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คำนำ 

 งานวิจัยเรื ่อง อุปลักษณ5เชิงมโนทัศน5เกี ่ยวกับ “พระเจ@า” ในคัมภีร5ไบเบิล Conceptual 

 Metaphor about “God” in The Bible เกิดจากความสนใจในเรื่องการใช@ภาษาที่เกี่ยวข@องกับระบบ

 ความคิดของมนุษย5ที่ว\าความรู@ในภาษาไม\ได@แยกออกจากความคิดแต\ภาษาเกี่ยวข@องกับระบบความคิด

 ของมนุษย5 ตามแนวคิดอรรถศาสตร5ปริชานที่มองว\าความหมายของรูปภาษามีความสัมพันธ5และเปcน

 ตัวแทนของโครงสร@างมโนทัศน5 (conceptual structure) ของมนุษย5 จึงทำให@ผู@วิจัยต@องการทราบว\าการ

 สร@างระบบมโนทัศน5เรื่องของพระเจ@าที่ใม\มีตัวตนให@จับต@องหรือมองเห็นได@ให@แก\ผู@ที่อ\านพระคัมภีร5ไบเบิล

 จะมีลักษณะการใช@รูปภาษาแบบใดในการเปรียบเทียบ และมีกระบวนการถ\ายโยงความหมายให@เข@าใจถึง

 พระเจ@าได@อย\างไร ผลการศึกษาจะเปcนประโยชน5แก\ผู@สนใจศึกษาตามแนวคิดอรรถศาสตร5ปริชาน อีก

 ท้ังยังเปcนส\วนช\วยพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาภาษาไทยท่ีผู@วิจัยสอนอยู\ได@ 

 ผู@วิจัยของขอบคุณผู@เขียนตำรา หนังสือ บทความ งานวิจัย บทความวิจัยและวิทยานิพนธ5ต\าง ๆ 

 ที่เปcนเอกสารในการค@นคว@าหาความรู@และอ@างอิงในงานวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณภาควิชาภาษาไทย คณะ

 มนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ ผู@วิจัยหวังว\างานวิจัย

 ชิ้นนี้จะเปcนประโยชน5ต\อภาควิชา อาจารย5ผู@สอน นิสิตและผู@สนใจ ตลอดจนสามารถนำไปวิจัยขยายผลต\อ

 ได@ 

 ขอขอบพระคุณผู @ทรงคุณวุฒิภายนอกที ่ได@กรุณาช\วยอ\านพิจารณาและช\วยชี ้แนะแก@ไข

 ข@อบกพร\องต\าง ๆ จนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ5 ขอขอบคุณนางสาวเมทิกา มีพร@อม ผู@ช\วยเหลือในการจัด

 รูปเล\มพร@อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยชิ้นนี้ ท@ายที่สุดนี้ผู@วิจัยขอขอบพระคุณพระเจ@าสำหรับ

 พระพรและสติปnญญาท่ีมาจากพระองค5 
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บทคัดย*อภาษาไทย 

 การวิจัยเรื ่อง อุปลักษณ5เชิงมโนทัศน5เกี ่ยวกับ “พระเจ@า” ในคัมภีร5ไบเบิล (Conceptual 

 Metaphor about “God” in The Bible) มีวัตถุประสงค5 3 ข@อ คือ 1.) ศึกษาถ@อยคำอุปลักษณ5และ

 วิเคราะห5มโนอุปลักษณ5ท่ีแสดงถึงพระเจ@าในคัมภีร5ไบเบิล 2.) เปรียบเทียบมโนอุปลักษณ5พระเจ@า  

 ระหว\างภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม\ และ 3.) วิเคราะห5หน@าที่ของมโนอุปลักษณ5พระ

 เจ@าในคัมภีร5ไบเบิล ข@อมูลที่ใช\ในการศึกษาได@แก\ พระคริตธรรมคัมภีร5 ฉบับมาตรฐาน 2001 THE HOLY 

 BIBLE (Thai Standard Vision) 

 ผลการวิจัยพบว\า มีการใช@ถ@อยคำอุปลักษณ5ในรูปแบบ คำนาม คำกริยา นามวลี และกริยาวลี 

 เพื่อเปรียบเทียบกับพระเจ@า และพบว\าถ@อยคำอุปลักษณ5ที่แสดงมโนทัศน5พระเจ@าในคัมภีร5ไบเบิลมีทั้งหมด 

 10 มโนอุปลักษณ5 ได@แก\ 1. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนจอมทัพ 2. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนเครื่องกำบัง

 ภัย 3. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนอาหาร 4. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนหมอ 5. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcน

 พ\อ 6. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนคนเล้ียงแกะ 7. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนเทพ 8. มโนอุปลักษณ5พระเจ@า

 เปcนความสว\าง 9. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนครู 10. มโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนผู@พิพากษา ทั้งนี้เม่ือ

 เปรียบเทียบระหว\างภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม\ พบว\า มีมโนอุปลักษณ5พระเจ@าเปcนจอมทัพ 

 และพระเจ@าเปcนเครื่องกำบังภัยที่ปรากฏแต\ในเฉพาะภาคพันธสัญญาเดิมเท\านั้นไม\ปรากฏในภาคพันธ

 สัญญาใหม\ 

  ในแง\หน@าท่ีของมโนอุปลักษณ5พระเจ@า พบว\า มีหน@าท่ีด@านการถ\ายทอดความคิด ได@แก\ 1. หน@าท่ี

 การอธิบายความคิดท่ีเปcนนามธรรมโดยใช@แบบหรือแนวเทียบ 2. หน@าท่ีในการเปcนเหตุผลสนับสนุนให@ผู@ฟnง

 ทำหรือไม\ทำบางอย\าง 3. หน@าท่ีในการกำหนดความคิด จากการศึกษาพบว\าการใช@ถ@อยคำอุปลักษณ5ทำให@

 ผู@อ\านได@รู@จักคุณสมบัติของพระเจ@าได@อย\างเปcนรูปธรรมมากข้ึน 

 

คำสำคัญ: อุปลักษณ5เชิงมโนทัศน5, พระเจ@า, คัมภีร5ไบเบิล, อรรถศาสตร5ปริชาน, ถ@อยคำอุปลักษณ5 
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บทคัดย*อภาษาอังกฤษ 

 This research was conducted to investigate the conceptual metaphor of  God in 

 Christianity used in the Holy Bible by applying the conceptual theory to examine  words, 

 metaphors, and functions of the conception. Three objectives are: 1) to study 

 metaphor and analyze the metaphor of God in the Bible. 2) Compare the  metaphor of 

 God. between the Old Testament and the New Testament; and 3) Analyze the functions 

 of conceptual metaphors: 

 The results revealed many metaphorical expressions in terms of nouns, verbs, 

 and phrases. There were ten different conceptual metaphors; 1) God is a commander 

 2) God is a shield 3. God is food 4. God is a doctor 5. God is a father 6. God is a man 

 Shepherd 7. God is a supreme being 8. God is light 9. God is a teacher 10. God is a judge  

  However, when comparing the Old Testament and the New Testament, it was 

 found that there was a metaphor of God is a commander and God is a shield that 

 appears only in the Old Testament, not in the New Testament. 

 There are three functions of conveying ideas of conceptual metaphors: 1) The 

 function of explaining abstract ideas using patterns or analogies, 2) The duty of being a 

 reason to encourage the listener to do or not do something, 3) The duty of formulating 

 ideas. The results indicated that metaphorical words could give readers a more concrete 

 understanding of the nature of God. 

Keywords: Conceptual metaphor, God, Bible, Cognitive Semantics, Linguistic metaphor 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป)นมาและความสำคัญของป5ญหา  

      ภาษาเป'นสื่อกลางในการถ3ายทอดความคิดของมนุษย= มนุษย=สามารถสื่อความหมายในสิ่งท่ี

ตนเองคิดและตCองการออกมาไดCโดยใชCภาษาเป'นเครื่องมือ  คำว3าความคิดนั้นครอบคลุมทั้งขCอมูล 

ความรูC ความรูCสึก จินตนาการ ทัศนคติ ฯลฯ สิ่งเหล3านี้มนุษย=สามารถสื่อความหมายออกมาไดCโดยใชC

ถCอยคำในภาษาที่ตนมีผลิตสรCางรูปประโยคเพื่อส่ือความหมายไดCไม3รูCจบ เรียกความหมายนี้ว3าเป'น

ความหมายที่เกิดขึ้นจากการใชCภาษา แต3มิใช3ว3าภาษาจะเป'นเครื่องมือสื่อความตCองการของมนุษย=

เพียงดCานเดียวเท3านั้น ในความเป'นจริงแลCวภาษาที่มนุษย=สื่อสารออกมาก็สะทCอนถึงการรับรูC ความ

เขCาใจ มโนทัศน=ของการมองเห็นและการรับรูCสิ่งต3าง ๆ ภายนอกของตนเองดCวย เรียกความหมายนี้ว3า

ความหมายคือมโนทัศน= หมายความว3าภาษาที่มนุษย=ใชCจะสะทCอนประสบการณ=ที่อยู3ในระบบความคิด

ของผูCพูดออกมาดCวยนั่นเอง  แนวคิดทางภาษาศาสตร=ที่อธิบายถึงความหมายของภาษาที่สัมพันธ=กับ

ระบบความคิดของมนุษย=ในลักษณะนี ้ค ือแนวคิดในทฤษฎีอรรถศาสตร=ปริชาน (Cognitive 

semantics)  

“ทฤษฎีอรรถศาสตร=ปริชานเป'นการศึกษาความหมายที่สัมพันธ=กับระบบความคิดของมนุษย= 

การศึกษาความหมายตามแนวคิดนี้เป'นการนำเอาทฤษฎีปริชานศาสตร= (Cognitive science) มา

ประยุกต=โดยมีสมมติฐานว3า ภาษาของมนุษย=สะทCอนการรับรูC ความเขCาใจโลก ตลอดจนประสบการณ=

ต3าง ๆ ของมนุษย= ทั้งประสบการณ=ทางร3างกาย ประสาทสัมผัสต3าง ๆ อารมณ=ความรูCสึกและสังคม

วัฒนธรรม” (นันทนา วงษ=ไทย, 2562: 29) จะเห็นไดCว3าทฤษฎีนี้มีแนวคิดสำคัญคือ ภาษาสะทCอนการ

รับรูCของมนุษย= 

นั่นหมายความว3านอกจากความหมายเกิดจากการใชCภาษาของผูCส3งสารแลCว ความหมายยัง

สะทCอนมโนทัศน=ของผูCส3งสารดCวย ดังนั้นการจะเขCาใจว3ามนุษย=คิดอะไรนั้นก็ทำไดCดCวยการศึกษา

ความหมายที่อยู3ในรูปภาษาที่มนุษย=แสดงออกมาและในทางกลับกันหากเราตCองการสรCางมโมทัศน=

หรือระบบความคิดใหCเกิดขึ้นกับผูCรับสารก็ทำไดCโดยสื่อสารผ3านทางรูปภาษาเพื่อประกอบสรCาง

ความคิดของส่ิงเหล3าน้ันใหCเกิดข้ึนในสมองหรือระบบคิดของผูCรับสารไดCเช3นกัน 
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สิ่งที่เกี่ยวขCองกับภาษา ความคิดและระบบความคิด ไดCแก3 อุปลักษณ= ซาอีด (Saeed, 1997 

อCางถึงใน ศิริพร ภักดีผาสุก, 2561: 81) กล3าวว3า “อุปลักษณ=เกี่ยวขCองกับภาษาและความคิดในเชิง

เปรียบเทียบ อุปลักษณ=คือการเปรียบเทียบความเหมือนระหว3างสิ่งสองสิ่ง โดยที่ทั้งสองสิ่งเป'นสมาชิก

ของกลุ3มทางความหมายที่ต3างกัน เรียกสิ่งที่เป'นตCนแบบของการเปรียบเทียบว3า “แบบเปรียบ” หรือ 

“แวดวงความหมายตCนทาง” (Source domain) หรือ “Vehicle” และเรียกส่ิงท่ีถูกนำมาเปรียบเทียบ

ว3า “สิ ่งที ่ถูกเปรียบ” หรือ “แวดวงความหมายปลายทาง” (Target domain) หรือ “Tenor”” 

นอกจากนี้เลคอฟและจอห=นสัน ยังไดCนำเสนอแนวคิดเรื่องมโนอุปลักษณ= (Conceptual Metaphor 

Theory- CMT)  ไวCในหนังสือ Metaphors We Live by (1980) (Lakoff and Johnson, 1980 อCาง

ถึงใน ศิริพร  ภักดีผาสุข, 2561: 83) ไวCดังน้ี 

อุปลักษณ=ไม3ใช3เป'นเพียงเร่ืองของภาษาแต3เป'นเร่ืองของความคิด                                     

อุปลักษณ=เป'นระบบวิธีคิดในเชิงเปรียบเทียบท่ีสำคัญ ซ่ึงมนุษย=ใชCทำความเขCาใจโลก                     

กล3าวคือ มนุษย=เรียนรูCประสบการณ=และส่ิงใหม3 ๆ ท่ีเขCามาในชีวิตส3วนหน่ึงดCวย                     

การเปรียบเทียบกับประสบการณ=หรือส่ิงท่ีเขCาใจดีอยู3ก3อนแลCว และถ3ายโยงความเขCาใจ                      

ดังกล3าวไปยังการเรียนรูCประสบการณ=ใหม3เหล3าน้ัน ระบบคิดในเชิงเปรียบเทียบน้ี                                    

เป'นความสามารถท่ีมนุษย=ทุกคนมีร3วมกันและเป'นส่ิงท่ีมีบทบาทสำคัญในการใชCชีวิต                               

ของมนุษย= เลคอฟและจอห=นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) จึงต้ังช่ือหนังสือ                      

ของเขาว3า “Metaphors We Live By” เพ่ือส่ือความคิดน้ี ความคิดเชิงเปรียบเทียบ                     

ดังกล3าวกำกับและส3งผลใหCเกิดการใชCภาษาในลักษณะท่ีแสดงใหCเห็นการเปรียบเทียบ                      

ระหว3างกลุ3มความหมายท่ีต3างกัน เลคอฟและจอห=นสันจึงเสนอศัพท= “Conceptual 

metaphor” (มโนอุปลักษณ=) และ “Linguistic Metaphor” (ถCอยคำอุปลักษณ=) เพ่ือ                        

แยกแยะใหCเห็นความแตกต3างระหว3างอุปลักษณ=ส3วนท่ีอยู3ในระบบความคิดกับอุปลักษณ=                

ส3วนท่ีแสดงออกผ3านภาษา                          

จากท่ีกล3าวมาน้ีทำใหCทราบว3าอุปลักษณ=เป'นการเปรียบเทียบโดยการนำเอาส่ิงท่ีทราบอยู3ก3อน

มาใชCกล3าวเพ่ือเช่ือมโยงใหCเขCาใจส่ิงใหม3ท่ียังไม3คุCนเคย เป'นการทำใหCเขCาใจส่ิงท่ีตCองการพูดถึงไดCง3ายข้ึน 

โดยใชCถCอยคำในการเปรียบเรียกว3าถCอยคำอุปลักษณ= เพ่ือสรCางใหCเกิดระบบความคิดหรือ                   

มโนอุปลักษณ=ข้ึน  
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 เมื่อกล3าวถึงสิ่งที่คุCนเคย ประสบการณ=เดิม หรือสิ่งที่มีอยู3ก3อนที่ถูกนำไปใชCเปรียบเทียบเพ่ือ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม3รูCจัก ไม3คุCนเคย หรือไม3เคยมีประสบการณ=โดยตรงกับสิ่งนั้นมาก3อน เพื่อทำใหCเขCาใจ

ถึงสิ่งนั้นไดCชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น ผูCวิจัยมีความสงสัยว3า เมื่อตCองการพูดถึง “พระเจ&า” (GOD) (ในที่น้ี

หมายถึงพระเจCาในศาสนาคริสต=) ซึ่งเป'นสิ่งที่ไม3คุCนเคย เพราะพระเจCาเป'นสิ่งที่เป'นนามธรรม ไม3มี

ตัวตน ไม3มีภาพแทน หรือไม3มีรูปร3างสัญลักษณ=ใด ๆ ที่แสดงใหCเห็นไดC ดังขCอความในคัมภีร=ไบเบิลที่ว3า 

“พวกท3านไม3ไดCเห็นรูปพรรณสัณฐานใด ๆ ขององค=พระผูCเป'นเจCา” (เฉลยธรรมบัญญัติ ) หรือท่ี4:1 5

หากว3า 1: 15)พระฉายาของพระเจCาผูCไม3ทรงปรากฏแก3ตา...” (โคโลสี กล3าวว3า “พระคริสต=ทรงเป'น

ความคิด หรือสรCางมโนทัศน=เกี่ยวกับพระเจCาขึ้นใหCคนไดCรับรูCจะมีสรCางจะตCองมีการสรCางความเขCาใจ 

การนำส่ิงท่ีคุCนเคยหรือประสบการณ=ใดมาเปรียบเทียบเพ่ือสรCางมโนทัศน=เก่ียวกับพระเจCาบCาง  

ผูCวิจัยจึงตCองการศึกษาว3าการทำใหC “พระเจCา” ซึ่งเป'นสิ่งที่ไม3มีรูปธรรม  ไม3มีตัวตนใหCเห็น ไม3

มีภาพแทนในลักษณะรูปเคารพหรือตัวแทนอ่ืนใด ไม3สามารถอCางถึงสรรพส่ิงอCางอิงในโลกท่ีมีอยู3จริงไดC 

ทั้งสายตาของมนุษย=ก็ไม3สามารถมองไม3เห็นและร3างกายก็ไม3สามารถจับตCองไดCใหCกลับกลายเป'นการมี

อยู3จริงในระบบความคิดหรือในมโนทัศน=ของมนุษย=น้ันกระทำผ3านรูปภาษาใดบCาง   

แมCพระเจCาจะไม3มีตัวตนแต3ในโลกนี้ก็มีผูCเชื่อว3ามีพระเจCาอยู3จริงและมีผูCที่รูCจักพระเจCามากมาย 

ดังเห็นไดCว3าในโลกน้ีมีคริสตศาสนิกชนซ่ึงนับเป'นประชากรท่ีมีสัดส3วนมากท่ีสุดในโลกท่ียอมรับถึงการมี

อยู3จริงของพระเจCา (ศาสนาคริสต=เป'นศาสนาที่มีผูCนับถือมากที่สุดในโลก ราว 2.1 พันลCานคน สำหรับ

ในประเทศไทยนั้นจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห3งชาติ พ.ศ. 2553 ประชากรไทยทั้งหมด

จำนวน 65,981,660 คน  มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต=ท่ัวประเทศไทย จำนวน 789,376 คน คิด

เป'นรCอยละ 1.19 (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2560: 149)) การมีคนเชื่อในพระเจCาทั่วโลก

มากเช3นน้ีย3อมแสดงใหCเห็นว3า “พระเจCา” ในความคิดของมนุษย=น้ันมีอยู3จริง  

 เมื่อกล3าวถึง พระเจCา เอกสารอันเป'นขCอมูลสำคัญที่บันทึกเรื่องราวและทำใหCคนรูCจักถึงพระ

เจCาว3าเป'นอย3างไรก็คือหนังสือไบเบิล (THE HOLY BIBLE) หนังสือไบเบิลหรือคัมภีร=ไบเบิลเป'นหนังสือ

ที่ถูกตีพิมพ=และจำหน3ายมากที่สุดในโลก (สถิติจาก Guinness World Records) ทั้งยังถูกแปลเป'น

ภาษาต3าง ๆ มากมาย ไบเบิล (The Bible, Holy Bible) หรือพระคริสตธรรมคัมภีร=ในภาษาไทยเป'น

คัมภีร=หลักของศาสนาคริสต= คำว3า ไบเบิล มาจากภาษากรีกโบราณว3า บลิบิออน แปลว3าหนังสือ 

คัมภีร=ไบเบิลไม3ใช3หนังสือที่เรียบเรียงเขียนขึ้นมาเป'นเล3มเดียวในคราวเดียว แต3เป'นชุดหนังสือหลาย

เล3มที่เขียนโดยผูCเขียนหลายคนและเขียนขึ้นในช3วงเวลาที่ต3างกัน มีการประมวลชุดหนังสือทั้งหมดน้ัน



4 
 

รวมกันเป'นสารบบเรียกว3า สารบบของคัมภีร= (Canon of Scripture) เนื้อหาของคัมภีร=ไบเบิลแยก 

ออกมาแบ3งออกเป'น 2 ภาค ไดCแก3 ภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testaments) และภาคพันธสัญญาใหม3 

(New Testaments)  (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2560: 161-162) โดยภาคพันธสัญญา

เดิมเป'นเรื่องราวตั้งแต3พระเจCาสรCางโลก สรCางสรรพสิ่งต3าง ๆ และสรCางมนุษย=จวบจนมนุษย=ลCมลงใน

ความบาปและออกห3างจากการเชื่อฟòงพระเจCา ภาคพันธสัญญาใหม3เป'นเรื่องราวที่พระเยซู (พระเจCา) 

มาเกิดเป'นมนุษย=และตายบนไมCกางเขนเพื่อลCางบาปใหCแก3มนุษย=เพื่อใหCมนุษย=มีหนทางในการกลับคืน

สู3พระเจCา 

ผูCวิจัยคิดว3าหากตCองการทราบว3าพระเจCาคือสิ่งใด ถูกเปรียบเทียบดCวยถCอยคำอุปลักษณ=

ใดบCางและระบบความคิดที่ภาษาถ3ายทอดออกมาใหCรูCจัก “พระเจCา” และเกิดเป'นมโนทัศน=เชิงอุป

ลักษณ=เกี่ยวกับพระเจCาเป'นอย3างไร ก็ควรที่จะศึกษาในคัมภีร=ไบเบิล ยศไกร ส. ตันสกุล(2559: 68-69) 

กล3าวว3า  

... เพราะชุมชนชาวคริสต=แทบจะทุกแห3งลCวนมีความเช่ืออย3างแรงกลCาว3าเร่ืองราว                                        

ท่ีอยู3ในคัมภีร=ไบเบิลคือส่ิงท่ีเป'นถCอยคําหรือวจนะของพระเจCาถูกเขียนข้ึน                       

ดCวยความเช่ือว3าเป'นส่ิงท่ีเกิดจากอํานาจดลใจของพระผูCเป'นเจCา จึงมิใช3ส่ิงท่ีผูCเขียน                   

หรือผูCคัดลอกคนใดจะคิดข้ึนมาเองแลCวเขCาแทรกแซงเน้ือหาแลCวเปล่ียนแปลงเองไดC                   

ตามใจชอบโดยเด็ดขาด ดังน้ันส่ิงท่ีปรากฏในไบเบิลจึงถูกเช่ือว3าเป'นความจริงแทC                               

ท่ีมีความเท่ียงตรง ไม3บิดเบือน และไม3สามารถต้ังขCอสงสัยไดC เพราะหากสงสัยน่ันเท3ากับว3า

สงสัยหรือปฏิเสธในพระวจนะของพระเจCาดCวยเช3นกัน คัมภีร=ไบเบิลจึงเป'นคัมภีร=สําคัญท่ีสุด

ของศาสนาคริสต=เร่ือยมา ภายหลังเม่ือบรรดามิชชันนารีเร่ิมออกเดินทางไปเผยแผ3ศาสนา

คริสต= คัมภีร=ไบเบิลก็ไดCรับการแปลออกเป'นหลายภาษา ซ่ึงการแปลจากภาษาละตินเป'น

ภาษาอังกฤษจึงทําใหCไบเบิลเขCาถึงคนท่ัวไป (Common People) ในวงกวCางย่ิงข้ึน ทําใหCไบ

เบิลกลายเป'นคัมภีร=ทางศาสนาและเป'นหนังสือสําคัญซ่ึงไม3อาจจะขาดไปไดCสําหรับการเผย

แผ3ศาสนาคริสต= แลCวยังมีสถานะเป'นเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมท่ีทรงพลังท่ีสุดจนกระท่ังถึง

ปòจจุบัน... 

 ดังที่กล3าวมาแสดงใหCเห็นว3าคัมภีร=ไบเบิลเป'นหนังสือที่มีคุณค3าเป'นดั่งเครื่องมือบันทึกหลักคำ

สอนของศาสนาคริสต=และเป'นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการเผยแพร3ศาสนาและความเชื่อเรื่องพระ

เจCา เมื่อไดCอ3านคัมภีรฺไบเบิลจึงทำใหCคริสตศาสนิกชนไดCรูCจักพระเจCา และมีระบบความคิดเกี่ยวกับพระ
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เจCาเกิดขึ้น ดังนั้นผูCวิจัยจึงสนใจศึกษาอุปลักษณ=มโมทัศน=เรื่องพระเจCาท่ีปรากฏในหนังสือนี้ ตัวอย3าง

ขCอความในคัมภีร=ไบเบิลเม่ือกล3าวถึงพระเจCา เช3น 

 ขCาแต3พระยาห=เวห= พระองค=ทรงเป2นโล6ลCอมรอบตัวขCาพระองค= ทรงเป2นศักดิ์ศรีของขCา

พระองค=และทรงเป2นผู&ชูศีรษะของขCาพระองค= (สดุดี 3: 3) 

 ขCาแต3พระยาห=เวห=พระเจCาของขCาพระองค= ข&าพระองคEลี ้ภัยในพระองคE ขอทรงช6วยขCา

พระองค=ใหCพCนจากบรรดาผูCตามล3า และขอทรงช6วยกู&ขCาพระองค= (สดุดี 7:1) 

 จากการใชCถCอยคำว3า พระองคEทรงเป2นโล6 ทรงเป2นศักดิ์ศรี ทรงเป2นผู&ชูศีรษะ และ ข&า

พระองคEลี้ภัยในพระองคE ทรงช6วยข&าพระองคE ทรงช6วยกู& แสดงใหCเห็นว3า พระเจCาเป'นเหมือนเกราะ

กำบังที่ใชCในยามมีอันตราย มีสงคราม เปรียบเหมือนโล3ที่คุCมกันกระสุนและเหล็กดาบอันแหลมคมจาก

ขCาศึกศัตรู และพระเจCาเป'นสถานที่ช3วยใหCผูCเชื่อเขCาไปอาศัยอยู3เพื่อปúองกันภัยไดC นอกจากนี้พระเจCายัง

เป'นเหมือนผูCมีชีวิตเป'นผูCช3วยเหลือยามผูCเชื่อมีตCองการ จากขCอความนี้แสดงมโนอุปลักษณ=ไดCว3า พระ

เจCาทำใหCนึกถึงสิ่งไม3มีชีวิตที่ใชCเป'นเกราะปúองกันภัยยามมีศัตรูหรือมีอันตราย และหมายถึงผูCมีชีวิตท่ี

คอยช3วยเหลือมนุษย=ดCวย 

 การศึกษาวิเคราะห=อุปลักษณ=ตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร=ปริชานแตกต3างจากอุปลักษณ=ใน

เชิงภาษา เนื่องจากอุปลักษณ=ตามแนวอรรถศาสตร=ปริชานเป'นการนำคำไปใชCในเชิงเปรียบเทียบ โดย

พิจารณาการใชCภาษาในรูปของอุปลักษณ= เพื่อมุ3งใหCเห็นว3าอุปลักษณ=สะทCอนใหCเห็นถึงระบบความคิด

ของผูCใชCภาษาอย3างไร ไม3ไดCจำกัดแค3เพียงเรื่องภาษาหรือเกี่ยวขCองกับคำเท3านั้น แต3เกี่ยวขCองโดยตรง

กับความคิด (thought) คือเป'นอุปลักษณ=ระดับมโนทัศน= (conceptual metaphor) ดังนั ้น การ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อใหCทราบถึงระบบความคิดเกี่ยวกับพระเจCาท่ีศึกษาผ3านแนวคิดอุปลักษณ=มโน

ทัศน= เพื่อใหCเห็นการวิเคราะห=รูปภาษาและหนCาที่ของมโนอุปลักษณ= อันจะนำไปสู3ความเขCาใจเรื่อง

พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล จากความเป'นมาและความสำคัญดังกล3าวขCางตCน ผูCวิจัยจึงตCองการศึกษาเรื่อง          

อุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เก่ียวกับ “พระเจCา” ในคัมภีร=ไบเบิล  
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1.2 วัตถุประสงค=ของการวิจัย  

      1. ศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=และวิเคราะห=มโนอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล 

      2. เปรียบเทียบมโนอุปลักษณ=พระเจCาระหว3างภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม3 

     3. วิเคราะห=หนCาท่ีของมโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย  

     1. มีการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ที่แสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลมากมายเพื่อใชCประกอบสรCาง

ความคิดเก่ียวกับพระเจCาทำใหCผูCอ3านไดCรูCทราบคุณสมบัติเก่ียวกับพระเจCา 

     2. มโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลมีหนCาที่หลากหลาย เช3น สั่งสอนใหCทำความดี หCามไม3ใหC

ทำความช่ัว ใหCเช่ือในความย่ิงใหญ3ของพระเจCา เป'นตCน 

1.4 ประโยชน=ที่คาดวKาจะไดMรับจากการวิจัย  

     1. ทราบถCอยคำอุปลักษณ=และมโนอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล 

     2. ทราบความเหมือนและความแตกต3างของมโนอุปลักษณ=พระเจCาระหว3างภาคพันธสัญญาเดิมกับ

ภาคพันธสัญญาใหม3 

     3. ทราบหนCาท่ีของมโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล 

     4. ผลการวิจัยสามารถนำไปเป'นแนวทางในการศึกษามโนอุปลักษณ=เรื่องอื่น ๆ และใชCในการเรียน

การสอนไดC 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

      1. การวิจัยนี้ศึกษาคัมภีร=ไบเบิล โดยเก็บขCอมูลจากพระคริสตธรรมคัมภีร= ภาคพันธสัญญาเดิม

และใหม3 ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธ์ิ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย (The Holy Bible 

– Thai Standard Version) (สมาคมคริสตธรรมคัมภีร=, 2016) 

      2. การศึกษาอุปลักษณ=พระเจCาที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลในครั้งนี้ผูCวิจัยจะศึกษาจากพระคริสต

ธรรมคัมภีร=ของนิกายโปรเตสแตนท= (คริสเตียน) ท้ังภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament)  ประกอบ
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ไปดCวยพระธรรม 39 เล3ม มีขCอพระธรรม 929 บท และภาคพันธสัญญาใหม3 (New Testament) 

ประกอบไปดCวยพระธรรม 27 เล3ม มีขCอพระธรรม 260 บท รวมขCอมูลที่ศึกษามีพระธรรมจำนวน 66 

เล3ม รวมขCอพระธรรมจำนวน 1,189 บท ดังน้ี 

ภาคพันธสัญญาเดิม 39 เล3ม ไดCแก3 1. ปฐมกาล 2. อพยพ 3. เลวีนิติ 4. กันดารวิถี 5.เฉลย

ธรมบัญญัติ 6. โยชูวา 7. ผูCวินิจฉัย 8. นางรูธ 9. 1-ซามูเอล 10. 2-ซามูเอล 11. 1-พงศ=กษัตริย= 12. 2-

พงศ=กษัตริย= 13. 1-พงศาวดาร 14. 2-พงศาวดาร 15. เอสรา 16. เนหะมีย= 17. เอสเธอร= 18. โยบ 19.  

สดุดี 20. สุภาษิต 21. ปòญญาจารย= 22. เพลงซาโลมอน 23. อิสยาห= 24. เยเรมีย= 25. เพลงคร่ำครวญ

26. เอเสเคียล 27. ดาเนียล 28. โฮเชยา 29. โยเอล 30. อาโมส 31. โอบาดีย= 32. โยนาห= 33. มีคาห= 

34. นาฮูม 35. ฮาบากุก 36. เศฟòนยาห= 37. ฮักกัย 39. เศคาริยาห= 39. มาลาคี 

 ภาคพันธสัญญาใหม3 27 เล3ม ไดCแก3 1. มัทธิว 2. มาระโก 3. ลูกา 4. ยอห=น 5. กิจการของ

อัครทูต 6. โรม 7. 1-โครินธ= 8. 2-โครินธ= 9. กาลาเทีย 10. เอเฟซัส 11. ฟ†ลิปป° 12. โคโลสี 13. 1-        

เธสะโลน ิกา 14. 2-เธสะโลน ิกา 15. 1-ท ิโมธี 16. 2-ท ิโมธี 17. ท ิต ัส 18. ฟ ° เลโมน 19. ฮ ีบรู                  

20. ยากอบ 21. 1-เปโตร 22. 2-เปโตร 23. 1-ยอห=น 24. 2-ยอห=น 25. 3-ยอห=น 26. ยูดา 27. วิวรณ= 

1.6 นิยามศัพท=เฉพาะ  

อุปลักษณE หมายถึง การใชCภาษาแสดงการเปรียบเทียบเพ่ือเช่ือมโยงหรือถ3ายโอนความหมาย

จากแวดวงความหมายของคำเปรียบท่ีเขCาใจง3ายหรือท่ีเก่ียวกับประสบการณ=เดิมไปสู3การเขCาใจ

ความหมายแวดวงความหมายปลายทางท่ีมีความเป'นนามธรรมมากกกว3า อุปลักษณ=ในงานวิจัยน้ี

หมายความรวมท้ังอุปลักษณ=ท่ีมีโครงการแบบเปรียบเทียบ เช3น คือ ดุจ ราว และอุปลักษณ=ท่ีไม3มี

โครงสรCางแบบเปรียบเทียบ  

ถ&อยคำอุปลักษณE หมายถึง ถCอยคำท่ีเป'นถCอยคำท่ีใชCเพ่ือเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงไปอีกส่ิงหน่ึง ถึง

ถCอยคำอุปลักษณ= อาจจะเป'นคำ วลี หรือส3วนขยายก็ไดC 

มโนอุปลักษณE หมาถึง ความคิดในเชิงปรียบเทียบท่ีไดCจากการทำความเขCาใจความหมาย

จากการถ3ายโยงความหมายดCวยการใชCถCอยคำอุปลักษณ= 

คัมภีรEไบเบิล  หมายถึง หนังสือพระธรรมคัมภีร=ของชาวคริสต=นิกายโปรแตสแตนท= (คริส

เตียน) เป'นหนังสือท่ีรวมพระธรรมท่ีใชCในการเผยแพร3และส่ังสอน ประกอบไปดCวยภาคพันธสัญญาเดิม 

39 เล3ม และภาคพันธสัญญาใหม3 27 เล3ม  
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พระเจ&า หมายถึง พระเจCาสูงสุดในความเช่ือของชาวคริสต=นิกายโปรแตสแตนท= ซ่ึงมีช่ือเรียก

และคำเรียกไดCหลายอย3าง เช3น พระเจCา พระยาห=เวห= พระบิดา พระเยซู เป'นตCน 

พระคำ หมายถึง คำสอนของพระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล 

ผู&เช่ือ หมายถึง คริสตศาสนิกชนท่ีมีความนับถือในพระเจCา เช่ือว3าพระเจCามีจริง และเช่ือตาม

ถCอยคำท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล ว3าเป'นขCอความท่ีถูกเขียนข้ึนจากการดลใจของพระเจCา ผูCเช่ือจะเช่ือ

ในพระคำของพระเจCาและมีพระเจCาเป'นผูCนำจิตวิญญาณและความคิด รวมถึงการกระทำของตน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 

การวิจัยเรื่อง อุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เกี่ยวกับ “พระเจCา” นี้ เกี่ยวขCองกับการศึกษาอุปลักษณ=

ตามแนวภาษาศาสตร=ปริชานโดยใชCขCอมูลถCอยคำอุปลักษณ=ที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล ผูCวิจัยจึงไดC

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขCองดังน้ี 

2.1 ความรูCเก่ียวกับคัมภีร=ไบเบิลและคริสต=ศาสนานิกายโปรแตสแตนท= 

2.2 ความรูCเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดของอรรถศาสตร=ปริชาน (Cognitive semantics) 

 2.3 ความรู Cเกี ่ยวกับอุปลักษณ= (Metaphor) และอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน= (Conceptual 

metaphor)  

 2.4 ความรูCเก่ียวกับหนCาท่ีของอุปลักษณ= 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง 

 2.5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับการศึกษาดCานภาษาในคัมภีร=ไบเบิล 

 2.5.2 งานวิจัยที ่เกี ่ยวขCองกับการศึกษาเชิงอรรถศาสตร=ปริชานและอุปลักษณ=เชิง           

มโนทัศน= 
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2.1 ความรูMเกี่ยวกับคัมภีร=ไบเบิลและคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท= 
     ความรู&เร่ืองคัมภีรEไบเบิล 

 คัมภีร=ไบเบิล (The Bible หรือ Holy Bible) หรือพระคริสตธรรมคัมภีร=ในภาษาไทย เป'น

คัมภีร=หลักของศาสนาคริสต=ซ่ึงมีท่ีมาจากภาษากรีกโบราณ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 

2560: 161)  

สุจิตรา (อ3อนคCอม) รณรื่น (2540: 203)  กล3าวว3า คัมภีร=ไบเบิลเป'นคัมภีร=ของศาสนาคริสต=

เรียกว3า พระคัมภีร=ไบเบ้ิล (The Holy Bible) ชาวคริสต=เช่ือว3าคำสอนท่ีปรากฏในคัมภีร=เป'นพระวจนะ

ของพระเจCา แมCมนุษย=จะเป'นผูCเขียนข้ึนแต3ก็เขียนโดยการดลใจของพระเจCา  

สุจิตรา (อ3อนคCอม) รณร่ืน (2540: 196)  ไดCใหCความรูCเร่ืองศาสนาคริสต=ไวCว3า ศาสนาคริสต=

เป'นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (Monotheism) คือเป'นศาสนาท่ีนับถือพระเจCาองค=เดียว พระเจCาใน

ศาสนาคริสต=ทรงพระนามว3า พระยะวห= (Yaweh) หรือ ยะโฮวาห= (Jahovah) เป'นองค=เดียวกับพระ

เจCาของศาสนายิวหรือยูดาย (Juddism) แต3ชาวยิวไม3ตCองการออกพระนามของพระเจCาเป'นถCอยคำ

เพราะถือว3าเป'นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิจึงออกเสียงว3า  Yaweh ศาสนาเอกเทวนิยมเช่ือว3ามีพระเจCาองค=เดียว

เท3าน้ันเป'นพระเจCาสูงสุดผูCทรงสรCางโลกสรCางมนุษย=และสรรพส่ิงในสากลจักรวาล นอกจากน้ีพระองค=

ไดCประทานขCอบัญญัติแก3มนุษย=โดยผ3านทางศาสดาพยากรณ= (Prophets) และศาสนทูตต3าง ๆในแต3

ละยุคแต3ละสมัยเร่ือยมาต้ังแต3โมเสสถึงพระเยซู 

วรเดช ศรีวิชัย (2549 อCางถึงใน เริงฤทธิ์  พลนามอินทร , 2552: 16) กล3าวว3า ศาสนาคริสต=

เป'นศาสนาที่เกิดในทวีปเอเชียและเผยแพร3อย3างรุ3งโรจน=ในโลกตะวันตก ประวัติศาสตร=ของศาสนามี

ความยาวนานสืบทอดมาจากศาสนายิว แต3ก็ไดCรับการต3อตCานจากศาสนายิวในช3วงของการเผยแพร3

ศาสนา ศาสนาคริสต=ไดCเขCามามีอิทธิพลในความรูCสึกนึกคิดและจิตใจของชาวโลกตะวันตกโดยเฉพาะ

อย3างยิ่งในสมัยกลางของยุโรป ศาสนจักรไดCเขCามามีบทบาทแทนอาณาจักรโรมันทั้งในดCานศาสนา 

การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม ประวัติของศาสนาคริสต=มีความสัมพันธ=กับศาสนา        

ยิวอย3างใกลCชิด จนเป'นที่ยอมรับกันว3า 2 ศาสนานี้มีลักษณะเป'นศาสนาแห3งประวัติศาสตร=ที่ไม3ไดC

เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม3ใช3ประวัติศาสตร=ที่มนุษย=เป'นผูCกำหนด แต3เป'นประวัติศาสตร=ที่พระเจCาไดC

เขCามาเกี่ยวขCอง และกำหนดมรรค (ทาง) แห3งชีวิตที่ทุกคนตCองดำเนินไปอย3างถูกตCอง ทุกคนใน

ประวัติศาสตร=ของท้ังสองศาสนาน้ี เช3น ฮับราฮัม (Abraham) โยโซฟ (Joseph) โมเสส (Moses) และ

กษัตริย=โซโลมอน (Solomon) ฯลฯ ลCวนเป'นบุคคลที่พระเจCาไดCทรงกำหนดใหCเป'นไปตามแผนท่ี
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พระองค=ไดCวางไวCเพื่อช3วยชีวิตมนุษย=ใหCถึงความรอด คัมภีร=ไบเบิลทั้ง 2 ภาคพันธสัญญาจึงเป'นคัมภีร=ท่ี

มีความสำคัญย่ิงโดยเฉพาะในดCานประวัติศาสตร=ของท้ังสองศาสนา 

เสรี  พงศ=พิศ (2529: 119-120) ไดCใหCความเขCาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคัมภีร=ไบเบิลไวCว3า คําว3า 

Bible ในภาษาอังกฤษมาจากคําว3า Biblia ซึ่งเป'นภาษาละตินและภาษากรีก เป'นพหูพจน=ของคําว3า 

Biblion ซึ่งแปลว3า “หนังสือ” ตามรากศัพท=เดิม คําว3า ไบเบิลจึงหมายถึง “หนังสือหลายเล3ม” (The 

Books) เรียกกันเช3นนี้เพราะพระคัมภีร=ไบเบิลประกอบดCวย “หนังสือหลายเล3ม” รวมกันเขCาเป'นเล3ม

เดียว เป'น คัมภีร=ซึ่งชาวคริสต=ถือว3าเป'นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ เป'นพระวาจาของพระเจCา (The Word of 

God) ผูCไดCตรัสกับมนุษย=ดCวยวิธีการต3าง ๆ ในประวัติศาสตร= เป'นหนังสือซึ่งเป†ดเผย (Revelation) 

รหัสธรรมเกี่ยวกับพระเจCา มนุษย=และโลก เกี่ยวกับความเป'นมา จุดหมายและความหมายของชีวิต 

เพื่อใหCมนุษย=ไปถึงความหลุดพCน หรืออีกนัยหนึ่งไปหาพระเจCาไดC เป'นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว3า

พระเจCาทรงดลใจผูCเขียน (Inspiration) ใหCถ3ายทอดสิ่งที่พระองค=ทรงตCองการเป†ดเผยใหCมนุษย=ทราบ 

พระคัมภีร=ไบเบิลแบ3งออกเป'นสองภาค ภาคท่ีหนึ่ง คือ พันธสัญญาเดิม (Old Testament) ภาคท่ีสอง 

ค ือ พันธสัญญาใหม3 (New Testament) “Testament” หร ือภาษาละติน Testamentum มี

ความหมายเดียวกับภาษากรีกทีว3า “Diatheke” แปลว3า “พันธสัญญา” (Covenant) (บางครั้งเรียก 

“พระธรรมเก3า พระธรรมใหม3” แทน “พันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม3) 

พันธ=สัญญาเดิมประกอบดCวยหนังสือหรือขCอเขียน 46 เล3ม (โปรเตสแตนท=หลายนิกายยอมรับ

เพียง 39 เล3ม นิกายอื่น ๆ ยอมรับแตกต3างกันไป ซึ่งงานวิจัยนี้จะศึกษา 39 เล3มตามความยอมรับของ

นิกายโปรเตสแตนท=) พันธสัญญาใหม3ประกอบดCวยหนังสือหรือขCอเขียน 27 เล3ม (เป'นที่ยอมรับทุก

นิกาย) เนื้อหาของพระธรรมเก3าอาจแบ3งไดCเป'นสามลักษณะ คือ ประวัติศาสตร= คําสอน และ ขCอเขียน

ของบรรดาประกาศก (Prophet) แต3มีลักษณะทางวรรณกรรมแตกต3างกันออกไป เนื้อหาของพระ

ธรรมใหม3ประกอบดCวยหนังสือพระวรสารสี่เล3ม (The Gospels) ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระ

เยซู หนังสือกิจการอัครทูต จดหมายของบรรดาสาวก และเล3มสุดทCายในพระคัมภีร=ไบเบิล คือ วิวรณ= 

(Apocalypsis) หนังสือพันธสัญญาเดิมเขียนขึ้นเป'นภาษาฮีบรูเกือบทั้งหมด มีนCอยมากที่เขียนเป'น

ภาษากรีกและภาษาอารามาอิก ส3วนพันธสัญญาใหม3นั้นเขียนเป'นภาษากรีกทั้งหมด พระคัมภีร=ไบเบิล

ไดCรับการแปลเป'นภาษาละตินระหว3างศตวรรษแรก ๆ และรวมเขCาเป'นเล3มที่สมบูรณ=โดยเซนส=เยโรม 

(เสรี  พงศ=พิศ, 2529: 347 - 420)  
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เดิมทีพันธสัญญาเดิมซึ่งเป'นส3วนหนึ่งของพระคัมภีร=ของชาวยิวแบ3งออกเป'นวรรคตอนและ

ภาคต3าง เพื่อเหมาะสมกับการอ3านในโรงธรรมของชาวยิว คัมภีร=ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม3ก็

ไดCรับการแบ3งในลักษณะที่คลCายคลึงกัน โดยสเตฟาน ลังตัน อาจารย=มหาวิทยาลัยปารีสและต3อมา

สังฆราชแห3งแคนเตอร=เบอรี่ไดCจัดแบ3งออกเป'นบท ๆ ในศตวรรษที่ 13 และซางเตส ปาญีนี นักบวชดิ

มินิกันไดCแบ3งออกเป'นวรรค ๆ ในศตวรรษที่ 16 ดังที่เป'นอยู3ในคัมภีร=ไบเบิลในปòจจุบัน หนังสือเล3มน้ี

ไดCรับการพิมพ=เป'นครั้งแรกโดยกูเทนเบอร=ก ที่เมืองไมนส=ในเยอรมนี ในป° 1450 และเพียง 50 ป°แรกมี

การพิมพ=เพ่ิมถึง 100 คร้ัง ปòจจุบันมีการแปลออกเป'นภาษาต3าง ๆ เกือบทุกภาษาในโลก 

สรุปไดCว3า คัมภีร=ไบเบิล หรือพระคริสตธรรมคัมภีร= เป'นคัมภีร=หลักของศาสนาคริสต= ใชC

เผยแพร3และอ3านกันในหมู3คริสตศาสนิกชนซึ่งมีจำนวนมากที่สุดถึงหนึ่งในสามของประชากรโลก 

ศาสนาคริสต=เป'นศาสนาที่เกิดในทวีปเอเชียและเผยแพร3อย3างรุ3งโรจน=ในโลกตะวันตกประวัติศาสตร=

ของศาสนามีความยาวนานสืบทอดมาจากศาสนายิว คัมภีไบเบิลนี ้ชาวคริสต=ถือว3าเป'นหนังสือ

ศักดิ์สิทธิ์ เป'นพระวาจาของพระเจCาที่ไดCตรัสกับมนุษย=ดCวยวิธีการต3าง ๆ เป'นหนังสือที่เป†ดเผยรหัส

ธรรมเกี่ยวกับพระเจCา มนุษย=และโลก เกี่ยวกับความเป'นมา จุดหมายและความหมายของชีวิต เพื่อใหC

มนุษย=ไปถึงความหลุดพCนหรืออีกนัยหนึ่งไปหาพระเจCาไดC เชื ่อว3าพระเจCาทรงดลใจใหCผู CเขียนไดC

ถ3ายทอดสิ่งที่พระองค=ทรงตCองการเป†ดเผยใหCมนุษย=ทราบ  คัมภีร=ไบเบิลแบ3งออกเป'นสองภาค ภาคท่ี

หนึ่งคือพันธสัญญาเดิมตามนิกายโปรเตสแตนท= มี 39 เล3ม และภาคที่สองคือพันธสัญญาใหม3 มี 27 

เล3ม รวมเป'น 66 เล3ม 

ความรู&เร่ืองคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนทE  

เนื ่องจากงานวิจัยนี ้ศ ึกษาขCอมูลคัมภีร=ไบเบิลฉบับที ่เป'นคัมภีร =ในความเชื ่อของขาว

คริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท= จึงขอสรุปความรูCเกี่ยวกับนิกายที่สำคัญในคริสตศาสนาโดยมุ3งใหC

รายละเอียดสำคัญท่ีนิกายโปรแตสแตนท= ดังน้ี 

เสรี พงศ=พิศ (อCางถึงใน ฉัตรสุมาลย= กบิลสิงห=, 2522: 78, 84 -85) ใหCความรูCไวCสรุปไดCว3า 

นิกายโปรแตสแตนท=เป'นนิกายหนึ่งในนิกายต3าง ๆ ของคริสตศาสนา เนื่องจากประวัติความเป'นมา

ของคริสตศาสนาในระยะหลายศตวรรษที่ผ3านมามีการแตกแยกออกเป'นนิกายต3าง ๆ มากมาย เช3น 

โรมันคาทอลิก ออร=ธอด็อกซ= และ โปรแตสแตนท= นอกจากนี้ยังมีนิกายเล็กนCอยอีกเป'นจำนวนมากไดC

แยกตัวออกจากนิกายเหล3านี้อีก โดยแต3ละนิกายก็มีเอกลักษณ=และขCอแตกต3างที่ละเอียดอ3อนขึ้นไป 

คำว3า โปรเตสตันท= เป'นชื่อรวมของนิกายต3าง ๆ ที่ไม3ใช3คาทอลิกหรือออร=ธอด็อกซ=ตะวันออก คำว3า 



13 
 

“โปรเตสตันท=” ใชCกันในศตวรรษที่ 16 เพื่อหมายถึงผูCที่อยู3ภายในศาสนจักรคาทอลิกที่ “ประทCวง” 

(to protest) ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อและชีวิตคริสตชน โดยเนCนว3าสิ่งที่สำคัญนั้นไม3ใช3กฎเกณฑ=        

ต3าง ๆ ภายนอก แต3เป'นเรื่องความรับผิดชอบส3วนบุคคลต3อหนCาพระเจCา ต3อมาศัพท=คำนี้ก็ถูกนำไปใชC

กับนิกายท่ีแยกตัวออกไปโดยการนำของลูเธอร= กาลวินและผูCนำอ่ืน ๆ ท่ีอังกฤษ เป'นตCน โดยท่ัวไปแลCว 

โปรเตสตันท=หมายถึงนิกายต3าง ๆ ที่แตกแยกออกมาจากพระศาสนจักรคาทอลิกเริ่มจากศตวรรษท่ี 

14-15 แยกออกไดCเป'นสามนิกายใหญ3ที่เป'นที่มาของนิกายเล็กนCอยอื่น ๆ ภายหลัง เหตุการณ=ในยุค

กลางของพระศาสนจักรและในยูโรปเป'นที่มาสำคัญที่สุดของการแตกแยกที่สำคัญครั้งนี้ ศาสนา 

การเมือง วัฒนธรรม สังคม ลCวนอยู3ในภาวะวิกฤตและเรียกรCองใหCมีการฟ¶ßนฟูเสียใหม3 แต3การฟ¶ßนฟู

น้ันเองเป'นชนวน สู3การแตกแยกจนถึงปòจจุบัน  

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ไดCกลายเป'นลักษณะสำคัญของโปรเตสตันท=ทั้งหลายในปòจจุบัน 

คือ ผูCนำของโปรเตสตันท=ในสมัยแรกนั้นไม3เห็นดCวยกับสภาพภายนอกของศาสนาในเวลานั้น ซึ่งถือเอา

เรื่องโครงสรCางภายนอกเป'นสำคัญ จนกระทั่งแก3นแทCของศาสนาถูกป†ดบัง ศาสนากลายเป'นแต3เรื่อง

กิจการภายนอกทางสังคม ไม3ใช3เรื่องของชีวิตที่แทCจริง อย3างเช3นการทำบุญก็วัดกันดCวยปริมาณของ

เงินทองขCาวของที่บริจาค หรือถวายเป'นการชดเชยความผิด จากเรื่องเล็กนCอยดังกล3าวก็เลยไปถึงศีล

ศักดิ์สิทธิ์ต3าง ๆ พิธีกรรมตลอดจนการปกครองของพระศาสนจักรในสมัยนั้น จนไดCมีการอธิบายเรื่อง

ขCอแตกต3าง ๆ ระหว3างคาทอลิกและโปรเตสตันท=ว3า คาทอลิกถือและเนCนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ส3วนโปรเตส

ตันท=นั้นเนCนเรื ่องพระวาจา (พระคัมภีร=) ซึ ่งดูเหมือนกับว3า คาทอลิกถือเอาพิธีกรรมต3าง ๆ และ

โครงสรCางภายนอกเป'นสำคัญ ส3วนโปรเตสตันท=นั้นเอาพระวาจาของพระเจCาเป'นผูCนำทาง เพื่อจะ

เขCาถึงแก3นแทCของคำสอนทางศาสนาอย3างแทCจริง แมCน พงศ=อุดม (2525, 2) ไดCใหCความรูCไวCว3า ศาสนา

คริสต=ในรูปแบบของโปรแตสแตนท=นั้นไดCเขCามาสู3เมืองไทยอย3างจริงจังในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1828 

เมื่อมิชชันนารีชาวเยอรมันชื่อ นายแพทย=ออกัสตัส เฟรเดริค กุสลาฟ และมิชชันนารีชาวอังกฤษช่ือ

ศาสนาจารย=เจคอบ ทอมลินมาถึงกรุงเทพฯ ซึ่งในเวลานั้นเมืองไทยมีพลเมืองประมาณ 4 ลCานคน 

มิชชันนารีทั้งสองทำงานท3ามกลางคนจีนในประเทศไทยใชCเวลาไม3ถึง 4 ป°ก็หยุดไปโดยนายแพทย=กุ

สลาฟไดCใหCบัพติสมา (การแสดงถึงการเชื่อในพระเยซู) แก3ชาวจีนคนหนึ่งชื่อ บุญต่ี ก3อนที่จะลCมเลิก

ภารกิจเผยแพร3ในเมืองไทยไป 

สรุปไดCว3า โปรแตสแตนท=เป'นนิกายหนึ่งของคริตสศาสนา เกิดจากความไม3เห็นดCวยกับการ

ยึดถือโครงสรCางภายนอกว3าสำคัญกว3าแก3แทCของความเชื่อในพระเจCาจริง ๆ ขCอแตกต3างของโปรแตส

แตนท=กับคาทอลิกที่สำคัญคือ โปรแตสแตนท=เนCนเรื่องพระคำของพระเจCาที่ปรากฏในพระคัมภีร=ไม3
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เนCนพิธีกรรมต3าง ๆ อย3างคาทอลิก การวิจัยเล3มนี้มุ3งเนCนที่การวิเคราะห=เกี่ยวกับพระเจCาจึงสนใจศึกษา

ความเชื่อตามนิกายโปรแตสแตนท=ที่เห็นแก3นแทCที่พระเจCาจึงเลือกศึกษาเล3มคัมภีร=ในนิกายโปรแตส

แตนท= 

2.2 ความรูMเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดของอรรถศาสตร=ปริชาน (Cognitive 

semantics)  

       จากการรวบรวมความรูCเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีอรรถศาสตร=ปริชานพบว3า นันทนา วงษ=ไทย 

(นันทนา วงษ=ไทย, 2562: 1-3) ไดCใหCความรู C ไว Cว 3า อรรถศาสตร=ปริชานเป'นสาขาหนึ ่งของ

ภาษาศาสตร=ปริชาน (Cognitive linguistics) ซึ่งเชื่อว3าความรูCในภาษาไม3ไดCแยกจากความคิด 

พฤติกรรมทางภาษาเป'นส3วนหนึ่งของความสามารถทางปริชาน ซึ่งทำใหCเกิดการเรียนรูC การใชC

เหตุผล (Saeed, 2009: 335 อCางถึงใน นันทนา  วงษ=ไทย, 2562: 1) คำว3า ปริชาน แปลมาจากคำ

ว3า “cognition” ในภาษาอังกฤษพจนานุกรมภาษาศาสตร= (ภาษาศาสตร=ประยุกต=) ใหCนิยามของ

คำนี้ว3า การเรียนรูCหรือการจัดระบบสรรพสิ่งที่ไดCเรียนรูCทางประสาทสัมผัสเป'นองค=ความรูCและเก็บ

ไวCในสมอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 68) 

          ซาอีด (Saeed, 2009: 355-356 อCางถึงใน นันทนา  วงษ=ไทย, 2562: 1) กล3าวว3า

นักภาษาศาสตร=ปริชานแยกระหว3างแนวคิดเชิงรูปนัย (Formal approach) กับแนวคิดเชิงหนCาท่ี 

(Functional approach) ในการศึกษาภาษาแนวคิดเชิงรูปนัยกล3าวว3า ความรูCเก่ียวกับโครงสรCาง

ภาษาและกฎเกณฑ=ต3าง ๆ เป'นอิสระจากกระบวนการทางความคิด ดังน้ันในระดับต3าง ๆ ของการ

วิเคราะห=ภาษา (เช3น เสียง ประโยค และความหมาย) จึงถูกแยกออกจากกันชัดเจน เช3นหลักการ

ทางวากยสัมพันธ=ก็ไม3ตCองอCางอิงกับความหมายของประโยค นอกจากน้ีแนวคิดเชิงรูปนัยมักใชC

สัญลักษณ=ทางคณิตศาสตร=ในการวิเคราะห=ปรากฏการณ=ทางภาษา ตรงขCามกับแนวคิดเชิงหนCาท่ีท่ี

กล3าวว3าหลักการในการใชCภาษามีความเก่ียวขCองกับหลักการทางปริชาน และการจะอธิบายภาษา

น้ันตCองใชCการวิเคราะห=ภาษาในระดับต3าง ๆ ร3วมกันและเช่ือว3าจะไม3สามารถอธิบายกฎเกณฑ=ทาง

ไวยากรณ=ไดCหากไม3นำความหมายเขCามามีส3วนในการวิเคราะห=ดCวย 

อุษา พฤฒิชัยวิบูลย= (2544: 7-9) ไดCใหCความหมายของอรรถศาสตร=ปริชานไวCว3า อรรถศาสตร=      

ปริชานเป'นทฤษฎีที่ศึกษาความหมาย (Semantics) ที่เกี่ยวขCองกับระบบความคิดของมนุษย= โดยมี

แนวคิดว3า ภาษานั้นไม3ไดCมีความสัมพันธ=กับวัตถุหรือความเป'นจริงในโลก (real world) โดยตรง แต3

การรับรูCของมนุษย=และการเขCาใจโลกเป'นพ้ืนฐานของโครงสรCางทางภาษาของมนุษย=  
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เลคอฟฟ© (Lakoff, 1987 อCางถึงในอุษา พฤฒิชัยวิบูลย=, 2544: 7-8) กล3าวว3า ทฤษฎี

อรรถศาสตร= ปริชานมีสมมุติฐานว3า ภาษาสะทCอนการรับรูCและการมองโลกของมนุษย= การเรียนรูCและ

เขCาใจภาษาสัมพันธ=กับประสบการณ=ต3าง ๆ ของมนุษย= ประสบการณ=ดังกล3าวไดCแก3 ประสบการณ=การ

รับรูCทางร3างกาย (bodily experience) ทางประสาทสัมผัสต3าง ๆ (sensory-motors) ทางอารมณ=

ความรูCสึก (emotional) และทางสังคม (social) เป'นตCน ดังนั้นในการศึกษาความหมายในภาษาจึงไม3

สามารถแยกความหมายออกจากประสบการณ=ไดC แต3การศึกษาความหมายจะตCองนำเอาประสบการณ=

เขCามาศึกษาดCวย  

ส3วนอุงเกเรอร= และ ชมิด (Ungerer and Schmid, 1996, p. 127 อCางถึงในอุษา พฤฒิชัย

วิบูลย=, 2544: 8) ไดCกล3าวถึงความคิดข้ันพ้ืนฐานและความคิดท่ีสะทCอนออกมาเป'นภาพว3า ความคิดท้ัง

สองประเภทน้ีเกิดจากความสัมพันธ=ระหว3างประสบการณ=ของมนุษย=กับโลกภายนอกซ่ึงเป'น

ประสบการณ=พ้ืนฐาน  

จากที่มีผูCรู Cกล3าวถึงแนวคิดสำคัญของอรรถศาสตร=ปริชาน สามารถสรุปไดCว3า อรรถศาสตร=        

ปริชานคือการศึกษาถึงระบบปริชานของมนุษย=  นั่นคือระบบความคิดที่เกิดจากการเรียนรูCและ

จัดระบบสรรพสิ่งที่มนุษย=ไดCสัมผัส ไดCมีประสบการณ=เขCาเป'นความเขCาใจเกิดเป'นองค=ความรูCขึ้นอยู3

ภายในสมอง นักอรรถศาสตร=ปริชานจะสนใจศึกษาความหมายในฐานะที่เป'นเครื่องมือในการทำ

ความเขCาใจโครงสรCางมโนทัศน=และการสรCางมโนทัศน= มีแนวคิดที่ว3าภาษาไม3ไดCสัมพันธ=กับความเป'น

จริงของโลกโดยตรง แต3การเขCาใจโลกและการรับรูCของมนุษย=เป'นพื้นฐานของโครงสรCางทางภาษาของ

มนุษย= นักอรรถศาสตร=ปริชานเชื่อว3า ร3างกายมนุษย=นั้นมีความสัมพันธ=กับสิ่งแวดลCอมที่อยู3รอบตัว 

ดังนั้นมนุษย=จะสรCางสิ่งที่จะมาเป'นตัวแทนความคิดท่ีมีต3อสิ่งที่อยู3รอบตัว ซึ่งสิ่งนั้นก็คือภาษา ดังน้ัน

ภาษาจึงสะทCอนใหCเห็นมุมมองของมนุษย=ท่ีมีต3อส่ิงรอบตัว  

วิธีการสรCางแบบจำลองความคิดเพื่อศึกษาวิเคราะห=ระบบความคิดของมนุษย=จากการใชC

ภาษาที่น3าสนใจคือ แนวคิดของเลคอฟฟ© (Lakoff, 1980)  ที่ไดCศึกษาอุปลักษณ= โดยมีแนวคิดว3า         

อุปลักษณ=เกิดจากการนำเอาประสบการณ=ที่มีอยู3หรือสิ่งที่คุCนเคยมาเชื่อมโยงกับประสบการณ=ในสิ่งท่ี

ยังไม3คุCนเคย โดยเชื่อว3าความคิดนั้นเป'นตัวกำกับการใชCภาษาของคนในสังคม ดังนั้นอุปลักษณ=ที่คนใน

สังคมต3าง ๆ ใชCจึงสะทCอนใหCเห็นระบบความคิดของคนในสังคมไดC การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร=        

ปริชานจึงมุ3งศึกษาความหมายท่ีแสดงมโนทัศน=ของผูCใชCภาษาซ่ึงเก่ียวขCองกับระบบความคิดของมนุษย= 
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2.3 ความรูMเกี่ยวกับอุปลักษณ= (Metaphor) และอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน= 
(Conceptual metaphor)  
     ความรูCเก่ียวกับอุปลักษณ=มีดังน้ี (Metaphor) 

 เลคอฟ และจอห=นสัน (Lakoff and Johnson, 1980: 4) ไดCกล3าวว3า สำหรับคนส3วนใหญ3

นั ้นรู Cจักอุปลักษณ=ว3าเป'นเหมือนเครื ่องมือทางวาทศิลป©หรือทางกวีที ่แสดงความงามในภาษา

มากกว3าภาษาธรรมดา โดยมองว3าอุปลักษณ=เป'นลักษณะของภาษาอย3างเดียว แต3แทCที่จริงแลCว        

อุปลักษณ=เป'นเรื่องที่อยู3ในชีวิตและความคิดของผูCใชCภาษาไม3ใช3แค3เพียงในตัวภาษาเท3านั้นแต3อยู3ใน

ความคิดและการกระทำของผูCใชCภาษาดCวย โดยชี้ใหCเห็นว3าแนวความคิดของมนุษย=นั้นเรามีการจัด

โครงสรCางสิ ่งที ่ เรารับรู Cด Cวยวิธีการเปรียบเทียบความสัมพันธ=ที ่ เรารับรู C  สิ ่งที ่ เรารับรู Cและ

ประสบการณ=ต3าง ๆ เป'นการเปรียบเทียบทั้งสิ้น เนื่องจากการสื่อสารอยู3บนพื้นฐานของระบบ

ความคิดในความคิดและการกระทำของมนุษย=น้ันเก่ียวขCองกับการคิดในเชิงเปรียบ 

  นันทนา วงษ=ไทย (2562: 107-112) กล3าวว3า อุปลักษณ= “Metaphor” เป'นหัวขCอท่ีไดCรับ

ความสนใจศึกษามาต้ังแต3สมัยโบราณเป'นเคร่ืองมือทางวาทศิลป©ท่ีใชCชักจูงคนอ่ืนใหCเห็นคลCอยตาม

โดยเป'นเคร่ืองมือทางวาทศิลป©ท่ีชักจูงคนอ่ืนใหCเห็นคลCอยตามรูปแบบของอุปลักษณ= คือ A is B 

เช3น 
(1) John is a sheep. 

หากดูในภาษาไทยจะพบรูปแบบ ก เป'น/คือ ข  

(2) ครูเป'นเรือจCาง 

  อุปลักษณ=มีรูปแบบแตกต3างจากอุปมาที่แมCเป'นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป'นอีกสิ่งหนึ่ง

เช3นกัน แต3อุปมาจะมีการใชCคำแสดงการเปรียบเทียบ เช3น as like ในภาษาอังกฤษ ดัง คลCาย ปาน 

ราว ในภาษาไทย ตัวอย3างเช3น เร็วปานจรวด 

 ตัวอย3าง (1) John is a sheep. เป'นการเปรียบเทียบลักษณะของจอห=นกับแกะ ซึ่งไม3ใช3

ความเหมือนจริง ๆ ทางกายภาพ ที่จอห=นมี 4 ขา มีขนตามตัวแต3เป'นลักษณะของแกะที่มีความ

เชื่อง จึงถูกนำมาเปรียบกับพฤติกรรมของจอห=นในความหมายว3า จอห=นเป'นผูCตาม ไม3มีความเป'น

ผูCนำ 

ในทางศัพทมูลวิทยา (Etymology)  คำว3า “metaphor” เป'นคำที่มาจากภาษาละติน

และภาษากรีก ซึ่งมีรูปเดียวกันคือ “metaphora” ต3อมาในภาษาฝรั่งเศสยุคกลางไดCเปลี่ยนเป'น

รูป “metaphore” มีความหมายว3า “การส3งผ3าน” (a transfer) โดยเฉพาะการส3งผ3านความหมาย
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ของคำหนึ่งไปใหCกับอีกคำหนึ่ง ความหมายตรงตามรูปของคำนี้ คือ “การส3งขCาม” (a carrying 

over) ซึ ่งมาจากคำว3า “metapherein” ซึ ่งประกอบขึ ้นจาก “meta” หมายถึง เหนือ ขCาม 

(over, across) และ “pherein”  หมายถึง บรรทุก พาไป (carry, bear) (Harper, 2018 อCางถึง

ในนันทนา วงษ=ไทย, 2562: 108) 

อุปลักษณ=ในแนวคิดอรรถศาสตร=ปริชานเป'นอุปลักษณ=ที่สะทCอนระบบความคิดของผูCใชC

ภาษา ไม3ใช3อุปลักษณ=ตามแนวคิดเดิมที่เป'นเพียงการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป'นอีกสิ่งหนึ่ง อุปลักษณ=

ตามแนวคิดอรรถศาสตร=ปริชานนำเสนอครั้งแรกโดย จอร=จ เลคอฟฟ© (George Lakoff) และ 

มาร=ก จอห=นสัน (Mark Johnson) ในป° 1980 ทั ้งสองมีความเห็นที ่ตรงขCามกับการอธิบาย            

อุปลักษณ=ตามแนวคิดเดิม ซึ่งไดCรับอิทธิพลมาจากแนวคิดปรวิสัยนิยม (Objectivism) ที่มองว3า

ความหมายเป'นความสัมพันธ=ระหว3างคำกับโลกโดยตรง ผูCใชCภาษาซึ่งก็คือ มนุษย= รวมถึงร3างกาย

ของมนุษย=และความคิดของมนุษย=ไม3มีความเก่ียวขCองแต3อย3างใด 

การศึกษาอุปลักษณ=เกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อเลคอฟฟ©และจอห=นสันเสนอแนวคิดใหม3

เกี ่ยวกับอุปลักษณ=ไวCในหนังสือ Metaphors We Live By  ทั้งสองมีความเห็นแตกต3างไปจาก

แนวคิดเดิม โดยเสนอว3าอุปลักษณ=ไม3ไดCเป'นเพียงเรื่องของภาษาเท3านั้น แต3ยังเป'นเรื่องของความ

นึกคิด ความเป'นเหตุเป'นผล และความเขCาใจ นอกจากนี้ อุปลักษณ=ยังมีบทบาทสำคัญที่จะทำใหC

เขCาใจโลกและตัวเองตามแนวคิดนี้อุปลักษณ=เป'นสิ่งที่ปรากฏอยู3ทั่วไปในความคิดและการใชCภาษา

ในชีวิตประจำวันไม3ไดCจำกัดเฉพาะในรูปแบบ A is B  เท3านั้น กล3าวคือ ไม3จำเป'นตCองมีโครงสรCาง

แสดงการเปรียบเทียบใหCเห็นอย3างชัดเจน เช3น ไม3มีคำว3า คือ เป'น หลักการของแนวคิดนี้มุ3งไปที่

ประสบการณ=ของมนุษย=และความเขCาใจประสบการณ=ดังกล3าว ซึ่งเป'นการใชCหลักการในแนวคิด

ประสบการณ=นิยม (experientialist approach) มาวิเคราะห=ภาษา ความจริง ความเขCาใจ และ

ความหมาย ท่ีเกิดจากประสบการณ=ในชีวิตประจำวัน 

แนวคิดเดิมเชื่อว3าอุปลักษณ=เป'นเครื่องมือที่ใชCเพื่อสรCางจินตนาการในบทกวีซึ่งเป'นเรื่อง

ของภาษาที่นอกเหนือจากการใชCแบบปกติธรรมดาและเป'นเรื่องของภาษาเท3านั้นไม3เกี่ยวขCองกับ

ความคิดและการกระทำ แต3เลคอฟฟ©และจอห=นสันมีความเห็นว3า อุปลักษณ=ปรากฏอยู3ทั่วไปใน

ชีวิตประจำวันท้ังในภาษาความคิดและการกระทำ  

ระบบมโนทัศน=ของเราที ่กำหนดใหCเราคิดและกระทำสิ ่งต3าง ๆ ก็มีพื ้นฐานเป'นแบบ           

อุปลักษณ=เช3นกัน แต3เนื่องจากระบบมโนทัศน=เป'นสิ่งที่เรามักไม3ตระหนักถึง เราทำสิ่งต3าง ๆ ใน
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ชีวิตประจำวันไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น วิธีการที่เราจะเขCาใจระบบมโนทัศน=ไดC จึงตCองดูจากภาษาที่

เราใชCสื่อสารกัน เพราะการสื่อสารก็ใชCระบบมโนทัศน=เดียวกับที่เราใชCในการคิดและกระทำสิ่ง        

ต3าง ๆ หลักการสำคัญในเรื่องของอุปลักษณ= คือ การเขCาใจและรับรูCสิ่งหนึ่งดCวยอีกสิ่งหนึ่ง ดCวยเหตุ

น้ี เราจึงสรุปไดCว3าอุปลักษณ=ไม3ใช3เป'นเพียงเร่ืองของภาษาเท3าน้ัน แต3ยังเป'นเร่ืองของระบบความคิด

มนุษย= และการที่เรามีรูปภาษาที่มีลักษณะเป'นอุปลักษณ=ก็เป'นสิ่งสะทCอนว3าระบบมโนทัศน=ของเรา

เป'นแบบอุปลักษณ=เช3นกัน 

โคเวกเชส (Kövecses, 2010 อCางถึงในนันทนา วงษ=ไทย, 2562: 111) กล3าวว3า ในมุมมอง

ทางภาษาศาสตร=ปริชานอุปลักษณ=เป'นการทำความเขCาใจวงมโนทัศน= (conceptual domain) 

หนึ่งจากอีกวงมโนทัศน=หนึ่ง เนื่องจากวงมโนทัศน=ที่ตCองการทำความเขCาใจมีความเป'นนามธรรม

มากกว3า เราจึงตCองนำเอาวงมโนทัศน=ที่ชัดเจนหรือมีความเป'นรูปธรรมมากกว3ามากล3าวถึงเพื่อใหC

เขCาใจมโนทัศน=ที่มีความเป'นนามธรรมนั้น เห็นไดCจากตัวอย3างที่เราพูดและคิดเกี่ยวกับการโตCแยCง

ดCวยการเดินทาง ความเขCาใจที่เกิดขึ้นผ3านการใชCอุปลักษณ=ดังกล3าวอยู3ในสูตรของ “วงมโนทัศน= ก. 

คือ วงมโนทัศน= ข.” หรือ A is B ในการเขียนภาษาอังกฤษ และจะใชCเป'นตัวใหญ3เสมอ ส3วนใน

ภาษาไทยจะเรียกคำนี้ว3า “อุปลักษณ=มโนทัศน=”  (conceptual metaphor) จากสูตรดังกล3าว ทำ

ใหCเห็นว3าอุปลักษณ=มโนทัศน=ประกอบไปดCวยวงมโนทัศน=สองวงมโนทัศน= ไดCแก3 วงมโนทัศน=ที่เรา

ตCองการทำความเขCาใจ และวงมโนทัศน=ที่นำมาใชCเพื่อใหCเกิดความเขCาใจ วงมโนทัศน=ที่เราตCองการ

ทำความเขCาใจเรียกว3า “วงมโนทัศน=ปลายทาง” (Target domain) ส3วนวงมโนทัศน=ที่นำมาใชC

เพื่อใหCเกิดความเขCาใจเรียกว3า “วงมโนทัศน=ตCนทาง” (Source domain) จะเห็นไดCว3าอุปลักษณ=

มโนทัศน=ไม3ใช3รูปภาษาแต3เป'นอุปลักษณ=ที่ปรากฏในระดับความคิด ซึ่งแต3ละมโนทัศน=จะสะทCอนใหC

เห็นจากถCอยคำอุปลักษณ= (Metaphorical linguistic expressions) ซึ่งเป'นรูปภาษาที่ใชCเพื่อทำ

ความเขCาใจอีกสิ่งหนึ่ง รูปภาษานี้จึงจัดอยู3ในวงมโนทัศน=ตCนทาง ดังเช3น รูปภาษา เช3น set out, 

get to the next point, so far, step-by-step  ที่ใชCในการกล3าวถึง การโตCแยCง จึงเป'นถCอยคำ

อุปลักษณ=ซ่ึงสะทCอนอุปลักษณ=มโนทัศน=การโตCแยCง ว3า การโตCแยCงคือการเดินทาง (An agreement 

is a journey) 

    ศิริพร  ภักดีผาสุข (2561: 82-91) กล3าวว3า อุปลักษณ=เป'นประเด็นที่มีผูCสนใจกล3าวถึง

มาเป'นเวลานานแลCว ในงานเขียนของ อริสโตเติล Aristotle ทั้งเรื่อง Poetics ซึ่งว3าดCวยประพันธ

ศาสตร=และ Rhetoric ซึ่งว3าดCวย วาทศิลป© ก็มีการกล3าวถึงการใชCอุปลักษณ=ตามความเขCาใจแต3เดิม

อุปลักษณ=เป'นเครื่องมือทางวาทศิลป© เป'นการใชCภาษาเพื่อประดับตกแต3งถCอยคําที่ใชCอยู3ทั่วไปใหCมี
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ลักษณะพิเศษ มีชั้นเชิงทางความคิด มีวรรณศิลป© ดCวยเหตุนี้ ตามความคิดนี้อุปลักษณ=จึงอยู3นอก

ขอบเขตของการใชCภาษาโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีการใชCและการตีความอุปลักษณ=น้ัน

จําเป'นจะตCองอาศัยความรูCความสามารถบางประการ อุปลักษณ=จึงเป'นการใชCภาษาของผูCที ่มี

ความรูCหรือมีศิลปะในการใชCภาษาช้ันสูง อาทิ กวี หรือนักกล3าวสุนทรพจน= 

ต3อมามีผูCเสนอแนวคิดใหม3เกี่ยวกับอุปลักษณ=เพื่อชี้ใหCเห็นว3าอุปลักษณ=เป'นเรื่องสามัญ ของ

มนุษย=ทุกคนและเป'นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบความคิดเป'นสําคัญ ไม3เพียงแต3เป'นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ

การใชCภาษาเท3านั้น แนวคิดดังกล3าวคือ ทฤษฎีเรื่องมโนอุปลักษณ=หรืออุปลักษณ=เชิงมโนทัศน= 

(Conceptual Metaphor Theory - CMT) ( เลคอฟฟ©และจอห=นส ัน Lakoff and Johnson, 

1980 อCางถึงในศิริพร  ภักดีผาสุข, 2561: 82) นอกจากนี้ หลังจากนั้นก็มีผู Cเสนอแนวคิดเรื ่อง

วิ เคราะห=อุปลักษณ=เชิงวิพากษ= (Critical Metaphor Analysis - CMA) (ชาร=เตอริส-แบล็ก 

Charteris-Black 2004, 2005 อCางถึงในศิริพร  ภักดีผาสุข, 2561: 82) เพื ่อแสดงใหCเห็นว3า            

อุปลักษณ=มีบทบาทหนCาท่ีในทางสังคมวัฒนธรรม  

     แนวคิดเรื่องมโนอุปลักษณ= (Conceptual Metaphor Theory- CMT)  
       จอร=จ เลคอฟฟ© (George Lakoff) และ มาร=ก จอห=นสัน (Mark Johnson) ไดCนําเสนอแนวคิด

เรื่องแนวคิดเรื่องมโนอุปลักษณ= ไวCในหนังสือ Metaphors We Live By (1980) (อCางถึงใน ศิริพร  

ภักดีผาสุข, 2561: 83) เพื ่อชี ้ใหCเห็นว3าอุปลักษณ=ไม3ใช3เพียงเรื ่อง ของภาษาแต3เป'นเรื ่องของ

ความคิด อุปลักษณ=เป'นระบบวิธีคิดในเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญซึ่งมนุษย=ใชCในการทําความเขCาใจ

โลก กล3าวคือ มนุษย=เรียนรู Cประสบการณ=และสิ ่งใหม3 ๆ ที ่ เขCามาใน ชีวิตส3วนหนึ ่งดCวยการ

เปรียบเทียบกับประสบการณ=หรือสิ่งที่เขCาใจดีอยู3ก3อนแลCว และถ3ายโยงความเขCาใจดังกล3าวไปยัง

การเรียนรูCประสบการณ=ใหม3เหล3านั้น ระบบคิดในเชิงเปรียบเทียบนี้เป'นความสามารถที่มนุษย=ทุก

คนมีร3วมกันและเป'นสิ ่งที ่มีบทบาทสําคัญในการใชCชีวิตของมนุษย= เลคอฟฟ© และ จอห=นสัน 

(Lakoff and Johnson, 1980 อCางถึงในศิริพร  ภักดีผาสุข, 2561: 83) จึงต้ังช่ือหนังสือของเขาว3า 

“Metaphors We Live By” เพ่ือส่ือความคิดน้ี 

ความคิดเชิงเปรียบเทียบดังกล3าวกํากับและส3งผลใหCเกิดการใชCภาษาในลักษณะที่แสดง ใหC

เห็นการเปรียบเทียบระหว3างกลุ3มความหมายที่ต3างกัน เลคอฟฟ© และ จอห=นสัน (Lakoff and 

Johnson, 1980) จึงเสนอศัพท= “conceptual metaphor” (มโนอุปลักษณ=) และ “Linguistic 

metaphor” (ถCอยคําอุปลักษณ=) เพื่อแยกแยะใหCเห็นความแตกต3างระหว3างอุปลักษณ=ส3วนที่อยู3 ใน

ระบบความคิดกับอุปลักษณ=ส3วนท่ีแสดงออกผ3านภาษา 
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มโนอุปลักษณ= (conceptual metaphor; metaphorical concept) หมายถึง ความคิด

หรือมโนทัศน=เชิงเปรียบเทียบ เป'นการทําความเขCาใจแวดวงความคิด (conceptual domain) 

หนึ ่งโดยอาศัยอีกแวดวงความคิดหนึ ่ง แวดวงความคิดคือกลุ 3มหรือชุดของ ประสบการณ=ที ่

เก่ียวเน่ืองสัมพันธ=กัน (โคเวคเซส Kövecses, 2002: 4 อCางถึงในศิริพร  ภักดีผาสุข, 2561: 83) 

ถCอยคําอุปลักษณ=(Linguistic metaphor; metaphorical linguistic expression) 

หมายถึง รูปภาษาท่ีแสดงใหCเห็นความคิดเชิงอุปลักษณ= หรือเป'นรูปภาษาท่ีแสดงใหCเห็นการ

เปรียบเทียบระหว3างส่ิงสองส่ิงท่ีอยู3ต3างแวดวงความหมายกัน ถCอยคําอุปลักษณ=เป'นส่ิงท่ีช3วยทําใหC

เราสามารถวิเคราะห=และเห็นมโนอุปลักษณ=ในความคิดของผูCใชCภาษา 

มโนอุปลักษณ=และถCอยคําอุปลักษณ=มีบทบาทสําคัญในฐานะวิธีคิดและวิธีการใชCภาษาเพื่อ

อธิบายและทําความเขCาใจเกี่ยวกับโลก มโนอุปลักษณ=ทําใหCเกิดกระบวนการถ3ายโยงเชิงอุปลักษณ= 

(metaphorical extension) เพื่อนําความรับรูCซึ ่งส3วนใหญ3เกิดจากประสบการณ=ที่สัมพันธ=กับ

ร3างกายไปใชCในการเปรียบเทียบ ทําความเขCาใจ และสรCางความหมายใหCแก3ประสบการณ=อื่น ๆ ที่

เขCามาใหม3ในชีวิตมนุษย= ประสบการณ=ความรับรูCความเขCาใจมโนอุปลักษณ= และถCอยคําอุปลักษณ=

เป'นสิ่งที่มนุษย=ทุกคนสามารถใชC เขCาใจ และตีความไดCโดยไม3ตCองอาศัยทักษะความสามารถพิเศษ 

อุปลักษณ=จึงไม3ใช3สมบัติของเฉพาะกวี ผูCมีวาทศิลป©หรือผูCเชี่ยวชาญซึ่ง ทักษะความรูCดCานภาษา

เท3านั้น ดCวยเหตุนี้อุปลักษณ=จึงเป'นสิ่งที่พบเห็นไดCโดยทั่วไปในการใชC ภาษาในชีวิตประจําวันของ

เรา การพิจารณาภาษาที่เราใชCในการพูดถึงสิ่งต3าง ๆ สามารถทําใหCเราเห็นมโนอุปลักษณ=ที่กํากับ

การใชCภาษาน้ัน ๆ ไดCC           

อุลแมนน= (Ullmann, 1970, pp. 213-216 อCางถึงในอุษา พฤฒิชัยวิบูลย=, 2544: 13) กล3าว

ว3า โครงสรCางพื้นฐานของอุปลักษณ=เกิดจากความเหมือนกันทางความหมายขององค=ประกอบ 2 ส3วน

นั่นคือสิ ่งที ่นำมาเปรียบ (vehicle) และสิ่งที ่ถูกเปรียบ (tenor) ซึ ่งเป'นสิ ่งที ่ผู CพูดตCองการจะส่ือ 

องค=ประกอบทั้ง 2 ส3วนมีลักษณะทางความหมายบางอย3างที่คลCายคลึงกัน เช3น การเปรียบเทียบ รส

ขมกับความผิดหวัง ความผิดหวังเป'นสิ ่งที ่ผู CพูดตCองการจะสื ่อ ส3วน รสขม เป'นสิ ่งที ่เรานำมา

เปรียบเทียบ แสดงใหCเห็นว3าทั้ง รสขม และ ความผิดหวัง มีลักษณะที่เหมือนกันในส3วนที่ทำใหCเกิด

ความทุกข=ทรมาน การอธิบายอุปลักษณ=ในเชิงภาษาและภาษาศาสตร= เป'นการอธิบายถึงรูปแบบการ

นำอุปลักษณ=มาใชCและบทบาทของอุปลักษณ=ในการสรCางสรรค=สุนทรียภาพทางภาษา อุปลักษณ= หรือ 

metaphor ในภาษาอังกฤษ เมื่อมีการถ3ายทอดมาเป'นภาษาไทยมีการใชCคำเรียกที่หลากหลาย เช3น 

คำอุปมา อุปมา โวหาร อุปลักษณ= อุปลักษณ= เป'นตCน ซึ่งก็หมายถึงเรื่องเดียวกัน คือการเปรียบเทียบ

ส่ิงหน่ึงเป'นอีกส่ิงหน่ึง 
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เลคอฟฟ©และจอห=นสัน (Lakkoff and Johnson, 1980) และ โคเวกเชส (Kövecses, 

2002)  (อCางถึงใน เชิดชัย อุดมพันธ=, 2555: 3) ไดCขยายการศึกษาอุปลักษณ=มากไปกว3าความหมาย

ในเชิงเปรียบเทียบโดยชี้ใหCเห็นว3า อุปลักษณ=เป'นผลผลิตของระบบวิธีคิดของเรา เพราะอุปลักษณ=

เป'นการทำความเขCาใจและเรียนรูCสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเป'นนามธรรมหรือเป'นรูปธรรมนCอยผ3านอีกสิ่ง

หนึ่งซึ่งมีความเป'นรูปธรรมมากกว3า กล3าวอีกนัยหนึ่งคืออุปลักษณ=เกิดขึ้นเมื่อผูCใชCภาษาเปรียบสิ่งที่

เป'นนามธรรมกับสิ่งที่เป'นรูปธรรม สิ่งที่อยู3ไกลตัวกับสิ่งที่อยู3ใกลCตัวมากกว3า และเปรียบสิ่งที่เราไม3

เคยมีประสบการณ=กับสิ่งที่เราคุCนเคยหรือมีประสบการณ=มาก3อนไดCชัดเจนขึ้น เลคอฟฟ©และจอห=น

สัน ไดCแบ3งอุปลักษณ=ออกเป'น 2 ระดับไดCแก3 อุปลักษณ=ระดับถCอยคำและอุปลักษณ=ระดับมโนทัศน= 

1. อุปลักษณ=ระดับถCอยคำ เรียกว3าถCอยคำอุปลักษณ= (metaphorical expression) 

หมายถึงรูปภาษาท่ีเป'นการเปรียบเทียบซ่ึงผูCใชCภาษาใชCส่ือสารกันท่ัวไปในชีวิตประจำวัน 

2. อุปลักษณ=ระดับมโนทัศน= เรียกว3ามโนอุปลักษณ= (conceptual metaphor) หมายถึง

ความคิดหรือโลกทัศน=ของบุคคลในรูปของการเปรียบเทียบท่ีอยู3ในระบบการรับรูCของผูCใชCภาษา

และสามารถสะทCอนออกมาทางภาษาท่ีใชCเป'นอุปลักษณ= 

อุปลักษณ=ทั้ง 2 ระดับมีความสัมพันธ=กัน กล3าวคือ โดยพื้นฐานมนุษย=มีระบบวิธีคิดที่เป'น             

อุปลักษณ= หรือมีวิธีคิดแบบเปรียบเทียบ ระบบวิธีคิดแบบนี้จึงส3งผลต3อการนึกคิดการมองโลกและ

การแสดงออกในชีวิตประจำวันซึ ่งรวมถึงการใชCภาษาในการสื ่อสารดCวย ดCวยเหตุนี ้ถCอยคำ        

อุปลักษณ=ที่ใชCสื่อสารในชีวิตประจำวันซึ่งเป'นหลักฐานสำคัญที่สามารถสะทCอนระบบวิธีคิดหรือมโน

ทัศน=ของผูCใชCภาษา 

อุษา พฤฒิชัยวิบูลย= (2544: 15) กล3าวว3า การอธิบายอุปลักษณ=ตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร=          

ปริชานนั ้นแตกต3างจากการอธิบายอุปลักษณ=ในเชิงภาษา เนื ่องจากอุปลักษณ=ตามแนวทฤษฎี

อรรถศาสตร=ปริชานเป'นการนำคำไปใชCในเชิงเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากการใชCภาษาใน

ชีวิตประจำวัน และอธิบายว3าการใชCภาษาในชีวิตประจำวันนั้นเป'นการใชCภาษาในเชิงเปรียบเทียบ 

หรืออยู3ในรูปของอุปลักษณ= นอกจากนั้นการอธิบายอุปลักษณ=ตามแนวทฤษฎีนี้ยังมุ3งเนCนใหCเห็นว3าอุป

ลักษณ=สะทCอนใหCเห็นถึงระบบความคิดของคนในสังคม  

นักภาษาศาสตร=ที ่เสนอแนวคิดนี้ไดCแก3 เลคอฟฟ© และจอห=นสัน (Lakoff and Johnson, 

1980 อCางถึงในอุษา พฤฒิชัยวิบูลย=, 2544: 15) กล3าวว3า อุปลักษณ=ไม3ไดCจำกัดเพียงแค3เรื่องของภาษา

หรือเกี่ยวขCองกับคำเท3านั้น แต3อุปลักษณ=เป'นเรื่องเกี่ยวขCองโดยตรงกับความคิด (thought) คือ เป'น
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อุปลักษณ=ระดับมโนทัศน= (Conceptual  metaphor) เราสามารถสังเกตไดCจากภาษาที่เราใชCใน

ชีวิตประจำวัน หรือกล3าวอีกนัยหนึ่ง คือ การใชCภาษาในชีวิตประจำวันของผูCใชCภาษาจะอยู3ในรูปของ

การเปรียบเทียบ ระบบความคิด มโนทัศน= และการมองโลกของมนุษย=นั้นสะทCอนใหCเห็นไดCจากการใชC

อุปลักษณ= มนุษย=นั้นใชCภาษาที่เป'นการเปรียบเทียบอย3างเป'นไปโดยอัตโนมัติและไม3รูCสึกว3าตนกำลังใชC

ภาษาท่ีเป'นอุปลักษณ=อยู3 

นอกจากนี้เลคอฟฟ©และจอห=นสัน (Lakkoff and Johnson, 1980: 7-8 อCางถึงในอุษา พฤฒิ

ชัยวิบูลย=, 2544: 15) ไดCอธิบายว3าอุปลักษณ=ยังมีอิทธิพลต3อระบบความคิดและจัดโครงสรCางระบบ

ความคิดของมนุษย= เขาไดCศึกษามโนทัศน=เรื่องเวลาในสังคมของผูCใชCภาษาอังกฤษโดยศึกษาจากการใชC

คำในภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขCองกับเวลา เช3น   

 You are wasting my time. 

This gadget will save your hour. 

I don’t have the time to give you. 

How do you spend your time these days? 

The flat tire cost me an hour. 

I’ve invested a lot of time in her. 

 (Lakkoff and Johnson, 1980: 7-8 อCางถึงในอุษา พฤฒิชัยวิบูลย=, 2544: 15) 

จากตัวอย3างขCางตCนเลคอฟฟ©และจอห=นสันแสดงใหCเห็นว3าในสังคมของผูCใชCภาษาอังกฤษมีมโน

ทัศน=เกี่ยวกับเรื่องเวลาว3าเวลาเป'นเงินเป'นทอง (Time is Money) เราทราบมโนทัศน=ไดCจากการ

วิเคราะห=รูปภาษาท่ีนำมาใชC เช3น waste, save, have, spend, cost, และ invest เป'นตCน 

 นันทนา  วงษ=ไทย (2562, 107 -113)  กล3าวว3า แนวคิดเดิมเชื่อว3าอุปลักษณ=เป'นเครื่องมือท่ี

ใชCเพื่อสรCางจินตนาการในบทกวีซึ่งเป'นเรื่องของภาษาที่นอกเหนือจากการใชCแบบปกติธรรมดาและ

เป'นเรื่องของภาษาเท3านั้นไม3เกี่ยวขCองกับความคิดและการกระทำ แต3เลคอฟฟ© และจอห=นสัน มี

ความเห็นว3าอุปลักษณ=ปรากฏอยู3ทั ่วไปในชีวิตประจำวันทั้งในภาษาความคิดและการกระทำอีก

ตัวอย3างที ่หนึ ่งเลคอฟฟ©และจอห=นสันใชCอธิบายความคิดว3ามโนทัศน=ของเรามีลักษณะเป'นแบบ           
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อุปลักษณ=และอธิบายว3ามโนทัศน=เป'นสิ่งที่สรCางใหCเกิดการกระทำต3าง ๆ ขึ้น เช3น มโนทัศน=การโตCแยCง      

มโนทัศน=น้ีสะทCอนใหCเห็นในภาษาท่ีใชCในชีวิตประจำวันของผูCใชCภาษาอังกฤษดังน้ี 

 ก. We have set out to prove that bats are birds. 

 ข. When we get to the next point, we shall see that philosophy is 

dead. 

 ค. So far, we’ve seen that no current theories will work. 

 ง. we will proceed in a step-by-step fashion. 

 จ. Our goal is to show that hummingbirds are essential to military 

defense. 

 ฉ. This observation points the way to an elegant solution. 

 ช. We have arrived at a disturbing conclusion. 

 (Lakkoff & Johnson, 1980: 90 อCางถึงในนันทนา  วงษ=ไทย 2562, 107) 

จากตัวอย3างจะสังเกตเห็นไดCว3าผูCใชCภาษาอังกฤษนําคําที่อยู3ในมโนทัศน= “การเดินทาง” มา

กล3าวถึง การโตCแยCง ซึ่งสะทCอนอุปลักษณ=มโนทัศน= การโตCแยCงคือการเดินทาง หากลองพิจารณาใน

ภาษาไทยเราก็มีการนำคำท่ีอยู3ในมโนทัศน=การเดินทางมา กล3าวถึงการโตCแยCงเช3นกัน ตัวอย3างเช3น การ

อภิปรายในสภาซึ่งเป'นลักษณะหนึ่งของการโตCแยCง ในภาษาไทยมีการใชCรูปภาษา เช3น การอภิปราย

เริ่มตCนขึ้นและดำเนินไปดCวยความเรียบรCอย ผูCร3วมอภิปรายควรเตรียมตัวใหCดีก3อนไม3เช3นนั้นอาจเกิด

การหลงประเด็น 

อย3างไรก็ดีเราไม3เพียงแต3พูดถึงการโตCแยCงโดยใชCคำที่เกี่ยวกับการเดินทางเท3านั้น แต3สิ่งที่เรา

ทำในขณะที่มีการโตCแยCงนั้นก็สะทCอนใหCเห็นถึงมโนทัศน=เกี่ยวกับการเดินทางดCวยแมCจะไม3ไดCมีการ

เดินทางหรือการเคลื่อนที่เชิงกายภาพเกิดขึ้นจริง ๆ ก็ตาม เช3น เราเริ่มตCนการโตCแยCง เมื่อสิ้นสุดการ

กล3าวถึงประเด็นหนึ่ง เราจะพูดในประเด็นถัดไป การโตCแยCงมีการดำเนินไปจากจุดเริ ่มตCนไปสู3

ตอนกลางและตอนทCาย จุดหมายของการโตCแยCง คือ การนำเสนอแนวคิดหรือขCอคิดเห็นของเรา 
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ตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3าระบบมโนทัศน=ของเราที่กำหนดใหCเราคิดและกระทำสิ่งต3าง ๆ 

ก็มีพื้นฐานเป'นแบบอุปลักษณ=เช3นกัน แต3เนื่องจากระบบมโนทัศน=เป'นสิ่งที่เรามักไม3ตระหนักถึงเราทำ

สิ่งต3าง ๆ ในชีวิตประจำวันไปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น วิธีการที่เราจะเขCาใจระบบมโนทัศน=ไดC จึงตCองดูจาก

ภาษาที่เราใชCสื่อสารกัน เพราะการสื่อสารก็ใชCระบบมโนทัศน=เดียวกับที่เราใชCในการคิดและกระทำส่ิง

ต3าง ๆ  

หลักการสำคัญในเรื่องของอุปลักษณ= คือ การเขCาใจและรับรูCสิ ่งหนึ่งดCวยอีกสิ่งหนึ่ง จาก

ตัวอย3างขCางตCนจะเห็นไดCว3า การโตCแยCงและการเดินทางเป'นคนละสิ่งกัน แต3มโนทัศน=การโตCแยCงถูก

สรCางขึ้น ถูกเขCาใจ ถูกแสดงออก และถูกกล3าวถึงดCวยมโนทัศน=การเดินทาง ดCวยเหตุนี้ เราจึงสรุปไดCว3า

อุปลักษณ=ไม3ใช3เป'นเพียงเรื่องของภาษาเท3านั้น แต3ยังเป'นเรื่องของระบบความคิดมนุษย= และการที่เรา

มีรูปภาษาที่มีลักษณะเป'นอุปลักษณ=ก็เป'นสิ่งสะทCอนว3าระบบมโนทัศน=ของเราเป'นแบบอุปลักษณ=

เช3นกัน 

 กล3าวไดCว3า การใชCรูปภาษาที่เป'นการเปรียบเทียบนั้นเป'นการนำวงมโนทัศน= (Conceptual 

domain)  2 วงมาสัมพันธ=กัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นไดCโดยการเชื่อมโยงมโนทัศน= (Mappings) จากวง

มโนทัศน=ตCนทาง (Source domain) ไปยังวงมโนทัศน=ปลายทาง (Target domain) โดยทั่วไปแลCววง

มโนทัศน=ตCนทางมักจะเป'นรูปธรรมและวงมโนทัศน=ปลายทางเป'นนามธรรม การเชื่อมโยงระหว3างมโน

ทัศน=อย3างเป'นระบบเรียกว3า การสรCางมโนทัศน= (Conceptualization) และเป'นที ่มาของระบบ          

ปริชาน (Cognitive system) นักภาษาศาสตร=พบการเชื่อมโยงคุณสมบัติที ่มีความคลCายคลึงตาม

มุมมองของผูCใชCภาษาในระดับปริมาณเป'นคู3 ๆ และจะเป'นแบบทิศทางเดียว อุปลักษณ=จึงทำใหCเรา

สามารถใชCวงมโนทัศน=ของคำขCามวงไดC และเป'นอิสระจากความจำกัดของถCอยคำน่ันเอง 

จากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวขCองกับแนวคิดทางดCานอรรถศาสตร=ปริชาน และการถ3ายโอน

ความหมายจากวงความหมายหนึ่งไปสู3อีกวงความหนึ่งโดยพิจารณาจากรูปภาษาหรือที่เรียกว3า          

อุปลักษณ=ที ่กล3าวมาขCางตCนทำใหCผู Cว ิจัยไดCกรอบแนวคิดการวิจัยเพื ่อแสดงใหCเห็นการถ3ายโยง

ความหมายจากวงมโนทัศน=ตCนทางไปยังวงมโนทัศน=ปลายทางเพ่ือใหCเขCาใจว3าพระเจCาเป'นสิ่งใด โดย

กำหนดว3าวงมโนทัศน=ปลายทางคือ พระเจCา และวงมโนทัศน=ตCนทางคือสิ่งที่ใชCเป'นถCอยคำอุปลักษณ=

แสดงถึงพระเจCา โดยใชCการแสดงการวิเคราะห=โดยการแสดงแผนภูมิถ3ายโยงความหมายโดยการ

เชื ่อมโยงมโนทัศน= (Mappings) จากวงมโนทัศน=ตCนทาง (Source domain) ไปยังวงมโนทัศน=

ปลายทาง (Target domain) 
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2.4 ความรูMเกี่ยวกับหนMาที่ของอุปลักษณ= 
      ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2542: 255) ไดCใหCความรูCเรื่องหนCาที่ของอุปลักษณ=จากมุมมองของผูCพูด

ภาษาไทยไวC โดยกล3าวว3าผูCที่กล3าวถึงหนCาที่อุปลักษณ=โดยพิจารณาประเภทปริจเฉทดCวย ซึ่งเป'นผูCไดC

รวบรวมหนCาท่ีของอุปลักษณ=ไวCมากท่ีสุดคือนักภาษาศาสตร=ท่ีช่ือ โกทลี (Goaltly, 1998 อCางถึงใน ณัฐ

พร พานโพธิ์ทอง, 2542: 255 – 257) โดยสรุปไดCว3า โกทลีนำแนวคิดเรื่องหนCาที่ของภาษาที่ฮัลลิเดย= 

(Halliday, 1994) เสนอไวCมาจำแนกกลุ3มหนCาท่ีของอุปลักษณ=เป'น 3 กลุ3มใหญ3 ดังน้ี  

 1.  หนCาท่ีดCานการถ3ายทอดความคิด  

 2.  หนCาท่ีดCานบุคคลสัมพันธ= 

 3.  หนCาท่ีดCานการเรียบเรียงความ  

 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 กลุ3มท่ี 1 หนCาท่ีดCานการถ3ายทอดความคิด มีหนCาท่ีดังน้ี 

 1. เติมช3องว3างในคลังคำ หมายถึงท้ังกรณีท่ีไม3มีคำในภาษาเพ่ือส่ือความคิดน้ัน ๆ และในกรณี

ท่ีมีคำอยู3แต3อุปลักษณ=สามารถส่ือไดCดีกว3า 

 2. อธิบายความคิดท่ีเป'นนามธรรมโดยใชCแบบหรือแนวเทียบ  

 3. ทำใหCเกิดมุมมองใหม3  

 กลุ3มท่ี 2 หนCาท่ีดCานการถ3ายทอดความคิดและดCานบุคคลสัมพันธ= มีหนCาท่ีดังน้ี 

 4. เป'นเหตุผลสนับสนุนใหCผูCฟòงทำหรือไม3ทำบางอย3าง  

 5. กำหนดความคิด  

 กลุ3มท่ี 3 หนCาท่ีดCานบุคคสัมพันธ= มีหนCาท่ีดังน้ี 

 6. แสดงอารมณ=ความรูCสึก  

 7. หลีกเล่ียงคำท่ีใหCผลในทางลบต3อความรูCสึก  

 8. เสริมสรCางความสนิทสนม  

 9. เป'นการละเล3น ใชCหยอกลCอและสรCางอารมณ=ขัน  

 กลุ3มท่ี 4 หนCาท่ีดCานการเรียบเรียงความ มีหนCาท่ีดังน้ี 

 10. ลำดับความในปริจเฉท/สรCางสัมพันธภาพในปริจเฉท  

 11. นิทานปริจเฉทในฐานะอุปลักษณ=ประเภทหน่ึงช3วยสรCางโลกจิตนาการ  

 12. ช3วยความจำ เรียกรCองความสนใจ และเป'นการใชCคำนCอยแต3ส่ือความไดCมาก  

 สรุปไดCว3านอกจากอุปลักษณ=มีหนCาท่ีตามคุณลักษณะทางภาษา หนCาท่ีทางระดับปริชานแลCว

ยังมีหนCาท่ีในการถ3ายทอดความคิด ดCานบุคคลสัมพันธ=และดCานการเรียบเรียงความดCวย  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวขMอง 
     2.5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการศึกษาด&านภาษาในคัมภีรEไบเบิล 

   โปรดปราน ธรรมสอน (2544) ไดCศึกษาเปรียบเทียบระบบสรรพนามในงานแปลพระคัมภีร=

ไบเบิ้ล ฉบับ 1971 และฉบับอ3านง3ายมีวัตถุประสงค=เพื่อศึกษาการแปลคำสรรพนามในพระกิตติคุณลู

กาซ่ึงเป'นหนังสือเล3มหนึ่งในพระคัมภีร=ไบเบิล โดยศึกษาเปรียบเทียบการแปลของพระคัมภีร=ฉบับ

ภาษาไทยสองฉบับ ไดCแก3 พระคัมภีร=ฉบับป° 1971 ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และพระคัมภีร=

ฉบับอ3านง3าย ของศูนย=กลางการแปลโลก การศึกษานี้มุ3งใหCไดCคำตอบว3า รูปแบบการแปลคำสรรพนาม

ที่แตกต3างกันของบทแปลสองฉบับนี้เป'นผลมาจากเจตนา และนโยบายในการแปลของคณะผูCแปลท่ี

แตกต3างกันหรือไม3 โดยในการศึกษา ผูCวิจัยไดCทำการวิเคราะห=การใชCสรรพนามจากตัวบททั้งสอง

เปรียบเทียบกันถึงความแตกต3างของสรรพนามที่ใชCและปòจจัยต3าง ๆ ที่มีอิทธิพลต3อการเลือกใชCสรรพ

นามน้ัน โดยผูCวิจัยไดCวิเคราะห=ขCอมูลโดยใชCตารางวิเคราะห=รวมทั้งสิ้น 7 ตารางแบ3งการใชCสรรพนาม

ตามปòจจัยทางไวยากรณ= คือพจน=และบุรุษ  

ผลการวิจัยพบว3าการใชCสรรพนามของพระคัมภีร=ทั้งสองฉบับมีความแตกต3างกันมากกว3า

เหมือนกัน ปòจจัยภายในที่สำคัญคือ ปòจจัยทางสังคมเรื่องสถานะและความสัมพันธ=ระหว3างคู3สนทนา 

และพบว3าเจตนาหรือวัตถุประสงค=ของคณะผูCแปลมีผลต3อรูปแบบการแปลสรรพนามในพระคัมภีร=ท้ัง

สองฉบับ พระคัมภีร=ฉบับป° ค.ศ.1971 เนCนภาษาเขียนที่เป'นทางการเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตัว

บท ต3างกับพระคัมภีร=ฉบับอ3านง3ายที ่เนCนการใชCภาษาที่ไม3เป'นทางการเหมือนภาษาพูดที ่ใชCใน

ชีวิตประจำวัน ซ่ึงนโยบายท่ีต3างกันน้ีมีผลต3อการเลือกรูปแบบการแปลสรรพนามท่ีต3างกัน 

สมมาตร= เสถียรและคณะ (2554) ศึกษาการวิเคราะห=เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสต

ธรรมคัมภีร= ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปòญญา โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อวิเคราะห=

เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร=ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรม

ปòญญา และเปรียบเทียบความสัมพันธ=สอดคลCองของจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรม คัมภีร=ภาค

พันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปòญญากับคุณธรรม 30 ประการที่กรมศาสนา กำหนด

วิธีการวิจัยโดยการใชCหัวขCอจริยธรรม 26 หัวขCอ ซึ่งคัดเลือกจากแหล3งที่มา 7 แห3ง มาเป'นประเด็นใน

การวิเคราะห= โดยการอ3านพิจารณาเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในรูปของคำา วลี ประโยค ขCอความ บท

บรรยายหรือบทบาทการแสดงของตัวละคร ในเรื่อง บันทึกขCอมูลลงในแบบวิเคราะห= สถิติที่ใชC ไดCแก3 

ค3าความถี่และค3ารCอยละ ผลการวิจัยพบว3า หนังสือที่มีเนื้อหาจริยธรรมปรากฏมากที่สุด คือหนังสือ

สุภาษิต รองลงมาคือหนังสือสดุดี ส3วนหนังสือเพลงซาโลมอนมีเนื้อหาจริยธรรมปรากฏนCอยที่สุด 

เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏตามประเด็นวิเคราะห=มากที่สุดคือ ความยุติธรรม รองลงมาคือความมีวาจา
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สัตย= และเน้ือหาจริยธรรมท่ีปรากฏนCอยท่ีสุดคือการประหยัดอดออม และความมีมนุษยสัมพันธ= ความ

สอดคลCองของจริยธรรมที่ปรากฏใน พระคริสตธรรมคัมภีร=ภาคพันธสัญญาเดิมหมวดบทกวีและ

วรรณกรรมปòญญากับคุณธรรม 30 ประการท่ีกรมศาสนากำหนด พบว3ามีความสอดคลCองกัน   

ลือชัย ธาตุวิสัย ธรรมรัตน= เรือนงาม และป†ติศักดิ์ พงศ=จิรพันธุ= (2554) ศึกษาอุปมาของพระ

เยซูเจCา: มาตรฐานความรักในความเรียบง3ายของชีวิต โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อศึกษาความหมายและ

เอกลักษณ=ของอุปมาของพระเยซูเจCา รวมท้ังวิถีชีวิตของชาวยิว ท้ังทางดCานสังคม การเมือง วัฒนธรรม

และความเชื่อที่พบในอุปมาของพระเยซูเจCาและรูปแบบของความรักในความสัมพันธ=ที่มนุษย=มีต3อพระ

เจCาและต3อเพื่อนมนุษย=ผ3านทางอุปมาพระเยซูเจCา เอเป'นแนวทางในการเทศน=สอนเทววิทยาแบบ

ชาวบCานใหCคริสตชนสามารถเขCาใจและสัมผัสความรักของพระเจCาในชีวิตประจำวัน ผลการศึกษา

พบว3า พระเยซูเจCาทรงเทศน=สอนบรรดาศิษย=และประชาชนดCวยการอุปมาโดยทรงหยิบยกเรื่องราว

ต3าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผูCฟòงมาใหCความหมายใหม3เพ่ือนำผูCฟòงไปสู3คุณค3าแห3งพระอาณาจักรสวรรค= 

ผ3านทางอุปมาแต3ละเรื่องของพระองค= พระเยซูเจCาทรงใหCความหมายของบัญญัติแห3งความรักที่ซ3อน

อยู3ในความเรียบง3ายของชีวิต มีมาตรฐานแห3งความรักสองประการคือจงรักผูCอื่นเหมือนรักตนเองและ

จงรักกันและกันเหมือนท่ีพระองค=ทรงรักเรา 

 

2.5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการศึกษาเชิงอรรถศาสตรEปริชานและอุปลักษณEเชิงมโนทัศนE 
    สุธาทิพย= อร3ามศักดิ์ (2560) ศึกษาอุปลักษณ=ในข3าวความรุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใตCตามแนวภาษาศาสตร=ปริชาน ในข3าวปòญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตCที่ปรากฏใน

หนังสือพิมพ=ไทยรัฐ เดลินิวส= ข3าวสด คมชัดลึก มติชน เนช่ัน และผูCจัดการ เพ่ือศึกษาว3ามีการถ3ายทอด

ความคิดเชื่อมโยงสิ่งที่เป'นนามธรรม สิ่งไกลตัวสิ่งที่ไม3คุ Cนเคยหรือไม3มีประสบการณ=กับสิ่งที่เป'น

รูปธรรมหรือนามธรรมนCอยกว3าอย3างไร ผลปรากฏการณ=ใชCรูปภาษาถCอยคำอุปลักษณ=ในข3าวปòญหา

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตC แบ3งตามวงความหมายไดC 5 วงความหมาย คือ วงความหมาย

เกี่ยวกับความเป'นโรค วงความหมายเกี่ยวกับแบบทดสอบ วงความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง วง

ความหมายเกี่ยวกับการแสดง และวงความหมายเกี่ยวกับไฟ สะทCอนทรรศนะต3อปòญหาความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใตCไดC 5 มโนอุปลักษณ= คือ 1. ปòญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตCคือ

ความเป'นโรค 2. ปòญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตCคือการทดสอบ 3. ปòญหาความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใตCคือการเดินทาง 4. ปòญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตCคือแบบการ

แสดง และ 5. ปòญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตCคือไฟ การศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=และมโน

อุปลัษณ=ในข3าวความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใตCทำใหCเห็นถึงภาพสะทCอนลักษณะของปòญหาความ

รุนแรงที่สอดคลCองกันคือ ภาคใตCมีปòญหาความรุนแรง (เป'นไฟ) และมีความต3อเนื่องยาวนาน (เป'นโรค

เรื้อรัง) ทั้งภาครัฐและเจCาหนCาที่ของภาครัฐ (ตัวละคร) จะทำหนCาที่ในการแกCไขปòญหาและกำหนด
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แนวทางในการแกCปòญหา (การเดินทางและการรักษา) โดยอาศัยความร3วมมือจากกลุ3ม BRN และ

ประชาชนเพื่อทำใหCปòญหาต3าง ๆ สิ้นสุดลงจนเกิดความสงบสุขแก3ประชาชนและพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตC(จุดมุ3งหมายของการเดินทางหรือการขาดหายจากโรค)  

ธนพล เอกพจน= และ วิรัชวงศ=ภินันท=วัฒนา (2557) ศึกษาอุปลักษณ=ความทุกข=ในภาษาไทย 

มุ3งศึกษารูCคำอุปลักษณ=และอุปลักษณ=มโนทัศน=ของคำว3า “ทุกข=” ในภาษาไทย เก็บขCอมูลจากงาน

เขียนทางวิชาการงานเขียนกึ่งวิชาการ เรื่องแต3งหนังสือพิมพ= และเบ็ดเตล็ดในคลังขCอมูลภาษาไทย

แห3งชาติ (Thai National corpus) ของภาควิชาภาษาศาสตร= คณะอักษรศาสตร= จุฬาลงกรณ=

มหาวิทยาลัยและขCอมูลจากเว็บบล็อกของไทย 6 แห3ง ที่เผยแพร3ระหว3างป° พ.ศ. 2550-2556  ผล

การศึกษาพบรูปคำอุปลักษณ=ความทุกข=จำนวน 613 รูปคำ และรูปคำอุปลักษณ=ที่ปรากฏสะทCอนมโน

ทัศน=ความทุกข=จำนวน 13 มโนทัศน= ไดCแก3 ความทุกข=คือมนุษย= ความทุกข=คือการต3อสูC ความทุกข=คือ

วัตถุสิ่งของ ความทุกข=คือธรรมชาติ ความทุกข=คือโรค ความทุกข=คือพืช ความทุกข=คือสิ่งที่มีปริมาณวัด

ตวง ความทุกข=คือไฟ ความทุกข=คือสิ่งปฏิกูล ความทุกข=คือสัตว=รCาย ความทุกข=คืออาหาร ความทุกข=

คือการเดินทาง และความทุกข=คือสถานที่หรือสิ่งปลูกสรCาง อุปลักษณ=มโนทัศน=เหล3านี้สะทCอนใหCเห็น

ว3าความทุกข=เป'นส่ิงท่ีไม3ดีท่ีมนุษย=ควรหลีกห3าง  

พิชญ=สินี เสถียรธราดล และอรทัย ชินอัครพงศ= (2560) ศึกษาความหมายเชิงมโนทัศน=ของคำ

ว3า โกง ในภาษาไทย: การวิเคราะห=ตามแนวอรรถศาสตร=ปริชาน โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อจัดหมวดหมู3

ถCอยคำที่มีความสัมพันธ=ทางความหมายกับคำว3า โกง ซึ่งถCอยคำดังกล3าวรวบรวมจากพจนานุกรม 

หนังสือพิมพ= และฐานขCอมูลคลังภาษาไทยแห3งชาติ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ=เชิงครอบครัวดCวย

คุณสมบัติทางความหมายที่เป'นตCนแบบ ของคำว3า โกง งานวิจัยนี้ไดCเสนอองค=ความรูCใหม3เกี่ยวกับ

ความหมายเชิงมโนทัศน=และขอบเขตทางความหมายของคำว3า โกง พรCอมทั้งสะทCอนใหCเห็นพฤติกรรม

การโกงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการใชCหมวดหมู3ทางความหมายของคำว3า “โกง” ผลการวิจัยพบ

คุณสมบัติทางความหมายที่เป'นตCนแบบจำนวน 6 คุณสมบัติซึ่งประกอบดCวย [เจตนา] [รCาย] [ไม3ตรง] 

[ขCอตกลง] [ผลประโยชน=] และ [อุบาย] และพบถCอยคำที่จัดอยู3ในหมวดหมู3ทางความหมายเดียวกับคำ 

“โกง” จำนวน 522 ถCอยคำโดยจำแนกไดCเป'น 36 หมู3 อาทิ ทุจริต โกง ลวง ปลอม เอาเปรียบ เป'นตCน  

พราวพรรณ ผลบุญ (2561) ศึกษาอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=จากบทเพลง J Pop มีวัตถุประสงค=

เพื่อคCนหาอุปลักษณ=ในบทเพลง J Pop และความสัมพันธ=ระหว3างอุปลักษณ=กับมโนทัศน=ของสังคม

ญี่ปุπน ผ3านการใชCคำอุปลักษณ= ขCอมูลที่ใชCในการศึกษาคือ บทเพลงจากคลังเพลงภาษาญี่ปุπนออนไลน=

ระหว3างป° ค.ศ. 2000 - 2017 จำนวน 400 บทเพลง นำมาแปลความหมายและตรวจสอบความหมาย

โดยเจCาของภาษาญี่ปุπน วิเคราะห=อุปลักษณ=ตามแนวคิดทฤษฎีอุปลักษณ=ในมุมมองทางภาษาศาสตร=ปริ
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ชาน ผลการศึกษาพบว3า 1. อุปลักษณ=ความรักแสดงใหCเห็นว3าความรักคือธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิต คือ

สิ่งไม3มีชีวิต คือสิ่งเหนือธรรมชาติ คือความเจ็บปπวย คือการเดินทาง คือการศึกษา และคือการแข3งขัน 

2. อุปลักษณ=ผูCมีความรัก แสดงใหCเห็นว3าผูCมีความรักคือธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิต คือสิ่งไม3มีชีวิต และคือ

การแสดง 3. อุปลักษณ=ผู Cหญิง แสดงใหCเห็นว3าผู Cหญิงคือธรรมชาติ คือสิ ่งมีชีวิตและคือสิ ่งเหนือ

ธรรมชาติ 4. อุปลักษณ=ผูCชายแสดงใหCเห็นว3าผูCชายคือธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิต คือสิ่งไม3มีชีวิต อุปลักษณ=

ทั้งหมดเกิดจากการนำคำที่อยู3ในวงความหมายตCนทางถ3ายโยงความหมายไปสู3ความรัก ผูCมีความรัก 

ผูCชายและผูCหญิง ในดCานลักษณะคุณสมบัติ คุณค3า บทบาท หนCาที่ พฤติกรรม แสดงใหCเห็นถึงมุมมอง

ความคิดและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในภาษาญ่ีปุπน 

ชนิกานต= วงศ=ป†ยะ (2556) ศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=ที่เกี่ยวกับคนที่พบใน

สำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อวิเคราะห=และเปรียบเทียบการใชCอุปลักษณ=

เก่ียวกับคนท่ีพบในสำนวนฝร่ังเศสและสำนวนไทย และเพ่ือวิเคราะห=เปรียบเทียบมโนทัศน=เก่ียวกับคน

ที่พบในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทยโดยใชCแนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตร=ปริชาน ผลการศึกษาประเภท

อุปลักษณ=ไม3พบความแตกต3างของการจัดประเภทอุปลักษณ=ในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย โดย

แบ3งไดCเป'น 2 ประเภทใหญ3ไดCแก3 อุปลักษณ=สิ่งมีชีวิต และอุปลักษณ=สิ่งไม3มีชีวิต ผลการศึกษาประเภท

มโนทัศน=สรุปไดCว3า ผูCใชCภาษาของคนในสังคมฝรั่งเศสและสำนวนไทยมองคนในสังคมดังนี้ 1. คนเป'น

สิ่งมีชีวิต 2. คนเป'นสิ่งไม3มีชีวิต โดยสะทCอนใหCเห็นจากรูปภาษาที่นำมาใชCเป'นอุปลักษณ=และทำใหCเห็น

ว3าสังคมฝร่ังเศสและสังคมไทยมองโลกคลCายคลึงกัน แต3เน่ืองดCวยความแตกต3างทางวัฒนธรรม ค3านิยม 

ความเช่ือ ทำใหCรูปภาษาท่ีนำมาใชCเปรียบมีความแตกต3างกัน 

  กรกนก รัมมะอัตถ= (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบอุปลักษณ=ความรักในเพลงลูกทุ3ง

กับเพลงไทยสากล มีวัตถุประสงค=เพื่อศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ3งยุค

ก3อน เพลงไทยลูกทุ3งยุคปòจจุบัน และเพลงไทยสากลยุคปòจจุบัน วิเคราะห=มโนทัศน=เกี่ยวกับความรัก

เปรียบเทียบอุปลักษณ=ความรักท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ3งยุคก3อน กับเพลงลูกทุ3งยุคปòจจุบัน และศึกษาอุป

ลักษณ=ความรักที่ปรากฏในเพลงลูกทุ3งทั้งปòจจุบันและไทยสากลยุคปòจจุบัน ทฤษฎีที่ใชCในการวิเคราะห=

คือทฤษฎีอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=ของเลคอฟฟ©และจอห=นสันและแนวคิดเกี ่ยวกับการถ3ายโยง

ความหมายของครูซ ผลการศึกษาพบอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เกี่ยวกับความรักทั้งหมด 16 อุปลักษณ= 

ไดCแก3ความรักคือมนุษย= คือพืช คือสัตว= คือทรัพย=สิน คืออาหาร คือสิ่งก3อสรCาง คือธรรมชาติ คือส่ิง

เหนือธรรมชาติ คือการแสดง  คือการแข3งขัน คือการเดินทาง คือการเรียน คือการเจ็บปπวย  คือส่ิงของ 
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คือสงคราม คือเพลงมีกระบวนการถ3ายโยงความหมายแบบภาวะสัมพันธ=และการถ3ายโยงความหมาย

แบบญาณสัมพันธ=   

การศึกษาความแตกต3างของถCอยคำอุปลักษณ=เกี่ยวกับความรัก พบมโนทัศน= ความรักคือ

สงคราม เฉพาะในเพลงไทยลูกทุ3งยุคปòจจุบัน และพบมโนทัศน= ความรักคือเพลง เฉพาะในเพลงสากล

ยุคปòจจุบันเท3านั้น โดยในเพลงไทยลูกทุ3งยุคก3อนไม3พบมโนทัศน= ความรักคือสงคราม ความรักคือ

ส่ิงก3อสรCาง ความรักคือการแสดง ความรักคือการเรียน และความรักคือเพลง  
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “อุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เกี่ยวกับ “พระเจCา” ในคัมภีร=ไบเบิล” วิธีดำเนินการ 5 

ขั้นตอน ไดCแก3 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขCอง การรวบรวมและคัดเลือกขCอมูล การจัด

ระเบียบขCอมูล การวิเคราะห=ขCอมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต3อไปน้ี  

3.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขMอง 
      ผูCวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขCองจากตำรา เอกสารและงานวิจัยทางดCานภาษาศาสตร=

ปริชาน อรรถศาสตร=ปริชาน การศึกษาอุปลักษณ=และมโนอุปลักษณ= หนCาท่ีของอุปลักษณ= และ

เอกสารท่ีเก่ียวขCองกับคัมภีร=ไบเบิลเพ่ือนำมาใชCเป'นองค=ความรูCและทำเกณฑ=ในการวิเคราะห= 

(รายละเอียดในบทท่ี 2) 

 

3.2 การรวบรวมและคัดเลือกขMอมูล 
      การรวบรวมขCอมูลท่ีใชCในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือรูปภาษาท่ีปรากฏอุปลักษณ=ของพระเจCาในคัมภีร=

ไบเบิล นิกายโปรแตสแตนท=เนื่องจากเป'นนิกายที่มีความเชื่อในพระเจCาองค=เดียวไม3มีนักบวชหรือเทพ

อื่นใด และผูCเชื่อยึดถือคัมภีร=ไบเบิลเป'นสิ่งคำคัญในการทำความรูCจักพระเจCา โดยผูCวิจัยเก็บรวบรวม

จากพระคริสตธรรมคัมภีร= ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม3 ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 

โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย (The Holy Bible – Thai Standard Version 2011) (สมาคมพระ

คริสตธรรมไทย, 2016) ซึ่งมีการตีพิมพ=เผยแพร3ทั้งแบบเป'นรูปเล3ม และสามารถสืบคCนไดCผ3านทาง

เว็บไซต= https://www.bible.com/th หรือแอปพลิเคชั่น HOLY BIBLE ซึ่งสามารถดาวน=โหลดไดCท้ัง

ระบบปฏิบัติการไอโอเส (iOS) และแอนดรอยด= (Android) ซึ่งในการเก็บรวบรวมขCอมูลในการศึกษา

คร้ังน้ีผูCวิจัยใชCวิธีการเก็บขCอมูลในเว็บไซต= https://www.bible.com/th ร3วมดCวย 

      3.2.1 การคัดเลือกขCอมูลท่ีใชCในการศึกษาวิเคราะห= มีหลักเกณฑ=ดังน้ี 

         3.2.1.1 ผูCวิจัยคัดเลือกรูปภาษาที่มีการกล3าวถึงลักษณะของพระเจCาในรูปแบบการอุป

ลักษณ= ทั้งที่เป'นการเปรียบแบบมีโครงสรCาง (A is B) เช3น พระเจCาเป'นโล3 จัดเป'นการเปรียบแบบมี

โครงสรCาง และเก็บขCอมูลอุปลักษณ=แบบที่ไม3มีโครงสรCางการเปรียบ แต3อยู3ในรูปของถCอยคำ หมาย

รวมทั้งการใชCคำ วลี หรือรูปภาษาที่มีความหมายอCางถึงพระเจCา เช3น ผูCทรงรักษาโรคทั้งสิ ้นของ

ขCาพเจCา โดยถือว3าเป'นรูปภาษาท่ีแสดงอุปลักษณ=พระเจCาท้ังส้ิน  
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        3.2.1.2 ขCอความหมายถึงพระเจCาที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลนั้นพบว3ามีคำแทนพระเจCา

หลายคำ อาทิ พระยาห=เวห= ยะโฮวาห= พระยาเวห=พระเจCา พระเยซู ดังนั้นผูCวิจัยจะจัดว3าคำเหล3าน้ี

หมายถึงพระเจCาและจะคัดเลือกขCอมูลเหล3าน้ันมานำมาศึกษาวิเคราะห=ดCวย 

3.3 การจัดระเบียบขMอมูล 
     การจัดระเบียบขCอมูลมีวิธีการดังน้ี 
 3.3.1 เม่ือเก็บรวบรวมขCอมูลไดCตามข้ันตอนในขCอ 2 แลCว ผูCวิจัยจะจำแนกถCอยคำอุปลักษณ=ท่ี

พบและจัดกลุ3มถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล  

 3.3.2  ในการวิจัยนี้มีการเก็บแบบสอบถามจากผูCที่นับถือศาสนาคริสต=นิกายโปรแตสแตนท= 

โดยผูCวิจัยไดCสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของพระเจCาว3าผูCตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว3าเห็นดCวยกับ

สิ่งที่เป'นลักษณะของพระเจCาหรือไม3 โดยในขั้นตอนนี้ไดCจากการสรCางแบบสอบถามที่ไดCขCอมูลลักษณะ

ของพระเจCาที ่ได Cจากการดำเนินงานในขั ้นตอนที ่ 3.1 และนำแบบสรCางสอบถาม ใหCผ ู Cตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จากนั้นนำขCอมูลมายืนยันว3าลักษณะของพระเจCาที่ผูCวิจัยไดCคัดเลือก

ขCอมูลมาตรงกับลักษณะของพระเจCาในความคิดของคริสตศาสนิกชนนิกายโปรแตสแตนท= ในข้ันตอนน้ี

จะเป'นการระดมขCอมูลกับศิษยาภิบาลและผูCนับถือศาสนาคริสต=เพื่อการตรวจสอบผลการวิเคราะห=

ขCอมูลเชิงคุณภาพและนำขCอมูลไปวิเคราะห=ในข้ันตอนต3อไป 

 3.3.3 เมื่อไดCขCอมูลจากแบบสอบถามแลCวผูCวิจัยนำมาพิจารณาและจัดกลุ3มถCอยคำอุปลักษณ=

เพ่ือแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลและเรียบเรียงนำเสนอผลการวิจัย 

 

3.4 การวิเคราะห=ขMอมลู 
     การวิเคราะห=ขCอมูลมีวิธีการดังน้ี 

 3.4.1 การวิเคราะห=หรือระบุอุปลักษณ= 
       ในการวิเคราะห=อุปลักษณ=พระเจCาในงานวิจัยน้ีอาศัยเกณฑ=จากแนวคิดทฤษฎีมโนอุป

ลักษณ=ท่ีว3า อุปลักษณ=คือรูปภาษาท่ีแสดงการเปรียบเทียบส่ิงสองส่ิง หรือแสดงการเปรียบเทียบสอง

มโนทัศน=ท่ีต3างกัน และเน่ืองจากว3าความเช่ือของชาวคริสต=เช่ือว3าพระเจCาเป'นพระราชา ดังน้ันใน

คัมภีร=ไบเบิลจึงปรากฏการใชCคำราชาศัพท=เม่ือกล3าวถึงพระเจCา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูCวิจัยจึงวิเคราะห=

อุปลักษณ=ในลักษณะดังน้ี 

3.4.1.1 ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีเป'นคำนามท่ีปรากฏร3วมกับคำว3า “ทรงเป'น”   

3.4.1.2 ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีมีโครงสรCางท่ีปรากฏคำเปรียบ เช3น “คือ” “เป'น  

“เปรียบ”“ด่ัง” ฯลฯ  
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  3.4.1.3 ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีเป'นนามเด่ียว คำกริยา และคำประเภทอ่ืน ๆ เช3นคำ

ขยายนาม และคำขยายกริยา 

 3.4.2 การวิเคราะห=มโนอุปลักษณ=  

 เม่ือไดCถCอยคำอุปลักษณ=มาแลCวผูCวิจัยแสดงการวิเคราะห=การถ3ายโยงความหมายจากวง

ความหมายตCนทางไปวงความหมายปลายทางเพ่ือใหCไดCมโนอุปลักษณ=พระเจCา  

  

 3.4.3 การวิเคราะห=มโนอุปลักษณ= 

 เม่ือไดCทราบมโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลแลCวผูCวิจัยจึงวิเคราะห=หนCาท่ีของ

มโนอุปลักษณ=พระเจCาและจำแนกหนCาท่ีของอุปลักษณ= ท่ีโดยสรุปภาพรวมของหนCาท่ีอุปลักษณ=ท่ี

ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลท้ังฉบับไม3แบ3งภาค  

  

 3.4.4 ข้ันตรวจสอบผลการวิเคราะห= 

 ในข้ันน้ีผูCวิจัยจะนำผลการวิเคราะห=ท่ีไดCในขCอ 4.1 และ 4.2 ไปตรวจสอบขCอมูลแบบสามเสCา

กับผูCนำทางคริสต=ศาสนา (ศิษยาภิบาลคริสตจักร) และผูCท่ีนับถือศาสนาคริสต=ท่ีเป'นสมาชิกคริสตจักร

ใจสมานชลบุรีจำนวน 100 คน โดยมีเกณฑ=การคัดเลือกผูCท่ีทำแบบสอบถามท่ีจะตCองเป'นคริสเตียน

มาแลCวไม3ต่ำกว3า 1 ป° สามารถอ3านคัมภีร=ไบเบิลไดCและเคยอ3านมาแลCว มีช3วงอายุต้ังแต3 18 ป°ข้ึนไป

ผูCเขCาร3วมตอบแบบสอบถามเขCาร3วมโดยความสมัครใจ  

 

3.5 การนำเสนอผลการวิจัย 
     นำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห= 
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บทที่ 4 

ถ:อยคำอุปลักษณEและมโนอุปลักษณEที่แสดงถึงพระเจ:าในคัมภีรEไบเบิล 

ในบทนี้แสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค=ขCอที่ 1 และ 2 คือ ศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=ท่ี

แสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลและวิเคราะห=มโนอุปลักษณ=เกี่ยวกับพระเจCาที่ปรากฏจากการใชC

ถCอยคำอุปลักษณ=  และเปรียบเทียบมโนอุปลักษณ=พระเจCาระหว3างภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธ

สัญญาใหม3  

ในการแสดงผลการศึกษานี้ผูCวิจัยจะแสดงใหCเป'นว3ามีถCอยคำอุปลักษณ=และมโนอุปลักษณ=ท่ี

แสดงถึงพระเจCาที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 โดยแสดงใหC

เห็นถCอยคำอุปลักษณ= และการถ3ายโยงความหมายจากวงความหมายตCนทางไปยังวงความหมาย

ปลายทาง และแสดงใหCเห็นว3ามโนอุปลักษณ=ใดท่ีมีและไม3มีในภาคท้ังสองของคัมภีร=ไบเบิล 

ผลการศึกษามีดังน้ี 

มโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลปรากฎท้ังส้ิน 10 มโนอุปลักษณ= ดังน้ี 

มโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏเฉพาะในภาคพันธสัญญาเดิมแต3ไม3ปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม3 2 

มโนอุปลักษณ= ไดCแก3  

1. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพ   ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 35 ถCอยคำ 

2. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย  ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 19 ถCอยคำ 

มโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏท้ังในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม3  8 มโนอุปลักษณ= ไดCแก3  

3. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหาร   ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 34 ถCอยคำ 

4. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอ    ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 27 ถCอยคำ 

5. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นพ3อ   ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 25 ถCอยคำ 

6. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะ  ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 25 ถCอยคำ 

7. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพ   ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 22 ถCอยคำ 
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8. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นความสว3าง  ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 21 ถCอยคำ 

9. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครู    ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 13 ถCอยคำ 

10. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นผูCพิพากษา   ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ= 12 ถCอยคำ 

การแสดงการเปรียบเทียบการปรากฏอุปลักษณ=ของภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญา

ใหม3แสดงใหCเห็นไดCดังตาราง 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการปรากฏมโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลระหว3างภาคพันธสัญญาเดิม

กับภาคพันธสัญญาใหม3 

มโนอุปลักษณ=พระเจCา ภาคพันธสัญญาเดิม ภาคพันธสัญญาใหม3 

1. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพ ปรากฏ ไม3ปรากฏ 

2. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย ปรากฏ ไม3ปรากฏ 

3. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหาร ปรากฏ ปรากฏ 

4. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอ   ปรากฏ ปรากฏ 

5. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นพ3อ  ปรากฏ ปรากฏ 

6. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะ ปรากฏ ปรากฏ 

7. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพ  ปรากฏ ปรากฏ 

8. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นความสว3าง ปรากฏ ปรากฏ 

9. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครู   ปรากฏ ปรากฏ 

10. มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นผูCพิพากษา   ปรากฏ ปรากฏ 

จากตารางแสดงใหCเห็นว3ามโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏเฉพาะในภาคพันธสัญญาเดิมแต3ไม3ปรากฏ

ในภาคพันธสัญญาใหม3ไดCแก3 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพ และพระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย 

  ในการนำเสนอผลการวิเคราะห=ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCาและมโนอุปลักษณ=พระเจCา 

ผูCวิจัยจะแสดงผลไปตามลำดับของการพบจำนวนถCอยคำอุปลักษณ=ในแต3ละประเด็นจากมากไปนCอย 

โดยจะแสดงมโนอุปลักษณ=ท้ัง 10 ประเด็น โดยนำเสนอผลการศึกษามโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏเฉพาะ

ภาคพันธสัญญาเดิมก3อน และนำเสนอมโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏท้ังสองภาค ดังน้ี 
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 1. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นจอมทัพ (ไม6มีในพันธสัญญาใหม6) 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพ แสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 35 

ถCอยคำดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม จอมทัพ นักรบ ศัตรู ผูCข3มเหง 

ขCาศึก คู3อริ กองทัพ ค3าย คทา ธารพระกร สงคราม คำกริยา รบ สูCรบ เตลิดหนี ต3อสูC ขวัญหนีดีฝπอ 

สงบหวาดกลัว หวาดหว่ันพร่ันพรึง ต่ืนตระหนกตกใจ ชัยชนะ แตกฉานซ3านเซ็น ขับไล3  กCมหัว สยบ 

พักสงบ หัก ฟòน เผา ทำลาย พินาศ นำหนCา กริยาวลี ปราบศัตรู เดินทัพ กำจัดศัตรู ช3วยเจCาใหCพCน

จากเหล3าศัตรู  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

ผูCน้ันจึงตอบว3า “ไม3ใช3 เรามาในฐานะจอมทัพของพระยาห=เวห=” ฝπายโยชูวาก็กราบลงถึงดิน

นมัสการแลCวถามว3า “เจCานายของขCาพเจCา ท3านจะใหCผูCรับใชCของท3านทำอะไร?” (โยชูวา 5:14) 

“ขCาแต3 องค=พระผูCเป'นเจCา โปรดทรงลุกข้ึน! ขCาแต3พระเจCาของขCาพระองค=! โปรดทรงช3วยกูCขCา

พระองค= ขอทรงตบหนCาศัตรูทุกคนของขCาพระองค= ขอทรงเลาะฟòนของเหล3าคนช่ัว การช3วยกูCมาจาก

องค=พระผูCเป'นเจCา ขอพระพรของพระองค=มีแก3เหล3าประชากรของพระองค=เถิด เสลาห=” (สดุดี 8)-3:7   

พระยาห=เวห=จะทรงรบแทนท3านท้ังหลาย พวกท3านจงสงบอยู3เถิด” (อพยพ 14:14) 

  พระยาห=เวห=ทรงต้ังผูCวินิจฉัยข้ึนเม่ือไร พระยาห=เวห=ก็สถิตกับผูCวินิจฉัยเม่ือน้ัน และทรงช3วย

เขาท้ังหลายใหCพCนจากเง้ือมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผูCวินิจฉัย เพราะพระยาห=เวห=ทรงสงสารเขา

ท้ังหลาย เม่ือทรงฟòงเสียงคร่ำครวญของเขาเน่ืองดCวยผู&ข6มเหงและบีบบังคับ (วินิฉัย 2:18) 

  “เม่ือเจCาสู&รบกับศัตรูท่ีมาข3มเหงเจCาในดินแดนของเจCา จงเปπาแตรท้ังสอง แลCวพระยาห=เวห=

พระเจCาของเจCาจะทรงระลึกถึงเจCา และช6วยเจ&าให&พ&นจากเหล6าศัตรู” (กันดารวิถี 10:9) 

  “ดังน้ันพวกเขาจึงออกเดินทางจากภูเขาแห3ง องค=พระผูCเป'นเจCา และเดินทางเป'นเวลาสามวัน 

ในระหว3างน้ันมีหีบพันธสัญญาของ องค=พระผูCเป'นเจCา นำหน&าเพ่ือหาสถานท่ีต้ังค3ายพักสำหรับพวก

เขา เม่ือพวกเขาออกเดินทางจากค3าย เมฆของ องค=พระผูCเป'นเจCา อยู3เหนือพวกเขาในเวลากลางวัน 

ทุกคร้ังท่ีหีบพันธสัญญานำหนCาไป โมเสสกล3าวว3า “ขCาแต3 องค=พระผูCเป'นเจCา ขอทรงลุกข้ึน! ใหCศัตรู

ท้ังหลายของพระองค=กระจัดกระจายไป ใหCบรรดาข&าศึกเตลิดหนีไปต3อหนCาพระองค=” และเม่ือวางหีบ
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พันธสัญญาลง เขากล3าวว3า “ขCาแต3 องค=พระผูCเป'นเจCา ขอทรงเสด็จกลับมา สู3ประชากรอิสราเอลนับ

แสนนับลCานน้ีเถิด”” (กันดารวิถี )36-10:33  

  “อย3ากลัวพวกเขา เพราะพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านเองจะทรงต6อสู&เพ่ือท3าน” คร้ังน้ัน

ขCาพเจCาไดCทูลอCอนวอน องค=พระผูCเป'นเจCา ว3า “ขCาแต3พระยาห=เวห=องค=เจCาชีวิต พระองค=ทรงเร่ิมสำแดง

ความย่ิงใหญ3และฤทธ์ิอำนาจแก3ผูCรับใชCของพระองค=แลCว เพราะมีพระเจCาใดเล3าท่ัวฟúาสวรรค=และ

แผ3นดินโลกท่ีไดCกระทำการย่ิงใหญ3เกรียงไกรเสมอเหมือนพระองค=? ขอโปรดใหCขCาพระองค=ไดCไปเห็น

ดินแดนอันอุดมสมบูรณ=ท่ีอีกฟากหน่ึงของแม3น้ำจอร=แดน คือแดนเทือกเขาอันงดงามน้ันกับเทือกเขา

เลบานอน”(เฉลยธรรมบัญญัติ 25-3:22 ) 

  ““อิสราเอลเอªย จงฟòงเถิด วันน้ีท3านกำลังจะไปรบกับศัตรู ไม3ตCองขวัญหนีดีฝaอหรือ

หวาดกลัว อย3าหวาดหว่ันพร่ันพรึงหรือต่ืนตระหนกตกใจ เพราะพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านเสด็จ

ไปกับท3าน พระองค=ทรงต6อสู&กับศัตรูเพ่ือท3านและจะประทานชัยชนะแก3ท3าน””(เฉลยธรรมบัญญัติ 

)4-20:3  

  “องค=พระผูCเป'นเจCา จะทรงปราบศัตรูท้ังหลายต3อหนCาท3าน พวกเขาจะเดินทัพมาสู&ท3านทาง

เดียว แต3แตกฉานซ6านเซ็นไปเจ็ดทาง องค=พระผูCเป'นเจCา จะทรงอวยพรยุCงฉางของท3านและทุกส่ิงท่ี

ท3านลงมือทำ พระยาห=เวห=พระเจCาของท3านจะทรงอวยพรท3านในดินแดนซ่ึงพระองค=ประทานแก3ท3าน” 

(เฉลยธรรมบัญญัติ )8-28:7  

  “ไม3มีผูCใดเสมอเหมือนพระเจCาแห3งเยชูรุน ผูCประทับอยู3บนฟúาสวรรค=เพ่ือช3วยท3าน ผูCประทับ

เหนือเมฆดCวยพระบารมีของพระองค= พระเจCาองค=นิรันดร=เป'นท่ีล้ีภัยของท3าน และเบ้ืองล3างคืออCอม

แขนอันนิรันดร= พระองค=จะทรงขับไล6เหล6าศัตรูออกไปใหCพCนหนCาท3าน ตรัสว3า ‘จงทำลายพวกเขา

เสีย!’ อิสราเอลเอªย! พระพรน้ีมีแก3ท3าน ใครเล3าเสมอเหมือนท3าน? ชนชาติซ่ึง องค=พระผูCเป'นเจCา ทรง

ช3วยใหCรอด พระองค=ทรงเป'นโล3และเป'นผูCช3วยท3าน และทรงเป'นดาบอันรุ3งโรจน=ของท3าน ศัตรูของท3าน

จะก&มหัวใหCท3าน และท3านจะย่ำบนท่ีสูง ของเขา” (เฉลยธรรมบัญญัติ )27, 29-33:26  

  โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท3านผูCไดCรับพระพร? เป'นชนชาติท่ีรอดมาโดยพระยาห=เวห=เป'นโล3

ช3วยท3านเป'นดาบชัยของท3านศัตรูจะสยบต3อท3านท3านจะเหยียบย่ำไปบนท่ีสูงของเขา” (เฉลยธรรม

บัญญัติ 33:29) 
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 “วันน้ีท3านจะไดCรูCว3า พระเจCาผูCทรงพระชนม=อยู3น้ันทรงอยู3ท3ามกลางพวกท3าน และพระองค=จะ

ทรงขับไล6ชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต= ชาวฮีไวต= ชาวเปริสซี ชาวเกอร=กาชี ชาวอาโมไรต= และชาวเยบุสอ

อกไปต3อหนCาท3านอย3างแน3นอน” (โยชูวา )3:10  

 “โยชูวารบชนะกษัตริย=ต3าง ๆ และดินแดนของเขาท้ังหมดในคราวเดียวกัน เพราะพระยาห=

เวห=พระเจCาแห3งอิสราเอลทรงสู&รบเพ่ืออิสราเอล” (โยชูวา )10:42  

 “ดังน้ันพระยาห=เวห=ประทานแผ3นดินท้ังส้ินแก3คนอิสราเอล ซ่ึงพระองค=ทรงปฏิญาณว3าจะ

ใหCแก3บรรพบุรุษของพวกเขา เม่ือเขาท้ังหลายยึดแลCวก็เขCาไปต้ังถ่ินฐานอยู3ท่ีน่ัน และพระยาห=เวห=

ประทานใหCพวกเขามีความสงบอยู3ทุกดCาน ดังท่ีพระองค=ทรงปฏิญาณไวCกับบรรพบุรุษของพวกเขาทุก

ประการ ไม3มีศัตรูสักคนเดียวยืนหยัดต6อสู&พวกเขาไดC พระยาห=เวห=ทรงมอบศัตรูของพวกเขาใหCอยู3ใน

กำมือของเขาท้ังหมด ส่ิงดีทุกอย3างซ่ึงพระยาห=เวห=ทรงสัญญาต3อประชาชนอิสราเอลน้ันก็ไม3ขาดสักส่ิง

เดียว สำเร็จท้ังส้ิน” (โยชูวา )45-21:43  

 “พวกท3านไดCเห็นทุกส่ิงซ่ึงพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านไดCทรงทำต3อประชาชาติท้ังหมด

เหล3าน้ีเพ่ือเห็นแก3ท3าน เพราะพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านไดCทรงสู&รบเพ่ือท3าน” (โยชูวา )23:3  

  “พระยาห=เวห=พระเจCาของท3านท้ังหลายจะทรงผลักดันพวกเขาออกไปใหCพCนหนCาท3าน และ

ทรงขับไล6เขาออกไปใหCพCนสายตาของท3าน และท3านจะไดCยึดครองแผ3นดินของเขา ดังท่ีพระยาห=เวห=

พระเจCาของท3านทรงสัญญาไวCต3อท3าน” (โยชูวา )23:5  

 “เราอยู3กับเจCาทุกแห3งท่ีเจCาไป และไดCกำจัดศัตรูของเจCาท้ังหมดใหCพCนหนCาเจCา และเราจะทำ

ใหCเจCามีช่ือเสียงโด3งดัง เช3นเดียวกับช่ือเสียงของพวกผูCย่ิงใหญ3ในโลก และเราจะกำหนดท่ีหน่ึงใหC

อิสราเอลประชากรของเรา และเราจะปลูกฝòงพวกเขาไวC เพ่ือพวกเขาจะไดCอยู3ในท่ีของเขาเองและไม3

ถูกรบกวนอีก และพงศ=พันธุ=ของคนอธรรมจะไม3ข3มเหงเขาอีกดังท่ีผ3านมา ต้ังแต3สมัยเม่ือเราต้ังพวกผูC

วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเรา และเราจะใหCเจCาพักสงบจากพวกศัตรูของเจCา พระยาห=เวห=

ตรัสแก3เจCาอีกว3า พระยาห=เวห=จะทรงใหCเจCามีราชวงศ=” (2 ซามูเอล )11-7:9  

  มาเถิด มาดูพระราชกิจของพระยาห=เวห=ว3าพระองค=ทรงทำใหCรCางเปล3าในแผ3นดินโลกอย3างไร 

พระองค=ทรงใหCสงครามสงบจนถึงท่ีสุดปลายแผ3นดินโลกพระองค=ทรงหักคันธนูและฟfนหอกเสีย

พระองค=ทรงเผาโล3กลมดCวยไฟ (สดุดี 46:8-9) 



39 
 

  เม่ือพวกคนช่ัวมาหาขCาพเจCา เพ่ือจะกินเน้ือขCาพเจCา คือบรรดาคู6อริและศัตรูของขCาพเจCาพวก

เขาจะสะดุดและลCมลง แมCกองทัพต้ังค6ายสูCขCาพเจCา ใจขCาพเจCาจะไม3กลัว แมCสงครามถาโถมใส3ขCาพเจCา 

ขCาพเจCายังวางใจพระเจCาอยู3 ขCาพเจCาทูลขอส่ิงหน่ึงจากพระยาห=เวห= ซ่ึงขCาพเจCาจะเสาะแสวงหา คือท่ี

ขCาพเจCาจะไดCอยู3ในพระนิเวศของพระยาห=เวห=ตลอดวันคืนแห3งชีวิตของขCาพเจCาเพ่ือจะดูความงามของ

พระยาห=เวห= และเพ่ือจะพินิจพิจารณาอยู3ในพระวิหารของพระองค= เพราะพระองค=จะทรงซ3อน

ขCาพเจCาไวCในท่ีประทับของพระองค=ในยามยากลำบาก พระองค=จะทรงกำบังขCาพเจCาไวCในท่ีกำบังแห3ง

พลับพลาของพระองค= พระองค=จะทรงต้ังขCาพเจCาไวCสูงบนศิลา และบัดน้ีศีรษะของขCาพเจCาจะเชิดข้ึน

เหนือบรรดาศัตรูของขCาพเจCาท่ีอยู3รอบขCางและขCาพเจCาจะถวายเคร่ืองสัตวบูชาในพลับพลาของ

พระองค=ดCวยการโห3รCองยินดี ขCาพเจCาจะรCองเพลงและเล3นดนตรีสดุดีพระยาห=เวห= (สดุดี 27: 2-6) 

  พระยาห=เวห=พระเจCาของเจCาทรงอยู3ท3ามกลางเจCาเป'นนักรบผูCทรงช3วยใหCรอดพระองค=จะทรง

เปรมปรีด์ิเพราะเจCาดCวยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค=พระองค=จะทรงเริงร3าเพราะ

เจCาดCวยการรCองเพลงเสียงดัง (เศฟòนยาห= 3:17) 

  โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท3านผูCไดCรับพระพร? เป'นชนชาติท่ีรอดมาโดยพระยาห=เวห=เป'นโล3

ช3วยท3านเป'นดาบชัยของท3านศัตรูจะสยบต3อท3านท3านจะเหยียบย่ำไปบนท่ีสูงของเขา” (เฉลยธรรม

บัญญัติ 33:29) 

  พระยาห=เวห=จอมทัพสถิตกับเราท้ังหลายพระเจCาของยาโคบทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร3งของ

เรา เส-ลาห((สดุดี 46:11) 

  พระยาห=เวห=จอมทัพตรัสว3า ในวันน้ันเราจะรับเจCา โอ เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล ผูCรับใชC

ของเราเอªย พระยาห=เวห=ตรัสว3า เราจะทำเจCาใหCเป'นเหมือนแหวนตรา เพราะเราไดCเลือกสรรเจCาแลCว” 

พระยาห=เวห=จอมทัพตรัสดังน้ีแหละ (ฮักกัย 2:23) 

  แทCจริงพระหัตถ=พระยาห=เวห=ทรงต6อสู&พวกเขา ทรงทำลายพวกเขาจากท3ามกลางค3าย จนพวก

เขาพินาศหมดส้ิน (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:15) 

  พระยาห=เวห=จอมทัพสถิตกับเราท้ังหลายพระเจCาของยาโคบทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร3งของ

เรา เส-ลาห((สดุดี 46:7)  

  ขCาแต3พระเจCาของขCาพระองค= ขCาพระองค=วางใจในพระองค=ขออย3าใหCขCาพระองค=อับอายขอ

อย3าใหCศัตรูไดCปรีดาปราโมทย=เหนือขCาพระองค= (สดุดี 121:5) 
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  แมCขCาพระองค=จะเดินฝπาหุบเขาเงามัจจุราชขCาพระองค=ไม3กลัวอันตรายใด ๆ เพราะพระองค=

สถิตกับขCาพระองค=คทาและธารพระกรของพระองค=ปลอบโยนขCาพระองค= (สดุดี 23:4) 

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิมปรากฏ

ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีแสดงมโนทัศน=พระเจCาเป'น จอมทัพ แต3ไม3ปราฏถCอยคำอุปลักษณ=แสดงมโนทัศน=

พระเจCาเป'นจอมทัพในพระคัมภีร=ภาคพันธสัญญาใหม3 โดย ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุป

ลักษณE ได&แก6 จอมทัพ นักรบ ศัตรู รบ ผูCข3มเหง สูCรบ ช3วยเจCาใหCพCนจากเหล3าศัตรู นำหนCา ขCาศึก 

เตลิดหนี ต3อสูC ขวัญหนีดีฝπอ หวาดกลัว หวาดหว่ันพร่ันพรึง ต่ืนตระหนกตกใจ ชัยชนะ ปราบศัตรู 

เดินทัพ แตกฉานซ3านเซ็น ขับไล3  กCมหัว สยบ กำจัดศัตรู สงครามสงบ พักสงบ หัก ฟòน เผา คู3อริ 

กองทัพ ค3าย ทำลาย พินาศ คทา ธารพระกร  

 คำว3า จอมทัพ หมายถึง ผูCท่ีเป'นผูCนำมีอำนาจสูงสุดในกองทัพท่ีทำการออบรบต3อสูCกับขCาศึก

ศัตรู เป'นผูCท่ีมีตำแหน3งสูงสุดในกองทัพ ซ่ึงกองทัพทีหนCาท่ีทำการรบกับศัตรูเพ่ือใหCไดCรับชัยชนะ 

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพจึงเป'นการเช่ือมโยงมโนทัศน=ของความหมายใน

กลุ3มความหมายตCนทางว3า จอมทัพ ซ่ึงหมายถึงผูCท่ีทำหนCาท่ีเป'นผูCนำในการออกรบ เพ่ือต3อสูCชิงชัยหรือ

ในการทำสงคราม มีหนCาท่ีปกปúองอันตรายไม3ใหCเกิดแก3กองทัพ เม่ือมีการถ3ายโยงความหมายตCนทาง

ไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3า การมีพระเจCาเป'นการท่ีผูCเช่ือจะมีผูCคอยต3อสูC

แทนเม่ือเจอปòญหา พระเจCาจะเป'นผูCคอยคุCมกัน ปกปúอง เม่ือมีปòญหาหรืออุปสรรคต3าง ๆ ในชีวิต ไม3ว3า

จะเป'นอุปสรรคทางใจ เช3น ความวิตกกังวล ความกลัว ความหวาดหว่ัน หรืออุปสรรคทางกายอันเป'น

ปòญหาท่ีตCองประสบพบเจอ เช3น เจอคนอ่ืนข3มเหง รังแก การท่ีผูCเช่ือเช่ือในพระเจCาและรูCว3าพระเจCาจะ

เป'นผูCปกปúองคุCมครองเหมือนแม3ทัพหรือจอมทัพท่ีคอยสูCรบแทน 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=แสดงใหCเห็นการเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ 

วงความหมายของคำว3า จอมทัพ ไปสู3ความเขCาใจวงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตาราง

ไดCดังน้ี 

 

 

 



41 
 

ตารางท่ี 2 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของจอมทัพและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 

จอมทัพ 

มโนทัศนEปลายทาง 

พระเจ&า 

จอมทัพ นักรบ กองทัพ คำสอนของพระเจCาเป'นเคร่ืองนำทางผูCทำใหCผูC

เช่ือผ3านพCนอุปสรรคในชีวิต 

สงคราม ศัตรู ผูCข3มเหง ขCาศึก คู3อริ อุปสรรค ปòญหา ความยากลำบาก ความทุกข=ใจ

ในชีวิตผูCเช่ือ 

นำหนCา รบ สูCรบ ต3อสูC ช3วยเจCาใหCพCนจากเหล3า

ศัตรู ปราบศัตรูเดินทัพ ขับไล3  หัก ฟòน เผา คทา 

ธารพระกร ทำลาย กำจัดศัตรู 

พระธรรมคำสอนท่ีพระเจCาสอนเป'นเคร่ืองช้ีนำ

ใหCผูCเช่ือปฏิบัติตามเพ่ือขจัดปòญหาและอุปสรรค

ในชีวิต 

ขวัญหนีดีฝπอ หวาดกลัว หวาดหว่ันพร่ันพรึง ต่ืน

ตระหนกตกใจ 

ผูCเช่ือมีความทุกข=ใจ กังวลและกลัวกับปòญหา

ต3าง ๆ ท่ีพบเจอ 

เตลิดหนี ชัยชนะ แตกฉานซ3านเซ็น กCมหัว สยบ 

สงบ พักสงบ พินาศ  

ผูCเช่ือท่ีเช่ือและใจในพระเจCาจะสามารถผ3านพCน

อุปสรรค ปòญหา ความยากลำบากและความ

ทุกข=ใจในชีวิตไดC 

 

 2. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นเคร่ืองกำบังภัย (ไม6มีในพันธสัญญาใหม6) 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครูแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ= โดยปรากฏเฉพาะ

แต3ในพันธสัญญาเดิมเท3าน้ัน ไม3ปรากฏในภาคพันธสัญญาใหม3 มีถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 19 ถCอยคำ 

ดังน้ี 

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม โล3 ด้ัง ปúอมปราการ ศิลา ศิลาล้ี

ภัย ท่ีล้ีภัย นามวลี ทุกคนท่ีล้ีภัยอยู3ในพระองค= โล3กำบังอันแข็งแกร3ง ผูCท่ีเขCามาล้ีภัย ปúอมแห3งความ

รอด หอคอยแข็งแกร3ง ความสุข ท่ีกำบังอันแข็งแกร3ง  คำกริยา ลCอม อย3ากลัว ล้ีภัย  ปกปúอง หลบ 

กริยาวลี อาศัยอยู3อย3างปลอดภัย  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

  โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท3านผูCไดCรับพระพร? เป'นชนชาติท่ีรอดมาโดยพระยาห=เวห=เป'นโล6

ช3วยท3านเป'นดาบชัยของท3านศัตรูจะสยบต3อท3านท3านจะเหยียบย่ำไปบนท่ีสูงของเขา” (เฉลยธรรม

บัญญัติ 33:29) 
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  แต3ส3วนขCาพระองค= ท่ีจะเขCาใกลCพระเจCาน้ันดีขCาพระองค=ไดCใหCพระยาห=เวห=องค=เจCานายเป'นท่ีล้ี

ภัยของขCาพระองค=เพ่ือขCาพระองค=จะไดCเล3าถึงพระราชกิจท้ังส้ินของพระองค= (สดุดี 73:28) 

  พระองค=จะทรงปกท3านไวCดCวยป°กของพระองค=และท3านจะล้ีภัยอยู3ใตCป°กของพระองค=ความ

ซ่ือสัตย=ของพระองค=เป'นโล6และเป'นด้ัง (สดุดี 91:4) 

  “ขCาพระองค=จะเอนกายลงและนอนหลับดCวยความสงบสุข ขCาแต3 องค=พระผูCเป'นเจCา เพราะ

พระองค=ผูCเดียว ทรงทำใหCขCาพระองค=อาศัยอยู6อย6างปลอดภัย” (สดุดี )4:8  

  “ขCาแต3 องค=พระผูCเป'นเจCา แต3พระองค=ทรงเป'นโล6ล&อมขCาพระองค=ไวC องค=ผูCทรงเกียรติสิริของ

ขCาพระองค= ผูCทรงเชิดชูขCาพระองค=ไวC” (สดุดี 3:3) 

  “จงกCมกราบพระบุตรน้ัน มิฉะน้ันพระองค=จะทรงพระพิโรธ และท3านกับหนทางต3าง ๆ ของ

ท3านจะถูกทำลาย เพราะว3าพระพิโรธของพระองค=จะพลุ3งข้ึนในพริบตา ความสุขมีแก3ทุกคนท่ีเขCามาล้ี

ภัยในพระองค=” (สดุดี 2:12) 

  พระยาห=เวห=จอมทัพสถิตกับเราท้ังหลายพระเจCาของยาโคบทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร6งของ

เราเส-ลาห( (สดุดี 46:11) 

 ภายหลังส่ิงเหล3าน้ีพระดำรัสของพระยาห=เวห=มาถึงอับรามทางนิมิตว3า “อับรามเอªย เจCาอย6า

กลัวเลย เราเป'นโล6ของเจCา บำเหน็จของเจCาจะมากมายนัก” (ปฐมกาล 15:1) 

  แต3ใหCทุกคนท่ีล้ีภัยอยู6ในพระองคEยินดี ใหCพวกเขารCองเพลงดCวยความยินดีเป'นนิตย= (สดุดี 

5:11) 

 พระยาห=เวห=ทรงเป'นความสว3างและความรอดของขCาพเจCา ขCาพเจCาจะกลัวผูCใดเล3า? พระยาห=

เวห=ทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร6งแห3งชีวิตขCาพเจCาขCาพเจCาจะเกรงผูCใดเล3า? (สดุดี 27:1) 

 “ไม3มีผูCใดเสมอเหมือนพระเจCาแห3งเยชูรุน ผูCประทับอยู3บนฟúาสวรรค=เพ่ือช3วยท3าน ผูCประทับ

เหนือเมฆดCวยพระบารมีของพระองค= พระเจCาองค=นิรันดร=เป'นท่ีล้ีภัยของท3าน และเบ้ืองล3างคืออCอม

แขนอันนิรันดร= พระองค=จะทรงขับไล3เหล3าศัตรูออกไปใหCพCนหนCาท3าน ตรัสว3า ‘จงทำลายพวกเขาเสีย!’ 

อิสราเอลเอªย! พระพรน้ีมีแก3ท3าน ใครเล3าเสมอเหมือนท3าน? ชนชาติซ่ึง องค=พระผูCเป'นเจCา ทรงช3วยใหC

รอด พระองค=ทรงเป'นโล6และเป'นผูCช3วยท3าน และทรงเป'นดาบอันรุ3งโรจน=ของท3าน ศัตรูของท3านจะกCม

หัวใหCท3าน และท3านจะย่ำบนท่ีสูง ของเขา” (เฉลยธรรมบัญญัติ )27, 29-33:26  
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 แด3พระองค=ผูCทรงสามารถปกปgองพวกท3านไม3ใหCสะดุดลCม และทรงต้ังพวกท3านอยู3เบ้ืองหนCา

พระสิริของพระองค= โดยปราศจากตำหนิและมีความร3าเริงยินดี (ยูดา 1:24) 

  โอ อิสราเอล ใครจะเหมือนท3านผูCไดCรับพระพร? เป'นชนชาติท่ีรอดมาโดยพระยาห=เวห=เป'นโล6

ช3วยท3านเป'นดาบชัยของท3านศัตรูจะสยบต3อท3านท3านจะเหยียบย่ำไปบนท่ีสูงของเขา” (เฉลยฉบับ

ธรรมบัญญัติ 33:29) 

 พระยาห=เวห=จอมทัพสถิตกับเราท้ังหลายพระเจCาของยาโคบทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร3งของ

เรา เส-ลาห((สดุดี 46:11) 

 พวกเจCาหมายจะคว่ำแผนงานของคนยากจนแต3พระยาห=เวห=ทรงเป'นท่ีล้ีภัยของเขา (สดุดี 

14:6) 

  เพราะพระยาห=เวห=พระเจCาทรงเป'นดวงตะวันและเป'นโล6พระยาห=เวห=ประทานความโปรด

ปรานและเกียรติพระองค=มิไดCทรงหวงส่ิงดีอันใดไวCจากบรรดาผูCท่ีดำเนินในความซ่ือสัตย= (สดุดี 84:11) 

  พระยาห=เวห=ประเสริฐทรงเป'นท่ีกำบังแข็งแกร6งในวันยากลำบากพระองค=เอาพระทัยใส3ผู&ท่ี

เข&ามาล้ีภัยอยู3ในพระองค= (นาฮูม 1:7) 

  ประชาชนเอªย จงวางใจในพระองค=ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท3านต3อพระองค=พระ

เจCาทรงเป'นท่ีล้ีภัยของเรา (สดุดี 62:8) 

 ขCาพเจCาจะทูลพระยาห=เวห=ว3า “ท่ีล้ีภัยของข&าพระองคEและปgอมปราการของข&าพระองคEพระ

เจCาของขCาพระองค= ผูCท่ีขCาพระองค=ไวCวางใจ” (สดุดี 91:2) 

  พระเจCาทรงเป'นท่ีล้ีภัยและเป'นกำลังของเราเป'นความช3วยเหลือท่ีพรCอมอยู3ในยามยากลำบาก 

(สดุดี 46:1) 

 ท3านกล3าวว3า “พระยาห=เวห=ทรงเป'นศิลา ปgอมปราการ และผูCช3วยกูCของขCาพเจCา (2 ซามูเอล 

22:2) 

 ขอทรงเป'นศิลาล้ีภัยของขCาพระองค= ท่ีขCาพระองค=จะเขCาไปหลบไดCเสมอ ขอทรงบัญชาใหC

ช3วยขCาพระองค=ใหCรอด เพราะพระองค=ทรงเป'นศิลาและปgอมปราการของขCาพระองค= (สดุดี 71:3) 
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 สวัสดิภาพและเกียรติของขCาพเจCาอยู3ท่ีพระเจCา ศิลาแข็งแกร6งและท่ีล้ีภัยของขCาพเจCาคือพระ

เจCา (สดุดี 62:7) 

 พระองค=ทรงเป'นศิลาและเป'นปgอมปราการของขCาพระองค= ขอทรงนำทางขCาพระองค=ดCวย

เห็นแก3พระนามของพระองค= (สดุดี 31:3) 

 แต3พระยาห=เวห=ทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร6งของขCาพเจCาแลCว และพระเจCาของขCาพเจCาทรง

เป'นศิลาท่ีล้ีภัยของขCาพเจCา (สดุดี 94:22) 

 “ท3านกล3าวว3า “พระยาห=เวห=ทรงเป'นศิลา ปgอมปราการ และผูCช3วยกูCของขCาพเจCา พระเจCา

แห3งศิลาของขCาพเจCา ขCาพเจCาเข&าล้ีภัยอยู3ในพระองค= พระองค=ทรงเป'นโล6 เป'นพลัง แห3งความรอดของ

ขCาพเจCา ทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร6งและท่ีล้ีภัยของขCาพเจCา พระผูCช3วยของขCาพเจCา พระองค= ทรง

ช3วยขCาพระองค=ใหCรอดจากความทารุณ” (2 ซามูเอล 3-22:2  ) 

 “ขอทรงปกปgองชีวิตของขCาพระองค= และช3วยกูCขCาพระองค= ขออย3าใหCขCาพระองค=ตCองอับอาย 

เพราะขCาพระองค=ล้ีภัยอยู6ในพระองคE” (สดุดี 25:20) 

 พระยาห=เวห=ทรงเป'นกำลังและเป'นโล6ของขCาพเจCา ขCาพเจCาวางใจในพระองค= ขCาพเจCาจึงไดCรับ

ความอุปถัมภ= และจิตใจของขCาพเจCาก็ป°ติยินดีย่ิง ขCาพเจCาจะขอบพระคุณพระองค=ดCวยบทเพลงของ

ขCาพเจCา พระยาห=เวห=ทรงเป'นกำลังของประชากรของพระองค= พระองค=ทรงเป'นปgอมแห6งความรอด

ของผูCท่ีพระองค=ทรงเจิม ขอทรงช3วยประชากรของพระองค=ใหCรอด และขอทรงอวยพรมรดกของ

พระองค= ขอทรงเป'นผูCเล้ียงดูพวกเขาดุจเล้ียงแกะ และอุCมชูเขาไปเป'นนิตย=” (สดุดี 9-28: 7 ) 

 “จิตใจของเราท้ังหลายรอคอยพระยาห=เวห= พระองค=ทรงเป'นผูCอุปถัมภ=และเป'นโล6ของเรา” 

(สดุดี 33:20) 

 “เชิญชิมดูแลCวจะเห็นว3า พระยาห=เวห=ประเสริฐ คนท่ีล้ีภัยอยู6ในพระองค=ก็เป'นสุข พระยาห=

เวห=    ทรงไถ3ชีวิตผูCรับใชCของพระองค= ทุกคนท่ีเข&าล้ีภัยในพระองคEจะไม3ถูกลงโทษ” (สดุดี 34:8, 22) 

 “ภายในปúอมของนคร พระเจCาทรงสำแดงพระองค= ว3าทรงเป'นท่ีกำบังอันแข็งแกร6ง” (สดุดี 

)48:3  
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 “ขCาแต3พระเจCา ขอทรงพระกรุณาขCาพระองค= ขอทรงพระกรุณาขCาพระองค= เพราะจิตใจของ

ขCาพระองค=ล้ีภัยในพระองคE ขCาพระองค=จะล้ีภัยใตCร3มป°กของพระองค= จนกว3าภัยอันตรายจะผ3านพCน

ไป” (สดุดี )57:1  

 “เพราะพระองค=ทรงเป'นท่ีล้ีภัยของข&าพระองคE เป'นหอคอยแข็งแกร6งท่ีประจันหนCาศัตรู ขCา

พระองค=จะขออยู3ในพลับพลาของพระองค=เป'นนิตย= ขCาพระองค=จะล้ีภัยอยู3ท่ีกำบังปhกของพระองค= เส-

ลาห=” (สดุดี )4-61:3  

 “พระองค=ทรงสะสมสติปòญญาไวCใหCคนเท่ียงธรรม พระองค=ทรงเป'นโล6แก3ผูCท่ีดำเนินในความ

ซ่ือสัตย= ทรงเฝúาบรรดาวิถีแห3งความยุติธรรม และทรงปกปúองทางแห3งธรรมิกชนของพระองค=” 

(สุภาษิต )8-2:7  

 “ทางของพระยาห=เวห=เป'นท่ีกำบังแข็งแกร6งแก3คนซ่ือสัตย= แต3เป'นความหายนะแก3คน

ประพฤติช่ัว” (สุภาษิต 10:29) 

  จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3าถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีแสดงมโน

ทัศน=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัยน้ันปรากฏแต3 ในภาคพันธสัญญาเดิม โดยมีถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 

โล3 ท่ีล้ีภัย ล้ีภัย  ด้ัง อาศัยอยู3อย3างปลอดภัย ลCอม ความสุข ท่ีกำบังอันแข็งแกร3ง อย3ากลัว ทุกคนท่ีล้ี

ภัยอยู3ในพระองค= ปกปúอง ท่ีกำบังอันแข็งแกร3ง ผูCท่ีเขCามาล้ีภัย ปúอมปราการ ศิลา ศิลาล้ีภัย หลบ ปúอม

แห3งความรอด หอคอยแข็งแกร3ง 

 คำว3า เคร่ืองกำบังภัย หมายถึง ส่ิงท่ีใชCเป'นอุปกรณ=ปกปúองใหCรอดพCนจากภัยอันตรายต3าง ๆ   

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัยจึงเป'นการถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3

ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบเทียบใหCเห็นว3าในยามท่ีมีภัย มี

ปòญหา หรือเผชิญอุปสรรคใด ๆ ผูCท่ีเช่ือในพระเจCาจะมีพระเจCาเป'นเคร่ืองปúองกันภัยอันตรายเหล3าน้ัน

ไม3ใหCมาโดนมามาทำรCายตัวเองไดC ดังน้ันเม่ือเปรียบว3าผูCเช่ือมีเคร่ืองกำบังภัยก็จะทำใหCผูCเช่ือรูCสึกสงบ

ลงเม่ือเจอปòญหาต3าง ๆ หรือรูCว3าแมCจะพบเจอปòญหาท่ีหนักหนาเพียงใดก็จะมีพระเจCาอยู3ใกลCและ

ปกปúองภัย  

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ในภาคพันธสัญญาเดิมเพ่ือเปรียบว3าพระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย 

แสดงใหCเห็นการเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายจากวงตCนทางของคำว3า เคร่ืองกำบังภัยไปสู3ความ

เขCาใจวงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของเคร่ืองกำบังภัยและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 

เคร่ืองกำบังภัย 

มโนทัศนEปลายทาง 

พระเจ&า 

โล3 ท่ีล้ีภัย ด้ัง ท่ีกำบังอันแข็งแกร3ง ปúอมปราการ 

ศิลา ศิลาล้ีภัย ปúอมแห3งความรอด หอคอย

แข็งแกร3ง 

พระเจCา 

ทุกคนท่ีล้ีภัยอยู3ในพระองค= ผูCเช่ือท่ีไวCวางใจในคำสอนและเช่ือในทางของ

พระเจCานำคำสอนของพระเจCาไปทำตาม 

อาศัยอยู3อย3างปลอดภัย ลCอม ความสุข อย3ากลัว 

ปกปúอง หลบ ล้ีภัย 

ผูCเช่ือมีถCอยคำส่ังสอนของพระเจCาเป'นแนวทาว

ในการใชCชีวิตทำใหCชีวิตมีความสุข 

 

 การแสดงมโนอุปลักษณ=ในขCอท่ี 3 – 10 เป'นการแสดงถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีปรากฏท้ังในภาค

พันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 ผูCวิจัยจะแสดงถCอยคำท่ีปรากฏในแต3ละภาคและแสดง

ขCอความพระธรรมในแต3ละภาคโดยแยกออกจากกัน แต3การแสดงตารางเช่ือมโยงในระดับปริชานจะ

แสดงไวCรวมกันเน่ืองจากเป'นการถ3ายโยงความหมายจากวงความหมายตCนทางเดียวกัน 

 3. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นอาหาร 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหารแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 34 

ถCอยคำดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ผูCท่ีหิว คนหิว คนกระหาย 

อาหาร มานา (ในพระคัมภีร=หมายถึงเม็ดขาว มีลักษณะเหมือนเมล็ดผักชี มีรสเหมือนขนมแผ3นผสม

น้ำผ้ึง) ของดี อาหาร ขCาวสาลี ดำรงชีวิต อาหารช้ันเลิศ หวาน ปาก คำกริยา กระหาย อ่ิมเอม หนำใจ 

หิวโหย ชิม อ่ิมหนำ กิน อ่ิม อดอยาก ด่ืม   

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 เพราะพระองค=ทรงใหCผู&ท่ีกระหายไดCอ่ิมเอมและผู&ท่ีหิว พระองค=ทรงใหCเขาหนำใจดCวยของดี 

(สดุดี 107:9) 

 พระองค=ทรงเปล่ียนถ่ินทุรกันดารใหCเป'นสระน้ำแผ3นดินแหCงผากใหCเป'นน้ำพุ 36และพระองค=

ทรงใหCคนหิวโหยอาศัยท่ีน่ันและพวกเขาสถาปนานครซ่ึงพอจะอาศัยไดC (สดุดี 107:35-36) 
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 พระดำรัสของพระองค=น้ัน ขCาพระองค=ชิมแลCวหวานจริง ๆ หวานกว3าน้ำผ้ึงเม่ือถึงปากขCา

พระองค= (สดุดี 119:103) 

 “พระองค=ทรงทำใหCท3านถ3อมลงโดยใหCท3านหิวโหย แลCวทรงเล้ียงดูท3านดCวยมานา ซ่ึงท3าน

หรือบรรพบุรุษไม3เคยรูCจักมาก3อน ท้ังน้ีเพ่ือสอนท3านว3ามนุษย=ไม3อาจดำรงชีวิตดCวยอาหารเพียงอย3าง

เดียว แต3ดำรงชีวิตดCวยทุกถCอยคำจากพระโอษฐ=ขององค=พระผูCเป'นเจCา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3) 

 “จิตใจของขCาพระองค=จะอ่ิมหนำดังไดCกินอาหารช้ันเลิศ และปากของขCาพระองค=จะ

สรรเสริญพระองค=ดCวยริมฝ°ปากท่ีช่ืนบาน เพราะพระองค=ทรงเป'นความอุปถัมภ=ของขCาพระองค= ขCา

พระองค=จะรCองเพลงดCวยความยินดีอยู3ในร3มป°กของพระองค=” (สดุดี )63:5, 7  

 “ผูCทรงอภัยความช่ัวท้ังส้ินของเจCา ผูCทรงรักษาโรคท้ังส้ินของเจCา ผูCทรงไถ3ชีวิตของเจCามาจาก

หลุมมรณะ ผูCทรงสวมความรักม่ันคงและพระกรุณาใหCเจCา ผูCทรงใหCเจCาอ่ิมดCวยของดี ตลอดชีวิตของ

เจCา วัยหนุ3มของเจCาจึงกลับคืนมาใหม3อย3างวัยนกอินทรี 

 “เขาท้ังหลายรCองขอ แลCวพระองค=ทรงนำนกคุ3มมา และทรงใหCพวกเขาอ่ิมดCวยอาหารจาก

ฟúา” (สดุดี 105:40) 

 พระองค=ประทานสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงใหCเธออ่ิมดCวยข&าวสาลีท่ีดีท่ีสุด” (สดุดี 

147: 14) 

 “เพราะคนโง3พูดความโฉดเขลา และใจของเขาก็ปองความช่ัว เพ่ือทำการอธรรม และเพ่ือพูด

เร่ืองไม3ถูกตCองเก่ียวกับพระยาห=เวห= เพ่ือทำคนหิวใหCอดอยาก และไม3ใหCคนกระหายไดCด่ืม” (อิสยาห= 

32:6) 

 “เพราะฉะน้ัน พระยาห=เวห= องค=เจCานายตรัสดังน้ีว3า “น่ีแน3ะ ผูCรับใชCของเราจะไดCรับประทาน 

แต3เจCาท้ังหลายจะหิว น่ีแน3ะ บรรดาผูCรับใชCของเราจะไดCด่ืม แต3พวกเจCาจะกระหาย น่ีแน3ะ พวกผูCรับใชC

ของเราจะเปรมปรีด์ิ แต3เจCาท้ังหลายจะอับอาย” (อิสยาห= 65:13) 

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ดำรงชีวิต อาหาร เน้ือ

เคร่ืองด่ืม นามวลี อาหารแห3งชีวิต อาหารประจำวัน อาหารดำรงชีวิต คำกริยา  ไม3หิว ไม3กระหาย 

กิน ด่ืม กระหาย กริยาวลี กินอาหาร ด่ืมน้ำ รับประทานอาหาร ล้ิมรส  
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 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 “พระองค=ตรัสตอบว3า “มีพระคัมภีร=เขียนไวCว3า ‘มนุษย=จะดำรงชีวิตดCวยอาหารเพียงอย3าง

เดียวไม3ไดC แต3ตCองดำรงชีวิตดCวยพระวจนะทุกคำ ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ=ของพระเจCา’” (มัทธิว 4:4) 

 “เพราะว3าอาหารของพระเจCาน้ันคือท3านท่ีลงมาจากสวรรค= และประทานชีวิตใหCกับโลก” 

พวกเขาจึงทูลพระองค=ว3า “ท3านเจCาขCา ขอโปรดใหCอาหารน้ันแก3เราตลอดไปเถิด” พระเยซูตรัสกับพวก

เขาว3า “เราเป'นอาหารแห6งชีวิต คนท่ีมาหาเราจะไม6หิว และคนท่ีวางใจในเราจะไม6กระหายอีกเลย 

แต3เราก็บอกพวกท3านแลCวว3าท3านเห็นเราแลCวแต3ไม3วางใจ สารพัดท่ีพระบิดาประทานแก3เราจะมาหา

เรา และคนท่ีมาหาเรา เราจะไม3ขับไล3เลย (ยอห=น 37)-6:33  

 เราเป'นอาหารแห3งชีวิต (ยอห=น 6: 48) 

 แต3น่ีเป'นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค=เพ่ือใหCคนท่ีไดCกินแลCวไม3ตาย เราเป'นอาหารดำรงชีวิตซ่ึงลง

มาจากสวรรค= ถCาใครกินอาหารน้ี คนน้ันจะมีชีวิตนิรันดร= และอาหารท่ีเราจะใหCเพ่ือชีวิตของโลกน้ันก็

คือเลือดเน้ือของเรา” (ยอห=น 51)-6:50  

 คนท่ีกินเน้ือและด่ืมโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร= และเราจะใหCคนน้ันเป'นข้ึนมาในวันสุดทCาย 

เพราะว3าเน้ือของเราเป'นอาหารแทC และโลหิตของเราก็เป'นเคร่ืองด่ืมแทC คนท่ีกินเน้ือและด่ืมโลหิต

ของเรา คนน้ันก็อยู3ในเราและเราอยู3ในเขา (ยอห=น 56)-6:54  

 น่ีแหละเป'นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค= ไม3เหมือนอาหารท่ีพวกบรรพบุรุษกินและเสียชีวิต คนท่ี

กินอาหารน้ีจะมีชีวิตนิรันดร=”” (ยอห=น 6:58) 

 “ในวันสุดทCายของงานเทศกาล ซ่ึงเป'นวันย่ิงใหญ3น้ัน พระเยซูทรงยืนข้ึนและทรงประกาศว3า 

“ถCาใครกระหาย ใหCคนน้ันมาหาเรา และใหCคนท่ีวางใจในเราด่ืม ตามท่ีมีคำเขียนไวCแลCวว3า ‘แม3น้ำท่ีมี

น้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนน้ัน’” ส่ิงท่ีพระเยซูตรัสน้ันหมายถึงพระวิญญาณซ่ึงคนท่ี

วางใจพระองค=จะไดCรับ เพราะว3าพระวิญญาณยังไม3สถิตดCวย เพราะพระเยซูยังไม3ไดCรับพระเกียรติ” 

(ยอห=น 39)-7:37  

 และไดCด่ืมน้ำฝπายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน เพราะว3าพวกเขาไดCด่ืมจากพระศิลาฝπายจิต

วิญญาณท่ีติดตามเขาไป พระศิลาน้ันคือพระคริสต= (1 โครินธ= 10:4) 
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  พระเยซูตรัสกับพวกเขาว3า “เราเป'นอาหารแห3งชีวิต คนท่ีมาหาเราจะไม6หิว และคนท่ีวางใจ

ในเราจะไม6กระหายอีกเลย (ยอห=น 6:35) 

  ขอประทานอาหารประจำวันแก3พวกขCาพระองค=ในวันน้ี (มัทธิว 6:11) 

  เราเป'นอาหารดำรงชีวิตซ่ึงลงมาจากสวรรค= ถCาใครกินอาหารน้ี คนน้ันจะมีชีวิตนิรันดร= และ

อาหารท่ีเราจะใหCเพ่ือชีวิตของโลกน้ันก็คือเลือดเน้ือของเรา” (ยอห=น 6:51) 

  ระหว3างรับประทานอยู3น้ัน พระเยซูทรงหยิบขนมปòงข้ึนมา และเม่ือขอพระพรแลCว ก็ทรงหัก

ส3งใหCบรรดาสาวกตรัสว3า “จงรับไปกินเถิด น่ีเป'นกายของเรา” แลCวพระองค=ทรงหยิบถCวย เม่ือ

ขอบพระคุณแลCว ก็ทรงส3งใหCพวกเขาตรัสว3า “จงรับไปด่ืมทุกคนเถิด เพราะว3าน่ีเป'นโลหิตของเราอัน

เป'นโลหิตแห3งพันธสัญญาท่ีหล่ังออกเพ่ือยกบาปโทษคนจำนวนมาก (มัทธิว 26:26-28) 

  พระเยซูจึงตรัสกับเขาว3า “เราบอกความจริงกับพวกท3านว3า ไม3ใช3โมเสสท่ีใหCอาหารจาก

สวรรค=น้ันแก3ท3าน แต3พระบิดาของเราเป'นผูCประทานอาหารแทCท่ีมาจากสวรรค=ใหCกับพวกท3าน 33

เพราะว3าอาหารของพระเจCาน้ันคือท3านท่ีลงมาจากสวรรค= และประทานชีวิตใหCกับโลก” (ยอห=น 

6:32-33) 

  เราบอกความจริงกับพวกท3านว3า คนท่ีวางใจก็มีชีวิตนิรันดร= เราเป'นอาหารแห6งชีวิต บรรพ

บุรุษของพวกท3านไดCกินมานาในถ่ินทุรกันดารแลCวก็ยังเสียชีวิต แต3น่ีเป'นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค=

เพ่ือใหCคนท่ีไดCกินแลCวไม3ตาย เราเป'นอาหารดำรงชีวิตซ่ึงลงมาจากสวรรค= ถCาใครกินอาหารน้ี คนน้ัน

จะมีชีวิตนิรันดร= และอาหารท่ีเราจะใหCเพ่ือชีวิตของโลกน้ันก็คือเลือดเน้ือของเรา” (ยอห=น 6:47-51) 

  พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว3า “เราบอกความจริงกับท3านว3า ถCาท3านไม3ไดCกินเน้ือและไม3ไดCด่ืม

โลหิตของบุตรมนุษย= ก็จะไม6มีชีวิตในตัวท3าน คนท่ีกินเน้ือและด่ืมโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร= และ

เราจะใหCคนน้ันเป'นข้ึนมาในวันสุดทCาย เพราะว3าเน้ือของเราเป'นอาหารแทC และโลหิตของเราก็เป'น

เคร่ืองด่ืมแทC คนท่ีกินเน้ือและด่ืมโลหิตของเรา คนน้ันก็อยู3ในเราและเราอยู3ในเขา พระบิดาผูCทรงพระ

ชนม=อยู3ทรงใชCเรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดาอย3างไร คนท่ีกินเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย3างน้ัน น่ี

แหละเป'นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค= ไม3เหมือนอาหารท่ีพวกบรรพบุรุษกินและเสียชีวิต คนท่ีกินอาหาร

น้ีจะมีชีวิตนิรันดร=” (ยอห=น 6:53-58) 
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 พระเยซูตรัสตอบว3า “ทุกคนท่ีด่ืมน้ำน้ีจะกระหายอีก แต3คนท่ีด่ืมน้ำท่ีเราจะใหCกับเขาน้ัน จะ

ไม3มีวันกระหายอีกเลย น้ำท่ีเราจะใหCเขาน้ันจะกลายเป'นบ3อน้ำพุในตัวเขาพลุ3งข้ึนถึงชีวิตนิ

รันดร=” (ยอห=น 4:13-14) 

 ในวันสุดทCายของงานเทศกาลซ่ึงเป'นวันย่ิงใหญ3น้ัน พระเยซูทรงยืนข้ึนและทรงประกาศว3า 

“ถCาใครกระหาย ใหCคนน้ันมาหาเรา (ยอห=น 7:37) 

 ระหว3างรับประทานอยู3น้ัน พระเยซูทรงหยิบขนมปòงข้ึนมา และเม่ือขอพระพรแลCว ก็ทรงหัก

ส3งใหCบรรดาสาวกตรัสว3า “จงรับไปกินเถิด น่ีเป'นกายของเรา” แลCวพระองค=ทรงหยิบถCวย เม่ือ

ขอบพระคุณแลCว ก็ทรงส3งใหCพวกเขาตรัสว3า “จงรับไปด่ืมทุกคนเถิด เพราะว3าน่ีเป'นโลหิตของเราอัน

เป'นโลหิตแห3งพันธสัญญาท่ีหล่ังออกเพ่ือยกบาปโทษคนจำนวนมาก (มัทธิว 26:26-28) 

 พระเยซูตรัสตอบว3า “ทุกคนท่ีด่ืมน้ำน้ีจะกระหายอีก 14แต3คนท่ีด่ืมน้ำท่ีเราจะใหCกับเขาน้ัน 

จะไม6มีวันกระหายอีกเลย น้ำท่ีเราจะใหCเขาน้ันจะกลายเป'นบ3อน้ำพุในตัวเขาพลุ3งข้ึนถึงชีวิตนิรันดร=” 

(ยอห=น 4:13-14) 

 ในวันสุดทCายของงานเทศกาลซ่ึงเป'นวันย่ิงใหญ3น้ัน พระเยซูทรงยืนข้ึนและทรงประกาศว3า 

“ถCาใครกระหาย ใหCคนน้ันมาหาเรา 38และใหCคนท่ีวางใจในเราด่ืม ตามท่ีมีคำเขียนไวCแลCวว3า ‘แม3น้ำท่ี

มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนน้ัน’” (ยอห=น 7:37-38) 

 “ไดCรับประทานอาหารฝπายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคน และไดCด่ืมน้ำฝπายจิตวิญญาณเดียวกัน

ทุกคน เพราะว3าพวกเขาไดCด่ืมจากพระศิลาฝπายจิตวิญญาณท่ีติดตามเขาไป พระศิลาน้ันคือพระคริสต=” 

(1 โครินธ= 4-10:3 ) 

 “เพราะว3าไม3ว3าจะเป'นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน เราไดCรับบัพติศมาใน พระวิญญาณองค=

เดียวเขCาเป'นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค=เดียวกันเป'นเหมือนน้ำท่ีประทานใหCเราทุกคนไดCด่ืม” 

(1 โครินธ= 12:13) 

 “เพราะว3าคนเหล3าน้ันท่ีไดCรับความสว3างมาคร้ังหน่ึงแลCว และไดCล้ิมรสของประทานจาก

สวรรค= ไดCมีส3วนร3วมในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไดCล้ิมรสความดีงามแห3งพระวจนะของพระเจCา และ

ฤทธ์ิเดชแห3งยุคท่ีจะมาถึงน้ัน” (ฮีบรู 5-6:4 ) 
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 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 กระหาย อ่ิมเอม ผูCท่ีหิว คนหิว หนำใจ หิวโหย ชิม หวาน ปาก มานา

(แปลว3าเม็ดขCาว) ดำรงชีวิต อาหาร อ่ิมหนำ กิน อาหารช้ันเลศ อ่ิม ของดี อาหาร ขCาวสาลี คน

กระหาย อดอยาก ด่ืม  และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ดำรงชีวิต อาหาร 

อาหารแห3งชีวิต ไม3หิว ไม3กระหาย กิน เน้ือ ด่ืม เคร่ืองด่ืม กินอาหาร กระหาย  ด่ืมน้ำ ไม3หิว ไม3

กระหาย อาหารประจำวัน อาหารดำรงชีวิต รับประทานอาหาร ล้ิมรส 

 เม่ือพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าท้ังสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหาร

เหมือนกันโดย อาหาร หมายถึง ส่ิงท่ีนำเขCาสู3ร3างกายเพ่ือใหCเป'นเคร่ืองหล3อเล้ียงชีวิต อาหารมี

ความหมายกวCางในท่ีน้ีหมายถึงเคร่ืองด่ืมดCวย ผูCท่ีไดCกินอาหารจะอ่ิม ส3วนผูCท่ีไม3ไดCกินอาหารจะรูCสึกหิว 

และผูCท่ีขาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเป'นระยะเวลานานจะทำใหCเสียชีวิตไดC 

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหาร เป'นการเช่ือมโยงมโนทัศน=ของความหมายในกลุ3ม

ความหมายตCนทางว3า อาหาร ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีรับประทานเขCาไปเพ่ือบำรุงเล้ียงร3างกาย เม่ือมีการถ3าย

โยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบเทียบว3า

พระเจCาเป'นอาหาร เป'นเคร่ืองด่ืม ส3วนผูCคนท่ัวไปและผูCเช่ือเป'นคนผูCท่ีตCองการอาหาร ผูCคนท่ีรูCสึกไม3มี

ความสุขเปรียบไดCกับผูCท่ีหิวโหย ไม3มีอาหาร ขาดแคลนน้ำด่ืม ทำใหCหมดเร่ียวแรง ไรCกำลังกายในการ

ต3อสูCกับปòญหาในชีวิต เหมือนกับท่ีผูCหิวโหยไม3มีเร่ียวแรงในการทำกิจการงานใด ๆ แต3ถCาไดCอาหารไดC

เคร่ืองด่ืม ผูCท่ีหิวโหยก็จะรูCสึกอ่ิม ดับความกระหายลงไดC  

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า อาหาร ไปสู3ความเขCาใจ

วงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 4 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของอาหารและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
อาหาร 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

อาหาร อาหารแห3งชีวิต อาหารประจำวัน 

อาหารดำรงชีวิต ขCาวสาลี อาหารช้ันเลิศ เน้ือ 

น้ำ  

พระเจCา 

ผูCท่ีหิว คนหิว คนกระหาย  ผูCท่ีไม3รูCจักพระเจCาไม3รูCจักถCอยคำและการสอน

ของพระเจCา 
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มโนทัศนEต&นทาง 
อาหาร 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

 หิว หิวโหย กระหาย อดอยาก ผูCท่ีไม3รูCจักพระเจCาจะรูCสึกไม3มีความสุข วิตก

กังวล ไม3มีสันติสุขตCองการพบท่ีพ่ึงท่ีตนยึด

เหน่ียวไดC 

กิน ด่ืม ล้ิมรส รับประทาน  ผูCเช่ือท่ีรูCจักพระเจCาและนำเอาพระคำของพระ

เจCาท่ีสอนหรือตักเตือนไปใชCในการดำเนินชีวิต

ของตน 

อ่ิม อ่ิมเอม หนำใจ ชิม หวาน ปาก ไม3หิว ไม3

กระหาย  

ผูCเช่ือไดCใชCพระคำทำใหCชีวิตของตนเองมี

ความสุขและรูCสึกมีสันติสุข 

 

 4. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นหมอ 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอ แสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ= จำนวน 27 

ถCอยคำดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม แพทย= คำกริยา ช3วยกูC กูC 

ประคอง พยุง ลCม เย่ียมเยียน หาย กริยาวลี รักษาโรค ไถ3ชีวิต รักษา พันแผล พันบาดแผล  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

และจงรCองทูลเราในวันยากลำบากเราจะช6วยกู&เจCา และเจCาจะถวายเกียรติแก3เรา (สดุดี 

50:15) 

พระองค=ตรัสว3า “ถCาเจCาใส3ใจฟòงพระสุรเสียงของพระยาห=เวห=พระเจCาของเจCา และทำส่ิงท่ี

ถูกตCองในสายพระเนตรของพระองค= อีกท้ังเง่ียหูฟòงพระบัญญัติของพระองค= และรักษากฎเกณฑ=ของ

พระองค=ทุกประการแลCว โรคต3าง ๆ ซ่ึงเราบันดาลใหCเกิดแก3คนอียิปต=น้ัน เราจะไม3ใหCเกิดข้ึนกับเจCาเลย 

เพราะเราคือยาห=เวห=แพทยEของเจCา” (อพยพ 15:26) 

พระยาห=เวห=ทรงประคองทุกคนท่ีกำลังจะลCมและทรงพยุงทุกคนท่ีโนCมตัวลงใหCลุกข้ึนสดุดี 

(145:14) 
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เม่ือมีความทุกข=ลำบาก เขาท้ังหลายไดCรCองทูลพระยาห=เวห= แลCวพระองค=ทรงช3วยกู&เขาใหCพCน

จากความทุกข=ใจ (สดุดี 107:6)    

โยเซฟใหCพงศ=พันธุ=อิสราเอลสาบานว3า “พระเจCาจะเสด็จมาเย่ียมเยียนพวกท3านแน3 ๆ แลCว

ท3านท้ังหลายตCองนำกระดูกของเราไปจากท่ีน่ี” (ปฐมกาล 50:25) 

 โยเซฟบอกพวกพ่ีนCองว3า “เราจะตายแลCว แต3พระเจCาจะเสด็จมาเย่ียมเยียนพวกท3านแน3 ๆ 

และจะพาออกไปจากดินแดนน้ี ไปสู3ดินแดนท่ีพระองค=ทรงปฏิญาณไวCกับอับราฮัม อิสอัคและยา

โคบ” (ปฐมกาล 50:24) 

 “ผูCทรงอภัยความช่ัวท้ังส้ินของเจCา ผูCทรงรักษาโรคท้ังส้ินของเจCา ผูCทรงไถ6ชีวิตของเจCามาจาก

หลุมมรณะ ผูCทรงสวมความรักม่ันคงและพระกรุณาใหCเจCา ผูCทรงใหCเจCาอ่ิมดCวยของดี ตลอดชีวิตของ

เจCา วัยหนุ3มของเจCาจึงกลับคืนมาใหม3อย3างวัยนกอินทรี” (สดุดี )5-103:3  

  “พระองค=ทรงรักษาคนท่ีใจแตกสลาย และทรงพันแผลใหCเขา (สดุดี )147:3  

 ““มาเถิด ใหCเรากลับไปหาพระยาห=เวห= เพราะว3าพระองค=ทรงฉีก และจะทรงรักษาเราใหC

หาย พระองค=ทรงโบยตี และจะทรงพันบาดแผลใหCแก3เราใหCเรารูCจัก ใหCเราพยายามรูCจักพระยาห=เวห= 

การปรากฏของพระองค=ก็แน3นอนเหมือนรุ3งอรุณ พระองค=จะเสด็จมาหาเราอย3างห3าฝน ดังฝนชุกปลาย

ฤดูท่ีรดพ้ืนแผ3นดิน”” (โฮเชยา 6:1, 3) 

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม คนเจ็บปπวย  หมอ บาดแผล 

โรคเร้ือน คำกริยา หาย กริยาวลี หายบอด รักษาใหCหาย รักษาโรค หายโรค ตาบอด ง3อย หูหนวก 

หายปπวย หายโรค ปกติ หายดี พCนจากมรณภัย  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงย่ืนพระหัตถ=แตะตCองคนน้ัน ตรัสกับเขาว3า “เราพอใจแลCว จงหาย

สะอาดเถิด (มาระโก 1:41) 

 “วันท่ีพระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนน้ันใหCหายบอดเป'นวันสะบาโต” (ยอห=น 9:14) 
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 พระองค=เองไดCทรงรับแบกบาปท้ังหลายของเราไวCในพระกายของพระองค= ท่ีตCนไมCน้ัน เพ่ือว3า

เราจะตายต3อบาปไดC และดำเนินชีวิตเพ่ือความชอบธรรม ดCวยบาดแผลของพระองค= พวกท3านจึง

ไดCรับการรักษาให&หาย (1 เปโตร 2:24) 

 พระองค=จึงตรัสกับพวกเขาว3า “จงไปบอกเจCาหมาจ้ิงจอกตัวน้ันว3า ‘จงฟòงใหCดี เราขับผีและ

รักษาโรคในวันน้ีและวันพรุ3งน้ี แลCวในวันท่ีสามเราก็จะเสร็จงาน’  (ลูกา 13:32) 

  คนหน่ึงในพวกน้ันเม่ือเห็นว3าตัวเองหายโรคแลCว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจCาดCวยเสียงดัง (ลู

กา 17:15) 

 ต3อมาวันหน่ึง ขณะท่ีพระองค=ทรงส่ังสอนอยู3 มีพวกฟาริสีและพวกอาจารย=สอนธรรมบัญญัติ

มาน่ังอยู3ดCวย เป'นคนท่ีมาจากท่ัวทุกหมู3บCานในแควCนกาลิลี แควCนยูเดีย และกรุงเยรูซาเล็ม ฤทธ์ิเดช

ขององค=พระผูCเป'นเจCาก็อยู3กับพระองค=เพ่ือท่ีจะรักษาโรคไดC (ลูกา 5:17-26) 

 เม่ือพระองค=เสด็จลงมาจากภูเขาแลCว มหาชนติดตามพระองค=ไป 2ขณะน้ันมีคนโรคเร้ือนมา

กราบไหวCพระองค= แลCวทูลว3า “องค=พระผูCเป'นเจCา เพียงแต3พระองค=จะโปรด ก็จะทรงบันดาลใหCขCา

พระองค=หายสะอาดไดC” 3พระองค=ย่ืนพระหัตถ=และทรงสัมผัสเขา แลCวตรัสว3า “เราพอใจแลCว จงหาย

สะอาด” ในทันใดน้ัน โรคเร้ือนของเขาก็ไดCรับการชำระใหCสะอาด  (มัทธิว 8:1-3) 

 พระองค=เองไดCทรงรับแบกบาปท้ังหลายของเราไวCในพระกายของพระองค= ท่ีตCนไมCน้ัน เพ่ือว3า

เราจะตายต3อบาปไดC และดำเนินชีวิตเพ่ือความชอบธรรม ดCวยบาดแผลของพระองค= พวกท3านจึงไดCรับ

การรักษาให&หาย (1 เปโตร 2:24) 

 พระองค=จึงตรัสกับหญิงผูCน้ันว3า “ลูกหญิงเอªย ท่ีหายโรคน้ันก็เพราะลูกเช่ือ จงไปเป'นสุขและ

หายโรคน้ีเถิด” (มาระโก 5:34) 

  พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว3า “ไปบอกยอห=นในส่ิงท่ีพวกท3านไดCยินและไดCเห็น 5คือว3าบรรดา

คนตาบอดเห็นไดC พวกคนง6อยเดินไดC บรรดาคนท่ีเป'นโรคเร้ือนหายสะอาด บรรดาคนหูหนวกไดC

ยิน บรรดาคนตายเป'นข้ึน และคนยากจนท้ังหลายไดCรับข3าวดี ใครไม3มีเหตุสะดุดในตัวเรา คนน้ันก็เป'น

สุข” (มัทธิว 11:4-6) 
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  เม่ือพระเยซูทรงไดCยินแลCวก็ตรัสว3า “คนแข็งแรงไม3ตCองการหมอ แต3คนเจ็บปaวยตCองการ 13

ท3านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร=ขCอน้ี ท่ีว3า ‘เราประสงค(ความเมตตา ไม4ประสงค(เคร่ืองสัตว
บูชา’ ดCวยว3าเราไม3ไดCมาเพ่ือเรียกคนชอบธรรม แต3มาเรียกคนบาป” (มัทธิว 9:12-13) 

  พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว3า “คนสบายไม3ตCองการหมอ แต3คนเจ็บปaวยตCองการ 32เราไม3ไดC

มาเพ่ือเรียกคนชอบธรรม แต3มาเรียกคนบาปใหCกลับใจใหม3”(ลูกา 5:31-32) 

  พระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นเขCา จึงตรัสว3า “ลูกหญิงเอªย จงช่ืนใจเถิด ท่ีหาย

โรคน้ันก็เพราะลูกเช่ือ” นับต้ังแต3เวลาน้ัน ผูCหญิงน้ันก็หายปaวยเป'นปกติ (มัทธิว 9:22) 

  เม่ือพระเยซูไดCยินจึงตรัสกับเขาว3า “อย3ากลัว จงเช่ือเท3าน้ัน แลCวลูกจะหายดี”(ลูกา 8:50) 

 พระองค=ทรงช3วยเราใหCพ&นจากมรณภัยมาแลCว และพระองค=จะทรงช3วยเราอีก เราหวังใน

พระองค=ว3าพระองค=จะทรงช3วยเราต3อไปอีก 11ในเม่ือพวกท3านก็มีส3วนช3วยโดยการทูลขอเผ่ือเรา เพ่ือ

คนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเรา เน่ืองจากพระคุณท่ีประทานแก3เราผ3านคำทูลขอของคน

จำนวนมากน้ัน (โครินธ= 1:10-11) 

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ช3วยกูC กูC แพทย= ประคอง พยุง ลCม เย่ียมเยียน รักษาโรค ไถ3ชีวิต 

รักษา พันแผล พันบาดแผล หาย  และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 หาย 

หายบอด บาดแผล รักษาใหCหาย รักษาโรค หายโรค โรคเร้ือน ตาบอด ง3อย หูหนวก  หมอ คน

เจ็บปπวย  หายปπวย หายโรค ปกติ หายดี พCนจากมรณภัย 

 เมื ่อพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าทั้งสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอ 

เหมือนกันโดย หมอ หมายถึง ผูCที่รักษาโรคใหCแก3คน ทำใหCคนหายจากโรคต3าง ๆ ที่เป'น เช3น หายจาก

อาการไขC ไม3สบาย หายจากการเป'นบาดแผลต3าง ๆ และพCนจากการท่ีตCองไม3สบาย และเสียชีวิต 

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอเป'นการเชื่อมโยงมโนทัศน=ของความหมายในกลุ3ม

ความหมายตCนทางว3า หมอ ซึ่งหมายถึงผูCที่ทำหนCาที่รักษาผูCบาดเจ็บหรือผูCเป'นโรคภัยใหCหายดี เมื่อมี

การถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการ

เปรียบเทียบพระเจCาเป'นผูCรักษาอาการปπวยและผูCเช่ือเป'นผูCปπวย มีอาการเจ็บไขC ไม3สบาย เปรียบกับท่ีผูC

เชื่อมีปòญหาหนักในชีวิตไม3สามารถแกCปòญหาไดCตCองไดCรับการรักษาเท3ากับเหมือนเป'นโรคที่ตCองการ
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การรักษา ผูCเชื่อที่มีปòญหาต3าง ๆ ในชีวิตเมื่อมีพระเจCาก็เหมือนมีผูCช3วยทำใหCปòญหาต3าง ๆ หาย หรือ

คลายความยากลำบากลงไดC 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า หมอ ไปสู3ความเขCาใจวง

ความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 5 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของหมอและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
หมอ 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

แพทย= หมอ พระเจCา 

คนเจ็บปπวย ผูCเช่ือ 

โรคเร้ือน ตาบอด ง3อย หูหนวก ความทุกข= ผิดหวัง ความเศรCาโศก ปòญหาท่ีไม3มี

ทางออกท่ีผูCเช่ือตCองประสบเจอ 

ช3วยกูC กูC ประคอง พยุง ลCม เย่ียมเยียน รักษา 

รักษาโรค รักษาโรค ไถ3ชีวิต พันแผล พัน

บาดแผล  

พระเจCาทำใหCผูCเช่ือหายความวิตกใจ ช3วยใหCมีกำลัง 

เสริมกำลังใหCผูCเช่ือแกCไขปòญหาและผ3านพCนอุปสรรค

ในชีวิตไดC 

หาย หายปπวย หายบอด หายโรค ปกติ หายดี 

พCนจากมรณภัย 

ผูCเช่ือมีแนวทางคำสอน การใชCชีวิตท่ีพระเจCาสอนทำ

ใหCแกCปòญหาต3าง ๆ ในชีวิตไดC คลายความทุกข=ใจลง 

 

 5. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นพ6อ  

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นพ3อแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 25 ถCอยคำ 

ดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม พ3อ บิดา พระบิดา พระผูCสรCาง 

บุตร ลูก คำกริยา ก3อร3างสรCาง สรCาง ใหCกำเนิด อุCม อุCมลูก อุCมชู โอบอุCม ตีสอน เล้ียงดู เติบโตกริยาวลี 

สหายในวัยเยาว= ปòßนเจCาต้ังแต3ในครรภ=  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 และในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงท3านไดCเห็นพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านทรงอุ&มชูท3าน ดังพ6ออุ&มลูก

ของตนตลอดทางท่ีพวกท3านไปน้ัน จนท3านท้ังหลายไดCมาถึงท่ีน่ี (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31) 
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 ท3านจงตระหนักในใจเถิดว3า พระยาห=เวห=พระเจCาของท3านทรงตีสอนท3าน เหมือนกับบิดาตี

สอนบุตรของตนเช3นกันเฉลยธรรม (บัญญัติ 8:5) 

 เจCาเพ่ิงจะเรียกเราไม3ใช3หรือว3า พระบิดาของขCาพระองค= พระองค=ทรงเป'นสหายในวัยเยาวE

ของขCาพระองค= (เยเรมีย= 3:4) 

 พระยาห=เวห=ผูCทรงสร&างเจCาผูCทรงปfkนเจ&าต้ังแต6ในครรภE และจะทรงช3วยเจCา ตรัสดังน้ีว3า“อย3า

กลัวเลย ยาโคบผูCรับใชCของเราเยชูรูนผูCท่ีเราเลือกสรร (อิสยาห= 44:2) 

 ฟúาสวรรค=เอªย จงฟòง แผ3นดินโลกเอªย จงเง่ียหูเพราะพระยาห=เวห=ตรัสว3า“เราไดCเล้ียงลูกและ

ทำใหCเติบโตข้ึนแต3พวกเขาไดCกบฏต3อเรา (อิสยาห= 1:2) 

 “ขCาพเจCาจึงบอกท3านว3า “อย3าตระหนกตกใจ อย3ากลัวพวกเขาเลย พระยาห=เวห=พระเจCาของ

พวกท3านทรงนำหนCาท3าน พระองค=จะทรงต3อสูCเพ่ือท3าน เหมือนท่ีทรงทำต3อหนCาต3อตาพวกท3านท้ังใน

อียิปต= และในถ่ินกันดาร ท่ีน่ันท3านไดCเห็นพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านทรงโอบอุ&มท3านด่ังพ6อโอบอุ&ม

ลูกตลอดทางมาจนถึงท่ีน่ี” ถึงอย3างน้ันท3านก็ยังไม3ไวCวางใจพระยาห=เวห=พระเจCาของพวกท3าน พระองค=

ทรงนำหนCาท3านมาตลอดทางดCวยไฟในตอนกลางคืนและดCวยเมฆในตอนกลางวัน เพ่ือเสาะหาท่ีต้ังค3าย

พักและเพ่ือช้ีแนะทางท่ีท3านควรจะไป” (เฉลยธรรมบัญญัติ 33)-1:29  

 “ฉะน้ันท3านพึงรูCอยู3แก3ใจว3าพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านทรงตีส่ังสอนท3านเหมือนพ6อตีส่ัง

สอนลูก” (เฉลยธรรมบัญญัติ )8:5  

 “พระองค=ทรงเป'นพระศิลา พระราชกิจของพระองค=สมบูรณ=พรCอม และวิถีทางของพระองค=

ลCวนยุติธรรม ทรงเป'นพระเจCาผูCซ่ือสัตย=ผูCไม3ทำส่ิงท่ีผิดใด ๆ เลย พระองค=ทรงชอบธรรมและยุติธรรม 

พวกเขาทำตัวเส่ือมทรามต3อพระองค= น3าอับอายขายหนCาเกินกว3าจะเป'นลูกของพระเจCาต3อไป พวกเขา

เป'นคนรุ3นท่ีวิปริตและกลับกลอก ท3านตอบสนองต3อ องค=พระผูCเป'นเจCา เช3นน้ีหรือ ประชากรท่ีโง3เขลา

เบาปòญญา? พระเจCาไม3ใช3พระบิดาพระผู&สร&างของท3าน ผูCทรงก6อร6างสร&างท3านข้ึนมาหรือ?” (เฉลย

ธรรมบัญญัติ )6-32:4   

 “เราจะเป'นบิดาของเขา และเขาจะเป'นบุตรของเรา ถCาเขาทำบาปเราจะตีสอนเขาดCวยไมC

เรียวของมนุษย= ดCวยการเฆ่ียนอย3างบุตรมนุษย=ท้ังหลาย แต3ความรักม่ันคงของเราจะไม3ละไปจากเขา 

ดังท่ีเราละจากซาอูล ซ่ึงเราไดCถอดเสียใหCพCนหนCาเจCา” (2 ซามูเอล )15-7:14  
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 “ขCาพเจCาจะบอกถึงกฎเกณฑ=ของพระยาห=เวห= พระองค=ตรัสกับขCาพเจCาว3า “เจCาเป'นบุตรของ

เรา วันน้ีเราให&กำเนิดเจCาแลCว จงจุมพิตพระบุตร หาไม3 พระองค=จะกร้ิว และเจCาตCองพินาศจากทางน้ัน 

เพราะความกร้ิวของพระองค=จุดใหCลุกไดCรวดเร็ว ทุกคนท่ีเขCามาล้ีภัยในพระองค=ก็เป'นสุข” (สดุดี 2:7, 

)12  

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม พระบิดา อับบา  ลูก ทายาท 

ลูกหลาน นามวลี ลูกของพระเจCา บุตรท่ีรัก ฝ°พระหัตถ=ของพระองค=ท่ีทรงสรCางข้ึน กริยา ใหCกำเนิด 

กริยาวลี เกิดจากพระเจCา  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 เพราะฉะน้ัน ถCาพวกท3านเองผูCเป'นคนบาปยังรูCจักใหCของดีแก3ลูกของตน ย่ิงกว3าน้ันสักเท3าใด 

พระบิดาของท3านผูCสถิตในสวรรค=จะประทานส่ิงดีแก3พวกท่ีขอต3อพระองค= (มัทธิว 7:11) 

 แต3ทุกคนท่ียอมรับพระองค= คือคนท่ีเช่ือในพระนามของพระองค=น้ัน พระองค=ก็จะประทาน

สิทธิใหCเป'นลูกของพระเจ&า (ยอห=น 1:12) 

 พระวิญญาณน้ันเป'นพยานร3วมกับจิตวิญญาณของเราว3า เราเป'นลูกของพระเจ&า ( โรม 8:16) 

 เพราะฉะน้ันท3านท้ังหลายจงเลียนแบบของพระเจCาใหCสมกับเป'นบุตรท่ีรัก (เอเฟซัส 5:1) 

               เพราะว3าเราเป'นฝhพระหัตถEของพระองคEท่ีทรงสร&างข้ึนในพระเยซูคริสต=เพ่ือใหCทำการดี ซ่ึงเป'น

ส่ิงท่ีพระเจCาทรงจัดเตรียมไวCก3อนแลCวเพ่ือใหCเราดำเนินตาม (เอเฟซัส 2:10) 

         “จงระวังใหCดี อย3าดูหม่ินผูCเล็กนCอยเหล3าน้ีสักคนหน่ึง เพราะเราบอกท3านท้ังหลายว3า ทูตสวรรค=

ของพวกเขาคอยเฝúาอยู3เฉพาะพระพักตร=พระบิดาของเราผูCสถิตในสวรรค=เสมอ (มัทธิว 18:10) 

         สาธุการแด3พระเจCาพระบิดาของพระเยซูคริสต=องค=พระผูCเป'นเจCาของเรา ผูCประทานพรฝπายจิต

วิญญาณทุกอย3างแก3เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต= ดังเช3น ในพระคริสต= พระเจCาทรงเลือกเราต้ังแต3

ก3อนทรงสรCางโลก เพ่ือใหCเราบริสุทธ์ิและปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค= พระองค=ทรง

กำหนดเราไวCล3วงหนCาดCวยความรัก ใหCเป'นบุตรของพระองค=โดยทางพระเยซูคริสต= ตามความชอบ

พระทัยและพระประสงค=ของพระองค=  (เอเฟซัส 1:3-5) 
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แต3ทุกคนท่ียอมรับพระองค= คือคนท่ีเช่ือในพระนามของพระองค=น้ัน พระองค=ก็จะประทาน

สิทธิใหCเป'นลูกของพระเจCา (ยอห=น 1:12) 

พระบิดาของพวกท3านผูCสถิตในสวรรค=ก็ทรงเป'นอย3างน้ันแหละ พระองค=ไม3ทรงปรารถนาใหCผูC

เล็กนCอยเหล3าน้ีสักคนหน่ึงพินาศไปเลย (มัทธิว 18:14) 

ท3านท้ังหลายอย3าใหCใครเรียกว3า ‘ท3านอาจารย=’ เพราะพวกท3านมีพระอาจารย=เพียงผูCเดียว 

และพวกท3านทุกคนเป'นพ่ีนCองกัน และอย3าใหCเกียรติใครในโลกว3าเป'นพระบิดาของพวกท3าน เพราะ

พวกท3านมีพระบิดาเพียงผูCเดียว คือผูCท่ีสถิตในสวรรค= อย3าใหCใครเรียกท3านท้ังหลายว3า ‘บรมครู’ 

เพราะว3าบรมครูของพวกท3านมีเพียงผูCเดียวคือพระคริสต= คนท่ีเป'นใหญ3ในพวกท3านย3อมตCองปรนนิบัติ

ท3าน ใครยกตัวข้ึน จะตCองถูกทำใหCต่ำลง ใครถ3อมตัวลง จะไดCรับการยกข้ึน (มัทธิว 23:8-12 

พระเยซูตรัสกับเขาว3า “ซีโมนบุตรโยนาห=เอªย ท3านก็เป'นสุข เพราะมนุษย=ไม3ไดCเป†ดเผยเร่ืองน้ี

แก3ท3าน แต3พระบิดาของเราผูCสถิตในสวรรค=ทรงเป†ดเผยใหCทราบ  (มัทธิว 16:17) 

น่ีแน3ะ เราจะส3งส่ิงท่ีพระบิดาของเราทรงสัญญาน้ันลงมาเหนือท3าน แต3ท3านท้ังหลายจงคอย

อยู3ในกรุง จนกว3าท3านจะสวมดCวยฤทธ์ิเดชท่ีมาจากเบ้ืองบน (ลูกา 24:49) 

และเม่ือพวกท3านยืนอธิษฐานอยู3 ถCาพวกท3านมีเร่ืองกับใคร จงยกโทษใหCคนน้ัน เพ่ือว3าพระ

บิดาของพวกท3านผูCสถิตในสวรรค= จะทรงยกโทษความผิดของพวกท3านดCวย” (มาระโก 11:25) 

ในขณะน้ันพระเยซูทูลว3า “ขCาแต3พระบิดา ผูCทรงเป'นองค=พระผูCเป'นเจCาแห3งฟúาสวรรค=และโลก 

ขCาพระองค=สรรเสริญพระองค= ท่ีพระองค=ทรงป†ดบังส่ิงเหล3าน้ีไวCจากคนมีปòญญาและคนฉลาด แต3ทรง

สำแดงแก3พวกทารก ถูกแลCว ขCาแต3พระบิดา พระองค=พอพระทัยเช3นน้ัน (มัทธิว 11:25-26) 

ในเวลาน้ันเอง พระเยซูทรงเปรมปรีด์ิในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตรัสว3า “ขCาแต3พระบิดาผูCเป'น

เจCาแห3งฟúาสวรรค=และโลก ขCาพระองค=สรรเสริญพระองค=ท่ีพระองค=ทรงป†ดบังส่ิงเหล3าน้ีไวCจากคนมี

ปòญญาและคนฉลาด แต3ทรงสำแดงแก3พวกทารก ถูกแลCว ขCาแต3พระบิดา พระองค=พอพระทัยเช3นน้ัน 

(ลูกา 10:21) 

พระองค=ทูลว3า “อับบา (พ3อ) ทุกส่ิงเป'นไดCสำหรับพระองค= ขอโปรดใหCถCวยน้ีเล่ือนพCนไปจาก

ขCาพระองค=เถิด แต3อย3าใหCเป'นไปตามใจปรารถนาของขCาพระองค= แต3ใหCเป'นไปตามพระทัยของ

พระองค=” (มาระโก 14:36) 
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ว3า “ขCาแต3พระบิดา ถCาพระองค=พอพระทัย ขอใหCถCวยน้ีเล่ือนพCนไปจากขCาพระองค= แต3

อย3างไรก็ดี อย3าใหCเป'นไปตามใจขCาพระองค= แต3ใหCเป'นไปตามพระทัยของพระองค=” (ลูกา 22:42) 

 “ลูกท้ังหลายเอªย เราจะอยู3กับพวกท3านอีกหน3อยเดียวเท3าน้ัน ท3านจะเสาะหาเรา และอย3างท่ี

เราพูดกับพวกยิวและตอนน้ีเราก็พูดกับท3านดCวย คือ ‘ท่ีท่ีเรากำลังจะไปน้ัน พวกท3านไปไม3ไดC’” 

(ยอห=น 13:33) 

 “ลองคิดดู พระบิดาไดCประทานความรักแก3เราเพียงไรท่ีเราไดCช่ือว3าเป'นลูกของพระเจCา และ

เราก็เป'นอย3างน้ัน เหตุท่ีชาวโลกไม3รูCจักเรา ก็เพราะเขาไม3รูCจักพระองค= ท3านท่ีรักท้ังหลาย เด๋ียวน้ีเรา

เป'นลูกของพระเจCา และเราจะเป'นอย3างไรต3อไปขCางหนCาน้ันเรายังไม3รูC แต3เรารูCว3าในเวลาท่ีพระองค=จะ

เสด็จมาปรากฏน้ัน เราจะเป'นเหมือนอย3างพระองค= เพราะว3าเราจะเห็นพระองค=อย3างท่ีพระองค=ทรง

เป'นอยู3น้ัน” (1 ยอห=น 2-3:1 ) 

 “คนท่ีเช่ือว3าพระเยซูเป'นพระคริสต= ก็เกิดจากพระเจ&า และคนท่ีรักพระองค=ผูCทรงให&กำเนิด 

ก็รักคนท่ีเกิดจากพระองค=ดCวย โดยขCอน้ี เราจึงรูCว3าเรารักคนท้ังหลายท่ีเป'นลูกของพระเจCา คือเม่ือเรา

รักพระเจCา และประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค=” (1 ยอห=น 2-5:1 ) 

 “แลCวพระองค=ตรัสกับขCาพเจCาว3า “สำเร็จแลCว เราเป'นอัลฟา และโอเมกา เป'นปฐมและ

อวสาน ใครท่ีกระหาย เราจะใหCเขาด่ืมจากบ3อน้ำพุแห3งชีวิตโดยไม3ตCองเสียอะไรเลย คนท่ีชนะจะไดCรับ

ส่ิงเหล3าน้ีเป'นมรดก และเราจะเป'นพระเจCาของเขา และเขาจะเป'นบุตรของเรา (วิวรณ= 7)-21:6  

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 พ3อ บิดา พระบิดา พระผูCสรCาง ก3อร3างสรCาง ใหCกำเนิด บุตร ลูก อุCม 

อุCมลูก อุCมชู โอบอุCม ตีสอน สหายในวัยเยาว= สรCาง ปòßนเจCาต้ังแต3ในครรภ= เล้ียงดู เติบโต และในพันธ

สัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 พระบิดา อับบา  ลูก ลูกของพระเจCา บุตรท่ีรัก ฝ°พระ

หัตถ=ท่ีของพระองค=ท่ีทรงสรCางข้ึน ทายาท ลูกหลาน เกิดจากพระเจCา ใหCกำเนิด 

 เมื ่อพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าทั ้งสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นพ3อ 

เหมือนกันโดย พ3อ หมายถึง ผูCที่ใหCกำเนิดชีวิตบุตร ใหCการอบรมเลี้ยงดู ใหCการดูแลอุCมชู และควรส่ัง

สอนใหCบุตรเป'นผูCท่ีมีความประพฤติดีตามสมควร  

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นพ3อ เป'นการเชื่อมโยงมโนทัศน=ของความหมายในกลุ3ม

ความหมายตCนทางว3า พ3อ ซึ่งหมายถึง ผูCใหCกำเนิดลูก มีหนCาที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนดูแลลูก เมื่อมีการ
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ถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบว3า

พระเจCาเป'นพ3อ และแสดงใหCเห็นว3าผูCเชื่อเป'นลูก พ3อเป'นผูCที่ใหCกำเนิด คอยเลี้ยงดู ชี้แนะแนวทาง ใหC

คำสอน และทำโทษเม่ือลูกทำผิด เปรียบไดCกับพระเจCาท่ีมีถCอยคำเป'นคำสอนและมีการใหCความรักแก3ผูC

ท่ีเช่ือ การเรียกผูCเช่ือว3าลูก ทำใหCเห็นว3าพระเจCามีความรัก มีความหวังดีกับผูCเช่ือเสมือนท่ีพ3อมีต3อลูก 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า พ3อ ไปสู3ความเขCาใจวง

ความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 6 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของพ3อและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
พ6อ 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

พ3อ บิดา พระบิดา พระผูCสรCาง สหายในวัยเยาว= 

อับบา  เกิดจากพระเจCา ก3อร3างสรCาง ใหCกำเนิด 

ปòßนเจCาต้ังแต3ในครรภ= 

พระเจCา 

บุตร ลูก ลูกของพระเจCา บุตรท่ีรัก ทายาท 

ลูกหลาน ฝ°พระหัตถ=ท่ีของพระองค=ท่ีทรงสรCาง

ข้ึน 

ผูCเช่ือ 

อุCม อุCมลูก อุCมชู โอบอุCม ตีสอน สรCาง เล้ียงดู 

เติบโต 

พระเจCาคอยดูแลชีวิตของผูCเช่ือ ใหCคำช้ีแนะใน

การดำเนินชีวิต คำส่ังสอนของพระเจCาทำใหCผูC

เช่ือมีแนวทางการใชCชีวิต แกCปòญหาในชีวิตไดC 

ชีวิตของผูCเช่ือดีข้ึน 

   

 6. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นคนเล้ียงแกะ 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ= จำนวน 

25 ถCอยคำ ดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ฝูงแกะ ผูCเล้ียงแกะ ลูกแกะ แม3

แกะ ลูกอ3อน ภูเขา ลานหญCา นามวลี ผูCเล้ียงแทCจริง แกะของเรา แกะแห3งทุ3งหญCาของพระองค= แกะท่ี

หายไป ลานหญCาท่ีดี ทุ3งหญCาอุดม คำกริยา เล้ียง อุCม เล้ียง หลงเจ่ิน เล้ียงดู อุCมชู  

ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 
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จงรูCเถิดว3า พระยาห=เวห=ทรงเป'นพระเจCาคือพระองค=เอง ท่ีทรงสรCางเราท้ังหลาย และเราก็เป'น

ของพระองค=เราเป'นประชากรของพระองค=เป'นแกะแห6งทุ6งหญ&าของพระองคE (สดุดี 100:3) 

 พระองค=จะทรงเล้ียงฝูงแกะของพระองค=เหมือนผู&เล้ียงแกะพระองค=จะทรงรวบรวมลูกแกะไวC

ดCวยพระกรของพระองค=พระองค=จะทรงอุ&มไวCท่ีพระทรวงและจะค3อย ๆ นำแม6แกะท่ีมีลูกอ6อน (อิส

ยาห= 40:11) 

  “เพราะฉะน้ัน ผู&เล้ียงแกะท้ังหลาย จงฟòงพระวจนะของพระยาห=เวห= พระยาห=เวห=องค=

เจCานายตรัสดังน้ีว3า เรามีชีวิตอยู3แน3นอนอย3างไร เพราะว3า แกะของเราไดCกลายเป'นเหย่ือ และแกะ

ของเรากลายเป'นอาหารของสัตว=ปπาท้ังหมดเพราะไม3มีผู&เล้ียงแกะ และเพราะพวกผู&เล้ียงแกะของเรา

ไม3ไดCคCนหาแกะของเรา แต3ผู&เล้ียงแกะพวกน้ันเล้ียงตัวเขาเอง และไม3ไดCเล้ียงแกะของเรา เพราะฉะน้ัน 

ผูCเล้ียงแกะท้ังหลาย จงฟòงพระวจนะของพระยาห=เวห= พระยาห=เวห=องค=เจCานายตรัสดังน้ีว3า น่ีแน3ะ เรา

เป'นปฏิปòกษ=กับพวกผู&เล้ียงแกะ และเราจะเรียกรCองเอาแกะของเราจากมือพวกเขา และใหCเขาหยุด

เล้ียงแกะ พวกผูCเล้ียงแกะจะไม3ไดCเล้ียงตัวเองอีกต3อไป เราจะช3วยแกะของเราใหCพCนจากปากของพวก

เขา เพ่ือไม3ใหCแกะเป'นอาหารของเขา พระเจCาทรงเป'นผู&เล้ียงแท&จริง (เอเสเคียล 34:7-10) 

 ขCาพระองค=หลงเจ่ินดังแกะท่ีหายไป ขอทรงเสาะหาผูCรับใชCของพระองค=เพราะขCาพระองค=ไม3

ลืมพระบัญญัติของพระองค= (สดุดี 119:176) 

 “พระยาห=เวห=ทรงเล้ียงดูขCาพเจCา ดุจเล้ียงแกะ ขCาพเจCาจะไม3ขัดสน” (สดุดี )23:1  

พระยาห=เวห=ทรงเป'นกำลังและเป'นโล3ของขCาพเจCา ขCาพเจCาวางใจในพระองค= ขCาพเจCาจึงไดCรับความ

อุปถัมภ= และจิตใจของขCาพเจCาก็ป°ติยินดีย่ิง ขCาพเจCาจะขอบพระคุณพระองค=ดCวยบทเพลงของขCาพเจCา 

พระยาห=เวห=ทรงเป'นกำลังของประชากรของพระองค= พระองค=ทรงเป'นปúอมแห3งความรอดของผูCท่ี

พระองค=ทรงเจิม ขอทรงช3วยประชากรของพระองค=ใหCรอด และขอทรงอวยพรมรดกของพระองค= ขอ

ทรงเป'นผู&เล้ียงดูพวกเขาดุจเล้ียงแกะ และอุ&มชูเขาไปเป'นนิตย=”(สดุดี )9-28: 7  

 “จงรูCเถิดว3า พระยาห=เวห=ทรงเป'นพระเจCา คือพระองค=เองท่ีทรงสรCางเราท้ังหลาย และเราก็

เป'นของพระองค= เราเป'นประชากรของพระองค= เป'นแกะแห6งทุ6งหญ&าของพระองคE”(สดุดี )100:3

  “เพราะว3า พระยาห=เวห=องค=เจCานายตรัสดังน้ีว3า ดูสิ เรา คือเราเองจะคCนหาแกะของเรา และ

จะเสาะหาแกะ เหมือนผูCเล้ียงแกะเสาะหาฝูงแกะเม่ือเขาอยู3ท3ามกลางแกะของเขาท่ีกระจัดกระจายไป 

เราก็จะเสาะหาแกะของเราเช3นน้ัน และเราจะช3วยพวกแกะใหCรอดพCนจากสถานท่ีท้ังหลายซ่ึงพวกเขา
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ไดCกระจัดกระจายไปอยู3เม่ือวันท่ีมีเมฆและมืดทึบ เราจะนำเขาท้ังหลายออกมาจากชนชาติท้ังหลาย 

และรวบรวมเขามาจากประเทศต3าง ๆ และจะนำพวกเขามาไวCในแผ3นดินของเขาเอง แลCวเราจะเล้ียง

เขาบนภูเขาของอิสราเอลใกลCหCวยท้ังหลาย และในทุกแห3งของประเทศน้ันท่ีสามารถอาศัยไดC เราจะ

เล้ียงพวกเขาในทุ3งหญ&าท่ีดี และลานหญ&าของเขาจะอยู3บนภูเขาสูงท้ังหลายของอิสราเอล ณ ท่ีน่ัน 

พวกเขาจะนอนลงในลานหญ&าท่ีดี และเขาจะหากินอยู3ในทุ6งหญ&าอุดมบนภูเขาของอิสราเอล ตัวเรา

เองจะเล้ียงดูแกะของเรา เราจะทำใหCเขานอนลง พระยาห=เวห=องค=เจCานายตรัสดังน้ีแหละ” (เอเสเคียล 

34:11-15) 

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ฝูงแกะ ผูCเล้ียง คอกแกะ 

นามวลี ผูCเล้ียงท่ีดี แกะของเรา แกะท่ีหายไป ฝูงแกะไม3มีผูCเล้ียง กริยา ตาม กริยาวลี หลงไปจากฝูง 

ฟòงเสียง 

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 “เราเป'นผู&เล้ียงท่ีดี เรารูCจักแกะของเราและแกะของเราก็รูCจักเรา เหมือนอย3างท่ีพระบิดาทรง

รูCจักเราและเรารูCจักพระบิดา และเราสละชีวิตเพ่ือฝูงแกะ แกะอ่ืนท่ีไม3ไดCเป'นของคอกน้ีเราก็มีอยู3 แกะ

พวกน้ันเราก็ตCองพามาดCวย และแกะพวกน้ันจะฟòงเสียงของเราแลCวจะรวมเป'นฝูงเดียวและมีผู&เล้ียง

เพียงผูCเดียว เพราะเหตุน้ีพระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเราเพ่ือจะรับชีวิตน้ันคืนมาอีก” 

(ยอห=น )17-10:14  

 “แต3พวกท3านไม3เช่ือเพราะท3านไม3ไดCเป'นแกะของเรา แกะของเราย3อมฟòงเสียงของเรา เรารูCจัก

แกะเหล3าน้ัน และแกะน้ันก็ตามเรา เราใหCชีวิตนิรันดร=แก3แกะท้ังหลาย แกะเหล3าน้ันจะไม3มีวันพินาศ

และจะไม3มีใครแย3งชิงแกะน้ันไปจากมือของเราไดC” (ยอห=น )28-10:26  

 แกะของเราย3อมฟfงเสียงของเรา เรารูCจักแกะเหล3าน้ัน และแกะน้ันก็ตามเรา (ยอห=น 10:27) 

 เม่ือมาถึงบCาน เขาก็เชิญมิตรสหายและเพ่ือนบCานใหCมาพรCอมกัน แลCวพูดกับพวกเขาว3า 

‘มาร3วมยินดีกับขCา เพราะขCาพบแกะของข&าท่ีหายไปน้ันแลCว (ลูกา 15:6) 

 และเม่ือพระองค=ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาท้ังหลาย เพราะพวกเขาถูกรังควานและ

ไรCท่ีพ่ึงเหมือนฝูงแกะไม6มีผู&เล้ียง (มัทธิว 9:36) 

 เราเป'นผู&เล้ียงท่ีดี ผู&เล้ียงท่ีดีย3อมสละชีวิตของตนเพ่ือฝูงแกะ (ยอห=น 10:11) 
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  “เราบอกความจริงกับพวกท3านว3า คนท่ีไม3ไดCเขCาไปในคอกแกะทางประตู แต3ป°นเขCาไปทางอ่ืน

น้ันเป'นขโมยและโจร แต3คนท่ีเขCาทางประตูก็เป'นผู&เล้ียงแกะ คนเฝúาประตูจึงเป†ดประตูใหCคนน้ัน แกะ

ย3อมฟfงเสียงของท3าน ท3านเรียกช่ือแกะของท3าน และนำออกไป เม่ือท3านตCอนแกะของท3านออกไป

หมดแลCวก็เดินนำหนCา และแกะก็ตามไปเพราะรูCจักเสียงของท3าน ส3วนคนอ่ืนแกะจะไม3ตามเลย แต3จะ

หนีจากเขา เพราะไม3รูCจักเสียงของคนอ่ืน” เร่ืองเปรียบน้ีพระเยซูตรัสกับพวกเขา แต3เขาเหล3าน้ันไม3

เขCาใจความหมายของพระดำรัสท่ีพระองค=ตรัสกับเขาเลย (ยอห=น 10:1-6) 

 พวกท3านคิดอย3างไร? ถCาชายคนหน่ึงมีแกะอยู3รCอยตัว และตัวหน่ึงหลงไปจากฝูง คนน้ันจะไม3

ละแกะเกCาสิบเกCาตัวไวCบนภูเขา แลCวไปเท่ียวหาตัวท่ีหลงไปน้ันหรือ? เราบอกความจริงกับท3าน

ท้ังหลายว3า ถCาคนน้ันพบมัน เขาจะมีความเปรมปรีด์ิมากย่ิงกว3าท่ีมีแกะเกCาสิบเกCาตัวท่ีไม3ไดCหลงไป

น้ัน  พระบิดาของพวกท3านผูCสถิตในสวรรค=ก็ทรงเป'นอย3างน้ันแหละ พระองค=ไม3ทรงปรารถนาใหCผูC

เล็กนCอยเหล3าน้ีสักคนหน่ึงพินาศไปเลย (มัทธิว 18:12-14) 

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 แกะแห3งทุ3งหญCาของพระองค= เล้ียง ฝูงแกะ ผูCเล้ียงแกะ ลูกแกะ อุCม 

แม3แกะ ลูกอ3อน แกะของเรา เล้ียง ผูCเล้ียงแทCจริง หลงเจ่ิน แกะท่ีหายไป เล้ียงดู อุCมชู บนภูเขา ลาน

หญCา ลานหญCาท่ีดี ทุ3งหญCาอุดม และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ผูCเล้ียงท่ีดี 

แกะของเรา ฝูงแกะ ผูCเล้ียง ฟòงเสียง ตาม แกะท่ีหายไป หลงไปจากฝูง ฝูงแกะไม3มีผูCเล้ียง คอกแกะ  

 เม่ือพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าท้ังสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเล้ียง

แกะเหมือนกันโดย คนเล้ียงแกะ หมายถึง ผูCท่ีคอยดูแลฝูงแกะ ซ่ึงมีหนCาท่ีใหCอาหาร และตCอนเขCาออก

จากคอกเพ่ือไปหาอาหารกินและกลับมาพักผ3อน ซ่ึงแกะเป'นสัตว=ท่ีเช่ืองและตCองมีผูCนำซ่ึงมันจะทำตาม

คำส่ังของผูCเล้ียง 

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเลี้ยงแกะ เป'นการเชื่อมโยงมโนทัศน=ของความหมาย

ในกลุ3มความหมายตCนทางว3า คนเลี้ยงแกะ ซึ่งหมายถึง ผูCที่ทำหนCาที่เลี้ยงดูแล นำทางเพื่อตCอนแกะไป

กินน้ำกินอาหาร เมื่อมีการถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหC

เขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบเทียบว3าพระเจCาเป'นผูCเลี้ยงแกะและแสดงใหCเห็นว3าเปรียบผูCเชื่อว3าเป'นแกะ 

ตามคุณลักษณะของสัตว=ประเภทแกะน้ันเป'นสัตว=ท่ีเช่ือง เล้ียงง3าย อยู3ร3วมกันเป'นฝูง กิน นอน เดินเขCา

และออกจากคอกไปหาแหล3งน้ำแหล3งอาหารโดยตCองมีคนดูแลส่ังการ ผูCส่ังการควบคุมและดูแลลูกแกะ

ก็คือผูCเล้ียงแกะ 
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 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า คนเล้ียงแกะ ไปสู3ความ

เขCาใจวงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 7 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของคนเล้ียงแกะและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 

คนเล้ียงแกะ 

มโนทัศนEปลายทาง 

พระเจ&า 

ผูCเล้ียง ผูCเล้ียงท่ีดี ผูCเล้ียงแทCจริง ผูCเล้ียงแกะ พระเจCา 

แกะแห3งทุ3งหญCาของพระองค= ฝูงแกะ ลูกแกะ 

แม3แกะ ลูกอ3อน แกะของเรา 

ผูCเช่ือท่ีเช่ือฟòงในคำสอนท่ีพระเจCาสอนและ

ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจCา 

เล้ียง อุCม เล้ียงดู อุCมชู  ผูCเช่ือมีคำสอนของพระเจCาเป'นเคร่ืองนำทางใน

การดำเนินชีวิต 

หลงเจ่ิน แกะท่ีหายไป หลงไปจากฝูง ฝูงแกะไม3

มีผูCเล้ียง 

คนท่ีไม3มีความเช่ือในพระเจCาหรือคนท่ีไม3นำคำ

สอนของพระเจCาไปใชCในชีวิตไม3สามารถ

แกCปòญหาต3าง ๆ ท่ีพบเจอไดC 

ฟòงเสียง ตาม บนภูเขา ลานหญCา ลานหญCาท่ีดี 

ทุ3งหญCาอุดม คอกแกะ 

ผูCเช่ือไดCมีชีวิตท่ีอ่ิมเอมและสุขใจเม่ือดำเนินตาม

พระคำของพระเจCา 

 

7. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นเทพ 

มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพ แสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ= จำนวน 22 

ถCอยคำดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ผูCทรงมหิทธิฤทธ์ิ การอัศจรรย= 

ส่ิงอัศจรรย= บันดาล การครอบครอง ความย่ิงใหญ3 ฤทธานุภาพ สง3าราศี พระสิริ นามวลี จอมของส่ิง

สารพัด  คำกริยา ทรงฤทธ์ิ พิทักษ=รักษา เฝúารักษา กริยาวลี เหนือฟúาสวรรค= ดำรงอยู3นิรันดร= 

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

เม่ืออายุอับรามไดC 99 ป° พระยาห=เวห=ทรงปรากฏแก3อับรามและตรัสแก3ท3านว3า “เราเป'นพระ

เจCาผู&ทรงมหิทธิฤทธ์ิ จงดำเนินอยู3ต3อหนCาเราและเป'นคนดีพรCอม  (ปฐมกาล 17:1)  
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ยาโคบจึงพูดกับโยเซฟว3า “พระเจCาผู&ทรงมหิทธิฤทธ์ิ ไดCสำแดงพระองค=แก3พ3อท่ีตำบลลูสใน

ดินแดนคานาอัน ทรงอวยพรแก3พ3อ (ปฐมกาล 48:3)  

 หรือมีพระเจCาองค=ใดไดCทรงพยายามไปนำชนชาติหน่ึงจากท3ามกลางอีกชนชาติหน่ึงดCวยการ

ลองใจ ดCวยหมายสำคัญ ดCวยการอัศจรรยE ดCวยสงคราม ดCวยพระหัตถ=ทรงฤทธ์ิและดCวยพระกรท่ี

เหยียดออกและดCวยเหตุน3ากลัวอย3างย่ิง ตามท่ีพระยาห=เวห=พระเจCาของท3านท้ังหลายทรงทำเพ่ือท3าน

ในอียิปต=ต3อหนCาต3อตาท3าน (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:34) 

และคนช่ัวอายุต3อมาคือลูกหลานของพวกท3านซ่ึงเกิดมาภายหลังท3าน และคนต3างชาติซ่ึงมา

จากแผ3นดินท่ีอยู3ห3างไกล จะออกปากเม่ือเขาเห็นความทุกข=ใจของแผ3นดินน้ันและโรคภัยซ่ึงพระยาห=

เวห=ทรงบันดาลใหCเป'น (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:22)  

ขอทรงเป†ดตาขCาพระองค= เพ่ือขCาพระองค=จะเห็นส่ิงอัศจรรยEจากธรรมบัญญัติของพระองค= 

(สดุดี 119:18)  

จงระลึกถึงการอัศจรรยEซ่ึงพระองค=ทรงกระทำหมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ=

ของพระองค=(สดุดี 105:5)  

ขCาแต3พระยาห=เวห= ความย่ิงใหญ6 ฤทธานุภาพ สง6าราศี ชัยชนะ และความโอ3อ3าตระการเป'น

ของพระองค= เพราะทุกส่ิงท่ีมีอยู3ในฟúาสวรรค= และในแผ3นดินโลกเป'นของพระองค= ขCาแต3พระยาห=เวห= 

ราชอาณาจักรเป'นของพระองค= และพระองค=ทรงเป'นท่ียกย3องเป'นจอมของส่ิงสารพัด  (1 พงศาวดาร 

29:11)  

ขCาแต3พระยาห=เวห=องค=เจCานายของขCาพระองค=ท้ังหลายพระนามของพระองค=สูงส3งย่ิงนักท่ัว

ท้ังแผ3นดินโลกพระองค=ทรงต้ังพระสิริของพระองค=ไวCเหนือฟgาสวรรคE (สดุดี 8:1) 

ราชอาณาจักรของพระองค=เป'นราชอาณาจักรนิรันดรEและการครอบครองของพระองค=ดำรง

อยู3ตลอดทุกช่ัวชาติพันธุ= (สดุดี 145:13)  

พระยาห=เวห=ทรงครอบครอง พระองค=ทรงสวมความย่ิงใหญ3พระยาห=เวห=ทรงสวมพระกำลัง 

ทรงคาดพระองค=เอง (สดุดี 93:1)  

ราชอาณาจักรของพระองค=เป'นราชอาณาจักรนิรันดร=และการครอบครองของพระองค=ดำรง

อยู3ตลอดทุกช่ัวชาติพันธุ= (สดุดี 145:13) 
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 น่ีแน3ะ เราอยู3กับเจCา และจะพิทักษEรักษาเจCาทุกแห3งหนท่ีเจCาไป และจะนำเจCากลับมายัง

ดินแดนน้ี เพราะเราจะไม3ทอดท้ิงเจCา จนกว3าเราจะไดCทำส่ิงซ่ึงเราพูดไวCกับเจCา” (ปฐมกาล 28:15)  

 เพราะพระยาห=เวห=ทรงเฝgารักษาทางของคนชอบธรรมแต3ทางของคนอธรรมจะพินาศไป 

(สดุดี 1:6)  

 ขอพระยาห=เวห=ทรงอวยพรท3าน และพิทักษEรักษาท3าน (กันดารวิถี 6:24) 

 เพราะพระยาห=เวห=ทรงเฝgารักษาทางของคนชอบธรรมแต3ทางของคนอธรรมจะพินาศไป 

(สดุดี 1:6) 

 “พระวิญญาณของพระเจCาไดCทรงสรCางขCาพเจCา และลมหายใจขององค=ผู&ทรงมหิทธิฤทธ์ิไดCใหC

ชีวิตแก3ขCาพเจCาพระองค=ทรงยึดตัวเขาไวCจากหลุมมรณะ และยึดชีวิตเขาไวCจากการพินาศดCวยดาบ 

(โยบ )33:4  

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม องค=อมตะ พระวิญญาณ 

นามวลี พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผลของพระวิญญาณ พระอานุภาพนิรันดร= ฤทธ์ิเดชอันเลิศ กริยาวลี 

ทรงฤทธานุภาพสูงสุด  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมต6อไปน้ี 

 แต3องค=ผูCช3วยคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพระบิดาจะทรงใชCมาในนามของเราน้ันจะทรงสอน

พวกท3านทุกส่ิง และจะทำใหCระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรากล3าวกับท3านแลCว (ยอห=น 14:26) 

ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช3วยเม่ือเราอ3อนกำลังดCวย เพราะเราไม3รูCว3าควรจะ

อธิษฐานขออะไรอย3างไร แต3พระวิญญาณทรงช3วยขอแทน ดCวยการคร่ำครวญซ่ึงไม3อาจกล3าวเป'น

ถCอยคำ (โรม 8:26) 

ส3วนผลของพระวิญญาณน้ัน คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา 

ความดี ความซ่ือสัตย= (กาลาเทีย 5:22) 

คือพระวิญญาณแห3งความจริงซ่ึงโลกรับไวCไม3ไดC เพราะมองไม3เห็นและไม3รูCจักพระองค= พวก

ท3านรูCจักพระองค=เพราะพระองค=สถิตอยู3กับท3าน และจะประทับอยู3ท3ามกลางท3าน (ยอห=น 14:17) 
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 พระเจCาเป'นพระวิญญาณ และคนท่ีนมัสการพระองค=จะตCองนมัสการดCวยจิตวิญญาณและ

ความจริง” (ยอห=น 4:24) 

พระวิญญาณเป'นผูCใหCชีวิต เน้ือหนังน้ันไม3มีประโยชน=อะไร ถCอยคำท่ีเรากล3าวกับพวกท3านมา

จากพระวิญญาณและเป'นชีวิต (ยอห=น 6:63) 

 “ขอใหCท3านรักษาคำบัญชาน้ีโดยไม3ด3างพรCอย และไม3มีท่ีติ จนกว3าพระเยซูคริสต=องค=พระผูC

เป'นเจCาของเราจะเสด็จมา ซ่ึงพระเจCาจะทรงใหCปรากฏข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสม พระองค=ผูCทรงสมควรแก3

การสรรเสริญและทรงฤทธานุภาพสูงสุดแต3เพียงพระองค=เดียว เป'นพระมหากษัตริย=เหนือกษัตริย=

ท้ังหลาย และเป'นองค=เจCานายเหนือบรรดาเจCานาย พระองค=เพียงผูCเดียวท่ีเป'นองคEอมตะ และสถิตใน

ความสว3างท่ีไม3มีใครเขCาใกลCไดC พระองค=ทรงเป'นผูCท่ีไม3เคยมีใครไดCเห็นและจะเห็นไม3ไดC ขอพระเกียรติ

และพระอานุภาพนิรันดรEจงมีแด3พระองค= อาเมน” (1 ทิโมธี )16-6:14  

 เพราะว3าพระเจCาผูCตรัสว3าใหCความสว3างส3องออกมาจากความมืด ทรงส3องสว3างเขCามาในใจของ

เรา เพ่ือใหCเรามีความสว3างแห3งความรูCถึงพระสิริของพระเจCา ท่ีปรากฏบนพระพักตร=ของพระคริสต= แต3

เรามีของล้ำค3าน้ีอยู3ในภาชนะดิน เพ่ือใหCเห็นว3า ฤทธ์ิเดชอันเลิศน้ันเป'นของพระเจCา ไม3ไดCมาจากตัวเรา

เอง”(2 โครินธ= )7-4: 6  

 “เพราะว3าอาวุธของเราท่ีใชCสูCรบไม3ใช3แบบมนุษย= แต3เป'นฤทธานุภาพจากพระเจCาท่ีจะทำลาย

ปúอมปราการไดC คือทำลายเหตุผลปลอมท้ังหลาย” (2 โครินธ= )10:4  

 “แต3พระองค=ตรัสกับขCาพเจCาแลCวว3า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจCา เพราะว3าความ

อ3อนแอมีท่ีไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มท่ีท่ีน่ัน” เพราะฉะน้ัน ขCาพเจCาจะอวดบรรดาความ

อ3อนแอของขCาพเจCามากข้ึนดCวยความยินดีอย3างย่ิง เพ่ือว3าฤทธานุภาพของพระคริสต=จะอยู3ในขCาพเจCา” 

(2 โครินธ= )12:9  

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ผูCทรงมหิทธิฤทธ์ิ จอมของส่ิงสารพัด  การอัศจรรย= ทรงฤทธ์ิ บันดาล 

ส่ิงอัศจรรย= ความย่ิงใหญ3 ฤทธานุภาพ สง3าราศี พระสิริ เหนือฟúาสวรรค= การครอบครอง พิทักษ=รักษา 

เฝúารักษา  ดำรงอยู3นิรันดร= และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ พระวิญญาณ ผลของพระวิญญาณ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด องค=อมตะ พระอานุภาพนิรันดร= 

ฤทธ์ิเดชอันเลิศ   
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 เมื ่อพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าทั ้งสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพ 

เหมือนกันโดย เทพ หมายถึง ส่ิงเหนือธรรมชาติ มีฤทธ์ิอำนาจเกินความปกติท่ัวไปท่ีคนธรรมดาจะมีไดC 

สามารถทำสิ่งต3าง ๆ ที่เป'นการอัศจรรย=เหนือธรรมชาติและเหนือพลังของคนปกติ และมีหนCาที่ปกปòก 

คุCมครองรักษา และเทพไม3มีตัวตนเป'นวิญญาณ 

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพเป'นการเชื่อมโยงมโนทัศน=ของความหมายในกลุ3ม

ความหมายตCนทางว3า เทพ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่อยู3เหนือสิ่งอื่นใด มีฤทธ์ิเดชอำนาจ ปกปúองรักษาพิทักษ=ผูC

อยู3ในครอบครองไดC เมื่อมีการถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหC

เขCาใจไดCว3า พระเจCาเป'นผูCปกปúอง คุCมครอง และมีฤทธิ์เดชทำการอัศจรรย=ต3าง ๆ ไดC และเปรียบผูCเช่ือ

เป'นบุคคลธรรมดาที่ตCองการการอัศจรรย=ที่ดลบันดาลจากสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อใหCรูCสึกว3าไดCรับการ

ปกปúอง คุCมครองดูแล 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า เทพ ไปสู3ความเขCาใจวง

ความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 8 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของเทพและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
เทพ 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

ผูCทรงมหิทธิฤทธ์ิ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระ

วิญญาณ จอมของส่ิงสารพัด องค=อมตะ  

พระเจCามีสิทธิอำนาจเหนือชีวิต และปòญหาต3าง 

ๆ ในชีวิตของผูCเช่ือ  

การครอบครอง พิทักษ=รักษา เฝúารักษา เหนือ

ฟúาสวรรค= ดำรงอยู3นิรันดร= 

พระเจCาดูแลชีวิตผูCเช่ือ 

การอัศจรรย= บันดาล พระอานุภาพนิรันดร= ฤทธ์ิ

เดชอันเลิศ ทรงฤทธ์ิความย่ิงใหญ3 ฤทธานุภาพ 

สง3าราศี พระสิริ 

ใหCความหวังใจว3าช3วยบรรเทาความทุกข=รCอนใจ 

และปòดเปπาความทุกข=ยากและปòญหาต3าง ๆ ใน

ชีวิตของผูCเช่ือไดC   
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 8. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นความสว6าง 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นความสว3างแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 21 

ถCอยคำ ดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ความมืด ความสว3าง ประทีป 

พระรัศมี นามวลี แสงสว3างส3องทาง พระรัศมีแห3งความโอ3อ3า ความสว3างนิรันดร= กริยา ส3อง กริยาวลี 

ทำความมืดใหCสว3าง ทอแสง ฝπาความมืดไปดCวยความสว3าง  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 ศัตรูของขCาเอªย อย3าเปรมปรีด์ิเยCยขCาเลยเม่ือขCาลCมลง ขCาจะลุกข้ึนอีกเม่ือขCาน่ังอยู3ในความมืด

พระยาห=เวห=จะทรงเป'นความสว6างแก3ขCา (มีคาห= 7:8) 

 พระวจนะของพระองค=เป'นตะเกียงแก3เทCาของขCาพระองค= และเป'นความสว6างแก3ทางของขCา

พระองค= (สดุดี 119:105) 

 ขCาแต3พระยาห=เวห= พระองค=ทรงเป'นประทีปของขCาพระองค=พระยาห=เวห=ทรงทำความมืดของ

ขCาพระองค=ให&สว6าง (2 ซามูเอล 22:29) 

  ขอ องค=พระผูCเป'นเจCา ทรงอำนวยพร และทรงพิทักษ=รักษาท3าน ขอใหCพระพักตร=ของ องค=

พระผูCเป'นเจCา ทอแสงเหนือท3าน ขอพระองค=ทรงเมตตากรุณาท3าน ขอ องค=พระผูCเป'นเจCา ทรงโปรด

ปรานท3าน และประทานสันติสุขแก3ท3าน” ’(กันดารวิถี 26)-6:24  

 “ท3านตัดสินใจจะทำส่ิงใด ส่ิงน้ันจะสำเร็จสมประสงค= และจะมีแสงสว6างส6องทางใหCท3าน 

เพราะพระเจCาทรงกดผูCเย3อหย่ิงลงต่ำ แต3พระองค=ทรงช3วยคนถ3อมใจใหCรอด พระองค=จะทรงช3วยกูCผูCไรC

ความผิด เออ ท3านจะไดCรับการช3วยกูCโดยความสะอาดแห3งมือของท3าน”” (โยบ )30-22:28   

 “กองทัพของพระองค=จะนับจำนวนไดCหรือ? ความสว6างของพระองค=ส6องไม3ถึงผูCใดบCาง?”

(โยบ )25:3  

 ““โอ ขCาอยากจะอยู3อย3างแต3เก3าก3อน อย3างในสมัยเม่ือพระเจCาทรงพิทักษ=ขCา เม่ือประทีปของ

พระองค=ส6องเหนือศีรษะขCา และขCาเดินฝaาความมืดไปด&วยความสว6างของพระองค=” (โยบ )3-29:2  
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 เพราะพระองค=ทรงจุดตะเกียงของขCาพระองค= พระยาห=เวห=พระเจCาของขCาพระองค=ทรงทำ

ความมืดของขCาพระองค=ให&สว6าง (สดุดี )18: 28  

 เพราะน้ำพุแห3งชีวิตอยู3กับพระองค= เราเห็นความสว6างโดยความสว3างของพระองค= ขอทรงใหC

ความรักม่ันคงของพระองค=ดำรงอยู3เร่ือยไปแก3ผูCท่ีรูCจักพระองค= และความชอบธรรมของพระองค= แก3

คนใจซ่ือ” (สดุดี )10-36: 9  

 “พระยาห=เวห= พระเจCาผูCทรงมหิทธิฤทธ์ิตรัสและทรงเรียกแผ3นดินโลก ต้ังแต3ทิศตะวันออก

จนถึงทิศตะวันตก พระเจCาทรงทอแสงออกมา จากศิโยนนครแห3งความงามพรCอมสรรพ” (สดุดี -50:1

)2  

 “ขCาแต3พระเจCา ขอทรงช3วยขCาพระองค=ท้ังหลายใหCกลับสู3สภาพดี ขอพระพักตร=ของพระองค=

ทอแสง เพ่ือขCาพระองค=ท้ังหลายจะรอด ขCาแต3พระยาห=เวห=พระเจCาจอมทัพ ขอทรงช3วยขCาพระองค=

ท้ังหลายใหCกลับสู3สภาพดี ขอพระพักตร=ของพระองค=ทอแสง เพ่ือขCาพระองค=ท้ังหลายจะรอด” (สดุดี 

)80:3, 19  

 “โอ เช้ือสายของยาโคบเอªย มาเถิด ใหCเราดำเนิน ในความสว6างของพระยาห=เวห= จงหลบเขCา

ไปอยู3ในหิน และซ3อนตัวในผงคลี ใหCพCนจากความน3าเกรงกลัวของพระยาห=เวห= และจากพระรัศมีแห3ง

ความโอ3อ3าตระการของพระองค= คนจะเขCาไปในถ้ำของหินผา และในโพรงของพ้ืนดิน ใหCพCนจาก

ความน3าเกรงกลัวของพระยาห=เวห= และจากพระรัศมีแห6งความโอ6อ6าตระการของพระองค= เม่ือ

พระองค=ทรงลุกข้ึนทำใหCโลกส่ันสะเทือน” (อิสยาห= )2:5, 10, 19  

 “ดวงอาทิตย=จะไม3เป'นความสว3างของเจCา ในเวลากลางวันอีก และดวงจันทร=จะไม3ส3องสว3าง

ใหCเจCา เพ่ือความสุกใส แต3พระยาห=เวห=จะทรงเป'นความสว6างของเจCาเป'นนิตย= และพระเจCาของเจCาจะ

ทรงเป'นศักด์ิศรีของเจCา ดวงอาทิตย=ของเจCาจะไม3ตกอีก และดวงจันทร=ของเจCาจะไม3มีขCางแรม เพราะ

พระยาห=เวห=จะทรงเป'นความสว6างนิรันดรEของเจCา และวันไวCทุกข=ของเจCาจะส้ินสุดลง” (อิสยาห= 

)20-60:19  

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม  ความมืด ความสว3าง นามวลี 

ผูCน่ังอยู3ในความมืด ความสว3างย่ิงใหญ3 ความสว3างของมนุษย= ความสว3างส3องเขCามาในความมืด ความ

สว3างของโลก ความสว3างแห3งชีวิต ความสว3างส3องออกมาจากความมืด คำกริยา มืดมน สว3าง 

กริยาวลี ไม3เห็นความสว3าง เดินในความมืด 
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 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 เพ่ือท่ีจะใหCสำเร็จตามพระวจนะ ซ่ึงตรัสผ3านทางอิสยาห=ผูCเผยพระวจนะว3า “แควCนเศบูลุน

และแควCนนัฟทาลี ท่ีอยู3บนทางไปยังทะเล และฝòæงแม3น้ำจอร=แดนขCางโนCน กาลิลีของพวกต3างชาติ 

ประชาชนผู&น่ังอยู6ในความมืด ไดCเห็นความสว6างย่ิงใหญ6 และผูCท่ีน่ังอยู3ในแดนและเงาแห3งความตาย 

ก็มีความสว6างส6องถึงพวกเขาแลCว”” (มัทธิว )16-14  

 “พระองค=ทรงเป'นแหล3งชีวิต และชีวิตน้ันเป'นความสว6างของมนุษยE ความสว6างส6องเข&ามา

ในความมืด และความมืดไม3อาจเอาชนะความสว6างไดC ความสว6างแทCท่ีทำใหCมนุษย=ทุกคนเห็นความ

จริงไดCน้ันกำลังเขCามาในโลก” (ยอห=น )5, 9-1:4  

 แลCวพระองค=ทรงช3วยใหCใจของพวกเขาสว6างเพ่ือจะไดCเขCาใจพระคัมภีร= (ลูกา 24:45) 

 พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงว3า “เราเป'นความสว6างของโลก คนท่ีตามเรามาจะไม3

ตCองเดินในความมืด แต3จะมีความสว6างแห6งชีวิต” (ยอห=น 8:12) 

 “ตราบใดท่ีเรายังอยู3ในโลก เราก็เป'นความสว6างของโลก” (ยอห=น           )9:5  

 น่ีเป'นขCอความท่ีเราไดCยินจากพระองค= และบอกกับพวกท3าน คือว3าพระเจCาทรงเป'นความ

สว6าง และความมืดในพระองค=ไม3มีเลย (1 ยอห=น 1:5) 

 เพราะว3าพระเจCาผูCตรัสว3าใหCความสว6างส6องออกมาจากความมืด ทรงส6องสว6างเขCามาในใจ

ของเรา เพ่ือใหCเรามีความสว6างแห3งความรูCถึงพระสิริของพระเจCา ท่ีปรากฏบนพระพักตร=ของพระ

คริสต= (2 โครินธ= 4:6) 

 พระองค=ทรงเป'นแหล3งชีวิต และชีวิตน้ันเป'นความสว6างของมนุษยE (ยอห=น 1:4) 

 แต3พวกท3านเป'นพงศ(พันธุ(ท่ีทรงเลือกสรร เปEนพวกปุโรหิตหลวง เปEนชนชาติบริสุทธ์ิ  เป'น

ประชากรอันเป'นกรรมสิทธ์ิของพระเจCา เพ่ือใหCพวกท3านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค= ผูCไดCทรง

เรียกพวกท3านใหCออกมาจากความมืด เข&าไปสู6ความสว6างอันมหัศจรรย=ของพระองค= (1 เปโตร 2:9) 

 เราตCองทำพระราชกิจของผูCทรงใชCเรามาเม่ือยังวันอยู3 กลางคืนอันเป'นเวลาท่ีไม3มีใครทำงาน

น้ันกำลังใกลCเขCามา ตราบใดท่ีเรายังอยู3ในโลก เราก็เป'นความสว6างของโลก” (ยอห=น 9:4-5)  
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พระเยซูตรัสตอบว3า “กลางวันมีสิบสองช่ัวโมงไม3ใช3หรือ? ถCาใครเดินตอนกลางวันเขาจะไม3

สะดุด เพราะเขาเห็นความสว6างของโลกน้ี 10แต3ถCาใครเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุด เพราะไม3มี

ความสว3างในตัวเขา” (ยอห=น 11:9-10) 

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว3า “ความสว6างจะอยู3ท3ามกลางพวกท3านอีกหน3อยหน่ึง เม่ือยังมี

ความสว6างอยู3ก็จงเดินไปเถิด เพ่ือท่ีว3าความมืดจะไดCตามท3านไม3ทัน คนท่ีเดินอยู3ในความมืดย3อมไม3รูC

ว3าตนไปทางไหน 36ขณะท่ีพวกท3านมีความสว6าง จงวางใจในความสว6างน้ัน เพ่ือจะไดCเป'นลูกของ

ความสว6าง” (ยอห=น 12:35-36) 

เราเขCามาในโลกเป'นความสว6าง เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในเราจะไม6อยู6ในความมืด (ยอห=น 

12:46) 

 “ฝูงชนจึงทูลพระองค=ว3า “เราทราบจากธรรมบัญญัติว3า พระคริสต=จะอยู3เป'นนิตย= ท3านพูดไดC

อย3างไรว3า ‘บุตรมนุษย=จะตCองถูกยกข้ึน?’ บุตรมนุษย=น้ันคือใคร?” พระเยซูตรัสกับพวกเขาว3า “ความ

สว3างจะอยู3ท3ามกลางพวกท3านอีกหน3อยหน่ึง เม่ือยังมีความสว3างอยู3ก็จงเดินไปเถิด เพ่ือท่ีว3าความมืด

จะไดCตามท3านไม3ทัน คนท่ีเดินอยู3ในความมืดย3อมไม3รูCว3าตนไปทางไหน ขณะท่ีพวกท3านมีความสว3าง จง

วางใจในความสว3างน้ัน เพ่ือจะไดCเป'นลูกของความสว3าง” เม่ือพระเยซูตรัสอย3างน้ันแลCวก็ทรงจากไป 

และทรงซ3อนพระองค=ใหCพCนจากพวกเขา”(ยอห=น )36-12:34  

 “คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคน้ีไดCทำใหCความคิดของคนท่ีไม3เช่ือมืดมนไป เพ่ือไม6ให&

เห็นความสว6างของข3าวประเสริฐ คือเร่ืองพระสิริของพระคริสต=ผูCทรงเป'นพระฉายาของพระเจCา (2 โค

รินธ= )4:4  

 “เพราะว3าคนเหล3าน้ันท่ีไดCรับความสว6างมาคร้ังหน่ึงแลCว และไดCล้ิมรสของประทานจาก

สวรรค= ไดCมีส3วนร3วมในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไดCล้ิมรสความดีงามแห3งพระวจนะของพระเจCา และ

ฤทธ์ิเดชแห3งยุคท่ีจะมาถึงน้ัน (ฮีบรู )5-6:4  

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6  ความมืด ความสว3าง ประทีป ทำความมืดใหCสว3าง ทอแสง แสงสว3าง

ส3องทาง ความสว3าง ส3อง ฝπาความมืดไปดCวยความสว3าง พระรัศมี พระรัสมีแห3งความโอ3อ3า ความสว3าง

นิรันดร= และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6ผูCน่ังอยู3ในความมืด ความสว3าง

ย่ิงใหญ3 ความสว3างของมนุษย= ความสว3างส3องเขCามาในความมืด ความมืด ความสว3าง สว3าง ความ
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สว3างของโลก เดินในความมืด ความสว3างแห3งชีวิต ความสว3างส3องออกมาจากความมืด มืดมน ไม3เห็น

ความสว3าง 

 เม่ือพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าท้ังสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นความสว3าง 

เหมือนกันโดย ความสว3าง หมายถึง แสงท่ีส3องทำใหCความมืดจางลง  

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นความสว3างเป'นการเช่ือมโยงมโนทัศน=ของความหมายใน

กลุ3มความหมายตCนทางว3า ความสว3าง ซ่ึงหมายถึง แสงท่ีใชCเพ่ือส3องใหCความกระจ3างชัด หรือส3องสว3าง

เพ่ือนำทาง เม่ือมีการถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดC

ว3าเป'นการเปรียบเทียบว3า ชีวิตผูCท่ีไม3มีพระเจCาหรือไม3เช่ือในพระเจCาเป'นผูCท่ีเดินอยู3ในความมืด คือไม3มี

เสCนทางการดำเนินชีวิต วิธีการแกCปòญหา หรือวิธีการเผชิญปòญหาเลย เหมือนเดินอยู3ในเสCนทางท่ีมีแต3

ความมืดมินไม3มีหนทางออกในชีวิต แต3ถCามีพระเจCาเปรียบเหมือนมีแสงสว3างส3องทางในการดำเนิน

ชีวิต 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า ความสว3าง ไปสู3ความ

เขCาใจวงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 9 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของความสว3างและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
ความสว6าง 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

ความสว3าง ประทีป พระรัศมี พระรัศมีแห3ง

ความโอ3อ3า ความสว3างย่ิงใหญ3 ความสว3างของ

มนุษย=  สว3าง ความสว3างของโลก ความสว3าง

ส3องออกมาจากความมืด ความสว3างแห3งชีวิต  

ถCอยคำและคำสอนของพระเจCาเป'นส่ิงท่ีเม่ือผูC

เช่ือไดCทำตาม แลCวจะพบหนทางแกCปòญหาใน

ชีวิตของตน 

ผูCน่ังอยู3ในความมืด ความมืด เดินในความมืด 

มืดมน ไม3เห็นความสว3าง  

ผูCเช่ือท่ีไม3มีหนทางแกCไขปòญหาหรือแกCอุปสรรค

ต3าง ๆ ในชีวิตของตน 

ทำความมืดใหCสว3าง ทอแสง แสงสว3างส3องทาง 

ส3อง ฝπาความมืดไปดCวยความสว3าง ความสว3าง        

นิรันดร= ความสว3างส3องเขCามาในความมืด 

ผูCเช่ือท่ีทำตามคำสอนและเดินในทางท่ีพระเจCา

ส่ังสอนจะทำใหCแกCปòญหาต3าง ๆ ในชีวิตไดC และ

มีความสุขมีชีวิตท่ีดีไดC 
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 9. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นครู 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครูแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=จำนวน 13ถCอยคำ 

ดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม ผูCส่ังสอน คำตักเตือน นามวลี 

คนไดCรับการส่ังสอน คำกริยา ส่ังสอน  

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 เพราะพระองค=ทรงสอนเขาอย3างถูกตCอง พระเจCาของเขาทรงส่ังสอนเขา (อิสยาห= 28:26) 

 พระยาห=เวห=ประเสริฐและเท่ียงธรรม ดังน้ันจึงทรงส่ังสอนพระมรรคาแก3คนบาป (สดุดี 25:8) 

 ดูเถิด พระเจCาทรงเป'นท่ียกย3องดCวยพลานุภาพของพระองค= ผูCใดเป'นผู&ส่ังสอนเหมือนอย3าง

พระองค=เล3า? (โยบ 36:22) 

 พระยาห=เวห=องค=เจCานายประทานแก3ขCาพเจCา ใหCมีล้ินของผูCไดCรับการส่ังสอน เพ่ือขCาพเจCาจะ

รูCจักการค้ำชู คือค้ำชูผูCอิดโรยดCวยถCอยคำ ทุก ๆ เชCาพระองค=ทรงปลุก พระองค=ทรงปลุกหูของขCาพเจCา 

เพ่ือใหCฟòงเหมือนอย3างคนได&รับการส่ังสอน (อิสยาห= 50:4)  

 “พระยาห=เวห=ทรงเกลียดชังทางของคนอธรรม แต3พระองค=ทรงรักผูCติดตามความชอบธรรม มี

การตีสอนอย3างหนักสำหรับผูCละท้ิงทางดี คนท่ีเกลียดคำตักเตือนก็จะตาย”(สุภาษิต )10-15:9  

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม รับโบนี (แปลว3าท3านอาจารย=) 

พระอาจารย= คำสอน คำส่ังสอน คำกริยา เทศนาส่ังสอน ส่ังสอน กริยาวลี วางแบบอย3าง ไดCยิน ไดCฟòง 

ไดCเรียนรูC 

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 พระองค=จึงทรงเทศนาส่ังสอนต3อไปในธรรมศาลาต3าง ๆ ท่ัวยูเดีย (ลูกา 4:44) 

 พระเยซูตรัสกับนางว3า “มารีย=เอªย” มารีย=จึงหันมาทูลพระองค=เป'นภาษาฮีบรูว3า “รับโบนี” 

(ซ่ึงแปลว3า ท3านอาจารย=) (ยอห=น 20:16) 
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 เม่ือพระเยซูตรัสคำเหล3าน้ีเสร็จแลCว ฝูงชนก็อัศจรรย=ใจดCวยคำส่ังสอนของพระองค= (มัทธิว 

7:28) 

 พวกท3านเรียกเราว3าพระอาจารยEและองค=พระผูCเป'นเจCา ท3านเรียกถูกแลCว เพราะเราเป'น

อย3างน้ัน 14เพราะฉะน้ันถCาเราผูCเป'นองค=พระผูCเป'นเจCาและพระอาจารยEยังลCางเทCาของพวกท3าน ท3าน

ก็ควรจะลCางเทCาของกันและกันดCวย 15เพราะว3าเราวางแบบอย6างแก3พวกท3านแลCว เพ่ือใหCท3านทำ

เหมือนอย3างท่ีเราทำกับท3านดCวย 16เราบอกความจริงกับพวกท3านว3า บ3าวจะเป'นใหญ3กว3านายไม3ไดC 

และทูตจะเป'นใหญ3กว3าคนท่ีใชCเขาไปก็ไม3ไดC 17เม่ือพวกท3านรูCอย3างน้ีแลCวและประพฤติตาม ท3านก็

เป'นสุข (ยอห=น 13:13-17) 

 ท3านท้ังหลายอย3าใหCใครเรียกว3า ‘ท3านอาจารย=’ เพราะพวกท3านมีพระอาจารยEเพียงผูCเดียว 

และพวกท3านทุกคนเป'นพ่ีนCองกัน (มัทธิว 23:8)  

 พวกท3านเรียกเราว3าพระอาจารยEและองค=พระผูCเป'นเจCา ท3านเรียกถูกแลCว เพราะเราเป'น

อย3างน้ัน (ยอห=น 13:13)  

 เพราะพระองค=ทรงส่ังสอนพวกเขาอย3างผูCมีสิทธิอำนาจ ไม3เหมือนบรรดาธรรมาจารย=ของเขา 

(มัทธิว 7:29) 

 ขณะท่ีพระเยซูทรงส่ังสอนอยู3ท่ีธรรมศาลาแห3งหน่ึงในวันสะบาโต (ลูกา 13:10)  

 พระเยซูเสด็จไปตามบCานเมืองต3าง ๆ ทรงส่ังสอนระหว3างทางท่ีมุ3งไปสู3กรุงเยรูซาเล็ม (ลูกา 

13:22) 

 คำเหล3าน้ีพระองค=ตรัสในธรรมศาลา ขณะท่ีพระองค=ทรงส่ังสอนอยู3ท่ีเมืองคาเปอรนาอุม 

(ยอห=น 6:59) 

 เม่ือเวลาผ3านไปถึงกลางเทศกาล พระเยซูเสด็จข้ึนไปท่ีบริเวณพระวิหารและทรงส่ังสอน 

(ยอห=น 7:14) 

 และในตอนเชCาตรู3พระองค=ทรงปรากฏท่ีบริเวณพระวิหารอีก คนท้ังหลายก็พากันมาหา

พระองค= พระองค=ประทับและทรงเร่ิมส่ังสอนเขา (ยอห=น 8:2) 



77 
 

 พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู3บCานโดยรอบ ทรงส่ังสอนในธรรมศาลาของเขา

ท้ังหลาย ทรงประกาศข3าวประเสริฐเร่ืองแผ3นดินของพระเจCา ทรงรักษาโรคและความเจ็บปπวยทุกอย3าง

ใหCหาย (มัทธิว 9:35) 

 ดูเถิด พระเจCาทรงเป'นท่ียกย3องดCวยพลานุภาพ ของพระองค= ผูCใดเป'นผูCส่ังสอนเหมือนอย3าง

พระองค=เล3า? (โยบ 36:22) 

 คนท้ังหลายก็อัศจรรย=ใจดCวยคำสอนของพระองค= เพราะว3าพระองค=ทรงส่ังสอนพวกเขาดCวย

สิทธิอำนาจ ไม3เหมือนพวกธรรมาจารย= (มาระโก 1:22 

 และพระองค=ประหลาดพระทัยท่ีพวกเขาไม3มีความเช่ือ แลCวพระองค=จึงเสด็จไปทรงส่ังสอน

ตามหมู3บCานโดยรอบ (มาระโก 6:6) 

 แลCวพระองค=เสด็จไปถึงเมืองคาเปอรนาอุมแควCนกาลิลี และทรงส่ังสอนพวกเขาในวันสะบา

โต (ลูกา 4:31) 

 พระองค=ทรงส่ังสอนในบริเวณพระวิหารในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนพระองค=เสด็จ

ออกไปประทับบนภูเขาท่ีช่ือมะกอกเทศ (ลูกา 21:37) 

 ท3านเธโอฟ°ลัส ในหนังสือฉบับแรกน้ัน ขCาพเจCากล3าวแลCวถึงทุกส่ิงท่ีพระเยซูทรงต้ังตCนทำและ

ส่ังสอน (กิจการ 1:1) 

 มีคำเขียนไวCในหนังสือผูCเผยพระวจนะว3า ‘พระเจCาจะทรงส่ังสอนพวกเขาทุกคน’ ทุกคนท่ีได&

ยินได&ฟfง และได&เรียนรู&จากพระบิดาก็มาถึงเรา (ยอห=น 6:45) 

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ส่ังสอน ผูCส่ังสอน คนไดCรับการส่ังสอน คำตักเตือน และในพันธ

สัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 เทศนาส่ังสอน รับโบนี(ท3านอาจารย=) คำส่ังสอน พระ

อาจารย= วางแบบอย3าง ส่ังสอน คำสอน ไดCยิน ไดCฟòง ไดCเรียนรูC 

 เมื ่อพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าทั ้งสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครู 

เหมือนกันโดย ครู หมายถึง ผูCที่มีหนCาที่สั่งสอน ใหCความรูCแก3ผูCศึกษาหาความรูC เป'นการใหCคำสอนและ

ทำใหCผูCเรียนไดCมีความรูCในทางท่ีดีท่ีเหมาะสม 
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 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครูเป'นการเชื่อมโยงมโนทัศน=ของความหมายในกลุ3ม

ความหมายตCนทางว3า ครู ซึ่งหมายถึง ผูCที่ทำหนCาที่สอนสั่งใหCความรูC เมื่อมีการถ3ายโยงความหมายตCน

ทางไปสู3ความหมายปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบเทียบว3าพระเจCาเป'นครู

อาจารย= เป'นผูCสั่งสอน และแสดงใหCเห็นว3าเปรียบผูCเชื่อว3าเป'นลูกศิษย= เป'นผูCที่มาขอความรูC เมื่อครูใหC

ความรูCต3าง ๆ ศิษย=ก็จะไดCรับความรูCไปใชCในชีวิต ก็เปรียบเหมือนเมื่อผูCเชื่อไดCอ3านไดCฟòงพระธรรมคำ

สอนท่ีพระเจCาไดCสอนไวCและนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผล 

 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า ครู  ไปสู3ความเขCาใจวง

ความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 10 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของครูและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 
ครู 

มโนทัศนEปลายทาง 
พระเจ&า 

ผูCส่ังสอน รับโบนี(ท3านอาจารย=) พระอาจารย= พระเจCา 

คนไดCรับการส่ังสอน  ผูCเช่ือ 

ส่ังสอน คำตักเตือน เทศนาส่ังสอน คำส่ังสอน 

วางแบบอย3าง ส่ังสอน คำสอน 

ผูCเช่ือไดCมีขCอพระคำท่ีพระเจCาใหCในการดำเนิน

ชีวิต 

ไดCยิน ไดCฟòง ไดCเรียนรูC ผูCเช่ือมีความสุข หลุดพCนจากปòญหา 

   

 10. มโนอุปลักษณEพระเจ&าเป2นผู&พิพากษา 

 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครูแสดงใหCเห็นไดCจากการใชCถCอยคำอุปลักษณ= จำนวน 12 ถCอยคำ 

ดังน้ี  

 ในพันธสัญญาเดิม ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม คำพิพากษา การพิพากษา 

ความยุติธรรม คำกริยา ประหาร กริยาวลี พิพากษาชนชาติ 

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 “แต3ขณะท่ีเน้ือยังคาปาก ยังไม3ไดCกลืนลงไป พระพิโรธของ องค=พระผูCเป'นเจCา ก็พลุ3งข้ึนต3อ

ประชากร พระองค=ทรงประหารพวกเขาดCวยโรคระบาดอย3างรุนแรง” (กันดารวิถี 11:33 ) 
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 “พระองค=คือพระยาห=เวห=พระเจCาของเรา คำพิพากษาของพระองค=อยู3ท่ัวท้ังแผ3นดินโลก จง

จดจำพันธสัญญาของพระองค=อยู3เป'นนิตย= คือพระวจนะท่ีพระองค=ทรงบัญชาไวCตลอดหน่ึงพันช่ัวอายุ

คน” (1 พงศาวดาร )15-16:14  

 “แลCวพระองค=ทอดพระเนตรมองคนอย3างน้ีหรือ? และทรงนำขCาพระองค=เขCาสู3การพิพากษา

โดยพระองค=หรือ?”(โยบ )14:3  

 “พระองค=ไม3ทรงสงวนชีวิตคนอธรรม แต3ประทานความยุติธรรมแก3ผูCทุกข=ยาก ดูเถิด พระเจCา

ทรงเป'นท่ียกย3องดCวยพลานุภาพของพระองค= ผูCใดเป'นผูCส่ังสอนเหมือนอย3างพระองค=เล3า? เพราะ

พระองค=ทรงพิพากษาชนชาติท้ังหลายดCวยส่ิงน้ี พระองค=ประทานอาหารอย3างอุดมสมบูรณ=”(โยบ 

)36:6, 22, 31  

 ในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 คำนาม การพิพากษา ความชอบธรรม 

นามวลี การพิพากษาอันยุติธรรม ผูCจะทรงพิพากษา คำกริยา ยุติธรรม ลงโทษ สนอง พิพากษา 

 ดังปรากฏในข&อพระธรรมดังน้ี 

 “แต3ถึงแมCเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกตCอง เพราะเราไม3ไดCพิพากษาโดยลำพัง 

แต3เราพิพากษาร3วมกับพระบิดาผูCทรงใชCเรามา (ยอห=น )8:16  

 เรายังมีอีกหลายเร่ืองท่ีอาจพูดและพิพากษาเก่ียวกับท3าน แต3ผูCท่ีทรงใชCเรามาน้ันสัตย=จริง 

และเราก็กล3าวต3อโลกในส่ิงท่ีเราไดCยินจากพระองค=”” (ยอห=น )8: 26  

 “เร่ืองน้ีช้ีชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจCา ซ่ึงจะพิสูจน=ว3าท3านเป'นผูCสมควรกับ

แผ3นดินของพระเจCา ซ่ึงท3านท้ังหลายกำลังทนทุกข=อยู3เพราะเห็นแก3แผ3นดินน้ัน พระเจCาทรงยุติธรรม 

คือพระองค=จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล3าน้ันท่ีก3อความยากลำบากใหCกับท3าน (2 เธ

สะโลนิกา )6-1:5  

 ดCวยเปลวเพลิง พระองค=จะลงโทษสนองคนท่ีไม3รูCจักพระเจCา และคนท่ีไม3ดำเนินชีวิตตามข3าว

ประเสริฐเร่ืองของพระเยซูองค=พระผูCเป'นเจCาของเรา คนเหล3าน้ันจะไดCรับโทษ อันเป'นความพินาศนิ

รันดร=และพรากจากพระพักตร=ขององค=พระผูCเป'นเจCา และจากพระสิริแห3งพระกำลังของพระองค=”(2 

เธสะโลนิกา )9-1: 8  
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 “ขCาพเจCาขอเตือนท3านอย3างจริงจังเฉพาะพระพักตร=พระเจCาและพระเยซูคริสต=ผู&จะทรง

พิพากษาคนเป'นและคนตาย และขอเตือนโดยอCางถึงการมาปรากฏของพระองค=และราชอาณาจักร

ของพระองค=ว3า (2 ทิโมธี )4:1  

 ต้ังแต3น้ีไปมงกุฎแห3งความชอบธรรมก็จะเป'นของขCาพเจCา ซ่ึงองค=พระผูCเป'นเจCาผู&พิพากษาท่ี

ชอบธรรมจะประทานเป'นรางวัลแก3ขCาพเจCาในวันน้ัน และไม3ใช3แก3ขCาพเจCาผูCเดียวเท3าน้ัน แต3จะ

ประทานแก3ทุกคนท่ีรักการเสด็จมาของพระองค=” (2 ทิโมธี )4: 8  

 “และถCาพวกท3านรCองเรียกพระองค=ว3าพระบิดา ผู&ทรงพิพากษาอย3างไม6มีอคติตามการกระทำ

ของแต3ละคน พวกท3านก็จงดำเนินชีวิตดCวยความยำเกรงในเวลาท่ีพวกท3านอยู3ในโลกน้ี” (1 เปโตร 

1:17) 

 “และขCาพเจCาไดCยินแท3นบูชารCองว3า “ถูกแลCว องค=พระผูCเป'นเจCา พระเจCาผูCทรงฤทธานุภาพ

สูงสุด การพิพากษาของพระองค=สัตยEจริงและยุติธรรม” ความรCอนแรงกลCาก็แผดเผามนุษย= พวกเขาก็

สาปแช3งพระนามพระเจCาผูCทรงมีฤทธ์ิเหนือภัยพิบัติเหล3าน้ี และเขาไม3ยอมกลับใจและไม3ยอมถวายพระ

เกียรติแด3พระองค=” (วิวรณ= 16:7, 9) 

 จากขCอความในพระธรรมดังยกตัวอย3างขCางตCนแสดงใหCเห็นว3า ในภาคพันธสัญญาเดิม

ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 ประหาร คำพิพากษา การพิพากษา ความยุติธรรม พิพากษาชนชาติ 

และในพันธสัญญาใหม6 ปรากฏถ&อยคำอุปลักษณE ได&แก6 พิพากษา การพิพากษา การพิพากษาอัน

ยุติธรรม ยุติธรรม ลงโทษ สนอง ความชอบธรรม ผูCจะทรงพิพากษา 

 เม่ือพิจารณาแลCวแสดงใหCเห็นว3าท้ังสองภาคมีการแสดงมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นผูCพิพากษา 

เหมือนกันโดย ผูCพิพากษา หมายถึง ผูCมีอำนาจและหนCาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีความ ตัดสิน

ความถูกผิด และมีหนCาท่ีใหCบทลงโทษแก3ผูCท่ีกระทำความผิด โดยผูCพิพากษาจะตCองมีคุณธรรมเร่ือง

ความเท่ียงธรรม เท่ียงตรง และยุติธรรมในการตัดสินคดีความต3าง ๆ  

 การใชCถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาเป'นผูCพิพากษา เป'นการเช่ือมโยงมโนทัศน=ของความหมายใน

กลุ3มความหมายตCนทางว3า ผูCพิพากษา ซ่ึงหมายถึง ผูCมีหนCาท่ีตัดสินความผิด ตัดสินบทลงโทษ ช้ีความ

ถูกผิดท่ีเกิดจากการกระทำต3าง ๆ อย3างเท่ียงตรง เม่ือมีการถ3ายโยงความหมายตCนทางไปสู3ความหมาย

ปลายทางคือ พระเจCา ทำใหCเขCาใจไดCว3าเป'นการเปรียบเทียบว3าพระเจCาเป'นผูCพิพากษาท่ีจะเป'นผูCตัดสิน

ว3าชีวิตของคนแต3ละคนจะเป'นอย3างไร จะไดCรับบทเรียนหรือบทลงโทษใดกับการกระทำท่ีตนเองทำไวC 
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 จากการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 แสดงใหCเห็น

การเช่ือมโยงและถ3ายทอดวงความหมายตCนทางคือ วงความหมายของคำว3า ผูCพิพากษา  ไปสู3ความ

เขCาใจวงความหมายปลายทางคือพระเจCา ดังแสดงตารางไดCดังน้ี 

ตารางท่ี 11 การเช่ือมโยงในระดับปริชานระหว3างคุณสมบัติของผูCพิพากษาและพระเจCา 

มโนทัศนEต&นทาง 

ผู&พิพากษา 

มโนทัศนEปลายทาง 

พระเจ&า 

ผูCจะทรงพิพากษา พระเจCา 

พิพากษาชนชาติ พระเจCามีอำนาจตัดสินความผิดบาปของชาวโลก

ตามการกระทำของคนทุกคน 

คำพิพากษา การพิพากษา การพิพากษาอัน

ยุติธรรม ยุติธรรม ความยุติธรรม ความชอบ

ธรรม 

คำตัดสินพิพาษาของพระเจCามีความเท่ียงตรง 

ประหาร ลงโทษ สนอง พิพากษา ผูCเช่ือทุกคนจะไดCรับการตัดสินตามความ

ประพฤติท่ีตนกระทำคนท่ีเช่ือในพระเจCาและทำ

ตามจะไดCความสุขในชีวิตท้ังในปòจจุบันและชีวิต

หลังความตาย 

 

 สรุปผลการวิเคราะห=ถCอยคำอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิลพบว3า มีถCอยคำอุป

ลักษณ=พระเจCาท่ีแสดงมโนอุปลักษณ=ท่ีทำใหCผูCอ3านไบเบิลทราบไดCว3าพระเจCาเป'นส่ิงใดจำนวน 10 มโน

อุปลักษณ= โดยมี 2 มโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏเฉพาะในภาคพันธสัญญาเดิมไดCแก3 มโนอุปลักษณ=พระเจCา

เป'นจอมทัพ และมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย และมี 8 มโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏจาก

ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีใชCเปรียบเทียบกับพระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลท้ังในภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา

ใหม3 ไดCแก3 มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นอาหาร มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นหมอ มโนอุปลักษณ=พระเจCา

เป'นพ3อ มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะ มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเทพ มโนอุปลักษณ=พระเจCา

เป'นความสว3าง มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นครู มโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นผูCพิพากษา 
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บทที่ 5 

หน:าที่ของมโนอุปลักษณEพระเจ:าในคัมภีรEไบเบิล 

ในบทนี้แสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค=ขCอที่ 3 คือ วิเคราะห=หนCาที่ของมโนอุปลักษณ=

พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล โดยผูCวิจัยวิเคราะห=การเปรียบเทียบพระเจCากับสิ่งต3าง ๆ เพื่อดูว3าในคัมภีร=        

ไบเบิลไดCสรCางมโนทัศน=แก3ผู Cอ3านว3าพระเจCาคือสิ ่งใด และการสรCางมโนอุปลักษณ=นั ้นขึ ้นเพ่ือ

วัตถุประสงค=ใด การวิเคราะห=น้ีจะทำใหCเห็นหนCาท่ีของมโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล  

หนCาท่ีมโนอุปลักษณ=พระเจCาแสดงใหCเห็นหนCาท่ีดCานการถ3ายทอดความคิด ซ่ึงแบ3งออกไดCดังน้ี 

1. หน&าท่ีการอธิบายความคิดท่ีเป2นนามธรรมโดยใช&แบบหรือแนวเทียบ เช3น เปรียบเทียบ

พระเจCาเป'นเทพ และพระเจCาเป'นแสงสว3าง  

การเปรียบเทียบพระเจCาเป'นเทพเพ่ือท่ีตCองการจะส่ือความคิดท่ีว3าพระเจCาเป'นส่ิงท่ีคอยปกปòก

รักษาผูCท่ีเช่ือในพระองค=ไดC แมCจะมองไม3เห็นตัวตนไม3อาจสัมผัสไดCเหมือนกับว3าเป'นส่ิงท่ีไรCตัวตน แต3

การเปรียบเทียบเพ่ือใหCเขCาใจว3าพระเจCาเป'นเทพทำใหCผูCเช่ือมีความคิดว3าพระเจCาอยู3กับตนตลอดเวลา

และทุกหนแห3งเหมือนเทพท่ีเป'นเพียงวิญญาณฝπายดีท่ีคอยดูแลมนุษย=แมCมองไม3เห็นก็ตาม 

การเปรียบเทียบพระเจCาเป'นแสงสว3างเพ่ือท่ีตCองการจะส่ือความคิดว3าพระเจCาจะคอยส3องนำ

ทางในชีวิตของผูCเช่ือ เม่ือมีพระเจCาก็จะเห็นเสCนทางในการใชCชีวิต การดำเนินชีวิต รวมท้ังมองเห็นทาง

ในการแกCปòญหาหรืออุปสรรคต3าง ๆ ในชีวิตไดC  

2. หน&าที่ในการเป2นเหตุผลสนับสนุนให&ผู&ฟfงทำหรือไม6ทำบางอย6าง ไดCแก3 การเป'นเหตุผล

สนับสนุนใหCผูCฟòงทำตามโดยเปรียบเทียบพระเจCาเป'นครู เป'นพ3อ เป'นคนเลี้ยงแกะ และเป'นผูCพิพากษา

ทำใหCผูCอ3านเช่ือมโยงความคิดแลCวไดCทราบว3า 

พระเจCาเป'นเหมือนผูCคอยสั่งสอนชี้แนะและเป'นแบบอย3างในการดำเนินชีวิตเหมือนเช3นครู 

และพระเจCารักผูCเชื่อทุกคนเหมือนพ3อแทC ๆ  ทำใหCรูCสึกว3าคำสอนมีคุณค3าและไดCมาจากผูCที่หวังดีต3อ

ชีวิตผูCเช่ือจริง ๆ ทำใหCอยากดำเนินชีวิตตามคำสอนน้ัน  
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นอกจากนี้การที่เปรียบพระเจCาเป'นผูCเลี้ยงแกะแสดงใหCเห็นว3าเปรียบเทียบผูCเชื่อเป'นแกะ ซ่ึง

แกะเป'นสัตว=เลี้ยงง3าย อยู3ร3วมกันเป'นฝูง แกะจะฟòงเสียงผูCเลี้ยงและเชื่อเดินตาม เปรียบไดCกับการสอน

ใหCผูCเช่ือทำตามสอนท้ังคำสอนท่ีสนับสนุนใหCทำส่ิงท่ีดีงาม  

การเปรียบเทียบพระเจCาเป'นผูCพิพากษาเป'นการทำใหCผูCฟòงทำหรือไม3ทำบางอย3างตามคำสอน

ที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล เมื่อผูCเชื่อมีมโนทัศน=ว3าพระเจCาจะเป'นผูCตัดสินพิพากษาความผิดแลCวผูCเชื่อก็

จะไม3กลCาทำความผิด และทำตามในส่ิงท่ีพระเจCาสอนเท3าน้ัน  

3. หน&าที่ในการกำหนดความคิด ไดCแก3 การกำหนดความคิดใหCผูCเชื่อว3าเมื่อตนเองเกิดปòญหา

และอุปสรรคในชีวิตการมีพระเจCาหรือเชื่อในคำสอนของพระเจCาจะทำใหCตนมีความสุขความปลอดภัย 

ดังเห็นไดCจากมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบัง เป'นอาหาร เป'นหมอ และเป'นจอมทัพ  

หนCาที่ในการกำหนดความคิดน้ีเพ่ือเปรียบเทียบใหCผูCเชื่อเห็นว3า เมื่อมีความทุกข=ในชีวิต รูCสึก

ว3ามืดมนไม3มีหนทางแกCไขปòญหา หรือไม3สามารถผ3านพCนอุปสรรคต3าง ๆ ที่เขCามาในชีวิตไดC ยังมีพระ

เจCาท่ีเป'นเหมือนเคร่ืองกำบังคุCมกันภัย สามารถเขCามาหลบภัยใหCพระเจCาคุCมครองไดC  

การเปรียบเทียนพระเจCาเป'นอาหารทำใหCผูCเชื่อเกิดความคิดว3าเมื่อมีพระเจCาชีวิตก็อิ่มเอม 

เปรียบไดCกับคนท่ีไรCหนทางในชีวิตกลับเป'นมีความสุขข้ึน พระเจCาเป'นเหมือนอาหารคือเม่ือยามรูCสึกหิว 

แลCวไดCทานอาหารก็จะอ่ิม  

การกำหนดความคิดใหCแก3ผูCเชื่อว3าเมื่อผูCเชื่อเขCาพึ่งพิงพระเจCาจะทำใหCรูCสึกว3าชีวิตปลอดภัย 

อบอุ3นและมีความหวังเพราะมีพระเจCาอยู3ดCวยเหมือนมีจอมทัพคอยนำหนCาในการสูCรบกับสิ่งต3าง ๆ  

หรือเม่ือมีความทุกข=มีก็คนช3วยรักษาเหมือนหมอท่ีรักษาคนปπวย นอกจากน้ียังกำหนดความคิดใหCผูCเช่ือ

รูCจักต3อสูCอย3างไม3เกรงกลัวอุปสรรคใด ๆ เพราะมีพระเจCาอยู3กับตนเสมอ ดังเห็นไดCจากมโนอุปลักษณ=

พระเจCาเป'นจอมทัพ เพื่อเปรียบใหCผูCเชื่อเห็นว3าหากผูCเชื่อมีพระเจCาอยู3ในชีวิตจะมีผูCคอยดูแล คุCมครอง

ปกปúองใหCพCนจากอันตรายไดC 

 สรุปหนCาที่ของมโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลไดCว3ามีหนCาที่สำคัญในการ

ถ3ายทอดความคิด โดยแบ3งออกเป'น 1. หนCาที่การอธิบายความคิดที่เป'นนามธรรมโดยใชCแบบหรือแนว

เทียบ ไดCแก3 เปรียบเทียบพระเจCาเป'นเทพและพระเจCาเป'นแสงสว3าง  2. หนCาที่ในการเป'นเหตุผล

สนับสนุนใหCผูCฟòงทำหรือไม3ทำบางอย3าง ไดCแก3 เปรียบเทียบพระเจCาเป'นครู เป'นพ3อ เป'นคนเลี้ยงแกะ 
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และเป'นผูCพิพากษา 3. หนCาที่ในการกำหนดความคิด ไดCแก3 เปรียบเทียบพระเจCาเป'นเครื่องกำบัง เป'น

อาหาร เป'นหมอ และเป'นจอมทัพ  
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บทที่ 6  

สรุปผล อภิปรายผล และข:อเสนอแนะ 

งานวิจัยเร่ือง อุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เก่ียวกับ “พระเจCา” ในคัมภีร=ไบเบิล มีวัตถุประสงค= 3 

ประการ ไดCแก3 1.) ศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=และวิเคราะห=มโนอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=        

ไบเบิล 2.) เปรียบเทียบมโนอุปลักษณ=พระเจCาระหว3างภาคพันธสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม3 

และ 3.) วิเคราะห=หนCาท่ีของมโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิล  

โดยผูCวิจัยมีสมมติฐานการวิจัยว3า 1.) มีการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCาในคัมภีร=       

ไบเบิลมากมายเพ่ือใชCประกอบสรCางความคิดเก่ียวกับพระเจCาทำใหCผูCอ3านไดCรูCจักคุณสมบัติเก่ียวกับพระ

เจCา และ 2.) มโนอุปลักษณ=พระเจCาในคัมภีร=ไบเบิลมีหนCาท่ีหลากหลาย เช3น ส่ังสอนใหCทำความดี หCาม

ไม3ใหCทำความช่ัว ใหCเช่ือในความย่ิงใหญ3ของพระเจCา เป'นตCน  

สรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยผลการวิจัยสรุปไดCว3า 

1. ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีเปรียบถึงพระเจCาท่ีปราฏในคัมภีร=ไบเบิล ปรากฏถCอยคำอุปลักษณ=ใน

ลักษณะ การใชCคำนาม คำกริยา นามวลี และกริยาวลี  

2. ถCอยคำอุปลักษณ=ท่ีพบแสดงมโนอุปลักษณ=ท่ีแสดงถึงพระเจCา 10 มโนอุปลักษณ= โดยเป'น

มโนอุปลักษณ=ท่ีปรากฏในท้ังภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม3 8 มโนอุปลักษณ=ไดCแก3  

   2.1 พระเจCาเป'นอาหาร  

   2.2 พระเจCาเป'นหมอ  

   2.3 พระเจCาเป'นพ3อ  

   2.4 พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะ  

   2.5 พระเจCาเป'นเทพ  

   2.6 พระเจCาเป'นความสว3าง  
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   2.7 พระเจCาเป'นครู 

   2.8 พระเจCาเป'นผูCพิพากษา  

ท้ังน้ีปรากฏถCอยคำแสดงมโนอุปลักษณ=ท่ีมีเฉพาะภาคพันธสัญญาเดิม 2 มโนอุปลักษณ= ไดCแก3  

   2.9 พระเจCาเป'นจอมทัพ  

   2.10 พระเจCาเป'นเคร่ืองกำบังภัย 

3. หนCาท่ีของมโนอุปลักษณ=พระเจCาท่ีปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล มีหนCาท่ีในการถ3ายทอดความคิด 

โดยแบ3งออกเป'น 3 ลักษณะ ไดCแก3 

    3.1 หนCาท่ีการอธิบายความคิดท่ีเป'นนามธรรมโดยใชCแบบหรือแนวเทียบ ไดCแก3 

เปรียบเทียบพระเจCาเป'นเทพและพระเจCาเป'นแสงสว3าง   

    3.2 หนCาท่ีในการเป'นเหตุผลสนับสนุนใหCผูCฟòงทำหรือไม3ทำบางอย3าง ไดCแก3 เปรียบเทียบ

พระเจCาเป'นครู เป'นพ3อ เป'นคนเล้ียงแกะ และเป'นผูCพิพากษา  

    3.3 หนCาท่ีในการกำหนดความคิด ไดCแก3 เปรียบเทียบพระเจCาเป'นเคร่ืองกำบัง เป'นอาหาร 

เป'นหมอ และเป'นจอมทัพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาถCอยคำอุปลักษณ=ที่เปรียบเทียบใหCผูCอ3านเขCาใจและรูCจักสิ่งที่ไม3มีตัวตน ซ่ึง

ไดCแก3พระเจCา ผูCไม3ปรากฏแก3ตานั้นใหCรูCจักไดCว3าพระเจCาเป'นสิ่งใดและมีคุณสมบัติใดนั้น แสดงใหCเห็น

กระบวนการการใชCภาษาที่เป'นระบบปริชาน โดยเมื่อเราเขCาใจความหมายถCอยคำที่นำมาเปรียบเทียบ

ไดCจากวงความหมายตCนทางของถCอยคำนั้น ๆ ที่เรารูCจัก เพราะเป'นสิ่งที่เป'นรูปธรรม และเกี่ยวกับ

ประสบการณ=ที่เราเคยพบเห็น เคยเจอ หรือเคยสัมผัสเกิดเป'นความเขCาใจพื้นฐานนำไปสู3การถ3ายโยง

ความหมายไปยังความหมายปลายทางที่ไม3รูCจัก ซึ่งเป'นไปตามแนวคิดอุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=ในทฤษฎี

ภาษาศาสตร=ปริชานแสดงใหCเห็นถึงความเขCาใจในกระบวนการถ3ายโยงความหมาย 

2. เม่ือสามารถเขCาใจการถ3ายโยงความหมายว3าพระเจCาคือส่ิงใดจากถCอยคำต3าง ๆ ท่ีปรากฏ

อยู3ในคัมภีร=ไบเบิลแลCวทำใหCทราบว3า คัมภีร=ไบเบิลเป'นหนังสือคำสอนทางศาสนาท่ีทำใหCผูCอ3านไดCรูCจัก

พระเจCาและไดCมีบทบาททำใหCคนเช่ือในพระเจCา ท้ังเช่ือในความอัศจรรย=เช3นท่ีว3าพระเจCาเป'นเทพ และ
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ในความน3ายำเกรงท่ีว3าพระเจCาเป'นผูCพิพากษา หรือจะทำใหCผูCท่ีเช่ือในพระเจCามีหลักในการดำเนินชีวิต

อยู3เสมอและมีผูCท่ีคอยดูแลคุCมครองชีวิตอยู3ใกลC ๆ เพราะรูCว3าพระเจCาเป'นพ3อและเป'นครู การไดCเช่ือว3า

พระเจCามีคุณลักษณะต3าง ๆ เหล3าน้ีทำใหCเกิดความหนักแน3นในความเช่ือของผูCเช่ือไดC 

3. จากการวิเคราะห=ถCอยคำอุปลักษณ=และมโนอุปลักษณ=โดยเปรียบเทียบระหว3างภาคพันธ

สัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม3นั้นพบว3า มีมโนอุปลักษณ=พระเจCาเป'นจอมทัพและพระเจCาเป'น

เครื่องกำบังภัยเท3านั้นที่ปรากฏแต3ในพระคัมภีร=เดิมแต3ไม3ปรากฏในพันธสัญญาใหม3 ทั้งนี้น3าจะเป'น

เพราะเรื่องราวในพระคัมภีร=เดิมเป'นเรื่องราวที่พระเจCาไดCทรงมีความสัมพันธ=กับชาวอิสราเอลในฐานะ

ที่เป'นกลุ3มคนที่พระองค=ไดCทรงเลือกสรรแลCวซึ่งพระเจCาไดCช3วยชาวอิสราเอล ใหCรอดพCนจากการเป'น

ทาสในประเทศอียิปต= โดยทรงมอบหมายใหCโมเซสเป'นผูCนําชาวอิสราเอลออกมาสู3ความเป'นอิสระ 

เรื่องราวจึงเป'นเรื่องเกี่ยวกับการสงครามการรบ การเร3ร3อนอยู3ในดินแดนที่แหCงแลCงยากลำบากอยู3นาน

จึงทำไดCเรื่องที่ถ3ายทอดในพระคัมภีร=ภาคพันธสัญญาเดิมปรากฏถCอยคำอุปลักษณ=เกี่ยวกับเรื่องจอม

ทัพและเครื่องกำบังภัย ส3วนในภาคพันธสัญญาใหม3จะเป'นเรื่องเกี่ยวกับการพระสูติของพระเยซู การ

ทนทุกข=การตาย การฟ¶ßนคืนชีพ และคำสอนของพระเซยูแต3ไม3มีเร่ืองสงครามและการรบแลCว 

4. ผลการวิจัยนี้แสดงใหCเห็นว3ามโนอุปลักษณ=ที่เด3นชัดคือมโนอุปลักษณ=มนุษย= ซึ่งสอดคลCอง

กับงานวิจัยของกรกนก รัมมะอัตถ= (2556) พราวพรรณ ผลบุญ (2561) ของวรวรรณา เพ็ชรกิจ และ

สุธาสินี ป†ยพสุนทรา (2560) แสดงใหCเห็นว3าการเชื่อมโยงประสบการณ=ของมนุษย=กับสิ่งรอบตัวต3าง ๆ 

ทั้งประสบการณ=ทางสังคมและวัฒนธรรมเป'นเครื่องช3วยทำใหCมนุษย=สื่อความคิดในเรื่องนามธรรม

ออกมาเป'นรูปธรรมไดC 

 ขMอเสนอแนะ 

 1. ผูCสนใจเร่ืองอุปลักษณ=อาจนำแนวทางการศึกษาไปใชCศึกษาหนังสือพระธรรมของศาสนา

อ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาว3ามีการใชCถCอยคำอุปลักษณ=ในเชิงปริชานหรือไม3 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป'นการศึกษาเชิงคุณภาพไม3ไดCศึกษาเชิงปริมาณจึงไม3ไดCนับความถ่ีของ

การปรากฏ หากมีการศึกษาใหCลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึนจะทำใหCเห็นความแตกต3างในการใชCและสามารถเห็นว3า

มโนอุปลักษณ=ใดเด3นท่ีสุดไดC 
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ภาคผนวก ก  

เรื่องราวโดยยKอในคัมภีร=ไบเบิล 

 ศิลป©ชัย  เชาว=เจริญรัตน= (2459: 2-9)  กล3าวถึงเรื่องราวโดยย3อในคัมภีร=ไบเบิลว3า ใน

ภาคพันธสัญญาเดิมกล3าวถึงเรื่อง ก3อนที่จักรวาลจะกำเนิดขึ้นมา มีพระเจCาสูงสุดผูCทรงเป'นพระเจCาท่ี

แทCจริงเพียงองค=เดียว ทรงเป'นตCนกำเนิดแห3งสรรพส่ิง พระองค=ทรงสรCางมนุษย=ดCวยความรัก ปรารถนา

ใหCเขามีชีวิตนิรันดร=ท3ามกลางสภาพที่มีความสมบูรณ=พูนสุขและมีสันติสุขร3วมกับพระองค=และสืบทอด

ลูกหลานของมนุษยชาติสืบต3อไปเรื่อย ๆ พระองค=ทรงสรCางมนุษย=อย3างพิเศษสุดเหนือสรรพสิ่งใด ๆ 

เพราะพระองค=ไดCทรงถ3ายทอดลักษณะที่ดีบางอย3างของพระองค=แก3มนุษย= คือ ใหCมีสติปòญญาสูง และ

มีจิตสํานึกผิดชอบช่ัวดี จึงทําใหCมนุษย=แตกต3างจากสัตว=ท่ัวไปย่ิงกว3าน้ันพระองค=ยังทรงสรCางมนุษย=ใหCมี

เสรีภาพในการเลือกว3าตนจะทําดีหรือทําชั่วตามกฎศีลธรรมที่พระองค=ตั้งไวC ซึ่งพวกเขาตCองรับผิดชอบ

ต3อการตัดสินใจของตนเอง หากเขาเลือกเช่ือฟòงพระองค=ก็จะไดCอยู3กับพระเจCาอย3างมีสันติสุขช่ัวนิรันดร 

หากไม3เชื่อฟòงพระองค=ซ่ึงถือเป'นการทําบาป พวกเขาก็จะตCองรับผลกรรมอย3างรCายแรงคือ ชีวิตจะมี

ความทุกข=นานาประการ มีนิสัยบาปติดอยู3ในสัญชาตญาณ ปราศจากพระเจCาเป'นที่พึ่ง และตCองตาย

และจิตวิญญาณยังตCองไปรับโทษในนรกตลอดนิรันดรดCวย 

 ทว3า มนุษย=กลับเลือกทําบาปไม3เชื่อฟòงพระเจCา ไม3ว3าจะเป'นการโกหก เกลียดชัง โหดรCาย 

เห็นแก3ตัว ไม3ซ่ือสัตย= โลภ ผิดประเวณี เมา หย่ิงยโส โอCอวด หยาบคาย อิจฉา เกียจครCาน ฯลฯ มนุษย=

เป'นเช3นนี้มาทุกรุ3นทุกสมัยเลยทีเดียว ดCวยบาปนี้เอง มนุษย=เราจึงตCองรับผลกรรม ไม3ใช3คนใดคนหน่ึง

เท3านั้น แต3มนุษยชาติทั้งหมดดCวย เพราะบาปเป'นเหมือนกับเชื้อเอดส=ที่ถ3ายทอดจากพ3อแม3สู3ลูก หรือ

เหมือนกรรมพันธุ=ที่ถ3ายทอดจากคนรุ3นหนึ่งไปสู3คนรุ3นต3อ ๆ มาแต3พระเจCายังทรงรักมนุษย=มาก ทรง

ปรารถนาท่ีจะช3วยมนุษย=ใหCรอดพCนจากบาปและผลของบาป  

 อย3างไรก็ตามพระเจCาทรงเตรียมกระบวนการหนึ่งไวCเพื่อที่จะช3วยมนุษย=ไดC คือการมีบุคคล

หนึ่งมาทําหนCาที่เป'น “ผูCไถ3บาป" เพื่อเป'นผูCรับบาปแทนมนุษย= หรือเป'นผูCชดใชCโทษบาปแทนมนุษย=ท้ัง

ปวงเหมือนกับคนเรามักเรียกกันว3าเป'น “แพะรับบาป” แต3คนที่จะสามารถรับบาปแทนมวลมนุษย=ไดC 

ตCองมีคุณสมบัติ 5 ประการ ประการแรก บุคคลผูCนี้ตCองเป'นมนุษย= เพื่อเขาจะสามารถเป'นตัวแทนของ

มนุษย=ไดC ในการเป'นมนุษย=ที่ว3านี้รวมถึงการตCองมีประสบการณ=แบบมนุษย=ทั้งหลาย คือเกิด เติบโต มี

ขCอจํากัดและประสบความทุกข=แบบมนุษย= ประการที่สอง บุคคลผูCนี้ตCองเป'นมนุษย=ที่มีศักดิ์ศรีเหนือ

มนุษย=ทั้งหมด เขาจึงจะสามารถรับโทษแทนมนุษย=ทั้งหมดไดC ประการที่สาม บุคคลผูCนี้ตCองมีชีวิตท่ี
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บริสุทธิ์ไม3มีบาปเลย เพราะมิฉะนั้นเขาย3อมตCองรับโทษบาปของตนเอง ไม3อาจไปรับโทษบาปแทนใคร

ไดC ประการที่สี่ บุคคลผูCนี้ตCองยอมถูกประหารชีวิตอย3างทรมานที่สุดเพราะโทษบาปของมวลมนุษย=น้ัน

รCายแรงจนตCองถูกพิพากษาดCวยการประหารใหCตายอย3างทรมาน และประการสุดทCาย บุคคลผูCนี้ตCอง

ยอมทำหนCาที่นี้ดCวยความสมัครใจ ไม3มีใครบีบบังคับ เพราะการรับโทษบาปแทนผูCอื่นจะตCองเกิดข้ึน

ไม3ใช3เร่ืองท่ีจะไปบังคับใหCใครทำไดC เขาผูCน้ันตCองสมัครใจทำเอง  

 เน้ือเร่ืองต3อจากน้ันเป'นเน้ือเร่ืองย3อจากเหตุการณ=ท่ีบันทึกไวCในภาคพันธสัญญาใหม3 คือ เม่ือ

ถึงกําหนดเวลาที่เหมาะสม พระเจCาก็ไดCทรงประทานพระบุตรใหCลงมาเกิดเป'นมนุษย=ในโลกนี้ โดย

อาศัยครรภ=ของหญิงสาวพรหมจารีชาวยิวคนหนึ่งช่ือมารี และทรงมีพระนามว3า “เยซู” หรือที่เรียกกัน

อย3างไทย ๆ ว3า “พระเยซู” เหตุการณ=นี ้เกิดขึ ้นจริงในประวัติศาสตร=โลก ในราวป°ที ่ 5 ก3อน                  

คริสตศักราช ณ ดินแดนปาเลสไตน= ในยุคสมัยท่ีอาณาจักรโรมันเร่ืองอํานาจในโลก 

 เหตุการณ=นี้เกิดขึ้นโดยที่พระเจCาทรงใหCทูตสวรรค=องค=หนึ่ง มาปรากฏเพื่อแจCงแก3เธอและ

บอกแก3โยเซฟคู3หม้ันของเธอทราบล3วงหนCา ทูตสวรรค=กาเบรียลกล3าวแก3เธอว3า พระเจCาทรงพอพระทัย

ในตัวมารี และ เลือกเธอที่จะใหCตั้งครรภ=อย3างอัศจรรย=ดCวยฤทธิ์ของพระเจCา ทารกที่จะเกิดผ3านครรภ=

ของเธอคือพระบุตรของพระเจCา และใหCเธอตั้งชื่อทารกนี้ว3า “เยซู” ซึ่ง แปลว3า พระเจCาทรงเป'นผูCช3วย

ใหCรอด (อย3างไรก็ดีพระเยซูทรงถูกเรียกขานอีกนามหนึ่งว3า “พระคริสต=” ซึ่งแปลว3าผูCที่พระเจCาทรง

แต3งต้ังไวC) 

 การมาประสูติของพระเยซูสอดคลCองกับคําพยากรณ=โบราณในพระคัมภีร=ที่พยากรณ=ว3า “ผูC

ไถ3บาป” จะมาเกิดในเชื้อสายของกษัตริย=โบราณที่มีพระนามว3าดาวิด เพราะมารีและโยเซฟต3างก็เป'น

เช้ือสายของราชวงศ=ดาวิดเช3นกัน 

 การปฏิสนธิ์ในครรภ=ของมารีก็เกิดขึ้นจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจCา ไม3ไดCเกิด

จากความสัมพันธ=ชายหญิงเช3นมนุษย=ทั่วไป พระองค=ทรงประสูติที่เมืองเบธเลเฮม เป'นเมืองเล็ก ๆ 

เมืองหนึ่งในประเทศอิสราเอล ทรงประสูติอย3างต่ำตCอยในคอกสัตว=ของโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเต็ม 

พระองค=ไดCรับการ พันผCาอCอมและวางนอนบนรางหญCาอาหารสัตว= ในขณะที่พระกุมารเยซูไดCประสูติ

ขึ้นนั้น เหล3าทูตสวรรค=ไดCไปแจCงข3าวใหCคนเลี้ยงแกะกลุ3มหนึ่ง ซึ่งถือเป'นคนต่ำตCอยในสังคมใหCไดCมา

นมัสการพระองค= 

 ต3อมาไม3นานนัก โหราจารย=จากทางตะวันออกกลุ3มหนึ่งไดCสังเกตเห็นดวงดาวที่แปลก

ประหลาดดวงหน่ึง ดCวยความสามารถเชิงพยากรณ= พวกเขาเช่ือว3า ดาวดวงน้ีบ3งช้ีว3ามีกษัตริย=ท่ีย่ิงใหญ3
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ไดCประสูติแลCว พวกเขาจึงออกเดินทางเพื่อมานมัสการยุวกษัตริย=องค=ใหม3 เมื่อพวกเขามาถึงแควCนท่ี

พระเยซูทรงประสูติ พวกเขาเขCาใจว3าในฐานะกษัตริย=พระองค=ก็น3าจะประสูติในพระราชวัง พวกเขาจึง

เขCาไปขอพบกษัตริย=ในแควCนนั้นซึ่งมีนามว3าเฮโรด เมื่อกษัตริย=เฮโรดไดCทราบเรื่องก็หวั่นเกรงว3าทารก

ที่ว3านี้จะเป'นภัยต3อราชวงศ=ของตนในอนาคต จึงสั่งทหารใหCไปฆ3าเด็กที่อายุต่ำกว3า 2 ขวบ ทุกคนใน

เมืองนั้น ก3อนที่ภัยจะมาถึง ทูตสวรรค=ไดCไปบอกใหCมารีและโยเซฟพาพระกุมารเยซูหนีไปอยู3อียิปต=

ชั่วคราว จนกระทั่งไดCทราบข3าวว3าเจCาเมืองเฮโรดองค=นี้สวรรคต จึงพาพระเยซูกลับมาอยู3ที ่เมือง         

นาซาเร็ธบCานของตน 

 พระคริสตธรรมคัมภีร=ไดCบันทึกว3าพระเยซูทรงจําเริญขึ ้นในทุกดCาน ทั ้งดCาน ร3างกาย 

สติปòญญา เป'นที่รักของผูCคน และมีชีวิตที่ดีงามเป'นที่พอพระทัยพระเจCา เมื่อพระเยซูทรงเจริญวัยจนมี

พระชนมายุ 30 ป° พระองค=ก็ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค= แต3ก3อนที่พระเยซูจะทรงเริ่มพระ

ราชกิจ พระเจCาทรงใชCผูCหยั่งรูCคนหนึ่งชื่อ ยอห=น มาประกาศแก3ชาวยิวทั่วไปเพื่อใหCพวกเขากลับใจใหม3

และเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตCอนรับผูCไถ3บาปที่กําลังจะมา ยอห=นจะทําพิธีจุ3มน้ำแก3บรรดาผูCที่กลับใจ 

เพื่อเป'นสัญลักษณ=แสดงถึงการชําระลCางสิ่งสกปรก (เรียกว3าพิธีบัพติศมา) เม่ือยอห=นไดCพบพระเยซูก็

มั่นใจและประกาศว3าท3านผูCนี้คือ “ผูCไถ3บาป” ที่พระคัมภีร=เดิมสัญญาไวCและชาวยิวทั้งหลายกําลังรอ

คอยอยู3 และเรียกรCองใหCผูCคนมาเชื่อศรัทธาในพระองค=และก3อนที่พระองค=จะเริ่มพระราชกิจ พระองค=

ไดCถูกมารมาทดลองใจในขณะที่พระองค=ทรงอยู3ในทะเลทรายที่แหCงแลCง มารพยายามเสนอเงื่อนไข. 

ต3าง ๆ ที่ทําใหCพระองค=ทําตามใจตนเองแทนที่จะเชื่อฟòงพระบิดา เพื่อแลกกับความสะดวกสบายและ

ลาภยศสรรเสริญ ทCายที่สุดพระเยซูทรงชนะการทดลองใจของมาร แมCว3าจะตCองทนทุกข=ทรมาน

เพียงใดก็ตาม 

 หลังจากน้ันพระเยซูก็ทรงเร่ิมตCนทําพระราชกิจท3ามกลางสาธารณชน โดยทรงเรียกคน

ธรรมดา 12 คนมาเป'นอัครสาวกหรือศิษย=เอกรุ3นแรกของพระองค= ลักษณะของพระราชกิจท่ีพระองค=

กระทํามีสามลักษณะ คือ ทรงทําการอัศจรรย=เพ่ือช3วยเหลือผูCคน ประกาศส่ังสอน และทรง

ส้ินพระชนม=เพ่ือไถ3บาปมนุษย= 

ฉัตรสุมาลย=  กบิลสิงห= (2522: 60-69) ไดCใหCความรูCเก่ียวกับคัมภีร=ไบเบิลและรายละเอียดของ

พระธรรมเล3มต3าง ๆ ในไบเบิล สรุปโดยย3อไดCดังน้ี 

คัมภีร=ไบเบิลเป'นคัมภีร =ศ ักดิ ์ส ิทธิ ์ของศาสนายูดายและศาสนาคริสต=ที ่ม ีอ ิทธิพลต3อ

ประวัติศาสตร=แห3งมนุษย=ชาติสําหรับผูCที่นับถือศาสนาทั้งสอง มีบทบาททางศาสนาเพราะถือเป'นการ
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แสดงใหCประจักษ=ของพระเจCาต3อมวลมนุษย= คัมภีร=ไบเบิลไดCรวบรวมเหตุการณ=ต3าง ๆ ซึ่งทั้งสังคมของ

ชาวยิวและชาวคริสต=มองเห็นว3าเป'นที่มาแห3งชีวิตของพวกเขา นอกจากนั้นยังไดCรวมถึงรายละเอียด

ของสิ่งที่พึงกระทําและพึงละเวCน เพื่อใหCผูCที่เชื่อถือไดCยึดเป'นแนวทางในการดํารงชีวิต ทั้งชาวยิวและ

ชาวคริสต=เม่ือเกิดความคับขันข้ึนในชีวิตส3วนตัวมักจะหันเขCาหาคัมภีร=ไบเบิลเป'นท่ีพ่ึง 

คัมภีร=ไบเบิลแบ3งออกเป'น 2 ตอนใหญ3 ไดCแก3  

1. พันธสัญญาเดิม (Old Testament)  

2. พันธสัญญาใหม3 (New Testament)  

พันธสัญญาเดิม เป'นส3วนของคัมภีร=ไบเบิลที่ยอมรับนับถือว3าเป'นคัมภีร=ศักดิ์สิทธิ์ร3วมกันท้ัง

ชาวยิวและชาวคริสต= มีความยาวประมาณสามในสี่ของคัมภีร=ไบเบิลทั้งหมด เดิมเขียนเป'นภาษาฮิบรู 

ขอบเขตและเนื้อหาสาระยังเป'นประเด็นที่นักปราชญ=ถกเถียงกันอยู3 แต3อาจสรุปไดCพอเป'นสังเขปว3า

พันธสัญญาเดิมนี้เป'นประมวลเรื่องราวที่พระเจCาไดCทรงมีความสัมพันธ=กับชาวอิสราเอลในฐานะที่เป'น

กลุ3มคนท่ีพระองค=ไดCทรงเลือกสรรแลCว (The Chosen people) แมCว3าบทเร่ิมตCนของคัมภีร=จะกล3าวถึง

ความเป'นมาของโลกก็ตาม ผูCเขียนคัมภีร=มิไดCมีเจตจํานงค=ที่จะเขียนประวัติของโลกหรือของจักรวาล

เลย การกล3าวถึงความเป'นมาของโลกเป'นเพียงวิธีการที่จะนําเขCาสู3เรื่องความสัมพันธ=ระหว3างพระเจCา

กับชาวอิสราเอลเท3านั้นเอง จุดประสงค=ประการหลังนี้เห็นไดCโดยเด3นชัดในพันธสัญญาเดิมตั้งแต3ตCนจน

จบ 

ตามหลักท่ัวไปแลCว ชาวยิวแบ3งพันธสัญญาเดิมออกเป'น 3 ตอน คือ 

1. เพนทาทุก (Pentateuch) แปลว3า “หนังสือ 5 เล3ม” ซึ่งบางครั้งรวมเรียกว3าคัมภีร=โตราห= 

(Torah) แปลว3า “กฎหมาย” เป'นคัมภีร=ส3วนที่ไดCบันทึกไวCถึงการกระทําและกฎเกณฑ=ต3าง ๆ ที่พระ

เจCาไดCทรงกําหนดใหCชาวยิวยืดถือปฏิบัติ ในเชิงประวัติแลCวอาจกล3าวไดCว3า เพนทาทุก เป'นหนังสือที่ว3า

ดCวยการเร่ิมตCนของชาวยิว 

- ปฐมกาล หนังสือเล3มแรก กล3าวถึงความเป'นมาของจักรวาลและมนุษยชาติรวมทั้งเรื่องราว

ของมนุษย=คู3แรก คือ อาดัมและอีวา เรื่อยมาจนถึงอับราฮัมไดCทําสัญญาพิเศษต3อพระเจCา สัญญานี้ไดC

สืบทอดต3อมาในบรรดาลูกหลานของอับราฮัมซ่ึงเป'นตCนตระกูลของชาวอิสราเอสน้ันเอง 
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- อพยพ เป'นหนังสือเล3มที่สอง กล3าวถึงเรื่องราวที่พระเจCาไดCช3วยชาวอิสราเอลใหCรอดพCนจาก

การเป'นทาสในประเทศอียิปต= โดยทรงมอบหมายใหCโมเซสเป'นผูCนําชาวอิสราเอลออกมาสู3ความเป'น

อิสระ นอกจากน้ัน พระเจCายังทรงสําแดงปาฏิหาริย=ใหCปรากฏแก3สายตาของชาวอิสราเอลดCวย เช3นการ

ช3วยใหCชาวอิสราเอลรอดพCนจากเงื้อมมือของพวกอียิปต=ที่แม3น้ำแดงเป'นตCน จากนั้นก็กล3าวถึงพันธ

สัญญาท่ีพระเจCามอบหมายใหCแก3ชาวอิสราเอลผ3านโมเซสท่ีภูเขาซินาย เรียกว3า “บัญญัติสิบประการ” 

- เลวีนิติ กล3าวถึงวิธีประกอบศาสนพิธีในกรณีต3าง ๆ รวมท้ังกฎขCอหCามโดย เฉพาะท่ีพวกพระ

ตCองถือปฏิบัติโดยย3อ อาจกล3าวไดCว3าอพยพและเลวีนิติเป'นรากฐานแห3งกฎเกณฑ=ที่จะรักษาไวCซึ่งพันธ

สัญญาท่ีชาวอิสราเอลไดCถวายไวCแก3พระเจCา 

- กันดารวิถี และ เฉลยธรรมบัญญัติ เป'นหนังสือที่เล3าถึงประวัติของชาวอิสราเอลที่เร3ร3อนอยู3

นานถึง 40 ป° จนไดCเขCาไปสู3ที่ราบโมอับ และในที่สุดก็จะไดCเขCาสู3ดินแดนคานาอันซึ่งถือเป'นดินแดน

แห3งพันธสัญญา (Promised Land) ต3อไป 

2. ศาสดาพยากรณ= (Prophet) พันธสัญญาเดิมส3วนนี้เป'นบันทึกเรื ่องราวคําสอนและคํา

ทํานายของศาสดาพยากรณ=ของชาวยิวซึ่งเกิดขึ้นในสมัยต3าง ๆ กัน แบ3งเป'นบทย3อยไดCถึง 21 ตอน 

โดยเน้ือหาสาระแลCว อาจแบ3งเป'นภาคใหญ3 ๆ ไดC 3 ภาค คือ 

   2.1 ภาคประวัติศาสตร= ซึ่งแยกเป'น ตอนย3อยไดCแก3 โยซูวา ผูCวินิจฉัย ซามูเอล ฉบับที่ 1 

และ 2, พงศ=กษัตริย= ฉบับท่ี 1 และ 2 เร่ืองราวทางประวัติศาสตร=ของตอนน้ี กล3าวถึงชาวอิสราเอลเม่ือ

ไดCเขCาไปสู3ดินแดนคานาอัน และอิสราเอลเริ่มเป'นป¿กแผ3นเมื่อมีระบบกษัตริย=เกิดขึ้นโดยเริ่มตCนจาก       

ซามูเอลผูCนําทางศาสนา เลือกซอลข้ึนเป'นกษัตริย= ติดตามดCวยเร่ืองราวของกษัตริย=ดาวิดและโซโลมอน 

จนในท่ีสุดอิสราเอลก็ตCองแยกเป'น 2 ฝπาย ไดCแก3 อาณาจักรยูดาห= และอิสราเอล 

  2.2 ศาสดาพยากรณ=ใหญ3 ตอนนี้กล3าวถึงชีวิตและคําสอนของศาสดาพยากรณ=คนสําคัญ ๆ 

ไดCแก3 อิสยาห= เยเรมีย= และเอเสเคียล อาจกล3าวไดCว3า อิสยาห=เป'นศาสดาพยากรณ=คนสําคัญที่สุดและ

เป'นคัมภีร=ตอนที่มีอิทธิพลเหนือตอนอื่น ๆ จากการศึกษาคัมภีร=ตอนนี้โดยใกลCชิด ผูCรูCไดCลงความเห็นว3า

น3าจะเป'นงานของนักเขียนอย3างนCอย 2 คน ศาสดาพยากรณ=ผูCนี้มองเห็นว3าการที่อัสสิเรียนยกทัพมา

โจมตีปาเลสไตน=นั้นเป'นพระประสงค=ของพระเจCา แต3ในที่สุดแลCวพระองค=ก็จะทรงนําความรอดมาสู3

ชาวยิวและมนุษยชาติโดยทั่วหนCากัน ในตอนนี้ อิสยาห=กล3าวว3าความรอดจะไดCมาจากศรัทธาในพระ

บุตรของพระเจCามากกว3าการใชCอำนาจทางการทหารหรือการเมืองอันเป'นแนวความคิดที่ปูทางใหCกับ

การเสด็จมาของพระเยซูคริสต= 
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แนวความคิดนี้ปรากฏอีกครั้งหน่ึงในคําพยากรณ=ของเยเรมีย=ซึ่งพยากรณ=ถึงความพินาศของ

อาณาจักรยูดาห= และมองเห็นว3าการรุกรานของพวกบาบิโลเนียนเป'นพระประสงค=ของพระเจCาที่จะ

ลงโทษพวกยิว แต3ในขณะเดียวกันเยเรมีย=ก็กล3าวถึงพันธสัญญาใหม3ซึ่งพระเจCาจะจารึกลงในหัวใจของ

มนุษย=เองและไม3มีวันจะลบลCางไดC ดังนั้น เยเรมีย=จึงเรียกรCองใหCประชาชนสํานึกบาปและยอมรับใน

ความพ3ายแพCแต3โดยดี 

2.3 ศาสดาพยากรณ=ย3อย มีทั้งหมด 12 คน ที่เรียกว3า “ย3อย” นั้นมีไดC หมายความว3าศาสดา

พยากรณ=เหล3านี้มีความสําคัญนCอยกว3า แต3หมายถึงเรื่องราวของศาสดาพยากรณ=เหล3านี้มีนCอยกว3า

น้ันเอง ในคัมภีร=ของพวกยิว ศาสดาพยากรณ=ย3อยรวมกันเป'นหนังสือเล3มเดียว 

ในโฮเชยากล3าวถึงการที่ชาวยิวเอาใจออกห3างจากพระยะโฮวาห= ว3าเปรียบเหมือนหญิงมีชูCใน

ขณะที่โยเอลพยากรณ=ว3าพระเจCาจะลงโทษชาวยิวโดยการตCองใหCไดCรับความยากแคCนในการขาดแคลน

น้ำด่ืมน้ำใชC แต3ในท่ีสุดแลCวพระองค=จะทรงช3วยใหCรอด 

นอกจาก โฮเชยาและโยเอล ยังมีศาสดาพยากรณ=คนอื่น ๆ อีกดังนี้: อาโมส โอมาดีย= โยนาห= 

มีคาห= นาฮูม ฮะบากุก เศฟòนยาห= ฮักกัย เศคาริยาห= มาลาคี 

ทั้งศาสดาพยากรณ=ใหญ3และศาสดาพยากรณ=ย3อย นับไดCว3าเป'นอรรถกถาเสริมประวัติศาสตร=

ของอาณาจักรยูดาห=และอิสราเอล โดยพิจารณาว3าประวัติศาสตร=เป'นสัญลักษณ=แห3งความยุติธรรม

และความเมตตาของพระยะโฮวาห= ดังนั้นจึงมีการเรียกรCองใหCประชาชนสํานึกบาปและตั้งมั่นอยู3ใน

ศรัทธาในพระยะโฮวาห=เจCาเป'นสําคัญ 

3. ฮาจิโอกราฟา (flagiographa) พันธสัญญาเดิมส3วนนี้เป'นส3วนหนึ่งของ คัมภีร=ศักดิ์สิทธิ์ซ่ึง

ไม3อาจจัดอยู3ในจําพวกท่ีกล3าวถึงแลCว มีดังน้ีคือ 

เพลงสดุดี สุภาษิต โยบ หนังสือทั้งสามเล3มนี้คือเป'นวรรณคดีหลักของพันธสัญญาเดิมมีความ

ไพเราะในเชิงกวีสูง 

- ในเพลงสดุดี มีบทกวีและบทสวดรวบรวมจากประวัติศาสตร=ของอิสราเอลใชCในการทําพิธี

บวงสรวงท่ีมหาวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ถือกันว3ากษัตริย=ดาวิดทรงเป'นพระองค=แรกที่ไดCรวบรวมเพลง

สดุดีเหล3าน้ีเขCาไวC 
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- ส3วนในสุภาษิตนั้น เป'นส3วนที่รวบรวมคําพูด คําสอนของผูCรูCทั้งหลายของ อิสราเอลรวมท้ัง

สุภาษิตของชนชาติอื ่นดCวย สุภาษิต มีลักษณะแตกต3างจากส3วนอื่น ๆ ของพันธสัญญาเดิมหลาย

ประการ แต3ที่สําคัญคือสุภาษิตมิไดCกล3าวถึงเรื่องราวความเป'นมาและความหวังในอนาคตของชนชาว

อิสราเอล ส3วนมากมักกล3าวถึงเฉพาะชีวิตความเป'นอยู3ท่ัว ๆ ไปเท3าน้ัน 

– โยบ เป'นวรรณคดีที ่มีความยากและลึกซึ ้งที ่สุดเมื ่อเปรียบกับคัมภีร=ไบเบิลส3วนอื่น ๆ 

กล3าวถึงคนที่ตกอยู3ในความยากลําบากนานาประการ ในที่สุดพระยะโฮวาห=ทรงแสดงใหCปรากฏว3าการ

เขCาถึงพระเจCาน้ันเป'นเร่ืองลึกลับและหนทางรอดคือความศรัทธาในพระองค=เป'นสําคัญ 

ส3วนที ่สองของ Hagiographa เรียกว3า Megilloth รวมเอาคัมภีร=ส3วนต3าง ๆ ดังนี ้ เพลง          

ซาโลมอน นางรูธ เพลงคร่ำครวญ ปòญญาจารย= และ เอสเธอร= เพลงซาโลมอน เป'นบทกวีที่พรรณนา

ถึงความรักของมนุษย= แต3เมื่อรวบรวมเขCาไปอยู3ในพันธสัญญาเดิมจึงมักไดCรับการตีความออกไปในรูป

ของความรักที่พระเจCาทรงมอบใหCกับชนชาวอิสราเอล นางรูธเป'นเรื ่องราวของหญิงชาวโมอับท่ี

แต3งงานกับชาวยิวและเป'นบรรพบุรุษของ กษัตริย=ดาวิด เพลงคร่ำครวญเป'นเรื่องราวตอนที่ชาวยิว

สูญเสียกรุงเยรูซาเล็ม ชาวยิวพากันคร่ำครวญเรียกรCองความเมตตาจากพระเจCา ปòญญาจารย=มีลักษณะ

คลCายโยบ กล3าวถึงว3ามนุษย=ที่ตั้งมั่นอยู3ความประพฤติปฏิบัติชอบเท3านั้นยังไม3เป'นการเพียงพอ (ตCองมี

ศรัทธายึดมั่นในพระเจCาดCวย) เอสเธอร=กล3าวถึงประวัติของพระเจCา อหะสุรัส และพระนางเอสเธอร= ซ่ึง

เป'นตCนกําเนิดของพิธีปุริมของชาวยิว 

ส3วนที ่สามของ Hagiographa รวมหนังสือ 4 เล3มไดCแก3 ดาเนียล เอสรา เนหะมีย= และ 

พงศาวดารดาเนียล พรรณนาถึงงานของดาเนียลและการที ่พระเจCาทรงเขCามามีส3วนช3วยเหลือ

นอกจากนั้นยังไดCกล3าวถึงประวัติศาสตร=ของมวลมนุษย=ว3าอยู3ภายใตCการควบคุมดูแลของพระเจCา ใน

พงศาวดาร ทั ้งฉบับที ่ 1 และที ่ 2 เป'นการเล3าถึงประวัติของชนชาวอิสราเอล ฉบับที ่ 1 เล3าถึง

ชีวประวัติของกษัตริย=ดาวิด ฉบับที่สอง เล3าถึงกษัตริย=โซโลมอน จนถึงสมัยของเซเดคีย= เอสรากล3าวถึง

ตอนที่ชาวยิวกลับมาบูรณปฏิสังขรณ=มหาวิหาร หลังจากตกเป'นเชลยของพวกบาบิโลเนียน เนหะมีย=มี

ความสัมพันธ=ใกลCชิดกับเอสรา กล3าวถึงการสรCางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มซึ่งใชCเป'นศาสนสถานในการทํา

สมาธิระลึกถึงความสัมพันธ=ระหว3างพระเจCากับมนุษย=  

พันธสัญญาใหม6 

ในขณะที่พันธสัญญาเดิมเป'นส3วนของคัมภีร=ไบเบิลซึ่งเป'นที่ยอมรับกันทั้งในหมู3ชนชาวยิวและ

ชาวคริสต= พันธสัญญาใหม3กลับเป'นที่ยอมรับกันเฉพาะในหมู3ชนชาวคริสต=เท3านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
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พันธสัญญาเดิมแลCว พันธสัญญาใหม3สั้นมากมีความยาวเท3ากับเพลงสดุดีรวมกับศาสดาพยากรณ=ใหญ3

เท3านั้นเอง แต3พันธสัญญาใหม3นี้เจริญควบคู3ไปกับการเผยแผ3ศาสนาคริสต= จึงก3อใหCเกิดอิทธิพลอย3าง

กวCางขวางมีผูCอ3านและเขียนถึงพันธสัญญาใหม3มากกว3าพันธสัญญาเดิมมากมายหลายเท3านัก 

พันธสัญญาใหม3มีลักษณะเป'นหนังสือย3อย ๆ หลายเล3มรวบรวมเขCาไวCดCวยกัน พระวรสาส=น 

(Gospels) 5 เล3ม กล3าวถึงชีวิตและคําสอนของพระเยซูคริสต= กิจการของอัครทูตเป'นเรื่องราวของ

สังคมชาวคริสต=ตั้งแต3พระเยซูถูกตรึงจนจบเรื่องราวการเผยแผ3พระศาสนาของนักบุญเปาโล จดหมาย

เหตุ เป'นที่รวบรวมจดหมายของผูCนําโบสถ=ต3าง ๆ ในสมัยแรกเริ่มมี นักบุญเปาโลเป'นผูCนําที่สําคัญ 

วิวรณ= เป'นส3วนเดียวในพันธสัญญาใหม3ท่ีกล3าวถึงอนาคตในลักษณะการทํานาย 

พันธสัญญาใหม3ไดCเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค=ในทางประวัติศาสตร= แต3ตCองการแสดงหลักฐาน

แห3งความศรัทธาในการกระทําของพระเจCาดังปรากฏในเหตุการณ=ต3าง ๆ เท3านั ้น ขCอมูลในทาง

ประวัติศาสตร=ตามที่ปรากฏในพันธสัญญาใหม3นั ้นมีอยู3นCอยมากหากจะเทียบกับพันธสัญญาเดิม 

ประวัติความเป'นมาของโบสถ=คริสต=ในสมัยคริสต=ศตวรรษที่ 1 นั้น ตCองอาศัยการอCางอิงที่ปรากฏอยู3ใน

กิจการของอัครทูตประกอบกับจดหมายเหตุ 

1. พระวรสาส=น (Gospels) พระวรสาส=นมีความสําคัญต3อชาวคริสต=เช3นเดียวกับเทนทาทุก ท่ี

มีความสําคัญต3อชาวยิว พระวรสาส=นเป'นหลักฐานแห3งศรัทธาที่ปรากฏในเหตุการณ=ต3าง ๆ อันผูกมัด

ชาวคริสต=เขCาเป'นอันหน่ึงอันเดียวกัน พระวรสาส=นกล3าวถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับพระเยซูคริสต=เป'นส3วน

ท่ีนักวิจารณ=วรรณคดีใหCความสนใจในการศึกษาเป'นพิเศษกว3าส3วนอ่ืนของคัมภีร= 

พระวรสาส=น มี 5 เล3ม 3 เล3มแรกมีความคลCายคลึงกันในเนื้อหา แต3แตกต3างกันในวิธีการและ

มีจุดประสงค=ในการเรียนที่แตกต3างกันไป ส3วนพระวรสาส=นเล3มที่ 4 มี ลักษณะเป'นตัวของตัวเองผิด

แปลกไปจาก 3 เล3มแรก แต3เมื่อพิจารณาร3วมกันแลCวทั้ง 5 เล3ม ถือไดCว3าเป'นพื้นฐานของพันธสัญญา

ใหม3 

- มัทธิวหรือมัทธาย (Matthew ) เริ ่มตCนจากเรื ่องราวบรรพบุรุษของพระเยซูแลCวเล3าถึง

กําเนิดและปฐมวัยของพระเยซู กล3าวถึงงานประกาศพระศาสนาของพระเยซูว3าเริ่มจากการไดCรับพิธี

ศีลจุ3ม และการถูกมารรCายหลอกล3อในปπา ต3อจากนั้น ไดCบันทึกคําสอนบนภูเขาไวC นับไดCว3าสมบูรณ=

ท่ีสุด จากน้ันไดCกล3าวถึงปาฏิหาริย=และการส3งอัครทูตท้ัง 12 คน ออกเผยแพร3พระวจนะ กล3าวถึงความ

ขัดแยCงระหว3างพระเยซูและผูCที่ขัดขวางพระวรสาส=นฉบับนี้ไดCอCางถึงพันธสัญญาเดิมโดยตลอดเป'นเหตุ

ใหCอาจารย=หลายท3านสรุปว3าต้ังใจเขียนข้ึนใหCเพ่ือใหCชาวยิวท่ีหันมานับถือคริสต=อ3าน 
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- มาระโก (Mark) เป'นฉบับที่สั้นที่สุดและเชื่อกันว3าเก3าแก3ที่สุดในบรรดาพระวรสาส=นทั้ง 4 

เล3ม ไม3มีการกล3าวถึงบรรพบุรุษของพระเยซูแต3เริ่มเรื่อง ตั้งแต3ตอนที่พระเยซูประกาศพระวจนะของ

พระเจCาหลังจากที่ไดCรับพิธีศีลจุ3ม (บัพติศมา) จากจอห=นผูCใหCศีล ในบทตCน ๆ กล3าวถึงปาฏิหาริย=ที่พระ

เยซูแสดงใหCปรากฏในการเลี้ยงผูCคน รักษาโรค และอํานาจเหนือธรรมชาติเช3นเดียวกับมัทธิว ในบท

กลางเรื่องมาระโกเล3าเรื่องที่จะนําไปสู3การถูกตรึง ในบทสุดทCายกล3าวถึงเรื่องพระเยซูถูกจับถูกตรึง

จนกระทั่งฟ¶ßนคืนชีพขึ้นมาอีก ในขณะที่มัทธิวเนCนว3าพระเยซูเป'นไปตามคําทํานายดังที่ปรากฏในพันธ

สัญญาเดิม มาระโกไม3ไดCเนCนในประเด็นนั้นมากนักแต3กลับแสดงใหCเห็นว3า งานของพระเยซูคริสต=เป'น

งานท่ีย่ิงใหญ3เพียงไร 

- ลูกา (Lake) ในฉบับนี้มีเนื้อหาหลายตอนแตกต3างไปจาก 5 ฉบับแรกเริ่มเรื่องตั้งแต3พระ

ประสูติกาล และปฐมวัยของพระเยซู กล3าวถึงการรับพิธีศีลจุ3ม ถูกมารรCายล3อหลอกจนกระทั่งเริ่มงาน

ประกาศพระวจนะของพระเจCา กล3าวถึงการเดินทางของพระเยซูไปสู3เมืองซะมาเรีย จูเดียและเปเรีย 

รายละเอียดหลายตอนไม3เหมือนกับฉบับอื่นโดยเฉพาะเร่ืองราวหลังจากที่พระเยซูฟ¶ßนคืนชีพแลCวน้ัน    

ลูกาใหCรายละเอียดมากกว3าฉบับอื่น ๆ ดูเหมือนว3า ผูCเขียนตั้งใจเขียนใหCชนชาวคริสต=ที่มิไดCเป'นยิวมา

แต3เดิมอ3าน 

- ยอห=น (John) มีเนื้อหาที่เหมือนกับพระวรสาส=นฉบับอื่นเพียงเล็กนCอย เล3าถึงชีวิตของพระ

เยซูตอนเป'นผูCใหญ3 โดยกล3าวถึงงานพิธีของยิวประกอบทําใหCเชื่อกันว3า พระเยซูประกาศพระวจนะอยู3

ประมาณ 3 ป° เรื ่องราวเกี ่ยวกับการฟ¶ßนคืนชีพดังปรากฏในพระวรสาสนฉบับนี้ ก็มีลักษณะเด3น

เฉพาะตัวเช3นกัน ผูCศึกษาคCนควCาพระวรสาส=นฉบับนี้ยังไม3อาจหาขCอยุติไดCว3าพระวรสาส=นฉบับนี้ตั้งใจ

ใหCเรื่องราวทางประวัติศาสตร=จริงหรือเป'นเพียงสัญลักษณ= แต3ก็เห็นพCองกันว3าพระวรสาส=นฉบับนี้ผิด

แผกแตกต3างจากพระวรสาส=นฉบับอ่ืน และในการศึกษาจําเป'นตCองตระหนักในลักษณะเด3นน้ี 

2. กิจการของอัครทูต (Acts) มีเนื้อหาต3อจากพระวรสาส=นฉบับของลูกา เนCนเรื ่องราวท่ี

เชื่อมโยงระหว3างพระวรสาส=นกับจดหมายเหตุ ในตอนแรกบุคคลสําคัญของเรื่อง คือนักบุญป°เตอร= ซ่ึง

เป'นตัวแทนของโบสถ=แห3งชาวคริสต=และเป'นผูCนําในบรรดาอัครทูตทั้ง 12 คน งานสอนและการตาย

ของนักบุญสตีเฟน แลCวจึงเขCาถึงจุดศูนย=กลางของเรื่อง นั่นคืองานประกาศพระศาสนาของนักบุญ

เปาโลต3อชนชาติที่ไม3ใช3ยิว นักบุญ เปาโลไดCประกาศพระศาสนาไปในดินแดนกวCางขวาง รวมเอเชีย

นCอยและบางส3วนของทวีปยุโรปกิจการของอัครทูตปูพื ้นฐานทางประวัติศาสตร=ใหCกับการศึกษา

จดหมายเหตุ 
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3. จดหมายเหตุ (Epistles) จดหมายเหตุนับไดCว3าเป'นส3วนใหญ3ของคัมภีร=พันธสัญญาใหม3 มี

ดCวยกันทั้งหมดถึง 21 ฉบับ ส3วนมากเป'นจดหมายที่เขียนเฉพาะเจาะจงสําหรับโบสถ=แห3งใดแห3งหน่ึง 

แต3บางครั้งก็เป'นจดหมายที่มีจุดประสงค=ใหCเวียนกันอ3านทั่ว ๆ ไป มากกว3าครึ่งถือกันว3าเป'นจดหมายท่ี

เขียนโดยนักบุญเปาโล แต3นักวิจารณ=หลายท3านยังต้ังขCอสงสัยในจดหมายบางฉบับอยู3 

จดหมายถึงชาวโรมันนับเป'นจดหมายที่รวบรวมคําสอนของเปาโลไวCไดCสมบูรณ=กว3าฉบับอื่น ๆ 

มีการกล3าวถึงบาปของมนุษย= และหลักแห3งความยุติธรรมดังปรากฏในศรัทธาของอับราฮัม จากน้ัน

เปาโลไดCอธิบายถึงชีวิตใหม3ที่ตนไดCรับมาจากศรัทธา จากตอนนี้เปาโลหวนระลึกถึงความลึกลับของ

ชาวอิสราเอลและการที่ไดCรับเลือกสรรเป'นกลุ3มชนของพระเจCา ในส3วนที่สองของจดหมายไดCกล3าวถึง

บุคคลและสถานการณ=ท่ีเก่ียวขCองในขณะน้ัน ฯลฯ 

จดหมายทั้ง 21 ฉบับ มีรายชื่อดังนี้คือ โรม, โครินธ= ฉบับที่ 1-2, กาลาเทีย, เอเฟซัส, ฟ†ลิปป°, 

โคโลสี, เธสะโลนิกา ฉบับที่ 1-2, ทิโมธี ฉบับที่ 1-2, ทิตัส, ฟ°เลโมน, ฮิบรู, ยากอบ, เปโตร ฉบับที่ 1-2, 

ยอห=น ฉบับท่ี 1-2-3,  ยูดา 

4. วิวรณ= (Revelation) ส3วนสุดทCายของคัมภีร=ในภาคพันธสัญญาใหม3 เป'นวิวรณ=ของนักบุญ

ยอห=น รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับภาพที่ปรากฏแก3ผูCเขียนน่ันคือชัยชนะที่ชาวคริสต=จะไดCรับในที่สุด 

ดCวยอํานาจจากพระเยซูคริสต= แต3ชัยชนะน้ันตCองผ3านความขัดแยCงอย3างรุนแรงเสียก3อน วิวรณ=น้ีนักบุญ

ยอห=นเขียนขึ ้นแลCวส3งไปตามโบสถ=ของชาวคริสต=ในเมืองต3าง ๆ ซึ ่งก ําล ังถ ูกฝπายตรงขCาม

ประหัตประหาร อาจนับไดCว3าเป'นการเสริมสรCางกําลังใจและใหCความหวังแก3บรรดาชาวคริสต=ที่ออกไป

ปฏิบัติงานของศาสนาอยู3ตามเมืองต3าง ๆ น่ันเอง      

 สรุปไดCว3า คัมภีร=ไบเบิลเป'นคัมภีร=ของชาวคริสต=เป'นหนังสือที่ใชCถ3ายทอดเรื่องความต3าง ๆ 

ของพระเจCา มีไวCสำหรับสั่งสอนจริยธรรม วางแบบแผนการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนต3อผูCอื่นของ

ศาสนาคริสต= และเป'นหนังสือท่ีเล3าถึงพระเจCาและพระเยซูคริสต= ประกอบไปดCวยเน้ือหา 2 ภาค ไดCแก3 

ภาคพันธสัญญาเดิมอันเป'นเร่ืองเก่ียวกับพระเจCาต้ังแต3เร่ิมสรCางโลก สรCางสรรพส่ิง สรCางมนุษย= จวบจน

มนุษย=ลCมลงในความบาป และเรื่องราวที่พระเจCามีความสัมพันธ=กับมนุษย=เรื่อยมาก อีกภาคไดCแก3ภาค

พันธสัญญาใหม3เป'นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูที่พระเจCาใหCมาเกิดเพื่อชำระลCางบาปใหCแก3มนุษย=เพื่อนำ

มนุษย=กับคืนดีกับพระเจCา คัมภีร=ไบเบิลประกอบดCวยหนังสือ 66 เล3ม รวมมีขCอพระธรรมทั้งหมด 

1,189 บท  
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถาม 

แบบสอบถามโครงการวิจัย  
เรื่อง อุปลักษณ=เชิงมโนทัศน=เกี่ยวกับ “พระเจMา” ในคัมภีร=ไบเบิล 

 
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามนี้ใชCเพื่อสํารวจความคิดเห็นเรื่องลักษณะของพระเจCา โดยมีวัตถุประสงค=เพื่อใชC

ในการวิเคราะห=หามโนทัศน=เกี่ยวกับพระเจCาที่ปรากฏในคัมภีร=ไบเบิล ขอใหCท3านแสดงความคิดเห็นว3า 

ท3านเห็นดCวยหรือไม3เห็นดCวยกับลักษณะของพระเจCาท่ีพบในคัมภีร=ไบเบิล คําตอบท้ังหมดจะเก็บไวCเป'น

ความลับและจะนําผลโดยสรุปไปใชCเพื่อใหCเกิดประโยชน=ต3อการศึกษาและวงวิชาการมากที่สุด จึง

ขอใหCท3านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท3านอย3างเป'นจริง โดยตอบใหCครบทุกขCอ 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอันดีย่ิงของท3าน มา ณ โอกาสน้ี  

  แบบสอบถามชุดน้ีแบ6งออกเป2น 3 ส6วน ไดCแก3     

ส3วนท่ี 1 การสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของพระเจCา 

ส3วนท่ี 2 ลักษณะของพระเจCาท่ีท3านคิดว3าปรากฏนอกเหนือจากท่ีอยู3ในแบบสอบถาม  

ส3วนท่ี 3 ขCอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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ส6วนท่ี 1     คําช้ีแจง : กรุณาใส3เคร่ืองหมาย  aหากท3านเห็นดCวย หรือ ใส3เคร่ืองหมาย r หาก

ท3านไม3เห็นดCวยกับขCอความในแต3ละขCอ 

ลักษณะของพระเจ&าในคัมภีรEไบเบิล เห็นด&วย ไม6เห็นด&วย 

1. พระเจCาเป'นมนุษย=   

2. พระเจCาเป'นส่ิงเหนือมนุษย=, เหนือธรรมชาติ   

3. พระเจCาเป'นผูCใหCชีวิต และสามารถตัดสินชีวิตมนุษย=ไดC   

4. พระเจCาเป'นผูCยกโทษบาป, ผูCยกโทษความผิด   

5. พระเจCาเป'นผูCรักษา, ผูCบำบัด   

6. พระเจCาเป'นผูCช3วยเหลือ,   

7. พระเจCาเป'นผูCนำ, ผูCวางแผน   

8. พระเจCาเป'นศัตรู (กับความบาป)   

9. พระเจCาเป'นแหล3งกำเนิดทรัพยากรท่ีมนุษย=ใชCดำรงชีวิต   

10. พระเจCาเป'นผูCควบคุมสรรพส่ิง   

11. พระเจCาเป'นผูCบริสุทธ์ิ   

12.พระเจCาเป'นพ3อ, บิดา   

15. พระเจCาเป'นกษัตริย=   

16. พระเจCาเป'นความรัก   

17. พระเจCาเป'นนักกฎหมาย   

18. พระเจCาเป'นวิญญาณ   

19. พระเจCาเป'นเจCานาย   

20. พระเจCาเป'นคนเล้ียงแกะ   

21. พระเจCาเป'นศิลา   

22. พระเจCาเป'นพระพร   

23. พระเจCาเป'นแสงสว3าง   

24. พระเจCาเป'นดวงตะวัน   

25. พระเจCาเป'นอาหารของชีวิต   

26. พระเจCาเป'นน้ำสำหรับชีวิต   
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 ขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม      ขอพระเจCาอวยพระพร 
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