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บทที่ 2
พระคัมภีรฉบับตางๆ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- บอกชื่อภาษาทั้งสามซึ่งใชเขียนพระคัมภีร
- ใหคํ านิยามคํ าวา “ฉบับ”
- อธบิายความแตกตางระหวางการแปลและการถอดความออกเปนรอยแกวของพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“����� � ����� ��� � ��� � � �������

���� ������� ��� ����� ���� � �� (กลุมคนที่
พมิพพระวจนะของพระเจา) ��� ��� � � ������ � ”  สดุดี
68.11
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คํ านํ า
บทนีจํ้ าแนกภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรในตอนแรก และอธิบายถึงวิธีที่ขอความในพระคัมภีรมี

การแปลออกสูภาษาตาง ๆ
คณุจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางการแปลกับการถอดความของพระคัมภีร มีตัวอยางยกมา

จากหลาย ๆ ฉบับดวย
ถาคณุมีพระคัมภีร บทนี้จะอธิบายวิธีที่คุณจะไดรับสักเลมหน่ึงเปนภาษาของคุณเอง

ภาษาทั้งสาม
แรกเริ่มทีเดียว พระคัมภีรถูกบันทึกไวถึง 3 ภาษา
พระคมัภีรเดิมถูกเขียนเปนภาษาฮีบรูเสียเปนสวนใหญ ยกเวนสวนที่เปนหนังสือดาเนียล และ

เนหะมีย ซ่ึงเขียนไวเปนภาษาอาราบิก สวนพระคัมภีรใหมถูกเขียนดวยภาษากรีก
เดิมน้ัน พระคัมภีรไมไดถูกเขียนเปนภาษาของคุณ นอกจากวาคุณพูดภาษาทั้งสามนี้
ปจจุบันไมมีตนฉบับด้ังเดิมของพระคัมภีรเหลืออยูแลว มีอยูบางที่เปนฉบับคัดลอกจากของเดิม

มา ฉบับตาง ๆ ก็เปนการแปลตอจากฉบับที่คัดลอกมาจากตนฉบับจริง
ในสมัยกอนนั้นมนุษยเห็นความจํ าเปนของการแปลพระคัมภีร เพ่ือใหทุกคนสามารถอานไดดวย

ภาษาของตน
ไมมีการแปลใดที่เหมือนทุกตัวอักษร เพราะวาภาษาสองภาษาไมอาจเหมือนกันทีเดียว คํ าบาง

คํ าที่ใชในพระคัมภีรกลับไมมีปรากฏอยูในภาษาตาง ๆ ที่แปลเลย
ตวัอยางเชน มีชนเผาหนึ่งในอินเดียซ่ึงอยูในเอควาดอร ทางอเมริกาใตเรียกวา พวกออคา

อินเดียน เม่ือมิชชั่นนารีไปพบพวกเขาครั้งแรก อินเดียนพวกนี้ยังไมรูวิธีที่จะอานหรือเขียน ไมมีคํ าใน
ภาษาของเขาสํ าหรับคํ าวา “พระคัมภีร” หรือ “หนังสือ”

พวกออคา อินเดียนนี้มีประเพณีแกะสลักเครื่องหมายที่บอกไดวาทรัพยสมบัติเปนของใคร
เพราะวาเขาไมมีคํ าใชในภาษาของเขาสํ าหรับคํ าวา “ขอพระคัมภีร” “การเขียน” หรือ “หนังสือ”  เม่ือพระ
คมัภีรถูกแปลใหเขา จึงถูกเรียกวา “การแกะเครื่องหมายของพระเจา” ซ่ึงแสดงวาเปนสิ่งที่เปนของ
พระเจา

การแปลและการถอดความ
มีพระคัมภีรอยูมากมายหลายฉบับ คํ าวา “ฉบับ” หมายถึง พระคัมภีรซ่ึงเขียนดวยภาษาที่แตก

ตางไปจากภาษาซึ่งใชเขียนพระคัมภีรฉบับด้ังเดิม
ฉบับยังแบงออกเปน 2 แบบ  -  การแปลและการถอดความ
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การแปล
การแปลคือ การใชความพยายามเพื่อที่จะแปลออกมาใหไดวา สิง่ซ่ึงกลาวไวในภาษากรีก ฮีบรู

และอาราบิกนั้น แทจริงแลวคํ านั้น ควรแปลวาอะไร (จึงถูกตองและเก็บใจความไดหมด – ผูแปล)  การ
แปลน้ันควรใหความหมายใกลเคียงที่สุดกับอักษรแตละคํ าในพระคัมภีร จํ าเปนตองแปลชนิดคํ าตอคํ า
การเพิ่มเติมทํ าไดเพียงเม่ือมีความจํ าเปนที่จะใหผูอานเขาใจความหมายนั้น

การถอดคํ าประพันธออกเปนรอยแกว
การถอดคํ าประพันธออกเปนรอยแกวมิใชการแปล คํ าตอคํ า แตเปนการถายทอดความคิดดวย

ความคิด การถอดคํ าประพันธออกเปนรอยแกวก็คือ การเรียบเรียงประโยคเสียใหมเพ่ือใหไดความหมาย
เหมาะสมกับขอความนั้น ๆ

ฉบบัถอดความเปนรอยแกวมักอานและเขาใจไดงายกวา เพราะวามีการเขียนโดยใชศัพททัน
สมัยกวาและใชไวยากรณที่ธรรมดากวา แตน้ันมิใชการแปลที่ตรงกันกับถอยคํ าของพระเจา

ในภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้ เราไดจัดหาตัวอยางจากพระคัมภีรภาคภาษา
อังกฤษหลาย ๆ ฉบับ เพ่ือใหคุณเปรียบเทียบดู จากตัวอยางเหลานี้จะชวยใหคุณเกิดความคิดในดาน
การแปลที่แตกตางกันและการถอดความของฉบับตาง ๆ

การเลือกพระคัมภีรสักเลมเพื่อศึกษา
วตัถปุระสงคของหลักสูตรนี้และเพื่อการศึกษาพระคัมภีรทั่วไป เราขอแนะนํ าใหใชฉบับคิงเจมส

ดวยเหตุผลหลายประการดังน้ี

ประการแรก
พระคัมภีรฉบับ คิง เจมส เปนฉบับที่แปลไดถูกตองเที่ยงตรงมาก พระคัมภีรเชนน้ีจึงจํ าเปน

สํ าหรับวัตถุประสงคในการศึกษาอยางจริงจัง ฉบับที่เปนการถอดความไมสามารถบรรจุคํ าที่แปลออกมา
อยางแทจริงชนิดคํ าตอคํ าของขอพระคัมภีรตางๆ ได

ประการที่สอง
มีอุปกรณเพ่ือการศึกษามากมายซึ่งจัดไวเพ่ือใชกับฉบับ คิง เจมส มีหนังสือคํ าศัพทสัมพันธ

จํ านวนมาก มีพจนานุกรมและหนังสือวิเคราะหเพ่ือการศึกษาในเชิงตํ าราหลายเลมซ่ึงเจาะจงใชกับฉบับ
คิงเจมสน้ี

ประการที่สาม
ฉบับคิง เจมส ถูกแปลออกเปนภาษาตางๆ มากกวาฉบับใด ๆ
เพราะวาหลักสูตรของสถาบันฯ เปนหลักสูตรที่ใชในทั่วโลก เราจึงไดเลือกหนังสือฉบับคิง เจมส

น้ีเปนพระคัมภีรหลัก เน่ืองดวยมีการแปลออกเปนภาษาตาง ๆ มากมาย
เปนสิ่งจํ าเปนที่คุณจํ าตองมีพระคัมภีรเปนภาษาของคุณเอง เพราะวาคุณสามารถคิดและทํ า
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ความเขาใจไดดีที่สุดดวยภาษาของคุณเอง
หากคุณอานภาษาอังกฤษได แตมีขอจํ ากัดเกี่ยวกับคํ าศัพท คุณอาจสนใจอยากไดรับ “พระ

คมัภีรภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน” เลมน้ีเปนฉบับที่รวมทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมเขาดวย
กันโดยใชคํ าศัพทประมาณ 1,000 คํ าเทานั้น ใหคุณเขียนไปที่ Cambridge University Press, New
York, U.S.A.

ขอความที่พิมพดวยตัวอักษรสีแดง
มีพระคัมภีรหลายฉบับซ่ึงมีสิ่งที่ถูกเรียกวา “ขอความที่เปนอักษรสีแดง”
ขอความที่เปนอักษรสีแดงในพระคัมภีรคือ ถอยคํ าที่เปนคํ าพูดทั้งหมดของพระเยซูซ่ึงถูกพิมพ

ไวเปนสีแดง สวนที่เหลือของพระคัมภีรถูกพิมพดวยหมึกสีดํ า
ถามีบทความที่เปนอักษรสีแดงจากฉบับคิงเจมสปรากฎอยูในพระคัมภีรที่เปนภาษาของคุณ เรา

แนะนํ าใหคุณหามาไวเพราะสิ่งซ่ึงพระเยซูทรงสอนไวน้ันก็คือ สิ่งสํ าคัญประการหนึ่งซ่ึงสถาบันฯ ของเรา
เล็งถึงมากในการใหการศึกษาของเรา ตัวอักษรสีแดงเปนขอความซึ่งเนนยํ้ าถึงคํ าสั่งสอนของพระเยซู

บทสรุป
แผนภูมิตอไปน้ีแสดงถึงผลสรุปของวิธีที่พระคัมภีรฉบับตางๆ มีการพัฒนาดังน้ี

พระคัมภีร
ซ่ึงไดรับการดลใจโดยพระเจา

ทรงสํ าแดงแกผูชอบธรรมอันบริสุทธิ์
ผูเขียนพระวจนะของพระเจาไว
เปนภาษากรีก ฮีบรู  และอาราบิก

แปลออกสูภาษาตาง ๆ มากมายหลายภาษา
เปนผลใหเกิด

พระคมัภีรฉบับที่แปลอยางเที่ยงตรงและพระคัมภีรฉบับที่ถอดความ
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. คํ าวา “ฉบับ” หมายถึงอะไร ?
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. อะไรคอืความแตกตางระหวาง พระคัมภีรฉบับแปลและพระคัมภีรฉบับถอดความ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ในหลักสูตรนี้ เราใชพระคัมภีรฉบับอะไร ?
                                                                                                                         

5. ทํ าไมจึงไมมีการแปลพระคัมภีรชนิดเที่ยงตรงทุกตัวอักษร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

 6. ภาษาทั้งสามซึ่งใชเขียนพระคัมภีรฉบับด้ังเดิมคืออะไรบาง
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2

1. “����� � ����� ��� � ��� � � �����������
������� ��� ����� ���� � �� (กลุ มคนที่ พิมพ พระวจนะของ
พระเจา) ��� ��� � � ������ � ”  สดุดี 68.11

2. ฉบบั หมายถึง พระคัมภีรซ่ึงเขียนดวยภาษาซึ่งแตกตางไปจากภาษาที่ใชเขียนพระคัมภีรฉบับ
ด้ังเดิม

3. การแปล คือ การแปลคํ าตอคํ าจากภาษากรีก ฮีบรู และอาราบิก  การถอดความมิใชการแปล
ชนิดคํ าตอคํ า แตเปนการถายทอดความคิดเปนความคิด

4. ฉบับคิง เจมส
5. เพราะวาภาษาสองภาษาไมอาจมีความหมายเหมือนกันทุกตัวอักษร ดังน้ันเม่ือแปลเสร็จแลว

อาจมีความแตกตางเกิดขึ้นได
6. ภาษาฮีบรู  อาราบิก และกรีก



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 2            - 22 -

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

เราไดเลือกขอความจากยอหน 3.16  เพ่ืออธิบายความแตกตางระหวางพระคัมภีรฉบับที่ตางกัน
พระคัมภีรภาคภาษาอังกฤษตามรายชื่อตอไปน้ีซ่ึงเปนที่นิยมกันแพรหลายมากที่สุด

ฉบับคิงเจมส
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวผูเปนที่รัก

ยิง่ของพระองค เพ่ือใหใครก็ตามที่เชื่อวางใจในองคพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
คิงเจมสฉบับใหม

เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนกระทั่งพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวผูเปนที่รักยิ่ง
ของพระองค เพ่ือใหใครก็ตามที่เชื่อวางใจในองคพระบุตรนั้นจะไมตองพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบบัมาตรฐานทบทวนใหม  (Revised Standard Version)

เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนพระองคไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพ่ือ
ทกุคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
พระคัมภีรที่ทรงชีวิต  (Living Bible)

เพราะวาพระเจารักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะ
ไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับมาตรฐานอเมริกันใหม   (New American Standard Bible)

เพราะวาพระเจารักโลกมาก จนกระทั่งประทานพระบุตรที่รักเพียงองคเดียว เพ่ือทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
พระคัมภีรภาษาอังกฤษสมัยใหม  (New English Bible)

พระเจาทรงรักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพ่ือทุกคนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระ
บตุรจะไมตาย แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบบัถอดความเปนภาษาที่เขาใจงาย  (Amplified Version)

เพราะวาพระเจาทรงรักโลกอยางใหญหลวงมาก และเปนความรักที่มีคาสูงยิ่งตอโลก จนกระทั่ง
พระองคทรงสละใหไดแมจะเปนพระบุตรองคเดียวที่รักอยางสุดใจ พระองคก็ทรงประทานใหเพ่ือวาทุก
คนทีเ่ชื่อใน     (ไววางใจ ยึดเหนี่ยวผูกพัน ขึ้นตรงตอ)     พระองคจะไมไปสูความพินาศยอยยับไป แต
กลับมีชีวิต
นิรันดร (ไมมีที่สิ้นสุด)
ฉบับฟลลิป  (Phillips)

เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนไดประทานพระบุตรองคเดียว เพ่ือทุกคนที่เชื่อในพระบุตร
จะไมสูญสิ้น แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับเวอรสท  (Wurst)

เพราะพระเจารักโลกมากขนาดที่ยอมประทานพระบุตรของพระองค ซ่ึงมีอยูองคเดียวและรักยิ่ง
พระองคมอบไวเพ่ือที่จะใหทุกคนที่ไววางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตไดชีวิตนิรันดร
ฉบับเบอรคเลยซ่ึงเปนภาษาอังกฤษสมัยใหม  (Berkeley Version in Modern English)

เพราะวาพระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งประทานพระบุตรที่รักแตเพียงองคเดียว เพ่ือทุกคนที่
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วางใจในพระบุตรจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
ฉบับมอฟฟาท (Moffat)

เพราะวาพระเจารักโลกมากสุดประมาณ ถึงแกประทานพระบุตรองคเดียว เพ่ือใหทุกคนที่เชื่อ
วางใจในพระบุตรนั้นจะไดมีชีวิตนิรันดรแทนการพินาศ
ฉบับเยรูซาเล็ม

ถกูตองทีเดียว ที่พระเจาทรงรักโลกมาก จนกระทั่งไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
เพ่ือทกุคนที่เชื่อวางใจในพระบุตรจะไมสูญสิ้นไป แตมีชีวิตนิรันดร


