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Ezekiel’s Vision Reports in a Thai Context - The Use of the Thai Term "nimit" for
the Hebrew Terms " ẖazon", "mar’eh" and "maẖzeh" in the Book of Ezekiel
Rev. Florian Förg, Ph.D. 1
ศจ.ดร.ฟลอเรียน เฟรก
Abstract
This study aims to clarify the meanings of the Hebrew terms hazon, mar’eh
and mahzeh in the Hebrew version of the Book Ezekiel and study the use of the Thai
term nimit in the Thai Standard Version of 2011 (THSV 2011). Secondly, this research
intends to define what happened when Ezekiel received a vision. Thirdly, it seeks to
develop ways to communicate the Hebrew concepts behind hazon, mar’eh and
mahzeh to Thai Christians.
It is found from the research that the noun ḥāzôn (7x in Ez) never appears in
the vision reports and that the THSV 2011 consistently translates the term as นิมิต
(vision). The term mar’eh (36 x in Ez) is found only in the visionary texts of the book.
Depending on the sentence structure the THSV 2011 translates the term as ลักษณะ or
นิมิต. maḥzeh appears only once (Ez 13:7) and the Thai translation is นิมิต. The study
has also shown that ḥāzôn and maḥzeh (both come from the root h-z-ḥ) are used
when God speaks to Ezekiel (Ezekiel receives a word from God). On the other hand,
mar’eh (and mar’ah) is used when God lets the prophet see something.
When Ezekiel received a vision, the prophet gets access to the invisible,
transcendent realm that the Hebrews imagined as a large space separated from the
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visible realm by the firmament – the place where God and the angels dwell. In this
space, Yahweh lets the prophet see what will happen in the future.
Keywords: Old Testament, Prophetic Literature, Ezekiel, Vision, Thai Bible
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Introduction
When teaching Old Testament prophetical books at McGilvary College of
Divinity in Chiang Mai (Thailand), the writer also taught about the visions men like
Amos, Ezekiel or Daniel have seen. It was remarkable how in every semester at least
two or three students related stories about someone who had seen a vision – in Thai
nimit. It seemed like there was nothing special about nimit: Buddhist monks or Hindu
Priests have seen visions. Christian believers and churches make plans and set goals
for the future and call them nimit. Mediums travel to distant places in nimit and meet
with spirits. These observations inspired the author to take a closer look at the visions
in the Bible and in the Thai context.
This paper summarizes the outcome and puts the visions of Ezekiel into their
historical context (chapter 1). The Book of Ezekiel is very suitable for this study, as
roughly one third of the book are vision reports and Ezekiel puts special emphasis on
the details of the process of receiving a vision. In the next section, the author describes
the meaning of ra’ah and ẖazah, as they make the basis for five terms that are
translated as nimit in the 2011 Thai Standard Version of the Bible (chapter 2). After
that, the study will show in detail where nimit occurs in the Thai Bible and which
Hebrew terms it translates (chapter 3). Chapter 4 describes what happened, when
Ezekiel received a vision and tries to grasp its meaning. Before the author gives
concluding thoughts in chapter 6, he compiles ideas and preunderstandings that Thai
people might bring with them, when talking about visions in the Bible (chapter 5).
1. Ezekiel’s Visions and the Babylonian Exile
Scholars generally agree that the Book of Ezekiel contains four vision reports
(e.g. Zimmerli, 1979):
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Vision # 1 Ez 1:1–3:15

Vision of the Glory of God (1:4-28)
Vision of the Scroll (2:9-10)

Vision # 2 Ez 8:1–11:25

First Vision of the Temple

Vision # 3 Ez 37:1-14

Vision of the Valley of Dry Bones

Vision # 4 Ez 40–48

Second Vision of the Temple

For the present study it is essential to keep in mind that the four visions in the
Book of Ezekiel are related to two deportations of Israelites to Babylon. In 597 B.C.
King Nebuchadnezzar of Babylonia exiled King Jehoiachin, members of the upper class,
soldiers, craftsmen and smiths (2 Kgs 24:14-17). Along with King Jehoiachin, the prophet
Ezekiel was brought to Babylonia (Ez 1:2) and stayed in a colony of exiled Jews at the
Chebar canal (Ez 1:1). In the fifth year of his (and King Jehoiachin’s) exile, in 593 B.C.,
he started to see visions of God and in the first vision, God called Ezekiel to be a
prophet (Ez 2:1–3:11).
In the second deportation of 586 B.C., Nebuzaradan, one of the high officials
of Nebuchadnezzar, destroyed Jerusalem including the temple and the city walls after
two years of besieging the city (2 Kgs 25:8-10). In addition, he exiled King Zedekiah (v.
4-7) and all the population of Jerusalem except for the poor people in Jerusalem who
worked as vinedressers and plowmen (2 Kgs 25:11-12). Besides that, upper class citizens
of Jerusalem were brought to Riblah at the border of Israel and were killed there by
the King of Babylon (2 Kgs 25:18-21). The third deportation in 582 B.C. (Jer 52:30) and
a fourth one in 605 B.C. (2 Chr 36:6-7; Dn 1:1-17) are of secondary importance for the
present study.
4
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First deportation of Jews to Babylon
Vision # 1

Vision # 2

597 B.C.

Ez 1:1–2: year 5, month 4, day 5

Ez 8:1: year 6, month 6, day 5

Second deportation of Jews to Babylon;
destruction of Jerusalem
Vision # 3
Vision # 4

no date

July 31, 593 B.C. (Block,
1997)
September 18, 592 B.C.
(Block, 1997)
587 B.C.
no date

Ez 40:1: year 25, month 1, day 10

April 28, 573 B.C. (Block,
1998)

2. The Meaning of the Hebrew Roots r-ʼ-h and ẖ-z-h
Basically, the five Hebrew terms that the THSV 2011 translates as nimit are
derived from only two Hebrew roots: The nouns mar’æh ( )מַ ְראֶ הand mar’ah ()מַ ְראָ ה
both consist of the root r-’-h ( )ראהwith prefixed m-, whereas the nouns ẖazon ()חָ זוֹן,
maẖazæh ( )מַ ֲחזֶהand the verb ẖazah ( )חָ זָהare based on the root ẖ-z-h ()חזה. As
both roots translate as “to see”, it is necessary to see if there are differences in the
meaning of r-’-h and ẖ-z-h.
2.1 The Meaning of r-ʼ-h
When r-’-h, the common word for “to see” is used theologically, it stands for
the act of seeing God or his face (Gn 32:31; Judg 6:22), his beauty (Ps 27:4) or his power
and majesty (Ps 63:3). Belonging to the typical language of a vision report, r-’-h denotes
the occurrence of a vision and usually includes hearing as well (Block, 1998). The
5
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feminine term mar’ah stands for the visionary event in itself, and the masculine noun
mar’æh can be used likewise (Block, 1998).
2.2 The Meaning of ẖ-z-h
The root ẖ-z-h is an Aramaic loanword in Hebrew and holds a similar position
as its Hebrew counterpart r-’-h. It can refer to the natural vision of the eyes as well as
to supernatural, unusual experiences of seeing. Statistically, there are 115 passages
that have a form of ẖ-z-h throughout the Old Testament; out of them 86 are in
prophetic texts (14 in Ezekiel). This particular association might come from the fact
that derivatives of ẖ-z-h are frequently used with the term nabi’ (“prophet”).
“What is meant, when chāzāh, chāzôn, or chizzāyôn is used in connection
with a nabi? (…) The answer is unambiguous: not a visual image but a word from God.
(…)” (Jepsen 1980, 283); visual manifestation plays no role, or at most a minor one.
Jepsen however assumes that in the later period, all the special associations of ẖazon
seem to have vanished. This is the reason why in Jl 2:28 (MT 3:1) visions (ẖizayon from
ẖ-z-h!) will be seen (r-’-h, also in Dan 8:1, 2, 15; 9:21).
To sum up, r-’-h and its derivatives are connected to the prophet seeing
something in a vision (although vision reports often contain speeches of God and
angels). ẖ-z-h however is related to a revelation of the word of God.
3. The Occurance of nimit in Ezekiel in the Thai Version and the Hebrew Text
Altogether nimit appears 22 times and in 10 verses in the Book of Ezekiel. The
following section will describe which Hebrew term is translated as nimit in each
instance.
3.1 mar’æh
There are five instances in two verses of the THSV 2011 that have nimit for the
Hebrew mar’æh: Ez 11:24 (2x mar’æh) and 43:3 (3x mar’æh). It is remarkable that in
6
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these cases mar’æh always has the article and it is always followed by a relative clause
“that I saw” (ESV). Ez 11:24 is the closing section of the vision report Ez 8–11 and nimit
clearly refers exactly to this vision. As we have seen (p. 3), the root r-’-h also covers
the passages where Yahweh speaks to the prophet (Ez 8:6, 8-9, 12-13, 15, 17-18; 11:1421). Ez 43:3 calls the vision reported in Ez 40-48 a nimit and refers back to Ez 1-3 and
Ez 8-11 as previous visions.
3.2 mar’ah
There are three cases in the THSV 2011 that have nimit as the translation for
Hebrew mar’ah (apparently a synonym of mar’æh): Ez 1:1; 8:3; 40:2. Although a form
of “to see” accompanies mar’æh only in Ez 1:1, each verse is part of the introduction
of a vision report and mar’ah appears only in its plural form mar’ot.
3.3 ẖazon
In seven out of the 22 occurences of nimit in the Book of Ezekiel the Hebrew
original has the noun ẖazon (Ez 7:13, 26, 12:22, 23, 24, 27; 13:16). All seven verses with
ẖazon are found in non-visionary texts. Besides that, except for Ez 12:27 and 13:16 a
form of “to see” is not found in the context. As in Ez 12:21-25, 26-28 ẖazon and dabar
(“word”) are used interchangeably, ẖazon here consists of the revelation of a word
that God has spoken. Ez 12:27; 13:16 have the verb ẖazah (translated as “to see”) that
refers to the receiving of a word of God.
3.4 maẖazæh
The word maẖazæh appears only in Ez 13:7. As the context of this verse (Ez
12:21-25+26-28) has ẖazon four times and as ẖazon and maẖazæh have the same
Hebrew root ẖazah, it seems very likely that maẖazæh here means the receiving of a
word of God, like ẖazon.
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3.5 ẖazah
In six instances the Hebrew verb ẖazah is used to translate nimit (Ez 13:6, 8, 9,
23; 21:29; 22:28). Remarkably, the word shaw (“emptiness”) is the direct object of
ẖazah in almost all cases (Ez 13:8 has kazab “falsehood”). In this context the false
prophets claim that they have received words from God (Ez 13:1, 6, 7); it thus seems
that ẖazah is not so much connected to false prophets seeing something in visions,
but more likely to messages they claim to have seen - which is the genuine meaning
of ẖ-z-h.
4. What Happened when Ezekiel Received a Vision?
4.1 The Introductions of the Vision Reports
There are certain elements that occur in the introductions of the vision reports
that contribute important hints towards an answer to this question.
1. To start with the unique element: Only vision # 1 (Ez 1–3) has the opening
of the heavens (Ez 1:1). Block explains: “With the opening of the heavens Ezekiel is
invited to observe glorious supernatural realities normally inaccessible to mortals”
(Block 1997, 85).
2. Another element that is found in every vision is that the hand of Yahweh
comes over the prophet (Ez 1:3; 3:14; 8:1; 37:1; 40:1). As the hand stands for power,
this means that the prophet is fully under the power of God when he receives a vision
(Block, 1997).
3. Besides that, in every vision, Ezekiel is lifted up and brought to another place.
Usually these movements are a result of the working of the Spirit of Yahweh (Ez 3:1214; 8:3; 11:1,24; 37:1). The prophet is given access to the transcendent world, and it
seems that he enters the supernatural world as a whole person (not only his soul or
his spirit; this issue will be further discussed in chapter 5).
8
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In summary, the prophet Ezekiel was granted access to the unseen realm, the
space where God dwells. It is unique though, for in that sphere, the prophet is able to
walk in the temple, to talk with Yahweh and to see his divine throne and his glory. As
a human being, he stands out as distinct among all the heavenly beings. This might be
the reason that he is called “son of man” throughout the book: Altogether the phrase
“son of man” is used for Ezechiel 93 times – in Ez 2:1 for the first time (Allen, 1994).
4.2 The Content of the Visions
Vision # 1 and 4 (Ez 1–3; 40–48) see that Yahweh, already having accessed his
throne, reigns as king. This anticipates that in the future Yahweh will reveal his kingdom
on earth as well – this is exactly what Ezekiel has announced elsewhere (Ez 20:33, 4044; 43:5-7).
Vision # 2 (Ez 8–11) foreshadows in 592 B.C. events that will happen five years
later when Babylonian troops take Jerusalem (587 B.C.): Many Jerusalemites will be
killed (Ez 9:5-7; Lam 2:20-22), the city will be burnt down (Ez 10:1-8; 2 Kgs 25:9) and
the glory of Yahweh will leave the temple and the city (Ez 10:4,18-19; 11:22-23). The
sudden death of Pelatiah son of Benaiah (Ez 11) anticipates the time when leading
upper class citizens were killed by Nebuchadnezzar in Riblah in 587 B.C. (2 Kgs 25:1821).
Vision # 3 (Ez 37:1-14) anticipates a new exodus of the Israelites out of Babylon
into their homeland Israel and their resurrection as a nation. Indeed, after 539 B.C.,
following Cyrus’s edict, many Israelites came back to Palestine from Babylon.
In summary, after being granted access to the heavenly world, the prophet
witnesses how the future events are ordained. Once they are established in heaven,
they will surely come true on earth as well.
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5. Possible Preunderstandings of “nimit” in Thailand
5.1 About the Receiving of Visions
Firstly, Thai listeners might have heard about people using certain means in
order to enter into a different state of consciousness. In her book “Trance and Healing
in Southeast Asia”, Ruth-Inge Heinze writes that “Thai and Malay shamans enter trance
seemingly effortless. After a brief period of meditation or some chanted evocations,
they move into alternate states of consciousness” (1988, p. 87). She reports that
Chinese mediums use loud sounds and noises, chanting, incense and dancing to induce
trances (Heinze, 1988).
In the Book of Ezekiel this seems not to be the case. When Ezekiel receives a
vision, it finds him totally unprepared; the hand of Yahweh just “fell” on him (n-p-l;
Ez 8:1; 11:5). Like a shaman is possessed by an invoked deity, the prophet comes under
the power of Yahweh; however, he did not prepare for it.
Secondly, the listeners might remember stories, where a spirit entered into a
person and inspired him to see visions or do extraordinary things. Heinze relates how
she once had encountered a Hmong Shamaness in her village on Doi Suthep (Chiang
Mai, Thailand):
“She ‘rode’ on a board into the spirit world. […] Her chant reflected her ride
through the spirit world. Once in a while she curbed her imaginary horse and called
the spirit she just met. Naming him, she incorporated his power into her body. Such
chanting may go on for one up to two full days, depending on the seriousness of the
patient’s illness. After several hours of ‘riding’ and charging her body with more spirit
power, she felt prepared to cure a child who was suffering from a severe cold”. (1988,
p. 299)
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For the Book of Ezekiel however, it clearly is the spirit of the Lord that
transports the prophet to a certain place within the unseen realm (Ez 3:12-14; 8:3;
11:1.24; 37:1). However, it does not appear that the spirit enters him, but Ezekiel surely
comes under the power of Yahweh and his spirit.
Thirdly, the listeners might believe that Ezekiel lost consciousness when he
received a vision. However, Ezekiel’s mind seems to be absolutely clear when he
dwells in the transcendent realm. It is only his language that is not enough to describe
the heavenly things and beings he has seen.
Fourthly, the listeners might possibly assume that only Ezekiel’s mind or his
spirit travelled somewhere else: Ezekiel’s body has stayed in Babylon at the Chebar
canal (Ez 1:1-3) while his mind or his spirit went to Jerusalem. A colleague related that
he once talked to a medium that had experienced a journey in trance. She served Mae
Guan Im and was asked to cure a patient who was troubled by spirits and could no
longer use his arm properly. After she had been told the town and house number of
the patient, the medium went in a trance to the hometown of the man and into his
rubber plantation many kilometers away. There she discovered something that
appeared to be four teeth growing out of one of the rubber trees. The medium then
asked the patient about these “teeth”. The man could remember that he had
removed them and became ill afterwards. An offering to the spirit on this tree (half a
chicken, incense and half a bottle of liquor) helped him to use his arm normally (Horn,
2017).
In this example it seems like the mind or spirit of the medium became
detached of the body in order to travel somewhere else. The text of the Book of
Ezekiel however does not give any hint that this ever happened. This is because the
Hebrews always saw a person as a whole, not composed of different parts that can
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easily be separated (Wallace, 1980; see also 2 Cor 12:3 about Paul’s visionary
experience).
5.2 About the Meaning of Ezekiel’s Visions
According to the Thai Dictionary of the Royal Institute of 2011 the term nimit
is a Pali / Sanskrit word that has been taken over into the Thai language (Royal Institute,
2011). Even though nimit can either be a verb or a noun, this study will only discuss
nimit as a noun. The previously mentioned dictionary mentions the following
synonyms of nimit to grasp the meaning:
1. khrɯâŋ mă:y (เครื่องหมาย) “symbol” (Thiengburanathum, 1977, p. 207)
2. la:ŋ (ลาง) “good or bad omen” (Ibid., p. 815)
3. hè:t (เหตุ) “reason, cause or origin of something” (Ibid., p. 1032)
4. kháu mu:n (เคามูล) “primary cause, motive, source or origin“ (Ibid., p. 208)
It is remarkable how many aspects of the term nimit fit well to the meaning of
the visions that this study has found in the Book of Ezekiel.
1. Due to the fact that they deal with transcendent things which cannot be
easily expressed by human language, Ezekiel uses symbols and figurative language. To
give an example, the animals in Ez 1 that are used to describe the faces of the four
living beings (man, eagle, ox, lion) contain the most powerful species in the air (eagle),
of domestic animals (ox) and of wild animals (lion) (Greenberg, 1983). They serve to
illustrate the supreme power of the one seated on the throne: Yahweh.
2. During a lecture, one student explained that nimit has always positive
connotations and refers to something positive that will happen in the future. The word
used in Thai for a negative omen is la:ŋ (ลาง) According to the Dictionary of the Royal
Institute however, la:ŋ can announce both positive and negative things in the future:
12
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“Bees building a nest at the east side of the building are believed to be a good omen.
Spiders beating their chest [against the wall and making a snapping sound] are believed
to be a bad omen” (Royal Institute, 2011, p. 1051). As la:ŋ and nimit appear to be
synonyms (see above p. 8), it seems as if la:ŋ is the genuine Thai word and nimit the
Pali-Sanskrit word for both positive and negative omens. Nimit thus catches the future
aspect of the visions of the Book of Ezekiel. They almost all (except for Ez 8), refer to
the future (see p. 5) and are anticipating future events in Israel’s history. nimit is used
for both positive [as the kingdom of Yahweh (Ez 1 and Ez 40–48) and the resurrection
of Israel as a nation (Ez 37:1-14)] and negative future events [as the destruction of
Jerusalem, the death of Israelites and the departure of Yahweh’s glory (Ez 9–11)].
3. and 4. As it can clearly be seen from the Dictionary of the Royal Thai Institute,
nimit also means “reason, cause” in some instances. This fits well with the visions of
Ezekiel, as what Ezekiel sees, brings the future into being in a sense. There is no space
to intervene, not even for the prophet.
6. Concluding Thoughts
Whenever one preaches or teaches about the Book of Ezekiel, and especially
about texts from the vision reports, the above points may be used to prepare the
speaker: Listeners might ask questions or contribute stories that are similar. Besides
that, the speaker should always appreciate the experiences or stories of his listeners.
The fact that the listeners are familiar with stories about trances and visions should be
used as a starting point. Ezekiel has made similar experiences, but with some decisive
differences: His visions deal with so much more than just the fate of one single person,
family or business. The whole of Israel’s future is at stake when Ezekiel encounters
Yahweh who is much more powerful that any spirit or other God ever can be.
Finally, some thoughts about the term nimit in a Christian context. Some
churches use nimit to describe longterm goals, strategy or core-values. Although the
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envisioned future is something positive and good, a nimit in the biblical (Ezekielian)
sense comes directly from God and reveals his future plans. There is the danger that
an organisation misuses the term nimit in order to highlight its own plans. Directly
inspired from God, they cannot easily be criticised.
Besides that, some Christians claim to have received visions from God. They
seek to preach these visions to the congregation, because God has given them. In this
case it is the task of the church leadership to make sure that the visions are in
compliance with the Bible for two reasons. Too big and too serious is the danger, that
private dreams, wishes and opinions have found their way into the vision (Ez 13:1-3).
Secondly, Satan is able to let people see visions – the temptation of Jesus in Mt 4
being the most prominent example (v. 8). In sum, the fact that the Bible is the highest
guiding principle when it comes to examining visions before one passes them on to
others, it relativizes the relevance of visions. Therefore the strive to receive visions and
the search for the right means in preparation are unjustified. Instead of pursuing visions,
one should pray constantly, plan boldly, and then hope that God will bless each step
into the future.
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“WHO IS THIS” OBEDIENT KING: A STUDY ON ZECHARIAH 9:9-10 ROYAL
MESSIANIC FIGURE USED IN MATTHEW 21:5
กษัตริยที่มีใจถอมเชื่อฟงผูนี้คือ “ใครหนอ” : การศึกษาเรื่องความเปนกษัตริย
ของพระเมสสิยาหในพระธรรมเศคาริยาหซึ่งไดรับการอางถึงในกิตติคุณมัทธิว
Itthaphon Duangnapha 1
อิฏฐพล ดวงนภา
Abstract
Although most Christians are familiar with Matt 21:1-11, a narrative of
Jesus’s victorious entrance into Jerusalem, few have given careful consideration to its
use of Zech 9:9 in Matt 21:5, a reference of the royal figure who is riding on a donkey.
The fact that Matthew explicitly refers to the text of Zech 9:9 invites the reader to
examine the relationship between the two texts and a careful study on the context of
Zech 9 would certainly help us to understand more about this royal figure whom the
gospel writer identified with Jesus. A study also reveals other possible literary and
thematic connections, including the humble character of the royal figure, the unique
feature of the donkey used in the narrative, the motifs of Yahweh as divine warrior.
These connections show that the gospel writer develops a depiction of Jesus as a royal
figure, an important character among other Messianic identities. Finally, the prophetic
royal messianic figure used by gospel writer shows a close relationship between the
Old Testament and the New Testament and the significance in the knowledge of the
former in order to have a comprehensive interpretation of the latter.
Keywords: Zechariah, Matthew, Messiah, Jesus Christ, King, Donkey, Divine Warrior
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อาจารยประจำวิชาพันธสัญญาเดิม วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกลิวารี มหาวิทยาลัยพายัพ

17

“Who is this” obedient king: a study on zechariah 9:9-10 royal messianic figure used
in matthew 21:5 - Itthaphon Duangnapha
บทคัดยอ
แมวาเรื่องราวการเสด็จเขาสูกรุงเยรูซาเล็มอยางผูพิชิตของพระเยซูคริสตจะเปนที่คุนเคยกันดี
สำหรับคริสตชน อยางไรก็ตามมีผูอานไมมากนักที่ไดกลับไปศึกษาเกี่ยวกับการอางถึงพระธรรมเศคาริยาห 9:9 ในมัทธิว 21:5 โดยมัทธิวไดอางถึงกษัตริยผูทรงลา ซึ่งการที่มัทธิวไดอางไวอยางชัดเจนและ
เจาะจงนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเชิญชวนใหผูอานไดยอนไปอานและศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางพระคัมภีรทั้งสองตอนนี้ การศึกษาถึงบริบทของพระธรรมเศราริยาห 9 ยังชวยใหผูอานเห็น
ความสำคัญของลักษณะกษัตริยซึ่งผูเขียนพระกิตติคุณมัทธิวอางถึงวาเปนอัตลักษณหนึ่งของพระเยซู
ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวบทความนี้ยังศึกษาถึงตัวเชื่อมทางดานภาษาและหัวขอสำคัญ
ตาง ๆ ไดแก คุณลักษณะเรื่องความถอมของกษัตริยองคนี้ ลักษณะเดนทางภาษาของการใชคำวา
“ลา” ในพระธรรมตอนนี้ และเรื่องพระยาหเวหทรงเปนจอมทัพแหงสวรรค (Divine Warrior) โดย
ตัวเชื่อมเหลานี้ทำใหเห็นวาผูเขียนกิตติคุณมัทธิวตองการแสดงถึงอัตลักษณความเปนกษัตริยขององค
พระเยซูคริสตซึ่งถือเปนคุณลักษณะหนึ่งของพระเมสสิยาห นอกจากนั้นความเขาใจเรื่องนี้ยังทำใหเรา
ได ต ระหนั กถึ งความสั มพั น ธ และความสำคัญ ของพระคัมภีร ภ าคพัน ธสัญ ญาเดิมตอความเขาใจ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
คำสำคัญ : เศคาริยาห มัทธิว พระเมสสิยาห พระเยซูคริสต กษัตริย ลา Divine Warrior
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Introduction
We are all familiar with the passages in Matt 21:1-11 regarding the “Triumphant
entry into Jerusalem” of Jesus and his disciples, which is usually relived before our
eyes during the Palm Sunday service every year. As vivid as it is written within the
narrative, Matthew states his understanding of the event as τοῦτο δὲ γέγονεν
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου “This took place to fulfill what
was spoken by the prophet” (21:4), a statement that he is consistently propounding
throughout the book. Similar statements also found in Matt 1:22 “All this took place
to fulfill what the Lord had spoken by the prophet” and in 26:56 “But all this has
taken place that the Scriptures of the prophets might be fulfilled.” Therefore, it is
obvious that the writer of the first gospel attempts to portray Jesus as the fulfillment
of the hope that has been promised from Yahweh through the prophets—a king who
is promised. According to Charlene McAfee Moss (2008), “the Matthean Jesus is
portrayed as a royal figure. The image of Jesus as Davidic king, which first appeared in
the Infancy Narrative, is suddenly reintroduced by means of the Zechariah fulfillment
citation” (p. 62). Moreover, Mark Black (2008) concisely sums up the importance of
Zechariah tradition used in the gospel:
The influence of Zech 9-14 on the gospel traditions is significant and focused…
there are numerous echoes, allusions, and citations of portions of these
chapters. It is in fact the cumulative evidence that is convincing…. Additionally,
the influence is concentrated in the final chapters of the gospels. Furthermore,
these chapters are understood with reference to Jesus, particularly his
rejection, suffering, death, resurrection, and future coming in judgment.
Zechariah 9-14 was a text-plot read by early Christian in light of the experiences
of the last days of Jesus. (p. 111)
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Accordingly, the main purpose of this paper is to examine the literary contexts
of Zech 9:9, which is quoted in Matt 21:5 in order to have a fuller understanding of
the presentation of Matthew’s royal messianic nature of Jesus. The study would be
beneficial in several ways: it would present the nature of the royal figure in Zechariah’s
texts and how it creates the expectation in the future; and in what way that this
concept of royal figure can contribute to the understanding of messianic theme
featured in the gospel of Matthew.
In order to accomplish these expectations, I will begin the study by figuring out
the literary context of Zech 9 as a whole, with a special attention to verses 9-10, in
which the royal messianic figure is presented. This will involve word studies of some
key words, which described this messianic king as ﬠָנִ י, who is riding on  ﬠַיִ ר,חֲמוֹר, and
אָ תוֹן. Also, I will do an observation on the Old Testament and Ancient Near Eastern
concept of divine warrior motif. Both of these investigations should help us to
understand the nature of Zachariah’s messianic king figure, as we are moving forward
into the gospel of Matthew, attempting to gain a better understanding of how Matthew
uses this Zechariah tradition in his work, specifically in Jesus’ entry into Jerusalem
narrative as a messianic king of the Davidic linage, and how we should interpret this
text. Generally, it is no surprise to notice that the representation of kingship of Jesus
here is “so different from worldly models of authority… Jesus subverts the worldly
understanding of kingship to suggest a reign of a different order,” (Keener, 1999, p. 489)
but even more than this simple notion, I propose that in Zech 9 the prophet was
presenting Yahweh as the universal King who reestablishes the order of the world, with
his messianic earthly king as his representative—a royal obedient king-regent—who is,
on his behalf, proclaiming righteousness and peace on the earth. Therefore, Matthew’s
presentation of Jesus—a son of man—as messianic king is not only to present him as
a humble king, but also, and even more importantly, as a subordinate obedient
messianic king-regent, who would eventually proclaiming, through his suffering, God’s
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righteousness and peace for humanity. Therefore, according to the citation of Zech
9:9, Matthew already knew “who is this” (v. 10) Jesus. He is not only a prophet as the
Jerusalem crowds had answered in verse 11, but he is also a king. Matthew crafted
such narrative only to present Jesus as the obedient messianic king—a fulfillment of
prophets’ prophecy.
Literary Context of Zechariah 9
It is obvious that Matthew follows almost exactly, but not entirely, with that of
Zech 9:9. The exception is the opening words εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, which
he was probably taking from Isaiah 62:11 “Say to the daughter of Zion” (Beale &
Carson, 2007). “Zion” is a common usage in the second part of Isaiah “to refer to the
exilic community” (Boda, 2016, p. 192). According to Robert H. Gundry (1982), a variant
use of “say to” (Isa 62:11) rather than “rejoice” (Zech 9:9) may have been because
the Jerusalem crowds had no idea who he is and that his coming “is going to be upset
rather than joyful” for them (p. 408). Nevertheless, the next clause ἰδοὺ ὁ
βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι “Behold your king is coming to you” is following
exactly with the LXX and conform with the Hebrew MT texts. Matthew is probably
deliberately excluding the next clause from Zech 9:9, which describes the kingly figure
as “righteous and saved” to make it fit with his context. For Matthew, as already
mentioned above, the city (Zion) was not supposed to rejoice with the coming of the
Messiah because they would be the one who received judgment eventually (Matt
23:37-39) (Osborne, 2010). Nevertheless, another way to look at the omission is that
the intention of Matthew here is to present Jesus as the “humble king” βασιλεὺς
πραύς. Gerhard Barth opines on this matter:
Through this deletion πραύς stands in the middle point, dominating the
quotation. The only possible point in the omission is the emphasizing of
πραύς. By Matthew’s abbreviation of the account of the finding of the animal
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that is to be ridden (Mark 11.4f) the motive of the wonderful prediction of Jesus
about the finding of the animal falls into the background. In this way the
thought of the βασιλεὺς πραύς steps in a dominating way into the centre.
It now shapes the whole account of the entry.... The decisive thing for Matthew
in reproducing Zech 9.9 is that Jesus is πραύς, he is the βασιλεὺς
πραύς. (Bornkamm, Barth, & Held, 1963, p. 130)
Krister Stendahl (1991) also has a similar comment that the omission gives
precedence to the “poor and riding on an ass” (p. 118-19). The Greek πραύς 2 was
used in the Septuagint for the Hebrew ﬠָ נִ י, it occurs more than fifteen times in the
Greek translation (Moss, 2008, p. 64). Another fulfillment citation of Zech 9:9 in Matt
21:5 is the mean of transportation into Jerusalem, a donkey, in which Matthew uses
three words to describe it: ὄνον, πῶλον, and υἱὸν ὑποζυγίου, which also
substitute for the three words for a donkey used in Hebrew text:  ﬠַ יִר,חֲ מוֹר, and
אָ תוֹן.

3F3F3F

3

The translation makes it quite obvious that Matthew knows Hebrew well

and that he keeps his translation literally closer to the Hebrew text when compare to
the Septuagint, which seems to interpret the donkey in Zechariah tradition as
parallelism and have used only ὑποζυγίου and πῶλον for it. Craig S. Keener
(1999) comments that in this context:
In view of Matthew’s knowledge of Hebrew elsewhere… it is quite unlikely that
Matthew would be unfamiliar with Hebrew parallelism. Even here, where his
point is closer to the Septuagint, he translates from the Hebrew more literally
than the Septuagint does. By reading the text in the manner most useful for
The word πραύς was already used previously in Matt 5:5; 11:29-30
3
There is an issue whether Matthew misinterprets Zachariah 9 or not, regarding the
number of the donkey, in which I will not discuss in this article because most commentaries are
already dealing with it. The problem probably comes from a literal reading of the Septuagint.
2
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his purpose, Matthew was not offering an unusual hermeneutic; his
contemporaries regularly read more into a text than it required where it suited
their purposes to do so. (p. 491)
Therefore, by adopting Zech 9:9, Matthew is presenting Jesus as the messianic
king who is humble and riding into the city upon “the son of the beast of burden,”
which again pointing to both the messianic and the humbleness of Jesus. Follow the
overview of Zachariah citation in Matthew 21:5, now we will turn to observe the texts
in context of Zechariah 9:9, starting with the two sets of words which point to the
messianic nature of this king.
ﬠָ נִ י

in Zech 9:9
 ﬠָ נִ יis an adjective form of the verb form ענה. It coexists with another adjective

form  ָﬠ נָ וwhich makes it difficult to precisely pin down their semantic distinction
between the two terms (Botterweck, Ringgren, & Fabry, 1974, p. 242). The meanings of
these adjectives are, for example, crouching, bowing, without property, poor, wretched,
humble, suffered, misery, oppressed. Nevertheless, etymologically, the two terms are
not fundamentally different (Köhler & Baumgartner, 1995, p. 855-56). The use in the
Old Testament is generally applied to such people who is poor and under privilege.
For example, in Lev 19:10 and 23:22 Yahweh commands that the Israelites must not
completely harvest all of their crops but ought to leave some behind for the poor and
the sojourner. They are the people who are dispossessed and have no property,
therefore, in this case, Yahweh is their defender. The Old Testament often times
specify these group of people as His people and have special relationship with Him,
for example, in Exod 22:24 (Eng. 25) He calls the poor “my people” and the
moneylender should not demand interests from them. As they are the responsibility
of the community, the king also ought to maintain justice on them, for example, in
Psalm 72:1-2 the king asked God to grant His justice to him so that he would be able
to apply justice to the poor. In the context of Zech 9:9, the description of the messianic
king fits well with this concept, he is firstly describe as “righteous” and “saved” the
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qualities that is needed for an ideal king to maintain justice for the people, especially
the poor and afflicted ones (cf. Psalm 72). However, the difficulty arises when the term
 ָﬠ ִנ יitself is being applied to this messianic king. On this issue Boda (2016) argues that
when focus on the interpretation of  ﬠָ נִ יas “humble” and “humility” it can be applied
to people as a general inner quality. Accordingly, “humility is a key quality for one
able to fulfill this role of submission to and reliance upon Yahweh as the high king”
(p. 567). Therefore, the focus here is on the humbleness of the king, a king-regent, who
submits himself to Yahweh, in contrast to other rulers who might not care for the
people, this king-regent, out of humbleness to his divine King, ensures that there will
be justice for his people. Carol L. Meyers and Eric M. Meyers (1993) recognize that:
pious and humble to their god, upon whom they depended for victory in
battle. This king’s ability to ascend the throne and claim dominion over his
(and other) people is the direct result of his having been “saved” by Yahweh,
and so he must surely act humble and subservient to God. (p. 128)
In conclusion, the term ﬠָנִ י, which has been used in Zech 9:9, though strangely
applied to the king, portrays the royal messianic figure as a humble subordinate king
before the divine king—Yahweh his God.
חֲ מוֹר, ﬠַ יִר,

and  אָ תוֹןin Zech 9:9

These three terms are used to designate domestic donkey and it is very
interesting that all of these are clustering within this messianic passage. Throughout
the Old Testament, the most frequently used of these lexemes is חֲ מוֹר, which is used
96 times, followed by  ָא תוֹן34 times and then  ﬠַ יִ ר8 times. Another term used in the
Old Testament for a mule is ( ֶפּ ֶר דmale) and ( ִפּ ְר ָד הfemale) together appeared 17
times. And the terms for non-domestic, wild donkey,  פֶּ ֶראand  ﬠָ רוֹדare used 10 times
and 1 time respectively. 4 Accordingly,  חֲ מוֹרseems to be a general use for donkey in
the Old Testament, however, Kenneth C. Way (2010), in his article regarding the
4

OakTree Software, Inc. Accordance 11.2.4: Bible Software. 2016.
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overlapping used of these terms in Zech 9:9, has argued that “the rendering of  ﬠַ ִירas
‘colt’ (or foal) is incorrect and that the term has nothing to do with the youngness of
the animal,” moreover, the emphasis of the term  ֶבּ ן ־ ֲא ֹת נ וֹ תis rather “defines the
animal as the ‘offspring’ of a female donkey” and therefore, “the string of donkey
terms in Zech 9:9 moves from the general to the specific—the second and third terms
each adds new information to the preceding term” (p. 106). That is,  ֲח מ וֹ רis a term
for donkey in general and can be either male or female. For example, Gen 32:6 (5)
tells us that Jacob has  חֲ מוֹר, which later on in Gen 32:16 (15) being identified as ָא תוֹן
and  ַﬠ יִ רgiven to his brother. On the other hand,  ָא ת וֹ ןis always referring to a female
donkey, which according to Way's observation, is being used in many contexts in the
Hebrew Scripture: as indicator for wealth, as booty and tribute, as transportation, as
beast of burden, and as a royal transportation. Finally, the term  ﬠַ יִ רis only used with
a male animal, which can be both male donkey and mule, but can be either young or
old, therefore in this context of Zech 9:9 the noun  ֶבּ ןis used in the phrase ֶבּ ן־אֲ תֹ נוֹת
to specifically identify that this animal is young and it is a donkey, not a mule.
Therefore, Way (2010) concludes against a popular translation of Zech 9:9 that the
“Zion’s king is riding on a donkey () ֲח מ וֹ ר, but not just any donkey. He is riding on a
ֲ  ) ֶבּjackass”
jackass () ַﬠ יִ ר, but not just any jackass. He is riding on a purebred (ן־א תֹ נוֹת
(p. 114). The distinctiveness of this “purebred” donkey gives more vibrant to the royal
king regent, who will come to restore a covenant, justice, and peace with the people
of God—the poor and the afflicted ones. According to Way (2011) the donkey was part
of the life of nomadic people. It serves in all aspect of life, from religious ceremony,
to transportation, to agricultural works. Therefore, it’s “establishing the symbiotic
partnership between humans and donkeys. This relationship may have been a
significant impetus for the unique status of the donkey in the biblical world” (p. 203).
Structure of Zech 9
From literary point of view Zech 9:1-17 can be structurally divided into three
sections, following three markers presented within the text: first, the ( סseṯûmāʾ), a
closed or minor Hebrew paragraph marker at the end of 9:8; then, secondly, the use
of the imperative “ גִּ ִיליrejoice” as the opening word in 9:9; and thirdly, the use of the
ְ
“ גּAlso you” with the adverb  גַּםindicates the focus or attention given
expression ַם־אַתּ
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to the noun that follows it, in this case “you.” The general use of this adverb is to
modify the word or clause that follows and associates it to the preceding one (Arnold
& Choi, 2003, pp. 132–133). Therefore, “you” here “shifts back [from the royal figure]
to Jerusalem, declaring that there are benefits for her” (Boda, 2016, p. 575).
Nevertheless, there is still a sense of connection throughout the entire unit, by having
Yahweh as glue between the three sections. He is the one who speaks; He is
continually speaking in the first person from verses 6-8, onto verse 9-10 and also in
verses 11-13. And He is referred to in the third person form in verses 1-5 and 14-17.
Therefore, though the unit can be divided into three sections, we could possibly say
that it is still a coherent unit.
Another way to look at Zech 9 structurally is through its theme. In general,
according to Petterson (2009), there is a theme of “restoration” embedded within
these three sections: the restoration of the land (verses 1-8); the restoration of the king
(verses 9-10); and the restoration of the people (verses 11-17) (p. 130). He is basically
arguing that the cities that are mentioned in verses 1-7 may not be the references to
a threatening “contemporary historical event” at the time of the prophecy, as some
scholars do think they are, however, “they have been listed because they were the
traditional enemies of Israel and because their geography was significant in
circumscribing the ideal land of Israel” (Petterson, 2009, p. 131). Also the details of
Yahweh’s speech “I will encamp at my house” (verse 8) and a reference of “all the
tribes of Israel” (verse 1) reminded us to the time of the united kingdom, the time of
David and Solomon, and “therefore that Yahweh is coming to re-establish the kingdom
promised to David” (p. 135). Moreover, Douglas R. Jones (1962) suggests that it is out
of place to make referent of “sling stones” in verse 15 as it is “archaistic” and so
“These were the weapons of David against the Philistines, not the modern, devilish,
destructive weapons of the fifth century B.C.!” (p. 249). Therefore, what we have here
is another indication of the flashback to the time of David.
Furthermore, the king who is mentioned in verse 9 has been specifically
designated to be the king of Jerusalem. The second feminine singular suffix � attached
to the term �  ֶמ ֶלis pointing “your king” to be the king of Jerusalem and Zion
mentioned at the beginning of the verse, both as a daughter. If the first person pronoun
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in the later part of verse 8 “for now I see with my own eyes” refer to the prophet
himself, then there might be an issue of who is actually the king in verses 9-10, since
Yahweh can definitely take up the role of the king. However, when consider the facts
that, firstly, this king will be “riding on a donkey” it is more obvious to identify this
royal figure with the Davidic king. Secondly, the terms describe this king are ַצ ִדּ יק
“righteous,” נוֹשׁע
ָ (Niphal participle) 5 “saved,” and “ ﬠָ ִניhumble” would fit more if the
king is a humanly king and not Yahweh. Of course, Yahweh often referred to as the
righteous and just, however, when consider together with being saved and humble,
which suited more with a humanly king.
Finally, with the shifting of the oracle from the king in verses 9-10 back to “the
people” of Zion and Jerusalem in verses 11-17 by the use of  ַגּ ם ־ אַ ְתּmarker (see
discussion above), here Yahweh will set the prisoners free (verse 11); they will be
restored doubly (verse 12); they are reminded or restored of their strength as Yahweh’s
bow, arrow, and sword (verse 13); the relationship between Yahweh and the people is
restored as He takes up the role of the protector of the flock of His people once again
(verse 16). Therefore, these pointers give us the picture that the people of Zion and
Jerusalem is restored back with Yahweh, as He is now fighting for them, restored back
their lands, and will rule over them through His righteous regent king.
Divine Warrior Hymn Motif
Paul D. Hanson (1973) approaches the structure of Zech 9 in a different
perspective as he classifies the texts as hymn with a ritual pattern of a mythic chaos
and having Yahweh as a divine warrior. Therefore, he sees the whole Zech 9 text as
one unit based on the idea of a Divine Warrior Hymn.
The depiction of Yahweh as a Divine Warrior can be seen throughout the
Hebrew Scripture, the most well known one is the “Song of the Sea” a song of Moses
in Exod 15:3 describing specifically that “ ְיהוָה ִאישׁ ִמ ְלחָ ָמהThe Lord is a man of war”
and like most of the other motifs within the Old Testament, its ideology can be traced
5

Scholars translate this Niphal participle variously, most as passive “saved” as we use it
here, while some translate it as “victorious” considering the close relationship between Yahweh
and the king, so the victory of Yahweh is also a victory of the king. Some take it as a reflexive and
therefore translate it as “having salvation.”
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back or parallel with that of their Ancient Near Eastern neighbors. The discoveries at
Ras Shamra (ancient Ugarit) shed light on our understanding of the concept of the
Biblical Divine Warrior. The Baal cycle, “a mythic literature common to the Canaanites
and to those who shared their culture in the Middle and Late Bronze Age” (Cross,
1997, p. 113). The following is a synopsis of one of the series of mythic adventurous
stories of Baal:
When first the content of this complex of myths becomes clear, we find a
conflict developing between Prince Sea and mighty Baal-Haddu. The scene
portrays Yamm, Sea, sending his divine pair of messengers to the assembly of
the gods held at the tabernacle of El located at the source of the doubledeep, at the cosmic mountain, that is, at the gates to heaven and the entry
into the abyss. Prince Yamm, alias Judge River, demands that Baal be given
over to him as a captive and that his Yamm's lordship be acknowledged. The
council is cowed, and despite Baal’s rebuke, El, patriarch of the gods, replies
to the terrible ambassadors of Yamm: Baal is thy slave, O Sea, Baal is thy slave
forever, The son of Dagan thy prisoner. Baal in this decree of the assembly
comes under the sway of Prince Sea. After a break in the text we hear Kôtar,
craftsman of the gods, predicting a victory of Baal over his captors... Kôtar
fashioned two clubs for Baal and gave them magical names.... With clubs, Baal
overcomes Yamm... the next major episode is the assembly of the gods at
which it is decreed by El, father of the gods, that a temple be built for Baal,
king of the gods. The craftsman Kôtar constructs a palace.... The completion of
the palace on Mt. Sapon is the occasion then of a great feast of the gods,
celebrating Baal’s installation and inaugurating the temple cult... (Cross, 1997,
pp. 113–118)
Therefore, Baal in this mythic story was presented as divine warrior over gods
and mythic beast. This divine warrior and battle motif is significantly parallel to that of
the Old Testament. For example, by observing Psalm 24:7-10 (also Exod 15 and some
other passages of Isaiah), Cross (1997) once again summarizes:
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Such an interpretation assumes a Canaanite myth-and-ritual pattern standing
behind the Israelite rite reflected in the psalm. Psalm 24:7-10 can be fitted into
the Canaanite pattern, provided we assume that it was modified somewhat in
the Israelite context.... Returning to Psalm 24, we find the Divine Warrior
recognized as the “glorious king”; and the procession of the Warrior-King into
his temple may be said to reenact the founding of the Temple (at the fall New
Year) and the choice of Zion as the shrine of the Ark. (p. 93-97)
Patrick D. Miller (1973) recognizes that this Divine Warrior motif is present in Zech 14:
The passage re-echoes the language and themes of the ancient holy wars...
and is, in fact, a kind of recapitulation of the pattern we discerned in several
pieces of the early Israelite poetry, modified by other themes and influences
coming out of the royal theology and eschatology: Yahweh go forth (v.3) to
fight against the enemies of Israel and returns victorious with his hosts (v.5).
The result is Yahweh’s kingship over all the earth (v.9), Israel’s salvation and
secure dwelling (vv.5 and 11), Yahweh’s established sanctuary (the elevation
of Jerusalem, v.10). Finally, all the nations, not just Israel, shall go up to the
sanctuary to worship Yahweh the king. (p. 140-41)
Though Miller does not mention Zech 9 in his study, however, I would argue
that as Zech 9-14 is being categorized as a one coherent unit as Deutero-Zechariah,
Zech 9 is certainly contain a divine warrior theme. This is clearly seen through the
themes present within Zech 9: battle and warfare, Yahweh as the Divine Warrior, the
reference of the Temple [my house], the procession of the coming king, the victory
and the feast, and the reference to the Day of the Lord [on that day].
According to Hanson (1975), based on this Divine Warrior motif, the unit of Zech
9 can be divided into eight parts: conflict–victory (1-7); temple secured (8); victory
shout and procession (9); manifestation of Yahweh's universal reign (10); salvation:
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captives released (11-13); theophany of Divine Warrior (14); sacrifice and banquet (15);
and fertility of restored order (16-17) (p. 315-16).
In conclusion, Zech 9:1-17 present Yahweh as a Warrior defeats His enemies
and then guarding and securing His House, the Temple, and finally establishes His
Kingdom. Regards the king who is coming in verses 9-10, according to Hanson’s
assessment (1973): “without any sense of contradiction the divine king and his
anointed ruler are together celebrated, a fluidity running throughout the royal psalms
of the Old Testament” (p. 51) and in verse 10 “the newly established shalom is
secured by destruction of the implements of war. In verses 11-13, the theme of
restoration (cf. Isaiah 61:1-3) emerges, as “the captives are summoned to their
stronghold, Zion,... the house secured and protected by Yahweh” (Hanson, 1975, p.
321). The description of the king as “ צַ ִדּ יקrighteous” is clearly connect to the Davidic
kingship, and “The Divine Warrior motif is used to express the promise of salvation to
the nation as a whole” (Hanson, 1975, p. 324).
Matthew’s Christology: Jesus as The πραύς King
There are some other places in the Gospel of Matthew in which the author has
focused on the quality of humbleness (Matt 5:5 and 11:29), together with the portrayal
of Jesus as the humble king in Matt 21, these might implied that the idea of Jesus as
being πραύς has always been in the author’s mind: in Matt 5:5, the author recorded
the teaching of Jesus that the πραεῖς (meek) will be blessed as they “shall inherit the
earth” and in Matt 11:29, as Jesus is πραύς, he promises that whoever comes to him
he will give them rest. Nevertheless, both of these texts do not have Zech 9:9 as their
direct source. Obviously the biblical source for Matt 5:5 is Psalm 37:11 “But the meek
shall inherit the land” the Greek term here renders the plural form of  ָﬠ נָ וwhich
according to Nolland (2005) “the common quality is, rather, the state of powerlessness:
inability to forward one’s own cause; and in every case God either is, does, will, may
be expected to, or should come to the rescue” (p. 201). However, he is also admitting
that “possibly the very choice of πραεῖς is intended to inject a sense of humility
before God” (p. 201, footnote 42) in which I think is relevant with my point in this
study that the humbleness or meekness in context is the obedience to God, resulting
from humility. In the case of Matt 11:29, Dale Allison (1988) claims that Matt 11:25-30
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is parallel with Exod 33:12-14 and therefore the texts as a whole “was composed with
Exod 33:12-14 in view... an awareness of Exod 33:12-14 seems very probably to have
influenced the composition of Matt 11:25-30” (p. 481). Jesus’ meekness in Matt 11:29
is referring back to the meekness of Moses in Num 12:3 “Now the man Moses was very
meek, more than all people who were on the face of the earth,” therefore, “when
Jesus speaks of being meek, he is claiming for himself one of the outstanding qualities
of Moses” (Allison, 1988, p. 483). However, this does not seem to fit with the context
as the πραύς here is being used with Jesus and that he is the πραύς king in Matt 21:5.
It is also interesting that the two terms πραύς and ταπεινός occur together in Zeph
13:12, considering that the texts of Zeph 13:14 and Zech 9:9 are very similar to each
other, we might assume here that Matthew was somehow trying to combine between
Isa 62:11, Zeph 13:12, and Zech 9:9, and used on Matt 21:5. Nevertheless, what matter
here is that Matthew seems to emphasize on πραύς in his Christology. If Jesus is
humble/meek (Matt 11:29) then it is fitting that he shall inherit the earth (Matt 5:5),
considering also that in Matt 11:27 “All things have been handed over to me by my
Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father
except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him” Therefore, when
we bring Zech 9:9 into this context, the messianic king-regent in Zech 9:9 is identified
as being πραύς then one may assume that Jesus is this messianic πραύς king who
inherited the earth from the Father, the Creator. In sum, I am assuming here that Zech
9:9 has an important part in the shaping of Matthew’s Christology: Jesus is the πραύς
Messiah, who has authority over all things, given by the Father, just as Yahweh, the
Divine Warrior King given authority to His royal messianic πραύς king-regent in Zech
9:9.
Moreover, the humbleness of this messianic king-regent in Zech 9:9 is being
portrayed in the obedience unto death of Jesus in the Passion narrative: the kingregent in Zech 9:11 is described to set free the prisoners through “the blood of
covenant” which is directly connect with Matt 26:28 where Jesus announces that “This
is my blood of the covenant poured out for many for the forgiveness of sins”; and
Jesus anticipate his own death by citing Zech 13:7 in Matt 26:31 that God will “strike
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the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.” 6 Matthew uses Zech 13:7
to affirm the skandalon the “fall away” of the disciples at the time of the arrest of
Jesus. Douglas J. Moo (1983) regards Zech 13:7 as messianic and the figure in the text
is “Messianic, or at least as an individual close to God and in His favor” (p. 186), he is
“some sort of status as God’s vice regent” (Nolland, 2005, p. 1090). Jesus, though
knows of all these predictions about himself, chose not to turn away from it. The
humility of the Messiah, before God the Father, was resulting in his obedience, even
unto death.
Conclusion: The Obedient King of Zech 9 in Matthew 21:5
In his article, Leroy A. Huizenga (2009) sees a typology between Jesus and Isaac
within the gospel of Matthew, as Jesus being the new Isaac. He opines that
Indeed, the Matthean Jesus and Isaac of ancient Jewish tradition resemble each
other to a remarkable degree: both are promised children conceived under
extraordinary circumstances, beloved sons who, for redemptive purposes,
willingly face their sacrifices at the season of Passover in obedience to their
respective fathers. Thus, when rightly read as a narrative with attention to its
first-century C.E. cultural location, the Gospel of Matthew presents a significant
Isaac typology. (p. 508)
Though Isaac typology in Jesus is not our concern in this study, nevertheless,
the theme of the obedient Son, who would be crucified, is implicitly presented within
the gospel (cf. chapter 20:17-19). It is also somewhat interesting that the word for
obedient ὑπακούω “to obey,” occurs only one time, in the gospel of Matthew, in
which the writer happens to put it under the situation of Matt 8:23-27; Jesus rebukes
and calms the storm. It could not help, for the picture of Yahweh as a Divine Warrior
comes to mind. Obviously, according to Osborne (2010) “there are OT parallels for
God’s controlling the dark powers of chaos behind the waters.... It is best to say there
Though in Zech 13:7 the verb עוּרי
ִ “awake” is a feminine imperative, but Yahweh is
clearly the subject.
6
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may be an echo of cosmic conflict here, but the main thrust is Jesus’ power over
nature. Jesus was the agent of creation behind this world... and so controls the forces
of nature” (p. 314). Furthermore, there are some thematic parallels and similarities
between the narratives of Matt 8:23-27 and Matt 21:1-11. First, both narratives present
Jesus as the Lord over all creations. He calms the raging sea in Matt 8:27 and in Matt
21:3 he tells his disciple to simply answer anyone who may have anything to say about
the need of donkeys that “the Lord needs them,” which some commentators suggest
that this gives emphasis on Jesus’ authority (Nolland, 2005, p. 834), “thus Matthew
focuses attention on the following reference to Jesus’ lordship” (Gundry, 1982, p. 407).
Secondly, both narratives put an amazement about Jesus into the crowd or the people
who are not so familiar with Jesus. In Matt 8:27 notice of ἄνθρωποι “the people” in
contrast to μαθηταὶ “the disciples” could be significant, as the one who is questioning
about Jesus here is the people, “which is not found in Mark or Luke, is best explained
as designed to introduce here people other than the disciples to voice the coming
question.... The language of question is designed to give strong guidance to the reader
as to what might be the appropriate answer” (Nolland, 2005, p. 372). Therefore, also
in Matt 21:10 the crowds of Jerusalem, who were not familiar with Jesus, asked, “Who
is this?” Should it be right to say that Matthew has designed the question for an
appropriate answer? Jesus, particularly in this context, is not only a prophet, but a king,
and he is not just a generally typical king known in the ancient world, but a humble
and obedient king-regent. Just as it is signified through riding on  בֶּ ן־אֲ תֹנוֹתa purebred
donkey and not just a  חֲ מוֹרin general. According to Zech 9, Yahweh presents Himself
as a Divine Warrior King, bringing the victory and restoration to His people: He restores
His people with the land, the king, and the covenant. In the context of Matt 21:1-11,
we recognize Jesus’ entry into Jerusalem as a triumphant one, and contradicted with
the idea of the humble king. Now, through the lens of Zech 9, we can have a clearer
picture that Jesus is rather humble in obedience to his Father. As discuss above the
term  ﬠָ נִ יdescribes the royal king in Zech 9:9 as a humble king, the one who humble
to Yahweh, the true King, in whom his salvation was provided to him as the king-regent
who is being saved by his God. Therefore, in the context of Matt 21 the Father is the
one who pronounce the victory and restoration to His people. Jesus here then takes
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up the role of the king-regent presented in Zech 9:9. According to Brandon Crowe
(2013), the Gospel of Matthew portrays Jesus as the consummate fulfillment of the
Old Testament Scriptures. He is “the τέλος [the ultimate aim] of Israel, leads the
nation toward and fulfills the prophetic hopes. This explains the prominence of Jesus’
obedience in Matthew, particularly as illustrated by the fulfillment formulae: Jesus is
the true, obedient Israel who fulfills Scripture and reverses past failures” (p. 123-24).
Therefore, through the context and interpretation of Zech 9, he is truly the
humble and obedient king-regent of the Father, the triumphant King, who exhibits this
fulfillment of restoration from what was already spoken by the prophet Zechariah.
This obedient king-regent, Jesus, enters Jerusalem, riding on a donkey, even though he
knows that his death is awaiting and it will be violent one. Yet he still chooses to do
it out of obedience to his Father and care for his flocks. Indeed, the knowledge on
Zechariah 9, a πραύς king-regent, helps reveal on this aspect of Matthew’s Christology.
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“Immanuel Journaling” and Thai Seminarians’ Relationship with God
(Attachment, Awareness, and Quality)
Rev. Esther Wakeman, Ph.D. 1
ศจ.ดร.เอสเธอร เวคแมน
Abstract
A quasi-experimental repeated measures within subjects design was used to
investigate the effectiveness of a contemplative prayer protocol called “Immanuel
Journaling” (Wilder, et al, 2015) in improving Thai undergraduate theology students’
relationships with God as measured by the Attachment to God Inventory (AGI) and the
Spiritual Assessment Inventory (SAI). After a four-week control period (students were
instructed to continue their usual spiritual practices), there was a significant increase
(p < .043) in Quality of Relationship to God as measured by the combined scores on
four scales of the SAI (Realistic Acceptance, Disappointment, Grandiosity, and
Instability) contrary to the hypothesis that no change would occur during the control
period. After four weeks of at least 10 times practice of “Immanuel Journaling” there
was a significant increase in Awareness of God (p < .004); Anxiety about Abandonment
did decrease at a level approaching significance (p < .058). Results support the
contention of Immanuel Journaling’s developers that this prayer approach increases
awareness of God. Further study should explore the increase in quality of relationship
with God during the control period of the study and to examine the relationship of
this type of prayer to decreased Anxiety about Abandonment in relation to God.
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During the past several decades, research on various aspects of spirituality has
increased greatly (Ladd and Spilka, 2013). During this time, in the Christian community,
attention to spiritual formation has been increasing (Willard, 1998). Prayer is an
essential element of spirituality and spiritual formation. In their review of the empirical
literature on prayer, Ladd and Spilka (2013) note that the number of empirical studies
on prayer has grown significantly since the turn of this century. Before 1960 there were
very few studies, but between 2000 and 2009, there were 885 publications, which
accounts for 65% of all the documents until that time. They define prayer as
“theistically oriented behavior.” They note that this definition “presupposes nothing
about the content or function of prayer; it merely observes that the behavior has an
intended ‘target’ or recipient. It further provides us with a way to separate prayer and
meditation” as not all meditation includes an intended recipient (Ladd and Spilka,
2013, p. 293). They also note that “[i]t is imperative that researchers clearly articulate
what aspects of prayer they are exploring and under what conditions their exploration
is taking place” (p. 293). Furthermore, they assert that “[t]he theology that supports
prayer commends the practice as a way for individuals to develop a relationship with
God (cf. Baesler, 2003)” (Ladd and Spilka, 2013, p. 298). Kucinskas, Wright, Ray, and
Ortberg (2017) explored the variations of spiritual awareness within people’s lives using
a smartphone-based experience sampling method and found that spiritual practices
such as praying and meditating are strongly related to spiritual awareness. They
recommend further research on how specific activities, and the frequency with which
they are engaged, might be related to spiritual and religious experiences.
The introduction of technologies that make it possible to examine the brain
while it is working have led to exponential expansion of brain research in the past few
decades, vastly increasing our understanding of the brain and its functioning. James
Wilder and his colleagues are developing a variety of resources which integrate the
findings of brain research with spiritual formation toward the goal of increasing the
spiritual and emotional maturity of Christians (Friesen, J.G., Wilder, E.J., Bierling, A.M.,
Koepcke, R., Poole, M., 1999; Wilder, E.J., 2004). They have articulated 19 brain-based
relational skills that are necessary for maturity, and have developed a relational skills
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training course (Thrive Training) to teach these skills (Wilder, E. J., Khouri, E. M., Coursey,
C. M., & Sutton, S. D., 2013).
The training includes assisting participants to develop their skills and capacity
in “listening prayer,” a type of contemplative prayer during which the one praying
becomes aware of thoughts and ideas from God. Wilder and colleagues hypothesize
that this experience is mediated in the cingulate, the part of the brain that mediates
“shared mind,” the experience people have in close relationships when thoughts and
feelings are shared so deeply that it becomes impossible to know which thoughts
began with whom. Thus, it is thought that in this type of contemplative prayer, humans
may have the experience of “shared mind” with God so that we “hear” God’s thoughts
being shared with us as indistinguishable from our own thoughts. Thus, this type of
contemplative prayer involves attending to the thoughts and feelings that arise in our
consciousness and assuming that if they are congruent with the character of God and
scripture, then we may consider it likely that they are God’s thoughts being shared
with our mind (Wilder, E.J., Kang, A., Loppnow, J., and Loppnow, S., 2015).
“Immanuel Journaling” is a prayer method developed by Wilder, Kang,
Loppnow, and Loppnow (2015) to facilitate the experience of contemplative prayer or
“shared mind” with God and to help people see their lives more in accord with how
God sees them (Appendix A). In their book, Joyful Journey: Listening to Immanuel,
which explains this prayer approach, they note that “Immanuel Journaling is a simple
method for improving our awareness of God’s presence in both our thoughts and
lives” (Wilder, et al, 2015, page 1). It is based on four different functions of the brain
which include: relational attachment, personal reaction, relational synchronization,
and identity (individual and group) (p. 35), and on the Bible’s description of God’s
delight in people as well as God’s kindness and God’s readiness to provide help to
those who seek it. It provides prompts that guide users to become open to and aware
of God’s perspective on their physical sensations and state, their thoughts, and their
emotions. Further prompts assist users to become aware of God’s delight in them, and
kindness toward them, as well as God’s readiness to provide help of some kind in the
life situation the person praying is reflecting upon. Extensive use of this prayer
approach in the skills training workshops of Wilder and his colleagues, and in the
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personal experience of the researcher with it individually, as well as using it in retreats
both in Thailand and the United States, suggest that this direct experience of and focus
on the loving, supportive, and affirming aspects of God in relationship should improve
the quality of relationship with God. But no empirical research has been done to test
the efficacy of Immanuel Journaling practice for enhancing the quality of relationship
with God.
Bowlby and Ainsworth have developed an area of research on relationships
focused on “attachment” (Bowlby,1969/1982; Ainsworth, 1985). Granqvist and
Kirpatrick (2013) provide a helpful explanation of “attachment” as follows:
Although the term attachment has broad connotations in everyday language,
attachment relationships differ from other relationships (including close
relationships in general) in important ways. Bowlby (1969/1982) and his close
collaborator Mary Ainsworth (1985) used the term attachment relationship to
denote a strong affectional bond between two individuals, in which no one is
interchangeable with others. The attachment figure accomplishes two
important functions for the attached person: (a) provides a safe haven in times
of threat or stress and (b) serves as a secure base from which to explore the
environment and develop new mental and physical skills. The attached person
also resists separation from the attachment figure and experiences anxiety
when involuntarily separated. Moreover, loss of the attachment figure leads to
grief and mourning. Finally, the attachment figure is, at least implicitly, viewed
as stronger and wiser by the attached person. (p. 140)
In their chapter on “Religion, Spirituality, and Attachment” in the APA
Handbook of Psychology, Religion, and Spirituality: Vol. 1. Context, Theory, and
Research, Granqvist and Kirkpatrick (2013) conclude that “believers’ perceived
relationships with God can be characterized as symbolic attachment relationships” (p.
139).
An empirical measure of Attachment to God has been developed and used to
assess this aspect of relationship to God (Beck and MacDonald, 2004) called the
Attachment to God Inventory (AGI). Subjects are scored on two dimensions —the
Anxiety score (which includes potential abandonment and lack of intrinsic lovability)
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and Avoidance (avoidance of intimacy and compulsive self-reliance). Lower scores
indicate more secure attachment to God (Beck and MacDonald, 2004, p. 100).
An additional useful measure of quality of relationship with God has been
developed called the Spiritual Assessment Inventory (SAI) (Hall and Edwards, 2002).
They note that their model of spiritual development includes both “a more ‘spiritual’
dimension (awareness), as well as a more traditional ‘psychological’ dimension
(relational maturity) that [they] believe is a fundamental component of spiritual
development” and thus are examining psycho-spiritual development (p. 353). It is a
measure of psycho-spiritual development which is psychometrically sound, objective,
multidimensional, and congruent with attachment theory, and which is useful for
research and clinical applications by psychotherapists, counselors, chaplains, and
pastors (pp. 341-342). It has been used in numerous studies (e.g., Chan and Edwards,
1997; Horton, 1998; Seatter, 2001; Tisdale, 1997; Warren, 1998).
The SAI provides scores on six dimensions including: Awareness, Instability,
Grandiosity, Realistic Acceptance, Disappointment, and Impression Management. The
first dimension, Awareness, is a measure of the spiritual dimension of relationship with
God. Instability, Grandiosity, Realistic Acceptance, and Disappointment are measures
of maturity in relation to God, and the final dimension is a measure of the degree to
which those taking the questionnaire are trying to present themselves in a positive
light. It can be used to facilitate interpretation of the results.
The research sample was undergraduate theology students in two Protestant
universities in Thailand. Ideally, an experimental design would involve a control group
and an experimental group, but using the students of one university as the controls
and the students of the other university as the experimental group would introduce
error variance due to possible different characteristics of the two groups. Creating
control and experimental groups within each school was considered, but due to the
group orientation of Thai culture, and the fact that the students at each school live
together in dormitories, the researcher was concerned that students would be sharing
their experiences between the control and experimental groups and contaminating
the data. Thus, a quasi-experimental approach was selected, using first a control period
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for all the students, in which they were asked to simply continue their usual spiritual
practices, followed by an experimental period.
As noted above, extensive use of the “Immanuel Journaling” prayer approach
in the skills training workshops of Wilder and his colleagues, and in the personal
experience of the researcher, suggest that it should improve the quality of relationship
with God, but this is anticipated only after some regular experience with it. Initially, the
researcher hoped to use a 40-day period for subjects to use the prayer approach, as
there are several references in the bible to this period of time being associated with
significant spiritual experiences, e.g. 40 days and nights of the flood, which led to a
new covenant between God and humanity (Genesis 6:9-9:17), 40 days of fasting by
Elijah when he fled from King Ahab, and had an epiphany of God’s presence as a still
small voice (1 Kings 19), 40 days of Jesus’ testing in the wilderness at the start of his
ministry (Matthew 4:1-11), and 40 days from Jesus’ resurrection until his ascension,
during which time he trained his disciples in the new way they would need to relate
to him (Willard, 1997). But due to time constraints in the academic calendar of the
students involved in the study, the maximum time available was four weeks for each
period (control and experimental). In the experience of the researcher, the prayer
approach can be used daily, but in order to provide what was hoped to be adequate
experience without overtaxing the subjects, the frequency of use was set at a minimum
of three times per week, for four weeks, during which subjects were asked to practice
Immanuel Journaling at least 3 times per week.
It was hypothesized that
1) no significant improvement would be found in scores on the AGI and SAI
measures after the first 4 weeks of the control period when students used their
usual spiritual practices (no significant decreases between pre-test & mid-test
scores on the AGI, and no significant increases on the SAI), and that
2) significant improvement would be found after four weeks of using Immanuel
Journaling at least 3 times per week (significant changes between mid-test and
post-test scores (at a p < .05 level of significance)) on measures of:
a) Students’ attachment to God (as measured by the AGI) (i.e. lower scores
on Avoidance and Anxiety)
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b) Students’ awareness of God (as measured by the SAI) (i.e. higher scores on
Awareness of God), and
c) Quality of relationship with God of the students (as measured by the SAI)
(i.e. higher scores on a combined score of the four scales of Quality of
Relationship with God (Realistic Acceptance (RA), Disappointment (D),
Grandiosity (G), and Instability (I) after reverse scoring D, G, and I).
METHOD
Participants
The research proposal was approved as ethical by the Human Research Ethics
Committee of Christian University, and the deans of both divinity schools from which
subjects were recruited gave permission to recruit their undergraduate students for the
study. This was the population of the study.
At each institution the students met with the researcher who explained the
study and its purpose to investigate their relationships with God and a specific kind of
prayer practice. It was explained that if they participated, they would be committing
to using this prayer practice for four weeks, at least 3 times each week. They were
informed that there was no remuneration for participation (except for a snack after
each session), that it was completely voluntary, and they could withdraw from the
study at any time. They were also given the researcher’s contact information and told
they should feel free to express any concerns or questions they had. Eighty students
signed the consent form for participation. This was the initial sample for the study.
Measures
The Attachment to God Inventory (AGI) developed and validated by Beck and
MacDonald (2004) is a 28-item inventory which produces scores on two dimensions,
Anxiety and Avoidance (14 items for each dimension answered on a 7-point Likert
scale). Seven items are reverse scored. Lower scores on each dimension indicate a
more secure or positive attachment to God in that dimension. Alpha coefficients
reported by Beck and McDonald (2004) were 0.86 for the Avoidance dimension and
0.84 for the Anxiety dimension.
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The Spiritual Assessment Inventory (SAI) developed by Hall and Edwards (2001)
provides scores on six dimensions including: Awareness, Instability, Grandiosity,
Realistic Acceptance, Disappointment, and Impression Management. Alpha coefficients
of internal consistency of the scales reported by Hall and Edwards were: Awareness,
0.95; Instability, 0.84; Grandiosity, 0.73; Realistic Acceptance, 0.83, Disappointment, 0.09
(Hall & Edwards, 2001). The first dimension, Awareness, is a measure of the spiritual
dimension of relationship with God. Instability, Grandiosity, Realistic Acceptance, and
Disappointment are measures of maturity in relation to God. These four dimensions of
quality of relationship with God were combined into a composite score for quality of
relationship with God, by reverse scoring Disappointment, Grandiosity, and Instability.
The final dimension is a measure of how those taking the questionnaire are trying to
present themselves in a positive light. For the current study, this final dimension,
Impression Management, was not used.
The copyright holders of both measures gave permission to use their measures.
As the subjects were Thai-speakers, the Immanuel Journaling questions (Appendix B),
the AGI (Appendix C), and the SAI (Appendix D) were translated by a team of translators
who are fluent in both English and Thai according to the protocol suggested by
Beauford, Nagashima, and Wu (2009). The goal was for dynamic translation of meaning
rather than direct word for word translation. The team included two Thai professional
translators, and the researcher. The team worked together until it reached consensus
that a good dynamic translation had been found.
A one-page form for students to fill in with the date and their signature each
time they practiced Immanuel Journaling was created with the intent to assist the
students in keeping track of how often they were using the practice, and to heighten
student accountability and honesty in doing the practice at least 3 times a week for
the 4-week experimental period.
An additional follow-up questionnaire (Appendix E) to informally gather
qualitative information and feedback on the study was created to be given to the
students at the end of the study. Students were asked open-ended questions about
what, if any, benefits they had received, what concerns they had, whether they
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intended to continue the practice themselves, whether they would encourage others
to use the practice, and any suggestions they had about the research.
Data Collection
Pre-test Sessions: Students at each institution were given the Thai translations
of the Attachment to God Inventory (AGI) and the Spiritual Assessment Inventory (SAI).
They were instructed to practice their usual spiritual practices for the following 4
weeks, at which time they would take the AGI and SAI again, and learn “Immanuel
Journaling,” a contemplative prayer approach. During the period between pre-test and
mid-test the students were contacted by the researcher once to remind them of the
upcoming mid-test and training session.
Mid-test and Immanuel Journaling Training Sessions: Approximately 4 weeks
after the Pre-test session, the students were given the AGI and SAI for the second time.
When all students had completed the measures, the researcher explained the
background of Immanuel Journaling and led the students through the protocol step
by step, excluding the 7th step, so all participants practiced it once before beginning
the experimental period. For this study, students were instructed that it was not
required for them to do the seventh step, but they could if desired.
The Immanuel Journaling prayer protocol is a seven-step prayer method
intended to help people see their lives the way God does. Participants first connect
to God through expressing their gratitude to God in writing, and then listening to God’s
response to their gratitude, by noticing and writing the thoughts which come into their
minds. The following five steps are five more prompts, which are written as if God is
speaking. Participants notice the thoughts that come to mind in response to the
prompts and write them down. In the seventh step, they speak out loud what they
wrote or share what they wrote with another person. The seven steps as shown in the
protocol are:
STEP ONE — Gratitude. Write anything I appreciate and then write God’s
response to my gratitude. Dear God, I´m thankful for ….
Dear child of mine ....
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STEP TWO —I can see you. Write from God’s perspective what he observes in
you right now, including your physical sensations. e.g. I can see you at your desk. Your
breathing is shallow and your shoulders are tight ....
STEP THREE — I can hear you. Write from God’s perspective what he hears you
saying to yourself.
e.g. You are wondering if I will speak to you and how you would ever know.
You are discouraged and tired .... OR: You woke up full of energy this morning. You are
ready to take on the world. Your mind is buzzing ....
STEP FOUR — I understand how big this is for you. How does God see your
dreams, blessings or upsets and troubles?
e.g. I want you to know that I care about what matters to you. Your desire to
honor me brings me great pleasure .... OR: I understand how intimidated you feel.
This situation feels all-consuming to you as if you are about to sink ....
STEP FIVE — I am glad to be with you and treat your weakness tenderly. How
does God express his desire to participate with your life?
e.g. Your dreams are precious to me. I fill you with life each day and really
enjoy your desire to .... OR: I see your discouragement after yelling again. Times when
you are frustrated and tired are when I want to be closer to you ....
STEP SIX — I can do something about what you are going through. What does
God give you for this time?
e.g. Come away with me. I offer you times of refreshing, new energy and vision
.... OR: I will strengthen you. Remember how your friend encouraged you last week?
With me you are not alone ....
STEP SEVEN — Read what you have written aloud (preferably to someone.)
Participants’ questions were answered to clarify any concerns about the prayer
method. The students also received 15 Immanuel Journaling protocol forms for their
use during the following 4 weeks (to do at least 3 times per week). And they received
the log-form to fill out the dates when they did Immanuel Journaling, which they were
asked to sign after each time.
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Immanuel Journaling practice period: The researcher sent a weekly mass email
message to the students greeting them and reminding them to continue their
Immanuel Journaling process and offering to answer any questions or concerns.
Post-test and debriefing sessions: Approximately 4 weeks after the mid-test and
Immanuel Journaling training session, the students were given the AGI and SAI for the
third time. The log-forms for recording Immanuel Journaling practice were collected.
The students were also given the informal qualitative questionnaire as an opportunity
to express their experience of Immanuel Journaling and make suggestions to the
researcher. The researcher reviewed the purpose of the research and offered an
opportunity for the students to learn the results when the analysis had been
completed. The students were thanked verbally, and received a snack, as they had
after every session.
RESULTS
Out of a total population of approximately 100 undergraduate theology
students who were recruited from the two government-recognized Protestant
seminaries in Thailand, 80 signed a consent form agreeing to participate in the study.
The form assured the students they were free to drop out of the study at any time.
By the final phase of the study a total of 26 students had participated in all phases of
the study, completing the AGI and SAI on all three testing occasions—pre-test, midtest, given after 4 weeks of continuing their usual spiritual practices, and the post-test,
given after 4 weeks of using Immanuel Journaling for a total of at least 10 times. The
original plan had been that students must complete the protocol at least 3 times per
week for 4 weeks, which would total a minimum of 12 times, but the total number of
students who did this was too low for statistical analysis. Therefore, any students
whose log-form showed they had done Immanuel Journaling at least 10 times over
the four-week period were included in the analysis. The completion rate was 33%,
which may be typical for a study that takes two months to complete with a fair amount
of personal discipline required.
Scores on both scales of the AGI (Anxiety and Avoidance) and the Awareness
of God scale of the SAI were recorded for all three administrations (Pre-test, Mid-test,
and Post-test). Scores on Realistic Acceptance, Disappointment, Grandiosity, and
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Instability, from the SAI, were combined into one score (after reverse scoring
Disappointment, Grandiosity, and Instability) which was named Quality of Relationship
with God. Matched pair t-tests were computed for each period of the study for both
scales of the AGI (Anxiety and Avoidance), the Awareness of God scale of the SAI, and
on the combined scales of the SAI (Quality of Relationship with God), comparing pretest and mid-test scores on all the variables (predicting no improvement) and
comparing mid-test and post-test scores on all the variables (predicting change in a
direction of improved relationship with God). Because the t-test is two-tailed, but the
hypotheses predict change in one direction, all significance results are divided by 2 to
ascertain the one-tailed result. The level of significance was set at p < .05.
Informal qualitative data were gathered in order to provide more information on the
subjective experiences of the students in the research study (Appendix F). The data
was collected from more students than those included in the quantitative analysis, so
it reflects the experience of a broader group, including those who did not complete
the protocol.
Hypothesis 1 predicted no significant improvement would be found in scores
on the AGI and SAI measures after the first 4 weeks of the control period when students
used their usual spiritual practices (no significant decrease between pre-test & mid-test
scores on the AGI, and no significant increase on the SAI scores). As can be seen in
Table 1, this hypothesis was supported for both sub-variables of Attachment with God
(Anxiety and Avoidance), and for Awareness of God, but there was a significant increase
in Quality of Relationship with God (p < .043), which was not predicted and
contradicted the null hypothesis.
Hypothesis 2 predicted significant changes in a positive direction would be
found after four weeks of using Immanuel Journaling at least 3 times per week
(significant changes between mid-test and post-test scores (at a p < .05 level of
significance)) on all variables. The following results can be seen in Table 2. Hypothesis
2 (a) that students’ attachment to God (as measured by the AGI) (i.e. lower scores on
Avoidance and Anxiety) would improve was not supported. However, scores on Anxiety
about Abandonment did decrease at a level approaching but not reaching significance
(p < .058). Hypothesis 2 (b) that students’ awareness of God (as measured by the SAI)
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(i.e. higher scores on Awareness of God), would increase was supported (p < .004).
Hypothesis 2 (c) that students’ quality of relationship with God (as measured by the
SAI) (i.e. higher scores on a combined score of the four scales of Quality of Relationship
with God (Realistic Acceptance (RA), Disappointment (D), Grandiosity (G), and Instability
(I) after inverting the scores of D, G, and I) would improve was not supported.
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DISCUSSION
The first hypothesis that there would not be any significant changes on any
scores during the control period of the first 4 weeks when students simply continued
using their usual spiritual practices, was supported for all variables but one. There was
a significant improvement in scores on Quality of Relationship with God for this period.
This may be due to something similar to the Hawthorne Effect, where simply knowing
they were involved in a study about their relationship with God influenced their
attention and interest in positive ways. It is also possible that testing effects
contributed to this result, whereby completing the questionnaires in the pre-test phase
became an unintended intervention that enhanced quality of relationship with God
for the initial period of the study.
Responses to an open-ended informal qualitative questionnaire indicated that
participation in the research had many positive aspects for many students. Most of
these seem to be connected to the Immanuel Journaling phase of the research, but
simply participating in the study may have heightened students’ awareness of their
relationship with God, and the request to continue their usual spiritual practices may
have encouraged more awareness and use of those practices during the control period
which then resulted in significant improvement in quality of relationship with God.
The second hypothesis that there would be significant changes in scores in a positive
direction for Attachment with God (decreases in Avoidance and Anxiety), Awareness of
God, and Quality of Relationship with God was supported for only one of the variables:
there was a significant increase in scores on Awareness of God. The first sentence of
the book Joyful Journey: Listening to Immanuel, which explains this prayer approach,
states, “Immanuel Journaling is a simple method for improving our awareness of God’s
presence in both our thoughts and lives” (Wilder, et al, 2015, page 1). This research
lends support to this contention of the developers of Immanuel Journaling; it has been
shown to increase awareness of God among Thai seminary students. This result
suggests that it is worth promoting as a useful tool for spiritual formation in students.
Informal qualitative responses strongly supported this outcome, and also provide a
fuller picture of the students’ experience. About half of the students noted that
learning to listen to God rather than doing all the talking in prayer was a benefit. Almost
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half also mentioned feeling closer to God and experiencing God’s presence and help
as benefits. One fourth expressed experiencing God more fully as having help and
answers for their problems and concerns of daily life.
However, there were no other significant changes in positive directions on the
other measures used in the study. Scores on Anxiety about Abandonment (an element
of Attachment with God) were lower, and approached the level of significance, but did
not meet it. Further research could explore whether Anxiety might be reduced further
through using Immanuel Journaling for a longer period of time than was available for
this study.
Generalizability of this study is limited by its use of undergraduate theology
students as subjects. It is also not clear how repeated testing with the AGI and SAI may
have influenced the results. Additionally, it would be ideal if separate control and
experimental groups could be used. These concerns could be addressed by doing
further study with a larger sample of ordinary church members.
Further study of Immanuel Journaling would be worthwhile. From the
qualitative feedback on the research provided by the students, it would be important
to make sure that participants clearly understand how to use the prayer protocol and
are comfortable using it before the experimental period begins. In addition, for research
done in Thailand, the Thai translation of the Immanuel Journaling protocol and the
questionnaires should also be improved, using Thai examples in the prayer protocol.
Future study should include formal qualitative research that would enhance
understanding of participants’ experience of this kind of prayer.
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ลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
Discipleship and Characteristics of Chinese Diaspora Residing in
Thailand
อาภรณ แซหู 1
8

บทคัดยอ
การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกในหมู
ชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทยและเพื่อเปนแนวทางสำหรับคริสตจักรไทยในการประกาศสราง
สาวกในหมูชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย เนื่องดวยปจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะเมือง
เชี ย งใหม ได มี ช าวจี น พลั ดถิ ่ น จากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เขามาพำนักเปน จำนวนมาก จำนวน
ประชากรเหลานี้ไมเพียงเขามาทองเที่ยวชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น แตไดเขามาพำนักนานเปน
ระยะเวลา 1 ป – 10 ปขึ้นไป และในจำนวนดังกลาวมีผูที่เปนคริสเตียนดวย แตจากที่สัมภาษณเชิงลึก
กลุมประชากรตัวอยางซึ่งเปนคริสเตียนชาวจีนที่มาพำนักในประเทศไทยจำนวน 20 ทาน พบวาสวน
ใหญเคยไปรวมนมัสการและสามัคคีธรรมกับคริสตจักรทองถิ่นในไทยหลายครั้ง แมจะมีการแปลภาษา
จีนก็ตาม แตเมื่อพวกเขาไปรวมกลับรูสึกปรับตัวเขากับวัฒธรรม ธรรมเนียมคริสตจักรทองถิ่นในไทย
ไมได จึงทำใหพวกเขาไมอยากไปนมัสการรวมสามัคคีธรรมกับคริสจักรทองถิ่นในไทยอีก และบวกกับ
คริสตจักรทองถิ่นในไทยเองก็ขาดความรูทางดานภาษา วัฒนธรรมจีนและขาดความเขาใจถึงลักษณะ
ของชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำใหทั้งคริสตจักรทองถิ่นและคริสเตียนชาวจีน พลาด
โอกาสที่จะเสริมสรางกันและกัน และพลาดโอกาสรวมมือประกาศสรางสาวกกับชาวจีนพลั ดถิ่ น
มากมายที่ยังไมเปนคริสเตียนที่พำนักในประเทศไทย และประกอบกับความสนใจของผูทำวิจัยชิ้นนี้ที่มี
ภาระใจในการทำพันธกิจกับชาวจีน จึงเปนที่มาของการคนควาอิสระฉบับนี้ ที่ตองการศึกษาลักษณะ
และวิธีการที่เหมาะสมในการสรางสาวกในหมูชาวจีนพลัดถิ่นที่เขามาพำนักในประเทศไทย
จากการศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณและนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ไดพบสาระสำคัญสอง
ประเด็ น หลั กคื อ ลั กษณะและรู ป แบบของคริส เตีย นชาวจีน พลัด ถิ่น ที่ พำนัก ในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด ว ย 8 ลั ก ษณะ คื อ เป น เอกพั น ธ (Homogeneity), เป น เอกเทศ (Independence),
ต อ งการสร า งความมั ่ น คงในชี ว ิ ต (Need for life stability), เน น ความสั ม พั น ธ (RelationshipOrientation), ขั บ เคลื ่ อนโดยพระคั มภีร  (Bible-driven), ยึดมั่น ในสิ่งดั้งเดิม (Tradition), พร อม
ตอบสนองต อ มิ ต ิ ฝ  า ยวิ ญ ญาณ (Openness to the spiritual dimension), การหล อ เลี ้ ย งฝ า ย
วิญญาณ (Spiritual nourishment)
1

เจาหนาที่สำนักวิเทศสัมพันธและการตลาดตางประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
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ประเด็นที่สองที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางสำหรับผูนำและคริสตจักรไทยที่ทำพันกิจ
กับชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย และเพื่อประกอบเปนองคความรูดานพันธกิจวิทยา
คำสำคัญ : ชาวจีนพลัดถิ่น พำนัก
Abstract
The objectives of this independent study is to research the discipleship
methods and characteristics of The Chinese diaspora in Thailand and to create
discipleship models for the local church to minister with them. Because At in the
present time there are many Chinese residing in Thailand, especially in Chiang Mai. This
group of Chinese do not visit only for short periods, but normally resides for 1-10 years
or more. There are Chinese Christians among this group. The researcher has received
a calling to minister to the Chinese, and therefore desires to study the appropriate
methods for disciplining to the Chinese diaspora. From doing in-depth interviews with
20 Chinese Christians residing in Thailand, the researcher found that most interviewees
had previously attended worship services at local churches. Even though there was
Chinese translation they struggled to adapt to the Thai churches’ culture and
traditions, In addition, the local church added lack of knowledge of Chinese culture
and language made it so that the Chinese diaspora did not want to continue joining
the local church.
For the results of this study, the researcher First found 8 characteristics of The
Chinese diaspora in Thailand. These include: which are Homogeneity, Independence,
Need for life stability, Relationship-Orientation, Bible-driven, Tradition, Openness to
spiritual dimension, Spiritual nourishment.
Second, the researcher designed guidelines for Thai church leaders to carry out
ministry with The Chinese diaspora and also to contribute to the body of knowledge
in missiology.
Key Word : Chinese Diaspora, Residing
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บทสรุปผลการคนควา
ลักษณะและรูปแบบของคริสเตียนชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทยซึ่งประกอบดวย 8 ลักษณะ
1. เปนเอกพันธ (Homogeneity)
2. มีความเปนเอกเทศ (Independence)
3. ตองการสรางความมั่นคงในชีวิต (Need for life stability)
4. เนนความสัมพันธ (Relationship-orientation)
5. ขับเคลื่อนโดยพระคัมภีร (Bible-driven)
6. ยึดมั่นในสิ่งดั้งเดิม (Tradition)
7. พรอมตอบสนองตอมิติฝายวิญญาณ (Openness to spiritual dimension)
8. หลอเลี้ยงฝายจิตวิญญาณ (Spiritual nourishment)
เปนเอกพันธ (Homogeneity)
จากการศึกษาโดยใชวิธีการสัมภาษณ ซึ่งผูสัมภาษณสวนใหญเห็นวาคริสเตียนชาวจีนนิยม
ผูสอนเชนเดียวกับคนในทองถิ่นของตน ซึ่งพูดภาษาเดียวกัน มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน โดยจะมี
สัมพันธใกลชิดและพึงพอใจที่จะใชเวลารวมกันกับชาวจีนดวยกันหรืออาจเปนคนในทวีปเอเชี ยที่
เหมือนกันมากกวาจะคบหากับชาวตะวันตก เชนชาวอเมริกาหรือยุโรป เพราะคนที่มีภูมิหลังใกลเคียง
กันทำใหพวกเขาไวใจ เขาถึงไดงาย อยูดวยแลวรูสึกสบายใจ ผูใหสัมภาษณหลายคนยังกลาวเพิ่มเติม
วาชาวจีนสวนใหญยังมีลักษณะนิสัยไมชอบเรียนรูสิ่งใหมโดยเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมใหม ๆ ดังนั้น
เมื่อพวกเขามาพำนักในประเทศไทยพวกเขายังคงชอบอยูรวมกันกับชาวจีนที่มาจากเมืองจีนดวยกัน
ทำอาหารทานดวยกัน เพราะทำใหพวกเขารูสึกเปนกันเอง โดยมีผูใหสัมภาษณคนหนึ่งสนับสนุน
ประเด็นเดียวกันนี้วา ชาวจีนมีวัฒนธรรมพูดคุยกันบนโตะอาหาร ดังนั้นเมื่อมีธุระพวกเขาจะนัดทาน
อาหารดวยกัน และจากผูใหสัมภาษณมิชชันนารีชาวจีนที่มาทำพันธกิจขามวัฒนธรรมที่ประเทศไทยมี
ความเห็นวา ชาวจีนมีวัฒนธรรมพบปะพูดคุยกันบนโตะอาหาร ดังนั้นพวกเขาชอบเปดบานเชิญคนมา
ทานขาวรวมกันเพื่อรูจักสรางสัมพันธกัน แลวพวกเขาก็ชอบคนที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงหรือใกลเคียง
กับพวกเขาเชิญพวกเขาไปทานขาวที่บานดวย เพราะนี่หมายถึงการยอมรับและแสดงถึงการใหเกียรติ
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แก พ วกเขา เช น เดี ย วกั บ ในอดี ต ที ่ ม ิ ช ชั น นารี เ ข า ไปประเทศจี น ใหม ๆ ฮั ด สั น เทเลอร ก ็ ไ ด ท ำ
เชนเดียวกัน โดยการแตงตัว ไวผมยาวเหมือนชาวจีน และพูดภาษาจีนเชนเดียวกับชาวจีน
มีความเปนเอกเทศ (Independence)
เนื่องจากลักษณะคริสเตียนชาวจีนที่เขามาพำนักในประเทศไทยมีความหลากหลาย และมี
ความสนใจที่แตกตาง ดังนั้นลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกของแตละกลุมจึงมีความหลากหลาย
และมีสิ่งที่ทาทายแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่เกิดในยุคศตวรรษที่ 21 จะไมชอบอยูในกรอบ
มักเปนคนที่มั่นใจตนเอง สอนยาก และพวกเขาจะมีความคิดที่จะทาลองสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่จบใหมก็อยากสรางธุรกิจใหม ๆ ขึ้นเอง ไมชอบสิ่งที่ติดกรอบเดิม ๆ และมีผูสัมภาษณ
หลายทานไดกลาววา ชาวจีนที่เขามาพำนักในประเทศไทยปจจุบันสวนใหญเปนคนที่มีฐานะดี ไม
เดือดรอนดานการเงิน มีความเปนตัวเองสูง ดังนั้นพวกเขาคิดวาอยากทำอะไรก็ไดที่พวกเขาจะไดรับ
ประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะกลุมผูปกครองที่มาอยูดูแลลูกเรียนในประเทศไทย กลางวันจะมีเวลา
วางมากเพราะไมมีญาติที่ตองดูแล ไมมีงานประจำที่ตองทำ ดังนั้นการที่คริสตจักรจะจัดใหมีการเรียน
พระคัมภีร อบรมหลักสูตรตาง ๆ ประกาศเยี่ยมเยียนระหวางวัน เพื่อพัฒนาความเชื่อและชีวิตของเขา
เหลานั้นก็สามารถทำได และผูเชื่อสวนใหญก็มีใจรอนรนในการประกาศ อยากมีสวนในการรับใช
ดังนั้นพวกเขาจะมีเวลามากเพื่อรับใชงายกวาตอนอยูประเทศจีน และยังมีผูใหสัมภาษณหลายทานเลา
วามีชาวจีนมากมายที่ยังไมเปนคริสเตียนที่มาพำนักในประเทศไทยก็ยินดีไปรวมกิจกรรมที่โบสถ และ
เมื่อพวกเขาไปโบสถก็ไดเห็นรูปแบบชีวิตคริสเตียนที่เปนแบบอยางที่ดีเปนอีกแบบหนึ่งที่พวกเขาไม
เคยเจอในประเทศจีน คำสอนในพระคัมภีรที่มีเหตุผล ถาพวกเขาชอบพวกเขาก็ยินดีมารวมเรื่อยๆ
บางคนก็เริ่มสนใจ ยอมเปดใจเรียนรูพระคัมภีรและตัดสินใจเปนคริสเตียนงายกวาตอนอยูประเทศจีน
ตองการสรางความมั่นคงในชีวิต (Need for life stability)
เมื่อชาวจีนมาพำนักในประเทศไทยใหมๆ โดยเฉพาะหกเดือนแรก พวกเขาจะรูสึกชีวิตขาด
ความมั่นคง ขาดความปลอดภัยอยางมาก เพราะพวกเขาไดออกจากสิ่งแวดลอมเดิมที่เขาคุนเคยใน
ประเทศจีน บางคนก็เกิดความกลัว โดยผูใหสัมภาษณสวนใหญที่พาลูกมาเรียนในประเทศไทย บอกวา
พวกเขามีความกลัววาจะโดนคนไทยหลอกตลอดเวลา เพราะตองเชาบาน ซื้อรถ หาโรงเรียนใหลูก
การไปซื้อของตามที่ตาง ๆ เพราะพวกเขาสวนใหญสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมได มีผูให
สัมภาษณบางทานก็ไดกลาวเพิ่มเติมวาเมื่อพวกเขามาอาศัยในประเทศไทยนอกจากมีความกลัวแลวยัง
รูสึกโดดเดี่ยวมากดวย เพราะไมมีเพื่อนและสังคมเหมือนตอนอยูประเทศจีน ดังนั้นพวกเขาตองการมี
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คนที่ไวใจไดมาหวงใย ใหความชวยเหลือ ถาเพื่อนผูนั้นที่มาชวยเหลือพวกเขาเปนคริสเตียน พวกเขา
จะเกิดความประทับใจและเชื่อใจในตัวผูนั้นอยางงายดาย และถาเพื่อนที่เปนคริสเตียนผูนั้นชวนพวก
เขาไปโบสถ พวกเขาจะตัดสินใจไดงายที่จะไปโบสถและยินดีเปดใจเรียนรูเรื่องพระเจาไดงายกวาตอน
อยูประเทศจีน มีผูใหสัมภาษณหลายทานไดกลาวเพิ่มเติมวา เมื่อชาวจีนขาดความมั่นคงในชีวิตพวก
เขาจะเริ่มแสวงหาความมั่นคงในชีวิต โดยบางคนก็ไปวัดไปไหวพระ บางคนก็ไปโบสถถาพวกเขาไดรับ
การตอบสนองจากสิ่งใดที่พวกเขาไปแสวงหา พวกเขาก็จะเชื่อและเอาจริงเอาจังในการติดตามสิ่งนั้น
เนนความสัมพันธ (Relationship - Orientation)
ในอดีตที่ผานมาชาวจีนมาเปนคริสเตียนกันมากขึ้น สาเหตุหนึ่งก็คือเห็นชีวิตของมิชชันนารี
หรือนักประกาศมากมาย ไปประกาศตามหมูบานตามชนบทที่หางไกลความเจริญโดยไมกลัวความ
ยากลำบาก ไมถือเนื้อถือตัว เห็นตัวอยางดาวิด ฮิวไมรังเกียจฉีที่ติดฝน (เจอราลดีน เทยเลอร, 1997).
และเชิญชวนมารวมพันธกิจ ดวยกัน (รูธ เอ.ทัคเกอร, 2006) จึงดึงดูดใหผ ู คนอยากรูจ ั กพระเจ า
เชนเดียวกับชาวจีนในสมัยปจจุบันที่มาเปนคริสเตียนเนื่องดวยสาเหตุจากการที่ไดรับการดึงดูดจาก
ชีวิตของคริสเตียนที่อุทิศ เสียสละ มีความยินดีในการใหความชวยเหลือและมีความสัมพันธที่ดี มีความ
หวงใยตอพวกเขา โดยมีผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดสนับสนุนประเด็นเดียวกันนี้วา “ลักษณะนิสัยของ
ชาวจีนถาเขายอมรับในตัวผูใด เขาก็จะเชื่อสิ่งที่ผูนั้นสอน และกลาเปดเผยทุกเรื่องกับผูนั้นอยางหมด
เปลือก”ดังนั้นเมื่อเริ่มตนดวยความเชื่อใจ ความสัมพันธที่ดีก็จะตามมา และจากคำพยานชีวิตของผูให
สัมภาษณทานหนึ่งซึ่งมาเปนคริสเตียนตอนมาพำนักในประเทศไทยกลาววา กอนรับเชื่อไดมีโอกาสไป
โบสถไดสัมผัสวาคนที่เปนคริสเตียนนั้นจริงใจและเปดเผยไมเหมือนคนทั่วไปที่เอารัดเอาเปรียบ
หลอกลวง ไมจริงใจ ยังมีผูใหสัมภาษณอีกหลายคนไดเสริมประเด็นนี้วา คนจีนสมัยนี้ขาดความรักจาก
ครอบครัวมากเพราะครอบครัวสวนใหญหยารางกัน ครอบครัวมีแตเงินให แตไมมีความรักให เจอแต
ความสัมพันธที่แตกราว ดังนั้นถาคนแบบนี้ไดรูจักพระเจาจะยินดีเปดใจมาเชื่อในพระเจาอยางงายดาย
ขับเคลื่อนโดยพระคัมภีร (Bible-driven)
หนังสือเลมแรกที่คริสเตียนชาวจีนตองมีคือพระคัมภีร ชาวจีนมองวาพระคัมภีรเปนหนังสือที่
ทรงคุณคา ซึ่งเปดเผยความเขาใจเรื่องของพระเจาใหกับมนุษย และเต็มไปดวยสติปญญา สอนมนุษย
ในการดำเนินชีวิต เพราะจากผูใหสัมภาษณมากกวาครึ่งหนึ่งไดกลาววาพวกเขารูจักพระเจาผานการ
อานพระคัมภีรโดยตรง พระคัมภีรดึงดูดใหพวกเขาอยากรูจักพระเจา ดังนั้นพวกเขาชอบอานพระ
คัมภีรมากกวาหนังสืออื่น ๆ และผูปกครองหลายทานบอกวาเด็กสมัยนี้เลี้ยงและสอนยาก พวกเขา
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คนพบวาพระคัมภีรเปนแหลงสติปญญาในการสอนลูก ดังนั้นจึงชอบอานพระคัมภีรกับลูกประจำทุก
วัน เพื่อใชหลักการในพระคัมภีรสอนลูกในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติตอพอแม ผูอื่น และใหลูกมีชีวิต
ที่ยำเกรงพระเจาตั้งแตเด็ก ซึ่งหลังจากที่ทำเชนนั้นก็เห็นลูกมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สอน
ลูกงายขึ้น และปลูกฝงใหลูกมีนิสัยอานพระคัมภีรและทองพระคัมภีรตั้งแตเด็ก ในชีวิตคริสเตียนชาว
จีนไดรับอิทธิพลอยางมากจากตัวอยางผูนำฝายวิญญาณที่เอาจริงเอาจังตอพระคัมภีรเชน Dr. John
Song หลังจากที่เขาบังเกิดใหม “เขาไดโยนหนังสือเกี่ยวกับศาสนศาสตรทุกเลมทิ้งไป และอุทิศชีวิต
ทั้งหมดใหกับการอานพระคัมภีรที่ถูกละเลย และใชเวลา193วัน อานพระคัมภีรจบ 40 รอบและ
บันทึกสิ่งที่ไดรับการดลใจเปนสิ่งที่นำมาเทศนา ฟนฟู โดยเนนพระคัมภีรเปนหลัก” (Leslie T.Lyall,
2005) Wang Ming Dao ไดกลาวไววา “ดวย 20 ปที่ทานติดอยูในคุก ทานไดรับบทเรียนอันยิ่งใหญ
ที่สุดคือ ชีวิตที่มั่นคงในพระวจนะของพระเจาเปนสิ่งสำคัญที่แทจริง” (เลสลี ไลอัลล, 2001). และฮัด
สัน เทเลอรไดกลาววา “ตอนรับใชที่จีนไดจัดใหมประชุมกับผูเชื่อทุกคืน หลังประชุมก็มีสอนพระ
คัมภีรตอ และวันอาทิตยก็มีการศึกษาพระคัมภีรกับผูเชื่อทั้งวัน”
ยึดมั่นในสิ่งดั้งเดิม (Tradition)
คริ ส เตี ย นชาวจีน ในอดี ตที่อยูตามชนบทจะอานหนังสือไมคอยได สว นใหญก็จ ะเรียนรู
เรื่องราวของพระเจาผานการทองจำพระคัมภีร รองเพลงนมัสการแบบทองจำ บางคนก็ฝกเขียน
ภาษาจีนผานการเขียนตามพระคัมภีร แตคนจีนในสมัยนี้แมวาสวนใหญจะอานภาษาจีนได แตก็ยัง
เนนการทองจำ การเขียนพระคัมภีร โดยผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา เพราะระบบการศึกษาของ
ชาวจีนในโรงเรียนตองทองจำหนังสือเปนจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อพวกเขาศึกษาพระคัมภีรจึงชอบ
ทองจำขอพระคัมภีรเพื่อเปนวิธีที่ดีในการจดจำพระคำของพระเจา ดังนั้นเมื่อผูเชื่อมีนิสัยรักพระคำ
ของพระเจา ชอบจดจำพระคำของพระเจาไวในใจ พวกเขาก็มีความคาดหวังตอผูนำฝายวิญญาณของ
พวกเขาก็ตองเปนผูที่เชี่ยวชาญดานพระคัมภีร มีชีวิตที่เปนแบบอยาง ยกตัวอยางจากแบบอยางชีวิต
และการรับใชของ ดร.จอหน ซง, หวัง หมิงเตา, วอรชแมน นี ที่เอาจริงเอาจังกับพระคำของพระเจา
เนื้อหาการเทศนาของพวกเขาจึงไดเขมขน ลึกซึ้ง แรง ๆ ตรง ๆ เต็มดวยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ในประเด็นนี้ไดมีผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา ผูนำฝายวิญญาณตองเปนคนที่เอาจริงเอาจัง
ใชเวลากับพระคำของพระเจาอยางดี และผูใหสัมภาษณอีกสามทานไดเสนออีกประเด็นวาผูนำฝาย
วิญญาณไมจำเปนตองเรียนจบพระคริสตธรรมก็ได แตตองมีชีวิตตามแบบอยางตามที่พระคัมภีรสอน
และใชพระคำของพระเจาอยางถูกตอง เพราะชีวิตของ ดร.จอหน ซง, หวัง หมิงเตา, วอรชแมน นี ทั้ง
สามทานไมมีใครเรียนจบพระคริสตธรรมเลย แตเปนผูที่เอาจริงเอาใจใชเวลากับพระคำของพระเจา
อยางสัตยซื่อ
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พรอมตอบสนองตอมิติฝายวิญญาณ (Openness to the spiritual dimension)
ชาวจีนในชวงปฏิวัติวัฒนธรรมภายใตการรณรงคเพื่อกำจัด “สี่เกา” อันประกอบดวย อุดม
คติ จารีต วัฒนธรรม และสันดาน (อดิเทพ พันธทอง, 2559) ดังนั้นเมื่อสิ่งพื้นฐานที่เปนชีวิตและมิติ
ฝายวิญญาณของพวกเขาถูกทำลาย ชีวิตชาวจีนไดขาดสมดุล ดวยจากเหตุการณนี้ทำใหชาวจีนไมกลา
นับถือศาสนาใด ๆ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ คนในชวงปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นยากจนมาก จำเปนตองแกไข
เรื่องปากทองใหไดกอน ผูคนจึงมุงหาแตเงินทอง ยึดผลประโยชนของตนเปนหลัก เพื่อการเปนอยูท่ดี ี
ขึ้น จนทำใหชาวจีนไมมีเวลาคิดเรื่องพระเจาและไมสนใจที่จะแสวงหาสิ่งซึ่งเปนมิติฝายวิญญาณของ
ชีวิต ดังนั้นการชวยเปดตอมิติฝายวิญญาณที่ถูกทำลายของชาวจีนนั้นใหมจึงเปนงานที่สำคัญที่สุด เพื่อ
นำเขากลับมาหาพระเจา
จากขอความขั้นตนไดมีผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา ชาวจีนสวนใหญยังเปนผูที่ตาบอดฝาย
วิญญาณ พวกเขาไมสนใจวาโลกนี้มีพระเจาหรือไม แตเชื่อวาโลกนี้มีผีหรือวิญญาณอาศัยอยูดวย
เพราะยังคงมีความเชื่อนับถือบรรพบุรุษอยู และเชื่อวาบรรพบุรุษที่ตายไปแลวจะกลายเปนผีหรือ
วิ ญญาณที ่ ด ี จะคอยมาปกป องคุ  มครองพวกเขา แตอยางไรก็ตามชาวจีนสวนใหญไมคอยสนใจ
คุณธรรม จริยธรรม ไมสนใจศาสนา รวมทั้งการศึกษาของประเทศจีนยังสอนวาโลกนี้ไมมีพระเจา ถา
ใครเชื่อเรื่องศาสนาจะถูกมองวาเปนพวกงมงาย ดังนั้นจึงไมแปลกใจที่คนในชาติอื่น ๆ มองวาชาวจีน
รวยก็จริงแตไมมีศีลธรรม ไมมีวัฒนธรรมและไมมีมโนธรรม เวลาทำสิ่งที่ไมถูกตองก็ไมกลัวฟากลัวดิน
เพราะจริง ๆ แลวพฤติกรรมเหลานี้ลวนเกิดจากเบื้องหลังมิติฝายวิญญาณแหงการยำเกรงพระเจานั้น
ถูกทำลายไปตั้งแตสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งผูใหสัมภาษณสามทานไดกลาวเพิ่มเติมในประเด็นนี้วา คน
จีนสวนมากจะถือวลีของเติ้งเสี่ยวผิงที่กลาววา "ไมวาแมวขาวหรือแมวดำ ขอเพียงจับหนูไดก็คือ
แมวที่ดี” เปนหลักในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไมสนใจสิ่งที่ทำนั้นจะ
ผิดหลักจริยธรรม คุณธรรมหรือเปลา เพราะพวกเขาสนใจแคไดกำไรหรือไม แมจะมีคำสอนของขงจื้อ
เตา พุทธ คริสตศาสนาก็ตาม ผูคนมากมายมักจะคิดวาสิ่งเหลานั้นไมเกี่ยวกับพวกเขา
ดังนั้นเมื่อมีคนประกาศสรางสาวกกับชาวจีน สิ่งแรกที่ตองบอกกับเขาคือ โลกนี้มีพระเจา
สรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งมนุษยมาจากพระเจา พระเจาทรงรอบรูทุกอยาง และทรงเห็นทุกสิ่งที่มนุษย
กระทำ เมื่อเขาเชื่อวาโลกนี้มีพระเจา พวกเขาจะเริ่มแสวงหาความจริงอยางรอนรนซึ่งเปนการเปดตอ
มิติฝายวิญญาณ และถาเขาไดมีประสบการณกับพระเจา พวกเขาจะเชื่อและติดตามพระเจาอยางสัตย
ซื่อ รอนรน เปลี่ยนเปนผูที่ยำเกรงพระเจา และจะไมละทิ้งความเชื่องาย ๆ
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หลอเลี้ยงฝายจิตวิญญาณ (Spiritually nourishment)
จากผูใหสัมภาษณทานหนึ่งไดกลาววา ชาวจีนที่แสวงหาพระเจามีลักษณะสองประเภท ซึ่ง
ประเภทที่หนึ่งคือคนที่มีชีวิตเลิศหรูที่สุด ร่ำรวย ชีวิตไมขาดสิ่งใด แตแทจริงแลว จิตใจของเขาวาง
เปลาหรือวัตถุไมสามารถมาเติมเต็มสิ่งที่วางเปลานั้นได ซึ่งสอดคลองกับผูใหสัมภาษณอีกสองทานได
กลาวเพิ่มเติมวาหลังจากเหมาเจอตงเสียชีวิต คนในประเทศจีนเริ่มรูสึกจิตใจวางเปลาเหมือนพระ
เจาของพวกเขา (เหมา เจอ ตง) ละทิ้งพวกเขาไป พวกเขารูสึกจิตใจไมมั่นคง คนมากมายเริ่มแสวงหา
สิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจ และคุมครองพวกเขา ถาเจอแลวพวกเขาก็จะยึดมั่นและติดตามสิ่งนั้นอยาง
สัตยซื่อ และคนอีกประเภทหนึ่งที่แสวงหาพระเจาคือ คนที่มีชีวิตเลวรายที่สุด เพราะเขาตองการมีชีวิต
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคนยากจน ที่ตองการแสวงหาสิ่งที่มีอำนาจเหนือกวามาชวยเหลือฉุดพวกเขาออก
จากความทุกขยากลำบาก ซึ่งมีผูใหสัมภาษณหลายทานกลาวเพิ่มเติมวา ชาวจีนมากมายเมื่อชีวิตเจอ
ปญหาก็จะแสวงหาสิ่งที่มีอำนาจเหนือกวามาชวยเหลือ หลายคนก็หลอกใชศาสนาเพื่อผลประโยชน
ของตนเอง เชนอธิษฐานขอสิ่งนี่สิ่งนั้น ถาไดก็จะเชื่อ แตถาไมไดก็มองวาสิ่งนั้นไมขลัง
แตอยางไรก็ตามชาวจีนสมัยใหมก็มีจิตใจที่เปดกวางกับการเรียนรูเรื่องศาสนามากขึ้น และ
มองวาศาสนาเปนสิ่งที่ดี ทุกคนควรมีศาสนา เพื่อเปนคำตอบสำหรับมิติตาง ๆ ในชีวิตที่พวกเขายังไมรู
ดังนั้นถาชาวจีนคนใดที่ไดรูจักกับพระเจาแท ไดรับการเลี้ยงดูฝายจิตวิญญาณจากผูนำฝายวิญญาณที่ดี
พวกเขาจะมีชีวิตฝายจิตวิญญาณที่เจริญเติบโตเร็วมาก บวกกับลักษณะของชาวจีนที่โดดเดนคือ ความ
ขยัน เอาจริงเอาจัง ความกระตือรือรน และถาตัดสินใจทำสิ่งใดก็จะทำจริง ทุมเทเต็มที่
อภิปรายผลและแนวทางสำหรับผูที่สนใจทำพันธกิจกับชาวจีนผลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
1. แนวทางสำหรับผูสรางสาวกทามกลางชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
ผูสรางสาวกที่นอกจากเปนผูที่รักพระเจา รักพระวจนะ รักในการอธิษฐาน รักลูกแกะ มีชีวิตที่
เป น แบบอย า งทั ้ งด า นชี ว ิ ตส ว นตั ว และดานครอบครัว แลว ยังตองเป น คนที่ มี ความเหมื อ นหรื อ
คลายคลึงกับชาวจีนทั้งการใชภาษาตองเปนภาษาจีนแมนดารินซึ่งเปนภาษากลางของประเทศจีน โดย
เปนผูที่มีวัฒนธรรมเหมือนหรือหลายคลึงกับชาวจีนดวย เชน ชาวจีนมีวัฒนธรรมชอบดื่มชา น้ำอุน
หรือน้ำเปลาที่ไมใสน้ำแข็ง ชอบทานอาหารจีนที่ทำเอง โดยมีวัฒนธรรมชอบพูดคุยกันบนโตะอาหาร
สามารถใชเวลาสอนสรางสาวกผานการรับประทานอาหารจีน ทำอาหารจีนดวยกัน ดวยวา“ลักษณะ
นิสัยของชาวจีนถาเขายอมรับในตัวผูใด เขาก็จะเชื่อและยอมรับสิ่งที่ผูนั้นสอน” เพราะจากอดีตที่ผาน
มาชาวจีนมาเปนคริสเตียนกันมากขึ้น สาเหตุหนึ่งก็คือเห็นชีวิตของมิชชันนารีที่เปนแบบอยาง ดังนั้น
ลักษณะผูสรางสาวกจึงตองเปนผูที่คนไวใจได นอกจากนั้นผูสรางสาวกยังตองเปนผูที่เชี่ยวชาญพระ
คัมภีรเปนอยางดี เนื้อหาการเทศนาเขมขน ลึกซึ้ง แรง ๆ ตรง ๆ เต็มดวยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ไมจำเปนตองเรียนจบพระคริสตธรรมก็ได
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ลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
อาภรณ แซหู
สิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อและการเติบโตฝายวิญญาณมากที่สุดคือ “การศึกษาพระคัมภีร”
ซึ่งคริสเตียนชาวจีนมองวาพระคัมภีรเปนหนังสือดีเลิศ ล้ำคามากกวาหนังสือใด ๆ ซึ่งเปดเผยความ
เขาใจเรื่องของพระเจาใหกับมนุษย และพระคัมภีรยังเต็มไปดวยสติปญญา ดังนั้นคริสเตียนชาวจีนจึง
ชอบศึกษาพระคัมภีร ชอบนำหลักการในพระคัมภีรไปประยุกตใชกับชีวิตสวนตัว โดยเฉพาะผูปกครอง
หลายทานบอกวาเด็กสมัยนี้เลี้ยงและสอนยากมาก พวกเขาคนพบวาพระคัมภีรเปนแหลงสติปญญาใน
การสอนลูกมากกวาตำราอื่นใด ๆ ดังนั้นจึงชอบอานพระคัมภีรกับลูกประจำทุกวันโดยเฉพาะชวงเวลา
กอนนอน เพื่อใชหลักการในพระคัมภีรปลูกฝงใหลูกมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจาตั้งแตเด็ก ซึ่งหลังจากที่ทำ
เชนนั้นก็เห็นลูกมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ลูกไมเพียงมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจา ยังเปนเด็กที่
เชื่อฟง เคารพพอแม สอนงายขึ้น มีความรักตอผูอื่น และยังปลูกฝงใหลูกมีนิสัยอานพระคัมภีร ทอง
พระคัมภีร เขียนขอพระคัมภีร เชนเดียวกับคริสเตียนชาวจีนในอดีตที่อยูตามชนบทที่อานหนังสือไม
คอยได พวกเขาจะเรียนรูเรื่องราวของพระเจาผานการฟง ทองจำขอพระคัมภีร รองเพลงนมัสการ
แบบทองจำ แมวาชาวจีนที่เขามาพำนักในประเทศไทย สวนใหญจะเปนผูที่มีการศึกษา มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี แตพวกเขาก็ยังใชหลักการเดียวกับคริสเตียนในอดีต
และเนื่องจากผูที่มาพำนักในประเทศไทยโดยเฉพาะผูปกครองที่มาอยูดูแลลูก นอกจะตอน
เชาและตอนเย็นตองไปรับสงลูกที่โรงเรียนแลว กลางวันจะมีเวลาวางมาก ดังนั้นการที่คริสตจักรจะมี
การจัดเรียนพระคัมภีร อบรม เยี่ยมเยียนตอนกลางวัน ผูปกครองเหลานี้ก็สามารถรวมไดและพวกเขา
สวนใหญมีความยินดีที่ไดรวมดวยเพราะอยูที่บานก็ไม มีอะไรทำ และยังรูสึกโดดเดี่ยวดวย สวน
นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากระหวางสัปดาหมีการเรียน ดังนั้นเวลาจัดกิจกรรมจะวางเฉพาะวันเสารอาทิตย ซึ่งการสรางสาวกในกลุมเหลานี้จะเปนสิ่งที่ทาทาย จะตองมีหลักสูตรที่เกียวกับวัยรุนเฉพาะที่
พวกเขาสนใจ อาจจะมีกิจกรรมนอกสถานที่ การทำอาหารทานดวยกัน และกิจกรรมดนตรีเขามา
ชวยเหลือ โดยเฉพาะกลุมวัยรุนตองคิดวิธีที่ทาทายใหพวกเขาไปคิด และใหหาคำตอบจากสิ่งที่เราจะ
สอนมากกวาปอนคำตอบใหพวกเขา
2. แนวทางสำหรับคริสตจักรที่สนใจทำพันธกิจกับชาวจีนผลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
คริสตจักรตองมีนิมิตและภาระใจที่มาจากพระเจา ที่อยากจะทำพันธกิจประกาศสรางสาวก
กับชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย และมีความพรอมทางดานทีมผูรวมงานที่มีภาระใจตอกลุม
ชาวจีนที่สามารถสื่อสารภาษาจีน-ไทยไดดี และพรอมยินดีชวยเหลือชาวจีนที่มีความตองการทางดาน
ปจจัยสี่เสมอ
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การเตรียมความพรอมสำหรับคริสตจักรไทยอยากจะทำพันธกิจประกาศสรางสาวกกับชาวจีน
1. สรรหาผูนำฝายวิญญาณหรือศิษยาภิบาลกลุมชาวจีนที่เชี่ยวชาญพระคัมภีรเปนชาวจีนหรือคน
เอเชียซึ่งพูดภาษาเดียวกัน มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน และมีความพึงพอใจที่จะใชเวลารวมกันกับ
ชาวจีน
2. ถาคริสตจักรมีจำนวนคริสเตียนชาวจีนนอยอยู ชวงนมัสการอาจมีการแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน
ซึ่งใชหูฟงชวย แตถาชาวจีนมากขึ้นควรแยกหองนมัสการ เทศนาสำหรับกลุมชาวจีนเฉพาะ
3. ดานพันธกิจกับวัยรุน ซึ่งระหวางสัปดาหควรมีกลุมสามัคธรรมสำหรับวัยรุน 1 ครั้ง เพื่อใชเวลา
เรียนหลักการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีรหรือบทเรียนสรางสาวกเปนตน และที่สำคัญควรใหวัยรุน
มีโอกาสทำอาหารจีนรับประทานดวยกันหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่พวกเขาสนใจ
4. ดานรวีวารศึกษาของเด็ก เพราะเนื่องจากเด็กชาวจีนสวนใหญเรียนโรงเรียนนานาชาติสามารถ
สื่อสารไดทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถาเด็กมีไมมากก็สามารถเรียนรวมกับรวีเด็กคนไทยได
แตควรมีหลักสูตรที่ใชมากกวาภาษาไทย คือภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเพื่อใหเด็กชาวจีนเขาใจ
ถามีเด็กชาวจีนมากกวา 10 คนขึ้นไปก็ควรแยกเรียนเฉพาะหลักสูตรจีน
5. ครูสอนรวีเด็กนอกจากจะใชภาษาไทยแลว ควรสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษไดดว ย
เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเขามารวมเรียนของเด็กรวีชาวจีน
6. ถาหากคริสตจักรที่มีสามัคคีธรรมอาหารกลางวันในวันอาทิตย ควรเตรียมอาหารจีนหรืออาหารที่
มีรสชาติจืด ๆ บาง เพราะชาวจีนบางสวนไมกินเผ็ดโดยเฉพาะชาวจีนที่มาจากภาคเหนือของจีน
7. การจั ดงานประกาศและงานพิ เ ศษตามเทศกาลตาง ๆ เชน เทศกาลตรุษจีน ไหวพระจัน ทร
คริสตมาส เพราะเทศกาลเหลานี้ชาวจีนจะคิดถึงบาน การมีสามัคคีธรรมดวยกันเปนชวงเวลาที่ดี
บวกกับชาวจีนชอบทานอาหารจีน อาจเชิญชวนมาหอเกี้ยว นำอาหารพิเศษมาทานดวยกัน มีการ
แบงปนสั้น ๆ เกี่ยวกับความหมายเทศกาลนั้น ๆ และเนนการประกาศผานการเปนพยานชีวิตของ
ผูเชื่อ
8. สำหรับผูใหญที่ติดตามลูกมาเรียนในไทย นอกจากตอนเชาและตอนเย็นสงลูกไปโรงเรียนแลว
ระหวางวันพวกเขาจะวางมาก ดังนั้นคริสตจักรสามารถจัดกลุมศึกษาพระคัมภีร หรืออบรม
บทเรียนตาง ๆ และเสริมสรางพวกเขาใหมีสวนรวมในการรับใชในทีมนมัสการ ดูแลผูเชื่อใหม
เยี่ยมเยียน และสอนรวีวรศึกษาไดตามความสามารถและขอบประทานของแตละคน
9. สามารถเปดชั้นเรียนการสอนภาษาจีน – ภาษาไทยใหกับพี่นองที่สนใจ เมื่อคริสตจักรมีเพื่อน
รวมงานที่มีความสามารถทางดานภาษามากขึ้น ควรจัดการเรียนภาษาจีน-ไทยแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน เพื่อลดชองวางความแตกตางระหวางคนไทยและคนจีน
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10. พี่นองในคริสตจักรที่สนใจงานมิชชั่น สามารถฉวยโอกาสเรียนรูการรับใชขามวัฒนธรรมระหวางพี่
นองคนจีนและพี่นองคนไทยดวยกัน เพื่อเตรียมความพรอมตอการขยายแผนดินของพระเจาให
กวางไกลออกไป
3. แนวทางสำหรับเปนองคความรูดานการทำพันธกิจวิทยาที่ไดจากการศึกษา
ชาวจีนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะภาคภูมิใจในตัวเองอยางมาก เพราะประเทศจีนเปนผูนำทาง
เศรษฐกิจ ประเทศมีเทคโนโลยีที่กาวหนา คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผูคนมากมายจึงนิยม
โยกยายถิ่นฐานไปอาศัยในประเทศตาง ๆ ที่ดีกวา หรือสงลูกหลานออกไปเรียนตอตางประเทศและ
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งซึ่งไดรับความนิยมจากชาวจีนมาก เพราะเนื่องจากคาครองชีพถูก
สภาพแวดลอมดี มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติก็ไมแพประเทศจีนแลวยังสามารถเปน
สะพานขามไปสูประเทศที่สามไดงายกวาประเทศจีนดวย และมีอีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากประเทศจีน
ปจจุบันมีกฎหมายควบคุมดานการทำมิชชันสำหรับชาวตางชาติเขมงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ มิชชันนารี
มากมายที่ อาศัย อยู ในประเทศจีน ถู กยกเลิ กวิ ซา แตชาวจีนกลับ อาศัย อยู ทั่วโลก ซึ่งเราสามารถ
ประกาศและสรางสาวกชาวจีนไดทุกที แตรูปแบบตองปรับเปลี่ยนซึ่งจะใชความศิวิไลซเหมือนในอดีต
ที่มิชชันนารีทำอาจไมเกิดผลเทาที่ควร ดังนั้นจากวิจัยครั้งนี้ไดสรุปลักษณะและรูปแบบการสรางสาวก
ชาวจีนไว 8 ลักษณะ เพื่อเปนองคความรูสำหรับการทำพันธกิจวิทยากับชาวจีนตอไป
1. เปนเอกพันธ (Homogeneity)
คือ ผูทำมิชชั่นตองใชภาษาเดียวกันกับเขา วางตัวคลายคลึงกับเขา และเขาใจวัฒนธรรมของ
ชาวจีนอยางดี
2. มีความเปนเอกเทศ (Independence)
คือ ชาวจีนมีความสนใจที่แตกตางกัน ดังนั้นลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกของแตละ
กลุมจึงมีความหลากหลาย อาจเปนการใชตัวตอตัว กลุมยอยหรือกลุมใหญ ตามความสนใจ
3. ตองการสรางความมั่นคงในชีวิต (Need for life stability)
คือ ไมเพียงดูแลดานจิตวิญญาณเทานั้น ยังตองดูแลความตองการทางดานปจจัยสี่ของผูเชื่อ
ดวย ยิ่งถา 6 เดือนแรกที่เขายายมาใหม ๆ ยิ่งตองการความชวยเหลือ ไมวาจะดานภาษา การ
ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหม
4. เนนความสัมพันธ (Relationship-Orientation)
คือ ความรัก ความเสียสละและความจริงใจของผูเลี้ยงฝายวิญญาณ สามารถเอาชนะความ
ภาคภูมิใจของชาวจีนได เพราะลักษณะของชาวจีนอยางหนึ่ง ถาเขายอมรับในตัวคุณ เขาก็จะ
ยอมรับในสิ่งที่คุณสอน
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5. ขับเคลื่อนโดยพระคัมภีร (Bible-driven)
คือ ยึดพระคัมภีรเปนพื้นฐานแหงความเชื่อ สอนในสิ่งที่พระคัมภีรสอน และใหผูเชื่อดำเนิน
ชีวิตตามสิ่งที่พระคัมภีรตรัสสอน เพราะชาวจีนมองวาพระคัมภีรเปนหนังสือที่มีคุณคา เต็มดวย
สติปญญา
6. ยึดมั่นในสิ่งดั้งเดิม (Tradition)
คือ ประเพณีนิยมที่สงตอ ๆ กันมาจากผูนำฝายวิญญาณที่เปนแบบอยางรุนสูรุน โดยการเนน
สติปญญาที่มาจากพระคัมภีรผานวิธีอรรถาธิบายโดยไมเนนคูมืออรรถอธิบายพระคัมภีรป ระกอบ
และนิยมใชวิธีการทองจำขอพระคัมภีรเพราะชาวจีนชอบทองจำ และการคัดพระคัมภีร ยังคงมี
ผลตอผูเชื่อในยุคสมัยนี้
7. พรอมตอบสนองตอมิติฝายวิญญาณ (Openness to the spiritual dimension)
คือ สิ่งแรกใหรูวาโลกนี้มีพระเจากอน ถามิติฝายวิญญาณเขาเปดออก เขาถึงจะเขาใจเรื่อง
ความบาป การกลับใจใหม การตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและเปนองคพระผูเปน
เจาของเขา
8. หลอเลี้ยงฝายจิตวิญญาณ (Spiritually nourishment)
คื อ สำหรั บ ผู  เ ชื ่ อ ใหม อ าจใช บ ทเรี ย น New life , New living ที่ ค ริ ส ตจั ก รจี น ใช อ ย า ง
แพรหลายเพื่อเปนพื้นฐานกาวสูชีวิตจิตวิญญาณที่เขมแข็ง เติบโตสูความไพบูลย และสรางเขา
เพื่อใหสรางผูอื่นตอไป
4. คำแนะนำจากคริสตจักรทองถิ่นที่กำลังประกาศสรางสาวกกับชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนัก
ในประเทศไทยกับผูที่เคยมีประสบการณรับใชกับชาวจีนพลัดถิ่น
ผป.สมโภชน ตั ้ งนิ มิ ต โชค ผู  ปกครองคริสตจักรสะพานเหลือ งผูด ูแ ละพัน ธกิ จ ดา นภาษาจี น
ไดกลาววาปจจุบันคริสตจักรสะพานเหลืองไดเริ่มประกาศสรางสาวกกับคนจีนพลัดถิ่น ได3-4
ปแลว กลุมคนจีนที่เขามาในคริสตจักรมีทั้งนักธุรกิจ นักศึกษา เนื่องจากคนเหลานี้เปนกลุมคนที่มี
การศึกษา ถาเชื่อแลวก็จะเชื่อจริงและเอาจริงเอาจัง ดังนั้นทางคริสตจักรจึงไดใหสมาชิกผูที่มีความรู
ความสามารถดานภาษาจีนและผูที่มีภาระใจซึ่งเปนเจาของภาษารวมรับใชพันธกิจภาษาจีนเปนหลัก
จึงทำใหพันธกิจสามารถขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ และในวันที่ 26 มีนาคม 2017 ที่ผานไป ทางคริสตจักร
สะพานเหลืองภาคภาษาจีนไดมีศิษยาภิบาลประจำมาดูแลพันธกิจดานภาษาจีนเฉพาะ ดังนั้นปจจุบัน
ภาคภาษาจีนมีผูรวมนมัสการประจำประมาณ 40-50 คนตออาทิตย โดยมีนมัสการเวลา 13:00-15:00
หลังนมัสการมีแบงกลุมยอยเพื่อแบงปนสิ่งที่ไดเรียนรูจากเทศนาจะนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
อยางไร และใชกลุมเซลลระหวางสัปดาหสอนผูเชื่อและสรางสาวกโดยใชหลักสูตรที่ใชสรางสาวก:
New life , New living บางครั้งก็มีปรับหลักสูตรตามความเหมาะสม
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คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศผูรวมงานภาคภาษาจีนคริสตจักรพระคุณ (คณะแบบติสตกรุงเทพฯ)
ไดกลาววาปจจุบันคริสตจักรไดทำพันธกิจประกาศสรางสาวกกับคนจีนพลัดถิ่นได7-8 ปแลว
คริสตจักรพระคุณไดจัดนมัสการทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาจีนพรอมกัน สวนภาคภาษาจีนก็มีศิษ
ยาภิบาลและทีมผูรวมรับใชดูแลเฉพาะ โดยมีนมัสการ เทศนาโดยใชภาษาจีนทุกอาทิตย แตทุก
อาทิตยแรกของตนเดือนจะมีนมัสการรวมกับภาคภาษาไทย มีการแปลจีน-ไทย เวลา 10:30-12:00 น.
ปจจุบันผูมารวมนมัสการ เฉพาะภาคภาษาจีนประมาณ 100 คนตออาทิตย ดานการดูแลสรางสาวก
ชาวจีนนั้นไดใชหลักสูตร: New life , New living , รวีผูใหญ โดยสอนชวงเชาเวลา 9:00-9:45 น.
ของวันอาทิตย เปนการสอน เปนกลุม แตจะสอนตัวตอตัวเฉพาะผูที่มีใจรับใชเทานั้นดังนั้นจาก
ประสบการณของผูสอนชั้นเรียนผูเชื่อใหมกลาววา เรื่องการกลับใจสำคัญที่สุด ถาไมกลับใจ ผูเชื่อก็ไม
สามารถบังเกิดใหม สูผลแหงการ เติบโตฝายวิญญาณได ดังนั้นการสรางสาวกกาวแรกคือการกลับใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาลักษณะและรูปแบบการสรางสาวกชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย
เฉพาะเจาะจงในแตละชวงวัย เพราะแตละชวงวัยก็มีลักษณะและรูปแบบสรางสาวกที่แตกตางกัน เชน
ลักษณะการสรางสาวกที่เปนนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองที่ติดตามบุตร นักธุรกิจ นักทองเที่ยว เปน
ตน
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การโตแยงความเขาใจเรื่องการสูญเสียความรอดผานการวิพากษเชิงวาทศิลป
(Rhetorical Criticism) ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12
ศักดิ์ดา กิตติวัฒนโชติ 1
อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร 2
9

10

บทคัดยอ
บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะนำเสนอวาผูเขียนพระธรรมฮีบรูไดใชลักษณะการ
สื ่ อ สารแบบการวิ พ ากษ เ ชิ ง วาทศิ ล ป (Rhetorical Criticism) ในพระธรรมฮี บ รู 6:1-12 โดยมี
วัตถุประสงคประการแรก เพื่อใหคำตักเตือนที่รุนแรงในเรื่องผลของการละทิ้งความเชื่อนั้นมีน้ำหนัก
และสามารถจูงใจใหผูรับที่กำลังอยูในสภาพที่ออนลาทางความเชื่อ ไดหันกลับมาดำเนินชีวิตในความ
เชื่อ ประการที่สอง ผูเขียนตองการตักเตือนผูรับใหเห็นถึงผลเสียของผูที่ไมเติบโตเปนผูใหญในฝาย
วิญญาณ วาเขาจะไดรับผลที่รุนแรงและนากลัวอยางไร และประการที่สาม ผูเขียนตองการกำชับและ
หนุนใจใหผูรับแสดงความกระตือรือรนในการติดตามพระคริสตและรับพระสัญญาแหงความรอดจาก
พระเจา โดยผูเขียนไมไดตองการนำเสนอประเด็นศาสนศาสตรเรื่องความรอดเปนหลัก
คำสำคัญ ตักเตือน หนุนใจใหอดทน และมุงมั่นที่จะเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ

1
2

นักวิจัยอิสระ
อาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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Abstract
The purpose of this study is to present that the author of Hebrews employs
the ancient rhetoric in Hebrews 6:1-12. The aim of the use of rhetoric is follows. First,
the author intends to admonish the recipients with strong words as the terrible
consequence of apostasy. These could motivate the recipients who were in the state
of debilitating on their belief so that they may turn to recommit their lives to Jesus
Christ. Second, the author aims to warn the recipients to see how the consequences
of not growing in spirit is devastating and fearful. Third, the author intends to urge the
recipients to show enthusiasm in following Christ in order to receive the promise of
salvation from God. So the author does not mainly intend to put emphasis on the
issue of apostasy.
Keywords: Admonish, encourage to endure and strive to grow in spiritual maturity.
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บทนำ
“เพราะวาคนเหลานั้นที่ไดรับความสวางมาครั้งหนึ่งแลว และไดลิ้มรสของประทานจาก
สวรรค ไดมีสวนรวมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ... แลวยังหลงไป ก็เหลือวิสัยที่จะนําพวกเขา
มาสูการกลับใจอีกได เพราะพวกเขาเองไดตรึงพระบุตรของพระเจาอีก และไดประจาน
พระองคใหอับอายตอสาธารณชน” (ฮีบรู 6:4-6)
พระธรรมฮีบรู 6:4-6 ดูเหมือนมีคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียความรอด ซึ่งนำสูการ
โตแยงในหมูนักวิชาการอยางกวางขวาง เนื่องจากนักวิชาการบางสวนเห็นวาผูที่เชื่อในพระเยซูคริสตก็
สามารถสูญเสียความรอดได หากไมไดรักษาความสัมพันธกับพระองคอยางตอเนื่อง (Witherington,
2018, pp. 1) ในขณะเดียวกัน นักวิชาการบางสวนกลับเห็นตรงกันขาม คือเห็นวาพระคริสตธรรม
คัมภีรหลายตอนกลับสนับสนุนวาความรอดนี้เปนของประทานจากพระเจา และหากพระองคประทาน
ใหแลวเราก็ไมจําเปนตองกังวลเรื่องการสูญเสียความรอด สวนพระธรรมฮีบรูตอนนี้อาจไมไดกลาวถึงค
ริสเตียนที่บังเกิดใหมอยางแทจริงก็ได (Witherington, 2018, pp. 1) แทจริงประเด็นเรื่องศาสน
ศาสตรเรื่องความรอดจากพระธรรม ฮีบรู 6:1-12 ยังเปนขอถกเถียงกันอยูในหมูนักวิชาการจนถึงทุก
วันนี้ อยางไรก็ตามผูศึกษามีความเห็นวา การดวนสรุปวาผูเขียนพระธรรมฮีบรู กำลังกลาวถึงเรื่องที่
เกี่ยวของกับศาสนศาสตรเรื่องความรอดอาจจะคาดเคลื่อนไปจากเจตนาของผูเขียนฮีบรูก็เปนไปได ใน
บทความนี้ผูศึกษาจะนำเสนอพระธรรมฮีบรู 6:1-12 โดยเนนที่ความตั้งใจหรือจุดประสงคหลักของ
ผูเขียน วาเขาตองการสื่อสารอะไรไปถึงผูอานดั้งเดิม ผูศึกษามีความเห็นวาผูเขียนพระธรรมฮีบรู จง
ใจเลือกวิธีการสื่อสารดวยวิธีแบบเชิงวาทศิลป (Rhetoric) อยางมีวัตถุประสงค เพื่อมุงเนนการโนม
นาวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติความเชื่อและการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกตองใน
อนาคต โดยไมไดมุงเนนการใหความสำคัญหลักตอเรื่องศาสนศาสตรเรื่องความรอด
ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)
ผู  ศ ึ ก ษาเลื อ กการวิ เ คราะห เ ชิ ง วาทศิ ล ป (Rhetorical Criticism) เพื่ อ พยายามเข า ใจถึ ง
วัตถุประสงคที่ผูเขียนพระธรรมฮีบรูกําลังสื่อและวิธีการที่ผูเขียนจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว แทจริง
การใชวาทศิลปในการสื่อสารเปนรูปแบบการสื่อสารที่แพรหลายตั้งแตสมัยกอนคริสตกาล
George A. Kennedy (2007) ไดใหความหมายของการวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical
Criticism) วาเปนการสื่อสารโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อจะใหสิ่งที่ผูเขียนหรือผูพูดสื่อสารไปยังผูอาน
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หรือผูฟงนั้นสำเร็จ นอกจากนี้ยังมุงความสำคัญไปที่ผูเขียน และประเด็นมุมมองที่ผูเขียนตองการ
สื่อสารและการรับรูของผูอาน (pp. 15-16)
Kennedy (2007) กลาวถึง ปจจัย (Factor) ที่สำคัญสำหรับการจูงใจผูฟงหรือผูอาน วามี 3
ปจจัยที่ผูพูดใชในการจูงใจใหผูฟงคลอยตามหรือเพื่อใหการสื่อสารนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงคของผูพูด
3 ปจจัยนี้คือ 1) ผูพูดหรือผูเขียน 2) ผูฟงหรือผูอาน และ 3) การถายทอด โดยที่อริสโตเติลไดเปน
ผูใหนิยามของ 3 ปจจัยไวดังนี้
1.Ethos (อีโตส) หรือ บุคลิกภาพ (Character) ความนาเชื่อถือของผูเขียนหรือผูพูดที่ปรากฏ
อยูตอผูอานหรือผูฟง
2.Pathos (พาโตส) หรือ อารมณ (Affection) การรูจักผูอานหรือผูฟง วัฒนธรรมของพวก
เขา และสภาพอารมณความรูสึกของพวกเขา จะทำใหทราบวาจะสื่อสารใหผูอานหรือผูฟงอยางไร
3.Logos (โลโกส) เปนเรื่องของ ความคิด (Idea), โครงสราง (Structure) และตรรกะ
(Logic) ของการเขียนหรือการพูด ซึ่งสามารถประเมินไดจากกระบวนการในการโนมนาว (pp. 1516)
Burton L. Mack (1990) นักวิช าการดานวาทศิล ป อ ีก ท านหนึ่ ง ไดช ว ยใหเราเข า ใจถึ ง
โครงสร า งของการเตรี ย มการพู ด โดย Mack ได แ บ ง โครงสร า งของการวิ พ ากษ เ ชิ ง วาทศิ ล ป
(Rhetorical Criticism) ออกเป น 4 ขั ้ น ตอน (Divisions) ดั ง นี ้ 1.Exordium หรื อ บทนำ
(Introduction) 2.Narratio หรื อ การนำเสนอเป า หมาย (Proposition) และ เหตุ ผ ล (Reason)
3.Comfirmatio หรื อ ตั ว อย า งเปรี ย บเที ย บ (Analogy / Example), 4.Conclusio หรื อ บทสรุ ป
(Conclusion) (pp. 31-33)
จุดประสงคหลักของงานเขียนแบบการวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical Criticism) จึงเปน
การคนพบจุดประสงคหลักของผูเขียนภายใตการเขียนเชิงวาทศิลป (Rhetoric) แทที่จริงไมใชเรื่องงาย
เลยที่จะเขาใจเจตนารมยของผูเขียนเมื่อ 2000 ปที่แลว ซึ่งอยูในคนละยุคคนละสมัย คนละวัฒนธรรม
(Gooder, 2008, pp. 71-79)
อรรถาธิบาย (Exegesis) พระธรรมฮีบรู 6:1-12
เนื่องดวยพระธรรมฮีบรู 6:1-12 มีการใชภาษาที่สวยงาม เปนเหตุเปนผล มีการใชภาษาที่
รุนแรง มีตัวอยางเปรียบเทียบและอื่น ๆ ผูศึกษาเห็นวาผูเขียนฮีบรูไมนาจะเนนหนักไปที่คําสอน
เชิงศาสนศาสตร (โดยเฉพาะในเรื่องของการละทิ้งความเชื่อหรือการสูญเสียความรอด) แตนาจะ
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มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือปรารถนาใหผูรับไดเติบโตเปน
ผูใหญฝายวิญญาณ
ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหเชิงวาทศิลป (Rhetorical Criticism) โดยแบงตอนของการทํา
การอรรถาธิบาย (Exegesis) ตามโครงสรางของการเตรียมการพูดแบบวาทศิลปพระธรรมฮีบรู 6:1-12
โดยสามารถแบงตอนไวเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้
1. ฮีบรู 6:1-3 ตักเตือนใหเปนผูใหญฝายวิญญาณ - บทนำ (Introduction) หรือ การนำเสนอ
เปาหมาย (Proposition)
“เพราะฉะนั้นขอใหเราผานหลักคำสอนเบื้องตนเกี่ยวกับพระคริสต ไปสูความเปนผูใหญ โดย
ไมวางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสูความตาย และเรื่องความ
เชื่อในพระเจาและคำสอนเรื่องพิธีลางชำระตาง ๆ การวางมือ การเปนขึ้นจากความตาย และ
การลงโทษชั่วนิรันดร ถาพระเจาทรงอนุญาต เราก็จะไดเดินหนาตอไป” (ฮีบรู 6:1-3)
ดูเหมือนวาเจตนาหรือวัตถุประสงคของผูเขียนไดถูกเขียนไวอยางชัดเจนในฮีบรู 6:1-3 วา
ตองการเนนการใหความสำคัญเรื่องการเติบโตสูการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ คือขอใหผูอานผาน
หลักคําสอนเบื้องตนไปไดแลวเพื่อที่จะไดเดินหนาตอไป ผูเขียนไดเขียนวิธีการตาง ๆ เพื่อจูงใจผูอาน
ดังนี้
สิ่งแรกที่เราเห็นคือผูเขียนเริ่มตนดวยการใชสรรพนามวา “เรา” ซึ่งมาจากคำในภาษากรี
กวา φερώμεθα ซึ่งแปลไดวา “we bear” คำวา “เรา” ที่ผูเขียนใช นาจะมีความหมายรวมถึง
ทั้งตัวผูเขียนเองและตัวผูรับดวย ทั้งนี้ผูเขียนตองการชี้ใหเห็นวา “เราทุกคน” รวมถึงผูเขียนดวย ตางก็
จําเปนตองเติบโตไปสูการเปนผูใหญฝายวิญญาณดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
เปนเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกคน
นอกจากนี ้ ผ ู  เขี ยนเน นเรื ่ องการผา นหลักคำสอนเบื้องตน ไปสูการเปนผูใหญในฝาย
วิ ญ ญาณ โดยที ่ ผ ู  เ ขี ย นได ก ล า วถึ ง รายละเอี ย ดของคํ า สอนเบื ้ อ งต น ต า ง ๆ (The elementary
doctrines of Christ) ซึ่งมีอยู 6 ประการ คือ 1.การกลับใจจากความประพฤติที่นำสูความตาย 2.
เรื่องความเชื่อในพระเจา 3.เรื่องคำสอนในพิธีลางชำระตาง ๆ 4.เรื่องการวางมือ 5.เรื่องการเปนขึ้น
จากความตาย 6.เรื่องการพิพากษานิรันดร (Brown, 1982, pp. 105-107) เพื่อไปสูความเปนผูใหญ
ในฝายวิญญาณ
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คำถามที่สําคัญคือ เพราะเหตุใดผูเขียนจึงปรารถนาใหผูรับผานหลักคำสอนเบื้องตน อาจ
เปนไดที่ผูเขียนไดพบปญหาที่เกิดขึ้นในตัวผูรับซึ่งไดสะทอนออกมาใหเห็นผานบทที่ 5:11-14 ไดกลาว
ไววา “... เพราะพวกทานเรียนรูไดชา ถึงแมวาขณะนี้ทานทั้งหลายควรจะเปนครูไดแลว แตทานก็ตอง
ใหคนอื่นสอนทานอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องตน ...” ขอที่นาสังเกตคือ ในตอนนี้ผูเขียนไดใชสรรพนาม
วา “พวกทาน” และ “ทานทั้งหลาย” และ “ทาน” ซึ่งมีความหมายโดยตรงถึงผูรับที่ขณะนี้ยังไมได
เปนผูใหญในฝายวิญญาณ แตยังเปนทารกที่ตองการกินน้ำนม ผูเขียนแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะการ
ไมเติบโต วาเปนพวกที่เรียนรูชาและไมสามารถรับอาหารแข็ง ผลก็คือพวกเขาไมสามารถรับอะไรไดไป
มากกวาสิ่งที่มากไปสิ่งที่เปนหลักคำสอนเบื้องตน ถาเชนนั้นดูเหมือนวาผูเขียนนาจะตองใชเวลากับสิ่ง
ที่เปนพื้นฐานเหลานี้อีกตอไป
แตในบทที่ 6:1 ผูเขียนกลับไดกลาวตอไป “เพราะฉะนั้น ใหเราผานหลักคำสอนเบื้องตน
เกี่ยวกับพระคริสต...” จะเห็นไดวา ผูเขียนกลับหนุนใจใหผูรับกาวตอไปสูสิ่งที่สำคัญกวาสำหรับที่ผรู ับ
ทั้งนี้เพื่อผูรับจะไดกาวหนาไปสูการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ ดังนั้นในทัศนะของผูเขียนนั้นการที่จะ
ทำซ้ำ สอนซ้ำ ๆ ในเรื่องหลักการพื้นฐานเหลานี้อาจไมไดเปนสิ่งที่เปนประโยชน และชวยใหผูรับไปสู
การเปนผูใหญในฝายวิญญาณ แมวาหลักคำสอนเบื้องตนเหลานี้เปนสิ่งที่เปนประโยชนและสำคัญ
อยางมาก แตไมจำเปนที่จะตองวางรากฐานซ้ำแลวซ้ำอีก และไมสามารถนำไปสูการเติบโตที่มากกวา
พื้นฐาน นั่นคือไปสูการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักที่ผูเขียนมีใจปรารถนาที่จะ
เห็นผูรับเปนเชนนั้น (Brown, 1982, pp. 105-107)
Guthrie ไดแสดงความเห็นในเรื่องนี้โดยกลาววา เปนไปไดวาหลักคำสอนเบื้องตนที่ผูเขียน
กลาวอางถึง อาจเปนเรื่องของ ทฤษฎี หลักการ พิธีกรรม ในยูดาลิซึ่ม 3 แตไมใชการนำไปสูการเติบโต
11

ในพระคริสตอยางแทจริง ดังนั้น มันจึงเปนสิ่งที่ดีกวาที่ผูเขียนจะสอนในสิ่งที่จะนำใหผูรับไปถึงการ
เปนผูใหญในฝายวิญญาณ คือเรื่องของพระเยซูคริสต (Bruce, 1983, pp. 110-118) พระบุตรผูทรง
ยิ่งใหญกวาทูตสวรรค ผูทรงยิ่งใหญกวาโมเสส ผูทรงเปนมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ ผูบุกเบิกสูทางแหงความ
รอดแตเพียงผูเดียว ที่ผูเขียนไดกลาวมาตั้งแตเริ่มตนจดหมายในบทที่ 1 จนถึงบทที่ 6 และไดกลาว
ตอไปอีกในบทตอไป (Guthrie, 1983, pp. 136-137)

3

ยูดาลิซึ่ม (Judaism) ศาสนายูดาห ลัทธิยูดาห ความเชื่อของชาวยิว ขอปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวยิว
ซึ่งเปนรูปแบบที่มีขึ้นหลังจากที่ชาวยิวกลับจากการเปนเชลยที่บาบิโลน (พงษศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน).
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ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12 - ศักดิ์ดา กิตติวัฒนโชติ และ อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
สุดทาย ผูเขียนยังไดสรุปในตอนนี้วา การเปนผูใหญในฝายวิญญาณเปนงานของพระเจา
ผูเขียนไดจบสวนนี้ลงในขอที่ 3 เมื่อกลาววา “ถาพระเจาทรงอนุญาต เราก็จะเดินหนาตอไป” (ฮีบรู
6:3) คำวา “ถาพระเจาทรงอนุญาต” เปนสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารไปยังผูรับวา การเจริญเติบโตเปน
ผูใหญในฝายวิญญาณนั้นเปนงานของพระเจา โดยที่เราทุกคนตองอนุญาตใหพระองคทรงกระทำใน
ชีวิตของเรา ไมใชผานสิ่งที่เรากระทำดวยตนเอง ไมใชผานทางหลักการ พิธีกรรม ธรรมเนียมบัญญัติ
ตาง ๆ ที่กระทำในตามทัศนะของยูดาลิซึ่ม (Dewalt, 2009, pp. 10)
ดังนั้น เราจะเห็นไดวาผูเขียนไดนำเสนอวัตถุประสงคหลักของผูเขียน นั่นคือการใหผูรับได
เจริญเติบโตขึ้นไปสูการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ กอนที่ผูเขียนจะเชื่อมโยงเขาสูสิ่งที่เปนเนื้อหาสาระ
ที่สำคัญที่เปนปญหา ซึ่งปรากฏอยูในขอที่ 4-6 ตอไป
2. ฮีบรู 6:4-6 อยาหลงไป - การนำเสนอเปาหมาย (Proposition) และการใหเหตุผล (Reason)
“เพราะวาคนเหลานั้นที่ไดรับความสวางมาครั้งหนึ่งแลว และไดลิ้มรสของประทานจาก
สวรรค ไดมีสวนรวมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไดลิ้มรสความดีงามแหงพระวจนะของพระ
เจา และฤทธิ์เดชแหงยุคที่จะมาถึงนั้น แลวยังหลงไป ก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขามาสูการกลับ
ใจอีกได เพราะพวกเขาเองไดตรึงพระบุตรของพระเจาอีก และไดประจานพระองคใหอับอาย
ตอสาธารณชน” (ฮีบรู 6:4-6)
หลังจากบทนําแลว ในฮีบรู 6:4-6 เปนสวนของการนำเสนอเปาหมาย (Proposition) หรือ
เปนสวนของเหตุผล (Reason) โดยเราจะเห็นไดวาผูเขียนใชตรรกะหรือเหตุผล การนำเอาขอเท็จจริง
และหลั กฐานต า ง ๆ มาประกอบ จุ ดมุ  งหมายเพื่อจูงใจผูร ับ ให ตระหนัก ถึง อัน ตรายของการไม
เจริญเติบโตขึ้นในการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ โดยผูเขียนไดการนำเสนอเปาหมายและใหเหตุผล
โดยการนําเสนอดังตอไปนี้
การเปลี่ยนสรรพนามของผูเขียน เพื่อแสดงออกใหเห็นตัวอยางเปรียบเทียบ ผูเขียนได
เปลี่ยนสรรพนามจาก สรรพนามบุรุษที่ 1 “เรา” มาใชเปนสรรพนามบุรุษที่ 3 “คนเหลานั้น” โดย
กลาววา คนเหลานั้นไดรับความสวางมาครั้งหนึ่งแลว ไดลิ้มรสของประทานจากสวรรค ไดมีสวนรวม
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดลิ้มรสความดีงามแหงพระวจนะของพระเจาและฤทธิ์เดชแหงยุคที่จะมาถึง
นั้น
จากขอที่ 1-3 สรรพนามบุรุษที่ 1 ถูกใชเพื่อเปนการเนนวา การเติบโตเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ทุกคน แตตอนนี้ผูเขียนเปลี่ยนมาใชสรรพนามบุรุษที่ 3 “คนเหลานั้น” ในขอที่ 4-6 จึงกลายมาเปน
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คำถามวา “คนเหลานั้น” หมายถึงใครกันแน นักวิชาการมากมายพยายามหาคำตอบดวยทัศนะที่
แตกตางกัน เชน คนที่เชื่อพระเจาแตยังไมรับบัพติศมา หรือ คนที่อยูในคริสตจักรแลว บัพติศมา
แลวแตยังไมไดบังเกิดใหมจริง ๆ หรือคนที่เคยบัพติศมาแลว บังเกิดใหมอยางแทจริงแลว แตก็ยัง
หลงออกไปจากคริสตจักร เปนตน
อยางไรก็ตาม ในทัศนะของผูศึกษา หากเราพิจารณาในมุมมองของงานเขียนแบบวิพากษเชิง
วาทศิลป (Rhetorical Criticism) เราสามารถเห็นไดวา ผูเขียนอาจไมไดมุงเนนที่จะสื่อสารอยาง
เจาะจงไปวา คนเหลานั้นเปนใครหรือเปนคนกลุมใด แตผูเขียนเจตนาที่จะเปลี่ยนจากสรรพนามอยาง
มีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพื่อมุงหมายที่จะบรรยายลักษณะของคนเหลานั้น วาเปนตัวแทนของคนที่ครั้งหนึ่ง
ไดรับความสวาง ไดรับพระคุณและความรอด ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดรับพระวจนะของพระเจา
แลว แตยังไดหลงไป โดยไมไดมีเจตนาตองการสื่อสารวาผูรับเปน “คนเหลานั้น” แตอยางใด แต
ผูเขียนไดมุงชี้ใหเห็นสิ่งที่สำคัญกวาคือ ผลของการไมเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณ
ผูเขียนไดใชถอยคำที่รุนแรงวา ยังหลงไป (fall away) คำสำคัญคำที่สองในตอนนี้เปนคำ
วา ยังหลงไป ในภาษากรีกใชคำวา παραπεσόντας (Aorist Active Participle) แปลไดวา
หลงไป (fall away) , ทอถอย (fall back into the unbelieving and godless ways of the old
time) ผูเขียนไดกลาวตอไปโดยการใชหลักการและเหตุผลวา คนเหลานั้น แมวาครั้งหนึ่งไดรับความ
สวาง ไดรับพระคุณและความรอด ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดรับพระวจนะของพระเจาแลว แตก็ยัง
กลับหลงไป จึงเปนเหตุใหผูเขียนกลาวตอไปวา ก็เหลือวิสัย (Impossible)
ดวยการใหเหตุผลที่เปนเหตุเปนผล โดยใชคำวา ก็เหลือวิสัย (impossible) หมายถึง
“เหลือวิสัย ที่จะนำพวกเขามาสูการกลับใจไดอีก” Craig R. Koester (2001) กลาววา ก็เหลือวิสัยที่
จะการกลับไปสูจุดเดิมที่เคยมีความเชื่อดวยการกลับใจใหมไดอีก เพราะพวกเขาเองไดตรึงพระบุตร
ของพระเจาอีก และไดประจานพระองคใหอับอายตอสาธารณะชน อาจเปนการเปรียบเปรยวาการทำ
เชนนี้ คือการหลงไป ละทิ้งไป ก็เปนเหมือนการตรึงพระบุตรซ้ำแลวซ้ำอีก ดวยตัวของเขาเอง เปนการ
ทำใหพระองคตายไปอีกครั้งจากความเชื่อของพวก และประจานพระองคใหอับอายตอสาธารณชน
หมายถึงการที่พวกเขาไดประกาศตอสาธารณะวาตนเองไดละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสตไปแลว
(pp. 314-316)
สิ่งที่สําคัญคือผูเขียนไมไดมีเจตนาพูดถึงศาสนศาสตร วาผูนั้นจะสูญเสียความรอดอยางถาวร
หรือไม แตผูเขียนตองการใหสิ่งที่เปนเหตุเปนผลของผู ที่เคยมีประสบการณกับ พระเจา แตก็ยัง
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สามารถทิ้งพระเจาไป ก็ยากนักที่พวกเขาจะกลับมาใหมได ดังนั้นเราอาจเห็นไดวาผูเขียนมีเจตนาที่จะ
ใหกรณีของ “คนเหลานั้น ” เปนกรณีศึ กษาดวยการใหเ หตุผล (Reason) เปนเรื่องสําคัญ ที่ผ ูรับ
จําเปนตองเติบโต เพราะผลของการไมเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณอาจทําใหเขาหลงออกไปอยาง
ไมอยากกลับเขามาใหมได
ดังนั้นคํากลาวนี้จึงเปนคําตักเตือนที่แรง เพื่อใหผูรับหันกลับมาดำเนินชีวิตคริสเตียนอยางเอา
จริงเอาจัง ไมเฉื่อยชา กาวไปขางหนาจนถึงการเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ ไมตองกลับมาเรียนรูถึง
หลักคําสอนพื้นฐานซํ้าแลวซํ้าอีก ผูเขียนไมไดเจตนาใหความสำคัญกับการสอนดานศาสนศาสตรใน
เรื่องความรอด และไมไดเปนการสื่อสารวาผูรับเปน คนเหลานั้นที่ไดหลงไป ตอจากนั้นผูเขียนจึงเขาสู
การใหตัวอยางเปรียบเทียบ (Analogy) ในขอที่ 7-8
3. ฮีบรู 6:7-8 ผลของการไมเติบโต - การใหตัวอยางเปรียบเทียบ (Analogy)
“เพราะว า พื ้ น ดิ น ที ่ ได ร ั บ น้ ำ ฝนอยูเสมอ และทำใหเกิดพืช ผักอัน เปน ประโยชนแกคนที่
เพาะปลูก ก็ไดรับพระพรจากพระเจา แตถาพื้นดินนั้นผลิตตนหนามใหญและหนามยอย มันก็
ไรคาจนเกือบจะถูกแชงสาป แลวในที่สุดก็จะถูกเผาไฟ” (ฮีบรู 6:7-8)
ฮีบรู 6:7-8 เปนการใหตัวอยางเปรียบเทียบ (Analogy) โดยผูเขียนไดใชภาพเปรียบเทียบของ
พื้นดินที่เกิดผลและพื้นดินที่เกิดหนามใหญและหนามยอยจนในที่สุดถูกนำไปเผาไฟ ทั้งนี้เพื่อตองการ
ชี้ใหเห็นผลเสียที่รุนแรงของการไมเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณ และผลดีของการเติบโตสูการเปน
ผูใหญในฝายวิญญาณ เพื่อจูงใจใหผูรับไดเลือกตัดสินใจในทางเลือกที่ถูกตอง
กลุมแรก คือพื้นดินที่ไดรับน้ำฝนอยูเสมอ และทำใหเกิดพืชผักอันเปนประโยชนแกคนที่
เพาะปลูก คือพื้นดินที่ดื่มและดูดซึมน้ำฝนก็จะเกิดพืชผักสมบูรณ เกิดเปนตนหญา พืชพันธที่สามารถ
เปนประโยชนสำหรับสัตวเลี้ยงของผูที่เพาะปลูก ดังนั้นชีวิตของคนที่รับพระคุณของพระเจา ซึมซับใน
พระคุณนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต กอใหเกิดผลของชีวิตและการกระทำที่ไมเพียงแตเป น
ประโยชนตอผูอื่น แตเปนที่สรรเสริญแดพระเจาซึ่งเปรียบเหมือนเปนผูที่เพาะปลูกนั้น
Koester (2001) ไดใหความเห็นในทัศนะเดียวกันวา แทจริงแลวฝนไมสามารถทำใหเกิดโดย
มนุษย มันเปนของที่ประทานมาจากพระเจา ซึ่งเปนพระพรจากพระเจาที่ใหลงมาอยางสม่ำเสมอ ซึ่ง
กอใหเกิดพืชผัก และใหประโยชนแกคนทั้งหลาย ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นโดยพระเจา (pp. 314-316)
Scot Mcknight (1992) ไดใหความเห็นในเรื่องพื้นดินที่ไดรับน้ำฝนและเกิดพืชผักที ่ เ ปน
ประโยชน เปรียบเหมือนผลของชีวิตของคนที่เติบโตในฝายวิญญาณ (pp. 35-36)
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
กลุมที่สอง พื้นดินนั้นผลิตตนหนามใหญและหนามยอย มันก็ไรคาจนเกือบจะถูกแชงสาป
แลวในที่สุดก็จะถูกเผาไฟ พื้นดินที่ไดรับน้ำฝนเชนเดียวกัน แตแทนที่จะเกิดพืชผักกลับเกิดเปนหนาม
ใหญหนามยอยแทน (thorns and thistles) หมายถึง หรือพืชที่เต็มดวยหนาม อาจพูดไดวาเปนพืชที่
ไรประโยชน จนในที่สุดผูที่เพาะปลูกนั้นตองถอนทิ้งและนำไปเผาไฟเสีย
Mcknight (1992) ไดใหความเห็นในเรื่องพื้นดินที่ผลิตหนามใหญหนามยอย ก็เปรียบเสมือน
ผลของชีวิตของคนที่ไมเติบโตในฝายวิญญาณ (pp. 35-36)
ถาเชนนั้นอะไรคือวัตถุประสงคของผูเขียนตอผูรับในการกลาวภาพเปรียบเทียบทั้งสองภาพนี้
ผูเขียนไมไดกลาววาผูรับเปนเหมือนพื้นดินประเภทที่สอง เชนเดียวกับที่ผูเขียนไมไดกลาววาผูรับเปน
“คนเหลานั้น” ที่ไดหลงไปและไมสามารถนำสูการกลับใจไดอีก ผูเขียนเพียงนำเสนอใหเห็นวาผลของ
การไมเติบโตในฝายวิญญาณนั้นรุนแรง เพื่อผูรับจะไดพิจารณาและเลือกหนทางที่ถูกตอง ซึ่งนั่นคือ
การเจริญเติบโตสูการเปนผูใหญฝายวิญญาณที่ผูเขียนไดกลาวถึงวัตถุประสงคนี้ตั้งแตแรก ผูเขียนมี
เจตนาที่จะตักเตือนผูรับถึงผลรับของผูที่ไมเติบโตในฝายวิญญาณ โดยชี้ใหเห็นผลที่รุนแรง ผานการ
เขียนเชิงวาทศิลป (Rhetoric) เปนภาษาภาพพจน ภาษาที่ดูรุนแรง ทั้งนี้เพื่อใหคำตักเตือนของตนเอง
นั ้ น มี น ้ ำ หนั ก และสามารถจู งใจใหผ ูร ับ ได ตระหนั กถึ งคำเตื อนนี ้ และขณะเดีย วกัน ใชตัว อย า ง
เปรียบเทียบถึงผลดีของการเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณ เพื่อใหผูรับพิจารณาและเลือกหนทางที่
ถูกตอง ตอจากนั้นผูเขียนจึงเขาสูขั้น การสรุป ในขอที่ 9-12
4. ฮีบรู 6:9-12 มุงมั่นที่จะเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ - บทสรุป (Conclusion)
“แตทานที่รักทั้งหลาย แมพวกเราจะพูดอยางนั้นเราก็เชื่อแนวา ในกรณีของพวกทานนั้นมีสิ่ง
ที่ดีกวา นั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอด เพราะวาพระเจาไมทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงาน
ของพวกทานและความรักที่พวกทานแสดงตอพระนามของพระองค คือการปรนนิบัติพวก
ธรรมิกชนนั้น ดังที่พวกทานยังปรนนิบัติอยู และเราปรารถนาใหทานแตละคนแสดงความ
กระตือรือรนอยางเดียวกันจนถึงที่สุด เพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว เพื่อไมใหพวกทาน
เปนคนเฉื่อยชา แตใหเลียนแบบคนเหลานั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงไดรับสิ่งที่
ทรงสัญญาไวเปนมรดก” (ฮีบรู 6:9-12)
ฮีบรู 6:9-12 เปนสวนที่เปน บทสรุป (Conclusion) วาแทที่จริงแลวเจตนาหรือวัตถุประสงค
หลักของผูเขียนนั้น คือการปรารถนาใหผูรับเติบโตขึ้นสูความเปนผูใหญในฝายวิญญาณ ผูเขียนได
เปลี่ยนโทนของการเขียน อารมณ ความรูสึก จากการตักเตือน การชี้ใหเห็นถึงอันตรายอยางรายแรง
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ของการไมเติบโตในชีวิตฝายวิญญาณ มาเปนการหนุนใจในขอที่ 9-10 และเปนคำกำชับในขอที่ 1112
คำหนุนใจของผูเขียนถึงผูรับ ในฮีบรู 6:9-10
ผูรับเปนผูที่พระเจาทรงรัก ผูเขียนไดเปลี่ยนสรรพนามที่ใชอีกครั้ง เปนคำวา ทานที่รัก
ทั้งหลาย ในภาษาอังกฤษใชคำวา Beloved หมายถึงวาผูรับเปนผูที่พระเจาทรงรัก และปรารถนาให
ถึงซึ่งความเปนผูใหญในชีวิตฝายวิญญาณ การเปลี่ยนสรรพนามอีกครั้งของผูเขียนเปนการสื่อใหเห็น
อีกครั้งวา ผูรับไมไดเปนคนเหลานั้นที่ไดหลงไป แตผูรับเปนผูที่พระเจาทรงรักและเปนผูที่ผูเขียน
ปรารถนาใหไปสูการเติบโตเปนผูใหญในชีวิตฝายวิญญาณ
พระสัญญาของพระเจา ผูเขียนใชคำวา เราเชื่อแนวา ซึ่งเปนความมั่นใจในพระสัญญาของ
พระเจาที่มีตอผูรับ แมวาลักษณะการใชคำตลอดมาขางตนจะดูมีความรุนแรง แตผูเขียนไดแสดงให
เห็นวาความปรารถนาที่แทจริง คือความตองการใหผูรับไปถึงซึ่งความเปนผูใหญในชีวิตฝายวิญญาณ
และไดรับความรอดตามพระสัญญา
ผู  ศึ กษาเห็ น ว า สิ ่ งที ่ พระเจ า ได ทรงจัดเตรีย มไวส ำหรับ ผูร ับ นั้น คือความรอด ที่เกิดจาก
ความหวังที่ผูเขียนฮีบรูไดปรารถนาใหผูรับ เปลี่ยนแปลงจากความเฉื่อยชาเปนความกระตือรือรนและ
ยืนหยัดมั่นคง ในการติดตามพระเยซูคริสต แมวาผูเขียนไดใชลักษณะการเขียนที่ดูรุนแรงเพื่อโนมนาว
ผูรับใหไปสูการเติบโตขึ้นในการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ และพระเจาผูเปนแหลงแหงความหวังใจ
จะประทานความรอดตามพระสัญญาของพระองค
พระเจาทรงสัตยซื่อ ผูเขียนไดสะทอนใหผูรับเห็นถึงคุณลักษณะของพระเจา นั่นคือความ
สัตยซื่อที่ผูเขียนใชคำวา พระเจาไมทรงอธรรมที่จะละเลยหรือเพิกเฉย คือพระเจาจะไมทรงเพิกเฉยที่
จะตอบสนองตอผูรับในทางที่ตรงกันขามกับสิ่งที่ผูรับไดแสดงออกเปนการปรนนิบัติตอธรรมิกชน แม
ในเวลานี้ ซึ่งเปนเวลาที่ตองเผชิญกับการทุกขยากและการถูกขมเหง ก็เปนไปไมไดที่พระเจาจะทรงลืม
การงานตาง ๆ นี้ของผูรับ
จากนั้นผูเขียนไดแสดงออกถึงการกำชับ ความตั้งใจและวัตถุประสงคของผูเขียน ผานขอที่ 11-12
กำชับใหกระตือรือรน ผูเขียนใชคำวา เราปรารถนา คือความปรารถนาอยางแรงกลาและ
ตอเนื่องของผูเขียน แสดงใหเห็นวัตถุประสงคของผูเขียนที่แสดงออกเปนคำกำชับ และนี่นาจะเปน
เหตุผลวาเหตุใดผูเขียนจึงจงใจใชถอยคำที่ดูรุนแรงในการกลาวเตือนสติ ทั้งนี้เพื่อใหผูรับทุกคน
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แสดงออกถึงความกระตือรือรน ความพากเพียร ความมุงมั่น จนกวาความหวังนี้จะประสบผลสำเร็จ
คือพระสัญญาแหงความรอด
กำชับใหคอยรับพระสัญญาแหงความรอดดวยความอดทนและความหวัง ไมใชอยางเฉื่อย
ชาและเกียจคราน ผูเขียนฮีบรูกำลังหนุนใจวา โดยความกระตือรือรน จะนำสูความมั่นคงในความหวัง
และในความรอด เพราะความรอดเปนการงานของพระเจาที่มนุษยไมสามารถทำได เปนความหวังที่
จะไดรับจากพระเจา ผานการยืนหยัดมั่นคงในการรักษาความเชื่อ และการเขาสูการเติบโตเปนผูใหญ
ฝายวิญญาณ
Koester (2001) ไดกลาวไวสอดคลองกันวา ลักษณะของความเชื่ออยางแรงกลาวาพระเจา
จะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค (ฮีบรู 6:11) จนถึงที่สุด ซึ่งในที่นี้ก็คือการเขาสูการพำนักที่พระ
เจาทรงสัญญา ดังนั้นผูเขียนจึงไมอยากใหผูอานเปนคนเฉื่อยชา แตใหตามเยี่ยงอยางคนเหลานั้นที่
อาศัยความเชื่อและความเพียร ซึ่งหมายถึงบรรพบุรุษของอิสราเอล จึงไดรับสัญญาเปนมรดก มรดกนี้
จึงเปนพระสัญญาที่พระเจาสัญญาจะประทานใหตั้งแตสมัยอับราฮัม รวมถึงการอวยพร (ฮีบรู 6:7)
และการหยุดพักในแผนดินสวรรค (ฮีบรู 4:11 , 11:13-16) (pp. 317-318)
ดังนั้นคำกำชับที่สำคัญประการที่สองของผูเขียน จึงเปนการปรารถนาใหผูรับเห็นความ
แตกตางระหวางคนที่เฉื่อยชา เกียจคราน และคนที่อดทนและรอคอยพระสัญญาดวยความเชื่อและ
ความหวัง ซึ่งผูเขียนปรารถนาที่จะเห็นผูรับตอบสนองดวยการยืนหยัดมั่นคงในความเชื่ออยางอดทน
ดวยความกระตือรือรนอันกอใหเกิดความมั่นคงในความหวังใจในความรอด จนไดรับสิ่งที่ไดทรงสัญญา
ไวคือพระสัญญาแหงความรอดที่พระเจาทรงโปรดประทานให
สรุปผลการศึกษา
จากการที ่ ผ ู  ศึ กษาได พยายามใชว ิธ ีการวิพากษเชิงวาทศิล ป (Rhetorical Criticism) มา
วิเคราะหพระธรรมฮีบรู 6:1-12 โดยเปรียบเทียบกับโครงสรางของการเตรียมพูดแบบวาทศิลป ผู
ศึกษามีขอสรุปดังตอไปนี้
ประการแรก ผูเขียนไมไดนำเสนอประเด็นศาสนศาสตรเรื่องความรอดเปนหลัก แตมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคำตักเตือนของตนเองนั้นมีน้ำหนัก และสามารถจูงใจใหผูรับที่กำลังอยูในสภาพที่
ออนลาทางความเชื่อ ไดตระหนักถึงคำเตือนนี้และมุงมั่นกลับมาดำเนินชีวิตในความเชื่อในองคพระ
เยซูคริสต
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ในพระธรรมฮีบรู 6:1-12 - ศักดิ์ดา กิตติวัฒนโชติ และ อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
ประการที่สอง ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อตักเตือนผูรับ ใหเห็นถึงผลเสียอยางรุนแรงของ
การไมเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณ เพื่อใหผูรับใหตระหนักถึงความสำคัญของทางเลือก ของ
การเติบโตและไมเติบโตเปนผูใหญในฝายวิญญาณ วาผลที่ไดรับนั้นมันรุนแรงและนากลัวอยางไร เพื่อ
จูงใจ ตักเตือน ใหผูรับหันกลับมาพิจารณาตนเอง และดำเนินชีวิตอยางถูกตองในการติดตามพระ
คริสต
ประการที่สาม ผูเขียนตองการกำชับและหนุนใจใหผูรับ ใหแสดงความกระตือรือรนในการ
ติดตามพระคริสต และรับพระสัญญาแหงความรอดจากพระเจา อันจะนำผูรับไปสูการเติบโตเปน
ผูใหญในฝายวิญญาณ โดยการหนุนใจผูรับใหเห็นถึงวาผูรับเปนผูที่พระเจาทรงรัก และพระเจาทรง
เปนพระเจาที่สัตยซื่อและไมทรงละเลยตอพระสัญญาของพระองค
ผู  ศ ึ ก ษายั ง เห็ น ว า การวิ พ ากษ เ ชิ ง วาทศิ ล ป ย ั ง สามารถเป น ประโยชน ต  อ การนํ า มา
ประยุกตใชอยางเปนรูปธรรมตอการศึกษาพระคัมภีร หรือการรับใชอื่น ๆ ทั้งในเชิงการสอน การ
เทศนาไดอีกดวย
ประการแรก การศึกษาพระคัมภีรผานการวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical Criticism)
ชวยทำใหผูอานพระคัมภีรไมหลงประเด็นไปจากสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อสารไปถึงผูรับดั้งเดิม
เพราะถาเราไมไดเขาใจเรื่องการวิพากษเชิงวาทศิลป ก็งายที่จะตีความและเขาใจเจตนาของผูเขียน
ผิดเพี้ยนไป และอาจไปเนนมากเกินไปที่ศาสนศาสตร หรือสิ่งที่ผูเขียนไมไดมีเจตนามุงเนน
ประการที่สอง การเขียนแบบวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical Criticism) ชวยใหเห็น
วาผูเขียนไมไดมีเจตนาเพื่อตัดสินหรือพิพากษาผูใดหรือสอนหลักขอเชื่อแตอยางไร แตจุดประสงค
หลักของผูเขียนคือ เพื่อสรางใหผูรับไดรับแรงจูงใจหรือการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผูรับ
ดังเชนฮีบรู 6:1-12 ผูเขียนไมไดกลาววาผูรับเปน “คนเหลานั้น” ที่เคยมีประสบการณที่ดีกับพระเจา
แลวหลงออกไป แตเจตนาของผูเขียนที่แทจริงคือการสรางเปนกรณีศึกษา เพื่อใหผูรับไดเกิดการ
ตระหนักถึงผลเสียของคนที่ไมสามารถไปสูการเปนผูใหญในฝายวิญญาณ เพื่อจะไดจูงใจใหผูรับหัน
กลับมาเอาจริงเอาจังกับการเติบโตฝายวิญญาณ
ประการที่สาม การวิพากษเชิงวาทศิลป (Rhetorical Criticism) สามารถนำไปใชในการ
สอนและการเทศนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ หลักการทางวาทศิลปสามารถชวยใหผูรับการสอนไดรับ
การกระตุนทางความคิดผานการตักเตือนดวยถอยคำที่อาจจะรุนแรง แตไมใชมีวัตถุประสงคเพื่อทำ
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ราย แตตรงกันขามเพื่อใหเกิดการกลับใจใหม การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใหม นำไปสูการ
ตอบสนองดวยความกระตือรือรน เอาจริงเอาจัง ไมใชเพียงแครับฟงเฉย ๆ
บรรณานุกรม
พงษศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน. (2557). สารานุกรมคริสตศาสนศาสตร. กรุงเทพฯ: หนวยงานคริสเตียน
ศึกษาและบรรณศาสตร สภาคริสตจักรในประเทศไทย.
Brown, Raymond. (1982). The Message of Hebrews Christ Above All. Illinois: InterVarsity Press.
Bruce, F. F. (1990). The Epistle to the Hebrews (The New International Commentary
on the NewTestament). Grand Rapid: Eerdmans Publishing.
Dewalt, Michael M. (2009). Looking at Hebrews 6:1-8. Puritan Reformed Theological
Seminar: Grand Rapids, Michigan.
Gooder, Paula. (2008). Searching for Meaning An Introduction to Interpreting the New
Testament. Louisville: Westminster John Knox Press.
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Kennedy, George A. (1984). New Testament Interpretation through Rhetorical
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การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย - ครูศาสนาบงกช ทุมโมง

การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว
6 : 9 -13 ในมุมมองของคนไทย
ครูศาสนาบงกช ทุมโมง 1
12

บทคัดยอ
คำอธิษฐานของพระเยซูในกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 - 13 เปนสิ่งที่ผูเชื่อตางมีความคุนเคยและ
รูจักเปนอย างดีว าเป นตน แบบของคำอธิษฐานที่ พระเยซู คริสตทรงมอบให งานวิจัยนี้จึงมุ งเน น
การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6:9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย โดยงานวิจัยนี้ไดรวบรวมเครื่องมือที่ใชในการทำการวิจัย คือการศึกษาตนฉบับ
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร และการศึกษาวรรณกรรม การทำอรรถวิเคราะหและการตีความหมาย
ซึ่งเครื่องมือเหลานี้จะเปนตัวชวยในการศึกษาที่จะสะทอนถึงแนวคิดของคนไทยในปจจุบันไดตอไป
คำสำคัญ : คำอธิษฐาน กิตติคุณมัทธิว มุมมองของคนไทย

1

เจาหนาที่หนวยงานประทีปของไทย สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การอธิษฐาน คือ การสนทนากับพระเจา เปนลมหายใจของผูเชื่อทั้งยังเปนการเปดเผยของ
พระเจาที่มาสูมนุษยอีกดวย ในปจจุบันคำอธิษฐานของพระเยซูยังคงถูกใชในคริสตจักรโดยเฉพาะการ
ใชเปนสวนหนึ่งของการนมัสการตามที่สืบทอดกันมา ดังนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูจึงเปนเรื่องที่ใกล
ตัวที่ไมควรมองขาม คำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงตรัสสอนมักถูกถายทอดมาในรูปแบบของการ
ทองจำใหขึ้นใจ อีกทั้งการใหความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงตรัสสอนสวนใหญเกิดขึ้น
ผ า นทางมุ มมองนั กวิ ช าการทางตะวัน ตก ผูทำงานวิจ ัย จึงเห็น ความสำคัญ และความจำเป น ของ
การศึกษาความหมายและแนวความคิดของคำอธิษฐานของพระเยซูในกิตติคุณมัทธิว 6:9 - 13 โดย
ผานสายตาและมุมมองของคนเอเชีย เพื่อที่จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการสอนที่มีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเชื่อตอไป
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ศึกษาตนฉบับเพื่อหาความหมายของคำหรือประโยคที่ตรงตามตนฉบับเกาแก (NA28)
2. ศึกษาดานประวัติศาสตรและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพสังคมของผูเขียน
3. ศึกษางานวิจัยของนักวิชาการตาง ๆ ที่ไดทำการศึกษามากอนเพื่อใชเปนแนวทางสำหรับ
การศึกษาแนวความคิดหรือมุมมองที่ขาดหายไปของการศึกษาที่เกิดขึ้นกอนหนานี้
4. นำผลการศึกษาความหมายและแนวความเขาใจมาปรับใชในบริบทของคนไทยในปจจุบัน
5.บทสรุป ความคิดเห็น และขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาตอไปในอนาคต
เครื่องมือที่ใชในการตีความหมาย (Biblical Interpretation Methods)
1. Textual Method การศึกษาตนฉบับ เปนการศึกษาสำเนาตนฉบับของพระคัมภีร คือ
การแปลคำ ขอความหรือประโยคออกมาใหตรงตามตนฉบับ (NA28) ใหมากที่สุด โดยการทำการแปล
ออกมาเปนภาษาของตนเองกอนเพื่อที่จะไดความหมายที่ตรงตามตนฉบับมากที่สุด
2. Historical Method การศึกษาเชิงประวัติศาสตร เปนการพิจารณาถึงสถานการณใน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ผูเขียนกำลังเขียนอยู เพื่อสามารถเขาใจความมุงหมายของผูเขียนได
(เฮนรี ่ เอ. เวิ ร  ค เลอร , 2009) Friedrich Schleiermacher (2006) ได ก ล า วว า ป ญ หาของการ
ตีความหมายคือการไมเขาใจจุดประสงคของผูเขียน จึงตองกลับไปศึกษาถึงผูเขียนเพื่อที่จะเขาใจถึงสิ่ง
ที่บันทึกไว
3. Literary Method การศึกษารูปแบบวรรณกรรม คือการตีความโดยศึกษาความหมาย
ของคำศัพทตามรากศัพทเดิม คือภาษากรีกและการศึกษาไวยากรณ เปนการศึกษาโครงสรางของ
ภาษาที่ปรากฏอยูในประโยค
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การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย - ครูศาสนาบงกช ทุมโมง
หลั ก การตี ค วามหมายพระคั ม ภี ร (Hermeneutics) ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ความเป น มาและ
พัฒนาการของการตีความพระคัมภีรโดยหลักการทั่วไปแลวรวบรวมเอาทุกวิธีของการตีความและการ
ทำอรรถวิเคราะหไวดวย เพื่อคนหาความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันจากสิ่งที่เขียนขึ้นแตโบราณ
ขั้นตอนการตีความพระคัมภีร (ภาคพันธสัญญาใหม)
• ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจเบื้องหลังทางประวัติศาสตรโดยการอานทั้งตัวบทที่ตองการทำอรรถ
วิเคราะห ดูการแปลวามีขอความ คำศัพท หรือประโยคขัดแยงกับภาษาตนฉบับหรือไม
• ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบเขตของตัวบทและเรียบเรียงตัวบทดวยภาษาของตนเอง โดยแปล
จากภาษาตนฉบับหรือภาษาอังกฤษวาผูเขียนตองการจะสื่อสิ่งใด
• ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหโครงสรางของประโยคและคำเชื่อมตาง ๆ ใหเปนภาษาที่เขาใจงาย
• ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหคำศัพทสำคัญและศึกษาเบื้องหลังทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม
• ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาลักษณะหรือรูปแบบวรรณกรรมที่ปรากฏ
• ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหเนื้อหาที่ผูเรียบเรียงเลือกมาบันทึกไวในกิตติคุณ
• ขั้นตอนที่ 7 วิเคราะหหนาที่ (ความหมาย) ของตัวบทในบริบทหรือเรื่องเลา
• ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะหตัวบทใหสอดคลองกับศาสนศาสตรของพระคัมภีรทั้งเลม
• ขั้นตอนที่ 9 ศึกษาขอมูลที่รองลงมาจากแหลงขอมูลหลัก และประยุกตความหมายที่ได
(ดวงสุดา ศรีบัวอาย, 2559)
การอรรถวิเคราะห
Textual Method การศึกษาตนฉบับ
9Οὕτως

οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου·
ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
10ἐλθέτω

มัทธิว 6:32 : πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. (Nestle-Aland, 2012)

ทำการแปลดวยภาษาของตนเองจากตนฉบับ
9 ดังนั้นใหทานอธิษฐานวา ขาแตพระบิดาของขาพระองคทั้งหลาย ผูที่สถิตในสวรรค ขอใหพระนาม
ของพระองคบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เปนที่สักการะ10 ขอใหแผนดินของพระองคมาถึง ใหสำเร็จตามน้ำ
พระทัยของพระองคเหมือนในสวรรค และเชนเดียวกับในแผนดินโลก11 ขอประทานอาหารใหแกขา
พระองคทั้งหลายในวันนี้ และขอทรงอภัยในการละเมิด (หนี้) ของขาพระองคทั้งหลาย ดังที่ขา
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
พระองคทั้งหลายอภัยผูที่เปนหนี้ขาพระองคทั้งหลายและขออยาทรงนำขาพระองคทั้งหลายเขาสูการ
ทดลอง แตขอใหขาพระองคทั้งหลายรอดพนจากสิ่งชั่วราย
(doxology)*[เหตุวาราชอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริเปนของพระองคสืบๆไปเปนนิตย อาเมน] 2
(เสริม) มัทธิว 6:32 : เพราะวาพวกตางชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แตวาพระบิดาของทานผูทรงสถิต
ในสวรรคทรงทราบแลววาทานตองการสิ่งทั้งปวงเหลานี้
Historical Method การศึกษาเชิงประวัติศาสตร
1. ผูเขียน (Authorship) ปรากฏอยู 2 กลุมใหญ ๆ ที่ไดรับความสนใจและมีความสำคัญคือ
1. กลุมที่เชื่อวา ผูเขียนคือมัทธิวคนเก็บภาษี Osborne (2010) ไดกลาววา หลักฐานภายนอก
ที่ใหการสนับสนุนทฤษฎีนี้มาจาก Papias (Eusebius, n.d.) ในชวงตนศตวรรษที่สองไดกลาวไววา
“Matthew compiled the oracles ( logia) in the Hebrew language and each one
interpreted them as he was able.” โดยไดโยงคำกลาวนี้ใหเขากับกิตติคุณมัทธิว โดยยังกลาววา
logia นั้นคือ Q จากแหลง Q (คำพูดที่เปนภาษาอาราเมค) โดยมีนักวิชาการใหการสนับสนุนทฤษฎีนี้
คือ W. F. Albright เปนตน
2. กลุมที่เชื่อวาผูเขียนคือคริสเตียนยิวที่นิยมกรีก โดยสวนที่ปรากฏในมัทธิวยืนยันถึงความ
เปนยิวของผูเขียนที่เปนยิวรวมสมัยที่เขาใจในประเพณีของคนยิวตามพันธสัญญาเดิม หากมัทธิวถูก
เขียนขึ้นหลังจากป คศ.70 จึงเปนไปไมไดเลยที่สาวกจะยังคงมีชีวิตอยู หากยังมีชีวิตอยูก็คงอายุมาก
ทีเดียว อีกทั้งในชวงเวลานี้เยรูซาเล็มเกิดการลมสลาย และเปนไปไมไดเลยที่คำอธิษฐานของพระเยซู
จะเกิดขึ้นในชวงวิกฤตแบบนี้ มีนักวิชาการที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ Hans Dieter Betz เปนตน
2. สภาพสังคม (Matthew’s Community)
Judith Lieu กลาววา สภาพสังคมของผูเชื่อในกิตติคุณมัทธิวในชวงศตวรรษที่ 1 ปรากฏภาพ
ของคริสเตียนที่ถูกแยกออกจากลัทธิยูดาอยางชัดเจน กลาวคือในชวงศตวรรษที่ 1 เปนชวงที่พระเยซู
ทรงมีชีวิตอยูทามกลางสังคมของยิวเปนสวนใหญ ทรงดำเนินชีวิตตามวิถีของคนยิว ทรงอธิษฐานใน
ธรรมศาลาและทรงรักษาธรรมบัญญัติเชนคนยิว เรื่องการแยกตัวของสังคมคริสเตียนกับยิวนั้นไมได
เกิดขึ้นไดอยางงายดายในเวลาอันสั้น แตการแยกตัวนี้ไดกลับกลายเปนรอยราวที่สรางความเจ็บปวดที่
ยังปรากฏใหเห็นสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และสภาพสังคมที่ปรากฏแยกไดดังตอไปนี้
1. สภาพสังคมที่เปนคนยิวและคนตางชาติ แตเมื่ออาณาจักรเขามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มให
ลมสลายลงในป คศ.70 ในชวงหลังจาก 40 – 45 ปที่มีเรื่องราวการสิ้นพระชนมของพระเยซู คริส
เตียนบางกลุมเชื่อวาพระเจาทรงอนุญาตใหพวกเขาสรางพระวิหารขึ้นแทนหลังเกาที่ถูกทำลายลงไป
ในเวลานั้นยิวกับคนตางชาติยังคงอยูในชุมชนเดียวกัน แสดงใหเห็นถึงภาพของชุมชนที่เกิดขึ้น
13

2

ขอความนี้ยกมาจากพระคัมภีรฉบับ 1971 ซึ่งในสำเนาตนฉบับเกาแกหลายฉบับ และพระคัมภีรฉบับมาตรฐาน
2011 ไมมีสวนนี้ปรากฏ แตเพื่อการวิจัยจึงขอทำการยกสวนนี้มาประกอบการแปล
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การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย - ครูศาสนาบงกช ทุมโมง
2. ลักษณะของชุมชนที่มีคริสเตียนยิวและคริสเตียนตางชาติอยูรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ใน
สวนนี้เองที่ อาจเปน ที่ มาของการสะท อนภาพของคำอธิษฐานที่ เรี ย กวา “we petition” คือการ
ปรากฏคำขอในรูปของพหูพจนที่แสดงความเปนหนึ่งเดียวกันของชุมชนของมัทธิวในเวลานั้นเอง
Literary Method การศึ ก ษารู ป แบบวรรณกรรม การศึ ก ษาคำศั พ ท เพื ่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ความหมายตามรากศัพทเดิม และการแปลความจะไมคลาดเคลื่อนไปตามตนฉบับที่แทจริง ดังนี้
1. “บิดา” πάτερ มาจากรากศัพทคำวา πατήρ หรือ ( אַ בָּ אAbba) ในภาษาอาราเมค (มก.
14:36; โรม 8:15; กท.4:6) มีความหมายวา father, (Heavenly) Father, พอ (บิดา) แบบทั่วไป คือ
ผูใหชีวิต ผูมีสิทธิอำนาจสูงสุดเหนือผูเปนบุตร (อสย.40:10–23) (บุญรัตน บัวเย็น, ม.ป.ป.) การใช
สรรพนามวา “ของขาพระองคทั้งหลาย” (Πάτερ ἡμῶν /pater hēmōn) ซึ่งตามตนฉบับเดิ มคำนี้
ปรากฏแตในมัทธิวซึ่งถือวาเปนลักษณะเฉพาะของมัทธิว ซึ่งสำนวนที่กลาววา “ขาแตพระบิดาแหงขา
พระองค” ไดปรากฏถึงความพิเศษคือ คำสรรพนามที่ใช คือคำวา “เรา/ขาพระองคทั้งหลาย” (Our)
ในสวนของ “ขาพระองคทั้งหลาย” (มธ.6:11-13) ซึ่งหากจะเปรียบกับในลูกา ก็จะพบถึงความพิเศษ
ของสวนนี้ในมัทธิว การอธิษฐานจึงไมใชเรื่องสวนบุคคลอีกตอไปแตเปนเรื่องสวนรวม
2. bread (ἄρτον) มาจากรากศัพทภาษากรีกวา ἄρτος คำ ๆ นี้ถูกใชอยางแพรหลายใน
พันธสัญญาใหม ซึ่งใหความหมายตามศาสนศาสตรเอาไวมากมายคือแปลวา ขนมปงจริง ๆ ที่ใช
รับประทานกันเปนประจำของคนยิว คือ อาหารที่บำรุงเลี้ยงชีวิต ในมัทธิว 6:11 “อาหารประจำวัน”ที่
ไมใชเพียงขนมปง และหมายถึงการมีสวนรวม การเขารวมซึ่งกันและกัน “พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา
“เราเปนอาหารแหงชีวิต” (ยน.6:35) เปรียบเทียบใหเห็นถึงอาหารฝายวิญญาณ
3. “การทดลอง” temptation มาจากรากศัพทภาษากรีก πειρασμός “และขออยาทรงนำ
พวกขาพระองคเขาไปในการทดลอง” (มธ.6:13) หากเปรียบเทียบในลูกา 11:4 ซึ่งมีขอความที่ตรงกัน
โดยเปนคำรองทูลที่ขอใหพระเจาชวยปกปองจากการทดลอง (Seesmann, 1995)
โครงสรางและรูปแบบ ในมัทธิว 6:9 -13 นี้ ถูกแบงออกเปนสองสวนและประกอบไปดวย 7
คำทูล สวนแรกประกอบดวยสามคำทูลขอที่กระทำโดยพระเจา ในขอ 9-10 และในสวนที่สองเปนคำ
ทูลขออีกสี่ประการเพื่อความจำเปนในชีวิตอยูในขอที่ 11–13
แหลงขอมูล (Source) กลาวถึงแหลงขอมูล 3 แหลง ที่เชื่อวาเปนแหลงขอมูลของมัทธิว
1. มาจากแหลง Q (Quelle) Grant R. Osborne (2010) กลาวถึงโครงสรางและรูปแบบไว
วา มัทธิวและลูกามีที่มาจากแหลง Q เพราะเปนแหลงขอมูลเกาแกและดั้งเดิมที่สุด เพราะมีปรากฏ
ในมัทธิวและลูกา แตไมมีปรากฏในมาระโก
2. มาจากมาระโก (Mk) มัทธิวและลูกาเองใชขอมูลที่มาจากมาระโกรวมกันเปนหลัก แตใน
มาระโกไมพบคำอธิษฐานของพระเยซูที่ปรากฏตามแหลงขอมูลดั้งเดิมเหมือนอยางที่มัทธิวบันทึกไว
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3. มาจากแหลงขอมูล M คือเนื้อหาเฉพาะที่มัทธิวใชเปนขอมูลสวนตน Carter กลาววาขอมูล
ในแหล ง M มี ความเชื ่ อมโยงกั น กับ เอกสารจากคริส ตจักรในเยรูซาเล็มที่ถูกเขีย นขึ้น ในป 60 มี
เนื ้ อความถึ ง 48 ข อจากแหล ง M ที่ป รากฏในคำเทศนาในมัทธิว โดยจะเปนแหลงขอมูล ของคำ
อธิษฐานทั้งสิ้น
การตีความหมาย (Hermeneutics) ในสวนของการตีความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจนี้ได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถเริ่มทำไดจากการดูโครงสรางของคำอธิษฐานที่ปรากฏ และการศึกษา
คำทูลขอ 7 ประการ และสุดทายคือสวนของคำสรรเสริญ (ปดทาย) ที่ถูกเพิ่มเติมเขามาจากตนฉบับ
1.โครงสรางของคำอธิษฐาน
1.1.ตนแบบการอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงตรัสสอน (มธ.6 : 9 -13)
• คำสรรเสริญ/นมัสการพระเจา (9a)
• คำทูลขอ 7 ประการ (9b -13)
1. คำอธิษฐานทูลเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจา : (9b - 10) ( The Thou-petitions)
เปนคำขอในสวนที่หนึ่งที่เกี่ยวกับพระเจา (Thou) ทั้งสิ้น ประกอบไปดวย 3 คำ
ขอ ดังนี้
- ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ
- ขอใหแผนดินของพระองคมาตั้งอยู
- ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค
2. คำอธิษฐานทูลขอเพื่อความตองการรวมกัน : (11 - 13) (The We-petitions)
เปนคำขอในสวนที่สองที่เกี่ยวกับตัวของผูขอหรือรวมกันขอ โดยในที่นี้มีผูขอที่
มากกวา 1 คน
ในภาษาอังกฤษจึงใชคำวา We-petition ประกอบไปดวย 4 คำขอ ดังนี้
- โปรดประทานอาหารประจำวัน
- โปรดยกโทษความผิดบาป
- โปรดอยานำเขาไปในการทดลอง
- โปรดใหพนจากซึ่งชั่วราย หรือ มารราย
• คำสรรเสริญปดทาย (13) Doxology
2. คำทูลขอ 7 ประการ
2.1 “ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ” 6:9 คำกลาวขึ้นตนในชวงนีก้ ลาวถึง
พระเจาผูทรงเปนพระบิดาของผูที่อธิษฐานตอพระองค แสดงถึงสถานะและความสัมพันธที่ชัดเจนของ
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สองฝายคือผูที่อธิษฐานกับพระเจา อีกทั้งยังเปนการยกยองสรรสริญและสะทอนถึงสถานะของพระ
เจาที่ทรงเปนในฐานะพระบิดา ในพันธสัญญาใหมพระเยซูเองทรงเรียกพระเจาวาพระบิดา พระองค
ทรงใชคำนี้เพื่อบงบอกถึงความสัมพันธของพระองคกับพระบิดา ถือเปนเรื่องใหมที่ไมเคยปรากฏใน
พันธสัญญาเดิมในการเรียกพระเจาในฐานะพระบิดาเลย คำอธิษฐานนี้จึงเปนคำอธิษฐานของบรรดา
บุตรของพระองคที่หมายถึงชุมชนคริสเตียนของมัทธิว ใหมีความเชื่อมั่นวาพระองคคือพระบิดาของเรา
และเราทั้งหลายเปนบุตรของพระองค
2.2 “ขอให แผ น ดิ น ของพระองค มาตั้ง อยู” 6:10 ในสว นนี้ย ังคงเปน สว นคำอธิษฐานที่
เกี่ยวของกับพระเจา ซึ่งคำสอนเรื่องแผนดินของพระเจาของพระเยซูนั้นถือเปนหัวขอหลักที่พระองค
ทรงใชสอนประชาชนขณะที่พระองคทรงกระทำพันธกิจที่กาลิลี นักวิชาการหลายคนใหการยอมรับวา
คำสอนเรื่องแผนดินของพระเจานั้นถือเปนศูนยกลางของคำสอนของพระเยซูเลยทีเดียว สวนมากคำ
วา “แผนดินของพระเจา” ปรากฏในกิตติคุณทั้ง 4 เลม โดยใหความหมายถึง “การปกครองของพระ
เจา” ที่จะมาถึงผานทางพระเยซูคริสตเปนเรื่องอำนาจการปกครองของพระองค ในฐานะผูค รอบครอง
(สดุดี 103 : 19)
2.3 “ขอใหเปนไปตามพระทัยของพระองค” 6:10 ในสวนนี้ไมมีในลูกา เมื่อนำมาเทียบกับลู
กา 22:42 “แตอยางไรก็ดีอยาใหเปนไปตามใจขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัยของพระองคเถิด”
ในกิจการฯ 21:14 "ขอใหเปนไปตามพระทัยพระเจาเถิด” เปนคำขอในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งคำขอในขอ
ที่สามนี้เปนการกลาวสรุปใหกับสองคำขอแรก ใหทุกอยางเปนไปตามพระประสงคของพระเจาทั้งสิ้น
เพื่อพระเกียรติและแผนดินของพระเจาจะมาถึงอยางสมบูรณ
2.4 “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแกขาพระองคทั้งหลายในกาลวันนี้” 6:11 ซึ่งเล็ง
ถึงความจำเปนตาง ๆ ในชีวิตของผูเชื่อโดยทูลขอใหพระเจาประทานตามความจำเปนตาง ๆ สำหรับ
ชีวิตของมนุษย (ความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตวิญญาณ) นั่นหมายถึงพระเจาทรงทราบ
ความต อ งการและความจำเป น ชี ว ิ ต ของเราเป น อย า งดี และจะทรงประทานอาหารประจำวั น
(สิ่งจำเปน) แกเราตามความเหมาะสม ถูกตองและทันเวลา
2.5 “ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองค” 6:12 ในคำอธิษฐานทูลขอการอภัยถือวาเปน
สวนที่มีความสำคัญของประโยค Luz ไดกลาววา หากจะพิจารณาไปถึงภาษาอารเมคในประโยคนี้
ในมัทธิว คำวา “อภัยหรือยกโทษ”“forgive” เปนสิ่งที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดตามปกติหากไมไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข มัทธิวไดชี้ใหเห็นถึงเงื่อนไขไวใน มัทธิว 5:23 “มีเหตุขัดเคืองขอหนึ่งขอใด” หรือ “ไมยก
ความผิ ด ของเพื ่ อนมนุ ษย ” (มธ.6:15) และ “อย ากล าวโทษ” (มธ.7:1) เงื่อนไขเหลานี้แสดงถึง
ความสัมพันธที่มนุษยพึงควรจะมีตอกันเพื่อแสดงถึงความเมตตาและการรักษาความสัมพันธ (Carter,
n. d.)
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2.6 “ขออยานำขาพระองคเขาไปในการทดลอง” 6:13 ซึ่งมีความคลายคลึงกับบทอธิษฐานใน
เวลาเชาและเย็นของคนยิวที่บันทึกไวในคัมภีร Talmud ดวยเชนกัน หากจะกลาวใหชัดเจนวา พระ
เจาไมไดทรงนำเราเขาสูการทดลอง เพราะนี่ไมใชน้ำพระทัยของพระเจาที่จะเปดโอกาสใหเราทำ
ความผิดบาปหรือพบเจอกับความทุกขยากโดยไมมีสาเหตุ แตบางครั้งที่เราตองพบเจอหรือตกอยูใน
การทดลองก็เพื่อที่จะใหเราเขมแข็งขึ้นเปนคนที่ใชการได และในทามกลางการทดลองที่เกิดขึ้นกับเรา
นั้นพระเจาจะทรงสถิตอยูกับเราดวย
2.7 “ขอใหพนจากซึ่งชั่วราย” ในตัวเราทุกคนมีจุดออนในชีวิตซึ่งเปนเปาหมายของมารซาตาน
ที่จะเขามาลอลวงเรา และจากจุดออนนี่เองที่การทดลองพรอมจะโจมตีเราไดงาย ๆ เราจึงตองขอ
อธิษฐานขอการครอบครองและการพิทักษรักษาและปกปองเราทั้งหลายจากการโจมตีของสิ่งชั่วราย
ในทุกรูปแบบ
3. Doxology คำขอพระพรในสวนทายที่ไมมีปรากฏ
สำเนาตนฉบับเกาแกหลายฉบับไมมีขอความในสวนนี้ พระคัมภีรภาษากรีก NA28 และในพระ
คัมภีรภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011 ก็ไมมีปรากฏในสวนนี้เชนเดียวกัน คำสรรเสริญ (Doxology)
ยังคงเปนสวนของการสรรเสริญพระเจา (Lochman, 1993)
ความเกี่ยวโยงของคำอธิษฐานของพระเยซูกับมุมมองของคนไทยในปจจุบัน
1. การนมัสการ ไมวาจะเปนรูปแบบ โครงสรางของคำอธิษฐาน แมกระทั่งการใหความหมาย
ของคำ หรือประโยคที่พบตางเปนไปเพื่อการตอบสนองตอชุมชนของมัทธิวโดยเกี่ยวของกับศาสนพิธี
คือ สิ่งเหลานี้ถูกเจาะจงเพื่อใชในการนมัสการของชุมชนยิวที่มีการนมัสการรวมกันในคริสตจักรใน
ศตวรรษที่ 1 ความเกี่ยวโยงของคำอธิษฐานของพระเยซูกับมุมมองของคนไทยในปจจุบันดังนี้
1.1 เปนการหนุนใจใหตระหนักถึงความสำคัญของการนมัสการ คำอธิษฐานของพระเยซู
ในมัทธิวที่มีโครงสรางแตกตางจากตนฉบับเกาแกและในลูกา เปนเพราะผูเขียนตั้งใจปรับโครงสราง
เพื่อใชในการนมัสการของชุมชนมัทธิวอยางเจาะจง โดยเฉพาะในขอที่ 13 ชุมชนมัทธิวจะใชประโยคนี้
เปนสวนของการตอบรับในชวงการนมัสการเปนมาตรฐานเดียวกันหมด เพื่อคงความเปนหนึ่งเดียวกัน
ในสังคมผูเชื่อ ซึ่งในสวนนี้ใหความรูสึกถึงการนมัสการอยางชัดเจน
1.2 สรางความเปนหนึ่งเดียวกันในชุมชน (คริสตจักร) คำอธิษฐานของพระเยซูถูกใชในชุมชน
ผูเชื่อของมัทธิวที่มีทั้งคนยิวและคนตางชาติอาศัยอยูรวมกัน เชนเดียวกับในคริสตจักรไทยที่มีความ
หลากหลาย การนมัสการจึงเปนสิ่งที่นำคนเหลานี้มารวมกันเปนหนึ่งเดียวเชนเดียวกับชุมชนในกิตติ
คุณมัทธิว ซึ่งเปนการบอกวาทูลขอที่ไมไดเปนเพียงเรื่องสวนตัวเทานั้นแตเปนเรื่องของสวนรวมดวย
เชนกัน อีกทั้งยังเปนการแสดงอัตลักษณของความเปนหนึ่งเดียวกันของชุมชนผูเชื่ออยางชัดเจน
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2. เรื่องของการยกหนี้ ประเทศไทยนั้นถือเปนประเทศตน ๆ ในแถบเอเชียที่มีปญหาในเรื่อง
ภาวะหนี้สินที่เกิดขึ้นในสังคม โดยภาวะหนี้สินในประเทศไทยมีผลสืบเนื่องมาจากปญหาในเรื่องความ
เหลื่อมล้ำทางรายไดในประเทศไทยและทำใหความยากจนทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้น (ศุภเจตน จันทรสาสน,
2551) เราในฐานะที่เปนผูเชื่อที่อาศัยอยูทามกลางสังคมไทย เราจะสามารถยื่นมือเขาไปชวยเหลือ
หรือสำแดงความรักของพระเจาไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นผูทำการวิจัยจึงสรุปไดเปนประเด็นดังนี้
2.1 เปนการหนุนใจและใหกำลังใจตอผูอาน มัทธิวจึงหนุนใจผูที่อธิษฐานในเวลานั้นใหอยู
รวมกันในสังคมดวยการอภัยการยกโทษซึ่งกันและกัน และถาแมมีใครที่ติดหนี้สินหรือกระทำความผิด
ตอเรา เราก็ควรอภัย (ยกหนี้) ใหตอกัน (มธ. 6:12) และเมื่อคำอธิษฐานของพระเยซูปรากฏในชุมชน
ไทย คำอธิษฐานนี้ไมใชของฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนการหนุนใจใหคริสเตียนไทยใหนึกถึงสิ่งที่พึงกระทำ
ตอกันเมื่ออาศัยอยูรวมกันในชุมชมแหงความเชื่อเดียวกัน
2.2 เปนการกระตุนทาชวนใหคำอธิษฐานกลายมาเปนการกระทำที่เห็นภาพไดจริง คริสตจักร
เองควรมีสวนในการกระตุนใหผูเชื่อไดลงมือปฏิบัติตามคำอธิษฐานดวยเชนเดียวกัน คริสตจักรควรมี
สวนในการทาชวนและหนุนใจใหผูเชื่อไมควรเปนหนี้สิ่งใด แตหากเกิดการเปนหนี้แลวหรือเปนเจาหนี้
ไปแลว ก็ควรปฏิบัติตอกันดวยความเมตตาและยกโทษใหตอกันและกัน เหมือนดังที่พระเจาทรงโปรด
อภัยในความผิดบาปทุกอยางของเรา ผูเชื่อเองก็ควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นเชนเดียวกันทามกลางชุม
ชมผูเชื่อที่ตนอาศัยอยู
3. สังคมแหงการเกื้ อหนุนซึ่งกันและกัน ลักษณะหนึ่งที่พบในชุมชนของมัทธิว คือการ
เกื้อหนุนและเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไมมีการแบงเชื้อชาติหรือฐานะ แตผูเชื่อทั้งยิวและตางชาติตางอยู
รวมกันเปนหนึ่งเดียว ภาพเหลานี้ไมแตกตางจากภาพของสังคมคริสเตียนในประเทศไทยมากดังนั้น
ผูทำการวิจัยจึงสรุปไดเปนประเด็นที่เกี่ยวโยงกับมุมมองของคนไทย (ในคริสตจักร) ไดดังนี้
3.1 เปนการหนุนใจและใหกำลังใจ จากการวิจัยพบวาสังคมของมัทธิวนั้นยังเปนสังคมที่คอย
ชวยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการกลาวถึง “ขาพระองคทั้งหลาย” (มธ.6:11-12) นอกจากคำ
นี้จะเปนการบงบอกถึงความเปนหนึ่งเดียวกันของชุมชนผูเชื่อในเวลานั้นแลว ยังเปนการแสดงใหเห็น
ถึงความหวงใยในความตองการของกันและกัน ผูเขียนจึงไดหนุนใจและใหกำลังใจผูอานในขณะที่พวก
เขาอธิษฐานวาผูอธิษฐานควรระลึกถึงความตองการของกันและกันดวย
3.2 เปนการกระตุนทาชวนผูเชื่อใหแสดงความรักสูสังคมภายนอก ในสังคมมัทธิวพวกเขาใช
ชีวิตอยูกับคนหลายชาติและศาสนา เชนเดียวกับบริบทในสังคมไทยที่ปจจุบันคริสตจักรมีกลยุทธใน
การชวยเหลือชุมชนในแบบที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนศูนยการเรียนภาษา ดนตรี ฯลฯ คริสตจักรเอง
ควรจะกระตุนและทาชวนใหผูเชื่อสำแดงชีวิตของตนสูสังคมรอบ ๆ คริสตจักร และเพื่อที่จะไดเห็น
ภาพของสังคมแหงการชวยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะพระเจาทรงเปนพระบิดาของคนทั้งโลก
ที่พระองคสราง ผูที่ไมเชื่อเองก็ควรไดรับความรักจากพระเจาผานทางชุมชนของผูเชื่อดวยเชนเดียวกัน
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บทสรุปผลการคนควา
1. คำอธิษฐานของพระเยซูมีความเกี่ยวของกับการนมัสการของชุมชนผูเชื่อ เปนสวนที่จะทำใหผู
เชื่อทุกคนมีความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เปนจุดศูนยกลางรวมผูเชื่อเขาไวดวยกัน
2. ไมวาเราจะเปนคนสัญชาติใด เชื้อชาติใด แตเมื่อผูอธิษฐานเรียกพระเจาวาพระบิดา เมื่อนั้น
เราก็เปนครอบครัวแหงความเชื่ อเดียวกัน เปนสวนหนึ่งของกั นและกัน มีพระบิดาองคเ ดี ย วกั น
เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูจึงไมสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงสอนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ
3. วางใจในการจัดเตรียมของพระเจา ผูประทานสิ่งจำเปนใหกับบรรดาผูเชื่อทั้งหลายเสมอ
4. ผูที่รองขอการอภัยจากพระเจาจะไดรับการอภัยเสมอ เราตองสารภาพความผิดบาปของ
ตนเอง และรับการยกโทษ พระเจาก็ปรารถนาใหเราที่จะยกโทษใหคนอื่นเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะจะนำไปตอยอดในอนาคต
1. การนำคำอธิษฐานของพระเยซูไปใชในโอกาสที่ตางกันได เพราะคำอธิษฐานของพระเยซูไมได
มีความสำคัญแคในตอนนมัสการในวันอาทิตยเทานั้น
2. สรางความเขาใจใหมวาคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นสามารถเปนไดทั้งคำอธิษฐานสวนตัวของผู
อธิษฐานเอง และสามารถเปนคำอธิษฐานสวนชุมชนไดที่ผูอธิษฐานจะอธิษฐานเผื่อผูอื่นไดเชนกัน
3. การนำความเขาใจนี้ไปตอยอดใหกับคริสเตียนในประเทศไทยใหระลึกถึงปญหาเรื่องการให
อภัย การยกหนี้ ความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏในสังคมไทยมากขึ้น เพราะนี่เปนการอธิษฐานเพื่อชุมชนของ
พระเจาแหงพระผูสรางสำหรับโลกนี้
4. การนำการศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว
6:9-13 ในมุมมองของคนไทยตามที่ผูวิจัยไดทำการวิจัยไปเผยแผในคริสตจักรไทยตอไป เพื่อสราง
ความเขาใจที่ถูกตองตามพระวจนะและตามบริบทของคนไทยไดมากขึ้น
Bibliography
กอรดอน ดี. ฟ, (2001). ดักลาส สตวรท. อานพระคัมภีรอยางไรใหคุมคา. กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร.
บุญรัตน บัวเย็น, (1990). คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต หนังสือชุด คุณภาพชีวิตคริสตจักร. หนวย
งานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ.
ไพบูลย พงษแสงพันธ, และอนัฐฌา ปนแกว, (2557). ความสำคัญของเครือขายเกื้อหนุนผูสูงอายุใน
ชุมชน, ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
ดอน เฟล็มมิ่ง, (1992). สารานุกรมพระคัมภีร เลมที่ 1, พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพ : คริสเตียน แบบติสต,
ธันวาคม.
ศุภเจตน จันทรสาสน, (2551). เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิตประจำวัน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Betz, Hans Dieter, (1995). The Sermon on the Mount. Augsburg Fortress. Minneapolis.
91

การศึกษาความหมายของคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสตทรงสอนในบริบทกิตติคุณมัทธิว 6 : 9 -13 ใน
มุมมองของคนไทย - ครูศาสนาบงกช ทุมโมง
Boring, M. Eugene, (1994). The New Interpreter’s Bible : A Commentary in twelve
volumes : The Gospel of Matthew, Abingdon Press. Nashville.
Carter, Warren, (2001). Recalling the Lord's Prayer: The Authorial Audience and
Matthew's Prayer as Familiar Liturgical Experience. St Paul School of
Theology Kansas. MO.
Dube, Musa W, (1997). “Praying the Lord’s Prayer in a Global Economic Era.” The
Ecumenical Review 49, no 4 (October): 439-450.
Jeremias, Joachim, (1964). The Lord's Prayer. translation of Das Vater-Unser im Lichte
der Neueren Forschung. Fortress Press.
Luz, Ulrich, (1989). Matthew 1 – 7 A Commentary. Transalated by William C. Linss.
Augsburg Fortress. Minneapolis.
Osborne, Grant R., (2010). Matthew Zondervan Exegetical Commentary Series : New
Testament. Clinton E. Arnold. general editor. Grand Rapids. Michigan.
Patte, Daniel, (1987). The Gospel According to Matthew. Fortress press. Philadelphia.
Schweizer, Eduard, (1975). The Good News According to Matthew. translated by
David E. Green. John Knox Press. Atlanta.
Solon, Dennis. T. Theol, (2016). Rediscovering and Reaffirming the Liturgical Heritage
of the UCCP: Liturgical and Creation. 55th Church Workers Convocation:
Silliman University Divinity School. August 29-31.
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary: Volume 1. Matthew, Mark,
Luke, (2002). Clinton E. Arnold. general editor. Zondervan. Grand Rapids.
Michigan.

92

การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020

ศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่มีผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิตของคริส
เตียนในยามวิกฤต เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน
ครูศาสนาสุภัทรา อินตะเทพ 1
14

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่สงผลตอเจตคติ
ในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤติ และสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน
ประชากรกลุมตัวอยางคือสมาชิกคริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม เขตอำเภอเมืองเชียงใหมจำนวน 5
คริสตจักร ซึ่งมีอายุระหวาง 40 – 60 ป จำนวนทั้งหมด 100 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการทบทวน
เอกสาร ใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณกลุม
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดนตรีของเพลงคริสเตียนที่มีผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิต
ของคริสเตียนจากมากไปหานอยคือ ดานเนื้อรอง รอยละ 59.40 ดานทำนอง รอยละ 23.31 รวมทุก
ด า น ร อ ยละ 8.27 ด า นจั ง หวะ ร อ ยละ 6.02 และด า นเสี ย งประสานร อ ยละ 3.01 เมื ่ อ ศึ ก ษา
รายละเอียดขององคประกอบดานเนื้อรองพบวาสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1)ลักษณะของ
เนื้อรองที่สงผลตอการสรางเจตคติที่ดีตอการดำเนินชีวิต ประกอบดวยเนื้อรองที่อยูบนพื้นฐานสัจ
ธรรมจากพระคริสตธรรมคัมภีร ไมขัดแยงกับหลักคริสตศาสนศาสตร มีลักษะอัตวิสัย หรือจิตวิสัย
(Subjectivity) มีการถายทอดเจตคติที่ดี และ มีเนื้อหาจัดอยูในกลุมเพลงฝายจิตวิญญาณหรือเพลง
จากใจ และ (2)ลักษณะเนื้อรองที่สนับสนุนการมีเจตคติที่ดีตอบทเพลง ประกอบดวย มีการใชภาษา
เขาใจงายและตรงประเด็น มีการสื่อเนื้อหาของบทเพลงไปสูผูฟงอยางเปนระบบ มีรูปแบบการใชคำ
พยางคที่แนนอน (Metrical pattern) มีรูปแบบของการสัมผัสเสียง (Rhyme scheme) และ มีการ
ใชคำซ้ำ หรือคำที่สื่อความหมายเดียวกันเพื่อเนนย้ำความคิดและความรูสึกมีสวนรวมในบทเพลง
จากผลการวิจัยดังกลาวจึงเสนอใหผูรับผิดชอบดานดนตรีคริสตจักรใหความสำคัญตอการ
สอนเพลงคริสเตียน(เพลงนมัสการ) แกสมาชิกคริสตจักรดวยการคัดเลือกเพลงคริสเตียนโดยการ
พิ จ ารณาองค ป ระกอบด า นเนื้ อหาเปน สำคัญ พรอมกับ การสอนประวัติ ความหมาย และคริสต
ศาสนศาสนตรที่ปรากฏในบทเพลงเพื่อย้ำใหเห็นถึงคุณคาของบทเพลงคริสเตียน ซึ่งเปนการเสริมสราง
ความเชื่อศรัทธา และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
คำสำคัญ: คริสเตียน องคประกอบของบทเพลงคริสเตียน เจตคติในการดำเนินชีวิต วิกฤต

1

อาจารยประจำสาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
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วิกฤต เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน - ครูศาสนาสุภัทรา อินตะเทพ
Abstract
This research has as its purpose finding the components of Christian songs
which most affect the attitudes of Christian believers living in crisis and having purpose
of preparing a handbook for choosing songs which are of spiritual encouragement. The
study group consisted of members from five churches in the First District (Chiang Mai)
of the Church of Christ in Thailand. One hundred members participated in the study.
They ranged in age from 40 to 60 years. Research methods included: literature review,
questionnaire, and group interviews.
The study found that the musical component which had the strongest effect
on members’ attitudes was the text (lyrics) of the song (59.40 %). Next was the melody
(23.31%). All components combined (8.27%) followed; then, rhythm (6.02%), and
finally, harmonization (3.01%). These results were consistent with the opinions
expressed in the group interviews. The study found that there are two senses in which
attitudes are influenced.
(1) Texts (lyrics) that encourage positive attitudes about life have the following
characteristics: consistent with Scripture, no conflict with Christian
theology, have subjectivity, express good attitudes and in the category of
“spiritual songs”.
(2) Texts (lyrics) that encourage a positive attitude about the song itself have
the following characteristics: language that is easy to understand and to
the point, clear order of communication, clear metrical pattern, attractive
rhyme scheme, and repetition of words or ideas that attract the listeners’
interest.
The results of this study suggest that pastors and others responsible for worship
music in the church consider the importance of teaching Christian hymnody, giving
special attention to the text (lyrics) of hymns and spiritual songs. They should teach
the historical background of the composers, together with the meaning and theology
of the texts. Thus, the church members will see the value of Christian songs and gain
attitudes which will strengthen them, especially in times of crisis.
Keywords: Christian, Components of Christian songs, Attitudes for living life, Crisis
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ความเปนมาและวัตถุประสงคของงานวิจัย
ความเปนมาของการวิจัยเรื่อง “ศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่มีผลตอเจตคติใน
การดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤต เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน”
เกิดจากประสบการณในการเยี่ยมเยียนผูปวยคริสเตียนที่ตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ที่ตองการให
ผูมาเยี่ยมเยียนรองเพลงนมัสการหรือเพลงคริสเตียนที่ตนเองชื่นชอบกอนที่จะมีการอธิษฐาน ซึ่งหลาย
ครั้งหลังจากที่รองเพลงจบลง ผูปวยจะเลาเรื่องราวประสบการณชีวิตของตนเองที่คลาย ๆ กับบท
เพลงเหลานั้น และถึงแมวาในขณะนั้นผูปวยกำลังเผชิญกับชวงเวลาวิกฤตของชีวิต แตยังมีเจตคติที่ดี
โดยมีความหวังวาเขาเองจะสามารถผานพนกับวิกฤตชีวิตครั้งนี้ไปได จากสภาพการณดังกลาวผูวิจัยใน
ฐานะผูสอนวิชาดนตรีคริสตจักร วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ จึงมีความ
สนใจวามีองคประกอบใดในบทเพลงคริสเตียนที่ชวยใหมนุษยสามารถเผชิญกับวิกฤตของชีวิตไดอยาง
มีความหวังและมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต และมิใชเพียงวิกฤตในเรื่องของความเจ็บปวยเทานั้น
แตอาจสงผลตอวิกฤตชีวิตในดานอื่นๆดวย จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่สงผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิต
ของคริสเตียนในยามวิกฤติ
2. เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร ศึกษาจากสมาชิกคริสเตียน สังกัดภาคที่ 1 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย อำเภอเมืองเชียงใหม จำนวน 5 คริสตจักร ดังนี้ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม
คริ ส ตจั กรพายั พ คริ ส ตจักรศิร ิว ัฒ นา คริส ตจักรธรรมประทีป คริส ตจักรหว ยแก ว
คริสตจักรละ 20 คน รวมทั้งหมด 100 คน ชวงอายุระหวาง 40-60 ป เนื่องจากกลุมนี้
อยูในวัยกลางคนเขาสูวัยผูสูงอายุที่อาจเผชิญกับชวงเวลาวิกฤตของชีวิตมาหลายรูปแบบ
2. ขอบเขตด า นเนื ้ อ หาการวิจ ั ยนี ้ม ุ  ง ศึ ก ษาเฉพาะองค ป ระกอบทางดนตรีด  า นเนื ้อ รอง
ทำนอง จั งหวะและเสีย งประสานของเพลงคริส เตี ย นที่ส  งผลตอ เจตคติก ารดำเนิ น
ชีวิตประจำวันในชวงวิกฤต ที่อยูในลำดับ 1-10 จากการตอบแบบสอบถามและคัดใน
ลำดับที่ 1-5 เพื่อทำการสัมภาษณกลุม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
องคประกอบ
ของดนตรี
*เนื้อรอง
*ทำนอง
*เสียงประสาน
*จังหวะ

เจตคติ
บวก/ลบ
ไมแสดง

ผูฟง
(คริสเตียน)

สรางคูมือ
การเลือกบท
เพลงหนุนใจ
สำหรับ
คริสเตียน

ประโยชนที่ไดรับ
1. เพื่อทราบวามีองคประกอบใดในบทเพลงคริสเตียนที่สงผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิต
ของคริสเตียนในยามวิกฤติ
2. สามารถนำผลการวิจัยไปสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน
3. ศิษยาภิบาล ทีมเยี่ยมเยียน อนุศาสก หรือผูสนใจ สามารถนำคูมือการเลือกบทเพลง
หนุนใจสำหรับคริสเตียนไปใชประโยชนได
4. สามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปประยุกตใชในการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี
คริสตจักรวิชาการใชเพลงนมัสการในการนมัสการและศาสนพิธี วิชาพันธกิจอนุศาสก
และวิชาคริสเตียนศึกษา เปนตน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. องคประกอบของเพลง หมายถึง สวนสำคัญพื้นฐานทางดนตรีที่ประกอบกันเปนรูปราง
หรือเปนบทเพลง มีเนื้อรอง (Lyrics) ทำนอง (Melody) จังหวะ(Rhythm) และเสียง
ประสาน (Harmony)
2. วิกฤต หมายถึง สถานการณของชีวิตที่อยูในขั้นลอแหลมตออันตราย เชน การเจ็บปวย
ดวยโรครายแรง อุบัติเหตุ การประสบปญหาชีวิตที่ยากตอการแกไข ฯลฯ ซึ่งสงผลใหมี
เจตคติหรือพฤติกรรมบางอยางออกมาเพื่อตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
3. เพลงคริสเตียน หมายถึง บทเพลงที่มีเนื้อหายกยองสรรเสริญพระเจา หรือบรรยาย
ประสบการณชีวิต และความเชื่อศรัทธาที่มีตอพระเจา เพื่อหนุนใจและใหกำลังใจในการ
ดำเนินชีวิต ใชรองเพื่อการนมัสการพระเจาหรือในชีวิตประจำวัน
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วิธีการดำเนินการวิจัย
1. ประชาการกลุมตัวอยางในการวิจัยคือสมาชิกคริสตจักรสังกัดภาคที่ 1 สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย อำเภอเมืองเชีย งใหม จำนวน 5 คริสตจักร อายุระหวาง 40-60 ป จำนวน
ทั้งหมด 100 คน ประกอบดวยสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม คริสตจักรพายัพ คริสตจักรศิ
ริวัฒนา คริสตจักรธรรมประทีป คริสตจักรหวยแกว
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 การทบทวนเอกสาร ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่ององคประกอบของดนตรี ความ
ทุกขและการใชดนตรีเพื่อบรรเทาความทุกขในคริสตศาสนา เจตคติ ดนตรีกับการฟง ผลของ
เพลงที่มีตอ เจคติและพฤติกรรมมนุษย และคริสตศาสนศาสาตรเรื่องความทุกขและการใช
ดนตรีเพื่อบรรเทาความทุกขในคริสตศาสนา
2.2 การใชแบบสอบถาม เรื่อง ศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่มีผลตอ
เจตคติในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤต เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจ
สำหรับคริสเตียน คริสตจักรละ 20 ชุด รวมทั้งหมดจำนวน 100 ชุด
2.3 การสัมภาษณกลุม เกิดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม โดยนำผลที่ไดมาจัดทำ
แบบสัมภาษณกลุมเพื่อหาความสอดคลอง จากกลุมประชากรทั้ง 5 คริสตจักรที่ไดแสดง
ความจำนงยินดีใหสัมภาษณเพิ่มเติมจากสวนทายของแบบสอบถาม ซึ่งการวิจัยนี้มีจำนวน
ผูใหสัมภาษณกลุมจำนวนทั้งหมด 33 คน
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 ผู  ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย นำข อ มู ล ที ่ ไ ด จ ากการทบทวนเอกสารมาวิ เคราะห เ พื ่ อ จั ด ทำ
แบบสอบถาม
3.2 ผูศึกษาวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม โดยการจัดลำดับ
เพลงที่ถูกเลือกซ้ำไดทั้งหมด 6 ลำดับ และสรางแบบสัมภาษณกลุม ตามแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนำผลที่ไดไปจัดทำเปนคูมือการเลือกเพลงหนุนใจ
สำหรับคริสเตียน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบของเพลงนมัสการ ดนตรีกับการฟง อิทธิพลของเพลงที่มี
ตอเจตคติและพฤติกรรมมนุษย คริสตศาสนศาสาตรเรื่องความทุกขและการใชดนตรีเพื่อบรรเทา
ความทุกขในคริสตศาสนา และเจตคติ
1. องคประกอบของเพลงนมัสการ เพลงนมัสการมีองคประกอบหลักสำคัญอยู 2 สวนคือเนื้อ
รองและทำนอง วิศรุต จินดารัตน (ม.ป.ป.,1-2) กลาววา สวนประกอบสำคัญที่เพิ่มสีสันและทำใหเกิด
ความประทับใจในบทเพลงมีสองอยางคือ (1) เนื้อรอง (Hymn text) เปนสวนหนึ่งของบทประพันธที่
ผูแตงเนื้อรอง (Author) ตองการสื่อความหมายในบทเพลง เปนการสะทอนความคิด ความเชื่อ และ
ประสบการณอันเปนที่มาของบทเพลง นอกจากนั้นยังเปนการแสดงถึงจุดยืนทางศาสนศาสตรของ
ผูประพันธในรูปของบทกวี (2) ทำนอง (Hymn tune) หมายถึง สวนของดนตรีที่ผูประพันธทำนอง
(Composer) แตงขึ้นโดยใหลีลาทำนองของเพลงสอดรับกับเนื้อรองอยางลงตัวและกลมกลืน ทำนอง
ของเพลงจะเปนสวนที่ชวยถายทอดความหมาย อารมณและความประทับใจในเนื้อหาของบทเพลง
ทำนองที่งายตอการรองประกอบกับเนื้อรองที่มีความหมายจะทำใหบทเพลงนั้นมีคุณคาและเปนการ
ถวายเกียรติแดพระเจา
2. ดนตรีกับการฟง เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเปนการสื่อสารระหวางผูประพันธ นักรอง และ
ผูฟง การที่ผูฟงจะสามารถรับรูความหมายของเสียงที่ไดยินมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นกับระดับของการ
ฟง ไขแสง ศุขวัฒนะ (2535, 48-49) ไดใหคำจัดกัดความของการฟงไวดังนี้ การฟงดนตรีก็เหมือนกับ
การกระทำกิจกรรมอยางอื่นๆ คือ จะตองมีลำดับหรือขั้นตอนเพื่อที่จะใหเกิดผลดีแกผูกระทำ ขั้นตอน
ของการฟงดนตรีมีดังตอไปนี้ (1) การไดยิน (Hearing) ในขั้นแรกผูฟงจะตองไดยินเสียงดนตรีเสียกอน
ตอมาเมื่อเกิดความสนใจก็จะผานไปถึงขึ้นที่สอง คือ ขั้น “การฟง” (2) การฟง (Listening) ในขั้นนี้ก็
จะเปนการวัดไดวา เขาเริ่มแบงความสนใจมาใหกับเสียงของดนตรีบางแลว และถาเขายังมีใจจดจอที่
จะไดยินตอเนื่องกันไปก็หมายความวา เขาไดสนใจที่จะฟงดนตรีแลว (3) การคิด (Thinking) ขณะที่
เขากำลังฟงดนตรีอยู เขาก็จะเริ่มคิดในเสียงดนตรีที่เขาไดยิน การคิดนี้ลึกซึ้งแคไหนยอมขึ้นอยูกับ
ความรู  และประสบการณ ของผู  ฟ งดนตรี แ ตล ะคน (4) การรูส ึก (Feeling) การคิดยอมนำมาซึ่ ง
ความรูสึกหวั่นไหวทางอารมณซึ่งเรียกวา “การรูสึก” การรูสึกนี้เปนขั้นตอนสำคัญของการฟงดนตรี
ผูฟงจะเริ่มรูคุณคา (Appreciate) บทเพลงที่ฟงมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการรูสึกนี้ (5) การจำ
(Remembering) เปนขั้นสุดทายของการฟงดนตรี เพลงบทใดถาผูฟงสนใจและไดฟงซ้ำบอย ๆ ก็จะ
จำได เมื่อจำไดและยังสนใจอยากจะฟงเพลงนั้นอีกก็เทากับวาผูฟงผูนั้นไดรูคุณคาของเพลงบทนั้นแลว
เปนอยางดี นอกจากนี้ ณรุทธ สุทธจิตต (2547,277-278) ไดกลาวถึงประสบการณที่ไดจากการรูเชิง
คุณภาพจากการฟง สามารถสรุปไดคือ เมื่อผูนั้นฟงเพลงดวยความรูสึกแลวตอบสนองตอสิ่งที่ไดยิน
โดยไมนำไปเปรียบเทียบกับเพลงอื่นจะทำใหผูนั้นสัมผัสกับความงดงามลึกซึ้งของดนตรีและเกิด
สุนทรียรสในดนตรีภายในความรูส ึกหรือจิ ตใจของตน ซึ่งเรียกวา สุนทรียประสบการณ ซึ่งเป น
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ประสบการณที่ผูนั้นไดรับ เพีย งผูเ ดียวไมสามารถใชประสบการณ ของผู อื่น มารับ รู ได แตมาจาก
กระบวนตอบสนองตอดนตรีที่ตนไดรับฟงซึ่งถือเปนกระบวนการทางปญญา
3. อิทธิพลของเพลงที ่มี ต อเจตคติและพฤติ กรรมมนุษย จากผลการศึกษาของ ฐาปกรณ
กระแสทิพย (2554, 116) เรื่อง การสื่อสารผานบทเพลงของคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตใน
ประเทศไทย ในสวนของการนำเพลงนมัสการมาใชในพิธีนมัสการมีผลคือ “เพลงคริสเตียนมีผลตอ
ผูฟงใน 2 ระดับ คือ ระดับปจเจกบุคคล อันประกอบดวยผลดานอารมณความรูสึก ทำใหผูรับสารรูสึก
มั่นใจและวางใจที่จะขอใหพระเจาชวยเหลือปญหาและนำชีวิตไป ผลดานความรูความคิด ทำใหผูรับ
สารไดเรียนรูและเปนตัวชวยย้ำความเชื่อเกี่ยวกับคริสตศาสนาใหมากยิ่งขึ้นและพัฒนาไปเปนความ
ศรัทธาไดในระดับพฤติกรรม เพลงคริสเตียนมีผลตอทัศนะคติในการดำเนินใหใชชีวิตประจำวันตามคำ
สอน”
4. แนวคิดคริสตศาสนศาสาตรเรื่องความทุกขและการใชดนตรีเพื่อบรรเทาความทุกขใน
คริสตศาสนา มนุษยทุกคนเกิดมาในโลกลวนเคยมีประสบการณกับวิกฤตหรือความทุกขในชีวิต
สาธนัญ บุณยเกียรติ อางถึงหนังสือ Tragic Vision and Divine Compassion เวนดี้ ฟาลีย ความวา
“แบบแผนที่ทำใหสิ่งมีชีวิตและมนุษยดำรงอยูในโลกนี้ทำใหเราตองพบกับความทุกขอยางหลีกเลี่ยง
ไมได” เมื่อความทุกขเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นวิธีการตอบสนองตอความทุกขจึงเปนสิ่งที่ควร
ศึกษาเพื่อจะชวยใหมนุษยตอบสนองตอความทุกขไดอยางเหมาะสม สาธนัญ บุณยเกียรติ (2008,
857-863) กลาววา การตอบสนองของพระเจาตอความทุกขที่ชัดเจนที่สุดปรากฏในพระเยซูคริสต
โดยเฉพาะอยางยิ่งความทุกขและการตายบนไมกางเขนของพระองค โดยพระเยซูพระเจากาวเขามา
ในสิ่งทรงสรางเพื่อมีสวนรวมในความทุกขของมนุษยและชวยเราจากความทุกข พระองคทรงมาอยู
เคียงขางมนุษยเมื่อพระองค “ทรงบังเกิดเปนมนุษย และทรงอยูทามกลางเรา” (ยอหน 1:14) ดังนั้น
จึงไมมีความทุกขของมนุษยคนไหนที่ไมไดอยูบนกางเขน ไมมีความตายของมนุษยคนไหนไมไดอยูบน
กางเขน ไมมีน้ำตาของมนุษยคนไหนที่ไมไดอยูบนกางเขน หากเราเผชิญความทุกขที่ไมสามารถ
อธิบายไดและรูสึกวาถูกพระเจาทอดทิ้ง ขอใหเรารูวาแทจริงแลวพระเจาเองเคยผานประสบการณนั้น
มาแลว และในวันนี้ พระองค ทรงทนทุ กขร ว มกับ เราดว ย เพราะพระองคทรงอยูในชีวิตของเรา
นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอวา “คริสตชนควรตอบสนองตอความทุกขดวย 3 สิ่ง คือ ความเชื่อ การมี
สวนรวมในความทุกขของผูอื่น และการกลับใจ” ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกเกี่ยวกับวิธีการ
ตอบสนองตอความทุกขของบรรดาผูเชื่อไวมากมาย และดูเหมือนวาดนตรีไดเขาไปมีสวนในวิถีชีวิต
ของชนชาติอิสราเอลอยางไมสามารถแยกออกจากกันได ตัวอยางเชน การใชดนตรีเพื่อการนมัสการ
พระเจา (สดุดี 150) การใชดนตรีเพื่อปลูกฝงความเชื่อ (อพยพ 15: 1-21) การใชดนตรีเพื่อการ
สงคราม (โยชูวา 6 : 2-5 , 12-16, 20-21) การใชดนตรีเพื่อการบำบัด (1 ซามูเอล 16-17) และ การ
ใชดนตรีในยามวิกฤตของชีวิต “เพลงคร่ำครวญของคันธนู” (2 ซามูเอล 1:17) ถูกประพันธขึ้นจากการ
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สูญเสียเพื่อนรักและบุคคลที่เคารพ ดนตรีและเพลงนมัสการกับการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเปนสิ่งที่
อยูควบคูกันมานาน เพราะการนมัสการพระเจาถือเปนหัวใจสำคัญของคริสตศาสนา จากพระคริสต
ธรรมคัมภีรทำใหเราเห็นวาดนตรีในคริสตศาสนามิใชใหเพียงความบันเทิงเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่ชวย
ให คริสตชนมีความเชื่อศรัทธาที่เขมแข็งและเติบโตขึ้น เปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในความ
ทุกขของผูอื่น การนำคนกลับใจ ดนตรีในคริสตศาสนาจึงเปนสิ่งที่เสริมสรางมนุษยทั้งทางรางกาย
จิตใจและอารมณ รวมทั้งจิตวิญญาณ
5. ความหมายของเจตคติ การเกิดเจตคติ องคประกอบของเจตคติ ประเภทของเจตคติ และ
การวัดเจตคติ
5.1 เจตคติ หมายถึง ความรูสึกหรือสภาพความคิด ความเขาใจและความรูสึกเชิงประเมิน
ของบุคคลซึ่งสงผลทางพฤติกรรมตอสิ่งนั้นๆออกมาในทางที่พึงพอใจหรือไมพอใจ ตอ
บุคคลอื่นหรือตอเหตุการณและสิ่งตางๆในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของเจตคติที่มี
อยู
5.2 การเกิดเจตคติ ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, 4) อางถึง ความคิดเห็นของ กอรดอน อัลพอรท
วาเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไข 4 ประการคือ(1) เกิดจากการ
เรียนรู (2) เกิดจากความสามารถแยกแยะความแตกตาง คือ แยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี (3)
เกิดจากประสบการณของแตละบุคคล ซึ่งแตกตางกันออกไป (4) เกิดจากการเลียนแบบ
หรือรับเอา เจตคติของผูอื่นมาเปนของตน
5.3 องคประกอบของเจตคติ เจตคติเปนระบบที่มีลักษณะมั่นคงอันหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 3 ประการ คือ (ศักดิ์ สุนทรเสณี, 2531 อางถึง Freeman) องคประกอบ
ทางดานการรู (Cognitive Component) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective
Component or Feeling component) องค ป ระกอบทางด า นแนวโน ม ในเชิ ง
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ห ร ื อ ก า ร ก ร ะ ท ำ ( Action Tendency Component or Behavioral
Component)
5.4 ประเภทของเจตคติ บุคคลสามารถแสดงเจตคติแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เจตคติ
ทางบวก เจตคติทางลบ และการไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหา
หนึ่ง หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการและอื่นๆโดยสิ้นเชิง บุคคลคนหนึ่งอาจ
เกิดเจตคติไดเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความมั่นคงใน
ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอื่น ๆที่มีตอบุคคล สิ่งของ การกระทำ หรือ
สถานการณ
5.5 การวัดเจตคติ เนื่องจากเจตคติประกอบดวยหลายองคประกอบ ซึ่งมีความสั ม พั น ธ
เชื่อมโยงกัน ดังนั้นการวัดเจตคติที่องคประกอบหนึ่ง จึงสามารถบอกถึงเจตคติของบุคคล
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ได ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530, 9-22) กลาววา การศึกษาเจตคติประกอบดวย 6 วิธี
ดังนี้ (1) การสังเกต (2) การสัมภาษณ (3) แบบสอบถาม (4) การสรางจินตภาพ (5) การ
วัดแบบผูถูกศึกษาไมรูตัว และ(6) การวัดทางสรีระ
ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยจากการตอบแบบสอบถามพบวาองคประกอบของดนตรีดานเนื้อรอง
เปนองคประกอบที่สงผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนมากที่สุด เมื่อนำบทเพลงที่ถูกเลือก
ซ้ำมาจัดลำดับสามารถจัดลำดับไดทั้งหมด 6 ลำดับจากจำนวนผูเลือกเพลงซ้ำ 50 คน และผลการ
ศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณกลุมพบวามีความสอดคลองกันคือ องคประกอบดานเนื้อรองสงผลตอเจต
คติของคริสเตียนมากที่สุดโดยผลการวิจัยสามารถอธิบายไดดังนี้
1. องคประกอบทางดนตรีที่สงผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤตคือ
องคประกอบดานเนื้อรองของบทเพลงคริสเตียนเปนองคประกอบที่สงผลตอเจตคติในการ
ดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยามวิกฤตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมาคือดาน
ทำนอง คิ ดเป น รอยละ 23.31 ทุกดาน(รวมทุกองคประกอบ) คิดเปน รอยละ 8.27 ดาน
จังหวะ คิดเปนรอยละ 6.02 และเสียงประสาน คิดเปนรอยละ 3.01
2. บทเพลงที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุดจากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 100 คน มีจำนวนผูเลือกเพลง
ซ้ ำ ทั ้ งสิ ้ น 50 คนซึ ่ งเพลงที่ถูกเลือกซ้ำสามารถนำมาจัดลำดับ ไดม ากไปหานอยได ด ั ง นี้
(1) เพลงพระคุณพระเจา รอยละ 22 (2) เพลงมีสหายเลิศคือพระเยซู รอยละ 16 (3) เพลง
พระคริสตอยูขางฉัน รอยละ 12 (4) เพลงพระเจาเปนความรัก รอยละ 10 (5) เพลงพรุงนี้
เพลงพระเจาประทานหนทางแกฉันเสมอ เพลงพระคริสตอยูขางฉัน เพลงนับพระพร รอยละ
6 (6) เพลงกิจการพระเจาไดเริ่มตนไวนั้น เพลงพระเจาทรงสัมผัสฉันวันนี้ เพลงพระองคเจา
ขาใจขายำเกรงพระองคเจา และเพลงพักพิงในพระเจา รอยละ 4
3. ผลการสั ม ภาษณ ก ลุ  ม พบว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถามคื อ
องคประกอบดานเนื้อรองสงผลตอเจตคติของคริสเตียนมากที่สุด
4. ผลการวิเคราะหองคประกอบดานเนื้อรองของเพลงคริสเตียนที่ถูกเลือกซ้ำพบวาเนื้อรองมี
ลักษณะดังนี้
(1) ใชภาษาที่เข าใจง ายและตรงประเด็น ผูฟงสามารถเข าใจความหมายตามที่
ผูประพันธตองการสื่อไดอยางชัดเจน วิศรุต จินดารัตน(ม.ป.ป. 2) กลาววา
“เนื้อรองของเพลงนมัส การโดยทั่ว ไปจะตรงประเด็ นและเขาใจงายสำหรั บ
บุคคลทุกระดับการศึกษา”
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(2) อยูบนพื้นฐานสัจธรรมจากพระคริสตธรรมคัมภีร ไมขัดแยงกับหลักคริสตศาสน
ศาสตร เมื่อพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงที่ถูกเลือกแมจะถูกประพันธขึ้นจาก
ประสบการณหรือความเชื่อสวนบุคคลแตก็ลวนแสดงออกถึงหลักคริสตศาสน
ศาสตรที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งถือวาเปนสวนสำคัญใน
การขัดเกลาจิตใจ สอนการดำเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมตามน้ำพระทัยพระเจา
และการเสริมสรางใหมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิตแมเผชิญกับชวงเวลาที่วิกฤต
สอดคลองกับงานเขียนของวิศรุต จินดารัตน(ม.ป.ป.) กลาววา“เนื้อรอง(Hymn
Text) เปนการสะทอนความคิด ความเชื่อ และประสบการณอันเปนที่มาของ
บทเพลง นอกจากนั ้ น ยั ง เป น การแสดงจุ ด ยื น ทางคริ ส ต ศ าสนศาสตร ข อง
ผูประพันธในรูปของบทกวีอีกดวย”
(3) มีลักษะอัตวิสัย หรือจิตวิสัย ( Subjectivity) มุงไปที่ประสบการณสวนบุคคลที่มี
ตอพระเจา บทเพลงคริสเตียนบรรยายถึงประสบการณชีวิตสวนบุคคลที่มีตอ
พระเจาซึ่งสามารถพบเห็นการใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง (First person) ปรากฏ
ในเนื้อเพลงและมีทอนรองรับที่เปนการเสริมและสนับสนุนทอนรองไดอยางลง
ตัว สอดคลองกับบทความเรื่องการวิเคราะหเพลงรวีวารศึกษาและองคประกอบ
ดานดนตรีที่สงเสริมการเรียนรูดานคริสตศาสนศาสตร โดย ชนันภรณ ใจเสารดี,
สกุณี เกรียงชัยพร และสันติภาพ วิริโยทัย(2017) กลาววา “เนื้อเพลงโดย
ภาพรวมมีเนื้อหาที่เปนลักษณะอัตนัย (Subjective) มุงเนนไปที่ประสบการณ
การส ว นบุ ค คลที ่ ม ี ต  อ พระเจ าจึ ง พบเห็ น การใช ส รรพนามบุ ค คลที่ ห นึ่ งอยู
บอยครั้งในเนื้อเพลง นอกจากนี้ยังมุงเนนไปที่หลักคริสตศาสนศาสตรและคำ
สอนเพียงเรื่องเดียว โดยมีทอนรองรับชวยเสริมในการสรุปแนวคิดดานศาสน
ศาสตรหรือคำสอนที่อยูในขอของเนื้อเพลง”
(4) มีการถายทอดเจตคติที่ดี บทเพลงคริสเตียนที่ถูกเลือกซ้ำสวนใหญมีเนื้อรอง
สงเสริมการมีเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ถึงแมวาจะตองเผชิญกับวิกฤตในการ
ดำเนินชีวิต แตยังมีความหวังอยูเสมอ และมีเนื้อหาชี้ไปที่พระเจามากกวามองที่
ปญหา สิ่งเหลานี้เปนการถายทอดเจตคติที่ดีทั้งตอตนเองและผูอื่น ชวยใหผูฟง
นำไปคิดวิเคราะหจนกอใหเกิดการเลียนแบบ หรือสรางเจตคติที่ดีตอตนเอง
บุคคลรอบขาง หรือตอสถานการณได
(5) บทเพลงจัดอยูในกลุมเพลงฝายจิตวิญญาณหรือเพลงจากใจ การรองเพลงเปน
การอธิ ษฐานรู ป แบบหนึ ่ง เพราะตองแสดงท าทีแ บบเดีย วกั น คือ ดว ยจิต
วิญญาณและดวยความคิดความเขาใจ สันติภาพ วิริโยทัย (2558, 17) การรอง
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เพลงในที่ชุมนุมนมัสการจึงเปนการอธิษฐานรูปแบบหนึ่ง เมื่อเรารองเพลงจาก
ใจ “ถวายองคพระผูเปนเจา”ดังนั้นการรองเพลงจึงเปนการสื่อสารระหวาง
มนุษยกับพระเจาผานบทเพลงคริสเตียนที่ถูกประพันธขึ้นจากประสบการณชีวิต
ของผูประพันธดวยการสะทอนความคิดและมุมมองความเชื่อศรัทธาของตนตอ
พระเจา
(6) มีการสื่อเนื้อหาของบทเพลงไปสูผูฟงอยางเปนระบบ บทเพลงคริสเตียนมีการ
แบงเนื้อรองออกเปนหลายขอ(Stanza) เพื่อสื่อเนื้อหาของบทเพลงไปสูผูฟง
อยางเปนระบบคือ การอธิบายจากงายไปหายาก จากสิ่งที่มองเห็นไปหาสิ่งที่ไม
สามารถมองเห็นได การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีจึงชวยใหผูรับสามารถเขาใจเนื้อหา
ได ต รงกั น กั บ ผู  ป ระพั น ธ และสามารถใช ค วามรู  น ั ้ น เป น ฐานเพื ่ อ สามารถ
ประยุกตใชกับสถานการณที่ตนเองกำลังเผชิญได
(7) มีรูปแบบการใชคำพยางคที่แนนอน (Metrical pattern) และใชโนตหนึ่งตัวตอ
หนึ่งคำหรือหนึ่งพยางค บทเพลงที่ถูกเลือกในลำดับที่ 1-4 ซึ่งเปนบทเพลงที่มี
จำนวนผูเลือกจำนวนมากนั้นเปนบทเพลงมีรูปแบบการใชคำพยางคที่แนนอน
และใช ห นึ ่ งคำตอหนึ่งตัว โนต พบการเอื้อนเสีย งเพีย งเล็กนอยในบางเพลง
ลั กษณะของการใชค ำพยางคที ่แนน อนนี้เป น หนึ่ง ในบรรทัดฐานของเพลง
นมัสการที่ดีซึ่ง วิศรุต จินดารัตน (ม.ป.ป., 4) กลาววา “ในแตละบรรทัดของบท
เพลงแตละขอจะมีการใชคำพยางคที่แนนอนเปนระบบทำใหเห็นจังหวะและการ
เนนถอยคำ”
(8) มีรูปแบบของการสัมผัสเสียง(Rhyme scheme) การประพันธเนื้อรองของบท
เพลงมีการคำนึงรูปแบบการสัมผัสเสียง ชวยใหเนื้อรองมีความสอดคล องกัน
และจดจำไดงาย วิศรุต จินดารัตน ( ม.ป.ป., 5) กลาววา ในแตละบรรทัดของ
เพลงจะมี การสัมผัส เสีย งสุดทายของคำพยางค เปน การตอบสนองของคำ
ประพันธในแตละบรรทัดที่กอใหเกิดจังหวะ ทำใหจำไดงาย
(9) มี ก ารใช ค ำซ้ ำ หรื อ คำที ่ ส ื ่ อ ความหมายเดี ย วกั น เพื ่ อ เน น ย้ ำ ความคิ ด และ
ความรูสึกมีสวนรวมในบทเพลง บทเพลงมีลักษณะของการใชคำซ้ำเพื่อเนนย้ำ
ความคิด การเชิญชวนใหทำตาม สรางความรูสึกมีสวนรวมในบทเพลง และชวย
ใหสามารถจดจำจนสามารถเกิดความซาบซึ้งในบทเพลงได ไขแสง ศุขวัฒนะ
(2535, 49 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการฟงดนตรี เรื่องการจำ (Remembering)
วาเปนขั้นสุดทายของการฟง โดยเพลงบทใดถาผูฟงสนใจและไดฟงซ้ำบอย ๆ ก็
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ศึกษาองคประกอบของบทเพลงคริสเตียนที่มีผลตอเจตคติในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนในยาม
วิกฤต เพื่อสรางคูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน - ครูศาสนาสุภัทรา อินตะเทพ
จะจำได เมื่อจำไดและยังสนใจอยากจะฟงเพลงนั้นอีกก็เทากับวาผูฟงผูนั้นไดรู
คุณคาของเพลงบทนั้นแลวเปนอยางดี
จากผลการวิเคราะหองคประกอบดานเนื้อรองดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ
(1) เนื้อรองที่สงผลตอการสรางเจตคติที่ดีโดยตรง คือ เนื้อรองตั้งอยูบนพื้นฐานสัจธรรมจากพระคริสต
ธรรมคัมภีร ไมขัดแยงกับหลักคริสตศาสนศาสตร มีลักษะอัตวิสัยหรือจิตวิสัย มุงไปที่ประสบการณ
สวนบุคคลที่มีตอพระเจา มีการถายทอดเจตคติที่ดี อยูในกลุมเพลงฝายจิตวิญญาณหรือเพลงจากใจ
และ (2) เนื้อรองที่สนับสนุนการมีเจตคติที่ดีตอบทเพลง ชวยใหผูฟงสามารถจดจำได และเนนย้ำ
ความรูสึกมีสวนรวมในบทเพลง คือ มีการใชภาษาที่เขาใจงายและตรงประเด็น มีการสื่อเนื้อหาของ
บทเพลงไปสูผูฟงอยางเปนระบบ มีรูปแบบการใชคำพยางคที่แนนอน (Metrical pattern) โดยใชโนต
หนึ่งตัวตอหนึ่งคำหรือหนึ่งพยางค มีการสัมผัสเสียง(Rhyme scheme) และมีการใชคำซ้ำ
ขอเสนอแนะ
1. เสนอใหผูรับผิดชอบดานดนตรีคริสตจักรซึ่งประกอบดวย ศิษยาภิบาล ผูนำนมัสการ
นักรอง และนักดนตรีคริสตจักรไดสอนบทเพลงคริสเตียน(เพลงนมัสการ) แกสมาชิกคริสตจักรใหมาก
ขึ้น โดยพิจารณาองคประกอบดานเนื้อหาเปนสำคัญ เพราะเปนสวนหนึ่งในการการอภิบาลและ
เสริมสรางความเชื่อศรัทธาใหแกสมาชิกของคริสตจักร ซึ่งบทเพลงคริสเตียนหลายบทถูกประพันธขึ้น
บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาตามหลักคริสตศาสนศาสตรที่ถูกตอง อีกทั้งสามารถสงผลตอเจตคติในการ
ดำเนิ น ชี ว ิ ต ประจำวั น ของสมาชิ กโดยเฉพาะในชว งวิ กฤตของชีว ิต บทเพลงที่ส อนไม ควรจำกั ด
แหลงที่มาหรือสอนรองใหถูกตองตามจังหวะและทำนองเทานั้น แตควรเนนการสอนประวัติความ
เปนมา เบื้องหลัง ความหมาย และคริสตศาสนศาสาตรในบทเพลงเพื่อจะเห็นถึงคุณคาและเกิดความ
ซาบซึ้งในบทเพลงจนสามารถนำไปประยุกตใชกับสถานการณตางๆในชีวิตประจำวัน
2. เสนอใหพัฒนา “คูมือการเลือกบทเพลงหนุนใจสำหรับคริสเตียน” เปนบทเรียนคริสเตียน
ศึ ก ษาในคริ ส ตจั ก ร โดยอาจเพิ ่ ม ประเด็ น คำถามเพื ่ อ การอภิ ป ราย การคิ ด ใคร ค รวญ และการ
ประยุกตใช เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยพื้นฐานโดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาวามิติจิตวิญญาณและหลักสูตร
คริสตศาสนศาสตรสามารถบูรณาการกันไดอยางไร โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้คือการสัมภาษณสวนตัวและการสนทนากลุม ผูใหขอมูลคือผูที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรคริสต
ศาสนศาสตรของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และ คณะคริสตศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวนทั้งหมด 15 คน ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหตามกระบวนการวิจัย
ผลที ่ ได ส ะท อนใหเ ห็น ถึงการรั บรู และความเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางมิติจ ิตวิญ ญาณใน
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตรอันประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ลักษณะการบูรณาการ 2)
รูปแบบบูรณาการ และ 3) ปจจัยที่สงผลตอการบูรณาการ เมื่อไดผลการวิเคราะหแลว ผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบูรณาการในสถาบันคริสตศาสนศาสตรใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
ยิ่งขึ้น
คำสำคัญ การบูรณาการ มิติจิตวิญญาณ หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร
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หัวหนาสาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร (บัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย
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1. บทนำ
สถาบันคริสตศาสนศาสตรเปนแหลงผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในลักษณะพิเศษซึ่งแตกตาง
จากงานในสายวิชาชีพอื่น กลาวคือเปนงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับมิติจิตวิญญาณของผูคนโดยใช
หลักธรรมคำสอนของคริสตศาสนา ดวยเหตุนี้สถาบันคริสตศาสนศาสตรจึงมีบทบาทสำคัญในการ
ฝกฝน อบรม และผลิตนักศึกษาไมเพียงในดานวิชาความรู แตใหเปนผูมีวุฒิภาวะดานจิตวิญญาณ
ควบคูกันไป แตถึงกระนั้น สถาบันคริสตศาสนศาสตรตองเผชิญกับความทาทายในการผลิตนักศึกษาที่
ทั้งเปนเลิศในดานวิชาการและมีวุฒิภาวะฝายวิญญาณ เนื่องจากมิติฝายวิญญาณซึ่งเปนนามธรรม
ซึ่งไมสามารถสอนไดโดยการบรรยายหรือบอกกลาว จากที่ผานมา มิติจิตวิญญาณในสถาบันคริสต
ศาสนศาสตร กระทำผา นการจัดกิ จ กรรมดานจิตวิญ ญาณใหกับนักศึกษา เชน การอธิษฐานและ
อานพระคัมภีรในตอนเชา การนมัสการในภาคตาง ๆ การเขารับคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
การปฏิบัติฝายวิญญาณเหลานี้แมจะเปนสิ่งที่พึงกระทำ แตสวนใหญเปนกิจกรรมนอกชั้นเรียนและ
แยกสวนจากการเรียน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบูรณาการในมิติจิตวิญญาณและดานวิชาการ
ในสถาบันคริสตศาสนศาสตรพบวามีหนังสือ บทความ และงานวิจัยมากมายใหความสำคัญกับหัวขอ
ดังกลาว ประเด็นเรื่องการแยกสวนโดยขาดองครวมระหวางมิติจิตวิญญาณและวิชาการ สะทอนให
เห็นในคำพูดและวาทกรรมที่บงบอกแนวคิดสองขั้วที่แยกออกจากกันเชน จิตวิญญาณกับวิชาการ
นักทฤษฎีกับนักปฏิบัติ วิชาการกับวิชาชีวิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวาทกรรมเสียดสีและบงบอกทัศนคติ
ในแงลบ เชน seminary or cemetery? (โรงเรียนพระคริสตธรรมหรือสุสาน?) หรือชื่อหนังสือที่
มุ  งจั ด การกั บ ความท า ทายดั งกล า วเชน How to Stay Christian in Seminary (วิธ ีคงความเปน
คริสเตียนในโรงเรียนพระคริสตธรรม) เปนตน คำกลาวเหลานี้บงบอกถึงแนวคิดที่ขาดการบูรณาการ
ระหวางการพัฒนาจิ ตวิ ญ ญาณกับ หลักสูตรการศึกษาทั้งที่ทั้งสองดานเปน สิ่งจำเปน ในการผลิต
นักศึกษาออกไปรับใชสังคม ซึ่งตองการผูมีวุฒิภาวะฝายวิญญาณและความเปนเลิศดานวิชาการ
อย า งไรก็ ดี แม ว  า หั ว ข อมิติฝ ายวิญ ญาณและดา นวิช าการจะถู กกลาวถึ งไวม ากมายใน
วรรณกรรม แตสิ่งที่ขาดหายไปในวรรณกรรมเหลานี้คือ ลักษณะการบูรณาการที่เฉพาะเจาะจงใน
ระดับเนื้อหาวิชาและในชั้นเรียน รวมถึงการทำความเขาใจในบริบทประเทศไทย กลาวอีกอยางหนึ่ง
คือ ลักษณะการบูรณาการมิติจิตวิญญาณที่เขาไปสูระดับเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียน
ยังไมเห็นชัดเจน เหตุผลดังกลาวเปนที่มาของความสนใจศึกษาวิจัยการบูรณาการมิติฝายวิญญาณกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาการรับรูของกลุมตัวอยางคือผูที่จบการศึกษา
จากสถาบันคริสตศาสนศาสตรที่มีตอการบูรณาการมิติจิตวิญญาณในหลักสูตรการศึกษาในระดับ
กลุมวิชาที่เปดสอนในสถาบันคริสตศาสนศาสตร
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2. นิยามศัพทเฉพาะ
2.1 บูรณาการ
งานวิจัยครั้งนี้นิยามความหมายของมิติจิตวิญญาณในบริบทสถาบันคริสตศาสนศาสตร
ดังนี้
1) ความเขาใจและยอมรับวาพระเจาทรงเปนศูนยกลางของชีวิต (Knowing)
2) สำแดงชีวิตอยางพระเยซูคริสต (Being)
3) อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน (Doing)
2.2 หลักสูตร
งานวิจัยครั้งนี้ใชความหมายคำวาหลักสูตรที่ครอบคลุมลักษณะหลักสูตร ไดแก
1) หลั ก สู ต รแกน (Core curriculum) หลั ก สู ต รแกนในสถาบั น คริ ส ต ศ าสนศาสตร ได แก กลุ  มวิ ช าภาษาพระคั มภีร  พระคัมภีร ศึกษา ประวัติศาสตร
คริสตจักร คริสตศาสนศาสตร พันธกิจ ดนตรีประสบการณส นาม และการ
คนควา
2) หลักสูตรแฝง (Hidden curriculum) เปนหลักสูตรที่ไมไดกำหนดแผนการ
เรียนรูเอาไวลวงหนาและเปนประสบการณการเรียนรูที่สถาบันไมไดวางแผน
อยางเปนทางการ แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันนั้นๆ เชน สิ่งแวดลอม
คานิยม บรรยากาศ
3) หลักสูตรเกลียวสวาน หรือบันไดวน (Spiral curriculum) หมายถึงการจัด
เนื้อหาหรือหัวขอเนื้อหาเดียวกันในทุกระดับชั้น แตมีความยากงายและความ
ลึกซึ้งที่แตกตางกันไป
4) หลักสูตรสูญ (Null curriculum) หมายถึงเนื้อหาที่ไมไดปรากฏอยูในแผนการ
เรียนรูและไมมีการเรียนการสอน แตการขาดเนื้อหาเหลานั้นจะสงผลกระทบตอ
ผูเรียนในการนำองคความรูไปใชในชีวิต
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาวาผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร
ของวิ ท ยาลั ย พระคริ ส ต ธ รรมแมคกิ ล วารี มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ และ คณะคริ ส ต ศ าสนศาสตร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรูและเขาใจเรื่องการบูรณาการระหวางมิติจิตวิญญาณกับหลักสูตรคริสต
ศาสนศาสตรอยางไร

108

การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดที่ใชเปนกรอบอางอิงของงานวิจัยหัวขอ “การบูรณาการมิติจิตวิญญาณในหลักสูตร
คริสตศาสนศาสตร” ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 1) แนวคิดดานจิตวิญญาณ 2) แนวคิดดานการ
บูรณาการ และ 3) แนวคิดดานหลักสูตร
4.1 แนวคิดดานจิตวิญญาณ
Cunningham และ Egan (1996) ใหความหมายของจิตวิญญาณวาเปนมิติดานในของบุคคล
เปนแกนและศูนยกลางชีวิตของมนุษย เปนสวนที่มนุษยไดสัมผัสและมีประสบการณกับสิ่งหรือผูอยู
เหนื อ ธรรมชาติ นอกจากนี ้ Augsberger (2006) ให แ นวคิ ด เพิ ่ ม เติ ม เกี ่ ย วกั บ จิ ต วิญ ญาณในแง
ความสัมพันธกับดานตาง ๆ ในชีวิตของคริสตศาสนิกชนโดยใชคำวา Tripolar spirituality หรือ
จิตวิญญาณสามขั้ววาเปน การเชื ่อมโยงเปน หนึ่งเดี ยวกั น ของลั กษณะความสัมพันธส ามฝาย คือ
การคนพบตัวตน การรูจักพระเจา และการเห็นคุณคาของมนุษย ในทำนองเดียวกัน Hamilton และ
Jackson (1998) กลาววา จิตวิญญาณเปนมากกวาความเชื่ อและประสบการณสวนบุคคลที่ มี กับ
อำนาจเบื้องบนหรือจุดประสงคยิ่งใหญของชีวิต แตเปนการพัฒนาความตระหนักรูภายในตนเอง
การมีจิตที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกและภายใน และการมีสัมพันธภาพกับพลังหรือผูมีอำนาจเหนือโลก
สามัญ ซึ่งในบริบทนี้คือพระเจาของคริสตชน
จากที ่ ก ล า วมาข า งต น นี ้ น ำมาสู  ค ำนิ ย ามของมิ ต ิ จ ิ ต วิ ญ ญาณในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ว  า เป น
สวนประกอบของมนุ ษย ที ่ควบคุมชีว ิตและแสดงคุณลั กษณะออกมาในสามด านคื อ ชีวิตที่แสดง
คุณลักษณะแบบพระเยซูคริสต ความรักที่มีพระเจา และความสัมพันธกับเพื่อนมนุษย
4.2 แนวคิดดานการบูรณาการ
ความเชื ่ อกั บ การเรี ย นรู  (Integration of Faith and Learning - IFL) เปน เรื่องที่ ส ถาบัน
การศึกษาคริสเตียนในระดับอุดมศึกษาใหความสำคัญเนื่องจากแนวคิดดังกลาวครอบคลุมการศึกษาใน
บริบทสถาบันคริสตศาสนศาสตรในแงที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณกับวิชาการ อันเปนหัวขอการวิจัย
ครั้งนี้ ในบทนี้จะเปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดและวิธีตาง ๆ ในการบูรณาการดาน
ความเชื่อกับความรู เพื่อใชเปนกรอบอางอิงในการวิจัยหลังจากนั้นจะกลาวถึงการบูร ณาการใน
ขอบเขตที่แคบลง คือการบูรณาการระหวางจิตวิญญาณและวิชาการในดานหลักสูตร
4.3 แนวคิดวาดวยการบูรณาการระหวางความเชื่อกับความรู
คำวาบูรณาการถูกนำมาใชในหลายในความหมาย Mckay (2012) ใชภาพศิลปะบรรยาย
ความหมายคำวา “บูรณาการ” วาเปรียบเสมือนภาพวาดสีน้ำมันที่แตละสีมีเอกลักษณความเปนแกน
สี ของตนเอง แต ก็ ผ สมผสานกั บ สี อื่ น ๆ จนเปน ภาพเดี ย วกัน ที ่ม ีส ีส ัน หลายหลาก คำอธิบ ายนี้
เปรียบเทียบใหเห็นภาพบูรณาการของสีแหงจิตวิญญาณและวิชาการที่สามารถทำงานตามจุดประสงค
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ของแตละดานเพื่อประกอบเปนภาพใหญภาพหนึ่ง อยางไรก็ดี การวิจัยครั้งนี้ไดใหคำจำกัดความ
เฉพาะของการบูรณาการระหวางความเชื่อกับความรูไวดังนี้
1) คำจำกัดความ
ความหมายของการบูรณาการความเชื่อกับความรูคืองานดานวิชาการที่มีเปาหมายในการ
สรางความมั่นใจและพัฒนาความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางความเชื่ออยางคริสเตียนกับศาสตรความรู
ของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งดังที่ปรากฏในวิชาการสาขาตางๆ ในงานวิจัยครั้งนี้เนนความเชื่อใน
ความหมายของแกนสาระคำสอนและความเขาใจในคริสตศาสนา แตก็รวมถึงความหมายในแงความ
วางใจและความตั้งมั่นในศรัทธาดวย สวนคำวาความรู ใชในความหมายกวาง หมายถึงสาระเนื้อหา
ความรู ศาสตรสาขาตาง ๆ รวมถึงการศึกษาเรียนรูดวย โดยในงานวิจัยครั้งนี้จะใชสลับกันไปตาม
ความเหมาะสม
2) ความเปนมาของแนวคิดดานการบูรณาการ
การบูรณาการระหวางความเชื่อกับความรูเปนหัวขอที่สถาบันระดับอุดมศึกษาคริสเตียนให
ความสำคัญมาก โดยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคริสเตียนสวนใหญในประเทศสหรัฐอเมริกาให
ความสำคัญกับเรื่องนี้ หลายแหงไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบโดยตรง ภารกิจ
หลักคือเพื่อสรรหาทรัพยากรที่จำเปนตอการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ เพื่อสรางสะพานเชื่อมระหวาง
คริสตศาสนศาสตรกับวิชาการในสาขาตาง ๆ มีการสรางภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อความเขาใจ
รวมกัน รวมทั้งหารูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถปฏิบัติไดจริง ในการศึกษาเรื่องการบูรณาการ
ระหวางความเชื่อกับความรู ไดมีความพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางสองดานดังกลาว โดย
แยกตามแนวคิดตาง ๆ ดังนี้
แนวคิดที่วาพระคัมภีรเปนแหลงความจริงเพียงหนึ่งเดียว: ความเชื่อขัดแยงกับความรู
แนวคิดนี้กลาววา พระคัมภีรเปนแหลงที่มาเพียงแหลงเดียวเทานั้นของความจริง แตปญหาที่
เกิดจากแนวคิดดังกลาวนี้ก็คือ หากแนวคิดเชนนี้ยอมรับพระคัมภีรเปนความจริงหนึ่งเดียว การ
เป ด เผยพิ เ ศษ (special revelation) ก็ จ ะไปลดทอนคุณคาของแหลงความจริงอื่น ๆ ที่เปน การ
เปดเผยทั่วไป (general revelation) อันรวมถึงความรูที่มีอยูจำนวนมหาศาลในศาสตรความรูอื่น ๆ
เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุนทรียศาสตร ภาษาศาสตร ฯลฯ แนวคิดนี้ไมยอมรับวัฒนธรรม
มนุษยที่มีสวนหลอหลอมใหเกิดศาสตรตาง ๆ รวมถึงไมใหความสำคัญกับความรูในศาสตรแขนงอื่น ๆ
เนื่องจากถือวาขัดแยงกับความเชื่อ
แนวคิดที่แยกระหวางความเชื่อและความรู: ความเชื่อกับความรู
แนวคิดนี้กลาววา ความเชื่อกับความรูคูขนานกันและสรางเสริมกัน ทั้งสองดานจำเปนตอกัน
และกัน แตไมมีสวนรวมใดตอกัน เชน สิ่งที่เรียนรูในคริสตจักรเปนเรื่องจิตวิญญาณ ไมเกี่ยวของกับ
การศึกษาในโรงเรียน แนวคิดนี้มีจุดออนคือ เปนเหตุทำใหความคิดและชีวิตของคนแยกออกเปน
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สวนๆ นำไปสูความเชื่อแบบเหรียญสองดาน แมวาการบูรณาการอาจเขากันไดดีกับบางศาสตรเชน
ประวัติศาสตรและจิตวิทยา แตความเชื่อก็กระทบกับทุกศาสตรที่มนุษยศึกษาไมวาจะเปน คริสเตียน
ศึกษา ดนตรีคริสตจักร ประวัติศาสตรคริสตจักร ฯลฯ อันเปนศาสตรที่อาศัยการคนพบของมนุษย
และเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย นอกจากนี้ยังเปนการแยกในทางปฏิบัติ เชน แยกกิจกรรมฝาย
วิญญาณวาเปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ สวนการเรียนหรือกิจกรรมดานการเรียนเปนดานวิชาการ
แนวคิดที่วาความเชื่อและความรูเทาเทียมกัน: ความเชื่อรวมกับความรู
แนวคิดนี้เชื่อวาความเชื่อและความรูสัมพันธกัน โดยยอมรับทั้งการเปดเผยพิเศษและการ
เปดเผยทั่วไป และเชื่อวาแหลงที่มาของความจริงอาจผสมผสานกันในชั้นเรียนได ซึ่งแนวคิดนี้ใกลเคียง
กับการบูรณาการ อยางไรก็ดี ปญหาก็คือ สิ่งที่ไดมักแสดงออกใหเห็นในผลผลิตทางวิชาการที่มี
รูปลักษณบิดเบี้ยวดวยการพยายามหารายละเอียดจากพระคัมภีรบางขอมาอธิบายสนับสนุนศาสตร
บางเรื่อง ซึ่งในความเปนจริงพระคัมภีรอาจไมไดกลาวไวอยางชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ
แนวคิดที่วาโลกทัศนเปนพื้นฐานของความรู: ความเชื่อสนับสนุนความรู
แนวคิดนี้เชื่อวาพระคัมภีรเปนพื้นฐานในการมองโลกและเปนกรอบในการทำความเขาใจ
ศาสตรวิชาแขนงตาง ๆ โดยตระหนักวาความเชื่อจะทำใหวิธีการเขาถึงความรูแตกตางจากโลกที่ไมมี
ความรูในพระเจา และไม มี พระคั มภีรเปน พื้นฐาน ความเชื่อหรือโลกทัศนที่คนมีตอพระเจา เปน
ตัวกำหนดวิธีการเรียนรูและทำความเขาใจในวิชาการความรูตาง ๆ (Cosgrove, หนา 57) เนื่องจาก
โลกทัศนพระคัมภีรเปนหนาตางในการมองและตีความเนื้อหาวิชา รวมถึงกำหนดเปาหมายการเรียน
และการใหคุณคากับการเรียน เปนการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยความเขาใจที่วา สังคมและวัฒนธรรม
ประกอบไปดวยศาสตรความรูแขนงตาง ๆ และเมื่อโลกทัศนของคนไดรับการเปลี่ยนแปลงแลว เขาก็
จะสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมบนรากฐานพระกิตติคุณโดยมีโลกทัศนของพระคัมภีรเปนตัว
ขับเคลื่อน
3) ลักษณะและวิธีการบูรณาการความเชื่อกับความรู
ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมาไดมีการศึกษาเรื่องวิธีการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงและปดชองวาง
ระหวางความเชื่อกับการศึกษาเรียนรูในระดับอุดมศึกษา โดยการปฏิบัติและความพยายามดังกลาว
ครอบคลุมถึงการศึกษาในบริบทสถาบันคริสตศาสนศาสตรในแงความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณกับ
วิชาการ ในหัวขอนี้จะเปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวิธีการตาง ๆ ที่มีการศึกษาเพื่อบูรณา
การระหวางความเชื่อกับการศึกษา
Sluiter (2019) นำเสนอวิธีการ 5 ประการในการบูรณาการความเชื่อกับการศึกษา
1) ปญหาทางจริยธรรม (Ethical Considerations)
2) ความจริงแท (Metaphysical)
3) เนื้อหาเกี่ยวกับคริสเตียน (Christian content)
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4) บุคลิกลักษณะและความสัมพันธ (Character and Relationships)
5) เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร (Historical Background)
นอกจากนี้ Cosgrove (2006) อธิบายหนาที่ของการบูรณาการ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง เปนตัวกลั่นกรอง โลกทัศนอยางคริสเตียนทำหนาที่เปนตัวกลั่นกรองเพื่อชวย
คนในการประเมินสิ่งที่ผูนั้นกำลังศึกษาเรียนรู โดยการใชความจริงจากพระคัมภีรเปนตัวประเมินการ
ตีความทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในวิชาการตาง ๆ ยกตัวอยางเชน วิทยาศาสตรสังคม
กลาววา มนุษยทุกคนเกิดมาเหมือนผาขาว แตพระคัมภีรบอกไวในทางตรงกันขามวามนุษยทุกคนเปน
คนบาปตั้งแตอยูในครรภมารดา แมจะมีพระฉายของพระเจา เชนนี้เปนตัวอยางแสดงถึงการใช
พระคัมภีรตีความและอธิบายศาสตรตาง ๆ เปนตน (Cosgrove, 2006)
ประการที่สอง เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง "โลกทัศนคริสเตียนไมใชหลักขอเชื่อที่หยุดนิ่งไวให
ทองจำ แตเปนระบบความเชื่ออันมีชีวิตที่นำชีวิตของเราเขาไปอยูภายใน” (Cosgrove, หนา 60) และ
ไดเพิ่มเติมถึงบทบาทของพระคัมภีรวา “พระคัมภีรเปนตัวกอรางสรางความคิดใหผูเชื่อเปนเหมือน
พระคริสตมากขึ้นทั้งในความคิดและการกระทำ มุมมองความเชื่อที่มีตอชีวิตสงผลกระทบในทุกสิ่งที่
เราศึกษาเรียนรู เปนตัวสงเสริมความเมตตาและความปรารถนาที่จะทำตนเปนประโยชนตอชุมชนและ
ตอโลก “ความเชื่อยังสามารถเปลี่ยนแปลงเราและวิธีที่เราคิด เพื่อที่เราจะพัฒนาวิธีการที่ใหมกวาและ
ดีกวาในวิชาการแขนงตาง ๆ” (Cosgrove, p. 61)
ประการที่สาม เปนกระบวนการเติบโตสองทาง ความเชื่อและการศึกษาเปนการเติบโตและ
ขยายออกสองทาง กลาวคือความเชื่อควรสงผลตอแรงจูงใจในการศึกษา ในขณะเดียวกันการศึกษาก็
ควรสงผลกระทบตอความเชื่อในทางบวกดวย ดังคำกลาวที่วา “ความรูในหลักไวยากรณ ตรรกะ
ประวัติศาสตร และเหตุการณปจจุบันทำใหพระคัมภีรมีชีวิตในเรา” ตัวอยางเชน ความเขาใจในดารา
ศาสตรและฟสิกสที่พัฒนาขึ้นควรสงเสริมความชื่นชมในการเปดเผยของพระเจาที่สำแดงพระองคผาน
ธรรมชาติ ตามที่พระคัมภีรหลายตอนไดพูดถึงธรรมชาตินั้นไวแลว (Cosgrove, p. 61)
4) ระดับการบูรณาการ
Rasmussen และ Roberta Hernandez (2005) อธิบายการบูรณาการระหวางความเชื่อกับ
การศึกษาโดยแบงออกเปน 6 ระดับตามการปฏิบัติของผูสอนในชั้นเรียนดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 ขาดความรู ขาดความสนใจ
ผูสอนมีความเขาใจหรือไมมีเลยเกี่ยวกับการบูรณาการ และไมมีการปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบูรณาการในวิชาและชั้นเรียนของตน ไมเห็นความสำคัญ อีกทั้งไมคิดวาความเชื่อกับการศึกษา
สามารถกระทำไดผานทางการเรียนในรายวิชา โดยคิดวาไมมีความเกี่ยวของกันระหวางสองมิตินี้
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ระดับที่ 2 สนใจบาง
ผูสอนรูวาจะบูรณาการอยางไรในบางหัวขอที่ตนสอน มีการวางแผนเพื่อบูรณาการความเชื่อ
กับการศึกษาในชั้นเรียน หรือบรรจุแผนบูรณาการไวในแผนการสอนของหลักสูตร
ระดับที่ 3 มีความพรอม
ผูสอนอยากใหมีการบูรณาการ แตโดยทั่วไปจะไมไดวางแผนไวลวงหนา ยังไมมีการเชื่อมโยง
เนื้อหาวิชาโดยใชโลกทัศนแบบคริสเตียนมาเปนกรอบกำหนดการเรียนรู มีการปฏิบัติบางบางครั้งใน
บางหัวขอตลอดทั้งรายวิชาเนื่องจากมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขามาเกี่ยวของกับการวาง
แผนการสอนทำใหการบูรณาการไมราบรื่น
ระดับที่ 4 ปฏิบัตเิ ปนประจำ
มีการบูรณาการอยูสม่ำเสมอ แตไมไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยางตอเนื่องและสอด
ประสานกลมกลืนกัน
ระดับที่ 5 มีการขับเคลื่อน
ผูสอนปฏิบัติบูรณาการหลากหลายวิธีเพื่อสรางผลกระทบใหเกิดกับนักเรียน นอกจากนี้ยัง
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำไดในชวงเวลาหนึ่ง ๆ รวมถึงบอกแผนการที่ตนมีในระยะสั้นได
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเชิงกลยุทธหรือหัวขอตามความจำเปนหรือความสนใจของนักศึกษา
ระดับที่ 6 ปฏิบัติอยางเขาใจถองแท
ผูสอนมีการรวมมือกับเพื่อนรวมงานในการพัฒนาการบูรณาการเปนเครือขายเชื่อมโยงไม
เพียงแตในวิชาของตน แตไดปฏิบัติการบูรณาการรวมกับวิชาอื่น ๆ ดวยเพื่อเปนการสรางผลกระทบ
ใหกับนักศึกษา ทั้งสถาบันฯ (หรืออยางนอยกลุมยอย) ไดสะทอนโลกทัศนอยางคริสเตียนออกมาให
เห็นไดในชีวิตประจำวัน นักศึกษาตระหนักไดวาความเชื่อกับการดำเนินชีวิตดานการเรียนของตน
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
5) แนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณกับการศึกษาในสถาบันคริสตศาสนศาสตร
หลักสูตรที่มีการบูรณาการจะเปนเครื่องมือหลอหลอมความเชื่อใหแกนักศึกษา บทบาทของ
ผูสอนคือการชวยใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงจุดตาง ๆ ของแตละวิชาที่อยูในภาคการศึกษาเดียวกัน
เขาหากัน (แนวนอน) และวิชาที่กระจายอยูตามชั้นปที่ตางกัน (แนวตั้ง) นอกจากนี้การบูรณาการ
ระดับหลักสูตรที่ดีจะชวยใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตสวนตัว
ในดานการจัดหลักสูตร John Dewey (1974) นำเสนอวิธีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนที่
เรี ย กว า “วิ ธ ี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา”(psychological method) หรื อ “วิ ธ ี เ รี ย งตามลำดั บ ”
(chronological method) โดยมีแนวคิดหลักคื อการสรางหลั กสู ตรบนพื้น ฐานประสบการณข อง
ผูเรียน แลวจึงพัฒนาไปสู “วิธีตรรกะ” (logical method) แนวคิดนี้สอดคลองกับปรัชญาการศึกษา
ของเขาเองที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณและการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง มากกวาเนนสาระ
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วิชาเปนหลัก อยางไรก็ดีแนวคิดการจัดหลักสูตรยังคงมีขอถกเถียงมาจนถึงปจจุบัน แมกระนั้น การจัด
หลักสูตรในสถาบันคริสตศาสนศาสตรควรใสใจกับแนวคิดที่วามานี้ กลาวคือ ในดานที่เนนผูเรียนก็ตอง
ใสใจกับชีวิตและประสบการณของผูเรียนที่ผานมา พื้นฐานความรูเดิม รูปแบบการเรียนรู และที่สำคัญ
คือพื้นฐานสภาพจิตวิญญาณของเขา สวนในดานเนื้อหาคือการเนนความรูดานศาสนศาสตร พระ
คัมภีร และอื่น ๆ ที่ควรมีการเรีย งลำดับ ก อนหลั งตามลำดั บ ทั้งสองด านนี้ ควรอยู ในตำแหน งที่
เหมาะสมเพื่อใหเกิดการบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. วิธีการดำเนินการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและสรางทฤษฎีจากฐานราก (Grounded
theory) ใชวิธีการสัมภาษณรายบุคคล (personal interview) ผูใหขอมูลคือผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
คริสเตียนที่จบการศึกษาในชวงป 2551-2561 การเลือกประชากรที่นำมาศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตองการแลวนำมา
เปนกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้เลือกประชากรที่สามารถใหความเขาใจในประเด็นที่ตองการศึกษา
และสามารถใหขอมูลไดตรงประเด็นและชัดเจน โดยเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะฝายวิญญาณและใชความรู
ในทางศาสนศาสตรที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาจากสถาบันคริสตศาสนศาสตรไดอยางถูกตองเปน
จำนวน 20 คน
5.1 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ใชคำถามในการสัมภาษณและการสนทนากลุม
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย ผูวิจัยติดตอนัดหมายการสัมภาษณโดยการโทรศัพทและการ
สงอีเมลอธิบายจุดประสงคในการศึกษาและการขอสัมภาษณ รวมถึงนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ
ในการสัมภาษณมีการจดบันทึกและบันทึกไวในรูปแบบเสียง แลวนำไปถอดเปนบทความสัมภาษณ
อยางละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป
คำถามที ่ ใช ใ นการสั มภาษณ เ ป น แบบเจาะลึ กโดยการกำหนดประเด็น และคำถามหลั ก
ลวงหนา แลวใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นตามความรูและประสบการณอยางไมเปนทางการ
ผูสัมภาษณทำหนาที่ปอนคำถามใหตรงตามประเด็นที่เตรียมไวโดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแสดง
ความคิดเห็นไดเต็มที่ การสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมง
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5.3 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบสรางทฤษฎีจากขอมูล (Grounded
theory) การวิเคราะหขอมูลทำโดยการนำบทสัมภาษณประกอบกับบันทึกที่ไดมาในระหวางสัมภาษณ
ตามกระบวนการดังตอไปนี้
1) อานขอมูลโดยละเอียด
2) ใสรหัสใหขอมูลเปนหมวดหมูตามประเด็นสำคัญที่ปรากฏในเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ
รายบุคคลและการสนทนากลุม โดยการใสรหัสจะใชเพื่อเปนการแยกแยะขอมูลตามประเด็นดวยคำ
หนึ ่ งคำที ่ กระชั บ และเข า ใจง า ย โดยจะทำเชน นี้กับ บทสัมภาษณที ่ไดจ ากผู ใหส ั มภาษณท ุ ก คน
โปรแกรมซอฟทแวรที่ใชในการบันทึกรหัสขอมูลคือ NVivo
3) หลั ง จากใส ร หั ส ให ก ั บ บทสั ม ภาษณ ต ามประเด็ น ครบทุ ก ชุ ด แล ว ผู  ว ิ จ ั ย จะนำข อ มู ล
มาวิ เ คราะห ร ายละเอี ย ดอี กครั ้ งโดยการใสร หัส ที่ล ะเอีย ดยิ่งขึ้น ทำเชน นี้ซ้ำจนกระทั่งสามารถ
สรุ ป ใจความและอธิ บ ายข อมู ล ดิ บที่กระจัดกระจายในตอนเริ่มตน ไดเปน เรื่องราวและมีเนื้อหา
ทีส่ อดคลองกัน
4) หลังจากผานขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลแลว ผลสรุปที่ไดจะนำมาอธิบายเปนหลักการหรือ
ทฤษฎีโดยอางอิงกับวรรณกรรม แนวคิด หรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในรูปแบบของคำบรรยาย
6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณและการวิ เคราะห ขอมูลในหัวข อการบูรณาการมิต ิ จิ ต
วิญญาณในหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร แนวคิดหลักที่คนพบจากการสัมภาษณและวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้คือ คือ 1) ระดับการบูรณาการ 2) วิธีการบูรณาการ และ 3) ปจจัยที่สงผลใหเกิดบูรณาการ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
6.1 ลักษณะการบูรณาการ
เมื่อถามวา ผูใหสัมภาษณเห็นความสัมพันธระหวางมิติจิตวิญญาณในการเรียนการสอนในชั้น
เรียนอยางไร ผูใหสัมภาษณแสดงความเห็นวา รายวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนในหลักสูตรมีความสัมพันธ
ดานจิตวิญญาณเขามาเกี่ยวของมากบางนอยบางแตกตางกันขึ้นอยูกับเนื้อหาของรายวิชา แมกระทั่งมี
บางวิชาที่วิชาการกับจิตวิญญาณไมมีการผสมผสานกันเลย จากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณสามารถแบงการรับรูของนักศึกษาที่มีตอการบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการเรียนทั้งใน
ระดับรายวิชาและหลักสูตรดังตอไปนี้
1) ไมมีการบูรณาการเลย (Dichotomy)
แม ผ ู  ใหสั มภาษณ ทุกคนจะเห็นพองกัน วาการศึกษาในสถาบัน คริส ตศาสนศาสตรตองมี
องคประกอบทั้งสองดานคือ ชีวิตจิตวิญญาณและวิชาการ ซึ่งสำคัญทั้งสองดานและตองมีอยูควบคูกัน
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อยางไรก็ดี ผูใหสัมภาษณบางคนไมเห็นจุดเชื่อมโยงวาทั้งสองดานสัมพันธกันอยางไร โดยใหความเห็น
เพิ่มเติมวา เนื้อหารายวิชาและชีวิตจิตวิญญาณเปนสิ่งที่แยกจากกัน เนื้อหาวิชาเปนเรื่องวิชาการ
ความรู และเปนการบรรยายเนื้อหา สวนดานจิตวิญญาณปรากฏอยูในกิจกรรมนอกหองเรียน เชน
การเฝาเดี่ยว การนมัสการ เปนตน
2) บูรณาการแบบเชื่อมโยง (Spectrum)
กลาวคือมีการปะปนกันอยูบางในรายวิชาหนึ่งๆ บางวิชาเนนหนักชีวิตจิตวิญญาณมากกวา
วิชาการ ในทางตรงขาม บางรายวิชาเนนวิชาการดวยเนื้อหาแตมีสวนที่เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตจิต
วิญญาณอยูบางหรือมีนอย ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งยกตัวอยางวา วิชาพระคัมภีรศึกษาเนนหนักดาน
วิชาการ จึงมีเรื่องชีวิตจิตวิญญาณนอยกวาบางวิชาที่เนนการปฏิบัติ เชน วิชาสนาม วิชาพันธกิจ ผูให
สั มภาษณ อ ี ก คนหนึ ่ งเห็ น ว าในวิ ช าประวั ต ิ ศ าสตร คริ ส ตจั กรเขาได เ ห็ น พระเจ าผู  ควบคุ ม อยู  ใ น
ประวัติศาสตรทำใหสิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนการของพระองค
3) บูรณาการแบบสัมพันธ (Intersection)
กลาวคือมีสวนทับซอนกันระหวางเนื้อหาดานวิชาการกับมิติดานจิตวิญญาณ รายวิชาเชนนี้
ไดแก วิชาชีวิตจิตวิญญาณที่พูดถึงเนื้อหาและความรูทฤษฎีของจิตวิญญาณ การประเมินพัฒนาการ
ดานจิตวิญญาณ รูปแบบความเชื่อ และอื่น ๆ ขณะที่ฝกฝนและใหมีประสบการณในการปฏิ บ ั ติ
กิจกรรรมฝายวิญญาณ เชน การใครครวญภาวนาพระวจนะ การพักสงบ การอธิษฐาน การเขาเงียบ
หรือวิชาดานการทำพันธกิจขามวัฒนธรรมที่สอนโดยมิชชันนารี ที่เนื้อหาของรายวิชาประเภทนี้ไดมา
จากประสบการณและชีวิตจริงของมิชชันนารีที่ทุมเทในพันธกิจ ในขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูหลักการ
พันธกิจวิทยาดวย นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา อาจารยผูสอนแสดงความหวงใยเอาใจใส
ชีวิตสวนตัวนักศึกษาแมวาจะอยูนอกหองเรียน อันเปนมิติจิตวิญญาณที่เห็นในงานดานวิชาการ
4) บูรณาการแบบกลมกลืน (Whole)
เปนการบูรณาการผสมกลมกลืนจนกลายเปนหนวยเดียวกัน ในการบูรณาการดานนี้ไมมี
นักศึกษากลาวถึงวามีรายวิชาใดที่เขาขายการบูรณาการเชนนี้ อยางไรก็ดี นักศึกษาใหความเห็นวา
การบูรณาการที่ดีควรเปนการผสานดานจิตวิญญาณและวิชาการโดยไมแยกสวน เพราะพระเจาเปน
เจาของวิชาการทั้งปวง และหลักสูตรคริสตศาสนศาสตรควรสามารถแสดงใหเห็นวาการบูรณาการที่ดี
ควรมีลักษณะเชนใด
6.2 รูปแบบการบูรณาการ
เมื่อถามวาผูใหสัมภาษณเห็นวาในรายวิชาตาง ๆ มีการบูรณาการเขากับมิติจิตวิญญาณ
อย า งไรบ า ง คำตอบแสดงให เ ห็ น รู ป แบบการบู ร ณาการที ่ เ กิ ด ขึ้ น ในรายวิ ช า โดยคำตอบที ่ ไ ด
หลากหลายตามประสบการณในชั้นเรียนที่แตละคนไดรับ รูปแบบการบูรณาการสามารถจัดกลุมได
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ดังนี้ 1) ดานเนื้อหา 2) ดานชีวิตผูเรียน และ 3) ดานวิธีการ โดยแตละดานสามารถแบงเปนประเด็น
ยอยดังนี้
1) ดานเนื้อหา
เนื้อหาพระคัมภีร ในรายวิชาที่เกี่ยวของกับพระคัมภีรศึกษา คริสตศาสนศาสตร
ประวัติศาสตร ไดเห็นพระเจาเปนผูที่สำคัญอยางชัดเจน พระเจาเปนผูควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น ไดเห็นพระ
ประสงคของพระเจาที่สำแดงผานพระคัมภีร ความยิ่งใหญ พระลักษณะของพระเจา ในอีกดานหนึ่ง
มีผูใหสัมภาษณวา เมื่อเรียนหลักการหลายอยางทำใหตองกลับมาทบทวนความเชื่อพื้นฐานของตน
ซึ่งการเรียนเปนเรื่องวิชาการที่สามารถทำใหสับสนไดเนื่องจากมีความคิดเห็นของนักทฤษฎีหลายฝาย
ประวัติศาสตร สิ่งที่พระเจาทำในประวัติศาสตรเปนเรื่องใหมสำหรับผูใหสัมภาษณ
หลายคน ทำใหพวกเขาเห็นที่มาที่ไป และเห็นวาผลออกมาอยางไร และที่สำคัญไดเห็นวาพระเจา
ควบคุมและมีอำนาจเหนือกาลเวลา
ชีวิตของผูสอน ผูสอนเองเปนเนื้อหาสาระที่แสดงใหเห็นมิติจิตวิญญาณที่ปรากฏให
เห็นชัดในการเรียน อาจารยเปนตัวแทนของผูมีวิชาการและจิตวิญญาณที่ดีการใชเวลากับนักศึกษา
การดำเนินชีวิตเรียบงาย การใชเวลา ความมีวินัยฝายวิญญาณ บูรณาการในแงที่ใชความรูเพื่ อให
คำปรึกษา รวมถึงประสบการณและคำพยานชีวิตที่ทำใหพวกเขาไดรับการเสริมสรางฝายวิญญาณ
และได “สัมผัสพระเจา” นอกจากนี้ผูสัมภาษณกลาววาเขาสามารถสัมผัสไดวาชีวิตของผูสอนมีพลัง
และทำใหตื่นเตนวามีจิตวิญญาณที่ลึกซึ่ง สิ่งนี้ทำใหเนื้อหาที่เรียนมีชีวิต
2) ดานชีวิตผูเรียน
ปลูกฝงจริยธรรม นอกเหนือจากเนื้อหาที่เปนคริสเตียนแลว ในชั้นเรียนก็เกี่ยวของ
กับมิติดานจิตวิญญาณ ผูใหสัมภาษณเห็นวา ความสัตยซื่อในการสอบ การทำการบาน การลอก
รายงาน การเชื่อฟง ทำใหพวกเขาสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรและไมควรทำ
สรางอุปนิสัย ผูใหสัมภาษณเห็นวาสถาบันมีเจตนาฝกฝนใหนักศึกษามีความอดทน
และมุงใหมีลักษณะนิสัยที่เหมาะสมในการเปนผูรับใชพระเจาโดยผานทางกิจกรรรม สนามศึกษา
ตอกย้ำการทรงเรียก เมื่อเวลาผานไป และเมื่อไดเรียนรูมากขึ้นทำใหผูสัมภาษณมี
ความมั่นใจในการทรงเรียกมากขึ้น ในอีกดานหนึ่ง สำหรับบางคน การไดออกไปทำงานในสนาม
พันธกิจทำใหพวกเขาเติบโตฝายจิตวิญญาณมากขึ้น
3) ดานวิธีการ
ประยุกตใชกับพันธกิจ ผูสอนไดตั้งคำถามเพื่อโยงเนื้อหาเขากับพันธกิจ เชนการตั้ง
คำถามวา “จากสิ่งที่เรียนนี้จะนำไปใชกับพันธกิจไดอยางไร” รวมทั้งมีการใครครวญสะทอนคิดภายใน
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ชั้นเรียนจากเนื้อหาแลวเชื่อมโยงกับชีวิตสวนตัว นอกจากนี้บางรายวิชาเปนวิชาที่สอนทักษะ ชวยให
ผูเรียนมีความมั่นใจในการนำไปใชในสนามพันธกิจ
กิจกรรมฝกฝนจิตวิญญาณ ในที่นี้หมายถึงกิจกรรมฝายวิญญาณที่ทำในชั้นเรียน
ไดแก การอธิษฐาน ที่ผูสัมภาษณกลาววาชวยใหมีจิตใจจดจออยูกับสิ่งที่เรียน รวมถึงเปนการให
พระเจาทรงนำในการเรียน
สรางความสัมพันธ ผูใหสัมภาษณเห็นวาความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษามี
สวนสำคัญ อาจารยกับนักศึกษามีสวนสำคัญมากในการทำใหพวกเขาเติบโตฝายวิญญาณ อาจารยทำ
หนาที่เปนผูใหคำปรึกษา พี่เลี้ยงที่สนับสนุนไมเพียงวิชาการ แตใหเติบโตในชีวิตสาวก
7. ปจจัยที่สงผลใหเกิดบูรณาการ
จากการสัมภาษณพบวามีปจจัยบางประการที่กอใหเกิดกระบวนการบูรณาการระหวางมิติจิต
วิญญาณในหลักสูตรการศึกษาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปจจัยเหลานั้นไดแก 1) วินัยฝายวิญญาณ
2) การเรียนรูฝายวิญญาณ 3) การตระหนักรูฝายวิญญาณ
1) วินัยฝายวิญญาณ (Spiritual discipline)
ผูใหสัมภาษณเปนสวนมากพูดถึงชีวิตจิตวิญญาณในสถาบันคริสตศาสนศาสตรวามีสวนชวย
ในการเรียน โดยเห็นวา การมีวินัยฝายวิญญาณในสถาบันฯ ดวยการใชเวลากับพระเจาดวยการ
อธิษฐาน อานพระคัมภีรจะชวยใหจดจออยูกับการเรียน การอธิษฐานเปนการแสดงออกถึงการพึ่งพา
พระเจา เชน ในชวงสอบหรือทำรายงาน
2) การเรียนรูฝายวิญญาณ (Spiritual learning)
ผูใหสัมภาษณมีวิชาที่ตนเองชอบและถนัดตาง ๆ กัน เมื่อผูสัมภาษณเผชิญกับสถานการณตาง
ๆ นอกจากนี้เห็นวาเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับตน หรือเกี่ยวของกับสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้นจะทำ
ใหเขาพัฒนาจิตวิญญาณได ผูใหสัมภาษณเห็นวาหากเขาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนเขากับชีวิต
สวนตัวหรือสถานการณไดก็จะทำใหเขาเติบโตขึ้น
3) ความตระหนักรูฝายวิญญาณ (Spiritual awareness)
การตระหนักรูฝายวิญญาณในที่นี้คือ ความชัดเจนในจุดมุงหมายของตนที่ตัดสินใจเข ามา
ศึกษาทำใหนักศึกษาเห็นคุณคาและบากบั่นในการเรียนเพราะเห็นคุณคาของการศึกษาเลาเรียน ผูให
สัมภาษณบางคนใหขอคิดเห็นวา มีนักศึกษาบางคนไมตระหนักถึงการทรงเรียกของตน ไมมีเปาหมาย
ชัดเจนวาจะจบการศึกษาเพื่อออกไปทำพันธกิจ จึงทำใหพวกเขาขาดแรงกระตุนในการเรียนเพราะ
มองไมเห็นวาสิ่งที่เขาเรียนนั้นสัมพันธกับอนาคตและเปาหมายชีวิตอยางไร
ขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหคือ ปจจัยทั้งสามประการในการบูรณาการระหวางมิ ติจิต
วิญญาณในรายวิชาในหลักสูตรฯ ไมใชเปนแบบ “สาเหตุ-ผลลัพธ” (cause and effect) ที่มีสิ่งหนึ่ง
เกิดกอนแลวจะใหผลที่ตามมา แตเปนเหมือนลูกศรที่สามารถยอนกลับไปมาไดแทนที่จะเปนการเกิด
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กอนหลังตามลำดับ หรืออาจเรียกวาเปนความสัมพันธแบบสองทาง ผูใหสัมภาษณใหขอมูลเพิ่มเติมวา
การมีวินัยฝายวิญญาณที่ดีจะทำใหมีวินัยในการเรียนตามไปดวย หรือวิชาพระคัมภีรเกี่ยวของกับชีวิต
จิตวิญญาณเพราะทำใหเขาใจความจริงของพระเจา เมื่อเขาใจและเกิดความซาบซึ้งในเนื้อหาของ
พระคัมภีรก็จะทำใหเขาอยากศึกษาพระคัมภีรมากขึ้น แตสำหรับผูที่ขาดวินัยในการเรียนโดยใชเวลา
หมกมุน กับสื่อตาง ๆ เขาก็มักจะไมมีเวลาใหกับพระเจา
8. อภิปรายผลการวิจัย
1.1 ผูสอนมีสวนสำคัญในฐานะเปนผูขับเคลื่อนใหเกิดการบูรณาการระหวางความเชื่ อกับ
การศึกษา การบูรณาการสวนใหญเกิดขึ้นในหลักสูตรแฝง สวนหลักสูตรแกนยังเห็นภาพ
ไมชัดเจน
1.2 การบูรณาการเกิดขึ้นในลักษณะกิจกรรมฝายวิญญาณ (Doing) และตัวอยางชีวิตของ
ผู  ส อน (Being) แต ความเขา ใจในด านความสัม พัน ธร ะหวา งจิตวิญ ญาณกั บ ความรู
(Knowing) ยังปรากฏนอย
1.3 ปจจัยที่กอใหเกิดการบูรณาการ ไมใชแบบ “สาเหตุ-ผลลัพธ” (cause-effect)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นถึงความจำเปนในการบูรณาการมิติจิตวิญญาณที่ตอง
มี การวางแผนยิ ่ งขึ ้ น ในชั ้ น เรี ย นตามความหมายการบูร ณาการที่ไดจ ากการทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการบูรณาการเปนมากกวาการทำกิจกรรมฝายวิญญาณภายในชั้นเรียน (Doing) หรือ
ใชพระคัมภีรเปนหลักการที่ใชดำเนินชีวิต (Being) แตการบูรณาการที่สมบูรณตองเปนการสรางกรอบ
แนวคิดวาพระเจาเปนเจาของความรูและความจริงทั้งปวง (Knowing) ดังนั้นสถาบันควรสรางความ
เขาใจและวางแผนการศึกษาที่ มีพระเจ าเปน ศูนยกลางในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานเนื้อหาความรู
การดำเนินชีวิต และการรับใชสังคม นอกจากนี้ควรสรางความเขาใจวา การเรียนในสถาบันคริสต
ศาสนศาสตรไมใชเพียงการเตรียมตัวเพื่อรับใช แตเปนการรับใช
ควรออกแบบบทเรียนที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณในชั้นเรียน ผานวิธีการสอนและกิจกรรมใน
แผนการสอน ยกตัวอยางเชน พหุวิธีสูการเรียนรูฝายวิญญาณ (Sacred Pathway) และ การสะทอน
คิดเชิงศาสนศาสตร (Theological Reflection)
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บทคัดยอ
ปญหาความยากไรยังคงเปนปญหาที่ซอนตัวอยูในสังคมไทยและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตอันใกล ในยุคสมัยกระแสสังคมผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและการใชสื่อ
ออนไลนที่นำเสนอเพียงมุมมองของชีวิตที่สุขสบาย สงผลใหคริสตจักรมากมายขาดความตระหนักและ
ตื่นตัวในเรื่องปญหาผูยากไร ซึ่งทำใหพันธกิจดังกลาวไมไดรับการพัฒนาหรือดำเนินอยางเปนรูปธรรม
ภายใตระบบหรือแบบแผนที่ดี โดยบทความนี้ไดศึกษาความหมายและสาเหตุของความยากไรผาน
มุมมองของพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งจากภาคพันธสัญญาเดิมและใหม และตามหลักสังคมศาสตรของ
ประเทศไทยในยุ ค ป จ จุ บ ั น รวมถึ ง นำเสนอแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการทำพั น ธกิ จ ผู  ย ากไร โดยการ
1. กำหนดเกณฑอยางชัดเจน 2. มุงเนนการพัฒนาเชิงบูรณาการ และ 3. เริ่มตนจากลางขึ้นบน เพื่อ
นำมาซึ่งการประยุกตใชในคริสตจักรไทย
คำสำคัญ พันธกิจผูยากไร ความยากจน พันธกิจ
Abstract
Poverty remains a problem in Thai society. But because of economic growth
and social media lifestyle that promotes wealth, the church seems to be less aware
of the importance of welfare ministry. In this article, the author studies the meaning
and causes of poverty from the perspective of the Bible and social science and
suggests a framework for Thai churches to apply welfare ministry to their society.
Keywords welfare ministry, poverty, ministry
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บทนำ
ในรายงานเรื่อง “แนวโนมการเติบโตแบบมีสวนรวมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกในระยะ
ยาว (Riding the Wave : An East Asian Miracle for the 21st Century)” ของธนาคารโลกที่
ตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 2017 ซึ่งระบุวา ประเทศไทยเริ่มหลุดพนจากความยากจน และกำลังกาวเขา
สูความมั่งคั่งแลว แตจากรายงาน “การวิเคราะหสถานการณความยากจน และความเหลื่อมล้ำใน
ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2559” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) (2560) และสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม กลับเปดเผยขอมูลวา แมสถิติ
ปญหาความยากจนของประเทศไทยจะดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปที่ผานมา โดย
ประเทศไทยมี “คนจน” ประมาณ 5.81 ลานคน หรือเพียงรอยละ 8.6 ในป พ.ศ. 2559 และมี “คน
เกือบจน” (Near poor) จำนวน 5.79 ลานคน ทั้งนี้เมื่อรวม“คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบวามี
จำนวน 11.6 ลานคน หรือรอยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก
ป พ.ศ. 2558 สวนปญหา กลุม “คนที่ยากจนมาก” หรือ “ความยากจนเรื้อรัง (Chronic poverty)”
มีแนวโนมลดลงเชนกัน แตยังคงเปนกลุมที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความยากจนไดยากมาก สวนปญหา
ความเหลื่อมล้ำดานรายไดนั้นดีขึ้นเพียงเล็กนอยตลอดระยะ 30 ป ที่ผานมา (ลติตเทพ, 2017)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาปญหาความยากไรยังคงเปนปญหาที่ซอนตัวอยูในสังคมไทย
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล แตภายใตกระแสสังคมที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมการใชสื่อออนไลนที่นำเสนอเพียงมุมมองชีวิตที่สุขสบาย สงผลใหคริสตจักรบางแหงขาด
ความตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาผูยากไร ทำใหพันธกิจดังกลาวไมไดรับการพัฒนาหรือลงมือ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยมีระบบแบบแผนที่ดี
โดยบทความนี้จะศึกษาความหมายและสาเหตุของผูยากไรผานมุมมองของพระคริสตธรรม
คัมภีรทั้งจากภาคพันธสัญญาเดิมและใหม และตามหลักสังคมศาสตรของประเทศไทยในยุคปจจุบัน
รวมถึงนำเสนอแนวทางปฎิบัติในการทำพันธกิจผูยากไร เพื่อนำมาประยุกตใชในคริสตจักรไทย
ความยากไรในมุมมองพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
มีภาษาฮีบรูมีคำศัพทมากมายที่ใชแทนความยากไร เชน ( ﬠָ נִ יaw-nee') ปรากฎอยู 76 ครั้ง
มีความหมายวา “ผูทนทุกข ผูต่ำตอย ผูถูกกดขี่”, ( אֶ ְביוֹןeb-yone') ปรากฎ 61 ครั้ง มีความหมาย
วา “ผูมีความตองการ ผูที่ขาด”,  ָדּלdal ปรากฎ 47 ครั้ง มีความหมายวา “ต่ำ ออนแอ ผอมแหง”,
( ר וּשׁroosh) ปรากฎ 24 ครั ้ ง มี ความหมายวา “ราก ขาดแคลน”, คำวา ( ִמ ְס כֵּ ןmis-kane')
ปรากฎอยู 4 ครั้ง มีความหมายอยางเดียวคือ “ยากจน” (Rosner& Desmond & Goldsworthy,
2000)
จะเห็นไดวาความยากไรในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมนั้นมีความหมายที่กวาง ครอบคลุม
ถึงผูที่ออนแอทางรางกาย ผูต่ำตอย ผูถูกกดขี่หรือกระทั่งผูที่มีความขาดแคลนดานปจจัยพื้นฐานและ
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ตองรอความชวยเหลือจากผูอื่น (สามารถดูตัวอยางจาก อพยพ 22.21-7, เลวีนิติ. 19.10, อิสยาห
3.14-15 และ ฮาบากุ 3.14 เปนตน) นอกจากนั้นในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมยังมีคำอื่น ๆ อีก
ที่มีความหมายใกลเคียงหรือเกี่ยวของกับความยากจน ผูที่ยากไร หรือผูขาดโอกาสการเขาถึงปจจัย
ตาง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม เชน แมหมายและเด็กกำพรา ( יָתוֹם אַ ְל ָמנָהal-maw-naw')
(yaw-thome') ปรากฏอยู 55 และ 42 ครั้งตามลำดับ (สามารถดูตัวอยางอยางจาก อพยพ 22.22,
เฉลยธรรมบัญญัติ 10.18, เยเรมีย 18.21 และ มาลาคี 3.5 เปนตน) คนตางดาว ( גֵּרgare) ปรากฏ
อยู 92 ครั้ง (สามารถดูตัวอยางจาก อพยพ. 22.21 -25, เฉลยธรรมบัญญัติ 24.17-22 เปนตน) คนตา
บอด ( ִﬠ ְורוֹתiv-vare') คนหูหนวก ( ֵח ֵרשׁkhay-rashe') และ คนงอย ( ִפּסֵּ֫ ַחpis-say'-akh)
ซึ่งหากนับรวมกันแลวปรากฎ 48 ครั้ง (สามารถดูตัวอยางจาก เลวีนิติ 19.14 เยเรมีย 31.8 เปนตน)
ในเบญจบรรณ แมบางครั้งความยากไรจะถูกนำมาใชเปนสัญลักษณแทน ผูถอมใจหรือ ผูที่
ตองการแสวงหาพระเจา แตโดยรวมแลวความยากไรจะหมายถึง ผูที่มีนอยในปจจัยทางเศรษฐกิจ
ซึ่งทำใหกลุ มคนเหล านี้ต กเปนเปาหมายของการเอารั ดเอาเปรี ยบได ง าย แตพระเจาไมไดทรงมี
พระประสงค ใ ห ม นุ ษ ย น ั ้ น ต อ งพบกั บ ความยากจน โดยจะเห็ น ได จ ากบทบั ญ ญั ต ิ ต  า ง ๆ เช น
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติกลาวอยางชัดเจนวา พระเจาไมประสงคใหมีคนยากจนในสังคมของ
อิสราเอล (เฉลยธรรมบัญญัติ 15.4-5) แตพระองคทรงสะทอนวาในโลกแหงความเปนจริงนั้น คนจนก็
จะยังคงมีอยูในสังคม (เฉลยธรรมบัญญัติ 15.11) พระเจาจึงตั้งธรรมบัญญัติเพื่อใหชนชาติอิสราเอล
เรียนรูที่จะมีเมตตาและแสดงความกรุณากับผูยากไร และไดออกบทบัญญัติเพื่อชวยไมใหคนจนนั้น
ตองยากจนตลอดไป (เฉลยธรรมบัญญัติ 15.12-14) ดังเชนกฎที่ใหนายจางมีหนาที่ใหของขวัญในการ
เริ่มตนชีวิตใหมแกเหลาผูคนที่ไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาส (เฉลยธรรมบัญญัติ 15.13-14)
หรือการยกหนี้ให กฎบัญญัติเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นความพยายามของพระเจาที่จะใหผูคนหลุดออก
จากวงจรของความยากจน (Hoppe, 2011)
สวนในหมวดผูเผยพระวจนะก็เชนกัน เหลาผูเผยพระวจนะมักจะโจมตีความคดโกงของระบบ
การปกครอง ซึ่งกอใหเกิดความยากจนในชุมชมอิสราเอล (อิสยาห 5.23, เยเรมีย 22.13-17 และ
มีคาห 3.9-11) โดยผูเผยพระวจนะไดตักเตือนชนชาติอิสราเอลวา พระเจาไมไดตองการใหชาวยิวอด
อาหารหรือถวายเครื่องบูชาแกพระองค หากพวกเขายังปลอยใหมีผูที่อดอยากอยูในสังคมของตน
(อิสยาห 58:3-10)
ฉะนั้นในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม การทำพันธกิจกับผูยากไร การพิทักษและดูแลผูที่
ออนแอนั้นมีคากับพระเจามากกวากฎธรรมเนียมประเพณีใด ๆ และเปนหนึ่งในหนาที่ของผูคนที่ถูก
เรียกใหแยกออกมาเปนประชากรของพระเจา พระองคไมไดตองการใหมีคนยากไรอยูในประชากรของ
พระองค แตดวยความจำกัดและการตกอยูในบาปของมนุษย ทำใหหนึ่งในสาเหตุของความยากไร คือ
การที่มนุษยขาดความรักซึ่งกันและกัน และเอารัดเอาเปรียบกันเอง
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ความยากไรในมุมมองพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
ส ว นในพระคั มภี ร  ภ าคพั น ธสัญ ญาใหมใชคำวา πτωχός ptóchos ที่มีความหมายวา
ยากจน การขาด ความไมมี ความยากจนทางจิตวิญญาณ (ทั้งในความหมายที่ดีและไมดี) หรือมี
ความหมายตรงขามกับความร่ำรวย โดยปรากฏอยูทั้งหมด 34 ครั้งในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
และมีรากศัพทมาจากคำกริยาที่หมายถึง การกมลง หมอบหนากับพื้น หรือกราบดวยความกลัว5
ในสวนพระกิตติคุณ พระเยซูกลาววา ผูที่จะติดตามพระองคตองสละทรัพยสมบัติใหผูยากไร
(มัทธิว 19.21) และการชวยเหลือผูที่ยากไรนั้นเปนสัญลักษณหนึ่งของผูที่กลับใจ (ลูกา 19.8) และ
พระเยซูก็ทรงเนนย้ำวาการชวยเหลือผูที่ยากไรนั้นเปนสิ่งสำคัญเพราะในวันพิพากษานั้นผูคนจะถูก
แบงแยกระหวางผูที่จะเขาสูสวรรคกับพระองค ซึ่งคือฝูงแกะที่ชวยเหลือผูเล็กนอย กับพวกที่ตองทน
ทุกขในไฟที่ไหมอยูเปนนิตยหรือฝูงแพะที่ละเลยที่จะใหความชวยเหลือผูที่ตกยาก (มัทธิว 25.31-46)
สำหรั บ ในคริ สตจั กรยุ คเริ่มตน นั้น การทำพัน ธกิจ กับผูย ากไรเปน หนึ่งในพันธกิจ แรกที่
คริสตจักรเริ่มตนขึ้นอยางมีระบบ โดยการเลือกตัวแทนคนเจ็ดคนเปนมัคนายก คอยแจกจายอาหาร
แกผูยากไร (กิจการ 6) หรือการที่อาจารยเปาโล กลาวอยางชัดเจนวาทานกระตือรือรนในการทำ
พันธกิจกับ ผู ย ากไร (กาลาเทีย 2) และทานยังเรี ย กร องให คริ สตจั กรต าง ๆ เรี่ยไรทรั พยส ิ น เพื่ อ
ชวยเหลือผูตกทุกขไดยากในกรุงเยรูซาเล็ม (1 โครินธ 16.1-3 และ โรม 15.26) หรือในจดหมายฝาก
ของยากอบเองก็กลาวเตือนผูที่ดูถูกและกดขี่ผูที่ยากไรกวา (ยากอบ 2.1-7 5.1-6)
พระเยซูคริสตเองก็ทรงทำพันธกิจแบบองครวม (Holistic ministry) โดยพระองคทรงทำ
พันธกิจรักษาผูคนที่ยากไรตามลักษณะสิ่งที่ขาด หรือการตองการชวยเหลือที่แตกตางกัน ซึ่งอาจแบง
ไดเปน 3 ประเภทหลัก ๆ คือ (1) ความตองการทางจิตวิญญาณ เชน การขับไลผีออกจากผูที่ถูกเขาสิง
(2) ความตองการทางรางกาย เชน การรักษาคนตาบอด หูหนวก เปนงอย หญิงตกเลือด เด็กที่ปวย
หนัก หรือการเลี้ยงอาหารคนผูมาติดตามพระองค และ (3) ความตองการทางจิตใจหรือความคิด เชน
การที่พระองคไมเห็นดวยกับการตีความบทบัญญัติอยางผิด ๆ ของเหลาผูนำศาสนาและสังคมในเวลา
นั้น การที่รื้อรานคาที่ขายของในพระวิหาร หรือสั่งสอนเรื่องการอธิษฐานและการถวายดวยความ
จริงใจและถอมใจอยางที่พระเจาตองการ หรือแมกระทั่งการเขาสังคมกับผูคนที่สังคมตราหนาวาเปน
คนบาปอยางคนเก็บภาษีและโสเภณี ซึ่งหากวิเคราะหพันธกิจทั้งสามดานแลวจะเห็นไดวาการทำ
พันธกิจทั้งสามดานนั้นลวนแตมีเปาหมายที่จะชวยเหลือเหลาผูคนที่ถูกสังคมกีดกัน เปนคนชายขอบ
ชวยเหลือตนเองไมได ขาดการหนทางที่จะเขาถึงความบริสุทธิ์ของพระเจาในเวลานั้น
สาเหตุของความยากไรในพระคัมภีร
ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ (เฉลยธรรมบัญญัติ 15.11) ไดบันทึกไววา “ยอมจะมีผูทุกข
ยากในแผนดิน” ซึ่งขอเท็จจริงดังกลาวก็ไดรับการกลาวถึงในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม (มัทธิว
26.11 มาระโก 14.7 และยอหน 12.8) โดยพระเยซูคริส ตเองก็ไดกลาวคำในลักษณะเดียวกั น ใน
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พระธรรมยอหน แลวเหตุใดคริสตจักรจึงตองทำพันธกิจผูยากไร หากเรามองยอนไปในพระคัมภีรทั้ง
ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม เราจะเห็นวาไดทั้งสองพันธสัญญาไดกลาวถึงสาเหตุปญหาความยากจน
วาแทจริงแลวมาจากระบบสังคมที่มนุษยเปนผูดูแล ไมวาจะเปนการฉอฉลของกษัตริยและขุนนางใน
สมัยพระคัมภีรเดิม หรือจะเปนผูนำทางศาสนาและการเมืองที่ตีความตัวบทกฎหมายเขาขางตนเองใน
สมัยของพระเยซูคริสต ความยากจนที่แทจริงแลวเปนทางเลือกของผูคนในสังคมที่ตอบสนองถึงความ
ไมเทาเทียมซึ่งเกิดขึ้นจากระบบที่มนุษยเปนผูสรางเอง หากมนุษยยังคงอยูในโลกที่เต็มไปดวยบาป
สังคมเองก็จะไมมีวันยุติธรรม สงผลใหตราบใดที่พระเยซูยังไมไดกลับมาเพื่อสถาปนาแผนดินสวรรค
ตราบนั้นความยากไรก็จะคงมีอยูในโลกเสมอไป
ฉะนั้นพระคัมภีรไมไดบอกวาความยากไร ตองเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย แตเนนย้ำถึงผล
ของความบาปที่ติดอยูในธรรมชาติของมนุษย ซึ่งคริสเตียนตองรับรูถึงการคงอยูของความยากไรและ
ตองเลือกวาจะตอบสนองความยากไรนั้นอยางไร (ฉธบ 15.4) พระคัมภีรไดทาชวนใหผูเชื่อทำตาม
พระลักษณะของพระเจาที่จะยืนเคียงขางผูที่ยากไรและตอสูกับการกดขี่ขมเหงที่พวกเขาประสบใน
ชีวิต คริสตจักรจำเปนตองชวยเหลือผูยากไร หากไมเชนนั้นคริสตจักรจะขาดเหตุผลที่จะคงอยู ดังจะ
เห็นไดจากตัวอยางของสังคมอิสราเอลและยูดาห ความยากไรจึงเปนเพียงหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันวา
คริสตจักรยังไมไดทำในสิ่งที่ไดรับมอบหมายไว (Hoppe, 2011)
ความยากไรในมุมมองสังคมไทย
ส ห ป ร ะ ช า ต ิ ภ า ย ใ ต  โ ค ร ง ก า ร โ ป ร แ ก ร ม ก า ร พ ั ฒ น า ( UNDP – United Nations
Development Program) ไดกำหนดนิยามของความยากไรหลากหลายตัวบงชี้ Multidimensional
Poverty Index (MPI) ซึ่งไดแก มิติดานสุขภาพ โดยมีตัวบงชี้คือ โภชนาการ และการเสียชีวิตของเด็ก
เล็ก (อายุต่ำกวา 5 ขวบ) มิติของการศึกษาโดยมีตัวชี้วัดคือ จำนวนปที่เขารับการศึกษา (ตองไมนอย
กวา 10 ป) และการสำเร็จการศึกษา (จบต่ำกวามัธยม 2) และมิติดานคุณภาพชีวิต โดยมีตัวชี้วัดคือ
การเขาถึงเชื้อเพลิงสำหรับหุงตม สุขอนามัย น้ำดื่ม ไฟฟา บาน และเครื่องอำนวยความสะดวก
(United Nations Development Program, 2018)
ซึ่งการมองปญหาความยากจนในหลากหลายมิติดังกลาวทำให UNDP ไดตั้งเปาหมายของ
โลก (Global Goals) สำหรับป ค.ศ. 2030 ไวทั้งหมด 17 ดานดังนี้ 1. ไรความยากจน 2. ไรความหิว
โหย 3. การเขาถึงสุขภาพที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 5. ความเสมอภาคทางเพศ 6. การเขาถึงน้ำ
และความสะอาด 7. พลั ง งานธรรมชาติ ท ี ่ เ ข า ถึ งได 8. การงานและการเติ บ โตของเศษฐกิ จ ที ่ ดี
9. โครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม 10. ลดความเลื่อมล้ำ 11. ชุมชนและเมืองที่ยั่งยืน
12. การผลิตและบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ 13. การดูแลภูมิอากาศ 14. การดูแลทะเล 15. การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 16. องคกรดานสันติภาพและความยุติธรรม 17. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(United Nation Development Program, 2018)
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
โดยในบทความนี้จะขอเนนถึงเปาหมายที่ 1 คือ การไรความยากจน โดย UNDP ไดใหคำ
จำกัดความยากจนในเชิงรายไดวาคือ ผูที่มีรายไดตอวันนอยวา US$1.25 หรือประมาณ 40 บาท
(หรือ 1,200 บาท ตอ เดือน) ซึ่งการกำหนดตัวเลขรายไดดังกลาวตรงกับลักษณะของประเทศไทยที่มี
แนวคิดการวัดความยากจนแบบ “สัมบูรณ” คือ การแบงกลุมคนออกจากกัน โดยใชเกณฑคาครองชีพ
ขั้นต่ำสุดที่มนุษยจะดำรงชีพไดเปนตัวแบง วิธีการนี้รูจักกันในชื่อ “เสนความยากจน” ใครที่มีรายได
ต่ำกวาเสนดังกลาว คนนั้นจะถือวาเปนคนจน สวนเกณฑความยากจนขั้นรุนแรง (Extreme Poverty)
วัดจากผูที่มีรายรับตอวันต่ำกวาเสนความยากจนสากลคือ $1.90 คิดเปนเงินไทยประมาณ 62 บาท
(Knowledgefarm, 2017)
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปวา "สภาพัฒน" จะมีการคำนวณเพื่อกำหนดเสนความยากจนทุ กป โดยการคำนวณจะ
พิจารณาจากคาใชจายขั้นต่ำในการดำรงชีวิตซึ่งประกอบไปดวย คาอาหารและสินคา การบริการ
จำเปนขั้นพื้นฐาน โดยในรอบ 10 ปที่ผานมา เสนความยากจนของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดย
ในป 2550 อยูที่ 2,006 บาทตอเดือน ป 2555 อยูที่ 2,492 บาทตอเดือน และป 2559 อยูที่ 2,667
บาทตอเดือน ตัวเลขปลาสุดสะทอนวาแตละวันคนไทยจะตองหาเงินสรางรายไดใหไดอยางนอย 89
บาทตอวัน ถาคิดเปนรายปก็เทากับ 32,004 บาทตอป ผูมีรายไดต่ำกวานี้จะนับวาเปนคนจนใน
สังคมไทย โดยในภาคเหนือเสนความยากจนในเขตเทศบาลอยูที่ 2,600 บาทตอเดือน หรือ 31,200
บาทตอป (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2018).
อยางไรก็ดีในสังคมปจจุบันตัวเลขรายไดดังกลาวถือวาต่ำมาก รัฐบาลจึงใหความชวยเหลือแก
ประชาชนผูมีรายไดนอยในรูปแบบของ “บัตรคนจน” โดยมีหลักเกณฑผูที่เขาขายยากไรดังนี้ (1) ตอง
มีสัญชาติไทย (2) อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป (3) วางงาน หรือมีรายไดในปไมเกิน 100,000 บาท (หรือ
8,334 บาทตอเดือน) (4) ไมมีสินทรัพยทางการเงิน ไดแก เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก
ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถามีทรัพยสินทางการเงินดังกลาวจะตองมีจำนวนรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (5) ไมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตาม
กฎหมาย หรือถาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ดังกลาว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ กรณีที่
มีบานพรอมที่ดิน ที่อยู อาศั ยอยางเดี ยว ตองมีพื้นที่ ไมเ กิน 25 ตารางวา สวนหองชุดตองไม เ กิ น
35 ตารางวา กรณีใชประโยชนจากที่ดินเพื่อการเกษตร หรือหากเปนที่ดินที่ไมทำการเกษตรตองมีไม
เกิน 1 ไร (ศูนยขอมูล & ขาวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, 2017).
โดยผูถือบัตรคนจนมีสิทธิรับเงินชวยเหลือจำนวน 200-300 บาทตอเดือน บัตรรถสาธารณะ
ประจำทาง รถขนสงมวลชน รถไฟ และรถไฟฟา 500 บาทตอเดือน, สินคาอุปโภค-บริโภค เชน
อาหาร เครื่องดื่ม, ใชประจำวัน เชน สบู ผงซักฟอก และยารักษาโรค ฯลฯ, สินคาเพื่อการศึกษา เชน
อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และสินคาเพื่อเกษตรกรรม เชน เมล็ดพันธุพืช ปุย นอกจากนี้
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ยังมีเงินสำหรับซื้อกาซหุงตมจากรานคาที่กระทรวงพลังงานกำหนดอีกคนละ 45 บาทตอ 3 เดือน
(กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), 2017)
สาเหตุความยากไรในสังคมไทย
ในบทความวิชาการเรื่อง “ปญหาความยากจนในสังคมไทย” ธนพล สราญจิตร ไดใหสาเหตุ
ความยากไรในสังคมไทยไว 2 ประการดังนี้ (ธนพล, 2015)
1. สาเหตุภายในตัวบุคคล
ซึ่งเรียกไดอีกอยางวา “ปจจัยภายใน” หรือ “ปจจัยภาคประชาชน” คือสิ่งที่ประชาชนตอง
สัมผัสและดำเนินการอยูในวิถีชีวิตประจำวัน เปนปจจัยที่เกิดขึ้นในระดับปจเจกชน ที่แตคนมีไม
เหมือนกัน เชน (1) การขาดความรูและความสามารถในการดำเนินงานตาง ๆ ทำใหไมสามารถที่จะ
หลุดพนจากวัฏจักรแห งความยากจนไปได ดว ยตนเอง ทำใหเกิดการจั ดการที่ผ ิด พลาด ขาดการ
วางแผนและการจัดการที่ดี ขาดความรูและเทคโนโลยีการผลิต (2) วิถีชีวิตของแตละบุคคลก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาความยากจนได เชนการหลงอบายมุขและยาเสพติด คานิยมดานการ
บริโภค การใชจายฟุมเฟอยเกินตัว และปญหาดานสุขภาพอนามัยที่สงผลใหมีภาระคาใชจายสูง
รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพที่ไมมั่นคงหรือมีการแขงขันสูง (3) ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจ
ระหวางชนบทและเมือง โดยในชนบทหางานทำยากสวนในตัวเมืองก็มีการแขงขันที่สูงเกินไป
2. สาเหตุภายนอกตัวบุคคล
โดยพื้นฐานแลวสมมติฐานของปญหาความยากจนในประเทศไทยเกิดจากการกระจายอำนาจ
ทางการเมืองที่ไมเทาเทียมกันประการหนึ่งและเกิดจากการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียม
กัน เพราะระบอบการปกครองที่อำนาจทางการเมืองตกแกชนชั้นผูปกครองเพียงไมกี่คนยอมทำให
รายไดของประเทศตกแกอภิสิทธิ์ชนกลุมนี้เปนสำคัญ ซึ่งอาจสงผลตอนโยบายตาง ๆ ของประเทศที่
ไมไดคำนึงถึงความเปนอยูของประชาชนสวนมากนั้นเอง
แนวทางการทำพันธกิจกับผูยากไร
จากการศึกษาถึงความหมายและสาเหตุของความยากไร ทั้งในบริบ ทของพระคั มภีร  และ
สังคมศาสตรทำใหพอสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนกรอบในการทำพันธกิจกับผูยากไรไดดังนี้
1. กำหนดเกณฑความยากไรที่ชัดเจน
จากการศึกษาขางตนทำใหเห็นวาความยากไรมีอยูมากมายหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนทาง
กายภาพหรือจิตวิญญาน แตละคนมีความขาดแคลนหรือบกพรองแตกตางกันไป ซึ่งในความเปนจริง
คงเปนการยากที่คริสตจักรจะสามารถใหความชวยเหลือแกทุกคนที่เขามา ยกตัวอยางเชน หากมีชาย
คนหนึ่งเดินเขามาที่คริสตจักรแลวกลาววาตนเองทำกระเปาเงินหาย ไมมีเงินไปซื้อตั๋วรถกลับบานที่อยู
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ตางจังหวัด จึงขอรองใหคริสตจักรถวายเงินใหตนเองสัก 1,000 บาท เพื่อที่ตนจะไปจายคาตั๋วรถ
เชนนี้คริสตจักรถือวาเปนผูยากไรหรือไม
ดังนั้นกระบวนการชวยเหลือตองเริ่มตนที่การกำหนดเกณฑ (Criteria) เพื่อคัดกรองบุคคลที่
เขาคายการชวยเหลือ เพราะในโลกนี้มีผูยากไรอยูมากมายหลากหลายรูปแบบ แมกระทั่งพระเยซูเองก็
มีชาวยิวเปนกลุมเปาหมายที่ชัดเจนในสมัยที่พระองคทำพันธกิจในโลกนี้ คริสตจักรเองก็ควรมีการ
กำหนดนิยามที่ชัดเจนวาใครผูยากไรที่โบสถอยากใหความชวยเหลือ ซึ่งคริสตจักรในแตละทองถิ่นตอง
พิจารณาตามความเหมาะตามพื้นที่ของตน ไมวาจะเปนรายไดหรือสิ่งจำเปนในการดำรงชีพที่แปรผัน
ตามพื้นที่ เชน คริสตจักรในตัวเมืองเชียงใหม อาจกำหนดเกณฑผูยากไรวา เปนผูรายมีรายไดต่ำกวา
5,000 บาท ตอเดือน (ตอคน ไมรวมบุตร) โดยยังไมรวมคาที่พักอาศัย หรือเปนผูไรที่อยูอาศัยและขาด
แคลนเครื่องนุงหมในฤดูหนาว
2. มุงเนนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
Corbett and Fikkert ได ก ล า วเตื อ นไว ใ นหนั ง สื อ When Helping Hurts (Corbett &
Fikker, 2009) ของพวกเขาวา กับดักที่คริสตจักรสวนมากในทวีปอเมริกาเหนือติดอยูคือ การใหความ
ชวยเหลือระยะสั้น ที่มุงเนนการใหความชวยเหลือดานวัตถุ (material) ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูในรูปแบบ
ของการจัดคายพัฒนาพื้นที่, กอสรางอาคารสิ่งปลูกสราง หรือการออกหนวยอาสาเพื่อบริจาคสิ่งตาม
เทศกาลต า ง ๆ โดย Corbett and Fikkert ไมไดกลาววาการทำพัน ธกิจ ในลักษณะดังกลาวไมดี
เพียงแตหากไมระวังแลวอาจมีผลขางเคียงคือ สรางความรูสึกดอยคาและไมมีความมั่นใจในตนเอง
(inferiority and lack of self-esteem) ซึ่งนำไปสูวัฒนธรรมในการรอความชวยเหลือจากภายนอก
โดยไมพยายามที่จะแกปญหาดวยตนเอง
Ellen G. White ไดเนนย้ำมุมมองดังกลาวผานหนังสือ Welfare Ministry วาการพัฒนาที่
คริสตจักรควรสนับสนุนที่สุดคือ การศึกษา โดยการศึกษาในที่นี้ไมไดตีกรอบเพียงแคการศึกษาในตำรา
หรือชั้นเรียนเพื่อใหสำเร็จหลักสูตรหรือปริญญาเทานั้น แตคือการสอนใหพึ่งพาตนเองได (selfreliant) (White, 2010) โดยแนวคิดดังกลาวก็ตรงกับแนวคิดเศษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่
๙ ซึ่งพระองคไดวางแนวคิดวาควรใหความชวยเหลือผูอยากไร ใหสามารถหลุดพนจากความยากจนได
อยางยั่งยืน
คริสตจักรมีหนาที่ประดุจพี่เลี้ยงในการสนับสนุนและติดตามผลการพัฒนาดังกลาว เพื่อที่จะ
สามารถชวยใหผูยากไรหลุดพนจากความยากจน ยกตัวอยางเชน คริสตจักรที่เยอรมันที่ใหที่พักอาศัย
ชั่วคราวแกผูยากไรในตอนกลางคืน แตตอนกลางวันผูยากไรตองเขาศูนยสงเสริมอาชีพและจัดหางาน
ที่คริสตจักรจัดตั้งขึ้นในบริเวณใกล ๆ ที่พัก เพื่อใหพวกเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที ่จะ
สามารถหาอาชีพที่สรางรายไดในอนาคต (Caritas, 2018)
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3. เริ่มตนจากลางขึ้นบน
หนึ่งในจุดยืนที่ชัดเจนของมูลนิธิ Ministry With The Poor คือการใหความชวยเหลือบน
รากฐานความตองการของผูยากไร เพราะบอยครั้งที่คริสตจักร (ซึ่งไมไดยากไร) ออกแบบโครงการตาม
ความเขาใจของตนเอง โครงการหรือพันธกิจในลักษณะดังกลาวจึงมักจะไมประสบความสำเร็จใน
ระยะยาว เนื ่ องจากไม ได รั บฟ งป ญ หาจึ งไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงได มูลนิธิ
Ministry With The Poor จึงเริ่มตนพันธกิจจากการพัฒนาผูนำรากหญา (grassroots leadership)
ที่มีความเขาใจในปญหาอันเปนตนตอของความยากจนที่แทจริงและสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืนโดยอาศัยความชวยเหลือจากภายนอกเพียงบางสวนในชวงเริ่มแรกเทานั้น (Kris, 2019)
โดยคริสตจักรเองตองมีการทำงานอยางลึกซึ้งหรือเขาไปมีสวนรวมในชีวิตความเปนอยูกับ
กลุมผูยากไรอยางใกลชิด ในระดับที่เขาใจปญหา ขอจำกัด และความตองการที่แทจริง ซึ่งแมอาจตอง
ใชเวลานาน แตมีโอกาสมากกวาที่จะสามารถชวยเหลือผูยากไรใหหยุดพนจากปญหาได ยกตัวอยาง
เชน บอยครั้งเมื่อมีพันธกิจการแพทยไปตรวจสุขภาพใหผูยากไรในพื้นที่หางไกล สิ่งที่ผูเขารับการตรวจ
สุขภาพสวนใหญตองการคือ ยาถายพยาธิ หากพิจารณาอยางผิวเผิน สิ่งที่คริสตจักรสามารถทำไดก็คือ
สงยาถายพยาธิจำนวนมากใหแกชุมชนดังกลาว แตหากใชเวลาใครครวญแลว สิ่งที่เปนปญหาอยาง
แทจริงคือ วิถีการรับประทานอาหารดิบของชาวบาน เชน ลาบหลู ซึ่งเปนผลสืบเนื่องการไมมีเชื้อเพลิง
สำหรับการหุงตม ในกรณีดังกลาวคริสตจักรอาจตองมีโครงการในการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่ง
เปนสิ่งยากและตองใชเวลาและความสัมพันธอยางลึกซึ้ง
สรุป
แมวาในทายที่สุดความยากไรจะไมหมดไปจากสังคมมนุษย แตพันธกิจผูยากไรก็เปนหนึ่งใน
พันธกิจแรกที่พระเจาไดมอบหมายใหแกประชากรของพระองค ตั้งแตในสมัยชุมชนชาวยิวจนกระทั่ง
คริสตจักรยุคแรก คริสตจักรมีหนาที่เปนเกลือและแสงสวางไปยังชุมชน โดยเฉพาะผูที่อยูชายขอบของ
สังคม คริสตจักรสามารถสงเสริมพันธกิจดังกลาวโดยการใหความรูเรื่องการทำพันธกิจผูยากไรแก
สมาชิก ผานทางการเทศนา บทเรียน หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกเกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของพันธกิจผูยากไรและปญหาความยากจนที่ยังเปนปญหาที่สังคมไทยตองเผชิญอยู และ
พัฒนาพันธกิจใหเปนรูปธรรมโดย กำหนดเกณฑคัดกรอง เนนการพัฒนาระยะยาวที่เริ่มจากตัวผู
ยากไรเอง
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แมนแต หนานอินตะ : พุทธ คริสต วิทยาศาสตร จากโลกทัศนใหมสูความเชื่อ
ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา 1
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บทคัดยอ
ในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1868 ไดพลิกประวัติศาสตรคริสตจักรลานนา “ปลายป ค.ศ.
1868 มีเหตุการณสองอยางเกิดขึ้น ซึ่งแมจะดูแตกตางกันอยางมาก แตในความเปนจริงแลวเกี่ยวของ
กันอยางใกลชิด และยังมีผลสำคัญตอคณะมิชชั่นดวย เรื่องหนึ่งก็คือ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1868 และอีกเรื่องก็คือการไดสนทนากับชายคนหนึ่งชื่อ หนานอินตะซึ่งเปนผู
เขามาเชื่อในพระเจาเปนคนแรกในเชียงใหม” หนานอินตะเปนชาวลานนาคนแรกที่รับบัพติศมาเหตุ
จากสุริยุปราคา ศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เปนผูคาดคเนถึงปรากฏการณธรรมชาติครั้งนี้
องคความรูใหมจากวิทยาศาสตรไดเขามาแทนที่ระบบความเชื่อเกาๆ เกี่ยวกับคติจักรวาลจากอิทธิพล
ของศาสนาพราหมณ และพุทธ
จากการศึกษาพบวา คติจักรวาลนั้นมีอิทธิพลอยางมากกับชาวลาน ไดแก อิทธิพลทางศาสนา
อิทธิพลดานการเมืองการปกครอง และอิทธิพลตอวิถีชีวิตของพลเมือง เปนเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับคำ
กลาวของหนานอินตะที่ถูกบันทึกไว “แมนแต (จริงๆ) คำสอนของครูสอนความจริงที่เราเชื่อมามันผิด
หมด” จากคำพูดที่ไตรตรองมากวาหนึ่งคืนของหนานอินตะหลังเหตุการณสุริยุปราคา เปนที่นาสังเกต
ว า “คำสอนของครู ” ที ่ ห นานอิ น ตะกลาวนั้น หมายถึงคำสอนทางศาสนา (ศาสนศาสตร) หรือ
วิทยาศาสตร หรืออาจเปนไปไดวา คำสอนทางวิทยาศาสตรจะชวยกระตุนกระบวนความคิด แบบ
ตรรกะของหนานอิน ต ะในชัดเจนยิ่งขึ้น ตอศาสนา ความถูกตองและแมน ยำของการทำนายทาง
วิทยาศาสตร จึงอาจเปนเหตุผลประกอบที่ทำใหหนานอินตะเกิดความเชื่อศรัทธาในคำสอนอื่นๆ
เกี่ยวกับศาสนาในเวลาตอมา “หนานอินตะบอกขาพเจาวา ถาทุกอยางเปนดังที่ขาพเจาอธิบายสิ่งที่
เขาเรียนรูมาก็ผิด ซึ่งถาอยางนั้นก็อาจคาดหมายไดเชนกันวา สิ่งอื่นที่ขาพเจาสอนเกี่ยวกับศาสนาของ
ขาพเจาคงจะเปนสิ่งถูกตองดวย”
มี 3 มุมมองเกี่ยวกับปรากฏการณครั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของหนานอินตะอาจเกิด
จากความเชื่อศรัทธาที่แทจริง ระบบตรรกะทางความคิด และการลมลางระบบความเชื่อเดิม ขอมูล
เหลานี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนา และดำเนินพันธกิจคริสตจักรในบริบทสังคมไทย จากพันธ
กิจของศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี กับหนานอิน ต ะ สูการถอดบทเรีย นสำคั ญสำหรับ
คริสตจักรไทย การปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินพันธกิจเพื่อใหเขาถึงคนทองถิ่นอยางแทจริง การ
ผสานระหวางพระกิตติคุณกับความเชื่อทองถิ่นที่มาจากความเขาใจลึกซึ้ง
1
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เบื้องหลังทางประวัติศาสตร
วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1868 ณ ตำบลหวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ ไดเกิดเหตุการณที่สำคัญ
ยิ่งแกทั้งประวัติศาสตร และวิทยาศาสตรไทย กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู  หัว
(รัชกาลที่ 4) ทรงคำนวณ และเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ตำบลนั้นรวมกับบรรดา
นักวิทยาศาสตร และคณะทูตจากตางประเทศ หากแตในดินแดนลานนาวันใกลเคียงกัน 17 สิงหาคม
ค.ศ. 1868 (การบันทึกวันอาจมีการคาดเคลื่อน หรือเหตุการณเกิดถัดกันไป) ตามบันทึกของ ศจ.ดร.
ดาเนียล แมคกิลวารี (1911) ศาสนทูตคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดบันทึกวา “ปลายป ค.ศ. 1868
มีเหตุการณสองอยางเกิดขึ้น ซึ่งแมจะดูแตกตางกันอยางมาก แตในความเปนจริงแลวเกี่ยวของกัน
อยางใกลชิด และยังมีผลสำคัญตอคณะมิชชั่นดวย เรื่องหนึ่งก็คือ การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่
17 สิงหาคม ค.ศ. 1868 และอีกเรื่องก็คือการไดสนทนากับชายคนหนึ่งชื่อ หนานอินตะซึ่งเปนผูเขามา
เชื่อในพระเจาเปนคนแรกในเชียงใหม” (น. 101) การตัดสินใจดังกลาวของหนานอินตะจึงเปนสิ่งที่
นาสนใจวา ปจจัยหรือสาเหตุใดที่ทำใหชาวลานนาคนแรกนี้ไดหันมาสนใจในศาสนาคริสต ประเด็น
การศึกษาขางตนเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะจักรวาล (ไตรภูมิ) ของชาวลานนา และ
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับศาสนศาสตรในคริสตศาสนา ประเด็นเหลานี้อาจเปนประโยชนตอการทำ
ความเขาใจบริบทคริสตจักรลานนา และการทำพันธกิจขามวัฒนธรรมระหวางความเปนตะวันตกและ
ตะวันออก
ทัศนะจักรวาล (ไตรภูมิ) กับชาวลานนา
หากศึกษาเชิงลึกจะพบวา ชาวลานนามีองคความรูเกี่ยวกับโลกและจักรวาลผานคัมภีรทางศาสนา
ที่เรียกวา “ไตรภูมิ” ซึ่งเปนการอธิบายถึงสวนประกอบของจักรวาล สวรรค โลกมนุษย (ทวีปตางๆ)
และนรก โดยอธิบายผานหลักความเชื่อของพุทธศาสนาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางความเชื่อเรื่อง
ผี ศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธที่ลงตัว คติไตรภูมิไดนำเสนอวา จักรวาลหนึ่งเปน 3 ภพ ไดแก
กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ จักรวาลมีมหาสมุทรสีทันดรลอมรอบ แกนกลางคือ เขาพระสุเมรุที่สิง
สถิตของพระอินทร ในมหาสมุทรมีทวีป 4 ทวีป ลอยอยูซึ่งเราทั้งหลายอยูในชมพูทวีป ทวีปซึ่งจะมี
พระพุทธเจาตรัสรู นอกจากนี้มีกำแพงจักร พระจันทร และพระอาทิตยโคจรรอบเขาพระสุเมรุ สิ่งนี้ทำ
ใหไตรภูมิมีอิทธิพลอยางมากกับชาวล านนา โดยเฉพาะกลุมชนที่ไดร ับการศึกษาผานวัด อั น เป น
ศูนยกลางของชุมชน อิทธิพลของไตรภูมิกับชาวลานนา ไดแก
1. การเปนสวนหนึ่งของศาสนา พุทธศาสนาเขาสูอาณาจักรลานนาเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่ง
เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีพื้นฐานความเชื่อในการนับถือผีในระดับตางๆ คือ ผีบาน (ครอบครัว) ผี
หมูบาน ไปจนถึงผีเมือง ซึ่งจะมีพิธีกรรมเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้เสมอ นอกจากนั้นใน
หมูบานยังมี “ใจบาน” ตั้งอยูกลางหมูบานเปนเสาหลัก ในระดับเมืองมี “ผีเสื้อเมือง” สถิต
อยูที่ไมเสื้อเมือง (สรัสวดี อองสกุล, 2558, น. 59) การเผยแพรพุทธศาสนาเริ่มตนในกลุม
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ผูปกครอง และมีการสรางตำนานตางๆ ที่สอดคลองกับศาสนาใหมเพื่อใหเกิดการยอมรับจาก
ชนทุกระดับอยางแนบแนน เชน การเปลี่ยนความศักดิ์สิทธิ์ของดอยสุเทพในฐานะที่สิงสถิต
ของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาจากศาสนาพุทธ
เมื ่ อศาสนาพุ ทธเข า สู  ล า นนา ความเชื่อไตรภูมิซึ่งสวนหนึ่งของคำสอนในศาสนานี้ก็ถูก
ถายทอดสูผูคนเพื่อใหกระทำดีตามคำสอนหลักของศาสนา ความคิดไตรภูมิทำใหผูคนประพฤติดี ทำ
ใหเห็นวิธีคิดของคนไทยที่รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนา และยังเปนรากฐานสำคัญของภูมิปญญา
ดั้งเดิมที่ใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ในสังคม และวัฒนธรรมไทย (พระวิจัย อิทธิโก, 2560, น. 26)
โดยความเชื่อเรื่องไตรภูมิในประเด็นภพภูมิตางๆ ในจักรวาลที่มนุษยจะตองเวียนวายตายเกิดตามผล
แหงการกระทำของตน ทำใหผูคนเกิดสำนึกที่จ ะกระทำสิ่ งดีเ พื่ อวิ ญญาณจะไดเ กิดในภพภูมิ ที่ ดี
โดยเฉพาะสวรรค นอกจากนี้ผังการสรางวัดในพุทธศาสนายังรับอิทธิพลของผังจักรวาลตามคติไตรภูมิ
เชน การสรางเจดียใหเปนจุดศูนยกลางของวัดเพื่อเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุแกนกลางของ
จักรวาล หรือการทำขวงทราย หรือพื้นทรายในวัดเพื่อเปนสัญลักษณแทนมหาสมุทรสีทันดร เปนตน
2. การเสริมอำนาจการปกครอง ชนชั้นปกครองไดใชคติไตรภูมิในการจัดการสังคมตั้งแตฐานะ
ของกษัตริย การวางผังเมือง ไปจนถึงการขยายอำนาจในเชิงสัญลักษณ สิ่งนี้เห็นไดชัดเจน
จากการสรางเมืองเชียงใหมเพื่อเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานนา เมืองเชียงใหมไดรับการ
สิ ทธิ ธ รรมใหมี ฐ านะเหนื อเมืองอื่น ๆ ในอาณาจักร โดยสรางตามคติจ ักรวาล คือ เมือง
เชียงใหมประดุจศูนยกลางจักรวาล มีความสำคัญที่สุด สวนเมืองบริวารเปนเมืองอนุจักรวาล
อยูรายรอบ ในเมืองเชียงใหมเองก็ไดจำลองคติความเชื่อเรื่องโลกภูมิหรือจักรวาลวิทยา
กำหนดใหพระเจดียหลวงเปน “เขาพระสุเมรุ” เจดียสูงใหญที่สุดในอาณาจักร เปนศูนยกลาง
ของโลกและจักรวาล (สรัสวดี อองสกุล, 2558, น. 132) โดยสิ่งหนึ่งที่ระบบการปกครองของ
ลานนาแตกตางจากรัฐสยามลุมแมน้ำเจาพระยาในสมัยรวมกัน คือ ผูปกครองหรือกษัตริย
ไมไดอยูในฐานะสมมุติเทพเหมือนอิทธิพลจากอาณาจักรขอม การปกครองอยูในลักษณะ
เครือญาติ และกระจายอำนาจ ตามระบบจักรวาลจากไตรภูมิ
สิ ่ งที ่ แสดงใหเ ห็น ชั ดเจนถึงอิทธิพลของไตรภูมิกับ การปกครองมี 2 เหตุการณ คือ เหตุ
แผนดินไหวจนเจดียหลวงถลมทำใหเกิดความวุนวายในชนชั้นปกครอง ในชวงมีศึกติดพันนั้นซ้ำเกิด
แผนดินไหว เจดียหลวงรวมทั้งเจดียวัดพระสิงหและเจดียอื่นๆ หักพังลงมาดวย สรางความยุงยาก
ภายในเมืองยิ่งขึ้น (สรัสวดี อองสกุล, 2558, น. 177) จากเหตุการณนี้ทำใหเกิดรัฐประหารโดยขุนนาง
จนทำใหอาณาจักรลานชางตองเขามาจัดการในฐานะเครือญาติ หรือเหตุการพิราลัยของพระเจากา
วิโลรสสุริยวงศที่ทำใหเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เวียง (เมือง) ที่ศักดิ์สิทธิ์มากกวาเกียรติย ศของ
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ผูปกครอง จากบันทึกของศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี (1911) เกี่ยวกับเหตุการณดังกลาว
พบวาไมสามารถนำพระศพของผูปกครองเขาสูเมืองไดเนื่องจากไดพิราลัยนอกเขตกำแพงเมือง ราว
10 นาิกาขบวนเคลื่อนมาถึงตัวเมืองเชียงใหมซึ่งมีความเชื่อตอๆ กันมาวาไมอาจเปดประตูเมืองรับ
ศพได แมวาจะเปนศพของผูมีอำนาจที่สุด และคำสั่งของผูนั้นไดเปนกฎหมายของเมืองมาเปนเวลา
หลายปก็ตาม ชางนาปลงสังเวชตอศักดิ์ศรีของมนุษยและธรรมเนียมที่เต็มไปดวยความเชื่อในเรื่องโชค
ลางยิ่งนัก (น. 139)
3. ความกลมกลืนในวิถีชีวิต จากความเชื่อทางศาสนา และอิทธิพลการปกครอง จักรวาลวิทยา
ตามคติไตรภูมิจึงทรงอิทธิพลตอชีวิตของชาวลานนาอยางแยกไมได สิ่งนี้ทำใหเกิดตำนาน
นิทาน พิธีกรรม และพฤติกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับองคความรูหลัก ทำใหทัศนะของธรรมะ
ผสมกับทัศนะของโลกอยางสมดุล การอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติของชาวลานนาจึง
ไดรับอิทธิพลเหลานี้ พบวา องคความรูเกี่ยวกับสุริยุปราคาของชาวลานนาถูกเลาขานแบบ
นิทานที่เรียกวา “กบกินตะวัน” โดยมีอำนาจของภูติผีปศาจเขามาเกี่ยวของ ตอมานิทาน
พื้นบานเหลานี้ก็ผสานเขากับความเชื่อทางพุทธศาสนา เรื่องราหูอมจันทรกับพระพุทธเจานี้
สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการความเชื่อของคนไทยใน ประเทศไทย ที่เริ่มจากวัฒนธรรมความ
เชื่อดั้งเดิมในแบบเรื่องพี่นองทะเลาะกันผสานกับเรื่องราหู ซึ่งเปนกระแสความเชื่อใหมคือ
ความเชื่อของศาสนาพราหมณที่เขามาในประเทศไทย ตอจากนั้นมีการ รับเอาความเชื่อทาง
พุทธศาสนาเขามาภายหลัง ทําใหศาสนาพราหมณลดบทบาทความสําคัญลงไป เห็นได
จากการที่พระราหูเชื่อฟงและยอมทําตามที่พระพุทธเจาสั่ง (สุภาพร คงศิริรัตน, ม.ป.ป.,
น. 8) ตามบานเรือนของชาวลานนาตามธรรมเนียมดั้งเดิมจึงไมพบศาลพระภูมิซึ่งเปนอิทธิพล
จากไทยภาคกลาง แตบานเรื อนชาวล านนาจะมีการตั้ งทาวทั้ งสี่ ซึ่งเปนแบบจำลองคติ
จักรวาลประกอบดวย 5 สวน ไดแกสวนยอด คือ เขาพระสุเมรุ สวนแยกสี่ทิศ คือ เทพซึ่งสถิต
ที่เชิงเขา และสวนลางสุด คือ พระแมธรณีที่เปนสัญลักษณของแผนดินโลก ชาวลานนามัก
บูชาทาวทั้งสี่ดวยกระทงใสเครื่องเซนไหวตามโอกาสสำคัญตางๆ
นอกจากนี้ อิทธิพลของไตรภูมิยังสงผลตอทัศนะในการใชชีวิตของชาวลานนา เปนการตอกย้ำ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา กลาวคือ “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” คติไตรภูมิเปนคำอธิบายเกี่ยวกับผลแหง
ชีวิตหลังความตายซึ่งผลแหงการกระทำจะสงผลตอการไปเกิดใหมในภพภูมิตางๆ แนวคิดไตรภูมิทำให
ผูคนประพฤติดี และภูมิปญญาดั้งเดิมที่ใชอธิบายปรากฏการณตางๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย โดย
เฉพาะงานพทธศิลปลานนาที่ลวนสะทอนถึงการสั่งสอนศีลธรรม และผลของการกระทำ (พระวิจัย
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อิทธิโก, 2562, น. 26-28) จากอิทธิพลดังกลาวจึงทำใหไตรภูมิกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมทั้ง
ศาสนา การปกครอง และวิถีชีวิตอยางแทจริง
มิชชั่นนารีกับวิทยาศาสตร
จากทฤษฎีดังเดิมพบวา วิทยาศาสตร และศาสนาเปนสิ่งที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดย
วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่จำกัดเพียงการรับรูของประสาทสัมผัสทั้ง 5 สำหรับความเชื่อศรัทธาทาง
ศาสนา วิทยาศาสตรไมส ามารถจับต องได เนื่องจากเปน การรั บรู ของประสาทสั มผัส ที่ 6 (Sixth
sense) นอกจากนี้ กระบวนการทางวิทยาศาสตรยังเปนศาสตรที่ไมเกี่ยวของกับศีลธรรม (Nonmoral) และเปนเพียงองคความรูที่ไมโนมนำการตัดสินใจใดๆ ในเชิงคุณธรรม ดังนั้น ตั้งแตอดีต
คริสตจักรกับวิทยาศาสตรจึงเกิดความขัดแยงระหวางกันเรื่อยมา แตสำหรับประวัติศาสตรคริสตจักร
ไทยในชวงศตวรรษที่ 19 เปนที่นาสังเกตวา วิทยาศาสตรกำลังกาวเขาสูศาสนาในฐานะเครื่องมือใน
การเผยแพรศาสนา
การเผยแพรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนทในสยามเริ่มแรกตองพบกับอุปสรรคอยางมาก
หากแตการเผยแพรศาสนาในลานนาเกิดผลมากกวาหากพิจารณาจากระยะเวลาระหวางการเริ่มตน
จนถึ งการมี คริ ส เตี ย นจากชุ มชนทองถิ่น และจำนวนคริส เตีย นรุน แรก สิ่งนี้อาจเปน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินพันธกิจของศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ซึ่งเผยแพร
ศาสนาควบคูกับการเขาถึงชุมชนดวยการแพทย และการศึกษา ทานไดแสดงความเหนือกวาทาง
ศิลปะวิทยาการตอคนเมือง (ชาวลานนา) โดยกลุมมิชชั่นนารีภาคเหนือมีโอกาสสัมผัสกับความใกลชิด
ดานศาสนาของคนพื้นเมืองมากกวามิชชั่นนารีสวนกลาง (ประยุทธ สายตอเนื่อง, ม.ป.ป., น. 142) สิ่ง
นี้ยังทำใหมิชชั่นนารีเกิดความสนใจหลักคำสอนของพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น และมีความมั่นใจ
ในความยิ่งใหญของชนชาติตนเอง (อเมริกัน) ในฐานะอิสราเอลใหมที่จะนำความรอดสูประชาชาติ
กระบวนการทำพันธกิจนี้เปนเสมือนตัวกลางที่เชื่อมศาสนาใหเขากับวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ
จากกรณีศึกษาที่หนานอินตะไดตัดสินเปนคริสเตียนจากการทำนายถึงปรากฏการณสุริยุปราคา สิ่งนี้
แสดงวา วิทยาศาสตรอาจเปนเสมือนสะพานที่จะนำผูคนสูความเขาใจถึงพระเจาในฐานะพระผูทรง
สรางโลกและจักรวาลอยางมีระบบ การแยกธรรมชาติกับพระเจาผูทรงฤทธิ์เปนตรรกะที่หนักแนนของ
จักรวาลที่สำแดงธรรมชาติของความเปนพระเจา แตสำหรับพระองคไมมีการแบงแยกสิ่งตามธรรมชาติ
หรื อปรากฏการณ เ หนื อธรรมชาติ เพราะธรรมชาติของโลก คือ การสำแดงความยิ่งใหญ เ หนื อ
ธรรมชาติของพระองค (Day, 2005, p. 11) ขอเท็จจริงนี้ จึงเปนสิ่งที่ชวยย้ำเตือนถึงความเชื่อมโยง
ของศาสนศาสตรและวิทยาศาสตรที่มีธรรมชาติแหงการทรงสรางเปนจุดเชื่อมโยงกันและกัน โดย
แนวคิดแบบนี้ อาจเปนทัศนะที่สำคัญสำหรับการประกาศพระกิตติคุณของศาสนาจารยดาเนียล แมค
กิ ล วารี ซึ ่ งมี พื ้ น ฐานการศึ ก าษมาจากโรงเรีย นที่ เชื ่ อ มโยงกั บ คริส ตจั ก รทำให เห็น ว า ศาสนามี
ความสัมพันธกับองคความรูอยางใกลชิด
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แมนแต หนานอินตะ : พุทธ คริสต วิทยาศาสตร จากโลกทัศนใหมสูความเชื่อ
ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา
เหตุแหงการตัดสินใจสูการเปนคริสเตียน
แมวาจากคำบอกเลา หรือบันทึกที่เขียนไวจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา หนานอินตะได
ตัดสินใจเปนคริสเตียนหลังเหตุการณสุริยุปราคา แตหากพิจารณาเชิงลึกในหลากหลายมิติ กลาวคือ
ความเชื่อศรัทธา ตรรกะหรือระบบความคิด และการปะทะระหวางโลกเกา (ไตรภูมิ) กับโลกใหม
(ระบบสุริยจักรวาล) จะทำใหสามารถสันนิษฐานเหตุตางๆ ที่เกิดในชีวิตของหนานอินตะได 3 สาเหตุ
หลัก ไดแก
1. ความเชื่อศรัทธาในศาสนาอยางแทจริง จากประสบการณที่ศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมค
กิลวารี (1911) ไดบอกเลาถึงบทสนทนาที่ทานแลกเปลี่ยนกับชาวลานนาตางสถานะจะพบวา
ประเด็นหนึ่งที่พวกเขามีความกังวล และตองการหลุดพน คือ กฎแหงกรรม (การเวียนวาย
ตายเกิด) และผลแหงบาปกรรมซึ่งไดกระทำเมื่อยังมีชีวิตอยู ขาพเจา (ศาสนาจารย ดร.
ดาเนียล แมคกิลวารี) เชื่อวาขาวเรื่องความรอดพนจากบาปคงจะประทับใจของเจา (เจาบัว
คำ) อยูไมนอย เนื่องจากชาวพุทธไมมีความแนใจในเรื่องนี้เลย … ดังที่เจาเองไดยอมรับวา
บาปเปนสิ่งที่ไมสามารถไดรับการอภัยในวิถีความเชื่อของเจา (น. 86-87) ในฐานะที่หนาน
อินตะไดผานการบวช และศึกษาหลักธรรม ประเด็นนี้อาจเปนแรงกระตุนใหทานเกิดความ
สนใจในศาสนาคริสตซึ่งใหมีคำตอบเกี่ยวกับการจัดการกับผลแหงบาปกรรมซึ่งถูกสั่งสอนมา
อยางเปนระบบผานศาสนา และวิถีชีวิตประจำวัน
ปฏิสัมพันธระหวางศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารีกับหนานอินตะเริ่มตนครั้งแรกจาก
อาการปวยของทาน จนตองมาขอรับยาจากมิชชั่นนารี สิ่งนี้ทำใหหนานอินตะสนใจที่จะสนทนากับมิ
ชชั่นนารีในประเด็น ความชัดเจนที่กลาวถึงความศรัทธาในศาสนศาสตรแหงการไถบาปของหนาน
อินตะถูกบันทึกวา แมวาเขาไดศึกษามาทางศาสนาพุทธ และเปนคนถือศีลเครงครัด เขาเคยเปนเจา
อาวาสเทศนาในวัดมาแลว และขณะนี้บุตรชายของเขาสองคนก็บวชอยูในวัด แตอยางไรพุทธศาสนาก็
มิไดใหคำตอบฝายจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งพอแกเขา อยางเชนความผิดความบาปนับรอยพันครั้งที่หลงผิด
ทำไปเลามีทางออกไหม สวนศาสนาใหมที่บอกถึงการอภัยโทษความผิดบาปทั้งปวงจึงนาสนใจสำหรับ
เขา (ดาเนียล แมคกิลวารี, 1911, น. 101-102) คริสตศาสนาจึงไมใชเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
แกผูคนสำหรับความตองการพื้นฐานของมนุษยในเชิงจิตวิทยา หากแตเปนความหวังสำหรับชีวิตที่จะดี
ยิ่งขึ้นในอนาคตกาลที่เปนทัศนะหลักของผูคนทุกความเชื่อ หากแตไมมีความชัดเจนในเรื่องจุดจบที่มี
กฎแหงกรรมเปนบรรทัดฐานรวมกัน
2. ตรรกะทางความคิด สาเหตุในประเด็นนี้มาจากคุณลักษณะของหนานอินตะซึ่งถูกบันทึกไว
วา เขาเปนคนที่ใฝรู และประเด็นที่หนานอินตะมักจะสนทนาแลกเปลี่ยนกับศาสนาจารย ดร.
ดาเนียล แมคกิลวารีจะเปนประเด็นเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมซึ่งมาจากโลกตะวันตก เรา
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ถกเถียงกันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องทางวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร รูปทรงของโลก และเรื่อง
สุริยุปราคาวาเกิดขึ้นอยางไร เปนตน … ขาพเจาบอกเขาวาเปนไปไมไดที่สุริยุปราคาจะ
เกิดขึ้นจากการที่มียักษใหญพยายามจะดมดวงอาทิตยตามความเชื่อเดิมของเขา (ดาเนียล
แมคกิลวารี, 1911, น. 102) เนื้อความดังกลาวทำใหเห็นวา หนานอินตะอาจมีความสนใจ
และเชื่อถือในหลักการทางวิทยาศาสตรซึ่งเปนศาสตรจากโลกใหม
“แมนแต (จริงๆ) คำสอนของครูสอนความจริงที่เราเชื่อมามันผิดหมด” จากคำพูดที่ไตรตรอง
มากวาหนึ่งคืนของหนานอินตะหลังเหตุการณสุริยุปราคา เปนที่นาสังเกตวา “คำสอนของครู” ที่
หนานอินตะกลาวนั้น หมายถึงคำสอนทางศาสนา (ศาสนศาสตร) หรือวิทยาศาสตร หรืออาจเปนไปได
วา คำสอนทางวิทยาศาสตรจะชวยกระตุนกระบวนความคิดแบบตรรกะของหนานอินตะในชัดเจน
ยิ่งขึ้นตอศาสนา ความถูกตองและแมนยำของการทำนายทางวิทยาศาสตร จึงอาจเปนเหตุผลประกอบ
ที่ทำใหหนานอินตะเกิดความเชื่อศรัทธาในคำสอนอื่นๆ เกี่ยวกับศาสนาในเวลาตอมา หนานอินตะ
บอกขาพเจาวา ถาทุกอยางเปนดังที่ขาพเจาอธิบายสิ่งที่เขาเรียนรู มาก็ผิด ซึ่งถาอยางนั้นก็อาจ
คาดหมายไดเชนกันวา สิ่งอื่นที่ขาพเจาสอนเกี่ยวกับศาสนาของขาพเจาคงจะเปนสิ่งถูกตองดวย
(ดาเนียล แมคกิลวารี, 1911, น. 102)
3. การลมลางระบบความเชื่อเดิม จากขางตนแสดงถึงอิทธิพลของคติไตรภูมิที่มีผลตอชีวิตของ
ชาวลานนาในหลายมิติ ไดแก ความเชื่อทางศาสนา การเมืองการปกครอง และวิถีชีวิตทั่วไป
สิ่งเหลานั้นลวนครอบคลุมชีวิตของชาวลานนาอยางหลีกเลี่ยงไมได เมื่อประเทศสยามจะรวม
ลานนาเขาเปนหนึ่งเดียวกัน การทำลายระบบคติไตรภูมิที่แฝงอยูในระบบการเมื องการ
ปกครองก็เกิดขึ้น มีการสรางฐานอำนาจ พิธีกรรม และพื้นที่เชิงสัญลักษณใหม เพื่อลมลาย
ระบบเดิม ไดแก การทำใหเคาสนามหลวงซึ่งเปนจุดศูนยกลางของเมืองดั่งเขาพระสุเมรุให
แทนที่ดวยศูนยราชการ (ศาลากลางหลังเกา) การเปลี่ยนพื้นที่เวียงแกวใหกลายเปนเรือนจำ
กลางจังหวัดเชียงใหม และการเจาหลวงซึ่งเปรียบเสมือนศูนยกลางของหัวเมืองนอยใหญใน
ลานนนาตองถือน้ำพิพัฒนสัจจาตอกษัตริยไทย (สรัสวดี อองสกุล, 2558, น. 451) และใน
เวลาต อมาการเริ ่ มมี การยกเลิ กระบบการปกครองเดิ ม จนเชีย งใหม และดิน แดนอื ่ น ๆ
ในลานนาเขาเปนสวนหนึ่งของประเทศสยามอยางสันติวิธี และปราศจากการตอตานจาก
คนทองถิ่น
สำหรับหนานอินตะ คติไตรภูมิ หรือระบบจักรวาลที่เขาไดเรียนรู และผูกพันตั้งแตบวชเรียน
จวบจนไดใชชีวิตอยางฆราวาสผูนำศาสนา องคความรูเรื่องระบบจักรวาลอันเปนการตอบคำถามตอ
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของชาวลานนา ระเบียบจากคติดังกลาวที่สรางระบบการปกครอง
139

แมนแต หนานอินตะ : พุทธ คริสต วิทยาศาสตร จากโลกทัศนใหมสูความเชื่อ
ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา
การวางผังเมือง และเอื้อใหเกิดความชอบธรรมในการปกครองของเจาผูครองนคร รวมถึงอิทธิพลตอ
แรงบันดาลในการดำเนินชีวิตดวยการกระทำสิ่งดีงามเพื่อชีวิตที่ดีในภพภูมิตอไป
จากหลักความเชื่อศรัทธาสูภูมิปญญาทองถิ่นจนกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคมลานนา เมื่อ
หนานอินตะพบวา “เฮาฮูวากำสอนของเฮาผิด จากเรื่องพระอาทิตยมืดนี้ ยอนจะอั้นเมื่อพระกำปบอก
วา จะโปรดยกโตษลบลางความผิดบาปหื้อเฮา แลวยกหื้อเฮานี้มีสิทธิไปสวรรค ฟงผอเหมือนเหลือเจื้อ
แตแตๆ แลวนาจะเปนไปไดวา มันเปนกำของพระเจาแตะ บแมนกำของคนเฮาบดาย” (ดาเนียล แมค
กิลวารี, 1911, น. 103) จากเหตุการณสุริยุปราคาที่ทำใหหนานอินตะไดพบวา ความเปนไปของโลก
และจั กรวาลมี ร ะบบระเบี ย บชั ด เจน เนื ่ องจากมี พระผู ส รา ง และผูทรงโปรดยกโทษบาปกรรม
เหตุการณนี้เปนองคความรูใหมที่เปรียบเหมือนน้ำที่ชะลางความเชื่อ ความรู และวิถีชีวิตดั้งเดิมออกไป
จนหมดสิ้น แลวแทนที่ดวยความรูจากโลกใหม ทั้ งศาสนา วิทยาศาสตร และวิทยากรอื่น ๆ จาก
ชาติตะวันตกซึ่งใชเปนกลยุทธในการเผยแพรศาสนา
ไมวาหนานอินตะจะรับเชื่อเปนคริสเตียนดวยเหตุผลใด แตสิ่งที่ยืนยันความเชื่อศรัทธาอันแรง
กลา คือ ผลแหงความเชื่อที่เขาไดตัดสินใจ ประสบการณของขาพเจา (ศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมค
กิลวารี) ในการมีผูชวยทำงานเปนพลังในการเผยแพรพระศาสนา อยางเชนคนอยางหนานอินตะ
(ดาเนียล แมคกิลวารี, 1911, น. 249) โดยสิ่งนี้ตอมากลายเปนแรงบันดาลใจทำใหเกิดโรงเรียนศาสน
ศาสตร จนกลายมาเปนวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารีในปจจุบัน หนานอินตะผูไดเริ่มตนเปด
หัวใจของเขาจากความสนใจในองคความรูใหม สูการพบสิ่งที่อยูเหนือองคความรู เหลานั้น คือ พระ
เจาผูทรงสรางและผูทรงรักเมตตาไถบาปกรรม สิ่งเหลานี้ไดหลอหลอมจนเขามีประสบการณ และ
พัฒนาการทางความเชื่อจนกลายเปนผูนำคริสเตียนทองถิ่นตนแบบในเวลาตอมา
จากหนานอินตะสูอนาคตพันธกิจคริสตจักรไทย
ไมวาปจจัยใดจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสตของหนานอินตะ ประเด็น
สำคัญที่เรียนรู และสังเคราะหไดจากกรณีศึกษาทางประวัติศาสตรนี้ คือ แนวทางในการดำเนิน
พันธกิจตามบริบทคริสตจักรไทย (โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย) โดยสามารถสรุปได
3 ประเด็น ไดแก
1. ความสัมพันธระหวางความเชื่อทองถิ่นกับพระกิตติคุณ หากศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรม
และความเชื่อของชุมชน หรือพื้นที่ตางๆ ในโลกจะพบวา ลวนมีเท็จจริงบางอยางที่สอดคลอง
หรือเอื้อตอการอธิบายพระกิตติคุณ จากปฏิสัมพันธระหวางศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิล
วารี และทานเจาอาวาสวัดอุโมงค ก็พบรอยตอระหวางความเชื่อทองถิ่นกับพระกิตติคุณ ทาน
พระครูก็ยอมรับกับขาพเจาวา จักรวาลของเรานี้ยอมไมอาจเกิดขึ้นมาไดเองอยางที่สอนกันไว
และเพราะความเครงครัดที่มีอยูในศาสนาทำใหทานพระครูรูสึกถึงน้ำหนักแหงบาปที่ตนเคย
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
กระทำ และเทาที่รูซึ้งในพระธรรมทั้งปวงที่ศึกษาและสั่งสอนมา ไมมีการอภัยโทษบาปใดๆ
ในคำสอนเลย (ดาเนียล แมคกิลวารี, 1911, น. 88) จากบันทึกนี้จะพบทัศนะของเจาอาวาส
วัดอุโมงคที่สอดคลองกับคริสตศาสนศาสตร คือ การทรงสรางโลกและจักรวาลโดยพระเจา
และหลักแหงการอภัยบาปที่ไมอาจมีสิ่งใดมาทดแทนไดนอกจากพระเยซูคริสต
แตอยางไรก็ตาม การเชื่อมโยง หรือประสานความเชื่อเหลานี้จะตองมาจากการเปดใจ และ
ความเข า ใจอย า งแท จริง ป ญ หานี ้ก็พบในการเริ่มตน ของงานมิชชั่น การเริ่มงานที่ล านนาลาชา
เนื่องจากขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ปญหาการขาดแคลนกำลังคน และการ
ขาดองคความรูในเรื่องภาคเหนือของสยามเปนอุปสรรคสำคัญในการขยายงานดานศาสนา (ประยุทธ
สายตอเนื่อง, ม.ป.ป., น. 140) สิ่งสำคัญนอกจากกำลังคน คือ องคความรูอันจะนำมาซึ่งความเขาใจ
เมื่อเริ่มตนทำพันธกิจกับชุมชนพื้นเมืองอยางจริงจัง อยางไรก็ตามสิ่งที่จำเปนสำหรับการทำพันธกิจใน
ตางวัฒนธรรม คือ ความเขาใจที่เกิดจากความรักเมตตาแบบพระเยซูคริสต สิ่งนี้ทำใหเกิดการยอมรับ
การเรียนรู และการปฏิบัติตอผูอื่นอยางถูกตองตามบริบททางวัฒนธรรมและความเชื่อ แมวาเราจะมี
องค ความรู  ที ่ ก า วหน า เพี ย งไร สิ ่ งสำคัญ ที่เราไมควรละทิ้งคือ ความพยายามในการเขาใจผู  อื่ น
(Bassilios, n.d., p. 1)
บทเรียนที่สำคัญสำหรับคริสตจักรสากลอีกประการ คือ ผลจากการสังคายวาติกันที่ 2 ยังมี
วัฒนธรรมอื่นนอกเหนือไปจากวัฒนธรรมโรมัน หรือฝรั่ง เปนวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณคา ซึ่งมาจากน้ำ
พระทัยดีอันยิ่งใหญของพระผูเปนเจาเชนกัน และคุณงามความดีเหลานั้นตางมีประโยชนในการนำมา
เปนเครื่องมือแหงความรอดของเรามนุษยเชนกัน (บาทหลวงสำราญ วงศเสงี่ยม, 2533, น. 7) เราจะ
ทำอยางไรใหการทำพันธกิจในคริสตจักรไทยซึ่งไดรับอิทธิพลจากมิชชั่นนารีชาวตะวันตก ภาพของ
คริสตจักรแบบพื้นเมือง (Indigenous Church) จึงยังไมปรากฎ หากคริสตจักรเปนมิตรกับวัฒนธรรม
ของชุมชน หรือทองถิ่นบนพื้นฐานของพระวจนะจะทำให คนทองถิ่น มองคริสตจักรในฐานะมิต ร
มากกวาฝายตรงขามที่แตกตาง และยังนำชุมชนสูสัจจะแทตามมรดกแหงความเชื่อของชุมชนที่สืบ
ทอดตอกันมา
2. นวัตกรรม และเทคโนโลยีสูพันธกิจ ประเด็นนี้สอดคลองกับการพัฒนาสังคมไทยในปจจุบนั
ที่เนนการสรางสรรคนวัตกรรมใหม จากกรณีศึกษาทางประวัติศาสตรระหวางศาสนาจารย
ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี และหนานอินตะ องคความรูทางวิทยาศาสตร หรือดาราศาสตรเปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อตอการทำพันธกิจในฐานะสื่อกลางที่อธิบายศาสนศาสตรการ
ทรงสรางผานระบบสุริยจักรวาล จากประวัติศาสตรลานนาในประเด็นการเปลี่ยนแปลงความ
เชื ่ อ ของชุ ม ชนก็ พ บกรณี ศ ึ ก ษาในลั ก ษณะนี ้ ประมาณป พ.ศ. 1500 แคว น หริ ภ ุ ญ ไชย
อาณาจักรหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนบน เกิดการเปลี่ยนแปลงจากศิลปวิทยากร และศาสนา
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หลักฐานจีนเรียกรัฐนี้วา หนีหวังกก พระนางจามเทวีมาพรอมกับบริวารในลักษณะนำพา
ความเจริญเขามา เพราะบริวารที่พระนางจามเทวีนำมาคือ ผูเชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการ
แขนงตางๆ เชน พระภิกษุ นักปราชญ และชางหลายดาน การขึ้นมาของพระนางจามเทวีจึง
เปนสัญลักษณแหงความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ (สรัสวดี อองสกุล, 2558, น. 72)
การเปลี่ยนแปลงที่กลาวถึง คือ การสถาปนาพระพุทธศาสนาจากนครสวรรคถึงหริภุ ญชัย
วิทยาการทางความเชื่อใหมนี้ ยังกอใหเกิดเอกภาพในสังคมลานนา เนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมของคน
ทองถิ่นเปนความเชื่อในผีซึ่งมีมากมาย แตละชนเผาลวนมีผีของตน สิ่งนี้เปนอุปสรรคตอการรวมรัฐ
เมื่อเกิดรัฐหริภุญไชยจึงตองอาศัยความเชื่อในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเปนสากลใหเปนศาสนาของ
รัฐ พระพุทธศาสนาจึงเปนเครื่องหลอหลอมจิตใจผูคนตางเผาพันธุใหมีความเชื่อรวมกัน (สรัสวดี ออง
สกุล, 2558, น. 68) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา พุทธศาสนาจึงเปนนวัตกรรมใหมสำหรับสังคม
ลานนาในพุทธศตวรรษที่ 16 เปนเครื่องมือที่สรางเอกภาพ และปจจัยที่เอื้อตอการปกครองกลุมชน
ตางๆ ในบริเวณนี้ที่มีความหลากหลายทางเผาพันธุ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เปนเสมือนประตูที่ทำใหมิชชั่นนารี และกิจการของคริสตศาสนา
เปนที่ยอมรับในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตสามัญชนไปจนถึงชนชั้นปกครอง สมเด็จกรมพระยาดำรงรา
ชานุภาพไดทรงนิพนธบทนำจากหนังสือ หนึ่งศตวรรษในสยาม ค.ศ. 1828-1928 ความตอนหนึ่งได
ทรงยอมรับไมตรีของ มิชชั่นนารีจากองคความรูใหมที่พวกเขาไดรวมสรรคสรางสังคมสยาม การจัดตั้ง
มิชชันอเมริกันครั้งแรกในสยามเกิดขึ้นพรอมกับชวงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรแหงนี้
ทางดานปญหานโยบายตางประเทศ (การลาอาณานิคมจากชาติตะวันตก) … ซึ่งก็ยิ่งนำเราเขาไปใกล
มหาอำนาจตางชาติมากขึ้น ชาวสยามที่มีตำแหนงสูง โดยเฉพาะเชื้อพระวงศที่ทรงมีพระชันษานอย
ทรงมองเห็นความจำเปนในการเรียนรูภาษาตางชาติเพื่อใหทันกับเวลา และเพื่อกาวไปขางหนา
ทางดานการเรียนรู … ไมจำเปนตองกลาวเลยวา หมอสอนศาสนาอเมริกันเปนผูถวายงานสอน (และ
นำมาซึ่งการศึกษาศาสตรอื่นๆ เชน ประวัติศาสตร การเมือง วิทยาศาสตร การแพทย วิศวรกรรม
หรือการสรางเรือ เปนตน) … นอกจากนี้ยังมีการทำสนธิสัญญาพันธมิตรและการคาระหวางสยามกับ
ประเทศสวนใหญในยุโรปและกับสหรัฐอเมริกา หมอสอนศาสนาอเมริกันใหความชวยเหลือแกชาว
สยามอยางหาคามิไดในชวงเริ่มตนของการศึกษาเกี่ยวกับตะวันตก รวมทั้งความชวยเหลือทางดานการ
ติดตอกับโลกตะวันตก (จอรจ แมคฟารแลนด, 1928, น. 16-17) ภาษาศาสตร หรือองคความรู
เกี่ยวกับตะวันตกจากมิชชั่นนารีจึงเครื่องมือที่เอื้อตอการทำพันธกิจโดยเฉพาะการสรางการยอมรับใน
กลุมพระราชวงศซึ่งมีอิทธิพลตอสังคมในเวลาอยางมาก รวมถึงการยอมรับของคนทองถิ่นจากการเปด
โลกทัศนใหม ซึ่งสิ่งนี้ปรากฏชัดเจนในพันธกิจที่ศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี (1911) ไดเพียร
พยายามถายทอดกับหนานอินตะ แตเราก็ไมเพียงแตสอนเขาเกี่ยวกับศาสนาเทานั้น แมวานั่นจะเปน
กาวแรกบอยครั้งแมจะไมทุกครั้งเราจะกลาวถึงวิชาการอื่น ซึ่งที่สุดแลวจะนำเราเขาสูการสอนเรื่อง
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ศาสนา เชน วิชาภูมิศาสตร หรือดาราศาสตร เปนตน ลูกโลกกลมลูกเล็กๆ ที่ขาพเจานำติดตัวมาชวย
เปนสื่อในการเริ่มตนการสอน (น. 85)
ความทาทายสำคัญของการทำพันธกิจในปจจุบัน และอนาคต คือ คริสตจักรจะสรรคสราง
หรือแสวงหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใดเพื่อนำสังคมสูความหมายแทของพระกิตติคุณนั้นคือ ชีวิตที่
ครบบริบูรณในองคพระเยซูคริสต (ยอหน 10:10) ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
ศาสนาจึงเปนสิ่งที่สามารถประสานกันเพื่อทำใหพันธกิจสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งสองสิ่ง
เปนพันธกิจที่หลากหลายสำหรับชีวิตมนุษย ซึ่งจะตองดำเนินบนหนทางที่แตกตาง สองสิ่งนี้สามารถ
เสริมสรางซึ่งกันและกัน เพื่อขยายอิทธิพลทั้งในคริสตจักร และหองทดลองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน
การตอบสนองของมนุษย โดยทั้งวิทยาศาสตรและศาสนาเปนแหลงความหวังของมนุษยเพื่อเติมเต็ม
ชีวิตที่บริบูรณ (Bassilios, n.d., p. 3)
3. การทำพั น ธกิ จ ประกาศพระกิ ต ติค ุณ โดยกระบวนการศาสนิ กสั มพัน ธ (Inter-faith)
ผลสำเร็จของการเผยแพรศาสนาโดยศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ในลานนาเริ่มตน
ดวยการสรางความสัมพันธระหวางมิชชั่นนารีกับคนทองถิ่น จากการเปรียบเทียบผลของการ
ประกาศพระกิ ตติ คุ ณระหวางสยาม (ภาคกลาง) กับ ลานนา (ภาคเหนือ) พบวามีความ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยพื้นที่ภาคกลางใชเวลากวา 19 ป (พ.ศ. 2383-2402) จึงมีคน
ทองถิ่นตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสตเพียง 1 คน แตสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ศาสนาจารย
ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ใชเวลาเพียงไมกี่ปจึงมีผูตัดสินรับเชื่อ นั้นคือ หนานอินตะ และ
ตามมาดวยกลุมคนทองถิ่นอีก 5-6 คน ความแตกตางนี้มาจากวิธีการใหม ซึ่งศาสนาจารย
ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ไดใชการแพทย การศึกษา ปฏิสัมพันธกับชุมชนควบคูไปกับการ
เผยแพรศาสนา กลุมมิชชั่นนารีภาคเหนือมีโอกาสไดสัมผัสกับความใกลชิดดานศาสนาของคน
พื้นเมืองมากกวามิชชั่นนารีสวนกลาง ไดแก พุทธศาสนากับศิลปะ วัฒนธรรม และชนชั้นทาง
สังคม (ประยุทธ สายตอเนื่อง, ม.ป.ป., น.142) ความสนใจ และความเขาใจในพุทธศาสนา
บริบทลานนาจึงเปนความเชื่อมสำคัญที่เกิดการสนทนาระหวางมิชชั่นนารีกับคนทองถิ่น
กระบวนศาสนิกสัมพันธของศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี เกิดขึ้นผานการสนทนา
และการแลกเปลี่ยนองคความรู และความเชื่อ ซึ่งการสนทนาดังกลาวเปนการเนนความสัมพันธผาน
การสนทนาประเด็นตางๆ ตามที่อีกฝายสนใจ เหมือนเนื้อความที่ศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี
(1911) ไดบันทึกวา ในแงหนึ่งจึงกลาวไดวางานในปแรกของเรานั้นไมมีรูปแบบเลย สิ่งที่ขาพเจาสอน
ปรับไปตามแตที่คิดวาเหมาะสมกับคนฟง บอยครั้งที่เปนการตอบคำถามวาประเทศบานเกิดของ
ขาพเจาอยูที่ไหน ทิศใด จะเดินทางไปที่นั่นไดอยางไร … บางครั้งก็จะถามโดยตรงเรื่องศาสนาแตทุก
เรื่องก็สามารถนำไปสูเรื่องของพระเยซูคริสต กางเขนและการชวยใหรอดขององคพระผูเปนเจาได
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แมนแต หนานอินตะ : พุทธ คริสต วิทยาศาสตร จากโลกทัศนใหมสูความเชื่อ
ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา
(น. 86) การสรางสัมพันธกับศาสนิกชนตอความเชื่อจึงเปนตัวเชื่อมสำคัญที่จะนำสูการทำพันธกิจ
รวมกับพวกเขา
อยางไรก็ตาม ทักษะที่เปนตัวอยางจากชีวิตของศาสนาจารยดาเนียล แมคกิลวารี คือ การฟง
การคิด และกระบวนการดำเนินการสนทนาใหเขาสูพระกิตติคุณไดอยางเปนธรรมชาติ หากศึกษาจาก
อัตชีวประวัติของทานจะพบวา ทักษะดังกลาวอาจมาจากอิทธิพลของระบบการศึกษาในวัยเด็ก ชาวส
ก็อตมักจะใหโรงเรียนอยูคูกับคริสตจักร ไมเคยมีโรงเรียนที่แยกตัวโดดเดี่ยวจากคริสตจักร ภายหลังฤดู
เก็บเกี่ยวผานไปเมื่อไดสะสมอาหารไวในยุงฉางเรียบรอยแลว พวกเราก็จะมีโอกาสเรียนหนังสือซึ่งบิดา
ของขาพเจ าผู มีบุ ตรหลายคนใหความสนใจอยางมาก ครูผูสอนจะหมุน เวีย นไปพักตามบานของ
ครอบครัวที่มีนักเรียน การบานที่พวกเราตองทำเสมอยามค่ำคืนก็คือ ศึกษาคำถาม-คำตอบ ครั้งละ
สามคำถามจากหนังสือ The Shorter Catechism (ดาเนียล แมคกิลวารี, 1911, น. 27) กระบวนการ
นี้เองจึงเปนเหมือนรากฐานของการเสวนาทางศาสนาอันจะมาซึ่งความเขาใจ สันติภาพ และการเขาถึง
ความหมายแทของพระกิตติคุณตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนบทสนทนาเรื่องความ
เชื่อระหวางศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารีกับหนานอินตะ คริสตชนคนแรกในแผนดินลานนา
บทสรุป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 18-19 เปนเครื่องมือสำคัญที่มิชชั่นนารีใชในการทำ
พันธกิจ ทั้งนี้ การทำพันธกิจดังกลาวจะตองมีความเขาใจในบริบททางความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอยางลึกซึ้ง ภูมิปญญาหรือศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอาจเปนเสมือนสะพานเชื่อมระหวางคน
ทองถิ่นกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไดอยางชัดเจน สัญลักษณทางพุทธศาสนาซึ่งมาจากรากฐาน
ของอารยธรรมอินเดียเปนสัญลักษณทำหนาที่เปนสะพานทางปญญาที่เชื่อมสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่
เรามองไมเห็น เชื่อมตัวตนกับสิ่งที่ไรรูปแบบ เชื่อมสิ่งที่เราอธิบายไดกับสิ่งที่เราอธิบายไมได (ชิตพล
โปตะวัฒน, 2557, น. 89) การรวมผสานสิ่งเหลานี้จึงกอใหเกิดปจจัยสำคัญในการตัดสินรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดในกรณีของหนานอินตะ ไดแก ความเชื่อศรัทธาในหลักการอภัยบาป
ตรรกะทางความคิดซึ่งพบแนวทางใหมจากวิทยาศาสตร และการลมลางหรือแทนที่ระบบความเชื่อ
เดิม สุริยเทพบุตรผูซึ่งเปนเทพแหงความสวางในทัศนะเดิมของหนานอินตะจึงแทนที่ดวยพระเยซู
คริสตแสงสวางแทที่เขามาในโลก
จากพันธกิจของศาสนาจารย ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี กับหนานอินตะ สูการถอดบทเรียน
สำคัญสำหรับคริสตจักรไทย การปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินพันธกิจเพื่อใหเขาถึงคนทองถิ่นอยาง
แท จ ริ ง การผสานระหว า งพระกิ ตติ คุ ณกั บ ความเชื่อทองถิ่น ที่มาจากความเขาใจลึกซึ้ง การนำ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมนำเสนอสูสังคมเพื่อเนนย้ำพันธกิจชีวิตที่ครบบริบูรณของพระเยซูคริสต
และกระบวนการประกาศพระกิตติคุณที่เริ่มตนจากกระบวนการศาสนิกสัมพันธ การเสวนา หรือการ
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สนทนาดวยความเขาใจ และความรักกับศาสนิกชนตางความเชื่อ ทัศนะของผูคนทั่วไปมักมองวา
คริสตศาสนาเปนศาสนาของชาติตะวันตก หรือคนตางชาติ ดังนั้นจึงเปนเรื่องลำบาก หรือยุงยาก
สำหรับผูคนที่จะทำความเขาใจ อยางไรก็ตามเมื่อพระเยซูคริสตทรงกระทำงานมิชชั่นของพระองค
พระองคก็ไดทรงกระทำทามกลางประชากรของพระองคโดยไมแบงแยก “พระวาทะไดทรงบังเกิดเปน
มนุษยและทรงอยูทามกลางเรา บริบูรณดวยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายไดเห็นพระสิริของ
พระองค คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองคเดียวของพระบิดา” 2 พระเยซูคริสตทรงเดินทามกลางผูคน
พูดภาษาเดียวกับเขา ทำตามธรรมเนียมของเขา และใชเหตุการณที่เ กิ ดขึ้นในสังคมของเขาเพื่ อ
พระองคจะจับความสนใจของผูคน แตพระองคทรงทำสิ่งเหลานี้โดยไมลดทอนภารกิจของพระองค
(ริค วอรเรน, 2011, น. 221) ดังนั้น คริสตจักรก็ควรใชชีวิตทามกลางชุมชนรอบขางโดยไมแบงแยก
เชนเดียวกัน
18

2

ยอหน 1:14 (1971)
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ใหม
หมอมหลวง จตุรพิธ ชมพูนุท 1
19

บทคัดยอ
แผนดินของพระเจาและแผนดินสวรรคเปนเรื่องเดียวกัน เปนหัวใจสำคัญของขาวประเสริฐ
เปนศูนยกลางคำสอนของพระเยซูคริสต และเปนอรรถบทหลักในคำอุปมาของพระเยซูคริสต
ขาวประเสริฐ เริ่มตนจากยอหนผูใหบัพติศมาปรากฏตัวขึ้นในถิ่นทุรกันดาร แควนยูเดีย
ประกาศวา “จงกลับใจใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกลแลว” (มัทธิว 3:2) จากนั้นพระเยซูคริสตก็
เริ่มพันธกิจของพระองคดวยคำสอนชุดเดียวกัน “แผนดินของพระเจามาใกลแลว” (มัทธิว 4:17 เทียบ
มาระโก 1:15 และลูกา 10:9) คำวา “แผนดินของพระเจา” และ “แผนดินสวรรค” ปรากฏในพระ
คริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมเปนจำนวนขอมากที่สุดในหมวดสามานยนาม คือ 257 ขอ
คำนี้แทรกอยูในบทตางๆของพระกิตติคุณสัมพันธ มีสัดสวนถึงรอยละ 74.90 (รอยละ 58.56
เมื่อนับรวมพระธรรมยอหน) คำนี้สวนใหญอยูในคำสอนของพระเยซูคริสตในรูปแบบคำอุปมา เรียกวา
คำอุปมาของพระเยซูคริสต ซึ่งรอยละ 80.00 ของคำอุปมาเปนเรื่องแผนดินของพระเจาและแผนดิน
สวรรค คำอุปมาของพระเยซูคริสต ใชภาษาภาพพจนเชิงอุปมาและอุปไมย มิใชอุปโลกนขึ้นมาจาก
จินตนาการแบบนิทานหรือเทพนิยาย แตเปนการอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงสิ่งซึ่งจริง โดยการโยง
ธรรมชาติที่เปนจริงทางรูปธรรม อันเปนที่รูจักและรับรูในชีวิตประจำวัน ไปสูอีกธรรมชาติหนึ่งที่ยังไม
รูจัก ไมเขาใจ ทำใหภาพความเปนจริงของธรรมชาติที่ตองการสอนกระจางชัดขึ้น บนสมมติฐานที่วา
สิ่งซึ่งจริงในขอบเขตความรูหนึ่งยอมจริงในทุกที่
เหตุที่พระเยซูคริสตตองสอนเปนคำอุปมาก็เพราะ แผนดินของพระเจาและแผนดินสวรรค
เปนความรูใหมที่มาใกลแลว แตยังมาไมถึง ดังนั้น จึงตองอุปไมยและอุปมาเปนภาษาภาพพจน เพื่อ
นำไปสูความเขาใจกระจางของธรรมชาติใหมที่ยังไมเขาใจ ดวยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติที่รับรูอยู
ในชีวิตประจำวัน บนสมมติฐานที่วา สิ่งซึ่งจริงในขอบเขตความรูหนึ่งยอมจริงในทุกที่ ทำใหการเรียน
จากคำอุปมาของพระเยซูคริสต โดยการโยงธรรมชาติที่รูจักรับรูในชีวิตประจำวันไปสูอีกธรรมชาติหนึ่ง
ที่ยังไมเขาใจ เพื่อใหภาพความเปนจริงทางนามธรรมกระจางชัดขึ้น โดยการนำคำอุปมาของพระเยซู
คริสตมาวางบนบริบทวัฒนธรรมไทยที่คนไทยรูจักรับรูในชีวิตประจำวัน นับเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะนำ
คนไทยไปสูความรูความเขาใจในอีกธรรมชาติหนึ่งที่ยังไมเขาใจ โดยสมมติฐานนี้ การนำเสนอความ

1

ผูปกครองประจำการ คริสตจักรราชเทวีกรุงเทพ คริสตจักรภาคที่หก สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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เขาใจเรื่องแผนดินในบริบทวัฒนธรรมไทย จึงนำไปสูความรูความเขาใจเรื่องแผนดินของพระเจา ใน
บริบท คริสตศาสนศาสตรได ในทำนองเดียวกัน
คำสำคัญ แผนดิน แผนดินของพระเจา แผนดินสวรรค คำอุปมา บาน
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บทนำ

τὸ εὐαγγέλιον (พระกิตติคุณ พระวรสาร ขาวประเสริฐ) เริ่มตนจากยอหนผูใหบัพติศมา
ประกาศวา “จงกลับใจใหม เพราะ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν มาใกลแลว” 2 จากนั้น
พระเยซู ค ริ ส ต ก ็ เ ริ ่ ม พั น ธกิ จ ของพระองค ด  ว ย τὸ εὐαγγέλιον ชุ ด เดี ย วกั น คื อ “ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν มาใกลแลว” 3 (เทียบ มก. 1:15 และลก. 10:9)
พระกิตติคุณสัมพันธ (The Synoptic Gospels) เรียกพันธกิจการประกาศขาวประเสริฐของ
พระเยซูคริสตวา τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ดังนั้น ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
ก็คือขาวประเสริฐเกี่ยวกับแผนดินของพระเจาหรือแผนดินสวรรค ซึ่งเรียกรวมๆวา ἡ βασιλεία.
ความสำคัญของ ἡ βασιλεία
“นั ก ศาสนศาสตร เ ห็ น พ อ งต อ งกั น ว า ἡ βασιλεία มิ เ พี ย งเป น อรรถบทหลั ก (main
theme)ของพระคัมภีรทั้งเลมเทานั้น ยังเปนคำสอนที่โดดเดนชัดเจนยิ่งชองพระเยซูคริสตอีกดวย”
(Sendriks, 2017)
“หัวใจคำสอนของพระเยซูคริสตมีศูนยกลางอยูในอรรถบทของ ἡ βασιλεία” (สืบคนจาก
https://www.biblestudytools.com/dictionary/kingdom-of-god)
“ἡ βασιλεία คือ จุดศูนยกลางพันธกิจของพระเยซูคริสต” (Wilkinson, 2009)
ความสำคัญของ ἡ βασιλεία เชิงสถิติ
ἡ βασιλεία ปรากฏในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 257 ขอ ครึ่งหนึ่งปรากฏในพระ
กิตติคุณทั้งสี่ (n=133, μ=51.75) ในพระกิตติคุณสัมพันธ 130 ขอ และในพระกิตติคุณยอหน 3 ขอ
จำแนกยอยออกเปน 3 กลุม เรียงลำดับทางสถิติได ดังนี้
1. แผนดินของพระเจา ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 65 ขอ คิดเปนรอยละ 58.56
2. แผนดินสวรรค ἡ βασιλεία των ουρανών 31 ขอ คิดเปนรอยละ 27.93
3. อื ่ น ๆ อาทิ ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς, ἡ βασιλεία σου, αὐτοῦ,
ἐμὴ และ τὸ εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας 15 ขอ คิดเปนรอยละ 13.51
หากนับตามจำนวนบท จะพบวา ἡ βασιλεία แทรกอยูในบทตางๆของพระกิตติคุณมาก
ถึงสามในสี่ของจำนวนบทของพระกิตติคุณทั้งเลม คิดเปนรอยละ 74.90 ( μ=74.90, σ=16.93 )
เรียงลำดับทางสถิติได ดังนี้
พระกิตติคุณมัทธิว 28 บทมีคำ ἡ βασιλεία ปรากฏอยู 25 บท คิดเปนรอยละ 89.29
2
3

มธ. 3:2 (THSV2011).
มธ. 4:17.
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พระกิตติคุณลูกา 24 บทมีคำ ἡ βασιλεία ปรากฏอยู 19 บท คิดเปนรอยละ 79.17
พระกิตติคุณมาระโก 16 บทมีคำ ἡ βασιλεία ปรากฏอยู 9 บท คิดเปนรอยละ 56.25
เมื่อนับรวมพระกิตติคุณยอหนซึ่งแมมีคำ ἡ βασιλεία ปรากฏเพียง 2 บทเทานั้น คือ ใน
บทที่ 3 และบทที่ 18 เขามาแลว สัดสวนเฉลี่ยก็ยังเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนบทในพระกิตติคุณทั้งสี่ (μ=
58.56, σ=35.49) หรือมีคำวา ἡ βασιλεία ปรากฏอยูทุกๆสองบทโดยเฉลี่ย
แผนดินของพระเจาและแผนดินสวรรคเปนเรื่องเดียวกัน
แมพระกิตติคุณมาระโก ลูกาและยอหนจะใชคำวา ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ตางกับ
พระกิตติคุณมัทธิวที่ใชคำวา ἡ βασιλεία των ουρανών แตทั้งสองคำตางอางอิงถึงสิ่ง
เดียวกัน (Schrock, 2014, p. 10) ตัวอยางเชน
ม ธ 5 :3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
ลก 6:20 Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ..
หรื อ มธ 11: 11 ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,
μείζων αὐτοῦ ἐστιν.
ล ก 7 :28 ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, μείζων
αὐτοῦ ἐστι.
ห ร ื อ ม ธ 1 3 : 3 1 Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ
σινάπεως,
มก 4:31 Τίνι ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ,
ลก 13:19 Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
หลายครั้งที่พระกิตติคุณใช ἡ βασιλεία เพียงสั้นๆคำเดียว แตพระคัมภีรฉบับแปลเปน
ภาษาไทย (THSV2011) แปลวา “แผนดินของพระเจา” ตัวอยางเชน
มธ 4:23 καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας,
มธ 4:23 ทรงประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา
และ มธ 24:14 κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ,
มธ 24:14 ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจานี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก
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ดั ง นั ้ น ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν มี ค วามหมายเดี ย วกั น กั บ ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ กลาวถึงอยางสั้นๆวา ἡ βασιλεία ก็ได เพราะคำสอนของพระเยซูคริสตเรื่ อง
“แผนดิน” มีเพียงอรรถบทเดียว ใจความเดียว (Schrock, 2014, p. 10)
ἡ βασιλεία ἐν παραβολαῖς
แม ἡ βασιλεία เปนอรรถบทหลัก เปนหัวใจสำคัญของขาวประเสริฐ แตกลับไมปรากฏ
ความหมายหรือนิยามศัพทที่ชัดเจนในพระคัมภีร พระเยซูคริสตเองก็มิไดสรางทฤษฎีหรือศาสนศาสตร
วาดวยแผนดินไมวาในเชิงรัฐศาสตร ปรัชญาหรืออวสานศาสตร (Eschatology) เพราะคำสอนเรื่อง ἡ
βασιλεία ทั้งหมด (รอยละ 100) อยูในรูปคำอุปมา (ἐν παραβολαῖς) และรอยละ 80
ของคำอุปมาเปนคำอุปมาเกี่ยวกับ ἡ βασιλεία
ἡ βασιλεία ไมเพียงปรากฏอยูเปนจำนวนมากลำดับตนๆในขอพระธรรม และปรากฎอยู
มากถึงสามในสี่ของจำนวนบทในพระกิตติคุณสัมพันธเทานั้น ἡ βασιλεία ยังเปนหัวใจสำคัญ
(foundational concept) ของคำอุปมาของพระเยซูคริสต เพราะคำอุปมาของพระเยซูคริสตเปน
เรื่องเกี่ยวกับ ἡ βασιλεία มากถึงรอยละ 80.00 (Wilkinson, 2009, p. 1)
เพื่อจะเขาใจคำสอนของพระเยซู คริสตเรื่อง ἡ βασιλεία ตองเขาใจวัตถุประสงคและ
โครงสรางของคำอุปมาที่พระเยซูคริสตใช (ἡ παραβολή)
คำอุปมาของพระเยซูคริสตในเชิงปริมาณยังไมมีขอสรุปที่ตรงกันวา จำนวนที่แนนอนมีเทาใด
Archibald Hunter อางถึงนักวิชาการที่พยายามกำหนดวาคำตรัสชนิดใดของพระเยซูคริสตถือเปนคำ
อุปมา เพื่อนับจำนวนคำอุปมาของพระเยซูคริสต ผลก็คือนับไดไมตรงกัน Trench นับคำอุปมาได 30
เรื่อง, F.F. Bruce นับได 33 เรื่อง, Merrill Tenney นับได 32 เรื่อง, Alexander และ Alexander
นับได 39 เรื่อง, Joichim Jeremias นับได 40 เรื่องเทากับ Miller และ Miller, Pierson นับได 48
เรื่อง, คณะบรรณาธิการผูแปลพระคัมภีรฉบับ NIV นับได 52 เรื่อง, Julicher นับได 53 เรื่อง, Mowry
นับได 55 เรื่อง, Dr. Hunter เองนับได 60 เรื่องเทากับ J.A.T. Robinson, B.T.D. Smith นับได 62
เรื่องและ Herbert Lockyer นับไดถึง 89 เรื่องในพระกิตติคุณสัมพันธ และ 21 เรื่องในพระกิตติคุณ
ยอหน (Brown, 2012, p. 15)
พระเยซูคริสตมิไดใชคำอุปมาในลักษณะอุปมาโวหาร มิไดใชเพื่อยกระดับคำสอนของพระองค
ใหเปนงานวรรณกรรม และมิไดมุงหวังหลอกลอใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน (มุขปาฐะ) พระเยซูคริสต
ใชคำอุปมาเพื่อโยงสิ่งที่เขาใจไดในชีวิตประจำวันไปสูสิ่งที่เกินขอบเขตความรับรูเขาใจในขณะนั้น
แตทั้งสิ่งที่เขาใจไดและสิ่งที่เกินขอบเขตความรู เปนสิ่งซึ่งจริงทั้งสองสิ่ง
คำอุปมาของพระเยซูคริสตตั้งอยูบนฐานแหงความจริง
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โครงสรางของคำอุปมา (ἡ παραβολή)
คำอุปมาของพระเยซูคริสตประกอบดวยองคประกอบสองสวน คือหนึ่ง Spiritual Truth - สัจ
ธรรมฝ า ยจิ ต วิ ญ ญาณที ่ ป ระสงค จ ะอรรถาธิ บ าย และสอง Analogy - การอรรถาธิ บ ายด ว ยวิ ธี
อุปมาอุปไมย (Brown, 2012, p. 67)
ἡ παραβολή ประกอบดวย significant factors 2 ภาคสวน
ภาคสวนแรก (1st factor) คือสวน Spiritual Truth เปนความจริงที่พระเจาประสงคจะเปดเผย
แตมนุษยไมอาจเขาใจไดทั้งหมด (Full body of Truth) (Brown, 2012, p. 39)
ภาคสวนหลัง (2nd factor) คือสวน ordinary เปนเรื่องที่ยกขึ้นมาจากโลกในชีวิตประจำวันที่
ผูฟงรับรู (contextualized worldview) ซึ่งสามารถเขาใจไดโดยงายไมตองตีความ (Brown, 2012,
pp. 25-26) ตัวอยางเชน
“แผนดินของพระเจาเปรียบเหมือนคนหนึ่งหวานพืชลงในดิน” 4
“แผ น ดิ น ของพระเจ า” คื อสว น Spiritual Truth เปน สิ่งซึ่งมีอยูจ ริงที่พระเจาประสงคจะ
เปดเผยแกมนุษย แตอยูเหนือความเขาใจ เหนือการรับรูของมนุษย ไมอาจสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส
และสติปญญาของมนุษย
“คนหนึ่งหวานพืชลงในดิน” คือสวน ordinary ในชีวิตประจำวันของผูฟง ที่ผูฟงมีประสบการณ
รับรู เห็นดวยตา ทำดวยมือ และคุนเคยดวยสติปญญา
ทั้งสองภาคสวนเชื่อมโยงกันดวย “เหมือน” (semile) หรือ “เปน” (metaphor)
“แผนดินสวรรคเปรียบเหมือน (ὁμοία ἐστὶν) เมล็ดมัสตารดเมล็ดหนึ่ง” 5
“(ชาวแผนดินสวรรค) ทานทั้งหลายเปน (ἐστε) เกลือแหงโลก” 6
แผนดินสวรรคและชาวแผนดินสวรรคเปนความจริงเหนือความเขาใจ เมล็ดมัสตารดและเกลือ
เปนความจริงในชีวิตประจำวัน คำอุปมานี้เชื่อมโยงความจริงประจำวันที่เขาใจสูความจริงที่ยังไมเขาใจ
คำอุปมาของพระเยซูคริสต ใชภาษาภาพพจน (figurative) เชิงอุปมา (metaphor) และเชิง
อุปไมย (simile) มิใชเพื่อความสละสลวยแหงภาษาหรือเพื่อสรางอุดมคติเชิงปรัชญา และมิใชการ
อุปโลกนเทพปกรณัมขึ้นมาจากจินตนาการ แตเปนการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ (analogy) สองสิ่งซึ่ง
จริง โดยการโยงธรรมชาติที่เปนจริงทางรูปธรรมของสิ่งแรก อันเปนที่รูจักและรับรูในชีวิตประจำวัน
ไปสูอีกธรรมชาติหนึ่งของสิ่งหลังที่ยังไมเปนที่รูจัก ยังไมเขาใจ เพื่อสะทอนภาพความเปนจริงของ
ธรรมชาติของสิ่งหลังที่ตองการสอนใหกระจางชัดขึ้น

4

มก. 4:26.
มธ. 13:31.
6
มธ. 5:13.
5
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Wiersbe นิยามวา คำอุปมาของพระเยซูคริสต หมายถึง เรื่องเลาที่กลาวถึงเรื่องหนึ่งโดยเปรียบ
กับเรื่องหนึ่งโดยมีจุดประสงคที่จะสอน จากสิ่งหนึ่งที่เปนที่เขาใจแลวไปสูอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไมเขาใจ เพื่อ
ทำใหเกิดกระบวนการเรียนรู (Brown, 2012, p. 31)
โดยความเขาใจธรรมชาติ ท ามกลางเรา เราจึงรับรูและเข าใจถึงแผนดิน ของพระเจาที ่ อ ยู
ทามกลางตัวเรานั่นเอง บนสมมติฐานที่วา สิ่งซึ่งจริงในขอบเขตความรูหนึ่งยอมจริงในทุกที่ (What is
valid in one sphere is valid also in the other) (Brown, 2012, p. 31)
“และเขาจะไมพูดกันวา ‘มาดูนี่’ หรือ ‘ไปดูโนน’ เพราะนี่แนะ แผนดินของพระเจานั้นอยูทา ม
กลางพวกทาน” 7
ἡ βασιλεία ἐν ἡ παραβολή บริบทแผนดินสยาม
การศึกษาครั้งนี้จะทำการแทนภาคสวนหลังของคำอุปมา (ordinary) ดวยประวัติคริสตจักรใน
ภาคเหนื อ เพื ่ อโยง contextualized worldview ของทองถิ่น ลานนาไปสู Spiritual Truth เรื่อง
แผนดินของพระเจา
ἡ βασιλεία ไมใชสถานที่ที่เรียกวาสวรรค ไมใชคริสตจักร แตหมายถึงขอบเขตแหงพระ
ราชอำนาจ (realm ruled by a monarch) Ern Baxter นิยามแผนดินของพระเจาคือการปกครอง
โดยพระเจา (Wilkinson, 2009, p. 13)
นิยามนี้สอดคลองกับคติความเชื่อเรื่องแผนดินในวัฒนธรรมไทย คำวาแผนดินใชเรีย กแทน
พระมหากษัตริย (ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ในคำอุปมาของพระเยซูคริสต)
“แผนดินนี้ ทานจะไมเขาไปประทับในวังบางเลยทีเดียวหรือ” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2000, น.
455)
ธรรมเนียมไทยไมนิยมออกพระนามของพระมหากษัตริย แตใชคำแทนวา “แผนดิน” หรือ “ใน
หลวง” นิโกลาส แชรแวส บันทึกวา “เปนนโยบายทางการเมืองของราชอาณาจักรสยาม ที่จะออก
พระนามพระเจาแผนดินใหเปนที่รูแกประชาชนพลเมืองไดก็ตอเมื่อสวรรคตแลว” (นิโกลาส แชรแวส,
2550, น. 193) สอดคลองกับธรรมประเพณีตามพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม “ไมออกพระนามพระ
เจา”
จักรมณฑลของแผนดิน
แผนดินหมายถึงพระมหากษัตริย และพระราชอำนาจแผออกไปจากศูนยกลาง สูสุดปลาย
พรมแดนอันไมอาจกำหนดวัดแนนอนเปนที่ยุติได วงแหวนแหงพระราชอำนาจ (ring of power) นี้
เรียกวา “มณฑล”
7

ลก. 17:21.
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มโนทั ศ น เ รื ่ อ ง “มณฑลของแผ น ดิ น ” (Mondala) มาจาก Wolters อธิ บ ายรู ป แบบ
ความสัมพันธของรัฐโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต Wolters เชื่อวาจักรมณฑลทางอำนาจ
ของแผนดิน (ring of power) แตละแผนดินไมตายตัว และไมอาจกำหนดขอบเขตที่แนนอนในทาง
ภูมิศาสตรได (กำพล จำปาพันธ, 2559, น. 51)
นิธิ เอียวศรีวงศ (2557) อธิบายวา มโนภาพที่รูจักกันดีในประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ก็คืออำนาจปกครองของพระมหากษัตริยในศูนยกลางหนึ่งๆ เปนเหมือนดวงเทียนที่ถูกจุดขึ้นใน
ห อ งมื ด แสงสว า งหรื อ พระราชอำนาจมี อ ย า งเข ม ข น แต เ พี ย งในอาณาบริ เ วณที ่ ใ กล ก ั บ องค
พระมหากษัตริย ดวงเทียนนั้นยิ่งไกลออกไปเพียงไร แสงเทียนหรือพระราชอำนาจยิ่งสลัวลง ... และ
ตรงที่ซึ่งแสงสลัวของเทียนสองดวงชนกันนั้น คือ อาณาเขตที่บอกไมไดแนชัดวาเปนของใครหรือใคร
เปนนายอยางแทจริง (น. 142-143)
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ แผนดินฉาน (Shan) ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนในพมา ลาว จีนตอน
ใต และสยาม กลาวคือทิ ศเหนือจดเชีย งตุง เมืองเขิ น (จีน) ทิศใตจดอุ ตรดิตถ ตาก (สยาม) ทิศ
ตะวันออกจดเชียงแสน (ลาว) ทิศตะวันตกจดแสนหวี เมืองกองไต เมืองนาย (พมา) (ชวิศา ศิริ, 2550,
น. 63-65)
ในสมัยดร.แดเนียล แมคกิลวารี (1828–1911) แผนดินฉานปกครองโดยพระเจากาวิโลรสสุริ
ยวงศ (ใชคำแทนวา “เจาหลวง”) มีศูนยกลางพระราชอำนาจอยูที่ “ซิมเหม” (Zimme)
เจาหลวงคือพระมหากษัตริยของแผนดินฉาน เมืองหลวงของแผนดินฉานคือซินเหม ราษฎร
เรียกตนเองวา “คนเมือง” และรับรูวาเปนพลเมืองในปกครองของเจาหลวง
นอกเหนือขอบเขตการรับรูของคนเมือง คือ มีแผนดินสยามครอบอยูเหนือแผนดินฉาน เรียก
แผนดินฉานวาลานนา และเรียกซิมเหมวาเชียงใหม
แผนดินของพระเจาเปรียบเหมือนแผนดินสยามหรือพระราชอำนาจแหงพระมหากษัตริยสยาม
สวมทับแผนดินฉานหรือพระราชอำนาจแหงเจาหลวง
คริสเตียนคิดวาแผนดินของพระเจาอยูบนสวรรคและอยูในคริสตจักรเทานั้น จึงจำเปนตอง
ประกาศขาวประเสริฐเพื่อขยายแผนดินของพระเจา
ความเชื่อที่วาการประกาศขาวประเสริฐที่เชียงใหม คือ การนำแผนดินของพระเจาเขามาตั้งอยู
ในแผนดินลานนา เพื่อวิญญาณของผูรับเชื่อชาวลานนาจะไดเขาสูแผนดินสวรรค เปนความเขาใจ
ดานศาสนศาสตรที่ไมสอดคลองกับคำอุปมาของพระเยซูคริสต เพราะแผนดินลานนาอยูในแผนดิน
สยามฉันใด แผนดินลานนาก็อยูในแผนดินของพระเจาแลวฉันนั้น ชาวลานนาอยูในแผนดินของพระ
เจามาตั้งแตตน เพียงแตพวกเขาจะเปนชาวแผนดินสวรรคก็ตอเมื่อพวกเขาไดเกิดใหม คือ รับรูดวย
การประทานจากความรูจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
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การประกาศขาวประเสริฐของดร.แมคกิลวารี นำไปสูการใหบัพติศมาแกหนานอินตะ เมื่อวันที่
3 มกราคม 1869/2412 (สืบคนจาก http://lib.payap.ac.th/christianity/doc/1/his_church1.pdf) เปน
คริสเตียนพื้นเมืองคนแรกของซิมเหมหรือเชียงใหม ตอมาในปเดียวกันนั้นมีผูรับเชื่อเพิ่มอีก 6 คน คือ
นอยสุยะ นายบุญมา แสนญาวิชัย หนานชัย นอยกันทาและปูสาง
นอยสุยะรับบัพติศมาเมื่อ 2 พฤษภาคม 1869/2412 หนานชัยรับบัพติศมาเมื่อ 1 สิงหาคม
1869/2412 (สืบคนจาก http://www.wattanachurch.org/index.php/pastor-pages/86)
หนานชัย เปนคนละแวกหมูบานเดียวกันกับนอยสุยะ ทานเคยบวชเรียนจนไดเปนเจาอาวาสวัด
ภายหลังลาสิกขาออกมา ก็ยังคงสมัครใจเปนมัคทายกในวัดหลวงทำหนาที่ปดกวาดดูแลวัดเพื่อจะได
ไมตองขึ้นสังกัดเปนไพร ไมตองทำงานใหทางการบานเมือง เมื่อหนานชัยรับบัพติสมาจึงลาออกจาก
เปนมัคทายกวัด โดยเหตุนี้หนานชัยจึงตองถูกเกณฑแรงงานตามกฎหมายของแผนดิน แตทานไดเลี่ยง
โดยอางธรรมบัญญัติของพระเจาหามทำงานวันอาทิตย เปนเหตุใหทานและนอยสุยะถูกประหารชีวิต
ที่บานแมปูคา อ.สันกำแพง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 1869/2412
เหตุการณประหารชีวิตคริสเตียนสองคนไดสรางความหวาดกลัวเปนอยางยิ่งใหกับคริสเตียนทุก
คน หลายคนหนีหายไปจากคริสตจักรดวยเกรงภัยอาญาที่จะมาถึงตัว มีบันทึกในสมุดบันทึกคณะ
ธรรมกิจคริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่ 1 เชียงใหม ลงวันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1870 ความวา
"...เมื่อสามเดือนกอน เปนชวงแหงความทรมานอยางแสนสาหัสของมิชชันลาว เปนสภาวะบีบ
คั้นที่เ กื อบทำให มิช ชั นต องแตกสลาย ในการจัดนมัส การวันสะบาโตเดือนกัน ยายน เมื่อสมาชิก
คริสตจักรของเราทั้งหมดผูสามารถมารวมกับเราไดตางอยูพรอมหนากัน ก็ไดยินขาวเลาลือวาเจาหลวง
มีแผนการที่จะกระทำอยางใดอยางหนึ่งเพื่อขมขูราษฎรและปองกันไมใหมีการแผขยายของลัทธิคำ
สอนใหมนี้ เราไดยินมาวาพระองคตัดสินใจที่จะเนรเทศคริสเตียนทุกคนออกจากราชอาณาจักร”
(สืบคนจาก http://www.wattanachurch.org/index.php/pastor-pages/86)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงกันยายน 1869/2412 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ทุกคนในแผนดิน
ซิมเหม (เชียงใหม) รวมทั้งคณะมิสชันนารีที่นำโดย ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ยอมรับพระราชอำนาจ
ของแผนดินซิมเหม
แตการสังหารคริสเตียนชุดแรกของแผนดินซิมเหมมิใชความพายแพของการขยายเขตแดนของ
แผนดินของพระเจา ที่ทำใหคริสเตียนตองหนีราชภัยและบีบคั้นคณะมิสชันนารีใหแตกสลาย และมิใช
ความลมเหลวของการประกาศขาวประเสริฐ
ทางฟากฝงของเจาหลวง พระเจาเชียงใหม กาวิโลรสสุริยวงศก็กังวลและเปนทุกขไมแพกัน
เพราะมี “คำสั่งสอบสวน” มาจากแผนดินสยามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งเจาหลวงยืนยันวา “เปน
ราชอำนาจของพระองค สยามไมมีสิทธิแทรกแซง และผูถูกประหารก็เปนราษฎรของพระองคซึ่งจะ
สังหารเสียเทาใดก็ไดตามใจปรารถนาของพระองค” (Hallett, 1890, p. 110) แตเมื่อคณะผูสอบสวน
156

การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
มิ ไ ด แ สดงท า ที ใ ดๆออกมา พระองค ก ็ ว างพระทั ย กอปรกั บ ดร.แมคกิ ล วารี ไ ด ม าเข า เฝ า และ
ประนีประนอมระงับขอพิพาทระหวางกัน
แทที่จริงแลว แผนดินฉานและซิมเหมอยูในขอบเขตพระราชอำนาจของพระเจา พระองคทรง
ยินยอมใหเหตุการณนี้บังเกิดขึ้นเพื่อใหเขาใจคำอุปมาที่วา “แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนเมล็ดพืช
เมล็ดหนึ่ง ซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไรของตน” 8
เมล็ดพืชคือหนานชัยและนอยสุยะที่ตองฝงลงไปเพาะ เพราะในปตอมาพระเจากาวิโลรสสุริ
ยวงศเดินทางเขามากรุงเทพดวยพระราชการเชนปกติ (ดร. ประสิทธิ์ พงศอุดม บันทึกวาเสด็จลง
มารวมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4)
แผนดินสยามไดแตงตั้งพระเจาอินทวิไชยยานนท ราชบุตรเขยขึ้นครองแผนดินแทนทันที ที่
พระเจากาวิโลรสสุริยวงศเสด็จพนกำแพงพระนคร
พระเจ า อิ น ทวิ ไชยยานนท ไดพระราชทานที่ดิน ริมแมน ้ำปงใหกอสรางคริส ตจักรที่ห นึ่ ง
เชียงใหม และอนุญาตใหมิชชันนารีเผยแผศาสนาตอไปไดโดยรับรองวาจะไมมีผูใดขัดขวาง (สืบคน
จาก http://lib.payap.ac.th/christianity/doc/history_christian_chiangmai_lamphun.pdf)
แผ น ดิ น สยามมี พ ระบรมราชโองการเสรี ภ าพทางศาสนา ค.ศ. 1878 (พ.ศ. 2421) โดยมี
พระบรมราชวินิจฉัยวาการศาสนาไมใชเรื่องขัดขวางงานราชการแผนดิน ประชาชนจะนับถือศาสนาใด
ก็ไดโดยหามนายในสังกัดขัดขวาง แมแตการทำงานวันอาทิตยก็ไมใหกดขี่บังคับเวนแตเปนเรื่องการ
สงคราม ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการนี้ก็ทำใหความตึงเครียดในเชียงใหมคลี่คลายลง สงผลให
การทำงานของคณะมิชชันนารีขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว (ประสิทธิ์ พงศอุดม, ม.ป.ป.)
สรุป

1. ἡ βασιλεία ในคำอุปมาของพระเยซูคริสตหมายถึงการดำรงอยูของพระราชอำนาจ
ของพระเจาในทุกๆที่ของจักรวาล แผนดินโลก ฟาสวรรค และบาดาล(แดนมรณา) ไมวาผูอาศัยในที่
นั้นจะรับรูหรืออยูนอกเหนือความรับรูก็ตาม
2. การประกาศขาวประเสริฐมิใชการขยายเขตแดนของแผนดินสวรรคหรือการลาอาณานิคม
แตเปนพันธกิจการ “ปลุกจิตสำนึก” รับรูพระคุณของพระเจาที่ปกปองปกครองและดูแลผูอยูใน
แผนดิน มิใชเพื่อยายแผนดินแตเพื่อเห็น “ขุมทรัพยที่ซอนอยู”ในแผนดินนั้น 9
3. ความทุกขและการขมเหงที่เกิดขึ้นกับชาวแผนดินสวรรคไมใชความพายแพหรือขออางที่
จะถอยออกมา เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเปนดังการเพาะเมล็ดลงในไรนาหรือใสเชื้อแปงจำนวนหนึ่งลงในถัง
เพื่อการตระหนักรูอยางเดนชัดถึงพระราชอำนาจของพระเจา
27
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มธ 13:31.
มธ 13:44.
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโลกทัศนพุทธศาสนาที่สัมพันธกับการตอบสนอง
พระกิตติคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะทราบวาโลกทัศนเดิมของพุทธศาสนา
สัมพันธกับการตอบสนองพระกิตติคุณของพวกเขาอยางไร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทำพันธกิจกับ
กลุมวัยรุนที่มีโอกาสไดรับฟงพระกิตติคุณอยูเสมอในโรงเรียนคริสเตียน
ผลการคนควาสรุปไดวา วัยรุนมีโลกทัศนทางพุทธศาสนาบางประการที่ฝงอยูในความเชื่อ
ความคิด และชีวิตของพวกเขา ซึ่งเกิดจากแหลงที่มาหลากหลาย เชน เกิดจากการปลูกฝงสั่งสอน
ภายในครอบครัว การสั่งสอนและประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียน จากประสบการณสวนตัว และจาก
สภาพแวดลอม โดยสงผลตอการตอบสนองตอพระกิตติคุณที่พวกเขาไดยินฟงอีกดวย กลาวคือ พวก
เขามีความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ยึดถืออยางหนักแนนมั่นคง ซึ่งโลกทัศนทางพุทธศาสนาบางประการมี
ความขัดแยงกับพระกิตติคุณ จึงสงผลใหพวกเขายังไมตอนรับพระเยซูคริสตหรือเชื่อในพระกิตติคุณ
ดั งนั ้ น การใส ใจกับ เบ าหลอมโลกทัศนเ หลานี้จ ะชวยใหการประกาศพระกิตติคุณกับกลุมวัยรุน
เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ โลกทัศน พุทธศาสนา พระกิตติคุณ
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Abstract
This study purposed to study the Buddhist worldview related to the response
to the gospel of high school students. In order to know how their original worldview
of Buddhism related to the response to the gospel. This study will be useful for youth
ministries who work with high school students who could hear the gospel every day
in Christian schools.
The results concluded that high school students have a Buddhist worldview in
their beliefs, thoughts, and lives. Caused by various sources, such as instilling in the
family, teaching in schools, their personal experience, and their environment. This
affected the response to the gospel they've heard. They have a firm Buddhist belief
which conflicted with the gospel. As a result, they still do not accept Jesus Christ or
believe in the gospel. Therefore, paying attention to their Buddhist worldviews will
help preaching the gospel to high school students more contextually and effectively.
Keywords: Worldviews, Buddhist, Gospel
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โลกทัศนพุทธศาสนาที่สัมพันธกับการตอบสนองพระกิตติคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กฤตธี วิญูวิชัยกุล
บทนำ
สถานการณและทิศทางการประกาศพระกิตติคุณกับคนไทยเปนเรื่องที่มีการศึกษาอยาง
กวางขวางในหมูผูทำพันธกิจกับชาวไทยทั้งที่เปนมิชชันนารีและผูรับใชชาวไทย การศึกษาและวิจัย
จำนวนมากแสดงให เ ห็ น ความพยายามในการใช ว ิ ธ ี ก ารประกาศในรู ป แบบต า งๆ เพื ่ อ สื ่ อ สาร
พระกิตติคุณใหเขากับบริบททางวัฒนธรรม ความทาทายที่สำคัญประการหนึ่งคือโลกทัศนพุทธศาสนา
ที ่ ฝ  ง รากลึ ก ในระบบความเชื ่ อ ของคนไทยมายาวนานและยากจะเปลี ่ ย นแปลง (Taylor, 1999)
โลกทั ศ น ด ั ง กล า วครอบคลุ ม ถึ ง ความเชื ่ อ มุ ม มอง ค า นิ ย มที ่ บ ุ ค คลใช เ ป น แว น มองโลกและ
สิ ่ ง ต า งๆ โลกทั ศ น พ ุ ท ธศาสนามี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งกั บ การตอบสนองพระกิ ต ติ ค ุ ณ ของคนไทยและ
การดำเนินชีวิตในฐานะคริสตชนอยางแยกไมออก
บทความนี้จะรายงานผลการศึกษาโลกทัศนของกลุมวัยรุนที่มีโอกาสไดรับฟงพระกิตติคุณ
อยูเสมอในโรงเรียนคริสเตียนเพื่อจะทราบวาโลกทัศนเดิมของพุทธศาสนาสัมพันธกับการตอบสนอง
พระกิตติคุณของพวกเขาอยางไร
จากการศึกษาเรื่องโลกทัศนพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการตอบสนองของวัยรุนไทยที่มีตอ
พระกิ ต ติ คุ ณได พบสองประเด็ น หลั กที ่ จ ะนำมาอภิป รายในบทความนี้ (1) โลกทัศนพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองพระกิตติคุณของวัยรุนไทย (จากกลุมที่เลือกมาศึกษา) (2) เบาหลอม
โลกทัศนของวัยรุนไทย (จากกลุมที่เลือกมาศึกษา)
1. โลกทัศนพุทธศาสนาของวัยรุนที่สงผลตอการตอบรับพระกิตติคุณ
กลุมวัยรุนที่เลือกมาศึกษาในครั้งนี้มีโลกทัศนพุทธศาสนาดังตอไปนี้
1.1 ทุกศาสนาสอนใหเปนคนดี
จากการสัมภาษณ วัยรุนใหคำตอบที่ชี้ใหเห็นแนวคิดที่วา “ทุกศาสนาสอนใหเปนคนดี” เห็น
ไดวาพวกเขาไมสนใจวาเปนศาสนาใด การจะนับถือศาสนาอะไรเปนเสรีภาพสวนบุคคล เพราะแมวา
ใครจะมีความเชื่อทางศาสนาใด ศาสนานั้นก็จะทำใหเขาเปนคนดีได นอกจากนี้ศาสนาที่ดีจะต อง
กอใหเกิดประโยชนระดับมวลชน กลาวคือการนับถือศาสนาใดก็ตองไมทำใหประเทศเสื่อมเสีย ไมวา
ศาสนาใดก็ตองสอนใหคนไทยรักประเทศไทย คนสวนใหญสนใจผลที่ไดจากการนับถือศาสนาใน
ลักษณะของการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี มากกวาจะสนใจสาระเนื้อหาของสิ่งที่เชื่อ
1.2 จุดกำเนิดของสรรพสิ่ง
เมื่อผูวิจัยถามถึงความคิดเห็นของจุดกำเนิดของสรรพสิ่ง คำตอบที่ไดชี้ไปในทิศทางเดียวกัน
วา พวกเขาไมเชื่อเรื่องพระผูสราง ไมเชื่อวาโลกนี้หรือสรรพสิ่งกำเนิดขึ้นมาโดยการทรงสรางของ
พระเจา เพราะวิทยาศาสตรมีคำอธิบายเรื่องการกำเนิดโลกไวแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญคิดวามนุษย
วิวัฒนาการมาจากลิง จากคำกลาวของผูใหสัมภาษณแตละคนตอเรื่องการทรงสรางของพระเจาทำให
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เห็นวา โลกทัศนในเรื่องการกำเนิดของสรรพสิ่งนั้นอางอิงจากหลักการวิทยาศาสตรอันสอดคลองกับ
โลกทัศนพุทธศาสนาซึ่งไมเนนหนักเรื่องการกำเนิดของโลกในแบบที่มีผูสราง โลกทัศนนี้ขัดแยงและ
ตรงขามกับสาระของพระกิตติคุณ และสงผลตอการไมตอบสนองพระกิตติคุณ
1.3 อำนาจเหนือธรรมชาติแบบพหุนิยม
ผูใหสัมภาษณมีมุมมองตอพระเจาแบบพหุนิยม พวกเขาเชื่อวานาจะมีพระเจาอยูจริง แตเปน
พระเจาที่อาจมีไดหลายองคโดยไมจำกัดวาพระเจาองคใดยิ่งใหญสูงสุดหรือดีที่สุด ไมผูกขาดวาพระ
เจาของที่ใดจะดีเดนกวากัน พวกเขาเชื่อทุกอยางที่เห็นวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ไมวาจะเปน
พระเจาของลัทธิ ความเชื่อ หรือของศาสนาใดก็ตาม ธรรมชาติหรือสรรพสิ่งตางๆ สามารถเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไดทั้งนั้น เปนอำนาจที่อยูเหนือธรรมชาติและอยูเหนือชีวิตของพวกเขาดวย ผูใหสัมภาษณ
เห็นวาผูมีอำนาจไมไดมีองคเดียว นอกจากนี้กลุมวัยรุนดังกลาวมองวาพระเจาในคริสตศาสนาอาจจะมี
หรือไมมีจริงก็ได เพราะพวกเขามองไมเห็นพระเจาองคนี้ จึงไมเชื่อวามีพระเจาเที่ยงแทสูงสุดแตองค
เดียว ซึ่งในเรื่องนี้ขัดแยงกับสาระของพระกิตติคุณอยางสิ้นเชิง ความคิดเรื่องพระเจาสูงสุดองคเดียว
เปนสิ่งที่หางไกลจากพวกเขามาก โลกทัศนเชนนี้ทำใหคิดวาพระเจาของคริสตศาสนาเปนเรื่องไกลตัว
1.4 ตนเปนที่พึ่งแหงตน
วัยรุนที่ไดรับการสัมภาษณไมไดใสใจหรือเชื่อมั่นในหลักธรรมของพุทธศาสนาในแบบที่ให
ความช ว ยเหลื อในดา นต างๆ แต พวกเขายึดมั่น ในตนเองมากกวาเชื่อมั่น ศรัทธาในศาสนาใหมา
ชวยเหลือตน วัยรุนในปจจุบันเริ่มมีโลกทัศนทางศาสนาที่เปลี่ยนแปลงจากคนรุนกอนหนา กลาวคือ
พวกเขาไมยอมใหศาสนาเขามามีอิทธิพลเหนือชีวิต เริ่มยึดถือตนเองมากขึ้น เชื่อในสิ่งที่เห็น และ
จับตองได สามารถพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตร ซึ่งเรื่องนี้ขัดแยงและตรงขามกับเนื้อหาสาระของ
พระกิตติคุณเรื่องพระเจาผูควบคุมและมีอำนาจเหนือสรรพสิ่ง
1.5 วิธีดับทุกข
ผูใหสัมภาษณทุกคนบอกวาตนมีความทุกขในความหมายของสภาพชีวิตที่ไมสมบูรณพรอม
ไดรับเวรกรรม หรือผลจากสิ่งไมดีทั้งปวงที่สงผลใหชีวิตตกต่ำ สวนการพนทุกขทำไดโดยการพึ่งพา
ตนเองดวยการปฏิบัติตามหลักคำสอน พิธีกรรมทางศาสนา ทำความดีใหมากพอ หรือทำความดีเพื่อ
สะสมบุญไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำใหสามารถหลุดพนจากความทุกขตางๆ ในชีวิต คำสอนของศาสนาเปน
เพียงแคเครื่องมือนำทาง แตบุคคลตองทำตามคำสอนดวยตนเอง ปฏิบัติความดีดวยตนเองเพื่อให
ความทุกขหมดไป
เมื่อถามผูใหสัมภาษณเรื่องความรอดและการไดรับชีวิตนิรันดรวา “คุณคิดเห็นอยางไรกับ
เรื่องที่พระเยซูมาตายเพื่อไถมนุษยจากบาป การเชื่อและพึ่งพาพระองคเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะ
นำไปสูสวรรค?” ผูใหสัมภาษณจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวาตองการไปสวรรค แตหนทางดับทุกข
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ไปสวรรคหลังจากชีวิตในโลกนี้จะตองเกิดจากผลการกระทำของตนเองเทานั้น ไมสามารถพึ่งพาผล
จากการกระทำหรือความชวยเหลือของผูอื่นได
1.6 ชีวิตหลังความตาย
ผูใหสัมภาษณมีทัศนะเรื่องชีวิตหลังความตายที่หลากหลาย โดยสวนใหญยอมรับเรื่องการ
เวียนวายตายเกิด คือเห็นวาชีวิตของมนุษยมีวงจรที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ วนเปนในลักษณะวงกลม คือ
มีการเกิด แก เจ็บ ตาย แลวก็วนมาสูวงจรนี้ใหมอีกครั้ง โดยไมไดมีขอโตแยงในเรื่อง “ชาติภพ” หรือ
“ชาติหนา” แนวคิดเรื่อง “กรรม” หรือ “กฎแหงกรรม” ถูกนำมาอางถึงโดยใหความเห็นวาเปนสวน
หนึ่งของวงจรการเวียนวายตายเกิด เรื่องกรรมเปนสวนของการกำหนดชีวิตวาจะไดเกิดไปชาติหนาใน
ลักษณะใด หากทำความดีไวมาก หรือสะสมทำบุญมากเพียงพอก็จะทำใหไปเกิดใหมเปนมนุษยมชี ีวิต
ที่ดีในชาติหนาได
อย างไรก็ ดี เมื ่ อถามคำถามในระดับ ความเชื่อสว นตัว ซึ่งเปน ระดับ ที่ล ึกกวาทัศนะหรือ
ความเห็นตามคำสอนที่เคยไดยินมา ผูใหสัมภาษณไดสะทอนใหเห็นวา แมพวกเขาจะยังเห็นดวยใน
เรื่องการเวียนวายตายเกิดและชาติภพอยูบาง แตก็ไมรูวามนุษยมีจุดหมายไปที่ใดหลังจากนั้น และยัง
กลาววากรรมและผลบุญเปนตัวกำหนดการเกิดวาจะเกิดเปนอะไรในชีวิตหนา สวนบางคนแมไมเชื่อใน
เรื่องการตายไถบาปของพระเยซูเพื่อรับโทษแทนการกระทำของพวกเขา แตก็ยินดีที่คริสตศาสนามีคำ
สอนเชนนี้ และไมอยากเห็นวาพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องชีวิตที่วนเวียนอยูเปนนิตย พวกเขาเห็นวา
เปนเรื่องนาเศราใจที่ตองชดใชกรรมเนื่องจากสิ่งที่เคยทำไมดีไว และเมื่อเสียชีวิตก็ตองลงนรกชดใชหนี้
กรรม เมื่อมีโอกาสจึงจะไดเกิดใหมอีกครั้ง แตกรรมก็ยังไมหมดและตองกลับมาชด วนเวียนไปไมรูจบ
กลาวโดยสรุป โลกทัศนพุทธศาสนาที่กลาวมาขางตนแมจะมีสาระใจความขัดแยงกับพระกิตติ
คุณ และสงผลตอความเขาใจเนื้อหาและการยอมรับพระกิตติคุณ อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นวาวัยรุนใน
ปจจุบันยังไดรับอิทธิพลจากโลกทัศนพุทธศาสนาในระดับหนึ่ง แตในขณะเดียวกันโลกทัศนในหลาย
เรื่องก็เปนสิ่งไมพึงประสงคและไมตองการใหเกิดขึ้นจริงในชีวิต ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยเห็นวาโลกทัศน
ดังกลาวสามารถเปนกาวสำคัญที่นำไปสูการเปดใจยอมรับในขาวประเสริฐที่สามารถใหความหวังแก
ชีวิตของพวกเขาได
2. เบาหลอมโลกทัศนพุทธศาสนาในกลุมวัยรุนไทย
ผูใหสัมภาษณรูหลักคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนาไดดีในระดับหนึ่ง ดังแสดงใหเห็นจาก
ความสามารถในการตอบคำถามพื้นฐานที่เกี่ยวของกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาไดแบบไมลังเล
จากการศึกษาครั้งนี้ไดพบวาโลกทัศนพุทธศาสนาของพวกเขานั้นไมไดเกิดขึ้นเอง และเกิดขึ้นกอนที่จะ
เขามาเรียนในสถาบันปจจุบัน ในหัวขอนี้จะแสดงผลที่ไดจากการศึกษาวาองคประกอบอะไรบางที่
หลอหลอมโลกทัศนพุทธศาสนาในกลุมวัยรุนที่เลือกมาทำการศึกษา
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2.1 ครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยแรกที่หลอหลอมโลกทัศนทางศาสนาใหกบั บุคคล การปลูกฝงเรื่องความ
เชื่อทางศาสนาเริ่มตั้งแตแรกเกิด เชน ครอบครัวมักปลูกฝงใหลูกเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
พวกเขาจะไดรับการบอกกลาวตั้งแตเล็กใหไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พบเห็นระหวางทาง การปลูกฝงเชนนี้ทำ
ใหเด็กไวตอการดำรงอยูของสิ่งเหนือธรรมชาติที่อยูเหนือตน และจากการที่ผูใหสัมภาษณวัยรุนสวน
ใหญยังคงพักอาศัยอยูกับผูปกครอง อิทธิพลของครอบครัวจึงยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง ครอบครัว
ยังคงดำเนินการหลอหลอมโลกทัศนของกลุมวัยรุนอยูจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนการเขารวมพิธีกรรม
วันสำคัญทางศาสนา การทำตามประเพณีตางๆ การแสดงออกทางความเชื่อ ศีลธรรม การเขาวัด
การเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติศาสนกิจในครอบครัว ฯลฯ เหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอทัศนะ
และโลกทัศนทั้งสิ้น
แมอิทธิพลของครอบครัวจะเจือจางลงบางในชวงเวลาที่พวกเขาเขาสูชวงวัยรุนเนื่องจากมี
องคประกอบอื่นแทรกเขามา ประกอบกับเปนวัยที่อาจมีคำถามหรือขอสงสัยในความเชื่อที่ ตนถือ
ปฏิบัติมาตั้งแตเด็ก รวมทั้งอาจไดยินคำสอนอื่นที่ขัดแยงกับสิ่งที่ตนเคยเชื่อมา แตสิ่งที่ไดรับการ
ปลูกฝงในวัยเด็กก็ยังปรากฏใหเห็นอยู โลกทัศนและความเชื่อทางพุทธศาสนาบางประการที่เคยถูก
สอนและปลูกฝงนั้นจะผุดขึ้นมาเมื่ออยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจเลือก เชนในกรณีการตัดสินใจ
ยอมรับพระกิตติคุณ เปนตน
2.2 โรงเรียน
กลุมวัยรุนใชเวลาสวนใหญที่โรงเรียนทั้งในการเรียน การทำกิจกรรม รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนและครู โรงเรียนจึงเปนอีกแหลงหนึ่งที่มีการเพาะบมไมเพียงแตในดานการศึกษาแต ยังมี
อิ ทธิ พลต อโลกทั ศน ของวั ยรุ นด วย นอกจากนี้ส ถาบัน การศึกษายังผูกติดกับชวงชีวิตวัย รุนเปน
ระยะเวลายาวนาน หากนับจากวัยเด็กสูวัยรุนก็นานนับสิบป ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนที่ซึ่งมีอิทธิพลกับ
เด็กอยางมากเชนเดียวกับดานความเชื่อทางศาสนา จากการสนทนากับผูสัมภาษณทำใหไดเห็นวา
โรงเรียนไดสอดแทรกบรรจุคำสอนของศาสนาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการสอน
จริยธรรมตามแนวทางของศาสนาอีกดวย กลาวคือ โรงเรียนที่เครงครัดในพุทธศาสนาก็จะเนนวิถีทาง
พุทธศาสนาแกนักเรียน เชน ใหมีการไหวพระสวดมนตหลังเคารพธงชาติ บางโรงเรียนมีการทอง
บทสวดแผเมตตา อโหสิกรรม บางโรงเรียนมีการสวดมนตทำสมาธิหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ยังมีพิธี
ทำบุญตักบาตร มีการจัดการเรียนการสอนโดยบรรจุวิชาพุทธศาสนาไวในหลักสูตร มีการจัดคาย
จริยธรรม ฝกประสบการณใชชีวิตในวัด ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ฟงพระเทศน เปนตน การปฏิบัติอยาง
เขมขนเชนนี้จึงทำใหโรงเรียนเปนสถานที่สำคัญในการปลูกฝงหลักคำสอนและโลกทัศนใหแกนักเรียน
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โลกทัศนพุทธศาสนาที่สัมพันธกับการตอบสนองพระกิตติคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กฤตธี วิญูวิชัยกุล
2.3 ผูอาวุโส
ผูอาวุโสมักเปนบุคคลที่ไดรับการเคารพ โดยมากมีสถานภาพปูยาตายาย อาจพักอาศัยอยูใน
ครอบครัวหรือไมก็ได คนกลุมนี้ไดรับการนับถือจากลูกหลานในสังคมไทยวาเปนผูมีประสบการณ
หลายครอบครัวเห็นวาผูอาวุโสเปนผูที่ใหความสงบทางจิตใจ ผูอาวุโสในสังคมเปนอีกสวนหนึ่งที่หลอ
หลอมโลกทัศนของผูใหสัมภาษณ ปจจุบันพบวาวัยสูงอายุเปนวัยที่ยึดมั่นในโลกทัศนพุทธศาสนา
ดังนั้นผูอาวุโส ไดแก ปูยาตายายจึงเปนผูมีสวนปลูกฝงและถายทอดโลกทัศนพุทธศาสนา รวมทั้ง
การเปนแบบอยางความสงบทางจิตใจและการเขารวมศาสนกิจลูกหลานโดยมากลวนมีประสบกาณ
ติดตามผูอาวุโสไปวัดเพื่อปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ผูใหสัมภาษณบางคนเลาถึงชีวิตในวัยเด็กที่
ไดรับอิทธิพลดานความเชื่อจากปูยาตายายของตนที่ชวยเลี้ยงดูใกลชิด เด็กไดสังเกต ฟง และปฏิบัติ
จนซึมซับเป นวิถีช ีวิ ต เปนกระบวนการที ่ค อยๆ สั่งสมจากวัยเด็ กจนกระทั่ งเติ บโต ผูอาวุโ สของ
ครอบครัวมักทำหนาที่เปนผูอบรม สั่งสอน ถายทอดหลักคำสอน ความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนาใหกับลูกหลาน ดังนั้นผูอาวุโสที่อยูใกลชิดกับครอบครัวจะมีสวนสำคัญในการปลูกฝงความเชื่อ
ทางศาสนาจนเปนโลกทัศนเมื่อเขาเติบโตขึ้นเปนวัยรุน
2.4 การแสวงหาสวนตัว
วัยรุนจำนวนหนึ่งมีกระบวนการเรียนรูและเปดรับศาสนาดวยตนเอง โดยพวกเขาแสวงหา
คำตอบของเปาหมายชีวิตและที่มาของสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย ทั้งจากการตั้งคำถาม การอาน การฟง
การสังเกตผูคนและสิ่งรอบตัว จนกระทั่งยอมรับสิ่งเหลานั้นเขามาเปนความเชื่อศรัทธาของตน และ
ไดรับประสบการณทางศาสนาจากสิ่งที่ตนเชื่อ
2.5 คนหมูมาก
ผูประกาศตนเปนพุทธศาสนิกชนนับเปนประชากรสวนใหญของประเทศอันเปนที่มาของ
คำพูดคุนหูคือ “พุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ” วิถีชีวิตของผูคนลวนเกี่ยวของกับพุทธศาสนาไม
ว า จะเป น วั น หยุ ดสำคั ญ พิ ธ ี กรรม ฯลฯ พุทธศาสนาไดห ลอหลอมวิถีช ีว ิตความเปน อยู และให
ความรูสึกในภาพรวมวาเปนอัตลักษณของคนไทย ผูใหสัมภาษณเห็นวาคนไทยควรนับถือพุทธศาสนา
เปนหลักมากกวาเชื่อในศาสนาอื่น และมองวาการเชื่อในศาสนาอื่นเปนความแปลกแยก ดังนั้นการ
เป น ส ว นหนึ ่ งของคนหมู  มากและยอมตามความคิดเห็น ของคนสว นใหญในระดับ ประเทศเช น นี้
ก็สามารถสงผลตอโลกทัศนพุทธศาสนาของผูใหสัมภาษณเชนกัน
2.6 สภาพสังคม
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสภาพสังคมมีสวนกำหนดและหลอหลอมความเชื่อและโลกทัศน
ของบุคคล ผูใหสัมภาษณสวนใหญอาศัยอยูในสังคมเมือง พวกเขาเปรียบเทียบประสบการณของคนใน
สังคมเมืองกับสังคมชนบทในดานที่เกี่ยวของกับอิทธิพลที่กอใหเกิดโลกทัศนพุทธศาสนาโดยแสดง
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ความคิดเห็นวา ผูคนในสังคมเมืองดำเนินชีวิตโดยมีเวลาเปนกรอบกำหนดกิจกรรมและวิถีชีวิต อาชีพ
ของผูคนมีความหลากหลาย ความผูกพันกันมีนอย เมื่อผูคนมีปฏิสัมพันธกันนอยจึงมีอิทธิพลตอกันใน
ดานความเชื่อทางพุทธศาสนานอยตามไปดวย เมื่อเทียบกับสังคมชนบท ผูใหสัมภาษณแสดงความ
คิดเห็นในดานที่เกี่ยวของกับโลกทัศนพุทธศาสนาวา สังคมชนบทดำเนินชีวิตโดยไมเรงรีบ คอยเปน
คอยไป ไมมีเวลามาเปนตัวกำหนดเรงรัด อาชีพเกี่ยวของกับเกษตรกรรม ประชากรมีจำนวนนอย
กระจายตัวไมหนาแนนตามชุมชน ผูคนโดยสวนใหญรูจักกัน พุทธศาสนามีบทบาทมากในสังคมชนบท
เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผูคนใหอยูรวมกันเปนชุมชน สังเกตไดจากการที่แตละหมูบานมีวัดเปนศูนยกลาง
เปนพื้นที่เอนกประสงคในการจัดกิจกรรม สังคมชนบทมีสวนในการหลอหลอมโลกทัศนพุทธศาสนาได
มากกวาสังคมเมือง
กลาวโดยสรุป ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา องคประกอบที่หลอหลอมโลกทัศนพุทธศาสนามี
อยูรอบดานทั้งที่กระทำโดยเจตนาและเปนวิถีชีวิต อิทธิพลขององคประกอบเหลานี้มีหลายระดับมาก
บางนอยบาง การใสใจกับเบาหลอมโลกทัศนเหลานี้จะชวยใหการประกาศพระกิตติคุณกับกลุมวัยรุน
เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา
1. ผูทำพันธกิจการประกาศเผยแพรพระกิตติคุณกับกลุมวัยรุนควรศึกษาทำความเขาใจ
หลักคำสอนของพุทธศาสนาที่ปรากฏอยูหลากหลายในปจจุบัน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบวา
วัยรุนในปจจุบันมีความเชื่อทางพุทธศาสนาหลายระดับ และมีการผสมผสานเขากับลัทธิความเชื่ออื่น
ดวย วัยรุนจำนวนหนึ่งมีความเชื่อหนักแนนมั่นคงในพุทธศาสนาและประกาศตนวาเปนชาวพุทธ มี
ความรูในคำสอนพื้นฐาน ดังนั้นผูที่ประกาศพระกิตติคุณกับวัยรุนควรทำความเขาใจโลกทัศน ทัศนคติ
มุมมอง ตลอดจนติดตามความหลากหลายทางความเชื่อและความคิดทางพุทธศาสนาของวัยรุนอยู
เสมอ หมั่นเพียรศึกษาทำความเขาใจกระแสสังคม ปรากฏการณความเชื่อตางๆ ที่วัยรุนใหความสนใจ
เพื่อจะสามารถอธิบายและสื่อสารพระกิตติคุณใหเหมาะสมกับบริบทความเชื่อของวัยรุนในปจจุบัน
2. ผูทำพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณกับกลุมวัยรุนควรคำนึงถึงกลุมผูปกครองดวย
จากการศึกษาในโรงเรียนคริสเตียนครั้งนี้ไดพบวา ครอบครัวหรือผูปกครองมีบทบาทสำคัญในการ
ปลูกฝงความเชื่อและการตอบสนองพระกิตติคุณของวัยรุนมากที่สุด ครอบครัวเปรียบเสมือนเสน
กรอบกำหนดชีวิตทั้งในแงการปฏิบัติและคำสั่งสอน เมื่อวัยรุนไดยินพระกิตติคุณแลวเกิดความสงสัย
ไมแนใจ ตั้งคำถาม สับสนวาจะตอบสนองตอพระกิตติคุณอยางไร ครอบครัวจะยังคงมีอิทธิพลตอการ
ตอบสนองขาวประเสริฐของวัยรุนสวนใหญ มีคนจำนวนไมนอยที่เกรงวาครอบครัวจะไมยอมรับหาก
พวกเขาเริ่มสนใจเรื่องราวในคริสตศาสนาและทำใหจริงจังกับความเชื่อ สวนหนึ่งที่เปนเชนนั้นเปน
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โลกทัศนพุทธศาสนาที่สัมพันธกับการตอบสนองพระกิตติคุณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กฤตธี วิญูวิชัยกุล
เพราะการถูกปลูกฝงใหยึดมั่นในความเชื่อตามครอบครัวและบรรพบุรุษ แมวาครอบครัวจะสงบุตร
หลานให เ ข า มาศึ กษาในโรงเรี ย นคริ ส เตี ย นก็ตาม ดังนั้น เพื่อเปน การลดชองวางและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับวัยรุน ผูทำพันธกิจจึงควรสงเสริมใหมีการสื่อสารพระกิตติคุณ
กับผูปกครองและครอบครัวของวัยรุนตามความเหมาะสม
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการและรูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ
ตามแบบอยางพระเยซู และจัดทำคูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู เพื่อให
คริสตจักรไทย และผูทำพันธกิจที่เกี่ยวของกับการอภิบาลไดมีอุปกรณที่ใชในการอภิบาลสมาชิก
คริสตจักร บุคลากรในองคกร ในดานการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู โดยคูมือ
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซูเลมนี้ สนับสนุนใหกอเกิดความรักและความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกันระหวางพี่นองในคริสตจักร เปนโอกาสแหงการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณเพื่อคริ
สตชนจะเลียนแบบจากซึ่งกันและกันและเปนแบบพระเยซูที่พระองคทรงสำแดงพระองคในความรัก
และผูกพันกับพระบิดาอยางเปนน้ำหนึ่งใจเดียว เปนชุมชน และทำงานรวมกันเปนทีม (สาธนัญ บุณย
เกียรติ, 2017)
วิจัยนี้ไดประยุกตใชทฤษฎีใหเกิดการปฏิบัติและเสริมสรางความเขาใจดานวุฒิภาวะทาง
อารมณตามแบบอยางพระเยซูโดยเนนใหเกิดสภาวการณเห็นอกเห็นใจ ยอมรับ รับฟง และยอมรับใน
อารมณแงลบ ผานหลักการของสมองและเสนทางเผชิญกับความเจ็บปวด โดยพึ่งพาพระเจาและผูมี
วุฒิภาวะในขณะที่ใชคูมือ โดยมีรูปแบบชีวิต (Life Model) ของวัยผูใหญอายุ 13ปจนถึงการมีลูกคน
แรกเปนตนแบบและใชหลักการวงลอแหงการตระหนักรู เพื่อใหเกิดการพูดคุยและอธิบายอารมณใน
แงลบตาง ๆ ของผูเรียน โดยใชหลักการพึ่งพาพระเจาและผูมีวุฒิภาวะรวมดวยขณะฝกปฏิบัติเพื่อ
สอดคลองกับหลักการการทำงานของสมองและเสนทางการเผชิญกับความเจ็บปวด
เอกสารวิจัยเลมนี้ไมรวมถึงผลสรุปของการใชคูมือ มีขอแนะนำถึงผูนำไปใช โดยเฉพาะผูสอน
ซึ่งควรมีทักษะในการใหคำปรึกษาเบื้องตนรวมดวยเชน ทักษะการฟง เพื่อการไมกอเกิดการตัดสิน
อารมณในแงลบที่ผูเรียนกำลังเผชิญ และชวยใหกาวผานและเผชิญกับอารมณในแงลบโดยที่ผูเรียน
สามารถแนใจวาผูสอนนั้นยังคงไวซึ่งความเขาใจ ความเห็นใจและคุณคาของผูเรียน จึงเห็นสมควร
อยางยิ่งใหคริสตชนไดรับการเขารวมพัฒนาทักษะการใหคำปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ และศึกษาใหมาก
ขึ้นเกี่ยวกับความเขาใจดานพฤติกรรมและความสัมพันธของจิตใจกับชีวิตฝายจิตวิญญาณ
คำสำคัญ การอภิบาล, วุฒิภาวะทางอารมณ, วุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู, ชุมชน
ผูเชื่อ, คูมือ
1

เจาหนาที่แผนกนักเรียน-นักศึกษา องคการเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต (TYFC)
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Abstract
The purpose of this study is for study the form and the principle of Increasing
Emotional Maturity according to Jesus’ Example and produce the Handbook for
Increasing Emotional Maturity according to Jesus’ Example. In order to have an
equipment for Pastor or Someone who making a discipleship one on one. Therefore,
the Handbook advocate the opportunities for increasing the emotional maturity by
caring, Unjudged and empathy in the body of Christ according to Jesus’s Example
which communion with thee as one, works together and loving each other.
This Independent study modified The theory for Practicalize and sustenance
the understanding in the Emotional Maturity according to Jesus’ Example by
emphasize creating a situations of empathy, listening, respect and negative emotional
processing while using the handbook through a principle of Prefrontal Cortex function
and Pain processing Pathway by relying on God and other Maturity person in churches
besides through Life Model of adult’ Maturity stage between 13age until birth of fist
child. To more understanding of themselves in the practical part of the handbook for
increasing the Emotional Maturity use the Awareness Wheel in order to discourse and
review all the emotions along with relying on God and another Maturity person due
to the prove of principle of Prefrontal Cortex function and Pain processing Pathway.
For the study is only producing the Handbook for Increasing Emotional Maturity
according to Jesus’ Example not to study the result of using. The suggestion of using
for someone (Mentor) who use this handbook for teaching should learned about some
basic skills of counseling as Listening skill in order to unjudged and help them go
through Pain processing Pathway efficiently. Furthermore, it’s helps student (mentee)
have a confident that Mentor still love and appreciate them in expressing, discourse
and try to understand themselves even though the negative emotional practice. Due
to the study see as Christians appropriate to join some of the program about
counseling skill with professional and increasing the knowledge about the combination
of mind and spirituality.
Keywords: Mentor, Emotional Maturity, Emotional Maturity according to Jesus’
Example, Christian Community, Handbook
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ที่มาและความสำคัญ
คริสตจักรเปนชุมชนของผูเชื่อเพื่อนมัสการพระเจา สามัคคีธรรมรวมกัน และรับใชพระเจา
ดวยกัน เปรียบดังพระกายของพระเยซูคริสตซึ่งผูเชื่ออยูรวมกันอยางเปนน้ำหนึ่งใจเดียว และสำแดง
พระลักษณะของพระเยซูคริสต ทามกลางชุมชนผูเชื่อ กระทำตามน้ำพระทัยพระเจาในการเปนแสง
สวางแหงความรักของพระองคและเลียนแบบอยางของพระเยซูคริสต และจากประสบการณของ
ผูเขียนในการดำเนินชีวิตและการสอนผูเชื่อ พบวามีคริสเตียนจำนวนไมนอยที่มีความรูพระคัมภีรไป
นมัสการและเขารวมรั บใช เปน ประจำ แตขณะเดียวกัน ก็มีปญหากับผูคนที่ รวมรับใชดวย และ
กอใหเกิดบรรยากาศที่อึดอัด มีความขัดแยง และทำใหการดำเนินพันธกิจนั้นมีเงื่อนไขที่ยากขึ้น
จากงานวิจัยเรื่อง “A Churchless Faith : Faith Journeys Beyond the Churches”
(Jamieson, 2002) ระบุวามีกลุมผูเชื่อที่ศรัทธาในพระเจาจำนวนมาก ไดละทิ้งคริสตจักรออกไป เมื่อ
พบความเจ็บปวดกับคนในคริสตจักรและพบวาบรรยากาศฝายวิญญาณในคริสตจักร ไมไดชวยใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานตาง ๆ เชน ความสัมพันธที่เจ็บปวดในคูสมรส เพื่อน การเปนพอแม การ
เปนโสด เรื่องเพศ การเสพติด ความรูสึกไมปลอดภัย การตองการพิสูจนตนเอง ความรูสึกลมเหลว
ความกดดันทั้งในที่บานและที่ทำงาน คริสตจักรที่พบกับเรื่องราวความขัดแยงทางอารมณ ไมตางจาก
เรื่องราวของคนนอกคริสตจักร แมวาพวกเขาเองไดเคยมอบชีวิตติดตามพระเจาดวยใจจริงแลวก็ตาม
ซึ่งทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงภาวะการขาดวุฒิภาวะทางอารมณของผูเชื่อที่จะสามารถ
จั ด การกั บ อารมณ การควบคุ ม ตนเอง เห็ น อกเห็ น ใจผู  อ ื ่ น ได อ ย า งเหมาะสม คริ ส ตจั ก รควร
ประกอบดวยผูเชื่อที่สามารถจัดการกับสภาวะปญหาอันตึงเครียด จัดการกับอารมณความรูสึกของตน
เขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น และแสดงอารมณอยางเหมาะสม สอดคลองกับพระคำของพระเจา โดยจาก
การสัมภาษณ ศจ.ดร. เอสเธอร เวคแมนกลาววา บางคนเลือกการทำรายผูอื่น (โดยการใชการพูด
ใหราย หรือฆา) บางคนเลือกที่จะหลีกหนี เก็บตัว (ใชความเงียบ เก็บตัว หรือฆาตัวตาย) เพื่อเปนการ
ตอบสนองตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนผูเชื่อ พฤติกรรมดังกลาวชี้ใหเห็นถึงระดับการเติบโต
ของวุฒิภาวะทางอารมณ และจากผลงานวิจัยของ ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล (2012) ในการศึกษา
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งการควบคุ มอารมณกับ การตระหนักรูทางสังคมของนิส ิตปริญ ญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดศึกษาระดับการควบคุมอารมณของนักศึกษา เพศชาย 113 คน
เพศหญิง 257 คน โดยการวิจัยพบวาระดับการควบคุมตนเองในดาน การทบทวนอารมณ การยับยั้ง
อารมณ การควบคุมการกาวร าวและการควบคุมอารมณใหสมเหตุสมผลนั ้น อยูในขั้นปานกลาง
ซึ่งสงผลตอการเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่นในสังคม
โดยสรุปแลวผลกระทบจากผูเชื่อที่ไมเจริญเติบโตดานวุฒิภาวะทางอารมณนั้น สงผลมาถึง
การตัดสินใจในการมีสวนรวมในคริสตจักรของผูคนที่ถูกผลกระทบนั้นทั้งคนในคริสตจักรและคนนอก
คริสตจักร (ผูไมเชื่อ) และยังสงผลตอตัวผูเชื่อคนๆนั้นเอง ที่ไมอาจเปนพยานชีวิตดวยคำพูดและการ
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กระทำที่สอดคลองกัน ซึ่งกอใหเกิดความไมนาเชื่อถือในความเชื่อในคำสอนของพระเจา กอใหเกิด
คำถาม บาดแผล และการถดถอยลงของสมาชิกในคริสตจักร
คูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซูในวิจัยนี้ มีขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหา
ดังที่กลาวมา ทั้งนี้เปนการจัดทำคูมือเพื่อเสริมสราง ความเขาใจและพัฒนาตนเองดานวุฒิภาวะทาง
อารมณ และสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลระหวาง ความสัมพันธในการสรางสาวก (พี่เลี้ยง-นอง
เลี้ยง) วิจัยนี้จึงเปนการสืบคนหลักการ ความเขาใจเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ และศึกษาถึงบริบทไทย
เพื่อทำความเขาใจผูเรียนและนำมาบูรณาการไดอยางใกลชิดกับบริบทของผูใช เพื่อประโยชนจากการ
ใชคูมืออยางสูงสุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาหลักการและรูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู
2) เพื่อสรางคูมือการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู
ทำความเขาใจวุฒิภาวะทางอารมณ
เพราะเมื่อครั้งมนุษยทุกคนยังเปนเด็กนั้น ในวัยเด็กนั้นเมื่อมีสิ่งเราเล็กนอย เด็กมักจะแสดง
อารมณที่รุนแรงออกมาอยางเต็มที่เชน การฟาดมือฟาดเทาเมื่อโกรธหรือถอยหนีหลบหลีกเมื่อเกิด
ความกลัว บางก็ทำรายความรูสึกของผูอื่นเพราะความริษยาเพื่อสื่อสารสิ่งที่อยูภายใน(เอมอร จารุรังสี
และคณะ, 2559) แตการมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional Quotient) เปนความสามารถในการ
ตระหนักรูอารมณของตนเองและผูอื่น มีสติรูเทาทันอารมณที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรูสึกนึกคิด
สามารถประเมิณ แยกแยะอารมณ ยอมรับและแสดงออกไดอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
ตรงตามความเปนจริง สามารถควบคุมอารมณและจัดการกับ อารมณของตนเองและผู อื่นโดยใช
ปญญาในการดำรงชีวิตไดอยางมีประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งการมีวุฒิภาวะ หรือ
การเติบโตเปนผูใหญในมุมมองของคริสตชน คือการที่คนหนึ่งบรรลุถึงศักยภาพที่พระเจาประทานให
กลาวคือ การขยายขอบเขตของทักษะและความสามารถอยางสูงสุดและอยางเกิดผลสูงสุดในขณะที่
เจริ ญเติ บ โตเข า สู  การเต็ มศั กยภาพในแบบที่ถูกสรางมาอยางเฉพาะเจาะจง (Friesen, Wilder,
Bierling, Koepcke, and Poole, 2003) ชี ว ิตฝายจิวิญ ญาณนั้น สอดคลองกับ เรื่องวุฒิภ าวะทาง
อารมณเพราะชีวิตฝายจิตวิญญาณจะเติบโตไมได ในขณะที่วุฒิภาวะทางอารมณนั้นยังไมเติบโต
(Scazzero, 2006)
รูปแบบวุฒิภาวะทางอารมณตามชวงวัย
เนื่องจากการจัดทำคูมือมีวัตถุประสงคในการนำไปใชกับบุคคลที่มีอายุ 13 ป ถึงการมีลูกคน
แรก โดยรูปแบบนี้ระบุใหเห็นตัวชี้วัดของการเปนผูมีวุฒิภาวะ (James G. Friesen et al., 2003) ที่
สะทอนใหเห็นภาพของความมีวุฒิภาวะอยางเปนรูปธรรมไดโดยมีหนาที่หลักที่ตองทำใหสำเร็จ คือ
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ดูแลตนเองและผูอื่นไดในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้หากหนาที่หลักนี้ลมเหลว จะทำใหขาดศักยภาพที่จะทำ
ใหทั้งสองฝายพึงพอใจ
หนาที่หลัก
ดูแลตัวเองและผูอื่นในเวลา
เดียวกันในความสัมพันธ
ที่ทำใหทั้งสองฝายพอใจ
หนักแนนไมหวั่นไหวใน
สถานการณที่ยาก
และรูวิธีพาตัวเองและผูอื่น
กลับสูความชื่นชมยินดี
ผูกพันกับคนในวัยเดียวกัน
พัฒนาอัตลักษณของกลุมขึ้น

หนาที่ของชุมชนและครอบครัว
เมื่อหนาที่หลักลมเหลว
ใหโอกาสพวกเขาไดใชชีวิตใน มีตัวเองเปนศูนยกลาง
กลุมคน
ทิง้ ใหคนอื่นไมพอใจผิดหวัง
ใหความเชื่อมั่นวาพวกเขา
สามารถกาวผานสถานการณ
ที่ยากลำบากได

เอื้ออำนวยใหมีสภาพแวดลอม
ในทางบวกและกิจกรรมที่เอื้อ
ใหคนในวัยเดียวกันนี้ผูกพันกัน
ได
รับผิดชอบผลกระทบของการ สอนคนในวัยผูใหญรับรูวา
กระทำของตัวเองตอผูอื่น
พฤติกรรมของเขาสงผลตอ
รวมถึงการปกปองผูอื่นจากการ ผูคนและประวิศาสตร
กระทำของตัวเอง
ใหพื้นที่กับผูคนในชุมชนได
ใหพื้นที่แกพวกเขา ใหมีสวน
สื่อสารถึงตัวตน วาเราเปนใคร รวมในงานที่สำคัญของชุมชน
ในฐานะที่เขาเปนสวนนึ่งของ
ชุมชน
แสดงนิสัยจากหัวใจของตัวเอง ยอมรับในตัวตนของเขา และ
ที่ลึกซึ้งในรูปแบบของตัวเอง ใหเขารับผิดชอบตอตัวตนของ
ตัวเอง

ใชชีวิตตามแรงกดดันของคนใน
วัยเดียวกัน เขารวมในกิจกรรม
ในทางลบ
โดดเดี่ยว มีแนวโนมแยกตัว
แสดงออกมาเกินไปถึง
ความสำคัญของตัวเอง
ควบคุม ทำราย กลาวโทษ
และไมปกปองผูอื่น

ไมอาจใหชีวิตแกชุมชน
หมกมุนกับตัวเอง และดูดพลัง
ชีวิตสังคม
มักสมมุติตัวตน พิสูจนตนเอง
และแสวงหาการยอมรับจาก
ผูอื่น

ตารางLife Model ตัวชี้วัดความเปนผูมีวุฒิภาวะชวงวัยผูใหญตั้งแตอายุ 13 ปถึงการมีลูกคนแรก
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บริบทไทยกับการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ
เพื่อศึกษาการจัดทำคูมือใหใกลชิดกับบริบทไทยโดยผูวิจัยไดศึกษาถึงสถิติการจัดการกับ
ความเครียดของคนไทยและวิธีจัดการกับอารมณในแงลบในแนวทางพุทธศาสนาเพื่อจัดทำคูมือพัฒนา
วุฒิภาวะทางอารมณใหเหมาะสมแกคริสเตียนในบริบทไทย โดยสรุปแลวสถิติของคนไทยในดานการ
จัดการกับความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2561) ใชวิธีการปลอยวางทำใจใหสบาย เปนอันดับหนึ่ง และ
เลือกหาที่ปรึกษา หาเพื่อนคุยเปนอันดับสุดทายและในวิธีการทางพุทธศาสนาใชกระบวนการทำสมาธิ
(พริ้มเพรา ดิษยวณิช, 2544) พิจารณาธรรมะควบคูกับใช การปฏิบ ัติธรรมโดยการใช เวลาลำพัง
เพื่อทำสมาธิและทบทวนธรรมะ หรือทำความเขาใจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางของพระเยซู
หนึ่งในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณอันดับแรกคือการตระหนักรูเทาทันอารมณตน ซึ่งพระ
เยซูคริสตทรงสอนใหตระหนักรูในตนเอง ยิ่งตระหนักรู ยิ่งรูจักตัวเอง ซึ่งสังเกตุไดจากคำสอนของพระ
เยซู ในลูกา 6:31และมัทธิว 7:21 “ปฏิบัติกับผูอื่นอยางที่ทานอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอทาน” ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เรียกรองการตระหนักรูในตนเอง ตระหนักรูในความรูสึก และการกระทำของผูอื่น ความถอมใจ
และความเห็นอกเห็นใจ นี่คือความฉลาดทางอารมณในรูปแบบของพระเยซู (Jacobson, Oswald,
and Arland, 2015) และเมื่อสะทอนคิดจากคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซู พระเจาทรงปรารถนาให
มนุษยรับพระเจาเขามาเปนผูปกครองเหนือจิตใจ ไมใชดำเนินชีวิตตามกฎตางๆอยางฟาริสสี หมายถึง
การที่ไมไดดำเนินชีวิตภายใตกฎเกณฑอยางมนุษย แตภายใตการปกครองจากพระเจา ดังเรื่องอารมณ
โกรธซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนมี แตการจัดการกับอารมณโกรธเปนสิ่งที่มนุษยตองเขาพึ่งพาในพระเจา ใหพระ
เจาเขามาปกครองจิตใจ กลาวคือขณะที่มีภาวะอารมณในแงลบ ก็ยังคงสามารถอยูรวมกับผูอื่นดวย
ความรัก ดังที่พระเยซูคริสตทรงสำแดงใหเห็นถึงลักษณะของการมีชีวิตที่มีพระเจาเปนผูปกครองจิตใจ
พึ่งพิงในพระเจาผู เปนความสัมพันธอันสนิทชิดเชื้อตอกัน ดังนั้นมนุษยถูกสรางมาใหมีความสัมพันธ
อันเปนสวนตัวกับพระเจา สัมพันธอยางเปนหนึ่งเดียว ทำงานรวมกัน และรวมมือกับพระองคผูทรง
เปนแหลงแหงชีวิตและพลังในการดำเนินชีวิตตอไป (Willard, 1998)
การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณผานการทำงานของสมองและรูปแบบความสัมพันธ
พระเยซูคริสตทรงใหความสำคัญกับความสัมพันธอันเปนสวนตัวกับพระเจาและเพื่อนบาน
โดยความสัมพันธนั้นเองผูเชื่อจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มากกวานั้นจากการศึกษาเรื่องสมองของ
มนุษย กลไกสำคัญที่ทำใหมนุษยสามารถพัฒนาตนเองเปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณไดนั้นคือการมี
ความสัมพันธอันดีกับผูอื่น (Friesen et al., 2003) โดยเปนการสรางความเขมแข็งใหกลีบสมองสวน
หนา prefrontal cortex ซึ่งเปนสวนในการทำหนาที่ในการตัดสินใจ การยับยั้งชั่งใจ จึงเห็นไดวา
ความสัมพันธมีผลตอวุฒิภาวะทางอารมณ ดังนั้น เมื่อผูหนึ่งผูใดเผชิญหนากับความเจ็บปวดหรือ
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อารมณในแงลบ เขาจะตอบสนองตอเหตุการณบางอยางไดดีขึ้น ผานรูปแบบเสนทางการเผชิญกับ
ความเจ็บปวด(Pain Processing Pathway) (Lehman, 2011) คือ รูปแบบของการมีผูชวยไมวาจะ
เปนพระเจาหรือบุคคลหนึ่ง ที่เขมแข็งกวา หรือมีวุฒิภาวะมากกวาเพื่อใหผูเผชิญกับความเจ็บปวดนั้น
มีกำลัง กาวผานไปได โดยสามารถพึ่งพิงหรือ ยืม คุณสมบัติความมีวุฒิภาวะของพระเจาหรือผูที่บุคคล
ใดผูหนึ่งที่ผูกพัน โดยการนำเรื่องราวความเจ็บปวดเขาสูการปรึกษา พูดคุย กับผูหนึ่งที่เปนเสมือนที่
ปลอดภัยที่เขาสามารถเขาพึ่งพิง พูดคุย เลาเรื่องราวที่เจ็บปวดและ ชวยกันหาทางแกไขในเรื่องราว
นั้นๆโดยไมทอดทิ้ง เมื่อไดรับการชวยเหลือในการรับฟงอยางไมตัดสิน และอยูเคียงขาง ผูประสบกับ
ความเจ็บปวดนั้นจะเปลี่ยนจากอารมณในดานลบ และทายที่สุดผูที่เผชิญกับความเจ็บปวดนั้นจะได
พบกับการเรียนรูใหม ทักษะใหมในการแกปญหา รับสติปญญา มีความเห็นอกเห็นใจและเปนผูใหญ
มากขึ้น

ภาพประกอบที่ 3 เสนทางการเผชิญความเจ็บปวด
ที่มา: Lehman (2011)
โดย อรพรรณ พัดทอง
การจัดทำคูมือ
ในการจัดทำคูมือผูวิจัยไดผสมผสานระหวางแนวคิด (ทฤษฎี) และแนวทาง (ปฏิบัติ) เขา
ดวยกันเพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณจะเปนไปตามแนวทางที่ไดศึกษา เพื่อกอเกิดการปฏิบัติได
จริงในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ผูวิจัยไดนำวงลอแหงการตระหนักรูมาใชในสวนนี้
วงลอการตระหนักรู
วงลอแหงการตะหนักรู (Awareness Wheel) (Sherod Miller, P. M. 1998). ซึ่งเปรียบเสมือน
แผนที่ ชวยใหตระหนักและรูตัว ในขณะที่อยูในสถาณการหนึ่ง เมื่อบุคคลคุนเคยกับวงลอนี้ ผูนั้น
สามารถเขาใจตัวเอง สื่อสารใหผูอื่นรับรูและเขาใจตนเองไดดียิ่งขึ้น สามารถชวยใหเขาใจอีกฝายและ
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ใสใจคนที่อยูรอบขาง(คูครอง,เพื่อนและคนอื่นๆ) ไดดียิ่งขึ้น โดยวงลอแหงการตระหนักรูประกอบไป
ดวย 5 สวน คือสวนของการสัมผัส การคิด ความรูสึก ความตองการ และการกระทำ
คูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซู
เนื้อหาแบงออกเปนสองสวน
สวนแรก แนวคิด (ทฤษฎี) หลักการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ
• หลักการทางสมองอารมณ
• หลักการเผชิญกับความเจ็บปวด
• วุฒิภาวะตามหลักการ Life Model อายุ 13 ป ถึงการมีลูกคนแรก
• สถิติและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
• ขอพระคัมภีร
• วงลอการตระหนักรูและตัวอยาง
สวนที่สอง แนวทาง หรือการประยุกตใชขอมูล
• การปรับใช วงลอการตระหนักรูกับอารมณแงลบหลัก (โกรธ,เศรา,กลัว,
รังเกียจ,อับอาย)
สรุปผลการศึกษา
ผูวิจัยศึกษาหลักการและรูปแบบการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซูจาก
1. หลักการตระหนักรู พระเยซูคริสตทรงตรัสเรื่องราวของการตระหนักรูไวในมัทธิว 7:3-5 ใน
พระคัมภีรเนนย้ำถึงการไมพิพากษาผูอื่นกอน พระองคชี้ใหเห็นถึงความเปนมนุษยที่ลวนมีความ
ผิดพลาดกันทุกคนแตยังกลาวโทษ พิพากษาพี่นอง หากมนุษยตระหนักรูในตนเอง จึงไมพิพากษาคน
อื่น การตระหนักรูในอารมณตนเอง เปนการมองเห็นตัวเองวาตนรูสึกอยางไร ตนคือใคร ตองการอะไร
หรือนึกคิดอะไรในใจ อารมณจึงเปนองคประกอบหนึ่งที่ขาดไมไดในการเขาใจตนเอง และวงลอแหง
การตระหนักรูเปนหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะสม งายแกการนำไปใช
2. หลั กการพึ ่ งพาพระเจ า และผู  มี ว ุ ฒ ิภ าวะ โดยจากงานวิจ ัย ของสมอง ซึ่งสอดคลอ งกั บ
วัตถุประสงคแหงการทรงสรางของพระเจาที่พระองคทรงประสงคใหมนุษยอยูรวมกันเปนชุมชน และ
ตามพัฒนาการชวงวัยLife Model สะทอนใหเห็นวา มนุษยจะพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางสูดสุด
ไมไดหากอยูเพียงลำพัง ดังนั้น การให การแบงปน การพยายามใหคงไวซึ่งชุมชนนั้น เปนสวนของการ
พัฒนาศักยภาพความเปนมนุษย การมีวุฒิภาวะ และการมีวุฒิภาวะทางอารมณดวย ทั้งนี้การพัฒนา
วุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซูจึงไมสามารถทำไดดวยตัวของตัวเองเพียงอยางเดียว จึง
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ตองอาศัยการมีเพื่อน มีบุคคลที่เปนผูใหญกวาคอยชวยเผชิญกับอารมณในแงลบ (ตามแบบแผน
เสนทางการเผชิญกับความเจ็บปวด) ชวยในการพัฒนา
ผูวิจัยจัดทำคูมือพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณตามแบบอยางพระเยซูโดยการจัดทำโครงเรื ่อง
รวบรวมเนื้อหาสาระทั้งหมดและกำหนดขอบเขตและเริ่ มกระบวนการจั ดทำตนฉบับ นั้ น ซึ่งมี 3
ขั้นตอนหลัก ๆ คือ ขั้นวางแผนการเขียน (ขั้นที่1-7) ขั้นการเขียน (ขั้นที่ 8) ขั้นเผยแพร (ขั้นที่9-10)
(ถวัลย มาศจรัส, 2557)
จากจุดประสงคของงานวิจัยฉบับนี้เพื่อจัดทำคูมือโดยไมรวมถึงการประเมินผล จึงประยุกต
นำวางแผนการเขียน และขั้นการเขียนมาใชเทานั้น
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ เปนสิ่งที่ควรทำการศึกษารวมกับดานอื่นๆซึ่งผูศึกษา
ตองการเจาะจงใหแคบลงเพื่อศึกษาในเวลาที่จำกัดได จึงเสนอแนะใหมีการศึกษาในดานอื่นๆประกอบ
เชน การศึกษาดานครอบครัว พัฒนาการและการเจริญเติบโต และอัตลักษณเฉพาะบุคคลเปนตน อีก
ทั้งจากการรวบรวมขอมูล ไดพบหลักการอันสำคัญตอความเขาใจของคริสตชน คือการที่พระเจา
ออกแบบมนุษยใหยูรวมกันเพื่อใหพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีสุขใหรวมมีทุกขใหแบงกัน ซึ่งเปนความจริง
ของชีวิตมนุษยที่เราไมอาจพึ่งตนเองไดในทุกเรื่อง พระเจาทรงสรางมนุษยไวใหมีความสัมพันธตอกัน
และกัน เพื่อสะทอนความเปนพระองคเอง ดังที่กลาวมานี้ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหคริสตชนกลาที่จะ
ขอรับคำปรึกษา ยอมรับความออนแอ อยางไรก็ดีพระเจาทรงใหของประทานของแตละคนตางกันเพื่อ
ดูแลกันและกัน นักใหคำปรึกษามืออาชีพก็เปนทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมแกการเขารับคำปรึกษา โดย
การพึ่งพาพระเจาผานการเผชิญความเจ็บปวดในขณะที่พี่นองคริสตชนอยูเคียงขาง
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30

ดร.บานจิตร สายรอคำ 2
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บทคัดยอ
บทความนี้ตองการสะทอนใหเห็นกรอบความเขาใจในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติผานทาง
มุมมองของนักวิชาการทางคริสตศาสนา ซึ่งเปนหนึ่งในฐานความเขาใจที่ปรากฏอยูในงานวิจัยของ
เรื่อง “การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์: พิธีอวยพรปา “รักพระเจา รักษสิ่งที่พระเจาทรงสราง” ของ
ชุมชนคริสเตียนบานสบลาน ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้บทความ
ในครั้งนี้ไดเปดมุมมองที่กวางขึ้นมากกวาการนำความเขาใจที่มีตอเรื่องการทรงสรางในพระธรรม
ปฐมกาลสำหรับเรื่องการอนุรักษผืนปา โดยผานการศึกษาบทความและมุมมองทางศาสนศาสตร
ของนักวิชาการในโลกตะวันตก ซึ่งงานวิชาการเหลานั้นจะทำใหเห็นพัฒนาการที่กาวออกมาจาก
ความสนใจในเรื่องความหมายของรากศัพทภาษาฮีบรูในพันธสัญญาเดิมเพื่อไปสูมิติใหมอีก 2 มิติ คือ
มิติทางดานศาสนพิธีและมิติความเขาใจดานอวสานศาสตร
ดวยความคาดหวังวา การนำเสนอการศึกษาดานวิชาการเกี่ยวกับบทบาทศาสนากับการ
อนุรักษผืนปาและการสะทอนใหเห็นผลที่ไดจากการวิจัยจะทำใหพบวาแทจริงแลวองคความรูทางดาน
การอนุรักษผืนปาของชุมชนคริสเตียนนั้นมีอยูแลวทามกลางบรรดาผูที่เชื่อในการทรงสรางของพระเจา
เชื่อในเรื่องความสัมพันธที่สมบูรณระหวางพระเจาและสรรพสิ่งที่พระองคทรงสราง เพราะฉะนั้นเสียง
ของคริสเตียนทุกเสียงที่มีความเขาใจในเรื่องดังกลาวก็จะสามารถเปนกระบอกเสียงหรือตอยอด
การศึกษาในเรื่องการดูแลและรักษาธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางไดอยางตอเนื่องและมีความหมาย

1
2

หัวหนาสาขาวิชาคริสตศาสนศาสตรศึกษา วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
นักวิจัยประจำศูนยเรียนรูชาติพันธุไทในลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทนำ
ตลอดเวลาที่ผานมากกวา 5 ทศวรรษ มุมมองวิธีการแกไขปญหาเพื่อรณรงคใหคริสเตียน
ตระหนักถึงปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในโลกตะวันตกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากดาน
กรอบคิดเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีรและหลักทางศาสนศาสตร อยางไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย
เกิดปรากฏการณที่ตรงกันขามกลับคือมีจำนวนสถิติของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไมถูกทำลาย
และลดลงอยางตอเนื่อง 3 จาก 138 ลานไรเหลือเพียง 102 ลานไร เพราะความตองการไดประโยชน
32

หรื อ แม แ ต เ พราะการไม ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ อย า งยั ่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ เ หล า นั้น
เพราะฉะนั้นในฐานะชุมชนผูเชื่อในพระเจาหรือชุมชนคริสเตียนในประเทศไทยที่เชื่อวา “ฟาสวรรค
และแผนดิน และสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่มีอยูในนั้น” (ปฐก.1-2) มาจากการสรางของพระเจา ทำใหเกิด
คำถามว า จะตอบสนองตอสถานการณดังกลาวอยางไร บทความนี้จ ึงมีจ ุดประสงคในการศึกษา
กระบวนการพัฒนาแนวคิดทางดานศาสนศาสตรเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชวงระหวางป ค.ศ.
1967-ค.ศ.2018 และนำเสนอความเขาใจใน 3 มิติที่ไดรับจากการศึกษากระบวนการพัฒนาความคิด
ของนักวิชาการในชวงเวลาดังกลาว 4 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองและอธิบายพิธีบวชปาของชุมชมคริสเตียน
33

ชาติ พั น ธุ  ในงานวิ จ ั ย เรื ่ อ ง “พิ ธ ี กรรมทางศาสนา: การสถาปนาพื้น ที่ ศั กดิ์ส ิทธิ์ เพื่อการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นภาคเหนื อ ตอนบน โดยดร.บานจิ ต ร สายรอคำ สถาบั น วิ จ ั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเพื่อวิเคราะหและแสวงหาแนวทางปฏิบั ติสำหรับชุมชนคริสเตีย นใน
ประเทศไทยในการตอบสนองตอปญหาการลดลงของผืนปาในชวง 50 ปที่ผานมา
มิติที่ 1
มิติที่เปนพื้นฐานความเขาใจเรื่องพระประสงคของพระเจาในการทรงสรางโลก การอธิบายนี้
จะตั้งอยูบนพื้นฐานการทำความเขาใจความหมายเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีรของคริสตศาสนา
รวมกับทฤษฎีทางดานธรรมชาติวิทยาผานการศึกษาหรือมุมมองของนักวิชาการจากโลกตะวันตก ไม
ว  า จ ะ เ ป  น Lynn White, Calvin Dewitt, Jeanne Kay แ ล ะ Rosemary Radford Ruether,
นั ก วิ ช าการที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญด า นคริ ส ต ศ าสนศาสตร แ ละมี ค วามสนใจเป น พิ เ ศษในเรื ่ อ ง
Cosmology, Evoluation, และEcology

ศูนยสารสนเทศ กรมปาไม. เนื้อที่ของปาไมประเทศไทยป พ.ศ.2516-2561, (ออนไลน), 2562, แหลงที่มา:
www.forestinfo.forest.go.th/content.aspx?id=72) (25 กุมภาพันธ 2563)
4 ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก
3
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มีพระธรรมปฐมกาลอยางนอย 2 ตอนที่สื่อสารกับผูอานถึงเรื่องการทรงสรางของพระเจาวา
“พระเจาทรงอวยพรแกสัตวเหลานั้นวา จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเล และใหนกทวีมากขึ้น
บนแผนดิน” (ปฐก.1:22) และอีกตอนหนึ่งที่กลาววา “พระเจาจึงทรงใหมนุษยนั้นอยูในสวนเอเดน ให
ทำและรักษาสวน” (ปฐก.2:15) เรื่องการทรงสรางของพระเจาแสดงใหเห็นพระประสงคของพระเจา
เกี่ยวกับหนาที่ของมนุษยวาพวกเขาจะตองทำและรักษาธรรมชาติที่พระเจาสรางและมอบไวใหกับ
มนุษยทุกคน ถาหากความอุดมสมบูรณของผืนปาจะเปนสวนที่นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณของพันธุพืช
และสัตวปาตางๆ ก็เปรียบเสมือนวา มนุษยเองสามารถเปนทั้งผูที่กำลังไดรับคำอวยพรที่มาจากพระ
เจา และในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือที่สำแดงการอวยพรจากพระเจาใหผูคนรอบขางเชนกัน
ทามกลางชุมชนคริสเตียนมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันถึงจุดเริ่มตนหรือแหลงกำเนิด
ของโลก มนุษย และบรรดาธรรมชาติตนไมหรือสัตวปานานาพันธุวาพระเจาเปนผูทรงสรางขึ้นมาดังที่
ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม เชนในพระธรรมปฐมกาล
“ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิตสราง ฟาและแผนดิน แผนดินก็รางและวางเปลา ความมืดอยูเหนือน้ำ และพระ
วิญญาณของพระ เจาทรงปกอยูเหนือน้ำนั้น” (ปฐก.1:1)
พระเจาตรัสวา “แผนดินจงเกิดพืช คือธัญพืชที่ใหเมล็ด และตนไมผลที่ออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผล
บนแผนดิน และก็เปนดังนั้น” (ปฐก.1:12)
“พระเจาทรงสรางดวงสวางขนาดใหญไวสองดวง ใหดวงที่ใหญกวาครองวัน ดวงที่เล็กกวาครองคืน พระองคทรง
สรางดวงดาวตาง ๆ ดวย” (ปฐก.1:16)
พระเจาตรัสวา “น้ำจงอุดมดวยฝูงสัตวที่มีชีวิต และใหนกบินไปมาในภาคพื้นฟาเหนือแผนดิน” พระเจาทรงสราง
สัตวทะเลขนาดใหญ และสัตวที่มีชีวิตทุกชนิด ซึ่งแหวกวายอยูในน้ำเปนฝูง ๆ ตามชนิดของมัน” (ปฐก.1:20-21)
พระเจาตรัสวา “แผนดินจงเกิดสัตวที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตวใชงาน สัตวเลื้อยคลาน และสัตวปาตามชนิด
ของมัน” ก็เปนดังนั้น (ปฐก.1:24)
แลวพระเจาตรัสวา “ใหเราสรางมนุษยตามฉายาของเรา ตามอยางของเรา ใหครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนก
ในทองฟาและฝูงสัตวใชงาน ใหปกครองแผนดินโลกทั้งหมด และสัตวเลื้อยคลานทุกชนิดบนแผนดินทั้งหมด”
(ปฐก.1:26)

หลังจากนั้นก็มีการบันทึกย้ำอีกครั้งในพระคริสตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมวา
“เพราะวาโดยพระองคทุกสิ่งไดรับการทรงสรางขึ้น ทั้งสิ่งที่อยูบนทองฟาและบนแผนดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็น
และสิ่งที่มองไมเห็น ไมวาจะเปนบัลลังกแหงพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่ง
ถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค พระองคทรงดำรงอยูกอนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเขาดวยกันโดย
พระองค”(คส.1:16-17)

มีขอสังเกตวาเปนเพราะสาเหตุอันใดที่ทำใหการศึกษาหรือการปฏิบัติในเรื่องการเฝาระวัง
อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมนั้นยังไมคอยเปนที่กลาวถึงกันอยางมากนักทามกลางชุมชนคริสเตียนทั้ง
ในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก เชน คริสเตียนในสังคมไทย นั่นก็อาจจะมาจากปญหาความ
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
เขาใจของคริสเตียนเองตอพระคริสตธรรมคัมภีรเรื่องธรรมชาติที่มาจากการทรงสรางของพระเจา
พวกเขายังมีความเขาใจไมถูกตองตามความหมายที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร ปค.ศ.1967 ไดมี
บทความที่ชื่อวา “The Historical Roots of our Ecological crisis” เขียนโดยประวัติศาสตรที่มี
ชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกชื่อ Lynn White (ลีน ไวท) ผูเคยตั้งขอสังเกตวาปญหาเรื่องของสิ่งแวดลอมที่
ไมไดรับการเหลี่ยวแลจากกลุมคริสเตียนเทาที่ควรนั้นอาจเปนเพราะธรรมเนียมปฏิบัติคริสเตียนที่ยัง
เป น แบบยิว ไวท อ า งว าเปน เพราะโลกทัศนแบบตะวันตกที่เปนเหตุทำใหเกิดการใชและทำลาย
ธรรมชาติเนื่องจากพระเจาใหมนุษยครอบครอง ดวยความคิดดังกลาวจึงกลายเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทำ
ใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรโลกหรือสิ่งแวดลอม และเปนที่นาสนใจวาแนวคิดของไวท
ไดรับการตอบรับเพราะมีนักศาสนศาสตรที่ใหการสนับสนุนแนวคิดดังกลาว เชน Doughty, Heiers,
Hargrove, และ Duitsman โดยนักศาสนศาสตรเหลานี้อธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไวทไดกลาวไววา
เนื่องจากคริสเตียนอธิบายความหมายของพระคริสตธรรมคัมภีรปฐมกาลบทที่ 1-2 ไวไมถูกตอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความหมายและความเขาใจที่มีตอคำวา “ครอบครอง” “ปกครอง” และ “อำนาจ”
ที่พระเจาประทานใหกับคริสเตียนทุก ๆ คนนั้นมีแตเพียงความหมายวาใหมนุษยมีสิทธิอำนาจเหนือ
ธรรมชาติหรือบรรดาสรรพสิ่งอื่น ๆ ที่พระเจาทรงสราง เชน ขอความที่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาล
บทที่ 1 ขอ 26-28 วา
แลวพระเจาตรัสวา “ใหเราสรามนุษยตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครองฝูงปลาใน
ทะเล ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว ใหปกครองแผนดินทั่วไป และสัตวตาง ๆ ที่เลื้อยคลานบนแผนดิน”
พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาขอพระองค ตามพระฉายาของพระเจานั้น พระองคทรง
สรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง พระเจาทรงอวยพระพรแกมนุษย ตรัสแกเขาวา
“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นเต็มแผนดิน จงมีอำนาจเหนือแผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนก
ในอากาศ กับบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน”
ตอมาเรย โบหลิน (Ray Bohlin) ใหขอสังเกตไววาเหตุผลหลักทำใหธรรมชาติถูกทำลายลง
อยางตอเนื่อง เนื่องจากมนุษยมีความตองการใชประโยชนจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและเทคโนโลยีที่
พัฒนาและมีความกาวหนาแลวเอื้อตอการทำลายธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ทาน
ยังแสดงความหวงใยตอแนวคิดของกลุมนี้ที่หลักคิดของพวกเขานำไปสูปญหาเรื่องการเสียสมดุลย
ระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม ดังนั้นทานจึงใหขอเสนอที่นาสนใจวาจำเปนที่จะตองมีผูเชี่ยวชาญ
ทางดานพระคริสตธรรมคัมภีรมาอธิบายความหมายขอพระคัมภีรดังกลาวแกคริสเตียน จุดประสงคก็
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เพื่อจะเพื่อสรางความเขาใจและการตระหนักตอปญหา ที่สำคัญที่สุดก็เพื่อคริสเตียนจะแสดงความ
รับผิดชอบตอสถานการณดานสิ่งแวดลอมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลงในโลกปจจุบันใหมาก
ยิ่งขึ้น
Jeanne Kay (เจน เคย) (1989) ไดนำแนวคิดที่ ไวท มาขยายความตอไปวาไมควรจะใชเวลา
มากไปเกี่ยวกับการถกเถียงกันในเรื่องตัวภาษา ความหมาย ความเขาใจในภาษาฮีบรูในตัวบทดังกลาว
แตควรจะใชเวลากับการเขาใจความหมายในเรื่อง “การปกครอง/ดูแล” ของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ
เพราะในชวงศตวรรษที่ 20 นี้ความเขาใจเรื่องดังกลาวมีแนวโนมนำไปสูอธิบายวาการที่พระเจาให
มนุษยมีสิทธิ์ปกครองและดูแลธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางนั้นเกี่ยวของกับเรื่องความยุติธรรมหรือ
ความชอบธรรมของพระเจา อยางเชน การที่ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมไดถูกทำลายลงไปนั้นเกี่ยวของ
กับการลงโทษของพระเจาตอเรื่องการไหวรูปเคารพหรือการกระทำที่ผิดศีลธรรมของมนุษยเอง
เคย (1989) เสนอวา ใหทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการอธิบายพระคัมภีร คือแทนที่จะอธิบาย
ความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏ ก็ใหคริสเตียนเปลี่ยนแปลงวิธีการอานพระคริสตธรรมคัมภีรมาเปน
การอานแบบเรื่องเลา คือใหมองภาพรวมทั้งหมดของพระคัมภีรแลวทำความเขาใจ (น. 218) หรือให
คริสเตียนเสาะหาขอพระคัมภีรในตอนอื่น ๆ มาสนับสนุนความคิดที่พบไดจากพระคัมภีรตอนนั้น ๆ
ดวย ใหดูวาความหมายที่ไดจากตอนนี้ตองไมขัดแยงกับตอนอื่น ๆ ความหมายตองมุงไปในทิศทาง
เดียวกันหรือสนับสนุนความหมายของกันและกัน เชน เรื่อง “การอวยพร” และ “การสาปแชง” ใน
กรอบความเขาใจของคริสเตียนวานั้นเปนผลมาจาก “การเชื่อฟง” และ “การไมเชื่อฟง” ของมนุษย
และเมื่อเกิดความแหงแลงเนื่องจากไมมีฝน แผนดินไหว หรือน้ำทวม นั่นเปนเพราะพระเจาทรงลงโทษ
การที่มนุษยไมเชื่อฟงหรือไม โดยใหคริสเตียนพิจารณาตอไปวาพระคัมภีรตอนอื่น ๆ มีความเขาใจใน
แบบดังกลาวปรากฏอยูหรือไม หรือมีความคิดดังกลาวเพียงตอนเดียวในพระคัมภีรเทานั้น
จากแนวคิดของนักวิชาดังที่ไดยกตัวอยางไปขางตนทำใหเกิดความเขาใจวา ชุมชนของคริส
เตียนเองยังคงใหความชัดเจนในเรื่องวิธีการอธิบายความหมายของพระคัมภีรไมไดเนื่องจากมันเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องวิธีการอรรถาธิบายพระคัมภีรที่มีอยูอยางหลากหลาย และคริสเตียนแตละ
กลุมตางก็ใหการยอมรับและถือปฏิบัติในวิธีการอธิบายพระคัมภีรที่แตกตางกัน ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือ
ชุมชนคริสเตียนจึงไมคอยใหความสนใจและตระหนักตอปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก และไมวาจะในอดีตหรือปจจุบันคริสเตียนเองก็ยังมีความเขาใจที่ขัดแยงกันอยู สาเหตุ
สำคัญอีกอยางก็นาจะมาจากคริสเตียนโดยทั่ว ๆ ไปไมมีความรูทางดานภาษาเดิมของพระคริสตธรรม
คัมภีร เพราะฉะนั้นความเขาใจของพวกเขาตอขอความที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีรโดยเฉพาะ
อยางยิ่งความหมายของคำบางคำ เชน “ครอบครอง” “ปกครอง” “มีอำนาจ” หรือ “ดูแล” และ
“รักษา” ในพระธรรมปฐมกาลจึงมีอยูอยางจำกัด แมวาทางออกที่มีการเสนอไวก็คือ ตองมีผูเชียวชาญ
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ทางดานภาษาเดิม (ฮีบรู) ของพระคัมภีรมาชวยอธิบาย อยางไรก็ตามผลที่ออกมาก็ยังไมสามารถสงผล
กระทบมากเทาใดตอธรรมชาติที่ถูกทำลายลงอยางรวดเร็ว
Rosemary Radford Ruether (โรสแมรี่ แรดฟอรด รอยเตอร) (2011) ศาสตราจารยดาน
พระคั มภี ร  และนักสตรีศาสนศาสตร (Feminist Theology) ก็ ไดเขีย นบทความหนึ่งเรื่องมุมมอง
ของคริ ส เตี ย นหรือศาสนศาสตรคริส เตียนตอนิเวศนวิทยาโดยเนน ที่การแสดงความยุติธรรมตอ
ธรรมชาติภายใตพันธกิจทางการประกาศ Ecology and Theology: Ecojustice at the Center of
the Church’s Mission โดยอธิบายวาแนวคิดที่นำเสนอนี้ไมไดหมายความวาเปนเพียงแนวคิดเดียวที่
จะเปนไปได หรือเปนแนวคิดที่มีแตในกลุมพี่นองคริสเตียนเทานั้น แตทานกลาววาพระเจาทรงทำงาน
ไดในทุกศาสนาทุกสถานการณทุกความคิดที่แตกตาง นั่นก็หมายความวาแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ
ธรรมชาติ หรือการรักษาระบบนิเวศนนั้นอาจมีอยูอยางหลากหลายและเปนไปไดทั้งสิ้น
รอยเตอร อางถึงสาเหตุที่ทำใหคริสเตียนเริ่มมองในประเด็นของคำสอนในพระคริสตธรรม
คัมภีรวามีความขัดแยงกับเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ธรรมชาติ) วาจริงๆ แลวประเด็นดังกลาวเพิ่ง
เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้อยางจริงจังภายหลังที่บรรดานักวิชาการชาวเยอรมันตางออกมาประกาศวาคำ
สอนในพระคริสตธรรมคัมภีรนั้นขัดแยงกับเรื่องการรักษาหรืออนุรักษธรรมชาติ ซึ่งเหตุการณนี้เกิดขึ้น
ช ว งปลายๆ ศตวรรษที ่ 19 หรื อตอนตน ศตวรรษที่ 20 รอยเตอรอธิบ ายวาที่เปน เชน นี้ก็เพราะ
นักวิชาการเหลานั้นไดนำเอาแนวคิดแบบทวินิยม (Dualism) เขามาเปนเงื่อนไขในการอานพระคัมภีร
แมวาแนวคิดของรอยเตอร ไมไดรั บ การตอบรั บเท าใดนัก แตก็สงผลใหชุ มชนคริสเตีย นในโลก
ตะวันตกเริ่มออกมาอภิปรายในเรื่องดังกลาวมากยิ่งขึ้น
สำหรับผูที่เปนคริสเตียน รอยเตอร เสนอวิธีการไว 2 แนวทางที่นาสนใจคือ ศาสนศาสตร
ทางดานนิเวศนวิทยาสำหรับคริสเตียนควรจะเนนที่เรื่อง “พันธสัญญา” และ “ศาสนพิธี” คริสเตียน
ควรมีความเขาใจและมีมุมมองการดำเนินชีวิตวาการรักษและดูแลธรรมชาติ นั่นก็คือการที่พวกเขามี
ปฏิสัมพันธกับพระเจาพระผูทรงสรางที่มีทั้งเรื่องการอวยพรและการพิพากษาของพระเจา และเรื่อง
ภัยพิบัติ ภัยจากธรรมชาติ ความแหงแล ง และอื่นๆ ไมใชทุกๆ เหตุการณ ที ่เลวรายนั้น เป น การ
พิพากษาจากพระเจาเนื่องจากบางเหตุการณนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องศีลธรรมความถูกตอง
หรือการกระทำของมนุษยรวมอยูดวย
รอยเตอร นำเรื่อง “พันธสัญญาของการทรงสราง” (covenant of creation) ที่ปรากฏอยูใน
เรื่องการทรงสรางของพระเจาวาพระองคทรงเปนตนแบบของการทำงานและการพักผอน ซึ่งนั่นเปน
ตนแบบใหกับมนุษยในปจจุบันนี้ดวยวาควรจะมีความสัมพันธอยางไรกับสิ่งอื่น ๆ ที่พระเจาทรงสราง
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บทบาทศาสนากับการอนุรักษผืนปา: เสียงของคริสเตียนเพื่อการดูแลและรักษาธรรมชาติ
ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอาย และ ดร.บานจิตร สายรอคำ
ไมวาจะเปนพื้นดิน ตนไม และสัตวตาง ๆ ดังตัวอยางจากขอพระคัมภีรตอไปนี้ที่ปรากฏในพระคริสต
ธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเรื่องการทรงสรางที่พระเจาทรงทำงานหกวันและหยุดพักในวันที่เจ็ด
“จงทำงานของเจาหกวัน แตในวันที่เจ็ดนั้นจงหยุดพัก เพื่อโคและลาของเจาจะไดพัก และ
บุตรชายแหงทาสีของเจากับคนตางดาวจะไดพักผอนใหสดชื่นดวย” (อพย.23:12) จากพันธสัญญา
ดังกลาวไมเพียงแตผูทำงานไดหยุดพักแตยังรวมไปถึงสัตวตาง ๆ ไมวาจะเปนโคและลาของเจาของเอง
ก็มีโอกาสไดหยุดพัก และทาสหรือคนทุก ๆ คนในบานก็ไดมีโอกาสหยุดพักดวย ชวงเวลาที่มีการหยุด
พักก็จะทำใหทุกชีวิตในบานไดรับการรื้อฟนพลังใหกลับมามีแรง มีความสดชื่น มีชีวิตชีวา สำหรับการ
ทำงานและการดำรงชีวิตอยางยืนยาวตอไป
“ตลอดหกปจงหวานพืชในนาของเจาและเกี่ยวเก็บผล แตปที่เจ็ดนั้นจงงดเสีย ปลอยใหนานั้น
วางอยู เพื่อใหประชาชนที่ยากจนของเจาเก็บกิน สวนที่เหลือนั้นก็ใหสัตวปากิน สวนสวนองุนและสวน
มะกอกเจาจงทำเชนเดียวกัน” (อพย.23:10-11) ปที่เจ็ดเปนชวงเวลาที่สำคัญเพราะทุกสิ่งไมวาจะเปน
มนุษย ธรรมชาติที่เปนผืนดิน ผืนปา สัตวปา ตนไม แมน้ำ ลำธาร ภูเขา ฯลฯ ที่ถูกทำลายหรือมีความ
เสียหายก็จะไดรับการฟนฟูสภาพหรือกูคืนมาใหอยูในจุดที่สมดุลยเหมือนเดิม
มิติที่ 2
มิติทางดานศาสนพิธีที่จะแปลความถึงการที่ธรรมชาติสามารถซึมซับเอาความทุกขของมนุษย
ออกไปแลวสะทอนความรักพระเมตตาของพระเจาเขามาแทนที่ แมวาจะมีแนวคิดที่ทับซอนกันบาง
กับมิติที่ 1 แตมิติที่ 2 นั้นก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกวาคือเปนการนำเสนอตัวอยางแนวทางปฎิบัติใน
แตละศาสนาที่เรียกวา ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาวาสามารถนำมาอธิบายเพื่อตอบสนองตอ
การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน หรือแมแตสามารถนำไปสูแนวคิด แนวปฏิบัติ ที่สงเสริมและสนับสนุน
ชุ ม ชนคริ ส ตชนให ม ี ส  ว นอนุ ร ั ก ษ ผ ื น ป า และทรั พ ยากรอื ่ น ๆ ที ่ เ ป น ผลผลิ ต จากป า ได เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปาไมไมสามารถสงเสียงรองขอการดำรงอยูหรือความมีอยูใหกับตัวมันเองได
จากการศึกษาชุมชนพี่นองคริสเตียนโรมันคาธอลิก คือกลุมแรก ๆ ที่เริ่มผสานความคิดทาง
“ศาสนพิธี” เขากับเรื่องการแสดงออกถึงทาทีในคิดถึงธรรมชาติที่พระเจาทรงสราง เริ่มจากที่คริส
เตียนในกรุงโรมกระตุนใหคริสเตียนทั่วโลกรูจักและมีความเขาใจตอคำวาชุมชนในมิติที่ไมไดหมายถึง
แตมนุษยเทานั้น เพราะชุมชนคือการอยูรวมกันของสิ่งที่พระเจาทรงสรางไวทั้งหมดบนโลกนี้ (cosmic
community) โดยพระเจาทรงประทับอยูในและทามกลางชุมชน ดังที่ปรากฏในบทเพลงซาโลมอน
ส ว นในพระคริ ส ตธรรมคั มภี ร  ภ าคพั น ธสั ญ ญาใหมเรื่องของโลก (cosmos) ปรากฏอยูในเรื่องที่
เกี่ยวของกับพระเยซูคริสตวาพระองคทรงเปนอยูกอนรวมกับพระปญญาของพระเจา พระองคทรง
เปนพระวาทะๆ นั้นอยูในโลกนี้ตั้งแตเริ่มแรกกอนที่พระเจาจะทรงสรางโลกนี้ และพระเยซูคริสต
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พระองคจะเปนผูที่ทำใหโลกนี้กลับคืนดีกันกับพระเจา ดังที่บันทึกไวในจดหมายถึงคริสตจักรในเมือง
โคโลสี
“เพราะวาโดยพระองคทุกสิ่งไดรับการทรงสรางขึ้น ทั้งสิ่งที่อยูบนทองฟาและบนแผนดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม
เห็น ไมวาจะเปนบัลลังกแหงพวกภูตผี หรือพวกภูตผีที่ปกครอง หรือพวกภูตผีที่ครอบครอง หรือพวกภูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่ง
ถูกสรางขึ้นโดยพระองคและเพื่อพระองค พระองคทรงดำรงอยูกอนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเขาดวยกันโดยพระองค พระองค
ทรงเปนศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองคทรงเปนปฐม ทรงเปนผูแรกที่เปนขึ้นจากตาย เพื่อวาพระองคจะทรงเปนเอกใน
ทุกสิ่ง เพราะวาพระเจาพอพระทัยที่จะใหความบริบูรณทั้งหมดดำรงอยูในพระองค และโดยพระองค พระเจาทรงใหทุกสิ่ง
คืนดีกับพระองคเอง ไมวาสิ่งนั้นจะอยูบนแผนดินโลกหรืออยูบนสวรรค โดยทรงทำใหเกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแหง
กางเขนของพระองค” (คส.1:16-20)

การนำเสนอนี้เหมือนการนำเสนอของรอยเตอร คือใหเพิ่มเรื่องศาสนศาสตรการสิ้นพระชนม
บนไมกางเขนของพระเยซูคริสตไมไดมีเพียงแคความหมายของการคืนดีกันระหวางพระเจากับมนุษย
ที่เปนคนบาปผิดเทานั้น แตยังรวมไปถึงการคืนดีกันระหวางมนุษยกับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่มาจากการ
ทรงสรางของพระเจาอีกดวย (Chryssavgis, 2010) เพราะความหมายการเปนชุมชนไมไดมีแคมนุษย
เทานั้น เพราะการเปนชุมชนตองรวมเอาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมทั้งหมดเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนดวย ความเปนจริงพระเจาก็สถิตอยูในและทามกลางชุมชนนั้น ๆ แลวตั้งแตพระองคทรง
เริ่มสรางโลกนี้ พระเยซูคริสตเองก็เปรียบพระองควาเปนผูที่เสด็จมาเชื่อมชองวางระหวางพระเจากับ
มนุ ษย และมนุ ษย กั บ ธรรมชาติ ทั ้ งหมดที่มาจากการทรงสรางของพระเจา เพราะฉะนั้น จึงเปน
ความหมายของการเสด็จมาเพื่อเปนพระผูไถของพระเยซูคริสตนั่นเอง สำหรับรอยเตอร ฐานะของ
การเปนคริสเตียนคือผูที่รับการสวมจิตวิญญาณใหม เกิดความเขาใจและรับการหนุนใจใหตอบสนอง
ตอการดำเนินชีวิตใหสอดคลองกับการที่พวกเขาไดรับการทรงไถจากพระเยซูคริสต คริสเตียนตอง
เปนผูที่สานตอหรือเปนผูที่จะตองดำเนินการตอไปเพื่อรักษาสมดุลยของความหมายการเปนชุมชนที่
ประกอบไปดวยมนุษย ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ตนไม สัตวปา แมน้ำ ลำธาร ฯลฯ และอยูรวมกันแบบ
เกื้อกูลและเกื้อหนุนกันและกัน ดังนั้นแลวคริสเตียนหรือคริสตจักรเองตองเปนผูลงมือปฏิบัติ ไมวา
ผานทางการเทศนาสั่งสอน การนมัสการ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชพิธีกรรมทางคริสตศาสนาเปน
เครื่องมือในการสื่อสารถึงเรื่องราวคำวาชุมชนของพระเจา
ในปจจุบันนี้การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรในเรื่องดังกลาวและถายทอดเรื่องราวดังกลาว
ตอไปใหผูคนสามารถมองเห็นและสัมผัสไดจริง เชนการเปลี่ยนแปลงที่ดินเสื่อมโทรมใหกลับมามี
ความสมบูรณ การทำใหเรือกสวนไรนาสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอจนสามารถเลี้ยงดูพี่น องที่
ยากจนในชุมชนไดโดยไมพึ่งพาสารเคมี
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มุมมองดังกลาวยังมีความคลายคลึงกันกับการนำเสนอของคริสตจักรออรโธดอกซโดยนักบวช
ที่มีชื่อวา John Chryssavgis (จอหน ไครสซอฟกิส) ในหัวขอ “แผนดินโลกใหมและฟาสวรรคใหม”
ที่ภายหลังไดพัฒนานำไปสูแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอวสานศาสตร โดยอธิบายมิติเรื่องราวในพระคริสต
ธรรมคัมภีรวา “ขาพเจาไดเห็นทองฟาใหมและแผนดินโลกใหม เพราะทองฟาเดิมและแผนดินโลก
เดิมไดหายไปหมดสิ้นแลว และทะเลก็ไมมีอีกแลว” (วว.21:1) เปนภาพเกี่ยวกับอนาคตศาสตรหรือ
อวสานศาสตรตามที่มีการบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร โดยนำเสนอแนวทางปฏิบัติไววาตองเริ่ม
จากเขาใจโลก (มุมมอง) และถึงจะนำไปสูการดูแลโลก (การปฏิบัติ) ได
การเขาใจโลกที่มนุษยอยูอาศัยประกอบดวย 3 สิ่งที่สำคัญ คือ สิ่งแรกเปนความเขาใจวาทุก
สิ่งในโลกนั้นตางก็สรรเสริญพระเจา “จงใหทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจา จงสรรเสริญพระเจา
เถิด” (สดด.150:6) การที่มนุษยคิดหรือปฏิบัติตอทุกสิ่งบนโลกนี้ก็เหมือนกับวาเขาไดคิดและปฏิบัติ
ตอสวรรคเชนเดียวกัน สิ่งที่สองตองเปน ความเขาใจเรื่องการนมัส การวา คือสิ่งที่จะชวยเชื ่ อม
ความสัมพันธระหวางพระเจา มนุษย และธรรมชาติเขาดวยกันได และสิ่งที่สาม 3 คือมีความเขาใจวา
การปฏิบัติในฐานะของการเปนผูเชื่อสามารถกระทำไดโดยการอดอาหาร เนื่องจากวาวิธีการดังกลาว
สามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจที่จะระงับหรือลดความอยากความตองการของตัวเอง เปน
ความเขาใจที่จะสำแดงออกมาดวยการฝกฝนใหรูจักปฏิเสธหรือปรับความตองการที่มีมากเกินความ
พอดีเปนความเพียงพอ แลวในที่สุดก็จะนำไปสูการเปนผูปฏิบัติและไปถึงจุดแหงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทัศนคติและทาทีการดำเนินชีวิตใหเต็มไปดวยความถอมใจในการเรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติ
อยางสุภาพและออนโยน เชน การอดอาหารโดยไมรับประทานเนื้อเปนเวลาครึ่งป การอดอาหาร
ดังกลาวจะชวยใหมนุษยเรียนรูวาเปนการอดอาหารเพื่อแสดงความรักตอโลกที่เราอยูอาศัย คิดถึงสิ่ง
ที่โลกตองการมากกวาความตองการของตัวเราเอง เปนการฝกมองวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้อยูใน
พระเจาและพระเจาก็อยูในทุกสิ่งเชนเดียวกัน
เมื่อเขาใจแลวขั้นตอนตอไปก็เปนแนวทางแหงการปฏิบัติหรือดูแลโลกที่พระเจาสรางซึ่งก็ตอง
ประกอบไปดวย 3 สิ่งที่สำคัญเชนเดียวกัน คือพระคัมภีร ผูรับใช (นักบวช) และศาสนพิธี สิ่งแรก
พระคัมภีร คือการปฏิบัติตามแบบของพระคัมภีรที่เรียกรองใหพี่นองคริสเตียนทุกคนอยูเคียงขางหรือ
ผูฝายผูที่ออนแอ “เรารูอยูวาบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสรางนั้นกำลังคร่ำครวญ และผจญความทุกขยาก
ดวยกันมาจนทุกวันนี้” (รม.8:22) คริสเตียนจะนิ่งเฉยตอสถานการณของโลกไมได เพราะทั้งมนุษย
และสรรพสิ่งตาง ๆ ลวนก็เปนสวนหนึ่งในรางกายของพระเยซูคริสต ดังที่กลาวไวในจดหมายฝาก
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การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
1 โครินธ บทที่ 12 ขอ 20-23 วา ความจริงมีอวัยวะหลายอยาง แตก็ยังเปนรางกายเดียวกัน และตา
จะวาแกมือวา “ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นวาออนแอ เราก็ขาดเสียไมได
และอวัยวะที่เราถือวามีเกียรตินอย เราก็ยังทำใหมีเกียรติยิ่งขึ้น และอวัยวะที่ไมนาดูนั้น เราก็ทำให
นาดูยิ่งขึ้น สิ่งที่สอง คือนักบวช คริสเตียนตองเนนเรื่องการเสียสละ การกลับใจ และการมีความ
รับผิดชอบ ตัวอยางเชนใหพี่นองคริสเตียนตองดำเนินชีวิตแบบเรียบงายมีความรับผิดชอบตอการใช
สิ่งอื่น ๆ ที่พระเจาสรางดวยการรูคุณคา และถาหากเกิดความผิดพลาดไมสามารถควบคุมความ
ตองการของตนเองไดในการดำเนินชีวิต ก็ตองรูจักสารภาพ สำนึกตอความผิดเหลานั้นวาเราได
ทำลายและทำรายทรัพยากรธรรมชาติบนโลกนี้ และสิ่งที่สาม คือศาสนพิธี คริสเตียนตองตระหนักถึง
การสรางของพระเจาวาทุกสิ่งมากจากพระเจาและจะตองไดรับการปกปองจากพระเจาดวยเชนกัน
ใหพี่นองคริสเตียนระลึกอยูเสมอวาทุก ๆ สิ่งถูกสรางมาจากพระเจาสมควรไดรับการปกปองจาก
พระเจา ใหระลึกอยูเสมอ ๆ วาพระเจาประทับ อยูดวยในทุก ๆ ขณะ ทุก ๆ ชั่วโมง และทุก ๆ
สถานการณ ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้พระเจาทรงปกครองอยู ดังที่ปรากฏในสดุดีบทที่ 103 ขอ 22
วา “พระราชกิ จทั้ งสิ้ น ของพระองค จงถวายสาธุการแด พระเจ า ในทุกสถานที่ ที่พระองคท รง
ครอบครองอยู จิตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจา” ที่สำคัญ สำหรับคริสตจักรโรมันออร
โธดอกซ คือคริสเตียนควรตองเริ่มตนลงมือปฏิบัติตั้งแตเวลานี้ เดี๋ยวนี้ ในปจจุบัน ดวยความสัตยซื่อ
และถอมใจ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ดั ง กล าวข า งตน ทำใหเห็น และเข า ใจไดว า นั ก ศาสนศาสตร ด  า น
นิ เ วศน วิ ทยาในสั งคมตะวัน ตกตั ้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบ ัน มี ความสนใจในเรื่ องความหมายของ
พระคริสตธรรมคัมภีรที่มีตอเรื่องการดูแลรักษาโลกที่พระเจาทรงสรางมาอยางตอเนื่อง มนุษยเองที่
เปนสวนหนึ่งในการสรางของพระเจาก็ไดรับมอบหนาที่ใหปกครอง ดูแล รักษา สรรพสิ่ง สรรพสัตว
ตาง ๆ แมวาในบางชวง หรือสำหรับนักศาสนศาสตรดานนิเวศนวิทยาบางคนอาจจะยังติดขัดอยูกับ
การศึกษาความหมายของภาษาเดิมของพระคริสตธรรมคัมภีร แตในภายหลังดูเหมือนวาเรื่องศาสนพิธี
ก็กลายเปนหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางที่สำคัญสำหรับการเปนทางออกเพื่ อทำให คริสตชนกลั บ มา
ตระหนักและตอบสนองตอเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในโลกนี้เพิ่มมากขึ้น และยังตองเปน
ระบบที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร ผูรับใชพระเจา (นักบวช) และศาสนพิธี
ทางคริสตศาสนา เชนการนมัสการในรูปแบบที่หลากหลายแตเกี่ยวของหรือปรากฏในชีวิตประจำวัน
ของบรรดาผูเชื่อ ทำใหความทุกขความเศราใจของพวกไดรับการซึมซับเอาไปโดยธรรมชาติชาติที่
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พระเจาทรงสรางพรอมกับ ๆ ธรรมชาติเหลานั้นก็สรางหรือบันดาลใหเกิดความเขาใจ/ความรูสึกวา
ความทุกข ความสิ้นหวังของพวกเขาไดรับการเยียวยารักษาจากพระเจาผานทางธรรมชาติที่พวกเขา
ไดมองเห็นและสัมผัส
มิติที่ 3
มิ ต ิ ค วามเข า ใจเรื ่ อ งอวสานศาสตร คำถามและข อ สงสั ย ของคริ ส เตี ย นเกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ ง
สิ่งแวดลอมนั้นเกิดจากความเขาใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องอวสานศาสตร (Eschatology) ที่วาเมื่อถึง
เวลาดั งกล าว คื อเวลาแห งการพิ พากษาหรือวาระสุดทาย ทุก ๆ สิ่งบนโลกนี้ก็จ ะถูกทำลายลง
เพราะฉะนั้นจึงไมมีความหมายอะไรหรือไมมีความจำเปนใด ๆ ที่จะตองมาคิดและเฝาระวังถึงเรื่อง
สิ่งแวดลอมที่กำลังถูกทำลายลง แตอยางไรก็ตามในชวงเวลาที่ผานมาหลายศตวรรษ ภายหลังจากที่มี
การเรียกรองตอเรื่องสิ่งแวดลอมจากกลุมของคริสเตียนเองแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงก็ดูเหมือนวา
ยังไมไดดีขึ้น ตรงกับที่คาลวิน ดีวิท (Calvin Dewitt) (1991) เคยตั้งขอสังเกตไว 6 ประการวา เรื่อง
เหลานี้ชวยทำใหเราเขาใจไดวาปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของโลกยังมีแนวโนมที่ไมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น กลาวคือ
ประการที ่ 1 มี การปรั บ เปลี ่ ย นพื ้ น ที่แหงแลงมาทำการเกษตร และเอาพื้น ที่ ๆ เคยทำ
การเกษตรเปลี่ยนไปเปนพื้นที่เพื่อการใชสอยในชุมชนเมือง และหลังจากนั้นสังเกตวาพื้นที่ดังกลาวก็
ไมมีแนวโนมจะรับการเปลี่ยนแปลงใหกลับไปใชประโยชนทางดานการเกษตรไดเหมือนเดิมอีกตอไป
ประการที่ 2 มีปญหาเรื่องการสูญพันธุของสายพันธุพืชเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อยางนอยก็ 3
สายพันธุในทุก ๆ วัน
ประการที่ 3 อัตราการใชสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นจากอดีตมากขึ้น (สารเคมีฆาแมลง สารเคมีฆา
หญา และแมแตสารเคมีเพื่อบำรุงพืชใหงอกงาม)
ประการที่ 4 ปญหาเรื่องสารเคมียังคงไมไดรับการเหลียวแลและแกไขกันอยางจริงจัง
ประการที่ 5 ปญหาทางดานมลภาวะเปนพิษที่กำลังกลายเปนปญหาสากล เชน การทิ้งขยะที่
ไมสามารถยอยสลายไดลงในแมน้ำ ลำคลอง ทะเล แลวสงผลใหเกิดขยะตกคางเปนจำนวนมากบริเวณ
ชายหาดและในทองทะเล
ประการที่ 6 การเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซคในชั้นบรรยากาศ ที่สวนมากมาจากการ
เผาไหมของเครื่องยนตบนโลก ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก และ
ทำใหอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ป
ในปค.ศ.2016 ดีวิท อางวาแนวคิดเรื่องความหมายของปฐมกาล 1:28 ที่วาพระเจาทรงมีพระ
บัญชาใหมนุษยปรนนิบัติและรักษาธรรมชาติที่พระเจาทรงสรางแมวาจะใชคำวา “ครอบครอง” แตก็
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มีความหมายมากกวาตัวอักษรที่ปรากฏใหเห็น เพราะคำ ๆ นี้ไดแสดงใหเขาใจเรื่องความสัมพั นธ
ระหวางมนุษยและธรรมชาติในแงของการเปนผูครอบครองที่ตองดูแลและรักษาไปในเวลาเดียวกัน
ดวย เพราะฉะนั้นแลวจำเปนอยางยิ่งที่มนุษยตองสรางธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องดังกลาวนี้สงตอใหกับ
คนในรุนตอ ๆ ไป คือใหรักษาโลกที่พระเจาทรงสราง ใหทำใหเกิดผลอันดี ใหหยุดพัก และใหชวยกัน
ปรนนิบัติ (Dewitt, 2016) และก็ไดมีการเชื่อมแนวคิดดังกลาวเขากับความเขาใจเรื่องอวสานศาสตร
วาเปนชวงเวลาที่ความสัมพันธอันดีและสมบูรณระหวางพระเจาและสิ่งที่พระองคทรงสรางจะไดรับ
การสถาปนากลับคืนมาอีกครั้ง เพราะฉะนั้นมนุษยจึงตองมีสวนในการเตรียมในเรื่องความสมดุลยของ
ธรรมชาติในโลกนี้ไว ซึ่งก็คือการอธิบายเรื่องความสมบูรณของผืนปา ธรรมชาติและเรื่องความสัมพันธ
ระหวางพระเจากับสิ่งอื่น ๆ ในธรรมชาติไดนั่นเอง
สรุป
ชุมชนคริสเตียนในประเทศไทยตองศึกษา ทำความเขาใจ และตอบสนองตอเรื่องสิ่งแวดลอม
ใหมากขึ้น นับวาเปนการทาชวนและกระตุนตอความเชื่อความเขาใจของคริสเตียนไทยใหเปนผู
อารักขาสรรพสิ่งที่พระเจาทรงสราง นอกจากความเขาใจแลวคริสเตียนไทยยังตองเปนผูที่ปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาใหไดอยางครบถวนดวยเชนกัน เหมือนกับที่ชุมชนคริส
เตียนที่บานสบลาน (บานจิตร สายรอคำ, 2562) ไดเริ่มตนและไดปฏิบัติเปนแบบอยางของคำวาการ
เปน “ชุมชนของพระเจา” การเปน “ชุมชนที่เอื้ออาทร” และสามารถอารักขาสิ่งที่พระเจาทรงสราง
34

5

5

ดร. จอหน เอฟ ฮอท (John F. Haught) อธิบายวา “ชุมชนคริสเตียนและนิเวศนวิทยา” (Christianity
and Ecology)5 คือการอธิบายแนวคิดดานการอนุรักษธรรมชาติหรือการใหความสำคัญตอระบบนิเวศน แตความ
สนใจในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติหรือใหความสำคัญตอเรื่องระบบนิเวศนั้นจะตองไมใชการทำลายแกนของความ
เชื่อในคริสตศาสนาตามที่มีหลาย ๆ คนเคยกลาวอาง ในทางตรงกันขามความรูทางนิเวศนวิทยากลับเปนการใชคำ
สอนทางคริสตศาสนาชวยใหผูที่มคี วามเชื่อและศรัทธาเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาตอธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการย้ำและชี้ใหคริสตชนเขาใจความหมายของคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรเรื่องการทรง
สรางของพระเจาเกี่ยวกับ “การใหมนุษยมีอำนาจในการครอบครองและดูแล” ตามที่ปรากฏในพระคัมภีรของคริสต
ศาสนาพระธรรมปฐมกาลบทที่ 2 ขอที่ 15 “พระเจาจึงทรงใหมนุษยนั้นอยูในสวนเอเดน ใหทำและรักษาสวน” ดู
เพิ่มเติมใน John F. Haught, “Christianity and Ecology,” in This Sacred Earth: Religion, Nature,
Environment, (ออนไลน), 2018, แหลงที่มา:
http://religionandenvironment.weebly.com/uploads/7/2/2/4/7224217/haught_ecology_christianity
.pdf.
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ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอาย และ ดร.บานจิตร สายรอคำ
การเคลื่อนไหวดานการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในโลกตะวันตก ยิ่งทำใหเขาใจวาการศึกษาทำ
ใหตกผลึกทางดานความเขาใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนาสนใจทั้ง 3 มิติ ตั้งแตการเริ่มตนความ
สนใจในมิติที่เกี่ยวของกับความหมายตามตัวอักษรของพระคัมภีร เขาไปสูการนำเอาแนวปฏิบัติ
ทางดานศาสนพิธีเขามารวมกับความเขาใจเรื่องอวสานศาสตรเขามา และสะทอนกรอบความเขาใจ
ใหมออกมาวา เรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติทุกอยางที่พระเจาทรง
สรางเปนรูปแบบความสัมพันธการอยูรวมกันแบบเสริมสรางซึ่งกันและกัน การกระตุนใหเอาจริงเอาจัง
เกี่ยวกับเรื่องการอยูรวมกันกับสิ่งแวดลอมแบบที่คำนึงถึงกันและกัน เอื้ออาทรตอกัน สอดคลองกันกับ
สิ่งที่ ดร.ซูซาน เอ็ม ดารลิงตัน 6 (Susan M. Darlington): นักศาสนศาสตรดานนิเวศนวิทยา
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(Theology of Ecology) ที่เห็นดวยกับแนวคิดดังกลาวและใชเวลาถึง 20 ป ในประเทศไทยเพื่อศึกษา
วิธีการรักษาผืนปา
ดังนั้น ในตลอด 50 ปที่ผานมาก็สะทอนใหเห็นแลววานักวิชาการในโลกตะวันตกเหลานั้นได
นำคริสเตียนไทยมาถึงความเขาใจและการแสดงออกถึงทาทีที่ถูกตองเกี่ยวกับการเปนชุมชนคริสเตียน
ชุมชนของพระเจา และผลที่ไดจากงานวิจัยของดร.บานจิตรไดสะทอนวา พิธีอวยพรปาของคริสเตียน
ชาติพันธุควรนำมาถอดบทเรียน เพื่อสนับสนุนและยืนยันวาคริสเตียนในประเทศไทยตองสำแดงความ
รักพระเจาและรักษธรรมชาติที่พระเจาสราง โดยการยืนยันความหมายพระคริสตธรรมคัมภีรที่วาดวย
เรื่องการทรงสรางใหไดความชัดเจนตอขอสงสัยที่เกิดขึ้นใหไดมากที่สุด โดยการใชคริสตศาสนพิธี
ผนวกกับประสบการณจริงในชีวิตคริสเตียน ในครอบครัว หรือในชุมชนอธิบายเรื่องความผูกพัน
ระหวางมนุษยและธรรมชาติ (ปาไม ตนไม สัตวปา แมน้ำ ฯ) ตองพึ่งพาอาศัยกันอยูรวมกัน และผสาน
เขากับความเขาใจเรื่องอวสานศาสตร เพราะทั้ง 3 แนวทางนี้ในที่สุดก็จะนำไปสูความเขาใจวาคริส
เตียนสามารถเปนกระบอกเสียงใหกับธรรมชาติที่สงเสียงเพื่อตัวเองไมได

6

ศึกษาเพิ่มเติมในภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ข.
ซูซาน เอ็ม ดารลิงตัน ใชเวลาในการศึกษา สัมภาษณ ฝกปฏิบัติในสนามจริง และไดเขียน
หนังสือขึ้นมาหนึ่งเลมเพื่อบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ จากการศึกษาในครั้งนั้น ดร.ดารลิงตันกลาววาเธอ
ไดศึกษาและวิเคราะหถึงการตีความหมายการอธิบายความหมายคำสอนในศาสนาพุทธในการรักษา
ปาหรือที่เรียกวา “พิธีบวชปา” ทานมีความสนใจมากตอเรื่องความใสใจของคนในชุมชนที่ มี ต อ
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สังคม ตลอดถึงการมีสวนรวมของคนเหลานั้นในชุมชน
เพื่อรักษาปาพวกของเขาไวผานทางเครื่องมือที่เรียกวาความเชื่อของผูคนในชุมชนรวมไปถึงการนำคำ
สอนเรื่อง อริยสัจ 4 7 ความเมตตากรุณา การดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง และเรื่องกรรมไปปรับใช
เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาอาศัย จนกระทั่งมีคำสอนที่สรางใหเกิดความเขาใจเรื่อง
การทำการเกษตรแบบพึ่งพาปลูกพืช ปลูกตนไม เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงสัตว ใหทุกสิ่งอยูรวมกันโดยพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เชนปลูกขาวโพด ปลูกถั่ว เลี้ยงปลา ปลูกตนไมผลเพื่อเกื้อหนุนสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม
วาจะเปนมนุษยหรือสัตว การกำหนดเขตอภัยทานสำหรับการเลี้ยงปลาในแมน้ำธรรมชาติ แตชาวบาน
ก็สามารถจับปลามารับประทานไดหากจำนวนประชากรของปลามีมากจนกระทั่งวายออกมาอาศัยอยู
นอกเขตอภัยทาน ดร.ดารลิงตัน ยังไดกลาวในการปาฐกถาที่สหรัฐอเมริกาวาการนำแนวคิดหรือคำ
สอนทางพุทธศาสนามาปรับใชกับเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไมใชเปนเพียงแคเรื่องความ
เกี่ยวของระหวางคำสอนกับชีวิต แตเปนมากยิ่งกวานั้นเพราะเปนเรื่องการนำคำสอนมาตีความหมาย
และคนหาแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินชีวิตใหสอดคลองกับเรื่องศีลธรรม จริยธรรม กับคำสอนทาง
ศาสนาหรือแรงบันดาลใจที่มาจากความเชื่อในพุทธศาสนา ดังนั้นจากมุมมองผานทางความเชื่อและคำ
สอนในพุทธศาสนา ไดนำไปถึงการเกิดผลอยางดีตอการดำเนินชีวิตของชาวบานที่ไมทำลายทำราย
สิ่งแวดลอมอีกตอไป จนเกิดเปนการดำเนินชีวิตที่ผูกพันเกื้อหนุนกันระหวางคนในชุมชนนั้น ๆ กับ
ธรรมชาติ สำหรับชุมชนคริสเตียนไทยก็นาจะไดรับการสะทอนแงคิดจากสิ่งที่ดร.ดารลิงตันไดพบวา
ลักษณะความเปนไทยที่อาจทับซอนกับวิถีทางความเชื่อของคนในทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติที่
พวกเขาผูกพันจนกระทั่งกลายเปนผลดีตอการนำมาเปนแรงจูงใจใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกรักและ
หวงแหนหรือเอื้ออาทรตอธรรมชาติที่อยูกับพวกเขา
7

ดร.ดารลิงตัน มีความประทับใจตอเรื่องราวของพระครูพิทักษที่ไดเลาถึงชีวิตในวัยเด็กวาเคยติดตามพอ
เขาไปในปาเพื่อลาสัตวและมีอยูครั้งหนึ่งทานพระครูพิทักษเก็บเอาลิงที่กำพราแมมาจากในปาไดตัวหนึง่ และทาน
ตองการจะเลี้ยงลูกลิงไว นั่นเปนจุดเริ่มที่ทำใหทานมีความรักและความตองการที่จะเริ่มตนคิดเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ
ของเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม ทานจึงเริ่มตนดวยการใชแนวคิดหรือคำสอนเปนกับอริยสัจ 4 กับพื้นฐานความ
เขาใจวาทุกอยางไมคงอยูถาวร ตลอดไป ทุกอยางลวนเปลีย่ นแปลง ดูเพิ่มเติมใน ซูซาน เอ็ม ดารลิงตัน,
Interdependence and Impermanence}, (ออนไลน), 2018, แหลงที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=1yFv7BuWmnc.
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โครงการ
การประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรแหงประเทศไทย ค.ศ. 2020
เปนการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรระดับชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยมี
ภาคีเครือขาย 4 สถาบัน อันประกอบดวย
1) วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
2) คณะคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
3) วิทยาลัยแสงธรรม
4) คณะกรรมการศาสนศาสตรศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย
หลักการและเหตุผล:
คริสตศาสนศาสตรเปนองคความรูที่มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน และมีความสำคัญเปน
อยางมากตอมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระเจา
จิ ต วิ ญ ญาณของมนุ ษย สิ ่ งยึ ดเหนี ่ย วจิตใจมนุษย ศี ล ธรรม และจริ ย ธรรม ผ านทางคำสอนจาก
พระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งตลอดประวัติศาสตรคริสตจักร ไดนำองคความรูดานคริสตศาสนศาสตรนี้
ไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอการดำเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
ถึงแมวาสถาบันในประเทศไทยที่เปดสอนและใหความรูทางวิชาการดานคริสตศาสนศาสตร
มี จ ำนวนน อย แต การศึ กษาและผลิตผลงานวิช าการดานคริส ต ศาสนศาสตร ในประเทศไทยนั้ น
มีมาอยางตอเนื่องดวยเหตุนี้การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาตรระดับชาติ
จึงเปนชองทางที่สำคัญยิ่งใหแกอาจารย นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันตาง ๆ ไดศึกษาและ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานคริสตศาสนศาสตร อีกทั้งยังเปนชองทางใหแกคริสตจักร และบุคคลอื่น ๆ
ที่มีความสนใจดานคริสตศาสนศาสตรไดรับองคความรูเพื่อประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป
วัตถุประสงค :
1.
เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตรของอาจารย นักศึกษา และ
นักวิชาการจากสถาบันดานคริสตศาสนศาสตรในประเทศไทย
2.
เพื่อเสริมสรางองคความรูดานคริสตศาสนศาสตรใหแกคริสตจักร และบุคคลอื่น ๆ ที่
มีความสนใจดานคริสตศาสนศาสตร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ :
วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 2020
สถานที่จัดโครงการ:
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแกวนวรัฐ
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กลุมเปาหมาย:
1.
อาจารย นักศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันดานคริสตศาสนศาสตร
จำนวน 70 คน
2.
นักวิชาการอิสระ ผูนำคริสตจักร และผูที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ:
1.
เป น ช องทางให อาจารย นักศึกษา และนักวิช าการจากสถาบัน ที่เ ปดสอนด า น
คริสตศาสนศาสตรใหเผยแพรองคความรูจากการศึกษาและการวิจัยแกคริสตจักร
และบุคคลกลุมตาง ๆ ที่มีความสนใจดานคริสตศาสนศาสตร
2.
เปนจุดเริ่มตนในการผลักดันการศึกษาดานคริสตศาสนศาสตรใหมีแพรหลายมากขึ้น
ในวงการวิชาการ เปนการยกระดับมาตรผลงานวิชาการดานคริสตศาสนศาสตร
ใหเพิ่มมากขึ้นดวย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.
จำนวนผูเขารวมประชุม
2.
จำนวนผลงานวิชาการ
3.
คะแนนประเมินโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ:
สถาบันภาคีเครือขายจัดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการดานคริสตศาสนศาสตร
1.
วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ
2.
คณะคริสตศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
3.
มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยคณะกรรมการคริสตศาสนศาสตรศึกษา
4.
วิทยาลัยแสงธรรม
สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
ผูเขารวมโครงการ
มีผูรวมงานทั้งหมดจำนวน 164 คน โดยเปนบุคคลภายใน 75 คน บุคคลภายนอก 89 คน
(เพิ่มขึ้นจากปกอน 37 คน)
ผลงานวิชาการ
อางอิงจากเกฑณของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตัวบงชี้ สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ คาน้ำหนัก 0.20
หลั ก เกณฑ ข อ ที ่ 2 มี บ ทความที ่ ม าจากหน ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อย า งน อ ย
3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25

ค
มีผูนำเสนอผลงานรวม 14 คน จากผูสงบทความ 14 คน
บทความวิชาการ TTAC 2020
1. บทความภายใน 7 บทความ (รอยละ 50)
2. บทความภายนอก 7 บทความ (รอยละ 50)
3. บทความรับเชิญ 1 บทความ
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ:
จำนวนผูตอบแบบสอบถาม = 58 คน
1. ดานการจัดการ
1.1 สถานที่และหองประชุม
1.2 การประชาสัมพันธ
1.3 วัน-เวลาจัดงาน
1.4 อาหารกลางวัน
1.5 อาหารวาง
1.6 บรรยากาศโดยรวม
2. ดานการบรรยายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนำเสนอ
2.2 ความรูที่ไดรับ
2.3 บรรยากาศการถามตอบ

4.32
4.03
4.22
4.43
4.07
4.37
4.24
4.48
4.34
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กำหนดการ
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คณะกรรมการดำเนินงาน

ฉ

ภาพบรรยากาศ

ช

ซ

