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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา ซึง่เป็นการรวบรวมบทเพลงท่ีสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ ผู้ศกึษาได้แบง่การศกึษา
ค้นคว้าออกเป็น 5 บทดงันี ้

บทท่ีหนึง่ บทน า ได้น าเสนอเก่ียวกบัความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา
การศกึษาค้นคว้าอิสระ  วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ขอบเขตในการศกึษา  นิยามศพัท์ ซึง่หวัข้อ
ตา่ง ๆ นีเ้ป็นตวัก าหนดแนวทางในการศกึษาค้นคว้าอิสระชิน้นี ้

บทท่ีสอง เป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านดนตรี ดนตรีคริสตจกัร บทบาท
ของดนตรีคริสตจกัรในคริสตจกัร  หนงัสือเพลงไทยนมสัการ  การภาวนาโดยใช้บทเพลงนมสัการ  
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และหลกัการตัง้ค าถามเพื่อใช้ในการใคร่ครวญภาวนา  

บทท่ีสาม เป็นวิธีการด าเนินงานการค้นคว้าอสิระฉบบันีอ้ย่างเป็นขัน้ตอน รวมถงึ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา และวิธีการศกึษา 

บทท่ีสี ่เป็นผลของการศกึษา การรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา ท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์แล้วคดัสรรแล้วมาวิเคราะห์
ความหมายของเนือ้ร้องถงึเร่ืองศาสนศาสตร์ในบทเพลง  การตัง้ค าถามเพื่อการใคร่ครวญภาวนา
ผ่านบทเพลง  และการเรียบเรียงเสียงประสานพร้อมทัง้จดัรูปแบบให้อยู่ในลกัษณะเพลงนมสัการ 
(Hymn) ตามหนงัสือเพลงไทยนมสัการ  



 

ง 

บทท่ีห้า เป็นบทสรุปผลการศกึษา ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ของหวัข้อการใช้
บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาว่เป็นการสร้างนวตักรรมสื่อท่ีใช้บทเพลงนมสัการเพื่อ
การใคร่ครวญภาวนา  บทเพลงนมสัการนีจ้ะเป็นสว่นชว่ยผู้ ท่ีใคร่ครวญภาวนาได้คดิและตระหนกั
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างพระเจ้าและผู้ ท่ีใคร่ครวญภาวนา 
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ABSTRACT 

  The main purpose of this dissertation is to compile hymns or songs 

which are theoretical biblical for meditation for praise and worship as it can be useful 

for churches and people who are interested. The studies will be divided in 5 chapters 

as following; 

  Chapter One : Introduction on the History of Hymns and the clear 

question that this dissertation seeks to answer. The review the literature in the field 

relating to the questions. Then present and discuss the findings, whilst demonstrating 

how they relate to the original question. 

  Chapter Two : Investigation and discovery, closely involved in a 

detailed related of the Hynms literature. For Example, Literature in related of church 

music and the efficient of music to the church, Thai Hymns books, The History of 

meditation using song of praise, Principle on how to create questions for the biblical 

meditation. 

  Chapter Three : Process, advise and tools to help finding and define the 

focus of the dissertation. 

  Chapter Four : Present and discuss the findings, whilst demonstrating 

how they relate to the original question which will help us analyze the purpose that 

creating the song of praises which are utilizing selected praise songs for meditation is 

to created the solid way to use the music and the lyrics to help anyone to concentrate 

and be able to give thanks in God's character and His deeds through a time of 

expressing our adoration and devotion to God. 



 

ฉ 

  Chapter Five : The main chapters of this dissertation will have focused 

on particular topics or issues related to hymns or songs which are theoretical biblical 

for meditation for praise and worship. There are suggestions critical understanding of 

the way they deal with how to create questions and arrange songs of praise in the 

correct biblical way and also point to the limitations of small-scale research of this 

kind and to indicate possible avenues for researchers to address the issues in the future 

to help anyone to concentrate and be able to give thanks in God's character and His 

deeds through a time of expressing our adoration and devotion to God.  
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  มีความส าคญัท่ีจะสามารถสะท้อนให้เห็นถงึ
พระลกัษณะของพระเยซคูริสต์  และเพื่อให้ผู้ ใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ได้มี
การคดัสรรบทเพลงท่ีน ามาใช้  กลา่วคือ   

ประการแรก เพลงนมสัการพระเจ้าท่ีใช้ร้องในวนัอาทิตย์รวมถงึบทเพลงท่ีใช้ในศาสนพิธี
ตา่ง ๆ นัน้เป็นสื่อสะท้อนเพื่อให้เข้าใจศาสนศาสตร์เร่ืองพระเจ้าและมนษุย์ แตเ่ม่ือพิจารณาบท
เพลงร่วมสมยัท่ีใช้แพร่หลายอยู่ในปัจจบุนักลบัไมไ่ด้สื่อสารหลกัข้อเช่ือและศาสนศาสตร์อยา่ง
ถกูต้อง เช่น บางบทเพลงน าเสนอภาพของพระเจ้าท่ีบิดเบือน หรือบางบทเพลงยดึถือตนเองเป็น
ศนูย์กลางในการรับใช้และด าเนินชีวิต บางบทเพลงใช้ภาษาสละสลวยแตไ่มส่ื่อเนือ้หา ฯลฯ ดงันัน้
การศกึษาชิน้นีจ้งึคดัสรรบทเพลงท่ีสะท้อนเนือ้หาศาสนศาสตร์ท่ีถกูต้องและเป็นที่ยอมรับใน
ชมุชนคริสเตียนโดยอ้างอิงกรอบของศาสนศาสตร์ระบบ 
 ประการท่ีสอง บทเพลงคริสเตียนมีคณุคา่ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อร้อง
อย่างคิดใคร่ครวญ จากประสบการณ์สว่นตวัและการสงัเกตการร้องเพลงในท่ีประชมุ การคิด
ใคร่ครวญไมไ่ด้ถกูสง่สริมให้ปฏิบตัิกนัมากนกั เพลงนมสัการจงึไมไ่ด้ถกูใช้อย่างเตม็ท่ีเพื่อ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ดงันัน้ในการศกึษาชิน้นีนี้จ้งึแนะน าวิธีการ
ใคร่ครวญภาวนาบทเพลงผ่านวิธีการคริสเตียนศกึษาโดยใช้ค าถามน าความคิด 
 ประการท่ีสาม ในปัจจบุนันีม้ีเพลงคริสเตียนเพิ่มขึน้มากมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพลงท่ี
แปลเนือ้ร้องมาจากเพลงคริสเตียนตา่งประเทศ ซึง่มีข้อจ ากดั เมื่อแปลมาเป็นภาษาไทย เน่ืองจาก
ภาษาไทยมีเสียงวรรณยกุต์จงึท าให้เนือ้ร้องและท านองไมก่ลมกลืนกนั หรือท่ีมกัเรียกว่า  “ร้อง
เพลงแล้วเสียงเหน่อ” นอกจากนี ้การแปลบทเพลงยงัต้องค านงึถงึท านองและจงัหวะ จงึท าให้ต้อง
จ ากดัค าท่ีจะใช้เพื่อให้เนือ้เพลงมีจงัหวะและท านองตามต้นฉบบัเดิม แตท่ าให้ขาดความหมายท่ี
ลกึซึง้ไป  
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เหตผุลประการหนึง่ก็คือ คริสเตียนบางคนยงัมีความเข้าใจในเร่ืองของการใช้เพลง
นมสัการคลาดเคลื่อนวา่เพลงสัน้หรือเพลงคริสเตียนร่วมสมยัไมค่วรน ามาใช้ในการนมสัการพระ
เจ้า แตต้่องเป็นเพลงจากหนงัสือเพลงไทยนมสัการเท่านัน้  

ด้วยเหตผุลดงัท่ีกลา่วมาแล้ว การศกึษาชิน้นีจ้งึได้คดัสรรบทเพลงท่ีประพนัธ์โดยคนไทย 
และมีท่วงท านองและเนือ้ร้องท่ีผสมกลมกลืนตามหลกัภาษาและหลกัการประพนัธ์เพลง และเรียบ
เรียบเสียงประสานให้สี่แนวตามแบบประเพณีนิยมท่ีใช้ในดนตรีคริสตจกัร (4-part hamony) เพื่อ
เป็นตวัอย่างอีกรูปแบบหนึง่ของการใช้เพลงเพื่อการนมสัการ และช่วยกนัอนรัุกษ์เพลงนมสัการร่วม
สมยัเหลา่นีซ้ึง่โดยทัว่ไปไมม่ีการจดบนัทกึ จงึท าให้มีการร้องอย่างผิดจากท านองดัง้เดิมและถกูลืม
ไปตามกาลเวลา 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาและรวบรวมบทเพลงท่ีสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ 
2. เพื่อแนะน าวิธีการใคร่ครวญภาวนาผ่านทางการใช้บทเพลง 
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการใช้บทเพลงการนมสัการ และองค์ประกอบของท านอง

และเนือ้ร้องท่ีเหมาะสม 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 เพลงนมสัการคริสเตียนร่วมสมยัท่ีประพนัธ์ท านองและเนือ้ร้องโดยคนไทย 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทเพลงนมสัการ  หมายถงึ  บทเพลงท่ีร้องในที่ชมุชนนมสัการในคริสตจกัร และหรือบท

เพลงท่ีใช้ในการภาวนาสว่นตวั 

 การใคร่ครวญภาวนา  หมายถงึ  การคิดไตร่ตรองอย่างลกึซึง้ในภาวะน่ิงสงบ เพื่อ
จดุประสงค์ในการสร้างสมัพนัธ์ระหว่างพระเจ้าและผู้ปฏิบตัิ 

1.5 วธีิด าเนินการศึกษา 
ศกึษาและรวบรวมบทเพลงนมสัการในการใคร่ครวญภาวนา โดยใช้กรอบหลกั 3 ประการ 

คือ ศาสนศาสตร์  คริสเตียนศกึษา และดนตรีคริสตจกัร 
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1.6 ขัน้ตอนและแผนการด าเนินการศึกษา 
1. รวบรวมบทเพลงท่ีจะใช้ในการศกึษาจ านวน 10  บท 

2. เรียบเรียงท านองและเสียงประสานโดยใช้โปรแกรม Sibelius 6 

3. ศกึษาศาสนศาสตร์ในบทเพลง   

4. สร้างค าถามเพื่อใช้ในการใคร่ครวญภาวนา 

1.7 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
ตลุาคม 2558  ถงึ กมุภาพนัธ์ 2559 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1. คริสตจกัรไทยได้รับคูม่ือบทเพลงในการใคร่ครวญภาวนา 

2. คริสตชนไทยตื่นตวัในการแตง่เพลงนมสัการภาษาไทยเพื่อใช้ในการใคร่ครวญภาวนา

มีการรวบรวมและจดบนัทกึเพลงนมสัการไทยร่วมสมยัท่ีประพนัธ์โดยคนไทยอยา่ง

ยัง่ยืน 



 

บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้มุง่เน้นการคดัเลือกบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ

ภาวนา  ในการนมสัการพระเจ้าเพื่อการร้องเพลงสรรเสริญใคร่ครวญ ก่อนที่จะได้รับฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า โดยมองถงึความหมายของเนือ้ร้องท่ีน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา  การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในบทนีจ้ะกลา่วถงึ ด้านดนตรี การใคร่ครวญภาวนา และหลกัการตัง้ค าถาม 

2.1 ด้านดนตรี 
ดนตรี ในความหมายของคนทัว่ไปบนโลกนีค้ือ เป็นศิลปะอย่างหนึง่ท่ีมนษุย์ได้สร้างสรรค์

ปรุงแตง่ขึน้ และได้เป็นเพื่อนทางจิตใจของมนษุย์มาช้านาน  มีค าถามวา่ศิลปะด้านดนตรีนีเ้ร่ิมต้น
ขึน้เมื่อใด แตก่็ไมม่ีผู้ ใดสามารถให้ค าตอบได้  นกัวิชาการตา่ง ๆ จงึอาศยัหลกัฐานและข้ออ้างอิง
ทางมานษุยวิทยา (anthropology) ซึง่กลา่วออกมาเป็นทฤษฏีได้ว่า ดนตรีเร่ิมตัง้แตย่คุก่อน
ประวตัิศาสตร์เม่ือนานมาแล้ว  สิ่งหนึง่ท่ีท าให้เกิดดนตรีขึน้ครัง้แรก คือ “ความหวาดกลวั” 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ง ๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ แผ่นดินไหว ฯลฯ ซึง่พวกเขาคิดว่าปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึน้นีค้ือการท่ีพระเจ้าไมพ่อพระทยั ท าให้พวกเขาตอบสนองโดยการบวงสรวง การเต้น การ
ร้อง  และสิ่งท่ีท าให้เกิดดนตรีขึน้อีกทฤษฏีหนึง่ก็คือ “ความสบายอกสบายใจ” ซึง่มีนกัปราชญ์ได้
สนันิษฐานวา่ มีนายพรานคนหนึง่ก าลงัออกไปลา่สตัว์ ขณะท่ีรอดกัสตัว์อย่างสบายอารมณ์อยู่นัน้ 
เขาอาจจะลองดีดสายจากคนัธน ูเม่ือเขาสามารถดีดให้เกิดเสียงสงูต ่า เขาก็เกิดความพอใจ  และ
คนัธนกู็ได้เป็นต้นก าเนิดของพิณขึน้ในเวลาตอ่มา   

แตใ่นความเป็นจริงแล้ว ดนตรีเกิดมาจากพระเจ้า และทกัษะด้านดนตรีก็เป็นพระลกัษณะ
อย่างหนึง่ของพระเจ้า ในเศฟันยาห์ 3:17ข “พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียง
ดงั” ซึง่เม่ือพระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ หมายความวา่ 
มนษุย์จะมีลกัษณะท่ีเข้ากนัได้กบัดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ  ในปฐมกาลจะพบว่ามีการพดูถงึ
ดนตรีในบทที่ 4 ข้อ 21 โดยบนัทกึวา่ ยบูาลเป็นบรรพบรุุษของคนทัง้ปวงท่ีมีฝีมือดีดพิณเขาคูแ่ละ
เป่าป่ี เป็นไปได้ว่ายบูาลมีทกัษะทางด้านดนตรีและสอนให้กบัลกูหลาน  และในพนัธสญัญาเดิมจะ
พบได้ว่ามีบคุคลท่ีมีทกัษะด้านดนตรีมากมาย เช่น โมเสสเป็นผู้ประพนัธ์บทเพลง (อพย.15:1-18)  
มิเรียมน าผู้หญิงมาเต้นร ากบัร ามะนาและร้องเพลงถวายพระเจ้าเม่ือชนชาติอิสราเอลข้ามทะเล
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แดงแล้ว (อพย.15:20-21)  อิสยาห์ก็เป็นผู้ประพนัธ์บทเพลง (อสย.26:1-6)  เอเศเคียลก็ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนกัดนตรีท่ีมีฝีมือและมีเสียงร้องท่ีไฟเราะ (อสค.33:32)  และกษัตริย์ดาวิดเป็นอกี
บคุคลหนึง่ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นนกัดนตรี ทา่นได้แตง่ตัง้นกัดนตรีเพือ่ใช้ในการสรรเสริญ
นมสัการพระเจ้า และท่านได้ประพนัธ์บทเพลงมากมาย (1 ซมอ.16:18; 1 พศด.16:4-6; 1พศด.
25:1-8) เป็นต้น 

น่าเสียดายท่ีความบาปท าให้มนษุย์ได้หลงลืมพระเจ้า และเลิกที่จะเลน่ดนตรีเพื่อ
สรรเสริญพระเจ้าเสีย  แตก่ลบัมาเลน่ดนตรีเพื่อสนองด้านของอารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์เอง  
อย่างไรก็ดีมนษุย์ยงัได้เห็นประโยชน์ของดนตรีตอ่สงัคมมนษุย์ มนษุย์จงึน าเอาดนตรีมาใช้ในการ
ปรับปรุงพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ ซึง่พอจะสรุปประโยชน์ของดนตรีและเพลงท่ีมนษุย์น ามาใช้ได้ 
ดงันี ้

1. ด้านการศกึษา   
การศกึษาน าเสียงดนตรีและเพลงมาใช้ประกอบในการสอนแบบสร้างสรรค์ ผล

ปรากฏว่าเสียงดนตรีและเพลงมีสว่นช่วยสง่เสริมพฒันาการทางอารมณ์  เสริมสร้างความคิด
จินตนาการ ซ ่ายงัช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์  สง่เสริมให้มีความสมัพนัธ์
ระหว่างประสาทห ู กล้ามเนือ้มือ ให้สอดคล้องกบัการคิด  ท าให้รู้สกึหายเหน่ือย และผ่อน
คลายจากความตงึเครียด  

2. ด้านการแพทย์     
การแพทย์ในปัจจบุนัใช้เสียงดนตรีและเพลงกระตุ้นทารกในครรภ์ ผลปรากฏว่าเดก็มี

ปฏิกิริยาตอบสนองกบัเสียงเพลง  ในเดก็เลก็เม่ือได้ฟังเพลงเสียงเพลงท่ีนุ่มนวล จะท าให้เดก็มี
อาการสงบเงียบ ร่างกายเจริญเติบโตขึน้และยงัช่วยให้ระบบหายใจดีขึน้  การน าเสียงดนตรี
และเพลงมาบ าบดัรักษาผู้ ป่วยทางสมอง  การใช้ดนตรีเพื่อช่วยลดหรือบรรเทาความเจ็บปวด
หลงัการผา่ตดัของผู้ ป่วย ซึง่ช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สกึผ่อนคลายและมีภาวะทางอารมณ์ดีขึน้   

3. ด้านสงัคม   
ด้านสงัคมมีการใช้จงัหวะดนตรีและเพลงร้องมาก าหนดการควบคมุการท างาน  

เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง เช่น การพายเรือ จงัหวะยก-สง่ของ เป็นต้น การใช้ดนตรีเพื่อ
ปลกุเร้าอารมณ์ให้เกิดความรัก ความสามคัคีในหมูค่ณะ เช่น เพลงปลกุใจ เพลงเชียร์ เป็น
ต้น นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างงาน อาชีพ ให้กบับคุคลในสงัคม เช่น นกัดนตรี นกัร้อง ครู
สอนดนตรี นกัประพนัธ์เพลง เป็นต้น 
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4. ด้านจิตวิทยา  
การใช้เสียงดนตรีและเพลงร้องเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนนิสยัก้าวร้าวของมนษุย์ รักษาโรค

สมาธิสัน้ เป็นต้น   
5. ด้านกีฬา   

การใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬา  เช่น  ยิมนาสติกกิจกรรมเข้าจงัหวะ  การเต้นแอโร
บิค เป็นต้น   

ประโยชน์ของดนตรีตอ่สงัคมมนษุย์ท่ีกลา่วมานี ้ไมไ่ด้เกิดขึน้มาด้วยความบงัเอิญ แตเ่กิด
ขึน้มาเพราะพระเจ้าทรงใสล่กัษณะด้านดนตรีลงในตวัมนษุย์  ส าหรับผู้ ท่ีเช่ือในพระเจ้าจะพบ
ประโยชน์ท่ีมากกว่านีค้อืการที่ผู้ เช่ือจะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ซึง่จะกลา่วในตอนตอ่ไปนี ้

2.1.1 ดนตรีคริสตจักร (Church Music) 
Kenneth W. Osbeck ผู้ เขียนหนงัสือ Amazing Grace: 366 Hymn Stories for 

Personal Devotions ได้กลา่วถงึความส าคญัของดนตรีคริสตจกัรไว้วา่ “สิ่งท่ีคริสเตียนต้องปฏิบตัิ
ในประจ าวนัคือ ประการแรก ชีวิตของผู้ เช่ือต้องตระหนกัถงึคณุคา่ในพระคณุท่ีน่าตื่นเต้นของพระ
เจ้า พระคณุนัน้ที่ช าระเราจากความบาป และพระคณุท่ีให้เราเป็นประชากรในอาณาจกัรสวรรค์ 
พระคณุท่ีค า้จนุและน าทางชีวิตประจ าวนั และพระคณุท่ีสง่างามท่ีน าไปสู้อาณาจกัรนิรันดร์  
ประการท่ีสอง มีค าส าคญัท่ีเป็นสว่นหนึง่ในชิวตประจ าวนัและประสบการณ์ของผู้ เช่ือทกุ ๆ คน คือ 
สรรเสริญ---อธิษฐาน--- รัก  

ชีวิตประจ าวนัที่จะสรรเสริญ ขอบพระคณุความรักของพระเจ้า 
ชีวิตประจ าวนัที่จะอธิษฐาน สามคัคีธรรมและมีความสนินชิดเช่ือกบัพระเจ้า 

 ชีวิตประจ าวนัที่จะรัก ช่ืนชมยินดีในความรักของพระเจ้า และแบง่ปันความรักให้กบัผู้อื่น 
 มีหนงัสือสองเลม่ท่ีจะช่วยผู้ เช่ือทกุ ๆ คน คือ พระคมัภีร์ และบทเพลงนมสัการของ
คริสตจกัร  การศกึษาพระคมัภีร์ กฎเกณฑ์และการปฏิบตัิของพระเจ้า คือสิ่งที่ส าคญัของการ
ด ารงชีวิตของคริสเตียน ไมม่ีอะไรท่ีจะสามารถแทนท่ีความต้องการตอ่พนัธสญัญาของพระองค์ได้ 
 เพลงนมสัการอาจเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีสดุของคริสเตียน ซึ่งเกียวกบัความนกึคิด 
ความรู้สกึตอ่พระเจ้า เพลงนมสัการเป็นสิ่งท่ีคอยช่วยจิตวิญญาณท่ีออ่นแอ คือ เป็นสิ่งท่ีคอยเสริม
ให้เข้มแขง็และการให้ก าลงัใจ  
 เพราะฉะนัน้ ใช้เวลาแตล่ะวนัด้วยหนงัสือสองเลม่นี ้(พระคมัภีร์และหนงัสือเพลงนมสัการ) 
อย่างผสมผสานกนั ด้วยความจงรักภกัดีตอ่พระเจ้าในแตล่ะวนั เป็นการให้พระเจ้าตรัสผ่านพระ
คมัภีร์กบัเราโดยตรง นอกจากนีเ้ป็นการพิจารณาถงึวิธีการคิดของผู้ เช่ือคนอื่น ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์
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กบัพระเจ้าด้วยเพลงสดดุี เพลงนมสัการ แล้วจงึตอบสนองตอ่พระเจ้าด้วยการ สรรเสริญ อธิษฐาน 
และรัก ให้ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือได้เห็นถงึความช่ืนชมยินดีของผู้ ท่ีเช่ือ และในขณะท่ีผู้ เช่ือท าเช่นนัน้ ก็จะ
ตระหนกัถงึความตื่นตาใจในความสง่างามและอ านาจของพระเจ้า ท่ีช่วยให้คณุมีชีวิตอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีชยัชนะของการด าเนินชีวิตคริสเตียน”1    

ดนตรีคริสตจกัรเป็นเพลงประเภทขบัร้องท่ีมีเนือ้ร้องเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะ มีทัง้
ประเภทที่ขบัร้องเดี่ยว และ ขบัร้องประสานเสียง อาจมีเคร่ืองดนตรีประกอบหรือไมม่ีเคร่ืองดนตรี
ประกอบก็ได้  ดนตรีคริสตจกัรมีหลากหลายประเภท เช่น เพลงนมสัการ (Hymn)  แมส (Mass)  
เยอรมนัแมส (German Mass)  คนัตาต้า (Cantata)  โคแร็ล (Chorale)  โมเตท็ (Motet) เป็นต้น  
ซึง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ผลิตหนงัสือเพลงไทยนมสัการ ฉบบัสงัคายนา ฉบบัปรับปรุง 
ค.ศ. 2014 เพื่อใช้ในการร้องเพลงนมสัการและสรรเสริญพระเจ้า โดยท่ีรูปแบบของดนตรีคริสตจกัร
อยู่ในรูปแบบของเพลงนมสัการ (Hymn) 

เพลงนมสัการ (Hymns) สว่นใหญ่มกัจะเร่ิมต้นจากการเป็นบทกวีจงึสามารถอา่นเป็นบท
กวีได้ ซึง่ในภายหลงัเพลงนมสัการสว่นใหญ่ถกูเรียบเรียงเป็นเพลงประสานเสียง 4 แนว และมกัจะ
ให้เสียงโซปราโน่หรือท่อนบนสดุเป็นท านองหลกั และอีกสามท านองได้แก่เสียง อลัโต้ เทนเนอร์ 
และเบส ซึง่เป็นแนวประสานเสียง 

2.1.2 เพลงนมัสการกับศาสนศาสตร์ (Hymns as Theology) 2 

เพลงนมสัการเป็นสิ่งท่ีทรงพลงัในความเช่ือคริสเตียน และเพลงนมสัการมกักลา่ววา่เป็น
พระคมัภีร์ท่ีสองในการพฒันาความเช่ือคริสเตียน ส าหรับการเรียนการสอนคริสตศาสนศาสตร์นัน้
ได้รับการยอมรับในช่วงต้นประวตัิศาสตร์ของคริสตจกัร และเพลงนมสัการมกัมีบทบาทที่ส าคญัใน
การถกเถียงทฤษฎี เช่น ข้อพิพาทของคริสจกัรในศตวรรษท่ี 4, ธรรมชาติของความรอดในศตวรรษ
ท่ี 18, และธรรมชาติของคริสตจกัรในศตวรรษท่ี 19 เป็นต้น 
 เพลงนมสัการสามารถแสดงออกถงึคริสตศาสนศาสตร์ ซึง่มีความจ าเป็นที่ผู้ เช่ือในคริสต์
ศาสนาต้องมีพืน้ฐานท่ีเข้มแขง็มัน่คง และหลกัของข้อพระคมัภีร์ท่ีถกูต้องสะท้อนให้เห็นถงึค าสอน

                                                 

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

2
 William J. Reyno and Milburn Price, A Survey of Christian Hymnody, 5th ed. (Illinois: 

Hope Publishing Company, 2010), XVII-XVIII 
 



 

8 

ของกลุม่ท่ีพวกเขาร่วมกนัร้องเพลง มีปัจจยัหลายอย่างที่รวมกนัเพื่อให้เพลงนมสัการเข้าถงึ
ความส าคญัของศาสนศาสตร์  

1. เพลงนมสัการมีการรวบรวมแนวคิดเร่ืองศาสนศาสตร์ท่ีลกึซึง้ซึง่มีอ านาจทางอารมณ์ของ
เพลง และบทกวี คนสว่นใหญ่มกัจะจดจ าความคิด และเหตกุารณ์ได้ดีเมื่อพวกเขามีความ
เก่ียวข้องกบัประสบการณ์ทางอารมณ์นัน้ ๆ  

2. เพลงนมสัการมกัอยู่ในรูปแบบท่ีน่าจดจ า มีโครงสร้าง Hymnic meter, จงัหวะ, บทกวีหรือ
โคลงท่อนท่ีกลา่วซ า้ และคณุสมบตัิอื่นๆ สามารถช่วยให้ง่ายตอ่การจดจ าของค า และ
แนวคิดท่ีร้องเพลง  

3. เพลงนมสัการมกัมีการบีบอดัความคิดเร่ืองศาสนศาสตร์อย่างลกึซึง้ในรูปแบบของฟอร์ม
สัน้ ๆ เพื่อให้ง่ายตอ่การเข้าใจ และการจดจ า และสามารถคิดเข้าถงึได้ง่าย และช่วยเพิ่ม
ความเข้มแขง็ในความเช่ือของแตล่ะบคุคล ในความรู้สกึเพลงนมสัการมกัเปรียบ
เหมือนกบัค าพงัเพย หรือค าพดูที่แหลมคม หรือบางทีอาจรวมถงึหลกัข้อเช่ืออีกด้วย 

4. การร้องเพลงนมสัการมกัเรียกร้องส าหรับการมีสว่นร่วมท่ีกระตือรือร้นในสว่นของการ
ชมุนมุกนั เม่ือบคุคลมีสว่นร่วมในการเรียนรู้บทเรียน บทเรียนนัน้ ๆ ก็จะถกูเก็บไว้ตอ่ ๆ ไป 

5. เพลงนมสัการอาจจะมีการร้องซ า้บอ่ยครัง้ ซึง่จะไมก่่อให้เกิดความเบื่อหน่าย คนสว่นใหญ่
มกัไมไ่ด้สนใจท่ีจะร้องเพลงนัน้ ๆ ซ า้ ๆ เกือบทกุเดือน หรือมากกว่านัน้ แตไ่มช่อบท่ีจะฟัง
เทศนาซ า้เร่ืองเดิมท่ีเคยฟังมาแล้ว  

6. เพลงนมสัการมกัมีการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีผ่านมา ซึง่ต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
เพราะว่าการเช่ือมกนัของเพลงนมสัการกบัเหตกุารณ์ในอดีต อาจน ามาสูค่วามคิดสง่ผล
ให้เกิดความรู้สกึใหม่ หรือความเข้าใจในเร่ืองของความเช่ือในมมุมองใหม่ 

2.1.3 บทบาทของดนตรีคริสตจักรในคริสตจักร3 

จากการรวบรวมบทเพลงท่ีจะน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา  เมื่อมีการน าบทเพลงมาใช้
ในการใคร่ครวญภาวนาในคริสตจกัร  การท างานด้านดนตรีในคริสตจกัรโดยทัว่ไปแล้ว  จะมีการ
กลา่วถงึการท างานอยู่  5  สว่นด้วยกนั ได้แก่ การนมสัการ  การประกาศ การศกึษา  พนัธกิจ  และ
การสามคัคีธรรม  ซึง่ดนตรีนมสัการ หรือเพลงนมสัการก็สามารถและควรมีบทบาทอยู่ในการ
ท างานทัง้ 5 สว่นนีด้้วยเช่นกนั 

                                                 
3
 William J. Reyno and Milburn Price, A Survey of Christian Hymnody, 5th ed. (Illinois: 

Hope Publishing Company, 2010), XVIII-XX 
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1. การนมสัการ 
  ในสว่นของการนมสัการนี ้ มกัจะคิดว่าเป็นบทบาทหลกัของการใช้เพลงนมสัการ 
โดยเพลงนมสัการนัน้    พระเจ้าสามารถพดูกบัเรา และเราสามารถพดูกบัพระองค์ได้  
และผู้คนก็สามารถพดูด้วยกนัเองได้เช่นกนั เพลงนมสัการควรได้รับเลือกเพื่อตอบสนอง
ฟังก์ชนัที่เฉพาะเจาะจงในการนมสัการ  ในการติดตอ่กนัของเพลงนมสัการ มกัจะก าหนด
บทบาทในตวัของมนัเองในการนมสัการ  ถ้าเพลงนมสัการมีวตัถปุระสงค์เพื่อการเปิดเผย
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า  ข้อความของการอภยัโทษจากความบาป หรือเป็นสว่นหนึง่ของ
การรับใช้  จงึจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนษุย์  บทเพลงนมสัการท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพื่อท่ีจะสอนเก่ียวกบัการกระท าของพระเจ้า  หรือพระลกัษณะของพระเจ้า  
หรือเพื่อท่ีจะแสดงความรัก  หรือการตกัเตือนคนอื่น ๆ อาจใช้เส้นทางของการสื่อสาร
ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์  การตอบสนองของมนษุย์ท่ีจะสรรเสริญพระเจ้า  รัก สารภาพ  
ขอบพระคณุ  การทลูขอ  หรือความมุง่มัน่  (อาจเรียกในลกัษณะท่ีว่าเส้นการสื่อสาร
ระหว่างพระเจ้ากบัมนษุย์)  ในเพลงนมสัการมีเส้นของการสื่อสารจากมนษุย์ไปยงั
สิ่งไมม่ีชีวิตหรือวตัถ ุ 
  นอกจากนีเ้พลงนมสัการยงัสามารถน ามาใช้ในสถานที่อืน่ ๆ ส าหรับการนมสัการ
ได้  เช่น  ในหลาย ๆ คริสตจกัรผู้คนมกัใช้เพลงนมสัการในการพดูหรือการท่อง  แต่
บางครัง้เพลงนมสัการก็สามารถน ามาใช้เป็นสว่นหลกัในการอธิษฐาน  เพลงนมสัการไม่
ว่าจะทัง้หมด  หรือแคบ่างสว่น  ยงัสามารถใช้เป็นการนมสัการ  หรือเพื่อตอบสนองตอ่
การอา่นพระคมัภีร์และร้องเพ่ือโต้ตอบ หรือเป็นค าคม 

 

2. การประกาศ 
  นอกเหนือจากการใช้เพลงนมสัการในการนมสัการแล้ว  เพลงนมสัการยงัสามารถ
น าขา่วประเสริฐของพระเจ้าไปเผยแพร่ยงัท่ีตา่ง ๆ ได้  การพดูถงึขา่วประเสริฐกบัผู้ ท่ีไม่
เช่ือ และจดัให้พวกเขาได้สามารถตอบโต้ตอ่ขา่วประเสริฐเหลา่นัน้  ในบางครัง้ข้อความ
เหลา่นัน้อาจมาในรูปแบบของผู้ เป็นพยานจากคริสเตียนก็ได้ ในขณะท่ีเลือกสไตล์ของ
ดนตรีส าหรับการประกาศนัน้ โดยเพลงนมสัการมกัจะสะท้อนถงึรสนิยม  ซึง่ก็เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะได้รู้ว่ามนัเป็นขา่วประเสริฐแห่งความรอดที่มีอยู่ในข้อความหรือเนือ้ร้องซึง่
จะต้องเป็นจดุสงูสดุในการใช้เพลงนมสัการในการประกาศขา่วประเสริฐ 
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3. การศกึษา 
    คณุคา่ของเพลงนมสัการตอ่การสอนคริสเตียนได้กลา่วไปก่อนหน้านีแ้ล้ว  เพลง
นมสัการสามารถใช้ในชัน้  เรียนรวี  การศกึษาพระคมัภีร์ท่ีบ้าน  (Home Bible Studies)  
หรือในสถานที่อืน่ ๆ  เพื่อเสริมสร้างบทเรียนของพระคมัภีร์  คณุคา่ของเพลงนมสัการยงั
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการศกึษาในการรับใช้ซึง่ไมค่วรมองข้ามไป มนัเป็นความจ าเป็นที่
เพลงนมสัการและโดยเฉพาะการท่องจ าบทเพลงนมสัการ รูปแบบ และท่ีส าคญัคือ
หลกัสตูรการศกึษาในโปรแกรมเดก็ของคริสตจกัร   

นอกจากการเรียนการสอนของเดก็แล้ว  มาตรฐานของเพลงนมสัการยงัจ าเป็นที่
จะต้องรู้ว่าเม่ือพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ในความเช่ือ หรือเป็นเดก็นกัร้องประสานเสียง  
(Children’s choir)  ก็สามารถแนะน าการใช้เพลงนมสัการให้กบัชมุชนอย่างมีการเกิดผล
ได้ 

 

4. พนัธกิจ 
  เพลงนมสัการในความหลากหลายของการท างานยงัตอบสนองในด้านการท า
พนัธกิจของคริสเตียน การกระตุ้นให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการด าเนินการของพนัธกิจ  
และยงัเป็นเหมือนแรงขบัเคลื่อนให้กบัพนัธกิจอีกด้วย ยกตวัอยา่ง  เช่น  เพลง “There’s a 
spirit in the air” เป็นการเตือนผู้ เช่ือว่ายงัมีเดก็ท่ีหิวโหยที่ต้องการอาหาร และยงัมีผู้คนท่ี
ไร้บ้านที่ต้องการท่ีอยู่อาศยัท่ีพกัพิง  เป็นต้น  

 

5. การสามคัคีธรรม 
    ในการเขียนเพลงจากการชมุนมุกนัด้วยการสามคัคีธรรมถือว่าเป็นประสบการณ์
ท่ีสตัย์ซื่อซึง่กนัและกนั  เพลง  “Christian hearts, in love united”  เป็นการย า้เตือนว่า
เรา  (คริสเตียนผู้ เช่ือทกุคน)  เป็นสว่นหนึง่ในร่างกายของพระคริสต์ท่ีมีความส าคญัทัง้
ทางด้านจิตวิญญาณ  และความเป็นหนึง่เดียว  ส าหรับเพลง    “For all the saints”  เป็น
การช่ืนชมยินดีในการมีสว่นร่วมของผู้ เช่ือทกุคนทกุยดุทกุชว่งอาย ุ แม้ว่าข้อความนัน้ ๆ  
จะไมไ่ด้สื่อถงึเร่ืองการสามคัคีแบบจริงจงัก็ตาม  แตเ่พลงนีไ้ด้หมายถงึการได้ร้องเพลง
ร่วมกนั ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความสามคัคนีัน้เอง  

  นอกจากนี ้ การใช้เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักและถ้อยค าท่ีพระเจ้าพดูกบัมนษุย์ ซึง่
จะตา่งกบัมนษุย์นมสัการพระเจ้า คือมนษุย์เป็นฝ่ายรับความรักจากพระเจ้าแทนท่ีจะพยายามรัก
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พระเจ้า ซึง่เป็นธรรมดาท่ีชีวิตของเราจะมีทัง้การให้และการรับ   เสียงเพลงนัน้มีบทบาทตอ่ชีวิต
ของคริสเตียนเป็นอย่างมาก เพราะในพนัธสญัญาเดิม กษัตริย์ดาวิดได้ใช้เสียงเพลงในการระบาย
ความในใจและนมสัการร้องทลูตอ่พระเจ้า และในพนัธสญัญาใหม ่พระเยซคูริสตร์ได้กลา่วว่า   
เพลงคริสเตียนมีฤทธ์ิอ านาจสามารถเปลี่ยนจิตใจมนษุย์จากความท้อถอยในชีวิตให้มีความหวงั มี
ก าลงั และมีอ านาจ  เพลงคริสเตียนเป็นเพลงท่ีเตม็ไปด้วยความช่ืนชมยินดี มีชยัชนะ เน้นให้เป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั เสริมสร้างซึง่กนัและกนั  เตม็ไปด้วยพลงัและชยัชนะ เพลงคริสเตียนเป็นเนือ้
เพลงท่ีเก่ียวกบัการให้โอกาสและยกโทษ เม่ือผิดหวงัไร้ท่ีพึง่ เมื่อกระท าความผิด 

ส าหรับเพลงท่ีจะน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา  จ าเป็นต้องมีการรวบรวมบทเพลงและ
น ามาเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถงึการตัง้ค าถามเพื่อให้ได้มาจากการร้องเพลงสรรเสริญเพื่อการ
ใคร่ครวญภาวนา  ดงันัน้  การเรียบเรียงเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา จ าเป็นต้องทราบ
ถงึหลกัการของการตัง้ค าถามเพื่อเป็นการด าเนินการในการเข้าถงึการใคร่ครวญภาวนา 

2.1.4 หนังสือเพลงไทยนมัสการ 
หนงัสือเพลงนมสัการฉบบัปรับปรุง ค.ศ. 2014 ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีหลาย

คริสตจกัรใช้อยู่ในปัจจบุนั จะพบว่าในหนึง่หน้าบทเพลงจะประกอบไปด้วยหลายสว่น ดงันี ้
1. ช่ือเพลง การตัง้ช่ือเพลงนมสัการสามารถตัง้ช่ือได้อย่างอิสระ แตโ่ดยทัว่ไปแล้วจะมา

จากเนือ้ร้องประโยคแรกของบทเพลงบทนัน้  
2. ข้อพระคมัภีร์  ถกูจดัอยู่ใต้ช่ือเพลง เป็นข้อพระคมัภีร์ท่ีมีเนือ้หาตรงกบัเนือ้เพลง  
3. หมวดศาสนศาสตร์ ระบอุยู่ทางด้านซ้ายบนของเพลงนมสัการ ในเพลงนมสัการแตล่ะ
เพลงจะถกูจดัหมวดศาสนศาสตร์ตา่ง ๆ เพื่อช่วยในการเลือกน ามาใช้ในการนมสัการพระ
เจ้า  มีทัง้หมด 10 หมวด ได้แก่  

1) เทิดพระเกียรติ  2) ตรีเอกานภุาพ  3) พระบิดา  4) พระบตุร  5) พระวิญญาณ   
6)พระคริสตธรรมคมัภีร์  7) การด าเนินชีวิตคริสเตียน  8) ศาสนพิธีและเทศกาล  
9) แผ่นดินของพระเจ้า  10) ตอบสนอง 

4. หมวดย่อยศาสนศาสตร์ ระบอุยู่ด้านขวาบนของเพลงนมสัการ เพื่อช่วยในการเลือก
เพลงอย่างเจาะจงมากขึน้ ซึง่หมวดศาสนศาสตร์ท่ีมีหมวดย่อยมีดงันี ้

หมวด 3 พระบิดา 
ก) ทรงส าแดงองค์ในธรรมชาติ  ข) ทรงส าแดงองค์ในชีวิต 
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หมวด 4 พระบตุร 
ก) เตรียมรับเสดจ็  ข) ประสตูิ  ค) สปัดาห์สดุท้าย  ง) คืนพระชนม์   
จ) ทรงรักและสถิตด้วยเสมอ  ฉ) พระราชกิจ 
 
หมวด 7 การด าเนินชีวิตคริสเตียน   
ก) การทรงเรียก  ข) การตอบรับการทรงเรียก  ค) การส านกึผิดและการสารภาพ  
ง) การมอบถวาย  จ) การอธิษฐานอ้อนวอน  ฉ) ภกัดีและกล้าหาญ   
ช) การเล้าโลมใจ  ซ) ความเช่ือและวางใจ   ฌ) ความปีติยินดีสนัตสิขุในพระเจ้า 
 
หมวด 8 ศาสนพิธีและเทศกาล 
ก) พิธีบพัติศมา  ข) พิธีมหาสนิท  ค) พิธีขอบพระคณุ  ง) พิธีวางศิลาราก   
จ) พิธีสถาปนาและแตง่ตัง้  ฉ) พิธีมงคลสมรส  ช) พิธีศพ  ซ) ปีใหม่ 
 
หมวด 9 แผ่นดินของพระเจ้า 
ก) สาวกและบริการ  ข) การประกาศเผยแพร่  ค) การรับมอบฉนัทะ   
ง) ชาติและความรักชาต ิ จ) สนัติภาพและมิตรภาพ  ฉ) ครอบครัวคริสเตยีน 

5. โน้ตเพลง เป็นโน้ตเพลงขบัร้องประสาน 4 แนว คือ ประกอบด้วยแนวท านอง
หลกั 1 แนว สว่นอีก 3 แนว เป็นท านองประสานร้องไปพร้อมกนั โดยท านองหลกัอยู่ท่ีเสียง
โซปราโน  ซึง่การเรียบเรียงเพลงเสียงประสาททัง้ 4 แนว จ าเป็นต้องรู้ช่วงกว้างของเสียงร้องก่อน
ได้แก่ โซปราโนคือช่วงเสียงท่ีสงูของผู้หญิง (C4 หรือ Mindle C – A5)  อลัโต้คือช่วงเสียงท่ีต ่าของ
ผู้หญิง (G3 – F5)  เทนเนอร์คือช่วงเสียงสงูของผู้ชาย (D3 – G4)  และเบสคือช่วงเสียงต ่าของ
ผู้ชาย (E2 – C4)  

ในการเรียบเรียงเสียงประสาน 4 แนวโดยทัว่ไปนิยมวางระยะห่างของขัน้คูร่ะหว่างแตล่ะ
แนวเสียงไมเ่กิน 1 Octave (ไมเ่กิน 8 เสียง) เพราะจะฟังไมก่ลมกลืมท าให้มีเสียงหนึง่เดน่ออกมา 
แตม่ีข้อยกเว้นคือ เสียงเทนเนอร์ และเบส สามารถเขียนขัน้คูห่่างกนัเกิน 1 Octave ได้ เพราะเสียง
เบสเป็นเสียงต ่าจงึไมโ่ดดเดน่อยู่แล้ว 

การเรียบเรียบเสียงประสานขึน้อยู่กบัคอร์ดท่ีก าหนดไว้ แตล่ะคอร์ดจะมีองค์ประกอบโน้ต
อย่าง 3 ตวั เช่น คอร์ด C จะประกอบด้วย C E G โดยการเรียบเรียงต้องมีทัง้ 3 ตวั โดยที่เสียงเบส
จะถกูบงัคบัให้ใช้ตวั Root (C) หรือ Third (E) เท่านัน้ และเน่ืองจากเป็นประสานเสียง 4 แนว จงึ
ต้องมีการซ า้โน้ต ซึง่ก็สามารถซ ่าได้แคต่วั Root หรือ Third เท่านัน้  
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การใช้คู ่5 หรือ คู ่8 ตา่งกนัของการประสานเสียงไมเ่ป็นที่นิยม เน่ืองจากท าให้เกิดเสียงท่ี
ไมก่ลมกลืนและไมไ่พเราะ และท าให้การเคลื่อนไหวของแนวเสียงตา่ง ๆ ด าเนินไปได้ยาก จงึถือ
เป็นข้อห้ามส าหรับนกัเรียบเรียงเสียงประสานมือใหม่  
 6. ช่ือท านอง ถกูจดัอยู่ด้านขวาลา่งของเพลงนมสัการ ใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ ในเพลง
นมสัการจะแยกท านองกบัเนือ้ร้องออกจากกนั จงึท าให้มีช่ือท านองเกิดขึน้ ท านองอาจน ามาจาก
เพลงพืน้บ้านหรือเพลงท้องถ่ิน หรืออาจจะเป็นท านองที่ประพนัธ์ขึน้ใหมส่ าหรับเพลงนมสัการ
โดยเฉพาะ ซึง่การแยกช่ือท านองจากบทเพลง ท าให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิงในกรณีท่ีมีการปรับแตง่
เนือ้ร้อง หรือในการใช้ท านองเดียวกนัในหลายบทเพลงก็ได้ เช่น ในหนงัสือเพลงไทยนมสัการ ฉบบั
สงัคายนา เพลงบทท่ี 78 “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” และเพลงบทท่ี 179 “ผู้วางใจพระเจ้ามีรากฐานอนั
มัน่คง” ทัง้สองเพลงนีไ้ด้ใช้ท านองเดียวกนั ช่ือวา่ ADESTE FIDELES  

7. ช่ือผู้ประพนัธ์ท านอง ถกูจดัอยู่ด้านขวาลา่งใต้ช่ือท านอง เพื่อเป็นการให้ความเคารพ
ผู้ประพนัธ์ท านอง จงึควรท่ีจะใสช่ื่อผู้ประพนัธ์ด้วย หากไมท่ราบช่ือผู้ประพนัธ์ท านองให้ใส ่
“Anon.” ย่อมาจาก Anonymous หรือไมร่ะบช่ืุอ  

8. ช่ือผู้ประพนัธ์เนือ้ร้อง ถกูจดัอยู่ด้านซ้ายลา่งเพลงนมสัการ หากไมท่ราบช่ือผู้ประพนัธ์
ท านองให้ใส ่“Anon.”  

9. Hymnic meter หมายถงึ จ านวนพยางค์ในแตล่ะวรรคตอน ซึง่มีลกัษณะคลายกบัค า
กลอนหรือกวี  Hymnic meter จะแสดงโดยใช้ชดุของตวัเลขยกตวัอยา่งเช่น เพลงบทท่ี 289 
“พระคณุพระเจ้านัน้แสนช่ืนใจ” (Amazing Grace) ประกอบด้วย 4 วรรคตอ่ 1 ข้อ โดยที่วรรคท่ี 1 
“พระคณุพระเจ้านัน้แสนช่ืนใจ” และวรรคท่ี 3 “เม่ือฉนัหลงทางทรงตามกลบัไป” มีจ านวนวรรคละ 
8 พยางค์ สว่นวรรคท่ี 2 “ช่วยได้คนชัว่อยา่งฉนั” และวรรคท่ี 4 มี “ตาบอดแตฉ่นัเห็นพลนั” จ านวน
วรรคละ 6 พยางค์ ดงันัน้จงึเขียนเป็นชดุตวัเลขได้วา่ 8.6.8.6. ซึง่ในรูปแบบนีม้กัพบได้บอ่ย ๆ ใน 
เพลงนมสัการท่ีเรียกว่า “จงัหวะทัว่ไป” (Common Meter: C.M.) อีกสองรูปแบบท่ีพบได้บอ่ยคือ 
จงัหวะยาว (Long meter : L.M. = 8.8.8.8.) เช่น เพลงบทท่ี 3 “เชิญเถิดปวงชนบนพืน้โลกา” (All 
people that on earth do dwell) และจงัหวะสัน้ (Short meter : S.M. = 6.6.8.6.) เช่น เพลงบทที่ 
239 “สิ่งท่ีถวายพระเจ้า”  

เพลงนมสัการท่ีมี Hymnic meter ตอ่บรรทดัที่แตกตา่งจากอีกข้อไปยงัอีกข้อหนึง่ เรียกได้
ว่า “ไมส่ม ่าเสมอ” (irregular) ยกตวัอย่างเช่นในเพลงบทท่ี 34 “สาธ ุสาธ ุสาธ ุพระเป็นเจ้าทรงเด
ชา” ในข้อท่ี 1 และ ข้อท่ี 4 มี Hymnic meter เป็น 12.13.12.10 สว่นในข้อท่ี 2 และ ข้อท่ี 3 มี 
Hymnic meter เป็น 12.13.13.10 Hymnic meter ท่ีไมส่ม ่าเสมอนีก้็มกัพบบอ่ยเช่นกนั และใน
บางครัง้ Hymnic meter ก็สามารถเป็น “doubled” (ใช้สญัลกัษณ์คือ “D”) คือ การซ า้รูปแบบของ
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จ านวนพยานของเพลงนัน้ ๆ ให้ยาวเป็นสองเทา่ ยกตวัอยา่งเช่น เพลงบทท่ี 13 “มาเถิดคริสเตียน
ร้องเพลง” ใช้ Hymnic meter แบบ 6.6.6.6.D (หรือ 6.6.6.6.6.6.6.6.) และบทที่แยกออกมาหรือท่ี
มกัจะเรียกกนัว่าร้องรับ จะแสดงโดยการเพิ่มค าว่า “with Refrain” (ร้องรับ) Hymnic meter มีสว่น
ช่วยอย่างมากกบัผู้ ท่ีประพนัธ์เนือ้ร้อง เพราะท าให้ง่ายในการคิดจ ากดัจ านวนค าให้อยู่ในท านอง
แตล่ะวรรค  

สดุท้ายนี ้ในสว่นของค าศพัท์ท่ีใช้ส าหรับเพลงนมสัการ มีการใช้ค าศพัท์เฉพาะในการเรียก 
“ข้อ” ว่า “Stanza” และท่อง “ร้องรับ” ว่า “Refrain”  ซึง่ตา่งจากเพลงทัว่ไปท่ีจะใช้ค าว่า “Verse” 
กบั “Chorun” 

 

2.2 การภาวนาโดยใช้บทเพลงนมัสการพระเจ้า 
 ส าหรับการภาวนาโดยใช้บทเพลงนมสัการพระเจ้านัน้ จ าเป็นต้องรู้จกัการภาวนา
ใคร่ครวญเสียก่อน ซึง่การภาวนาไมไ่ด้จ ากดัแคใ่นศาสนาคริสต์เทา่นัน้ ในการศกึษาชิน้นีจ้ะใช้
ทฤษฎีจิตตปัญญาฯ เพื่อช่วยในการเข้าใจในการภาวนามากขึน้ 

2.2.1 การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญตามแนวจิตตปัญญาศึกษา4 (Contemplative 
Practice)  

แนวคิดนี ้ได้เร่ิมต้นจากความคาดหวงัท่ีอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศกึษาท่ีเกิด
จากภายในตวัของบคุคล  ซึง่แนวคิดนีจ้ะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงการศกึษาท่ีมุง่เน้นในการส ารวจ
ภายในตวับคุคล  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และการรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง   ซึ่งจะน าไปสู่
การตระหนกัรู้  การหยัง่รู้  ความเปิดกว้าง  ความเคารพในความเป็นมนษุย์  และการยอมรับใน
ความแตกตา่งหลากหลายของแตล่ะบคุคล    

จิตตปัญญา  หมายถงึ กระบวนการจดัการศกึษาท่ีมุง่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ตนเอง   โดยการพฒันาจากด้านในได้แก ่จิตใจและการคิด  ด้วยการกลัน่กรองตนเองอย่าง
ใคร่ครวญ  เรียนรู้จากการฝึกปฏิบตัิในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย  จนเกิดการใคร่ครวญ ท าให้
จิตใจเปิดกว้าง   สามารถท าความเข้าใจกบัสิ่งตา่ง ๆ มีความตระหนกัรู้ในตวัเอง ความเมตตา
                                                 

4 สิริรัตน์   นาคิน, การเรียนรู้ดว้ยใจอยา่งคร ่าครวญ,” 
http://apps.qlf.or.th/member/blog/detail.aspx?id=199 (สืบคน้เม่ือ มกราคม 2559).  
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กรุณา และจิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้กบัการปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวนั และ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนัได้ หรืออีกนยัหนึง่คือ  จิตตปัญญา
ศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง 
  การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการสร้างความเข้าใจพืน้ฐาน โดยมีแนวทาง
การศกึษา ดงันี ้ 
  1. Critical – Based คือ การสอนให้มองโลกในแง่ดี ให้มีความคิดวิจารณญาณ รู้จกัการ
วิเคราะห์ หาเหตผุล  
  2. Creative – Based คือ การสอนให้พฒันาตนเองให้เตม็ศกัยภาพ รู้สร้างสรรค์สิ่งใหม ่                    
   3. Productivity – Based คือ การสอนให้มองท่ีผลงาน ให้รู้จกัสร้าง รู้จกัผลิต รู้จกัคิดอะไร
ใหม ่ๆ    
  4. Responsibility – Based คือ การสอนให้รู้จกัตวัเอง รู้จกัการเสียสละ ให้ผลกัดนัสงัคม
ให้ก้าวหน้าด้วยมือของเรา  
  ดงันัน้ จิตตปัญญาศกึษา สามารถน าไปใช้ได้กบัทกุเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ โดยเน้น
การฝึกฝนปฎิบตัิจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง   ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหมท่ี่มุง่เน้นการ
พฒันาด้านในที่ไมจ่ ากดัเฉพาะศาสนาเทา่นัน้ เช่น การท างาน การออกก าลงั งานศิลปะ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานในตนเองเพ่ือน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรและสงัคม  หากสมัผสัและเข้าใจได้ถงึกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เราจะเห็น
ได้ชดัเจนวา่ ความเช่ือมโยงของการเรียนรู้ท่ีแท้จริงนัน้ คือ ประสบการณ์ทกุสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั  

2.2.2 แนวทางการเสริมสร้างแนวจติตปัญญาศึกษา 
ในชีวิตประจ าวนัของคนไทยนี ้เศรษฐกิจและสงัคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว 

ในภาวะปัจจบุนัจงึเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมากมายเกิดความเครียด ความวิตกกงัวลกบัปัญหาตา่ง ๆ 
ท่ีเข้ามา ซึง่บางคนหาทางออกของปัญหาได้ แตบ่างคนก็หาทางออกไมไ่ด้และแก้ปัญหาโดยการ
คิดสัน้ โดยมีตวัอย่างมากมายจากสื่อในสงัคมไทย แนวทางหนึง่ท่ีสามารถผ่อนคลายความเครียด 
ความวิตกกงัวลได้คือ  การเปิดโอกาสให้กบัดนตรี   ให้ดนตรีเข้ามามีสว่นร่วมในชีวิตประจ าวนั
อย่างตอ่เน่ือง  เพราะจะมีผลตอ่การเสริมสร้างสขุภาพกายและจิตใจ ให้มีความสดช่ืนแจ่มใส เบิก
บาน เข้มแขง็ และมีก าลงัใจในการตอ่สู้กบัปัญหาตา่ง ๆ อย่างมีสต ิ และสามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสขุ 

วิธีง่าย ๆ ท่ีน ามาใช้อย่างเหมาะสมกบัเวลาและโอกาสคือ 
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1. ฟังเพลง หรือร้องเพลงคลอเบา ๆ จดัหาเวลาพกัผ่อนและควรเลือกเพลงหรือดนตรีท่ีมี
จงัหวะช้า  ซึง่จะช่วยท าให้ระบบตา่ง ๆ ในร่างกายเกิดการผ่อนคลายและสร้างอารมณ์ท่ี
เบิกบาน ความรู้สกึท่ีสดช่ืนกระปรีก้ระเปร่า 

2. ฟังเพลงในระหว่างรับประทานอาหาร  ขณะเดินทาง  หรือท ากิจกรรมท่ีเคลื่อนไหว  ควร
เลือกเพลงท่ีมีจงัหวะปานกลางไมเ่ร็วและไมช้่าไป  มีท านองท่ีไพเราะ  แจ่มใส  นุ่มนวล 

3. ร้องเพลงตามเสียงเพลงท่ีช่ืนชอบ เพื่อเพ่ิมออกซิเจนให้ปอด   และเป็นการบริหารปอดให้
แขง็แรงท าให้ร่างกายจะสดช่ืนแขง็แรง 

4. ออกก าลงักายประกอบดนตรี ควรเป็นจงัหวะท่ีเร็ว จะท าให้เกิดพลงั ตื่นตวั เพลินเพลินไม ่
มีอาการเบ่ือหน่าย  เช่น  เต้นแอโรบิค  การเต้นร าการเข้าจงัหวะ การเต้นลีลาศ ซึง่เป็น
การเคลื่อนไหวอยา่งช้า ๆ เข้ากบัจงัหวะถือเป็นการออกก าลงักายอยา่งหนึง่ท่ีช่วยให้
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวท่ีสมดลุ 

5. การท างานที่ไมต้่องใช้สมาธิมากควรมีเสียงดนตรีเบา ๆ จะช่วยผ่อนคลายและสร้างความ        
สบายใจ ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน ดนตรีท่ีมีจงัหวะเร็วและแรง จะช่วยให้เพลิดเพลินไม่
รู้สกึเหน็ดเหน่ือย 

6. การฟังเพลงเบา ๆ ก่อนนอนเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ท าให้หลบัสบายและสามารถ
นอนหลบัได้ยาวนานซึง่ท าให้ร่างกายได้พกัผ่อนอย่างเตม็ท่ีในเวลากลางคืน และร่างกาย
รู้สกึสดช่ืนในเวลาตื่นนอนตอนเช้า   
ดนตรีนอกจากจะฟังเพื่อเพลิดเพลินแล้ว   ถ้าเราสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบั

ชีวิตประจ าวนัอย่างเหมาะสม  จะท าให้เราได้รับประโยชน์มากมายอย่างคาดไมถ่งึ และมีการใช้
บทเพลงให้มีสว่นในการใคร่ครวญภาวนาท่ีเป็นที่รู้จกักนัอย่างกว้างขวาง คือ การภาวนาแบบเทเซ่ 

2.2.3 เทเช่5 
จดุก าเนิดชมุชนเทเซเ่ป็นชมุชนของคริสต์ศาสนาสมัพนัธ์ (Ecumenical Christian 

Monastic Order)  ผู้ก่อตัง้คือ บราเดอร์โรเจอร์ เร่ิมมาจากช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เร่ิมขึน้ บรา
เดอร์โรเจอร์ได้ตัง้ปณิธานว่าจะช่วยเหลือผู้คนท่ีประสบเหตกุารณ์ปัญหาทกุขภยัเหมือนท่ีย่าของ
ท่านเคยท าในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เขาอาศยัอยู่ท่ีหมูบ้่านเลก็ ๆ ท่ีเทเซ ่จดัเป็นสถานที่ซึง่ผู้ลีภ้ยั
สงครามมกัมาอยู่รวมกนั บราเดอร์โรเจอร์ได้ซือ้บ้านอยู่ในเทเซ่ จากนัน้เขากบัน้องสาวได้คอย

                                                 
5
 “เทเซ่ (TAIZE),” https://louismariebangkae.wordpress.com/2009/11/05/เทเซ่-taize/ 

(สืบคน้เม่ือธนัวาคม 2558). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Monasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_(religious)
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ช่วยเหลือและให้การต้อนรับผู้ลีภ้ยัสงครามทัง้หลายด้วยความเป็นมิตรและด้วยความรัก ในบรรดา
พวกผู้ลีภ้ยัมีคนยิวรวมอยู่ด้วย แตส่ิ่งท่ีจ าเป็นคือน า้และอาหารนัน้มีจ ากดั ดงันัน้ บราเดอร์โรเจอร์  
มกัจะไปอธิษฐานภาวนาตามล าพงัในป่า และร้องเพลงเพื่อจะไมท่ าให้พวกผู้ลีภ้ยั (โดยเฉพาะ
ชาวยิว) ขดัข้องใจ  

ลกัษณะการภาวนาแบบเทเซ่ 
การภาวนาแบบเทเซไ่ม่มีข้อก าหนดหรือล าดบัขัน้ตอนตายตวั เพียงแตใ่ห้มีองค์ประกอบ 3 

อย่าง คือ การเงียบร าพงึ การอา่นพระคมัภีร์ และการขบัร้องบทเพลง ผู้ภาวนาจงึสามารถ
สบัเปลี่ยนรูปแบบหรือล าดบัขัน้ตอนได้ตามความเหมาะสม ย่ิงไปกว่านัน้ในการอธิษฐานภาวนาไม่
มีข้อก าหนดวา่จะต้องใช้เพลงเทเซเ่ท่านัน้ แตย่งัสามารถขบัร้องบทเพลงท่ีใช้ในโบสถ์หรือคริสตจกัร
ได้ บทเพลงและการภาวนาแบบเทเซส่ามารถน าไปปฏิบตัิได้ในหลายโอกาส การภาวนาร่วมกนัใน
ครอบครัว หรือกลุม่เลก็ ๆ ในกลุม่คริสตชน หรือเพียงหยดุเงียบ และร้องเพลงอธิษฐานเบา ๆ ใน
เวลาท่ีเหน่ือยล้า และต้องการการผ่อนคลายกส็ามารถท าได้เช่นกนั 

 จดุมุง่หมายในการนีไ้มใ่ช่การท าให้ใจทัง้หมดเงียบ ด้วยการสร้างความว่างเปลา่ภายใน
เสียทัง้หมดอย่างเดียว แตต้่องเป็นความสงบแบบเดก็ ๆ ท่ีไว้วางใจและเช่ือพระเจ้าอย่างสดุหวัใจ  
และให้พระองค์ภาวนาเงียบ ๆ ภายในตวัเรา  แล้ววนัหนึง่เราจะพบว่าความสงบลกึล า้ภายในจิตใจ
ท่ีแท้จริงคือการประทบัอยู่ของ;พระเจ้ากบัเรา  ช่วงระหว่างการภาวนาร่วมกบัผู้อื่นเป็นการดีท่ีจะมี
ช่วงเงียบสงบยาว ๆ ช่วงหนึง่ประมาณ 5-10 นาที  มากกวา่มีช่วงเงียบสงบสัน้ ๆ หลายครัง้  ถ้าผู้
ร่วมภาวนาไมเ่คยท าสมาธิเงียบ ๆ แบบนีม้าก่อน  จ าเป็นต้องมีการอธิบายลว่งหน้าก่อนเร่ืองนีห้รือ
หลงัการร้องเพลงเสร็จสิน้  จบลงใครบางคนอาจพดูขึน้ว่า  “เราจะภาวนากนัตอ่ไปอย่างเงียบ ๆ ครู่
หนึง่”  ปกติใช้สญัลกัษณ์รูปภาพแตไ่มจ่ าเป็นต้องมีก็ได้  อาจจะใช้ไม้กางเขนแทน  หรือเพียงแคจ่ดุ
เทียนอย่างเดียวกส็ามารถท าได้แล้วแตโ่อกาส  สถานที่หรือกลุม่ผู้ เช่ือ  (ต้องไมท่ าให้เกิดการสะดดุ
กนั)  อีกทัง้สามารถเลือกสญัลกัษณ์รูปได้ตามเทศกาล  การจดุเทียนเป็นสญัลกัษณ์ของแสงสวา่ง
ของพระเยซคูริสต์  ผ้าท่ีจดัเป็นแฉกเพ่ือแทนพระสิริของพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีสอ่งรัศมี  เทียนท่ีจดุ
จะใช้ก่ีแท่ง  หรือแบบไหนก็ได้  ไมม่ีกฎเกณฑ์ในเร่ืองนี ้ สว่นดอกไม้ก็สามารถใช้ดอกชนิดใดก็ได้
เป็นเพียงการตกแตง่สถานที่ให้สดช่ืนสวยงามท าให้มีบรรยากาศน่าเฝ้าอธิษฐานภาวนาตอ่องค์
พระผู้ เป็นเจ้า 
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ขัน้ตอนการภาวนาเทเซ่ (แบบทัว่ไป) 
1. เพลง ประวตัิความสมัพนัธ์ระหว่างเทเซเ่ยาวชนกบัประเทศไทย 

  เป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้ร้องสรรเสริญ  และยกชพูระนามของพระเจ้า  และเนือ้เพลงนัน้จะร้อง
กลบัไป กลบัมาเพื่อให้ทกุถ้อยค านัน้  ตรึงและติดในจิตใจ 
 

2. บทสดดุี  (ฮาเลลยูา) 
  ผู้น าจะกลา่วถงึบทสดดุ ี ซึง่เลือกมาจากพระคมัภีร์  ได้แก่  สดดุีบทที่  56,62,63  อา่นให้ท่ี
ประชมุฟัง เพื่อเตรียมเข้าสูก่ารอธิษฐานและสรรเสริญ นมสัการพระเจ้า 
 

3. เพลง  
  เป็นบทเพลงท่ีกระตุ้นถงึความรักของพระเจ้า  และพระเมตตาคณุท่ีสถิตอยู่ด้วยอย่าง
สม ่าเสมอในทกุ ๆ วนั  
 

4. พระวจนะ  (บทสัน้) 
  เป็นพระวจนะสัน้ ๆ เช่น จากพระธรรมมทัธิว 14:20-33 กลา่วถงึความไว้วางใจในพระเจ้า 
คืออคัรสาวกได้เหน็การเดินบนทะเลของพระเยซ ูซึง่เปโตรได้ขอพระองค์ท่ีจะดีบนทะเลด้วย แต่
ด้วยความสงสยัในความย่ิงใหญ่และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ท าให้เปโตรจมน า้  ในข้อพระ
คมัภีร์ตอนนีจ้งึเป็นการย า้ให้ผู้ เช่ือทกุคนมัน่คงในความเช่ือ แม้จะเจอสถานการณ์ท่ีน่ากลวัก็ตาม 
 

5. เพลง 
  เพลงเป็นเพลงกลา่วสดดุี  เน้นถงึความรักของพระเจ้า และพระเมตตาของพระเจ้า 
 

6. เงียบ ร าพงึ (3-5 นาที) 
  ทกุคนในท่ีประชมุมีโอกาสอธิษฐานร่วมกนั  เป็นการสว่นตวัไมว่่าจะเป็นการอธิษฐานเพื่อ
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และรวมถงึโลก  สื่อความปรารถนาให้มีสนัติภาพและการคืนดีกนั 
 

7. เพลง 
  เพลงท่ีเน้นให้เรากลบัมาหาพระเจ้า  และพระเจ้าเป็นทกุสิ่งทกุอยา่ง  เพราะพระองค์ทรง
สร้างและดแูลรักษาเราและโลกนี ้
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8. บทเร้าวิงวอน (คีริเอ Kyrie) 
  เป็นบทเพลงท่ีเป็นหวัข้อในการอธิษฐาน  เป็นค าอธิษฐานเพื่อมวลชนเพื่อโลก  เพราะการ
แตกแยก มีสงคราม  มีความยากจน  มีความทกุข์ยาก  ประสบภยัธรรมชาติ  ถกูกดขี่ขม่เหง  
วิงวอนให้ทกุคนรู้ถงึการด าเนินชีวิตในแนวทางท่ีถกูต้องตามน า้พระทยัขององค์พระผู้ เป็นเจ้าแก่
เดก็และเยาวชน  ให้สตปัิญญาแก่ผู้น าประเทศท่ีจะพฒันาโลกไปสูส่นัติสขุ และให้มนษุย์มีความ
กระตือรือร้นรู้จกัความรักและมีการแบง่ปันซึง่กนัและกนัและรวมถงึขอพระเจ้ากระท ากิจในแตล่ะ
คนท่ีกลา่วข้างต้น  ในการให้ความช่วยเหลือโดยการวิงวอนตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้า 
 

9. เพลง 
   เป็นบทเพลงท่ีเก่ียวกบัการภาวนาการอธิษฐานท่ีจะวิงวอนด้วยความรักและด้วยการ
สรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า 
 

10. บทข้าแตพ่ระบิดา  
  เป็นบทภาวนาของบราเดอร์โรเจอร์  ซึง่มีข้อความว่า  “โอ้พระเยซคูริสต์เจ้าแม้พวกลกู
ทัง้หลายมีความเช่ือมากพอท่ีจะเคลื่อนย้ายภเูขาได้แตป่ราศจากชีวิตแห่งความเมตตากรุณา  พวก
ลกูจะเป็นอะไรได้เลา่  พระองค์ทรงรักพวกลกูทัง้หลาย  หากปราศจากพระวิญญาณศกัดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์ผู้ทรงประทบัอยู่ในจิตใจของพวกลกูแล้ว  พวกลกูจะเป็นอะไรได้เลา่  พระองค์ทรงรักพวก
ลกูทัง้หลาย  พระองค์ทรงเปิดหนทางไปสูค่วามเช่ือและความไว้วางใจในพระองค์  พระองค์ไม่ทรง
ปรารถนาให้มนษุย์ต้องทนทกุข์ทรมาน  โอพระวิญญาณของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงฟืน้คืนพระชนม์ชีพ  
พระวิญญาณแห่งความรักพระวิญญาณแห่งการสรรเสริญ”  บทเพลงของเทเซส่ว่นใหญ่ Jacques 
Berthier ชาวฝร่ังเศส  เป็นผู้แตง่  (1923 – 1994) 

http://en.wikipedia.org/wiki/1923
http://en.wikipedia.org/wiki/1994
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2.2.4 หนังสือเพลงนมัสการ และหนังสือคู่มือประกอบการใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการ
ใคร่ครวญ  

Amazing Grace: 366 Hymn Stories for Personal Devotions6 

หนงัสือเลม่นีเ้ขียนโดย Kenneth W. Osbeck เพื่อเป็นหนงัสือท่ีใช้ในการภาวนา โดย
รูปแบบการภาวนาเร่ิมจากการอา่นพระคมัภีร์หนึง่ตอน หลงัจากนัน้อา่นบทความซึง่มีเนือ้หา
สอดคล้องกบัพระคมัภีร์ท่ีอา่นไปนัน้ และมีบทเพลงนมสัการพระเจ้าหนึง่บทเพลงท่ีมีเนือ้หา
สอดคล้องเช่นกนั และให้ร้องหรือร าพงึในใจอย่างใคร่ครวญหนึง่ตอนซ า้ไปมา (อาจจะเป็นร้องรับ 
หรือข้อข้อหนึง่ หรือประโยคเดียว) ซึง่ช่วยในการใคร่ครวญภาวนา และสามารถท าได้ในทกุวนั 

หนงัสือนมสัการของลูเธอร์ (Luther’s Hymnals)7 
นกัปฏิรูปศาสนา มาร์ตนิ ลเูธอร์ เป็นผู้ ท่ีมีแนวคิดท่ีวา่ ผู้ เช่ือทกุคนมีสิทธ์ิท่ีจะสามารถอา่น

พระวจนะของพระเจ้าได้ ท่านจงึได้ท าการแปลพระคมัภีร์จากภาษาลาตินเป็นภาษาเยอรมนั 
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถอา่นได้ จงึท าให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง  ท่านยงัเป็นทัง้นกักวีและนกั
ดนตรีอีกด้วย ลเูธอร์เช่ือว่าดนตรีเป็นสิ่งส าคญัสิ่งหนึง่ท่ีช่วยโน้มน้าวจิตใจของมนษุย์ได้ และท่าน
ยงัคิดว่าการร้องเพลงเปรียบได้เหมือนกบัการอธิษฐานตอ่พระเจ้า ท่านจงึได้ประพนัธ์และเรียบ
เรียงบทเพลงให้กบัผู้ เช่ือชาวเยอรมนัโดยใช้ท านองที่ไมส่ลบัซบัซ้อมมาก เพื่อให้ผู้ เช่ือสามารถอา่น
และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างเข้าใจ และเรียนรู้ศาสนศาสตร์ได้จากการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้า 

2.3 หลักการตัง้ค าถามเพื่อใช้ในการใคร่ครวญภาวนา8 
การใช้ค าถามเป็นเทคนิคส าคญัในการแสวงหาความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นการพฒันา

ทกัษะการคิด  การตีความ  การไตร่ตรอง  การถ่ายทอดความคิด  สามารถน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง

                                                 

6 Kenneth W. Osbeck,  Amazing Grace: 366 Hymn Stories for Personal Devotions. (USA: 
Kregel Publication, 1990), 7-8. 

7 William J. Reyno and Milburn Price, A Survey of Christian Hymnody, 5th ed. (Illinois: 
Hope Publishing Company, 2010), 27. 

8 กญัญา  วีรยวรรธน. “เทคนิคการตั้งค  าถาม,” 
http://www1.nsdv.go.th/innovation/questioning.htm, (สืบคน้เม่ือกมุภาพนัธ์ 2559). 
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และปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
            การถามเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้สร้างความรู้  ความเข้าใจ  และ
พฒันาความคิดใหม ่ๆ กระบวนการถามจะช่วยเพิ่มพนูทกัษะการคิด  ท าให้ความเข้าใจ
กระจ่าง  ก่อให้เกิดการทบทวน  การเช่ือมโยงระหว่างความคิดตา่ง ๆ สง่เสริมความอยากรู้อยาก
เห็นและเกิดความท้าทาย 

2.3.1 หลักการการตัง้ค าถามมี  2  ระดบั 

การตัง้ค าถามมี  2  ระดบั  คือ  ค าถามระดบัพืน้ฐาน และค าถามระดบัสงู  ซึง่มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ค าถามระดบัพืน้ฐาน   เป็นการถามความรู้  ความจ า  เป็นค าถามท่ีใช้ความคิดทัว่ไป
หรือความคดิระดบัต ่า  ใช้พืน้ฐานความรู้เดิมหรือสิ่งท่ีประจกัษ์ในการตอบ  เน่ืองจาก
เป็นค าถามท่ีฝึกให้เกิดความคลอ่งตวัในการตอบ  ค าถามในระดบันีเ้ป็นการประเมิน
ความพร้อมของผู้ เรียนก่อนเรียน  วินิจฉยัจดุออ่น – จดุแขง็  และสรุปเนือ้หาท่ีเรียนไป
แล้ว  ค าถามระดบัพืน้ฐานได้แก่ 

1) ค าถามให้สงัเกต   เป็นค าถามท่ีให้ผู้ เรียนคดิตอบจากการสงัเกต  เป็นค าถาม
ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการสืบค้นหาค าตอบ คือ ใช้ตา
ด ูมือสมัผสั จมกูดมกลิ่น ลิน้ชิมรส  และหฟัูงเสียง                    

2) ค าถามทบทวนความจ า เป็นค าถามท่ีใช้ทบทวนความรู้เดิมของผู้ เรียน เพื่อใช้
เช่ือมโยงไปสูค่วามรู้ใหมก่่อนเร่ิมบทเรียน 

3) ค าถามท่ีให้บอกความหมายหรือค าจ ากดัความ เป็นการถามความเข้าใจ โดย
การให้บอกความหมายของข้อมลูตา่ง ๆ 

4) ค าถามบง่ชีห้รือระบ ุ  เป็นค าถามท่ีบง่ชีห้รือระบคุ าตอบจากค าถามให้
ถกูต้อง             

2. ค าถามระดบัสงู   เป็นการถามให้คิดค้น  หมายถงึ   ค าตอบท่ีต้องใช้ความคิด
ซบัซ้อน  เป็นการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สามารถใช้สมองทัง้ซีก
ซ้ายและซีกขวาในการคดิหาค าตอบ  โดยอาจใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเป็น
พืน้ฐานในการคิดและตอบค าถาม  ตวัอย่างค าถามระดบัสงู                    

1) ค าถามให้อธิบาย   เป็นการถามการตีความหมาย   ขยายความ โดยการให้
อธิบายแนวคิดของข้อมลูตา่ง ๆ 
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2) ค าถามให้เปรียบเทียบ   เป็นการตัง้ค าถามให้สามารถจ าแนกความเหมือน – 
ความแตกตา่งของข้อมลูได้ 

3) ค าถามให้วิเคราะห์   เป็นค าถามให้วิเคราะห์ แยกแยะปัญหา จดัหมวดหมู ่
วิจารณ์แนวคดิ หรือบอกความสมัพนัธ์และเหตผุล 

4) ค าถามให้ยกตวัอย่าง   เป็นการถามให้ใช้ความสามารถในการคิด   น ามา
ยกตวัอย่าง 

5) ค าถามให้สรุป   เป็นการใช้ค าถาม เพื่อให้ทราบว่าได้รับความรู้หรือมี
ความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  และเป็นการช่วยเน้นย า้ความรู้ ท าให้
สามารถจดจ าเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้ 

6) ค าถามเพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก   เป็นการใช้ค าถามท่ีให้
เปรียบเทียบหรือใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีหลากหลาย 

7) ค าถามให้ประยกุต์   เป็นการถามให้ผู้ เรียนใช้พืน้ฐานความรู้เดิมท่ีมีอยู่มา
ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือในชีวิตประจ าวนั 

8) ค าถามให้สร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม ่ๆ หรือผลิตผลใหม ่ๆ เป็นลกัษณะการถาม
ให้คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ ท่ีไมซ่ า้กบัผู้อื่นหรือท่ีมีอยู่แล้ว    

การตัง้ค าถามระดบัสงูจะท าให้เกิดทกัษะการคดิระดบัสงู  และเป็นคนท่ีมีเหตผุล  เป็นการจดจ า
ความรู้ข้อเท็จจริงได้อยา่งเดียวแตส่ามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  วิเคราะห์ และประเมิน
สิ่งท่ีถามได้  นอกจากนีย้งัช่วยให้เข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองราวนัน้ ๆ ได้อย่างถกูต้อง  และเป็นสิ่ง
ท่ีกระตุ้นให้ค้นหาข้อมลูมาตอบค าถามด้วยตนเอง  การตอบค าถามระดบัสงูต้องคิดหาค าตอบเป็น
เวลาท่ีมากกว่าการตอบค าถามระดบัพืน้ฐาน  เพราะต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์อยา่งลกึซึง้
และมีวิจารณญาณในการตอบค าถาม  ความผิดพลาดอยา่งหนึง่ของการตัง้ค าถามคือ  การถาม
แล้วต้องการค าตอบในทนัที 

2.3.2 หลักการ 4 ส. 
หลกัการ 4 ส. ย่อมาจาก 1) สะกิด  2) สาระ  3) ส ารวจ  4) สนอง 
1) สะกิด หมายถงึ การเก่ียวความสนใจของบคุคลผู้หนึง่สนใจ  
2) สาระ หมายถงึ ความเป็นจริง ซึง่สิ่งแรกท่ีควรท าคือการให้ข้อมลูที่เป็นพืน้ฐานที่

เก่ียวกบับริบทของ เนือ้ร้อง ผู้ เขียน และความสอดคล้องกบัพระคมัภีร์  ในการถาม
ค าถามต้องอยู่ในขอบเขตความเข้าใจของเนือ้เพลงและข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้อง 
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3) ส ารวจ หมายถงึ เป็นการส ารวจและคิดใคร่ครวญถงึประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาว่า
สอดคล้อยกบับทเพลงอย่างไรบ้าง 

4) สนอง หมายถงึ การน าไปประยกุต์ใช้ส าหรับผู้ปฏิบตัิ ในสว่นนีเ้ป็นการน าความรู้ไปใช้
ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึง่การตัง้ค าถามต้องมีลกัษณะท่ีให้บคุคลตอบถงึการน า
วิธีการท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 

ดงันัน้  การรวบรวมบทเพลงท่ีจะน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา  จ าเป็นต้องมีการตัง้
ค าถามในแตล่ะบทเพลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ได้มาจากการร้องเพลงสรรเสริญเพื่อการ
ใคร่ครวญภาวนา 
 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา เพื่อการ

พฒันาจดุมุง่หมายของการศกึษาในการค้นพบการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 
โดยการรวบรวมบทเพลงท่ีสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ ด้วยการก าหนดขัน้ตอนและวิธีการ
ด าเนินการศกึษาเป็น  6   ขัน้ตอน  คือ  

1. ก าหนดกรอบการศกึษา 
2. กลัน่กรองบทเพลงนมสัการในการใคร่ครวญภาวนาท่ีสอดคล้องกบัหลกัศาสนศาสตร์ 
3. เลือกบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา จ านวน 10 บท 
4. เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงนมสัการเพือ่การใคร่ครวญภาวนา 
5. การตัง้ค าถามเพื่อการใคร่ครวญภาวนาในแตล่ะบทเพลง 
6. จดัล าดบัเพลงนมสัการโดยใช้กรอบศาสนศาสตร์ตามหนงัสือเพลงไทยนมสัการ 

ซึง่รายละเอียดตา่ง ๆ เป็นไปตามตารางแสดงขัน้ตอนการด าเนินการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางแสดงขัน้ตอนการด าเนินการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขัน้ตอนท่ี  1  
ก าหนดกรอบการศกึษา  

ขัน้ตอนท่ี  2  
กลัน่กรองบทเพลง
นมสัการในการใคร่ครวญ
ภาวนาที่สอดคล้องกบั
หลกัศาสนศาสตร์ 

ขัน้ตอนท่ี  4  
เรียบเรียงดนตรีบทเพลง
นมสัการเพ่ือการใคร่ครวญ
ภาวนา 

 

ขัน้ตอนท่ี  5 
การตัง้ค าถามเพ่ือการ
ใคร่ครวญภาวนาในแตล่ะบท
เพลง 

 

ขัน้ตอนที่ 3 บทเพลง
นมสัการเพ่ือการใคร่ครวญ
ภาวนา จ านวน 10 บท 

เ
พ
ล
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น
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ส
ก
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ร
 
โ
ด
ย
ใ
ช้
ก
ร
อ
บ

ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
หวัข้อ  “การใช้บทเพลงนมสัการเพ่ือการใคร่ครวญ

ภาวนา” 

 
       

เ
พ
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ส
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เ
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กรอบแนวคิด 

เลือกบทเพลง 10 บทเพลง  
ท่ีได้จากการกลัน่กรอง 

 

กรอบแนวคิด 
การวิจยั 

 

รวบรวมและศกึษาวิเคราะห์บทเพลงนมสัการ โดยใช้
กรอบหลกั 3  ประการ คือ ศาสนศาสตร์  คริสเตียน

ศกึษา และดนตรีคริสตจกัร 
 

 
 
 

เพลง นมสัการเพ่ือ
การใคร่ครวญ

ภาวนา 

จดัเรียบเรียงดนตรีบทเพลงนมสัการเพ่ือการ
ใคร่ครวญภาวนา ตามหลกัการเรียบเรียงเสียง
ประสานสี่แนว โดยใช้โปรแกรม Sibelius 

v.6 
 

 
 
 

บทเพลงประสาน
เสียงการนมสัการ
เพ่ือการใคร่ครวญ

ภาวนา 

บทเพลงท่ีไดจ้ดัอนัดบัตามการอา้งอิงจากเพลง
ไทยนมสัการ 

 
 
 

รายงานผล 
การศกึษา 

ขัน้ตอนการวิจยั 
 

การด าเนินการ 
 

ผลท่ีได้รับ 
 

ตัง้ค าถามโดยอ้างองิตามหลกั 4 ส. Hook 
Book Look Took 

 

 
 
 

ค าถามเพ่ือการ
ใคร่ครวญภาวนา 

 

ขั้นตอนท่ี 6 

จดัล าดบัเพลงนมสัการโดยใช ้
กรอบศาสนศาสตร์ตาม
หนงัสือเพลงไทยนมสัการ 
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3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  จ านวน 10  บทเพลง 

3.2 วธีิการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ 
1. การรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีมีองค์ประกอบของท านอง

และเนือ้ร้องท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ จ านวน 10 บท 

2. เรียบเรียงดนตรีบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีประกอบด้วยหลกั 

ศาสนศาสตร์ว่าด้วย  การสรรเสริญพระเจ้า  การศกึษพระคมัภีร์ และการด าเนินชีวิต 

คริสเตียน 

3. ศกึษาพระคมัภีร์ท่ีสอดรับกบับทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาท่ีได้

ด าเนินการเรียบเรียงดนตรี 

4. ศกึษาการตัง้ค าถามให้เอือ้ตอ่การความหมายของบทเพลงแตล่ะบทเพลงนมสัการ

เพื่อการใคร่ครวญภาวนา 
 



 

บทที่ 4  
ผลของการศึกษา 

 
 

 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา 
ข้อมลูในการศกึษาแบง่ออกเป็น   

ตอนท่ี   1  การรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ท่ีมีเนือ้ร้องท่ี
เหมาะสมสอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ จ านวน 10 บท 

ตอนท่ี   2  การเรียบเรียงท านองประสานในบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา จ านวน 10 บท 

ตอนท่ี   3 การตัง้ค าถามเพื่อเป็นข้อคิดในบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา จ านวน 10 บท 

 
ผลการรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเหมาะสม

สอดคล้องตามหลกัศาสนศาสตร์ จ านวน 10  บท 
การรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

ตามหลกัศาสนศาสตร์  ว่าด้วยศาสนศาสตร์  คริสเตียนศกึษาและดนตรีคริสตจกัรรวบรวมเป็นบท
เพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  โดยมวิีธีการเลือกเพลงจากการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎ ี 
และผลงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั  “การใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา”   และได้
ด าเนินการวิเคราะห์บทเพลงนมสัการในการใคร่ครวญภาวนา ท่ีสอดคล้องกบัหลกัศาสนศาสตร์   
โดยมีวิธีการในการเลือกเพลง  เพื่อการเทิดพระเกียรติ  การด าเนินชีวิตคริสเตียน วา่ด้วย บทเพลง
การมอบถวาย การเล้าโลมใจ การเช่ือและวางใจ  และพระคริสต์ธรรมคมัภีร์  จ านวน 10 บท ได้แก่ 
1) เพลงโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า  2) เพลงข้าจะร้อง (ออกพระนาม)  3) เพลงเข็มทิศ  4) เพลง
ทกุสิ่ง  5) เพลงมัน่คงและออ่นหวาน  6) เพลงพกัพิงในพระเจ้า  7) เพลงน า้แห่งชีวิต  8) เพลงพระ
เจ้าทรงเลีย้งด ู 9) เพลงเจ้าสาว  และ 10) เพลงฟิลิปปี 4:4 
 ทัง้นี ้ในการจดัเรียงเพลง  ผู้ศกึษาได้ค านงึถงึความส าคญัของเพลงตามอย่างหนงัสือเพลง
ไทยนมสัการ ฉบบัสงัคายนา ฉบบัปรับปรุง 2014 ดงันี ้   
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1.  การเทิดพระเกียรติ   
2.  พระคริสตธรรมคมัภีร์ 
3. การด าเนินชีวิตคริสเตียน 
 3.1 การมอบถวาย  

3.2 การเล้าโลมใจ  
3.3  การเช่ือและวางใจ   

 
การเรียบเรียงบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  จ านวน 10 บท 
การจดัเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ศกึษาได้ด าเนินการน าบทเพลงท่ีรวบรวม  มาด าเนินการ

เรียบเรียงเสียงประสานตามทฤษฏีดนตรี ในการร้องประสานเสียง ซึง่เพลงทัง้ 10 บท โดยให้
ความหมายทางพระวจนะตามพระคมัภีร์ท่ีสอดรับกบับทเพลงแตล่ะเพลงนมสัการเพื่อการภาวนา
ใคร่ครวญ โดยได้มีการตัง้ค าถาม  ถามถงึความรู้สกึท่ีได้สมัผสักบับทเพลงนมสัการเพื่อการ
ใคร่ครวญภาวนา  เม่ือมีการร้องเพลงนัน้ ๆ   

 
การตัง้ค าถามเพื่อเป็นข้อคดิในบทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 

จ านวน 10 บท 
การตัง้ค าถามเพื่อเป็นข้อคิดในบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ค านงึถงึ

ค าถามระดบัสงู เป็นการถามให้คิดค้นที่ต้องใช้ความคิดซบัซ้อน เป็นการสง่เสริมความคิด
สร้างสรรค์และกระตุ้นให้สามารถใช้สมองทัง้ซีกซ้ายและซีกขวาในการคดิหาค าตอบ โดยอาจใช้
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเป็นพืน้ฐานในการคิดและตอบค าถาม เช่น ค าถามให้อธิบาย เป็น
การถามการตีความหมาย ขยายความ โดยการให้อธิบายแนวคิดของข้อมลูตา่ง ๆ  ค าถามให้
เปรียบเทียบ เป็นการตัง้ค าถามให้สามารถจ าแนกความเหมือนความแตกตา่งของข้อมลู  ค าถาม
ให้วิเคราะห์ เป็นค าถามให้วิเคราะห์ แยกแยะปัญหา จดัหมวดหมู ่วิจารณ์แนวคิด หรือบอก
ความสมัพนัธ์และเหตผุล  ค าถามให้ยกตวัอยา่ง เป็นการถามให้ใช้ความสามารถในการคิด น ามา
ยกตวัอย่าง  ค าถามให้สรุป เป็นการใช้ค าถาม เพื่อให้ทราบว่าได้รับความรู้หรือมีความก้าวหน้า
มากน้อยเพียงใด และเป็นการช่วยเน้นย า้ความรู้ ท าให้สามารถจดจ าเนือ้หาได้ดีย่ิงขึน้  ค าถาม
เพื่อให้ประเมินและเลือกทางเลือก เป็นการใช้ค าถามท่ีให้เปรียบเทียบหรือใช้วิจารณญาณในการ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีหลากหลาย  ค าถามให้ประยกุต์ เป็นการถามให้ใช้พืน้ฐานความรู้เดิมท่ีมี
อยู่มาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือในชีวิตประจ าวนั  และค าถามให้สร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม ่
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หรือผลิตผลใหม ่ๆ เป็นลกัษณะการถามให้คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม ่ๆ ท่ีไมซ่ า้กบัผู้อื่นหรือท่ีมอียู่
แล้ว    

เพราะฉะนัน้ การตัง้ค าถามระดบัสงูจงึน ามาใช้ในการตัง้ค าถามเพื่อให้ผู้ภาวนาใคร่ครวญ
เกิดทกัษะการคิด และมีเหตผุล สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และประเมินสิ่ง
ท่ีถามได้  นอกจากนีย้งัช่วยให้เข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองราวได้อย่างถกูต้อง และกระตุ้นให้ค้นหา
ข้อมลูมาตอบค าถามด้วยตนเองได้ 
             

ดงันัน้ การรวบรวมบทเพลงท่ีจะน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา จ าเป็นต้องมีการตัง้
ค าถามเพื่อเป็นข้อคิดในการส านกึถงึพระคณุความรักท่ีได้รับจากการร้องสรรเสริญบทเพลง
นมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ดงับทเพลง ทัง้  10 บท ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
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4.1 เพลงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง : บงกช ฮดัซนั 

ชื่อท านอง : GIVE THANKS 

พระคัมภร์ีอ้างองิ : สดดุี 106:1 “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงโมทนาขอบพระคณุพระเจ้าเพราะ

พระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมัน่คงของพระองค์ด ารงเป็นนิตย์” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ร้องรับ (refrain) 

“โมทนาขอบพระคณุพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงกระท าสิ่งมากมาย  

โมทนาขอบพระคณุพระเจ้า  เพราะพระองค์ได้ทรงกระท าสิ่งมากมาย” 

 ในท่องร้องรับนีเ้ป็นการโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงกระท าสิ่ง
มากมาย ไมว่่าจะเป็นการทรงสร้างทกุสรรพสิ่ง การให้ความรักและทรงช่วยเหลือมนษุย์ท่ีเตม็ไป
ด้วยบาปอย่างเรา เนือ้ร้องท่องนีก้็เพื่อท่ีเราจะระลกึใคร่ครวญถงึสิ่งตา่ง ๆ ท่ีพระเจ้าทรงมอบให้แก่
เรา และให้เราท่ีจะได้ร้องเพลงสรรเสริญโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า ดงัท่ีเปาโลได้กลา่วไว้ใน
จดหมายฝากของทา่น เอเฟซสั 5:19-20 ว่า จงปราศรัยกนัด้วยเพลงสดดุ ีเพลงนมสัการ และเพลง
สรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดดุจีากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้ เป็นเจ้า จงขอบพระคณุ
พระเจ้าคือพระบิดาส าหรับสิ่งสารพดัเสมอ ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา  
 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“ธารน า้และเหลา่ฝงูปลาหมูน่กในท้องฟ้าไกลถกูบนัดาลอย่างสวยงามโดยพระองค์  

ในพระทยัเตม็ด้วยรักจบัผงคลีด้วยพระหตัถ์ใสล่มปราณของพระองค์ในตวัเรา” 

 ในเนือ้ร้องข้อท่ี 1 นี ้ผู้ประพนัธ์ได้ยกพระธรรมปฐมการมาบรรยาย ในเร่ืองของการทรง

สร้างของพระเจ้า สรรพสิ่งตา่ง ๆ มากมายเกิดขึน้ได้โดยการตรัสสัง่ของพระเจ้า(ปฐมกาล 1) แต่

ย่ิงกว่านัน้คือ การทรงสร้างมนษุย์ พระเจ้าทรงใช้พระหตัถ์ของพระองค์ปัน้มนษุย์จากผงคลีดนิ ทรง

ให้ความใสใ่จในการสร้างมนษุย์มากกว่าสิ่งอื่น ๆ จากนัน้พระเจ้าทรงระบายลมปราณเข้าทางจมกู 

จงึท าให้มนษุย์มีชีวิต (ปฐมกาล 2:7) เราจงึสมควรท่ีจะโมทนาขอบพระคณุพระเจ้าส าหรับชีวิตท่ี

พระองค์ประทานให้ 
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ข้อ 2 (stanza 2) 

“ความดีงามรักมัน่คงตดิตามเราไปทกุวนั น าพาใจให้รู้ทรงเดินเคียงข้าง  

รดน า้หลอ่เลีย้งหวัใจทรงฟืน้ฟ ูก าลงัใหมไ่มข่าดสิ่งใดเม่ือเรามีพระองค์” 

 ในพระวจนะของพระเจ้าตอนท้ายของพระธรรมสดดุี 106:1 “เพราะความรักมัน่คงของ
พระองค์ด ารงเป็นนิตย์” เป็นการบอกว่าพระเจ้าทรงรักคนของพระองค์และพระองค์ได้ทรงรดน า้ท่ี
หลอ่เลีย้งชีวิต ซึง่ “น า้” มกัใช้เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึพระเยซ ูผู้ เป็นน า้แห่งชีวิต“แตผู่้ ใดดื่มน า้ซึง่
เราจะให้เขานัน้ จะไมก่ระหายอีกเลย น า้ซึง่เราจะให้เขา จะบงัเกิดเป็นบอ่น า้พใุนตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึ
ชีวิตนิรันดร์” - ยอห์น 4:14 มนษุย์เราขาดน า้ไมไ่ด้ เช่นเดียวกนั เราก็ไมส่ามารถมีชีวิตอยู่ได้อยา่ง
แท้จริงทัง้ในโลกนีแ้ละตลอดไปโดยปราศจาก น า้แห่งชีวิต ที่เราได้รับจากการรับเอาพระเยซคูริสต์
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  
 

ข้อคดิ 

1. จากท่อนร้องรับ เหตผุลท่ีผู้ประพนัธ์ขอบคณุพระเจ้าคืออะไร 

2. ให้คณุระลกึถงึเหตกุารณ์ในอดีตที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือคณุและขอบคณุพระเจ้า 

3. ท าไมการขอบคณุพระเจ้าจงึเป็นเร่ืองยากส าหรับคนทัว่ไป รวมถงึตวัคณุเอง ผู้คนท า

สิ่งใดบ้างท่ีเป็นการส าแดงถงึการไมข่อบคณุพระเจ้า 

4. เพลงบทนีใ้ห้บทเรียนแก่คณุอย่างไรบ้าง ท่ีคณุจะน าไปใช้กบัชีวิต (คิดประโยคสัน้ ๆ 

หรือค าหนึง่ค าท่ีจะช่วยให้คณุจดจ าบทเรียนไปได้ตลอด) 



 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

4.2 เพลงข้าจะร้อง (ออกพระนาม) 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: ปัญญา ปคณุปัญญา 
ชื่อท านอง: I WILL SING 
พระคัมภร์ีอ้างองิ: ยอห์น 14:6-7 “พระเยซูตรัสกบัเขาว่า “เราเป็นทางนัน้ เป็นความจริงและเป็น
ชีวิต ไมมี่ผู้ ใดมาถงึพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าท่านทัง้หลายรู้จกัเราแล้ว ท่านก็จะรู้จกั
พระบิดาของเราด้วย ตัง้แตนี่ไ้ปท่านก็จะรู้จกัพระองค์และได้เห็นพระองค์” 
 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“จากดวงใจไปทัง้โลกา ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์ พระเยซ ูพระเยซู 

หนึง่นามเดียวชนะความตายผู้ยกบาปมากมายให้คนทกุคน พระเยซ ูพระเยซู” 

 จากเนือ้ร้องในข้อท่ี 1 นี ้ผู้ประพนัธ์ได้ให้เราใคร่ครวญในสิ่งท่ีเราควรท า คือการประกาศ
พระนามและสรรเสริญพระเยซคูริสต์ และย่ิงไปกว่านัน้มีเหตผุลตามมาว่าท าไมเราจงึควรประกาศ
พระนามและสรรเสริญพระองค์ นัน้ก็เพราะว่า พระเยซคูริสต์เป็นผู้ เดียวท่ีสามารถเอาชนะความ
ตายได้ คือหลงัจากสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา ในโรม 5:8 กลา่วไว้วา่ “แตพ่ระเจ้า
ทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เราทัง้หลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู่นัน้ พระคริสต์ได้
ทรงสิน้พระชนม์เพื่อเรา” และในโรม 4:25 กลา่วไว้ว่า “คือพระเยซผูู้ทรงถกูอายดัไว้ให้ถงึสิน้พระ
ชนม์แล้ว เพราะการลว่งละเมิดของเรา และได้ทรงฟืน้จากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” 
การสิน้พระชนม์และฟืน้กลบัมาของพระเยซคูริสต์นัน้ท าให้เรามีความหวงัในพระองค์ และพระองค์
ไมไ่ด้ตายเพื่อเราเทา่นัน้ แตเ่พื่อคนทัง้โลก เราเองควรออกไปบอกกบัคนที่ยงัไมรู้่เร่ืองราวของพระ
เยซคูริสต์ให้เขาได้รู้ 
 
ข้อ 2 (stanza 2) 

“ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา พระองค์คือราชาแหง่นิรันดร์กาล พระเยซ ูพระเยซู 

หนึง่ทางเดียวถงึพระบิดา ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน พระเยซู พระเยซู” 

 ในยอห์นบทที่ 1 ได้กลา่วถงึเร่ืองพระวาทะบงัเกิดเป็นมนษุย์ พระเจ้าทรงสร้างทกุสิ่งโดย

พระวาทะพระองค์จงึมีสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างขึน้ แตเ่พราะความบาปได้เข้า

มาในโลกจากการไมเ่ช่ือฟังของมนษุย์คูแ่รก พระองค์จงึทรงมาบงัเกิดเป็นมนษุย์เพื่อท่ีจะชีท้างท่ี

เราควรจะเช่ือและเดินตาม ในยอห์น 14:6 กลา่วไว้ว่า “พระเยซตูรัสกบัเขาว่า “เราเป็นทางนัน้ เป็น
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ความจริงและเป็นชีวิต ไมม่ีผู้ ใดมาถงึพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” พระเยซไูด้ตรัสไว้อย่าง

ชดัเจนว่า พระองค์เท่านัน้ที่น าเราไปหาพระบิดาได้ น าเราเข้าไปยงัสวรรค์  

 

ร้องรับ (refrain) 

“ข้าจะร้องออกพระนาม น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ ย่ิงใหญ่ มอบชีวิต เปลี่ยนจิตใจ 

พระเยซ ูพระเยซ ูพระเยซ ูเป็นพระเจ้า” 

 ในเนือ้ร้องทัง้ข้อ 1 และ 2 จนถงึท่องร้องรับนี ้ผู้ประพนัธ์มีความปรารถนาอยากให้เพลงนี ้
เป็นเพลงท่ีปลกุจิตวิญญาณและเรียกให้ผู้ เช่ือลกุขึน้ตะโกนร้องออกพระนามพระเยซ ูซึง่เป็น
ตอบสนองด้วยความเช่ือว่า พระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ ทรงเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจย่ิงใหญ่  

นอกจากนัน้ผู้ประพนัธ์ยงัย า้เตือนให้เราท่ีจะมอบชีวิตของเราให้กบัพระองค์พร้อมทัง้
เปลี่ยนจิตใจ ซึง่ใน โรม 12:1-2 กลา่วไว้วา่ “พ่ีน้องทัง้หลาย ด้วยเหตนีุโ้ดยเห็นแกค่วามเมตตา
กรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจงึวิงวอนท่านทัง้หลายให้ถวายตวัของท่านแดพ่ระองค์ เพื่อเป็นเคร่ือง
บชูาท่ีมีชีวิตอนับริสทุธ์ิและเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า ซึง่เป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของท่าน
ทัง้หลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยคุนี ้แตจ่งรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอปุนิสยัของท่าน
จงึจะเปลี่ยนใหม ่เพื่อท่านจะได้ทราบน า้พระทยัของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระ
ทยัและอะไรดียอดเย่ียม” การเปลี่ยนจิตใจไมไ่ด้เปลี่ยนด้วยก าลงัของเราเอง แตโ่ดยการรับการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า   

สดุท้ายเป็นการย า้เตือนความเช่ือของเราคือ พระเยซทูรงเป็นพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระเยซจูะ
ไมเ่คยตรัสว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แตเ่ราสามารถรู้ได้จากพระคมัภีร์ ได้แก่ มทัธิว 26:63-64 เป็น
ตอนท่ีมหาปโุรหิตถามวา่ “พระเยซคูือพระคริสต์พระบตุรของพระเจ้าหรือไม่” แล้วพระองค์ตรัส
ตอบว่า “ทา่นว่าถกูแล้ว" และในยอห์น 20:28 พระเยซไูมไ่ด้ปฏิเสธเมื่อโธมสัเรียกพระองค์ว่า “องค์
พระผู้ เป็นเจ้า” และพระองค์ทรงท าการอศัจรรย์ตา่ง ๆ นา ๆ เช่น การรักษาคนตาบอด คนง่อง ท่ี
ส าคญัคือ การท าให้คนฟืน้จากความตายอนัได้แก่ ลาซารัส เป็นต้น และการท่ีพระองค์เองทรงฟืน้
ขึน้มาจากความตายในวนัที่สาม ซึง่ท าให้ผู้ เช่ืออย่างเรามีความหวงัท่ีจะฟืน้ขึน้มาจากเม่ือตายไป
แล้ว และได้อยู่กบัพระองค์  เราจงึร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าออกพระนามของพระองค์ร่วมกนั 
 

ข้อคดิ 

1. เพลงข้าจะร้อง  (ออกพระนาม)  สะท้อนเก่ียวกบัอะไร  เม่ือเราได้สรรเสริญบทเพลงนี ้
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2. เม่ือศกึษา ยอห์น 14:6 และ โรม 12:1-2  คณุคดิว่าพระวจนะทัง้ 2 ตอนนีบ้อกถงึอะไร  

3. คณุคิดวา่ชีวิตของคณุมีความเช่ือในพระเจ้ามากน้อยเพียงใด อย่างไร 

4. คณุกล้ายืนยนัไหมวา่ชีวิตคณุมีพระเยซทูรงน า 

5. คณุเช่ือและวางใจในพระเยซคูริสต์อย่างไร 
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4.3 เพลงเขม็ทศิ 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้อง: ปัญญา ปคณุปัญญา 

ผู้ประพนัธ์ท านอง: บริุนทร์ สภุคัรพงษ์กลุ 

ชื่อท านอง: COMPASS  

พระคัมภร์ีอ้างองิ: สภุาษิต 6:23  “เพราะพระบญัญตัิเป็นประทีป  และค าสอน  เป็นสว่าง และค า

ตกัเตือนของวินยั เป็นทางแห่งชีวิต” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“ผ่านเขาท่ีสงูเสียดฟ้าแคไ่หน  ฝ่าลมพายใุนทะเลร้าย  ให้พระค าจะน าฉนัไป 

ผ่านทางมืดมิดไมเ่ห็นอะไร  หลบหลมุสดุลกึน่ากลวัมากมาย  ให้พระค าจะน าฉนัไป” 

ผู้ประพนัธ์ได้ใช้ภาษาภาพเปรียบเทียบถงึการด าเนินชีวิตที่มีสถานการณ์ตา่ง ๆ เข้ามา 

อาจเป็นสถานการณ์ท่ียากล าบาก ท่ีพบเจอกบัอปุสรรคจนไมเ่ห็นทางออกหรือแก้ไขได้ แตพ่ระ

วจนะของพระเจ้าจะเป็นทางเดินให้เราผู้ เช่ือผ่านมนัไปได้ด้วยดี  ซึง่มีพระวจนะตอนหนึง่ จากพระ

ธรรม สภุาษิต 6:23 “เพราะพระบญัญตัิเป็นประทีป  และค าสอน  เป็นสว่าง  และค าตกัเตือนของ

วินยั  เป็นทางแห่งชีวิต” 

 

ร้องรับ (refrain) 

“พระค าเหมือนเขม็ทิศคอยบอกทาง  จะเช่ือฟังขอวางใจในพระองค์  

ขอไมอ่อกนอกทาง  เดินไกลยงัไงไมห่ลง พระค าพระองค์ทรงชีท้างให้หวัใจ” 

หากชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทาง เราก็คงจ าเป็นที่จะต้องมีเขม็ทิศเพื่อท่ีจะช่วยเราใน

การน าทางไป ในชีวิตคริสเตียนของเราเขม็ทิศที่ดีที่สดุก็คือ พระวจนะของพระเจ้า ท่ีจะช่วยเราไม่

ออกนอกทางการด าเนินชีวิตที่ดีเป็นที่พอพระทยัพระเจ้า ซึ่งในพระธรรม 2 ทิโมธี 3:16-17 กลา่วว่า 

“พระคมัภีร์ ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่

กลา่ว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมท่ีจะ

กระท าการดีทกุอยา่ง 
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ข้อคดิ 

1. ชีวิตของคนเราจ าเป็นต้องมีสิ่งน า คณุคิดวา่สิ่งท่ีจะน าคณุได้ดีที่สดุคืออะไร เพราะ

อะไร 

2. ศกึษา สภุาษิต 6:23 คณุคิดว่าพระวจนะตอนน่ีจะสอนอะไรคณุได้ 

3. คณุสามารถให้เหตผุลของบทเพลงเขม็ทิศนีอ้ย่างไรถ้าคณุจะหนนุใจและประกาศแก่

คนรอบข้าง  คณุจะบอกคนเหลา่นัน้ว่าอยา่งไร เก่ียวกบัสภุาษิตบทนี ้
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4.4 เพลงทุกสิ่ง 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: เรืองกิจ ยงปิยะกลุ  

ชื่อท านอง: EVERYTHING  

พระคัมภร์ีอ้างองิ: 1 โครินธ์ 6:20 “พระเจ้าได้ทรงซือ้ท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสงู เหตฉุะนัน้ ท่านจง

ถวายพระเกียรติแดพ่ระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด”  

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สิ่งทัง้หลายท่ีมีอยู่ให้พระองค์  เพื่อพระองค์ผู้ เดียว 

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์  สดุความคดิทัง้หวัใจให้พระองค์  เพื่อพระองค์ผู้ เดียว 

ไมม่ีอะไรท่ีข้าเก็บไว้เพื่อตวัข้าเองไมว่า่สิ่งใดข้าจะถวายให้กบัพระองค์” 

 ชีวิตของมนษุย์ทกุคนเป็นของพระเจ้าผู้ทรงสร้าง แตเ่พราะมนษุย์ท าบาป มนษุย์จงึได้ตก

อยู่ในอ านาจของความบาป แล้วพระเจ้าทรงซือ้เราด้วยราคาสงู คือ การท่ีพระคริสต์ทรงมาตาย

เพื่อไถ่เราออกจากความบาปบนไม้กางเขน  ซึง่ไมใ่ช่ทกุคนท่ีจะตอบรับการทรงไถ่ของพระเจ้า แตผู่้

ท่ีตอบรับคือผู้ ท่ีเช่ือ และผู้ ท่ีเช่ือก็ควรท่ีจะถวายหมดทัง้ชีวิตของตนให้กบัพระเจ้า ไมไ่ด้หมายความ

ว่าให้ผู้ เช่ือทกุคนต้องถวายตวัรับใช้พระเจ้าเตม็เวลา แตห่มายถงึให้ผู้ เช่ือด าเนินชีวิตให้เป็นที่พอ

พระทยัพระเจ้า มีสว่นในงานรับใช้ในพนัธกิจคริสตจกัรโดยใช้ตามของประทานที่พระเจ้าให้และไม่

ว่าจะเป็นทางทรัพย์สนิหรือการลงมือท า และท่ีส าคญัท่ีสดุคือให้พระเจ้าได้รับเกียรติเพียงผู้ เดียว  

 

ร้องรับ (refrain) 

“พระองค์เป็น  ทกุ ๆ สิ่ง  ทกุ ๆ อย่างท่ีข้าต้องการ ข้าไมม่ีสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากหวัใจ 

พระองค์ท า ทกุ ๆ สิ่ง   ทกุ ๆ อย่าง ให้มีความหมาย  ท าให้ข้าได้มาพบ  และได้มาเป็นของ

พระองค์” 

 ในโลกปัจจบุนันี ้คนบนโลกอาจจะมีความต้องการในเร่ืองของทรัพย์สินเงินทอง ความ

ต้องการมีช่ือเสียง ฯลฯ แตส่ าหรับคริสเตียนแล้ว เราควรจะมีความต้องการท่ีจะติดสนิทกบัพระ

เจ้าของเรา เพราะพระองค์เป็นเจ้าของของชีวิตเรา ทรงมอบความรักท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีไมม่ีความรักไหน
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เทียบได้กบัเรา เป็นความรักท่ีเสียสละ เพื่อท่ีจะไถ่ผู้ ท่ีเช่ือทกุคนให้รอดและมาเป็นของพระเจ้า  ซึง่

ในพระธรรม 1 โครินธ์ 6:20 “พระเจ้าได้ทรงซือ้ทา่นไว้แล้ว  ด้วยราคาสงู   เหตฉุะนัน้  ท่านจงถวาย

พระเกียรติแดพ่ระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” 

 

ข้อคดิ 

1. ศกึษา 1 โครินธ์ 6:20 แล้วลองใคร่ครวญถงึพระวจนะก าลงับอกอะไรกบัคณุ  

2. คณุเข้าใจความหมายของเพลงบทนีอ้ย่างไร และเพลงบทนีจ้ะช่วยท าให้คณุรู้สกึว่า

พระเจ้าเป็นทกุสิ่งจริงหรือไม ่อย่างไร  

3. คณุคิดวา่ชีวิตคณุจะปฏิบตัิได้ตาม 1 โครินธ์ 6:20 “พระเจ้าได้ทรงซือ้ท่านไว้แล้ว ด้วย

ราคาสงู เหตฉุะนัน้ ท่านจงถวายพระเกียรติแดพ่ระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด” ได้

หรือไม ่ อย่างไร 

4. คณุเคยสบัสนในตนเองบ้างหรือไม ่จนท าให้เกิดความขดัแย้งในจิตใจ  และคณุท า

อย่างไรในการใคร่ครวญภาวนาถงึพระองค์ 
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4.5 เพลงมั่นคงและอ่อนหวาน 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: บงกช ฮดัซนั 

ชื่อท านอง: STRONG AND SWEET  

พระคัมภร์ีอ้างองิ สดดุ ี86:5 “ข้าแตอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมท่ีจะ

ประทานอภยั อดุมด้วยความรักมัน่คงตอ่บรรดาผู้ ร้องทลูพระองค์” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 
“ในความออ่นแอของข้า  ข้าได้เห็นความเข้มแขง็ของพระองค์” 

“ในความล้มเหลวของข้า  ข้าได้เหน็ความเมตตาของพระองค์” 

“พระเจ้าของข้า  ผู้ ไมเ่คยล้มลง  ความรักของพระองค์มัน่คงและออ่นหวาน” 

ความออ่นแอเป็นเร่ืองธรรมดาของมนษุย์ทกุคน หลายครัง้เราออ่นแอลง หลายครัง้เราเกิด

ล้มเหลวผิดพลาด แตเ่ม่ือเราเป็นเช่นนัน้ เรากลบัเห็นถงึความรักความเมตตาของพระองค์ ผ่านทาง

องค์พระเยซคูริสต์ ในพระธรรมโรม 5:6-8 “ขณะเม่ือเรายงัขาดก าลงั พระคริสต์กไ็ด้ทรงสิน้พระ

ชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง แตบ่างทีจะมีคนอาจตาย

เพื่อคนดกีไ็ด้ แตพ่ระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แกเ่ราทัง้หลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคน

บาปอยู่นัน้ พระคริสต์ได้ทรงสิน้พระชนม์เพื่อเรา” 

และพระองค์ไมเ่คยเปลี่ยนแปลง ทรงเป็นพระเจ้าท่ีทรงมีความรักอนัมัน่คงแก่ผู้ เช่ือทกุ ๆ คน  

 

ร้องรับ (refrain) 

“กว่าท่ีภผูาจะเทียบได้  กว่าท่ีหนุ่มสาวจะเข้าใจ กว่าท่ีดนตรีภาษาจะขบัขานให้ซึง้ใจ 

คือความรักท่ีโอบอุ้มคนออ่นแออย่างข้า ให้ได้ยืนอย่างมัน่คงในรักของพระองค์” 

 จากท่อนร้องรับนี ้ผู้ประพนัธ์ได้เปรียบเทือบถงึความรักของพระเจ้า ว่าเป็นความรักท่ี

ย่ิงใหญ่มากกว่าภผูา เป็นความรักท่ีเกินกว่าหนุม่สาวจะเข้าใจ ซึง่ในภาษากรีกหรือภาษาเดิมใน

พระคมัภีร์ มีค าว่าความรักอยู่หลายแบบ ซึง่ความรักแบบหนุ่มสาวเรียกว่า “ฟีเลีย” เป็นค านาม (ฟี

เลน เป็นค ากริยา) “ฟิเลยี” รักใคร่ฝ่ายเนือ้หนงั หรือบางครัง้แปลว่าจมุพิตก็ได้ สว่น “ฟิเลน” แปลได้

ตรงคือรักใคร่อย่างทะนถุนอมรักอย่างดแูลเอาใจใส ่แตส่ าหรับความรักท่ีพระเจ้ามีให้แก่เรานัน้
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เรียกว่า “อากาเป้” แปลได้วา่รักบริสทุธ์ิ รักท่ีย่ิงใหญ่ รักท่ีไมมี่ข้อแม้ เป็นความรักท่ีไมมี่อะไรมา

กระตุ้นให้ต้องรัก รักท่ีพร้อมเข้าใจในความผิดพลาดและให้อภยั ในเวลาท่ีเราผู้ เช่ือออ่นแอหรือล้ม

ลง พระเจ้าทรงรักเราเสมอและพร้อมท่ีจะให้อภยัเรา พยงุเราลกุขึน้มาอีกครัง้ เพื่อท่ีจะก้าวเดิน

ตอ่ไป 

 

ข้อคดิ 

1. เคยไหมท่ีชีวิตของคณุ รู้สกึออ่นแอ และท้อถอย เม่ือเกิดเหตกุารณ์เช่นนีค้ณุท า

อย่างไร 

2. ศกึษา สดดุี 86:5 คณุคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าก าลงับอกอะไรกบัคณุ  

3. เม่ือคณุติดสนิทกบัพระเจ้า  คณุคิดวา่พระฉายาลกัษณ์ของพระองค์จะปรากฏในตวั

เราหรือไม ่อย่างไร 

4. คณุเข้าใจความหมายของเพลงบทนีอ้ย่างไร และเพลงบทนีจ้ะช่วยท าให้คณุรู้สกึ

มัน่คงมากขึน้หรือไม ่อย่างไร และความออ่นหวานจะบงัเกิดในตวัคณุได้อย่างไร 
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4.6 เพลงพักพงิในพระเจ้า 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: วินิดา ตรีพลูผล 
ชื่อท านอง: REST IN THE LORD 
พระคัมภร์ีอ้างองิ: สดดุี 62:1-2 “จิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแตอ่งค์เดียว ความรอด
ของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ พระองค์เท่านัน้ทรงเป็นศิลา และเป็นความรอดของข้าพเจ้า เป็นป้อม
ปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไมห่วัน่ไหวใหญ่โต” 
 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

 ข้อ 1 (stanza 1) 

“เม่ือทะเลต้องพบมรสมุแปรปรวน ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนัน้  

ยามทกุข์เจียนตายดจุดัง่โดนคลืน่ซดัสาด ขาดท่ีก าบงัไร้ท่ีพกัพิง  

แตอ่ย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดเูราอยู่ พร้อมท่ีจะชใูจที่ออ่นแรงระอา  

อย่าหนัไปจากพระพกัตร์ท่ีแสนเมตตา มอบชีวิตให้พระองค์น าพา” 

 ในการด าเนินชีวิตของเรามกัพบกบัอปุสรรคหรือสถานการณ์ในทกุ ๆ วนั ซึง่หลายครัง้เราก็

พึง่ในก าลงัของตวัเราเองเพื่อท่ีจะผ่านสถานการณ์นัน้ไป แตใ่นบางครัง้ บางสถานการณ์เราไมอ่าจ

พึง่แตก่ าลงัของตวัเราเองได้ ผู้ประพนัธ์เพลงนีไ้ด้ย า้เตือนเราว่า อย่าลืมว่ามีพระเจ้าท่ีทรงเฝ้ามองดู

เราอยู่ ซึง่ก็มีปรากฏอยู่ในพระธรรม 1 เปโตร 3:12 “เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเฝ้าดู

คนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดบัค าอ้อนวอนของเขา” นอกจากพระเจ้าจะเฝ้าดู

แล้ว ยงัทรงรอฟังค าอ้อนวอนจากเราด้วย ซึง่อย่าให้เราเมินเฉยตอ่พระเมตตาของพระเจ้า แตใ่ห้เรา

ท่ีจะทลูขออ้อนวอนตอ่พระองค์ และมอบให้พระองค์เป็นผู้ ท่ีจะจดัการและน าหน้าเราตอ่ไป 

 

ร้องรับ (refrain) 

“พกัพิงในพระเจ้า พกัพิงในพระองค์ 

 พระทรงเป็นศิลามัน่คง  พระองค์เป็นพระเจ้า 

 พลงัความรอดบาป  ทรงเป็นโล ่เป็นก าบงัท่ีเข้มแขง็ 

 ตอ่ไปนีฉ้นัจะไมต่อ่สู้ เพยีงล าพงั เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชยั                                                          

เหนือความตายความบาป   ทรงเดินไปเคียงข้างฉนั” 
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 การพกัในพระเจ้าควรเป็นการพกัแบบสว่นตวัระหว่างเรากบัพระองค์ ดัง่ท่ีพระเยซไูด้ทรง

ตรัสกบัสาวกว่า “ท่านทัง้หลายจงไปหาท่ีเปลี่ยวหยดุพกัหายเหน่ือยสกัหน่อยหนึง่” – (มาระโก 

6:31) และผู้ประพนัธ์เพลงนีย้งัเน้นย า้ถงึพระลกัษณะของพระเยซคูริสต์ว่าทรงเป็นพระเจ้า เป็น

ผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงไถ่เราจากความบาปด้วยการยอมสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนและหลงัจาก

นัน้สามวนัทรงคนืพระชนม์เพื่อท่ีเราจะมีความหวงัและเช่ือในพระองค์ ในตอนสดุท้ายท่ีองค์พระ

เยซจูะขึน้สูส่วรรค์ พระองค์ทรงให้พระมหาบญัชากบัเหลา่สาวกรวมถงึเราผู้ เช่ือในปัจจบุนันี ้และ

ยงัตรัสอีกว่า “น่ีแหละเราจะอยู่กบัเจ้าทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน้ยคุ” – (มทัธิว 28:20) 

พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ 

 

ข้อคดิ 

1. เม่ือคณุฟังหรือร้องเพลงนีค้ณุรู้สกึเช่นใด 

2. และเมื่อได้ศกึษา สดดุี 62:1-2 คณุคิดว่าชีวิตเราจ าเป็นที่จะต้องพึง่ในพระเจ้าหรือไม ่ 

3. คณุใช้ชีวิตในการพกัพิงพระเจ้าในเร่ืองใดบ้าง ให้คณุได้ภาวนาใคร่ครวญ 

4. ชีวิตของคณุเคยประสบกบัปัญหาใด  และสิ่งแรกท่ีคณุคิดถงึใช่พระเจ้าหรือไม ่เพราะ

อะไร 
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4.7 เพลงน า้แห่งชีวติ 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 

ชื่อท านอง: WATER OF LIFE  

พระคัมภร์ีอ้างองิ: ยอห์น 4:14 “แตผู่้ ใดดื่มน า้ซึง่เราจะให้เขานัน้ จะไม่กระหายอีกเลย น า้ซึง่เรา

จะให้เขา จะบงัเกิดเป็นบอ่น า้พใุนตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวิตนิรันดร์” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“ใจท่ีกระหายและเหนื่อย ใจท่ีทนทกุข์ล าบาก ใจท่ีหมดหวงัทกุอย่าง จงเข้ามา” 

จากเนือ้ร้องในข้อ 1 จะพบว่าผู้ประพนัธ์ได้ประพนัธ์เพลงนีเ้พื่อเป็นที่หนนุใจให้กบัผู้ เช่ือท่ี

ได้พบกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีท าให้รู้สกึเหน่ือยใจและกาย ให้เข้ามาหาพระเยซคูริสต์ ซึง่มีข้อ

พระคมัภีร์จากพระธรรมมทัธิว 11:28 กลา่วว่า “บรรดาผู้ท างานเหนด็เหน่ือยและแบกภาระหนกั จง

มาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายหายเหนื่อยเป็นสขุ” ข้อความนีเ้ป็นค าพดูขององค์พระเยซู

คริสต์  

 

ร้องรับ (refrain) 

“พระองค์เป็นน า้แห่งชีวิต ให้เราดื่มน า้แห่งชีวิต หลอ่เลีย้งหวัใจ ให้ชีวิตใหม ่ 

แมน่ า้แห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ” 

น า้ เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าทรงใช้เพื่อหลอ่เลีย้งชีวิตของทกุสรรพสิ่งท่ีมีชีวิต มีงานศกึษาพบว่า

มนษุย์ขาดน า้เตม็ท่ีได้ไมเ่กิน 3 วนั หากเกินกวา่นัน้ก็จะเสียชีวิต ไมเ่พียงแตร่่างกายของเราเทา่นัน้

ท่ีต้องการน า้มาหลอ่เลีย้งชีวิต แตจิ่ตวิญญาณของเราเองก็ต้องการเช่นกนั และพระเยซไูด้เชิญให้

เราขอน า้ท่ีให้ชีวิตจากพระองค์เพื่อหวัใจท่ีแห้งแล้งจะกลบัชุ่มช่ืนอีกครัง้และไมก่ระหายอีกเลย ดัง่

ข้อพระคมัภีร์ท่ีว่า “แตผู่้ใดดื่มน า้ซึง่เราจะให้เขานัน้ จะไมก่ระหายอีกเลย น า้ซึง่เราจะให้เขา จะ

บงัเกิดเป็นบอ่น า้พใุนตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวิตนิรันดร์” - ยอห์น 4:14 
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ข้อคดิ 

1. บทเพลงน า้แห่งชีวิต  ก าลงัจะบอกอะไรเม่ือคณุได้สมัผสักบับทเพลงบทนี ้

2. เม่ือศกึษา ยอห์น 4:14  แล้วใคร่ครวญถงึพระวจนะคณุมีความเข้าใจอย่างไร 

3. คณุเข้าใจความหมายของเพลงบทนีอ้ย่างไร และก าลงับอกอะไรกบัคณุ 
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4.8 เพลงพระเจ้าทรงเลีย้งดู 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 

ชื่อท านอง: STRONG AND SWEET  

พระคัมภร์ีอ้างองิ: สดดุี 23:1-6 “พระเจ้าทรงเลีย้งดขู้าพเจ้าดจุเลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไมข่ดัสน พระ

องค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน า้แดนสงบ ทรง

ฟืน้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแกพ่ระนาม

ของพระองค์ แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหบุเขาเงามจัจรุาช ข้าพระองค์ไมก่ลวัอนัตรายใด ๆ 

เพราะพระองค์ทรงสถิตกบัข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ พระ

องค์ทรงเตรียมส ารับให้ข้าพระองค์ ตอ่หน้าตอ่ตาศตัรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระ

องค์ด้วยน า้มนั ขนัน า้ของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรักมัน่คงจะติดตาม

ข้าพเจ้าไป ตลอดวนัคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็น

นิตย์” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“พระเจ้าทรงเลีย้งด ูเราเรียนรู้ความรักพระองค์ น าเราไปริมน า้สงบ ฟืน้วิญญาณของเรา  

พระเจ้าน าก้าวไป เราไมเ่คยขดัสนอะไร น าเราไปในทางชอบธรรม เพื่อพระนามพระองค์” 

การประพนัธ์เพลงนี ้ผู้ประพนัธ์ได้น าข้อพระคมัภีร์สดดุีบทที่ 23 ทัง้บท มาเป็นแนวทางใน

การประพนัธ์เนือ้ร้อง ในข้อท่ี 1 นี ้มีพืน้ฐานมาจาก สดดุี 23:1-3 จากในเนือ้ร้องประโยคพระเจ้า

ทรงเลีย้งดมูาจาก สดดุี 23:1 พระเจ้าทรงเลีย้งดขู้าพเจ้าดจุเลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไมข่ดัสน ค าวา่ 

“เลีย้งด ูดจุเลีย้งแกะ” เป็นการเปรียบภาพกษัตริย์กบัผู้ เลีย้งแกะ ซึง่เป็นค าอปุมาท่ีใช้โดยทัว่ไปใน

ตะวนัออกซึง่รวมถงึอิสราเอล ในบริบทนีผู้้ เขียนสดดุีรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์และพระผู้ เลีย้ง 

 “น าเราไปริมน า้สงบ” จากสดดุี 23:2 พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียว

สด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน า้แดนสงบ ค าว่า “นอนลง”หมายถงึฝงูแกะท่ีนอนพกัอย่างสบาย

ใจและปลอดภยั และค าว่า “ริมน า้แดนสงบ” แปลตรงตวัวา่แหลง่น า้ท่ีเงียบสงบ เป็นแหลง่น า้ท่ีให้

ความสดช่ืนความผาสกุ 
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“น าเราไปในทางชอบธรรม” ค าว่า “ทางชอบธรรม” หมายถงึทางท่ีมัน่คงปลอดภยัและ

เจริญรุ่งเรือง เปรียบเทียบกบั สภุาษิต 8:20-21 ซึง่ทางแห่งความชอบธรรม หมายถงึ ทางแห่ง

ความยตุิธรรม 

 

ร้องรับ (refrain) 

“พระเจ้าจะน าเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ผ่านเขาเงาอนัตราย  

เราไมต้่องกลวัอะไร อยู่ในอ้อมแขนพระองค์  

พระเจ้าจะน าเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ความรักและความดีงาม  

ติดตามเราทกุวนัไป เราอยู่ในน า้พระทยัของพระองค์” 

ในท่องร้องรับนี ้มีพืน้ฐานมาจาก สดดุี 23:4,6 สดดุ ี23:4 ไมก่ลา่วไว้ว่า “แม้ข้าพระองค์จะ
เดินไปตามหบุเขาเงามจัจรุาช ข้าพระองค์ไมก่ลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกบัข้าพระ
องค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์”  ค าว่า “คทา” เป็นอปุกรณ์ของผู้ เลีย้ง
แกะมีลกัษณะคือไม้ปลายงอท่ีใช้ส าหรับการนบัจ านวน การน าทาง การช่วยชีวิตและการปกป้อง
แกะ ค าว่า “ธารพระกร”คือไม้เท้าของผู้ เลีย้งแกะท่ีเอาไว้ปกป้องฝงูแกะจากศตัรู  

“ความรักและความดีงาม ติดตามเราทกุวนัไป” มาจาก สดดุ ี23:6 “แน่ทีเดียวท่ีความดี
และความรักมัน่คงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวนัคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระ
นิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์” พระเจ้าทรงดีและมอบความรักให้แก่เราโดยผ่านทางพระเยซู
คริสต์พระบตุรองค์เดียวของพระองค์ ในขณะท่ีพระเยซกู าลงัเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์พระองค์ทรงตรัสกบั
เหลา่สาวกวา่ “น่ีแหละเราจะอยู่กบัเจ้าทัง้หลายเสมอไป จนกวา่จะสิน้ยคุ” (มธ. 28:20) และพระ
เจ้ายงัทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้สถิตอยู่กบัผู้ เช่ือทกุ ๆ คนตลอดเวลา  
 

ข้อคดิ 

1. เม่ือศกึษา สดดุี 23 คณุรู้สกึว่าพระเจ้าทรงเลีย้งดคูณุเช่นใด  

2. คณุขอบพระคณุพระเจ้าเช่นใด  เม่ือรู้ว่าพระองค์ทรงเลีย้งดคูณุตลอดมา 

3. เม่ือคณุรู้ว่าพระเจ้าทรงเลีย้งดคูณุ  คณุจะท าอย่างไรเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า  

เม่ือเช่ือพระเจ้าจะทรงอวยพระพรเลีย้งดเูราจริง ๆ 
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4.9 เพลงเจ้าสาว 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: บงกช ฮกัซนั  

ชื่อท านอง: BRIDE 

พระคัมภร์ีอ้างองิ: วิวรณ์ 19:7 “ขอให้เราทัง้หลายร่าเริงยินดแีละเต้นโลดถวายพระเกียรติแดพ่ระ

องค์ เพราะถงึเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์ได้เตรียมพร้อม

แล้ว” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“ไมม่ีอะไรท่ีข้ารัก ไมม่ีอะไรจะยดึถือไว้เป็นของข้า แม้แตชี่วิตนี ้

ค ่าคืนหรือเช้าก็เฝ้าคอย เน่ินนานเพียงใดจะพร้อม เม่ือถึงวนัเวลา จะได้พบท่ีรักของข้า” 

 ก่อนที่เราจะกลบัใจเช่ือ เราอาจมีสิ่งท่ียดึถือวา่ ไมว่่าจะเป็นรูปเคารพ สิ่งของ หรือ

ทรัพย์สิน หรือแม้แตก่ารพึง่ตนเอง เพื่อหวงัว่าสิ่ง ๆ นัน้จะมอบความหวงัใจให้กบัเราและผ่านมนัไป

ได้ แตเ่ม่ือเรารับเช่ือและหนักลบัมาหาพระเจ้า สิ่งเหลา่นัน้เป็นสิ่งท่ีวา่งเปลา่ เพราะได้พบองค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าท่ีเป็นความหวงัเดียว และย่ิงรู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากจนยอมสิน้พระชนม์เพื่อเรา เราจงึ

ตอบสนองตอ่พระองค์ด้วยการท าดี ท าในสิ่งท่ีพระองค์พอพระทยั และรอคอยการเสดจ็กลบัมาของ

พระองค์  

 

ร้องรับ (refrain) 

“ข้าจะรอ จะรอจนพระองค์ทรงกลบัมา ตามพระสญัญา กลบัมารับเจ้าสาวของพระองค์ 

ข้าจะรอจะรอจนวนั ท่ีข้าได้เหน็พระพกัตร์ จะรักษาความบริสทุธ์ิไว้ เพ่ือเป็นของพระองค์ ผู้ เดียว” 

 บทเพลงนีเ้ป็นบทเพลงท่ีกลา่วถงึในอนาคต ถงึการเสดจ็กลบัมาครัง้ท่ีสอง ขององค์พระ

เยซคูริสต์ ซึง่ในพระธรรม วิวรณ์ 19:7 กลา่ววา่ “ขอให้เราทัง้หลายร่าเริงยินดแีละเต้นโลดถวายพระ

เกียรติแดพ่ระองค์ เพราะถงึเวลามงคลสมรสของพระเมษโปดกแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์ได้

เตรียมพร้อมแล้ว” ซึง่ในความหมายนี ้พระเมษโปดกผู้ เป็นเจ้าบา่ว หมายถงึ พระเยซคูริสต์ และผู้

เช่ือทัง้หลายคือเจ้าสาวของพระองค์เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ จงึต้องเตรียมตวัให้ “พร้อม” 
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ส าหรับวนันัน้โดยอตุสาหะด าเนินชีวิตในโลกนีต้ดิตามพระองค์อย่างใกล้ชิด เพื่อวนันัน้เราจะมี

ความช่ืนชมยินดีท่ีจะได้อยู่กบัพระองค์เป็นนิจนิรันดร์ 

 

ข้อคดิ 

1. เม่ือศกึษา วิวรณ์ 19:7 คณุรู้สกึอย่างไร  

2. คณุคิดวา่ชีวิตของคณุ  ก าลงัรอคอยอะไรอยู่ 

3. แล้วการรอคอยการทรงเสดจ็กลบัมาของพระเจ้า  คณุคิดว่าจะเหมือนการรอคอยสิ่ง

ตา่ง ๆ ทัว่ไปหรือไม ่เพราะอะไร 

4. ชีวิตของคณุเคยหนกัใจเก่ียวกบัการรอคอยเร่ืองอะไร  และวิธีการแก้ปัญหาในการรอ

คอยท าอยา่งไร 
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4.10 เพลงฟิลิปปี 4:4 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องและท านอง: พิษณ ุไทรงาม 

ชื่อท านอง: REJOICE  

พระคัมภร์ีอ้างองิ: ฟิลิปปี 4:4-7 “จงช่ืนชมยินดีในองค์พระผู้ เป็นเจ้าทกุเวลา ข้าพเจ้าขอย า้อีกครัง้

ว่า จงช่ืนชมยินดีเถิด จงให้จิตใจท่ีออ่นสภุาพของท่านประจกัษ์แก่คนทัง้ปวง องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง

อยู่ใกล้แล้ว อย่าทกุข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย แตจ่งทลูเร่ืองความปรารถนาของท่านทกุอยา่งตอ่พระเจ้า 

ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคณุ แล้วสนัติสขุแห่งพระเจ้าซึง่เกินความเข้าใจ จะ

คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซคูริสต์” 

 

วเิคราะห์ความหมายของเนือ้เพลง 

ข้อ 1 (stanza 1) 

“จงช่ืนชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทกุเวลา จงช่ืนชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป   

จงช่ืนชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทกุเวลา  จงช่ืนชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา” 

 ท าไมเราต้องช่ืนชมยินด?ี ถงึแม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีแย่ ก็ให้ช่ืนชมยินดีหรือ? ซึง่นีอ้าจ

เป็นค าถามท่ีหลาย ๆ คนอาจคิดขึน้ มีเหตผุลอยู่ 3 ประการท่ีเราควรเข้าใจว่าท าไมเราต้องช่ืนชม

ยินดี  

 เหตผุลประการแรก คือ เป็นน า้พระทยัพระเจ้า ใน 1 เธสะโลนิกา 5:16 กลา่วว่า “จงช่ืน

บานอยู่เสมอ” พระคมัภีร์ไมไ่ด้บอกให้เรา “อาจจะช่ืนชมยินดี” แตใ่ช้ค าว่า “จง” ซึง่การช่ืนชมยินดี

ไมใ่ช่เป็นเพียงข้อแนะน าให้เราท าตาม แตเ่ป็นค าสัง่ท่ีเราต้องปฏิบตัิ 

 เหตผุลประการท่ีสอง คอื พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์ทรงรักเรามากจนยอมให้พระบตุร

องค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพื่อไถ่เรา พระธรรม 1 ยอห์น 4:10, 16 กลา่วว่า “ความรักท่ี

ข้าพเจ้าพดูถงึนีไ้มใ่ช่ท่ีเรารักพระเจ้า แตท่ี่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบตุรของพระองค์มา

ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาท่ีตกกบัเราทัง้หลาย เพราะบาปของเรา ฉะนัน้เราทัง้หลายจงึรู้และ

เช่ือในความรักท่ีพระเจ้าทรงมีตอ่เรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดท่ีอยู่ในความรักก็อยู่ในพระ

เจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นัน้” และก็มีพระคมัภีร์บอกกบัเราอีกว่าจะไมม่ีสิ่งใดที่จะ

สามารถพรากความรักของพระเจ้าไปจากเราได้เลย จากพระธรรมโรม 8:38-39 กลา่ววา่ “เพราะ 
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ข้าพเจ้าเช่ือมัน่ว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทตูสวรรค์หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึง่มีอยู่ใน

ปัจจบุนันี ้หรือสิ่งซึง่จะมีในภายหน้า หรือฤทธ์ิเดชทัง้หลาย หรือซึง่สงู หรือซึง่ลกึ หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่

ได้ทรงสร้างแล้วนัน้จะไมส่ามารถกระท าให้เราทัง้หลายขาด จากความรักของพระเจ้า ซึง่มีอยู่ใน

พระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราได้” 

 เหตผุลประการท่ีสาม คอื เพื่อมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ ใน 2 โครินธ์ 5:17 กลา่ว

ว่า “เหตฉุะนัน้ถ้าผู้ ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นัน้ก็เป็นคนที่ถกูสร้างใหมแ่ล้ว สิ่งสารพดัที่เก่า ๆ ก็ลว่งไป 

น่ีแนะกลายเป็นสิ่งใหมท่ัง้นัน้” เราไมเ่หมือนเดิมอีกตอ่ไปเพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา และ

พระองค์ทรงสญัญาว่าจะไมล่ะทิง้เราทัง้ในยามสขุใจหรือทกุข์ใจ เพราะฉะนัน้จะเป็นประโยชน์

อะไรหากคนรอบข้างเหน็เราซมึเศร้าเม่ือประสบกบัปัญหาชีวิต ซึง่ท าให้เราไมไ่ด้แตกตา่งจากคน

อ่ืน ๆ ทัว่ไปท่ีไมม่ีพระเจ้าเลย เราต้องเป็นพยานถงึความหวงัท่ีมีอยู่ในพระเจ้า ความช่ืนชมยินดีใน

ยามท่ีเราต้องประสบกบัปัญหานัน้เป็นค าพยานท่ีดีที่สดุว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนม์อยู่และทรง

อยู่เคียงข้างเราเสมอ 

 

ร้องรับ (refrain) 

“อย่าให้ท่านทกุข์ร้อนในสิ่งใด แตจ่งทลูทกุสิ่งตอ่พระองค์ ด้วยการอธิษฐาน และการวิงวอน

ขอบพระคณุ แล้วสนัติสขุในพระเจ้า จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ  

ให้ท่านพกัสงบ ในองค์พระเยซผูู้ เดียว”  

 เนือ้ร้องตอนนีม้าจากพระธรรม ฟิลิปปี 4:6-7 ซึง่บอกกบัเราว่า “อย่าทกุข์ร้อนในสิ่งใด ๆ 

เลย แตจ่งทลูเร่ืองความปรารถนาของท่านทกุอย่างตอ่พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กบั

การขอบพระคณุ และสนัติสขุแห่งพระเจ้าซึง่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของ

ท่านไว้ในพระเยซคูริสต์” ซึง่การทลูเร่ืองความปรารถนาของเราด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน เรา

ต้องถ่อมใจยอมรับฟังค าตอบจากพระเจ้าว่า “ได้” “ไมไ่ด้” “รอไปก่อน” หรือ “พระเจ้าจะให้สิ่งท่ี

ดีกว่าท่ีขอ” ซึง่เราต้องเข้าใจว่าการตอบกลบัมาของพระเจ้านัน้ เป็นสิ่งท่ีดีที่เหมาะท่ีควรแก่เราท่ีสดุ 

การอธิษฐานทลูขอ วิงวอนเป็นการยอมให้พระเจ้าทรงควบคมุการด าเนินชีวิตของเรา เพราะรู้ว่า

พระเจ้าทรงให้สิ่งท่ีดีกบัเราเสมอ แล้วเราเองจะได้พบสนัติสขุท่ีพระเจ้าประทานให้ ท่ีส าคญัคือการ
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ขอบพระคณุ ซึง่หลาย ๆ คน เม่ือได้รับสิ่งท่ีขอแล้วก็มกัจะลืมท่ีจะขอบพระคณุพระเจ้า ซึง่ขอให้เรา

เป็นคนหนึง่ท่ีจะขอบพระคณุพระเจ้าอยู่เสมอ 

 

ข้อคดิ 

1. ศกึษา ฟิลิปปี 4:4-7  คณุรู้สกึอย่างไรกบัชีวิตที่ผ่านมาจนถงึปัจจบุนั   

2. ถ้อยค าในฟิลิปปี 4:4-7  ช่วยให้คณุมีความช่ืนชมยินดีอย่างไร 

3. คณุคิดวา่ชีวิตของคณุมีสนัติสขุแล้วหรือยงั  อย่างไร 

 



 

บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ 

 
การศกึษาในหวัข้อการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์

เพื่อการรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา ท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเหมาะสมสอดคล้องตาม
หลกัศาสนศาสตร์ โดยการจดัท าเป็นรูปเลม่หนงัสือบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ใน
การพร้อมใช้เพื่อเป็นคูม่ือในการใคร่ครวญภาวนา   ไมว่่าจะเป็นที่คริสตจกัร หรือสถานที่ตา่ง ๆ ท่ีมี
การเฝ้าเดี่ยว โดยการจดัท ารายงานการศกึษา   สรุปผลการด าเนินงานดงันี ้

1. เพลงโมทนาขอบพระคณุพระเจ้า 
2. เพลงข้าจะร้อง (ออกพระนาม) 
3. เพลงเขม็ทิศ 
4. เพลงทกุสิ่ง 
5. เพลงมัน่คงและออ่นหวาน 
6. เพลงพกัพิงในพระเจ้า 
7. เพลงน า้แห่งชีวิต 
8. เพลงพระเจ้าทรงเลีย้งด ู
9. เพลงเจ้าสาว 
10. เพลงฟิลิปปี 4:4 

 
ด้วยเหตนีุ ้ ได้มีการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา

ทัง้หมด  เป็นคูม่ือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 

5.1 สรุปผล 
จากการรวบรวมบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ท่ีมีองค์ประกอบของท านอง

และเนือ้ร้องท่ีเหมาะสมสอดคล้อง  ตามหลกัศาสนศาสตร์ โดยได้ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  และ
ผลงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั “การใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา” และได้ด าเนินการ
วิเคราะห์บทเพลงนมสัการในการใคร่ครวญภาวนา ท่ีสอดคล้องกบัหลกัศาสนศาสตร์   โดยใช้



 

63 

กรอบหลกั 3  ประการ   คือ  ศาสนศาสตร์  คริสเตียนศกึษาและดนตรีคริสตจกัรรวบรวมเป็นบท
เพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  จ านวน 10   บทเพลง   

 
ความคดิเหน็เกี่ยวกับ การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา 

 
 
 

 
สามารถน ามาใช้ในคริสตจกัร  การภาวนาเฝ้าเดีย่ว 
แตล่ะบคุคล รวมถงึผู้สนใจท่ีต้องการน ามาใช้บทเพลง
นมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  

 
     
   

 
 
จากการด าเนินการการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั  “การใช้

บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา”   และได้ด าเนินการวิเคราะห์บทเพลงนมสัการในการ
ใคร่ครวญภาวนา ท่ีสอดคล้องกบั    หลกัศาสนศาสตร์   โดยใช้กรอบหลกั   3  ประการ  คือ  ศาสน
ศาสตร์  คริสเตียนศกึษาและดนตรีคริสตจกัรรวบรวมเป็นบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนา   และได้มีการเรียบเรียงบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  จ านวน 10  บทเพลง 
เสร็จสิน้แล้ว  ผู้ศกึษาได้น าเพลงทัง้หมดท่ีท าการเรียบเรียงมาจดัท าเป็นรูปเลม่เพื่อการเผยแพร่ใน
การพฒันาการบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนาเป็นล าดบัตอ่ไป 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลไปประยุกต์ใช้ 
การเรียบเรียงบทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  เป็นการสร้างนวตักรรมสื่อท่ีเป็น 

คูม่ือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  โดยการด าเนินการในการน าผลศกึษาไป
ประยกุต์ใช้เป็นล าดบัตอ่ไป  ควรมีการจดัท ารูปเลม่หนงัสือคูม่ือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการ

บทเพลงนมสัการเพื่อ
การใคร่ครวญภาวนา 

 

  เป็นการเผยแพร่การพฒันาการใช้บทเพลงนมสัการ    
  เพื่อการใคร่ครวญภาวนาเป็นล าดบัตอ่ไป   
 

 สามารถเป็นคู่มือในการใคร่ครวญภาวนา 
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ใคร่ครวญภาวนา สง่เสริม และสนบัสนนุน าไปใช้คูม่ือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญ
ภาวนาสูช่มุชนคริสเตียน  เพื่อการประกาศอีกรูปแบบหนึง่และอาจจะเป็นแนวทางในการผลิตคูม่ือ
การใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  ชดุตอ่ไปในกลุม่คนรุ่นถดัไปในอนาคต    
 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาครัง้ต่อไป 
จากการศกึษา “การใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา”  ซึง่เป็นนวตักรรมการ

ผลิตสื่อ  เห็นวา่ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปนัน้ สื่อนวตักรรมท่ีผลิตออกมาน่าจะเป็นในรูปแบบ CD  
บรรจอุยู่ในชดุเดียวกบัคูม่ือการใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  และมีการติดตาม
ผลของการน าไปใช้  ตามจ านวนที่มีการสนบัสนนุให้กบัชมุชนคริสเตียนในครัง้ตอ่ไป  

มีการน าบทเพลงนมสัการท่ีประพนัธ์โดยคนไทยทัง้ท านองและเนือ้ร้องมาศกึษาเพิ่มมาก
ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา 

5.3 การน าไปใช้ 

การใช้บทเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา  คริสตจกัรควรให้การสง่เสริมให้มีการใช้
บทเพลงนมสัการเป็นสื่อในการสอนสมาชิกให้รู้จกัการใคร่ครวญภาวนาผ่านบทเพลง   

ดงันัน้ คริสตจกัรต้องจดัหาผู้น าท่ีมีความเข้าใจในบทเพลง และสามารถสอนสมาชิกให้ร้อง
เพลงด้วยความเข้าใจและเข้าถงึความหมายของเพลงนมสัการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา   
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