
 

  

  

ภาษาท่ีปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
 

โดย 
นางสาวสุทธาพร คมขำ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

ภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต ์
 

โดย 
นางสาวสุทธาพร คมขำ  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาไทย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2564 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

  

LANGUAGE ON THAI PROTESTANT CHRISTIANITY T-SHIRT 
 

By 

MISS Suttapon KOMKAM 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Arts (Thai) 

Department of THAI 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2021 
Copyright of Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวข้อ ภาษาท่ีปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
โดย นางสาวสุทธาพร คมขำ 
สาขาวิชา ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย สำเนียงงาม 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
 

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
พิจารณาเห็นชอบโดย 

 
   ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร. สุนทรี โชติดิลก)  

  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย สำเนียงงาม)  

  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(รองศาสตราจารย์ ดร. มล. จรัลวิไล จรูญโรจน์)  

 

 

 



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60202209 : ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์, วัจนกรรม 

นางสาว สุทธาพร คมขำ: ภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สมชาย สำเนียงงาม 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ที่มา เนื้อหา และวัจนกรรมของข้อความที่ปรากฏบน

เสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ และเพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อของ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์โดยเก็บข้อมูลเสื้อทุกประเภทที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ในปี พ.ศ. 2552-2562 จำนวน 500 ตัว ได้ข้อความที่ใช้
วิเคราะห์ทั้งหมด 583 ข้อความ 

ผลการศึกษาวัจนภาษาพบว่าที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย  นิกาย
โปรเตสแตนต์ มาจาก 3 ที่มา เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อความที่มาจากการสร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ และข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ เนื้อหาของข้อความ
ที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ 
และเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อพบวัจนกรรม 3 กลุ่ม เรียงลำดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว และวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก          
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ใช้สีเพ่ือความหลากหลาย การใช้อักษรพบว่า 1.แบบตัวอักษรมีการใช้แบบตัวอักษรแบบเดียวและการ
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The aim of this research is to analyze sources, contents and speech acts of 
verbal language including types and functions of non-verbal language which 
appeared on Thai Protestant Christianity t-shirt. The data was collected from 500 
Thai Protestant Christianity t-shirts produced by Thai Protestant Christian from 2009 
to 2019, containing 583 messages. 

The results of verbal language represent that the sources of the messages 
appearing on Thai Protestant Christianity t-shirt are, sorted in descending order, new 
creation, Bible and worship songs. The contents are human and human, human, God 
and human as well as God. The speech acts contain directive, representative, and 
expressive. 

The results of non-verbal language represent that there are 3 types of non-
verbal language appearing on Thai Protestant Christianity t-shirt. Those are pictures, 
colors and letters. The pictures used are symbolic pictures, illustrations and logo. 
The colors religiously used are the colors of Christmas colors-- red and green. Other 
colors are used for variety. The letters used are about font containing unmixed font 
and mixed font, size-- enlarging letters to emphasize meaning of the word in addition 
concrete poetry are used to illustrate some religiously symbolic pictures. The 
functions of non-verbal language are self-presentation, replacing verbal messages, 
repeating verbal messages and emphasizing verbal messages. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
เสื้อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่มนุษย์สวมใส่ ความสำคัญที่สุดของเครื่องแต่ง

กายคือจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในฐานะหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ใช้ปกคลุมร่างกายและให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอกจากนี้เสื้อและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของเครื่องแต่งกายยังมีความสำคัญใน
ด้านอ่ืนด้วย กล่าวคือ เครื่องแต่งกายเป็นเครื่องแสดงถึงลักษณะส่วนบุคคล ความเป็นกลุ่มคนเดียวกัน
หรือการเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือองค์กร เครื่องแต่งกายจึงมีความสำคัญในแง่ท่ีเป็นสัญลักษณ์สื่อ
ถึงตัวตนของผู้สวมใส่ เช่น เมื่อกล่าวถึงการแต่งกายของสตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs) ผู้
ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ (Apple Computer Inc.) จอบส์มักแต่งกายด้วยเสื้อยืดแขน
ยาวสีดำคอเต่าหรือคอกลมกับกางเกงยีนส์ขายาวดังตัวอย่างภาพที่ 1 (ซ้าย) และเมื่อกล่าวถึงการแต่ง
กายของมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ซักเคอร์เบิร์กมักแต่งกายด้วยเสื้อยืดแขนสั้นสีเทาดังตัวอย่างภาพที่ 1 (ขวา) การแต่งกายด้วยเสื้อ
แบบเดิมทุกครั้งที่พวกเขาขึ้นเวทีกลายเป็นภาพจำต่อสาธารณชนและเครื่องแต่งกายของพวกเขา
กลายเป็นเครื่องแสดงลักษณะส่วนบุคคลของพวกเขาด้วย 

 

ภาพที่ 1 สตีฟ จอบส์ (ซ้าย) และ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (ขวา) 
ที่มา: https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/06/dysfunction-and-designer-dads และ 
https://www.theverge.com/2017/1/19/14327854/mark-zuckerberg-facebook-hawaii-kauai-property-
lawsuits ตามลำดับ 

การสวมใส่เสื้อที่มีชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรบอกถึงการเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือ
องค์กรนั้นดังภาพที่ 2 เสื้อมีข้อความ “ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
แสดงถึงการเป็นสมาชิกของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การสวมใส่
เสื้อของภาควิชาแสดงถึงความเป็นกลุ่มคนเดียวกันของผู้สวมใส่ทั้งสามคน 
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ภาพที่ 2 เสื้อแสดงการเป็นสมาชิกของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากตัวอย่างทำให้เห็นว่าเสื้อมีหน้าที่มากกว่าการเป็นเครื่องนุ่งห่มและให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกายเพราะเสื้อยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ผู้สวมใส่ใช้บอกความเป็นตัวตนไปยังผู้พบเห็นได้อีกด้วย 
ดังที่ลูอิส ฮิล (Louis Hill, 1988 อ้างถึงใน Donna Steven, 2010) กล่าวว่า “เสื้อเป็นชิ้นงานศิลปะ 
เป็นสื่อโฆษณา เป็นถ้อยแถลงทางการเมือง เป็นการแสดงตัวตน หรืออาจเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้สวมใส่
อยากจะให้เป็น”  

เสื้อที่มีลายสกรีนเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ช่วยให้การสกรีนเสื้อเป็นเรื่องง่ายและมีต้นทุนต่ำ แม้เสื้อจำนวนน้อยก็สามารถผลิตได้ในราคาที่ไม่สูง
นัก ทำให้ผู้บริโภคนิยมทำเสื้อเพ่ือใช้ในโอกาสต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งโอกาสพิเศษของกลุ่มคน หน่วยงาน 
หรือองค์กร  รวมถึงการจัดทำเพ่ือจำหน่าย ส่งผลให้มีโรงงานรับผลิตเสื้อสกรีนในประเทศไทยจำนวน
มาก เสื้อที่มีการสกรีนข้อความมีหลากหลายเนื้อหาตามความต้องการของตลาด เสื้อเหล่านี้ถูกจัดทำ
ขึ้นเพ่ือเป็นสินค้าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่มีลักษณะหรือประสบการณ์บางอย่างร่วมกับข้อความและ
ลวดลายที่ปรากฏบนเสื้อ เช่น เสื้อที่สกรีนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมักเป็นสินค้าที่ระลึกหรือของฝากตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เสื้อที่สกรีนชื่อมหาวิทยาลัยมักจัดทำขึ้นเพ่ือจำหน่ายในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่
ศึกษาหรือเคยศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือเสื้อคู่รักที่สกรีนข้อความที่บ่งบอกว่าผู้ที่สวมใส่มี
ความสัมพันธ์กันในฐานะคนรัก เป็นต้น 

ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมีการใช้ภาษาแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต ดังที่  
บ าร์ บ ารา  จ อห์ น ส โต น  (Jonestone, 2014) ได้ ศึ ก ษ า เสื้ อ ยื ด ขอ งผู้ ใช้ ภ าษ า พิ ต ต์ เบิ ร์ ก 
(Pittsburghese) ซึ่งเป็นภาษาถิ่นภาษาหนึ่งของภาษาอังกฤษในรัฐเพนซิลเวเนียแถบตะวันตก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการนำภาษาถิ่นของชาวพิตต์เบิร์กมาสกรีนเป็นลวดลายบนเสื้อและ
จำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว เสื้อยืดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าประจำท้องถิ่นเท่านั้น 
แต่ยังใช้เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาษาถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวของชาวพิตต์เบิร์ก เสื้อ
ที่มีการสกรีนลวดลายเป็นภาษาพิตต์เบิร์กมีความสัมพันธ์กับสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ภาษาถิ่นที่
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ปรากฏบนเสื้อสามารถดึงดูดผู้ที่เข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาพิตต์เบิร์ก ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพิตต์เบิร์กได้เห็นภาษาพิตต์เบิร์กจนคุ้นตาเช่นเดียวกับที่เห็นตามป้าย
ร้านค้า ตามทางเดิน หรือตามร่างกายของชาวพิตต์เบิร์ก ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อจึงมีความสำคัญใน
ฐานะเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความเป็นพิตต์เบิร์ก เมื่อชาวพิตต์เบิร์กสวมใส่เสื้อที่มีข้อความภาษา
ของตนก็จะเป็นการแสดงออกถึงความภูมิใจในถิ่นของตน เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อเสื้อกลับไปใส่ก็จะเป็นที่
ระลึกว่าเคยมาเท่ียวในถิ่นที่มีภาษาเฉพาะของตนเอง 

ในประเทศไทย กลุ่มคริสต์ศาสนิกชนไทยนิกายโปรเตสแตนต์มีการจัดทำเสื้อยืดที่มีการสกรีน
ข้อความเพ่ือใช้สวมใส่ในโอกาสที่หลากหลาย ทั้งจัดจำหน่ายและมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น เทศกาลสำคัญประจำปีของศาสนาคริสต์อย่างเทศกาลอีสเตอร์และเทศกาลคริสต์มาส กิจกรรม
เฉพาะขององค์กรทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ1ของคริสต์ศาสนิกชนใน
ประเทศไทย การจัดงานประกาศพระกิตติคุณ 2 และกิจกรรมของแต่ละคริสตจักร กลุ่มคนที่ไป
นมัสการในคริสตจักรเรียกว่าสมาชิกของคริสตจักร ซึ่งมักจะจัดเป็นกลุ่ม ๆ ตามช่วงวัย ได้แก่ กลุ่มรวี
หมายถึงสมาชิกช่วงชั้นปฐมวัย กลุ่มยุวชนหมายถึงสมาชิกช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มอนุชนหมายถึงสมาชิกช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา และแบ่ง
ตามเพศในกลุ่มวัยทำงานได้แก่ กลุ่มสตรี และกลุ่มบุรุษ ในกลุ่มย่อยเหล่านี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉพาะ
กลุ่ม เช่น การจัดค่ายประจำปีในหัวข้อต่าง ๆ ของอนุชนคริสตจักร การจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีใน
ฐานะแม่และภรรยาของครอบครัว เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนั้นมักมีการจัดทำเสื้อที่มีข้อความ
เกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ในขณะทำกิจกรรม นัยยะหนึ่งนั้นเพ่ือ
แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกนัยยะหนึ่งเสื้อเป็นสื่อหนึ่งที่คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ใช้ในการเผยแผ่ศาสนา กล่าวคือเมื่อจบกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไป
สวมใส่ในโอกาสอื่น ๆ ได้อีกซ่ึงการสวมใส่เสื้อที่มีข้อความเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาปรากฏอยู่นั้นถือ
เป็นการเผยแผ่ศาสนาให้แก่ผู้พบเห็นอีกวิธีหนึ่ง ดังภาพที่ 3 

 
1 ชีวิตในศาสนาคริสต์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง(flesh) หมายถึง ร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้นด้วยด้วยอาหาร และชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาณ(spirit) หมายถึง ความคิดและจิตใจที่เติบโตขึ้นด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า อันนำไปสู่การเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์(God the Holy Spirit) ที่อยู่ในชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนทุกคน 
2 หมายถึง เร่ืองที่พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตร(God the Son) ของพระเจ้าพระบิดา(God the Father) พระเจ้าพระบิดาได้ทรงส่งพระ

บุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดบนโลกมนุษย์ เพื่อที่พระบุตรจะถูกตรึงที่ไม้กางเขนเป็นการไถ่บาปแทนมนุษย์ทั้งปวงที่เชื่อในพระ
บุตร การไถ่บาปนี้เป็นเหมือนการไถ่บาปด้วยสัตว์ที่บริสุทธิ์และไม่มีตำหนิที่เรียกว่าสัตวบูชาในสมัยก่อนคริสตกาล เช่น การใช้ลูกแกะที่
ไม่มีตำหนิเพื่อบูชาพระเจ้าเป็นการไถ่บาปแทนมนุษย์ที่ทำผิดต่อพระเจ้า  
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ภาพที่ 3 ตามติดพระคริสต์ ชีวิตดี๊ดี 

ข้อความว่า “ตามติดพระคริสต์ ชีวิตดี๊ดี” หมายถึง การนับถือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและ
เชื่อฟังคำสอนพร้อมปฏิบัติตามทำให้มีชีวิตที่ดี การเผยแผ่และประกาศศาสนาโดยการกล่าวถึงพระ
นามของพระเจ้าในศาสนาคริสต์อย่าง “พระคริสต์” ทำให้ผู้พบเห็นรู้ได้ทันทีว่าผู้สวมใส่เสื้อเป็น
คริสต์ศาสนิกชนและสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการกล่าวถึงคำสอนอ่ืน ๆ ในศาสนาคริสต์ต่อไปได้ 
นอกจากนี้  ภาพที่  3 ยังใช้ภาพปลาที่ เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงมนุษย์ที่ เชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วย 
ความหมายของปลามีที่มาจากเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกกลุ่มแรกในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์หมวดพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ในขณะนั้นพวกเขากำลังจับปลาอยู่บนเรือประมง พระองค์
จึงทรงเรียกพวกเขาและกล่าวว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” ปลาจึง
ใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ ในช่วงปี ค.ศ. 100 – ค.ศ. 313 อาณาจักรโรมัน
เจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจปกครองแผ่นดินโดยรอบ การเป็นคริสต์ศาสนิกชนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
เพราะคริสต์ศาสนิกชนเคารพนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์และจะไม่กราบไหว้
รูปเคารพใด ๆ รวมถึงรูปปั้นของจักรพรรดิโรมันที่ชาวโรมันยกย่องให้เป็นพระองค์หนึ่งด้วย ดังนั้นหาก
ผู้ที่นับถือพระเยซูคริสต์ถูกจับได้ จะถูกทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ และถูกประหารชีวิต การใช้ไม้กางเขน
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นคริสต์ศาสนิกชนจึงมีอันตรายถึงชีวิต การใช้รูปปลาเป็นสัญลักษณ์และ
เป็นรหัสลับ ในหมู่คริสต์ ศาสนิกชนด้วยกันแทนไม้กางเขนจึ งเป็นวิธีที่ ปลอดภัยกว่า  เมื่ อ
คริสต์ศาสนิกชนพบกันฝ่ายหนึ่งจะเขียนรูปเส้นโค้งลงมาจากข้างบนต่อหางเหมือนปลา ถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นคริสต์ศาสนิกชนเช่นกันก็จะเขียนรูปเส้นโค้งด้านล่างต่อจนเป็นรูปปลา ภาพปลาจึงเป็นสัญลักษณ์
สำคัญของคริสต์ศาสนา 

สำหรับคริสต์ศาสนิกชน เสื้อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เผยแผ่ศาสนาด้วยข้อความที่ปรากฏอยู่บน
เสื้อ ข้อความเหล่านั้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาคริสต์ที่ใช้อบรมคริสต์ศาสนิกชนให้อยู่
ในทางธรรมหรืออาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์  การเผยแผ่ศาสนาหรือการ
ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดและเป็นความรับผิดชอบของ
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คริสต์ศาสนิกชนทุกคนดังที่ดังที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อที่ 18 ถึง 20 ว่า “พระเยซูจึง
เสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า ‘สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้
แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา  จงบัพติศมา
พวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่ง
สารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค’” การทำ
หน้าที่เผยแผ่ศาสนาในฐานะคริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่งทำได้โดยทั้งในฐานะคริสต์ศาสนิกชนที่เป็น
บุคคลากรทางศาสนาโดยการปฏิบัติหน้าที่ ในสถาบันศาสนาอย่างเป็นทางการและในฐานะ
คริสต์ศาสนิกชนทั่วไปโดยการเผยแผ่ศาสนาผ่านการใช้ชีวิตประจำวันในทุก ๆ ด้านเท่าที่จะทำได้ เช่น 
การแสดงตนว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชนให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ การบอกเล่าพระคุณของพระเจ้าจากประสบการณ์
ส่วนตัวให้ผู้อื่นฟัง การชักชวนผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ เป็นต้น การสวมใส่เสื้อที่
มีข้อความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ปรากฏอยู่บนเสื้อก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คริสต์ศาสนิกชนไทยนิกาย
โปรเตสแตนต์เลือกใช้เพ่ือเผยแผ่ศาสนาของตน ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยนิกาย
โปรเตสแตนต์จึงมีความสำคัญในทางศาสนา 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้สื่อความหมายที่สอดคล้องกับหลักคำสอนในศาสนา
คริสต์จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาอย่างละเอียดว่าข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมีที่มาจากที่ไหน มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด และมีเจตนาของการสื่อสารอย่างไร อีกทั้งอวัจนภาษาที่ใช้มีประเภทใดบ้าง
และมีความหมายอะไร และหน้าที่ในการสื่อสารสัมพันธ์กับวัจนภาษามากน้อยเพียงใด เพ่ือช่วยให้
เข้าใจสารที่คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์สื่อผ่านเสื้อไดช้ัดเจนมากข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ื อวิ เคราะห์ที่ ม า เนื้ อหา และวัจนกรรมของข้อความที่ ป รากฏบนเสื้ อของ

คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
2) เพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาท่ีปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1) ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่

มาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 
2) เนื้อหาที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ

พระเจ้า 
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3) วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เป็น 
วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ 

4) อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่มี
ความหมายสอดคล้องกับวัจนภาษา 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1) เสื้อที่ใช้ในการวิเคราะห์วัจนภาษา เป็นเสื้อที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยคริสต์ศาสนิกชนไทย 

นิกายโปรเตสแตนต์  ในปี พ.ศ. 2552-2562 จำนวน 500 ตัว มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  
1) คริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ 2) หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย สห
กิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 3) ร้านสกรีนเสื้อและร้านค้า
ที่จัดจำหน่ายเสื้อที่จัดทำโดยคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และ  
4) แหล่งข้อมูลรายบุคคล  

2) ข้อความบนเสื้อที่ใช้ในการวิจัยคือข้อความภาษาไทยบนเสื้อทุกประเภทจำนวน 500 ตัว 
ในการจำแนกข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์ หากเสื้อหนึ่งตัวมีข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ เช่น 
ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความชื่อคริสตจักร ด้านหลังของเสื้อมีข้อพระคัมภีร์ ผู้วิจัยจะนับเป็น 2 ข้อความ 
กรณีที่เสื้อมีข้อความซ้ำกัน แต่มีอวัจนภาษาต่างกัน เช่น รูปแบบอักษร และสี ผู้วิจัยจะนับเป็น
ข้อความเดียว ได้ข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 583 ข้อความ 

3) เสื้อที่ใช้ในการวิเคราะห์อวัจนภาษา เป็นเสื้อจำนวน 500 ตัว ที่ใช้วิเคราะห์วัจนภาษา 
นอกจากนี้ กรณีอวัจนภาษาที่เป็นสีของเสื้อ ผู้วิจัยจะสอบถามผู้ผลิตว่าแต่ละแบบมีกี่สี อะไรบ้าง และ
วิเคราะห์สีเสื้อจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามเพ่ิมเติมด้วย  

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยมีลำดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1.5.1.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ทฤษฎี  
วัจนกรรมและแนวคิดอวัจนภาษา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และหลักคำสอนที่
สำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.5.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย 
1.5.2 รวบรวมและคัดเลือกแหล่งข้อมูล 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการรวบรวมและคัดเลือกแหล่งข้อมูล 2 ขั้นตอนดังนี้ 
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1.5.2.1 รวบรวมแหล่งข้อมูลโดยเริ่มจากการรวบรวมรายชื่อคริสตจักร หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ ร้านสกรีนเสื้อและร้านค้าที่จัดจำหน่ายเสื้อบน
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเจ้าของร้านเป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ รายละเอียดมีดังนี้ 

1) แหล่งข้อมูลคริสตจักร เนื่องจากจำนวนคริสตจักรมีจำนวนมากจึงใช้การ
คัดเลือกแหล่งข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด้วยการจับฉลากคริสตจักร 
นิกายโปรเตสแตนต์ จาก 6 ภาค ของประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 5,888 แห่งได้
คริสตจักรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 50 แห่ง 

2) แหล่งข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย จำนวน 
20 หน่วยงาน 

3) แหล่งข้อมูลร้านสกรีนเสื้อและร้านค้าที่จัดจำหน่ายเสื้อบนสื่อสังคม
ออนไลน์ จำนวน 20 ร้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการค้นหาร้าน 20 
ร้านแรกที่ปรากฏเรียงลำดับในสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 20 ร้าน  

4) แหล่งข้อมูลรายบุคคล ซึ่งได้จากการการแนะนำของแหล่งข้อมูลที่ได้
รวบรวมไว้ข้างต้น จำนวน 50 คน 
1.5.2.2 ติดต่อสอบถามและเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้เพ่ือขอข้อมูล 

1.5.3 เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เสื้อที่รวบรวมได้ในขั้นตอนแรกสามารถจำแนกได้ 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) เสื้อที่มีข้อความภาษาอ่ืน 

เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาชนเผ่า ประกอบกับรูปภาพ 2) เสื้อที่มีข้อความภาษาอ่ืนปนกับภาษาไทย
ประกอบกับรูปภาพ 3) เสื้อที่มีข้อความภาษาไทยประกอบกับรูปภาพ 4) เสื้อที่มีข้อความภาษาอ่ืน
เท่านั้น 5) เสื้อที่มีข้อความภาษาอ่ืนปนกับภาษาไทย 6) เสื้อที่มีข้อความภาษาไทยเท่านั้น และ 7) เสื้อ
ที่มีรูปภาพเท่านั้น  

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การเลือกเสื้อที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยว่าต้อง
เป็นเสื้อที่มีข้อความภาษาไทย ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเสื้อ เท่านั้น เพ่ือนำมาวิเคราะห์  
วัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อ ผู้วิจัยจึงใช้เสื้อในกลุ่มที่ 2) 3) 5) และ 6) เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ 
จำนวน 500 ตัว โดยที่ต้องเป็นเสื้อที่ผลิตและจัดจำหน่ายในปี พ.ศ. 2552-2562 เนื่องจากระยะเวลา 
10 ปีเป็นระยะเวลาที่ครอบคลุมสำหรับอายุการใช้งานของเสื้อและการเก็บรักษาของเจ้าของเสื้อ  

1.5.4 รวบรวมข้อมูล 
จากการสุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ข้างต้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลวัจนภาษาและอวัจนภาษาบน

เสื้อ โดยจัดเก็บเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ภาพถ่ายเสื้อ หมายถึงภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายภาพตัวเสื้อ
โดยตรง มีทั้งภาพถ่ายที่ผู้วิจัยถ่ายเองในระหว่างเก็บข้อมูล และภาพถ่ายที่ผู้ให้ข้อมูลถ่ายเก็บไว้ให้ 
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และ 2) ภาพแบบเสื้อ หมายถึงแบบเสื้อที่กลุ่มคนที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนออกแบบแล้วส่งให้ร้านสกรีน
เสื้อ 

 

ภาพที่ 4 ภาพเสื้อ 

 

ภาพที่ 5 ภาพแบบเสื้อ 

ในการจำแนกข้อความที่ใช้ในการวิเคราะห์ หากเสื้อหนึ่งตัวมีข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ 
เช่น ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความชื่อคริสตจักร ด้านหลังของเสื้อมีข้อพระคัมภีร์ ผู้วิจัยจะนับเป็น  
2 ข้อความ และกรณีที่เสื้อมีข้อความซ้ำกันกับเสื้อตัวอื่น แต่มีอวัจนภาษาไม่เหมือนกันผู้วิจัยจะนับเป็น
ข้อความเดียว 

นอกจากนี้ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อหรือถ้าไม่สามารถหาผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการออกแบบเสื้อได้ ก็จะสัมภาษณ์เจ้าของเสื้อแทนเพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อความ
รวมถึงอวัจนภาษาต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเสื้อ ทั้งนี้ผู้วิจัยมิได้บังคับหรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้ให้
สัมภาษณ์และสัมภาษณ์เฉพาะผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเต็มใจให้สัมภาษณ์เท่านั้น 
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1.5.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นข้อความภาษาไทยที่ปรากฏบนเสื้อที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ ว 

ผู้วิจัยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ดังนี้ 
1.5.5.1 วิเคราะห์ที่มาของข้อความ เนื้อหาของข้อความ จากนั้นจึงวิเคราะห์วัจนกร

รมที่ปรากฏบนเสื้อโดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซิร์ล (John R. Searle) เป็น
กรอบในการวิเคราะห์  

1.5.5.2 วิเคราะห์อวัจนภาษา โดยวิเคราะห์ประเภทและหน้าที่ ในการสื่อสาร
ของอวัจนภาษา 
1.5.6. เรียบเรียงผลการวิจัยและนำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทฤษฎีวัจนกรรม 
แนวคิดอวัจนภาษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดมีดังนี้ 

1.7.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีวัจนกรรม 
วัจนกรรม (speech act) คือการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้พูดหรือผู้ส่งสารกล่าวถ้อยคำใดถ้อยคำ

หนึ่งกับผู้ ฟังหรือผู้รับสารในบริบทใดบริบทหนึ่ง ในการสื่อสารผู้ส่งสารจะส่งรูป ( form) และ
ความหมาย (meaning) ของถ้อยคำให้แก่ผู้รับสาร การส่งรูปและความหมายของถ้อยคำเรียกว่าวัจ
นกรรม จึงกล่าวได้ว่าวัจนกรรมหมายถึงการกระทำโดยใช้ถ้อยคำ   

แนวคิดเรื่องวัจนกรรม เริ่มต้นมาจากการพูดบรรยายของจอห์น แอล ออสติน (Austin, 
2014) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี ค.ศ.1955 ซึ่งเป็นการรวบรวมคำบรรยายที่ออสตินได้เคย
บรรยายขณะอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ระหว่างปี ค.ศ. 1952 และปี ค.ศ. 1954 หลังจากที่
ออสตินเสียชีวิต ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1962 ในชื่อผลงาน “How to Do Things 
with Words” ออสตินชี้ให้เห็นว่าการใช้ภาษาในการสื่อสาร เราไม่ได้กล่าวถ้อยคำเพียงเพ่ือบอกเล่า
สิ่งที่เป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น แต่เราใช้ถ้อยคำเพ่ือกระทำสิ่งต่าง ๆ วัจนกรรมจึงเป็นเรื่องของการใช้
ภาษาไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์ความเป็นจริงหรือเท็จ  

ออสตินแบ่งถ้อยคำออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ถ้อยคำแสดงความจริงเท็จ (constatives) 
คือถ้อยคำที่ตัดสินค่าความจริงเท็จได้ 2.ถ้อยคำชี้การกระทำ (performatives) คือถ้อยคำที่ตัดสินค่า
ความจริงเท็จไม่ได้ แต่การกล่าวถ้อยคำถือเป็นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ คำขอร้อง คำขออนุญาต 
คำสัญญา คำแนะนำ คำประกาศอย่างเป็นทางการ คำขอโทษ และคำแสดงความยินดี เราไม่อาจพูด
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ถึงเงื่อนไขความเป็นจริงของถ้อยคำเหล่านี้ ได้ แต่อาจพูดถึงเงื่อนไขความจริงใจหรือไม่จริงใจ 
(sincerity condition) ของผู้กล่าวถ้อยคำได้ 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะวัจนกรรมของออสตินมีดังนี้ 
1. ถ้อยคำทุกถ้อยคำไม่เพียงแต่บอกถึงข้อความที่อ้างถึง แต่ยังใช้เพ่ือก่อให้เกิดการกระทำที่

เป็นการกระทำผ่านการใช้ภาษา 
2. ถ้อยคำประกอบด้วย 1) การกล่าวถ้อยคำ ( locutionary act) เช่น  “ฉัน เสียใจ” 

ความหมายของถ้อยคำนี้เกิดจากความหมายของคำสรรพนาม “ฉัน” และคำกริยา “เสียใจ” 2) 
เจตนาของถ้อยคำ (illocutionary act) คือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับวัจนกรรมหรือเจตนาของผู้พูด 
เช่น ถ้อยคำ “ฉันเสียใจ” มีเจตนาแสดงการขอโทษ 3) ผลของถ้อยคำ (polocutionary act) เช่น 
เมื่ออาจารย์กล่าวถ้อยคำ “ร้อนจัง” ในห้องเรียนทำให้นักเรียนคนหนึ่งเดินไปปรับเครื่องปรับอากาศ
ให้อุณหภูมิต่ำลง 

3. การกล่าวถ้อยคำเพ่ือกระทำสิ่งต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่เรียกว่าเงื่อนไขวัจนกรรม (felicity conditions) เงื่อนไขดังกล่าวมี 3 ข้อ ได้แก่ 1) การกล่าวถ้อยคำ
แสดงการกระทำต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถือปฏิบัติกัน บุคคลและบริบทต้องเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่
กับแต่ละวัฒนธรรม 2) กระบวนการการกล่าวถ้อยคำต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 3) บุคคลผู้
ร่วมในกระบวนการต้องมีความคิด ความรู้สึก และความตั้งใจจริง สอดคล้องกับกระบวนการ และหาก
กระบวนการนั้น ต้องมีผลตามมา การกระทำที่ เป็นผลก็จะต้องเกิดขึ้น ดังที่ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
(2555: 21-22) ได้ยกตัวอย่างประกอบไว้ว่า การกล่าวถ้อยคำเป็นการขออนุญาตในบริบทการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาไทย การขออนุญาตนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้างต้น เริ่มจากกระบวนการต้องเป็นไปตามที่ถือปฏิบัติกันมา ในที่นี้คือเป็นไปตามข้อบังคับการ
ประชุมสภา ผู้ที่จะขออนุญาตพูดได้ หากไม่ใช่ผู้มีรายชื่อเป็นผู้อภิปรายหรือรัฐมนตรีที่ตอบคำอภิปราย
ก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกพาดพิง ส่วนผู้ที่จะอนุญาตให้พูดได้คือประธานสภาฯหรือรองประธานสภาฯที่ทำ
หน้าที่ประธานการประชุมในขณะนั้นเท่านั้น คนอ่ืน ๆ แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถอนุญาตได้ 
การขออนุญาตต้องกล่าวกับประธานการประชุมในรูปแบบที่ถูต้อง ใช้คำเรียกที่เหมาะสมและใช้ภาษา
ทางการ นอกจากนั้นผู้ขออนุญาตจะต้องมีความตั้งใจจริงคือต้องการได้รับอนุญาตให้พูดไม่ใช่ประชด
ประชัน และหลังจากมีการกล่าวถ้อยคำเพ่ือขออนุญาตแล้วจะต้องมีผลตามมาคือผู้เป็นประธาน
อนุญาตหรือไม่อนุญาตตามที่ขอ หากการกล่าวถ้อยคำเพ่ือกระทำสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด
ข้อหนึ่งข้างต้นการกระทำนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ 

จอห์น อาร์ เซิร์ล (Searle, 1969) ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของวัจนกรรมว่าวัจนกรรมเป็น
หน่วยพื้นฐานในการสื่อสาร หน่วยพื้นฐานที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันไม่ใช่คำหรือประโยค แต่คือ
หน่วยที่ เกิดจากการนำรูปภาษามากล่าวเพ่ือแสดงวัจนกรรม ตามแนวของเซิร์ล วัจนกรรมมี



  11 

ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อความ (propositional content) และ ส่วนการสื่อเจตนา 
(illocutionary act) บางกรณีวัจนกรรมอาจไม่มีส่วนเนื้อความก็ได้ เช่น “ไชโย!” เป็นถ้อยคำที่มีแต่
การสื่อเจตนาคือการแสดงความรู้สึกดีใจ เซิร์ลได้เสนอเงื่อนไขวัจนกรรม3 4 ข้อ ดังนั้ 

1. เงื่อนไขเนื้อความ (propositional condition) คือ เงื่อนไขที่บอกเนื้อหาของถ้อยคำ 
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ เงื่อนไขที่บอกความคิดความเชื่อ

พ้ืนฐานของผู้พูดและผู้ฟังก่อนกล่าวถ้อยคำนั้นๆ  
3. เงื่อนไขความจริงใจ (sincerity condition) คือ เงื่อนไขที่บอกความต้องการที่แท้จริงของ

ผู้พูด  
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ เงื่อนไขที่บอกจุดมุ่งหมายของการกล่าว

ถ้อยคำของผู้พูดว่าต้องการให้เกิดการกระทำใด 
เซิร์ลได้อธิบายการพิจารณาเงื่อนไขวัจนกรรมด้วยการยกตัวอย่างวัจนกรรมสัญญา ดังนี้  

เงื่อนไขเนื้อความ (propositional condition)  

ผู้พูดต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสัญญาเท่านั้น ผู้พูดมีหน้าที่สื่อให้ผู้ฟังรับรู้ว่า
ถ้อยคำที่ตนกล่าวออกไปนั้นเป็นการสัญญา ไม่ใช่ว่าที่จริงแล้วต้องการสื่อการสัญญา แต่กลับใช้ถ้อยคำ
ที่เกี่ยวกับการขอร้อง การแสดงความเสียใจหรือการวิจารณ์ ถ้อยคำที่ใช้สัญญาจะต้องเกี่ยวกับการ
กระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น เซิร์ลมีความเห็นว่าการกล่าวสัญญาที่บ่งชี้ถึงการผูกมัดของตัว
ผู้ฟังในกาลอ่ืนนอกไปจากนี้ขัดกับหลักความเป็นจริง และในท้ายที่สุดผู้พูดต้องไม่อาสาที่จะกล่าว
สัญญาแทนผู้อื่นหรือจะต้องไม่มีผู้ใดไหว้วานให้กล่าวสัญญาแทน 
เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory condition) 

เงื่อนไขเบื้องต้นเน้นย้ำให้ผู้พูดคำนึงอยู่เสมอว่าการกล่าวสัญญาจะต้องให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง
เท่านั้น ถ้าสิ่งที่กล่าวมาทำให้ผู้ฟังเสียประโยชน์จะถือว่าเป็นการเตือนหรือการขม่ขู่มากกว่าด้วยเหตุผล
นี้จึงอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดเนื้อความโดยรวมของตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 (Mey, 2001: 99; Searle, 
1969: 58; Thomas, 1995: 94, อ้ างถึ งใน  ทรงธรรม  อินทจั ก ร , 2550) จึ งไม่ มี สภ าพ เป็ น 
วัจนกรรมสัญญาที่ถูกต้องแม้จะพบการใช้กริยาแสดงการสัญญาอยู่ด้วยก็ตาม 

(1) I promise I’ll come over there and hit you if you don’t shut up. 
(2) If you don’t hand in your paper on time, I promise you that I will give you 

a failing grade in the course. 
(3) If you don’t behave, I promise there’s going to be trouble. 

 
3 ยึดคำแปลภาษาไทย ตาม ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
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รายละเอียดที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นคือคำสัญญาจะต้องไม่เก่ียวกับสิ่ง
ที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว เราไม่สามารถให้สัญญากับผู้อ่ืนได้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นในตอน
เช้าของวันรุ่งขึ้น เพราะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและจะต้องเป็นเช่นนี้ทุกวัน หากกล่าวถึงคู่
สมรสคงไม่มีสามีที่ใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขคนใดให้คำสัญญากับภรรยาว่าตนจะไม่ทอดทิ้งเธอ
ในสัปดาห์หน้า คู่สามีภรรยาทุกคู่ต่างมุ่งหวังที่จะทำให้ชีวิตสมรสราบรื่นและมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น 
ฉะนั้นการที่สามีให้คำสัญญาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจทำให้ภรรยาเสียประโยชน์
โดยเธออาจเกิดลางสังหรณ์ว่าชีวิตสมรสอาจจะจบลงในไม่ช้า 
เงื่อนไขความจริงใจ (sincerity condition) 

ผู้พูดต้องมีความตั้งใจจริงที่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ฟังขณะกล่าวคำสัญญา เราสามารถสังเกต
ได้ว่าผู้พูดมีความจริงใจหรือไม่ได้จากสีหน้า อากัปกิริยา และคำพูดที่ฟังดูจิงจังและมีน้ำหนัก ในทาง
กลับกัน คำสัญญาที่ไม่จริงใจโดยทั่วไปคือ การกล่าวให้คำมั่นอย่างขอไปทีและไม่ให้ผลประโยชน์แก่
ผู้ฟัง ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจทำให้ผู้ฟังเสียประโยชน์อีกด้วย  
เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) 

ในกรณีวัจนกรรมสัญญา ผู้พูดต้องมีความแน่วแน่ว่าจะต้องรักษาสัญญาให้จงได้ก่อนหน้าที่จะ
กล่าวคำสัญญา ผู้พูดไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับผู้ฟัง แต่เมื่อกล่าวคำสัญญาออกไปแล้ว ผู้พูดจะมีภาระเพ่ิม
ขึ้นมาอีกจากจำนวนภาระท้ังหมดที่อยู่ในขณะนั้น 

ประเภทของวัจนกรรม 

วัจนกรรมที่เราใช้ในการสื่อสารมีจำนวนมาก การตัดสินว่าถ้อยคำใดเป็นวัจนกรรมใดไม่ได้อยู่
ที่ว่าถ้อยคำนั้นมีกริยาแสดงวัจนกรรมหรือไม่ แต่ผู้ใช้ภาษาสามารถตัดสินได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแสดง  
วัจนกรรมใดจากการตีความและอนุมานเจตนาของผู้ส่งสาร วัจนกรรมต่าง ๆ ที่มีเป็นจำนวนมากมี
ลักษณะบางอย่างร่วมกันและสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ เซิร์ล (Searle, 1969) จำแนก 
วัจนกรรมตามเจตนาของผู้ส่งสาร ลักษณะคำกริยาที่บ่งการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมายออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว (representatives) เป็นการพรรณนาหรือบรรยายเหตุการณ์ซึ่ง
ผู้พูดต้องการเน้นให้ผู้ฟังได้ทราบถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวที่ผู้พูดเชื่อในความเป็นจริงเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เคยประสบ ได้ยิน ได้ฟังมา ดังนั้นจึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวด้วยเห็นว่าผู้ฟังยังไม่
ทราบหรือจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เช่น การพูด (saying) การกล่าว (stating) การยืนยัน (asserting) 
การยืนกราน (insisting) การสรุป concluding) การรายงาน (reporting) วัจนกรรมดังกล่าวอาจมี
กริยาแสดงหรือรูปประโยคแบบอื่น นอกจากวัจนกรรมในกลุ่มบอกกล่าวจะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วยัง
สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้พูดได้เช่นกัน เช่น การพูดโอ้อวด (boasting) ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง แต่สร้างความ
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พึงพอใจในความสำเร็จหรือความสามารถให้กับตัวผู้พูดเอง วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวโดยทั่วไปอาจมี
ความหมายที่เป็นกลาง หรือมีนัยยะแง่บวก แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สื่อทัศนคติค่อนข้างไปในแง่ลบ เช่น 
การวิจารณ์  (criticizing) การต่อว่า (complaining) การว่ากล่ าว (scolding) และการซุบซิบ 
(gossiping) ทั้งการวิจารณ์และการต่อว่าแสดงถึงความขัดแย้งทางความคิดของผู้พูดและผู้ฟัง แต่การ
ต่อว่าจะแฝงไปด้วยความไม่พอใจหรือความรำคาญแฝงอยู่ด้วย การว่ากล่าวคล้ายคลึงกับการวิจารณ์
และการต่อว่าในบางส่วน แต่มักมีการใช้ถ้อยคำที่มีความหมายรุนแรงและแฝงไปด้วยความมีอำนาจ
เหนือกว่าของผู้พูด ส่วนการซุบซิบผู้อ่ืนนั้นไม่แตกต่างจากการวิจารณ์มากนัก แต่จะถือว่าถ้อยคำใด
เป็นการซุบซิบได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่ผู้พูดพูดถึงต้องเป็นบุคคลที่ 3 เท่านั้น 

2. กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ (directives) แสดงถึงความพยายามของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อแยกประเภทย่อยลงไปแล้วจะเห็นว่าวัจนกรรมเหล่านี้มีตั้งแต่ประเภทที่มีพลังวัจนกร
รมแรง (strong) ไปจนถึงพลังวัจนกรรมอ่อน (weak) หากเรียงลำดับวัจนกรรมจากพลังแรงไปพลัง
อ่อนจะได้แก่ การออกคำสั่ง (ordering หรือ commanding) การขอร้อง (requesting) การสอบถาม 
(questioning) การอ้อนวอน(begging) การวิงวอน (praying) การอนุญาต (permitting) การ
เสนอแนะ (suggesting) การแนะนำ(recommending) และการให้คำปรึกษา (advising) การออก
คำสั่งเป็นวัจนกรรมที่มีพลังวัจนกรรมแรงที่สุดเพราะมักกล่าวโดยผู้ที่มีอำนาจเหนือผู้ฟัง ผู้ฟังที่มี
อำนาจน้อยกว่าจะรู้สึกถูกบังคับและปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้พูด การขอร้อง การสอบถาม การ
อ้อนวอน และการวิงวอน มีพลังวัจนกรรมน้อยกว่าเพราะผู้ฟังไม่รู้สึกเหมือนถูกบังคับและมีทางเลือกที่
จะทำสิ่งที่ผู้พูดต้องการหรือไม่ก็ได้ วัจนกรรมที่มีพลังวัจนกรรมน้อยก็จะกระตุ้นให้ผู้ฟังกระทำตามที่ผู้
พูดต้องการน้อยลง 

3. กลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissive) มีคุณสมบัติพ้ืนฐานร่วมกับกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ 
กล่าวคือวัจนกรรมทั้งสองกลุ่มเกี่ยวข้องกับการพูดที่ส่งผลให้เกิดการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ข้อแตกต่างมี
อยู่ว่าถ้อยคำกลุ่มชี้นำกำหนดให้ผู้ฟังเป็นผู้กระทำ แต่ถ้อยคำกลุ่มผูกมัดกำหนดให้ตัวผู้พูดเป็นผู้กระทำ 
วัจนกรรมที่มีหน้าที่สื่อการผูกมัด ได้แก่ การสัญญา (promising) การสาบาน (vowing) การท้าพนัน 
(betting) การเสนอตัว (offering) การปลอบโยน (reassuring) การรับรอง (guaranteeing) การ
แสดงความตั้งใจ (intending) และการข่มขู่ (Threatening) เป็นต้น การสัญญาเป็น  วัจนกรรมที่มัก
ถือให้เป็นต้นแบบที่ชี้ให้เห็นว่าคำพูดของผู้พูดมีอิทธิพลต่อการกระทำบางอย่างในอนาคตของตนเอง
อย่างไร ผู้พูดจะต้องลงมือทำตามที่ได้พูดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้พูดไม่จริงใจหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อคำพูด
ของตัวเอง 

4. กลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressive) บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของ
ผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังหรือสิ่งที่อยู่ในบริบทรอบข้าง โดยทั่วไปแล้ววัจนกรรมกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้อ่ืนทราบว่า
ผู้พูดชอบ ไม่ชอบ ชื่นชมในตัวผู้ฟังหรือในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ฟังเท่านั้น ทั้งนี้ผู้พูดไม่มีความประสงค์
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จะให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดหรือให้ผู้ฟังได้ทราบถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญใด ๆ ตัวอย่างวัจนกรรมที่อยู่ในกลุ่ม
แสดงความรู้สึก ได้แก่ การทักทาย (greeting) การต้อนรับ (welcoming) การขอโทษ (apologizing) 
การขอบคุณ (thanking) การแสดงความยินดี (congratulating) การแสดงความเสียใจ (expressing 
condolences) การชม (complimenting) และการอำลา (expressing farewell) เป็นต้น กลุ่มวัจ
นกรรมแสดงความรู้สึกจำเป็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนา บรรทัดฐานในแทบทุกสังคมต่าง
ถือว่าการใช้วัจนกรรมในกลุ่มแสดงความรู้สึกอย่างถูกต้องตามกาลเทศะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง 

5. กลุ่มวัจนกรรมประกาศ (declaratives) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริบทที่มีความเป็นทางการสูง
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว กล่าวคือ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นกัน แต่
การบอกกล่าวโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการสูง กลุ่มวัจนกรรม
ประกาศ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้พูดอย่างแจ่มแจ้ง ตัวอย่าง กลุ่มวัจนกรรมประกาศ ได้แก่ 
การแต่งตั้ง (appointing) การเสนอชื่อ (nominating) การกล่าวเปิดงาน (opening a ceremony) 
การประกาศสงคราม (declaring war) การไล่ออกจากงาน (firing from employment) และการ
ตัดสินจำคุก (sentencing to imprisonment) เป็นต้น วัจนกรรมในกลุ่มนี้สามารถนำไปพิจารณา
ร่วมกับเงื่อนไขความเหมาะสมได้และเป็นการทำให้สภาพของสิ่งของ บุคคล หรือ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปหากกล่าวในบริบทที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้โดยที่คู่สนทนาและบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้องต้องมีหน้าที่ชัดเจนในบริบทดังกล่าวด้วย 

วัจนกรรมอ้อม 

วัจนกรรมอ้อม (indirect speech act) คือ การกระทำโดยใช้คำพูดที่มีเจตนาไม่สัมพันธ์กับ
รูปภาษา ซึ่งเกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขวัจนกรรมนั้นๆ การสื่อเจตนาโดยผ่านวัจนกรรมอ้อมหมายถึงการที่ผู้
พูดกล่าวถ้อยคำหนึ่งออกมาเพ่ือให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงบางสิ่งที่มากไปกว่ารูปภาษาที่ปรากฏ การที่ผู้ฟัง
จะเข้าใจสารได้อย่างถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับพ้ืนความรู้ที่มีร่วมกันกับผู้พูด อีกท้ังผู้ฟังยังต้องตีความโดยยึด
ความสมเหตุสมผลด้วย     วัจนกรรมอ้อมประกอบด้วยการสื่อเจตนาหลัก (primary illocutionary 
act) และการสื่อเจตนารอง (secondary illocutionary act) เจตนารองจะสอดคล้องกับความหมาย
ตามรูปภาษา ส่วนเจตนาหลักจะสื่อเนื้อความอ่ืน 

เนื่องจากวัจนกรรมนั้นเป็นการใช้ถ้อยคำที่ผู้พูดใช้เพ่ือสื่อสารกับผู้ฟังเพ่ือแสดงให้ผู้ฟังได้รับรู้
เกี่ยวกับเจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูด ผู้พูดจึงมักใช้รูปประโยคที่สัมพันธ์กับเจตนาหรือความตั้งใจ
ของผู้พูด เช่น เมื่อผู้พูดต้องการขอความช่วยเหลือผู้ฟังก็จะใช้รูปประโยคขอร้อง  เช่น “ช่วยเปิด
หน้าต่างให้หน่อยค่ะ” การใช้รูปประโยคขอร้องแสดงเจตนาขอความช่วยเหลือเป็นวัจนกรรมตรง ใน
ขณะเดียวกันผู้พูดก็สามารถใช้ประโยคคำถามเพ่ือแสดงเจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูด เช่น “ช่วยเปิด
หน้าต่างให้หน่อยได้มั้ยคะ” ซึ่งเป็นการใช้รูปประโยคคำถามเพ่ือแสดงเจตนาขอความช่วยเหลือเป็น 
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วัจนกรรมอ้อม อีกกรณีหนึ่งผู้ฟังต้องอาศัยบริบทและข้อมูลที่ผู้พูดและผู้ฟังมีร่วมกันเพ่ือตีความหรือ
อนุมานเจตนาหลักของผู้พูด เช่น  

ดาว: ไปกินหมูกระทะกันมั้ย 
เดือน: ช่วงนี้ฉันลดน้ำหนักอยู่ 
จากตัวอย่างดาวชวนเดือนไปรับประทานอาหารด้วยกันคือหมูกระทะ แต่เดือนตอบว่า “ช่วง

นี้ฉันลดน้ำหนักอยู่” ซึ่งอาจจะไม่ใช่คำตอบของคำถามที่ดาวถาม แม้ว่าจะไม่มีถ้อยคำปฏิเสธในถ้อยคำ
ของเดือน แต่เราสามารถทราบเจตนาหลักของถ้อยคำนี้ได้ด้วยการตีความว่าการไปรับประทานหมู
กระทะเป็นการรับประทานอาหารปริมาณมากและอาจทำให้น้ำหนักตัวเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเดือนซึ่งกำลัง
ควบคุมน้ำหนักอยู่จึงไม่ต้องการรับประทานหมูกระทะเพราะกลัวจะทำให้น้ำหนักตัวเพ่ิมขึ้น การตอบ
ว่า “ช่วงนี้ฉันลดน้ำหนักอยู่”  จึงเป็นการตอบปฏิเสธโดยการให้เหตุผล 

คลาร์ก (Clark, 1979 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2555)ได้สรุปลักษณะของวัจนกรรม
อ้อมไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. วัจนกรรมอ้อมมีหลายความหมาย ในขณะที่วัจนกรรมตรงมีความหมายเดียว เช่น ถ้อยคำ 
“This soup needs salt.” ที่ใช้เพ่ือขอร้องมีสองความหมาย ความหมายที่ 1 คือ I assert to you 
that this soup needs salt. และความหมายที่ 2 คือ I request you to pass the salt. 

2. ความหมายหลายความหมายของวัจนกรรมอ้อมมีลำดับก่อนหลัง คลาร์กอธิบายว่าในการ
กล่าวถ้อยคำ “This soup needs salt.” เพ่ือขอร้อง ผู้พูดขอร้องให้ผู้ฟังส่งเกลือให้โดยอาศัยการ
บอกให้ผู้ฟังทราบว่าซุปต้องใส่เกลือ ดังนั้น ความหมายที่ 1 คือ I assert to you that this soup 
needs salt. จึงมาก่อนความหมายที่ 2 คือ I request you to pass the salt. 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายหลายความหมายสมเหตุสมผลในสถานการณ์นั้น เช่น ใน
การกล่าวถ้อยคำ “This soup needs salt.” เพ่ือสื่อความหมายที่ 1 และความหมายที่ 2 ที่กล่าว
ข้างต้น ผู้พูดต้องมีสมมติฐานก่อนว่าผู้ฟังมีข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับตนอยู่ เช่น ข้อมูลที่ ว่าทั้งผู้พูดและ
ผู้ฟังกำลังรับประทานอาหารอยู่ด้วยกัน ผู้พูดเพ่ิงชิมซุป มีเกลือวางอยู่ใกล้ผู้ฟัง และผู้พูดเคารพ
หลักการร่วมมือในการสนทนา ผู้พูดจึงจะแน่ใจได้ว่าผู้ฟังจะสามารถอนุมานความหมายที่ 1 และ
ความหมายที่ 2 ได ้

4. ถ้อยคำที่สื่อเจตนาไม่ตรงกับความหมายตามรูปภาษานั้นเป็นการใช้ตามขนบ คลาร์ก
ชี้ให้เห็นว่าการใช้ตามขนบมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ความหมายที่ใช้จนเป็นขนบ และรูปที่ใช้จนเป็นขนบ 
เช่น ถ้อยคำ “Can you pass me the salt?” และ “ Is it possible for you to pass me the 
salt?” ที่ใช้เป็น วัจนกรรมอ้อมสื่อเจตนาขอร้องนั้นมีเนื้อความถามความสามารถของผู้ฟัง เนื้อความ
หรือความหมายนี้ใช้เพ่ือขอร้องจนเป็นขนบในภาษาอังกฤษ แต่หากพิจารณาที่รูป “Can you pass 
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me the salt?” เป็นรูปที่ใช้จนกลายเป็นขนบการขอร้อง แต่ “Is it possible for you to pass me 
the salt?” ไม่ใช่รูปที่เป็นขนบ 

5. วัจนกรรมอ้อมเกี่ยวกับความสุภาพ คลาร์กเชื่อว่าเหตุผลหลักในการเลือกสื่อสารด้วย     
วัจนกรรมอ้อมคือเรื่องความสุภาพ การขอร้องด้วยการใช้รูปประโยคคำถามเป็นการให้ทางเลือกแก่
ผู้ฟังและไม่บังคับผู้ฟัง 

6. เมื่อผู้พูดแสดงวัจนกรรม ผู้พูดตั้งใจให้เกิดผลบางประการกับผู้ฟัง เช่น ให้ผู้ฟังเชื่อสิ่งที่บอก
เล่า ให้ผู้ฟังทำตามที่ขอ ฯลฯ ผู้พูดมีเป้าหมายและแผนที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น กรณีของวัจนกรรม
อ้อมก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจึงควรอธิบายวัจนกรรมอ้อมในแง่เป้าหมายและแผนของผู้พูดด้วย 

1.7.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอวัจนภาษา 
อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยปราศจากถ้อยคำ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 

การสื่อสารอวัจนภาษาเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบระหว่างผู้ส่ง
สาร ผู้รับสารและสถานการณ์การสื่อสาร ดังที่หลิวและคณะ (Liu et al., 2011:139 อ้างถึงใน 
Jackson, 2014: 100) ได้ให้คำนิยามของอวัจนภาษาไว้อย่างสั้น  ๆ ว่าหมายถึงการสื่อสารโดย
ปราศจากการใช้ถ้อยคำ  

เจน แจ๊คสัน (Jackson, 2014: 102-108) ได้แบ่งหน้าที่ของอวัจนภาษา ไว้ 9 ประการดังนี้ 
1. นำเสนอตัวตน (Self-presentation) หมายถึงเรามักใช้สัญลักษณ์อวัจนภาษาเพ่ือบอกว่า

เราเป็นใคร กล่าวคือเราถ่ายทอดมุมมองอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัวของเราผ่านความหมายขอ
งอวัจนภาษา เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองผ่านลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็น
น้ำเสียง ท่าทาง การแต่งกาย หรือการตกแต่งร่างกาย อย่างการเจาะส่วนต่างๆบนร่างกาย รอยสั ก 
การแต่งหน้า หลายครั้งที่การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาถูกออกแบบเพ่ือทำให้ผู้อ่ืนประทับใจตัวเรา เช่น 
การเลือกเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับอย่างพิถีพิถันในการสัมภาษณ์งานหรือการออกเดท และไม่
ว่าจะตั้งใจหรือไม่ อวัจนภาษาเหล่านี้ก็ล้วนถ่ายทอดตัวเรา ซึ่งหมายความว่าเราก็สามารถเรียนรู้ผู้อ่ืน
จากอวัจนภาษาท่ีปรากฏได้เช่นกัน 

2. แส ด งถึ งค ว าม สั ม พั น ธ์  (Convey relationship messages) ห ม ายถึ ง เร าแสด ง
ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อ่ืนผ่านอวัจนภาษาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราแสดงความรู้สึกนึกคิด
ผ่านสีหน้า คำพูด การยืน หรือการนั่ง การสื่อสารด้วยอวัจนภาษายังแสดงถึงอำนาจในความสัมพันธ์
ได้อีกด้วย เช่น ในที่ทำงาน นายจ้างอาจยืนห่างจากลูกจ้างมากกว่าที่เขายืนห่างจากเพ่ือนสนิท  

3. แทนที่วัจนภาษา (Replacing verbal messages) หมายถึงอวัจนภาษาสามารถใช้เป็นสื่อ
แทน   วัจนภาษาได้ เช่น แทนที่จะสั่งให้นักเรียนเงียบ คุณครูประถมคนหนึ่งอาจแค่ใช้นิ้วหนึ่งนิ้วค้าง
ไว้ที่ริมฝีปากจนกว่านักเรียนจะเข้าใจท่าทางนี้ ในบางสถานการณ์การใช้คำพูดอาจไม่สามารถทำได้ 
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เช่น การควบคุมการบรรเลงเพลงของนักดนตรีในวงด้วยท่าทางของไวทยากร หรือการโบกรถของ
ตำรวจ ในการสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในการสื่อสารผ่านอีเมล์และเฟซบุ๊ก สัญรูปอารมณ์ 
(emoticon) เป็นการสื่อความหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกแทนการใช้ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มี
ใช้อยู่ทั่วโลก อาจไม่สามารถสื่อความหมายได้ หากผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่าง
วัฒนธรรมกัน 

4. ซ้ำวัจนภาษา (Repeating verbal messages) หมายถึงอวัจนภาษาอาจถูกใช้เพ่ือซ้ำสิ่งที่
เราพูดด้วยวัจนภาษา เช่น เราอาจใช้สัญรูปอารมณ์ประกอบข้อความในอีเมล์ การใช้สัญรูปอารมณ์
หน้าเศร้ากับข้อความที่แสดงออกถึงความรู้สึกเศร้า  

5. เน้นวัจนภาษา (Emphasizing verbal messages) หมายถึงอวัจนภาษาอาจถูกใช้เพ่ือ
เน้นอารมณ์หรือความรู้สึกลึกๆ ที่อยู่เบื้องหลังคำพูด เช่น การย่นคิ้วในขณะที่เราแสดงความเสียใจที่
สัตว์เลี้ยงของเพ่ือนเพ่ิงตาย การแสดงสีหน้าประหลาดใจ การเบิกตา การยกคิ้ว สามารถเน้นย้ำว่าเรา
ตกใจที่เพ่ือนกำลังจะแต่งงานกับคนที่เพ่ิงคบกันได้สามอาทิตย์ จากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่าง วัจนภาษา
และอวัจนภาษาสื่อความหมายที่ตรงกันอย่างชัดเจนกับเพ่ือนที่สนิทซึ่งเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับการ
สื่อสารด้วยอวัจนภาษาของเรา 

6. ถ่ายทอดข้อความที่ไม่สามารถใช้คำพูดได้ (Relaying awkward messages) หมายถึง
ความคิดหรือข้อความบางอย่างเป็นสิ่งที่ยากต่อการแสดงออกด้วยคำพูด แต่อาจสื่อสารได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าด้วยอวัจนภาษา เช่น เมื่อมีใครบางคนเสียชีวิต การหาคำพูดที่เหมาะสมเพ่ือพูด
กับคนที่รักผู้เสียชีวิตไม่ใช่เรื่องง่าย การใช้การแสดงออกทางสีหน้า การสัมผัส หรือการอยู่เป็นเพ่ือน 
เป็นวิธีที่ง่ายกว่า 

7. กำหนดการปฏิสัมพันธ์ (Regulating interactions) หมายถึงเราสามารถบอกให้ผู้อ่ืนทำ
หรือไม่ทำบางอย่างในขณะที่เราพูดผ่านอวัจนภาษา เช่น การพยักหน้า การเอนไปด้านหน้า การแสดง
สีหน้าเคร่งขรึมกับเด็กเพ่ือให้พวกเขาหยุดแหย่กันในขณะที่เรากำลังพูดกับพวกเขา การผลัดกันพูด
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาที่พบมากในการปฏิสัมพันธ์ ในการอภิปรายกลุ่ม
เล็ก คุณอาจใช้การผายมือหรือการสัมผัสแขนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนพูด กฎของความสุภาพของการ
สื่อสารด้วยอวัจนภาษานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรม 

8. แสดงอารมณ์ (Displaying emotions) หมายถึงการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาอาจสามารถ
แสดงอารมณ์ ทัศนคติ และสภาพจิตใจ เช่น ถ้าเรารู้สึกเบื่อขณะฟังบรรยาย เราอาจหาวบ่อยครั้งและ
เริ่มฟุบตัว ถ้าเรามีความสุขเราอาจยิ้มกว้างมาก เมื่อเราคุ้นเคยกับใครสักคน เราอาจรู้สภาพจิตใจด้วย
การสังเกตอวัจนภาษาที่เป็นพฤติกรรมของเขาคนนั้น คำพูดอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เราต้องรับรู้ในขณะที่
เพ่ือนกำลังหดหู่ใจเสมอไป ยิ่งเรารู้จักใครบางคน และบริบททางวัฒนธรรมมาก เราก็ยิ่งเข้าใจภาวะ
ของคนๆนั้น  
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9. เป็นพิธีกรรม (Rituals) หมายถึงทุกวัฒนธรรมมีพิธีกรรมที่มีการปฏิบัติผ่านอวัจนภาษา
รวมอยู่ด้วย เมื่อเวลาผ่านไป การปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ได้กลายเป็นกิจวัตรและส่งต่อจากรุ่นสู่
รุ่นผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรม วิธีการทักทายมักเก่ียวกับสัญลักษณ์ท่ีเป็นอวัจนภาษาและแตกต่างกัน
ในแต่ละวัฒนธรรม เช่น การไหว้ของไทยประกอบด้วยการพนมมือและการก้มตัว และระดับของการ
ยกมือก็แสดงถึงผู้ที่เราทำความเคารพที่แตกต่างกัน  

การศึกษาเกี่ยวกับวัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ใน
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวัจนกรรมจากข้อความที่ปรากฏบนเสื้อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาวัจ
นกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยตามแนวคิดดังกล่าวจะช่วยทำให้เห็นวัจนกรรมต่าง ๆ ที่
ปรากฏบนเสื้อ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย 
นิกายโปรเตสแตนต์โดยมีแนวคิดของจอห์น อาร์ เซิร์ลเป็นแนวคิดสำคัญของงานวิจัยนี้ และใน
การศึกษาอวัจนภาษานั้นจะใช้แนวคิดอวัจนภาษาของเจน แจ๊คสันเป็นกรอบในการศึกษา 

1.7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนกรรม คริสต์ศาสนิกชนไทย และอวัจนภาษา 

1.7.3.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัจนกรรม 
บุญโชค เขียวมา (2550) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวัจนกรรมบนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี 2547” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมที่ใช้ในข้อความ
โฆษณาบนป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาประเภทและ
ความถี่ของวัจนกรรมที่ใช้ในข้อความโฆษณาบนป้ายโฆษณาหาเสีย งของผู้สมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อมที่ใช้ในข้อความโฆษณาบนป้าย
โฆษณาหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมป้ายหาเสียงตั้งแต่วันที่ 10-28 
สิงหาคม พ.ศ. 2547 เป็นจำนวน 113 ป้าย ผลการศึกษาพบว่าวัจนกรรมที่ใช้บนป้ายหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปี 2547 มี 4 ประเภทเรียงตามลำดับดังนี้ 1. วัจนกรรมกลุ่ม
ผูกมัด วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการสัญญา และวัจนกรรมการเสนอตัว  2. วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ  
วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการขอร้อง วัจนกรรมการแนะนำ วัจนกรรมการจูงใจ วัจนกรรมการท้า
ทาย และวัจนกรรมเชิญชวน 3. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว วัจนกรรมที่พบคือ วัจนกรรมการให้ข้อมูล 
และ 4. วัจนกรรมประเภทแสดงความรู้สึก วัจนกรรมที่พบคือวัจนกรรมการเตือน ผลการศึกษาวัจนกร
รมตรงและวัจนกรรมอ้อมของข้อความบนป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครปี 
2547 พบว่ามีวัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม วัจนกรรมที่ปรากฏบางวัจนกรรมสามารถเป็นได้
ทั้งวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถ้อยคำและบริบทที่ใช้ เช่น การสัญญา การเสนอ
ตัว และเจตนาของผู้ส่งสาร 
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อลงกรณ์ อิทธิผล (2557) ศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมจากคำเรียกขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของ
หมอเหยาชาวผู้ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมจากคำเรียกขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของ
หมอเหยาชาวผู้ไทยใน 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยเก็บข้อมูล
จากหมอเหยา 12 คนและคำเรียกขวัญ 12 บท ผลการศึกษาพบว่าคำเรียกขวัญในพิธีกรรมรักษาโรค
ของหมอเหยาชาวผู้ไทยมีรูปแบบและข้ันตอนรักษาเหมือนกันทุกจังหวัด วัจนกรรมตรงที่ใช้มีจำนวน 6 
วัจนกรรม ได้แก่ 1) วัจนกรรมบรรยาย 2) วัจนกรรมชักชวน 3) วัจนกรรมขอร้อง 4) วัจนกรรม
แนะนำสั่งสอน 5) วัจนกรรมสัญญา 6) วัจนกรรมปลอบประโลม วัจนกรรมอ้อมได้แก่ รูปประโยคบอก
เล่าแต่มีเจตนาสั่งสอน และรูปประโยคคำสั่งหรือขอร้องแต่มีเจตนาปลอบประโลม 

อัจฉรา ใครบุตร และวิไลศักดิ์ กิ่งคำ (2559) ศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมในบทเพลงปลุกใจให้รัก
ชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2510-2550” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเภทของวัจนกรรมที่ปรากฏในเพลง
ปลุกใจให้รักชาติ ผลการศึกษาพบว่าประเภทวัจนกรรมโดยศึกษาเฉพาะความหมายประจำรูปประโยค
มี 12 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมบอกเล่า วัจนกรรมขอร้อง วัจนกรรมสั่ง วัจนกรรมเตือน วัจนกรรม
สัญญา วัจนกรรมขู่ วัจนกรรมแนะนำ วัจนกรรมถามวัจนกรรมแสดงความเสียใจ วัจนกรรมบริภาษ 
วัจนกรรมท้าทาย และวัจนกรรมอวยพร วัจนกรรมที่พบมากที่สุดคือวัจนกรรมบอกเล่า วัจนกรรมที่
พบน้อยที่สุดคือวัจนกรรมถาม 

ณัฐวดี คมประมูล และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง “วัจนกรรมในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก
ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพ่ีอ้อย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัจนกรรมในการให้คำปรึกษาเรื่อง
ความรักในคอลัมน์คนดังนั่งเขียนของดีเจพ่ีอ้อย โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์
จำนวน 178 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า ดีเจพี่อ้อยมีการใช้วัจนกรรมในการให้คำปรึกษา 4 กลุ่มวัจนกร
รม คือ 1.วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ ได้แก่ วัจนกรรมแนะนำและวัจนกรรมสั่งสอน 2.วัจนกรรมกลุ่มแสดง
ความรู้สึก ได้แก่ วัจนกรรมตำหนิวัจนกรรมเตือน และวัจนกรรมชื่นชม  3.วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 
ได้แก่ วัจนกรรมแสดงความคิดเห็น วัจนกรรมบอกเล่า และวัจนกรรมยืนยัน 4.วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 
พบวัจนกรรมเดียวคือวัจนกรรมการปลอบโยน วัจนกรรมที่พบมากที่สุดคือวัจนกรรมแนะนำ วัจนกร
รมที่พบน้อยที่สุดคือวัจนกรรมชื่นชม 

1.7.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนิกชนไทย 
ฐาปกรณ์ กระแสทิพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารผ่านบทเพลงของคริสต์ศาสนานิกาย

โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและดนตรีเพลงคริสเตียนนิกาย
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย เพ่ือศึกษาการใช้เพลงในกิจกรรมทางศาสนาของคริสต์ศาสนานิกาย
โปรเตสแตนต์.ในประเทศไทย และเพ่ือวิเคราะห์ผลของเพลงคริสเตียนที่ในการนมัสการของคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่มีผลต่อคริสเตียน โดยวิเคราะห์เนื้อหาเพลงที่ใช้ในคริสตจักรตัวอย่าง
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และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำการนมัสการและนักดนตรีคริสตจักรและผู้ประพันธ์เพลงทั้งสิ้น 27 คน 
และคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ทั้งสิ้น 40 คน และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคริสตจักรนิกาย
โปรเตสแตนต์ทั้งสิ้น 7 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า เพลงคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย
เป็นสื่อเสียงที่เป็นการสื่อสารเชิงอารมณ์กับผู้รับสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วน
เนื้อหาและส่วนองค์ประกอบของดนตรี ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย เนื้อหาที่ถ่ายทอดความเชื่อและคำ
สอนของคริสต์ศาสนากับเนื้อหาที่ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้า ส่วนองค์ประกอบ
ของดนตรีพบแนวเพลงที่นิยมใช้ในประเทศไทย 2 ประเภทคือเพลงฮิมน์และเพลงนมัสการร่วมสมัย มี
ความแตกต่างกันจากปัจจัยด้านยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อเพลง ความเร็วของจังหวะดนตรี รูปแบบการ
ประพันธ์ และเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง องค์ประกอบทั้ ง 2 ส่วนของเพลง การสื่อสารผ่านเพลงคริส
เตียนโดยคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์เป็นการสื่อสารแบบมุ่งเป้าหมายที่มีจุดประสงค์สำคัญ 4 อย่าง 
คือ เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารเชิงจิตวิญญาณกับพระเจ้า ใช้ถ่ายทอดและอบรมบ่มเพาะความเชื่อ
และคำสอนของคริสต์ศาสนา ใช้รวมกลุ่มคนและสร้างบรรยากาศในพิธีนมัสการและใช้เน้นย้ำ
ความหมายและความสำคัญของขั้นตอนในพิธีนมัสการ เป็นการสร้างและเสริมศรัทธาในหมู่สมาชิก
คริสตจักรเพ่ือให้คริสตจักรมีความเข็มแข็งและสามารถดำรงสืบทอดต่อไปได้ ส่วนรูปแบบการนำ
เพลงคริสเตียนมาใช้ในพิธีนมัสการนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความนิยมของผู้นำ
คริสตจักรและการปรับใช้เพลงให้เข้ากับลักษณะของสมาชิกคริสตจักรแต่ละแห่ง เพลงคริสเตียนมีผล
ต่อผู้ฟังใน 2 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์กรคริสตจักร ระดับปัจเจกบุคคล มีผล 3 
ด้าน คือ ด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านความรู้ความคิด และด้านพฤติกรรม ระดับองค์กรคริสตจักร มีผล
ด้านการสร้างเวทีการรวมกลุ่ม การสร้างความมีส่วนร่วม และการทำให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์
เพ่ือเสริมสร้างศรัทธาซึ่งกันและกัน  

ปรัชญา ใจภักดี (2556) ศึกษาเรื่อง “เนื้อหาและการใช้ภาษาในเพลงนมัสการพระเจ้าของ 
คริสเตียน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาในเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียน 
จากเพลงนมัสการพระเจ้าของ คริสเตียน จำนวน 500 เพลง ผลการศึกษาพบว่าเนื้อหาเพลงนมัสการ
พระเจ้าของ คริสเตียน ได้แก่  เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระเจ้าทั้งด้านรูปธรรมและ
นามธรรม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเจ้า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวต่อพระเจ้า 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำอธิษฐานของคริสเตียน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายพระนามพระเจ้า 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษา
ในเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนมีลักษณะเป็นความเรียงร้อยแก้วที่มีสัมผัส มีความยาวของ
เพลงตั้งแต่ 2 ท่อนจนถึง 4 ท่อนขึ้นไป จำนวนพยางค์ที่ใช้ในการตั้งชื่อเพลงมีตั้งแต่ 2-11 พยางค์ มี
การใช้คำท่ีหลากหลาย ได้แก่ การซ้ำคำ การหลากคำ มีการใช้คำราชาศัพท์ คำภาษาบาลีสันสกฤต คำ
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ภาษาฮีบรู มีการใช้ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ การอ้างถึง และคำถาม
เชิงวาทศิลป์ 

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่ (2559) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผู้นำนมัสการ
คริสตจักร สังกัดสหกิจคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าว
ใจของผู้นำนมัสการคริสตจักรสังกัดสหกิจคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาการตอบสนองของ
คริสต์ศาสนิกชนต่อการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผู้นำนมัสการ โดยรวบรวมข้อมูลจากคริสตจักร
สังกัดสหกิจคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 คริสตจักร คือ คริสตจักรธรรม
ประทีปแห่งเชียงใหม่ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ และคริสตจักรไทยล้านนา ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำนมัสการคริสตจักร และการสัมภาษณ์กลุ่มคริสต์ศาสนิกชนของคริสตจักร  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผู้นำนมัสการคริสตจักรสังกัดสหกิจค
ริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำนมัสการทำการสื่อสารในช่วงนมัสการช่วงเช้าวันอาทิตย์ มีรูปแบบ
การสื่อสารคือ การสื่อสารสลับกับการใช้เพลงนมัสการ โดยแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-35 
นาที มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้คริสต์ศาสนิกชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม 
และพฤติกรรมให้เป็นไปตามหลักข้อเชื่อทางคริสต์ศาสนา ด้านการสร้างสารเพ่ือโน้มน้าวใจ พบว่า 
ผู้นำนมัสการทำการสื่อสารตลอดช่วงเวลาของช่วงนมัสการโดยไม่เรียงลำดับขั้นการสื่อสาร ใช้วิธีการ
ขอร้องแบบมากขึ้นตามระดับ และแสดงเหตุผลด้วยการชี้ให้คริสต์ศาสนิกชนตระหนักถึงข้อดีของการ
นมัสการผ่านการยกข้อพระคัมภีร์และประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ จุดจูงใจหลักที่ใช้ในการสื่อสาร 
คือการสื่อสารเรื่องความดีและการช่วยเหลือของพระเจ้า มีลักษณะการสื่อสารแบบพรรณนาโวหาร
เพ่ือให้คริสต์ศาสนิกชนเกิดจินตนาการ ด้านการใช้ภาษา พบว่า ผู้นำนมัสการใช้ภาษากึ่งทางการและ
ใช้คำเฉพาะวงการของคริสต์ศาสนา ด้านการสื่อสารทางอวัจนภาษา พบว่า ผู้นำนมัสการแสดงท่าทาง
ประกอบกับการสื่อสาร เพ่ือสื่อความหมายในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารและเป็นแบบอย่างให้
คริสต์ศาสนิกชนกระทำตาม ด้านเพลงนมัสการ พบว่า เนื้อหาหลักกล่าวถึงความดีและการช่วยเหลือ
ของพระเจ้า และการบรรเลงดนตรีมีส่วนสนับสนุนให้คริสต์ศาสนิกชนแสดงออกทางอารมณ์เชิงบวก
ในขณะนมัสการ ด้านการตอบสนองของคริสต์ศาสนิกชนต่อการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของผู้นำ
นมัสการ พบว่า คริสต์ศาสนิกชนตอบสนองในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารของผู้นำนมัสการ โดย
แสดงออกผ่านคำพูดและการปฏิบัติ ด้านการรับรู้การสื่อสารของผู้นำนมัสการ พบว่า คริสต์ศาสนิกชน
รับรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าและการปฏิบัติตนต่อพระเจ้า ด้านการรับรู้เพลงนมัสการ พบว่า 
คริสต์ศาสนิกชนรับรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือของพระเจ้าและหลักข้อเชื่อทางคริสต์ศาสนา พร้อมทั้ ง
ดนตรีมีส่วนช่วยให้เกิดการแสดงออกตามอารมณ์เพลงในขณะนั้น จากการวัดผลจากการเข้าร่วมช่วง
นมัสการ พบว่า คริสต์ศาสนิกชนมีอารมณ์ความรู้สึกในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากการเข้าร่วม 
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คริสต์ศาสนิกชนจึงเชื่อว่าช่วงนมัสการจะสร้างประสบการณ์ส่วนตัวระหว่างคริสต์ศาสนิกชนกับพระ
เจ้าได ้

1.7.3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอวัจนภาษา 
พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย (2550) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะโครงสร้างและภาษาโฆษณาในคำโปรย

ปกแผ่น วี.ซี.ดี. ภาพยนตร์ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างเนื้อหา การใช้วัจนภาษา
และอวัจนภาษาในคำโปรยปกแผ่นวีซีดีภาพยนตร์ไทย ผลการศึกษาอวัจนภาษาพบลักษณะการใช้
ภาพประกอบพบ 2 ประเภท ได้แก่ 1) ภาพที่เน้นบุคคล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพที่แสดง
ความรู้สึกอารมณ์ทางสีหน้าและภาพที่แสดงกริยาท่าทาง 2) ภาพที่เน้นเหตุการณ์ ด้านการใช้สีมีการ
ใช้สีดำ สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สีเขียวใบไม้ สีขาว ด้านการใช้อักษรพบการใช้ตัวอักษรแบบพิมพ์ ทั้ง
ตัวอักษรเหลี่ยม และตัวอักษรโค้งมน อีกท้ังพบตัวอักษรแบบตัวเขียน 

เบญจวรรณ ศริกุล (2553) ศึกษาเรื่อง “วิเคราะห์ภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องสำอาง ปี 
พ.ศ. 2551” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ีมีลักษณะเฉพาะในแผ่นพับโฆษณา
เครื่องสำอาง และเพ่ือศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษาในแผ่นพับโฆษณา
เครื่องสำอาง ผลการศึกษาด้านอวัจนภาษาพบว่ามีการใช้อวัจนภาษาที่เด่นในด้านการใช้ภาพ การใช้สี 
การใช้ตัวอักษร และการใช้เครื่องหมายการค้าและตรารับรอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในแผ่นพับโฆษณาเครื่องสำอาง ปี พ.ศ. 2551 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของอวัจน
ภาษา 3 ด้าน คือ 1) การใช้ภาพ 2) การใช้สี 3) การใช้ตัวอักษร กับการใช้วัจนภาษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์ 3 ประเภท คือ 1) แบบเสริมกันมากที่สุด 2) แบบซ้ำกัน และเสริมกัน 3) แบบแย้งกัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนกรรม คริสต์ศาสนิกชนไทย และอวัจนภาษา ผู้วิจัย
ใช้เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการศึกษาทั้งด้านวัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทำให้ทราบที่มา เนื้อหาและวัจนกรรมของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชน

ไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
2) ทำให้ทราบประเภท ความหมาย และหน้าที่ของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อของ

คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
3) เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาที่ปรากฏบนสื่อประเภทอ่ืนของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง

ต่อไป 
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บทที่ 2 
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 

2.1 ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ 

2.1.1 จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ 
ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่ เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ มี

ความสัมพันธ์กับศาสนายูดายหรือศาสนายิวเนื่องจากมีการสืบทอดความเชื่อว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียง
พระองค์เดียวสร้างโลกและสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ แต่ศาสนาคริสต์นั้นเชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของ
พระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระบุตรตามที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้ว่าพระองค์จะส่งผู้หนึ่งมาเพ่ือช่วยชนชาติของพระองค์ จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์สามารถแบ่งออก
ได้เป็นสองช่วงเวลาตามคำนิยามของศาสนาคริสต์ที่แตกต่างคำนิยามกัน ประการแรก ศาสนาคริสต์
หมายถึงพระเยซูคริสต์ ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนที่ว่าพระเยซูบังเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือช่วยให้ทุก
คนที่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า การเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์ของพระองค์เป็นพระ
ประสงค์ของพระเจ้าเพ่ือให้พระเยซูคริสต์เป็นเครื่องไถ่ความผิดบาปของมนุษยชาติ หากนับตามคำ
นิยามนี้ ศาสนาคริสต์เริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสตศักราช 2 ซึ่งเป็นเวลาที่พระเยซูประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม 
(Bethlehem) ประเทศปาเลสไตน์ การประสูติของพระเยซูจึงเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์  
ประการที่สอง ศาสนาคริสต์หมายถึงกลุ่มคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระเยซูเป็นทั้งพระ
เจ้าและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ หากนับตามคำนิยามนี้ ศาสนาคริสต์เริ่มต้นขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
4 (Fredriksen and Reinhartz, 2002: 8) 

2.1.1.1 ก่อนพระเยซูคริสต์ประสูติ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งนั้นเริ่มต้นจากพระเจ้าเพียง

พระองค์เดียว ประมาณ 4,128 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าทรงสร้างโลกภายในเวลาหกวัน ในวันที่เจ็ด
พระองค์ทรงหยุดพัก จากนั้นพระองค์ทรงปั้นมนุษย์หรืออาดัม (Adam)4 จากธุลีดินและทรงระบายลม
หายใจเข้าไปทางจมูกของเขา แล้วทรงสร้างเอวา (Eve)5 จากกระดูกซี่โครงของอาดัม อาดัมและเอวา
ผู้เป็นมนุษย์คู่แรกทำผิดเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงสาปแช่งมนุษย์ทุกคนซึ่งสืบเชื้อสาย
จากอาดัมและเอวาให้พบกับความยากลำบากตลอดชีวิตและเมื่อตายลงร่างกายจะกลับกลายเป็นธุลี
ดิน ต่อมาเมื่อถึงสมัยโนอาห์ มนุษย์เพ่ิมจำนวณขึ้นอย่างทวีคูณแต่จิตใจของมนุษย์กลับชั่วร้ายลง พระ

 
4 มาจากภาษาฮีบรูว่า อดามา แปลว่ามนุษย์หรือชาย 
5 มาจากภาษาฮีบรูว่า อิชชา แปลว่าหญิง  
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เจ้าจึงทรงให้น้ำท่วมโลกเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนเพ่ือทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ยกเว้นโนอาห์
เพราะเขาเป็นคนชอบธรรมและเชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าตรัสสั่งให้เขาสร้างเรือและนำตัวเขา ครอบครัว
ของเขา พร้อมทั้งสัตว์ทุกชนิดเป็นอย่างละคู่ขึ้นไปบนเรือ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกจบลง 
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่บนเรือได้ลงมาใช้ชีวิตตามปกติบนพ้ืนโลกอีกครั้ง จนกระทั่งถึงสมัยอับรา ฮัม 
(Abraham)6 เขาเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามากที่สุด พระเจ้าจึงทรงเลือกสร้างชนชาติหนึ่งจากเชื้อสาย
ของอับราฮัมผ่านทางหลานของเขาชื่อว่า ยาโคบ (Jacob) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อิสราเอล (Israel) 
อิสราเอลจึงเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม 

ชนชาติอิสราเอลเดินทางออกจากอียิปต์ไปยังดินแดนคานาอัน (Canaan) ซึ่งเป็นดินแดนแห่ง
พันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้อิสราเอลเพ่ือตั้งชนชาติ ไม่นานประชากรอิสราเอลก็เรียกร้องขอกษัตริย์
ให้เป็นผู้นำชนชาติของตน เดิมนั้นพระเจ้าถือเป็นทั้งพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตและเป็นกษัตริย์ของชน
ชาติอิสราเอลแต่อิสราเอลกลับเรียกร้องหากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เพียงเพราะชนชาติอ่ืน ๆ มี พระเจ้าจึง
ทรงให้ซาอูล (Saul) ผู้โหดร้ายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล เมื่อกษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์ลงกษัตริย์ดาวิด 
(David) ได้ขึ้นปกครองอิสราเอลต่อจากกษัตริย์ซาอูล ในระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล ชนเผ่าต่าง 
ๆ ของอิสราเอลเริ่มแตกแยกและสู้รบกัน กษัตริย์ดาวิดทรงรวบรวมอิสราเอลและก่อตั้งแผ่นดิน
อิสราเอลขึ้น มีเมืองหลวงคือเยรูซาเร็ม (Jerusalem) หลังจากกษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์ลง กษัตริย์
โซโลมอน (Solomon) พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้ขึ้นปกครองอิสราเอลต่อจากพระองค์กษัตริย์
โซโลมอนทรงสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาโมริยาห์  (Mount Moriah) ในเยรูซาเล็ม
ได้สำเร็จ ประเทศอิสราเอลเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์โซโลมอน 
แต่หลังจากกษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนม์ลงอิสราเอลได้แบ่งแยกเป็นสองดินแดน ดินแดนทางตอน
เหนือของอาณาจักรเป็นประเทศอิสราเอล มีเมืองหลวงคือ สะมาเรีย (Samaria) ดินแดนทางตอนใต้
ของอาณาจักรเป็นประเทศยูดาห์ มีเมืองหลวงคือ เยรูซาเล็ม (Jerusalem) 722 ปีก่อนคริสตกาล 
ประเทศอิสราเอลถูกชาวอัสซีเรียทำลายและชาวอิสราเอลถูกขับไล่ออกนอกประเทศ 598-582 ปีก่อน
คริสตกาล ยูดาห์ถูกชาวบาบิโลนทำลาย จนกระทั่งกรุงบาบิโลนล่มสลาย 63 ปีก่อนคริสตกาล ชาว
โรมันได้ยึดครองยูดาห์  ช่วงการปกครองภายใต้จักรวรรดิโรมัน ชาวยูดาห์เชื่อว่าพระเจ้าจะทรง
ประทานพระเมสสิยาห์ (Messiah)7 มาเพ่ือปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสดังคำทำนายของผู้เผย
พระวจนะ (prophet)8 ชาวยูดาห์คิดว่าพระเมสสิยาห์จะมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับกษัตริย์
ดาวิดและจะนำเอกราชพร้อมทั้งศักดิ์ศรีกลับคืนสู่ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดอีกครั้ง 

 
6 แปลว่า บิดาของคนมากมาย 
7 Messiah เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ ตรงกับภาษากรีกว่า Christ 
8 หมายถึง ผู้ที่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้และบอกกล่าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลในอนาคตตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้

ประชากรอิสราเอลได้รับรู้ 
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2.1.1.2 หลังพระเยซูคริสต์ประสูติ 
พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียล (Gabriel) มาพบกับหญิงพรหมจารีผู้หนึ่งชื่อว่ามารีย์ 

(Mary) ในแคว้นกาลิลี (Galilee) ซึ่งเป็นคู่หมั้นกับชายที่ชื่อว่าโยเซฟ (Joseph) ผู้เป็นเชื้อสายของ
กษัตริย์ดาวิด ทูตสวรรค์ได้แจ้งกับมารีย์ว่านางจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง นางจะตั้งชื่อ
บุตรว่า เยซู (Jesus) เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าสูงสุดจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระองค์ 
บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกิดจากพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดแผ่เงาปกคลุมนาง เมื่อโย
เซฟทราบเรื่องที่มารีย์ตั้งครรภ์จึงคิดจะถอนหมั้นนางอย่างเงียบ ๆ แต่ทูตสวรรค์ได้เข้าฝันโยเซฟเพ่ือ
แจ้งว่าเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารีย์มาจากพระเจ้า จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู เพราะเขาจะช่วย
ประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป ในช่วงที่มารีย์ตั้ งครรภ์ใกล้คลอด จักรพรรดิออกัสตัส 
(Augustus) ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน ประชากร
ทุกคนต้องไปลงทะเบียน ณ เมืองของตน โยเซฟและมารีย์จึงออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธ
(Nazareth) แคว้นกาลิลี ไปยังเมืองของกษัตริย์ ดาวิดชื่อเบธเลเฮม (Bethlehem) แคว้นยู เดีย 
(Judea)9 เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ขณะพวกเขาอยู่ที่ เมืองเบธเลเฮมก็ถึง
กำหนดเวลาคลอดพระบุตร แต่เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาท่ีเมืองเบธเลเฮมเพ่ือลงทะเบียน
สำมะโนประชากรทำให้ไม่มีที่พักแรมสำหรับโยเซฟและมารีย์ มารีย์ประสูติพระบุตรแล้วเอาผ้าพันพระ
วรกายวางไว้ในรางหญ้า พระเยซูประสูติในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรด (Herod) วันที่พระเยซูประสูติไม่
มีการบันทึกแน่นอน แต่พระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันประสูติของพระ
เยซู  

พระองค์อาศัยอยู่กับโยเซฟและมารีย์ผู้เป็นบิดาและมารดาในเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี เมื่อ
อายุครบ 30 ปีพระเยซูเสด็จไปยังแม่น้ำจอร์แดนเพ่ือรับบัพติศมา (Baptism)10 หลังจากนั้นพระเยซู
ทรงออกประกาศเรื่องพระเจ้าไปยังเมืองคาเปอรนาอุม (Capernaum) แคว้นกาลิลี ข่าวประเสริฐ 
(the Good News)11 ของพระเยซูนั้นมีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกคนกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มา
ใกล้แล้วไม่ใช่เพ่ือล้มล้างศาสนายูดายแต่เป็นการปฏิรูปศาสนาเดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเน้น

 
9 หรือ Judaea เป็นชื่อที่จักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส (Emperor Caesar Augustus) แห่งจักรวรรดิโรมันทรงเปลี่ยนให้กับยูดาห์เมื่อครั้ง

โรมันปกครองยูดาห์ในฐานะแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน 
10 พิธีสำคัญในศาสนาคริสต์เป็นการชำระร่างกายด้วยน้ำมี 3 วิธี คือ พรม รด หรือ จุ่มลงในน้ำทั้งตัวสื่อถึงการเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ

และเป็นการแสดงถึงการยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของตน เป็นพิธีศีลสำคัญที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนต้องรับเพื่อประกาศตนเป็น
คริสต์ศาสนิกชน 
11 หรือพระกิตติคุณ (the Gospel) หมายถึง เรื่องราวว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อถูกตรึง

สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์และประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด จากที่นั่น
พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ผู้ที่เชื่อในพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูจะรอดจากการพิพากษาและได้รับชีวิตนิ
รันดร์ แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระบุตรจะได้รับความตายนิรันดร์ 
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ความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพ่ือนมนุษย์ ขณะอยู่ที่ริมทะเลสาบกาลิลีมีผู้คนสนใจคำสอนของ
พระเยซูจำนวนมาก คนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ยากจนและประกอบอาชีพชาวประมง พระเยซูทรง
เลือกสาวก 4 คนแรกจากผู้ทำประมงอยู่ริมทะเลสาบกาลิลี ได้แก่ เปโตร (Peter) และน้องชายของเขา
ชื่อว่าอันดรูว์ (Andrew) ยากอบบุตรของเศเบดี (James son of Zebedee) และน้องชายของเขาชื่อ
ว่ายอห์น (John) จากนั้นพระเยซูทรงเลือกสาวกอีก 8 คนจากผู้ที่ติดตามพระองค์โดยไม่ได้ทรงเลือก
จากฐานะหรืออาชีพ ในทางกลับกันพระองค์ทรงเลือกคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมอย่างคนเก็บภาษีด้วย12 
สาวกอีก 8 คนได้แก่ ฟีลิป (Philip) บารโธโลมิว (Bartholomew) โธมัส (Thomas) และมัทธิว 
(Matthew) ซึ่งเป็นคนเก็บภาษี ยากอบบุตรของอัลเฟอัส (James son of Alphaeus)  ธัดเดอัส 
(Thaddaeus) ซี โมน (Simon) และยูดาส (Judas) รวมเป็นสาวก (the Disciples) 12 คนหรือ
เรียกว่า อัครทูต (the Apostles)13 พระเยซูและสาวกเริ่มออกเดินทางไปยังแคว้นต่าง ๆ เพ่ือสั่งสอน
ให้ผู้คนกลับใจหันหลังจากความชั่วแล้วกลับมายึดมั่นในคำสอนของพระเจ้า พระองค์ทรงเดินทางทำ
พันธกิจเรื่องการเผยแผ่คำสอนจนถึงอายุ 33 ปี  

ตลอดระยะเวลาสามปีที่พระเยซูสั่งสอนคำสอนของพระเจ้าตามที่ต่าง ๆ มีคนศรัทธาพระเยซู
จำนวนมากและมีผู้ติดตามพระเยซูมากขึ้น คำสอนของพระองค์ให้ความหวังแก่คนยากไร้และสิ้นหวัง
เพราะอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าคือความสุขนิรันดร์เพราะชาวยิวเชื่อว่าบนอาณาจักรสวรรค์จะไม่
มีการทนทุกข์อีกต่อไปและอาณาจักรสวรรค์เป็นที่ที่ทุกคนจะได้กลับคืนสู่พระเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้าง
มนุษย์ ในขณะเดียวกันคำสอนของพระองค์ได้สร้างความโกรธแค้นและเกลียดชังให้กับพวกคนรวย
และคนมีอำนาจ เพราะพวกเขายึดติดกับทรัพย์สินที่มีแต่พระเยซูทรงสอนให้พวกเขาเสียสละทรัพย์สิน
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และละทิ้งทุกสิ่งที่มีเพ่ือติดตามพระองค์  ในระหว่างที่พระเยซูเดินทางสั่ง
สอนพระองค์ยังได้ทรงกระทำการอัศจรรย์มากมายทั้งการดำเนินบนทะเลท่ามกลางพายุและห้ามพายุ
ให้สงบ การเลี้ยงคนห้าพันด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว การรักษาคนป่วยทั้งคนป่วยอัมพาตให้
เดินได้ คนป่วยโรคเรื้อนให้หาย คนตาบอดให้มองเห็น การชับไล่ผี และช่วยให้คนตายฟ้ืนกลับมีชีวิต 
เป็นต้น การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ติดตามพระองค์ว่าพระองค์คือพระ
เจ้าผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งรวมทั้งความตาย  

 
12 คนที่รัฐบาลโรมจ้างมาเก็บภาษี มักเป็นที่รังเกียจของคนยิวเพราะคนยิวถือว่าพวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลยึดครองประเทศ อีกทั้งคนเก็บ

ภาษีส่วนใหญ่มักเก็บภาษีเกินความจริงและยักยอกเงินภาษี 
13 ผู้ทีไ่ด้รู้จักกับพระเยซูและได้รับมอบหมายให้ไปสอนผู้อื่นเกี่ยวกับพระองค์ 
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เมื่อถึงเทศกาลปัสกา (Passover)14 พระเยซูทรงเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพ่ือฉลองปัสกา มี
ผู้คนคอยต้อนรับพระเยซูจำนวนมาก ขณะนั้นเมื่อรัฐบาลโรมันรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
พร้อมด้วยคนติดตามมากมาย รัฐบาลโรมันกลัวว่าพระเยซูจะก่อกบฏและเนื่องจากคำสอนของพระ
เยซูมีส่วนทำให้ผู้นำศาสนายูดาห์ ขุนนางและคนร่ำรวยไม่พอใจเพราะถูกตำหนิจึงโกรธแค้น รัฐบาล
โรมันจึงออกหมายจับพระเยซูข้อหาก่อกบฏและปลุกปั่นให้ชาวเมืองขัดขืนรัฐบาลโรมัน ก่อนถูกจับ
พระเยซูได้รับปัสการ่วมกับสาวกทั้งสิบสองคน การฉลองปัสกาทำโดยการเลือกเครื่องบูชาจากฝูงแพะ
แกะและฝูงวัวถวายแด่พระเจ้า จากนั้นด้วยการกินเครื่องบูชาปัสการ่วมกับขนมปังไม่ใส่เชื้อยีสต์ซึ่งเป็น
ขนมปังที่สื่อถึงความทุกข์เพราะอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ด้วยความเร่งรีบ ในขณะรับประทาน
อาหาร พระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบคุณพระเจ้า แล้วทรงหักขนมปังส่งให้สาวกพร้อมตรัสว่า 
“จงรับไปเถิด นี่เป็นกายของเรา” แล้วทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นพร้อมตรัสว่า “นี่คือโลหิตของเราอันเป็น
โลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินเพ่ือคนเป็นอันมาก เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราจะไม่ดื่มน้ำจากผล
องุ่นนี้อีกจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า” การเสวยปัสกามื้อนี้จึงเป็นอาหาร
มื้อสุดท้าย (The Last Supper) ร่วมกับเหล่าสาวกของพระองค์ คริสต์ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อการ
รับประทานขนมปังไม่ใส่เชื้อยีสต์กับเหล้าองุ่นและเรียกพิธีเช่นนี้ว่า พิธีศีลมหาสนิท หลังจาก
รับประทานอาหารร่วมกับพระเยซู ยูดาสหนึ่งในสาวก 12 คนได้ทรยศพระเยซูโดยการชี้ตัวพระเยซูให้
ทหารโรมันจับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผูกคอตายพราะรู้สึกผิด รัฐบาลโรมันประหารพระเยซูด้วยการตรึง
ตายบนไม้กางเขน (Crucifixion)  การตรึงไม้กางเขนคือการตอกตะปูลงบนข้อมือทั้งสองข้างจน
นักโทษเจ็บปวดทรมานจนตาย เป็นบทลงโทษสำหรับกบฏการเมืองและนักโทษคดีอาชญากรรมชั้นต่ำ
ของโรมัน แต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ก็ยังคงเชื่อว่าพระองค์จะได้รับเกียรติ
สูงสุด หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์ ในวันที่สามพระองค์ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ขึ้นจากความตาย 
(Resurrection) และทรงปรากฏตัวแก่สาวกทั้ง 11 คนและผู้ติดตามพระองค์ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ตามเมืองต่าง ๆ การฟ้ืนขึ้นจากความตายของพระเยซูพิสูจน์ให้หลายคนที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้
ด้วยตัวเองมั่นใจว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ให้เป็นพระผู้ช่วยให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปรอด
จากความผิดของบาปนั้นและกลับกลายเป็นคนชอบธรรมโดยพระโลหิตที่หลั่งไหลจากการถูกตรึงบน
ไม้กางเขน  

หลังจากสาวกทั้ง 11 คนและผู้ติดตามพระองค์ได้พบกับพระเยซูหลังการทรงฟ้ืนคืนพระชนม์
พวกเขาได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและร่วมกันอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอย่าง
ขะมักเขม้น นับแต่นั้นมาสาวกทั้ง 11 คนและมัทธีอัส (Matthias) ซึ่งได้รับเลือกเข้ามาภายหลังแทนยู

 
14 เป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นวันที่ 14 ของเดือนแรกตามปฏิทินยิว เทศกาลฉลองและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เพื่อเป็นการระลึก

ถึงวันที่พระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากอยีิปต์ ณ สถานที่ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์ ในที่นี้คือพระวิหาร
ในเยรูซาเล็มซ่ึงสร้างเสร็จในรัชสมัยของกษัตริย์โซโลมอน  
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ดาสรวมเป็น 12 คนได้ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาทำให้มีผู้เชื่อว่าพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้มากขึ้น 
พวกเขาเป็นพยานถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์ให้ทุกคนที่พวกเขาพบเห็นได้รู้ นอกจากนี้พวกเขายังรักษาคน
ป่วยโดยอาศัยฤทธิอำนาจของพระเยซู แต่การเผยแผ่ศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะพวกปุโรหิต (Priest)15 และพวกธรรมาจารย์16 (the teachers of the law) ต่อต้านและไม่
ยอมรับพระเยซู เกิดการข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนครั้งใหญ่ที่กรุงเยรูซาเล็ม อัครทูตถูกจับ สาวกบางคน
ถูกหินขว้างตาย ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าถูกขับไล่ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม สาวกที่ออกจากกรุง
เยรูซาเล็มไปเริ่มเผยแผ่ศาสนาต่อในหมู่คนที่พูดภาษากรีก เปาโล (Paul) ชาวโรมันจากเมืองทาซัส 
(Tarsus) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในเอเชียไมเนอร์เป็นผู้หนึ่งที่คอยขับไล่และข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนอย่าง
รุนแรง เขานับถือศาสนายูดายและปฏิบัติตามกฎของฟาริสี  (Pharisees)17อย่างเคร่งครัด ในขณะที่
เขากำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองดามัสกัส (Damascus) ในแคว้นซีเรีย (Syria) เพ่ือจับกุมผู้
เชื่อพระเยซู เปาโลได้พบกับพระเยซูในนิมิต18ทำให้เขากลับใจและเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์19 
เปาโลเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่ศาสนาในกรุงโรม กรีซ และเอเชียไมเนอร์อย่างมากเพราะเขา
ได้รับการศึกษาอย่างดีหลายด้าน เปาโลเข้าเรียนกับฟาริสีชื่ออาจารย์กามาลิเอล (Gamaliel) ที่กรุง
เยรูซาเล็มตั้งแต่อายุ 10 ปีจากนั้นยังได้ศึกษาทั้งประวัติศาสตร์และภาษาของโรมัน ยูดาห์ และกรีก 
ตอนเปาโลเกิดพ่อแม่ของเขาตั้งชื่อว่าซาอูล (Saul) ตามกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล ภายหลัง
จากที่ซาอูลเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์ เขาก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อภาษาละตินว่า เปาโล  หลังจาก
เปาโลได้พบกับพระเยซูในนิมิต เขาก็ไม่ข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนอีก  

เปาโลเดินทางไปทั่วโรมันและประกาศว่าพระเยซูคือพระคริสต์เขาเริ่มสอนคำสอนของพระ
เยซูและเขียนจดหมายไปยังเมืองต่าง ๆ เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนพระชนม์และความรอด (Salvation) จาก
การพิพากษาของพระเจ้าผ่านพระโลหิตของพระเยซู เปาโลบอกเหล่าคริสต์ศาสนิกชนว่าพวกเขาไม่

 
15 คือ ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งให้ทำการแทนมนุษย์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า ปฏิบัติศาสนพิธีในพระวิหาร ตั้งแต่ยุคพันธสัญญาเดิมจนถึงยุค

พันธสัญญาใหม่ เป็นกลุ่มผู้นำที่เป็นชายสืบเชื้อสายมาจากอาโรนผู้เป็นปุโรหิตคนแรกและเป็นพี่ชายของโมเสส 
16 คือ ผู้คัดลอก สอน และอธิบายบทบัญญัติ ดำรงตำแหน่งสำคัญในสังคมยิวและทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ มัก

เป็นพวกยึดมั่นประเพณีที่ถ่ายทอดกันมา  
17 คือ กลุ่มคนในศาสนายิวที่พยายามปฏิรูปสังคมด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัด เพราะเชื่อว่า การเคร่ง

บทบัญญัติเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เป็นคนชอบธรรม พวกฟาริสีออกกฎมากมายเพิ่มเติมจากบทบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตน
อย่างไร้ที่ติและถือว่ากฎเหล่านี้เทียบเท่ากับบทบัญญัติของโมเสส คนกลุ่มนี้ไม่มีอำนาจทางการเมืองหรือทางศาสนาโดยตรง แต่เป็นผู้นำ
ทางความคิดของชุมชนอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของพวกเขา คำว่า ฟาริสี แปลว่า แยกออก เพราะพวกเขาถือว่าตนเองเป็นคนที่บริสุทธิ์
ดีกว่าคนอื่นและแยกตนเองออกจากคนทั่วไป 
18 หมายถึง การสำแดงจากพระเจ้าให้มนุษย์รู้ผ่านทางภาพที่เห็นภายในจิตใจหรือจิตวิญญาณของบุคคลหนึ่ง ภาพที่เห็นในนิมิตอาจจะ

บอกความจริงฝ่ายจิตวิญญาณหรือเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ 
19 มาจากภาษากรีกว่า Christos แปลว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ ตรงกับภาษาฮีบรูว่า Messiah 
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จำเป็นจะต้องเชื่อฟังกฎและพิธีกรรมของยิวส่งผลให้คริสตจักรของคริสต์ศาสนิกชนแยกตัวออกจาก
ศาสนายูดาย คริสต์ศาสนิกชนกลุ่มแรก ๆ เผยแผ่คำสอนของพระเยซูเฉพาะในหมู่คนยิว แต่เปาโลและ
คริสต์ศาสนิกชนคนอ่ืน ๆ ในรุ่นต่อ ๆ มาได้แนะให้คนที่ไม่ใช่คนยิวรู้จักกับคำสอนของพระเยซูด้วย 
การประกาศข่าวประเสริฐนอกกลุ่มคนยิวทำให้คริสต์ศาสนิกชนเพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็
ตามจักรพรรดิโรมันหลายพระองค์เกรงว่าคริสต์ศาสนิกชนจะก่อความไม่สงบเพราะไม่ยอมนับถือเทพ
เจ้าของชาวโรมันจึงสั่งไล่ทำร้ายและสั่งหารผู้นับถือศาสนาคริสต์  (Persecution) รวมทั้งพวกยิวด้วย
เนื่องจากศาสนาทั้งสองมีความเชื่อเรื่องเอกเทวนิยมคือนับถือและนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถนับถือเทพเจ้าต่าง ๆ ของชาวโรมันได้เพราะขัดต่อคำสอนของ
ศาสนา ทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นยุคแห่งการกวาดล้างศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ในจักรวรรดิ โรมัน 
คริสต์ศาสนิกชนต้องพบปะกันอย่างลับ ๆ เพ่ืออธิษฐานและสามัคคีธรรม (Fellowship)20 แม้ว่าการ
ข่มเหงคริสต์ศาสนิกชนจะเพ่ิมความรุนแรงขึ้นแต่ผู้เชื่อกลับขยายจำนวนออกไปอย่างกว้างขวาง ต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 3 จักรพรรดิไดอาคลีเชียน (Diocletian) ทรงออกคำสั่งกวาดล้างคริสต์ศาสนิกชน
ครั้งใหญ่ แต่ในเวลานั้นคริสต์ศาสนิกชนทั่วโรมันมีจำนวนมากเกินกว่าที่ทหารโรมันจะกวาดล้างได้ทำ
ให้การกวาดล้างคริสต์ศาสนิกชนของจักรพรรดิไดอาคลีเชียนไม่สำเร็จ  

คริสตศักราชที่ 312  จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ทรงยอมรับศาสนาคริสต์
เนื่องจากพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกางเขนเพลิงบนท้องฟ้ามีถ้อยคำเขียนไว้ว่าพระองค์จะพิชิตศึก
ครั้งนี้และเมื่อพระองค์ออกรบในการต่อสู้ของสะพานมิลเวียน (the Battle of the Milvian Bridge) 
พระองค์ก็ทรงรบชนะ จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงทรงเชื่อว่าพระเยซูทรงช่วยพระองค์ให้คว้าชัยในการ
รบครั้งนี้ ในคริสตศักราช 313 จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงออกพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน (Edict 
of Milan) เพ่ือเป็นการประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ทุกคนในจักวรรดิโรมันและทำให้
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งยังทรงให้รัฐบาลให้การสนับสนุนศาสนาคริสต์ด้วย 
พระองค์ทรงสร้างคริสตจักรในกรุงโรมและกรุงเยรูซาเล็มและทรงให้ผู้มีหน้าที่ในคริสตจักรเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐบาลและละเว้นการเก็บภาษีพวกเขา ต่อมาเมื่อจักรพรรดิธีโอโดซิอุสที่ 1 (Theodosius I) 
ขึ้นสืบราชวงศ์ต่อจากจักรพรรดิคอนสแตนติน พระองค์ทรงกำหนดให้คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำ
ชาติของโรมในคริสตศักราข 392 คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 16 ซึ่งอยู่ในช่วงยุคล่าอาณานิคมของพวก
จักรวรรดินิยมชาวยุโรปและอเมริกัน ศาสนาคริสต์ได้ถูกนำไปเผยแผ่ในประเทศต่าง ๆ ที่นักล่าอาณา
นิคมเหล่านี้ไปถึง ทำให้คริสต์ศาสนิกชนมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นทั้งในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกา เอเชีย 
และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทยด้วย คริสต์ศาสนาเริ่มมีอิทธิพลต่อชาวตะวันตกมากขึ้นโดยเฉพาะ

 
20 หมายถึง การใช้เวลาร่วมกันของคริสต์ศาสนิกชนเพื่อนมัสการพระเจ้า ศึกษาคำสอนของพระเจ้า อธิษฐานต่อพระเจ้า และเป็นพยาน

ถึงการทรงช่วยเหลือในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน  
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อย่างยิ่งในสมัยกลางของยุโรป คริสตจักรหรือศาสนจักรได้เข้ามามีบทบาทแทนจักรวรรดิโรมัน ทั้งใน
ด้านศาสนา การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรม พระสันตะปาปาได้รับการยกย่องให้เป็น
ราชาแห่งราชาทั้งหลาย มีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดบทบาทวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น จนกระทั่งยุ ค
แห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คริสตจักรถูกลดบทบาททางการเมืองและการปกครองลง 

2.1.2 นิกายต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์ 
คริสตศักราข 330 จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ทรงตั้งฐานอำนาจสำรองของ

กรุงโรมในช่วงที่จักรวรรดิโรมันเต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองที่ดินแดนแห่งใหม่ชื่อว่าไบแซนทิอุม 
(Byzantium) ซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมเก่าของกรีกโบราณและพระราชทานนามเมืองแห่งนี้ว่าคอนส
แตนติโนเปิล (Constantinople) คริสตศักราข 395 หลังจากท่ีจักรพรรดิธีโอโดซิอุสที่ 1 ผู้สืบราชวงศ์
ต่อจากจักรพรรดิคอนสแตนตินสิ้นพระชนม์ลง จักรวรรดิโรมันแบ่งแยกออกเป็น โรมันตะวันตกและ
โรมันตะวันออก โรมันตะวันออกเรียกว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์  (Byzantine) กรุงคอนสแตนติโนเปิล
กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เมื่อโรมันตะวันตกล่มสลายลงคริสตจักรแห่งจักรวรรดิ
โรมันตะวันตกยังคงดำรงอยู่ พระสันตประปา (Pope) ผู้เป็นผู้นำสูงสุดของคริสตจักรในกรุงโรม
กลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปตะวันตก คริสตจักรละตินกลายเป็นที่รู้จักในฐานะของ
คริสตจักรโรมันคาทอลิก (Roman Catholics Church) ขณะที่ศาสนาคริสต์ในจักรวรรดิไบแซนไทน์มี
การปรับตัวให้เข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมของชาวกรีก คริสตจักรในจักรวรรดิไบแซนไทน์เป็นที่รู้จักใน
ฐานะคริสตจักรออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (Eastern Orthodox Church)  

คริสต์ศตวรรษที่ 7 คริสตจักรออร์โธด็อกซ์ตะวันออกในจักรวรรดิไบแซนไทน์เกิดความขัดแย้ง
กัน ประการแรกคือเรื่องรูปบูชา อันหมายถึงรูปภาพของพระเยซู มารีย์ และนักบุญหรือวิสุทธิชนคน   
อ่ืน ๆ ชาวไบแซนไทน์จำนวนมากนับถือรูปบูชาและติดไว้บนผนังด้วยความเชื่อว่ารูปบูชาสามารถทำ
การอัศจรรย์ได้ แต่ชาวไบแซนไทนอี์กจำนวนหนึ่งเชื่อว่าการนับถือรูปบูชาเหมือนกับการบูชารูปเคารพ
ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในพระคริสตธรรมคัมภีร์ แต่ผู้ที่นับถือรูปบูชาอ้างว่ารูปบูชาเป็นสัญลักษณ์ที่จะ
ช่วยให้คนต่างศาสนารู้จักศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวก็ยังถือว่าขัดต่อบทบัญญัติใน
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ต่อมาในปีคริสตศักราช 726 จักรพรรดิลีโอที่ 3 (Leo III) ทรงสั่งให้รื้อถอนรูป
บูชาทั้งหมดในคริสตจักร แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 100 ปี การนับถือรูปบูชากลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่
สำคัญของออร์โธด็อกซ์ตะวันออกอีกครั้ง ประการที่สองคือเรื่องการปกครองของคริสตจักร พระ
สันตปาปาอ้างว่าตนเป็นผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวของคริสตจักรแต่ชาวไบแซนไทน์เชื่อว่าพระราชา
คณะของกรุงคอนสแตนติโนเปิล (Patriarch of Constantinople) และบาทหลวงมีฐานะเท่าเทียมกับ
พระสันตปาปา ความขัดแย้งนี้ยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อคริสตจักรปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแก่จักรวรรดิ
เมื่อเกิดการโจมตีจากคนภายนอก ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 จักรพรรดิก็ปฏิเสธที่จะให้ความ
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ช่วยเหลือพระสันตปาปาเมื่อครั้งอิตาลีถูกบุกรุก พระสันตปาปาจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากชาว
เยอรมันผู้ภักดีต่อพระสันตปาปา พระสันตปาปาตอบแทนการช่วยเหลือของชาวเยอรมันครั้งนี้ด้วย
การมอบตำแหน่งจักพรรดิให้กับชาร์ลมาญ (Charlemagne) จึงทำให้ชาวไบแซนไทน์ไม่พอใจเพราะ
ชาวไบแซนไทน์เชื่อว่าจักรพรรดิของจักรวรรดิไบแซนไทน์คือจักรพรรดิเพียงหนึ่งเดียวของโรมัน  
คริสตศักราชที่ 1054 พระราชาคณะแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคริสตจักรที่มีพระสันตปาปาเป็นผู้นำสูงสุด ความขัดแย้งครั้งนี้จึงเป็นการแยกคริสต์ศาสนา
ออกเป็นสองนิกายอย่างชัดเจนคือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและคริสต์ศาสนานิกาย  
ออร์โธด็อกซ์ตะวันออก 

2.1.2.1 นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholicism) 
ชื่อนิกายโรมันคาทอลิกหรือนิกายคาทอลิกมาจากภาษากรีกว่า katholikos แปลว่า สากล 

หมายถึงพระศาสนจักร (church)21 ที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งขึ้นมีลักษณะสากลทั้งทางด้านภูมิศาสตร์
และทางด้านความเชื่อและความจริงแท้ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกถือว่าศาสนจักรของ
โรมันคาทอลิกเป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระเยซูโดยตรงผ่านทางสาวกคนแรกของพระเยซูคือเป
โตรหรือนักบุญปีเตอร์ (Saint Peter) ผู้เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก ปัจจุบันคำว่าคาทอลิกเป็น
คำที่ใช้เรียกพระศาสนจักรที่ขึ้นกับโรมว่าพระศาสนจักรคาทอลิกอันมีพระสันตะปาปา (pope) เป็น
ประมุขสูงสุด  

คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกมีการแบ่งคริสต์ศาสนิกชนเป็นฝ่ายสมณะ22และฆราวาส
หรือเรียกว่าสัตบุรุษ การจัดลำดับชั้นของสมณะนั้นเป็นไปตามลำดับขั้นของศีลบวชในศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มจากสังฆานุกร บาทหลวง พระสังฆราช พระคาร์ดินัล และพระสันตะปาปา
เป็นประมุขสูงสุด การจัดลำดับชั้นของสมณะเป็นการแบ่งหน้าที่การดูแลงานของพระศาสนจักร
คาทอลิกและเพ่ือกระจายอำนาจการปกครองของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมไปยังพระศาสนจักร
ท้องถิ่นในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกให้สอดรับกับการทำให้พระศาสนจักรคาทอลิกมีความเป็นสากลโดยให้
คริสต์ศาสนิกชนในท้องถิ่นได้ช่วยเหลือดูแลและปกครองกันในทางของพระเจ้า ลำดับชั้นของคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกมีดังภาพที่ 6 

 
21 ตรงกับคำว่า คริสตจักร ในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ หมายถึง กลุ่มคนผู้มีความเชื่อเดียวกันว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่

มนุษย์จากความบาปให้กับมนุษย์ที่เช่ือวางใจในพระองค์และยอมรับการชี้นำของพระจิตหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ เพื่อมุ่งไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าโดยการกลับใจ การดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ และการร่วมสร้างศาสน
จักรเพื่อมนุษย์และสิ่งสร้างทั้งมวลในจักรวาลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าดังเดิม 
22 ผู้ได้รับศีลบวชแล้ว 
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ภาพที่ 6 ลำดับชั้นของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

ศีลศักดิ์สิทธิ์คือศาสนพิธีสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก  เป็นหนทางที่นำ
คริสต์ศาสนิกชนให้พบกับพระเยซูคริสต์ผ่านทางพิธีกรรมรูปแบบต่างๆ และเป็นหนทางนำ 
พระหรรษทาน (Grace)23 มาสู่ผู้รับเพ่ือเปลี่ยนแปลงคริสต์ศาสนิกชนให้ค่อยๆบริสุทธิ์ตามแบบพระ
เยซูคริสต์ ในสภาสังคายนาเมืองเทรนต์ (the Council of Trent) ปีคริสตศักราช 1545 ถึง 1563 ได้
ประกาศข้อความเชื่อเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก 7 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุก
ประการมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนแต่ละช่วงวัย ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสต์ศาสนิกชน ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา และ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน  

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน (Sacraments of Christian Initiation) ได้แก่ ศีลล้าง
บาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท 

1) ศี ล จุ่ ม ห รื อศี ล ล้ า งบ าป  (Baptism) เป็ น ศี ลศั กดิ์ สิ ท ธิ์ แ รกของศาสน าคริสต์ ที่
คริสต์ศาสนิกชนทุกคนต้องรับ เพราะความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสืบเชื้อสายมาจากอาดัมและเอวาผู้เป็น
มนุษย์คู่แรก การไม่เชื่อฟังของอาดัมและเอวาทำให้พวกเขากลายเป็นคนบาปและส่งต่อความบาปมาสู่
มนุษย์ทุกคน ศีลล้างบาปจึงเป็นการชำระล้างความบาปทั้งหมดของมนุษย์ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

 
23 ตรงกับคำว่า พระคุณ ในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ หมายถึง พระพรที่พระเจ้ามีให้แก่มนุษย์โดยไม่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยน 
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และบาปที่มนุษย์กระทำด้วยตนเอง ศีลล้างบาปมีน้ำเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีเพ่ือ
แทนการชำระล้างความผิดบาปทั้งปวง 

2) ศีลกำลัง (Confirmation) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับเพ่ือยืนยันความเชื่อและเพ่ือรับพระพร
จากพระจิต 7 ประการ ได้แก่ ปรีชาญาณ สติปัญญา ความคิดอ่าน พลกำลัง ความรู้ ความศรัทธา 
และความยำเกรงพระเจ้า พระพร 7 ประการทำให้คริสต์ศาสนิกชนดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ศีล
กำลังมีน้ำมันเป็นเครื่องมือสำคัญทีใ่ช้เจิมทีห่น้าผากของผู้รับศีล 

3) ศีลมหาสนิท (Eucharist) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนต้องรับเพ่ือเป็นการ
ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน โดยการรับขนมปังอันสื่อถึงพระวรกายของ
พระเยซูคริสต์และเหล้าองุ่นอันสื่อถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงมารับประทานเพ่ือสื่อ
ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์และกับคริสต์ศาสนิกชนด้วยกัน 

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา (Sacraments of Healing) ได้แก่ ศีลอภัยบาป และศีล
เจิมผู้ป่วย 

4) ศีลอภัยบาปหรือศีลแห่งการคืนดี (Penance) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่คริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่งๆ
จะรับเพ่ือขอการอภัยบาปจากพระเจ้าเพ่ือให้คืนดีกับพระองค์หรือศาสนจักรในกรณีที่เกิดการพิพาท
กันด้วยการสารภาพบาปและตั้งใจที่จะกลับคืนดีด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระหรรษทานของพระเจ้า 
การรับศีลอภัยบาปทำได้โดยการสารภาพบาปกับบาทหลวงผู้มีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและ
บาทหลวงจะเป็นผู้ยกบาปนั้นให้กับผู้รับศีล  

5) ศีลเจิมผู้ป่วย (Anointing of the Sick) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ให้กับผู้ป่วยด้วยความเชื่อว่า
ฤทธานุภาพของพระเจ้าสามารถช่วยรักษาร่างกายให้หายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า โดยบาทหลวงเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับผู้ป่วยที่เสกในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
บนหน้าผากและมือทั้ง 2 ข้างของผู้ป่วยพร้อมกับสวดภาวนาพร้อมกันกับญาติของผู้ป่วย 

ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Sacraments of Service) ได้แก่ ศีลบวช 
และศีลสมรส  

6) ศีลบวช หรือศีลบรรพชา หรือศีลอนุกรม (Holy Orders) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่รับเพ่ือรับ
มอบอำนาจและพระหรรษทานที่จะกระทำหน้าที่ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้ ทั้งหน้าที่อภิบาล 
หน้าที่เทศนาสั่งสอน และหน้าที่ในการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ที่จะรับศีลบวชต้องมาจากสามเณรที่ฝึก
ตนเพ่ือเป็นพระสงฆ์ โดยสามเณรผู้นั้นต้องตัดสินใจที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยตนเองด้วยความเชื่อว่า
เป็นการทรงเรียกจากพระเจ้า พระศาสนจักรกำหนดให้ผู้ที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ต้องผู้ชายทั้งเพศ
และเพศสภาพเท่านั้น ศีลบวชมี 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นศีลสังฆานุกร ขั้นพระสงฆ์ และขั้นสังฆราชอันเป็นชั้น
สูงสุด 
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7) ศีลสมรส (Matrimony) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เพ่ือประทานพรแก่ชายหญิงที่ต้องการสร้าง
ครอบครัว เจ้าบ่าวและเจ้าสาวถือเป็นผู้ประกอบพิธี ส่วนบาทหลวงและคนอ่ืนๆเป็นพยานในการให้
คำมั่นสัญญาต่อกันของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว คำมั่นสัญญาดังกล่าวจะเป็นข้อผูกมัดที่ทั้งสองฝ่ายต้อง
ปฏิบัติและห้ามละเลย ศีลสมรสจะสมบูรณ์แบบศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเป็น
คริสต์ศาสนิกชนนิกายคาทอลิกเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือเป็นเพียงการแต่งงานไม่ใช่ศีลศักดิ์สิทธิ์ 

2.1.2.2 นิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (Eastern Orthodoxy)  
ชื่อนิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออกหรือนิกายออร์โธด็อกซ์มาจากภาษากรีกว่า orthos แปลว่า 

ถูกต้อง และ doxa แปลว่า คำสอน คำว่า Orthodox จึงแปลว่า หลักคำสอนที่ถูกต้อง นิกาย 
ออร์โธด็อกซ์เป็นนิกายแรกที่แยกตัวออกมาเป็นอิสระจากพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งกรุงโรม สาเหตุ
สำคัญของการแยกตัวเพ่ือก่อตั้งนิกายใหม่คือความต้องการออกจากอำนาจของพระสันตะปาปา นิกาย
ออร์โธด็อกซ์ถือว่าพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์คือพระศาสนจักรดั้งเดิมและสืบทอดหลักคำสอนที่
ถูกต้องมาจากอันดรูว์ผู้เป็นสาวกคนแรกท่ีพระเยซูคริสต์ทรงเรียกและผู้เป็นผู้ก่อตั้งเขตอัครสังฆมณฑล
สากลแห่งคอนสแตนติโนเปิล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกีซึ่งเป็นเขตอัครสังฆมณฑลแห่งแรกของ
พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์มีเขตสังฆมณฑลปกครองกระจายอยู่ตาม
ประเทศต่าง ๆ แต่ละสังฆมณฑลมีพระสังฆราชเป็นผู้ปกครองดูแลสังฆมณฑลอย่างเป็นเอกเทศ 
พระสังฆราชสามารถตัดสินใจที่จะกระทำการในพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักคำ
สอนของพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมได้ เนื่องด้วยพระสังฆราชทุกพระองค์ต้องยึด
มั่นวัตถุประสงค์เดียวกันคือการสืบทอดหลักคำสอนดั้งเดิมของพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์หาก
เปรียบเทียบศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกกับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์แล้วพบว่านิกาย 
ออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธระบบการปกครองที่มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขสูงสุด ทั้งสองนิกายมีนักบวช
เหมือนกันแต่นิกายออร์โธด็อกซ์ไม่มีการถือหลักความบริสุทธิ์ ไม่บังคับเรื่องการครองโสดของนักบวช 
นิกายออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธรูปแบบพิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก แต่ยังคงมีพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 
7 ประการเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันกับนิกายคาทอลิก นิกายออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธ
การสลักรูปปั้นของพระเจ้าและพระแม่มารี คงไว้เพียงภาพเขียนฝาผนัง นิกายออร์โธด็อกซ์ใช้ภาษา
กรีกและถือว่าเป็นภาษาท่ีต้องให้ความเคารพ 

2.1.2.3 นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestantism)  
ชื่อนิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) แปลว่า ประกาศยืนยัน คัดค้าน ประท้วง มาจากคำ

ภาษาละตินว่า pro แปลว่า ออกจาก เปิดเผย และ testari แปลว่า พิสูจน์ให้เห็น ปัจจุบันคำว่า
โปรเตสแตนต์ใช้เรียกคริสต์ศาสนิกชนทุกคณะนิกายที่ไม่ใช่นิกายคาทอลิกและนิกายออร์โธด็อกซ์  
นิกายโปรเตสแตนต์เป็นกลุ่มคนที่แยกตัวออกมาจากนิกายคาทอลิกเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกแยก
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กันเรื่องความเชื่อและการดำเนินชีวิต จุดเริ่มต้นที่ทำให้นิกายโปรเตสแตนต์แยกตัวออกจากนิกาย
คาทอลิกคือข้อโต้แย้ง 95 ข้อ (the Ninety-five Theses) ของมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther)  
ลูเธอร์ได้เขียนข้อความเปิดเผยเรื่องการไถ่บาปของพระ ศาสนจักรคาทอลิกและติดไว้หน้าคริสตจักร
วิทเทนเบิร์ก (Wittenberg) เมืองแซกโซนี (Saxony) ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลูเธอร์ใน
วันที่ 31 ตุลาคม คริสตศักราช 151724 เนื่องจากวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นวันสมโภชนักบุญของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกดังนั้นจะมีผู้แสวงบุญมากมายเดินทางมาที่คริสตจักร ข้อโต้แย้งของลูเธอร์
แสดงให้เห็นว่าพระสันตะปาปาใช้อำนาจเรื่องการอภัยบาป เกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
พระศาสนจักรโดยทรงอภัยโทษบาปด้วยการพิพากษาของพระองค์เองไม่ใช่ โดยพระเจ้า ข้อโต้แย้ง
ของลูเธอร์ยังแสดงให้เห็นว่ามีการเทศนาสั่งสอนคริสต์ศาสนิกชนว่ามนุษย์จะเป็นอิสระจากบาปโดยใบ
ไถ่บาปของพระสันตะปาปาและยังมีการเทศนาสอนว่าเงินถวายมากเท่าใดวิญญาณก็จะหลุดพ้นจาก
ไฟชำระเร็วเท่านั้น ทั้งที่ความจริงนั้นคริสต์ศาสนิกชนทุกคนที่สำนึกผิดด้วยใจจริงก็ได้รับการอภัยบาป
จากพระเจ้าแล้วโดยไม่ต้องอาศัยใบไถ่บาปของพระสันตะปาปา ข้อโต้แย้งเรื่องการไถ่บาป 95 ข้อ
ของลูเธอร์ทำให้คริสต์ศาสนิกชนทุกคนเห็นว่าพระศาสนจักรในเวลานั้นเลวร้ายจนจำเป็นต้องปฏิรูป
ศาสนา การเคลื่อนไหวของลูเธอร์ทำให้พระศาสนจักรไม่พอใจจึงขับไล่เขาออกจากการเป็นสมาชิก
ของพระศาสนจักรในเดือนมิถุนายน คริสตศักราช 1521 ลูเธอร์ต้องออกจากเขตปกครองของ 
พระศาสนจักรคาทอลิกไปหลบที่เมืองวอร์มส์ (Worms) ประเทศเยอรมันพร้อมกับผู้ติดตามอีกจำนวน
หนึ่ง การขับไล่ลูเธอร์ออกจากพระศาสนจักรนำไปสู่การรวมตัวของคนที่เห็นด้วยกับลูเธอร์เป็นนิกาย 
ลูเธอรัน (Lutheran) 25 ในขณะหลบหนีการจับกุมของพระศาสนจักรลูเธอร์ได้แปลพระคริสตธรรม
คัมภีร์รวมทั้งศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาเยอรมันเพ่ือให้คริสต์ศาสนิกชนทุกคนสามารถเข้าใจหลักคำสอน
และพิธีกรรมได้ซึ่งแต่เดิมทั้งพระคริสตธรรมคัมภีร์และศีลศักดิ์สิทธิ์บันทึกด้วยภาษาละตินจึงมีเพียง
นักบวชและนักศาสนาเท่านั้นที่เข้าใจ การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์และศีลศักดิ์สิทธิ์ของลูเธอร์ช่วย
ให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาละตินได้เข้าใจคำสอนของศาสนาด้วยตนเอง  

นิกายลูเธอรันที่แยกตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกมีหลักความเชื่อที่สำคัญคือ มนุษย์
รอดจากความตายนิรันดร์ โดยพระคุณของพระเจ้าผ่านความเชื่อ อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ความเชื่อของนิกายลูเธอรันได้ส่งอิทธิพลไปยังคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มอ่ืน ๆ การ
เกิดกลุ่มต่าง ๆ จำนวนมากทำให้นิกายโปรเตสแตนต์มีความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเรื่องการปฏิบัติ
และความเชื่อบางประการที่ตีความไม่เหมือนกันอาจเพราะนิกายโปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวชมีเพียง 

 
24 ในเวลาต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม คริสตศักราช 1517 เป็นวันปฏิรูปศาสนา (Reformation Day) ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 
25 ชื่อที่กลุ่มคนที่ต่อต้านมาร์ติน ลูเธอร์เรียกกลุ่มของลูเธอร์และผู้ติดตาม แปลว่า ต่อต้านลูเธอร์ แต่ลูเธอร์และผู้ติดตามเรียกกลุ่มของตน

ว่า evangelical  
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ศิษยาภิบาลทำหน้าที่ดูแลคริสตจักร คริสต์ศาสนิกชนทุกคนสามารถอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้
เหมือนกันจึงมีความเข้าใจบางประการคลาดเคลื่อนกันตามการตีความส่วนบุคคลหรือกลุ่มคณะ แม้ว่า
ปัจจุบันศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีกลุ่มนิกายย่อยหลายกลุ่มแต่ทั้งหมดก็มีหลักความเชื่อที่
ยึดถือร่วมกันตามวิถขีองนิกายโปรเตสแตนต์เรียกว่า เสาหลัก 5 ประการของโปรเตสแตนต์ (the Five 
Solas26) ได้แก่ 

1) พระคัมภีร์เท่านั้น หมายถึง พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นคำสอนสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ดังที่ปรากฏในพระธรรม2ทิโมธี บทที่ 3 ข้อที่ 16 ว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า” 
ดังนั้นกฎอ่ืนใดของพระศาสนจักรคาทอลิกอันกอปรขึ้นด้วยคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์กับ
ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งคำวินิจฉัยของพระสันตะปาปาไม่สามารถเทียบเท่ากับพระคริสตธรรม
คัมภีร์เพียงหนึ่งเดียวอันเป็นพระวจนะของพระเจ้าได้ 

2) ความเชื่อเท่านั้น หมายถึง มนุษย์เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น ดังที่ปรากฏใน
พระธรรมโรมบทที่ 5 ข้อที่ 1 ว่า “เราได้ถูกนับเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ” ไม่ใช่ด้วยความเชื่อ
และพิธีกรรมตามที่พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนด ความชอบธรรมต้องเกิดจากความเชื่อเพียงหนึ่ง
เดียวเท่านั้นไม่ใช่ต้องประกอบกับสิ่งอ่ืนอย่างที่กล่าวถึงในสภาสังคายนาเมืองเทรนต์ว่าความชอบธรรม
ต้องประกอบด้วยความเชื่อ ความหวัง และการแบ่งปัน  

3) พระคุณเท่านั้น หมายถึง ความรอดจากความตายนิรันดร์อันเป็นผลจากบาปที่มนุษย์
ได้รับเป็นพระคุณจากพระเจ้า พระองค์ประทานให้แก่มนุษย์ไม่ใช่เพราะความดีที่มนุษย์กระทำแต่เป็น
เพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นดังที่ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่  2 ข้อที่  8 และ 9 ว่า 
“เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่าน
เอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพ่ือจะไม่มีใครอวดได้”  

4) พระคริสต์เท่านั้น หมายถึง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นสื่อกลางระหว่างพระ
เจ้าพระบิดากับมนุษย์ดังที่ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อที่ 6 ว่า “พระเยซูตรัสตอบว่า ‘เรา
เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา’” นักบวชในพิธี
ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ใช่คนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะต้องเป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้น มนุษย์ทุก
คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มีพระองค์เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับ
พระเจ้าผ่านมนุษย์ด้วยกัน  

5) พระสิริแด่พระเจ้าเท่านั้น หมายถึง ผู้เชื่อทุกคนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเพ่ือทำทุก
สิ่งให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น ดังที่ปรากฏในพระธรรม1โครินธ์บทที่ 10 ข้อที่ 31 ว่า 
“ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพ่ือพระเกียรติสิริของพระเจ้า” พระสิริแด่พระ

 
26 เป็นภาษาละตินแปลว่า เสาหลัก (Pillar) 
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เจ้าท่านั้นจึงเป็นทั้งเสาต้นแรกและเสาต้นสุดท้ายของเสาหลักทั้ง 4 ประการข้างต้น เพราะทุกสิ่งที่
เกิดข้ึนก็เพ่ือถวายพระสิริแด่พระเจ้าเท่านั้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก นิกายออร์โธด็อกซ์ และนิกายโปรเตสแตนต์มี
ความแตกต่างกัน 3 ประการ ประการแรกคือความแตกต่างด้านศาสนบุคคล นิกายคาทอลิกมีลำดับ
ชั้นของศาสนบุคคลชัดเจน พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมเป็นประมุขสูงสุดที่ปกครองคริสตจักร
คาทอลิกทั่วโลก ในขณะที่นิกายออร์โธด็อกซ์ปฏิเสธการอยู่ใต้อำนาจของพระสันตะปาปามีเพียง
พระสังฆราชเป็นผู้ปกครองดูแลสังฆมณฑลอย่างเป็นเอกเทศ ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์ไม่มีนักบวช มี
เพียงผู้ดูแลคริสตจักรเรียกว่าศิษยาภิบาลซึ่งมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับบาทหลวงในนิกายคาทอลิกและ
นิกายออร์โธด็อกซ์ นอกจากนี้คริสตจักรของนิกายโปรเตสแตนต์มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
ตามช่วงวัย ได้แก่ กลุ่มรวีหมายถึงสมาชิกช่วงชั้นปฐมวัย กลุ่มยุวชนหมายถึงสมาชิกช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มอนุชนหมายถึงสมาชิกช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายถึงอุดมศึกษา และแบ่งตามเพศในกลุ่มวัยทำงานได้แก่ กลุ่มสตรี และกลุ่มบุรุษ ประการที่สองคือ
ความแตกต่างด้านคำสอน ทุกนิกายมีพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นคำสอนสูงสุด แต่นิกายคาทอลิกนำ
ขนบธรรมเนียมที่พระศาสนจักรกำหนดมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกับคำสอนในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ และประการที่สามคือ ความแตกต่างด้านพิธีศีล นิกายคาทอลิกและนิกายออร์โธด็อกซ์มี
พิธีศีลทั้งหมด 7 ศีล ในขณะที่นิกายโปรเตสแตนต์มีพิธีศีลเพียง 2 ศีลคือศีลจุ่มและศีลมหาสนิท 
เพราะมีเพียงศีลจุ่มและศีลมหาสนิทเท่านั้นที่พระเยซูตรัสสั่งให้สาวกของพระองค์ต้องกระทำ  

2.2 ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย 
ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสผู้นับถือศาสนาคริสต์

นิกายคาทอลิก คนไทยเรียกผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในเวลานั้นว่าคริสตังซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสตามชาว
โปรตุเกส ต่อมาผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาพร้อมกับคณะแพทย์และมิชชันนารี
ขาวอังกฤษและชาวอเมริกันจึงเรียกผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่มาพร้อมกับกลุ่มนี้ว่าคริสเตียนซึ่งเป็น
ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันคำว่าคริสตังและคริสเตียนจึงเป็นคำที่คนไทยใช้เรียกเพ่ือแยกกลุ่มผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ออกจากกัน ภายหลังนิกายออร์โธด็อกซ์เดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยเช่นกัน จากสถิติผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศไทยปีพุทธศักราข 2564 พบว่ามีผู้นับ
ถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจำนวน 411,166 คน27 คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ใน
ประเทศไทยทั้งหมด ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ประมาณ 5,000 คน28 คิดเป็นร้อยละไม่
ถึง 1 ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศไทยทั้งหมด และผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

 
27 ข้อมูลจากพระศาสนจักรในประเทศไทย 
28 ข้อมูลจากมูลนิธิชาวคริสต์ศาสนิกชนออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย 
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จำนวน 483,263 คน29 คิดเป็นร้อยละ 54 ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศไทยทั้งหมด ดังแสดง
ในภาพที่ 7  

 

ภาพที่ 7 แสดงจำนวนผู้นับถือศาสนาครสิต์นิกายต่าง ๆ ในประเทศไทย 

การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกในประเทศไทย 
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเป็นศาสนาคริสต์นิกายแรกที่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุง

ศรีอยุธยาโดยผู้สอนศาสนาที่เข้ามาสอนศาสนาให้แก่ชาวต่างชาติซึ่งส่วนมากเป็นชาวโปรตุเกสผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่เข้ามาทำการค้าขายและตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ปีพุทธศักราช 
2059 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับอัลฟอนโซ ดัลบูเคอร์ก (Afonso 
de Albuquerque) แม่ทัพใหญ่ของประเทศโปรตุเกสผู้ เข้ามายึดครองเกาะมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย ปีพุทธศักราช 2081 ในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช ชาวโปรตุเกสอาสาเป็นทหารสู้
รบในสงครามระหว่างไทยกับกองทัพพระเจ้าตะเบง ชเวตี้ของพม่าที่เมืองเชียงกราน ทหารโปรตุเกส
นำปืนไฟมาใช้ในการสู้รบครั้งนี้ทำให้สมเด็จพระไชยราชาธิราชพอพระทัยจึงพระราชทานที่ดินตำบล
บ้านดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเหนือปากคลองตะเคียนให้ชาวโปรตุเกสเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย
และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจได้ ด้วยความสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทยกับโปรตุเกสทำให้บาทหลวงเฟอร์ดินานด์ เดอ ซานตา มารีอา (Ferdinand de 
Santa Maria) ผู้เป็นเจ้าคณะแห่งมะละกาในสมัยนั้นส่งคณะมิชชันนารีเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อ
ปีพุทธศักราช 2110 มิชชันนารีกลุ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนั้นคือบาทหลวงเยโรนิโม ดาครูส 

 
29 ข้อมูลจากมูลนิธิอีสตาร์ 

46%

0%

54%

ผู้นับถือศาสนาคริสตน์ิกายต่างๆในประเทศไทย

คาทอลิก ออร์โธด็อกซ์ โปรเตสแตนต์
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(Jeronimo da Cruz) และบาทหลวงเซบาสติอาว ดากันโต  (Sebastiao da Canto) สังกัดคณะ
โดมินิกัน (Dominican) ชาวโปรตุเกสที่เมืองกัว (Goa) ประเทศอินเดีย ต่อมาพระศาสนจักรคาทอลิก
ได้แต่งตั้งคณะมิชชันนารีเพ่ือเผยแผ่ศาสนาโดยแยกตัวออกจากการล่าอาณานิคมของโปรตุเกสและ
สเปนสมเด็จ พระสันตะปาปาจึงมีคำสั่งให้พระสังฆราชประจำประเทศฝรั่งเศสส่งคณะมิชชันนารีชาว
ฝรั่งเศสไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศแถบตะวันออก ปีพุทธศักราช 2205 ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชจึงมีคณะมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสกลุ่มแรกเดินทางมาถึงประเทศไทย นำโดย
พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต (Pierre Lambert de la Motte) บาทหลวงจาคส์ เดอ 
บูร์จ (Jacques de Bourges) และบาทหลวงฟรังซัวส์ เดย์ดิเอร์ (Francois Deydier) คณะบาทหลวง
ที่เดินทางมาพร้อมกับคณะมิชชันนารีคณะนี้เข้ามามีบทบาททางการเมืองและการทูตของไทยอย่าง
มากทำให้การเผยแผ่ศาสนาคริสต์สามารถขยายไปทั่วประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น
ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในแถบอินโดจีน  

คณะบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยได้นำวิทยาการด้านการแพทย์
สมัยใหม่และด้านการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยดังที่ปรากฏว่ามีการก่อตั้งสถานพยาบาล
เพ่ือให้การรักษาแก่คนทั่วไปซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงพยาบาลในเครือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก 
เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิลเลียน มีการก่อตั้งสถานศึกษาเพ่ือฝึกอบรมคนที่จะ
บวชเป็นบาทหลวง และมีการก่อตั้งโรงเรียนเพ่ือให้การศึกษาแก่นักเรียนทั่วไปอีกหลายโรงเรียน เช่น 
โรงเรียนในเครือคอนแวนต์ โรงเรียนในเครือมาแตร์เดอี โรงเรียนในเครือดอนบอสโก ทั้งโรงพยาบาล
และโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้เผยแผ่ศาสนาสามารถใช้เพ่ือเผยแผ่ศาสนาได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะใน
โรงเรียน เด็กนักเรียนต้องสวดคำอธิษฐานต่อพระเจ้าของศาสนาคริสต์ แทนการสวดมนตร์ของ 
พุทธศาสนาและศึกษาวิชาคริสตจริยธรรมด้วย  

2.2.2 การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย 
การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยเริ่มจากพระศาสนจักร 

ออร์โธด็อกซ์ต้องการสร้างคริสตจักรให้แก่คริสต์ศาสนิกชนนิกายออร์โธด็อกซ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยซึ่งส่วนมากเป็นพลเมืองของอดีตสหภาพโซเวียต สภาสงฆ์แห่งสังฆมณฑลคริสเตียนออร์โธด็อกซ์
รัสเซียจึงได้มีการประชุมหารือในวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีมติขอการดำเนินการจัดตั้ง 
ศาสนจักรขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรับรองฐานะองค์การทาง
ศาสนาของคริสต์ศาสนาเพียง 2 นิกายคือนิกายคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์ การเผยแผ่คริสต์
ศาสนาของนิกายออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทยจึงเป็นไปอย่างยากลำบาก กระทั่งวันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 คริสตศาสนจักรรัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียนได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นองค์กร
เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมและศาสนา จากนั้นจึงค่อยๆ มีการสร้างคริสตศาสนจักรออร์ด็อกซ์ใน



  40 

ประเทศไทยปัจจุบันมีทั้งหมด 10 แห่งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัด
ภูเก็ต เกาะช้าง เกาะสมุย เกาะพะงัน หัวหินที่ละ 1 แห่ง และพัทยา 2 แห่ง โรงเรียนสอนศาสนา 1 
แห่งในจังหวัดภูเก็ต และสุสานสำหรับคริสต์ศาสนิกชนนิกายออร์โธด็อกซ์ 1 แห่งในจังหวัดราชบุรี 

2.2.3 การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย 
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวฮอลันดาผู้นับถือคริสต์ศาสนา
นิกายโปรเตสแตนต์ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2371 คณะมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์คณะแรกทีเ่ดิน
ทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยคือศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ล เฟรดเดอริค ออกัสตัส  
กุตสลาฟ (Reverend Carl Frildrich Augustus Gutzlaff) ชาวเยอรมันจากเนเธอร์แลนด์มิชชันนารี 
(Netherland Missionary Society) และศาสนาจารย์นายแพทย์จาคอบ ทอมลิน (Reverend 
Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษจากลอนดอนมิชชันนารี  (London Missionary Society) โดยเริ่มต้น
ประกาศศาสนาที่ชุมชนกุฎีจีน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2377 คณะมิชชันนารีชาวอเมริกันจากคณะ
อเมริกันบอร์ด (The American Board of Commissioners for Foreign Missions) ได้ส่งศาสนา
จารย์ชาร์ลส์  โรบินสัน  (Reverend Charles Robinson) และศาสนาจารย์สตี เฟน จอห์นสัน 
(Reverend Steven Johnson) เข้ามาตั้งศูนย์มิชชันที่กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช 2378 ศาสนา
จารย์ เจสซี  แคสเวลล์  (Reverend Jesse Caswell) ผู้ สอนภาษาอังกฤษให้พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเจ้าฟ้ามงกุฎ และศาสนาจารย์นายแพทย์แดน บีช 
บรัดเลย์ (Reverend Dan Beach Bradley) หรือที่รู้จักในนามหมอบรัดเลย์ได้เดินทางเข้ามาช่วย
คณะอเมริกันบอร์ดเผยแผ่คริสต์ศาสนาเช่นกัน หมอบรัดเลย์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่
ประเทศไทยมากมายทั้งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวไทยและชาวจีนที่ป่วยด้วยโรคไข้ทรพิษและ
อหิวาตกโรค การทดลองปลูกฝีดาษจนสำเร็จ การผ่าตัดช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปืนใหญ่
ระเบิดซ่ึงนับว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้หมอบรัดเลย์ยัง
ได้สร้างโรงพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย วิทยาการต่างๆที่หมอบรัดเลย์และหมอสอนศาสนาท่าน
อ่ืนๆได้นำเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะมิชชันนารีและชาวไทย อีกทั้ง
ชนชั้นสูงเริ่มสนใจวิทยาการใหม่ ๆ จากตะวันตก ปีพุทธศักราช 2390 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน 
(The American Presbyterian Mission) ได้เข้ามาตั้งศูนย์ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครโดยมีศาสนา
จารย์นายแพทย์ซามูเอล เรโนลด์ เฮาส์ (Reverend Samuel Renold House) หรือที่รู้จักในนาม
หมอเหาพร้อมด้วยครอบครัวศาสนาจารย์สตีเฟน แมตตูน (Reverend Steven Mattoon ) หรือที่
รู้จักในนามหมอมะตูม เป็นมิชชันนารี ปีพุทธศักราช 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดให้มิชชันนารีเข้าไปสอนภาษาอังกฤษและวิทยาการสมัยใหม่กับเจ้านายชั้นสูงใน
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พระราชสำนักและด้วยพระองค์ทรงมีสัมพันธ์อันดีกับคณะมิชชันนารีตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงยศเจ้าฟ้า
มงกุฎก็ได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษจากศาสนาจารย์เจสซี แคสเวลล์ พระองค์จึงได้พระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้คณะมิชชันนารีเช่าที่ดินกุฎิจีนใกล้กับวัดอรุณราชวรารามเป็นเวลานานปีเพ่ือใช้
สร้างอยู่อาศัยและเป็นที่ตั้งศูนย์มิชชัน ในปีพุทธศักราช 2395 หมอเหาและหมอมะตูมได้ตั้งโรงเรียน
สอนภาษาจีนสำหรับเด็กผู้ชาย ต่อมาในปีพุทธศักราช 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มิชชันนารีซื้อที่ดินในประเทศไทยเป็นกรรมสิทธิ์ได้ คณะ
มิชชันนารีจึงได้ซื้อที่ดินและย้ายที่ตั้งศูนย์มิชชัน รวมทั้งโรงเรียนไปที่สำเหร่ และตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า 
โรงเรียนสำเหร่บอยส์สกูล ซึ่งก็คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปัจจุบัน พุทธศักราช 2401 
ศาสนาจารย์นายแพทย์ดาเนียล แมคกิลวารี (Reverend Daniel McGilvary) เข้ามาขยายศูนย์มิชชัน
จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ โดยเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่และก่อตั้งโรงพยาบาลแมคคอร์มิคขึ้น
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้โดยเริ่มที่จังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช 2403 
มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนได้ก่อสร้างคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์แห่งแรกในประเทศ
ไทยขึ้นที่กรุงเทพมหานครชื่อว่า คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ 

ปีพุทธศักราช 2421  ในขณะการเดินทางไปยังภาคเหนือเพ่ือเผยแผ่ศาสนาของหมอ 
แมคกิลวารีได้เกิดความขัดแย้งในพิธีแต่งงานระหว่างเจ้าบ่าวที่เป็นศิษย์ของศาสนาจารย์แมคกิลวารีที่
กำลังรับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นศาสนาจารย์และเจ้าสาวที่เป็นคนเมือง สาเหตุเกิดจากการไม่ยินยอมให้
มีการแต่งงานจนกว่าจะมีการเสียผีตามความเชื่อของคนเมืองซึ่งขัดกับความเชื่อของศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนต์จึงมีการฟ้องร้องไปยังราชสำนักในรัชกาลที่ 5 จึงมีพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ชาวล้านนามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเรียกว่า พระ
บรมราชโองการเสรีภาพทางศาสนา (Edict  of Toleration) ผลจากการออกพระบรมราชโองการ
เสรีภาพทางศาสนาทำให้มิชชันนารีมีเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนามากขึ้นและขยายพ้ืนที่การเผยแผ่
ศาสนาออกไปเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

มิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์พร้อมกับนำวิทยาการด้านการแพทย์ 
ด้านการศึกษา และที่สำคัญคือด้านการพิมพ์ วิทยาการเหล่านี้เป็นช่องทางการประกาศศาสนาที่เข้าถึง
ผู้จนได้หลากหลาย กว่าในยุคเริ่มแรกที่เป็นการสอนศาสนาให้แก่คริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น เมื่อพันธกิจ
ด้านการสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนขยายมากขึ้น  พันธกิจด้านการสร้างคริสตจักรก็น้อยลง 
มิชชันนารีจึงเน้นการประกาศโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เกิดการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทย การ
พิมพ์ใบปลิวเรื่องพระกิตติคุณแจกแก่ชาวไทยโดยทั่วไป รวมทั้งการบอกเล่าและอธิบายถึงพระกิตติคุณ
เป็นกลุ่มเล็ก หลังปีพุทธศักราช 2438 คณะมิชชันนารีได้เปลี่ยนแนวคิดการเผยแผ่ศาสนากล่าวคือมี
การให้คนไทยเป็นผู้นำคริสตจักรเพ่ือแก้ไขทัศนะคติที่มองว่าศาสนาคริสต์เป็นของคนต่างชาติ ปี
พุทธศักราช 2472 มีการดำเนินการจัดตั้งคริสตจักรแห่งชาติ เพ่ือที่จะรวมศาสนาคริสต์นิกาย
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โปรเตสแตนต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ปัจจุบันศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยได้รับการ
รับรองฐานะองค์การทางศาสนา 4 องค์การ ได้แก่ 1) สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปกครองคณะ
เพรสไบทีเรียน คณะดิสไซเพิลส์ออฟไครส คณะลูเทอแรนเชิร์ชออฟอเมริกาในประเทศไทย เป็นต้น  
2) สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ปกครองคณะคริสเตียนแอนด์มิชชันนารีอัลไลแอนซ์ คณะเวิร์ลด์
ไวด์อีแวนเจไลเซชั่นครูเสด เป็นต้น 3) มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ปกครองคริสตจักรแบ๊บติสต์ใน
ประเทศไทย 4) มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 

2.3 พระคริสตธรรมคัมภีร์ 

 2.3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์หรือพระคัมภีร์ไบเบิล (Bible) เป็นหนังสือที่รวบรวมหนังสือม้วน 

จดหมาย และบันทึกต่างๆ จำนวน 66 เล่มไว้ด้วยกัน คำว่า ไบเบิล แปลว่า หนังสือหลายเล่ม มาจาก
คำภาษากรีก ว่า บีบลีอา (Biblia) ซึ่งเป็นพหูพจน์ของคำว่า บีบลีออน (Biblion) คริสตธรรมคัมภีร์
แบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่  

2.3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament) 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเขียนขึ้นช่วงปี 1,400 ก่อนคริสตกาล จนถึงปี 400 

ก่อนคริสตกาลด้วยภาษาฮิบรูเป็นหลักและมีบางส่วนที่เขียนด้วยภาษาอาราเมค บันทึกเรื่องราวก่อน
พระเยซูประสูติ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม มีจำนวน 39 เล่ม แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) หมวดเบญจบรรณ (Pentateuch) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงสร้างโลกจนถึงการทรงสร้าง
ชนชาติอิสราเอล การอพยพของชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ ระเบียบข้อบังคับ ประกอบด้วย พระ
ธรรมปฐมกาล (Genesis) พระธรรมอพยพ (Exodus) พระธรรมเลวีนิติ (Leviticus) พระธรรมกันดาร
วิถ ี(Numbers) และพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy)   

2) หมวดประวัติศาสตร์ (History) เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลหลังจาก
เดินทางถึงดินแดนคานาอัน และวงศ์กษัตริย์ของอิสราเอล ประกอบด้วย พระธรรมโยชูวา(Joshua) 
พระธรรมผู้วินิจฉัย (Judges) พระธรรมนางรูธ (Ruth) พระธรรม1ซามูเอล (1Samuel) พระธรรม2 
ซามูเอล (2Samuel)  พระธรรม1พงศ์กษัตริย์ (1Kings) พระธรรม2พงศ์กษัตริย์ (2Kings) พระธรรม1
พงศาวดาร (1Chhronicles) พระธรรม2พงศาวดาร (2Chhronicles) พระธรรมเอสรา (Ezra) พระ
ธรรมเนหะมีย์ (Nehemiah) และพระธรรมเอสเธอร์ (Esther) 

3) หมวดบทกวีนิพนธ์ (Poetry) เป็นเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับอิสราเอล และ
คำสรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิด และคำสอนเรื่องการใช้ชีวิตของกษัตริย์ซาโลมอน ประกอบด้วย 
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พระธรรมโยบ (Job) พระธรรมสดุดี (Psalms) พระธรรมสุภาษิต (Proverbs) พระธรรมปัญญาจารย์ 
(Ecclesiastes) และพระธรรมเพลงซาโลมอน (Song of Songs)  

4) หมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (Major Prophets) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ของผู้เผยพระ
วจนะ การทรงเรียกของพระเจ้าให้อิสราเอลกลับใจจากการประพฤติผิดหลักคำสอนและการลงโทษผู้
ที่ไม่เชื่อฟัง ประกอบด้วย พระธรรมอิสยาห์ (Isaiah) พระธรรมเยเรมีย์ (Jeremiah) พระธรรมเพลง
คร่ำครวญ (Lamentations) พระธรรมเอเสเคียล (Ezekiel) และพระธรรมดาเนียล (Daniel)  

5) หมวดผู้เผยพระวจนะน้อย (Major Prophets) เป็นเรื่องราวเช่นเดียวกับหมวดผู้เผยพระ
วจนะใหญ่ ประกอบด้วย พระธรรมโฮเชยา (Hosea) พระธรรมโยเอล (Joel) พระธรรมอาโมส 
(Amos) พระธรรมโอบาดีห์ (Obadiah) พระธรรมโยนาห์ (Jonah) พระธรรมมีคาห์ (Micah) พระ
ธรรมนาฮูม (Nahum) พระธรรมฮาบากุก (Habakkuk) พระธรรมเศฟันยาห์ (Zephaniah) พระธรรม
ฮักกัย (Haggai) พระธรรมเศคาริยาห์ (Zechariah) และพระธรรมมาลาคี (Malachi)  

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์
โธด็อกซ์ปรากฏหนังสือบางเล่มที่ไม่มีในนิกายโปรเตสแตนต์ หนังสือที่ไม่ปรากฏในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในนิกายโปรเตสแตนต์เรียกว่าคัมภีร์อธิกธรรมหรือคัมภีร์สารบบที่สอง
(Deuterocanonical books) คัมภีร์อธิกธรรมของนิกายโรมันคาทอลิก ได้แก่ หนังสือโทบิต หนังสือ
ยูดิธ หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 1 หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 หนังสือปรีชาญาณ หนังสือบุตรสิรา หนังสือ 
บารุค คัมภีร์อธิกธรรมทั้ง 7 เล่มนี้จัดเป็นคัมภีร์สารบบที่สองมีใช้ในนิกายโรมันคาทอลิก นิกาย
โรมันคาทอลิกจึงมีหนังสือทั้งหมดจำนวน 46 เล่ม คัมภีร์อธิกธรรมของนิกายออร์โธด็อกซ์มีเพ่ิมเติม
จากคัมภีร์อธิกธรรมในนิกายโรมันคาทอลิกอีก ได้แก่ หนังสือเอสดราสฉบับที่ 1 หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 
3 หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 4 คำอธิษฐานของมนัสเสห์ จดหมายของเยเรมีย์ คัมภีร์อธิกธรรมทั้ง 5 เล่มนี้
เป็นคัมภีร์สารบบที่สองมีใช้ในนิกายออร์โธด็อกซ์เท่านั้นนิกายออร์โธด็อกซ์จึงมีหนังสือทั้งหมดจำนวน 
51 เล่ม 

2.3.1.2 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament)   
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เขียนขึ้นประมาณคริสตศักราช 45 ถึงคริสตศักราช 

95 ด้วยภาษากรีก บันทึกเรื่องราวหลังจากที่พระเยซูประสูติ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหมม่ีจำนวน 27 เล่ม แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) หมวดพระกิตติคุณ (Gospels) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์ การทำ
พันธกิจของพระเยซูคริสต์ การสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ประกอบด้วย 
พระธรรมมัทธิว (Matthew) พระธรรมมาระโก (Mark) พระธรรมลูกา (Luke) และพระธรรมยอห์น 
(John) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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2) หมวดประวัติศาสตร์ (Acts) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวกของพระ
เยซูคริสต์ จุดเริ่มต้นของคริสตจักร มีเพียงพระธรรมกิจการ (Acts) เล่มเดียว 

3) หมวดจดหมายฝากอาจารย์เปาโล (Pauline Epistles) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายที่
อัครสาวกเปาโลเขียนถึงคริสตจักรว่าด้วยการประพฤติตนตามหลักคำสอน ประกอบด้วยพระธรรมโรม 
(Romans) พระธรรม1โครินธ์ (1Corinthians) พระธรรม2โครินธ์ (2Corinthians) พระธรรมกาลา
เทีย (Galatians) พระธรรมเอเฟซัส (Ephesians) พระธรรมฟีลิปปี (Philippians) พระธรรมโคโลสี 
(Colossians) พระธรรม1เธสะโลนิกา (1Theealonians) พระธรรม2เธสะโลนิกา (2Theealonians)  
พระธรรม1ทิโมธี (1Timothy) พระธรรม2ทิโมธี (2Timothy)  พระธรรมทิตัส (Titus) และพระธรรม
ฟีเลโมน (Philemon) 

4) หมวดจดหมายทั่วไป (General Epistles) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัจดหมายฉบับต่างๆว่าด้วย
หลักคำสอน ประกอบด้วย พระธรรมฮีบรู (Hebrews) พระธรรมยากอบ (James) พระธรรม1เปโตร 
(1Peter) พระธรรม2เปโตร (2Peter) พระธรรม1ยอห์น (1John) พระธรรม2ยอห์น (2John) พระ
ธรรม3ยอห์น (3John) และพระธรรมยูดา (Jude) 

5) หมวดคำพยากรณ์ (Apocalypse) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
สิ้นยุค มีเพียงพระธรรมวิวรณ์ (Revelation) เล่มเดียว 

ปัจจุบันศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์มีการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทย
ทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับKJV พระคัมภีร์แปลใหม่NTV พระคริสตธรรมคัมภีร์
ฉบับ1940 พระคัมภีร์ไทยฉบับ1971 พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอ่านเข้าใจง่าย พระคริสตธรรมคัมภีร์
ฉบับมาตรฐาน2011 และพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับอมตธรรมร่วมสมัย พระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาษาไทยทั้ง 7 ฉบับใช้อ่านและสอนโดยทั่วไปตามความสมัครใจของคริสต์ศาสนิกชน คริสตจักร และ
หน่วยงาน ทุกฉบับได้รับการยอมรับเหมือนกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต
ของคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์อย่างมากเพราะชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนจะไม่สมบูรณ์หาก
ขาดการอ่านพระคัมภีร์ การอ่านพระคัมภีร์เป็นการรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า การอ่านและท่องจำ
ข้อพระคัมภีร์เป็นทั้งตั้งเสาหลักและเข็มทิศให้กับชีวิต หากคริสต์ศาสนิกชนไม่รู้ข้อพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง
แม่นยำอาจทำให้ถูกชักจูงไปผิดทาง ดังปรากฏในพระธรรม2ทิโมธี บทที่ 3 ข้อที่ 16 ความว่า “พระ
คัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การ
แก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม” พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุด
เพียงหนึ่งเดียวของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะสำหรับนิกายโปรเตสแตนต์ คริสต์ศาสนิกชนทุกคนต้อง
อ่านและทำความเข้าใจข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงการอ่านให้จบเล่มเพียง
ครั้งเดียวเพ่ือรู้เรื่องราว แต่ต้องอ่านซ้ำไปมาตลอดชีวิตเพ่ือให้ได้รับคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่มาจาก
พระเจ้าทุกๆวัน เพราะคริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ผู้
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บันทึกพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกคนได้รับการบอกกล่าวจากพระเจ้าให้เขียนข้อความทั้งหมดขึ้น ในพระ
ธรรมมัทธิว บทที่ 4 ข้อที่ 4 กล่าวว่า “ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า ‘มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะ
บำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจ้า’”  คริสต์ศาสนิกชนจึงเชื่อว่าการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็น เหมือนการให้อาหารฝ่ายจิต
วิญญาณถ้าน่างกายแข็งแรงแต่จิตวิญญาณอ่อนแอก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 

2.3.2 หลักความเชื่อและคำสอน 
หลักความเชื่อและคำสอนที่สำคัญของคริสต์ศาสนิกชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพระคัมภีร์ทุก

ตอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
สูงสุดและพระเจ้าเดียวรวมทั้งคำสั่งของพระเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านผู้บันทึกพระคัมภีร์แต่ละตอนออกมา
เป็นตัวหนังสือที่รวบรวมเป็นคำสอนทางศาสนาที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน หลักความเชื่อและคำสอนที่
สำคัญมีดังนี ้

 2.3.2.1 ความเชื่อ  
ความเชื่อเป็นสิ่งที่คริสต์ศาสนิกชนยึดมั่นตามที่พระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกไว้ ในพระธรรม

ฮีบรูบทที่ 11ข้อที่ 1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่
เห็น” ความเชื่อที่สำคัญ 2 ประการที่สำคัญคือตรีเอกานุภาพและวันพิพากษา 

1) ตรีเอกานุภาพ 
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่สำคัญคือพระเจ้ามี 3 พระภาคเรียกว่าตรีเอกานุภาพ คือ พระ

บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ละพระภาคทำหน้าที่แตกต่างกันแต่รวมกันเป็นพระเจ้า
เดียว พระเจ้าพระบิดา (God the Father) เป็นพระผู้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ เป็นผู้
ตัดสินและลงโทษมนุษย์ที่ทำผิด พระเจ้าพระบุตร (God the Son) หรือพระเยซูคริสต์ เป็นพระบุตร
เพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดา พระบิดาทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ลง
มาบังเกิดบนโลกมนุษย์และถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพ่ือให้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไถ่บาปแทน
มนุษย์เหมือนกับลูกแกะที่เป็นเครื่องสัตวบูชาไถ่บาปจึงมีคำเรียกพระเยซูคริสต์ว่า พระเมษโปดก 
แปลว่า ลูกแกะของพระเจ้า จากนั้นพระเยซูคริสต์ทรงฟ้ืนจากความตายและเสด็จประทับ ณ เบื้องขวา
ของพระบิดา และคอยอธิษฐานเผื่อมนุษย์ทุกคน เมื่อคริสต์ศาสนิกชนอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดา
ต้องอธิษฐานในพระนามของพระเยซูพระบุตรเพราะมนุษย์ไม่สามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาได้
นอกจากจะอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเท่านั้น พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระจิต  (God 
the Holy Spirit) เป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ กับคริสต์ศาสนิกชนทุกคน ทรงคอยเตือนสติให้
คริสต์ศาสนิกชนทุกคนกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและอยู่ในทางอันชอบธรรมของพระ
เจ้า พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่าร่างกายของมนุษย์คือพระวิหารของพระเจ้า (1โครินธ์16:1) เพราะ
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พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในมนุษย์ คริสต์ศาสนิกชนทุกคนจึงจำเป็นจะต้องรักษาชีวิตให้
บริสุทธิ์ 

2) วันพิพากษา  
ในพระธรรมปฐมกาลของพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงเหตุการณ์พระเจ้าทรงสร้างโลกและ

ในพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวถึงนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับการจะเสด็จมายังโลกเป็นครั้งที่2 ของพระเยซู
คริสต์รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย คริสต์ศาสนิกชนเรียกเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในพระ
ธรรมวิวรณ์ว่ายุคสุดท้าย วันสิ้นโลก หรือวันพิพากษา เป็นความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและจะทำลาย
โลก เมื่อถึงวันพิพากษาพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพ่ือรับผู้เชื่อในพระนามของพระองค์เข้าสู่
อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า และพระเจ้าพระบิดาจะทรงทำลายโลกและสรรพสิ่งทั้งปวง ด้วยความ
เชื่อนี้นำไปสู่การประกาศเรื่องความรอด(salvation) ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ว่ามนุษย์จะรอด
จากการพิพากษาของพระเจ้าได้ด้วยการเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (Savior) เท่านั้น  

 2.3.2.2 คำสอน  
คำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์ยึดหลักตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็น

หลักแต่ยังคงมีหลักที่สอดคล้องกับพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม กล่าวคือชีวิตของชาวยิว
ในสมัยพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมีบทบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าตรัสสั่งผ่านโมเสส 
(อพยพ20:1-17) เป็นหลักสำคัญในการใช้ชีวิตอันได้แก่  

1) อย่ามีพระเจ้าอ่ืนใด 
2) อย่าสร้างรูปเคารพเพ่ือกราบไหว้หรือนมัสการ 
3) อย่ายกพระนามของพระยาเวห์มาอ้างอย่างไม่สมควร 
4) จงระลึกถึงวันสะบาโต30  
5) จงให้เกียรติบิดามารดา 
6) อย่าฆ่าคน 
7) อย่าล่วงประเวณี 
8) อย่าลักขโมย 
9) อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพ่ือนบ้าน 
10) อย่าโลภอยากได้ของเพ่ือนบ้าน 
และถือเป็นกฎสูงสุดในศาสนาที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การละเมิดบทบัญญัติ

ถือเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรงจำเป็นต้องชดใช้ด้วยเครื่องสัตวบูชาเผื่อไถ่ความผิดบาปตามบันทึกที่มี

 
30 วันหยุดพักจากการงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในปัจจุบันกำหนดให้เป็นอาทิตย์ คริสต์ศาสนิกชนต้องหยุดจากการทำงานทุก

อย่างเพื่อไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร 
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ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระเจ้ามีทั้งพระเมตตาและพระพิโรธ พระเพลิงแห่ง
ความโกรธเกี้ยวนำมาซึ่งการลงโทษที่รุนแรง เช่น การทรงให้น้ำท่วมโลกเพ่ือฆ่าล้างเผ่าพันธ์มนุษย์ทั้ง
โลก การฆ่าบุตรหัวปี31ของชาวอียิปต์เพราะชาวอียิปต์กดขี่ข่มเหงอิสราเอล การทรงให้เกิดโรคระบาด 
การทรงให้เกิดการกันดารอาหารทั่วทั้งแผ่นดิน เป็นต้น แต่ในยุคของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาใหม่นั้น พระพิโรธของพระเจ้าไม่มีอีกต่อไปด้วยว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรมาเพ่ือแก้ไข
ความผิดบาป ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อที่ 16 ความว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิ
รันดร์” ดังนั้นตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มนุษย์ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องสัตวบูชา
อีกต่อไป เพราะโลหิตของพระเยซูเป็นโลหิตของพระผู้ไถ่ที่หลั่งลงบนพ้ืนโลกเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอ
กับการไถ่บาปมนุษย์ชั่วนิรันดร์ พระเยซูคริสต์กล่าวว่าพระบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุด 2 ข้อในบัญญัติ 10 
ประการ (มาระโก 12:28-31) คือ 

1) จงรักพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิต สุดใจ สุดความคิด สุดวิญญาณ 
2) จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง 
บทบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าตรัสสั่งผ่านโมเสสข้อ 1 ถึง ข้อ 4 รวมไว้ในพระบัญญัติข้อ

แรกของพระเยซูคริสต์คือรักพระเจ้า บทบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าตรัสสั่งผ่านโมเสสข้อ 6 ถึง ข้อ 
10 รวมไว้ในพระบัญญัติข้อสองของพระเยซูคริสต์ พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นพระบัญญัติที่ให้
ความสำคัญกับความรักคือความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
เห็นได้ชัดว่าความรักเป็นคำสอนหลักของศาสนาคริสต์ดังที่ปรากฏในพระธรรม 1โครินธ์ บทที่ 13 ข้อ
ที่ 13 ความว่า “ฉะนั้นสามสิ่งนี้ยังคงอยู่คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่
ที่สุด” ดังนั้นการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์จึงเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการรัก
พระเจ้า การรักพระเจ้าจะทำให้คริสต์ศาสนิกชนรักผู้อ่ืนได้เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็น
ความรัก (1ยอห์น4:8) การทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายเพ่ือไถ่บาปให้มนุษย์เป็น
การสำแดงความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อมนุษย์ และตัวพระบุตรเองก็ทรงเป็นความรักดังนั้นการ
ดำเนินชีวิตด้วยความรักจำเป็นต้องอาศัยความรักของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความรักโดยให้พระเยซู
คริสต์เป็นศูนย์กลาง เมื่อคริสต์ศาสนิกชนให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตแล้ว ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะดีขึ้นด้วยเปรียบดังวงล้อที่มี
พระเยซูคริสต์เป็นแกนกลางของล้อ (พัฒนวิทย์ องค์เจริญ , 2561) ซี่ล้อแนวตั้งคือความสัมพันธ์
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เกิดขึ้นได้ด้วยการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์  ซี่ล้อแนวนอนคือ

 
31 หมายถึง ลูกชายคนโตของครอบครัว 
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ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เกิดขึ้นได้ด้วยการสามัคคีธรรมและการเป็นพยาน วงล้อจะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็ด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 วงล้อการดำเนินชีวิตของคริสต์ศาสนิกชน 

เมื่อคริสต์ศาสนิกชนมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า คริสต์ศาสนิกชนจึงจะเป็นผู้ที่ใช้การได้หรือ
สามารถทำพันธกิจของพระเจ้าได้ สุดท้ายแล้วชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่งๆมีหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบคือการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ข้อที่ 18 ถึง 
20 ความว่า “พระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาและตรัสว่า ‘สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดิน
โลกทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนาม
ของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้และ
แน่นอนเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค’” การประกาศเรื่องการทรงช่วยให้รอดของ
พระเยซูคริสต์ให้แก่ทุกคนที่ยังไม่เป็นคริสต์ศาสนิกชนจึงเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะคริสต์ศาสนิกชน 
การประกาศข่าวประเสริฐในปัจจุบันมีให้พบเห็นโดยทั่วไปหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ต
ที่ขับร้องโดยนักร้องที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงและประกาศเรื่องพระเยซูในช่วงใดช่วงหนึ่งของ
คอนเสิร์ต การจัดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมิชชันนารีชาวต่างชาติเพ่ือสอนความเชื่อของศาสนา
คริสต์ การจัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจักรหรือหน่วยงานของศาสนาคริสต์ ในทุก ๆ 
กิจกรรมจะมีขั้นตอนปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าตนเป็น
คริสต์ศาสนิกชน การเล่าข่าวประเสริฐว่ามีพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความรักแท้ที่จะช่วยทุกคนให้
รอดจากความทุกข์และเป็นหนทางไปสู่สวรรค์ การเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนอธิษฐาน
เพ่ือต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า หลังจากการอธิษฐานเพ่ือรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแล้ว 
การมีความเชื่อที่เติบโตและสมบูรณ์เป็นเรื่องจำเป็น คริสต์ศาสนิกชนอาจจะชักชวนผู้เชื่อใหม่ไป
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นมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรด้วยกันเพ่ือนำผู้เชื่อใหม่เข้าสู่กระบวนการสอนการดำเนินชีวิตแบบ
คริสต์ศาสนิกชน การกระทำเช่นนี้เรียกว่าการดูแลผู้เชื่อใหม่ เพ่ือที่จะให้ผู้เชื่อใหม่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
ศาสนาคริสต์อย่างถูกต้องและเติบโตทางความเชื่อเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดีต่อไป  

2.4 การจัดทำเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
คริสต์ศาสนิกชนจัดทำเสื้อขึ้นเพ่ือใช้สวมใส่ในโอกาสที่หลากหลาย โอกาสจะเป็นตัวกำหนด

รูปแบบของเสื้อว่าเสื้อจะเป็นเสื้อแบบใด เสื้อคอปกหรือเสื้อยืด กำหนดข้อความ กำหนดสี และ
ลวดลายบนเสื้อ ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น โอกาสครบรอบการสถาปนาคริสตจักรมัก
นิยมทำเสื้อคอปกเพ่ือความเป็นทางการและสุภาพเนื่องจากในคริสตจักรมีสมาชิกหลายช่วงอายุ แต่ละ
คริสตจักรจะแต่งตั้งคณะหนึ่งเพ่ือรับผิดชอบการออกแบบเสื้อโดยเฉพาะ การออกแบบเสื้อเป็นการ
ช่วยกันระดมความคิดของคนในคณะผู้ออกแบบเสื้อ บางครั้งคณะผู้ออกแบบเสื้อจะออกแบบเสื้อให้
สมาชิกในคริสตจักรเลือกลงคะแนนเสียงเสื้อแบบที่สมาชิกชอบ  

2.4.1 วัตถุประสงค์ในการทำเสื้อ 
การจัดทำเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ 2 

ประการ คือ 1.เพ่ือแจกจ่าย และ2.เพ่ือจัดจำหน่าย การจัดทำเสื้อเพ่ือแจกจ่ายมักจะทำขึ้นสำหรับใส่
ในงานใหญ่ๆ ระดับภาคหรือระดับประเทศที่มีงบประมาณมากพอสำหรับการทำเสื้อ ส่วนการทำเพ่ือ
แจกจ่ายในระดับที่เล็กลงมาเช่นระดับคริสตจักรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนิยมทำเพ่ือใส่ในการ
จัดอบรม การเข้าค่าย หรือกีฬาสี การจัดทำเสื้อเพ่ือจัดจำหน่ายเป็นการจัดทำของร้านค้าที่เจ้าของ
ร้านค้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนและจัดทำเสื้อที่มีข้อความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพ่ือจำหน่ายสำหรับ
คริสต์ศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรหรือหน่วยงานที่ทำเสื้อเพ่ือจัด
จำหน่าย การจัดจำหน่ายเสื้อของคริสต์จักรหรือหน่วยงานเป็นไปเพ่ือหารายได้เข้าคริสตจักรหรือ
หน่วยงาน 

2.4.2 โอกาสในการทำเสื้อ  
โอกาสในการทำเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ มี 2 ลักษณะ คือ 1.โอกาส

ที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคริสต์ศาสนิกชนทั้งหมด และ2.โอกาสที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคริสต์ศาสนิกชนและ
ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน โอกาสที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคริสต์ศาสนิกชนทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมสมาชิกในคริสตจักรให้มีชีวิตทางธรรมที่เติบโต เช่น ค่ายฟ้ืนฟูการใช้ชีวิต ค่ายอบรมคำสอน 
ค่ายสร้างสาวก เป็นต้น โอกาสที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคริสต์ศาสนิกชนและไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเป็น
กิจกกรรมที่คริสต์ศาสนิกชนจัดขึ้นเพ่ือแฝงการประกาศข่าวประเสริฐไปกับกิจกรรมในงานและ
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ผู้ร่วมงานที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนมีโอกาสบอกเรื่องราวการทรงไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ให้ผู้ที่ไม่ใช่
คริสต์ศาสนิกชนทราบ  

การจัดทำเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ประกาศข่าวประเสริฐ ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมักเป็นข้อความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ หลังจากจบ
กิจกรรมต่าง ๆ คริสต์ศาสนิกชนก็ยังสามารถนำเสื้อกลับมาใส่ในชีวิตประจำวันได้ เสื้อจึงเปรียบ
เหมือนสื่อที่มีการนำเสนอซ้ำ ๆ ให้ผู้พบเห็นได้อ่านข้อความที่ปรากฏบนเสื้อ เสื้อของคริสต์ศาสนิกชน
จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกาศข่าวประเสริฐด้วย 
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บทที่ 3 
วัจนภาษาที่ปรากฏบนเสือ้คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

วัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ในงานวิจัยนี้หมายถึง
ข้อความภาษาไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์
เท่านั้น ในบทนี้ผู้วิจัยศึกษาข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 3 
ประเด็น ได้แก่ 1.ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 2.
เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ และ 3.วัจนกรรมที่
ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1 ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
ที่มาของข้อความ หมายถึง ที่ที่ข้อความนั้นปรากฏเป็นครั้งแรก การจำแนกท่ีมาของข้อความ

ทำได้โดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ หนังสือเพลงนมัสการไทย และ
เว็บไซต์เพลงนมัสการไทย รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากคริสต์ศาสนิกชน จากการวิเคราะห์ข้อความ
จำนวน 583 ข้อความ ผู้วิจัยพบที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ 3 ที่มา ได้แก่ ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ 
และข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ 

3.1.1 ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์  
ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ หมายถึง ข้อความที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งในพระ

คริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยของนิกายโปรเตสแตนต์ ปัจจุบันศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์มีการ
แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาไทยทั้งหมด 7 ฉบับ ได้แก่ พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับKJV พระ
คัมภีร์แปลใหม่NTV พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ1940 พระคัมภีร์ไทยฉบับ1971 พระคริสตธรรมคัมภีร์
ฉบับอ่านเข้าใจง่าย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2011 และพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับ
อมตธรรมร่วมสมัย พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยทั้ง 7 ฉบับใช้อ่านและสอนโดยทั่วไปตามความ
สมัครใจของคริสต์ศาสนิกชน คริสตจักร และหน่วยงาน ทุกฉบับได้รับการยอมรับเหมือนกัน  

พระคริสตธรรมคัมภีร์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนนิกาย
โปรเตสแตนต์อย่างมากเพราะชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนจะไม่สมบูรณ์หากขาดการอ่านพระคัมภีร์ การ
อ่านพระคัมภีร์เป็นการรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า การอ่านและท่องจำข้อพระคัมภีร์เป็นทั้งตั้งเสา
หลักและเข็มทิศให้กับชีวิต หากคริสต์ศาสนิกชนไม่รู้ข้อพระคัมภีร์ที่ถูกต้องแม่นยำอาจทำให้ถูกชักจูง
ไปผิดทาง อีกทั้งการจำข้อพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องยังสามารถนำข้อพระคัมภีร์ที่ท่องจำได้นั้นไป
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อ้างอิงเมื่อใช้สอนผู้อ่ืน การอ้างอิงพระคัมภีร์มักใช้ในเวลาที่คริสต์ศาสนิกชนสอนหลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตเรื่องต่างให้แก่ผู้อ่ืน ทั้งในฐานะคริสต์ศาสนิกชนด้วยกันหรือในฐานะนักเทศน์ นักเทศน์อาจ
หยิบยกพระคัมภีร์ตอนนั้น ๆ มาเป็นหัวข้อในการเทศน์หรืออาจกำหนดหัวข้อแล้วใช้ข้อพระคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนคำสอนนั้น สำหรับคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ พระคริสตธรรมคัมภีร์จึงมี
บทบาทสำคัญต่อทั้งระดับบุคลลและองค์กร ดังปรากฏในพระธรรม2ทิโมธี บทที่ 3 ข้อที่ 16 ความว่า 
“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน 
การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม”  

ข้อความบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
ปรากฏใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระ
ธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่ไม่มีชื่อ
พระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ และข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บางส่วน
และไม่มีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ รายละเอียดมีดังนี ้

1) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และ
หมายเลขข้อกำกับ หมายถึง ข้อความที่ใช้ข้อพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจมากกว่าหนึ่งข้อเป็น
ข้อความบนเสื้อและบอกที่มาของข้อความว่ามาจากพระธรรมเล่มใด บทที่เท่าไรและข้อที่ เท่าไรถึง
เท่าไรไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 1 

 

ภาพที่ 9 สดุดี23:1 

จากตัวอย่างที่ 1 ข้อความว่า “สดุดี 23:1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ” เป็น
ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคัมภีร์ไทยฉบับ1971 พร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อ
กำกับว่า “สดุดี 23:1” ซึ่งหมายถึงพระธรรมสดุดี บทที่ 23 ข้อที่ 1  
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2) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่ไม่มี หมายเลขข้อกำกับ 
หมายถึง ข้อความที่ใช้ข้อพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจมากกว่าหนึ่งข้อเป็นข้อความบนเสื้อโดยไม่
บอกที่มาของข้อความว่ามาจากพระธรรมเล่มใด บทที่เท่าไรและข้อที่เท่าไรถึงเท่าไร ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 2 

 

ภาพที่ 10 เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 

จากตัวอย่างที่ 2 ข้อความว่า “เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” เป็นข้อความท่ีคัดลอก
มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทยฉบับอมตธรรมร่วมสมัย โดยไม่กำกับชื่อพระธรรม บท และหมายเลข
ข้อ ข้อความดังกล่าวมาจากพระธรรม 1ยอห์น บทที่ 4 ข้อที ่19  

3) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บางส่วนและไม่มีชื่อพระธรรม บท และ
หมายเลขข้อกำกับ หมายถึง ข้อความที่ใช้ข้อพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจมากกว่าหนึ่งข้อโดยมีการ
เพ่ิม ลด หรือเปลี่ยนคำบางคำเป็นข้อความบนเสื้อโดยไม่บอกท่ีมาของข้อความว่ามาจากพระธรรมเล่ม
ใด บทที่เท่าไรและข้อที่เท่าไรถึงเท่าไร ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 3 

 

ภาพที่ 11 การให้มีความสุขมากกว่าการรับ 
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จากตัวอย่างที่ 3 ข้อความว่า “การให้มีความสุขมากกว่าการรับ” และข้อความว่า “พระสิริจง
มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง” เป็นข้อความที่คัดลอกบางส่วนมาจาก
พระคัมภีร์ไทยฉบับ1971 ข้อความด้านหน้าของเสื้อมาจากพระธรรมกิจการบทที่ 20 ข้อที่ 35 จาก
ข้อความต้นฉบับที่ว่า “ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควร
จะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มี
ความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ” จากข้อความต้นฉบับจะเห็นว่ามีการเลือกเอาเฉพาะข้อความตรงที่เป็น
คำพูดของพระเยซูคริสต์มาใช้เป็นข้อความบนเสื้อเท่านั้น นอกจากนี้มีการลดคำ และการเปลี่ยนคำว่า 
ยิ่ง เป็นคำว่า มาก แทน ข้อความด้านหลังของเสื้อมาจากพระธรรมลูกาบทที่ 2 ข้อที่ 14 โดยมีการ
เลือกเฉพาะบางส่วนจากข้อความทั้งหมดว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก 
สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น” จากตัวอย่างข้อความบนเสื้อ
เป็นข้อความที่มีการลดคำและเปลี่ยนคำจากข้อพระคัมภีร์ต้นฉบับและไม่มีชื่อพระธรรม บท และ
หมายเลขข้อกำกับ 

จากการศึกษาข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ที่มาจาก
พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ทั้งข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระ
ธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่ไม่มีชื่อ
พระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ และข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บางส่วน
และไม่มีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับ พบความถี่ของแต่ละที่มาดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของข้อความที่มาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

ผลการศึกษาข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าการคัดลอกข้อความมา
จากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับมีจำนวนมาก

ที่มาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรม

คัมภีรโ์ดยตรงพร้อมท้ังมีชื่อพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับ  

114 73.54 

ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรม
คัมภีรโ์ดยตรงแตไ่ม่มีช่ือพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับ 

34 21.93 

ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์บางส่วนและไมม่ีชื่อพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับ   

7 4.51 

รวม 155 100 
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ที่สุดถึง 114 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 73.54 ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นเป็นข้อความ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะศาสนาคริสต์เชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า การคัดลอกข้อความ
มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับทำให้
ข้อความนั้นน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ คริสต์ศาสนิกชนที่จำเนื้อหาของพระคัมภีร์ได้ไม่หมดหรือคน
ทั่วไปที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็จะได้รู้ว่าข้อความที่ปรากฏบนเสื้อนั้นมาจากพระคัมภีร์ตอนไหน 
ในขณะที่การคัดลอกข้อความมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่ไม่มีชื่อพระธรรม บท และ
หมายเลขข้อกำกับมีจำนวน 34 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 21.93 เป็นการให้น้ำหนักกับความหมายของ
ข้อความมากกว่าการสร้างความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  ซึ่งต่างจากการคัดลอกข้อความมาจาก
พระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับอย่างมาก และการ
คัดลอกข้อความมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บางส่วนและไม่มีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อ
กำกับมีจำนวนน้อยที่สุดเพียง 7 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.51 การใช้ข้อความที่มาจากพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ถือเป็นการอ้างอิงพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่นิยมปรับเปลี่ยนเนื้อความแต่เมื่อต้องการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อความให้ต่างจากเดิมแล้วก็จะไม่ยกข้อพระคัมภีร์มากล่าวอ้างเพราะถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนเฉพาะข้อความที่ปรากฏบนเสื้อ ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนที่ข้อพระคัมภีร์ จากความถี่ของ
ข้อความมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับซึ่ง
พบความถี่สูงสุดสรุปได้ว่าพระคัมภีร์เป็นคำสอนของศาสนาที่ใช้อ้างอิงในการอบรมสั่งสอนจึงให้
ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ของข้อความ การใช้ข้อความพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม 
บท และหมายเลขข้อกำกับจึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้พบเห็นได้มากที่สุด 

3.1.2 ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ  
ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ หมายถึง ข้อความที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมาจาก

ทั้งหมดของเพลงนมัสการภาษาไทยที่คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ใช้ร้องนมัสการพระเจ้า
ทั้งในคริสตจักรและในสถานทีอ่ื่น ๆ  

การร้องเพลงเป็นการนมัสการพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิม บทเพลงนมัสการของ
คริสต์ศาสนิกชนเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือสรรเสริญพระเจ้า ในขณะเดียวกันเพลงนมัสการช่วยให้
คริสต์ศาสนิกชนได้สำรวจตัวเองไปพร้อมกับเนื้อเพลงว่าได้ทำตามคำสอนของพระเจ้าอย่างดีแล้วหรือ
ยัง ในวันอาทิตย์ที่คริสต์ศาสนิกชนไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าก่อนฟัง
คำเทศนาเพ่ือเป็นการสรรเสริญพระเจ้าก่อนเริ่มพิธีอ่ืน ๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมใจและสำรวจจิตใจ
ก่อนฟังคำเทศนา และในขณะทำพิธีอ่ืนเช่นพิธีศีลมหาสนิทก็จะมีการร้องเพลงนมัสการ การถวาย
ทรัพย์ การตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าเมื่อฟังคำเทศนาจบ ล้วนมีการร้องเพลงนมัสการประกอบ
ในแต่ละขั้นตอนโดยใช้เพลงเดิมตลอดหรือเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ก็ได้ เนื้อเพลงนมัสการมี 2 แบบคือเนื้อ
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เพลงแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นเป็นภาษาไทย คริสต์ศาสนิกชน
ทุกคนสามารถแปลและแต่งเพลงนมัสการได้  ในคริสตจักรที่มีบุคลากรผู้มีความสามารถด้านการแปล
และบุคลากรผู้มีความสามารถด้านการแต่งเพลงจะมีการสร้างคณะบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบด้านนี้
โดยเฉพาะ คริสตจักรอาจทำเป็นหนังสือเพลงแจกจ่ายไปให้ใช้ในคริสตจักรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีค่าย
เพลงของคริสต์ศาสนิกชนที่แต่งเพลงนมัสการขึ้นใหม่และเผยแพร่ทางช่องทางยูทูปหลายค่ายทำให้ใน
ปัจจุบันมี เพลงนมัสการไทยสมัยใหม่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน การรู้จักเพลงนมัสการใหม่ๆของ
คริสต์ศาสนิกชนก็เหมือนกับการรู้จักเพลงใหม่ๆของคนทั่วไป เมื่อก่อนคริสต์ศาสนิกชนจะฝึกร้องเพลง
จากหนั งสือเพลงคริสเตียน บางครั้ งไปนมัสการที่ คริสตจักรอ่ืนหรือตามงานประชุมของ
คริสต์ศาสนิกชนแล้วชอบก็หานำมาฝึกร้องในคริสตจักรของตน ตอนนี้มี่ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิม
ขึ้นมาด้วยทำให้เพลงนมัสการที่ใช้นมัสการในคริสตจักรก็มีเพ่ิมขึ้นไปด้วย  

ข้อความบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ที่มาจากเพลงนมัสการปรากฏใน 3 
ลักษณะ ได้แก่ ข้อความที่มาจากชื่อของเพลงนมัสการ ข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
เพลงนมัสการ และข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ข้อความที่มาจากชื่อของเพลงนมัสการ หมายถึง ข้อความที่ใช้ชื่อของเพลงนมัสการเพลง
ใดเพลงหนึ่งเป็นข้อความบนเสื้อ อนึ่ง ชื่อของเพลงนมัสการจำนวนหนึ่ง เป็นชื่อที่มีข้อความซ้ำกับเนื้อ
เพลงส่วนใดส่วนหนึ่งด้วย เช่น เพลงนมัสการที่มาจากหนังสือเพลงชื่อ “เพลงไทยนมัสการ” ซึ่งตั้งชื่อ
เพลงทุกเพลงจากข้อความวรรคแรกของเนื้อเพลง กรณีนี้ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นข้อความที่มาจากชื่อเพลง
นมัสการ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประพันธ์เพลงได้นำข้อความที่ปรากฏในเนื้อเพลงมาตั้งเป็นชื่อเพลงแล้ว  ดัง
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 4 

 

ภาพที่ 12 เติมให้เต็มล้น 

จากตัวอย่างที่ 4 ข้อความว่า “เติมให้เต็มล้น” มาจากชื่อเพลงนมัสการที่ชื่อว่า “เติมให้เต็ม
ลัน” ซึ่งมีเนื้อเพลงดังนี้ 
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เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ 

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อยในความรักของพระบิดา 

ขอพระพรได้เทลงมา พระวิญญาณสวมทับอีกครา 

***เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยาทรงรักษาตามพระสัญญา 

เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา ทรงนำพาทุกวันเวลาอยู่ในการทรงสถิต 

นอกจากข้อความว่า “เติมให้เต็มล้น” จะเป็นชื่อของเพลงนมัสการแล้ว ยังเป็นข้อความที่อยู่
ในท่อนที่ร้องซ้ำในท่อนกลางของเพลงอีกด้วย ในกรณีนี้ผู้วิจัยยึดเอาชื่อเพลงเป็นหลักในการจำแนก
ที่มาของข้อความว่าเป็นข้อความที่มาจากชื่อของเพลงนมัสการ ชื่อเพลงเป็นใจความสำคัญของเนื้อ
เพลง เนื้อเพลงนมัสการส่วนใหญ่จะเอาท่อนสำคัญที่ติดหูมาเป็นชื่อเพลงด้วย การใช้ชื่อเพลงเป็น
ข้อความบนเสื้อทำให้ผู้รับสารนึกถึงเพลง ๆ นั้นได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ข้อความยาว ๆ ซึ่งต้องใช้เวลา
อ่านนานกว่า ข้อความขนาดสั้นแค่ใส่เสื้อเดินสวนกันก็สามารถอ่านข้อความจบได้ การใช้แค่ชื่อเพลง
เป็นข้อความในฐานะคำสำคัญเปรียบเสมือนรหัสที่สื่อสารกันระว่างผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนด้วยกันที่
จะสามารถเข้าใจความหมายของเพลงนั้น ๆ ทั้งเพลงได้ 

2) ข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการ หมายถึง ข้อความที่ปรากฏ
บนเสื้อเป็นข้อความที่อยู่ในเนื้อท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้โดยที่ข้อความนั้นต้องไม่มีส่วนที่ซ้ำกับชื่อเพลง ดัง
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 5 

 

ภาพที่ 13 พระเจ้าจะนำเราไป 
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จากตัวอย่างที่ 5 ข้อความว่า “พระเจ้าจะนำเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด ผ่านเขาเงา
อันตราย เราไม่ต้องกลัวอะไร อยู่ในอ้อมแขนพระองค์” มาจากเนื้อเพลงนมัสการที่ชื่อว่า “พระเจ้า
ทรงเลี้ยงดู. ซึ่งมีเนื้อเพลงดังนี้ 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
นำเราไปริมน้ำสงบ ฟ้ืนวิญญาณของเรา 
พระเจ้านำก้าวไป เราไม่เคยขัดสนอะไร 

นำเราไปในทางชอบธรรม เพ่ือพระนามพระองค์ 

พระเจ้าจะนำเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด 
ผ่านเขาเงาอันตราย เราไม่ต้องกลัวอะไร 

อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
พระเจ้าจะนำเราไป แม้ทางจะยากเพียงใด 

ความรักและความดีงาม ติดตามเราทุกวันไป 
เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ 

ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมีเฉพาะท่อนกลางของเนื้อเพลง ซึ่งไม่ปรากฏข้อความที่ซ้ำกับชื่อ
เพลง ข้อความนี้จึงจัดเป็นข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการ เพลงนี้แต่งขึ้น
จากพระธรรมสดุดีบทที่ 23 มีความยาว 8 ข้อ พระธรรมบทนี้เป็นบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิด เนื้อเพลง
ท่อนที่ปรากฏบนเสื้อมาจากพระธรรมสดุดีบทที่ 23 ข้อที่ 4 ความว่า 

แม้ข้าพระองค์เดิน 

ผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย 

ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใด ๆ 

เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ 

พระองค์ทรงปกป้องและนำทางข้าพระองค์ 

ทำให้ข้าพระองค์สบายใจ 

พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวของกษัตริย์ดาวิด ใจความสำคัญของสดุดีบทนี้คือให้
กำลังใจคนของพระเจ้าว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความตายที่อยู่ตรงหน้าเพราะชีวิตมีพระ
เจ้าสถิตอยู่ด้วย ทั้งพระคัมภีร์และเนื้อเพลงท่อนนี้ปลอบโยนผู้อ่านผู้ฟังให้หายพ้นจากความกลัว  และ
ทั้งพระธรรมสดุดีบทที่ 23 ข้อ 4 และเนื้อเพลงท่อนที่ปรากฏบนเสื้อเป็นท่อนใจความสำคัญของเรื่อง 
การนำเนื้อเพลงท่อนสำคัญมาใช้เป็นข้อความบนเสื้อทำให้ผู้รับสารใช้เวลากับการอ่านข้อความ
มากกว่าการใช้แค่ชื่อเพลงแต่ในขณะอ่านข้อความผู้รับสารจะสามารถค่อย  ๆ รับรู้ความหมายที่
ปรากฏผ่านตัวหนังสือได้ไม่ว่าผู้รับสารจะเป็นคริสต์ศาสนิกชนหรือไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน 
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3) ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง หมายถึง ข้อความที่เอาทั้งชื่อเพลงและเนื้อเพลง
ทั้งเพลงมาไว้บนเสื้อ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 6 

 

ภาพที่ 14 เราจะรักกันได้อย่างไร? 

จากตัวอย่างที่ 6 ข้อความว่า “เราจะรักกันได้อย่างไร?” เป็นชื่อเพลงนมัสการไทย และ
ข้อความที่ปรากฏด้านล่างต่อจากชื่อเพลงคือเนื้อเพลงทั้งหมดของเพลงดังกล่าวดังนี้ 

จากบทเพลงที่บอกว่า รัก รัก รัก เรารักกัน 

บอกอย่างนั้นไม่เห็นจริงใจ บอกไปก็คงทำหน้างงๆ รักกันได้ไง 

แต่ถ้าเรามีความรัก รัก รัก ใครสักคน 

ไม่ต้องดิ้นรนคิดกังวลใจ ขอเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ 

**รักเรารักกัน เราจะรักกันได้อย่างไร 

ปล่อยเป็นคำถามในใจ มานานหลายปี 

รักเรารักกัน เราจะรักกันได้อย่างไร 

อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ้ว ติว ติว ติว ติ่ว 

จะได้รักกันสักที 

และในวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรักเราได้เข้าใจ 

ว่ารักพระเจ้าต้องสิ้นสุดใจ รักคนทั่วไปเหมือนรักตนเอง 

ต่อไปนี้เราคงจะรัก รัก รัก กันจริงใจ 

ก็ในหัวใจมีพระเยซู พร้อมมีเธออยู่อุ้มชูใจ 
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ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมีทั้งชื่อเพลงและเนื้อเพลงทั้งเพลง ข้อความนี้จึงจัดเป็นข้อความ
ที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง การใช้เพลงนมัสการทั้งเพลงเป็นข้อความบนเสื้อพบเพียงเสื้อตัวนี้ตัว
เดียว การใช้เพลงนมัสการทั้งเพลงเป็นข้อความบนเสื้อเพราะเสื้อตัวนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้สวมใส่ในค่าย
อบรมของอนุชน เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็นเพลงประจำค่ายจึงไม่มีใครรู้จักเนื้อเพลง
หรือร้องได้มาก่อน การใช้เพลงนมัสการทั้งเพลงเป็นข้อความบนเสื้อทำให้ลูกค่ายไม่ต้องพกเนื้อเพลง
ติดตัวเพราะสามารถอ่านจากด้านหลังเสื้อของลูกค่ายคนอ่ืนได้ ถือเป็นกุศโลบายที่ทำให้ลูกค่ายได้
สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการสร้างความรักซ่ึงกันและกันท่ามกลางอนุชนต่อไป วิธี
นี้สอดคล้องกับชื่อเพลงที่ว่าเราจะรักกันได้อย่างไรอีกด้วย 

จากการศึกษาข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ที่มาจาก
เพลงนมัสการ ทั้งที่มาจากชื่อเพลงนมัสการ ที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการ และ
ที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง พบความถี่ของแต่ละที่มา ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ 

ผลการศึกษาข้อความที่มาจากเพลงนมัสการแสดงให้เห็นว่าข้อความที่มาจากชื่อของเพลง
นมัสการมีจำนวนมากที่สุดถึง 28 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 90.32 ข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการ 2 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.45 และข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้ง
เพลงเพียง 1 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.22 เพลงนมัสการมีความสำคัญใช้นมัสการพระเจ้าและช่วยให้
คริสต์ศาสนิกชนสำรวจชีวิตของตน เนื้อเพลงเป็นถ้อยคำแทนใจของผู้นมัสการ เพลงเป็นข้อความที่มี
ทำนองทำให้เพลงจำได้ง่ายกว่าข้อพระคัมภีร์ เนื้อเพลงแต่งมาจากพระคัมภีร์จึงมีสาระสำคัญที่
สอดคล้องกัน ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อที่มาจากชื่อของเพลงนมัสการปรากฏการใช้มากกว่าข้อความ
ที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการและข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง 
วิเคราะห์ได้ว่าเพราะชื่อเพลงมีความสั้นและกระชับกว่าเนื้อเพลงใช้พ้ืนที่บนเสื้อน้อยกว่าเนื้อเพลงทำ
ให้สามารถใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่กว่าการใช้เนื้อเพลงมองเห็นชัด แต่ชื่อเพลงสื่อความหมายได้เฉพาะ
กับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น ถ้าผู้รับสารเป็นคริสต์ศาสนิกชนการใช้เพียงชื่อเพลงสื่อความได้โดย
การใช้คำไม่กี่คำแทนเนื้อเพลงทั้งเพลง ส่วนเนื้อเพลงต้องใช้พ้ืนที่บนเสื้อมากไม่เหมาะที่จะนำมาใส่ไว้

ที่มาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 

เพลงนมัสการ ข้อความที่มาจากช่ือของเพลงนมสัการ 28 90.32 
ข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหน่ึงของ
เพลงนมัสการ 

2 6.45 

ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง 1 3.22 
รวม 31 100 
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บนเสื้อเพราะผู้อ่านต้องใช้เวลาอ่านมากกว่าชื่อเพลง อย่างไรก็ตามเนื้อเพลงที่ปรากฏบนเสื้อทำให้ผู้
พบเห็นที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนสามารถเข้าใจเนื้อหาของข้อความได้ 

3.1.3 ข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่  
ข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หมายถึง ข้อความที่ไม่เคยปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือ

เพลงนมัสการมาก่อน เป็นข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือใช้สื่อความในสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือ
โอกาสบางอย่างที่คริสต์ศาสนิกชนจัดทำขึ้น เช่น คำขวัญของการทำกิจกรรม คำเทศนาจากนักเทศน์ 
หลักการจากหนังสือหรือวรรณกรรมของศาสนาคริสต์ รวมทั้งชื่อของคริสตจักรต่าง ๆ และการบอกว่า
ผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชนด้วย ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 7 

 

ภาพที่ 15 มีหัวใจรับใช้สังคม 

จากตัวอย่างที่ 7 ข้อความว่า “มีหัวใจรับใช้สังคม” เป็นข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือให้
เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครในกลุ่ม iServe Buiram ในโครงการฮัก
อีสาน ครั้งที่ 2 การมีหัวใจรับใช้มาจากคำสอนเรื่องการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นของคริสต์ศาสนิกชนที่ปรากฏ
ในพระธรรมมาระโกบทที่ 10 ข้อที่ 43 ความว่า “แต่สำหรับพวกท่านไม่เป็นเช่นนั้น ตรงกันข้าม ใคร
ต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นต้องรับใช้พวกท่าน” การใช้ข้อความที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่มีข้อดีคือผู้
ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนอ่านข้อความแล้วสามารถเข้าใจได้ ไม่จำเป็นต้องรู้พระคัมภีร์ ไม่ต้องรู้จักเพลง
นมัสการหรือบริบททางศาสนาก็สามารถเข้าใจความหมายของข้อความบนเสื้อได้ การใช้ข้อความที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จึงเหมาะกับงานจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคม เพราะข้อความบนเสื้อเป็นข้อความที่
สื่อสารกับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน หากใช้ข้อความที่มาจากพระคริสต
ธรรมคัมภีร์หรือเพลงนมัสการผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนอาจไม่เข้าใจความหมายของข้อความที่ปรากฏ
บนเสื้อ 
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ตัวอย่างที่ 8 

 

ภาพที่ 16 วิ่งไปกับเปโตร 

จากตัวอย่างที่ 8 ข้อความว่า “วิ่งไปกับเปโตร” เป็นข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือใช้เป็น
ชื่อกิจกรรมการวิ่งที่คริสต์ศาสนิกชนจัดขึ้น ทั้งยังเป็นการเปรียบเทียบการวิ่งกับการดำเนินชีวิตของ
คริสต์ศาสนิกชนที่สามารถดำเนินตามแบบของเปโตรเรื่องการเผยแผ่ศาสนาได้อีกด้วย 

ตัวอย่างที่ 9 

 

ภาพที่ 17 แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่า 

จากตัวอย่างที่ 9 ข้อความว่า “แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้า” เป็น
ข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากคำเทศนาของศาสนาจารย์ยุทธศักดิ์ ศิริกุล เกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่
ศาสนา 

ตัวอย่างที่ 10 

 

ภาพที่ 18 พระเยซูถูกใจสิ่งนี้ 
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จากตัวอย่างที่ 10 ข้อความว่า “อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ มีสามัคคีธรรม” เป็นข้อความที่มา
จากหลักการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคริสต์ศาสนิกชน ส่วนข้อความว่า “พระเยซูถูกใจสิ่งนี้” เป็น
การนำถ้อยคำที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาสร้างสรรค์เป็นข้อความใหม่แทนการใช้คำว่า พระ
เยซูพอพระทัย ชีวิตที่มีการอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการสามัคคีธรรมเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอ
พระทัย เพราะการกระทำดังกล่าวทำให้คริสต์ศาสนิกชนมีชีวิตติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ ดังที่ปรากฏ
ในพระธรรมยอห์นบทที่15 ข้อที่ 7 และ 8 ความว่า “ถ้าพวกท่านคงอยู่ในเราและถ้อยคำของเราคงอยู่
ในพวกท่าน จงขอสิ่งใด ๆ ที่พวกท่านปรารถนาแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผล
มากก็เป็นการถวายเกียรติสิริแด่พระบิดาของเราและเป็นการสำแดงว่าตัวท่านเองคือสาวกของเรา” 
การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เป็นการใช้ชีวิตที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุด
เพราะชีวิตเช่นนั้นจะทำให้คริสต์ศาสนิกชนเป็นคนที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสาวก
ของพระเยซูคริสต์ การใช้ข้อความที่สร้างสรรค์ใหม่ดังกล่าวช่วยสร้างความเป็นกันเองมากขึ้น ทั้ง
ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร และระหว่างผู้คนกับคำสอนของคริสต์ศาสนาเพราะเป็นข้อความที่ใช้
ภาษาซึ่งกำลังเป็นที่นิยม 

การสร้างสรรค์ข้อความขึ้นใหม่ทำให้ได้ข้อความที่ตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบเสื้อ
และเหมาะกับโอกาสที่จะนำไปใช้ สำหรับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่ อาจยัง
ไม่มีข้อความที่เหมาะสมอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือเนื้อเพลงนมัสการ การสร้างสรรค์ข้อความขึ้น
ใหมท่ำให้ผู้ออกแบบเสื้อมีอิสระในการสร้างสรรค์ข้อความเพราะสามารถใช้คำติดหูและใช้ภาษาวัยรุ่น
ได้ ทำให้ข้อความเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย ผู้รับสารไมจ่ำเป็นต้องเป็นคริสต์ศาสนิกชนก็เข้าใจความหมาย
ของข้อความได้เพราะข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่ได้มาจากข้อพระคัมภีร์หรือเพลงนมัสการ  

 

จากการศึกษาที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
พบที่มาของข้อความ 3 แหล่งที่มา ได้แก่ ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ข้อความที่มาจาก
เพลงนมัสการ และข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ สามารถนำที่มาของข้อความทั้งหมดมาแสดงความถี่
ได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

ที่มาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
พระครสิตธรรมคมัภรี์ 155 26.58 

เพลงนมัสการ 31 5.32 
สร้างสรรค์ขึ้นใหม ่ 397 68 

รวม 583 100 
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ผลการศึกษาที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ พบ
ข้อความที่มาจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มากที่สุดถึง 397 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 68 ข้อความที่
คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์รองลงมา 155 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 26.58 และข้อความที่มา
จากเพลงนมัสการน้อยที่สุดเพียง 31 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 5.32 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อความที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เหมาะสมกับโอกาสที่จะนำไปใช้ได้มากกว่าข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
และข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ ข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เข้าถึงผู้รับสารได้ทั้งผู้รับสารที่เป็น
คริสต์ศาสนิกชนและผู้รับสารที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน การใช้ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับรองลงมาเป็นการใช้ข้อความโดย
เน้นความน่าเชื่อถือของข้อความที่มีการอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์ การใส่ข้อพระคัมภีร์กำกับทำให้ผู้รับ
สารรู้ว่าข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมาจากพระคัมภีร์ข้อไหนและสามารถไปอ่านเพ่ิมเติมได้ ส่วนการใช้
ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการมีน้อยกว่าข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์เพราะผู้ที่ไม่ใช่
คริสต์ศาสนิกชนหรือผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนแต่ไม่รู้จักเพลงก็อาจไม่เข้าใจความหมายของข้อความ 
และข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลงน้อยที่สุดในกลุ่มเพลงที่มาจากเพลงนมัสการเพราะการใช้
เนื้อเพลงทั้งเพลงไม่ได้เน้นท่อนสำคัญ ผู้อ่านต้องใช้เวลาอ่านนานซึ่งเสื้อไม่ใช่พื้นที่ที่ใช้เวลาอ่านนานได้ 
ถ้าไม่ใช่คนรู้จักที่สนิทกัน เนื้อเพลงทั้งเพลงยังใช้พ้ืนที่บนเสื้อเยอะทำให้ตัวหนังสือมีขนาดเล็กขึ้นอ่าน
ยากข้ึน  

3.2 เนื้อหาของข้อความท่ีปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์หมายถึง

สาระสำคัญของข้อความที่ได้จากการวิเคราะห์ความหมายของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ความหมายโดยพิจารณาที่มาของข้อมูลร่วมกับคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ กล่าวคือ 
ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ เนื้อหาตามความหมายที่ปรากฏในพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เนื้อหาตามความหมายที่ปรากฏ
ในเนื้อเพลงนมัสการ ส่วนข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ เนื้อหาโดยใช้ความหมาย
ประจำรูปคำที่ปรากฏ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบเสื้อร่วมกับคำสอนในพระคริสต
ธรรมคัมภีร์ 

ผู้วิจัยจัดกลุ่มเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์
จากทั้ง 3 ที่มาตามสาระสำคัญของข้อความโดยใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แนวตั้งและแนวนอนของ
ไม้กางเขน (the Vertical and Horizontal of the Cross) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยใช้ไม้กางเขนและพระบัญญัติ
ของพระเยซูคริสต์เป็นหลักในการอธิบายดังภาพที่ 19  
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ภาพที่ 19 ความสัมพันธ์แนวตั้งและแนวนอนของไม้กางเขน 

ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในศาสนาคริสต์มีความหมายถึงการสละพระชนม์ของพระ
เยซูคริสต์เพ่ือไถ่บาปให้แก่มนุษย์ การสละพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นการสำแดงความรักของพระ
เจ้าและพระเยซูคริสต์เองทรงเป็นความรักที่พระเจ้ามีให้แก่มนุษย์ พระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นคนกลาง
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ไม้กางเขนประกอบด้วยไม้สองท่อน ไม้แนวตั้งเป็นแกนหลักปักลงพ้ืนดิน
ปลายไม้ด้านหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าปลายไม้อีกด้านหนึ่งปักลงพ้ืนดินเปรียบเหมือนกับพระเจ้าบนสวรรค์กับ
มนุษย์บนพ้ืนโลกสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เรียกว่าความสัมพันธ์แนวตั้ง (vertical 
relationship) ความสัมพันธ์แนวตั้งเตือนให้มนุษย์มองขึ้นฟ้าและคอยนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ
เพ่ือเรา ความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์สำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์มายังมนุษย์ มนุษย์ต้องตอบสนอง
ต่อพระเจ้าด้วยการรักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ สุดความคิด สุดวิญญาณ ไม้แนวนอนยึดเกาะกับไม้
แนวตั้งมีปลายไม้ด้านหนึ่งชี้ไปทางตะวันออกปลายไม้อีกด้านหนึ่งชี้ไปทางตะวันตกเปรียบเหมือนกับ
มนุษย์บนพ้ืนโลกสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เรียกว่าความสัมพันธ์แนวนอน 
(horizontal relationship) ความสัมพันธ์แนวนอนเตือนให้มนุษย์มองคนรอบตัวและตระหนักถึงสิ่งที่
เราควรทำเพ่ือพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกไปตั้งแต่ตะวันออกจนถึง
ตะวันตก ให้ความรักของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในตัวเราหลั่งไหลไปสู่ผู้อ่ืนดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าจงรัก
เพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง ความสัมพันธ์ทั้งสองรูปแบบมีความเชื่อมโยงกันหากความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์เป็นไปด้วยดีจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ดีไปด้วย ตามหลักคำสอน
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ของศาสนาคริสต์ เมื่อมนุษย์ติดสนิท32กับพระเจ้าก็จะเกิดผลแห่งพระวิญญาณ33ทำให้มนุษย์สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข แต่ถ้ามนุษย์ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าก็จะไม่เกิดผลแห่งพระวิญญาณทำให้
ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน หาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เป็นไปด้วยดีจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดีไป
ด้วย เพราะหากมนุษย์โกรธหรือเกลียดเพ่ือนมนุษย์ก็เท่ากับทำผิดต่อพระเจ้า  

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แนวตั้งและแนวนอนของไม้กางเขนเป็นกรอบความคิดในการ
ดำเนินชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนและจากการศึกษา เนื้ อหาของข้อความที่ ปรากฏบนเสื้ อ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์เบื้องต้นพบว่ามีการพูดถึงพระเจ้ากับมนุษย์และมนุษย์กับ
มนุษย์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนจำนวนมากผู้วิจัยจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการ
จัดกลุ่มเนื้อหา จากการวิเคราะห์ข้อความจำนวน 583 ข้อความ ผู้วิจัยจำแนกเนื้อหาของข้อความที่
ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า 
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ และเนื้ อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.2.1 เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า  
เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า หมายถึง เนื้อหาที่กล่าวถึงพระเจ้าตามความเชื่อในคริสต์ศาสนาซึ่ง

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พยายามอธิบายว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด พระเจ้าเป็น
อย่างไร พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์อะไรเพ่ือให้มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้าที่มนุษย์มองไม่เห็น 
ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คำเรียกพระเจ้า พระลักษณะ 
และการอัศจรรย์  รายละเอียดมีดังนี้ 

3.2.1.1 คำเรียกพระเจ้า 
คำเรียกพระเจ้า หมายถึง พระนามและสมญานามที่คริสต์ศาสนิกชนใช้เรียกพระเจ้าซึ่งมา

จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังตัวอย่าง 
  

 
32 หมายถึง การมีวินัยในทางธรรมโดยการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ 
33 คือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซ่ือสัตย์ (กาลาเทีย5:22) 
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ตัวอย่างที่ 11 

 

ภาพที่ 20 พระเยซู 

จากตัวอย่างที่ 11 ข้อความว่า “พระเยซู” เป็นพระนามของพระเจ้าในพระภาคพระบุตรของ
ตรีเอกานุภาพอันประกอบด้วยพระเจ้าพระบิดา (God the Father) พระเจ้าพระบุตร (God the 
Son) พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ (God the Holy Spirit) เยซู เป็นคำภาษากรีกตรงกับคำภาษา
ฮีบรูว่า โยชูวา แปลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้รอด พระนามเยซูเป็นพระนามที่พระเจ้าทรงใช้ให้
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาแจ้งแก่มารีย์และโยเซฟผู้เป็นมารดาบิดาของพระเยซูว่าให้ตั้งชื่อตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ดังปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่ 1 ข้อที่ 30 ถึง 31 ความว่า “แล้วทูตสวรรค์จึง
กล่าวแก่เธอว่า ‘มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว  ดูเถิด เธอจะ
ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู’” และในพระธรรมลูกาบทที่ 2 ข้อที่ 21 ความว่า 
“ครั้นครบแปดวัน เป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุหนัต เขาจึงให้นามว่าเยซู ตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้
ก่อน เมื่อยังมิได้ปฏิสนธิ์ในครรภ์” การใช้พระนามของพระเจ้าว่า พระเยซู เป็นการให้ความสำคัญกับ
ความเป็นพระผู้ไถ่ของพระบุตร ในภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมเลวีนิติบทที่ 4 ถึงบทที่ 7 กล่าวว่า
มนุษย์ต้องถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องบูชาลบความผิดเมื่อกระทำผิดทั้งท่ีเจตนาและไม่
เจตนา สัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิ แต่เมื่อมนุษย์กระทำผิดมากขึ้นจนเครื่องบูชา
ไม่สามารถไถ่ความผิดนั้นได้ พระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่ดังที่ปรากฏใน 
พระธรรมฮีบรูบทที่ 10 ข้อที่ 8-10 ความว่า “เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่า “เครื่องสัตวบูชาและเครื่อง
บูชาอ่ืน ๆ และเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาลบบาป (ที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้น) พระองค์ไม่
ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย” แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า เพ่ือจะ
กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์” พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพ่ือจะทรงตั้งระบบใหม่ และ
โดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซู
คริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น” 
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ตัวอย่างที่ 12 

 

ภาพที่ 21 องค์สันติราช 

จากตัวอย่างที่ 12 ข้อความว่า “องค์สันติราช” เป็นคำสมญานามคำหนึ่งที่คริสต์ศาสนิกชนใช้
เรียกพระเจ้า  คำว่าองค์สันติราช แปลว่า พระเจ้าแห่งสันติสุข พระธรรมอิสยาห์บทที่  9 ข้อบทที่ 6 
กล่าวว่า “ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพ่ือเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะ
อยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระบิดานิ
รันดร์ องค์สันติราช’” พระธรรมข้อนี้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้ทำนายถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาเกิด
เป็นมนุษย์เพ่ือไถ่บาปให้มนุษย์ องค์สันติราชเป็นคำขนานนามหนึ่งที่พระเยซูคริสต์จะได้รับ เพราะ
พระองค์จะนำสันติสุขมาให้โลก ดังที่ปรากฏในพระธรรมโรม บทที่ 5 ข้อที่ 1 ความว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อ
เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์
เจ้าของเรา” 

3.2.1.2 พระลักษณะ  
พระลักษณะ หมายถึง คุณงามความดีหรือคุณลักษณะของพระเจ้าที่คริสต์ศาสนิกชนรับรู้จาก

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 13 

 

ภาพที่ 22 พระเจ้าแสนดี 
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จากตัวอย่างที่ 13 ข้อความว่า “พระเจ้าแสนดี” เป็นข้อความที่บอกถึงคุณลักษณะของพระ
เจ้าว่าทรงดีมาก การใช้คำว่า แสนดี บอกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าเป็นการเน้นให้เห็นว่าความดี
ของพระเจ้าทีม่ีมากมาย 

ตัวอย่างที่ 14 

 

ภาพที่ 23 บริสุทธ์ิ 

จากตัวอย่างที่ 14 ข้อความว่า “บริสุทธิ์” เป็นข้อความที่บอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่า
พระองค์ทรงบริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ปราศจากมลทินใด ๆ ดังในพระธรรม 1ซามูเอล บทที่ 2 
ข้อที่ 2 ความว่า “ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้า ไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้า ไม่มีศิลาใดเหมือนพระ
เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย”  

3.2.1.3 การอัศจรรย์ 
การอัศจรรย์ หมายถึง เรื่องที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เกินความสามารถของ

มนุษย์ การอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มนุษย์เชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่
เที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 15 

 

ภาพที่ 24 พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ 
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จากตัวอย่างที่ 15 ข้อความว่า “พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว” หมายถึงพระ
เยซูไม่ได้อยู่ที่อุโมงค์ฝังศพ พระองค์ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์และออกไปจากอุโมงค์ฝังศพแล้ว ข้อความนี้
เป็นคำพูดของสาวกและผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่ไปกราบไหว้พระศพของพระองค์ที่อุโมงค์ฝังศพ
หลังจากท่ีพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าประตูอุโมงค์เปิดอยู่และไม่มีพระ
ศพของพระเยซูคริสต์อยู่ในอุโมงค์ ผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงเชื่อว่าพระองค์ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์จากความ
ตายและมีชีวิตนิรันดร์ การฟ้ืนขึ้นจากความตายเป็นการอัศจรรย์ที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 

จากการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าทั้งเนื้อหา 3 กลุ่ม ได้แก่ คำเรียกพระเจ้า 
พระลักษณะ และการอัศจรรย์  พบความถี่ของแต่ละเนื้อหา ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า 

ผลการศึกษาข้อความที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้า
มากที่สุดถึง 27 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 61.36 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำ
รองลงมา 9 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 20.45 และเนื้อหาที่เป็นคำเรียกพระเจ้าน้อยที่สุดเพียง 8 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 18.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนพยายามกล่าวถึงพระ
เจ้าให้ผู้รับสารเห็นด้านที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าเพ่ือให้คนทั่วไปรู้จักกับพระเจ้าจากลักษณะนิสัย
ของพระองค์ ลักษณะนิสัยเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็สามารถเข้าใจได้ ในขณะ
ทีก่ารอัศจรรย์และคำเรียกพระเจ้าเป็นเรื่องที่ผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเข้าใจได้ยาก เพราะการอัศจรรย์
ต้องใช้ความเชื่อในแบบของคริสต์ศาสนิกชน และคำเรียกพระเจ้าบางคำโดยฌพาะสมญานามไม่เป็นที่
รับรู้สำหรับคนที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน 

3.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์  
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ หมายถึง เนื้อหาที่บอกว่ามนุษย์เป็นใคร มีสถานะ บทบาท หน้าที่อะไร 

หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มใด รวมถึงเนื้อหาที่บอกถึงการประพฤติปฏิบัติตนของมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับ
มนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สถานะของมนุษย์ และการปฏิบัติต่อตนเอง รายละเอียดมี
ดังนี้ 

เนื้อหาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า คำเรียกพระเจ้า 8 18.18 

พระลักษณะ 27 61.36 
การอัศจรรย์   9 20.45 

รวม 44 100 
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3.2.2.1 สถานะของมนุษย์  
สถานะของมนุษย์ หมายถึง สถานะที่มนุษย์เป็นหรือไม่ได้เป็น บทบาท และการเป็นสมาชิก

ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การบอกสถานะของผู้สวมเสื้อผ่านข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมี 3 ระดับ ได้แก่ 
การบอกว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน การบอกว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร
หรือองค์ใด และการบอกว่าตนมีบทบาทหน้าที่ใดในคริสตจักรหรือองค์กรนั้น ๆ  ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 16 

 

ภาพที่ 25 คริสเตียนไทย 

จากตัวอย่างที่ 16 ข้อความว่า “คริสเตียนไทย” เป็นข้อความที่บอกสถานภาพทางศาสนา
ของผู้สวมเสื้อว่าเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ เพราะคำว่า คริสเตียน เป็นคำที่คริสต์ศาสนิกชนใช้
เรียกตัวเอง ข้อความว่า คริสเตียนไทย จึงเป็นการบอกสถานะว่าผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชน 

ตัวอย่างที่ 17 

 

ภาพที่ 26 ฉันไม่ใช่ทาส 

จากตัวอย่างที่ 17 ข้อความว่า “ฉันไม่ใช่ทาส” หมายถึง ผู้สวมใส่ เสื่อไม่ได้ตกเป็นทาสของ
ความบาปแล้ว แต่ได้รับการไถ่ให้เป็นไทโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ข้อความว่า ฉันไม่ใช่ทาส จึง
เป็นข้อความที่สื่อนัยยะว่าผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชน 
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ตัวอย่างที่ 18 

 

ภาพที่ 27 คริสตจักรสวนดอก 

จาก 

ตัวอย่างที่ 18 ข้อความว่า “คริสตจักรสวนดอก”  เป็นข้อความที่บอกว่าผู้สวมเสื้อเป็น
คริสต์ศาสนิกชนเพราะคำว่า คริสตจักร หมายถึง กลุ่มของผู้เชื่อในพระเยซูที่มารวมกันเพ่ือนมัสการ
พระเจ้าหรือตัวอาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนิกชน ข้อความว่า คริสตจักรสวน
ดอก จึงเป็นข้อความที่บอกว่าผู้สวมใส่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและเป็นสมาชิกของคริสตจักรสวนดอก 

ตัวอย่างที่ 19 

 

ภาพที่ 28 อนุชนร่มเกล้า 

จากตัวอย่างที่  19 ข้อความว่า “อนุชนร่มเกล้า” เป็นข้อความที่บอกว่าผู้สวมใส่เป็น
คริสต์ศาสนิกชน คำว่า อนุชน เป็นคำที่ใช้ในศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ เพื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกใน
คริสตจักรเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ยุวชน อนุชน สตรี บุรุษ ข้อความว่า อนุชนร่มเกล้า จึงหมายความว่า
ผู้สวมใส่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและเป็นสมาชิกกลุ่มอนุชนของคริสตจักรร่มเกล้า 
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ตัวอย่างที่ 20 

 

ภาพที่ 29 มือกลอง 

จากตัวอย่างที่ 20 ข้อความว่า “มือกลอง นักดนตรีจิ๋ว อ้อมใหญ่ หัวใจนมัสการ”  เป็น
ข้อความที่บอกสถานะของผู้สวมเสื้อทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การบอกว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนจากคำว่า 
หัวใจนมัสการ ซึ่งหมายถึงท่าทีของคริสต์ศาสนิกชนในขณะนมัสการพระเจ้าที่ต้องให้ความเชื่อและ
ความเคารพพระเจ้าจากใจจริง การบอกว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรอ้อม
ใหญ่ และการบอกว่าตนมีบทบาทเป็นนักดนตรีทำหน้าที่เล่นกลองในวงดนตรีนมัสการยุวชน ข้อความ
ว่า มือกลอง นักดนตรีจิ๋ว อ้อมใหญ่ หัวใจนมัสการ  จึงเป็นข้อความที่บอกว่าผู้สวมเสื้อมีเป็น
คริสต์ศาสนิกชน เป็นสมาชิกของคริสตจักรอ้อมใหญ่ และมีบทบาทเป็นนักดนตรี ทำหน้าที่เล่นกลอง
ในคริสตจักร  

3.2.2.2 การปฏิบัติต่อตนเอง 
การปฏิบัติต่อตนเอง หมายถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก

คำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 21 

 

ภาพที่ 30 มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง 
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จากตัวอย่างที่ 21 ข้อความว่า “มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง” มาจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่ 
3 ข้อที่ 1 หมายความว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้
มนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตอย่างเหมาะสมแล้ว ถึงแม้ว่าบางเวลามนุษย์จะต้องพบกับปัญหาที่ทำ
ให้ลำบาก แต่เวลาแห่งความยากลำบากนั้นจะผ่านไปและเวลาแห่งความสุขก็จะเข้ามาแทน  สิ่งที่
มนุษย์ต้องทำคือการรอให้เวลาของสิ่งเก่าผ่านไปและรอให้เวลาของสิ่งใหม่มาถึง ข้อความว่า มีฤดูกาล
สำหรับทุกสิ่ง จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อมนุษย์ทุกคนเผชิญกับปัญหา 

จากการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ สถานะของมนุษย์ และการ
ปฏิบัติต่อตนเอง พบความถี่ของแต่ละเนื้อหา ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงความถี่ของข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ 

ผลการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์พบเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานะของมนุษย์มาก
ที่สุดถึง 162 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 85.26 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตนเองรองลงมา 28 
ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 14.73 แสดงให้เห็นว่าการบอกสถานะของมนุษย์ซึ่งหมายถึงสถานะทาง
ศาสนาของผู้สวมใส่เสื้อเป็นการประกาศตัวอย่างชัดแจ้งให้ผู้พบเห็นโดยทั่วไปรู้ว่าผู้สวมเสื้อเป็น
คริสต์ศาสนิกชน ในขณะที่การปฏิบัติต่อตนเองเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องจัดการกับตัวเอง เสื้ อจึงไม่ใช่
พ้ืนที่หลักท่ีคริสต์ศาสนิกชนใช้บอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนเพราะเป็นเรื่องท่ีแต่ละคนควรใช้เวลากับ
ตัวเองลำพังมากกว่า 

3.2.3 เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์  
เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ หมายถึง เนื้อหาที่กล่าวว่าพระเจ้าและมนุษย์เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร มีสถานะอะไรต่อกัน รวมถึงการปฏิบัติของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์และการปฏิบัติที่มนุษย์มีต่อ
พระเจ้า เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เนื้อหาที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และเนื้อหาที่กล่าวถึงการปฏิบัติระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ 
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ หมายถึง สถานะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอะไรกับ

มนุษย์และสถานะของมนุษย์ว่าเป็นอะไรกับพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์สามารถ
แบง่เป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า 

เนื้อหาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย ์ สถานะของมนุษย์  162 85.26 

การปฏิบัตติ่อตนเอง 28 14.73 
รวม 190 100 
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3.2.3.1.1 ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์  
ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในมุมมองที่มนุษย์เปรียบเทียบพระ

เจ้ากับตัวเองว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ ใดหรืออาจเปรียบเทียบว่าพระเจ้าเป็นสิ่งใดสำหรับมนุษย์  ดัง
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 22 

 

ภาพที่ 31 พระเจ้าทรงเป็นท่ีลี้ภัย 

จากตัวอย่างที่ 22 ข้อความว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้าน
สถานะว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของมนุษย์หมายความว่าเมื่อมนุษย์เผชิญความยากลำบากหรืออันตราย 
มนุษย์สามารถหลบจากความยากลำบากหรืออันตรายเหล่านั้นในพระเจ้าได้โดยไม่ต้องกลัวเพราะพระ
เจ้าจะเป็นผู้ป้องกันภัยและให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ดังปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่ 46 ข้อที่ 1 
ความว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์
ร้อน” 

ตัวอย่างที่ 23 

 

ภาพที่ 32 ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด 
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จากตัวอย่างที่ 23 ข้อความว่า “ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด” หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่พระ
เจ้าพระบิดาประทานให้แก่มนุษย์เพ่ือให้มนุษย์รอดพ้นจากความบาปและได้รับชีวิตใหม่ไม่ต้องเป็น
ทาสของความบาปโดยที่มนุษย์ไม่ได้ทำสิ่งใดเป็นการแลกเปลี่ยนเพียงแต่เชื่อและไว้วางใจว่าพระเยซู
เป็นพระผู้ไถ่ รางวัลกับของขวัญต่างกันตรงที่รางวัลต้องแข่งขันจนชนะจึงจะได้รับ แต่ของขวัญเป็น
การให้เปล่าด้วยพระคุณของพระเจ้า ไม่ต้องแข่งขันตรากตรำทำสิ่งใดเพ่ือให้ได้มา พระเยซูจึงเป็น
ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของมนุษย์ ดังปรากฏในพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 23 ความว่า “เพราะว่า
ค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

3.2.3.1.2 ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า  
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า หมายถึง ความสัมพันธ์ในมุมมองที่มนุษย์เปรียบเทียบ

ตัวเองกับพระเจ้าว่ามนุษย์เป็นใครหรืออาจเปรียบเทียบว่ามนุษย์เป็นสิ่งใดสำหรับพระเจ้า ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 24 

 

ภาพที่ 33 ผู้รับใช้ของพระคริสต์ 

จากตัวอย่างที่ 24 ข้อความว่า “ผู้รับใช้ของพระคริสต์” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้าน
สถานะว่ามนุษย์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ดังที่ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 44 ข้อที่ 21 ความว่า 
“โอ ยาโคบเอ๋ย จงจำสิ่งเหล่านี้ เพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา โอ
อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ลืมเจ้า” และในข้อความด้านล่างว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” 
มาจากพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 6 ข้อที่ 8 ก็ปรากฏคำกริยาว่า ใช้ ซึ่งเป็นการที่พระเจ้าใช้ผู้รับใช้ของ
พระองค์เพ่ือทำงานตามที่พระเจ้ามอบหมาย 
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ตัวอย่างที่ 25 

 

ภาพที่ 34 เราเป็นประชากรของพระองค์ 

จากตัวอย่างที่ 25 ข้อความว่า “เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของ
พระองค์ สดุดี100:3” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่ามนุษย์เป็นประชากรของพระเจ้า เป็นแกะของ
พระเจ้า ศาสนาคริสต์มีมโนทัศน์เก่ียวกับมนุษย์ว่าเป็นลูกแกะที่โง่เขลา ขลาดกลัว อ่อนแอ มักเดินหลง
ฝูง แต่มันจะจำเสียงของคนเลี้ยงแกะได้ ดังนั้นแกะจำเป็นต้องมีผู้เลี้ยง เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องมีผู้
เลี้ยงเพราะมนุษย์โง่เขลา ขลาดกลัว อ่อนแอ และมักเดินออกนอกลู่นอกทาง ไม่อยู่ในทางธรรม แต่ก็
ยังรู้ว่าใครคือพระเจ้า เมื่อมนุษย์ได้ยินคำสอนของพระเจ้าซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพระเจ้าก็จะกลับมาอยู่
ในทางอันชอบธรรมได้ 

ตัวอย่างที่ 26 

 

ภาพที่ 35 ภาชนะดินจากฝีพระหัตถ์ 

จากตัวอย่างที่ 26 ข้อความว่า “ภาชนะดินจากฝีพระหัตถ์” เป็นการบอกความสัมพันธ์ด้าน
สถานะว่ามนุษย์เป็นภาชนะดินของพระเจ้า คำว่า ภาชนะดิน เป็นคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ใช้กล่าวถึง
มนุษย์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในพระธรรม 2โครินธ์ บทที่ 4 ข้อที่ 7 กล่าวว่า “แต่เรามีของล้ำค่านี้
อยู่ในภาชนะดิน เพ่ือให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” พระธรรม
ดังกล่าวได้เปรียบว่ามนุษย์เป็นภาชนะดินและของล้ำค่าที่กล่าวถึงในพระธรรมข้อนี้หมายถึงพระเยซู
คริสต์ที่อยู่ในชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนทุกคน นอกจากนี้ในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 45 ข้อ 9 กล่าวว่า 
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“วิบัติแก่ผู้ซึ่งสู้กับผู้ปั้นตัวเขา แก่หม้อดินอันหนึ่งในบรรดาหม้อดินของแผ่นดิน ดินเหนียวจะพูดกับผู้
ปั้นมันว่า ‘ท่านกำลังทำอะไร’ เช่นนั้นหรือ? หรือพูดว่า ‘ผลงานของท่านไม่มีหูหิ้ว’ อย่างนั้นหรือ?” 
พระธรรมข้อดังกล่าวได้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะผู้ปั้นหม้อดิน พระเจ้าจึงเป็นผู้ปั้นมนุษย์จากดินเหนียว 
ภาชนะดินจากฝีพระหัตถ์ จึงเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าว่ามนุษย์
เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 

3.2.3.2 การปฏิบัติระหว่างพระเจ้าและมนุษย์   
การปฏิบัติระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ หมายถึง การกระทำที่พระเจ้าและมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน 

การปฏิบัติระหว่างพระเจ้าและมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ การปฏิบัติของพระเจ้าต่อ
มนุษย ์และการปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า 

3.2.3.2.1 การปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์   
การปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์  หมายถึง การกระทำที่พระเจ้าทำให้มนุษย์ มักเป็นไปเพ่ือ

ช่วยเหลือให้มนุษย์เติบโตและใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าในฐานะลูกคนหนึ่ง  ดังในพระธรรมยอห์นบท
ที่ 1 ข้อที่ 12 กล่าวว่า “แต่บรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็
ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” เช่น การทำดี การเสริมเรี่ยวแรง การรัก ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 27 

 

ภาพที่ 36 พระเจ้าดีต่อฉัน 

จากตัวอย่างที่ 27 ข้อความว่า “พระเจ้าดีต่อฉัน และพระองค์ทรงเติมฉัน ในวันที่อ่อนล้า 
และทรงทันเวลาเสมอ ไม่ช้าและไม่สาย ไม่รีบร้อนตามใจฉัน ทรงดี ดีต่อฉัน และทรงทันเวลาเสมอ” 
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์ว่าพระเจ้าทรงดีต่อมนุษย์ และพระองค์ทรงเติม
เรี่ยวแรงให้มนุษย์ในวันที่มนุษย์อ่อนล้าหมดแรง ข้อความดังกล่าวมาจากบทเพลงนมัสการที่ผู้แต่ง
ไม่ได้แต่งเนื้อเพลงจากพระคัมภีร์โดยตรงแต่แต่งจากความรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือที่พระเจ้ามีต่อ
มนุษย ์
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ตัวอย่างที่ 28 

 

ภาพที่ 37 พระเจ้ารักคุณและฉัน 

จากตัวอย่างที่ 28 ข้อความว่า “พระเจ้ารักคุณและฉัน” แสดงให้เห็นการปฏิบัติของพระเจ้า
คือพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ดังในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อที่ 16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรัก
โลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่
มีชีวิตนิรันดร์” คำว่า โลก หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลก พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ แต่เมื่อมนุษย์ทำ
บาป พระเจ้าก็ยังประทานความรอดมาทางพระบุตรเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ 

3.2.3.2.2 การปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า  
การปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า หมายถึง การกระทำที่มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเจ้า เช่น การ

สรรเสริญ  การขอบคุณ การรัก ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 29 

 

ภาพที่ 38 ฮาเลลูยา 

จากตัวอย่างที่ 29 ข้อความว่า “ฮาเลลูยา” มาจากภาษาฮีบรู 2 คำ คือ คำว่า hallelu 
แปลว่า สรรเสริญ และคำว่า Yahweh หมายถึง ยาห์เวห์ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้า เมื่อรวมกันแล้ว
จึงได้ความหมายว่า สรรเสริญพระเจ้าพระยาเวห์ ข้อความว่าฮาเลลูยา จึงเป็นข้อความที่แสดงถึงการ
กระทำที่มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเจ้าคือการสรรเสริญพระเจ้า ดังปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บที่ 19 ข้อ 1 
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ความว่า “จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องราวกับเสียงผู้คนเป็นอันมากในสวรรค์ร้องตะโกนว่า  
‘ฮาเลลูยา! ความรอดมาจากพระเจ้าของเรา พระองค์ทรงพระเกียรติสิริและเดชานุภาพ ’” คำว่า 
ฮาเลลูยา เป็นคำที่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกนิยมใช้สรรเสริญพระเจ้าสลับไปมากับคำว่า สรรเสริญพระ
เจ้า ในภาษาของตน  

ตัวอย่างที่ 30 

 

ภาพที่ 39 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 

จากตัวอย่างที่ 30 ข้อความว่า “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” มาจากพระธรรม1เธสะโลนิกา 
บทที่ 5 ข้อที่ 17 แสดงถึงการกระทำที่มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าคือการอธิษฐานต่อพระเจ้าในทุกๆ 
เรื่องทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเพ่ือแสดงถึงความเชื่อและความไว้วางใจที่มนุษย์มีให้พระเจ้า ในพระ
ธรรม1เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อ 16 ถึง 18 ได้กล่าวถึงสิ่งที่มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าไว้ 3 เรื่องคือ 
จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ และจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ ความว่า “จงชื่นชม
ยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอยู่เสมอ จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระ
เจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์” 

ตัวอย่างที่ 31 

 

ภาพที่ 40 คนนี้รักพระเจ้า 
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จากตัวอย่างที่ 31 ข้อความว่า “คนนี้รักพระเจ้า” แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของมนุษย์ว่า
มนุษย์รักพระเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ตรงกับบทบัญญัติในพระธรรมมาระโกบทที่ 12 ข้อ 30 ความว่า 
“และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน”  

จากการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
เนื้อหาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อ
มนุษย์ และความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า และเนื้อหาที่กล่าวถึงการปฏิบัติระหว่างพระเจ้ากับ
มนุษย์ ประกอบด้วยการปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์ และการปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า พบความถ่ี
ของแต่ละเนื้อหา ดังตารางที่ 6ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงความถี่ของข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ 

ผลการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์พบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของพระเจ้าต่อมนุษย์มากท่ีสุดถึง 51 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 45.13 เนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของ
มนุษย์ต่อพระเจ้ารองลงมา 46 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 40.71 และเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่
มนุษย์มีต่อพระเจ้าน้อยที่สุดเพียง  7 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.19 แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่กล่าวถึง
การปฏิบัติระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นข้อความที่ผู้ส่งสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนต้องการให้ผู้รับสาร
เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพ่ือมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าที่พูดถึงพระลักษณะ
นิสัยของพระเจ้า การพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าและการปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์ช่วยอธิบาย
ภาพพระเจ้าที่มนุษย์มองไม่เห็นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

3.2.4 เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์  
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ หมายถึง เนื้อหาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

มนุษย์ว่ามนุษย์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร รวมถึงการปฏิบัติตนของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน เนื้อหา
เกี่ยวกับมนุษย์กับมนุษย์สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ
การปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ รายละเอียดมีดังนี้ 

เนื้อหาของข้อความ 
จำนวน

(ข้อความ) 
ร้อยละ 

เนื้อหาเกี่ยวกับ
พระเจ้าและ

มนุษย ์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย ์

ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย ์ 9 7.96 

ความสัมพันธ์ทีม่นุษยม์ีต่อพระเจ้า 7 6.19 
การปฏิบัตริะหว่างพระ

เจ้ากับมนุษย ์
 

การปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย ์ 51 45.13 

การปฏิบัติของมนุษยต์่อพระเจ้า 46 40.71 

รวม   113 100 
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3.2.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หมายถึง สถานะของมนุษย์ที่มีต่อ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 32 

 

ภาพที่ 41 คู่พระพร 

จากตัวอย่างที่ 32 ข้อความว่า “คู่พระพร” เป็นคำที่คริสต์ศาสนิกชนใช้หมายถึงคนที่
คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดให้เป็นคู่ชีวิตของตน ดังนั้น ข้อความว่า คู่พระพร ที่ปรากฏบน
เสื้อจึงทำให้เสื้อตัวนี้กลายเป็นเสื้อคู่ที่บอกถึงความสัมพันธ์ของคน 2 คนที่ใส่เสื้อคู่กันว่ามีความสัมพันธ์
กันในฐานะคนรัก 

3.2.4.2 การปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
การปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หมายถึง  การกระทำที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกัน เช่น การ

เตือนสติ การวางตัวต่อกัน การรักกัน ดังตัวอย่าง 

ตวัอย่างท่ี 33 

 

ภาพที่ 42 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง 

จากตัวอย่างที่ 33 ข้อความว่า “ ‘คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน 
และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก’ เอเฟซัส4:2” บอกถึงการปฏิบัติตนของมนุษย์ต่อมนุษย์เรื่อง
การวางตัวว่าต้องถ่อมตน สุภาพ และอดทนต่อผู้อ่ืนด้วยความรัก  
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ตัวอย่างที่ 34 

 

ภาพที่ 43 เพื่อน 

จากตัวอย่างที่ 34 ข้อความว่า “เพ่ือน เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพ่ือนของตนได้” ซึ่งมา
จากพระธรรมสุภาษิต บทที่ 27 ข้อที่ 17 เป็นข้อความที่บอกถึงการปฏิบัติตนของมนุษย์ต่อเพ่ือนของ
ตนว่าต้องช่วยเพ่ือนให้มีสติปัญญาที่แหลมคมให้เหมือนเหล็กที่ใช้ลับคมให้กันได้ ความคิดของมนุษย์
จะถูกลับให้แหลมคมได้ก็ต่อเมื่ออยู่ท่ามกลางคนดี ๆ ยามปกติสุขก็หมั่นขัดเกลาความคิดให้แหลมคม
ด้วยการหาความรู้ที่มีประโยชน์ ยามมปีัญหาก็ช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหา  

ตัวอย่างที่ 35 

 

ภาพที่ 44 จงรักกันและกัน 

จากตัวอย่างที่ 35 ข้อความว่า “จงรักกันและกัน” เป็นข้อความที่บอกถึงการปฏิบัติตนของ
มนุษย์ต่อผู้ อ่ืนว่าต้องรักผู้ อ่ืน ดังในพระธรรมกาลาเทียบทที่  5 ข้อที่ 4 ความว่า “เพราะว่าธรรม
บัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” 

จากการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ สามารถแบ่งเนื้อหาเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และการปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  พบความถี่
ของแต่ละเนื้อหา ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงความถี่ของข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ 

ผลการศึกษาข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์พบเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มากที่ สุดถึง 233 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 98.73 เนื้ อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พบเพียง 3 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 1.27 แสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนมีความสัมพันธ์ต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนมากกว่าการระบุความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่ให้รักเพ่ือนบ้าน ข้อความที่มีเนื้อหากล่าวถึงการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
เป็นการบอกการกระทำที่นำไปสู่การรักซ่ึงกันและกันในสังคมตามความหมายของศาสนาคริสต์ 

จากการศึกษาเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์
พบเนื้อหา 4 ประเภท ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า
และมนุษย์ และเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์ สามารถนำความถี่ของเนื้อหาของข้อความท้ังหมดมา
แสดงได้ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 แสดงความถี่ของเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

ผลการศึกษาเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
พบข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย์มากที่สุดถึง 236 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 40.48 
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์มากรองลงมา 190 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 32.59 เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าน้อย
ที่สุดเพียง 44 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 7.55 กล่าวได้ว่าคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ให้
ความสำคัญกับการปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันสอดคล้องกับความสัมพันธ์แนวนอนของ
ไม้กางเขนที่เตือนให้มนุษย์มองคนรอบตัวและให้ความรักของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในตัวเราหลั่งไหลไปสู่
ผู้อ่ืนดังที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง” ส่วนความสัมพันธ์แนวตั้งของไม้
กางเขนที่ให้มนุษย์มองขึ้นฟ้าและคอยนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพ่ือเรา มนุษย์ต้องตอบสนองต่อ

เนื้อหาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์
และมนุษย ์

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนษุย์  3 1.27 

การปฏิบัตตินระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 233 98.73 
รวม 236 100 

เนื้อหาของข้อความ จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า 44 7.55 

เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย ์ 190 32.59 

เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์  113 19.38 

เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์และมนุษย ์ 236 40.48 

รวม 583 100 
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พระเจ้าด้วยการรักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ สุดความคิด สุดวิญญาณเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจและจิตวิญญาณ์เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่ละคนต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยตัวเองจึง
ปรากฏเป็นข้อความบนเสื้อน้อยกว่า เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ที่มากรองลงมาเป็นด้านสถานะของมนุษย์
ในงานวิจัยนี้หมายถึงข้อความที่บอกว่าผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชนทำให้เห็นว่าการแสดงตัวว่าเป็น
คริสต์ศาสนิกชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการยอมรับต่อทุกคนว่าตนเชื่อในพระเยซูคริสต์  ส่วน
เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้ามีจำนวนน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ พระเจ้าเป็นผู้ที่มนุษย์มองไม่เห็น ผู้ที่เป็น
คริสต์ศาสนิกชนต้องใช้ความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง การมีอยู่ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ การพูดถึงพระเจ้าด้วยข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏบนเสื้อจึงอาจไม่สามารถอธิบาย
สาระสำคัญของศาสนาคริสต์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ชัดเจนเท่ากับการกล่าวถึงเนื้อหาประเภทอ่ืน  

สรุปได้ว่าเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ให้
ความสำคัญกบัการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะคริสต์ศาสนิกชนโดยต้องแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าตนเป็น
คริสต์ศาสนิกชนซึ่งสอดคล้องกับการเปรียบผู้เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 
5 ว่าเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลก เป็นเกลือหมายถึงเป็นคนดีที่รักษาความดีในทางธรรมเหมือน
เกลือที่รักษาความเค็มและต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนเหมือนเกลือที่เอาไว้คลุกเคล้าเข้ากับสิ่งต่าง ๆ เป็น
แสงสว่างของโลกหมายถึงการไปยังที่ต่าง ๆ เพ่ือให้คนเห็นพระนามของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราด้วย
การดีของเราเพ่ือที่คนเหล่านั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ 

3.3 วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
วัจนกรรม (speech acts) คือการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ส่งสารกล่าวถ้อยคำใดถ้อยคำหนึ่งกับ

ผู้รับสารในบริบทใดบริบทหนึ่งโดยผู้ส่งสารจะส่งรูปและความหมายของถ้อยคำให้แก่ผู้รับสาร วัจนกร
รมมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อความและส่วนการสื่อเจตนา การตัดสินว่าถ้อยคำใดเป็นวัจนกร
รมใดไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้อยคำนั้นมีกริยาแสดงวัจนกรรมหรือไม่ แต่ผู้ใช้ภาษาสามารถตัดสินได้ว่าถ้อยคำ
เหล่านั้นแสดงวัจนกรรมใดจากการตีความและอนุมานเจตนาของผู้ส่งสาร (Searle, 1976) วัจนกรรม
ที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นการกระทำที่ผู้สวมเสื้อซึ่งมีฐานะเป็นผู้
ส่งสารใช้ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อเป็นสารส่งไปยังผู้พบเห็นโดยทั่วไปซึ่งเป็นผู้รับสารทั้งผู้ที่เป็น
คริสต์ศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน การจำแนกวัจนกรรมของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อ 
ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซิร์ล (John R. Searle) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
เซิร์ลได้เสนอเงื่อนไขวัจนกรรม34 4 ข้อ ได้แก่ 1) เงื่อนไขเนื้อความ คือ เงื่อนไขที่บอกเนื้อหาของ
ถ้อยคำ 2) เงื่อนไขเบื้องต้น คือ เงื่อนไขที่บอกความคิดความเชื่อพ้ืนฐานของผู้พูดและผู้ฟังก่อนกล่าว

 
34 ยึดคำแปลภาษาไทยตามณัฐพร พานโพธิ์ทอง 
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ถ้อยคำนั้นๆ 3) เงื่อนไขความจริงใจ คือ เงื่อนไขที่บอกความต้องการที่แท้จริงของผู้พูด 4) เงื่อนไข
จำเป็น คือ เงื่อนไขที่บอกจุดมุ่งหมายของการกล่าวถ้อยคำของผู้พูดว่าต้องการให้เกิดการกระทำใด  

เซิร์ลจำแนกประเภทวัจนกรรมตามเจตนาของผู้ส่งสาร ลักษณะคำกริยาที่บ่งการกระทำ และ
ความสัม พันธ์ ระหว่ างความหมายออกเป็ น  5 กลุ่ ม  ได้ แก่  1 ) กลุ่ มวัจนกรรมบอกกล่ าว 
(representatives) เป็นข้อความบอกเหตุการณ์ที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังทราบข้อมูลหรือบอกเพ่ือจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 2) กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ (directives) เป็นข้อความแสดงถึงความพยายามของผู้
พูดที่ต้องการให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3) กลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissive) เป็นข้อความที่
กำหนดให้ตัวผู้พูดเป็นผู้กระทำ ผู้พูดจะต้องลงมือทำตามที่ได้พูดไว้ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้พูดไม่จริงใจ
หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเอง 4) กลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressive) เป็นข้อความบ่ง
บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังหรือสิ่งที่อยู่ในบริบทรอบข้าง โดยทั่วไป
แล้ววัจนกรรมกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้อ่ืนทราบว่าผู้พูดชอบ ไม่ชอบ ชื่นชมในตัวผู้ฟังหรือในสิ่งต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับผู้ฟังเท่านั้น ทั้งนี้ผู้พูดไม่มีความประสงค์จะให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดหรือให้ผู้ฟังได้ทราบถึงข้อมูลที่
มีสาระสำคัญใด ๆ และ 5.กลุ่มวัจนกรรมประกาศ (declaratives) เป็นข้อความแสดงให้เห็นถึงเจตนา
ของผู้พูดอย่างแจ่มแจ้ง เกิดขึ้นในบริบทที่มีความเป็นทางการสูง คู่สนทนาและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีหน้าที่ชัดเจนในบริบทดังกล่าว 

จากการวิเคราะห์วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์พบวัจ
นกรรม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ และกลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก
รายละเอียดมีดังนี้ 

3.3.1 กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว (representatives)  
กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าวเป็นกลุ่มวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำบอกเล่าข้อมูลที่ผู้ส่งสารเชื่อ

ว่าเป็นความจริงจึงต้องการบอกเล่าข้อมูลดังกล่าวให้ผู้รับสารได้รับทราบหรือบอกเพ่ือให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้รับสารด้วยเห็นว่าผู้รับสารยังไม่ทราบ วัจนกรรรมที่พบในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัจนกรรมบอกสถานะ 
และวัจนกรรมบอกเรื่องราว รายละเอียดมีดังนี้ 

3.3.1.1 วัจนกรรมบอกสถานะ 
วัจนกรรมบอกสถานะ หมายถึง วัจนกรรมที่ใช้ถ้อยคำบอกว่าผู้สวมเสื้อมีสถานภาพทาง

ศาสนาเป็นคริสต์ศาสนิกชน หรือเป็นสมาชิกของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของศาสนาคริสต์ เพ่ือให้ผู้พบเห็นทราบผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่
บนเสื้อ หากไม่มีข้อความบนเสื้อผู้พบเห็นย่อมไม่ทราบว่าผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกาย
โปรเตสแตนต์ วัจนกรรมบอกสถานะมีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 
  



  87 

เงื่อนไขเนื้อความ :  สถานภาพทางคริสต์ศาสนาของผู้ส่งสาร 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารมักเชื่อว่าผู้รับสารไม่ทราบข้อมูลนั้น 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารต้องการบอกสถานภาพทางคริสต์ศาสนาของตนให้ผู้รับ

สารทราบ 
เงื่อนไขจำเป็น :  ผู้ส่งสารพยายามให้ผู้รับสารทราบว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน 

นิกายโปรเตสแตนต์ 

ตัวอย่างที่ 36 

 

ภาพที่ 45 ฉันเป็นคริสเตียน 

จากตัวอย่างที่ 36 ข้อความว่า “ฉันเป็นคริสเตียน” เป็นข้อความบอกสถานภาพทางคริสต์
ศาสนาของผู้สวมเสื้อว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ โดยใช้คำภาษาไทยว่า คริสเตียน 
หมายถึง คริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ (หากเป็น คำว่า คริสตัง จะหมายถึง คริสต์ศาสนิกชน 
นิกายโรมันคาทอลิก)  

ตัวอย่างที่ 37 

 

ภาพที่ 46 สตรีในพระคริสต์ 

จากตัวอย่างที่ 37 ข้อความว่า “สตรีในพระคริสต์” เป็นข้อความบอกสถานภาพทางศาสนา
คริสต์ของผู้สวมเสื้อว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ เพราะคำว่า พระคริสต์ หมายถึงพระ
เยซูคริสต์ผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คำว่า พระคริสต์ มาจากภาษากรีก แปลว่า ผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ 
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้เรียกพระเยซู ส่วนคำว่า สตรี หมายถึงกลุ่มย่อย
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ของสมาชิกในคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ที่แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ยุวชน อนุชน สตรี 
และบุรุษ ดังนั้นข้อความว่า สตรีในพระคริสต์ หมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระเยซูคริสต์ เป็นการบอกให้ผู้
พบเห็นทราบว่าผู้ที่สวมใส่เสื้อตัวนี้เป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ และอยู่ในกลุ่มย่อยของ
คริสตจักรซึ่งก็คือกลุ่มสตรี  

ตัวอย่างที ่38 

 

ภาพที่ 47 อนุชน คจ.สัมพันธ์แม่เหาะ 

จากตัวอย่างที่ 38 ข้อความว่า “อนุชน คจ.สัมพันธ์แม่เหาะ” เป็นข้อความบอกสถานภาพ
ทางคริสต์ศาสนาของผู้สวมเสื้อว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ เพราะอักษรย่อว่า คจ. มา
จากคำเต็มว่า คริสตจักร หมายความว่าผู้สวมใส่เสื้อตัวนี้เป็นสมาชิกของคริสตจักรสัมพันธ์ แม่เหาะ 
ส่วนคำว่า อนุชน หมายถึงกลุ่มย่อยของสมาชิกในคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ที่แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้แก่ ยุวชน อนุชน สตรี และบุรุษ ดังนั้นข้อความว่า อนุชน คจ.สัมพันธ์แม่เหาะ เป็นการบอก
ให้ผู้พบเห็นทราบว่าผู้ที่สวมเสื้อตัวนี้เป็นคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ และอยู่ในกลุ่มย่อยของ
ครสิตจักรซึ่งก็คือกลุ่มอนุชน  

3.1.2 วัจนกรรมบอกเรื่องราว 
วัจนกรรมบอกเรื่องราว หมายถึง วัจนกรรมที่ใช้ถ้อยคำบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

ศาสนาคริสต์เพื่อให้ผู้รับสารทราบ วัจนกรรมบอกเรื่องราวมีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ :  ข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสารไม่ทราบข้อมูลนั้น 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าข้อความนั้นเป็นจริง 
เงื่อนไขจำเป็น :   ผู้ส่งสารพยายามให้ผู้รับสารทราบเรื่องราวที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา 
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ตัวอย่างที่ 39 

 

ภาพที่ 48 พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า 

จากตัวอย่างที่ 39 ข้อความว่า “พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า” เป็นข้อความที่บอกเหตุการณ์
การบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ที่รางหญ้าในคอกสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองเบธเลเฮม เสื้อตัวนี้เป็น
เสื้อที่ทำขึ้นเพ่ือสวมใส่ในช่วงคริสตมาส จึงเป็นความตั้งใจของผู้ส่งสารที่จะบอกให้ผู้รับสารทราบว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาการประสูติของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ 

จากการศึกษากลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว ได้แก่ วัจนกรรมบอกสถานะ และวัจนกรรมบอก
เรื่องราว พบความถี่ของแต่ละวัจนกรรม ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 แสดงความถี่ของกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว 

ผลการศึกษากลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว พบวัจนกรรมบอกสถานะมากที่สุดถึง 164 ข้อความ 
คิดเป็นร้อยละ 91.11 และพบวัจนกรรมบอกเรื่องราวเพียง 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.89 แสดง
ให้เห็นว่าการบอกสถานะทางศาสนาของผู้สวมเสื้อเป็นการประกาศตัวตนว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมี
นัยยะสำคัญหมายถึงการมีศาสนาคริสต์อยู่ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย 

3.3.2 กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ (directives)  
กลุ่มวัจนกรรมชี้นำเป็นกลุ่มวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำเพ่ือพยายามให้ผู้รับสารกระทำการ

บางอย่างซึ่งการกระทำนั้นต้องเป็นการะทำที่ผู้รับสารทำได้จริง วัจนกรรมที่พบ ได้แก่ วัจนกรรม
แนะนำ วัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรมขอร้อง และวัจนกรรมสั่ง เนื่องจากวัจนกรรมทั้ง 4 วัจนกรรมมี

กลุ่มวัจนกรรม วัจนกรรม จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 

วัจนกรรมบอกกล่าว 
บอกสถานะ 164 91.11 
บอกเรื่องราว 16 8.89 

รวม 180 100 
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เงื่อนไขวัจนกรรมที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงแสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 เงื่อนไขของ 
วัจนกรรมที่พบดังนี้ 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไขวัจนกรรมในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ 

                วัจนกรรม    
เง่ือนไขวัจนกรรม 

วัจนกรรมแนะนำ วัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรมขอร้อง วัจนกรรมสั่ง 

เง่ือนไขเนื้อความ 
การกระทำของผู้ รับ
สารในอนาคต 

การกระทำของผู้ รับ
สารในอนาคต 

การกระทำของผู้ รับ
สารในอนาคต 

การกระทำของผู้ รับ
สารในอนาคต  

เง่ือนไขเบื้องต้น 

การกระทำดังกล่าวให้
ประโยชน์แก่ผู้รับสาร
และ ผู้รับสารต้องไม่
ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะทำ
ตามที่ผู้ส่งสารแนะนำ 

ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสาร
สามารถทำสิ่ งนั้ น ได้
และผู้ส่งสารอยากทำ
สิ่งน้ันร่วมกับผู้รับสาร 
 

ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสาร
สามารถทำสิ่งที่ขอนั้น
ได้และผู้รับสารอาจจะ
ไม่ทำสิ่งน้ันหากผู้ส่ง
สารไม่ขอ 

ผู้ส่งสารเช่ือว่าผู้รับสาร
สามารถทำสิ่ งนั้ น ได้
และ ผู้ส่งสารต้องทำ
ตามนั้น 

เง่ือนไขความจริงใจ 
ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสาร
จะได้รับประโยชน์จาก
การกระทำนี้จริงๆ 

ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับ
สารกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ร่วมกับผู้ส่งสาร 

ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับ
สารทำตามที่ขอ 

ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับ
สารทำตามที่ผู้ส่งสาร
สั่ง 

เง่ือนไขจำเป็น 

ผู้ ส่ งส าร เชื่ อ ว่ า ก า ร
ก ร ะ ท ำ ที่ ผู้ ส่ ง ส า ร
แนะนำให้ประโยชน์แก่
ผู้รับสาร 

ผู้ส่งสารพยายามที่จะ
ให้ผู้รับสารทำตามที่ผู้
ส่งสารเชิญชวน 

ผู้ส่งสารอยากให้ผู้รับ
สารกระทำตามคำร้อง
ขอ 

ผู้ส่งสารพยายามทำให้
ผู้รับสารทำตามคำสั่ง
นั้น 

จากตารางจะเห็นได้ว่าวัจนกรรมทั้ง 4 วัจนกรรมมีเงื่อนไขเนื้อความเหมือนกันคือบอกถึงการ
กระทำของผู้รับสารในอนาคต แม้จะเป็นวัจนกรรมชี้นำเหมือนกันแต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างต่างกันจึง
เป็นวัจนกรรมย่อยที่ต่างกัน รายละเอียดและตัวอย่างของวัจนกรรมชี้นำแต่ละวัจนกรรมที่ปราฎบน
เสื้อของคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปเตสแตนต์ มีดังนี ้

3.3.2.1 วัจนกรรมแนะนำ 
วัจนกรรมแนะนำ หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร

เพ่ือให้ผู้รับสารกระทำตาม เนื้อความของวัจนกรรมแนะนำบนเสื้อบอกการกระทำเพ่ือให้ผู้รับสารเชื่อ
ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า อาจกล่าวถึงพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพ่ือต้องการให้ผู้รับสาร
เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง หากผู้รับสารไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน เจตนาของการสื่อสารนี้จะเป็นไปเพ่ือต้องการ
ให้ผู้รับสารกลับใจ35 แต่สำหรับผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เจตนาของผู้ส่งสารเป็นไปเพ่ือให้ผู้รับ
สารมีความเชื่อท่ีมั่นคงต่อพระเจ้าที่ตนนับถือ วัจนกรรมแนะนำมีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 
  

 
35 หมายถึง สำนึกและยอมรับความบาปที่ตัวเองได้ทำและหันกลับมาเชื่อพระเยซู เพราะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่มนุษย์จากความ

บาป 
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เงื่อนไขเนื้อความ :  การกระทำของผู้รับสารในอนาคต 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  การกระทำดังกล่าวให้ประโยชน์แก่ผู้รับสารและผู้รับสารต้องไม่

ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะทำตามท่ีผู้ส่งสารแนะนำ 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสารจะได้รับประโยชน์จากการกระทำนี้จริงๆ 
เงื่อนไขจำเป็น :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าการกระทำที่ผู้ส่งสารแนะนำให้ประโยชน์แก่ผู้รับ

สาร 

ตัวอย่างที่ 40 

 

ภาพที่ 49 อธิษฐาน พระเยซูช่วยคุณได้ 

จากตัวอย่างที่ 40 ข้อความว่า “อธิษฐาน พระเยซูช่วยคุณได้” เป็นข้อความที่ผู้ส่งสาร
ต้องการบอกให้ผู้รับสารอธิษฐานในแบบของศาสนาคริสต์ กล่าวคืออธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นการ
ส่วนตัวเพ่ือขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระบิดาในพระนามของพระเยซูพระบุตร การอธิษฐานใน
ศาสนาคริสต์มี 2 ระดับคือการอธิษฐานเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่
คริสต์ศาสนิกชน ดังนั้นการอธิษฐานที่ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารที่ ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนกระทำจึง
หมายถึงการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเพ่ือเป็นคริสต์ศาสนิกชน และการอธิษฐานขอความช่วยเหลือ
เรื่องต่างๆจากพระเจ้าในพระนามของพระเยซูสำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนแล้ว ผู้ส่งสารเห็นว่าการ
อธิษฐานเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารเพราะผู้ส่งสารซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นความ
ช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ การอธิษฐานในพระนามของพระเยซูครั้งแรกเพ่ือไถ่มนุษย์
จากความบาป ครั้งต่อๆไปเพ่ือช่วยมนุษย์ให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า การ
อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์จึงสามารถช่วยผู้รับสารให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหากผู้รับสารทำตามที่ผู้ส่ง
สารแนะนำ 
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ตัวอย่างที่ 41 

 

ภาพที่ 50 รับแอ๊ดพระเยซู? 

จากตัวอย่างที่ 41 ข้อความว่า “รับแอ๊ดพระเยซู?” เป็นข้อความที่ผู้ส่งสารบอกให้ผู้รับสารที่
ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของตนด้วย โดยใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา 
รับ เพ่ือแนะการกระทำของผู้รับสารในอนาคต อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายปรัศนีท้ายข้อความก็
เป็นการแนะนำแบบสร้างทางเลือกให้ผู้รับสารคิดว่าจะกระทำตามที่แนะนำหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ส่งสารที่
เป็นคริสต์ศาสนิกชนเชื่อมั่นว่าการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับสารเพราะ
คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ช่วยให้ผู้เชื่อทุกคนรอดจากความตายนิรันดร์ และผู้ส่งสารรู้ว่า
ผู้รับสารที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนยังไม่ได้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าจึงบอกให้ผู้รับสารทำตามที่ผู้ส่ง
สารบอกด้วยเชื่อว่าการกระทำนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร 

ตัวอย่างที่ 42 

 

ภาพที่ 51 พระเยซูช่วยให้รอด 

จากตัวอย่างที่ 42 ข้อความว่า “พระเยซูช่วยให้รอด” เป็นข้อความที่บอกว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้มนุษย์รอดจากความตายนิรันดร์ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนว่าเมื่อวัน
พิพากษาของพระเจ้ามาถึงพระองค์จะทรงแยกผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดออก
จากกัน เมื่อถึงวันนั้นโลกจะดับสิ้นเหลือเพียงอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าและนรกเท่านั้น การเชื่อว่า
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พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะทำให้ผู้เชื่อในพระองค์รอดจากการตกไปอยู่ในนรก ข้อความว่า 
พระเยซูช่วยให้รอด ไม่ได้บอกว่าต้องการให้ผู้รับสารทำอะไร การบอกว่าพระเยซูช่วยให้รอดเป็นการ
ใช้วัจนกรรมอ้อมที่ผู้ส่งสารต้องการบอกว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือให้ผู้รับสาร เชื่อและเมื่อ
ผู้รับสารเชื่อก็จะให้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผู้รับสารด้วย ผู้ส่งสารเชื่อ
ว่าการกระทำดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับสารได้ประโยชน์จากการแนะนำนี้หากผู้ส่งสารเชื่อในพระเยซู 

3.3.2.2 วัจนกรรมเชิญชวน  
วัจนกรรมเชิญชวน หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำแสดงเจตนาเชิญชวนให้ผู้รับสาร

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับผู้ส่งสารโดยมีถ้อยคำบ่งชี้ เช่น “ด้วยกัน”, “ร่วม” และการใช้คำกริยาใดๆ 
ร่วมกับคำลงท้ายที่แสดงถึงการกระทำร่วมกัน วัจนกรรมเชิญชวนมีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขเนื้อความ :  การกระทำของผู้รับสารในอนาคต 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสารสามารถทำสิ่งนั้นได้และผู้ส่งสารอยากทำสิ่ง

นั้นร่วมกับผู้รับสาร 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับผู้ส่งสาร 
เงื่อนไขจำเป็น :  ผู้ส่งสารพยายามที่จะให้ผู้รับสารทำตามท่ีผู้ส่งสารเชิญชวน 

ตัวอย่างที่ 43 

 

ภาพที่ 52 เดินด้วยกัน 

จากตัวอย่างที่ 43 ข้อความว่า “เดินด้วยกัน” ปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ ด้วยกัน แสดงเจตนาเชิญ
ชวนให้ผู้รับสารเดินอยู่บนทางของพระเจ้าด้วยกันเช่นเดียวกับผู้ส่งสารซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชน สำหรับ
ผู้รับสารที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนนั้น การเชิญชวนให้อยู่บนทางของพระเจ้าหมายถึงการเชิญชวนให้มา
เชื่อพระเยซูคริสต์ ส่วนผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนหมายความถึงการเชิญชวนมารักษาชีวิตให้อยู่
ในทางธรรมและทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยกัน 
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ตัวอย่างที่ 44 

 

ภาพที่ 53 ร่วมรับใช้ 

จากตัวอย่างที่ 44 ข้อความว่า “ร่วมรับใช้” ปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ ร่วม  แสดงเจตนาเชิญชวน
ให้ผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนทำงานรับใช้ร่วมกับผู้ส่งสาร งานรับใช้ในคริสต์ศาสนา นิกาย
โปรเตสแตนต์หมายถึงการเผยแผ่ศาสนาไปยังทุกชนชาติ ดังที่ปรากฏในพระธรรมกิจการ บทที่ 13 ข้อ
ที่ 47 ความว่า “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้ ‘เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับ
คนต่างชาติ เพ่ือเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก’” 

ตัวอย่างที่ 45 

 

ภาพที่ 54 เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไร 

จากตัวอย่างที่ 45 ข้อความว่า “เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไร” ไม่ปรากฎถ้อยคำบ่งชี้
“ด้วยกัน”, “ร่วม” หรือการใช้คำกริยาใดๆ ร่วมกับคำลงท้ายที่แสดงถึงการกระทำร่วมกัน แต่มีการใช้
คำสรรพนามว่า เรา หมายถึงผู้ส่งสารและผู้รับสาร การใช้ประธานของประโยคที่หมายถึงทั้งผู้ส่งสาร
และผู้รับสารแสดงการทำกริยาร่วมกัน การใช้รูปประโยคคำถามเป็นการถามเพ่ือจะบอกให้ผู้ถูกถาม
คิดหาคำตอบซึ่งคำตอบของผู้ถามคือการมาเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยกันจะได้ไปสวรรค์ด้วยกัน  ประโยค
คำถามนี้จึงเป็นประโยคคำถามที่ถามเพ่ือเชิญชวนให้มาเชื่อพระเยซูคริสต์หรือหมายถึงมาเป็น
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คริสต์ศาสนิกชนด้วยกัน เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรเป็นชื่อเพลงนมัสการไทย ตอนหนึ่งของเพลง
ความว่า 

ท่านต้องสารภาพและละทิ้งความบาป จึงมีสิทธิ์รับสวรรค์เป็นกรรมสิทธิ์ 

ดวงชีวิตของท่านมอบถวายแด่องค์พระคริสต์ เราจึงไปสวรรค์กันได้แน่นอน 

เพลงนี้ เป็นเพลงที่ใช้ร้องตอนจัดค่ายประกาศข่าวประเสริฐ ปกติจะใช้วิธีให้สมาชิกใน
คริสตจักรชวนเพ่ือนที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนมาโบสถ์ ทีมนักร้องจะร้องเพลงนี้เป็นการถามนำลูกค่ายที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนมาเชื่อพระเยซูคริสต์
ด้วยกันกับผู้จัดค่ายที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไร จึงเป็นวัจนกรรมอ้อมที่มี
เจตนาของการสื่อสารเพ่ือเชิญชวนผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนให้มาเชื่อพระเยซูคริสต์ด้วยกันกับผู้เชิญ
ชวนที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนจะได้ไปสวรรค์ด้วยกัน 

3.3.2.3 วัจนกรรมขอร้อง 
วัจนกรรมขอร้อง หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำแสดงเจตนาขอให้ผู้รับสารกระทำสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งตามที่ผู้ส่งสารต้องการ โดยมีถ้อยคำบ่งชี้ เช่น “กรุณา” , “โปรด”, “ขอ” วัจนกรรมขอร้อง
มีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขเนื้อความ :  การกระทำของผู้รับสารในอนาคต 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสารสามารถทำสิ่งที่ขอนั้นได้และผู้รับสาร

อาจจะไม่ทำสิ่งนั้นหากผู้ส่งสารไม่ขอ 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารทำตามท่ีขอ 
เงื่อนไขจำเป็น :   ผู้ส่งสารอยากให้ผู้รับสารกระทำตามคำร้องขอ 

ตัวอย่างที่ 46 

 

ภาพที่ 55 กรุณารัก 
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จากตัวอย่างที่ 46 ข้อความว่า “กรุณารัก” ปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ กรุณา แสดงเจตนาขอร้องให้
ผู้รับสารปฏิบัติต่อผู้อ่ืนโดยรักซ่ึงกันและกัน ข้อความบรรทัดล่างคือข้อพระธรรมสุภาษิต บทที่ 17 ข้อ 
17 ความว่า “เพ่ือนมีความรักความหวังดีให้ทุกเวลา และพ่ีน้องก็เกิดมาเพ่ือช่วยเหลือกันในยามทุกข์
ยาก” ดังนั้นการขอให้รักคือการให้รักผู้อ่ืนตามคำสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งสอนให้รักเพ่ือนบ้านเหมือน
รักตัวเอง คำว่าเพ่ือนบ้านเป็นคำที่ใช้เรียกคนต่างศาสนาด้วย นอกจากนี้ศาสนาคริสต์ยังสอนให้รักทั้ง
มิตรและศัตรู การขอร้องให้ผู้รับสารทั้งที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนรักผู้อ่ืนถือ
เป็นความต้องการของผู้ส่งสารที่อยากเห็นความปรองดองท่ามกลางมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ผู้รับสาร
อาจจะไม่ทำสิ่งนั้นหากผู้ส่งสารไม่ขอโดยเฉพาะการรักคนที่ไม่อยากรัก 

ตัวอย่างที่ 47 

 

ภาพที่ 56 ขอใจของเจ้าให้เราเถิด 

จากตัวอย่างที่ 47 ข้อความว่า “ขอใจของเจ้าให้เราเถิด สภษ.23:26” เป็นข้อความที่มาจาก
พระธรรมสุภาษิต บทที่ 23 ข้อ 26 ความว่า “ลูกเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถิด จงให้ตาของเจ้าปิติยินดี
ในทางของเรา” ข้อความดังกล่าวปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ ขอ เถิด แสดงเจตนาขอร้องให้ผู้รับสารที่เป็น
คริสต์ศาสนิกชนถวายตัวเป็นผู้รับใช้ เนื่องจากเสื้อตัวนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในค่ายอาสาขององค์การ
เยาวชนไทยเพ่ือพระคริสต์ (YFC) วัตถุประสงค์ของค่ายคือการสอนให้ผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างจริงจัง และอาจถวายตัวเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา36 หากผู้เข้าค่าย
ต้องการ การเป็นผู้รับใช้ทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา37 เป็นการทำพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่ช่วย
ให้การเผยแผ่ศาสนาขยายออกไปได้กว้างขึ้น ผู้ส่งสารซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนเล็งเห็นถึงประโยชน์ข้อนี้

 
36 เป็นคำที่ใช้เรียกคริสต์ศาสนิกชนที่ทำงานในหน่วยงานของศาสนาคริสต์เป็นอาชีพหลักโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่ศาสนา  ในบาง

หน่วยงานอาจไม่มีเงินเดือนให้ มีแค่เงินถวายจากคริสต์ศาสนิกชนที่ถวายให้หน่วยงานเพื่อใช้ในพันธกิจของศาสนาคริสต์ 
37 เป็นคำที่ใช้เรียกคริสต์ศาสนิกชนที่ไม่ได้ทำงานในหน่วยงานของศาสนาคริสต์เป็นอาชีพ แต่รับหน้าที่ช่วยงานพันธกิจของศาสนาคริสต์

ในคริสตจักรหรือหน่วยงานต่างๆของศาสนาคริสต์ 
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จึงขอให้ผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนทำตามที่ขอ นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวยังสามารถสื่อสารกับ
ผู้รับสารที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนได้ว่าขอให้ผู้รับสารที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์
ได้อีกด้วย 

3.3.2.4 วัจนกรรมสั่ง  
วัจนกรรมสั่ง หมายถึง วัจนกรรมที่ ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำแสดงเจตนาให้ผู้รับสารซึ่งเป็น

คริสต์ศาสนิกชนกระทำตามที่ผู้ส่งสารบอก การกระทำดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่ผู้รับ สารซึ่ งเป็น
คริสต์ศาสนิกชนต้องทำเพราะเป็นคำสอนของศาสนาคริสต์  มีถ้อยคำบ่งชี้แสดงการสั่ง ได้แก่ คำว่า 
“จง”, “อย่า” และการใช้คำกริยาขึ้นต้นข้อความโดยละประธาน วัจนกรรมสั่งมีเงื่อนไขวัจนกรรม
ดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขเนื้อความ :  การกระทำของผู้รับสารในอนาคต 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารเชื่อว่าผู้รับสารสามารถทำสิ่งนั้นได้และผู้ส่งสารต้องทำ

ตามนั้น 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารทำตามท่ีผู้ส่งสารสั่ง 
เงื่อนไขจำเป็น :  ผู้ส่งสารพยายามทำให้ผู้รับสารทำตามคำสั่งนั้น 

ตัวอย่างที่ 48 

 

ภาพที่ 57 จงออกไป 

จากตัวอย่างที่ 48 ข้อความว่า “จงออกไป” ปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ จง แสดงเจตนาสั่งให้ผู้รับ
สารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเผยแผ่ศาสนาโดยการบอกพระกิตติคุณ38ให้แก่ผู้ที่ยังไม่เป็นคริสต์ศาสนิกชน
รับรู้เพ่ือกลับใจมาหาพระเจ้า การทำพันธกิจทางศาสนาดังกล่าวมีเพียงคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้นที่จะ

 
38 หมายถึง เรื่องที่พระเยซูถูกตรึงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน ในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นและเสด็จขึ้นประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า

พระบิดา การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นการหลั่งพระโลหิตลงบนแผ่นดินโลกเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์ที่เชื่อและวางใจในพระเยซู ผู้ที่เช่ือ
ในพระเยซูจะไม่ตกนรกเมื่อถึงวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาโลก 
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กระทำได้ ผู้รับสารของสารนี้จึงเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชน คำสั่งดังกล่าวเป็นพระมหา
บัญชาที่พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งสาวกของพระองค์ไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นประทับบนสวรรค์ ดังใน
พระธรรมมัทธิวบทที่ 28 ข้อ 19 ถึง 20 ความว่า “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุก
ชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่ เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่าน
ทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” 

ตัวอย่างที่ 49 

 

ภาพที่ 58 ข้าฯนิยม 

จากตัวอย่างที่ 49 ข้อความว่า “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพ่ือท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่า
อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม โรม12:2” ปรากฏถ้อยคำบ่งชี้ อย่า จง แสดง
เจตนาสั่งห้ามไม่ให้มนุษย์ปฏิบัติตัวตามค่านิยมของคนในปัจจุบัน แต่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสอน
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อผู้ใดรับบัพติสมา 39แล้วผู้นั้นจะถือเป็นคนใหม่ที่
ปราศจากความผิดบาปทั้งปวง พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงผู้นั้นให้เป็นเหมือนพระเยซูคือเป็นคนที่มีชีวิต
เปี่ยมด้วยผลแห่งพระวิญญาณ ชีวิตทีเ่ปี่ยมด้วยผลแห่งพระวิญญาณส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
เจ้ากับมนุษย์ดียิ่งขึ้นจนสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ การรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระ
ประสงค์ของพระเจ้าและทำตามเป็นหน้าที่ที่คริสต์ศาสนิกชนต้องทำในฐานะคริสต์ศาสนิกชนที่ดี 
  

 
39 หมายถึง พิธีประกาศตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน เมื่อผ่านพิธีนี้จะถือว่ามนุษย์ได้บังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ  
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ตัวอย่างที่ 50 

 

ภาพที่ 59 ชีวิตที่เกิดผล 

จากตัวอย่างที่ 50 ข้อความว่า “ชีวิตที่เกิดผล” ชีวิตของคริสต์ศาสนิกชนที่มีพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย ผล หมายถึงผลของพระวิญญาณ ความหมายของผลของพระวิญญาณปรากฏใน
พระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 ข้อที่ 22 ถึง 23 ความว่า “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก 
ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยน
และการควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลย” ผู้รับสารที่จะเข้าใจข้อความนี้ได้มี
เฉพาะผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เพราะการมีชีวิตที่เกิดผลเป็นหน้าที่ที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคน
ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นชีวิตจะไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อพิจารณาในพระธรรมกาลาเทียบท
ที ่5 ข้อที่ 24 ถึง 26 ความว่า “ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้ตรึงวิสัยบาปและกิเลสตัณหาของวิสัยบาปไว้
ที่กางเขนแล้ว ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็ให้เราดำเนินตามพระวิญญาณเถิด เราอย่าอวดดี 
ยั่วโมโห และอิจฉากันเลย” ต่อจะพบว่ามีการสั่งให้ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณ อย่า
อวดดี อย่ายั่วโมโห อย่าอิจฉา ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำไปพร้อมกับการมีชีวิตที่เกิดผล ข้อความว่า 
ชีวิตที่เกิดผล จึงเป็นวัจนกรรมอ้อมที่สั่งให้คริสต์ศาสนิกขนต้องทำและห้ามทำ ผู้ที่จะเข้าใจคำสั่งนี้ได้มี
แต่ผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเพราะต้องอาศัยการตีความจากความหมายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

จากการศึกษากลุ่มวัจนกรรมชี้นำ ได้แก่ วัจนกรรมแนะนำ วัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรม
ขอร้อง และวัจนกรรมสั่ง พบความถี่ของแต่ละวัจนกรรม ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 แสดงความถี่ของกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ 

กลุ่มวัจนกรรม วัจนกรรม จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 
วัจนกรรมช้ีนำ แนะนำ 55 13.85 

เชิญชวน 21 5.29 
ขอร้อง 8 2.02 

สั่ง  313 78.84 
รวม 397 100 
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ผลการศึกษากลุ่มวัจนกรรมชี้นำพบวัจนกรรมสั่งมากที่สุดถึง 313 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
78.84 พบวัจนกรรมแนะนำมากรองลงมา 55 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 13.85 และพบวัจนกรรม
ขอร้องน้อยที่สุด เพียง 8 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 2.02 แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารต้องการเน้นย้ำให้ผู้รับ
สารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนตระหนักในหน้าที่ของตนในฐานะคริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่
นั้นอย่างเคร่งครัดอันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสาวกท่ีเข้มแข็ง 

3.3.3 กลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressive) 
กลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressive) เป็นกลุ่มวัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำบอก

อารมณ์ความรู้สึกของผู้ส่งสารโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับสารทราบว่าผู้ ส่งสารรู้สึกอย่างไรโดยไม่มีความ
พยายามให้ผู้รับสารทราบสาระของข้อมูลหรือกระทำการบางอย่าง วัจนกรรมที่พบในกลุ่มนี้ คือ วัจ
นกรรมอวยพร 

3.3.3.1 วัจนกรรมอวยพร (Blessing) 
วัจนกรรมอวยพร หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้ส่งสารใช้ถ้อยคำแสดงคำอวยพรให้แก่ผู้ส่งสาร     

วัจนกรรมอวยพรมีเงื่อนไขวัจนกรรมดังต่อไปนี้ 
เงื่อนไขเนื้อความ :  ข้อความที่เป็นคำอวยพร 
เงื่อนไขเบื้องต้น :  ผู้ส่งสารเพ่ิงพบกับผู้รับสาร 
เงื่อนไขความจริงใจ :  ผู้ส่งสารอยากอวยพรผู้รับสาร 
เงื่อนไขจำเป็น :   ผู้ส่งสารพยายามแสดงคำอวยพรให้ผู้รับสาร 

ตัวอย่างที่ 51 

 

ภาพที่ 60 สุขสันต์วันคริสต์มาส 

จากตัวอย่างที่ 51 ข้อความว่า “สุขสันต์วันคริสต์มาส” เป็นข้อความที่ผู้ส่งสารซึ่งเป็น
คริสต์ศาสนิกชนต้องการอวยพรผู้รับสารทั้งที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนให้มี
ความสุขเนื่องในวันคริสต์มาส โดยไม่ได้ต้องการให้ผู้รับสารกระทำการใด 
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ตัวอย่างที่ 52 

 

ภาพที่ 61 ขอพระเจ้าอวยพร 

จากตัวอย่างที่  52 ข้อความว่า “ขอพระเจ้าอวยพร” เป็นข้อความที่ผู้ส่งสารซึ่ งเป็น
คริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์ใช้เพ่ืออวยพรทุกคนที่พบเจอจนเป็นขนบของคริสต์ศาสนิกชน 
นิกายโปรเตสแตนต์เพราะคริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าทุกสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าประทานให้ จึงขอให้พระเจ้า
อวยพรคนคนนั้น  

จากการศึกษาวัจนกรรมบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ ได้แก่ กลุ่มวัจนกร
รมบอกกล่าว กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ และกลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก พบความถี่ของแต่ละวัจนกรรม 
ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 แสดงความถี่ของกลุ่มวัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

ผลการศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ พบวัจนกร
รม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว คือ วัจนกรรมบอกสถานะ และวัจนกรรมบอกเรื่องราว 
2.วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ ได้แก่ วัจนกรรมแนะนำ วัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรมขอร้อง และวัจนกรรมสั่ง 
3.วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก พบเพียงวัจนกรรมเดียวคือวัจนกรรมอวยพร โดยพบกลุ่มวัจนกรรม
ชี้นำมากท่ีสุดถึง 397 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 68.1 กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าวรองลงมา 180 ข้อความ 
คิดเป็นร้อยละ 30.87 และกลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึกน้อยที่สุดเพียง 6 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 
1.03 แสดงให้เห็นว่าการทำเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ส่งสารให้ผู้รับสารทำบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนให้ตระหนักในหน้าที่
ของตนในฐานะคริสต์ศาสนิกชนคนหนึ่ง ดังที่ปรากฏมีการใช้วัจนกรรมสั่งซึ่งเป็นการสั่งผู้ที่เป็น

กลุ่มวัจนกรรม จำนวน(ข้อความ) ร้อยละ 

วัจนกรรมบอกกล่าว 180 30.87 

วัจนกรรมช้ีนำ 397 68.1 

วัจนกรรมแสดงความรู้สึก 6 1.03 

รวม 583 100 
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คริสต์ศาสนิกชนเท่านั้นมากที่สุดโดยมักจะยกข้อความที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาใช้ เช่น 
“จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” ซึ่งเป็นข้อความที่มาจากพระธรรม1เธสะโลนิกา บทที่ 5 ข้อที่ 17 
เพ่ือให้คริสต์ศาสนิกชนอธิษฐานต่อพระเจ้าเป็นประจำทุกเวลาทุกสถานการณ์ ส่วนกลุ่มวัจนกรรม
บอกกล่าวซึ่งมีความถี่รองลงมาพบวัจนกรรมบอกสถานะว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชนมากที่สุดในกลุ่ม
แสดงให้เห็นว่าการแสดงตนว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชนเป็นสิ่งที่คริสต์ศาสนิกชนพึงกระทำเพราะเป็นการ
ยอมรับต่อสาธารณชนด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเป็นผู้ที่เชื่อและนับถือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า  

จากการศึกษาวัจนภาษาพบว่านอกจากข้อความที่ปรากฏบนเสื้อจะสื่อความหมายไปยังผู้รับ
สารแล้ว ยังมีการใช้อวัจนภาษาเพ่ือสื่อความหมายบางอย่างไปยังผู้รับสารด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ว่าอวัจนภาษาท่ีปรากฏอย่างมีนัยยะสำคัญมีอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร 
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บทที่ 4  
อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารโดยปราศจากถ้อยคำ อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ในงานวิจัยนี้หมายถึงองค์ประกอบอ่ืนๆที่ปรากฏบนเสื้อซึ่ง
ไม่ใช่ข้อความท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ภาพ สี และตัวอักษร ผู้วิจัยศึกษาอวัจนภาษาท่ีปรากฏบน
เสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเภทของอวัจนภาษา และ  
2)หน้าที่ของอวัจนภาษา รายละเอียดมีดังนี้ 

4.1 ประเภทของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปเตสแตนต์  มี 3 ประเภทที่น่าสนใจ 

ได้แก่ ภาพ สี และตัวอักษร เนื่องจากเป็นอวัจนภาษาที่มีความหลากหลายและสื่อความหมายได้
ชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1.1 ภาพ 
ภาพ หมายถึง รูปที่เกิดจากการวาดเขียนเป็นรูปวาดลายเส้นรวมถึงรูปวาดที่มีการลงสีซึ่ง

ปรากฏอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่ งของตัว เสื้อ ภาพที่ปรากฎบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ภาพสัญลักษณ์ทางศาสนา 2) ภาพประกอบข้อความ และ  
3) ภาพตราสัญลักษณ์  รายละเอียดมีดังนี้ 

1) ภาพสัญลักษณ์ทางศาสนา หมายถึง ภาพที่มีความหมายสำคัญในศาสนาคริสต์ มีการ
กล่าวถึงในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่งทางศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์
เหล่านี้ผ่านการอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ภาพสัญลักษณ์ทางศาสนาที่พบบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย 
นิกายโปรเตสแตนต์ ได้แก่ ไม้กางเขน นกพิราบ แกะ และปลา ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 53 

 

ภาพที่ 62 ภาพสัญลักษณ์ไม้กางเขน 
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ภาพที่ 63 ภาพสัญลักษณ์ไม้กางเขน 

 

ภาพที่ 64 ภาพสัญลักษณ์ไม้กางเขน 

 

ภาพที่ 65 ภาพสัญลักษณ์ไม้กางเขน 

จากตัวอย่างที่ 53 ปรากฏการใช้ภาพไม้กางเขนหรือการนำสิ่งอ่ืนมาประกอบขึ้นเป็นภาพไม้
กางเขนอย่างในภาพที่ 65 มีการนำไม้ขีดไฟมาวางเรียงกันเป็นภาพไม้กางเขน ไม้กางเขนสื่อถึงการ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ไม้กางเขนจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่อคริสต์ศาสนิกชนในแง่
ของการช่วยให้คริสต์ศาสนิกชนตระหนักถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนเพ่ือสำเร็จพันธกิจบนโลกมนุษย์ของพระองค์  การตอกตะปูที่ข้อมือเพ่ือยึดร่างกายไว้กับไม้
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กางเขนจนตายเป็นวิธีประหารชีวิตของโรมในยุคนั้น การยอมสิ้นพระชนม์เพ่ือไถ่บาปให้แก่มนุษย์บน
ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นพระคุณและความรักอันสูงสุดที่พระเจ้าสำแดงต่อมนุษย์ ไม้กางเขน
จึงเป็นเครื่องยืนยันและช่วยให้คริสต์ศาสนิกชนตระหนักถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระ
เจ้า ไม้กางเขนจึงปรากฏอยู่ตามคริสตจักรต่าง ๆ ทั่วโลกจนเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปว่าไม้กางเขนเป็น
สัญลักษณ์ท่ีหมายถึงพระเยซูคริสต์หรือศาสนาคริสต์ด้วยนั่นเอง  

ตัวอย่างที่ 54 

 

ภาพที่ 66 ภาพสัญลักษณ์นกพิราบ 

 

ภาพที่ 67 ภาพสัญลักษณ์นกพิราบ 
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ภาพที่ 68 ภาพสัญลักษณ์นกพิราบ 

 

ภาพที่ 69 ภาพสัญลักษณ์นกพิราบ 

จากตัวอย่างที่ 54 ปรากฏการใช้ภาพนกพิราบ นกพิราบเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงพระเจ้าพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ มีที่มาจากเหตุการณ์ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 3 ข้อที่16 ตอนที่พระเยซูคริสต์รับบัพ
ติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนโดยมียอห์นเป็นผู้ทำพิธีให้ เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ทันทีที่
พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ ฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจ
นกพิราบลงมาประทับอยู่กับพระองค์ นกพิราบจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระ
เจ้า ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับคริสต์ศาสนิกชนทุกคน
ตามที่มีบันทึกไว้ในพระธรรม 1โครินธ์ บทที่3 ข้อที่16 ความว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าท่านเองเป็นวิหาร
ของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตภายในท่าน?”  
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ตัวอย่างที่ 55 

 

ภาพที่ 70 ภาพสัญลักษณ์แกะ 

 

ภาพที่ 71 ภาพสัญลักษณ์แกะ 

 

ภาพที่ 72 ภาพสัญลักษณ์แกะ 
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ภาพที่ 73 ภาพสัญลักษณ์แกะ 

จากตัวอย่างที่ 55 ปรากฏการใช้ภาพแกะ แกะเป็นเครื่องสัตวบูชาที่พระเจ้าทรงสั่งให้มนุษย์
ถวายแด่พระองค์ดังปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหลายเหตุการณ์ ในพระธรรม
ปฐมกาลบทที่ 22 เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมให้ถวายลูกชายเพียงคนเดียวได้มีการกล่าวถึงลูก
แกะสำหรับเผาบูชา ในพระธรรมอพยพบทที่ 12 พระเจ้าทรงกำหนดเดือนแรกของปีให้แก่อิสราเอล 
ในวันที่ 10 ของเดือนนี้แต่ละครอบครัวต้องคัดลูกแกะตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชา หากเป็นครอบครัวเล็ก
ให้รวมกับเพ่ือนบ้านได้ แกะต้องเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ  และในวันที่ 14 ของเดือนแต่ละ
ครอบครัวต้องฆ่าลูกแกะตอนพลบค่ำแล้วเอาเลือดทาด้านข้างและด้านบนของวงกบประตูบ้าน  ในคืน
นั้นพระเจ้าจะฆ่าบุตรหัวปีทั้งของคนและของสัตว์ทั่วทั้งอียิปต์ แต่พระองค์จะละเว้นบ้านที่มีเลือดทา
อยู่ที่ประตู ในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 23 เทศกาลผลแรก เมื่ออิสราเอลเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าจะทรง
มอบให้ อิสราเอลต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกและถวายลูกแกะอายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิหนึ่งตัวเป็น
เครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันถัดจากวันสะบาโต เห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกแกะเป็นเครื่อง
สัตวบูชาที่สำคัญ และในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ในพระธรรมยอห์นบทที่ 1 ข้อที่ 
29 ความว่า “วันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขา จึงกล่าวว่า ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า 
ผู้ทรงรับบาปของโลกไป !’” ได้สื่อให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นลูกแกะที่พระเจ้าทรงเลือกและ
หลังจากการมาของพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีการถวายแกะเป็นเครื่องสัตวบูชาอีกเลยเพราะพระเมษโปดก
ทรงเป็นเครื่องไถ่บาปครั้งสุดท้ายสำหรับความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน แกะจึงเป็นสัญลักษณ์หมายถึง
สัตว์ไถ่บาปและพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า นอกจากนี้แกะยังเป็นสัญลักษณ์
หมายถึงคริสต์ศาสนิกชนด้วย ในพระธรรมสดุดีบทที่ 23 ข้อที่ 1 กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่า “พระเจ้าทรง
เลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน” และในพระธรรมสดุดีบทที่ 100 ข้อที่ 3 ความว่า 
“จงรู้เถิดว่าพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์นี่แหละที่ทรงสร้างเรา และเราเป็นของพระองค์ เรา
เป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์” ได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เปรียบเสมือน
แกะและมีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะ  
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ตัวอย่างที่ 56 

 

ภาพที่ 74 ภาพสัญลักษณ์ปลา 

 

ภาพที่ 75 ภาพสัญลักษณ์ปลา 

 

ภาพที่ 76 ภาพสัญลักษณ์ปลา 
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ภาพที่ 77 ภาพสัญลักษณ์ปลา 

จากตัวอย่างที่ 56 ปรากฏการใช้ภาพปลา ปลาเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่
เชื่อในพระเยซูคริสต์ ความหมายของปลามีท่ีมาจากเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกสาวกกลุ่ม
แรกในพระคริสตธรรมคัมภีร์หมวดพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ในขณะนั้นพวกเขากำลังจับปลาอยู่บน
เรือประมง พระองค์จึงทรงเรียกพวกเขาและกล่าวว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคน
ดั่งหาปลา” ปลาจึงใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์  นอกจากนี้ ในช่วงปี
คริสต์ศักราช 100 ถึง คริสต์ศักราช 313 อาณาจักรโรมันเจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจปกครองแผ่นดิน
โดยรอบ การเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะพระเยซูคริสต์สอนให้เคารพนับถือพระเจ้า
เพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์และจะไม่กราบไหว้รูปเคารพใด ๆ รวมถึงรูปปั้นของจักรพรรดิ
โรมันที่ชาวโรมันยกย่องให้เป็นพระองค์หนึ่งด้วย ดังนั้นหากผู้ที่นับถือพระเยซูคริสต์ถูกจับได้จะถูก
ทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ และถูกประหารชีวิต การใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็น
คริสต์ศาสนิกชนจึ งมี อันตรายถึงชี วิต  จึ งการใช้ รูปปลาเป็นสัญลักษณ์ เป็นรหัสลับ ในหมู่
คริสต์ศาสนิกชนด้วยกันแทนไม้กางเขนจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า เมื่อคริสต์ศาสนิกชนพบกันฝ่ายหนึ่ง
จะเขียนรูปเส้นโค้งลงมาจากข้างบนต่อหางเหมือนปลาและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนเช่นกัน
จะเขียนรูปเส้นโค้งด้านล่างต่อจนเป็นรูปปลา  

2) ภาพประกอบข้อความ หมายถึง ภาพที่ไม่ได้มีความหมายสำคัญในศาสนาคริสต์เป็นภาพที่
เกิดจากความหมายของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อตัวนั้น ๆ ผู้รับสารจำเป็นต้องอ่านข้อความก่อนจึงจะ
รู้ความหมายของภาพ หรือภาพบางภาพใช้เล่าเรื่อง หรือขยายความเหตุการณ์ที่ข้อความปรากฏ ผู้รับ
สารสามารถเข้าใจความหมายของภาพไปพร้อม ๆ กับการอ่านข้อความ ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 57 

 

ภาพที่ 78 ผลของพระวิญญาณ 

จากตัวอย่างที่ 57 ปรากฏการใช้ภาพแอปเปิล แอปเปิลเป็นภาพที่นิยมนำมาใช้แทนผลของ
ต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว (the tree of the knowledge of good and evil) ที่อยู่ในสวนเอเดน อันที่
จริงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่เคยปรากฏคำว่าแอปเปิลแม้แต่คำเดียว นั่นหมายความว่าผลของต้นไม้
แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเป็นผลที่เป็นนามธรรมไม่ใช่ผลของพืชที่มีอยู่จริงบนโลก แต่ที่มักเห็นศิลปะของศาสนา
คริสต์นิยมใช้ผลแอปเปิลนั้นน่าจะมาจากเมื่อครั้งที่มีการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาลาติน
อาจเกิดการแปลหรือการคัดลอกผิดพลาดเพราะ คำว่า ความชั่ว (evil) ตรงกับคำภาษาลาติน
ว่า malum และคำว่า แอปเปิล ตรงกับภาษาลาตินว่า malus นักวิชาการส่วนใหญ่จึงลงความเห็นว่า
การใช้ผลแอปเปิลแทนผลของต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วมาจากความผิดพลาดตอนแปลพระคริสตธรรม
คัมภีร์เป็นภาษาลาติน จากนั้นมีการใช้แอปเปิลเป็นสัญลักษณ์แทนผลในพระคริสตธรรมคัมภีร์เรื่อยมา
จนกลายเป็นขนบของงานศิลปะของศาสนาคริสต์ จากตัวอย่างผลแห่งพระวิญญาณท่ีกล่าวถึงบนเสื้อก็
มีลักษณะเป็นนามธรรมจึงมีการหยิบยกเอาผลแอปเปิลมาเป็นภาพประกอบ 

ตัวอย่างที่ 58 

 

ภาพที่ 79 พบกับพระองค์ 
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จากตัวอย่างที่ 58 ปรากฏภาพการ์ตูนที่มีตัวละครชายคนหนึ่งพบกับชายอีกคนหนึ่งแทนพระ
เยซูคริสต์กับมนุษย์ สอดคล้องกับข้อความในภาพที่ว่า “พบกับพระองค์” หรือหมายถึงพบกับพระเยซู
คริสต์ การใช้ภาพการ์ตูนให้อารมณ์ความเป็นกนัเองและสนุกสนาน 

ตัวอย่างที่ 59 

 

ภาพที่ 80 พระเยซูรักเด็ก ๆ 

จากตัวอย่างที่ 59 ปรากฏการใช้ภาพที่มีลักษณะคล้ายภาพวาดสีน้ำมันเป็นภาพที่มีพระเยซู
นั่งอยู่และมีเด็กๆล้อมรอบสอดคล้องกับข้อความด้านบนภาพที่ว่า “พระเยซูรักเด็ก ๆ ” การใช้ภาพลง
สีทำให้เห็นรายละเอียดของการแต่งกายและบรรยากาศในสมัยที่พระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ได้ชัดเจน
กว่าการใช้ภาพวาดลายเส้น 

3) ภาพตราสัญลักษณ์ หมายถึง ภาพตราที่ใช้แทนคริสตจักรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ของศาสนาคริสต์ ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ทางศาสนาและอาจมีภาพอ่ืนๆรวมอยู่
ด้วย ข้อความชื่อของคริสตจักรหรือหน่วยงาน สังกัด ที่อยู่ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 60 

 

ภาพที่ 81 ภาพตราสัญลักษณ์ 
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ภาพที่ 82 ภาพตราสัญลักษณ์ 

 

ภาพที่ 83 ภาพตราสัญลักษณ์ 

 

ภาพที่ 84 ภาพตราสัญลักษณ์ 

จากตัวอย่างที่ 60 ภาพที่ 81 ตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรบ้านห้วยอ้ันอาข่ามีการใช้ภาพ
สัญลักษณ์ไม้กางเขน นกพิราบและปลามาสร้างสรรค์เป็นตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรและวางภาพไว้
บนชื่อของคริสตจักร ภาพที่ 82 ตราสัญลักษณ์ของคริสตจักรแบ๊บติสลาหู่บ้านปางมะหัน มีการใช้ภาพ
ตัวอาคารที่มีไม้กางเขนอยู่บนหลังคาและมีคน 3 คนยืนอยู่หน้าคริสตจักร มีชื่อและที่อยู่ของคริสตจักร
ล้อมรอบภาพ ภาพที่ 83 จุดประกาศป่าเปา คริสตจักรถาวรธรรมภาค 2 เชียงราย สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย มีการใช้ภาพตัวอาคารที่มีไม้กางเขนอยู่บนหลังคาตรงกลางของตัวอาคารมีภาพหนังสือ
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สื่อถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์ ด้านล่างของภาพมีชื่อของหน่วยงานย่อยของคริสตจักร และสังกัดของ
คริสตจักร ภาพที่ 84 มูลนิธิปันรัก มีการใช้ภาพสัญลักษณ์นกพิราบวางไว้ด้านบนของชื่อมูลนิธิ จาก
ตัวอย่างทั้ง 4 ภาพจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นองค์ประกอบสำคัญของตราสัญลักษณ์
โดยเฉพาะไม้กางเขนด้วยว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นความเข้าใจโดยทั่วไปว่าหมายถึงศาสนาคริสต์จึงนิยม
ใส่ไว้ในภาพตราสัญลักษณ์ 

4.1.2 สี 
คริสต์ศาสนิกชนใช้สีบางสีอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ในสมัยพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ

สัญญาเดิมมีการใช้ทองคำตีเป็นเส้น ด้ายสีน้ำเงิน ด้ายสีม่วง และด้ายสีแดง ทอกับผ้าลินินเป็นเครื่อง
แต่งกายบริสุทธิ์สำหรับปุโรหิตและทอเป็นผ้าม่านในพระวิหารของพระเจ้า จาคอบ โอเลเซ็น  (Jacob 
Olesen, 2013) ได้ให้นิยามความหมายของสีต่าง ๆ ในศาสนาคริสต์ไว้ดังนี้ 

สีเหลืองอำพัน(amber)  หมายถึง พระเกียรติสิริของพระเจ้า การตัดสินความผิดบาป ความ
อดทนอดกลั้น 

สีส้ม(orange) หมายถึง ไฟแห่งพระเจ้า การปลดปล่อย การสรรเสริญ 
สีชมพู(pink) สีแดงอมม่วง(fuchsia) หมายถึง ความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
สีแดงสด(Scarlet) หมายถึง ความจงรักภักดี ผ้าลินินเนื้อดีสำหรับพลับพลา 
สีแดง(Red) หมายถึง ความรักของพระเจ้า พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ การคืนดีของพระ

เจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ ความรอด 
สีฟ้า(Blue) หมายถึง สวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ อำนาจการปกครอง 
สีม่วง(Purple) หมายถึง ปุโรหิต กษัตริย์ อำนาจของกษัตริย์ คนกลางระหว่างพระเจ้ากับ

มนุษย์ ความมั่งค่ัง 
สีทอง(Gold) หมายถึง พระสิริ ความเป็นพระเจ้า ความเป็นกษัตริย์  พระเจ้านิรันดร์ 

รากฐาน แท่นบูชา ความงาม มีค่า ความบริสุทธิ์ ความสง่าผ่าเผย ความชอบธรรม 
สีไวน์(Wine) หมายถึง การเกิดใหม่ ทวีคูณ ท่วมท้น 
สีคราม(Sapphire) หมายถึง กฎหมาย คำสั่ง พระคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ การเปิดเผย

ของพระเจ้า  
สีฟ้าอมเขียว(Turquoise) หมายถึง แม่น้ำของพระเจ้า การล้างบาป การรักษา เยรูซาเล็ม

ใหม ่
สีเขียว(Green) หมายถึง คำสรรเสริญ การเติบโต ความสำเร็จ การเริ่มใหม่ ความ

เจริญรุ่งเรือง การฟ้ืนฟู 
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สีเงิน(Silver) หมายถึง พระวจนะ ความบริสุทธิ์ ความเป็นพระเจ้า ความรอด ความจริง 
การไถ่บาป 

สีขาว(White) หมายถึง เจ้าสาวของพระคริสต์ การยอมจำนน การเก็บเกี่ยว แสงสว่าง 
ความชอบธรรม ชัยชนะ ความผาสุก ความชื่นชมยินดี ทูตสวรรค์ นักบุญ สันติสุข ความสมบูรณ์ การ
ฉลองชัยชนะ  

สีน้ำตาล(Brown) หมายถึง การสิ้นสุดฤดูกาล ผู้คน ความทะนง ความอ่อนล้า หมดกำลัง 
สีเหลือง(Yellow) หมายถึง ความสัตย์ซื่อและพระสิริของพระเจ้า การเจิม ความยินดี 
สีดำ(Black) หมายถึง ความผิดบาป โลก ความเจ็บปวดรวดร้าว ความอัปยศ ความหายนะ 

ความตาย ความโศกเศร้า 
สีต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ ทั้งสีของตัวเสื้อ สีของ

ตัวอักษร และสีของลวดลายบนเสื้อ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ จากการศึกษาการใช้สี
ของเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์พบการใช้สีเพ่ือสื่อความหมายทางศาสนาอย่าง
ชัดเจนบนเสื้อที่จัดทำขึ้นเพ่ือสวมใส่ในเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งสีที่ใช้บนเสื้อ ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีขาว 
สีทอง สีเงิน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 61 

 

ภาพที่ 85 สีเสื้อวันคริสต์มาส 

 

ภาพที่ 86 สีเสื้อวันคริสต์มาส 
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ภาพที่ 87 สีเสื้อวันคริสต์มาส 

 

ภาพที่ 88 สีเสื้อวันคริสต์มาส 

จากตัวอย่างที่ 61 สีแดงและสีเขียวเป็นสีของตัวเสื้อ สีแดงหมายถึงพระโลหิตของพระเยซู
คริสต์ สีเขียวหมายถึงการเริ่มใหม่หรือชีวิตใหม่ สีขาว สีทอง และสีเงินเป็นสีของตัวอักษร สีขาว
หมายถึงความชื่นชมยินดี สีทองหมายถึงความเป็นพระเจ้า ความเป็นกษัตริย์ สีเงินหมายถึง ความ
บริสุทธิ์ ความรอด การไถ่บาป จากความหมายของสีแดง สีเขียว สีขาว สีทอง และสี เงินพบ
ความสัมพันธ์กับความสำคัญของวันคริสต์มาส กล่าวคือ วันคริสต์มาสเป็นวันที่พระศาสนจักรคาทอลิก
กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์ เหตุการณ์ในคืนที่พระเยซูคริสต์ประสูติที่เบธเล
เฮม แคว้นยูเดียในสมัยของกษัตริย์เฮโรดมีโหราจารย์จากตะวันออกเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มและ
ถามว่า “ผู้ที่มาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวยิวอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของพระองค์เมื่อเราอยู่ที่
ตะวันออกจึงมาเพ่ือนมัสการพระองค์” เมื่อเหล่าโหราจารย์ได้พบพระกุมารพวกเขาปีติยินดียิ่งนักจึง
กราบนมัสการพระองค์และเปิดหีบนำเครื่องบรรณาการคือ ทองคำ กำยาน และมดยอบถวายแด่
พระองค์ ความหมายแท้จริงของการมาบังเกิดบนโลกมนุษย์ของพระเยซูคริสต์คือพระองค์ทรงมาใน
ฐานะพระผู้ไถ่บาปด้วยพระโลหิตของพระองค์เองให้แก่มนุษย์ทุกคน ไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ปกครองชน
ชาติของชาวยิว เมื่อเปรียบเทียบความหมายของสีที่พบบนเสื้อ คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ที่จัดทำข้ึนเพ่ือสวมใส่ในเทศกาลวันคริสต์มาสกับเหตุการณ์นรคืนวันประสูติของพระเยซู
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คริสต์เห็นได้ชัดว่ามีความหมายเดียวกัน สีที่ใช้บนเสื้อที่จัดทำข้ึนเพื่อสวมใส่ในเทศกาลวันคริสต์มาสจึง
เป็นสีที่มีความหมายในศาสนาคริสต์อย่างชัดเจน 

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดทำเสื้อพบว่านอกเหนือจากเสื้อที่จัดทำขึ้นเพ่ือสวมใส่ในช่วงเทศกาล
คริสต์มาส การใช้สีบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ส่วนใหญ่เป็นสีที่ผู้จัดทำเสื้อไม่ได้
เจตนาเลือกใช้สีเพ่ือสื่อความหมายทางศาสนาเป็นหลักแต่เป็นการเลือกใช้สี เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลาย โดยเฉพาะเสื้อที่ทำขึ้นเพ่ือจำหน่ายนิยมทำเสื้อให้มีตัวเลือกหลายสีสำหรับผู้ซื้อที่มี
ความชอบแตกต่างกัน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 62 

 

ภาพที่ 89 สีเสื้อหลากหลาย 

 

ภาพที่ 90 สีเสื้อหลากหลาย 

 

ภาพที่ 91 สีเสื้อหลากหลาย 
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ภาพที่ 92 สีเสื้อหลากหลาย 

จากตัวอย่างที่ 62 ภาพที่ 89 ถึง ภาพที่ 91 เสื้อมีสีของตัวเสื้อที่หลากหลายสีซึ่งความหมาย
ของแต่ละสีของตัวเสื้อไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญสัมพันธ์กับความหมาย
ของข้อความ ในภาพที่ 92 แม้ว่าตัวเสื้อมีสีเดียวคือสีน้ำเงินแต่สีของตัวอักษรบนเสื้อมีหลายสี ตัวอย่าง
ที่ จึงเป็นการเลือกใช้สีบนเสื้อเพ่ือให้เกิดความหลากหลายมากกว่าการใช้สีเพ่ือสื่อความหมายทาง
ศาสนา อย่างไรก็ตามความหลากหลายดังกล่าวยังมีการใช้สีตามความหมายทางศาสนาอยู่บาง
ประการ เช่น ในภาพที่ 90 มีการใช้ไม้กางเขนสีแดงซึ่งทั้งไม้กางเขนและสีแดงเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระเยซู
คริสต์เหมือนกัน และในภาพที่ 92 ตัวสีน้ำเงินของตัวเสื้อมีความหมายถึงพระคุณ การเปิดเผยของพระ
เจ้า อนุมานได้ว่าการใช้สีน้ำเงินเป็นสีของตัวเสื้อมีความสัมพันธ์กับข้อความคือความรักของพระเจ้าที่มี
ต่อมนุษย์เปิดเผยผ่านทางพระเยซูเป็นพระคุณของพระองค์ที่ให้แก่มนุษย์ การใช้สีทั้งสีของตัวเสื้อ สี
ของข้อความ และสีของลวดลายบนเสื้อที่หลากหลายยังคงมีสีที่มีความหมายสำคัญทางศาสนาปรากฏ
ร่วมด้วย 

4.1.3 ตัวอักษร  
การศึกษาตัวอักษรที่ปรากฎบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ แบ่งออกเป็น 3 

ประเด็น ได้แก่ แบบตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร และการใช้วรรณรูป รายละเอียดมีดังนี้ 

4.1.3.1 แบบตัวอักษร 
การศึกษาการใช้ตัวอักษรในการศึกษาอวัจนภาษา สามารถศึกษาได้หลายประเด็น เช่น 

การศึกษาลักษณะแบบอักษรตัวเหลี่ยมและตัวโค้งมน ในการศึกษาแบบตัวอักษรที่ปรากฎบนเสื้อ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ ผู้วิจัยสนใจการเลือกใช้แบบอักษรในแต่ละข้อความว่าใช้
ตัวอักษรแบบใดบ้าง ทั้งนี้เพราะข้อความที่อักษรแบบเดียวกันทั้งข้อความ และข้อความที่ใช้อักษร
หลายแบบปนกัน สามารถสื่อความหมายบางประการได้ รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การใช้แบบตัวอักษรแบบเดียว หมายถึง ในข้อความหนึ่งข้อความมีแบบตัวอักษรเป็นแบบ
เดียวกันทั้งหมด ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 63 

 

ภาพที่ 93 ตัวอักษรแบบเดียว 

 

ภาพที่ 94 ตัวอักษรแบบเดียว 

จากตัวอย่างที่  63 แสดงการใช้แบบตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมดและไม่ใช่แค่เฉพาะ
ภาษาไทยแต่รวมถึงภาษาอ่ืนด้วย การใช้แบบตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมดบนตัวเสื้อทำให้ข้อความ
เป็นระเบียบอ่านง่าย และเป็นการเน้นย้ำความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้อ่าน ภาพที่ 93 ใช้แบบ
ตัวอักษรที่มีความโค้งมนตัวกลมให้ความรู้สึกสดใสร่าเริงเป็นกันเอง ภาพที่ 94 ใช้แบบตัวอักษรที่มี
เส้นตรงมีความโค้งมนเล็กน้อย อ่านง่ายเห็นชัดเหมาะกับข้อความที่มีขนาดยาว ให้ความรู้สึกมั่นคง
หนักแน่นแต่ยังมีความรู้สึกผ่อนคลาย  

2) การใช้แบบตัวอักษรหลายแบบ หมายถึง ในข้อความหนึ่งข้อความมีแบบตัวอักษรมากกว่า
หนึ่งแบบใช้ปนกัน ดังตัวอย่าง 
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ตัวอย่างที่ 64 

 

ภาพที่ 95 ตัวอักษรหลายแบบ 

 

ภาพที่ 96 ตัวอักษรหลายแบบ 

จากตัวอย่างที่ 64 แสดงการใช้แบบตัวอักษรหลายแบบ การใช้แบบตัวอักษรมากกว่าหนึ่ง
แบบบนตัวเสื้อทำให้ ผู้พบเห็นสะดุดตากับข้อความที่ใช้แบบตัวอักษรที่มีรูปแบบต่างกับข้อความอ่ืน ๆ 
กรณีที่ข้อความมีแบบตัวอักษรเพียงสองแบบดังภาพที่ 95 ข้อความว่า “พบรักพระเจ้า” โดดเด่นกว่า
ข้อความอ่ืนด้วยแบบตัวอักษรที่มีความหวัดเอียงเส้นโค้งมนและขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่ยิ่งทำให้
ข้อความนี้เห็นชัด ส่วนชื่อ คริสตจักรห้องนั่งเล่นใช้ตัวอักษรตัวตรง ยิ่งทำให้ข้อความว่า พบรักพระเจ้า 
ดูเด่นสะดุดตากว่า การใช้แบบตัวอักษรมากกว่าหนึ่งแบบช่วยให้อารมณ์ความรู้สึกหลากหลาย ดังภาพ
ที่ 96 แบบตัวอักษรที่ใช้แต่ละข้อความสัมพันธ์กับความหมายของข้อความ คำว่า “นมัสการ” ใช้แบบ
ตัวอักษรที่ปลายเส้นหวัดขึ้นดูพลิ้วไหวสัมพันธ์กับกริยานมัสการของคริสต์ศาสนิกชนที่จะมีความชื่นชม
ยินดีลื่นไหลไปกับเนื้อเพลงนมัสการในขณะนมัสการพระเจ้า คำว่า “พระเจ้า” แบบตัวอักษรที่เป็น
เส้นตรงมั่นคงดูจริงจังสัมพันธ์กับความเป็นพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงน่ายำเกรง ส่วนคำว่า “วันนี้ พรุ่งนี้ 
ตลอดไป...” ใช้แบบตัวอักษรตัวตรงหัวมนให้ความรู้สึกที่กลาง ๆ ไม่ได้ทางการเกินไปสัมพันธ์กับการ
พูดถึงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ 
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4.1.3.2 ขนาดของตัวอักษร 
การใช้ขนาดของตัวอักษรที่แตกต่างกันเป็นการเน้นย้ำคำบางคำของข้อความ ที่มีความสำคัญ

กว่าคำอ่ืน ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 65 

 

ภาพที่ 97 พระเยซูเป็นทางนั้น 

จากตัวอย่างที่ 65 ข้อความนี้มาจากพระธรรมยอห์นบทที่ 14 ข้อที่ 6 ความว่า “พระเยซูตรัส
ตอบว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทาง
เรา” ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อมีการตัดคำว่า ตรัสตอบว่า ออกและเพ่ิมขนาดของคำว่า พระเยซู ให้
ใหญ่กว่าคำอ่ืน ทำให้ความสำคัญของข้อความนี้อยู่ที่คำว่า พระเยซู ผู้เป็นเพียงทางเดียวที่จะนำมนุษย์
ไปถึงพระเจ้าพระบิดา การเพ่ิมขนาดตัวอักษรของคำว่า พระเยซู จึงเป็นการเน้นให้ผู้อ่านข้อความนี้
เห็นคำสำคัญของข้อความได้เป็นอันดับแรก 

ตัวอย่างที่ 66 

 

ภาพที่ 98 การให้สุขยิ่งกว่า 

จากตัวอย่างที่ 66 ข้อความที่ปรากฏด้านหลังของเสื้อความว่า “การให้มีความสุขยิ่งกว่าการ
รับ กิจการ20:35” เมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นคำว่า สุขยิ่งกว่า ชัดที่สุด และคำว่า การให้ ชัด
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รองลงมา การเพ่ิมขนาดตัวอักษรของคำทั้งสองคำนี้ เพ่ือแสดงว่าเป็นคำสำคัญของข้อความทั้งหมด 
และเม่ืออ่านเฉพาะคำสำคัญท่ีเน้นก็ทำให้สามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความทั้งหมดได้  

4.1.3.3 การใช้วรรณรูป  
วรรณรูป หมายถึง การนำถ้อยคำมาจัดวางให้เกิดเป็นรูปเพ่ือสื่อความหมาย รูปที่เกิดขึ้น

สัมพันธ์กับความหมายของถ้อยคำ การใช้วรรณรูปเป็นการให้ความสำคัญกับรูปร่างในฐานะตัวสื่อ
ความหมายดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 67 

 

ภาพที่ 99 เพ(ร)าะรัก 

จากตัวอย่างที่ 67 เพ(ร)าะรัก จัดวางตัวอักษรเป็นรูปต้นกล้าที่ปรากฏให้เห็นชัดกว่าตัว
ถ้อยคำ ภาพต้นกล้าสอดคล้องกับความหมายของข้อความท่ีให้ เพาะรัก อันหมายถึงทำให้เกิดความรัก 
เมื่อวิเคราะห์จากวรรณรูปที่ใช้ พบว่าการเพาะรักเป็นการเปรียบเทียบกับการเพาะต้นกล้า นอกจากนี้
ยังมีการเล่นคำเป็น เพราะรัก โดยมีการใช้สีตัวอักษรสีเขียวอ่อนเป็นคำว่า เพาะ และใช้ตัวอักษร ร.
เรือ เป็นสีเขียวเข้มให้เห็นแตกต่างลงไปกลางคำว่า เพาะ เป็นคำว่า เพราะ หมายถึงทำให้เกิดความรัก
เพราะความรักท่ีเราได้รับจากพระเจ้า เมื่อมองภาพสังเกตได้ว่าใบไม้ทั้งสองมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจซึ่ง
สัมพันธ์กับคำว่ารัก การใช้ตัวอักษรวางเป็นรูปต้นกล้าที่มีใบผลิออกมาสองใบคล้ายรูปหัวใจจึงมี
ความหมายที่สอดคล้องไปกับคำว่า เพาะรัก และ เพราะรัก 
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ตัวอย่างที่ 68 

 

ภาพที่ 100 จงแบกไม้กางเขน 

จากตัวอย่างที่ 68 จงแบกไม้กางเขน จัดวางตัวอักษรเป็นรูปไม้กางเขนซึ่งเป็นคำสำคัญของ
ข้อความนี้เป็นการให้ความสำคัญกับไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เพราะกางเขนเป็นสัญลักษณ์สื่อถึง
พันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงแบกไม้กางเขนเดินไปยังลานประหารและถูกตรึงสิ้นพระชนม์
เพ่ือไถ่บาปให้แก่มนุษย์ ไม้กางเขนจึงเปรียบเสมือนพันธกิจหรือภาระที่คริสต์ศาสนิกชนต้องทำ
เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ การจัดวางตัวอักษรเป็นรูปไม้กางเขนจึงเน้นให้เห็นความสำคัญขและ
ความหมายของไม้กางเขนซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ชี้ให้คริสต์ศาสนิกชนรับผิดชอบต่อภาระของตน
ในฐานะคริสต์ศาสนิกชนที่ต้องแบกพระนามของพระเยซูคริสต์ไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ทุกคนที่
ยังไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน 

จากการศึกษาประเภทของอวัจนภาษาที่ปรากฏบเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ใน 3 ประเภท ได้แก่ ภาพ สี และตัวอักษร พบการใช้ภาพใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ภาพ
สัญลักษณ์ทางศาสนา ได้แก่ ไม้กางเขนหมายถึงพระเยซูคริสต์ นกพิราบหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
แกะและปลาหมายถึงคริสต์ศาสนิกชน 2) ภาพประกอบ ใช้เล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ข้อความปรากฏ 
ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของภาพไปพร้อม ๆ กับการอ่านข้อความ และ 3) ภาพตรา
สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ทางศาสนาอาจมีภาพอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย และ
ข้อความชื่อของคริสตจักรหรือหน่วยงาน สังกัด ที่อยู่ 

การใช้สีมีทั้งการใช้สีเพ่ือสื่อความหมายทางศาสนาพบบนเสื้อที่จัดทำขึ้นเพ่ือสวมใส่ใน
เทศกาลคริสต์มาส สีที่ใช้บนเสื้อ ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีขาว สีทอง สีเงิน สีแดงหมายถึงพระโลหิตของ
พระเยซูครสิต์ สีเขียวหมายถึงการเริ่มใหม่หรือชีวิตใหม่ สีขาวหมายถึงความชื่นชมยินดี สีทองหมายถึง
ความเป็นพระเจ้า ความเป็นกษัตริย์ สีเงินหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความรอด การไถ่บาป และมีการใช้สี
เพ่ือความหลากหลายเพื่อเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อกรณีท่ีเป็นเสื้อที่จัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่าย 



  124 

การใช้อักษร ผู้วิจัยศึกษาใน 3 ประเด็นได้แก่ 1) แบบตัวอักษร มีการใช้แบบตัวอักษรแบบ
เดียวและมีการใช้แบบตัวอักษรหลายแบบปนกัน 2) ขนาดของตัวอักษร มีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่
เพ่ือเน้นคำสำคัญ และ 3) การใช้วรรณรูป มีการจัดเรียงคำให้เป็นรูปที่มีความหมายในศาสนา 

จะเห็นได้ว่านอกจากการใช้วัจนภาษาในการนำเสนอข้อความต่าง ๆ แล้ว การใช้อวัจนภาษา
ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ช่วยทำให้เสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรแตสแตนต์น่าสนใจยิ่งขึ้ น และ
บางครั้งยังช่วยให้สื่อความหมายชัดเจนมากยิ่งข้ึนด้วย  

4.2 หน้าที่ของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 
หน้าที่ของอวัจนภาษาหมายถึงหน้าที่ในการสื่อความหมายของอวัจนภาษาซึ่งสัมพันธ์กับการ

สื่อความหมายของวัจนภาษา ผู้วิจัยใช้หน้าที่ของอวัจนภาษาตามที่เจน แจ๊คสัน (Jane Jackson, 
2014) ได้แบ่งไว้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาหน้าที่ของของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์  พบ 4 หน้าที่ ได้แก่ นำเสนอตัวตน แทนที่วัจนภาษา  
ซ้ำวัจนภาษา และเน้นวัจนภาษา รายละเอียดมีดังนี้ 

1) นำเสนอตัวตน หมายถึง อวัจนภาษาบอกว่าผู้สวมเสื้อเป็นคริสต์ศาสนิกชนจากภาพ
สัญลักษณ์ทางศาสนาที่ปรากฏอยู่บนตัวเสื้อ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 69 

 

ภาพที่ 101 พระคุณแม่จัน 

จากตัวอย่างที่ 69 ข้อความทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสื้อไม่ได้สื่อความว่าผู้สวมใส่เสื้ อเป็น
คริสต์ศาสนิกชนแต่เมื่อปรากฏภาพไม้กางเขนประกอบกับข้อความทำให้ทราบว่าผู้สวมใส่เสื้อตัวนี้เป็น
คริสต์ศาสนิกชนและข้อความว่า พระคุณแม่จัน เป็นชื่อของคริสตจักร 
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ตัวอย่างที่ 70 

 

ภาพที่ 102 อนุชนน้ำเย็น 

จากตัวอย่างที่ 70 ปรากฏการใช้ภาพปลาที่มีไม้กางเขนอยู่บริเวณตาของปลา ทั้งไม้กางเขน
และเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงศาสนาคริสต์ พระเยซูคริสต์ และคริสต์ศาสนิกชน เมื่อมองจากด้านหน้าแม้
จะไม่ปรากฏข้อความใด ๆ เลย แต่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าผู้สวมเสื้อตัวนี้เป็นคริสต์ศาสนิกชน
เพราะมีภาพไม้กางเขนปรากฏอยู่ 

2) แทนที่วัจนภาษา หมายถึง อวัจนภาษาสามารถใช้แทนถ้อยคำที่เป็นวัจนภาษาได้โดยใช้
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ทั่วไป ผู้พบเห็นสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์นั้น ๆ ได้
ตรงกนั ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 71 

 

ภาพที่ 103 หัวใจของฉันเต้นเพื่อพระคริสต์ 

จากตัวอย่างที่ 71 ปรากฏการใช้ภาพหัวใจแทนคำว่า “หัวใจ” ที่หายไปของข้อความ ถ้าไม่มี
ภาพหัวใจมาวางแทนตำแหน่งของคำว่า หัวใจ ข้อความนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เหลือแค่ ของฉันเต้นเพ่ือพระ
คริสต์ การใช้ภาพหัวใจมาวางแทนตำแหน่งของคำว่า หัวใจ จึงทำให้ข้อความนี้เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์
ว่า หัวใจของเต้นเพ่ือพระคริสต์ ภาพหัวใจเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
ตรงกันจึงสามารถนำภาพหัวใจมาใช้แทนคำว่า หัวใจ ได้ 
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3) ซ้ำวัจนภาษา หมายถึง อวัจนภาษาซ้ำความหมายกับวัจนภาษาที่ปรากฏอยู่บนตัวเสื้อ โดย
การใช้สัญรูปอารมณ์ ภาพประกอบข้อความ หรือภาพภาษากายประกอบกับวัจนภาษาที่ปรากฏ ดัง
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 72 

 

ภาพที่ 104 ข้าพระองค์ปีติยินดี 

จากตัวอย่างที่ 72 ปรากฏการใช้ภาพสัญรูปอารมณ์หน้ายิ้มมีความหมายซ้ำกับคำว่า ปีติยินดี 
ภาพหนังสือที่มีไม้กางเขนอยู่บนปกสื่อถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์มีความหมายซ้ำกับคำว่า พระบัญญัติ
ของพระองค์ และภาพสัญลักษณ์หัวใจซึ่งมีความหมายถึงความรัก ซ้ำกับคำว่า รัก 

ตัวอย่างที่ 73 

 

ภาพที่ 105 พระองค์เองได้แบกบาปของเราไว้ 
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จากตัตัวอย่างที่ 73 ปรากฏการใช้ภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นภาพที่ตรง
กับข้อความใต้ภาพที่ว่า “พระองค์เองได้แบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพ่ือว่า
เราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่าน
ทั้งหลายถึงได้รับการรักษาให้หาย (1เปโตร2:24)” ต้นไม้นั้นหมายถึงไม้กางเขน ดังนั้นภาพประกอบนี้
จึงเป็นการซ้ำความหมายกับข้อความใต้ภาพ 

ตัวอย่างที่ 74 

 

ภาพที่ 106 พระเจ้ารักคุณ 

จากตัวอย่างที่ 74 ปรากฏการใช้ภาพภาษามือมินิฮาร์ตซึ่งมีความหมายถึงการแสดงความรัก
ซ้ำกับวัจนภาษาใต้ภาพว่า พระเจ้ารักคุณ 

 

4) เน้นวัจนภาษา หมายถึง อวัจนภาษาเน้นความหมายของคำบางคำของข้อความที่ปรากฏ 
โดยการใช้สีตัวอักษรต่างสีกัน การใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ การขีดเส้นใต้ และการใช้เครื่องหมายคำพูด 
ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 75 

 

ภาพที่ 107 จงขอบคุณพระเจ้า 
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จากตัวอย่างที่ 75 ข้อความว่า “จงขอบคุณพระเจ้า” สีของคำว่า ขอบคุณ เป็นสีส้ม ในขณะ
ที่คำอ่ืนเป็นสีดำ การใช้สีที่คำกริยา ขอบคุณ คำนี้เป็นการเน้นการกระทำ ขอบคุณ ให้เด่นชัดที่สุด 
การขอบคุณพระเจ้าในทุก ๆกรณีหรือทุก ๆ สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตเป็นการเชื่อและวางใจในพระ
เจ้าว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดเพ่ือให้เราได้เรียนรู้และสรรเสริญพระเจ้าด้วยการ
ขอบคุณจากทุกสถานการณ์นั้น 

ตัวอย่างที่ 76 

 

ภาพที่ 108 จงลุกขึ้นส่องสว่าง 

จากตัวอย่างที่ 76 ข้อความว่า “จงลุกขึ้นส่องสว่าง อิสยาห์ 60:1” คำว่า ส่องสว่าง มีขนาด
ตัวอักษรตัวใหญ่ที่สุด และมีเส้นที่ดูเหมือนพุ่งออกจากข้อความทุกทิศทาง เป็นการเน้นความหมาย
ของคำว่า ส่องสว่าง ซึ่งหมายถึงการทำให้โลกเห็นพระนามของพระเยซูผู้เป็นความสว่างที่แท้จริงของ
การมีชีวิตนิรันดร์ 

ตัวอย่างที่ 77 

 

ภาพที่ 109 พระเยซูเป็นท่ีรักของข้า 
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จากตัวอย่างที่ 77 ข้อความว่า “พระเยซูเป็นที่รักของข้า” ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่คำว่า พระ
เยซู และขีดเส้นใต้คำว่า เป็นที่รักของข้า เป็นการเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่
รักหรือหมายถึงพระเจ้าที่ข้าพระองค์รักด้วยสุดดวงใจ 

ตัวอย่างที่ 78 

 

ภาพที่ 110 “ให้อภัย” 

จากตัวอย่างที่ 78 ข้อความว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สอนให้เรารู้จักคำว่าให้อภัย” ใส่
เครื่องหมายคำพูด ที่คำว่า  “ให้อภัย” และใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่กว่าคำอ่ืนด้วย เป็นการเน้นและ
เน้นคำว่า ให้อภัย ซึ่งเป็นคำสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ดังปรากฎใน
พระธรรมมัทธิวบทที่ 18 ข้อที่ 21 ถึง 22 ความว่า “แล้วเปโตรมาทูลถามพระเยซูว่า ‘พระองค์เจ้าข้า 
หากพ่ีน้องทำบาปต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้เขากี่ครั้งดี? สักเจ็ดครั้งหรือ?’ พระเยซู
ตรัสว่า ‘เราบอกท่านว่าไม่ใช่เจ็ดครั้ง แต่เจ็ดสิบเจ็ดครั้ง’” 

จากการศึกษาหน้าที่ ของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้ อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ พบว่าอวัจนภาษามี 4 หน้าที่ ได้แก่ นำเสนอตัวตน แทนที่วัจนภาษา ซ้ำวัจนภาษา และ
เน้นวัจนภาษา หน้าที่เหล่านี้ทำให้เสื้อสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น มีความหลากหลายของการใช้ภาพ 
สี และตัวอักษรของเสื้อแต่ละแบบ 

นอกจากหน้าที่ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การใช้อวัจนภาษาที่อยู่ในวัฒนธรรมร่วม
สมัย เช่น การใช้ภาพภาษามือมินิฮาร์ตซึ่งมีความหมายถึงการแสดงความรัก การใช้ภาพเครื่องหมาย 
ไลก์ จากสื่อเฟซบุ๊กที่แสดงความชื่นชอบ และการใช้แบบอักษรที่มีลักษณะและสีคล้ายเครื่องหมาย
การค้าของร้านแมคโนดัล ล้วนแฝงหน้าที่ของอวัจนภาษาในการสร้างความใกล้ชิด เป็นกันเอง ระหว่าง
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทำให้ศาสนาเป็นเรื่องใกล้ตัว และเข้าถึงได้ง่าย 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

วิเคราะห์ที่มา เนื้อหา และวัจนกรรมของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ และเพ่ือวิเคราะห์อวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ ผู้วิจัยใช้เสื้อทุกประเภทที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ในปี พ.ศ. 2552-2562 จำนวน 500 ตัว ได้ข้อความทั้งหมด 583 ข้อความจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1.คริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด้วยการ
จับฉลากคริสตจักร นิกายโปรเตสแตนต์จากทั้ง 6 ภาคของประเทศไทย จำนวน 50 แห่ง 2.หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดของสภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และสหคริสตจักร
แบ๊บติสต์ในประเทศไทย จำนวน 20 หน่วยงาน 3.ร้านสกรีนเสื้อและร้านค้าที่จัดจำหน่ายเสื้อที่จัดทำ
โดยคริสต์ศาสนิกชน นิกายโปรเตสแตนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญด้วย
การค้นหาร้าน 20 ร้านแรกที่ปรากฏเรียงลำดับในสื่อสังคมออนไลน์  จำนวน 20 ร้าน 4.แหล่งข้อมูล
รายบุคคล ซึ่งได้จากการการแนะนำของแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ข้างต้น จำนวน  50 คน ผล
การศึกษามีดังนี ้

5.1.1 วัจนภาษา 
วัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ในงานวิจัยนี้หมายถึง

ข้อความภาษาไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์
ผู้วิจัยศึกษาข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.
ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 2.เนื้อหาของข้อความที่
ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์  และ 3.วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อ
คริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ สรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 

1) ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ มาจาก 3 
ที่มา ได้แก่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ เพลงนมัสการ และการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่  

ข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ พบ 155 ข้อความ จำแนกเป็น 
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1) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม 
บท และหมายเลขข้อกำกับ 114 ข้อความ  

2) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงแต่ไม่มีชื่อพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับ 34 ข้อความ 

3) ข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บางส่วนและไม่มีชื่อพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับ 7 ข้อความ 
ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการ พบ 31 ข้อความ จำแนกเป็น 

1) ข้อความที่มาจากชื่อของเพลงนมัสการ 28 ข้อความ 
2) ข้อความที่มาจากเนื้อเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงนมัสการ 2 ข้อความ 
3) ข้อความที่มาจากเพลงนมัสการทั้งเพลง 1 ข้อความ 

และ ข้อความที่มาจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ พบมากที่สุด 397 ข้อความ 
2) เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์แบ่ง

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและ
มนุษย ์เนื้อหาเก่ียวกับมนุษย์และมนุษย ์ 

เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้า พบ 44 ข้อความ จำแนกเป็นข้อความที่เป็นคำเรียกพระเจ้า 8 
ข้อความ พระลักษณะ 27 ข้อความ และการอัศจรรย์ 9 ข้อความ 

เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ พบ 190 ข้อความ จำแนกเป็นสถานะของมนุษย์ 162 ข้อความและ
การปฏิบัติต่อตนเอง 28 ข้อความ 

เนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์ พบ 113 ข้อความ จำแนกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระ
เจ้ากับมนุษย์ จำนวน 16 ข้อความ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ 9 ข้อความ 
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า 7 ข้อความ และการปฏิบัติระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ จำนวน 97 
ประกอบด้วย การปฏิบัติของพระเจ้าต่อมนุษย์ 51 ข้อความ การปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้า 46 
ข้อความ 

เนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์กับมนุษย์ พบมากท่ีสุด 236 ข้อความ จำแนกเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ 3 ข้อความ และการปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 233 ข้อความ 

3) วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเรื่องวัจนกรรม (Speech Acts) ของจอห์น อาร์ 
เซิร์ล (John R. Searle) ผลการศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย
โปรเตสแตนต์ พบวัจนกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 2.วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ และ 3.
วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก  
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วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว พบ 180 ข้อความ จำแนกเป็น วัจนกรรมบอกสถานะ 164 
ข้อความ และวัจนกรรมบอกเรื่องราว 16 ข้อความ 

วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ พบมากที่สุด 397 ข้อความ จำแนกเป็น วัจนกรรมแนะนำ 55 ข้อความ 
วัจนกรรมเชิญชวน 21 ข้อความ วัจนกรรมขอร้อง 8 ข้อความ และวัจนกรรมสั่ง 313 ข้อความ 

วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก พบ 6 ข้อความ ทั้งหมดเป็นวัจนกรรมอวยพร 

5.1.2 อวัจนภาษา 

5.1.2.1 ประเภทของอวัจนภาษา 
จากการศึกษาประเภทของอวัจนภาษาที่ปรากฏบเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกาย

โปรเตสแตนต์ใน 3 ประเภท ได้แก่ ภาพ สี และตัวอักษร พบการใช้ภาพใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.ภาพ
สัญลักษณ์ทางศาสนา ได้แก่ ไม้กางเขนหมายถึงพระเยซูคริสต์ นกพิราบหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
แกะและปลาหมายถึงคริสต์ศาสนิกชน 2.ภาพประกอบ ใช้เล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ข้อความปรากฏ 
ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของภาพไปพร้อม ๆ กับการอ่านข้อความ และ3.ภาพตราสัญลักษณ์ 
ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ทางศาสนาอาจมีภาพอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย และข้อความชื่อ
ของคริสตจักรหรือหน่วยงาน สังกัด ที่อยู่ 

การใช้สีมีทั้งการใช้สีเพ่ือสื่อความหมายทางศาสนาพบบนเสื้อที่จัดทำขึ้นเพ่ือสวมใส่ใน
เทศกาลคริสต์มาส สีที่ใช้บนเสื้อ ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีขาว สีทอง สีเงิน สีแดงหมายถึงพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต์ สีเขียวหมายถึงการเริ่มใหม่หรือชีวิตใหม่ สีขาวหมายถึงความชื่นชมยินดี สีทองหมายถึง
ความเป็นพระเจ้า ความเป็นกษัตริย์ สีเงินหมายถึง ความบริสุทธิ์ ความรอด การไถ่บาป และมีการใช้สี
เพ่ือความหลากหลายเพื่อเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อกรณีที่เป็นเสื้อที่จัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่าย 

การใช้อักษร ผู้วิจัยศึกษาใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.แบบตัวอักษร มีการใช้แบบตัวอักษรแบบ
เดียวและมีการใช้แบบตัวอักษรหลายแบบปนกัน 2.ขนาดของตัวอักษร มีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่
เพ่ือเน้นคำสำคัญ และ3.การใช้วรรณรูป มีการจัดเรียงคำให้เป็นรูปที่มีความหมายในศาสนา 

5.1.2.1 หน้าทีข่องอวัจนภาษา 
จากการศึกษาหน้าที่ ของอวัจนภาษาที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ ศาสนิกชนไทย นิกาย

โปรเตสแตนต์ พบว่าอวัจนภาษามี 4 หน้าที่ ได้แก่ นำเสนอตัวตน แทนที่วัจนภาษา ซ้ำวัจนภาษา และ
เน้น   วัจนภาษา  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
1) ที่มาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นข้อความ

ที่มาจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มากท่ีสุดไม่ตรงกับสมมุติฐานของการวิจัยข้อ 1 ที่ว่า ที่มาของข้อความ
ที่ปรากฏบนเสื้อส่วนใหญ่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบใช้ข้อความบนเสื้อ
โดยคำนึงถึงการสื่อสารกับคนทั่วไปทั้งผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเพราะเมื่อ
ผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเห็นข้อความท่ีมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของศาสนา
คริสต์ ตัวเองไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกแล้วไม่สนใจ การสร้างสรรค์ข้อความ
ขึ้นใหม่ทำให้สื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายกว่า น่าสนใจกว่า เพราะไม่เป็นทางการมากจึงเข้าถึงได้ง่าย 
อย่างไรก็ตามข้อความที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ก็ยังคงมีความหมายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของพระคริสตธรรม
คัมภีร์และการใช้ข้อความบนเสื้อก็ยังคงให้ความสำคัญกับข้อความที่มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ดังที่
ปรากฏที่มาของข้อความที่คัดลอกมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรงพร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท 
และหมายเลขข้อกำกับมากเป็นอันดับสอง การคัดลอกข้อความท่ีมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยตรง
พร้อมทั้งมีชื่อพระธรรม บท และหมายเลขข้อกำกับเป็นการแสดงตัวทางอ้อมว่าผู้สวมใส่เสื้อเป็น
คริสต์ศาสนิกชน การปรากฏชื่อของพระคัมภีร์ก็เท่ากับการปรากฏชื่อของพระเจ้า และเท่ากับการ
ปรากฏว่ามีคริสต์ศาสนิกชนอยู่ในสังคม แม้ว่าคริสต์ศาสนิกชนจะยังไม่ได้ประกาศเรื่องข่าวประเสริฐ
ของพระเยซูคริสต์ในสังคมนั้น ๆ แต่แค่การบอกว่ามีคริสต์ศาสนิกชนอยู่ในสังคมก็เป็นเหมือน
ใบเบิกทางไปสู่การประกาศข่าวประเสริฐ เพราะเมื่อมีคนเชื่อพระเจ้าก็แปลว่ามีพระเจ้า ผู้ที่ไม่ใช่
คริสต์ศาสนิกชนอาจอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเชื่อพระเจ้า เมื่อผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนถามผู้ที่
เป็นคริสต์ศาสนิกชน การประกาศข่าวประเสริฐก็จะเริ่มข้ึน (ธรรมรัฐ ไชโย, 2565) 

2) เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์เป็นเนื้อหา
เรื่องการปฏิบัติตนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากที่สุดไม่ตรงกับสมมุติฐานของการวิจัยข้อ 2 ที่ว่า 
เนื้อหาของข้อความที่ปรากฏบนเสื้อส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการปฏิบัติตน
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาคริสต์ที่เน้นให้คริสต์ศาสนิกชนใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืนดังคำสอนที่ เปรียบว่าคริสต์ศาสนิกชนเป็นเกลือและเป็นแสงสว่ างของโลกหมายถึงให้
คริสต์ศาสนิกชนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนบนโลกนี้ให้ความดีที่ติดตัวดั่งความเค็มของเกลือกระจายไปสู่
ทุกคนเหมือนเกลือที่ใช้หมักอาหารเพ่ือรสชาติเพ่ือรักษาคุณภาพและให้ความดีเป็นที่ประจักษ์แก่ทุก
คน คนเหล่านั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้า คริสต์ศาสนิกชนเป็นผู้นำพระนามของพระองค์ไปสู่ความมืด
มิดบนโลกดั่งแสงสว่างของโลกดังที่ปรากฏเนื้อหาสถานะของมนุษย์มากเป็นอันดับสอง ถ้า
คริสต์ศาสนิกชนไม่ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนก็ประกาศพระนามของพระเจ้าไม่ได้ นอกจากนี้การปฏิบัติตน
ต่อเพ่ือนมนุษย์ก็ใช้บอกผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนได้เช่นกัน ผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนจะได้เห็นและซึม
ซับคำสอนและวิถีการดำเนินชีวิตแบบคริสต์ศาสนิกชน 
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3) วัจนกรรมที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยนิกายโปรเตสแตนต์เป็นวัจนกรรมกลุ่มชี้นำ
มากที่สุดตรงกับสมมุติฐานของการวิจัยข้อ 3 ทั้งนี้ การใช้วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าวและวัจนกรรมกลุ่ม
ชี้นำมีความสอดคล้องกับขั้นตอนการประกาศข่าวประเสริฐหรือการเผยแผ่ศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน
ไทย นิกายโปรเตสแตนต์ กล่าวคือ การเผยแผ่ศาสนาทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรจะมีขั้นตอน
ดังนี้ การแนะนำตัวว่าเป็นใคร อาจจะบอกทั้งชื่อบุคคล ชื่อคริสตจักรหรือหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างและต้องแสดงตัวอย่างเจนว่าเป็นคริสต์ศาสนิกขน การบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระ
เจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์ การ
เชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่เป็นคริสต์ศาสนิกชนอธิษฐานเปิดใจให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเพ่ือให้พระองค์
เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิต หลังจากการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ผู้ที่อธิษฐานจะ
เริ่มเข้าสู่การเป็นคริสต์ศาสนิกชนซึ่งต้องดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์เพ่ือขัด
เกลาชีวิตให้ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่ดี  คริสต์ศาสนิกชนผู้ปฏิบัติตามหลักการดำเนินชีวิตของ
คริสต์ศาสนิกชนที่ดีต้องสร้างสาวกซึ่งก็คือการเผยแผ่ศาสนาด้วยการทำให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อว่าพระเยซู
คริสต์เป็นพระเจ้ากลับใจเชื่อและยอมรับให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิต เมื่อเปรียบเทียบ
การเผยแผ่ศาสนากับวัจนกรรมที่พบบนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนไทย นิกายโปรเตสแตนต์ พบว่า
สอดคล้องกันดังนี้การแนะนำตัวว่าเป็นคริสต์ศาสนิกชนสอดคล้องกับวัจกรรมบอกสถานะเป็นการบอก
ให้ผู้พบเห็นรู้ว่าตัวเองเป็นคริสต์ศาสนิกชนและยังเป็นการบอกว่ามีศาสนาคริสต์อยู่ในสังคมนั้น ๆ ด้วย 
การบอกข่าวประเสริฐสอดคล้องกับวัจนกรรมแนะนำและวัจนกรรมบอกเรื่องราวเป็นการบอกว่าพระ
เยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ การเชิญชวนให้อธิษฐานเปิดใจต้อนรับพระ
เยซูคริสต์เป็นพระเจ้าสอดคล้องกับวัจนกรรมเชิญชวน การปฏิบัติตนในทางธรรม ทั้งการอธิษฐาน เฝ้า
เดี่ยว สามัคคีธรรม เป็นพยาน รวมทั้งการประกาศข่าวประเสริฐและดูแลผู้เชื่อให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน
ที่ดีสอดคล้องกับวัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรมขอร้อง และวัจนกรรมสั่ง  ส่วนวัจนกรรมกลุ่มแสดง
ความรู้สึกพบเพียงวัจนกรรมอวยพรวัจนกรรมเดียว ข้อความอวยพรที่ปรากฏบนเสื้อถือเป็นการอวย
พรให้ทุกคนที่พบเห็นข้อความบนเสื้อแต่ไม่ได้มีเจตนาเพ่ือบอกข้อมูลให้ผู้รับสารทราบหรือกระทำการ
บางอย่าง การแสดงความรู้สึกไม่เป็นหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนาสอดคล้องกับความถี่ที่พบว่าวัจนกรรม
กลุ่มแสดงความรู้สึกปรากฏน้อยที่สุด 

4) วัจนกรรมสั่งเป็นวัจนกรรมที่พบมากที่สุด หากพิจารณาถึงหลักความสุภาพของข้อความ
จะพบว่าการสั่งขัดต่อหลักความสุภาพที่กำหนดให้การใช้ภาษาจำเป็นต้องแสดงความสุภาพเพ่ือให้
เกียรติคู่สนทนา ในกรณีวัจนกรรมสั่งที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยเป็นการแสดงเจตนาสั่งผู้รับ
สารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เมื่อพิจารณาว่าผู้ส่งสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนสั่งให้ผู้รับสารซึ่งเป็น
คริสต์ศาสนิกชนด้วยกันกระทำการบางอย่างภายใต้ขอบเขตของคำสั่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ทำให้
ผู้รับสารไม่ได้รู้สึกว่าการออกคำสั่งนั้นเป็นการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพและไม่ได้รู้สึกเสียหน้าจากการที่ผู้ส่ง



  135 

สารใช้ภาษาในลักษณะของการสั่ง เพราะการสั่งให้กระทำการใด ๆ ตามที่พระเจ้าตรัสสั่งไว้ถือเป็นการ
ช่วยเหลือดูแลกันในทางของพระเจ้าและถือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าดังที่ปรากฏในพระ
ธรรม 2ทิโมธี บทที่ 3 ข้อที่ 16-17 ความว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็น
ประโยชน์ในการสั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม
เพ่ือเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง”  

5) ข้อความบนเสื้อที่เป็นวัจนกรรมอ้อมมีปรากฏไม่มาก บางวัจนกรรมไม่มีการใช้วัจนกรรม
อ้อมเลย นั่นคือวัจนกรรมบอกตัวตนและวัจนกรรมแสดงความรู้สึก เพราะการบอกตัวตนว่าตัวเองเป็น
คริสต์ศาสนิกชนต้องบอกออกไปตรง ๆ เหมือนการพูดด้วยปากเชื่อด้วยใจในพระนามของพระเยซู
คริสต์  ส่วนวัจนกรรมแสดงความรู้สึกของข้อความบนเสื้อเป็นการอสดงความรู้สึกดีเช่นการอวยพร 
ดังนั้นการอวยพรก็ไม่ควรพูดอ้อมๆ การพูดตรงจะแสดงความจริงใจได้มากกว่า นอกจากนี้ยังมีวัจน
กรรมขอร้องที่ไม่ปรากฏการใช้วัจนกรรมอ้อมอาจเป็นด้วยเงื่อนไขเรื่องเสื้อการจะขอร้องใครเป็นเรื่อง
เฉพาะเจาะจงถ้าใช้วัจนกรรมอ้อมผู้รับสารอาจไม่รู้ว่าผู้ส่งสารขอร้องใคร ข้อความบนเสื้อเป็นการ
สื่อสารทางเดียว อีกทั้งยังไม่มีอวัจนภาษาอย่างปริภาษา การแสดงสีหน้า  หรือท่าทางประกอบวัจ
นภาษา การใช้วัจนกรรมอ้อมจึงเป็นเรื่องต่อผู้รับสารที่จะเข้าใจ การใช้วัจนกรรมอ้อมส่วนใหญ่จะใช้
กับข้อความที่เจตนาสื่อสารกับผู้รับสารที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนแสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะตีความวัจนกรรมได้
ก็คือผู้ที่เป็นศาสนาคริสต์เหมือนกันเพราะต้องอาศัยบริบททางศาสนาในการตีความ 

6) นอกจากข้อความที่เป็นภาษาไทยแล้ว ข้อความที่ปรากฏบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยยังมี
อีกหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
เมื่อมองในแง่ของการใช้ภาษาอาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีใช้
เพ่ือความเป็นสากล กล่าวคือสังคมไทยมีชาวต่างประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่ด้วย การใช้ภาษา
เหล่านี้บนเสื้อของคริสต์ศาสนิกชนจึงเป็นไปเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษานั้น ๆ 
เช่น ภาพที่ 111 ปรากฏข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า イエス แปลว่า พระเยซู  

 

ภาพที่ 111 イエス 



  136 

ส่วนการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นอาจใช้เพ่ือแสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธ ุ์
เหล่านั้น เช่น ภาพที่ 112 ปรากฏข้อความภาษาม้งว่า Tug caag kws ruaj khov แปลว่า รากฐานที่
มัน่คง 

 

ภาพที่ 112 Tug caag kws ruaj khov 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าศาสนาคริสต์ยอมรับว่าทุกคนมีความสำคัญในฐานะมนุษย์คน
หนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ดังปรากฏในพระธรรม 1โครินธ์ บทที่ 12 ข้อที่ 22-24 ความว่า 
“ในทางตรงกันข้ามอวัยวะต่าง ๆ ที่ดูเหมือนว่าอ่อนแอกว่าก็เสียไม่ได้ และอวัยวะที่เราคิดว่าไม่ค่อยมี
เกียรติ เรายังให้เกียรติเป็นพิเศษ และอวัยวะที่ไม่น่าดู เราก็ดูแลเป็นพิเศษ ส่วนอวัยวะที่น่าดูอยู่แล้วไม่
ต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่พระเจ้าทรงรวมอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเข้าด้วยกัน และอวัยวะที่ไร้เกียรติ
นั้นพระองค์ทรงให้เกียรติมากขึ้น” หมายความว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มีค่าเท่ากันในสายพระ
เนตรของพระเจ้า และทุกคนเป็นอวัยวะหนึ่งที่รวมกันเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นการ
ประกาศถึงการมีอยู่ของชนเผ่าผ่านภาษาชนเผ่าในบริบททางศาสนาบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทย 
นิกายโปรเตสแตนต์จึงเป็นพ้ืนที่สื่อที่ทำให้คนทุกชนเผ่าไม่ได้รู้สึกว่าชนชาติของตนสำคัญน้อยกว่าชน
ชาติใด 

7) อวัจนภาษาที่สำคัญและมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือภาพสัญลักษณ์ที่มีความหมายในศาสนา
มีความสำคัญเพราะแสดงถึงความเป็นคริสต์ศาสนิกชนของผู้สวมเสื้อแม้ว่าเสื้อจะไม่มีข้อความใด
ปรากฏอยู่แต่ภาพสัญลักษณ์ก็สื่อความหมายของการเป็นคริสต์ศาสนิกชนได้ ความสำคัญของภาพ
สัญลักษณ์ยังสะท้อนผ่านการปรากฏอยู่ในองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ของคริสตจักร ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์ ทั้งหมดล้วนเพื่อบอกสถานะทางศาสนาของผู้สวมเสื้อ 

8) ภาพสัญลักษณ์นกพิราบในศาสนาคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุ ทธิ์  
ชาวตะวันตกจึงนิยมใช้นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพจนกลายเป็นความหมายสากลไปทั่วโลก 
สันติภาพเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 9 ประการ อันได้แก่ ความรัก ความยินดี สันติสุข 
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ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน (กาลาเทีย
5:22-23) 

9) การใช้สีที่พบบนเสื้อคริสต์ศาสนิกชนไทยไม่ใช่การใช้สีตามความหมายของสีในศาสนา
คริสต์ทั้งหมดเพราะคริสต์ศาสนิกชนที่ไม่ใช่นักวิชาการทางด้านศาสนาก็ไม่ได้รู้ความหมายของสี
ทั้งหมดรู้เพียงความหมายของสีหลักที่มีการพูดถึงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ซ้ำๆอย่างสีม่วง สีแดง สีน้ำ
เงิน สีทองสีที่อยู่ในความรับรู้ของคริสต์ศาสนิกชนเกือบทุกคนคือสีที่ใช้ในวันคริสต์มาสเพราะสี
ประจำวันคริสต์มาสถูกนำเสนอถึงความหมายของสีซ้ำทุกปีทั้งการใช้สีตกแต่งในวันคริสต์มาสและทั้ง
การเทศนาที่มักพูดถึงความหมายของสีประจำวันคริสต์มาส  สีประจำวันคริสต์มาสจึงเป็นสีที่
คริสต์ศาสนิกชนรู้ความหมายรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนก็เห็นซ้ำๆทุกปีจนชินตากลายเป็นสีจำ
ของทุกคน การใช้สีตามความหมายของศาสนาคริสต์ในวันคริสต์มาสจึงสามารถสื่อความหมายให้แก่
ทั้งผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนเข้าใจได้ 

10) การใช้ตัวอักษรของข้อความบนเสื้อพบว่าเสื้อที่ออกแบบโดยคริสต์ศาสนิกชนที่อาศัยอยู่
ในเขตเมืองจะมีความน่ารักตามสมัยใหม่นิยมคือมีการใช้แบบตัวอักษรใหม่ๆหลากหลายแบบ ในขณะ
ที่เสื้อที่ออกแบบโดยคริสต์ศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดใช้แบบตัวอักษรที่เป็ นทางการดู
เรียบร้อยอ่านง่าย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) การศึกษาภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมเป็น

ประเด็นที่น่าสนใจเพราะต้องอาศัยข้อมูลทางศาสนาและวัฒนธรรมวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีทางภาษา 
ในปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่มาก โดยเฉพาะการศึกษาอวัจนภาษาเพราะทฤษฎีเกี่ยวกับอ
วัจนภาษาส่วนมากให้ความสำคัญกับภาษาท่าทางและร่างกายมากกว่าการใช้ภาพ สี และตัวอักษร ซึ่ง
การศึกษาอวัจนภาษาด้านการใช้ภาพ สี และตัวอักษรส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยในสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ แต่ในสาขาภาษาศาสตร์ยังมีน้อย 

2) ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และนิกายคาทอลิกมีจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศ
ไทยมากใกล้เคียงกัน นิกายทั้งสองนิกายใช้คำในความหมายเดียวกันไม่เหมือนกัน เช่น โปรเตสแตนต์
ใช้คำว่า พระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐ คาทอลิกคำใช้ว่า พระวรสาร โปรเตสแตนต์ใช้คำว่า พระคุณ 
คาทอลิกคำใช้ว่า พระหรรษทาน โปรเตสแตนต์ใช้คำว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ คาทอลิกคำใช้ว่า พระ
จิต การศึกษาเปรียบเทียบศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และนิกายคาทอลิกทางด้านภาษาไทยยัง
ไม่มีจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 



 

รายการอ้างอิง 
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