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ความส าคัญของพระคัมภีร์ต่อชีวิตคริสตชน 
The Importance of the Bible in Believers’ Lives 

ศาสนาจารย์ชัยพร ปัญญา1 
ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย2 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอประวัติความเป็นมาของพระคมัภีร์ซึ่งไดผ้่านกระบวนการรวบรวมมากมายอย่าง

ต่อเนื่อง ตัง้แต่ในสมัยปี 400 ก่อนคริสตศักราช ในช่วงที่ชาวยิวเป็นเชลยที่บาบิโลน จนถึงประมาณช่วงปลายศตวรรษท่ี 4 ที่มี
การประกาศยอมรบัหนังสือจดหมายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาใช้ในคริสตจักรสมัยเริ่มแรก รวมทั้งอธิบายจุดประสงค์หลักสอง
ประการของพระคัมภรี์คือ 1. พระคัมภีรเ์ป็นบรรทัดฐานในการด าเนนิชีวิตแบบส่วนตัว 2. พระคัมภีรเ์ป็นบรรทัดฐานในการ
ด าเนินชีวิตครสิตชนในชุมชน และสังคม 

บทความนี้น าเสนอความส าคัญของพระคัมภรี์ต่อชีวิตของคริสตชนดงันี้ 1. ท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่ 2. เป็น
แนวทางส าหรับการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ 3. เป็นอาหารบ ารุงฝ่ายจติวิญญาณ โดยคริสตชนสามารถใช้พระคัมภรี์ใน
ชีวิตประจ าวันได้โดยการ ฟังพระคัมภีร์ อ่านพระคัมภีร์ ศึกษาพระคัมภีร์ และ ท่องจ าพระคมัภีร์ 

ค าส าคัญ: พระคัมภีร ์พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม ่ความส าคัญของพระคัมภีร ์

Abstract 
 The Bible that we see in the present has passed a long process of collecting and selection 
starting from 400 B.E. while the Jews were still captives in Babylon to the end of the fourth century when 
selected writing from the apostles where approved in the canon. 
The Bible have 2 main purpose 1. To be a guideline for personal life 2. To be a guideline of living in a 
church and community. 

There are 3 essential effects the Bible has in believers’ lives: 1. It transforms life 2. It guides us 
through our time of troubles. 3. It is the spiritual food. Believers can use the Bible in their daily lives by 
listening, reading, studying and remembering. 

Keywords: Bible, Old Testament, New Testament, Importance of the Bible 
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Miriam Levering น าเสนอแนวคดิเกี่ยวกับความหมายค าว่า “พระคัมภีร์” เพื่อสนองตอบต่อความหลากหลายของ
ผู้คนและแนวคิดในศตวรรษท่ี 21 นี้ไว้ว่า คัมภรี์คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายใต้กรอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
นอกจากน้ียังหมายถึงสิ่งที่มีพลังอ านาจ สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวภายในชีวติของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ และ
ที่ส าคัญยิ่งกว่า “พระคมัภรี์” ยังหมายถึงถ้อยค าที่ไดร้ับการประทานจากพระเจา้โดยตรง อย่างเช่นบัญญัติสิบประการ และ
คัมภีร์ Qur’an หรือในบางชุมชนคัมภีร์คือสิ่งที่มีพลังอ านาจอยูภ่ายในซึ่งจะสร้างความเข้าใจพิเศษต่อผู้อ่านในโอกาสพิเศษเมื่อ
ได้มีการอ่านซ้ า ๆ ใช้บ่อย ๆ เพื่อให้ได้ยินอยูเ่สมอ ๆ3  

ความเข้าใจดังกลา่วนี้ก็สอดคล้องกับพระครสิตธรรมคมัภรี์ในคริสตศาสนาท่ีหมายถึงหนังสือท่ีมาจากการรวบรวมค า
สอนที่ผู้รับใช้พระเจ้าได้รับการเปดิเผยมาจากพระเจ้า และได้ท ากับบันทึกเก็บรวบรวมไว้จนกระทั่งไดร้ับการยอมรับจาก
คริสตจักรสากลร่วมกันว่าเป็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ในครสิตศาสนา โดยถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (ภาค) ใหญ่ ๆ คือ ภาค
พันธสัญญาเดิม และภาคพันธสญัญาใหม่  

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเปน็การบันทึกค าสอนจากพระเจา้มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของชนชาติ
อิสราเอลตั้งแต่ในสมัยของโมเสสเป็นต้นมา ข้อความที่ปรากฏนั้นไดผ้่านสายตา เพราะได้ถูกน าไปอ่านอยู่บ่อยครั้งทั้งส่วนตัว
และในที่สาธารณะ โดยชนชาติอสิราเอลได้ท าพันธสญัญาที่จะด าเนนิชีวิตตามกฎหมายที่พระเจ้ามอบไว้ให้แก่พวกเขา (อพย. 
24:12, ลนต. 18:4-5) ด้วยเหตุนีพ้ระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นบรรทัดฐานของการด าเนินชีวิตของชนชาติอิสราเอลโดยตลอดมา 
ความเป็นมาของพระคัมภรี์ภาคพนัธสัญญาเดมิค่อนข้างมีความซับซอ้นเนื่องจากความเก่าแก่ของตัวของพระคัมภีรเ์องที่เช่ือว่า
เริ่มมีการบันทึกตั้งแตส่มัยของโมเสสเป็นต้นมา (The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1974) ความซับซ้อนน้ี
ได้แก่ ระยะเวลา สถานท่ีของการบันทึกท่ีผ่านมาหลายศตวรรษด้วยกัน มีการคัดลอก แก้ไข รวบรวม และการแปลมาหลายๆ
ครั้ง มีการแปลพระคมัภรี์ภาคพันธสัญญาเดมิหลายๆ ฉบับเกดิขึ้น เช่น ฉบับสะมาเรีย (Samaritan Pentateuch)  ฉบับทาร์
กุม (Aramaic Targums) ฉบับเซปตัวจินท์ (Septuagint) ฉบับซีเรยี (Syriac Version) และฉบับวัลเกต (Vulgate) เป็นต้น 
โดยแตล่ะฉบับมีการเขียนในภาษาที่ต่างกัน และเป้าหมายคนอ่านกต็า่งกัน แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วเช่ือว่าต้นฉบับนั้นถูกเขียน
ขึ้นจากสองภาษาหลักๆ ด้วยกันคอื ภาษาฮีบรู และภาษาอาราเมค4 และมีกระบวนการรวบรวมเพื่อจะเป็นพระคัมภีรด์ัง
ปัจจุบันดังน้ี    

ในสมัยปี 400 ก่อนคริสตศักราช (ก.ค.ศ.) ได้มีการรวบรวมกฎเกณฑแ์ละงานเขียนท่ีเกีย่วกับกฎบัญญัตเิข้าด้วยกัน
เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้อ่าน รักษา และใช้ด าเนินชีวิตตามพระบญัชาของพระเจ้าทีไ่ด้ให้ไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา การรวบรวม
เป็นเลม่ครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงของการเป็นเชลยที่บาบิโลน โดยพวกปุโรหิต (Priest) เรียกในภาษาฮีบรูว่า โทราห์ 
ที่หมายความว่า การสอน หรือค าสอน (Instruction or Teaching) และยังหมายถึงหนังสือ 5 เล่มแรกของ (Torahּתֹוָרה)
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือ พระธรรมปฐมกาล อพยพ เลวีนิต ิกันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญตัอิีกด้วย เป้าหมายของ
การรวบรวมในครั้งน้ีคือ การที่ชนชาติอิสราเอลมองย้อนกลับไปในอดีตที่พระเจ้าทรงไถ่พวกเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ 
แล้ววน าเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน เปน็ชนชาติที่เข้มแข็ง มีกษัตริย์ผูย้ิ่งใหญ่อย่างเช่น กษัตริยด์าวิด ขยายอาณาเขตอยา่งกว้างขวาง 
เป็นที่น่าเกรงขามของชนชาติต่างๆที่อยู่รอบข้าง แต่บัดนี้พวกเขากลบัมาอยู่ในบาบิโลนในฐานะทาส บา้นเมืองท่ีเจรญิ มีพระ
วิหารที่สวยงามต้องถูกท าลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง จากสาเหตขุองการไม่เช่ือฟังพระเจ้า และมุ่งแต่การนับถือรูปเคราพ
ตา่งๆ เหตุการณ์นี้จึงท าให้เกิดการส านึกผดิ และกลับใจ และไม่ประสงค์จะให้ลูกหลานในอนาคตต้องกลับมาอยู่ในสภาพของ
ทาสแบบนี้อีก โดยเห็นว่าสิ่งที่ส าคญัที่สุดในการด าเนินชีวิตคือการเช่ือฟังพระเจ้าซึ่งจะน ามาสู่พระพร การเช่ือฟังพระเจ้าในที่น้ี
คือการประพฤตปิฏิบัตติามพระบญัญัติของพระเจ้า ดังนั้นบรรดาปโุรหิต และธรรมาจารย์ที่ไปเป็นเชลยที่บาบิโลนจึงเริ่มมีการ
รวบรวมกฏบัญญตัิของพระเจ้าโดยเฉพาะธรรมบญัญัติของโมเสสเพือ่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ ส าหรับ
คนอิสราเอล Torah จึงถือเป็นหัวใจของพระบัญญัติของพระเจ้า5  

ต่อมาประมาณ ปี 200 ก.ค.ศ. ไดม้ีการรวบรวมงานเขียนของบรรดาผู้เผยพระวจนะเข้าด้วยกันเพื่อใหช้นรุ่นหลังได้
เรียนรูค้วามผดิพลาดของบรรพบุรษุของพวกเขาท่ีไม่เช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจา้จนต้องสญูเสยีความเป็นเอกราชและต้อง

                                                           
3 Levering Miriam, ed., “Introduction: Rethinking Scripture,” in Rethinking Scripture: Essays from a Comparative Perspective, 
New York: New York Press. 1989 
4 William Sanford LaSor, David Allan Hubbard, Frederic Wm. Bush, Old testament Survey: The Message, Form, and 
Background of the Old Testament, Michigan: Grand Rapids. 1996 
5 Neil R. Lightfoot, How we got the Bible, New York: MJF Books. 2003 
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ตกไปเป็นเชลยในบาบิโลน และพระธรรมหมวดสดุท้ายคือ หมวดวรรณคดีก็ได้ถูกรวบรวมเสร็จสิ้นประมาณ ค.ศ. 200 เพื่อ
สอนคนรุ่นหลังผ่านทางรูปแบบของวรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมแบบภูมิปญัญา (Wisdom Literature) ที่มีเป้าหมาย
เพื่อสั่งสอนชนอิสราเอลให้ด าเนินชีวิตตามพระบญัญตัิของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง  

ส่วนพระคมัภีรภ์าคพันธสญัญาใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อม ๆ กับการก าหนดความหมายค าว่า พระคัมภรี์ ที่มาจากรากศัพท์
ค าภาษากรีก ค าว่า กราโฟ ( γράφω), กราเฟ (γραφή),หรือ แกรมมา (γράμμα) ซี่งมีความหมายทั่วไปว่า เขียน 
สลัก จารึก หรือ วาด6 ความหมายที่กล่าวมานี้ท้ังหมดมีความเกีย่วข้องกับการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงแม้
คริสตจักรในศตวรรษท่ี 1 มีความเข้าใจว่าพระคัมภีร์หมายถึงเฉพาะพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเท่านั้น แต่นักวิชาการพบว่า
แนวคิดที่มองว่าจดหมายของอัครทูตเป็นพระคมัภรี์เริม่ต้นตั้งแตป่ลายศตวรรษที่ 1 แล้ว โดยอัครทตูเปโตรที่อ้างถึงจดหมาย
ของอัครทูตเปาโล ใน  2 ปต. 3:15-16  และระบุว่าข้อความในจดหมายของเปาโลนั้นไมไ่ดม้าจากสตปิัญญาของเขาเองแต่เป็น
พระปัญญาที่มาจากพระเจา้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค าว่าพระคัมภรี์ที่ใช้จึงมีความหมายรวมทั้งภาคพันธสัญญาเดมิและภาคพันธ
สัญญาใหม ่7 อีกค าหนึ่งที่ใช้ในพันธสัญญาใหม่เมื่อกล่าวถึงพระคมัภีรค์ือค าว่า โลกอส (λόγος)  แปลตรงตัวว่าถ้อยค า ค าพูด 
ค าประกาศ แถลงการณ์ หรือความคิดที่ปรากฏในข้อความนั้น ค าน้ียังมีความหมายพิเศษท่ีแสดงให้เหน็ถึงการส าแดงของพระ
เจ้า8 ในยุคเริม่แรกคริสตชนเช่ือว่าค าสอนของพระเยซเูป็น “พระวจนะของพระเจ้า”(ดู ยน.5:24; 8:31, 37, 43, 51; 12:48; 
14:23; 15:3; วว.3:8) 

ในสมัยครสิตจักรเริ่มแรกนั้นแม้ครสิตชนยังไมไ่ดม้ีการรวบรวมพระคมัภีรไ์ว้ใช้เป็นรูปเล่มดังที่มีในปัจจบุันน้ี การ
ถ่ายทอดค าสอนของพระเยซูต้องผ่านทางการท่องจ าไปจนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 1 จึงเริ่มมีการบันทึกค าสอนของพระเยซมูาก
ขึ้น และภายหลังในศตวรรษที่ 2 ได้มีการรวบรวมเอาบรรดาหนังสือที่คริสตจักรเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตคริสต
ชนและถูกต้องตามหลักค าสอนของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในครสิตจักรต่าง ๆ เข้ามา แต่ก็ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการ
รวบรวมอย่างชัดเจน ต่อมาในศตวรรษที่ 2 การรวบรวมจัดท ากันเปน็ระบบมากขึ้นโดยมีการคดัสรรหนังสือท่ีเขียนขึ้นเฉพาะ
จากผู้ที่เป็นอัครทตูหรือใกล้ชิดกับอัครทูตเท่านั้น ได้รับการยอมรับจากคริสตจักร และมีค าสอนที่ไม่ขัดกับหลักความเชื่อของ
คริสตจักร ซึ่งต่อมาประมาณช่วงปลายศตวรรษท่ี 4 ก็มีการประกาศยอมรับหนังสือท่ีผ่านการคดัเลือกเข้ามาใช้ในคริสตจักร
สมัยเริ่มแรกว่า “พระคัมภีรภ์าคพนัธสัญญาใหม่”  

ส าหรับหนังสือท้ังเล่มนีรู้้จักกันอยา่งเป็นสากลว่า “พระคัมภีรไ์บเบิล้” เรียกตามภาษาอังกฤษ คือ Bible ที่มาจาก
ภาษากรีก คือบิบลอส (βίβλος) หรือ บิบลิออน (βιβλίον)  มีความหมายตรงตัวว่า “หนังสือ” เป็นการใช้เพื่อเรียกท้ัง
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament) และภาคพันธสญัญาใหม่ (New Testament) โดยค านี้เป็นค าที่ยมืมาจาก
ชาวอียิปต์ที่ใช้เรียกวัสดุท ากระดาษจากเปลือกของต้นปาปิรสั เราพบว่าค านี้ถูกใช้ในภาษาลาตินตั้งแตใ่นช่วงศตวรรษท่ี 4 แล้ว 
โดยเจอโรมผู้ที่แปลพระคมัภีรภ์าษาลาตินได้เรียกช่ือพระคมัภรี์ว่า “Bibliotheca Divina” หรือ “หนังสือศักดิ์สิทธ์ิ” 9แต่ค านี้
ไม่เป็นท่ีแพรห่ลายนักจนต่อมาภายหลังเมื่อมีการยมืศัพท์ภาษากรีกค าว่า ทา บิบลิอา (τα βιβλία) จากคริสตจักรใน
ตะวันออกมาใช้ใคริสตจักรตะวันตกมากขึ้นเพื่อกล่าวถึงพระคมัภีร์ของคริสตชน และกม็ีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในช่วง
ศตวรรษที่ 16 (Warfield, 2008) และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงเนื้อหาโดยสรุปของพระคัมภีร์กเ็ข้าใจได้
ดังนี ้

พระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดมิแบ่งออกเป็นสามหมวด คือโทราห์ (Torah) ผู้เผยพระวจนะ (Nevi’im) และ
วรรณคดี (Ketuvim) ได้ถูกรวบรวมเข้าเป็นเล่มเดียวกันที่ชาวยิวเรียกว่าทานัค (TANAK)  พระคัมภีรภ์าคพันธสัญญาเดมิเป็น
การรวบรวมประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของมนุษยชาติที่เชื่อกันว่าพระเจ้าเป็นผูส้ร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นการบันทึกถึงต้น
ก าเนิดของความบาปโดยที่มีเหตุมาจากการที่มนุษยไ์ม่เช่ือฟังพระเจา้ และผลที่มนุษยไ์ดร้ับจากการไมเ่ชื่อฟังนั้น แต่ด้วยความ
                                                           
6 Kittel, G., Bromily, G.W., Friedrich, G. Theological Dictionary of the New Testament, (Vols. 1, pp 742-773). MI: Grand Rapids. 
1976 
7 Liefeld, W.L, The NIV Application Commentary: 1 and 2 Timothy, Titus, MI: Grand Rapids Zondervan Publishing House. 
1999 
8   Arndt, W, Gingrich, W, Danker, F W. and Bauer, W, A. Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature : A Translation and Adaption of the Fourth Revised and Augmented Edition of Walter Bauer's 
Griechisch-DeutschesWorterbuchZu Den Schrift En Des Neuen Testaments Und Der UbrigenUrchristlichenLiteratur,(pp. 477-
479). Chicago: University of Chicago Press. 1996 
9 Bromiley, G.W., The International Standard Bible Encyclopedia, (pp. 482), MI: Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans. 2001 



4 

รักของพระเจ้า พระองค์ได้เลือกผูเ้ผยพระวจนะให้เป็นกระบอกเสียงประกาศน าชนชาติอิสราเอลให้กลบัมาหาพระองค์ 
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถูกบันทึกผ่านทางประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าได้เลือกพวกเขาเพือ่เป็นชนชาติที่บริสุทธ์ิ ท่ี
เป็นแบบอย่างต่อมนุษยชาติอื่น ๆ ในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับพระลักษณะของพระเจ้าที่บรสิุทธ์ิ เนื้อหาในพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิมจึงเป็นเรื่องของกฎเกณฑต์่าง ๆ เรื่องพิธีกรรม (Ritual Code) และจรยิธรรม (Ethical Code) เพื่อเป็นบรรทัด
ฐานในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  

พระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหมป่ระกอบไปด้วย หนังสือกิตติคุณ (Gospels) ซึ่งเป็นงานเขียนท่ีบันทึกชีวิตและค า
สอนของพระเยซูคริสต์ จ านวน 4 เล่ม เขียนโดยสาวกของพระเยซูคริสต์ (กิตติคณุมัทธิวและยอห์น) หรือ ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ
เหล่าสาวกของพระเยซูครสิต์ (เช่น มาระโกเขียนจากความทรงจ าของเปโตร และลูกาเขียนโดยการสบืเสาะข้อมลูจากผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์) หนังสือกิตติคุณเป็นการบันทึกค าสอนที่อัครทูตเห็นว่าส าคัญและเป็นประโยชน์ในการด าเนนิชีวิต นอกจากนี้แล้วยัง
มีจดหมายของเปาโล จ านวน 13 ฉบับ และจดหมายจากเปโตร ยากอบ ยอห์น และผู้น าคริสตจักรในสมัยเริ่มแรก จ านวน 8 
ฉบับ ซึ่งเขียนเพ่ือน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ค าสอนของพระเยซูครสิต์ในการด าเนินชีวิตคริสตชนในส่วนตัวและการ
ด าเนินชีวิตในชุมชน ท่ีเรียกว่าครสิตจักรและในสังคมทั่วไป ส่วนหนังสือเล่มสุดท้ายนั้นมีลักษณะพิเศษ คือเป็นหนังสือเปิดเผย
นิมิตของอัครทูตยอห์นท่ีเขียนเพื่อเสรมิก าลังใจให้ครสิตชนยืนหยัดมัน่คงในความเชื่อศรัทธาแม้จะอยู่ในภาวะวิกฤติแห่งชีวิต
โดยใช้รูปแบบภาพพจน์เปรยีบเทยีบ ภาษาสญัลักษณ์และมีบางส่วนท่ีกล่าวถึงความหวังใหม่ของคริสตชนในอนาคตที่พระเยซู
คริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

จุดประสงค์ของพระคัมภีร์ในคริสต์ศาสนา 
1. พระคัมภรี์เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตแบบส่วนตัว 

คริสตชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพระคมัภีรไ์ด้บันทึกเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับกฎบัญญตัิของพระเจ้า และรูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตที่ดี โดยกฎบญัญัตเิหลา่นี้มีอิทธิพลต่อครสิตชนเป็นอย่างมาก เช่น ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และจติวิญญาณ ตลอดจนสมัพันธภาพที่แต่ละบุคคลพึงปฏิบัตมิีพึงปฎิบัติต่อคนรอบข้าง นอกจากนั้นแล้วธรรมบัญญัติใน
พระคัมภีร์ยังปรากฎเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงเรื่องของอาชีพ การงาน และเศรษฐกิจ  

ริค วอร์เรน ศิษยาภิบาลที่มีช่ือเสียงในปัจจุบันนี้เห็นว่าการจะเริม่สรา้งคริสตจักรให้เติบโตได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
พระคัมภีร์เป็นรากฐานส าคัญ พระคัมภีร์นั้นมีความส าคัญต่อการเจรญิเติบโตของชีวิตคริสตชนเพราะพระเจ้าทรงส าแดง
พระองค์ผ่านทางพระคมัภรี์ ดังนั้นผู้เชื่อจะไม่สามารถมีความสัมพันธ์สนิทหรือรู้จักสัจธรรมของพระองค์ได้เลยหากขาดการอ่าน
พระคัมภีร์10  

2. พระคัมภรี์เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตคริสตชนในชุมชน และสังคม 
พระคัมภีร์ของครสิต์ศาสนาให้ความส าคญักับชีวิตชุมชน และสังคม ตั้งแต่ปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงสรา้งโลก ทรง

สร้างระบบ และระเบียบของสรรพสิ่งต่าง ๆ อย่างสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องผูกพันกัน เมื่อพระเจา้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสรา้งให้
มีความสมัพันธ์ต่อกันและกัน และยังทรงให้มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กบัธรรมชาตดิ้วยเช่นกัน ดังนั้นในพระคัมภีร์จึงมีธรรม
บัญญัติที่บ่งบอกถึงมนุษย์จะต้องมสีัมพันธภาพต่อกันเช่นไร ตั้งแตส่ังคมขนาดพื้นฐานคือครอบครัวจนเป็นสังคมใหญ่ เช่น 
ประเทศชาต ิ

คริสตจักรเป็นชุมชนแห่งความเช่ือท่ีขับเคลื่อนชีวิต และท าพันธกิจตามการช้ีน าของพระคัมภีร์ คาร์ล บาธมองว่า 
การที่คริสตจักรเชื่อว่าพระคัมภีรเ์ป็นการส าแดงของพระเจ้า และเปน็พระวจนะค าของพระองค์นั้นไดท้ าให้พระคัมภรี์มสีิทธิ
อ านาจเหนือชุมชนของผู้เชื่อ พระเจ้าได้ทรงตรสัผา่นทางโมเสส ผู้เผยพระวจนะ ผู้เขียนกิตติคณุและอัครทูต ในปัจจุบัน
พระองค์ก็ยังคงตรัสกับครสิตจักรผ่านพระคมัภรี์ที่บันทึกพระวจนะของพระองค์ไว้ 11 คริสตจักรจึงยอมรับสิทธิอ านาจของพระ
คัมภีรเ์ป็นบรรทัดฐานในการเทศนาสั่งสอน และน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งคริสตจักรน ามาใช้ผ่านการเปิดเผยของพระ
วิญญาณบรสิุทธ์ิ 12 โดนัลด์ จี บอร์ช13  มองว่าถึงแม้คริสตจักรโปรแตสแตนต์และคาทอลิกจะมีความเห็นท่ีแตกต่างกันระหวา่ง

                                                           
10 วอร์เรน, ริชาร์ด, คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถปุระสงค์,  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ: คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสท์. 2000 
11 Barth, K, William, G, and Torrance, T.F., Church Dogmatics, Volume I: The Doctrine of the Word of God, Part 2, Translation 
of Die KirchlicheDogmatik, Edinburgh: T. & T. Clark, 2004, P. 457.  
12 Ibid, 538. 
13  Bloesch, D G., Holy Scripture: Revelation, Inspiration & Interpretation, Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. 1994 
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สิทธิอ านาจของธรรมเนยีมปฏบิัตจิากศาสนจักร แต่ทั้งสองนิกายมีความเห็นตรงกันว่าพระคัมภีร์นั้นมสีิทธิอ านาจสูงสดุเหนือ
ชุมชนแห่งความเชื่อ14  

3. ความส าคัญของพระคัมภรี์ต่อชีวิตของคริสตชน 
ในจดหมายฉบับท่ีสองของเปาโลถงึทิโมธีนั้น เขาได้เขยีนข้อความที่เราพบแนวคิดทางเทววิทยาของเปาโลเกีย่วกับ

พระคัมภีร์ว่า 
3.1. พระคัมภีรเ์ป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่ เปาโลกล่าวว่าการได้เรียนรู้พระคัมภรี์เป็น

เหตุให้ทิโมธไีด้ทราบถึงเรื่องราวแห่งความรอดที่มีในองค์พระเยซูครสิต์ “ความรอด” ในพันธสัญญาใหม่นั้นมีความหมาย
หลากหลาย แต่แนวคดิที่เหมือนกนัคือการไดร้ับชีวิตใหม่ เปาโลจึงมองว่าการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเป็นกระบวนการที่
จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราอย่างเป็นขั้นตอน สามารถท าให้คน ๆ นั้นพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง ดังท่ีปรากฏในจดหมาย
ของเปาโลถึงทิโมธีว่าให้ท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้า ประกาศพระคัมภีร์อันศักดิส์ิทธ์ิ เพราะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รบัการ
ดลใจจากพระเจ้าค าว่า “ดลใจจากพระเจ้า” มาจากค าภาษากรีก “θεόπνευστος”15 (2ทธ.3:16) ซึ่งแปลตรงตัว
หมายถึง “ลมหายใจของพระเจ้า” นิยามของค านีม้ีการถกเถียงมาอย่างแพร่หลายวา่มีความหมายที่แท้จริงอย่างไร16  ประเด็น
ส าคัญที่ค านี้ใหห้มายความอย่างชัดเจนคือ แหล่งที่มาของพระคัมภรีน์ั้นว่ามาจากพระเจ้าไม่ใช่จากมนษุย์ เพราะข้อความที่ถูก
บันทึกข้ึนนั้นได้รับจากประสบการณ์กับพระเจ้าผา่นทางเรื่องราวตา่งๆในชีวิตของเขาโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิให้ผูเ้ขียนเข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆ 2 เปโตร 1:20-21 ได้กล่าวว่าเพราะพระคัมภีร์นั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าผ่านทาง
พระวิญญาณบริสุทธ์ิมนุษยจ์ึงไมส่ามารถตีความตามความเข้าใจของตนเองได้ เราต้องอาศัยการตีความที่มาจากการช่วยเหลือ
ของพระวิญญาณบรสิุทธ์ิที่ไดเ้ปิดเผยให้เราเข้าใจว่ามีความหมายอยา่งไรและเราจะน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างไร
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตครสิตชนท่ีดีมากท่ีสดุ17  

3.2 พระคมัภีร์นั้นเป็นแนวทางส าหรับการเผชิญหน้าและแก้ปญัหาต่างๆ พระคมัภีรเ์ป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ พระคัมภรี์เป็นเขม็ทิศของชีวิตที่น าทางเราให้ก้าวเดินไปในวิถีทางที่ถูกต้อง พระวจนะของ
พระเจ้าที่เข้าสู่ชีวิตของเราไม่ว่าจะโดยการอ่าน การฟัง จะช่วยการคดิและตัดสินใจของเราได้ว่าการกระท าใดบ้างท่ีดีหรือไม่
เหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ เพราะในท่ีสุดแล้วค าสอนของพระเจา้หรือข้อพระคัมภีรต์่าง ๆ ที่ดังอยูภ่ายในชีวิตของเราก็จะ
น าให้เกิดการกระท าท่ีดีและถูกต้อง แล้วหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีไมด่ี  มากไปกว่านี้พระคัมภรี์จะท าให้ความเชื่อในพระเจ้า
เข้มแข็งขึ้น รักษาบาดแผลในชีวิต  ท าให้มั่นใจในความรอด และช่วยหนุนเสรมิผู้ที่อ่อนแอให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ข้ึน เป็นมาตรฐานใน
การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ามกลางคริสตจักรชุมชน และพระคัมภีร์ยังเป็นกระจกท่ีสะท้อนให้เราเห็นชีวิตของเราว่าเราได้
ผิดพลาดไปจากน้ าพระทยัของพระเจ้าอย่างไรบ้าง ถ้าเราติดสนิทอยูก่ับพระวจนะของพระเจ้า เราเองจะเผชิญหน้ากับอุปสรรค
ปัญหาในแตล่ะวันด้วยความสว่างที่มาจากเบื้องบน ในทุกวันเราจะได้รับการเสริมสร้างด้วยการอ่านศกึษาและใคร่ครวญพระ

                                                           
14 Ibid, 1997. 
15 นักพระคัมภีร์ส่วนมากมีความเห็นว่า πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος ควรแปลว่าพระคัมภีร์ทุกตอนที่ได้รับการดลใจเป็น

ประโยชน์ในการสอน เพราะเมื่อพิจารณาดูบริบทและไวยากรณ์ของข้อพระคัมภีร์ตอนดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางดังที่กล่าว คือ
บริบทในตอนนี้เปาโลไม่จ าเป็นต้องยืนยันเรื่องการดลใจพระคัมภีร์ให้กับทิโมธีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ทิโมธีได้ตระหนักรู้อยู่แล้วเรื่องสิทธิอ านาจของพันธ
สัญญาเดิม แต่ต้องการเน้นในเรื่องสิทธิอ านาจของผู้อภิบาลในการสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า หรือถ้าเปาโลต้องการยืนยันเพียงแต่เร่ืองประโยชน์
ของพระคัมภีร์ท าไมจึงมีค าสั่งที่หนักแน่นกับทิโมธีว่าให้ประกาศพระวจนะ (2ทธ.4:1-2) ไม่เช่นนั้นเปาโลก็เพียงแต่กล่าวก าชับทิโมธีต่อพระพักตร์
พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ว่าให้ท่านสอนพระวจนะ ส าหรับไวยากรณ์ของรูปประโยคข้อที่ 16 ที่เริ่มต้นโดยไม่มีค าเชื่อม ดังนั้นจึงไม่มีประธานของ
ประโยคใหม่ และเมื่อไปดูในข้อที่ 15 ประธานก็คือพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเองเป็นผลให้ค าว่า θεοπνευστος  กลายเป็นนัยยะของค าเริ่มต้น
ของประโยคว่าพระคัมภีร์ทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และอีกเหตุผลหนึ่งของการดูเรื่องไวยากรณ์เราพบว่าค าว่า και  ถูกแปลว่า “และ” 
ถึง 12 ครั้งแต่มีอยู่หลาย ๆ ครั้งเหมือนกันที่แปลว่า “ก็” และก็น่าแปลกที่จะแปลว่า ก็ ถ้าค า ๆ นี้อยู่ระหว่างค าวิเศษสองค าที่อยู่ในการกเดียวกัน 
และในบทที่ 4 ข้อ 2 ส าหรับทิโมธีแล้วหมายถึงให้ประกาศพระคัมภีร์ทุกตอนที่ได้รับการดลใจ ดู Daniel B. Wallance, Greek Grammar  
16 Mounce, W D., Word Biblical Commentary Vol. 46 : Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary, Dallas: Word, 
Incorporated. Towner, P H., (2006)The Letters to Timothy and Titus, The New International Commentary on the New 
Testament, Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2002 
17 Bauckham, R.J., Word Biblical Commentary Peter, Jude, Word Biblical Commentary (Vol. 50: 2. pp. 232), Dallas: Word, 
Incorporated. 2002 
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คัมภีรซ์ึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของครสิตชน ดังตัวอยา่งที่ปรากฏในชีวิตของมหาตมะคานธีบุคคลที่ได้รับอิทธิพล
จากพระคัมภีร์ (ค าเทศนาบนภูเขา) เป็นอย่างมาก เพราะเขาได้ใช้เป็นแนวทางในการเผชิญหน้ากับปญัหาการเรียกร้องสิทธิ
ให้กับคนในประเทศกับมหาอ านาจ น่ันก็คือแนวทางแห่งสันติวิธี ไมใ่ช้ความรุนแรงในการจัดการกับปญัหา อีกทั้งเขายังท้าชวน
ให้คริสตชนพิจารณาค าสอนของพระเยซูครสิต์ที่ปรากฏในพระคมัภรีอ์ย่างถ้วนถ่ีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรูปธรรม18  
     3.3 พระคมัภีรเ์ป็นอาหารบ ารงุฝ่ายจิตวญิญาณ ส าหรับคริสตชนชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณเป็นรากฐานทีส่ าคัญส าหรับมิติอื่น ๆ 
ในชีวิตของมนุษย์ เพราะถ้าชีวิตฝา่ยจิตวิญญาณไมเ่ข้มแข็งก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในมิติอื่น ๆ ด้วย ดังน้ันคริสตชนจึงต้อง
อ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์เพื่อเป็นอาหารบ ารุงชีวิตจติวิญญาณ ในพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวถึงพระคมัภีร์ว่าเป็นอาหารบ ารุง
ชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณในหลายครั้ง  ดังค าตรสัของพระเยซูครสิต์ว่า “มนุษย์จะบ ารุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หามไิด้ แต่บ ารุง
ด้วยพระวจนะทุกค าท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ. 4:4) นอกจากน้ีแล้วเปาโลได้อธิบายใน 2 ทิโมธ ี3:17 ว่าหาก
เราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดดี้วยพระวจนะของพระเจ้าเรากจ็ะพรักพร้อมหรือมีพลังในการกระท าการดตี่อไป 19 ดังนั้นการอ่าน
พระคัมภีร์จึงควรจะเป็นวิถีชีวิตของคริสตชนท่ีต้องปฏิบตัิเป็นประจ าทุกวัน 

4. การใช้พระคัมภรี์ในชีวิตประจ าวันของคริสตชน 
โลรเ์น แซนน่ี (Lorne Sanny) และเจ้าหน้าที่ขององค์กรเนวิเกเตอรไ์ด้น าเสนอในหนังสือ Memorize the Word ว่า

การที่จะท าให้ผูเ้ชื่อเข้าใจพระคมัภีร์และพระวจนะค าของพระเจ้าได้นั้นจะต้องปฏิบตัิตาม 5 วิธีการเหล่านี้เป็นประจ าทุกวัน20 

คือ 
1) ฟังพระคัมภรี์ (การฟังเทศนา การเรยีนพระคมัภรี์) การฟังเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้น าไปสู่ความเชื่อ หากปราศจากการ
ฟังก็ปราศจากจุดเริ่มต้นของการเดินทางชีวิตแห่งความเชื่อ  
       2) อ่านพระคัมภรี์ ถา้เรามองว่านี่คือหนังสือท่ีมีสิทธิอ านาจมาจากพระเจา้และมีพลังในการเปลีย่นแปลงชีวิตเราในแต่ละ
วันแล้ว เราจ าเป็นที่จะต้องอ่านอยา่งใคร่ครวญและสม่ าเสมอ 
       3) ศึกษาพระคัมภีร์ เราจ าเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อจะเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัของพระคัมภีรต์่อชีวิตแล้ว
เราจะเชื่อฟังท าตามพระวจนะนั้น 
       4) ท่องจ าพระคัมภรี์ การทอ่งจ าจะท าให้เราคดิถึงข้อพระคัมภีร์นั้นในบางสถานการณ์ที่เราต้องการค าหนุนใจ ข้อพระ
คัมภีรจ์ะช่วยหนุนเสริมก าลังใจใหเ้ราได้ในสถานการณ์ที่ยากล าบากและไม่รู้จะท าอะไร 
      5) ภาวนาพระวจนะ การภาวนาใคร่ครวญเป็นกระบวนการสะท้อนคิดพระคัมภีรต์อนใดตอนหนึง่ซ้ าแล้วซ้ าอีก การ
ภาวนาเป็นกระบวนการทีส่ าคัญทีสุ่ดในการใคร่ครวญว่าพระคมัภีรเ์กี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง 

คล้ายกับการเสนอของสตีเฟ่น ดี อายเออร์ ไดเ้ขียนไว้ในหนังสือ Drawing Close to God ว่ารูปแบบการภาวนา
ส่วนตัวท่ีจะท าใหผู้้ปฏิบัตไิดร้ับประโยชน์สูงสดุนั้นจะต้องท าดังต่อไปนี้คือ21  
 1) เตรียมใจในข้ันตอนแรกของการภาวนาส่วนตัวน้ันเราควรที่จะเตรียมใจให้สงบเงียบก่อน อาจจะเปน็การร้องเพลง
นมัสการส่วนตัว อธิษฐาน หรือภาวนา ก่อนท่ีจะเริ่มต้นในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์   
 2) อ่านและศึกษาพระคมัภีร์ การอ่านพระคัมภรี์ให้เข้าใจได้นั้นจ าเปน็ท่ีจะต้องใช้เวลาที่จะน าตัวเราเองเข้าไปแช่อยู่
ในพระวจนะเพื่อจะซึมลึกเข้าไปถงึในจิตใจของเรา เมื่อเราอ่านแล้วเราควรจะศึกษาพระคัมภรี์ว่าในแตล่ะข้อน้ันผู้เขยีนพยายาม
จะสื่อสารหรือให้หลักการอะไรในชีวิตประจ าวันของเรา แต่ละข้อมคีวามหมายอย่างไรบ้าง เมื่อศึกษาจนพบความหมายที่
แท้จริงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใคร่คิดว่าพระคัมภรี์นั้นเกี่ยวขอ้งกับชีวิตของเราอย่างไรบ้าง   

3) ภาวนา เป็นกระบวนการทีเ่ราใคร่ครวญและให้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิที่จะตรัสกับจิตใจของเรา การภาวนาจะช่วย
ให้เราเห็นพันธกิจของพระเจ้าชัดขึน้ เห็นวิถีทางที่พระเจ้าต้องการใหเ้รากระท าชัดขึ้น ผู้ที่ภาวนาเป็นประจ าจะมีชีวิตจิตใจ ฝ่าย
จิตวิญญาณ และอารมณ์ที่ดีขึ้น  

                                                           
18 Gandhian Institutions-Bombay Sarvodaya Mandal & Gandhi, Research Foundation 
http://www.mkgandhi.org/africaneedsgandhi/gandhi’s_message_to (accessed January 05, 2017)                       
19 Fee, G.D., New International Biblical Commentary: 1 and 2 Timothy, Titus, MA: Hendrickson Publishers. 1988 
20 Sanny, L and Staff of The Navigators, (1960), Memorize the Word, Revised 1970, 2004, Chicago, IL: Moody Bible Institute.  
21  Eyre, S.D., Drawing Close to God: The Essentials of a Dynamic Quiet Time : A Lifeguide Resource, Downers Grove, Ill.: 
InterVarsity Press 1997. 



7 

  4) อธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อขอการทรงน าจากพระเจา้ให้เราได้รับสติปญัญาและพลังจากพระองค์ 
การอธิษฐานสามารถใช้ได้ในทุกข้ันตอนของการภาวนา เพราะการอธิษฐานเป็นการสื่อสารกับพระเจา้  

นอกจากน้ีแล้วยังยังมีองค์ประกอบอ่ืนท่ีสามารถน ามาใช้ควบคู่กับการภาวนาส่วนตัวเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดมาก
ขึ้นเช่น การน าสิ่งท่ีเราไดร้ับในการภาวนาแตล่ะวันไปแบ่งปันกับเพือ่นๆ หรือผู้อื่น การอดอาหารอธิษฐานประกอบกับการ
ภาวนา การเขียนบันทึกประจ าวันและทบทวนสิ่งท่ีเขียนไว้อย่างเสมอ การใช้หนังสือเกี่ยวกับชีวิตคริสตชนประกอบการภาวนา
หรือใช้คู่มือภาวนาส่วนตัว เป็นต้น 

5. สรุป  
พระคัมภีร์คือหนังสือท่ีรวบรวมการส าแดงและการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนทีไ่ด้รับสิทธิ

อ านาจจากพระองค์ พระคมัภรี์มสีทิธิอ านาจเหนือชุมชนของผู้เชื่อ และเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตของคริสตชน พระคมัภีร์
เป็นอาหารของชีวิตจิตวิญญาณที่จ าเป็นจะต้องใช้เพื่อการภาวนาส่วนตัว เพื่อเสรมิสร้างชีวิตครสิตชนให้เจรญิเติบโตขึ้น หากคริ
สตชนไม่อ่านใคร่ครวญพระคมัภรี์เป็นประจ าชีวิตจติวิญญาณก็จะเหีย่วแห้งและไม่สามารถเผชิญหนา้กบัวิกฤติการณ์ในชีวิตที่
พบ ดังนั้นพระคัมภรี์จึงเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของคริสตชนท่ีจะต้อง อ่าน ภาวนาและใครค่รวญเป็นการส่วนตัวโดยอาศยัการ
ส าแดงและการทรงน าจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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การวิเคราะห์เพลงรวีวารศึกษาและองค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ 
Analysis of Sunday School Songs and Its Elements that Enhance Christian Theological 

Education 

ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ด,ี ดร.สกุณี เกรยีงชัยพร และ สันตภิาพ วิริโยทัย 

บทคัดย่อย 
 การใช้ดนตรีในครสิตจักรนั้นถือไดว้่ามีบทบาทที่ส าคัญอยา่งยิ่งต่อการเรียนรู้ด้านคริสต์ศาสนศาสตร์ของคริสตชน ดัง
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากบทเพลงรวีวารศึกษาของวิลเลียม บี แบรดเบอรีที่ปรากฏควบคู่ไปกบัปราฏการณร์วีวารศึกษา
ในประเทศสหรัฐอมเริกา ด้วยลักษณะเด่นในองค์ประกอบด้านดนตรีที่เรียบง่ายและสามารถเข้าถึงกลุม่คนทั่วไปได ้เพลงรวีวาร
ศึกษาจึงได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในพันธกิจคริสเตียนศึกษาและไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 19 มาจนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท านองเและเนื้อเพลงของเพลงรวีวารศึกษาซึ่งถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเรยีนรู้ครสิต์ศาสนศาสตรไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยว่าเป็นเพลงท่ีง่ายต่อการจดจ า ท านองและเสียงประสานท่ีเรยีบง่ายมีอิทธิพลแง่บวกต่ออารมณ์
ความรูส้ึก เนื้อเพลงท่ีเน้นไปท่ีหลกัศาสนศาสตรเ์ดียว การใช้ท่อนร้องรับสรุปศาสนศาสตร์ และความเป็นอัตนัยของเนื้อเพลง 
ท าให้การเรียนรู้และความเข้าใจลกึซึ้งไปถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนบุคคลของผู้ใช้บทเพลงรวีวารศึกษา 
ค าส าคัญ: เพลงรวีวารศึกษา, ครสิเตียนศึกษา, วิลเลียม บี แบรดเบอรี 

Abstract 
 Music in the church has an important function for Christian Theological Education. The Sunday 
School Songs of William B. Bradbury, music used in the Sunday School movement, is the most obvious 
example. The simplicity of the music elements in Sunday School Songs makes it easily to reach common 
people. Therefore, Sunday School Songs have been a useful tool in Christian education since 19th 
century. Especially, the simplicity of the melody and harmony make the song easy to grasp and 
memorable. The text that contains a refrain, focuses on one theology, and displays subjectivity is very 
effective to learn and comprehend deeply about theology in personal faith.   
Keywords: Sunday School Songs, Christian Education, and William B. Bradbury 
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1. บทน า 

พันธกิจด้านดนตรีและครสิเตยีนเป็นสองส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ในการศึกษาครั้งนี้จะน าความเข้าใจทั้งสอง
ด้านมาบูรณาการเพื่อน าความรู้ในการใช้บทเพลงเพื่อการเรียนรู้คริสต์ศาสนศาสตร์ผา่นทางงานด้านครสิเตียนศึกษา โดย
การศึกษาครั้งน้ีจะน ามาบทเพลงของวิลเลียม บี แบรดเบอรรีมาเป็นหลักในการศึกษา บทเพลงของเขาเป็นต้นก าเนดิบทเพลง
รวีวารศึกษาของ ซึ่งเป็นต้นแบบของบทเพลงคริสเตียนในยุคต่อมาและใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

บทความนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ที่มาของพันธกิจด้านรวีวารศึกษา ซึ่งเป็นการส ารวจบริบทท่ีก่อให้เกิดงาน
ของแบรดเบอรี 2) วิเคราะห์ลักษณะเด่นของบทเพลงโดยใช้หลักการดนตรี และ 3) น าลักษณะเด่นที่ได้จากการวิเคราะห์บท
เพลงของแบรดเบอรมีาวิเคราะหโ์ดยใช้หลักการศึกษาเพื่อให้เห็นลักษณะของบทเพลงที่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนด้านครสิตศ์าสนศาสตร์ และในตอนสรุปจะน าสิ่งที่ได้จากการศึกษาไปเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติในชุมชนค
ริสเตียน 

2. ปรากฏการณ์รวีวารศึกษา (The Sunday School Movement) 

เมื่อไดย้ินค าว่า “รวีวารศึกษา” (Sunday School) หรือ โรงเรยีนวันอาทิตย์ คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถงึ  ภาพของ
การเรยีนการสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าที่ปรากฎในพระครสิตธรรมคัมภรี์แก่เด็กๆ ในช้ันเรียนของคริสตจักรในเช้าวัน
อาทิตย์ หลายคนอาจมองเห็นภาพของครูและเด็ก ๆ ที่ก าลังร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้าและท าท่าประกอบเพลง ในขณะที่บาง
คนอาจคิดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักรที่ตนไดเ้ข้าร่วมเมื่อครั้งยงัเป็นเด็ก เช่น การเข้าค่ายรวีวารศึกษาภาคฤดรู้อน การ
แสดงละครเนื่องในวันครสิต์มาสหรือวันอีสเตอร์ หรือ การนมสัการพระเจ้าในคริสตจักรเด็ก เป็นต้น 

สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ เมื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของรวีวารศึกษา พบว่า แท้จริงแล้ว จุดประสงค์ที่แท้จริง
ของการก่อตั้งโรงเรียนวันอาทิตย์ หรือ รวีวารศึกษา ในครั้งแรกมิใช่เพื่อสอนเกี่ยวกับศาสนาเป็นหลัก แต่เพื่อสอนเด็กและ
เยาวชนท่ีมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถอ่านออกเขียนได้และ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปรากฎการณร์วี
วารศึกษา (The Sunday School Movement) ที่ว่านี้ เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง กลูเชสเตอร์ (Gloucester) ประเทศอังกฤษ ใน
ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ เกิดการปฎิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ครัง้แรกในประเทศอังกฤษ1  
การปฎิวัติอตุสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการอพยพของประชาชนจากชนบทมาหางานท าตามโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมือง จนเกิด
ปัญหาความแออัดของประชากรในเขตเมือง ก่อให้เกิดปญัหาสังคมต่าง ๆ มากมายเช่น คุณภาพชีวิตที่ต่ าของคนท่ีอาศัยรวมกัน
ในชุมชนแออัด การแพร่กระจายของเชื้อโรค ปัญหาด้านสุขอนามัย ปัญหาอาชญากรรม การใช้แรงงานเด็ก การเอารัดเอา
เปรียบกัน และการไมไ่ดร้ับโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ๆ และเยาวชนท่ีติดตามพ่อแม่เข้า มาหางานท าในเมืองใหญ่ เด็กและ
เยาวชนเหล่านีส้่วนใหญต่้องท างานในโรงงานถึง 12 ช่ัวโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ดังนั้น วันอาทิตย์จึงเป็นวันเดยีวท่ี
พวกเขาจะได้หยุดพักจากการงาน นอกจากเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะไมไ่ดรัับโอกาสทางการศึกษาแลว้ พวกเขายังแทบจะไม่มี
โอกาสได้ไปโบสถ์ และได้รับการปลูกฝังทางด้านคณุธรรมจรยิธรรมเลย2 

ประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสง่ผลให้ผู้น าครสิตจักรและครสิตชนในคริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่ง ในประเทศ
อังกฤษในเวลานั้นหาวิธีการที่จะเข้ามาอภิบาลและพัฒนาคณุภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เหล่านี้ ปรากฎการรวีวารศึกษา
เกิดขึ้นครั้งแรกโดยการริเริ่มของ ชายที่ช่ือว่า โรเบิร์ต ไรเกซ (Robert Raikes, ค.ศ.1736 - 1811) ที่เมือง กลูเชสเตอร์ 
(Glocester) ประเทศอังกฤษ ในปีค.ศ. 1780 นอกจากจะเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ช่ือ The Gloucester Journal แล้ว 
ไรเกซยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม และเป็นครสิเตยีนที่เข้มแข็งมากคนหน่ึง เขาได้เชญิชวนให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 6-
14 ปี มารวมกันในช้ันเรยีน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าไปจนถึง 5 โมงเย็น เพื่อรับการสอนให้ผู้เรยีนอ่านออกเขียน
ได้และรับการปลูกฝังทางด้านจรยิธรรม โดยผา่นทางพระครสิต์ธรรมคัมภีร์ และชุดค าถามและค าตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลัก

                                                           
1 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 และได้แผ่ขยายไปยังประเทศตะวันตกอื่น ๆ ทัว่โลก การปฏิวัตอิุต
สาหกรรนับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั่วโลก การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเร่ิมต้นที่อังกฤษเพราะอังกฤษเป็นประเทศที่มีปัจจัยสนับสนุนการขยายตวัทางอุตสาหกรรมอยา่งครบถ้วน เช่น ทุน วัตถุดิบ แรงงาน 
และตลาดทางการค้า เป็นต้น 
2 Kevin E. Lawson, “Historical Foundations of Christian Education,” in Introducing Christian Education Foundations for the 
Twenty-first Century, ed. Michael J. Anthony (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2001), 22-23. 
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ความเชื่อคริสเตียน (cathechism)  และบทเพลง ค าอธิษฐาน และการเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า โดยตั้งช่ือการเรียนการสอน
ในลักษณะนี้ว่า รวีวารศึกษา หรือ โรงเรียนวันอาทิตย์นั่นเอง โดยการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างเข้มงวดและเน้นการฝึก
ระเบียบวินยั ส่วนคณะครูซึ่งเป็นฆราวาสที่เข้ามาสอนกไ็ด้รบัเงินค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม3    

ในตอนแรกพันธกิจของไรเกซไมไ่ด้รับการสนับสนุนจากครสิตจักรหลายแห่งและชุมชนเท่าท่ีควร ด้วยเกรงว่าการเปดิ
ประตูคริสตจักรให้กับชนช้ันแรงงานท่ีไร้การศึกษาไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นการกระท าท่ี เสีย่งเกินไป และการท างานในวันสะ
บาโต (วันอาทิตย์) นั้นเป็นการไมเ่หมาะสม อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนของบรรดาครสิตชนท่ีเป็นนักธุรกิจหลายคน
และศิษยาภิบาลครสิตจักรของไรเกซ ช่ือ โธมัส สต๊อค (Thomas Stock, ค.ศ.1750 - 1803) ที่ร่วมในการฝ่าฟันอุปสรรค
นานับประการและร่วมด าเนินพันธกิจนี้กับไรเกซอย่างแข็งขัน  จึงท าให้พันธกิจรวีวารศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดีและเกิดผลอย่าง
มากมาย4  อิทธิพลของไรเกซและคณะท างาน ต่องานรวีวารศึกษาไมไ่ด้สิ้นสดุลงแคเ่กาะอังกฤษเท่านั้น ข่าวความส าเร็จของ
งานพันธกิจใหม่นี้ได้แพร่หลาย ออกไปในหลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ และต่อมาก็ขยายไปสู่ ประเทศต่างๆ ใน
ทวีปเอเชีย และทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีพระกิตติคณุแผ่ขยายไปถึง 

จากปรากฎการณร์วีวารศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ 4 ประการของพันธกิจรวี
วารศึกษา คือ 1) เป็นการน าพระกิตติคณุที่เป็นองค์รวม (Holistic Gospel) ไปยังท้ังคนท่ีเป็นคริสเตยีนและไม่เป็นครสิเตียน 
2) ค าสอนในช้ันเรียนรวีวารศึกษามีรากฐาน มาจากพระวจนะของพระเจ้า 3) รวีวารศึกษามีเป้าหมายในการประกาศพระกิตติ
คุณแก่คนยังไม่รู้จักพระเจา้ คนหลงหาย เช่นเดียวกับการสอนผู้ทีเ่ปน็คริสเตียนแล้วให้เติบโตขึ้นในความเช่ือ ดังนั้นบทเพลง
และเนื้อหาการสอนจะต้องเข้าใจง่าย เป็นการน าพระค าของพระเจ้า 

3. วิลเลียม บี แบรดเบอรี และบทเพลงรวีวารศึกษา (William B. Bradbury and Sunday School Songs) 

 ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์วรีวารศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกาตั้งแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 คือบท
เพลงรวีวารศึกษา (Sunday School Songs) บุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดบทเพลงรวีวารศึกษา และเป็นผู้ท าให้บทเพลงรวี
วารศึกษานี้เกิดความนิยมในวงกว้างคือ วิลเลียม บี แบรดเบอรี (William B. Bradbury, ค.ศ. 1816 - 1868) ผู้ซึ่งได้รบัการยก
ย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกดนตรสี าหรับเด็กทั้งในคริสตจักรและดนตรีศึกษาในโรงเรียนทั่วไป5 แบรดเบอรีเป็นผู้ที่ไดร้ับการศึกษาด้าน
ดนตรเีป็นอย่างดีจากโรงเรยีนดนตรีบอสตัน (Boston Academy of Music) และเป็นนักเรยีนของ ลอเวลล์ เมสัน (Lowell 
Mason, ค.ศ.1792 - 1872) ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการดนตรีศึกษาของประเทศสหรัฐอมเริกา นอกจากน้ีแบ
รดเบอรยีังมีโอกาสไดศ้ึกษาหาความรู้ด้านดนตรีเพิ่มเติมที่ทวีปยุโรบ ในเมืองไลพ์ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมันนีอีกด้วย แบ
รดเบอรมีีผลงานด้านดนตรีอย่างมากมายนอกจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้บรรเลงออแกนและอยู่ในคณะนกัร้องประสานเสยีง
ประจ าคริสตจักรแล้ว ท่านยังสอนดนตรีในโรงเรียน และสอนในช้ันเรียนร้องเพลงส าหรับบคุคลทั่วไปในเมืองบอสตัน โดย
ร่วมงานกับลอเวลล์ เมสัน และโทมัส แฮสติง (Thomas Hastings, ค.ศ.1784 - 1872) จนท าให้ดนตรีศึกษาในประเทศสหรัฐ
อมเริกาได้รับการพัฒนาอย่างมาก ถึงอย่างไรก็ตามผลงานดา้นดนตรทีี่ส าคัญที่สดุของแบรดเบอรีคือ การตีพิมพ์บทเพลงที่ใช้
ส าหรับประกอบการเรยีนรวีวารศกึษาที่ประพันธ์โดยแบรดเบอรีเอง ทั้งบทเพลงที่ใช้ในคริสตจักรและบทเพลงทั่วไปมากกว่า 
70 ชุด อาทิเช่น The Young Choir (1841) The Psalmodist (1844) The Choralist (1847) The Golden Chain 
(1861) และ Devotional Hymn and Tune Book (1864) เป็นตน้  
 บทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรีนั้นนอกจากจะมีความส าคัญต่อการเรยีนการสอนในรวีวารศึกษาแล้วยังถือได้ว่า
มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการของดนตรีคริสตจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นก าเนดิของบทเพลงกอสเปิล (Gospel Songs) 
ที่ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลายในศตวรรษท่ี 19 และพัฒนาไปจนกระทั่งเป็นบทเพลงคริสเตียนร่วมสมัย (Contemporary 
Christian Music) ถึงอย่างไรก็ตามบทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรีมิได้ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา แต่ตลอดทุกช่วง
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร บทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรียงัคงปรากฏให้เห็นกันอยู่เรื่อยมา และใช้กันอย่างกว้างขวาง
ในคริสตจักร ซึ่งมิได้ถูกจ ากัดเพียงแค่ในช้ันเรียนรวีวารศึกษาเท่านั้น และสามารถกล่าวได้ว่าหนังสือเพลงนมัสการของทุกคณะ

                                                           
3 Ibid. 
4 Elmer L. Towns, ท ำอยำ่งไรให้รวีวำรศึกษำเติบโตอยำ่งมีประสิทธภิำพ, แปลโดย เรวดี วามนัฐจินดา (กรุงเทพฯ: สถาบันรวีวารศึกษาในประเทศ
ไทย, 2000), 133-135. 
5 Richard J. Stanislaw and Donald P. Hustad, Companion to The Worshiping Church (Illinois, U.S.A. :Hope Publishing 
Company, 1993), 213. 
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นิกายเกอืบทุกเลม่จะมเีพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรีปรากฏอยู่ ในหนังสือ เพลงไทยนมสักำร ฉบบัปรับปรุงใหม่ ค.ศ.2014 
หนังสือเพลงนมสัการภาษาไทยซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปในคริสตจักรที่สังกัดอยู่ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยปรากฎทั้งสิ้น 5 บท
เพลง คือ เพลงไทยนมสัการบทท่ี 105 “พระเยซูคริสต์ทรงน าข้าเดิน” บทที่ 109 “พระเยซรูักฉันรู้แน”่ บทที่ 133 “อย่างตัว
ข้าฯนี้โลหติพระองค”์ บทที่ 171 “เมื่ออธิษฐานนมัสการ” บทที่ 177 “ขอท่านดังผู้เลี้ยงแกะจูงข้า” และ บทที่ 263 “หลับไป
ในพระเยซูมีพร” ถึงแม้ว่าเนื้อเพลงของบทเพลงเหล่านี้มิได้ประพันธ์ขึ้นโดยแบรดเบอรี แต่ยังคงสามารถกล่าวได้ว่าบทเพลง
เหล่านี้เป็นบทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรี เนื่องจากท่านเป็นผูป้ระพันธ์ท านองให้แก่เนื้อเพลงดังกล่าวและตีพิมพ์เผยแพร่
บทเพลงเหล่านีจ้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และตามหลักการของกวีนิพนธ์แล้ว เพลงนมัสการ (Hymns) ถูกจัดอยู่ใน
ประเภท บทกวีเลอลิก (Lyric Poetry) กล่าวคือ บทโคลงกลอนซึ่งเป็นเนื้อเพลงนั้น ต้องถูกใส่ท านองเพื่อการขับร้อง จึงจะถือ
ได้ว่าบทกวีนั้นสมบูรณ ์กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแบรดเบอรีเป็นผู้ท าให้บทโคลงกลอนเหล่านี้มีชีวิต และเปน็บทเพลงอย่างสมบรูณ์
แบบน้ันเอง 

4. บทวิเคราะหอ์งค์ประกอบด้านดนตรีของบทเพลงรวีวารศึกษา 

 จอห์น ออกาสซาเปียน (John Ogasapian, ค.ศ.1941 - ค.ศ.2005) นักวิชาการด้านประวตัิศาสตรด์นตรีได้อธิบาย
ถึงลักษณะทางดนตรีในบทเพลงของวิลเลียม แบรดเบอรี ว่าเป็นบทเพลงที่เรียบง่ายแสดงออกถึงหลักศาสนศาสตร์และค าสอน
ที่ไม่สลับซับซ้อน ใช้ค าที่ตรงไปตรงมา จับคู่กับท านองที่เข้าถึงได้ง่ายต่อการขับร้อง เสยีงประสานก็เรียบง่าย และมีจังหวะจะ
โคนง่ายต่อการจดจ า สันนิษฐานว่าลักษณะทางดนตรีของบทเพลงรวีวารศึกษานี้น่าจะมีต้นแบบมาจากบทเพลงตลาด 
(Popular Music) ในศตวรรษที่ 19 ที่เรียกว่า เพลงพาร์เลอะ (Parlor Songs) ซึ่งเป็นเพลงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนยิม
อย่างมากในชนช้ันกลางในชุมชนเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น ด้วยลักษณะทางดนตรีทีบุ่คคลทั่วๆไปสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเช่นน้ี บทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรีจึงได้รับความนิยมในการใช้ในกลุ่มอธิษฐานระหว่างวันและ วาย เอ็ม ซี 
เอ (YMCA) ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองช่วงการฟื้นฟูใหญ่ครั้งท่ี 2 ของประเทศสหรฐัอเมริกา6 และจนถึง
ปัจจุบันครสิตชนยังคงนิยมใช้บทเพลงของท่าน ทั้งในการนมัสการและพันธกิจต่างๆของครสิตจักรในคณะนิกายต่างๆอย่าง
กว้างขวาง 
 4.1 คีตลักษณ ์(Form) 

 ลักษณะดนตรีของบทเพลงรวีวารศึกษา ถือว่าได้ว่าคีตลักษณ์หรือรปูแบบการประพันธ์เป็นลักษณะทีโ่ดดเด่นของบท
เพลงรวีวารศึกษาอยา่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อนร้องรับ (Refrain) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในพัฒนาการของเพลงกอสเปิล และ
เพลงครสิเตียนร่วมสมัย บทเพลงรวีวารศึกษาเป็นสังคตีลักษณ์สองตอน (Binary Form)7 กล่าวคือ มีรปูแบบการประพันธ์เพลง
ที่มีสองตอน คือตอน A และ B โดยแต่ละตอนน้ันมีการน าเสนอแนวคิดที่สมบรูณ ์ถึงอย่างไรก็ตามบทเพลงรวีวารศึกษานั้นมี
ลักษณะเหมือนกับเพลงนมัสการประเภทอื่นๆ คือเนื้อร้องในแต่ละขอ้ (Stanza) ถูกออกแบบมาให้สามารถร้องกับท านอง
เดียวกันทั้งหมด (Strophic in Design) แต่สิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของบทเพลงรวีวารศึกษานั้นคือ ตอน B ของเพลงซึ่งบ่อยครั้ง
เป็นท่อนร้องรับ กล่าวคือเป็นเนื้อเพลงชุดเดียวท่ีร้องร่วมกบัแต่ละข้อโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงไปตามข้อน้ันๆ (ตัวอย่างที่ 
1) ถึงแม้ว่าบทเพลงรวีวารศึกษาของแบรดเบอรีจะไมม่ีท่อนร้องรับทกุเพลงแต่ก็พบได้บ่อยครั้งจนเป็นลักษณะเด่น ต่างจาก
เพลงนมัสการมาตรฐานท่ีใช้กันโดยทั่วไปในสมัยนั้น เช่น เพลงนมัสการของ ไอเซ็ก วัตส์ (Isaac Watts, ค.ศ.1674 - 
ค.ศ.1748) หรือ ชาลส์ เวสลี (Charles Wesley, ค.ศ.1707 - ค.ศ.1788) ที่พบได้ไม่บ่อยในการใช้ท่อนร้องรับประกอบกับข้อ
ต่างๆในบทเพลง 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 John Ogasapian, Church Music in America (Georgia, U.S.A: Mercer University Press, 2007), 183 – 187. 
7 ณัชชา โสคติยานุรักษ,์ พจนานกุรมศัพท์ดุริยางคศิลป์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), 24. 
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ตัวอย่างท่ี 1 การวิเคราะหค์ีตลักษณ์ของเพลง “พระเยซคูรสิต์ทรงน าข้าเดิน” (ท านอง HE LEADETH ME) จากเพลงไทย
นมัสกำรฉบบัปรับปรุงใหม่ ค.ศ.2014 บทที่ 105 แสดงถึงสังคีตลักษณ์สองตอน โดยประกอบด้วย ขอ้ 3 ข้อ (3 Stanzas) และ
ร้องรับ (Refrain) ประกอบในทุกๆข้อ 

 
 4.2 ท านอง (Melody) 

 ดังท่ีได้เกริ่นไปแล้วว่าท่องท านองของบทเพลงรวีวารศึกษานั้นเรยีบง่าย ท้ังการเรียงระดับเสียงของโน้ต และรูปแบบ
ของจังหวะ โดยทั่วไปพบว่าไม่มีการใช้โน้ตนอกคอร์ดมากนัก โน้ตนอกคอร์ดที่ใช้เป็นโน้ตผ่าน (Passing Note) และโนต้เสริม 
(Auxiliary Note) ซึ่งปรากฏในจังหวะยกและไม่ปรากฏในจังหวะเนน้ของเพลง โดยทั่วไปโนต้ต่างๆจะเรียงกันตามระดับเสียง
ของบันไดเสยีงตามกุญแจเสียงของเพลงในโหมดเมเจอร์ (Major Mode) มีโน้ตกระโดดบ่อยครั้ง แตไ่ม่มีการกระโดดในช่วงที่
กว้างโดยทั่วไปเป็นคู่สามหรือคูส่ี่ซึง่อยู่ในคอร์ดตามเสียงประสาน จังหวะของท านองไม่มีความซับซ้อน เน้นที่รูปแบบของ
จังหวะที่ซ้ าๆ  

อาจกล่าวได้ว่าท านองของบทเพลงรวีวารศึกษา สามารถใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ประเภทของท านองเพลงนมัสการ
วิคตอเรียน (Victorian Hymnody) ซึ่งเป็นเพลงนมสัการที่ปรากฏเป็นท่ีนิยมในประเทศอังกฤษในศตวรรษท่ี 19 มีพัฒนาการ
มาจากเพลงตลาดในสมัยนั้น ซึ่งท าให้ลักษณะของท านองเพลงรวีวารศึกษาและท านองเพลงนมัสการวคิตอเรียนนั้นมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมาก ท านองสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประภทคือ 1) ท านองนิ่ง (Static) คือท านองมีการเคลื่อนไหวไม่มาก
และจะเน้นย้ าอยู่ที่โนต้เดมิเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการกระโดดของท านองในช่วงระยะที่กว้าง และ 2) ท านองกระโดด (Athletic) 
คือท านองที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมาก มีการกระโดดในช่วงระยะที่กว้าง8 ถึงอย่างไรก็ตามพบว่ามีการใช้รูปแบบของท านอง
ทั้งสองประเภทในบทเพลงรวีวารศึกษา ซึ่งสามารถช่วยในการสื่อสารความหมายของเนื้อเพลงได้เป็นอย่างดี เช่น เพลงไทย
นมัสกำรฉบบัปรับปรุง ค.ศ.2014 บทที่ 109 “พระเยซูรักฉันรู้แน”่ ปรากฏท านองนิ่งในข้อ (Stanza) หลักของท านองนั้นจะย้ า
อยู่ท่ีโน้ตตัวที่ 5 ของบันไดเสยีง หรือ โดมินันท์ (Dominant) ซึ่งสามารถถ่ายทอดความหมายจากค าในเนื้อร้องได้หลายค า 
เนื่องจากโน้ตที่ซ้ าและเคลื่อนไหวไม่มากนั้น ท าให้ง่ายต่อการร้องและจดจ่อท่ีค าในเนื้อเพลง นอกจากนี้ยังปรากฏท านอง
กระโดดในร้องรับ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของท านองมาก แต่ค าในเนื้อรอ้งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนกั จึงสามารถจดจ่อไปท่ี
อารมณค์วามรูส้ึกของท่วงท านองได้อย่่างด ี(ตัวอย่างที่ 2) 

 

                                                           
8 William J. Reynolds and Milburn Price, A Survey of Christian Hymnody, 5th ed., edited by David W. Music and Milburn 
Price (Illinois, U.S.A.: Hope Publishing Company, 2010), 98 – 99. 
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ตัวอย่างท่ี 2 “พระเยซูรักฉันรู้แน”่ ท านอง JESUS LOVES ME หรือ CHINA จาก เพลงไทยนมัสกำรฉบับปรับปรุง ค.ศ.2014 
บทที่ 109  

 
 4.3 เสียงประสาน (Harmony) 

 โครงสร้างของเสียงประสานโดยทัว่ไปของบทเพลงรวีสารศึกษานั้นมลีักษณะทีเ่รียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยมากเป็นคอรด์ 
โทนิก ซับโดมินันท์ และโดมินันท์ (I IV V) มีการใช้คอร์ดอื่นๆบ้างแตไ่ม่ใช่คอร์ดหลักในโครงสร้างเสียงประสาน น้อยครั้งมากที่
จะปรากฏคอร์ดระดับที่สอง (Secondary Chord) และคอร์ดยมื (Borrowed Chord) ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะที่โดดเด่นของ
เสียงประสานในบทเพลงรวีวารศึกษาท่ีแตกต่างจากท านองเพลงนมสัการมาตรฐานท่ีปรากฏในคริสตจกัรสมยันั้น คือเสียง
ประสานของเพลงรวีวารศึกษานั้นมีการเปลี่ยนจังหวะเสียงประสานช้า (Slow Harmonic Rhythm) ซึ่งแตกต่างจากเสียง
ประสานของท านองเพลงนมัสการมาตรฐานทีเ่สียงประสานนั้นแทบจะเปลีย่นทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนระดับเสียงของท านอง 
แต่ในกรณีของบทเพลงรวีวารศึกษาเสียงประสานจะไม่เปลี่ยนบ่อยถงึแม้จะมีการเปลีย่ระดับเสียงก็ตาม ซึ่งก็สอดคล้องกับ
ท่วงท านองที่ด าเนินไปตามโนต้ทรยัแอด (Triad) ในเสียงประสาน (ตวัอย่างท่ี 3 และ 4) 
ตัวอย่างท่ี 3 โครงสร้างเสียงประสานของ “พระเยซรูักฉันรู้แน”่ ท านอง JESUS LOVES ME หรือ CHINA จาก เพลงไทย
นมัสกำรฉบบัปรับปรุง ค.ศ.2014 บทที่ 109 แสดงถึงความเรียบง่ายของการด าเนินเสียงประสาน และการเปลีย่นจังหวะเสียง
ประสานท่ีช้าของบทเพลงรวีสารศกึษา
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ตัวอย่างท่ี 4 โครงสร้างเสียงประสานของ “องค์พระเจ้าอวยพรผู้เผยพระวาจา” ท านอง TOULON จาก เพลงไทยนมสักำร
ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2014 บทที ่243 แสดงถึงการด าเนินเสียงประสานในเพลงนมัสการมาตรฐานที่ซับซอ้นกว่าบทเพลงรวีวาร
ศึกษา 

 
 4.4 เนื้อเพลง (Text) 

 ดังท่ีได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ีแล้วว่าบทเพลงรวีวารศึกษานั้นแบ่งเป็นหลายข้อ (Stanza) โดยขับร้องกับท านองเดียวกัน
ทั้งหมด โดยมากท านองที่ใช้กับเนื้อเพลงจะเป็นท านองเฉพาะที่ประพันธ์ข้ึนส าหรับเนื้อเพลงนั้นๆ (Proper Tune) การจับคู่กัน
ระหว่างเนื้อร้องกับท านองนั้นโดยมากเป็นการจับหนึ่งค าต่อหนึ่งเสียง (Syllabic) ไม่ค่อบพบเห็นการเอื้อนในเพลงรวีวารศึกษา 
การร้องหนึ่งค าต่อหนึ่งเสียงน้ีช่วยในการฝึกท านองและการจดจ าเนือ้เพลงได้อย่างดี ลักษณะของเนื้อเพลงจะใช้ค าง่ายๆไม่
ซับซ้อนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในรวีวารศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและผู้ทีม่ีการศึกษาน้อย เนื้อเพลงโดย
ภาพรวมมเีนื้อหาท่ีเป็นลักษณะอตันัย (Subjective) ที่มุ่งเน้นไปท่ีประสบณ์การส่วนบุคคลทีม่ีต่อพระเจา้จึงพบเห็นการใช้
สรรพนามบุคคลที่หน่ึงอยู่บ่อยครั้งในเนื้อเพลง นอกจากน้ียังมุ่งเน้นไปท่ีหลักศาสนศาสตร์และค าสอนเพียงเรื่องเดียว โดยมี
ท่อนร้องรับช่วยเสรมิในการสรุปแนวคิดด้านศาสนศาสตรห์รือค าสอนท่ีอยู่ในข้อของเนื้อเพลง ซึ่งก่อนการก าเนิดบทเพลงรวี
วารศึกษาเนื้อเพลงนมัสการมาตรฐานอ่ืนๆ ดังเช่น เพลงนมัสการของไอเซ็ก วัตส์ บ่อยครั้งพบว่าจะสอดแทรกหลักศาสนาศาตร์
และค าสอนที่หลากหลายภายในหนึ่งบทเพลง และมลีักษณะที่ค่อนขา้งเป็นปรนัย (Objective) คือมุ่งเน้นไปท่ีหลักศาสน
ศาสตร์และค าสอนเกี่ยวกับพระเจา้โดยไม่มีการแสดงออกถึงประสบการณส์่วนบุคคลมากนัก จึงกล่าวได้ว่าลักษณะของเนื้อ
เพลงที่เรียบง่าย เน้นไปท่ีศาสนศาสตร์และค าสอนเพียงเรื่องเดียว และความเป็นอัตนัยของเนื้อเพลงเป็นสิ่งท่ีโดดเด่นอย่างมาก 
และเป็นจดุเริ่มต้นของพัฒนาการเพลงนมัสการสมยัใหม่ซึ่งมลีักษณะของเนื้อเพลงในรูปแบบเดียวกัน 

5. องค์ประกอบด้านดนตรีที่ส่งเสริมการเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์ 

ส่วนแรกของบทความนี้ได้น าเสนอลักษณะเด่นในบทเพลงของแบรดเบอรี ซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นอยู่ในบท
เพลงที่ใช้ในคริสตจักรจนถึงปัจจุบนั จากการวิเคราะห์บทเพลงโดยใช้หลักการวิเคราะหด์้านดนตรี เพลงของแบรดเบอรี่
ประกอบด้วยลักษณะเด่นอันเป็นองค์ประกอบ4 ประการคือ 1) คีตลักษณ์ 2) ท านอง 3) เสียงประสาน และ 4) เนื้อเพลง 

ตอนท่ีสองของบทความนี้จะศึกษาต่อเนื่องจากตอนท่ีแล้วโดยน าลักษณะหรือองค์ประกอบหลักท่ีได้จากการวิเคราะห์
บทเพลงของแบรดเบอรี โดยเลือกมาสององค์ประกอบหลักคือท านองและเนื้อเพลง แล้วน ามาเช่ือมโยงเข้ากับพันธกิจด้าน
คริสต์ศาสนศาสตร์ โดยเป็นการท าความเข้าใจว่าท านองและเนื้อร้องมีอิทธิพลในแง่การศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างไรโดยใช้
หลักการและทฤษฎดี้านการศึกษามาเป็นกรอบแนวคดิ หรืออีกนัยหนึ่งคือการวิเคราะห์ว่าบทเพลงดังกล่าวท าให้ผู้ขับร้องและ
ผู้ฟังบทเพลง (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ผู้รับ”) ได้เรียนรู้ความจริงและศาสนศาสตร์ครสิเตียนอย่างไร จดุประสงค์ของการศึกษา
ก็เพื่ออธิบายลักษณะของบทเพลงคริสเตียนท่ีส่งผลต่อการเรียนรูด้้านจิตวิญญาณ และเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการใช้เพลง
ในชุมชนคริสเตียน 
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5.1 ท านอง (Tune) 

เพลงของแบรดเบอรีและเพลงอื่นๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากเขามีท านองเรียบง่าย ท านองในที่น้ีรวมถึงระดบัเสียงและ
จังหวะ นอกจากน้ียังพบว่าจังหวะของบทเพลงเป็นจังหวะที่ซ้ าๆ และมีท านองนิ่ง มีการเคลื่อนไหวของระดับเสียงไม่มาก การที่
โน๊ตซ้ าและเคลื่อนไหวไมม่ากท าให้ง่ายต่อการร้องและช่วยให้สามารถจดจ่อท่ีเนื้อร้องได้ดีกว่าบทเพลงที่มีระดับเสียงแตกต่าง
กันมาก นอกจากเพลงของแบรดเบอรีแล้ว เมื่อศึกษาบทเพลงทางศาสนาโดยทั่วไป การซ้ าเป็นลักษณะร่วมที่ปรากฏอยู่ในเกือบ
ทุกศาสนา เช่น เทเซ่ บทสวดมนตใ์นพุทธศาสนาเป็นต้น 

ท านองและจังหวะที่ซ้ าและเรียบง่ายช่วยให้ง่ายต่อการจดจ่อและจดจ าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ให้สัมภาษณ์ใน
การศึกษาช้ินหนึ่ง9 บอกเล่าประสบการณฝ์่ายวิญญาณและจุดหักเหการด าเนินชีวิตว่ามาจากบทเพลงที่พวกเขาเคยได้ยินและ
ร้องจนคุ้นเคยในอดีต และเมื่อผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่าง บทเพลงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นก็ผดุขึ้นมาใน
ความคิด เมื่อผ่านการใคร่ครวญและตรึกตรองก็น าไปสู่ปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นได้รับการปลอบโยนหนุน
น้ าใจ เข้าใจสถานการณ์และปัญหาดีขึ้น มีมุมมองชีวิตและพระเจ้าลกึซึ้งขึ้น หรือเป็นการตอบสนองที่เป็นการกระท าท่ีเชื่อฟัง
ค าสอน ในแง่นี้ ท านองและจังหวะเป็นเครื่องมือท่ีใช้เพื่อความจ า 

ประสบการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายไดโ้ดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในเรื่องการเก็บข้อมูล (Retention Theory)10 ซึ่ง
บอกว่าการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจดัเก็บข้อมลูและเรยีกข้อมูลกลับคืนมา รวมถึงรูปแบบและความมากน้อยของ
ข้อมูลที่จะช่วยท าให้การจดัเก็บและเรียกกลับคืนง่ายขึ้น จะเห็นได้ว่าลักษณะบทเพลงของแบรดเบอรีทีม่ีท านองซ้ าบ่อยครั้งอัน
เป็นการตอกย้ าจนจ าได้ และสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์การเรยีนรู้ในอนาคตเมื่อสามารถเรียกบทเรียนท่ีได้จากเพลง
กลับคืนมาได้จากความจ า การซ้ าของส่วนหรือท่อนของบทเพลงในส่วนของท านอง โดยเฉพาะเพลงที่มีท านองเรียบง่ายเป็น
เครื่องมือช่วยน าไปสู่การจดจ่อและจดจ าเนื้อหาของเพลงไดด้ีขึ้น และเมื่อผูร้ับสามารถจดจ าเนื้อหาของบทเพลงได้ก็จะเปิด
โอกาสที่จะน าไปสูค่วามเข้าใจความจริงของพระเจ้าทีล่ึกซึ้งและการก่อตัวของศาสนศาสตรไ์ด้มากข้ึนในภายหลัง 

นอกจากน้ีท านองเพลงยังมีอิทธิพลในแง่อารมณค์วามรูส้ึก (affective dimension) ท านองมีส่วนส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือตอบสนองด้านอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากมิติดา้นอารมณ์ 
ความรูส้ึก และทัศนคติ11 เหตผุลที่ท านองเพลงสามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้รับก็เพราะ ท านองช่วยท าให้คนเปิดรบั
เนื้อหาหรือสารของเพลง หากคนมีทัศนคติลบต่อท านองเพลง เนื้อหาก็จะไม่เป็นท่ียอมรับด้วย หากคนมีทัศนคติบวกต่อท านอง
เพลง (รวมถึงเนื้อร้อง) คนก็จะเปดิรับเนื้อหาและสารที่อยู่ในเพลง หากคนมีทัศนคติที่ดตี่อท านองเพลงแต่ไม่พึงพอใจในเนื้อ
ร้อง เพลงน้ันก็ยังจะเป็นท่ียอมรับและถูกน ามาใช้ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเปิดรับเนื้อหาของเพลงได้เขา้มามีอิทธิพลต่อความคิด
ได้ในภายหลัง12 ในกรณีบทเพลงของแบรดเบอรี ท านองนิ่งและเรียบง่ายสอดคล้องกับเสยีงประสานท่ีไมซ่ับซ้อนท าให้เข้าถึง
ผู้คนได้อย่างเป็นกลาง และท าใหบ้ทเพลงของเขายังเป็นท่ีนิยมอยู่ทกุยุคทุกสมัย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ท านองของบทเพลงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อท้ังความคิดและอารมณ์ ในตอน
ต่อไปจะไดส้ ารวจองค์ประกอบอีกประการหนึ่งของบทเพลง คือเนื้อเพลงว่ามีความส าคัญอย่างไรต่อทั้งผู้ร้องและผู้ฟัง 

5.2 เนื้อเพลง (Text) 

ดังท่ีบทวิเคราะห์ในส่วนแรกได้กลา่วไว้ว่า เนื้อเพลงของแบรดเบอรีมลีักษณะเด่นคือ ใช้ภาษาที่เข้าใจงา่ย เน้นศาสน
ศาสตร์หรือค าสอนเพียงเรื่องเดียว และมีความเป็นอัตนัย 

 

                                                           
9 Sakunee Kriangchaiporn, “The Role of Meditation in Spiritual Learning for Christian Discipleship in Thailand” PhD diss., 
Biola University, CA, 2015, (3706102). 
10 Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice (Amityville, NY: Baywood Pub. Co, 1900). 
11 Paul G. Hiebert, Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change (Grand Rapids, Mich: 
Baker Academic, 2008). 
12 Roberta Rose King, Pathways in Christian Music Communication: The Case of the Senufo of Co ̂te D'Ivoire (Eugene, Or: 
Pickwick Publications, 2009). 
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5.2.1 ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ความเข้าใจในระดับภาษาจะน าไปสู่ความเข้าใจในระดับแนวคดิ เบนจามิน บลูมเสนอทฤษฎีของเขาซึ่งอธิบายระดับ
ขั้นความสามารถในการเรียนรู้13 โดยขั้นแรกสุดของการเรียนรู้คือ 

1) ความรู้ ความจ า – เป็นขั้นแรกสุดของการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
2) ความเข้าใจ – คือการจับความหมายจากสิ่งที่รู้ สามารถอธิบายได้ 
3) การน าไปใช้ – คือการน าความเข้าใจท่ีไดไ้ปใช้ในบริบทหรือสถานการณ์ใหม่ สามารถแก้ปัญหาได ้
4) การวิเคราะห์ – รู้ว่าสิ่งที่รู้และท ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร สามารถโต้แย้งและให้เหตผุลในสิ่งที่ตนเช่ือ 
5) การสังเคราะห์ – สามารถรวบรวมความคดิเห็นและความเช่ือได้ เชื่อมโยงระหว่างความรู้ความเช่ือได้ 
6) การประเมินค่า – ตัดสินใจ พิจารณาที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เช่ืออยู่เดิม แล้วไปเชื่อในสิ่งใหม่ 
จากล าดับขั้นของความรู้ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ความรู้เป็นฐานเริ่มต้นของการน าไปสู่การเติบโตในความเชื่อ 

การเรยีนรู้ที่ดตีั้งแต่แรกย่อมน าไปสู่กระบวนการที่ดีด้วย เช่นเดียวกบัแนวคิดที่สามารถหยั่งรากลึกไดม้าจากภาษาท่ีสื่อแล้ว
เข้าใจได ้

5.2.2 เน้นศาสนศาสตร์หรือค าสอนเพียงเร่ืองเดียว 

โดยมีท่อนร้องรับเป็นจุดศูนย์กลางของเพลงด้ยการสรุปแนวคดิด้านศาสนศาสตร์หรือค าสอนโดยรวมทีอ่ยู่ในบทเพลง 
ลักษณะดังกล่าวในบทเพลงของแบรดเบอรีสะท้อนจดุประสงค์การเทศนาสั่งสอน คือการเปลี่ยนแปลงชีวิต (transformation) 
ไม่ใช่แค่การเพียงส่งผ่านข้อมลู (information) แอนดี้ สแตนลีย์ นักเทศน์คนส าคัญในศตวรรษที่ 21 ให้ความเห็นด้านการ
เทศนาว่า การน าเสนอเนื้อหาควรเป็นประเด็นเดียว ทั้งบทเรียนควรมุ่งไปที่ประเด็นนี้ เขาเห็นว่า หากให้ข้อมูลมากเกินกว่าที่จะ
จดจ าได้ คนก็จะจ าอะไรไม่ไดเ้ลย ฉะนั้น ในการให้ข้อมูลที่จะน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงชีวิตจึงควรมุ่งเนน้และท าให้เนื้อหาแคบ
ลงเหลือเพยีงประเด็นเดยีว ส่วนท่ีเหลือเป็นการสนับสนุน ยกตัวอย่าง และช่วยให้คนจดจ าได้14 แนวคิดของสแตนลีย์ในด้าน
การเทศนาสามารถน ามาใช้กับบทเพลงด้วยเช่นเดียวกัน โดยเพลงของแบรดเบอรสีะท้อนถึงวิธีการนี้ นอกจากนี้สแตนลีย์ยัง
แนะน าวิธีหนึ่งในการน าเสนอเนื้อหาแบบประเด็นเดียวท่ีเรยีกว่า “Sticky statement” (ประโยคกาว) คือประโยคหลักท่ีเชื่อม
เนื้อหาท้ังหมดของเพลงเข้าด้วยกนั และเป็นประโยคสรุปประเด็นหนึ่งเดียวของบทเพลง เราได้เห็นประโยคกาวอยูเ่กือบทุก
เพลงของแบรดเบอรี เช่น “พระเยซูคริสต์ทรงน าข้าเดิน” “พระเยซรูกัฉันรู้แน่” “องค์พระเจ้าอวยพรผูเ้ผยพระวาจา” เนื้อหา
ทั้งหมดของเพลงล้วนมุ่งเข้าสู่จุดศนูย์กลางคือประโยคดังกล่าวซึ่งเปน็ประเด็นหลักของบทเพลง 

5.2.3 มีความเป็นอัตนัย 

ลักษณะอตันัยของบทเพลงคือการแสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนบุคคลที่มีต่อพระเจ้า โดยสังเกตได้จากการใช้สรรพ
นามบุรุษที่หนึ่ง เช่น ข้าพเจ้า ข้าพระองค์ ฉัน เป็นต้น บทบาทของเนื้อร้องที่เป็นอัตนัยช่วยผู้รับในการแสดงประสบการณ์
ร่วมกับผู้ประพันธ์ผา่นเนื้อร้อง ผลคือเป็นการเปดิให้ผู้คนได้แสดงออกและถ่ายทอดประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมองชีวิตของ
ตนเองออกมาเป็นภาษาพูด นอกจากน้ียังอาจเป็นการขอบคณุ วิงวอน ทูลขอ บ่งบอกความจ าเป็น อุปสรรคและปัญหาของ
ชีวิต อีกท้ังเป็นการสื่อสารในระดบัอารมณค์วามรูส้ึกของแต่ละคนผา่นบทเพลงด้วย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทของบท
เพลงที่สื่อสารประสบการณส์่วนตวัท้ังสิ้น 

ความเป็นอัตนัยส าคญัต่อการเรียนรู้ทุกด้าน เนื่องจากเป็นความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายนอกเป็นความรู้
ภายในตน เป็นการเคลื่อนในระดบัความจริงที่ “ร้อง” ไปสู่ความจรงิที่ “เชื่อ” (internalization) บทเพลงที่มีความเป็นอตันัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท าให้บทเพลงไม่เป็นเพียงความเช่ือท่ียอมรับในเชิงหลักการ แต่เป็นการประกาศยืนยันความเช่ือและ
น าความจริงของบทเพลงเข้ามาเปน็ความจริงของตน (personalization) 

                                                           
13 Benjamin Samuel Bloom and Anderson W. Lorin, A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of 
Bloom's (Harlow: Pearson, 2014). 
14 Andy Stanley and Jones Lane, Communicating for a Change (Sisters, Or: Multnomah Publishers, 2006). 
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จากการน าเสนอที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบด้านท านองและเนื้อร้องในบทเพลงของแบรดเบอรีแสดงให้เห็น
บทบาทส าคัญของเพลงคริสเตียนในการก่อรูปความเข้าใจและทัศนะที่คนมีต่อตนเอง สังคม และพระเจ้า และได้ชื่อว่าเป็น 
“Sung Theology” (ศาสนศาสตร์ร้องได)้15 ซาลิเออรส์ได้เล่าว่า ถ้าเขาอยากจะรู้ว่าคนมีความคดิเกี่ยวกับพระเจ้าอยา่งไร เขา
ก็จะให้คนบอกเพลงสรรเสริญที่ช่ืนชอบ เรื่องนี้อธิบายถึงการที่เนื้อร้องของบทเพลงได้ก่อความเช่ือและก าหนดศาสนศาสตร์แก่
ผู้รับ นอกจากน้ียังสร้างทิศทางให้กับมุมมองและทัศนะของคนท่ีมีตอ่ตนเอง สังคม และพระเจา้ในความคิดของคน เนื่องจาก
เนื้อเพลงจะสะท้อนความเข้าใจ และตีความหมายพระคริสต์ธรรมคมัภีร์และสื่อสารออกมาเป็นภาษาและค าร้อง เมื่อผู้รับไดร้ับ
ข้อมูลจากเนื้อเพลงก็เป็นการวางศาสนศาสตรล์งในความคิดของผูค้น ซึ่งอาจน าไปสู่ความเข้าใจและความเช่ือท่ีลึกซึ้งใน
ภายหลังเมื่อผ่านกระบวนการที่เหมาะสมดังที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น จะเห็นถึงกระบวนการรับส่งทางหลักข้อเช่ือและศาสน
ศาสตร์ระหว่างผู้แต่ง ผู้ฟัง และผูร้อ้งบทเพลง 

อย่างไรก็ดี บทบาทของเนื้อเพลงในการสร้างศาสนศาสตร์แก่ผูร้ับบางครั้งก็เป็นเรื่องท้าทาย ขณะทีเ่นื้อเพลงสะท้อน
ความเข้าใจท่ีผู้ประพันธ์มตี่อพระคมัภีร์ ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการตคีวามหมายหรือความเข้าใจท่ีผิด บิดเบือน หรือ
คลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้บทเพลงที่มีลักษณะดังกล่าวก็สามารถก่อรูปศาสนศาสตรท์ี่ผิดหรือบิดเบือนแก่ผู้ฟัง
ได้ ในช่วงจะท้ายจะเป็นข้อเสนอแนะในการใช้เพลงเพื่อการปลูกฝังความเชื่อในหมู่ครสิตชน 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์บทเพลงของแบรดเบอรผี่านหลักการองค์ประกอบทางดนตรีได้พบว่า ลักษณะเด่นในบทเพลงของ

เขาประกอบด้วย 1) คีตลักษณ์ 2) ท านอง 3) เสยีงประสาน และ 4) เนื้อเพลง และจากการน าองค์ประกอบเหล่านีม้าพิจารณา
โดยใช้หลักการด้านการศึกษาพบวา่ องค์ประกอบเหลา่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท านองและเนื้อร้องมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้
และสร้างศาสนศาสตร์ขึ้นกับผู้รับ สิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบทเพลง
สรรเสริญดังต่อไปนี ้

1) ในระดับผู้น าคริสตจักร โดยเฉพาะพันธกิจด้านครสิเตียนศึกษาและการนมัสการ ควรท าความเข้าใจหน้าที่และ
บทบาทของดนตรีว่าเป็นมากกว่าความบันเทิงหรือจรรโลงใจ และไม่ใช่แค่เพียงการแสดงออกในการนมัสการ แต่เป็นการสรา้ง
ฐานความคิดและความเข้าใจทางคริสต์ศาสนศาสตร์และมมุมองที่คนมีต่อชีวิตและสังคม ดังนั้นการคดัเลือกบทเพลงเพื่อ
จุดประสงค์ดังกลา่วจึงต้องพิจารณาท านองและเนื้อหาควบคู่กันไป 

2) ในระดับนักดนตรี เรื่องของการเล่นดนตรีประกอบเพลง ให้ค านึงถึงเป้าหมายในการช่วยใหผู้้ร้องสามารถจดจ่อกับ
เนื้อหาของบทเพลง ซึ่งอาจหมายถึงการเล่นโนต๊ประดับให้น้อยลง ท าเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลงในบางช่วง หรือเปลี่ยนระดับ
เสียงสูงต่ า ท้ังหมดนี้เพื่อจุดประสงค์ในการท าให้ที่ประชุมสามารถจดจ่ออยู่กับเนื้อหาของเพลง มากกว่าผู้เล่นหรือเครื่องดนตรี
ที่เล่น 

3) ในระดับสมาชิก ควรเสริมสร้างทักษะด้านการใครค่รวญบทเรียนและความจริงของพระวจนะผ่านบทเพลง และ
เรียนรู้ที่จะร้องและฟังด้วยความคดิที่จดจ่ออยู่กับเนื้อหาของบทเพลง รวมทั้งใช้บทเพลงเป็นกระจกสะท้อนถึงชีวิตและความ
เชื่อของตนเอง นอกจากนี้ยังควรใช้บทเพลงแสดงถึงความเชื่อและการตอบสนองฝา่ยวิญญาณ 
  

                                                           
15 Don E. Saliers, Music and Theology (Nashville: Abingdon Press, 2007). 
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การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน: กรณีศึกษาสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง 

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคท่ี 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

Application of Sufficiency Economy Concepts to Daily Living: A Case Study of Members of the 

Sontonpin Church in Tambon Mae Na Wang Ampor Mae Ai Chiang Mai, part of the First District of 

the Church of Christ in Thailand 
 

ชุลีพรรณ  ศรีสุนทร1 
(Chuleepran Srisoontorn) 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้เพื่อ (1)เพื่อศึกษาบริบทการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่(2)เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน 
(3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของสมาชิก คริสตจักรสันต้นปิน 
ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนที่ศึกษาคือสมาชิกคริสตจักรสันต้นปินจ านวน 32 คน โดยมีแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม  
 ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านความพอประมาณ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความพอประมาณในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ =3.48, S.D.=0.39)
ระดับความคิดเห็นด้านการมีเหตุผลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการมีเหตุผลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( 
xˉ =3.98, S.D.=0.51)ระดับความคิดเห็นด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( xˉ =3.80, S.D.=0.55)ระดับความคิดเห็นด้านเงื่อนไขความรู้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นด้านเง่ือนไขความรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก( xˉ =3.70, S.D.=0.63)ระดับความคิดเห็นด้านเง่ือนไขคุณธรรม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านเง่ือนไขคุณธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.24, S.D.=0.53) 
 
ค าส าคัญ (keywords):  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิต คริสตจักรสันต้นปิน 
 
Abstract 

 
 This study aims to 1)  examine the application of sufficiency economy concepts by members of the 
Sontonpin Chruch in Mae Na Wang, Mae Ai, Chiang Mai, (2) lay out an approach for applying the philosophy of a 
sufficiency economy to the daily lives of the Sontonpin Church members and 3)  provide a comparison of 32 
Sontonpin church members’ ability to apply the sufficiency economy philosophy prior to and following their 
participation in public awareness activities, which will be the focus of this study. A survey/questionnaire was 
distributed which was divided into 5  aspects, Moderation, Rationality, Self-Control, Knowledge Base and Moral 
Base, with the findings being presented via an average value as well as the amount standard deviation.  

                                                           
1อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
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 The research findings shows that the opinions of those surveyed regarding Moderation exhibited a 
medium-level overall understanding of what it means to exercise moderation (x = 3 .48 , S.D. = 0 .39 ) .  Their 
opinions regarding Rationality exhibited a high-level overall understanding of what it means to think rationally (x 
= 3.98, S.D. = 0.51). For the aspect of Self-Control, their responses exhibited a high-level overall understanding 
of what good self-control looks like(x = 3.80, S.D. = 0.55), and their responses regarding the aspects of Knowledge 
Base (x = 3.70, S.D. = 0.63) and Moral Base (x = 4.24, S.D. = 0.53) both exhibited a high-level overall understanding 
what composes solid bases of knowledge and, as well.  
 
Keywords:  Sufficiency Economy Philosophy, Daily Life, Sontonpin Church 
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บทน า 
 

 สมาชิกของคริสตจักรสันต้นปินส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกรและมีฐานะยากจน เมื่อศึกษาสาเหตุ เบื้องต้นพบว่า

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เดมิของคนในชุมชนเป็นอย่าง

มากโดยการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) มีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์นั้น

เป็นเพราะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน ด้านการค้าและความรู้ คุณค่า อุดมการณ์ โดยเฉพาะวิกฤต

เศรษฐกิจในปี 2540 ขยายวงกว้างในภูมิภาคเอเชีย และ ส่งผลให้คนไทยทุกระดับรวมถึงสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต้อง

ประสบปัญหาการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัวและในชุมชน สมาชิกบางกลุ่มไม่สามารถปรับกับ

การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดปัญหามากมาย เช่นปัญหาความยากจน ความเลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ ในขณะที่กระแสวัตถุ

นิยมท าให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยเกินตัว เกิดปัญหาหนี้สิน และมีปัญหาการอพยพเข้าไปหางานในเมือง ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ 

ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาขาดน้ าในการเพาะปลูก ปัญหาขาดที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ปัญหาค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายไม่ได้

ตามค่าแรงท่ีก าหนดโดยรัฐบาล ปัญหาค่าแรงที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง หรือปัญหาค่าแรงไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

คนไทยกับแรงงานต่างด้าว โดยเฉเพาะพี่น้องไทยใหญ่ ซึ่งมีจ านวนมากในพ้ืนท่ีและบางคนเป็นสมาชิกของคริสตจักร เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดวิกฤติที่มีผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนมากขึ้นเป็นล าดับ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง ค านึงถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ

วางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุย

เดชเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี บนพ้ืนฐานแห่ง

ความพอเพียงตามความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีมีอยู่ เมื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฐานล่างของประเทศ มีความ

พออยู่พอกินแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานเศรษฐกิจของประเทศพระราชด ารัสเนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 พระราชด ารัส ความว่า 

  “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็น เสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก

ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็ม

เสียด้วยซ้ าไป...” ...” (กรมการปกครอง, 2541:4-5) หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสาย

กลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่

ช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการน าองค์ประกอบและเง่ือนไขของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ในระดับบุคคลหรือครอบครัว คือ สามารถประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้องค์ประกอบ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เง่ือนไขของความรู้ ต้องมีความรอบรู้ 

รอบคอบ มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ส่วนเง่ือนไขคุณธรรมนั้นต้องมีความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 

ความเพียร ความมีสติปัญญาในการด าเนินชีวิต    การด าเนินชีวิต หมายถึงการน า แนวทางการปฏิบัติเพื่อท ากิจกรรม
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ประจ าวันรวมถึงความเป็นอยู่ของบุคคล การใช้ชีวิตประจ าวัน เช่นการท างาน การพักผ่อน  การรับประทานอาหาร ความ

บรรเทิงและกิจกรรมนันทนาการ 

 หลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ นอกจากจะ

มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปวงชนชาวไทยแล้ว ยังมีความเหมะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตคริสตชนด้วย แม้หลักการด าเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็น“คุณธรรม” ในการด าเนินชีวิตเพี่อความสุขสงบอย่างยั่งยืนในชีวิตปัจจุบัน มุ่งสู่สังคมที่

มั่นคงอย่างแท้จริงและยั่งยืน แต่ด้วยพื้นฐานแนวคิดและวิถีปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมส าหรับเป็น

พื้นฐานการด าเนินชีวิตที่สามารถเช่ือมต่อกับหลักการด าเนินชีวิตตามค าแนะน าของพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นการด าเนินชีวิตตาม 

“คุณธรรมทางศาสนา” ที่เริ่มต้นตั้งแต่ในโลกนี้ได้อย่างลงตัวหลักการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็น

หลักการด าเนินชีวิตที่ควรค่าต่อการศึกษาและน าไปปฏิบัติรวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับหลักการด าเนินชีวิตใน

รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะหลักการด าเนินชีวิตที่เป็น“คุณค่า”ที่สอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่

ความเจริญที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งการมีศักยภาพที่เช่ือมโยงและบรรลุถึง“ความสุขเที่ยงแท้”รวมทั้งหลักการด าเนินชีวิตตาม

ค าสอนคริสตศาสนาหรือวิถีชีวิตคริสตชนท่ีด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าที่เรียกว่า“การด าเนินชีวิตตามค าแนะน าของ

พระพระคัมภีร์” ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นส่วนส าคัญของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปินคือสมาชิกสมบูรณ์ ที่เช่ือศรัทธาใน

องค์พระเยซูคริสต์ และน าค าสอนของพระองค์มาเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตในชุมชน และสังคมที่อาศัยอยู่ โดยได้ผ่าน

การรับบัพติสมา และการประกาศตัวเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรตามระเบียบปฏิบัติของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

และเป็นกลุ่มคนที่มานมัสการที่โบสถ์และร่วมกิกรรมเป็นประจ าในคริสตจักรสันต้นปิน อ.แม่นาวาง จ.เชียงใหม่คริสตจักรจะ

สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้และมีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.
เชียงใหม ่
 2. เพื่อหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน 
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของสมาชิก 
คริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
 1. ได้บริบทการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 2. ได้น าแนวทางการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตสมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่ 
 3. สมาชิกคริสตจักรจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้และมีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้น 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied research)ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนั้นได้แก่ประชากรผู้เป็น
สมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน 70 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกคริสตจักรสันต้นปินที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 30 คน แต่
หลังเริ่มโครงการมีผู้มาเข้าร่วม 32 คน ผู้วิจัยท าการศึกษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเดนิชีวิตของ
สมาชิกคริสตจักรสันต้นปิน 5 ด้าน 1)ด้านความพอประมาณ 2)ด้านความมีเหตุผล 3)ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 4)ด้านเงื่อนไขความรู้ 
5) ด้านเง่ือนไขคุณธรรม  
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ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโดยใช้
สถิติเชิงวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์น้ าหนักให้คะแนนของแต่ละค าถาม และ
ใช้เกณฑ์การแปลผลของข้อมูลของแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 32 คน เป็นเพศ
หญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากตารางที่ 2 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 32 คน ส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง 29 - 39 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 อายุระหว่าง 18 - 28 ปี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 จากตารางที่ 3 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 32 คน ส่วนใหญ่มีศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 มีศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 มีศึกษาอยู่ในระดับ อื่นๆ(ปริญญาโท) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีศึกษาอยู่ในระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 และมีศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 32 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ(เกษตรกร) จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.75 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 
และรับราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 32 คน ส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 3,001 – 6,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 อื่นๆ(มีรายได้ต่อปี) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.25 มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีรายได้ระหว่าง 9,001 – 12,000 บาท จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีรายได้ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีรายได้ตั้งแต่ 15,001 บาท
ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และมีรายได้ระหว่าง 6,001 – 9,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13พบว่า 
จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 32 คน ส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 และอาศัยในชุมชนเป็นระยะวลาน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 
ตอนที่ 2  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ตอบ 
 แบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านความพอประมาณ  
 การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ระดับความพึงพอใจ 
 

การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ท่านด ารงชีวิตด้วยปัจจัยสีไ่ด้พอดพีอเหมาะกับความต้องการ 3.28 0.68 ปานกลาง 
2. ท่านตอบสนองความอยากมีอยากได้สินค้าและบริการอย่าง

พอเหมาะ พอด ี
2.94 0.80 ปานกลาง 

3. ท่านรู้จักประมาณตนในการแสวงหาวัตถุหรือปัจจยัพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต 

3.53 0.62 มาก 

4. ท่านมีความเป็นอยู่อยา่งเหมาะสมกับฐานะ 3.59 0.67 มาก 
5. ท่านเก็บออมรายไดส้่วนหน่ึงไว้ใช้เพื่อในยามจ าเป็น 2.81 0.97 ปานกลาง 
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การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

6. ท่านรู้จักตอบสนองต่อเหตุการณต์า่งๆที่มากระทบอย่าง
พอเหมาะ พอควร 

3.31 0.93 ปานกลาง 

7. ท่านพิจารณาในการเลือกคบเพื่อน 3.69 0.90 มาก 
8. ท่านประกอบอาชีพด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

สิ่งผิดกฏหมาย 
4.50 0.92 มากที่สุด 

9. ท่านไม่กระท าการใดๆอันเป็นเหตใุห้ตนเองเดือดร้อน 4.53 0.84 มากที่สุด 
10. ท่านจัดท าบัญชีเพื่อวางแผนการออมเงิน 2.63 1.36 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความพอประมาณในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( xˉ =3.48, S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับแรกได้แก่ 
ท่านไม่กระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้ตนเองเดือดร้อน อยู่ในระดับมากที่สุด( xˉ =4.53, S.D.=0.84) รองลงไปได้แก่ ท่าน
ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ =4.5, S.D.=0.92) และท่าน
จัดท าบัญชีเพื่อวางแผนการออมเงินอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ =2.63, S.D.=1.36) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านการมีเหตุผลการน าแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ระดับความพึงพอใจ 
 

การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ท่านใช้เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไขปัญหาด้วยความ
รอบคอบ 

4.03 0.86 มาก 

2. ท่านใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตผุล/คุ้มค่าและมีความจ าเป็น 3.81 0.90 มาก 
3. ท่านยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละคนได้ 4.06 0.88 มาก 
4. ท่านค านึงถึงผลกระทบจากการกระท าของตนเองต่อสังคม

ส่วนรวม 
3.81 0.97 มาก 

5. ท่านคิดและทบวนอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท าการต่างๆ
เสมอ 

3.87 1.10 มาก 

6. ท่านมีการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน 3.81 0.90 มาก 
7. เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกดิขึ้น ท่านสามารถควบคมุสติอารมณ์ได้ 3.88 0.98 มาก 
8. ท่านมีความอดทนอดกลั้นต่ออบายมุขต่างๆ 4.19 0.90 มาก 
9. ท่านใจกว้าง หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 3.94 0.91 มาก 
10. ท่านเชื่อมั่นในการท าความด ี 4.44 0.62 มาก 

รวม 3.98 0.51 มาก 
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 จากตารางที่ 8  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ 
=3.98, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า ล าดับแรกได้แก่ ท่านเช่ือมั่นในการท าความดี ( xˉ =4.44, S.D.=0.62) รองลงไปได้แก่ ด้านการมีเหตุผล ท่านมี
ความอดทนอดกลั้นต่ออบายมุขต่างๆ ( xˉ =4.19, S.D.=0.90) และท่านมีการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นตอน ( xˉ 
=3.81, S.D.=0.90) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ท่านสามารถอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา 3.78 0.97 มาก 
2. ท่านสามารถรับมือและหาทางป้องกันความล้มเหลวอันเกดิจาก

การเปลีย่นแปลงได ้
3.59 1.01 มาก 

3. ท่านค านึงผลดีและผลเสยีของการเปลี่ยนแปลง 3.63 0.91 มาก 
4. ท่านปลูกฝังความคดิเรื่องความขยนั อดทนอดออมให้กับบุคคล

รอบข้างเมื่อมีโอกาส 
4.03 0.90 มาก 

5. ท่านมีความสามารถในการพึ่งตนเอง 3.81 0.90 มาก 
6. ท่านปฏิบัติตนอยู่ในระเบยีบและวนิัยในตนเอง 4.13 0.75 มาก 
7. ท่านดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นประจ า 3.97 0.86 มาก 
8. ท่านมีความพึงพอใจในงานท่ีท าอย่างมีสต ิ 4.06 0.84 มาก 
9. ท่านมีความประนีประนอมยืดหยุน่ให้กับคนในครอบครัว 4.28 0.77 มาก 
10. ท่านมีความเสี่ยงอบายมุข 2.69 1.60 ปานกลาง 

รวม 3.80 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 9  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( xˉ =3.80, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับแรกได้แก่ ท่านมี
ความประนีประนอมยืดหยุ่นให้กับคนในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.28, S.D.=0.77) รองลงไปได้แก่ ท่านปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบและวินัยในตนเอง อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.13, S.D.=0.75) และท่านมีความเสี่ยงอบายมุข อยู่ในระดับปานกลาง ( 
xˉ =2.69, S.D.=1.60) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านเงื่อนไขความรู้ 
  การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ระดับความพึงพอใจ 
 

การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ท่านสามารถน าความรู้มาเชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนนการด าเนินชีวิต 

3.91 0.86 มาก 

2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 3.50 0.88 มาก 
3. ท่านสามารถให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่บุคคลอื่นได ้ 3.31 1.00 ปานกลาง 
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การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

4. ท่านได้ใช้ความรูม้าปรับปรุงตนเองและน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน
และด าเนินชีวิต 

4.03 0.93 มาก 

5. ท่านศึกษาความรู้เพิม่เตมิอยู่เสมอ 3.97 1.03 มาก 
6. ท่านเป็นผู้มีอุดมคติในการปฏิบตัิงานและด าเนินชีวิต 3.81 1.00 มาก 
7. ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตนเองได ้ 3.19 1.18 ปานกลาง 
8. ท่านสามารถน าความรู้ไปแสวงหาความเจรญิก้าวหน้าของตนเอง

และครอบครัว 
3.84 0.77 มาก 

9. ท่านสามารถน าความรู้มาวางแผนเพื่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 4.00 0.88 มาก 
10. ท่านสามารถน าความรู้ไปด าเนินการจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในครัวเรือน 
3.44 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.70 0.63 มาก 
 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านเง่ือนไขความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 
xˉ =3.70, S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับแรกได้แก่ ท่านได้ใช้ความรู้
มาปรับปรุงตนเองและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.03, S.D.=0.93) รองลงไปได้แก่ ท่าน
สามารถน าความรู้มาวางแผนเพื่อการด าเนินชีวิตในอนาคต อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.00, S.D.=0.88) และท่านสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตนเองได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ =3.19, S.D.=1.18) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
 การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ระดับความพึงพอใจ 
 

การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ท่านยืดหลักความซื่อสตัยส์ุจริต ในการด าเนินชีวิต 4.56 0.72 มากที่สุด 

2. ท่านพร้อมท่ีจะท างานในลักษณะหนักเอาเบาสู ้ 4.09 0.93 มาก 

3. ท่านเป็นผู้ยดืหลักการให้อภัยกับคนรอบข้าง เมื่อกระท าผิด 4.22 0.83 มาก 

4. ท่านมีความรูส้ึกละอายเมื่อกระท าความผิด 4.44 0.80 มาก 

5. ท่านมีความกล้าในการที่จะรับผดิชอบในสิ่งที่ตนเองกระท า 4.28 0.85 มาก 

6. ท่านมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.16 0.72 มาก 

7. ท่านมีความกระตือรือร้นต่อการท างานเพื่อตนเองและส่วนรวม 3.97 0.82 มาก 

8. ท่านคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความสอดคล้องกับค าสอน
ของศาสนาในการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม 

4.44 0.72 มาก 

9. ท่านยืดหลักสายกลางในด าเนินชีวติ 3.97 0.78 มาก 
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การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

10. ท่านสนใจและเห็นความส าคญัในการรับอบรมด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

4.28 0.77 มาก 

รวม 4.24 0.53 มาก 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านเงื่อนไขคุณธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( xˉ =4.24, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ล าดับแรกได้แก่ ท่านยืดหลัก
ความซื่อสัตย์สุจริต ในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ =4.56, S.D.=0.72) รองลงไปได้แก่ ท่านมีความรู้สึกละอาย
เมื่อกระท าความผิด อยู่ในระดับมาก ( xˉ =4.44, S.D.=0.8) และท่านยืดหลักสายกลางในด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมาก ( xˉ 
=3.97, S.D.=0.78) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ในการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ของคริสตจักรสันต้นปิน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่  

ด้านความพอประมาณ สิ่งที่เป็นปัญหา และอุปสรรค สภาพยั่วยุทางเศรษฐกิจที่มองเห็นก าไร จากการลงทุนเช่น ซื้อมา
ขายไป บางครั้งก็ลืมนึกถึงความพอเพียงและขัดต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความอยากมีอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมีความเจริญ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเรื่อยๆข้อเสนอแนะสามารถมีความสุขในความเป็นอยู่ที่เหมาะกับฐานะ ด้านการมีเหตุผล ปัญหาที่
พบไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและกลับให้ความส าคัญที่ปลายเหตุเช่นปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหาไม่ตรงจุด เช่นปัญหาหนี้สินก่อนลงมือท า
ควรคิดให้รอบคอบศึกษาและหาความรู้ให้รู้จริงก่อนปฏิบัติ  
 ข้อเสนอแนะก่อนจะท าอะไรต้องศึกษาหาความรู้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ให้มากที่สุด ก่อนจะปฏิบัติหรือลงมือท า
ด้านภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ด้านเง่ือนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
 ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีวินัยในการท างานเพราะคิดว่าจะท าอะไรก็ได้เพราะเป็นงานของ
เราเองเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดี ค านึงถึงผลได้ผลเสีย ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้เช่นไม่มีเงินเก็บเมื่อถึงภาวะฉุกเฉิน ท าให้ต้องไป
กู้หนี้ยืมสินมาความไม่รอบครอบและระมัดระวังกลุ่มเป้าหมายเข้าใจปัญหาไมถ่่องแท้ พอประสบปัญหาก็ท้อถอย ไม่มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวเองมากพอ  

ข้อเสนอแนะ ควรมีวินัยขยัน และอดทนทั้งงานของตนเองและต่อส่วนรวมต้องรู้จักวางแผนใช้เงิน จัดสรรปันส่วนให้
ดีและคิดให้รอบครอบทุกครั้ง ต้องสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้ต้องมีความอดทน อดกลั้น มีการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และเข้าใจสิ่งแวดล้อม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงชุมชน และสามารถเป็นภูมิคุ้มกันประเทศชาติได้รู้จักเก็บออมไวยามจ าเป็น
เหตุการณ์ฉุกเฉินยามจ าเป็น ต้องขยันและอดทนต่อการด าเนินชีวิตของตนและครอบครัวรู้จักอดออมรู้จักใช้นี้คือภูมิคุ้มกันใน
อนาคต ใช้จ่ายน้อยลง รู้จักอดออมไว้ใช้ยามจ าเป็น มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ชีวิตตามแนวทางนี้ใน
การใช้ชีวิตปัจจุบัน ปลูกฝังความคิดในด้าน จริยธรรม คุณธรรมมีภูมิปัญญา มีความรู้ในอาชีพที่ท ามีความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ระมัดระวังในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทนอดออมแบ่งปันมีภูมิคุ้มกัน ความรู้ ความ
มั่นคง ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ด าเนินชีวิตตามกระแสควรคิดให้ดีก่อนจะท าอะไร คิดให้รอบคอบและระมัดระวังอยู่เสมอ การ
น าเข้ากลุ่มเป้าหมายยอมรับแล้วสอดคล้องความรู้ความเข้าใจ การช้ีแนะ เพื่อให้เกิดความคิด เกิดการปฏิบัติจนสะสมเป็น
ภูมิคุ้มกัน 

ด้านเง่ือนไขความรู้ปัญหาและอุปสรรค ไม่มีความรู้ใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต เคยใช้ชีวิตแบบไหนก็แบบน้ันไม่มีการพัฒนา
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใช้ชีวิตแบบเดิม มีการศึกษาน้อย จบ ป.4  

ข้อเสนอแนะ หมั่นศึกษา หาความรู้ เข้าใจสภาพแวดล้อม เพื่อน าด้านความรู้นั้นมาปรับใช้ในการใช้วิธีการปกครองอาชีพ 
การวางแผนชีวิตและอนาคต ระมัดระวังในการใช้วิธีควรจัดให้มีการอบรมเพื่อจะได้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการท างาน เมื่อ
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มีการอบรมเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น และควรหาโอกาสที่จะเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเช่นอ่านหนังสือ การอบรมหรือหาความรู้
ใหม่ๆ ด้วยตนเองเช่น อ่านหนังสือ ดู TV internet ฟังวิทยุ การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง 
ใช้น้อยพอประมาณ ไม่โลภมากให้ใช้พอเพียงอย่างในหลวงสอน มีการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเช่นน าวิชาการ
มาท างานเกษตรกรรมหาความรู้ที่หาได้รอบตัวของตนเองให้ปรับการใช้ชีวิตจากเดิมมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้องหา
ความรู้เทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเข้าใจภาวการณ์เปลี่ยนแปลงรอบตัว อบรม  ศึกษาดูงาน 
 ก่อนท าอาชีพอะไรต้องมีความรู้ในอาชีพนั้นเป็นอย่างดีก่อน ไปดูงานดูคนที่ประสบความส าเร็จอบรมหาความรู้ ท า
แบบค่อยเป็นค่อยไปมั่นใจในตนเอง  ความรู้การศึกษาพอใช้ แต่บางครั้งไม่ได้น ามาใช้อย่างเต็มที่ มีความกลัว  ควรจะน าความรู้ที่มี
ไปใช้ในชีวิตประจ า 

ด้านเง่ือนไขคุณธรรม ปัญหาและอุปสรรค ไม่ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาในการท างานและด ารงชีวิต ไม่มีวินัยและตรง
ต่อเวลาในการท างานเพราะคิดว่างานของเรา ท าเมื่อไหร่ก็ได้ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนิน  

ข้อเสนอแนะ ปกปากรักษา และใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ประหยัด อดทน ใช้สติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหาภายใต้การอยู่รอดของตนเอง ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่คน สังคม ต่อไปหลักสายกลางรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
รู้จักให้อภัยกับคนรอบข้างและไม่โลภมาก "โลภน้อย คือ พอเพียง"ต้องมีวินัยและตรงเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองและส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนอื่นๆท าความดีซื่อสัตย์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ ยืดอยู่ในศีลธรรมท า
ความดีรู้จักแบ่งปันเพื่อนบ้าน มีความซื่อสัตย์สุจริตให้อภัยมีความรับผิดชอบ รู้คิดรู้กระท าไม่ท าอะไรให้ผู้อื่นเดือนร้อนอยู่ใน
ศีลธรรม ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันประหยัด ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหายึดมั่นในหลักศาสนาโลภ
น้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยไม่โลภก็อยู่เป็นสุข ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านสังคม มีชีวิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความ
เชื่อมั่นในสิ่งที่ท าอย่างเต็มที่ จะประสบความส าเร็จได้อย่างแน่นอน ด าเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมพอสมควร เอาเปรียบคนอื่นการ
น าความรู้จากตัวเองออกมาพัฒนาชุมชนปัญหาคือ การร่วมมือทางความคิดในชุมชนขัดแย้งกันไม่ไปในทิศทางเดียวกัน  
 
  



30 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงมหาดไทย. 2548.  รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี254กรุงเทพฯ: ศูนย์

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน. 
กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  2546.  กรอบแนวคิดทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงส าหรับเกษตรกร  
. [ออนไลน์] .  

 เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  จ ากhttp://www.moac.go.th/builder/sfeco/index.php?page=539&click sub=539 .  ( 15 
ม ก ร า ค ม  2 5 5 1 )  . เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www2.doae.go.th/www/work/web/arune/ (15 มกราคม 2551). 

เกษม วัฒนชัย. 2550. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของ 
 รัฐสภา, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี É 2 ตุลาคม2549 – มีนาคม 2550: 155-156. 
คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2547ก. การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา 
คณะกรรมการอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 2547 ง. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: 

ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาติ. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2547. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 
 พิมพ์ครั้งท่ี 2 . กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
ชุติรักษ์ ใจช้ืน. (2549). การศึกษาการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษากรณีศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนต าบลบางนางลี่อ าเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม , คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 
ณัฐวุฒิ  บ ารุงแจ่ม.2550.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ดาราวรรณ  พรหมกัลป์. (2551). การศึกษาผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน.วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบทมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 

ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์.2007.วิถีพ่อ วิถีพอเพียงมิติของคริสต์ชนบนพ้ืนแผ่นดินไทย.กรุงเทพ: สภาคริสตจักรในประเทศไทย.  
ประทีป  พรมสิทธ์.  2544.”การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มา 

http//thesis.tiac.or.th. (1 ตุลาคม 2553). 
ประเวศ  วะสี.  2542.  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอ

ชาวบ้าน. 
___________.  2546.  เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชาสังคม:  แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคม. น. 34-36. ใน 

วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพฯ: กลุ่มพัฒนากรอบความคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.



31 

คริสตจริยศาสตร์กับการอภิบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทย  
The Role of Christian Ethics in Helping HIV/AIDS Victims in Thailand. 

 
บาทหลวง อภิชิต ชินวงค์ สังกัดสงัฆมณฑลจันทบุร ี

8 /53 ถ. สุขุมวิท ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบรุี 20110 
 
บทคัดยอ่ 
อภิชิต ชินวงค์ : การศึกษาครสิตจริยศาสตร์กับการอภิบาลผูต้ิดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ประเทศไทย (THE ROLE OF 
CHRISTIAN ETHICS IN HELPING HIV/AIDS VICTIMS IN THAILAND) 
อาจารยผ์ู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ : บาทหลวง ออกัสติส สุกโิย ปิโตโย, SJ.  บาทหลวง สุรชาติ แก้วเสนีย์. 91 หน้า 
การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อทราบ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดทางคริสตจรยิศาสตร์ต่อปัญหาเอดส์และผูป้่วยเอดส์ (2) เพื่อศึกษา
แนวทางในการอภิบาลดูแลผู้ป่วยเอดส์บนพ้ืนฐานคณุค่าศักดิศ์รีความมนุษย์ตามแนวทางพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก (3) เพื่อ
ศึกษาแนวความคิดและแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีมตี่อปัญหาจรยิธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของผู้ดูแลผู้ป่วย
เอดส์ในสถานดูแลผู้ป่วยเอดส์ของคาทอลิก 3 แห่ง คือ 1) บ้านกลารา สวนสันติธรรม จังหวดัปทุมธาน ี 2)บ้านลอเรนโซ 
จังหวัดชลบุรี และ 3) คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง 
โดยศึกษาจากงานวิจยัเอกสารต่างๆ และแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้รบัรูถ้ึงสภาพความเป็นจริงของหลักการและการดูแลอภิบาล
ผู้ป่วยเอดส์ในสถานพยาบาลคาทอลิก  
ผลการวิจัยพบว่า (1) พระศาสนจกัรโรมันคาทอลิกดูแลอภิบาลผูป้่วยเอดสด์้วยความรักบนพ้ืนฐานคณุค่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เป็นบุตรของพระเจ้า (2) หลักจริยศาสตร์คริสต์มีพื้นฐานบนความเชื่อ ความหวัง และความรักตอ่องค์พระเยซูเจา้และ
ด าเนินชีวิตสมัพันธ์กับเพื่อนมนุษยด์้วยความรัก (3) ปัญหาจากโรคเอดส์ได้ส่งผลกระทบหลายๆ ด้าน ท้ังต่อตัวผู้ป่วยเอง ต่อ
ครอบครัวและยังส่งผลต่อสังคมโดยรวมด้วย (4) พระศาสนจักรโรมนัคาทอลิกถือว่า มนุษย์ทุกคนมีคณุค่าศักดิศ์รีเท่าเทียมกัน 
ผู้ป่วยเอดส์ต้องได้รับการดูแลอภิบาล พระศาสนจักรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการป้องกัน และขจัดโรคร้ายนี้อย่าง
จริงจัง แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วโรคร้ายนี้ยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผู้ป่วยเองพระศาสนจักรไมไ่ด้มองถึง
ความผิดของการกระท า แต่ชี้ให้เห็นถึงความรับผดิชอบส่วนรวมที่จะต้องอยู่เคียงข้างและดูแลผู้ป่วยเอดส์ด้วยความรัก (5) 
ประเด็นปัญหาด้านศลีธรรมในการดูแลอภิบาลผู้ป่วยเอดส์ ในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วย การบอกข้อมูลความจริงการรักษา
ความลับ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของสถานพยาบาลคาทอลกิสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของการแพทย์ 
ค าส าคญั : คริสตจรยิศาสตร/์ การอภิบาลผู้ตดิเช้ือเอชไอวีและเอดส์ 
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บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เอดสส์่งผลกระทบอย่างหนักท้ังในระดับส่วนตัว กลุม่ส่วนรวม และสง่ผลระดับนานาชาติ และก าลังแพร่กระจาย
อย่างต่อเนื่อง แม้ทุกฝ่ายจะให้ความส าคญัและหันมาให้ความสนใจกต็าม เมื่อเรากล่าวถึงโรคร้ายชนิดนี้ เราเข้าใจว่าเป็นโรคที่
ไม่สามารถรักษาให้หายได้ (แตเ่ราสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้ ควบคุมได)้ เป็นโรคที่ท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน ส่งผลกระทบต่อ
สภาพรา่งกายและจิตใจ ท าให้ผู้ปว่ยเกิดความสิ้นหวัง ท้อแท้ 
เอดส์เป็นผลกระทบที่ท้าทายต่อพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ที่จะคน้พบและหาหนทางวิธีการ และการสอนทางด้านศลีธรรม
เกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังประสบอยู่นี ้

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ให้ความส าคญัอย่างจริงจังเกี่ยวกับปญัหาเอดส์ ประมาณปี ค.ศ. 1987 อย่างเป็น
ทางการแต่ก่อนหน้าน้ันสภาพระสงัฆราชท้องถิ่นในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาก็ออกแถลงการณ์เกีย่วกับโรคและการป้องกัน
รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมีผู้ป่วยจ านวนมาก 

ปัญหาโรคเอดส์ยังแพร่กระจายอยา่งต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อต่างๆ จะให้ความสนใจนอ้ยลง แต่
ปัญหาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ก่อนท่ีวงการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าดังในปัจจุบัน โรคเอดสเ์ป็นโรคที่ร้ายแรง รักษาได้ยาก 
แต่ปัจจุบันการแพทยเ์จรญิก้าวหนา้มากข้ึน การรักษาง่ายขึ้น จึงท าให้ผู้คนไม่ตระหนักถึงการแพร่กระจายของโรคเอดส์ และผู้
ติดเชื้อเอดส์บางคนยังด าเนินชีวิตปกติ และมีพฤติกรรมทางเพศปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นต่อไปด้วย 
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกให้ความส าคญัเกี่ยวกับปญัหาด้านการอภิบาลผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้นปญัหาที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี
และคณุค่าของผู้ตดิเช้ือเอชไอวี และผูป้่วยโรคเอดส์ เช่น ผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดสค์วรได้รับการดูแลรักษาโดย
ปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน ครอบครัวของผู้ป่วยควรได้รับการช่วยเหลือ เอดส์เป็นปัญหาด้านการอภิบาล บรรดานักบวช 
พระสงฆ์  และฆราวาส รัฐบาลและพระศาสนจักรควรร่วมมือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี เอดส์ไม่ใช่การลงโทษ
จากพระเจา้ แต่เอดส์เป็นโอกาสทีท่ าให้ปัจเจกบุคคลและสังคมไดไ้ตร่ตรองถึงพฤติกรรมของตน และเปิดโอกาสให้แสดงความ
รัก ความเมตตาสงสารต่อผู้ที่ก าลังทุกข์ทรมาน 

ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยเอดส์ ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งสภาพจิตใจและยังส่งผลกระทบ
วงกว้างออกไปอีก เช่น สภาพครอบครัว สภาพสังคมที่ร่วมอยู่อาศัย 
คริสตชนเข้าใจความเจบ็ป่วยในความสัมพันธ์ในมติิของความเชื่อของตนในพระเจ้า พระคัมภีร์ให้ความหมายของความเจ็บป่วย
และความทุกข์ทรมานในความสัมพันธ์กับการสร้างโลกจักรวาลของพระเจ้า พระเยซคูรสิตเจา้เอง ก็มุง่ที่จะประกาศพระ
อาณาจักรของพระเจ้าโดยการรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย  ขับไล่ปีศาจจากคนท่ีถูกผีสิง ปลุกคนตายใหฟ้ื้นขึ้นมา ซึ่งเป็นสัญญา
ลักษณ์แห่งการเสด็จมาของพระอาณาจักรของพระเจ้าส าหรบัคนดอ้ยโอกาสและคนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง พระศาสนาจักรได้
พยายามให้ความหมายทั้ง 2 สิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน คือแสดงความเมตตาสงสารต่อผู้ที่เจ็บป่วย และการอธิบาย
ความหมายของความเจ็บป่วยในดา้น   เทวิทยาส าหรับบรรดาครสิตชน  

ปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ต้องน้อมรับ เพราะเป็นปัญหาที่ไม่มีค าตอบท่ีท าให้เข้าใจโดยอาศัยเหตผุลได้
ทั้งหมด พระศาสนจักรให้ความส าคัญใน 2 ประเด็น กล่าวคือ เรียกรอ้งให้เอาใจใส่ผู้ป่วยท่ีทนทุกข์ทรมานและพิจารณาความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลควบคู่กัน พระศาสนจักรเชื่อว่าความเจ็บป่วยเป็นโอกาสที่ท าให้เราสามารถบรรลุความครบครันภายใน 
เราต้องภาวนาเพื่อมีพละก าลังเพียงพอ พระศาสนจักรสอนว่าเราทุกคนได้รบัการเรียกให้มีความรักในพระเจ้า ดังน้ันเอดสไ์ม่ใช่
เป็นการลงโทษของพระเจ้า 

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเน้นบทบาทของการให้การอภิบาลดูแลบนพ้ืนฐานของคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ เป็นภาพลักษณ์ของพระเจา้ ด้วยท่าทีเดียวกันกับพระเยซูเจ้า คือท่าทีของความเข้าใจ เห็นใจและให้อภัย พระศาสน
จักรคาทอลิกเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรักษาชีวิตที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่น (the principle of priority of life) 
ทรรศนะของพระศาสนาจักรเกี่ยวกับเอดสส์ามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเด็นท่ีต้องควบคู่กันเสมอคือ  
1) การให้รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ตอ้งค านึงความเป็นบุคคลทั้งครบของผู้ป่วยท่ีประกอบด้วยกายและวญิญาณที่รวมกันเป็นหนึ่ง 
การให้การรักษาทีต่ั้งอยู่บนความเมตตาสงสารโดยเฉพาะในกลุม่บรรดาเด็กติดเชื้อเอชไอวี อย่างเป็นพิเศษ  
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2) การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี ท่ีควรค านึงถึงความเป็นศีลธรรมของเครื่องมือการที่ใช้ว่าสอดคล้องกับค าสอน
ของพระศาสนจักร แต่ก็ควรที่จะเน้นความเป็นไปได้ในการอภิบาลในสถานการณ์และสภาพความเป็นจริงของชีวิตผู้ที่ติดเช้ือ
เอชไอวี 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
การค้นคว้าครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์ ดังนี้ 
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทางครสิตจริยศาสตร์ทีม่ีต่อปัญหาเอดส์และผู้ป่วยเอดส์  
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการอภิบาลดูแลผู้ป่วยเอดส์บนพ้ืนฐานคณุค่าศักดิศ์รีความมนุษย์ตามแนวทางพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิก 
1.2.3 เพื่อศึกษาแนวความคิดและแนวทางของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีมีต่อ 
ปัญหาจรยิธรรมในการดูแลผู้ป่วย ของผู้ดูแลผูป้่วยเอดส์ในสถานดูแลผู้ป่วยเอดส์ของคาทอลิก 3 แห่ง คือ 1) บ้านกลารา สวน
สันติธรรม จังหวัดปทุมธานี  2) บา้นลอเรนโซ จังหวัดชลบรุี และ 3) คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูศ้ึกษาค้นคว้าเน้นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเอดส์ และ
แนวคิดของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเกี่ยวกับเอดส์ในมุมมองการให้การอภิบาลดูแลผู้ป่วย โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้
ดังนี ้
1.3.1 ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเอดส์ในระดับประเทศไทย 
1.3.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับประเดน็ด้านศีลธรรมจากปัญหาโรคเอดส์ 
1.3.3 ศึกษาเอกสารของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกท่ีเกีย่วข้องกับท่าทีต่อปัญหาการติดเชื้อเอดส ์
1.3.4 รวบรวมข้อมลูจาการสมัภาษณ์ ผู้มีความรูด้้านเทววิทยา และเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลผู้ป่วยเอดส์ในสถานพักฟ้ืนคริสต์ คือ 1) 
บ้านกลารา สวนสันติธรรม จังหวัดปทุมธานี 2) บ้านลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี และ 3) คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัด
ระยอง โดยการสมัภาษณ์ถึงแนวทางในการน าความเช่ือศาสนาครสิต ์มาเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ เน้นการพิจารณา
ประเด็นด้านศลีธรรม  
1.3.5 สรุปค าสอน และบทสัมภาษณ์ ประยุกต์แนวทางในการอภิบาลดูแลผูต้ิดเชื้อเอดส์ 
 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 จริยศาสตร์ (Ethics) หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยการแสวงหาความดสีูงสดุของมนุษย์ เกณฑ์ในการตดัสิน
พฤติกรรมของมนุษย์ว่า อะไรถูก ผิด ดี ไม่ดี ควรไม่ควรและพิจารณาปัญหาเรื่องคุณค่าทางศลีธรรม1  
1.4.2 คริสตจรยิศาสตร์ (Christian Ethics) หมายถึง แขนงหนึ่งของวิชาเทวศาสตร์        ซึ่งศึกษาถึงแนวทางที่มนุษย์จะต้อง
เดินเพื่อบรรลุจดุหมายปลายทางสดุท้ายของมนุษย์ ภายใต้    แสงสว่างแห่งความเชื่อและเหตุผล2 
 1.4.3 ปัญหาจริยธรรม (Ethic Dilemma) หมายถึง สถานการณ์ขัดแย้งที่ต้องตัดสินใจเลือกการกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งอธิบายลักษณะกว้างๆ ของปัญหาจริยธรรมดังนี3้ 
  1.4.3.1 เป็นปัญหาทีไ่มส่ามารถหาข้อยุติไดจ้ากเพียงข้อเท็จจริงที่ประจักษ์เพียง ข้อเดียว 
  1.4.3.2 เป็นปัญหาทีม่ีความซับซ้อนจนยากท่ีจะก าหนดได้แน่ชัดว่าจะใช้ข้อเท็จจริงและข้อมลูอย่างไรใน
การตัดสิน 
  1.4.3.3 ผลของปัญหาจริยธรรมทีเ่กิด ไม่เพียงกระทบต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าในปัจจุบันเท่านั้น แตเ่ปน็
ผลกระทบต่อไปภายหน้าด้วย 

                                                           
1 พจนานกุรมศัพท์ปรัชญาฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2540 : 34 
2 บรรจง สันติสุขนิรันดร์.  คริสตจริยศาสตร์.  เอกสารประกอบการสอน. นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2535.  
3 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
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1.4.4 พระศาสนจักร (The Church)   หมายถึง กลุ่มคริสตศาสนิกชนท่ีรวมตัวกันข้ึนเป็นประชาคม และเป็นสถาบัน โดยมี
ผู้น าทางศาสนา มีฐานันดรตามล าดับ ดังน้ีคือ                          พระสันตะปาปา พระสังฆราช (มขุนายก) พระสงฆ์ 
(บาทหลวง) และสตับุรุษ (ฆราวาส) หรือ เรียกอีกอย่างว่า ครสิตชน4 โดยในการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจยัใช้ค าว่า พระศาสนจักร เพื่อ
หมายถึง พระศาสนจักรนิกายโรมนัคาทอลิก 
1.4.5 โรมันคาทอลิก (Catholic)   แปลว่า “สากล” หมายถึง พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นนั้นเป็นสากลในด้านหลัก
ความเชื่อ5 โดยผู้วิจัยใช้  ค าว่า “คาทอลิก” เพื่อหมายถึง พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในการวิจยัครั้งนี้  
1.4.6 พระสันตะปาปา (Pope) หมายถึง มุขนายกแห่งกรุงโรม ซึ่งถือเป็นประมุขสูงสุดของชาวครสิต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็น
ผู้สืบต าแหน่งต่อจากนักบญุเปโตร ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซเูจา้เอง ได้รับสิทธิสูงสดุจากพระเจ้า6  
1.4.7 พระสังฆราช (Bishop)  หมายถึง  ภาษาทางราชการใช้ค าว่า “มุขนายก” เพื่อมิให้ซ้ ากับต าแหน่งพระสังฆราชทางพุทธ
ศาสนา แต่เนื่องจากศาสนาคริสต์ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานาน และพยายามคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ จึงนิยมใช้
ค าว่า “พระสังฆราช” เพื่อหมายถงึ ประมุขผู้ปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นภายใต้อ านาจของพระสันตะปาปา7  โดยผู้วิจยัใช้
ค าว่า “พระสังฆราช” แทนค าว่า “มุขนายก” 
1.4.8 พระสงฆ์ (Priest)  หมายถึง  ภาษาทางราชการใช้ค าว่า “บาทหลวง” เพือ่มิให้ซ้ ากับค าเรียกนักบวชทางพุทธศาสนา แต่
เนื่องจากศาสนาคริสต์ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานาน และพยายามคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ จึงนิยมใช้ค าว่า 
“พระสงฆ”์ เพื่อหมายถึง คริสตชนท่ีได้รับการเรียก และเลือกมาเปน็พิเศษให้ได้รบัศีลบวช เพื่อเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์ในโลกนี้ โดยท าหน้าประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสอนศาสนา8 โดยผู้วิจยัใช้ค าว่า “พระสงฆ”์ แทนค าว่า 
“บาทหลวง” 
1.4.9 คริสตชน (Christian)  หมายถึง  ในประเทศไทยมักใช้ค าว่า “คริสตัง”   หมายถึง ทุกคนท่ีรับศีลล้างบาป เป็นศาสนิกชน
ในศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลกิ โดยมีความเช่ือใน   พระเยซูเจา้ และยอมรับอ านาจของพระสันตะปาปา9 โดย ในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้ค าว่า “คริสตชน” โดยที่ค าว่า “คริสตชน” อาจมีความสับสนกับค าวา่ “คริสเตียน” ซึ่งหมายถึง ศาสนิกชนใน
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ซึ่งไม่ยอมรับอ านาจการสั่งสอนของพระสันตะปาปา 
1.4.10 พระคัมภีร์ (Bible) หมายถึง หนังสือท่ีบันทึกการเผยแสดงของพระเจ้าแก่มนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาค
พันธสัญญาเดิม 46 เล่ม และภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม รวมเป็น 73 เล่ม คริสตชนเช่ือว่าพระคัมภีรไ์บเบลินี้เป็นหนังสือ
บันทึกประวัติศาสตร์แห่งความรอด โดยผู้เขียนไดร้ับการดลใจจากพระเจ้า10  
1.4.11. สมณสาสน์ (Encyclical) หมายถึง เอกสารที่พระสันตะปาปาเขียนเป็นทางการถึงสมาชิกของพระศาสนจักรสากล 
ส าหรับสั่งสอนความจริงบางประการด้วยอ านาจการสั่งสอนตามปกต ิดังนั้นแนวคิดในสมณสาสน์จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
ภายหลัง11  
1.4.12 สภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 (Vatican Council II) หมายถึง เป็นการประชุม          สภาสังคายนาครั้งล่าสุดของศาสนา
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จดัขึ้นท่ีกรุงโรมระหว่างปี ค.ศ. 1963–1965 โดยพระสันตะปาปาเรียกบรรดาพระสังฆราชทุกองค์
ทั่วโลกประมาณ 3,000 กว่าองค์ รวมทั้งผู้แทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาส และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา 
และ      ผู้สังเกตการณ์ เพื่อปรับปรุงค าสอน และแนวคิดทางศาสนาให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน12  

                                                           
4 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.  นครปฐม : วิทยาลยัแสงธรรม, 2526.113. 
5 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.  25. 
6 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.  180. 
7 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.  177. 
8 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.  164. 
9 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ. 19. 
10 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ. 23. 
11 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.167. 
12 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ.176. 
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1.4.13 การอภิบาล (Pastoral) หมายถึง มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Pastor” แปลว่า ผู้เลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นการเปรียบ
ภาพพจน์ของพระเยซเูจ้า และผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้ว่า เป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคอยดูแลแกะทุกตัวให้ปลอดภัยจาก
ภยันตรายทุกชนิด นักบวชของศาสนาครสิต์จึงมหีน้าท่ีอภิบาลครสิตชนของตนด้วยการเอาใจใส่ชีวิตของพวกเขา โดยเน้นชีวิต
ฝ่ายวิญญาณเป็นส าคัญ13  
1.4.14 ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี (HIV) หมายถึง ผู้ที่ไดร้ับเช้ือ เอช ไอ วี แต่ยังไม่มีอาการป่วย 
1.4.15โรคเอดส ์(AIDS) หมายถึง ผู้ที่ไดร้ับเช้ือ เอช ไอ วี และมีอาการป่วยด้วยโรคเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งอาการของโรคเอดส์ หรือ
ผู้ที่ถูกตรวจพบเชื้อ เอช ไอ วี และเริ่มมีอาการผดิปกติบางอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ มไีข้สูงถึง 37.8 องศา
เซลเซียสเป็นพักๆ หรือติดต่อกัน อุจจาระร่วงเรื้อรัง น้ าหนักตัวลดเกินร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัวเดิม ต่อมน้ าเหลืองนอก
บริเวณโคนขาหนีบโตมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป มีเหงื่อออกมากผดิปกตเิวลากลางคืน และอาการดังกล่าวต้องเป็นไม่น้อยกว่า 3 
เดือน14  
1.5 วิธีการขั้นตอนของการศึกษา 
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคริสตจริยศาสตร์กับการอภิบาลผู้ตดิเช้ือ เอชไอวี และเอดส์ (The Role of Christian Ethics 
in Helping   HIV/AIDS Victims in Thailand) มีล าดับขั้นตอน ดงันี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ความรู้เพื่อให้ได้กรอบแนวคดิในการค้นคว้า 
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส ์
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของ พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกท่ีเกี่ยวข้องกับค าสอนเรื่องเอชไอวี
และเอดส์  
3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกดิองค์ความรู ้
4. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 
ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมลู 
ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู 
ขั้นตอนท่ี 4 การน าเสนอข้อมูล 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี ้
1.6.1 ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับแนวคดิทางคริสตจริยศาสตร์ที่มตี่อผู้ป่วยเอดส์  
1.6.2 ผลจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการอภบิาลดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
 
บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ ์ในเรื่อง       การศึกษาคริสตจริยศาสตร์กับ
การอภิบาลผู้ตดิเช้ือเอชไอวีและเอดส์ในประเทศไทย (The Role of Christian Ethics in Helping HIV/AIDS Victims in 
Thailand)  
1. วิธีการศึกษา 
1.1 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ จากการรวบรวมข้อมลู และเอกสารที่เกีย่วข้องทั้งหมด 
1.2 เขียนรายงานการวิจัยตามระเบียบที่วิทยาลัยก าหนด 
1.3 รวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา แก้ไขใหถู้กต้อง 
1.4 สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ 

                                                           
13 มนัส จวบสมัย.  สารานกุรมศาสนาคริสต์นิกายคาทอลกิ. 191. 
14 (ปิยรัตน์ นิลอยัยกา 2537) 
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ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้เครือ่งมือ ดังนี้ 
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องเอดส์และการดูแลผู้ป่วยเอดส์ทั่วไป 
2.1.1 ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง15  
2.1.2 การบรรยายเรื่อง “ปัญหาการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม” 16  
2.1.3 การศึกษาเรื่อง การเผชิญปญัหาของผู้ตดิเช้ือเอดส์ของ17  
2.1.4 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยเอดส์18 
2.1.5 การศึกษาเรื่องการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ตดิเช้ือเอชไอวี19 
2.1.6 การศึกษาเรื่องทัศนะของครอบครัวที่มีสมาชิกท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์    ของ Chekryn20 
2.1.7 การศึกษาเรื่อง บทบาทของการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเอดส์                ฟาร์เรลส์ (Farrel21 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลอภิบาลผู้ป่วยเอดสต์ามรูปแบบคาทอลิก 
2.1 การอภิบาลดูแลตามแนวทางคาทอลิกในพระคัมภีรไ์บเบลิ  
2.2 การศึกษาเรื่องหลักการและแนวทางการอภิบาลผู้ป่วย22 
2.3 การศึกษาเรื่องจริยศาสตร์ครสิต์กับการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย23         
2.4 การศึกษาเรื่อง ศาสนาคริสตก์ับการบ าบัดทางจิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ 24         
  2.6 หลักจริยศาสตร์ครสิต2์5 กีรติ บญุเจือ อ้างถึงใน วรากร สถิตย์กาญจน2์6 
 2.7 ค าสอนพระศาสนจักรเกีย่วกบัโรคเอดส์ในหนังสือจริยศาสตร์เพื่อชีวิต 
2.3 เอกสารและค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3.1 พระสมณสาสน์ เรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (Gaudium et  Spes) 
 2.3.2 พระสมณสาสน์เรื่อง พระวรสารแห่งชีวิต (Evangelium Vitae) 
2.2.3 เอกสารของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสริมงานเอดส์ ในแผนกสุขภาพอนามัย กรรมาธิการฝ่ายสังคมภายใต้สภา
พระสังฆราชคาทอลิก แห่งประเทศไทย 
3. ข้ันตอนการรวบรวมข้อมลู 
3.1 ผู้วิจัยไดร้วบรวมข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นต้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจริยศาสตร ์จากน้ันได้รวบรวมและ
ศึกษาเอกสารค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ จากหลายแหล่งข้อมูลดังนี ้
 - ห้องสมุดหลายแห่ง 
  - แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  - ระบบอินเตอรเ์น็ต 
  - และข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ ์
                                                           
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง. 
16 วัชราภรณ์ อภวิัชรางกูล.  เร่ืองปัญหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม. วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดชลบุรี. 
17 สุธีรา ฮุนตระกูล.  การเผชิญปัญหาของผู้ติดเช้ือ.  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. 
18 ปรีชา อปุโยคิน.  พฤตกิรรมการแสวงหาการรักษา วิเคราะห์ระหว่างโรคเรื้อรังและโรคฉับพลัน. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538. 
19 พิทยาภรณ์ แก้วทิพย์.  การศึกษาเร่ืองการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 
20 กิตติกร นิลมานัต.  ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และวธิีเผชิญกับความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการขณะรกัษาตวั
ในโรงพยาบาล.  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 
21 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
22 ชิโนเรศ กิจสมัคร.  หลกัการและแนวทางการอภบิาลผู้ป่วย.  นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2538. 
23 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
24 อมร สามภิักดิ์.  ศาสนากบัการบ าบัดทางจิตผู้ป่วยโรคเอดส์.  นครปฐม. วิทยาลัยแสงธรรม, 2538. 
25 กีรติ บุญเจือ.  หลกัความเชื่อของชาวคริสต์.  กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. 
26 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
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3.2 ได้รับรวมเอกสารทั้งหมดแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการศึกษาต่อไป 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และข้อมลูต่างๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และน าเสนอเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการ
อภิบาลดูแลผูป้่วยเอชไอวีและเอดส์ต่อไป 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกีย่วข้องและจากแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
เอดส์ในรูปแบบของคาทอลิก ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
4.1 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกมองปัญหาโรคเอดส์อย่างไร 
ปัญหาโรคเอดส์เป็นปญัหาของมวลมนุษยชาติ ที่จะต้องไดร้ับการเอาใจใส่อย่างเร่งด่วน  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 ได้
เรียกร้องให้ทุกคนให้ความสนใจหนัหน้ามาร่วมกันเสวนาและเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ พระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกมีความห่วงใยเป็นพิเศษกับบรรดาเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวี  
เอดส์เป็นโรคร้ายที่มลีักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอยา่งแสนสาหสัในปัจจุบัน และแก่นแท้ของปัญหาที่ผู้ป่วย
ก าลังเผชิญอยูเ่ป็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและความตาย (The Meaning of Life and Death) ที่ผุดขึ้นมาซ้ าแล้ว
ซ้ าอีก การด าเนินชีวิตทีส่ิ้นหวังอันเนื่องมาจากโรคร้ายควบคู่กับความรู้สึกว่างเปล่า ผู้ป่วยต้องการความหมายของชีวิต ดังนั้น
ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกขัดแย้งอย่างรนุแรงระหว่างความหวังและความสิ้นหวัง ดังนั้น พระศาสนจักรในฐานะที่อยู่เคียงข้างผู้ที่มี
ความทุกข์ทรมานอยู่เสมอมีทรรศนะเกี่ยวกับเอดส์ ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นคือ ทรรศนะเกี่ยวกับการรักษาทั้งด้านรา่งกาย
และจิตใจ และทรรศนะเกี่ยวกับการร่วมมือกันป้องกัน 
พระศาสนจักรมองว่าเอดส์เป็นปญัหาด้านการอภิบาลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยไม่
ควรถูกทอดทิ้งหรือปฏิเสธจากสังคม แต่ต้องเห็นใจและเข้าใจ การให้การอภิบาลดูแลโดยปราศจากการแบ่งแยก กีดกัน 
เอดสไ์ม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็นโอกาสที่จะท าให้ทุกคนและสังคมไดไ้ตรต่รองถึงพฤติกรรมของตน และเปิดโอกาสที่
จะแสดงความความรักความเมตตาต่อผู้ที่ก าลังตกทุกข์ยากล าบาก 
ความเจ็บป่วยจากมุมมองคริสตชน ว่าปัญหาที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ปัญหา
เกี่ยวกับความเจบ็ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องน้อมรับ เพราะเป็นปัญหาทีไ่ม่มคี าตอบท่ีจะท าให้เข้าใจโดยอาศัยเหตุผลได้ทั้งหมด พระเยซู
เจ้าเองก็ต้อนรับผู้ป่วยและผู้ที่ทนทุกข์ทรมานด้วยความรัก ความเมตตาสงสารมากกว่าท่ีจะตั้งค าถามถึงสาเหตุของความ
เจ็บป่วย 
ดังนั้น ปัญหาทรรศนะของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเกี่ยวกับเอดส์ เราต้องเข้าใจท้ัง  2 ส่วนคือ การดูแลเอาใจใส่ผูป้่วยท่ี
ก าลังทนทุกข์ทรมานมีความส าคญัเป็นอันดับแรก และการรับผดิชอบส่วนบุคคลของการกระท า 
4.2 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกมองผู้ป่วยเอดส์อย่างไร 
พระสมณสาสน์ เรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (Gaudium et  Spes) ข้อที่ 1 ส าหรับ  คริสตชน “ความช่ืนชม และ
ความหวัง ความโศกเศร้า และความกังวลของมนุษย์สมยันี้ เป็นต้นของคนยากจนและผู้มีความทุกข์เข็ญทั่วไปย่อมถือเป็นความ
ช่ืนชน และความหวัง เป็นความโศกเศร้าและความกังวลของผู้เป็นศษิย์ของพระคริสตเจ้าด้วย” (GS 1) พระศาสนจักรยืนยัน
ชัดเจนถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกัน โดยเฉพาะผู้ที่ทุกข์ยากในสังคม ดังนั้น พระศาสนจักรอยู่เคยีงข้างผู้ที่ไดร้ับความทุกข์ยาก
จากโรคเอดส์ พระศาสนจักรช่วยเหลือโดยปราศจากการแบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม 
ในพระพระวรสารของนักบุญลูกา บทที่ 5 ข้อ 31-32 พระเยซูเจ้าตรสัไว้อย่างชัดเจนวา่ “คนสบายดียอ่มไม่ต้องการหมอ แต่
คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ” พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างท่ี
เด่นชัด พระองค์ยืนยันด้วยอุปมา พระองค์ต้องการช่วยเหลือทุกข์คนท่ีมีความทุกข์ยาก คนจน ด้วยความรักและความเมตตา          
โดยปราศจากเงื่อนไขทุกประการ 
จดหมายของพระสันตะปาปา ยอหน์ ปอล ท่ี 2 เนื่องในโอกาสวันผูป้่วยโรคเอดสส์ากลครั้งแรกทรงกล่าวว่า “เราขอกลา่วอย่าง
ชัดเจนในบทเริ่มต้นของจดหมายนีซ้ึ่งเป็นสิ่งท่ีเราสนับสนุนว่า “โดยที่เราเช่ือมั่นว่าความเจ็บป่วย (อันเนื่องมาจากโรคเอดส)์ มี
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ผลกระทบมิใช่ต่อร่างกายของมนษุย์เท่านั้น แต่กระทบความเป็นบคุคลของมนุษย์ท้ังครบ ซึ่งรวมไปถงึความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลต่อบุคคลและชีวิตในสังคม” พระศาสนจักรเรียกร้องให้ทุกคนให้ความสนใจในการดูแลเอาใจใสผู่ป้่วยโรคเอดส์ โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานแห่งการเคารพความเปน็บุคคลของผู้ป่วยท้ังครบ พระศาสนจักรเรียกร้องให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่ง (solidarity) ใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ก าลงัประสบกับความทุกข์ยากล าบาก โดยปราศจากการแบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ลัทธิการเมือง หรือแนวความคิดด้านปรัชญา เพราะเอดส์ก าลังคุกคามมนุษยชาติท่ัวโลก 
ดังนั้น สรุปได้ว่า ท่าทีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกต่อบรรดาผูป้่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเอดส์ พระศาสนจักรให้
ความส าคญักับการช่วยเหลือด้วยความรักเมตตาดังเช่น พระเยซูเจ้าผู้เป็นแบบอย่างท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสดุ การแสวงหาสาเหตุ 
ความรับผิดชอบต่อผลของการกระท า      ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องรอง 
4.3 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกดูแลอภิบาลผูป้่วยเอดส์อย่างไร 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่งเสรมิงานเอดส์ ในแผนกสุขภาพอนามยั กรรมาธิการฝ่ายสังคมภายใตส้ภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย ได้ให้แนวทางในการอภิบาลดูแลผู้ป่วยเอดสไ์ว้อย่างชัดเจนว่าด้วยหลักข้อความเช่ือท่ีเป็นพื้นฐานการท างาน
เอดส ์ไว้ใน 3 ประการ คือ 
พระเจ้าคือองค์ความรัก 
พระเจ้าทรงสร้างมนุษยต์ามภาพลกัษณ์ของพระเจ้า มเีจตจ านงเสรี ตัดสินใจได้ มสีิทธิและเสรีภาพ 
โดยศักดิศ์รีของมนุษย์นี้ มนุษยต์้องใช้เจตจ านงเสรี การตัดสินใจ สิทธิและเสรภีาพด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
(สังคม) และต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งสรา้งของ พระเจ้า) นี่คือ พันธะกิจท่ีมนุษย์ได้รับมอบหมายตามแผนการแห่งความรักของพระ
เจ้า 
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกอภิบาลดูแลผู้ป่วยเอดสด์้วยหลักความเช่ือพ้ืนฐานเรื่องความรัก “พระเจา้ทรงเป็นองค์ความรัก” 
และหลักพ้ืนฐานในการท างาน คือ 
การท างานเอดส์ เป็นการท างานกบัผู้ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งทุกคนเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าอย่างเสมอภาค
กัน โดยยึดค าสอนดา้นสังคมของพระศาสนจักร ดังต่อไปนี ้
1. หลักการท างานเพื่อความดีส่วนรวม ( common good) หรือคุณประโยชน์และความรอดร่วมกันของมนุษยชาติและสิ่ง
สร้างทั้งมวล เป็นเป้าหมายสูงสดุตามแผนการแห่งความรักของพระเจ้า 
2. หลักการทีว่่า ทรัพยากรของโลก และจักรวาล (สิ่งสร้างของพระเจ้า) มีไว้เพื่อการแบ่งปันฉันที่น้องเพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน 
 3. หลักการให้ความช่วยเหลือกันฉนัพ่ีน้อง ด้วยความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ ตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่เขม้แข็งกว่าต้องปกป้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า 
4. หลักการแห่งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในทุกมิติและทุกกรณีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและอนาคตของมนุษยชาติ 
และสิ่งสร้างทั้งมวล 
5. หลักการแห่งความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว ท่ีทุกคนแสดงออกและตอบสนองต่อสถานการณ์ ปญัหา และสิ่งท้าทายที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของมนุษยชาติและสิ่งสร้างทั้งมวล (สิ่งแวดล้อม) ด้วยความรัก และห่วงใย 
ในสารนิพนธ์ของ ชิโนเรศ กิจสมัคร ได้กล่าวถึง บทบาทของการอภิบาลดูแลผู้ป่วยตามรูปแบบคาทอลิกไว้ว่า ความหมายของ
ชีวิตมนุษย์ มีคุณค่าในฐานะที่เป็นของประทานจากพระเจ้า และเราได้ถูกเรียกและได้รับการยกฐานะให้เป็นบุตรของพระเจ้า 
โดยอาศัยพระเยซูครสิตเจ้า ทุกคนได้ถูกเรียกเข้ามาในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า เมื่อส่วนหน่ึงส่วนใดได้รบับาดเจ็บ ทุกส่วน
ก็จะบาดเจ็บไปด้วย เอกลักษณ์ของงานอภิบาลจึงเป็น การเพ่งมองไปท่ีองค์พระเยซูเจ้าผูท้รงเป็นแบบอย่างท่ีสมบรูณ์ เพื่อการ
อภิบาลจะเป็นการน ามาซึ่งความรอดในพระองค์อย่างแท้จริง           ใน 4 ลักษณะส าคัญ คือ 
การอภิบาลในรูปแบบของความรกั ความรักไม่ไดห้มายถึง ความรู้สกึเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงน้ าใจที่จะน าผู้หนึ่งไปเกี่ยวข้อง
กับบุคคลอื่นๆ27 ความรักท่ียิ่งใหญ่ คือ การยอมสละชีวิตของตนเพื่อพีน่้อง เป็นต้นพ่ีน้องที่ทุกข์ยาก เจ็บป่วย และต่ าต้อย 
พระเยซเูจ้าตรัสว่า “ ทุกสิ่งที่ท่านท าแก่พ่ีน้องของท่านที่ต่ าต้อยที่สุด   ท่านได้ท าต่อเราเอง” 

                                                           
27 Benedict M.Ashley,OP ,Kevin D. O’ Rourke,OP. (1982) .A Theological Analysis, the Catholic Health Association of the 
United States. 
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การอภิบาลรูปแบบของการรักษา งานอภิบาลผู้ป่วยเป็นงานท่ีครอบคลุมมนุษย์ทั้งครบ คือ ร่างกาย จติใจ และวิญญาณ ซึ่ง
มองมนุษย์ท้ังครบ ผู้ป่วยต้องการผู้อภิบาลควบคู่กับการรักษาจากแพทย์  
การอภิบาลในรูปแบบของการดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยหลายคนที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์เพียงล าพัง พวกเขาไม่มีใครเป็น
ที่พ่ึงและสนใจอภิบาลและให้ความช่วยเหลือ เห็นถึงความต้องการของพวกเขา บทบาทของผู้อภิบาลมไิด้มุ่งแตต่ัวของผู้ป่วย
เท่านั้น แต่รวมถึงสภาพแวดล้อมบคุคลที่อยู่รอบข้างด้วย 
การอภิบาลในรูปแบบของการบรรเทาใจ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ความเจ็บป่วยในเชิงลึก บางคนมีบาดแผลด้านจติใจ อาจจะ
มีปมด้อย ผู้ป่วยต้องการผู้อภิบาลที่สามารถอยู่กับเขาในขณะที่ทุกข์ใจ 
 สารนิพนธ์ของชิโนเรศ กิจสมัคร28 ยังได้ให้ความหมายของบทบาทของผู้อภิบาลผู้ป่วยแบบคาทอลิก ดงันี้ 
บทบาทของการเป็นผู้บรรเทาใจ คุณสมบัตสิ าคัญประการหนึ่งของการอภิบาลคือ การเป็นหนึ่งเดียว เข้าในสภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยพบว่าตัวเองได้รับความสนใจเขาสามารถที่จะแสดงความต้องการของเขาออกมาได้ เพราะรับรู้ความรู้สึกและ
เข้าใจ บางครั้งความเงียบก็เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
บทบาทของการเป็นผู้น าฝา่ยจิตใจ การท้าทายที่สุดส าหรับผู้อภิบาลคือ การอยู่กับผู้ที่ก าลังเจ็บป่วยและใกล้สิ้นใจ เพราะผู้ป่วย
มีความสับสนในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้า บางครั้งผู้ป่วยกับนกึถึงความยุติธรรมในชีวิต ท าไมคนดีต้องเจ็บป่วยต้องทน
ทุกข์ เกิดความไม่เข้าใจ ความโกรธพระเจ้า ผู้อภิบาลต้องเป็นผู้น าให้ผู้ป่วยเกดิความเข้าใจ ส านึกตนและคืนดีกับพระเจ้า 
ดังนั้น  ผู้อภิบาลมีโอกาสที่จะเป็นผู้น าในกระบวนการเติบโตทางความเช่ือ ค้ าจุนความเชื่อ และปลุกความเชื่อให้ตื่นข้ึน  
บทบาทของการเป็นผู้สร้างความสมัพันธ์  ผู้ป่วยเกิดภาวะความขดัแย้งในตนเอง ผู้อภิบาลสามารถสร้างความสัมพันธ์ ความ
เข้าใจท่ีดี ทัศนะคตติ่อตนเองท่ีดีได้ ผู้อภิบาลสานความสมัพันธ์ผู้ป่วยกับครอบครัว และผู้ป่วยกับกลุม่ของตน  
4.4 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกมองปัญหาด้านจริยธรรมต่อปัญหาโรคเอดส์อย่างไร 
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ให้แนวทางต่อปัญหาจริยธรรมในการอภิบาลดูแลผูป้่วยโดยสรุป 5 ประเด็นดังน้ีคือ 
1. การบอกข้อมูลและบอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาก าลังเผชิญอยู่  
พระศาสนจักรยืนยันว่าผู้ป่วยเอดส์ต้องไดร้ับข้อมลูความจริงของอาการ วิธีการและแนวทางในการดูแลรักษา ผลที่ตามมาของ
การรักษา รวมถึงความเสยีงท่ีเกิดจากการรักษาด้วย ในกรณีของผู้ปว่ยท่ีไม่รูส้ึกตัวแล้ว เป็นหน้าที่ของทีมงานของการรักษา
และบทบาทของญาติของผู้ป่วยด้วย พระศาสนจักรไม่ถือว่าเป็นความผิดที่จะรักษาผู้ป่วยท่ีไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถตัดสินใจได้ 
โดยการสันนิฐานว่าผู้ป่วยยินยอมรับการรักษา 
กฎบัตรส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสขุภาพ ได้ให้แนวปฏิบตัิในการบอกความจริงไวด้ังนี้ (Card. Fiorenzo Angelini,1994 ในวรา
กร สถิตย์กาญจย์)29 “การบอกความจริงแก่ผู้ป่วยนั้นต้องบอกความจริงท้ังหมด โดยไม่ปดิบัง เป็นการให้ความจริงในแนวทาง
ของความรัก ความเมตตาโดยเริ่มจากสัมพันธภาพของความไว้วางใจ เชื่อใจ พูดคุยสนทนาด้วยค าพดูที่เหมาะสมจะพบกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการบอกความจริง หรืออาจจะเป็นการกระตุน้ให้ผู้ป่วยรับรู้ภาวะของโรคทีละเล็กทีละน้อย” 
ดังนั้น การบอกข้อมูลและความจรงิแก่ผู้ป่วยเป็นสิทธิ และเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ในด้านการร่วมมือกันในการรักษาโรค
และการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกบัผลกระทบที่เกิดจากการรักษาไดด้้วย 
2. การรักษาความลับ 
ในกรณีของการรักษาความลับของผู้ป่วย หลายกรณีมักจะเป็นประเดน็ท่ีก่อให้เกิดการขัดแย้งทางด้านจริยธรรมของผู้ป่วย 
ตลอดจนคณะแพทย์และผู้ดูแลรักษาด้วย 
ในพระสมณสาสน์ ข่าวดเีรื่องชีวิตมนุษย์ (Evangelium Vitae) มีใจความโดยสรปุไว้ว่า “การเน้นสิทธิของปัจเจกบุคคลท าให้
เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของเสรีภาพในแง่เดียว คือการปกป้องความต้องการหรือสิทธิของตน โดย
ไม่ค านึงถึงผลกระทบและความยากล าบากหรือความเสียหายของผู้อืน่ เสรภีาพที่แท้จริงน าไปสู่การอุทิศตนเพื่อส่งเสริม 
ปกป้องและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น” 

                                                           
28 ชิโนเรศ กิจสมัคร.  หลกัการและแนวทางการอภบิาลผู้ป่วย.  นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม, 2538 
29 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
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จากพระสมณสาสน์ข้างต้น พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกยืนยันชัดเจนว่า พระศาสานจักรไม่เห็นด้วยกับการปกปิดความลับของ
ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูอ้ื่นที่เกี่ยวข้อง         ถ้าปราศจากการให้ความรู้และการป้องกันท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อคูส่มรส บุตร เป็นตน้ 
การรักษาความลับ เป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคญั เพราะมีปัจจยัหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผลกระทบต่อจิตใจของ
ผู้ป่วยเอง ผลกระทบที่จะเกิดกับครอบครัวและสังคมรอบข้างของผู้ปว่ย การรักษาความลับหรือการเปดิเผยข้อมูลความจริง
ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง และเพื่อความดีของส่วนรวมด้วย 
3. การเคารพในคณุค่าศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์
คุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีพืน้ฐานในพระคัมภรี์ “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาลักษณ์ของเรา” (ปฐม.1:26) พระเจ้าทรง
สร้างมนุษยด์้วยความรัก เป็นชายและหญิงให้ดูแลปกครองสรรพสิ่งทั้งหลาย สิ่งนี้คือพื้นฐานคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ดังนี้มนุษย์จึงต้องเราเคารพในคณุค่าศักดิ์ศรีของกันและกันด้วย 
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และสิทธิของผู้ป่วย (Respect for Human Dignity and Patients’Right) ว่า การ
เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ เปน็การยอมรับในคณุค่าในตัวมนุษย ์และศักยภาพท่ีเต็มเปี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาแตเ่กิด ท าให้
มนุษย์มีเสรภีาพในการเลือกคิด ตดัสินใจกระท าด้วยตนเอง ไม่ตกอยู่ในอ านาจของสัญชาตญาณหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า ดังนั้น มนุษย์จึงมีคณุค่าและศกัดิ์ศรีในตนเอง (Specht Grace) (กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ 30ในพระสมณสาสน์ 
ข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์ ข้อท่ี 19 ได้กล่าวว่า การเน้นสิทธิของปัจเจกบคุคล ท าให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายและ
ความส าคญัของเสรีภาพ ปัจเจกนยิมปัจจุบันมองเสรภีาพในแง่เดียว คือการปกป้องความต้องการหรือสิทธิของตนเอง โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบ ความยากล าบาก หรือความเสียหายของผู้อื่น แต่เสรีภาพท่ีแท้จริงควรน าไปสู่การอุทิศตนเพื่อส่งเสริม 
ปกป้องและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น โดยเริม่คิดถึงสิทธิของคนอ่ืนก่อน 
ดังนั้น พระศาสนจักรโรมันคาทอลกิเน้นให้ใช้สิทธิเสรภีาพของตนเองอย่างเหมาะสม   ด้วยความรับผิดชอบต่อ พระเจ้า ตนเอง 
และต่อสังคมโดยรวม เพื่อความดขีองส่วนรวม ไมเ่ฉพาะตนเองเท่านั้น ดังนั้นการเคารพคณุค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็น
พื้นฐานในการเคารพสิทธิของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
4. การอภิบาลดูแลด้านจิตวญิญาณ 
พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ตรัสว่า “ความเป็นหนึ่งเดยีวของมนุษย์เป็นความสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกันของร่างกาย 
ความเจ็บป่วย สติปญัญาและมติิดา้นวิญญาณของเขา (Card. Fiorenzo Angelini, 1994 31 
เพราะฉะนั้นในทรรศนะของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เห็นถึงการดูแลอภิบาลผู้ป่วยท้ังด้านร่างกายและด้านจิตวญิญาณ ซึ่ง
มนุษย์ประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีแยกจากกันมิได ้
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน เป็นต้นความต้องการที่เกิดขึน้ภายในท่ีไม่อาจจะปฏเิสธได้คือ  
มนุษย์ทุกคนต้องการความต้องการการยอมรับตนเอง (Self acceptance) ถูกแสดงออกโดยการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เห็น
คุณค่าของตนเอง มีความพอใจในชีวิต มีความสุข ร่าเริง ยอมรับเหตกุารณต์่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้  
ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือสิ่งศักดิส์ิทธ์ิที่ตนนับถือ แสดงออกโดยการต้องการมี หรือไดร้ับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข 
ต้องการความวางใจ การให้อภัย ทั้งจากผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนนบัถือ 
ตอ้งการความหวัง (Hope) มีความคิดและจินตนาการในทางที่ดีเกี่ยวกับอนาคต และมีแนวโน้มที่จะเปน็ไปตามทีต่นหวัง 
เพราะฉะนั้นการได้รับการตอบสนองทางด้านจิตวิญญาณ จะท าให้เกิดความผาสุกดา้นจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นภาวะที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมของร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี มีความสุขในการมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา มีความ
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาต ิ

                                                           
30 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543.64. 
31 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย. 
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ดังนั้น การให้การดูแลเอาใจใสต่่อกลุ่มผูม้ีปัญหาด้านจติวิญญาณ โดยการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณ จึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปว่ยท่ีใกล้จะตายซึ่งมักจะประสบปญัหาด้านจติวิญญาณ และการแสดงออกถึงการตอบสนอง
ทางด้านจิตวิญญาณดังนี้    (อวยพร ตัณมุขยกุล32) 
การปรากฏกายของผู้ให้การดูแล ในเวลาที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วย 
เกิดความมั่นใจว่าตนไม่ขาดที่พ่ึง 
การนิ่งเงียบ ฟังและสังเกต เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยไดร้ะบายความรูส้ึกท้ังวาจา ท่าทาง  
การสัมผัส 
การแสดงความรูส้ึกอาทร ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ป่วย 
การสวดมนต์ให้ เพื่อให้ผู้ป่วยรูส้ึกว่า มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
การใช้ พระคัมภรี์ หนังสือธรรมะ สิ่งที่ผู้ป่วยนับถือ 
การอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ป่วย ได้มสี่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา 
การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย ในการแสดงออกถึง ความเช่ือทางศาสนาหรือสิ่งยึดเหนี่ยว 
ของผู้ป่วย เมื่อการรักษาในสถานบริการทางสุขภาพขัดแย้งกับความเช่ือทางศาสนาหรือสิ่งยึดเหนี่ยวของผู้ป่วย ควรหาวิธี
ประนีประนอมให้มากท่ีสุด เพื่อใหผู้้ป่วยสามารถปฏิบัตติามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
การตอบสนองด้านจิตวิญญาณเปน็ความส าคญัที่ไม่อาจละเลยได้ เพราะผู้ป่วยไมเ่พียงแต่ต้องการการดูแลอภิบาลด้านร่างกาย
เท่านั้น แต่พวกเขาต้องการการดูแลด้านจติใจด้วย เป็นต้น   การใช้หลักศาสนาท่ีผู้ป่วยนับถือเป็นเครือ่งมือท่ีส าคัญที่จะช่วยให้
เกิดผลดียิ่งข้ึน  
5. การอภิบาลดูแลผู้ป่วยในวาระสดุท้ายของชีวิต 
ค าสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 2 การเฉลิมฉลองธรรมล้ าลึกของพระคริสตเจ้า  ข้อที่ 1503 ได้กล่าวถึง พระครสิต
เจ้านายแพทย์ผูร้ักษา พระคริสตเจ้าทรงเมตตาต่อผู้เจ็บป่วยทุกชนิดเป็นเครื่องหมายชัดเจนว่า “พระเจ้าไดเ้สดจ็มาเยี่ยม
ประชากรของพระองค์แล้ว (ลก 7:16) และพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูเจ้าไม่ทรงเพียงแต่มีอ านาจรักษา
เท่านั้น แต่ยังทรงอภัยบาปด้วย (เทียบ มก. 2:5-12) พระองค์เสด็จมาเยียวยามนุษย์ทั้งครบ ทั้งร่างกายและวญิญาณ พระองค์
ทรงเป็นหมอที่ผู้ปว่ยต้องการ (เทียบ มก.2: 17) 
และในข้อที่ 1509 “จงรักษาคนเจ็บไข้” (มธ.10:8) เป็นภาระหน้าทีข่องพระศาสนจักรทีไ่ดร้ับจากองคพ์ระผู้เป็นเจ้าและ
พยายามท าให้เป็นจริงโดยการรักษาผู้ป่วย หรือโดยการอธิฐานภาวนาขอความช่วยเหลือควบคู่กันไป พระศาสนจักรเช่ือในการ
ประทับอยู่อย่างมีชีวิตของ        พระครสิตเจ้าซึ่งให้ชีวิต เป็นแพทย์ท้ังฝ่ายจิตวญิญาณและร่างกาย การประทับอยู่นี้ปฏิบัติการ
อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลศักดิ์สทิธ์ิและในวิธีพิเศษโดยเฉพาะในบชูามิสซา แผ่นปังซึ่งประทานชีวิตนริันดร ซึ่งเกี่ยวโยงกับ
สุขภาพของร่างกาย (เทียบ ยน.6:54,58 ,1คร.11:30) 
เพราะฉะนั้น เราเห็นถึงความส าคญัในการดูแลอภิบาลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตจะต้องควบคู่กัน ระหว่างด้านรา่งกายและ
ด้านจิตวิญญาณเป็นพิเศษด้วย 
การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายเป็นการดูแลที่ครอบคลมุทุกด้านของผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมุ่ง
ประคับประคองความสะดวกสบายด้านร่างกาย บรรเทาความเจ็บปวดจากอาการของโรค บ าบัดเท่าท่ีจ าเป็น ตอบสนองด้าน
จิตวิญญาณและให้ความส าคญัต่อเกียรตภิูมิความเป็นมนุษย์ของผูป้ว่ย 
กรณผีู้ป่วยเอดส์ที่เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต มีผู้ไดเ้สนอแนวทางในการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยเอดสร์ะยะสดุท้าย ไว้ดังนี3้3 
ให้การดูแลควบคุมความเจ็บปวดและอาการต่างๆ 
การประคับประคองด้านจิตใจ 
การดูแลเป็นทีมจากบุคลากรสาขาต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ให้การช่วยเหลือด้าน 
สุขภาพท่ีบ้าน นักสังคมสงเคราะห ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด และอาสาสมัคร 

                                                           
32 วรากร สถิตยก์าญจน์.   จริยศาสตร์คริสต์กับการดูแลผู้ปว่ยเอดส์ในประเทศไทย.มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543.72. 
33 วิจิตร ศรีสุพรรณ.  การพยาบาลผู้ติดเชือ้เอชไอวี.  มหาวิทยาลับเชยีงใหม่, 2537. 
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การให้ค าปรึกษาด้านจิตวญิญาณ 
การให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวที่เผชิญกับความโศกเศร้า และการสูญเสีย 
 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณเ์จ้าหน้าท่ีในสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยเอชไอวีท้ัง 3 แห่ง คือ 1) ศูนย์
ซีนาปีส บ้านเด็กก าพร้าลอเรนโซ 2) บ้านกลารา สวนสันติธรรม 3) คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ตดิ
เชื้อเอชไอวี/เอดส์) มูลนิธิคณะนักบุญคามลิโลแห่งประเทศไทย สามารถสรปุสาระส าคัญตามจดุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
ได้ดังนี ้
5.1.1 หลักปฏิบัติ ความเชื่อ และหลักครสิตจริยศาสตร์ที่มีต่อผู้ป่วยเอดส ์
จากการศึกษาพบว่า หลักความเชือ่ของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิ คือการมีความเช่ือในพระเจ้าหนึง่เดียว ซึ่งเป็นองค์แห่ง
ความรักหาขอบเขตมิได้ อาศัยแบบอย่างของพระเจ้า และความรักของพระเจ้า ท าให้ครสิตชนรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ น่ี
เป็นหลักการพื้นฐานของศาสนาคริสต ์
ดังนั้นการด าเนินชีวิตของชาวครสิต์จึงอยู่บนพ้ืนฐานของความรัก ความสัมพันธ์กับ   พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คริสตชนด าเนิน
ชีวิตด้วยหลักคณุธรรมพื้นฐาน 3 ประการคือ ความรัก      ความเช่ือ และความไว้วางใจ ซึ่งคุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้จะน าไปสู่
การด าเนินชีวิตทีส่มบรูณ์มากข้ึน นอกเหนือจากนั้น คริสตชนยังด าเนินชีวิตบนหลักของบทบัญญัติ 10 ประการ บทบัญญัติของ
พระศาสนจักร ซึ่งสรุปประเด็นส าคัญคือ เน้นถึงความรักท้ังต่อพระเจ้า และการปฏิบัตคิวามรัก   ต่อเพื่อนพ่ีน้อง ท้ังด้วย 
กิจการ วาจา และจิตใจด้วย 
นอกเหนือจากนั้น คริสตชนยังมีเสยีงของมโนธรรม (เสียงของพระเจา้ที่ตรัสกับเขาในส่วนลึกของจิตใจ) ท่ีช่วยให้มนุษย์
ไตรต่รอง ตักเตือนการกระท า และแยกแยะความดี และความชั่ว ควรหรือไม่ควร ผิดหรือถูก ในท านองเดียวกันมนุษย์จึง
จ าเป็นที่จะต้องฟังและปฏิบัตติาม         มโนธรรมของตน 
5.1.2 การอภิบาลดูแลผูต้ิดป่วยเอดส์บนพ้ืนฐานคณุค่าศักดิ์ศรีความมนุษย์ 
ตามความเชื่อของคริสตชนเช่ือว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนตามฉายาลักษณ์ของพระองค์ด้วยความรัก และมนุษย์ทุกคน
เป็นบุตรของพระเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  ไม่แบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ภาษา ฐานะ
ความเป็นอยู่ ผู้ป่วย ผู้พิการ            คนยากจน ทุกคนเท่าเทียมกัน พระศาสนาจักรยังเรียกร้องให้ทุกคน ดูแลเอาใจใสต่่อผู้ที่
มีน้อยกว่า  ขาดแคลน และผู้ทีม่ีความทุกข์ เป็นหน้าที่ของทุกคนท่ีจะต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือ 
การดูแลผู้ป่วยเอชไอวี ก็เช่นเดียวกัน พระศาสนจักรให้ความส าคญั และให้ความช่วยเหลือก่อน และประเด็นของการ
รับผิดชอบต่อผลของการกระท าเป็นเรื่องที่จะตามมาทีหลัง 
การท างานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอชไอวีของพระศาสนาจักรคาทอลิก ปรากฏให้เห็นผ่านทางการท างานของ
องค์กรคาทอลิกต่างๆ คณะนักบวชต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ ทุกคนไม่แบ่งแยกท้ังสิ้น บนหลักการพืน้ฐานคือคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
 
5.1.3 แนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิกต่อประเด็นปญัหาด้านจริยธรรมในการดูแลอภิบาลผู้ป่วย 
- การบอกข้อมูลและความจริง 
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าผูดู้แลผูป้่วยในสถานพยาบาลคาทอลิกท้ัง 3 แห่ง ให้ความคิดเห็นตรงกัน บนพ้ืนฐานของค าสอนของ
พระศาสนจักร คือ จะต้องบอกความจริงและข้อมูล    ต่อผู้ป่วยโดยไม่ปิดบัง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเองด้วย และประโยชน์
ต่อความร่วมมือระหว่างแพทย์หรอืผู้ดูแลผู้ป่วยกับผู้ป่วยเอง 
การรักษาความลับ 
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จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าผูดู้แลผูป้่วยในสถานพยาบาลคาทอลิกท้ัง 3 แห่ง ให้ความคิดเห็นตรงกัน ดังนี้ เป็นสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ป่วย แต่สิทธิเสรีภาพต้องมิใช่เพียงแต่การป้องกันสิทธิของตนเท่าน้ัน แต่จะต้องส่งเสริมสิทธิของผู้อื่นด้วย การรักษา
ความลับจึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องตัดสินใจด้วยความละเอียดออ่น ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบและความเหมาะสมของเวลา 
การดูแลอภิบาลด้านจติใจ 
จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าผูดู้แลผูป้่วยในสถานพยาบาลคาทอลิกท้ัง 3 แห่ง ให้ความคิดเห็นตรงกัน ดังนี้ ทุกคนให้ความส าคัญ
เป็นอันดับต้น ทุกคนสนับสนุนและส่งเสริมโดยเฉพาะการน าเอาความเช่ือและศาสนากิจทางศาสนาท่ีผูป้่วยนับถือเป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือ 
นอกเหนือจากนั้นยังเชิญชวนให้ญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยเองเข้ามามีส่วนร่วมใน    การดูแลทั้งด้านร่างกายและการดูแล
อภิบาลดา้นจิตใจด้วย 
การดูแลอภิบาลผู้ป่วยระยะสดุท้าย 
การดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้าย เน้นการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษ และการดูแลผูป้่วยวาระสุดท้ายเป็นการดูแลที่ครอบคลุมทุกด้าน
ของผู้ป่วยท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจติวิญญาณ โดยมุ่งประคับประคองความสะดวกสบายดา้นร่างกาย บรรเทา
ความเจ็บปวดจากอาการของโรค บ าบัดเท่าท่ีจ าเป็น ตอบสนองด้านจิตวิญญาณและให้ความส าคญัต่อเกียรตภิูมิความเป็น
มนุษย์ของผู้ป่วย 
5.2 อภิปรายผล 
พระศาสนจักรคาลิกมองปัญหาเอชไอวี เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบแก่มนุษย์ท้ังทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ พระศาสนจักร
เรียกร้องให้ทุกคนร่วมมือกันป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วย พระศาสนจกัรตระหนักถึงความส าคัญประการนี้ อันจะเห็นจากพันธะ
กิจขององค์กรของ       พระศาสนจักร คณะนักบวชต่างๆ ท่ีกระท าต่อบรรดาคนยากจน คนพิการและผูป้่วยทุกคนด้วยจติตา
รมณ์ของความรัก 
คริสตชนด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐาน ความเชื่อ ความรักและความไว้วางใจ ยังมีบทบัญญตัิของพระเจ้า 10 ประการ 
บัญญัติ 10 ประการ ค าสอนเรื่องบาป เป็นเกณฑ์ตัดสิน        ด้านจริยธรรม นอกเหนือจากนั้น คริสตชนยังฟังเสียงของพระ
เจ้าที่ตรสักับเขาในส่วนลึกของจิตใจ สิ่งนั้นที่เราเรียกว่า “มโนธรรม” ที่จะเป็นเสยีงในใจที่บอกว่า อะไรดี อะไรไมด่ี อะไรควร
ท า อะไรไม่ควรท า ถูกหรือผิด ซึ่งทั้งหมดจะมผีลต่อตัดสินการกระท าด้านจรยิธรรมของคริสตชน 
สถานดูแลผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลของคาทอลิกท้ัง 3 แห่ง ท่ีดูแลผู้ป่วยเอดส์ จากการสมัภาษณ์เราพบว่า การดูแลอภิบาล
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าที่ทรงรักษาผู้ป่วยท้ัง 2 มิติ คือ รักษาด้านร่างกายและมิตดิ้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ
ควบคู่กัน ดังเราจะเห็นได้ชัดเจนคอื พระสงฆ์หรือนักบวชของศาสนาคริสต์จะเน้นบทบาทของการอภบิาลด้านจติใจเป็นพิเศษ 
เช่น  การบริการด้านศาสนกจิต่างๆ การพูดคุยให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจ เป็นเพื่อนและร่วมทุกข์ร่วมสุข ในส่วนของผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่เป็นฆราวาสหรือเจ้าหน้าท่ี จะเนน้ถึงการดูแลดา้นร่างกายพิเศษ เช่น   การดูแลความเป็นอยู่ รักษาพยาบาล และการอยูร่่วม
ทุกข์ร่วมสุข เป็นต้น  
สถานดูแลผู้ป่วยเอชไอวีของคาทอลิกท้ัง 3 แห่ง จากการสัมภาษณ์เราจะพบว่า การให้   การรักษาและดูแลตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของคุณค่าของชีวิต และบนพื้นฐานของความรัก ดังนั้น ภาระรับผดิชอบในการรักษาพยาบาลรวมถึงสถานท่ีพักอาศัยและอื่นๆ 
ผู้ป่วยแบกรับภาระในส่วนนี้น้อยมาก ญาติหรือผู้ป่วยเองจะจ่ายตามความสามารถท่ีจะจ่ายได้ นอกเหนือจากนั้นยังส่งเสริมการ
สร้างอาชีพ และงานอดิเรกให้ผู้ป่วยใช้เวลาอย่างเหมาะสมด้วย เช่น การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลาย   การท างานฝีมือตา่งๆ 
เช่นเย็บปักถักร้อย เป็นต้น 
การน าเอาหลักศาสนาและการปฏบิัติศาสนกิจ เป็นเครื่องมือช่วยเหลือการอภิบาล      ด้านจิตใจได้อย่างดียิ่ง เพราะภาวะของ
ผู้ป่วยเอง เมื่อร่างกายป่วย ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย การน าเอาหลักค าสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
จึงเกิดผลดียิ่ง เช่น การอ่าน          พระคัมภีร์ การอ่านหนังสือธรรมะ การร่วมพิธีบูชามิสซา การตักบาตรท าบุญ การบ าเพญ็
สมาธิ เป็นต้น 
ในสถานพยาบาลของคาทอลิก ไมจ่ ากัด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา คือเปิดกว้างส าหรบั     ทุกคน ดังนั้น สถานพยาบาลคาทอลิก
จึงเปิดกว้างให้ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจของตน โดยไม่กีดกันหรือบีบบงัคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศาสนา ผู้ดูแลผู้ป่วยจะเป็นผู้
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ประสานเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจนอกสถานท่ี เพราะจะต้องให้ความส าคญักับปัจจัยหลายสิ่ง เช่น สภาพอาการของผู้ป่วย การ
ที่ผู้ป่วยจะต้องทานยาต้านไวรัสตรงตามเวลา และการยอมรับของสังคมภายนอกต่อตัวผู้ป่วยเอชไอวีเองด้วย 
จากศึกษาและสัมภาษณ์ในประเดน็ปัญหาด้านจริยศาสตร์ในสถานพยาบาลคาทอลิกพบว่า สอดคล้องกับหลักจรยิธรรมพื้นฐาน
ด้านสุขภาพในปัจจุบันท่ีได้ก าหนดไว้ในการดูแลสุขภาพอนามัย ซึ่งประกอบด้วย การเคารพในความเปน็บุคคล การให้การ
ยอมรับโดยการบอกข้อมลูความจริง และการรักษาความลับ การกระท าในสิ่งท่ีดีและเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย ความเป็นธรรม
และการตอบสนองด้านจิตวิญญาณและคุณคา่ศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 
การมีส่วนร่วมของญาตหิรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วย การส่วนร่วมในการดูแลอภิบาลของบุคคลเหล่านีม้ีผลดีและมีประโยชนต์่อ
ผู้ป่วยอย่างยิ่ง การประสานงาน การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างญาติหรือบุคคลใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยเอง และความติดต่อสัมพันธ์ของ
สถานพยาบาลกับญาติหรือบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและเจา้หน้าท่ีผู้มีหน้าทีดู่แลผู้ป่วยโดยตรง ต้องเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก มคีวามสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 
ความไว้วางใจและความเช่ือใจต่อกันเป็นสิ่งส าคญั 
การดูแลอภิบาลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต จากการสัมภาษณเ์จ้าทีใ่นสถานพยาบาล    ทั้ง  3 แห่งพบว่า เมื่อถึงวาระสดุท้าย
ของชีวิตมาถึง ผู้ป่วยต้องการเพื่อน (การดูใจ) กล่าวคือ ทุกคนจะมาอยู่รวมกันและอยู่เป็นเพื่อนผู้ป่วย เตือนให้ผู้ป่วยคดิถึง
ความดีงาม สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเองนบัถือ และการอยู่เป็นเพื่อนจะท าให้ผู้ป่วยรูส้ึกอบอุ่น ไม่อ้างว้าง หวาดกลัว ท าให้เกิดความ
สงบภายในจิตใจ  
ในวัฒนธรรมของชาวไทย การขอขมา การให้อภัย (อโหสิกรรม) เปน็สิ่งช่วยให้ผู้ป่วยจากไปด้วยความสงบ การภาวนาตาม
ความเชื่อของตนจะช่วยผู้ป่วยไดด้ว้ยเช่นกัน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 
1. การศึกษาคริสตจรยิศาสตร์กับการอภิบาลผู้ตดิเช้ือเอชไอวี เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านสังคม เพราะฉะนั้น การเก็บข้อมลูหรือ
การสัมภาษณค์วามคดิเห็นจากกลุม่ญาติของผู้ป่วย ชุมชนจึงมีประโยชน์ต่อการจัดการดูแลอภิบาลผู้ปว่ยเอชไอวี 
2. การศึกษาจริยศาสตร์ของแต่ละศาสนา ในประเด็นปญัหาด้านจริยธรรม เพื่อการดูแลอภิบาลผู้ป่วยได้ดียิ่งข้ึน 
3. การศึกษาคริสตจรยิศาสตร์ในการดูแลอภิบาลผู้ป่วยระยะสดุท้าย  ในประเด็นปญัหาเรื่องการุณยฆาต เป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจเพื่อจะช่วยในการดูแลผู้ปว่ยเอชไอวีระยะสดุท้ายได้ได้ดีขึ้น 
4. การศึกษาเรื่องคุณค่าทางศาสนาและการปฏิบัตศิาสนกิจในการอภิบาลดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะเป็นประโยชน์ต่อการอภิบาล
ดูแลผูป้่วยได้ด ี
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การดูแลอภิบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่พบได้สถานพยาบาล เป็นงานแห่งความรักในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  แต่สิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่การแก้ปัญหาเอดส์ให้หมดไปได้ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องเป็นขบวนการ ตั้งแต่ การให้ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ การ
รณรงค์ป้องกัน เป็นต้น ในกลุ่มเดก็ เยาวชนเป็นกลุ่มแรก 
2. ในสถานศึกษาควรจัดการหลักสูตรในด้านสุขภาพในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อปญัหา
สุขภาพ เป็นต้น โรคร้ายแรงท่ีพบเห็นในสังคมไทย เช่น       เอชไอวี โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น 
3. ในสถานพยาบาลผู้ป่วยเอชไอวี ควรจะมีเจ้าหน้าที่จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา เพราะผู้ป่วยเอชไอวี เป็นภาวะของความสิ้น
หวัง ความหวาดกลัว การถูกทอดทิ้ง นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษาจะเข้ามามีบทบาทในการรักษาด้านจติใจด้วย 
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The Role of Barnabas in the Book of Acts  
According to the Perspective of the Author 

Jattanakorn Kanjanamas1 

บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้พยายามจะตอบค าถามเกี่ยวกับบทบาทหลักของบารนาบัสในหนังสือกิจการอัครทูตตามมุมมองที่
ผู้เขียนน าเสนอ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายหลักนี้บทความมุ่งเน้นในการสืบค้นจากเบื้องหลังชีวิตของบารนาบัส การทรงเรียกและ
พันธกิจของท่าน รวมถึงความสัมพันธ์กับเปาโล การร่วมงานกับเปาโล และความขัดแย้งท่ีท่านมีกับเปาโล  

หลังจากผ่านกระบวนการดังกล่าวบทความได้ข้อสรุปว่าผู้เขียนหนังสือกิจการอัครทูตพยายามน าเสนอภาพลักษณ์
ของบารนาบัสเป็นเหมือนกับบุคคลที่สนับสนุนผู้อื่นเสมอตามฉายาที่ถูกเรียกว่า “ลูกแห่งการหนุนน้ าใจ” ไม่เพียงแค่หนุนน้ าใจ
และเสริมสร้างผู้เช่ือให้เติบโตในพระเจ้าเท่านั้น ผู้เขียนยังได้น าเสนอว่าบารนาบัสเป็นเหมือนผู้สร้างสาวกหรือผู้สร้างผู้น าใน
คริสตจักรยุคแรกอีกด้วย โดยเฉพาะการสร้างผู้น าท่ีมีอิทธิพลอย่างอัครทูตเปาโลและยอห์นมาระโก บารนาบัสมักจะยืนอยู่ข้าง
หลังฉากเพื่อสนับสนุนและหนุนน้ าใจสาวกและผู้น ารุ่นใหม่ให้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ ซื่อ ดูเหมือนว่าโดยรวมแล้ว
ผู้เขียนหนังสือกิจการอัครทูตได้น าเสนอว่าท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนคนอ่ืน มีสายตาที่แหลมคมและเป็นคนใจกว้าง ถ่อมใจและไม่ขี้
อวด อดทนต่อความผิดพลาดของผู้อื่นและเป็นอิสระจากการรักวัตถุเงินทอง เราต่างตระหนักว่าบุคลิกภาพและลักษณะชีวิต
ต่างๆเช่นนี้น่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับผู้น าคริสตจักรในยุคปัจจุบันที่จะเจริญรอยตามเช่นกัน  

บทความนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการร่วมกันค้นหาว่าเพราะเหตุใดผู้เขียนหนังสือกิจการอัครทูตจึงตัดสินใจ
เลือกบันทึกเรื่องราวชีวิตของบารนาบัสลงในหนังสือกิจการอัครทูต  

ค าส าคัญ  บทบาทของบารานาบัส หนังสือกิจการอัครทูต 

ABSTRACT 

This article tries to answer what the main role of Barnabas is in the book of Acts according to the 
perspective of the author. To pursue this goal the article will deal with his background, his calling and 
ministry, his relationship with Paul, his ministry with Paul and his conflict with Paul. 

Looking at these items reveals that the author of Acts tries to present Barnabas as an encouraging 
person according to his nick name “Son of encouragement,” not only encouraging and building others up 
to grew in the Lord, but it seems like the author of Acts points out that Barnabas is a disciple-maker or a 
leader-maker of the early church, especially, a disciple-maker or leader-maker of the Apostle Paul and John 
Mark. Barnabas always stayed behind the scenes supporting and encouraging the people to stand as a 
leader to serve the Lord faithfully. In sum, the author of Acts seems to present that he is a very supportive 
person, having good eyes and a glad heart, is humble and self-effacing, patient with the failure of others 
and free from materialism. We realize that he is a good character model for the leaders of the church today 
to follow after as well.  

Therefore it is worth seeing why the author of Acts decided to put the story of Barnabas in the 
book of Acts.     

Keywords The Role of Barnabas The Book of Acts  

                                                           
1 119/4 ม.1 ถ.เชียงใหม่-สันก าแพง ซ. 5, 9 บวกครกหลวง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
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INTRODUCTION 
When we study the book of Acts carefully, we will discover that apart from Paul and twelve 

apostles, Barnabas is another person who played a very important role in this book as well. Even though, 
we find that he appears only 5-6 scenes in Acts and his name was mentioned about 31 times in this book, 
however, the author of Acts points out that he is one of the influential persons in the Early Church era. We 
find that he did the great thing for the church in Jerusalem after he sold some land and donated the 
proceeds to the apostles; moreover, he was called “Son of encouragement” from the believers in those 
times. Nevertheless, we see, after that he became the good friend of Paul; one may call him as a mentor 
of Paul. Later on, he also went with Paul in his first journey as a first missionary from Antioch church to the 
gentiles. The question concerning this point is who he really was and what is his main role in the book of 
Acts according to perspective of the author of Acts.2  

By answering those questions, this paper tries to deal with his background, his calling and ministry, 
his relationship with Paul, his ministry with Paul and his conflict with Paul. Hopefully, all of the discussions 
that I propose in this paper will help us to have a better understanding about the role and significance of 
Barnabas in the Book of Acts. Aside from, providing this information, prayerfully, this project will help us to 
deepen our lives in Christ as well. 

The Background of Barnabas 
 In fact, the real name of Barnabas was Joseph, but later on he was called Barnabas by the apostles. 
The author of Acts translates his name to mean “Son of encouragement or son of Exhortation”, (from Aram 
bar nebu a), however, it actually simply means “Son of (the god) Nebo,” or something similar. Barnabas 
was a Levite who came from a Jewish-Cypriot priestly family, his family came from some city in Cyprus; this 
evidence has shown that he was a Diaspora Jew, but the interesting thing we have found is that his cousin, 
John Mark lived in Jerusalem, moreover, he also had some land properties in Jerusalem.3    
 Interestingly, aside from Acts, his early life was mentioned from the extra-canonical source as well. 
One of the Church Fathers mentioned that he preached in Rome during Jesus’ life time and introduced 
Clement of Rome to Christianity (Ps-Clem. Recogn. 1.7-13), one may suggest that he was one of seventy 
(Luke 10:1) sent out by Jesus to spread the gospel (Clement of Alexandria Str. 2.20).4 

Before Association with Paul (Acts 4:36-37)  
 Barnabas was first mentioned his name in Acts 4:36-37, this is his first scene in the Bible, we see 
that even he has come from Cyprus; he had some pieces of land in Jerusalem as well. However, he gave 
his money generously to the apostles for supporting brothers and sisters in the First church of Jerusalem, 
after selling his own land, because of this point; perhaps, the author of Acts cited his name as an example 
of sharing. Nevertheless, we see that his nick name “Son of Encouragement” may fit his personality well, 
probably, because of his character and actions we have found in this context. Moreover, according to this 
context again, we can also claim that beside the twelve apostles, Barnabas could be one of the main 
leaders of Jerusalem church as well.5 

Association with Paul (Acts 9:26-31) 

                                                           
2 David Noel Freeman ed., The Anchor Bible Dictionary Volume 1 (New York: USA, Doubleday, 1992), 610. 
3 J.D. Douglas ed., New Bible Dictionary (Leicester: England, Inter-Varsity Press, 1996), 123. 
4 David Noel Freeman ed., The Anchor Bible Dictionary Volume 1 (New York: USA, Doubleday, 1992), 611. 
5 Lane T. Denis ed., ESV Study Bible (Wheaton: Illinois, Crossway, 2011), 2009. 
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 His second short scene in Acts is when he first associated with Paul (or Saul), he is one who took 
Paul to apostles and declared to them that Paul was true convert (Acts 9:26-31), probably, this event took 
place three years after Paul’s conversion (Gal. 1:18-19). This action has shown that Barnabas was very 
encouraging person; he trusted in Paul’s conversion and wanted to support and build him up spiritually in 
God’s way.6 

His First Mission with Paul in Antioch (Acts 11:19-29, 12:24-25) 
 Barnabas’ name was mentioned again in his third scene, he was sent to investigate in Antioch after 
the Jerusalem church received the report that there were so many converts of Greeks in that city. The 
author of Acts presents him as an encouraging person again when he encouraged the believers there to 
remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Eventually, we see that Barnabas needed a partner to 
serve beside him in his first official ministry, and then he remembered Paul the one whom he introduced 
to apostles, Paul lived in Tarsus in that time, and thus Barnabas approached Paul and brought him to serve 
together in Antioch church.7      
 In this context, the author of Acts emphasizes again that Barnabas was a good man, full of the Holy 
Spirit and of faith, we can take note that because of these characters; a great many people were added to 
the Lord. In this church, Barnabas and Paul served the Lord together by teaching the Word of God for one 
year. The author of Acts also mentioned that in Antioch the disciples were first called “Christian”. However, 
during those times, the prophet from Jerusalem named Agabus came to the church and prophesizing that 
the great famine would happen around the world. After listening this, the Antioch church was aware about 
it, thus they sent Barnabas and Paul to contribute the collection for the brothers who lived in Judea. Two 
of them had done this mission successfully, in this trip they brought John Mark, Barnabas’ cousin, from 
Jerusalem along with them. It was a first mission that two of them have done together.8       

Journeying with Paul (Acts 13:1-15:35) 
 After Barnabas and Paul were anointed from Antioch church to be a missionary to gentiles, they 
traveled together with John Mark as team partners. The interesting thing that Acts’ author presents is that 
Barnabas appears as Paul’s senior partner (mentor or trainer), the evident we have discovered is that 
Barnabas’ name is mentioned before Paul’s name in all Acts accounts thus far. However, when they arrived 
at Cyprus and proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, Acts’ author shifts the name 
“Saul” to “Paul” when he performs a miracle to effect the conversion of the Roman proconsul Sergius 
Paulos. At this point of time, we see that Paul’s name is mentioned before Barnabas and his company, and 
later on Paul becomes the main character of the story while traveling through the southern regions of 
central Asia Minor, visiting the cities of Pisidian Antioch, Iconium, Lystra, Derbe, Perga, and Attaila. After John 
Mark left them, they went to Lytra, sharing the gospel and heling a cripple man, this miraculous heling led 
the people call Barnabas “Zeus” and Paul “Hermes”, this also shows that Paul becomes the main leader 
because Acts mentions that Paul was a chief speaker, not Barnabas.9  
It seems that their first missionary journey is very successful, there were so many gentiles converted to 
Christianity, even some times they faced some persecutions such as once Paul was stoned at Lytra. 
However, when they went back to Antioch, reporting that how God has done the great things through their 
                                                           
6 Ibid, 2101. 
7 David Noel Freeman ed., The Anchor Bible Dictionary Volume 1 (New York: USA, Doubleday, 1992), 610. 
8Lane T. Denis ed., ESV Study Bible (Wheaton: Illinois, Crossway, 2011), 2105-2108. 
9 David Noel Freeman ed., The Anchor Bible Dictionary Volume 1 (New York: USA, Doubleday, 1992), 611. 
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ministry and how He has opened the door for the gentiles, there were “some” from Judea were teaching 
that circumcision according to the custom of Moses was a prerequisite for solvation. This issue caused the 
great debates among the disciples. So Barnabas and Paul went to argue about this issue with the apostles 
and disciples there in Jerusalem. Finally, they came to the conclusion that the gentiles did not require to 
be circumcised any more, and then Paul and Barnabas returned to Antioch together with delegates 
appointed of the Council. This is the story of Barnabas’s first long journey with Paul; we see that Barnabas 
supported Paul very well while serving together.10              
Conflict with Paul (Acts 15:36-41) 
 As times went by, the sad story happened in the last scene of Barnabas in Acts, when Barnabas 
and Paul have a great conflict among themselves, it caused two of them separated from each other. 
According to Acts, it happened because Paul did not want to bring John Mark along with him in another 
journey because Mark left them during their first journey with no reason, but Barnabas wished to bring him 
with. This sharp disagreement caused the great conflict among these two leaders.11  

However, in Paul’s writing, we discover that it could have more reason behind this story. Perhaps, 
two of them did not share identical views on the observance of Jewish dietary laws. Paul wrote in his letter 
to Galatia that at Antioch he was distressed when Peter’s abrupt withdrawal from his practice of table 
fellowship, and Paul also continued to mention that “even Barnabas sided against Paul”, on this occasion 
Barnabas acted like Peter by taking a moderate position between those associated with James, who 
advocated a strict separation of Jews from gentiles, but for Paul he could not accept this behavior. This 
could be the great debate happening in Antioch. Nevertheless, some may suggest that Paul lost this debate, 
no wonder why he wrote to Galatia church to avoid this practice (Gal 2:11-13).12    
Consequently, Paul left without Barnabas, bringing Silas with him through Syria and Cilicia to the cities of 
Asia Minor. According to Acts and other books of Bible, two of them have never served and even met each 
other again after this event.13 

The Significance of Barnabas in the Book of Acts 
After walking through Barnabas’s life journey, we discover that the author of Acts tries to present 

Barnabas as an encouraging person according to his nick name “Son of encouragement”, not only 
encouraging and building others to grew up in the Lord, he also plays an important role in mentoring and 
supporting Paul to be the great leader in Acts as well. Not only Paul, Barnabas also gave the second chance 
to John Mark, even we know that John Mark left Paul and Barnabas during their first journey with no reason, 
however, Barnabas built him up and bringing John Mark along with him again in his mission after separated 
from Paul. One claims that later on John Mark became the great leader of the Early Church and very useful 
for Paul when he was in prison (2 Timothy 4:11). Nonetheless, later on, some believes that John Mark 
became the author of the gospel of Mark. These were some of the results of Barnabas’ works.14  

We can take note that Barnabas always lived behind the scene supporting and encouraging the 
people to stand as a leader to serve the Lord. The author of Acts seems to present that he is very supportive 
person, having a good eyes and a glad heart, humble and self-effacing, patient with the failure of others 

                                                           
10 James Montgomery Boice, An Expositional Commentary Acts (Gran Rapid: Michigan, Baker Books, 1997), 225-267. 
11 F.F. Bruce , The New International Commentary on the New Testament: The Book of the Acts (Grand Rapid: Michigan, 
William B. Publishing Company, 1988), 301-302. 
12 David Noel Freeman ed., The Anchor Bible Dictionary Volume 5 (New York: USA, Doubleday, 1992), 611. 
13 Ibid. 
14 Lane T. Denis ed., ESV Study Bible (Wheaton: Illinois, Crossway, 2011), 2108. 
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and free from materialism. We realize that these become the good characters model for the leader of the 
church today to follow after as well.  

CONCLUSION 
I cannot imagine that what would have happened if Barnabas had not introduced Paul to apostles 

and had not approached Paul to serve along with him in Antioch church, perhaps Paul would not be the 
same Paul apostle as we know. According to my study, I suggest that Barnabas’s calling could be one of 
the jigsaws of the main idea of Acts to fulfill God’s plan as well, because he plays an important role of 
building and training Christ’s disciples to proclaim the gospel to all the nations (Acts 1:8). The Author of 
Acts points out that Barnabas appears as a disciple-marker or a leader-marker of the early church, especially, 
the disciple-maker or the leader-marker of Paul and John Mark. Finally, some believes that Barnabas was 
martyred in Cyprus; he died for the gospel there in his hometown.15 
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เสด็จสู่เยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัย? 

นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ 

I. บทน า 

มาระโก 11:1-11 มักได้ชื่อว่า “เสด็จเข้าสู่กรุงเยรซูาเลม็อย่างผู้มีชัย” ตั้งแต่สมัย Justin Martyr1 ภาพพระเยซูเสด็จจากภเูขามะกอกเทศ
เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยพาหนะพิเศษถูกมองผ่านเศคาริยาห์ 9:9ว่าเป็นภาพของกษัตริย์ผู้พิชิตที่ถ่อมใจ พระเยซูก าลังแสดงให้เห็นว่า 
พระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่ก าลังเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็ม นครของพระองค์ ประชาชนยินดีขณะที่ผู้มีอ านาจก็รู้สึกได้ถึงค าท้าทาย2  

แต่ความเข้าใจข้างต้นนี้ถูกต้องหรือไม่? มาระโก 11:1-11 ก าลังสื่อถึงการเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มอย่ำงผู้มีชัยจริงหรือ? ถ้าพระเยซูคือพระ
เมสสิยาห์ที่ประชาชนรอคอย ท าไมพวกเขาถึงตะโกนว่า “ตรึงเขาเสีย” ในมาระโก 15:13-14? ถ้าอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างละเอียด 
จุดหมายปลายทางของพระเยซูไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็ม แต่เป็นพระวิหารซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหตุการณ์ต่างๆ ในบทต่อไป ยิ่งไปกว่าน้ันมาระ
โกไม่ได้อ้างถึงเศคาริยาห์ 9:9เลย พระคัมภีร์ตอนเดียวที่ถูกอ้างถึงคือสดุดี118:25-26 มาระโกก าลังพยายามจะน าเสนอประเด็นใดอยู่? 
เขาแค่ต้องการจะบอกว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์เท่านั้นหรือ? ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ท าไมมาระโกถึงไม่อ้างถึงเศคาริยาห์ 9:9โดยตรง? 
หรือว่ามาระโกก าลังน าเสนอประเด็นอื่นด้วย? แท้จริงแล้วมาระโกจ าเป็นต้องใช้สดุดี 118:25-26 ด้วยหรือไม่? ถ้าจ าเป็น มาระโกใช้สดุดี
ตอนนี้อย่างไร? เราจะอธิบายถึงข้อความที่ฝูงชนโห่ร้องใน11:10 ก. ซึ่งไม่พบในพระคัมภีร์เดิมที่อื่นๆเลยอย่างไร? Hatina ถึงกับสรุปว่า 
“เราพบว่ามาระโกใช้สดุดี 118:26 ในตอนนี้ โดยสะท้อนถึงบริบทดั้งเดิมของสดุดีน้อยมาก”3  มาระโกไม่ได้สนใจบริบทดั้งเดิมของสดุดี
ตอนนี้อย่างท่ีถูกกล่าวหาจริงหรือ?    

บทความนี้พยายามจะตอบค าถามเหล่านี้ โดยชี้ให้เห็นว่า มาระโกน าเสนอแนวคิดที่มากกว่าภาพของพระเมสสิยาห์ที่เสด็จเข้าสู่เยรซูาเลม็ 
มากกว่าภาพของการยอมรับพระเยซู แท้จริงแล้ว พระคัมภีร์ตอนนี้บ่งช้ีว่าทั้งพระเยซูและสถานะพระเมสสิยาห์ของพระองค์ก าลังถูก
ปฏิเสธต่อหน้าสาธารณะชน4 และนี่เป็นกุญแจไขถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดในเยรูซาเล็มหลังจากนั้น ในการน าเสนอประเด็นนี้ มาระโก
จ าเป็นต้องใช้สดุดี 118 และใช้พระธรรมตอนนี้ด้วยความเข้าใจถึงบริบทดั้งเดิมอย่างดี มิฉะนั้น ผู้อ่านในยุคแรกจะไม่เข้าใจประเด็นที่
มาระโกพยายามจะน าเสนอ 

ในการอธิบายแนวคิดข้างต้น บทความนี้เริ่มด้วยการวิเคราะห์บริบทางวรรณกรรมของมาระโก11  จากนั้นจะส ารวจถึงความ
เข้าใจของคนยิวท่ีมีต่อสดุดี118 เพื่อน าข้อมูลนี้ไปท าความเข้าใจการใช้สดุดี118 ในมาระโก11 และจบลงด้วยบทสรุปของสิ่งที่ค้นพบ 

II. บริบททางวรรณกรรมของมาระโก 11 

                                                           
1 Thomas C. Ogden and Christopher A. Hall, Mark: Ancient Christian Commentary on Scripture (Downers Grove: InterVarsity, 1998) 154. 
นักวิชาการบางคนเช่น C.F.D. Moule, The Gospel according to Mark (Cambridge: Cambridge University Press 1965) 86-87 ยังคงความเห็นเช่นนี้
อยู ่
2 R.T. France, The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 426-8 
3 Thomas R. Hatina, In Search of a Context: The Function of Scripture in Mark’s Narrative (JSNTSup 232; SSEJC 8; Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 2002) 323. 

4 นักวิชาการบางคนเช่น W. Kelber, The Kingdom in Mark: A New Place and a New Time (Philadelphia: Fortress, 1974) 96-97 และ Ched 
Myer, Bniding the Strong Man (New York: Orbis, 1988) 294, ได้มีข้อสรุปเช่นเดียวกัน แต่มาจากหลกัในการวิเคราะห์อื่น เช่นจากการใช้การวิเคราะห์
โครงเร่ืองวรรณกรรม (narrative criticism) 
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นับจากสมัยของอัครปิตา5 เป็นที่ยอมรับกันว่ายอห์น มาระโก6 ผู้ที่ถูกบันทึกในพระธรรมกิจการ7 คือผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ 
แต่ก็ไม่มีหลักฐานอ่ืนยืนยันแน่ชัด ในเชิงรูปแบบวรรณกรรม(Genre) มาระโกเลือกที่จะน าเสนอเรื่องราวของพระเยซูเกี่ยวกับชีวิต การ
สิ้นพระชนม์ และค าสอนของพระองค์ในรูปแบบที่คนสมัยศตวรรษที่หนึ่งเรียกว่า “ชีวประวัติ” (Biography)8 แต่ N. T. Wright เห็นว่า
พระกิตติคุณมาระโกเป็นมากกว่าชีวประวัติ เนื่องจากอิทธิพลของความเป็นยิวท่ีเห็นชัดในพระกิตติคุณนี้9 หากจะเข้าใจเนื้อหาที่มาระโก
ถ่ายทอด ผู้อ่านจะต้องเข้าใจโลกทัศน์ของคนยิวท่ีอยู่เบื้องหลังงานเขียนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง Jewish apocalyptic10   ใ น
เชิงโครงสร้างวรรณกรรม (Literary Structure) มาระโกอาจจะแบ่งเป็นบทน า(Prologue) ใน1:1-1511 ตามด้วยเนื้อหาอีกสามตอน
หลัก12 ซึ่งแบ่งคร่าวๆตามสถานท่ีซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคือในกาลิลี1:16-8:2113 ตามเส้นทาง 8:22 – 10:52 และในเยรูซาเล็ม 11:1-
16:8  

บทน ำ (Prologue) 

บทน าได้เกริ่นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องเช่นพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ (1:1; cf. สดุดี 2:7 ในข้อ 11) พระบุตรของพระเจ้า 
(1:1,11; cf. ปฐมกาล 22:2)14 และผู้รับใช้ทนทุกข ์(1:11 cf. อิสยาห์ 42:1) จุดเริ่มต้นของการอพยพครั้งใหม่ (the new Exodus) พร้อม
ทั้งค าเตือนให้กลับใจที่อ้างอิงจากมาลาคี 3:1 กับอิสยาห์ 40:3 ช้ึถึงเอลียาห์ในถิ่นธุรกันดาร15 ผู้ล่วงหน้ามาเพื่อเตรียมทางให้กับผู้รับใช้
ของพระยาห์เวห์(1:2-8) การเสด็จมาของพระวิญญาณเป็นช้ีถึงรุ่งอรุณของยุคสุดท้าย(1:10; cf. 1:8) ประชาชนได้รับการเตือนจากพระ
เยซูว่า วาระนั้นได้มาถึงแล้ว อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว จงกลับใจใหม่และมีความเชื่อ (1:15)  

ในกำลิลี (In Galilee) 

พระเยซูทรงสิทธิอ านาจทั้งทางค าสอนและการกระท า เหตุการณ์ต่างๆด าเนินไปอย่างฉับไว พระเยซูทรงเรียกสาวก (1:16-20) 
สอนด้วยสิทธิอ านาจ (เช่น 2:18-22; 2:23-36; 7:1-23) ทรงท ากิจด้วยสิทธิอ านาจเช่น ขับผี (เช่น1:21-28) รักษาโรค (เช่น 1:29-34, 40-
45; 2:1-12) มีอ านาจเหนือธรรมชาติ (เช่น 6:45-56) และเลี้ยงดูผู้คนอย่างอัศจรรย์ (6:30-44; 8:1-13) สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นเรื่องน่า
ประหลาดใจ แต่มีเงาบางมุมทับซ้อนกับการอัศจรรย์ที่พระยาห์เวห์ได้เคยท าไว้ในอดีต เมื่อทรงน าคนยิวออกจากอียิปต์16 ดังนั้นด้วยสิทธิ

                                                           
5 แนวคิดนี้พบครั้งแรกใน Eusebius’s Historia Ecclesiastiaca 3.39.15 (เขียนขึ้นประมาณคศ. 325) โดยอ้างถึงงานเขียนของ Bishop Papias แห่ง 
Hierapolic ชื่อ Interpretation of the Lord’s Oracles (เขียนขึ้นประมาณคศ. 110-130)  แต่ผลงานนี้ไม่ได้หลุดรอดมาถึงปัจจุบันของ ขณะเดียวกันก็ได้
อ้างถึงผู้ปกครองยอห์นในศตวรรษที่หนึ่ง หลักฐานชิ้นนี้แสดงว่า มาระโกคือล่ามแปลให้กับเปโตร และเขาเขียนพระกิตติคุณขึ้นโดยน าเนื้อหามาจากค าเทศนา
ของเปโตร รายละเอียดของเร่ืองนี้สามารถดูได้จาก Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark: The Greek Text with Introduction, Notes, 
and Indexes (London: MacMillan, 1952) 1-8; France, Mark, 35-39; แ ละ  D.A. Carson, Doug Moo, and Leon Morris, An Introduction to the 
New Testament (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 92-95.     
6 เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเหตุผลน่าเช่ือถือมาลบล้างแนวคิดนี้ บทความนี้จึงถือว่ามาระโกเป็นผู้ประพันธ์พระกิตติคุณนี้  
7 กิจการ 12:12, 25; 13:5, 13; 15:37-39 ยอห์น มาระโกน่าจะถูกอ้างถึงในโคโลสี 4:10, 2 ทิโมธี 4:11, ฟิเลโมน 24,และ 1 เปโตร 5:13 ด้วย 
8 ค าว่า “ชีวประวัติ”นี้ต้องมองจากมุมของวรรณกรรมโบราณซ่ึงแตกต่างจาก “ชีวประวัติ” ในยุคปัจจุบัน และมาระโกก็ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นตามกรอบวรรณกรรม
อย่างเคร่งครัด ส าหรับการวิเคราะห์ประเภทวรรณกรรม (Genre) ของมาระโกให้ดู Ben Witherington, The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical 
Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2001) 1-9. 
9 The New Testament and the People of God (Minneapolis: Fortress, 1992) 391-2. 
10 เล่มเดียวกัน แม้การตีความหมายผ่านทางการเข้าใจมุมมองและโลกทัศน์ของผู้เขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดนี้
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ส าหรับนักวิชาการที่ยอมรับเฉพาะความหมายตามวรรณกรรม (literary meaning) เท่านั้นให้ดู Gundry, Mark, โดยเฉพาะหน้า 1- 2 เนื่องจาก
ความจ ากัดของบทความนี้ จึงไม่สามารถจะอธิบายความน่าเช่ือถือของกระบวนการนี้ได้ แต่หวังว่าการวิเคราะห์ในบทความนี้จะชี้ให้เห็นว่าวิธีการนี้ให้ข้อสรุปที่
น่าเชื่อถือเป็นเหตุเป็นผลอย่างดี หากจะศึกษาถึงแนวคิด วิธีการและบทสรุปของ Wright ให้ดู New Testament and the People of God และหากจะ
พิจารณาแนวคิดนี้จากนักวิชาการท่านอื่น ให้ดู Rikki Watts, Isaiah’s New Exodus in Mark (Grand Rapids: Baker Academic, 2000) โดยเฉพาะหน้า 
29-52  
11 ขอบเขตของบทน ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ส าหรับการวิเคราะห์เร่ืองนี้ให้ดู Watts, Isaiah’s New Exodus, 91-95. 
12 Carson, Introduction, 89-91 ได้เสนอว่าโครงสร้างของมาระโกอาจแบ่งได้ 7 ตอน  
13 ชื่อนี้อาจท าให้เข้าใจผิด แต่การแบ่งตอนอย่างนี้ได้รักษาความตั้งใจของมาระโกอยา่งดี เพราะแม้พระเยซูจะทรงท าพันธกิจในกาลิลีเป็นหลัก แต่บางเหตุการณ์
เกิดขึ้นนอกกาลิลี เช่นใน 6:6 ข.-8:21 แต่มาระโกก็ตั้งใจจะบรรยายบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็ม โดยการน าตอน “ตามเส้นทาง” ซ่ึง
เป็นตอนมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ชัดเจนมากั้นกลาง ส าหรับรายละเอียดการแบ่งโครงสร้างนี้ให้ดู France, Mark, 9-15 และ Watts, Isaiah’s New Exodus, 
123-34.  
14 ยังมีการถกเถียงว่า “พระบุตรของพระเจ้า” ปรากฏในต้นฉบับดั้งเดิมหรือไม่ โดยอาจดูประเด็นการถกเถียงนี้ได้ที่ France, Mark, 49. 
15 France, Mark, 56-58, เห็นว่า “ถิ่นทุรกันดาร” เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนสถานที่ซ่ึง “การเริม่ต้นใหม่ของประชากรของพระเจ้าจะเร่ิมต้นขึ้น”  
16 หากสนใจการวิเคราะห์ว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูสอดคล้องและสะท้อนถึงเหตุการณ์ในพระธรรมอพยพ ให้ดู Watts, Isaiah’s New Exodus, 137-182.  
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อ านาจที่ไม่ใครเสมอเหมือน พระเยซูจึงเป็นท่ีรู้จักอย่างรวดเร็ว จนผู้คนถึงกับต้องถามกันว่า “พระองค์คือใครหนอ?” (4:41) 

มีค าตอบหลากหลายกับค าถามนี้ แต่พระเยซูเองกลับทรงพยายามเก็บง าฐานะของพระองค์ จนนบางคนถึงกับเรียกสภาพน้ีว่า “ความลับ
ของพระเมสสิยาห์”  (messianic secrecy) ฝูงชนท่ึงกับการอัศจรรย์ ก็มาหาพระเยซูมากขึ้น ท าให้พระองค์โด่งดังข้ึนเรื่อยๆ เหล่าสาวก
ที่ติดตามพระองค์ได้มีโอกาสฟังค าสอนเป็นส่วนตัว(4:13, 34) แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจช้า ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคือใครและ
ก าลังท าภารกิจใดอยู่ (6:52; 8:14-21) บรรดาผู้น าในกาลิลีก็ตาบอดมองไม่เห็นถึงที่มาของสิทธิอ านาจของพระเยซูและปฏิเสธพระองค์ 
(2:6, 24; 3:6) ผู้มีอ านาจ “จากกรุงเยรูซาเล็ม” ก็ลงมาตรวจสอบพระองค์และจบลงด้วยการขัดแย้งกับพระองค์อย่างรุนแรง(3:22-30; 
7:1-23) ความขัดแย้งกับคนจากเยรูซาเล็มได้กลายแกนผูกโยงเรื่องและน าไปสู่จุดสูงสุดในตอนที่สามของพระกิตติคุณคือ “ในเยรูซาเล็ม”  

ตำมเส้นทำง (on the ‘Way’ )   

  ในตอนนี้ มาระโกเตรียมใจทั้งสาวกและผู้อ่านว่า พระเยซูจะถูกปฏิเสธและสิ้นพระชนม์ การรักษาคนตาบอด 2 ครั้งที่หัวและ
ท้ายของตอนนี้ได้เป็นจุดแบ่งตอนที่ชัดเจน (8:22-30; 10:46-52) สื่อถึงความเข้าใจที่มีต่อฐานะของพระเยซู ในตอนต้นของการเดินทาง 
เปโตรเริ่มเห็นลางๆถึงฐานะของพระเยซูซึ่งเป็นเหมือนคนตาบอดที่เบธไซดาที่ค่อยๆ มองเห็น แต่เมื่อการเดินทางใกล้จะสิ้นสุด ขอทานตา
บอดบารทิเมอัสอาจจะได้ยินผู้คนพูดคุยกันถึงเรื่องของพระเยซูแล้วสรุปได้ทันทีว่า พระองค์คือใคร และนี่ก็เหมือนกับการหายจากการตา
บอดของเขาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที แต่เรื่องนี้ก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้ เพราะเหล่าสาวกแม้ติดตามพระเยซูมานาน  กลับไม่
เข้าใจชัดว่าพระเยซูคือใคร 

แก่นเรื่องตอนนี้จึงเป็นการขาดความเข้าใจของสาวก หลังจากการท านายถึงการทนทุกข์และสิ้นพระชนม์ของพระเยซูทั้งสามครั้ง  (8:31; 
9:31; 10:33-34) เรื่องที่ตามมาล้วนแสดงถึงความมืดบอดของสาวก พวกเขาไม่เห็นคุณค่าของอาณาจักรพระเจ้า จนพระเยซูต้องสั่งสอน
คนเหล่านี้เป็นพิเศษเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นของเขา และน าพวกเขาไปสู่ “ทาง”ที่พวกเขาไม่รู้จัก นั่นคือการสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจาก
ตายของบุตรแห่งดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม (8:31; 9:12, 31; 10:32-8, และ 45) และเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ท าให้ความตึงเครียดระหว่างพระเยซู
กับผู้น าศาสนาในเยรูซาเล็มพุ่งทะยานขึ้น 

ในเยรูซำเล็ม (in Jerusalem) 

ปมเรื่องด าเนินมาถึงจุดสูงสุด ตอนนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่บันทึกว่าพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็ม สถานที่ซึ่งบรรดาสาวก
หวาดกลัว (10:32) แต่ถ้าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์(8:29; 10:47) พระองค์จ าเป็นจะต้องสู่เยรูซาเล็ม นครของพระองค์ เพื่อจะช่วยและ
พิพากษาประชากรของพระองค์ 

ตอนนี้เริ่มต้นด้วยภาพพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มอย่างพระเมสสิยาห์ (11:1-11) พระคัมภีร์ตอนนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรก
คือการเตรียมลูกลาใน11:1-7 ซึ่งประกอบได้ด้วย 1) การมอบหมายภารกิจในข้อ1-3  2) การท าภารกิจส าเร็จในข้อ 4-7  และส่วนท่ีสอง
คือการเสด็จเข้ากรุง ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การตอนรับในข้อ 8 2 ) ค าโห่ร้องของฝูงชนในข้อ 9-10 และ3) การเสด็จเข้าสู่พระวิหารในขอ้ 
11  

แม้ว่าค าโห่ร้องในข้อ 9-10 จะไม่ได้มีการอ้างถึงว่าน ามาจากพระคัมภีร์เดิม แต่เนื้อหาก็แสดงชัดว่ามาจากสดุดี 118:25-26 โดย
มีโครงสร้างแบบ concentric structure ที่ปิดหัวท้ายด้วยเสียงร้อง “โฮซันนา”  

(A) “โฮซันนา! 
     (B) “สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า!” 

  (B’) 10“ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมานี้ จงเจริญ!”  
(A’) “โฮซันนาในท่ีสูงสุด!” 
ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ มาระโกได้ปูเรื่องมาอย่างไร? เขาได้เล่าเรื่องของพระเยซูในรูปแบบที่คนยิวในยุคนั้นจะเข้าใจเรื่องนี้จากตามความ
คาดหวังแบบ Jewish eschatology17 หรือไม่ก็เป็นตามความคาดหวังของการอพยพครั้งใหม่ตามค าพยากรณ์ของอิสยาห์ (Isaiah’s 

                                                           
17 “ความคาดหวัง” นี้ไม่ได้เป็นเอกภาพ เพราะคนยิวมีความคาดหวังที่แตกต่างหลากหลายตามแนวความเชื่อของตน แต่ทั้งหมดก็มาจากฐานความเชื่อในเรื่อง
เดียวกัน 
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New Exodus)18 พระเยซูคือผู้ที่ท าการอัศจรรย์ตามแบบของพระยาห์เวห์ ได้ปลดปล่อยผู้คนจากการกดขี่ข่มเหง ทรงรักษาคนตาบอด 
น าประชากรของพระองค์ไปตาม “ทาง” สู่เยรูซาเล็ม แต่เมื่อเรื่องราวได้ด าเนินต่อไป เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มแล้ว ค าพูดและ
การกระท าของพระองค์กับต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปคาดหวัง แทนที่พระองค์จะรื้อฟื้นศิโยน ปลดปล่อยอิสราเอล พระองค์กลับพิพากษา 
สาปแช่ง และประกาศถึงการล่มสลายของพระวิหาร ที่ประทับของพระยาห์เวห์ และทั้งหมดนี้เองเป็นเหตุให้พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ใน
ฐานะ “กษัตริย์ของชาวยิว” (15:2).  

เกิดอะไรขึ้น? ท าไมเรื่องถึงพลิกผันไป? ผู้อ่านจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร? มาระโก 11 จึงเป็นจุดเริ่มต้นการหักมุมของเรื่อง ที่นี่เอง มาระ
โกควรบอกใบ้ให้ผู้อ่านรู้ว่า จะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร19 บทความนี้เสนอว่า ค าบอกใบ้หลักของมาระโกอยู่ที่การใช้สดุดี 118 ในมาระโก 
11:9-10 มาระโกใช้สดุดีตอนนี้เพ่ือจะเพิ่มเติมสสีันใหมเ่ข้าไปในเรื่องของเขา ถึงขนาดที่ว่าข้อความ “ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบรุษุ
ของเราที่จะมานี้ จงเจริญ” ซึ่งไม่ปรากฏที่มา อาจจะเป็นปมช่วยให้คนเข้าใจถึงจุดพลิกผันของเรื่อง  

III.  ส ารวจความเข้าใจที่คนยิวมีต่อสดุดี 118 

บริบททำงวรรณกรรม  

สดุดี 118 ไม่มีข้อสรุปถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ชัดเจน20 โดยโน้มเอียงว่าจะสดุดีเขียนขึ้นก่อนการอพยพ (pre-exilic 
origins) 21 ในเชิงวรรณกรรม ข้อความซ้ าๆเช่น “ความรักมั่นคงของพระองค์ด ารงนิรันดร์” แสดงถึงโครงสร้างและจุดแบ่งส่วนย่อยใน
สดุดีบทนี้ เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมจะเห็นว่าสดุดี 118 มีโครงสร้างแบบ chiastic โดยมีส่วนแรกและส่วนท้ายท าหน้าท่ีเป็น inclusio โดยมี
จุดเน้นอยู่ที่ตรงกลางของโครงสร้างคือ การเข้าสู่พระวิหาร  

(A)  1-4: บทเปิดเพื่อเรียกให้ขอบพระคุณพระเจ้า 

(B)  5-18: ค าพยานถึงการช่วยเหลือของพระยาห์เวห์ 

(C)  19-21: การเข้าสู่พระวิหาร (“ประตู” cf. Ps 24:7-10)   

(B’)  21-28: เฉลิมฉลองการช่วยเหลือของพระยาห์เวห์ 

(A’) 29: บทปิดเพื่อเพื่อเรียกให้ขอบพระคุณพระเจ้า22 

สดุดี118ถูกเขียนขึ้นเพ่ือใช้ในวำระโอกำสใด?  

เนื้อหาของสดุดี 118 เต็มไปด้วยเสียงของผู้คนหลากหลาย23 และเชื่อกันว่าสดุดี 118 น่าจะถูกใช้ในศาสนพิธี และการที่เนื้อหา
ของสดุดีเองก็อ้างถึงสถานท่ีมากมายและต่อเนื่องเป็นข้ันตอนตั้งแต่นอกพระวิหาร ผ่านประตูแห่งความชอบธรรมเข้าสู่พระวิหาร และอยู่
ที่หน้าแท่นบูชาในที่สุดก็แสดงว่า เป็นบทสดุดีที่ใช้ในริ้วขบวน (processional psalm) ดังนั้น Allen จึงสรุปว่า สดุดี118 ควรจะเป็น 

                                                           
18  Hatina, In Search of a Context, 302-5, ไม่ยอมรับโครงสร้างนี้ และไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ Watt ใน Isaiah’s New Exodus, 296-310.  
19 บทความนี้ถือว่าพระกิตติคุณมาระโกมีเอกภาพทางวรรณกรรม ( literary integrity) ส าหรับการวิเคราะห์มาระโกตาม narrative criticism ให้ดู David 
Rhoads, Joanna Dewey แ ละ  Donald Michie, Mark as Story: An Introduction to the Narrative of a Gospel, 3rd edition (Philadelphia: 
Fortress, 2012); แ ละ  Richard A Horsley, Hearing the Whole Story: The Politics of Plot in Mark’s Gospel (Louisville: Westminster/John 
Knox, 2001). 
20 ส่วนหนึ่งของความซับซ้อนของเร่ืองนี้เกิดจากธรรมชาติของพระธรรมสดุดีเอง เพราะสดุดีไม่ได้เป็นงานเขียนแบบที่มีคนเดียวประพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่เป็น
การรวบรวมผลงานต่างๆเข้าด้วยกัน โดยกระบวนการรวบรวมนี้ยาวนานหลายร้อยปี เป็นเหตุให้ค าประพันธ์ในบทต่างๆได้รับการดัดแปลงแก้ไข รวมทั้งการ
เรียบเรียงล าดับของสดุดีบทต่างๆด้วยในระหว่างการรวมรวมบทประพันธ์เหล่านี้เป็นพระธรรมสดุดี โดยหากมองด้วยตาที่เป็นธรรม สดุดีที่เรา เห็นในปัจจุบัน
อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้ครั้งแรกอย่างมากมาย. 
21 นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดนี้เช่น Weiser, Mowinckel, Gerstenberger และ Allen.  
22 Ross Wagner เสนอโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันใน “Psalm 118 in Luke-Acts: Tracing a Narrative Thread,” in Early Christian Interpretation of 
the Scriptures of Israel: Investigations and Proposals (ed. Craig A. Evans and James A. Sanders; JSNT Sup 148; SSEJC 5; Sheffield: Sheffield 
Academic, 1997) 157 แต่เสียดายว่าเขาไม่ได้ให้เหตุผลประกอบข้อเสนอของเขา  
23 ส าหรับการวิเคราะห์ถึงบุคคลกลุ่มต่างในสดุดีบทนี้ ดู James A. Sander, “A New Testament Hermeneutic Fabric: Psalm 118 in the Entrance 
Narrative,” in Early Jewish and Christian Exegesis: Studies in Memory of William Huge Brownlee (ed. C. A. Evans and W. F. Stinespring; 
Homage 10; Atlanta: Scholar Press, 1987) 183-84. 
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“บทเพลงหลวงแห่งการของพระคุณส าหรับชัยชนะสงคราม...ในบริบทของการพิธีการเคลื่อนขบวน”24 โดยอาจจะใช้ในการเฉลิมฉลอง
เทศกาลประจ าปีส าหรับชัยชนะที่ได้รับก่อนหน้าน้ัน 

เนื้อหำและควำมหมำยของสดุดี 118  

สดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการเรียกให้ประชากรมาขอบพระคุณพระยาห์เวห์ (ข้อ1-4) ตัวเอกของเนื้อหาซึ่งมักถูกเรียกว่า “ผู้ที่จะ
เสด็จมา” ได้เริ่มเล่าถึงประสบการณ์ทุกข์ยากของตน ค าอธิษฐานและการช่วยเรื่องของพระยาห์เวห์ โดยได้เล่าเรื่องนี้ 2 ครั้ง (ข้อ 5-9 
และข้อ10-14) จากนั้นเขาได้กลับมาสู่เยรูซาเล็มอย่างช่ืนชมยินดีพร้อมด้วยชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้ และได้ก้าวเข้าสู่จุดหมาย
ปลายทางของการเดินทางคือ พระวิหารที่ซึ่งเป็นแก่นหลักของสดุดีตอนนี้ (ข้อ 15-18) ความช่วยเหลือจากพระยาห์เวห์ได้เปรียบเหมือน
การรับรองตัวเขาว่า ตนเองเป็นคนที่พระเจ้าทรงแต่งตั้ง เขาจึงได้ขออนุญาตเข้าสู่พระวิหารผ่านทางประตูแห่งความชอบธรรม (ข้อ 19-
20) เขาพร้อมกับที่ประชุม25ในพระวิหารได้ขอบพระคุณพระยาห์เวห์ที่ทรงสดับค าร้องทูลและช่วยเหลือเขาซึ่งครั้งหนึ่งได้ถูกทอดทิ้ง
ปฏิเสธ (ข้อ 21-24)   

การตอบสนองต่อการช่วยเหลือของพระยาห์เวห์แบ่งได้เป็นสองส่วน26 ส่วนแรก ในข้อ 25 ที่ประชุมได้ขอให้พระยาห์เวห์ยังคงช่วยเหลือ
ต่อไปจนอิสราเอลประสบความส าเร็จมีชัยชนะในสงความ27 และอาจจะหมายถึงการให้พระประสงค์ของพระยาห์เวห์เองส าเร็จ28 และ
ส่วนที่สอง ในข้อ 26 อีกเสียงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในภาพ คือเสียงของปุโรหิต29 ผู้ท าหน้าที่อวยพรแก่ผู้มีชัยชนะ30ที่กลับมาในนามของพระ
ยาห์เวห์ “จาก/ใน”พระวิหาร31 แต่เนื่องจาก พระคัมภีร์ไทยมักแปลค าว่า “blessed” ว่า “สรรเสริญ” จึงอาจท าให้ประเด็นนี้ไม่เห็นได้
ชัดในภาษาไทย เพราะท าให้ค าแปลใน 26 ก. กลายเป็น “สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมา” แทนที่จะเป็น “ผู้ที่เสด็จมาคือผู้ได้รับการอวย
พร” หรือ “ขอพระพรมีแด่ผู้ที่เสด็จมา” และท าให้ค าแปลใน26 ข.เป็น “ข้าพระองค์ทั้งหลายของสรรเสริญพระองค์ “ แทนที่จะเป็น 
“ข้าพระองค์ทั้งหลายขออวยพรพระองค์” 

Burrows ได้ชีใ้ห้เห็นว่าจากสดุดี 72 กษัตริย์ที่สยบชนชาติต่างๆ (ข้อ 8-11) ก็คือผู้ที่เป็นเหตุให้ประชาชาติได้รับพรและเป็นผู้ที่
ถูกเรียกว่า “ผู้ที่ได้รับพร” หรือ “blessed” 32” นอกจากน้ัน Burrows ได้ระบุว่า สิ่งที่ปุโรหิตท าในสดุดี 118:26 ไม่ใช่การอธิษฐานขอให้
พระยาห์เวห์อวยพรชายผู้นี้ แต่เป็นการยืนยันหรือยอมรับว่า “ผู้ที่เสด็จมา” คือผู้ที่พระยาห์เวห์ได้อวยพรอยู่แล้ว เนื่องจากเขาได้รับชัย
ชนะในสงคราม และผู้นี้จึงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอ านาจของพระยาห์เวห์ เนื่องจากมา “ในพระนามของพระยาห์เวห์” และผ่านทางชายผู้นี้ 
พระสัญญาของพระยาห์เวห์ก็ได้เป็นจริง  

ในข้อ 27-28 ริ้วขบวนก็มาถึงแท่นบูชา และยังคงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ต่อไปในฐานะ “พระเจ้าของข้าพระองค์” สดุดีบทนี้จบลงใน
ข้อ 29 ด้วยการเรียกให้ขอบพระคุณพระยาห์เวห์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับข้อ 1 ทุกประการและทั้งสองตอนจึงท าหน้าที่เป็นหัว
ท้ายเปิดปิดสดุดี 118 ทั้งบท 

ใครคือ “ผู้ที่เสด็จมำ”?   

                                                           
24 Allen, Psalms 101-150, 124. แม้ว่า Mowinckel รวมถึง Sanders, “New Testament Hermeneutic Fabric,” 180, ได้เสนอว่า ในยุคก่อนการอพยพ 
(pre-exilic times)  สดุดีบทนี้  “would have been recited on the occasion of the annual enthronement of the king at the time of the fall 
equinoctial celebration of the New Year.” แต่อย่างที่เห็น การขึ้นครองราชย์เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักในสดุดีบทนี้ ในขณะที่ภาพชัยชนะสงครามกลับดู
ชัดเจนกว่ามาก ดังนั้นจึงควรจะยอมรับข้อเสนอของAllen มากกว่า 
25 ให้สังเกตการเปลี่ยนสภาพไวยากรณ์ของค าสรรพนามนี้จากเอกพจน์ บุรุษที่ 1 เป็นพหูพจน์ ตั้งแต่ข้อ 23 เป็นต้นไป  (หรือตั้งแต่ข้อ 22 หากค าว่า ศิลา ถูก
ตีความว่าหมายถึง ประชากรอิสราเอลทั้งหมด) และการเปลี่ยนวิธีกล่าวถึงพระยาห์เวห์จากบุรุษที่ 3 ในข้อ 17 เป็นบุรุษที่ 2 ในข้อ 21, 28. 
26 บางคนเช่น Burrows, Messianic, 157 เห็นว่าทั้งสองข้อนี้เป็นการตอบสนองจากคนกลุ่มเดียวกันคือ กลุ่มปุโรหิตเพียงอย่างเดียว 
27 Petuchowski’s ได้อ้างจากทัลมุด (Talmudic tradition) และสรุปว่าค าขอนี้คือการอธิษฐานขอฝน แต่ Leslie C. Allen ใน Psalms101-150 (WBC 21; 
Waco: Word Books, 1983) 159 ได้หักล้างข้อเสนอนี้อย่างน่าเช่ือถือ 
28 Burrows, Messianic, 157. 
29 ดู Allen, Psalms 101-150, 122, 125; Burrows, Messianic, 156-7.  
30  ค าว่า  “พระองค์” ในข้อความ “ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์จากพระนิเวศ”ไม่ได้หมายถึงพระเจ้า แต่หมายถึง “ผู้ที่เสด็จมา”   
31 มีปัญหาเชิงไวยากรณ์ 2 เรื่องที่ข้อนี้ เรื่องแรก ข้อ 26ก. อาจจะแปลได้ว่า “blessed in the name of the Lord is the one who comes” โดยสามารถ
อ่านการวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ที่ Haritna, In Search of a Context, 295-6. เรื่องที่สอง บุพบท “จาก” พระวิหาร สามารถแปลได้ว่า “ใน”พระวิหารได้เช่นกัน 
โดยสามารถอ่านการวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ที่ Dahood, Psalms III: 101-150 (AB 17A; N.Y.: Doubleday, 1970) 160.  
32 Burrows, Messianic, 158.  
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แม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสดุดีตอนนี้จะเป็นค าขอบพระคุณของบุคคลเดียว (ข้อ 5-19; 21, 28) แต่ชายคนน้ีก็ไม่ควรถูกมองว่า
เป็นเพียงคนธรรมดา แต่ควรจะมองว่าเป็นตัวแทนของชนชาติ เพราะเขามีศัตรูเป็นชนชาติอื่น และต่อสู่กับศัตรูนี้เพื่ออิสราเอล เขาน่าจะ
เป็นกษัตริย์และอาจจะเป็นกษัตริย์ตามเช้ือสายของดาวิด33 ในข้อ 26 ข้อความ “ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์” ค าว่า 
“พระองค์”ในที่นี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองรูปพหูพจน์ ซึ่งอาจ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพูดถึงกษัตริย์ที่นักวิชาการเรียก “พหูพจน์แห่ง
เกียรติยศ” (plural of majesty)34 ผู้แปลพระคัมภีร์ไทยเองก็ใช้ค าราชาศัพท์กับบุคคลนี้มาโดยตลอด 

ยิ่งไปกว่าน้ันฐานะกษัตริย์ของผู้นี้อาจจะมองได้จากมุมของพระเจ้า35 ชายผู้นี้ได้สู้สงครามให้กับอิสราเอลและเอาชนะชนชาติทั้งหลาย เขา
จะต้องเป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงใช้และได้รับพรจากพระองค์36 ชนชาติอิสราเอลก็ถูกรวมเข้าสู่ชีวิตของชายผู้นี้ ชะตากรรมของเขา
กลายเป็นชะตากรรมของชนอิสราเอลรวม (ข้อ 22-24) ทั้งชะตากรรมของนานาประชาชาติ ดังนั้น การจะหาตัวตนท่ีแท้จริงของชายผู้นี้
ว่าเป็นใครในประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่ชัดเจนคือชายผู้นี้ได้รับการยอมรับในฐานะของกษัตริย์ตามเช้ือสายของดาวิดผู้ซึ่ง
คนยิวรุ่นหลังฝากความหวังไว้และรอคอยในฐานะพระเมสสิยาห์ ตามแนวคิดแบบ eschatology  

B.S. Childs เห็นว่าการเรียงล าดับสดุดีบทต่างๆตามที่เห็นในปัจจุบันสะท้อนถึงแนวคิดด้าน eschatology อย่างมาก37  จน
กล่าวได้ว่า สดุดี118 เป็นการแสดงออกถึงความหวังที่คนยิวรอคอยกษัตริย์ “ที่จะมา” เมื่อสถาบันกษัตริย์ได้กลายเป็นอดีตอันเลือนราง 
Childs ถึงกับระบุว่า “มีใครที่จะคิดถึงกษัตริย์ทางโลกอีก นอกจากจะคิดถึงพระเมสสิยาห์ของพระเจ้า?”38    

ต าแหน่งที่สดุดี 118 ถูกร้อยเรียงในพระธรรมสดุดียิ่งท าให้ทฤษฏีของ Childs น่าเช่ือถือมากขึ้น เพราะสดุดี 118 คือบทสุดท้ายและเป็น
บทสรุปของชุดเพลงสดุดีที่เรียกว่า Egyptian Hallel39 (สดุดี 113-118) ชุดสดุดีนี้เป็นแก่นกลางของบรรพที่ 5  บทสดุดีเหล่านี้แสดงชัด
ว่าพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งพระธรรมอพยพผู้ทรงช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์จะทรงให้อาณาจักรของพระองค์เข้ามาอย่างไรและเริม่ตน้
จากท่ีใด  

โดยธรรมเนียม นักแสวงบุญจะขับร้องบทสดุดีประเภท Hallel ระหว่างทางไปเยรูซาเล็ม และใช้บทเพลงเหล่านี้ในศาสนพิธี
ตามเทศกาลส าคัญต่างๆในกรุงเยรูซาเลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลปัศกา40 เพื่อระลึกถึงความดีงามของพระยาห์เวห์ที่ได้ส าแดงแก่
อิสราเอลและเพื่อย้ าเตือนถึงความคาดหวังที่จะได้รับการปลดปล่อยอีกครั้งตามแบบของพระธรรมอพยพ  

สดุดี 118 จึงก าเนิดมาพร้อมกับแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์โดยมีเนื้อหาอยู่รอบๆหรือในพระวิหาร จุดหมายปลายทางของ “ผู้ที่จะเสด็จ
มา”  แต่พระวิหารก็ได้ถูกท าลายไปนานก่อนที่สดุดี 118 จะถูกรวมไว้ในพระธรรมสดุดี  หากพิจารณาจากศาสนศาสตร์ตามพระธรรม
อพยพท่ีมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของสดุดี 118 และต่อเนื้อหาของ Hallel ทั้งชุดอย่างมาก และหากพิจารณาจากความจริงที่ว่า สดุดี 118 คือ
บทสรุปของ Hallel  สดุดี 118 จึงอาจจะถูกแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นบทเพลงแห่งความหวังในพระเมสสิยาห์และความหวังที่จะเห็นพระ
วิหารได้รับการบูรณะฟื้นฟู เพราะสิ่งนี้คือเป้าหมายของพระธรรมอพยพ41   

                                                           
33 หากยอมรับว่า สดุดี 118 เกิดขึ้นก่อนการอพยพ (pre-exilic origin) ชายผู้นี้อาจจะเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของราชวงค์ดาวิด และใน Targum Ps 118 (ข้อ 26, 
28; cf. ข้อ 22-25) และ Pesah 119a ก็ระบุชัดว่าชายผู้นี้เป็นเชื้อสายดาวิด 
34 Dahood, Psalms III, 61, 160; และ Burrows, Messianic, 158-9. เป็นที่น่าสังเกตด้วยเช่นกันว่า ในพระคัมภีร์มักจะเรียกพระเจ้าเป็นพหูพจน์เช่นกัน 
35 ส าหรับงานวิเคราะห์ถึงฐานะกษัตริย์แบบ 2 ชั้นในสดุดีและมาระโก ให้ดู Robert D. Rowe, God’s Kingdom and God’s Son: The Background to 
Mark’s Christology from Concepts of Kingship in the Psalms (Leiden; Boston; Köln: Brill, 2002) โดยเฉพาะหน้า 13-62 และ 229-306 

36 ส าหรับงานวิเคราะห์ถึงพระลักษณะของพระยาห์เวห์ในฐานะกษัตริย์ ให้ดู J.J.M Roberts, “The Enthronement of YHWH and David: the Abiding 
Theological Significance of the Kingship Language of the Psalms,” CBQ 64 (2002), 675-86. 

37 B. S. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia: Fortress, 1979), 518. และให้ดู Erich Zenger, “The Composition 
and Theology of the Fifth Book of Psalms, Psalms 107-45,” JSOT 80 (1998) 98-101. 
38 B. S. Childs, Introduction, 516. 
39 Hallel หมายความว่า “สรรเสริญ” (praise) Hallel อีกชุดได้ชื่อว่า Great Hallel อยู่ในสดุดี 120-36, 135-36, หรือ 136 เพียงบทเดียว (เหล่าบรรพชนใน
อดีตไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่า Hallel นี้เร่ิมจากบทใดถึงบทใด) หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น ค าว่า “Hallel“ ในบทความนี้หมายถึง Egyptian Hallel.   
40 สดุดี 118 ถูกร้องเป็นส่วนหนึ่งของ the Hallel ในเทศกาลอยู่เพิง (m. Suk. 3.9, 4.1, 5, 8) ปัศกา (the sacrificing – m. Pes. 5.7; meal – m. Pes. 
10.5-7; cf. t. Pes. 10:8-9; มาระโก 14.26/มัทธิว 26.30), ขนมปังไร้เชื้อ (m. Pes. 5:7), และในวันแรกของเทศกาลgเพนเตคอสต์ (t. Suk. 3.2); และเทศกาล
ฮานุคคาห์ (m. Ta‘an. 4.4-5). 
41 ด ูZenger, “Composition,” 92. 
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ยิ่งไปกว่าน้ัน มีหลักฐานอย่างน้อย 1 ช้ินท่ีสนับสนุนว่าคนยิวเข้าใจสดุดี 118 ตามแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์และ eschatology42 ในพระ
คัมภีร์เดิมฉบับกรีกเซ็ฟทัวจินท์ (LXX) แนวคิดเรื่อง eschatology ได้เล็ดรอดผ่านมือผู้แปลพระคัมภีร์เข้ามา เพราะในข้อ 16 ผู้แปลเป็น
กรีกได้เผลอยกย่องถึงฐานะสูงส่ง “ผู้ที่จะเสด็จมา” อย่างไม่รู้ตัว ในข้อดังกล่าว พระคัมภีร์เดิมฉบับฮีบรูมาโซราติก (MT) เขียนว่า “the 
right hand of the lord is exalted” (พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับยกย่อง) แต่ในฉบับกรีกเซ็ฟทัวจินท์ (LXX)  กลับ
แปลว่า the right hand of the lord has exalted “me” (พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยก”ข้าพเจ้า”) สภาพแบบนี้เกิดขึ้น
ได้อย่างไร หากผู้แปลไม่ได้เข้าใจชายในสดุดี 118 นี้ว่าอยู่ในฐานะสูงส่งของพระเมสสิยาห์ 43 ยิ่งไปกว่านั้นหากกิจการ 2:33 และ 5:31 
ได้รับการยอมรับว่าอ้างมาจากสดุดี118:1644  ค าแปลของฉบับเซ็ฟทัวจินท์ย่อมมีผลต่อแนวคิดของลูกาในการตีความพระคัมภีร์ตอนนี้
ตามแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์มากข้ึน 

เราจะสรุปสภาพแบบนี้อย่างไร?  

สดุดี 118 น่าจะเป็นที่เข้าใจและใช้เพื่อแสดงความคาดหวังถึงพระเมสสิยาห์มาตั้งแต่ก่อนยุคของคริสเตียน พระเยซูรวมทั้ง
ผู้เขียนพระกิตติคุณล้วนเติบโตในกรอบของสังคมวัฒนธรรมเฉพาะของตน หากคนเหล่านี้เลือกจะเพิ่มความหมายเพื่อแสดงถึงความ
คาดหวังในพระเมสสิยาห์จากพระคัมภีรท์ี่ไม่เคยมีใครตคีวามตามแนวทางนี้มาก่อน ท าไมพวกเขาถึงเลือกสดุดี 118 หากแนวคิดเรื่องพระ
เมสสิยาห์ไม่ได้ผูกติดกับสดุดี 118? ท าไมผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ถึงเลือกจะอ้างถึงสดุดี 118 เฉพาะข้อที่ใช้ร้องซ้ าในช่วงเทศกาลเท่าน้ัน? 
และที่ส าคัญ ผู้ที่ใช้สดุดี 118 ในมาระโก 11 ก็ไม่ใช่พระเยซู แต่เป็นฝูงชน45 ค าโห่ร้องของฝูงชนจึง  

IV.  บทวิเคราะห์การใช้สดุดี 118 ในมาระโก 11:9-10 

A: ข้อควำมจำกพระคัมภีร์เดิมในมำระโก 11:9-10 

มาระโก 11:9ข.-10  สดุดี 118: 25- 6 

 
“โฮซันนา! 
    
 
 “สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมา 
      ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า!” 
10“ขอให้อาณาจักรของดาวิด 
      บรรพบุรุษของเราท่ีจะมานี้   จงเจริญ!”  
“โฮซันนาในท่ีสูงสุด!” 

25ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+  
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด   
(หรือ โฮซันนำ) 
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า+ ขอโปรดประทาน ความส าเร็จแก่ข้า
พระองค์ทั้งหลาย 
26สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมา 
         ในพระนามของพระยาห์เวห์   
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์  
        จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า+ 
 

                                                           
42 ผู้เขียนพบหลักฐานเฉพาะ T. Sol. 22:7-23:4 (วรรณกรรมคริสเตียนที่ได้รวมธรรมเนียมชาวยิวไว้ในเนื้อหาด้วย โดยเขียนขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 1 ถึงที่ 3) 
งานเขียนนี้ได้อ้างถึงและยกข้อความเรื่องศิลาที่ถูกทอดทิ้งแต่ได้รับการยกย่อเป็นศิลามุมเองในสดุดี 118:22 ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระวิหาร แต่ไม่พบการใช้
สดุดี 118 ใน Josephus, the DSS, the Apocrypha, Pseudographical หรือใน secondary literature อื่น J. Ross Wagner เป็นคนเสนอหลักฐานเกี่ยวกบั
การแปล LXX ของสดุดี 118 ใน “Psalm 118”, 160.   

43 หลักฐานนี้ไม่ใช่ข้อโต้แย้งหลัก เพราะค าแปลที่เปลี่ยนไปเพียงที่เดียวอาจเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ในฐานะที่ผู้เขียนเองได้ท างานแปลพระคัมภีร์มาหลายปี ก็พบว่า
ข้อความ “any translation is an interpretation” ก็มีความจริงอยู่บ้าง แม้ว่าค าแปลพระคัมภีร์ฉบับต่างๆพยายามจะสื่อความหมายของต้นฉบับให้มากที่สุด 
แต่บางครั้ง ผู้แปลพระคัมภีร์ก็ไม่รู้ตัวว่า ค าแปลของตนเองสะท้อนความเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนั้นๆของตนเอง แม้ว่าความเข้าใจนั้นอาจจะไ ม่ได้สื่อชัดอยู่ใน
ต้นฉบับก็ตาม และนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ข้อนี้  
44 นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าข้อนี้สะท้อนมาจากสดุดี 110:1 แต่ Wagner, “Psalm 118”, 172 n. 63 ได้ชี้ให้เห็นว่า มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่น 
C.H. Dodd, F.F. Bruce, และ G. Voss กลับเห็นว่าสะท้อนมาจากสดุดี 118:16  
45 ค าพูดนี้เป็นสิ่งทีผู้เขียนคิดแต่งขึ้นหรือไม่? ก็เป็นไปได้ แต่เราต้องหาค าอธิบายว่าท าไนพระกิตติคุณเล่มอื่น โดยเฉพาะพระกิตติคุณยอห์นที่ขึ้นชื่อเรื่องความ
เป็นอิสระในเนื้อหา ก็บันทึกถึงเรื่องเดียวกันนี้ หากเร่ืองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง 
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.  ไม่มีใครแน่ใจว่ามาระโก 11:9-10 อ้างมาจากพระคัมภีร์เดิมฉบับฮีบรูมาโซเรท(MT) หรือฉบับกรีกเซ็ฟทัวจินท์ (LXX)? 46  
เพราะบางส่วนท่ีมาจากสดุดี 118:25 ก็ตรงกับพระคัมภีร์เดิมฉบับฮีบรูมาโซเรท แต่ในข้อ26 กลับตรงกับฉบับกรีกเซ็ฟทัวจินท์แบบค าต่อ
ค า47  แต่ที่ส าคัญข้อความในมาระโก 11:10 กที่ว่า . ““ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมานี้   จงเจริญ!”  ไม่ใกล้เคียง
กับต้นฉบับใดๆเลย 

โครงสร้างแบบ concentric structure ของค าโห่ร้องของฝูงชนแสดงให้เห็นว่า ข้อความที่สร้างขึ้นใหม่ “ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพ
บุรุษของเราที่จะมานี้   จงเจริญ!”ท าหน้าที่อธิบายความหมายของข้อความก่อนหน้านั้น48 ยิ่งไปกว่านั้น Christopher Stanley ถึงกับ
ระบุว่าข้อความนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้อ่านแปลความหมายและเข้าใจสิ่งที่มาระโกตั้งใจจะสื่อสารออกมา49  

B: ควำมหมำยของมำระโก 11:9-10 เมื่อมองจำกสดุดี 118 

มาระโกต้องการจะสื่อสารอะไรที่นี่? ในบทความนี้ได้อ้างในตอนแรกแล้วว่า มาระโกต้องการสดุดี 118 เพื่อเพิ่มสีสันใหม่เข้าไปในเรื่องนี้ 
บทความนี้จึงเจาะลงไปท่ีค าถาม 4 ข้อ (1) อะไรคือเรื่องเดิม หรือสีเดิมที่ปรากฏอยู่แลว้? (2) ท าไมมาระโกถึงเลือกใช้สดุด ี118? (3) อะไร
คือสีสันใหม่ที่มาระโกเพิ่มเติมเข้าไป? และ (4) การอธิบายมาระโกตามที่บทความน าเสนอสอดคล้องกับหลักฐานอ่ืนๆหรือไม่ 

1. อะไรคือสีเดิมที่ปรำกฏอยู่แล้ว?  

กำรเฉลิมฉลองตำมธรรมเนียมพิธี (Liturgical Celebrations) 

สดุดีถูกใช้ในพิธีต่างๆมานาน และบรรยากาศในการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูก็เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่มีในพิธีไม่ว่าจะ
เป็นใบตาลและการร้อง”โฮซันนา” เสียงโห่ร้องของฝูงชนจึงควรจะพิจารณาจากมุมของการเฉลิมฉลองตามธรรมเนียมพิธี ค าว่า “โฮซัน
นา”เป็นค าปกติที่ใช้ทักทายทุกคนที่เดินทางเข้าสู่เยรูซาเล็ม50  แต่กลับกรณีนี้ คนที่ทักทายพระเยซูด้วยค าว่า “โฮซันนา” ไม่ได้เห็นพระ
เยซูเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแน่นอน เพราะปกติแล้วนักแสวงบุญจะเดินเท้าเข้าเยรูซาเล็ม ไม่มีใครขี่ลาเข้าเมือง51 แต่ด้วยพาหนะพิเศษ
ที่พระเยซูใช้ พระเยซูโดดเด่นกว่าบรรดานักแสวงบุญทั่วไปแน่นอน และฝูงชนที่อยู่บริเวณนั้น แม้หากพวกเขาไม่ใช่สาวกที่ ติดตามพระ
เยซูมาก่อนแล้ว52 ก็ยังต้องเห็นถึงความแตกต่างนี้ 

ค ำสัญญำเกี่ยวกับพระเมสสิยำห์เป็นจริง (Messianic Fulfillment)  

ภาพการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มซ้อนทับไปด้วยแนวคิดจากพระคัมภีร์เดิมในหลายตอน53 แต่ตอนที่เด่นชัดที่สุดคือค าท านายถึงพระ
                                                           

46 ค าอธิบายว่าพระคัมภีร์นี้อาจมีต้นตอจากภาษาอาระเมคให้ดู Fitzmyer, “Aramaic Evidence Affecting the Interpretation of Hosanna in the New 
Testament,” in Tradition and Interpretation in the New Testament: Essays in Honor of E. Earl Ellis (ed. G.F. Hawthorne and O. Betz; 
Tübingen: Mohr-Sieback; Grand Rapids: Eerdmans, 1987) 110-18. แต่ข้อความที่ Fitzmyer ใช้อ้างถึงกลับไม่ปรากฏในต้นฉบับภาษาอาระเมคใดเลย 
47 E.g. H.C. Kee, Community of the New Age: Studies in Mark’s Gospel (Philadelphia: Westminster, 1977) 46. 
48 Lane, Mark, 397. 
49 Christopher D. Stanley, “The Social Environment of ‘Free’ Biblical Quotations in the New Testament” in Early Jewish and Christian 
Exegesis: Studies in Memory of William Huge Brownlee (ed. C. A. Evans and W. F.  Stinespring; Homage 10 (Atlanta: Scholar Press, 
1987)18-27. Contra, John Dominic Crossan, “Redaction and Citation in Mark 11:9-10 and 11:17.” BR 17 (1972) 33-50 เขาอ้างว่ามาระโกไม่ได้
ใช้เศคาริยาห์ 9:9 เพราะมาระโกขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับธรรมเนียมแนวคิดเรื่องนี้ 
50 Lane เสนอว่าฝูงชนเห็นพระเยซูเป็นเพียงผู้แสวงบุญธรรมดาคนหนึ่ง และระบุว่าข้อความที่ฝูงชนโห่ร้องเป็นเพียง “a popular type of messianic hope 
without identifying Jesus as the Messiah.” Lane, Mark, 398. แ ละ ดู  Morna D. Hooker, The Gospel According to St. Mark (BNTC; London: 
A&C Black, 1992) 256-7. 
51 Lane, Mark, 393. 
52 มาระโกเจตนาใช้ค าที่แตกต่างกับยอห์นในการบรรยายถึงฝูงชน ในยอห์น12:12-13 ฝูงชนคือคนที่มาจากเยรูซาเล็มเพื่อพบพระเยซู แต่ตามบริบทของมาระโก 
ฝูงชนในมาระโก 11:9 คือคนที่ติดตามพระเยซูมาจากเยรีโค หรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่รู้จักรู้เรื่องของพระเยซูในระดับหนึ่ง (10:46, 52) เรารู้ไม่แน่ชัดเกี่ยวกับ
ขนาดหรือจ านวนของฝูงชน (11:8) ส าหรับการวิเคราะห์การใช้ค าว่า “many” แทนที่จะใช้ค าปกติคือ  “crowd” ในตอนนี้ ให้ดู Hatina, In Search of a 
Context, 307. 
53 เป็นไปได้ว่าตอนนี้อาจจะสะท้อนจากปฐมกาล 49:10-11 และ 1 พงษ์กษัตริย์ 1:32-40 แต่บทความนี้ไม่ได้รวมสองตอนนี้เข้าไปในการวิเคราะห์ เพราะทั้งคู่
ท าหน้าที่ไม่ต่างจากเศคาริยาห์ 9:9 คือการชี้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ แม้ว่าในมุมมองบางด้านจะต่างกันบ้าง การวิเคราะห์พระคัมภีร์ 3 ตอนนี้รวมทั้งสดุดี 
118:25-6 ในฐานะกรอบแนวคิดของมาระโก  11:1-10ให้ดู  Deborah Krause, “The One Who Comes Unbinding the Blessings of Judah: Mark 
11.1-10 as a Midrash on Genesis 49.11, Zechariah 9.9, and Psalm 118:25-26,” in Early Christian Interpretation of the Scriptures of Israel: 
Investigations and Proposals (ed. Craig A. Evans and James A. Sanders; JSNTSup 148; SSEJC 5 Sheffield: Sheffield Academic, 1997) 141-
153 ส าหรับการวิเคราะห์ถึงการตีความปฐมกาล 49: 8-12 จากมุมมองของพระเมสสิยาห์ที่ช่วยอธิบายมาระโก 11 ให้ดู Joseph Blenkinsopp, “The Oracle 
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เมสสิยาห์ในเศคาริยาห์ 9:9 การเสด็จมาจากทางตะวันออกผ่านภูเขามะกอกเทศ54 ประทับบนหลังลูกลาที่ไม่มีใครเคยขี่55 พระเยซูได้
แสดงให้คนเห็นว่าค าพยากรณ์ถึงการมาของพระเมสสิยาห์ กษัตริย์ผู้ทรงถ่อมแต่เปี่ยมด้วยก าลังอ านาจและจะปราบนานาประชาชาติได้
เกิดขึ้นแล้ว56  เมื่อฝูงชนเห็นสภาพนี้ก็เข้าใจฐานะของพระองค์ จึงได้ปูเสื้อของตนบนทาง57 เพื่อต้อนรับพระองค์58 โห่ร้อง “โฮซันนา”59 
และถวายพระพรแด่พระองค์ “โฮซันนา”คือการร้องขอพระเจ้าให้ท าให้พระสัญญาของพระองค์ที่จะปลดปล่อยอิสราเอลแลสถาปนา
อาณาจักรของดาวิดเป็นจริง60 “สรรเสริญ...” หรือ “Blessed is…” คือค ายืนยันว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นจริง มากกว่าจะเป็นค า
อธิษฐานขอพระพร61 ดังนั้น ฝูงชนจึงได้ยืนยันว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ “ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” และยืนยันว่า 
ในที่สุด “อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเรา”ได้มาถึงแล้ว62 พระเมสสิยาห์ก าลังเสด็จมาทวงคืนนครของพระองค์63  

หากการเสด็จเข้าเยรูซาเล็มของพระเยซูถูกมองว่า เป็นการป่าวประกาศอย่างเป็นทางการด้วยการใช้ภาษาสัญลักษณ์เพื่อสื่อแบบอ้อมๆ
ว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์64 การกระท าเช่นนี้ย่อมท าให้ความตึงเครียดขัดแย้งระหว่างพระเยซูกับบรรดาผู้น าศาสนาและการเมือง
ชาวยิวเข้มข้นขึน้ จนอาจจะเปรียบได้ว่าพระเยซูก าลังส่งสารท้าบรรดาผู้น าในเยรูซาเล็มและบังคับให้เขาต้องลงมือท าอะไรบางอย่าง65 

เศคาริยาห์ 9:9 เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้คนเข้าใจสภาพข้างต้น แต่ในมาระโก พระธรรมเศคาริยาห์อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะ
หากเป็นเช่นนั้นจริง มาระโกก็น่าจะอ้างถึงเศคาริยาห์โดยตรงเหมือนกับพระกิตติคุณอีกสองฉบับ (มัทธิว 21:4-5 และยอห์น 12:14-5)66 
เพราะมาระโกรู้จักพระธรรมเศคาริยาห์ดีและได้อ้างถึงเศคาริยาห์13:7 ในมาระโก 14:27 และควรจะท าอย่างเดียวกันในมาระโก 11 หาก
เขาต้องการ67  

2. ท ำไมมำระโกจึงเลือกใช้สดุดี 118?  

มาระโกใช้สดุดี118 ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก แม้มาระโก11 และสดุดี 118 จะแตกต่างกันแต่ก็มีส่วน
คล้ายกันในหลายเรื่อง เช่นทั้งคู่ล้วนบรรยายภาพขบวนเสด็จเข้าสูพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม สดุดี 118 มักถูกใช้ในช่วงเทศกาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลปัศกา พระเยซูก็เสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มในช่วงเทศกาลปัศกาเช่นกัน (14:1)68 บรรยากาศของทั้งสองตอนล้วน
เต็มไปด้วยกลิ่นไอของแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์ พระเยซูก็เป็นเหมือน “ผู้ที่จะเสด็จมา” ตัวแทนของพระยาห์เวห์ที่มาด้วยสิทธิอ านาจ
ของพระยาห์เวห์เพื่อน าชัยชนะเหนือประชาชาติทั้งหลายมาสู่อิสราเอล ดังนั้นความสอดคล้องกันระหว่างพระคัมภีร์ทั้งสองตอนจึงมีสูง

                                                           
of Judah and the Messianic Entry,” JBL 80 (1961). 55-64.  

54 เศคาริยาห์ 14:4 น่าจะฐานค าอธิบายอีกด้าน เพราะตอนนี้บรรยายว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาจากภูเขามะกอกเทศ 
55ค าว่า “colt” ใน LXX เศคาริยาห์ 9:9 หมายถึง an ass แต่ Gundry, Mark, 626 ระบุว่าหมายถึงม้าด้วย   
56 ส าหรับการวิเคราะห์ว่า ค าพยากรณ์ในเศคาริยาห์ 9:9 ได้ส าเร็จในมาระโก Mark 11 ให้ดู France, Mark, 428-33 และ Hooker, Mark, 257 แต่Hooker 
คิดว่าเร่ือง“ถ่อมใจ” ไม่มีในภาพนี้ เพราะสิ่งนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของคนยิวยุคพระเยซู รวมทั้งไม่ปรากฏในค าอธิบายเศคาริยาห์ 9:9 เลย 
57 อาจจะสะท้อนจากการมาของเยฮูในฐานะกษัตริย์ใน 2 พงษ์กษัตริย์ 9   
58 Hooker, Mark, 25  
59 ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  Taylor, Mark, 452; Cranfield, Mark, 352-4; Lindars, Apologetics, 112; Joel Marcus, The Way of the Lord: Christological 
Exegesis of the Old Testament in the Gospel of Mark (Louisville: John Knox ,1992) 154-63.  
60 Craig A. Evans, Mark 8:27-16:20 (WBC 34B; Nashville: Thomas Nelson, 2001) 145. ส าหรับการวิเคราะห์ความหมายอื่นอีก 3 ความหมายที่เป็นไป
ได้ในบริบทนี้ ด ูHatina, In search of a Context, 293-5. 
61 Hooker, Mark, 259. แนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความหมายดั้งเดิมของสดุดี 118 ในบทความนี้  
62 ส าหรับการวิเคราะห์ถึงความแปลกของการใช้ค าว่า “father” กับ “David” ดู Evans, Mark, 145-6 เขาได้พบหลักฐานจากวรรณกรรมของรับบีที่ระบุว่า
นอกจากอับราฮาม อิศอัคและยาโคบแล้ว ดาวิดก็สามารถอยู่ในฐานะ “father” ได้เช่นกัน 
63 ดู Werner Kelber, Kingdom, 92-3. 
64 แม้ว่าแนวคิดเร่ืองกษัตริย์และอาณาจักรของพระเยซูจะแตกต่างจากสิ่งที่คนยิวเข้าใจเมื่อเข้าประกาศว่าพระเยซูคือเมสสิยาห์   Hatina ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้
อย่างยอดเยี่ยมใน In Search of a context, 305-23.  
65 France, Mark, 428.  
66 Hooker, Mark, 257. ได้ตั้งค าถามที่ดีแต่ค้นหาค าตอบในวิถีทางที่ผิด เพราะเธอสรุปว่ามาระโกไม่ได้เห็นว่าแนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์ในเศคาริยาห์ 9:9 
ตั้งแต่แรก  
67 Gundry, Mark, 626เสนอว่า มาระโกไม่อ้างถึงเศคาริยาห์ เพราะมาระโกสนใจจะเสนอพระเยซูที่ทรงสง่าราศีมากกว่าผู้ที่ถ่อมใจ และในภาพของพระบุตร
พระเจ้ากว่ากษัตริย์ แต่ค าอธิบายนี้ดูเหมือนจะต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพระธรรมมาระโก เพราะในมาระโก ภาพของพระเยซูมีครบทุกด้านที่ Gundry กล่าวถึง 
เช่นในข้อ1-7ก. พระเยซูถูกบรรยายในฐานะกษัตริย์ตามเชื้อสายของดาวิด และทั้งประชาชน (ข้อ 10ก.) และเจ้าหน้าที่ชาวโรมก็เข้าใจเช่นนั้น   
68 Hooker, Mark, 256 สงสัยในล าดับเวลาของมาระโก และเสนอว่าเหตุการณ์นี้น่าจะตรงกับเทศกาลอยู่เพิงมากกว่าเทศกาลปัศกา 
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มาก จนยากท่ีจะคิดว่าสดุดี 118 ที่ปรากฏในมาระโก 11 เป็นเรื่องบังเอิญ หรือมาระโกไม่รู้จัก ไม่เข้าใจบริบทของสดุดี 118   

ประการที่สอง สดุดี 118 มีบางอย่างที่เศคาริยาห์ 9:9 ไม่มีและการใช้สดุดี 118 จึงช่วยให้มาระโกน าเสนอเรื่องราวที่ไปไกล
กว่าเดิม โดยไม่ต้องบิดบริบทต้นฉบับของพระคัมภีร์ที่น ามาใช้69 เนื่องจากโครงเรื่องและเนื้อหาของมาระโกที่ผ่านมาได้ปูเรื่องให้ผู้อ่าน
เข้าใจว่าการอพยพครั้งใหม่ตามพระธรรมอิสยาห์ ( Isaiah’s New Exodus) ก าลังเกิดขึ้น เมื่อมาถึงมาระโก 11 ผู้อ่านว่านี่คือภาพของ
พระเมสสิยาห์เสด็จเข้าสู่พระวิหาร และในตอนนี้เองมาระโกก็ได้เพิ่มเติมแนวคิดใหม่ เสียงโห่ร้องของประชาชนท่ีมาจากสดุดี 118 ได้ดึง
ความคิดของผู้อ่านไปสู่เหตุการณ์เจาะจงตามบริบทของสดุดี 118 นั่นคือการต้อนรับกษัตริย์ผู้เสด็จมา และมาระโกได้น าเหตุการณ์นี้มา
จุดประเด็นนี้ที่ท าให้ผู้อ่านตกตะลึง และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมาระโก 11  

3. อะไรคือสีสันใหม่ที่มำระโกเพ่ิมเติมเข้ำไป? 

สดุดี 118:25-6 ได้พลิกเรื่องของพระเมสสิยาห์เยซูอย่างท่ีคนอ่านคิดไม่ถึง เพราะสดุดี 118:25-6 ไม่เพียงแต่ท าให้ผู้คนเข้าใจว่า
พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เท่านั้น แต่ยังได้บอกใบ้ให้ผู้อ่านมาระโกคาดหวังว่าจะมีการยอมรับและต้อนรับพระเมสสิยาห์จากบุคคลสอง
กลุ่ม นั่นคือประชากรอิสราเอลและบรรดาปุโรหติ จากบริบทของมาระโก 11 ฝูงชนเป็นตัวแทนประชากรอิสราเอลในการต้อนรับพระเยซู
ในฐานะพระเมสสิยาห์ของพระยาห์เวห์ ด้วยการโห่ร้องข้อความตามสดุดี 118:25 ข้อความซึ่งท่ีประชุมในสดุดี 118 ใช้เพื่อตอบสนองต่อ
ค าพยานของ “ผู้ที่เสด็จมา” ว่าพระยาห์เวห์ได้รับรองชายผู้นี้ด้วยการประทานชัยชนะในสงครามให้  

ถึงตรงนี้ผู้อ่านมาระโกจะคาดหวังว่าตนเองจะได้เห็นอะไร? หากเราได้ร้องสดุดี 118 ปีละหลายครั้ง เราก็คงจะรู้ทันทีว่าข้อความถัดจาก
ข้อ 25 คือ “ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญ/ถวายพรพระองค์  จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า+”  เป็นข้อความที่เหล่าผู้น าในพระ
วิหารใช้ต้อนรับผู้ที่เสด็จมาหลังจากท่ีประชากรอิสราเอลได้ต้อนรับท่านผู้นี้แล้ว แต่มาระโกกลับหักมุมเรื่องที่น่ี ด้วยการให้ฝูงชนแทนท่ีจะ
เป็นบรรดาปุโรหิตเป็นคนกล่าวค าอวยพรถัดไปแทน  

จากข้อมูลในยอห์น 12:12 ผู้คนในเยรูซาเล็มตระหนักดีว่าพระเยซูก าลังเสด็จเข้ากรุง และมีเวลาเพียงพอที่จะออกจากกรุง
เยรูซาเล็มไปต้อนรับพระเยซู70 ดังนั้น ก็เป็นไปได้ที่ปุโรหิตน่าจะอยู่ท่ีนั่นด้วยหากพวกเขาอยากจะออกมาต้อนรับพระเยซู แต่ปุโรหิตกลับ
ไม่ปรากฏตัวเลย ดังนั้น การที่ปุโรหิตไม่ได้ออกมาต้อนรับพระเยซูแปลได้เพียงอย่างเดียวว่า พวกเขาไม่ยอมรับว่า พระเยซูเป็นพระเมสสิ
ยาห์ 
เพื่อจะให้ผู้อ่านไม่หลุดประเด็น มาระโกถึงกับบรรยายต่อท้ายในข้อ 11ว่า พระเยซูก็ตรงเข้าไปที่พระวิหาร มองไปรอบๆ เพื่อดูทุกสิ่ง 
พระองค์เข้าไปในพระวิหารท าไม? พระองค์เข้าไปดูอะไร? พระเยซูไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะได้มาเยรูซาเล็มเป็นครั้งแรก จนอยากรู้
อยากเห็นอยากไปดูให้ทั่ว71 แต่พระองค์ทรงเข้าไปเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าไม่ใครในพระวิหารที่จะต้อนรับพระองค์เลย ไม่มีการต้อนรับจาก
ปุโรหิตไม่ว่าจะเป็น “จาก” พระวิหารหรือ “ใน” พระวิหาร ดังนั้นเมื่อมั่นใจว่า ตนเองไม่เป็นท่ียอมรับจากบรรดาผู้น า พระเยซูถึงไม่ยอม
แม้แต่จะค้างคืนในเยรูซาเล็ม72 แต่กลับออกจากกรุงไปพักที่เบธานีกับสาวก 12 คนเท่านั้น 

ข้อความ “ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมานี้   จงเจริญ!” จึงไม่เพียงบอกว่าฝูงชนต้อนรับพระเยซูในฐานะ
พระเมสสิยาห์ แต่ก็เป็นจุดหักมุมแสดงถึงความขัดแย้งและการปฏิเสธพระเยซูจากเหล่าปุโรหิต เสียงโห่ร้องยินดีที่เห็นพระเยซูมาคือการ
เป็นการปฏิเสธพระเยซูต่อหน้าสาธารณะชนจากบรรดาผู้น าในพระวิหาร ผู้ที่เลือกจะให้พระวิหารกลายเป็น “ซ่องโจร” (11:17ข.; 
15:27)  

(4) กำรอธิบำยมำระโกตำมที่บทควำมน ำเสนอสอดคล้องกับหลักฐำนอื่นๆหรือไม่ 

ธรรมเนียมกำรสู่นคร  

ภาพของมาระโก 11 เป็นภาพที่ผู้คนในยุคของพระเยซูคุ้นเคยดี เพราะพวกเขารู้จักและเคยชินกับธรรมเนียมการเฉลิมฉลอง

                                                           
69 ส าหรับมุมมองที่ต่างจากนี้ให้ดู Crossan, “Redaction” เขาเสนอว่ามาระโกลดน้ าหนักของเศคาริยาห์ 9:9 เพราะความซ้ าซ้อนของเนื้อหาพระคัมภีร์เดิมทั้ง
สองตอน 
70 นี่อาจจะเป็นค าอธิบายว่าท าไมมาระโกจึงใช้ค าที่แตกต่างไปในการบรรยายถึงฝูงชน เพราะเขาไม่ต้องการให้เข้าใจผิดว่าคนเหล่านี้คือคนที่มาจากเยรูซาเล็ม 
71 Lane, Mark, 398 และ Hooker, Mark, 255-6.  
72 ในการเสด็จเข้าเยรูซาเล็ม 3 ครั้งแรก พระเยซูไม่เคยค้างคืนในเยรูซาเล็มเลย (11:11, 15, 27) 



63 

เมื่อกษัตริย์เข้าสู่นครเป็นอย่างดี  นักวิชาการอย่าง Kinman73 และ Catahpole74 ได้ค้นพบเอกสารหลักฐานมากมายอธิบายถึงการเสด็จ
เข้าสู่นครของกษัตริย์ยุคโบราณ  Catchpole ได้ศึกษาถึงกระบวนที่กษัตริย์เสด็จเข้านคร 12 ครั้งในยุคนั้นและพบว่าทั้งหมดมีรูปแบบที่
คล้ายกันคือ75 1) กษัตริย์หรือผู้น าได้รับชัยชนะและได้รับที่ยอมรับแล้ว 2) ธรรมเนียมการต้อนรับเข้าสู่นครอย่างเป็นทางการ 3) คนใน
นครการทักทายกษัตริย์และการวิงวอนต่อพระเจ้า 4) เสด็จเข้าสู่นครโดยมีจุดหมายปลายทางที่พระวิหาร และ 5)กษัตริย์ประกอบศาสน
พิธี ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งด้านบวก เช่นถวายเครื่องบูชา หรือด้านลบเช่นการขับไล่บุคคลที่ขัดขวางหรือการช าระล้างสิ่งที่เป็นมลทิน  

เห็นได้ชัดว่าการเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มของพระเยซูคลา้ยคลึงกับรูปแบบข้างต้น พระเยซูทรงลูกลาเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มในฐานะกษัตริยท์ีไ่ด้
ชัยชนะผ่านถนนที่ปูด้วยเสื้อผ้าและใบตาลราวกับการต้อนรับด้วยพรมแดง จากนั้นผู้อ่านจึงคาดหวังที่จะเห็นการทักทายจากผู้มีอ านาจ
ชาวยิว76 แต่ก็ไม่มี พระเยซูจึงตรงเข้าสู่พระวิหาร และในมาระโก การช าระพระวิหารก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นทันที (11:12-19) ดังนั้น 
ค าอธิบายข้างต้นจึงสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ และผู้อ่านน่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างดี เพราะความเข้าใจในวัฒนธรรมนี้  

หลักฐำนกำรใช้สดุดี 118 ทั้ง 2 คร้ังในมำระโก 

มาระโกคงจะไม่ปฏิเสธค าอธิบายแบบนี้ เพราะมาระโกเองใช้สดุดี118 อีกครั้งในมาระโก 11:27-12:12. แม้ว่าครั้งนี้มาระโกจะ
อ้างอิงจากสดุดีข้อ 22-3 แต่ข้อเหล่านี้ก็มาจากตอนเดียวกันในสดุดีที่ใช้ร้องในเทศกาลต่างๆ หากพิจารณาจากบริบทของมาระโกทั้งสอง
ตอนก็จะพบว่า สดุดี118 ที่ใช้ทั้งสองครั้งล้วนท าหน้าท่ีอย่างเดียวกันคือ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้น าในพระวิหารปฏิเสธพระเยซู 

มาระโก11:27-12:12 คือเรื่องค าอุปมาของผู้เช่าสวน และพระเยซูได้ยกสดุดี 118:22-23 เพื่อกล่าวถึงศิลาที่ถูกทอดทิ้งปฏิเสธแต่ได้กลับ
กลายเป็นศิลามุมเอก ในค าอุปมานี้ พระเยซูคือบุตรและศิลาของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวนที่ถูกผู้เช่าหรือบรรดาผู้น าในพระวิหารปฏิเสธ 
เห็นชัดว่า สดุดี 118 เป็นป้ายที่มาระโกใช้ช้ีให้เห็นถึงการปฏิเสธพระเยซูจากเหล่าผู้น าชาวยิวท้ังสองครั้ง   

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำระโก 11:1-12:12  

การใช้สดุดี118 ทั้ง2 ครั้งในมาระโกได้ช้ีให้เห็นว่า เราควรจะต้องอ่านมาระโก 11:1-11ในบริบทท่ีกว้างขึ้น Matera ช้ีให้เห็นว่า
มาระโกบทที่ 11-12 ถูกเขียนขึ้นเป็นเรื่องเดียวกัน โดยมาระโกได้ใช้เทคนิคสามอย่างเพื่อผูกเนื้อหาเข้าเป็นเรื่องเดียวกันคือ (1) การถาม
เกี่ยวกับ “บุตรของดาวิด” 2 ครั้ง (11:10; 12:35) (2) การใช้สดุดี 118 ถึง 2 ครั้ง (11:1-11; 12:1-12)  และ (3) การอ้างถึงภูเขามะกอก
เทศ 2 ครั้ง (11:1; 13:3)77  

หากพิจารณาเทคนิคเหล่านี้ร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระวิหารที่เป็นเรื่องหลักของสดุดี 118 ทั้งสองตอน เราจะพบว่ามาระโก 
11-2 น่าจะมีโครงสร้างแบบ chiastic โดยมีสดุดี 118 ทั้งสองครั้งปิดหัวท้ายเป็น inclusio เพื่อเน้นเนื้อหาส่วนกลางคือการช าระพระ
วิหารซึ่งสอดคล้องกับข้ันท่ี 5 ของ Catahpole นั่นคือ ศาสนพิธีในด้านลบ      

 (A) 11: 1-11: พระเมสสิยาห์สด็จเข้าสู่เยรูซาเล็ม แต่ถูกปฏิเสธ (สดุดี 118:25f)  

(B) 11:12-14: การสาปแช่งต้นมะเดื่อ 

(C) 11:15-19: การช าระพระวิหาร       (อิสยาห์ 56:7/ เยเรมีย์ 7:11) 

                                                           
73 Brent R. Kinman, “Jesus’ ‘Triumphal Entry’ in the Light of Pilate’s Assize” in NTS 40 (1994) 442-48 และ Jesus’ Entry. บทความชิ้นหลังได้
ศึกษาถึงการเสร็จเข้าสู่นครทั้งตามธรรมเนียมกรีก-โรมและธรรมเนียมยิวไว้อย่างละเอียด แม้ว่าจะใช้เพื่ออธิบายพระธรรมลูกาเป็นหลักก็ตาม 
74 D.R. Catchpole, “The ‘Triumphal’ Entry” in Jesus and the Politics of His Day (ed. E. Bammael and C. F. D. Moule, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984) 319-35. 
75 เล่มเด่ียวกัน, 321  
76 Kinmans, Jesus’ Entry, 49-65, ได้วิเคราะห์จากมุมของคนยิว เช่นจากการต้อนรับกษัตริย์ใน 1 พกษ. 1 ในการต้อนรับหีบพันธะสัญญาในหลากหลายที่ใน
พระคัมภีร์เดิม ในการเข้าสู่นครของเหล่าผู้แสวงบุญ และในการต้อนรับกองก าลังทหาร เป็นต้น พบว่าทั้งหมดได้ให้ภาพความคาดหวังในท านองเดียวกัน และ  
Paul B. Duff ใ น  “The March of the Divine Warrior and the Advent of the Greco-Roman King: Mark’s Account of Jesus’ Entry into 
Jerusalem,” JBL 111 (1992) 55-71 ได้วิเคราะห์จากเศคาริยาห์14 เสนอว่า การเสด็จของพระเยซูให้ภาพของการเคลื่อนก าลังของนักรบของพระเจ้า 
77 Frank J. Matera, The Kingship of Jesus: Composition and Theology in Mark 15 (Chicago: Scholar Press, 1982) 68-9 แ ละ  Stephen H. 
Smith ใน “The Literary Structure of Mark 11:1-12:40,” in NovT XXXI, 2 (1989) 104-124 ได้มีความเห็นอย่างเดียวกันคือ ควรพิจารณามาระโก 11:1-
12:12 เป็นตอนเดียวกัน แต่ข้อเสนอของเขามาจากแนวคิดทางด้านศาสนศาสตร์และทางด้านการวิเคราะห์เรื่องราว (narrative criticism) เป็นหลัก 
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(B1) 11:20-25: ต้นมะเดื่อท่ีเหี่ยวเฉา  

(A1) 11:27-12:12 ศิลาที่ถูกทอดทิ้งแต่ได้รับการรับรอง  (สดุดี 118:22f) 

ในภาพใหญ่นี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อปุโรหิตปฏิเสธพระเยซูต่อหน้าสาธารณะ พระเยซูก็เสด็จมายังพระวิหารเพื่อพิพากษา และการช าระพระ
วิหารก็ถูกประกบด้วยการแช่งต้นมะเดื่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองของอิสราเอลและผู้น า(11:12-25).78  

ผู้น าในพระวิหารสมควรจะถูกแช่งสาปลงโทษตั้งแต่ที่พวกเขาปฏิเสธยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ซึ่งทุกคนเข้าใจว่าคือเอลียาห์ที่มา
เตรียมทางให้พระเมสสิยาห์(11:27-36) และค าพิพากษานี้ก็ได้ถูกประกาศอย่างชัดเจนผ่านค าอุปมาเรื่องคนเช่าสวนซึ่งเล็งถึงผู้น าของ
อิสราเอล(12:1-12) พระยาห์เวห์ผู้เป็นเจ้าของสวน เจ้าของชนชาติอิสราเอลจะพิพากษาลงโทษผู้เช่าสวนช่ัวร้ายนี้ พระองค์จะยึดสวนคืน
และมอบความรับผิดชอบดูแลสวนนี้จากอิสราเอลให้กับผู้อื่น(12:9)79 บรรดาผู้น าชาวยิวเข้าใจเรื่องนี้ดี (12:12) พวกเขาโกรธเกลียดพระ
เยซูมาจนเป็นเหตุให้พระองค์ต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขน (มาระโก 14-16; cf. 12:6-7) 

V.  บทสรุป 

เราคงจะตอบค าถามของ Hatina ได้ดีขึ้น มาระโกใช้สดุดี 118 โดยไม่สนใจบริบทดั้งเดิมของสดุดีหรือ? บทความนี้แสดงให้เห็นว่า มาระ
โกเข้าใจบริบทของสดุดี 118 อย่างดีและน ามาใช้อย่างเหมาะสม ค าโห่ร้องของฝูงชนท่ีมาจากสดุดี 118:25-6 กลายเป็นกุญแจส าคัญท า
ให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ท าไมเมื่อพระเมสสิยาห์เยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มแล้วจึงมีพฤติกรรมต่างจากท่ีพวกเขาคาดหวัง สดุดี 118 จึงเป็นเหมือน
กระจกหกด้านท่ีส่องสะท้อนความหมายจากหลายมุม หลากหลายระดับ 

ส าหรับคนท่ีไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูเลย เสียงร้องยินดีจากฝูงชนคือการต้อนรับตามธรรมเนียมพิธีที่ผู้คนมีต่อพระเยซูในฐานะนักแสวง
บุญที่มุ่งหน้าเข้าสู่เยรูซาเล็มคนหนึ่ง ส าหรับคนที่มีความเข้าใจในพระคัมภีร์เดิมอย่างดี เสียงโห่ร้องนี้เป็นการยืนยันว่าฝูงชนเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆที่พระเยซูทรงกระท า และรู้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ หากจะแปลค าโห่ร้องนี้เป็นภาษาง่ายๆก็คงจะได้ว่า “ขอบคุณ
พระเจ้า ในที่สุดพระเมสสิยาห์ที่รอคอยมานานก็เสด็จมาเสียที เราขอต้อนรับพระองค์เข้าสู่เยรูซาเล็ม เราขอต้อนรับอาณาจักรของดาวิด
ที่พระองค์ได้ทรงน ามา”  

ส าหรับคนท่ีเข้าใจบริบทของสดุดี118 ดี พวกเขาจะเข้าใจสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และก็คงจะเลิกคิ้วเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อได้พบว่า
ข้อความ “ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญ/ถวายพระพรพระองค์จาก/ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า+” หายไป ปุโรหิตไม่ได้ยอมมา
ปรากฏตัวเพื่อต้อนรับพระเมสสิยาห์เยซู แต่กลับมีข้อความซึ่งไม่มีปรากฏที่มา “ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมานี้   
จงเจริญ!” โผล่ขึ้นมาแทน ข้อความนี้แปลเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากเป็นการบอกว่า ปุโรหิตไม่ยอมรับพระเยซู  

ดังนั้น มาระโก 11:1-11 จึงเป็นการเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตส าหรับผู้ที่ไม่เข้าใจสดุดี 118 แต่หากน าสดุดี 118 เข้ามา
พิจารณาก็จะเห็นว่า ผู้พิชิตนี้กลับถูกผู้น าเยรูซาเล็มปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าเลย อันเป็นที่มาของการช าระพระวิหาร การสาปแช่งต้นมะเดื่อ
และเหตุการณ์อื่นในพระวิหาร จนท าให้ความขัดแย้งระหว่างพระเยซูกับผู้น าชาวยิวพุ่งขึ้นถึงขีดสุด...ที่บนไม้กางเขน 

 
  

                                                           
78 Deborah Krause, “Narrated Prophecy in Mark 11: The Divine Authorization of Judgment,” in The Gospels and the Scripture of Israel 
(JSNTSup 104; SSEJC 3; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994) 235-48. 

79 Marcus, Way, 111-29 ได้เสนอการตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างน่าสนใจด้วยให้ความส าคัญกับพระคัมภีร์เดิมที่อ้างถึง 
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ผลกระทบของสถานภาพของผู้พูดที่มีผลต่อผู้ฟังในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม:  
กรณีศึกษาผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ และผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล 

The Effectiveness of the Status of a Speaker on the Audience in the Old Testament: 
 A Case Study of the Prophet Jeremiah and the Prophet Ezekiel 

 

Nati Khoochotikul1 

เนต ิคู่โชตกุิล 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี ้คือ การวิเคราะหผ์ลกระทบของสถานภาพของผู้พูดท่ีมีผลต่อผู้ฟังในพระคัมภีรภ์าคพันธ
สัญญาเดมิ: กรณีศึกษาผู้เผยพระวจนะเยเรมีย ์ และผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล พระคัมภรี์กล่าวถึงเยเรมีย ์ และเอเสเคียลว่าท้ัง
สองต่างเน้นท่ีการล่มสลายของกรงุเยรูซาเล็ม และประกาศถ้อยค าพยากรณเ์หมือนๆกัน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเยเรมียไ์มไ่ด้
เป็นที่รักใคร่ของผู้ฟัง หนึ่งในหลายๆเหตุผล คือ สถานภาพของเขาเองที่ได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ครอบครัว และภมูิหลังเกา่ก่อน ในบทความนี ้ผู้วิจัยเสนอว่าวิธีการเพื่อการจูงใจซึ่งเป็นทฤษฎีดั้งเดมิโดยอริสโตเติลเป็นอุปกรณ์
ที่ดีท่ีใช้ตีความในปัญหาดังกล่าว 
ค าส าคัญ: เยเรมยี ์เอเสเคียล วิธีการเพื่อการจูงใจ สถานภาพ 
 
Abstract 
 The purpose of the present study is to analyze the effectiveness of the status of a speaker on the 
audience in the Old Testament: a case study of the prophet Jeremiah and Ezekiel. The Scripture mentions 
that both Jeremiah and Ezekiel focused on the fall of Jerusalem, and proclaimed the prophetic wordห as 
the same. However, it seems likely Jeremiah is not the listeners’ favourite. One of this problems is because 
his status which became the obstacle, particularly his family and background. In this article, the researcher 
purpose that modes of persuasion which is the classical theory, authored by Aristotle is a good device to 
analyse this case. 
Key words: Jeremiah, Ezekiel, modes of persuasion, Ethos 
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Introduction 
 In this article, the researcher attempted to analyze the effectiveness of the status of a speaker on 
the audience in the Old Testament: a case study of the prophet Jeremiah and Ezekiel. The hypothesis is 
the reflections of the audience, which is caused by the background of the speaker, is causing enormous 
problems for Christianity, especially in Thailand. In this essay, the researcher will present in four sections. 
Firstly, the researcher will examine concerning life, ministry, and destination of Jeremiah and Ezekiel both 
similarity and difference. Secondly, Aristotle’s rhetorical theory, modes of persuasion, will be explained 
carefully. In this section, the researcher will describe the meaning and functions of ethical appeal which 
affects to the audience. Thirdly, the researcher will find out the reasons why Ezekiel was the more favorite 
speaker than Jeremiah. In this section, Ethos or the ethical appeal is utilized to explain the relationship 
between the status of the speaker and the reflection of the audience. In the end of this article, the 
researcher will offer the suggestions to solve the problem of the status of the speaker in Thai church.  
 

Life, Ministry, and Destination of Jeremiah and Ezekiel 
 In this section, the researcher will investigate about life, ministry, and destination of the prophets, 
both Jeremiah and Ezekiel. Literary and historical questions have traditionally been the dominant concern 
in the prophetic books. However, the researcher will focus in this study that the biography of the prophet 
is acceptable even if he has written his own story.  
 As for Jeremiah, he was called to be the prophet of the Lord during the thirteenth year of Josiah’s 
governance, approximately 627/626 BC, through Nebuchadnezzar, the king of Babylon and his army 
destroyed Jerusalem in 586 BC. (Jer.1:2-3).2 In fact, even though the author wrote to Jeremiah’s destination 
that eventually Jeremiah was taken to Egypt (Jer.41:16-44:30), but no one knows the date of his death.3 
Moreover, it is not only his destination that written nebulously, but also the date when he received the 
calling. Peter C. Craigies, Page H. Kelley, and Joel F. Drinkard, jr. explained the book of Jeremiah 1:6 that 
Jeremiah saw himself as ַנַַ֖ער (na'-ar) which means a boy, or a child, but they do not know how old is an 
adult or a child in this context. Thus, they pointed out that “we do not know exactly what age Jeremiah 
was at the time.”4 On one hand, Jeremiah proclaimed that he preached at the temple of the Lord twenty-
three years and he had spoken persistently to his audience (Jer.25:3). Thus, it meant that Jeremiah’s ministry 
was longer than twenty-three years certainly. In conclusion, we know roughly about the period of Jeremiah’s 
prophesying, approximately 41 years or a little bit more.  
 The author narrated to Jeremiah as the prophet who was born into a family of priestly in Anathoth, 
one of a village in Benjamin’s district (Jer.1:1). Even though, he was the son of a priest, he was not a priest.5 
Jeremiah was the prophet of the Lord. He had given the prophetic proclamations to the Judahites and 
criticized the Jewish’s society since Josiah’s time (Jer.1:2) to Gedaliah’s period (Jer.40:7). After the death of 
Gedaliah, the administrator of the Babylonian Empire, Jeremiah, eventually, was taken to Egypt.  
 In his personal life, Jeremiah did not get marriage, therefore, he had no children (Jer.16:1-2). 
Moreover, the Lord commanded him: Do not join the funeral rite or mourn for the dead (Jer.16:5). On one 
hand, the book of Jeremiah mentioned to Jeremiah’s cousin, colleges, and supporters such as Hanamel 

                                                           
2 Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, An Introduction to the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan, 2006), 324.  
3 Longman III and Dillard, An Introduction to the Old Testament, 324. Therefore, Longman and Dillard offered that the 
narrative of Jehoiachin released from prison during the reign of Evil-Merodachin in the book of Jeremiah 52:31-34, 
approximately 562-560 BC, was written after Jeremiah’s death by the nameless author.  
4 Peter C. Craigies, Page H. Kelley, and Joel F. Drinkard, jr., Jeremiah 1-25, in WBC (Waco: Word, 1991), 10.  
5 Klaus Koch, The Prophets: The Babylonian and Persian Periods, vol. 2 of The Prophets, trans. by Margaret Mainz 
(Philadelphia: Fortress Press, 1984), 17.  
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(Jer.32:9); Baruch who is the secretary (Jer.36:4); and the Ethiopian, named Ebed-melech who brought 
Jeremiah from a dry well during the siege (Jer.38:7). Hence, we conclude that the author of the book of 
Jeremiah intended to describe concerning Jeremiah’s life that he had few friends but a number of the 
opponents. According to the book of Jeremiah, the antagonists are the Israelites such as the people of 
Anathoth, the Jerusalemites, the priests, some of the prophets, and the kings. Moshe Reiss rightly pointed 
out that these people became Jeremiah’s opponents because they believe that the sacrifices at the temple 
of the Lord are the good luck charm which protects them from the Lord’s wrath and the enemies whenever 
the Judahites break the Mosaic laws and the Lord’s covenant.6 R. E. Clement concluded that “the 
deception”7 to themselves as the false attitude concerning the Lord’s temple became the crucial point in 
the book of Jeremiah.  
 While the Judahites before the exilic period were enchanting in the deception, the Lord sent the 
prophet Jeremiah to preach and correct the audience’s misunderstanding. Thus, Jeremiah’s ministries are 
writing the scripture, preaching for the Judahites particularly their misunderstanding in the Torah and 
prophesying about the Jerusalem’s catastrophe. Jeremiah confirmed that Jerusalemites will be taken 
captive to Babylon, then after seventy years are completed, the Lord will bring them back to Jerusalem 
(Jer.25:1-14; 29:1-10).  
 As for Ezekiel, the readers know his autobiography and his works from the scripture like Jeremiah. 
According to the book of Ezekiel 1:2, the author wrote that Ezekiel, the priest who was the son of Buzi, 
whom probably was the priest as well.8 In this book, the calling of God came to Ezekiel after he was taken 
to Babylon with Jehoiachin, the young king of Judah, approximately 593 BC,9 which is in the Babylonian 
period, greatly expanded during the reign of Nebuchadnezzar. In addition, the readers know about Ezekiel 
as the prophet and the priest who served the Lord among the ten thousand captives (2Kgs.24:14).10 
(2Kgs.24:14). The author wrote that Ezekiel had a wife but she passed away rather young (Ezek.24:15-18). 
According to the book of Ezekiel as a whole, the author did not mention to his offspring.   
 Likewise the death of Jeremiah, the scholars have not known exactly both when and how Ezekiel 
died.11 However, there is virtual unanimity today that Ezekiel worked as the pastor, counselor, and evangelist 
among the Judahites.12 Ezekiel’s ministries can be explained briefly as follow: firstly, the author of the book 
of Ezekiel that revealed prophecies concerning the Jerusalem’s destination, the vision of the glorious 
temple, and the restoration. Secondly, he proclaimed the prophetic words mostly the symbolic language, 
and non-verbal communication.13  
 The biblical scholars believe that Ezekiel had known Jeremiah Personally and his characteristic 
became from Jeremiah, the senior prophet. William L. Holladay explained about the relationship between 
Jeremiah and Ezekiel that Ezekiel was a young priest who lived among the members of the priesthood in 
Jerusalem. Hence, whenever Jeremiah encountered the assembly (Jer.19:1-20:6; 29:24-32; 37:3), it is 
possible that he met Ezekiel before the young priest was taken to Babylon in 598 BC. Additionally, Jeremiah 
                                                           
6 Reiss, Moshe. “Jeremiah, the Suffering Prophet, and Ezekiel, the Visionary.” JBQ, Vol. 32 Issue 4, (2004): 233-238. And see 
also Charles H. Dyer, “Jeremiah,” in BKC, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck (Whitby: Victor Books, 1985), 1139. R. E. 
Clement, Jeremiah (Atlanta: John Knox Press, 1988), 45. 
7 Clement, Jeremiah, 45. 
8 John B. Tayler, “Ezekiel,” in TOTC, ed. D. J. Wiseman (IVP: Downers Grove, 1969), 20-21.  
9 Holladay, William L., “Had Ezekiel Known Jeremiah Personally?” BCQ, Vol. 63 Issue 1, (2001): 31-34.  
10 Christopher J. H. Right, “The Message of Ezekiel,” in BST, ed. Alec Motyer (IVP: Leicester, 2001), 25.  
11 Tayler, “Ezekiel,” 21.  
12 Right, “The Message of Ezekiel,” 30.  
13 Tayler, “Ezekiel,” 27.  
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and Ezekiel used the same phrase in meaning, “eat (Yahweh’s) words,” which is found in the book of 
Jeremiah (Jer.15:16) and the book of Ezekiel (Ezek.3:1-3), but found not elsewhere in the Old Testament.14 
In conclusion, he strongly assured that: 
 That Ezekiel transformed Jeremiah’s metaphor of Yahweh’s words placed in the  
 prophet’s mouth into phraseology of sensory stimulus only underlines the   contrast of 
mentality between the prophet in Jerusalem and the erstwhile priest   exiled to Babylon, 
now transformed into a prophet himself.15 
 The similarity which found in the book of Jeremiah and the book of Ezekiel maybe  because they 
were in the Babylonian period, the similar era. Therefore, Kathleen M. Rochester said, “both of them focused 
on the fall of Jerusalem, and used many similar motifs in their messages.”16 In addition, the similarity that 
we found in these prophets included the strategies that they utilized to communicate to their listeners. For 
example, both Jeremiah and Ezekiel presented the drama and symbolic acts in their prophetic preaching.17 
Reise mentioned to the similarity of their works that “(while) Jeremiah blames the people for ethical 
misbehavior, Ezekiel blames the people for ritual misbehavior.”18 There are, both of them criticized severely 
to the Jewish society. Moreover, Jeremiah and Ezekiel prophecied against the false prophets that the exile 
will not be short, the destruction will come soon, and the temple will be destroyed. 
 Nevertheless, this jumps to conclusions that all of their personal life, prophetic ministry, and 
terminal point are the same. At least, it is important to realize that even though these two books portray 
overlapping historical context and prophetic words, but audience’s reactions are different. In the case of 
Ezekiel, he was accepted by the priests and the elders in Jerusalem that he was born in the priest’s family, 
the Zadok’s lineage,19 and he also officiated as the priest in the temple of the Lord before he was taken 
to a Jewish colony in Babylon.20 According to the book of Ezekiel 8:1-2; 14:1-2; 20:1-2, the author wrote 
that certain of the elders of Israel inquiring the Lord’s saying, came to see Ezekiel, then he saw the Lord’s 
vision. In fact, either the audience listened or refused, we found not that Ezekiel was threatened, injured, 
or imprisoned by his audience.21 
 The relationship between Jeremiah and his audience is different from Ezekiel’s experience. In his 
personal life, although he was born in the priest’s family, but he was not a priest. According to the narrative 
in the book of Jeremiah, after the prophet proclaimed his prophetic preaching, he was threatened to kill 
the men of Anathoth (Jer.11:21-22), he was beaten and put in the stocks by Pashhur, the high priest (Jer.20:1-
2). And because Jeremiah’s messages such as the destruction of Jerusalem, the exile, and breaking the 
Covenant and Mosaic Law always attacked his audience, therefore, Jeremiah was not the famous person. 
In fact, Jeremiah’s audience is not only the Jerusalemites, but it also includes the king, the elites, and the 
priests. Rather, he became the audience’s opponent. In the book of Jeremiah, he was imprisoned in a 
                                                           
14 Holladay, “Had Ezekiel Known Jeremiah Personally?” 31-34.  
15 Holladay, “Had Ezekiel Known Jeremiah Personally?” 31-34.  
16 Rochester, Kathleen M., “Prophetic Ministry in Jeremiah and Ezekiel.” Tyndale Bulletin, 61.1, (2010): 317-320.  
17 Jack R. Lundbom, The Hebrew Prophets: An Introduction (Minneapolis: Fortress Press, 2010), 202. 
18 Reiss. “Jeremiah, the Suffering Prophet, and Ezekiel, the Visionary.” 233-238.  
19 Daniel I. Block, The Book of Ezekiel Chapter 1-24, in NCOT (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1997), 88.  
20 However, some understand that the priest (ן ֵ֛ ה   in the book of Ezekiel 1:1-3 refers to Buzi, Ezekiel’s father. See also (ַהכֹּ
Right, “The Message of Ezekiel,” 44. Horace D. Hummel, Ezekiel 1-20, in CC (Saint Louis: Concordia Publishing House, 2005), 
35.   
21 On one hand, the researcher sees that it is because Ezekiel was working among the exiled Jews who had no administrative 
power or judicial power anymore, hence, the audience could not do the abuse to the prophet after he proclaimed the 
prophecies. However, in this study the researcher will focus on the speaker’s status can have side-effects to the audience. 
Therefore, the rhetorical theory such as modes of persuasion which is Aristotle’s theory will be applied in this essay.        
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jailhouse, then moved to the dungeon (Jer.37:15-16), after he told the king about his destination, Zedekiah 
put him to the court of the guard (Jer.37:21) and gave him only the daily bread. In chapter 38, after the 
king and the officials listened to the prophecy, they put Jeremiah into a cistern, and he sank in the mud 
(Jer.38:1-6).  
 The author of the book of Jeremiah narrated to the implied listeners’ feedback after Jeremiah as 
the implied speaker proclaimed the prophetic words that the Jerusalemites did not listen to him. For 
example, in chapter 25:1-3, Jeremiah said he had preached persistently the prophetic words for twenty-
three years at the temple of the Lord but his audience had not listened. Moreover, it seems that Zedekiah, 
the last king of Judah became one of his opponents. For example, he cut and throw the scroll which is the 
words of God, written by Baruch at Jeremiah’s dictation into the fire (Jer.36:23). To conclude, the king did 
not listen to the words of the Lord that he spoke through the prophet Jeremiah (Jer.37:2).  
 In this present study, the researcher attempted to examine that why Jeremiah and Ezekiel who 
were the prophets of the Lord, served the Lord before and after the exilic period, proclaimed the prophetic 
words to the Judahites in the similar theme, addition they known together in personally, but the reaction 
of the listeners were different. One always saved from the Jews but one always was in danger. In the next 
section, the researcher will explain the effectiveness of the status of a speaker on the audience, named, 
modes of persuasion, Aristotle’s rhetorical theory. 
 

Modes of Persuasion 
According to the Greco-Roman world, especially a period of Greek history, rhetoric as the art of 

persuasion, persuading the listeners/the readers by the speech or the discourse, was used by rhetoricians.22 
George A. Kennedy mentioned to Aristotle, ancient Greek philosopher (384-322 BC.) that he was the first 
person who described the meaning of rhetoric as the art of communication and he also explained the 
functions of “Pisteis”23 systematically.24 Rather, modes of persuasion referred to the ways that the speaker 
appealed to his audience. Aristotle saw that the art of persuasion provided through speech there are three 
species as follow;25 
 1. Logos or the rational appeal 
 Generally, Logos, a Greek word, means opinion, reason, word, or discourse. In term of philosophy 
and rhetoric, it means the logical argument set out in the speech or writing. To sum up, Logos is used to 
show the author/the speaker’s argument. Whenever the  speaker needs to persuade his audience to follow 
him, he needs to present his reasoned discourse to his listeners.   
 2. Pathos or the emotional appeal 

While Logos is the good device to persuade the listeners by the speaker’s logical argument, Pathos 
is the device to play with the audience’s emotion and the feeling. Such as Aristotle explained the figure of 
pathos that: 

[There is persuasion] through the hearers when they are led to feel emotion [pathos] by the 
speech; for we do not give the same judgment when grieved and rejoicing or when being friendly 
and hostile. To this and only this we said contemporary technical writers try to give their attention. 
The details on this subject will be made clear when we speak about the emotions.26 

                                                           
22 Phyllis Trible, Rhetorical Criticism: Context, Method, and the Book of Jonah, in OTS (Minneapolis: Fortress Press, 1994), 5-
6.  
23 Pisteis, a Greek word in plural form, means belief, persuasion in public address, or modes of persuasion. 
24 Aristotle, On Rhetoric, trans. George A. Kennedy (Oxford: Oxford University, 2007), X. 
25 Aristotle, On Rhetoric, 38. 
26 Aristotle, On Rhetoric, 39. 
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 3. Ethos or the ethical appeal 
In classical rhetoric, Ethos or the ethical appeal means the performance that the speaker presented 

to the public such as character, status, background, works, moral values, or whatever that show his 
personality, his authority or his credibility. Aristotle explained the meaning of Ethos that;  

Now, since pisteis not only come from logical demonstrations but from speech that reveals 
character (for we believe the speaker through his being a certain kind of person, and this is the 
case if he seems to be good or well disposed to us or both), we should be acquainted with the 
kinds of character distinctive of each form of constitution; for the character distinctive of each is 
necessarily most persuasive to each.27 

 Thus, Kennedy described briefly the meaning of Ethos and its function that “the audiences believe 
what the speaker says because they trust him, as a good man or an expert on the title that he spoke.”28  
 For conclusion, modes of persuasion are used to categorize the speaker/the author’s appeal to 
the listeners/ the readers. Kennedy concluded the meaning of modes of persuasion that; 
 In the second chapter of On Rhetoric he (Aristotle) says that persuasion depends   on 
three things: the truth and logical validity of what is being argued, the speaker’s  success in conveying 
to the audience a perception that he or she can be trusted,  and the emotions that a speaker is 
able to awaken in an audience to accept the   views advanced and act in accordance with 
them. Modern rhetoricians use terms  derived from Aristotle to refer to these three means of 
persuasion, though they   have somewhat broadened his definitions: logical argument is called 
logos; the  projection of the speaker’s character is called ethos; awakening the emotions of 
  the audience is called pathos.29 
 

Effectiveness of the Status of a Speaker on the Audience 
 In this section, the researcher will use one of the modes of persuasion, the ethical appeal, to 
analyze the case that happened to the prophet Jeremiah and Ezekiel. Then the consequence of our analysis 
will be applied to the contemporary church. In this study, the researcher assumed that works, audience, 
the political situation, even if the prophetic proclamations that Jeremiah and Ezekiel proclaimed during the 
exilic period, both the religious beliefs and the political activities, are quietly the same. According to the 
research problem, the researcher stated that the listeners’ reaction to Jeremiah and Ezekiel were different. 
That is, Ezekiel was more favorite speaker than Jeremiah. Thus, the researcher sees that character, status, 
and the background of the prophets had affected the relationship between the prophets and their 
audience. the researcher suggests that this issue should be examined by Ethos more than Logos or Pathos. 
 One of the differences between Jeremiah and Ezekiel is their backgrounds especially, the lineage 
and domicile. In the case of Ezekiel, he had lived in Jerusalem, and served as a priest in the temple of the 
Lord. Daniel I. Block mentioned that it is probable that Ezekiel came from the house of Zadok,30 the first 
high priest in Solomon’s temple. In the historical books in the Old Testament, Adonijah, David’s son set 
himself up as a king of Israel (1Kgs.1:5-9). However, Nathan the prophet, Benaiah the chief of the palace 
guard, and Zadok the priest did not stand by him, while Joab the field commander and Abiathar the priest 
supported and joined to the usurpation. Eventually, the usurpers were lost because David instructed Nathan 
and Zadok to anoint Solomon to be the king over the Israelites (1Kgs.1:34, 39). According to Zadok’s 
                                                           
27 Aristotle, On Rhetoric, 74. 
28 George A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Chapel Hill: University of North Carolina, 
1984), 15. 
29 Aristotle, On Rhetoric, X. 
30 Block, The Book of Ezekiel Chapter 1-24, 88. 
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destination, he was made the high priest because he chose wisely to remain faithful to David and his royal 
house. On the other hand, Abiathar’s destination was different from the earlier one. The author of the book 
of 1 Kings wrote to his end-point that Solomon exiled Abiathar the priest from his position and sent him to 
Anathoth (1Kgs.2:26-27), where is 3.5 miles northeast of the capital city and the hometown of the prophet 
Jeremiah.31 Robert P. Carroll implied about Abiathar’s destination which affected to Jeremiah’s background 
that;  
 As a Benjaminite he (Jeremiah) may not necessarily have been a member of the  
 official cult in the Jerusalem temple . . . (chapter) 1:1 should be read as indicating  that 
Jeremiah’s family were descended from Abiathar the priest.”32  
 At this point, it could not help that Jeremiah’s background and his status affected directly to the 
audience’s attitude. According to the meaning of Ethos, the audiences believe what the speaker said 
because they trust in the speaker such as his works, character, status, or background etc. Thus, in the aspect 
of the implied listeners, they do not attack Ezekiel because he was the successor of Zadok, the priesthood 
in Jerusalem. On the other hand, one of the reasons that Jeremiah was not the favorite of the Judahites 
because he was not an official priest like Ezekiel. Additionally, Jeremiah came from the house of Abiathar, 
the priest who joined the usurper in the time of David. In brief, the different reaction of the listeners which 
is caused by considering only the Ethos such as the status and the background of the speaker, is causing 
enormous problem, especially for Jeremiah and nowadays the preachers in the church.  
 

Suggestions to Thai Church 
 According to the studying concerning the effectiveness of the status of a speaker on the audience 
in the Old Testament: a case study of the prophet Jeremiah and the prophet Ezekiel, the researcher found 
that the speaker’s Ethos had affected to the audience. For now, the researcher would like to propose our 
suggestions to the speaker and Thai church as follow:  
 1. Suggestion to the speaker  
 Nowadays, it is undeniable that the image of the speaker such as the full-time pastor, or the 
evangelist has become the hot issue of the communication, particularly speaking in the name of the Lord 
in the public. According to the case study of Jeremiah and Ezekiel in this article, the researcher found that 
a number of the listeners believe in non-verbal communication such as the speaker’s background, status, 
and the expression more than the speaker’s words. It means that the status of the speaker has affected 
significantly to the listeners particularly in the aspect of confidence in the speaker.   
 This is absolutely true that the speaker’s image has become the crisis of the Thai church, especially 
the attitude and the motivation to serve God and doing the ministries. For example, in the objectivity, it 
seems the speaker who graduated in the high education, who has the priest’s rank, even though the special 
preacher is accepted easier than the general pastor. In fact, this view has affected directly to the speakers. 
That is, they are believed that they will be acceptable if they become the special one (Ethos). Therefore, 
one of the effects of Ethos on the speaker is, a number of the speakers still has understood that the special 
status is the most important in their ministries. However, the researcher proposes that this understanding is 
not the fact, but feeling and the negative attitude. In conclusion, the researcher found that this negative 
attitude becomes one of the causing of the negative motivation to serve Christ and church.  
 Actually, studying in the higher education or self-development in the career is the good motivation 
in itself. However, these are not the most important when we do the ministries because Jesus Christ called 

                                                           
31 Simon J. De Vries, 1 Kings, in WBC (Waco: Word, 1985), 38.  
32 Robert P. Carroll, Jeremiah, in OTL (Philadelphia: The Westminster Press, 1986), 90-91.  
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us to be his servant, not the special one (1Cor.1:26-28). Moreover, the researcher strongly agrees that the 
speaker’s Ethos as educational background or the high position must not come from the shortcut such as 
studying and receiving the certificate from the illegal school of Divinity or unprovable seminary. In 2013, 
William J. Yoder, the committee chairman of theological education, Church of Christ in Thailand, mentioned 
to the serious problem of trading of the certificate in theological education that: 
 Trading the educational background such as the certificate in theology is the  
 contempt dreadfully to the faithful servants of the Lord in Church of Christ in  
 Thailand. It is because they had worked hard in several years, by studying hard,  
 sleeplessness, paying a big money for the credit fee, and writing a number of  
 academic papers. Meanwhile, the church members as the people of the Christ is  
 abused and betrayed.33  
 To sum up, the researcher would like to propose our suggestions to the speaker that: firstly, the 
preacher and the evangelist must be aware of the fact that the special status is only one of a tool to serve 
God in the field ministries. In the name of the servant of the Lord, the responsibility to the church is not 
only to be blameless (Ethos) but also teach the scripture to the church members (Logos). Secondly, 
whenever the status becomes the need to the speaker, he should remind himself that the status is God’s 
gift, it is not for sell. God gave the Ethos to the speaker because it is a device in the ministry. Therefore, the 
preacher and the evangelist must be aware of the scripture, saying, “Therefore render to Caesar the things 
that are Caesar's, and to God the things that are God’s.” (Matt 22:21) 
 2. Suggestions to Thai Church 
 Thai church must learn from the case study of Jeremiah and Ezekiel especially the effectiveness 
of the status of a speaker on his audience. Firstly, the church must not judge the speaker by considering 
only his status such as the priest’s rank, or education. In fact, Ethos is a tool to examine the preachers and 
the evangelists. However, the researcher suggests that the listeners/ the church members need to look for 
another device to prove the speaker. In this article, the researcher would like to propose a tool in this study 
to estimate the speaker: Logos or the logical arguments which the preacher presents in his sermons, and 
instructions. It means that the speaker must prove by both the speaker’s Ethos and Logos, particularly his 
preaching and teaching. At this point, Thai church must be aware of the fact that the priest’s rank or the 
high education is not the affirmation to the church members that the special speaker is the right person.  
 Secondly, Ethos is the perspective that Thai church should pay attention carefully, then correct 
the misunderstanding concerning the status of the speaker in the church members. It means that whenever 
the members pay attention excessively to the special speaker, at the same time, the pastor who is working 
hard in the church, is forgotten by his members. Sad but true that the church members are trying to strive 
after the invited preacher or the foreigner speaker but interested not in their pastor and his sermons on 
daily Sunday.    
 

Conclusion 
 According to this study, the researcher concluded that the speaker’s status had affected 
dramatically to the audience. In the scripture, it seems Jeremiah was accepted by his audience less than 
Ezekiel because the Jerusalemites considered the prophet of the Lord by Ethos, not Logos. The suggestions 

                                                           
33 This article is written in Thai as follow: “การซ้ือขายวุฒิทางการศึกษาด้านคริสต์ศาสนศาสตร์เหล่านี้เป็นการสบประมาทผู้รับใช้พระเจ้าที่
สัตย์ซื่อหลายทา่นในสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ท างานอย่างหนักเป็นระยะเวลาหลายปี ผ่านการศึกษาเล่าเรียน อดหลับอดนอน เสียค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก และเขียนรายงานมากมายหลายฉบับ ในขณะเดียวกัน สมาชิกของคริสตจักรซ่ึงเป็นประชากรของพระคริสต์ก็ก าลังถูกหลอก และถูกโกง
ด้วย.” See also, William J. Yoder, “Educational Background in Theological Education,” CCT. Church News, March 2013, 32.     
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to Thai church is, the church needs to change her attitude particularly the members should not examine 
the Lord’s servant by only the preacher’s status, but also the message and the instruction.  
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Mission in Age of Globalization:  
Hollywood and the movies’ effect on global and personal life 

Padipat Suntiphada 

 
Hollywood can influence the whole world not only because of the numbers of movie each year. 

In general, the Western European nations make more movies than America does. Furthermore, most of 
the world’s movies come from Asia, not from United States such as India release 800-900 films a year 
compare with 250 films from America.1 But the typical European film has about 1 percent of the audience 
of the typical Hollywood film. Moreover, to win the numerous films of Bollywood, English language 
combined with America’s role as world leader, has strengthened Hollywood exports to worldwide. Films 
that succeed in the US market also tend to succeed in foreign markets. This suggests that a convergence 
of popular taste may be coming about. Tyler Cowen comments that we cannot ignore this;  

Despise these powerful Universalist forces, the American and national component to Hollywood 
moviemaking cannot be ignored. Hollywood has always drawn on the national ethos of the United States 
for cinematic inspiration. The American values of heroism, individualism, and romantic self-fulfillment are 
well suited for the large screen and for global audiences…For this reason, dominant cultures, such as the 
United States, have an advantage in exporting their value and shaping the preferences of other nations.2 

How Hollywood has huge influence in the world? We can see that today cultures are no longer 
bounded by specific places through the migration of persons and Internet. For Hollywood, United 
International Pictures is a joint venture of Universal and Paramount, which owns distribution facilities in as 
many as 37 different countries including Britain, France, Germany, the Netherlands, Australia, and Japan, 
as well as in small market like Hungary, Chile, Peru, the Philippines, and Thailand. Twentieth-Century Fox 
owns 21 foreign distribution facilities in an equally diverse set of countries. In territories where the majors 
do not actually own a distribution network outright they frequently enter into joint ventures or long-term 
agreements with local distribution companies.3  

American films always garner at least half, and sometimes more than two-thirds, of total box-
office receipts in major foreign countries. This level of success on export markets can be ascribed not 
only to the prowess of American multinational media corporations in disseminating the products of 
Hollywood across the globe, but also to their unique ability to make big-budget films that appeal 
powerfully to popular tastes in many different cultures.4  

Another example is food markets. Tyler suggests that “many third world citizens like to eat at 
McDonald’s, not just because the food tastes good to them, but because McDonald’s is visible symbol of 
the West and the United States.5 When they through the doors of a McDonald’s, they are entering a 

                                                           
1 Tyler Cowen, Creative Destruction: How Globalization is Changing the World’s Culture, (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2002), 335-6.  
2 Ibid. 
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4 www.tandf.co.uk/journals/cfp/ciaicfp.pdf 
5 Tyler Cowen, Creative Destruction, 340. 
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different world.”6 Furthermore, McDonald’s associates the cartoon movie Kung Fu Panda with their 
chicken nuggets. Superman Returns and Pirates of the Caribbean were two big movies in 2006, and the 
advertisers used these films to promote everything from cereals, fruit snacks to lunch kits. They created 
“limited edition” frozen waffles, candies, cereals, and snacks using images of popular characters as a sales 
technique. The use of athletes to advertise junk food, McDonald’s and Coke both paid large sums of 
money to sponsor the 2008 Summer Olympics in Beijing.7  

Bank and Steven comments that “in a culture that is fast becoming post literate as well as post-
Christian, movies are primary definers of American culture-both shaping and reflecting current values. In 
fact, movies may express the dominant American belief system more accurately that any organized 
religion. Going to the movies can become a quasi religious ritual. We grow up believing that they are 
true.”8 Thus, we cannot ignore Hollywood and the films because it probably became part of people’s 
culture already.  

Hollywood and Pentagon: Politic in Black Hawk Down (2001) 
Black Hawk Down had a limited release on December 28, 2001, opening to only four theaters, 

but it still earned $179,823 in its first weekend, for an average of $44,956. On January 18, 2002 the film 
had its wide release, opening at 3,101 theaters and earning $28,611,736 in its first wide release weekend 
to finish first at the box office. When the film was pulled from theaters on April 14, 2002, it had grossed 
$108,638,745 domestically and $64,350,906 internationally, for a total worldwide gross of $172,989,651. 
(Taken from http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=blackhawkdown.htm) Black Hawk Down won the 
following awards; 2002 Academy Award for Best Editing, 2002 Academy Award for Best Sound, 2002 
Golden Reel Award from the Motion Picture Sound Editors, USA for Best Sound Editing - Effects and Foley, 
Domestic Feature Film and 2002 Harry Award.9  

That said, exports of Hollywood motion pictures have always depended in significant ways on 
strong political support from Washington. Federal bureaucracies have continually pressed foreign 
governments to open their doors more widely to American films, with beneficial effects not only in terms 
of export earnings, but also of the direct and indirect developmental impacts on Hollywood itself. Over 
the years, Hollywood has received abundant help from the US State Department, the Commerce 
Department, and other agencies of federal government in promoting its products abroad.10  

Robert Bank comments that “other movies may not be about history, but they have become 
part of an archive that unintentionally reveals something about our changing social mores.” War movies, 
and the ways our enemies are portrayed, also tell volumes about the American mood at certain points in 
history or during World War II movies overtly extolled values such as patriotism and heroism.11 We may 
compared this with the Nazi propaganda ministry. For politics purposes, movies were central to the Nazi 
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regime's domestic propaganda blitz. Under Nazi rule, some 590,000 movies with repetitious words and 
symbols that stirred the emotions of the German populace: "heroism," "sacrifice," "mass murder," "hatred 
for Germany” and so on.12 

Hollywood and Products: 007 businesses 
“My name is Bond, James Bond”, he is popular hero, a model of adventure, a wonderful picture 

of male style, a champion of consumerism with the fast car, wine, technology, and as his popular 
nickname “Mr. Kiss Kiss Bang Bang” spells out a symbol of sex and violence. 
Anthony Burgess remembers about James Bond novel; “The fast car, the correct recipe for a vodka 
martini, a dinner and a bridge game at Blade’s the brand names of superior toilet articles, the seductively 
ill-parted hair of pretty girl.”13 This may conclude some of the key ingredients of the Bond formula 
originally developed by Ian Fleming in his novels and later refined in the films. 
He is the central character in one of the most successful and enduring cycle of films ever produced. He 
critics accuse him of racism, sexism, and snobbery. His fans see him as cultured, seductive, and discerning. 
He is Agent 007, licensed to kill. As a fictional character who perpetuated British fantasies of global 
influence while simultaneously glamorizing an affluent lifestyle based on brand-name consumerism, 
exotic travel, and sexual conquest, Bond perfectly captured the spirit of the moment. Ever since, the 
Bond novel and films have remained at the forefront of popular culture, continuously modernizing the 
007 formula to reflect – and often anticipate – changing social attitude, major developments in world 
politics, and shifting trends in popular fiction and cinema culture.14   

Jeremy Blacks in Politics of James Bond interestingly comments on consumerism in James Bond; 
Bond acted as an intermediary, showing how affluence and consumerism could be stylish and noble, 
rather that vulgarly materialistic, translating upper-class mores and practices, such as gambling in casinos 
and drinking cocktail, for a wide market. Bond lives in economic fantasy, free from concern about 
mortgages and debts. As part of his escapist world, Bond offers an apparently cost-free style that is 
attractive both to a more affluent public and to this more obviously indulging escapist fantasies. This 
enhanced Bond’s role as a consumer icon. Indeed, Bond’s continued commercial appeal differentials him 
from other espionage icons. Licensed Bond merchandise included cars, especially two millions toy 
replicas of the Aston Martin used in Goldfinger.15  

Sponsors like BMW, Omega watches, Yves St. Laurent, and others used the Bond film as an 
advertising vehicle, showing 007 in their four-color magazine ads, building an enormous “buzz” that 
created an aura of glamour, excitement, and world-class style.16  

Christopher Linder in his book The James Bond Phenomenon comments that “More recently, as 
globalization has started to intensify, the United States government has been actively promoting free 
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trade agendas generally and unhampered trade in cultural products in particular.” This stance resulted in 
the confrontation between the United States and Europe (led by France) over trade in audiovisual 
products at the time of the GATT (now WTO) negotiations of 1993. The European position prevailed at the 
end of this particular round of negotiations, with a "cultural exception" being asserted such that each 
country was allowed to set up trade restrictions in motion pictures and television programs according to 
its own cultural preferences. There is every likelihood, however, that the US position will ultimately win 
the day in the newly constituted WTO with its avowed aim of further trade liberalization.  

Product tie-ins with a big hit film are a successful tactic to reach the target audiences. Companies 
such as Tommy Hilfiger, Ray-Ban, and J. Crew have embraced tie-ins with great success. Burger King, 
McDonalds, and Taco Bell all report increased sales during tie-in periods. Here is some examples17 of 
successful movie tie ins;  
Movie Partner Product Deal Target 
Mulan McDonald’s  Happy meal Part of ten year 

deal 
Kids and their 
parents 

Armageddon Swiss Army, Nokia Product 
placement, 
specially glasses, 
t-shirts 

Trade for ads 
store mention  

Teens 

Lost in Space Intel, Radisson, 
Long John Silvers 

Themed meals, 
new product 
launch 

Trade and 
payments 

Various 

The Mod Squad Levi  Line of clothes 
based on those in 
movie 

Trade for ads Ages 15-24 

We can notice people in a movie using some particular product. May be they are drinking Coke, 
wearing sun glasses or smoking. These are called passive ads or product placements. These passive ads 
send subtle social massages: this movie star that I love smokes; therefore smoking is cool. If this perfect 
family on the screen drinks Coke, we associate Coke with happiness unconsciously. If I drink Coke I will be 
like them and I will have the things that they have, including love and warmth.18  

Nothing wrong with free-market and advertising but if we care about humanity, ideological and 
spiritual from a larger perspective, it should have problems with manipulating kind of marketing we see so 
often in the movies today.  
Fantasy becomes Reality: How the movies affect our life? 
“The most effective kind of propaganda is that which is not recognized as propaganda” 

Jean Kilbourne 
Marshall McCluhan asked “Does a fish know it’s wet?” In other words, we probably fail to notice 

just how much we are immersed in media for the very reason that they are so pervasive.19 Undoubtedly, 
we live in a world where we are influenced by message from the mass media but where many of us 

                                                           
17 Ibid., page 55. 

18 Karen E. Dill, How Fantasy Becomes Reality: Seeing Through Media Influence, 149. 
19 Ibid., page 6.   
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misread that influence because we think we are invulnerable to it. Karen comments that when we deny 
our own vulnerability to media we are actually increasing the degree to which we can be manipulated. 
Two basic errors in judgment that we makes are; (1) believing that fantasy stories in no ways shape our 
realities and (2) believing that media’s reason for being is to entertain rather that persuade us.20  

If we use scientific approach to explain this, behaviorism holds that people and animals learn 
through basic, observable principles such as by associating one experience with another or by learning 
through the consequences of actions. From biological perspective we are supposed to believe what we 
see, no doubt it. Our thinking makes perfect sense if you look at it that way.21 
We regularly see highly attractive people in the media. Producers may have made that choice because 
highly attractive people can attract attention. In general, it gives us pleasure to look at beautiful people. 
But then the media become filled with highly attractive people and people spend more time watching 
attractive people. Karen E. Dill suggests that “in the end, they see many highly attractive people in the 
media, and the availability heuristic tells them that it’s because there are many highly attractive people 
around.”22 Advertises make people anxious and needy for products that promise to make them happy, 
popular, and attractive. Consumers spend money chasing this elusive dream of social currency, only to 
wind up very often in debt, thus creating more anxiety and stress.23 There is also more innocent level 
here. Since our brain weren’t created to process media but to process real social information, we see a 
beautiful person eating rich food and still looking thin, part of us believes it is true because seeing is 
believing.24  

Every religion and philosophy ultimately encompasses a worldview, a comprehensive web beliefs 
through which we interpret out experiences – it is our view of the world. The simplest common 
denominator of all religious and philosophical worldviews is the belief that something is wrong with the 
world and there is some way to fix it.25 People may not call their philosophical beliefs by their academic 
names of metaphysics (reality), epistemology (knowledge) and ethics (morality), but they operate upon 
them nevertheless. When person says that someone knows (epistemology) that “first come, first served” 
is the way the world works and that “what goes around, come around” (metaphysics), then knowingly or 
unknowingly she is expressing a philosophy. When a kid watches the animated movie Shrek, he probably 
doesn’t know about Carl Jung’s theories of psychological types and the collective unconscious, but he is 
ingesting them nonetheless through those characters and that story adapted after the Jungian model.26  

Statements like “The sex and violence don’t bother me” are not necessarily expression of 
maturity. If a movie is exploitative with vice, it ought to bother the viewer, and if it doesn’t, then that 
viewer is being deadened in his or her spirituality and humanity.27  

In 1890, the great American Psychologist William James wrote about the principle of “ideomotor 
action” – the idea that just thinking about a behavior makes you more likely to do it. Research shows that 
we unconsciously imitate the behaviors of those around us even we do not notice its influences. The 
                                                           
20 Ibid., page 9.   
21 Ibid., page 143. 
22 Ibid., page 144. 
23 Ibid., 149.   
24 Ibid, 150-151. 
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26 Ibid., 58. 
27 Ibid., 178. 
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reason is that the behavior is outside of conscious control.28 Unfortunately, we personally will strongly 
deny being manipulated unconsciously but at the same time we tend to believe that others are affected 
by media such as young children. Another research has identified for our ability to imitate and our 
inclination to do so. Called “mirror neurons,” these complexes of feeling, thinking and doing help us 
imitate actions. Simply put, when we see another person doing something, it is reflected directly in our 
mirror neurons. Interestingly, this imitation is outside of conscious control.29  

The most popular television shows, Friends has not only influenced fashion and hairstyles, but it 
has even influenced the way American speak.30 Researchers at the University of Toronto argue that 
Friends both reflects changes in American language usage and has caused changes in that usage. For 
example, Friends is credited with influencing the American usage of the word “so” in the sense of totally 
and completely as in “you are so dead.” This is a great example of a fairly subtle, but direct, media 
effect.31  

Robert Johnston comments that the Motion Picture Association of America’s rating system is also 
coming under attack. For example, American Pie (1999), Limbo (1999) and Blue Streak (1999) are rated 
“R” What are the criteria for gathering a PG-13 rating? If a movie is given PG-13 rating, it seems reasonable 
that parents should not have to worry about their teenagers seeing it. With over 65 percent of all movies 
being given an “R” rating and theater owners largely unwilling to exclude teenagers, the system is no 
longer able to discriminate effectively. More violence and sex are allowed into the “R” rating that many 
students want to see. At the same time, the system is not able to allow full artistic freedom to those 
filmmakers wanting to create a truly adult movie without having the prurient label “NC-17” attached. Are 
there not truly adult movies are not pornographic? To give a famous example, the movie Midnight 
Cowboy (1969) won the Oscar for the best picture, despite being given an “X”. After being judged to have 
artistic merit by winning an Oscar, the movie was re-rated by the MPAA and reassigned an “R,” even 
though not one frame was altered. Such inconsistency is simply confusing for all involved.32  

Christian Response to the films as individual and community  
We see clearly that we are affected by the film or other visual media unavoidably. However, 

there are different responses from the church according to different periods. Herbert Mile’s Movies and 
Morals comments that “the movies are the organ of the devil, the idol of sinners, the sink of infamy, the 
stumbling to human progress, the moral cancer of civilization, the number one enemy of Jesus Christ”.33 
Tony Watkins comments that Christian have always tended to fall into one of the opposites pitfalls, 
escapism or conformism.34 On the one hand is the response which sees culture and film as worldly, 
godless and contaminating. This pitfall leads Christian to be no relationships with those outside the 
church and good relationships are important if we want to communicate the good news of Jesus Christ 
through actions and words. On the other hand, the conformism leads us to be like everyone else, going 
to the same places, value the same things, doing the same things, saying the same words. If we have 
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conformed to the world we may have great relationships with non-Christian friends, but our ability to 
communicate the good news of Jesus Christ is compromised.  

We cannot deny that movies are the part of today culture already. The problem is we may not 
response to the film properly and may not aware of its influence in our spiritual life. Moreover, some 
Christian may not understand the way people around them think because they are not familiar with the 
“language” those people are speaking or the culture they are consuming. As soon as film-watching is 
seen not merely as entertainment, but as a “life practice” around which so much else revolves, then its 
similarities to religious practice are clear. Seeing film-watching as a life practice a discipline which one 
undertakes for many reasons and which has a broad impact on life, raise question whether it helps shape 
“spirituality.” Perhaps it even is spirituality for the most regular of cinema-goers.35  

As personal lever, Walkins suggests that we can still enjoy the films as entertainment, but we 
should never approach them as simply entertainment. This way is that of positive critical engagement. As 
Paul in Acts 17, our approach should be positive but firmly challenging the areas of disagreement can still 
lead to people rejecting what we have to say, but it also earns enough respect to open up potential for 
further dialogue.36 

Moreover, even if Believers may not accept the theology in motion pictures and religious 
institutions may not always appreciate the alternative sources of communication…the history and culture 
of Hollywood indicate that the collision of creeds and popular culture is unavoidable. Bryan Stone, in his 
book Faith and Film: Theological Themes at the Cinema (2000), argues that “the relationship between 
film and theology cannot be solely a relationship in which theology merely uses film to illustrate or 
advance its own ideas.” We must also become more responsible as Christians for engaging film 
theologically – for attending to its tacit faith claims and critiquing its implicit pretense of mirroring reality. 
The relationship between Christian theology and popular film is an interfaith dialogue.37  

As a medium by which culture is conveyed, film can be “read” on varieties of level which are 
passively enjoyed of actively interpreted.38 For example, one of the dominant influences on movies today 
is the philosophy of existentialism and postmodernism. For example, Forest Gump (1994) is popular 
movie that communicate the idea of a chance world in which events occur without purpose. The use of 
mentally challenge men in the film is a metaphor for chance itself. They have no “intelligent design” to 
their lives and yet both of them become important figures without even realizing it.39  

Many cultural studies point that we are in postmodern society. This term indicates a basic 
worldview that rejects absolute. The ultimate it is the belief that there is no underlying objective reality 
or meaning to existence. For example, Pulp Fiction (1994), Quentin Tarantino marked brought filmmaking 
into the mainstream culture from its more independent, art-house and non-American film environment. 
Pulp Fiction present the world without absolute, without distinction between good and bad, no need the 
proper plot or happy ending by hero at all.40  

                                                           
35 Robert K. Johnston, Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue 2nd edition, page 72. 
36 Ibid., page 20.  
37 Ibid., page 68. 
38 Michael J. Sleasman, “Swords, Sandals, and Saviors: Vision of Hope in Ridley Scott’s Gladiator” in Every Theology: How 
to Read Cultural Texts and Interpret Trends, (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007), page 135.  
39 Brian Godawa, Hollywood Worldview: Watching Film with Wisdom and Discernment, page 60-61. 
40 Ibid. 
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Because literature is no longer the dominant form of expression, scriptwriters, directors, and actors do 
more to shape the culture in which we live than do the giants of literature or philosophy. In modern 
society especially in the urban setting, Christina pop culture has been significantly shaped the 
development of industrial mass production, including Hollywood culture, the introduction of new sound 
and visual system and so on. One thing is that Christian pop culture tends to be superficial, require 
extensive experience or emotional rather than reality.  
We also need to help others to respond to movie by asking questions and preparing others to think 
critically, evaluate impact on moral, emotional, worldview and faith. With non-Christian friends, we need 
to communicate on what we see as an implication for our lives. The movies help us to reflect on what 
people are thinking about life, their value about love, politics, families, job and so on. We need to bring 
them to dialogue with respectful motivation but seeking the chance to communicate the good news of 
Jesus Christ in common conversation with love and respect mind.  
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การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 

วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์1 

บทคัดย่อ การร้องเพลงสรรเสรญิพระเจ้าเป็นส่วนหน่ึงในการนมัสการพระเจ้า แต่จากประสบการณ์สว่นตัวและจากการสังเกต
การร้องเพลงในที่นมัสการ พบว่าการคิดใครค่รวญไมไ่ด้ถูกส่งเสริมให้ปฏิบัติกันมากนัก บทความฉบับนี้จึงรวบรวมบทเพลงนมัสการไทยที่
แต่งโดยคนไทยและมีความหมายของเนื้อร้องที่สอดคล้องตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ระบบ และแนะน าวิธีการใคร่ครวญภาวนาผ่าน
ทางการใช้บทเพลงผ่านวิธีการครสิเตียนศึกษาโดยใช้ค าถามน าความคิด  และการจัดรูปแบบโนต้เพลงให้อยู่ในลักษณะเพลงนมัสการ 
(Hymn) ตามหนังสือเพลงไทยนมสัการฉบับสังคายนา ฉบับปรับปรงุ ค.ศ.2014 โดยอยู่ในกรอบดนตรคีริสตจักร จากการค้นคว้าจึงได้
ออกมาเป็นผลงานสรา้งสรรค์ ในรปูแบบของคู่มือประกอบการใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีสามารถน ารูปแบบการ
ใคร่ครวญภาวนาไปใช้กับบทเพลงนมัสการพระเจ้าอื่น ๆ ได ้

ค าส าคญั เพลงนมสัการ การใคร่ครวญ การภาวนา บทเพลงครสิเตียน 

หากพูดถึงการนมสัการพระเจ้าของคริสเตียน คนท่ัวไปคงนึกถึงการรอ้งเพลง  การร้องเพลงสรรเสรญิพระเจ้าของ 
คริสเตียนมมีาอย่างเนินนานแล้ว  Kenneth W. Osbeck ผู้เขียนหนงัสือ Amazing Grace: 366 Hymn Stories for Personal 
Devotions2 ได้กล่าวถึงความส าคญัของดนตรีคริสตจักรไว้ว่า “สิ่งที่คริสเตียนต้องปฏบิัติในประจ าวันคือ ประการแรก ชีวิตของผู้เชื่อต้อง
ตระหนักถึงคณุค่าในพระคุณที่น่าตื่นเต้นของพระเจ้า พระคณุนั้นท่ีช าระเราจากความบาป และพระคณุที่ให้เราเป็นประชากรใน
อาณาจักรสวรรค์ พระคณุที่ค้ าจุนและน าทางชีวิตประจ าวัน และพระคุณทีส่ง่างามที่น าไปสู้อาณาจักรนิรันดร์  ประการทีส่อง มีค าส าคญั
ที่เป็นส่วนหนึ่งในชิวตประจ าวันและประสบการณ์ของผู้เชื่อทุก ๆ คน คือ สรรเสรญิ---อธิษฐาน--- รัก  

ชีวิตประจ าวันท่ีจะสรรเสรญิ ขอบพระคุณความรักของพระเจ้า 
ชีวิตประจ าวันท่ีจะอธิษฐาน สามัคคีธรรมและมคีวามสนินชิดเช่ือกับพระเจ้า 

ชีวิตประจ าวันท่ีจะรัก ช่ืนชมยินดีในความรักของพระเจา้ และแบ่งปนัความรักให้กับผู้อื่น 
มีหนังสือสองเล่มที่จะช่วยผู้เชื่อทุก ๆ คน คือ พระคัมภรี์ และบทเพลงนมัสการของครสิตจักร  การศึกษาพระคัมภีร์ กฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติของพระเจา้ คือสิ่งที่ส าคญัของการด ารงชีวิตของคริสเตียน ไม่มีอะไรที่จะสามารถแทนที่ความต้องการต่อพันธสัญญาของพระองค์
ได ้
เพลงนมัสการอาจเป็นบทบาททีส่ าคัญที่สุดของคริสเตียน ซึ่งเกียวกับความนึกคิด ความรู้สึกต่อพระเจา้ เพลงนมัสการเป็นสิ่งที่คอยช่วย
จิตวิญญาณที่อ่อนแอ คือ เป็นสิ่งท่ีคอยเสริมให้เข้มแข็งและการให้ก าลังใจ  

เพราะฉะนั้น ใช้เวลาแตล่ะวันด้วยหนังสือสองเลม่นี้ (พระคัมภีร์และหนังสือเพลงนมสัการ) อย่างผสมผสานกัน เป็นการให้พระ
เจ้าตรสัผ่านพระคมัภรี์กับเราโดยตรง นอกจากนี้เป็นการพิจารณาถงึวิธีการคิดของผู้เชื่อคนอ่ืน ๆ ที่มคีวามสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยเพลง
สดุดี เพลงนมัสการ แล้วจึงตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยการ สรรเสริญ อธิษฐาน และรัก ให้ผู้ที่ไม่เช่ือไดเ้ห็นถึงความช่ืนชมยินดีของผู้ที่เชื่อ 
และในขณะที่ผู้เช่ือท าเช่นน้ัน ก็จะตระหนักถึงความตื่นตาตื่นใจในความสง่างามและอ านาจของพระเจ้า ท่ีช่วยให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีชัยชนะของการด าเนินชีวิตคริสเตียน”  

การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา จึงเป็นการน าบทเพลงนมัสการในปจัจุบันมาใคร่ครวญ ซึ่งในหลาย ๆ บท
เพลงมีความส าคญัที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า และเพื่อใหผู้้ใช้ได้ใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา จึงไดม้ีการคดัสรรบทเพลงที่น ามาใช้ กล่าวคือ  

1. บทเพลงในการนมัสการพระเจา้ที่ใช้ร้องในวันอาทิตย์รวมถึงบทเพลงที่ใช้ในศาสนพิธีต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องคริสต์ศาสน
ศาสตร์ แต่เมื่อพิจารณาบทเพลงรว่มสมัยที่ใช้แพร่หลายอยู่ในปัจจุบนักลับไมไ่ดส้ื่อสารหลักข้อเช่ือและคริสต์ศาสนศาสตร์อย่างถูกต้อง 
เช่น บางบทเพลงน าเสนอภาพของพระเจ้าที่บิดเบือน หรือบางบทเพลงยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางในการรับใช้และด าเนินชีวิต บางบท
เพลงใช้ภาษาสละสลวยแต่ไมส่ื่อเนื้อหา ฯลฯ  ดังนั้น จึงได้คัดสรรบทเพลงที่สะท้อนเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับคริสต์ศาสนศาสตร์ในพระ
คัมภีร์และเป็นที่ยอมรับในชุมชนคริสเตียนโดยอ้างอิงกรอบของคริสต์ศาสนศาสตร์ระบบ เพลงนมสัการสามารถแสดงออกถึงคริสตศาสน

                                                           
1
 มหาบัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์ วทิยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายัพ 091-859-5399 glworapot@outlook.com 

2 Kenneth W. Osbeck,  Amazing Grace: 366 Hymn Stories for Personal Devotions, (USA: Kregel Publication, 1990), 7 



86 

ศาสตร์ ซึ่งมีความจ าเป็นที่ผูเ้ชื่อในคริสต์ศาสนาต้องมีพื้นฐานท่ีเข้มแข็งมั่นคง และหลักของข้อพระคัมภีร์ที่ถูกต้องสะท้อนให้เห็นถึงค า
สอนของกลุ่มที่พวกเขาร่วมกันร้องเพลง มีปัจจัยหลายอย่างที่รวมกนัเพื่อให้เพลงนมัสการเข้าถึงความส าคัญของศาสนศาสตร์3 ได้แก ่

1.1 เพลงนมัสการมีการรวบรวมแนวคดิเรื่องศาสนศาสตร์ทีล่ึกซึ้งซึ่งมีอ านาจทางอารมณ์ของเพลง และบทกวี คนส่วนใหญ่มักจะจดจ า
ความคิด และเหตุการณ์ได้ดีเมื่อพวกเขามีความเกีย่วข้องกับประสบการณ์ทางอารมณ์นั้น ๆ  

1.2 เพลงนมัสการมักอยู่ในรูปแบบท่ีน่าจดจ า มีโครงสร้าง Hymnic meter, จังหวะ, บทกวีหรือโคลงท่อนท่ีกล่าวซ้ า และคุณสมบตัิอื่นๆ 
สามารถช่วยให้ง่ายต่อการจดจ าของค า และแนวคิดที่ร้องเพลง  

1.3 เพลงนมัสการมักมีการบีบอัดความคิดเรื่องศาสนศาสตร์อย่างลึกซึ้งในรูปแบบของฟอร์มสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการจดจ า 
และสามารถคิดเข้าถึงได้ง่าย และช่วยเพิ่มความเข้มแข็งในความเชื่อของแต่ละบุคคล ในความรูส้ึกเพลงนมัสการมักเปรียบเหมือนกับค า
พังเพย หรือค าพูดที่แหลมคม หรอืบางทีอาจรวมถึงหลักข้อเช่ืออีกด้วย 

1.4 การร้องเพลงนมสัการมักเรยีกร้องส าหรับการมสี่วนร่วมที่กระตือรือร้นในส่วนของการชุมนุมกัน เมื่อบุคคลมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
บทเรียน บทเรยีนนั้น ๆ ก็จะถูกเกบ็ไว้ต่อ ๆ ไป 

1.5 เพลงนมัสการอาจจะมีการร้องซ้ าบ่อยครั้ง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย คนส่วนใหญม่ักไมไ่ดส้นใจท่ีจะร้องเพลงนั้น ๆ ซ้ า ๆ เกือบ
ทุกเดือน หรือมากกว่านั้น แตไ่ม่ชอบที่จะฟังเทศนาซ้ าเรื่องเดิมที่เคยฟังมาแล้ว  

1.6 เพลงนมัสการมักมีการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะว่าการเช่ือมกันของเพลงนมัสการกับ
เหตุการณ์ในอดีต อาจน ามาสู่ความคิดส่งผลให้เกดิความรู้สึกใหม่ หรือความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อในมุมมองใหม่ 

2. เพลงคริสเตียนมคีุณคา่ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจติวิญญาณเมื่อร้องอย่างคิดใคร่ครวญ จากประสบการณส์่วนตัวและการ
สังเกตการร้องเพลงในที่ประชุม การคิดใครค่รวญไมไ่ด้ถูกส่งเสริมใหป้ฏิบัติกันมากนัก เพลงนมัสการจงึไม่ได้ถูกใช้อย่างเตม็ที่เพื่อ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างการเตบิโตฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นในการศึกษาช้ินนี้จึงแนะน าวิธีการใคร่ครวญภาวนาบทเพลงผา่นวิธีการคริส
เตียนศึกษาโดยใช้ค าถามน าความคิด การใช้ค าถามเป็นเทคนิคส าคญัในการแสวงหาความรู้ที่มีประสทิธิภาพ เป็นการพัฒนาทักษะการ
คิด การตีความ การไตรต่รอง การถ่ายทอดความคิด สามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
ก่อให้เกิดการทบทวนไดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งหลักการในการตั้งค าถามท่ีใช้มี 2 หลักการ คือ 

2.1 หลักการการตั้งค าถามมี 2 ระดับ คือ ค าถามระดับพื้นฐาน และค าถามระดับสูง  
(1) ค าถามระดับพ้ืนฐาน เป็นการถามความรู้ ความจ า เป็นค าถามทีใ่ช้ความคิดทั่วไปหรือความคิดระดบัต่ า ใช้พื้นฐานความรู้

เดิมหรือสิ่งที่ประจักษ์ในการตอบ เนื่องจากเป็นค าถามทีฝ่ึกให้เกิดความคล่องตัวในการตอบ และสรุปเนื้อหาท่ีเรียนไปแล้ว ค าถาม
ระดับพื้นฐานได้แก่ ค าถามให้สังเกต ค าถามทบทวนความจ า ค าถามที่ให้บอกความหมายหรือค าจ ากดัความ ค าถามบ่งช้ีหรือระบุ เป็น
ต้น 

(2) ค าถามระดับสูง เป็นการถามให้คิดค้น หมายถึง ค าตอบท่ีต้องใช้ความคิดซับซ้อน เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
กระตุ้นใหส้ามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในการคิดหาค าตอบ โดยอาจใช้ความรูห้รือประสบการณ์เดมิมาเป็นพ้ืนฐานในการคิด
และตอบค าถาม ค าถามระดับสูง ได้แก่ ค าถามให้อธิบาย ค าถามใหเ้ปรียบเทยีบ ค าถามให้วิเคราะห์ ค าถามให้ยกตัวอย่าง ค าถามใหส้รปุ 
ค าถามเพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก ค าถามให้ประยุกต์ ค าถามให้สร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ หรอืผลิตผลใหม่ ๆ เป็นต้น 

2.2 การตั้งค าถามด้วยหลักการ 4 ส. ย่อมาจาก 1) สะกดิ 2) สาระ 3) ส ารวจ 4) สนอง 
(1) สะกิด หมายถึง การเกีย่วความสนใจของบุคคลผู้หนึ่งให้สนใจ 
(2) สาระ หมายถึง ความเป็นจริง ซึ่งสิ่งแรกที่ควรท าคือการให้ข้อมลูที่เป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับบริบทของ เนื้อร้อง ผู้เขียน และ

ความสอดคล้องกับพระคมัภรี์ ในการถามค าถามต้องอยู่ในขอบเขตความเข้าใจของเนื้อเพลงและข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ส ารวจ หมายถึง เป็นการตั้งค าถามเพื่อให้มีการส ารวจและคดิใคร่ครวญถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาว่าสอดคล้อยกับบท

เพลงอย่างไรบ้าง 
(4) สนอง หมายถึง การน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับผู้ปฏิบตัิ ในส่วนน้ีเปน็การน าความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งการตั้ง

ค าถามต้องมีลักษณะที่ให้บุคคลตอบถึงการน าวิธีการที่ไดเ้รียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
3. ในปัจจุบันน้ีมีเพลงครสิเตยีนเพิม่ขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงท่ีแปลเนื้อร้องมาจากเพลงครสิเตียนต่างประเทศ ซึ่งมีข้อจ ากัด 
เมื่อแปลมาเป็นภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยมเีสยีงวรรณยุกต์จึงท าให้เนื้อร้องและท านองไม่กลมกลืนกัน หรือท่ีมักเรียกว่า  “ร้องเพลง

                                                           
3 William J. Reyno and Milburn Price, A Survey of Christian Hymnody, 5th ed. (Illinois: Hope Publishing Company, 2010), XVII-
XVIII 
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แล้วเสยีงเหน่อ” นอกจากน้ี การแปลบทเพลงยังต้องค านึงถึงท านองและจังหวะ จึงท าให้ต้องจ ากัดค าที่จะใช้เพื่อให้เนื้อเพลงมีจังหวะ
และท านองตามต้นฉบบัเดมิ แต่ท าให้ขาดความหมายที่ลึกซึ้งไป  และเหตผุลอีกประการหนึ่งก็คือ คริสเตียนบางคนยังมีความเข้าใจใน
เรื่องของการใช้เพลงนมัสการคลาดเคลื่อนว่าเพลงสั้นหรือเพลงคริสเตียนร่วมสมัยไม่ควรน ามาใช้ในการนมัสการพระเจ้า แตต่้องเป็นเพลง
จากหนังสือเพลงนมสัการ (Hymn) เท่านัน้  

ด้วยเหตผุลดังท่ีกล่าวมาแล้วนี้  จึงได้คัดสรรบทเพลงท่ีประพันธ์โดยคนไทย และมีท่วงท านองและเนื้อรอ้งที่ผสมกลมกลืนตาม
หลักภาษาและหลักการประพันธ์เพลง และเรียบเรียบเสียงประสานให้สี่แนวตามแบบประเพณีนิยมที่ใช้ในดนตรีครสิตจักร (4-part 
hamony) เพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหน่ึงของการใช้เพลงเพื่อการนมัสการ และช่วยกันอนุรักษ์เพลงนมัสการร่วมสมัยเหล่านีซ้ึ่ง
โดยทั่วไปไมม่ีการจดบันทึกท านอง จึงท าให้มีการร้องอย่างผิดจากท านองดั้งเดิมและถูกลืมไปตามกาลเวลา 

การจัดหน้าตามหนังสือเพลงไทยนมัสการ ได้อ้างอิงจากหนังสือเพลงนมัสการฉบบัปรับปรุง ค.ศ. 2014 ของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยท่ีหลายครสิตจักรใช้อยู่ในปัจจุบัน จะพบว่าในหนึ่งหน้าบทเพลงจะประกอบไปด้วยหลายส่วน ดังนี้ 

(1) ช่ือเพลง การตั้งช่ือเพลงนมัสการสามารถตั้งช่ือได้อย่างอิสระ แตโ่ดยทั่วไปแล้วจะมาจากเนื้อร้องประโยคแรกของบทเพลง
บทนั้น  

(2) ขอ้พระคัมภีร์  ถูกจัดอยู่ใต้ช่ือเพลง เป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีเนื้อหาตรงกับเนื้อเพลง  
(3) หมวดศาสนศาสตร์ ระบุอยู่ทางด้านซ้ายบนของเพลงนมสัการ ในเพลงนมัสการแตล่ะเพลงจะถูกจดัหมวดศาสนศาสตร์ต่าง 

ๆ เพื่อช่วยในการเลือกน ามาใช้ในการนมัสการพระเจ้า  มีทั้งหมด 10 หมวด ได้แก่  
1) เทิดพระเกียรติ  2) ตรีเอกานุภาพ  3) พระบิดา  4) พระบุตร  5) พระวิญญาณ   
6) พระคริสตธรรมคัมภีร์  7) การด าเนินชีวิตครสิเตียน  8) ศาสนพิธีและเทศกาล  9) แผ่นดินของพระเจ้า  10) ตอบสนอง 

(4) หมวดย่อยศาสนศาสตร์ ระบุอยู่ด้านขวาบนของเพลงนมัสการ เพื่อช่วยในการเลือกเพลงอย่างเจาะจงมากขึ้น ซึ่งหมวดศา
สนศาสตร์ที่มหีมวดย่อยมีดังนี ้
หมวด 3 พระบิดา 
ก) ทรงส าแดงองค์ในธรรมชาติ  ข) ทรงส าแดงองค์ในชีวิต 
หมวด 4 พระบุตร 
ก) เตรียมรับเสด็จ  ข) ประสูติ  ค) สัปดาหส์ุดท้าย  ง) คืนพระชนม์   
จ) ทรงรักและสถิตด้วยเสมอ  ฉ) พระราชกิจ 
หมวด 7 การด าเนินชีวิตครสิเตยีน   
ก) การทรงเรียก  ข) การตอบรับการทรงเรยีก  ค) การส านึกผิดและการสารภาพ  ง) การมอบถวาย  จ) การอธิษฐานอ้อนวอน  ฉ) ภักดี
และกลา้หาญ   
ช) การเล้าโลมใจ  ซ) ความเชื่อและวางใจ   ฌ) ความปีติยินดสีันตสิุขในพระเจ้า 
หมวด 8 ศาสนพิธีและเทศกาล 
ก) พิธีบัพติศมา  ข) พิธีมหาสนิท  ค) พิธีขอบพระคุณ  ง) พิธีวางศิลาราก   
จ) พิธีสถาปนาและแต่งตั้ง  ฉ) พิธีมงคลสมรส  ช) พิธีศพ  ซ) ปีใหม่ 
 
หมวด 9 แผ่นดินของพระเจ้า 
ก) สาวกและบริการ  ข) การประกาศเผยแพร่  ค) การรับมอบฉันทะ   
ง) ชาติและความรักชาติ  จ) สันตภิาพและมิตรภาพ  ฉ) ครอบครัวคริสเตียน 

(5) โน้ตเพลง เป็นโน้ตเพลงขับร้องประสาน 4 แนว คือ ประกอบด้วยแนวท านองหลัก 1 แนว ส่วนอีก 3 แนว เป็นท านอง
ประสานร้องไปพร้อมกัน โดยท านองหลักอยู่ที่เสียงโซปราโน   

 (6) ช่ือท านอง ถูกจัดอยู่ด้านขวาลา่งของเพลงนมัสการ ใช้ตัวอักษรพมิพ์ใหญ่ ในเพลงนมัสการจะแยกท านองกับเนื้อร้องออกจากกัน จึง
ท าให้มีชื่อท านองเกิดขึ้น ท านองอาจน ามาจากเพลงพื้นบ้านหรือเพลงท้องถิ่น หรืออาจจะเป็นท านองที่ประพันธ์ข้ึนใหม่ส าหรับเพลง
นมัสการโดยเฉพาะ ซึ่งการแยกช่ือท านองจากบทเพลง ท าให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่มีการปรับแต่งเนื้อร้อง หรือในการใช้ท านอง
เดียวกันในหลายบทเพลงก็ได้ เช่น ในหนังสือเพลงไทยนมสัการ ฉบบัสังคายนา เพลงบทท่ี 78 “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” และเพลงบทที่ 
179 “ผู้วางใจพระเจ้ามีรากฐานอนัมั่นคง” ทั้งสองเพลงนี้ได้ใช้ท านองเดียวกัน ช่ือว่า ADESTE FIDELES  

(7) ช่ือผู้ประพันธ์ท านอง ถูกจัดอยู่ด้านขวาล่างใต้ชื่อท านอง เพื่อเป็นการให้ความเคารพผู้ประพันธ์ท านอง จึงควรที่จะใส่ชื่อ
ผู้ประพันธด์้วย หากไม่ทราบชื่อผูป้ระพันธ์ท านองให้ใส่ “Anon.” ย่อมาจาก Anonymous หรือไมร่ะบุช่ือ  
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(8) ช่ือผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ถูกจัดอยู่ด้านซ้ายล่างเพลงนมสัการ หากไม่ทราบชื่อผู้ประพันธ์ท านองให้ใส่ “Anon.”  
(9) Hymnic meter หมายถึง จ านวนพยางค์ในแต่ละวรรคตอน ซึ่งมีลักษณะคลายกับค ากลอนหรือกวี  Hymnic meter จะ

แสดงโดยใช้ชุดของตัวเลขยกตัวอย่างเช่น เพลงบทที่ 289 “พระคุณพระเจ้านั้นแสนช่ืนใจ” (Amazing Grace) ประกอบด้วย 4 วรรคต่อ 
1 ข้อ โดยที่วรรคที่ 1 “พระคุณพระเจ้านั้นแสนช่ืนใจ” และวรรคที่ 3 “เมื่อฉันหลงทางทรงตามกลับไป” มีจ านวนวรรคละ 8 พยางค์ 
ส่วนวรรคที่ 2 “ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน” และวรรคที่ 4 มี “ตาบอดแตฉ่ันเห็นพลัน” จ านวนวรรคละ 6 พยางค์ ดังนั้นจึงเขียนเป็นชุด
ตัวเลขได้ว่า 8.6.8.6. ซึ่งในรูปแบบนี้มักพบได้บ่อย ๆ ใน เพลงนมัสการที่เรียกว่า “จังหวะทั่วไป” (Common Meter: C.M.) อีกสอง
รูปแบบที่พบได้บ่อยคือ จังหวะยาว (Long meter : L.M. = 8.8.8.8.) เช่น เพลงบทท่ี 3 “เชิญเถิดปวงชนบนพื้นโลกา” (All people 
that on earth do dwell) และจังหวะสั้น (Short meter : S.M. = 6.6.8.6.) เช่น เพลงบทท่ี 239 “สิ่งที่ถวายพระเจ้า”  

เพลงนมัสการที่ม ีHymnic meter ต่อบรรทัดท่ีแตกตา่งจากอีกข้อไปยังอีกข้อหน่ึง เรียกได้ว่า “ไม่สม่ าเสมอ” (irregular) 
ยกตัวอย่างเช่นในเพลงบทที่ 34 “สาธุ สาธุ สาธุ พระเป็นเจ้าทรงเดชา” ในข้อที่ 1 และ ข้อที่ 4 มี Hymnic meter เป็น 12.13.12.10 
ส่วนในข้อท่ี 2 และ ข้อที่ 3 มี Hymnic meter เป็น 12.13.13.10 Hymnic meter ที่ไม่สม่ าเสมอนีก้็มักพบบ่อยเช่นกัน และในบางครั้ง 
Hymnic meter ก็สามารถเป็น “doubled” (ใช้สัญลักษณ์คือ “D”) คือ การซ้ ารูปแบบของจ านวนพยานของเพลงนั้น ๆ ให้ยาวเป็น
สองเท่า ยกตัวอย่างเช่น เพลงบทที่ 13 “มาเถิดคริสเตียนร้องเพลง” ใช้ Hymnic meter แบบ 6.6.6.6.D (หรือ 6.6.6.6.6.6.6.6.) และ
บทที่แยกออกมาหรือท่ีมักจะเรียกกันว่าร้องรับ จะแสดงโดยการเพิ่มค าว่า “with Refrain” (ร้องรับ) Hymnic meter มีส่วนช่วยอย่าง
มากกับผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้อง เพราะท าให้ง่ายในการคิดจ ากดัจ านวนค าให้อยู่ในท านองแต่ละวรรค  

สุดท้ายนี้ ในส่วนของค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับเพลงนมสัการ มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะในการเรียก “ข้อ” ว่า “Stanza” และท่อง 
“ร้องรับ” ว่า “Refrain”  ซึง่ต่างจากเพลงท่ัวไปที่จะใช้ค าว่า “Verse” กับ “Chorun” 

จะเห็นได้ว่า เพลงนมัสการ (Hymn) เป็นรูปแบบหน่ึงของบทเพลงทีใ่ช่นมัสการพระเจ้า ซึ่งเมื่อน าเอาเพลงสั้นหรือเพลงร่วม
สมัยมาเรยีบเรยีงเสียงประสานสี่แนวและปรับหน้าให้อยู่ในรูปแบบตามหนังสือเพลงนมสัการ เพลงสั้นหรือเพลงร่วมสมยันั้นก็เป็นเพลง
นมัสการ (Hymn) แล้วเช่นกัน  เพราะฉะนั้นเพลงสั้นหรือเพลงร่วมสมัยสามารถน ามาใช้ในที่นมัสการหรือบนโบสถไ์ด้ แต่อย่างไรกต็าม
ขึ้นอยู่กับผู้น าครสิตจักรที่จะอธิบายให้กับสมาชิกได้เข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดการสะดดุ 

วิธีด าเนินการศึกษา การศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อการพัฒนาจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาในการค้นพบการใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา โดยการรวบรวมบทเพลงที่สอดคล้องตามหลักคริสต์ศาสน
ศาสตร์ ด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการศึกษาเป็น  6   ขั้นตอน  คือ  

1. ก าหนดกรอบการศึกษา 
2. กลั่นกรองบทเพลงนมัสการในการใคร่ครวญภาวนาท่ีสอดคล้องกับหลักครสิต์ศาสนศาสตร์ 
3. เลือกบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา จ านวน 3 บท (โดยในบทความนี้ได้น าบางบทเพลงมาเป็นตัวอย่างใหผู้้อ่าน

ได้ลองใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 3 บทเพลง) 
4. เรียบเรยีงเสยีงประสานบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 

5. การตั้งค าถามเพื่อการใคร่ครวญภาวนาในแตล่ะบทเพลง 
6. จัดล าดับเพลงนมสัการโดยใช้กรอบศาสนศาสตร์ตามหนังสือเพลงไทยนมัสการ 

เครืองมือท่ีใช้ในการศึกษา บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา จ านวน 3 เพลง 

วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค ์
1. การรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีมีองค์ประกอบของท านองและเนื้อร้องที่เหมาะสมสอดคล้องตามหลักครสิต์

ศาสนศาสตร์  
2. เรียบเรียงดนตรีบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีประกอบด้วยหลัก 

คริสต์ศาสนศาสตร์ว่าด้วย  การสรรเสริญพระเจ้า  การศึกษาพระคมัภีร์ และการด าเนินชีวิตครสิเตียน 
3. ศึกษาพระคัมภีร์ที่สอดรับกับบทเพลงนมัสการเพื่อการใครค่รวญภาวนาท่ีได้ด าเนินการ 
4. ศึกษาการตั้งค าถามใหเ้อื้อต่อการความหมายของบทเพลงแต่ละบทเพลงนมัสการเพื่อการใครค่รวญภาวนา 

ผลของการศึกษา 
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1. การเรยีบเรยีงบทเพลงนมัสการเพือ่การใคร่ครวญภาวนา   
การจัดเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ศกึษาได้ด าเนินการน าบทเพลงที่รวบรวม  มาด าเนินการเรียบเรียงเสยีงประสานตามทฤษฏี

ดนตรี ในการร้องประสานเสียง ซึง่เพลงทั้ง 3 บท โดยให้ความหมายทางพระวจนะตามพระคัมภรี์ที่สอดรับกับบทเพลงแตล่ะเพลง
นมัสการเพื่อการภาวนาใคร่ครวญ โดยได้มีการตั้งค าถามเมื่อมีการรอ้งเพลงนั้น ๆ   

2. การตั้งค าถามเพื่อเป็นข้อคิดในบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 
การตั้งค าถามเพื่อเป็นข้อคิดในบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ค านึงถึงค าถามระดับสูง เปน็การถามให้คิดค้นที่

ต้องใช้ความคิดซับซ้อน เป็นการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในการคดิหาค าตอบ 
โดยอาจใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาเป็นพ้ืนฐานในการคิดและตอบค าถาม เช่น ค าถามให้อธิบาย เป็นการถามการตีความหมาย 
ขยายความ โดยการให้อธิบายแนวคิดของข้อมูลต่าง ๆ  ค าถามให้เปรียบเทียบ เป็นการตั้งค าถามใหส้ามารถจ าแนกความเหมือนความ
แตกต่างของข้อมูล  ค าถามให้วิเคราะห์ เป็นค าถามให้วิเคราะห ์แยกแยะปัญหา จดัหมวดหมู ่วิจารณแ์นวคิด หรือบอกความสัมพันธ์และ
เหตุผล  ค าถามให้ยกตัวอย่าง เปน็การถามให้ใช้ความสามารถในการคิด น ามายกตัวอย่าง  ค าถามใหส้รุป เป็นการใช้ค าถาม เพื่อให้
ทราบว่าไดร้ับความรู้หรือมีความกา้วหน้ามากน้อยเพียงใด และเป็นการช่วยเน้นย้ าความรู ้ท าให้สามารถจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน  ค าถาม
เพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก เป็นการใช้ค าถามที่ให้เปรยีบเทียบหรือใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจเลือกทางเลือกที่หลากหลาย  
ค าถามให้ประยุกต ์เป็นการถามให้ใช้พื้นฐานความรู้เดมิที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตประจ าวัน  และค าถามให้
สร้างหรือคดิค้นสิ่งใหม่ หรือผลิตผลใหม่ ๆ เป็นลักษณะการถามให้คดิสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ ากับผู้อื่นหรือท่ีมีอยู่แล้ว    

เพราะฉะนั้น การตั้งค าถามระดับสูงจึงน ามาใช้ในการตั้งค าถามเพื่อให้ผู้ภาวนาใครค่รวญเกิดทักษะการคิด และมีเหตุผล 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแกป้ัญหา วิเคราะห์ และประเมินสิ่งที่ถามได้  นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจสาระส าคญัของเรื่องราวได้อย่าง
ถูกต้อง และกระตุ้นให้ค้นหาข้อมลูมาตอบค าถามด้วยตนเองได้ 

ดังนั้น การรวบรวมบทเพลงที่จะน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา จ าเป็นต้องมีการตั้งค าถามเพื่อเป็นขอ้คิดในการส านึกถึง
พระคุณความรักท่ีไดร้ับจากการรอ้งสรรเสรญิบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ดังบทเพลง ต่อไปนี ้
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1 เพลงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า 
ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท านอง : บงกช ฮัดซัน 
ชื่อท านอง : GIVE THANKS 
พระคัมภีร์อ้างอิง : สดุดี 106:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงโมทนาขอบพระคุณพระเจา้เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคง
ของพระองค์ด ารงเป็นนิตย์” 
 
วิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลง 
ร้องรับ (refrain) 

“โมทนาขอบพระคณุพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงกระท าสิ่งมากมาย  
โมทนาขอบพระคณุพระเจ้า  เพราะพระองค์ได้ทรงกระท าสิ่งมากมาย” 

ในท่องร้องรับนี้เป็นการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองคไ์ด้ทรงกระท าสิ่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทรงสร้างทุก
สรรพสิ่ง การให้ความรักและทรงช่วยเหลือมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาปอย่างเรา เนื้อร้องท่องนี้ก็เพ่ือท่ีเราจะระลึกใคร่ครวญถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
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พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา และให้เราที่จะได้ร้องเพลงสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ ดังที่เปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายฝากของท่าน 
เอเฟซัส 5:19-20 ว่า จงปราศรัยกนัด้วยเพลงสดุด ีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสรญิ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดดุีจากใจของท่าน 
ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาส าหรับสิง่สารพัดเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  
 
ข้อ 1 (stanza 1) 

“ธารน้ าและเหลา่ฝูงปลาหมู่นกในท้องฟ้าไกลถูกบันดาลอยา่งสวยงามโดยพระองค์  
ในพระทัยเต็มด้วยรักจับผงคลีด้วยพระหัตถ์ใสล่มปราณของพระองค์ในตัวเรา” 

ในเนื้อร้องข้อที่ 1 น้ี ผู้ประพันธ์ไดย้กพระธรรมปฐมการมาบรรยาย ในเรื่องของการทรงสร้างของพระเจ้า สรรพสิ่งต่าง ๆ มากมายเกดิขึน้
ได้โดยการตรสัสั่งของพระเจ้า(ปฐมกาล 1) แต่ยิ่งกว่านั้นคือ การทรงสร้างมนุษย์ พระเจ้าทรงใช้พระหตัถ์ของพระองค์ปั้นมนุษย์จากผงคลี
ดิน ทรงให้ความใส่ใจในการสร้างมนุษย์มากกว่าสิ่งอื่น ๆ จากน้ันพระเจ้าทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูก จึงท าให้มนุษย์มีชีวิต (ปฐม
กาล 2:7) เราจึงสมควรที่จะโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับชีวิตที่พระองค์ประทานให ้
 
ข้อ 2 (stanza 2) 

“ความดีงามรักมั่นคงติดตามเราไปทุกวัน น าพาใจให้รู้ทรงเดินเคียงข้าง  
รดน้ าหล่อเลีย้งหัวใจทรงฟ้ืนฟู ก าลังใหม่ไม่ขาดสิ่งใดเมื่อเรามีพระองค์” 

ในพระวจนะของพระเจา้ตอนท้ายของพระธรรมสดุดี 106:1 “เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ด ารงเป็นนิตย์” เป็นการบอกว่าพระเจ้า
ทรงรักคนของพระองค์และพระองค์ได้ทรงรดน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่ง “น้ า” มักใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถงึพระเยซู ผูเ้ป็นน้ าแห่งชีวิต“แต่
ผู้ใดดื่มน้ าซึ่งเราจะให้เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ าซึ่งเราจะให้เขา จะบังเกิดเป็นบ่อน้ าพุในตัวเขาพลุ่งข้ึนถึงชีวิตนิรันดร์” - ยอห์น 
4:14 มนุษย์เราขาดน้ าไม่ได้ เช่นเดียวกัน เรากไ็มส่ามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างแท้จริงท้ังในโลกนี้และตลอดไปโดยปราศจาก น้ าแห่งชีวิต ท่ี
เราได้รับจากการรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผู้ช่วยให้รอด  
 
ข้อคิด 

1. จากท่อนร้องรับ เหตผุลทีผู่้ประพนัธ์ขอบคุณพระเจ้าคืออะไร 
2. ให้คุณระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทีพ่ระเจ้าทรงช่วยเหลือคณุและขอบคุณพระเจ้า 
3. ท าไมการขอบคณุพระเจ้าจึงเป็นเรื่องยากส าหรับคนทั่วไป รวมถึงตวัคุณเอง ผู้คนท าสิ่งใดบ้างที่เป็นการส าแดงถึงการไม่ขอบคณุพระเจา้ 
4. เพลงบทนี้ให้บทเรียนแก่คณุอย่างไรบ้าง ที่คุณจะน าไปใช้กับชีวิต (คิดประโยคสั้น ๆ หรือค าหนึ่งค าที่จะช่วยให้คุณจดจ าบทเรยีนไปได้

ตลอด) 
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2 เพลงข้าจะร้อง (ออกพระนาม) 
ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท านอง: ปัญญา ปคณุปัญญา 
ชื่อท านอง: I WILL SING 
พระคัมภีร์อ้างอิง: ยอห์น 14:6-7 “พระเยซตูรสักับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวติ ไม่มผีู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจาก
จะมาทางเรา ถ้าท่านท้ังหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค”์ 
 
วิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลง 
ข้อ 1 (stanza 1) 

“จากดวงใจไปทั้งโลกา ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์ พระเยซู พระเยซู 
หนึ่งนามเดียวชนะความตายผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน พระเยซู พระเยซู” 

จากเนื้อร้องในข้อที่ 1 น้ี ผู้ประพันธ์ได้ให้เราใคร่ครวญในสิ่งที่เราควรท า คือการประกาศพระนามและสรรเสรญิพระเยซูคริสต์ และยิ่งไป
กว่านั้นมีเหตผุลตามมาว่าท าไมเราจึงควรประกาศพระนามและสรรเสริญพระองค์ น้ันก็เพราะว่า พระเยซูครสิต์เป็นผู้เดียวท่ีสามารถ
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เอาชนะความตายได ้คือหลังจากสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา ในโรม 5:8 กล่าวไว้ว่า “แตพ่ระเจ้าทรงส าแดงความรักของ
พระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนมเ์พื่อเรา” และในโรม 4:25 กล่าวไว้ว่า “คือพระ
เยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟ้ืนจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” การ
สิ้นพระชนม์และฟื้นกลับมาของพระเยซูครสิต์นั้นท าให้เรามีความหวังในพระองค์ และพระองค์ไม่ไดต้ายเพื่อเราเท่านั้น แต่เพื่อคนท้ังโลก 
เราเองควรออกไปบอกกับคนท่ียังไม่รูเ้รื่องราวของพระเยซูครสิต์ใหเ้ขาได้รู้ 

ข้อ 2 (stanza 2) 
“ผู้ครอบครองสวรรคโ์ลกา พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล พระเยซู พระเยซ ู
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา ผู้ทรงไถเ่รามาจากความมดืมน พระเยซู พระเยซู” 

ในยอห์นบทที่ 1 ได้กล่าวถึงเรื่องพระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งโดยพระวาทะพระองค์จึงมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น แต่เพราะความบาปได้เข้ามาในโลกจากการไม่เช่ือฟังของมนุษย์คู่แรก พระองค์จึงทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อท่ีจะชี้ทางที่เราควรจะเชื่อและเดินตาม ในยอห์น 14:6 กล่าวไว้ว่า “พระเยซตูรสักับเขาว่า “เราเปน็ทางนั้น เป็นความจริงและเป็น
ชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบดิาได้นอกจากจะมาทางเรา” พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า พระองค์เท่านั้นท่ีน าเราไปหาพระบดิาได้ น าเรา
เข้าไปยังสวรรค์  

ร้องรับ (refrain) 
“ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ มอบชีวิต เปลี่ยนจิตใจ 

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า” 

ในเนื้อร้องทั้งข้อ 1 และ 2 จนถึงท่องร้องรับนี้ ผู้ประพันธ์มีความปรารถนาอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ปลุกจิตวิญญาณและเรยีกให้ผู้เชื่อ
ลุกข้ึนตะโกนร้องออกพระนามพระเยซู ซึ่งเป็นตอบสนองด้วยความเช่ือว่า พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทรงเป็นผู้ที่มีอ านาจยิ่งใหญ่  

นอกจากน้ันผู้ประพันธ์ยังย้ าเตือนให้เราที่จะมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์พร้อมทั้งเปลี่ยนจิตใจ ซึ่งใน โรม 12:1-2 กล่าวไว้ว่า 
“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเหน็แก่ความเมตตากรณุาของพระเจา้ ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านท้ังหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อ
เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบรสิุทธ์ิและเป็นที่พอพระทยัพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤตติาม
อย่างคนในยุคนี ้แต่จงรับการเปลีย่นแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลีย่นใหม ่เพื่อท่านจะไดท้ราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้
ว่าอะไรด ีอะไรเป็นท่ีชอบพระทัยและอะไรดยีอดเยีย่ม” การเปลี่ยนจิตใจไมไ่ดเ้ปลี่ยนด้วยก าลังของเราเอง แต่โดยการรับการช่วยเหลือ
จากพระเจา้   

สุดท้ายเป็นการย้ าเตือนความเชื่อของเราคือ พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระเยซจูะไม่เคยตรสัว่าพระองค์เป็นพระเจ้า 
แต่เราสามารถรูไ้ด้จากพระคัมภีร์ ได้แก่ มัทธิว 26:63-64 เป็นตอนที่มหาปุโรหิตถามว่า “พระเยซูคือพระครสิต์พระบุตรของพระเจ้า
หรือไม่” แล้วพระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านว่าถูกแล้ว" และในยอห์น 20:28 พระเยซูไมไ่ด้ปฏิเสธเมื่อโธมสัเรยีกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ป็น
เจ้า” และพระองค์ทรงท าการอัศจรรย์ตา่ง ๆ นา ๆ เช่น การรักษาคนตาบอด คนง่อง ท่ีส าคัญคือ การท าให้คนฟ้ืนจากความตายอันได้แก่ 
ลาซารสั เป็นต้น และการที่พระองค์เองทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันท่ีสาม ซึ่งท าให้ผู้เชื่ออย่างเรามีความหวังท่ีจะฟื้นข้ึนมาจากเมื่อ
ตายไปแล้ว และได้อยู่กับพระองค ์ เราจึงร้องเพลงสรรเสรญิพระเจ้าออกพระนามของพระองค์ร่วมกัน 
ข้อคิด 

1. เพลงขา้จะร้อง  (ออกพระนาม)  สะท้อนเกี่ยวกับอะไร  เมื่อเราไดส้รรเสรญิบทเพลงนี ้
2. เมื่อศึกษา ยอหน์ 14:6 และ โรม 12:1-2  คุณคิดว่าพระวจนะทั้ง 2 ตอนนี้บอกถึงอะไร  
3. คุณคิดว่าชีวิตของคณุมีความเชื่อในพระเจ้ามากน้อยเพียงใด อย่างไร 
4. คุณกล้ายืนยันไหมว่าชีวิตคณุมีพระเยซูทรงน า 
5. คุณเชื่อและวางใจในพระเยซคูริสต์อย่างไร 
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8 เพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดู 
ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและท านอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล 
ชื่อท านอง: STRONG AND SWEET  
พระคัมภีร์อ้างอิง: สดุดี 23:1-6 “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่ง
หญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม 
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหบุเขาเงามัจจรุาช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใด ๆ เพราะพระองค์ทรง
สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ พระองค์ทรงเตรียมส ารับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศรีษะข้าพระองค์ด้วยน้ ามัน ขันน้ าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู ่แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมั่นคงจะติดตาม
ข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนเิวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” 
 
วิเคราะห์ความหมายของเนื้อเพลง 
ข้อ 1 (stanza 1) 

“พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เราเรียนรู้ความรักพระองค์ น าเราไปริมน้ าสงบ ฟ้ืนวิญญาณของเรา  
พระเจ้าน าก้าวไป เราไม่เคยขดัสนอะไร น าเราไปในทางชอบธรรม เพื่อพระนามพระองค”์ 

การประพันธ์เพลงนี้ ผู้ประพันธ์ไดน้ าข้อพระคัมภรี์สดุดีบทท่ี 23 ท้ังบท มาเป็นแนวทางในการประพันธ์เนื้อร้อง ในข้อท่ี 1 น้ี มี
พื้นฐานมาจาก สดดุี 23:1-3 จากในเนื้อร้องประโยคพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมาจาก สดุดี 23:1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ 
ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน ค าว่า “เลี้ยงดู ดุจเลี้ยงแกะ” เป็นการเปรียบภาพกษัตริย์กับผูเ้ลีย้งแกะ ซึ่งเป็นค าอุปมาท่ีใช้โดยทั่วไปในตะวันออก
ซึ่งรวมถึงอิสราเอล ในบริบทนี้ผู้เขยีนสดดุีรับรู้วา่พระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์และพระผู้เลี้ยง 
“น าเราไปริมน้ าสงบ” จากสดดุี 23:2 พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจา้นอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน้ าแดนสงบ 
ค าว่า “นอนลง”หมายถึงฝูงแกะที่นอนพักอย่างสบายใจและปลอดภัย และค าว่า “ริมน้ าแดนสงบ” แปลตรงตัวว่าแหล่งน้ าท่ีเงียบสงบ 
เป็นแหล่งน้ าท่ีให้ความสดชื่นความผาสุก 

“น าเราไปในทางชอบธรรม” ค าว่า “ทางชอบธรรม” หมายถึงทางที่มั่นคงปลอดภัยและเจริญรุ่งเรือง เปรียบเทียบกับ 
สุภาษิต 8:20-21 ซึ่งทางแห่งความชอบธรรม หมายถึง ทางแห่งความยุติธรรม 
ร้องรับ (refrain) 

“พระเจ้าจะน าเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ผ่านเขาเงาอันตราย  
เราไม่ต้องกลัวอะไร อยู่ในอ้อมแขนพระองค์  

พระเจ้าจะน าเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ความรักและความดีงาม  
ติดตามเราทุกวันไป เราอยู่ในน้ าพระทัยของพระองค์” 

ในท่องร้องรับนี้ มีพื้นฐานมาจาก สดุดี 23:4,6 สดุดี 23:4 ไม่กล่าวไว้ว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจรุาช ข้า
พระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับขา้พระองค ์คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์”  ค าว่า “คทา” 
เป็นอุปกรณ์ของผูเ้ลี้ยงแกะมีลักษณะคือไม้ปลายงอที่ใช้ส าหรับการนับจ านวน การน าทาง การช่วยชีวิตและการปกป้องแกะ ค าว่า “ธาร
พระกร”คือไม้เท้าของผู้เลี้ยงแกะที่เอาไว้ปกป้องฝูงแกะจากศตัร ู 

“ความรักและความดีงาม ติดตามเราทุกวันไป” มาจาก สดดุ ี23:6 “แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้า
ไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนเิวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” พระเจ้าทรงดีและมอบความรักให้แก่เราโดย
ผ่านทางพระเยซูครสิต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ในขณะที่พระเยซูก าลังเสดจ็ขึ้นสูส่วรรค์พระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “นี่
แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มธ. 28:20) และพระเจ้ายังทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหส้ถิตอยู่กับผู้
เชื่อทุก ๆ คนตลอดเวลา  
 
ข้อคิด 

1. เมื่อศึกษา สดดุี 23 คุณรูส้ึกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคณุเช่นใด  
2. คุณขอบพระคณุพระเจ้าเช่นใด เมือ่รู้ว่าพระองค์ทรงเลีย้งดูคณุตลอดมา 
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3. เมื่อคุณรู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคณุ คุณจะท าอยา่งไรเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า  เมื่อเช่ือพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเลีย้งดูเราจริง ๆ 
 
สรุปผล จากการรวบรวมบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ที่มีองค์ประกอบของท านองและเนื้อร้องที่เหมาะสม

สอดคล้องตามหลักครสิต์ศาสนศาสตร ์โดยได้ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ “การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการ
ใคร่ครวญภาวนา” และไดด้ าเนินการวิเคราะห์บทเพลงนมัสการส าหรับการใคร่ครวญภาวนา ท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนศาสตร ์โดยใช้
กรอบหลัก 3 ประการ คือ คริสต์ศาสนศาสตรร์ะบบ  ครสิเตียนศึกษา และดนตรีคริสตจักรรวบรวมเปน็บทเพลงนมัสการเพื่อการ
ใคร่ครวญภาวนา  

ข้อเสนอแนะ การเรียบเรียงบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา เป็นการสร้างนวัตกรรมสื่อท่ีเปน็ คู่มือการใช้บทเพลง
นมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ควรมีการศึกษาเพิ่มเตมิในเชิงปฏบิัติโดยการน าคูม่ือดังกล่าวไปทดลองใช้ในกลุ่มนมัสการขนาดเล็ก
เพื่อประเมินและน าข้อมูลทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้เป็นล าดับต่อไป โดยหากผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีก็ควรมีการจดัท ารูปเลม่หนังสือคู่มือการ
ใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ส่งเสรมิและสนับสนุนน าไปใช้คู่มือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใครค่รวญภาวนาสู่
ชุมชนคริสเตยีน เพื่อการประกาศอีกรูปแบบหนึ่งและอาจจะเป็นแนวทางในการผลิตคูม่ือการใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา ชุดต่อไปในกลุ่มคนรุ่นถัดไปในอนาคต   

การน าไปใช้ การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใครค่รวญภาวนา ครสิตจักรควรให้การส่งเสรมิให้มีการใช้บทเพลงนมัสการเป็น
สื่อในการสอนสมาชิกให้รู้จักการใคร่ครวญภาวนาผ่านบทเพลง  

ดังนั้น คริสตจักรต้องจัดหาผู้น าท่ีมีความเข้าใจในบทเพลง และสามารถสอนสมาชิกให้ร้องเพลงด้วยความเข้าใจและเข้าถึง
ความหมายของเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา   
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