร้างระบบวรรณะที่ไม่ควรเกิดขึ้นในชุมชนผู้เช่ือและยังถือเป็นบาปด้วย (ยก.2:1-4) และกล่าว
ต่อไปในข้อที่ 5 อีกว่า “พระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็น 
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ผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ” ซึ่งเนื้อหาในพระคัมภีร์
ข้อน้ีสอดคล้องกับมุมมองของลูกา 6:20 ที่ย้ำว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับคนยากจนและทรงเลือก
คนยากจนในโลกน้ีให้เป็นผู้ที่มั่งมีในความเช่ือและได้รับมรดกแห่งแผ่นดินสวรรค์  

ดังน้ัน ยากอบได้ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้เช่ือควรสร้างความเสมอภาคให้เกิดท่ามกลางผู้เช่ือ
ไม่ว่าสถานภาพทางสังคมของบุคคลเหล่านั้นจะร่ำรวยหรือยากจน เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นบุตรของ
พระเจ้า และสถานภาพในโลกนี้ไม่ได้มีความสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์ การปฏิเสธคน
ยากจนให้ออกไปจากคริสตจักรหรือการแสดงความเหลื่อมล้ำท่ามกลางชุมชนผู้เชื่อจึงเป็นการกระทำ
ที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรและคนยากจน 
 
หลักคำสอนของผู้เชื่อคนอ่ืนๆ 

หลักคำสอนของผู้เช่ือคนอ่ืนๆ ที่มีความสำคัญต่อการสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องผู้ถูกปฏิเสธ
จากสังคมไทยเนื่องจากความยากจน คือ หลักคำสอนเรื่องมนุษย์ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายา
ของพระเจ้า และหลักคำสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ในฐานะมนุษย์ 
 
1. มนุษย์ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า 

นักคริสต์ศาสนศาสตร์ในปัจจุบันได้อธิบายความหมายของการที่มนุษย์เป็นตามพระฉายาของ
พระเจ้าใน 4 ทัศนะ ดังน้ี  

1) ทัศนะในแง่แก่นสาร (Substantive หรือ Structural view) หมายถึง มนุษย์มีคุณภาพ
บางประการในฝ่ายจิตวิญญาณหรือในธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเหตุผล ซึ่งทำให้
มนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างที่สามารถคิดและใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตได้  

2) ทัศนะในแง่ของหน้าที่ (Functional view) มนุษย์เป็นผู้ที่สำแดงพระฉายาของพระเจ้า
ผ่านการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปกครองเหนือสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง 
(ปฐก.1: 26) 

3) ทัศนะในแง่ความสัมพันธ์ (Relational view) มนุษย์เป็นตามพระฉายาของพระเจ้าเพราะ
มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันได้ การที่มนุษย์อยู่อย่าง
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงเป็นการแสดงถึงความเป็นพระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

4) ทัศนะพลวัต (Dynamic View) มองว่ามนุษย์เป็นสิ ่งทรงสร้างที ่มีเป้าหมายและถูก
ขับเคลื่อนด้วยการแสวงหาสิ่งเติมเต็มในชีวิต ดังนั้น จิตใจของมนุษย์จะไม่มีความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์จากการครอบครองวัตถุหรือการสร้างความพึงพอใจทางอารมณ์เท่านั้น แต่จะพึงพอใจเมื่อ
ส่วนลึกน้ันได้รบัการเติมเต็มจากพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ทัศนะนี้จึงนำเสนอว่าพระฉายาของ
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พระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์เป็น “กระบวนการ” ที่มีเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู ้เป็น 
พระฉายที่แท้จริง (คส.1:15; 3:10) 

 
2. พระเยซูคริสต์ในฐานะมนุษย์ 

Steve Corbett และ  Brian Fikkert ได ้แสดงท ัศนะต ่อการทรงสละฐานะความเป็น 
พระเจ้าของพระเยซูคริสต์สู่การเป็นมนุษย์เพ่ือพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ว่า เป็นพระราชกิจที่
สร้างผลกระทบในการยุติความยากจนที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากพระองค์ได้นำการฟื้นฟูมาสู่ทุกสรรพสิ่ง 
พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยจิตวิญญาณของมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์เองเพื่อให้รอดพ้นจากการ
พิพากษา อันเป็นความสำคัญสูงสุดในการเสด็จมาของพระองค์ การยอมสิ้นพระชนม์ของพระเยซูได้
นำการคืนดีและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกลับคืนมาด้วย จากคำสาปแช่งที่ทำให้โลกตกต่ำเสื่อมทรามทั้ง
ทางความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้า ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืนอันเป็นสาเหตุของความยากจนและการปฏิบัติ
ต่อคนยากจนอย่างไม่เหมาะสม แต่โดยพระเยซู ความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูได้กลับมาเป็นมิตรที่ดีได้อีก
ครั้ง แผนการของซาตานที่ต้องการทำลายความสัมพันธ์ทุกด้านของมนุษย์ต้องยุติลง การกดขี่ในหมู่
มนุษย์จึงพังทลาย สิ่งที่เป็นแกนกลางของความยากจนจึงมลายหายไปด้วย 

สำหรับผู้ที่เช่ือ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยากจนก็จะสามารถรับสภาพใหม่กลายเป็นคนที่กลับคืน
ดีกับพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์และได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เติบโตสู่การพัฒนาขึ้น
เหมือนพระเยซูคริสต์ แม้การแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวมของสังคมโลกจะเป็นงานที่ต้องทำ
อย่างเน่ือง แต่ในเวลาสุดท้าย ความยากจนและความทุกข์ยากลำบากจะสูญสิ้นไปโดยการเสด็จมาของ
พระเยซูและการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เสื่อมสลายไปสู่ความช่ืนชม
ยินดีอันเป็นความหวังที่สำคัญอย่างย่ิงสำหรับคนบาปและคนยากจน 

การยอมเชื่อฟังของพระเยซูเป็นต้นแบบสำคัญที่คริสเตียนและคริสตจักรควรรับมาเป็น
ค่านิยมต่อทัศนะทางความเชื่อและการทำพันธกิจในสังคม พระบุตรของพระเจ้าได้ยอมกลายเป็น
มนุษย์ที ่จำกัด ทั้งยอมยากจนและดำเนินชีวิตอยู ่ท่ามกลางมนุษย์ที่บาปในโลกนี้เพื ่อทำพันธกิจ
ท่ามกลางคนยากจน จึงถือเป็นเหตุผลสำคัญที่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เองควรเต็มใจที่จะเป็น
คริสตจักรที่ยอมยากจน แทนที่จะเป็นคริสตจักรที่สร้างความมั่งคั่งทางวัตถุหรือการเงินเท่าน้ัน  

ทั้งนี้ การยอมยากจนคือการดำเนินชีวิตที่พร้อมจะเสียสละสิ่งต่างๆ เพื่อพระประสงค์ของ 
พระเจ้าให้ได้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับคริสตจักรไทยหลาย
แห่งใส่ใจและฝักใฝใ่นค่านิยมทางวัถตุ การก่อสร้างตัวอาคาร การหากทรัพย์สินรายได้ การพยายามอยู่
ในตำแหน่งบริหารเพื่อมีชื ่อเสียงในคริสตจักร แต่กลับละเลยพระเยซูคริสต์ที ่มีชีวิตยากจนและ
ปรนนิบัติคนยากจน ดังนั ้นคริสตจักรไทยควรเริ ่มต้นรับ “จิตใจที ่เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์”  
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(ฟป.2:5) ผู้ยอมสละชีวิตและความมั่งคั่งของพระองค์เองเพื่อช่วยคริสตจักรและโลก และปรารถนาให้
คริสตจักรของพระองค์สละตนเองเพ่ือผู้คนที่ยากจนและอ่อนแอในสังคม 
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จากการพิจารณาปัจจัยที่ทำให้คนยากจนถูกปฏิเสธจากสังคมไทยในมิติต่างๆ การศึกษา
หลักการจากพระคัมภีร์เก่ียวกับคนยากจนที่ถูกปฏิเสธในสังคม รวมถึงหลักคำสอนเรื่องมนุษย์ในฐานะ
ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า และหลักคำสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ในฐานะมนุษย์ตามที่
กล่าวมาข้างต้น นำมาสู ่การสร้างคริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่องผู ้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเนื ่องจาก 
ความยากจน ตลอดจนทัศนะและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลดังกล่าวในบริบทไทย  
 
1. การตอบสนองต่อคนยากจนในฐานะพระฉายาของพระเจ้า 

ความจริงจากพระคัมภีร์และคำสอนของผู้เช่ือเปิดเผยให้เห็นว่าคนยากจนเป็นบุคคลที่พระเจ้า
ยอมรับว่ามีคุณค่าและศักดิ ์ศรีอย่างครบถ้วนเทียบเท่ากับบุคคลในสถานภาพอื ่น ๆ ของสังคม  
โดยทัศนะทั้งสี่ที่เกี่ยวกับพระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์ได้ช่วยให้พบหลักการที่เหมาะสมในการ
ตอบสนองต่อคนยากจน 4 ประการ ดังน้ี 

1) ยอมรับคนยากจนในฐานะพระฉายาของพระเจ้า เมื่อพิจารณาถึงการเป็นพระฉายาของ
พระเจ้าในคนยากจนว่าเป็นผู้มีจิตวิญญาณและความคิด การช่วยเหลือจึงไม่ถูกจำกัดเพียงด้านวัตถุ
เท่านั้นแต่จะมองถึงความต้องการด้านจิตวิญญาณและความคิดของพวกเขาด้วย ดังนั้นความจริงจาก
พระคัมภีร์ที่ปลดปล่อยพวกเขาจากความเชื่อที่บิดเบือนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมทั้งคริสเตียนจะต้อง
ยอมรับว่าคนยากจนก็มีศักยภาพทางความคิดในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองเพื่อการแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุดและสร้างสรรค์ 

2) ยอมรับคนยากจนในฐานะคนต้นเรือนของสรรพสิ่งในการทรงสร้าง จากทัศนะการเป็น
ตามพระฉายาของพระเจ้าในแง่ของหน้าที่ คนยากจนมีสิทธิในการร่วมปกครองและดูแลรักษาสิ่งต่างๆ 
ที่พระเจ้าทรงสร้างได้เหมือนกับคนอ่ืนๆ รวมทั้งควรได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พวกเขาพึงมีพึงได้ 

3) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดี จากทัศนะที่กล่าวถึงการเป็น 
พระฉายาของเจ้าในมนุษย์ที่สะท้อนจากความสัมพันธ์ทั้งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ด้วยกันนั้น ทำให้เข้าใจว่า คนยากจนควรได้การยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างพระเจ้าและผู้อื ่นได้ พระคัมภีร์ได้สะท้อนความสัมพันธ์ที ่พระเจ้ามีต่อ 
คนยากจนว่าทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้า และเป็นผู้ปกป้องหญิงม่าย (สดด.68:5) คำที่ใช้เป็น
ภาษาที่แสดงความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวที่พระเจ้าทรงใกล้ชิดกับคนยากจนอย่างมาก ดังน้ัน  
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ผู้เชื่อควรมีมุมมองต่อความสัมพันธ์กับคนยากจนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาว่า ไม่เพียงแต่กำลังมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนยากจนเท่าน้ัน แต่กับบุคคลที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนในครอบครัวของพระองค์ด้วย 

4) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู้กำลังพัฒนาและเติบโตให้เหมือนพระเยซูคริสต์ สืบเนื่อง
จากทัศนะพลวัตที่กล่าวถึงการเป็นพระฉายาของพระเจ้าในมนุษย์ทุกคน มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายา
ของพระเจ้าและเติมเต็มความหมายของการเป็นพระฉายาที่สมบูรณ์ผ่านการแสวงหาและการเติบโต
ให้เหมือนพระเยซูคริสต์ ผู้เชื่อจึงควรมีทัศนะต่อคนยากจนว่าพวกเขาควรได้รับโอกาสที่จะพัฒนาและ
เติบโต คนยากจนไม่ควรถูกปิดกั ้นจากการพัฒนาความรู ้ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งสำคัญต่อการรู ้จัก 
พระคริสต์เพื่อ “บรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่ทางความเชื่อและเติบโตเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระ
คริสต์” (อฟ.4:13) ดังนั ้น การพัฒนาคนยากจนให้ได้เติบโตจึงไม่ได้กระทำโดยผู ้เชื ่อคนอื ่น ๆ  
ในคริสตจักรเท่านั้น แต่ต่างฝ่ายต่างมีส่วนในกันและกันต่อการพัฒนาความเป็นพระฉายาของพระเจ้า
ให้สมบูรณ์  
 
2. การตอบสนองต่อคนยากจนตามแนวทางของพระเยซูคริสต์ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแท้ แต่ยอมมารับสภาพความเป็น
มนุษย์แท้ การนำเรื่องนี้มาเป็นหลักคิดเพื่อนำไปสู่การตอบสนองจะมีประโยชน์ในระดับบุคคล และยัง
ช่วยให้คริสตจักรพบแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุจากความยากจน อันจะก่อเกิด
ผลกระทบต่อค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคมบริบทไทยอีกด้วย แนวทางที่นำเสนอมีดังต่อไปน้ี  

1) คริสตจักรคือตัวแทนแห่งการคืนดีกันภายในความสัมพันธ์ที่พังทลาย ความสัมพันธ์ที่ดี
งามระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนมาด้วย
ราคาชีวิตของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคริสตจักรสามารถดำเนินชีวิตตามต้นแบบของพระเยซูในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แตกสลายให้เกิดการคืนดีอันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนขัดสนที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน  คริสตจักรสามารถนำพระกิตติคุณแห่งการอภัยและการคืนดีไปสู่คนยากจนในสังคมไทย 
แม้ว่าบริบทสังคมในหลายความเชื่อจะทำให้คนยากจนถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ หรือเพราะเจ้ากรรมนายเวรคอยอาฆาตและไม่ให้อภัย แต่ความจริงใน
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าทำให้เห็นว่า พระผู้สร้างทรงให้คุณค่าและความสำคัญกับเขาเหมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ทรงปกป้องมากกว่าทำให้เจ็บปวด ทรงให้อภัยมากกว่าพิพากษา 

2) คริสตจักรตอบสนองความทุกข์ของผู้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเนื่องจากความยากจน
อย่างเป็นองค์รวม การปฏิบัติของพระเยซูต่อคนยากจนทำให้เห็นว่าทรงสนพระทัยความยากจนในมิติ
อ่ืนๆ ของการดำรงชีวิตในโลกด้วย เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม หลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นว่า
พระเจ้าทรงใส่พระทัยด้านร่างกายและด้านกาพภาพอื ่น ๆ ก็คือการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของ 
องค์พระเยซูคริสต์ จากพระเจ้าผู ้เป็นพระวิญญาณกลับทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ที ่มีเนื ้อหนังที่มี 
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ความจำกัด ทั้งทรงทำพันธกิจในโลกด้วยสภาพมนุษย์ที่จำกัด ทั้งนี้เพราะการเป็นพระเจ้าผู้รับสภาพ
การเป็นมนุษย์ทำให้พระเยซูเข้าใจความต้องการของมนุษย์อย่างแท้จริงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัด 
ความขัดสน ความอ่อนแอ และความยากจนของมนุษย์ 

3) คริสตจักรยอมเสียสละและยอมยากจน การดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้เป็น
ต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ของการเสียสละสิ่งสำคัญในชีวิตเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อพิจารณาชีวิตของ
พระเยซูตั้งแต่ประสูติจนถึงสิ้นพระชนม์ ไม่ปรากฏรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ยึดติดความฟุ่มเฟือย หรือ
การใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจำกัดแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยอมสละสภาพพระเจ้าของพระองค์ 
ซึ่งถือเป็นสถานภาพอันล้ำค่าเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจได้ อันเป็นเพราะพระองค์ทรงเห็นแก่
แผนการความรอดของมน ุษย ์ท ุกคน  แบบอย ่างการสละของพระเยซ ู ได ้ทลายข ้อจำกัด 
ทางการช่วยเหลือที่ว่า ต้องร่ำรวยก่อนจึงจะสามารถช่วยเหลือคนยากจนได้ ดังนั้น คริสตจักรไทยจึง
สามารถนำทัศนะเรื่องคุณค่า การยอมเสียสละและการพร้อมยอมยากจนตามอย่างพระเยซูคริสต์มาใช้
เป็นหลักในการทำพันธกิจที่เหมาะสมกับบริบทไทย เมื่อคริสตจักรยอมเสียสละและพร้อมยอมยากจน 
คริสตจักรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินจะเริ่มลดลง 
มุมมองในการทำพันธกิจรับใช้จะเปิดกว้างโดยไม่ถูกจำกัดด้วยความสนใจเพียงตัวเงิน และทรัพยากรที่
มีอยู่จะเพียงพอมากขึ้นในการทำพันธกิจของพระเจ้าแก่คนยากจนในชุมชน 
 
สรุป 

คนยากจนถูกปฏิเสธจากสังคมไทยด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ 1) ความเชื ่อทางศาสนาที่
คลาดเคลื่อน 2) ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม และ 3) ความจำกัดของของรัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนยากจนเป็นบุคคลที่สังคมไทยไม่ยอมรับอันนำไปสู่การปฏิบัติต่อ 
คนยากจนอย่างไม่เหมาะสม 

หลักคำสอนของพระคัมภีร์และผู้เชื่อคนอื่นๆ ทำให้พบว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งคนยากจนควร
ได้รับการยอมรับบนฐานแห่งการถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าจาก 4 ทัศนะสำคัญ ได้แก่  
1) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู้มีจิตวิญญาณและความคิด 2) ยอมรับคนยากจนในฐานะคนต้นเรือน
ของสรรพสิ่งในการทรงสร้าง 3) ยอมรับคนยากจนในฐานะผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี และ 4) ยอมรับ
คนยากจนในฐานะผู้กำลังพัฒนาและเติบโตจนเหมือนพระเยซูคริสต์ได้  ทั้งนี ้ พระเยซูทรงวาง
แบบอย่างต่อแก่ผู้เชื่อและคริสตจักรในการตอบสนองต่อผู้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทย 3 ประการสำคัญ 
อันได้แก่ 1) คริสตจักรคือตัวแทนแห่งการคืนดีกันภายในความสัมพันธ์ที ่พังทลาย 2) คริสตจักร
ตอบสนองความทุกข์ของผู้ถูกปฏิเสธจากสังคมไทยเนื่องจากความยากจนอย่างเป็นองค์รวม และ  
3) คริสตจักรยอมเสียสละและยอมยากจน 
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สตรีลาหู่กับการมีส่วนร่วมในพันธกิจ 

อ.ภาวรินทร์ ใจเป็นกุศล 1 

บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่น ศึกษาแนวคิดของสตรีลาหู่ที่มีต่องานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่น และศึกษา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น การศึกษานี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีลาหู่ของคริสตจักรภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ที่มีอายุระหว่าง 43-75 ปี จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นสตรีที่มี 
ความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ ่นอย่างสม่ำเสมอ ทั ้งนี ้ได้ขอให้ 
ผู้ประสานงานสตรีเขตเป็นผู้แนะนำสตรีที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีสององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร
ท้องถิ ่นของสตรีลาหู่ ภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ องค์ประกอบภายนอก และ
องค์ประกอบภายใน ดังนี ้ องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม ได้แก่
สภาพแวดล้อมของครอบครัว สภาพสังคมคริสเตียน และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ 2) ประสบการณ์
ชีวิตส่วนตัว ได้แก่ ประสบการณ์การสัมผัสพระคุณของพระเจ้าในชีวิต และการได้มองเห็นความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นคำพยานที่สามารถเล่าเพื่อแบ่งปัน  
หนุนใจผู้อื ่นได้ องค์ประกอบภายใน ประกอบด้วย 1) แนวคิด แนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า แนวคิด
เกี่ยวกับการรับใช้ที่ถูกต้อง และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของชีวิตคริสเตียน  
2) ทัศนคติ คือทัศนคติที่ดีต่อคริสตจักรต่อผู ้รับใช้ศิษยาภิบาลและต่อพันธกิจงานรับใช้พระเจ้า  
3) ภาระใจ ได้แก่ภาระใจที ่ม ีต่อพันธกิจ ต่อผู ้คน และภาระใจในการใช้ของประทาน ทักษะ 
ความสามารถของตนเองรับใช้พระเจ้า ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญขององค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ภาคท่ี 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

คำสำคญั สตรคีริสเตียนลาหู่ การมีส่วนร่วมในพันธกิจ องค์ประกอบภายนอกและภายใน 

      

 
1 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานฝ่ายสตรี หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย Parinjai@gmail.com 
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บทนำ 
 จุดเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในพันธกิจของสตรีชาติพันธ์ุลาหู่เกิดจาก
ความประทับใจที่มีต่อสตรีลาหู่ที่ข้าพเจ้ารู้จักและมีโอกาสได้คลุกคลี ทั้งในระดับส่วนตัวและในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่ข้าพเจ้าทำในหน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย กลุ่มคนเหล่านี้เป็น 
ผู้มีความเช่ือศรัทธาในพระเจ้าอย่างเข้มแข็ง พวกเธอมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของตนเอง
อย่างกระตือรือร้น ความสัตย์ซื ่อของพวกเธอเป็นแบบอย่างที ่ดีในการรับใช้พระเจ้า พวกเธอ 
ไม่เพียงแต่รับใช้อยู่เบื ้องหลังด้วยการอธิษฐานเท่านั้น แต่ยังผลักดันให้เกิดพันธกิจใหม่ ๆ ขึ้นใน
คริสตจักรด้วย พวกเธอร่วมกันใช้ของประทาน ทักษะความสามารถเพื่อรับใช้พระเจ้า การถวายตัว
และรับใช้พระเจ ้าแสดงออกให้เห ็นผ ่านภาพต่าง ๆ เช ่น สตรีหลายคนสมัครเป็นจิตอาสา 
สอนคณะนักร้องประสานเสียงให้กับคนรุ่นใหม่ บางคนถวายตัวอยู่ฝ่ายปฏิคมต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
เปิดบ้านต้อนรับและเลี้ยงอาหาร พวกเธอแจกจ่ายออกไปอย่างไม่คิดเสียดาย สตรีบางคนตั้งกลุ่ม 
จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสู่คริสตจักร และไม่เพียงแต่ทุ่มเทในการทำกิจกรรมเท่านั้น ในด้านการดูแล
เอาใจใส่ผู้คน พวกเธอก็มีภาระใจในการดูแลทุกข์สุข แบ่งเบา ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ และรับภาระของ
กันและกันด้วย 

ประเด็นที ่น่าสนใจเกี ่ยวกับสตรีลาหู ่ที ่ข้าพเจ้ารู ้จักก็คือ สตรีเหล่านี ้มีชีวิตการรับใช้ที่
กระตือรือร้น ขยันขันแข็ง ทุ่มเท เสียสละ และเสมอต้นเสมอปลาย แต่ในขณะเดียวกันพวกเธอก็มีชีวิต
อีกด้านหนึ่งที่ดำเนินควบคู่ไปกับชีวิตในคริสตจักร เป็นด้านที่มีความจำกัดและความท้าทายรอบด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษา สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัว บางคนมีปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องที่
อยู่อาศัย อีกทั้งความจำกัดในเรื่องที่ดินทำกิน อาชีพสร้างรายได้ที่มีทางเลือกจำกัด สตรีบางคนเป็น
บุคคลไร้สัญชาติ ฯลฯ อย่างไรก็ดี สภาพชีวิตที่มีความจำกัดของกลุ่มสตรีลาหู่นี้ไม่ได้ทำให้พวกเธอ 
ย่อท้อหรือสิ้นหวัง แต่กลับมีความเชื่อที่มั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักร
เสมอมา 

ภาพชีวิตสองด้านที่ดูเหมือนสวนทางกันของกลุ่มสตรีลาหู่ อันได้แก่ชีวิตในคริสตจักรที่มี
ชีวิตชีวารับใช้ในพันธกิจอย่างกระตือรือร้นกับชีวิตประจำวันที่เต็มด้วยข้อจำกัดนานาประการเหล่าน้ี
เป็นที่มาทำให้ข้าพเจ้าต้องการศึกษาชีวิตของสตรีลาหู่กลุ่มนี้ โดยต้องการศึกษาว่าอะไรที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้พวกเธอมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้วยความกระตือรือร้น โดยกลุ่มที่นำมาศึกษา
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในครั้งนี้คือสตรีลาหู่คริสตจักรท้องถิ่น ภาคที่ 18 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน อายุระหว่าง 43-75 ปี จำนวน 15 
คน ซึ่งเกิดและเติบโตที่ประเทศเมียนมาร์ (เดิมคือประเทศพม่า) จากนั้นอพยพมาตั้งถิ่นฐานและสร้าง
ครอบครัวในประเทศไทย ข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องราวชีวิตของพวกเธอที่เปิดเผยผ่านทางการให้สัมภาษณ์
จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรมากย่ิงขึ้นไม่มากก็น้อย 
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สตรีคริสเตียนลาหู่คือใคร 
เมื่อเริ่มแรกชาวลาหู่อาศัยอยู่ในธิเบตและบริเวณใกล้เคียง หลังจากที่ถูกทหารจีนรุกรานจึง

ถอยร่นอพยพลงมาทางใต้เข้าไปอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศลาว และประเทศไทย (สุนทรี ศีลพิพัฒน์, 
2526) ศาสนาดั ้งเดิมของชาวลาหู ่เป็นแบบวิญญาณนิยม (Animism) ซึ ่งมีโลกทัศน์เกี ่ยวกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ นับตั้งแต่ที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้แผ่ขยายเข้าไป
ในกลุ่มชาวลาหู่แล้ว ไม่ว่าพวกเขาอพยพย้ายถิ่นไปที่ใดก็จะตั้งหมู่บ้าน และในหมู่บ้านก็จะมีคริสตจกัร
ต้ังอยู่ในชุมชนของตนเองเสมอ  

สตรีในกลุ่มคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสต์ได้มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1975 
ภายใต้ชื ่อ “สตรีลาหู ่แบ๊บติสต์ ภาคที ่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย” และมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสตรีที่สามารถดำเนินพันธกิจได้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคริสตจักรภาคที่ 18  
สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับสหพันธ์สตรีแบ๊บติสต์ประเทศไทย สตรีคริสเตียน
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และสตรีแบ๊บติสต์โลก อันเป็นการพัฒนาชีวิตของสตรีลาหู่ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น (คณะสตรีลาหู่คริสตจักรภาคที่ 18, 2000) 
 
ผลที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ 
ภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พบว่ามีอย่างน้อยสององค์ประกอบหลักที่ส่งผลต่อ 
การรับใช้อย่างกระตือรือร้นของสตรีลาหู่กลุ่มที่ได้ทำการศึกษา ได้แก่ มิติทางกายภาพและมิติฝ่าย
วิญญาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 
1. มิติทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในคริสตจักร แต่ละ
ข้อล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับใช้อย่างกระตือรือร้นและเสมอต้น
เสมอปลายของกลุ่มสตรีลาหู่ที่นำมาศึกษา 

1.1 สภาพแวดล้อมภายในครอบครัว จากการศึกษาได้พบว่าลักษณะสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครัวที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่คือครอบครัวที่มีความเชื่อ
ศรัทธาเดียวกัน ซึ่งส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันรับใช้ในพันธกิจคริสตจักร อีกทั้งการที่สมาชิกภายใน
ครอบครัวได้รับการฝึกฝนและสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณอยู่เป็นประจำนั้นก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
เพิ่มพูนความเชื่อศรัทธาเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น
อย่างเสมอต้นเสมอปลายของสตรีลาหู่ 
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1.2 สภาพแวดล้อมภายในคริสตจักร ผู ้นำคริสตจักรที ่ม ีความเชื ่อศรัทธาที ่เข้มแข็ง 
รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างดี ประกอบกับชุมชนคริสเตียนที่มีความสามัคคีปรองดอง ไม่มีการ
ทะเลาะเบาะแว้ง มีบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะก่อให้เกิดความสงบสุขและสามารถ
ดำเนินพันธกิจคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพ เพราะผู้เช่ือไม่สามารถที่จะยืนหยัดในงานรับใช้ได้ตามลำพัง
หรือเพียงครอบครัวเดียวในคริสตจักร แต่ต้องการการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้เชื่อคนอื่น ๆ 
ในการทำพันธกิจของคริสตจักรด้วยเช่นกัน สภาพแวดล้อมเช่นนี้ส่งผลให้เกิดทัศนคติและกำลังใจที่ดี
ในการรับใช้ 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมภายในคริสตจักรที่เกื้อกูลกันเช่นนี้ทำใหส้ตรี
ลาหู่มีความรัก ผูกพัน และหวงแหนคริสตจักรท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วม
และดูแลคริสตจักรท้องถิ่นให้ดีย่ิงขึ้น คำถามสัมภาษณ์ข้อหน่ึงได้ถามถึงความเข้าใจของพวกเธอที่มีต่อ 
“คริสตจักร” กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความเข้าใจตรงกันว่าคริสตจักรคือ กลุ่มคนที่เชื่อวางใจใน
พระเยซูคริสต์ ไม่ใช่คริสตจักรในความหมายของตัวอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน ทั้งน้ีคำว่า คริสตจักร ใน
ภาษาลาหู่ คือ Hkri‸ yaˇ awˬ moˍ (คริ่ ย่า อ่อ หมู่) ซึ่งแปลว่า กลุ่มคนของพระคริสต์ ซึ่งเป็นคำที่มี
ความหมายชัดเจนในตัวเอง ภาษาที่สื่อความคิดเช่นนี้ช่วยให้สตรีลาหู่เห็นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
คริสตจักร 

การศึกษาครั้งน้ียังแสดงให้เห็นด้วยว่า ผู้รับใช้หรือศิษยาภิบาลที่มีชีวิตเป็นแบบอย่างอันดีงาม 
ชีวิตที่เสียสละ มีน้ำใจผู้รับใช้อย่างแท้จริง มีความรักและความห่วงใยต่อสมาชิกจะส่งผลมากต่อการที่
สตรีเข้ามาร่วมมือเป็นทีมงานที่ดีของศิษยาภิบาล นอกจากน้ีจากการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า สตรีลาหู่
ให้ความร่วมมือกับศิษยาภิบาลที่ไม่เพียงแต่รับใช้ภายในคริสตจักรเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับชุมชน และสามารถเป็นที่พึ่งสำหรับคนทั่วไปในยามยากลำบากไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เชื่อภายใน
คริสตจักร สิ่งนี ้สะท้อนมาจากบริบทคริสตจักรลาหู่ที ่ต้องการศิษยาภิบาลที่เป็นมากกว่าผู ้เลี ้ยง 
ฝ่ายวิญญาณ แต่สามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิกในด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย  

นอกจากผู้ให้สัมภาษณ์จะมีทัศนคติที่ดีต่อคริสตจักรและต่อศิษยาภิบาลแล้ว ทัศนคติที่ดีต่อ
พันธกิจและงานรับใช้ก็ยังส่งผลต่อการเข้าร่วมทำพันธกิจต่างๆ อย่างสม่ำเสมอด้วย และไม่เพียงแต่
การอุทิศถวายตัวรับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นของตนเองเท่านั้น แต่ยังออกไปทำพันธกิจใน
ระดับต่างหมู่บ้าน ระดับคริสตจักรเขต ระดับคริสตจักรภาคที่ 18 จนถึงระดับสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย  การที่พวกเธอได้ถวายตัวอย่างทุ่มเททั้งกำลัง ความสามารถ เวลา ความคิด และทุน
ทรัพย์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรท้องถิ ่นเช่นนี ้เริ ่มต้นจากทัศนคติที ่ดีที ่มีต่อ
คริสตจักร ศิษยาภิบาล และพันธกิจ 
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2. มิติจิตวิญญาณ ไม่ว่าองค์ประกอบทางกายภาพใดๆ ก็ไม่สามารถบังคับคนให้ทำพันธกิจได้อย่าง
กระตือรือร้นและคงเส้นคงวาหากปราศจากสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในตัวตนของบุคคลนั้น ๆ จากการ
สัมภาษณ์สตรีลาหู ่กลุ ่มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีแรงขับเคลื ่อนในมิติจิตวิญญาณอย่างน้อย 
สองประการที่ทำให้พวกเธอกระตือรือร้นในการทำพันธกิจอย่างเต็มใจและมีชีวิตชีวา  

2.1 มโนทัศน์เรื่องพระเจ้า สตรีกลุ่มน้ีมีภาพของพระเจ้าที่ชัดเจนในความคิด พระเจ้าสำหรับ
พวกเธอไม่ใช่แนวคิดนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไม่ใช่พระเจ้าผู้อยู่ห่างไกลเกินความสามารถของมนุษย์ที่
จะมีสัมพันธภาพใกล้ชิด ชาติพันธ์ุลาหู่มีความไวต่อมิติจิตวิญญาณมาแต่เดิมเน่ืองจากพ้ืนฐานความเช่ือ
ของชาวลาหู่เป็นแบบวิญญาณนิยม (Animism) ที่เช่ือในภูตผี (เน่) วิญญาณ (โจฮา) และพระผู้เป็นเจ้า 
(หงื่อซา G’ui sha หมายถึง พระเจ้า) ด้วยมโนทัศน์ที่มีต่อพระเจ้าเช่นนี้ ชาวลาหู่จึงสามารถรับรู้ 
พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณได้ทันที มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าในพระคัมภีร์ของคริสเตียนไม่ใช่สิ่งใหม่
สำหรับชาวลาหู่ที่แต่เดิมพวกเขาเชื่อว่ามีพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และโลก เป็นเจ้าของ 
ทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นผู้ประทานสิ่งสารพัดให้แก่มนุษย์ พระองค์เป็นผู้ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า  
(พอล และอีเลน ลูวิส, 2528) เมื่อได้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และรับเชื่อก็ทำให้ความเชื่อถือ
ในพระเจ้าผู้สร้างเด่นชัดมากย่ิงขึ้น    

2.2 ประสบการณ์กับพระเจ้า สตรีลาหู่กลุ่มที่นำมาศึกษาครั้งน้ีได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ใน
ชีวิตส่วนตัวที่มีอิทธิพลต่อความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า กล่าวคือ เมื่อพวกเธอได้สัมผัส
พระคุณของพระเจ้าที่ชัดเจนและเป็นจริงก็ก่อเกิดเป็นความมั่นใจ ไว้วางใจและกล้าหาญในการเผชิญ
กับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้เธอต้องการรับใช้พระเจ้าโดยเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจ
คริสตจักรท้องถิ่นของตนเอง และอีกประการหนึ่งคือการที่พวกเธอได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นคำพยานที่สามารถเล่าและแบ่งปันแก่ผู้อื่นเรื่องราวเหล่าน้ัน 
เป็นกำลังใจ หนุนใจผู้เชื ่อคนอื่นๆ และการได้เห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าผ่านประสบการณ์
โดยตรงนี้เองก็ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักรของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังของสตรี 
คริสเตียนลาหู่ 

จากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่า องค์ประกอบสำคัญทั้งสองด้านที่ส่งเสริมกันทำให้เกิดเป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการรับใช้ ประการแรกคือความตระหนักรู้ หรือมโนทัศน์ที่พวกเธอมีต่อพระเจ้า และ
ประการที ่สองคือประสบการณ์ที ่พวกเธอมีต ่อพระเจ้า เม ื ่อความตระหนักรู ้ทำงานร่วมกับ
ประสบการณ์ก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผู้คนรับใช้พระเจ้าอย่างกระตือรือร้น  
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ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 
จากการสรุปผลวิจัยข้างต้นเกี ่ยวกับองค์ประกอบที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจ

คริสตจักรท้องถิ่นของสตรีลาหู่ ภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้พบข้อมูลที่สำคัญจากกลุ่ม
คนดังกล่าว บทความน้ีจึงให้ข้อเสนอแนะให้แก่กลุ่มที่ทำพันธกิจกับสตรี ดังต่อไปน้ี 
 
1. ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรท้องถ่ิน 

จากการวิจัยข้างต้นสรุปว่า มีมิติทางกายภาพที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในพันธกิจคริสตจักร
ของสตรีลาหู่ คือสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวและสภาพแวดล้อม
ภายในคริสตจักร ดังน้ัน 

1.1 คริสตจักรท้องถิ่นควรดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของสมาชิกสตรี ด้วยการหมั่นไปเยี่ยม
เยียนตามบ้านของสมาชิก และอธิษฐานเผื่อครอบครัวของสตรีอย่างเจาะจงและสม่ำเสมอ หนุนใจให้
ครอบครัวรักษาวินัยฝ่ายจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันภายในครอบครัว 
และส่งเสริมให้ครอบครัวได้รับใช้ร่วมกัน 

1.2 คริสตจักรท้องถิ่นควรใส่ใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการอยู่ร่วมกัน โดย
ช่วยกันสร้างสังคมคริสเตียนที่ช่วยเหลือเก้ือกูล สมานรอยร้าวจากการแตกแยกในความเช่ือ นอกจากน้ี
ยังควรส่งเสริมให้สมาชิกแบ่งปันชีวิตโดยการบอกเล่าคำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้สัมผัสพระคุณ
ของพระเจ้าในและการช่วยเหลือจากพระองค์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต  

1.3 คริสตจักรท้องถิ ่นควรเปิดพื้นที่ให้สตรีได้มีโอกาสสะท้อนเสียงของสตรี ด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรเขต คริสตจักรภาค เป็นต้น 

1.4 คริสตจักรท้องถ่ินควรปลูกฝังมโนทัศน์ตามแบบพระคัมภีร์ให้แก่สมาชิกของคริสตจักร 
ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้า (ตรีเอกภาพ) แนวคิดเกี่ยวกับการรับใช้และบทบาท
หน้าที่ของการเป็นคริสเตียนที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เพียงการเรียนการสอนพระคัมภีร์ระดับทั่วไป
ที่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผิวเผิน แต่พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้สตรีดำเนินชีวิตโดยมี 
พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตทุกด้าน 

1.5 คริสตจักรท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกสตรี เพ่ือ
สตรีจะสามารถสะท้อนทัศนคติที่ดีต่อคริสตจักร ศิษยาภิบาล และพันธกิจการรับใช้ออกมาอย่างเป็น
รูปธรรมได้ โดยเปิดโอกาสให้สตรีได้ทำพันธกิจร่วมกับศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรอย่างใกล้ชิด 
อาจเป็นการเข้าร่วมกลุ่มเย่ียมเยียน หรือกลุ่มประกาศของคริสตจักร เป็นต้น 

1.6 คริสตจักรท้องถิ่นควรสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงสถานภาพผู้รับใช้พระเจ้าของ 
ผู้เชื่อทุกคน โดยมีการผลักดัน ส่งเสริมให้สมาชิกรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่ได้รับ หรือตามความ
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ถนัดและภาระใจ เช่น ร้องเพลง ต้อนรับแขก ทำอาหาร ดูแลความสะอาด สวยงามของอาคารสถานที่ 
หรือการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เป็นต้น และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการให้ความสำคัญกับการ
เลี้ยงดูชีวิตจิตวิญญาณด้วยการหนุนใจ ปลอบโยน และสร้างผู้รับใช้สตรีรุ่นต่อไป 

1.7 คริสตจักรท้องถิ่นควรมุ่งหาสตรีที่มีภาระใจในพันธกิจให้เข้ามามีบทบาทในงานรับใช้
ของคริสตจักร โดยการสนับสนุนและกระตุ้นให้สมาชิกสตรีมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้า รวมท้ัง
ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  
 
2. ข้อเสนอแนะต่อสตรีคริสตจักรภาคท่ี 18  
 จากผลการวิจัยพบว่ามโนทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้าและทัศนคติที่ดีต่อการรับใช้และ 
ผู้รับใช้จะส่งผลอย่างมากการรับใช้ด้วยความกระตือรือร้นและไม่ย่อท้อ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการสตรีคริสตจักรภาคที่ 18 ดังน้ี  

2.1 ควรมีการผลักดันเชิงนโยบายของสตรีภาคที่ 18 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของสตรีคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งของคริสตจักรภาคที่ 18 โดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ รวมไปถึงอบรมในด้านการรับใช้ เพื่อให้สมาชิกสตรีมีแนวคิดที่ถูกต้อง
และชัดเจนในด้านการรับใช้ นอกจากน้ียังควรเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนทักษะในด้านการเป็นผู้นำตาม
แบบพระคัมภีร์ให้กับสตรีในการรับใช้พระเจ้า  

2.2 ควรมีแผนงานที่รองรับการทำพันธกิจของสตรีคริสตจักรท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยจัดทำแบบสำรวจความต้องการของสตรีคริสตจักรท้องถิ่น หรือจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเรียนรู้การทำพันธกิจสตรีในคริสตจักร สตรีคริสตจักรเขต และสตรีคริสตจักรภาคที่ 
18 สภาคริสตจักรในประเทศไทยร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมพูนศักยภาพของสมาชิกสตรี เพ่ือพันธกิจสตรีคริสตจักรภาคที่ 18 จะเป็นพระพร
สำหรับสมาชิกสตรีภาคท่ี 18 และเป็นพระพรสำหรับผู้อ่ืนต่อไป 

สรุป 

 สตรีลาหู่รับใช้ในพันธกิจอย่างกระตือรือร้นแม้ชีวิตประจำวันเต็มด้วยข้อจำกัดนานาประการ 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเธอได้รับพลังขับเคลื่อนจากองค์ประกอบสองประการ คือ 1. มิติทางกายภาพ 
ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในคริสตจักร 2. มิติฝ่ายวิญญาณ  
ซึ่งได้แก่ มโนทัศน์ที่เรื่องพระเจ้าและประสบการณ์กับพระเจ้า  ด้วยเหตุนี้ คริสตจักรท้องถิ่นและ
คริสตจักรภาคควรเสริมสร้างสตรีลาหู่โดยตระหนักถึงองค์ประกอบเหล่าน้ี 
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 ข้าพเจ้าหวังว่าการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับสตรีลาหู่และสตรีกลุ่มอ่ืนๆ อีกทั้งช่วย
ให้คริสตจักรสามารถเสริมสร้างสตรีได้อย่างเกิดผลย่ิงขึ้น เพ่ือที่สตรีจะมีความเช่ือที่มั่นคงมากขึ้นและมี
ส่วนร่วมในพันธกิจมากขึ้นต่อไป 
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ถอดบทเรียนชีวิตและการทำพันธกิจของเดโบราห์ : 
คำแนะนำสำหรับศิษยาภิบาลสตรีในประเทศไทย 

อ.วรัทยา อารีญาติ 1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท การทำพันธกิจ และบุคลิกภาพของเดโบราห์ที่
ส่งเสริมให้พันธกิจของเดโบราห์สำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสมัยพันธสัญญาเดิมจวบจนปัจจุบัน และ
เพื่อการดำเนินการทำวิจัยในครั ้งนี ้จะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริม หนุนใจ ศิษยาภิบาลสตรีใน
ประเทศไทย ในการทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลเอกสาร โดยผลการวิจัยพบว่าเดโบราห์มี
บทบาทที่สำคัญ 3 บทบาทคือ 1) เดโบราห์เป็นผู้เผยพระวจนะ 2) เป็นผู้วินิจฉัย และ 3) เป็นภรรยา
ของลัปปิโดท ในด้านการทำพันธกิจ เดโบราห์ทำพันธกิจหลักใน 4 ด้านคือ 1) การตัดสินคดีความ  
2) การอภิบาลและการให้คำปรึกษา 3) เป็นผู้สนับสนุน และ 4) เป็นผู้ที่นำประชากรของพระเจ้า 
มานมัสการพระองค์ ในด้านบุคลิกภาพ เดโบราห์เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและดึงดูดคนอิสราเอล 
โดยภาพลักษณ์ของเดโบราห์ที่แสดงออกมาคือ 1) เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดี 2) เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ  
3) เป็นผู้ที่มีความประนีประนอม และ 4) เป็นผู้สนับสนุนที่ดีอีกด้วย  

จากผลการศึกษาถึงชีวิตและพันธกิจของเดโบราห์ ทำให้ได้คำแนะนำสำหรับศิษยาภิบาลสตรี
เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1) พระเจ้าทรงเลือกผู้รับใช้ตามมาตรฐานของพระองค์ 2) ศิษยาภิบาสตรีควร
เคารพตนเอง มั่นใจในการทรงเรียก มั่นใจในสิทธิที่ตนเองพึงมี 3) บุคลิกภาพที่ศิษยาภิบาลสตรีควร
ยึดถือเป็นแบบอย่าง 4) ศิษยาภิบาลสตรีควรให้ความสำคัญกับทุกพันธกิจอย่างเท่าเทียมและสร้าง 
ผู้ร่วมรับใช้ และ 5) ศิษยาภิบาลสตรีควรมีการสร้างเครือข่ายของตนเอง 
 
คำสำคัญ ชีวิต พันธกิจ ผู้วินิจฉัย 
  

 
1 ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Littleeve.va@gmail.com 



การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021 

119 

บทนำ 
สตรีในอดีตมีหน้าที่และบทบาทหลักในการดูแลงานในครัวเรือน ปรนนิบัติสามี ดูแลและ

อบรมสั่งสอนบุตรของตน ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ให้สตรีอยู่ภายใต้การปกครองของบุรุษ  
อีกทั้งยังถูกจำกัดสิทธิหลายประการ เช่น สิทธิทางศาสนา สิทธิทางการศึกษา และเสรีภาพในการ
แสดงออกทางความคิด แต่ในปัจจุบันสตรีมีบทบาทและได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น มีกฎหมาย
รับรองสิทธิและความเสมอภาคของสตรี อีกทั้งยังได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำระดับประเทศ ชุมชน 
สังคม และองค์กรต่างๆ  และยังรวมไปถึงการเป็นผู้นำในมิติศาสนา โดยเฉพาะคริสต์ศาสนาดังแสดง
ให้เห็นภายในหน่วยงานและองค์กรที่สตรีได้รับโอกาสเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร และยังมีสตรีที่
ได้รับตำแหน่งเป็นผู ้นำในพันธกิจด้านต่าง ๆ ทั้งของคริสตจักร หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน 
หลายแห่ง เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าคริสต์ศาสนาเปิดรับการเป็นผู้นำของสตรี 

เรื่องราวผู้นำสตรีที่มีความเชื่อในพระเจ้าของคริสเตียนมิได้เพิ่งเริ่มมีขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน  
แต่ปรากฏให้เห็นมาตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิม สตรีเหล่านี้เป็นผู้นำด้านความเชื่อในยุคสมัยของพวกเธอ 
และยังสามารถเป็นตัวอย่างแก่ผู้นำสตรีในยุคปัจจุบันด้วย เหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้ข้าพเจ้าสนใจ
ศึกษาผู้นำสตรีในพระคัมภีร์ที่ได้รับการทรงเลือกและเรียกจากพระเจ้า และเป็นที่ยอมรับจากผู้คนใน
ยุคสมัยนั้น หนึ่งในผู้นำสตรีเหล่านี้คือเดโบราห์ พระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่ 4-5 บอกเล่าว่าเธอเป็นสตรีที่
มีความสามารถ มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ยอมรับของชาวอิสราเอล อันที่จริงเธอเป็นผู้วินิจฉัยหญิง
เพียงคนเดียว และเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงที่มีชื่อเสียงดีที่สุดในพระธรรมผู้วินิจฉัย จึงทำให้ข้าพเจ้า
ต้องการศึกษาชีวิตของเดโบราห์ และถอดบทเรียนชีวิตของเธอเพื่อเป็นกำลังใจ เป็นแบบอย่างในการ
ทำพันธกิจของพระเจ้าให้แก่ศิษยาภิบาลสตรีในประเทศไทย 
 

เดโบราห์คือใคร 
เดโบราห์ แปลว่า “ผึ้ง” พระธรรมผู้วินิจฉัย 4:4 กล่าวถึงเดโบราห์ว่า เดโบราห์เป็นผู้เผย 

พระวจนะหญิงและผู้วินิจฉัยที่มาจากเผ่าเอฟราอิม และเป็นภรรยาของลัปปิโดท (แปลว่า “โคมไฟ”)  
ประกาย นนทวาสี และชยันต์ หิรัญพันธ์ (2533) ได้กล่าวถึงความหมายคำว่า “ภรรยาของลัปปิโดท” 
ว่าหมายถึง ผู้หญิงแห่งความปราดเปรื่อง เดโบราห์เป็นผู้นำของอิสราเอลในเวลานั้น เธอมีหน้าที่นำ
พระวจนะของพระเจ้าไปยังชนชาติอิสราเอล นำประชากรของพระเจ้าออกรบ ทำหน้าที่ตัดสินคดี
ความ  นอกจากน้ีเดโบราห์ยังมีอิทธิพลต่อชนชาติอิสราเอลในการใช้ชีวิตเพ่ือพระเจ้าหลังจากที่การรบ
สิ้นสุดลง เธอส่งเสริมให้ประชาชนอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าและยำเกรงพระองค์ ด้วยบุคลิกภาพท่ี
ประทับใจประชาชนทำให้เดโบราห์เป็นบุคคลที่บาราคและประชาชนอิสราเอลเชื่อฟังและเคารพ 
นับถือ  
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การที่เดโบราห์ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลแสดงให้เห็นพระคุณของพระเจ้า  
แต่ก็สะท้อนถึงความอดสูของชนชาติอิสราเอลด้วยในเวลาเดียวกันเพราะพวกเขาอยู่ในสังคมที่ชาย
เป็นใหญ่และต้องการผู้นำที่เป็นบุรุษเท่านั้น ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 3:12 กล่าวว่า “ส่วนชนชาติ
ของเรา เด็กๆ เป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครองเหนือเขา” จากพระธรรมตอนนี้ทำให้ทราบว่า
เหตุที่พระเจ้าทรงเลือกผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำประชากรอิสราเอลในยุคนั้นเป็นเพราะพวกเขาหลงลืม
พระเจ้าที่ได้นำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ และเป็นผู้ดูแลพวกเขาตลอดช่วงเวลาการ
อพยพจนเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา พวกเขาได้ปฏิญาณว่าจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าผู้เป็นจอมทัพ
และเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่เพียงพระองค์เดียว แต่พวกเขากลับหลงลืมพระองค์และหันไป
ปรนนิบัติรับใช้พระของดินแดนคานาอันที่พวกเขาเข้าไปอาศัยอยู่ จิตใจของพวกเขาตกต่ำลงและ
ประสบความทุกข์ยากหลายประการ เรื่องนี้อาจเป็นเหตุที่พระเจ้าทรงเลือกเดโบราห์ผู้วินิจฉัยซึ่งเป็น
สตรีซึ่งพวกเขามองว่าเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอ แต่พระองค์ก็สามารถกระทำกิจอันย่ิงใหญ่ผ่านหญิงผู้น้ีได้ 

แอมโบรส (ค.ศ. 339-397) บิชอปแห่งเมืองมิลาน ได้กล่าวถึงเดโบราห์ว่า เธอเหนือกว่า 
ผู้วินิจฉัยคนอ่ืนๆ มาก เพราะเธอทำหน้าที่การงานได้อย่างไม่บกพร่อง ในขณะที่ผู้วินิจฉัยส่วนใหญ่เป็น
เหตุให้เกิดบาปเล็กๆ น้อยๆ ของประชาชน นอกจากนี้เรื ่องราวของเดโบราห์ยังบ่งบอกว่า ผู้หญิง 
ไม่ควรถูกสกัดกั้นไม่ให้กระทำสิ่งที่กล้าหาญเพียงเพราะเกิดเป็นเพศหญิงที่ดูอ่อนแอ เธอเป็นผู้ที่นำ
กองทัพและเป็นผู้คัดเลือกนายพล และได้นำเอาชัยชนะมาในที่สุด ดังนั้นจึงไม่ควรตัดสินที่เพศของ 
เดโบราห์ แต่ให้ดูที่การกระทำอันกล้าหาญของเธอ (Cundall, 1968) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของเดโบราห์โดยเปรียบเทียบเธอกับโมเสส 
ผู้นำที่ย่ิงใหญ่ของชนชาติอิสราเอล หลายคำที่บ่งบอกการกระทำของเดโบราห์เหมือนกับสิ่งที่โมเสสทำ 
(อพย. 18:33) และซามูเอล (1 ซมอ. 17:6) กล่าวคือผู้ปกครอง (rulers) และผู้วินิจฉัยได้รับการแต่งต้ัง
ทั่วเผ่าอิสราเอล (ฉธบ. 16:18-20) ให้ทำหน้าที่แทนพระเจ้า (ฉธบ. 17:12) เดโบราห์ทำหน้าที่คล้าย
กับที่โมเสสทำ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของเธอเป็นเหมือนโมเสสคนที่สอง (Hicks, 2562) ตารางต่อไปนี้
เป็นการเปรียบเทียบภารกิจของโมเสสและเดโบราห์ 
 
การกระทำ โมเสส เดโบราห์ 

ตัดสิน อพย. 18:13 ผวฉ. 4:4 

ประชากรมาพบเขา อพย. 18:13 ผวฉ. 4:5 

กล่าวถ้อยคำของพระเจ้า อพย. 7:16 ผวฉ. 4:6 

เป็นผู้เผยพระวจนะ ฉธบ. 18:5 ผวฉ. 4:4 
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ทั้งสองมีนายพลทหาร โยชูวา บาราค 

สั่งสอนอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีกำจัดศัตรู อพย. 14:14 ผวฉ. 4:6 

ท่านทำให้ศัตรูตกอยู่ในความหวาดกลัวและหนีไป อพย. 14:24 ผวฉ. 4:15 

ชัยชนะของพระเจ้าได้รับการบอกเล่าเป็นร้อยแก้ว อพย. 14 ผวฉ. 4 

สรรเสริญพระเจ้าผ่านบทเพลง อพย. 15 ผวฉ. 5 

นำผู้คนในการนมัสการ อพย. 15:1  

(และมีเรียม) 

ผวฉ. 5:1  

(และบาราค) 

 
จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18:15, 18 พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานผู้เผยพระวจนะ

อย่างโมเสส โดยได้กล่าวไว้ในพระธรรมตอนนี้ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผย 
พระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา เราจะ
โปรดให้บังเกิดผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าในหมู่พวกพี่น้องของเขา และเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปาก
ของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้น้ันแก่ประชาชนทั้งหลาย”  

ตารางข้างต้นที่ได้เปรียบเทียบชีวิตโมเสสและเดโบราห์ ประกอบกับพระธรรมเฉลยธรรม
บัญญัติบทที่ 18:15, 18 เน้นให้เข้าใจว่าเดโบราห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่คล้ายกับโมเสส แม้เดโบราห์จะ
เป็นสตรี ซึ่งเป็นเพศที่คนอิสราเอลในเวลานั้นไม่ยอมรับให้เป็นผู้นำ แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นเพศใดหรือเป็นใคร อ่อนวัยหรืออาวุโส หากพระเจ้าเรียกใช้เขาหรือเธอ และหากเขาหรือเธอยอม
ให้พระเจ้าใช้ พระเจ้าก็สามารถทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จผ่านชีวิตของคนเหล่านั้นที่พระเจ้า
ทรงเลือกได้ 
 

การดำเนินชีวิตของเดโบราห์ 
จากการศึกษาพบว่าเดโบราห์เป็นผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัยหญิงเพียงคนเดียวในพระธรรม

ผู้วินิจฉัย เดโบราห์เป็นผู้ที่สำคัญต่อชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นมาก แม้สังคมอิสราเอลในเวลาน้ัน
จะต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งที่เป็นผู้ชายเท่านั้น แต่เดโบราห์กลับมีบทบาทที่โดดเด่นกว่าผู้ชาย เธอมี
ความสำคัญเป็นที่ยอมรับนับถือ และประสบผลสำเร็จในพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า  
อันเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตของเดโบราห์ซึ่งในบทความน้ีจะสรุปเป็น 3 ด้านดังต่อไปน้ี 
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1. ด้านบทบาทของเดโบราห์ 
เดโบราห์เป็นทั้งผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัยหญิง เธอทำหน้าที่และบทบาททั้งสองนี้ได้อย่าง

ดีเย่ียม โดยเห็นได้จากคำเผยพระวจนะซึ่งเป็นจริงตามที่พูด และจากช่ือเสียงในการที่เธอให้คำแนะนำ
และตัดสินอย่างยุติธรรม (วนฉ. 4:5) ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถของเดโบราห์เองแต่เป็นมา
จากพระเจ้า ทำให้คาดเดาได้ว่าเดโบราห์น่าจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า เธอมั่นใจมากในพระสัญญา
ของพระเจ้า จึงเชื่อฟังพระองค์ในการกระทำกิจต่างๆ อีกบทบาทหนึ่งของเดโบราห์คือการเป็นภรรยา 
แม้ไม่ทราบว่าเดโบราห์เป็นภรรยาที่ดีหรือไม่เนื่องจากไม่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ แต่เธอก็มีลักษณะ
ความเป็นแม่ เธอภูมิใจที่ตนเองได้เป็นเสมือนมารดาของอิสราเอล (วนฉ. 5:7) เธอรักพวกเขา และ
ดูแลพวกเขาด้วยความห่วงใยเหมือนความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก 
 

2. ด้านการทำพันธกิจของเดโบราห์ 
เนื่องด้วยเดโบราห์เป็นผู้เผยพระวจนะและผู้วินิจฉัย (วนฉ. 4:4) ดังนั้นพันธกิจที่เดโบราห์ทำ

จึงเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความ การนำประชากรของพระเจ้าไปสู่ธรรมบัญญัติตามที่ได้ปฏิญาณไว้
กับพระเจ้า ทั้งยังห่วงใยดูแลคนอิสราเอลผ่านทางการอภิบาลและให้คำปรึกษา เดโบราห์พร้อมเสมอที่
จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้คนที่เข้ามาพบ เธอเป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ทุกคนทราบว่าจะพบเธอ
ได้ที่ใด (ต้นอินทผลัมเดโบราห์) อีกทั้งเธอยังเป็นผู้สนับสนุนที่ดี ซึ่งเห็นได้จากการติดตามบาราคไป 
ออกรบ แม้เดโบราห์จะไม่ใช่ผู้ชำนาญในการรบ แต่การมีเดโบราห์ออกรบด้วยนั้นก็ทำให้บาราคและ
กองทัพอิสราเอลมีกำลังใจยิ่งขึ้น (วนฉ. 4:8-10) นอกจากนี้เดโบราห์ยังเป็นผู้ที่ชื่นชมและยกย่องให้
เกียรติผู้อื่น และที่สำคัญเธอยกย่องให้เกียรติพระเจ้าด้วยการนมัสการพระองค์ (วนฉ. 5) และยังนำ
ผู้อ่ืนมานมัสการพระเจ้าร่วมกับเธอด้วย 
 

3. ด้านบุคลิกภาพของเดโบราห์ 
เดโบราห์เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะอารมณ์เย็น ซึ่งลักษณะเด่นของผู้หญิงที่มีลักษณะอารมณ์เย็น

คือ เป็นคนสงบนิ่ง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ เป็นที่ปรึกษาที่ดี พึ่งพาได้ นิสัยดี ใจดี ฉลาด เก็บความลับได้ 
และเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย จากการศึกษาชีวิตของเดโบราห์ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่ 4:1-10 ทำให้ทราบ
ถึงเหตุผลที่เดโบราห์เป็นที่ยอมรับนับถือ ได้รับความเชื ่อถือและไว้วางใจ บุคลิกภาพของนางมี
ดังต่อไปน้ี  

1.) มีชื ่อเสียงดี เห็นได้จากการที่คนอิสราเอลตั้งชื ่อต้นไม้ที ่เดโบราห์ใช้เป็นที่ทำงานว่า  
“ต้นอินทผลัมเดโบราห์” ซึ่งบ่งบอกได้ว่าจะสามารถพบนางได้ที่ใด (วนฉ. 4:5) 
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2.) กล้าหาญ เห็นได้จากการที่เดโบราห์กล้าเผยพระวจนะกับบาราคอย่างตรงไปตรงมา  
เธอกล้าหาญพอที่จะบอกบาราคถึงคำสั่งของพระเจ้าที่ว่าเขาจะไม่ได้รับศักดิ์ศรี นอกจากนี้เธอยังกล้า
หาญท่ีจะออกไปสู้รบกับเขาแม้เขาจะขลาดกลัว และทั้งที่เธอไม่ได้ชำนาญในการรบ (วนฉ. 4:6-10) 

3.) เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นใจ แม้ว่าบาราคจะมีข้อแม้และต่อรองคำสั่งของพระเจ้า ซึ่งการ
กระทำของบาราคทำให้เดโบราห์เห็นว่าเขาขลาดกลัว เขาพึ่งพากำลังของมนุษย์และไม่ได้ไว้วางใจใน
พระเจ้า แต่เดโบราห์ไม่ได้โกรธเคืองเขา เพราะอันที่จริงแล้วเธอเข้าใจถึงจิตใจของบาราค เดโบราห์จึง
ออกรบร่วมกับเขาพราะเธอคำนึงถึงสภาพจิตวิญญาณของบาราค แม้เธอไม่จำเป็นต้องออกสู้รบแต่เธอ
ก็ทำ ซึ่งทำให้บาราคมีกำลังใจที่ดีได้ (วนฉ. 4:7-9) 

4.) เป็นผู้ส่งเสริมความเช่ือ การร่วมออกรบของเดโบราห์ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บาราค
และคนอิสราเอล ทำให้บาราคและกองทัพอิสราเอลมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากพวกเขารู้ดีว่าพระเจ้าสถิต
อยู่กับเดโบราห์ แม้เดโบราห์จะสู้รบไม่เป็นแต่เธอเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพและจอมกษัตริย์ว่า
พระองค์จะทรงออกรบแทนชนชาติอิสราเอล และพระองค์จะนำชัยชนะมาให้แก่พวกเขา (วนฉ. 4:14-
16) 
 
คำแนะนำสำหรับศิษยาภิบาลสตรีในประเทศไทย 

จากการศึกษาชีวิตและการทำพันธกิจของเดโบราห์ในพระธรรมผู้เผยพระวจนะ 4:1-10 และ
ถอดบทเรียนออกมาเป็นคำแนะนำสำหรับศิษยาภิบาลสตรีในการดำเนินชีวิตและการทำพันธกิจของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าดังต่อไปน้ี 
 

1. พระเจ้าทรงเลือกผู้รับใช้ตามมาตรฐานของพระองค์ 

มนุษย์มีวิธีเลือกผู้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ตามความถนัดและความสามารถของ
ผู้นั้น โดยประกอบกับวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา สถาบันการศึกษา รวมถึงประสบการณ์การทำงาน 
ซึ่งเป็นผลงานที่เห็นเด่นชัดภายนอก แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์ไม่มีข้อกำหนดในการคัดเลือกบุคคล
ตามแบบอย่างมนุษย์ แต่พระองค์เลือกมนุษย์โดยการสำรวจจิตใจของเขา (1 ซมอ.16:7) ดังน้ัน 
ศิษยาภิบาลสตรีที่พระเจ้าเรียกและเลือกมาทำงานรับใช้พระเจ้าแล้ว แม้ว่าในสายตามนุษย์พวกเธอ
อาจมีคุณสมบัติไม่โดดเด่น หรือไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คน แต่เมื่อเธอมีใจให้กับพันธกิจของพระเจ้า 
คุณสมบัติก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานรับใช้พระองค์ในฐานะศิษยาภิบาลสตรี เธอควรมุ่งมั่นในการ 
รับใช้พระเจ้าและกระทำอย่างเต็มกำลัง ติดสนิทและรับกำลังจากพระองค์ กล้าหาญทำสิ่งที่ควรพูด
และควรทำเหมือนกับเดโบราห์  
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2. ศิษยาภิบาสตรีควรเคารพตนเอง ม่ันใจในการทรงเรียก และอุทิศตน  

ดังที ่กล่าวข้างต้นแล้วว่าพระเจ้าทรงเลือกผู ้ร ับใช้ตามมาตรฐานของพระองค์ ดังน้ัน  
ศิษยาภิบาลสตรีที่ได้รับการทรงเลือกและทรงเรียกจากพระเจ้าไม่ควรที่จะตำหนิหรือมีความรู้สึกว่า
ตนเองยังไม่ดีพอสำหรับงานรับใช้ แต่ให้ยึดมั ่นและจดจ่ออยู่ที ่พระเจ้า แม้มนุษย์จะมองไม่เห็น  
แต่ระยะเวลาจะช่วยพิสูจน์และให้ผู้คนเห็นถึงความมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้า นอกจากน้ี 
ศิษยาภิบาลสตรีควรทุ่มเทอุทิศตนและสัตย์ซื่อในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ที่ประชากร
ของพระเจ้าจะหาตัวพบได้ในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ 
 

3. บุคลิกภาพท่ีศิษยาภิบาลสตรีควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 

การที่เดโบราห์เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ต้องการผู้นำที่เป็นบุรุษและโดดเด่นท่ามกลางสังคมท่ี
ผู้ชายเป็นใหญ่ก็เป็นเพราะว่า เธอมีบุคลิกภาพที่ดี วางตัวเหมาะสมทั้งในการดำเนินชีวิตตามอย่าง
บทบาทหน้าที่ของตนและการดำเนินชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้า ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีส่งผลต่อการได้รับ
ความเคารพ เป็นที่นับถือ และเป็นที่ไว้วางใจแก่ประชากรของพระเจ้า บุคลิกภาพของเดโบราห์ที่ 
ศิษยาภิบาลสตรีควรยึดถือเป็นแบบอย่างมีดังน้ี 

1) รักษาชื่อเสียงที่ดี การมีชื ่อเสียงดีอาจเกิดจากการปฏิบัติตนดีจนได้รับการยอมรับใน
หลายๆ ด้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การดำเนินชีวิตที่ดี มีชื่อเสียงที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการใช้เวลา การติดสนิทกับ
พระเจ้า เพื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เติบโตในชีวิตทุกด้าน ไม่เพียงแต่เป็นการเพียรทำ  
แต่เป็นการสำแดงชีวิตที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 

2) สำแดงความกล้าหาญ ศิษยาภิบาลสตรีต้องมีความเด็ดเดี ่ยวกล้าหาญในการทำงาน  
ต้องกล้าที่จะสอน กล้าตักเตือนสมาชิกด้วยใจรัก และด้วยพ้ืนฐานความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า 

3) เข้าใจและเห็นใจ ศิษยาภิบาลสตรีจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงาน รู้จักผ่อนปรน 
ซึ่งต้องมีการหารือพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกัน แม้จะไม่พึงพอใจต่อผลที่ได้รับทั้งหมด แต่ก็จะ
พยายามหาจุดเชื่อมโยงในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถทำให้ทุกฝ่ายสามารถทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ศิษยาภิบาลสตรีควรทำหน้าที ่เป็นผู ้สนับสนุนและส่งเสริม  
ไม่แบกรับหน้าที่ทุกอย่างเสียเอง สนับสนุนให้สมาชิกกล้าคิดกล้าทำ กล้าลองผิดลองถูกในขณะที่ร่วม
รับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชากรของพระเจ้า แม้ผลลัพธ์ที ่ได้อาจจะไม่ดีในครั้งแรก แต่หาก 
ศิษยาภิบาลเป็นผู้สนับสนุนที่ดีก็จะส่งผลให้ผู้คนมีกำลังใจที่ดี แรงกายเมื่อร่วมกับแรงใจที่ดีก็จะช่วยให้
ผู ้ทำงานเกิดกำลังใจ มั่นใจและกล้าหาญ ดังเช่นที ่เดโบราห์ร่วมออกรบกับบาราคทำให้บาราค 
เกิดความม่ันใจและทำให้เขากล้าหาญที่จะออกรบได้แม้ว่าก่อนหน้าน้ันเขาจะขลาดกลัว 
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4. ศิษยาภิบาลสตรีควรให้ความสำคัญกับทุกพันธกิจอย่างเหมาะสมและสร้างผู้ร่วมรับใช้  

พันธกิจคริสตจักรในปัจจุบันมีหลากหลายด้าน เช่น พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 
การสร้างสาวก การสามัคคีธรรม การนมัสการ และการรับใช้ผู ้คนในสังคม ซึ่งทุกพันธกิจล้วนมี
ความสำคัญ ไม่ควรมุ่งเน้นพันธกิจด้านใดด้านหนึ่งจนขาดสมดุล แต่ต้องดำเนินพันธกิจทุกด้านไป
ด้วยกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ศิษยาภิบาลจะต้องสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกคริสตจักรให้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของพันธกิจทุกด้านและทำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยิ่งไปกว่านั้นการที่พันธกิจ
ของคริสตจักรจะสำเร็จได้นั้น ไม่ได้ขึ้นกับการทำงานของศิษยาภิบาลสตรีเพียงคนเดียว อีกทั้งงาน
บางอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้หญิง เช่น การรับใช้ผู้คนในสังคม อาจต้องเข้าถึงผู้คนกลุ่มเสี่ยง 
ทำงานในสถานที่อโคจรหรือสถานที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งศิษยาภิบาลสตรีไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมด 
จำเป็นต้องสร้างทีมงานเพื่อช่วยเหลือ ดูแล และสร้างคนทำงานต่อไปจากรุ่นสู่รุ ่น โดยเลือกผู้ทำ 
พันธกิจจากความสมัครใจ มีการเสนอชื่อหรือเสาะหาผู้ร่วมทำพันธกิจจากการสังเกตของประทาน  
การที่จะทำเช่นนี้ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ศิษยาภิบาลสตรีจะต้องรู้จักสมาชิกของตนเองอย่างดี และ
จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ที่ร่วมทำพันธกิจได้พัฒนาและฝึกฝนตนเอง เนื่องจากทุกคนมีของประทานจาก
พระเจ้าที่ไม่เหมือนกัน แต่ของประทานที่แตกต่างเหล่านั้นสามารถเสริมสร้างกันและกันในการทำ 
พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเสริมสร้างคริสตจักรให้เติบโตได้ 
 
5. ศิษยาภิบาลสตรีควรสร้างเครือข่ายศิษยาภิบาลสตรี 

ศิษยาภิบาลสตรีควรมีการรวมกลุ่มในระดับต่างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะศิษยาภิบาลสตรีใน 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยเท่าน้ันแต่รวมถึงในสังกัดอ่ืนๆ ด้วย โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้าง 
แบ่งปัน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนุนใจซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างคุณลักษณะและค่านิยมอย่าง 
พระคัมภีร์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มศิษยาภิบาลสตรี  
 
สรุป 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท การทำพันธกิจ และบุคลิกภาพของเดโบราห์ที่
ส่งเสริมให้พันธกิจของเธอเป็นที่ยอมรับในสมัยพันธสัญญาเดิม โดยมุ่งหวังว่าบทเรียนที่ได้รับจาก
การศึกษาค้นคว้าจะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริม หนุนใจศิษยาภิบาลสตรีในประเทศไทยในการทำ
พันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่ได้จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเดโบราห์มีบทบาทที่สำคัญอย่างน้อย  
3 ประการคือ ผู้เผยพระวจนะ ผู้วินิจฉัย และภรรยาของลัปปิโดท ในด้านการทำพันธกิจ เดโบราห์ทำ
พันธกิจหลัก 4 ด้านคือ ตัดสินคดีความ อภิบาลและให้คำปรึกษา สนับสนุน และนำประชากรของ 
พระเจ้ามานมัสการพระองค์ ในด้านบุคลิกภาพ เดโบราห์เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นและประทับใจ
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ประชากรอิสราเอล ได้แก่ 1) มีชื่อเสียงดี 2) กล้าหาญ 3) เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นใจ และ 4) เป็นผู้
ส่งเสริมความเช่ือ 

ผลการศึกษาถึงชีวิตและพันธกิจของเดโบราห์สามารถนำมาถอดบทเรียนเป็นคำแนะนำ
สำหรับศิษยาภิบาลสตรีได้ดังน้ี 1) พระเจ้าทรงเลือกผู้รับใช้ตามมาตรฐานของพระองค์ 2) ศิษยาภิบาล
สตรีควรเคารพตนเอง มั่นใจในการทรงเรียก และอุทิศตน 3) บุคลิกภาพที่ศิษยาภิบาลสตรีควรยึดถือ
เป็นแบบอย่าง ได้แก่ รักษาชื่อเสียงที่ดี สำแดงความกล้าหาญ เข้าใจและเห็นใจ ส่งเสริมขวัญและ
กำลังใจ 4) ศิษยาภิบาลสตรีควรให้ความสำคัญกับทุกพันธกิจอย่างเหมาะสมและสร้างผู้ร่วมรับใช้ และ 
5) ศิษยาภิบาลสตรีควรสร้างเครือข่ายศิษยาภิบาลสตรี 
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การอพยพครั้งใหม่ในโครงสร้างมาระโก 
 

อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิร ิ1 
อ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ 2 

บทคัดย่อ 

มาระโกออกแบบโครงสร้างวรรณกรรมของพระกิตติคุณมาระโกตามแนวคิดการอพยพ 
ครั้งใหม่ที่บรรยายอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ พร้อมผสานกับแนวคิดจากพระธรรมมาลาคี 3:20 ที่แสดง
ความกังวลถึงความพร้อมของอิสราเอลเมื่อพระยาห์เวห์เสด็จ เพราะอิสราเอลในสมัยพระเยซูยังไม่ได้
กลับสู่ความย่ิงใหญ่ตามความความคาดหวังในพระคัมภีร์  

มาระโกต้องการสื่อสารกับผู้อ่านว่าควรเข้าใจพระกิตติคุณของเขาด้วยมุมมองใด ด้วยบทนำ
ของพระกิตติคุณมาระโกว่า ในพระเยซู การอพยพครั้งใหม่ตามท่ีผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้
ในอดีตได้มาถึงแล้ว พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ที่สำแดงอำนาจอย่างยิ ่งใหญ่ของพระเจ้า ทรงนำ
อิสราเอลที่ตาบอดไปตามทางที่เขาไม่รู้จัก จนมาถึงเยรูซาเล็มที่ซึ่งพระเจ้าจะควรจะอวยพรอิสราเอล  

อย่างไรก็ตามพระกิตติคุณมาระโกมีการหักมุมตามองค์ประกอบของมาลาคี 3:1 ผู้อ่านก็
เข้าใจดีว่ายอห์นคือเอลียาห์ที่มาเตรียมทาง แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่พร้อม ผู้นำอิสราเอลไม่ยอมรับ
เอลียาห์ของพระเยซู (มาระโก 6:14-27; 9:13) ไม่ยอมรับพระเยซู และพันธกิจของพระองค์ (มาระโก 
11:13–14, 20–21; cf. มาลาคี 4:6) แต่แผนการอพยพครั้งใหม่ของพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไป เพราะ 
ผู้เชื่อจะเป็นพระวิหารใหม่ที่จะรวมทั้งคนยิวที่สัตย์ซื่อและคนต่างชาติที่เชื่อ (11:17ข; 13:27; 15:39) 
และมาระโกปิดท้ายด้วยการให้ผู้อ่านเลือกว่าจะร่วมการอพยพครั้งใหม่นี้กับพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตาย
หรือไม่ 

คำสำคญั โครงสร้างมาระโก การอพยพครั้งใหม่ การเสด็จมาของพระเยซ ู
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Abstract 

Mark’s Gospel designed its outline according to the concept of the new exodus, 
written in Isaiah. The Gospel also integrates the coming of YHWH, which Israelites were 
unprepared for His arrival (Malachi 3:20). The believers were not able to meet the 
standards of the Scripture. 

Mark wrote its introduction from Isaiah about Isaiah’s prophecy because he 
wanted to explain that readers should have a decent understanding about the 
perspective of the new exodus in Isaiah. The new exodus in Isaiah is now being fulfilled. 
Jesus is the Messiah, who worked very hard to lead the blind Israelites to Jerusalem, 
where Jesus should have blessed them there.  

However, Mark’s Gospel twisted its idea with Malachi 3:1. The readers of Mark’s 
Gospel certainly understood that John the Baptist was Elijah, who announced the 
coming of the Messiah and prepared the people for His ministry. Unfortunately, the 
Israelites were not ready for the coming of the Messiah. The Jewish leaders rejected 
John the Baptist, as well as Jesus and His ministry (Mark 6:14-27; 9:13). However, the 
new exodus was not a failure. Believers of Jesus will be the New Temple, including 
both Jews and Gentiles (11:17b; 13:27; 15:39). 

Keywords: Markan structure, New exodus, Arrival of Jesus   
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บทนำ 

เนื ้อหาของพระกิตติคุณมาระโกดูจะแบ่งได้ออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ตามภูมิประเทศ 
(Metera, 1987; Telford, 2003) หลังจากการบทนำ (prologue) มาระโกบทที่ 1 ข้อ 14 และ 15 
และ มาระโกบทที่ 8 ข้อ 21 ถึง30 ก็บันทึกถึงเรื่องราวของพระเยซูที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาลิลีเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามบางเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกกาลิลี เช่น ในมาระโกบทที่ 6 ข้อที่ 6 ข. ถึงบทที่ 8 ข้อ 21 
มาระโกก็ตั ้งใจจะบรรยายบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็ม โดยการนำตอน  
“ตามเส้นทาง” ซึ่งใช้เรื่องการรักษาคนตาบอดมาเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ชัดเจนมากั้นกลาง  

ขณะที ่มาระโกบทที ่ 11 ข้อ 1 ถึง บทที ่ 15 ข้อ 47 ก็บันทึกถึงเรื ่องราวในเยรูซาเล็ม  
โดยเนื้อหาส่วนตรงกลางตั้งแต่มาระโกบทที่ 8 ข้อ 22 ถึงบทที่ 10 ข้อ 52  ก็บันทึกการเดินทางของ
พระเยซูผ่านสถานที่ต่าง ๆ จากกาลิลีไปเยรูซาเล็ม นักวิชาการได้ว่าเห็นเน้ือหาในพระกิตติคุณมาระโก
สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์อย่างไร แต่สิ่งที่ไม่มีคำอธิบายคือ ทำไมเนื้อหาของมาระโกจึงต้องถูกจัดเรียงใน
ลักษณะน้ี กล่าวอีกนัยหน่ึงโครงสร้างวรรณกรรมที่มาระโกเลือกใช้มีเพ่ือสื่อสารประเด็นใด  

บทความวิชาการนี ้ต ้องการนำเสนอว่า  มาระโกออกแบบโครงสร้างวรรณกรรมของ 
พระกิตติคุณมาระโกตามแนวคิดการอพยพครั้งใหม่ที่บรรยายอยู่ในพระธรรมอิสยาห์ พร้อมผสานกับ
แนวคิดจากพระธรรมมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 20 ที ่แสดงความกังวลถึงความพร้อมของอิสราเอล 
เมื ่อพระยาห์เวห์เสด็จมา เพราะทั ้งมาลาคีและอิสยาห์บทที ่ 56 ถึง 66 สำแดงถึงความกังวลท่ี 
พระยาห์เวห์ยังไม่เสด็จมา อันเห็นได้จากการที่อิสราเอลในสมัยพระเยซูยังไม่ได้กลับสู่ความยิ่งใหญ่
ตามความคาดหวังในพระคัมภีร์  

บทความนี้จะเริ ่มต้นจาก 1) การอธิบายบทนำ  (prologue) ของพระกิตติคุณมาระโกใน
ฐานะกุณแจสู่ความคิดของผู้เขียน จากนั้นจะอธิบายถึง 2) บริบทของพระธรรมอิสยาห์และมาลาคี 
ความสอดคล้องของพระคัมภีร์เดิมสองเล่มนี้กับเนื้อหาในพระกิตติคุณมาระโก ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างอิสยาห์และมาลาคี จากนั้นก็จะมาถึงส่วนสำคัญที่สุดของบทความนี้ นั่นคือ 3) การสรุป
คำอธิบายเน้ือหาพระกิตติคุณมาระโกจากมุมของอิสยาห์และมาลาคี เพ่ือสำแดงให้เห็นว่า แนวคิดการ
อพยพครั้งใหม่จากพระธรรมอิสยาห์สามารถอธิบายเนื้อหาพระกิตติคุณมาระโกได้อย่างสมเหตุสมผล 
และทำให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นที่มาระโกต้ังใจจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนขึ้นอย่างไร   

บทนำ (prologue): กุญแจอธิบายโครงสร้างพระกิตติคุณมาระโก 

ในวรรณกรรมโบราณ บทนำเป็นสิ่งสำคัญมาก งานเขียนสมัยนั้นถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือม้วน 

ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มเหมือนยุคปัจจุบัน การเปิดกลับไปมาระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ ในงานเขียนเป็น

เรื่องยาก บทนำจึงทำหน้าเกริ่นนำสาระหลักและแนวทางที่จะนำเสนอเนื้อในหนังสือม้วนคล้ายกับ

สารบัญในยุคปัจจุบัน เพื่อสื่อให้ผู้อ่านทราบว่าหนังสือม้วนนี้มีเนื้อในทำนองใด (Aristotle, Rhetoric 
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1414b; Quintillian, Institutio 10.1.48f) (Lucian, 1959) บทนำจึงเป็นกุญแจที่ผู ้ส่งให้กับผู้อ่าน

เพ่ืออธิบายถึงเป้าหมายและโครงสร้างงานเขียนของตนเอง 

มาระโกบทที่ 1 ข้อ 1 ถึง 3 ขึ้นต้นพระกิตติคุณด้วยข้อความว่า 1ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู

คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เริ่มต้นดังนี้ 2 ในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะมีเขียนไว้ว่า “ดูเถิด เรา

จะส่งทูตของเรามาก่อนท่าน  เพื ่อเตรียมทางไว้ให้ท่าน” 3“เสียงของผู้หนึ ่งร้องในถิ่นกันดารว่า    

‘จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางสำหรับพระองค์ให้ตรงไป’ ”   

ต้ังแต่สมัยของเจอโรม (Jerome) ในศตวรรษที่ 4 (Jerome, n.d.) นักวิชาการพบว่า ข้อความ
ในบทที่ 1. ข้อ 2ข. ถึงข้อ 3 ไม่ได้มาจากอิสยาห์ แต่เป็นการนำข้อความจากมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1  
มาผสมกับอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3 ไม่มีใครเข้าใจว่ามาระโกผสมข้อความจากพระคัมภีร์เช่นนี้เพื่ออะไร 
บางคนคิดว่ามาระโกเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงกับตัดข้อความ “อิสยาห์” ในมาระโกบทที่ 1 ข้อ 2ก.  
เป็น “ตามที่เขียนไว้คำของศาสดาพยากรณ์...” (Goldingay, 2001) ซึ่งข้อความลักษณะนี้พบเห็นใน
พระคัมภีร์อังกฤษฉบับคิงเจมส์รวมทั้งฉบับแปลในภาษาต่างๆ สาเหตุที่อ้างอิงจากฉบับคิงเจมส์ 
เน ื ่องจากสำเนาต้นฉบับเก ่าแก่สองฉบับและสำเนาจากกลุ ่ม Byzantine ทั ้งหมดได้เปลี ่ยน  
“in Isaiah” เป็น “in the prophets” ในขณะที่นักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่ามาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1  
ถูกนำมาผสมเพียงเพื่อสื่อว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือเอลียาห์ตามที่มาลาคีบทที่ 4 ข้อ 5 ถึง 6  
ได้พยากรณ์ไว้เท่าน้ัน  

แต่มาระโกต้ังใจจะสื่อสารตามท่ีนักวิชาการอธิบายเช่นน้ีหรือ?  

อิสยาห์และมาลาคี: ความสัมพันธ์กับโครงสร้างและเนื้อหาพระกิตติคุณมาระโก 

บริบทของพระธรรมอิสยาห์ 

อิสยาห์แบ่งได้ 3 ตอน โดยส่วนกลางคือบท 40 ถึง 55 บรรยายถึงการสิ้นสุดของการพลัดถิ่น

ไปอยู่ในบาบิโลน อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3 ที่มาระโกที่อ้างถึงบทนำของตน (มก. 1:3) มาจากของ

ส่วนกลางน้ีคืออิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 1 ถึง 11 ซึ่งเกร่ินถึงประเด็นที่บทต่อไปในอิสยาห์ส่วนน้ีจะพูดถึง  

อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 1 เริ่มต้นด้วยการประกาศถึงการปลอบโยนถึงสองครั้ง เพราะอิสราเอล

ได้รับโทษเป็นสองเท่าแล้ว (40:2) และเริ ่มต้นบอกถึงแผนการที่ทรงมีต่อเยรูซาเล็ม หรือ ศิโยน 

(49:14–26; 50:1–3; 51:9–52:12; 54)  

อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3 ถึง 5 ได้บรรยายโดยใช้ภาพหรือภาษาที่สะท้อนถึงการอพยพจาก

อียิปต์ (ดู อพย. 3:18; 13:21; 23:20; ฉธบ. 1:31, 33; ตัวอย่างเช่น อสย. 41:17–20 (Oswalt, 1998) 

เนื ้อหาเป็นการเรียกร้องให้เตรียมทางให้พระยาห์เวห์เสด็จกลับมาหาประชากรของพระองค์ 

(Goldingay, 2001)  เพื่อมวลมนุษย์จะได้รู้จักพระสิริของพระเจ้าซึ่งเป็นการสำแดงถึงการทรงสถิต
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ของพระเจ้าผู้ไม่ประจักษ์แก่ตา (ดู 1 ซมอ. 4:21–22; 1 พกษ. 8:11; อสค. 43:1–5; 44:4) แต่การ

เตรียม/ทำทาง (ฮีบรู derek/กรีก hodos) เพื ่อการเสด็จมา (กรีก Parousia) ของพระยาห์เวห์ 

(40:3–4) หมายถึงอะไร? อย่างน้อยที่สุดอิสราเอลต้องเตรียมชีวิตตนเองให้บริสุทธิ์ (35:8) กลับจาก

ความมืดสู่ความสว่าง (42:16) เพ่ือจะได้รับบำเหน็จของตน  

อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 6 ถึง 8 ประกาศถึงความย่ิงใหญ่ของพระวจนะพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือ

สรรพสิ่ง (ดู อสย. 44:26–28; 45:23; 46:10–11; 55:10–13) ซึ่งรวมถึงบาบิโลนและบรรดารูปเคารพ

ทั้งหลาย (ดู 48:14) และนี่เป็นเหตุให้เกิดข่าวดี  

อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 9 ถึง 11 ป่าวประกาศจากเยรูซาเล็มว่า พระยาห์เวห์ในฐานะกษัตริย์

และผู้เลี้ยงได้มาด้วยฤทธิ์อำนาจ (with might; LXX meta ischyos) เพื่อปลดปล่อยประชากรของ

พระองค์ (40:9–11) 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างอิสยาห์กับมาระโก 

เนื้อหาของอิสยาห์ 40–55 ใช้ยืมภาษามาจากอพยพครั้งแรกอย่างมาก (Anderson, 1962) 
และเน้ือหาหลักของช่วงน้ีก็สะท้อนอยู่ในพระกิตติคุณมาระโก โดยสรุปประเด็นหลักได้ ดังน้ี 
 
มาระโก อิสยาห์ 

    พระเยซูในฐานะพระยาห์เวห์กำลังเสด็จมาหา

ประชากรของพระองค์ อย่าง “ผูท้ี่มีกำลังมากกว่า” 

ซึ่งพระคัมภีร์ไทยส่วนใหญ่มกัแปลว่า “ผูห้น่ึงซึ่งทรง

อิทธิฤทธ์ิ/ย่ิงใหญ่กว่า” (1:7) 

พระเยซูทรงสำแดงมหกิจทั้งด้วยการกระทำและ 

คำสอนและปลดปล่อยประชากรของพระองค์  

(1:16 - 8:21) โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากเบเอลเซบูล 

“คนมีกำลัง” (3:27) 

     พระยาห์เวห์จะทรงสำแดงกำลังของพระองค์และ

ปลดปล่อยประชากรของพระองค์จากเง้ือมมือของ 

บาบิโลนและรปูเคารพทั้งหลาย โดยอิสยาห์ใช้คำเรียก

แทนบาบิโลนว่า “the strong man/the mighty 

one” “คนมีกำลัง” (49:24) 

     พระเยซทูรงนำเหล่าสาวกที่มืดบอดไม่เข้าใจไป

ตามทางแห่งกางเขนที่เหล่าสาวกไปในทางที่พวกเขา 

ไม่รู้จัก (8:22 - 10:52 สังเกตว่า คำว่า “ทาง” ที่ใช้

บ่อยคร้ังในตอนน้ี) 

     การรักษาคนตาบอด 2 ครั้ง (8:22-26; 10:46-

52) ที่เปิดหัวและปิดท้ายตอนสำแดงถึงใจมืดบอดของ

     พระยาห์เวห์จะนำหน้าและระวังหลังเหมือนเสา

เมฆและเสาไฟ (52:12; cf. อพย. 13:21–22; 14:19–

20) นำประชากร “ตาบอด” ของพระองค์ไปตามทาง

ที่พวกเขาไม่รูจั้ก (42:16; cf. 40:10–11; 42:7; 

49:10; 35:5–7) คือเส้นทางของผู้รับใช้ทนทุกข์  

(อสย. 52-54) 
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สาวก พวกเขาไม่เข้าใจพันธกิจของพระเยซู และไม่

เข้าใจจริงว่าแท้จริงแล้วพระองค์คือผู้ใด แม้ว่าพระองค์

จะสอนพวกเขาอย่างเปิดเผย 

     การอัศจรรย์ที่เก่ียวกับน้ำต้ังแต่การห้ามพายุ 

จนถึงการ “เดินบนน้ำ” (4:35-41; 6:45-52) จนพวก

สาวกคิดได้ว่าพระเยซูไม่ใช่รบับีคนหน่ึง (4:41)  

แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจ (6:52) 

    งานเลี้ยงย่ิงใหญ่ในถ่ินทรุกันดารสองครั้งเกิดจาก

พระเยซูทรง “เมตตาสงสาร” พวกเขา (6:34; 8:2) 

 

     

 

 

    เมื่ออิสราเอลเดินทางผ่านน้ำ (43:1–3; 51:9–10) 

และถิ่นกันดาร (41:17–20; 43:19–20) พระเจ้าจะ

เปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นความสว่างต่อหน้า 

พวกเขา (42:16)  

   พระยาห์เวห์เป็นผู้เลี้ยงทีเ่มตตาสงสาร (40:11; cf. 

อพย. 15:13; สดด. 77:20; 78:52–53) จะทรงให้

อาหารและน้ำแก่ประชากรของพระองค์ในระหว่างที่

ทรงนำประชากรของพระองค์ (43:19–20; 49:9–10; 

cf. 48:21; อพย. 16:31–35; 17:6–7)  

    พระเยซูได้มาถึงเยรูซาเลม็ พร้อมพรมแดงต้อนรับ 

และเสียงโฮซันนาด้วยความยินดี และเสด็จเข้าสู่ 

พระวิหารทันที 

 

    แต่พระเยซกูลับชำระและแช่งสาปนครของ

พระองค์ (11:1 - 16:8) 

 

    ประชากรของพระองค์จะได้กลับสูเ่ยรูซาเล็มอย่าง

ย่ิงใหญ่ พระเจา้จะชำระและรื้อฟ้ืนศิโยน และพระองค์

จะครองบัลลังก์ที่น่ีอีกคร้ัง (40:9; 44:26; 45:13; 

52:6; 54:11–17)  

    พระยาห์เวห์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมา

เหนือลูกหลานของยาโคบ (44:3–5) พวกเขาจะถวาย

เกียรติพระองค์ (45:24–25) พระองค์จะทรงสอน 

(54:13) และเป็นเจ้าของพวกเขา (44:5)  เพ่ือชนชาติ

ทั้งหลายจะได้เห็นพระสิริของพระองค์ (40:5; cf. 

52:10)  

 
ความรอด การปลดปล่อยและช่วยเหลือของพระยาห์เวห์จะไม่เกิดขึ้นกับอิสราเอล หาก 

อิสยาห์บทที่ 40 ข้อ3 ไม่เกิดขึ้น  การมาของพระยาห์เวห์จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น ก่อนที่

อิสราเอลจะได้รับปลดปล่อย  ดังนั้น ในแง่หนึ่งอิสยาห์บทที่ 40 ถึง 55 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสยาห์ 

บทที่ 40 ข้อ 3ถึง5 จึงเป็นคำอธิบายถึงสภาพของคนอิสราเอล พวกเขายังไม่ได้อพยพกลับดินแดน 

พันธสัญญา เพราะพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควร พวกเขาหูหนวกและตาบอดไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับถึง 

วิถีทางของพระยาห์เวห์ที่ใช้ไซรัสมาทำลายบาบิโลน (42:18–20; 48:1, 8) การอพยพครั้งใหม่จึงยังไม่
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เกิดจนกว่าพระเมสสิยาห์ในสภาพผู้รับใช้ทนทุกข์จะมา (49:1–7; 52:11–53:12) พร้อมทั้งปริศนาที่

การทนทุกข์ของผู้รับใช้น้ีจะนำมาซึ่งความรอดของอิสราเอล 

ความสอดคล้องแนวคิดของอิสยาห์ในพระกิตติคุณมาระโกติคุณดำเนินมาด้วยดี แต่เมื่อถึง

ตอนจบ เรื่องกลับตาลปัตร แทนที่อิสราเอลจะได้รับพร พวกเขากลับถูกแช่งสาป แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่อง

เหนือความคาดหมาย เพราะมาระโกได้สื่อถึงแนวคิดจากมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1 ต้ังแต่แรก 

 

บริบทพระธรรมมาลาคี 

มาลาคีเขียนขึ้นในช่วงวิกฤตความเชื่อของอิสราเอล บรรดาความหวังที่เคยได้รับไม่ว่าจะเป็น

การอพยพครั้งใหม่ในอิสยาห์ นิมิตของพระวิหารในเอเสเคียล ความรุ่งเรืองที่ระบุในฮักกัย ความหวังที่

จะได้คืนสู่สภาพดีในเศคาริยาห์ล้วนไม่เกิดขึ้นเลย มาระโกบทที่ 1 ข้อ 2 อ้างถึงมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1 

โดยเนื้อหาของส่วนนี้เริ่มต้นจากมาลาคีบทที่ 2 ข้อ 17 ถึงบทที่ 3 ข้อ 5 ตอนนี้มาลาคีกำลังตอบโต้ถึง

คำถามท่ีว่า “ไหนล่ะพระเจ้าแห่งความยุติธรรม?” (2:17ข)  

มาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1 ยืนยันว่าทรงมาแน่ และจะมาแบบไม่มีใครรู้ตัว เมื่อทรงมาถึง จะทรง

จัดการกับปุโรหิต (3:3) และจะลงโทษบรรดาคนชั่วคือ “คนที่ใช้คาถาอาคม คนล่วงประเวณี คนที่

สาบานเท็จ คนที่โกงค่าแรงลูกจ้าง คนที่รังแกหญิงม่ายและลูกกำพร้าพ่อ คนที่ไม่ให้ความยุติธรรมแก่

คนต่างด้าว และคนที่ไม่ยำเกรงเรา” (3:5)  แต่ก่อนพระองค์จะมา จะมีผู้หน่ึงเป็นทูตมาเตรียมทางให้

พระยาห์เวห์ และทูตนี้ก็ได้ชื่อว่า “ทูตแห่งพันธสัญญา” (3:1 ค.) ในมาลาคีบทที่ 4 ข้อ 5 ระบุว่าทูตน้ี

คือเอลียาห์ที่จะมาก่อนวันน่ากลัวยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า  “that great and terrible day of 

the Lord” 

ดังนั้น ในมาลาคีตอนนี้จึงเป็นคำเรียกร้องของอิสราเอลให้พระเจ้าแห่งความยุติธรรมกลับสู่

พระวิหารของพระองค์ แต่เนื่องจากสภาพปุโรหิตเสื่อมทราม และประชาชนทำผิดบาป การเสด็จมา

ของพระเจ้ามีแต่จะนำการพิพากษามาถึงคนเหล่านี ้ ด้วยพระเมตตา พระยาห์เวห์จะส่งทูตของ

พระองค์ เอลียาห์มาเตรียมพวกเขาให้พร้อมก่อนพระองค์จะเสด็จมาเอง 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างมาลาคีกับอิสยาห์ 

คำว่า “เตรียมทาง” ทั้งในมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1 และอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3 ใกล้เคียงกันมาก 

ยิ่งไปกว่านั้นมาลาคีก็สะท้อนคำและแนวคิดในอิสยาห์ตอนที่ 3 คืออิสยาห์บทที่ 55 ถึง 66 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอิสยาห์บทที่ 57 ข้อ 14 และบทที่ 62 ข้อ 10 (McDonald, 1987)  

อิสยาห์บทที่ 55 ถึง 66 เริ่มต้นด้วยคำเตือนว่าพระยาห์เวห์จะเสด็จมา (56:1) ผู้นำอิสราเอล

ทำผิดพลาดมากมาย (56:9–12; ดู อสย. 65) และผู้คนยังผิดหวังกังวลที่ยังไม่เสด็จมาเสียที (64:1,  
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6–7, 12) และการที่พระยาห์เวห์ยังไม่มาก็มีสาเหตุจากความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลที่ไม่ยึดมั่นทำตาม

พันธสัญญา (59:1–2; อสย. 58–59, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 58:13–14; 59:9–13) พระยาห์เวห์ประกาศ

ถึงการนมัสการที่ถูกต้อง (56:1–7; 58; 66:3) และจะทรงสัตย์ซื่อทำตามพันธสัญญา (59:21; 61:6, 8)  

แม้แต่จุดเริ ่มต้นในมาลาคีบทที่ 2 ข้อ 17 ที่กล่าวถึงพระยาห์เวห์ที่เอือมระอาก็คล้ายกับ 

อิสยาห์บทที่ 43 ข้อ 24 (Mason, 1990) ที่สำคัญ อิสยาห์เห็นเหมือนมาลาคีว่า การเสด็จกลับมาของ

พระยาห์เวห์หมายถึงการพิพากษาประชากรของพระองค์ผู้ยังจมลึกในบาป (65:6–7 และ 65:11–15)  

ดังนั้นทั้งมาลาคีและอิสยาห์ บทที่ 55 ถึง 66 แสดงถึงความกังวลที่พระยาห์เวห์ยังไม่เสด็จมา 

ที่การอพยพครั้งใหม่ยังไม่เกิดขึ้น และให้เหตุผลว่าเพราะอิสราเอลเองไม่พร้อม ยังตกอยู่ในบาป 

รวมทั้งการพิพากษาที่จะมาถึงประชาชนของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา 

คำอธิบายเนื้อหาพระกิตติคุณมาระโก 

มาระโกบทที่ 1 ข้อ 1 ถึง 15 บทนำ (Prologue): การอพยพครั้งใหม่ตามที่อิสยาห์ได้ประกาศไว้ 

ได้เริ่มขึ้นแล้ว  

บทนำได้เกริ่นภาพความเข้าใจว่าพระเยซูคือผู้ใด เช่น พระเมสสิยาห์ (1:1 ดู สดด. 2:7 ในข้อ 

11) พระบุตรของพระเจ้า (1:1,11; ดู ปฐก. 22:2) และผู้รับใช้ทนทุกข์ (1:11 ดู อสย. 42:1) รวมท้ัง

แนวคิดหลักเรื่องจุดเริ่มต้นของการอพยพครั้งใหม่ เสียงร้องของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาสะท้อนภาพ

ของพระยาห์เวห์ในฐานะผู้มาปลดปล่อยอิสราเอล และปูทางให้คนอ่านเข้าใจมาระโกตามแนวคิดของ

การอพยพครั ้งใหม่ในอิสยาห์บทที ่ 40 ข้อ 3 และมาลาคีบทที ่ 3 ข้อ 1 ยอห์นคือเอลียาห์ใน 

ถิ ่นทุรกันดาร (France, 1996) ผู ้ล่วงหน้ามาเพื ่อเตรียม “ทาง” ให้กับผู ้รับใช้ของพระยาห์เวห์  

ด้วยการเตรียมอิสราเอลให้กลับใจ มิฉะน้ันการพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึง  

การฉีกสวรรค์ (1:10) และการเสด็จมาของพระวิญญาณชี้ถึงจุดเริ่มต้นของยุคสุดท้าย (ดู 1:8) 

และเสียงจากสวรรค์ซึ่งสะท้อนภูมิหลังจากพระคัมภีร์เดิมหลายตอน เช่น สดุดีบทที่ 2 ข้อ 7, อิสยาห์

บทที่ 43 ข้อ 11 และปฐมกาลบทที่ 22 ข้อ 2 พระเยซูทรงเป็นอิสราเอลแท้ ผู้รับใช้ทนทุกข์ และบุตร

ที่พร้อมสละชีพด้วยความเชื่อฟัง ยิ่งไปกว่านั้นมาระโกยังบรรยายเรื่องด้วยการสะท้อนความหวังใน 

อิสยาห์บทที่ 63 ข้อ 7 ถึง 64 โดยบรรยายภาพพระเยซูในฐานะ “อิสราเอลแท้” บนเส้นทางการ 

“อพยพ” ที่เดินผ่านน้ำ (บัพติศมา) เข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร “40” วันด้วยชัยชนะ (1:12-14) ประชาชน

ได้รับการเตือนจากพระเยซูว่า วาระน้ันได้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว จงกลับใจใหม่

และมีความเช่ือ (1:15)  
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มาระโกบทที่1 ข้อ 14 ถึงบทที่ 8 ข้อ 30 ในกาลิลี: พระเยซูในฐานะผู้ปลดปล่อยที่เข้มแข็งกว่า

และการตอบสนอง  

มาระโกบทที่ 1 ข้อ 14 ถึง 45 พระเยซูทรงสิทธิอำนาจทั ้งทางคำสอนและการกระทำ 
เหตุการณ์ต่างๆ ดำเนินไปอย่างฉับไว พระเยซูทรงเรียกสาวก (1:16-20) ประกาศถึงชัยชนะของ
พระองค์ โดยพันธกิจแรกคือการขับผีโสโครกในธรรมศาลาของเหล่าฟาริสีผู้เคร่งครัดในความบริสุทธ์ิ 
(1:21-28) และสำแดงถึงสิทธิอำนาจเหนือโรคร้ายและผี (1:29-39) แม้แต่โรคเรื้อนที่ทำให้คนเป็น
มลทิน คนที่แตะต้องคนนั้นต้องเป็นมลทินก็หาย เมื่อพระเยซูแตะต้องเขา (1:40-45) จนพระองค์ 
โด่งดังไปทั่ว 

มาระโกบทที่ 2 ข้อ 1 ถึงบทที่ 3 ข้อ 12 แต่สิ่งที่พระเยซูทรงสอนและทำดูจะแตกต่างกับ

ความเข้าใจและระบบคิดเดิม เป็นเหล้าใหม่ที่ไม่เหมาะกับถุงหนังเก่า บรรดาผู้มีอำนาจเกิดคำถาม

มากมายกับพระเยซู “ทำไมพูดเช่นน้ี หมิ่นประมาทพระเจ้า” (2:1-12 โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง 2:7;  

cf. อสย. 43:25) “ทำไมรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป” (2:13-17) “ทำไมสาวก

ของพระเยซูไม่ถืออดอาหาร” (2:18-22) “ทำไมทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโต” (2:23-2:27) “ทำไม

รักษาโรคในวันสะบาโต” (3:1-3:6) 

หลังจากการปะทะคารมกับบรรดาผู้นำในกาลิลีถึง 5 ครั้งก็ชัดเจนว่า บรรดาผู้นำไม่เข้าใจ 

พระเยซู หรือปฏิเสธพระองค์ จนถึงคิดร่วมมือกับศัตรูเพื่อฆ่าพระองค์ (3:6) จนพระเยซูถอนตัวจาก

บริบทยิว ไม่เข้าไปในธรรมศาลาในตอนนั้น (3:7-3:12) และเลือกสาวก 12 คนอันสัญลักษณ์แสดงถึง

การเลือกอิสราเอลใหม่ (3:13-19) 

มาระโกบทที่ 3 ข้อ 13 ถึงบทที่ 6 ข้อ 13 พระเยซูสำแดงหมายสำคัญของการอพยพครั้ง
ใหม่ แต่ผู้นำยิวปฏิเสธ การปะทะกันระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาส่งผลในวงกว้าง ครอบครัวตาม
สายโลหิตมาตามจับพระเยซูกลับบ้านเพราะคิดว่าพระเยซูบ้าไปแล้ว (3:21) ผู้มีอำนาจ จากเยรูซาเล็ม   
ลงมาตรวจสอบเองและสรุปว่า พวกเขาปฏิเสธพระองค์ซึ ่งหน้า ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย  
(ดู อสย.63:10) ด้วยการกล่าวหาว่าพระองค์ทำมหกิจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูล (3:22-30) เมื่อ 
ชัดแล้วว่าพวกเขาใจแข็งกระด้าง พระเยซูก็เริ่มตอบโต้ด้วยอุปมา (3:24) แสดงว่าพระองค์ คือ ผู้ที่ 
“แข็งแรงกว่า” สิ่งที่ผูกมัดอิสราเอล (3:27; ดู อสย. 49:24) และพระเยซูก็ได้ให้คำนิยามชัดเจนว่าใคร
คืออิสราเอลแท้ ใครคือคนที่จะได้อยู่ในครอบครัวของพระองค์ (3:31-34) 

แนวคิดจากอิสยาห์มีอยู่ในมาระโกมาตลอดพระเยซูเปิดตัวด้วยปฐมบทตามแบบของอิสยาห์

บทที่ 40 ข้อ 3 รับบัพติศมาตามภาพของอิสยาห์บทที่ 63 ข้อ 1 และได้รับการประกาศว่าเป็นคน

แข็งแรงกว่าตามแนวคิดคนแข็งแรงในอิสยาห์ 49 พระองค์คือผู้ที่จะนำอิสราเอลสู่การอพยพครั้งใหม่

ตามที่อิสยาห์กล่าวไว้ แล้วพระเยซูก็ทำสิ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนจะคิดถึงตามอิสยาห์บทที่ 64 ข้อ 2  
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แต่ผู ้นำยิวเลือกที่จะทำตามความชอบธรรมของตนเอง (อสย. 64:5) จนพระเยซูต้องใช้อุปมา 

กับใจแข็งกระด้างน้ี (อสย. 6:9) 

อุปมาของพระเยซูเป็นทั้งคำพูดและการกระทำ (Blomberg, 1986) เป้าหมายเพ่ือทั้งเปิดเผย
และปกปิด คนที่ทำตามพระประสงค์พระเจ้าก็จะได้รับการเปิดเผยความจริง แต่คนที่ใจแข็งกระด้างก็
จะถูกปิดบัง ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ใช่เพราะเลือกที่รักมักที่ชัง ในแง่คำพูด พระเยซูเล่าคำอุปมาเรื่องดิน
ต่างชนิดให้ฝูงชน (4:1-9) พร้อมให้เหตุผลที่ใช้คำอุปมาซึ่งสะท้านจากบริบทของอิสยาห์บทที่ 6 ข้อ 9 
และสอดคล้องกับสภาพผู้นำยิวในยุคพระเยซู ตามด้วยคำอธิบายอุปมา (4:10-20) การตอบสนองของ
ดินชนิดต่างๆ ในคำอุปมาเรื ่องเมล็ด (4:13-20) คำอุปมาตะเกียงและทะนานพร้อมย้ำให้ฟังให้ดี  
เพื่อจะตอบสนองได้ถูกต้อง (4:21-25) เหตุผลที่ต้องตั้งใจฟังให้ดี เพราะอาณาจักรพระเจ้ามีลักษณะที่
คาดไม่ถึง (4:26-32) ปิดท้ายด้วยการย้ำว่าพระเยซูปรารถนาจะเปิดเผยความจริงนี้ แต่ตามเงื่อนไข
ของพระองค์ (4:33-34) 

ในแง่การกระทำ พระเยซูทรงทำมหกิจ 4 ประการ มหกิจเหล่านี้ถูกโยงกับคำอุปมาก่อนหน้า

อย่างตั ้งใจ (ในวันเดียวกัน 4:35ก. และ ในเรือ 3:9 และ 4:36; ดู 5:1; 5:21) ทุกมหกิจที ่ทรงทำ

ในตอนนี้มีภูมิหลังในพระคัมภีร์เดิมเช่นกองทัพจมน้ำ (อพย. 14-15) ชี้ถึงพระเยซูผู้ที่มีอำนาจมากกว่า 

การเน้นความรุนแรงของพายุ และความรุนแรงของโรค (ดู มก. 1:7) เช่นพายุ “ใหญ่” (4:37)  

จนชาวประมงในพื้นที่ “กลัวด้วยความกลัวใหญ่” (4:41) และไม่มีใคร “แข็งแรง” พอจะปราบเข้า 

(5:4; ดู 3:27) ผีเข้าจำนวนมากเป็นกองทัพ แต่พระเยซูแข็งแรงกว่า และเอาชนะได้และที่สำคัญ 

ทุกมหกิจใช้ถ้อยคำตลอดจนแนวคิดจากอิสยาห์บทที่ 63 ถึง 66 การสงบพายุแสดงอำนาจเหนือทะเล

สะท้อนภาพการข้ามทะเลแดง และเป็นเครื่องหมายของการอพยพครั้งใหม่ (อสย. 63) การชนะ

กองทัพผี เพราะอิสราเอลเหมือนคนที่ผีเข้า ภาษาที่อิสยาห์ใช้เพื่อบรรยายสภาพของคนท่ีตกเป็นเชลย  

(อสย. 65) และพระเจ้าก็จมกองทัพศัตรูในทะเล สะท้อนการจมกองทัพฟาโรห์ในทะเลแดง การรักษา

หญิงโลหิตตกที่เปรียบเหมือน “ธิดา” เยรูซาเล็มที่เป็นมลทิน ถูกลงโทษ แยกห่าง แต่มหกิจนี้หนุนใจ

ให้เธอกล้าที่จะไขว่คว้าพระเจ้า (อสย. 64) ธิดาวัย “12” ขวบเป็นขึ้นจากตายเล็งถึงอิสราเอลที่ 

พระเจ้าจะทรงให้เกิดการทรงสร้างใหม่ที่มาพร้อมกับการอพยพครั้งใหม่ (อสย. 65) สิ่งที่พระเยซูทรง

ทำเหมือนเป็นการสำแดงให้เห็นว่าความหวังในอิสยาห์ได้กลายเป็นความจริงแล้ว การอพยพครั้งใหม่

ได้เริ่มขึ้นแล้ว 

ทุกมหกิจมีแนวคิดของความเช่ือและความกลัว/การปฏิเสธของผู้ที่พบเห็น เช่นพระเยซูตำหนิ

พายุ (4:35-41) แต่สาวกไม่เชื่อว่าพระองค์คือใคร (4:40-41) พระเยซูขับกองทัพผีที่เก-ราซา (5:1-20) 

แต่คนในบริเวณเก-ราซาเลือกจะไล่พระองค์ไป (5:15-17) พระเยซูรักษาลูกสาวไยรัส (5:21-24ก.,  

35-43) ชายคนสำคัญในชุมชนยิวที่เชื่อพระเยซูจนยอมกราบพระองค์ต่อหน้าประชาชน (5:22-23, 
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36) และพระเยซูรักษาหญิงโลหิตตกเรื้อรัง (5:24ข.-34) ซึ่งเป็นหญิงนิรนามที่เช่ือพระเยซูจนยอมเสี่ยง 

แอบมาคว้าชายเสื้อพระองค์ (5:28, 33-34) 

แม้การอพยพครั้งใหม่มาถึงแล้ว แต่ผู้นำอิสราเอลใจแข็งกระด้างปฏิเสธพระยาห์เวห์ และ 
ภาพนี้ก็ถูกต้องย้ำด้วยการที่พระเยซูถูกปฏิเสธในนาซาเร็ธ ดินแดนของ “บิดา” (6:1-6) จนพระองค์ 
ส่งสาวกออกไปป่าวประกาศให้ทั่วถึงอาณาจักรพระเจ้าที่มาถึงน้ี เพ่ือบีบให้คนทั้งหลายต้องตัดสินใจว่า
จะเช่ือพระองค์หรือไม่ (6:7-13)  

มาระโกบทที่ 6 ข้อ 14 ถึงบทที่ 8 ข้อ 30 การปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ก็ 
ชัดมากขึ้นเมื่อเอลียาห์คนเตรียมทางของพระเมสสิยาห์ถูกประหาร (6:14-29) ถึงตอนน้ีพระเยซูเริ่มทำ
มหกิจชุดใหม่ แต่ครั้งนี้มหกิจทำมีเงาบางมุมทับซ้อนกับการอัศจรรย์ที่พระยาห์เวห์เองได้เคยทำไว้เมื่อ
นำคนยิวอพยพจากอียิปต์ และถูกนำเสนอผ่านอิสยาห์อีกครั้งในหลายแง่มุม จนผู้คนเริ่มไม่แน่ใจว่า
พระเยซูคือผู้ใด พระองค์เป็นเพียงรับบีที่ทำหน้าที่พระเมสสิยาห์แค่น้ันหรือ   

พระเยซูทรงทรงเมตตาสงสาร (อสย. 49:10, 13; ดู 40:17; 54:7-10) ฝูงแกะของพระองค์ 
(อสย. 40:11; ดู 63:11; อพย. 15:13; สดด. 77:21; 78:52f) ด้วยการจัดงานเลี้ยงในถิ่นทุรกันดาร
ให้กับอิสราเอล 5,000 คน (อพย. 16; กดว. 11; ฉธบ. 8:3; สดด. 105:40) แต่สาวกก็ไม่เข้าใจ  
ไม่ประหลาดใจกับสิ่งที่ทรงทำ (6:52) พระเยซูสำแดงอำนาจที่มีแต่พระยาห์เวห์ทรงทำได้เท่าน้ัน  
ด้วยการเดินบนน้ำ (6:45-52) “ดำเนินบนทะเล” พระยาห์เวห์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือทะเล(6:48-49) 
(ดู LXX โยบ 9:8, สดด. 77:20 MT; ฮบก. 3:15; อสย. 43:16; 51:9–10; Sir 24:5–6) และคำบรรยาย
อื่นๆที่ชี้ชัดถึงพระยาห์เวห์เช่น “เสด็จเลยพวกเขา” (6:48 pass by them) คำพิเศษใช้สื่อถึงการทรง
สถิตของพระยาห์เวห์ ดู อพย. 33.19-23; 34.6; 1 พกษ. 19.11 “เราเอง” (6:50 I am. Ego Eimi) 
แต่สาวกใจแข็งกระด้าง (6:52) คิดว่าพระองค์เป็นผี (6:49) หลังจากนั้นก็รักษาคนเจ็บด้วยการให้แตะ
ชายเสื้อเท่านั้น (6:1-56)  

แม้พระเยซูทรงทำสิ่งที่ชี้ชัดแจ้งถึงตัวตนฐานะแท้จริงของพระองค์ แต่คนก็ยังไม่เข้าใจ แม้แต่

ธรรมาจารย์และฟาริสี “จากเยรูซาเล็ม” ก็ไม่เข้าใจพระองค์ เห็นว่าพระองค์ทำให้อิสราเอลเป็นมลทิน 

(7:1-23) จนพระองค์นำอิสยาห์บทที ่ 29 ข้อ 13 มาประกาศคำพิพากษาคนเหล่านี ้ (7:6-7) และ

ประกาศว่าอาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน (7:19) แล้วพระเยซูก็เริ ่มทำพันธกิจกับคนต่างชาติ 

ผู้ตอบสนองต่อสิ่งที่พระเยซูทำได้อย่างแตกต่างกับคนยิว พวกเขาเชื่อและประหลาดใจ (7:24-37)  

จนพระเยซูทรงสงสารคนต่างชาติและเลี้ยงพวกเขาอย่างอัศจรรย์เช่นกัน (8:1-11) 

ตอนจบลงการตอกย้ำถึงใจแข็งกระด้างของฟาริสี สิ่งที่พระเยซูได้ทำไปชัดเจนมากเกินพอ  

แต่พวกเขาก็ยังมาขอให้ทรงทำหมายสำคัญอีก (8:11-3) และย้ำถึงสาวกที่ตามืดบอดซึ่งมีแนวโน้มจะ

ติดเชื ้อใจแข็งกระด้างจากฟาริสีและเฮโรด (8:14-21) จนพระเยซูต้องเตือนเหล่าสาวก (8:18)  
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ด้วยถ้อยคำที่สะท้อนแนวคิดจากอิสยาห์บทที่ 6 ข้อ 9 ซึ่งเป็นคำตำหนิที่เคยใช้ หลังกล่าวหาว่า

พระองค์เป็นพวกเดียวกับเบเอลเซบูล (4:12) 
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มาระโกบทที่ 8 ข้อ 22 ถึงบทที่ 10 ข้อ 52 ตามทาง: นำสาวกที่มืดบอดสู่เส้นทางการ

อพยพคร้ังใหม่ จากกาลิลีสู่เยรูซาเล็ม 

ในตอนน้ี มาระโกเตรียมใจทั้งสาวกและผู้อ่านว่า พระเยซูจะถูกปฏิเสธและสิ้นพระชนม์  

การรักษาคนตาบอด 2 ครั้งที่ตอนต้นและท้ายของส่วนนี้ได้เป็นจุดแบ่งเนื้อหาที่ชัดเจน (8:22-30; 

10:46-52) สื่อถึงสภาพฝ่ายวิญญาณที่มืดบอดของสาวกต่อฐานะและพันธกิจของพระเยซู  

มาระโกบทที่ 8 ข้อ 22 ถึง 30 เมื่อออกเดินทาง พระเยซูก็ได้รักษาคนตาบอดครั้งแรกที่ 

เบธไซดา ชายคนนี้ค่อยๆ มองเห็นอย่างลางๆ และพระเยซูต้องสัมผัสรักษาเขาถึงสองครั้ง (8:22-26) 

เหมือนกับเปโตรเริ่มเห็นลางเมื่อประกาศว่า พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ (8:27-30) แต่เขาก็ต้องการ

สัมผัสที่สองเพื่อจะเห็นได้ชัดเจน พระเยซูกำลังนำเปโตรและสาวกซึ่งเป็นคนตาบอดไปในทางที่พวก

เขาไม่รู้จัก (อิสยาห์ 42:16) น่ันคือทางแห่งไม้กางเขน 

มาระโกบทที่ 8 ข้อ 31ถึงบทที่10 ข้อ 31 การเปิดเผยปริศนาทั้ง 3 ครั้ง เกี ่ยวกับของ
อาณาจักรที่พระเมสสิยาห์จะต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ ดังน้ี 

 
ทำนายการสิ้นพระชนม์ 8:31 9:30–31 10:32–34 

สาวกไม่เข้าใจ 8:32–33 9:32 -34 10:35–40 

สอนทางแห่งไม้กางเขน  8:34–38 9:35–50 10:41–45 

 
ซึ่งการเปิดเผยความลับดังกล่าวเป็นแก่นของเรื่องตอนนี้ เป็นการเปิดเผยถึงการขาดความ

เข้าใจของสาวก พระเยซูทรงห่างจากฝูงชน ใช้เวลาสอนสาวกเป็นการพิเศษ และแทบไม่ได้ทำการ
อัศจรรย์ใดเลย เนื้อหาหลักเป็นการเปิดถึงความลับของอาณาจักรที่พระเมสสิยาห์จะต้องทนทุกข์และ
ตาย พระเยซูทรงอธิบายถึง 3 ครั้ง (8:31; 9:31; 10:33-34) ทุกครั้งที่สำแดงเรื่องนี้ สิ่งที่ตามมาล้วน
แสดงถึงความมืดบอดของสาวก พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของอาณาจักรพระเจ้า จนพระเยซูต้องสั่งสอน
คนเหล่าน้ีเป็นพิเศษเพ่ือฟ้ืนฟูการมองเห็นของเขา 
 ในทุกครั้ง คำตรัสของพระเยซูเจือไปด้วยศาสนศาสตร์ของอิสยาห์โดยตลอด เช่น อิสยาห์บท

ที่ 52 ข้อ 13 ถึงบทท่ี 53 ข้อ 12 ในมาระโกบทที่ 8 ข้อ 31 และ บทที่ 9 ข้อ 31; อิสยาห์บทที่ 66 ข้อ 

24 ในมาระโกบทที่ 9 ข้อ 48; อิสยาห์บทที่ 50 ข้อ 6 ในมาระโกบทที่ 10 ข้อ 33 ถึง 34; อิสยาห์บทที่ 

53 ข้อ 10 ถึง 12 ในมาระโกบทที่ 10 ข้อ 45  

เหตุการณ์ที่ต่างจากรูปแบบนี้คือ การจำแลงพระกายบนภูเขา (9:2-13) ซึ่งองค์ประกอบของ

เรื่องราวดูจะสอดคล้องเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายในพระธรรมอพยพ (ดูตารางด้านล่าง) แล้วเสียงของ

พระเจ้าจากเมฆ ก็ตรัสย้ำข้อความคล้ายกับเสียงเมื ่อพระเยซูรับบัพติศมา (1:11; cf. สดด. 2:7)  
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ต่อหน้าโมเสส เอลียาห์และสาวก พร้อมสั่งว่า “จงเชื ่อฟังเขาเถิด” (9:7ข.) แต่สาวกก็กลัว และ 

ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น จนอดไม่ได้ที่จะถามถึงความหมายของการเป็นขึ้นจากตาย ทั้งที่เอลียาห์มาแล้ว 

(9:9-13)  

 

 

พระเยซู โมเสส 

มาระโก 9:2 6 วันต่อมา อพยพ 24:15-16 เมฆปกคลมุซีนายอยู่ 6 

วัน 

มาระโก 9:2 พระเยซูนำสาวก 3 คนขึ้นภูเขา อพยพ 24:1;9 โมเสสนำ 3 คนสนิทที่ระบุช่ือ 

พร้อมผู้อาวุโส 70 คนขึ้นซีนาย 

มาระโก 9:2-3 ฉลองพระองค์ขาวเป็น

ประกาย 

อพยพ 34:29 ลงจากเขาพร้อมหน้าที่เป็น

ประกาย 

มาระโก 9:7 พระยาห์เวห์ลงมาในหมู่เมฆ อพยพ 24:15-16, 18 พระยาห์เวห์ลงมาใน

หมู่เมฆ 

มาระโก 9:7 พระสุรเสียงจากหมู่เมฆ อพยพ 24:16 พระสุรเสียงจากหมู่เมฆ 

มาระโก 9:15 ผู้คนแปลกใจเมื่อเห็นพระเยซู

หลังจากลงจากภูเขา  

อพยพ 35:50 คนกลัวไม่กล้าเข้าใจโมเสส

หลังจากลงจากซีนาย 

 
หลังจากนั้นก็เป็นการย้ำชัดถึงความล้มเหลวของสาวกที่ไม่มีความเชื่อ จนพวกเขาขับผีไม่ได้ 

(9:14-29) ทั้งที่เคยทำการขับผีมาแล้ว (6:13; cf. 3:15) จนพระองค์ก็ถึงกับตำหนิว่า “คนยุคขาด
ความเช่ือ” (9:19) 

มาระโกบทที่ 10 ข้อ 46 ถึง 52 การรักษาคนตาบอดครั้งที่สองตอกย้ำภาพความไม่เข้าใจ

ของสาวก ความมืดบอดฝ่ายวิญญาณของสาวกก็ถูกฉายซ้ำตลอดทั้งตอน จนกระทั่งพระเยซูได้รักษา

บารทิเมอัสที่เยรีโค เขาตาบอดแต่ก็สรุปได้ทันทีว่าพระเยซูคือใคร (10:48) เขาหายจากกการตาบอด

อย่างฉับพลันทันที เป็นภาพที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้ทั ้งตอน เพราะเหล่าสาวกแม้ติดตาม 

พระเยซูมานาน กลับไม่เข้าใจชัดว่าพระเยซูคือใคร 

มาระโกบทที่ 11 ข้อ 1 ถึงบทที่ 15 ข้อ 47 ในเยรูซาเล็ม: พระเมสสิยาห์ที่ถูกปฏิเสธ แต่

กลับพิพากษาอิสราเอล  

หลังจากใช้เวลาสอนและเตรียมพร้อมสาวกตลอดการเดินทาง เรื ่องราวก็ดำเนินมาถึง

จุดสูงสุด นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่บันทึกว่าพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็ม สถานที่ซึ่งบรรดาสาวก
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หวาดกลัว (10:32) ฐานที่มั่นสำคัญของผู้นำอิสราเอลที่พระเยซูขัดแย้งด้วยมาตลอด แต่ถ้าพระเยซูคือ

พระเมสสิยาห์ กษัตริย์ของชาวยิว (8:29; 10:47) พระองค์ต้องเข้าสู่เยรูซาเล็ม นครของพระองค์  

เพ่ือจะช่วยประชากรของพระองค์และพิพากษาคนที่ไม่กลับใจ 

มาระโกบทที่ 11 ข้อ 1 ถึงบทที่ 12 ข้อ 12 พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเพื่อชำระพระวิหาร 

ตอนนี้เริ่มต้นด้วยภาพพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มอย่างพระเมสสิยาห์ (11:1-11) ตามความคาดหวัง
แบบ Jewish eschatology ซึ่งความคาดหวังนี ้ไม่ได้เป็นเอกภาพ เพราะคนยิวมีความคาดหวังที่
แตกต่างหลากหลายตามแนวความเช่ือของตน แต่ทั้งหมดก็มาจากฐานความเช่ือในเรื่องเดียวกัน 

ประชาชนโห่ร้องโฮซันนา แต่ไม่มีผู้นำสักคนมาต้อนรับพระองค์ แต่เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่

เยรูซาเล็มแล้ว คำพูดและการกระทำของพระองค์กลับต่างจากสิ ่งที ่คนทั ่วไปคาดหวัง แทนที่ 

พระเมสสิยาห์เยซูจะรื้อฟื้นศิโยน ปลดปล่อยอิสราเอล พระองค์กลับสาปแช่งต้นมะเดื่อสัญลักษณ์ของ

ชนชาติอิสราเอล (11:12-14, 20-26) ชำระและประณามพระวิหารสัญลักษณ์สูงสุดของคนยิวว่าเป็น

แหล่งซ่องสุมผู้ก่อการร้าย (11:15-19) ด้วยข้อความท่ีนำมาจากอิสยาห์บทที่ 56 ข้อ 7 และเยเรมีย์บท

ที่ 7 ข้อ 11 ในที่สุด พระยาห์เวห์ได้มาอย่างที่คนอิสราเอลคิดไม่ถึง (มลค. 3:1; cf. 1:2-3)  

ผู้นำอิสราเอลถึงกับต้องมาถามถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ แต่ในคำสนทนาก็ชี้ให้เห็นชัดว่า 

พวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ซึ่งจะมาภายหลังเอลียาห์/ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา 

(11:27-33) จนพระองค์ใช้คำอุปมาสวนองุ่นซึ่งมีต้นตอความคิดจากอิสยาห์ 5 เพ่ือสื่อว่าผู้นำอิสราเอล

จะถูกปลด พระองค์จะถูกพวกเขาฆ่า (12:1-12) และทรงใช้สดุดีบทที่ 118 ข้อ 22 ถึง 23 เพื่อย้ำภาพ

การปฏิเสธพระองค์อีกคร้ัง (cf. 11:9-10) 

มาระโกบทที่ 12 ข้อ 13 ถึง 44 ตั้งแต่นี ้ไป พระวิหารคือประเด็นสำคัญ แม้พระเยซูจะ

ทำนายการล้มสลายของพระวิหารในการพูดส่วนตัวกับสาวก (13:2) แต่นี ่ได้กลายเป็นข้อหาให้

พระองค์เมื่ออยู่ต่อหน้าสภาแซนเฮดริน (14:58) เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ ม่านในพระวิหารก็ขาดจาก

บนลงล่าง (15:38) บ่งชี้เป็นนัยว่าการแบ่งกั้นที่เคยยึดถึงกันมาระหว่างคนนอกกับคนใน ระหว่าง

บริสุทธิ์กับมลทินได้หมดไป มาระโกได้สื่อประเด็นนี้มาก่อนแล้วเมื่อพระเยซูชำระพระวิหาร (11:15-

17)  

คนกลุ ่มต่างๆ ก็ออกมาถามพระองค์ถึงสิ ่งที ่เป็นประเด็นเฉพาะของแต่ละกลุ ่ม สมาชิก 

แซนเฮดรินถามเรื่องอำนาจ (11:28-33) ฟาริสีและพวกเฮโรดพยายามจะลวงพระองค์ด้วยเรื่องภาษี 

แด่ซีซาร์ (12:13-17) สะดูสีถามเรื ่องชีวิตหลังความตาย (12:18-27) และพระเยซูบอกว่าพวกเขา 

ไม่รู้จัก “ฤทธ์ิอำนาจของพระเจ้า” (12:24) ด้วยการอ้างข้อความจากอพยพบทที่ 3 ข้อ 6 ธรรมาจารย์

ที่ขัดแย้งกับพระองค์มาตลอดก็สามารถระบุได้ว่าบัญญัติข้อสำคัญที่สุดคือรักพระเจ้าและรักเพ่ือนบ้าน 

จนพระเยซูบอกว่า เขา “ไม่ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า” (12:28-34) แต่ธรรมาจารย์ก็คิดว่า 
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พระเมสสิยาห์ไม่ได้เป็นมากไปกว่าบุตรของดาวิด (นั่นคือคนธรรมดาคนหนึ่ง) จนพระเยซูต้องใช้สดุดี

บทที่ 110 ข้อ 1 (Cf. 14:62) มาชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นมากกว่านั้น (12:35-37) และพระเยซูทรง 

จบคำสอนในพระวิหารด้วยการประณามธรรมาจารย์ที่เอาเปรียบหญิงม่าย (12:38-40) และชี้ให้เห็น

ภาพต่างสุดขั้วของหญิงม่ายที่ “ให้ทั้งหมด” ของตน (12:41-44) 

มาระโกบทที่ 13 ข้อ 1 ถึง 37 พระเยซูทรงปะทะกับบรรดาผู้นำอิสราเอลหลายครั้ง โดย 

ทุกครั ้งล้วนเกิดขึ ้นในพระวิหาร จนพระองค์ประกาศว่าพระวิหารต้องล่มสลายลง (13:1-37)  

ความแตกต่างระหว่างคนในและคนนอกก็ถูกเน้นอีกครั้งในตอนนี้ พระเยซูถอนตัวจากพระวิหาร  

นั่งกับสาวกบนภูเขาที่หันหน้าสู่พระวิหาร ทำนายว่าพระวิหารจะพินาศ (13:1-4) แต่คนในก็ต้องระวัง  

ไม่เช่นอาจจะกลายเป็นคนนอก โดยตัวบ่งชี้สำคัญคือ “สิ่งสะอิดสะเอียนที่ทำให้เกิดวิบัติ” (13:14)  

ซึ่งเป็นถ้อยคำที่นำมาจากดาเนียล (ดู ดนล. 12:11; 11:31; 9:27) พร้อมถ้อยคำจากผู้เขียนมาระโกว่า 

“ให้ผู้อ่านเข้าใจเองเถิด” (13:14 ข.) สื่อชัดว่าผู้อ่านรู้ดีว่าตัวบ่งชี้นี้คืออะไร แนวคิดเรื่องตั้งใจฟังและ

ระวังให้ดีมีตลอดเนื้อหาตอนนี้ และจบลงด้วยคำเตือนที่มีไปถึงผู้อ่านทุกคนว่า สิ่งที่เราบอกท่าน เราก็

บอกทุกๆ คนว่า “จงเฝ้าระวังอยู่เถิด” (13:37) 

มาระโกบทที่ 14 ข้อ 1 ถึงบทที่ 15 ข้อ 47 การแตะสัญลักษณ์หลักของชาวยิวครั้งนี้นำสู่

การลงมือกำจัดพระองค์อย่างจริงจัง (14:1-2) และทั้งหมดนี้เองเป็นเหตุให้พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ 

ไม้กางเขน ขณะเดียวกันบรรดาสาวก คนในที่ควรจะเข้าใจและสัตย์ซื่อกับพระเยซูกลับสำแดงให้เห็น

ว่าสุดท้ายพวกเขาไม่เข้าใจ สตรีนิรนามกลับเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมากกว่าเหล่าสาวก เธอมานำ

น้ำหอมมาชโลมพระเมสสิยาห์เพื่อเตรียมพระศพพระองค์ (14:3-9) ยูดาสหนึ่งในสาวก 12 คนที่ทรง

เลือกก็หักหลังพระเยซู (14:10-11) ตามคำบอกใบ้ก่อนหน้านี้ (3:19) และเขาถึงนำคนมาจับพระเยซู

เอง (14:44) 

ในห้องชั้นบน ระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ความตึงเครียดก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อพระเยซูระบุ

เองว่าหนึ่งในสาวกจะทรยศพระองค์ (14:12-21) จากนั้นก็ทรงเปิดเผยความลึกลับของอาณาจักรด้วย

สัญลักษณ์ของขนมปังและเหล้าองุ่น (14:22-26) พระองค์ทรงย้ำผ่านสิ่งเหล่านี้ว่า นี่จะต้องเกิดขึ้น 

“เพื่อคนเป็นอันมาก” (14:24) ซึ่งสะท้อนข้อความจากอิสยาห์บทที่ 53 ข้อ 12 ขณะเดียวก็ยืนยันว่า 

นี่ไม่ใช่จุดจบ เพราะพระองค์จะทรง “ดื่มใหม่ในอาณาจักรพระเจ้า” (12:25) เตือนถึงภาพของอาหาร

มากมายในถิ่นทุรกันดาร และพระกายที่ถูกสำแดงออกเป็น ศาสนพิธี  

ขณะที่สาวกมีความหวังและยินดี (12:26) พระเยซูก็ย้ำอีกครั้งว่าพวกเขาจะพลาด จะทอดทิ้ง

พระองค์ และหลังจากที่พระองค์ตายและเป็นขึ้นแล้ว ให้พวกเขาไปรอพระองค์ที่กาลิลี (14:27-28) 

แต่เปโตรไม่เคยยอมรับได้ว่าพระเมสสิยาห์ต้องทนทุกข์ เขาก็โอ้อวดในความจงรักภักดีของเขา ก่อนที่
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พระเยซูจะชี้ชัดว่า เขาเองก็จะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง (14:29-31) และเขาก็ทำเช่นนั้นจริงใน

ช่วงเวลาแค่ไม่ก่ีช่ัวโมงต่อมา (14:66-72) 

ในสวนเกทเสมนี ความลึกลับของอาณาจักรก็ถูกสำแดงอีกครั้ง (14:32-42) ผ่านการเปิดเผย

ความวิตกกังวลของพระเยซูเองที่กำลังจะต้องเผชิญกับภารกิจที่น่ากลัวนี้ แต่ในคำสุดท้ายของคำ

อธิษฐาน พระเยซูก็ได้สำแดงชัดว่าพระองค์คือบุตรที่เชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด “อับบา...อย่าให้เป็น

ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (14:36) ในขณะที่สาวกวงใน 

คนสนิทของพระองค์ผู้ที่พระองค์ร้องขอให้เขา “เฝ้าระวังอยู่กับพระองค์” (14:34; 37; cf. 13:37) 

หลับสนิทถึง 3 ครั้ง  

การชโลมพระกาย ห้องช้ันบน และสวนเกสเสมนีได้ปูเรื่องให้คำอธิบายกับเหล่าสาวกถึงความ

จำเป็นและความหมายของการเสียชีวิตของพระเยซูที่กำลังจะเกิดต่อไป เรื ่องก็สลับไปที่คนนอก  

การจับกุมพระเยซูก็เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของยูดาสขณะที่สาวกคนอื่นก็ทิ้งพระองค์ (14:43-50) 

แม้แต่หนุ่มนิรนามที่พยายามจะตามพระองค์ต่อ สุดท้ายก็หนีเหมือนกัน (14:51-52) ย้ำชัดถึงความ

ล้มเหลวของเหล่าสาวก จากนั้นก็เป็นการพิจารณาคดีที่แสนอยุติธรรม แต่ก็ทำอะไรพระเยซูไม่ได้

นอกจากการดูถูกรังแกพระเยซู (14:53-65) ตามคำบรรยายในอิสยาห์บทที่ 35 จนพระเยซูเองตรัส

ข้อความที ่ผสมผสานภูมิหลังจากดาเนียลบทที่ 7 ข้อ 13 และสดุดีบทที ่ 110 ข้อ 1 (cf. 12:36) 

ข้อความที่สมาชิกสภาแซนเฮดรินเข้าใจดีว่า พระเยซูกำลังตรัสเป็นนัยว่าพระองค์เองคือพระเจ้า  

จนบรรดาผู้นำอิสราเอลฟังธงว่า พระองค์สมควรตายจากข้อความนี้ (14:63-64) การพิจารณาคดี 

จากปิลาต โดยพระเยซูมิได้ปริปากแก้ตัวเลย (15:1-5) จนพระเยซูได้รับคำพิพากษาให้ประหารชีวิต

ด้วยการตรึงไม้กางเขน (15:6-15) และต้องสิ้นชีวิตในที่สุด (15:16-41) ในฐานะ “กษัตริย์ของชาวยิว” 

(15:26) ที่ถูกศัตรูเยาะเย้ยย่ำยี ถูกเหล่าสาวกของตนเองทอดทิ้ง จนทรงร้องหาพระบิดาด้วยความ

เจ็บปวดแต่เจือไปด้วยความหวังด้วยข้อความจากสดุดีบทที่ 22 ข้อ 1 (15:34)  

มาระโกก็หักมุมอย่างที่สุด เมื่อให้คนนอกที่ไม่ใกล้เคียงกับคนที่จะติดตามพระเยซูอย่างมือ

เพชรฆาตที่ประหารพระองค์ได้เป็นมนุษย์คนเดียวในพระกิตติคุณนี้ที่ระบุฐานะแท้จริงของพระเยซูได้

อย่างถูกต้อง “แท้จริง ท่านผู้น้ีเป็นพระบุตรของพระเจ้า” (15:39) ในที่สุด สิ่งน้ีก็เป็นที่ประจักษ์แจ้ง 

เหล่าสตรีเท่านั้นที่ยังติดตามเฝ้าดูพระองค์ในช่วงที่เข้าตรึงพระองค์ (15:40-41) ได้เห็นการ

เตรียมพระศพพระเยซูที่ถูกทำอย่างรีบเร่งลัดขั้นตอน ก่อนตามไปดูถึงที่โรมวางพระศพพระเยซู 

(15:42-47) และได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ยินข่าวว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตาย (16:1-8) 

มาระโกบทที่ 16 ข้อ 1 ถึง 8 บทส่งท้าย: "เพราะพวกเขากลัว..." 

 ภาพที่สิ้นหวังเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์อย่างทรมานบนไม้กางเขนได้ถูกเปลี่ยนเป็นความหวัง 

เมื่อเหล่าสตรีที ่เตรียมมาชโลมพระศพพระเยซูในอุโมงค์กลับได้พบชายหนุ่มนิรนามในอุโมงค์น้ัน 
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(16:1-5) ที่สำคัญชายผู้นี้ได้ประกาศสิ่งที่เป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นแล้ว พระเยซู “ทรงเป็นขึ้นแล้ว” (16:6) 

พระองค์ทรงไปกาลิลี ตามที่สัญญาให้กับเหล่าสาวกของพระองค์ (14:28) ชายหนุ่มนี ้ยังย้ำให้  

เหล่าสตรีกับไปแจ้งข่าวนี้กับสาวกทั้งหลาย พวกเขากำลังถูกเรียกอีกครั้งให้ “ติดตาม” พระองค์ 

(16:7)  

ภาพถัดไปที่ควรจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นภาพของเหล่าสตรีรีบวิ่งไปหาสาวกทั้งหลาย เล่าเรื่องที่

เกิดขึ้นในอุโมงค์ให้พวกเขาฟัง และรีบชักชวนกันออกเดินทางไปพบพระเยซูที่กาลิลี พระองค์ทรงไป

รอพวกเขาที่นั่นแล้ว...แต่ความจริงกลับหักมุมอีกครั้ง พวกเธอ “กลัวจนตัวสั่น... ไม่พูดอะไรกับใคร 

เพราะกลัว” (16:8)  

 มาระโกจบพระกิตติคุณได้ด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานและการเปิดเรื่องให้ไม่มีจุดจบชัดเจนก็

บีบบังคับให้ผู ้อ่านต้องตัดสินใจว่าตนจะทำอย่างไรกับพระกิตติคุณน้ี ทำไมเหล่าสตรีถึงกลัว?  

เพราะเธอไม่เชื ่อเรื ่องการเป็นขึ้นจากตาย นี่เกินความเข้าใจของพวกเธอ จนเธอเลือกจะปิดปาก 

เพราะกลัว... แล้วผู้อ่านหละ เลือกจะเชื่ออย่างไร พระกิตติคุณนี้จะจบลงด้วยการปิดปากเงียบ หรือ

การออกไปประกาศและติดตามพระเยซู  

มาระโก บทที่ 16 ข้อ 9 ถึง 20 ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของบทความวิชาการฉบับน้ี เน่ืองจากเป็น
ส่วนตอนจบที่มีการเพ่ิมเติมในภายหลัง (Carson, D. A., Moo, D. J., & Morris, L., 1992) นักวิชาการ
ส่วนมากสนับสนุนว่า ผู้เขียนมีความตั้งใจให้พระกิตติคุณมาระโกจบแบบฉันพลัน  ซึ่งอาจมีผลทำให้
ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้กลับมาใคร่ครวญว่า  เนื้อหาที่ฟังมาทั้งหมดนั้นมีความหมายว่าอะไร ควรตอบสนอง
อย่างไร หรือควรจะเขียนตอนจบของเราไว้ว่าอะไรเมื่อเรารับรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซู
คริสต์อย่างน้ี 
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สรุป 

มาระโกตั้งใจบอกใบ้ผู้อ่านว่าควรเข้าใจพระกิตติคุณของเขาด้วยมุมมองใด โดยการให้กุญแจ
การตีความไว้ในบทนำของพระกิตติคุณมาระโก และที่บทนำนี้ มาระโกได้ผสมข้อความจากมาลาคบีท
ที่ 3 ข้อ 1และอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3 เพื่อบอกว่า เขาต้องการนำเสนอพระกิตติคุณของเขา ตาม
แนวคิดการอพยพครั้งใหม่ในพระธรรมอิสยาห์ แต่ผสานกับความกังวลถึงความพร้อมของอิสราเอล
เมื่อพระยาห์เวห์เสด็จกลับมา ตามเน้ือหาในพระธรรมมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 20  

ตามพระธรรมอิสยาห์ ในพระเยซู การอพยพครั ้งใหม่ตามที ่ผู ้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้
พยากรณ์ไว้ในอดีต ได้มาถึงแล้ว พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ที่สำแดงอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
นำอิสราเอลที่ตาบอดไปตามทางที่เขาไม่รู ้จัก จนมาถึงเยรูซาเล็มที่ซึ ่งพระเจ้าจะควรจะอวยพร
อิสราเอล  

แต่พระกิตติคุณมาระโกมีการหักมุมตามองค์ประกอบของมาลาคีบทที่ 3 ข้อ 1 คนอ่านก็

เข้าใจดีว่ายอห์นคือเอลียาห์ที่มาเตรียมทาง และพระเจ้าจะทรงรื้อฟื้นอิสราเอล ถ้าพวกเขาพร้อม แต่

ถ้าไม่พร้อม พระองค์จะพิพากษาอิสราเอล แต่น่าเศร้า เพราะคำตอบคือไม่พร้อม  

ผู ้นำอิสราเอลไม่ยอมรับเอลียาห์ของพระเยซู (1:14ก.; cf. 11:27–33) และปล่อยให้ถูกฆ่าตาย  
(มาระโก 6:14-27; 9:13) แทนที่จะโห่ร้องต้อนรับด้วยยินดี และบรรดาผู้นำไม่ว่าจะเป็นฟาริสี สะดูสี 
ธรรมาจารย์และเฮโรด ต่างไม่ยอมรับพระเยซู (3:22; 7:1–5) ในขณะที่พระเยซูพยายามทำให้เห็น 
ชัดมากว่า แท้จริงแล้ว พระองค์คือใคร ความตึงเครียดทวีสูงขึ้นจนถึงจุดที่บรรดาผู้นำปฏิเสธพระเยซู
ต่อหน้าประชาชน (มก. 11:1-11) และพระเยซูก็แสดงให้เห็นชัดว่า นั่นนำคำแช่งสาปมาถึงตนเอง  
(มก. 11:13–14, 20–21; cf. มลค. 4:6) และพระวิหาร (มก. 13) แต่แผนการอพยพครั ้งใหม่ของ 
พระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวไป แม้ผู้นำเหล่านี้ปฏิเสธพระเยซู (12:10–11) เพราะผู้เชื่อจะเป็นพระวิหารใหม่
ที่จะรวมทั้งคนยิวที่สัตย์ซื่อและคนต่างชาติที่เชื่อ (11:17ข; 13:27; 15:39) และมาระโกก็จบลงด้วย
การบีบให้ผู้อ่านเลือกว่าจะร่วมการอพยพครั้งใหม่น้ีกับพระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตายหรือไม่  
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โครงการ 
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021 

เป็นการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
ภาคีเครือข่าย 4 สถาบัน อันประกอบด้วย  

1) วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ  
2) คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
3) วิทยาลัยแสงธรรม 
4) คณะกรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล: 
คริสต์ศาสนศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และมีความสำคัญเป็น

อย่างมากต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า  
จิตวิญญาณของมนุษย์ สิ ่งยึดเหนี ่ยวจิตใจมนุษย์ ศีลธรรม และจริยธรรม ผ่านทางคำสอนจาก 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร ได้นำองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์น้ี 
ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ถึงแม้ว่าสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนและให้ความรู้ทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 
มีจำนวนน้อย แต่การศึกษาและผลิตผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทยน้ัน 
มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาตร์ระดับชาติ  
จึงเป็นช่องทางที่สำคัญยิ่งให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้แก่คริสตจักร และบุคคลอื่น ๆ 
ที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ได้รับองค์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ของอาจารย์ นักศึกษา และ
นักวิชาการจากสถาบันด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ในประเทศไทย 

2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้แก่คริสตจักร และบุคคลอ่ืน ๆ ที่
มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 

สถานที่จัดโครงการ: 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 
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กลุ่มเป้าหมาย: 
อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำคริสตจักร และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
1. เป็นช่องทางให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันที ่เปิดสอนด้าน 

คริสต์ศาสนศาสตร์ให้เผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาและการวิจัยแก่คริสตจักร
และบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสนใจด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 

2. เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันการศึกษาด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ให้มีแพร่หลายมากขึ้น
ในวงการวิชาการ เป็นการยกระดับมาตรผลงานวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 
ให้เพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จำนวนผลงานวิชาการ 
3. คะแนนประเมินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
สถาบันภาคีเครือข่ายจัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 
1. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
2. คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
3. วิทยาลัยแสงธรรม 
4. คณะกรรมการศาสนศาสตร์ศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำคริสตจักร และผู้ที่สนใจทั่วไป 
รวมทั้งหมด 100 คน (ลดลงจากปีก่อน 64 คน) 
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ผลงานวิชาการ 
อ้างอิงจากเกฑณ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20 
หลักเกณฑ์ ข้อที ่ 2 มีบทความที ่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย  

3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
มีผู้นำเสนอผลงานรวม 11 คน จากผู้ส่งบทความ 15 คน 

บทความวิชาการ TTAC 2021 
1. บทความภายใน 5 บทความ (ร้อยละ 45)  
2. บทความภายนอก 6 บทความ (ร้อยละ 55) 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ: 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม = 30 คน  
1. การประชาสัมพันธ์งาน      3.62 
2. วัน-เวลาในการจัดงาน      4.03 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนำเสนอบทความ (45 นาที) 4.03 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการถาม-ตอบ (15 นาที)  4.00 
5. บรรยากาศโดยรวมในช่วงนำเสนอบทความ   4.00 
6. บรรยากาศโดยรวมในช่วงถาม-ตอบ    3.77 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ      4.37 
8. การจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams 3.73 
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