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จักรกิจการของพระคริสต์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.อานันท์ นาคคง. 159 หน้า.

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนใน

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 2.เพื่อศึกษาดนตรีและองค์ประกอบของบทเพลงนมัสการในค

ริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคริสตจักรกิจการของ

พระคริสต์ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่และประชากรหลักในการศึกษา

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักร

กิจการของพระคริสต์ เป็นวัฒนธรรมของคริสเตียนที่เป็นสากล คือการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

และยึดหลักข้อเชื่อตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ มีการทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้สมาชิก

เกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมเสมือนพี่น้อง ดนตรีในงานนมัสการเป็นกลไกสำาคัญในการปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมของสมาชิก มีกระบวนการใช้งานดนตรีตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์                                      

บทเพลงที่ใช้ในการนมัสการในคริสตจักรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เพลงที่มี

การแปลจากบทเพลงนมัสการที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศนำามาแปลเป็นภาษาไทย มีปริมาณ

มากที่สุดและใช้บ่อยที่สุด 2.เพลงที่แต่งขึ้นเองในคริสตจักร มีปริมาณและจำานวนการใช้บ่อย

รองลงมา 3.เพลงนมัสการที่แต่งโดยคริสตจักรอื่น มีปริมาณและจำานวนการใช้บ่อยน้อยที่สุด 

ซึ่งบทเพลงนมัสการต่างๆ ล้วนมีความหมายที่แสดงถึงการวิงวอน และการสรรเสริญพระเจ้า 

โดยทุกบทเพลงที่ใช้ประกอบพิธีนมัสการ ล้วนทำาหน้าที่สนับสนุนและเกื้อหนุนการประกอบพิธี

นมัสการในคริสตจักร

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านดนตรี ผู้วิจัยได้สรุปการวิเคราะห์องค์

ประกอบทางด้านดนตรีจากบทเพลงส่วนมากและบทเพลงที่มีการนำามาใช้บ่อย ดังนี้ บทเพลง

อยู่ในกุญแจเสียงเมเจอร์ (Major Key) สังคีตลักษณ์ (Form) เป็นการใช้ Binary form และ Ter-

nary form ทำานองเพลง (Melodic Contour) เป็นแบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive) ทิศทาง

ของคอร์ด (Chord Progression) มี ความง่ายต่อการสร้างทำานอง อัตราจังหวะ (Time signature) 

ของเพลงส่วนมาก คือ 4/4 (Simple Time)
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KEY WORD: WORSHIP SONG / CHRISTIAN / ACTS OF CHRIST CHURCH 

               WORRATHAM SALAWASEE: WORSHIP SONG OF CHRISTIAN CASE STUDY : 

ACTS OF CHRIST CHURCH. THESIS ADVISOR: ANANT NARKONG. 159 pp. 

The aims of this thesis are 1) To study the Christianity praise and worship 

culture of the Acts of Christ Church 2) To study the music and its essential elements of the 

Acts of Christ Church’s praising and worshipping music. Research methodology is qualitative 

research which focusing on the Act of Christ Church Bangkok for the main data.

The thesis has found that the culture of Christian praise and worship music rep-

resent the Universal or God at the heart of the belief, as well as paying respect to biblical 

principles. The member of the Church participate the Church’s activities in order to create 

their familiarity and brotherly feelings.                    

Praise and worship music used in the Church can be summarised in three fol-

lowing categories; 1) The Thai version of well-known Christianity music, be translated into 

Thai text and most popular along all processes in worship ceremony 2) Original songs writ-

ten by the Church’s members, medium popularity and 3) Related songs written by other 

Church’s members, less popularity. 

The Acts of Christ Church’s praise and worship music itself signifies pleading 

for god’s help and praising him; all of the songs used in the complete activities are entirely 

utilized for the praise and worship ceremony in the Acts of Christ Church.  

By analyzing the core musical elements of the songs, the result shows that 

most of the songs are in Major Key with mixed Musical Forms, Binary Form and Ternary 

Form, and conjunctive melodic contour as well as common chord progression along with 4/4 

simple time signature.

 

Program of Music Research and Development           Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature……………………………………………..            Academic Year 2016

Thesis Advisor’s signature…………………………………………………….

จ
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ก่อนอื่นผู้วิจัยขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ ที่

คอยให้กำาลังใจ รวมถึงทุนทรัพย์สำาหรับการศึกษาในครั้งนี้ และตลอดชีวิตที่ผ่านมา                    

ขอบพระคุณอาจารย์อานันท์ นาคคง ที่ให้คำาปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษา 

ให้ความรู้ แนวคิดและมุมมองต่าง ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ให้กับผู้วิจัย ขอบพระคุณที่ให้ความเมตตา

กรุณาต่อศิษย์ ให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นและสำาเร็จลงได้ ศิษย์ขอนอบน้อมเคารพครู                                                

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ นักรบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำาแนะนำา ตรวจสอบ

และแก้ไข ให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้สำาเร็จได้ด้วยดี              

ขอขอบพระคุณทีมนมัสการคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ และขอขอบพระคุณพี่

น้องในคริสตจักรทุก ๆ คน ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานวิจัย ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเชิง

ลึกเป็นอย่างดี ขอบคุณที่คอยห่วงใยและอธิษฐานเผื่อผู้วิจัยเสมอ หากขาดพี่น้องในคริสตจักร

กิจการของพระคริสต์ งานชิ้นนี้คงจะสำาเร็จลงไม่ได้   

ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยเหลืองานวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณเพื่อนพี่น้องกลุ่มเอธโน 

ที่ช่วยเหลือกันมาตลอดการศึกษา      

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ง ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

ฉ
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     บทที่ 1 

     บทนำา

 

1.ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

ดนตรกีบัพธิกีรรมทางศาสนา เปน็สิ่งที่อยูคู่กั่นมาอยา่งยาวนาน และไมส่ามารถแยก

ออกจากกนัได ้เพราะดนตรหีรือการใชเ้สยีงทีม่รีะดบัเสยีงสงูต่ำา ตามความเชือ่ของศาสนา ถือวา่

เปน็การสือ่สารกบับางสิง่บางอยา่งทีผู่ป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนานัน้เคารพบชูา และการปฏบิตัิ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอำานาจเหนือธรรมชาติ นักมานุษยวิทยาดนตรีถือว่าเป็นองค์ประกอบของ

วัฒนธรรมที่มีความสำาคัญและเด่นที่สุดด้านหนึ่งที่มนุษย์กำาหนดขึ้นมา เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการทางจติใจและรา่งกายของตนเอง อนัสง่ผลกระทบตอ่การแสดงออกทางพฤตกิรรมมนุษย์

ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้สมาชิกเกิดความสามัคคี เกิดรวมกลุ่มกัน และรู้สึกถึง

ความเปน็อันหนึง่อันเดยีวกนั สังคมมนุษยท์กุสงัคมยอ่มมศีาสนาและความเชือ่อยา่งใดอยา่งหนึง่

ปรากฏอยู่เสมอ เพราะความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อมนุษย์ในสังคมและวัฒนธรรมทุกแขนง 

อกีทัง้ยังมคีวามเชื่อมโยงกบัสถาบนัตา่ง ๆ  ในสงัคม โดยตามความหมายกวา้ง ๆ  ศาสนาประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบสองส่วนที่สำาคัญได้แก่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและต้องเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อประกอบกิจกรรม

หรือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน

ในการรวมกลุม่โดยความเชือ่ทางศาสนานัน้ ตา่งละความเชือ่ของศาสนาจะมุง่สรา้ง

พฤตกิรรมตามความตอ้งการของบรรดาสมาชกิโดยยดึหลกัคำาสอนของแตล่ะศาสนา พฤตกิรรม

บชูาศาสนาแต่ละศาสนาอาจต้องการมีพฤติกรรมการบชูาแตกต่างกันไปตามรปูแบบของตัวเอง 

ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเด่นชัดจากขนบธรรมเนียมทางสังคมที่เป็นหลักฐานม่ันคงอยู่แล้ว 

โดยมีการรวมตัวกันของสมาชิกมาแสดงออกทางพฤติกรรมเกี่ยวกับการบูชาร่วมกัน จากการ

พยายามที่จะสร้างกฎระเบียบสังคมขึ้นมาใหม่ และมีการแยกตัวไปตั้งนิกายใหม่อย่างมากมาย 

ในกรณีดังกล่าวนี้ จะเห็นวิธีการปฏิบัติตนและพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากขนบธรรมเนียม

เดิม ดังนั้น ศาสนาและลัทธิบูชา ต่าง ๆ  จึงเป็นพิธีกรรมและการปฏิบัติทางศาสนาที่เกี่ยวกับการ

บูชาเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ อันเป็นวิธีการตามความเชื่อที่สมาชิกแต่ละคนต่าง

ไดรั้บกนัมา และทกุคนกย็นิดปีฏบิตัติามกฎกตกิาของกลุม่ทีก่ำาหนดไว ้และตา่งแสดงออกมาทาง

พฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ

ดนตรีมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสิ่งสำาคัญใน

การสร้างบรรยากาศการประกอบพิธีกรรม ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม 

ทำาให้เกิดการรับรู้และซาบซึ้งในคำาสอนของศาสนา นอกจากนี้ ดนตรีเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วย

1
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ให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้คนไข้ที่ป่วยทางใจมี

อาการดีขึ้น ดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย อาจเกี่ยวข้องในรูป

แบบของสิ่งที่สร้างความบันเทิงโดยตรง เช่น ดนตรีเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ หรือเกี่ยวข้องโดย

ขนบธรรมเนียมประเพณี และโดยลักษณะอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกคนยอมรับว่าดนตรีเป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ เป็นปัจจัยที่สำาคัญอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ดนตรีมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ เกิดมาพร้อม 

ๆ กับมนุษย์ที่เริ่มมีอารยธรรมและวัฒนธรรม ในการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน ดนตรีจึงเป็นอีกหนึ่ง

ตัวกลางในการสื่อสารทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่าการสื่อสารที่ใช้เพียงวัจ

นภาษา ในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดนตรีจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง

ศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนาที่มีการรวมกลุ่มกันนมัสการพระเจ้า ซึ่งมีคนนับถือมาก

เป็นอันดับหนึ่งของโลก และได้มีการเผยแพร่เข้ามายังประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีการ

ตดิตอ่สารสือ่ระหวา่งประเทศ และมกีารคมนาคมเพือ่การแลกเปลีย่นสนิคา้ ประเพณวีฒันธรรม

ต่าง ๆ จึงเข้ามาสู่ประเทศไทย จึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาใน

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมิชชันนารีชาวโปรตุเกส แต่ก็ประสบความล้มเหลว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 

2230 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะมิชชันนารีฝรั่งเศสก็ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่

ศาสนา และไดร้บัพระบรมราชานญุาตใหส้ามารถเผยแผศ่าสนาและเปลีย่นศาสนาไดอ้ยา่งอสิระ 

แต่มาภายหลัง คณะมิชชันนารีได้ถูกจำากัดบทบาทลง และถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศ 

เนือ่งจากพวกขนุนางและกษตัรยิร์ะแวงวา่จะเขา้มาแทรกแซงการบรหิารราชการแผน่ดนิ ประกอบ

กบัเหตกุารณ์สงครามพม่าในช่วงปลายสมยัอยธุยา ทำาให้การเผยแผ่ศาสนาหยดุชะงักลง และได้

มีการฟื้นฟูการเผยแผ่อีกครั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 1 

ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอดีตนั้นมี 2 นิกายใหญ่ 

คือ นิกายโรมันคาทอลิก มีการเผยแผ่โดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และนิกายโปรเตสแตนท์ มีการ

เผยแผ่โดยมิชชันนารีชาวอังกฤษ ฮอลันดา โปรตุเกส และอเมริกา ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ทำาให้วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้เข้ามาในประเทศไทย 2

จนกระทั่งปัจจุบันกรมศาสนาแห่งประเทศไทย ได้รับรององค์กรศาสนาคริสต์  

5 องค์กร ได้แก่ 1. สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2. สภาคริสตจักร

ในประเทศไทย 3. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 4. มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 5. มูลนิธิ

ครสิตจกัรวนัเสารแ์หง่ประเทศไทย (เซเวน่เดยแ์อดแวนตสิ) นอกจากนีย้งัม ีมลูนธิชิาวครสิตศ์าสนิ

กชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน)

1 วิกิพีเดีย, ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม2560, เข้าถึงได้

จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
2 ราชบัณฑิตยสถาน, “ศาสนาคริสต์,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

2525 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2538).
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ในกรณีคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (Acts of Christ Church) ซึ่งเป็นคริสตจักร

ของศาสนาครสิตน์กิายโปรเตสแตนท ์เปน็องคก์รศาสนาสงักดัสหกจิครสิเตยีน (Evangelical Fel-

lowship of Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาที่มุ่งเน้นข้อเชื่อตามหลักพระคัมภีร์ 

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ได้ก่อตั้งด้วยนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงโปรด

นำา ผ่านคณะผู้นำาคริสเตียนทีต่ั้งใจและปรารภนาจะเชือ่ฟงัพระมหาบญัชาของพระเยซคูริสต์โดย

ม ีอาจารยก์อบชยั จริาธวิฒัน ์เปน็ศษิยาภบิาล ครสิตจกัรไดเ้ริม่ตน้การนมสัการพระเจา้ครัง้แรก

เมือ่วนัอาทติยท์ี ่26 ตลุาคม ค.ศ. 2008 ทีช่ัน้ 16 โรงพยาบาลปยิะเวท ตอ่มาไดย้า้ยสถานนมสัการ

มาที่อาคาร TPI ชั้น 30 ถนนจันทร์ เขตสาทร และปัจจุบันได้สร้างอาคารคริสตจักรเป็นของตัว

เอง ณ ซอยรามคำาแหง 187

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จัดเป็นคริสตจักรที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 

ในครสิตจกัรจะมกีารรวมกลุม่กนัเพือ่รอ้งเพลงนมสัการพระเจา้ซึง่การรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้

นัน้เปรยีบเสมอืนการสือ่สารกบัพระเจา้ผา่นบทเพลงนมสัการ เนือ้หาของบทเพลงจะประกอบไป

ด้วย การสรรเสริญพระเจ้า การอ้อนวอนร้องขอ การแสดงความรู้สึกส่วนตัวด้วยอารมณ์ต่าง ๆ 

ต่อพระเจ้า เช่น ความรกัต่อพระเจ้า ความปรารถนาจะใกล้ชิดพระเจ้า การสารภาพบาป การยก

พระเจ้าสูงสุดในชีวิต การมีชัยชนะเหนือนิสัยบาปและมาร ฯลฯ 

ซึ่งเพลงนมัสการ คือเพลงที่มีเนื้อหามาจากเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือ

จากประสบการณ์ของผู้แต่งกับพระเจ้า มารวมเข้ากับทำานอง จังหวะ และผ่านการเรียบเรียง จน

เกิดเป็นเพลงที่นำามาร้องนมัสการพระเจ้าเพื่อประกอบพิธีกรรมในคริสตจักร อาจกล่าวได้อีก

อย่างหนึ่งว่าเพลงนมัสการเป็นรูปแบบหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่นำาภาษาของตนเองใน

แตล่ะประเทศมาเรยีบเรยีงเปน็เพลงใหไ้พเราะ และตวัเพลงเองกเ็ปน็สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทศันคต ิ

ความเชื่อ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดค่านิยมและอุดมการณ์โดยใช้เพลงเป็นสื่อหรือเครื่องมือใน

การสร้างค่านิยมทางความเชื่อด้วย  

เพลงนมัสการของคริสเตียนที่ใช้กันส่วนมาก มีทั้งเพลงที่แปลมาจากเพลงนมัสการ

ภาษาต่างประเทศ และเพลงนมสัการภาษาไทยที่แต่งขึ้นเองโดยนักแต่งเพลงที่เปน็คริสเตียนไทย 

ซึ่งคนที่จะสามารถแต่งเพลงนมัสการพระเจ้าได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระคัมภีร์

ซึง่ในทางครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์กไ็ดม้กีารจดัโปรแกรมใหศ้กึษาพระคมัภรี์

ร่วมกัน โดยมีการสอนพระคัมภีร์จากผู้นำาของกลุ่มและมีการแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มา

จากพระ เจา้เปน็การระลกึถงึพระคณุความรกัของพระเจา้ มกีารอธษิฐานและอธษิฐานเผือ่สมาชกิ

คนอื่น ๆ ซึ่งการอธิษฐานนั้นเปรียบเสมือนการสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้า เนื้อหาของการอธิษฐาน

ประกอบไปดว้ย การสรรเสรญิพระเจา้ การขอบพระคณุ การอธษิฐานสารภาพบาป การอธษิฐาน

ทูลขอสิ่งที่ปรารถนา เช่น อธิษฐานรักษาอาการเจ็บป่วย อธิษฐานขอให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ซึ่งการ

อธษิฐานขอ จะตอ้งเปน็สิง่ทีไ่มผ่ดิตอ่พระเจา้หรอืเปน็สิง่ทีอ่ยูใ่นความดงีาม นอกจากนี ้ครสิเตยีน

สามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนได้ โดยมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะ

ทรงรับฟังคำาอธิษฐาน และตอบคำาอธิษฐานนั้น
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นีเ่ปน็เพยีงพฤตกิรรมสว่นหนึง่ของครสิเตยีน ซึง่หากเปรยีบเทยีบกบัศาสนาหรอืลทัธิ

อื่น ๆ ก็ย่อมมีความแตกต่าง ปัจจุบันศาสนาและลัทธิต่าง ๆ มีการวางกฎเกณฑ์ในกลุ่ม มีการ

ปลูกฝังค่านิยมและความคิดบางอย่าง ซึ่งแต่ละศาสนาหรือลัทธิต่าง ๆ ก็มีการวางกฎเกณฑ์ที่

แตกต่างกันไป จึงเป็นโอกาสอันดีในการที่จะศึกษาวัฒนธรรมของคริสเตียน เพื่อให้เกิดความรู้

เกีย่วกบัวฒันธรรมของคริสเตียน ซึ่งเปน็อีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสงัคมไทย จากคริสเตียน

ในประเทศไทยที่มีความเชื่อในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์

ในคริสตจักรมีการศึกษาพระคัมภีร์ ร่วมไปถึงการร่วมงานพันธกิจต่าง ๆ ใน        

คริสตจักร คือการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นของสมาชิกและการเพิ่มจำานวนสมาชิกอย่าง

รวดเร็ว สมาชิกในกลุ่มจะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ทุกคนจะ

ไปรวมตัวกันที่คริสตจักร และอีก 1 วัน สำาหรับกลุ่มแคร์ (Care Group) คือวันที่สมาชิกในกลุ่ม

จะมารวมตวักนัเพื่อ แบง่ปนัเรื่องราวด ีๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสปัดาหเ์พือ่ขอบคณุพระเจา้ มกีารรอ้งเพลง

นมัสการการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน หากใครมีปัญหาหรือมีเรื่องไม่สบายใจ ก็จะนำามาปรึกษา

เพือ่ไดร้บัคำาแนะนำาทีด่จีากพีเ่ลีย้ง พี่เลีย้งก็จะใหค้ำาปรกึษาที่อยูใ่นทางของพระเจา้และไดร้บัการ

อธิษฐานเผื่อจากสมาชิกในกลุ่ม ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้สมาชิกแต่ละคนมีความสนิทสนมกันเสมือน

พี่น้อง ซึ่งตามความเชื่อในพระคัมภีร์คือมนุษย์ทุกคนมีพระเจ้าเป็นพระบิดาองค์เดียวกัน 

คริสเตียนจึงเปรียบเสมือนพี่น้อง มีความรักความเมตตา ห่วงหาอาทรต่อกันและกัน มีเวลาว่าง

ก็จะมาทำากิจกรรมร่วมกัน  

ซึ่งจากการได้สังเกตพฤติกรรมของคริสเตียนหลาย ๆ คน รวมถึงผู้นำาในระดับต่าง 

ๆ พบวา่พวกเขาใชเ้วลาเกือบทัง้หมดไปกบัการรบัใชพ้ระเจา้ในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ การเลน่ดนตรี

นมัสการพระเจ้า การศึกษาพระคัมภีร์ การสอนพระคัมภีร์ การประกาศเรื่องราวพระเจ้า การ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น การดูแลผู้เชื่อใหม่ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทำาให้ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมดนตรี

นมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ว่ามีหลักข้อเชื่อและแนวทางปฏิบัติ

จากรุ่นสู่รุ่นเป็นอย่างไร และดนตรีนมัสการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

สาเหตุที่ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษาคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ เนื่องจาก คริสต

จักรกิจการของพระคริสต์ มีระยะเวลาในการก่อตั้งคริสตจักรเพียง 8 ปี แต่เป็นคริสตจักรที่มี

การขยายตัวของสมาชิกขึ้นเรื่อย ๆ 

จากการสัมภาษณ์ ดร.นุโรจน์ พาณิช ศิษยาภิบาลของคริสตจักร ได้กล่าวว่า       

คริสตจักรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 ซึ่งมีสมาชิกอยู่เพียง 100 คน ในการนมัสการครั้งแรกที่โรง

พยาบาลปยิะเวช แตป่จัจบุนัมสีมาชกิทีผ่กูพนัตวัอยูใ่นครสิตจกัรกวา่ 500 คน จากการประกาศ

เรื่องราวพระเจ้าของสมาชิกในคริสตจักร และการนมัสการในคริสตจักรก็มีผลทำาให้คริสตจักร

เติบโตอย่างมาก 3

3 สัมภาษณ์ ดร.นุโรจน์ พาณิช, ศิษยาภิบาลอำานวยการ, 9 กรกฎาคม 2560.
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีนมัสการของคริสเตียน 

และต้องการศึกษาบทเพลงนมัสการที่ใช้นมัสการพระเจ้าของคริสเตียน เพื่อรวบรวมบทเพลงที่

ใช้ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มาศึกษาองค์ประกอบของบทเพลงด้านดนตรี เนื้อหาของ

บทเพลง รวมถึงความหมายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมคำาสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์

2.2 เพื่อศกึษาดนตรแีละองคป์ระกอบของบทเพลงนมสัการในครสิตจกัรกจิการของ

พระคริสต์

3.ข้อตกลงทางการศึกษา

3.1 การศึกษาครั้งวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียน ศึกษาในคริสตจักรกิจการ

ของพระคริสต์เป็นหลักเท่านั้น โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงวัฒนธรรมชุมชน ความเชื่อ พฤติกรรมของ

สมาชิกในคริสตจักร ที่แสดงออกผ่านการกระทำาต่าง ๆ ในช่วงเวลาปัจจุบัน (2560)

3.2 การศกึษาดนตรแีละองคป์ระกอบของบทเพลงนมสัการในครสิตจกัรกจิการของ

พระคริสต์ คือการมุ่งเน้นศึกษาตัวบทเพลงที่ใช้ในการนมัสการในคริสตจักร ว่ามีองค์ประกอบ

ทางดนตรีเป็นอย่างไร และมีบทบาทหน้าอย่างไรต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

4.นิยามศัพท์

4.1 คริสตจักร (Church) หมายถึง อาคารสถานที่ ที่คริสเตียนมารวมตัวกันเพื่อการ

นมัสการพระเจ้าและทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งตามหลักพระคัมภีร์จริง ๆ แล้ว คริสตจักร

ไมใ่ชอ่าคารสถานที ่หรอืนกิายใด ๆ  ทัง้สิน้ แตค่รสิตจกัรหมายถงึผูท้ี่ไดร้บัความรอดโดยทางความ

เชือ่ในพระเยซคูริสต์ หรือคนทีเ่ชือ่พระเจ้า แต่ในงานวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจยัขอใช้คำาว่า คริสตจกัร แทน

อาคารสถานที่ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

4.2 คริสเตียน (Christian) หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

4.3 การนมัสการ (Worship) หมายถึง การถวายเกียรติแด่พระเจ้า การสำาแดงความ

รัก ความเคารพยำาเกรง ด้วยความคิด ความรู้สึก ด้วยการกระทำาที่แสดงออกต่อพระเจ้า 

4.4 ดนตรีนมัสการ (Worship song) หมายถึง ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงและร้อง เพื่อ

นมัสการพระเจ้าในคริสตจักร เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมหลักของคริสเตียน 

4.5 ทีมนมัสการ หมายถึง วงดนตรีที่ทำาหน้าที่ร้องและเล่นเพลงนมัสการในคริสต

จักรกิจการของพระคริสต์

4.6 กลุ่มแคร์ (Care Group) หมายถึง กลุ่มคริสเตียนขนาดย่อย ประมาณ 10-15 คน 

รวมกลุ่มการนมัสการพระเจ้า
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4.7 ตรเีอกานภุาพ (Trinity) หมายถงึ พระเจา้เพยีงผูเ้ดยีว หากแตอ่ยูใ่น 3 พระบคุคล 

คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์

4.8 พระเจ้า (God) มีชือ่เรียกต่าง ๆ  ดงันี้ องค์พระผู้เปน็เจ้า พระยาเวห์ พระเยโฮวาห์

4.9 พระคัมภีร์ (Bible) มีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้ พระคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระ

คัมภีร์ไบเบิล

4.10 พระคริสต์ (Christ) หมายถึง พระเยซู ผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้า

4.11 พระวจนะ (Word of God) หมายถึง ถ้อยคำาที่มาจากพระคัมภีร์ ที่คริสเตียนเชื่อ

ว่าเป็นถ้อยคำาที่มาจากพระเจ้า

4.12 พระนิเวศน์ (Land of God) หมายถึง ที่อยู่ หรือดินแดน ที่มีการนมัสการพระเจ้า

4.13 งานรับใช้ หมายถึง งานที่คริสเตียนทำาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เช่น การเล่น

ดนตรนีมัสการ การสอนพระคัมภรีผ์ูเ้ชือ่ใหม ่การทำาเพือ่ผูอ้ืน่โดยไมห่วงัผลตอบแทน หรอืทำาเพือ่

ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ

4.14 การตอบสนอง หมายถึง การรับเอาคำาสอนมา แล้วเชื่อฟัง ปฎิบัติตาม

4.15 นิมิต หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับคิดความ

4.16 พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายที่วางไว้ เพื่อดำาเนินการในระยะยาว ซึ่งเป็น

ขอบเขตในการดำาเนินงาน บ่งบอกสิ่งที่ต้องการจะเป็น

4.17 ภาระใจ หมายถึง เป้าหมายที่วางเอาไว้ ที่อยากจะทำาเพื่อพระเจ้า

4.18 หนุนใจ หมายถึง คำาพูดหรือการกระทำา ที่ให้เกิดการเสริมกำาลังใจ

4.19 นิมิต หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิด 

4.20 บีฑา หมายถึง เบียดเบียน รบกวน

4.21 กอปร หมายถึง ประกอบ ได้รับ

5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ทราบถึงที่มาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของคริสเตียน

 5.2 ทราบถึงความเชื่อตามหลักพระคัมภีร์ที่มีต่อพระเจ้าของคริสเตียน และรูปแบบ

การนมัการต่าง ๆ ที่ถูกนำามาใช้ในที่คริสตจักร

5.3 ทราบถงึลำาดับขัน้ตอนของพธิกีรรม และรปูแบบการบรรเลงดนตรนีมสัการของ

คริสเตียน

5.4 ทราบถึงลักษณะทางดนตรีของบทเพลงนมัสการในคริสตจักร

5.5 ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีมนัสการกับหลักคำาสอนของคริสเตียน
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     บทที่ 2

     

       ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   

 

1. ประวัติศาสตร์คริสเตียนและคริสตจักร

2. กำาเนิดคริสเตียน(นิกายโปรแตสแตนท์)

3. ประเพณีไทยกับความเชื่อของคริสเตียน

4. การนมัสการในคริสตจักร

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

    5.1 แนวคิดด้านวัฒนธรรม

    5.2 แนวคิดด้านจิตวิทยา (การรวมกลุ่ม)

    5.3 แนวคิดด้านมานุษยวิทยา

    5.4 แนวคิดด้านมานุษยวิทยาดนตรี

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ประวัติศาสตร์คริสเตียนและคริสตจักร

ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์แท้จริงเป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 

ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลอย่างแพร่หลายในสังคมในแวดวงกว้าง เช่น ด้านศิลปะ ภาษา การเมือง 

กฎหมาย ชีวิตครอบครัว วันที่ปฏิทิน เพลง และแนวทางที่จำาเป็น ที่เราคิดว่ามีแนวโน้มเอียงโดย

อิทธิพลของคริสเตียน เกือบสองพันปีดังนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์คริสเตียนและคริสตจักรจึง

เป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง1   

การศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมดนตรีนมัสการของคริสเตียน กรณี

ศึกษา : คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ เบื่องต้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่มาจากหลากหลาย

แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ตำาราวิชาการ หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆและข้อมูล

ในอินเตอร์เนท เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและวิจัยซึ่งสามารถนำามาเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ อ้างอิง โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้

 1ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotquestions.org/thai/Thai-history-Christianity.html
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ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่ง2  เป็นศาสนาประเภทเอก

เทวนิยม ซึ่งนับถือพระยาห์เวห์ (พระเจ้า) เป็นพระเจ้าพระองค์เดียว คำาว่า “พระคริสต์” มาจาก

ภาษากรกีวา่”ครสิตอส” แปลวา่ ผูไ้ดร้บัเจมิ(ใหเ้ปน็ตัวแทนของพระเจา้) ศาสนาครสิตเ์ปน็ศาสนา

ทีเ่นน้การมอบความรกัทีบ่รสุิทธิใ์หพ้ระเจา้และใหม้นษุยด์ว้ยกนั เพราะหลกัการของศาสนาครสิต์

ถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่พัฒนาหรือปฏิรูปมาจากศาสนายูดาห์(ยิว) ซึ่งมี

ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล มีชนเผ่าหนึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาว

ยิว ตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ดินแดนเมโสโปเตเมีย มีหัวหน้าเผ่าชื่อ “อับราฮัม”(อับราฮัมเป็นศาสดาของ

ศาสนายูดาห์) ได้อ้างตนว่าได้รับโองการจากพระเจ้า ให้อพยพชนเผ่าไปอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า 

แผน่ดนิคานาอนั (บรเิวณประเทศอสิราเอลในปจัจบุนั) โดยอบัราฮมักลา่ววา่ พระเจา้กำาหนดและ

สัญญาให้ชนเผ่านี้เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ต่อไป การที่พระเจ้าสัญญาจึงก่อให้เกิดพันธสัญญา

ระหวา่งพระเจา้กบัชนชาวยวิ ดงันัน้ในเวลาตอ่มาจงึเรยีกคมัภรีข์องศาสนายดูาหแ์ละศาสนาครสิต์

ว่า พันธสัญญา

ต่อมาดินแดนคานาอัน ประสบความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ชาวยิวจึงอพยพกลับไป

อยูใ่นดนิแดนของประเทศอยีปิต ์และกลายเปน็ทาสของอยีปิต ์3 ชาวยวิทนความลำาบากของสภาพ

ทาสไมไ่ด ้จงึคดิอพยพกลับไปดนิแดนคานาอนั การเดนิทางครัง้นีพ้ระเจา้ทรงมโีองการใหช้าวยวิ

คนหนึง่ชื่อ “โมเสส” เปน็หวัหนา้ ระหวา่งเดนิทางเต็มไปดว้ยความลำาบาก และตอ้งรอนแรมกลาง

ทะเลทรายหลายปี และชาวอียิปต์ได้ส่งทหารติดตามกวาดล้าง โดยคิดว่าชาวยิวจะก่อกบฏ เมื่อ

ไลต่ดิตามมาถงึทะเลแดง ดว้ยเดชแหง่อำานาจของพระเจา้ โมเสสไดแ้ยกน้ำาออกจากกนัทำาใหช้าว

ยิวหนีรอดมาได้ เหตุการณ์สำาคัญนี้ ต่อมาได้กลายเป็นเหตุการณ์สำาคัญในงานฉลองประจำาปี

เรียกว่า งานฉลองปัสกา นอกจากนี้ พระเจ้าได้ประทานบัญญัติ 10 ประการ แก่โมเสส เพื่อให้

ชาวยิวนำาไปยึดถือปฏิบัติ บัญญัติ 10 ประการนี้ ถือเป็นหลักสำาคัญของศาสนายูดาห์ และต่อมา

ถอืเป็นหลักสำาคัญของศาสนาครสิตด์ว้ย  โมเสสไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็ศาสดาของศาสนายดูาห์

ต่อมาชาวยิวได้ตั้งอาณาจักรคานาอัน และภายหลังอาณาจักรนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้น

ของอาณาจักรบาบิโลน และเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมันตามลำาดับ ชาวยิวยังคงได้รับการ

กดขี่ข่มเหงจากจักรวรรดิโรมัน เราจะเห็นว่า ประวัติศาสตร์ของชาวยิว เป็นประวัติศาสตร์แห่ง

ความทกุขย์ากอยา่งแสนสาหสั ชาวยวิจงึมคีวามเชือ่ในคำาทำานายของศาสดาพยากรณว์า่ วนัหนึง่

พระเจ้าจะส่งคนลงมาช่วยเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากทั้งหมดของชาวยิว หรือช่วยไถ่บาป 

 ใหก้บัชาวยวิ เรยีกบคุคลนีว้า่ “พระเมสสยิาห”์ (Messiah) คำาวา่ เมสสยิาห ์เปน็ภาษา

ฮบีร ูตรงกบัคำาวา่ ครสิต(์Christ) หรอื ไครสต ์ในภาษากรกี ซึง่แปลวา่ ผูไ้ดร้บัเลอืก ใหเ้ปน็ตวัแทน

ของพระเจ้า  
 

 2 วิกิพีเดีย, ประวัติศาสนาคริสต์, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม2560, เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสนาคริสต์

 3เรื่องเดียวกัน
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ความเชื่อดังกลา่วทำาใหช้าวยวิมคีวามหวงัในชวีติเมือ่ พระเยซปูระสตู ิชาวยวิจำานวน

หนึ่งจึงมีความเชื่อว่า พระเยซู คือ พระเมสสิยาห์ (Jesus Christ)หรือ ผู้ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน

ของพระเจ้า

 พระเยซูเป็นชาวยิว คริสต์ศาสนาถือสมมติว่าวันประสูติของพระองค์คือวันที่ 25 

ธันวาคม ค.ศ. 1 ซึ่งถือเอาวันประสูติเป็นปีที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช (ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 543) ณ 

หมู่บ้านเบธเลเฮม แคว้นยูดาห์ ในดินแดนปาเลสไตน์ (ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน) 4  มารดาชื่อ

มารยี ์ชาวครสิตเ์ชือ่วา่นางตัง้ครรภโ์ดยเดชแหง่พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ทัง้ทีเ่ปน็หญงิพรหมจาร ีมี

บดิาเลีย้งชือ่โยเซฟ สมยันัน้กษตัรยิผ์ูค้รองเมอืงคอืพระเจา้เฮโรดมหาราช เมือ่ไดย้นิคำาพยากรณ์

วา่จะมผีูม้บีญุมาเกดิจงึคดิกำาจดั โยเซฟและมารยีจ์งึหนไีปอยูอ่ยีปิตเ์ปน็การชัว่คราว เมือ่เรือ่งราว

สงบแล้วก็อพยพกลับถิ่นฐานเดิม พระเยซูเติบโตขึ้นที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมืองนาซาเรธ แคว้นกา

ลิ ลี เมื่อวัยเยาว์พระเยซูเป็นผู้สนใจในเรื่องศาสนธรรมและเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่าง

ยิ่ง เมื่อมีอายุครบ 30 ปี ได้ท่องเทียวไปในดินแดนปาเลสไตน์ ณ ริมแม่น้ำาจอร์แดน ทรงพบกับ

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา หลังที่ได้รับบัพติศมาแล้ว ได้เสด็จไปถิ่นกันดารเพียงพระองค์เดียว   

 ทรงถือศลีอดโดยงดเวน้พระกระยาหารเปน็เวลา 40 วนั ทรงไดร้บัการทดลองตา่งๆ

จากมาร ซาตาน จากนัน้พระองคก์เ็ริม่สอนประชาชนใหท้ราบถงึความรอดของมนษุย ์ซึง่เปน็ของ

ประทานจากพระเจา้ พระองคม์อัีครสาวกทีส่ำาคญั 12 คน (เนือ่งจากวงศว์านอสิราเอลม ี12 เผา่) 

เรยีกวา่อัครทตู สาวกคนแรกทีเ่ปน็กำาลงัสำาคญัในการเผยแพรศ่าสนาคอื ซโีมนเปโตร นักบญุอกี

ท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์คือเปาโลอัครทูต ซึ่งกลับใจจากผู้เบียดเบียน 

คริสตชน มาเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์มาตั้งแต่ปีแรก ๆ ที่พระเยซูสิ้นพระชนม์5

การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของศาสนาครสิตไ์ดส้รา้งความหวัน่ไหวและสง่ผลสะเทอืน

ต่อศาสนายิวเป็นอย่างยิ่ง ปุโรหิตผู้ดูแลวิหารเสียผลประโยชน์ เกรงว่าพระเยซูจะแย่งสาวกของ

ตนไป เพราะคำาสอนของศาสนาครสิต ์เนน้เรือ่งจรยิธรรมศลีธรรมมากกวา่พธิกีรรม ซึ่งพธิกีรรม

ของศาสนายิว ได้แก่ การบูชาพระเจ้าด้วยเครื่องเผาบูชา เช่น เนื้อวัว แพะ แกะ นกพิราบ นกเขา 

ฯลฯ เป็นต้น ในที่สุดผู้ปกครองชาวโรมันก็ทำาการตรึงพระเยซูที่กางเขน เพราะเกรงว่าชาวยิวที่

คัดค้านพระเยซูจะไม่พอใจ ชาวคริสต์ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการแสดงความรักจากพระเยซู 

เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จึงประทานพระบุตร มาไถ่บาปของมนุษย์ด้วยการสละชีวิตพระบุตร

ของพระองค์เอง พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่เมืองกลโกธา (Golgotha) เมื่อพระชนม์ได้ 33 พรรษา ใช้

เวลาในการประกาศศาสนาทั้งสิ้น 3 ปี

หลงัจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซแูล้ว ชาวคริสต์เชือ่กันว่าหลงัจากที่พระเยซไูด้

สิ้นพระชนม์ไป 3 วันแล้วได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง โดยปรากฏแก่สาวกทั้ง 12 คน พวกเขาได้ทดสอบ

พระเยซูหลายครั้งจนมั่นใจว่าการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนั้นไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นจริง 
 

 4 วิกิพีเดีย, ประวัติศาสนาคริสต์, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม2560, เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/ประวัติศาสนาคริสต์

 5เรื่องเดียวกัน
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ประกอบกับการเทศนาสั่งสอนยำ้าให้สาวกทั้งหลายมีความเข้าใจในพระคัมภีร์ พวก

เขาทัง้ 11 คน ไดก้ลับไปกรุงเยรูซาเลม็ จงึรว่มกนัอธษิฐานอยา่งขะมกัเขมน้ นบัแตน่ัน้มาอคัรสาวก

ทั้ง 11 คน และมัทธีอัส (Matthias) ซึ่งได้รับเลือกเข้ามาในภายหลังรวมเป็น 12 คน ได้ช่วยกันเผย

แพรศ่าสนาอยา่งมัน่คงทำาใหม้ผีูเ้ขา้มาเปน็สาวกของพระเจา้มากมาย แตใ่นขณะเดยีวกนัการเผย

แพรศ่าสนามคีวามลำาบากเปน็อยา่งมาก เพราะถกูตอ่ตา้นอยูเ่สมอจากพวกทีน่บัถอืศาสนายดูาย

ในบรรดาสาวกของพระเยซูนักบุญเปโตร (Petro) ได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูให้

เปน็ หวัหนา้โดยนยันีท้า่นจงึเปน็ผูน้ำาสงูสดุของศาสนาครสิตเ์ปน็คนแรก ในพระธรรมมัทธวิ 16:18   

กล่าวว่า “เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลัง

แห่งความตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนั้นหามิได้”6  นักบญุเปโตรได้เผยแพร่ศาสนาถึงกรงุโรม และ

ได้เลือกกรุงโรมเป็นศูนย์กลางการดำาเนินงานของศาสนจักร ในบั้นปลายชีวิตของท่านนั้นได้ถูก

พวกทหารโรมันจับทรมานและประหารชีวิต 

ความเจรญิของศาสนาครสิตไ์ดม้มีายาวนาน จนกระทัง่ถงึยคุลา่อาณานคิมของพวก

จักรวรรดิ์นิยมชาวยุโรปและอเมริกัน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ศาสนา

ครสิตไ์ดถ้กูนำาไปเผยแพรใ่นประเทศตา่ง ๆ  ที่นักลา่อาณานคิมเหลา่นีไ้ปถงึ ทำาใหค้รสิตศ์าสนกิชน 

มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั้งในทวีปยุโรป อาฟริกา อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยได้มีนักสอนศาสนาชาวโปรตุเกสและสเปนเข้ามา

เผยแพร ่โดยเดนิทางมาพรอ้มกบัพวกทหารและพอ่คา้ของประเทศเหลา่นัน้ ทำาใหม้คีนไทยนับถอื

ศาสนาคริสต์กระจัดกระจายไปทั่วประเทศ ศาสนาคริสต์ได้กลายเป็นศาสนาประจำาชาติของ

จักรวรรดิโรมัน ในปลายศตวรรษที่ 1 และปลายศตวรรษที่ 4 จากนั้นได้แพร่กระจายเป็นศาสนา

ประจำาชาติของหลายประเทศในทวีปยุโรป

การก่อตั้งคริสตจักร สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายยุค ดังนี้

1. ยุคคริสตจักรเริ่มแรก 

ในวันเทศกาลเพนเทคอสต์ (The Day of Pentecost) ซึ่งตรงกับวันที่ 50 หลังจากพระ

เยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เวลา 09.00 น.7 พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเป็นเจ้าได้เสด็จ

ลงมายังบรรดาศิษย์ของพระองค์ทรงเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นคนใหม่เปี่ยมด้วยความรู้ความเข้าใจ

เรื่องพันธกิจที่พระเยซูทรงสละพระชนม์เพื่อเป็นพระพรแก่มนุษย์ทุกคนจึงมีใจร้อนรนกล้าหาญ

ทีจ่ะประกาศขา่วประเสรฐิทีพ่ระเยซทูรงไถม่นษุยด์ว้ยการสละพระชนมช์พีของพระองคบ์นกางเขน

ในวันนั้นมีผู้เชื่อและยอมรับพระเยซูเป็นผู้ไถ่เขาออกจากบาปถึง 3,000 คนคริสต์ศาสนิกชนจึง

ถือว่าวันนี้คือวันเกิดของคริสตจักรแผนการไถ่มนุษย์จากบาป และปลดปล่อยให้เป็นมนุษย์ที่มี

เสรีภาพเพื่อจะสามารถกลับคืนดีเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์อันถูกต้องกับพระเจ้า

6สมาคมพระคริสตธรรมไทย,“มัทธิว 16:18,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ

มาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 1299.
7 ศิลป์ชัย เชาว์เจริญ, ประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคต่าง ๆ, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sinchaisite/sinchai/prawatiyxkhristsasna/

pra-wati-sastr-kh-rist-cakr-yukh-tang
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โดยพระเยซูไดก้ระทำาสำาเรจ็แลว้ การตายของพระเยซเูปน็การไถม่นษุยอ์อกจากบาป

แล้วจึงเหลืองานที่จะทำาต่อไป คือการนำาข่าวประเสริฐนี้ไปประกาศให้โลกรู้  

พระเยซูทรงสั่งให้สาวกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับที่พระเจ้าทรง

เรียกอับราฮัมและชนชาติอิสราเอลให้เป็นผู้นำาพระพรไปสู่ชนทุกชาติ อัครสาวกทั้ง 12 คน ได้

ประกาศขา่วดนีีใ้นกรงุเยรซูาเลม็ซึง่มทีัง้ชาวเยรซูาเลม็เอง และชาวอสิราเอลที่อาศยัอยูใ่นประเทศ

ต่าง ๆ และได้กลับมาประเทศอิสราเอลเพื่อนมัสการในเทศกาลเพนเทคอสต์ หลังจากเทศกาล

นั้นเมื่อคนเหล่านั้นเดินทางกลับประเทศที่ตนอยู่ ก็ได้นำาข่าวดีนั้นไปประกาศด้วย ส่วนอัครสาวก

กไ็ปประกาศในทีต่า่ง ๆ  เชน่ ฟลิปิไปประกาศแกช่าวเอธโิอเปยี โทมสัไปประกาศถงึประเทศอนิเดยี 

ยาคอบไปประกาศที่สเปน เปโตรไปประกาศถึงกรุงโรม เปาโลและบารนาบัสไปประกาศที่ทวีป

เอเชีย ประเทศกรีช และกรุงโรม อัครสาวกและสาวกคนอื่น ๆ ก็ไปประกาศในที่ต่าง ๆ8

ข่าวดีนี้จึงแพร่ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่การประกาศข่าวดีนี้ไม่ใช่เป็นการ

ง่าย ในระยะ 3 คริสต์ศตวรรษแรก ต้องประสบแต่การข่มเหง การขัดขวาง ผู้ที่ไปประกาศและผู้

ที่รับข่าวดีก็ต้องเผชิญกับความยากลำาบากและถูกฆ่าตายไม่น้อย 

แต่ข่าวดีนี้กม็ิได้หยดุยั้งชะงักลง มีแต่การแพร่ออกไปจนกระทัง่ ค.ศ. 313 จกัรพรรดิ

คอนสแตนตินประกาศกฤษฏีกาทีเ่มืองมิลาน ให้ทกุคนมีเสรภาพในการนับถือคริสต์ศาสนาได้ใน

ตอนปลายของศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิเทโอโดซิอุสมหาราช ค.ศ. 379-395 ทรงกระทำาให้

จักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิของคริสต์ศาสนา ในสมัยนี้คริสตจักรจึงรุ่งเรือง การก่อสร้างโบสถ์

วิหารมีไปทั่วทุกแห่งสมัยนั้นคริสตจักรมีศูนย์กลางที่สำาคัญ 5 แห่ง คือเมืองอะเล็กซานเดรียใน

อียิปต์ กรุงเยรูซาเล็ม เมืองแอนดิออกกรุงคอนสแตนติโนเปิล และกรุงโรม ศูนย์กลางแต่ละแห่ง

มีผู้อภิบาลเรียกว่า อัครบิดร (papa หรือ partriarch)

ยุคมืด

ครสิตศ์ตวรรษที ่5-11 ตามประวตัศิาสตรค์รสิตจกัร เรยีกวา่ ยคุมดื เริ่มจากประเทศ

ต่าง ๆ ในยุโรปถูกรุกราน โดยที่บ้านเมืองไม่สามารถต่อต้านได้ แต่ต่อมาฝ่ายคริสตจักรตะวันตก

โดยการนำาของสนัตะปาปาลีโอที ่1 ซึ่งในสมยันั้นถือว่าเปน็อคัรบิดรแห่งโรมด้วยสามารถควบคุม

สถานการณ์ในกรุงโรมและบริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีอำานาจของคริสตจักร

โรมและมีอิทธิพลครอบคลุมไปถึงแอฟริกาตอนเหนือ สเปน และกอล(ฝรั่งเศสและเยอรมนีใน

ปัจจุบัน) และต่อมาก็ยังมีอัครบิดรบางสมัย ที่พยายามขยายอิทธิพลออกไปอีกด้วยการชักชวน

ให้ผู้รุกรานตั้งหลักแหล่งและเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน โดยยินยอมให้อัครบิดรแห่งโรมในฐานะ

สันตะปาปามีสิทธิแต่งตั้งกษัตริย์ หรืออนุมัติการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ ด้วยคริสตจักรตะวัน

ออกสูญเสียศาสนิกชนให้แก่อิสลามตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7

  8 ศิลป์ชัย เชาว์เจริญ, ประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคต่าง ๆ, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sinchaisite/sinchai/prawatiyxkhristsasna/

pra-wati-sastr-kh-rist-cakr-yukh-tang
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ทำาใหค้รสิตศ์าสนกิชนทีเ่หลอืในแถบนีก้ลายเปน็ชนกลุม่นอ้ยไปแตก่ารประกาศขา่วดี

ในที่อื่นก็ยังดำาเนินอยู่ต่อไป และมีคนจากประเทศอื่น ๆ  เช่น รัสเซีย เข้ามานับถือคริสตศาสนาใน

ช่วงนี้ด้วยคริสตจกัรซึง่เปน็หนึง่เดียวกันตั้งแต่แรกก็แยกออกเปน็คริสตจกัรตะวันออกและคริสต

จักรตะวันตกใน ค.ศ.1054 เนื่องด้วยสาเหตุการเมืองและอื่น ๆ อีกหลายประการอันเป็นผลให้

อัครบิดาของ 2 ฝ่าย ไม่อาจออมชอมกันได้คริสตจักรตะวันตกจึงกลายเป็นคริสตจักร

โรมันคาทอลิกซึ่งมีศูนย์กลางเริ่มแรกที่กรุงโรม และคริสตจักรตะวันออกได้ชื่อว่าคริสตจักรออร์

ทอดอกซ์ ซึ่งมีศูนย์กลางเริ่มแรกที่จักรวรรดิไบแซนไทน์ (นครอิสตันบูลประเทศตุรกีในปัจจุบัน)

ยุคฟื้นฟู

อยู่ในช่วงสงครามครูเสด ปัญญาชนชาวคริสต์ได้เรียนรู้และได้รับเอกสารมากมาย

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมกรีกจากชาวมุสลิม การศึกษาอย่างเป็นระบบเริ่มในวังของจักรพรรดิ์ 

ชาร์เลอมาญ (Charlemagne) แล้วขยายออกไปสู่โบสถ์ต่าง ๆ ภาษาละตินกลายเป็นภาษาสากล

ทางวิชาการ และศาสนาใช้คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลเป็นภาษาละตินของเซนต์เยโรม (St.Jerome) 

เป็นมาตรฐาน จนได้ชื่อว่าคัมภีร์ฉบับประชาชน (Vulgate Bible) การเรียนหนังสือในสมัยนั้นจึง

หมายถึงการเรียนภาษาละติน และเรียนวิชาการต่าง ๆ  ด้วยภาษาละตินนั่นเอง และวิชาการส่วน

มาก ก็ได้หลักการและพื้นฐานมาจากต้นฉบับภาษากรีกที่แปลเป็นภาษาละตินเช่นกัน9

ยุคปฏิรูป

เมื่อการศึกษาศิลปวิทยาการกรีกขยายวงกว้างออกไป จึงมีการวิจัยค้นคว้าลึกซึ้ง

มากยิ่งขึ้น และสร้างผลงานออกมาได้แนบเนียนมากขึ้น การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ ก่อตัว

ขึ้นและขยายตัวออกไป รวมทั้งการปฏิรูปทางศาสนาด้วย10 เนื่องจากมีผู้ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลและ

แปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศล เยอรมัน นอกจากจะเป็นต้นกำาเนิดของ

ความรู้สึกชาตินิยมแล้ว ยังทำาให้ผู้ศึกษาคัมภีร์มีความรู้ความเข้าใจใหม่ การปฏิรูปนี้จึงมิได้เริ่ม

แห่งเดียวและมิใช่โดยผู้นำาคนเดียว แต่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ เช่น จอห์น ไวคลิฟฟ์ (John 

Wycliffe) ชาวอังกฤษ ค.ศ.1324-1384 จอห์น ฮัลส์ (John Huss) ชาวเซ็ก ค.ศ.1369-1415  

มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther) ชาวเยอรมัน ค.ศ. 1483-1546 อุลริช ชวิงลี (Ulrich Zwingli) บาง

แห่งใช้ว่า Huldreich Zwingli ชาวสวิส ค.ศ. 1484-1531 จอห์น คาลวิน (John Calvin) ชาวฝรั่งเศส 

ค.ศ.1509-1564 เนื่องจากองค์การบริหารของคริสตจักรของโรมันคาทอลิก ณ กรุงโรมยึดติด

กับความคิดของตนอย่างเหนียวแน่น จนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับสมาชิกบางกลุ่มในบาง

ประเทศ ที่เห็นความจำาเป็นต้องปฏิรูปอย่างรีบด่วน คริสตจักรโปรแตสแตนท์จึงเกิดขึ้นอย่างเป็น

ทางการใน ค.ศ.1529 ส่วนภายในคริสตจักรคาทอลิก ก็มีการปฏิรูปในหลายรูปแบบ แต่ยังคงถือ

นโยบายเน้นเอกภาพในความเหมือนกัน และการรวมอำานาจอยู่ที่ศูนย์กลางต่อไป จนถึงการ

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่นั้นมา คริสต์ศาสนาก็แบ่งเป็นนิกายใหญ่ คือ โรมันคาทอลิก

        9 ศิลป์ชัย เชาว์เจริญ, ประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคต่าง ๆ, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 

2560, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/sinchaisite/sinchai/pwatiyxkhristsasna/pra-

wati-sastr-kh-rist-cakr-yukh-tang

      10 เรื่องเดียวกัน
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ออรท์อดอกซ ์และโปรเตสแตนท ์ตา่งฝา่ยตา่งพฒันากจิการของตนอยา่งอสิระ และตา่งกม็สีมาชกิ

แผก่ระจายออกไปในประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลก ความสำานกึวา่ครสิตจกัรตอ้งเปน็หนึง่เดยีว มปีรากฏ

ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่หลายแห่งด้วยกัน และหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศอย่าง

เป็นทางการในคริสตจักรหลายครั้งว่า คริสตจักรต้องเป็นหนึ่งเดียว และ เป็นสากล อย่าง-เช่น 

ประกาศหลักข้อเชื่อของอัครสาวก (Apostles’s Creed) และหลักข้อเชื่อไนซีน (Nicene Creed) 

ความเชือ่นีป้รากฏเปน็รปูธรรมขึน้เมื่อโปรแตสแตนทก์ลุม่ตา่ง ๆ  และออรท์อดอกซร์วมตัวกันเปน็

หน่วยงานเรียกว่าคณะกรรมการกลางหลักความเชื่อ และระบบการปกครอง (Commission on-

Faith and Order) เมื่อ ค.ศ. 1927

ตอ่มามกีารรวมตวัเปน็สภาครสิตจกัรแหง่โลก (World Council of Churches) เมือ่ ค.ศ. 

1948 สว่นครสิตจกัรคาทอลกิ ไดจ้ดัประชมุสงัคายานาวาตกินัครัง้ที่ 2 ระหวา่ง ค.ศ. 1962-1965 

โดยเชิญผู้แทนจากคริสตจักรโปรแตสแตนท์ และออร์ทอดอกซ์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย

และไดเ้ปลีย่นนโยบายรวมศนูยม์าเปน็การเนน้เอกลกัษณท์อ้งถิ่น ซึ่งนับไดว้า่เปน็การเปลี่ยนแปลง

ที่สำาคัญมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ในที่สุดคาทอลิกส่งผู้แทนเข้าประชุมสภาคริสตจักรแห่ง

อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.1993 11

ในปจัจบุนัการตดิตอ่และรว่มมอืระหวา่งครสิตจกัรกลุม่ตา่ง ๆ  เกดิบอ่ยขึน้และกวา้ง-

ขวางยิ่งขึ้น โดยถือหลักการรวมกลุ่มกันว่า “ให้ร่วมมือกันโดยไม่ต้องเชื่อและถือเหมือนกัน” และ

ให้เข้าใจว่า ความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตจักร หมายถึง “เอกภาพในความหลากหลาย”

2.กำาเนิดคริสเตียน(นิกายโปรแตสแตนท์)

นกิายโปรเตสแตนตม์กีำาเนดิมาจากความคดิเหน็ทีแ่ตกแยกกนัในเรือ่งความเชือ่และ

การใชช้วีติของครสิตชน โดยคำาวา่ “โปรเตสแตนต”์ (Protestant) แปลวา่ ผูป้ระทว้ง หรอื ผูค้ดัคา้น 

แยกตวัออกมาจากคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกในปี ค.ศ. 1529 โดย มาร์ติน ลูเทอร์ และผู้สนบัสนนุ 

ในช่วงที่คริสตจักรคาทอลิกเกิดปัญหาขึ้นมากมาย11 

 

ภาพที่ 1 มาร์ติน ลูเทอร์

        11 วิกิพีเดีย, โปรเตสแตนท์, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/โปรเตสแตนท์
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มาร์ติน ลูเทอร์ (10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1483-1546) เกิดที่เมืองไอสเลเบน รัฐซัคเซิน 

ประเทศเยอรมนี บิดามารดาเป็นคนยากจนและไม่ได้รับศึกษา เมื่อเติบโตขึ้นก็ไม่มีเงินจะให ้

ลูเทอร์เข้าโรงเรียน ลูเทอร์ต้องเที่ยวร้องเพลงขอทานตามบ้านต่าง ๆ เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่า

เรียนในโรงเรียน เผอิญมีหญิงมั่งคั่งคนหนึ่งเกิดความเมตตาได้ช่วยเหลือให้เข้ามหาวิทยาลัยเมื่อ 

ค.ศ. 150 12

ลูเทอร์ได้ศึกษาวิชาเทววิทยา วรรณคดี ดนตรี และที่เอาใจใส่มากที่สุดคือกฎหมาย  

บิดาของลูเทอร์ก็ปรารถนาให้ลูเทอร์เป็นนักกฎหมาย แต่เมื่ออายุได้ 22ปี เกิดเหตุการณ์หนึ่งคือ

เพือ่นของลูเทอรถ์กูฆา่ตายในระหวา่งตอ่สูก้บับคุคลหนึง่ ทำาใหล้เูทอรก์ลายเปน็คนกลวัผ ีขีข้ลาด 

ต่อมาอีก 2-3 วัน ลูเทอร์จะเข้าประตูมหาวิทยาลัย ก็เกิดฝนตกฟ้าร้อง ฟ้าผ่ามาใกล้ ๆ ลูเทอร์

ได้อธิษฐานว่า ถ้ารอดพ้นไปได้ จะบวชเป็นพระ ต่อมาในไม่ช้าในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1505  

ลเูทอรก์เ็ขา้ไปอยูใ่นอารามคณะออกัสตเินยีน ในมหาวทิยาลยัวทิเทนแบรก์ และตัง้ใจศกึษาคมัภรี์

ไบเบิลอย่างเอาใจใส่ เป็นคนเฉลียวฉลาด พูดเก่ง จนในที่สุดก็ได้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้น 

 ในปี ค.ศ.1511 ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาราม ลูเทอร์ได้มีโอกาสไปแสวงบุญที่โรม และ

ได้พบเห็นชีวิตของพระสันตะปาปาที่โอ่โถงหรูหรา จนเกือบไม่มีกษัตริย์องค์ใดสู้ได้ และเห็นว่า

นักบวชไม่ควรดำาเนินชีวิตอย่างนั้น จนในปี ค.ศ. 1515 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 อยากจะ

สร้างโบสถ์ให้งดงามสมตำาแหน่งจึงได้ตั้งบัญญัติใหม่ว่า “ถึงแม้จะทำาความผิดเป็นอุกฉกรรจ์

มหันตโทษเพยีงไร กส็ามารถลา้งบาปได ้โดยซือ้ใบยกโทษบาป” และบรรดานายธนาคารทัง้หลาย

ในประเทศต่าง ๆ ก็ตกลงเป็นเอเยนต์รับฝากเงินของคนทั้งหลายที่จะชำาระล้างบาป โดยไม่ต้อง

ส่งไปกรุงโรม 

ลูเทอร์ได้เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ และเรียกประชุมผู้รู้ทั้งหลายมาปรึกษา โต้เถียงกับ

บัญญัติใหม่ จนเดือนตุลาคม ค.ศ. 1517 ลูเทอร์ได้นำาประกาศที่เรียกว่า ”ญัตติ 95 เรื่อง” (The 

95 Theses) ไปปดิไว้ทีป่ระตู้หน้าโบสถ์เมืองวิทเทนแบร์ก ซึ่งมีเนื้อหาประณามการขายใบไถ่บาป

ของสมเด็จพระสันตะปาปา และการกระทำาที่เหลวแหลกอื่น ๆ ความคิดของลูเทอร์ได้รับการ

สนับสนุนจากมหาชนชาวเยอรมันเป็นจำานวนมาก แล้วแพร่หลายออกไปทั่วยุโรป12

ขอ้เขยีนของลเูธอรน์ัน้ไดร้บัการแปลเปน็ภาษาทอ้งถิ่นตา่ง ๆ  และดว้ยระบบการพมิพ ์

ข้อเขียนนี้จึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (คาดกันว่าแพร่ไปทั้งยุโรปภายใน 2 เดือน) และจากจุด

เริม่ตน้เล็ก ๆ  ทีข่ยายวงกวา้งไปนี ้ทำาใหล้เูธอรก์ลายเปน็ผูน้ำาและผูเ้ปลีย่นแปลงศาสนาครสิตแ์บบ

พลกิฝา่มอืดว้ยตนเอง ทัง้นีก้ารเปลีย่นปรชัญาแนวคดิ พธิกีรรม หรอืแมก้ระทัง่ดนตร ีซึง่ทกุอยา่ง

นี้ได้รวมกันอยู่ในแนวคิดแบบใหม่ที่เรียกว่า แนวคิดลูเธอเรียน (Lutherianism)13 

  12 วิกิพีเดีย, โปรเตสแตนท์, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/โปรเตสแตนท์
  13 คมธรรม ดำารงเจริญ, ดนตรีตะวันตก ก่อน ค.ศ.1600 (กรุงเทพฯ: คณะ

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 188.

14
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การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำาให้สมเด็จพระสันตะปาปาและฝ่ายมุขนายกไม่พอใจ  

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1520 ลูเทอร์ได้รับหมายขับไล่ออกจากศาสนจักร (Excommunication)  

ทำาใหลู้เทอรต์อ้งออกจากเขตปกครองของจกัรพรรด ิเดนิทางไปหลบทีว่อรม์ส ์พรอ้มกบัผูต้ดิตาม

อกีจำานวนหนึง่ ลูเทอรไ์ดแ้ปลพนัธสญัญาใหมเ่ปน็ภาษาเยอรมนั และไดเ้ขยีนงานเกีย่วกบัพธิกีรรม

ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งมิสซาและพิธีศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) ซึ่งลูเทอร์ตั้งใจที่จะให้ชาวบ้านซึ่งไม่เข้าใจ

ภาษาละติน สามารถเข้าถึงหลักคำาสอน และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้

สาเหตุที่ทำาให้เกิดแตกแยกออกเป็นนิกายต่าง ๆ และแยกตัวออกจากศาสนาจักร

โรมันคาทอลิคนั้น สรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ 

1.สบืเนือ่งมาจากการประพฤตขิองนกับวชในสมยันัน้ ทีไ่มเ่ปน็ไปตามคำาสอนในคมัภรี์

ไบเบิล และนิยมที่จะตีความหลักคำาสอนไปตามใจชอบโดยไม่มีเหตุผล เป็นเหตุให้เกิดศาสนา

พาณชิย ์คา้ขายใบบญุ ไถบ่าป เกบ็ภาษไีรน่า ตลอดจนเรี่ยไรเงนิเขา้วัด นักบวชมชีวีติอยา่งหรหูรา

ฟุ่มเฟือย ไม่ถือสันโดษ ศาสนจักรมีนโยบายผูกขาดความรู้ทางศาสนาและการสอนศาสนานั้นมี

ไว้ให้เฉพาะพวกนักบวชเท่านั้น

 2.ความเจรญิในทางวชิาการมมีากขึน้ ประกอบกับมกีารสรา้งเครื่องพมิพแ์ละตัง้โรง

พิมพ์ขึ้นมากมาย ทำาให้มีการเผยแพร่ตำาราต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การสื่อสารต่าง ๆ จึงเป็นไป

อย่างรวดเร็วพระคัมภีร์ไบเบิลได้ถูกแปลและถ่ายทอดเป็นภาษาพื้นเมืองต่าง ๆ แม้แต่ชาวบ้านก็

สามารถอ่านได้ ทำาให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา ซึ่งเมื่อก่อนนักบวชทำาหน้าที่เป็นสื่อ

ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ทำาให้นักบวชมีความสำาคัญมาก เมื่อมีคนสามารถอ่านคัมภีร์ได้แล้ว 

ความสำาคัญของนักบวชลดน้อยลง ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของประชาชนกลับมีมากขึ้นจน

นกับวชไม่สามารถปดิบงัความรู้นั้นได้อีกต่อไป อีกทั้งคนทัว่ไปยงัสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตีความ

คำาสอนในคัมภีร์ไบเบิลได้

3.ความรู้สึกเป็นชาตินิยม (Nationalism) มีมากขึ้นในสมัยนี้ แต่ละแคว้นต่างรวมตัว

คนในชาตเิดยีวกนั ปลกุใจใหเ้กดิความรกัชาตริกัเผา่พนัธุ ์และพยายามแยกตัวออกเปน็อสิระจาก

ศาสนจักร

ด้วยเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ จึงเกิดเป็นกลุ่มฟื้นฟูศาสนากลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่มคือ14

1.นกิายลูเธอรนั (Lutheran) ผูน้ำาคนสำาคญั คือ มารต์นิ ลเูธอร ์(Martin Luther) มชีวีติ

อยูร่ะหวา่งป ีค.ศ.1483-1546 เกดิทีแ่ซกซอนน ี(Saxony) ประเทศเยอรมนั ไดร้บัการศกึษาสงูจน

จบปริญญาเอก และได้ศึกษาเทวศาสตร์จากสถาบนัต่าง ๆ  จากนั้นได้เข้าสู่ชีวิตนักบวชและแสวง

บุญทีกรุงโรม ทำาให้เห็นสภาพต่างๆ ในศาสนจักร 

ต่อมาลูเทอร์ได้ตีความพระคัมภีร์ไบเบิล และวิพากษ์วิจารณ์ปรัชญาศาสนาของยุค

กลาง ความคิดของลูเธอร์ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนชาวเยอรมันเป็นจำานวนมาก แล้วแพร่

หลายออกไปทั่วยุโรป ทำาให้พระสันตะปาปาไม่พอพระทัย ลูเธอร์จึงได้รับหมายขับออกจากการ

เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ตรงจุดนั้นได้นำาไปสู่การแตกแยกเป็นนิกายใหม่ 

                          14 วิกิพีเดีย, ประวัติความเป็นมาของนิกายโปรเตสแตนต์, เข้าถึงเมื่อ 2 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/irajew09/f/prawati-ni-kan-po-

taes-thaen
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ในเวลาต่อมา ชีวิตของลูเธอร์ในระยะนี้ต้องหลบลี้ตลอดเวลา แต่ก็ทำาให้มีเวลาแปล

พันธสัญญาใหม่เป็นภาษาเยอรมัน และได้เขียนเกี่ยวกับพิธีกรรม รวมทั้งศีลเป็นภาษาเยอรมัน 

เพื่อให้ชาวบ้าน และคนทั่วไปสามารถเข้าใจหลักคำาสอนและพิธีกรรม ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาละติน 

จึงยากแก่การสื่อความหมาย ให้เข้าถึงได้ จึงรู้ได้เฉพาะปัญญาชน นักบวชและนักศาสนาเท่านั้น 

ผลงานของลูเธอร์ ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้หนังสือละตินได้มีโอกาสเข้าใจแก่นแท้ของ

ศาสนาได้ด้วยตนเอง

ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของลูเธอ ที่ต้องการให้บุคคลสามารถรับผิดชอบในความเชื่อ

ของตน โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลที่สาม เช่น พระหรือนักบวช กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในศาสนาเป็นเพียง

สิ่งเปลือกนอกที่ไม่สำาคัญเท่ากับการที่บุคคลนั้นได้เผชิญหน้าต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยตนเอง 

นิกายนี้จึงได้ตัดประเพณี พิธีกรรมตลอดจน ศีลศักดิ์สิทธิ์บางเรื่องออกไป เหลือแต่ศีลล้างบาป

และศีลมหาสนิท เป็นนิกายที่สนับสนุนให้บุคคลเอาใจใส่ต่อพระคัมภีร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระวจนะ 

ของพระเจ้าที่ทำาให้มนุษย์เข้าถึงความรอดส่วนบุคคลภายในโบสถ์ของโปรเตสแตนต์ จึงไม่มีรูป

เคารพและศลิปกรรมทีต่กแตง่ ดังเชน่ โบสถค์าทอลคิ บนแทน่บชูามเีพยีงพระคมัภรีเ์ทา่นัน้ทีเ่ป็น

สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 

ส่วนอืน่ ๆ  ทีน่อกเหนือไปจากนี้ เปน็เพียงเปลือกนอกที่มาจากตัณหาของมนุษย์ และ

ทำาให้เราเกิดความยึดถือยึดติดใหม่ สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เพียงเปลือกนอกที่มาจากตัณหา

ของมนุษย์ และทำาให้เราเกิดความยึดถือยึดติดไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ 15 

การปกครองทางศาสนาของนกิายนัน้ไดแ้บง่ออกเปน็หมู ่(congregation) ซึ่งประกอบ

ไปด้วย คริสตชนกลุ่มหนึ่ง ผู้อภิบาล ศิษยาพิบาล (Pastor) หลาย ๆ หมู่รวมกันเป็นไซโนด (Syn-

ode) หลายไซโนดรวมเปน็กลุม่ไซโนด (General Synlde) มบีชิอป (Bishop) เปน็ผูน้ำา นกิายนีส้มาชกิ

ผู้นับถือส่วนมากอยู่ในประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย   

2.กลุ่มคริสตจักรฟื้นฟู (Reformed Christianity) ผู้นำาคนสำาคัญที่มีความเคลื่อนไหว

มากได้แก่ อุลริช สวิงลี (Ulrich Zwingli) และ จอห์น คาลวิน (John Calvin) 16 

2.1 อูลริช สวิงลี (Ulrich Zwingli) เกิดที่สวิสดเซอร์แลนด์ มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 

1848-1531 ไดร้บัแนวความคดิจากลเูธอร ์และปรชัญามนษุยนยิม (Humanism) อลูรชิไมเ่หน็ดว้ย

กบั ความคิดทีว่่าพิธีล้างบาป และพิธีลมหาสนิท เปน็ศีลศกัดิ์สิทธิ์ซึ่งเปน็เพียงความเชือ่ภายนอก

เทา่นัน้ ไมใ่ชค่วามเชือ่ในพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ เพราะพธิลีา้งบาปกค็อืการปฏญิาณตน และพธิศีลี

มหาสนิท หรือมิสซากค็ือการระลึกถึงวันเลี้ยงมื้อสดุท้าย ของพระเยซเูท่านั้น พิธีเหล่านี้ ไม่ใช่พิธี

ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของตัวเองดังที่เชื่อกันในสมัยนั้น จนทำาให้คนส่วนมากละเลยที่จะศึกษา

พระวจนะจากพระคมัภรี ์และยดึตดิที่ตัวพธิกีรรมมากกวา่จะปฏบิตัเิขา้ถงึทางแหง่ความรอดดว้ย

ตนเอง      

                          15 Christianity (นามแฝง), ประวัติความเป็นมานิกายโปรเตสแตนต์, เข้าถึงเมื่อ 2 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/irajew09/f/prawati-ni-kan-po-

taes-thaen

         16 เรื่องเดียวกัน
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เขาได้ปรับพิธีกรรมให้เรียบง่าย และเน้นที่แก่นแท้ของคำาสอน เช่น งานเลี้ยงมื้อ

สุดท้าย แทนที่จะเน้นว่าขนมปังและเลือดคือพระกายและพระโลหิตแต่จะเน้นที่คำาสอนของพระ

เยซูทีว่า่ “จงทำาสิง่นี ้เพือ่ระลกึถงึเรา” งานเลีย้งอาหารค่ำาจงึสำาคญัในประเดน็ทีเ่ปน็พธิเีพือ่ระลกึ

ถึงพระเยซูและความตายที่พระเยซูได้ยอมให้เกิดขึ้นเพื่อการไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติ ถ้ามองกัน

ตามรปูแบบของพทุธศาสนากค็อื ความตายของพระเยซเูปน็การสอนใหม้นุษยไ์ดรู้จ้กัความหมาย

ของการให้ที่แท้จริง อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการถอนความยึดถือในตัวตน

 แนวคิดของสวิงลีแพร่หลายในสวิสเซอร์แลด์ และได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง 

ทอ้งถิน่ ทำาใหแ้ควน้ตา่งๆ ในภมูภิาคแถบนี ้สามารถรวมตัวกันเปน็สหพนัธโ์ดยมนีกิายเปน็ตัวเชือ่ม

 2.2 นิกายคาลวิน (Calvinism) ผู้ริเริ่มและบุกเบิกนิกายนี้ คือ จอห์น คาลวิน (John 

Calvin) หรอืคาลแวง เปน็ชาวฝรัง่เศส ไดร้บัการศกึษาทีม่หาวทิยาลยัปารสี ตอ่มาไดส้นใจแนวคดิ

ทางศาสนาของลเูธอร์และสวิงลี จึงได้รบัคำาสอนเหล่านั้นมาปรบัปรงุ และเริ่มสอนที่ฝรัง่เศลและ

สวิสเซอร์แลนด์ คำาสอนเของเขาแพร่หลายเข้าไปถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า เปรสไบทีเรียน 

(Presbyterian) 

คาลวินมีอิทธิพลมากในกรุงเจนีวา เขาถูกเชิญไปที่น่ันหลายครั้งจนกระทั่งได้อาศัย

อยู่ที่เจนีวาจนสิ้นใจในปี ค.ศ. 1564 ผลงานที่สำาคัญคือหนังสือศาสนาที่ต่อมาได้กลายเป็น หลัก

เทวศาสตร์ของโปรเตสแตนต์ ชื่อ “สถาบันทางศาสนาคริสต์”(The Institutes of the Christian 

Religion) แต่เดิมเขียนเป็นภาษาละตินแต่ถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสในเวลาต่อมา และถูกพิมพ์ถึง 

4 ครั้ง ในช่วงที่คาลวิน มีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าใจศรัทธาของชาวคริสต์ คำา

สอนของ นักบุญออกัสติน (St.Augustin) อีกทั้งทำาให้เราเข้าใจอำานาจของพระเจ้า เข้าใจในเรื่อง

บาปกำาเนิดและชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า นอกจากนี้คาลวินได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เจนีวา และ

ทำาให้กรุงเจนีวาเป็นศูนย์นัดพบของชาวโปรเตสแตนต์ทั่วยุโรป 

อาจกลา่วไดว้า่ แนวคดิของคาลวนิมอีทิธพิลตอ่กลุม่ฟืน้ฟคูรสิตศ์าสนามาก เชน่ พวก

เชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ (Church of England) พวกเพรสไบทีเรียน(presbyterian) พวกแบติสต์ (Bap-

tist) และโปรเตสแตนต์กลุ่มอื่น ๆ เป็นต้น

3.นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ (Church of England)  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แองก

ลิคัน” (Anglicanism) มีกำาเนิดในประเทศอังกฤษ ในช่วงแรกคริสตจักรในอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่ง

ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก17 แต่เมื่อพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษตัดสินพระทัยหย่าขาดกับ

พระนางแคเธอรินแห่งอารากอน ซึ่งฝ่าฝืนคำาสั่งของพระสันตะปาปา จึงเกิดความขัดแย้ง 

พระองค์ก็มีพระราชโองการให้คริสตจักรแห่งอังกฤษแยกตัวจากคริสตจักร

โรมนัคาทอลกิในป ีค.ศ.1534 แลว้ออกพระราชบญัญตัอิำานาจสงูสดุทางศาสนาซึง่นบัเปน็จดุเริม่

ต้นของการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ18

                          17 Christianity (นามแฝง), นิกายโปรเตสแตนต์, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/irajew09/f/prawati-ni-kan-po-taes-thaen
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ให้ เชิร์ช ออฟ อิง แลนด์ (Church of England) ไม่ขึ้นต่อกรุงโรม และทรงแต่งตั้งโธมัส 

แคลนเมอร์ (Thomas Cronmer) เป็นอาร์คบิชอป (Archbishop) แห่งแคนเทอเบอรี่ (Canterbury) 

ในป ีค.ศ. 1533 นอกจากนีห้ลักคำาสอนของลเูธอรแ์ละคาลวนิ ไดร้บัความนยิมอยา่งมากในองักฤษ

และต้องการตัดส่วนเปลือกของศาสนาออกไปให้เหลือแต่แก่นแท้ของศาสนาล้วน ๆ เช่น การตัด

พิธีกรรมบางอย่างที่เกินความจำาเป็น การอนุญาตให้ทุกคนอ่านพระคัมภีร์ได้ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าคริสตจักรอังกฤษได้แยกตัวออกจากกรุงโรมอย่างเด็ดขาดแล้ว

แต่พิธีกรรมความเชื่อการบริหารงานต่าง ๆ ยังคงคล้ายกับคาทอลิคกรุงโรม 

นกิายตา่ง ๆ  ในโปรเตสแตนต ์กลุม่ฟืน้ฟศูาสนาตามที่กลา่วมาในตอนตน้นีท้ัง้ 3 กลุม่ 

ได้ทำาให้เกิดนิกายเล็ก ๆ ต่อมาอีกมากมายซึ่งล้วนแต่รับโครงสร้างของโปรเตสแตนต์ ในที่นี้จะ

กล่าวถึงบางกลุ่มและบางนิกายเท่านั้นคือ

นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) เป็นกลุ่มที่ต้องการจัดระบบการปกครองของ

พระเจ้าให้เป็นระเบียบแบบแผน และให้คงที่ตามหลักของลูเธอร์ โดยมีบิชอปเป็นประธาน ความ

เชือ่ของนกิายนีมุ้ง่เนน้ศรัทธา เพราะถอืวา่พระเจา้สามารถปลดเปลือ้งทกุขข์องมนษุยไ์ดไ้มใ่ชพ่ระ 

พระเป็นเพียงผู้ทำาพิธีกรรมเท่านั้น นิกายนี้มีผู้นับถือทั่วโลก คนไทยส่วนมากรู้จักนิกายนี้ดีโดย

เฉพาะในยคุรตันโกสินทร์ตอนต้น ผู้สอนศาสนาของนิกายนี้ได้ตั้งโบสถ์และโรงเรียนซึ่งเปน็ที่รู้จัก

กันดี คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และมีส่วนเป็นอย่างมากในการตั้งโรงพิมพ์ ศาสนาทูตบาง

ทา่นไดร้บัหนา้ทีถ่วายความรูท้างภาษาองักฤษและวทิยาศาสตร ์แกพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์19

นิกายเมธอดิสต์ (methodism) เกิดขึ้นโดยจอห์น เวสลีย์ (John Wesley : ค.ศ.1703-

1791) เป็นชาวอังกฤษที่มีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้นับถือพระเจ้า มีอิสระภาพมากขึ้น สามารถ

ปฏบิตัติามหลกัของเหตผุลใหเ้หมาะแกช่วีติของตน และเหตผุลทีส่ำาคญัอกีอยา่งหนึง่ กค็อืตอ้งการ

รวมพวกโปรเตสแตนต์ที่แตกแยกไปเป็นนิกายต่าง ๆ ให้อยู่ในแบบเดียวกัน สมาชิกของนิกายนี้มี

ทั่วโลกแต่ส่วนมากอยู่ในยุโรปและอเมริกา 

นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (Seven Day Adventists) เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของกลุ่ม

แอดแวนติสต์ นิกายนี้เน้นวันสุดท้ายของโลก และการเสด็จมาของพระคริสต์ในวันพิพากษาโลก

เพื่อทำาลายล้างคนชั่วและทำาให้โลกนี้บริสุทธิ์อีกครั้ง20 สมาชิกผู้นับถือมีทั่วโลก โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย นิกายนี้ได้ส่งศาสนฑูตเข้ามาเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1918 ศาสนทูตหลายท่าน มีส่วน

สร้างความเจริญให้แก่ประเทศไทย เช่น ตั้งโรงเรียน ตั้งสุขศาลา และโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือโรงพยาบาลมิชชันที่สะพานขาว เมื่อโรงพยาบาล

เจริญก้าวหน้ามากถึงต้องขยายโรงพยาบาลและเปิดโรงเรียนพยาบาล เพื่อให้ความรู้ทางด้าน

ผดุงครรภ์แก่นักเรียนพยาบาลเจริญรุดหน้าตราบเท่าทุกวันนี้

                          19 Christianity (นามแฝง), นิกายโปรเตสแตนต์, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/irajew09/f/prawati-ni-kan-po-taes-thaen

         20 เรื่องเดียวกัน

18



33

นิกายเควกเกอร์ (Quaker) หรือสมาคมมิตรภาพ (Society of Friends) เป็นนิกายที่

เกดิในองักฤษโดย ยอรช์ ฟอกซ ์(George Fox : 1624-1691) แตแ่พรห่ลายในอเมรกิาโดยวลิเลีย่ม 

เพน (William Penn : 1644-171) โดยเฉพาะในรัฐ เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania)21 เป็นดินแดนแห่ง

แรกที่เพนได้มาตั้งรกรากและทำาการเผยแพร่ศาสนา นิกายนี้ต้องการรื้อฟื้น ศาสนาคริสต์แบบ

ดั้งเดิม จึงมีประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงพระเจ้าโดยใช้แสงสว่างที่เกิดขึ้นภายใน (Inner light) 

เพราะพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรที่ปรากฏในพระคัมภีร์ ผู้เชื่อในพระเจ้า

เท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกจากพระองค์ให้ได้รับพระวจนะจากพระองค์โดยตรง 

มนษุยท์กุคนควรปฏบิตัติอ่กนัเปน็อยา่งดคีวรใหบ้รกิารและชว่ยเหลอืมนุษยแ์ละสงัคม

ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งต่อต้านสงครามทุกรูปแบบ ปฏิเสธการมีทาส และการทำาทารุณกรรม แก่

เพื่อนมนุษย์ นิกายนี้ไม่เน้นเรื่องพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นสัญลักษณ์ทางวัตถุ เพราะจะ

ทำาให้จิตใจของมนุษย์หันเหออกจากสมาธิตามธรรมชาติ การสวดมนต์อย่างเงียบ ๆ จะช่วยให้

มนุษย์ได้รับแสงสว่างภายในได้ดี

นิกายพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) นิกายนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของ

พวกโปรเตสแตนต์ที่ต้องการปฏิรูปคำาสอนให้เป็นไปในแบบเดิม โดยเฉพาะแบบอย่างในการ

นมสัการพระเจา้ คอืพระยะโฮวา22 ทัง้นีเ้พราะพวกโปรแตสแตนตส์ว่นมากไดแ้ตกกลุม่ออกไปเปน็

หลายพวกเพราะความสับสนในคำาสอน และความไม่ชัดแจ้งของหลักคำาสอน ชาร์ล รัสเซลล์ 

(Charles Russell) ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน ได้ริเริ่มตั้งนิกายนี้ขึ้นมาโดยเริ่มแรกมีการรวมกลุ่มกันที่  

มลรัฐเพนซลิเวเนยี และขยายตวัออกไปทัว่ มผีูส้นใจอยา่งมาก โดยเฉพาะชนชัน้กรรมกร และคน

ชั้นกลาง ถึงกับมีการตั้งสมาคมเผยแผ่ลัทธิที่เรียกว่า “หอสังเกตการณ์” (Watch Tower) และมี

การพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

นิกายมอร์มอน (Mormonism) หรือศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุค

สุดท้าย (The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) ผู้ก่อตั้งคือโจเซฟ สมิธ (Joseph 

Smith)23 ผู้เติบโตท่ามกลางบรรยากาศทางศาสนาแบบกลุ่มฟื้นฟูชีวิต (Revivalists) ในนิวยอร์ค 

(New York) หลักคำาสอนของศาสนาเหมือนคำาสอนทั่ว ๆ ไปของศาสนาคริสต์ เพียงแต่เพิ่มความ

เชือ่ในคัมภรีม์อรม์อน (Book of Mornon) ซึ่งกนัวา่เปน็คมัภรีศ์กัดิ์สทิธิ์ที่ไดร้บัมาจากมอรม์อน และ

เชือ่กนัว่า คมัภีร์นี้เปน็พระวจนะของพระเจ้าเดิมจารึกในภาษาโบราณ แต่แปลความหมายโดยโจ

เซฟ สมิธ ออกพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1830 

เนื้อหาบางส่วนในคัมภีร์ ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อเมริกาที่มีผู้อพยพในยุคแรก ๆ 

เปน็กลุม่ชนทีม่าจากปาเลสไตน ์เชือ่กันวา่เปน็บรรพบรุษุ ของพวกอเมรกัินอนิเดยีน ความเปน็เชือ้

ตรงจุดนี้อาจแตกต่างจากนักประวัติศาสตร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งโจเซฟ สมิธ ได้สอนให้พวกมอร์มอนให้

ไปประกาศยุคใหม่ของนิกาย และสานุศิษย์ได้ช่วยกันสร้างวิหารขึ้นมาเป็นครั้งแรกในนิวยอร์ค  

                          21 Christianity (นามแฝง), นิกายโปรเตสแตนต์, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/irajew09/f/prawati-ni-kan-po-taes-thaen
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นิกายมอร์มอนแพร่หลายมากในนิวยอร์คและรัฐอื่น ๆ เช่น โอไฮโอ (Ohio) มิสซูรี 

(Missonuri) อิลลินอยส์ (Illinois) และยูทาห์ (Utah) นิกายนี้ส่งเสริมและเผยแพร่ทางด้านศาสนา

และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางด้านการศึกษาและสาธารณกุศล

ต้นกำาเนิดคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์จึงมีกำาเนิดมาจากความคิดเห็นที่แตกแยก

กันในเรื่องความเชื่อและการใช้ชีวิตของคริสตชนและเกิดการแยกตัวออกมาจากคริสตจักร

โรมันคาทอลิก และจากนั้นจึงมีตั้งก่อตั้งนิกายต่าง ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อ

ที่เห็นต่างของมนุษย์ ตามยุคสมัยต่าง ๆ และเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย 

ทำาให้เกิดนิกายต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์เกิดขึ้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีการเผยแพร่นิกายต่าง ๆ 

มากมาย 

3.ประเพณีไทยกับความเชื่อคริสเตียน

ประเพณี หมายถึง ธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิตในสังคมที่สังคมนั้น

ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา มีคนกล่าวว่า “ศาสนาเป็นหัวใจของวัฒนธรรม” ถ้าเช่นนั้น หัวใจ

ของวัฒนธรรมและประเพณีไทยคงเป็นศาสนาพุทธ แต่ศาสนาพุทธของคนไทยในปัจจุบันหล่อ

หลอมมาจาก 3 ศาสนา คือ ศาสนาผี ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ วัฒนธรรมไทยเกิดจาก

การผสมผสานของสามศาสนานี้ ยกตัวอย่างเช่น พนมมือไหว้ การทักทายหรือการแสดงความ

เคารพมาจากศาสนาพุทธ 24

ค.ศ.1511 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้เข้ามาเผยแพร่ในรัชกาลสมเด็จพระ

นารายณม์หาราช และตอ่มา ค.ศ.1828 มชิชนันาร ีนกิายโปรเตสแตนตก์เ็ริ่มทยอยเขา้มาเผยแพร ่

ซึ่งมิชชันนารีในยุคบุกเบิกและยุคต่าง ๆ จำานวนไม่น้อย มองศาสนาของเดิมทั้ง 3 ว่า เป็นมาจาก

ผีมารซาตาน ต้องตัดทิ้งขาด ไม่ยุ่ง ไม่ศึกษา ไม่สนใจ แต่พยายามจะวางรากศาสนาคริสต์ลงใน

ใจคนไทย โดยไมส่นใจ 3 ศาสนาแรก เราพบวา่คาทอลกิใชเ้วลา 489 ป ีและโปรเตสแตนตใ์ชเ้วลา 

172 ปี ในการประกาศข่าวประเสริฐ แต่ดูเหมือนคนในสังคมไทยยังมีความรู้สึกว่าความเชื่อแบบ

คริสต์นั้นเป็นของชาวต่างชาติ เหตุที่เป็นเช่นนี้็ อาจเป็นเพราะว่าศาสนาคริสต์ในระยะต้น ๆ ไม่

ยอมมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใด ๆ และยังมองวัฒนธรรมประเพณีของ

ไทยว่า เป็นของนอกศาสนาและมาจากผีมารซาตาน ไม่มีคุณค่า ไม่เห็นความดีใด ๆ เลย 

ทีเ่ปน็เชน่นัน้อาจเปน็เพราะมชิชนันารแีละครสิตจกัรไทยไมไ่ดศ้กึษาศาสนาพทุธและ

วัฒนธรรมไทยให้ถ่องแท้ เป็นไปได้หรือไม่ ที่สิ่งนี้อาจเป็นผลทำาให้คริสเตียนปัจจุบัน อยู่ในสังคม

ไทยแบบเข้ากับคนรอบข้างไม่สนิทนัก ทำาให้เกิดคำาถามว่า ศาสนาคริสต์นั้นกลายเป็นของแปลก

ปลอมในสงัคมไทยหรอืไม ่ซึง่แทจ้รงิแลว้การดำาเนนิชวีติประจำาวันของครสิเตยีนก็ยงัจะตอ้งตดิตอ่

สัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนอีกมาก เช่น ยังมีพ่อแม่เป็นพุทธ ยังมีครูบาอาจารย์ที่ยังเป็นพุทธ  

ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ยังมีลูกค้า ยังมีเพื่อนบ้าน ที่จะต้องคบหาค้าสมาคม 

                          24 จีรภา กันเอ้ย, “คริสเตียนกับประเพณีไทย,” ใน บทเรียนแคร์ (เชียงใหม่: คริสต

จักรประทีปแห่งเชียงใหม่, 2013). 
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ยังต้องสื่อสาร พึ่งพาอาศัย ยังต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ มิตรสัมพันธ์ในวาระต่างๆ เช่น เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย และพิธีกรรมต่าง ๆ และการแสดงออกต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เช่น งานศพ งานบุญ งาน

พิธีต่าง ๆ เช่นสงกรานต์ ลอยกระทง งานฉลองปีใหม่ต่าง ๆ ยังมีรายละเอียดอีกมาก ที่คริสเตียน

ถามว่าเราจะทำาได้หรือไม่ เช่น การไหว้ศพพ่อแม่ จุดเทียนผิดไหม ใช้ธูปผิดไหม การไหว้พระสงฆ์

เมื่อเราไปหาที่ใดที่หนึ่งทำาได้ไหม การไปร่วมในพิธีสวดศพจะทำาได้แค่ไหนในฐานะลูก แขก ญาติ 

การไปงานเผาศพ การไปในงานพิธีต่าง ๆ จะปฏิบัติตัวอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ การที่คริสเตียนไทยจะรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยเอาไว ้หรือจะไม่

ยอมทำาตามอะไรหรือจะทิ้งประเพณีอะไรก็ตาม   ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของวัฒนธรรมและประเพณี

นัน้ ๆ  อยา่งถอ่งแท ้เพือ่จะรูอ้ะไรผดิและอะไรไมผ่ดิ ถา้ไมผ่ดิแตจ่ะทำาหรือไมน่ัน้กเ็ปน็อกีเรือ่งหนึง่

หลักปฏิบัติของคริสเตียนกับประเพณีไทย

ในพระธรรมกจิการของอคัรทตูบทที่ 15 มบีทเรยีนของครสิตชนเกี่ยวกบัประเพณเีดมิ

ของชาวยวิ กลา่วคอื เมือ่มคีนตา่งชาตเิชื่อมากขึน้ คนยวิก็เกดิคำาถามวา่คนตา่งชาตจิะตอ้งทำาตาม

คนยิวหรือไม่ เขาจะเป็นคริสเตียนโดยไม่ต้องทำาสุหนัตได้หรือไม่ เขาจะเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่ 

ถ้าเขาไม่ทำาแบบยิว 

เดีย๋วนีเ้รารูแ้ลว้วา่แมเ้ราไมเ่ขา้สหุนตัเรากเ็ปน็ครสิเตยีนแทไ้ด ้แตส่มยัพระคมัภรีใ์หม่

ไม่ใช่คิดได้ง่าย ๆ เขาเกิดความสับสนอย่างมาก จนต้องประชุมคริสตจักรเป็นครั้งแรกใน ที่กล่าว

อ้างไว้ในกิจการของอัครทูตบทที่ 15 ซึ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยในที่ประชุม และ

ให้คริสตจักรแสดงความคิดเห็น แล้วอัครทูตจึงสรุปว่า คนต่างชาติไม่ต้องเข้าสุหนัต แต่อัครทูต

ขอร้องอย่าทำาตามคนต่างชาติ 4 ข้อ คือ 1.งดรับประทานสิ่งของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพ 2.งดการ

รับประทานเลือด  3.งดรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตาย  4.งดการล่วงประเวณี  นี่เป็นวิธีการแก้

ปัญหาของคริสตจักร เมื่อรู้ว่าอะไรทำาได้หรือทำาไม่ได้ คือ ใช้คริสตจักรและการนำาของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ ในการแก้ไขปัญหา25

แต่มีบางคนถามว่า ในพระธรรมกิจการฯ ห้ามกินของที่บูชาแก่รูปเคารพ แต่ในพระ

ธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 10 สอนว่า ถ้าอยู่กับคนต่างชาติที่เขาอาจไหว้รูปเคารพ ถ้าเขาเอาอาหาร

อะไรมากไ็ม่ต้องถาม กินได้เลย ถ้าไม่มีคริสเตียนใหม่ให้สะดดุ หรือไม่มีคนมาทกัว่าอาหารไหว้รปู

เคารพแล้ว นั่นคือเราก็จะพบหลักการว่า “ทำาด้วยความรัก”กล่าวคือเราไม่อยากทำาอะไรให้ใคร

สะดุด เราตอ้งทำาดว้ยความรกั ทีเ่ยรซูาเลม็คนยวิมมีาก เราไมค่วรกนิของจากรปูเคารพเพราะคน

ยิวสะดุดได้ และไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ  แต่ 1 โครินธ์  กล่าวไว้ว่า มีคนไหว้รูปเคารพ

เต็มไปหมดไม่ค่อยมีคนยิว เราก็ไม่ควรทำาให้คริสเตียนต่างชาติที่มีความเชื่อน้อยสะดุด26

ดังนั้นการเลือก กระทำาหรือไม่กระทำาประเพณีใด เราต้องพิจารณา 2 อย่าง คือ

    
                          25 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “กิจการของอัครทูต,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 1462.

            26 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “1 โครินธ์,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ

มาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 1516.
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1. ประเพณีนั้นในปัจจุบันยังมีความหมายเกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพหรือไม่ 2. 

หลักการพระคัมภีร์ในเรื่องนั้น ๆ พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไร เช่น คริสเตียนไม่ควรทำาให้พี่น้อง

สะดุด อย่าทำาให้ผู้มีความเชื่อน้อยหลงผิด อย่าทำาร้ายจิตสำานึกของพี่น้อง

สรุป เราต้องแยกแยะความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ที่เรายึดถือกันมา อะไร

ที่ดีงามเราควรยึดถือต่อไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเป็นคริสเตียน เรายังภูมิใจในความเป็นคนไทย 

ยังพูดภาษาไทย ยังทักทายกันด้วยการยกมือไหว้แบบไทย ๆ เคารพรักพระมหากษัตริย์ไทย และ

ใช้มารยาทที่ดีงามของไทย แต่สิ่งใดที่ทำาแล้วจะทำาให้พี่น้องสะดุด หรือเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักพระ

คัมภีร์ ก็เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ไม่ไหว้รูปเคารพ ไม่จุดธูป หรือทำาสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์

ของการบูชาผี ไม่ปฏิบัติตามประเพณีที่มาจากคำาสอนของศาสนาอื่น เป็นต้น

4.การนมัสการในคริสตจักร

การนมัสการ หมายถึง การถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า สำาแดงความรัก ความเคารพ

ยำาเกรงด้วยใจ ด้วยความกรุณาแด่พระเจ้า ด้วยจิตใจ ด้วยความรู้สึก และด้วยการกระทำาแด่

พระเจ้า ด้วยจิตวิญญาณ และด้วยความจริง หัวใจของการนมัสการ ก็คือการขอบคุณพระเจ้า

นั่นเอง27 

ในพระคัมภีร์เดิม มีการนมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัวตามลำาพัง ตัวอย่างเช่น  

เอละอาซาร คนต้นเรือนของอับราฮัมก้มนมัสการพระเจ้า แล้วชายนั้นก็น้อมตัวลงนมัสการพระ

ยะโฮวากล่าวว่าขอบพระเดชพระคุณพระยะโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมนายข้าพเจ้า ผู้ไม่ได้ทรง

ทอดทิง้นายของขา้พเจา้ใหป้ราศจากความกรณุาและความสตัยจ์รงิของพระองคไ์ม ่สว่นขา้พเจา้

นั้นพระยะโฮวาได้ทรงนำาทางไปถึงบ้านพี่น้องนายข้าพเจ้า แต่การนมัสการ ที่ทำากันเป็นการร่วม

ประชุมใหญ่ เช่น กษัตริย์ดาวิดกับฝูงชนนมัสการพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดรับสั่งฝูงคนทั้งหลายว่า

บดันีจ้งฉลองพระเดชพระคุณพระยะโฮวาพระเจา้ของตน บรรดาฝงูคนจงึกลา่วคำาสรรเสรญิถวาย

พระยะโฮวาพระเจา้แหง่ปูย่า่ตายายของเขา และหมอบตวัลงนมสัการพระยะโฮวาและถวายคำานบั

พระองค์ 

ที่มาของการนมัสการ

การนมัสการในยุคของบรรพบรุษุ ประกอบดว้ย การอธษิฐาน และ การเผาถวายสตัว์

เปน็เครื่องบชูา การนมัสการทีพ่ระเจา้พอพระทยัมหีลกั 2 ประการ ตามทีพ่ระเยซตูรสัไวใ้น ยอหน์ 

4:24 “พระเจา้เปน็พระวญิญาณและผูท้ีน่มสัการพระองคต์อ้งนมสัการโดยจติวญิญาณและความ

จริง” 

หลักขอ้แรกคอื ตอ้งนมสัการดว้ยจติวญิญาณ และหลกัขอ้สองคอื ตอ้งนมสัการดว้ย

ความจริง การนมัสการด้วยจิตวิญญาณ ก็คือทำาด้วยความเคารพนบนอบ และมาจากความ

บรสิทุธิใ์จ การนมัสการดว้ยความจรงิกค็อื รปูแบบการนมสัการเปน็ไปตามคำาตรสัสัง่ของพระเจา้ 

                          27 จีรภา กันเอ้ย, “คริสเตียนกับประเพณีไทย,” ใน บทเรียนแคร์ (เชียงใหม่: คริสต

จักรประทีปแห่งเชียงใหม่, 2013).
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การนมัสการที่เผาสัตว์เป็นเครื่องบูชาปรากฏเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์พันธสัญญา

เดมิ คอืพระเจา้ยอมรับเครื่องบชูาของเฮเบลเพราะเฮเบลปฏบิตัติามคำาสัง่ของพระเจา้ แตพ่ระเจา้

ไม่ยอมรับเครื่องบูชาของคายิน เพราะไม่ปฏิบัตตามความจริง หรือตามคำาสั่งของพระเจ้า หลัก

ทั้งสองประการ ยังเป็นหลักการนมัสการ ทุกยุคทุกสมัย จนถึงปัจจุบันนี้ คือ การนมัสการด้วย

จิตวิญญาณและความจริง28

คำาว่า การนมัสการ ปรากฏครั้งแรกในพระคัมภีร์ ปฐมกาล 4:25-26 “อัมดัมมีเพศ

สมัพนัธก์บัภรรยาของเขาอกี นางกใ็หก้ำาเนดิบตุรชาย เรยีกชือ่วา่ เสท เพราะพระเจา้ประทานเชือ้

สายให้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสีย แล้วเสทก็มีบุตรชายคนหนึ่ง เรียกชื่อ

วา่ เอโนช ตัง้แตน่ัน้มามนษุยเ์ริม่นมสัการโดยออกพระนามพระยาหเ์วห”์ 29  หมายความวา่ มนษุย์

เริ่มมีการนมัสการพระเจ้าอย่างมีระบบระเบียบในยุคบรรพบุรุษ หัวหน้าครอบครัวทำาหน้าที่ใน

การนำานมสัการและถวายเครือ่งบชูา โดยไมต่อ้งมปีโุรหติบรรพบรุษุเชน่ โนฮา อบัราฮมั โยบ ถวาย

เครื่องบูชานมัสการด้วยตัวเอง  

การนมัสการในยุคของโมเสส มีการนมัสการในวิหารและมีพิธีรีตองมาก  มีเพียง

ปโุรหติเทา่นัน้ทีท่ำาพธิไีด ้มกีารถวายเครื่องบชูา ซึ่งการนมัสการในที่ประชมุใหญใ่นวหิารประกอบ

ด้วยพิธีกรรม 3 ประการดังนี้30  

1. มีการเผาถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชา เช่น 2พงศาวดาร 7: 5 กล่าวว่า กษัตริย์ซาโลม

อนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นวัว 22,000 ตัว และแกะ 120,000 ตัว ดังนี้แหละกษัตริย์กับ

ราษฎรทั้งปวงได้ถวายพระนิเวศของพระเจ้า 

2. มีพิธีทางศาสนาโดย ปุโรหิต เช่น 2พงศาวดาร 7: 6 กล่าวว่า พวกปุโรหิตได้ยืนใน

ที่ตามตำาแหน่งของตน พวกเลวีก็ถือเครื่องสำาหรับประโคมเพลงถวายพระยะโฮวา ถือเครื่องที่

กษตัรยิด์าวดิไดก้ระทำาไวเ้พื่อประกอบเพลงฉลองพระเดชพระคณุพระยะโฮวาเพราะความเมตตา

ของพระองค์ดำารงอยู่ถาวร พวกปุโรหิตที่เป่าแตรอยู่ตรงหน้าและพวกอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนอยู่ 

3. มีการร้องเพลงสรรเสริญประกอบเครื่องดนตรี เช่น 2พงศาวดาร 5:13 กล่าวว่า 

“ครั้นพวกแตรและพวกขับเพลงทำาเพลงพร้อมกันดุจเสียงเดียว ประโคมถวายฉลองพระเดช

พระคุณพระยะโฮวาเมื่อเขาร้องเพลงขึ้นเสียงพร้อมกันกับวงแตรฉิ่งฉาบ และเครื่องดนตรีต่าง ๆ 

นั้นได้ขอบพระคุณสรรเสริญพระยะโฮวาว่าเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาคุณและเพราะพระ

กรณุาของ พระองคด์ำารงอยูถ่าวร ขณะนัน้โบสถว์หิารของพระยะโฮวาก็เต็มไปดว้ยเมฆ”นอกจาก

นี้ มีการอธิษฐานในที่ประชุม มีการฉลองเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปัศกา 

 
                          28 จีรภา กันเอ้ย, “คริสเตียนกับประเพณีไทย,” ใน บทเรียนแคร์ (เชียงใหม่: คริสต

จักรประทีปแห่งเชียงใหม่, 2013).

      29 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “ปฐมกาล 4:25-26,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 12.
                          30 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “2พงศาวดาร,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ

มาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 547.
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การนมัสการในยุคของคริสเตียนพัฒนามาจากการนมัสการของพวกยิวในยุคก่อน 

แตไ่มใ่ชก่ารนมสัการในวหิาร การนมสัการของครสิเตยีนทกุวนัอาทติยห์รอืวนัขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ ยคุครสิเตยีนตอนตน้ ๆ  มกีารประชมุนมัสการซึ่งกระทำากันในบา้นเรอืน แตภ่ายหลงัไดพ้ฒันา

ขึ้นมาด้วยการสร้างอาคารที่ประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่นมัสการ การนมัสการของคริสเตียนมี  

5 ขั้นตอน คือ 1.ทำาพิธีระลึกถึงพระเยซูทุกวันอาทิตย์ (พิธีมหาสนิท) 2.มีการร้องเพลงโดยไม่มี

เครื่องดนตรี 3.มีการอธิษฐาน 4.มีการถวายทรัพย์ 5.มีการเทศนาสั่งสอน31 

เหตุที่ต้องนมัสการในวันอาทิตย์ 1.พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ในวันอาทิตย์ 2.เพราะ 

คริสตจักรยุคแรกมีการประชุมนมัสการทุกวันอาทิตย์32

5.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

      5.1 แนวคิดด้านวัฒนธรรม

วฒันธรรมคอืสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเพื่อประโยชนแ์หง่การดำารงชวีติและการสบืทอด

เผา่พนัธุ ์ในเมื่อการดำารงชวีติของมนุษยเ์ปน็เรือ่งที่กวา้งใหญแ่ละมแีงม่มุตา่ง ๆ  ใหพ้จิารณาอยา่ง

ซับซ้อน เรื่องของวัฒนธรรมจึงสามารถมองได้หลายแง่มุม มีผู้ ให้ความหมายคำ าว่า 

“วัฒนธรรม”ดังนี้ 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดน้ยิามความหมายของวฒันธรรม

ไว้ 4 นัย ดังนี้คือ 1. สิ่งที่ทำาให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ 2. วิถีชีวิตของหมู่คณะ 3. ลักษณะที่

แสดงถงึความเจรญิงอกงาม ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ความกลมเกลยีวกา้วหนา้ของชาตแิละ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 4. พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกัน

และกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน33  

พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพนัธ ์ประทานคำาอธบิายไวว้า่ วฒันธรรม 

หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปวิทยา วรรณคดี ศาสนา ตลอด

จนขนบธรรมเนยีม ประเพณแีละจรรยามารยาท วฒันธรรมเปน็มรดกแหง่สงัคม มทีัง้สว่นจบัตอ้ง

ได้และจับต้องไม่ได้ เช่น กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญ

ในการก่อร่างสร้างความประพฤติปฎิบัติของประชาชาติ

พระยาอนุมานราชธน ได้ให้บทนิยาม “วัฒนธรรม” ไว้ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์

เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม 

ถา่ยทอดกนัได ้เอาอยา่งกนัได ้คือผลติผลของสว่นรวมทีม่นษุยไ์ดเ้รยีนรูม้าจากคนแตก่อ่นสืบตอ่

เป็นประเพณีกันมา คือความรู้สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการ 

   
                          31 จีรภา กันเอ้ย, “คริสเตียนกับประเพณีไทย,” ใน บทเรียนแคร์ (เชียงใหม่: คริสต

จักรประทีปแห่งเชียงใหม่, 2013).

      32สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “ยอห์น 20:1,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ

มาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554), 1436.
                          33ราชบัณฑิตยสถาน, “วัฒนธรรม,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

2525 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2538).
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กระทำาใด ๆ  ของมนษุยใ์น สว่นรวมลงรปูเปน็พมิพเ์ดยีวกนั และสำาแดงออกมาใหป้รากฏเปน็ภาษา 

ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี และเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญ

งอกงาม เปน็ผลติผลของสว่นรวมที่มนุษยไ์ดเ้รยีนรูม้าจากคนแตก่อ่นสืบตอ่เปน็ประเพณกัีนมา34

พระเทพเวท ี(ประยทุธ ์ปยตุโต) ไดอ้ธบิายความหมายของวฒันธรรมเมือ่คราวแสดง

ปาฐกถาพิเศษ 100 ปี ของพระยาอนุมานราชธน เรื่อง “วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ไว้เป็นหลาย

นัย อย่างน่าพิจารณา ดังนี้

วัฒนธรรม เป็นผลรวมของการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิธรรมปัญญา ที่ถ่ายทอด

สืบต่อกันมาของสังคมนั้น ๆ เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม

ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอด มีความเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่

อย่างที่เป็น ณ ตอนนี้ คือผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเป็นความเจริญงอกงามที่สังคมนั้น ๆ  ได้ทำาไว้ หรือ

ได้สั่งสมมาจนถึงบัดนี้

วัฒนธรรม เป็นทั้งสิ่งที่ทำาให้เจริญงอกงามสืบมา และเป็นเนื้อตัวของความเจริญงอ

ดกงามที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามต่อไปตลอดจนเป็นเครื่องวัดระดับความ

เจริญงอกงามของสังคมนั้น ๆ  สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แสดงความหมาย

ของวัฒนธรรมไว้ต่างกัน เช่น วัฒนธรรม เป็นวิธีการดำาเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการ

ประพฤติและการแสดงออก ซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน

สามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ35 

วฒันธรรม เปน็วถิชีวีติของมนุษยท์ี่เกดิจากระบบความสมัพนัธร์ะหวา่มนุษยก์บัมนุษย ์

มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด 

วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

ประเภทของวัฒนธรรม

พระยาอนุมานราชธน ได้จำาแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.วฒันธรรมทางวตัถ ุเปน็เรือ่งเกี่ยวกบัสขุกายเพือ่ใหไ้ดอ้ยูด่กีนิดมีคีวามสะดวกสบาย

ในการครองชีพ ได้แก่สิ่งความจำาเป็นเบื้องต้นในชีวิต ๔ อย่างและสิ่งอื่น ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่อง

ใช้ ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องป้องกันตัว

2. วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่ทำาให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได้แก่ 

การศกึษา วชิาความรูอ้นับำารงุความคดิทางปญัญา ศาสนา จรรยา ศลิปะ และวรรณคด ีกฎหมาย

และระเบียบประเพณี ซึ่งส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใจให้งอกงามหรือสบายใจ36

  

                          34 sguru (นามแฝง), วัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://guru.sanook.com/3883/

      35 วิกิพีเดีย, วัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/วัฒนธรรม
                          36 เรื่องเดียวกัน
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การที่วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นมี 4 ระยะ คือ 1.ค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละน้อย 

2.เกิดจากการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ (Discovery) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น (Invention) สภาพภาวะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจึงเปลี่ยน 3.มีคู่แข่งขึ้น 4.การยืมวัฒนธรรมอื่นเขามา (Cul-

tural borrowing)

5.2 แนวคิดด้านจิตวิทยา (การรวมกลุ่ม)

กระบวนการกลุ่ม เป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคน เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการ

ปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะนำาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการ

พัฒนาการทำางานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ

จดุเริม่ตน้ของคน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัเรือ่งนีก้ค็อื การศกึษากลุม่คนดา้นพลงักลุม่และผู้

ที่ได้เชื่อว่าเป็นบิดาของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท เลวิน (Kurt  Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและ

นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็นต้นมา และได้มีผู้นำา

หลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพและ

จุดประสงค์อื่น ๆ รวมทั้งในวงการศึกษา37

หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนามของ เคิร์ท  

เลวิน ที่กล่าวโดยสรุปไว้ ดังนี้ 1. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกใน

กลุ่ม 2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน และจะมี

ลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปตามลักษณะของสมาชกิกลุม่ 3.การรวมกลุม่จะเกดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง

สมาชิกในกลุ่มในด้านการกระทำา ความรู้สึก และความคิด 4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหา

กันและจะพยายามชว่ยกนัทำางานโดยอาศยัความสามารถของแตล่ะบคุคลซึง่จะทำาใหก้ารปฏบัิติ

งานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม 5. รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม

รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม 

รปูแบบการสอนแบบกระบวนการกลุม่ มขีัน้ตอนดงันี ้1.ตัง้จดุมุง่หมายของการเรยีน

การสอน ทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเองและมีการเพื่อทำางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้มี

ประสบการณ์ในการทำางานกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 38

ขัน้นำา เปน็การสรา้งบรรยากาศและสมาธขิองผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนการ

สอน การจดัสถานที ่การแบง่นกัเรยีนออกเปน็กลุม่ยอ่ย แนะนำาวธิดีำาเนนิการสอน กตกิาหรือกฎ

เกณฑ์การทำางาน ระยะเวลาการทำางาน

                          37 SEEMALANON1212 (นามแฝง), ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ 15 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://seemalanonech.wordpress.com/-group-process/

      38 เรื่องเดียวกัน
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ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอนโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อ

ใหเ้กดิประสบการณต์รง โดยทีก่จิกรรมตา่ง ๆ  จะตอ้งคดัเลอืกใหเ้หมาะสมกบัเนือ้เรือ่งในบทเรยีน 

เช่นกิจกรรม เกมและเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ์จำาลอง การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น

ขั้นวิเคราะห์ เมื่อดำาเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แล้ว จะให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือใน

การทำางานรว่มกนั โดยวเิคราะหป์ระสบการณท์ี่ไดร้บัจาการทำางานกลุม่ใหค้นอืน่ไดร้บัรู ้เปน็การ

ถา่ยทอดประสบการณก์ารเรยีนรูข้องกนัแนะกนั ขัน้วเิคราะหจ์ะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ

ผูอ้ืน่ และมองเหน็ปญัหาและวธิกีารทำางานทีเ่หมาะสม เพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุการทำางาน 

เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนที่ดี จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นแนวคิดที่ต้องการด้วย

ตนเอง เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ให้ถูกต้องเหมาะสม

ขั้นสรปุและนำาหลกัการไปประยกุต์ใช้ ผู้เรียนสรปุ รวบรวมความคิดให้เปน็หมวดหมู่ 

โดยครูกระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากนั้นนำาข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชาที่เรียนไป

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและนำาหลักการที่ได้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงตนเอง ประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับคนอืน่ประยกุตเ์พือ่แกป้ญัหาและสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่กดิประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชน และดำารงชวีติ

ประจำาวันเช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิของผู้อื่น แก้ปัญหา 

ประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็นต้น

ขัน้ประเมนิผล เปน็การประเมนิผลวา่ ผูเ้รยีนบรรลผุลตามจดุมุง่หมายมากนอ้ยเพยีง

ใด โดยจะประเมนิทัง้ดา้นเนือ้หาวชิาและดา้นกลุม่มนุษยสมัพนัธ ์ไดแ้ก ่ประเมนิดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์

ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม เช่น ผลการทำางาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมิน

ความสมัพนัธใ์นกลุม่ จากการใหส้มาชกิตชิมหรอืวจิารณแ์กกั่นโดยปราศจากอคต ิจะทำาใหผู้เ้รยีน

สามารถประเมนิตนเองไดแ้ละจะทำาผูส้อนเขา้ใจนักเรยีนได ้อนัจะทำาใหผู้เ้รยีนผูส้อนเขา้ใจปญัหา

ซึง่กันและกนัอนัจะเปน็หนทางในการนำาไปพจิารณาแกป้ญัหาและจดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้ห้

แก่นักเรียน39

วินิจ เกตุขำา และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล ได้สรุปความหมายของคำาว่ากลุ่มในทาง

จิตวิทยาไว้ว่า กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์

กนั หรอืปฏสิมัพนัธก์นั และมจีดุมุง่หมายที่จะกระทำากจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งรว่มกัน และความ

สัมพันธ์นี้ จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี40

Martin E. Shaw ก็ได้ให้ความหมายของกลุ่มไว้ในทำานองเดียวกันว่า กลุ่ม คือ บุคคล

ตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อเพื่อนในกลุ่ม และจะได้

รับอิทธิพลจากเพื่อนในกลุ่มด้วยเช่นกัน

 
                          39 SEEMALANON1212 (นามแฝง), ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ 15 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก https://seemalanonech.wordpress.com/-group-process/
         40  Novabizz (นามแฝง), ความหมายของกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/group.htm
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ส่วน Dorwin Cartwright and Alvin Zander ได้สรุปคุณลักษณะของกลุ่มไว้ว่า เมื่อ

คนมารวมกันเป็นกลุ่ม จะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะต่อไปนี้เกิดขึ้น คือ41 

1. จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ

2. แต่ละคนจะถือว่าคนเองเป็นสมาชิกกลุ่ม

3. แต่ละคนในกลุ่มจะยอมรับกันเป็นสมาชิกกลุ่ม

4. มีปทัสถานร่วมกัน42  

5. แต่ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจน

6. มีการเลียนแบบลักษณะบางอย่าง ที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมจากสมาชิกในกลุ่ม

7. สมาชิกมีความคิดว่ากลุ่มจะต้องให้ผลประโยชน์ต่อสมาชิก

8. สมาชิกจะแสวงหาเป้าหมายร่วมกัน

9. มีการรับรู้ความเป็นเอกภาพของกลุ่มร่วมกัน

10. สมาชิกกลุ่มจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่ม

5.3 แนวคิดด้านมานุษยวิทยา

เมือ่กรอบของบทเพลง ไม่ได้มีขอบเขตที่จำากัดอยู่เพียงเพือ่ตอบสนองจดุมุ่งหมายใน

การเขา้ถงึศาสนา แตย่งัรวมไปถงึการตอบสนองความพงึพอใจของปจัเจกบคุคล หรอืกลุม่บคุคล 

โดยมีเรือ่งศาสนาเข้ามาเกีย่วข้องน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลยนั้น ทำาให้เกิดการศึกษาบทเพลงใน

บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้น เพราะเพลงเป็นภาษาสากลของการแสดงออกทาง

ความรู้สึก ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายที่สื่อถึงบริบททางวัฒนธรรมของผู้แต่งซึ่งจะสามารถเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ กต็่อเมือ่อยู่ในสงัคมเดียวกนั ทั้งนี้หมายความรวมถึงผู้ทีอ่ยู่ทั้งในวฒันธรรมหลกั 

และวัฒนธรรมรองด้วย 

เพื่อเป็นการทำาความเข้าใจบทเพลงในหลายบริบท จึงทำาการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับบทเพลงในแง่มุมมานุษยวิทยา ที่ทำาการศึกษาบทเพลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม 

การเดนิทางเปน็หมูค่ณะ การเลือกรบัวฒันธรรมและความเชือ่จนกลัน่กรองออกมาเปน็บทเพลง 

หรอืแมแ้ตก่ารใชเ้พลงเปน็ตวัแทนในการแสดงถงึอตัลกัษณท์างชาตพินัธุ ์ทศันคต ิอดุมการณแ์ละ

ความเชื่อ นอกจากนี้เพลงยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและถ่ายทอดวาทกรรมให้กับคนใน

สังคม ซึ่งมีทั้งวาทกรรมหลัก และวาทกรรมรองเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์นั้น ๆ

ในสงัคมชนเผ่าโซย่าอินเดียน (Suyà Indain) ในประเทศบราซิล มีประวัติศาสตร์ การ

ย้ายถิ่นฐานมายาวนานตั้งแต่ปี 1884-1959 

41  Novabizz (นามแฝง), ความหมายของกลุ่ม, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560, 

เข้าถึงได้จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/group.htm
42 ปทัสถาน มีความหมายเดียวกับ “บรรทัดฐาน” หมายถึง แบบแผนที่ยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติ
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โดยตลอดการเดนิทางกวา่พนัไมลข์องชาวโซยา่อนิเดยีน พวกเขากไ็ดเ้รยีนรูก้ารรอ้ง

เพลงจากแหล่งที่เดินทางผ่าน หรืออพยพไปอยู่ชั่วคราวหรือถาวร โดยเริ่มต้นที่การเรียนรู้เพลง

จากชนเผ่าล่าหัว มนุษย์จากสัตว์ป่า เช่น เสือจากั้วร์ ต่อมาได้เรียนรู้เพลงจากพิธีกรรมเปลี่ยน

ผ่านจากคนไปสู่กวาง หรือจากคนไปสู่หมูป่า สุดท้ายคือการเรียนรู้เพลงจากคนขาว ที่แม้แต่ใน

สถานการณ์ที่ต้องสู้รบ43 

ชนเผา่โซยา่อนิเดยีน กย็งัคงเรยีนรูเ้พลงจากกลุม่ทีต่นตอ่สู ้และในเวลาแหง่การสงบ

ศึก บทเพลงก็ยังถูกขับกล่อมให้แก่คนต่างเผ่าอีกด้วย กล่าวได้ว่า ไม่ว่าชนเผ่านี้เดินทางไปที่ใด ก็

มักจะเรียนรู้บทเพลงของวัฒนธรรมอื่น และนำามาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมเดิมของตน และเกิด

เป็นบทเพลงที่มีลักษณะเฉพาะตามแบบฉบับของโซย่าอินเดียน เมื่อชนเผ่านี้สามารถตั้งรกราก

ไดเ้ปน็หลกัแหลง่ บทเพลงทีย่งัคงรอ้งสบืทอดตอ่กนัมากเ็ปน็สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตร์

และความเป็นมาของชนเผ่ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี 44

เมื่อกล่าวถึงบทเพลงที่สะท้อนถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองที่ โซย่าอิน

เดยีนในแถบทวปีอเมรกิาใตไ้ปแลว้  ตอ่ไปจะกลา่วถงึตวัอยา่งสงัคมในประเทศไทยทีเ่พลงพืน้บา้น

เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง วีรสตรี ผู้ก่อตั้งบ้านเมือง รวมไปถึง

ความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ เพลงพื้นบ้านโคราช ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ไปลงภาคสนามศึกษาข้อมูล

เกี่ยวเพลงพื้นบ้านโคราชด้วยตัวเอง ประกอบกับ งานวิจัยการศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี 

ของพรช สวุรรณภาชน์ กลา่วถงึการเปลี่ยนแปลงของบทเพลงพืน้บา้นโคราชตามบรบิททางสงัคม

วัฒนธรรมในจังหวัดนครราชศรีมา ที่แต่เดิม มีเพียง “โคราชแบบดั้งเดิม” ที่เป็นการร้องเพลง

ภาพที่ 2 เพลงโคราช     ภาพที่ 3 คุณพ่อแฉล้ม แบนขุนทด (หมอเพลง

      โคราช) และผู้วิจัย

     
43 Hustad Donald, Jubilate! Church Music in the Evangelical Tradition 

(United Sates of America: Hope Publishing, 1981).
44  Blum  Stephen, Ethnomusicologists and Modern Music History (United 

States of America: The University of Illinois, 1993).
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ตอบโตก้นัไปมา ใชเ้ครือ่งดนตรนีอ้ยชิน้ หรอืไมใ่ชเ้ลย แตใ่ชก้ารตบมอืเขา้จงัหวะแทนเครื่องดนตร ี

เป็นบทเพลงโคราชที่มีความเก่าแก่มากที่สุด มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก มักนิยมกันในหมู่ผู้สูงอายุ 

ประเภทต่อมาได้แก่ “เพลงโคราชแก้บน” ที่นิยมร้องกันตั้งแต่ที่สร้างอนุสาวรีย์ย่าโม

เสรจ็ โดยเกดิเปน็ความเชือ่วา่ หากมาขอพรกับอนุสาวรยีย์า่โมแลว้ตอ้งมกีารรอ้งเพลงโคราชเพือ่

แก้บน เพราะมีตำานานเล่าสืบต่อกันมาว่า ย่าโมชอบฟังเพลง 

และเพลงโคราชประเภทล่าสุดได้แก่ “เพลงโคราชซิ่ง” มีลักษณะคล้ายเพลงลูกทุ่ง 

เป็นเพลงโคราชแบบประยุกต์ มีลักษณะเด่นต่างจากเพลงโคราชประเภทอื่น ๆ คือการนำาเอา

เครือ่งดนตรสีมยัใหมเ่ขา้มารว่มในการรอ้งเพลงดว้ย พฒันาการและประเภทของเพลงโคราชเหลา่

นี ้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตรข์องเมอืงโคราช หรอืเมอืงนครราชสมีา ทีค่รัง้หนึง่เคยเปน็เมอืง

หน้าด่าน อยู่ติดกับทั้งภาคกลางและภาคอีสาน ซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรมที่จังหวัดนครราชสีมา มี

การผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมกรุงเทพฯ กับวัฒนธรรมอีสานจนเกิดเป็น

บทเพลงโคราชทีม่คีวามเปน็เอกลกัษณ ์และมกีารแสดงที่แสดงความเปน็โคราชไดเ้ปน็อยา่งด ีแม้

จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งก็ตาม45

ขณะทีง่านวจิยัเรือ่ง “เพลงปลกุใจกบัการเผยแพรล่ทัธชิาตนิยิม สมยัจอมพล ป.พบิลู

สงคราม (พ.ศ.2481-2487) นพมาศ ทิตระกูล ได้ทำาการศึกษาวาทกรรมการสร้างความเป็นไทย

ผา่นบทเพลงปลกุใจเพือ่เปน็การปอ้งกันการแทรกแซงจากลทัธอิาณานคิมในสมยันัน้จงึสรา้งลทัธิ

ชาตินิยมในประเทศไทยขึ้นมาเพื่อต่อรองกับลัทธิอาณานิคมดังกล่าว โดยมีวิทยุเป็นสื่อเดียวใน

การแพรก่ระจายแนวความคดิทีผ่า่นการเลอืกสรรอยา่งดจีากความทรงจำาของผูท้รงอำานาจ ทีจ่ะ

กำาหนดว่า “ความจริง” ใดเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรับรู้ เมื่อนำาไปโยงกับประวัติศาสตร์ บ้านเมือง

จึงเกิดเป็นวาทกรรมประวัติศาสตร์ และกลายเป็นวาทกรรมหลักที่คนในสังคมต้องเชื่อถือและ

ปฏิบัติตาม 

ตัวอย่างของเพลงปลุกใจที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยนั้นได้แก่ โคลงสยามานุสติ เพลง

สรรเสริญพระบารมี เพลงพุทธศาสนาคู่ไทย เพลงข้ามโขง และเพลงรักเมืองไทย เป็นต้น โดย

เพลงเหล่านี้ นอกจากจะทำาหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีพลัง ทำาให้ผู้ฟังถูกโน้มน้าวใจ ให้

เกิดความฮึกเหิม รักชาติ และมีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันแล้วนั้น ก็ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น

ถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยนั้น เช่น เพลงข้ามโขง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับไทย

และประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศลาว ที่มีสายสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน และอยู่ร่วมกันมาช้านานจน

เป็นเหมือนพี่น้องกัน เป็นต้น46

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเพลงในมุมมองมานุษยวิทยาข้างต้น ทำาให้

เห็นว่าเพลงถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายบริบท ทั้งเป็นตัวเล่าประวัติความเป็นมาของชนชาติ

45 พชร สุวรรณภาชน์, เพลงโคราช: การศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543).
46 นพมาศ ทิตระกูล, “เพลงปลุกใจกับการเผยแพร่ลัทธิชาตินิยมสมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม” (ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2549).
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และการตัง้ถิน่ฐาน ทีเ่ปน็การสอดแทรกคตเิรือ่งความเปน็ชาต ิและปลกูฝงัเรือ่งความเปน็อนัหนึง่

อันเดียวกันให้คนในสังคมอย่างแยบยล 

โดยนอกจากเพลงจะเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นมาของสังคมแล้ว เพลง

ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดง หรือสร้างอัตลักษณ์ให้เหมือนหรือแตกต่างจากผู้อื่น จะเห็น

ไดจ้ากบทเพลงพืน้บา้นโคราชทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ จะมสีำาเนยีงทีเ่ปน็เอกลกัษณ ์เพราะมสีว่นผสม

ทั้งจากภาษากลาง และภาษาอีสานที่ผสมผสานอยู่ในภาษาอีสานแบบโคราช ซึ่งสร้างความเป็น

อัตลักษณ์ ต่างจากงานศึกษาบทเพลงปลุกใจของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่กล่าวมาข้างต้น คือ

เพลงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวาทกรรม“รักชาติ”ให้กับคนในชาติ จนวาทกรรมรักชาติ 

กลายเป็นวาทกรรมหลักที่มีพลังต่อคนในสังคม     

จากตัวอย่างเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าบทเพลงต่างก็โลดแล่นอยู่ในสังคมมนุษย์อย่าง

แนบแน่น ทั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดง

ตัวตน หรือแม้แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชาติ บทเพลงก็ยังคงมีบทบาทสำาคัญต่อสิ่งเหล่า

นี้อยู่นั่นเอง

5.4 แนวคิดทางด้านมานุษยวิทยาดนตรี

แมนเทิล ฮูด ได้กล่าวว่า ศาสตร์ทางดนตรีชาติพันธุ์วิทยาเป็นศาสตร์แห่งความรู้ 

เป็นการศึกษาศิลปะดนตรีทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม สุนทรียศาสตร์ และปรากฎการณ์ทาง

วัฒนธรรม นักดนตรีชาติพันธุ์วิทยาเป็นกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยที่มีจุดประสงค์หลักในการ

ศกึษาหาความรูท้างดา้นดนตรขีองคนในทกุกลุม่ชนในทกุสถานที ่กลา่วคอื ไมว่า่จะเปน็ดนตรพีืน้

เมืองดั้งเดิมหรือดนตรีที่มีความซับซ้อน ทั้งในวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่ง

เป็นแนวคิดที่นำาไปสู้การศึกษาดนตรีชาติพันธุ์วิทยาในปัจจุบันมากที่สุด47 

ศรนัย ์นกัรบ ไดก้ลา่ววา่ ถงึแมว้า่การศกึษาทางดา้นดนตรชีาตพินัธุว์ทิยาไดใ้หค้วาม

สำาคัญกับการศึกษาทางด้านดนตรีเป็นหลัก โดยผู้ศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาการทางด้าน

ดนตรีที่ดี  แต่ผู้ศึกษาก็ไม่อาจมองข้ามบริบททางด้านอื่นที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อดนตรีด้วยเช่น

กัน ไม ่วา่จะเปน็บรบิททางสังคมหรือวฒันธรรม รวมถงึการศกึษาลกัษณะเฉพาะของบคุคลหรือ

กลุม่บคุคล ซึง่เปน็ตวัการสำาคญัอยา่งยิง่ในการผลติหรอืสรา้งดนตร ีการศกึษาทางมานษุยวทิยา

ดนตรไีดม้กีารพฒันามาโดยลำาดบั ในเวลาตอ่มาเมื่อสงัคมมคีวามเปลี่ยนแปลง และมคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสืบเนื่องมาจากการปฎิบัติอุตสาหกรรมในยุโรป จึงทำาให้การศึกษาทาง

ด้านนี้ครอบคลุมไปถึงความคิด พฤติกรรม และปรากฎการณ์ของดนตรีในทุกสังคมหรือทุก

วัฒนธรรมของโลก48

47 Hood Mantle, Training and research methods in ethnomusicology 

(1957).
48 ศรัณย์ นักรบ, ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, 2557), 11. 
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อานันต์ นาคคง  ได้กล่าวว่า มานุษยวิทยาดนตรีไม่ได้สอนให้เล่นดนตรีโลกสวย แต่

เราใช้มานุษยวิทยาดนตรีเป็นประตูหนึ่งในการศึกษามนุษย์ เข้าใจมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ดนตรี 

ผ่านเสียงเพลง รูปแบบ เนื้อหา ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง ผ่าน

การผลิตและการใช้งาน หรือในทางกลับกัน เราศึกษามนุษย์ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับดนตรีเพื่อ

เข้าใจความหมายและความสำาคัญของดนตรีนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งขึ้น เรามีครูอยู่ทุกแห่งหน ไม่ว่าจะ

เป็นศิลปินชนเผ่าในป่าเขา คนจรร่อนเร่ คนชายขอบ หรือคนเมืองที่ถูกผลกระทบจากความ

เปลีย่นแปลง การศกึษามานษุยวทิยาดนตร ีไมจ่ำาเปน็ตอ้งหวังผลเลศิปลายทางคอืความรูส้ดุยอด

ทางฝั่งฟากดนตรีหรือฝั่งมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรประมวลหลอมรวมทั้งสองด้านเข้าหา

กันให้ได้49

สกุร ีเจรญิสขุ ไดก้ลา่ววา่ Ethnomusicology เปน็การศกึษาโดยที่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้แตศ่กึษา

ตัวดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษารวมไปถึงวัฒนธรรม โดยศึกษาตัวดนตรีในเชิงดนตรี

วิทยา (Musicology) และศึกษาบทบาทหน้าที่ของดนตรีในเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดย

การศึกษาภาคสนามเป็นหัวใจหลักของการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา เป็นการศึกษาวิจัย

ดนตรีเชิงคุณภาพ โดยการวางแผน กำาหนดวัตถุประสงค์ จัดระบบข้อมูลที่ได้ นำามาจำาแนก 

แยกแยะ ตามลำาดับก่อนหลัง มีการวิเคราะห์ อย่างมีหลักเกณฑ์แล้วจึงนำามาเสนอผลงานวิจัย 

ผลการศึกษาต่อไป50

ปัญญา รุ่งเรือง ได้กล่าวไว้ในหนังสือ หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยาว่า มานุษย 

ดรุยิางควทิยา (Ethnomusicology) เปน็การศกึษาดนตรทีี่กำาลงัดำาเนนิไปในปจัจบุนั มอียูใ่นปจัจบุนั 

โดยศึกษาทีต่วัดนตรีพร้อมไปกบัการศึกษาแนวคิดทางดนตรีของผู้คนที่สร้างดนตรี การใช้ดนตรี 

การดำารงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นดนตรีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ตายตัว (มีชีวิต) เมื่อธรรมชาติของสาขาวิชาเป็นเช่นนี้ ในแง่ของวิธีการ

ศึกษาจึงต้องมุ่งที่การศึกษาภาคสนามเป็นสำาคัญ เพราะข้อมูลต่าง ๆ ล้วนแต่อยู่กับผู้คนที่ดำารง

ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นที่จะศึกษานั้นนั่นเอง51

6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วาริณี ยวนังกูร ได้กล่าวว่า คริสเตียน คือผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องราวของ

พระเจา้ มลีกัษณะการดำาเนนิชวีติทีพ่ึง่พาและเชือ่ฟงัพระเจา้ พึง่พาโดยการอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้

49อานันท์ นาคคง, จากศิษย์เก่านักมานุษยวิทยาดนตรี, เข้าถึงเมื่อ 15 

กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/B24-

anand.pdf
50สุกรี เจริญสุข, “Ethnomusicology,” ถนนดนตรี, 7 (พฤษภาคม 2550).
51ปัญญา รุ่งเรือง, หลักวิชามานุษยวิทยาดนตรี (กรุงเทพฯ: อาศรมสังคีต, 

2553), 11.
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ชว่ยเหลอื ครสิเตยีนเชือ่วา่เมือ่ตนอธษิฐานในสิ่งที่ด ีพระเจา้จะทรงตอบคำาอธษิฐานนัน้ ครสิเตยีน

เชือ่ฟงัโดยปฏบิตัติามหลกัคำาสอนของพระครสิตธรรมคมัภรี ์(Bible) ครสิเตยีนจะเรยีนพระคมัภรี์

จากผู้นำาเพื่อได้รู้แนวทางการดำาเนินชีวิตว่าสิ่งใดถูกต้องและสิ่งใดไม่สมควร 

คริสเตียนมีการแสดงออกซึ่งความรักและความเชื่อฟังพระเจ้าในหลาย ๆ วิธี เช่น 

การนมสัการพระเจา้ การอธษิฐาน การทำาความดทีกุอยา่ง การประกาศเรื่องราวของพระเจา้และ

พาคนมาเชื่อในพระเจา้ ซึง่ในกจิกรรมตา่ง ๆ  มากมายครสิเตยีนจะกระทำารว่มกนัเปน็กลุม่ เพราะ

ต่างก็ต้องการที่จะทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

ในการรวมกลุ่มกันทำากิจกรรมต่าง ๆ นี้ได้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ 

เช่น ในการทำาพิธีมหาสนิท ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นทุกครั้งที่มีการนมัสการพระเจ้า เป็นพิธีที่

มีความสำาคญัเพราะทำาให้สมาชิกรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทำาให้สมาชิกแน่ใจว่าจะมี

การกลับมาของพระเยซูตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ เพื่อสมาชิกได้มีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต

ตามหลกัคำาสอนต่อไป ซึง่พวกเขาจะไม่รู้สึกว่าสิง่ทีพ่วกเขาทำานั้นเหนือ่ยเปล่า เพราะเมือ่ถึงวนัที่

พระเยซูเสด็จมา พวกเขาจะได้รับผลของการกระทำานั้น 52

การทำาพิธีบัพติสมา เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญ เพราะเป็นเหมือนพิธีแรก

เข้ามาเป็นคริสเตียน เป็นการแสดงว่าผู้ที่ผ่านพิธีนี้เป็นคริสเตียนแล้ว เป็นคนของพระเจ้าแล้ว จะ

ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามหลักคำาสอนของพระเจ้า 

นอกจากความตอ้งการประกอบพธิกีรรม และเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  แลว้ ครสิเตยีน

ยงัมารวมกลุม่กนัเพราะเหตผุลทางดา้นสภาพสงัคม สมาชกิแตล่ะคนตา่งตอ้งการที่จะอยูใ่นสงัคม

ที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ มีความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสังคมในอุดมคติ และเมื่อสมาชิกได้เข้า

มาสัมผัสกับสังคมที่ตนเองปรารถนาก็ต้องการที่จะอยู่ในสังคมนั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้

ประกอบพธิกีรรมอะไร แตเ่ปน็การพบปะพดูคยุกนั ชว่ยเหลอืในภาระปญัหาตา่ง ๆ  ซึง่การทีส่งัคม

คริสเตียนเป็นเช่นนี้ได้ เพราะสมาชิกต่างถูกคาดหวังในพฤติกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักคำา

สอน คือเต็มไปด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรจะเป็น

ไปตามความคาดหวังนั้น 

อาจมผีูท้ีไ่มส่ามารถดำาเนนิชวีติตามหลกัคำาสอนไดบ้า้งในบางครัง้ซึง่ครสิเตยีนเรยีก

ว่า “การล้มลงในบาป” ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอ อาจหวั่นไหว

ไปตามสิ่งล่อลวงในโลกบ้าง เชื่อในกระแสวัตถุนิยมในสังคมปัจจุบัน ทำาให้คริสเตียนบางคนไม่

อาจทำาตามคำาสอนได ้เพราะเกดิความตอ้งการในการสะสมเงนิเชน่เดยีวกบัคนสว่นมากในปจัจบัุน 

จึงมีคริสเตียนบางคนที่ไม่สามารถรักษาการเป็นคริสเตียนไว้ได้ ความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้า

ก็ลดน้อยลงจนบางครั้งอาจหมดไป เพราะมีความต้องการในสิ่งอื่นมากกว่า มีความต้องการใน

การดำาเนินชีวิตแบบผู้คนในสังคมทั่วไป ไม่ต้องการประพฤติตามหลักคำาสอนอีกต่อไป เป็นต้น

   

52 วาริณี ยวนังกูร, “พิธีกรรม ความเชื่อ และพฤติกรรมการรวมกลุ่มของชาว

คริสเตียน” (ปริญญามหาบัณฑิต มานุษยวิทยาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540).
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แตอ่ยา่งไรกด็ ียงัมคีรสิเตยีนจำานวนมากทีป่ฏบิตัติามหลกัคำาสอนอยา่งเครง่ครดั และ

พยายามทำาใหก้ลุม่ของตนเปน็ไปตามสงัคมในอดุมคตใิหไ้ด ้ทำาใหผู้ท้ีม่าสมัผสัในวถิชีวีติของกลุม่

นี้เกิดความประทับใจ และสามารถจูงใจให้เข้ามามีลักษณะชีวิตแบบเดียวกัน โดยเข้ามาเชื่อใน

เรื่องราวของพระเยซู และเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม ทำาให้ในปัจจุบันกลุ่มคริสเตียนยังคงดำารง

อยูไ่ดแ้ละมสีมาชกิเพิม่มากขึน้ เพราะความสามารถในการรกัษารปูแบบ วถิกีารดำาเนนิชวีติทีเ่ปน็

ไปตามหลักคำาสอน มีการเน้นย้ำาความเชื่อในกลุ่มสมาชิกอย่างสม่ำาเสมอในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การเรยีนพระคมัภรี ์อกีทัง้ยงัมคีวามผกูพนัระหวา่งสมาชกิในกลุม่ ทำาใหก้ารรวมกลุม่กัน เปน็การ

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เสมอนั่นเอง

พีระพงศ์ ชอบชื่นสุข ได้กล่าวว่า ดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก เป็นดนตรีที่เล่นกันในโบสถ์เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้า นักดนตรีส่วนใหญ่เป็น

ผูน้บัถอืศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ และอกีสว่นเปน็นกัเรยีนและผูท้ีส่นใจในการเลน่ดนตรี

เพลงนมัสการ เป็นเพลงที่ใช้ในการนมัสการพระเจ้าโดยใช้ในพิธีต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

โดยพธิกีรรมของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ มวัีนประกอบพธิกีรรมโดยองิจากปฎทินิของ

ชาวยิว ซึ่งในแต่ละปีจะกำาหนดวันประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามทางพระศาสนจักร หรือวาติกัน

เปน็ผูป้ระกาศ โดยจะเริม่เดอืนแรกคอืเดอืนพฤจกิายนเปน็วนัสมโภชนพ์ระครสิตเ์จา้ กษตัรยิข์อง

จักรวาล ต่อด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จเป็นเวลา 4 สัปดาห์โดยประมาณ 

ในวนัที ่24 เดือนธนัวา เปน็ช่วงคริสมาส หรือคริสต์สมภพ ช่วงนี้จะมีการเฉลิมฉลอง

จนถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นวันสมโภชน์พระคริสต์เจ้า และหลังจากนั้นจะเป็นเทศกาล

ธรรมดา และจะเริม่ตน้เทศกาลมหาพรตประมาณกลางเดอืนกุมภาพนัธซ์ึ่งจะตรงกับวันพธุ เรยีก

ว่าวันพุธรับเข้า ระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ จากนั้นจะเข้าช่วงอาทิตย์ใบลานหรือเรียกว่า

สัปดาห์พระทรมาณ พิธีกรรมต่าง ๆ จะเป็นลักษณะเช่นนี้ทุก ๆ ปี เพลงที่ใช้ในการบรรเลง ส่วน

ใหญ่จะมาจากหนงัสือเพลง และเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ ในการเลือกเพลงต่าง ๆ  นั้น จะเลือกเพลง

ใหเ้ขา้กบัเทศกาลนัน้ ๆ  โดยนกัขับรอ้งจะเปน็ผูเ้ลือกเพลง ซึง่มทีัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย นัก

ดนตรีและนักขับร้องจะแต่งกายตามเทศกาลนั้น ๆ การร้องจะเป็นการร้องประสานเพลง

ดนตรีการนมัสการของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่พีระพงศ์ ชอบชื่นสุขได้

ทำาการวิจัย ใช้เสียงร้องเป็นหลักทั้งเสียงร้องชายและหญิง หรืออาจจะร้องพร้อมกันบ้างในบาง

เพลง โดยประสมประสานกับเสียงออร์แกน ในลักษณะการดำาเนินทำานองแบบโฮโมโฟนี  

(Homophony) ซึ่งบทเพลงนมัสการต่าง ๆ ล้วนมีความหมายที่แสดงถึงการวิงวอนและการ

สรรเสริญพระเจ้าหรือบุคคลสำาคัญทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก โดยทุกบทเพลงที่ประกอบใน

พธิกีรรมลว้นทำาหนา้ทีส่นบัสนนุการประกอบพธิกีรรมทีจ่ะประกอบขึน้ภายในครสิตจกัร ทัง้สิน้53

53 พีระพงศ์ ชอบชื่นสุข, “ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสติ์กาย

โรมันคาทอลิก กรณีศึกษา: วัดแม่พระลูกประคำา” (ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มานุษยดุริ

ยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556). 
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ชิดชนก ศิริโชติ ได้กล่าวว่า บทเพลงนมัสการของคริสเตียน นอกจากจะมีบทบาท

สำาคัญต่อคริสเตียนและคริสตจักรในฐานะที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงความเชื่อแล้ว บทเพลงดังกล่าวที่ถูก

ดึงเนื้อหาออกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วนำามาแต่งเป็นบทเพลง ใช้ร้องเพื่อประกอบ

พิธีกรรมการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอุดมการณ์ความ

เชือ่ทางศาสนา และทำาใหเ้กดิการรวมกลุม่กนัภายในครสิตจกัร สง่ผลใหเ้กดิความตอ่เนือ่งดำาเนนิ

ไปในคริสตจักร54

ปรัชญา ใจภักดี ได้กล่าวว่า ด้านภาษาและเนื้อหาของเพลงนมัสการ มีลักษณะเป็น

ความเรียงร้อยแก้วที่มีคำาสัมผัส มีความยาวของเพลงตั้งแต่ 2 ท่อน จนถึง 4 ท่อนขึ้นไป จำานวน

พยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อเพลงนมัสการ มีตั้งแต่ 2-11 พยางค์ โดยมีวิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไป 

ในด้านการใช้คำา การซ้ำาคำา การหลากคำา คำาราชาศัพท์ คำาภาษาบาลีสันสกฤต คำาในภาษาฮีบรู 

เพลงนมสัการพระเจา้มภีาพพจนป์รากฏหลายลกัษณะ ทัง้อปุลกัษณ ์บคุคลวัตหรอืบคุลาธษิฐาน 

อุปมา สัญลักษณ์ การเท้าความหรืออ้างอิง อติพจน์ และคำาถามเชิงวาทศิลป์ ซึ่งภาพพจน์แบบ

อปุลกัษณเ์ปน็ลกัษณะทีโ่ดดเดน่และพบไดม้ากทีส่ดุ เปน็ความหลากหลายทีส่ามารถบอกถงึความ

คิด ความรู้สึก ความต้องการ ความเชื่อของมนุษย์ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ทางภาษาโดยมีความ

เชื่อหรือความศรัทธาในศาสนาเป็นสำาคัญ55

54 ชิดชนก ศิริโชติ, “บทเพลงนมัสการของคริสเตียน: ประเพณีประดิษฐ์ที่คริสตจักร

เมืองไทย” (ปริญญาศาสตร์บัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2557.
55 ปรัชญา ใจภักดี. “เนื้อหาและการใช้ภาษาไทยในเพลงนมัสการพระเจ้าของ

คริสเตียน” (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2556.
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     บทที่ 3 

    วิธีการดำาเนินการวิจัย

การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง วัฒนธรรมดนตรีนมัสการของคริสเตียน กรณีศึกษา:  

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของ

คริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 2.เพื่อศึกษาดนตรีและองค์ประกอบของบทเพลง

นมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจาก เอกสาร ตำารา สำารวจ 

สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบ เพื่อนำาข้อมูลมาประมวลให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1.ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนาม คือการบันทึกข้อมูลภาค

สนามที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องของวัฒนธรรมดนตรี

นมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ประวัติความเป็นมาของคริสตจักร ลำาดับขั้นตอน

การทำาพิธีนมัสการและเพลงที่ใช้ในการนมัสการของคริสตจักร

2.ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

บทเพลงของคริสเตียน รวบรวมบทเพลงนมัสการที่สมาชิกใช้ร้องร่วมกันในพิธีกรรมวันอาทิตย์ 

และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตำารา หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ บทความทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากอินเตอร์เนท

จากนั้นได้นำาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวม มาวิเคราะห์ เรียบเรียง เป็นผลของการศึกษา 

ซึ่งมีวิธีการดำาเนินการดังนี้

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความ 

วารสาร โดยมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ห้องสมุดคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

1.2 ห้องสมุดคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.3 สำานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1.4 สมาคมพระคริสตธรรมไทย

1.5 อินเตอเนท

2.การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

2.1 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ที่อยู่ 18 ซอย
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รามคำาแหง 187/1 แยก1 เขต มีนบรุี กรงุเทพมหานคร 10510 เนือ่งจากเปน็จดุศนูย์รวมของชมุชน

คริสเตียนขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาด้านวัฒนธรรมและดนตรีนมัสการ

ของคริสเตียน

2.2 ศกึษาจากงานภาคสนามในชว่งเวลาที่วงดนตรปีระกอบพธินีมสัการและการซอ้ม

ของวงโดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และบันทึกวิดีโอ บทเพลงนมัสการและบทสัมภาษณ์ มา

บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  

2.3 ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

 2.3.1 ดร.นุโรจน์ พานิช ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลอำานวยการ ของคริสตจักรกิจการ

ของพระคริสต์

   2.3.2 นายวีรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนมัสการของคริสตจักร และ

เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนมัสการ 

   2.3.3 นายอาชานันท์ พรหมมา ซึ่งเป็นนักดนตรีของคริสตจักรมายาวนาน และ

เป็น Music Director และนักแต่งเพลงของคริสตจักร

   2.3.4 ทีมนมัสการ และสมาชิกในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.1 กล้องถ่ายรูป

3.2 กล้องถ่ายวิดีโอ

3.3 เครื่องบันทึกเสียง

3.4 คอมพิวเตอร์

3.5 สมุด ปากกา เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลภาคสนาม

 

4. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

4.1 เรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร ตำารา และข้อมูลภาคสนาม ประมวลเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปของการวิจัย

4.2 นำาข้อมูลหลังจากเรียบเรียงมาตรวจสอบและขอคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ

ทำาการปรับปรุง เพื่อทำาการแก้ไขเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์มากที่สุด

5.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจยันำาข้อมลูของการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็น

จากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม องค์ประกอบ รูปแบบของดนตรีนมัสการ รวมถึงสิ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนมัสการ มารวบรวมและวิเคราะห์

ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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5.1 ศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

 5.1.1 ลักษณะทั่วไปของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

  5.1.2 ความเชื่อของคริสเตียนกับการนมัสการ    

   5.1.3 วงดนตรี เครื่องดนตรีของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

    5.1.4 ทีมนมัสการของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์    

5.2 ศกึษาดนตรแีละองคป์ระกอบของบทเพลงนมสัการในครสิตจกัรกจิการของพระ

คริสต์ 

     5.2.1 องค์ประกอบทางดนตรี  

   5.2.2 วิเคราะห์บทเพลงนมัสการโดยละเอียด

   5.2.3 การเปรยีบเทยีบบทเพลงนมสัการของครสิตจกัรที่ศกึษากบัครสิตจกัรอืน่

6.ขั้นสรุปและอภิปรายผล

6.1 นำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในแบบของการพรรณนาวิเคราะห์

6.2 เรียบเรียงจัดทำาบทสรุปที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล

6.3 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

เดือน – ปี แผนการดำาเนินงาน

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 - รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่จะนำามาใช้ในงานวิจัย

- สำารวจพื้นที่ที่จะทำาการศึกษาและตั้งสมมติฐาน

- ลงภาคสนามพร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่คริสตจักรกิจการ

ของพระคริสต์ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

มีนาคม – เมษายน 2560 - เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงนมัสการของคริสเตียนที่   

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

- ลงภาคสนามเพื่อสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและ

สัมภาษณ์เชิงลึก สมาชิกคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 - ดำาเนินการเรียงเรียบ วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาและแผนการดำาเนินงาน
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     บทที่ 4 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 งานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมดนตรีนมัสการของคริสเตียน กรณีศึกษา : คริสตจักรกิจการ

ของพระคริสต์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 1. ศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

  1.1 ลักษณะทั่วไปของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

        1.1.1 ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

        1.1.2 นิมิตรและพันธกิจของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

        1.1.3 การแบ่งกลุ่มการดูแลสมาชิกในคริสตจักร

        1.1.4 การรวมกลุ่มของสมาชิกในคริสตจักร (Care Group)

  1.2 ความเชื่อของคริสเตียนกับการนมัสการ

          1.2.1 ทศันคตขิองสมาชกิครสิตจกัรกจิการของพระครสิตท์ี่มตีอ่การนมัสการ

        1.2.2 บรรยากาศการนมัสการในคริสตจักร

  1.3 วงดนตรี เครื่องดนตรีของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

        1.3.1 วงดนตรีในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

                  1.3.2 เครื่องดนตรีที่ใช้ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

            1.4 ทีมนมัสการของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

                  1.4.1 แผนภูมิของทีมนมัสการ

                  1.4.2 ข้อมูลของสมาชิกในทีมนมัสการ

                  1.4.3 การแต่งกายของทีมนมัสการ

1.4.4 บทเพลงและรปูแบบการบรรเลงที่ใชใ้นครสิตจกัรกจิการของพระครสิต์

1.4.5 สัญลักษณ์มือที่ใช้ในการนมัสการ

2. ศึกษาดนตรีและองค์ประกอบของบทเพลงนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์ 

  2.1 องค์ประกอบทางดนตรี ผู้วิจัยได้รวบรวมบทเพลงที่มีการนำามาใช้ในการ

นมัสการในคริสตจักร จำานวน 42 เพลง เป็นเพลงเร็ว 17 เพลง เพลงช้า 25 เพลง และทำาการ

วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี ดังนี้

         ด้านดนตรี

            - กุญแจเสียง (Key) 

            - สังคีตลักษณ์ (Form) 
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            - อัตราจังหวะ (Time signature) 

            - ความเร็ว (Tempo) 

        ด้านบทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมคริสเตียน

            - ความหมายของบทเพลง

            - เนื้อหาที่สอดคล่องกับคำาสอนพระคัมภีร์

            - การใช้งานในการนมัสการ

            - ที่มาของบทเพลง

  2.2 วิเคราะห์บทเพลงนมัสการโดยละเอียด

        2.2.1 เพลงนมัสการที่ถูกนำามาใช้บ่อยที่สุด

       2.2.1.1 เพลง สิ่งเดียว

       2.2.1.2 เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

       2.2.1.3 เพลง ในอ้อมแขนพระองค์

       2.2.1.4 เพลง แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

                 2.2.2 เพลงที่เกี่ยวข้องกับวันสำาคัญของคริสเตียนที่ถูกนำามาใช้บ่อยที่สุด

       2.2.2.1 เพลง คริสมาสเป็นเวลา

       2.2.2.2 เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

       2.2.2.3 เพลง พระคุณพระเจ้า

   2.3 การเปรียบเทียบบทเพลงนมัสการ ของคริสตจักรที่ศึกษากับคริสตจักรอื่น

        2.3.1 คริสตจักรสยามกรุงเทพ ฯ

        2.3.2 คริสตจักรร่มเย็น

        2.4.3 ตารางการเปรียบเทียบบทเพลงนมัสการ
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1.ศึกษาวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

 1.1 ลักษณะทั่วไปของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

1.1.1 ประวัติความเป็นมาของคริสจักรกิจการของพระคริสต์

ครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์ตัง้อยูซ่อยรามคำาแหง 187 เปน็องคก์รศาสนาสงักัด

สหกิจคริสเตียน (Evangelical Fellowship of Thailand) ซึ่งเป็นสังกัดที่มุ่งเน้นและเชื่อในหลักข้อ

พระคัมภีร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงโปรดนำาผ่านคณะผู้นำาคริสเตียน ที่ตั้งใจ

และปรารภนาเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ โดยมี อาจารย์กอปชัย จิราธิวัฒน์ เป็น

ศิษยาภิบาล และ ดร.นุโรจน์ พาณิช เป็นศิษยาภิบาลอำานวยการ 

ศิษยาภิบาล เป็นคำาที่มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ผู้ดูแลศิษย์ (ศิษย์+อภิปาล) ศิษ

ยาภิบาลเป็นตำาแหน่งในการปกครองคริสตจักร ในปัจจุบันใช้ในคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ 

ศิษยาภิบาลมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 1.ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของศาสนาจารย์หรือครูศาสนา 2.ให้คำา

ปรึกษาแก่สมาชิกของคริสตจักรในการดำาเนินชีวิต 3.เยี่ยมเยียนสมาชิกคริสตจักร และติดตาม

สมาชกิของครสิตจกัรทีข่าดการตดิตอ่ 4.เปน็สมาชกิคนหนึง่ในคณะธรรมกจิของครสิตจกัร 5.นำา

และส่งเสริมให้สมาชิกสามารถทำาพันธกิจของคริสตจักรในสังคม 6.อบรมผู้ปกครองและสมาชิก

คริสตจักร 1

ภาพที่ 4 คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

1 วิกิพีเดีย, ศิษยาภิบาล, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2560 เข้าถึงได้จาก https://

th.wikipedia.org/wiki/ศิษยาภิบาล 
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ภาพที่ 5 คณะผู้ปกครองของคริสตจักร

จากการสัมภาษณ์ ดร.นุโรจน์ พาณิช ซึ่งเป็น ศิษยาภิบาลอำานวยการของคริสต

จักร ได้กล่าวว่า คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ได้เริ่มต้นการนมัสการพระเจ้าครั้งแรกเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.2008 ที่ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท ต่อมาได้ย้ายสถานนมัสการ 

มาที่อาคาร TPI ชั้น 30 ถนนจันทร์ เขตสาทร และปัจจุบันได้สร้างอาคารคริสตจักรเป็นของตัว

เอง ณ ซอยรามคำาแหง 187 2  

ชื่อ “คริสตจักรกิจการของพระคริสต์” มาจากพระธรรมกิจการของอัครทูต ที่นัก

บญุลกูาได้เขียนบนัทึกในพระคมัภีร์ไว้ว่า กิจการ หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันทำาสิ่งที่ดีเพือ่

พระเจ้า  

ในการนมัสการครัง้แรก ครสิตศ์กัราช 2008 มกีารรวมตัวของสมาชกิในครสิตจกัร 

ที ่โรงพยาบาลปยิะเวช ชัน้ 16 ดว้ยสมาชกิจำานวน 100 คน โดยประมาณ ซึง่สมาชกิเกอืบทัง้หมด 

มาจากครสิตจกัรความหวงักรงุเทพ ฯ ซึง่มกีารนมสัการกนัทีโ่รมแรมรอยลัเบญจา สขุมุวทิ ซอย 

5 ต่อมามีการขยายตัวออกมาเพื่อการเติบโตของคริสตจักร ซึ่งกลุ่มคนส่วนใหญ่ มาจากกลุ่ม

คนวยัทำางาน นกัธรุกจิ ทีม่คีวามตัง้ใจอยากจะนำาคนในวัยตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็กลุม่วัยทำางานดว้ย

กัน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มอนุชน มาเชื่อและเดินติดตามพระเจ้า จึงมีการขยายตัวของคริสตจักรขึ้น

ดร.นุโรจน์ พาณิช ได้กล่าวต่อว่า หลังจากที่มีการแยกตัวออกมาในช่วงแรก ก็เป็น

ช่วงของการเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีนมัสการ ในตอนนั้นมีการร้องเพลงนมัสการโดยใช้เครื่อง

ดนตรีเพียงกีตาร์แค่ตัวเดียว ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ในเรื่องของดนตรีเท่าที่ควร

แตส่มาชกิทีม่าครสิตจกัรมคีวามตอ้งการอยากรอ้งเพลงเพือ่นมสัการพระเจา้ ทาง

คริสตจักรจึงให้ความสำาคัญกับการนมัสการ ซึ่งใช้เวลาไปกับการร้องเพลงนมัสการเกือบจะ 

50 เปอรเ์ซน็ของโปรแกรมเลยกว็า่ได ้ในชว่งนัน้ การนมสัการมคีวามสำาคญัและมผีลอยา่งมาก

ที่จะทำาให้คริสตจักรมีการเติบโตขึ้น 

2 สัมภาษณ์ ดร.นุโรจน์ พาณิช, ศิษยาภิบาลอำานวยการ, 9 กรกฎาคม 2560 
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ต่อมามีการเสนอแนะและปรับปรุงจนเกิดการพัฒนาในเรื่องของดนตรีนมัสการ ซึ่ง

มคีวามหลากหลายทางดา้นแนวเพลง เนื่องจากสมาชกิของครสิตจกัรนัน้มคีวาม แตกตา่งในเรื่อง

ของวัย เช่น วัยวุ่นอาจจะชอบแนวเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เสียงดังเร้าใจ แต่วัยสูงอายุอาจจะ

ไม่ชอบ คริสตจักรจึงต้องมีการหาจุดที่สมดุลในเรื่องของบทเพลง และมีการพัฒนาด้านดนตรี

นมัสการของคริสตจักรมาเรื่อย ๆ 

จากป ี2008 จนถงึปจัจบุนั เกดิพฒันาทางดา้นดนตรนีมสัการในครสิตจกัรเปน็อยา่ง

มาก มคีวามสมบรูณย์ิง่ขึน้ทางดา้นดนตรแีละนกัรอ้ง ซึง่เกดิจากการทีส่มาชกิในครสิตจกัรทีอ่ทุศิ

ตัวเพื่อเล่นดนตรีและร้องเพลงนมัสการพระเจ้า อีกทั้งฝ่ายแสง สี เสียง ซึ่งเกิดจากที่สมาชิกในค

ริสตจักรอาสาตัวที่และมีความตั้งใจอยากจะรับใช้พระเจ้า ผ่านการทำางานในด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการนมัสการ และทางคริสตจักรก็มีการเชิญวิทยาการมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ

นมัสการและใช้งานรับใช้พระเจ้าในด้านต่าง ๆ ของคริสตจักร

1.1.2 นิมิตรและพันธกิจของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

นมิติและพนัธกจิครสิตจกัร คอื ความมุง่หมายของครสิตจกัร ทีจ่ะดำาเนนิการในระยะ

ยาว ซึ่งเป็นขอบเขตในการดำาเนินงาน บ่งบอกสิ่งที่คริสตจักรต้องการจะเป็น คือ “คริสตจักร

กิจการของพระคริสต์ มีนิมิตให้พระเยซูเป็นศูนย์กลาง และรับใช้ตามพระมหาบัญชา”

การมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง คือการเชื่อฟังพระมหาบัญญัติ ตามพระธรรม

มัทธิว 22:37-38 กล่าวไว้ว่า“พระเยซูตรัสตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่าง

สุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่านนี่เป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญที่สุดข้อแรก และข้อที่สองคือ

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

รับใช้ตามพระมหาบัญชาตามพระธรรมมัทธิว 28:18-20 กล่าวไว้ว่า “พระเยซูทรง

เขา้มาหาพวกเขาและตรสัวา่สทิธอิำานาจทัง้หมดทัง้ในสวรรคก์ด็ ีในแผน่ดนิโลกกด็ ีเพราะมอบไว้

แกเ่ราแลว้ เพราะฉะนัน้ ทา่นทัง้หลายจงออกไปนำาชนทกุชาตมิาเปน็สาวกของเรา จงบพัศมิาพวก

เขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่ง

สารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” 

คำาขวัญของคริสตจักร คือ “กิจการ กล้าหาญ เข้มแข็ง ในพระคริสต์”

ค่านิยมของคริสตจักร มีอักษรย่อ ตามชื่อของคริสตจักร คือ ACTS ดังนี้

  A = Accountable ผูกพันรับผิดชอบต่อพระคริสต์และคริสตจักร

  C = Christ Likeness เสริมสร้างกันและกันให้เหมือนพระคริสต์

  T = Truth Abiding โดยยืนหยัดเชื่อฟังความจริงของพระวจนะ

  S = Spirit Filled ด้วยการติดสนิทพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
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1.1.3 การแบ่งกลุ่มการดูแลสมาชิกในคริสตจักร

ครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์เปน็ครสิตจกัรขนาดกลาง-คอ่นขา้งใหญ ่มสีมาชกิ 

500 คน โดยประมาณ มีการแบ่งกลุ่มการดูแลสมาชิกในคริสตจักร ดังนี้  

1. กลุ่มผู้นำาในคริสตจักร หมายถึง กลุ่มผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ มีตั้งแต่ระดับ ศิษยาภิ

บาล ผู้เทศนา พี่เลี้ยง เป็นต้น 

มีบทบาทหน้าที่หน้าหลักในคริสตจักร คือการศึกษาบทเรียนในพระคัมภีร์อย่างลึก

ซึ้ง ให้เข้าใจถึงแก่นแท้และเข้าใจบริบทต่าง ๆ ในแต่ยุค ที่พระคัมภีร์กล่าวถึง จึงไม่ใช่เพียงแค่

การอา่นพระ คมัภรีม์าสอนตอ่เทา่นัน้ แตผู่น้ำาในครสิตจกัรจะตอ้งศกึษาประวตัศิาสตร ์ภมูศิาสตร ์

ในยคุตา่ง ๆ  มา ประยกุตก์บัสถานการณใ์นปจัจบุนั และมกีารศกึษาความรูร้อบตวัอยูเ่สมอ เพือ่

นำามาสอนสมาชิกใน คริสตจักร 

นอกจากนี้กลุ่มผู้นำาในคริสตจักรต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ วิธีการ

เทศนา ศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาในการอภิบาลคน ว่าจะต้องเทศนาอย่างไร ผู้ฟังจึงจะเข้าใจ

และเข้าถึงได้ง่าย ต้องมีศิลปะในการพูดอย่างไรที่จะทำาให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม ฟังแล้วไม่น่าเบื่อ 

ในการเทศนาส่วนใหญ่จะเปน็หน้าที่ของศิษยาภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ต่าง ๆ  อย่างที่ผู้วิจยักล่าวไว้ข้าง

ต้น

ตำาแหน่งศิษยาภิบาลนั้นปรากฏอยู่แค่ครั้งเดียวในคัมภีร์ไบเบิล โดยถือเป็นหนึ่งใน

พันธกรทั้งห้าของพระเจ้า เช่น จดหมายของนักบุญเปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อที่ 11 

ระบุว่าพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้

ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำาหรับการ

ปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำา

หนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือ

โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์3

การให้คำาปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์ คืออีกหนึ่งบทบาทสำาคัญของกลุ่มผู้นำาใน ค

ริสตจักร เนื่องจากคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีการดูแลซึ่งกันและกันในด้านการดำาเนิน

ชีวิตตามหลักพระคัมภีร์ หากสมาชิกในคริสตจักรได้ประสบพบเจอกับปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ 

กจ็ะไดรั้บการหนนุใจจากพระวจนะผา่นทางผูน้ำาในครสิตจกัร มกีารอธษิฐานเผือ่กนัและกนั และ

มีการให้คำาปรึกษาเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกัน

3 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “เอเฟซัส 4:11-13,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554).
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ภาพที่ 6  กลุ่มผู้นำาหลักในคริสตจักร อ.กนก ลีฬหเกรียงไกร อ.นุโรจน์ พาณิช 

    อ.กอบชัย จิราธิวัฒน์ 

     

ภาพที่ 7  การเทศนาในคริสตจักร โดย อ.นุโรจน์ พานิช

ภาพที่ 8 การเรียนพระคัมภีร์ และให้คำาปรึกษาตามหลักพระคัมภีร์ โดย อ.กนก ลีฬหเกรียงไกร
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 2. กลุ่มวัยทำางาน หรือวัยผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะ กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มหลักของคริสต

จักร ซึ่งมีจำานวนสมาชิกมากที่สุดในคริสตจักร และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนงานรับใช้

ของคริสตจักร มีการอาสาตัวเพื่อทำางานรับใช้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการทำางานรับใช้ร่วมกันเป็นทีม 

เช่น ทีมนมัสการ ทีมนักร้องประสานเสียง ทีมเดินถาดมหาสนิท ทีมต้อนรับ ทีมสวัสดิการ ทีม

แปลภาษา ทีมมีเดีย ทีมแสงสีเสียง เป็นต้น

      

ภาพที่ 9  ทีมนมัสการ

ภาพที่ 10  ทีมนักร้องประสานเสียง
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ภาพที่ 11  ทีมมหาสนิท

ภาพที่ 12  ทีมต้อนรับ

ภาพที่ 13  ทีมสวัสดิการ
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ภาพที่ 14 ทีมแปลภาษา

ภาพที่ 15  ทีมมีเดีย

ภาพที่ 16  ทีมแสง สี เสียง
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3. กลุ่มคริสตจักรเด็ก ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.กลุ่มอนุชน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 3-10 ขวบ ทางคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีการ

ดแูลชั้นบตุรหลานของสมาชิกในคริสตจกัร โดยเปดิเปน็โรงเรียนในคริสตจกัรเดก็ เปดิสอนตั้งแต่

ชั้น อนุบาล 1-3 และ ป.1-5 สำาหรับการเรียนการสอนในคริสตจักรเด็กนั้น จะมีตั้งแต่ การสอน

ขั้นพื้นฐานทางด้านภาษา กิจกรรมนันทการเสริมสร้างสติปัญญา การสอนข้อพระคัมภีร์ขั้นพื้น

ฐานสำาหรับเด็ก ชั้นเรียนกีตาร์ เป็นต้น

      

ภาพที่ 17  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสำาหรับเด็ก

ภาพที่ 18  ชั้นเรียนกีตาร์สำาหรับเด็ก
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2.กลุ่ม Ablaze คำาว่า Ablaze หมายถึง ติดไฟ ลุกโชน โชติช่วง ทางคริสตจักรจึงได้

ใช้คำานี้แทนกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ทางค

ริสตจักรจึงให้ความสำาคัญกับกลุ่มนี้ มีการดูแลใส่ใจและปลูกฝังแนวทางการดำาเนินชีวิตที่อยู่ใน

ทางของพระเจ้า เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จากการสัมภาษณ์ 

คุณากร น้อยอุดม สมาชิกในกลุ่ม Ablaze ได้กล่าวว่า ในกลุ่มจะมีการเรียนการสอนพระคัมภีร์ 

และมีการดูแลให้คำาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น และแก้ไขปัญหาตามแนวทางของพระเจ้า มี

กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและสนิทสนมกัน มีการรวมกลุ่มการเล่นดนตรี

นมัสการพระเจ้า

ภาพที่ 19  กิจกรรมแสดงละครของกลุ่ม Ablaze

ภาพที่ 20 กิจกรรมการเล่นดนตรีโฟล์คซองของกลุ่ม Ablaze 
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ตารางที่ 2 ตารางโปรแกรมในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

 

      

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วันอาทิตย์ ดังนี้

โปรแกรมรอบนมัสการ อยู่ในช่วงระยะเวลา 09.00 – 11.00 น. รวม 2 ชั่วโมง จะ

ประกอบไปด้วยแต่ละช่วง ดังนี้ 1.เพลงเตรียมใจ 2.เพลงนมัสการ 3.เพลงสรรเสริญ 4.พิธีมหา

สนิท 5.ถวายทรัพย์ 6.กล่าวต้อนรับ 7.ประกาศข่าวและคำาพยาน 8.เทศนา 9.เพลงตอบสนอง 

10.อธิษฐานปิดการประชุม ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า  ผู้อำานวยพร

ตารางที่ 3 ตารางการนมัสการแบบขั้นบันได  

ซึ่งแต่ละช่วงนั้น ล้วนมีความสำาคัญในการเข้าถึงความเชื่อของคนในคริสตจักร เป็น

ประเพณีทำาซ้ำาที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาจนเกิดความเคยชิน หากขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไปพิธีนมัสการก็

อาจจะไม่สมบูรณ์ 

การนมัสการในลักษณะนี้ เปรียบเสมือนขั้นบันไดไปสู่พระเจ้า ที่ผู้นมัสการจะต้อง

ค่อย ๆ  ขึ้นไปทีละขั้น จนจบการนมสัการ จึงถือว่าเปน็การนมสัการในคริสตจกัรที่สมบรูณ์ ผู้วิจัย

จึงใช้คำาว่า “การนมัสการแบบขั้นบันได” แทนโปรแกรมรอบนมัสการของคริสตจักร

โปรแกรม เวลา

อธิษฐานรุ่งอรุณ 08.00 – 08.45 น.

รอบนมัสการ 09.00 – 11.00 น.

การเรียนพระวจนะวันอาทิตย์ 11.10 – 12.10 น.

อาหารกลางวัน 12.10 – 13.00 น.

กิจกรรม/ประชุม ของกลุ่ม

ต่าง ๆ

13.10 – 14.00 น.

เพลง

เตรียม

ใจ

เพลง

นมัสการ

เพลง

สรรเสริญ

เพลง

พิธีมหา

สนิท

ถวาย

ทรัพย์

กล่าว

ต้อนรับ

ประกาศ

ข่าว

และ

คำา

พยาน

เทศ

นาง

เพลง

ตอบ

สนอง

อธิฐาน

การ

ประชุม

ร้องเพลง

สรรเสริญ

พระเจ้า

ผู้

อำานวย
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1.1.4 การรวมกลุ่มของคริสเตียน (Care Group)

การรวมกลุ่มของคริสเตียนมีวัตถุประสงค์เพื่อการสามัคคีธรรม เป็นการรวมกลุ่ม

เลก็ ๆ  ซึง่ทำาใหเ้กดิความสนทิสนมและสามารถสือ่สารกนัไดอ้ยา่งทัว่ถงึจะไปรวมกลุม่กนั ณ แหง่

ใดแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นบ้านของหัวหน้ากลุ่ม 

คริสตจักรในยุคแรก มีการพบกันเป็นประจำาเพื่อฟังคำาสอนของอัครทูตหักขนมปัง

และอธิษฐานด้วยกัน (กิจการ 2:42)“เขาทั้งหลายอุทิศเพื่อฟังคำาสอนของบรรดาอัครทูตและ

ร่วมสามัคคีธรรม รวมหักขนมปังและอธิษฐาน”เมื่อเราอธิษฐานร่วมกับผู้เชื่อคนอื่น ๆ ผลที่ได้มี

ความเป็นบวกสูงมาก เพราะจะช่วยเสริมสร้างและหลอมรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ในผู้เชื่อทุกคนการสามัคคีธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความผูกพันธ์ของ

สมาชิกในกลุ่ม เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนอื่น มันจะทำาให้เรารักและห่วงใยซึ่งกันและกันด้วย

ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะเรียกการรวมกลุ่มของสมาชิกแต่ละกลุ่มว่า 

กลุ่มแคร์ (Care Group) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลุ่มเซล (Cell Group) คือ กลุ่มคริสเตียนที่มา

รวมตัวกันนมัสการพระเจ้า อธิษฐาน เรียนพระคัมภีร์ สังสรรค์ สามัคคีธรรมในระหว่างสัปดาห์ 

เพื่อเสริมสร้างชีวิตกันและกัน เป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธุ์ที่ใกล้ชิดเนื่องจากเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

ประมาณไม่เกิน10-15 คน สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มแคร์สม่ำาเสมอ จะได้รับการหนุนจิตชูใจ และได้

รับการช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาอย่างรวดเร็ว

กลุ่มแคร์ของคริสตจักรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มแคร์นักเรียนนักศึกษา (Teen Group) 

กลุ่มแคร์ผู้ประกอบวิชาชีพ-นักธุรกิจ (Professional Group) และกลุ่มแคร์ตามภูมิศาสตร์ (Geo-

graphical Group) 

ในกลุ่มแคร์ไม่จำากัดว่าต้องเป็นคริสเตียนเพียงอย่างเดียวถึงจะเข้าร่วมได้ มีการ

แนะนำาและชักชวนผู้ที่สนใจในเรื่องราวของพระเจ้าผ่านทางพี่น้องและญาติมิตร เพื่อเข้ามาเป็น

ครอบครัวในพระคริสต์ โดยผู้เชื่อใหม่จะมีพี่เลี้ยงค่อยดูแล สอนพระวจนะของพระเจ้าและวีธี

ดำาเนินชีวิตของคริสเตียน เพื่อให้ผู้เชื่อใหม่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นในทางของพระคริสต์

ซึ่งกลุ่มแคร์ที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษา จัดเป็นกลุ่มแคร์ตามภูมิศาสตร์ (Geographical Group) อยู่ในโซน

ลาดพร้าว – เลียบด่วนรามอินทรา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกตุนุชเชอมิเน่ลาดพร้าว 87 จะมีการจัดกลุ่ม

แคร์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุก ๆ วันพุธ เวลา 18.00-20.00 น.

52



67

ตารางที่ 4 ตารางกิจกรรมของกลุ่มแคร์

1. จัดเตรียมอาหารสำาหรับสมาชิก ร่วมกันอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร และรับ

ประทานอาหาร(หากมีสมาชิกมาใหม่เข้ามา ก็จะมีการแนะนำาตัวให้รู้จักซึ่งกันและกัน)

2. แบ่งปันเรื่องราวพระเจ้า สมาชิกแต่ละคนจะเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่เกิดขึ้นใน

แต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้า หากมีเรื่องที่ไม่ดี เช่น กำาลังป่วย หรือมีเรื่องทุกข์ใจ ก็

จะได้รับการอธิษฐานเผื่อจากสมาชิกในกลุ่ม หากเป็นเรื่องที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ก็จะได้รับ

การช่วยเหลือทันที

3. นมัสการพระเจ้าผ่านบทเพลง เป็นการร้องเพลงนมัสการ มีการเล่นเครื่องดนตรี

ประกอบคือกีตาร์และเครื่องเคาะต่าง ๆ เพื่อสร้างจังหวะ ในกลุ่มแคร์จะใช้เพลงนมัสการ ดังนี้ 

  - เพลงเตรียมใจ (ช้า) 1 เพลง 

  - เพลงชื่นชมยินดี (เร็ว) 2 เพลง

  - เพลงนมัสการ (ช้า) 1-2 เพลง

4. พิธีมหาสนิท ทำาเพื่อให้สมาชิกชาวคริสเตียนทุกคนระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า 

เพือ่การประกาศยอมรบัวา่พระเจา้(พระวญิญาณบรสิทุธิ)์ไดส้ถติอยูใ่นกายตน เพือ่แนบแนน่เปน็

หนึง่เดยีวกบัพระองค ์มเีพลงทีใ่ชป้ระกอบพธิมีหาสนทิที่มเีนือ้หาเกี่ยวกบัไดร้ะลกึถงึพระเยซคูรสิต ์

และใน การกล่าวคำาที่ใช้ในพิธีมหาสนิทคริสเตียน(โปรแตสแตนท์)จะกล่าวคำาตามพระธรรม 1โค

รินธ์11: 23-264

ขั้นที่ กิจกรรมของกลุ่มแคร์ ใช้เวลา (โดยประมาณ)

1 รับประทานอาหารร่วมกัน 20 นาที

2 แบ่งปันเรื่องราวพระเจ้า 20 นาที

3 นมัสการ 20 นาที

4 พิธีมหาสนิท 10 นาที

5 ถวายทรัพย์ 5 นาที

6 เรียนพระคัมภีร์ 40 นาที

7 อธิษฐานปิดการประชุม 5 นาที

รวม 120 นาที = 2 ชั่วโมง

         
4 สมาคมพระคริสตธรรมไทย, “1 โครินธ์11: 23-26,” ใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ฉบับมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2554).
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“เพราะวา่เรื่องซึง่ขา้พ เจา้มอบไวก้บัพวกทา่นนัน้ขา้พ เจา้ไดร้บัจากองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้

คือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึง

ทรงหักและตรัสว่า“นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำาอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา”5 

หลงัจากรบัประ ทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอา กัป กิริยาเดียวกนัตรสัว่า“ถ้วยนี้คือ

พันธ สัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำาอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อ

ระลึกถึงเรา”6 เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประ กาศการ

วายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา”

จากนั้นจะมีการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำาหรับพิธีมหาสนิทที่ทรงตั้งไว้ เพื่อให้

คริสเตียนระลึกถึงพระองค์

5.ถวายทรัพย์ เป็นการขอบคุณพระเจ้าผ่านการถวายทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกมีใจที่จะ

แบ่งปัน ซึ่งเงินถวายจะนำามารวมกันแล้วถวายให้คริสตจักรเพื่อนำาไปทำาประโยชน์ในงานพระเจ้า

ต่อไป 

การถวายทรัพย์ ที่มีการเล่นเพลงประกอบ เป็นเพลงเร็ว จัดอยู่ในประเภทเพลง ที่มี

ความสนุกสนาน รื่นเริง ชื่นชมยินดี 

หลังจากถวายเสร็จ จะมีการ“อธิษฐานเผื่อทรัพย์”โดยมีใจความประมาณว่า “ขอ

ทรัพย์นี้กลับคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์ เพื่อจะเป็นพรแก่การงานของพระองค์ ขอพระองค์

ทรงอวยพรทุกมือที่ถวายด้วยใจสัตย์ซื่อ”

6.การเรียนพระคัมภีร์จากผู้นำากลุ่มแคร์ จะมีการสอนในบทเรียนต่าง ๆ ตามพระ

คมัภีร์เพือ่นำาพระวจนะของพระเจ้าไปปรบัใช้ในชีวิตประจำาวัน เพือ่การดำาเนินชีวิตในทางพระเจ้า

ที่ถูกต้อง ตามหลักพระคัมภีร์ 

ในการเรียนพระคัมภีร์ ผู้นำากลุ่มแคร์จะเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนแบ่งปันเรื่อง

ราวในชวีติทีส่อดคลอ่งกบับทเรยีน เชน่ ประสบการณใ์นอดตีสอดคลอ่งกบับทเรยีนอยา่งไร หรือ 

เมื่อศึกษา

7.อธิษฐานปิดการประชุม ใจความสำาคัญคือการขอบคุณพระเจ้าสำาหรับการ

ร่วมสามัคคีธรรม ขอบคุณสำาหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาตรัสสอนเราให้มีชีวิตที่ดีงาม

    
5สมาชิกที่เป็นคริสเตียนจะรับประทานขนมปังหลังจากกล่าวประโยคนี้จบ
6สมาชิกที่เป็นคริสเตียนจะดื่มน้ำาองุ่นหลังจากกล่าวประโยคนี้จบ
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ภาพที่ 21 การรวมกลุ่มของคริสเตียน

ภาพที่ 22 การรวมกลุ่มของคริสเตียน มีการประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้กับผู้เชื่อใหม่

ภาพที่ 23 ขนมปังและน้ำาองุ่นสำาหรับพิธีมหาสนิท
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1.2 ความเชื่อของคริสเตียนกับการนมัสการ    

การนมัสการเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของมนุษย์เพื่อใช้ในการแสดงออกถึง

สัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้า การนมัสการมักควบคู่เป็นธรรมชาติไปกับความเข้าใจที่

เพิ่มพูนขึ้นในพระวจนะและประสบการณ์การอธิษฐานการนมัสการที่แท้จริงจะต้องรู้สึกสัมผัส

บรรยากาศแหง่การทรงสถติของพระเจา้ดว้ย เหมอืนไดย้นือยูต่อ่พระพกัตรพ์ระเจา้จรงิ ๆ  เพราะ

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์ พระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง 

และเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจ เราก็จะแสดงออกภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ เป็น

ท่าทางของเรา ความรู้สึกบนใบหน้าของเรา นำ้าเสียงของเราในการร้องเพลงนมัสการ การ

แสดงออกตา่ง ๆ  ตามพระคัมภรีก์จ็ะออกมาอยา่งสอดคลอ้งกบัขา้งในจติใจ นัน่เปน็การนมสัการ

ที่พระเจ้าทรงปรารถนา

1.2.1 ทศันคตขิองสมาชกิครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์ทีม่ตีอ่การนมสัการ

จากการสัมภาษณ์ วีรศักดิ์ จิตอารีเสถียร์(หัวหน้าทีมนมัสการ) ได้กล่าวว่า การ

นมสัการมคีวามหมายถงึ การยกยอ่ง นบัถือ กราบไหวบ้ชูา ฯลฯ มนษุยท์กุคนรูจ้กัการนมสัการ

อยู่ในจิตสำานึกอยู่แล้ว เพราะมนุษย์มีความจำากัดและตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือ

มนุษย์ ถ้ามนุษย์ไม่นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ ก็จะนมัสการสิ่งอื่น ๆ  เช่น สิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ ไม่

ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ ดวงดาว ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำา ฯลฯ หรือนมัสการบุคคล ตัวอย่างเช่น วัยรุ่น

ยุคนี้อาจคลั่งไคล้ไอดอลที่เป็นดารา นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา หรือนักธุรกิจ นักการเมือง ฯลฯ 

เหตผุลทีค่นนมสัการมหีลายดา้น ไมว่า่จะดา้นบวกหรอืลบ เชน่ นมสัการเพราะความหวาดกลัว 

ความชื่นชม การอยากเลียนแบบ การเห็นคุณค่า ฯลฯ เราจะสังเกตได้ว่า เมื่อเรานมัสการสิ่งใด 

เรามีแนวโน้มที่จะดำาเนินชีวิตตามสิ่งที่เรานมัสการ

สำาหรับคริสเตียน เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง และอยู่เหนือทุกสิ่งที่

ทรงสรา้ง ทรงเปีย่มดว้ยความรกัเมตตา ความบรสิทุธิ ์ความยตุธิรรม ฯลฯ ดงันัน้เมือ่เรานมสัการ

พระเจ้า เรามีแนวโน้มที่จะดำาเนินชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น การ

นมัสการจึงมีความสำาคัญต่อคริสเตียนอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อนำาดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง จะมี

ส่วนทำาให้คริสเตียนสัมผัสพระเจ้าในพระลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์ตามอารมณ์ของดนตรีที่

บรรเลงควบคู่กันไป7

จากการสัมภาษณ์ อาชานันท์ พรหมมา (นักแต่งเพลงในคริสตจักร) ได้กล่าวว่า 

การนมัสการเรียกได้ว่าเป็นการทรงสถิตของพระเจ้า เพื่อที่เรานั้นจะได้รับการพักสงบ เพราะ

ว่าเราได้สัมผัสพระเจ้าผ่านการนมัสการ ทำาให้จิตวิญญาณของเราฟื้นฟูและบางปัญหาหรือ

ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวลใจต่าง ๆ ของเรา สามารถหลุดไปได้เมื่อเราสัมผัสพระเจ้าผ่าน

การนมัสการ เพราะว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตย์อยู่ที่ไหน เราก็สามารถปลดปล่อย

ความทุกข์ ความกังวลใจได้ ซึ่งการนมัสการพระเจ้าจะแตกต่างจากการนมัสการสิ่งอื่น เพราะ

สิ่งอื่นนั้นไม่ได้เข้าไป   
    

7 สัมภาษณ์ วีรศักดิ์ จิตอารีเสถียร์, หัวหน้าทีมนมัสการ, 20 มิถุนายน 2560 
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ลึกถึงจิตวิญญาณ แต่การนมัสการพระเจ้าบอกว่าเราต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความ

จริง (ยอห์น 4:24)“พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิต

วญิญาณและความจรงิ”ความจรงิกค็ือพระเจา้เปน็พระผูส้รา้งทกุสรรพสิง่ เปน็พระเจา้ทีม่คีวาม

รัก ซึ่งต่างกับความไม่จริง เช่น เมื่อเรามีความกังวลใจ หลาย ๆ  คนหาทางออกด้วยการนัดเพื่อน

ไปเที่ยว ดูหนัง เราจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานเพียงชั่วขณะ เมื่อเที่ยวจบแยกย้ายกับ

เพือ่น กจ็ะเกดิความว่างเปล่าขึ้นมาทนัทปีญัหาเดมิก็จะเข้ามา แตก่ารนมสัการสง่ผลทางดา้นจติ

วญิญาณเมือ่ถกูปลดปลอ่ยแลว้กจ็ะทำาใหเ้กดิปญัญา ความคดิ สง่ผลใหเ้รามมุีมมองใหม ่ๆ  ทำาให้

เรามีกำาลังใจที่ไม่มีขีดกำาจัดจากพระเจ้า

การนมัสการจริง ๆ แล้วพระเจ้านับจาก จิตวิญญาณและความจริง เพียงแค่เรา

อธิษฐานและให้พระเจ้ามาสมัผสัในจิตวิญญาณของเราส่วนตัวก็ถือเปน็การนมสัการพระเจ้า ถ้า

ความจริงจากใจเรารู้สึกว่าเราพบพระเจ้าได้โดยไม่มีเครื่องดนตรีก็เรียกว่าเรานมัสการพระเจ้า

แล้ว แต่ปัจจัยของการนมัสการไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี เครื่องเสียง ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ 

ยกตัวอย่าง คริสตจักรร่มเย็น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดกับพระคัมภีร์ เป็นสิ่งที่พระเจ้า

อนุญาตให้มนุษย์มีสติปัญญาที่จะคิดค้นแสง สี เสียง ต่าง ๆ  ขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้กับงานนมัสการ

ได้ เพื่อให้ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้ สามารถทำาให้จิตวิญญาณของคน ได้เข้ามาสัมผัสพระเจ้าได้ ผ่าน

การนมัสการ 8

จากการสัมภาษณ ์พงศกร สมสตัย ์(นกัดนตรนีมสัการในครสิตจกัร) ไดก้ลา่ววา่ การ

เล่นดนตรีนมัสการในคริสตจักร ถือเป็นงานรับใช้พระเจ้าอีกส่วนหนึ่งของคริสตจักร ทำาให้จิต

วิญญาณของเราเองและพี่น้องในคริสตจักรฟื้นฟูและมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจของสมาชิกทุกคนใน

คริสตจักร ซึ่งเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของการนมัสการการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการ

นมสัการคอืการสัมผสัพระเจา้ผา่นการนมสัการซึ่งจะไมข่ึน้อยูก่บัความเกง่ของผูน้ำานมสัการหรอื

ความเชีย่วชาญของนกัดนตร ีแตท่ีเ่ราสมัผสัพระองคไ์ดนั้น้เปน็ผลที่พระวญิญาณบรสิทุธิ์ ทรงอยู่

ท่ามกลางพี่น้องคริสเตียน เมื่อมาประชุมกัน(มธ.18:20)  การนมัสการจึงถือเป็นการสัมผัสกับ

พระเจา้ผา่นทางพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ทำาใหจ้ติวญิญาณเตบิโตมากขึน้ การรบัใชข้องนกัดนตรใีน

คริสตจักร เป็นการแสดงถึงการเสียสละเวลาให้กับพระเจ้าเพื่อให้คริสตจักรเกิดผล โดยที่ไม่ได้

หวังผลตอบแทนสิ่งใด ๆ เลย เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติและพระสิริสืบไปเป็นนิตย์ 9

จากการสัมภาษณ์ ทองพูน นาโท (นักดนตรีนมัสการในคริสตจักร) ได้กล่าวว่า  ใน

ภาษาฮีบรู คำาว่านมัสการ ถูกใช้ด้วยคำา 2 คำา คือ Shachah แปลว่า ก้มกราบ หมอบราบลงกับ

พื้น และ Abodah แปลว่า การปรนนิบัติรับใช้ ผู้ที่อยู่สูงกว่าตน ถ้าเรานำาคำาสองคำานี้มารวมกัน 

คนที่นมัสการพระเจ้าก็คือ คนที่ยกชูพระเจ้าในชีวิต มีสิทธิอำานาจสูงกว่าตนเอง และแสดงออก

มาภายนอกด้วยการกราบไหว้ บูชา พร้อมทั้งยอมปรนนิบัติรับใช้พระองค์

   ในภาษากรีก คำาว่า นมัสการ คือคำาหลักสองคำาคือ Proshuneo แปลว่า เข้ามา

    
8 สัมภาษณ์ อาชานันท์ พรหมมา, นักแต่งเพลงในคริสตจักร, 20 มิถุนายน 2560 
9 สัมภาษณ์ พงศกร สมสัตย์, นักดนตรีนมัสการในคริสตจักร, 20 มิถุนายน 2560 
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อยู่ข้างหน้าเพื่อจูบที่มือ อันเป็นการแสดงถึงการยกย่องเทิดทูนบูชาและอีกคำาว่า Latruo แปลว่า 

ปรนนิบัติรับใช้ เราสามารถสังเกตได้ว่าคำาว่า นมัสการ มีความหมาย 2 ด้านคือ 1. เป็นท่าทีใน

จิตใจทีมีความรัก เทิดทูน เคารพยำาเกรง 2. เป็นการแสดงออกด้วยการตอบสนองและรับใช้

ดงันัน้ การนมสัการจงึเปน็การเผชญิหนา้กับพระเจา้ หรือเปน็การอยูต่อ่หนา้กันและ

กัน เพื่อแสดงความรู้สึกที่เห็นคุณค่า รัก เทิดทูนบูชา ให้เกียรติ และแสดงออกมาภายนอกอย่าง

เหมาะสมดว้ยการอทุศิตนเองเพือ่พระเจา้ของ การสรรเสรญิ การนมสัการพระเจา้ เปน็เพยีงกา้ว

เดียวที่เราตัดสินใจจะก้าวผ่านประตูเข้าไป เป็นก้าวเดียวที่เราก้าวผ่านจากโลกเข้าไปสู่ประตู

สวรรค์

พระเจ้าไม่ใช่เป็นความสามารถพิเศษ แต่เราจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ ถ่อมใจ เปิดใจ นิ่ง

สงบ แล้วเมื่อนั้น เราจะก้าวผ่านประตูไป ประตูที่นำาเราไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า เพื่อ

พบและรบัสันตสุิขทีม่าจากพระเจา้อยา่งแทจ้รงิ ในบญัญตั ิ10 ประการ 3 ขอ้แรก เปน็คำาสิง่เกีย่ว

กับการนมัสการพระเจ้า  อพย.20:2-7 ดังนั้น ถ้าเราไม่นมัสการพระเจ้า เราจะไม่สามารถสัมผัส

กับความรักอย่างแท้จริงของพระเจ้าได้เลย10

จากการสัมภาษณ์ ศิวาพร สังขทรัพย์ (หัวหน้ากลุ่มแคร์,นักร้องในทีมนมัสการ) ได้

กล่าวว่า การนมัสการมีความสำาคัญ เพราะการนมัสการคือหัวใจของการแสดงออกของความ

ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ รัก และคริสเตียนจะนมัสการ

พระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น อพยพ 34:14 “เจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลย เพราะพระเจ้าผู้ทรง

พระนามว่าหวงแหน เป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหน”

โดยการนมัสการในแบบคริสเตียน พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามิได้เป็นเพียงการร้องเพลง

สรรเสริญเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการคิดดี พูดดี ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี ก็ถือว่าเป็นการ

นมัสการเช่นกัน การนมัสการที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับท่าทีภายใน ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมภายนอก

“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะ

นมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้น

นมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิต

วิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:23-24)

สรปุ จากการสัมภาษณส์มาชกิในครสิตจกัร ที่มบีทบาทในดา้นตา่ง ๆ  ของครสิตจกัร 

ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าทีมนมัสการ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และหัวหน้าแคร์ ได้ให้คำาตอบ

เกี่ยวกับการนมัสการไปในทิศทางเดียวกันว่า การนมัสการพระเจ้า คือ การยกย่อง นับถือ การ

แสดงความรกัตอ่พระเจา้ เพราะครสิเตยีนเชือ่วา่พระเจา้เปน็ความรกั หากเรายอมถอ่มใจลงเพือ่

นมัสการพระเจ้า ก็จะได้รับสันติสุข ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ได้รับชีวิตใหม่ที่ไม่หลง

อยู่กับความบาป แต่มีความยำาเกรงต่อพระเจ้าเมื่อคิดจะทำาบาป  
    

10 สัมภาษณ์ ทองพูน นาโท, นักดนตรีนมัสการในคริสตจักร, 22 มิถุนายน 2560 
11 สัมภาษณ์ ศิวาพร สังขทรัพย์, หัวหน้ากลุ่มแคร์, 22 มิถุนายน 2560
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1.2.2 บรรยากาศการนมัสการในคริสตจักร

บรรยากาศการนมัสการพระเจ้า ขึ้นอยู่กับบทเพลงที่ใช้นมัสการในแต่ละช่วง หากเป็นช่วงเพลง

ช้า ก็จะอยู่ในบรรยากาศที่มีความซาบซึ้ง ความสงบใจ หากเป็นช่วงเพลงสรรเสริญ(เพลงเร็ว) ก็

จะอยู่ในอารมณ์ที่ฮึกเหิม สนุกสนาน เป็นต้น 

  

ภาพที่ 24 บรรยากาศการนมัสการในช่วงสงบใจ

ภาพที่ 25 บรรยากาศการนมัสการในช่วงเพลงสรรเสริญ
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1.3 วงดนตรี และเครื่องดนตรี 

1.3.1 วงดนตรีในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

วงดนตรีในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จัดเป็นวงประเภทวงชาโดว์ (Shadow 

Band) ประกอบไปด้วย กีตาร์ เบส กลองชุด คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน และนักร้อง ซึ่งในคริสตจักร

กิจการของพระคริสต์ จะใช้คำาว่า “ทีมนมสัการ” หมายถึง วงดนตรี ทีท่ำาหน้าที่ร้องและเล่นเพลง

นมัสการในคริสตจักร 

 

ภาพที่ 26 วงดนตรีในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

  

ภาพที่ 27 ทีมนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์
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1.3.2 เครื่องดนตรีที่ใช้ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

เครื่องดนตรีที่ใช้ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีดังนี้

1.กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)

กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar) เปน็เครือ่งดนตรีประเภทเครือ่งสาย (String Instrument) ที่สามารถ

กำาเนดิเสยีงไดด้ว้ยตวัของมันเองโดยไมต่อ้งใชไ้ฟฟา้ วธิกีารเลน่โดยสว่นมากจะใชน้ิว้มอืซา้ยในการ

กดบนเฟรทกตีาร ์เพือ่จบัคอรด์หรอืเลน่โนต้ตา่งๆ และจะดดีดว้ยนิว้มอืขวาหรอืใชป้ิก๊ดดีกตีาร ์เสยีง

ของกตีารน์ัน้เกดิจากการสัน่สะเทอืนของสาย ทำาใหเ้กดิกำาทอน (Resonance) แกตั่วกตีารแ์ละคอ

กตีาร ์โดยทัว่ไปแลว้สว่นหวัของกตีารจ์ะยดืขึน้ไปจากคอ เพือ่ใสล่กูบดิหมนุสายสำาหรบัปรบัเสยีง

ภาพที่ 28 กีตาร์โปร่ง (Acoustic Guitar)

2.กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String Instru-

ment) ทีส่ามารถกำาเนดิเสยีงดว้ยการใชไ้ฟฟา้ ตวัของกตีารไ์ฟฟา้มกัจะตนั และมโีพรงในสว่นคอ

กตีาร ์โดยทัว่ไปแลว้สว่นหวัของกตีารจ์ะยดืขึน้ไปจากคอ เพือ่ใสล่กูบดิหมนุสายสำาหรบัปรบัเสยีง

ภาพที่ 29 กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)
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3.เบสไฟฟ้า (Electric Bass)

เบสไฟฟ้า เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (String Instrument) ในทางสากล

สามารถเรียกได้ทั้ง Electric bass (เบสไฟฟ้า) Electric Bass Guitar (กีตาร์เบสไฟฟ้า) หรือเรียกสั้น 

ๆ ว่า Bass (เบส) ลักษณะของเบสจะมีรูปร่างใหญ่กว่ากีตาร์ มีโครงสร้างของคอที่ใหญ่และยาว

กว่า มีย่านความถี่เสียงต่ำา มีหน้าที่โดยหลัก ๆ ในการให้จังหวะ คือคุมจังหวะตาม  Line Pattern 

และ Groove ของดนตร ีในขณะเดยีวกนักส็ามารถขยายระดบัความสามารถการเลน่ใหส้งูขึน้ตาม

แนวเพลงและการประยกุต์ใช้ต่าง ๆ  เช่น เทคนิคการ Slap หรือการตบเบส ในดนตรี Funk เปน็ต้น

  

ภาพที่ 30 เบสไฟฟ้า (Electric Bass)

4.กลองชุด (Drum)

กลองชุด เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ(Percussion) ประกอบด้วยกลอง

ลักษณะต่าง ๆ หลายใบและฉาบหลายอันมารวมกันโดยใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว  กลองชุดนี้

ตามประวัติของดนตรีไม่ปรากฏว่าได้เข้าร่วมบรรเลงกับวงดนตรีดุริยางค์สากล ซึ่งเป็นวงดนตรี

ขนาดใหญ่ แต่ใช้บรรเลงร่วมกับวงดนตรีแจ๊ส และวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นบรรเลงได้แก่ 

วงคอมโบ้ (Combo) วงสตริงคอมโบ้ (String Combo) ฯลฯ
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ภาพที่ 31 กลองชุด (Drum)

5.คีย์บอร์ด (Keyboard) 

คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว(Keyboard instrument) มีแป้นกดเสียงโน้ต

ที่มีรูปร่างคล้ายกับแป้นกดเสียงโน้ตของเปียโน และเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า

สำาหรับระบบการทำางานเสมอ คีย์บอร์ดไฟฟ้าจะสร้างเสียงขึ้นมาทันทีเมื่อแป้นกดเสียงโน้ตของ

มนัถกูกด โดยจะมกีารผลติเสยีงผา่นระบบคอมพวิเตอรภ์ายในตวัเครือ่ง โดยทัว่ไปแลว้ คยีบ์อรด์

ไฟฟา้จะมปีุม่ตวัเลขเล็ก ๆ  หรือ จานหมนุเลก็ ๆ  สำาหรบัใชเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบเสยีง เพือ่การรว่ม

บรรเลงให้กับแนวเพลงแตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 32 คีย์บอร์ด (Keyboard)
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6.แซ็กโซโฟน (Saxophone)

แซ็กโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind instrument) ตระ

กูลแซกโซโฟนเป็นตระกูลใหญ่ มีถึง 7 ขนาดด้วยกัน แต่ในปัจจุบันนิยมใช้เพียง 4 ชนิด ประกอบ

ดว้ย แซกโซโฟนโซปราโน แซกโซโฟนอลัโตแ้ซกโซโฟนเทเนอร ์และบารโิทนแซกโซโฟน ในบรรดา 

4 ชนิดที่กล่าวมานี้ แซกโซโฟนโซปราโนเป็นแซกโซโฟนที่มีเสียงความถี่เสียงสูงที่สุด ตามด้วย

แซกโซโฟนอัลโต้ แซกโซโฟนเทเนอร์และสุดท้ายที่ต่ำาคือบาริโทนแซกโซโฟน

  

ภาพที่ 33 แซ็กโซโฟน (Saxophone)
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1.4 ทีมนมัสการของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

1.4.1 แผนภูมิของทีมนมัสการ 

แผนภูมิของทีมนมัสการ มีการจัดวาง ดังนี้ เริ่มจากซ้ายสุดคือตำาแหน่งของ กลอง

ชุด ต่อด้วย เบส คีย์บอร์ด (อยู่ด้านหน้าเบส) ต่อด้วย กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง ผู้นำานมัสการ (ยืน

ตรงกลาง) และ กลุ่มนักร้องสนับสนุน ไปจนถึงขวาสุด ซึ่งเป็นจัดความสมดุลของเวที เพื่อให้รับ

กับลักษณะของห้องประชุมอาคารคริสตจักร ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ รูปแบบของการยืนของนัก

ดนตรีอาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และความถนัดในเรื่องของการฟังเสียงของนักดนตรี

ภาพที่ 34 แผนภูมิของทีมนมัสการ

ภาพที่ 35 ลักษณะห้องของห้องประชุมอาคารคริสตจักร
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ทมีนมสัการของครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์เปน็กลุม่สมาชกิจากบคุคลทีส่มคัร

ใจมาเล่นดนตรีถวายพระเจ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำานมัสการ นักดนตรี และนักร้องสนับสนุน 

1.4.2 ข้อมูลของสมาชิกในทีมนมัสการ

ข้อมูลของสมาชิกในทีมนมัสการ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการ(Informal Interview)12  คือ การสนทนาไปเรือ่ย ๆ  สลบักบัการถามคำาถามทีไ่มส่รา้งความ

ลำาบากใจในการตอบคำาถาม ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจกับผู้

ให้คำาตอบ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลแบบภาพรวม ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลของสมาชิกในทีมนมัสการ

                                                                       ประสบการณ์ด้านดนตรี

                                                                   1. โดยส่วนมากไม่ใช่นักดนตรี

                      อาชีพ แต่มีความสมัครใจในการ

                                                                   ฝึกฝนงานดนตรี เพื่อการนมัสการ

                              ในคริสตจักร และเกิดการพัฒนา

                                                                  ทางด้านทักษะดนตรีขึ้นมาเรื่อย ๆ

                                                                   จากการร่วมนมัสการ

                                                      2. มีนักดนตรีอาชีพ และครูสอน

                                                           ดนตรี เป็นเพียงส่วนน้อย                     

 

สมาชิกทีมนมัสการมีจำานวนทั้งหมด 43 คน ชาย 25 หญิง 18 โดยเฉลี่ย มีอายุตั้งแต่ 

23- 57 ปี สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานบริษัท และอาชีพ

อิสระ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นนักดนตรีอาชีพ และครูสอนดนตรี แต่สมาชิกทั้งหมดวัตถุประสงค์

เดียวกันคือ มีภาระใจอยากเล่นดนตรีเพื่อนมัสการพระเจ้า

ทีมนมัสการของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะมีการนัดหมายในการซ้อม

นมัสการในทุก ๆ วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกในทีมนมัสการส่วนใหญ่สะดวก และข้อดีของการ

ซ้อมวันเสาร์ คือความต่อเนื่องในการเล่นนมัสการจริงในวันอาทิตย์ 

เพศ จำานวน (คน) อายุ (ช่วงวัย)                    

ชาย 25 23-57 ปี

หญิง 18 24-43 ปี

รวม 43 23-57 ปี

 

     12ศรัณย์ นักรบ, ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา, กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, 2557 : 28.
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ภาพที่ 36 บรรยากาศการซ้อมนมัสการ 1

ภาพที่ 37 บรรยากาศการซ้อมนมัสการ 2
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1.4.3 การแต่งกายของทีมนมัสการ  

กายแต่งกายของทีมนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะเน้นการแต่ง

กายที่ สุภาพเรียบร้อย โดยทั่วไป ผู้ชายจะสวมเสื้อคอปก หรือเสื้อเชิ้ต และสวมเสื้อสูททับ 

กางเกงขายาว รอง หุ้มส้น ส่วนผู้หญิงจะเน้นการแต่งกายที่เรียบร้อยด้วยโทนสีที่สุภาพ เช่น สี

ขาว สีดำา สีเทา เป็นต้น และมีการจัดทำาเสื้อทีมนมัสการของคริสตจักร 

นอกจากนี้ ทีมนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะมีการนัดหมายการ

แต่งกายตามเทศกาล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่คริสตจักรจัดขึ้น เช่น วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ 

วันตรุษจีน และ กิจกรรมร่วมแต่งกายตามพันธกิจของคริสตจักร ในพระธรรมมัทธิว 28:18-20 

ภาพที่ 38 การแต่งกายของทีมนมัสการโดยทั่วไป 1

ภาพที่ 39 การแต่งกายของทีมนมัสการโดยทั่วไป 2
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ภาพที่ 40 การแต่งกายของทีมนมัสการ ในวันคริสต์มาส

ภาพที่ 41 การแต่งกายของทีมนมัสการ ในวันตรุษจีน
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ภาพที่ 42 การแต่งกายของทีมนมัสการ ในกิจกรรม “ร่วมแต่งกายตามพันธกิจของคริสตจักร”

ภาพที่ 43 การแต่งกายของทีมนมัสการ ด้วยเสื้อทีม 
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1.4.4 บทเพลงและรูปแบบการบรรเลง

ลักษณะบทเพลงที่ใช้ในการนมัสการในคริสตจักรแห่งนี้ มีทั้งเพลงที่แปลจากเพลง

นมัสการของต่างประเทศ และเพลงที่สมาชิกในคริสตจักรแต่งขึ้น ร่วมไปถึงเพลงนมัสการจาก

คริสตจักรอื่น  ซึ่งการเลือกเพลงนมัสการในแต่ละสัปดาห์ มีกระบวนการในการเลือกเพลง คือ 

ผู้นำานมัสการ (นักร้องนำา) จะเป็นคนเลือกเพลงที่เหมาะสมกับช่วงต่าง ๆ ของการนมัสการ เช่น 

ช่วงเพลงเตรียมใจ (เพลงช้า) 1 เพลง ช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว) 2-3 เพลง เพลง

นมัสการ(เพลงช้า) 1-2 เพลง เพลงในพิธีมหาสนิท (เพลงช้า) 1 เพลง เมื่อผู้นำานมัสการเลือกมา

แล้ว จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้นำาคริสตจักรว่าเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงมีการนัดหมาย

ในการซ้อม

รูปแบบการบรรเลง มีการใช้แนวเพลงหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นดนตรี

แนวป๊อป ป๊อปร็อค ที่มาจากเพลงแปลของต่างประเทศ เพลงนมัสการไทย และเพลงที่แต่งขึ้น

มาแต่งภายในคริสตจักร

บทเพลงนมัสการที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร  

ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์ผู้นำานมัสการ นักดนตรี นักร้อง และผู้นำาในคริสตจักร 

เกี่ยวกับบทเพลงที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จำานวน 22 คน เนื่องจาก

บุคคลที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงดังกล่าว ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญในการเลือกเพลง

ที่นำามาใช้ นมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์  

ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทเพลงที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักร ผู้ได้เลือก 4 

บทเพลง ที่ใช้ใน 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เพลงเตรียม ช่วงที่ 2 เพลงสรรเสริญ ช่วงที่ 3 เพลงนมัสการ 

และช่วงที่ 4 เพลงในพิธีมหาสนิท เนื่องจาก ทั้ง 4 ช่วง มีความต่อเนื่องในการใช้บทเพลง และ

ถอืวา่เปน็ชว่งหลักของการนมัสการในครสิตจกัร ตามรปูแบบการนมสัการแบบขัน้บนัได ทีผู่ว้จิยั

กล่าวไว้ข้างต้น

แต่ช่วงของการนมัสการมีความสำาคัญ ดังนี้

ชว่งที ่1 เพลงเตรยีมใจ เปน็ชว่งเริ่มตน้ของการนมสัการ เปน็บทเพลงแรกที่ใชใ่นการ

นมสัการ เปน็การเตรยีมใจเพือ่เขา้สูก่ารนมสัการ ใจความสำาคญัของบทเพลง คือการเขา้มาพกั

สงบกับพระเจ้า วางภาระปัญหาทุกอย่างลงและเข้ามารับกำาลังจากพระเจ้า บางเพลงมีเนื้อหา

เชิญชวนให้สมาชิกในคริสตจักรเข้ามานมัสการร่วมกัน

ชว่งที ่2 เพลงสรรเสรญิ เปน็ชว่งของการนมสัการดว้ยเพลงเรว็ สนกุสนาน มจีงัหวะ

ที่คึกคัก มีบรรยากาศแห่งการชื่นชมยินดีในการสรรเสริญพระเจ้า สมาชิกในคริสตจักรร่วมกัน

ร้องเพลง และเต้นโลดด้วยความสนุกสนาน ชื่นชมยินดีในการสรรเสริญพระเจ้า บางเพลงมี

เนื้อหาปลุกใจและเสริมกำาลังใจให้มีความฮึกเหิม 

ช่วงที่ 3 เพลงนมัสการ เป็นช่วงของการนมัสการด้วยเพลงช้า มีเนื้อหาที่แสดงถึง

ความ รกัตอ่พระเจา้ ซาบซึง้ในพระคณุพระเจา้ สำานกึคณุและสารภาพบาปตอ่พระเจา้ดว้ยความ

ถ่อมใจ
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ช่วงที่ 4 เพลงในพิธีมหาสนิท เป็นช่วงที่มีความสำาคัญต่อคริสเตียน เพราะเป็นการ

ระลกึถงึอาหารมือ้สุดทา้ยของพระเยซทูี่ประทานรว่มกบัสาวกทัง้ 12 คน ทรงตรสัสัง่วา่ใหข้นมปงั

เป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงพระกาย และน้ำาองุ่นเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ ก่อน

ที่พระเยซูจะถูนำาไปตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ตารางที่ 6 ตารางการสัมภาษณ์บทเพลงนมัสการที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร    

ผู้ให้ข้อมูล ตำาแหน่ง เพลง

เตรียมใจ

เพลง

สรรเสริญ

เพลง

นมัสการ

เพลงมหา

สนิท

1. คุณวีรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้นำา

นมัสการ

ข้าเข้ามา ฯ สาธุการ

พระนาม

ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

ไม้กางเขน

โบราณ

2. คุณพนม ศรีเพ็ชร ผู้นำา

นมัสการ

สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ ราชาแห่ง

ดวงใจ

ที่กางเขน

3. คุณนพพร พงศ์สร้อยเพ็ชร ผู้นำา

นมัสการ

หัวใจ

นมัสการ

เหนือโลกา ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

ไม้กางเขน

โบราณ

4. คุณบุญสุข เหลียงกอบกิจ ผู้นำา

นมัสการ

สิ่งเดียว สาธุการ

พระนาม

ราชาแห่ง

ดวงใจ

แด่สหาย

เลิศ ฯ

5. คุณอาชานันท์ พรหมมา นักดนตรี โมทนา

พระคุณ

ในอ้อมแขน ฯ ราชาแห่ง

ดวงใจ

แด่สหาย

เลิศ ฯ

6. คุณโยธิน มามงคล ผู้นำา

นมัสการ

น้ำาแห่งชีวิต ข้าร้องตะโกน ข้าเข้ามา

นมัสการ

ไม้กางเขน

โบราณ

7. คุณวรเชษฐ์ บวรอุดมวงศ์ นักดนตรี สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

แด่สหาย

เลิศ ฯ

8. คุณสมเกียรติ ชุติวิโรจน์

สกุล

นักร้อง น้ำาแห่งชีวิต เหนือโลกา ข้าเข้ามา

นมัสการ

ที่กางเขน

9. นัฏฏสิทธิ์ ศรีอภิรักษา ผู้นำา

นมัสการ

สิ่งเดียว องค์พระเจ้า ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

ไม้กางเขน

โบราณ
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ผู้ให้ข้อมูล ตำาแหน่ง เพลง

เตรียมใจ

เพลง

สรรเสริญ

เพลง

นมัสการ

เพลงมหา

สนิท

10. สุนันท์ ชินวันทนานนท์ ผู้นำา

นมัสการ

สิ่งเดียว เหนือโลกา พระองค์ดี แด่สหาย

เลิศ ฯ

11. คุณกฤษณพล ศิริสัมพันธ์ นักดนตรี สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

ที่กางเขน

12. คุณนันทนัช อารีจิตรานุ

สรณ์

นักร้อง ซ่อนข้าไว้ ข้าร้องตะโกน ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

แด่สหาย

เลิศ ฯ

13. คุณปาริชาติ แสงอัมพร นักดนตรี สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ พระองค์ดี ไม้กางเขน

โบราณ

14. คุณศิวาพร สังขทรัพย์ นักร้อง เติมให้เติม

ล้น

เหนือโลกา ข้าจะรักและ

บูชา

แด่สหาย

เลิศ ฯ

15. คุณทองพูน  นาโท   นักดนตรี ซ่อนข้าไว้ ในอ้อมแขน ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

ไม้กางเขน

โบราณ

16. คุณพงศกร สมสัตย์ นักดนตรี สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

แด่สหาย

เลิศ ฯ

17. คุณเพียรทิพย์ อัศวโภคา นักร้อง ข้าเข้ามา ฯ เหนือโลกา ข้าจะรักและ

บูชา

แด่สหาย

เลิศ ฯ

18. คุณจุไรลักษณ์ เหลียงกอบ

กิจ

นักร้อง สิ่งเดียว ในอ้อมแขน ฯ ไม่ว่าอยู่แห่ง

หนไหน

แด่สหาย

เลิศ ฯ

19. คุณสุนันท์ ชินวันทนานนท์ นักร้อง สิ่งเดียว เหนือโลกา ราชาแห่ง

ดวงใจ

ไม้กางเขน

โบราณ

20. คุณภัคจิรา แจ้งเวขฉาน นักร้อง เติมให้เติม

ล้น

ในอ้อมแขน ฯ พระองค์ดี ที่กางเขน

21. คุณธนโชติ จึงวิวัฒนวงศ์ นักดนตรี ข้าเข้ามา ฯ องค์พระเจ้า ฯ ราชาแห่ง

ดวงใจ

แด่สหาย

เลิศ ฯ

ตารางที่ 7 ตารางการสัมภาษณ์บทเพลงนมัสการที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร (ต่อ)
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จากการสัมภาษณ์ บทเพลงที่ถูกนำามาใช้บ่อยในการนมัสการในคริสตจักร สามารถ

สรุปผลได้ ดังนี้

1. เพลงเตรียมใจที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร คือเพลง สิ่งเดียว    

2. เพลงสรรเสริญที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร คือเพลง ในอ้อมแขนพระองค์    

3. เพลงนมัสการที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร คือเพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

4. เพลงในพิธีมหาสนิทที่ถูกนำาการใช้บ่อยในคริสตจักร คือเพลง แด่สหายเลิศคือ

พระคริสต์    

1.4.5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนมัสการ

ในการบรรเลงผู้นำานมัสการจะมีการใช้สัญลักษณ์มือเป็นสัญญาณสื่อสารกับแก่นัก

ดนตรีและนักร้องสนับสนุน เพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนท่อนเพลงไปยังท่อนต่าง ๆ การหยุดเพลง 

การเปลีย่นเพลง การเพิม่ความดงั-เบา ชา้-เรว็ รวมถงึการบง่บอกสญัลกัษณเ์พือ่เขา้สูเ้พลงจาก

ใจ คอื การรอ้งเพลงนมัสการพระเจา้แบบอสิระและมาจากความรูส้กึ มกีารดน้สด(Improvisation) 

ทั้งเนื้อร้องและทำานอง

ภาพที่ 44 สัญลักษณ์มือที่ใช้ในการนมัสการ

เนื่องจากการนมัสการพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่เป็นสิ่งที่ออกมา

จากใจอยา่งเปน็ธรรมชาต ิและเคลือ่นไหลไปตามบรรยากาศในเวลานัน้ ๆ 13 จงึมกีารใชส้ญัลกัษณ์

มือโดยผู้นำานมัสการ เพื่อบ่งบอกนักดนตรีและนักร้อง ว่าจะเข้าสู่ท่อนไหนของเพลง 

13 เมธา เกรยีงไกรเลศิ, สญัลกัษณม์อืที่ใชใ้นการนมสัการ, เขา้ถงึเมือ่ 29 มถินุายน 

2560, เข้าถึงได้จาก  https://www.youtube.com/watch?v=35W-PKkXl1U&feature=youtu.be
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สัญลักษณ์มือที่ใช้ในการนมัสการของแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการ

สื่อสารและความคุ้นเคยของทีมนมัสการแต่ละที่ ซึ่งสัญลักษณ์มือที่ใช้ในการนมัสการในคริสต

จักรกิจการของพระคริสต์ มีดังนี้

1. เริ่มเพลงใหม่ (Verse1) คือ ท่อนร้องขึ้นต้นของบทเพลง ใช้สัญลักษณ์ นิ้วชี้

2. เนื้อท่อน2 (Verse2) คือ ท่อนที่มีทำานองคล้ายกับท่อนเริ่มเพลง แต่มีเนื้อร้องต่าง

กัน ใช้สัญลักษณ์ นิ้วชี้และนิ้วกลาง

3. Pre-Chorus คือ ท่อนเกริ่นนำาก่อนเข้าท่อน Chorus ใช้สัญลักษณ์ นิ้วโป้งและนิ้ว

ก้อย

4. Chorus คือ ท่อนที่มีความสำาคัญของบทเพลง เป็นท่อนที่คนจดจำาและร้องตาม

ได้ นิยมร้องซ้ำาในการนมัสการ ใช้สัญลักษณ์ เป็นรูปตัว C 

5. ท่อนสร้อยของเพลง(Last line) คือ ท่อนสุดท้ายก่อนจบประโยค อยู่ใน Chorus 

ใช้สัญลักษณ์นิ้วก้อย

6. ท่อน Bride คือ ท่อนที่มีทำานองและเนื้อร้องแตกต่างไปจากท่อนอื่น ๆ ส่วนมาก

จะร้องเพียงแค่ครั้งเดียว ใช้สัญลักษณ์ นิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง

7. หยุด หรือ จบเพลง ใช้สัญลักษณ์ กำามือ

8. Free feeling คือ การร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแบบอิสระและมาจากความรู้สึก 

มีการด้นสด(Improvisation) ทั้งเนื้อร้องและทำานอง ใช้สัญลักษณ์ โบกมือไปมา ซ้าย-ขวา

9. Fade down คือ ค่อย ๆ เบาลง ใช้สัญลักษณ์ คว่ำามือ

10. Fade up คือ ค่อย ๆ ดังขึ้น ใช้สัญลักษณ์ หงายมือ

11. Up-Down Tempo คือ กำากับความช้า-เรว็ โดยใช้ปลายนิ้วทัง้หมดแตะเข้าหากนั

ตามความเร็วที่ต้องการ

12. เปลี่ยนเพลง ใช้สัญลักษณ์ หมุนมือ หงาย-คว่ำา

ผู้นำานมัสการ มีความสำาคัญต่อการนำาคนที่ประชุม ให้เข้าสู้การนมัสการพระเจ้า 

นอกจะนำารอ้งเพลงนมสัการแลว้ ผูน้ำานมัสการจะมกีารพดูขอ้พระคมัภรี ์การพดูขอ้ความที่เกีย่ว

กับการสรรเสริญพระเจ้า การพูดข้อความเพื่อให้กำาลังใจ การนำาที่ประชุมอธิษฐาน ซึ่งผู้นำา

นมสัการจะทำาหนา้ทีเ่ปน็สื่อกลางระหวา่งคนในที่ประชมุกบัพระเจา้ ผูน้ำานมสัการควรมชีวีติและ

จิตวิญญาณที่พร้อมสำาหรับการนมัสการพระเจ้า การขึ้นไปนำานมัสการนั้นไม่ใช่การขึ้นไปแสดง

ความสามารถส่วนตัว แต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อให้พระเจ้าใช้ เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของ

ที่ประชุมในการนมัสการพระเจ้า 

ส่วนนักดนตรี และนักร้อง ก็มีบทบาทสำาคัญไม่แพ้กัน เพราะดนตรี และเสียงร้อง ก็

เปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการชว่ยสนับสนุนผูน้ำานมสัการ ใหส้ามารถดำาเนนิพธินีมสัการไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
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2.ศึกษาดนตรีและองค์ประกอบของบทเพลงนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี และบทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรม

ของคริสเตียน ผู้วิจัยได้รวบรวมบทเพลงที่ผู้นำานมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ นิยม

เลือกมาใช้ในการนมัสการ 

จากการสังเกตการณ์ สำารวจข้อมูล และสอบถามข้อมูลจากผู้นำานมัสการ สามารถ

รวบรวมบทเพลงที่ใช้ในคริสตจักร จำานวน 42 เพลง เป็นเพลงเร็ว 17 เพลง เพลงช้า 25 เพลง 

และทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี และบทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรม

คริสเตียน ตามหัวข้อดังนี้

2.1.1 องค์ประกอบทางดนตรี 

องค์ประกอบทางดนตรีประกอบด้วย

  - กุญแจเสียง (Key) 

   - สังคีตลักษณ์ (Form) 

   - อัตราจังหวะ (Time signature) 

  - ความเร็ว (Tempo) 

      บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมคริสเตียน

   - ความหมายของบทเพลง

   - เนื้อหาที่สอดคล่องกับคำาสอนพระคัมภีร์

  - การใช้งานในการนมัสการ

  - ที่มาของบทเพลง
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ตารางที่ 8 ตารางเพลงนมัสการประเภทเพลงเร็ว จำานวน 17 เพลง

1.เพลง องค์พระเจ้าทรงเกรียงไกร 

 (Verse1) สิ่งในโลกแซ่ซ้องสรรเสริญ นมัสการด้วยวิญญาณและความจริง 

 สาธุการแด่องค์เที่ยงธรรม พระเยซูพระบุตร 

 (Verse2) สิ่งในโลกซ้องสาธุการ แต่มนุษย์พระเจ้าต้องการ 

 ทรงประสงค์จะทรงครอบครอง ประทับในใจนิรันดร์ 

 (Chorus) องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร ทั้งโลกาและเมืองสวรรค์ 

 เปล่งเสียงร้อง สาธุการ พระนามพระองค์ 

 องค์พระเจ้า ทรงเกรียงไกร สรรเสริญ ซ้องสาธุการ 

 เพราะพระองค์ เราจึงมาสาธุการพระนาม สาธุการพระนาม 

 (Verse3) เราถวายจิตและร่างกาย แด่พระคริสต์จวบจนชีพวาย  

 โปรดให้ไฟจุดภายในใจ เพื่อจะสัมผัส และเพื่อเข้าใจ 

 (Bridge) พระองค์บริสุทธิ์ โลกซ้องสรรเสริญ โลกซ้องสรรเสริญ 

ลำาดับที่ ลำาดับที่

1 องค์พระเจ้าทรงเกรียงไกร

2 เผชิญได้ทุกปัญหา

3 เราจึงมีชัยในพระองค์

4 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

5 เสริมกำาลังใหม่

6 เพราะเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

7 เหนือโลกา

8 ในอ้อมแขนพระองค์

9 พระคุณ 360 องศา

10 ความหวังในพระเจ้า

11 ฉันร้องสรรเสริญ

12 ชีวีเราอยู่ในพระองค์

13 ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี

14 เชื่อจึงรับใช้

15 พระเจ้าของเรา

16 พระองค์นำาสู่เป้าหมาย

17 สาธุการพระนาม
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องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = B Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus, Verse3, Bridge (A,A,B,A,C) คือ Ter-

nary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 155 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  เพลงองคพ์ระเจา้ทรงเกรยีงไกร กลา่วถงึการสรรเสรญิพระเจา้

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 เนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“ขา้แตพ่ระเจา้ คือพระองคเ์อง ผู้ไดท้รงสรา้ง

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออก

ของพระองค์ สำาหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดยาก” (เยเรมีย์ 32:17)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการของต่างประเทศ เพลง God is great - Hillsong

2.เพลง เผชิญได้ทุกปัญหา

 (Verse) ไม่ใช่โดยฤทธิ์ของเรา แต่เป็นโดยพระวิญญาณ    

 เราพร้อมเผชิญได้ทุกเวลา พระองค์ทรงฟื้นฟูใจ     

 กำาลังถูกสร้างขึ้นใหม่ เราจึงเผชิญได้ทุกปัญหา

 (Chorus) เรารับกำาลังใจ โดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ 

 ไม่ต้องกลัวสิ่งใด เผชิญได้ทุกปัญหา

 พระองค์ทรงเคียงกาย เราจึงไม่เดียวดาย

 พร้อมรับทุกปัญหา พร้อมในทุกเวลา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 155 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  เพลงเผชิญได้ทุกปัญหา เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำาลังใจ ปลุกใจ 

ใหส้ามารถเผชญิไดท้กุปญัหาจากการพึง่พากำาลงัจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เมือ่มพีระองคอ์ยูเ่คยีง

ข้างก็จะได้รับพลังใจที่ยิ่งใหญ่ และสามารถเผชิญกับปัญหาเพื่อแก้ไขกับปัญหานั้นได้ 

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“พระวญิญาณของ องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ มาสถติ
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กับแซมสัน และประทานกำาลังมหาศาลแก่เขา จนเขาสามารถฉีกสิงโตออกจากกันด้วยมือเปล่า

ราวกับจับลูกแพะฉีกเป็นสองซีก แต่แซมสันไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้บิดามารดาทราบ” (ผู้วินิจฉัย 

14:6) 

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง คริสตจักรความหวัง กรุงเทพฯ

3.เพลง เราจึงมีชัยในพระองค์

 (Verse) พระองค์นำาความยินดี ท่วมท้นชีวี ร้อนรน     

 พระคุณมาดังสายฝน หลั่งไหลนำาใจชื่นบาน 

 (Chorus) เพราะพระองค์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความชื่นชม  

 เปลี่ยนระทม ให้ล้นด้วยความเบิกบาน 

 (Verse) พระกรชูชีวิตฉัน ให้ฉันก้าวสูงเรื่อยไป 

 พระคำานำาใจของฉัน ให้ล้นเป็นคำาสรรเสริญ เราจึงมีชัยในพระองค์ 

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = C Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus, Verse (A,B,A) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 150 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงเราจึงมีชัยในพระองค์ เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำาลังใจ 

ใจความหลักคือพระเจ้าเปลี่ยนจากความทุกข์ให้เป็นความชื่นชม เปลี่ยนจากความพ่ายแพ้เป็น

ชัยชนะ เมื่อมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจ เราก็สามารถมีชัยเหนือความเศร้าโศกได้

 เนื้อหาทีส่อดคล้องกบัคำาสอนในพระคมัภีร์ “จงเข้มแขง็และกล้าหาญเถิด อย่ากลวัหรือ

คร่ันคร้ามพวกเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรง

ทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง  Thaiworship

4.เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

 (Verse) จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย

 จงเข้าไปในพระวิหาร และนมัสการพระองค์

 พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์

 พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ สมควรสรรเสริญ

 (Chorus) ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
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 ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน

 ร้องเพลงและเต้นรำาถวาย สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

 ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 150 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้

มาสรรเสรญิพระเจา้ เพราะพระเจา้คอืผูส้รา้งทกุสรรพสิง่ พระเจา้จงึสมควรแกค่ำาสรรเสรญิ และ

ให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตจิตใจสรรเสริญพระเจ้าด้วยการโห่ร้อง ร้องเพลง เต้นรำา ชื่นชมยินดีไปกับการ

สรรเสริญพระนามที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้อง

สรรเสรญิ จงรอ้งเพลงสรรเสรญิองคก์ษตัรยิข์องเรา จงรอ้งสรรเสรญิ เพราะพระเจา้ทรง           เป็น

กษัตริย์แห่งสากลโลก จงร้องเพลงสดุดี สรรเสริญพระองค์เถิด” (สดุดี47:6-7) 

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง  เนื้อร้อง-ทำานอง : ลลิต ธรรมจินดา

5.เพลง เสริมกำาลังใหม่

 (Verse) เสริมกำาลังใหม่ เมื่อเราเรอคอยพระองค์ 

 เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์

 เสริมกำาลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์

 เมื่อเรารอคอยพระองค์ เมื่อเรารอคอยพระองค์

 (Pre Chorus) พระเจ้า ครอบครองชั่วนิรันดร์

 ทรงเป็น ความหวัง  และเรี่ยวแรง

    (Chorus) ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ 

 ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์

 คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า

 ทรงเป็นกำาลัง ของผู้อ่อนแอ ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน

 ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus (A,B,C) คือ Ternary Form
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 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 120 มีความเร็วระดับ Allegro (เร็วปาน

กลาง)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงเสริมกำาลังใหม่ เป็นบทเพลงที่ให้กำาลังใจ เสริมพลังใจ เมื่อ 

คริสเตียนมีความเชื่อแล้ว ก็จะได้รับการเสริมกำาลังใจ ฟื้นฟูจิตวิญญาณให้เข้มแข็งขึ้น 

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “ข้าพเจ้าทำาทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ประทาน

กำาลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟีลิปป์4:13) 

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ทีม่าของบทเพลง แปลจากเพลงนมสัการของตา่งประเทศ เพลง Everlasting God - Lincoln 

Brewste

6.เพลง เพราะเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

 (Verse) อาจจะแตกต่างกัน ก็มาคนละเส้นทาง เป้าหมายเดียวกันทั้งสิ้น

 พระคริสต์เป็นทางนั้น เป็นความจริงและชีวิต มีนิมิตจะช่วยเราให้รอด

 (Pre Chorus)เป็นพระคุณที่พระองค์เลือกเรา ทรงนำาให้มาเจอรักแบบนี้ 

 สำานึกและเข้าใจในพระทัย ฉันจึงรับใช้ถวายตัว

 (Chorus) ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ให้วางใจในพระสัญญา

 ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง แล้วจงเดินตามด้วยความเชื่อ

 เพราะพระคริสต์เป็นศรีษะ คริสตจักรกิจการของเรา

 ผูกพันด้วยรักในพี่น้อง เพราะเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = C Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus (A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 128 มีความเร็วระดับ Allegro (เร็วปาน

กลาง)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  บทเพลงเพราะเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง เป็นการแสดงออก

ถงึนมิติรหมายทีใ่หพ้ระเยซเูปน็ศนูยก์ลาง เพราะมนษุยท์กุคนลว้นมคีวามแตกตา่งกนั อาจมคีวาม

ไม่เข้าใจกัน ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นธรรมดา แต่หากเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง เราก็จะไม่

ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทำาให้มีใจที่อ่อนน้อม ใจเขาใจเรา เข้าใจกันมากขึ้น ทำาให้เกิดความผูกพัน

สามัคคีเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน เพราะเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็น

คนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินธ์ 5:17)
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 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ทีม่าของบทเพลง เนือ้รอ้ง-ทำานอง : อาชานนัท ์พรหมมา, ครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์

7.เพลง เหนือโลกา

 (Verse) แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์ 

 ในที่สูงอันชื่นบาน จักรวาลชื่นชมยินดี

 (Pre Chorus) พระสิริของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา

 (Chorus) เรายกย่องพระนามพระองค์ เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  

 ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์ ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

 (Verse) พระองค์ทรง ยุติธรรม ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง 

 พระปัญญาเหนือความเข้าใจ

 (Pre Chorus) ฤทธิ์อำานาจของพระองค์ ครอบครองอยู่เหนือโลกา

 (Chorus) เรายกย่องพระนามพระองค์ เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่  

 ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียม พระองค์ ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

 (Bridge) พระสิริของพระองค์ ฤทธิ์อำานาจของพระองค์  

 ครอบครองอยู่เหนือโลกา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus, Verse, Pre Chorus, Chorus, Bridge 

(A,B,C,A,B,C, D) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 120 มีความเร็วระดับ Allegro (เร็วปาน

กลาง)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงเหนอืโลกา แสดงใหเ้หน็ถงึความยิ่งใหญแ่ละพลงัอำานาจ

ที่มีอย่างไม่จำากัดของพระเจ้า พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และ

แผ่นดินโลก ทรงรอบรู้ทุกอย่าง พระสิริและฤทธิ์อำานาจของพระองค์ทรงอยู่เหนือโลกา

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “ข้าแต่พระเจ้า คือพระองค์เอง ผู้ได้ทรงสร้าง

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออก

ของพระองค์ สำาหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดยาก” (เยเรมีย์ 32:17)

การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงชื่นชนยินดี(เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง  เนื้อร้อง-ทำานอง : บงกช ฮัดซัน 
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8.เพลง ในอ้อมแขนพระองค์

 (Verse 1) ฉันร้องบทเพลงสรรเสริญ ถวายต่อหน้าพระพักตร์

 ความรักที่ฉันต้องการ พระเยซู ฉันต้องการพระองค์

 (Verse 2) ชีวิตเป็นของพระองค์ เพราะทรงยอมตายเพื่อฉัน 

 ประทานชีวิตนิรันดร์ พระเยซูฉันต้องการพระองค์        

 (Pre Chorus) ในอ้อมแขนพระองค์ ไม่เคยทิ้งฉันไป 

 ฉันขอได้แนบสนิท อยู่ในวิถีพระองค์

 (Chorus) บัดนี้ได้ใกล้พระองค์ ชีวิตฉันแสนชื่นชม ชีวิตฉันแสนชื่นบาน พระองค์ 

 ฉันรู้ ฉันไม่เหมือนเดิม ชีวิตฉันเปลี่ยน ฉันขอได้ใกล้พระองค์ ขอได้ใกล้พระองค์

 (Bridge)ขอสรรเสริญพระนามพระองค์เพราะฉันต้องการได้มาอยู่ในที่ประทับพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = คือ Verse1, Verse2, Pre Chorus, Chorus, Bridge (A,A,B,C,D) คือ 

Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 137 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  บทเพลงในอ้อมแขนพระองค์ บ่งบอกถึงความรัก ความอบอุ่น 

และความพึงพอใจที่มีพระเจ้าเข้ามาในชีวิต เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการรับพระเยซูคริสต์

เข้ามาในชีวิต ทำาให้ชีวิตดีขึ้น และต้องการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคำาสอน อยู่ในวิถีทางของพระเจ้า

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“มคีนพาเดก็เลก็ๆเขา้มา เพือ่ใหพ้ระเยซวูางมอื 

และอธิษฐานให้ แต่พวกศิษย์ได้ต่อว่าคนพวกนั้นที่พาเด็กๆมา แต่พระเยซูบอกว่า “ปล่อยให้พวก

เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามพวกเขา เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของคนที่เป็นเหมือนกับ

เด็กเล็กๆพวกนี้” (มัทธิว 19:13-14)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการของต่างประเทศ Now That You’re Near - Hill-

song

9.เพลง พระคุณ 360 องศา

 (Verse) เรามาสนุกสนาน ชื่นบานภายใต้พระคุณ

 เรามาปลดปล่อยความทุกข์ เตรียมใจมานมัสการ

 (Pre Chorus) ถ้าใครมีปัญหา โยนทิ้งลงทะเล

 แล้วมองในพระคุณให้ดี อยู่รอบตัวเรา

 (Chorus) เราจึงสรรเสริญ องค์พระเยซูคริสต์
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 ทรงมีนิมิต ให้เราชื่นชมยินดี

 ที่ได้ชนะโลกร่วมกับพระองค์  เป็นพระคุณ 360 องศา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) =  D Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus (A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 144 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงพระคุณ 360 องศา เป็นบทเพลงที่บ่งบอกถึงความ

ชืน่ชมยนิด ีการมารว่มกนัสนกุสนาน รว่มปลดปลอ่ยความทกุข ์เพราะพระคณุของพระเจา้นัน้อยู่

รอบตัวเรา เป็นพระคุณ 360 องศา

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“เพราะวา่พระคณุของพระเจา้ไดป้รากฏแลว้ 

เพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอด และสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกีย์ตัณหาและดำาเนินชีวิตใน

ยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัตย์ซื่อสุจริตและตามคลองธรรม” (ทิตัส 2: 11-12)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : อาชานันท์ พรหมมา, คริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์ 

10.เพลง ความหวังในพระเจ้า

 (Verse 1) เพราะข้ามีความหวังในพระสัญญา เพราะข้ามีศรัทธาในองค์พระคริสต์

ข้าจึงเชื่อว่าพระองค์ประทับเคียงข้าง พร้อมจะช่วยในยามมีภัย

 (Verse 2) เพราะข้ามีพระคริสต์ เป็นความหวังใจ เพราะองค์พระวิญญาณสถิตภายใน

ข้าจึงกอปรด้วยแรงจากฟ้าเบื้องบน ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง

 (Chorus 1) ความหวังอันมั่นคงไหลเต็มอยู่ในหัวใจข้าจึงไม่ไหวหวั่นเมื่อต้องเผชิญสิ่งใด 

ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำาให้เสียใจ เพราะความรักพระองค์ จะมาครอบครองจิตใจ

 (Chorus 1) ความหวังในพระเจ้า จะไม่ทำาให้เสียใจ ยึดพระองค์ไว้มั่น จะนำาเราในเป้า

หมายความหวังในพระเจ้าจะไม่ทำาให้เสียใจเพราะพระนามพระองค์จะทำาให้เรามีชัย

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) =  A Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus1, Chorus2 (A,A,B,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 144 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)
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บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  บทเพลงความหวังในพระเจ้า แสดงถึงความหวัง ความเชื่อ

และศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์จะทรงปกป้องในยามมีภัย และทรงเสริมกำาลังโดย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงทำาให้เรามีชัยชนะเหนือความบาป

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงให้ท่านบริ

บูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อท่านวางใจในพระองค์ เพื่อว่าท่านจะเปี่ยมล้น

ด้วยความหวังโดยฤทธิ์อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม15:13)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง  ThaiWorship

11.เพลง ฉันร้องสรรเสริญ

 (Verse1) ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์ทรงงดงาม 

 ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์อัศจรรย์ ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์ทรงฤทธา

 ฉันร้องสรรเสริญ เพราะประทานชัยชนะ

 (Verse2) ฉันร้องสรรเสริญ ยามตะวันสาดส่องแสง

 ฉันร้องสรรเสริญ แม้ในยามมืดมิด ฉันร้องสรรเสริญ แม้ในยามอันตราย

 ฉันร้องสรรเสริญ เพราะพระองค์ช่วยเหลือ

 (Chorus) โห่ร้อง เพราะพระองค์อยู่ท่ามกลางเรา ประทับอยู่เหนือคำาสรรเสริญ  

 โห่ร้อง เพราะพระองค์อยู่ท่ามกลางเรา สรรเสริญพระองค์ สรรเสริญในทุกๆสิ่ง

 (Bridge) ฟ้าสวรรค์เคลื่อนเมื่อเราสรรเสริญ ทูตสวรรค์แซ่ซ้องสรรเสริญพระนาม  

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Minor

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus, Bridge (A,A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 128 มีความเร็วระดับ Allegro (เร็วปาน

กลาง)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงฉันร้องสรรเสริญ แสดงถึงความสำาคัญของการ

สรรเสรญิพระเจา้ เมือ่ครสิเตยีนมารวมตวักนัเพือ่สรรเสรญิพระเจา้จะเกดิพลงัทีย่ิง่ใหญ ่บทเพลง

แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงงดงาม มีฤทธิ์อำานาจ มีความอัศจรรย์ ประทานชัยชนะ แม้ในยามที่

มืดมนหมดหนทาง พระองค์จะทรงช่วยเหลือเมื่อเราสรรเสริญและอธิษฐานขอต่อพระเจ้า

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“จงสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความชืน่บานเพลง

สดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงอย่างชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 

จงปรนนบิตัพิระเยโฮวาหด์ว้ยความยนิด ีจงเขา้มาเฝา้พระองคด์ว้ยการรอ้งเพลง”(สดดุ ี100:1-2)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)
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 ที่มาของบทเพลง  แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ  Shout of the king – Hillsong

12.เพลง ชีวีเราอยู่ในพระองค์

 (Verse) ชีวีเราอยู่ในพระองค์ กำาลังเราอยู่ในพระองค์

 ความวางใจเราอยู่ในพระองค์ ในพระองค์

 (Chorus) เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นดวงจิต

 เราจะสรรเสริญ ด้วยสุดสิ้นกำาลัง

 ด้วยสุดสิ้นชีวิต   ด้วยสุดสิ้นจิตใจ

 ความวางใจอยู่ในพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 160 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงชวีติของอยูใ่นพระองค ์แสดงถงึความเชือ่ที่มตีอ่พระเจา้ 

และให้ทุกๆสิ่งเป็นของพระเจ้า ทั้งชีวิต กำาลัง ความเชื่อและวางใจในพระเจ้า จึงสรรเสริญและรัก

พระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ สุดกำาลัง สุดความคิด

เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “ข้าแต่พระเจ้า แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้า

พระองค์ทูลว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์

ของพระองค์” (สดุดี 31:14-15)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงชื่นชนยินดี(เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ  My life is in you Lord - Joseph 

Garlington 

13.เพลง ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี 

 (Verse1) ข้าต้องการร้องก้องดัง  ให้โลกได้รู้ทั่วกัน พระองค์ทรงดีเท่าไหร่ ความดี  

 ไม่เคยหยุดยั้ง เมตตาต่อข้าไม่เปลี่ยน เติมเต็มข้าด้วยพระคุณ ทรงรักอย่างอัศจรรย์

  (Chorus) ข้าร้องเป็นเพลง พระองค์ดี ข้าเต้นโลด เพราะว่า พระองค์ดี

  และข้าร้องตะโกน พระองค์ดี พระองค์ดี พระองค์ดี

 (Verse2) ไม่มีสิ่งใด ผู้ใด สามารถเทียบเทียมพระองค์ รักพระองค์ลึกเท่าไหร่ 

 ลึกล้ำากว่าท้องทะเล ในคืนมืดมิดของข้า ทรงเป็นดั่งดวงตะวัน ทรงรักอย่างอัศจรรย์

 (Bridge) ข้าสรรเสริญสุดใจ  ประกาศร้องก้องไป  พระองค์ดี พระองค์ดี

 ในยามทุกข์และสุข  ข้ามีสันติสุข  พระองค์ดี  พระองค์ดี
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องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Chorus, Verse2, Bridge (A,B,A,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) (Quarter note) = 145 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและสดใส)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงข้าร้องตะโกนพระองค์ดี แสดงให้เห็นถึงการสรรเสริญ

พระเจ้าด้วยความสนุกสนาน ชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า

ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทรงรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เราจึงสรรเสริญพระเจ้าและประกาศความ

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ด้วยกริยาแห่งความปิติยินดี คือ การร้องเพลงสรรเสริญ การเต้นโลด การ

ร้องตะโกน 

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์จงสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความชืน่บานเพลง

สดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงอย่างชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 

จงปรนนบิตัพิระเยโฮวาหด์ว้ยความยนิด ีจงเขา้มาเฝา้พระองคด์ว้ยการรอ้งเพลง (สดดุ ี100:1-2)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงชื่นชนยินดี(เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง You are good - Bethel 

แปลเนื้อเพลงโดยคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

14.เพลง เชื่อจึงรับใช้

 (Verse ) ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะ

 ฉันขอน้อมรับพระองค์ และเชื่อวางใจ

 ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำาลัง

 และเป็นคำาตอบ แก่คนชอบธรรม

 (Chorus) ฉันมั่นใจ ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

 ฉันมั่นคง ไม่ล้มลง แม้เจอสิ่งใด

 พระองค์เป็นโล่ล้อม เปี่ยมด้วยชัยชนะ

 ฉันไม่หวาดหวั่น จะรับใช้พระองค์สืบไป

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = C Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 150 มีความเร็วระดับ Vivace 

(เร็วและสดใส) 

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงเชื่อจึงรับใช้ เป็นการแสดงออกถึงความรักและความเชื่อ
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อย่างหนักแน่นของคริสเตียนที่มีต่อพระเยซู มีความมั่นคง มั่นใจ ว่าพระเยซูคือคำาตอบและเป็น

ทุกอย่างในการดำาเนินชีวิต แม้อาจจะต้องพบเจออุปสรรคก็จะไม่ขาดความเชื่อ และจะรับใช้

พระองค์สืบไป

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “พระองค์ตรัสว่า “เพราะพวกท่านมีความ

เชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านมีความเชื่อสักนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ด ท่านสามารถ

สั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่น’ มันก็จะเคลื่อนไป จะไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำาหรับ

พวกท่าน” (มัทธิว7:20)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง Thaiworship

15.เพลง พระเจ้าของเรา

 (Verse1) พระองค์ทรงความอัศจรรย์ มากมายสุดเกินจะบรรยาย        

 จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์        

 (Verse2) ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง พระองค์เปลี่ยนแปลง เราทั้งหลาย        

 จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์        

 (Chorus) พระองค์ทรงเข้มแข็ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน                                        

 พระองค์อยู่เหนือทุก ๆ อย่างเกินผู้ใด 

 พระองค์ผู้รักษา ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา พระเจ้าของเรา                                        

 (Bridge) และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา                                        

 และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา จะมีอะไรมาต้านทาน            

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Minor

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus, Bridge (A,A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 105 มีความเร็วระดับ Moderato (ปาน

กลาง-ค่อนข้างเร็ว)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงพระเจา้ของเรา มเีนือ้หาปลกุใจ กลา่วถงึความอศัจรรย ์

และฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งกระทั่งจิตใจของมนุษย์ได้ เพราะพระองค์

ทรงเข้มแข็งและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน หากพระเจ้าอยู่กับเราก็ไม่มีสิ่งไหนสามารถหยุดยั้งและ

ต้านทานเราได้

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์ “ขา้แตพ่ระยาห ์เวห ์ไมม่ใีครเหมือนพระองค ์

พระองค์ทรงเป็นใหญ่ และพระนามของพระองค์มีฤทธิ์มาก ข้าแต่กษัตริย์แห่งบรร ดาประ ชาชาติ 

ใครจะไม่ยำา เกรงพระองค์” (เยเรมีย์ 10:6-7)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ 

88



103

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง Our God - Chris Tomlin

16.เพลง พระเจ้าผู้นำาสู่เป้าหมาย

 (Verse1) บางทีฉันมองเป้าหมายยังไกลห่าง บางทีปลายทางอยู่สูงเกินกำาลัง 

 แม้ได้เทใจออกทั้ง เทกายสุดแรง น่าเสียดาย ไม่เห็นทาง

 (Verse2) สรรเสริญพระองค์ที่ได้ ดำาเนินเข้ามา นำาพาให้คำาปรึกษา และเดินเคียงกาย 

 ทั้งทรงจูงมือให้ฉัน ไปยังเป้าหมาย และได้พบทาง สู่ที่สูง

 (Chorus) ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย ทรงเป็นผู้เดียวที่นำาฉันไปปลายทาง

 ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นเป้าหมาย พระองค์ผู้เดียวที่ควบคุมทุกสิ่งไว้

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = C Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 146 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและ

สดใส) 

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง เพลงพระเจ้าผู้นำาสู่เป้าหมาย เป็นเพลงที่มีเนื้อหาให้กำาลังใจ

คนที่กำาลังท้อแท้ หมดหวัง รู้สึกว่าเป้าหมายอยู่สูงเกินกำาลัง แต่พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่ง ทรง

เปลีย่นจากความทกุขใ์หก้ลายเปน็ความเชือ่และวางใจในพระเจา้ หากเปา้หมายนัน้เปน็สิง่ดแีละ

อยู่ในน้ำาพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้สิ่งนั้นสำาเร็จ

 เนื้อหาทีส่อดคล้องกบัคำาสอนในพระคมัภีร์ “จงเข้มแขง็และกล้าหาญเถิด อย่ากลวัหรือ

คร่ันคร้ามพวกเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน พระองค์จะไม่ทรง

ทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลย” (เฉลยธรรมบัญญัต31:6)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง Thaiworship

17.เพลง สาธุการพระนาม

 (Verse1) สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม 

 ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำา สาธุการพระนาม

 (Verse2) สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง 

 แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม

 (Pre Chorus) ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ

 แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ

 (Chorus) สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
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 สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

 (Verse3) สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา

 เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม

 (Verse4) สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม

 ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม

 (Bridge) ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป

 ส่วนฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Pre Chorus, Chorus,Verse3, Verse4,   

Bridge  (A,A,B,C,A,A,D) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 135 มีความเร็วระดับ Allegro (เร็วปาน

กลาง)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงสาธุการพระนาม เป็นเพลงที่ยกย่องพระนามพระเจ้า 

ใหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญแ่ละพลังอำานาจทีม่อียา่งไมจ่ำากดัของพระเจา้ พระองคท์รงครอบครองอยู่

เหนือทุกสิ่ง ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่นดินโลก

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“ขา้แตพ่ระเจา้ คอืพระองคเ์อง ผูไ้ดท้รงสรา้ง

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์ และด้วยพระหตัถ์ซึ่งเหยียดออก

ของพระองค์ สำาหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดยาก” (เยเรมีย์ 32:17)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงชื่นชนยินดี(เพลงเร็ว)

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : แปลจากเพลงนมัสการของต่างประเทศ เพลง 

Blessed be your name - Matt Redman  แปลเนื้อร้องภาษาไทย โดย เมธา เกรียงปริญญากิจ
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ตารางที่ 9 ตารางสรุปผลวิเคราะห์เพลงนมัสการประเภทเพลงเร็ว จำานวน 17 เพลง

ลำาดับที่ เพลง กุญแจเสียง สังคีต

ลักษณ์

อัตรา

จังหวะ

ความเร็ว

1 องค์พระเจ้าทรงเกรียง

ไกร

B Majar Ternary 

Form

4/4 Vivace

2 เผชิญได้ทุกปัญหา A Majar Binary Form 4/4 Vivace

3 เราจึงมีชัยในพระองค์ C Majar Ternary 

Form

4/4 Vivace

4 จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G Majar Binary Form 4/4 Vivace

5 เสริมกำาลังใหม่ A Majar Ternary 

Form

4/4 Allegro

6 เพราะเรามีพระเยซูเป็น

ศูนย์กลาง

C Majar Ternary 

Form

4/4 Allegro

7 เหนือโลกา A Majar Ternary 

Form

4/4 Allegro

8 ในอ้อมแขนพระองค์ E Majar Ternary 

Form

4/4 Vivace

9 พระคุณ 360 องศา D Majar Ternary 

Form

4/4 Vivace

10 ความหวังในพระเจ้า A Majar Binary Form 4/4 Vivace

11 ฉันร้องสรรเสริญ E Majar Ternary 

Form

4/4 Allegro

12 ชีวีเราอยู่ในพระองค์ G Majar Binary Form 4/4 Vivace

13 ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี A Majar Ternary 

Form

4/4 Vivace

14 เชื่อจึงรับใช้ C Majar Binary Form 4/4 Vivace

15 พระเจ้าของเรา E Minor Ternary 

Form

4/4 Moderato

16 พระองค์นำาสู่เป้าหมาย C Majar Binary Form 4/4 Vivace

17 สาธุการพระนาม A Majar Ternary 

Form

4/4 Allegro
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จากการวิเคราะห์บทเพลงนมัสการประเภทเพลงเร็ว จำานวน 17 เพลง สามารถสรุปองค์ประกอบ

ทางดนตรี ได้ดังนี้

 บทเพลงนมัสการประเภทเพลงเร็ว อยู่ในกุญแจเสียงเมเจอร์ (Major Key) สังคีตลักษณ์ 

(Form) คือ Ternary Form จำานวน 11 เพลง และ Binary Form จำานวน 6 เพลง อัตราจังหวะ 4/4 

(Simple time signature) และ ความเร็ว (Tempo) คือ Vivace (เร็วและสดใส) จำานวน 11 เพลง Al-

legro (เร็ว) จำานวน 5 เพลง และ Moderato (เร็วปานกลาง) จำานวน 1 เพลง

  จากการวเิคราะหบ์ทเพลงนมสัการประเภทเพลงเรว็ จำานวน 17 เพลง สามารถสรปุ บทบาท

หน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน ได้ดังนี้ 

 1. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด

 2. บทเพลงมีความหมาย ให้กำาลงัใจ เปน็การสร้างขวัญและกำาลงัใจด้วยการพึ่งพาพระเจ้า

 3. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี 

 พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง

 4. บทเพลงมีเนื้อหา เชิญชวนในการเข้ามานมัสการ

 5. บทเพลงถูกเขียนจากข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และจากประสบการณ์ชีวิตของผู้แต่ง 

 กับพระเจ้า ซึ่งทุกบทเพลงมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
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ตารางที่ 10 ตารางเพลงนมัสการประเภทเพลงช้า จำานวน 25 เพลง

1.เพลง ราชาแห่งดวงใจ

 (Verse) พระสิริเป็นของพระองค์ พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ

 ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ

 และก้มกราบลง นมัสการพระองค์  

 (Chorus) ข้าจะนมัสการ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

 เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ

 ข้าขอถวายวิญญาณ จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท

 พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ 

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = Bb Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเรว็ (Tempo) โนต้ตวัดำา (Quarter note) = 60 มีความเรว็ระดบั Larghetto (ช้า

อย่างสง่างาม)

ลำาดับที่ เพลง ลำาดับที่ เพลง

1 ราชาแห่งดวงใจ 14 ทรงเป็นพระเจ้า

2 เติมให้เต็มล้น 15 สุดหัวใจรับใช้พระองค์

3 สิ่งเดียว 16 มั่นคงในรักตลอดไป

4 โมทนาพระคุณองค์

พระเจ้า

17 พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

5 ขอถวายหมดดวงใจ 18 แด่สหายเลิศคือพระ

คริสต์

6 ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน 19 ใต้ร่มพระคุณ

7 กำาลังในความรักพระองค์ 20 นี่คือพระเจ้าของเรา

8 ข้ามานมัสการ 21 มีองค์พระคริสต์เพียงพอ

9 ข้าจะรักและบูชา 22 ขอองค์พระวิญญาณ

10 ข้ามีชีวิตได้อย่างไร 23 พระคุณพระเจ้า

11 จงมาเปล่งเสียง 24 ไม้กางเขนโบราณ

12 ชีวีฉันขอวาง 25 รักวิเศษ

13 นมัสการสุดใจ 13
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บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง ใจความหลักของบทเพลงราชาแห่งดวงใจ คือ การนมัสการ

พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง 

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“แตว่าระนัน้ใกลเ้ขา้มาแลว้ และบดันีก้ถ็งึแลว้ 

คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่า

พระบดิาทรงแสวงหาคนเชน่นัน้มานมัสการพระองค ์พระเจา้เปน็พระวญิญาณ และคนที่นมัสการ

พระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:23-23)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : เมธา เกรียงปริญญากิจ

2.เพลง เติมให้เต็มล้น 

 (Verse) เราเข้ามาพักสงบในการ ทรงสถิต

 เราเข้ามารับกำาลังใหม่ใน พระสิริ

 (Pre Chorus) ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย ในความรักของพระบิดา

 ขอพระพรได้เทลงมา พระวิญญาณสวมทับอีกครา

 (Chorus) เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็ม ล้นด้วยพระวิญญาณ  

 จุ่มในแม่น้ำาแห่งการเยียวยา ทรงรักษาตามพระสัญญา

 เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็ม ล้นด้วยพระวิญญาณ

 จุ่มในแม่น้ำาแห่งพระเมตตา ทรงนำาพา ทุกวันเวลา อยู่ในการทรงสถิต

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus (A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 84 มีความเร็วระดับ Andante 

(จังหวะเดิน)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงเตมิใหเ้ต็มลน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการที่ครสิเตยีนเขา้มาพกั

สงบ เขา้มารบักำาลงัใหม ่เขา้มาหยดุพกัจากการงานหรอืภาระทีท่ำาใหเ้หนด็เหนือ่ย เพือ่เขา้มาฟืน้ฟู

ร่างกายและจิตวิญญาณให้หายเหนื่อย ด้วยการรับกำาลังจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “บรรดาผู้ทำางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ

หนัก จงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงเตรียมใจ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง กลุ่มศิลปินเพลงนมัสการ W501 เนื้อร้อง-ทำานอง : พิษณุ ไทรงาม
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3.เพลง สิ่งเดียว 

 (Verse1) ข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศน์ 

 ตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้า เพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์  

 (Verse2) ขอซ่อนข้าไว้ในความรัก โปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลา  

 ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า ข้าลี้ภัยในที่ประทับพระองค์    

 (Chorus) ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ แห่งพระนิเวศน์พระองค์ 

 ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ ในรักที่มั่นคง ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล 

 เมื่อข้าเสาะแสวงหา ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว 

 (Bridge) และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 

 พระองค์คือผู้เดียว ที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอย 

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major  

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus, Bridge (A,A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4 

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 70 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงสิ่งเดียว แสดงให้เห็นถึงการที่คริสเตียนเข้ามาพักสงบ 

เข้ามารับกำาลังใหม่ เข้ามาหยุดพักจากการงานหรือภาระที่ทำาให้เหน็ดเหนื่อย เพื่อเข้ามาฟื้นฟู

รา่งกายและจติวญิญาณใหห้ายเหนือ่ย ดว้ยการรบักำาลงัจากพระเจา้ผา่นทางพระวญิญาณบรสุิทธิ์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิ เวศน์ของ

พระองค์ ก็ดีกว่าพันวันในที่อื่น ข้าพ เจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิ เวศน์พระเจ้าของข้าพ เจ้า ดี

กว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม” (สดุดี 84:10)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงเตรียมใจ (เพลงช้า)

 ทีม่าของบทเพลง กลุม่ศลิปนิเพลงนมสัการ W501 เนือ้รอ้ง-ทำานอง: เมธา เกรยีงปรญิญา

กิจ

4.เพลง โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า 

 (Verse) โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ 

 เมตตา ทรงประทานพระบุตร พระเยซูคริสต์เจ้า

 (Chorus) พระองค์ ทำาให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง คนยากจนกลับเป็นมั่งมี 

 เป็นเพระพระคุณพระองค์ประทาน ให้เรา ขอบพระคุณ

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = F Major 
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 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 84 มีความเร็วระดับ Andante

 (จังหวะเดิน)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงโมทนาพระคุณองค์พระเจ้า หมายถึงการยินดีและ

ขอบคุณสำาหรับพระคุณความรักที่พระเจ้ามอบให้ คือทรงประทานพระบุตร คือพระเยซูมาสิ้น

พระชนเพือ่ไถบ่าปแกม้นษุย ์และดว้ยการอศัจรรยข์องพระองค ์ไดท้รงทำาใหค้นออ่นแอกลบักลาย

เป็นเข้มแข็ง ให้คนยากจนกลับกลายเป็นมั่งมี คริสเตียนจึงควรแก้การโมทนาและขอบพระคุณ

องค์พระผู้เป็นเจ้า  

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “พระเจ้าทรงเป็นพระกำาลังและเป็นโล่ของ 

ขา้พเจา้ จติใจของขา้พเจา้วางใจในพระองค ์ขา้พเจา้จงึไดร้บัความอปุถมัภ ์และจติใจของขา้พเจา้

ก็ปีติ ยินดียิ่ง ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า” (สดุดี 28:7)

การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงเตรียมใจ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง เพลงนมัสการจากต่างประเทศ Give thanks - Henry Smith

5.เพลง ขอถวายหมดดวงใจ  

 (Verse1) สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวายเกียรติ 

 ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ 

 (Verse2) สรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่ เพื่อใช้สรรเสริญ 

 องค์ราชาที่ฉันบูชา คือพระองค์   

 (Chorus) ขอถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต ถวายชีวิตรับใช้  

 ลมหายใจที่ยังมี ชีวีที่ดำาเนินไป จะขอทำาตามพระทัย 

องค์ประกอบทางดนตรี 

 กุญแจเสียง (Key) = G Major   

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4  

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 72 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า) 

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงขอถวายหมดดวงใจ คือการให้ทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า 

ไมว่า่จะเปน็การดำาเนนิชวีติทีถ่วายเกยีรตพิระเจา้ การถวายตัวรบัใชพ้ระเจา้ ยอมทำาตามนำ้าพระทยั

ของพระเจ้า 

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์ “ไมว่า่ทา่นจะทำาสิง่ใดกจ็งทำาดว้ยความเตม็ใจ 

เหมือนกระทำาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำาแก่มนุษย์” (โคโลสี 3 : 23)
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 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง I Give You My Heart - 

Hillsong  

6.เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน 

 (Verse1) เมื่อตาใจข้าได้เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า

 ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย

 (Chorus) ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

 ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ และไม่ว่าเป็นเช่นใด ก็จะนมัสการ

 (Verse2) ข้าได้เห็นแสงสว่าง แห่งความจริงและความรัก 

 ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ อยู่ในความรักของพระองค์ 

 (Bridge) และในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไป 

 ให้ทุกวันเวลาในชีวิต นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 

 และในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไป 

 ให้ทุกวันเวลาในชีวิต นมัสการ พระองค์นิรันดร์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) คือ F Major Scale

 สังคีตลักษณ์ (Form) คือ Verse1, Chorus, Verse2, Bridge (A,B,A,C,) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเรว็ (Tempo) โน้ตตวัดำา (Quarter note) = 62 มีความเรว็ระดบั Larghetto (ช้าอย่าง

สง่างาม)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน เป็นการแสดงเจตจำานง ว่า 

คริสเตียนสามารถนมัสการพระเจ้าได้ในทุกเวลา ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานที่ ซึ่งการนมัสการ

พระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่การร้องเพลงนมสัการเพียงอย่างเดียว แต่เปน็การที่เรานึกถึงพระเจ้า ยอม

เชื่อฟังคำาสอนในพระคัมภีร์ ปฏิบัติตนเป็นคริสเตียนที่ดี ก็ถือว่าเป็นนมัสการพระเจ้า ซึ่งเป็นการ

ที่เราให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรา อยู่กับเราในทุกเส้นทาง ทุกวันเวลาของชีวิต

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์ “จงเขา้ใกลพ้ระเจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงเขา้

ใกล้ท่านทั้งหลาย” (ยากอบ 4:8)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต้นฉบับของวง Markers จากประเทศเกาหลี 

ชื่อเพลง (บู ลือ ชิน กด เซ ซอ ) แปลว่า Everywhere i sing แปลเนื้อเพลงภาษาไทย โดย True 

Worshipper
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7.เพลง กำาลังในความรักพระองค์

 (Verse1) พระบิดาเบื้องบน โปรดประทานดวงใจ ชื่นบาน 

 ขอพระคุณพระองค์ โปรดสัมผัสหัวใจ  

 (Verse2) และโปรดให้ความเศร้าตรม ได้หลุดจากภายในใจของข้า 

 ล้นด้วยความชื่นบาน ด้วยความรักของพระองค์

 (Chorus) โปรดยึดข้า อบอุ่นในความรักเมตตา อย่าให้ไกล ในอ้อมกอดพระองค์  

 และโปรดให้ข้า โบกโบยบินเหมือนดังนกอินทรีย์  

 และรับกำาลังเรี่ยวแรง และล้นในพระวิญญาณ ด้วยความรักของพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 74 มีความเร็วระดับ Adagio

 (จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงกำาลงัในความรกัพระองค ์ใจความสำาคญัคอืการรอ้งขอ

พระเจ้าว่า โปรดโอบอุ้มตัวข้าไว้ในความรักของพระองค์ อย่าให้ห่างไกลจากพระองค์ และโปรด

ปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระ ปลดปล่อยจากการตกเป็นทาสของความบาป ปลดปล่อยจากความ

ทุกข์ ความโศกเศร้า โปรดให้ข้าได้รับกำาลังในความรักของพระองค์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้

เราเป็นไท เพราะฉะนั้น จงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย” 

(กาลาเทีย 5:1)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการของต่างประเทศ เพลง Power of Your Love - 

Hillsong

8.เพลง ข้ามานมัสการ

 (Verse1) ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืดมิด ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น

 ความงามที่ทำา ให้ใจข้ารักพระเยซู หวังจะได้อยู่ กับพระองค์

 (Chorus) ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 

 ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า

 พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำาบูชา 

 พระองค์ทรงแสนดี ต่อชีวิตข้า 

 (Verse2) องค์จอมราชา ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง ทรงพระสิริในสวรรค์
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 ลงมายังโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา

 (Bridge) ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า ที่บนกางเขน

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Chorus, Verse2, Bridge (A,B,A,C,) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 60 มีความเร็วระดับ Larghetto 

 (ช้าอย่างสง่างาม)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง  บทเพลงขา้มานมสัการ เปน็บทที่มเีนือ้หาเกี่ยวกบัการนมสัการ

โดยตรง มเีนือ้หาเกีย่วกบัการเทดิทนูบชูาองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้เหนอืสิ่งอืน่ใด คอืการเขา้มานมสัการ

ก้มกราบ และยกยอพระเกียรติของพระเจ้า ยกยอพระคุณความรักของพระเจ้า

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “มาเถิด ให้เรานมัส การและกราบลง ให้

เราคุกเขา่ลงเฉพาะพระพกัตรข์องพระยาห ์เวหผ์ูท้รงสรา้งเรา เพราะพระองคท์รงเปน็พระเจา้ของ

เราและเราเป็นประ ชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์” 

(สดุดี 95: 6-7)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ทีม่าของบทเพลง แปลจากเพลงนมสัการต่างประเภท Here I am to worship - Hillsong

9.เพลง ข้าจะรักและบูชา

 (Verse1) อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำารงในกาลเวลา 

 อยากจะเห็นพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 

 ข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิด ได้พินิจในความงาม 

 (Verse2) อยากจะนั่งลงใกล้ ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 

 อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า 

 เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ใกล้ชิด ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ 

 (Chorus) ข้าจะรักและบูชา นมัสการ จะไม่ขอไปไกลห่าง จากพระพักตร์ 

 ข้าจะรักและบูชา นมัสการ อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 64 มีความเร็วระดับ Larghetto 

 (ช้าอย่างสง่างาม)
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บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงข้าจะรักและบูชา เป็นบทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

นมัสการ เป็นการแสดงความรักและเทิดทูนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ปรารถนาที่อยากจะใกล้ชิด

พระองค์ ยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “เพราะวันเดียวในบริ เวณพระนิ เวศของ

พระองค ์ดีกว่าพนัวนัในทีอ่ืน่ ข้าพ เจ้าจะขอเปน็คนเฝา้ประตูพระนิ เวศพระเจ้าของข้าพ เจ้า ดกีว่า

อยู่ในเต็นท์ของความอธรรม” (สดุดี 84 :10)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : บงกช ฮัดสัน

10.เพลง ข้ามีชีวิตได้อย่างไร

 (Verse) ข้ามีชีวิตได้อย่างไร ข้าจะเป็นเช่นไร หากไร้รักพระองค์ 

 ที่แตะต้องใจ เพราะพระองค์ทรงเยียวยา ชำาระใจข้า พ้นทาส เป็นไท            

 (Pre Chorus) เมื่อข้ายืนต่อหน้าพระองค์ ด้วยชูมือยกขึ้นตรง

 และด้วยใจที่ถ่อมลง ต่อพระพักตร์ของพระองค์

 ทรงถูกตรึงสิ้นพระชนม์ จ่ายราคาเพื่อไถ่ข้า เพื่อไถ่ข้า ให้เป็นไท

 (Chorus) เพราะรักพระองค์ นั้นสูงถึงเมืองสวรรค์

 ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร ชีวิตข้าต้องการเพียงพระองค์

 ไม่มีผู้ใดเติมใจข้าได้เต็มเช่นนี้ ล้นด้วยความชื่นชม  มีเพียงพระองค์ เพียงผู้เดียว

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Pre Chorus, Chorus (A,B,C) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 72 มีความเร็วระดับ Adagio (จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงขา้มชีวีติไดอ้ยา่งไร คือการตัง้คำาถามวา่ขา้จะมชีวีติได้

อย่างไร หากไม่มีพระเจ้าเข้ามาในชีวิต เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐ และความรักของ

พระองค์ก็ยิ่งใหญ่ อยู่สูงถึงเมืองสวรรค์ ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร พระองค์ทรงชำาระบาป ให้เรามี

อิสระ หลุดพ้นจากการตกเป็นทาสของพระความบาป

 เนื้อหาทีส่อดคล้องกบัคำาสอนในพระคมัภีร์ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลกจนได้ประทาน

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” 

(ยอห์น 3: 16)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการของต่างประเทศ เพลง How could I 

live – Hillsong
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11.เพลง จงมาเปล่งเสียง

 (Verse1) พระเยซู พระศิลา ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์ ทุกวันเวลาชั่วชีวิตข้า     

 จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร

 (Verse2) พระบิดา พระกำาลัง พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า 

 ทุกคนในหล้า พร้อมกับตัวข้า ขอซ้องสาธุการ นิรันดร์

 (Chorus) จงมาเปล่งเสียง โอ้สิ่งสรรพ ทั่วโลกา

  ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์ จอมโยธา

   ภูเขาสายน้ำาแสนชื่นบาน ร้องเพลงยอพระนาม ของพระองค์

  สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรง สร้างโลกา 

 ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรัก และเมตตา 

   องค์กษัตราทรงรักษา พระสัญญา นิรันดร์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 75 มีความเร็วระดับ Adagietto 

(ค่อนข้างช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง ใจความสำาคัญของบทเพลงจงมาเปล่งเสียง คือการให้ทุก ๆ 

สรรพสิ่งทั่วโลก ร้องเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า เพราะพระเจ้าทรง

สร้างทุกสรรพสิ่ง

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“จงสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความชืน่บานเพลง

สดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงอย่างชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 

จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง” 

(สดุดี 100:1-2)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ทีม่าของบทเพลง แปลจากเพลงนมสัการตา่งประเทศ เพลง Shout to the Lord ประพนัธ์

โดย Darlene Zschech

12.เพลง ชีวีฉันขอวาง

 (Verse1) ชีวีฉันขอวาง อยู่แทบเท้าเมื่อนมัสการ

 จะสาธุการด้วยเสียงชื่นบาน เป็นนิตย์

 (Verse1) ทรงเป็น พระเจ้าของฉัน ใจของฉันต้องการพระองค์

 อยากร้องเพลงชม พระพักตร์พระองค์เสมอ

 (Pre Chorus) ตลอดวันคืนของฉันเฝ้าคอย อยากจะชมพระบารมีรุ่งเรือง
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 (Chorus) พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ อยากนมัสการเรื่อยไป

  ปากของฉัน ต้องการ ร้องเพลง เยินยอ พระเกียรติ

 แด่พระเยซูผู้เดียว  แด่พระเยซูผู้เดียว

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = D Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Pre Chorus, Chorus (A,A,B,C) คือ 

Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4 

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 72 มีความเร็วระดับ Adagio (จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงชีวีฉันขอวาง เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ

พระเจา้ นมัสการตอ่พระเจา้เปน็การสว่นตวั ยกยอ่งถงึความยิง่ใหญข่องพระเจา้ และยอมพระเจา้

เข้ามาเป็นจอมเจ้านายในชีวิต

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคัมภรี ์“พระเจา้เปน็พระวญิ ญาณ และคนทีน่มสั การ

พระองค์จะต้องนมัส การด้วยจิตวิญ ญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง ThaiWorship

13.เพลง นมัสการสุดใจ

 (Verse1) เมื่อพึ่งพาพระวิญญาณ ทรงช่วยข้าพ้นจากบาป 

 โดยฤทธา ล้นในพระคุณ และทรงบริสุทธิ์

 (Verse2) ผู้ใดติดสนิทกับพระคริสต์ จะทรงให้เกิดผลมากมาย 

 เพราะถ้าขาด จะทำาสิ่งใด ไม่ได้เลย

 (Pre Chorus) ให้ความรักพระองค์สวมทับทุกสิ่ง จะนำาไปสู่ความสมบูรณ์ 

 เมื่อพระวิญญาณสถิต ไม่มีความกลัว ชูมือ คุกเข่า โห่ร้อง

 (Chorus) นมัสการสุดใจ สุดชีวิตกำาลังที่มี 

 จากความจริงข้างใน เจิมด้วยพระวิญญาณ ทำาให้ข้ารับกำาลัง 

 นมัสการสุดใจ สุดชีวิตกำาลังที่มี จากความจริงข้างใน 

 เจิมด้วยพระวิญญาณ ทำาให้ข้ารับกำาลัง 

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = Bb Major

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Pre Chorus, Chorus (A,A,B,C) คือ Ternary 

Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเรว็ (Tempo) โนต้ตวัดำา (Quarter note) = 78 มคีวามเรว็ระดบั Adagietto(คอ่นขา้งชา้)
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บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงนมัสการสดุใจ มีใจความสำาคญั คือ การนมสัการอย่าง

สุดจิตสุดใจ สุดความคิดสุดกำาลังที่มี และการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  พระเยซูทรงตอบเขาว่า  “จงรัก

องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน 

นัน่แหละเปน็พระบญัญตัขิอ้สำาคญัอนัดบัแรก ขอ้ทีส่องกเ็หมือนกนั คือ จงรกัเพือ่นบา้นเหมือนรกั

ตนเอง” (มัทธิว 22:37-39)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ทีม่าของบทเพลง เนือ้รอ้ง-คำานอง : อาชานันท ์พรหมมา, ครสิตจกัรกจิการของพระครสิต์

14.เพลง ทรงเป็นพระเจ้า

 (Verse1) องค์พระบิดา ฉันขอเทิดทูน พระองค์ผู้เดียวให้สูงเหนือทุกสิ่ง ที่ฉันต้องการ

 องค์พระเยซู พระเจ้าผู้ไถ่ชีวิตของฉัน จะขอน้อมใจกาย ถวายพระองค์

 (Pre Chorus) จะขอมอบใจ ให้พระเยซู จะนมัสการ พระนามพระองค์

 (Chorus) ทรงเป็นพระเจ้า ทุกสิ่งของฉัน ชีวีของฉัน มอบแด่พระองค์

 ทรงเป็นพระเจ้า ที่รักของฉัน พระองค์เท่านั้นฉันกราบบูชา

 (Verse2) ฉันขอถวายทั้งสิ้น ทุกสิ่งแด่องค์พระเจ้าของฉัน ทุกคืนวัน

 อยู่เพื่อพระองค์ เพราะทุกวันคืนของฉัน คือสิ่งประทาน

 เพียงเพื่อติดตามนำาพระทัย รับใช้พระองค์ 

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สงัคีตลกัษณ์ (Form) = Verse1, Pre Chorus, Chorus, Verse2 (A,B,C,A) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 72 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงทรงเป็นพระเจ้า บ่งบอกถึงการสรรเสริญพระเจ้า ให้

พระเจ้าเป็นทุกสิ่งในชีวิต มอบถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้า

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์“ไมว่า่ทา่นจะทำาสิ่งใดกจ็งทำาดว้ยความเตม็ใจ 

เหมือนกระทำาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำาแก่มนุษย์” (โคโลสี 3 : 23)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเภท You are my world - Hillsong
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15.เพลง สุดหัวใจรับใช้พระองค์

 (Verse) ข้านมัสการ องค์พระเยซู จิตใจข้ามอบถวายแด่พระองค์

 ด้วยพระโลหิตของพระเจ้า ทรงชำาระชีวิตข้า ให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์

 (Chorus) เราจึงร้องสรรเสริญพระองค์ เราจะโมทนาพระคุณ

 ขอพระวิญญาณสถิตในหัวใจ เราจะเดินติดตามพระองค์ 

 และจะทำาตามน้ำาพระทัย รับใช้พระองค์จนสุดหัวใจ

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = D Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 68 มีความเร็วระดับ Adagio

 (จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงสุดหวัใจรบัใชพ้ระองค ์เปน็การแสดงเจตนาทีอ่ยากจะ

รับใช้พระเจ้าอย่างสุดใจ อยากจะเดินติดตามพระองค์ และทำาตามน้ำาพระพระทัยพระองค์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจ

ของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญ

อันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37-39)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : อาชานันท์ พรหมมา, คริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์

16.เพลง มั่นคงในรักตลอดไป

 (Verse1) เวลาที่เหลือ กับโลกที่ชั่วคราว บางทีปวดร้าวและท้อ

 ทางออกของฉัน คือการพักสงบ ทบทวนความรักในพระองค์

 (Verse2) มีบาปซ่อนไว้ แต่ไม่รู้ตัว พระองค์โปรดทรง ชำาระ 

 ฉันจะกลับใจ ขอองค์พระวิญญาณ ช่วยให้กำาลังแก่ฉันที

 (Chorus) ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ คือชีวิต ที่เดินตามพระเยซู

 จะขอเข้ามาเพื่อพักสงบ ติดสนิทกับพระองค์เรื่อยไป

 และบัดนี้ ข้าจะรับใช้พระองค์ จะประกาศ พระเยซูทรงพระชนม์

 ใจนี้ มอบแด่พระองค์ มั่นคงในรัก ตลอดไป

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = Gb Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4
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 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 76 มีความเร็วระดับ Adagietto 

(ค่อนข้างช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงมั่นคงในรักตลอดไป มีใจความสำาคัญอยู่ 3 ประเด็น 

คือ 1.มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอให้พระเจ้าชำาระความผิดบาปที่กระทำาโดยไม่ได้ตั้งใจ 2.เป็นการ

แสดงจดุยนื ยนืหยดั มัน่คงในความรกัของพระเยซ ูอยากจะเดนิตดิตามพระเยซไูปตลอดชวีติ และ 

3.จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ตามพระมหาบัญชา

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่ง

สอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา แห่งพระบุตร และพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (มัทธิว 28:19)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า)

 ทีม่าของบทเพลง เนือ้รอ้ง-ทำานอง : อาชานนัท ์พรหมมา, ครสิตจกัรกจิการของพรครสิต์

17.เพลง พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

 (Verse) จากวันนั้น วันที่ฝันของเราเริ่มก่อ

 ต่อเติมรัก เพิ่มชีวิตให้มีความหมาย

 สู่วันนี้ ร่วมสร้างฝันเพื่อวันยิ่งใหญ่

 ด้วยแรงใจ ด้วยความรักของพระเยซู

 (Chorus) พระคริสต์ ทรงเป็นศูนย์กลาง 

 พระคริสต์ ทรงเป็นสายใย พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตเรา

 พระเจ้าพาเราก้าวไป ไม่ว่าทางจะไกลซักเท่าไร

 ให้เราเดินตามทางชีวิต ในทางของพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = D Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเรว็ (Tempo) โนต้ตวัดำา (Quarter note) = 74 มคีวามเรว็ระดบั Adagietto(คอ่นขา้งชา้)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงพระคริสต์เปน็ศนูย์กลาง เปน็บทเพลงที่มีความเปน็น้ำา

หนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง เนื้อเพลงในท่อน Verse เป็นการเท้าความจากจุด

เริ่มต้นจนถึงวันนี้ที่มีพระเยซูเข้ามา ทำาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้น และประกาศให้รู้ว่า ไม่ว่าทางจะไกลแค่

ไหนก็จะเดินตามทางของพระเจ้า

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “เราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวใน

พระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น” (โรม 12: 5)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงเตรียมใจ (เพลงช้า)
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 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : อาชานันท์ พรหมมา, คริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์

18.เพลง แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

 (Verse1) หวนคิดคำานึงถึงมื้อสุดท้ายของพระเยซู ทรงอยู่กับสาวกพร้อมทุกคน

 พรุ่งนี้พระองค์ คงต้องถูกอายัด คืนนั้นที่พระองค์ตรัสมีความหมาย

 (Verse2) แล้วพระเยซูหักขนมปังแทนกาย น้ำาองุ่นในมือแทนพระโลหิต

 ให้ทุกคนทำาเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขน

 (Chorus) เราจึงสรรเสริญ พระเยซู องค์พระคริสต์ผู้พลีพระชนม์

   ผูกพันรับใช้ ในพระกาย แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 70 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงแด่สหายเลิศคือพระคริสต์ เปน็การระลึกถึงอาหารมื้อ

สุดท้ายของพระเยซู ที่ทรงเสวยพร้อมกับสาวกทั้ง 12คน พระองค์ทรงหักขนมปังซึ่งเป็นลักษณะ

แทนพระกายของพระองค์ และน้ำาองุ่นแทนพระโลหิตของพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบน

กางเขน และสั่งไว้ว่าจงทำาอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา จึงเกิดเป็นพิธีมหาสนิทของคริสเตียน

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคัมภรี ์“เพราะ วา่เรือ่งซึง่ขา้พเจา้มอบไวก้บัพวกทา่น

นั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า คือในคืนที่เขาทรยศพระ เยซูองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระ องค์

ทรงหยิบขนม ปัง เมื่อขอบ พระ คุณแล้วจึงทรงหัก และตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่าน

ทั้ง หลาย จงทำาอย่าง นี้เพื่อระลึกถึงเรา หลังจากรับ ประทานอาหารแล้ว พระ องค์ทรงหยิบถ้วย

ดว้ยอากปั กริยิาเดยีวกนั ตรสัวา่ ถว้ยนีค้อืพนัธสญัญาใหมโ่ดยโลหติของเรา จงทำาอยา่งนี ้คอืเมือ่

ใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา” (1โครินธ์ 11:23-25)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงพิธีมหาสนิท 

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : อาชานันท์ พรหมมา, คริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์

19.เพลง ใต้ร่มพระคุณ

 (Verse1) พระเยซูองค์ผู้ไถ่ ทรงเลิศล้ำาเกินจะสรรคำาได้ 

 เปี่ยมล้นในพระคุณ ด้วยความรักและเมตตา เสด็จมา เพื่อโลกานั้นรอด

 (Verse2) จึงโมทนาพระคุณ แบกกางเขนแล้วตามพระองค์ไป 
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 ขอบคุณในเรื่องงาน ขอบคุณได้นมัสการ ขอบพระคุณ ที่ทรงรักฉัน

 (Chorus) เพราะฉันยืนใต้ร่มพระคุณ พระคุณมีอยู่รอบกาย

 ยามเจอปัญหาวิงวอนพระองค์ เพื่อให้เรา ลึกซึ้งในพระคุณ

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = D Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 67 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงใต้ร่มพระคุณ เป็นการระลึกถึงพระคุณของพระเยซู

ครสิต ์ทีท่รงสละพระชนมช์พีบนกางเขนเพื่อไถบ่าปแกม่นุษย ์ทรงเปีย่มดว้ยความรกัความเมตตา 

คริสเตียนจึงพึ่งพาพระเจ้า เสมือนการได้อยู่ใต้ร่มพระคุณ

 เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรกัโลกจนไดป้ระทาน

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” 

(ยอห์น 3:16)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงเตรียมใจ(เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : อาชานันท์ พรหมมา, คริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์

20.เพลง นี่คือพระเจ้าของเรา

 (Verse1) พระคุณของพระองค์ ล้นในชีวี ข้าจะยึดมั่นในพระคำา

  เฝ้าคอยพระองค์ ใกล้ชิดอีกครา พระวิญญาณ โปรดเปลี่ยนดวงใจ

 (Pre Chorus)ข้าจะกราบลงที่พระบาทถ่อมลงที่แทบพระบาทและจะนมัสการพระองค์

 (Verse2) พระเยซูสถิต พระองค์ทรงนำาทางโดยฤทธา แห่งคำาพระองค์

 ข้าจึงเป็นไท ฟื้นฟูภายใน พระวิญญาณ ประทานเสรี 

 (Chorus) ทรงให้ด้วยรักแก่เราทุกคน ทรงยอมสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขน

    ไม่มีเงื่อนไข รักที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าของเรา

    ชนะความตายและคืนพระชนม์ ทรงเป็นที่สรรเสริญชั่วนิจนิรันดร์

    ราชาผู้รับใช้ไถ่โลกนี้ไว้ พระเจ้าของเรา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = E Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Pre Chorus, Verse2, Chorus (A,B,A,C,) คือ Ternary 

Form
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 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 81 มีความเร็วระดับ Andantino (ช้าพอ

ประมาณ)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงนี่คือพระเจ้าของเรา ได้กล่าวถึง ตรีเอกานุภาพ นั้นคือ

พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ ์แสดงถงึการยอมเชือ่ฟงัพระวจนะของพระเจา้ ความ

ทราบซึ่งในการทรงไถ่ของพระเจ้าและจะยอมเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะไม่ทำาบาปต่อพระองค์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำารัสของพระองค์

ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำาบาปต่อพระองค์” (สดุดี119:11)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ(เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง This is our God - Hillsong

21.เพลง มีองค์พระคริสต์เพียงพอ 

 (Verse1) พระคริสต์เป็นรางวัล เป็นทุกสิ่งที่ฉันยึดมั่น

 และบัดนี้ไม่มีสิ่งใด ในโลกนี้จะเติมเต็มใจ

 (Pre Chorus1) ทุกบททดสอบ ใจยังสรรเสริญ ไม่เป็นเหมือนเดิม เพราะฉันเป็นไท

 (Chorus) มีองค์พระคริสต์เพียงพอ มีองค์พระคริสต์เพียงพอ

 เป็นทุกสิ่งที่ฉันนั้นต้องการ ทุก ๆ สิ่งของฉัน

 (Verse2) พระคริสต์เป็นดวงใจ เป็นความยินดีในความรอด

 และความหวังนี้ไม่ดับไป สวรรค์คือบ้านของเรา

 (Pre Chorus2) แม้เจอคลื่นลม ใจยังสรรเสริญ ทรงประทับอยู่ ขอถวายพระสิริ

 (Bridge) ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย

 ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Pre Chorus1, Chorus, Verse2, Pre Chorus2, Bridge 

(A,B,C,A,B,D,) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 81 มีความเร็วระดับ Andantino 

(ช้าพอประมาณ)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงมอีงคอ์งคพ์ระครสิตเ์พยีงพอ บง่บอกถงึความพงึพอใจ

แล้วที่มีพระคริสต์เพียงองค์เดียว และไม่ต้องการมีพระอื่น เพราะพระคริสต์เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง 

จึงขอตัดสินใจจะเดินติดตามพระเยซูไปตลอดชีวิตอย่างไม่หันหลังกลับไปนมัสการพระอื่น 

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “เราคือยาห์ เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำาเจ้า
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ออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส ห้ามมีพระเจ้าอืน่ใดนอกเหนือจากเรา” 

(อพยพ 20:2-3)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ(เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง Christ is enough – Hillsong

22.เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

 (Verse) ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำาพระทัย ขอพระสิริล้นเหนือเรา 

 ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา

 (Chorus) โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น สถานที่แห่งนี้ 

 เปลี่ยนแปลงใจของฉัน โดยพระคุณ ล้นด้วยรักและความเมตตา

 โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ ประทับเคียงกายเสมอ

 ขอพระวิญญาณล้นในเรา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = D Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Binary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 68 มีความเร็วระดับ Adagio 

(จังหวะช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง บทเพลงขอองค์พระวิญญาณ เป็นเพลงที่พูดถึงอีก 1 พระภาค

ของพระเจ้า นั่นคือ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่งบทเพลงแสดงถึงความปรารถนาต้องการอยาก

จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนในจิตใจ เปลี่ยนจากความชั่วร้ายให้

กลายเป็นความดี 

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์  “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก 

ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การ

รู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ(เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง Let your spirit come –  

Graham Paull

23. เพลง พระคุณพระเจ้า

 (Verse1) พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

 ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว

 (Verse2) บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทาง ฉันพ้นมารแล้ว

 แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำาฉัน กลับบ้าน
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 (Verse3) พระคุณสอนให้ ใจฉันยำาเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี

 พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่  ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย

 (Verse4) พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี พระธรรม ให้มี ความหวัง

 พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = F Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Verse3, Verse4  (A,A,A,A) คือ Strophic Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 3/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 76 มีความเร็วระดับ Adagietto 

(ค่อนข้างช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง พระคณุของพระเจา้ เปน็สิง่ประเสรฐิทีย่ิง่ใหญส่ำาหรบัครสิเตยีน 

แมเ้ราเปน็คนบาปและไมส่มควรจะไดร้บัพระคณุ แตพ่ระเจา้กป็ระทานใหผ้า่นทางความเชือ่ เป็น

ความรักที่พระเจ้ามอบให้อย่างไม่มีเงื่อนไข

 เนื้อหาทีส่อดคล้องกบัคำาสอนในพระคมัภีร์  “เพราะว่าพระเจ้าทรงรกัโลกจึงได้ประทาน

พระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพือ่ทกุคนทีเ่ชือ่ในพระบตุรนัน้จะไมพ่นิาศแตม่ชีวีตินรินัดร ์เพราะ

พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดย

ทางพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:16)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ(เพลงช้า) 

 ทีม่าของบทเพลง แปลจากเพลงนมสัการของตา่งประเทศ เพลง Amazing Grace ประพันธ์

โดย John newton

24.เพลง ไม้กางเขนโบราณ

 (Verse1) ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น

 แต่ข้ารักกางเขนยิ่งนักหนา

 (Verse2) เพราะพระเยซูคริสต์เจ้า สละเนาว์ในเมืองฟ้า

 สิ้นชีวาบนไม้กางเขนเพื่อข้า

 (Chorus) โดยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน เพราะว่าเป็นที่จะวางภาระลง

 ข้าก็คงยึดกางเขนไว้ให้มั่น แล้ววันหนึ่งจะแลกเอามงกุฎงาม

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = A Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 3/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 63 มีความเร็วระดับ Larghetto (ช้าอย่าง

สง่างาม)
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บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง ไมก้างเขน คอื สญัลกัษณส์ากล ทีเ่ลง็ถงึความเชือ่ของครสิเตยีน 

ซึง่เตอืนใหน้กึถงึเหตกุารณส์ำาคญัที่สดุเหตุการณห์นึ่ง คอืการถูกตรงึบนกางเขนของพระเยซ ูแลว้

ในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์คืนพระชนม์ การถูกตรึงบนกางเขน นับว่าเป็นการประหารที่

ทรมานที่สุดในยุคโบราณ 

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “พวกเรากำาลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และ

บตุรมนษุยจ์ะถกูทรยศ และมอบใหพ้วกหวัหนา้ปโุรหติกับธรรมาจารย ์พวกเขาจะตัดสนิประหาร

พระองค์และจะมอบพระองค์ให้คนต่างชาติเยาะเย้ยโบยตีและตรึงตายบนไม้กางเขน แล้วในวันที่

สามพระเจ้าจะทรงให้พระองค์คืนพระชนม์” (มัทธิว 20:18-19)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงพิธีมหาสนิท (เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ เพลง The old rugged cross 

ประพันธ์โดย George bennard

25.เพลง รักวิเศษ

 (Verse1) ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

 ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ ขอได้รักพระองค์

 (Verse2) โปรดนำาให้รักพระองค์มากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

 ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน

 (Chorus) เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น 

 ขอทรงโปรดสอนหัวใจ ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์ 

 (Verse3) เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า 

 ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน 

 (Last line) ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

 กุญแจเสียง (Key) = G Major 

 สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus, Verse3 (A,A,B,A) คือ Ternary Form

 อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4

 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 74 มีความเร็วระดับ Adagietto 

(ค่อนข้างช้า)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

 ความหมายของบทเพลง รกัวเิศษ คือ ความรกัทีย่ิง่ใหญ ่รกัโดยไมม่เีงือ่นไข เปน็ความรกั

ที่มาจากพระเจ้า ประทานให้โลกผ่านทางพระบุตร คือ พระเยซูคริสต์

 เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทาน

พระบตุรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพื่อทกุคนที่เชื่อในพระบตุรนัน้จะไมพ่นิาศแตม่ชีวีตินรินัดร ์เพราะ
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พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดย

ทางพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:16)

 การใช้งานในการนมัสการ ใช้ในช่วงเพลงนมัสการ (เพลงช้า) 

 ที่มาของบทเพลง เนื้อร้อง-ทำานอง : เมธา เกรียงปริญญากิจ

ตารางที่ 11 ตารางสรุปผลวิเคราะห์เพลงนมัสการประเภทเพลงช้า จำานวน 25 เพลง

ลำาดับที่ เพลง กุญแจเสียง สังคีต

ลักษณ์

อัตรา

จังหวะ

ความเร็ว

1 ราชาแห่งดวงใจ Bb Majar Binary Form 4/4 Larghetto

2 เติมให้เต็มล้น G Majar Ternary 

Form

4/4 Andante

3 สิ่งเดียว A Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

4 โมทนาพระคุณองค์

พระเจ้า

F Majar Binary Form 4/4 Andante

5 ขอถวายหมดดวงใจ G Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

6 ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน F Majar Ternary 

Form

4/4 Larghetto

7 กำาลังในความรัก

พระองค์

A Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

8 ข้ามานมัสการ E Majar Ternary 

Form

4/4 Larghetto

9 ข้าจะรักและบูชา G Majar Ternary 

Form

4/4 Larghetto

10 ข้ามีชีวิตได้อย่างไร E Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

11 จงมาเปล่งเสียง A Majar Ternary 

Form

4/4 Adagietto
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ลำาดับที่ เพลง กุญแจเสียง สังคีต

ลักษณ์

อัตรา

จังหวะ

ความเร็ว

12 ชีวีฉันขอวาง D Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

13 นมัสการสุดใจ Bb Majar Ternary 

Form

4/4 Adagietto

14 ทรงเป็นพระเจ้า G Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

15 สุดหัวใจรับใช้พระองค์ D Minor Binary Form 4/4 Adagio

16 มั่นคงในรักตลอดไป Gb Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

17 พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง D Majar Binary Form 4/4 Adagietto

18 แด่สหายเลิศคือพระ

คริสต์

G Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

19 ใต้ร่มพระคุณ D Majar Ternary 

Form

4/4 Adagio

20 นี่คือพระเจ้าของเรา E Majar Ternary 

Form

4/4 Adagietto

21 มีองค์พระคริสต์เพียงพอ G Majar Ternary 

Form

4/4 Adagietto

22 ขอองค์พระวิญญาณ D Majar Binary Form 4/4 Adagio

23 พระคุณพระเจ้า F Majar Strophic 

Form

3/4 Adagietto

24 ไม้กางเขนโบราณ A Majar Ternary 

Form

3/4 Larghetto

25 รักวิเศษ G Majar Ternary 

Form

4/4 Adagietto

ตารางที่ 12 ตารางสรุปผลวิเคราะห์เพลงนมัสการประเภทเพลงช้า จำานวน 25 เพลง (ต่อ)
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จากการวิเคราะห์บทเพลงนมัสการประเภทเพลงช้า จำานวน 25 เพลง สามารถสรุป

องค์ประกอบทางดนตรี ได้ดังนี้

บทเพลงนมสัการประเภทเพลงชา้ อยูใ่นกญุแจเสยีงเมเจอร ์(Major Key) สงัคตีลกัษณ ์

(Form) คือ Ternary Form จำานวน 19 เพลง และ Binary Form จำานวน 5 เพลง อัตราจังหวะ 4/4 

(Simple time signature) 23 เพลง และ อัตราจังหวะ 3/4 จำานวน 2 เพลง ความเร็ว (Tempo) คือ 

Adagio (จงัหวะชา้) จำานวน 11 เพลง Larghetto (ชา้อยา่งสงา่งาม) จำานวน 5 เพลง Adagietto (คอ่น

ข้างช้า) จำานวน 5 เพลง Andantino (ช้าพอประมาณ) จำานวน 2 เพลง และ Andante (จังหวะเดิน) 

จำานวน 2 เพลง

จากการวิเคราะห์บทเพลงนมัสการประเภทเพลงช้า จำานวน 25 เพลง สามารถสรุป 

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน ได้ดังนี้ 

1. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงการนมัสการวิงวอนต่อพระเจ้า 

2. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงความรัก เทิดทูน บูชา ยกย่อต่อพระเจ้า 

3. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงการสำานึกบาปและต้องการกลบัใจจากบาป

4. บทเพลงมีความหมาย ที่แสดงออกถึงการต้องการจะเข้ามาพักสงบ และรับกำาลัง

จากพระเจ้า

5. บทเพลงถูกเขียนจากข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และจากประสบการณ์ชีวิตของผู้

แต่งกับพระเจ้า ซึ่งทุกบทเพลงมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์

2.2 วิเคราะห์บทเพลงนมัสการโดยละเอียด

สาเหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกบทเพลงนมัสการทั้งหมด 7 เพลง มาวิเคราะห์โดยละเอียด 

เนื่องจากบทเพลงเหล่านี้ เป็นบทเพลงนมัสการที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้ 

1.เพลงนมสัการทีถ่กูนำามาใช้บ่อยในคริสตจกัรกิจการของพระคริสต์ จำานวน 4 เพลง

2.เพลงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสำาคัญของคริสเตียน ที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักร

กิจการของพระคริสต์ จำานวน 3 เพลง 

 2.2.1 เพลงนมัสการที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

ในพิธนีมสัการจะมีการใช้บทเพลงที่มีความเหมาะสมในแต่ละช่วง เพือ่ให้บรรยากาศ

ในการนมัสการไหลลื่น เป็นการนมัสการแบบขั้นบันไดอย่างที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น มีการจัด

แบ่งช่วง ต่าง ๆ ของการนมัสการ และการเลือกใช้บทเพลงในแต่ละช่วง ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล

บทเพลงนมัสการที่ถูกนำามาใช้บ่อยในแต่ละช่วงจากการสัมภาษณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้  

ช่วงที่ 1 เพลงเตรียมใจ (เพลงช้า) บทเพลงที่มีการใช้บ่อยในช่วงนี้คือเพลง “สิ่งเดียว” 

ของกลุ่มศิลปินเพลงนมัสการ W501 ประพันธ์เนื้อร้องและทำานอง โดย เมธา เกรียงปริญญากิจ

ช่วงที่ 2 เพลงสรรเสริญ (เพลงเร็ว) บทเพลงที่มีการใช้บ่อยในช่วงนี้คือเพลง “ในอ้อม 

แขนพระองค์” ต้นฉบบัเปน็เพลงนมสัการของต่างประเทศ และมีการนำามาแปลเนื้อร้องเปน็ภาษา

ไทย  ซึ่งเพลงต้นฉบับคือเพลง Now that you’re near – Hillsong  
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ช่วงที่ 3 เพลงนมัสการ (เพลงช้า) บทเพลงที่มีการใช้บ่อยในช่วงนี้คือเพลง “ไม่ว่าอยู่

แหง่หนไหน” ตน้ฉบบัเปน็เพลงนมสัการของประเทศเกาหล ีและมกีารนำามาแปลเนือ้รอ้งเปน็ภาษา

ไทยโดย True Worshipper ซึ่งเพลงต้นฉบับคือเพลง (บู ลือ ชิน กด เซ ซอ ) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า Everywhere i  sing เป็นเพลงนมัสการของวง Markers Worship ประเทศเกาหลี 

ช่วงที่ 4 เพลงที่ใช้ในช่วงพิธีมหาสนิท (เพลงช้า) บทเพลงที่มีการใช้บ่อยในช่วงนี้คือ

เพลง “แดส่หายเลศิคอืพระครสิต”์ ซึ่งเปน็เพลงที่แตง่ขึน้ภายในครสิตจกัรที่ผูว้จิยัศกึษา ประพนัธ์

เนื้อร้องและทำานอง โดยคุณอาชานันท์ พรหมมา 

ตารางที่ 13 ตารางบทเพลงนมัสการที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

      จำานวน 4 เพลง 

ลำาดับที่ เพลง ช่วง

1 สิ่งเดียว เพลงเตรียมใจ

2 ในอ้อมแขนพระองค์ เพลงสรรเสริญ

3 ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน เพลงนมัสการ

4 แด่สหายเลิศคือพระคริสต์ เพลงมหาสนิท
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2.2.1.1 เพลง สิ่งเดียว 

ประวัติเพลง  

บทเพลง “สิ่งเดียว” แต่งขึ้นโดย คุณโป๋ เมธา เกรียงปริญญากิจ เป็นเพลงที่อยู่ใน

อัลบั้ม Kingdom Worshipper ที่แต่งขึ้นมาเพื่อร่วมในโปรเจค “W501” ขับร้องโดยคุณนก True 

Worshiper 

เนื้อเพลง

(Verse1) ข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า ให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศน์ 

ตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้า เพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์  

(Verse2) ขอซ่อนข้าไว้ในความรัก โปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลา  

ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า ข้าลี้ภัยในที่ประทับพระองค์

(Chorus) ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์ แห่งพระนิเวศน์พระองค์ 

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ ในรักที่มั่นคง ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล 

เมื่อข้าเสาะแสวงหา ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว 

Bridge) และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ 

พระองค์คือผู้เดียว ที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอย 

องค์ประกอบทางดนตรี 

บทเพลงอยู่ในกุญแจเสียง (Key) A Major สังคีตลักษณ์ (Form) คือ Ternary Form 

อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 70 มีความเร็ว

ระดับ Adagio (จังหวะช้า) บันไดเสียง (Scale) A Major Scale ช่วงเสียง (Range) โน้ตต่ำาสุด คือ E 

และโน้ตสูงสุด คือ D ขั้นคู่ 14 minor รูปลักษณ์ของท่วงทำานอง (Melodic contour) คือ แบบเชื่อม

โยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงสิง่เดยีว เปน็บทเพลงทีผู่น้ำานมสัการในครสิตจกัร เลอืกมาใชน้มสัการในชว่ง

เพลงเตรยีมใจบอ่ยมาก บทเพลงมเีนือ้หาแสดงใหเ้หน็ถงึการทีค่รสิเตยีนเขา้มาพกัสงบ เขา้มารบั

กำาลงัใหม่ เข้ามาหยดุพกัจากการงานหรือภาระที่ทำาให้เหน็ดเหนื่อย เพือ่เข้ามาฟืน้ฟรู่างกายและ

จิตวิญญาณให้หายเหนื่อย ด้วยการรับกำาลังจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ในพระธรรมสดุดีได้กล่าวไว้ว่า “เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิ เวศน์ของพระองค์ ก็

ดีกว่าพันวันในที่อื่น ข้าพ เจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิ เวศน์พระเจ้าของข้าพ เจ้า ดีกว่าอยู่ใน

เต็นท์ของความอธรรม” (สดุดี 84:10)
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ภาพที่ 45 โน้ตเพลงสิ่งเดียว
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ภาพที่ 46 โน้ตเพลงสิ่งเดียว(ต่อ)
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2.2.1.2 เพลง ในอ้อมแขนพระองค์

ประวัติเพลง

บทเพลง ในอ้อมแขนพระองค์ เป็นบทเพลงที่ถูกแปลเนื้อร้องจากเพลงนมัสการของ

ต่างประเทศ คือเพลง Now That You’re Near โดยคณะนมัสการ Hillsong ซึ่งเป็นคณะนมัสการ

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เนื้อเพลง

(Verse 1) ฉันร้องบทเพลงสรรเสริญ ถวายต่อหน้าพระพักตร์

ความรักที่ฉันต้องการ พระเยซู ฉันต้องการพระองค์

(Verse 2) ชีวิตเป็นของพระองค์ เพราะทรงยอมตายเพื่อฉัน 

ประทานชีวิตนิรันดร์ พระเยซูฉันต้องการพระองค์        

(Pre Chorus) ในอ้อมแขนพระองค์ ไม่เคยทิ้งฉันไป 

ฉันขอได้แนบสนิท อยู่ในวิถีพระองค์

(Chorus) บัดนี้ได้ใกล้พระองค์ ชีวิตฉันแสนชื่นชม ชีวิตฉันแสนชื่นบาน พระองค์ 

ฉันรู้ ฉันไม่เหมือนเดิม ชีวิตฉันเปลี่ยน ฉันขอได้ใกล้พระองค์ ขอได้ใกล้พระองค์

(Bridge)ขอสรรเสริญพระนามพระองค์เพราะฉันต้องการได้มาอยู่ในที่ประทับ

พระองค์

องค์ประกอบทางดนตรี

กุญแจเสียง (Key) E Major สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Pre Chorus, 

Chorus, Bridge (A,A,B,C,D) คือ Ternary Form อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4 ความเร็ว 

(Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 137 มีความเร็วระดับ Vivace (เร็วและสดใส) บันไดเสียง 

(Scale) E Major Scale ช่วงเสียง (Range) โน้ตต่ำาสุด คือ E และโน้ตสูงสุด คือ C ขั้นคู่ 6 minor รูป

ลักษณ์ของท่วงทำานอง (Melodic contour) คือ แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงในอ้อมแขนพระองค์ บ่งบอกถึงความรัก ความอบอุ่น และความพึงพอใจที่

มีพระเจ้าเข้ามาในชีวิต เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต ทำาให้

ชีวิตดีขึ้น และต้องการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคำาสอน อยู่ในวิถีทางของพระเจ้า

ในพระธรรมมัทธิว 19:13-14 กล่าวไว้ว่า “มีคนพาเด็กเล็กๆเข้ามา เพื่อให้พระเยซู

วางมอื และอธษิฐานให ้แตพ่วกศษิยไ์ดต้อ่วา่คนพวกนัน้ที่พาเดก็ ๆ  มา แตพ่ระเยซบูอกวา่ “ปลอ่ย

ให้พวกเด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามพวกเขา เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของคนที่เป็น

เหมือนกับเด็กเล็ก ๆ พวกนี้” (มัทธิว 19:13-14)

พระคมัภีร์ข้อนี้บอกไว้ว่า หากผู้ใดที่มีความเชือ่ที่มีเหมือนกับเดก็ ๆ  คือเชือ่อย่างไม่มี

ข้อสงสัย ได้ต้องการจะเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์ อาณาจักรสวรรค์ก็จะเป็นของเขา
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ภาพที่ 47 โน้ตเพลงในอ้อมแขนพระองค์
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ภาพที่ 48 โน้ตเพลงในอ้อมแขนพระองค์(ต่อ)
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2.2.1.3 เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน 

ประวัติเพลง  

แปลจากเพลงนมัสการต้นฉบับของวง Markers จากประเทศเกาหลี ชื่อเพลง (บู ลือ 

ชิน กด เซ ซอ ) แปลว่า Everywhere i sing แปลเนื้อเพลงภาษาไทย โดย True Worshipper

เนื้อเพลง

(Verse1) เมื่อตาใจข้าได้เห็น พระวิญญาณของพระเจ้า

ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย

(Chorus) ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ และไม่ว่าเป็นเช่นใด ก็จะนมัสการ

(Verse2) ข้าได้เห็นแสงสว่าง แห่งความจริงและความรัก 

ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ อยู่ในความรักของพระองค์ 

(Bridge) และในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไป 

ให้ทุกวันเวลาในชีวิต นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 

และในทุกเส้นทางที่ก้าวและเดินไป ให้ทุกวันเวลาในชีวิต นมัสการ พระองค์นิรันดร์

องค์ประกอบทางดนตรี

กญุแจเสยีง (Key) คอื F Major Scale สงัคตีลกัษณ ์(Form) = Verse1, Chorus, Verse2, 

Bridge (A,B,A,C,) คือ Ternary Form อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ต

ตัวดำา (Quarter note) = 62 มีความเร็วระดับ Larghetto (ช้าอย่างสง่างาม) บันไดเสียง (Scale) F 

Major Scale ช่วงเสียง (Range) คือ โน้ตต่ำาสุด คือ A และ โน้ตสูงสุด คือ C ขั้นคู่ 10 minor รูป

ลักษณ์ของท่วงทำานอง (Melodic contour) คือ แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน  เปน็การแสดงเจตจำานงว่า คริสเตียนสามารถนมสัการ

พระเจา้ไดใ้นทกุเวลา ทกุเหตกุารณ ์ทกุสถานที่ ซึ่งการนมสัการพระเจา้ไมใ่ชเ่พยีงแตก่ารรอ้งเพลง

นมัสการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการที่เรานึกถึงพระเจ้า ยอมเชื่อฟังคำาสอนในพระคัมภีร์ ปฏิบัติ

ตนเปน็ครสิเตยีนทีด่ ีกถ็ือวา่เปน็นมสัการพระเจา้ ซึง่เปน็การทีเ่ราใหพ้ระเจา้เขา้มาในชวีติเรา อยู่

กับเราในทุกเส้นทาง ทุกวันเวลาของชีวิต 

จากการสัมภาษณ์ คุณประเสริฐ ธาดาพินิต ได้กล่าวว่า เพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน 

เป็นเพลงนมัสการแปล ที่ผลิตออกมาโดยพันธกิจ True Worshipers เมื่อต้นปี 2010 อยู่ในอัลบั้ม 

True Worshipers 2 ขับร้องโดยคุณรัตชนก สวนศรี โดยถอดความมาจากเพลง (บู ลือ ชิน กด เซ 

ซอ) ซึ่งเป็นเพลงนมัสการเกาหลีที่ผลิตออกมาในปี 2009 โดยพันธกิจ Markers Ministry ซึ่งเป็น

พันธกิจเกี่ยวกับการนมัสการเช่นกัน อยู่ในอัลบั้ม Stand in Awe แต่งเนื้อร้องและทำานองโดย คิม 

จุน-ยอง และ ซง อึน-จอง

โดยคุณประเสริฐ ธาดาพินิต ซึ่งเป็นผู้ดูแลทีมนมัสการ True Worshipers ได้ไปร่วม

สัมมนาการนมัสการที่ประเทศเกาหลีในเดือนมิถุนายน 2009 และได้มีโอกาสแวะร้านหนังสือ
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คริสเตียนแห่งหนึ่ง เพื่อแวะซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ และได้หยิบอัลบั้ม Stand in Awe กลับมา

ดว้ย ทัง้ทีไ่มรู่เ้ลยวา่เปน็ซดีีของใคร แนวเพลงเปน็อยา่งไร รูแ้ตว่่าเปน็อลับัม้เพลงนมสัการเกาหล ี

แตเ่มือ่นำากลบัมาฟงัแลว้ มเีพลงอยู ่2 เพลงทีเ่มโลดีแ้ตะใจมาก คอืเพลงไมว่า่อยูแ่หง่หนไหน และ

อีกเพลงคือ เพลงที่ภายหลังได้รับการแปลออกมาเป็นเพลง ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ 

จึงได้ส่งเนื้อเพลงไปให้กับ  อ.จัง อิน-ซิก (ชื่อไทย อ.ยินดี จัง) ที่ปรึกษาและประธาน

พันธกิจ True Worshipers ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีเกาหลีที่มารับใช้พระเจ้าอยู่ในประเทศไทย เป็นผู้ช่วย

แปล และคณุประเสริฐได้นำาคำาแปลมาเรียบเรียงเปน็เนื้อร้องภาษาไทย แต่ขั้นตอนการเรียบเรียง

กม็คีวามยุง่ยากอยูบ่า้ง เพราะในภาษาเกาหลเีอง ลกัษณะภาษาที่ใชแ้ตง่เพลงนีเ้ปน็ภาษาพรรณา

โวหารแบบกวี 

ภายหลังจึงได้รับคำาอธิบายจากมิชชั่นนารีเกาหลีอีกท่าน คือ อ.ปาร์ค เซ-ฮยอก จึง

มีความเข้าใจมากขึ้น และกลับมาเรียบเรียงคำาร้องใหม่อีกรอบจนเป็นเนื้อเพลงไม่ว่าอยู่แห่งหน

ไหนที่ใช้นมัสการพระเจ้ากันอยู่ในปัจจุบัน

เนื้อเพลงนี้พูดถึงการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคนที่เป็น

คริสเตียนว่า ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเราไปอยู่ที่ไหน หรือสถานการณ์ที่พระเจ้าทรงนำาเราไปมี

ประสบการณน์ัน้จะเปน็เชน่ไรกต็าม เราจะยงัคงนมสัการพระเจา้ เพราะเรามสีนัตสิขุของพระเจา้

คุ้มครองจิตใจ ทุกเส้นทางที่เราดำาเนินไปกับพระเจ้า ทุกวันเวลาที่เราดำาเนินไปกับพระองค์ เรา

จะนมัสการพระองค์ตราบจนชั่วนิรันดร์14

14 สัมภาษณ์ ประเสริฐ ธาดาพินิต, ผู้ดูแลทีมนมัสการ True Worshipper,  

1 กรกฎาคม 2560
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ภาพที่ 49 เพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
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ภาพที่ 50 เพลงไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน(ต่อ)
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2.2.1.4 เพลง แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

ประวัติเพลง

บทเพลง แดส่หายเลศิคอืพระครสิต ์แตง่เนือ้รอ้งและทำานองโดย คณุอาชานันท ์พรหม

มา ซึ่งเป็นนักดนตรี และนักแต่งเพลงในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีบทบาทหน้าที่สำาคัญ

ในการนมัสการในครสิตจกัรเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากคณุอาชานนัท ์เปน็นกัดนตรเีกา่แกข่องครสิต

จักร และแตง่เพลงนมสัการทีใ่ชใ้นครสิตจกัรกจิการของพระครสิตไ์วเ้ปน็จำานวนมาก ซึง่บทเพลง

นมสัการทีถ่กูแตง่ขึน้โดยคณุอาชานนัท ์นบัวา่เปน็สิง่เขา้ถงึความเชือ่ของคนในครสิตจกัร มบีทบาท

สำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลงทศันคตเิรือ่งความเชือ่ของครสิเตยีน นอกจากบทเพลงจะถกูใชเ้ฉพาะ

ในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์แล้ว ยังมีการเผยแพร่บทเพลง และนำาไปใช้ในคริสตจักรอื่น ๆ  

อีกด้วย

เนื้อเพลง

(Verse1) หวนคิดคำานึงถึงมื้อสุดท้ายของพระเยซู ทรงอยู่กับสาวกพร้อมทุกคน

พรุ่งนี้พระองค์ คงต้องถูกอายัด คืนนั้นที่พระองค์ตรัสมีความหมาย

(Verse2) แล้วพระเยซูหักขนมปังแทนกาย น้ำาองุ่นในมือแทนพระโลหิต

ให้ทุกคนทำาเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขน

(Chorus) เราจึงสรรเสริญ พระเยซู องค์พระคริสต์ผู้พลีพระชนม์

ผูกพันรับใช้ ในพระกาย แด่สหายเลิศคือพระคริสต์

องค์ประกอบทางดนตรี

กุญแจเสียง (Key) G Major สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Chorus (A,A,B) 

คือ Ternary Form อัตราจังหวะ (Time signature) = 4/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter 

note) = 70 มีความเร็วระดับ Adagio (จังหวะช้า) บันไดเสียง (Scale) G Major Scale ช่วงเสียง 

(Range) โน้ตต่ำาสุด คือ A และโน้ตสูงสุด คือ C ขั้นคู่ 10 minor รูปลักษณ์ของท่วงทำานอง (Me-

lodic contour) คือ แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงแด่สหายเลิศคือพระคริสต์ นิยมใช้ในช่วงพิธีมหาสนิท ซึ่งเป็นการระลึกถึง

อาหารมือ้สุดทา้ยของพระเยซู ทีท่รงเสวยพรอ้มกบัสาวกทัง้ 12คน พระองคท์รงหกัขนมปงัซึ่งเปน็

ลักษณะแทนพระกายของพระองค์ และน้ำาองุ่นแทนพระโลหิตของพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะถูก

ตรึงบนกางเขน และสั่งไว้ว่าจงทำาอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา จึงเกิดเป็นพิธีมหาสนิทของคริสเตียน 

เนื้อหาที่สอดคล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์ “เพราะ ว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้น ข้า

พเจา้ไดร้บัจากองคพ์ระ ผู ้เปน็ เจา้ คอืในคนืทีเ่ขาทรยศพระ เยซอูงคพ์ระ ผู ้เปน็ เจา้ พระ องคท์รงหยบิ

ขนม ปัง เมื่อขอบ พระ คุณแล้วจึงทรงหัก และตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้ง หลาย จง

ทำาอยา่ง นีเ้พือ่ระลกึถงึเรา หลงัจากรบั ประทานอาหารแลว้ พระ องคท์รงหยบิถว้ยดว้ยอากัป กริยิา

เดียวกัน ตรัสว่า ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา จงทำาอย่างนี้ คือเมื่อใดที่พวกท่าน

ดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา” (1โครินธ์ 11:23-25)
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จากสัมภาษณ์เจ้าของบทเพลง คุณอาชานันท์ พรหมมา ได้กล่าวว่า เนื้อหาเพลงนี้

เปน็การระลกึถงึพระเยซโูดยตรง จงึไปเขา้สว่นเดยีวกนักบัพธิมีหาสนทิไดอ้ยา่งลงตวัพอด ีเพราะ

พิธีระลึกถึงพระเยซูก็คือพิธีที่คริสเตียนทุกคน เปรียบเสมือนสาวกทั้ง 12 คนที่อยู่ร่วมโต๊ะอาหาร

มื้อสุดท้ายในค่ำาคืนนั้น และนั่นจึงเป็นการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของคริสเตียนนั่นเอง 

บทเพลงนี้ในท่อน Chorus ยงัอ้างอิงความหมายเชิงลึกตามพระคมัภีร์อีกข้อคือคำาว่า 

“สหายเลิศ” ในพระธรรม ยอนห์ 15:15-16 “เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่

ทราบว่านายทำาอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของ

เรา เราไดส้ำาแดงแกท่า่นแลว้ ทา่นทัง้หลายไมไ่ดเ้ลอืกเรา แตเ่ราไดเ้ลอืกทา่นทัง้หลาย และไดแ้ตง่

ตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพือ่ให้ผลของท่านคงอยู่ เพือ่ว่าเมือ่ท่านทลูขอสิ่งใดจาก

พระบิดาในนามของเรา  พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” 

ถา้พระเยซแูละเรารูจ้กักนัจรงิๆ และพระองคท์รงเลือกเราใหเ้ปน็สหายของพระองค์

แล้วจริง ๆ  เราจะรู้ได้เลยว่า เรามีสหายมีเพือ่นที่ดีที่สดุในชีวิต คือพระเยซ ูและในฐานะสหายเลิศ 

บางครั้งเราไม่ต้องพูด ต้องเอ่ยขออะไร พระเยซู สหายเลิศก็ทรงรู้ใจและห่วงใยเรามากอยู่แล้ว 

โดยไม่ต้องรอใช้คำาอ้างใด ๆ เลย

การเลือกใช้ทางเดินคอร์ด 4 3 2 1 เป็นความตั้งใจจะให้สอดคล้องตามเนื้อหาของ

เนือ้เพลงทีม่คีวามหมายลกึซึง้และเกี่ยวขอ้งกับจติวญิญาณและจติใจของคน เพื่อทกุคนที่รอ้งเขา

จะได้สัมผัสพระเจ้าผ่านเรื่องราวในบทเพลงนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แต่บทเพลงนี้

เป็นการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าโดยตรง คอร์ดและทำานองที่ใช้ มีความสงบหวานซึ้งอยู่ใน

ตวั และมคีวามแกรนดอ์ยู่ในท่อนฮุก (Chorus) โดยรวมแล้ว บทเพลงสามารถร้องง่าย เลน่งา่ย ไม่

ซับซ้อนอะไร แต่ลงตัวตามเนื้อหาของบทเพลง15

15 สัมภาษณ์ อาชานันท์ พรหมมา, นักแต่งเพลงในคริสตจักร, 20 มิถุนายน 2560
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ภาพที่ 51 เพลงแด่สหายเลิศคือพระคริสต์
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2.2.2 เพลงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสำาคัญของคริสเตียน ที่ถูกนำามาใช้บ่อยในค

ริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

จากการสัมภาษณ ์คณุเวทติ โชควฒันา ซึ่งเปน็ผูเ้ทศนาในครสิตจกัร ไดก้ลา่ววา่ วนั

สำาคัญของคริสเตียนหลัก ๆ มีอยู่ 3 วัน นั่นคือ วันคริสต์มาส วันเพ็นเทคอสต์ และวันอีสเตอร์ 

ซึ่งแต่ละวันสำาคัญที่กล่าวมานั้น มีความสำาคัญดังนี้16

1. วันคริสต์มาส

คริสต์มาส (Christmas) มาจากคำาภาษาอังกฤษโบราณคือ Christes Maesse แปล

วา่ “บชูามสิซาของพระครสิตเจา้” ซึง่พบครัง้แรกในเอกสารโบราณทีเ่ปน็ภาษาองักฤษในป ีค.ศ. 

1038 ในปัจจุบันคำานี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคำาว่า Christmas

เทศกาล Christmas หรือ X’Mas ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 

25ธันวาคมนัน้เปน็วนัประสูตขิองพระเยซ ูโดยพระองคป์ระสตูทิีเ่มอืงเบธเลเฮมและเตบิโตทีเ่มอืง

นาซาเรท ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า พระเยซู

ประสตูใินสมยัทีจ่กัรพรรดซิซีาร ์ออกสุตสุ แหง่จกัรวรรดโิรมนั ทรงสัง่ใหจ้ดทะเบยีนสำามะโนครวั

ทัว่ทัง้แผน่ดนิ โดยครีนีอัิส เจา้เมอืงซเีรยี กร็บันโยบายไปปฏบิตั ิใหม้กีารจดทะเบยีนสำามะโนครวั

ทั่วทั้งอาณาเขต แต่ในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไร

นักประวัติศาสตร์จึงมีความเห็นที่ต่างออกไป โดยได้วิเคราะห์ว่า วันที่ 25 ธันวาคม 

เป็นวันที่จักรพรรดิแห่งโรมัน กำาหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ ตั้งแต่ปี ค.ศ.274 ชาว

โรมันสว่นใหญน่บัถอืเทพเจา้ จงึฉลองวนันีเ้สมอืนวา่เปน็วนัฉลองของพระจกัรพรรดไิปในตวัดว้ย 

เพราะจักรพรรดิก็เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ 

แต่ชาวครสิต์ทีอ่ยูใ่นจักรวรรดิโรมนั รวมถึงชาวโรมนัที่เปลี่ยนไปนับถือครสิตอ์ดึอดั

ใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยเทพ จึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระเยซูซึ่งเปรียบเสมือนความ

สวา่งของโลก และเหมอืนดวงจนัทรเ์ปน็ความสวา่งในตอนกลางคนืแทน หลงัจากที่ชาวครสิตถ์กู

ควบคุมเสรีภาพทางศาสนาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 64-313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ. 330 ชาว

คริสต์จึงเริ่มฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการและเปิดเผย

เทศกาลครสิตม์าสจงึเปน็วันแหง่การเฉลมิฉลองวันประสตูขิองพระเยซ ูและเปน็การ

ฉลองความรกัทีพ่ระเจ้ามีต่อมนษุย์โลก โดยส่งบตุรชาย คือ “พระเยซ”ู ลงมาเกิดเปน็มนุษย์เพือ่

ชว่ยไถบ่าป และชว่ยใหม้นษุยร์อดพน้จากการทำาชัว่ ดงันัน้ในวันนีถ้อืเปน็วันที่มคีวามหมายสำาคญั

ต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดา

ตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม คำาทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ใน

เทศกาลนี้คือ Merry Christmas คำาว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุข และความ

สงบทางใจ คำานี้จึงเป็นคำาที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบ ทางใจ เนื่อง

ใน โอกาสเทศกาลคริสต์มาส 

16 สัมภาษณ์ เวทิต โชควัฒนา, ผู้เทศนา, 20 มิถุนายน 2560
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เพลงที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาส ที่นำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ คือ

เพลง คริสต์มาสเป็นเวลา แปลเนื้อเพลงจากเพลง Christmas is a time to love ซึ่งมีความหมาย

เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง พูดถึงการประสูติของพระเยซูในรางหญ้า ซึ่งเป็นความรักของพระเจ้าที่

มีต่อโลก จึงส่งพระบุตรคือพระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปมนุษย์ (ยอห์น 3:16) 

ในวันคริสต์มาส สมาชิกในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะร้องเพลงคริสต์มาส

เป็นเวลา เพื่อระลึกถึงวันประสูติของพระเยซู นอกจากนี้ เนื้อหาของเพลง มีความหมายเกี่ยวกับ

การใหก้ำาลงัใจ คนทีก่ำาลงัทอ้แทแ้ละมปีญัหา จงึเปน็ชว่งเวลาทีเ่หมาะแกก่ารประกาศขา่วประเสรฐิ 

และส่งต่อความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ยังไม่ได้เปิดรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอีกด้วย

2. วันเพ็นเทคอสต์ 

วันเพ็นเทคอสต์ (Pentecost) คำาว่า “เพ็นเทคอสต์” เป็นคำาในภาษากรีก หมายถึง 50 

คือ เป็นงานฉลองประจำาปีที่ต่อจาก 50 วัน หลังจากเทศกาลปัสกา (Passover) หรือวันที่ 50 นับ

จากวันปัสกา 

เทศกาลปัสกาหรือเทศการขนมปังไร้เชื้อ เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการที่พระเจ้าทรง

ปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ อย่างที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ข้างต้น ในบทที่ 2 

เทศกาล “เพ็นเทคอสต์” คือเทศกาลสำาคัญของชาวยิว เป็นเทศกาลขอบพระคุณ

พระเจ้าสำาหรับพืชผลที่เกี่ยวเก็บได้ เป็นการเลี้ยงเฉลิมฉลองอีกเทศกาลหนึ่ง และมีเหตุการณ์

สำาคัญเกี่ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานลงมาให้ ดังที่พระคัมภีร์กิจการของอัคร

ทูต บทที่ 2 : 1-4 กล่าวไว้ว่า “เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำาพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่

ในทีแ่ห่งเดียวกนั ในทนัใดนั้น มีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายกุล้าสัน่ก้องทัว่บ้านที่เขาน่ังอยู่

นั้น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็เต็ม

ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด” 

ในวันเพ็นเทคอสต์ เป็นช่วงเวลาแห่งการเทลงมาของพระวิญญาณ พวกสาวกถูก

ปกคลุมดว้ยฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้ และเต็มดว้ยของประทานฝา่ยวญิญาณ การเจมิของพระเจา้

ทำาให้พวกเขารักษาคนป่วยให้หาย คนอยู่ในพันธนาการได้รับการปลดปล่อย และพระกิตติคุณ

ของพระเจ้าถูกประกาศออกไป และกระทำาให้โลกเปลี่ยนแปลง 

วันเพ็นเทคอสต์ จึงเป็นวันที่คริสเตียนเข้ามาแสวงหาความสดใหม่ในพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ รับประสบการณ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น รับประสบการณ์แห่งการอวยพร

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ รับไฟของพระเจ้าเพื่อเสริมกำาลัง ปลดปล่อยของประทานในการรับใช้

พระองค์ และสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ปลดปล่อยฤทธิ์อำานาจของพระองค์บนแผ่น

ดินโลก

เพลงทีเ่กีย่วกบัวนัเพน็เทคอสต ์ทีน่ำามาใชบ้อ่ยในครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์คอื

เพลง ขอองค์พระวิญญาณ แปลจากเพลง Let your spirit come ประพันธ์ โดย Graham puall 

เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคริสตจักร

กจิการของพระครสิตม์ขีอ้เชือ่ในเรือ่งของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์และมกีารพดูภาษาพระวญิญาณ

หรือภาษาแปลก ๆ เกิดขึ้น 
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3. วันอีสเตอร์

วนัอสีเตอร ์(Easter) เป็นวนัที่พระเยซคูรสิตท์รงเปน็ขึน้มาจากความตาย หลงัจากวนั

ที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขน 3 วัน 

เป็นวันที่สำาคัญที่สุด เป็นหัวใจของข่าวประเสริฐ เพราะถ้าไม่มีวันอีสเตอร์ วันคริส

ตมาสหรอืวนัอื่น ๆ  กไ็มม่คีวามหมาย เพราะถา้พระเยซเูสดจ็มาเกดิและสิน้พระชนมโ์ดยไมไ่ดเ้ปน็

ขึ้นมาใหม่ พระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าที่ตายแล้ว ไม่สามารถช่วยเราได้ แต่เมื่อพระองค์ได้ชัยชนะ

เหนือความตาย บรรดาผู้เชื่อจึงมีความหวังที่แน่นอน ที่จะเป็นขึ้นจากความตาย มีชีวิตนิรันดร์ใน

สวรรค์กับพระเจ้า ได้มีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์หลังความตาย 

สิ่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า หลังจากพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย 

พระองค์ได้ไปปรากฏในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา 40 วัน 

จึงได้เสด็จสู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน

และพระองค์ตรัสส่ังสาวกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 

(มัทธิว 28:18-20) และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาจนกว่าจะสิ้นยุด และยังสัญญา

วา่จะกลบัมารบัสาวกไปอยูก่บัพระองค ์พวกสาวกจงึไดอ้อกไปประกาศขา่วนี ้โดยไมก่ลวัอนัตราย

ใด ๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตาย แต่พวกเขาก็ไม่หยุดยั้ง เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่

พวกเขาเชือ่วา่เปน็ความจรงิ โดยเอาชวีติเปน็เดมิพนั นบัวนั ผูค้นตดิตามพระองคก์ม็มีากขึน้ พระ

อ//-งคไ์ดส้ถาปนาอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยความรกั ทีส่ละไดแ้มช้วีติของพระองคเ์อง ทีส่าวก

เชื่อว่าเป็นความจริง

เพลงที่เกี่ยวกับวันอีสเตอร์ ที่นำามาใช้บ่อยในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์  คือ

เพลง พระคุณพระเจ้า แปลเนื้อเพลงจากเพลง Amazing grace ประพันธ์โดย John newton 

บทเพลง Amazing Grace ถูกจัดให้เป็นเพลงนมัสการอันดับหนึ่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็น

บทเพลงที่คริสตจักรทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี และมีความยืนยาวมาเกือบ 200 ปี และเป็นเพลงที่

ถูกนำามาเรียบเรียงใหม่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีการบันทึกเป็นอัลบั้มมากกว่า 3,200 ครั้ง 

ถกูนำาไปขับรอ้งจากสุดยอดศลิปนิแหง่ยคุมากมาย อาทเิชน่ เรย ์ชาสล์, วทินยีฮ์สุตัน, 

จอห์นนี่ แคช, บ๊อบ ดีแลน, อารีทา แฟรงคลิน, อัล กรีน, วิลลีย์, เนลสัน, เอลวิส เพรสลีย์ จนถึง 

ร็อด สจ๊วต เป็นต้น

ตารางที่ 14 ตารางเพลงที่เกี่ยวข้องกับวันสำาคัญของคริสเตียน ที่ถูกนำามาใช้บ่อยในคริสตจักร 

       กิจการของพระคริสต์ จำานวน 3 เพลง

ลำาดับที่ เพลง วัน

1 คริสต์มาสเป็นเวลา คริสต์มาส

2 ขอองค์พระวิญญาณ เพ็นเทคอสต์

3 พระคุณพระเจ้า อีสเตอร์
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2.2.2.1 คริสต์มาสเป็นเวลา

ประวัติเพลง

บทเพลง ครสิตม์าสเปน็เวลา แปลจากเพลงนมสัการตา่งประเทศ คอืเพลง Christmas 

is a time to love เกีย่วกบัการเฉลิมฉลอง พดูถึงการประสตูิของพระเยซใูนรางหญ้า ซึ่งเปน็ความ

รักของพระเจ้าที่มีต่อโลก จึงส่งพระบุตรคือพระเยซูลงมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปมนุษย์ นอกจากนี้ 

เนื้อหาของเพลง มีความหมายเกี่ยวกับการให้กำาลังใจกับคนที่กำาลังท้อแท้และมีปัญหา จึงเป็น

ชว่งเวลาทีเ่หมาะแกก่ารประกาศขา่วประเสรฐิ และสง่ตอ่ความรกัใหแ้กเ่พื่อนมนุษยท์ี่ยงัไมไ่ดเ้ปดิ

รับพระเยซูเข้ามาในชีวิต ในเทศกาลคริสต์มาส ผ่านบทเพลงนี้อีกด้วย

เนื้อเพลง

(Verse) คริสตมาสเป็นเวลา คริสตมาสเป็นเวลา 

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก  

(Chorus) บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง  

เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ

ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจรักผูกพัน พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

องค์ประกอบทางดนตรี

กุญแจเสียง (Key) C Major สังคีตลักษณ์ (Form)  Verse, Chorus (A,B) คือ Binary 

Form อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 77 มี

ความเร็วระดับ Adagio (จังหวะช้า) บันไดเสียง (Scale) C Major Scale ช่วงเสียง (Range) โน้ตต่ำา

สุด คือ B และโน้ตสูงสุด คือ C ขั้นคู่ 9 minor รูปลักษณ์ของท่วงทำานอง (Melodic contour) คือ 

แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

เพลง คริสต์มาสเป็นเวลา นิยมนำามาใช้ในเทศกาลคริสตืมาส นับว่าเป็นบทเพลง

คริสเตียนทุกคนรู้จัก ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง พูดถึงการประสูติของพระเยซูใน

รางหญา้ ซึง่เปน็ความรกัของพระเจา้ทีม่ตีอ่โลก จงึสง่พระบตุรคอืพระเยซลูงมาบงัเกดิเพือ่ไถบ่าป

มนุษย์ (ยอห์น 3:16) 

ในวันคริสต์มาส สมาชิกในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จะร้องเพลงคริสต์มาส

เป็นเวลา เพื่อระลึกถึงวันประสูติของพระเยซู นอกจากนี้ เนื้อหาของเพลง มีความหมายเกี่ยวกับ

การใหก้ำาลังใจ คนทีก่ำาลังทอ้แทแ้ละมปีญัหา จงึเปน็ชว่งเวลาที่เหมาะแกก่ารประกาศขา่วประเสรฐิ 

และส่งต่อความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ยังไม่ได้เปิดรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอีกด้วย
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ภาพที่ 52 โน้ตเพลงคริสต์มาสเป็นเวลา
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2.2.2.2 เพลง ขอองค์พระวิญญาณ

ประวัติเพลง

แปลจากเพลงนมัสการต่างประเทศ คือเพลง Let your spirit come ประพันธ์โดย 

Graham Paull ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงนมัสการของต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

บทเพลงขอองค์พระวิญญาณ เป็นบทเพลงที่กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถูกแต่ง

ขึ้นจากพระคัมภีร์กิจการของอัครทูตบทที่ 2 ที่กล่าวถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เนื้อเพลง

(Verse) ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำาพระทัย ขอพระสิริล้นเหนือเรา 

ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา

(Chorus) โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณไหลล้น สถานที่แห่งนี้ 

เปลี่ยนแปลงใจของฉัน โดยพระคุณ ล้นด้วยรักและความเมตตา

โปรดให้ความรักขององค์พระคริสต์ ประทับเคียงกายเสมอ

ขอพระวิญญาณล้นในเรา

องค์ประกอบทางดนตรี

กุญแจเสียง (Key) D Major สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse, Chorus (A,B) คือ Bi-

nary Form อัตราจังหวะ (Time signature) 4/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา (Quarter note) = 

68 มีความเร็วระดับ Adagio (จังหวะช้า) บันไดเสียง (Scale) D Major Scale ช่วงเสียง (Range) 

โน้ตต่ำาสุด คือ D และโน้ตสูงสุด คือ B ขั้นคู่ 6 Major รูปลักษณ์ของท่วงทำานอง (Melodic contour) 

คือ แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงขอองค์พระวิญญาณ เป็นเพลงที่พูดถึงอีก 1 พระภาคของพระเจ้า นั่นคือ 

“พระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่งบทเพลงแสดงถึงความปรารถนาต้องการอยากจะให้พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ลงมาเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนในจิตใจ เปลี่ยนจากความชั่วร้ายให้กลายเป็นความดี 

เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคริสตจักร

กจิการของพระครสิตม์ขีอ้เชือ่ในเรื่องของพระวญิญาณบรสิทุธิ์ และมกีารพดูภาษาพระวญิญาณ

หรือภาษาแปลก ๆ เกิดขึ้น ตามที่พระธรรมกิจการของอัครทูต บทที่ 2 ได้เขียนไว้

เนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัคำาสอนในพระคมัภรี ์ “สว่นผลของพระวญิญาณนัน้ คอื ความ

รัก ความยนิด ีสนัตสิขุ ความอดทน ความกรณุา ความด ีความซือ่สตัย ์ความสภุาพออ่นโยน การ

รู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)
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ภาพที่ 53 โน้ตเพลงขอองค์พระวิญญาณ
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2.2.2.3 เพลง พระคุณพระเจ้า

ประวัติเพลง 

ประพันธ์โดย จอห์น นิวตัน ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารราชนาวีและถูกไล่ออกเนื่องจาก

ขดัคำาสัง่ จงึไดห้นัไปทำาอาชพีคา้ทาส ผูค้นรูด้วีา่เขาพดูจาหยาบคายและหมิน่ประมาทพระเจา้ นวิ

ตันทำางานบนเรือขนส่งทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงเวลาที่การค้าทาสทารุณโหดร้าย

ที่สุด จนได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นกัปตันเรือ

การกลบัใจชนดิหนา้มอืเปน็หลงัมอืระหวา่งอยูก่ลางทะเล ทำาใหเ้ขาไดเ้ขา้มาสูเ่สน้ทาง

แห่งพระคุณ เขามักรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองไม่สมควรที่จะได้รับชีวิตใหม่ เขากลายเป็นนักเทศนา

ประกาศทีร่อ้นรน และในทีส่ดุเปน็ผูน้ำาคนหนึ่งในขบวนการเลกิทาส นวิตันขึน้เปน็พยานตอ่รฐัสภา

เรื่องความโหดร้ายและไร้คุณธรรมของการค้าทาส เรารู้จักเขาดีในฐานะผู้เขียนเพลงอันเป็นที่รัก

ตลอดกาล นั่นคือเพลง “พระคุณพระเจ้า”

นวิตนัอธบิายวา่ความดใีนชวีติของเขา คอืผลทีเ่กดิจากพระคณุของพระเจา้ ดว้ยเหตุ

นี้เขาจึงเป็นพวกเดียวกับวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ได้แก่ฆาตรกรและคนล่วงประเวณี (กษัตริย์ดา

วิด) คนขลาด (เปโตร) และผู้ข่มเหงคริสเตียน (อัครทูตเปาโล)

พระคณุแบบเดียวกนันี้มีให้ทกุคนที่ร้องหาพระเจ้า เพราะว่า “ในพระเยซนัู้น เราได้รบัการไถ่บาป

โดยพระโลหติของพระองค ์คอืไดร้บัการอภยัโทษบาปของเรา โดยพระกรณุาอนัอดุมของพระองค”์

เนื้อเพลง

(Verse1) พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว

(Verse2) บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง ตามทาง ฉันพ้นมารแล้ว

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว พระองค์ นำาฉัน กลับบ้าน

(Verse3) พระคุณสอนให้ ใจฉันยำาเกรง เร่งให้ความกลัวต้องหนี

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่ ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย

(Verse4) พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี พระธรรม ให้มี ความหวัง

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา

องค์ประกอบทางดนตรี

กุญแจเสียง (Key) F Major สังคีตลักษณ์ (Form) = Verse1, Verse2, Verse3, Verse4  

(A,A,A,A) คือ Strophic Form อัตราจังหวะ (Time signature) 3/4 ความเร็ว (Tempo) โน้ตตัวดำา 

(Quarter note) = 76 มีความเร็วระดับ Adagietto (ค่อนข้างช้า) บันไดเสียง (Scale) F Major Scale 

ชว่งเสยีง (Range) โนต้ต่ำาสุด คือ C และโนต้สงูสดุ คือ C ขัน้คู ่8 Perfect รปูลกัษณข์องทว่งทำานอง 

(Melodic contour) คือ แบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน (Conjunctive)

บทบาทหน้าที่ของบทเพลงต่อวัฒนธรรมของคริสเตียน

บทเพลงพระคุณของพระเจ้า กล่าวถึง พระคุณความรักของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่ง

ประเสรฐิทีย่ิง่ใหญส่ำาหรบัครสิเตยีน แมเ้ราเปน็คนบาปและไมส่มควรจะไดร้บัพระคณุ แตพ่ระเจา้

ก็ประทานให้ผ่านทางความเชื่อ เป็นความรักที่พระเจ้ามอบให้อย่างไม่มีเงื่อนไข
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ภาพที่ 54 โน้ตเพลงพระคุณพระเจ้า
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2.3 การเปรียบเทียบบทเพลงนมัสการของคริสตจักรที่ศึกษาหลักกับคริสตจักรอื่น 

2.3.1 คริสตจักรร่มเย็น 

จากการศึกษาภาคสนามพบว่า บทเพลงที่ใช้ในการนมัสการแต่ละช่วง คือ 

1.เพลง โมทนาพระคณุองค์พระเจ้า ใช้ช่วงเพลงเตรียมใจ 2.เพลง เผชิญได้ทกุปญัหา ใช้ช่วงเพลง

สรรเสริญ 3.เพลง ราชาแห่งดวงใจ ใช้ช่วงเพลงนมัสการ 4.เพลง ไม้กางเขนโบราณ ใช้ช่วงเพลง

มหาสนิท

ภาพที่ 55 การนมัสการในคริสตจักรร่มเย็น 1

ภาพที่ 56 การนมัสการในคริสตจักรร่มเย็น 2
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2.3.2 คริสตจักรสยามกรุงเทพ  

จากการศึกษาภาคสนามพบว่า บทเพลงที่ใช้ในการนมัสการแต่ละช่วง คือ 

1.เพลง มานี่เป็นเวลา นมัสการ ใช้ช่วงเพลงเตรียมใจ 2.เพลง เหนือโลกา ใช้ช่วงเพลงสรรเสริญ 

3.เพลง พระองค์ทรงสมควร  ใช้ช่วงเพลงนมัสการ 4.เพลง รักวิเศษ ใช้ช่วงเพลงมหาสนิท

ภาพที่ 57 การนมัสการในคริสตจักรสยามกรุงเทพ 1

ภาพที่ 58 การนมัสการในคริสตจักรสยามกรุงเทพ 2
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รปูแบบการนมสัการของครสิตจกัรรม่เยน็และครสิตจกัรสยามกรงุเทพ มคีวามคลา้ย

คลึงกับคริสตจักรที่ศึกษาหลัก ในการนมัสการแต่ละช่วงมีการใช้บทเพลงเตรียมใจ บทเพลง

สรรเสริญ บทเพลงนมัสการ และเข้าสู่พิธีมหาสนิทเช่นเดียวกับ คริสตจักรที่ศึกษาหลัก อาจจะ

มีความแตกต่างในบางช่วงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้ว มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้ง 3 คริสตจักร

ซึง่หวัใจหลกัทีค่วบคมุพฤตกิรรมของบคุคลคอืหลกัคำาสอนจากพระคมัภรี ์สว่นดนตรี

เป็นองค์ประกอบย่อย ทั้งสองสิ่งนี้ สามารถแสดงความเชื่อมโยงกันในเชิงศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี ้ความมลัีกษณะรว่ม ทีค่ลา้ยคลงึกนั ยงัแสดงถงึการเตบิโตของกลุม่ครสิต

จักรในสังคมไทย และการยอมรับในกลุ่มผู้นับถือศาสนาเดียวกัน มีค่านิยมและวิถีดำาเนินชีวิตมา

จากคำาสอนเดยีวกนั จงึทำาเกดิความเปน็อตัลกัษณท์างสงัคมของกลุม่ครสิเตยีนทีเ่กดิขึน้ในสงัคม

ไทย
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     บทที่ 5 

        สรุป อภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 
งานวจิยัเรือ่งวฒันธรรมดนตรนีมสัการของครสิเตยีน กรณศีกึษา : ครสิตจกัรกจิการ

ของพระครสิต ์มวีตัถปุระสงคใ์นการศกึษา คอื 1. เพือ่ศกึษาวัฒนธรรมการนมสัการของครสิเตยีน

ในครสิตจกัรกจิการของพระครสิต ์2. เพือ่ศกึษาดนตรแีละองคป์ระกอบของบทเพลงนมสัการใน 

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาดนตรี คือการ

เกบ็ ขอ้มูลจากการบนัทกึภาพและเสยีง ขอ้มลูดา้นเอกสาร ขอ้มลูจากการสมัภาษณว์ทิยากร นกั

ร้อง นัก ดนตรี และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

จากการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยครั้งนี้ ทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในประเด็น

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการนมัสการของคริสเตียน และดนตรีนมัสการในคริสตจักรที่ผู้

วิจัยได้ทำาการศึกษา เมื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถสรุปผลในประเด็นต่าง ๆ 6 

ด้าน ดังนี้

1.วัฒนธรรมการนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ 

วัฒนธรรมการนมัสการในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ เป็นวัฒนธรรมของ

คริสเตียนที่เป็นสากล คือการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักข้อเชื่อตามพระคริสตธรรม

คัมภีร์ มีการทำากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกเกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมเสมือนพี่

น้อง โดยมีการแบ่งกลุ่มการดูแลสมาชิกในคริสตจักรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1.1 กลุ่มผู้นำาในคริสตจักร มีบทบาทหน้าที่หลักในการเป็นพี่เลี้ยงสอนพระคัมภีร์ ให้

คำาปรกึษาตามหลักพระคมัภรี ์มศีกึษาเตรยีมบทเรยีนในพระคมัภรีเ์พือ่นำามาสอนสมาชกิในครสิต

จักร มีการดูแลสมาชิกในคริสตจักรด้านการดำาเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์ และบริหารจัดการ

องค์กรคริสตจักรโดยยึดหลักการตามหลักพระคัมภีร์ 

1.2 กลุ่มวัยทำางาน หรือวัยผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะ กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มหลักของคริสต

จักร ซึ่งมีจำานวนสมาชิกมากที่สุดในคริสตจักร และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนงานรับใช้

ของครสิตจกัร มกีารอาสาตวัเพือ่ทำางานรบัใชใ้นดา้นตา่ง ๆ  มกีารทำางานรบัใชร้ว่มกันเปน็ทมี เชน่ 

ทีมนกัร้องนกัดนตรี ทีมนกัร้องประสานเสียง ทีมเดินถาดมหาสนิท ทีมต้อนรบั ทีมสวัสดิการ ทีม

แปลภาษา ทีมมีเดีย ทีมแสงสีเสียง ซึ่งงานรับใช้ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเหล่านี้ เกิดจากการ

ที่สมาชิกทำาด้วยความเตรียมใจเพื่อพระเจ้า โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด 

1.3 กลุ่มคริสตจักรเด็ก ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุชน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 

3-10 ขวบ และ กลุ่ม Ablaze (กลุ่มวัยรุ่น)
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ทางคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ มีการดูแลบุตรหลานของสมาชิกในคริสตจักร 

โดยเปดิเปน็โรงเรียนในคริสตจกัรเดก็ มีวัตถุประสงค์เพือ่ บ่มเพาะ ปลกูฝงับตุรหลานของสมาชิก

ในคริสตจักร มีการสอนขั้นพื้นฐานทางด้านภาษา กิจกรรมนันทการเสริมสร้างสติปัญญา การ

สอนข้อพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับเด็ก และชั้นเรียนกีตาร์ 

กลุ่ม Ablaze คำาว่า Ablaze หมายถึง ติดไฟ ลุกโชน โชติช่วง ทางคริสตจักรจึงได้ใช้

คำานีแ้ทนกลุม่วยัรุน่ ซึง่เปน็ชว่งวยัทีเ่ปน็หวัเลีย้วหวัตอ่ในการทีจ่ะกา้วสูค่วามเปน็ผูใ้หญ ่ทางครสิต

จักรจึงให้ความสำาคัญกับกลุ่มนี้ มีการดูแลใส่ใจและปลูกฝังแนวทางการดำาเนินชีวิตที่อยู่ในทาง

ของพระเจ้า เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มของคริสเตียนแบบกลุ่มแคร์ (Care Group) คือการรวม

กลุม่เพื่อหนนุใจซึง่กนัและกนั มกีารพบปะกนักลางสปัดาหน์อกเหนอืจากวนัอาทติย ์เพือ่นมสัการ

รว่มกนั เรยีนพระคัมภรีร์ว่มกนั และทำากจิกรรมอืน่ ๆ  รว่มกนั ทำาใหเ้กดิการสนทิสนมของสมาชกิ

ในกลุ่มเสมือนพี่น้อง เกิดความรัก ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อะไรที่น่ากล่าวถึง 

คือมีระบบการจัดการดูแลสมาชิกในคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์ และการดูแลบุตรหลานของ

สมาชิกในคริสตจักร อย่างมีกระบวนการการจัดการที่มีคุณภาพ ทำาให้สมาชิกในคริสตจักรเกิด

ความเข้มแข็งในความเชื่อ มีความสามัคคี เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันในการทำางานรับใช้เพื่อถวาย

เกียรติแด่พระเจ้า โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

2.แบบแผนกระบวนการของการนมัสการ

โปรแกรมรอบนมัสการ อยู่ในช่วงระยะเวลา 09.00 – 11.00 น. รวม 2 ชั่วโมง จะ

ประกอบไปด้วยแต่ละช่วง ดังนี้ 1.เพลงเตรียมใจ 2.เพลงนมัสการ 3.เพลงสรรเสริญ 4.พิธีมหา

สนิท 5.ถวายทรัพย์ 6.กล่าวต้อนรับ 7.ประกาศข่าวและคำาพยาน 8.เทศนา 9.เพลงตอบสนอง 

10.อธิฐานปิดการประชุม ซึ่งแต่ละช่วงนั้น ล้วนมีความสำาคัญในการเข้าถึงความเชื่อของคนใน 

คริสตจักร 

เป็นประเพณีทำาซ้ำาที่ปฏิบัติต่อกันมา จนเกิดความเคยชิน ทำาให้เกิดพฤติกรรมการ

รวมกลุ่ม เกิดการปฏิบัติทางพิธีกรรมอย่างไหลลื่น หากขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไป พิธีนมัสการก็อาจ

จะไม่สมบูรณ์ การนมัสการในลักษณะนี้ เปรียบเสมือนขั้นบันได ที่ผู้นมัสการจะต้องค่อย ๆ  ขึ้นไป

ทีละขั้น จนจบการนมัสการ จึงจะถือว่าขั้นตอนของการนมัสการพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 

3.ทีมนมัสการ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

ทีมนมัสการคือส่วนหนึ่งของงานรับใช้ในคริสตจักร มีหน้าที่หลักคือการเล่นดนตรี

และรอ้งเพลงนมสัการในครสิตจกัร มบีทบาทสำาคญัคอืการนำาคนเขา้ใกลช้ดิพระเจา้ ผา่นบทเพลง

นมัสการที่เปรียบเสมือนเครื่องมือถ่ายทอดความเชื่อและอุดมการณ์ทางศาสนา 

ลักษณะของบทเพลงที่นำามาใช้ในคริสตจักร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.เพลง
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นมัสการจากต่างประเทศ ที่มีการนำามาแปลเป็นเนื้อร้องภาษาไทย จากการแปลเนื้อร้องโดยทีม

นมัสการของคริสเตียนในประเทศไทย และจากการแปลเนื้อร้องโดยคริสตจักรกิจการของพระ

คริสต์ 2.เพลงนมัสการที่ถูกแต่งขึ้นในคริสตจักร โดยบทเพลงนมัสการส่วนใหญ่ ถูกแต่งขึ้นโดย

คณุอาชานนัท ์พรหมมา ทีม่บีทบาทสำาคญัในการแตง่เพลงนมสัการในครสิตจกัรกจิการของพระ

คริสต์ 3.เพลงนมัสการที่ถูกแต่งขึ้นโดยคริสตจักรอื่น ๆ ในประเทศไทย

ซึ่งบทเพลงนมัสการทั้ง 3 ประเภทที่ถูกนำามาใช้ในคริสตจักรที่ศึกษา ล้วนมีบทบาท

สำาคัญในการเข้าถึงความเชื่อของสมาชิกในคริสตจักร ทำาให้เกิดการจดจ่อไปที่พระเจ้า จดจ่อไป

ที่ความเชื่อและเรื่องต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการร้องเพลง และการฟังเพลงนมัสการ 

เป็นการกระทำาที่ทำาให้เกิดการรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 3 ด้าน คือการฟัง ร้อง

ตามและการมองเห็น ซึ่งการร้องและการฟังเสียงจากผู้อื่นในเวลาเดียวกัน ทำาให้บุคคลเปิดรับ

เรือ่งราวตา่ง ๆ  ไดม้ากกวา่ปกต ิเพราะตนเองไดม้สีว่นรว่มอยูใ่นการรอ้งบทเพลงนมัสการนัน้ดว้ย 

การมีส่วนร่วมและการเปิดรับเรื่องราวต่าง ๆ ทำาให้มีผลต่อการรับรู้ถึงวัฒนธรรม

ของคริสเตียน จึงมีผลทำาให้เกิดความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้านั่นเอง

4.บทบาทสำาคัญของผู้นำานมัสการ นักร้อง นักดนตรี

ผูน้ำานมสัการ มคีวามสำาคญัตอ่การนำาคนในที่ประชมุ เขา้สูก่ารนมสัการพระเจา้ นอก

จะนำาร้องเพลงนมัสการแล้ว ผู้นำานมัสการจะมีการพูดข้อพระคัมภีร์ การพูดข้อความที่เกี่ยวกับ

การสรรเสริญพระเจ้า การพดูข้อความเพือ่ให้กำาลงัใจ การนำาที่ประชมุอธิษฐาน ซึ่งผู้นำานมสัการ

จะทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนในที่ประชุมกับพระเจ้า 

ในการเลือกเพลงนมัสการในแต่ละสัปดาห์ ผู้นำานมัสการ จะเป็นคนเลือกเพลง

นมัสการที่เหมาะสมกับช่วงต่าง ๆ ของการนมัสการ

ผูน้ำานมัสการควรมชีวีติและจติวญิญาณทีพ่รอ้มสำาหรบัการนมสัการพระเจา้ การขึน้

ไปนำานมสัการนั้นไม่ใช่การขึ้นไปแสดงความสามารถส่วนตัว แต่เปน็การเตรียมตัวเพือ่ให้พระเจ้า

ใช้ เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของที่ประชุมในการนมัสการพระเจ้า  

ส่วนนักดนตรี และนักร้อง ก็มีบทบาทสำาคัญไม่แพ้กัน เพราะดนตรีและเสียงร้อง ก็

เปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการชว่ยสนับสนุนผูน้ำานมสัการ ใหส้ามารถดำาเนนิพธินีมสัการไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์

5.วงดนตรีและเครื่องดนตรีของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์

วงดนตรีในคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ จัดเป็นวงประเภทวงชาโดว์ (Shadow 

Band) ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี คือ กีตาร์ เบส กลองชุด คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน และนักร้อง 

รปูแบบการบรรเลง มีการใช้แนวเพลงหลากหลาย แต่โดยส่วนใหญ่จะเปน็ดนตรีแนวป๊อป ป๊อปร็

อค ที่มาจากเพลงแปลของต่างประเทศ เพลงนมัสการไทย และเพลงที่แต่งขึ้นมาแต่งภายใน 

คริสตจักร
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6.บทบาทของเพลงนมัสการต่อวัฒนธรรมความเชื่อของคริสเตียน

บทเพลงนมัสการทีถ่กูนำามาใชใ้นครสิตจกัร คอื บทเพลงที่แตง่มาจากพระครสิธรรม

คัมภีร์ ทำาให้สมาชิกสามารถเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า ผ่านท่วงทำานองของบทเพลง ซึ่งมีส่วน

ทำาให้ง่ายต่อการจดจำา ทำาให้เกิดความซาบซึ้งในหลักคำาสอน และรู้สึกไปบทเพลงนมัสการใน

อารมณ์ต่าง ๆ 

 จากการวเิคราะหพ์บวา่มเีพลงชา้มากกวา่เพลงเรว็ บง่บอกถงึความซาบซึง้ในความ

รักที่มีต่อพระเจ้าผ่านการนมัสการ ซึ่งคริสเตียนถือว่าการร้องเพลงนมัสการพระเจ้า เป็นการ

สื่อสารกับพระเจ้าผ่านบทเพลง สามารถแบ่งประเภทเนื้อหาของบทเพลงได้ดังนี้ 

1.การสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 

2.การขอบคุณและการแสดงความรักต่อพระเจ้า 

3.การฟื้นฟูจิตใจและรับกำาลังที่มาจากพระเจ้า หรือเพลงประเภทเพลงปลุกใจ 

4.การแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านบทเพลง 

5.การสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า และการกลับใจจากความผิดบาป 

6.การยอมจำานนต่อพระเจ้า ยอมเชื่อฟังพระวจนะ และดำาเนินชีวิตในทางพระเจ้า

7.องค์ประกอบทางดนตรีของเพลงนมัสการ

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านดนตรี ผู้วิจัยได้สรุปการวิเคราะห์องค์

ประกอบทางด้านดนตรีจากบทเพลงส่วนมากและบทเพลงที่มีการนำามาใช้บ่อย ดังนี้ 

บทเพลงส่วนใหญ่อยู่ในกุญแจเสียงเมเจอร์ (Major Key) มีสังคีตลักษณ์ (Form) 

เป็นการใช้ Binary form และ Ternary form ทำานองเพลง (Melodic Contour) เป็นแบบเชื่อมโยงต่อ

เนื่องกัน (Conjunctive) ช่วงเสียง (Range) บทเพลงส่วนใหญ่ มีช่วงเสียงที่ไม่สูงไม่ต่ำาจนเกินไป 

สามารถร้องตามได้ง่าย ทิศทางของคอร์ด (Chord Progression) มี ความง่ายต่อการสร้างทำานอง 

อัตราจังหวะ (Time signature) ของเพลงส่วนมาก คือ 4/4 (Simple Time) และ มี 3/4 ในบางเพลง 

อภิปรายผล

วัฒนธรรมการนมัสการ และดนตรีนมัสการของคริสเตียนในคริสตจักรกิจการขอ

พระคริสต์ ล้วนแต่เพ่งเล็งไปที่พระเจ้า ทำาให้สมาชิกในคริสตจักรจดจ่อไปที่พระเจ้า จดจ่อไปที่

ความเชือ่และเรือ่งตา่ง ๆ  ทีถ่กูถา่ยทอดผา่นพระครสิตธรรมคมัภรี ์เมื่อคำาสอนในพระครสิตธรรม

คมัภรีม์ารวมอยูใ่นตวัดนตรแีละเกดิเปน็บทเพลงนมสัการขึน้แลว้ จงึทำาใหเ้ปน็สิ่งที่ชว่ยในการรบั

รู้ทางโสตประสาน สมอง และจิตใต้สำานึก ทำาให้สมาชิกสามารถเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้าได้

ง่าย รู้สึกไปกับบทเพลงนมัสการ

ทำาให้บทเพลงนมัสการทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังความคิด ความเชื่อใน

เรื่องพระเจ้าให้กับสมาชิก ทำาให้สมาชิกในดำาเนินชีวิตอย่างยำาเกรงพระเจ้า อยู่ในทำานองคลอง

ธรรม และอกีหนึง่ความสำาคัญของวฒันธรรมครสิเตยีนคอื การรวมกลุม่ของพระครสิเตยีน ทำาให้
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สมาชิกได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การอยู่ร่วมกันเสมือนพี่น้อง 

จากการได้ศึกษาวัฒนธรรมการรวมกลุ่มของคริสเตียน พบว่ามีความคล้ายคลึงกับ

หลักจิตวิทยาของนักจิตวิทยา คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ได้กล่าวว่า “ต้องยอมรับบุคคลทุก

คนอย่างไม่มีเงื่อนไข” ตรงกับความเชื่อของคริสเตียน ที่มีความรักให้เพื่อนมนุษย์ทุกคน เพราะ

เชื่อว่าทุกคนคือลูกของพระเจ้า และการนมัสการ เป็นกิจกรรมกลุ่ม เป็นสิ่งที่เติมเต็มความ

ตอ้งการทางดา้นสังคม ทำาใหม้กีารพบปะสงัสรรคก์นักบัผูอ้ืน่ ซึง่เปน็ไปตามทฤษฎคีวามตอ้งการ

ขั้นพื้นฐานทางด้านสังคมของนักจิตวิทยา อับบราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow)

นอกจากนี้พฤติกรรมการร้องเพลงนมัสการของคริสเตียน เป็นการร้องที่มาจาก

อารมณ์ทีเ่กิดขึ้นตามบทเพลง อย่างเปน็อารมณ์ธรรมชาติ จึงเปน็การปลดปล่อย และผ่อนคลาย

ทีด่ ีซึง่เพลงนมสัการจะมุง่เนน้ไปที่ความรกัและพลงัของพระเจา้ ทำาใหเ้กดิสนัตสิขุ ความรกั ความ

หวัง ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงบวก เมื่อฟังและร้องก็จะทำาให้เกิดความรู้สึกดีขึ้นมาได้ 

การอธิษฐานของคริสเตียนจะมีการวางมืออธิษฐานเผื่อกันและกัน ซึ่งการสัมผัสตัว

กัน จะเสริมความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่รู้สึกแปลกแยก เป็นการปลอบโยนที่ดีที่สุด 

นอกจากนีท้า่ทางการนมสัการพระเจา้ของครสิเตยีน คอื การยกแขนขึน้ กางออกเปน็รปูตวั V ซึง่

เป็นภาษากายที่มีพลัง (Power Pose) ช่วยให้คนเรารู้สึกดีได้ เมื่อคริสเตียนเกิดความซาบซึ้งใน

บทเพลงนมัสการ ผ่านชีวิตและประสบการณ์ที่มีต่อพระเจ้า จะเกิดการร้องไห้ ซึ่งตามหลัก

จิตวิทยากลับมีมุมมองว่าการร้องไห้เป็นเครื่องมือระบายความรู้สึกชั้นดี การที่คนร้องไห้และ

ยอมรับว่าตัวเองร้องไห้ คือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง 

ทกุสิง่ทีก่ลา่วมาเกีย่วกบัวฒันธรรมดนตรนีมสัการของครสิเตยีน ในครสิตจกัรกจิการ

ของพระคริสต์ ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และมีประเด็นอีกหลายด้านที่น่าศึกษา ซึ่งเป็น

วัฒนธรรมที่ยังคงดำารงอยู่ในสังคมไทย และมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

1. วัฒนธรรมของคริสเตียนและดนตรีนมัสการ เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านาน 

ซึง่มปีระเด็นเกีย่วกบัวฒันธรรมของครสิเตยีนในสงัคมไทยที่นา่ศกึษา สามารถนำาไปใชเ้ปน็แนวทาง

ในการศึกษาครั้งต่อไป

2. เนื่องจากคริสเตียนยังมีอีกหลายนิกาย จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลแต่ละนิกาย 

แลว้ศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ แบง่กลุม่ของพธิกีรรมในแตล่ะนกิาย วเิคราะหห์าลกัษณะรว่ม ความ

แตกต่าง จุดเด่นจุดด้อยของพิธีนมัสการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาในอนาคต

ต่อไปและยังสามารถต่อยอดการศึกษา ในประเด็นนี้ในแง่มุมอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

3. หลักคำาสอนในพระคัมภีร์ มีผลต่อพฤติกรรม ความเชื่อของคริสเตียน ควรศึกษา

ในเชิงจิตวิทยาเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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