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บทที่ 6 
หลักการของการแปลความหมาย 

 
เปาหมาย 

เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ 
*   อธิบายวา การใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตองหมายถึงอะไร 
*   บอกถงึกฎพื้นฐาน 6 ประการสําหรับการแปลความหมายพระคัมภีร 
*   ใหคําจาํกัดความของแตละขอของการแปลความหมายพระคัมภีร 

 
ขอพระคัมภีรสําคัญ 

“จงอุตสาหสาํแดงตนวาไดทรงพสิูจนแลว เปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะ 

แหงความจรงิอยางถูกตอง”        2 ทิโมธี  2.15 
 

คํานํา 
อานขอพระคมัภีรสําคัญอีกครั้ง คําวา “แบงอยางถกูตอง” ภาษาไทยใชวา “ใชพระวจนะแหงความ

จริงอยางถูกตอง” ที่ใชไนทีน่ี้นาํมาจากกฎสําหรับการถวายบูชาในสมยัพระคัมภีรเดิม หมายความวา “ตัด
ตรง ๆ” 

ในพนัธสัญญาเดิม เมื่อคนนําเครื่องบูชาสําหรับลบบาป สัตวถูกตัดแบงเปน 3 สวน สวนหนึง่ถวาย
แดพระเจา อีกสวนหนึง่ใหผูที่นาํเครื่องบูชามา สวนที่สามใหแกปุโรหิต 

จากการปฏิบัติดังกลาวนี ้ สํานวนวาการแบงใหถกูตองไดถูกนํามาใช หมายถึงการใหส่ิงที่เปนของ
เขาแกแตละคน 

ในการศึกษาพระคัมภีรจําเปนที่จะตองแบงพระวจนะของพระเจาใหถูกตอง หมายถงึ เราตอง
เขาใจวา พระเจาตรัสอะไรแกเขา เราตองแปลความหมายและนาํไปใชอยางถูกตอง 

มีคน 3 กลุม ซึ่งพระวจนะกลาวแกเขาใน 1 โครินธ 10.32 “อยาเปนเหตทุี่ทาํใหพวกยิวหรือพวก
กรีก หรือคริสตจักรของพระเจาหลงผิดไป” 

พระคัมภีรทุกขอเขียนไวสําหรับเรา แตไมใชทุกขอจะกลาวโดยตรงแกเรา เชน พระเจาตรัสบอกแก
โนอาหใหสรางเรือ แตพระองคไมไดบอกคุณใหสรางเรือ เร่ืองราวนี้บันทึกไวเปนตัวอยางที่เราจะเรียนรู
เกี่ยวกับความจริงฝายวิญญาณ ไมไดหมายความวาเราตองสรางเรือ 

พระคัมภีรบางตอนกลาวโดยตรงแกพวกยิว บางตอนกลาวแกคนตางชาติ (ชาติอ่ืน ๆ นอกจากยวิ) 
ตอนอ่ืน ๆ กลาวโดยตรงแกคริสตจักร (คนทกุคนที่เปนผูเชื่อที่แทจริงในพระเยซูคริสต) 
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เพื่อที่จะพบความหมายที่ถกูตอง เราตองเรียนรูที่จะแบงใหถกูตอง คําอื่นสําหรบัวลีนี้คือ “การ
ตีความหมาย” หมายถึง การใหความหมายทีเ่หมาะสมแกบางอยาง เราตองเรยีนรูความหมายที่ถกูตอง
สําหรับพระคมัภีรแตละตอน 

พระเยซูชี้ไปทีผู่นําทางศาสนาในสมัยของพระองค 
“พระเยซูตรสัตอบเขาวา”พวกทานผิดแลว เพราะทานไมรูพระคมัภีรหรือฤทธิ์เดช 

ของพระเจา”          มัทธิว 22.29 

 
ความผิดพลาดเกี่ยวกบัพระคัมภีรมาจากการไมรูพระวจนะของพระเจา 
มีหลักการที่แนนอนทีเ่ราตองทาํตามเพื่อแปลความหมายพระคัมภีรใหถูกตอง มีกฎพื้นฐาน 6 ขอ

ในการแปลความหมายพระคัมภีร ซึ่งชวยใหเรา “แบงพระวจนะของพระเจาไดถูกตอง” 
 

กฎแหงสิทธิอํานาจจากสวรรค 
นี่เปนกฎแรกและพื้นฐานที่สุด สําหรับการแปลความหมายของพระคัมภีร กฎแหงสทิธิอํานาจจาก

สวรรคหมายถงึวา เรายอมรับพระคัมภีรวาเปนสทิธิอํานาจสุดทาย เราเชื่อวาพระคมัภีรทั้งเลมไดรับการดล
ใจโดยพระเจาตั้งแตปฐมกาล จนถึง ววิรณ 

 “พระคัมภีรทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา  และเปนประโยฃนในการสอน การ 

ตักเตือนวากลาว การปรบัปรุงแกไขคนใหดีและการอบรมในทางธรรม”  2 ทิโมธี 3.16 

“และเรามีคําพยากรณที่แนนอนยิ่งกวานั้นอีก จะเปนการดีถาทานทั้งหลายจะถือตาม 

คํานั้น เพราะคํานั้นเปนเสมือนแสงประทีปที่สองสวางในทีม่ืดจนกวาแสงอรุณจะขึ้น และ
ดาวประจํารุงจะผุดขึ้นในใจของทานทัง้หลาย  ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน  คือ ผูหนึ่ง
ผูใดจะตีความหมายคําของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได  เพราะวาคําของผูเผย
พระวจนะนัน้ไมไดมาจากความคิดในจิตใจของมนษุยแตมนุษยไดกลาวคําซ่ึงมาจากพระ
เจาตามทีพ่ระวิญญาณบรสิุทธิไ์ดทรงดลใจเขา”     2 เปโตร 1.19-21 

 
มีการดลใจ 2 แบบที่ตางกัน คือ การดลใจที่เปนคาํพูดและการดลใจเต็มที่อยางไมจาํกัด 
การดลใจทางคําพูด หมายถงึ ทุกคําในตนฉบับ ไดรับการดลใจจากพระเจา 
การดลใจเต็มที่ เราหมายถึง การดลใจในพระคัมภีรทุกตอน ซึง่ตรงขามกับการดลใจบางสวน ทุก ๆ 

ตอนของพระคัมภีรไดรับการดลใจ 
เมือเรายอมรบักฎแหงสทิธอํิานาจจากสวรรค จะไมมีขอขัดแยงระหวางพระคัมภีรกับประวัติศาสตร 

หรือวิทยาศาสตร ถามีขอขัดแยงก็เปนเพราะ 
1. เราไมเขาใจวิทยาศาสตรหรือประวัติศาสตร 
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2. ความรูทางวิทยาศาสตรในปจจุบันไมถกูตอง 
เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น เราถอืวาพระคมัภีรเปนสิทธิอํานาจสุดทาย เพราะวาเปนพระวจนะที่ไดรับ

การดลใจจากพระเจา 
ในอดีตที่ผานมา เมื่อเกิดการขัดแยงระหวางพระคัมภีร และประวัติศาสตร หรือวิทยาศาสตร ตอมา

การตรวจสอบไดพิสูจนวาพระคัมภีรยังคงถกูตองเสมอ 
 

กฎแหงการแปลตามตัวอักษร 
การแปลพระคมัภีรตามตัวอักษร หมายถงึ การเชื่อวาพระคัมภีรมีความหมายตรงตามที่เขยีนไว จง

แปลความหมายพระคัมภีรตรงตามตัวอักษรเสมอ นอกจากเนื้อความนั้นจะชี้แนะไปในทางอืน่ 
เมื่อพระคัมภีรบอกวาชาวอิสราเอลขามแมน้ําจอรแดน บนผืนดนิแหงกจ็งยอมรับตามตัวอักษร เมือ่

พระคัมภีรพูดถึงกาํแพงของเยรีโคพังลงมา จงยอมรับตามที่บันทกึไวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระคัมภีรบรรจุ “แบบ” ตาง ๆ ไวหมายถึง คนประเภทตาง ๆ สถานที่หรือเหตุการณซึ่งขณะที่

เปนไปตามตัวอักษรก็ไดเปนตัวแทนของบางอยางซึง่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย การศึกษาพระคัมภีรเร่ืองของ
แบบตาง ๆ ซึ่งใหไวโอกาสตอไปในหลักสตูรนี้จะชวยใหคุณเขาใจได 

มีการใชสัญลกัษณดวยในพระคัมภีร สัญลักษณเปนตวัแทนความหมายเพิม่เติมเขาไปใน
ความหมายเดมิ เชน ในมาระโก 14.22 “ระหวางอาหารมื้อนัน้ พระเยซูทรงหยิบขนมปงมา เมอืถวายคํา
สาธุการแลว ทรงหกัสงใหแกสาวกตรัสวา  จงรับเถิด นีเ่ปนกายของเรา” 

เหลาองุนใชเปนสัญลักษณแทนพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา เขาไมไดด่ืมเลือดจริง ๆ  
สัญลักษณมักใชในการพยากรณ เชน รูปปนใหญซึ่งเนบูคัดเนซซาร ฝนเหน็ในดาเนียล มี

ความหมายทางสัญลักษณ แตละสวนของรูปปนนั้นเปนตัวแทนของอาณาจักรของโลกในอนาคต (ดาเนยีล 
2) 

พระคัมภีรมักจะอธิบายเมื่อมีการใชสัญลกัษณ เชน การแปลความหมายของรูปปนซึ่งเปน
สัญลักษณไดอธิบายไวในดาเนยีล 2.31-45 

พระเยซูมกัใชคําอุปมาอุปมยัเมื่อพระองคทรงสอน คําอปุมา คือเร่ืองราวที่ใชเลาเพือ่อธิบายความ
จริงฝายวิญญาณ เมื่อใดทีพ่ระเยซทูรงใชคําอุปมากจ็ะบอกไวในพระคัมภีร ถาไมไดบอกไววาเปนคําอุปมา
เร่ืองนัน้ควรยอมรับวาเปนเหตุการณจริง 

 
กฎแหงการพิจารณาตามเนื้อหา 

เราควรศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอโดยคํานึงถงึความสมัพันธตอเนื้อหาของขอนั้น หมายความวา
ควรศึกษาใหสัมพันธกับขอพระคัมภีรที่นําหนาและตามหลังขอนัน้ เชนเดยีวกับความเกีย่วเนื่องตอพระ
คัมภีรสวนที่เหลือ 



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 6 -52- 

หลักขอเชื่อที่ผิดหรือลัทธิเทียมเท็จกเ็กิดขึ้น โดยการเอาขอพระคัมภีรหรือสวนใดสวนหนึ่งออกมา
จากเนื้อหาทัง้หมดทาํใหการตีความหมายผิดเพี้ยนไป 

เชน พระคัมภีรกลาววา ไมมีพระเจา คุณจะพบขอนี้ในสดุดี 14.1 ซึ่งกลาววา “ไมมีพระเจา” แตถา
เราอานตลอดขอความ เราจะพบขอความนี้ “คนโงกลาวในใจของเขาวา ไมมพีระเจา” สดุดี 14.1  

ขอพระคัมภีรที่สมบูรณในเนื้อหาของมนัจะมีความแตกตางมาจากความหมายที่นาํเอามาเฉพาะ
บางสวน 

การศึกษาขอพระคัมภีรตามเนื้อหาของมนั  
จงถามตัวเองดวยคําถามตอไปนี้ 
1. ใครเปนผูพูดหรือเขียน 

แมวาพระคัมภีรทั้งหมดเปนพระวจนะของพระเจา แตคนหลายประเภทถูกใชใหเขียนแล 
พูดขอความตาง ๆ  

2. ขอความนีก้ลาวถึงอะไร 
สรุปขอสําคัญถึงสิ่งที่ผูพูดหรือผูเขียนลงไป 

3. เขียนถึงใคร อิสราเอล ? คนตางชาติ ? คริสตจักร ? หรือคนแตละคนโดยเฉพาะ 
4. เหตุใดจึงเขียน 

จุดประสงคของขอความนี้คืออะไร พระคัมภีรเองจะแสดงจุดประสงคของหนงัสือและขอ 
ความบางตอน  

ยอหน 20.30-31 “พระเยซูไดทรงกระทําหมายสาํคัญอื่นๆ อีกหลายประการตอหนาสาวกเหลานัน้ 
ซึ่งไมไดบันทกึไวในหนังสือเลมนี้ แตการที่ไดบันทกึเหตุการณเหลานี้ก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชือ่วาพระเยซู
ทรงเปนพระคริสต พระบุตรของพระเจาและเมื่อมีความเชื่อแลว ทานก็จะมีชวีิตโดยพระนามของพระองค” 

สําหรับบางตอนของพระคมัภีร เหตุผลไมไดบอกไวชัดเจน คุณตองพิจารณาเนือ้หาอยางใกลชิด
เพื่อตัดสินใจวา เหตุใดขอความนี้จงึบนัทกึไวเปนสวนหนึง่ของพระวจนะของพระเจา 

5. เขียนเมื่อไร 
เวลาและเหตกุารณของพระคัมภีรบางตอนชวยใหเราเขาใจความหมายเชน   เมื่อมีความ 

วุนวายในการนมัสการของคริสตจักรในโครินธ เปาโล เขียนขอความเฉพาะในพระคัมภีร เขาบอกพวก
ผูหญิงใหเงยีบ ๆ ในที่ประชมุ นีห่มายความวาผูหญิงไมสามารถรองเพลง อธษิฐาน สอนหรือนมสัการดัง ๆ 
ในคริสตจักรหรือ 

เพื่อหาคําตอบ เราตองตรวจสอบวา ขอความนี้พูดเมื่อไร เหตุใด และแกใครในการนมัสการที่โบสถ
ของชาวยิว ผูชายนั่งคนละขางกับผูหญิง ผูหญงิเมืองโครินธ รบกวนการนมัสการโดยตะโกนถามคําถามไป
ยังสามีของตนที่อยูคนละฟากของหอง นี่จงึเปนโอกาสที่เปาโลเหน็วาจาํเปนตองเขียน 

“จงใหผูหญิงนิ่งเสียในที่ประชุม เพราะเขาไมไดรับอนุญาตใหพดู แตใหเขาอยูใต 

บังคับบัญชา เหมือนที่ธรรมบัญญัติสั่งไวนั้น”      1 โครินธ 14.34 
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การแปลขอพระคัมภีรภายใตเนื้อหาจะทําใหเราเขาใจความหมายของขอความนัน้ได การนาํเอา

ขอความหนึ่งออกมาจากเนือ้ความจะทําใหความหมายผิดไป 
บอยครั้งที่เนื้อความของพระคัมภีรใหการแปลความหมายไวเรียบรอย ตัวอยางที่ดีคือ คําอุปมาผู

หวานพืช ในมทัธิว 13.1-9 ถาคุณอานตอไปจะพบวาพระคัมภีรแปลคําอุปมาไวในขอ 18-23 
ในหลายกรณทีี่คลายคลงึกนันี ้ พระคัมภีรแปลความหมายในตัวเองภายในเนื้อความนั้น จงึเปน

เหตุผลทีว่าทําไมการพิจารณาตามเนื้อความจงึสําคัญ 
 

กฎแหงการกลาวถึงครั้งแรก 
กฎแหงการกลาวถงึครั้งแรกมีดังนี้ คร้ังแรกที่คํา วลี วตัถุ หรือเหตุการณถูกกลาวถึงในพระคัมภีร 

จะเปนกุญแจนําไปสูความหมายในที่อ่ืน ๆ ที่ปรากฏในพระคัมภีร 
เชน ในปฐมกาล บทที ่ 3 มีการกลาวถงึครั้งแรกของ “ใบมะเดื่อ” ซึ่งอาดัมใชปกปดความบาปและ

การเปลือยกาย ดวยความพยายามของเขาเอง ใบมะเดื่อพูดถึงความชอบธรรมของตนเอง การปฏิเสธไม
ยอมรับการเยยีวยารักษาของพระเจาและความพยายามที่จะใหตนเองชอบธรรมตอหนาพระเจา นีเ่ปน
ความหมายของคําวา ใบมะเดื่อ ทุกที่ทีก่ลาวถงึภายหลงัในพระคัมภีร เชนครั้งสุดทายทีก่ลาวถงึใบมะเดื่อ
โดยพระเยซูในมัทธิว 21 และมาระโก 11 และ 13 ซึ่งเราพบวาตนมะเดื่อมีแตใบไมมีผล พระเยซสูาปตนไม
นี้และมนัก็เหีย่วเฉาไป 

การที่จะเขาใจการกระทําของพระเยซู เราตองนึกถึงกฎของการกลาวถึงครั้งแรก โดยหันไปดูปฐม
กาล 3  ใบมะเดื่อ แสดงถึงการที่คนไมยอมรับการเยยีวยารักษาของพระเจา และความพยายามที่จะทาํ
ตนเองใหเปนคนชอบธรรม 

ตนมะเดื่อแสดงถึงชาติอิสราเอลที่ชอบธรรมดวยตนเอง ซึ่งไดปฏิเสธพระเยซ ูเขาปฏิเสธพระองคใน
ฐานะกษัตริย และไมยอมรับแผนการแหงความรอดจากบาปของพระองค เขาพยายามเปนผูชอบธรรม โดย
ความพยายามของเขาเอง 

 
กฎแหงการซ้ําซอน 

พระคัมภีรทั้งเลมไดรับการดลใจ ไมมีตอนใดเลยที่ไมจําเปน ทุกคําไดรับการดลใจและจําเปนทัง้สิ้น 
ดวยเหตนุี้ เมือ่มีส่ิงใดถูกกลาวซ้าํในพระคัมภีร จึงมีความหมายถงึการเนน หมายความวาความ

จริงนี้ มีความสําคัญพิเศษ จึงตองมกีารพดูซ้ํา 
กฎแหงการซ้ําซอน หมายความวาเมื่อบางสิง่ถูกกลาวซ้ําในพระคัมภีร ส่ิงนั้นสาํคัญมากและ

ตองการใหเราสนใจเปนพิเศษ 
ยอหน บทที่ 3  เปนตัวอยางแสดงถึงกฎนี้ พระเยซูบอกนโิคเดมัสถึงความจําเปนของประสบการณ

ของการบังเกดิใหม และกลาวซ้าํ 3 คร้ัง  
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ยอหน 3.3    ยอหน 3.5   ยอหน 3.7 
จําไววาเมื่อใดที่พระคัมภีรกลาวซ้าํ เปนวธิีการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีจ่ะพูดวา “หยุดกอนและ

ดูที่ตรงนี”้ จึงสําคัญมากที่คุณจะตองเขาใจขอความเชนนี้พูดถงึอะไรและแปลความหมายใหถูกตอง 
 

กฎแหงการเปดเผยที่คอยๆ เพ่ิมขึ้น 
กฎนี้ไดแสดงไวชัดเจนในพระคัมภีร 
“ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน คือ ผูหนึ่งผูใดจะตีความหมายคําของผูเผยพระ 

วจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได”       2 เปโตร 1.20 

 
กฎนี้มีอยูวา ความจริงทัง้มวลของพระวจนะของพระเจาในเรื่องใดก็ตาม จะตองไมนาํขอความ

เดี่ยว ๆ มารวมเขาดวยกัน เราตองพิจารณาถึงการเปดเผยที่คอย ๆ เพิ่มข้ึนของพระคัมภีรทั้งหมดที่กลาวถงึ
ความจริง หมายความวาคุณตองสะสมสิ่งทีพ่ระคัมภีรสอนทั้งหมดเกี่ยวกบัเร่ืองนั้น ๆ จึงจะแปล
ความหมายไดถูกตอง นี่จึงเปนเหตุที่กฎนีเ้รียกวากฎแหงการเปดเผยที่คอย ๆ เพิ่มข้ึน คุณไมอาจจะ
วางรากฐานหลักขอเชื่อคําสอนหรือความเชื่อบนขอพระคัมภีรโดด ๆ ไมกี่ขอในเรือ่งนัน้ ๆ คุณตองศึกษา
ตอไปจนการแปลความหมายของคุณเขากนัไดกับพระคมัภีรทั้งเลม 
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ชื่อ      

บททดสอบตนเอง บทที่ 6 
 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคญัจากความทรงจํา 
            

            
2. คําวา “แบงพระวจนะของพระเจาอยางถูกตอง” หมายถงึอะไร 
             
3. การดลใจทางคําพูดในพระคัมภีรหมายถงึอะไร? 
             
4. การดลใจเต็มที่ในพระคัมภีรหมายถึงอะไร? 
             
5. จงบอกกฎแหงการแปลความหมายซึง่อธบิายในบทนี้ และบอกสั้นๆวา แตละกฎหมายถงึอะไร? 
 1. กฎ            
 หมายถงึ           

            
 2. กฎ            
 หมายถงึ           

            
 3. กฎ            
 หมายถงึ           

            
 4. กฎ            
 หมายถงึ           

            
 5. กฎ            
 หมายถงึ           

            
 6. กฎ            
 หมายถงึ           
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 6 
 
1. “จงอุตสาหสําแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย ใชพระวจนะแหงความจริงอยาง

ถูกตอง”   2 ทโิมธี 2.15 
2.  หมายความวาเราเขาใจวาพระคัมภีรกลาวถงึเรื่องอะไรแกใคร เราตองแปลความหมายและนาํ

ความหมายมาใชใหถกูตอง 
3.  การดลใจทางคําพูดหมายถงึ ทุกคําในตนฉบับเดิมไดรับการดลใจจากพระเจา 
4. การดลใจเต็มที่ในพระคัมภีร หมายถงึ การดลใจทุกตอนของพระคัมภีร ซึ่งตรงขามกับการดลใจ

บางสวน 
5. กฎและการอธบิายมีดังนี ้
  1. กฎของสิทธิอํานาจจากสวรรค เรายอมรับพระคัมภีรเปนสิทธิอํานาจสุดทายเพราะวา

ไดรับการดลใจจากพระเจา 
  2. กฎของการแปลความหมายตามตวัอักษร พระคัมภีรหมายความตามที่เขยีน 
  3. กฎของการพิจารณาตามเนื้อความ ขอพระคัมภีรแตละขอจะตองศึกษาใหสัมพนัธกับ

เนื้อความตอนนั้น ๆ  
  4. กฎของการเอยถึงครั้งแรก คร้ังแรกที่คํา วลี วัตถุ หรือเหตุการณไดรับการกลาวถงึใน

พระคัมภรจะเปนกุญแจไปสูความหมายในขอความอืน่ที่ใชคําเหลานีใ้นพระคัมภีร 
  5. กฎแหงการซ้ําซอน เมื่อบางสิง่ถูกลาวซ้าํในพระคัมภีร จําเปนตองใหความสนใจเปน

พิเศษ เพราะวาเปนสิง่สําคญัมาก 
  6. กฎของการเปดเผยที่คอย ๆ เพิม่ข้ึน เราตองไมนําขอความโดด ๆ จากความจริงทัง้มวล

แหงพระวจนะในเรื่องใดก็ตามมารวมเขาดวยกนั เราตองพิจารณาถึงการเปดเผยที่คอย ๆ เพิ่มข้ึน 
จากที่พระคัมภีรทั้งหมดกลาวเกีย่วกับความจริงนั้น ๆ  
 
 

 
 


