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The objective of this research is to examine self-perception and world view of the Christian
middle class of Jaisamarn Christian Community, through their Christian ways of life. The research
focuses on the study of social status, social role, self-perception, worldview as well as the
participation in social activities of the Christian middle class using both participatory and nonparticipatory methods of observations. One hundred copies of questionnaires intending to gather
background information on occupation, income, education and others were have been distributed to
the Christian middle class members of Jaisamarn Christian community. Informal interviews of the
church officers and the in-depth interview of 10 key informants are the main methods of investigation.
It is found that Christians middle class perceive and identify themselves as the middle class
of Bangkok society. Their middle-class ways of life are also observed through consumption,
occupation , career progress, success in life and a high value toward education. Jaisamarn Christian
middle class members share the similarities, not only economically but also politically and socially, in
their social values, ways of life and social behavior, notwithstanding their very different backgrounds.
The Christian middle class differ from other middle class groups in Bangkok in their possession of
religious identity due to the fact that their ideas and modes of living are framed by Christian
principles in all aspects, including their self-conceptualization and world view. The result also
suggests that the Christian middle class have high respects upon themselves. Their lives are
meaningful with purpose and hope and the perception that they have better opportunities, through
their belief, than non-Christian. However, the Christian middle class get along well with their Buddhist
friends. Living in the Christian community makes them feel the sense of belonging. With regard to the
economic worldview, Christian principles have had a considerable effect on their working life in the
sense that the principles are centered upon their career for in doing so they will be blessed by God
and experience a successful career. For the political worldview, Christian ethics have produced a
positive drive for political participation, enabling them to realize their rights to vote in general
elections. According to the social worldview, the Christian principles have had great influences on
social responsibility, for example, participation in community works, help and care for other people.
In doing so, they are not meant only to please God but they are also the act of proclamation of
Christianity.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวงระยะเวลา 15-20ปที่ผานมา ชนชั้นกลางในสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมเมือง
ไดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
ขยายตัวทางดานการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผานการปฎิสัมพันธกับวัฒนธรรม
อื่นฯลฯ การขยายตัวของชนชั้นกลางจะยังคงดําเนินตอไป เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจ การศึกษา
คานิยมจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ เชนเดียวกันกับความเชื่อ คานิยม ศักดิ์ศรี เกียรติยศ
ตลอดจนวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง ที่จะไดรับการเผยแพรกวางขวางยิ่งขึ้น
ชนชั้นกลางจัดวาเปนชนชั้นที่เกิดขึ้นใหมในสังคม ซึ่งเปนกลุมคนที่ไมใชเจาของปจจัย
ทางการผลิ ตและไม ใชกลุมของผู ใชแ รงงาน แตเ ป นชนชั้ นที่อ ยูต รงกลางระหว า งนายทุนกับ
กรรมกร ชนชั้นกลางเริ่มที่จะมีความหลากหลาย และมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในชวงของ
การพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ในชวงหนึ่ง
ทศวรรษแรกของการ “พัฒนา” ที่มีการเรงรัดพัฒนาประเทศตามแนวทางทุนนิยมโลก ซึ่งให
ความสําคั ญกับการผลิ ตเพื่อตลาด เนนการสร า งความมั่ง คั่ง ทางวั ตถุ ผลลัพธ แห งการพั ฒนา
ดังกลาว ไดสงผลทั้งทางตรงและทางออมใหชนชั้นกลางของไทย เกิดการขยายตัวเพิ่มจํานวน
มากขึ้นอยางรวดเร็วในระยะตอมา โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเพิ่มจาก 174,000 คน ใน
ป 2503 เปน 284,000 คน และ 1,800,000 คนในป 2513 และ 2530 ตามลําดับ (ชัยอนันต สมุทวณิช,
2533:123) โดยกลุมคนที่เติบโตขึ้นมานั้น สวนหนึ่งเติบโตมาพรอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(ดานพาณิชยกรรม)
ไดแก กลุมนักธุรกิจ กิจการธนาคาร สถาบันการเงิน นักธุรกิจนําเขาและ
สงออก และผูลงทุนอุตสาหกรรมและกิจการบริการ
สังคมไทยปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนโลกแหงเศรษฐกิจทุนนิยม ไดเอื้อใหสังคม
เปนสังคมแบบเปดทําใหทุกคนมีโอกาสแขงขันหาความสําเร็จ หรือเลื่อนสถานภาพของตนเองได
ชนชั้นกลางจึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จากสภาพสังคมไทยที่เปนสังคมเปดใหสิทธิเสรีภาพ และ
โอกาสแก ป ระชาชนพอสมควร ทํ า ให ค นชั้ น สู ง มี โ อกาสที่ จ ะเลื่ อ นระดั บ ลงมาสู ช นชั้ น ที่ อ ยู
ตรงกลาง ในทางกลั บ กั น คนที่ อ ยู ชั้ น ล า งก็ มี โ อกาสที่ จ ะเลื่ อ นฐานะของตน เข า สู วิ ถี ข อง
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ชนชั้นกลางไดเชนกัน ทายที่สุดก็จะทําใหคนกลุมหนึ่งมีอํานาจมากในสังคม ซึ่งคนกลุมนี้ก็คือ
“ชนชั้นกลาง” (สุนีย ตรีธนากร, 2539:5) ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน ครอบงําระบบการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้น การติดตามวัฒนธรรมกระแสโลกาภิวัตนไดอยาง
ใกลชิด จึงเปนที่มาของอํานาจ เกียรติยศ และความมั่งคั่ง ในอดีตนั้นกลุมผูปกครองจะเปนตัว
กรองวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทย แตในปจจุบัน ดานหนาของความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมกระแสโลกาภิวัตนกับสังคมไทย คือ ชนชั้นกลาง โดยที่ชนชั้นกลางสามารถ
เขาถึงกระแสหลักของวัฒนธรรมที่ครอบงําโลกไดดวยตนเอง และเขาถึงอยางใกลชิดกวาคนกลุม
อื่นในสังคม (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2536:62)
แตเดิมนั้นกลุมชนชั้นกลาง โดยมากจะเปนกลุม
ขาราชการที่เติบโตมาพรอมๆกับการปฎิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา แตในโลก
สมัยใหมซึ่งเปนโลกไรพรมแดนนั้น กลุมขาราชการตองลดบทบาทลง เพราะมีชนชั้นกลางกลุม
อื่นๆเกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น อํานาจที่เคยรวมศูนยอยูในมือขาราชการแตเพียงกลุมเดียวนั้น ก็เริ่ม
มีการกระจายไปยังกลุมตางๆของสังคมที่สวนใหญเปนชนชั้นกลาง ทามกลางการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก และระบบทุนนิยมในยุคใหม บางกลุมของชนชั้นกลางเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการ
สร า งความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และส ง เสริ ม การแพร ก ระจายของวิ ถี ชี วิ ต แบบทุ น นิ ย ม ใน
ขณะเดียวกัน กลุมเหลานี้ของชนชั้นกลาง เริ่มเขาไปแสวงหาอํานาจทางการเมืองมากขึ้น โดย
ผานระบบพรรคการเมือง เพื่อที่จะสรางเงื่อนไขที่สําคัญในการประกันเสถียรภาพใหแกธุรกิจที่
ขยายตัว
ในสถานการณเชนนี้ กลุมตางๆของชนชั้นกลางเริ่มมีการพัฒนา “นโยบาย”
และ “อุดมการณ” ของตนเองใหปรากฏเดนชัด เพื่อประโยชนของกลุมตน (ปรีชา เปยมพงศสานต,
2536:82)
ปจจุบัน ชนชั้นกลางไดกลายเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทสูงมาก ไมวาจะเปนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง กลาวคือ ชนชั้นกลางกลุมพอคา นายทุนมีสวนทําให
เศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งระบบการคาภายในและภายนอกประเทศ การลงทุนใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การแปรรู ป สิ นค า และธุ ร กิ จ การบริ การ ส ว นชนชั้ น กลาง ในกลุ ม
ข า ราชการ และป ญ ญาชน นอกจากทํ า ให ร ะบบราชการดํ า เนิ น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล ว
ขณะเดียวกัน ยังชวยทําใหระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเชนกัน เพราะคนในกลุมนี้มีรสนิยมและมี
อํานาจในการซื้อสินคาตางประเทศ ซึ่งเปนสินคาที่ผานกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี จึงชวยให
ระบบการซื้อขายคลองตัวมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดี ในดานการเมืองการปกครองนั้น
ตามทฤษฎีการเมืองของโลกตะวันตก ถือวาชนชั้นกลางเปนรากฐานสําคัญ ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนั้น เกิดจาก
นโยบายเสรีนิยมของชนชั้นกลาง การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งมีขึ้นในสมัย
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รัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2475
ก็ลวนเปนผลงานของชนชั้นกลางกลุมขาราชการเชนกัน
(ชัยอนันต สมุทวณิช, 2533:91) และนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ระบบประชาธิปไตยก็จรรโลงอยูไดดวย ชนชั้นกลาง กลุมขาราชการ ปญญาชน นิสิตนักศึกษา
ที่พยายามทําหนาที่ ทั้งในฐานะผูบริหารและผูวิจารณเพื่อผลประโยชนของสวนรวม ขบวนการ
นักศึกษาที่ตอสูเรียกรองใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จนนําไปสูเหตุการณเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 อาจถือไดวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญ ของการแสดงใหเห็นถึงพลังทางการเมือง
ของชนชั้นกลาง และจากเหตุการณเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2535 ชนชั้นกลางที่อยูในภาคเอกชน
โดยเฉพาะนักธุรกิจ เจา ของกิจ การ ตลอดจนชนชั้นกลางกลุ มอื่น ไดกลายมาเปนชนชั้นที่ มี
บทบาทอยางสูงในทางการเมืองในการที่จะเปนพลังประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ รวมทั้งใน
ปจจุบันประชาชน ชั้นกลางบางกลุมยังมีบทบาทที่สําคัญ ในการเรียกรองใหมีการปฎิรูปทาง
การเมืองอยางตอเนื่อง (ธงชัย วงศชัยสุวรรณและเทียนชัย วงศชัยสุวรรณ, 2541:1) ในดานสังคม
และวัฒนธรรมก็เชนเดียวกัน ชนชั้นกลางมีสวนรวมในการสรางสรรคและสืบทอดสังคมและ
วัฒนธรรม ในการกระจายความมั่งคั่งร่ํารวยสูสังคม คือ การใหความชวยเหลือในรูปโครงการ
ตางๆ เชน สมาคม มูลนิธิ ผูเปนปญญาชน ก็ใหความชวยเหลือในรูปโครงการคายอาสาพัฒนา
ชนบท หรือ โครงการอื่นๆ เพื่อยกระดับชีวิตของผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูยากไร
จากบทบาทสําคัญ และการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆของชนชั้นกลาง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสังคมเมือง ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นกลางเปนสิ่งที่นาสนใจ อยางไรก็ตาม ชนชั้น
กลางมีจํานวนมาก และประกอบไปดวยกลุมคนหลายกลุม หลายอาชีพและศาสนา ซึ่งมีความ
หลากหลายอยางมาก มีลักษณะวิถีการดําเนินชีวิตและสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่ตางกัน
ท า มกลางการก อตั ว และพัฒนาการของชนชั้ นกลาง ป จ จัยทางการเมือ ง จิตสํ า นึก สั ญลั กษณ
วัฒนธรรม มีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดจุดยืนของกลุมชนตางๆ ภายในชนชั้นกลางแตละกลุม
ก็ มี ค วามคิ ด และโลกทั ศ น ข องตนเอง ซึ่ ง แยกตั ว เองออกจากชนชั้ นอื่ น ๆในสั ง คมอย า งชั ด เจน
(ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:79) ศาสนามีบทบาทสําคัญเชนกัน ในการกําหนดความคิดและ
โลกทัศนของคนกลุมตาง ๆ ภายในชนชั้นกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นกลางกลุมคริสเตียน ซึ่งมี
ศาสนาคริสตเปนแกนนํา ทั้งในดานสังคม คือชวยในการจัดระเบียบสังคม กําหนดบรรทัดฐาน
ศีลธรรมและพิธีกรรมตางๆ และทางดานวัฒนธรรม คือ เปนตัวกําหนดคานิยมและโลกทัศนของ
สมาชิกในกลุม ดังนั้น ลักษณะวัฒนธรรมตาง ๆ เชน ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศาสนา
จึงเปนสิ่งที่ถูกใหความหมาย และแสดงออกตามแบบเฉพาะของคริสเตียน ทําใหชนชั้นกลาง
คริสเตียน มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากคนสวนใหญในสังคม หรือคนกลุมอื่นๆในชนชั้นเดียวกัน
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาชุมชนคริสเตียนคริสตจักรใจสมาน ซึ่งเปน
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวและผูกพันกันสูง โดยอาศัยความเชื่อทางคริสตศาสนา มีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม (Social Integration) อันเกิดจากยึดถือคานิยม หลักคําสอน พิธีกรรม
และจริยธรรมทางศาสนารวมกัน ชุมชนคริสเตียนคริสตจักรใจสมานเปนชุมชนคริสเตียนที่ตั้งอยู
ใจกลางเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และกอตั้งมาเปนระยะเวลากวา 30 ป ประกอบดวยสมาชิก
หลายรอยคน ที่มีความหลากหลายทั้งฐานะและอาชีพ การขยายตัวของสมาชิกคริสเตียนยังคงมีอยู
อยางตอเนื่องและมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสมาชิกสวนใหญ เปนผูมีการศึกษาดี มีรายไดและ
การงานที่ มั่ นคง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ยจะศึ ก ษาชนชั้ นกลางชุ ม ชนคริส เตี ยน คริ ส ตจั กร
ใจสมาน ในดานที่เกี่ยวกับสถานภาพ บทบาท การมองตนเองและโลกทัศน รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมสาธารณประโยชนทางสั งคม ในฐานะที่เ ป นส ว นหนึ่งของชนชั้ นกลางในสั งคมไทย
เพื่อที่จะเขาใจวาพวกเขามีการปรับตัวเองอยางไร ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยในระดับ
ที่เขายังเปนกลุมคริสเตียน และเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคริสเตียนในชุมชนคริสตจักรใจสมานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของชนชั้น
กลางในกรุงเทพมหานครฯ
2. เพื่อศึกษาการมองตนเองและโลกทัศนของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียนผานวิถีชีวิต
แบบคริสเตียน
3. เพื่อศึกษาการเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมในฐานะที่เปนชนชั้นกลาง
คริสเตียน
สมมติฐาน
1. ชุมชนคริสเตียนใจสมานเปนตัวแทนหนึ่งของชุมชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครฯ
2. วิถชี ีวิตคริสเตียนมีผลตอการมองตนเองและโลกทัศนของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียน
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3. คริสเตียนใจสมานเขารวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมเปนผลมาจากการ
มองตนเองและโลกทัศนในฐานะที่เปนคริสเตียน
แนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับการแบงชวงชั้นทางสังคม
โดยทั่วไปแลวการแบงชวงชั้นทางสังคมสามารถแบงไดเปน 3 ระบบใหญๆ ไดแก
(บุญเติม พันรอบ และจํานง พันรอบ, 2524:21-25)
1. ระบบฐานันดร (Estate System) เปนระบบที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกตั้งแต
สมัยยุคกลาง แบงคนตามสิทธิที่กําหนดไวตามกฎหมายและประเพณีเปนระดับตางๆ ตามฐานันดร
ได แ ก พระ เป นฐานั น ดรที่ ห นึ่ ง ขุ น นาง เป นฐานั น ดรที่ สอง สามั ญ ชน เป นฐานั น ดรที่ ส าม
(ถูกยอมรับภายหลังจากมีการคาขายมากขึ้น) และตอมาไดยอมรับใหนักหนังสือพิมพเปนฐานันดรที่
สี่เพราะการเขามาแสดงบทบาททางการเมืองโดยการจัดการและกระจายความรูและขาวสารภายใต
พัฒนาการของเทคโนโลยีระหวางศตวรรษที่ 15 เปนตนมา
2. ระบบวรรณะ (Caste System) คือ ระบบที่อาศัยความแตกตางของชาติกําเนิดเปน
เครื่องแบงสถานะทางชนชั้น โดยไมเปดโอกาสใหคนสามารถเปลี่ยนสถานะทางสังคม และไม
อนุญาตใหมีการสมรสขามวรรณะ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ในอินเดียแบงคนออกเปน 4 วรรณะ
ใหญๆ ไดแก พราหมณ(นักบวช,ผูมีความรูสูง) กษัตริย(นักรบ) แพศย(พอคา) ศูทร(กรรมาชีพ)
สวนพวกนอกวรรณะเรียกวา จัณฑาล (Untouchables)
3. ระบบชนชั้น (Class) ชนชั้นเปนปรากฏการณที่พบไดในทุกสังคม ไมไดถูก
กําหนดโดยความเชื่อทางศาสนาและกฎหมาย ชนชั้นมีลักษณะยืดหยุน การขึ้นลงของชั้นมีอยู
ตลอดเวลา ระบบชนชั้นเปนระบบที่เปดใหคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงฐานะทางชนชั้นไดภายหลัง
จากที่เกิดมาแลว แตจะเปดมากหรือนอยอยางไร ก็ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของแตละระบบ ชั้นทาง
สังคมอาศัยความแตกตางทางเศรษฐกิจเปนเครื่องวัดฐานะทางสังคม แนวคิดของระบบชนชั้น
ไดรับความสนใจอยางกวางขวางในศตวรรษที่ 19
เมื่อคารล มารกซ(Karl Marx, 1818-1883)
เสนอทัศนะตอ ชนชั้นและความเกี่ยวของระหวางชนชั้นออกมา(บุญเย็น วอทอง, 2519:38)
มารกซใหความสําคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจมากกวาเรื่องอื่น มารกซพูดถึงชนชั้นทางสังคมวา
เปนกลุมคนจํานวนมากที่มีฐานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงกัน ซึ่งมีผลทําใหคนในกลุมมีวิถีชีวิตที่
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ใกลเคียงกัน แตตางจากคนอีกกลุมหนึ่งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกัน เศรษฐกิจ อาชีพและการเปน
เจาของทรัพยสมบัติจะเปนตัวแบงชนชั้นทางสังคม ตามความคิดของมารกซ ชนชั้นเปนกลุมคนที่
มีความสัมพันธกันในเรื่องปจจัยทางการผลิต (Mean of production) ซึ่งมีผลในการกําหนดชีวิต
รวมกันของชนแตละชั้น ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก ที่ดิน เครื่องมือในการเพาะปลูก
ตามแนวคิดมารกซ ชนชั้นทางสังคม (social class) แบงเปน 2 ชนชั้น คือ เจาของ
ปจจัยการผลิต (capitalist) และ พวกที่ขายแรงงานหรือกรรมกร (proletariat)
ลักษณะของ
ความสัมพันธเปนลักษณะของการเอาเปรียบกัน ในสังคมศักดินามีการกดขี่เกิดขึ้น พวกขาที่ดิน
จะตองสงผลผลิตไปใหกับเจาของที่ดิน ขาติดที่ดินไมไดรับผลประโยชนของตนเต็มที่ ในสังคม
อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ที่ผูใชแรงงานผลิตมีมูลคาเกินกวาคาจางที่ผูใชแรงงานไดรับ ผูใช
แรงงานจะไดรับสวนแบงผลผลิตไมมากแตนายทุนจะไดรับกําไร(surplus value)
ฉะนั้น
ความสัมพันธจะเปนไปในลักษณะที่นายทุนเอาเปรียบกรรมกร ชีวิตกรรมกรจึงเปนชีวิตที่นาสมเพช
อยู ใ นสภาพเบื่ อ หน า ยไร ชี วิ ต ชี ว า เมื่ อ ถึ ง จุ ด ๆหนึ่ ง กรรมกรก็ จ ะมี สํ า นึ ก ทางชนชั้ น
(class consciousness) เกิดขึ้น มารกซพยายามบอกวาระบบทุนนิยม มีความขัดแยงกันภายในจาก
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตางกัน ดังนั้นระบบทุนนิยมของมารกซ ก็คือ ระบบชนชั้นนั่นเอง
สรุ ปไดว า แนวคิ ดมาร กซได แ บง กลุ ม ชนชั้ นในสัง คมทุน นิ ย มอุ ต สาหกรรมจาก
ความสัมพันธทางการผลิต ผลประโยชน และการมีอํานาจอันเกิดจากปจจัยการผลิตเหลานั้น
รวมทั้งโลกทัศนของพวกเขาในระบบสังคมทั้งหมด(วิทยากร เชียงกูล,2532:24)
จุดหลักของ
การศึกษาเรื่องชนชั้นในสังคมแบบมาร กซ อยูที่ความสัมพันธของกลุมคนกับปจจั ยการผลิต
มารกซใหความสําคัญกับบุคคล 2 กลุม ในการวิเคราะหโครงสรางชนชั้น (Class Structure) ไดแก
ชนชั้น นายทุน คือผูครอบครองทุนหรือปจจัยการผลิต เปนกลุมที่มีสถานะทางชนชั้นครอบ
ครอบแรงงานสวนเกิน ซึ่งอยูในรูปมูลคาสวนเกินและชนชั้นแรงงาน คือ กลุมคนซึ่งไมไดเปน
เจาของปจจัยการผลิต ตองขายแรงงาน เพื่อแลกกับรายไดเพื่อการยังชีพ โดยความสัมพันธของสอง
ชนชั้นนี้มีธาตุแทเปนความขัดแยง อันเกิดจากการครอบงําของชนชั้นแรก และการดิ้นรนตอสูของ
ชนชั้นหลัง ความขัดแยงดังกลาวเปนพลังผลักดันการขับเคลื่อนของสังคมทุนนิยม
อย า งไรก็ ต าม ในเวลาต อ มามาร ก ได ถู กกล า วหาว า ใช ป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ เป น
ตัวกําหนดฐานะทางชนชั้นแตเพียงอยางเดียว โดยกลุมที่กลาวหามารกเชนนี้มักเชื่อวา แนวคิดแบบ
เวเบอรสามารถจัดแบงชนชั้นไดดีกวา
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ในขณะที่มารกซ ใชแตปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว เปนตัวกําหนดฐานะทาง
ชนชั้ น แต เ วเบอร ม องป จ จั ย อื่ นๆมากไปกว า นั้ น งานของ แมกซ เวเบอร (Max
Weber,
1864-1920) ในเรื่องชนชั้นไดพัฒนามาจากงานของมารกซ โดยไดขยายความ ซึ่งมี 2 ประเด็นที่
สําคัญ คือ 1. มารกซ มองในเรื่องเศรษฐกิจ โดยใชความแตกตางทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของการ
เปนเจาของหรือไมเปนเจาของปจจัยการผลิตเปนตัวกําหนดชนชั้น แตเวเบอรบอกวา ยังมีปจจัย
อื่นอีกที่เปนตัวกําหนดความแตกตางทางสังคม เชน คนที่มีวิชาชีพ เปนชางฝมือ เปนชางชํานาญการ
ถึ ง แม จ ะไม มี ป จ จั ย การผลิ ต แต เ ป น ที่ ต อ งการของตลาดเพราะเขามี ค วามสามารถ
2. เวเบอร บอกวานอกเหนือจากชนชั้น (class) ยังมีเรื่องของสถานภาพ (Status) และ
หมูคณะ(party)เขามาเกี่ยวของดวย ในเรื่องของสถานภาพ เปนเรื่องความแตกตางในเรื่องของ
เกียรติหรือศักดิ์ศรี(prestige)เปนเรื่องที่กําหนดชั้นของคนตามความคิด ความเชื่อ คานิยมของคนใน
สังคม เชน หมอ นักกฎหมาย อาจารย ฯลฯ จัดเปนกลุมที่ มีเกี ยรติ ไดรับ การยกย องจากสั งคม
หมูคณะ(party)เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม เปนการรวมกลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน มี
ความสนใจหรือพื้นฐานรวมกันทําใหเกิดอํานาจ(power) สถานภาพและหมูคณะ ไมสามารถนับ
รวมกับชนชั้นไดแตมันเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอชนชั้นนอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจของบุคคล
และกลุม (อานเพิ่มเติมใน Giddens, 1997:285-286) จะเห็นไดวา เวเบอรวิเคราะหอํานาจของ
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยอํานาจแตละอยางมีสวนในการกําหนดชั้นทางสังคม เวเบอรให
ความสนใจเชนเดียวกับมารกซ ในเรื่องของความขัดแยงและความตึงเครียดระหวางชนชั้น
สรุปไดวา เวเบอรไดนําเสนอแนวคิดเรื่องการจัดชวงชั้นทางสังคม โดยเริ่มตนจาก
การชี้วา การอธิบายเรื่องชนชั้นของมารกซยังขาดความสมบูรณ เพราะความสลับซับซอนของระบบ
ทุนนิยม ไดกอใหเกิดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม ผานรูปแบบวิถีชีวิต การศึกษา และอาชีพ
การพิจารณาฐานะทางชนชั้นตองคํานึงถึงรายได (ความสัมพันธในการผลิตและในการตลาด)
อาชีพและโอกาสในชีวิต(Weber,1968) การที่มารกซใชเพียงปจจัยทางเศรษฐกิจเปนเครื่องแบง
ฐานะทางชนชั้น จึงยังขาดความเพียงพอ ตองพิจารณาอีก 2 มิติจึงสมบูรณ ไดแก มิติทางสังคม
พิจารณาจากกลุมสถานภาพ(status groups) ที่บุคคลเปนสมาชิก และมิติทางการเมือง พิจารณาจาก
การแบงปนอํานาจ(power) และดวยเหตุนี้ การพิจารณาชนชั้นของเวเบอร จึงประกอบดวยคน
4 ชนชั้น (Giddens,1971 :165/Weber,1968:305) ไดแก
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1.
2.
3.
4.

ชนชั้นผูใชแรงงาน (The manual working class)
ชนชั้นนายทุนนอย (The petty bourgeoisie)
แรงงานปกขาว ( The Propertyless white-collar workers)
ชนชั้นอภิสิทธิ์ (The dominant entrepreneurial and propertied group)

ทั้ ง นี้ เ วเบอร ไ ด ก ล า วไว อ ย า งชั ด เจนว า แรงงานปกขาวมิ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กรรมาชีพ และในพลวัตทางสังคม แรงงานปกขาวอาจเคลื่อนตัวเขาเปนสวนหนึ่งของชนชั้นผูใช
แรงงานหรือชนชั้นนายทุนนอยได(Weber, 1968:305)
จากแนวคิ ดที่ก ล า วมาแล ว ข า งต น อาจกล า วได ว า ในเรื่ อ งของความแตกต า งทาง
พฤติกรรมศาสนาของบุคคลยอมมีความสัมพันธกับสถานะทางสังคมของบุคคลดวย
(จํานง
อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2525) แมวาศาสนาจะมีอิทธิพลตอคนทุกชวงชั้นแตการตีความและ
ความเห็นนั้นอาจจะแตกตางกันตามฐานะอาชีพและสถานภาพที่เขาดํารงอยู ชนชั้นทางสังคมเปน
สิ่งที่สําคัญที่ทําใหบุคคลมีพฤติกรรม คานิยม และทัศนคติที่แตกตางกัน คนแตละชั้นของสังคม
มักจะมีพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิด รวมทั้งลักษณะในการดํารงชีวิตและการแสดงออกตาม
ทัศนะที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น การศึกษาเรื่องชนชั้นกลางคริสเตียน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
เรารูสถานภาพและบทบาท ตลอดจนความคิด และพฤติกรรมตางๆทางสังคมของพวกเขา
2. แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นกลาง
การศึกษาชนชั้นกลางมีแนวคิดหลักอยู 2 แนวทางไดแก แนวคิดการวิเคราะหแบบ
มารกซิสมใหม และแนวคิดการวิเคราะหแบบเวเบอเรียน
2.1 ชนชั้นกลางในแนวคิดมารกซิสมใหม
ในแนวคิดมารกซิสมใหม กลุมที่ใหความสําคัญกับการเติบโตของชนชั้นกลางวา
เปนพัฒนาการระบบทุนนิยมในสังคมสมัยใหมนําโดย Eduard Bernstein (1850-1932) เชื่อวา
ภายใตพัฒนาการของสังคมทุนนิยมที่ซับซอนอยางมาก การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมิได
ทํ า ลายธุ ร กิ จ รายย อ ยที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง แสดงถึ ง การคงอยู อ ย า งเป นอิ ส ระของชนชั้ น กลางเก า
อันไดแก ผูประกอบการ เอกชนขนาดกลางและเล็ก รวมถึงผูบริหารในกิจการบริการสาธารณะ
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อีกทั้งชนชั้นกลางใหมในกลุมแรงงานปกขาว(white-collar workers) และลูกจางในกิจการบริการ
สาธารณะ(public employees) เปนกลุมชนชั้นแรงงาน(working class) ที่มีลักษณะแตกตางกันใน
ดานการศึกษา อาชีพ และรายได
Nicos Poulantzas (1975 อางถึงใน ศิริพร, 2538:12-13) เปนผูหนึ่งที่ไดกลาวถึง
กลุมชนที่อยูตรงกลางในโครงสรางชนชั้น โดยนําเสนอใหมีการจัดแบงชนชั้นแรงงานผูมีรายได
จากคาจางเสียใหมเปนแรงงานในภาคการผลิต (productive labour) และแรงงานนอกภาคการผลิต
(non-productive labour) โดยเรียกแรงงานผูมีรายไดเปนคาจางในสังคมสมัยใหมที่ทํางานนอกภาค
การผลิตวา “ชนชั้นนายทุนนอยใหม” (New petty bourgeoisie) ประกอบดวย แรงงานระดับลางใน
ภาคการคาในกระบวนการจัดจําหนายและลูกจางในภาคเศรษฐกิจบริการ เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
ระดับกลางทั้งในภาคเอกชน และรัฐอันเปนกลุมแรงงานสํานักงาน (office workers) ที่มีความ
หลากหลาย และนักเทคนิคและวิศวกรระดับกลาง ทั้งนี้ชนทุกกลุมมีลักษณะสําคัญรวมกันคือ
ไมเปนเจาของปจจัยการผลิต มีอํานาจหนาที่ควบคุมแรงงาน ที่ทําการผลิตและเปนคนกลางในการ
สรางความชอบธรรมใหกับระบบทุนนิยม
Erik Olin Wright (1978 อางถึงใน ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536 : 70-71)
เปนนักทฤษฎีรุนใหมที่มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นมากที่สุดคนหนึ่ง Wright ไดใชทฤษฎี
มารกซิสตมาเปนฐานวิเคราะหโครงสรางชนชั้นในสังคม เขาไดวิเคราะหสังคมอเมริกันยุคปจจุบัน
ซึ่งจุดเดนของการวิเคราะหนี้ ชี้ใหเห็นถึง “การควบคุมระบบทุนนิยมของชนชั้นนายทุน” โดยมี
ชนชั้นแรงงานอยูชั้นลางของโครงสรางชนชั้น ชนชั้นแรงงาน
(ผูรับคาจางเงินเดือน) จะ
ประกอบดวยกลุมคน 2 กลุม คือ blue collar หรือผูใชแรงงาน อีกกลุมหนึ่ง คือ white collar
ซึ่งถือไดวาเปนกลุมใหมของชนชั้นแรงงาน ครอบคลุมตั้งแตเลขานุการ เสมียน พนักงานขายไป
จนถึงชาง และวิศวกรประเภทตางๆ ในการจัดลําดับชนชั้น Wright ไดพยายามผลักดันแรงงาน
ประเภท white collar ดังกลาวทั้งหมดใหไปอยูในชนชั้นแรงงาน โดยอางวากลุมนี้คอนขางไร
ทรัพยสมบัติ(เมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นนายทุน) แตนายทุนพยายามหลอหลอมกลุมนี้ใหเชื่อวา
พวกเขาไมใชแรงงานเพื่อที่จะชักจูงไมใหกลุมนี้ไปรวมการเคลื่อนไหวกับกลุมกรรมกร สรุปแลว
จากการศึกษานี้ไมไดใหคําตอบมากนักเกี่ยวกับ “ ชนชั้นกลาง ” เพียงแตยอมรับวามีกลุมคนหลาย
กลุ ม อยู ร ะหว า งนายทุ น กั บ แรงงาน โดยที่ ก ลุ ม หนึ่ ง จะถู ก ผนวกเข า ไปเป น กลุ ม ผู จั ด การ
ผลประโยชนใหแกนายทุน (เชน ผูบริหาร ผูจัดการ) สวนอีกกลุมหนึ่งจะมีชีวิตที่ตกต่ํากลายเปน
สวนหนึ่งของชนชั้นแรงงาน
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สรุปไดวา ตามแนวคิดมารกซิสตใหม ชนชั้นกลาง คือ กลุมชนทุกอาชีพที่
ไมไดทําการผลิต ใชแตความคิดและทําหนาที่ดูแลกํากับควบคุม หนาที่หลักคือ เปนคนกลางใน
การสรางความชอบธรรมของระบบทุนนิยมทางดานการเมืองและอุดมการณ
2.2 ชนชั้นกลางในแนวคิดของกลุมเวเบอเรียน
ในขณะที่ มารกซเนนแตดานเศรษฐกิจในการมองปญหาความไมเทาเทียมกัน
สวนเวเบอรมองอยางรอบดาน ทั้ งมิติทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง ดังนั้นแนวคิดของ
เวเบอรจึงไดรับการยกยองวามีหลายมิติ (multi-dimensionality) เมื่อมองจากแงนี้แลว “ ชนชั้น ”
ของเวเบอร คือสิ่งที่ถูกกําหนดโดยปจจัยหลายอยางผสมผสานกัน นับตั้งแตเรื่องกรรมสิทธิ์ อาชีพ
อํานาจหนาที่ การศึกษาไปจนถึงสถานภาพทางสังคมหรือเกียรติยศ ชนชั้นเปนเรื่องที่ครอบคลุมทั้ง
ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปจจัยทางดานจิตใจ ชนชั้นเปนเรื่องของความสัมพันธใน
การผลิ ต ในการตลาด วิ ถีชีวิต และลีล าการบริโภค การที่บุคคลจะอยูสู งหรื อต่ํา นั้ น ต องดูที่
สถานภาพทางสังคมของเขา ซึ่งมิไดถูกกําหนดจากรายไดหรือความเปนเจาของในปจจัยการผลิต
เพียงดานเดียว เราตองดูดวยวา “โอกาสชีวิต” ของเขาเปนอยางไร (หมายถึงโอกาสที่จะไดรับการ
ตอบแทนหรือรางวัลชีวิต) โอกาสชีวิต (life chances)
นี้ถูกกําหนดโดย “ สถานการณ
ตลาด”(market situation) ของบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวของกับสถานภาพในตลาดแรงงาน (เชน ฐานะ
ไดเปรียบทางดานการศึกษาหรือการฝกอบรม) และสิ่งที่สําคัญ คือ โอกาสชีวิตของบุคคลยังถูก
กําหนดโดยปจจัยทางวัฒนธรรมและการเมืองดวย (เชน ตระกูล หรืออํานาจอิทธิพล) (ปรีชา เปยม
พงศสานต, 2536:76)
ชนชั้นกลางในทฤษฎีชนชั้นแนวเวเบอร (Weberian class analysis) หมายถึง
กลุมชนที่อยูตรงกลาง ของโครงสรางแหงการจัดลําดับความสูงต่ําทางดานสภาพของสังคม สวน
ใหญเปนบุคคลที่อยูในอาชีพแรงงานปกขาว(white-collar employee) ชนชั้นในการวิเคราะหแบบ
เวเบอเรียนจะถูกกําหนดโดยกลุมตัวแปร 3 กลุม คือ
1. สถานการณทางการตลาด (market situation) หมายถึงแหลงที่มา และระดับ
รายได ความมั่นคงของงาน โอกาสที่จะปรับปรุงฐานะ
2. สถานการณทางการทํางาน (work situation) หมายถึง ความสัมพันธทางสังคม
ในระบบการแบงงานทํา และตําแหนงหนาที่การงาน
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3. สถานการณทางสถานภาพ (status situation) หมายถึง ระดับสูงต่ําใน
โครงสรางของการประเมินสถานภาพทางสังคม
นักวิเคราะหแนวเวเบอเรียนเนนวา ในสังคมแบบทุนนิยมสมัยใหม บุคคลทั้ง
3 กลุม คือ นายทุน แรงงาน และชนชั้นกลาง ถูกกําหนดโดยขอกําหนดทางชนชั้นทั้ง 3 ประการที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงและไมอาจเขามาผสมผสานปะปนกันไดเลย แตละชนชั้นมีวิถีชีวิตการดํารง
อยูที่เปนของตนเอง โดยเฉพาะทุนนิยมสมัยใหม ตองการชนชั้นกลาง ซึ่งก็คือ ชนชั้นที่มีความรู
มีการศึ กษา และความสามารถทางด า นเทคนิ ค ถ า ไมมี ชนชั้ นนี้ แ ล ว ทุ นนิ ยมก็ ดํ า รงอยูไ มไ ด
ชนชั้นกลางประกอบไปดวยกลุมอาชีพหลายกลุม ซึ่งมีความหลากหลายอยางมากและในความ
หลากหลายนี้ มีแนวโนมวากลุมหนึ่งจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง และอีกกลุมหนึ่งจะมี
สถานภาพต่ํา แตชนชั้นกลางสวนนี้ ก็ยังเปนชนชั้นกลางอยูตลอดเวลาคือมีจิตสํานึกที่แตกตางกับ
ชนชั้นกรรมาชีพและชนชั้นนายทุน (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:77)
C.Wright Mills (1951) เปนนักคิดผูหนึ่ง ที่อธิบายความแตกตางระหวางชนชั้น
กลางเกา (The Old Middle Class) ไดแก นักธุรกิจขนาดเล็กที่มีอิสระ ซึ่งตองตอสูกับระบบ
ผู ก ขาดของนายทุ น ขนาดใหญ ใ นโลกเก า ต อ งมี ป ริ ม าณลดลงเรื่ อ ยๆและชนชั้ น กลางใหม
(The New Middle Class)
คือ กลุมแรงงานรับคาจางที่เกิดและเติบโตขึ้นเรื่อยๆใน
กระบวนการพัฒนาของระบบทุนนิยมสมัยใหม อาจเรียกวา พวกแรงงานปกขาว ก็ได ทั้งนี้
Mills ไดใหความสําคัญแกการวิเคราะหกลุมแรงงานปกขาว โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร า งอาชี พ อั น ได รั บ ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี กล า วคื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีมีผลตอกระบวนการแบงงานกันทํา เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีเปนผลที่เกิดขึ้นมาจาก
การทํางานของ แรงงานเฉพาะดาน ที่มิไดอยูในกระบวนการผลิต พรอมกันนั้นผลของการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ดังกลาว ก็ทําใหสถานประกอบการของนักธุรกิจสามารถขยายขนาด
สงผลใหเกิดความตองการแรงงานชนิดใหมๆนอกภาคการผลิต โดยเฉพาะแรงงานในสวนของ
การสงเสริมการขาย การ ขนสงการจัดการในภาคการเงิน ฯลฯ และที่สําคัญคือการเติบโตใน
งานบริการของภาครัฐเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโต ไดกอใหเกิดแรงงานนอกภาคการผลิตอีกสวนหนึ่ง
ดวย แรงงานนอกภาคการผลิตที่กลาวถึงทั้งหมดก็คือ “แรงงานปกขาว” หรือ “ชนชั้นกลาง” เปน
กลุ ม ชนผู ไ ม ไ ด ค รอบครองป จ จั ย การผลิ ต คล า ยกั บ ชนชั้ น แรงงาน และมี ลั กษณะของงานที่
หลากหลาย แมวาคนเหลานี้ จะไมมีอํานาจเหนือทรัพยสิน ตองขายแรงงาน และทํางานใหกับ
เจาของกิจการเพื่อใหไดรับคาจางเพื่อการครองชีพ แตการแบงฐานะทางชนชั้นโดยใชอาชีพ เปน
ตัวกําหนดชนชั้น สถานภาพและอํานาจ สามารถทําใหเรามามองเห็นชนชั้นกลางผูมีอํานาจจาก
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ตําแหนงหนาที่การงาน∗ มีความสัมพันธกับทรัพยสินผานสถาบันทางกฎหมาย ซึ่งสะทอนผาน
รายได ทั้งนี้อาชีพสามารถแสดงใหเห็นถึงอํานาจและสะทอนใหเห็นถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของ
บุคคล ดังนั้นการพิจารณาแรงงานปกขาวจากตําแหนงทางสถานภาพ จึงเปนสิ่งที่เหมาะสมกวา
การใชปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงปจจัยเดียวเปนตัวกําหนด (ศิริพร ยอดกมลศาสตร ,2538: 15-16)
ขณะที่ Mills (1951) ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานอาชีพ ใชสถานการณ
ทางการงานเปนเครื่องชี้วัดฐานะทางชนชั้น Dahrendorf (1959) กลับปฎิเสธการใชปจจัยทางดาน
อาชีพ แลวนําเรื่องอํานาจ มาเปนปจจัยพื้นฐานของการกําหนดฐานะทางชนชั้น เขากลาวถึงความ
แตกตางหลากหลายในกลุมชนชั้นกลางใหมที่มิใชนายทุนหรือกรรมาชีพ แตเปนกลุมลูกจางรับ
เงินเดือน (salaried employee) ผูมีตําแหนงทางอาชีพเปนสวนหนึ่ง ในลําดับชั้นตามแบบระบบ
ราชการ (bureaucratic hierarchy) มีอํานาจตามสายงานบังคับบัญชา และบางสวนของชนชั้น
กลางเหล า นี้ เ ป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ข าดไม ไ ด ใ นสถานประกอบการสมั ย ใหม อย า งไรก็ ต าม
Dahrendorf ก็ไมสามารถอธิบายขอบเขตอํานาจไดชัดเจนนัก (ศิริพร ยอดกมลศาสตร, 2538:17)
Anthony Giddens (1973) เปนนักคิดอยูในกลุมเวเบอเรียนอีกผูหนึ่ง ที่พยายาม
นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณในทางการตลาด มาเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณา
ฐานะทางชนชั้น เขาเนนเรื่องขีดความสามารถในทางการตลาด ไดแก ปจจัยการผลิต การศึกษา
หรือความสามารถทางดานเทคนิค (technical qualifications) และพลังแรงงาน โดยกลาวถึงความ
ชํานาญวาเปนทรัพยสินในตลาด ซึ่งปจเจกบุคคลสามารถใชกําหนดความมั่นคงได (Abercrombie
and Urry, 1983:22-23) สิ่งเหลานี้สามารถแสดงใหเห็นการจัดแบงชนชั้นกลาง ตามสายงาน
บังคับบัญชา ซึ่งถือไดวาเปนทรรศนะที่เปนในทางเดียวกันกับ Dahrendorf

∗

การมีลักษณะของงานแบบเฉพาะตัวอาจจัดเปนคุณสมบัติประการหนึ่งของชนชั้นกลาง
กลาวคือ ในกระบวนการแบงงานกันทําของสังคมสมัยใหม แรงงานตองมีความชํานาญเฉพาะตัวที่
หลากหลาย เปนแรงงานมีทักษะและความรูตรงกับงาน ซึ่งมีลักษณะหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว จนไมอาจหาแรงงานมาทดแทนกันไดงายๆ เหมือนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ทอฟฟเลอร
2536:53-54)
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การพิจารณาความหลากหลายของกลุมชนชั้นกลางถูกนําเสนออยางชัดเจนในงาน
ของโรเบิรตและคณะ(Roberts and his co-authors, 1977) โดยการจัดแบงกลุมชนชั้นกลางทั้งหมด
ออกเปน 4กลุมยอยๆ ดังนี้ ( Abercrombie and Urry อางในศิริพร ยอดกมลศาสตร, 2538:17-18)
1. กลุมผูยึดกุมอํานาจทางการเมืองในทองถิ่น (หรือที่ในสังคมไทย มักเรียกวา
เจาพอทองถิ่น) มักเปนคนกลุมเล็กๆ ที่กระจุกตัวแทรกอยูระหวาง ชนชั้นแรงงาน(กลุมใหญ) กับ
ชนชั้นบนผู มี อํา นาจ เป นกลุ มที่ ได รั บการอุ ป ถั ม ภ มากกว า ชนชั้ นกลางกลุ ม อื่ นๆ มีท รรศนะ
อนุรักษอํานาจเกา
2. กลุมแรงงานปกขาว ซึ่งทํางานอยูในธุรกิจเอกชน เปนชนชั้นกลางกลุมใหญมี
ทรรศนะชอบความสะดวกสบาย อันถือเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของชนชั้นกลาง และทําให
คนกลุมนี้ดูราวกับเปนผูสนับสนุนกลุมอนุรักษ แตอีกดานหนึ่งพวกเขากลับจัดตั้งสหภาพแรงงาน
เพื่อตอสูกับฝายอนุรักษ
3. กลุมกรรมาชีพปกขาว เปนชนชั้นกลางที่มีลักษณะคลายกลุมแรงงาน ในภาค
การผลิต ถูกแบ งจากคนสองพวกแรกอยา งชั ดเจน จากการที่มีรายได ต่ํา และมี การศึ กษานอย
คนกลุมนี้มักรวมตัวเปนสหภาพเพื่อเคลื่อนไหวตอสูกับกลุมอนุรักษ พวกเขาจึงถูกมองวาเปนชน
ชั้นคนงานจริงๆ
4. กลุมปกขาวเสรี สวนใหญเปนปญญาชน เปนผูมีการศึกษาสูง และทํางาน
ในระดับหัวหนา มีทรรศนะที่แตกตางหลากหลาย (อานเพิ่มเติมในวิทยากร เชียงกูล, 2530)
งานของกลุมเวเบอเรียน ที่มีการจัดลําดับชั้นทางสังคมอยางมีระเบียบแบบแผน
คือ หนังสือ Social Class in America ของ William Lloyd Warner (1960) จัดลําดับชั้นทาง
สังคมในอเมริกา โดยใชปจจัยสถานภาพทางสังคม ไดแก อาชีพ รายได ที่มาของรายได ชนิดของ
ที่อยูอาศัย และการศึกษา โดยจัดแบงชั้นออกเปน 6 ระดับ ไดแก (อางถึงใน นิติ กสิโกศล และ
วราภรณ พันธุวงศกลอม, 2525:6-7)
1. ชั้นสูงระดับสูง ไดแก พวกผูดีเกาหรือคนรวยเกา
2. ชั้นสูงระดับต่ํา ไดแก พวกผูดีใหมหรือคนมีฐานะดีใหม
3. ชั้นกลางระดับสูง ไดแก ผูมีอาชีพเปนหลักฐานและเปนเจาของทรัพยสินมาก
พอสมควร
4. ชั้นกลางระดับต่ํา ไดแก ผูมีอาชีพเปนพนักงาน เสมียน หรือแรงงานมีฝมือ
5. ชั้นต่ําระดับสูง ไดแก แรงงานหรือกรรมกรที่มีฝมือหรือทักษะไมมากนัก
6. ชั้นต่ําระดับต่ํา ไดแก แรงงานหรือกรรมกรที่ไมมีฝมือหรือมีการศึกษานอย
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ชนชั้นเปนเรื่องของความสัมพันธในการผลิต การตลาด วิถีชีวิต และลีลาการบริโภค
(ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:76) ชนชั้นมีความสัมพันธกับโอกาสในชีวิต และแบบแผนการ
ใชชีวิต การที่บุคคลในสังคมมีฐานะทางชนชั้นตางกันมีผลตอโอกาสที่จะไดรับสิ่งตางๆในชีวิต
(life chance) และตอวิธีการหรือแบบแผนในการดํารงชีวิต (life style) ที่ตางกัน ลักษณะการ
ดํ า รงชี วิ ต เป นเรื่องที่เ กี่ ยวกั บ ชั้น ทางสังคม ซึ่ง พบวา คนชั้ นสู ง มัก จะทํ า อะไรเพื่อรั ก ษาไวซึ่ ง
สถานภาพที่เ ป นอยูข องตนเปนสํา คัญ เนื่ องจากชีวิ ต ของเขาเปนชี วิ ตที่สํ า เร็ จ แล ว การรั กษา
สถานภาพที่เปนอยูจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด สวนคนชั้นลางอยูในสภาพที่ตนเองคอนขางจะหมด
หวัง และเชื่อวาชีวิตของตนไมมีอะไรดีขึ้นจากสภาพของสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนอยู แต
สํ า หรั บ ชนชั้ นกลางนั้ นเป น กลุ ม ซึ่ ง กํ า ลั ง เข า สู ป ระตู แ ห ง ความสํ า เร็ จ มี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ดี
พอสมควร แตยังไมถึงกับถือวาไดประสบความสําเร็จและในชีวิต ยังมีเปาหมายที่สูงกวาชีวิต
ปจจุบันซึ่งชนชั้นกลางมักจะเฝาเล็งไว เพราะฉะนั้นถาพูดถึงอุดมการณในชีวิตคนกลุมนี้มักจะเปน
กลุม ที่ต องการการเปลี่ ยนแปลง การพั ฒ นาของสั งคม ตลอดจนการทดลองสิ่ง ใหม ๆ การมุ ง
ความสําเร็จในชีวิตเปนคานิยมที่สําคัญพวกเขา
ชนชั้นกลาง ประกอบดว ยกลุมทางศาสนาซึ่งไดแก คริสเตียน แมคริสเตียนจะมี
จํานวนไมมากในสังคมไทย แตก็เปนกลุมวัฒนธรรมยอยซึ่งภายในกลุมประกอบไปดวยคนตาง
อาชีพ ตางฐานะกัน คริสเตียนจึงมีทั้งคนชั้นสูง ชั้นกลางและชั้นลางปะปนกัน สําหรับชนชั้นกลาง
คริสเตียนเปนกลุมหนึ่งที่นาสนใจ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกที่จะศึกษาเพราะนอกจากพวกเขาจะเปนมี
ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจากชนชั้ น กลางกลุ ม อื่ น ในสั ง คมจากการยึ ด ค า นิ ย ม และความเชื่ อ ทาง
คริ ส ตศาสนาเป น หลั ก ในการดํ า รงชี วิ ต พวกเขายั ง มี ค วามแตกต า งจากคนชั้ น อื่ น ๆในกลุ ม
วัฒ นธรรมเดี ย วกัน ด วยลั กษณะความเป นชนชั้ น กลางที่มีก ารศึ กษา มีโอกาสในชี วิ ต มี แ บบ
แผนการใชชีวิตที่ตางจากคนชั้นอื่น ไมวาจะเปนรสนิยมการบริโภค การแตงตัว การใชวัตถุสิ่งของ
ตางๆ เปนกลุมที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง รับความคิดและวัฒนธรรมตะวันตก สิ่งเหลานี้ทําให
ชนชั้นกลางคริสเตียนมีพฤติกรรม คานิยมและทัศนคติ ที่เปนแบบเฉพาะของตนเองแตกตาง
จากคนกลุมอื่นในสังคม
ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของชนชั้นกลาง ตามทฤษฎีชนชั้นแนว
เวเบอร เนื่องจากในขณะที่มารกมองชนชั้นตามกระบวนการผลิต และสนใจการตอสูระหวาง
ชนชั้น แตเวเบอรมองรอบดานกวา ชนชั้นตามแนวคิดเวเบอร เปนเรื่องที่ครอบคลุมทั้งปจจัยทาง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและปจจัยทางดานจิตวิทยา นอกจากนี้ เวเบอรยังสนใจศึกษาถึง
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พลังทางศาสนาที่มีอิทธิพลตอการสรางแบบของบุคลิกภาพ โลกทัศน และความโนมเอียงทาง
พฤติ ก รรม ในด า นหนึ่ ง เขาได ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพเหล า นั้ น ว า กํ า หนดทิ ศ ทางของ
พฤติ ก รรมทางโลกอย า งไร เช น งานศึ ก ษาที่ เ วเบอร ใ ช แ นวทางประวั ติ ศ าสตร เ ปรี ย บเที ย บ
เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรทางสังคม ที่เหนี่ยวรั้งหรือสงเสริมการเกิดโลกทัศนทางศาสนาที่
เอื้อตอการสะสมทุน (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543:20) ซึ่งสิ่งเหลานี้นับวาสอดคลองกับงานวิจัยที่
ผูวิจัยตองการจะศึกษา โดยผูวิจัยตองการจะศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ ของกลุมชนชั้นกลางคริส
เตียนวาศาสนาคริสตมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต การมองตนเอง โลกทัศน รวมถึงพฤติกรรมทางโลกของ
ชนชั้นกลางคริสเตียนอยางไร ดังนั้น ในการศึกษา ผูวิจัยจะพิจารณาชนชั้นโดยดูจากสถานภาพ
ทางสังคม โอกาสชีวิต แบบแผนในการดํารงชีวิตเปนสําคัญ และคําวา “ ชนชั้นกลาง ” ในที่นี้ให
หมายถึง กลุมบุคคลที่อยูตรงกลางระหวางนายทุนและผูใชแรงงาน ไดแก ผูประกอบการรายยอย
พอคายอย อาชีพอิสระ ปญญาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทหางราน
เป น ชนชั้น ที่ มี ชี วิ ตการงานมั่ น คง มี ร ายได มี ค วามปรารถนาความมั่ น คงและความก า วหน า
มี แ บบชี วิ ต ที่ ทั น สมั ย มี วั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม ซึ่ ง ถื อ เป น ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมที่ เ ด น ของ
ชนชั้นกลาง
3. แนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและวิถีชีวิต
ระบบความเชื่ อ และศาสนา เป นวั ฒ นธรรมส ว นที่ ช ว ยตอบสนองความต อ งการ
ทางดานจิตใจของมนุษย ชวยใหมนุษยมีความสบายใจ และมีความมั่นคงทางจิตใจในภาวะที่ตอง
เสี่ยงหรือมีความไมแนใจในชีวิต ระบบศาสนาตางจากระบบอื่นในวัฒนธรรมตรงที่ เปนระบบที่
เกี่ยวของกับความเชื่อและพิธีกรรม ในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ ระบบความเชื่อ และศาสนา
เปนระบบที่วางกรอบความคิด และใหคําอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพของคนในสังคม และวางแนว
ปฏิบัติทางจริยธรรมใหคนในสังคม
บทบาทของศาสนาในสังคม
1. ศาสนาช วยทํา ใหสังคมเปนปกแผน สรา งความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันทาง
สังคม เวลามีกิจกรรมตางๆทางศาสนาบุคคลก็จะมาประกอบรวมกัน ศาสนาชวยใหเกิดการตกลง
และความเห็นรวมกันเกี่ยวกับขอบังคับทางสังคม (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์, 2525:30) ความเชื่อใน
ศาสนาเดียวกัน ทําให เกิดความกลมเกลียวกันในสังคม ความยึดมั่นในศาสนา หลักธรรมและ
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในศาสนา จะชวยใหสมาชิกของสังคมมีโลกทัศน(world view) และคานิยม
(values) ในทางเดียวกัน ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และมองปญหาตางๆในทางเดียวกัน
2. ศาสนามี บ ทบาทในการสร า งความหมายของการที่ ม นุ ษ ย จํ า ต อ งอยู ร ว มกั น
มีอารมณและความรูสึกทํานองเดียวกัน ตลอดจนการแสดงออกในแนวเดียวกัน เปนการสราง
พลังในการรวมกลุมกัน สังคม ก็คือ กลุมคนที่รวมอยูดวยกันได เพราะมีพลังบางอยางซึ่งรวมคน
ไวดวยกันทําใหเกิดพลังกลุมในระดับสังคม และไมสามารถแยกออกเปนระดับบุคคลได พลังนี้
Durkheim ใชศัพทวา conscience collective หมายถึง ระบบความเชื่อหรือความรูสึกของสมาชิก
ในสังคมซึ่งไมใชความรูสึกสวนตัว แตเปนความรูสึกที่บุคคลมีตอสภาพแวดลอมและสภาพสังคม
สังคมจะสามารถคงอยูไดดวยดี เมื่อสมาชิกของสังคมนั้นยึดมั่นในกฎเกณฑหรือกฎศีลธรรม
คานิยมของสวนรวมและบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกวา conscience collective
กฎเกณฑทั้งหมดที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไวดวยกัน โดยมีคานิยมและศีลธรรม
เปนหลักยึดเหนี่ยว อาจออกมาในรูปของพิธีกรรมหรือความเชื่อ และรวมเรียกวา สถาบันสังคม
ตราบใดที่ระบบความเชื่อ และระบบสัญลักษณของสมาชิกในสังคมมีรวมกัน สังคมก็จะไมสลาย
หรือเสื่อม (อมรา พงศาพิชญ, 2528:7)
ในความคิดของ Emile Durkheim พระเจาซึ่งเปนศูนยกลางของความเคารพบูชาใน
หลายศาสนามิใชอื่นไกลที่แท ก็คือ สังคมนั่นเอง การเคารพเชื่อฟงพระเจา ก็เทากับเปนการเคารพ
เชื่อฟงสังคม มนุษยจะมีชีวิตอยูโดยปราศจากสังคมไมได และเพื่อใหสังคมดํารงอยูไดมนุษย
จะตองยอมรับอํานาจของสังคม การที่จะทําใหมนุษยยอมรับความสําคัญของสังคมไมมีวิธีอื่นใดที่
ใชไดผลดีกวาการทําใหสังคมมีความศักดิ์สิทธิ์ แสดงออกในรูปของพระเจา คนที่นับถือพระเจาและ
เขารวมพิธีกรรมอันเดียวกัน จะเกิดความรูสึกผูกพันกันในทางจิตใจ ทําใหเกิดความเปนปกแผน
หรือบูรณาการรวมหนวยในสังคม นอกจากนี้เมื่อคนยอมรับในพระเจาหรือสังคมแลวก็เปนการ
งายที่จะยอมรับการควบคุมโดยสังคม ทําใหเกิดความเต็มใจที่จะปฎิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ
ต า งๆของสั ง คม และเกิ ด ความยึ ด เหนี่ ย วไม ทํ า อะไรตามความทะเยอทะยานของตนเอง
(รุงทิพย ศิริปน, 2531:4)
3. ศาสนาช ว ยให เ กิ ด ความสงบสุ ข ในสั ง คม ในคํ า สอนของทุ ก ศาสนา จะพบ
หลักธรรมบางอยางเหมือนกัน เชน การย้ําความสําคัญของความสุขทางจิตใจ เหนือความสุขทาง
วัตถุและรางกาย การย้ําประโยชนสวนรวม เหนือประโยชนสวนตัว การยึดถือหลักการวามนุษย
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ทุกคนเปนพี่นองกันหรือรวมชะตากรรมอยางเดียวกัน การละเวนจากความประพฤติบางอยาง
ซึ่งศาสนาถือวาเปนบาป การรูจักการใหอภัย และเผื่อแผมีเมตตาตอผูอื่น ฯลฯ การประพฤติตาม
หลักการเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับความสงบสุขของสังคม
4. ศาสนาชวยสรางคุณคาที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ คุณคา คือ หลักการหรือ
ทัศนะในการดําเนินชีวิตตน
ในหนังสือ จริยธรรมโปรเตสแตนตและหัวใจของลัทธินายทุน
(Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism) Max Weber ไดใหความสนใจอยางมาก ในปญหา
ความสัมพันธระหวางคําสอน หรือหลักธรรมของศาสนากับการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อวาศาสนา
คริสตนิกายโปรเตสแตนท มีบทบาทสําคัญในการสรางระบบทุนนิยมสมัยใหมในยุโรปตะวันตก
ซึ่ง นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาทางอุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี โดย เวเบอร ไ ด กล า วถึ ง คํ า สอนของ
จริยธรรมโปรเตสแตนต ที่สอนใหคนระวังในเรื่องความประพฤติในโลกปจจุบัน เพราะ ถาทําผิด
ไปแลวจะไมการแกตัวกับพระผูเปนเจาได คนธรรมดาไมมีทางรูอนาคตของตนวาเมื่อตายแลวจะได
ไปอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในอาณาจั ก รของพระผู เ ป น เจ า หรื อ ไม ทั้ ง นี้ เ พราะคํ า สอนโปรเตสแตนต
โดยเฉพาะตามลัทธิคาลวิน ที่เรียกวา ลัทธิคาลวิน (Calvinism) มีวา พระผูเปนเจาไดกําหนดชะตา
ชีวิตของแตละคนไวแลว (predestination)
คําสอนของลัทธิคาลวินในเรื่องโชคชะตาที่กําหนด
ลวงหนา(พรหมลิขิต) แทนที่จะกอใหเกิดผลในทางที่ทําใหบุคคลทอถอย เวเบอร กลาววา ยิ่งทํา
ใหคนตองการพิสูจนหรือตองการทราบวาพระผูเปนเจากําหนดชีวิตคนไวอยางไร การจะรูได
เชนนั้นถือวาจะปรากฎในรูปของความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ผลของความเชื่อเชนนี้ในทัศนะ
ของเวเบอร ก็คือ ทําใหบุคคลรูสึกมีความรับผิดชอบตอตนเอง (individual responsibility) ในการ
ดําเนินชีวิตแทนที่จะใหคนอื่นหรือสังคมรับผิดชอบ บุคคลมีความรูสึกวา อนาคตของตนอยูใน
อํานาจของตนที่จะแกไขและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (จิรโชค วีระสัย, 2543: 68-69) ชาวโป
รเตสแตนท จึ ง มั ก จะเคร ง ครั ด ในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สอนของศาสนา และมี ร ะเบี ย บวิ นั ย สู ง
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อวาการทํางานเปนการบูชาพระเจาในรูปหนึ่ง ทําใหพวกเขามีความขยัน
ขันแข็งและจริงจังในชีวิต มีความรับผิดชอบตอตัวเอง รูจักกระเหม็ดกระแหม นิกายโปรเตส
แตนทจึงมีผลเปนการสรางหรือเผยแพรคุณคาใหมในสังคม คุณคาเหลานี้ นําไปสูแนวความคิด
ใหมเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธของตนในสังคม ผลก็คือ การเกิดของระบบทุน
นิยมแบบอุตสาหกรรม (รุงทิพย
ศิริปน, 2531:4-5)
วิ ถี ชี วิ ต ของคนเราก็ คื อ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป น แบบแผนทางความคิ ด และการกระทํ า
รวมถึงประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และคานิยม สําหรับวิถีชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียน เปนอีก
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วิถีชีวิตของคนกลุมหนึ่งที่นาสนใจ เพราะเปนวิถีชีวิตที่นอกจากมีเรื่องของชนชั้นแลวยังมีเรื่องของ
ความเชื่อทางศาสนา ที่เขามามีอิทธิพลกําหนดทัศนคติคานิยมและพฤติกรรมทางสังคม ดังนั้น
สําหรับชนชั้นกลางไทยที่มีใจเปนคริสต จะมีวิถีชีวิตที่ไมเหมือนคนอื่นในสังคม โดยจะเริ่มจากวิธี
คิด คานิยมและทัศนคติ จนในที่สุดนําไปสูวิธีปฏิบัติตัวที่จะไมเหมือนผูอื่น
ศาสนาคริสต ถือวาศาสนาเปนมิติที่มีอยูในทุกสวนทุกภาคของชีวิตประจําวันทั้งของ
ปจเจกบุคคลและของสวนรวม เปนตัวกําหนดการดําเนินชีวิต การทํามาหากิน และการจัดระเบียบ
ทางสังคม ในแงนี้จะเห็นไดวา ศาสนาคริสตมีความสัมพันธเกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรม
อย า งมาก สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ม องคริ ส ตจั ก รใจสมานเป น ชุ ม ชนหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครฯ ที่ประกอบดวยสมาชิกคริสเตียน ซึ่งเปนคนกลุมนอยกลุมหนึ่งที่รวมตัวกันโดย
ยึดหลักคําสอน และจริยธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต พวกเขามีความผูกพันกันภายในกลุม
สูงโดยอาศัยความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อในทางศาสนา นอกจากจะชวยใหคริสตชนภายใน
กลุมเกิดความกลมเกลียวและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยังมีผลตอการกําหนดทัศนคติและคานิยม
ทําใหพวกเขาประพฤติปฏิบัติเปนแนวเดียวกันในทางศีลธรรม คําสอนอันเปนจริยธรรมในศาสนา
จะสรางหลักในการดําเนินชีวิตใหกับผูที่เชื่อ ความเชื่อทางศาสนาจึงมีอิทธิพลอยางมาก ในการ
กําหนดความคิดและพฤติกรรมการดํา เนินชีวิตของคริสเตียน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง สําหรับชีวิตคริสเตียน ศาสนามีบทบาทอยางมากในการกําหนดความคิดและชีวิตทาง
สังคม ทุกชวงสําคัญของชีวิตศาสนาจะเขามามีสวนดวยเสมอ การปฎิบัติตามหลักคําสอนของ
ศาสนาในแงของผูที่มีความเชื่อ ก็คือ การไดรับพระพรจากพระเจา ดังนั้น คานิยมและความเชื่อ
ทางศาสนาอันเปนแบบชีวิตของคริสเตียนจึงมีอิทธิพลตอการมองตนเองและโลกทัศนของคริส
เตียน อีกทั้งเปนแรงจูงใจใหคริสเตียน นําไปประพฤติปฎิบัติในการดํารงชีวิตแบบชนชั้นกลางใน
สังคมไทย
4. แนวคิดเกี่ยวกับ “ โลกทัศน ”
โลกทัศ น หมายถึง ทั ศนะของปจเจกชน หรื อสมาชิกในสัง คม เกี่ยวกั บโลกหรือ
สิ่งรอบตัวมนุษยในโลก เปนทัศนะทั่วไป ไมมีการใหคุณคา แตเปนพื้นฐานใหเกิดการกําหนด
แนวคิด แบบแผนความคิดและการปฎิบัติตางๆ
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Robert Redfield (อมรา พงศาพิชญ, 2538 :81- 82) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับโลกทัศน
วาคือภาพที่บุคคลในสังคมมองเห็นตัวเขา และความสัมพันธของตัวเขากับสภาพรอบตัว ผูที่ศึกษา
เกี่ยวกับโลกทัศน จะตองพยายามทําความเขาใจวา กลุมคนที่กําลังถูกศึกษาอยูนั้นมองสังคมและ
โลกรอบตัวเองอยางไร
แนวความคิดของ Redfield เกี่ยวกับโลกทัศนอาจสรุปได 4 ประเด็นดังนี้ (Amara
Pongsapich and others, 1985 : 8)
1. โลกทัศนเริ่มจากการที่บุคคลมองและเขาใจตนเอง ภายใตสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เขาเปนสมาชิกอยู
2.โลกทัศนชวยกําหนดความแตกตางระหวางมนุษย กับสิ่งที่ไมใชมนุษยซึ่งอาจไดแก
อํานาจที่มองไมเห็นและสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเขา
3. โลกทัศนชวยเชื่อมโยงมนุษยเขากับอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยการยอมรับ เชื่อฟง
และมีการกระทําตอบตอสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นๆ
4. มนุษยมองจักรวาลในลักษณะที่เปนลักษณะรวมของการรวมกันระหวางมนุษย
ธรรมชาติและพระเจา
แนวความคิดของ Redfield ซึ่งไดรวบรวมไวใน International Encyclopedia of the
Social Science ไดใหความหมายของ โลกทัศน วาหมายถึง ระดับความเขาใจในสิ่งตางๆรวมทัง้
บุคคลแตละคนซึ่งมีความคิดไมเหมือนกัน โดยพัฒนาความเขาใจนั้นใหสัมพันธกับบุคคลที่ความ
เปนอยูสูงกวาหรือต่ํากวา ผูฉลาดกวาและโงกวา ตลอดจนผูอยูในเมือง และในชนบท นอกจากนี้
Redfield ไดสรุปความหมายของโลกทัศนวา เกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ความเปนตัวของตัวเอง
ความเปนมนุษยชาติ
ความมีระดับชั้นและกลุมคน
การรับรูในเรื่องสิ่งที่มีอยูจริงในธรรมชาติและสิ่งที่เปนนามสมมติ เชน พระผู

เปนเจา
5. การรับรูสวนตัวในเรื่องเกี่ยวกับเวลาและอากาศรวมทั้งปรากฎการณธรรมชาติ
6. การรับรูเกี่ยวกับวิกฤตการณของชีวิตที่เกิดขึ้น เชนความเจ็บปวยและความตาย
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ในที่สุด Redfield ใหความเห็นวา โลกทัศน นาจะหมายถึง ลักษณะและทัศนคติของ
ความตองการหรือขอตกลงที่มีตอบุคคลอื่น หรือสิ่งสมมุติอื่น เชน พระเจา ผีสาง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม
มีตัวตน จะไดรับการยอมรับนับถืออยางยิ่ง
จุรี จุลละเกศ (2518 : 93-94) ไดรวบรวมความหมายของโลกทัศน ในดานความเชื่อ
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ตามหลักการนับถือของลัทธิตางๆ เปน 4 ประเภท ดวยกัน คือ
1. โลกทัศนตอสิ่งที่อยูภายนอก (Externalized World View) เปนทัศนะความเชื่อ
เกี่ยวกับ การเคารพบูชาพระเจา เปนทัศนะความเชื่อที่มี อยูตามศาสนาตางๆ ที่เคารพบูชาและ
ยอมรับในอํานาจตางๆของพระเจา การเชื่อในพระเจาสรางโลก สรางสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้ง
มนุษยดวย จึงเปนความเชื่อที่เกี่ยวกับพระเจาโดยตรง ในบางลัทธิศาสนาก็มี พระเจาเพียงองค
เดียว บางลัทธิศาสนาก็มีมากกวาหนึ่งองคขึ้นไป ศาสนาที่มีพระเจาองคเดียว ไดแก ศาสนาคริสต
ยิว อิสลาม แตศาสนาชินโต ฮินดู มีพระเจาหลายองค พระเจาแตละองคมีความศักดิ์สิทธิ์ และ
อํานาจเหนือมนุษยในดานตางๆกัน โลกทัศนประเภทนี้มีปรากฏในระบบความเชื่อตอสิ่งที่พนวิสัย
ของเรา
2. โลกทัศนตอรูปแบบ (Uniformed World View) เปนทัศนะความเชื่อตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีรูปแบบตางๆกัน เชน ภูตผี ปศาจ วิญญาณ การทรงเจา ศาลเจา เปนตน
หรือมีความเชื่อตอรูปแบบทางศาสนาในลักษณะตางๆ เชน การเชื่อในจารีต ขนบประเพณีและ
วัฒนธรรม อันเกิดจากอิทธิพลของศาสนา
3. โลกทัศนตอตัวเอง (Internalized World View) เปนทัศนะความเชื่อเกี่ยวกับจิตใจ
และการกระทําของตนเอง โดยถือวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากการกระทํา ไมใชการบันดาล หรือการ
สรางสรรคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แมตัวของเราเองก็เหมือนกัน จะไดรับผลจากการกระทําของเราเอง
เปนทัศนะความเชื่อที่แตกตางกับความเชื่อตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการบูชาพระเจา ซึ่งจะปรากฏใน
ศาสนาที่ไมมีพระเจา เชน ศาสนาเชน ศาสนาพุทธนิกายหินยาน ศาสนาประเภทนี้ปฏิเสธในเรื่อง
พระเจา และภูตผีปศาจ โดยยึดหลักการกระทําของมนุษยเองเปนสําคัญ
4. โลกทัศนทางวิชาการ (Scientific World View)
คือความเชื่อในรูปแบบ
วิทยาศาสตรที่ตองการใหพิสูจนและทดลองใหเห็นวาจริงเทานั้น เปนความเชื่อทางทัศนะของ
นักวิชาการสมัยใหมกอนที่จะยอมรับความรู หลักการหรือทฤษฎีใดๆ ก็ตาม ผูมีทัศนะความเชื่อ
แบบนี้จะตองไดรับการทดลองดวยตนเอง หรือพิสูจนใหเห็นดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
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โลกทัศนของบุคคลจะเปนอยางไรนั้น ยอมไดรับอิทธิพลหรือขึ้นอยูกับสภาพหรือ
ฐานะของบุคคลในสังคมนั้นเปนอยางมาก เชน วิธีการมองโลกของผูที่มีฐานะสูงในสังคม และ
โอกาสที่อิทธิพลของโลกทัศนของบุคคล หรือของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีเหนือกวาหรือมี
สิ่งครอบงําหรือยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โลกทัศนของบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่น ไมวาจะ
เปนไปโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตามยอมเปนไปไดเสมอ สําหรับสังคมไทย ศาสนามีสวนสําคัญ
อยางมากในการกําหนดโลกทัศนและทิศทางของสังคม ระบบความเชื่อและศาสนามีบทบาทใน
การสรา งโลกทัศน ช วยวางกรอบความคิดเกี่ยวกับสถานภาพของมนุษ ย และระเบียบสังคม
ควบคุมพฤติกรรมสังคม และมีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอยาง
ใกลชิด การทําความเขาใจโลกทัศนของคริสเตียน นอกจากจะชวยใหเขาใจถึงสถานภาพและ
บทบาทของกลุมและชนชั้นทางสังคมของพวกเขา ในโครงสรางใหญของสังคม ยังทําใหเขาใจ
โลกทัศนที่มีตอชีวิตสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของคริสเตียน ภายใตบริบทของสังคมใหญ
คริ ส เตี ย นจั ด ได ว า เป น กลุ ม วั ฒ นธรรมย อ ยในสั ง คมไทย ที่ มี ห ลั ก คํ า สอนและ
จริยธรรมของคริสตศาสนา เปนตัวกําหนดบรรทัดฐานและพฤติกรรมทางสังคมของสมาชิกใน
กลุมศาสนาจึง มีอิทธิพลอยา งมาก ตอการดํา เนิ นชีวิต ทางสังคมของคริ สเตีย น ความเชื่ อของ
คริสเตียนทําใหคริสเตียนตองประกาศศาสนา พรอมกับการใหบริการทางสังคม ที่ผานมาจะ
เห็นวา กิจกรรมหลักที่คริสเตียนเขาไปรวมในสังคมมีมากมา ไมวาจะเปนการศึกษา สาธารณสุข
และงานสงเคราะหตางๆ โรงเรียนคริสต โรงพยาบาลอีกหลายสิบแหงและองคการสงเคราะหตางๆ
อีกมาก นอกจากนี้ คริสเตียนเริ่มเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อแกปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนงานใหมที่มีแนวโนมที่สําคัญสําหรับ
ศาสนจักรคริสตในประเทศไทย ถาพิจารณาถึงแนวคิดที่อยูเบื้องหลังของการดําเนินกิจการตางๆ
เหลานั้น ก็พบวา สิ่งที่คริสเตียนปฎิบัตินั้น ลวนเปนผลมาจากหลักคําสอนทางศาสนาและวิถีชีวิต
ของความเป นคริ สเตียน เนื่อ งจากในศาสนาคริ ส ต การกลา ววา ตนมีค วามเชื่อ ในพระเจ า
ตองควบคูไปกับการปฎิบัติ การเขาไปชวยเหลือสังคม หรือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมถือเปนการรับใชพระเจาทางหนึ่ง
5. แนวคิดเกี่ยวกับการมองตนเอง

22
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องตน (self) เริ่มเปนที่สนใจครั้งแรกในแวดวงของนักปรัชญา เมื่อ
มีการกลาวถึงตน ก็มักจะใชคําตางๆกัน เชน สปริต (spirit) บาง ไซค (psyche) บางโซล(soul) บาง
สําหรับแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องตน มาเปนที่สนใจกันแพรหลายในหมูนักจิตวิทยาขณะนี้นั้น
เริ่มมาจาก James Williams (1950) ไดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนไวในหนังสือชื่อ Principle of
Psychology ซึ่งมีพิมพในป 1890 ในที่นี้ชื่อวา The Conscious of Self ซึ่งเปนบทที่ยาวที่สุดใน
หนังสือชุดนี้ แตแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดถูกละเลยไปในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เพราะ
นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งเนนความสําคัญของจิตวิทยาการทดลอง และ
เปนพวกที่มีชี่อเสียงอยูในระยะนั้นไดวิจารณและคานวาทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องตนไมไดอยูในขอบเขต
ของวิชาจิตวิทยา จนกระทั่งป 1923 Sigmund Freud ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยว ego ขึ้นมา และ ego
ของฟรอยด มีสวนคลายคลึงกับตนของ James Williams จึงทําใหแนวความคิดเรื่องตนกลับมาเปน
ที่สนใจอีกครั้งหนึ่ง ไดมีการศึกษาคนควา และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตนกันอยางกวางขวางตั้งแต
ป 1950 เปนตนมา (จักรกฤษณ สําราญใจ, 2518:10)
คําวา Self ในภาษาอังกฤษ ที่นํามาใชในภาษาไทยและนิยมใชกันอยางแพรหลาย คือ
การมองตนเอง มโนภาพแหงตน อัตมโนทัศน ความเห็นเกี่ยวกับตน และสังกัปเกี่ยวกับตนเอง
สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใชคําวา “การมองตนเอง” คําวา “ การมองตนเอง” นี้ไดมีผูใหคํา
จํากัดความ หรือความหมายไวมากมาย ดังเชน
Hurlock (1944 : 525-526 อางถึงในกรรณิการ ภูประเสริฐ, 2517 : 2-3) ไดกลาวถึง
ลักษณะของการมองตนเองวา คือ การรับรูตนเองทั้งกาย ใจ ทางดานกายก็รับรูในทางรูปราง
หนาตา สุขภาพ และทางดานใจก็ไดแก ความรูสึกนึกคิด การรับรูการปรับตัวตน ความเชื่อมั่นใน
ตนเองและอารมณของตนเอง ซึ่งการรับรูเกี่ยวกับตนนี้ในแตละคนอาจจะตรงหรือไมตรงกับความ
จริงก็ได แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธของบุคคลนั้นกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู และมีบทบาทอยู
Rogers (1951:36) ไดใหความหมายของการมองตนเองไววา เปนโครงสรางของการ
รับรู ที่บุคคลมีตอตนเองเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ ความสามารถ การรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม การรับรูเกี่ยวกับคุณคาของตัวเอง เปนตน Rogers มี
ความเห็ น ว า การมองตนเองพั ฒ นาขึ้ น มาจากผลของการที่ บุ ค คล ได มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่บุคคลไดรับการประเมินผลจากบุคคลอื่น
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Good (1973 : 254) ไดใหความหมายของ การมองตนเอง ไววา เปนการรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับความสามารถ รูปราง ลักษณะ การกระทํา กิจวัตรประจําวันของตนเอง ในฐานะที่
เปนบุคคลหนึ่ง
Drever (1952 : 262) กลาววา คือ การที่บุคคลมองตนเองดวยจิตรูสึกของตัวเขาเอง
ซึ่ ง ตนเป น ผลรวมของคุ ณ ลั ก ษณะส ว นตั ว ของตนเองและจากการที่ เ ขามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
สิ่งแวดลอม
Lazarus S. Richard (1963 : 61) กลาววา การมองตนเอง หมายถึง ตัวกําหนด
พฤติกรรมของบุคคลและทําใหบุคคลเขาใจตนเอง บุคคลจะแสดงพฤติกรรมไปตามที่ตนเปน
Byrne Donn and Kelley Kathryn (1981:104) ไดใหความหมายของ การมองตนเอง
ว า เป น ศู น ย ร วมของทั ศ นคติ การปรั บ ตั ว และค า นิ ย ม ซึ่ ง บุ ค คลยึ ด ถื อ เกี่ ย วกั บ ตนเองในด า น
พฤติกรรม ความสามารถ สภาพรางกาย และความมีเกียรติ ในฐานะที่เปนบุคคลหนึ่ง
James Williams (1950 : 291 อางถึงใน กิติพงษ เทียนตระกูล, 2522:2) นักจิตวิทยา
คนแรกที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับตนไดใหความหมายไววา การมองตนเอง คือ สิ่งที่บุคคลรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตัวเขาเอง ซึ่งประกอบดวย
- ตนทางวัตถุ (Material Self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆบุคคลนั้น
เปนเจาของ เชน รางกาย ครอบครัว สิ่งของตางๆ
- ตนทางสังคม (Social Self) หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของผูอื่นที่มีตอบุคคล
นั้น
- ตนทางจิต (Spiritual Self) หมายถึง กระบวนการทางจิตใจ เชน ความคิด อารมณ
ความปรารถนาที่มีตอตนเอง
สรุปไดวา การมองตนเอง หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และทัศนคติของบุคคลที่มีตอ
ตนเอง ในดานตางๆทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งทั้งนี้เปนผลมาจากประสบการณ ที่ตนไดมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมและสิ่งแวดลอม
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จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน อาจกลาวไดวาการมองตนเองของบุคคล มิไดเปนสิ่งที่
มีมาแตกําเนิ ด แตการมองตนเองจะพัฒนาจากการที่บุคคล ไดมีค วามสัมพันธกับสังคมและ
สภาพแวดลอม ปฎิกริยาของบุคคลอื่นในสังคมรอบตัวเรา จะเปนเครื่องกําหนดการมองตนเอง
หรือ อาจกลาวไดวา การมองตนเองเกิดขึ้นโดยการเรียนรูจากประสบการณ ที่เขาไดมีการติดตอ
สัมพันธกับบุคคลอื่น ถือไดวามีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอการพัฒนาตนเองเปนอยางมาก โดย
พยายามที่จะปฎิบัติตนใหเปนที่พอใจของบุคคลในสังคมที่ตนอยู และสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
บุคคลนั้น ไดแก ครอบครัว เพื่อน สถาบันที่เขาสังกัดอยู หรือ แบบแผนทางวัฒนธรรม สถานภาพ
ทางสังคม โดยจะนําอิทธิพลตางๆกลับมามองตนเอง สําหรับชุมชนคริสตจักรใจสมานเปนชุมชน
ที่มีจุดรวมกันในความเชื่อ และมีการถายทอดทั้งความคิดและแบบแผนความประพฤติ ใหแก
สมาชิกในกลุม เปนกลุมสังคมกลุมหนึ่งที่ชนชั้นกลางคริสเตียน จะไดเรียนรูถึงแบบแผนทาง
วัฒนธรรมจากการติดตอสัมพันธกันภายในกลุม วัฒนธรรมยอยในคริสตจักร จึงเปนสิ่งที่เรียนรู
จากการปฏิสังสรรคกันระหวางสมาชิกในกลุม และภายใตบริบทของวัฒนธรรมยอยดังกลาวใน
คริสตจักรทําใหชนชั้นกลางคริสเตียน เกิดการรับรูเกี่ยวกับตนเอง และเปนสิ่งที่บงบอกถึง โลก
ทัศนของเขาวามีทัศนคติและความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ อยางไร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ที่ พูดถึ ง ชนชั้ น กลาง สามารถแยกพิ จ ารณาได เ ป น
3 แนวคิดคือ
1. ผลงานศึกษาภายใตอิทธิพลแนวคิดของมารกซิสต ไดแก
ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ (2524) ในงานศึกษา “ เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตร
ไทย” ไดกลาวถึงคําวา ชนชั้นกลาง ใชแทนความหมายของชนชั้นกระฎมพี โดยมองวาคนกลุม
นี้มิไดทําหนาที่อยางเปนอิสระตาม ที่ควรปฎิบัติในประวัติศาสตรเพราะความออนแอซึ่งเปนการ
วิเคราะหในแงมุมของมารกซิสตกลุมประวัติศาสตรเศรษฐกิจ หรือเชนการพิจารณาวาชนชั้นกลาง
เปนปฎิปกษ กับชนชั้นนํา หรือกลุมคณาธิปไตย ตามแนวการวิเคราะหทางสังคมวิทยาแบบเดิม
ของพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมองพวกเขาเปนเพียงพันธมิตรทางการเมือง ที่มีความหลากหลาย
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ดังนั้น การปฏิวัติเพื่อ
และขาดพื้นฐานของประสบการณรวมกัน (ร็อกโบราวซ∗, 2526:57)
เปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะสังคมทุนนิยม จึงตองอาศัยศักยภาพของชนชั้นที่อยูลางสุดเทานั้นจึง
จะมีประสิทธิภาพ สวนชนชั้นกลาง และชนชั้นแรงงานที่มีฐานะความเปนอยูคอนขางดี มักจะเปน
พวกอนุรักษนิยมทางการเมือง(ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ, 2524:72) สรุปไดวา ผลงานศึกษา
นี้เปนการศึกษาบทบาทของกลุมบุคคล ที่ทําการคาในสังคมกอนทุนนิยมหรือที่เรียกกันทั่วไปวา
“ ระบบศักดินา ” โดยไดกลาวถึง การใชคําวา “ ชนชั้นกลาง ” นี้วา เปนการใชในบริบทที่
เปนกลางๆ สําหรับเรียกพวกกระฎมพี หรือพวกนายทุน เพราะการใชคําวา ”นายทุน” มักใชใน
ความหมายของผูมีทรัพยสินที่เปนเจาของทุนจางแรงงานมาประกอบการ อันกอใหเกิดผลผลิตที่
สรางสวนเกินหรือกําไร ดังนั้นการใชคําวา " นายทุน " จึงกอใหเกิดความหมายทางลบ ในฐานะผู
ขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบ ขณะที่คําวา
“ กระฎมพี ” หมายถึง ผูมีทรัพยสินขนาดยอย แต
มารกซิสตไทยมักใชในความหมายของเจาของอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหการใชคําวากระฎมพี
ของฝายมารกซิสตไทยมีนัยของความเปน “ ซาย ” อยูมากเกินไป และมีความหมายไมแตกตาง
จากคําวานายทุน (ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ, 2530:126-128) แนวคิดเชนนี้ชี้ชัดวาชนชั้น
กระฎมพีเหลานี้ก็คือชนชั้นกลางในสังคมศักดินา มีภาระหนาที่ในการเปลี่ยนสังคมเขาสูระบบทุน
นิยม และเมื่อสังคมไดเปลี่ยนจากระบบศักดินาเขาสูสังคมทุนนิยม ชนชั้นกระฎมพีเหลานี้จะ
กลายเปนชนชั้นผูควบคุมอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ในการกลาวถึงชนชั้นกลาง ตามแนวคิดของฉัตรทิพย ไมสามารถนํามาอธิบายกลุม
คนกลุมใหมที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทย ในยุครวมสมัย อาทิ พนักงานขายประกัน นักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย เจาหนาที่คอมพิวเตอร เปนตน ผูที่เปดศักราชใหมในการนิยามชนชั้นกลางใน
สังคมทุนนิยม คือ ปรีชา เปยมพงศสานต (2536)

*ในงานเดี ย วกั น นี้ มี คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ข อ หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ช นชั้ น กลางไม
สามารถเปนชนชั้นที่กาวหนานั่นคือ การบิดเบือนการวิเคราะหเกี่ยวกับจริยธรรมโปรแตสแตนต
ของเวเบอรซึ่งพิจารณาใหชนชั้นกลางและแบบแผนการบริโภคที่ทันสมัยของชนชั้นกลางเปน
รากฐานของคานิยมสมัยใหม ความคิดเหลานี้นับเปนสวนสําคัญสําหรับการวางรากฐานในเรื่อง
ความ กาวหนา อันเปนแนวคิดที่มีประโยชนตอการโตแยงกับทัศนะแบบมารกซิสดั้งเดิมที่มอง
วาชนชั้นกลางควรถูกตัดออกไปจากการตอสูระหวางชนชั้นนายทุนและชนชั้นแรงงาน (ดูหนา5859)
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ปรีชา เปยมพงศสานต (2536) ในงาน “ ทฤษฎีชนชั้นกลาง ” ไดนําเสนอเรื่อง
ชนชั้นกลาง โดยชี้ใหเห็นวา ชนชั้นกลางเปนกลุมชนชั้นทางสังคมที่เปนจริง เปนผลผลิตจาก
กระบวนการทางประวัติศาสตร ของระบบทุนนิยมซึ่งมาจากขางนอก และเริ่มปรากฏชัดเจน
ตั้งแตป พ.ศ.2500 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน พวกเขาไมไดเปน “ ผูรับใช ” ของชนชั้นที่มีอํานาจ
หากแต มี ค วามเป น อิ ส ระระดั บ หนึ่ ง มี แ นวคิ ด ของตนเอง มี น โยบายของตนเอง และภายใต
อุดมการณทุนนิยมซึ่งกําลังขยายตัว พวกเขาคือ พลังสําคัญที่คอยผลักดันพัฒนาการของระบบ
ทุนนิยมสมัยใหม โดยมีความใฝฝนอยูที่การสรางระบบเศรษฐกิจเสรีซึ่งเนนความเจริญเติบโตเปน
หลัก แตจะไมกาวไปไกลในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อชนชั้นลาง ปรีชาไดใชกรอบวิเคราะหของ
แนวคิดมารกซิสมใหม (Neo-Marxism) ในการใหความหมายชนชั้นกลาง โดยเสนอวาชนชั้น
กลางประกอบดวยคนงานคอปกขาวหรือคนงานที่ไมตองใชแรงงาน และผูผลิตขนาดเล็กในสังคม
นิยมสมัยใหม
จากงานศึกษานี้สรุปไดวาชนชั้นกลางไทยเปนผลผลิตจากกระบวนการทาง
ประวัติศาสตรของระบบทุนนิยม ซึ่งมาจากขางนอก และเริ่มปรากฏชัดเจนตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปน
ตนมาจนถึงปจจุบัน พวกเขาเริ่มมีการพัฒนา “นโยบาย” และ “ อุดมการณ ” ของตนเองใหปรากฏ
ชัด เพื่อบรรลุผลประโยชนของกลุมตน และเพื่อรักษาอํานาจที่มีเหนือชนชั้นแรงงาน และ ชาวนา
ชาวไร แตก็ไมใชผูรับใชชนชั้นนายทุน หากแตเปนผูสรางสรรคระบบทุนนิยมมากกวา
ดวย
เหตุนี้ จึงไมนาเแปลกใจที่ชนชั้นกลางไทยเปนพลังสําคัญในการชวยผลักดันการพัฒนาทุนนิยม
สมัยใหม แตก็ไมกาวไปไกลในการเปลี่ยนแปลงสังคมผูยากไร (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:8187) ปรีชาไดกลาวถึงคนอยางนอยสองกลุมวาสังกัดอยูในชนชั้นกลาง ไดแก ขาราชกา ร และผู
ทํางานอยูใน สาชาวิชาชีพที่หลากหลาย อาทิ นักบริหารระดับสูง ผูจัดการ นักวิชาการ ผูมี
อาชี พ ทางการตลาด การธนาคาร การประกั น ภั ย รวมแม ก ระทั่ ง ครู อาจารย ป ญ ญาชน
สื่อมวลชน ฯลฯ (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:83)
แมวาการกลาวถึงชนชั้นกลางของปรีชา จะไมสามารถระบุชัดไดวา ชนชั้นกลางมี
ความแตกตางจากชนชั้นอื่นๆอยางไร แตอยางนอยก็แสดงใหเห็นภาพลักษณวา มีชนชั้นกลาง
ดํารงอยูจริงในสังคมทุนนิยมปจจุบัน ซึ่งพวกเขามิไดสังกัดอยูในชนชั้นนายทุน และก็มิไดเปน
สวนหนึ่งของชนชั้นแรงงาน แตเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตอุดมการณทุนนิยม และ
ผลักดันใหอุดมการณดังกลาวขยายตัวลึกในสังคม นั่นคือ ทําใหทุกคนเชื่อถือในระบบทุนนิยม ซึ่ง
มองวา “ ระบบนี้เปดโอกาสใหทุกคนสามารถปรับสถานภาพของตนเองได ถาคนนั้นมีความรู
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ความสามารถ” จากแนวคิดเชนนี้ จึงทําใหการแสวงหาความรูและความเชี่ยวชาญ กลายเปน
อุดมการณทางการศึกษาของระบบทุนนิยมสมัยใหมดวย (ปรีชา เปยมพงสานต, 2536:85)
วรวิทย เจริญเลิศ (2536) ในงานศึกษาเรื่อง “ ชนชั้นกลางกับเหตุการณพฤษภาคม :
ฝายประชาธิปไตยหรือรัฐปฎิการ? ” วรวิทยไดเรียกชนชั้นกลางวา “ ชนชั้นนายทุนนอย ” ซึ่ง
อาจจะเปนกลุมชน “ พวกหัวรุนแรง ซายจัด ชาตินิยม (หรือแมแต) เทคโนแครต ” ก็ได วรวิทยได
กลาวสรุป ชนชั้นกลางทามกลางพัฒนาการทุนนิยมของไทยวา ในอดีตชนชั้นกลางหมายถึงเพียง
คนที่มีอาชีพคาขาย โดยเฉพาะคนจีนอพยพ ประกอบดวยพอคารายใหญ (ซึ่งคลี่คลายไปเปนชน
ชั้นนายทุนในสังคมทุนนิยม) และพอคารายยอย แตเมื่อสังคมไทยเริ่มพัฒนาเขาสูยุคทุนนิยม
ภาคบริการไดเติบโตขึ้นมาอยางรวดเร็ว ไมนอยไปกวาภาคอุตสาหกรรม แรงงานที่เติบโตขึ้นจึง
ไมใชชนชั้นกรรมาชีพ แตเปนแรงงานในกลุมอาชีพใหมๆ ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย ดังนั้น
ชนชั้ น กลางในสั ง คมทุ น นิ ย มป จ จุ บั น จึ ง รวมตั้ ง แต ผู ป ระกอบการรายย อ ย พ อ ค า ย อ ย
อาชีพอิสระ ปญญาชน ขาราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทหางราน
เหตุ ที่พวกเขาถูกพิ จ ารณาให เป นชนชั้ นกลางเหมือนกัน ก็เ นื่ องมาจากการมี พื้นฐานทางวัต ถุ
(รายไดและความมั่นคงในงาน) ใกลเคียงกัน (วรวิทย เจริญเลิศ, 2536:130-133)
2. ผลงานศึกษาภายใตอิทธิพลแนวคิดของเวเบอเรียน ไดแก
จุรี วิจิตรวาทการ (1979) จากงานวิจัย “ Not Too high and Not Too low : A
Comparative Study of Thai and Chinese Middle-Class in Bangkok,Thailand ” เปนการศึกษาชน
ชั้นกลาง โดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมคนชั้นกลางสองกลุม ระหวางกลุมคนจีนที่ประกอบอาชีพ
ค า ขายอิ ส ระกั บ กลุ ม คนไทย ที่ ทํ า งานในสํ า นั ก งาน การประกอบอาชี พ อิ ส ระของคนจี น
ทําใหมีลักษณะเฉพาะของวีถีชีวิต ที่แสดงความเปนกลุมทางชาติพันธุไดชัดเจน และมีความภูมิใจ
และเชื่อมั่นในวิชาชีพ ซึ่งแตกตางไปจากคนไทยที่ทํางานในสํานักงาน เพราะมีหลักประกันของ
ความมั่นคง และใหความรูสึกปลอดภัยสูง (จุรี วิจิตรวาทการ, 1979:1-4) โดยเกณฑที่ ดร.จุรี วิจิตร
วาทการ ใชในการกําหนดความเปนชนชั้นกลางที่สําคัญ คือ ความรูสึกมั่นคงในการประกอบอาชีพ
และมีความภูมิใจในอาชีพและสถานภาพของตัวเองเปนสําคัญ
จากงานศึกษาที่ผานมาของ
นักวิชาการหลายทานไดยืนยันวาผูประกอบการเชื้อสายจีน ไดเขยิบฐานะเขามาเปนชนชั้นกลาง
ในระดั บผูบริหารทั้ง ภาครัฐและเอกชน ทํ า ให มี รายไดสูงและสรางแบบแผนการดํา เนินชี วิ ตที่
หรูหรา
การเลื่อนชั้นทางสังคม จึงเปดโอกาสใหกับชนชั้นเลื่อนไปสูการเปนชนชั้นสูงได
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มากกวา
ในขณะที่ ชนชั้นลางขาดปจจัยตางๆไมวาจะเปนโอกาสทางการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และลักษณะการรวมกลุมที่ไมมีพลังในการตอรองอยางเปนจริง ทําใหโอกาสที่จะเลื่อน
เปน
ชนชั้นกลางมีนอยมาก (สุภางค จันทวานิช, 2534 : 17) นอกจากนี้จุรี วิจิตรวาท
การ จากบทความเรื่อง “ ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับชนชั้นกลางใหมในสังคมไทย ” จุรี ได
ใหคํานิยามชนชั้นกลางวาเปนกลุมชนที่อยูตรงกลางระหวางคน 2 ชนชั้น ไดแก กลุมที่มีอาชีพที่
ไดรับผลตอบแทนสูง มีเกียรติ และมีอํานาจพิเศษหรือการควบคุมเหนือประชาชนทั่วไป กับอีก
สวนหนึ่งคือชนชั้นลางผูประกอบอาชีพที่ไมกอใหเกิดเกียรติ มีรายไดต่ํา และทํางานโดยใชแรงงาน
กาย สําหรับชนชั้นกลางถูกกลาวถึงวาเปน ชนชั้นที่มีชีวิตการงานมั่นคง มีรายไดและสวัสดิการสูง
และอาชีพที่ทํามักถูกยอมรับวามีเกียรติ (Vichit - Vadakan, 1979:8-10) ชนชั้นกลางจะเปนผูมี
ลักษณะเปนคนทํางาน มีความปรารถนาความมั่นคงและความกาวหนา นอกจากจะพิจารณา
ฐานะของชนชั้นกลางจากมุมมองทางดานอาชีพการงาน ยังดูไดจากการมีวิถีชีวิตแบบทันสมัย
บริโภคเครื่องอํานวยความสะดวกในครัวเรือนมากมาย เปนกลุมบริโภค (ที่มีอํานาจซื้อ) ขนาด
ใหญ และแบงเวลาในการพักผอนอยางชัดเจน ฯลฯ และที่สําคัญ การมีความรูทําใหพวกเขาสนใจ
ปญหาทางการเมืองและสังคมดวย (จุรี วิจิตรวาทการ, 2536:22-24) อยางไรก็ตาม เนื่องจากงาน
ของจุรี เนนการวิเคราะหเปรียบเทียบชนชั้นกลางสองกลุม คือ ชนชั้นกลางเชื้อสายไทย และชนชั้น
กลางเชื้อสายจีน ทําใหงานศึกษามิไดใหความสําคัญกับชนชั้นอื่นๆ ดังนั้น ในสวนทายของงานจุรี
จึงสรุปเพียงวา ชนชั้นกลางชาวจีนมีการปรับตัวและถูกดูดซับใหกลายมาเปนพลเมืองไทย ซึ่ง
เทากับเปนการยืนยันวามีชนชั้นกลางดํารงอยูในสังคมไทยจริง แตก็มิไดกลาวถึงวา พัฒนาการกาว
ตอไปของชนชั้นกลางในสังคมไทยนาจะเปนเชนไร พวกเขาจะยังคงดํารงฐานะความเปนชนชั้น
กลางตอไป หรือจะปรับตัวไปอยูใกลเคียงกับชนชั้นอื่น
ปรี ช า คุ วิ น ทร พั น ธุ (2526)
ได วิ จั ย เรื่ อ งการจั ด ช ว งชั้ น ทางสั ง คมของ
กรุงเทพมหานคร พบวา ชวงชั้นทางสังคมแบงออกเปนชั้นสูง ชั้นกลางและชั้นลาง คนชั้นสูง
และชั้นกลางมีโอกาสในทางสังคมและเศรษฐกิจมากกวาชนชั้นลาง คนในแตละชนชั้นพอใจใน
สถานภาพชนชั้นของตนและหวังวาจะเปลี่ยนสถานภาพชนชั้นได โดยการเปลี่ยนสถานภาพใน
รุนลูกดวยการศึกษา อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสถานภาพทางชนชั้นที่กลุมตัวอยางใน
กรุงเทพมหานครกําหนดใหกับตนเองกับสถานภาพทางชนชั้นที่จําแนกจากรายได ก็พบวาผูตอบ
จํานวนเกือบครึ่งกําหนดใหตนเอง มีสถานภาพทางชนชั้นต่ําหรือสูงกวาเกณฑ กลาวคือ ผูตอบที่
เปนชนชั้นกลางรอยละ 37 คิดวาตนเปนชนชั้นกลาง และผูตอบที่เปนชนชั้นสูงอีกรอยละ 9
คิดวาตนเองเปนชนชั้นกลาง ในการใชอาชีพเปนตัวกําหนดชั้นทางสังคม ผูตอบแบบสอบถามได
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แบงชวงชั้นออกเปน 4 ชั้น คือ ชั้นสูง ชั้นกลางคอนขางสูง ชั้นกลางคอนขางต่ํา และชั้นคอนขางต่ํา
ผูที่อยูในชนชั้นสูงคือผูที่ประกอบอาชีพเปน ผูบริหารระดับสูงในระบบราชการ และนักวิชาชีพ
ระดับสูง เชน อาจารยมหาวิทยาลัย วิศวกร ผูพิพากษา อัยการ ตลอดจนทหารตํารวจชั้นนายพล
ผูที่อยูในชนชั้นกลางคอนขางสูงประกอบอาชีพ เปนผูบริหารระดับกลางทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู ป ระกอบการค า และประกอบอาชี พบริ การ ผู ที่ อ ยู ใ นชนชั้ นกลางค อ นข า งต่ํ า ได แ ก เสมี ย น
พนักงาน ชางตางๆ ผูผลิต ผูประกอบอาชีพบริการที่ใชแรงกาย ขาราชการระดับลาง เปนตน
สวนผูที่อยูในชนชั้นคอนขางต่ํา ไดแก กรรมกร เกษตรกร ลูกจาง คนรับใช
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน (2527) ในงานศึกษา “ สังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
พ.ศ.2325-2416 ” ไดจัดแบงชั้นทางสังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ.2325-2416
ตามกฎหมายขณะนั้น ออกเปน 4 ชั้น คือ เจา ขุนนาง ไพร และทาส โดยที่ความสัมพันธทาง
สังคมระหวางคนชั้นตางๆ เปนความสัมพันธแบบอุปถัมภ ผูอุปถัมภ จะมีหนาที่ชวยเหลือและ
คุมครองปองกันผูอยูในอุปถัมภ ผูอยูในอุปถัมภมีหนาที่ทําตามคําสั่งนาย ใชแรงงานทําการผลิตให
นายและส ง ส ว ยให นาย ระบบศั กดิ น าเช น นี้ เ ป น หลั กในการปฎิ บั ติ ตอ กั น ของคนในแตล ะชั้ น
นอกจากนี้ ศักดินายังชี้ใหเห็นความแตกตางกันของสถานภาพของบุคคล และชั้นทางสังคม
พระสงฆมีสถานะสูงมากในสังคม และอยูนอกระบบการเกณฑแรงงานของศักดินา สวนคนจีน
อพยพก็เปนอีกกลุมที่อยูนอกระบบศักดินาเชนกัน พอคาชาวจีนไดกอตัวขึ้นเปนผูประกอบการคา
และเลื่อนฐานะทางสังคมเปนชนชั้นกลาง และชนชั้นสูงในที่สุด
สุภางค จันทวานิช (2534) จากรายงานผลการวิจัยการจัดชวงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิ
ของอาชีพตางๆในสังคมไทย พบวา การศึกษาเกียรติภูมิของอาชีพไดทําใหมองเห็นโครงสราง
ของชวงชั้นทางสังคมไทยในอดีต โครงสรางดังกลาว แบงออกเปนสองสวนอยางชัดเจน คือ สวน
ที่เปนชนชั้นผูปกครอง (เจานายและขุนนาง) กับ ชนชั้นผูถูกปกครอง (ไพรและทาส) แตในปจจุบัน
โครงสรางของชวงชั้นแบงคราวๆออกเปน 3 สวน คือ มีสวนที่เปนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น การแบง
ชวงชั้นทางสังคมในปจจุบันเปดโอกาสใหมีการสับเปลี่ยนไปมา เฉพาะในระหวางชวงชั้นกลางกับ
ชวงชั้นสูงเทานั้นแตในชวงชั้นลางไมมีโอกาสดังกลาว เพราะไมมีปจจัยใดมาเอื้อ ไมวาจะเปน
รายได การศึกษา หรือภูมิหลังทางสังคม ชนชั้นลางจึงมีโอกาสนอยมาก ที่จะเขยิบฐานะทาง
สังคมของตน แตชนชั้นกลางโดยเฉพาะในกลุมอาชีพบริการ-คาขาย มีโอกาสที่จะเขยิบฐานะทาง
สังคมใหสูงขึ้นมากกวากลุมอื่น

30
เสน ห จามริ ก จาก “ รั ฐ ธรรมนู ญ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยและ60ป
ประชาธิปไตย ” เสนหไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับชนชั้นกลางวา ลักษณะมูลฐานซึ่งแสดงวา
คนหนึ่งเปนสมาชิกของชนชั้นกลางนั้น มิใชอยูในฐานะของเขาในโครงสรางลําดับชั้นของสังคม
หากแตอยูที่ทัศนคติของเขาตอสังคมมากกวาอะไรอื่น ถาเขามุงมั่นที่จะกาวไปสูฐานะที่ดีขึ้นใน
วงสังคม เขาผูนั้นก็นับวาเปนชนชั้นกลาง แตเมื่อใดเขายุติที่จะแสวงฐานะที่ดีขึ้นและคอยมุงมั่นแต
จะดํารงฐานะที่มีอยู เมื่อนั้นเขาก็ไมใชสมาชิกของชนชั้นกลางอีกตอไป เพราะเขาไดกลายไป
พะวงอยูกับอภิสิทธิ์และขอจํากัดหวงหามมากวาการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เสนห จามริก ยังได
แบงอาชีพของชนชั้นกลางไทยออกเปน 3 กลุม คือ 1. เจาของกรรมสิทธิ์ พอคารายยอย
นักธุรกิจ ผูอํานวยการ นักบริหาร ชางเทคนิค ทั้งในทางเกษตร พาณิชย และอุตสาหกรรม 2.
บุคคลในงานอาชีพอิสระ เชน ครูอาจารย แพทย นักกฎหมาย ทนายความ นักเขียน ศิลปน ฯลฯ
3. ขาราชการ รวมทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร (เสนห จามริก, 2535:32)
พินิจ ลาภธนานนทและวัฒนา วงศเกียรติรัตน(2535) จากงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษา
ตัวบงชี้สถานภาพเศรษฐกิจในสังคมไทย ” ไดกลาวถึง การจัดหากลุมตัวบงชี้สถานภาพจากกลุม
ของผูเ ชี่ยวชาญ และกลุมของประชาชน (ไดแ ก เกษตรกร ข า ราชการ ผูบ ริหาร และพนัก งาน
บริษัทเอกชน) พบตัวบงชี้ที่เหมาะสม ไดแก การศึกษา รายได และอาชีพ ที่สําคัญคือ พินิจและ
วัฒนาไดแสดงใหเห็นความแตกตางอยางเดนชัดในคนแตละชวงชั้น โดยเฉพาะกลุมชวงชั้นกลาง
เปนกลุมที่มีความหลากหลายในดาน ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ ตําแหนงในอาชีพ รายไดตอ
เดื อน และการมีชื่อเสียง แตไม แตกต า งกั นมากในเรื่องลั กษณะของรายไดแ ละภูมิ ปญญา ผล
การศึกษาเชนนี้แมจะดูเหมือนอาชีพมีอิทธิพล ตอการกําหนดชวงชั้นไมเดนชัดนัก แตลักษณะของ
รายไดและภูมิปญญา ถือไดวาเปนภาพสะทอนของระดับการศึกษาหรือที่มาแหงอาชีพได
3. ผลงานศึกษาภายใตอิทธิพลแนวคิดทางประวัติศาสตร
นครินทร เมฆไตรรัตน (2501) ในงานศึกษาเรื่อง “ ประวัติภูมิปญญาของการ
เปลี่ยนระบอบการปกครองสยามระหวางพ.ศ. 2470-2480 ” นครินทร ไดกลาวถึง คนชั้นกลาง
ในฐานะที่เปนกลุมสังคม (social group) ทางประวัติศาสตรวา อยูนอกระบบราชการและเกือบ
ทั้งหมดอยูในเขตเมืองหลวง โดยกําหนดใหคนชั้นกลางประกอบดวย กระฎมพี และผูประกอบ
อาชีพรับจางและวิชาชีพอิสระ งานของนครินทร ไดศึกษาชนชั้นกลางในชวงการเปลี่ยนระบอบ
การปกครอง และกลาวถึงพลวัตของคนชั้นกลางไวอยางชัดเจนวา “ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
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กลุมสังคมคนชั้นกลาง ไดคลี่คลายไปเปนชนชั้นนายทุน ซึ่งเปนชนชั้นเจาของสมบัติในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเปนชนชั้นอื่นๆในอีกหลายลักษณะ ” หมายความวา คนชั้นกลางตาม
แนวคิดของนครินทรไดกลายเปนชนชั้นนายทุนในสังคมทุนนิยมปจจุบัน
วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท (2518) ในงาน “ ปกคอขาว : ชนชั้นกลางใหมใน
สังคมไทย ” วีระศักดิ์ไดจัดให นายทุน พอคา เปน “ ชนชั้นกลางเกา ” ในสังคมไทยกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 และเรียกพวกปกคอขาว วาคือ ชนชั้นกลางใหม คนสองกลุมนี้มี
ขอแตกตางที่สําคัญคือ ความหางไกลกันในเรื่องวุฒิ วัฒนธรรมทางการเมือง สํานึกทางการเมือง
และอุดมการณทางการเมือง และมีสิ่งที่คลายกัน คือ ความทะเยอทะยานในการปรับปรุงฐานะ
ของตนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังไดแบงชนชั้นปกขาวในสังคมไทยออกเปน 4 กลุมอยางชัดเจน
ไดแก
1. นักศึกษามหาวิทยาลัย
2. ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจชั้นผูนอย
3. กลุมปญญาชน อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักเขียน นักหนังสือพิมพ
4. กลุมลูกจางเอกชน ประกอบดวย ลูกจางบริษัท หางราน วิสาหกิจตางๆ
นอกจากการพยายามจัดแบงกลุมชนชั้นกลางใหม วีระศักดิ์ยังพยายามกลาวถึง
บทบาททางการเมืองของกลุมคนเหลานี้ โดยมีขอสรุปวา(วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท , 2518:48-49)
1. นักศึกษามหาวิทยาลัย เปนกลุมที่แมจะไมมีรายได แตเมื่อจบการศึกษาแลวสวน
ใหญในกลุมพวกเขาก็จะเปนลูกจางเอกชนหรือรัฐบาล ซึ่งเปนคนงานปกขาวโดยสมบูรณ ประกอบ
กับพวกเขาอาจใชความรูความสามารถเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง จึงอาจพิจารณาวาพวกเขา
คือตนแบบของคนงานปกขาวก็ได
2. ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจชัน้ ผูนอย เปนกลุมที่ถูกมองวามีทรรศนะคติ
ทางดานอํานาจนิยม อนุรักษนิยม และวางตัวเปนชนชั้นปกครอง แตโดยเนื้อแทแลวพวกเขาเหลานี้
ก็ มิไดเปนเจาของปจจัยการผลิต จึงถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของคนงานปกขาว
3. กลุมปญญาชน อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักเขียน นักหนังสือพิมพ แมจะมี
จํานวนนอย แตก็นับเปนกลุมที่มีอิทธิพลทางความคิดสูง สวนใหญเปนกลุมที่มีทรรศนะทาง
การเมืองแบบเสรี แตก็มีบางสวนที่จัดอยูในกลุม “ ซาย ” หรือ “ ขวา ”
4. กลุมลูกจางเอกชน ประกอบดวยลูกจางบริษัท หางราน วิสาหกิจตางๆ เปนกลุมที่
อยูใกลชิดกับนายทุนที่สุด สวนใหญในคนกลุมนี้มีทรรศนะทางการเมืองแบบเสรี
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นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ (2525)
ได ก ล า วถึ ง การเกิ ด ขึ้ น ของชนชั้ น กลางในต น สมั ย
รัตนโกสินทร ซึ่งเรียกวา กระฎมพี ชนชั้นกระฎมพี เกิดขึ้นพรอมๆกับ ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบ
สงออกซึ่ง ทําใหเกิดความตองการแรงงานในการผลิต และการประกอบการ ความตองการนี้เอง
ทํ า ให เ กิ ดชนชั้ น ใหม ขึ้น ส ว นใหญ เ ป น คนจี น อพยพที่ท ยอยกั น เดิ น ทางสู ป ระเทศไทย พวก
กระฎมพีไดรวมตัวขึ้น และไดสรางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งตางไปจากเจานาง ขุนนางและไพร
Smith
(1980) ก็ไดยืนยันวา ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายเริ่มมีกลุมคนที่ทําหนาที่คาขายใน
สังคมไทย คนเหลานี้ ไดแก ลูกครึ่งจีน ญี่ปุน มุสลิม ปอรตุเกส ดัชท ซึ่งไมใชคนไทย แตตั้งตัว
เปนเสรีชนซึ่งมีผูอยูใตอุปถัมภ อยางไรก็ตาม ผูปกครองสมัยอยุธยาก็ดูดกลืนคนกลุมนี้เขาไปสู
ระบบศักดินาดวยการใหยศและตําแหนงเปนขุนนาง(สุภางค จันทวานิช, 2534:16) นอกจากนี้ ใน
งานศึกษาเรื่อง “ วัฒนธรรมของคนชั้นกลางไทย ”(2536) นิธิใหความเห็นวา คําวา “ ชนชั้นกลาง ”
หรือ “คนชั้นกลาง” มาจากพัฒนาการของระบบทุนนิยม ซึ่งเกิดขึ้นในชวงปลายยุคกลางของ
ยุโรป คนกลุมนี้ คือ คนกลุมใหมที่แตกตางจากกลุมคนเกาซึ่งกําเนิดขึ้นพรอมกับการพัฒนา
ของระบบทุนนิยม คนกลุมใหมนี้ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ “ คนชั้นกลาง ” กลุมที่สอง
คือ
“ กรรมกร ” นิธิ ไดพูดถึงคนชั้นกลางไทยวามีความสัมพันธใกลชิดกับกลุมผูปกครอง
จึงทําใหวัฒนธรรมคนชั้นกลางไทย มีความสืบเนื่องกับวัฒนธรรมของผูปกครองอยางสูง คนชั้น
กลางตองพึ่งพาอํานาจทางการเมืองของกลุมผูปกครอง จึงทําใหไมไดพัฒนาวัฒนธรรมที่เปน
อิสระของตนเองขึ้น การที่คนชั้นกลางไทยใชชีวิตที่หรูหรานั้น สวนหนึ่งมาจากการสืบทอด
ความคิดเกี่ยวกับอํานาจและบารมีจากกลุมผูปกครองในอดีต ชีวิตที่หรูหรา เปนเครื่องพิสูจนความ
มีบารมีของตัวเองเพราะบารมีที่สรางสมไวนั้นนํามาซึ่งความเปนผูมีอํานาจ ดังนั้นชีวิตที่หรูหรา
ของคนชั้นกลางจึงเปนสิ่งที่แสดงสถานภาพและการยอมรับตนในสถานภาพนั้นๆ นิธิ ยังกลาวถึง
คนชั้นกลางไทยวาขาดโลกทัศนที่จะเปนฐานใหแกอุดมการณประชาธิปไตยได เชน ความเชื่อใน
การเทาเทียมกันของมนุษย ความเชื่อในเสรีภาพสวนบุคคล ความเชื่อในระบอบการปกครองดวย
กฎหมาย ความเชื่อในสิทธิเสมอภาคของชนกลุมนอยและผูดอยโอกาส ฯลฯ อาจกลาวไดวา คน
ชั้นกลางไทยไมเปนฐานของสังคมประชาธิปไตยมากนัก
นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวความคิดเรื่อง
ชนชั้นกลาง ก็คือ
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ศิริพร ยอดกมลศาสตร (2538) จากวิทยานิพนธเรื่อง “ แนวคิดวาดวยชนชั้นกลาง
ในสังคมไทย ” พบวา พัฒนาการของชนชั้นกลางในสังคมไทย แมสามารถแสดงใหเห็นพลังใน
การรวมตัวเคลื่อนไหวของคนกลุมนี้มาหลายครั้งหลายครา แตเนื่องดวยพัฒนาการจิตสํานึกทาง
ชนชั้ น ของชนชั้ น กลางส ว นใหญ ยั ง ไม เ กิ ด ทํ า ให ภ าพลั ก ษณ ข องชนชั้ น กลางดู เ หมื อ นเป น
“ คนโลเล ” ที่ไมเอาแนกับระบบการเมืองใด ไมวาเผด็จการหรือประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม
เปนที่แนชัดวาชนชั้นกลางไทยในปจจุบัน ตองการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเสรีภายใตอุดมการณ
ทุนนิยม ดังนั้น ภาพการรวมตัวตอสูของชนชั้นกลางที่ปรากฎขึ้นในประวัติศาสตรไทย จึงแสดง
ใหเห็นถึงความตอเนื่องของการรวมกลุมชนชั้นกลางอยางคอยเปนคอยไป เพื่อสรางพลังกดดันให
ความสัมพันธดั้งเดิม ภายใตพันธนาการศักดินาคอยๆสูญสลายไป
สุนีย ตรีธนากร (2539) ในวิทยานิพนธเรื่อง โลกทัศนประชาธิปไตยของชนชั้น
กลาง ศึกษาเปรียบเทียบกลุมขาราชการประจํากับกลุมพนักงานองคกรเอกชน ไดศึกษาวาตัวแปร
ทางดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมตัวใด ที่มีอิทธิพลตอการมีโลกทัศนประชาธิปไตย โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหวาง กลุมขาราชการกรมการปกครองกับกลุมพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาก
การศึกษา พบวา เพศและระดับการศึกษา มีผลตอการมีโลกทัศนประชาธิปไตยที่แตกตางกัน
ของกลุม ขา ราชการกรมการปกครองกับ กลุ มพนั ก งานธนาคารกรุง เทพ โดยขา ราชการและ
พนักงานเพศชายที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีโลกทัศนประชาธิปไตยในเชิงบวกสูงกวาขาราชการ
และพนักงานธนาคารหญิง ที่มีการศึกษาต่ํา นอกจากนี้ยังพบวา ความแตกตางในเรื่องอายุ
ระดั บ รายได ระยะเวลาการทํ า งานและกลุ ม อาชี พ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การมี โ ลกทั ศ น
ประชาธิปไตยของทั้ง 2 กลุม เมื่อพิจารณาถึงโลกทัศนประชาธิปไตยโดยภาพรวมของทั้ง 2 กลุม
แลว พบวา
ทั้ง2 กลุมตางก็มีโลกทัศนประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลางแตมีความโนม
เอียงว ากลุมขาราชการกรมการปกครองจะมีโลกทัศนประชาธิป ไตยในเชิงลบไดมากกวากลุ ม
พนักงานกรุงเทพ
Prudhisan Jumbala & Chantana Banpasirichote (1997) ในเอกสารงานวิจัยเรื่อง
Thai Middle Class : Between Class Ambiquity and Democratic Propensity ไดใหคํานิยามชนชั้น
กลางที่ไมตางจาก ปรีชา เปยมพงสานต กลาวคือ ชนชั้นกลางเปนชนชั้นที่อยูตรงกลางระหวาง
นายทุนและ ผูใชแรงงาน ซึ่งนายทุน ไดแก ผูที่เปนเจาของการผลิตหรือควบคุมธุรกิจขนาดใหญ
สวนผูใชแรงงานเปนผูซึ่ง ไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิตมีทักษะและการศึกษาในระดับต่ํา
งานวิจัยชิ้ นไดศึ กษาถึ งลั กษณะนิสัย ความคิ ดเห็น และพฤติ กรรมทางสั งคมและการเมื องของ
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ชนชั้นกลาง จากการศึกษาพบวา ชนชั้นกลางมีภูมิหลังที่แตกตางกันคอนขางมาก แตมีคานิยม
ทางสังคม (social value) ที่คลายกัน มีวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางสังคมบางอยางแตกตางกัน
ยกเวนในเรื่องการเมือง ถาเทียบกับชนชั้นอื่นชนชั้นกลางไมไดแสดงลักษณะเฉพาะในคานิยม
และความคิดเห็นตางๆ ชนชั้นกลางจํานวนมากมีทัศนะบางประเด็นรวมกันกับนายทุน หรือกับ
ผูใชแรงงาน แนวโนมของลักษณะในทางประชาธิปไตยสามารถสังเกตเห็นได แตไมสูงเทาที่
คาดไว ภายในชนชั้นกลางเอง มีทั้งอนุรักษนิยมและเสรีนิยม ที่ผานมาแมวาการขยายตัวของชน
ชั้นกลางในการเขามามีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะถือวาเปนการสงเสริมการพัฒนา
ประชาธิปไตย แตจากการศึกษา พบวา ชนชั้นกลางมีสํานึกประชาธิปไตยระดับปานกลางและมี
ความสนใจในปญหาการพัฒนาสังคมนอย ฉะนั้น ในกรณีประเทศไทยอาจเปนการเร็วเกินไปที่
จะคาดหวังใหชนชั้นกลาง เห็นอกเห็นใจกับปญหาสังคมในระดับกวาง ในขณะที่พวกเขายังคง
พยายามรักษาสถานภาพที่ไมมั่นคงของตนเองอยู สรุปไดวา งานวิจัยชิ้นนี้ไดชี้ใหเห็นความ
ไมชัดเจนของบทบาททางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงสังคมของชนชั้นกลาง
ขอบเขตของการวิจัย
การทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการจะศึกษาความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมของคริสเตียน
โดยจะทําการศึกษาคริสเตียน ที่คริสตจักรใจสมาน สาขาสุขุมวิท ซอย6 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่ง
ของชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครฯ โดยจะศึกษาถึงสถานภาพ บทบาท การมองตนเองและโลก
ทัศน รวมถึงการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของชนชั้นกลางคริสเตียน โดยจะศึกษาการมองตนเอง
ในดานที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสังคม และจะศึกษาโลกทัศนทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ในฐานะที่เปนคริสเตียนและเปนสวนหนึ่งของชนชั้นกลางในสังคมไทย
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. คริสเตียน หมายถึง ผูที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ในที่นี้ หมายถึง
คริสเตียนที่เปนสมาชิกของคริสตจักรใจสมาน สาขา สุขุมวิท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. ชนชั้นกลาง ในที่นี้ หมายถึง คริสเตียน ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
รายได10,000 บาท ตอเดือนขึ้นไป และมีอาชีพ เชน เปนผูประกอบการรายยอย พอคารายยอย
อาชีพอิสระ ปญญาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทหางราน
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3. การมองตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคมซึ่ง
ไดแก สังคมคริสเตียนของชนชั้นกลางคริสเตียน
4. โลกทัศน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และแนวทางปฎิบัติที่มีตอสิ่งรอบตัว ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของตนเองของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียน ในที่นี้ หมายถึง โลกทัศนในดานที่
เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ไดอาศัยขอมูล 2 ประเภท ไดแก
1.1. ขอมูลจากเอกสาร
ไดแก หนังสือ เอกสาร บทความและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูล
ตอไปนี้
-

สถาบันวิทยบริการ หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกสารจากหองสมุดของคริสตจักรใจสมาน

1.2. ขอมูลภาคสนาม
เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดเขาออกไปเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ไดเลือกไว คือ คริสตจักร
ใจสมาน สาขา สุขุมวิท ซอย 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาสภาพทั่วไปของคริสตจักร
การเขารวมกิจกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งการมองตนเองและโลกทัศนของชนชั้น
กลางคริสเตียน โดยใชวิธีการสอบถาม และสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตอยางมีสวนรวม และการ
แจกแบบสอบถาม
2. เกณฑที่นํามาใชวัดชนชั้น ไดแก
เกณฑที่เปนอัตวิสัย (subjective criteria) โดยอาศัยการสอบถามบุคคลในชุมชนที่
ศึกษาวา เขาจัดลําดับชั้นตัวเขาเองอยางเองไร วิธีนี้อาจเรียกวาเปนวิธีประเมินชั้นของตัวเอง
(self-placement) การวัดโดยใชการประเมินดวยความรูสึกของตัว ผูวิจัยไดแยกออกเปน ประเภท
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ตางๆ ดังนี้คือ ชนชั้นสูง ชนชั้นกลางคอนขางสูง ชนชั้นกลางคอนต่ํา และชนชั้นลาง โดยสิ่งที่เปน
พื้นฐาน สําหรับการประเมินชนชั้นตามลักษณะนี้ อาจแตกตางกันตามทัศนะของผูประเมิน เชน
อาจดูจากอาชีพ ทรัพยสมบัติ การศึกษา รสนิยมหรือแบบแผนในการใชชีวิต (life style)
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับงานวิจัย (Literature Survey)
ไดแก บทความ ตํารา วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยตางๆ
2. เก็บขอมูลพื้นฐานในดานอาชีพ รายได การศึกษา และอื่นๆ เพื่อประโยชนในการ
วัดแยกชนชั้นกลางโดยวิธีแจกแบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด จากการที่ผูวิจัยเปนคริสเตียนและเปน
ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนคริ ส ตจั ก รใจสมานมาเป น ระยะเวลา 13 ป ทํ า ให ผู วิ จั ย คุ น เคยกั บ สมาชิ ก
ใจสมานเป น อย า งดี ผู วิ จั ย จึ ง ใช วิ ธี เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย การเลื อ กตั ว อย า งแบบจงใจ (Purposive
Selection) ซึ่ ง เป น การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งที่ ผู วิ จั ย เป น ผู ตั ด สิ น ใจเลื อ กเอง โดยใช เ หตุ ผ ลและ
วิจารณญาณในการเลือก เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับชนิดของงานวิจัย โดยเกณฑในการ
เลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนด ดังนี้คือ เลือกตัวอยางที่เปนเพศหญิงจํานวน 65 คน และ เพศ
ชาย 35 คน โดยการกํ า หนดเช น นี้ มี พื้ น ฐานมาจากการสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล สมาชิ ก ของ
คริสตจักร ซึ่งทําใหทราบวาจํานวนของสมาชิกเพศหญิงมากกวา เพศชายตามสัดสวนดังกลาว
นอกจากนี้ ผูวิจัยจะเลือกตัวอยางจากสมาชิกใจสมานที่มาคริสตจักรอยางสม่ําเสมอ ดวยการสังเกต
และอนุมานจากความคุนเคยกับสมาชิกในชุมชนคริสตจักรใจสมาน
3. เก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) จากผูใหขอมูล
(Key Informants) จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการ เลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Selection)
กลาวคือ ผูวิจัยจะเริ่มหาขอมูลหรือสอบถามขอมูลจากตัวอยางจํานวนไมกี่ราย ที่ผูวิจัยพบ ซึ่งมี
ลักษณะตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย เชน เปนคริสเตียนที่มาโบสถเปนประจํา มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา มีรายไดตอเดือนหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป เปนผูออกไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม เปนตน และหลังจากนั้นก็ขอใหแตละคนแนะนําหรือให
รายชื่อคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ผูวิจัยตองการ เมื่อคนกลุมแรกแนะนําชื่อคนกลุมหลัง
ใหแกผูวิจัยแลว ผูวิจัยจะทําการติดตอกับผูที่ถูกแนะนําเหลานั้น และเก็บขอมูลหรือสอบถามขอมูล
พรอมขอใหบุคคลที่อยูในกลุมนี้แนะนําคนอื่นๆที่ตรงกับที่งานวิจัยตองการ กระบวนการหาขอมูล
โดยการเลือกตัวอยางแบบนี้ จะดําเนินการไปเรื่อยๆเปนลักษณะลูกโซ จนกระทั่งผูวิจัยไดตัวอยาง
ครบจํา นวน 10 คน นอกจากนี้ผูวิ จัยยัง ไดเก็บขอ มูลเพิ่มเติม ดวยการสัม ภาษณแ บบไม เปน
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ทางการ (Informal interview) กับ ศาสนาจารย ศิษยาภิบาล และเจาหนาที่ของคริสตจักร จํานวน
10 คน เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น
4. เก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant observation) ดวย
การเขารวมกิจกรรม หรือพิธีกรรมตางๆของคริสตจักร เชน การนมัสการในวันอาทิตย เขารวม
พิธีมหาสนิท การชวยเหลือชุมชน การเขารวมกลุมพัฒนาชีวิต การเขาคายของคริสตจักร เปน
ตน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเขาใจลักษณะของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียน
2. ทําใหเขาใจแนวคิดและพฤติกรรมของชนชั้นกลางที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนา
3. เพื่อใชเปนประโยชนในการวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของชนชั้นกลาง
ในสังคมไทยตอไป

บทที่ 2
ความเปนมาของคริสตจักรในประเทศไทย
คริสตศาสนาเปนศาสนาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศอิสราเอล เมื่อประมาณเกือบ 2000
ปที่ผานมา คริสตศาสนาอาจจําแนกเปนนิกายใหญได 3นิกาย คือ โรมันคาธอลิค ออรธอดอกซ
โปรเตสแตนท และคริสตศาสนาที่เขามาประกาศเผยแพรในประเทศไทยมีเพียง 2 นิกายเทานั้น
คือ โรมันคาธอลิคและโปรเตสแตนท ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศาสนาไดใหการ
รับรององคการคริสตศาสนาเพียง 5 องคการ คือ โรมันคาธอลิค และโปรเตสแตนท ซึ่งมี 4
องคการ คือสภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) สหกิจคริสเตียน
แหงประเทศไทย (The Evangelical Fellowship Thailand) คริสตจักรแบพติสท (The Southern
Baptist) คริสตจักรเซยเวนเดย แอดเวนติสท (The Seventh Days Adventist) (กองการแพทยสภา
คริสตจักรในประเทศไทย , 2542 : 1-2)
วิวัฒนาการของคริสตจักรโปรเตสแตนท
คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกไดเขามาในประเทศไทยตั้งแตคริสตศตวรรษที่16 หรือ
ตนป พ.ศ. 2098 สําหรับนิกายโปรเตสแตนทเขามาภายหลังประมาณ 300 ป คือ เพิ่งเขามาครั้ง
แรกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ในป ค.ศ 1828 (พ.ศ. 2317) ความจริงนิกายนี้นาจะเขามา
ประกาศเผยแพร พรอมกับการเขามาคาขายและตั้งโรงงานของพวกฮอลันดาและบริษัทอินเดีย
ตะวั น ออกของอั ง กฤษในต น คริ ส ตศตวรรษที่ 17 แล ว เพราะตามประวั ติ ศ าสตร ก ล า วว า
พวกออลั น ดานั บ ถื อ คริ ส ตศาสนานิ ก ายโปรเตสแตนท นั้ น เข า มาตั้ ง บริ ษั ท ในเมื อ งป ต ตานี
ใน ค.ศ. 1620 และในกรุงศรีอยุธยาในป 1608 และ ในป 1612 อังกฤษก็เขามาตั้งบริษัทที่เมือง
ปตตานีนี้ดวย แตทวาชาวฮอลันดาและชาวอังกฤษ ไมสนใจในการเผยแผคริสตศาสนาอยางชาว
โปรตุเกสและชาวฝรั่งเศส เขาสนใจเฉพาะการคาเทานั้น ฉะนั้น จึงไมอาจถือไดวาคริสตศาสนา
นิกายโปรเตสแตนทเขามาเผยแผในประเทศนี้ในเวลานั้น
คณะธรรมทูตที่เขามาเผยแผแบงออกเปนสามชุดดวยกัน คณะธรรมฑูตชุดแรก สังกัด
ในคณะธรรมทูตลอนดอน มาเผยแผ คริสตศาสนาแกคนจีนโดยการสั่งสอน แจกใบปลิวที่พิมพมา
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จากเมืองจีน และมีการเยียวยารักษาโรคดวย ตอมาคณะธรรมทูตเห็นวาคนที่มารับยานั้นมีทั้งคน
ไทยดวย จึงเริ่มเรียนภาษาไทยและแปลหนังสือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตทั้งสี่เลม เมื่อเห็นวา
การเผยแผกําลังไดผล จึงมีจดหมายไปยังคณะกรรมาธิการอเมริกันเพื่องานธรรมทูตตางประเทศ
ขอใหสงธรรมทูตมาชวย คณะธรรมทูตชุดที่สอง เปนธรรมทูตคณะอเมริกันแบพติสตมิชชั่น
ครอบครัวหนึ่งซึ่งถูกสงมาจากพมา งานสําคัญที่ไดกระทํา คือ แปลพระคัมภีรภาคพันธสัญญา
ใหม สําเร็จบริบูรณในป 1845 เผยแผศาสนาแกคนไทย มอญ และจีนที่รูภาษาไทย ตอมามีธรรม
ทูตอีกทานหนึ่งเจามาทํางานเผยแผพระกิตติคุณแกคนจีนในกรุงเทพฯ ราวกลางป ค.ศ. 1837 ก็
ได ตั้งคริ สตจั กรโปรเตสแตนท แห ง แรกขึ้น ในเมือ งไทย และเป นแห งแรกในเอเชีย บู รพาด ว ย
คณะธรรมทูตชุดที่สาม เปนคณะธรรมทูตคณะเพรสไบทีเรียนที่มีชื่อเสียงมากสองทาน คือ ทาน
เจมส คาสแวลล ซึ่งเปนผูถวายการสอนภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรแกเจาฟามงกุฎฯขณะที่ยัง
ทรงผนวชอยู ที่ วั ด บวรนิ เ วศน และนายแพทย แดนบี ช บรั ด เลย ซึ่ ง เป นบุ ค คลสํ า คั ญ ผู ไ ด ทํ า
คุณประโยชนไวใหแกประเทศไทยเอนกประการ ทานทําการสอนศาสนาและรักษาโรคไปดวย
ทานไดนําเอาวิทยาการทางตะวันตกตางๆมาเผยแพรแกคนไทย เชน การแพทยสมัยใหม การทํา
หนังสือพิมพเปนคนแรกที่ออกหนังสือพิมพในเมืองไทย (บางกอกรีคอรดเดอร) ในเรื่องศาสนา
นับวาทานเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการเผยแผศาสนาคริสตศาสนาที่เดียว และทานยังไดสงบุตรเขย
ของทานใหไปเผยแผคริสตศาสนาทางภาคเหนือของประเทศไทยอีกดวย จนมีคริสตชนมากมาย
เปนปกแผนกระทั่งปจจุบัน
หลังจากคณะธรรมทูตทั้งสามชุดดังกลาว ไดเขามาไมนาน ธรรมทูตคณะตางๆของนิกาย
โปรเตสแตนท ก็ทะยอยกันเขามาเผยแผคริสตศาสนาในประเทศไทยเปนระยะๆ
งานของคณะเพรสไบทีเรียน ไดเริ่มขึ้นอยางถาวร ในป ค.ศ.1847 จากการเขามาของ
ศาสนาจารย สตีเฟน แมททูน (ผูไดรับแตงตั้งใหเปนกงสุลอเมริกันคนแรกประจําประเทศไทย)
และครอบครัวของนายแพทย ซามูลเอล เฮาส ทานทั้งสองไดตั้งโบสถขึ้นและตอมาก็ตั้งโรงเรียน
ซึ่งเปนโรงเรียนเริ่มแรกของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในปจจุบัน งานธรรมทูตไดดําเนินไปอยาง
เขมแข็งและเหน็ดเหนื่อย ในระยะสามสิบปแรกนั้นมีอยูเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง
เท า นั้ น และธรรมทู ต ส ว นมากก็ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาของชาติ การแพทย การ
อุตสาหกรรมและการเมือง เชน ศาสนาจารย ดร.เอส. จี. แมคฟารแลนด ผูวางแผนการศึกษาของ
ชาติ ไดตั้งคริสตจักรขึ้นที่เพชรบุรีและตั้งโรงเรียนที่นั่นดวย และตอมาก็ไดตั้งโรงเรียนรัฐบาล
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แหงแรกขึ้นที่สวนอนันตในกรุงเทพฯ ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว สําหรับสอนบุตรหลานของผูมีบรรดาศักดิ์
ทางภาคเหนือ การเผยแผพระกิตติคุณไดขยายไปแทบทุกจังหวัด ผูที่เปนตัวจักรกลที่
สําคัญที่สุดในการขยายคริสตจักรในสมัยบุกเบิกนั้น ก็คือ ศาสนาจารยดาเนียล แมคกิลวารี และมี
ธรรมทูตอีกไมนอยกวา 10 ครอบครัวเปนผูรวมงาน เปนตนวาครอบครัวบรัดเลย เอาส แมททูน
แมคฟารแลนด วิลสัน ดอดด และกิลลีห
ดร.แมคกิลวารี ไดเขามาถึงประเทศไทย ในป ค.ศ.1858 ทานทํางานเผยแผประกาศ
ตามหัวเมืองและชนบทตางๆในภาคเหนือ ทานไดทําการประกาศขาวประเสริฐพรอมกับบําบัด
โรคไปดวยเพราะเวลานั้นไขจับสั่น ไขทรพิษ และอหิวาตกโรคเปนภัยที่รายแรงที่สุด งานเต็มไป
ดวยความยากลําบากนับสิบป แตก็ยังไดคนกลับใจนอยมากเพราะการกีดกันทางศาสนายังมีอยู
และเป น อุ ป สรรคที่ ต อ งพบอยู เ สมอๆ ฉะนั้ น เพื่ อ สะดวกในการเผยแพร พ ระกิ ต ติ คุ ณ
ดร. แมคกิลวารีจึงไดยื่นคําขอรองสิทธิในการเผยแผคริสตศาสนา โดยไดรับการสนับสนุนจาก
พระยาเทพวรชุน ที่ปรึกษาราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขาหลวงใหญซึ่ง
สําเร็จราชการเมืองเชียงใหม ลําปาง ลําพูน จนไดรับการรับรอง และไดรับพระบรมราชานุญาติใน
ป ค.ศ. 1878
ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการ ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแลวงานแพรธรรม
ก็ขยายไปอย างรวดเร็ ว มี การตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ สําคั ญ เชน โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนพระคริสตธรรม โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอรมิค โรงพยาบาล
แมคเคนสําหรับผูปวยโรคเรื้อน เปนตน นอกจากนี้ การประกาศขาวประเสริฐยังไดขยายไปใน
เขตพมา ถึงเชียงตุง เชียงรุง และสิบสองปนนาไทยอีกดวย
ทางภาคใต งานเผยแพรคริสตศาสนาไดขยายไปหลายจังหวัด ตั้งแตราชบุรีไปจนถึง
ตรัง ผูบุกเบิกคนแรก ก็คือ ทานแมคกิลวารีนั่นเอง ซึ่งไดทําการประกาศทางภาคใตเปนเวลา 3-4
ป กอนที่จะขึ้นไปทางเหนือ ตอมาก็มีผูรวมงานอีกหลายคน บุคคลที่สําคัญที่สุด ในการบุกเบิก
ทางภาคใตนี้ ไดแก ดร. อี.พี. ดันแลป เมื่อเขาถึงแกกรรมที่ตรัง ก็มีแตผูกลาวสดุดีเขาวาเปนผูมี
ใจคอกวางขวาง รูจักและเขาถึงประชาชนเปนเยี่ยม
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ศาสนกิจทั้งทางใต และทางเหนือตาง ก็มีศูนยกลางอยูที่กรุงเทพฯ และเปนที่นาสังเกต
วาทุกหนทุกแหง ที่คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกาไปแพรธรรม เขาตั้งคริสตจักรสถาบันการศึกษา
และพยาบาลขึ้ น จนมี ผู ก ล า วว า คณะนี้ เ ป น คณะที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการประกาศ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตในประเทศไทย และคณะนี้เองที่สงเสริมใหจัดตั้งสภาคริสตจักร
แหงชาติขึ้น เพื่อจะไดรับผิดชอบตัวเอง สภาคริสตจักรในประเทศไทยจึงกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1934
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพียง
2 ป )
และตอมา ในป 1957 คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกาก็ไดสลายตัวเขามารวมอยูใน
สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย
นอกจากคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกาแลว ก็ยังมีนิกายโปรเตสแตนทอีกหลายคณะที่
เข า มาเผยแผ ศ าสนาในประเทศไทย บางคณะก็ เ ข า มาก อ นคณะเพรสไบที เ รี ย นเสี ย อี ก เช น
คณะอเมริกันแบติสตมิชชั่นนารีซึ่งเขามาครั้งแรก เมื่อป ค.ศ. 1833 โดยมาทํางานอยูในหมูคนจีน
เปนสวนใหญและดําเนินงานเจริญรุงโรจนอยูเปนเวลา 60 ป จากนั้นก็สลายตัวไปอีกพักหนึ่ง
แลวกลับมาอีกครั้งในป 1952 คราวนี้สวนใหญมาทํางานอยูในหมูชาวเขาเผากระเหรี่ยงและชาว
จีนแตจิ๋วในภาคเหนือ และภาคกลางบางจังหวัด มีโบสถ โรงเรียน และโรงพยาบาลหลายแหง
ปจจุบันมีธรรมทูตที่ทํางานอยูในประเทศไทยหลายสิบคน
คณะคริสเตียนแอนดมิชชั่นรีอะไลแอนส ครอบครัวแรกของคณะนี้ ยายมาจากเขมรใน
ป 1927 คือ ศาสตราจารย พอล กันเธอร เขามาทําการประกาศขาวประเสริฐในภาคอีสานคณะ
นี้มุงที่จะเผยแผคริสตศาสนาเปนสวนใหญ มีโรงเรียนพระคริสตธรรมที่ขอนแกนมีการประกาศ
ขาวประเสริฐทางวิทยุกระจายเสียงจากกรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนสทุกวัน
คณะเวิรลดไวดอีแวนเจลไลเซชั่นครูเสด (เขามาในป ค.ศ. 1947) ทําการประกาศขาว
ประเสริฐและตั้งสุขศาลาตามจังหวัดตาง ๆ เชน สุโขทัย กําแพงเพชร ตากและเชียงใหม
คณะประกาศพระกิตติคุณตางประเทศอิสระแหงฟนแลนด (เขามาในป ค.ศ. 1948)
มีคริสตจักรหรือศาลาธรรมอยูหลายแหง และมีศูนยอบรมพระคัมภีรที่กรุงเทพฯ
คณะแบพติสตใต (เขามาในป 1949) ทํางานประกาศในหมูชาวจีนกวางตุง นอกจากตั้ง
คริสตจักรและโรงพยาบาลแลว ยังมีคลังสมุดผลิตและจําหนายหนังสือเกี่ยวกับคริสตศาสนาดวย
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คณะคริสตจักรของพระคริสตแหงอเมริกา คณะนี้เขามาในปเดียวกันกับคณะแบพติสต
ใตทํางานกับชาวเขาเผาแมว,เยา และลื้อ ในสามจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย และ
นาน เปดสุขศาลาและบําบัดโรคเรื้อนดวย
คณะโอ.เอ็ม.เอฟ (เขามาในป 1951) ทํางานตั้งแตภาคเหนือจรดภาคใต มีแพทย
พยาบาล และรรมทูตนับรอย มีโรงพยาบาล 3 แหง แตไมตั้งคริสตจักรขึ้นเปนของตนเอง ขณะนี้
กํา ลัง ทํา งานประกาศกั บนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผลิต หนังสือ เผยแพรมากกว า คณะใดๆ
บุคลากรมีทั้งชาวอเมริกัน คานาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ
คณะมารเบอรเกอร (เขามาในป 1953) ธรรมทูตสวนใหญเปนชาวเยอรมันทํางาน
รวมกับคณะอื่นๆในการประกาศ (โดยเฉพาะกับคณะโอ.เอ็ม.เอฟ) ขณะนี้เขาอยูในสภาคริสตจักร
ในประเทศไทยแลว
คณะดีไซเป ลส คณะนี้ เดิมทํา งานกั บมอญในพมา ตอมามอญไดอพยพเขา มาใน
ประเทศไทย เขาก็ติดตามเขามาเผยแพรศาสนากับชาวมอญที่นครปฐม ตั้งคริสตจักร และโรงเรียน
ขึ้นที่นั่น ปจจุบันไดเขาเปนสมาชิกสามัญของสภาคริสตจักรในประเทศไทยแลว
คณะเพ็นตาคอส ในประเทศไทยมี 2 คณะดวยกัน คือ คณะเพ็นตาคอสแหงคานาดา
และเพ็นตาคอสแหงสวีเดน โดยแบงงานกันไปตามภาคตางๆมีแผนกบรรณาศาสนตรและแผนก
ออกอากาศ “ทางชีวิต” มีโรงเรียนอบรมพระธรรมคัมภีรที่จังหวัดสุราษฎรธานีดวย
นอกจากคณะตางๆที่ไดกลาวมาแลว ยังมีคณะอื่นๆอีก เชน คณะที่เพิ่งเขามาเมื่อไม
นานนี้เอง ( ปค.ศ. 1961) คือ คณะศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทายมอรมอน
และคณะเล็กๆอีกฟลายคณะ เชน คณะพี่นองคริสตชน คณะชุมชนของพระเจา เปนตน ซึ่ง
สวนใหญก็ยังมีบุคลากรไมมาก และบางคณะก็ยังไมมีสถาบันตั้งขึ้นอยางถาวรในประเทศไทย
(ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, 2522:120-125)
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การเผยแผศาสนาคริสตในสังคมไทย
ประเทศไทย (ในขณะนั้นยังเรียกวา “ สยาม ”) คณะธรรมการตาง ๆ เริ่มเขามาเผยแพร
ศาสนาคริสต ประมาณป ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2317) ซึ่งอาจจะเรียกวา เปนการบุกเบิกการประกาศ
ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตในสังคมไทย
1. ยุคบุกเบิก (ค.ศ. 1828 – 1878) เปนชวงเวลาที่เริ่มจากการเขามาของคณะธรรมการ
ชุดแรก จนถึงปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศพระบรมราชโองการให
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ในยุคนี้มีคณะธรรมการเขามา 3 ชุด คือ
1) สมาคมคณะธรรมทูตแหงลอนดอน ( The London Missionary Society ยอวา
LMS) มี ศจ.นายแพทย คารล ออกัสต กุตสลาฟ ( ศจ. = ศาสนาจารย ) และ ศจ.จาคอบ ทอมลิน
ซึ่ง ต องการเดิน ทางไปเผยแผศ าสนาในประเทศจีน ไดเ ดิน ทางมาถึ งประเทศไทย เมื่ อวั นที่ 23
สิงหาคม ค.ศ. 1828 ทั้งสองทราบวามีคนจีนอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ มาก จึงตองการสอนศาสนาแก
คนเหล า นี้ โดยติ ด ต อ ขออนุ ญ าตจากทางการผ า นทางมองซิ เ ออร คาลอส เดอ ซิ ล เวี ย รา
กงสุลโปรตุเกส ในขณะนั้นดํารงยศเปนหลวงอภัยวานิช
ศาสนาจารยทั้งสองทานไดรับอนุญาต จึงทําการแจกจายใบปลิวภาษาจีนเปน
จํานวนมากถึง 23 หีบ นอกจากนี้ทานยังไดแจกจายยารักษาโรค ซึ่งในขณะนั้นทําใหคนเสียชีวิต
ปละมาก ๆ คือ ไขจับสั่น อหิวาตกโรค และไขทรพิษ ประชาชนทั้งคนไทยและคนจีนนิยมยา
รักษาโรคเหลานี้มาก ทานจึงมีความคิดจะเผยแผศาสนาสูคนไทยดวย
ท า นไดจา งคนจีนชื่ อ คิ ง ใหแ ปลพระคั มภี รแ บบปากเปลา จากภาษาจี นเป น
ภาษาไทย และใหคนพมาชื่อ ฮัน เปนผูเรียบเรียงจดลงเปนภาษาไทยดวยอักษรโรมัน ปรากฏวา
ในเวลา 6 เดือน ไดแปลหนังสือ 4 เลมแรก ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม คือ มัทธิว
มาระโก ลูกา และยอหน (ซึ่งนิกายโปรเตสแตนตเรียกวา หนังสือพระกิตติคุณ)
ศาสนาจารยทั้งสองทานเห็นวา งานเผยแผศาสนากําลังเติบโตขึ้นมาก ทานจึง
ขอความชวยเหลือไปยังคณะกรรมาธิการอเมริกัน (The American Board of Commissioners for
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Foreign Missions ยอวา ABCFM) ปรากฏวา ธรรมทูตที่มาชวยงานปวย จึงตองเดินทางกลับไป
อเมริกา
2) คณะธรรมการอเมริกันแบพติสท (The American Baptist Missions ยอวา ABM)
คณะธรรมการนี้เดิมทํางานเผยแผศาสนาอยูในประเทศพมา ไดรับจดหมายขอความชวยเหลือจาก
ศจ.กุตสลาฟ และ ศจ.ทอมลิน คณะจึงสง ศจ.จอหน เทอลอร โจนส และครอบครัว เขามา
ชวยงาน ทานเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ 1833
ศจ.โจนส ได ส านต อ งานแปลพระคั ม ภี ร คื อ การแปลพระคั ม ภี ร ภ าค
พันธสัญญาใหมทั้งหมดเปนภาษาไทย ซึ่งเสร็จสมบูรณ ในป ค.ศ. 1845 นอกจากนี้ทานยังได
สอนศาสนาแกคนไทย คนมอญ และคนจีนที่รูภาษาไทย
ในยุคนี้มีเหตุ การณที่สําคั ญอีกอยางหนึ่ง คือ ศจ.วิลเลี่ยม ดีน เดินทางมา
ประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1835
เพื่อเผยแพรศาสนาแกคนจีนในกรุงเทพฯ จน
ประมาณป ค.ศ.1837 ทานก็สามารถตั้งคริสตจักรโปรแตสแตนตแหงแรกขึ้นในประเทศไทยได
และเปนคริสตจักรโปรเตสแตนตแหงแรกในเอเชียบูรพา ตัวของ ศจ.ดีนเองไดเปนศิษยาภิบาล
ของคริสตจักรนั้นดวย
3) คณะกรรมการธรรมการฝายตางประเทศ (Board of Foreign Missions ยอวา
BFM) และคณะธรรมการอเมริกันเพรสไบทีเรียน (The American Presbyterian Mission ยอวา
APM) ประมาณป ค.ศ. 1835 – 1840 มีคณะธรรมทูตที่เขามาสรางความกาวหนาใหแกสังคมไทย
เป น อย า งมาก คื อ ครอบครั ว ของ ศจ.ชาร ล ส โรบิ น สั น ครอบครั ว ของ ศจ.เจมส แคสเวลล
ครอบครัวของ ศจ.สตีเฟน จอหนสัน และครอบครัวของ ศจ. นายแพทยแดน บีช บรัดเลย
ศจ.โรบินสันและจอหนสันไดเชาที่ดินแปลงเล็ก ๆ เหนือวัดเกาะ แตเพื่อนของทาน คือ
กัปตันแวลเลอรชาวอังกฤษแวะมาเยี่ยมและใชปนไปยิงนกในวัด จึงถูกขับไลใหไปอยูที่อื่น สวน
ศจ.แคสเวลล ไดเปนผูสอนภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตรแดเจาฟามงกุฎ (คือ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว) ขณะที่ยังทรงผนวชอยูที่วัดบวรนิเวศนและทรงสนิทสนมกับ ศจ.คาสแลลมาก
เพราะทรงสนใจความรูและวัฒนธรรมตาง ๆ จากประเทศตะวันตกมาก
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บุคคลที่สรางความกาวหนาดานการแพทยแกสังคมไทยเปนอยางมาก คงไมมี
ใครจะเกิน ศจ. นายแพทยบรัดเลย ทานเดินทางมาถึงเมืองไทยในป ค.ศ. 1835 และก็ไดตั้ง
โอสถศาลาขึ้น เพื่อรักษาโรคตาง ๆ ใหกับคนไขทั้งที่เปนคนไทยและคนจีน โรคที่รักษามีรูมาติซั่ม
ไขจับสั่น ไขทรพิษ อหิวาตกโรค การศัลยกรรมผาตัด การทําคลอด ทานประสบความสําเร็จอยาง
มากในการปลูกฝ ปองกันไขทรพิษ ในป ค.ศ. 1938 ทานไดรับพระราชทานเงินเปนรางวัลถึง 400
บาท
เหตุการณที่นาสนใจอีกเหตุการณหนึ่งคือ ในป ค.ศ. 1836 ทานไดผาตัดแขนของ
พระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งถูกดินระเบิดจากไฟพะเนียงในงานฉลองวัดประยูรวงศ ทําใหสามารถรักษา
ชีวิตของพระภิกษุรูปนั้นได นับเปนการผาตัดครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเทากับเปนการปฏิวัติ
ความเชื่อของการแพทยไทย ที่อธิบายสมมติฐานของโรคดวยธาตุดิน น้ํา ลม และไฟ คนไทยยัง
ไมรูและไมเขาใจเรื่องระบบเสรีรวิทยาในขณะนั้น
นอกจากนี้ ทานยังไดบุกเบิกงานดานการ
พิมพ และการหนังสือพิมพ โดยไดออกหนังสือบางกอกรีคอรเดอร เพื่อเผยแพรขาวสารทั่วไปแก
ชนชั้นสูงของสังคมไทย โดยที่ทานเองรับเปนบรรณาธิการ
ในป ค.ศ. 1847 ครอบครัวของ ศจ.สตีเฟน แมคคูน และครอบครัวของ ศจ.
นายแพทย ซามูเอล เรโนลส เฮาส ก็เดินทางมาถึงประเทศไทย และในป ค.ศ. 1956 ศจ. แมคคูณ
ไดรับการแตงตั้งเปน กงสุลอเมริกันคนแรกประจําประเทศไทย
ประมาณป ค.ศ. 1849 ศาสนาจารยทั้งสองทานไดตั้งโบสถขึ้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง ๆ
ที่ยังไมมีสมาชิกเลย แตหลังจากนั้นไมนานนักคนจีนชื่อ นายกีเอ็ง กวยเซียน ก็มาขอรับบัพติสมา
(คือ ศีลลางบาป)
จึงไดชวยงานของศาสนาจารยทั้งสอง จนทั้งสองทานตั้งโรงเรียนขึ้น
ครูกวยเซียนก็เปนครูใหญและสอนเปนภาษาจีนในโรงเรียนนั้น จนกระทั่งป ค.ศ. 1860 จึงเปลี่ยน
มาสอนภาษาไทย โรงเรียนนี้มีชื่อตอมาวา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ตอมา ศจ.ดร.เอส.จี แมคฟารแลนด ผูไดวางรากฐานการศึกษาไทยก็เดินทาง
มาถึงประเทศไทย ในป ค.ศ. 1878 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงขอใหเขาตั้ง
โรงเรียนรัฐบาลแหงแรกขึ้นที่สวนอนันต เพื่อสอนหนังสือแกบุตรหลานของผูมีบรรดาศักดิ์ใน
ขณะนั้น
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ทาน ศจ.แมคฟารแลนด มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งก็มีผลงานควรแกการกลาวถึง คือ
เอ็ ดวิ น เป นเลขานุ การของสมเด็ จ พระบรมวงศ เ ธอกรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ และได คิดทํ า
พิมพดีดภาษาไทยขึ้นเปนคนแรก วิลเลี่ยม เปนเลขานุการสวนพระองคของสมเด็จพระเจานองยา
เธอกรมพระภานุรังษี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ยอรจสําเร็จการศึกษาดาน
แพทยศาสตร และทันตแพทยไดเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช และตอมา ไดเปนคณบดีของ
โรงเรียนแพทยที่สรางขึ้นใหม และไดปรับปรุงและบัญญัติศัพทเพิ่มเติมในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
ที่ ศจ.แมคฟารแลนดไดทําไว
ศาสนาจารยคนสุดทายของยุคบุกเบิก คือ ศจ.ดร.แมคกิลวารี มาถึงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.1858 ไดสมรสกับบุตรสาวของ ศจ.นายแพทยบรัดเลย ไดบุกเบิกงาน
เผยแผศาสนาไปสูภาคเหนือ ตั้งแตพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงภาคใตของจีน และดินแดนสิงสองปนนา
ทานไดสอนศาสนาพรอมกันไปกับการรักษาโรคภัยตาง ๆ อยูเปนเวลา 10 ป มีผูกลับใจเพียง 4 คน
และมี 2 คนใน 4 คนนี้ถูกประหารชีวิตเพราะการนับถือศาสนาคริสต
การเผยแผศาสนาในภาคเหนือถูกปดกั้นจนถึงป ค.ศ.1870 เจากาวิโลรสถึงแก
พิราลัย การเบียดเบียนจึงเบาบางลง ศจ.แมคกิลวารี จึงไดยื่นคํารองขอสิทธิในการเผยแผศาสนา
และไดรับการสนับสนุนจากพระยาเทพประชุน (บางแหงเรียก พระยาเทพวรชุน) จนถึงป ค.ศ.1878
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงประกาศพระบรมราชโองการใหเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ซึ่งทําใหการเผยแผศาสนาเปนไปอยางรวดเร็ว บรรยากาศในยุคบุกเบิกก็จบลงดวย
พระบรมราชโองการนี้เอง
กลาวโดยสรุป ศาสนาจารยที่เขามาสูประเทศไทยไดสรางความกาวหนาแก
สังคมหลายดาน เชน การแพทย การศึกษา การพิมพ ความรูดานวิทยาศาสตร ดาราศาสตร ซึ่ง
เปนรากฐานที่สําคัญสําหรับสังคมในยุคตอๆมา ในดานการเผยแผศาสนากลับประสบความสําเร็จ
ไมมากนัก (หากไมพิจารณาการแปลพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมเสร็จสมบูรณเปนครั้งแรก)
สาเหตุที่พบมีดังนี้ คือ
1) ปญหาสุขภาพของบรรดาธรรมทูต ซึ่งไมคุนเคยกับอากาศ และโรคภัยของ
ประเทศในเขตรอน เชน ประเทศไทย ทําใหมักเจ็บปวยตองเดินทางกลับประเทศ
2) นโยบายการเผยแผศาสนา มุงไปยังประเทศจีนมากกวาการมาทํางานใน
ประเทศไทย ทําใหธรรมทูต ขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวัฒนธรรมไทย ทําใหการเผยแผศาสนา
พบอุปสรรคตาง ๆ มาก เชน รูปแบบวัฒนธรรมที่ดูเหมือนขัดแยงกับศาสนาคริสต เปนตน
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3) การเมืองภายในประเทศของไทยเอง เชน กลุมผูนํามีความขัดแยงกันก็มี
ผลกระทบตอการทํางานของธรรมทูต และยังมีการเมืองระหวางประเทศของยุคลาอาณานิคมมา
ซ้ําเติมใหการทํางานมีอุปสรรคมากขึ้น เพราะเกิดความคิดชาตินิยมตอตานชาวตางชาติเกิดขึ้น
4) ความขัดแยงระหวางบรรดาธรรมทูตที่สังกัดคณะตางกัน และความขัดแยงที่
เกิดขึ้นกับนิกายโรมันคาทอลิก ทําใหการทํางานมีอุปสรรคที่ไมควรมีเกิดขึ้นหลายครั้ง
5) การขาดการสนับสนุนดานการเงิน และกําลังคนจากสวนกลาง ทําใหการ
ทํางานเปนไปอยางลาชา อุปสรรคหลัก คือ ขาดแคลนเงินทุน (อาจจะเปนผลของสาเหตุขอที่ 2)
6) คนไทยไมสนใจศาสนาใหม ทําใหการเผยแผศาสนาไมไดรับความสนใจ
เทาใดนัก
2. ยุคใหม (ค.ศ. 1878 – 1934)
เปนชวงเวลาระหวางปที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศพระบรมราชโองการใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา(ค.ศ.
1878) ซึ่งทําใหการเผยแผศาสนากาวหนาขึ้นอยางมากมาย เพราะมีคณะธรรมการตาง ๆ เขามา
ทํ า งานในประเทศไทยมากขึ้ น จนถึ ง ป ที่ มี ก ารก อ ตั้ ง องค กรทางการของกลุ ม คริ ส ตชนนิ ก าย
โปรเตสแตนต คือ คริสตจักรในสยาม (ค.ศ. 1934) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อตามชื่อประเทศเปนสภา
คริสตจักรในประเทศไทย (ค.ศ. 1943)
กอนที่จะกลาวถึงการเขามาของคณะธรรมการอื่น จะกลาวถึงแนวความคิดที่
สําคัญอันหนึ่ง คือ การปลูกสรางคริสตจักรของคนพื้นเมือง หรือกลาววา การสรางคริสตจักรเปน
ของคนไทย ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อลบภาพที่มองวาศาสนาคริสตเปนศาสนา
ของคนตางชาติ แนวความคิดนี้ คณะธรรมการอเมริกันเพรสไบทีเรียนไดพยายามปลูกฝงเปน
เวลานาน แตก็มีปญหาเรื่องความพรอมและความเขาใจ ทําใหทั้งศิษยาภิบาล ธรรมทูต และคริสต
ชนเองประสบอุปสรรคตาง ๆ เปนเวลาเกือบ 40 ป (ระหวาง ค.ศ.1895 – 1934) นอกจากนี้ ยังมี
ปญหาการสรางองคกรในระดับชาติขึ้นดวย เพราะคณะธรรมการนี้มีศูนยกลางการทํางาน 2 แหง
คือ ศูนยกลางที่กรุงเทพฯ รับผิดชอบการทํางานในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต คณะทํางานชุดนี้
เรียกวา คณะธรรมการสยาม ศูนยกลางอีกแหงหนึ่งอยูที่เชียงใหม รับผิดชอบงานในพื้นที่ภาคเหนือ
คณะทํ า งานชุ ด หลั ง เรี ย กว า คณะธรรมการลาว (ต อ มา คณะธรรมการสยามเปลี่ ย นชื่ อ เป น
คณะธรรมการสยามใต สวนคณะธรรมการลาวเปลี่ยนชื่อเปน คณะธรรมการสยามเหนือ ภายหลังมี
การเคลื่อนไหวรวมคณะธรรมการทั้งสองนี้เขาดวยกันเปนคณะธรรมการสยาม(The Siam Mission)
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ความคิดที่จะสรางใหคริสตจักรเปนของคนไทยมีความจําเปนในขณะนั้น เพราะ
กระแสความคิดเรื่องชาตินิยมที่แพรหลายในหมูคนไทย ประกอบกับประเทศตาง ๆ ในยุโรปและ
อเมริกาประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา อันเนื่องมาจากภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําให
การสนับสนุนดานเศรษฐกิจเปนไปไดอยางจํากัด การสรางคริสตจักรเปนของคนไทย จึงรวมมิติ
ดานการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจดวย
การประชุมในป ค.ศ. 1929 ไดกอกําเนิด “สยามคริสตสภา” (บางครั้งพบชื่อ
เรียกวา “ สยามคริสตศาสนกิจสภา ”) และไดตั้งขึ้นมาอยางเปนทางการในป ค.ศ. 1930 โดยให
คริสตจักรมีลักษณะเปน “แบบพื้นเมือง” หรือ “ แบบสยามแท ” สยามคริสตสภาพมีธรรมทูตเปน
พี่เลี้ยงคอยชวยเหลือในการทํางาน ความคิดดังกลาวพัฒนาตอไปจนถึงป ค.ศ.1933 คณะกรรมการ
สยาม คริสตสภาก็เตรียมการประชุมเพื่อตั้งคริสตจักรประจําชาติ ในป ค.ศ. 1934 และในเดือน
เมษายน ค.ศ.1934 ก็ไดมีการสถาปนา สภาคริสตจักรในประเทศสยาม และมีการรางคริสตธรรมนูญ
ของ คริสตจักรดวย ในยุคใหมนี้เอง คณะธรรมการตาง ๆ ไดเขามาทํางานเผยแพรศาสนา มีการ
ตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล สถานรักษาคนโรคเรื้อน โบสถ มีการบุกเบิกการทํางานออกไปในชนบท
ทุกภาค และการทํางานกับชนกลุมนอย เชน ชาวเขา ชาวกะเหรี่ยง คนจีน เปนตน
3. ยุคปจจุบัน (ค.ศ. 1934 – 1989) เปนชวงเวลาจากปที่มีการกอตั้งสภาคริสตจักร
ในประเทศสยาม ซึ่ ง เป น องค ก รทางการ (ที่ จ ริ ง รั ฐ บาลได ใ ห ก ารรั บ รองในภายหลั ง เป น รู ป
นิติบุคคล) ที่การบริหารงานเปนคนไทยทั้งหมด แมวาในทางปฏิบัติคณะธรรมการอเมริกันเพรส
ไบทีเรียน และคณะธรรมการดีไซเปล จะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงอยูก็ตาม กระบวนการของการสราง
คริสตจักรของคนไทยไดเสร็จสิ้นสมบูรณ ในป ค.ศ.1962 กลาวคือ คณะธรรมการทั้งสองคณะได
ประกาศสลายตัวเขาสังกัดในสภาคริสตจักรฯ คณะธรรมการอเมริกันเพรสไบทีเรียสลายตัวใน
ป ค.ศ.1957 และคณะธรรมการดีไซเปลสลายตัว ในป ค.ศ .1962
ในยุคนี้เอง มีการกอตั้งองคกรทางการของนิกายโปรเตสแตนตอีก 3 องคกร คือ
สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรแบบติสต และมูลนิธิคริสตจักรวันเสารแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะขอกลาวถึงแตละองคกรโดยสังเขป ดังนี้
1) สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand ยอวา CCT)
นับตั้งแตสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีการบริหารงานดวยตนเองอยา งแทจริง (ประมาณป
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ค.ศ. 1957) ไดมีความคิดเรื่องการใหความสําคัญแกคริสตจักรตําบล ซึ่งแตเดิมนั้น เนน
ความสําคัญของคริสตจักรภาคเปนสําคัญ ทําใหคริสตจักรตําบลออนแอ ซึ่งสงผลกระทบให
คริสตจักรภาคออนแอดวย การใหความสําคัญแกคริสตจักรตําบล ซึ่งเปนหนวยยอยทําใหลักษณะ
การทํางานมีการเปลี่ยนแปลงจากการสั่งการไปจากสวนกลาง ไปสูรูปแบบของการประสานงานซึ่ง
ทุกสวนมีระบบการดําเนินงานในรูป “ ธรรมนูญการปกครองคริสตจักร ” มีศูนยกลางอยูที่สภา
คริสตจักรในประเทศไทย
สภาคริสตจักรฯ จะมีการประชุมสามัญทุก 2 ป และทุก 4 ป เพื่อเลือกตั้ง
เจาหนาที่ของสภาคริสตจักรฯ มี 4 ตําแหนง คือ ประธานสภาคริสตจักรฯ รองประธานสภา
คริสตจักรฯ เลขาธิการ และเหรัญญิก นอกจากนี้ ที่ประชุมจะกําหนดนโยบายใหหนวยงานตาง
ๆ ในสังกัดนําไปปฏิบัติ และจะเลือกคณะบุคคลขึ้นมาทําหนาที่เปนกรรมการอํานวยการของสภา
คริสตจักรฯ ดวย
แผนผังการบริหารงานในแตละระดับเปนดังนี้
คริสตจักรประจําตําบล
ที่ประชุมสัปปุรุษ
(ธ.ค. 1972)
ผูปกครอง

คณะสตรี

มัคนายก

คริสเตียน

อื่น ๆ

สมาชิกคริสตจักร

อนุชน
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- ผูปกครองคริสตจักร และมัคนายก เปนบุคคลที่สมาชิกคริสตจักรเลือกตั้งขึ้นเพื่อ
ชวยเหลืองานของศิษยาภิบาล โดยศิษยาภิบาลเปนประธาน ผูปกครองคริสตจักร เปนกรรมการเรียก
คณะธรรมกิจคริสตจักร มีมัคนายกเปนผูชวยเหลืออีกตามความจําเปน
- ธ.ค. คือชื่อยอของ ธรรมนูญแหงคริสตจักรในประเทศไทย ในมาตราที่ 72 กําหนดให
คริสตจักรประจําตําบลมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเลือกตั้งเจาหนาที่ของตนเอง

คริสตจักรประจําตําบลจะขึ้นกับคริสตจักรภาค ซึ่งมีแผนผังบริหารงานดังนี้

คริสตจักรภาค
ผูแทนคริสตจักรประจําตําบล
เจาหนาที่ภาค
กรรมการดําเนินงาน
รองเลขานุการ
เหรัญญิก
ประธานกรรมการ
กรรมการอื่น ๆ ในภาค

คณะธรรมกิจประจําภาค

ประธานกรรมการตาง ๆ ของภาค
ศาสนาจารย – ศิษยาภิบาล
บุคคลอื่นที่เชิญเขาประชุม

กรรมการดําเนินงานภาค

ประธาน
รองประธาน – กรรมการอื่น ๆ
เลขานุการ

กรรมการอื่น ๆ ในภาค

กรรมการอื่น ๆ ในภาค

คริสตจักรประจําตําบล
คริสตจักรภาคจะขึ้นตรงตอสภาคริสตจักรฯ ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 16
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด แสดงเปนแผนผังการบริหารงานไดดังนี้

ภาค และมี
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แผนภูมิการบริหารของสภาคริสตจักรฯ
ผูแทนซึ่งธรรมกิจภาคเลือก
ภาคละ 2 คน สมาชิกเกิน
500 คน เลือกไดอีก 2 คน
ธ.ค. 101, 102

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผูแทนภาคละ 1 คน บุคคลอื่นที่
สภาฯ เลือก 3 คน ธ.ค. 116

กรรมการอํานวยการสภาฯ
กรรมการดําเนินงานสภาฯ

ผูแทนจากสถาบันการศึกษา
การพยาบาล และกองตาง ๆ
ในสภาฯ แหงละ 1 คน
ธ.ค. 101, 103
เจาหนาที่สภาฯ 4 คน
ธ.ค. 116

กรรมการมูลนิธิแหงสภาฯ

เจาหนาที่สภาฯ 4 คน
เลือกจากกรรมการ
อํานวยการ 5 คน
ธ.ค. 129

เจาหนาที่สภาฯ 4 คน
กรรมการอํานวยการ
แตงตั้งอีก 3 - 5 คน
ธ.ค. 136

คริสตจักรภาคที่ 1 เชียงใหม - ลําพูน

กองการเผยแพรพระกิตติคุณ

ประทีปของไทย

กรรมการศาสนศาสตรศึกษา

คริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย

กองคริสเตียนศึกษาและ
บรรณาศาสตร

ม.พายัพ

กรรมการบานและครอบครัวคริสเตียน

กองการแพทย

จดหมายเหตุ

กรรมการดนตรี

กองการศึกษา

ว.คริสเตียน

กรรมการทุนการศึกษาสภาฯ

คริสตจักรภาคที่ 3 ลําปาง
คริสตจักรภาคที่ 4 แพร - อุตรดิตถ
คริสตจักรภาคที่ 5 นาน
คริสตจักรภาคที่ 6 กท. – พิษณุโลก
สมุทรปราการ
คริสตจักรภาคที่ 7 ทั่วประเทศ (จีน)
(เพรสไบทีเรียน)

กองสตรี
กองเยาวชน
กองสังคมพัฒนาและบริการ
กองสวัสดิการ

คริสตจักรภาคที่ 8 เพชรบุรี, ราชบุรี, ประจวบฯ, ชุมพร, สุราษฎรธานี
คริสตจักรภาคที่ 9 นครศรีธรรมราช - ตรัง
คริสตจักรภาคที่ 10 เชียงราย – เชียงใหม - ลําปาง
คริสตจักรภาคที่ 11 นครปฐม
คริสตจักรภาคที่ 12 ทั่วประเทศ (จีน) (แบบติสต)
คริสตจักรภาคที่ 13 อุดร – หนองคาย – รอยเอ็ด – ชัยภูมิ – เลย – ขอนแกน - มหาสารคาม
คริสตจักรภาคที่ 14 เชียงใหม
คริสตจักรภาคที่ 15 พะเยา
คริสตจักรภาคที่ 16 กาญจนบุรี – เพชรบุรี - ราชบุรี
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2) สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย (The Evangelical Fellowship of Thailand ยอวา
EFT) เปนองคกรของนิกายโปรเตสแตนตที่รัฐบาลรับรองเปนองคกรที่ 2 สังกัดกรมการศาสนา
ไดรับการรับรองเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1969 ตอมาในป ค.ศ. 1976 ไดกอตั้งมูลนิธิขึ้นชื่อวา
“ มูลนิธิสหกิจคริสเตียน ” (The Evangelical Fellowship Foundation ยอวา EFF)
ทุกปจะมีการประชุมสมาชิกของสหกิจคริสเตียน เรียกวา การประชุมสามัญประจําป
มีการกําหนดนโยบายแผนการดําเนินงาน และเลือกตั้งกรรมการอํานวยการ มีวาระ 3 ป
ลักษณะแผนผังการบริหารงานไมชัดเจนเทาสภาคริสตจักรฯ แตลักษณะการทํางาน
เหมือนกัน คือ มีทั้งการประกาศเผยแผศาสนาและการใหบริการชุมชนในรูปแบบตาง ๆ
3) มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต (Foreign Mission Board) คริสตจักรแบบติสตมี
สํานั กงานใหญอยูที่เมื องริชมอนต รัฐเวอรจิ เนียร สหรัฐอเมริกา ซึ่งสั งกัดสหพั นธ คริสตจักร
แบบติสตทางภาคใตของสหรัฐอเมริกา ไดสงคณะธรรมทูตเขามาทํางานในประเทศไทยตั้งแต
ค.ศ.1949 มีธรรมทูต 13 คน จนถึงป ค.ศ. 1951 ไดตั้งคริสตจักรแหงแรกขึ้น ชื่อ คริสตจักรแบบติ
สตกรุงเทพฯ ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน คริสตจักรพระคุณคณะแบบติสต
จากขอมูลในป ค.ศ. 1982 คณะนี้ไดทํางานเผยแผศาสนาใน 11 จังหวัด มีคริสตจักร
อยู 29 แหง และกลุมคริสเตียนอีก 53 แหง
การบริหารงานแยกเปน 2 สวน คือ
ก) หนวยงานสวนกลาง มีหนวยงานยอย 6 หนวยงาน คือ
1) สื่อมวลชนแบบติสต
2) คริสเตียนศึกษา
3) โรงเรียนพระคริสตธรรม
4) ศูนยรวมนักศึกษาแบบติสต
5) รานหนังสือแบบติสตบุคสโตร
6) ศูนยชวยเหลือผูอพยพในกรุงเทพฯ
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ข) หนวยงานสวนภูมิภาค มีหนวยงานยอย 4 หนวยงาน คือ
1) โรงพยาบาลคริสเตียนบางคลา ฉะเชิงเทรา
2) คลินิกโรคเรื้อน ชลบุรี
3) คายอบรมคริสเตียน บางละมุง ชลบุรี
4) ศูนยชวยเหลือผูอพยพตางจังหวัดที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และสงขลา
4) มูลนิธิคริสตจักรวันเสารแหงประเทศไทย (Seventh Day Adventists of Thailand)
คณะธรรมการคริสตจักรวันเสารมีสํานักงานใหญเรียกวา คริสตจักรวันเสารทั่วโลก (บางครั้งก็
เรียกวา คริสตจักรทั่วโลก) มีสํานักงานอยูที่ วอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา เขามาทํางานในประเทศ
ไทย เมื่อ ค.ศ. 1906 โดยมีธรรมทูต ชื่อ อาร เอ คารดเวลล เขามาจําหนายและแจกหนังสือในหมูคน
จีน จนถึงป ค.ศ.1919
จึงมีการตั้งสํานักงานของมิชชั่นขึ้น โดย ศจ. อี. แอล. ลองเวย และ
ศจ. ฟอรเรส เอ. แพร็ต
ในป ค.ศ. 1932 ไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อสอนหนังสือและศาสนาแกนักเรียนจนถึง
ป ค.ศ. 1937 คณะก็ไดเปดคลินิกรักษาโรค โดยมีนายแพทย ราลฟ รัดเดล และภรรยา เปนผู
ดําเนินงาน ตอมาคลินิกแหงนี้กลายเปน โรงพยาบาลมิชชั่น และการใหบริการดานการแพทยได
ขยายไปสู ภูมิภาค เชน ที่อุบลราชธานี ภูเก็ต และหาดใหญ รวมถึงการใหบริการดานทันตแพทย
ที่เชียงใหมดวย
ในป ค.ศ. 1948 คริสตจักรวันเสารไดเปดสอนพระคริสตธรรมคัมภีรทางไปรษณียทํา
ใหคนรูจักศาสนาคริสตและคริสตจักรวันเสารมากขึ้น งานดานนี้ตอมามีชื่อวา “ สํานักพิมพขาว
ประเสริฐ ”
ในดานการบริหารงาน คริสตจักรแตละแหงจะมีโบสถ ซึ่งจะขึ้นตอมิชชั่น แตละ
มิชชั่น (เทียบไดกับสังฆมณฑล หรือคริสตจักรภาค) จะขึ้นตอกับยูเนียนมิชชั่น ซึ่งจะขึ้นกับดิวิช่ัน
ปจจุบันทั่วโลกมีทั้งหมด 13 ดิวิชั่น และทุกดิวิชั่น จะขึ้นกับสํานักงานใหญของคริสตจักรวันเสาร
(General Conference) ดังแสดงเปนแผนผังไดดังนี้
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สํานักงานใหญคริสตจักรวันเสาร
ดิวิชั่นตาง ๆ (มี 13 ดิวิชั่น)
ยูเนียนมิชชั่น (มีทั้งหมด 83 แหง)
มิชชั่น (มีทั้งหมด 378 แหง)
โบสถตาง ๆ (ในประเทศไทยมี 40 แหง)

ในทุกระดับของการทํางานตั้งแตระดับมิชชั่นขึ้นไป จะมีแผนกตาง ๆ อยู 1 แผนก
การบริหารงานแผนกขึ้นกับ แผนกเดียวกันในระดับที่สูงกวา แผนกตาง ๆ มีดังนี้ คือ
1) แผนกประชาสัมพันธ
2) แผนกยุวคริสตอาสา
3) แผนกตอตานยาเสพติด
4) แผนกโรงเรียนวันสะยาโด
5) แผนกกิจกรรมสมาชิกอาสาสมัคร
6) แผนกการศึกษา
7) แผนกฉันทะการะ
8) แผนกการพิมพ
9) แผนกศาสนาจารย
10) แผนกศาสนสิทธิ
11) แผนกสุขภาพอนามัย
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บทบาทขององคกรศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตในประเทศไทย
1. สภาคริสตจักรในประเทศไทย
สภาคริสตจักรฯ มีกองและหนวยงานที่มีบทบาททางสังคม ที่ควรกลาวถึงมีดังนี้
1.1 กองการแพทย มีโรงพยาบาลตาง ๆ ในสังกัด 7 แหง (รวมสถาบัน
สงเคราะหผูปวยโรคเรื้อนแมคเคนเชียงใหมดวย) โรงพยาบาลทุกแหงมีอิสระในการบริหารงานมี
เจตนารมณรวมกัน คือ การใหบริการดานการแพทย และการเปนพยานถึงความรักของพระเยซู
คริสต โรงพยาบาลที่เดน ๆ เชน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลแมคคอรนิค เชียงใหม
เปนตน
1.2 กองการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 34 แหง กระจายอยูในจังหวัด
ตาง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารงานเปนระยะ ๆ โดยรวมมือกับกองคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนที่เดน ๆ เชน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนบรินสรอยแยลลวิทยาลัย
โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปนตน
1.3 กองสังคมพัฒนาและบริการ มี 3 แผนก คือ
1) แผนกพัฒนาในเมืองหลวง มีหนวยงาน
- ศูนยบริการคลองเตย เริ่มใหบริการแกชุมชนแออัดคลองเตยในป
ค.ศ. 1971 ใหบริการดานการฝกอาชีพแกแมบาน ศูนยเยาวชน หองสมุดประชาชนและศูนยบริการ
เด็กเล็กกอนวัยเรียน
- หนวยงานบริหารและพัฒนาแรงงาน ตั้งในป ค.ศ. 1978 เพื่อ
บรรเทาปญหาของชาวชนบทที่อพยพมาหางานทําในเมืองหลวง โดยการจัดโครงการฝกอาชีพให
และการใหความรูดานกฎหมายแรงงาน
เปนตน
2) แผนกพัฒนาชนบท แตเดิมสภาคริสตจักรฯ มีแผนกชูชีพชนบท ซึ่ง
ทํางานพัฒนาชนบท ตั้งแตป ค.ศ.1961 แตการทํางานประสบปญหาจึงเลิกลมไป และกลับมา
ดําเนินงานใหมเปนแผนกพัฒนาชนบทในป ค.ศ. 1977 แตทิศทางการทํางานยังมีลักษณะสังคม
สงเคราะหอยูมาก และยังปดแคบในหมูคริสตชนเทานั้น ปจจุบันทิศทางการทํางานและขอบเขตได
เปดกวางมากขึ้น โครงการตาง ๆ ที่นาสนใจมีธนาคารขาว ธนาคารวัว – ควาย การอบรมผูนํา
ชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การฝกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ โครงการหัตถกรรม (ลาวโซง) เปนตน
3) แผนกบรรเทาทุกขและลี้ภัย แยกเปน 2 สวน คือ การชวยเหลือ
ผูอพยพจากประเทศอินโดจีน และการชวยเหลือคนไทยบริเวณรอบศูนยอพยพ เปนการทํางาน
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รวมกับสภาคริสตจักรสากล (WCC) งานโดยมากเปนการฝกอบรมอาชีพ งานดานการสาธารณสุข
การชวยเหลือฉุกเฉิน งานดานจริยธรรม และการแจกอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน เปนตน
1.4 กองสตรี ค ริ ส เตี ย นมุ ง ที่ ก ารพั ฒ นาสตรี ค ริ ส เตี ย นให ตื่ น ตั ว ต อ ความ
รับผิดชอบในปญหาสังคม และเขารวมในการแกไขปญหาสังคมตาง ๆ เชน ปญหาโสเภณี การ
วางงานในชนบท การถูกเอาเปรียบคาแรงของสตรี เปนตน โดยมากลักษณะกิจกรรมเปนรูปของ
การรณรงคและการปลูกสรางจิตสํานึก
1.5 กองเยาวชน แบงเปน 3 สวน คือ
1) สวนอนุชน พยายามสรางความรับผิดชอบตอคริสตจักร และตอ
สังคมใหมีสวนในการแกไขปญหาตาง ๆ
2) สวนนักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) พยายามเขากับนักศึกษาดวยคําสอน
และวิ ถี ชี วิ ต ตามแบบอย า งของพระเยซู ค ริ ส ต เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ใจและตอบสนองของ
พระเยซูคริสต เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและตอบสนองตอความตองการของสังคม ตามวิถีทางที่พึงจะ
กระทําได หนวยงานที่รองรับคือ สํานักงานเพื่อนนักศึกษา สํานักงานกลางนักเรียนคริสเตียนและ
สวนประทีป (นครปฐม)
1.6 มหาวิทยาลัยพายัพ แตเดิมเปนโรงเรียนชื่อ โรงเรียนพระคริสตธรรม
แมคกิลวารี สภาคริสตจักรฯ ตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งใหเปนวิทยาลัยเอกชน ตั้งแตป
ค.ศ. 1970 และแลวเสร็จเปนวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1974 และจากนั้นอีก 10 ป ก็
ไดขยายการศึกษาจนยกระดับขึ้นเปน มหาวิทยาลัยพายัพ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1984
คณะที่สําคัญตอคริสตจักรมากที่สุดในมหาวิทยาลัยพายัพ คือ คณะศาสนศาสตร
แมคกิลวารี ซึ่งปจจุบันเปดสอนถึงระดับปริญญามหาบัณฑิตมี 2 สาขา คือ สาขาศาสนศาสตร
(สําหรับผูตองการเปนศาสนาจารย) และสาขาปรัชญาและศาสนาคริสต คณะศาสนศาสตรของ
มหาวิทยาลัยพายัพ จึงเทียบไดกับวิทยาลัยแสงธรรมของคริสตจักรคาทอลิกในแงที่เปนแหลง
ผลิตศาสนบริกรใหแกคริสตจักร
2.

สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย

เนื่องจากสหกิจคริสเตียนฯ เปนองคกรที่มีโครงสรางการบริหารงานแบบใหสมาชิกมี
อิสระ การทํางานตาง ๆ จึงเปนไปตามเจตนารมณของคณะธรรมการตาง ๆ ซึ่งมีทั้งงานดานสังคม
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สงเคราะห งานพัฒนาชนบท งานพัฒนาชาวเขา การฝกอาชีพ การสอนภาษาอังกฤษ และการ
สอนดนตรี แตกิจกรรมหลักมักจะเปนการเผยแผศาสนา
งานของสหกิจคริสเตียนฯ ดานการศึกษาจึงมีโรงเรียนเพียง 2 แหง คือ โรงเรียน
กิตติคุณวิทยา กรุงเทพฯ และโรงเรียนประทีปศึกษา สุพรรณบุรี นอกจากนี้มี มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย จะใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจนทั่วประเทศ ตั้งแตระดับอนุบาล – อุดมศึกษา
ประมาณ 6,000 ทุน/ ป
สําหรับสถาบันที่สอนศาสนศาสตรของสหกิจคริสเตียนฯ มี 7 แหง เชน วิทยาลัย
พระ คริสตธรรม กรุงเทพฯ โรงเรียนพระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณแหงประเทศไทย
สุราษฎรธานี เปนตน
3. มูลนิธิคริสตจักรคณะแบบติสต
นอกเหนื อ จากการเผยแผ ศ าสนาซึ่ ง เป น กิ จ กรรมโดยตรงแล ว มู ล นิ ธิ ค ริ ส ตจั ก ร
คณะแบบติสตไดใหบริการแกสังคมคือ
3.1 โรงพยาบาลคริสเตียนบางคลา ฉะเชิงเทรา มีแผนกโรคเรื้อนดวย โรงพยาบาล
มีทุนในการรักษาคนยากจนปละ 700,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่คริสตชนในสหรัฐอเมริกาบริจาคให
นอกจากนี้ยังมีหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการแกประชาชนในถิ่นทุรกันดารดวย และปจจุบันได
ตั้งคลินิครักษาคนโรคเรื้อนที่ชลบุรีอีก 1 แหง
3.2 งานดานการสังคมสงเคราะห เปนการใหความชวยเหลือดานอุปกรณ เสื้อผา
อาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือการเกษตร แกคนในชุมชนแออัดและคนชนบท นอกจากนี้ยังได
ชวยเหลือผูลี้ภัย โดยรวมมือกับ “ ศูนยดําเนินการเกี่ยวกับผูอพยพ ” กระทรวงมหาดไทย ตั้งศูนย
ชวยเหลืออยูที่จังหวัดตรัง จันทบุรี ระยอง และสงขลา ซึ่งนอกจากการใหเครื่องอุปโภค บริโภค
ยารักษาโรคแลว ทางมูลนิธิไดติดตอแพทยและพยาบาลอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกามาชวยเหลือ
ผูลี้ภัยดวย
3.3 งานดานการพัฒนาและชวยเหลือเกษตรกรในชนบท ไดเริ่มการพัฒนาการ
เกษตร โดยมีผูเชี่ยวชาญเขาไปอาศัยในพื้นที่ ตามโครงการไดเริ่มที่ปราจีนบุรี มีการใหอุปกรณ
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การเกษตร เชน รถแทรกเตอร เครื่องมือ เมล็ดพันธุ และสัตวเลี้ยง เปนตน โครงการยังอยูใน
ขั้นทดลองเทานั้น
3.4 การสอนภาษาอังกฤษ จัดขึ้นที่ศูนยรวมนักศึกษาแบบติสต พญาไท กรุงเทพฯ
โดยขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหความรูภาษาอังกฤษแกนักเรียนและประชาชนทั่วไป
4. มูลนิธิคริสตจักรวันเสารแหงประเทศไทย
นอกเหนื อ จากการเผยแผ ศ าสนาซึ่ ง เป น กิ จ กรรมโดยตรงแล ว มู ล นิ ธิ ค ริ ส ตจั ก ร
วันเสารฯ ยังมีงานดานตางๆตอสังคม 3 ดาน คือ
4.1 ดานการแพทย มูลนิธิมีโรงพยาบาล 3 แหง และคลินิกอีก 1 แหง คือ
- โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
- โรงพยาบาลมิชชั่น หาดใหญ สงขลา
- ทันตกรรมคลินิก เชียงใหม
4.2 ดานการศึกษา มีโรงเรียน 8 แหง เพื่อใหการศึกษาแกนักเรียนที่เดน ๆ ไดแก
โรงเรียนแอดเวนตีส เอกมัย โรงเรียนอังกฤษแอ็ดเวนตีส โรงเรียนศูนยชาวเขา (เปนโรงเรียนผูใหญ
แบบเบ็ดเสร็จ) และโรงเรียนพยาบาล (อยูในโรงพยาบาลมิชชั่น)
4.3 งานดานสังคมสงเคราะห เปนการชวยเหลือผูที่ประสบปญหาตาง ๆ โดยตั้งเปน
มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร ( มูลนิธิเซเวนธเดยแอ็ดเวนตีส ) ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1963 กิจกรรมที่
ทํา คือ การชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย เปนตน การใหทุนการศึกษาแก
เด็ก นักเรียนยากจน การใหเสื้อผา อาหาร ยารักษาโรค และการนําคณะแพทยออกใหบริการแก
ประชาชนในชนบทโดยไมคิดมูลคา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535 : 431-453)

บทที่ 3
ชุมชนคริสตจักรใจสมาน

ประวัติคริสตจักรใจสมาน
คริสตจักรใจสมาน มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Jai Samarn Full Gospel Church ตั้งอยู
ณ เลขที่ 10-12 ซอยใจสมาน (ซอย 6) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร คริสตจักรใจสมานเปนสมาชิกของคณะพระกิตติคุณสมบูรณสัมพันธในประเทศ
ไทย (พ.ส.ท.)
และสังกัดอยูในสหกิจคริสเตียน ชื่อของคริสตจักรใจสมานมาจากการที่
คริสตจักรใจสมานถือกําเนิดจากการรวมกันระหวาง “ คริสตจักรพระเจาทรงเรียก ” และ
“ คริสตจักรสยาม ” ประกอบกับซอยที่คริสตจักรตั้งอยูชื่อ ใจสมาน ซึ่งมีความหมายดี ในดานที่วา
พันธกิจของคริสตจักร คือ การสมานใจผูคนทั้งหลาย องคประกอบภายในคริสตจักรใจสมานจะ
ประกอบไปดวย คณะศิษยาภิบาล คณะผูปกครอง คณะธรรมกิจ คณะมัคนายก และสมาชิก
วัตถุประสงคของการกอตั้งคริสตจักรก็เพื่อ 1. ประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
2. สั่งสอนผูเชื่อใหมีความรู ความเขาใจ และปฎิบัติตามหลักคําสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร 3.
จัดใหมีการประชุมนมัสการ และประกอบศาสนพิธีแกมวลสมาชิก 4.ทําการสงเคราะหผูยากไร 5.
ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมดานการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ
ในชวงเริ่มตนคริสตจักรมีสมาชิกจํานวน 38 คน คริสตจักรไดประชุมนมัสการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2515 ซึ่งตรงกับวันอีสเตอร สถานที่ที่ใชเปนหองประชุมใหญนั้นไดดัดแปลง
มาจากหองรับแขกบานไมเกาๆที่ตั้งอยูบานเลขที่ 10-12 สุขุมวิท ซอย 6 ซึ่งจุคนไดประมาณ 50 คน
สมาชิกรุนแรกประมาณ 90% เปนคนหนุมสาว และเปนนิสิต นักศึกษา การเทศนาสวนมากจะเนน
ไปในการประกาศศาสนา ทุกวันเสาร-อาทิตยจึงมีทีมประกาศไปตามที่ตางๆ ในปลายป 2515
คริสตจักรจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 80 คน ในป 2517 มีการขยายหองประชุมเพื่อรองรับจํานวน
สมาชิกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคริสตจักรยังคงจัดการประกาศอยางตอเนื่องไมขาดสาย อีกทั้งจัดให
มีการอธิษฐานเวลา 6 โมงเชาที่คริสตจักรทุกวัน สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ้นป2517 สมาชิกเพิ่มเปน
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150 คน และในสิ้นป 2519 สมาชิกไดเพิ่มเปนประมาณ 400 คน ทางคณะศิษยาภิบาลและกรรมการ
ของคริสตจักรมีความเห็นวาหองประชุมไดขยายเต็มที่แลว จึงไมสามารถขยายไดอีก จะตองรื้อ
อาคารเกาสรางอาคารโบสถใหมแทนโดยใหสามารถจุคนไดประมาณ 1000 คน ดังนั้น ในวันที่ 18
กันยายน 2540 คริสตจักรจึงไดยายไปใชหองประชุมของโรงเรียนมารแตเดอี ที่ถนนเพลินจิตเปน
การชั่วคราวในระหวางการกอสรางโบสถใหมซึ่งใชเวลาในการกอสรางประมาณ 1 ป ในวัน
อี
สเตอรของ ป 2522
คริสตจักรไดจัดงานเปดอาคารใหม โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จเปนองคประธาน นับจนถึงปจจุบันนี้ คริสตจักรไดดําเนินงานมาเปน
ระยะเวลา 30 ป
ยอนเวลากลับไปในชวง 20 แรก นับตั้งแตคริสตจักรใจสมานไดกอตั้งขึ้น เมื่อป 2515
จะเห็นไดวาคริสตจักรก็มีการขยายตัวเสมอมา ซึ่งพอที่จะลําดับเหตุการณไดดังนี้ ในป 2515
หลังจากวันสถาปนาเปนคริสตจักร ไดมี การจัดประชุ มในวันอาทิ ตยเ ปน 2 รอบ คื อ เวลา
10.00-12.00 น. และ 16.00-18.00 น. ปรากฏวาผูมาประชุมในรอบบายมากกวารอบเชา ทั้งนี้
เนื่ องจากในตอนบ า ยหลั งการประชุมสมาชิ ก หลัง อาหารกลางวัน ได พากั นออกไปเป นพยาน
(ประกาศศาสนา) และ เชิญชวนญาติมิตรที่สนใจมารวมประชุมในภาคบาย นอกนั้นยังมีอนุชนจาก
คริสตจักรตางๆไดพาเพื่อนๆมาในการประชุม ในปลายปนี้ คริสตจักรมีสมาชิกมารวมอธิษฐาน
เพิ่มมากขึ้น ทางคริสตจักรไดจัดใหมีการประชุมอนุชนขึ้นวันเสาร มีการประชุมสอนพระคัมภีรคืน
วันพฤหัส การประชุมอธิษฐานคืนวันพุธ ในป 2516 ซึ่งเปนชวงที่บานเมืองมีความวุนวายทาง
การเมือง ระหวางทหารกับนักศึกษา ในปนี้คริสตจักรไดรวมมือกับองคการประกาศ จัดการอบรม
และพาสมาชิ ก ออกเป น พยานตามสถานที่ ต า งๆมากยิ่ ง ขึ้ น คริ ส ตจั ก รเน น ประกาศใน
สถาบั น การศึ ก ษา ร ว มกั บ คริ ส เตี ย นตามสถาบั นต า งๆ มี ส มาชิ ก มากขึ้ นอย า งรวดเร็ ว ในป นี้
คริสตจักรไดเริ่มกอตั้งกลุมเซล (Cell group) ซึ่งหมายถึง กลุมยอยที่รวมสามัคคีธรรมทางศาสนา
เริ่มแรกมีการกอตั้งกลุมเซลขึ้นประมาณ 5-6 กลุม ในจํานวนนี้บางกลุมก็อยูไดนานบางกลุมก็เลิกไป
ในเวลาไมนานเนื่องจากในชวงแรก คริสตจักรยังไมไดกําหนดรูปแบบที่ชัดเจน ไมไดมีการเตรียม
ผูนําหรือการวางระบบใหสอดคลองตอเนื่องกัน และทุกกลุมมีการประชุมโดยผูนํากลุมเปนผูเตรียม
พระคัมภีรเอง ในดานการบริหารงานคริสตจักร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานคริสตจักร
ไดเชิญนักธุรกิจ
คริสเตียน (บางทานเปนสมาชิกโบสถอื่น) มาเปนที่ปรึกษา ขณะนั้น
คริสตจักรยังเล็ก ผูนําคริสตจักรบางคนยังไมคุนเคยกับการบริหารในแนวทางหรือระบบทันสมัย
บางครั้งก็กอใหเกิดความขัดแยง ในทัศนคติที่แตกตางกันแตดวยความรักพระเจา ทุกคนก็พยายาม
ทําความเขาใจและรวมกันรับใชพระเจาตอไป ในชวงปนี้คริสตจักรไดหันมาทํางานดานสังคม
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สงเคราะหบาง เชน การสงปจจัย ไปชวย ผูประสบอัคคีภัย ที่อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ
และน้ําทวมภาคใต แตไมนานก็เลิกไปเพราะยังขาดบุคลากรและทุนทรัพย (สมาชิกที่มาชวยสวน
ใหญมีอาชีพการงานลนมือ ซึ่งอาสาสมัครชวยไดบางครั้งเทานั้น) นอกจากนี้ในปนี้คริสตจักรไดเริ่ม
มีการจัดคายคริสตจักรขึ้นเปนครั้งแรก ที่จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกไปประชุมในคายเกือบ 200 คน
ในป 2517-2518
เปนปที่อนุชนของคริสตจักรมีบทบาทในการรับใชพระเจาสูงมาก เพราะ
กิจกรรมทุกอยางของคริสตจักรอนุชนมีสวนรวมทั้งหมด ถึงแมวาบานเมืองในยุคนี้จะหวั่นเกรงวา
ประเทศไทยจะเปนคอมมิวนิสตตามทฤษฎีโดมิโน (เวลานั้นลาว เขมร และเวียดนาม ไดกลายเปน
คอมมิวนิสตกันหมดแลว) ภายในประเทศก็มีการเรียกรองเดินขบวนจนเกิดเหตุวุนวายขึ้นหลายครั้ง
คริสตจักรไดกอตั้งกลุม “คอมมานโด” ขึ้นในป 2517 โดยจะนําอนุชนมาพัก ศึกษาพระคัมภีร กินอยู
ดวยกันและออกประกาศ โดยทุกเชาตั้งแต 8 โมงถึงบาย 3 ออกประกาศแจกใบปลิวเปนพยานหนุน
ใจ และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน (ในชวงปดภาคเรียนเดือนเมษายน) ขณะที่พวกหนึ่งออกไป
ประกาศเปนพยานขางนอก สมาชิกสวนหนึ่งเขามาชวงหุงหาอาหารและซักรีดเสื้อผาใหกับผูที่
ออกไป
ซึ่งคริสตจักรไดยึดแบบอยางนี้ในชวงเวลาหลายปตอมา คริสตจักรไดเนนในการ
ประกาศทั้งกลางแจง และการเปนพยานสวนตัว สําหรับการประกาศใหญนั้น แตละครั้งแมจะมี
รายชื่อของผูรับเชื่อ(หมายถึงการมาเชื่อพระเยซูคริสต)เปนจํานวนมาก แตสถิติการเพิ่มของสมาชิก
ในคริสตจักรกลับไมไดมาจาก ผูเชื่อเหลานี้เปนหลัก แตมาจากการที่เพื่อนนําเพื่อนมา แตใน
ทางออมทุกคนถือวาคริสตจักรเปนบานที่สอง ดังนั้นหลังจากเลิกเรียนหรือเลิกงาน จะตองแวะเขา
มาที่โบสถ เพื่ออธิษฐาน อานหนังสือ สนทนา ศึกษาหรือชวยติวใหกับผูที่จะเขาสอบมหาวิทยาลัย
และมานั่งชมวิว เมื่อมีใครคนหนึ่ง เดือดรอนเกือบทั้งคริสตจักรจะทราบจะอธิษฐานเผื่อและให
ความชวยเหลือตามกําลัง
ในชวงปลายปศิษยาภาล(ผูนําคริสตจักร) ไดเดินทางไป
เทศนาในประเทศแคนาดา 3 เดือน เพื่อเตรียมระดมทุนทรัพยในการเตรียมสรางอาคารโบสถใหญ
ในป 2519 คริสตจักรไดกาวหนาในการประกาศอีกขึ้นหนึ่ง คือ การจัดรายการวิทยุ ใชชื่อรายการวา
“เพื่อนคุณ” ในระยะแรกเปนรายการเพลงสลับคําบรรยาย แตตอมาเปลี่ยนเปนการสนทนา โดยใช
แนวทางของพระคัมภีร รายการนี้ไดรับการตอนรับจากผูฟงเปนจํานวนมาก ในปนี้ไดมีการกอตั้ง
กลุมหนุมสาว โดยแยกจากอนุชนที่ทํางานแลว กับอนุชนที่อยูในวัยศึกษา นอกจากนี้ก็ไดมีการ
แตงตั้งผูปกครองคริสตจักรขึ้นเปนครั้งแรก และในปตอมาก็ไดมีการแตงตั้งเพิ่มขึ้นอีก 4 ทาน ป
2520 คริสตจักรไดระดมทุนทรัพยเพื่อโครงการในการสรางโบสถใหม โดยไดยายสถานที่ประชุม
ไปใชที่โรงเรียนมาแตรในวันอาทิตย มูลคาในการกอสราง(เฉพาะคาโครงการไมรวมตกแตง) เปน
เงิน 5,500,000บาท ซึ่งไดรับเงินจากพี่นอง
คริสเตียนในแคนาดาประมาณ 2,300,000บาท
ในปนี้ไดเริ่มใหมีการอธิษฐานโตรุงทุกๆวันศุกร (รายการนี้ไดยกเลิกไปในป 2521 จนเริ่มใหมอีก
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ครั้งในป 2530)
ในป 2521 เปนปที่คริสตจักรอยูในลักษณะชะงักการเจริญเติบโต เพราะ
คริสตจักรอยูในระหวางการกอสราง ทําใหสมาชิกหลายทานงดมาโบสถ หรือบางทานก็ยายไปอยู
คริสตจักรอื่น ในป 2522 มีเหตุการณที่ถือวา
เปนประวัติศาสตรของคริสตจักร ในวัน
จันทรที่ 30 เมษายน 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรชายาฯเสด็จพระราชดําเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปด
อาคารใหม คริ ส ตจั กรใจสมาน โดยในวั น นี้ มี ผู นํ า คริ ส ตจั ก รและองค ก ารต า งๆของคริ สตี ย น
ตลอดจนบรรดามิชชันนารี และสมาชิกของคริสตจักรมาจนเต็มหองประชุม ป 2523 คริสตจักรได
ขยายการประกาศโดยจัดรายการโทรทัศน ดวยความริเริ่มและตั้งใจของศิษยาภิบาล รายการชื่อ
สวรรคในบาน เปนรายการที่ตอบสนองความตองการของสังคมไทย ที่ไดรับคําชมเชยจากทาง
ราชการเปนรายการสรางสรรคสังคม มีผูชมจํานวนมากที่มาโบสถ และตอมาไดกลายเปนสมาชิกที่
เขมแข็ง รายการนี้ไดรับการสนับสนุนทุนทรัพยจากคริสเตียนในประเทศและตางประเทศซึ่ง ไดแก
สวีเดนและแคนาดา ในป 2524-2525
เปนชวงที่คริสตจักรเจริญขึ้น มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ป 25262527 เปนระยะที่คริสตจักรไดมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง เชน จากการที่เคยเนนดานการประกาศก็
หันกลับมาเนนการพัฒนาสมาชิก เนนการสรางสาวก และสรางผูนํา
คริสตจักร เริ่ม
มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงดานการนมัสการในโบสถจากการใชเพลงชีวิตคริสเตียนเปนหลักหันมา
นมัสการแบบมีเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น มีผูนําประชุมและตนเสียง นอกจากนั้นยังมีการรวมมือกับ
คริสตจักรในประเทศ เชน รายการ “สิ้นกระแสกรรม” “วันแหงชัยชนะ” และ “ฤทธิ์เดช’ 85”
คริสตจักรหันมาเนนในดานการตั้งเซลตามบาน (ปจจุบัน คือกลุม กพช.) ไดมีการฝกอบรมบุคลากร
เพื่อเตรียมเปนผูรับใชพระเจา โดยการเปดสถาบันใจสมานขึ้น มีการเพิ่มเจาหนาที่ในดานตางๆ
และแบงแยกการเลี้ยงดูและติดตามผลสมาชิกผูเชื่อออกเปนเขตตางๆไดกอตั้งงานพันธกิจ และเปด
คริสตจักรสาขาที่จังหวัดตรัง ป 2533-2535 ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา คริสตจักร ซึ่งเปน
ศิษยาภิบาลมาจนถึงปจจุบันนี้(ป 2546) ในปนี้ไดเปดสาขาอีก 2 แหง คือ คริสตจักรสมุทรสาคร
และคริสตจักรใจสมานชลบุรี หลังจาก 20 ปแรกผานไปคริสตจักรไดขยายตัวเรื่อยมา มีการเปด
สาขาตามสวนตางๆของประเทศและนอกประเทศซึ่งไดแก กัมพูชา สิงคโปรและฮองกง มีจํานวน
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นกวา 1,000 คน มีกลุมเซลเพิ่มขึ้นกวา 100 กลุม นับจนถึงป 2545 คริสตจักรได
กอตั้งมาครบรอบ 30 ป
คริสตจักรใจสมานเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมีนิมิตและปรัชญาที่สําคัญ คือ
“สรางสาวกใหเปนแสงสวาง เพื่อขยายแผนดินของพระเจาในประเทศไทยและที่สุดปลายแผนดิน
โลก” กลาวคือ คริสตจักรใจสมานมีเปาหมายในการสรางสาวกโดยใชยุทธวิธีในการประกาศขาว
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ประเสริฐแบบเนนสายสัมพันธ ซึ่งจะเปนการประกาศกับคนที่รูจักคุนเคย เชน เพื่อน ครอบครัว
เปนตน สําหรับผูที่รับเชื่อ หรือเปนคริสเตียนแลวคริสตจักรก็จะเลี้ยงดูใหเติบโตเปนสาวกของพระ
เยซูคริสต ซึ่งหมายถึงการดูแลผูเชื่อใหพัฒนาชีวิตคริสเตียนโดยผานทางกลุมยอยหรือที่เรียกวากลุม
พัฒนาชีวิต(กพช.) นอกจากนี้ทางคริสตจักรก็จะเตรียมธรรมิกชนใหรับใชตามของประทาน ซึ่ง
หมายถึงการเตรียมและสงเสริมสมาชิกที่มีความสามารถเฉพาะตัวใหสามารถออกไปทํางานเพื่อ
พระเจาได เชนผูที่เปนแพทยทางคริสตจักรก็จะเตรียมใหมาชวยงานในหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อ
บริการประชาชนตามชุมชนตางๆ หรือถาสมาชิกคนใดมีความสามารถในการรองเพลง ก็จะเตรียม
ใหมาเปนนักรองในทีมนมัสการ นอกจากนี้ทางคริสตจักรจะขยายงานและสรางสาวกโดยตั้ง
คริสตจักรลูกในกรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล, ประเทศไทยและตางประเทศ ที่ผานมาคริสตจักร
ใจสมานมีความมุงมั่นในการประกาศขาวประเสริฐ และการตั้งคริสตจักร โดยถือวานี่คือ พระมหา
บัญชาจากองคพระผูเปนเจา และขณะนี้ไดขยายสาขาไปตามที่ตางๆ ไมวาจะเปนในกรุงเทพฯ
ชานเมือง จังหวัดใกลเคียงและในตางประเทศ สําหรับสาขาในประเทศไดแก คริสตจักรใจสมาน
รามคําแหง68 คริสตจักรใจสมานวิภาวดี 9 คริสตจักรใจสมานธนบุรี คริสตจักรใจสมาน
สมุทรปราการ คริสตจักรใจสมานนนทบุรี คริสตจักรใจสมานนวนคร คริสตจักรใจสมานชลบุรี
คริสตจักรใจสมานลาดหลุมแกว คริสตจักรใจสมานหัวหิน คริสตจักรใจสมานสมุทรสาคร และ
คริสตจักรใจสมานแมกลอง คริสตจักรในตางประเทศไดแก คริสตจักรใจสมานที่ประเทศฮองกง
สิงคโปรและกัมพูชา
งานพันธกิจดานตางๆของคริสตจักรใจสมาน
ในสวนของงานพันธกิจดานตางๆของคริสตจักรใจสมาน คริสตจักรใจสมานมีงานหลัก
สําคัญ 6 ดานใหญ ๆ คือ
1. การประกาศขาวประเสริฐ ซึ่งหมายถึงการประกาศศาสนาคริสตใหคนอื่นรูวาพระเยซู
คริ ส ต ล งมาประสู ติ บ นโลกมนุ ษ ย และยอมสิ้ น พระชนม บ นกางเขนเพื่ อ ให ม นุ ษ ย ทุ ก คนรอด
สมัยเมื่อคริสตจักรใจสมานเริ่มกอตั้งขึ้นใหม ๆ นั้น การประกาศขาวประเสริฐนับวาเปนงานสําคัญ
อยางมาก สมาชิกของคริสตจักรออกไปประกาศขาวประเสริฐนําคนมากมายมาสูความรอดใน
พระเยซูคริสต เริ่มตนจากสมาชิกเพียง 30 คน ซึ่งเปนคนหนุมสาว จํานวนสมาชิกจึงเพิ่มขึ้นเปน
100, 200, 300, 400, 500 ในเวลาเพียงไมกี่ป จนกระทั่งบานไมหลังเล็กขยายตอไปอีกไมไดแลวจึง
ตองรื้อทิ้งและสรางเปนตึกใหญ ใชเปนที่ประชุมนมัสการจนถึงทุกวันนี้ การประกาศขาวประเสริฐ
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ในสมัยนั้น ทําทุกรูปแบบ แตสวนใหญจะเปนการประกาศแบบตัวตอตัว ไปเคาะประตูตามบาน
ตามแฟลตตาง ๆ แมกระทั่งในสลัมตาง ๆ สมาชิกเกือบทุกคนมีสวนในการประกาศขาวประเสริฐ
ทั้งสิ้น ปจจุบันพันธกิจดานการประกาศขาวประเสริฐ คริสตจักรใจสมานไดจัดตั้งขึ้นเปนแผนก
สงเสริมการประกาศ โดยมีงานหลักที่สําคัญ คือ การประกาศทางรายการทีวี, วิทยุ, และเทป การ
ประกาศใหญในสวนกลางคริสตจักร เชน ประกาศในวันวาเลนไทน, ประกาศในวันคริสตมาส
เปนตน และการประกาศตามเขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล งานในปจจุบัน ทาง
คริสตจักรไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตรในการประกาศแบบตัวอยาง หรือการประกาศพระกิตติคุณ
แบบทวีคูณ (EE III) ซึ่งนับวาไดผลสามารถนําคนมาสูความรอดไดดีวิธีหนึ่งดวย
2. การเลี้ยงดูและติดตาม หนวยงานที่สําคัญในดานการเลี้ยงดูและติดตามผลของ
คริสตจักรในปจจุบัน คือ (1) กลุมพัฒนาชีวิต (การประชุมสามัคคีธรรมตามบาน) ปจจุบันมี
ประมาณ 100 กลุมทั่วกรุงเทพฯ (2) กลุมชมรมพี่เลี้ยง ประกอบดวยสมาชิกในเขตตาง ๆ ที่ถวายตัว
เปนพี่เลี้ยง มีจํานวนพี่เลี้ยงในปจจุบันประมาณ 355 คน นอกจากนี้ยังมีกลุมตามวัยตาง ๆ แบง
ออกเปนกลุมบุรุษ, กลุมสตรี, กลุมหนุมสาว, กลุมอนุชน, กลุมชมรมครอบครัว, กลุมยุวชน และ
กลุมประสานใจ แมวาปจจุบันทางคริสตจักรไดยกเลิกกลุมเหลา นี้แลวแตสมาชิกก็ยังคงมีการ
รวมกลุมกันอยูอยางไมเปนทางการ
3. การสรางสาวก หนวยงานที่สําคัญในการสรางสาวกของคริสตจักรใจสมาน คือ
(1) สถาบันพระคริสตธรรมใจสมาน ปจจุบันมีนักศึกษาที่จบ หลักสูตรทางพระคริสตไปแลว
จํานวน 6 รุน ซึ่งสวนใหญจะเปนการอบรมในระดับผูนํา (2) แผนกคริสเตียนศึกษา จัดอบรม
พระคัมภีรแกสมาชิกทุกคน ทุกเชาวันอาทิตยและในคืนวันพุธ แบงออกเปนระดับชั้น ตาง ๆ
ประมาณ 10 ชั้น และมีครูผูสอนประมาณ 20 คน (3) การอบรมและสัมมนาทางวิชาการ จัดเปน
ระยะ ๆ ในเนื้อหาดานตาง ๆ ตลอดทั้งป โดยมีวิทยากรพิเศษทั้งในและตางประเทศมาใหการอบรม
และสัมมนา นอกเหนือจากการสรางสาวกในสวนกลางแลว ตามเขตตาง ๆ ซึ่งมีศิษยาภิบาลเขต
ดูแลสมาชิกในพื้นที่ตาง ๆ ก็มีการจัดอบรมสาวกขึ้นในเขตของตน โดยศิษยาภิบาลเขต หรือผูทํา
การเขต จะเป น ผู เ ลื อ กสรรกลุ ม บุ ค คลกลุ ม หนึ่ ง เพื่ อ สร า งให เ ป น สาวก ผู นํ า ในเขตและใน
คริสตจักรตอไปอีกดวย
4. การนมัสการพระเจา งานแผนกนมัสการฯ มีกลุมบุคคลสําคัญ 3 กลุมที่สําคัญ คือ
กลุมผูนํานมัสการ, กลุมนักดนตรี, และกลุมคณะนักรองประสานเสียง ในปจจุบันงานดานการ
นมัสการนับไดวาประสบความสําเร็จและกาวหนาไปอยางมากทีเดียว
5. การขยายงานคริสตจักร หนวยงานสําคัญที่ทําหนาที่ในการสรางและขยายงาน
คริสตจักรในขณะนี้คือ แผนกพันธกิจ คริสตจักรใจสมาน มีศิษยาภิบาลเปนประธานกรรมการของ
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แผนก งานที่สําคัญของแผนกนี้ คือ
1. การบุกเบิกตั้งคริสตจักรลูก โดยมีเปาหมายบุกเบิกตั้ง
คริสตจักรลูกปละ 2 แหง 2.สงมิชชันนารี โดยมีเปาหมายสงผูรับใชไปเปนมิชชันนารีทั้งในและ
ตางประเทศ สําหรับคริสตจักรที่ตั้งใหมและคริสตจักรในตางประเทศ เชน ลาว และฮองกง 3.
เสริมสรางคริสตจักร โดยจัดทีมออกไปเยี่ยม หนุนใจคริสตจักรลูกในเครือพันธกิจของคริสตจักร
ใจสมาน และสนับสนุนผูรับใชในคณะพระกิตติคุณสมบูรณสัมพันธในประเทศไทย รวมถึงการ
เยี่ยมเยียนและชวยเหลือในดานอื่น ๆ 6. การสงเคราะห งานดานการสงเคราะห ถือเปนงานพันธ
กิจอีกดานหนึ่ง ซึ่งชวยเหลือสมาชิกและคนในสังคมที่มีความเดือดรอนหรือขัดสนในดาน ตาง ๆ
เพื่อหนุนน้ําใจ และมีจุดมุงหมายในการนําคนมาถึงพระเยซูคริสตอีกดานหนึ่งดวย ทางคริสตจักร
จะชวยเหลือผูที่ประสบปญหาชีวิตในดานความเปนอยูโดยจัดบริการสิ่งจําเปนพื้นฐานให โดยตอง
เปนไปตามหลักเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดไว ปจจุบัน คริสตจักรมีแผนกสงเคราะหสมาชิก
โดยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล, คาเลาเรียนบุตร, และอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการทุนน้ําใจพระคริสต ซึ่งใหความชวยเหลือใน
ดานทุนการศึกษาแกบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กๆที่อยูในวัยเรียน ปจจุบันมีเด็กที่ไดรับทุนจาก
โครงการนี้ ประมาณ 400 คน อีกทั้งทางคริสตจักรยังไดรวมมือกับมูลนิธิสันติสุข ซึ่งมีหนาที่จัดหา
ทุนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กยากจนในชุมชนแออัด เพื่อสรางอนาคตใหกับเด็กไทย
ในวันหนา ปจจุบันใหทุนการศึกษาประมาณ 1500 ทุน นอกจากนี้ทางคริสตจักรจัดใหมีการให
คําปรึกษา เนื่องจากคริสตจักรไดตระหนักถึงสภาวะทางอารมณ ในยามที่กําลังประสบกับปญหา
ต า ง ๆ คริส ตจั กรจึง มุง เนน ใหมีก ารบํ า บัด ภายในด า นการใหคํา ปรึ ก ษาด า นตา งๆ เช น ปญหา
ครอบครัวเพื่อชวยใหผูมีปญหามีแนวทางที่ถูกตองในการแกไข นอกจากนั้น ในคูที่กําลังจะ
สมรส คริสตจักรยังใหคํา แนะนําตามหลักคําสอนขององคพระผูเป นเจาเพื่อสร างครอบครัว ที่
มั่นคงสืบไป
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พันธกิจดานตาง ๆ
ของคริสตจักรใจสมาน
ทีวี – วิทยุ - เทป

ประกาศสวนกลาง
กลุมพัฒนาชีวิต
ชมรมพี่เลี้ยง

ประกาศ
1

ประกาศตามเขต
สรางสาวก
3

เลี้ยงดู
2

สถาบันพระคริสตธรรม

คริสเตียนศึกษา

กลุมตามวัยตาง ๆ

การฝกอบรม - สัมมนา

กลุมผูนํานมัสการ

บุกเบิกตั้งคริสตจักร

กลุมนักดนตรี

นมัสการ
4

ขยายงาน
5
สงเคราะห
6

กลุมนักรอง

เสริมสรางคริสตจักร
สงเคราะหสังคม

สงเคราะหสมาชิก
ทุนน้ําใจพระคริสต

สงมิชชันนารี

67

หลักขอเชื่อของคริสตจักรใจสมาน
สํ า หรั บ หลั ก ข อ เชื่ อ ของคริ ส ตจั ก รใจสมานเป น หลั ก ข อ เชื่ อ เดี ย วกั น กั บ ของคณะ
พระกิตติคุณสัมพันธในประเทศไทย กลาวคือ มีหลักขอเชื่อทั้งหมด 12 ขอ ดังนี้
1. พระคริสตธรรมคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระองค
ซึ่ ง หาที่ ผิ ด พลาดมิ ไ ด ท รงไว ซึ่ ง สิ ท ธิ อํ า นาจสู ง สุ ด แห ง ความเชื่ อ และการประพฤติ ป ฎิ บั ติ ข อง
คริสตชน
2. มีพระเจาเที่ยงแทเพียงองคเดียว ซึ่งเปนผูทรงสรางสรรพสิ่งทั้งปวง ทรงสําแดงพระ
ลักษณะเปนตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์
3. พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค แตมนุษยไดกระทําความผิด
บาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา
4. พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา ไดทรงบังเกิดเปนมนุษยจากหญิงพรหมจารีโดยฤทธิ์
เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงปราศจากบาป ทรงกระทําการอัศจรรย ทรงทนทุกขและสิ้นพระชนม
บนไมกางเขนเพื่อไถบาปใหมวลมนุษยชาติ ทรงถูกฝงไวแลว วันที่สามทรงฟนคืนพระชนม แลว
เสด็ จ สู ส วรรค ป ระทั บ เบื้ อ งขวาพระหั ต ถ ข องพระบิ ด า และจะเสด็ จ กลั บ มาในอนาคตเพื่ อ
ครอบครองประชาชาติทั้งมวล
5. ทางเดียวเทานั้นที่มนุษยไดรับความรอด คือ กลับใจใหมและตอนรับพระเยซูคริสต
เปนองคพระผูเปนเจา
6. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจาทรงสถิตอยูภายในผูเชื่อทุกคน
7. การบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนพระสัญญาที่พระเจาทรงประทานใหแก
ผูเชื่อทุกคนโดยมีเครื่องหมายที่แสดงออก คือ การพูดภาษาแปลกๆ
8. คริสตจักรเปนพระกายของพระคริสตเปนที่ประทับของพระเจาโดยพระวิญญาณ
บริสุ ทธิ์ที่พระเจ าทรงสถาปนาไว ผูเชื่อ ที่แทจริงทุกคนและคริสตจักรทอ งถิ่นทุกแหงลวนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรสากลอันเปนชุมชนและครอบครัวของพระเจาซึ่งมีชื่อจารึกไวใน
สวรรค
9. พิธีบัพติสมาในน้ําเปนสัญลักษณที่แสดงวาผูเชื่อไดเขาสวนกับพระคริสตในความตาย
การถูกฝงไวและการเปนขึ้นมาใหม พิธีนี้กระทําขึ้นโดยการจุมตัวลงในน้ํา
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10. พิธีมหาสนิทเปนพิธีระลึกและประกาศการวายพระชนมของพระเยซูคริสต จนกวา
พระองคจะเสด็จกลับมา
11. การบําบัดโรคภัยไขเจ็บและการอัศจรรยไดมีอยูในการไถบาปของพระเยซูคริสต
แลวซึ่งผูเชื่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไดรับ
12. พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาอีกเพื่อรับผูที่เชื่อในพระองค ทั้งที่ลวงหลับไปแลว
และที่ยังเป นอยูไปกับพระองค พระเยซูจะปกครองโลกพันป รว มกับบรรดาธรรมมิกชน ของ
พระองคและจะพิพากษาพญามารกับพรรคพวกของมัน และบรรดาผูที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหง
ชีวิต โดยทิ้งลงในบึงไฟซึ่งเปนความตายครั้งที่สอง สวนบรรดาธรรมมิกชนจะรอคอยฟาสวรรคและ
แผนดินโลกใหม
จากหลักขอเชื่อของคริสตจักรใจสมานขางตนพอจะสรุปไดวาคริสเตียนมีความเชื่อใน
เรื่องที่เกี่ยวกับพระคัมภีร พระเจา พระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย การพิพากษาและ
ความรอด คริสตจักร การนมัสการ พิธีบัพติศมาในน้ํา พิธีมหาสนิท การอัศจรรยและการรักษาโรค
ในเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร คริสเตียนมีความเชื่อวาพระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา
เปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม พระคัมภีรคือพระวจนะของพระเจาเปนบรรทัดฐานของความเชื่อและการดําเนินชีวิตของผูที่
เชื่อ และเปนแหลงแหงการสําแดงความจริงทุกประการ ในเรื่องพระเจา คริสเตียนจะเชื่อวาพระเจา
เที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู เปนนิจนิรันดร มีพระองคเดียว ทรงเปนผูสรางสิ่งสารพัดทั้งสิ้น
ทรงสําแดงพระองคเปนสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสาม
พระภาคเทาเทียมกัน ในเรื่องพระเยซูคริสต คริสเตียนเชื่อวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา ทรงบังเกิดในครรภของหญิงพรหมจารี ทรงเปนพระเจาเที่ยงแท และเปนมนุษยแท ทรง
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อไถบาปของมนุษย และทรงฟนขึ้นจากความตายในวันที่สามเพื่อคน
ทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพนจากบาป พระองคเสด็จ ลอยสูสวรรคทั้งรางกายตอหนาคนจํานวนมาก และ
วันหนึ่งจะเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาคนทุกชาติ ทุกภาษา ในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสเตียน
เชื่อวา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา ผูดลใจใหมนุษยสํานึกบาปและบังเกิดใหม ทรงสถิตใน
ผูที่เชื่อทุกคนเพื่อชวยในการดําเนินชีวิต คริสเตียนเชื่อวาของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่มีอยู
ในพระคัมภีรควรไดรับการสงเสริมใหใช ซึ่งผูที่ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีหมายสําคัญ หรือ
สัญลักษณบงบอกในเบื้องตนคือการพูดภาษาแปลกๆ ในเรื่องเกี่ยวกับมนุษย คริสเตียนมีความเชื่อ
วามนุษยคูแรกถูกสรางมาโดยปราศจากบาปในพระฉายของพระเจา มนุษยไมไดมีเพียง รางกาย
จิตใจ แตมีจิตวิญญาณดวย แตมนุษยคูแรกทําบาป ทําใหมนุษยถูกตัดขาดในความสัมพันธ กับ
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พระเจาและตกอยูใตอํานาจของบาป ดังนั้นจําเปนตองไดรับการไถโดยพระโลหิตของพระเยซู
คริสต และกลับมามีความสัมพันธกับพระเจาอีก ในเรื่องการพิพากษาและความรอด คริสเตียนเชื่อ
วามนุษยทุกคนลวนทําบาป ไมสามารถรอดพนจากบึงไฟนรก ยกเวน ผูที่เชื่อวางใจใน การไถของ
พระเยซูคริสต และมีทาทีกลับใจจากบาปจะไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ ในวันสุดทาย พระเจาจะทรง
พิพากษาโลก ผูที่เชื่อจะไดอยูกับพระเจาในสวรรคเต็มดวยพระพรนิรันดร และผูที่ปฏิเสธการชวย
ใหรอดจะไปอยูในนรกชั่วนิรันดร ในเรื่องคริสตจักร คริสเตียนเชื่อวาคริสตจักรประกอบดวยคนที่
เชื่อวางใจในพระคริสตทั่วโลก โดยปกติคริสเตียนทุกคนตองเปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่น
เปรี ยบเสมื อนอวัย วะซึ่ง ตองผูกพันในพระกายของพระคริ สต ผูที่ เชื่อ จะมารวมกั นและจั ดการ
ประชุมเพื่อนมัสการพระเจา ฟงพระวจนะ ในเรื่องการนมัสการ คริสเตียนเชื่อวาการนมัสการ
พระเจาตองนมัสการดวยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการพระเจาเปนการเห็นคุณคาของ
พระเจา จึงตองมีการแสดงออกของทาทีในใจที่ถูกตองตอพระเจา ดังนั้นการแสดงออกใดๆ ที่อยูใน
กรอบพระคั ม ภี ร ค วรได รั บ การสนั บ สนุ น เช น การร อ งเพลง การตบมื อ การใช เ ครื่ อ งดนตรี
การรายรํา การใชของประทานในที่ประชุม เปนตน ในเรื่องพิธีบัพติศมาในน้ํา คริสเตียนเชื่อวา
พิธีบัพติศมาตองปฏิบัติโดยวิธีจุมกายลงมิดน้ํา เพื่อเปนสัญลักษณของการตาย การฝงชีวิตเกา และ
การกลับฟนคืนชีพรวมกับพระคริสต ผูที่รับการบัพติศมาตองเปนผูที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต
สําแดงชีวิตของคนที่กลับใจจากบาป ตายตอตัวเกาหรือตายตอบาป การบัพติศมาเปนการแสดงออก
และประกาศตัว ของผูที่เชื่อวาชีวิตนี้จะติดตามพระเยซูคริสต ในเรื่องพิธีมหาสนิท คริสเตียนเชื่อ
วา พิธีมหาสนิท เปนพิธีระลึกถึงการตายของพระเยซูคริสต ซึ่งพระองคไดทรงตั้งไวใหคริสเตียน
ปฏิบัติ โดยการรับประทานขนมปงซึ่งเล็งถึงพระกายของพระเยซูที่ไดแตกหักบนไมกางเขน เพื่อรับ
โทษบาปของมนุ ษ ย เ ป น พิ ธี ที่ ค วรทํ า เป น ประจํ า เสมอ จนกว า พระเยซู ค ริ ส ต จ ะเสด็ จ กลั บ มา
ในเรื่องการอัศจรรย และการรักษาโรค คริสเตียนเชื่อวาคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยทั่วโลกโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ที่ เ ชื่ อ ในฤทธิ์ เ ดชพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จะมี ป ระสบการณ ก ารสํ า แดงของพระเจ า โดย
หมายสําคัญการอัศจรรยทั้งสิ้น คริสเตียนสามารถอธิษฐาน ดวยความเชื่อ ขอใหพระเจาทรงรักษา
โรคได และคริสเตียนไมปฏิเสธการรักษาโรคทางการแพทย
โครงสรางการบริหารภายในคริสตจักรใจสมาน
แม ว า คริ ส ตจั ก รใจสมานจะเป น ชุ ม ชนเล็ ก ๆ แต ก็ มี โ ครงสร า งการบริ ห ารภายใน
คริสตจักรที่ชัดเจน กลาวคือ ผูมีอํานาจสูงสุดและเปนผูนําคริสตจักร ไดแกศิษยาภิบาลคริสตจักร
1 คน รองลงมาก็จะเปนศิษยาภาลรวม 1 คน และมีคณะที่ปรึกษา ศิษยาภิบาลรวมจะควบคุม
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หัวหนาสายงานสรางสาวกและหัวหนาสายงานสนับสนุน หัวหนาสายงานสรางสาวกก็จะควบคุม
งานฝายอภิบาลและควบคุมงานฝายเสริมสราง โดยงานฝายอภิบาลจะดูแลเกี่ยวกับคริสตจักรแมและ
คริสตจักรลูกตามสาขาตางๆ สวนงานฝายเสริมสรางจะเปนงานควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนาผูนํากลุม
พัฒนาชีวิต กลุมนมัสการ การใหคําปรึกษาแกสมาชิกและการอธิษฐาน สําหรับหัวหนาสายงาน
สนับสนุนจะควบคุมงานฝายบริหารกลางและฝายบริการ โดยงานฝายบริหารกลางจะครอบคลุม
งานในดานฝายบุคคล การเงิน/บัญชี ขอมูล-คอมพิวเตอร ประชาสัมพันธ กฎหมาย จัดซื้อ-สโตร
สําหรับงานฝายบริการจะดูแลเกี่ยวกับสํานักงานคริสตจักร สถานที่- ซอมบํารุง รานหนังสือ-เทปวีดีโอ สงเคราะห-คลินิก บานสุขนิรันดร(เปนสุสาน)
แสง-เสียง โครงสรางการบริหารงาน
คริสตจักรใจสมาน แสดงเปนแผนผังไดดังตอไปนี้
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โครงสรางบริหารงานคริสตจักรใจสมาน
ศิษยาภิบาลคริสตจักร
คณะที่ปรึกษา
ศิษยาภิบาลรวม
หัวหนาสายงานสรางสาวก
หัวหนาฝายอภิบาล
ภายใน คจ.แม

ภายใน คจ.แม

Ram 68

นวนคร

N
E
W
S
C
CYC

หัวหนาฝายเสริมสราง

ชลบุรี
ธนบุรี

หัวหนาสายงานสนับสนุน
หัวหนาฝายบริหารกลาง

หัวหนาฝายบริการ

พัฒนาผูนํา

ฝายบุคคล

สํานักงานคริสตจักร

บริหารงาน กพช.

การเงิน/บัญชี

สถานที่-ซอมบํารุง

ดนตรี-นมัสการ

ขอมูล-คอมพิวเตอร

รานหนังสือ-เทป-วีดีโอ

ใหคําปรึกษา

ประชาสัมพันธ

สงเคราะห-คลีนิค

อธิษฐาน

กฎหมาย

บานสุขนิรันดร

จัดซื้อ-สโตร

แสง-เสียง

สมุทรฯ
รัตนาธิเบศร
อากาเป
ลาดหลุมแกว
หัวหิน
ฮองกง
สิงคโปร
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โครงสรางการบริหารงานกลุมพัฒนาชีวิต(กพช.)และระดับการดูแลของสวนตางๆ
ในสวนของโครงสรางการบริหารงานกลุมพัฒนาชีวิต(กพช.)และระดับการดูแลของสวน
ตางๆ คริสตจักรจะแบงโครงสรางการบริหารงาน โดยแบงเปนสวน เขต หนวย และกลุมพัฒนา
ชีวิต(กพช.) คริสตจักรจะแบง“สวน”ตามพื้นที่ โดยจะแบงไดเปน 6 สวน ไดแก สวนเหนือ
สวนกลาง และสวนตะวันออก สวนใต สวนตะวันตก สวนรามคําแหง(ซอย)68 หนึ่งสวนจะ
ประกอบไปดวย 2-3 เขต เชน สวนเหนือ จะประกอบดวยเขตบางเขน นนทบุรี จตุจักร เปนตน
หนึ่งเขตจะประกอบดวย 2-3 หนวย และหนึ่งหนวยจะประกอบดวย 2-3 กพช. มีแผนผังดังตอไปนี้
โครงสรางการบริหารงานกลุมพัฒนาชีวิต(กพช.)และ
ระดับการดูแลของสวนตางๆ

สวน
เขต

เขต

หนวย

กพ

กพช.

เขต

หนวย

กพช.

กพช.

กพช.

2 – 3 เขต =
เปน 1 สวน

หนวย

กพช.

กพช.

กพช.

2 – 3 หนวย/ 1
เขต

กพช.

2-3 กพช.
1 หนวย
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การแบงสวนตางๆของคริสตจักร
คริสตจักรใจสมานจะมีการแบงสวนตางของคริสตจักร แบงออกเปน 6 สวนไดแก
สวนเหนือ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ไดแกเขต บางเขน นนทบุรี จตุจักร ดอนเมือง บางซื่อ
ดุสิต, คริสตจักรในพันธกิจ ไดแก นวนคร ปทุมธานี ประตูน้ําพระอินทร, ประเทศไทยทาง
ภาคเหนือ, ตางประเทศคือทวีปยุโรป สวนกลาง ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ไดแก เขตปทุม
วัน พญาไท ราชเทวี ปอมปราบ พระนคร สัมพันธวงศ หวยขวาง ดินแดง, คริสตจักรในพันธกิจ
ไดแก ธนบุรีและอากาเป, ประเทศไทยทางภาคกลาง, ตางประเทศคือ ทวีปอัฟริกา สวนตะวันออก
ประกอบด ว ย กรุ ง เทพมหานคร ได แ ก สมุ ท รปราการ เขตพระโขนง คลองเตย สวนหลวง,
คริสตจักรในพันธกิจ ไดแก สมุทรปราการ, ประเทศไทยทางภาคอีสาน, ตางประเทศคือ ทวีปเอเชีย
เหนือ สวนใต ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ไดแกเขต ยานนาวา บางรัก บางคอแหลม สาธร,
คริสตจักรในพันธกิจ ไดแก สมุทรสาคร ประเทศไทยทางภาคใต, ตางประเทศคือทวีปอเมริกาใต
สวนตะวันตก ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ไดแก บางกอกนอย บางกอกใหญ ตลิ่งชัน บางพลัด
คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ บางขุนเทียน ราษฎรบูรณะ หนองแขม จอมทอง, คริสตจักรในพันธกิจ
ไดแก รัตนาธิเบศร และออมนอย, ประเทศไทยทางภาคตะวันตก, ตางประเทศคือทวีปอเมริกาเหนือ
สวนรามคําแหง(ซอย) 68 ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร ไดแกเขตบางกะป ลาดพราว บึงกุม
มีนบุรี ประเวศ ลาดกระบัง หนองจอก, คริสตจักรในพันธกิจ ไดแก ชลบุรี, ประเทศไทยทางภาค
ตะวันออก, ตางประเทศคือ ทวีปเอเชียใต
ในสวนของกลุมพัฒนาชีวิต (กพช.) ซึ่งเมื่อกอนเรียกวากลุมเซล (cell group) เปนกลุม
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมากสํ า หรั บ คริ ส ตจั ก ร เนื่ อ งจากเป า หมายหลั ก ของการดํ า เนิ น ชี วิ ต
คริสเตียนตองไดรับการพัฒนาชีวิตใหเติบโตขึ้น ทั้งดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาน เพื่อเปนคนที่
มีคุณภาพของสังคม ภายในโครงสรางของกลุมพัฒนาชีวิต จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมพัฒนา
ชีวิตปด และกลุมพัฒนาชีวิตเปด (ซึ่งตอไปนี้จะใชคําวากพช.ปดและกพช.เปด) กพช.ปด และ กพช.
เป ดมีกิจกรรมที่ค ลา ยกันแตต างกั นที่เ นื้ อหาสาระและระดั บของผูเ ข า ร ว มกพช.ปดจะเปนการ
ประชุมในระดับผูนําหรือสมาชิกคริสเตียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนพิเศษ กพช.เปดจะเปนการ
ประชุมรวมกลุมกันในระดับสมาชิกทั่วไป ทุกคนสามารถเขารวมไดแมวาจะไมไดเปนคริสเตียน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุมกพช. ไดแก การนมัสการพระเจา การเสริมสราง(หรือพัฒนาสมาชิก)
มีการเรียนบทเรียน การอธิษฐาน การสื่อสารเปาหมาย นโยบายและแผนงานตางๆของคริสตจักร
กพช.ปดจะเปนการประชุมของกลุมในระดับผูนํา กลาวคือในสวนของกพช.ปดจะประกอบดวย
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ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศิษยาภิบาลสวน หัวหนาเขต หัวหนาหนวย หัวหนากพช. รองหัวหนากพช.
และพี่เลี้ยง ในการประชุมกพช.ปด จะมีการวางนโยบายและแผนงานจากผูนําระดับสูงและสงตอ
แผนงานของคริสตจักรลงมาสูผูนําในระดับลาง เชน ศิษยาภิบาลคริสตจักรและศิษยาภิบาลสวนจะ
ประชุมกันเพื่อกําหนดแผนงานตางๆ และก็จะถายทอดแผนงานนั้นลงไปยัง ศิษยาภิบาลสวนและ
หัวหนาเขต และแผนงานนั้นก็จะถูกสงตอเรื่อยไปจนถึงผูนําระดับลางซึ่งไดแก หัวหนากพช.
รองหัวหนากพช. และพี่เลี้ยง และผูนําระดับลางเหลานั้นก็จะนํานโยบายหรือแผนงานที่ผูนํา
ระดับบนกําหนดสงตอไปหรือนําไปปฎิบัติกับสมาชิกและผูเชื่อใหม ซึ่งในสวนนี้จะเปนสวน
ของกพช.เปด การขยายตัวของกพช.จะมีอยูตลอดเวลาเมื่อมีสมาชิกในแตละกพช.เพิ่มขึ้นและมี
สมาชิกสามารถพัฒนาจนสามารถเปนผูนํากลุมไดก็จะมีการแยกกลุมออกไปตั้งกพช.ใหมอยูเรื่อยๆ
ฉะนั้นกพช.จึงเปนกลุมที่มีการเจริญเติบโต ปจจุบันกพช.เปดมีทั้งหมดประมาณ 100 กลุม มีชื่อ
เรียกแตกตางกันแตมีเปาหมายเหมือนกันคือการประกาศขาวประเสริฐตามชุมชนตางๆ กพช.มีชื่อ
ตางๆกัน แตละกพช.จะอยูในสวนตางๆเชน สวนเหนือจะมีกพช.ชื่อ นําพระพร สองแสงสวาง ชีวิต
ใหม ฯลฯ สวนใตมีกพช. ชื่อ กรุงเทพคริสเตียน กิตติพร ชวนชื่น ฯลฯ สวนตะวันออก มีกพช. ชื่อ
บานพระคริสต เพิ่มพูน หนุมสาว ฯลฯ สวนกลาง มีกพช.ชื่อ เบธเอล เรเบคาห หนึ่งเดียว เปนตน
กิจกรรมในกพช. จะเนนถึงการพัฒนาซึ่งกันและกัน และถาใครมีปญหาใดก็จะมีการ
ชวยอธิษฐานเผื่อกัน แลกเปลี่ยนประสบการณความเชื่อรวมกัน ซึ่งจะเรียกวา การเปนพยาน กพช.
จะมีสมาชิกเขารวม7-10 คน การเขารวมกลุมกพช.จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยชั่วโมงแรกจะ
เปนการนมัสการ และชั่วโมงที่สองจะเปนการสอนพระคัมภีร ถาสมาชิกเริ่มมากกวานั้นก็จะแตก
กลุมเซลไปอีกกลุม ผูที่เขารวมกพช.นอกจากจะเปนคริสเตียนแลว ผูที่ไมเปนคริสเตียนก็สามารถ
เขารวมได โดยมากผูที่เปนคริสเตียนก็มักจะพาคนไมเปนคริสเตียนมารวมดวยเพื่อที่จะใหคนอื่น
ไดรูจักพระเจา และเมื่อมีสมาชิกใหมเขามาก็จะไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากสมาชิกเดิมไมวา
คนนั้นจะเปนคริสเตียนหรือไม หัวหนากลุมเซลจะใหสมาชิกทุกคนแนะนําตนเอง เพื่อใหสมาชิก
ใหมไดรูจัก และมีการพูดคุยกันเพื่อสรางความสนิทสนม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุมเซล ไดแก การ
รองเพลงนมัสการรวมกัน หลังจากนั้น ก็มีการอธิษฐานรวมกัน และอธิษฐานเผื่อกัน โดยหัวหนา
กลุมเซลจะถามวาใครมีปญหาอะไรใหอธิษฐานเผื่อ สมาชิกก็จะบอก ไมวาจะเปนปญหาสุขภาพ
ปญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคน ก็จะรวมกันอธิษฐานเผื่อบุคคลนั้น ถาเปนปญหา
ใหญหัวหนาเซลก็จะสงเรื่องไปใหผูนําระดับสูงกวาใหชวยอธิษฐาน ภายในกลุมเซลจะมีการเปน
พยานแกกัน ซึ่งหมายถึง การเลาประสบการณในความเชื่อใหคนอื่นฟง เชน ที่ผานมาพระเจาได
ช ว ยอะไรบ า ง อาจจะช ว ยให อ าการเจ็ บ ป ว ยหายไป หรื อ ช ว ยเกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ ให
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คลี่คลายไปได การเปนพยานถือวาเปนการใหเกียรติ สรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจา ซึ่งควร
จะมีการแบงปนคําพยานแกกันเพื่อสรางความเชื่อใหแกผูอื่นเพิ่มขึ้น กลุมเซลถือเปนกลุมที่สําคัญ
มากเปนหัวใจของคริสตจักร เพราะเปนการสรางความสัมพันธใหแกสมาชิกดวยกันและคริสตจักร
ยังจะสามารถควบคุมสมาชิกผานทางกลุมเซล โดยการติดตาม ดูแล และชวยเหลือสมาชิกไดอยาง
ทั่วถึง แผนผังของโครงสรางกลุมพัฒนาชีวิต(ปด) ระดับตางๆ มีดังตอไปนี้
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โครงสรางกลุมพัฒนาชีวิต(ปด) ระดับตางๆ

ศิษยาภิบาล คจ.
+
ศิษยาภิบาลสวน
ศิษยาภิบาลสวน + หัวหนาเขต

กพช.
ปด

หัวหนาเขต + หัวหนาหนวย
หัวหนาหนวย
+
หัวหนา กพช./ รองหัวหนา กพช./ พี่เลี้ยง

หัวหนา กพช. /รองหัวหนากพช. /

+
สมาชิก กพช./ ผูเชื่อใหม

พี่เลี้ยง
กพช.
เปด
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สมาชิกคริสตจักรใจสมาน
สําหรับสมาชิกคริสตจักร ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของคริสตจักร และเปน
สิ่ ง ที่ ผู นํ า คริ ส ตจั ก รใจสมานให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ดั ง จะเห็ น ได จ ากนิ มิ ต -ปรั ช ญาของ
คริสตจักรที่วา “สรางสาวกใหเปนแสงสวาง เพื่อขยายแผนดินของพระเจาในประเทศไทยและที่สุด
ปลายแผนดินโลก” คริสตจักรเนนการสรางสาวกโดยจะพยายามพัฒนาสมาชิก คอยดูแลและติดตาม
สมาชิกทุกคนเพื่อใหอยูในทางของพระเจาและสามารถที่จะประกาศเรื่องของพระเจาใหกับคนอื่น
ในสังคมภายนอกได ตามธรรมนูญคริสตจักรใจสมาน ไดแบงสมาชิกออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ผูเชื่อใหม หมายถึง บุคคลที่ตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลว มีชื่อปรากฎในการ
ติดตามเลี้ยงดูฝายจิตวิญญาณของคริสตจักรอยางเปนทางการแลว แตยังไมไดรับบัพติสมาในน้ํา
2. สมาชิกสมบูรณ หมายถึง ผูเชื่อใหมที่รับบัพติสมาในน้ําแลวหรือบุคคลที่คริสตจักรยอมรับใหเขา
เป นสมาชิ ก ซึ่ง ได ผา นการพิ สู จ น ว า มี ค วามสั ตย ซื่ อ ในการรว มการนมั ส การ ร ว มกิ จ กรรมกั บ
คริสตจักรอยางสม่ําเสมอ และผานการรับรองของคณะศิษยาภิบาลและมีชื่อในทะเบียนสมาชิกของ
คริสตจักรใจสมานแลว หนาที่ของสมาชิกคริสตจักร คือ ตองยึดถือพระวจนะของพระเจาเปน
หลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนพยานอยางสัตยซื่อ และเกิดผลตลอดจนสําแดงลักษณะชีวิต
ของพระคริ ส ต ต อ งสนั บ สนุ น คริ ส ตจั ก รด ว ยการถวายสิ บ ลด มาร ว มนมั ส การเป น ประจํ า
สม่ําเสมอ เขารวมกลุมพัฒนาชีวิตเปนประจําสม่ําเสมอ และรับใชพระเจาตามของประทาน(ตาม
ความสามารถ)อยางเต็มที่ ภายใตการนําของศิษยาภิบาล สมาชิกตองเชื่อฟง ศิษยาภิบาลและผูนํา
ของคริสตจักร หากมีการลงวินัยเนื่องจากความผิดที่ตนเองกอขึ้น ยินดีรับการลงวินัยจากคริสตจักร
และกลับใจใหม สมาชิกสมบูรณของคริสตจักรจะไดรับสิทธิ ดังนี้คือ มีสิทธเขารวมการประชุมและ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมสมัชชาของคริสตจักร มีสิทธิ์ไดรับเปนผูนําในระดับตางๆ และ
ในแผนกตางๆ ตามโครงสรางการบริหารงานของคริสตจักร มีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือในดาน
สวัสดิ การใดๆ ที่ค ริ สตจักรจั ดขึ้นสํา หรับ สมาชิก ตามระเบี ยบของแผนกนั้นๆ มี สิ ทธิ์ ซักถาม
รองเรียน นําเสนอขอคิดเห็นของตนตอศิษยาภิบาลที่ตนสังกัดอยู
ปจจุบันคริสตจักรใจสมานมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 700 คน จากการเลือกตัวอยาง
จํานวน100 คน ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบจงใจ (Purposive Selection) โดยผูวิจัยจะเลือก
ตัวอยางสมาชิกใจสมานที่มาคริสตจักรอยางสม่ําเสมอ ดวยการสังเกตและอนุมานจากความคุนเคย
กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชนคริ ส ตจั ก รใจสมาน จากการสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล จํ า นวนสมาชิ ก ของ
คริ สตจั กร ทํา ใหผู วิ จัยสามารถแบ งสมาชิ กเพศหญิง เปนร อยละ 65 และเพศชาย รอยละ 35
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(ขอมูลที่จะกลาวถึงตอไปนี้ดูไดจากตารางในภาคผนวก) จากการวิจัย ผลขอมูลที่ไดคือ สมาชิก
สวนใหญจะอยูในวัยทํางาน โดยมากจะอยูในชวงอายุ 31-40 ป รองลงมาคือ 41-50 ป และนอยที่สุด
คือ 20-30 ป มีรอยละ 54 , 31 , 15 ตามลําดับ โดยสวนสวนใหญพบวาสมาชิกมีสถานภาพสมรส
คือ สมรส รอยละ 58 รองลงมาคือ สถานภาพโสด รอยละ 40 และหยา รอยละ 2 สมาชิกของ
คริสตจักรมีเชื้อสายไทย รอยละ 72 และมีเชื้อสายจีนรอยละ 28 นอกจากนี้ จากการเก็บขอมูล
พบวาสมาชิกสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 73 รองลงมา คือ
ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 24 และปริญญาโท รอยละ 3 สมาชิกสวนใหญเปนพนักงานและลูกจาง
บริษัทเอกชน รอยละ56 รองลงมา คือ ประกอบกิจการสวนตัว รอยละ 33 เชน ประกอบธุรกิจ
สงออก ธุรกิจ กอสราง ธุรกิจอาหาร เปนตน สวนอาชีพอิสระ มีรอยละ 9 เชน นักแปลหนังสือ
แพทย สถาปนิก โปรแกรมเมอร ฯลฯ และน อ ยที่สุ ดคื อ ข าราชการและพนัก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ
มีรอยละ 2 สมาชิกสวนใหญจะมีรายได ประมาณ 10,000-30,000 บาท รอยละ 58 รองลงมาคือ
30,001-50,000 บาท มีรอยละ 30 โดยมากเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดเล็ก และเปนลูกจาง
ธุรกิจเอกชนหรือองคกรขนาดใหญ รายได 5,000-10,000 บาท มีรอยละ 6 มักเปนลูกจางบริษัท
เอกชนขนาดเล็ก และรายไดมากกวา 50,000 บาท รอยละ 6 ซึ่งมักไดแก แพทย วิศวกรและ
ผูประกอบธุรกิจสวนตัวขนาดใหญ หรือเปนผูบริหารระดับสูงในองคกร
สมาชิกมีภูมิลําเนาเดิมเปนคนจังหวัดกรุงเทพฯเปนสวนใหญ รอยละ 55 รองลงมา คือ
ภาคตะวันออก รอยละ 12 และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รอยละ
12,7,6,และ 3 ตามลําดับ สมาชิกมักอาศัยอยูตามพื้นที่สวนตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร สมาชิกใน
สวนตะวันตกซึ่งไดแกเขตบางขุนเทียน บางพลัด จอมทอง ฯลฯ สวนใหญมีอาชีพคาขาย สมาชิกใน
สวนกลาง ซึ่งไดแกเขตพญาไท ปทุมวัน ปอมปราบ ฯลฯสวนใหญมีอาชีพเปนลูกจางบริษัทเอกชน
สมาชิกในสวนตะวันออก ซึ่งไดแกเขต คลองเตย พระโขนง สมุทรปราการฯลฯ สวนใหญมีอาชีพ
ทํางานโรงงานและเปนแมบาน จากการเก็บขอมูลพบวาสมาชิกสวนใหญอาศัยอยูตึกแถวมากที่สุด
มีรอยละ 69 รองลงมาคือ บานเดี่ยว ทาวเฮาส คอนโดมิเนียม อพาทเมนต คิดเปนรอยละ 13 ,9,7
และ1 ตามลําดับ สวนที่เหลืออาศัยอยูหอพักหรืออื่นๆ
ในดานครอบครัวของสมาชิก จากการเก็บขอมูลพบวา สวนใหญบิดาเสียชีวิต รอยละ43
รองลงมาคือ บิดามารดาอยูดวยกัน รอยละ24 มารดาเสียชีวิต รอยละ 14
ทั้งบิดาและมารดา
เสียชีวิตแลว รอยละ 11 และบิดามารดามีชีวิตอยูแตหยาราง รอยละ 8 บิดาสวนใหญมีอาชีพ
ประกอบกิจการสวนตัว รอยละ 69 โดยมากเปนธุรกิจสวนตัวขนาดยอม เชน ขายของชํา ขายผา
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ขายยา เปนตน รองลงมาคือ อาชีพอิสระ รอยละ 13 ลูกจางธุรกิจเอกชน รอยละ 8 และขาราชการ
รอยละ 4 เชน ครู ทหาร เปนตน ทําเกษตรกรรมรอยละ 1 เชน ทําสวน ทําไร เปนตน มารดาสวน
ใหญมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ73 เชน เย็บผา ขายอาหาร เปนตน รองลงมาเปน ลูกจาง
ธุรกิจเอกชน อาชีพอิสระขาราชการและทําเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 7 ,9 ,4 และ1 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาของบิดา พบวา สวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 80 รองลงมาคือ
ปริญญาตรี รอยละ 17 และปริญญาโท รอยละ 3 ซึ่งสวนใหญเปนมักเปนอาจารยหรือขาราชการ
ระดั บสูง สวนมารดามักมีการศึ กษาต่ํา กวาปริญญาตรี มีรอ ยละ 84
และจบปริญญาตรี
รอยละ 16 ไมพบวาจบปริญญาโท
นอกจากนี้ เพื่อศึกษาการเลื่อนชั้นทางสังคมในระหวางรุนอายุ ซึ่งไดแก รุนบิดากับ
รุนลูก ผูวิจัยไดเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของสมาชิกใจสมาน
พบวา รุนลูกมีการศึกษาสูงกวารุนบิดา กลาวคือ สมาชิกใจสมานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะมีบิดาที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและจบ ม.1-ม.6 และต่ํากวาป. 6 รอยละ 30 , 17,
14 และ 11 ตามลําดับ สวนสมาชิกใจสมานที่มีศึกษาระดับอนุปริญญา มีบิดาที่มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ม.1-ม.6 และตำกวาป.6 รอยละ 10, 6 , 6 ตามลําดับ สวนสมาชิกใจสมานที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท จะมีบิดามีการศึกษาระดับปริญญาโทและตำกวาป.6 รอยละ 2 , 1
ตามลําดับ จะเห็นไดวารุนลูกมักมีการศึกษาที่สูงกวารุนบิดาหรือมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
สวนรุนลูกที่มีการศึกษาต่ํากวารุนบิดา ไดแก สมาชิกใจสมานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี แต
บิดามีการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งมีเพียงรอยละ 1 ดังจะเห็นไดจากตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของสมาชิกใจสมาน
ระดับการศึกษา
ของบิดา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ม.1-ม.6
ต่ํากวาป.6
รวม

ระดับการศึกษาของสมาชิกใจสมาน (ทั้งหมด 100 คน)
ปริญญาโท ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ม.1-ม.6
ต่ํากวาป.6
2
1
17
30
10
14
6
2
1
11
6
3
73
22
2
-

รวม
3
17
40
22
18
100
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ผูวิจั ยได ทํา ตารางเปรียบเทียบลักษณะอาชี พของบิดาและลั กษณะอาชีพของสมาชิก
ใจสมาน พบวา สมาชิกใจสมานที่มีอาชีพเปนลูกจางธุรกิจเอกชน มีบิดาประกอบธุรกิจสวนตัว เปน
จํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 40 และ รองลงมาคือ สมาชิกใจสมานที่ประกอบธุรกิจสวนตัว มีบิดา
ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ด ว ยเช น กั น ร อ ยละ 28 ส ว นสมาชิ ก ใจสมานที่ มี อ าชี พ รั บ ราชการ
มีจํานวนนอ ยมากเมื่อ เทียบกับอาชีพอื่ นๆ คือมีเ พียงรอยละ 2 ซึ่งเปนผูที่ มีบิดารับราชการดว ย
เชนกัน ทั้งนี้เพราะลูกมีแนวโนมที่จะมีอาชีพตามพอ นอกจากนี้การที่บุคคลเกิดและเติบโตใน
ครอบครัวขาราชการยอมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่ดีทั้งในบานและในโรงเรียนมากกวาคนรุน
เดียวกัน ซึ่งอยูในครอบครัวอาชีพอื่น ภูมิหลังของครอบครัวและอาชีพของบิดาจึงบทบาทอยางมาก
ในการสรางความสําเร็จทางการศึกษาและอาชีพของลูก ดูรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบลักษณะอาชีพของบิดาและลักษณะอาชีพของสมาชิกใจสมาน
ลักษณะอาชีพของ
บิดา
ขาราชการ
ลูกจางเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอิสระ
เกษตรกรรม
ไมตอบ
รวม

ลักษณะอาชีพของสมาชิกใจสมาน (ทั้งหมด 100 คน)
ขาราชการ ลูกจางเอกชน ธุรกิจสวนตัว อาชีพอิสระ เกษตรกรรม
2
2
2
1
5
40
28
1
10
2
1
1
3
2
2
56
33
9
-

รวม
4
8
69
13
1
5
100

ในการแบงกลุมสมาชิกใจสมาน สามารถพิจารณาไดจากการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
คริสตจักร ซึ่งสามารถแบงสมาชิกไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่เขารวมระดับสูง ซึ่งจะไดแก คริส
เตี ยนที่ มานมั สการทุก อาทิตย และเข าชั้ นเรียนเพื่อศึ กษาพระคั มภีร เขากลุม เซล และเข าร ว ม
กิจกรรมตางๆที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น เชน คายคริสตจักร การประชุมอธิษฐานตามสวนซึ่งมักจัด
ทุกวันศุกร สมาชิกในกลุมนี้มีประมาณรอยละ 70 อีกกลุมไดแกกลุมที่มีการเขารวมในระดับต่ํา
คือ มานมัสการบางอาทิตยหรือทุกอาทิตย แตไมเขาชั้นเรียนพระคัมภีร ไมเขากลุมเซล ไมคอยได
เขารวมกิจกรรมกับคริสตจักรหรือเขารวมนอยมาก สมาชิกในกลุมนี้มีประมาณรอยละ 30
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กระบวนการพัฒนาสมาชิกของคริสตจักรใจสมาน
กระบวนการพัฒนาสมาชิกของคริสตจักร จะเริ่มจากมีผูสนใจที่ยังไมเปนคริสเตียนได
เขามาคริสตจักรและเกิดความสนใจอยากจะเปนคริสเตียน ก็จะตองผานพิธีการ ที่เรียกวา การ
ออกไปรับเชื่อ ซึ่งหมายถึงการยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ทุกวันอาทิตยหลังจาก
การนมัสการเสร็จสิ้นถามีผูใดที่อยากจะรับเชื่อก็จะออกไปหนาเวที ใหศิษยาภิบาลนําอธิษฐาน
สําหรับการรับเชื่อ หลังจากนั้นเจาหนาที่คริสตจักรจะพาผูรับเชื่อใหมไปพูดคุยทําความรูจักและ
ลงทะเบียนเปนผูเชื่อใหมของคริสตจักร ดังนั้น เมื่อผานขั้นตอนนี้ไปผูสนใจก็จะกลายเปนผูเชื่อ
ใหม ซึ่งทาง คริสตจักรก็จะดูแลผูเชื่อใหมโดยการจัดเตรียมพี่เลี้ยงให ซึ่งพี่เลี้ยงในที่นี้ หมายถึง ผูที่
เป นผู ดูแลผูเ ชื่อใหมใ นด า นตา งๆ เช น ใหคําแนะนํา ชวยเหลื อผู เชื่อ ใหม ถา ผูเ ชื่อ ใหม มี ปญหา
หรือไมเขาใจอะไรก็จะสามารถมาปรึกษาพี่เลี้ยงไดเสมอ สวนมากทางคริสตจักรจะจัดใหพี่เลี้ยง
เปนเพศเดียวกันกับผูเชื่อใหมเพื่อความเหมาะสม ผูที่เปนพี่เลี้ยง จริงๆแลวก็คือ เปนผูเชื่อเกา
นั่นเอง ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่พอจะรูเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตจักร และมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ศาสนา พี่เลี้ยงหนึ่งคนก็อาจจะไดรับหนาที่ในการดูแลผูเชื่อใหม(หรือบางครั้งเรียกวานองเลี้ยง หรือ
ลูกแกะ) หนึ่งหรือสองคน สําหรับผูที่เปนพี่เลี้ยงถาพัฒนาชีวิตคริสเตียนไดในระดับหนึ่งก็อาจ
ไดรับเลือกใหขึ้นมาเปนผูชวยหัวหนากลุมกพช. และหลังจากนั้นถาสามารถพัฒนาตนเองและ
สามารถสละเวลาสวนหนึ่งเพื่อมาทํางานใหคริสตจักรได ก็จะสามารถเลื่อนขึ้นมาเปนหัวหนากพช.
หัวหนาหนวย
หัวหนาเขต และหัวหนาสวนไดตามลําดับ ทั้งนี้ตองไดรับการเห็นชอบและ
คัดเลือกจากผูนําระดับสูง อยางไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาสมาชิกนี้ไมจําเปนตองมีการพัฒนาไป
จนถึงระดับผูนําเสมอไป เพราะสวนใหญแลวสมาชิกมักจะอยูขั้นเปนผูเชื่อทั่วไป ซึ่งอาจไมกาวไป
ถึงการเปนพี่เลี้ยงหรือหัวหนาของสวนตางๆในคริสตจักร ดูจากแผนผังกระบวนการพัฒนาสมาชิก
ดังตอไปนี้
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กระบวนการพัฒนาสมาชิก

ผูสนใจ

ผูเชื่อใหม

พี่เลี้ยง

(ดู 1 – 2 คน)

หัวหนาหนวย

ผช.หน.กพช.

(ดู 3 – 5 คน)

หัวหนาเขต

(2 – 3 กพช. หรือ 11 – 30 คน) (2 – 3 หนวย หรือ 31 – 90 คน)

หน.กพช.

(ดู 6 – 10 คน)

หัวหนาสวน
(2 – 3 เขต หรือ 91 – 270 คน)

ความสัมพันธภายในชุมชนคริสเตียนคริสตจักรใจสมาน
ความสัมพันธภายในชุมชนคริสตจักรใจสมานจุดเริ่มตนของความสัมพันธภายในชุมชน
เกิดจากการที่สมาชิกมีการเขากลุมกพช.ทําใหสมาชิกมีโอกาสไดรูจักกันและผูนําก็สามารถดูแล
สมาชิกไดอยางทั่วถึง ทางคริสตจักรจะเนนในดานความสัมพันธ จะเห็นไดจากความสัมพันธ
ระหวางผูนํากับสมาชิกจะเปนลักษณะที่ใกลชิดกัน ผูนําจะดูแลสมาชิกเสมือนเปนคนในครอบครัว
เดียวกัน มีการชวยเหลือแกปญหาใหกัน ผูนําจะพยายามประสานความสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สมาชิก มีการสื่อสารกันสงขาวหากันตลอด กลาวคือ ในรอบหนึ่งสัปดาหนอกจากวันจันทรซึ่ง
ถือเปนวันหยุดของคริสตจักร นับแตวันอังคารถึงวันศุกรเปนวันที่ทางคริสตจักรจะทํางานกันตลอด
ผูนําจะมีการติดตอกับสมาชิกตลอดโดยจะไปเยี่ยมเยียนที่บาน ที่สํานักงาน เขารวมกลุมกพช.หรือมี
ติดตอกันทางแฟกซ อินเทอรเนต หรือแมกระทั่งการโทรศัพทหากันเปนการสวนตัว ผูนําจะเปด
โอกาสใหจะใหสมาชิกสามารถติดตอหรือปรึกษาปญหาตางๆไดทุกเวลา สวนใหญสมาชิกคนใด
สังกัดอยูในสวนใดก็จะติดตอกับผูนําในสวนนั้น เชน สมาชิกที่อาศัยอยูในเขตพญาไท ซึ่งถือวาอยู
ในสวนกลาง ก็จะติดตอกับศิษยาภิบาลสวนกลาง หรือสมาชิกที่อยูเขตบางรักซึ่งถือวาอยูในสวนใต
ก็จะติดตอกับศิษยาภิบาลสวนใตได อยางไรก็ตามกอนที่สมาชิกจะติดตอหรือปรึกษาปญหากับ
ศิษยาภิบาลสวน สมาชิกอาจจะปรึกษากับพี่เลี้ยงกอนแตถาพี่เลี้ยงแกปญหาใหไมได หัวหนากพช.
จะเขาไปชวย ถาหัวหนากพช.ชวยไมไดหัวหนาหนวยจะเขาไปแทนและถาหัวหนาหนวยยังแกไข
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ไมไดอีกหัวหนาเขตก็จะเขามาชวยดูแล แตถาสุดทายแลวถาไมมีใครชวยได ปญหาตางๆก็จะถูก
สงไปที่ศิษยาภิบาลสวนที่จะเขามาคลี่คลายและแกไขปญหาตางๆ นอกจากนี้ในดานการเตรียม
เทศนาซึ่ ง ถื อว า เปนส ว นสํ า คั ญ ที่ ทํา ให สมาชิก จะได เรี ย นรู เพื่ อพั ฒ นาชี วิ ต คริส เตี ย น ผู นํ า จะ
คํานึงถึงระดับการศึกษาและวัยของสมาชิก ผูนําจะพิจารณาวาสมาชิกเปนคนกลุมใดและจะสื่อสาร
อยางไรเพื่อใหสมาชิกเขาใจและสามารถนําไปปฎิบัติได ผูนําจะมีการวางแผนและวางเปาหมาย
ในแตละปวาในปนี้จะนําคริสตจักรไปในทิศทางไหน ผูนําก็จะเตรียมคําเทศนาผลักดันใหไปสู
เปาหมายนั้น ในดานความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันนั้น สมาชิกสวนใหญจะรวมกลุมหรือเริ่ม
รูจักติดตอกันโดยผานทางกลุมกพช. ซึ่งคริสตจักรพยายามปรับใหกลุมกพช.เปนคนที่อยูในวัย
เดียวกัน
มีความใกลเคียงกันในดานชนชั้น ระดับการศึกษา อาชีพ เพื่อใหเปนคนแบบเดียวกัน
เพื่อที่จะเขาใจและพูดคุยกันไดงาย เชน กลุมแมบาน กลุมนักศึกษา กลุมวัยทํางาน เปนตน แตใน
ปจจุบันจากการที่
คริสตจักรมีจํานวนสมาชิกมากและสมาชิกมาจากเขตตางๆกันจึงอาจจะ
รวมกลุมตามรูปแบบ
ดังกลาวไดยาก คริสตจักรจึงตองแบงกลุมกพช.ตามเขตดังเชนปจจุบัน
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของสมาชิกและงายตอการดูแลสมาชิกไดอยางทั่วถึง
ภาษาของคริสเตียน
เมื่อดูภายนอกแลวคริสเตียนจะไมแตกตางจากคนอื่นทั่วไปในสังคมเพราะคริสเตียนจะ
พยายามปรับตัวใหเขากับคนทุกคนได แตอยางไรก็ตามคริสเตียนก็มีเอกลักษณ ซึ่งคนอื่นสามารถ
สังเกตหรือรูไดวาคนนั้นเปนคริสเตียน ไมวาจะเปนจากวิถีชีวิตคริสเตียนที่แสดงออกมาเชนการ
อธิษฐานขอบคุณพระเจากอนรับประทานอาหาร หรือจากภาษาที่คริสเตียนใชพูดสื่อสารกันซึ่งจะ
เปนถอยคําที่แตกตางจากสังคมภายนอก คริสเตียนจะมีภาษาที่พูดคุยเขาใจกันเองในกลุมคริสเตียน
ดวยกัน เชน
ความรอด หมายถึง รอดพนจากการพิพากษาของพระเจาในอนาคต
รับเชื่อ หมายถึง การยอมรับวาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
กลับใจใหม หมายถึง การยอมรับตอพระเจาวาตนเองทําผิดและจะไมหันกลับไปทําสิ่ง
ที่ผิดๆอีก
บาป หมายถึง การกระทําผิดตอพระเจา(ตอบัญญัติของพระองค)โดยรูตัวและเต็มใจ
ชีวิตฝายโลก หมายถึง การมีชีวิตอยูตามมาตรฐานและความตองการของโลกที่เต็มไป
ดวยบาปและไมเชื่อพระเจา
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หนุนใจ หมายถึง การพูดใหกําลังใจตอกันดวยพระคําพระเจา
สัตยซื่อ หมายถึง ความซื่อสัตยตอพระเจา
เพื่อนชาวโลก หมายถึง เพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียน
อธิษฐานเผื่อ หมายถึง การอธิษฐานใหบุคคลอื่นในเรื่องตางๆ
ติดสนิทกับพระเจา หมายถึง การมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับพระเจา
ฮาเลลูยา หมายถึง สรรเสริญพระเจา
รวีวารศึกษา หมายถึง การศึกษาพระคัมภีรในวันอาทิตย หรือบางครั้งมักเรียกสั้นๆ วา
เรียนรวี
การถวายสิบลด(สิบชักหนึ่ง) หมายถึง การนํารายไดสิบเปอรเซนที่ไดจากการทํางาน
ถวายใหกับพระเจาโดยทางคริสตจักรจะมีการเดินถุงถวายทุกวันอาทิตยเพื่อใหสมาชิกนําเงินใสใน
ถุงนั้น
การจัดกิจกรรมของคริสตจักร
ทางคริสตจักรไดจัดใหมีโครงสรางเวลาประจําสัปดาหที่ทําใหสมาชิกไดมีโอกาสพบปะ
รวมทํากิจกรรมกันและงายตอการดูแลติดตามสมาชิก ทางคริสตจักรไดจัดตารางเวลาประจําสัปดาห
ดังตอไปนี้ ในวันจันทรเปนวันหยุดของเจาหนาที่คริสตจักร สวนวันอังคารถึงวันอาทิตย เปนวัน
ทําการของคริสตจักร วันพุธเปนวันเขารวมกพช.ตามพื้นที่กลาวคือสมาชิกจะเขารวมกลุมกพช.
ตามพื้นที่ที่ตนเองพักอาศัย สวนวันศุกรเปนวันประชุมอธิษฐานตามสวน สมาชิกที่สังกัดอยูสวน
ใดก็จะไปรวมกลุมกันอธิษฐานตามสวนนั้น เชน สวนกลางจะใชคริสตจักรเปนสถานที่ประชุม
อธิษฐาน สมาชิกที่อยูสวนกลางก็จะมารวมกลุมเพื่ออธิษฐานกันที่คริสตจักร เปนตน สวนวันเสาร
คริสตจักรมักจัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาโดยมีหัวขอตางๆแลวแตทางคริสตจักรจะจัดขึ้นเพื่อให
สมาชิกเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ วันอาทิตย เวลา8.00 – 8.30 น. ทาง คริสตจักรจัดใหเปน
เวลาของการอธิ ษ ฐานก อ นที่ จ ะมี การนมั ส การ ในการนมั ส การทางคริ ส ตจั ก รจะจั ดให มี ก าร
นมัสการ สองรอบ โดยรอบแรก ซึ่งเริ่มตั้งแต 8.30 –10.30 น. ทางคริสตจักรจัดใหเปนการ
นมัสการของกลุมสมาชิกที่อาศัยอยูในพื้นที่สวนกลาง(C) สวนใต(S) และสวนตะวันออก(E)
การนมัสการรอบที่สองจะเริ่มตั้งแต 10.30 –12.30 น.ทางคริสตจักรจัดใหเปนการนมัสการของ
กลุมสมาชิกที่อาศัยอยูในพื้นที่สวนตะวันตก(W) และสวนเหนือบางสวน และ CYC (ซึ่งเปนกลุม
นักศึกษา(campus) ยุวชน(youth)และเด็ก(children)) นอกจากนี้ยังมีมิชชันารีจากตางประเทศและ
กลุมอัฟริกาซึ่งมาจากประเทศไนจีเรียมารวมนมัสการในรอบสองดวย เพราะทางคริสตจักรมีการ
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แปลภาษาเพื่อบริการชาวตางชาติ สวนใหญแลวมิชชันนารีที่ทางคริสตจักรติดตอและทํางานรวม
ดวยมักจะเปนมิชชันนารีจากประเทศ
แคนาดาและสิงคโปร มีมิชชันนารีจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาบางแตจํานวนไมมาก กิจกรรมในการนมัสการไดแก มีการรองเพลง การอธิษฐาน
การถวายสิบลด และการฟงเทศนา นอกจากการนมัสการแลวทางคริสตจักรยังจัดใหมีการเรียนการ
สอนพระคัมภีรโดยจะเรียกวา การเสริมสราง ไดแก การเรียนพระคัมภีรซึ่งทางคริสตจักรไดจัด
หลักสูตรการศึกษาตางๆเพื่อบริการสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยมุงเนนดานความรูในพระวจนะ
ของพระเจา ซึ่งปจจุบันจะเรียกการเขาเรียนว า “เขาสถานี” ซึ่งจะแบงออกเปนสถานีสมาชิกใหม
และสถานีสมาชิกเกา สําหรับสมาชิกที่มานมัสการในรอบแรกก็จะเขาสถานีหลังจากนมัสการเสร็จ
ซึ่งกําหนดเปนชวงเวลา 10.30-12.00 น. สวนสมาชิกที่มานมัสการรอบสอง ถาอยากเขาสถานีก็
ตองมาเร็วกวาปกติ ซึ่งกําหนดเปนชวงเวลา 8.30-10.30 น. สถานีสมาชิกใหมจะสอนใหกับผูที่เพิ่ง
รับเชื่อใหม โดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐานและพิธีกรรมของคริสเตียน รวมทั้งมีการ
แนะนําเกี่ยวกับหลักขอเชื่อ ประวัติ ปรัชญาของคริสตจักร และสิทธิของการเปนสมาชิกภาพของ
คริสตจักร สําหรับสมาชิกใหมที่เรียนในสถานีนี้จนจบหลักสูตรก็จะสามารถเขารับพิธีบัพติสมาดวย
น้ําได สวนสถานีสมาชิกเกาจะมีหลายบทเรียนที่ทางคริสตจักรจัดสอนให เชน การเรียนเกี่ยวกับ
พระคัมภีรเดิม พระคัมภีรใหม การตีความในพระคัมภีร ฯลฯ โดยจะเริ่มลงลึกในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
พระคัมภีรซึ่งจะตางกับสถานีสมาชิกใหม สําหรับในภาคบาย หลังจากเวลา 13.30 น. เปนตนไป
ผูที่เปนสมาชิกสามารถเขารวมการอบรมตาง ๆ ที่คริสตจักรจัดขึ้น หรือรวมกลุมสามัคคีธรรมกับ
สมาชิกอื่น ๆ
นอกจากนี้ ท างคริ ส ตจั ก รได มี ก ารจั ด กิ จ กรรมในวั น สํ า คั ญ ทางศาสนาคริ สต เ พื่ อ ให
สมาชิกไดมีกิจกรรมรวมกันและเปนการดําเนินชีวิตตามความเชื่อของคริสเตียน วันสําคัญตางๆของ
ศาสนาคริสตที่ควรรูคือ วันอาทิตย คริสเตียนถือวาวันนี้เปนวันสะบาโต ซึ่งคริสเตียนตองถือรักษา
วันนี้เพื่อระลึกการที่องคพระเยซูเจาทรงฟนคืนพระชนม ขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย อันเปน
เหตุการณที่สําคัญที่สุดของศาสนาคริสต ในวันนี้คริสเตียนจึงพากันไปประชุม นมัสการ สรรเสริญ
และอธิษฐานขอตอพระเจา ตลอดจนถวายทรัพย เพื่อชวยในกิจการงานของพระองค วันคริสตมาส
เปนวันประสูติของพระเยซูคริสต ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ทุกปจะจัดงานเฉลิมฉลองในวันนี้ขึ้น
เพื่อเปนการรําลึกถึงองคพระเยซูคริสตเจา ผูทรงพระชนมอยูเปนนิตยนิรันดร ผูเสด็จลงมายังโลกรับ
สภาพเป นมนุ ษ ย เพื่ อ ช ว ยมนุ ษ ย ทั้ ง หลายให ร อดจากความผิ ด บาปของเขา สํ า หรั บ คริ ส ตจั ก ร
ใจสมาน จะจัดกิจกรรมทั้งในวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม โดยในวันที่ 24 ธันวาคมถือวาเปน
วันคริสมาสตอีฟ ทางคริสตจักรจะจัดเปนวันคริสตมาสภายใน กลาวคือ จะใหสมาชิกของคริสตจักร
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มารวมนมัสการพระเจาเวลาหนึ่งทุมถึงสามทุมซึ่งจะมีการรองเพลงและเทศนา พอเวลาสามทุม
หลังจากที่นมัสการเสร็จสิ้นสมาชิกคริสเตียนก็จะรวมตัวกันแลวแบงเปนเขตตางๆเพื่อออกไปรอง
เพลงอวยพรตามบาน แตในวันที่ 25 ทางคริสตจักรจะเนนใหสมาชิกชวนบุคคลภายนอกที่ไมได
เปน คริสเตียนมางานคริสตมาสซึ่งในวันนี้จะมีการเลี้ยงอาหารฟรี มีการเลนเกมส แจกของขวัญ
นมัสการดวยการรองเพลงและมีการเทศนาความหมายของวันคริสตมาส วันศุกรประเสริฐ เปน
วันสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต ซึ่งจะตรงกับวันศุกร(ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) เปน
วันที่พระเยซูคริสตเจาทรงถูกตรึงไวที่ไมกางเขน เปนวันที่พระองคทรงวางชีวิตของพระองคลงเพื่อ
มนุษยโลกทั้งปวง พระองคทรงทนทุกขทรมานที่ไมกางเขนนั้นจนสิ้นพระชนม ดังนั้นวันศุกรนี้
คริสเตียนทุกคนควรจะรําลึกถึงพระองคดวยความสงบกายใจ ไตรตรองถึงการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูคริสตเพื่อเรา สําหรับคริสตจักรใจสมานไดจัดใหสมาชิกเขามารวมนมัสการพระเจา มีการ
รองเพลงเกี่ยวการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต มีการเทศนาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระเยซูถูก
ตรึงบนกางเขน นอกจากนี้ในวันนี้ทางคริสตจักรไดจัดใหมีพีธีมหาสนิทดวยเพื่อรําลึกถึงพระเยซู
คริสต วันอิสเตอร เปนวันที่พระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนม องคพระผูเปนเจาทรงสิ้นพระชนม
ทรงถูกฝงไว แตแลวในวันที่สามหลังจากนั้น พระองคไดทรงฟนคืนพระชนมขึ้นมาอีก ดวยเหตุนี้
เองพระองคจึงทรงเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยูและศาสนาคริสตก็ตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงนี้
วันอิสเตอรเปนวันสําคัญในทางศาสนาคริสตเพราะเปนวันฉลองชัยชนะเหนือศัตรูสุดทายของ
พระคริสต คือ ความตาย ในวันนี้คริสตจักรจะจัดกิจกรรมใหสมาชิกมารวมตัวกันในเวลาหกโมง
เชาที่คริสตจักร แลวก็รวมกันเฉลิมฉลองเพราะพระเยซูคริสตทรงเปนขึ้นจากความตาย โดยจะมีการ
รองเพลงซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะเกี่ยวกับการที่พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตาย คําเทศนาก็จะ
เกี่ยวกับการเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสตเจา นอกจากนี้ก็จะมีการเลนเกมสหาไขอิส
เตอรซึ่งอาจจะเปนไขนกกระทาหรือไขไกโดยจะนําไขไปซอนตามที่ตางๆแลวใหสมาชิกชวยกันหา
เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน เมื่อเสร็จจากกิจกรรมเหลานี้ก็จะมีการรับประทาน
อาหารรวมกันเพื่อเฉลิมฉลอง วันผูเลี้ยง เปนวันที่ทางคริสตจักรจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณบรรดาพี่เลี้ยง
ซึ่งผูที่เปนพี่เลี้ยงก็คือบรรดาสมาชิกที่ไดรับการเสริมสรางหรือพัฒนาใหมีความเขาใจในเรื่องราว
เกี่ยวกับพระเจาแลวสามารถที่จะสอนหรือถายทอดคนอื่นได ในวันนี้บรรดาพี่เลี้ยงก็จะมารวมตัว
กันในวันนี้ โดยทางคริสตจักรจะกลาวขอบคุณพี่เลี้ยงเหลานี้และจะมีการเทศนาหนุนใจแสดงให
เห็นวาสิ่งที่พี่เลี้ยงทําเปนสิ่งที่ดีแลวและก็จะมาพูดคุยวามีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไขซึ่งจะเปน
ลักษณะของการมาประชุมกัน โดยมากวันผูเลี้ยงมักจะตรงกับวันอาทิตยแตจะอยูในเดือนใดขึ้นอยู
กับการกําหนดของคริสตจักร
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นอกจากกิจกรรมที่ทางคริสตจักรไดจัดขึ้นในวันสําคัญทางศาสนาแลว คริสตจักรยังได
จัดกิจกรรมตางๆใหสมาชิกสามารถมีสวนรวมไดดังนี้คือ การถืออด ก็คือ การอดอาหารและ
อธิษฐานวิงวอนตอพระเจา ทางคริสตจักรจะกําหนดหัวขอในการถืออดวาถือเพื่ออะไรซึ่งจะดูจาก
สถานการณของคริสตจักร, ประเทศไทยและสถานการณโลกวากําลังเผชิญปญหาอะไร ยกตัวอยาง
เช น ป จ จุ บั น อิ รั ก กั บ สหรั ฐ อเมริ ก ามี ป ญ หากั น จะมี ก ารทํ า สงคราม คริ สเตี ย นก็ จ ะถื อ อดและ
อธิษฐานวิงวอนตอพระเจาไมใหสงครามเกิดขึ้น นอกจากนี้ที่ผานมาคริสตจักรไดจัดใหมีการถืออด
เพื่ออวยพรประเทศไทย เชนอธิษฐานเผื่อเกี่ยวกับปญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปญหายาเสพติด ปญหา
สังคมตางๆ สวนใหญทางคริสตจักรจะจัดใหมีการถืออดเดือนเวนเดือน จุดประสงคหลักของการ
ถืออดและการอธิษฐานนั้นก็เพื่อใหคริสเตียนตระหนักถึงปญหาสังคมและใหคริสเตียนไดมีสวน
ร ว มกั บ สั ง คมโดยการอธิ ษ ฐานเผื่ อ และออกไปสู สั ง คมเพื่ อ ที่ จ ะทํ า ประโยชน ใ ห แ ก สั ง คม
นอกจากนี้ในวันแมซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม คริสตจักรจะจัดใหมีการอธิษฐานอวยพรพระราชินี
และจัดใหมีหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อบริการชุมชนที่แฟลตดินแดงเปนประจําทุกป สวนวันที่ 5
ธันวาคม คริสตจักรจัดใหมีการอธิษฐานอวยพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและใหคริสเตียนได
ออกไปมีสวนรวมกับหนวนงานราชการเชนการเดินเฉลิมพระเกียรติ การปลูกตนไม โดยคริสตจักร
มีจุดประสงคใหสมาชิกไดออกไปมีสวนรวมกับสังคมมากขึ้น คายคริสตจักร ในหนึ่งปคริสตจักร
จะจัดใหมีคายคริสตจักร 2 คาย ไดแก คายรวม และคายผูนํา สําหรับคายรวมจะเปนคายสําหรับ
สมาชิกทั่วไปสมาชิกทุกระดับทั้งที่เปนผูนําและไมใชผูนําหรือแมกระทั่งไมไดเปนคริสเตียนก็
สามารถเขารวมได โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันและเสริมสราง
พัฒนาชีวิตคริสเตียนใหแกสมาชิก กิจกรรมในคาย ไดแก การรองเพลงนมัสการ การแขงขันกีฬา
ระหวางสมาชิกดวยกัน การสัมมนาซึ่งทางคริสตจักรจะจัดหัวขอสัมมนาทุกป ยกตัวอยางเชน คาย
คริสตจักรประจําป 2545 จัดเมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยากรคาย ไดแก ดร. โจ โอซาวา (เปนมิชชันนารีชาวญี่ปุนที่คริสตจักรเชิญมา)หัวขอการสัมมนา
คือ “ชีวิตที่เกิดผล” เปนตน คายรวมมักจะจัดซึ่งจะจัดขึ้นชวงตนเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยจะ
ใชระยะเวลาประมาณสามคืนสี่วัน คายรวมจะมีสมาชิกเขารวมประมาณ 700-1000 คน สําหรับคาย
ผูนําจะเปนคายสําหรับสมาชิกที่อยูในระดับผูนํา ซึ่งไดแก ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศิษยาภิบาลสวน
หัวหนาเขต หัวหนาหนวย หัวหนากพช. รองหัวหนากพช. พี่เลี้ยง จุดประสงคของการจัดคายผูนําก็
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําใหมีคุณภาพมากขึ้น หัวขอสัมมนาคา ยผูนําจะเนนเฉพาะเรื่องเพื่อ
สามารถนําเรื่องนั้นๆมาเสริมสรางหรือสอนสมาชิกอื่นๆได เชน ป 2545 มีคายผูนําที่วังรี รีสอรท
จังหวัดนครนายก หัวขอสัมมนาของคายจะเกี่ยวกับเรื่องการเผยพระวจนะ คือเนนการถายทอด การ
สื่อสารเรื่องราวของพระเจาใหแกบุคคลอื่น เปนตน สวนใหญคายผูนํามักจะจัดในเดือนกรกฎาคม
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ของทุกปโดยใชระยะเวลาประมาณสองคืนสามวัน คายผูนําจะมีสมาชิกเขารวมประมาณ 300 คน
วันพันธกิจ เปนวันที่ทางคริสตจักรจะรายงานใหสมาชิกทราบเกี่ยวกับการขยายงานของคริสตจักร
ในวันนี้ทางคริสตจักรจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องพันธกิจและจะนําวีดีทัศนมาฉายใหสมาชิกดูวา
ในหนึ่งปที่ผานมางานที่คริสตจักรไดขยายไปตามตางจังหวัดหรือตางประเทศนั้นไดกาวหนาไปถึง
ไหนเพื่อใหสมาชิกไดเห็นวาเงินที่พวกเขาไดบริจาคนั้นไดถูกนําไปใชประโยชนทําใหคริสตจักร
เติบโตและขยายงานออกไป สวนใหญวันพันธกิจจะจัดใหตรงกับวันอาทิตยในเดือนกันยายนของ
ทุกป
การดําเนินชีวิตคริสเตียน
โดยทั่วไปหลักขอเชื่อและหลักปฎิบัติตางๆทางศาสนา มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคริสเตียนเปนอยางมาก สําหรับคริสเตียนคริสตจักรใจสมานนั้นเมื่อเริ่มเขามาใน
คริสตจักร และไดรับเชื่อจนมีสถานภาพเปนสมาชิกใหมจะไดรับขอแนะนําจากทางคริสตจักร
เกี่ยวกับหลักพื้นฐานทั่วๆไปในการดําเนินชีวิตคริสเตียน เชน มีการใหบทสวดสําหรับอธิษฐานกอน
รับประทานอาหาร การนมัสการพระเจาเปนตน นอกจากนี้ทางคริสตจักรก็จะเนนใหสมาชิกใหม
เข า กลุมพัฒ นาชีวิต เพื่อจะได รูจั กกั บเพื่อนคริสเตี ยนคนอื่น ๆและให สมาชิ กเกา ไดดู แลแนะนํ า
สมาชิกใหมได ดังนั้น โดยทั่วๆไปของแบบการดําเนินชีวิตคริสเตียนของคริสตจักรใจสมาน คือ
คริสเตียนจะอธิษฐานกอนรับประทานอาหาร เขากลุมพัฒนาชีวิต การนมัสการพระเจาสวนตัวและ
การมานมัสการพระเจาในวันอาทิตยที่โบสถ การเขารวมกิจกรรมกับทางคริสตจักรบางตามโอกาส
แตโดยมากทางคริสตจักร มักเนนใหคริสเตียนเขากลุมพัฒนาชีวิต เพราะเชื่อวาการเขากลุมพัฒนา
ชีวิตจะทําใหคริสเตียนมีพัฒนาการทางความเชื่อและเปนสมาชิกที่เขมแข็งของคริสตจักรได
คริสเตียนคริสตจักรใจสมาน จะถูกปลูกฝงทางความคิดพื้นฐานในการเปนคริสเตียนวา
การเปนคริสเตียน หมายถึงการตัดสินใจ และการตั้งใจจะดําเนินชีวิตที่ถูกตองในทางของพระเจา
การเปนคริสเตียนที่แทจริงจึงจําเปนตองเขาใจหลักการพระคัมภีรอยางถองแท โดยการศึกษา ฟงคํา
เทศนา เรียนพระคัมภีร สามัคคีธรรมและใครครวญศึกษาพระคัมภีร นมัสการพระเจาสวนตัวเสมอ
พระคัมภี รสอนใหรักพระเจา สิ้นสุดจิ ต สุดใจ สุดกํา ลัง สุ ดความคิด และสอนให รักเพื่อนบา น
เหมื อ นรั ก ตนเอง และนั่ น เป น หลั ก พื้ น ฐานและมาตรฐานวั ด ความสมดุ ล ในชี วิ ต คริ ส เตี ย น
นอกจากนี้ยังเนนสอนใหรักพระเจา ซึ่งการรักพระเจาคริสเตียนจะแสดงออกมา โดยการถวาย
เกียรติแดพระเจาในการทํางานอยางดี ซื่อสัตย ขยันขันแข็ง รับผิดชอบในครอบครัว ในการเรียน
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ในสังคมอยางเต็มที่ตามบทบาทหนาที่อันสมควรในทุกดาน สวนการรักเพื่อนบานนั้น นอกจาก
ชวยเหลือยังรวมไปถึงการไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นในสังคมดวย คริสเตียนโดยทั่วไปจะมองตนเอง
วาเปนผูที่มีประสบการณรูจักกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต และไดรับการอภัยจากความผิดบาป
เพื่อจะสามารถดําเนินชีวิตในความชอบธรรมบริสุทธิ์ของพระเจา มีประสบการณแหงสันติสุข
และความชื่นชมยินดีซึ่งพระพรที่ไดรับนั้นประเสริฐกวาสิ่งอื่นสิ่งใดในชีวิต คริสเตียนถูกสอนให
รักเพื่อนบาน คริสเตียนสวนใหญจึงปรารถนาที่จะบอกใหผูอื่นทราบถึงขาวประเสริฐ เพื่อเขาจะ
ไดรับสิ่งที่ดีเชนเดียวกัน นอกจากนั้นพระเยซูคริสตมีพระมหาบัญชาใหคริสเตียนเลาเรื่องนี้ใหคน
ทั้งโลกไดฟง พระเจา ไดใหอิสระแกมนุษยทุกบุคคล ทุกชาติภาษา ในการที่จะตัดสินใจตอบสนอง
ดวยความเต็มใจของตนเอง เมื่อไดฟงขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา สําหรับทางคริสตจักรใจ
สมานยิ่งเนนการประกาศขาวประเสริฐแกบุคคลอื่นเปนอยางมาก เพราะเปนนิมิตและปรัชญาของ
ทาง คริสตจักรที่จะสรางสาวกเพื่อประกาศเรื่องของพระเจา
สําหรับคริสเตียนนั้นไมใชเรื่องงายที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนเปนที่พอพระทัยพระเจา
เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเกี่ยวของกับพีธีกรรมและประเพณีความเชื่อตางๆของไทยอยู
มาก คริสเตียนไทยจึงจําเปนตองเรียนรูในการวางตัวและวิธีปฎิบัติและทาทีตางๆที่เขาจะตองระวัง
เมื่ออยูในสังคมภายนอก คริสเตียนคริสตจักรใจสมานไดรับการถายทอดแนวคิดและวิธีปฎิบัติ
ต า งๆตามหลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย นจากทางคริ สตจั ก รโดยผ า นทางการเทศนา การเรี ย น
พระคัมภีร การเขากลุมพัฒนาชีวิต การปฎิสังสรรคกับเพื่อนคริสเตียนดวยกันซึ่งโดยทั่วไปการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย นของพวกเขามี ห ลั ก ปฎิ บั ติ ดั ง ต อ ไปนี้ กล า วคื อ วิ ธี ป ฎิ บั ติ ข องคริ ส เตี ย น
โดยทั่วไปในสังคมไทยในสวนที่เกี่ยวของกับวันสําคัญทางศาสนาในสังคมไทย เชน วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษาที่ถือเปนวันสําคัญตามความเชื่อของ
พุทธศาสนาจะมีการปฎิบัติศาสนพิธีที่วัดหรือพุทธศาสนสถานตางๆ คติความเชื่อเหลานี้ตางจาก
ความเชื่อของคริสเตียน คริสเตียนจึงไมเขารวมกิจกรรมของวันเหลานี้ นอกจากนี้ยังมีวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันตรุษจีน ซึ่งถือเปนวันปใหมของชาวจีน ธรรมเนียมปฎิบัติที่สําคัญคือ หยุดพักจาก
การงาน ทําความสะอาดบาน ทําอาหาร ไหวเจา ใหเงินเปนของขวัญแกลูกหลานหรือพอแม และไป
เที่ยว สําหรับคริสเตียนไทยเชื้อสายจีนทําไดทุกอยางยกเวนการไหวเจา สวนวันสงกรานต ซึ่งถือ
เปนวันขึ้นปใหมตามธรรมเนียมดั้งเดิมของไทย แบบแผนประเพณีที่ปฎิบัติกันในเทศกาลสงกรานต
ไดแก การทําบุญใสบาตร การสรงน้ําพระ การแหนางแมว การรดน้ําดําหัวผูใหญ การสาดน้ําเลน
สนุกกัน การกลับไปบานเพื่ออยูกับครอบครัว พอแม สําหรับคริสเตียนสามารถเขารวมได โดยเลือก
กระทําเฉพาะสิ่งที่ดีงาม และไมเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา เชน สามารถรดน้ําอวยพรผูใหญ

90
การสาดน้ําเลนสนุก แตจะไมแหนางแมว ทําบุญ หรือสรงน้ําพระ เปนตน สําหรับ วันลอยกระทง
ซึ่งเปนประเพณีที่ทําเพื่อแสดงการขอขมาตอพระแมคงคา ขณะเดียวกันก็เชื่อวาการลอยกระทงจะ
นําความทุกขหรือโชครายของเราลอยไปกับสายน้ํา ความเชื่อเหลานี้ไมถูกตองตามพระวจนะของ
พระเจาดังนั้นคริสเตียนจะไมเขาไปมีสวนรวมในการลอยกระทง
นอกจากวันสําคัญตางๆทางสังคมไทยที่คริสเตียนควรระวังในการเขารวมยังมีประเพณี
ตางๆที่คริสเตียนควรหลีกเลี่ยง ไดแก การไหวบูชาพระพุทธรูป, มงคลวัตถุ, รวมทั้งการแขวน
พระ คริสเตียนจะไมไหวเจา เซนไหวพระภูมิเจาที่ ไหวผี วิญญาณ เทพเทวดาทั้งปวง แตจะบูชา
พระเจาองคเดียวเทานั้นและไมกราบไหวรูปเคารพทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไมนมัสการ
วิญญาณอื่นอีกเลยแมแตทูตสวรรคซึ่งเปนวิญญาณที่ทําหนาที่ปรนนิบัติรับใชพระเจาคริสเตียนก็จะ
ไม ก ราบไหว นมั ส การ การทํ าบุ ญ การทํ า บุ ญสํ า หรั บคนไทยทั่ วไปมีค วามหมายสองประการ
ประการแรกหมายถึงการปฎิบัติศาสนพิธีในทางพุทธศาสนา และประการที่สองหมายถึงการทําดี
เชื่อกันวาการทําบุญทั้งสองประการนี้จะสงผลใหเกิดเปนผลประโยชนตอชีวิตในโลกนี้และสะสม
ไวเปนประโยชนในชาติหนา รวมทั้งสะสมไวเพื่อชวยเราใหไดไปสวรรคเมื่อเราเสียชีวิต นอกจากนี้
ยั งเชื่อ วา สามารถอุ ทิศส ว นบุ ญให กับ คนที่ต ายไปแลว เพื่อเป นประโยชนต อ เขาในอี กภพหนึ่ ง
สําหรับ คริสเตียนจะไมทําบุญในแงของศาสนพิธีทุกชนิด เชนการใสบาตร การกรวดน้ํา การ
ทอดกฐินทอดผาปา ฯลฯ เนื่องจากคริสเตียนจะมีความเชื่อวา เราไมสามารถรอดไปสวรรคโดยการ
กระทํา (ซึ่งรวมทั้งการทําบุญและศาสนพิธีทุกชนิดดวย) แตเราสามารถรอดไดโดยการมาเชื่อ
วางใจในพระเยซูคริสต สวนการทําบุญในแงของการทําความดีนั้น คริสเตียนจะถูกสอนใหทํา
ความดีและแสดงความรักตอผูอื่นอยูแลว และไมใชทําเพื่อหวังจะไดบุญ แตทําเพราะเปนสิ่งที่พระ
เจาอยากใหเราทํา และทําดีเพราะเราไดรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเยซูแลว เราจึงพยายามทํา
แต ค วามดี ไม ทํ า บาปอี ก ต อ ไป การทํ า ดี ข องคริ ส เตี ย นสามารถแสดงออกมาในรู ป ของการ
ชวยเหลืองานที่เปนประโยชนตอสังคม เชน การบริจาคสรางโรงเรียน โรงพยาบาล มากกวาที่จะนํา
เงินไปทําบุญในแงของการทําศาสนพิธี การถือโชคลาง ถือฤกษยาม ดูดวงชะตา คริสเตียนจะไม
เชื่อถือในเรื่องเหลานี้เพราะจากคําสอนของพระเจาจะบอกวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มาจากมาร ดังนั้นค
ริสเตียนจึงไมควรตกอยูภายใตอํานาจของเวลา สถานที่ หรือดวงชะตาแตอยูในการดูแลของพระเจา
วันทุกวันเปนสิ่งที่พระเจาสรางจึงลวนแตดี ไมวาจะเปนวันหรือเวลาไหน หากเรากระทําดวยการ
เชื่อฟงพระเจาและพิจารณาดวยสามัญสํานึกและเหตุผลอยางเหมาะสมแลว ก็ลวนแตดีทั้งสิ้น จะ
สังเกตวาการแตงงานของคริสเตียนจะไมมีการดูฤกษยาม แตจะถือเอาวันที่สะดวกในการจัดงาน
แตงงาน ซึ่งสวนใหญ คริสเตียนจะจัดงานแตงงานกันวันเสาร การถือเคล็ด ถือความเชื่อโบราณ
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สําหรับคริสเตียนจะไมถือเคล็ดที่ขัดแยงกับหลัก พระวจนะหรือเกี่ยวของกับพวกผีวิญญาณหรือที่
ขัดกับหลักเหตุผล
คริสเตียนไมควรที่จะตกอยูใตการเปนทาสของความกลัวตามความเชื่อที่
ผิดๆและขาดเหตุผลหรือสงเสริมความเชื่อเหลานั้นตอไป การดูฮวงจุย ดูโหงวเฮง การดูฮวงจุย ดู
โหงวเฮงก็เชนเดียวกับการถือฤกษยาม โชคลาง หรือดวงชะตา เพียงแตเปนความเชื่อแบบจีน การดูฮ
วงจุยเปนการดูความเปนสิริมงคลของสถานที่ สวนโหงวเฮวดูความเปนสิริมงคลของหนาตา คริส
เตียนจะไมไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เชนเดียวกันแตจะกระทําโดยใชสามัญสํานึกและเหตุผล สวนใน
เรื่องเกี่ยวกับ
ไสยศาสตร ไสยศาสตรทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการใชเวทมนตคาถา สักยันต
ผายันต เครื่องรางของขลัง เขาเจาเขาทรง เลนผีถวยแกว สะเดาะเคราะห ผูกดวง ตออายุ ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่ง
พระเจาทรงหามอยางเด็ดขาด ดังนั้นคริสเตียนจะไมกระทําหรือมีสวนรวมอยาง
เด็ดขาด การตั้งชื่อใหเปนสิริมงคล การตั้งชื่อใหเปนสิริมงคลก็เชนเดียวกับการถือฤกษยาม โชค
ลางหรือดวงชะตา เปนการตั้งชื่อใหสอดคลองกับวันเวลาที่เกิด คริสเตียนจะไมปฎิบัติสิ่งเหลานี้ แต
ถาหากการตั้งชื่อนั้นมุงเพียงเพื่อใหมีความหมายที่ดี เพื่อใหเด็กรูสึกดีตอตนเอง และใหเปนพรแกตัว
เด็ก รวมทั้งจะเปนสิ่งที่คอยเตือนใจเด็กใหคิดถึงแตสิ่งที่ดี ก็เปนสิ่งที่คริสเตียนพึงกระทําอยูแลว
เพราะพระคัมภีรมีธรรมเนียมปฎิบัติใหตั้งชื่อเด็กใหมีความหมายที่ดี มีความหมายที่เปนพร การ
ทอดกฐิน ทอดผาปา แตเดิมนั้นเปนลักษณะของการทําบุญอยางหนึ่ง แตเปนการทําบุญแกพระสงฆ
โดยตรง เปนการนําผาจีวรซึ่งเปนเครื่องนุงหมของพระไปถวายให พรอมกับนําเงินที่เรี่ยไรไดไป
ถวายบํารุงวัดนั้นๆดวย ในลักษณะนี้คริสเตียนจะไมรวมกระทํา ไมควรใหเงินสนับสนุนดวย แตใน
สมัยตอมามีการประยุกตการทอดผาปา โดยมีการเรี่ยไรเงินเพื่อนําไปบํารุงโรงเรียน โรงพยาบาล ให
ทุนการศึกษา และ สาธารณประโยชนอื่นๆ หากเปนการทอดผาปาเพื่อการนี้คริสเตียนสามารถ
รวมได โดยไมไดทําเพื่อหวังจะไดบุญ แตเพราะเรามีใจที่อยากจะทําดีชวยเหลือผูอื่นอยูแลว พิธี
อุปสมบท(งานบวช)
คริสเตียนจะนมัสการพระเจาองคเดียวและเชื่อวาพระเยซูทรงเปนทาง
เดียวที่รอดพนบาป และไม ปฎิบัติเรื่องการทําบุญ ฉะนั้นคริสเตียนจึงไมบวช ไมวาจะเปนการ
บวชพระ บวชเณร บวชชี บวชชีพราหมณ สําหรับการรวมงานบวชนั้นโดยปกติคริสเตียนควร
หลีกเลี่ยงเพราะไมไดมีคติความเชื่อตรงกัน แตบางครั้งเพื่อเห็นแกความสัมพันธกับผูที่บวช หรือ
เจาภาพ ก็สามารถเขารวมงานได โดยจะหลีกเลี่ยงการรวมในศาสนพีธี ที่ตองไหวพระ แตเขารวม
ในส ว นอื่ นที่ ไมใ ช ศ าสนพิธี เช น ร ว มในงานเลี้ ย ง ร ว มขบวนแห นาค ซึ่ งคริสเตียนจะตอ งวาง
ตัวอยางสํารวม
สวนประเพณีที่คริสเตียนควรเลือกกระทํา ไดแก งานศพ พิธีศพประเพณีไทยเปนพิธีที่
มีรายละเอียดของแบบแผนมากมายหลายอยาง เชน การเตรียมศพ ซึ่งจะมีการอาบน้ําศพ นุงผาให
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ศพ หวีผมศพ รดน้ําศพดวยน้ําหอม เอาเงินใสปากศพ มัดตราสังข ใสเ ครื่องสักการะในมือศพ
ปดปากปดตาศพ ยกศพใสหีบปดฝาผนึก สําหรับคริสเตียนสามารถรวมกระทําไดในเรื่องอาบน้ํา
ศพ
นุงผาใหศพและรดน้ําศพ สวนอื่นมีความเชื่อที่ไมสอดคลองกับพระวจนะก็จะไมทํา
นอกจากนี้ ในสวนของการฟงสวดพระอภิธรรมหนาศพ คริสเตียนอาจจะเขารวมดวยการนั่งใน
อาการสํารวม แตไมพนมมือ และใหเกียรติตอพระสงฆผูประกอบพิธีและตอสถานที่ดวยใจสงบ
สําหรับการไหวศพหรือรูปภาพของผูตาย คริสเตียนจะกราบศพเพื่อแสดงความเคารพตอผูตายก็
สามารถกระทํา ได แตจะไมใ ช ธูป เทียน เพราะไมใ ชการติ ดตอ วิ ญญาณหรื อการกราบไหวสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์และในสวนของพิธีกรวดน้ําซึ่งเปนความเชื่อตามคติพุทธศาสนาคริสเตียนจะไมเขาไปมี
สวนรวมในพิธีนี้ดวย พิธีกงเต็ก เปนพิธีศพตามคติความเชื่อของจีน มีการเซนไหวเผากระดาษ
เงินกระดาษทอง และขาวของเครื่องใชอื่นๆที่ทําดวยกระดาษเพื่อเปนการสงอาหาร เงินทองและ
ข า วของเครื่ อ งใช ไปใหแ ก ผูต าย สํ า หรับ คริส เตี ยนความเชื่ อดั งกล า วไม ถูกต อ งตามพระวจนะ
ดังนั้น คริสเตียนจะไมเขารวมพิธีนี้แตถาหลีกเลี่ยงไมไดก็จะเขารวมดวยการนั่งเฉยๆดวยอาการ
สํารวม การเผา การฝง การเก็บ คริสเตียนสามารถรวมได ไมวาจะเปนเผาหลอก เผาจริง ฝงหรือ
เก็บ และสามารถใชดอกไมจันทในการรวมเผาได การไหวศพ หลุมศพ หรือรูปภาพของผูตาย
ในเรื่องนี้เปนกรณีที่มีขอถกเถียงกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งในหมูคริสเตียนวาคริสเตียนไหวศพได
หรือไม ซึ่งจะมีทั้งฝายที่เห็นวาไดและไมได ฝายที่วาไมไดมีแนวคิดวาการไหวศพเหมือนกับการ
ไหวรูปเคารพเพราะศพคือรางคนที่ไมมีวิญญาณแลว เปนเสมือนวัตถุเทานั้น ดังนั้นคริสเตียนไม
กราบไหวรูปเคารพที่เปนวัตถุฉันใดก็ไมควรกราบไหวรางกายไรวิญญาณเชนเดียวกับวัตถุฉันนั้น
ส ว นฝ า ยที่ ว า ได มี แ นวคิ ด ว า การไหว ก็ เ พื่ อ แสดงการระลึ ก ถึ ง และแสดงการเคารพต อ ผู ต าย
โดยเฉพาะถาเปนศพบิดามารดาหรือผูมีพระคุณ หากไมไหว แลวจะถูกผูคนตราหนาวาเนรคุณ
อยางไรก็ตามสําหรับ คริสเตียนในสังคมไทย การถูกตราหนาวาเนรคุณ ถือเปนเรื่องที่รายแรงมาก
และแทบจะปดโอกาสที่จะประกาศเรื่องพระเจาใหหมูญาติพี่นอง ดังนั้นคริสเตียนสามารถที่จะไหว
ศพผูตายได แตการไหวของคริสเตียนจะไมใชธูปเทียน เพราะไมใชการติดตอวิญญาณหรือการ
กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คริสเตียนจะไหวหลุมศพหรือรูปของผูตายในลักษณะของการระลึกถึง
เคารพนับถือกัน อาลัยกัน อาจแสดงดวยการยืนไหว คุกเขาไหวหรือยืนโคงคํานับที่หนาศพหรือ
หนารูปของผูตาย การทําบุญใหผูตาย,เซนไหวบรรพบุรุษ คริสเตียนจะไมเซนไหวดวงวิญญาณของ
ผูตาย เนื่องจากคริสเตียนจะเชื่อวาเมื่อมนุษยเสียชีวิต จิตวิญญาณของเขาไดออกจากรางและไปอยู ณ
แดนผูตายแลว ไมสามารถเกี่ยวของกับเราได ฉะนั้นคริสเตียนจะไมกระทําการเซนไหวดวงวิญญาณ
ของผูตาย ไมทําบุญหรือพิธีใดๆในลักษณะที่จะสงผลประโยชนไปใหแกวิญญาณของผูตาย โดย
อาจจัดดอกไมที่หนาหลุมศพหรือหนารูปเพื่อใหแลดูสวยงาม แตไมตองจุดธูปเทียนหรือเซนไหว
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ดวยอาหาร หรือเผาอะไรให การแตงงาน พีธีแตงงานของไทยประกอบดวยรายละเอียดมากมาย
สําหรับแบบแผนที่สําคัญ เชน การแหขันหมาก ขันหมากที่ใสหมากพลู สินสอดทองหมั้น อาหาร
และขนม เปนเครื่องหมายแสดงถึงความอุดมสมบูรณ อยูดีกินดี ไมเกี่ยวของกับรูปเคารพ คริสเตียน
สามารถเขารวมได แตควรระวังกิริยาและไมดื่มเหลา สําหรับพิธีรดน้ําสังข คนไทยถือวาหอยสังข
เปนสิ่งมงคล สวนน้ําก็จะใช น้ํามนตมารด เพื่อเปนสิริมงคลแกคูบาวสาว คริสเตียนอาจรวมรด
น้ําสังขไดโดยถือวาน้ํา หมายถึงพระพรของพระเจาใหอยูเย็นเปนสุข และคริสเตียนควรเอยอางพระ
นามพระเจาในการอวยพรแกคูสมรสดวยตัวอยางเชน “ขอพระเจาทรงอวยพระพรใหทั้งสองรักกัน
ตลอดไป” การปฏิบัติตัวตอพระสงฆ ในกรณีการฟงสวดอภิธรรม คริสเตียนไมตองฟงสวดพระ
อภิธรรม แตหากมีกรณีที่ จําเปนก็รับฟงโดยนั่งในอาการสํารวมและไมตองพนมมือ เนื่องจากค
ริสเตียนไมไดขอรับศีลจากพระสงฆ ในการถวายของแกพระสงฆ หาก คริสเตียนจําเปนตองถวาย
ของแกพระสงฆ ก็ใหทําตามรูปแบบที่คนทั่วไปกระทําไดเลย ไมผิดอะไรถือเปนการกระทําดีตอ
บุคคล และเปนการกระทําดีในรูปแบบที่ผูรับสามารถรับไดดวย ในเรื่องการพบปะสนทนากับ
พระสงฆ คริสเตียนสามารถพบปะสนทนากับพระสงฆไดอยางปกติเชนที่เรากระทําตอบุคคลทั่วไป
กระทําโดยแสดงความเคารพดวยการไหวปกติ ไมตองคุกเขา เมื่อสนทนากันก็ใชคําสรรพนามแทน
ตัวพระสงฆตามที่คนทั่วไปเรียกกันได การอวยพร คนทั่วไปจะพึ่งโชคชะตา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขา
นับถือ แตสําหรับคริสเตียนจะเชื่อวาพระเจาทรงเปนเจาของสรรพสิ่ง พระองคจึงเปนผูอวยพรที่
แท จ ริ ง คริ ส เตี ยนจึ ง ขอพรหรื อ อวยพรแก กัน ในโอกาสต า งๆ โดยขอพรจากพระเจ า ให แ ก กั น
ตัวอยางเชน เวลาจะลากันคริสเตียนจะใชคําวา “ ขอพระเจาอวยพระพร ” แทนคําวา “โชคดี” หรือ
แทนวลี “ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาลให.....”
นอกจากนี้ การดําเนินชีวิตคริสเตียนยังมีตัวกําหนดมาตรฐานการประพฤติที่ถือวาเปน
ความดีตามแนวทางของคริสเตียน หรือเรียกวา จริยธรรมคริสเตียน ซึ่งจะครอบคลุมในดานตางๆ
ไดแก ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จากหนังสือจริยธรรมคริสเตียน (ศิลปชัย เชาวเจริญรัตน,
2543:49-56) ไดอธิบายถึงจริยธรรมคริสเตียนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. จริยธรรมในดานเศรษฐกิจ ไดแก
1) จริยธรรมในงานอาชีพ คริสเตียนจะถือวาการทํางานเปนความดี สําหรับคนที่
ไม ทํ า งานเลี้ ย งชี พ คนเกี ย จคร า น และไม รั บ ผิ ด ชอบต อ ตั ว เองไม ค วรได รั บ การช ว ยเหลื อ
นอกจากนี้คริสเตียนยังถูกสอนใหทํางานดวยความขยันหมั่นเพียรไมเกียจคราน แตในการทํางาน
ตองมีการพักดวย ตามพระบัญญัติแหงสะบาโต ซึ่งตรงกับวันอาทิตย ซึ่งคริสเตียนควรหยุดการ
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งานทั้งปวงเพื่อมานมัสการพระเจา ในการพักนี้ ไมใชหมายถึงเราเทานั้น แตรวมถึงคนที่ทํางาน
ภายใตคําสั่งเราและสัตวของเราดวย คริสเตียนมีความเชื่อวา ในการทํางานทําใหเราสามารถชวย
ผูอื่นและสังคมได คนที่ทํางานไมเพียงแตชวยตัวเองแตจะชวยผูอื่นไดดวย งานที่เราทําจะสราง
ประโยชนใหแกสังคมในทางใดทางหนึ่ง คริสเตียนควรมีหลักในการเลือกงาน คือ เปนงานที่
สุจริต เลือกทํางานที่ไมเปนโทษตอสังคม แตใหประโยชนแกสังคม ไมใชเพียงแคงานที่ไมผิด
กฎหมายหรืองานสุจริตเทานั้นเพราะงานสุจริตบางอยางก็เปนโทษตอสังคมได เชน ขายเหลา บุหรี่
การเปดสถานบริการอาบอบนวด เปนตน คริสเตียนควรเลือกงานที่ไมขัดแยงกับพระวจนะหรือ
สงเสริมใหคนทําผิดพระวจนะ เชน ขายรูปเคารพ เปนตน ในการทํางาน คริสเตียนไมควรเลือก
งานวางานสูงงานต่ําทําไดทุกอยางและไมควรเกี่ยงงานดวยทําอะไรไดก็ตองทํา สําหรับคริสเตียน
ที่ทําการคาจะตองคาขายอยางตรงไปตรงมาจะทําใหพระเจาพอพระทัยแลวพระเจาจะอวยพระพร
ให คริสเตียนมีความเชื่อวาธุรกิจการคาหรือการงานของตนจะกาวหนาและรุงเรือง เมื่อดําเนินตาม
หลักคําสอนของพระเจา คือ มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีความอดทนเปนเลิศ ลงทุนอยางชาญฉลาด
จงถวายสิบเปอรเซ็นตของรายไดแดพระเจา เอาใจใสดูแลลูกนองใหดี อยาลืมคนยากจนเพราะถา
เราแจกจ า ยให กั บ คนที่ ทุ ก ข ย ากลํ า บากขั ด สนพระเจ า จะอวยพระพรเรา ในเรื่ อ งท า ที ต อ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา สําหรับคริสเตียนที่อยูใตบังคับบัญชาหรือเปนลูกนอง ควรที่
จะเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเหมือนกับเชื่อฟงพระเจาและเชื่อฟงแมวาเขาจะปฎิบัติตอเราไมดี แตจะหยุด
เชื่อฟงตอเมื่อสิ่งนั้นขัดตอพระเจา คริสเตียนควรทํางานใหผูบังคับบัญชาดีที่สุดเหมือนทําถวายแด
พระเจา ทําดีทั้งตอหนาและลับหลัง ใหเกียรติผูบังคับบัญชาเสมอทุกกรณี สําหรับคริสเตียนที่เปน
ผูบังคับบัญชาหรือเปนหัวหนา ไมควรขูเข็ญ แตใหมีเมตตาตอลูกนอง และปฎิบัติตอลูกนองดวย
ความยุติธรรม ไมลําเอียง จายคาตอบแทนอยางเปนธรรม
2) จริ ย ธรรมในด า นทรั พ ย สิ น เงิ น ทอง คริ ส เตี ย นจะมี ท า ที ใ นการครอบครอง
ทรัพยสินวา ทรัพยสินทุกอยางที่ตนมีอยูเปนของพระเจาและพระองคใหสิทธิเราที่จะครอบครอง
ทรัพยสินเพราะพระองคทรงสรางสรรพสิ่ง พระองคจึงเปนเจาของสรรพสิ่งโดยชอบธรรม มนุษย
เขามาในโลกนี้แตตัว ไมไดนําอะไรเขามา แตพระเจาไดทรงอนุญาตใหมนุษยครอบครองสรรพ
สิ่งของพระองค คริสเตียนตองใชทรัพยสินเพื่อประโยชนตอพระเจา ตนเอง และผูอื่น เพราะพระ
เจาทรงประทานสิ่งที่ดีแกเราทุกอยางเพื่อใหเราใชในการดีเพื่อพระเจา ตนเองและผูอื่น คริสเตียน
เชื่อวาพระเจาจะทรงพอพระทัยในการที่เราแบงปนการทรัพยสินและสิ่งของตางๆแกกันและกัน
โดยเฉพาะการชวยเหลือผูที่ยากๆไรและดอยโอกาส นอกจากนี้คริสเตียนตองไมละเมิดทรัพยสิน
ของผูอื่นไมวาจะเปนการขโมย การเอาเปรียบหรือความไมซื่อสัตยในทางใดทางหนึ่ง คริสเตียน
จะถูกสอนไมใหโลภ แตใหรูจักพอใจในสิ่งที่เปนความจําเปนพื้นฐานของชีวิต เชนปจจัยสี่ และ
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คริสเตียนไมควรเปนคนเห็นแกเงิน แตใหพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู การมั่งมีไมใชเรื่องผิด แตการอยาก
มั่งมีเปนเรื่องผิด สําหรับคริสเตียนที่มั่งมีจะถูกสอนไมใหมีมานะทิฐิในความมั่งมีของตน หรือ
ไววางใจในความมั่งมีของตน แตใหมีชีวิตที่ไววางใจพระเจาวาพระองคตางหาก ที่ทรงเปนผู
ประทานทุกสิ่งใหแกเขาและตองใชทรัพยสินของเขาไปกระทําความดีมากๆ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และไมเห็นแกตัว คริสเตียนเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจไมควรกระวนกระวายถึงเรื่องทรัพยสิน
จนกระทั่งขาดความไววางใจและเชื่อฟงพระเจา คริสเตียนไมควรใหเงินเปนพระเจา หรือเปน
เจานายในชีวิตแตใหพระเจาเปนเจานายแตเพียงผูเดียว นอกจากนี้คริสเตียนตองไมมุงสะสม
ทรัพยสมบัติในโลกนี้จนไมไดใชทรัพยไปทําตามน้ําพระทัยพระเจา ซึ่งถือเปนการสะสมทรัพย
สมบัติไวในสวรรค เชน การถวายสิบลด เปนตน
2. จริยธรรมในดานการเมือง คริสเตียนถูกสอนใหมีทาทีตอรัฐบาลดังนี้ คริสเตียนควร
ยอมรับอํานาจของรัฐบาลที่ปกครองอยู คือ เปนการยอมรับวาทุกสังคมจําเปนตองมี สถาบันการ
ปกครอง มิ ฉ ะนั้ น สั ง คมจะวุ น วาย คริ สเตี ย นถื อ ว า พระเจ า สถาปนาอํ า นาจรั ฐ ขึ้ น ฉะนั้ น
คริสเตียนจะยอมรับอํานาจรัฐนั้น แมวาผูถืออํานาจรัฐอาจเปนคนชั่วก็ยังนับวาดีกวาการที่สังคม
ไรระเบียบโดยสิ้นเชิง อยางไรก็ตาม ไมไดแปลวาคริสเตียนจะเห็นดวยกับผูมีอํานาจรัฐเสมอไป
คริสเตียนถูกสอนใหรักประเทศชาติของตนเอง เปนพลเมืองที่ดีและเคารพใหเกียรติแกรัฐบาลเสมอ
โดยเชื่อวาเปน ผูที่พระเจาทรงแตงตั้งขึ้นเพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของพระองค คริสเตียน
จะตองปฎิบัติตามกฎหมายขอบังคับของบานเมือง ตองเสียภาษีอยางสัตยซื่อ ตองชวยตอสูดินรน
เพื่อความอยูดีกินดีของประเทศชาติและความเจริญของประเทศชาติ อธิษฐานเผื่อประมุขและผูนํา
ตางๆของประเทศชาติ และพยายามรับใชประเทศชาติทุกวิถีทาง คริสเตียนจะตองรับผิดชอบหนาที่
ตอรัฐ และรับผิดชอบตอพระเจาดวย แตถาหากหนาที่ตอรัฐขัดแยงตอหนาที่ตอพระเจา คริสเตียน
จะตองเลือกการเชื่อฟงพระเจา ในเรื่องระบอบการปกครอง จริยธรรมคริสเตียนจะสอดคลองกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากกวาเผด็จการ เนื่องจากคริสเตียนถือวาเสรีภาพและความ
เสมอภาคเปนความดี และแมแตระบบการบริหารคริสตจักรก็มีการยึดถือความเทาเทียมกันของผูเชื่อ
แม ค ริ ส เตี ย นจะถู ก สอนให เ คารพต อ ผู มี อํ า นาจรั ฐ และให อ ยู อ ย า งสงบกั บ ผู อื่ น แต ค ริ ส เตี ย นก็
สามารถประทวงไดเพราะเปนสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง
การประทวงยังเปนวีธีหนึ่งที่สามารถชวยปองกันและแกไขความผิดพลาดของรัฐบาลและสังคม
ทุกแหงได แตในการประทวง มีหลักดังนี้ คือ คริสเตียนตองยึดขอมูลที่เปนจริงมากกวาขาวลือ
ตองใชเหตุผลไมใชอารมณ ตองแสดงจุดยืนของตนโดยตองเคารพความคิดเห็นที่แตกตางของผูอื่น
ใชสันติ วิธีไมใชความรุนแรง
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3. จริยธรรมในดานสังคม คริสเตียนมีหนาที่ตอสังคมดังนี้ คือ คริสเตียนตองรักเพื่อน
มนุษยในสังคมดังเชนที่พระบัญญัติขอใหญบอกวา “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” คริสเตียน
ตองชวยเหลือคนในสังคมโดยไมเลือกหนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ตกทุกขไดยากและไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได เชน คนจน เด็กกําพรา หญิงมาย ผูที่ไดรับความอยุติธรรม คริสเตียนมุงที่จะทํา
ใหผู คนในสั ง คมพอใจและนํา ประโยชนแ ละการพั ฒ นามาให แก สัง คม โดยคริ ส เตีย นจะมีวิ ธี
ชวยเหลือสังคมที่มีประสิทธิภาพ คือ 1. ชวยเหลือผูอื่นใหสามารถชวยเหลือตัวเองได เชน ไมใช
ชวยเหลือเงินไปเรื่อยๆ แตควรฝกอาชีพใหเขา หรือหาอาชีพใหเขาเพื่อใหเขาหารายไดเลี้ยงตัวได
ตลอดไป 2. ชวยเหลือผูอื่นไมใหทํารายตัวเอง เชน ถามีคนมาขอเงินซื้อเหลา คริสเตียนจะไมให
เพราะถาใหเทากับสนับสนุนใหเขาทํารายตัวเอง 3. ชวยเหลือเขาเพื่อใหเขาชวยคนอื่นตอไป
4. ชวยเหลือหลายคนเปนความดีสูงกวาชวยเหลือคนเดียว 5. ชวยเหลือแลวจะเกิดผลดีในระยะ
ยาวเปนความดีสูงกวาชวยเหลือใหไดผลดีในระยะสั้น

บทที่ 4
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 : กรแกว (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

หญิง
24 ป
โสด
ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลูกจางบริษัทเอกชน ฝายประสานงาน
10000 บาท

ประวัติชีวิต
กรแกวเกิดและเติบโตที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครอบครัวของกรแกวเปนครอบครัว
ที่นับถือศาสนาพุทธ ในครอบครัวมีเพียงกรแกวและนองสาวที่นับถือศาสนาคริสต กรแกวเติบโต
ในครอบครัวคนจีน ทั้งอามาและอากงของพอกับแมมาจากเมืองจีน พอของกรแกวจบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนแมจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่4 กรแกวเปนลูกคนโตและมีนองสาว
หนึ่งคนอายุนอยกวากรแกว 2 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปจจุบันทํางานเปนลูกจางบริษัท
เอกชน พอของกรแกวมีอาชีพรับจางดูแลโรงงานใหกับทางฝงเขมร สวนแมมีอาชีพคาขายของชํา
พอกับแมของกรแกวหยากันเมื่อกรแกวอายุได11ป เมื่อกอนกรแกวอาศัยอยูแถวเยาวราชตอมาเมื่อ
พอแมแยกทางกัน กรแกวจึงยายมาอยูแถวสวนหลวงซึ่งเปนที่อยูปจจุบัน โดยอยูตึกแถวกับแม
และนองสาว ชั้นลางของตึกแถวเปดรานขายของชํา ญาติพี่นองฝายแมอาศัยอยูละแวกเดียวกันมี
อาชี พขายอะไหลแ ถวเซี ยงกง กรแกว เริ่มตนการศึ กษาที่ โรงเรี ยนจี น เนื่อ งจากเป นคนจี นและ
โรงเรียนอยูใกลบาน โดยเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนดั้งเดิมทั้ง
พ อ แม อาเจ็ ก อาแปะและญาติ พี่ น อ งก็ เ รี ย นที่ โ รงเรี ย นแห ง นี้ ตอนอนุ บ าลกรแก ว เรี ย นอยู
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แถวตรอกจัน พอชั้นมัธยมก็ยายมาเรียนที่โรงเรียนมหาพฤธาราม ม.1 ถึง ม.3 แลวยายมาเรียนตอที่
โรงเรียนราชมงคลบพิตรจักรวรรดิถึง ม.6 เพื่อที่จะแยกสายออกมาเรียนปวช. กรแกวไมเคยเรียน
โรงเรียนคริสตเลย ตอนที่อยูโรงเรียนจีนก็จะมีการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนตางๆ สอนเกี่ยวกับ
การไหวเจาและประเพณีจีนรวมทั้งงานเทศกาลตางๆ ของจีน ปจจุบันกรแกวอาศัยอยูกับแมและ
นองสาว สภาพบานที่กรแกวอาศัยเปนตึกแถวหนึ่งคูหา ตั้ งอยูแถวสวนหลวงซึ่งเปนยานธุรกิ จ
การคา มี 2 ชั้นครึ่ง มีหองนอน 2 หอง ในบานของกรแกวมีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 21นิ้ว
1 เครื่อง และขนาด 14นิ้ว 1เครื่อง ตูเย็น 1 เครื่อง สเตริโอ1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
เครื่องซักผา 1 เครื่อง โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง(เปนของกรแกวและนองสาวคนละเครื่อง) โทรศัพท
บานหนึ่งเบอร 2 เครื่อง เครดิตการด 1 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
กรแกวเปนคริสเตียนไดประมาณ 3 ป กรแกวรับเชื่อและรับบัพติสมาที่คริสตจักร
ใจสมาน โดยนองสาวมีบทบาทในการชักชวนกรแกวใหมาโบสถ นองสาวมักพูดเกี่ยวกับพระเจา
ใหฟงบอยๆ กรแกวเลาวา “ เคาก็จะบอกวาพระเจามีจริงนะ มีอะไรก็ใหอธิษฐาน ไดจริงๆนะ”
กรแกวจึงเกิดความสนใจวาพระเจามีจริงหรือไม ก็อยากลอง กรแกวเลาวา “ เราเริ่มอธิษฐาน
พระเจาครั้งแรกตอนที่ใกลสอบ รูสึกวาเราอานหนังสือไมทันเลย ขอพระเจาดีกวา ....เราก็รูสึกวาเออ
วันนั้นทําไมทําขอสอบแบบทั้งไมไดดู ดูก็ใชเวลานอยมากเลย ขอสอบเปนขอเขียน แตไอที่เราดู
นอย มันตรง เราก็รูสึกเอะใจ ตอนแรกก็คิดวาฟรุก อานนิดเดียวแตออกหมดเลย ตอนนั้นเราก็รูสึก
แปลกใจ แลวหลังจากนั้น เราก็ลองอธิษฐานแบบนี้มาเรื่อยๆ แลวมันก็บอยๆขึ้น เชน ครั้งนึง ตอน
ที่ผึ้งตอยตา เราก็อธิษฐานพระเจาวา พระเจาชวยดวยอยาใหบวมนะ แลวมันก็ไมบวม ตอนนั้นเราก็
รูสึกวาพระเจาเขามาในใจเราแลว หลังจากนั้นเราก็อธิษฐานบอยขึ้น” กรแกวเลาวา ภายหลัง
นองสาวก็มักชวนมาโบสถ นองพูดวาพระเจาชวยใหสอบไดแลว แลวเมื่อไหรจะมาโบสถ กรแกว
จึงตัดสินใจมาโบสถ แลวพอมาโบสถครั้งที่ 3 ก็รับเชื่อ
กรแกวเลาวาชวงแรกที่มาเปนคริสเตียนชีวิตประจําวันทั่วไปกับชีวิตคริสเตียนไมได
แตกตางกันชวงแรกอาจจะอธิษฐานกอนรับประทานอาหารเพราะคนที่โบสถบอกใหทําซึ่งกรแกวก็
ทําเปนพิธีกรรมโดยทองตามบทสวดที่เขาใหมา สวนการอาน พระคัมภีรก็อานเหมือนหนังสือ
อานเลน กรแกวเลาวาคนที่โบสถบอกวาตองจัดเวลาใหกับพระเจาไมวาจะเปนการอธิษฐานหรือ
นมัสการหรือการเฝาเดี่ยว ตอนนั้นกรแกวคิดในใจวาระหวางอาทิตยตองไปเซล วันอาทิตยตองไป
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โบสถตอนเชาตองจัดเวลาอธิษฐานสิ่งเหลานี้ กรแกวรูสึกวาตนเองถูกลิดรอนสิทธิ์ ถูกบีบคั้นทําให
เวลาเหลือนอยลง ตอนนั้นยังคิดในใจวาถารูวาเปนคริสเตียนแลวตองทําอยางนี้ก็คงจะไมมาเปน
คริสเตียนแตภายหลังกรแกวบอกวาไมไดรูสึกอึดอัดเหมือนแตกอน ที่จะทําอะไรก็ทําเปนพิธีกรรม
ในการอธิ ษฐานเมื่อก อนก็ ทอ งๆพู ดๆไปตาม บทสวดแตภายหลั งมันมาจากใจที่ ตนเองอยากมี
ความสัมพันธที่ดีกับพระเจา กรแกวอุปมาวา เหมือนกับถาอยากสนิทกับใครก็ตองพูดคุยกับเขา
บ อยๆ กรแก ว รู สึ กว า หลายสิ่ ง หลายอยา งที่ เคยทํ า เป นพิธี กรรมกลั บ กลายเป นทํ า ไปอย า งเป น
ธรรมชาติไมไดฝนใจ การดําเนินชีวิตคริสเตียนประจําวันของแกวคือกรแกวจะพยายามอานพระ
คัมภีรทุกวันแตก็มีขาดบาง ในระหวางสัปดาหมีพบปะหรือติดตอเพื่อนๆ คริสเตียนบาง รวม
กิ จ กรรมที่ ท าง
คริ ส ตจั ก รจั ดขึ้ น เช น การเข า ค า ย คริ ส ตจั ก ร การสั ม มนา การออกไป
ชวยเหลือสังคม เชน การออกไปแจกของขวัญใหเด็กในวันคริสตมาสตามชุมชนตางๆ
กรแกวทํางานในสวนที่เกี่ยวกับการประสานงานที่บริษัทเอกชนแหงหนึ่งยานสุขุมวิท
โดยกรแกวจะทําทุกวันจันทรถึงวันศุกรและหยุดเสาร-อาทิตย งานเริ่มตั้งแต 9:00-17:30 น. หลังเลิก
งานก็จะกลับบาน ยกเวนทุกวันพุธกรแกวจะเขากลุมเซลที่โบสถและวันศุกรจะมาประชุมอธิษฐาน
ที่โบสถ สวนวันหยุดสุดสัปดาหเชนวันเสาร กรแกวจะไมไปไหนแตจะอยูบานเพื่อจะไดอยูเปน
เพื่อนแมและชวยแมขายของชํา วันอาทิตยกรแกวจะไปนมัสการพระเจาที่โบสถในรอบเชาคือ
8:30-10:30 น. แลวก็เขาเรียนพระคัมภีรที่โบสถเวลา 11:00-12:00 น.และรับประทานอาหารเที่ยงกับ
เพื่อนๆที่โบสถ สวนตอนบายๆก็จะเขาเซลปดซึ่งจะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 4 โมงเย็น หลังจากนั้นก็
จะไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆคริสเตียนซึ่งสวนมากจะเปนรานอาหารในหางสรรพสินคา ถาเปน
วันหยุดนักขัตฤกษกรแกวจะอยูบานเพื่อที่จะไดมีเวลาใหแมมากขึ้น กรแกวมีโอกาสไปตางจังหวัด
บาง ซึ่งสวนใหญก็จะเปนการไปสัมมนากับทางบริษัทหรือถามีคายของคริสตจักรที่ตางจังหวัด
กรแก ว ก็ จ ะไป กรแก ว ชอบดู โ ทรทั ศ น ม ากส ว นใหญ จ ะเป น รายการละคร ข า ว และเกมโชว
หนังสือที่ชอบอาน ไดแก วรรณกรรมคริสเตียน นิตยสารMBA , Corporate Thailand ในเรื่องการ
ชอปปงสวนใหญจะซื้อสินคาตางๆตามหางสรรพสินคาใกลบาน เชน มาบุญครอง สยามเซ็นเตอร
เพราะสะดวกเนื่องจากไปที่เดียวแตสามารถเลือกซื้อสินคาไดหลายอยาง บางครั้งก็ซื้อตามตลาดนัด
กรแกวจะไปชอปปงหนึ่งครั้งตอสัปดาห สินคาสวนใหญที่ซื้อจะเปนเสื้อผา เครื่องใชสวนตัว การ
เลือกซื้อสินคากรแกวจะพิจารณาที่ความคุมในเรื่องราคากับคุณภาพและความชอบ บางครั้งกอนซื้อ
สินคาก็จะอานโบรชัวรลดราคาหรือแผนพับกอนตัดสินใจซื้อ
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ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
กรแกวรูสึกวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลาง แลวก็คิดวาคนอื่นก็มองครอบครัวของ
กรแกววาอยูชั้นกลางเหมือนกัน กรแกวมองวาครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลางและคิดวาคน
อื่นมองวาตนเองอยูในฐานะปานกลางเชนกัน เนื่องจากเห็นวาทางบานไมไดลําบากหรือเดือดรอน
ถาเปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเองกับครอบครัวอื่นในละแวกบานของกรแกว กรแกวคิดวา
ครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลาง เนื่องจากละแวกบานของกรแกวมีทั้งครอบครัวที่มาฐานะ
ร่ํารวยและยากจน ครอบครัวของกรแกวเปนครอบครัวคนจีน ที่นับถือศาสนาพุทธ กรแกวเลาวา
ครอบครัวไมยอมรับที่กรแกวเปนคริสเตียน ทั้งนี้คิดวาคงเปนเพราะตนเองเกิดและเติบโตใน
ครอบครัวคนจีนซึ่งจะมีวัฒนธรรมจีนเขามาเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก กรแกวเลาวา
ความสัมพันธภายในครอบครัวแยมากเมื่อที่บานรูวากรแกวมาเปนคริสเตียน กรแกวรูสึกวาตัวเอง
ถูก กดดันและถูกตอตานอยางมากจากครอบครัวโดยเฉพาะแมและปา แมทั้งตีและไมพูดคุยดวย
สวนปาก็ทําทามึนตึงไมพูดคุยดวย กรแกวคิดวาทั้งแมและปากําลังมองวากรแกวนอกรีตและกําลัง
ออกนอกกรอบประเพณีและวัฒนธรรมจีน กรแกวเลาวา “แมเคยไดยินมาวาคริสเตียนถูกสอนใหรัก
พระเจาที่สุด อะไร อะไรก็พระเจา ไมเอาพอเอาแม ไมไหวบรรพบุรุษ แมก็คิดวาถาแมตายไปแลว
ใครจะจุดธูปให ใครจะมาเซนไหว” แตปจจุบันนี้กรแกวรูสึกวาแมและปายอมรับมากขึ้น “ตอนนี้
ทาทีของเคาออนลงแลวเพราะเราทําใหเคาเห็นวาเราไมไดประพฤติตัวเสียหาย เราก็ไมไดไปไหน
พระเจาไมไดดึงเราไปจากแม เรารูวาเคาเห็นวาเราดีขึ้นแตเคาไมพูดเพราะคนจีนจะไมชมลูก ถึงจะ
ดีอยางไรก็ตองติไวกอน” กรแกวอยากใหคนในครอบครัวและญาติพี่นองยอมรับที่กรแกวเปน
คริสเตียนไมมองวากําลังนอกรีตหรือทําอะไรที่ออกนอกลูนอกทางและอยากใหมองวาการเปน
คริสเตียนทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และถาเปนไปไดก็อยากใหครอบครัวเปนคริสเตียน
กันทุกคน
กรแกวรูสึกวาตัวเองเปนคนชั้นกลางของสังคม และก็คิดวาคนอื่นก็มองวากรแกวเปน
คนชั้นกลางเชนกัน เพราะฐานะทางบานไมไดลําบากและตนเองก็มีการศึกษา มีงานประจําและมี
รายไดที่แนนอน กรแกวบอกวา ในชวงแรกที่เปนคริสเตียนกรแกวรูสึกวาตัวเองดูดีแลวตนเองก็
ภูมิใจที่จะบอกใครๆวาเปนคริสเตียน กรแกวบอกวา “คงเปนเพราะศาสนาคริสตดูเปนศาสนาของ
ชาวตะวันตกซึ่งอะไรอะไรที่เปนของตะวันตกก็จะดูดีมั้ง” แมวากรแกวจะมาโบสถทุกอาทิตย
ซึ่ ง แตกต า งกั บ คนพุ ท ธที่ ไ ม ไ ด ไ ปวั ด ทุ ก อาทิ ต ย แต ก รแก ว ก็ ไ ม ไ ด ม องว า ตั ว เองเคร ง ศาสนา
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กรแกวกลาววา “เราไมไดมองวาเราเครงแตวิถีชีวิตคริสเตียนไมเหมือนกับศาสนาอื่นแตการเปน
คริสเตียนเปนการเปลี่ยนแปลงชีวิต ไมใชเชื่อแลวก็เสร็จไปแตตองพัฒนาชีวิตไปเรื่อยๆ ชีวิตเราตอง
เปลี่ยนแปลง”
สําหรับชีวิตในปจจุบันนี้กรแกวมองวาตนเองยังไมประสบความสําเร็จแตตอง
พัฒนาตนเองทั้งเรื่องการเรียนและการงาน กรแกวรูสึกวาตนเองเปนคริสเตียนตอนที่อยากจะทําสิ่ง
ที่ดี ๆใหพระเจาไดรับเกียรติ กรแกวใหเหตุผลวา“เหมือนกับเราไดรับอะไรหลายๆอยางที่พระเจาให
เรามา เราก็ อยากจะทํ า อะไรเพื่อ พระเจ า ผา นการดํ า เนินชี วิ ต ถา เราทํา ดีพระเจ า ก็ ไดรั บเกียรติ ”
กรแกวอยากใหตนเองมองตัวเองในแบบที่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเปนอยู ไมวาตัวเองจะรูสึกวามีสวน
ดอยหรือมีสวนไมดีในดานใดก็ตาม กรแกวบอกวา “พอเราเปนคริสเตียนทําใหเรารูสึกวาถึงเราจะ
ไมดียังไงแตก็ยังมีคุณคาในสายตาของพระเจาอยูเสมอ” เมื่อมาเปนคริสเตียนกรแกวคิดวาตนเอง
แตกตางจากคนอื่นๆตรงที่เมื่อตนเองเจอกับปญหาแลวสามารถตั้งสติได มีภาวะความเปนผูใหญ
มากขึ้น นอกจากนี้การเปนคริสเตียนทําใหมุมมองของชีวิตเปลี่ยน รูสึกวาตัวเองเปนอิสระมากขึ้น
และรูสึกถึงความเทาเทียมกัน กรแกวเลาใหฟงวา เมื่อกอนตนเองและครอบครัวจะเชื่อในเรื่อง
ฮวงจุยมากถึงกับตองหมดเงินไปเปนจํานวนมากเพื่อสรางและแกไขฮวงจุยใหถูกตองตามตํารา
โดยหวังวาบรรพบุรุษจะอวยพรใหมีชื่อเสียงเกียรติยศ ร่ํารวย ไมเจ็บไขไดปวย ความเชื่อนี้มันผูกมัด
และทําใหชีวิตกรแกวไมเปนอิสระและกรแกวก็รูสึกวามันไมยุติธรรม “ถาใครไมมีเงินที่จะสราง
ฮวงจุยก็ไมสามารถมีชีวิตดีได ไมมีใครอยากเกิดมาจน” กรแกวคิดวาชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตที่
เทาเทียมกัน กรแกวใหเหตุผลวา “ไมวาเราจะรวยหรือจะจนแตถาเราเชื่อจะไดรับพระพร ความเชื่อ
ทุกคนมีไมวาจะรวยหรือจะจนก็สามารถมีได พระเจาใหยุติธรรมเทาเทียมกัน” เวลาที่กรแกวไม
สามารถเขารวมในประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยางของสังคมไทยได กรแกวบอกวา ชวงแรกก็
รูสึกกั งวลใจเหมื อนกั นไมรูวา จะวางตัว อยางไรแต ไม รูสึกวา ตนเองด อยหรืออึดอัด ที่ ไม ไดทํ า
เหมือนที่คนอื่นเขาทํากัน กรแกวบอกวา ตอนแรกยังไมไดรูสึกมั่นใจในความเปนคริสเตียนหรือ
มั่นใจในสิ่งที่ตนเองเชื่อมากนัก แตตอนหลัง รูสึกวาการเปนคริสเตียนเปนสิ่งที่ดีทําใหชีวิตเปน
อิสระ และไดรับการปลดปลอยจากความเชื่อเดิมที่เคยผูกมัด หลักคําสอนที่กรแกวยึดถือ คือ รัก
พระเจาดวยสิ้นสุดใจ สิ้นสุดกําลังและความคิด รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง
ในการคบเพื่อนของกรแกว กรแกวมีทั้งเพื่อนที่เปนคริสเตียนและที่ไมไดเปนคริสเตียน
แตกลุมเพื่อนที่กรแกวจะไปไหนมาไหนดวยสวนใหญจะเปนเพื่อนคริสเตียนเพราะมีกิจกรรมทํา
รวมกันหลายอยางไมวาจะเปนการเขาเซลทุกวันพุธ ประชุมอธิษฐานวันศุกรและการมานมัสการ
พระเจาวันอาทิตยที่โบสถ ทําใหชีวิตประจําวันสวนใหญตองติดตอกับเพื่อนคริสเตียน กรแกวบอก
ว า การมี เ พื่ อ นคริ ส เตี ย นและการเข า ร ว มในสั ง คมคริ ส เตี ย น มั น ทํ า ให ก รแก ว รู สึ ก อบอุ น ใจ
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เมื่อกรแกวมีปญหาสวนใหญก็จะปรึกษาเพื่อนคริสเตียนเพราะมีคานิยมและความเชื่อที่เหมือนกัน
แตก็ปรึกษาปญหากับเพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียนบางถาเปนเรื่องงาน สําหรับเพื่อนที่ไมไดเปน
คริสเตียนที่กรแกวคบอยูในปจจุบันกรแกวคิดวาเพื่อนๆ ไมไดมองแกวแตกตางอะไรมากนักจาก
พวกเขาและคนรอบขางทุกคนยอมรับที่แกวเปนคริสเตียน กรแกวเลาวา “ ชวงแรกคนอื่นๆอาจ
เห็นวาการอธิษฐานกอนรับประทานอาหารเปนเรื่องแปลกแตพออยูดวยกันนานๆ แลวก็เริ่มรูวาคน
ที่เปนคริสเตียนทําอะไรบางอยางและไมทําอะไรบางอยาง” อยางไรก็ตาม ในการคบเพื่อนที่ไม
เปนคริสเตียนทําใหกรแกวตองหลีกเลี่ยงตัวเองในสถานการณบางอยาง เชน การไปเที่ยวผับหรือ
ดิสโกเทค กรแกวกลาววา
“เราไมอยากมาสถานที่แบบนี้เพราะรูสึกวาไมดี ทําไปก็ไมได
ประโยชน อ ะไร พระเจ า ให เ สรี ภ าพที่ เ ราจะทํ า ได ทุ ก อย า ง แต ไ ม ใ ช ทุ กอย า งที่ เ ราทํ า จะเป น
ประโยชนถาเราจะทําอะไรก็จะถามตัวเองกอนวาไดประโยชนอะไรมั้ย” กรแกวคิดวาเพื่อนๆ มอง
วา กรแกวเครงศาสนาและมองกรแกวดวยความสงสัยในความเปนคริสเตียนและอยากรูวาพระเจา
เปนอยางไรคริสเตียนเปนอยางไรซึ่งเพื่อนรวมงานก็มักจะมาถามอยูเรื่อยๆ กรแกวอยากใหเพื่อนๆ
มองวากรแกวสามารถเปนที่พึ่งเปนที่นาไวใจที่จะปรึกษาเวลามีปญหา และอยากใหคนอื่นเห็นวา
กรแกวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
กรแกวมองวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก และสังคมคริสเตียนก็เปนสังคม
แห ง ความรั ก สิ่ ง ที่ แ ก ว สั ม ผั ส คื อ ความรั ก การดู แ ลเอาใจใส แ ละการต อ นรั บ อย า งอบอุ น จาก
คริสเตียนดวยกัน กรแกวเลาวาตอนแรกที่เขามาในสังคมคริสเตียนรูสึกแปลกๆ เพราะมีคนมา
รุมลอมเอาใจใสมากผิดปกติ มาดีดวย ทั้งๆ ที่เพิ่งรูจักกันจนตัวเองรูสึกไมไวใจ แลวคิดวาเขาคง
แกลงทํา แตพอเวลาผานไประยะหนึ่งกรแกวรูสึกวาเขาไมไดแกลงทํา “เรารูสึกวาเคาไมไดแกลง
ทํา มันเปนชีวิตของเคาที่ดูแลเทคแครคนอื่น เคาจะเขามาดีดวยเยอะ เราก็รูสึกดีแลวก็รูสึกแปลก
เพราะไมเคยไดรับจากขางนอก ก็ขางนอกไมมีอยางนี้หนิ” กรแกวบอกวาตนเองรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยเมื่ออยูในสังคม
คริสเตียน กรแกวรูสึกวาตนเองเขากับสังคมคริสเตียนไดไมยาก
“ อาจจะมีการปรับตัวบางแตก็ไมยากอะไรเพราะในความตางก็มีจุดรวมเดียวกันคือเชื่อพระเจา
เหมือนกันทําใหสามารถสื่อสารกันไดแตในเรื่องนิสัยใจคอก็ตองปรับกันเหมือนสังคมอื่นๆทั่วไป”
ในเรื่ อ งกฎเกณฑ ต า งๆในสั ง คมคริ ส เตี ย น กรแก ว บอกว า กฎเกณฑ ต า งๆ ไม ไ ด ม าจากกลุ ม
คริสเตียนกําหนดแตมาจากพระเจาซึ่ง กรแกวพรอมที่จะปฎิบัติตามโดยไมรูสึกวาเปนการบังคับแต
รูสึกวาถาปฎิบัติตามตนเองก็จะไดรับประโยชน กรแกวคิดวา สังคมคริสเตียนแตกตางจากสังคม
ภายนอกตรงที่ความเชื่อ “เราเชื่อพระเจา ความเชื่อสื่อออกมาเปนการปฎิบัติ เมื่อเราเชื่ออยางนี้แลว
เราทําตามอยางนี้เราก็แตกตางจากคนขางนอก ที่เคาเห็นวาบาปเล็กนอยไมเปนไร ถาคนขางนอกมี
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กฎแบบพระเจาก็คือจะเปนแบบเราแตวาเคาไมเชื่อพระเจา ก็เลยปฎิบัติแตกตางกันไป” กรแกว
คิดวาสังคมคริสเตียนมีความหวังดีตอกรแกวไมตางจากสังคมภายนอกแตใหคํา แนะนําตางกัน
เพราะมีความเชื่อไมเหมือนกัน กรแกวคิดวาสังคมคริสเตียนมองวา กรแกวมีความเชื่อขึ้นๆ ลงๆ
ตองคอยชวยเหลือคอยดูแลเอาใจใสตอกัน เพื่อประคองความเชื่อกันไปไมใหมีความเชื่อที่เพี้ยนไป
ถาสังคมแวดลอมภายนอกดึงทําใหหลุดจากความเชื่อก็ตองชวยกันดึงกลับเขามา
โลกทัศน
ในการประกอบอาชีพงาน กรแกวคิดวางานที่ดีควรเปนงานสุจริตและไมทําใหใคร
เดือดรอน กรแกวคิดวาปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน คือ การมี
ความสัมพันธที่ดีกับพระเจา “ ถาความสัมพันธของเรากับพระเจาดีพระเจาก็จะสงเสริมใหทุกสิ่ง
รอบข า งมั น ดี ไ ปหมด พระเจ า เป น จุ ด ของความสํ า เร็ จ เราเชื่ อ ว า ทุ ก สิ่ ง มาจากพระเจ า แล ว ก็
ความสัมพันธที่ดีของเรากับพระเจา จะทําใหเรามีจิตใจที่เบิกบานแจมใสทําอะไรไดดีและเมื่อเรา
ทํา อะไรได ดีโอกาสที่ ดีก็จ ะเขา มาคนอื่ นก็ จ ะเห็นว า เรามี ค วามรั บผิ ดชอบมากพอสามารถที่ จ ะ
กาวหนาในการงานได คือทุกสิ่งเริ่มจากพระเจาแลวสิ่งตางๆมาจากพระเจาอวยพร คนอื่นเรียกวา
โอกาส แตเราเรียกวา พระเจา ” เปาหมายที่สําคัญของกรแกว คือ การนําครอบครัวมาเชื่อพระ
เจาซึ่งกรแกวคิดวาการที่จะไปถึงเปาหมายนั้นไดมาจากการที่กรแกวสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
ได กรแกวจึงอยากใหตนเองมีความกาวหนาในการงานเพื่อที่จะมีรายไดสูงๆ กรแกวบอกวาการ
เปนคริสเตียนทําใหกรแกวอยากที่จะพัฒนาตัวเอง คิดที่จะเรียนตอเพื่อที่จะไดกาวหนาในชีวิตการ
ทํางาน“ตอนแรกที่มาเปน คริสเตียนเราไมคิดที่จะเรียนตอ เรารูสึกวาเรามีงานทํามีเงินเดือนประจํา
แลวก็มีพระเจาที่จะอวยพรไมตองกังวลอะไรแลวแตตอนหลังเรารูวาเราคิดผิด มีพี่ที่โบสถบอกวา
ไมใชเปนคริสเตียนแลวก็หยุดชีวิตแคนี้แตตองพัฒนาชีวิตตอไปเรื่อยๆ ไมงั้นพระเจาจะไดรับเกียรติ
ไดยังไง เราก็เลยคิดที่จะเรียนตอ” กรแกวบอกวา หลักที่ยึดในการทํางานของกรแกวคือทําทุก
อยางใหเต็มที่ไมวาจะกับใครก็ตามใหเหมือนทําใหกับพระเจาเพราะในพระคัมภีรก็สอนไวอยางนั้น
“เมื่อกอนจะคิดวามันไมใชหนาที่ที่เราตองทํา คนอื่นไมทําแลวทําไมเราตองทําดวยแตตอนนี้กลับ
คิดวาถาเราชวยอะไรไดก็ควรชวย” การที่กรแกวมีวิถีชีวิตแบบคริสเตียนมีผลตอการทํางานทําให
หัวหนาไวใจ กรแกวเลาวา “หัวหนาคงเห็นการดําเนินชีวิตของเรา เขาไมรูวาเราทําอยางนี้ เพราะ
ยําเกรงพระเจาแตเขาจะรูวาเราทําอยางนี้ ดําเนินชีวิตอยางนี้เขาเลยไวใจโอนเงินเขาบัญชีเราเปน
แสนใหเราดูแลเรื่องการเงินเวลาที่เคาไปตางประเทศ” ในเรื่องการทํางานวันอาทิตยซึ่งเปนวันสะ
บาโตที่คริสเตียนเชื่อวาตองหยุดการงานทั้งปวงเพื่อนมัสการพระเจา กรแกวบอกวา ในพระคัมภีร
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กลาวไววาพระเจาสราง วันสะบาโตเพื่อมนุษย ไมใชสรางมนุษยเพื่อวันสะบาโต ดังนั้น ถามี
ความจําเปนจริงๆ ก็หยุดได กรแกวไมไดมองวาการไมไปโบสถในวันอาทิตยเปนเรื่องที่ผิดแตรูสึก
วาถาตนเองไปโบสถคงจะรูสึกสดชื่นมีกําลังมากกวานี้ “ เรารูสึกวาการมานมัสการ พระเจาเปน
กําลัง มันสดชื่น ถึงแมวันนั้นเรามาเราจะเหี่ยวมาก เราก็จะสดชื่น ไมวาจะจากการนมัสการ การ
อธิษฐานหรือการหนุนใจจากพี่นองเรารูสึกวามาแลวมันไดอะไร” ซึ่งกรแกวก็จะพยายามไปโบสถ
ทุกอาทิตย ในเรื่องการเสี่ยงโชค กรแกวบอกวาเดิมตัวเองก็ไมซื้อล็อตเตอลี่อยูแลวเพราะคิดวา
เปอรเซ็นตที่จะถูกรางวัลนอยมาก แตพอเปนคริสเตียนไมซื้อ เพราะคิดวาไมควรหวังในสิ่งเหลานี้
กรแกวพูดวา “มันเหมือนกับเปนการหวังลอยๆ ในที่สุดก็จะทําใหไมวางใจ พระเจาแลวก็จะถลํา
ลึกจนกลายเปนความบาป” กรแกวคิดวาการทํางานหนักเปนการถวายเกียรติพระเจาวิธีหนึ่งแตวา
ตองสามารถแบ งเวลาในการดํา เนิ นชีวิ ตแบบคริสเตี ยน “ เราคิดว าจะทํา งานหนักก็ดีแตต อง
สามารถแบงเวลาใหพระเจาได ไมใชทํางานหนักจนไมมีเวลาใหพระเจา”
กรแกวคิดวาการที่
ทํางานหนัก และมีเงิน มีฐานะที่ดีขึ้นก็เปนการถวายเกียรติพระเจาอยางหนึ่ง กรแกวบอกวา “ คน
อื่นจะไดรูวาคนที่เชื่อพระเจา พระเจาจะอวยพรทําใหมีงาน มีเงิน” ในเรื่องทรัพยสินตางๆ เชน
เงินเดือน กรแกวจะนํามาถวายสิบลดทุกเดือนไมมีเดือนไหนที่ไมถวายสิบลดและทุกเดือนกรแกวก็
จะออมทรัพยสวนหนึ่งโดยเก็บไวในธนาคารเอาไวใชในยามจําเปน ในเรื่องการบริจาค เชนทําบุญ
เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ เชน ทอดกฐิน กรแกวจะไมทําแตถาเปนการชวยเหลือเด็กกําพรา คนพิการก็จะ
บริจาค
กรแกวไมสนใจเกี่ยวกั บการเมืองมากนัก มองวาการเมืองไทยมีแ ตการคอรรั ปชั่น
เลนพรรคเลนพวกมีสิทธิพิเศษ กรแกวมองวาสังคมการเมืองไทยเปนสังคมที่มีโอกาสหยิบเงิน
ของคนอื่นไดงายดาย อยางไรก็ตาม กรแกวบอกวาตนเองก็ไมรูสึกขมขื่นกับสิ่งเหลานั้น กรแกว
บอกวา “ สังคมไทยเปดโอกาสใหคนที่เขาไปอยูตรงนั้น มีโอกาสที่จะทําไดซึ่งเปนจุดที่คนที่ไมมี
พระเจา พอเห็นเงินทอง อํานาจก็อยากจะไดอยากครอบครอง ใครเขาไปตรงนั้นถาไมมีความเชื่อ
ในพระเจา เมื่ออยากไดก็จะทําหมดทุกอยางไมวาจะผิดหรือถูก แตถาเปนคนที่เชื่อพระเจาก็จะรู
วาสิ่งที่เขาอยากไดนั้น พระเจามีใหมากกวานั้นอีกถาเชื่อฟงพระเจา การเชื่อฟงพระเจามันมีคา
มากกวาทรัพยสินเงินทอง ” กรแกวไมคอยไดติดตามขาวสารทางการเมืองบอยนักแตชวงที่มีการ
เลือกตั้งหรือการหาเสียงก็มีโอกาสติดตามขาวสารทางการเมืองบางเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
สวนใหญ กรแกวก็จะติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อวิทยุเปนหลัก เพราะที่บานคุณแมชอบ
ฟงวิทยุอยูแลว ที่ผานมากรแกวไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ลาสุดเลือกพรรคไทยรักไทย สวนใหญกรแกวจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคล เนื่องจากไม
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รูจักใคร ในการเลือกตั้งแตละครั้ง กรแกวพิจารณาจากนโยบายพรรคและกระแสในชวงนั้นโดยจะ
ดูจากขาวสารขอมูลในชวงที่มีการเลือกตั้ง กรแกวบอกวาถึงแมบางครั้งไมอยากเลือกใครก็จะไป
ใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในชองไมเลือกใคร กรแกวคิดวาการเลือกตั้งเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตอง
ออกไปใชสิทธิ์ใชเสียงที่ตนเองมีอยู กรแกวคิดวาถามีการเลือกตั้งครั้งหนากรแกวก็จะไปเลือกตั้ง
อีก กรแกวยอมรับวาการเปนคริสเตียนมีสวนผลักดัน ทําใหกรแกวออกไปเลือกตั้งเหมือนกัน
กรแกวบอกวา “ การเปนคริสเตียนทําใหเรารูสึกวาเราควรที่จะมีสวนรับผิดชอบในบานเมืองมาก
ขึ้น ถาทุกคนตางทําหนาที่ชวยกันออกไปเลือก มันก็อาจชวยใหบานเมืองดีขึ้นไดแลวก็จะสงผลดีตอ
ตัวเราเองดวย ” ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหกรแกวออกไปใชสิทธเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมา คือ อยากให
ความรวมมือกับสังคม อยากทําตามหนาที่ที่ตนเองมีอยู กรแกวมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
ไมมากนัก สวนใหญก็ไดแตแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับสมาชิกในครอบครัวหรือกลุม
เพื่อนในชวงที่มีการเลือกตั้งเทานั้น เมื่อถามถึงความเห็นในเรื่อง การเขามามีอํานาจของผูนํา
เผด็จการ กรแกวบอกวา “เ ราเชื่อวาพระเจาจะประทานอํานาจใหแกผูที่พระองคทรงโปรด เมื่อ
เปนคริสเตียนเราก็ควรใหเกียรติเจาหนาที่บานเมือง ถือวาเปนคนที่พระเจาแตงตั้งขึ้น” และถึงแม
รูสึกไมเห็นดวยกับผูปกครองเผด็จการ กรแกวก็จะไมใชวิธีตอตานอยางรุนแรง “ เราคงไมไป
ประทวงกับเคา แตจะอธิษฐานขอผูนําคนใหมจากพระเจา”
กรแกวมองวาปจจุบันสังคมไทยเต็มไปดวยปญหา กรแกวมีความเห็นวาปญหาสังคมที่
รัฐบาลควรเรงแกไขคือปญหายาเสพติด เพราะเปนสิ่งที่ทําลายตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึง
ระดับประเทศ กรแกวมีความสนใจในปญหาตางๆหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม กรแกวเลาวา
การเขามาอยูในสังคมคริสเตียน มีสวนทําใหกรแกวตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นใน
สังคมไทยเพราะเวลาที่มาโบสถ ที่โบสถจะมีการอธิษฐานเผื่อประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาตางๆ เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการฆาตัวตายหรือแมกระทั่งถามีการทําสงครามระหวาง
ประเทศ อยางในกรณีที่สหรัฐฯถูกโจมตีดวยการใชเครื่องบินชนตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
ทาง
คริสตจักรก็จะใหมีการอธิษฐานเผื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อที่จะไมใหทําสงคราม อธิษฐานและ
ไวอาลัยแกผูที่เสียชีวิต กรแกวบอกวาการเขามาเปนคริสเตียนทําใหเรียนรูวา ศาสนาคริสตตาง
จากศาสนาอื่น กรแกวบอกวา“ ศาสนาคริสตไมใชศาสนาที่รักสันติอยางเดียวแตใหสรางสันติดวย
ศาสนาอื่นอาจสอนไมใหเราไปทําใคร แตศาสนาคริสตตางจากศาสนาอื่นคือใหเราออกไปเพื่อจะ
ทํา ทําใหสังคมดีขึ้นใหคริสเตียนแตละคนที่เปนหนวยยอยๆ ไปอยูในแตละสังคมเพื่อที่จะแทรกซึม
และก็ทําใหสังคมนั้นดีขึ้น” นอกจากนี้คริสเตียนจะตองอธิษฐานเผื่อผูปกครองประเทศ “ไมวาเรา
จะอยูสวนไหนก็ให อวยพรตรงที่เราอยูแมวาคนนั้นจะไมเชื่อพระเจาแตก็ใหอวยพรเคาเพื่อเราจะ
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ไดอยูอยางสันติเพราะถาเกิดวาเรามีความสุขแตคนรอบขางไมมีความเราก็อาจจะไมมีความสุขดวยก็
ได ถาเราอยูที่ไหนก็ใหอธิษฐานเผื่อทุกคนเพื่อใหเคามีความสุขเราจะไดมีความสุข” กรแกวเลาวา
สิ่ ง ใดที่ ก รแก ว จะช ว ยเหลื อ หรื อ ให ค วามร ว มมื อ แก สั ง คมได ก รแก ว ก็ จ ะทํ า แม ว า จะเป น เรื่ อ ง
เล็ ก ๆน อ ย เช น วั น ต อ ต า นยาเสพติ ด รั ฐ บาลจะรณรงค ใ ห ใ ส เ สื้ อ สี ข าวกรแก ว ก็ จ ะให ค วาม
รวมมือ นอกจากนี้กรแกวเคยออกไปแจกของขวัญใหเด็กในวันคริสมาสตตามชุมชนตางๆ กรแกว
คิดวาการที่ตนเองและคริสเตียนทั่วไปเขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนตางๆทางสังคมเปน
วิธีหนึ่งในการประกาศเรื่องของพระเจา “ วิธีที่จะประกาศใหคนอื่นรูวาพระเจาเปนความรัก ก็ตอง
ทําใหคนอื่นเห็นวาพระเจาเปนความรักผานทางชีวิตของเรา เพราะพระเจาไมมีตัวตนใหคนอื่น
สัมผัสไดวาเมื่อมาเชื่อพระเจาแลวจะดี พระเจาสามารถสําแดงผานทางรางกายของเราผานทางผูเชื่อ
ใหคนอื่นไดรับรูวาพระเจาเปนยังไง”
กรแกวจึงคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหคริสเตียนเขาไป
ชวยเหลือสังคมก็เพื่อที่จะใหคนอื่นไดรูจักกับพระเจาเห็นความรักของพระเจาจะไดมาเชื่อพระเจา
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การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

หญิง
28 ป
โสด
ปริญญาตรี
เลขานุการ
13000 บาท

ประวัติชีวิต
ลินดาเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ ครอบครัวของลินดาเปนคนจีนนับถือศาสนาพุทธ ใน
ครอบครัวมีเพียงลินดาและพี่สาวคนที่สี่ ที่เปนคริสเตียน ทั้งพอและแมของลินดามีเชื้อสายจีนทั้งคู
ลินดาเลาวาทั้งพอและแมไมไดจบการศึกษาอะไร พอของลินดาเสียชีวิต ตอนลินดาอายุ 1 ขวบ
หลังจากที่พอเสียชีวิตครอบครัวลําบากมาก แมก็ตองทํางานหนักเพื่อเลี้ยงลูก 5 คน ภายหลังแมไป
ทํางานเปนแมครัวที่ประเทศฝรั่งเศสจึงสามารถเก็บเงินไดจํานวนหนึ่ง ทําใหฐานะดีขึ้นจึงกลับมา
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เมืองไทยแลวก็มีเงินมาซื้อบานและก็มากอรางสรางตัวที่กรุงเทพฯ ครอบครัวของลินดามีพี่นอง
รวมทั้งหมด 5 คน ลินดามีพี่สาว3 คน และพี่ชายหนึ่งคน ลินดาเปนลูกคนสุดทอง ทุกคนยังโสด
ยกเวนพี่สาวคนโตที่แตงงานและมีลูกสองคน พี่สาวคนโตเรียนจบ ป.4 ปจจุบันเปนผูจัดการหนวย
อยูบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง พี่สาวคนที่สองเรียนจบ ม.3 พี่คนที่สามซึ่งเปนพี่ชายเรียนจบ ม.3 ปจจุบัน
เปดรานคาแถวประตูน้ํา พี่สาวคนที่4 เรียนจบสูงที่สุด คือ จบปริญญาโท สาขาบริหาร จากประเทศ
ออสเตรเลีย ปจจุบันเปนลูกจางบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ลินดาเลาวา ตอนเด็กๆแมสงให ลินดา
ไปเรียนโรงเรียนจีนซึ่งเปนโรงเรียนประจําที่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตชั้น ป. 1 ถึง ป.6 เพราะหวังจะให
ลินดาพูดภาษาจีนได หลังจากนั้นจึงยายมาเรียนตอในกรุงเทพฯที่โรงเรียนเทพสัมฤทธวิทยา ชั้น
ม.1-ม.3 แลวยายมาเรียนตอที่โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ชั้น ม.4 หลังจากนั้นก็สอบเทียบม.6 ได จึง
ลาออกจากโรงเรียนสตรีประเทืองวิทย ลินดาจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
สยาม แลวมาทํางานขายอุปกรณมือถือได 1 ป หลังจากนั้นก็มาทํางานเลขานุการ ที่บริษัทเอกชน
แหงหนึ่ง ลินดาเลาวาที่จริงแลวแมไมไดใหความสําคัญกับการศึกษามากเทาไหร เพราะคิดวาเปน
ลูกผูหญิงเรียนสูงไปก็เทานั้น เพราะในที่สุดก็ตองแตงงานออกไปแตที่ ลินดาเรียนสูงขนาดนี้เปน
เพราะมีพี่สาวคนโตเปนผูสงเสียใหเรียน ปจจุบันลินดาอาศัยกับแมที่ตึกแถว ยานทาพระ สภาพบาน
ที่ลินดาอาศัยเปนตึกแถว 4 ชั้น หนึ่งคูหา ตั้งอยูในยานธุรกิจพาณิชย มีหองนอน 2 หองใหญ ชั้น 3
กั้นบริเวณไวใหเชา ปจจุบันในบานของลินดามีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 14 นิ้ว 1เครื่อง และ
ขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง ตูเย็น 1 เครื่อง สเตริโอ 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง รถยนต 4 คัน
(เปนของครอบครัว) ยี่หอ บีเอ็มดับบลิว 2 คันและโตโยตา 2 คัน เครื่องซักผา 1 เครื่องโทรศัพท
บาน 2 เครื่อง คอมพิวเตอร 1 เครื่อง วิทยุ 1 เครื่อง โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง เครดิตการด 1 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ลินดาเปนคริสเตียนไดประมาณ 5 ปแลว โดยมีพี่สาวคนที่สี่ เปนคนแนะนําใหมาเปน
คริสเตียน พี่สาวชวนลินดามาโบสถและเขากลุมเซลที่โบสถทําใหลินดาไดรูเรื่องพระเจา การเขามา
อยูในสังคมคริสเตียน ทําใหลินดาสัมพันธความรักของพระเจาผานทางคริสเตียน ลินดาประทับใจ
สังคมคริสเตียนมาก ทุกคนดีตอลินดา และรับลินดาอยางที่ลินดาเปน จุดสําคัญที่ทําใหลินดาเปน
คริสเตียน เนื่องจากลินดาเชื่อวาพระเจาชวยใหลินดาเรียนจบมหาวิทยาลัย ลินดาเลาวา ตอนที่เรียน
อยูมหาวิทยาลัย ตนเองกลัวเรียนไมจบ กลัวโดนretire ทําใหวาวุนใจมาก ไมรูจะพึ่งใคร ก็เลย
อธิษ ฐานขอกั บพระเจ า และพี่ ๆในเซลก็ ชว ยอธิษ ฐานใหด ว ย ในที่ สุด พระเจ าก็ ชว ยให ลินดา
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เรียนจบ ลินดาจึงเชื่อวาพระเจาทีจริงและฟงคําอธิษฐานของลินดา ตั้งแตนั้นมาลินดาก็เปดใจรับ
เชื่อพระเจาและเปนคริสเตียนเรื่อยมา
การดํ า เนิ นชี วิ ต คริ สเตี ย นของลิ น ดาคื อ ลิ น ดาจะอ า นพระคั ม ภี ร แ ละอธิ ษ ฐานทุ กวั น
อธิ ษ ฐานก อ นรั บ ประทานอาหารทุ ก มื้ อ ทุ ก วั น พุ ธ จะเข า เซล วั น ศุ ก ร ม าอธิ ษ ฐานที่ โ บสถ
วั น อาทิ ต ย ม านมั ส การพระเจ า ที่ โ บสถ แ ละช ว ยสอนรวี ใ ห เ ด็ ก ๆที่ โ บสถ นอกจากนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่
คริสตจักรมีการประชุมพิเศษ(งานฟนฟู) ลินดาจะไปรวมดวยหรือถาเปนกิจกรรมอะไรที่คริสตจักร
จัดขึ้นเปนพิเ ศษ ถา วา งก็จ ะไปรว มดว ย เชน กิจกรรมเก็บขยะรอบชุมชนต า งๆแจกของในวัน
คริสตมาส วันหยุดนักขัตฤกษทางคริสตจักรมักจัดกิจกรรมเขาคายลินดาก็จะไปรวมดวย
ลินดาทํางานเปนเลขานุการที่บริษัทเอกชนแหงหนึ่งยานสาธร ทํางานทุกวันจันทรถึง
ศุกรและวันเสาร-อาทิตยบางบางครั้ง งานเริ่มเวลา 10.00-17.00 น. หลังเลิกงานลินดาจะกลับบาน
หรืออาจไปเลนกีฬาที่โบสถ โดยจะตีปงปองกับเพื่อนๆที่โบสถ งานอดิเรกคือ เลนกีฬาปงปอง
ดูโทรทัศน ดูวีดีโอ สวนใหญจะดูละคร หนังสือที่ชอบอานจะเปนพระคัมภีร นอกนั้นก็เปนพวก
หนังสือบันเทิงตางๆ ในเรื่องการชอปปง ลินดาไมคอยซื้อของบอย ถาจะซื้อก็จะเปนตามรานคา
ทั่วไปที่ตนเองสะดวกหรือเดินทางผาน ถาเห็นแลวถูกใจก็ซื้อเลยในการซื้อของก็ดูที่ราคาและ
ความพอใจ ของที่ชอบซื้อก็คือ เสื้อผา ถาซื้อพวกเครื่องใชที่เปนอิเลคทรอนิค ก็มักจะหาขอมูล
กอนตัดสินใจซื้อ สวนเรื่องรานอาหารสวนใหญจะชอบไปรานอาหารที่อยูในหางสรรพสินคาเพราะ
มี ใ ห เ ลื อ กหลายร า นและเพื่ อ นๆ พี่ ๆ ที่ โ บสถ ก็ ช อบไป สิ่ ง ที่ ลิ น ดาให ค วามสนใจที่ สุ ด คื อ
เรื่องพระเจา รองลงไปคือ เรื่องครอบครัว เรื่องการงาน
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
ลินดาคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลาง แลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
ลินดาอยูชั้นกลางเหมือนกัน ลินดาคิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของลินดาอยูในฐานะปานกลาง
คอนขางร่ํารวยเพราะคนอื่นคงจะมองจากขาวของเครื่องใชตางๆ แตลินดากลับมองวาครอบครัว
ตัวเองอยูในฐานะปานกลางเนื่องจากรูวาที่บานมีหนี้สิน ถาเปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเอง
กับครอบครัวอื่นในละแวกบานของลินดา ลินดาคิดวาครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลาง
ครอบครัวของลินดาเปนครอบครัวคนจีน ที่เครงศาสนาพุทธโดยเฉพาะพี่สาวคนโตและคนรอง
สวนลินดาและพี่สาวคนที่ 4 เปนคริสเตียน ตอนที่ลินดามาเปนคริสเตียนมีเพียงแม พี่ชายและ
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พี่สาว(คนที่เปนคริสเตียน)ที่ยอมรับการเปนคริสเตียนของลินดา ถึงแมแมกับพี่ชายจะไมเห็นดวย
มากนักแตก็ไมไดวาอะไร สวนพี่สาวคนโตและคนรองไมเห็นดวยเปนอยางมาก พี่สาวคนโต
ถึงกับไลออกจากบานและไมสงเสียใหเรียนตอ จนลินดาตองออกมาทํางานหาเงินสงใหตนเอง
เรียนจนจบ ลินดาคิดวาการเปนคริสเตียน ทําใหความสัมพันธในครอบครัวแยลงโดยเฉพาะกับ
พี่สาว ลินดา คิดวาครอบครัวมองวาลินดาเครงศาสนา ลินดาบอกวา “ แรกๆครอบครัวจะมองวา
เราเครง ผาเหลาผากอ อกตัญู” ลินดาใหเหตุผลวาเปนเพราะตนเองไมเขาพิธีไหวบรรพบุรุษ ทํา
ใหครอบครัวมองวาอกตัญูตอบรรพบุรุษซึ่งเขายอมรับไมไดอยางมากแตปจจุบันนี้ครอบครัว
ยอมรับที่ ลินดาเปนคริสเตียนมากขึ้น ไมมองวาลินดาอกตัญู ลินดาบอกวา “ เคาก็ยอมรับเรา
มากขึ้นคงเปนเพราะเราทําตัวดีใหเคาเห็น ที่ผานมาเราก็รักเคารพแมมาก เราก็เอาเงินเดือนทุกเดือน
ใหแม “ลินดาบอกวาการ เปนคริสเตียนมีผลตอความสัมพันธของตนเองกับครอบครัวเพราะพอมา
เปน คริสเตียนทําใหลินดารักครอบครัวมากขึ้น “ ตอนที่เรายังไมเปนคริสต บางทีเรารูวาเราตองรัก
ครอบครัวเรานะแตวาเราจะไมคอยรักเพราะถาเกิดเคาทําอะไร เคาดาอะไรเรามาเราจะตอบโตแลว
เราจะดาในใจถาเราตอบโตอะไรไมได ความรักตรงนั้นมันก็จะหมดไปกลายเปนทิฐิ เปนความ
เยอหยิ่ง คลายกับวาถาเธอไมพูดกับฉันกอนฉันก็ไมพูดกับเธอ แตพอเรามารูจักพระเจา เราก็รัก
ครอบครัวมากขึ้นแลวเรียนรูที่จะรักคนอื่นที่ไมใชคนในครอบครัว” ลินดาอยากใหครอบครัวมอง
วา คริสเตียนไมไดทิ้งครอบครัว และอยากใหเขาเห็นวาคนที่เปนคริสเตียนจะไมไดตอบแทนสิ่งที่
คนอื่นทําไมดีกับเรา มองวาการเปน คริสเตียนทําใหชีวิตเปลี่ยนไป รูจักรักคนอื่น “ พระเจาไมได
สอนใหเราไมรักครอบครัว พระเจาไมไดสอนใหเราตอบแทนสิ่งที่เคาทํากับเราอยางที่เคาทํากับเรา
วาเราตองทํากับเคาแบบเหมือนกับที่สังคมภายนอกบอกวา ตาตอตาฟนตอฟนและสอนใหเรามีทาที
อีกแบบนึงกับเคา อยากใหเคาเขาใจวาพระเจาไมไดสอนใหเราไมรักครอบครัว แมเราจะไมไหว
บรรพบุ รุ ษ แต ว า เราก็ ก ตั ญ ู กั บ แม เ รา อยากให เ ค า เข า ใจว า พระเจ า สอนให เ รารั กพ อ แม แ ละ
ครอบครัวและกตัญูกับพอแม”
ลินดามองวาตนเองอยูชั้นกลางของสังคม เนื่องจากตนเองมีความเปนอยูไมเดือดรอน
และตนเองก็มีการศึกษา ทางบานก็มีฐานะมีรายไดที่มั่นคง อยางไรก็ตาม ลินดาก็มองวาตนเองอยู
ในชั้นกลางระดับไมสูงนัก เพราะคิดวาการศึกษาสมัยนี้ควรจะจบปริญญาโท การที่ลินดาเปน
คริสเตียน ทําใหลินดารูสึกวาตัวเองภูมิใจแตไมไดคิดวา การเปนคริสเตียนจะทําใหสถานภาพทาง
สังคมสูงขึ้น ลินดาคิดวาเพื่อนๆ ก็ไมไดมองวา ลินดาดูรวยขึ้นหรือดูดีขึ้นจากแตกอนแตถาเปน
คนอื่นอาจจะมองอยางนั้น สําหรับตัวลินดาเองกลับรูสึกแยลง เพราะตอนที่มาเปนคริสเตียนใหมๆ
ถูกที่บานตอตานไลออกจากบาน “ ตอนที่มาเปนคริสเตียนไมรูสึกวาตัวเองไฮแตกลับรูสึกวา
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ตัวเองโลเลยดวยซ้ําเพราะที่บานตอตานมากไลออกจากบาน ” การเปนคริสเตียนทําใหลินดารูสึกวา
ตนเองมี เ ป า หมายในชี วิ ต รู ว า ตนเองเกิ ด มาจากอะไรแล ว ก็ รู ว า จะดํ า เนิ น ชี วิ ต ต อ ไปอย า งไร
“ เรามองวาเรามีเปาหมายในชีวิตแลวเรารูวาใครสรางเรา แลวคนที่สรางเราอยากใหเรามีชีวิตยังไง
แลวชีวิตเราก็ดีขึ้น พอเรามีเปาหมายในชีวิตแลวเราก็รูวาเราตองดําเนินชีวิตยังไง มันก็ทําใหเรามี
ความหวังใจ” การเปนคริสเตียนทําใหมุมมองชีวิตของลินดาเปลี่ยนไป ลินดาพูดวา “เรารูวาเราตอง
ดําเนินชีวิตที่เราจะไมไดอยูเพื่อตัวเองแลวแตเพื่อพระเจา พอเรามาเชื่อพระเจาเราก็รูวาเรารอดแลว
เราก็อยากจะมีชีวิตอยูเพื่อที่จะมีโอกาสพาคนในครอบครัวมารูจักกับพระเจาเพราะเรารูวาเรารอด
แลว เราก็อยากใหคนที่เรารักไมวาจะเปนเพื่อนหรือคนในครอบครัวไดมีโอกาสไดรูจักกับพระเจา”
ลินดาเลาวาคนอื่นอาจจะมองวาลินดาเปนคนเครงศาสนา แตสําหรับลินดา ลินดามองวาคนที่เปน
คริสเตียนทุกคนมีความแตกตางจากคนที่ไมเปนคริสเตียนอยูแลว ถาคนอื่นมาเปนคริสเตียนก็จะ
เขาใจ ลินดาพูดวา“สําหรับคริสเตียนถามองกันเองก็จะรูวา มันคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทุกคนที่เปน
คริสเตียนก็จะเปนอยางนั้น ไมใชเปนเรื่องของการเครงศาสนา” ลินดามองวาชีวิตในปจจุบันเปน
ชีวิตที่ยังไมประสบความสําเร็จ “คนทั่วไปก็จะมองวาเปาหมายคือตองมีบาน มีรถ แตงงานมี
ครอบครัวแตเรายังไมมีสิ่งเหลานั้น เราเชื่อวาถาพระเจาเมตตา เราก็จะมี แตถาจะใหไดมาดวย
ความสามารถของเราเอง ยาก ความสามารถเราคงมีไมถึง” อยางไรก็ตาม ชีวิตปจจุบันนี้ก็ถือวา
ตนเองสําเร็จไปสวนหนึ่งเพราะลินดาก็มีบานอยูอาศัยกับแม มีงานทํา มีครอบครัวที่เขาใจกันมาก
ขึ้น ลินดาบอกวา “ตอนที่ยังไมรูจักพระเจาเราไมรูวาเราเรียนไป แลวจะจบมาเพื่อทํางานอะไร
เพราะเราไมรูวาตัวเองชอบอะไร แตพอเรามารูจักพระเจา เออ...เรารูวาเรามีเปาหมาย ทุกวันนี้เราก็
อยูเพื่อพระเจา เราก็ขอใหเรามีงาน มีรายไดที่จะดูแลตัวเอง เราดําเนินชีวิตใหพระเจานําเพราะเรารู
วาความสามารถเราไมไดมีมากถึงกับเปนผูจัดการ เปนอะไรที่มีตําแหนงสูงๆ แตเรารูวาพระเจาให
เรามีงานทํา ใหเรามีเงินที่จะดูแลตัวเราเอง แลวก็มีใหแม เพราะเปนหนาที่ของลูกที่จะใหแมทุก
วันนี้ทุกอยางที่เราไดมาเรารูวาความสามารถเราไปไมถึง แตเรารูวาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
ทุกอยางที่เราไดมาเพราะพระคุณพระเจา เรารูวาความสามารถเราไมไดมีมาก ถามวาประสบ
ความสําเร็จหรือยัง คนที่อยูในโลกนี้ คนทั่วไป เปาหมายเคาก็คือ มีบาน มีรถ มีครอบครัว แตเรา
ก็ยังไมมีอะไรที่เปนความสําเร็จอยางที่เคายอมรับกันแตเรารูวาถาพระเจาจะให ถาพระเจาจะเมตตา
เราก็จะมีตรงนี้ แตถาถามวาความสามารถเรามีถึงที่เราจะไดมาหรือเปลา....ยาก” ลินดารูสึกวา
ตัวเอง เปนคริสเตียนตอนที่ตนเองคิดวาจะเลิกทําบาป ลินดาไมคิดวาการเปนคริสเตียนตองไดรับ
บัพติสมา ลินดาเลาวา “ตอนที่เรารับบัพติสมาแลวเราก็ยังคิดจะทําบาปอยู พอเราเปนคริสเตียนซัก
พักนึงก็รูสึกวาพระคุณพระเจามีมากจนทําใหเราไมอยากจะบาปหรือทําสิ่งที่ไมดีแลวก็มาสารภาพ
บาป มันทําใหเรารูสึกละอายใจแลวก็อยากจะเลิกทําบาป ทุกครั้งที่ทําอะไรผิดๆ เราก็จะรูสึกไม
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สบายใจ”
ลินดามองวาชีวิตคริสเตียนทุกคนมีความอยากที่จะเติบโตขึ้นกับพระเจา “เรา
อยากจะใหตัวเองเติบโตขึ้นไปกับพระเจาทุกๆวัน ทุกเวลาที่ผานไป โตขึ้นจนมีชีวิตที่ไพบูลย
เหมือนพระเยซูคริสต อยากใหชีวิตของตัวเองเปนชีวิตที่เติบโตแลวก็อยูในทางของพระเจา” การ
เปนคริสเตียนทําให ลินดามองวาตนเองแตกตางจากคนอื่น “พอมาเปนคริสเตียนทําใหเรารูวามา
จากไหน แลวจะไปไหน รูเปาหมายในชีวิต รูวาความสุขอยูที่ไหนโดยไมตองไปแสวงหาแบบคน
อื่น มองวาตนเองไมตกอยูในอํานาจของความบาปเพราะชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตที่มีชัยชนะเหนือ
ความบาป” ลินดาเลาวา ตนเองเคยสูบบุหรี่แตพอมาเปนคริสเตียนก็เลิก “พอมาเชื่อพระเจา พระ
เจาทําใหเรามีชัยชนะเหนือสิ่งนั้น ในขณะที่คนอื่นยังเปนทาสของสิ่งนั้นอยู” ลินดามองวา ตนเอง
ตางจากคนสวนใหญที่นับถือศาสนาพุทธ ลินดาบอกวา “ เราตางจากคนพุทธตรงที่เราไดรับความ
รัก ทําใหเรารียนรูที่จะรักคนอื่น แตคนพุทธยังไมไดรับความรักที่สมบูรณ ทําใหเคาไมเรียนรูที่จะ
รักคนอื่นได ”
เวลาที่ลินดาไมสามารถเขารวมในประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยางของ
สังคมไทยได ลินดาบอกวา
“ เราไมไดรูสึกอึดอัดหรือรูสึกดอยแตกลับรูสึกขอบคุณพระ
เจาเหมือนกับเราไดรับ พระคุณจาก พระเจาที่ไดมาเปนคริสเตียน” อยางไรก็ตาม ลินดาจะ
อธิบายใหคนอื่นเขาใจจะทําตัวใหดี มีทาทีที่ดีไมใหใครตําหนิคริสเตียนได หลักคําสอนที่ยึด คือ
แสวงหาพระเจาและมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจา
ในเรื่องการคบเพื่อน สวนใหญลินดาจะคบเพื่อนที่เปนคริสเตียน เพราะชีวิตสวนใหญจะ
อยูในสังคมคริสเตียน ในหนึ่งสัปดาหก็จะโทรคุยหากัน นัดกันออกไปกินขาวหรือเลนตีปงปอง
ดวยกันที่โบสถ เวลาที่มีปญหาลินดาจะปรึกษาเพื่อนคริสเตียน ถาเปนปญหาหนักๆ ก็จะปรึกษา
พี่เลี้ยง(รุนพี่ที่เปนคริสเตียน) ลินดาบอกวา การปรึกษากับคริสเตียนดวยกันก็จะไดทางออกของ
ปญหาที่มาจากพระเจา เพื่อนคริสเตียนจะใหคําสอนของพระเจาซึ่งจะหนุนใจ และเปนทางออกทํา
ใหตนเองรูวาเหตุการณอยางนี้ควรจะทําอยางไร ลินดาบอกวา “เรารูสึกวาเราอยูกับคนที่เปน
คริสเตียนแลวมันเหมือนครอบครัว มันเหมือนพี่นองมันตางกับขางนอก เราบอกไมถูก ตอนนี้สวน
ใหญเพื่อนๆ เกาเราก็ทํางานไปหมดแลว เวลาที่จะเจอกันก็นอยลงแลวเราก็โตเปนผูใหญแลวมันไม
มีมาแบบวา dance dance dance แลว อาจนัดไปกินขาวบาง แตถาจะไปเที่ยวแบบเดิมคงไมแลว”
ลินดารูสึกวาเพื่อนๆ ยอมรับ ไมตอตาน แมวาลินดาจะทําตัวแตกตางจากเพื่อนๆ เชน เมื่อกอน
ลินดาเคยสูบบุหรี่ ดื่มเหลาแตเมื่อมาเปนคริสเตียนก็เลิก เพื่อนๆ ก็มองวาดีที่เลิกได ลินดารูสึกวา
เพื่อนๆ ไมมองวาลินดาแตกตางหรือมองดวยความตําหนิวาทําไมตองทําตัวดี แตจะมองวาลินดา
เครงศาสนา ลินดาไมเคยทะเลาะ หรือมีความขัดแยงกับเพื่อนในเรื่องความแตกตางทางศาสนา
เพราะสิ่งใดที่ลินดาทําตามเพื่อนไมได ลินดาก็จะอธิบายใหเพื่อนเขาใจ อยางในเรื่องการกินเหลา
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สูบบุหรี่ ลินดารูสึกวาสิ่งนั้นทําไปก็ไมไดประโยชนอะไร ลินดาพูดวา “ในพระคัมภีรก็บอกวา
สามารถทําสิ่งสารพัดไดไมมีใครหาม แตไมใชทุกสิ่งที่ทําจะมีประโยชน” ลินดาคิดวาเพื่อนมอง
วาลินดาเปนผูใหญขึ้น “เคาก็มองวาเรามีความคิดมากขึ้น พูดจามีหลักการมากกวาแตกอน พูดแลว
สมเหตุสมผลซึ่งจริงๆ แลวเราก็เปนคําพูดที่มาจากพระคัมภีร” ลินดาอยากใหเพื่อนมองแลวตั้ง
คําถามวาทําไมลินดาถึงเปลี่ยนไป แลวอะไรที่ทําใหเปลี่ยนแปลงอยากใหเพื่อนๆเห็นพระเจาใน
ตัวของลินดา
ลิ น ดามองว า ศาสนาคริ ส ต เ ป น ศาสนาแห ง ความรั ก และสั ง คมคริ ส เตี ย นเป น สั ง คม
แหงความรักและความชวยเหลือซึ่งลินดารูสึกเชนนั้นเพราะไดรับจากพี่นองคริสเตียนไมใชจาก
คําสอน ลินดาบอกวา “เราสัมผัสความรักของพระเจาจากพี่นอ งคริสเตียน ถาเคาบอกวาพระเจาสอน
ใหรัก แตเราไมเห็นชีวิตของคนที่เชื่อพระเจาวารักเราก็ไมสัมผัส” ลินดารูสึกมีความสุขเมื่ออยูใน
สังคมคริสเตียน “ พอมาเปนคริสเตียนแลวเรารูสึกวาเหมือนมีครอบครัวใหญ..แลวมันก็ happy”
ลินดารูสึกวาตนเองเขากับสังคมคริสเตียนไดงายและคิดวาสังคมคริสเตียนพรอมที่จะยอมรับลินดา
อยางที่ลินดาเปน ลินดาเลาวา“เราไมนารักเลยตอนมาเปนคริสเตียน เปนคนหาว เปนคนตรงเปน
คนทะลึ่ง เปนคนไมดี แตพอเรามาแลวเคาสามารถยอมรับเราไดแลวรักเราไดในขณะที่เราเปน
แบบนี้” ในเรื่องกฎเกณฑตางๆที่สังคมคริสเตียนกําหนด ลินดาไมรูสึกถูกบังคับแตคิดวาถาทําตาม
ก็เปนสิ่งที่ดี ลินดาใหเหตุผลวา “พระเจาใหเสรีภาพที่เราจะทํา ถาเราทําเราก็จะไดรับพระพร เราถา
ไมทําเราก็ไมไดรับพระพรแลวเราก็ยังเปนเหมือนเดิม” ลินดาคิดวาสังคมคริสเตียนตางจากสังคม
ภายนอก คือ เปนสังคมที่มีความรักเต็มไปดวยการชวยเหลือ “สังคมขางนอกถาเคาดีกับเรา เรารูสึก
วามันดีแบบมีผลประโยชนอยูขางในรึเปลา เคาทําดีโดยไมหวังผลมันนอยอะ... แตถาสังคม
คริสเตียนเรารูวามันไมมีอะไรขางใน เรารูวาเคาไมไดมาเอาอะไรจากเรา” ลินดารูสึกวาสังคม
คริสเตียนปฎิบัติตอลินดาตางจากสังคมภายนอก “เคาพรอมที่จะใหความรัก การชวยเหลือ การให
อภัยและการหนุนใจ…สังคมขางนอกจะเปนเพื่อนเลนคุย แตความสัมพันธมันก็ไมไดลึกเหมือนใน
สังคม คริสเตียน” ลินดาคิดวาสังคมคริสเตียนมองวาลินดาพัฒนาชีวิตคริสเตียน “เคาก็จะมองวาเรา
โตขึ้ น นะ จากที่ แ ต ก อ นที่ ม าแล ว แบบไม มี ม ารยาท พู ด จาไม ดี พอเริ่ ม หลายๆ ป แ ล ว การ
เปลี่ยนแปลงเริ่มมีแบบพัฒนาขึ้นนะ” ลินดาอยากใหสังคมคริสเตียนมองวาลินดาสามารถชวยเหลือ
คน อื่นได ไมวาจะเปนเรื่องการอธิษฐานหรือเรื่องตางๆที่คิดวาจะชวยได
โลกทัศน
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ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ลินดาคิดวาอาชีพที่ดี ไมจําเปนตองเปนอาชีพที่รายได
สูง แค เปนรายไดที่พอเลี้ยงตัว เองได และที่ สําคัญ ตองไม ตองเสี่ ยงต อการทํา บาป และควรจะ
หลีกเลี่ยงอาชีพที่ตองมีความเสี่ยงตอการทําไมดี เชนโกหก อยางเชนอาชีพพนักงานขาย ลินดา
คิดวาเปนอาชีพที่ตองเสี่ยงตอในเรื่องของการพูด การโกหก ลินดาคิดวาปจจัยที่สําคัญที่ทําให
ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานคือ สติปญญา ลินดาคิดวาถามีสติปญญาก็จะทําใหสามารถ
แกไข เรียนรูที่จะพัฒนาตัวเองได ทําใหไดทํางานดีแลวก็จะมีโอกาสตามมา มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือ
มีโบนัสตามมา เปาหมายที่สําคัญในชีวิตของลินดา คือ ลินดาตองการใหครอบครัวมารูจักกับ
พระเจา สวนในเรื่องงานก็อยากใหมีความกาวหนาในชีวิตการงาน ลินดาคิดวาที่จะไปถึงเปาหมาย
เหลานั้นไดมาจากพระเจา “เราตองแสวงหาพระเจา และสัตยซื่อในการดําเนินชีวิตแลวเดี๋ยวพระเจา
ก็จะ อวยพรใหเอง” ลินดาคิดวาศาสนามีสวนกําหนดชีวิตและแนวคิดในการทํางานของลินดา คือ
ทําใหลินดาอยากจะทําแตสิ่งที่ดีๆ รับผิดชอบในงานที่ทํา ทํางานอยางเต็มที่เพราะลินดาเชื่อวา
พระเจาจะอวยพรใหกับคนที่แสวงหาพระเจา และดําเนินชีวิตที่สัตยซื่อตอพระเจา เมื่อขออะไรจาก
พระเจาก็จะไดสิ่งนั้น ลินดารูวาความสามารถของตนเองมีขีดจํากัด แตโอกาส เงินทอง การงาน
หรือสิ่งตางๆ ที่ไดมาก็มาจากพระเจาที่จะอวยพระพรใหตามความซื่อสัตยที่ลินดามี “พระสัญญา
ของพระเจาเปนตัวกําหนดชีวิตในการทํางานของเรา ถาเราสัตยซื่อ เราแสวงหาพระเจา เมื่อเราขอ
สิ่งใดเราก็ไดสิ่งนั้น เรารูวาความสามารถเรามีขีดจํากัด แตถาสัตยซื่อในการทํางานในการรับใช
ทุกอยางที่เราไดมาเราก็ไดมาจากพระเจา ไมวาจะเปนงาน เปนเงิน เปนบาน เปนครอบครัว”
หลักที่ลินดายึดในการทํา งาน คือ มีความสัตย ซื่อในงานที่ทํา ไมโกงหรือทําสิ่งผิดๆ มีความ
รับผิดชอบ มีการเรียนรูและพัฒนา การเปนคริสเตียนมีผลตอการทํางานของลินดาคือ ทําให
หัวหนาไวใจลินดามากขึ้น ลินดาเลาวา “งานของเราตองยุงเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ก็ทําใหพี่เราไวใจ
เรามากขึ้น แตกอนพี่เราจะระวังเรื่องเงินถึงเราจะเปนนองแตเคาเปนหัวหนาเรา เคาก็จะระมัดระวัง
แตตอนนี้เคาก็ใหเราเขียนเช็ค ใหยุงเกี่ยวกับเรื่องเงิน”
ในเรื่องการทํางานวันอาทิตย ซึ่งทาง
ศาสนาคริสตถือเปนวันสะบาโต ลินดาคิดวาวันนี้เปนวันที่ควรมานมัสการพระเจาและหยุดการ
ทํางานตางๆ และถามีใครนําสิ่งของตางๆ มาขายในโบสถลินดายิ่งรูสึกไมชอบ ลินดาคิดวาการ
นับถือวันสะบาโต โดยการหยุดการทํางานตางๆ เปนกฎงายๆ ที่นาจะทําได ถาเรื่องงายๆ แคนี้ไม
สามารถทําไดก็ไมตองไปทําเรื่องอื่นแลว ลินดาเลาวา แมวาบางครั้งลินดามีงานตองไปตางจังหวัด
วันเสาร-อาทิตย ลินดาก็จะไมไป ลินดานับถือวันสะบาโตมาก ลินดาคิดวาวันสะบาโตเปนวันที่
จะตองใหพระเจา ในเรื่องการเสี่ยงโชคและการพนันขันตอในรูปแบบตางๆ ลินดาไมเขาไปยุงเกี่ยว
ถาเกี่ยวของดวยก็จะเปนเรื่องการชิงโชคแตก็ไมไดหวังอะไรมาก แคทําไปเพื่อความสนุก ลินดาเลา
วา “เมื่อกอนที่ยังไมไดเปนคริสเตียนเราชอบเลนหวย เลนบอล แตพอเปนคริสเตียนแลวก็เลิก
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แตบางทีก็มีสงคูปองชิงโชคบาง เราเคยเลนหวย แตพอเรามาเชื่อพระเจาเราก็รูสึกวามันไมดีเราก็
เลยไมซื้อ มันเหมือนกับเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของโชคหรือดวงเราก็เลยเลิก” ลินดา
คิดวาการทํางานหนักและหากําไรมากๆ ไมใชเปนการบูชาพระเจา “ ถาเราทํางานหนักเวลาที่จะ
ใหกับพระเจาก็จะนอยลง สําหรับเรา เราจะทํางานเต็มที่แตไมทํางานหนักและรับผิดชอบในงานที่
ทํา ทํางานใหดีที่สุดก็จะเปนการถวายเกียรติพระเจาแตบางคนอาจจะมีของประทาน(ความสามารถ)
ในการถวาย ในการทํางาน เพื่อที่จะสามารถถวายสิบลดไดมากๆ” ในเรื่องการออมทรัพย ลินดา
จะออมทรัพยในรูปการประกันภัย สวนในเรื่องการถวายสิบลด ลินดาไมคิดวาเปนการออมทรัพย
ในสวรรค แตเปนการคืนสิ่งที่พระเจาไดใหมาหรืออวยพระพรมา และเปนการชวยงานพันธกิจ
ของพระเจาซึ่งลินดาจะใหสิบเปอรเซ็นของเงินเดือนทุกเดือน
ลินดาไมคอยสนใจเกี่ยวกับการเมืองมากนัก และไมคอยไดติดตามขาวสารทางการเมือง
บอยนัก แตชวงที่มีการเลือกตั้งหรือการหาเสียงก็มีโอกาสติดตามขาวสารทางการเมืองบางเพราะ
เปนกระแสนิยม และมักจะติดตามจากโทรทัศน สวนใหญลินดาจะไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งใน
ระดับชาติแตไมคอยสนใจระดับทองถิ่น เพราะจะไมคอยรูวามีการเลือกตั้ง มีการรณรงคกันนอย
ลาสุดเลือกพรรคประชาธิปตย เนื่องจากชอบหัวหนาพรรคเพราะดูเปนคนซื่อ สมถะ โกงกินนอย
และก็ชอบนโยบายของพรรค ลินดาจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคล เนื่องจากไมรูจักวาแตละ
คนเปนใคร ในการเลือกตั้งแตละครั้งลินดาจะดูวาพรรคไหนที่คอรรัปชั่นหรือโกงกินนอยที่สุดก็จะ
เลือกพรรคนั้น ศาสนามีสวนทําใหลินดาออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ลินดาบอกวา “การเลือกตั้งเปน
หนาที่ในสังคมที่ทุกคนควรทํา เมื่อกอนเราไมสนใจการเมืองเลย ไมเลือกตั้งเลยแตพอเราเปน
คริสเตียนเรารูวาเราอยูในประเทศนี้ มันก็เปนหนาที่ที่ควรจะทํา มันเปนสิ่งที่เราควรจะทํา เพราะ
นั่นคือถาเราเลือกเคาก็ตองเขามาบริหารประเทศแลวเราก็อยูในประเทศนี้ ถาเราไมสนใจตรงนี้เลย
ในที่สุดมันก็จะกระทบมาถึงตัวเราเอง” ดังนั้นปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหลินดาออกไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งคือการเปนคริสเตียน “พอเราเปนคริสเตียนเราก็รูวาเราตองทํา มันเปนหนาที่ที่เราตองทํา
เปนความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม” ลินดามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
ในลักษณะที่ลินดาจะพยายามชวนใหญาติพี่นองและเพื่อนๆ ไปเลือกตั้ง สวนใหญก็จะคุยกันวาจะ
เลือกใครแตจะไมชี้นําใหเลือกใครเปนพิเศษ “ ชวงเลือกตั้งจะชวนเคาไปเลือกตั้ง แลวก็จะคุยกันวา
ใครเลื อ กอะไรแต ก็ ไ ม ไ ด ไ ก ด แ ล ว แต ว า ใครจะเลื อ กอะไร บางที ก็ ดู โ ทรทั ศ น ว า ใครเป นยั ง ไง
พรรคไหนเปนยังไง” ในเรื่องผูนําเผด็จการที่เขามามีอํานาจปกครอง ลินดารูสึกไมยอมรับและ
ไมเห็นดวย ลินดาบอกวา “ถามีคนทีไม โอเค ไมดีในสายตาเรา ใจเราก็ไมยอมรับ ไมเห็นดวยแตถา
พระเจ า ใหใครเป นผูนํ า เราก็ จ ะต องอวยพรเขาใหเ ขาเป นคนสัตย ซื่อในการทํา งานที่ เขาได รั บ
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แลวใหพระเจาเมตตาที่เขาจะรูจักพระเจา เพราะเรารูวาเราเปลี่ยนเคาไมไดแตพระเจาจะเปลี่ยนเคา
ได ” แมลินดาจะไมเห็นดวยแตก็ไมคิดจะตอตานดวยวิธีรุนแรง หรือไปชุมนุมประทวงแตจะใช
วิธีอธิษฐานพระเจาเพื่อเปลี่ยนผูนําคนใหม หรือใหพระเจาเปลี่ยนแปลงบุคคลคนนั้นใหเปนคนดี
และบริหารบานเมืองในทางที่ดี
ในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ทางสังคม ลินดามีความสนใจและวิตกเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ ที่ทวีมากขึ้นในสังคมปจจุบัน ลินดาบอกวา “เราสนใจเกี่ยวกับปญหาสังคม ถาเรารูวาตอนนี้
สังคมมีปญหาอะไรเราก็จะอธิษฐานเผื่อไมวาจะเปนปญหาในเรื่องความยากจน ปญหายาเสพติด
หรือปญหาทางเพศ ” ลินดาคิดวาปญหาทางสังคมที่นาจะเปนหวงและควรเรงแกไขคือ เรื่องความ
ยากจน ปญหาการศึกษา ลินดาตระหนักในปญหาเหลานี้ เพราะลินดามีโอกาสเขาไปชวยสอนรวี
ใหกับเด็กๆที่โบสถไดประมาณ 6 เดือนแลว ซึ่งบางครั้งเด็กๆ เหลานั้นก็มาจากชุมชนแออัดซึ่งทํา
ใหขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากทางบานยากจน ขาดเงินที่จะสงบุตรหลานเรียนหนังสือทําให
ลินดารูสึกวา ถาเด็กเหลานี้มีไดเรียนก็จะมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น และสามารถพัฒนาชีวิตตนเอง
ไดดีกวานี้ ซึ่งจะสามารถทําประโยชนใหแกสังคมในภายหนาได หรือเมื่อโตขึ้นจะไดไมเปน
ปญหาของสังคม “ ตอนนี้เราทํารวีทําใหเรามีโอกาสสอนเด็กๆ ซึ่งเปนเด็กกลุมที่ดอยโอกาสอยูใน
สังคมที่พูดจาไมดี เราก็จะสอนเรื่องราวของพระเจาแลวขอพระเจาที่จะสอนเคา ที่เคาจะรูวาเวลาที่
เคาเติบโตขึ้นมาในสังคม เคาก็จะไมเปนปญหาของสังคม นี่คือสิ่งที่เราทําได” นอกจากการสอนรวี
ใหกับเด็กๆ แลวลินดาก็จะทํากิจกรรมรวมกับคริสตจักร เพื่อสรางประโยชนแกชุมชน คือ การ
เก็บขยะรอบชุมชน ลินดาคิดวาการที่คริสเตียนเขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม
เปนสิ่งที่จะทําใหคนอื่นรูจักพระเจาผานทางสิ่งที่คริสเตียนทํา “เรารูวาพระเจาตองการใหเรารัก
เพื่อนบานใหชวยเหลือคนอื่น เราก็จะไดสรางความสัมพันธกับเคา เราอยากใหเคารูวาพระเจารักเขา
และหวังดีตอเขา ถาเราทําอะไรไดเราก็จะทํา” ลินดาคิดวาปจจัยสําคัญที่ทําใหคริสเตียนเขาไป
รวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม เปนเพราะศาสนาคริสตสอนใหรักคนอื่นเหมือนรัก
ตนเองและใหคริสเตียนมีโอกาสไดสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น เพื่อประกาศความรักของ
พระเจา
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กรณีศึกษาที่ 3 : อนงค (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

หญิง
32 ป
โสด
ปริญญาตรี
ขายประกันชีวิต
20000 บาท

ประวัติชีวิต
อนงคเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครอบครัวของอนงคเปนคนจีนนับถือศาสนาพุทธ
ในครอบครั ว มี เ พี ย งอนงค ค นเดี ย วที่ เ ป น คริ ส เตี ย น พ อ และแม ข องอนงค เ ป น คนกรุ ง เทพฯ
บรรพบุรุษของทั้งพอและแมมาจากเมืองจีน ทั้งพอกับแมจบการศึกษาชั้นประถมปที่ 4 มีอาชีพ
คาขายปลาทูนึ่งโดยขายสงมาเปนเวลา 20 กวาป ครอบครัวของอนงคมีพี่นองทั้งหมดรวม 5 คน
อนงคมีพี่ชาย 2 คน นองสาว 1 คนและนองชาย 1 คน อนงคเปนลูกคนที่ 3 อนงคยังไมได
แตงงาน ในครอบครัวมีเพียงพี่ชายคนที่ 2 และนองชายคนสุดทองที่แตงงานไปแลว นองชายคน
สุดทองมีลูกสาว 2 คน ในบรรดาพี่นองอนงคเปนคนที่เรียนจบสูงที่สุด อนงคเริ่มตนการศึกษาที่
โรงเรียน ดรุณวิทยาจนถึงชั้น ป.2 ตอจากนั้นยายไปเรียนที่โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ในชั้น ป. 3
– ป.4 แลวเรียนที่โรงเรียนสตรีจารุวัตร ชั้น ป. 5 – ป.6 และไปเรียนตอที่โรงเรียนศึกษานารี ม.1ม.6 ตอจากนั้นอนงคก็มาเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหงและจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจการเงินการธนาคาร สวนพี่ชายคนโตเรียนจบ ม.3 พี่ชายคนที่สองเรียนจบ ปวส.
นองสาวเรียนจบม.3 สวนนองชายเรียนจบปวส. พี่นองทุกคนชวยธุรกิจที่บานคือขายปลา ทูนึ่ง มี
แตอนงคที่ทํางานอื่นคือหลังจากเรียนจบอนงคไปทํางานที่สํานักงานบัญชีเล็กๆ แหงหนึ่งประมาณ
2-3 เดือน แลวก็ยายมาอยูบริษัทไทยวาโก 6 ป แลวก็ออกมาทํางานเปนตัวแทนประกันชีวิตได
ประมาณ 2 ป จนถึง ปจจุบันอนงคอาศัยอยูยานบางแคกับพอแมและพี่นองทั้งหมด ยกเวน
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นองสาวซึ่งแตงงานแลวแยกออกไป สภาพบานที่อนงคอาศัยเปนตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง มีดาดฟาและมี
ชั้นลอย 2 คูหา มีหองนอน 5 หอง ชั้นลางทําธุรกิจนึ่งปลาทูขายสง ละแวกบานเปนตึกแถวที่
สรางใหม
ประมาณ 2-3 ป แตละบานจะมีอาชีพกึ่งอุตสาหกรรม เชน ทําโรงกลึง ยางปลาหมึก
ในบาน ของอนงคมีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว 2 เครื่อง ตูเย็น 2 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รถกระบะ 2 คัน เครื่องซักผา 1 เครื่อง โทรศัพทบานหนึ่งเบอร 2
เครื่อง คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โทรศัพทมือถือในครอบครัวมี 4 เครื่อง มีโทรศัพทมือถือสวนตัว 1
เครื่องเครดิตการดสวนตัว 3 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
อนงคเปนคริสเตียนไดประมาณ 3 ป อนงครับเชื่อที่คริสตจักรสะพานเหลือง แตปจจุบัน
มานมัสการที่คริสตจักรใจสมาน เนื่องจากกลุมเพื่อนมานมัสการที่คริสตจักรนี้อนงคจึงตามมาดวย
และชอบการนมัสการและคําเทศนาของคริสตจักรใจสมาน จึงมานมัสการทุกวันอาทิตยที่คริสตจักร
ใจสมาน แตหลังจากนมัสการในวันอาทิตยเสร็จชวงเชา ชวงบายอนงคและกลุมเพื่อนคริสเตียนจะ
ไปชวยงานของคริสตจักร ที่คริสตจักรสะพานเหลือง เชน สอนพระคัมภีรใหเด็กๆในวันอาทิตย
(สอนรวีวารศึกษา) และเปนฝายสัมพันธกิจ อนงคเริ่มรูจักพระเจาจากลูกคาที่ตนเองไปขายประกัน
ลูกคาชวนอนงคมาที่คริสตจักรสะพานเหลือง อนงคอยากเขากับลูกคาใหไดและหวังวาจะไดรูจัก
คนมากขึ้นในคริสตจักรเพื่อจะไดขายประกัน อนงคจึงไปโบสถ อนงคเลาวา “ ลูกคาชวนพี่มางาน
ประกาศฯที่โบสถพี่ก็มา ตอนนั้นก็ฟงคําเทศนาก็รูสึกวาก็ดีนะ ก็ใชนะ พอประกาศฯเสร็จ วันนั้นก็มี
การเชิญชวนใหรับเชื่อ แตเราก็รูสึกเหมือนมีการตอสูอยูขางใน ก็คิดวาไมเอาดีกวา รูสึกตัวเองไม
ปลอดภัย ก็เหมือนเราปดตัวเองนะ แลวเราก็กลับบาน แตตอนนั้นเคาก็จะใหหนังสือเกี่ยวกับพระเจา
คือใคร อะไรเงี้ย พี่ก็เอาไปอาน อานแลวก็รูสึกวาเออ...มันมีอะไรหลายๆอยางนะ แตก็ยังไมได
ตัดสินใจจะเชื่อซะทีเดียว แตก็มีโอกาสไดมาโบสถอีกหลายๆครั้ง มาฟงเทศนอีกหลายๆครั้ง ก็รูสึก
วา เออ...มันเหมือนพระเจาตอบ ตอบในสิ่งที่เปนquestionอยูในใจ แตเราไมไดบอกใคร เชนในเรื่อง
ของการที่เรามาโบสถ คือ พี่คิดวาการมาโบสถเหมือนการทํากิจกรรมอยางนึง เหมือนมันมีอะไรทํา
เพราะวันอาทิตยถาอยูในหองพี่ก็นอนมั่ง อานหนังสือมั่ง แตถามาโบสถก็เหมือนเราไดทํากิจกรรม
แตพอมาฟงเทศน อาจารยเคาก็พูดเรื่องนี้วา การมาโบสถไมใชการทํากิจกรรม เราก็คิดวาเอ!อะไร
รูไดไงวาเราคิดอยางนี้ เหมือนในสิ่งที่เราสงสัย เคาตอบเรา….หลังจากมาโบสถปลายเดือนตุลาฯที่มี
งานประกาศฯ พอปลายเดือนมกราฯพี่ก็มารับเชื่อ มันเหมือนกับวาเราเจอกับสิ่งที่เราเคยแสวงหา
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เราค นหาอยากรู ว า ชี วิ ต จริ ง ๆคื อ อะไร เพราะพี่ จ ะserious กั บ เรื่ องที่ บ า นมาก ที่ บ า นจะสั บ สน
วุนวายมาก”
การดําเนินชีวิตคริสเตียนของอนงค คือ หลังจากรับเชื่อเดือนสองเดือน อนงคก็เขากลุม
เซล ทําใหรูจักเพื่อนคริสเตียนมากขึ้น อนงคจะอานพระคัมภีรและอธิษฐานเกือบทุกวัน อธิษฐาน
กอนรับประทานอาหารทุกมื้อและกอนที่จะเขาพบลูกคาหรือการจะทําอะไรก็ตามก็อธิษฐานขอการ
ทรงนําจากพระเจาเสมอ ใหพระเจานําในคําพูดที่จะพูดกับลูกคา ในระหวางที่ขายก็อธิษฐานกับ
พระเจาไปดวยเพื่อเพิ่มความมั่นใจ อนงคบอกวาอาจเปนเพราะพี่เลี้ยงเคยสอนวาทุกๆ อยางเรา
สามารถอธิษฐานกับพระเจาได แลวเราก็ทําใหดีที่สุด แลวพระเจาจะทําสวนที่เหลือใหกับเรา อนงค
เลาวากอนเขาพบลูกคาหรือโทรนัดลูกคาอนงคก็อธิษฐานขอใหพระเจานําใหอยูในนําพระทัยพระ
เจา อนงคเขาเซลวันเสาร วันอาทิตยอนงคก็จะพาหลานสาวสองคนมาคริสเตจักรใจสมานดวยทุก
ครั้ง อนงคบอกวาควรที่จะปลูกฝงใหเขารูจักพระเจาตั้งแตเด็ก ๆ อนงคเคยเปนสัมพันธกิจ เคยทํา
หน า ที่ ต อ นรั บ เช็ ค ชื่ อ ผู ร ว มงาน ซึ่ ง เป น การจั ด การประกาศข า วประเสริ ฐ แก ผู ต อ งขั ง ที่
ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ เคยออกไปประกาศขาวประเสริฐที่นวนคร ที่บุรีรัมยกับทางคริสตจักร
โดยจะมีกิจกรรมตางๆ เชนเขาไปรองเพลง เลนเกมส เลนละคร แจกของ เชนขาวสาร และก็
ประกาศศาสนาแกชุมชนที่นั่น
อนงคมีอาชีพขายประกัน จึงทําใหเวลาในการทํางานของอนงคไมคอยแนนอน ขึ้นอยู
กับวาจะนัดลูกคาได หรือไมแตอนงคก็จะจัดเวลาใหวันจันทรถึงศุกรเปนวันทํางาน สวนวันเสาร
จะเขากลุมเซลตามบาน วันอาทิตยก็จะมานมัสการพระเจาที่โบสถและทํากิจกรรม โดยชวยสอนรวี
ใหแกเด็กๆ ถามีเวลาวางงานอดิเรกสวนใหญคือ การอานหนังสือและพักผอน หนังสือที่ชอบ
อานจะวรรณกรรมเกี่ยวกับคริสเตียนและพระคัมภีร นอกนั้นก็เปนพวกหนังสือประเภท How to
เชน ศิลปะการขาย การบริหาร อานเพื่อนํามาใชในการทํางาน เนื่องจากงานที่ทําตองอานหนังสือ
มาก อนงค เ ล า ว า เมื่ อ ก อ นชอบอ า นนิ ย าย แต พ อเป น คริ ส เตี ย นก็ หั น มาอ า นพระคั ม ภี ร แ ละ
วรรณกรรมคริ ส เตี ย นแทน เพราะตนเองอยากรู จัก พระเจ า มากขึ้ น อยากเขา ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
คริสเตียนมากขึ้น เมื่อกอนอนงคจะอานหนังสือประเภท How to กับพระคัมภีรมากพอๆ กันแต
ภายหลังไมคอยมีเวลาจึงอานแตพระคัมภีรเปนสวนใหญ ในเรื่องการชอปปง สวนใหญอนงคจะ
ใชจา ยในเรื่องอาหารของกิ นเปนหลัก ส ว นเสื้อ ผา หรื อของใชซึ่ งจะซื้อ บางตามความจํ า เปน
ในการเลือกซื้อสินคาอนงคจะเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจซื้อ ในเรื่องรานอาหาร การเลือก
ร า นอาหารก็ จ ะเลื อ กตามสะดวก หรื อ บางที ก็ เ ลื อ กที่ มี บ รรยากาศดี ๆ แต อ นงค ไ ม ช อบไป
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ดิสโกเท็คหรือผับเพราะรานเหลานั้นจะเกี่ยวของในเรื่องเหลา บุหรี่ เดิมตนเองก็ไมชอบเรื่อง
เหลานี้อยูแลว พอมาเปนคริสเตียนก็ยิ่งไมอยากของเกี่ยว ซึ่งเพื่อนๆ ก็จะรูแลวก็จะไมชวนไปที่
แบบนั้น สิ่งที่อนงคใหความสนใจที่สุดคือ เรื่องพระเจา อนงคบอกวาอยากรูจักพระเจามากขึ้น
รองลงไปคือ เรื่องครอบครัวและการงาน ซึ่งอนงคใหความสนใจและใหความสําคัญพอๆ กัน
อนงคอยากใหครอบครัวมารูจักกับพระเจา อนงคจะคอยอธิษฐานเผื่อครอบครัวตนเองอยูเสมอ
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
อนงคคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลาง แลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
อนงคอยูชั้นกลางเหมือนกัน อนงคคิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของอนงคอยูในฐานะปานกลาง
ถาเปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเองกับครอบครัวอื่นในละแวกบานของอนงค อนงคคิดวา
ครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลางคอนขางสูง ครอบครัวของอนงคเปนครอบครัวคนจีน
ที่ไมเครงศาสนาพุทธ ในครอบครัวจะมีประเพณีจีน เชน การไหวบรรพบุรุษ การเชื่อในเรื่อง
ฮวงจุย ไมไดเครงมากแตทําไปตามธรรมเนียม สําหรับตัวอนงคกอนจะมาเปนคริสเตียนก็มี
ความเชื่อเรื่องโชคลาง อนงคเลาวา “เมื่อกอนเวลาเปดหนังสือนิตยสารหรือเปดหนังสือพิมพ
พี่จะเปดหนาดวงกอน หรือเวลาชวงตรุษจีนคนจีน จะเชื่อวาถาไหวดีๆ ก็จะไดรับสิ่งดีๆ เราก็จะ
คนหามาก เชน กระดาษเงินกระดาษทอง เราก็จะซื้อใหญๆ เลย คนอื่นวาทําอยางนี้ดีเราก็ทํา”
ครอบครัวของอนงคไมไดเปนคริสเตียน ในครอบครัวมีเพียงอนงคและนองสะใภที่เปนคริสเตียน
ซึ่งนองสะใภเพิ่งเริ่มเปนคริสเตียนไดไมนาน อนงคเลาวา แตเดิมตนเองเปนคนที่เอาแตใจตัวเอง
มาก ทางบานใหสิทธิเสรีภาพแกอนงคคอนขางมากจะตัดสินใจอะไรก็ไดไมมีใครวา ในชวงแรก
ที่ พ อ แม รู ว า อนงค เ ป น คริ ส เตี ย น อนงค เ ล า ว า พ อ ก็ ไ ม เ ห็ น ด ว ยคิ ด ว า เป น พุ ท ธก็ ดี อ ยู แ ล ว
พอจะใชคําพูดวา “ มันไมใชของของเรา ดั้งเดิมเราเปนพุทธ ” ถึงแมพอแมจะไมไดเครงพุทธแต
ก็ ไ ม อ ยากให อ นงค เ ปลี่ ย นศาสนาเพราะไม รู ว า เปลี่ ย นแล ว จะเป น อย า งไร อะไรที่ เ ป น การ
เปลี่ยนแปลงก็จะระวังไวกอน พอจะมีความคิดวา ทุกศาสนาก็สอนใหคนเปนคนดีเหมือนกันไม
จําเปนตองเปลี่ยนศาสนาก็ได สําหรับอนงค อนงคก็ไมสนใจคําคัดคานของครอบครัวเพราะถือวา
ตนเองตัดสินใจไปแลว อยางไรก็ตาม ในครอบครัวไมมีความขัดแยงกันรุนแรงในเรื่องการ
เปลี่ยนศาสนาครอบครัวสามารถยอมรับในการเปนคริสเตียนของอนงคได ไมวาจะเปนพอแมหรือ
พี่นอง อนงคเ ล าว า หลัง จากที่อนงค ม าเปน คริสเตีย นทํา ใหความสั มพันธใ นครอบครั วดี ขึ้น
เนื่องจากการใชชีวิตของอนงคเปลี่ยนแปลงไป “พี่รูวาพระเจาเปลี่ยนแปลงพี่มากในชีวิตของการ
เปนคริสเตียน ที่บานจะรูวาพี่จะเปนขี้โมโห โมโหรายมาก เปนคนเอาแตใจตัวเองอันดับหนึ่งคนที่
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บานตองยอมเรา แตพอเรามาเชื่อพระเจา เรารูจักพระเจามากขึ้น พระจาสอนเรามากขึ้น เราก็คิด
วาเราเปนแบบนี้ไมไดเพราะถาเราอยากใหคนอื่นมารูจักพระเจาเราตองทําตัวใหทุกคนเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเราในชีวิตของเราเพราะเรามาเชื่อพระเจา” เมื่อกอนอนงคเอาแตใจตัวเอง พอแม
ตองฟงอนงค ถาไมฟงอนงคก็จะเถียงและไมยอมแพ คิดวาความคิดตนเองถูกเสมอ แลวก็เกิด
การทะเลาะกัน อนงคมักไมยอมใครเพราะอนงคถือวาตนเองเรียนสูงที่สุดในบาน ตอนเด็กๆ ใครๆ
ก็บอกวาอนงคเรียนดี เรียนเกง ทําใหอนงคคิดวาคนอื่นตองยอมฟงอนงค แตพอมาเปนคริสเตียน
อนงคเปลี่ยนไป “เดี๋ยวนี้พอเราโมโหก็จะเงียบ แลวคอยๆ พูดกับครอบครัวดวยเหตุและผล พี่วาพี่
ใจเย็นขึ้น ควบคุมอารมณไดแ ละยอมรับฟ งเหตุผลของคนอื่นมากขึ้ น ทําใหความสัมพันธใน
ครอบครัวดีขึ้นไมคอยทะเลาะกันเหมือนเมื่อกอน พี่นองก็กลาที่จะเขามาปรึกษา ถาเปนเมื่อกอนจะ
ไมมีใครกลามาคุยมาปรึกษาดวยเลย คิดวาปรึกษาไปก็เทานั้น เพราะเราเอาแตความคิดตนเองเปน
ใหญ” อนงคคิดวา เมื่อมาเปนคริสเตียนทําใหครอบครัวมองวา อนงคเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ครอบครัวเห็นว าอนงคมีทาทีที่เ ปลี่ยนไป เชน อยากใหคนอื่นทําอะไรใหก็จะคอยๆ บอก ขอ
คําปรึกษาวาดีไหมซึ่งเมื่อกอนอนงคจะไมเคยปรึกษาเลย ถาอนงคจะเอาอะไรอยากใหเปนอยางไร
ก็ตองใหไดอยางนั้น ไมสนใจความคิดของคนอื่น อนงคอยากใหครอบครัวมองวาการที่อนงคมี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเปนเพราะมีพระเจาอยูเบื้องหลัง นอกจากนี้อยากใหครอบครัว
เห็นวาอนงคมีความกาวหนาในการงานมาจากการที่พระเจาอวยพระพร อนงคใหความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องงานมากและอยากใหพระเจาอวยพรในงานที่อนงคทํา เพราะอนงคไมแนใจวาจุดไหน
ที่จะทําใหครอบครัวมาเชื่อพระเจาแตคิดวาถาอนงคสามารถกาวหนาในชีวิตการทํางาน สามารถหา
รายไดที่สูงๆ สิ่งเหลานี้เปนรูปธรรมทําใหครอบครัวจะไดเห็นวาเปนเพราะพระเจาอวยพระพร
อนงคซึ่งอาจจะทําใหครอบครัวมาเชื่อพระเจาได อนงคพูดวา “ พี่ไมรูวาจุดไหนที่จะทําใหที่บานมา
เชื่อพระเจาแตพี่คิดวา เออถาเราประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เราดูแลเคาได มันเห็นเปน
รูปธรรม เคาก็จะไดเห็นวาพระเจาอวยพรเรา เราก็จะไดมีชองทางที่จะนําเคามารูจักกับพระเจา ”
อนงคมองวาตนเองอยูชั้นกลางของสังคมเนื่องจากตนเองมีความเปนอยูไมเดือดรอน
ไมลําบากและคิดวาคนอื่นก็มองวาอนงคอยูชั้นกลางเหมือนกัน การที่อนงคเปนคริสเตียนไมไดทํา
ให อ นงค รู สึ ก ว า มี ส ถานภาพทางสั ง คมสู ง ขึ้ น แต อ นงค เ ล า ว า คนอื่ น ก็ จ ะมองว า ยั ง ไม เ คยเห็ น
คริสเตียนคนไหนจน ซึ่งอนงคก็จะบอกวาใชเปนเพราะพระเจาจะอวยพระพร อนงคบอกวาการที่
อนงคมา เปนคริสเตียนไมใชเพราะอยากจะใหตนเองมีสถานภาพสูงแตมาเปนคริสเตียนเพราะมี
ความเชื่อซึ่งมันคนละเปาหมายกัน การเปนคริสเตียนทําใหอนงครูสึกตัวเองมีเพื่อนมากขึ้นมีความ
มั่ น คงในชี วิ ต “พี่ รู สึ ก ว า ตั ว เองมี เ พื่ อ นมากขึ้ น และมี ที่ ป รึ ก ษามหั ศ จรรย หลายครั้ ง ที่ พี่ เ ป ด
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พระคัมภีรพี่ก็จะไดรับคําตอบ ทําใหพี่รูสึกวาตัวเองไมไดอยูคนเดียวและในทุกๆ ปญหาเราก็จะมี
พระเจาอยูดวย พี่รูสึกวาตัวเองมีชีวิตที่มั่นคง พี่เชื่อวาสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเปนแผนการของ
พระเจา เมื่อกอนเราจะทําทุกอยางดวยกําลังของตัวเองแลวก็รูสึกไมมั่นใจเลยวาอนาคตเราจะเปน
ยังไง พี่ชอบไปดูหมอดูดวง จริงๆก็ไมไดชอบแตรูสึกไมมั่นใจแตพอมาเปนคริสเตียนเรารูวาเรา
สามารถพึ่งพาพระเจาไดแลวก็รูสึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้น เมื่อเจอกับปญหาอะไรก็จะสามารถตั้งสติ
ไดเพราะรูวาจะมีใครคนหนึ่งคอยชวยเหลืออยูตลอดเวลาซึ่งนั่นก็คือ พระเจา” สําหรับชีวิตใน
ปจจุบันอนงคมองวาตนเองประสบความสําเร็จไปสวนหนึ่งแลวเรียนจบ มีงานทํา แตก็ยังอยากมี
ความกาวหนาในการงานมากขึ้นเพราะตนเองใหความสําคัญกับเรื่องงาน สวนในเรื่องของคูชีวิต
อนงคเลาวา “หลังจากเปนคริสเตียนแลวมุมมองเปลี่ยนไป เมื่อกอนเราจะคิดวาถาเราแตงงาน
เรานาจะไดผูชายที่รวย เราจะไดไมทํางานนะ แตตอนนี้ความคิดเราเปลี่ยนไป เราอยากไดคนที่จิต
วิญ ญาณเขาเข มแข็ง เพราะเรารูวา การที่เดินกับพระเจ ามั นไมใช งา ยๆ แลวเราก็ไมไดเ ปนคน
เขมแข็ง เราก็อยากไดคนที่แบบเปนผูนํา เพราะในพระคัมภีรบอกวาใหฝายภรรยาจงเชื่อฟงสามี ก็
อยากไดสามีที่เขมแข็ง รักพระเจา และเดินอยูในทางของพระเจา แตถาไมมีคูพระพร(คูชีวิต) พี่ก็
ok พี่ก็ยอมรับไดวาพี่จะตองเดินคนเดียว แตพี่ก็ไมไดเดินคนเดียวแตมีพระเจาอยูดวยคิดอยางนี้
มากกวา ซึ่งเมื่อกอนพี่จะเปนคนซีเรียสเรื่องนี้มากเลย แตพอเราเดินกับพระเจา เราก็รูวาเออ...พระ
เจาจะใหเราในเวลาที่เหมาะสม” อนงครูสึกวาตนเองเปนคริสเตียนตอนที่ตนเองตัดสินใจที่จะเชื่อ
และเดินตามพระเจา ถาพระเจาใหอนงคทําอะไรอนงคก็จะทํา “ตอนที่เรารูสึกจะเชื่อพระเจาจะเดิน
ตามพระเจา ตอนออกไปรับเชื่อหรือรับ บัพติสมาพี่ไมรูสึกอะไรเลย ตอนนั้นพี่รูสึกอยากจะ
แสวงหาพระเจาเพราะพระเจาเปนพระเจาผูชวยใหเรารอด ตอนนั้นเรารูสึกวาเราอยากไดคนชวย
อยากไดคนมาดูแลเรา สิ่งที่เราทําเราอยากมีที่พึ่ง เราก็เลยอยากติดตามพระเจา การเดินไปกับพระ
เจา คืออยางหลายๆ เรื่องถาพระเจาบอกใหเราทําแบบนี้เราก็จะทําตามพรอมที่จะเชื่อฟงพระเจา”
การเปน คริ สเตีย นมี ผลผู กมัดต อชี วิ ตของอนงค คืออนงค บอกว า “เรารู สึ กว า ถา เราไมทํา ตาม
กฎเกณฑของพระเจา เราก็จะไมรูจักพระเจามากขึ้น และเราก็จะไมมีความสุขอยางงี้ ถาถามวามัน
เปนกรอบมั้ย เปนสิ่งที่ทําใหเรารูสึกอึดอัดมั้ย ก็ไมนะ เพราะมันก็เพื่อตัวเรา เพื่อประโยชนแกตัว
เราเองบางคนรูสึกวาพอมาเปนคริสเตียน ไอนั่นก็ทําไมได ไอนี่ก็ทําไมได แตเราก็รูสึกวาไอที่มัน
ทําไมได มันก็ ok มันก็เปนเรื่องที่เราไมสมควรทําอยูแลว เราก็จะไมซีเรียส” การเปนคริสเตียนทํา
ใหอนงคมองวาตนเองมีชีวิตมีจุดหมายมากขึ้น “เรามีจุดหมายมากขึ้น ชีวิตเราไมไดเปนแบบ
เมื่อกอนซึ่งอะไรก็ไมรู ไมมีจุดมุงหมาย เราไมรูวาแตละวันเราจะไปไหน คือวาจากโลกนี้ไปแลว
เราจะไปไหน แตละวันในชีวิตเราคืออะไร เราตองการอะไร คือเราไมรูไง แตตอนนี้เรารูแลวไง
วาทุกวันนี้เราจะทําเพื่อพระเจา เราจะดําเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อเราจะมีบําเหน็จในสวรรคมากขึ้น
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แลวเราจะไดไปอยูสวรรค“ การเปนคริสเตียนทําใหอนงคคิดวาตนเองแตกตางจากคนอื่นมากใน
เรื่องการดําเนินชีวิต ในเรื่องเปาหมายในชีวิต วิธีคิดในการมองโลก บางอยางที่อนงคคิดวามันไม
ถูกตองแตคนอื่นจะมองเปนเรื่องธรรมดามาก เชน การพูดจาสองแงสองงาม พูดประชดประชัน ซึ่ง
เมื่อกอนอนงคก็ทําแบบนี้แตพอเปนคริสเตียนก็จะพยายามไมทําเพราะทําใหพระเจาไมไดรับเกียรติ
ในชีวิตของอนงค อนงคเลาวา “พอเราไปเจอคนอื่นซึ่งเคาแปลกใหมเขามา แลวเราไมเคยเจอเคามา
กอน เรารูสึกวา อูหูทําไมแตกตางกันขนาดนี้ การใชชีวิตของเคา เคาบอกวาพอทํางานเสร็จเคาก็
ไปฟงเพลงไปนั่งรานอาหาร สวนอาหาร กินเหลา สูบบุหรี่กันอะไรอยางเงี้ย เราก็รูสึกวามันเปน
อะไรที่มันแตกตางเยอะมากซึ่งแบบเรารูสึกไดเลย เคาคิดวาตองใชชีวิตใหคุม อยากมีความสุข
อยากหาความสุขใหเต็มที่ ในเรื่องความคิดก็ตางกันเยอะมากเลยอยางบางเรื่องที่เราคิดวามันไม ok
นะแตเคาคิดวามันเปนเรื่องธรรมดามากเลย เชนเรื่องการพูดจาสองแงสองงาม พูดจาประชด
ประชัน ซึ่งเราจะระวังไมทําใหพระเจาเสียพระเกียรติเพราะรางกายเปนพระวิหารของพระเจา เรา
ตองระวังในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในขณะที่สิ่งพวกนี้เคาจะพูดกันเปนเรื่องปกติ แตเราจะรูสึกวาเอ
ทําไมเพื่อนเราเปนแบบนี้ พูดจาแบบนี้ ซึ่งจริงๆ แลวเมื่อกอนเคาก็เปนแบบนี้นะแตเรารูสึกเฉยๆ
แตพอเรามาเปนคริสเตียน คําพูดบางคําที่เคาพูดเรากลับรูสึกวาพูดแบบนี้ไดไง มันไม ok เลยนะ
แตพอมามองแลวเราก็รูสึกวาเราแตกตางจากเคาเยอะมาก” นอกจากนี้อนงคเลาวา “เรื่องที่คนอื่น
มองวาเปนเรื่องธรรมดาแตพอมาเปนคริสเตียนแลวมันไมธรรมดา เราไมทํา เชน ในเรื่องของการ
ลวงประเวณี คนอื่นจะคิดวาเปนเรื่องธรรมดา การอานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องผูหญิง ทําไงผูชายจะ
ชอบอะไรอยางเงี้ย เมื่อกอนเราก็มองเปนเรื่องธรรมดาแตพอเรามารูจักกับพระเจา เราก็รูสึกวาเรื่อง
นี้มันไมธรรมดา เพราะพระเจาบอกวารางกายเราเปนพระวิหารของพระเจา เรารูสึกวาในเรื่อง
เหลานี้เราตองใชเวลาตอสูวาเปนสิ่งไมควรทํา ไมใชพอเรารูปุบเราก็เลิกได เราตองใชเวลาตอสูแต
ก็ไมนานนะในการตอสูเพื่อเราจะดิ้นรนตรงนี้ใหมันหลุดออกจากตัวเรา” เวลาที่อนงคไมสามารถ
เขารวมในประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยาง เชน การไหวเจาของชาวจีน อนงคก็โดนตําหนิวา
อกตัญู ซึ่งอนงคก็รูสึกแยเหมือนกัน หรือบางครั้งที่ไปงานศพ อนงคจะไมเคารพศพทําใหคนอื่น
มองวาไมใหเกียรติผูตาย ซึ่งทําใหอนงครูสึกอึดอัดที่คนอื่นไมเขาใจในความเปนคริสเตียนวาไม
สามารถเขารวมในพิธีกรรมบางอยางได อนงคก็พยายามอธิบายวาทําไมเขารวมดวยไมไดแตคนอื่น
ก็จะไมเขาใจไมยอมรับเพราะความเชื่อตางกัน อยางคนจีนจะมองวาถากินของที่ไหวเจามาแลวเปน
ของดีจะมีโชคมีลาภ ในขณะที่ คริสเตียนจะไมกินของที่ไหวคนตายแลว หลักคําสอนที่อนงค
ยึดถือ คือ รักพระเจาดวยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจและแสวงหาพระเจา
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ในเรื่องการคบเพื่อน สวนใหญอนงคจะคบเพื่อนที่เปนคริสเตียน และมีเพื่อนรวมงาน
บาง ถาไปตางจังหวัดเพื่อสัมมนาก็จะไปกับเพื่อนรวมงาน แตถาไปชอปปงทั่วๆ ไปก็ไปกับเพื่อน
คริสเตียน เวลาที่มีปญหาอนงคจะปรึกษาทั้งเพื่อนรวมงานและเพื่อนคริสเตียนขึ้นอยูกับวาเปน
ปญหาอะไร ถาเปนปญหาเรื่องงานก็จะปรึกษาเพื่อนรวมงานแตถาเปนปญหาชีวิตก็จะปรึกษาเพื่อ
นคริสเตียนเพราะจะคุยกันเขาใจกวา อนงครูสึกวาเพื่อนๆ ยอมรับในการที่อนงคเปนคริสเตียน
ขณะเดียวกันอนงคคิดวาเพื่อนๆ ก็จะมองอนงคแตกตางจากพวกเขา อนงคคิดวาเพื่อนๆ มองวา
อนงคเครงศาสนาเพราะเห็นอนงคไปโบสถทุกอาทิตย ทํากิจกรรมตางๆ ที่โบสถและอนงครูสึกวา
เพื่อนๆมองวาอนงคเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนความคิดและวิถีชีวิตตางๆ “เพื่อนๆ จะเห็นวาเรา
อธิษฐานฝากเรื่องงานไวกับพระเจา อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับอาหารแตละมื้อ เคาก็จะไม
เขาใจวาทําไมเราตองอธิษฐาน เราก็จะอธิบายใหเคาฟงวาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนเพราะพระเจา
ประทานให” อนงคเคยมีปญหาขัดแยงกับเพื่อนๆ บาง อนงคเลาวางานของอนงคตองไปสัมมนา
ที่ตางจังหวัดบอยๆ ซึ่งมักจะจัดอบรมวันอาทิตย ซึ่งเพื่อนๆ ก็จะใหอนงคไปรวมอบรมดวยแต
อนงคปฎิเสธ เพราะตองไปโบสถ เพื่อนๆ ก็จะตําหนิและมองวาอนงคไมใหความสําคัญกับงานแต
อนงคก็ยืนกรานที่จะไปโบสถทํ าให ตองทะเลาะและเถียงกั บเพื่อนพอสมควร แตหลั งจากนั้น
เพื่อนๆ ก็จะไมชวนหรือใหอนงคทําอะไรวันอาทิตยอีกเลย อนงคคิดวาความแตกตางทางศาสนาไม
มีผลตอการคบเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียนเพราะเพื่อนๆ ก็ยอมรับได แมจะเคยมีความขัดแยงกันบาง
แตเดี๋ยวนี้เพื่อนก็จะเขาใจในความเปนคริสเตียนของอนงคมากขึ้น อนงคคิดวาเพื่อนมองวาอนงค
เปลี่ยนไปมากอนงคเลาวา “เมื่อกอนเวลาถาเพื่อนพูดอะไรใหเราไมพอใจ เราก็จะไมยอม แลวก็
จะมีการทะเลาะกันตามมา แตเดี๋ยวนี้เพื่อนๆ จะเห็นวาถาพี่เริ่มรับไมไดก็จะเดินหนีไปไมทะเลาะ”
อนงคบอกวาถาอนงคทะเลาะกับเพื่อน อนงครูสึกเปนสิ่งที่ไมดีพระเจาคงไมชอบ “ถาเรารูวาสิ่งที่
เราทําพระเจาไมชอบและไมไดรับเกียรติเราก็จะไมทําสิ่งนั้น เราอยากใหเพื่อนๆ มองเห็นพระเจา
ในชีวิตของเราและอยากใหเขาเห็นวาการที่เราเปลี่ยนแปลงไปเปน เพราะเรารักพระเจา พระเจา
เปนพระเจาที่มองไมเห็นแตคนอื่นจะรูจักพระเจาไดก็โดยผานชีวิตคริสเตียนของเรา” ดังนั้นทุก
วันนี้อนงคจะประกาศเรื่องพระเจา โดยใชชีวิตของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปใหคนอื่นไดเห็นพระ
เจาในชีวิตของอนงค
อนงคมองวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก และสังคมคริสเตียนเปนสังคมแหง
ความรัก อนงคกลาววา “ตอนแรกที่พี่เขามาในสังคมคริสเตียนพี่ไมรูหรอกวาพระเจาเปนความรัก
แตครั้งแรกที่พี่เขามาในสังคมคริสเตียน ก็จะมีพี่นองคริสเตียนรุมลอมดูแลเอาใจใสจนเราเองรูสึก
เปนคนสําคัญ ทําใหพี่รูสึกดีที่ไดรับการตอนรับอยางอบอุน” อนงครูสึกมีความสุขเวลาที่เขากลุม
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เซลและรูสึ กวาตนเองเป นส วนหนึ่ง ของกลุ มเซลและตนเองก็ อยากเข า เซลและอยากใหพี่น อง
คริสเตียนในกลุมเซลอธิษฐานเผื่อ การอยูในสังคมคริสเตียนไมไดทําใหอนงครูสึกเปนคนกลุม
นอยของสังคมแตรูสึกวาเปนคนพิเศษ “พี่รูสึกเปนคนพิเศษเพราะพระเจารักทุกๆ คนแตพระเจา
เลือกเราใหมารูจักกับพระเจากอนคนอื่น” อนงคคิดวาในการที่ตนเองมาอยูในสังคมคริสเตียนทําให
อนงคตองปรับตัวในบางอยางเชน ภาษาตางๆ ของคริสเตียนที่พูดกันในกลุม แตพออยูไปนานๆ ก็
จะเริ่มคุนเคย ในเรื่องกฎเกณฑตางๆ ที่สังคมคริสเตียนกําหนด อนงคมองวาสิ่งเหลานั้นไมไดเปน
ขอบังคับที่ทําใหรูสึกอึดอัดใจ “พี่ก็ไมอึดอัดใจนะแตรูสึกกลับรูสึกวาตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงใหดี
ขึ้นอยากทําในสิ่งที่พระเจาพอพระทัย” อนงคคิดวาสังคมคริสเตียนแตกตางจากสังคมภายนอก คือ
“พี่ คิ ด ว า สั ง คมคริ ส เตี ย นต า งจากข า งนอกมากเลย สั ง คมภายนอกมี แ ต ก ารแก ง แย ง ชิ ง ดี แ ละ
วัดความสําเร็จที่ผลของงาน คาของคนจะอยูที่ความสําเร็จแตสังคมคริสเตียนจะไมใชอยางนั้น
ถึงสังคม คริสเตียนไมใชทุกคนจะดีหมดแตสังคมคริสเตียนจะมีการชวยเหลือกันและสามารถ
ปรึกษากันไดอยางสบายใจและใหความเขาใจมากกวาคนในสังคมภายนอก” อนงครูสึกวาสังคม
คริสเตียนสามารถที่จะใหความไววางใจได “เราไวใจไดเพราะเรารูวาคนที่มีพระเจาจะไมมีทางที่จะ
หักหลังกันได ซึ่งตางกับสังคมภายนอกซึ่งหาความไววางใจไดยาก” อนงคคิดวาสังคมคริสเตียน
มองวาอนงคมีชีวิตคริสเตียนที่พัฒนาขึ้น อนงคอยากใหสังคมคริสเตียนมองวาอนงครักพระเจา
และเปนคนที่ใชงานไดในสายตาของพระเจา “พี่อยากใหคนอื่นมองวาพี่รักพระเจา บางครั้งก็มีคน
บอกวาพี่ไมรักพระเจาคําพูดนี้ทําใหเราอึ้งแลวก็สงสัยตัวเองวาที่ผานมาเราทําตัวไมดีเหรอเคาถึงคิด
วาเราไมรักพระเจา เราอยากใหเคามองวาเราเปนคนที่ใชการไดในสายตาของพระเจา”
โลกทัศน
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ อนงคมองวางานที่ดีคืองานที่มีรายไดมั่นคงเพราะถา
ตนเองมีรายไดมั่นคงแลวก็สามารถที่จะไปชวยเหลือผูอื่นได ในเรื่องของการเลือกงาน ศาสนามีผล
ตอการเลือกงานของอนงค อนงคเลาวา “เคยมีคนมาเสนองานใหมใหพี่ทํา พี่ก็จะอธิษฐานพระเจา
เพื่อรอคําตอบวาพระเจาจะใหทําหรือเปลา ถาพระเจาทรงนําใหทํางานนั้นพี่ก็พรอมที่จะเปลี่ยน
งาน” แตโดยรวมอนงคก็จะเลือกทํางานที่พระเจาจะไดรับเกียรติคือตองเปนงานที่สุจริตไมคดโกง
หรือเอาเปรียบใคร อนงคคิดวา ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบความสํา เร็จในอาชี พการงานคือ
ไมคดโกง โกหก อนงคบอกวา “พระเจายุติธรรม พระเจาสัตยซื่อ พระเจาไมชอบการคดโกง
การโกหก ถาเราทํางานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมไมคดโกง ไมโกหก พระเจาก็จะอวยพระพร
ในงานที่ทําทําใหไมวาจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จ” เปาหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของอนงค
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คือ อนงคอยากให ครอบครัวมีแ ตความรักความอบอุนกัน อนงคคิดวาถานําครอบครัวและคน
รอบตั ว ใหใ หม าเชื่อ พระเจา ครอบครัวอนงคก็ จ ะเป นครอบครั ว ที่มีแต ค วามรักเพราะพระเจ า
สามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกสิ่งทุกอยาง อนงคเคยคิดวาถาครอบครัวมีเงินทองมากๆคงจะรักกันมาก
ขึ้นแตพอมาถึงจุดหนึ่งที่อนงคคิดวาสามารถหาเงินทองไดพอสมควรมันก็ไมไดเปนสิ่งที่จะทําให
ครอบครัวอบอุนหรือรักกันมากขึ้น ศาสนามีสวนกําหนดชีวิตในการทํางานของอนงคคือทําให
อนงคมีความซื่อสัตย “พี่เชื่อวาถาเราทํางานอยางซื่อสัตยพระเจาก็จะอวยพระพรในงานที่เราทํา”
ดังนั้นหลักที่อนงคยึดถือในการทํางานคือ ความซื่อสัตย เชนการซื่อสัตยในเรื่องการถือเงินลูกคา
“การขายประกันบางครั้งลูกคาจะใหเงินสดมาเปนจํานวนมากเปนหมื่นเปนแสน ถาเราไมซื่อสัตย
ทําการแกไขเอาเงินของคนอื่นมาเปนของตัวเองก็ทําได” ซื่อสัตยในเรื่องการใหผลประโยชนแก
ลูกคาใหครบถวน “แบบของประกันจะมีทั้งขอดีและขอเสียซึ่งเปนสิ่งที่ไมเหมาะกับลูกคา ถาไม
แจงขอเสียใหลูกคาทราบลูกคาก็จะเสียประโยชน แตบางครั้งถาบอกขอเสียไปลูกคาก็อาจไมทํา
ประกันดวย งานนี้ตองอาศัยความซื่อสัตยมากแตเราก็เลือกที่จะบอกลูกคาหมดทั้งขอดีและขอเสีย
เราก็คิดวาถาเราบอกไมหมดแลววันนึงลูกคารูก็เหมือนเราโกหก ลูกคาก็คงไมทํากับเราคงยกเลิก”
นอกจากนี้ศาสนามีผลตอวิธีการขายของอนงค “หลักการขายทั่วๆ ไปถาสามารถโจมตีคูแขงไดก็จะ
ไดเปรียบ แตพอมาเปนคริสเตียนพี่รูสึกวามันไมถูกตองเราก็ไมทําแตก็จะใชวิธีการบอกแตสวนดี
ของบริษัทแตจะไมโจมตีคูแขง”
ในเรื่องการหยุดทํางานในวันสะบาโตซึ่งตรงกับวันอาทิตย
อนงคเลาวา เมื่อกอนตนเองก็ทํางานวันอาทิตย แตพอเขามาในสังคมคริสเตียนทําใหอนงคเรียนรู
วาวันนี้เปนวันที่ควรหยุดงานทั้งปวงเพื่อมานมัสการพระเจา “แรกๆ พี่ก็ทํางานวันอาทิตยแตพอมี
คนมาบอกวาวันอาทิต ยเปนวันบริสุทธิ์ของพระเจาพระเจ าทรงตั้งเอาไวใหเราที่จ ะบริสุทธิ์กับ
พระเจามานมัสการพระเจา พี่ก็คิดวาเราตองมาโบสถ” ดังนั้นในวันอาทิตยอนงคก็จะไมทํางานใดๆ
ไมนัดลูกคา ไมไปสัมมนา ถาเลี่ยงไมไดก็ตองพยายามจัดเวลามานมัสการพระเจาใหได อนงคเลา
วาถาตนเองตองไปสัมมนาตางจังหวัดอนงคก็จะตองรีบกลับมากรุงเทพฯ กอนเพื่อมานมัสการ
พระเจา ในเรื่องการเสี่ยงโชคเชน ซื้อล็อตเตอลี่ เลนหวยปกติอนงคจะไมยุงอยูแลว อนงคบอกวา
“พี่เชื่อวาพระเจาจะไมอวยพรในสิ่งเหลานี้ถาอยากรวยก็ตองทํางาน” ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสิน
อนงคจะถวายสิบลดใหพระเจาทุกเดือนแตถาเดือนไหนเงินไมพอใชจาย ก็จะไมถวายสิบลดใน
เดือนนั้นแตเดือนหนาก็จะถวายสิบลดชดเชยเปนสองเทา ในเรื่องการบริจาคที่เกี่ยวกับการทําบุญ
ทางศาสนาอนงคจะไมทํา แตถาทําบุญชวยเหลือคนพิการเด็กกําพราก็จะทําบุญบาง
อนงคไมคอยสนใจเกี่ยวกับการเมืองมากนัก อนงคมองวาการเมืองไทยมีแตคอรรัปชั่น
อนงคไมคอยไดติดตามขาวสารทางการเมืองแตก็จะติดตามขาวสารการเมืองบางจากหนังสือพิมพ
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โดยมากจะอานหนังสือพิมพไทยรัฐ สวนใหญอนงคจะไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งในระดับชาติแต
ไมคอยสนใจระดับทองถิ่น ลาสุดเลือกพรรคไทยรักไทยเพราะชอบหัวหนาพรรคมองวาเขาเปนคน
เกงและเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคงจะมาบริหารประเทศใหประสบความสําเร็จได อีกทั้ง
คิดวาเปนพรรคที่ใหญคงจะชวยเหลือสังคมไดมาก สวนใหญถาเลือกตั้งอนงคจะเลือกเปนพรรค
เพราะคิดวาคนเราควรจะทํางานกันเปนทีมจึงจะประสบผลสําเร็จ และคิดวาถาเลือกเปนพรรค
หัวหนาพรรคก็จะสามารถนําทีมได อนงคคิดวาการเลือกตั้งเปนหนาที่เปนสิ่งที่ตองรับผิดชอบและ
คิ ดว า ทุ ก คนควรไปใช สิ ท ธิ์ ข องตนเอง แม ว า จะเลื อ กหรื อ ไม เ ลื อ กใครก็ ต ามก็ ค วรไปใช สิ ท ธิ์
บางครั้งอนงคก็ไปใชสิทธิ์แตก็ไมเลือกใครเลย อนงคคิดวาถาคราวหนาถามีการเลือกตั้งก็จะไปใช
สิท ธิ์อีกโดยจะเลือกพรรคไทยรั กไทยเพราะเห็ นว า มี โครงการหลายอยา งที่ช วยสังคมได เชน
โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค อนงคบอกวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของ
อนงคมากที่สุดคือ ความสํานึกรับผิดชอบวาควรตองไปใชสิทธิ์ใชเสียงเลือกตั้ง อนงคจะมีสวน
รวมทางการเมืองในลักษณะที่จะชักชวนใหคนอื่นเชนเพื่อนหรือคนในครอบครัวไปเลือกตั้งอาจมี
การพูดคุยกันบางวาจะเลือกพรรคไหนแตจะไมชี้นําใหเลือกพรรคใด อนงคคิดวาทุกคนควรจะไป
เลือกตั้งเพราะการที่จะไดคนมาบริหารประเทศดีหรือไมดีมันเปนผลมาจากการเลือกของเราเอง
ซึ่งทุกคนควรจะออกไปใชสิทธิ์ที่ตนมีอยู ในเรื่องผูนําเผด็จการที่เขามามีอํานาจปกครอง อนงค
รูสึกยอมรับแตก็ไมเห็นดวย แตอนงคคิดวาพระเจาคงจะมีแผนการลึกๆ อยู อนงคเลาวา พอมาเปน
คริสเตียน อนงคยอมรับวาความคิดเปลี่ยนไป ถาเปนเมื่อกอนคนที่เขามามีอํานาจทางการเมืองเปน
คนที่ไมคอยดี เผด็จการ อนงคจะไมเห็นดวยมากๆ ไมยอมรับ อนงคบอกวา “เมื่อกอนพี่ก็คิดวาคน
นี้มามีอํานาจไดยังไง ในใจก็จะตอตานมาก แตพอมาเปนคริสเตียนมุมมองก็จะเปลี่ยนไป ก็จะรูสึก
วาในสิ่งที่ไมดี พระเจาจะใหมีอะไรซอนอยู ใหเรามองลึกๆ วามันจะมีผลดีอะไร เราเองก็ควรที่จะ
เชื่อฟงผูนําเพราะเปนคนที่พระเจาประทานมาให ”
อนงค ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาทางสั ง คม อนงค บ อกว า ป ญ หาที่ น า เป น ห ว งคื อ ป ญ หา
ยาเสพติดและปญหาการกดขี่ทางเพศ เชน ปญหาโสณี การขมขืน อนงคไมอยากใหมีสิ่งเหลานี้
เกิ ดขึ้น เวลาที่ อนงคเ ห็นขา วเหลา นี้ จ ากหนา หนั งสื อพิ มพ ก็จ ะรู สึ กไม ดี คิดวา ไมน า จะเกิ ดขึ้น
สํ า หรั บ กิ จ กรรมสาธารณประโยชน ที่ อ นงค เ ข า ไปมี ส ว นร ว มก็ ไ ด แ ก การสอนรวี เ ด็ ก ๆ
อนงคเลาวา ปจจุบันนี้อนงคมาทํารวีคือ สอนหนังสือและใหความรูเกี่ยวกับเรื่องของพระเจาให
เด็กๆ วันอาทิตย ซึ่งเด็กๆ ที่อนงคสอนสวนใหญจะเปนเด็กที่มาจากชุมชนแออัด อนงคบอกวา
“เด็กๆ เหลานี้วันขางหนาตองโตเปนผูใหญ ถึงแมตอนนี้เคายังไมเชื่อพระเจาแตถาตอไปเคาโตขึ้น
แลวทําอะไรที่ผิดพลาดไปเมื่อเคารูสึกไมมีใครแตเคาจะรูวาพระเจาจะชวยเคาได เคาจะนึกถึง
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พระเจา แลวเคาจะไดเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น” นอกจากนี้อนงคก็มักจะไปชวยงานกับทาง
คริสตจักรเวลาที่ออกไปประกาศศาสนา โดยมากอนงคจะทําหนาที่เปนฝายสัมพันธกิจ คือ เปน
ฝายตอนรับผูที่มารวมงาน เชนที่โบสถเคยออกไปประกาศศาสนากับผูตองขังอนงคก็จะไปชวยใน
งานนี้ดวย คอยดูแลตรวจเช็ครายชื่อ ดูแลความเรียบรอยตางๆ หรือเมื่อคริสตจักรออกไปแจกของ
หรือจัดกิจกรรมประกาศศานาตามชุมชนตางๆ อนงคก็ไปชวย เชน เคยไปแจกของใหชุมชนแถวๆ
นวนคร เปนตน อนงคคิดวาการที่คริสเตียนเขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม
เป นสิ่ ง ที่ คริส เตี ยนทํ า มาจากใจมากกวา เป นเรื่ องของหน า ที่ ที่จ ะต อ งประกาศศาสนา “สํ า หรั บ
คริสเตียนการมาเชื่อพระเจา เรารูสึกวาเรารอดแลวแลวก็อยากใหคนอื่นรอดดวย คริสเตียนจึง
อยากประกาศศาสนาดวยการทําความดีตางๆ ใหเปนประโยชนตอสังคม เพื่อคนอื่นจะไดเห็น
ความรักของพระเจาผานทางสิ่งตางๆที่คริสเตียนทํา” อนงคคิดวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหคริสเตียน
เขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม เปนเพราะวาคริสเตียนรักพระเจาและก็ตองการ
ที่จะประกาศศาสนาใหคนอื่นไดรูจักกับความรักของพระเจา
กรณีศึกษาที่ 4 : นิตยา (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

หญิง
45 ป
โสด
ปริญญาตรี
ลูกจางบริษัทเอกชน ตําแหนงเจาหนาที่ฝายนําเขา-สงออก
25000 บาท

ประวัติชีวิต
นิตยาเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครอบครัวของนิตยาเปนคนจีนนับถือศาสนาพุทธ
ในครอบครัวมีเพียงนิตยาคนเดียวที่เปนคริสเตียน พอและแมของนิตยาไมไดจบการศึกษา พอมี
อาชีพคาขายสงยาสมุนไพรจีน สวนแมเปนแมบาน นิตยามีพี่นองทั้งหมด 7 คน นิตยาเปนลูกคนที่
4 พี่คนโตและพี่คนรองเปนพี่สาว คนที่สามเปนพี่ชายและที่เหลือเปนนองชายอีก 3 คน พี่สาวคน
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โตทํางานเลขานุการ พี่สาวคนที่สองทํางานเปนแคชเชียรบริษัทหลักทรัพย พี่ชายทํากิจการที่บาน
นองชายคนหนึ่งเปนหมอ อีกคนเปนนักบัญชี สวนอีกคนเปนวิศวกร ในครอบครัวมีเพียงนิตยาที่
เปนคริสเตียน นิตยาเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนจีนซึ่งตั้งอยูในคริสตจักรไมตรีจิต โดยเรียนตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาตอนตนจนถึง ป.4 แลวไปตอที่โรงเรียนอัสสัมชันศึกษา ถึงมศ.3 แลวก็ไปเรียนตอ
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นิตยาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปศาสตร สาขาสถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากเรียนจบทํางานที่บริษัทประกันภัยหนึ่งเดือน แลวก็ยายมาเปน
โปรแกรมเมอรที่ธนาคารกสิกรไทย หลังจากนั้นก็ยายแผนกมาทําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการนําเขา
สงออก ปจจุบันนิตยาอาศัยอยูคนเดียว สภาพบานที่นิตยาอาศัยเปนตึกแถว 3 ชั้น มีหองนอน 3
หอง ตั้งอยูแถวถนนไมตรีจิต ละแวกบานเปนตึกแถวยานการคาธุรกิจยาจีน ปจจุบันในบานของ
นิตยามีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว 2 เครื่อง ตูเย็น 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
เครื่องซักผา 1 เครื่อง เครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง โทรศัพทบานหนึ่งเบอร 2 เครื่อง คอมพิวเตอร 1
เครื่อง โทรศัพทมือถือสวนตัว 1 เครื่อง เครดิตการด 1 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ครอบครัวของนิตยานับถือศาสนาพุทธ สวนนิตยาเปลี่ยนมาเปนคริสเตียนตอนเรียนอยู
ชั้นประถมศึกษาตอนตน นิตยามาเปนคริสเตียนและรับเชื่อที่คริสตจักรไมตรีจิต เนื่องจากไดรูเรื่อง
เกี่ยวกับพระเจาจากโรงเรียนจีน ซึ่งตั้งอยูในคริสตจักรไมตรีจิต นิตยาเลาวา “ ตอนนั้นเราก็เรียนอยู
โรงเรียนจีน มันเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในคริสตจักร เราก็โตจากที่นั่น รูเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาก็จาก
ที่นั่น เราถูกเรียนถูกสอนมากๆในทางนี้ พอวันนึง ตอนนั้นจําไดวาอยูชั้นประถม เพื่อนก็ออกไป
รับเชื่อเราก็ออกไปดวย เราก็รูสึกตอนนั้นเลยวาเออ เราเปนคริสเตียน จริงๆเราก็เชื่อพระเจามาในใจ
ตั้งนานแลว เราก็เชื่อวาพระเจามีจริงและพระเจาก็อยูกับเรา แลวพระเจาก็เลือกใหเราเปนคริสเตียน”
นิตยาเคยเปนสมาชิกของสมาคมนิยมไทยและเปนสมาชิกของสมาคมนักศึกษาคริสเตียน
ไทย(นคท.) งานอดิเรกคือ ฟงวิทยุ รายการประจําคือ วิทยุจุฬาเพราะเปนรายการที่หลากหลายมี
ทั้งดนตรี บันเทิง สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ นิตยาเปนคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องทันโลกทันเหตุการณ
ต า งๆ บางครั้ ง ก็ ดู โ ทรทั ศ น ถ า เป น รายการละครก็ จ ะดู ล ะครที่ เ ด น ๆ หรื อ เรื่ อ งที่ กํ า ลั ง อยู ใ น
ความสนใจ ชอบดูชอง 9 มากที่สุด แลวก็ดูรายการที่นี่เมืองไทย รายการเมืองไทยรายวัน ในเรื่อง
การช็ อปปง ก็ จ ะไปหลายที่ เ ช นที่ ท า พระจั นทร ท า ช า ง เยาวราชจนไปถึ ง ห า งสรรพสิ นค า เช น
เอ็มโพเรียม รานอาหารที่ชอบคือวิทยาลัยในวังหญิงซึ่งอยูในวัดพระแกว นิตยาชอบรานอาหารที่
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บรรยากาศเปนกันเองไมหรูหรามากแตเรียบงาย วันหยุดเชนวันอาทิตยก็จะไปโบสถ สวนชวงบาย
ก็จะไปพบปะเพื่อนๆ หรือไปเยี่ยมญาติ สวนวันอื่นถาวางนิตยาจะชอบไปฟงสัมมนา เชน สัมมนา
เกี่ยวกับSME สิ่งที่นิตยาใหความสนใจมากคือเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทันโลก
ทันเหตุการณ ในเรื่องพระเจานิตยาสนใจในสวนที่เกี่ยวกับการนํามาใชเปนแนวปฎิบัติในชีวิต
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
นิตยาคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลางระดับกลางๆ ไมสูงและไมต่ํา นิตยาบอกวา
ถาเปนรุนพอแมจะอยูในระดับกลางลาง นิตยาพูดวา“พอแมของพี่ไมมีการศึกษาและพูดจาแบบคน
ไมมีการศึกษา ชีวิต-บุคลิกภาพของเคาก็แบบคนไมมีการศึกษาแตพวกพี่เปนรุนลูกที่มีการศึกษา
แลว พวกเราก็จะอยูในระดับกลางๆ ไมใชกลางลางแลวก็ไมใชกลางบน” นอกจากนี้นิตยาจะใช
เกณฑของชาติตระกูลเปนตัวตัดสินวาตนเองอยูในระดับใดของสังคม นิตยาไมคิดวาครอบครัว
ของตนเองอยูในระดับกลางชั้นบนเนื่องจากคิดวาครอบครัวมีมารยาทปานกลาง สวนในเรื่องฐานะ
ทางเศรษฐกิจ นิตยาก็คิดวาครอบครัวตนเองอยูในระดับกลางเพราะไมรวยและก็ไมจนมาก นิตยา
เลาใหฟงถึงการเลี้ยงดูจากครอบครัววา “ที่บานของพี่ พอแมเลี้ยงลูกไมเปน ไมเคยเขามา สราง
ความสัมพันธกับลูกเลย มีแตตรวจสอบลูก สนใจแตเรื่องปจจัยสี่ไมสนใจเรื่องจิตใจ” นิตยาบอกวา
พอแมใหความสําคัญในเรื่องการศึกษากับลูก เห็นวาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญก็จะสงเสริมลูก
ดานนี้ นิตยาเปนคนเดียวในครอบครัวที่เปนคริสเตียนจึงถูกตอตานจากครอบครัว พี่ชายก็ตอตาน
มากไมใหหลานมาคลุกคลีกับนิตยาเพราะเกรงวาจะพาไปเปนคริสเตียน นอกจากนี้นิตยาก็ถูก
ตําหนิในเรื่องการไมไหวเจา อยางไรก็ตาม นิตยาบอกวา “แตเนื่องจากพี่มีความเปนผูนําสูงเลยทํา
ใหคนไมคอยกลาทําอะไรพี่” เมื่อกอนนิตยาอยากใหครอบครัวยอมรับในการเปนคริสเตียนของ
ตนเองแต ตอนนี้ที่ บา นก็ ย อมรั บแล ว เพี ยงแตก็ ไม ย อมให ญ าติ พี่น อ งคนอื่ นหรื อ หลานมาเป น
คริสเตียน
นิ ต ยาไม คิ ด ว า การเป น คริ ส เตี ย นจะทํ า ให ส ถานภาพทางสั ง คมสู ง ขึ้ น เพราะตอนที่
ตัดสินใจมาเปนคริสเตียน เปนเพราะเชื่อวามีพระเจา นิตยาคิดวาตนเองประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งเพราะเรียนจบและทํางานแลวซึ่งตนเองก็พอใจกับผลงานแตยังไมถึงระดับที่ตนเอง
คาดหมายไว เปาหมายที่นิตยาวางไววาอยากจะประสบความสําเร็จ คือ ทําธุรกิจสงออกโดยใช
ศักยภาพของตนเองใหเต็มที่ เปาหมายรองคือมีครอบครัวที่ดี เขาใจกัน นิตยารูสึกวาตนเองเปน
คริสเตียนตอนที่ตนเองมีความเชื่อเรื่องพระเจา “ ก็รูสึกวาตัวเองเปนคริสเตียนตอนที่รับเชื่อ พระเจา
ในใจ” การเปนคริสเตียนทําใหนิตยารูสึกตัวเองถูกผูกมัดในเรื่องการประพฤติตัว “ก็ตอนนั้นพอรับ
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เชื่อในใจแลวเราก็มีความตั้งใจวาจะทําดี ประพฤติดีแตบางครั้งก็มีทําไมดีเหมือนกัน อยางพี่นองก็
มีคุณธรรมนอยกวาเราซึ่งเราก็ตองอดทนดวย เมื่อกอนเราก็ทําไมดีกับพวกเคาแตเดี๋ยวนี้เราเริ่ม
เปลี่ยน” การเปนคริสเตียนทําใหนิตยาคิดวาตนเองตางจากคนอื่น “ คือถาโดยทั่วๆ ไปเราก็ตาง
จากคนสวนใหญที่มาตรฐานศีลธรรมไมไดอยูในระดับมาตรฐาน แตเราเปนคริสเตียนเราก็เปนคน
ที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่อยูในระดับมาตรฐาน” นิตยาเลาวาตอนเด็กๆ รูสึกอึดอัดใจเวลาที่ ไม
สามารถเขารวมประเพณีหรือพิธีกรรมไทยบางอยาง “สมัยเด็กๆ จะรูสึกวาเครียดเพราะเราวางตัว
ไมถูกแตตอนนี้เราเปนผูใหญแลวเราก็วางตัวถูกแลว แลวเราก็เขาใจเรื่องพระเจาถูกตอง เราก็เลย
ไมเครียด เราก็บอกเคาวาอันนี้เราทําไดแคนี้ สังคมสมัยนี้เคารับไดแตสมัยกอนโดยเฉพาะในสังคม
จีนเคาไมรับฟงเลย”
ในเรื่องการคบเพื่อน นิตยามีเพื่อนที่เปนคริสเตียน และไมเปนคริสเตียนมากพอๆ กัน
นิตยามีเพื่อนสนิทที่ไมเปนคริสเตียนแตมีความเขาใจ และยอมรับในการเปนคริสเตียนของนิตยา
“เพื่อนแทจะรูวาเราก็ยังมีนิสัยที่ไมดีถึงเราจะเปนคริสเตียนเพื่อนก็ยอมรับกัน เพื่อนก็จะมองวาถา
เราไมดี เราก็จะไมดีในระดับนึงไมใชเปนคนที่ไมดีมาก” เวลาที่นิตยามีปญหาก็จะปรึกษาเพื่อนทั้ง
ที่เปนคริสเตียนและไมเปนคริสเตียนแตสวนใหญจะพยายามแกปญหาดวยตัวเอง นิตยาคิดวา
เพื่อนๆ มองวานิตยาเปนคนใจกวาง “เพื่อนมันจะมองเห็นเราใจกวาง มีความจริงใจ” นิตยาบอกวา
บางครั้งก็มีปญหากับเพื่อนในเรื่องความแตกตางทางศาสนา “เพื่อนบอกวา ฉันไมมาเปนคริสเตียน
หรอกเธอไมตองมาพูดเรื่องพระเจานะ” ความแตกตางทางศาสนามีผลตอการคบเพื่อนที่ไมเปน
คริสเตียนเหมือนกัน นิตยากลาววา “ถาเพื่อนเปนคนที่มีความใจกวางก็คบกันไดแตเพื่อนที่มีใจคับ
แคบก็คบกันไมได” นิตยาคิดวาเพื่อนมองวาตนเองเครงศาสนา “เพื่อนมันมองวาเราเครง
มัน
เห็นวาเราไมไดทําพิธีกรรมของเคาที่เกี่ยวกับทางดานศาสนาของเคา”
นิตยาคิดวาศาสนาคริสตเปนศาสนาที่สอนใหคนรักกัน นิตยาคิดวาสังคมคริสเตียนเพิ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งเมื่อกอนไมคอยรักกันเทาไหร นิตยาไมคอยรูสึกมีความสุข
กับสังคมคริสเตียนเทาไหร นิตยาเขากับสังคมคริสเตียนไดไมยาก อยางไรก็ตาม นิตยาบอกวา
“ถาพี่นองคริสเตียนที่มีระดับมาตรฐานการเปนคริสเตียนที่เทากันก็เขากันไดดี ถาระดับมาตรฐาน
ตางกันก็เขากันไมคอยดี” นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับเรื่องของพฤติกรรมแตละคนมีนิสัย มีความ
สนใจในเรื่องตางๆ แตกตางกัน ถานิสัยเขากันไดก็เปนเพื่อนสนิทกันไดแตถาเขากันไมไดก็เปน
เพื่อนกันไมได ในเรื่องกฎเกณฑตางๆ ในสังคมคริสเตียนนิตยามองวากฎเกณฑตางๆ บางครั้งก็เปน
ประโยชนแตบางครั้งก็จําเปนตองยืดหยุนขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยของคน นิตยาบอกวา “ อยางการ
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ใหความรูในเรื่องเพศมันสําคัญ ขึ้นอยูกับคนวาคนๆ นั้นอยากรูแลวถาเคารูแลวเคาจะระวังตัวได
ถูกตอง เคาจะไมไดรูแลวอยากเขาไปลอง เราก็ตองยอมใหเคาดูวาอินเทอรเนตโปเปนไงก็อธิบาย
ใหเคาฟงจะไดทันโลกทันเหตุการณไมถูกคนหลอก” นิตยารูสึกวาการอยูในสังคมคริสเตียนเปน
คนกลุมนอยในสังคม “เราเปนคนกลุมนอยจริงแตวาในสังคมไทยยังเปนสังคมที่ดี คนไทยมีนิสัย
เอื้ อ เฟอ เผื่ อแผ คนไทยที่อ ยู ในกลุม ของคนดี มี ม าตรฐานที่ใ กลเ คีย งกับ คริส เตี ย นก็ มีเ ยอะทํ า ให
คริสเตียนไมลําบากที่จะปรับตัวเขากับคนกลุมนี้” นิตยามองวา คนในสังคมคริสเตียนจะดีหรือไม
ดีขึ้นอยูกับระดับคุณธรรมของคริสเตียนแตละคน และเมื่อเทียบกับคนในสังคมภายนอกนิตยาบอก
วา “คนสังคมในคริสเตียนและคนในสังคมขางนอกลวนหวังผลประโยชนเหมือนๆกัน พี่เจอ
คริสเตียนที่หวังแตผลประโยชนเยอะ ถาเทียบก็50-50 ก็พอๆ กัน” เมื่อถามถึงวิธีปฎิบัติที่สังคม
คริสเตียนมีตอนิตยา นิตยาบอกวา “มันอยูที่นิสัยของคนไมใชคริสเตียนทุกคนจะเขากับคริสเตียน
ทุกคนไดดีหมดเพราะแตละคนมีความสนใจในเรื่องตางๆ มีขอดีขอเสียความดีความชั่วที่แตกตาง
กัน” นิตยามองวาสังคมคริสเตียนมองวาตนเองหัวแข็ง “เคามองวาเราหัวแข็งคือเราไมรับใช
(ทํางาน) ในคริสตจักรเลย”
โลกทัศน
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ นิตยามองวาอาชีพที่ดีคืออาชีพที่เหมาะกับบุคลิกลักษณะ
ของคนๆ นั้นไมจําเปนตองเปนอาชีพที่รวย นิตยามองวาปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน คือ การทํางานใหเต็มที่กับความสามารถที่มีอยู นิตยากลาววา “ ถาเรามีความสามารถใน
เรื่องไหนแลวเราทําไดเต็มที่เราก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้น” นอกจากนี้นิตยาเชื่อวาการเปน
คริสเตียนมีผลตอการประสบความเร็จในการทํางานดวย “ พี่คิดวาพระเจาจะเปดทางใหเราเขา
ไปสูอาชีพที่เราใชความสามารถของเราไดเต็มที่” นิตยาบอกวาศาสนามีสวนกําหนดแนวคิดและ
ชีวิตการทํางาน “มันก็มีผลตอการทํางานนะ คือ เราก็ทํามาตรฐานการทํางานที่ดีคือพี่จะทําทุก
อยางที่ถูกตองตามกฎหมายแลวก็ทําการคาอยางจิตใจกวางขวางไมเอารัดเอาเปรียบ ราคายุติธรรม
ตรงไปตรงมา มีความจริงใจกับลูกคามีความจริงใจตอทุกคนที่เราเกี่ยวของตอลูกนองใหความเขาใจ
ใหความเปนธรรมมากที่สุดใหผลตอบแทนเคาใหดีที่สุด แตวาในทั้งหมดนี้เราก็อาจจะทําไมได
เต็มที่บางทําผิดตอเคาบางเพราะความบาปที่เรามีอยูในตัวบางครั้งมันก็ผุดขึ้นมา” หลักที่นิตยายึด
ในการทํางาน คือ รักพระเจาสิ้นสุดใจและรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง นิตยาบอกวา“สองบัญญัติ
นี้มันคลุมหมด ถาคริสเตียนพยายามทําอะไรก็ตามแตในชีวิตโดยยึดหลักสองขอนี้มันทําไดหมด
แหละ” นิตยามีทัศนะเกี่ยวกับการหยุดทํางานในวันสะบาโต (วันอาทิตย) “คิดวามันตองมีการ
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ยืดหยุนเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแตตัวพี่เองพี่มาโบสถพี่มาเพื่อจะเติมพลังไปฟงเรื่องของพระเจา
เราจะไดรูวาพระเจาอยากใหเราทําแบบนี้นะไมทําแบบนี้นะ” ในเรื่องการการเสี่ยงโชคการพนัน
ขันตอ นิตยาบอกวาตนเองไมเลนการพนันไมซื้อล็อตเตอลี่หรือเลนหวยแตจะซื้อสลากกาชาด สอย
ดาว “เราก็อยากไดกับเคาเหมือนกันแตไมไดลุมหลง เอาสนุกๆ เชนจับฉลาก สอยดาว แตการพนัน
เราไมยุงเพราะพระเจาสอนเราเปนคริสเตียนเราก็ไมอยากขัดกับคําสอนของพระเจา ถาเราไมเปน
คริสเตียนเราอาจจะไปลองเลนๆ พี่เชื่อวาพระเจาไมอยากใหเราเกี่ยวของ พระเจาไมอยากใหเราไป
ทําแมจะเปนการทดลองเลนๆ”
นิตยาจะถวายทรัพยใหทางคริสตจักรทุกวันอาทิตยที่ไปโบสถ
นิตยามีแนวคิดวา “เราถวายคืนใหกับพระเจาเพราะพระเจาใหมา เงินที่เราไดมาเพราะพระเจาอวย
พระพรเราก็ใหคืนกลับพระเจา พี่ไมไดใหถึงสิบเปอรเซ็นตแตพี่ใหตามกําลังทรัพยที่เรามีอยู”
นิตยาสนใจในเรื่องการเมือง นิตยากลาววา “พี่สนใจการเมืองในสวนที่เกี่ยวของกับชีวิต
ของเรา บางครั้งงานยุงก็อาจจะสนใจการเมืองนอยลงแตก็ไมถึงกับทิ้งเพราะการเมืองมันเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันการเปนอยูของเรา” นิตยามองการเมืองไทยในแงบวก “ตอนนี้การเมืองไทยดีขึ้น
เยอะ มีการปฎิรูปทุกอยางเลย พี่มีความเชื่อมั่นรัฐบาลในระดับนึง รัฐบาลกําลังทําไปในทางทีดีขึ้น
แตคิดวารัฐบาลหนานาจะใหคนอื่นทํา” นิตยาบอกวาเวลาเลือกตั้งนิตยาจะเลือกพรรคที่ตรงกันขาม
กับพรรคที่นาจะเปนรัฐบาลเพื่อใหไปคานอํานาจกัน “พี่จะดูวาพรรคไหนที่มีแนวโนมเปนรัฐบาล
พี่ก็จะเลือกอีกพรรคนึงที่เปนฝายตรงขามเสมอเพื่อใหไปคานอํานาจกันเพื่อไปจับผิดเพราะคนเรายัง
มีความชั่วอยู ถึงแมจะมีอุดมการณแคไหนก็ทําชั่วไดเสมอตองเอาไปจับผิด” สวนใหญนิตยาจะ
ติดตามขาวสารทางการเมืองจากวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพ นิตยาจะไปเลือกตั้งทุกครั้งทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่น สวนใหญจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคลเพราะเชื่อมั่นในการ
ทํางานเปนทีม เกณฑในการพิจารณาในการเลือกตั้งคือจะเลือกพรรคที่เปนฝายตรงขามกับพรรคที่
นาจะเปนรัฐบาลเสมอ นิตยาคิดวาการเลือกตั้งเปนหนาที่และถาคราวหนามีการเลือกตั้งก็จะ
ออกไปเลือกตั้งอีก นิตยาบอกวา การเปนคริสเตียนก็มีผลทําใหออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกัน
“เ ราจะไดสําแดงใหคนทั่วไปเห็นวาคริสเตียนก็หวงใยบานเมืองไมใชวาคริสเตียน ไมรวมกิจกรรม
กับเคาเลย” แตปจจัยหลักที่ทําใหนิตยาออกไปเลือกตั้ง นิตยาบอกวา “เราอยากใหประเทศชาติของ
เราดีขึ้น เราตองรวมใจกันออกไปทํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คริสเตียนตองมีสํานึกในเรื่องนี้ไมใช
ปลอยประเทศชาติไปตามยถากรรม”
นิตยาเคยมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะคือไปฟง
อภิปรายบางครั้งและออกไปเลือกตั้งทุกครั้ง ในเรื่องการเขามามีอํานาจของผูนําเผด็จการ นิตยา
บอกวา “เราไมยอมรับคือเคาทําเพื่อตัวเคาเองเราก็ไมยอมรับ พี่ก็ออกไปประทวง พี่วาคริสเตียนทํา
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ไดแตตองเอาตัวรอดใหได ตองไปกับกลุมที่ใชปญญาแตไมใชอารมณ เราก็จะไปกับกลุมคนที่มี
แนวคิดแบบเดียวกัน มีแนวคิดแบบสันติภาพเหมือนกันไมจําเปนตองเปนกลุมคริสเตียน”
นิตยามีความสนใจในปญหาสังคม นิตยากลาววา“เราก็สนใจปญหาสังคมเหมือนกันแต
ไม ใ ช จ ะเป นผู ที่ ล งมื อ ออกไปแก ไ ขป ญ หาสั ง คมแต ว า รู แ ล ว ก็ อ าจจะช ว ยในทางอ อ มเช น ช ว ย
สนับสนุนทางการเงินใหคนเดือดรอนยืมเงินบริจาคเงิน” นิตยาคิดวาปญหาสังคมที่ควรเรงแกไขคือ
ปญหาดอยการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในเรื่องเพศ “เรื่องเพศตองมีการสอนตั้งแตเด็กให
ถูกตอง เรื่องการมีเพื่อนตางเพศหรืออะไรเพื่อไมใหนําไปสูปญหาหยาราง ปญหาครอบครัว
แตกแยก แตงงานผิดคู” นิตยามีสวนชวยสังคมในรูปของการบริจาค เชน การชวยเหลือทาง
การเงินแกผูที่เดือดรอน “บางครั้งพี่ก็ใหเงิน พี่ก็คิดวาใหเคาไปเหอะ ถาไมใหเคาก็อาจไปทําไมดี”
นอกจากนี้นิตยาเลาวา “บางทีพี่ก็ชวยคนที่พี่เห็นชัดๆ เชนเวลาที่พี่ไปนั่งกินขาวตามที่ตางๆ บางทีมี
คนอุมเด็กมาเลยบอกวาไมมีเงินซื้อนมใหลูกพี่ก็พาไปซื้อเลย” นิตยาบอกวาที่ตนเองทําอยางนั้น
เปนเพราะ “การเปนคริสเตียนทําใหเราอยากชวยเหลือคนอื่น คนที่อยูใกลตัว เราชวยเคาเราก็ไมใช
อยากใหเคามาเปนคริสเตียนแตชวยเคาเพราะเคาเปนเพื่อนมนุษย พระเจาสอนจงเรารักเพื่อนบาน
เหมือนรักตัวเอง บางครั้งคนที่เราไมชอบเราก็ตองฝน แตเราก็ชวยเคาเหมือนกันเพราะพระเจาสอน
เราตองฝนเปนการฝกหัด”
กรณีศึกษาที่ 5 : วิไล (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
หญิง
อายุ
34 ป
สถานภาพสมรส
สมรส
การศึกษา
ปริญญาโท
อาชีพ
ลูกจางบริษัทเอกชน ฝายโฆษณา
รายไดตอเดือน
35000 บาท
ประวัติชีวิต
วิไลเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครอบครัวของวิไลเปนคนจีนและเปนครอบครัว
คริสเตียนทั้งครอบครัว พอและแมจบการศึกษาชั้นประถมปที่ 4 พอเกิดที่กรุงเทพฯ แตแมเกิดที่
เมืองจีน พอทําธุรกิจหลายอยางเชน คาขายชา เคยทํางานธนาคาร สวนแมเปนแมบาน วิไลมีพี่
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นองทั้งหมด 5 คน เปนผูหญิงหมดทุกคน วิไลเปนลูกคนที่ 4 พี่นองทุกคนเรียนจบปริญญาตรี
มีเพียงวิไลที่เรียนจบปริญญาโท พี่สาวคนที่ 3 ยังไมไดแตงงาน พี่สาวคนโตทํางานบริษัทเอกชน
พี่สาวคนที่สองทํางานอยูที่อเมริกาแตงงานมีลูกแลว นองคนสุดทองแตงงานแลว พอแมของวิไล
จะใหความสําคัญกับการศึกษาจะใหเขาโรงเรียนที่ดีๆ ไมจําเปนตองเปนโรงเรียนคริสตแตที่ผานมา
วิไลไดเรียนโรงเรียนคริสตมาโดยตลอดซึ่งสวนใหญจะเปนโรงเรียนคาทอลิก วิไลเริ่มตนการศึกษา
ที่โรงเรียนเซนโยเซฟ ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึง ม.3 แลวไปเรียนสายพาณิชยซึ่งเปนโรงเรียนพาณิชย
ของคาทอลิก แลวก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน คณะบริหารธุรกิจ จนจบระดับปริญญาตรี
หลังจากเรียนจบ ทํางานที่บริษัทโฆษณา 2 ป แลวไปเรียนตอ MBA แลวกลับมาก็มาทํางานดาน
การตลาด 5 ป แลวก็กลับไปทํางานบริษัทโฆษณาอีก วิไลแตงงานไดประมาณ 2 ปแลวมีบุตรชาย 1
คน อายุ 1 ขวบ สามีของวิไลอายุ 40 ป สามีเปนคริสเตียน มีอาชีพเปนแพทย สภาพบานที่วิไลอาศัย
เปนตึกแถว 3 ชั้น ตั้งอยูแถวปนเกลา หนึ่งคูหา ชั้น 1 และชั้น 2 ทําเปนคลินิค สวนชั้น 3 เปน
หองนอน ละแวกบานเปนตึกแถว ตั้งอยูในยานธุรกิจพาณิชยมีรานคามากมาย ปจจุบันในบานของ
วิไลมีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง ตูเย็น 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง
รถยนต 2 คัน ยี่หอโตโยตาและฮอนดา เครื่องซักผา 1 เครื่อง โทรศัพทบาน สองเบอร 4 เครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โทรศัพทมือถือในครอบครัวมี 2 เครื่อง มีโทรศัพทมือถือสวนตัว 1 เครื่อง
เครดิตการดสวนตัว 2 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ครอบครัวของวิไลเปนครอบครัวคริสเตียน แมและพี่สาวจะเครงศาสนามาก วิไลถูกเลี้ยง
ดูภายในกรอบของศาสนามาโดยตลอด แตพออายุ 15 ป วิไลก็ตัดสินใจออกไปรับเชื่อเอง โดย
รับเชื่อครั้งแรกที่โบสถพระคุณ วิไลเลาวา “ เราจะถูกสอนตั้งแตเด็กๆ และถูกเลี้ยงดูมากๆ ใหมา
ทางนี้ (ทางศาสนาคริสต) ตอนนั้นเรากับเพื่อนๆ ก็ออกไปรับเชื่อกันเองอายุก็ประมาณ 15 ตอนนั้นก็
จะรูสึกมากๆ เลยวาเราเปนคริสเตียน” หลังจากที่วิไลตัดสินใจออกไปรับเชื่อเพื่อเปนคริสเตียน วิไล
บอกวา กวาที่ตนเองจะเปนคริสเตียนอยางเต็มตัวก็ตองใชเวลาพอสมควร “ตอนนั้นเราจะใสมาก
เลย เรายังไมรูเรื่องอะไร เราแคอยากจะเชื่อเพราะเราถูกสอนมาทุกอยางมาทางดานนี้ พอเราเชื่อไป
แลว แตพอเขามหาลัย อาว! ใจไปแลว ถึงจะมาโบสถทุกอาทิตยแตวาใจไปอยูขางนอก”
เดิมวิไลและครอบครัวไปโบสถพระคุณ ซึ่งตั้งอยูที่ซอย 19 แลวยายมานมัสการพระเจา
ที่คริสตจักรไมตรีจิตตามสามี ตอนที่วิไลอยูที่คริสตจักรพระคุณวิไลทํางานใหคริสตจักรหลายอยาง
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เนื่องจากเปนโบสถเล็กๆ แตตอมาเมื่อแตงงานแลววิไลก็เปลี่ยนมานมัสการพระเจาที่คริสตจักร
ไมตรีจิตเปนสวนใหญ บางอาทิตยวิไลและสามีจะมานมัสการพระเจาที่คริสตจักรใจสมานเพราะ
ชอบการเทศนา แต ก็ จ ะกลั บ ไปทํ า กิ จ กรรมที่ ค ริ ส ตจั ก รไมตรี จิ ต โดยวั นเสาร วิ ไ ลจะไปสอน
ภาษาอังกฤษใหเด็กๆ ซึ่งจะแฝงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาไปในบทเรียน นอกจากนี้วิไลยังเปน
อาสาสมัครชวยเขียนตําราเกี่ยวกับคริสเตียนเชน หนังสือเฝาเดี่ยว เปนตน สําหรับชีวิตประจําวัน
ของวิไล นอกจากวิไลจะทํางานประจําที่บริษัทเอกชนแหงหนึ่งแลว วิไลก็จะดูแลการเงินและ
บัญชีของคลินิค ดูแลลูกจาง ในเรื่องการชอปปงวิไลจะชอปปงที่เซ็นฑรัลปนเกลาเนื่องจากใกล
บาน รานอาหารที่ชอบรานอาหารที่บรรยากาศดี ๆ ชอบอาหารอิตาเลียน เชน รานปนปน ในการ
เลือกซื้อของวิไลจะพิจารณาจากความจําเปนในการนําไปใช ถาราคาถูกแตซื้อไปแลวไมไดใชก็จะ
ไมซื้อ บางครั้งก็จะตองซื้อของมียี่หอเชนเครื่องสําอาง ถาซื้อแบบไมมียี่หอก็ไมแนใจในคุณภาพ
งานอดิเรกวิไลจะเรียนภาษาจีน เลนเปยโน เลนอินเตอรเนตเพื่อหาขอมูลแลวคุยกับเพื่อนๆ วิไล
ชอบอานหนังสือประเภทนิตยสารแฟชั่น หนังสือพ็อกเก็ตบุค หนังสือลึกลับสืบสวนสอบสวนการ
ผจญภัยเชน The Lord of the Rings นอกจากนี้วิไลก็จะอานพระคัมภีรทุกวัน สิ่งที่วิไลให
ความสําคัญมากที่สุดคือ พระเจา รองลงไปคือเรื่องครอบครัวและเรื่องงาน ในระหวางสัปดาหวิไล
ก็จะติดตอเพื่อนคริสเตียนทางโทรศัพททางอินเตอรเนตและการสงขอความสั้น (SMS)
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
วิไลคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลางแลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
อนงคอยูชั้นกลางเหมือนกัน วิไลคิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของอนงคอยูในฐานะปานกลาง
ถา เปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเองกับครอบครั วอื่นในละแวกบ านของวิไล วิ ไลคิดว า
ครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลางคอนขางสูง ครอบครัวของวิไลเปนครอบครัวคริสเตียน พอ
ของวิไลไมไดเปนคริสเตียนแตแมเปนคริสเตียนที่เครง แมมาเปนคริสเตียนหลังจากที่แตงงานกับ
พอของวิไล ลูกๆ ทุกคนก็เปนคริสเตียนตามการปลูกฝงของแม พอของวิไลก็ไมไดวาอะไรที่ลูกๆ
จะไปโบสถ พอจะมองวาลูกๆ ดีทุกคน ปจจุบันพอของวิไลเสียชีวิตแลวแตกอนเสียชีวิตก็มาเปน
คริสเตียน ตอนที่วิไลเด็กๆ ก็จะมีแมที่พาไปโบสถ โบสถแรกที่วิไลไปคือโบสถพระคุณเพราะเปน
โบสถของคนจีน เนื่องจากแมพูดภาษาไทยไมคลอง นอกจากแม วิไลก็มีพี่สาวที่คอยปลูกฝงในการ
เปนคริสเตียนเพราะพี่สาวอายุหางจากวิไลมาก วิไลเลาวาพี่สาวจะคอยตักเตือนอยูเสมอเชนในเรื่อง
การคบเพื่อนตางเพศ พี่สาวก็จะคอยเตือนใหคบแตเพื่อนตางเพศที่เปนคริสเตียน “อยางตอนเรามี
แฟนที่ไมไดเปนคริสเตียนเคาก็จะเตือนวาอยาทําอยางนี้ เคาจะไมยอมใหเราคบเลย” วิไลบอกวา
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เรื่องนี้จะโดนที่บานดุมากที่สุด เพราะพี่นองทุกคนมีแฟนเปนคริสเตียนแตการวิไลออกไปทํางาน
นอกบา นมีเพื่อนที่ไม เปนคริสเตี ยนเยอะ บางครั้งก็คบกั บเพื่อนที่ไมใ ช คริ สเตี ยนก็จ ะโดนดุ
อยางไรก็ตาม วิไลบอกวาตนเองก็เชื่อฟงครอบครัว “เราก็เชื่อนะบางคนถาเราไมไดชอบมาก เราก็
เลิกคบเลย” สําหรับประเพณีจีนเชน ตรุษจีน ครอบครัวของวิไลก็จะไมทําพิธีอะไรนอกจาก
ออกไปรับประทานอาหารขางนอกบาน กินเลี้ยงดวยกัน อยางไรก็ตามครอบครัวทางฝายพอเปน
คนจีนทําใหตองเขารวมพิธีกรรมจีนเหมือนกันเชน ตองไปเช็งเมงทุกป วิไลเลาวาแมจะสอนใหซื้อ
พวงมาลัยแลวไปไหวแตไมตองจุดธูป อยางไรก็ตาม แมวาพอของวิไลจะเสียชีวิตแลวแตแมของ
วิไลก็ไปเช็งเมงอากงอามาทุกปวิไลบอกวา “แมเปนคริสเตียนที่ดี อยากใหทางญาติเห็นวาถึงเราจะ
เปน คริสเตียนก็ไมไดรังเกียจอะไร คนอื่นจะไดเห็นวาคริสเตียนเปนความรัก ถาเราไมไปไหว
คนอื่นก็อาจจะตําหนิได แมก็จะวางตัวดีมาก ทําในสวนที่ทําไดแคไหวไมไดจุดธูป”
ในวัน
คริสตมาส
พี่นองที่แตงงานแยกตัวออกไปแลวก็จะมารวมกัน มากินขาวรวมกัน มีการหา
ของขวัญมาแลกใหกัน เวลาที่วิไลมีปญหาเรื่องงานก็จะมาปรึกษาแม แตถาเปนเรื่องการคบเพื่อน
ตางเพศวิไลก็จะปรึกษาพี่สาว วิไลเลาใหฟงวาชีวิตกอนที่วิไลแตงงานจะแตกตางจากหลังแตงงาน
มาก “กอนแตงงานเราจะอยูในอิทธิพลของครอบครัวคอนขางเยอะ เราไมคอยมีอิสระที่จะเปนตัว
ของตัวเอง
เทาไหร บางครั้งถาเราแยงอะไรเคาก็จะคิดวาเราไมเชื่อฟงเคา แตพอเราแตงงาน
แลวเราจะทําอะไรเคาก็จะเคารพสิทธิ์ของเราเห็นวาเราเปนอยูใหญแลว”
วิไลมองวาตนเองอยูชั้นกลางของสังคม เนื่องจากตนเองมีความเปนอยูไมเดือดรอน
มีพอกินไมขัดสน “เราไมไดมีเหลือเฟอเทาคนอื่นแตเราก็ไมไดเดือนรอนอยากจะไดมาก” วิไลคิด
วา คนอื่นก็มองวาวิไลอยูชั้นกลางเหมือนกัน การที่วิไลเปนคริสเตียนไมไดทําใหวิไลรูสึกวา มี
สถานภาพทางสังคมสูงขึ้น วิไลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองในการเปนคริสเตียนวา “การที่เราอยู
ในสังคมคริสเตียนหมดครอบครัวก็คริสเตียนหมด เพื่อนสวนใหญก็เปนคริสเตียน มันก็ไดเหมือน
เราไดเปรียบคนอื่นเยอะ แตมันก็มีขอเสียเพราะเราจะไมคอยกระตือรือรนฝายจิตวิญญาณถาเทียบ
กับคนที่มาจากครอบครัวที่ไมไดเปนคริสเตียน” ในปจจุบันวิไลมองวาตนเองประสบความสําเร็จ
ไปสวนหนึ่งแลวเรียนจบ มีงานทํา มีครอบครัวแลว วิไลคิดวาตนเองแตกตางจากคนอื่นที่ไมได
เปนคริสเตียน วิไลบอกวา “เรามีความมั่นใจในชีวิต เราเคยผานชวงชีวิตที่ไมมีใครแตเราก็ยังมี
พระเจาแตในขณะที่เพื่อนเราเคามีปญหาเคาผิดหวัง เคาไปนั่งสมาธิแตเรารองไหกับพระเจาเรารูสึก
วา พระเจาอยูกับเราไมวาเราจะไปไหนเราก็จะอบอุนใจมีความมั่นใจหรือเราอยูกับพี่นองคริสเตียน
เราก็สบายใจ” เวลาที่วิไลไมสามารถเขารวมในประเพณีหรือพิธีกรรมบางอยางเชน การเคารพศพ
วิไลบอกวา “บางครั้งเราก็อึดอึดใจในแงที่วาบางครั้งเราไมรวมกับเคาทุกอยาง แลวเคาจะรูสึกวาเรา
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เปนคนมีน้ําใจหรือเปลา ตรงนี้เราจะรูสึกไมสบายใจวาเราตองแสดงน้ําใจกับเคามากกวานี้ เชนเรา
ต อ งไปงานศพญาติ เ ค า หลายๆ คื น หรื อ โทรไปแสดงความเสี ย ใจ คื อ เราจะชดเชยให เ ค า ”
หลักคําสอนที่วิไลยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต คือ พระเจาสถิตกับเรา
ในเรื่ อ งการคบเพื่ อ น ส ว นใหญ วิ ไ ลจะสนิ ท กั บ เพื่ อ นคริ ส เตี ย นแต เ พื่ อ นที่ ไ ม เ ป น
คริสเตียนก็คบบางเพราะเปนเพื่อนรวมงาน เวลามีปญหาก็จะปรึกษาเพื่อนคริสเตียนเปนสวนใหญ
วิไ ลบอกว า เพื่ อ นๆ จะยอมรั บ ในความเป น คริ ส เตี ย นแต เ พื่ อ นๆ จะมองว า ตนเองอ อ นต อ โลก
“เ คาจะมองวาเราออนตอโลก ทุกอยางบริสุทธิ์ผุดผอง เราไมเที่ยว ไมดื่ม เคาก็จะไมคอย respect
มองวาเราผานโลกมานอย เคาจะรูสึกวาชีวิตเราไมมีสีสันเลยเพราะที่บานเราเคาก็เลี้ยงเราแบบอยูใน
กรอบจะไมใหไปเที่ยวไหน” วิไลเลาวาเมื่อกอนทุกอยางจะอยูในกรอบที่ครอบครัววางเอาไวแต
พออายุมากขึ้นวิไลก็เริ่มเขาใจชีวิต วิไลบอกวามีคนสอนวา “เคาจะสอนเราวาเธอตองทําตัวใหเขา
กับเคาใหได แตเธอต องแตกตางจากเคา…อยางตอนหลังเราทํางานเราก็ไปกินเลี้ ยงไปเที่ ยวกับ
เพื่อนๆ ทุกทีแตถาเคากินเหลาเราก็ไมกินหรือถาเคาเลนไพเราก็เลนแตถาเลนแบบเปนการพนันมี
เงินมาเกี่ยวดวยเราก็ไมเลน” วิไลบอกวาเพื่อนๆ จะมองวาวิไลเครง “เราไปโบสถทุกอาทิตยเคาจะ
มองวาเราเครงมากเลย เคาก็จะถามวาเราตองไปทุกอาทิตยเลยเหรอ” วิไลอยากใหเพื่อนๆ มอง
ตนเองในทางที่ดี “อยากใหเคามองเราเหมือนเราเปนปายชี้ทางวาไปทางพระเยซูนี่ดี คืออยากให
เห็นวาพระเจาอยูในเราแตมันก็วางตัวลําบาก อยางบางทีไปทํางานสายบอยๆ เราก็เปนพนักงานที่
ไมดีแลวคือมันเครียดเหมือนกันนะเปนคริสเตียน แบบวาตองดี”
วิไลคิดวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรักและวิไลก็รูสึกมีความสุขเมื่ออยูใน
สังคมคริสเตียน วิไลคิดวาตนเองปรับตัวเขากับคนในสังคมคริสเตียนไดไมยาก แตก็ขึ้นอยูกับคน
หรือกลุมที่จะคบหา “บางทีเราไปเขากลุมเซลเราก็เขากับเคาไมได เคาดี รักพระเจาแตก็ไมรูยังไง
เราก็คุยกับเคาไมได เขากับเคาไมได”
วิไลคิดวา สังคมคริสเตียนไมไดแตกตางจากสังคม
ภายนอก วิไลบอกวา “สังคมคริสเตียนก็เหมือนสังคมภายนอกมีทั้งคนที่ดีและไมดี มันขึ้นอยูที่
คุณภาพของคนแตละคน ก็เคยเจอบางคนที่เปนคริสเตียนแตไมดีก็มี”
วิไลคิดวาคนในสังคม
คริสเตียนจะมองวาวิไลดี “เคาก็จะมองวาเราเปนคริสเตียนที่ดี เปนคนดี รักพระเจาแลวก็ไมเคย
ออกนอกทาง” วิไลไมอยากใหคนในสังคมคริสเตียน มาคอยจับตาหรือจับผิดอะไรเพราะตนเองก็
โตเปนผูใหญแลว
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โลกทัศน
ในเรื่ อ งของการประกอบอาชี พ วิ ไ ลมองว า งานที่ ดี คื อ งานที่ เ ป น อาชี พ ที่ สุ จ ริ ต
ถูกกฎหมายและสามารถชวยคนอื่นได วิไลเลาวา “อยางตอนทํางาน งานที่เราทําเปนงานโฆษณา
ถาเปนเรื่องหลอกลวงผูบริโภคเราก็ไมทําคือถาเราอยูในอํานาจที่หลีกเลี่ยงไดเราก็ไมทําแตบางครั้ง
เราเปนลูกนองเคาใหทําเราก็เลี่ยงไมไดแตพอดีพระเจาคุมครองไมมีอะไรที่เราตองไปโกหกคนอื่น
เคา” วิไลคิดวาปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานคือ “ความจริงใจตอลูกคา เจานาย
แลวสัตยซื่อตอการงานคือเปนคนที่ทําอะไรแลวตองทําใหเสร็จ ตอแลวตองตอใหจบ เราตอง
รับผิดชอบในงานที่ทํา” วิไลคิดวาถาเรามีความตั้งใจก็จะประสบความสําเร็จ วิไลบอกวา “เราตอง
ตั้งใจทํางาน พระเจาชวยเราอยูแลว คือ พระเจาอยากใหเราประสบความสําเร็จพระเจาจะไดรับ
เกียรติในสิ่งที่เราเปนแตถาเราเปนคนแบบวาสอบไมอานหนังสือมันก็ไมผาน ถาเราทําดีที่สุดแลว
แตไมไดก็คือวาพระเจาไมให” เปาหมายที่สําคัญที่สุดของวิไลจะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนื่องจาก
วิไล บอกวา “ตอนนี้อยากเลี้ยงลูกใหเปนคนที่พระเจาใชไดแลวเปนคนที่ดีกวาเรามากๆ เราเปนคริส
เตียนเรายังมีจุดยืนไมคอยแมนเทาไหร เราอยากใหลูกเราเปะเลย อยูในทางของพระเจาเลย ใน
เรื่องการเรียนก็ไมจําเปนตองเรียนโรงเรียนคริสต ก็อยากใหลูกเปนคนที่มีความสามารถรูจักทํามา
หากินเลี้ยงตัวเองไดหรือถาเคาจะเปนผูรับใชพระเจา (ทํางานใหคริสตจักร) ก็ได” ศาสนามีสวน
กํ า หนดชี วิ ต ในการทํ า งานของวิ ไ ล วิ ไ ลบอกว า “ตอนนี้ เ ราก็ มี ลู ก น อ ง เราก็ ต อ งให ค วามรั ก
ใหความ ยุติธรรม เราตอง treat กับเคาให fair คือเราก็เปนคริสเตียน เราจะเปนคนดีกับเคา เราก็
ตองยุติธรรมไมเอาเปรียบเคา” หลักที่ยึดในการทํางานของวิไลคือทําใหดีที่สุดและรับผิดชอบใน
งานที่เราทํา “พระเจาใหเราทํา จะชวงเวลาเทาไหร เราไมรูแตตอนที่เราทํางานเราตองทําใหดีที่สุด
ตองลุยกับมันคือถาพระเจาใหเราอยูตรงนั้นก็ทําอยางเต็มที่ แตถาพระเจาเปดทางใหเราไปทําอยาง
อื่นเราก็ไป” ในเรื่องการหยุดทํางานในวันสะบาโตซึ่งตรงกับวันอาทิตย วิไลคิดวาสามารถยืดหยุน
ไดซึ่งบางครั้งวิไลก็ตองไปทํางานในวันอาทิตย “เราก็ไปทํางานวันอาทิตยนะ มันอยูที่วิจารณญาณ
ของเราคือวาเรารูวาอะไรสําคัญคือวาถาเราไมเขาไปทํา เคาจะมองวาเราไมมีน้ําใจเราไมมีความรัก
ของพระเจา คนอื่นจะมองวาเคาทํางานแทบตาย เราก็ตองไปชวยเคา” วิไลบอกกวา ถาตนเองมีลูก
ก็จะไมใหลูกเรียนพิเศษวันอาทิตย ในเรื่องการเสี่ยงโชค การพนันตางๆ วิไลจะไมสนใจ เพราะ
ครอบครัวสั่งหามไมใหยุงเกี่ยวตั้งแตเด็กๆ วิไลไมคิดวาการทํางานหนักๆ จะเปนการบูชาพระเจา
วิไลบอกวา “เราตองรักษาสุขภาพเพราะรางกายเปนพระวิหารของพระเจา ถาเราเปนมะเร็งก็ไม
ถูกแลว เราตองพักผอน กินดี อยูดี หลับสบายและรับผิดชอบในงานใหไดดวย” ในเรื่องการ
ใชจาย วิไลจะถูกปลูกฝงจากครอบครัวไมใหใชเงินเกินตัว ไมใหยืมเงินใคร วิไลจะเก็บเงินเดือน
ทุ กเดือ นและสว นหนึ่ งของเงิ นเดือนก็ จ ะถวายสิ บลด ในเรื่องการถวายสิ บลดวิ ไลมัก จะถวาย
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มากกวา 10% วิไลบอกวา “มีคนสอนมาวาสิบลดนี่คือ minimum ถาเกิดเราสามารถใหไดมากกวานี้
เราก็ใหเกินไว บางทีเกินเราไมไดถวายที่โบสถแตเราใหคนใหผูที่รับใช (คนที่ทํางานใหคริสตจักร)
หรือบางทีก็บริจาคใหนคท. (สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย)” นอกจากนี้วิไลยังถูกปลูกฝงจาก
ครอบครัวโดยเฉพาะพี่สาวที่สอนใหถวายเงินทั้งหมดจากเงินเดือนที่ไดในการทํางานครั้งแรก
“ พอเราทํางานครั้งแรกเคาก็จะบอกเราวาเงินเดือนครั้งแรกใหถวายใหพระเจาเลย ถวายทั้งกอนเลย
เคาจะเปนคนสอนเรา” วิไลมีแนวคิดเกี่ยวกับการถวายสิบลดหรือบริจาควา “เงินที่เราไดมาทุก
วันนี้มันเปนเงินของพระเจาเรามีหนาที่ดูแล มันไมใชของของเรา พระเจาสั่งวาสวนนี้ใชได อีก
สวนหนึ่งก็ใหคืนกลับพระเจา”
วิไลสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนอยแตก็ใหความสนใจอยูบาง วิไลมองการเมืองไทยใน
แงลบ “สมัยกอนก็จะคิดวาไมมีคนดีเลยในรัฐบาล แตวาตอนนี้เราจะรูสึกวาเราจะพยามทําดีคือเรา
มีหนาที่ไปเลือกตั้ง เลือกคนที่เราคิดวาดี เราตองทําหนาที่ของประชาชน” สวนใหญวิไลจะติดตาม
ขาวสารการเมืองบางจากหนังสือพิมพ ซึ่งปกติที่บานจะอานหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส
บางกอกโพสต นอกจากนี้ก็รูขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศนแตสวนใหญจะไดขอมูลจากการ
พูดคุยกับเพื่อนๆ มากกวา สวนใหญวิไลจะไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งในระดับชาติแตไมคอยสนใจ
ระดับทองถิ่น ลาสุดเลือกพรรคไทยรักไทยเพราะชอบหัวหนาพรรค วิไลบอกวาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของอนงคมากที่สุด คือ ความสํานึกรับผิดชอบวาควรตองไปใชสิทธิ์ใช
เสียงเลือกตั้ง สวนปจจัยทางดานศาสนาไมไดมีสวนผลักดันใหตนเองออกไปเลือกตั้ง วิไลจะมีสวน
รวมทางการเมืองในลักษณะที่จะชักชวนใหคนอื่น เชน แมและพี่นองไปเลือกตั้งแตในครอบครัวก็
จะเลือกกันคนละพรรคแลวแตวาใครชอบพรรคอะไรแตจะไมมีการชี้นําใหเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง
โดยเฉพาะ สวนใหญวิไลจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคล เกณฑที่ใชพิจารณาในการเลือกตั้ง
คื อ ดู ผ ลงานและนโยบายของพรรคเป น หลั ก ในเรื่ อ งผู นํ า เผด็ จ การที่ เ ข า มามี อํ า นาจปกครอง
วิไลรูสึกยอมรับแตก็ไมเห็นดวยมากนักวิไลบอกวา “เหตุการณในโลกนี้พระเจาอนุญาตใหเกิดขึ้น
แมจะเปนเรื่องไมดีแตพระเจาก็อนุญาตใหเกิดขึ้น ฉะนั้นเราก็ตองยอมรับ แตถามันเลวรายเราก็ตอง
อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจา หรือขอผูนําคนใหม”
วิไลสนใจเกี่ยวกับปญหาสังคม และคิดวาปญหาหนักของสังคมในตอนนี้ คือ เรื่องของ
การที่คนขาดคุณธรรมกันมากขึ้น “เด็กสมัยนี้ขาดคุณธรรมกันมาก เนนแตเรื่องความเกง เอาตัวรอด
โดยไมสนใจวาซื่อสัตยหรือเปลา” วิไลบอกวา ตัวเองจะทําตัวใหมีประโยชนตอสังคมถาชวยอะไร
ไดก็จะชวย “อยางตอนนี้เรามีคลินิคเราก็อยากชวยคนจน เราก็ลดราคาใหเคาก็เปนสิ่งที่เราทํา
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ใหกับสังคมที่เราอยู กับทองถิ่นที่เราอยู” นอกจากนี้วิไลบอกวา “แฟนพี่ก็บอกวา เธอไมตองไปซื้อ
ของในหางฯ ใหซื้อรานแถวนี้ กระจายรายไดใหทองถิ่นถึงจะแพงกวาแตเราก็ตองชวยเคาดวย”
วิไลยัง มีสวนชว ยเหลือสังคมโดยการบริจาคหนั งสื อ เสื้อผา ใหกับที่โบสถ นอกจากนี้ ก็มี การ
บริจาคเงินใหกับผูที่ทํางานใหคริสตจักรและองคกรคริสเตียน ในเรื่องความสัมพันธกับครอบครัว
กับสามี วิ ไลบอกว า การแตง งานกั บคริ สเตีย นมี ร ะดั บ ความเชื่อ เหมื อนกั น ทํา ใหป ญหาตา งๆ
นอยลงแตอาจมีปญหาขัดแยงในเรื่องนิสัยที่แตกตางกันบาง ในเรื่องความสัมพันธของวิไลกับพระ
เจา วิไลบอกว า “พระเจ า เปนที่ หนึ่ง ในชี วิ ตของพี่ ไมวา จะทํา อะไรก็จ ะนึกถึ งวา พระเจา จะพอ
พระทัยมั้ย พระเจาสอนใหเรารักคนอื่น ถาเรารักพระเจาเราก็ตองรักคนอื่น เราก็มองคนอื่นเหมือน
พี่นองเรา ทําอะไรใหไดก็ตองทํา”
กรณีศึกษาที่ 6 : เอก (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

ชาย
40 ป
โสด
ปริญญาโท
ลูกจางบริษัทเอกชน ฝายขาย
40000 บาท

ประวัติชีวิต
เอกเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณพอและคุณแมมีเชื้อสายไทยปนจีน นับถือศาสนา
พุทธ ในครอบครัวมีเอกคนเดียวที่เปนคริสเตียน พอจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทดาน
การศึกษา สวนแมเรียนจบอนุปริญญาดานการศึกษา พอรับราชการเปนอาจารย สวนแมเปนครู
โรงเรียนเอกชน เอกมีพี่สาว1 คนและนองชาย 1 คน พี่สาวเรียนจบปริญญาตรีจากตางประเทศสวน
นองชายเรียนจบปริญญาตรีที่จังหวัดขอนแกน พี่สาวแตงงานแลวมีลูกชาย 2 คน สวนนองชาย
แตงงานแลวมีลูกชาย 1 คนลูกสาว 1 คนเอกไมเคยเขาเรียนโรงเรียนคริสตเลย เอกเริ่มตนการศึกษา
ที่โรงเรียนสตรีจารุวัตร ชั้น ป.1-ป.7 แลวมาเรียนตอชั้น มศ.1-มศ.5 ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
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จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ เอกเรี ย นจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมไฟฟ า จากลาดกระบั ง
และจบปริ ญญาโทดา นการบริ ห ารจากมหาวิ ทยาลัย อั สสัม ชั ญ ป จ จุบั นเอกอาศั ยอยู ค นเดี ยวที่
คอนโดมิเนียนสวนตัว บางครั้งก็ไปพักที่บานพอแมซึ่งอยูแถวทาพระ สภาพบานของพอเอกจะ
เปนบานเดี่ยวสองชั้น มี 4 หองนอน สวนที่เอกพักอาศัยจะเปนคอนโดมิเนียม ซึ่งเอกซื้อเอาไว มี
หนึ่งหองอยูแถวพระราม 3 เปนหองสตูดิโอขนาด 55 ตร.ม. ปจจุบันในคอนโดมิเนียมของเอกมี
ทรัพยสิน คือ โทรทัศนสี 29 นิ้ว 1 เครื่อง เครื่องเสียง 1 ชุด เครื่องเลนวีซีดี 1 เครื่อง ตูเย็น 1 ตู
เครื่องปรับอากาศ 1เครื่อง คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โทรศัพทบานมี 2 เครื่อง ไมโครเวฟ 1 เครื่อง
โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง รถยนตยี่หอเปอรโย 406 1 คัน เครดิตคารด 3 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
เอกมาเปนคริสเตียนได 5 ป โดยเริ่มจากเพื่อนคริสเตียนที่ชักชวนมาโบสถ เอกรับเชื่อที่
คริสตจักรใจสมาน เอกเลาถึงการเริ่มเขามาเปนคริสเตียนวา “ตอนนั้นเรียนจบปริญญาโทไดไม
นาน ก็เปดบริษัทกับเพื่อน ตอนนั้นชีวิตก็วุนวายกับการงานมากๆก็หวังวาจะไดเงินหนึ่งลานอยาง
รวดเร็ว แตปรากฎวามันเปนความเหนื่อย เหนื่อยมากๆ แลวเราก็ทอแทกับปญหามากๆ เราก็ไปนั่ง
สมาธิ การนั่งสมาธิมันก็จะทําใหชีวิตเราหยุดนิ่งพักนึง แลวก็จะเกิดความสุขลึกๆในจิตใจ เสร็จแลว
พอเรามีความสุขเราก็ไปหาเพื่อนกินเหลา สังคมวิศวะจะเปนอยางงี้ แตแลวเราก็ยังคงเหนื่อยอยาง
บอกไมถูก แลวพอวันนึงเราไดมาเจอเพื่อนคริสเตียน เคาก็ใหหนังสือมาเลมนึง ชื่อ สันติสุขที่
เกิดขึ้นในจิตใจ หนังสือนั้นเขียนเกี่ยวกับวาจะมีสันติสุขได ตองมีชีวิตที่ยอมใหพระเจาเขามาเปน
ผูนํา และใหพระเจาเขามาดูแลชีวิตของเรา โดยเราไมตองดูแลชีวิตของเราเอง แลวก็มีประโยคนึง
ในหนังสือ ที่วา ผูที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา เราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อย
และเปนสุข อานแลวก็คิดวาจริงหรือเปลา แลวพอดีก็กลับบานคืนวันนั้นวันเสาร นัดเพื่อนวาจะมา
ที่โบสถใจสมานวันอาทิตย พอคืนนั้นกอนนอนเราก็อธิษฐานบาง สวดมนตบาง ยังไมรูสึกวาเปน
พุทธหรือเปนคริสต ตีกันไปตีกันมา แตพอตื่นขึ้นมาตอนเชา แตก็ยังหลับตาอยู ก็พูดกับพระเจาใน
ใจวา พระเจาถาพระเจาทําใหหายเหนื่อย จะเชื่อพระเจา จริงหรือเปลาที่วามาเชื่อพระเจาแลวจะหาย
เหนื่อย แลวจากที่เราดูแลตัวเอง ไมดูแลวนะ พระเจาเอาไปเลย.... เสี้ยววินาทีเองนะ ความออนลา
ความเหนื่อย ความกดดัน หายไปเลย มันเหมือนเรานั่งสมาธิแตเราไมถึงระดับนั้น มันเปนความ
ชื่ น บาน ตอนนั้ นก็ ตั ด สิ น ใจว า เราต อ งเป น คริ ส เตี ย นแล ว นะ แล ว วั นนั้ นเป น วั น อาทิ ต ย พ อเรา
มาโบสถก็รับเชื่อ”
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การดําเนินชีวิตคริสเตียนของเอก คือ เอกจะพยายามอานพระคัมภีรทุกวัน ไปโบสถ
ทุกอาทิตย และเขากลุมเซลทุกสัปดาห ประชุมอธิษฐานทุกวันศุกร วันอาทิตยก็มาโบสถ เอกบอก
วาการที่ตนเองเขากลุมเซลและมาโบสถไมไดมาเพราะตองการสังคมหรือตองการเพื่อน “ผมไม
จําเปนตองมาเพราะตองการเพื่อน เพื่อนผมเยอะมาก ถาเลนกอลฟก็มีเพื่อน 20-30 คน แตที่ผมมา
โบสถเพราะเรารูสึกวาเราสบายใจ มันไมเหนื่อยไมปวดหัว”
ชีวิตประจําวันของเอก เอกจะทํางานสัปดาหละ 5 วัน หยุดงานวันเสาร-อาทิตย เริ่มงาน
8 โมง เลิกงาน 5 โมงบางหรือบางครั้งก็ 2 ทุม เวลาวางจะชอบอานหนังสือ อานหนังสือทั่วๆ ไป
เชนเรื่องลึกลับ หนังสือพิมพ หนังสือการเมือง หนังสือกีฬา หนังสือเรื่องกลอง หนังสือเกี่ยวกับ
ดนตรี อานตวยตูน อานนิยายจีนบาง แตโดยมากจะอานพระคัมภีร สวนเรื่องรานอาหารที่ชอบ
เอกบอกวา “หลายแบบมากตั้งแตสมตํา ยันอาหารอิตาเลียน ญี่ปุน กินทุกอยางแลวแตจังหวะ
แลวแตเพื่อนดวย” รานอาหารที่เลือกรับประทานบางครั้งก็ขึ้นอยูกับวาจะไปสังสรรกับเพื่อนที่ไหน
เอกยกตัวอยางวา “ อยางบางทีเลนกอลฟเสร็จแทนที่จะไปกินขาวคลับเฮาหรูๆ สบายๆ ก็ไปกิน
กวยเตี๋ยวเนื้อก็ขับรถตามกันไปสี่หาคันจอดขางถนน” กีฬาที่เลนคือกอลฟ กลุมที่ไปเลนดวยสวน
ใหญจะเปนเพื่อนที่เรียนดวยกันหรือเพื่อนรวมงานแตจะไมใชเพื่อนคริสเตียน ในเรื่องการซื้อของ
เอกบอกวา “นานๆ จะซื้อที การซื้อของก็จะเฉลี่ยๆ เทาๆ กันเชนเดือนนี้ถาซื้อหนังก็ซื้อไปเลยแลวก็
ไมไดซ้อื อีกนาน ถาเดือนไหนซื้อเสื้อผาก็ซื้อแตเสื้อผา” ในการซื้อของสิ่งที่พิจารณาเปนอันดับแรก
คือความชอบ อันดับสองคือราคา แตเอกบอกวาบางครั้งก็ไมสนใจเรื่องราคาถาชอบก็ซื้อเลยแตก็
ตองพิจารณาความสมเหตุสมผล ดูคุณภาพดวย ไมจําเปนตองเปนของที่ brand name ชอบชอปปง
ที่ หา งสรรพสินค า และรา นค า ทั่ ว ๆ ไปตามจัง หวะและโอกาส ภาพยนต ที่ช อบดูเ ป นภาพยนต
ตางประเทศ รายการวิทยุที่ฟงสวนใหญจะเปนขาวกับกีฬา รายการโทรทัศนที่ชอบเปนรายการขาว
สวนรายการกีฬาจะชอบดูกอลฟและฟุตบอล นอกจากนี้ก็จะดูเคเบิลทีวีชอง Discovery เอกเปน
คนชอบเที่ยว ในชวงวันหยุดนักขัตฤกษก็อาจไปตางจังหวัดหรือบางครั้งไปตางประเทศ แตถา
ไม ไดไปไหนก็ จะอยูบา น นอนอานหนังสือ เล นอิ นเทอรเ นต ดูห นัง ฟงเพลงอยู กับเพื่ อนใน
กรุงเทพฯ วันเสารก็มักจะอยูบานพักผอนและออกมาเที่ยวกับเพื่อนคริสเตียน ในหนึ่งสัปดาหเอก
จะติดตอเพื่อนๆ คริสเตียนบาง แตสวนใหญก็จะเจอกันเวลาเขากลุมเซล เนื่องจากเอกจะเขากลุม
เซลทุกวันพุธซึ่งกลุมเซลที่เอกเขาจะอยูแถวคลองเตย สวนวันศุกรจะมาประชุมอธิษฐานที่โบสถ
วั น เสาร ก็ จ ะดู ภ าพยนต กั บ เพื่ อ นคริ ส เตี ย นเพราะเพื่ อ นที่ อื่ น ก็ เ ลิ ก คบไปเรื่ อ ยๆ เนื่ อ งจากมี
ครอบครัวกันแต เพื่อนคริสเตียนยังไมมีครอบครัวทําใหไปไหนมาไหนก็ได
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ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
เอกมองวาครอบครัวตนเองอยูในชั้นกลางของสังคม และก็คิดวาคนอื่นก็มองครอบครัว
ตนเองวาไมรวยไมจน มีเงินใชมีเงินเก็บอยูในชั้นกลางเหมือนคนอื่นๆ แมวาในครอบครัวมีเพียง
เอกคนเดียวที่มาเปนคริสเตียน แตที่บานไมตอตานในการเปลี่ยนศาสนาของเอก อาจเปนเพราะ
ตอนที่เอกมาเปนคริสเตียนก็อายุ 30 กวาแลว เอกบอกวา “เคาปลอยใหคิดเอง คอนขางใหอิสระ
และใหเกียรติในความคิด” แมวาเอกจะมีเชื้อสายจีน แตที่บานไมคอยเนนพิธีกรรมจีนเทาไหรทําให
ไมเกิดความขัดแยงในเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม ทุกปครอบครัวก็จะไปไหวเจาที่บานยายซึ่งเอกก็จะ
ไมรวมกิจกรรมดวยเพียงแตอาจจะชวยขับรถไปให เมื่อเอกมาเปนคริสเตียนความสัมพันธใน
ครอบครัวดี ราบรื่นไมมีปญหาอะไร คนในครอบครัวทุกคนยอมรับที่เอกเปนคริสเตียน ตอนที่เอก
เปน คริสเตียนเอกรูสึกวาคนในครอบครัวจะมองวาเอกเปลี่ยนไป “เขาใจวาเคารูสึกวาเราเปนคน
อารมณเย็นลงเพราะเมื่อกอนโมโหรายอารมณเสียงายแตชวงหลังพอเปนคริสเตียนจะใจเย็น เคามอง
วาอารมณเราเปนผูใหญขึ้น ” เอกเลาวา สมัยกอนทํางานหาเงิน อยากรวย ดิ้นรนเอาแตวัตถุ เอก
ใหความสําคัญกับเรื่องงานมากกวาเรื่องอื่น เอกบอกวา “90% ที่คุยกับที่บานจะเปนเรื่องงาน เราจะ
เหนื่ อ ยกลั บ ไปเพราะเราทุ ม เทกั บ งานแล ว ก็ จ ะถอนหายใจ พ อ ก็ จ ะคอยสอนเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ว า
การงาน ความร่ํารวยมันไมใชสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตอยูกับบานมีครอบครัวที่ดีจะดีกวา เคาพยามพูด
เรื่องนี้แตเราก็ไม get” แตภายหลังเมื่อเอกมาเปนคริสเตียน เอกใหความสําคัญกับครอบครัวมาก
ขึ้น เอกบอกวา “แตชวงหลังพอมาโบสถ เปนคริสเตียน เราก็เริ่มใหความสําคัญกับครอบครัว การ
พูดคุย ความสนิทสนมกับพี่กับนองกับหลานมากขึ้น เรื่องงานก็ไมไดเปนจุดใหญของชีวิตเหมือน
เมื่อ ก อน เหมื อนกับเรารูวา อะไรคื อชีวิตมากขึ้ น” เอกอยากให ครอบครัว มีค วามรักและมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เอกเลาวา “ที่บาน พอเปนคนรับราชการ เขาใจชีวิตทุกอยางเรียบงายแตมี
ระเบียบสูง แมก็เปนคนมีระเบียบสูงในเรื่องการใชเงิน ดังนั้น พอเราเปนคริสเตียนเราก็อยากให
เคาเห็นวาบางครั้งขอบเขตในชีวิตหรือระเบียบในชีวิตที่เคาสอนเรามันก็ดีเปนวินัยใหเราแตหลาย
ครั้งมันไมมีเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธและความรักที่ควรจะมีมากขึ้น”
เอกมองวาตนเองอยูชั้นกลาง และก็คิดวาคนอื่นมองวาเอกอยูในชั้นกลางเชนกัน เอกบอก
วาเกณฑที่ใชคือ “เราเทียบกับสังคมที่เราใชชีวิตอยูดวย เราเรียนจบออกมาเหมือนกัน ใชชีวิต
เหมือนกัน ซื้อบาน ซื้อรถ เรามีเหมือนอยางที่คนอื่นมีกัน” เอกไมคิดวาการเปนคริสเตียนจะทําให
ตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น แตคิดวาการเปนคริสเตียนเปนเรื่องของปจเจกชน ในเรื่องของ
ความเชื่อ เอกมองวาตัววัดสถานภาพทางสังคม นาจะเปนเรื่องของการศึกษาและเงินเดือนมากกวา
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การเปนคริสเตียนทําใหเอกมองตนเองแตกตางจากแตกอนที่เอาตัวเองเปนศูนยกลางเปลี่ยนเปนการ
หันกลับไปมองคนอื่น เอกเลาวา “กอนมาเปนคริสเตียนจะคิดวาชีวิตเรามีความสามารถสูง มั่นใจ
aggressive เราอยูในสังคมที่แขงขันกันดวยความสามารถ เรื่องการแขงขันแกงแยงเราก็ไมเคยแพ
ใครแตพอเปนคริสเตียนเราก็คิดอีกแบบจากที่คิดวาเราเกง จริงๆ แลวมันไมมีคาอะไรเลย เราไปแขง
ในสิ่งที่ไมมีคา ความมีคาของมนุษยมันเปนอีกแบบนึง ไมไดอยูกับวัตถุ เงิน ความคิดอีกแบบนึง
ที่มีใหมคือชีวิตของเรา เราจะชวยใหใครซักคนหนึ่งมีความสุขไดมั้ย คุณคาของเรามันอยูที่ตรงนี้
หรือเปลา ชีวิตนึ งที่เ กิดมาแลวตายไป คนๆ นั้นจะเขียนอะไรไวในกระดาษวา ชีวิตของเค าเกิด
มาแลวตายไปเพื่ออะไร เราเขาใจชีวิตเราแลววาวันนึงถาเราตายไปเราจะเขียนกระดาษแผนนึงวาเรา
ทิ้งอะไรไว นี่คือความหมายของชีวิตผม” เอกมองวาคุณคาของตนเองเปลี่ยนไปเมื่อมาเปน
คริสเตียน “เมื่อกอนมีคุณคามากที่ความสามารถและเงินทองของตัวเองแตตอนนี้คุณคามันเปลี่ยน
ออกจากวัตถุไปอยูที่คุณคาของการดําเนินชีวิตที่เราอยากจะชวยคนอื่น” เอกคิดวาชีวิตในปจจุบัน
ประสบความสําเร็จไปไดสวนหนึ่ง เพราะเมื่อกอนตั้งเปาไววาจะประสบความสําเร็จในการงาน
ตอนนี้ก็คิดวาตนเองไปถึงจุดนั้นแลว เอกรูสึกวาตนเองเปนคริสเตียนตอนที่ออกไปรับเชื่อ ซึ่งมันมี
ผลผูกมัดคือทําใหเอกรูสึกวาตนเองตองมาโบสถ อยางไรก็ตาม เอกเลาวาตอนนั้นเอกติดกอลฟ
มาก (ซึ่งปกติจะเลนกอลฟวันอาทิตย) แตก็คิดวาตนเองจะทุมเทเกี่ยวกับเรื่องคริสตกอนเพราะอยาก
รูก็เลยตัดสินใจวาจะไมตีกอลฟชวงหนึ่ง แลวถารูเรื่องคริสตเยอะแลวคอยกลับไปตีกอลฟ แต
ภายหลังเอกบอกวา “พอมาเรียนรูอะไรเยอะๆ แลว ความรูสึกที่วาคุณคาของการที่เรามาโบสถกับที่
เราไปตีกอลฟมันเทียบกันไมได ตีกอลฟใชเวลา 10 ชั่วโมง แตมันสู 2 ชั่วโมงที่มาโบสถไมไดเลย
มาโบสถทําใหเรารูสึกมีความสุขมากขึ้น เรารูสึกวาปญหาที่เราไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดแตถา
เรามาโบสถ มาอธิษฐานก็จะไดคําตอบ พอเรากลับไปเราก็มีความสุข”
เอกบอกวาการเปน
คริสเตียนทําใหชีวิตของตนเองเปลี่ยนไป และการดําเนินชีวิตก็แตกตางจากคนอื่น “สมัยกอนจะ
กิน ดื่มและเที่ยว ก็จะมองวาเปนเรื่องปกติ ผมไมไดทําใหใครเดือนรอน เงินทองก็ไมไดปลนใคร
มานั่นคือสิ่งที่เราคิด แตพอมาเปนคริสเตียนก็คิดวาไอที่เราเคยใชเงินไปอยางนั้นมันทําใหสังคม
เลวร า ยยิ่ งขึ้ น เรื่ อยๆ เราก็เ ลยเลิ กทํา การเลิกทํ า ก็ ทํ า ให เรามีค วามสุ ขมากกวา การที่ เ ราไปทํ า ”
นอกจากนี้ เอกบอกวาเปาหมายในชีวิตของตนเองเปลี่ยนไป “เมื่อกอนเราจะใหความสําคัญกับ
เรื่องงาน กับการตั้งเปาหมายที่จะ make money สมัยกอนจะมีความสุขมากกับการนั่งคิดตัวเลข
แตเดี๋ยวนี้มันไมใชแลว ตอนนี้ชีวิตเราอยูเพื่อพระเจาพอใจชีวิตเรา” เวลาที่เอกไมสามารถเขารวม
ประเพณีไทยหรือพิธีกรรมบางอยางของสังคมไทยไดเอกไมรูสึกเปนปมดอยหรืออึดอัดใจอะไร
เอกบอกวาคงเปนเพราะตนเองมีความมั่นใจสูง เอกมีหลักคําสอนหรือขอพระคัมภีรที่ตนเองตั้งใจ
วาจะเปนคือ “ขาพเจาและครอบครัวจะปรนนิบัติพระเจา”

145
ในเรื่องการคบเพื่อน เพื่อนสวนใหญที่เอกคบจะเปนเพื่อนรวมงาน และเพื่อนเรียน
มากกวาเพื่อนคริสเตียน เวลามีปญหาเรื่องงานก็จะปรึกษาเพื่อนรวมงาน แตบางครั้งถามีปญหา
อยางอื่นที่สรางความกังวลใจก็จะปรึกษาอาจารยที่โบสถและพี่เลี้ยงใหเขาชวยอธิษฐานเผื่อ เอก
บอกวาเพื่อนๆ สวนใหญก็ยอมรับที่เอกเปนคริสเตียนแตชวงแรกเพื่อนก็ถามวา “มึงมาเปนทําไม
วะ อยางเดิมก็ดีอยูแลว” อยางไรก็ตามเพื่อนๆ ก็ยอมรับ ทุกอยางเหมือนเดิม ยังไปรวมกลุมกับ
เพื่อนๆ ไดตามปกติ สําหรับเอกแลวความแตกตางทางศาสนาไมมีผลในการคบเพื่อน เพราะเอกจะ
พยายามปรับตัวใหเขากับเพื่อนๆ และดําเนินชีวิตกลางๆ เอกไมเคยมีปญหาขัดแยงกับเพื่อนๆ ใน
การที่ตนเองเปนคริสเตียนเอกบอกวา “ที่ทํางานเกาและใหมก็จะรูวาวันนี้วันพุธเราตองเขากลุมเซล
ไมตองมาเรียก ถามีอะไรก็โทรมาจะโทรกลับหลังเลิกเซล ถาบริษัทจะเจงก็ใหมันเจงไป นี่เปน
เวลาที่เรากันเอาไวใหกับพระเจา” เอกคิดวาเพื่อนๆ มองวาเอกเครงศาสนาแตเอกบอกวา “ผมก็มอง
วาชีวิตผมก็ไมเห็นจะเครงอะไรเลย มีอะไรที่ผมผิดปกติจากมนุษย” นอกจากนี้เอกบอกวา “คนอื่น
จะมองวาเรามีความสุข ถึงเราจะมีปญหาเราก็ไมตองวิตกกังวล เพราะเราก็มีคําตอบหลายๆ อยาง
ในชีวิต” เอกอยากใหเพื่อนๆ มองวาชีวิตของเอกเปลี่ยนแปลงเมื่อมาเปนคริสเตียน “อยากใหเคา
มองวาชีวิตของเรามีอะไรที่แตกตางจากการดําเนินชีวิตทั่วๆ ไป แลวมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวา
เราเลือกมาทางนี้เปนสิ่งที่นาสนใจสําหรับเคา อยากใหเคารูสึกวาเออ..มาดูซิวาทําไมเราเปลี่ยนไป
ไดขนาดนี้”
ในเรื่องสังคมคริสเตียน เอกมองวาเพื่อนสวนใหญที่ตนเองคบหาดีกวาเพื่อนคริสเตียน
อีกหลายๆ คน แตเพื่อนคริสเตียนจะมีจุดยืนรวมกันคือการเชื่อพระเจาซึ่งสังคมภายนอกจะไมเขาใจ
ในเรื่องนี้ เอกมองวา สังคมคริสเตียนเปนสังคมหมูมากที่มาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน บางคนก็
หยาบกระดางแตบางคนก็ออนโยน เอกคิดวาตนเองเขากับเพื่อนๆ ในสังคมคริสเตียนไดงายและไม
คอยมีปญหากัน เอกรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในสังคมคริสเตียน ในเรื่องกฏเกณฑตางๆ ในสังคม
คริสเตียนเอกบอกวาบางครั้งก็รูสึกอึดอัด แตก็มองวาทุกสังคมก็ตองมีกฎเกณฑ เอกบอกวาถึง
ตัวเองจะรูสึกอึดอัดแตก็ไมมีปญหา เอกบอกวา “คุณคาของเราอยูที่การดําเนินชีวิตอยูกับพระเจา
เราก็ตองยอมอยูในทางของพระเจาตองยอมแลกอะไรบางอยางซึ่งมันเปนอุปสรรคอาจทําใหเราอาจ
อึดอัดใจบางแตก็ไมมีปญหาอะไร” เอกมองวา คนในสังคมคริสเตียนกับสังคมภายนอกก็ไมได
แตกตางกันมีทั้งคนดีและไมดีเหมือนๆ กัน เอกบอกวา “คนในสังคมคริสเตียนจะมีโอกาสไดรับ
การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น แตถาเปนคนในสังคมภายนอกเปนยังไงก็เปนอยางงั้น เพราะเมื่อมาอยู
รวมกันในสังคมคริสเตียนก็จะมีการพัฒนาซึ่งกันและกัน สภาพการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใน
สังคม คริสเตียนจะสูงกวาการที่เราอยูขางนอกคนเดียว” เอกคิดวาตนเองไดรับเกียรติจากคนใน
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สังคม คริสเตียนใหตนเองไดเขาไปมีสวนในการทํางานใหคริสตจักรในหลายๆ ดาน เอกคิดวาพวก
เขาคงเห็นวาเอกดําเนินชีวิตคริสเตียนไดดีเขาก็เลยไวใจ เอกเลาวา“เมื่อกอนเราอยากใหคนอื่นมอง
วามีความสามารถสูง มีอาชีพการงานสูง แตตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไป เราอยากใหเคามองวาเรา
เปนคนคนนึงที่คิดจะชวยเหลือคนอื่น ที่เราจะเปนประโยชนตอสังคม ที่ใหโดยไมตองการการ
ตอบแทนกลับ ที่เราหวังใจในสิ่งที่ไมไดอยูในโลกนี้”
โลกทัศน
ในเรื่ อ งการประกอบอาชี พ เอกมองว า อาชี พ ที่ ดี คื อ อาชี พ ที่ มี ค า ตอบแทนที่ ดี ที่ ไ ด
สัดสวนกับสิ่งที่เราลงแรงไป ในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน เอกมีความเชื่อสวนตัววา
คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกวาจะทําอะไรและไมทําอะไร เอกบอกวา “บางตําแหนงถาเราเขาไปทํา
แลวจะตองทําในสิ่งที่ไมถูกตอง ยอมตกงานดีกวา แลวผมก็เชื่อวาแลวงานที่ดีก็จะมาเองและเปน
งานที่ดีกวา” เอกคิดวาปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางานคือโอกาสที่มาจาก
พระเจา ไมไดมาจากความรูความสามารถหรือสติปญญาของตนเอง “ความรูความสามารถเรามี
แตบางครั้งเราไมมีโอกาสหรือโอกาสมันไมไดมีทุกคน แตวันที่เราอยูกับพระเจาขอเพียงแคเราสัตย
ซื่อในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ความรูความสามารถบางอยางเรามีขอจํากัดแตพระเจาจะใหโอกาส
ไดงายๆ โอกาสมาจากพระเจาไมไดมาจากความสามารถของตัวเราที่จะไขวควาหา” เปาหมายที่
สําคัญที่สุดในชีวิตเอกคือการมีชีวิตคริสเตียนที่ดี ทํางานใหคริสตจักรบางตามที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งเอกอยากจะทําและรับผิดชอบในงานเหลานี้ สวนเปาหมายรองของเอกคือการมีชีวิตครอบครัวที่
ดี และรองลงไปคือเรื่องการงาน “ เป า หมายหลักของผมคือ มีชี วิต ในการรับ ใชใ นโบสถ ที่ ดี
ผมอยากมีชีวิตที่เปนแบบอยางแกคนอื่น และเปนชีวิตที่มีผลกระทบตอคนอื่น ที่สามารถทําใหเคา
เปลี่ยนแปลงชีวิตไดไมวาจะโดยการดําเนินชีวิตของเราหรืออะไร สมัยกอนผมกินและเที่ยว ใจรอน
เห็นแกเงิน คนอื่นดูวาเรามีความสุขแตจริงๆ แลวเราไมมีความสุข ความสุขจริงๆมันอยูดานนี้
(คือการชวยคนอื่น) คนที่เคยติดบวงแบบเราวันนึงชีวิตเคาก็จะไดหลุดออกจากบวงนั้น มาใชชีวิต
แบบใหมที่มีความสุขที่แทจริง” เอกบอกวา การที่จะไปถึงเปาหมายนั้นตนเองจะตองพัฒนาชีวิต
คริสเตียน “เราตองมีคุณภาพชีวิตคริสเตียนที่ดี คือ ดูวาเราดําเนินชีวิตตามพระคัมภีรมากนอย
แคไหน การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจา ตองแสดงออกถึงชีวิตที่เปนแบบอยางใหคนเห็นวาถามี
ขอบกพรองเราก็เอาไปแกไขใหสอดคลองกับพระคัมภีรมากขึ้น เรารูวาเราไมไดมีชีวิตที่สมบูรณแต
เราก็พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง” ศาสนามีสวนกําหนดชีวิตในการทํางานของเอกสูงมาก โดยจะ
กําหนดทาทีในการทํางานตอผูใตบังคับบัญชา เอกบอกวา บางครั้งตนเองก็ทําผิดตอลูกนอง เชน
ตําหนิลูกนองตอหนาคนอื่นทําใหเขาตองเสียหนาซึ่งเอกก็รูสึกผิดแลวก็จะหาวิธีอื่นแทนการตําหนิ
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คือเรียกมาคุยและชี้จุดออนใหเคาพัฒนาโดยไมตอวามากนัก “ ศาสนามีสวนกําหนดชีวิตการ
ทํางานของผมสูงมากคือพอเจอลูกนองที่มันไมไดเรื่อง เราก็ควรที่จะมีทาทีกับบุคคลอื่นไมใชสิ่งที่
เคาทําแตสิ่งที่พระคัมภีรเขียนไววาเราควรจะมีทาทีตอเขายังไง ไมไดหมายความวาเราจะทําไดทุก
ครั้ง เราทําผิดก็หลายครั้ง ผมก็เคยตําหนิลูกนองตอหนาธารกํานัน เราก็รูวาเราผิดแตเราก็จะพยาม
ที่จะทําในสิ่งที่ถูกคือถาเขาทําผิดพลาดเราควรจะมีทาทีที่ใหความรักมากกวานี้” หลักที่เอกยึดใน
การทํางานคือความไมลําเอียงเพราะเอกมีลูกนอง มีทีมงานฉะนั้นตองยึดหลักการไมใหเอียงไปขาง
ใดขางหนึ่ง สําหรับความคิดเห็นของเอกในเรื่องการทํางานวันอาทิตยซึ่งเปนวันสะบาโตที่ควรหยุด
งานทุกอยาง เอกไมไดคิดวาการมาโบสถเปนขอบังคับแตไปโบสถเพราะมีความสุขและความ
ผูกพันที่จะไป ที่ผานมาเอกไมไปโบสถในวันอาทิตยเฉพาะเวลาที่เจ็บปวยหรือตองเดินทางไป
ตางประเทศหรือถามีงานเขามาวันอาทิตยก็จะรีบทํางานใหเสร็จเพื่อที่จะไปโบสถในชวงบาย เอก
ใหความสําคัญกับการมาโบสถในวันอาทิตยมาก “ตลอดระยะเวลาของการเปนคริสเตียนมา 5 ป
ถามวามีงานเขามามั้ย...ก็มี แตเราก็ปฎิเสธเพื่อจะไดไปโบสถวันอาทิตย หลายคนรูเลยวาวันอาทิตย
อยามายุงกับผม” เอกไมสนใจในเรื่องการเสี่ยงโชคเปนเพราะรูสึกวาตนเองไมมีโชคในดานนี้และ
ถาเปนเรื่องของเกมการพนันเอกจะไมเขาไปยุงเกี่ยวดวยเลยเพราะตนเองเปนคริสเตียน เอกคิดวา
การทํางานหนักเปนเรื่องที่ดี อยางไรก็ตาม เอกบอกวา “แตตองไมใหการงานนั้นอยูในระดับ
ความสําคัญกวาที่เรามีพระเจา” ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทรัพยสิน เอกบอกวาตนเองจะถวาย
สิบลดทุกเดือน ในการถวายสิบลดของเอกเอกไมไดถวายสิบเปอรเซนแตจะถวายมากกวานั้นเพราะ
คิดวาสิบเปอรเซนเปนอัตราขั้นต่ําซึ่งถาใครที่มีพอที่จะถวายมากกวานั้นก็ควรที่จะถวาย เอกบอกวา
“ที่ผมถวายผมคิดวาสิ่งที่เราไดเราไดเปลาๆ พระเจาใหแลวสิ่งนั้นพระเจาบอกวาใหเราเชื่อฟง วาเรา
สามารถเอาสิ่งที่พระเจาให 10% กลับไปใหพระเจาไดมั้ย ” เอกสรุปวาที่เอกถวายสิบลดเปนเพราะ
แสดงความเชื่อฟงพระเจาและเปนเครื่องพิสูจนวาเงินทองไมมีอํานาจเหนือชีวิตของเราแตพระเจามี
อํานาจเหนือชีวิตของเรา
เอกบอกวาตนเองเปนคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาก เอกมองวาการเมืองไทยที่ผาน
มามีการพัฒนามาเรื่อยๆ และคิดวาตนเองในฐานะเปนพลเมืองควรมีสวนรวมในทางการเมืองใน
ลักษณะที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองบาง “ผมจะไมคอยวิพากวิจารณแบบที่มันไมได
อะไร แตผมจะทําในสิ่งที่แบบชี้ประเด็นใหเห็นในสวนของการพัฒนาบาง เชน เราจะตองมานั่งคุย
กันวาเราจะเลือกพรรคไหน มันเปนเรื่องจําเปน” เอกคิดวา เมื่อตนเองไปเลือกตั้งก็ควรที่จะชวน
คนอื่นใหไปเลือกดวย โดยเอกจะเสนอขอมูลเพื่อที่จะใหคนที่เอกสนับสนุนเขามามีโอกาสบริหาร
ประเทศ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ก็ จ ะมาคุ ย กั น ในครอบครั ว คุ ณ พ อ ของเอกจะชอบพรรค

148
ประชาธิ ป ต ย ส ว นตั ว เอกก็ จ ะเปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ ไม ยึ ด ติ ด พรรคใดๆ แต จ ะดู ที่ น โยบายพรรค
การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ล า สุ ดเอกเลื อ กพรรคประชาธิ ป ต ย ส ว นใหญ เ อกจะเลื อ กเป น พรรคมากกว า
รายบุคคลเพราะเชื่อในการทํางานเปนทีมและคิดวาคนๆ เดียวเขาไปในสภาฯก็ทําอะไรไมได ถา
คราวหนามีการเลือกตั้งเอกก็จะไปเลือกอีก เอกบอกวาคงจะเลือกพรรคไทยรักไทยเพราะดูจาก
ผลงานที่ผานมาก็คิดวานาจะพัฒนาบานเมืองได สวนใหญเอกจะติดตามขาวสารทางการเมืองจาก
เพื่อนๆ และนักธุรกิจที่คุยกัน หนังสือพิมพและโทรทัศน สวนใหญเอกจะอานหนังสือพิมพไทยรัฐ
เดลิ นิ ว ส และก็จ ะอ า นคอลั ม ภ วิ เ คราะห ก ารเมื อ ง ที่ ผ า นมาเอกเลื อ กตั้ ง ทุ ก ครั้ง ยกเว นเวลาไป
ตางประเทศ เอกจะเลือกตั้งทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ในการเลือกตั้งแตละครั้งเกณฑที่
เอกใชในการพิจารณา คือ จะดูจากประวัติและความนาเชื่อถือของการบริหาร เอกมองวาการ
เลือกตั้งเปนหนาที่ของพลเมืองที่ดีที่ไมใชคิดแคเสียแตภาษีเพียงอยางเดียว เอกบอกวาการที่ตนเอง
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งและ สนใจการเมืองไมใชเปนเพราะไดรับอิทธิพลอะไรจากการเปนคริส
เตียน แตเปนเพราะตนเองมีความสนใจอยูแลวตั้งแตตอนอยูวัยเรียน อีกทั้งเอกบอกวา “ผมอยูใน
ครอบครัวที่ถูกอบรมมาตั้งแตเด็ก พอจะมีอิทธิพลมากเวลาพอไปเจอญาติพี่นองก็จะคุยแตเรื่อง
การเมือง พอไปหาญาติที่ตางจังหวัดก็คุยเรื่องการเมืองทองถิ่น” ในเรื่องการมีสวนรวมทางการ
เมือง นอกจากเอกจะพูดคุยและชักชวนคนในครอบครัวและเพื่อนๆ ไปเลือกตั้ง อกยังเคยไปรวม
ประทวงในเหตุการณพฤษภาทมิฬ เอกมองวาการไปรวมประทวงเปนเรื่องที่ถูกตองที่จะแสดงออก
ตามความคิด เอกบอกวา “ที่ผมไปเพราะตองการไป demonstration คือไปแสดงตัววาเราอยูฝงนี้ แต
ไมไดไปรบราฆาฟนกับใคร” ในเรื่องการเขามีอํานาจของผูปกครองเผด็จการ เอกบอกวาในพระ
คัมภีรเขียนไววาอํานาจทุกอํานาจมาจากพระเจาใหเราเชื่อฟงในกฎเกณฑ อยางไรก็ตามเอกกลาววา
“เรามีสิทธิ์จะที่แสดงออกวาเราเห็นดวยสิ่งใดและไมเห็นดวยกับสิ่งใด แตเราไมมีสิทธิ์ที่จะไป
ละเมิดสิทธิอํานาจของเขา จะไปประทวงได แตจะไปขัดขวางระเบียบบานเมืองมันไมได ”
เอกไมคอยสนใจเกี่ยวกับปญหาสังคมมากเทาไหรเพียงแตติดตามขาวสารแลวก็รับรูวา
สังคมเปนอยางไร เอกบอกวาตนเองไมอยูในวิสัยที่จะทําอะไรไดมากนัก นอกจากวาถามีโอกาส
ไปตามมูลนิธิ เอกก็จะชวยเหลือ เอกคิดวาปญหาสังคมที่รัฐบาลควรเรงแกไขคือเรื่องยาเสพติด
รองลงมาคือปญหาเศรษฐกิจเพราะถาคนกินดีอยูดี ไมตกงาน ปญหาสังคมก็จะลดลง เอกบอกวา
ตนเองไม คอยไดเ ขา ไปร ว มในกิจ กรรมสาธารณประโยชนทางสั งคมมากนัก แตก็เคยออกไป
รวมกับคริสตจักรในการแจกของขวัญใหแกคนยากจนในวันคริสมาสต อยางไรก็ตาม การเปน
คริสเตียนก็มีผลตอการดําเนินชีวิตทางสังคมของเอกมากแมวาจะเปนเรื่องงายๆ เชนการเขาแถวเพื่อ
ซื้อสินคา เอกพูดวา“การดําเนินชีวิตของเรา เราไมจําเปนตองเอาเปรียบซะทุกเรื่อง หรือเรื่องการ
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อดทนในการเขาคิว เขาแถว เราอยูในสังคมบางทีเคาแยงกันอยู แยงกันนอน แตผมก็จะยืนอยูตรง
เนี่ยแลวเดินตอไปตามแถวเรื่อยๆ ไปอยางเงี้ยแลวถาจะมีใครมาตัดหนา เราก็ขอพระเจาอวยพรเขา
มันอาจเปนสิ่งงายๆ แตก็เปน discipline ในสังคม มันเปนเรื่องของระบบระเบียบและวินัยใน
สังคมที่เราตองทําแลวใหเขาเห็นวาคริสเตียนแตกตาง ไมใชตองมาแยงกันกิน ตองมาแกงแยงกัน
ถึงจะอยูได เราก็จะเขาคิวไดไมวาใครจะมาแยงมาแซงก็ไมเปนไร ก็อดทนไป” นอกจากนี้ เอกยัง
บริจาคเงินใหมูลนิธิสันติสุขเดือนละ 500 บาท เปนเวลา 2 ปแลวซึ่งเงินบริจาคนี้ก็เพื่อใหเปน
คาอาหารกลางวันแกเด็กที่ยากจน สําหรับเงินที่บริจาค เอกบอกวา“สําหรับเรามันนิดหนอย แต
สําหรับคนที่ไมมีมันชวยไดเยอะมาก” การที่เอกเลือกที่จะบริจาคเงินใหกับองคกรของคริสเตียน
เอกใหเหตุผลวา
“ผมเชื่อวามูลนิธิคริสเตียนพระเจาอยูดวย ถาเราทํางานรวมกับพระเจาผลที่
ออกมาจะไดมากกวา ผลที่ออกมามันไมใชวาใหใครซักคนนึงมีเงินไปโรงเรียนแตสิ่งที่เกิดกับเคา
คือ เคาจะไดรับการพัฒนาแลววันนึงเคาจะเปนคนที่ดีในสังคม คนที่อยูรอบขางเคาก็จะไดรับชีวิต
ที่ดีดวย สิ่งที่เราทํามันไมใชเรื่องเงินแตมันเหมือนกับเปนการสรางคนคนนึง” เอกบอกวาบางครั้ง
ตนเองก็ใหคนอื่น ยืมเงิน เอกบอกวา” พระเจาสัญญาวาใครใหคนจนยืม เทากับใหพระเจายืมถา
เราใหดวยความเชื่อฟงพระเจา พระเจาก็จะใหคืนกลับ ถาเราไมรูจักใหคนอื่นพระเจาก็ไมรูจะอวย
พรเรายังไง” นอกจากนี้ บางครั้งเอกก็จะบริจาคเงินชวยเหลือใหกับองคกรคริสเตียน เพื่อนําไปใช
ในสวนของงานพันธกิจหรืองานที่นําไปประกาศเรื่องพระเจา เอกมองวา การที่คริสเตียนออกไป
ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมถือเปนหนาที่ของคริสเตียนและการที่คริสเตียนออกไปทํา
ประโยชนเพื่อสังคมก็เพื่อจะไดพาคนมาเชื่อพระเจาและออกไปบอกคนอื่นวาพระเจามีจริง “การที่
เราจะนําคนมาเชื่อพระเจาเราไมไดถือปนถือไมไป แตเราถือความรักไปดวยวิธีเขาไปชวยเหลือเขา
ในสิ่งที่เขาตองการความชวยเหลือ เขาจะไดรูวาพระเจามีจริง”
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กรณีศึกษาที่ 7 : ธวัช (นามสมมุติ)
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

ชาย
28 ป
โสด
ปริญญาโท
ทํางานเกี่ยวกับโรงงานผลิตเชื้อเพลิง(ธุรกิจครอบครัว)
20000 บาท

ประวัติชีวิต
ธวัชเกิดที่จังหวัดชลบุรี ครอบครัวของธวัชนับถือศาสนาพุทธ ในครอบครัวมีเพียงธวัช
คนเดีย วที่ เปนคริสเตียน พอของธวั ชเปนคนจังหวัดกรุงเทพมหานคร สวนแมเปนคนจังหวัด
สงขลา พอของธวัชจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท แมของธวัชจบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีพยาบาล พอของธวัชทํางานเปนกรรมการผูจัดการบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง สวนแมทํางาน
เป น พยาบาล ธวั ช มี น อ งสาว 1
คน ธวั ช เป น พี่ ค นโต น อ งสาวเรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน(ABAC) ตอนนี้กําลังไปเรียนตอระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย
ธวัชเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวุฒิโชติ จังหวัดชลบุรี ตั้งแตชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสอง
หลังจากนั้นไปเรียนตอที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6
แลวสอบโควตาไดที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร แลวไป
เรียนตอในระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ปจจุบันธวัช
อาศัยอยูกับ ครอบครัว ไดแกพอและแม สภาพบานที่ธวัชอาศัยเปนบานเดี่ยว ตั้งอยูแถวบางนา มี
หองนอน
3 หอง หองน้ํา 2 หอง ละแวกบานเปนบานเดี่ยวอยูในหมูบาน ปจจุบันในบาน
ของธวัชมีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสีขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง และขนาด 21 นิ้ว 2 เครื่อง ตูเย็น 3 ตู
สเตริโอ 2 ชุด เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง รถยนต 4 คัน (เปนของครอบครัว 3คัน สวนอีกหนึ่งคัน
เปนรถประจําตําแหนงของพอของธวัช) ยี่หอโตโยตา สปอรตไรเดอรเปนของธวัช สวนยี่หอฮอนดา
(แอคคอรด) ของแมและมิตซูบิชิ (แลนเซอร) เปนของนองสาว ไมโครเวฟ 2 เครื่อง เครื่องซักผา 1
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เครื่อง โทรศัพทบานมี 5 เบอร 5 เครื่อง คอมพิวเตอร 4 เครื่อง โทรศัพทมือถือที่ใชสวนตัว 2 เครื่อง
และที่เปนของ ครอบครัว 4 เครื่อง บัตรเครดิต 1 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ธวัชเปนคริสเตียนไดประมาณ 1 ปแลว ธวัชรับเชื่อที่คริสตจักรใจสมาน ธวัชมีโอกาสมา
คริสตจักรเกือบทุกอาทิตย เนื่องจากแฟนเปนคริสเตียน จึงชักชวนใหมาโบสถดวย ธวัชเลาถึงการ
ตัดสินใจมาเปนคริสเตียนวา “ตอนแรกที่มาโบสถก็รูสึกดี ฟงเทศนแลวก็ดี ไดคําตอบอะไรหลายๆ
อยาง พอมาโบสถหลายๆอาทิตย มาบางไมมาบางรวมป บางครั้งพอมาโบสถติดตอกัน ก็เกิดความ
เคยชิน พอไมมาก็รูสึกวามันขาดๆอะไรไป แตเราก็ไมไดรับเชื่อทันทีนะ แตตอนหลังเราเริ่มมี
ประสบการณกับพระเจามากขึ้น พออธิษฐานขอก็ได พระเจาก็ตอบ เราก็รูสึกวาเออ...พระเจามีจริง
พระเจาชวยเราได เราก็เริ่มเปดใจ ก็ตอนนั้นก็มีปญหาหลายอยาง ไมรูจะทํายังไงก็ลองอธิษฐาน
พระเจา แลวก็รูสึกวาสบายใจ มีกําลังมากขึ้นทันที เปนเรื่องประหลาดมาก ตอนนั้นก็ตื่นเตนมาก
พอกลับบานก็ไปเปดพระคัมภีร ก็รูสึกวาพระเจาตอบในสิ่งที่ติดอยูในใจเรา ทําใหอยากรูจักพระเจา
มากขึ้น ก็เริ่มอานพระคัมภีรแลวก็จริงจังกับพระเจามากขึ้น ...ตอนนั้นก็ไดมีโอกาสมาประชุม
อธิษฐานคืนวันศุกร อาจารยที่โบสถก็ถามวามีใครจะรับเชื่อบาง นี่เปนโอกาสที่ดี ตอนนั้นเราก็คิด
วาเราพรอมเราก็เลยออกไปรับเชื่อ ”
ชีวิตประจําวันของธวัช ธวัชจะไปสั่งงานหรือตรวจดูงานที่โรงงาน 3 วัน/สัปดาห
สวนวันอื่นจะทํางานที่บาน หลังเลิกงานจะกลับบาน บางครั้งก็นัดพบปะเพื่อนๆ ทานขาวดวยกัน
งานอดิเรกที่ชอบคือ อานพระคัมภีร เลนอินเตอรเน็ต ดูหนังที่โรงภาพยนตรซึ่งสวนใหญจะดู
ภาพยนตรตางประเทศ ดูภาพยนตรไทยบางบางครั้งที่เปนเรื่องที่กําลังไดรับความนิยม ธวัชชอบดู
โทรทัศนมาก สวนใหญ ดูรายการประเภทตลก สารคดีทางวิทยาศาสตร ฟงเพลงและหาขอมูลใน
อินเทอรเนต หนังสือที่ชอบอานที่สุดจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้นก็ชอบอาน
พระคัมภีร ปจจุบันหนังสือที่อานอยูคือ หนังสือเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ และหนังสือประเภท
ตํารา (Text book) ที่บานของธวัชจะรับหนังสือพิมพรายวัน ไดแกไทยรัฐ ในเรื่องการซื้อของ
ธวัชจะพิจารณาจากความจําเปนของการใชงานและยี่หอประกอบดวย ดานราคาจะไมคอยมีสวน
สําคัญมากนักถาหากธวัชชอบและตัดสินใจซื้อสินคานั้น กอนจะซื้อสินคาธวัชเปรียบเทียบรุน และ
ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติตาง ๆ ตลอดจนวิธีการใชงานและมองไปถึงอนาคตวามีความจําเปนมาก
นอยเพียงใด ธวัชคิดวาถาของที่ซื้อมีความจําเปนจะตองใชงาน ก็จะเลือกรุนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด
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เพื่อเปนการลงทุนครั้งเดียว สวนเรื่องรานอาหาร ธวัชเขารานอาหารหลายประเภท ไมวาจะเปน
รานแฟรนไชน รานอาหารในหางสรรพสินคาหรือรานอาหารทั่วๆ ไปแลวแตความสะดวกในแต
ละวัน รานอาหารที่ชอบจะเปนรานที่มีบรรยากาศดีๆ มีอาหารอรอย ๆ กิจกรรมในวันหยุด คือ เชน
ดูโทรทัศน อานหนังสือและนอนพักผอน สวนวันอาทิตย ก็จะมานมัสการพระเจาที่โบสถ เวลา
8:30 - 10:30 น. พอโบสถเลิกก็จะไปเดินเลนตามหางสรรพสินคาแลวจึงกลับบาน ธวัชเคยไป
ตางประเทศ เชน ฮองกง เกาหลีใต ออสเตรเลีย จีน อิสราเอล ธวัชใหความสนใจที่สุดคือ เรื่อง
พระเจา รองลงไปคือ เรื่องครอบครัว เรื่องการงาน
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
ธวัชคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลางแลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
ธวั ช อยู ชั้ น กลางเหมื อ นกั น ธวั ช คิ ดว า คนอื่ น มองว า ครอบครั ว ของธวั ช อยู ใ นฐานะปานกลาง
คอนขางร่ํารวยเพราะเห็นจากทรัพยสินที่มีอยูแตธวัชคิดวาครอบครัวตนเองอยูในชั้นกลางเพราะ
ครอบครัว ก็ยังมีหนี้สินอยู และถ า เปรีย บเทีย บฐานะทางครอบครัว ตนเองกับครอบครั วอื่นใน
ละแวกบานธวัชคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในฐานะปานกลาง ครอบครัวของธวัชเปนครอบครัว
ที่นับ ถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมไสยศาสตรตา งๆ ธวัชเล าว า
ครอบครัวของธวัชจะเนน ในเรื่องพิธีกรรม ความเชื่อ การทรงเจาและการดูดวงโดยเฉพาะพอกับ
แมจะเชื่อเรื่องเหลานี้มาก อยางไรก็ตาม เมื่อครอบครัวรูวาธวัชเปนคริสเตียนครอบครัวก็ยอมรับ
ไมตอตานแตจะสงสัยวาคริสเตียนทําอะไรไดบางทําอะไรไมไดบางซึ่งธวัชก็จะอธิบายใหครอบครัว
เขาใจ ความสัมพันธในครอบครัวจึงไมมีปญหา ธวัชพูดวา “บางอยางที่มันขัดกับพระคัมภีรเราก็ไม
ทํา ก็จะไมรวมกับที่บาน ที่บานก็เขาใจไมมีปญหาอะไรเพราะเคาก็คิดวาศาสนาทุกศาสนาสอนให
ทุกคนเปนคนดี” ธวัชคิดวาครอบครัวมองวาธวัชเปลี่ยนไป “เคาก็มองวาเราอารมณเย็นลง เมื่อกอน
ถาเราไมพอใจ เราก็จะทําทาทางไมพอใจออกมา แตเดี๋ยวนี้เราก็จะไมแสดงทาทางที่ทําใหพอแม
รูสึกไมดี”ธวัชอยากใหครอบครัวมองวา “เชื่อพระเจาแลวดี พระเจาจะเลี้ยงดู ไมตองไปพึ่งพวก
หมอดู ใหพึ่งพระเจาก็พอแลว ก็อยากใหเคามองชีวิตเราวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตเดิม ในทาง
ที่ดีขึ้น ดีกวาที่เปนพุทธ มองวาชีวิตเราเปนแบบอยาง เพื่อที่เคาจะไดสนใจมารูจักกับพระเจา”
ธวัชมองวาตนเองอยู ชั้นกลาง และคิดว าคนอื่นมองวาตนเองอยูในชั้นกลางเชนกัน
“คนอื่นเคาก็จะมองวาเรามีการศึกษาดี มีงาน มีรายไดดี มีชีวิตความเปนอยูดี” ธวัชไมคิดวาการ
เปนคริสเตียนจะทําใหตนเองมีสถานภาพสูงขึ้น ธวัชมองตนเองวาชีวิตมีความหวังไดรับความรอด
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ธวัชกลาววา “พอเราเปนคริสเตียนเราก็รูสึกวาเรามีความหวัง เราไดรับความรอด ชีวิตนี้สั้น เราก็
อยูเพื่อทําสิ่งตางๆใหดีที่สุด เพื่อเปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวยกัน เหมือนกับวาพระเจาใหเรา
เกิดมาแลวทุกคนก็ถูกกําหนดมาวาแตละคนจะตองทําหนาที่อะไร” ธวัชมองวาชีวิตในปจจุบันเปน
ชีวิตที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตยังไมประสบความสําเร็จตามที่ตนเองตั้งเปาไวเพราะวา
งานที่ตั้งใจไวงานยังไมสําเร็จตามที่ตั้งใจไว สวนเปาหมายหลักของธวัช ธวัชอยากมีครอบครัวที่
อบอุ น มี เ วลาให ค รอบครั ว ธวั ช บอกว า ตั ว เองรู สึ กว า เป น คริ ส เตี ย นตอนที่ เ ป ด ใจเชื่ อ พระเจ า
“รูสึกวาเปนคริสตตอนที่เราเปดรับพระเจาเขามาในใจ และพรอมที่จะติดตามพระเจา” พอรูสึกวา
ตัวเองเปน คริสเตียนธวัชเลาวามันมีผลผูกมัดตอการดําเนินชีวิต คือ ทําใหไมอยากทําผิดบาป
“มันเหมือนกับวาพอเรารูวาอะไรที่ผิดตอบทบัญญัติเราก็จะไมทํา ที่ผานมาไมรูก็ไมเปนไรแตตอนนี้
เรารูแลววา พระเจาอยากใหเราทําอะไร ไมทําอะไร เราไมอยากทําผิดตอพระเจา” ธวัชคิดวาการที่
ตนเองเปน คริสเตียนทําใหตนเองแตกตางจากคนอื่น ธวัชพูดวา“เราจะมีความระมัดระวังในการคิด
การพูดมากขึ้นเพื่อจะไดไมทําความผิดบาปเพื่อจะไดเปนการถวายเกียรติพระเจา เราจะมีความหวัง
ในการดําเนินชีวิตเพราะเรามีพระเจาเปนผูนําในชีวิตเราและชวยแกไขปญหาตางๆ” เวลาที่ธวัชไม
สามารถเข า ร ว มในประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรมบางอย า งของสั ง คมไทยได ธวั ช ไม รู สึ ก อึ ด อั ด ใจ
ธวัชกลาววา “ก็รูสึกเฉยๆ เรามีอิสระที่จะทําอะไรก็ไดไมจําเปนตองแครสายตาของคนอื่น ถาเคา
สงสัยเราก็จะอธิบายใหเคาฟงวาเราเปนคริสเตียน” หลักคําสอนที่ธวัชยึดถือ คือ มีชีวิตอยูเพื่อทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม
ในเรื่องการคบเพื่อน สวนใหญธวัชจะคบเพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียน ซึ่งเพื่อนๆสวน
ใหญก็ยอมรับในการเปนคริสเตียนของธวัช ธวัชคิดวาเพื่อนไมไดมองวาธวัชแตกตางจากพวกเขา
เพราะเมื่ อกอ นธวัชเคยทํา ตัวกั บเพื่อ นอย า งไรก็ทําตัว ตามนั้น อาจจะมีแ ตกตา งบางบางอยา งที่
เกี่ ยวกั บ เรื่อ งทางศาสนา “เคา ก็ ไม ได ม องวา เราตา งจากพวกเค า เราอาจจะต า งกับ เค า ในเรื่ อ ง
พิธีกรรมหรือแนวคิดในการดําเนินชีวิตบางอยาง อยางบางทีไปเที่ยวถาเพื่อนแวะไปไหวพระ เราก็
จะไปดวยแตเราก็จะไมไหวกับเคา” ธวัชไมมีความขัดแยงกับเพื่อนในเรื่องความแตกตางทาง
ศาสนา ธวัชยังคงไปรวมกิจกรรมตางๆกับกลุมเพื่อนตามเดิม ธวัชเลาวา “ อยางเพื่อนชวนไปเที่ยว
ผับ เราก็ไป เราก็จะกินเหลาดวยแตเราก็จะรูตัววาเราจะไมกินจนคุมสติไมได แลวเราก็จะไมพูดคํา
หยาบคาย” ธวัชอยากใหเพื่อนๆมองวาธวัชเหมือนกับคนอื่นๆแมวาจะตางศาสนากัน ธวัชพูดวา
“ก็ไมอยากใหเพื่อนมองวาเราเปนคริสตแลวแตกตางจากเคา อยากใหเคามองวาเราก็ไมไดแตกตาง
จากเคาแตถาเคามองวาเราดีเพราะเราเปนคริสตมันก็ดีไป เราจะไดเปนแบบอยาง เคาจะไดมาเชื่อ
พระเจา ”
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ธวัชมองวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก ธวัชบอกวา “คิดวาสังคมคริสเตียน
เปนสังคมแหงความรักแตก็ยังเปนความรักที่ไมสมบูรณ เพราะคนแตละคนก็แตกตางกันไปตาม
พื้นฐาน ฐานะ ชนชั้น บางทีก็ทําใหไมเขาใจกัน” ธวัชมองวาสังคมคริสเตียนเปนสังคมที่อบอุน
ธวัชกลาววา“สังคมคริสเตียนก็อบอุนดี พรอมที่จะตอนรับเราเสมอแตมันก็ขึ้นอยูกับวาเราตองการ
จะเขากลุมกับพวกเคามั้ย แตถึงเราจะไมเขากลุมเราก็ไมรูสึกโดดเดี่ยว เพราะเราก็เปนตัวของ
ตัวเอง” ธวัชรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในสังคมคริสเตียน และเขากับสังคมคริสเตียนไดงาย“ก็รูสึกวา
เราเขากับเคาไดไมยาก ขึ้นอยูกับกลุมที่เราเขารวม วาเคามีพื้นฐาน แนวคิดใกลเคียงเราแคไหน ถา
ใกลเคียงกันก็เขากันได ” ธวัชมองวาสังคมคริสเตียนแตกตางจากสังคมภายนอก ธวัชบอกวา
“สังคม คริสเตียนก็จะมีความรัก และการใหอภัยกันมากกวาคนในสังคมภายนอกคือถามีความ
ขัดแยงกันก็พรอมจะใหอภัยกันเสมอ เพราะเราก็มีความเชื่อพระเจาเหมือนกัน” ธวัชอยากใหสังคม
คริสเตียนมองวาธวัชเปนสวนหนึ่งของพวกเขา “ก็อยากใหเคามองวาเราเปนคนที่มาเชื่อพระเจา
คนนึงไมไดแตกตางจากเคา ไมอยากใหมาคาดหวังอะไรจากเรา เราก็ไมไดดีพรอม เรายังตอง
ไดรับ
การพัฒนาอีก”
โลกทัศน
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ธวัชคิดวา อาชีพที่ดีคืออาชีพที่มั่นคง รายไดดีและ
สุจริต นอกจากนี้ธวัชเสริมวา“ที่ดีที่สุดคือตองเปนอาชีพที่ถวายเกียรติพระเจา คือเราสามารถที่จะ
สรางงานและสรา งความมั่นคงใหกับคนอื่นได” ธวัชบอกว าปจจัยที่สําคัญที่ทํา ใหประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงานนั้นมาจากโอกาสและความสามารถ ธวัชบอกวา“งานของเราจะ
ประสบความสําเร็จไดมาจากสองสวนประกอบกัน คือ สวนที่มาจากพระเจาและสวนที่มาจากเรา
เองคือเราตองไดโอกาสและสติปญญาจากพระเจา สวนที่สองเปนสวนที่เราจะเราตองทําเอง เราตอง
ใชกําลังกาย กําลังใจ ใชความมานะอดทน”
เปาหมายที่สําคัญในชีวิตของธวัช ธวัชบอกวา
“เมื่อกอนตอนที่ไมไดเปนคริสเตียน ก็มีเปาหมายวาจะทํางานใหไดเงินเยอะๆ แตพอเปนคริส
เตียนเปาหมายก็เปลี่ยนไป เราไดรับความรอดแลว ดังนั้น เราก็จะดําเนินชีวิตใหเปนที่พอพระทัย
พระเจาเมื่อเราอยูในโลกนี้ ไมทําสิ่งที่ผิดตอบัญญัติพระเจา เราก็จะตั้งใจทํางานหรือไมวาจะทําสิ่ง
ตางๆเราก็จะทําใหดีที่สุด” หลักที่ธวัชยึดในการทํางาน คือ เอาใจเขามาใสใจเรา ธวัชบอกวา
“ศาสนาทําใหเรานึกถึงและพยายามเขาใจจิตใจของคนอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เปนลูกนองเรา
เราก็จะเอาใจเคามาใสใจเรา” ธวัชเลาวาการเปนคริสเตียนมีผลตอการทํางานของธวัช คือ “ทําใหเรา
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มีความซื่อสัตยตอลูกคา ไมเอาเปรียบลูกนอง เชนเรื่องของวันหยุด เราก็จะไมเรียกลูกนองมาใชงาน
ถึงงานจะเรงดวนแตเราก็จะใหเคาหยุดงาน” ในเรื่องการทํางานวันอาทิตยซึ่งทางศาสนาคริสตถือ
เปนวันสะบาโต
ธวัชคิดวา วันนี้ควรที่จะหยุดงานเพื่อมานมัสการพระเจาที่โบสถ “สวนของ
ลูกนองเราก็จะใหเคาหยุดงาน โดยสวนตัวเรา เราก็จะหยุดงานแลวไปโบสถ นอกจากจะมีธุระ
จริงๆเราก็อาจจะไมไปโบสถซึ่งเราก็ยืดหยุนไดขึ้นอยูกับความจําเปนแตเราก็พยามมาทุกอาทิตยเพื่อ
แสดงความสัตยซื่อตอพระเจาแลวพอเรามาเราก็รูสึกมีความสุขกับบรรยากาศที่โบสถ” ในเรื่องการ
เสี่ยงโชคและการพนันขันตอในรูปแบบตางๆ ธวัชไมชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคตางๆ แตธวัช
เชื่อในเรื่องการทํางาน “การทํางานจะทําใหไดรายไดที่มั่นคงมากกวา ดีกวาเงินที่มาจากการพนัน ถึง
จะไดมาเปนกอนในบางครั้งแตมันก็ไมมั่นคง” ธวัชคิดวาการทํางานหนักๆหากําไรมากๆเปนการ
ถวายเกียรติพระเจาอยางหนึ่ง ธวัชบอกวา“ เราก็คิดวาถาพระเจาใหเราสามารถทํางานไดมากๆ หา
กําไรไดเยอะๆ เราก็จะไดนํารายไดสวนหนึ่งมาถวายคืนกลับใหพระเจาเพื่อใชในพระราชกิจของ
พระเจา” ในเรื่องของการใชจายเงินธวัชบอกวาตนเองฟุมเฟอยบางในบางครั้งแตสวนใหญจะ
ประหยัด ธวั ช จะนํ า เงินส ว นหนึ่ งของเงิ นเดือ นไปใชใ นการถวายสิ บลดโดยธวัช จะหั ก เงินสิ บ
เปอรเซนจากเงินเดือนที่ไดใหโบสถ ธวัชบอกวา “เงินที่เราไดมา มาจากเงินที่พระเจาใหเราพระเจา
จะดูวาเราสัตยซื่อแคไหนที่เราจะถวายคืนกลับใหพระเจา เราก็ไมเสียดายเพราะเราคิดวาพระเจาก็จะ
ใหเรากลับทวีมากขึ้นอีกเพราะเราไดแสดงความสัตยซื่อในความเชื่อตอพระเจา”
ธวัชมีความสนใจในเรื่องการเมืองมาก ธวัชมองการเมืองไทยในแงบวก ธวัชบอกวา
“การเมืองไทยปจจุบันก็พัฒนาดีขึ้น ถึงจะมีการคอรรัปชั่นแตก็ไมมากเพราะ รัฐบาลปจจุบันมีการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกันมากขึ้น” ธวัชจะติดตามขาวสารทางการเมืองทุกวันจาก
โทรทัศนและหนังสือพิมพ ธวัชบอกวา “เศรษฐกิจและการเมืองสัมพันธกัน เราอยูในแวดวงธุรกิจ
เราก็ตองติดตามขาวสารการเมืองเพื่อดูวามีนโยบายอะไรเปลี่ยนแปลงบางเพื่อเราจะไดสนองตอบ
นโยบายและทําใหเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน” ชวงที่มีการเลือกตั้งหรือ
การหาเสียงธวัชก็มีโอกาสติดตามขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศนและวิทยุ ที่ผานมาธวัชไป
เลือกตั้งทุกครั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ลาสุดเลือกพรรคไทยรักไทย เพราะตองการลอง
เลือกพรรคใหมๆ สวนใหญธวัชจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคลเพราะไมรูจักใครเปนการ
สวนตัว ในการเลือกตั้งแตละครั้งธวัชพิจารณาจากนโยบายวาดีแคไหน ธวัชคิดวาการเลือกตั้งเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคนดังนั้นทุกคนควรจะไปเลือกตั้ง ” ในครอบครัวของธวัชจะมีการคุยเรื่อง
การเมืองในสวนของนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวของกับธุรกิจ “เราก็จะมีการคุยกันในครอบครัวถึง
นโยบายทางการเมืองที่อาจจะกระทบกับธุรกิจของเราเพื่อเตรียมความพรอมหรือปรับเปลี่ยนการ
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ทํางาน” ในเรื่องผูนําเผด็จการที่เขามามีอํานาจปกครอง ธวัชไมยอมรับและไมเห็นดวยเลย ธวัชเชื่อ
ในระบอบประชาธิปไตย อยางไรตามธวัชบอกวา “ถาเปนเผด็จการที่มีประโยชนตอบานเมืองก็เห็น
ดวยที่จะมีผูนําเผด็จการในชวงเวลานั้น แตถาไมเปนประโยชนก็ไมเห็นดวย”
ธวัชจะสนใจปญหาสังคมมาก ธวัชคิดวาปญหาสังคมที่สําคัญและรัฐบาลควรเรงพัฒนา
คือ การดอยการศึกษาและความยากจน ธวัชบอกวา “ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนคนนึงเราก็จะมีใจที่
จะชวยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินสวนหนึ่งใหกับผูที่ดอยโอกาสในสังคม มันเหมือนกับการ
ถวายคืนใหกับพระเจา” ธวัชไมเคยเขารวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมแตสวนใหญ
ชวยเหลือสังคมโดยสนับสนุนทางการเงินและสิ่งของบริจาค ธวัชกลาววา“ผมเคยไปบริจาคหนังสือ
บาง เงินบางตามมูลนิธิตางๆ เราก็เห็นวาสิ่งที่เราไมไดใชไดถาเปนประโยชนกับคนอื่นไดบางก็ดี
หรือเงินของเราถาเรายอมลดความฟุมเฟอยในบางวันลงแลวเอาเงินสวนนั้นไปบริจาคแทนก็จะเปน
ประโยชนกวา ลาสุดผมก็โอนเงินเขาบัญชีของมูลนิธิสันติสุข 500 บาทและตั้งใจวาจะโอนให
ประจําทุกๆเดือนเพื่อชวยเหลือเด็กกําพราเด็กดอยโอกาสทางสังคม” นอกจากนี้ธวัชจะบริจาคโลหิต
เปนประจํา ธวัชบอกวา “ การเปนคริสเตียน มีผลผลักดันทําใหเราอยากจะมีสวนชวยเหลือสังคม
ชวยคนที่ดอยโอกาสเพราะพระเจาไดประทานทั้งโอกาสทั้งเงินใหเรา เราก็อยากจะปนสวนนึงของ
เราใหกับเคาบาง”
ธวัชคิดวาปจจัยที่สําคัญที่ทําใหคริสเตียนเขาไปรวมในกิจกรรม
สาธารณประโยชนเพราะ “เราไดรับโอกาสอันดีจากพระเจา แลวเราก็อยากจะแบงปนสิ่งเหลานี้
ใหกับคนที่เขายังไมมีใหไดรับสิ่งเหลานี้ดวย”
กรณีศึกษาที่ 8 : ณรงค (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

ชาย
40 ป
โสด
ปริญญาตรี
คาขาย
40000 บาท
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ประวัติชีวิต
ณรงคเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พอและแมเปนคนกรุงเทพฯ ครอบครัวของณรงค
เป น คนจี น ที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต ทั้ ง ครอบครั ว พ อ และแม ข องณรงค จ บการศึ ก ษาสู ง สุ ด ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 ณรงคมีพี่นองทั้งหมด 4 คน ณรงคเปนลูกคนโต นองคนที่สองและสามเปน
นองชาย คนที่สี่เปนนองสาว ทุกคนเปนคริสเตียน ณรงคเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนศรีตบุตร
บํารุง อยูแถวถนนรองเมือง เรียนชั้น ป.1-ป.7 ณรงคเลาวาตอนที่อยูโรงเรียนนี้ซึ่งเปนโรงเรียน
พุทธก็รูสึก ขัดแยงในใจ “เราเปนคริสเตียนแลวทุกเชาทําไมเราตองฟงเคาสวดมนต เราก็รูสึกวา
ไอนี่ มันไมเหมาะกับเรา” หลังจากนั้นก็ยายมาอยูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยเรียนตั้งแต ม.1ม.5 หลังจากนั้นก็มาเรียนตอระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ ปจจุบันณรงคประกอบธุรกิจสวนตัวและมีสํานักงานอยูที่บาน (home office)
ปจจุบันณรงคอาศัยเขตปอมปราบ ที่อยูเปนตึกแถว 2 ชั้น มีหองนอน 1 หอง ชั้นลางทําเปน
สํานักงานในบานของณรงคมีทรัพยสิน คือ โทรทัศนสี 3 เครื่อง เครื่องเสียง 2 ชุด ตูเย็น 1 ตู
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร 2 เครื่อง โทรศัพทบานมี 5 เครื่อง
โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง รถกระบะ 2 คัน รถยนตยี่หอ โตโยตา 1 คัน เครดิตการด 1ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ครอบครัวณรงคเปนครอบครัวคริสเตียน ตั้งแตรุนคุณปู คุณยา คุณยามีบทบาทอยางมาก
ในการปลูกฝงใหณรงคเ ปนคริสเตียนตั้งแตเด็กๆ โดยคุณยา จะพาณรงคไปคริสตจักรไมตรีจิต
ทุ ก อาทิ ต ย ซึ่ ง เป น คริ สตจั ก รจี น ที่ อ ยู ใ กล บ า น อย า งไรก็ ต าม ณรงค ไ ม คิ ด ว า การเติ บ โตใน
ครอบครัว คริสเตียนแล วจะทําใหตนเองเปนคริสเตี ยน แต การเปนคริสเตียนเปนเรื่องของการ
ตัดสินใจ ณรงคกลาววา “ไมใชการเกิดในครอบครัวคริสเตียนแลวจะเปนคริสเตียน มันไมใชเปน
อยางนั้นแตคนสวนใหญไมไดศึกษาไมมีความรูไมมีการตัดสินใจวาจะเชื่อพระเยซูมั้ยเพราะถามา
เชื่อ พฤติกรรมหลายอยางตองเปลี่ยนแปลง ตองละทิ้งบาปหลายๆ อยางทําไมได เราไมสามารถจะ
พูดไดวาเราจะไมทําบาปทุกอยางแตเรา พยายามจะไมทําแตเราก็ยังติดกับบางอยางแตการตัดสินใจ
เปนคริสเตียนแปลวานั่นตองเลิกนี่ตองเลิกอยางงั้นอยางงี้ใชไมไดแลว ตองเปลี่ยนแปลง” ณรงคเลา
ใหฟงวาในชวงมัธยมตนเคยเขากลุมคริสเตียน เชน กลุมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)
กลุมนี้จะมีบทบาทสอนใหรูวา พระเยซูคือใครเพื่อใหตัดสินใจเลือกเดินตามพระเยซู และนั่นเปน
จุดตั ดสิ นใจของณรงค ใ นการจะเปนคริ สเตี ย น “.....นั่ นเปนจุดตั ดสิ นใจของผมที่วา เอาหล ะ จะ
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ติดตามพระเยซูแลวนะ คือไมใชวาจะไปโบสถเรื่อยจะดําเนินชีวิตตามปกติ ทุกอยางราบรื่นโดยไม
มีการตัดสินใจครั้งสําคัญ..ไมใช” ณรงคจึงรับเชื่อและรับบัพติสมาที่คริสตจักรไมตรี เมื่ออายุ 19
ป
การเติบโตในครอบครัวคริสเตียน ทําใหณรงคไมคอยกระตือรือรนในการเปนคริสเตียน
และบางชวงของชีวิตก็มีการออกนอกกรอบของศาสนา ณรงคเลาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของ
ตนเองวา “ตื่นมาไมเคยอานพระคัมภีร อธิษฐานบางบางวันกอนนอนก็จะอธิษฐานบาง” ในเรื่อง
การอธิษฐานกอนรับประทานอาหาร ณรงคบอกวาตนเองจะอธิษฐานเฉพาะเวลาที่อยูกับเพื่อนทั้งที่
เปนคริสเตียน และไมเปนคริสเตียนแตถาอยูคนเดียวก็จะไมอธิษฐาน ณรงคใหเหตุผลวา “เราไม
อยากมีปญหากับคนอื่น เราไมอยากทําใหเพื่อนที่เปนคริสเตียนหรือไมเปนคริสเตียนสะดุด ไม
อยากใหเคาสงสัยวา you เปนคริสเตียนแตทําไมไมอธิษฐานกอนกินขาว” ณรงคเลาวา ชีวิต
คริสเตียนของณรงค มีการออกนอกทางคริสเตียนบาง เชน ไมไปโบสถ ณรงคพูดวา “ตอนนั้นไม
อยากไปโบสถ รู สึกชี วิตลม เหลว ชีวิ ตคริสเตียนไม เห็ นดีขึ้ นเลย ไปโบสถกั บไมไปโบสถไ ม
แตกตางกัน งั้นไมไปโบสถก็แลวกัน คือ เรามองตัวเองกับเพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียนชีวิตเคาก็ดี
อาจจะดีพอๆกับเรา” เมื่อถามถึงเหตุผลของการหันกลับมา เปนคริสเตียนอีกครั้ง ณรงคตอบวา
“นี่เปนขอดีขอหนึ่งของการรูจักพระเจาตั้งแตเด็กๆ คือ เราจะไมลืมความรักดั้งเดิมที่พระเจามีตอ
เราเหมือนกับลูกที่ดื้อแลวหนีออกจากบาน สุดทายเคาจะรูวายังมีพอแมที่รักเคาอยู สุดทายเคาก็จะ
กลับมาหาพอแมเคา” การกลับมาเปนคริสเตียนอีกครั้ง ณรงคบอกวาไมไดกลับมาเพราะความรูสึก
วาตองการที่พึ่งทางใจ “จริงๆ ก็ไมไดคิดวาตองการที่พึ่งทางใจแตเรารูวาไมวาเราจะอยูที่ไหนไมวา
เราจะไปทําอะไรจะเปนคริสเตียนหรือไมพระเจายังรักเราอยู เพราะฉะนั้น เราสามารถกลับมาหา
พระเจาที่รักเราได”
ชีวิตประจําวันโดยทั่วไปของณรงค คือ ทํางานสัปดาหละ6วัน เริ่มงาน 8 โมงเชา
เลิกงานประมาณ 2 ทุม หยุดวันอาทิตย ณรงคบอกวา “วันอาทิตยตอง It’s a MUST ไมหยุดไมได
สวนลูกนองก็ตองหยุดดวย คือเราเห็นวาทํางานอาทิตยละ 6 วัน มันก็เหนื่อยหนักหนาแลว
เพราะฉะนั้นตองมีวันหยุดเพื่อพักผอนเพื่อวันรุงขึ้นจะไดมีแรงมาทํางาน” ณรงคไมไดเขากลุมเซล
ของ คริสตจักร ในวันธรรมดาณรงคจะออกกําลังกายบาง เชนวันจันทร พุธ ศุกรก็จะไปเรียน
เทนนิส วันอาทิตยจะมาโบสถทุกอาทิตยโดยจะเขานมัสการรอบ 10:30 น.- 12:30 น. สวนชวงบาย
ก็จะกลับบานไปพักผอนหรือเดินเลนศูนยการคาบางหรือไปจตุจักรบาง สวนมากจะซื้อของตามหาง
สรรพสินคา เชน เซ็นทรัล โรบินสัน ณรงคบอกวา “ไมชอบซุปเปอรสโตร ผูกขาด แม็คโคร โลตัส
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คารฟูร เกลียดมากทําลายธุรกิจรายยอยจะตอตาน” สวนใหญสินคาที่เลือกซื้อจะเปนของใชจําเปน
ภายในบานมากกวาเครื่องใชสวนตัว การเลือกซื้อสินคาไมจําเปนจะตองเปนของ brand name
ณรงคบอกวา “สวนตัวแลวผมเปนคน low profile คือถึงเราจะมีหรือไมมีเราไมจําเปนตอง
แสดงออกใหคนอื่นรับรูวาตองใชของมียี่หอ ปากกาแพงๆ นาฬิกาแพงๆ ขับรถหรูเหลานี้เปนเรื่อง
ไมจําเปนสําหรับผม” ณรงคบอกวา สิ่งเหลานี้เปนนิสัยสวนตัวไมเกี่ยวของกับการเปนคริสเตียน
ณรงค อ าจเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ที่ มี ยี่ ห อ บ า งเมื่ อ ชอบสิ น ค า นั้ น ๆ การเลื อ กซื้ อ จะพิ จ ารณาความชอบ
ความเหมาะสมและราคาแตจะเนนความชอบอันดับหนึ่งและราคาอันดับสอง กิจกรรมยามวาง
ณรงคก็จะอยูบานพักผอนดูทีวี ฟงเพลง อานหนังสือ บางครั้งก็จะเลนอินเทอรเนตเพื่อหาขอมูล
ณรงคจะไมคอยออกบานไปไหนในวันหยุดเพราะเหนื่อยจากการทํางานมาแลวก็จะใชเวลาพักผอน
อยูกับ บา น รายการโทรทัศน ที่ช อบดู รายการเกี่ยวกั บการสัมนา อภิปราย วิเ คราะหก ารเมื อง
รายการวิทยุที่ชอบฟงคือ รายการเพลงสวนใหญฟง FM105 ชอบดูภาพยนตตางประเทศประเภท
หนังตลก หนังaction และหนังdrama หนังสือที่ณรงคชอบอานคือหนังสือเกี่ยวกับเครื่องเสียง
วรรณกรรมคริสเตียน (แตจะไมคอยอานพระคัมภีร) และหนังสือจิตวิทยา
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
ณรงคคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลางแลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
ณรงคอยูชั้นกลางเหมือนกัน ณรงคคิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของณรงคอยูในฐานะปานกลาง
เชนเดียวกัน ถาเปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเองกับครอบครัวอื่นในละแวกบาน ณรงคคิดวา
ครอบครัวของตนเองอยูในฐานะปานกลาง ณรงค เ กิด และเติบโตในครอบครั วคนจีนที่นับ ถือ
ศาสนาคริสตมาตั้งแตรุนคุณปูคุณยา พอมาถึงรุนพอและแมก็เปนคริสเตียน สวนณรงคเปนรุนที่
3 ที่เปนคริสเตียน เมื่อกอนที่ณรงคและครอบครัวจะเขาคริสตจักรจีนซึ่งอยูแถวบานชื่อคริสตจักร
ไมตรีจิต แตปจจุบันมีเพียงณรงคที่ยายมานมัสการที่คริสตจักรใจสมานไดประมาณ 4-5 ปแลว
ณรงคพูดถึงเหตุผลที่ยายคริสตจักรวา “ผมไมชอบใหใครมาคอยเช็คชื่อ มาคอยจับตาดูวาวันนี้เรามา
โบสถหรือเปลาหรือพอเลิกโบสถแลวตองมาคอยรายงานตัวใหคนอื่นหรือคนที่บานเห็นวาเรามา
โบสถ จริงๆโบสถกับบานผมหางกันนิดเดียวเดิน 5 นาที 10 นาทีก็ถึงแตเราก็ไมอยากไปไมอยาก
ใหใครมาคอยจับตา”
ณรงคเลาวา การเกิดในครอบครัวคริสเตียน ทําใหความสัมพันธใน
ครอบครัวดี แตการเติบโตในครอบครัวคริสเตียนทําใหบางครั้งทําอะไรก็เหมือนเปนพิธีกรรม
ณรงคพูดวา “ความสัมพันธดี ไมมาโบสถนี่โดนดา ที่บานจะคอยถามวาทําไมไมไปโบสถ มีตัง
ถวายทรัพย รึยัง เอาไปดวยนะ อะไรทํานองนั้น เราโตมาแบบพิธีกรรมแบบคนจีน โดยพื้นฐานเรา
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ก็เรียนรูความเชื่อจากเคาแตพอเราโตขึ้นเราก็ศึกษาเองดวย เชน ของไหวที่คนอื่นเอามาใหกินที่บาน
บางคนอาจจะกินแตเราเรียนรูจากพระคัมภีรสอนไมใหเรากิน เราก็จะไมกิน นี่เปนสวนปลีกยอยที่
แตกตางกัน”
ณรงค ม องว าตนเองอยูชั้นกลาง และก็ คิดวา คนอื่นมองณรงคอ ยู ใ นชั้นกลางเช นกัน
ณรงค บ อกว า การเป น คริ ส เตี ย นไม ไ ด มี ผ ลต อ สถานภาพทางสั ง คมของตนเอง ณรงค ก ล า วว า
“การเปน คริสเตียนไมไดสรางสถานภาพทางสังคมของผมใหสูงขึ้น” ณรงคเลาถึงทัศนะตอตัวเอง
กอนและหลังเปนคริสเตียนวา “เมื่อกอนก็จะมองวาตัวเองก็อยูไปเรื่อยๆ ไมไดมีคามากมายนักแต
เมื่อมาเปนคริสเตียนรับรูวาพระเจารักเรา เรามีคุณคามากในสายตาของพระเจาเราเปนคนมีคาแลว
เราก็รูสึกวาเรามีคามากขึ้นจริงๆ การเปนคริสเตียนทําใหมองตัวเองมีคุณคามากขึ้น” การเปน
คริสเตียนทําใหณรงคอยากจะมองตัวเองใหมีคามากขึ้น เพราะที่ผานมาณรงครูสึกวาตนเองยังไมได
ทําตัวใหมีคาสมกับที่พระเจารัก ณรงคบอกวา “ผมอยากใหตัวเองมีคามากขึ้นจากที่พระเจายอมรับ
วาผมมีคา ผมเปนคนที่พระเจาสรางแลวผมมีคาแตเนื่องจากผมยังไมไดทําตัวใหสมกับฐานะใหม
ของผม อยางเชน การเปนคริสเตียนเราควรจะอธิษฐานทุกๆ วันอานพระคัมภีรทุกๆ วันใชเวลากับ
พระเจามากขึ้นสิ่งนี้ผมยังบกพรองอยูมาก การมีชีวิตที่เปนแสงสวางที่จะประกาศเรื่องของพระเจา
ใหกับเพื่อนๆ ที่ไมรูจักแลวก็ทําอยางที่พระเยซูตองการคือรักพระเจาดวยสุดใจสุดจิต รักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง สิ่งตางๆ เหลานี้ก็ยังเปนเรื่องที่ทําไมได ผมอยากมองตัวเองมีคาเพื่อผมตองการจะ
บอกกับตัวเองจะบอกพระเจาวาผมทําตัวใหสมกับที่พระเจารักเหมือนกับเราจะเปนลูกที่ดีของพอ
แมเพราะพอแมรักเรา” ณรงคคิดวาชีวิตปจจุบันประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว “ผมเชื่อวาผม
ประสบความสําเร็จระดับครึ่งหนึ่งแลวจากการงาน การศึกษา อาชีพ” ณรงครูสึกวาตนเองเปน
คริสเตียนเมื่อผานพิธีกรรมการรับบัพติสมา (รับบัพติสมาที่คริสตจักรไมตรีจิต) ซึ่งตอนนั้นณรงคอยู
กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมปที่ 3 “ ตอนนั้นรับบัพติสมาเองครอบครัวไมมีสวนในการตัดสินใจกับเรา
ผมเชื่อในพิธีบัพติสมา เมื่อเราตัดสินใจจะเปนคริสเตียนเราตองตัดสินใจรับบัพติสมาเพื่อจะบอก
กับมนุษยกับฟาสวรรคกับตัวเราเองวาเราเปนคริสเตียน เราจะหันหลังกลับจากการทําบาปและ
ดําเนินชีวิตที่ชอบธรรม” เมื่อถามถึงผลผูกมัดจากการรับบัพติสมา ณรงคตอบวา “ ผลผูกมัดกับ
ชีวิตสวนตัวคือ ไมทําบาป เราไมอยากจะทําบาป เราพยายามไมทํา จํานวนครั้งที่ทําบาปหลังจาก
เปนคริสเตียนจะนอยลงเพราะเราตั้งใจที่จะไมทําบาป” ณรงคมองวาการเปนคริสเตียนทําใหตนเอง
แตกตางจากคนอื่น ณรงคกลาววา“กอนที่เราจะตัดสินใจรับเชื่อ ขณะนั้นเราคิดวาเราเปนคริสเตียน
อยูแลว วิถีชีวิตของผมแตกตางจากวิถีชีวิตของเพื่อนๆ ในขณะที่เรียนมัธยมดวยกัน เชน มัธยมตน
มีเ พื่ อนหลายคนหั ดสูบ บุ หรี่ หัดกิ นเหลา แต เ ราไมเ คยมีความคิด แบบนั้ นเลยทั้ง ก อนตั ดสิ นใจ
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รับบัพติสมาและหลังการตัดสินใจรับบัพติสมาเพราะเรารูจักกับพระเจา เราเปนคริสเตียน” เวลาที่
ณรงค ไ ม ส ามารถเข า ร ว มในประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรมบางอย า งของสั ง คมไทยได ณรงค บ อกว า
“ผมรูสึกอึดอัด แตไมรูสึกดอย เชนผมไปงานพิธีรดน้ําศพ ผมเขาไปรวมในพิธีคือไปนั่งเฉยๆ
ขณะที่ทุกคนยกมือพนมสวดมนต ผมไมไดยกมือพนม ผมรูสึกอึดอัดที่ไมเหมือนชาวบานแตผมก็
รูสึกในใจลึกๆ วาผมทําถูกแลว เพราะผมเปนคริสเตียนเรามั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อเราคิดวาการไหว
พระเปนสิ่งที่ผิดสําหรับเรา”
ในเรื่องการคบเพื่อน ณรงคจะมีเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียนมากกวาเพื่อนที่เปนคริสเตียน
สวนใหญจะคบเพื่อนกับที่ทํางานดวยกันและเวลามีปญหาก็จะไมปรึกษากับใคร ณรงค บอกวา
“เวลามีปญหาจะคิดคนเดียว เพื่อนมีไวสังสรรคแตก็จะอธิษฐานกับพระเจา” สําหรับณรงคความ
แตกตางทางศาสนาไมไดทําใหเกิดความขัดแยงรุนแรงกับเพื่อนแตอาจมีความแตกตางกันบางใน
การดําเนินชีวิตหรือแนวคิด เชน “เพื่อนบอกวากินเหลาได ในขณะที่เราคิดวาตองไมกินเหลา”
การเปนคริสเตียนทําใหณรงค อาจตองหลีกเลี่ยงตัวเองจากกลุมเพื่อนในบางสถานการณ ณรงค
บอกวา “ในความเปนคริสเตียนทําใหเรามีปญหากับเพื่อนบางกลุม บางเวลา เชนตอนที่เอ็นฯติด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 1 เคาจะพาไปรับนองไปกินเหลา ไปเที่ยวผูหญิง เราเลือกที่จะไมเขา
กลุมเพื่อจะไมตองไปกินเหลากับเคาเพื่อที่จะไมตองไปเที่ยวกับเคา นั่นก็ทําใหสังคมสวนนี้ของเรา
ขาดหายไปเหมือนกัน ที่ไมทําเพราะเราเห็นวามันเปนบาป ผิดตอพระเจา ผิดตอตัวเองและมีบาป
หลายๆ อยางในชีวิตที่เรามีอํานาจที่จะหลีกเลี่ยงได เชน การโกหกกับปญหาเฉพาะหนาบางครั้งเรา
หลีกเลี่ยงไมไดแตเรื่องของการตัดสินใจเพื่อจะเดินไป เพื่อจะไปทําบาปเราตัดสินใจใหมไดตั้งแต
อยูในบานคือไมออกไปเลย” ณรงคคิดวาเพื่อนๆ จะมองวาณรงคเครงศาสนา “เคาคงมองวาเรา
เครงศาสนาทุกอาทิตยตองไปโบสถ ทําไมจะไปเที่ยวกับเคาบางไมได” ณรงคบอกวาอยากจะให
คนอื่นมองวาณรงคเปนคริสเตียนที่ดี “เราอยากจะเปน คริสเตียนที่ดีสัตยซื่อ และเปนเกลือเปนแสง
สวางใหคนรอบขางไดเห็นชีวิตของเรา วาเราเปนคริสเตียนแลวดี ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง แลวเคา
ควรจะตัดสินใจเชื่อเหมือนที่เราเชื่อ”
ณรงครูสึกวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก แตณรงคไมคอยรูสึกมีความสุขกับ
สังคมคริสเตียนเทาไหร ณรงคคิดวาตนเองไมคอยไดรับการตอนรับที่ดีหรือการชวยเหลือจาก
คริสเตียนในคริสตจักรใจสมาน อาจเปนเพราะตนเองมาจากคริสตจักรอื่น “คือเรามาแบบนี้ใชเวลา
แบบนี้ บางที่เราถามตัวเองวา เรา need ความเปนเพื่อนจากคนกลุมนี้มั้ย บางครั้งเราก็ไมไดneed
บางครั้งเรารูวาถึงเรา need เราก็ไมได เรารูสึกวาเรามีความแตกตางจากบางคนหรือจากคนสวนใหญ
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คนสวนใหญอาจจะคิดคลายๆ กัน พูดคลายๆ กัน ทําคลายๆ กันเคาจะเขากันไดดี ขณะที่เราอาจจะ
มาจากสังคมอื่นมาจากโบสถอื่น เรารูสึกวาเรามีความแตกตางจากเคาอยูบาง” ณรงคบอกวาตนเอง
สามารถเขากับคนในสังคมคริสเตียนไดงาย แตไมสามารถมีความสัมพันธที่ลึกกับคนกลุมนี้ได
แตอยางไรก็ตาม ณรงคบอกวา “แตทุกครั้งที่ผมเขากับคนอื่นไมไดผมตองมองวาตนเองปญหามี
ขอบกพรองในการปรับตัวหรือการเรียนรู เราไมไดโทษเคา เพราะเคาเปนสังคมสวนใหญแลวเคา
ไปกันไดแตเราไปกับเคาไมไดแตเราก็ไปไดในระดับนึง” ในความรูสึกของณรงค ณรงคคิดวา
สังคมคริสเตียนแตกตางสังคมภายนอก “สังคมคริสเตียนไมดีเทากับสังคมภายนอกที่ผมคบหาอยู
เพื่ อนที่ไมเ ปน คริ สเตียนดวยกั นดู แลเอาใจใส เ รามากกวา คริสเตียนที่เจอในโบสถวันอาทิต ย ”
ณรงคบอกวาคนในสังคมจะมองวาณรงคมาโบสถ พอถึงแลวก็กลับไมสุงสิงกับใคร อยางไรก็ตาม
ณรงคบอกวา “แตถามีคนมาคุยดวยผมก็อยากคุยกับเคาเพราะผมก็อยากมีเพื่อน” เมื่อถามถึงความ
ตองการจากสังคมคริสเตียน ณรงคตอบวา “ผมอยากใหสังคมคริสเตียนมองวาผมเปนสวนหนึ่ง
ของคริสเตียนที่นี่ นั่นแปลวาถึงแมวาผมจะมาบาง ไมมาบางหรือผมจะทักทายบางไมทักทายบาง
ผมนาจะไดรับการทักทายหรือไดรับการยอมรับเหมือนกับคริสเตียนใหมที่ใครๆหอมลอมดูแลเอา
ใจใสเหมือนกับเด็กแรกเกิดที่ทุกคนแยงกันอุม ในขณะที่เราเขามา ก็มองเราดวยสายตากลางๆ แลว
ก็ไมมีความสัมพันธสวนตัว คงคิดวาเราก็อยูมานานแลว อยูไดก็ดีแลวหนิ”
โลกทัศน
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ณรงคคิดวาอาชีพที่ดีคืออาชีพที่มีรายไดปานกลางแต
มั่นคง ณรงคมีทัศนะเกี่ยวกับหลักในการเลือกอาชีพวาคริสเตียนสามารถเลือกทํางานไดทุกอาชีพที่
ไมผิดกฎหมายแมบางคนอาจจะมองวาการเปน Sale เปนอาชีพที่เสี่ยงตอการผิดในเรื่องคําพูดแต
ณรงคพูดวา “ผมคิดวาทุกอาชีพมันมีมุมมืดและมุมสวางของมัน เราอยูในอาชีพไหนก็ไดแตเราก็
ทําตัวกลางๆ คนที่เปน Sale ก็ไมจําเปนตองกะลอนมากหรือพนักงานบัญชีก็มีโอกาสคดโกงมาก
พอๆ กับ Sale” ณรงคบอกวาความเปนคริสเตียนมีผลตอการเลือกประกอบอาชีพคือตนเองจะไม
เลือกอาชีพที่เกี่ยวของกับการทําลายคนอื่น อาชีพที่เกี่ยวกับอบายมุข เชน ขายบุหรี่ ขายเหลา ขาย
กาวที่คนใชดม “ถาเราจําเปนตองเลือกระหวางการดํารงชีวิตอยูกับการขายเหลา เราเลือกที่จะไม
ขายเหลาแลวยอมที่จะอด” ณรงคเชื่อวาปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน
คือพระเจา “จริงๆ แลวปจจัยที่ประสบความสําเร็จในการทํางานมาจากเบื้องบน มาจากพระเจาคือ
พระเจาเปนคนกําหนดให เปนคนที่ประทานใหแตแรก สวนของเราก็คือขยัน ซื่อสัตย มุมานะแลว
ก็ทํางานหนักดวยระยะเวลาที่ยาวนานมากพอเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จ” ณรงคบอกวา
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มนุษยทุกคนมีสิทธิ์ขยันแตมนุษยบางคนเทานั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระเจา
และณรงคเชื่อวาการติดสนิทกับพระเจาจะทําใหมีโอกาสประสบความเร็จยิ่งขึ้น ณรงคเลาถึงชีวิตใน
การทํางานของตนเองวา “กอนผมไปหาลูกคาใหมผมจะอธิษฐานขอพระเจานําใหเคาซื้อกับผม โดย
สวนตัวผมไมไดคิดวาผมมีความสามารถหรือราคาของผมถูกกวาแตผมเชื่อวาขายไดหรือไมไดเปน
เพราะพระเจาประทานใหหรือไมให ถาไดลูกคาก็จะคิดวาพระเจาประทานใหและถาไมไดลูกคาก็
ยังคิดวาพระเจาอาจจะยังไมให มันคงไมเหมาะสมหรือไมดี” ณรงคไมเชื่อในเรื่องของการทํางาน
หนักวาจะเปนการบูชาพระเจาหรือเปนการถวายเกียรติพระเจาแตตองทํางานอยางสมดุยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีดวย “จริงๆ แลวการทํางานหนักๆ อาจจะไมใชการถวายเกียรติกับพระเจาในรูปนึง
เพราะเราอาจจะใหงานเปนรูปเคารพ เปนพระเจาอีกองคนึงแทนพระเจาที่เที่ยงแท ผมคิดวาชีวิต
คริสเตียนตองสมดุลยถาเราทํางานหนักแลวคนภายนอกชื่นชมเรา มองวาเราประสบความสําเร็จ
พระเจาอาจจะไดรับเกียรติแลวชีวิตสวนตัวเรามีเวลากับพระเจามากเพียงพอมั้ย เราออกกําลังกายดี
หรือเปลา เรากินอาหารดีมั้ย ผมวาเราตองตอบอันนั้นกอน เราตองมีคุณภาพชีวิตดีดวยและเราตอง
มีความสุขกับงานกับชีวิตสวนตัว” เปาหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของณรงคคือการทํางานการมีเงิน
เก็บ “ผมอยากใหงานมั่นคง มีเงินเก็บระดับนึงเพื่อจะไป safety ในอนาคต” ณรงคคิดวาจะไปสู
เปาหมายไดโดยคือมีความขยัน ทุมเทและพัฒนาตัวเอง ณรงคยอมรับวาศาสนามีสวนในการ
กําหนดชีวิตหรือแนวคิดในการทํางานของเขา “ศาสนามีสวนอยางมากในการกําหนดแนวคิดใน
การดํา เนิ นชี วิต ในการทํา งานของผม ผมเชื่อ ในความขยั น เหมื อ นมด ผมเชื่ อในความสัต ย ซื่ อ
พระเจาสอนใหเราเปนคริสเตียนที่สัตยซื่อตอคนอื่น ไมเอาเปรียบไมคดโกง ยุติธรรม ไมฉวย
โอกาสแลวนี่ก็เปนแนวคิดในการดําเนินชีวิตของผมดวย” ในเรื่องทาทีตอผูใตบังคับบัญชาหรือ
ลูกจางณรงคจะใหความสําคัญกับงานมากกวาลูกนอง ณรงคบอกวาระหวางคนกับงาน ณรงคเนน
งานมากกวา “ในเรื่องลูกนองผมอาจสอบตกในเรื่องนี้ผมคิดวาบางครั้งคนตองเสียสละเพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ” อยางไรก็ตามในเรื่องการดูแลลูกนองณรงคบอกวา “เราจะดูแลลูกนองอยาง
ยุติธรรม เราจะเฉลี่ยงานกัน จะไมมีใครทํางานหนักเกินไปหรือเบาเกินไป ไมเอาเปรียบเคาเพื่อให
เคาอยูไดเราก็จะอยูได” ณรงคพูดถึงทัศนะเกี่ยวกับการทํางานในวันสะบาโตวา “พระคัมภีร
กําหนดใหวันสะบาโตเปนวันที่ตองมานมัสการพระเจาตองไมทํางาน โดยสวนตัวผมก็เชื่อตาม
พระคัมภีรขอนี้ดวยและเราเชื่อวาพระเจาจะอวยพรคนที่ไมทํางานวันอาทิตย”
ดวยความเชื่อ
ดังกลาวจึงทําใหณรงคไปโบสถทุกอาทิตย ในเรื่องของการถวายสิบลด ณรงคบอกวาเมื่อกอนตอน
ที่ทํางานประจําณรงคก็จะถวายสิบเปอรเซนของเงินเดือนทุกเดือนแตปจจุบันเปนเจาของกิจการ
สวนตัวทํางานเหมือนไมมีเงินเดือน รายไดและรายรับไมแนนอนทําใหการถวายสิบลดจะไมมี
ตัวเลขที่นาํ มาคิดเปนสิบเปอรเซนที่ชัดเจนแตตนเองก็ตั้งเงินเดือนใหตัวเองและก็ถวายสิบลด ณรงค
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บอกวา “บอยครั้งที่ถาเราจะถวายฯถาเรารูสึกเสียดายเราจะไมถวายเลย” ในเรื่องของการใชจายเงิน
ทองณรงคบอกวาการเปนคริสเตียนไมไดทําใหตนเองประหยัดมากขึ้น แตโดยพื้นฐานตนเองเปน
ประหยัดอยูแลวและมีแนวคิดที่จะไมใชจายในเรื่องที่ฟุมเฟอยเกินตัว อยางไรก็ตามณรงคบอกวา
“บางครั้งผมก็ประหยัดในหลายๆ เรื่อง เพื่อจะฟุมเฟอยในบางเรื่อง เราอาจจะไมสามารถฟุมเฟอย
ไดทุกเรื่องแตเราก็ยังมีบางเรื่องที่เรา happy ที่จะฟุมเฟอย”
ณรงคมีความสนใจในเรื่องการเมืองคอนขางมาก ณรงคคิดวาการเมืองไทยเปนเรื่องของ
การคานอํานาจของผลประโยชน “สําหรับผมผมยังมองการเมืองไทยในแงลบ ทุกคนที่เขามาลวน
หวังผลประโยชนแตเพื่อใหเคาสามารถรักษาผลประโยชนอยูไดในระยะยาวเคาจําเปนตองสราง
ผลงานเพื่อไดรับการยอมรับ” ณรงคยกตัวอยางการทํางานของรัฐบาลปจจุบันวา “ไทยรักไทย เคา
ชวยเหลือคนจน เคา เอาเงินคงคลังออกมาใชจ าย หรือเอาเงินที่ส ะสมในอนาคตมาใชจา ยใน
ปจจุบันเพื่อทําใหธุรกิจมันเดิน มันอาจจะดีในแงนึง แตในอนาคตเคาก็จะขาดเงินอีก มันเปน
ปญหางูกินหาง การที่เคาเปนรัฐบาล ทําใหเคาสามารถคอรรัปชั่นในระดับนโยบายใหคนนั้นขึ้นมา
ไมใหคนนั้นขึ้นมาใหโครงการนั้นผานไมใหโครงการนั้นผาน ฉะนั้นการเมืองไทยยังเปนเรื่องของ
ผลประโยชนอยู”
ณรงคจะติดตามขาวสารทางการเมือง จากหนังสือพิมพโดยณรงคจะอาน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจทุกวัน อาจจะดูโทรทัศนบางแตสวนใหญอานหนังสือพิมพมากกวา
ณรงคไปเลือกตั้งทุกครั้ง ทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ณรงคบอกวาการเปนคริสเตียนหรือ
ศาสนาไมไดเขามามีสวนเกี่ยวของ หรือเปนปจจัยที่ทําใหตนเองออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งแตที่ตนเอง
ออกไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง มาจากความรูสึกสํานึกในหนาที่ของพลเมืองที่อยากจะหาคนดีเขา
มาบริหารประเทศ “การเลือกตั้งเปนการแสดงออกที่งายที่สุดในการรับผิดชอบตอสังคม ผมไป
เลือกตั้งทุกครั้งพยามจะเลือกคนดี เขาสภาฯ ผมมองวาการเมืองเปนเรื่องสําคัญและจะกระทบกับ
คนสวนใหญถึงเราจะเปนแคคะแนนเสียงเดียวเราก็ควรใชสิทธิ์” การไปเลือกตั้งครั้งลาสุดณรงค
เลือกพรรคไทยรักไทย ณรงคบอกวา “ตอนนั้นที่เลือกไมไดชอบผูนําแตดวยหวังวาคนรุนใหมจะ
ไดมีโอกาสขึ้นมาบริหารประเทศ” ณรงคมักเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคลเพราะ “ผมเชื่อวาการ
ทํางานเปนทีมจะทําใหนโยบายที่เคาวางเอาไวสําเร็จ” ณรงคจะเขารวมในกิจกรรมทางการเมือง
ในลั กษณะติดตามข าวสารทางการเมืองจากโทรทั ศน หนังสือพิ มพ ชวนเพื่อนใหไปเลือกตั้ ง
ณรงคบอกวา ตนเองจะชี้นําใหเพื่อนเลือกตามที่ตนเองเลือก ณรงคใหเหตุผลวา “เราเชื่อวาคน
สวนมากจะไมติดตามการเมือง เคาจะไมรูขอเท็จจริง เคาจะมองวาทุกคนไมแตกตางกัน ทุกคนดี
หมดแตเราจะรูวาอันไหนดีคนไหนดี” ณรงคไมเห็นดวยกับการเขามามีอํานาจปกครองของผูนํา
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เผด็จการ ณรงคบอกวา “เราจะตองมีสวนตอตานแตตองไมใชวิธีรุนแรงเชนไปเผาทําลาย
ทรัพยสิน ถามีการแสดงความคิดเห็นออกเวทีกลางแจงก็จะไปเขารวม”
ณรงคเปนคนที่สนใจเกี่ยวกับปญหาสังคม ไมวาจะเปนเรื่องชาง เด็กกําพรา คนยากจน
ณรงคคิดวาปญหาสังคมที่สําคัญที่ควรเรงแกไข คือ ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันใน
สังคม ณรงคบอกวา การเปนคริสเตียนทําใหตนเอง มีความสนใจเกี่ยวกับสังคมไมวาจะเปน
ปญหาสังคมหรือเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม ณรงคกลาววา “การเปนคริสเตียนมันทําใหเรา
สนใจสังคมและสิ่งรอบตัวเรา มันทําใหเรารับรูความตองการของคนรอบขาง ศาสนาทําใหเรามอง
คนอื่นแลวอยากจะชวยแลวเราก็อยูในจุดที่เราทําได เพราะเราประสบความสําเร็จไปขั้นนึงทําใหมี
เวลาคิดถึงคนอื่นแลวก็อยากจะชวยคนอื่นไดบาง” ณรงคจะชวยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินผาน
หนวยงานของคริสเตียนเชน การบริจาคเงินใหมูลนิธิ World Vision, มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศ
ไทยซึ่งจะไปชวยเหลือเด็กชวยเหลือคนจน ณรงคบอกวา “ผมมักบริจาคใหการกุศลผานหนวยงาน
คริสเตียนเพราะผมเชื่อวาหนวยงานของคริสเตียนนาจะไมมีคอรรัปชั่น” นอกจากนี้ณรงคก็จะ
บริจาคหนังสือใหเด็กยากจน โดยผานหนวยงานคริสเตียนแลวก็จะบริจาคเงินใหกับผูที่ทํางาน
รับใชพระเจาในคริสตจักร ณรงคยังมีสวนช วยสังคมโดยการบริจาคผานการจัดกิจกรรมของ
มูลนิธิ ณรงคเลาใหฟงวา “มูลนิธิไวแวมเปนมูลนิธิชวยเหลือคนจน เคาจัดคอนเสิรตที่โรงแรม
ดุสิตธานีเพื่อระดมทุนชวยเหลือคนจน ผมก็เคยซื้อบัตรใบนึง 2,000 บาท ผมไมไดไปฟงคอนเสริ์
ตผมไปวายน้ําแตผมก็ซื้อบัตรเพราะผมตองการใหเงินสวนนึงของผมมีสวน support เคาบางแลวผม
ก็เอาบัตรนี้ใหคริสเตียนคนอื่นที่เคาอยากไปงานนี้ แตไมมีเงินซื้อบัตรไดมีโอกาสไปดู” ณรงคไม
คิดวาการทําประโยชนเพื่อสังคมจะเปนหนาที่ของคริสเตียน หรือเปนการประกาศเพื่อใหเห็นวา
คริสเตียนทําดีใจกวางเพื่อที่คนอื่นมาเชื่อพระเจา แตณรงคบอกวา “ที่ผมทํา(บริจาค) เพราะเรา
รับผิดชอบกับพระเจาโดยตรง มันเปนเรื่องระหวางเรากับพระเจา เหมือนกับคนสองคนถาเรา
อยากเอาใจเคาเราก็จะทําอยางนั้นอยางนี้ไมตองแครสังคมวาสังคมจะคิดยังไงกับเรา ถาเราบริจาค
เงินใหกับองคกรการกุศล เราก็ไมจําเปนตองออกใบเสร็จในนามของเรา เราก็ไมจําเปนตองใหคน
เห็นถายรูปเพราะมันไมสําคัญวาคนจะเห็นวาคริสเตียนบริจาคเยอะ แตมันสําคัญวาเรากับพระเจารู
กัน” ณรงคบอกวาการที่ณรงคทําหลายสิ่งหลายอยางเพื่อสังคม ไมใชเพราะความเปนคริสเตียนแต
ณรงคบอกวา “เปนเพราะ พระเจารักเรา เราควรรักพระเจาตอบ แลววิธีที่เราแสดง คือ เราก็ไป
ชวยคนอื่น เรารักพระเจาโดยการรักคนอื่นเพราะพระเจารักคนอื่น พระเจารักเราเหมือนที่พระเจา
รักเคาแลวพระเจาก็รักเคามากเทาๆกับที่รักเรา แตบังเอิญพระเจาใหเรามากกวาเคา ฉะนั้นถาเราทํา
อะไรไดบางเราก็ตองทํา”
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กรณีศึกษาที่ 9 : วิชิต (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

ชาย
29 ป
โสด
ปริญญาโท
ลูกจางบริษัทเอกชน ฝายขาย
30000 บาท

ประวัติชีวิต
วิชิตเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครอบครัวของวิชิตเปนคนจีน นับถือศาสนาพุทธ
ในครอบครัวมีเพียงวิชิตคนเดียวที่เปนคริสเตียน พอของวิชิตเปนคนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สวนแมเปนคนจังหวัดลําปาง พอของวิชิตจบการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แมของวิชิต
จบการศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พอของวิชิตทํางานเปนผูจัดการบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
สวนแมทํางานเกี่ยวกับผาเนื่องจากมีญาติทําโรงงานผา วิชิตมีพี่สาว 2 คนและพี่ชาย 1 คน วิชิตเปน
ลูกคนสุดทอง พี่สาวคนโตแตงงานแลวมีลูก 2 คน พี่สาวคนที่สองยังไมไดแตงงาน ทําธุรกิจ
สวนตัวโดยเปดรานคายานปทุมวัน สวนพี่ชายยังไมไดแตงงาน ปจจุบันยังวางงานอยู วิชิตเริ่มตน
การศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลบานบาตร ซึ่งเปนโรงเรียนจีน ตั้งแตชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสอง
หลังจากนั้นไปเรียนตอที่โรงเรียนบุปผานุกูล ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 แลวไปเรียนตอที่โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทอมหนึ่งแลวลาออกมาเรียนตอ
ที่มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งจนจบระดับปริญญาตรีและไปเรียนตอปริญญาโทที่ตางประเทศดาน
การจัดการ ปจจุบันวิชิตอาศัยอยูกับครอบครัว ไดแก พอ แมและพี่ๆ รวมทั้งหมด 5 คน สภาพบาน
ที่วิชิตอาศัยเปนทาวเฮาส 2 หลังตั้งอยูแถวสาธร มีหองนอน 5 หอง หองน้ํา 5 หอง ละแวกบาน
เปนทาวเฮาสเหมือนกันหมดแตไมไดเปนหมูบาน ในบานของวิชิตมีทรัพยสิน คือโทรทัศนสีขนาด
27 นิ้ว 1 เครื่อง และขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง ตูเย็น 2 ตู สเตริโอ 3 ชุดใหญ เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง
รถยนต 3 คัน(เปนของครอบครัว2คัน) ยี่หอเปอรโยเปนของวิชิต สวนยี่หอโตโยตา(แคมรี่) และ
ฮอนดา(ซีวิค) เปนของครอบครัว ไมโครเวฟ 1 เครื่อง เครื่องซักผา 1 เครื่อง โทรศัพทบานมี
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3 เบอร 5 เครื่อง คอมพิวเตอร 2 เครื่อง โทรศัพทมือถือที่ใชสวนตัว 2 เครื่องและที่เปนของ
ครอบครัว 4 เครื่อง
แบบการดําเนินชีวิต
วิชิตเปนคริสเตียนไดประมาณ 10 ปแลว วิชิตมาเปนคริสเตียนไดจากการประกาศศาสนา
จากญาติ โดยญาติประกาศวาหลังความตายพระเยซูทําใหไปสวรรคไดวิชิตก็เลยเชื่อและเริ่มที่จะ
สนใจและอยากเขามารูจักกับพระเจา วิชิตพูดวา “ ตอนนั้น อาเปนคริสเตียน เคาก็มาบอกวาถา
เปนคริสเตียนตายแลวจะไดขึ้นสวรรค เราก็รูสึกวาเรื่องนี้แปลกดีนะ เราไมเคยไดยินเรื่องแบบนี้
เราก็รูสึกสนใจ เราก็อยากรูจักมากขึ้น ก็เริ่มไปโบสถ แลวตอนนั้นก็เริ่มรูจักพระเจามากขึ้น เริ่ม
อธิษ ฐาน แลว ก็ พบว า พระเจา ตอบ พระเจ า ช ว ย อยา งตอนนั้ นที่เ อ็ น (เอ็ นทรานซ หรื อสอบเข า
มหาวิทยาลัย) พระเจาก็ชวยใหเราเอ็นติด แลวพระเจาก็ใหโอกาสเราหลายๆอยาง ” ในเรื่องการ
ดําเนินชีวิตคริสเตียนของวิชิต วิชิตบอกวา “การเปนคริสเตียนไมจําเปนตองแสดงออกวาเราเปน
คริสเตียนดวยวิธีการอธิษฐานกอนรับประทานอาหารสามมื้อแตวิธีคิดและการดําเนินชีวิต บางทีก็
เปนการบงบอกความเปนคริสเตียนไดดีกวาและในการดําเนินชีวิตคริสเตียนอะไรที่ไมดีที่ควรเลี่ยง
ก็ตองเลี่ยงไมงั้นชีวิตจะแย” วิชิตไมคอยไดอธิษฐานทุกวันแตจะอานพระคัมภีรทุกวันและเนนที่จะ
ใกลชิดกับพระเจาโดยการนําพระคําหรือคําสอนมาปฎิบัติในการดําเนินชีวิตแตละวัน
ชีวิตประจําวันโดยทั่วไปของวิชิต คือ ทํางานบริษัทเอกชนยานสาธร ทําทุกวันจันทรถึง
ศุกร งานเริ่ม 8:30-17:30 น. หลังเลิกงานก็จะพบปะเพื่อนๆ ทานขาวดวยกัน งานอดิเรกที่ชอบคือดู
หนังที่โรงภาพยนตร ซึ่งสวนใหญจะดูภาพยนตรตางประเทศแตจะไมชอบดูภาพยนตรไทย ยกเวน
บางเรื่องที่เพื่อนแนะนํา วิชิตไมชอบดูโทรทัศนเลยถาจะดูโทรทัศนจะดูชองเดียวคือ ดูเคเบิลทีวี
ชอง X-zyte เวลาวางก็จะชอบเลนกีตาร ฟงเพลงและหาขอมูลในอินเทอรเนต หนังสือที่ชอบอาน
ที่ สุ ด จะเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี นอกจากนั้ น ก็ ช อบอ า นพระคั ม ภี ร ป จ จุ บั น หนั ง สื อ ที่ อ า นอยู คื อ
The Lord of the Rings , หนังสือเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและหนังสือประเภทตํารา(Text
book) ที่บานของวิชิตจะรับหนังสือพิมพรายวัน ไดแก มติชน ไทยรัฐและกรุงเทพธุรกิจแตวิชิตจะ
อานหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจมากที่สุด ในเรื่องการซื้อของ วิชิตจะพิจารณาจากการใชงาน ดูยี่หอ
ที่ดีๆดังๆ (brand name)และรุนที่ดีที่สุด ไมสนใจในเรื่องราคาแมวาจะแพงแตถาสินคานั้นตนเอง
ชอบ เปนสินคาที่ดีและตรงกับความตองการก็จะซื้อ กอนจะซื้อสินคาวิชิตจะศึกษาของเปนอยางดี
และเลือกที่มียี่หอและทุกครั้งที่ซื้อก็จะซื้อรุนที่ดีที่สุด วิชิตคิดวาของที่ซื้อเปนของที่ตองใชตาม
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ความจํา เป นอยูแ ลว ซึ่ งวิชิต ก็ จ ะเลื อกที่ ดีที่ สุด ส ว นเรื่ องรา นอาหาร วิ ชิต เขา รา นอาหารหลาย
ประเภทไมวาจะเปนรานแฟรนไชน รานอาหารในหางสรรพสินคา หรือรานอาหารทั่วๆ ไป แต
รานอาหารที่ชอบมากที่สุดจะเปนรานที่บรรยากาศดีๆ เงียบๆ คนไมมาก กิจกรรมในวันหยุด คือ
วันเสารวิชิตจะไปเที่ยวกับเพื่อน เชน ดูภาพยนตร ทานอาหาร ชวงเย็นก็จะมาซอมดนตรีกับเพื่อน
คริสเตียนที่โบสถ เนื่องจากวิชิตเลนดนตรีนมัสการ พระเจาในวันอาทิตย สวนวันอาทิตยก็จะมา
เลนดนตรีและนมัสการพระเจาที่โบสถ พอโบสถเลิกก็จะไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา แลวก็
รับประทานอาหารแลวจึงกลับบาน ถาเปนวันหยุดนักขัตฤกษ วิชิตจะอยูบานพักผอน เมื่อกอนถา
คริสตจักรมีงานหรือมีกิจกรรมตางๆ วิชิตจะไปรวมดวยบอยครั้ง แตปจจุบันไปเขารวมนอยลง
เนื่องจากตองทํางาน วิชิตเคยไปตางประเทศ เชน ฮองกง ญี่ปุน อเมริกา และอังกฤษ สิ่งที่วิชิตให
ความสนใจที่สุดคือ เรื่องพระเจา รองลงไปคือ เรื่องครอบครัว เรื่องการงาน
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
วิชิตคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในชั้นกลาง แลวก็คิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของ
วิชิตอยูชั้นกลางเหมือนกัน วิชิตคิดวาคนอื่นมองวาครอบครัวของวิชิตอยูในฐานะปานกลางคอน
ร่ํารวยเพราะเห็นจากทรัพยสินที่มีอยูแตวิชิตคิดวาครอบครัวตนเองอยูในชั้นกลางเพราะครอบครัวมี
ทุกอยางตามความจําเปนไมไดมีเหลือเฟอและไมไดมั่งมีมากหรือจนไปเลยและถาเปรียบเทียบฐานะ
ทางครอบครัวตนเองกับครอบครัวอื่นในละแวกบาน วิชิตคิดวาครอบครัวของตนเองอยูในฐานะ
ปานกลาง ครอบครัวของวิชิตเปนครอบครัวคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อใน
เรื่องพิธีกรรม ไสยศาสตรตางๆ วิชิตเลาวาครอบครัวของวิชิตจะเนนในเรื่องพิธีกรรมจีน ความเชื่อ
วัฒนธรรมจีนตางๆ ทําใหบางครั้งวิชิตก็จะถูกตอตานถาไมเขารวมพิธีกรรมเหลานี้ เชนการไมไหว
บรรพบุรุษ วิชิตบอกวา “ผมจะไมทะเลาะกับคนในครอบครัวในเรื่องที่ความเชื่อที่ไมเหมือนกันแต
จะใชวิธีหลีกเลี่ยงไมเขารวม” วิชิตเลาวาตอนที่วิชิตมาเปนคริสเตียนความสัมพันธในครอบครัวมี
ความขัดแยงกันบางแตก็ไมมาก วิชิตเลาวา “คงเปนเพราะเราทําอะไรก็สําเร็จไปหมดไมวาเรื่องการ
เรียนหรือเรื่องงานทําใหไมไดเปนภาระใหพอแม” วิชิตคิดวาครอบครัวมองวาวิชิตไมเคารพ
บรรพบุรุษ “ เคามองวาเราไมเคารพบรรพบุรุษ คงเปนเพราะเราไมเขารวมพีธีไหวบรรพบุรุษ”
วิชิตบอกวาอยากใหครอบครัวมองวาคนที่เปนคริสเตียนแตกตางจากคนอื่น “อยากใหเคาเห็นวาเรา
ซึ่งเปนคริสเตียนเปนคนที่พระเจาอยูดวย เปนคนที่ไมเหมือนคนอื่น แตมีพลังภายในที่พระเจาเปน
ผูเสริมกําลัง ซึ่งเปนสิ่งที่หาไมไดจากเงินทองหรือจากสิ่งที่เห็นไดดวยตา”
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วิชิตมองวาตนเองอยูชั้นกลาง และคิดวาคนอื่นมองวาตนเองอยูในชั้นกลางเชนกัน วิชิต
เลาวาคนอื่นจะมองวาวิชิตมีครบหมด คือ มีการศึกษาดี มีงานมีรายไดดี อีกทั้งครอบครัวก็อยูใน
ฐานะที่ดีดวย วิชิตไมคิดวาการเปนคริสเตียนจะทําใหตนเองมีสถานภาพสูงขึ้นเพราะการเปน
คริ ส เตี ย นเป น เรื่ อ งของความเชื่ อ มากกว า การยกฐานะหรื อ ระดั บ ของสถานภาพทางสั ง คม
วิชิตมองตนเองวาเครงศาสนา “ผมคิดวาผมเปนคนเครงนะเพราะวาอะไรที่เราคิดวาผิดก็จะไมทํา”
วิ ชิ ต คิ ด ว า การที่ ต นเองเป น คริ ส เตี ย นทํ า ให ค นอื่ น มองว า เราแตกต า งทั้ ง ความคิ ด มโนธรรม
จริยธรรมและการดําเนินชีวิต วิชิตบอกวา “คนอื่นจะมองเราแปลกคือไมทําตามอยางที่คนอื่นทํา
หรือวาคิดไมเหมือนคนอื่นคือเปนคนที่มีมโนธรรมไมโกหก” วิชิตมองวาชีวิตในปจจุบันเปนชีวิตที่
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แตยังไมประสบความสําเร็จตามที่ตนเองตั้งเปาไว วิชิตบอกวา
เปาหมายหลักของเขา คืออยากใหครอบครัวมาเชื่อพระเจา สวนเปาหมายรองคือวิชิตอยากให
ตนเองสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได ใหพอแมอยูอยางสบาย อยากทํางานอยางมีความสุขและไม
เครียดกับงานมาก วิชิตบอกวาตัวเองรูสึกถึงความเปนคริสเตียนตอนที่ตัวเองรูสึกวาพระเจามี
อิทธิพลในชีวิต “พอพระเจาเขามามีอิทธิพลในชีวิตก็ทําใหรูสึกวาเออ ตอนนี้นะเราเปนคริสตแลว
ซึ่งมันมีผลทําใหเราไมอยากจะทําอะไรที่ผิดเหมือนพระเจาจะมาคอยเตือน” การเปนคริสเตียนทํา
ใหวิชิตมองวาตนเองแตกตางจากคนอื่น “ผมมองวาชีวิตโดยรวมของเราดีกวาคนอื่น ไมวาจะเปน
เรื่องของโอกาส สติปญญา ความรอบรู” เวลาที่วิชิตไมสามารถเขารวมในประเพณีหรือพิธีกรรม
บางอยางของสังคมไทยได วิชิตเลาวา “บางครั้งผมก็รูสึกแยเหมือนกันเพราะคนอื่นจะมองวาเราไม
ทําตามระเบียบสังคมแลวก็มองวาทําไมเราไมทําตามพิธีกรรมเหมือนพวกเขา สังคมรอบขางจะดูวา
เราแปลก” แมวาวิชิตจะรูสึกแยแตไมรูสึกวาตัวเองดอยกวาคนอื่น “ผมเชื่อวาพระเจาเตรียมที่ไว
สําหรับเราในอนาคตอยูแลวโดยที่เราไมตองไปทําพิธีกรรมตางๆ เหลานั้น” วิชิตมองวาอนาคตของ
ตนเองเปนอนาคตที่มีความหวัง วิชิตกลาววา “พระเจาใหความหวังแลวเราก็รูสึกวาเราไดเปรียบ
ไมเสียเปรียบ อนาคตสดใส ไมรูวาจะกังวลอะไร เราก็ภูมิใจวาพระเจาเราเจง เตรียมที่ไวสําหรับ
เราแลว”
หลักคําสอนที่วิชิตยึดถือ คือ พระเจาเปนทางนั้น เปนความจริงและเปนชีวิต วิชิต
กลาววา “การดําเนินชีวิตคริสเตียนเปนการเดินไปกับพระเจา เปนการเดินไปกับคนที่รักเราและเรา
ก็รักเขา และนี่เปนสิ่งที่มีความหมายที่สุด”
ในเรื่องการคบเพื่อน วิชิตจะมีเพื่อนมากทั้งที่เปนคริสเตียนและไมเปนคริสเตียน วิชิต
มองวาเพื่อนคริสเตียนจะดีตรงที่จะมีพระคําของพระเจาคอยมาสอนมาบอกวาเราควรจะดําเนินชีวิต
อยางไร สวนถาเปนเพื่อนที่ไมไดเปนคริสเตียนก็จะแนะนําดวยประสบการณของเขา วิชิตไมเคย
ทะเลาะหรือขัดแยงกับเพื่อนในเรื่องความแตกตางทางศาสนาแตบางครั้งถามีคานิยมที่แตกตางกัน
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ในการดําเนินชีวิต วิชิตจะใชวิธีหลีกเลี่ยง ถาเลี่ยงไมไดจริงๆ ก็ตองยืดหยุน เชนการกินเหลา
บางครั้งก็ตองกินเวลาออกงานสังคม วิชิตบอกวา “ที่เรากินเหลาก็เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม
เพราะสังคมทั่วไปจะมองวากินเหลาถือวาเปนผูใหญแลวหรือบงบอกความเปนชายแตอยางบางเรื่อง
ที่ตองเลี่ยงไมมียืดหยุนก็เชนการสูบบุหรี่ การไปเที่ยวผูหญิง” วิชิตคิดวาความแตกตางทางศาสนามี
ผลตอการคบเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความคิดไมเหมือนกัน วิชิตเลาวา
เพื่อนๆ ที่ไมไดเปนคริสเตียนจะมองวาการที่วิชิตเลนดนตรีใหคริสตจักรในวันอาทิตย โดยไมได
คาตอบแทนเปนสิ่งที่เปนภาระแตวิชิตบอกวา “การทําอะไรเพื่อคนที่รัก(หมายถึงพระเจา)มันไมใช
ภาระและไมขาดทุนอะไร” วิชิตคิดวาบางครั้งเพื่อนๆ มองวาวิชิตเครงศาสนาบาง “เพื่อนๆ จะเห็น
วาเราจะเครียดกับบางเรื่องที่เรายอมไมไดเพราะเปนสิ่งที่ผิดตอพระเจา เคาก็เลยมองวาเราเครง”
วิชิตอยากใหเพื่อนๆ สนใจในชีวิต คริสเตียนของวิชิต “ผมอยากใหเค ามองและสงสัยในชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของผม ผมจะไดถือโอกาสประกาศเรื่องพระเจาใหคนอื่นเห็นวาคนที่ทําใหเรา
เปลี่ยนแปลงไปและดีขึ้นก็คือพระเจา”
วิชิตมองวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก วิชิตบอกวา “พระเจารักเราทุกคน
แมวาเราจะไมดีแตพระเจาก็รักเราอยางที่เราเปน มนุษยไมสามารถทําอยางนั้นได มนุษยมีความรัก
ที่จํากัด มนุษยจะรักใครก็มีเงื่อนไขเชนตองเปนคนดี เปนคนที่นารัก” วิชิตมองวาสังคมคริสเตียน
เป น สั ง คมที่ อ บอุ น วิ ชิ ต บอกว า “สั ง คมในโบสถ ก็ ดี อบอุ น ดี จริ ง ๆ แล ว โบสถ ก็ เ หมื อ น
โรงพยาบาล โบสถ ก็ คื อ ที่ ที่ ค นป ว ย หรื อ มี ป ญ หามารวมกั น คนที่ เ ป น หมอก็ คื อ พระเจ า ”
วิชิตรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในสังคมคริสเตียน และรูสึกวาตนเองเขากับสังคมคริสเตียนไดงาย
วิชิตเลาวา “ การอยูในสังคมคริสเตียน ทําใหผมสามารถเขากับคนไดทุกประเภท เพราะสังคม
คริ สเตี ยนไมไดสอนใหเ ราเลือกเฉพาะคนที่เ ราต องเข า หา แตใหคบทุกคน ทุ กคนในโบสถก็
เหมือนเปนพี่นองกันทางความเชื่อในพระคริสตทําใหเราไมมีความกระดากกระเดืองใจเมื่อจะเขาไป
คุยกับคนที่เราไมรูจักซึ่งมันก็มีผลตอการงานที่เราทําดวยเพราะทําใหเรามีมนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น”
วิชิตบอกวาสังคมคริสเตียนตางกับสังคมภายนอก คือเปนชุมชนที่มีความสัมพันธแนนแฟนมีความ
รักซึ่งกันและกัน วิชิตกลาววา “สังคมในโบสถก็เปนสังคมที่รักกัน เปนความรักที่มาจากขางใน
เราสามารถสัมผัสได ในขณะที่สังคมภายนอกไมมีอยางนี้” วิชิตคิดวาสังคมคริสเตียนมองวาวิชิตมี
ชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ พั ฒ นามากขึ้ น วิ ชิ ต อยากให สั ง คมคริ ส เตี ย นมองว า “ในชี วิ ต ของความเป น
คริ สเตี ย นมั น มี บ างสิ่ ง บางอย า งที่ เ ราไม ต อ งออกแรงมาก ไม ต อ งเหนื่ อ ยมาก ไม ต อ งอดทน
กล้ํากลืนมาก แตวาเรามีพระเจาเปนผูให พระเจาเปนผูประทานหนทางให แมวามนุษยไมเคยให
โอกาสแตพระเจาเปนผูที่ใหโอกาส”
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ในเรื่องของการประกอบอาชีพ วิชิตคิดวาอาชีพที่ดีคืออาชีพที่สุจริต มั่นคง วิชิตบอกวา
ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จในอาชีพการงานนั้น ไมใชมาจากการที่เราพยายาม “ผมวา
การจะประสบความสําเร็จเรื่องงานไมใชวาเราพยายามแลวเราก็ได หรือเราทําดวยกําลังเราเองแต
ความสําเร็จมันมาจากโอกาสที่พระเจาประทานให นั่นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด พี่ของผมเรียนจบ
ปริญญาโทแตตอนนี้วางงาน เคาไมไดเปนคริสเตียน แตผมเคยวางงานแค 7 วันแลวก็ไดงาน ผมวา
ผมไดงานเพราะพระเจาเปนคนใหโอกาสผม” เปาหมายที่สําคัญในชีวิตคืออยากมีความสุขในชีวิต
ครอบครัวและอยากใหพอแมมาเชื่อพระเจา วิชิตคิดวาการที่จะไปถึงเปาหมายเหลานั้นไดมาจาก
การดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ ดี มี ก ารงานที่ ดี อย า งในเรื่ อ งการงานวิ ชิ ต บอกว า “ถ า เราประสบ
ความสําเร็จในการทํางานก็อาจจะเปนทางนึงที่ทําใหครอบครัวมาเชื่อพระเจาไดเพราะถาไปบอกวา
พระเจาดีคงจะไมมีใครเขาใจแตถามีความสําเร็จในหนาที่การงาน มันก็จะเปนสิ่งที่เคาเห็นเปน
รูปธรรม เคาจะไดเห็นวาคนที่เปนคริสเตียน พระเจาจะอวยพระพร ก็อาจจะเปนชองทางนึงที่ทําให
เราสามารถประกาศเรื่องของพระเจาได” วิชิตคิดวาศาสนามีสวนกําหนดชีวิตและแนวคิดในการ
ทํางานของวิชิตคือ ทําใหวิชิตอยากเรียนรูใหมากขึ้น วิชิตพูดวา “ในพระคัมภีรพระเจาบอกวา
ถาเราหวานสิ่งใดเราก็จะไดเก็บเกี่ยวในสิ่งนั้นแตถาเราไมหวานเราก็ไมไดเกี่ยว ฉะนั้นถาเราขยัน
แสวงหาความรู ม ากขึ้ น เราก็ จ ะพั ฒ นา”หลั ก ที่ วิ ชิ ต ยึ ด ในการทํ า งาน คื อ มี ค วามมั่ น ใจ ตั้ ง ใจ
ซื่อสัตยและอดทน วิชิตบอกวา การวางแผนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดและมีความตั้งใจแลวเดินไป
ตามสิ่งที่ตนเองตั้งเปาไว วิชิตเลาวาการเปนคริสเตียน มีผลตอการทํางานของวิชิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องคําพูด วิชิตบอกวา “คําพูดของเรามันเหมือนมีพลังลูกคาจะเชื่อถือเรามาก ถึงเราจะ
ไมไดบอกวาเราเปนคริสเตียนแตลูกคาบางคนจะรูไดจากคําพูดและการแสดงออกของเราวาเรา
เปนคริสเตียน” วิชิตบอกวาหัวหนางานก็จะเชื่อวาวิชิตมีจินตนาการและมองวาวิชิตเปนคนเกงและ
สามารถทําในสิ่งที่เขาทําไมได ในการทํางานวิชิตเลาวา “ผมยึดหลักพูดความจริงใหลูกคาฟงเพื่อให
เคาไดสิ่งที่ดีที่สุด บางครั้งสินคาที่เราขายจะมีขอเสียแตเราก็จะไมโกหกหรือบิดเบือนความจริงแต
จะใชวิธีหลีกเลี่ยงไมพูดถึงขอเสียของสินคา จะพูดแตในสวนที่ดีของสินคาเทานั้น” ในเรื่องการ
ทํางานวันอาทิตยซึ่งทางศาสนาคริสตถือเปนวันสะบาโต วิชิตคิดวาวันนี้ควรที่จะหยุดงานเพื่อมา
นมั สการพระเจ า ที่ โบสถ แ ตถ า หลี กเลี่ ยงไม ไ ดเ นื่ อ งจากที่ ทํา งานบัง คั บต อ งมาทํ า งานวิชิต ก็ จ ะ
พยายามหาเวลาอื่นมาโบสถใหได วิชิตพูดวา“การมาโบสถเปนเรื่องสําคัญ ถาผมติดงานจริงๆ ก็จะ
มาโบสถเวลาอื่น” ในเรื่องการเสี่ยงโชคและการพนันขันตอในรูปแบบตางๆ วิชิตไมชอบเรื่องของ
การเสี่ยงโชคตางๆ แตวิชิตเชื่อในเรื่องการทํางาน “ผมไมสนใจเรื่องการเสี่ยงโชค ซื้อล็อตเตอรี่
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เลนหวย เพราะผมเห็นพอแมทํางานเหนื่อยถึงสามารถหาเงินได ไมใชหวังรวยทางลัดแบบนี้”
วิชิตไมคิดวาการทํางานหนักๆ หากําไรมากๆ จะเปนการถวายเกียรติพระเจา วิชิตกลาววา“ผมคิดวา
การทํางานหนักจนไมมีเวลาใหกับพระเจาเปนสิ่งที่ไมถูกตอง มันเหมือนกับถาเราทํางานหนักเพื่อ
หาเงินมาซื้อของใหแฟนแตไมมีเวลาอยูกับแฟนเลยก็ไมมีประโยชนอะไร ไมไดทําใหแฟนรักมาก
ขึ้น เราแตละคนควรมีชีวิตที่รับใชพระเจาและทํางานไปดวย ทํางานอยางสัตยซื่อสุจริตใหพระเจา
ไดรับเกียรติ” ในเรื่องของการใชจายเงิน วิชิตบอกวาตนเองฟุมเฟอยบางในบางครั้งคือถาชอบ
อะไรก็จะซื้อเลยแตบางครั้งก็ประหยัด วิชิตจะไมออมทรัพยแตทุกเดือนวิชิตจะนําเงินสวนหนึ่งของ
เงินเดือนไปใชในการถวายสิบลด โดยวิชิตจะหักเงินสิบเปอรเซ็นตจากเงินเดือนที่ไดใหโบสถ
วิชิตบอกวา “ผมไมรูสึกเสียดายกับเงินจํานวนนั้น เพราะพระเจาเปนผูที่ใหโอกาสผมทุกอยางไม
วาจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไร แลวเงินนั้นก็จะนําไปใชในพระราชกิจของพระเจาซึ่งจะนําคนมาเชื่อ
พระเจา”
วิชิตมีความสนใจในเรื่องการเมืองบาง วิชิตมองการเมืองไทยในแงลบ วิชิตบอกวา
“การเมืองไทยเปนเรื่องที่เอาแตได และเปนการลงทุนเพื่อหาผลกําไรและนักการเมืองไมมีสามัญ
สํานึกและไมมีจรรยาบรรณ” ชวงที่มีการเลือกตั้งหรือการหาเสียง วิชิตก็มีโอกาสติดตามขาวสาร
ทางการเมืองบางจากหนังสือพิมพและฟงจากบุคคลรอบขาง สวนใหญก็จะเปนพอกับแม
ที่
ผ า นมาวิ ชิตไปเลือ กตั้ งทุ กครั้ งทั้ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บท อ งถิ่ น ลา สุ ดเลือกพรรคประชาธิ ปต ย
เพราะชอบหัวหนาพรรค สวนใหญวิชิตจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคล ในการเลือกตั้งแต
ละครั้งวิชิตพิจารณาวาเปนพรรคที่นาสนใจหรือเปลาและมีนโยบายที่เหมาะสมแคไหน วิชิตคิดวา
การเลือกตั้งเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน ดังนั้นทุกคนควรจะไปเลือกตั้ง วิชิตบอกวา “ศาสนามี
สวนทําใหผมออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเพราะเราจะถูกสอนมาวาคริสเตียนก็อยูในบานเมืองเหมือนคน
อื่นๆ และตองอยูภายใตกฎเกณฑของพระเจาที่พระเจากําหนดไว ดังนั้นเราก็ตองใชสิทธิ์ที่เรามีอยู”
วิ ชิ ต บอกว า ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ทํ า ให วิ ชิ ต ออกไปใช สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง คื อ ความเป นคริ สเตี ย น
“ การที่ผมเปนคริสเตียนมันทําใหเราไดเรียนรูวา คริสเตียนตองมีหนาที่ตอสังคมและประเทศชาติ
ที่เราอยูแลวพระเจาก็ตองการใหเราใชสิทธิ์ที่เรามีอยู”
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองของวิชิตนอกจากจะมีโอกาสชักชวนคนอื่นไปเลือกตั้ งแลว วิชิตยังเคยเข าไปร วมใน
เหตุการณ
พฤษภาทมิฬ แตไมไดทําประทวงอยางรุนแรงเพียงแคเขาไปสังเกตการณเพื่อ
อยากรูวาเขาคิดกันยังไงและมีอะไรเกิดขึ้นบาง ในเรื่องผูนําเผด็จการที่เขามามีอํานาจปกครอง วิชิต
ไมยอมรับและไมเห็นดวยเลย วิชิตเชื่อในระบอบประชาธิปไตย วิชิตบอกวา “พระเจาใหเสรีภาพให
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ประชาธิปไตย ดังนั้น ถาจะมาปกครองแบบเผด็จการผมไมยอมรับและไมเห็นดวย แลวยิ่งเปน
เผด็จการที่ขมเหงประชาชนผมขอประทวง ผมจะไปชุมนุมและยื่นซองไลผูนําออก”
วิชิตจะสนใจในสิ่งใหมๆ และเหตุการณทางสังคมตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว วิชิตคิดวา
ปญหาสังคมที่สําคัญและรัฐบาลควรเรงพัฒนาคือ การดอยการศึกษา วิชิตคิดวาการศึกษาเปนเรื่อง
ที่สําคัญมาก สวนเรื่องปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเปนเรื่องรองและในการศึกษาตองมีการสอน
จริยธรรมดวยเพราะแมวาการศึกษาทําใหคนรอบรูไดแตคนเราถาไมมีจริยธรรมก็จะทําใหทําสิ่งที่
ผิดๆ และเปนปญหาของสังคมตามมาได วิชิตบอกวา “ในฐานะที่เราเปนคริสเตียนถึงแมเราจะเปน
คนเพี ย งแค ค นนึ ง ของสั ง คมแต ก็ ส ามารถช ว ยสั ง คมได จ ากการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ไม ป ล อ ย
โอกาสดีๆ ใหผานไปถาเราทําประโยชนอะไรไดก็ควรที่จะทํา”
วิชิตเคยเขารวมในกิจกรรม
สาธารณประโยชนทางสังคม โดยการเขาไปชวยเหลือคนพิการเชนทําโปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะ
สําหรับคนหูหนวกในการใชมือถือ เพราะพวกเขาพูดไมไดตองสงขอความกันซึ่งวิชิตก็จะเขาไป
ประสานงานดานนี้และทําใหสําเร็จ เพื่อชวยใหคนหูหนวกสามารถสื่อสารดวยขอความกันได
วิชิตบอกวา “ถึงสิ่งที่ผมทําไปจะเปนรายไดเขาบริษัทแตผมก็ไมสนใจ ผมอยากใหคนกลุมนี้สื่อสาร
กันมากขึ้นและเขาใจกันมากขึ้น” นอกจากนี้วิชิตยังเคยไปชวยประสานงานใหกับเด็กที่ปากแหวง
เพดานโหว วิชิตเลาวา “ผมไดมีโอกาสเขาไปชวยเด็กกลุมนี้ เพราะพระเจาไดใหโอกาสและ
ปูทางหลายๆ อยางเพื่อที่ผมจะสามารถทําสิ่งเหลานี้ได” วิชิตทําหนาที่ประสานงานกับทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยและติดตอกับนักการเมือง เพื่อประสานงานในการนําแพทยจากตางประเทศ
เขา มารักษาทําศัลยกรรมให กับ เด็กที่ปากแหวงเพดานโหว วิ ชิตพูดว า “การที่คริสเตียนเข าไป
ทําประโยชนใหสังคมมันเปนหนาที่ถาใครที่มีโอกาสก็ควรเขาไปทํา คริสเตียนไมควรปลอยให
โอกาสดีๆ ที่จะทําประโยชนใหแกผูอื่นหลุดลอยไป ถาทําไดก็ตองทํา”วิชิตคิดวาปจจัยที่สําคัญ
ที่ทําใหคริสเตียนเขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน เพราะการทําประโยชนใหสังคมเปน
ชองทางหนึ่งหรือเปนสื่อในการประกาศเรื่องของพระเจา และทุกอยางที่คริสเตียนทําหรือออกไป
สูสังคม ก็เพื่อที่จะประกาศศาสนา และเปดชองทางใหคนอื่นไดรูจักกับพระเจา
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กรณีศึกษาที่ 10 : ดํารง (นามสมมุต)ิ
ประวัติสวนตัว
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
การศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน

ชาย
43 ป
โสด
ปริญญาตรี
ขายประกัน
35000 บาท

ประวัติชีวิต
ดํารงเกิดที่จังหวัดอุดรธานี ครอบครัวของดํารงเปนครอบครัวคนจีน นับถือศาสนาพุทธ
ในครอบครัวมีเพียงดํารงคนเดียวที่เปนคริสเตียน ทั้งพอและแมของดํารงมีเชื้อสายจีนทั้งคู พอและ
แมของดํารงจบการศึกษาสูงสุดชั้นป.4 ครอบครัวของดํารงมีพี่นองรวมทั้งหมด 7 คน ดํารงเปนลูก
คนที่ 5 พี่คนโตและคนรองเปนพี่สาว พี่คนที่3เปนพี่ชาย พอและแมเปนคนที่ใหความสําคัญกับ
การศึกษามาก พี่สาวคนโตเรียนดานตัดเสื้อและเคยเปดรานตัดเสื้อแตปจจุบันทํางานโรงงาน มีลูก
ผูหญิง2คน พี่สาวคนรองจบปริญญาโทจากจุฬาฯเปนครูยังไมไดแตงงาน พี่ชายคนที่3 จบปวส.
ทํางานรับเหมากอสรางและเปนสมาชิกสภาจังหวัด พี่สาวคนที่4 จบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทํางาน
ปมน้ํามัน ยังไมไดแตงงาน นองชายคนที่5 จบพาณิชยทํางานปมน้ํามัน แตงงานแลวมีลูกแลวมี
ลูกผูหญิง นองคนสุดทองจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงปจจุบันทํางานบริษัท เอกชน
ในด า นการศึ ก ษา ดํ า รง เคยเรี ยนโรงเรี ยนฝรั่ง ตั้ง แตเ ด็ กๆ แตก็ เ คยเรี ย นภาษาจีนช ว งเย็นบา ง
ประมาณปสองป ดํารงเริ่มตนการศึกษา ที่โรงเรียนดอนบอสโกเรียนตั้งแตอนุบาลจนถึงป.7 ที่
จังหวัดอุดรธานี แลวมาตอม.1-ม.5 ที่โรงเรียนประจําจังหวัด ชื่ออุดรพิทยานุกูล แลวมาเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พอเรียนจบดํารงก็มาทํางานเปนลูกจางบริษัทเอกชน
เปนฝายขายอุปกรณทางดานวิศวกรรม นอกจากนี้ ดํารงเคยทํางานเปนผูจัดการฝายขายเกี่ยวกับ
เคมี แตปจจุบันทํางานขายประกัน สภาพที่พักอาศัยที่ดํารงอยู เปนคอนโดมิเนียมซึ่งดํารงซื้อไว มี
หนึ่งหองอยู แถวหวยขวาง เปนหองสตูดิโอขนาด 60 ตร.ม. ในบานของดํารงมีทรัพยสิน คือ
โทรทัศนสีขนาด 21 นิ้ว 1 เครื่อง ตูเย็น 1 เครื่อง สเตริโอ 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
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รถยนต 1 คัน ยี่หอโตโยตา เครื่องซักผา 1 เครื่อง เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง โทรศัพทบาน 2 เครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง เครดิตการด 1 ใบ
แบบการดําเนินชีวิต
ดํารงเปนคริสเตียนไดประมาณ 16 ปแลว โดยมีญาติเปนคนแนะนําใหมาเปนคริสเตียน
ดํารงมีโอกาสไดมาโบสถหลายครั้ง จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําใหดํารงมาเปนคริสเตียน ดํารงบอกวา
“ เราเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปของคริสเตียน คนที่เปนคริสเตียนชีวิตดีขึ้น เคาจะทิ้งสิ่งตางๆ เปนชีวิตที่
มีหวัง เปนชีวิตที่เราอยากเปน เราตองการรับความชวยเหลือจากความบาป ตองการความรอด
ตองการใหชีวิตของเราดีขึ้น ” การดําเนินชีวิตคริสเตียนของดํารง คือ ทุกเชาดํารงจะเฝาเดี่ยว
(การอธิษฐานและอานพระคัมภีรเพียงลําพัง) วันอาทิตยมาโบสถเปนประจํา ทุกวันพุธเขากลุมเซล
และวันศุกรมาประชุมอธิษฐานที่โบสถ ในวันอาทิตยดํารงจะมาโบสถรอบเชาคือ 8.30-10.30 น.
แลว หลั งจากนั้ นจะเขา เรียนพระคัมภีรที่ โบสถจ นถึ งเที่ ยงแลวก็รั บประทานอาหารที่โบสถ กับ
เพื่อนๆ คริสเตียน หลังจากนั้นในชวงบายดํารงก็จะเขาประชุมในกลุมเซลปดหรือบางครั้งก็ออกไป
สังสรรคกับเพื่อนคริสเตียนขึ้นอยูกับวากลุมที่ดํารงอยูนั้นจะไปไหนดํารงก็จะไปดวยหรือถาไมมี
อะไรทําก็จะเลนปงปองกับเพื่อนๆคริสเตียนที่โบสถจนถึงเย็นแลวก็กลับบาน
ดํารงเปนสมาชิกของGCF (Graduate Christian Fellowship) เปนกลุมของคริสเตียนที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมแบบอบรม อภิปราย จัดคาย ดํารงชอบเลนกีฬา
กีฬาที่เลนคือ ปงปองซึ่งจะเลนกับเพื่อนคริสเตียน งานอดิเรกคือ อานหนังสือ หนังสือที่ชอบจะ
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย หนังสือคริสเตียน บางครั้งก็อานการตูนเพื่อคลายเครียด ดูภาพยนตรบาง
แตจะไมดูหนังผีและหนังที่ไรสาระ ดํารงบอกวา ถาดูหนังผีจะทําใหเกิดความเชื่อในดานลบและ
การดูหนังถือเปนการรับรู อยางหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ ดํารงจะระวังในเรื่องนี้ แลวก็จะเลือกรับรู
ในสิ่งที่ดีๆ ในเรื่องการซื้อของ ดํารงบอกวา พอมาเปนคริสเตียนก็ไมคอยสนใจวาตองซื้อของที่มี
ยี่หอดังๆ แตจะซื้อตามความเหมาะสมและตามความจําเปนโดยจะพิจารณาทั้งราคาและคุณภาพ
อยางไรก็ตาม ดํารงบอกวา การเลือกซื้อของก็ตองอยูในจุดที่สมดุลเพราะการแสดงออกทางสังคม
ก็เปนเรื่องที่สําคัญไมอยางนั้นก็จะเขากับสังคมไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานของดํารงเกี่ยวกับการ
ขายที่จะตองพบปะลูกคาซึ่งเขาก็มักจะดูจากสิ่งภายนอกดังนั้นบางครั้งการใชสินคาที่ดีหรือมียี่หอก็
จําเปนเหมือนกัน ของที่ชอบซื้อ สวนใหญจะเปนของใชที่ใชประจําวัน สวนใหญจะไปโลตัส
เพราะสิ น ค า ราคาถู ก เวลาซื้ อ แทบจะไม ต อ งดู ร าคา แต ถ า ซื้ อ เสื้ อ ผ า ใส ทํ า งานก็ จ ะซื้ อ ตาม
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หางสรรพสินคาเพราะไดคุณภาพดีทําใหประหยัดเพราะใสไดทน สวนเรื่องรานอาหารดํารงจะเลือก
รานอาหารที่สะดวกสบาย แตถามีโอกาสพิเศษก็จะเลือกรานที่บรรยากาศดีหนอย สิ่งที่ดํารงให
ความสนใจที่สุดคือ เรื่องพระเจา รองลงไปคือ เรื่องครอบครัว เรื่องการงาน
ความคิดเห็นในดานการมองตนเอง
ดํ า รงมองว า ครอบครั ว ของตนเองอยู ใ นชั้ น กลางระดั บ บน และคิ ด ว า คนอื่ น มองว า
ครอบครัวของดํารงอยูในชั้นกลางระดับบนเชนกัน ดํารงคิดวา คนอื่นมองวาครอบครัวของดํารง
อยูในฐานะปานกลางคอนขางสูง ถาเปรียบเทียบฐานะทางครอบครัวตนเอง กับครอบครัวอื่นใน
ละแวกบานของดํารง ดํารงคิดวา ครอบครัวตนเองอยูในฐานะปานกลางคอนขางสูง ครอบครัวของ
ดํารงเปนครอบครัวคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธ ดํารงเลาวา ตอนที่ดํารงมาเปนคริสเตียนที่บาน
ตอตานกันทุกคนทั้งพอแมและพี่นอง ดวยความที่เปนคนจีนทําใหมีประเพณีและวัฒนธรรมจีนเขา
มาเกี่ยวของ ทําใหดํารงตองคอยหลีกเลี่ยงพิธีกรรมตางๆที่คริสเตียนเขารวมไมได แตถามีสิ่งใดที่
ดํารงชวยไดก็จะชวย ครอบครัวจะไมเขาใจวาคริสเตียนเปนอยางไร ครอบครัวของดํารงไมอยาก
ใหดํารงเปนคริสเตียน เพราะการเปนคริสเตียนทําใหดํารงแตกตางจากพวกเขา ครอบครัวพยายาม
โนมนาวใหดํารงเลิกเปนคริสเตียน แลวกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมแตดํารงเชื่อวาการเปน คริสเตียน
เปนสิ่งที่ดีตอชีวิตตัวเอง และทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดํารงเลาวา “ครอบครัวจะไม
รูวาคริสเตียนเปนยังไง เราจะมีสิ่งที่ตางจากเคา เคาอยากใหเราเหมือนเคา แตเมื่อเรามาพบสิ่งหนึ่งที่
เราเห็นวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับเรา แลวพระเจามีจริงเปลี่ยนแปลงชีวิต แลวชีวิตเราก็ดีขึ้น” ครอบครัวจะ
ตอตานที่ดํารงเปนคริสเตียน ทําใหดํารงรูสึกอึดอัดบางแตก็ไมมากนักเพราะตอนที่ดํารงมาเปน
คริสเตียน ดํารงเรียนจบแลวและมีงานทําสามารถเลี้ยงดูตนเองได อีกสวนหนึ่งคือดํารงมีความเปน
ตัวของตัวเองสูงและมีจุดยืนของตัวเอง ดํารงกลาววา “ครอบครัวพยายามโนมนาวใหเรากลับไป
เหมือนเดิม แตเราจะมีความเปนตัวของตัวเองสูง คือเราทําอะไรก็ทําดวยตัวของเราเอง ตัดสินใจเอง
และมีความมั่นใจในตัวเอง แลวเรามีจุดยืนของตัวเอง เมื่อเรามีจุดยืนที่มั่นคงเคาก็ยอมรับเราใน
สวนนี้” ดํารงมองวา คริสเตียนควรมีชีวิตเปลี่ยนแปลงซึ่งคนภายนอกสามารถเห็นได ขณะเดียว
กันคริสเตียนไมควรมีความขัดแยงกับคนอื่นในเรื่องความเชื่อที่แตกตางกัน
ดํารงคิดวาตนเองอยูในชั้นกลางคอนขางสูง โดยดูจากระดับการศึกษา อาชีพและคุณภาพ
ชีวิต การเปนคริสเตียนไมไดทําใหดํารงรูสึกวาตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้นแตรูสึกวาตนเอง
ก็อยูในสถานภาพเดิมคือไมไดสูงขึ้นหรือต่ําลง ดํารงคิดวาการเปนคริสเตียนเปนเรื่องของความเชื่อ
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มากกวาจะเปนการยกสถานภาพทางสังคม การเปนคริสเตียนทําใหดํารงมองวา ตนเองเปนคนที่มี
คุณคา ดํารงพูดวา “พอมาเปนคริสเตียนแลวself imageเราดีมากเลย เมื่อกอนเราจะมองตัวเองไรคา
เรามองตัวเองไมประสบความสําเร็จบางอยาง เรารูสึกวา เอ! ทําไมหนาตาเราไมเหมือนคนนั้นคน
นี้ ทําไมเราไมเกิดมารวยมากๆ แตพอมาเปนคริสเตียนแลวเขาถึงพระเจาจริงๆ เราจะพอใจตนเอง
ถาเราไมพอใจในตัวเองเราก็จะขาดสันติสุขในพระเจา และขาดความสัมพันธที่ดีกับพระเจา เราก็
มองตัวเองวาเราเปนคนมีคุณคา เราเปนคนที่พระเจารักและเลือก การเปนคริสเตียนทําใหเรารูจัก
พอใจในตั ว เอง ความสุ ข ไม ไ ด อ ยู ที่ ว า เรามี ม ากแค ไ หน แต อ ยู ที่ เ ราพอใจในสิ่ ง ที่ เ รามี อ ยู ”
ดํารงบอกวาชีวิตคริสเตียนของตนเองก็เหมือนคนอื่นๆคือก็ยังดําเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต
สวนหนึ่งชีวิตคริสเตียนจะเปนชีวิตที่อยูในทางที่ถูกตอง อยูในทางของพระเจาและภายในจิตใจจะมี
ความมั่นคงมากกวาคนอื่นเพราะรูวาพระเจามีจริงและเปนผูดูแลคอยชวยเหลืออยู “ภายนอกเราก็
ทําตัวเหมือนคนธรรมดา แตในสวนนึงเราจะมีชีวิตที่สําแดงวาเรามีชีวิตคริสเตียนที่ถูกตอง ภายใน
จิตใจเราจะมีความมั่นคงกวาคนอื่นเพราะเรารูวาพระเจามีจริงพระเจาจะชวยเหลือเรา” ดํารงคิดวา
ชีวิตในปจจุบันประสบความสําเร็ จไปได สวนหนึ่งเพราะเรียนจบและมีงานทําแลวแตดํารงให
ความเห็นวา “สําหรับชีวิตคริสเตียน ความสําเร็จของเราไมเหมือนคนอื่น คนทั่วๆไปจะมองที่มีเงิน
เยอะ ร่ํารวย วัตถุนิยม มีรถดีๆในขณะที่ชีวิตคริสเตียนของเราความสําเร็จไมไดอยูที่จุดนั้นจุดเดียว
พระพรของพระเจามีหลายอยาง พระพรเรื่องการเงินเปนพระพรอันดับที่หา-หก แตอันแรกคือ
ความรอด อันดับสองคือสันติสุขในพระเจา อันดับสาม คือสุขภาพแข็งแรง สําหรับพี่ความสําเร็จอยู
ที่ความรอด และการติดสนิทกับพระเจาแลวเราก็จะไดสิ่งที่ดีๆเยอะ” ดํารงรูสึกวาตนเองเปน
คริสเตียน ตั้งแตตอนที่ดํารงออกไปรับเชื่อและเมื่อเริ่มออกไปทํางานใหพระเจา เชน ประกาศขาว
ประเสริฐ ชวยเหลือผูที่ลําบากกวาทําใหดํารงรูสึกวาชีวิตตนเองมีคุณคา ดํารงเลาวา “ชวงแรกๆที่มา
เปนคริสเตียนเราก็รูสึกอึดอัด ที่ไมสามารถทําอะไรไดตามใจชอบได บางทีเรารูสึกลักษณะที่
เรี ย กว า ริ ษ ยาคนชั่ ว เช น เค า โกง ตุ กติ ก ได แ ล ว ได เ งิ น เยอะ ทุ จ ริ ต นิ ด หน อ ยแล ว ได เ งิ นเยอะได
ผลประโยชนซึ่งเราเองก็รูสึกอยากทําแตจิตสํานึกมันฟองแตภายหลังเมื่อเรายอมพระเจาจริงๆเราจะ
มั่นใจ มีความปลอดภัยและมีพระพร” ดํารงเชื่อวาถาตนเองดําเนินชีวิตที่ถูกตองพระเจาก็จะปกปอง
อวยพระพรใหเรามีทุกอยางโดยที่เราไมตองไปแสวงหาหรือทําสิ่งที่ทุจริต “ถาเราทําสิ่งที่ถูกตองไม
ทุจริตนะพระพรของพระเจาจะมาเพิ่มเติม คลุมไดหมด” ดํารงอยากใหตนเองมีชีวิตที่ทํางานเพื่อ
พระเจาไดและมีชีวิตครอบครัวที่ถูกตองแลวก็ทํางานสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ดํารงคิด
วา การ เปนคริสเตียนทําใหแตกตางจากคนอื่น ดํารงพูดวา “เรามีโอกาสดีกวาคนอื่น คือเราจะมีที่
ปรึกษาที่อยูกับเราตลอดทุกสถานการณ เรามีผูยิ่งใหญที่สุดอยูกับเราก็เหมือนกับเราไปไหนแต
บางครั้งก็เจอปญหาเยอะ แตถาเกิดเรามีพอเปนอธิบดีกรมตํารวจ เราไปไหนก็ปลอดภัยคนอื่นทํา
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อะไรเราไมได ชีวิตคริสเตียนก็จะมีพระเจาไปกับเราทุกที่ เรามีปญหาเราก็อธิษฐาน พระเจาจะอยูกับ
เราทุ ก ที่ เ ป น เพื่ อ นตลอด ไม ว า เราจะหั ว เราะหรื อ ร อ งไห สํ า เร็ จ หรื อ ล ม เหลวเรามี พ ระเจ า
ขณะเดียวกัน เมื่อเรามีความทุกขมากที่สุดถาเปนเมื่อกอนเราจะไมมีใครแตเดี๋ยวนี้เรามีพระเจา
พระองคเปนSenior Partnerในทุกเรื่อง เวลาเราเดือดรอนเราก็อธิษฐาน เรามีความมั่นใจ เราได
คําตอบ การเปน คริสเตียนเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเรา สิ่งที่มีคาที่สุดในชีวิตของเราคือ การ
ไดมารูจักพระเจา เพราะทําใหชีวิตมีความหมายมีความหวัง เพราะเรารูวามีคนหนึ่งที่รักเรามาก ดี
ตอเราอยูกับเรา และใหอภัยเราตลอด ก็คือพระเจา เพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสรูจักพระเจาจะดี
ที่สุด ชีวิตในอดีตบางครั้งเราแสวงหาความสุข แตบางทีเราไมพบ บางครั้งเรารูสึกวาเรามีทุกอยาง
แตบางครั้งใน จิตใจมันรูสึกเหงา หรือขาดอะไรบางอยางพระเจาเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดทายที่มา
ตอ” เวลาที่ดํารงไมสามารถเขารวมในประเพณีหรือพีธีกรรมบางอยางของสังคมไทยได ดํารงรูสึก
อึดอัดบางที่คนอื่นไมเขาใจแลวมองดวยสายตาที่ตําหนิวา ทําไมไมทําแบบที่คนอื่นทํากัน แตดวย
ความที่ดํารงมีความมั่นคงในจิตใจและมีความมั่นใจในตัวเอง จึงวางตัวไดดีทําใหไมคอยมีปญหา
ในเรื่องนี้ “เราก็ไปงานศพงานอะไรเราก็ไป อะไรที่เราทําไมไดเราก็บอกเคาแตบางครั้งเราก็อึดอัด
กับสายตาคนอื่น คนที่ไมเขาใจเราก็จะมองเราดวยสายตา ตําหนิวาทําไมไมทําแตเราก็มีความมั่นใจ
ในตัวเอง ถาเรามีความมั่นคงในจิตใจมั่นคงในตัวเอง เราก็จะวางตัวไดดี” หลักคําสอนที่ดํารงยึดคือ
การจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรมกอนแลวพระเจาจะประทานใหเราทุกอยาง
ในเรื่องการคบเพื่อน สวนใหญดํารงจะคบเพื่อนที่เปนคริสเตียน สําหรับเพื่อนที่ไมได
เปนคริสเตียนก็มักจะเปนเพื่อนรวมงาน ซึ่งเวลาที่มีปญหาสวนใหญดํารงมักปรึกษาเพื่อนคริสเตียน
แตบางครั้งจะปรึกษาเรื่องงานกับเพื่อนรวมงาน ดํารงเลาวา เพื่อนบางคนตอตานบางที่ดํารงเปน
คริสเตียนเพราะเขาคิดวาสิ่งที่เขาเชื่อมันดีอยูแลว ในขณะที่ดํารงคิดวา การเปนคริสเตียนเปนสิ่งที่
ดีกวา แมวาความคิดจะไมตรงกันแตดํารงจะไมทะเลาะกับเพื่อนในเรื่องความแตกตางทางศาสนา
เพราะจะทํ า ให เ ป นศั ต รู กั น ความแตกต า งทางศาสนา ทํ า ให บ างครั้ ง ดํ า รงต อ งอยู ห า งๆหรื อ
หลีกเลี่ยงจากเพื่อนบางกลุม ดํารงเลาวา “บางครั้งเราตองหลีกเลี่ยงตัวเองกับเพื่อนบางกลุม เพื่อที่
เราจะไดดําเนินชีวิตอยูในทางที่ถูกตองและก็ตองคบเพื่อนกลุมคริสเตียนมากขึ้น” ดํารงคิดวา การ
เปน คริสเตียนทําใหบางครั้งเพื่อนๆจะมองวาดํารงเครงศาสนา “เคาก็จะมองวาเราเครง เราเพี้ยน
ถูกลางสมอง มองวาแปลก แตบางคนก็มองดวยความสนใจ และคอยดูชีวิตเราวาเปลี่ยนไปเพราะ
เมื่อกอนเพื่อนชวนไปไหนเราก็จะไปดวยตลอด แตพอมาเปนคริสเตียนก็เปลี่ยนไป” ดํารงบอกวา
การที่เพื่อนๆมองตนเองแปลกไปก็เปนสิ่งที่ดี เพราะถาเราพัฒนาชีวิตของเราใหดีขึ้นแลว เราชวน
เพื่อนมาโบสถหรือคุยเรื่องพระเจาเขาจะไดสนใจฟง จะไดมีโอกาสพาเขามาเชื่อพระเจาได ดํารง
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อยากใหเพื่อนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของดํารง เพื่อจะไดมีโอกาสประกาศเรื่องของพระ
เจา
ดํารงมองวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรักและโดยรวมสังคมคริสเตียนก็เปน
สังคมแหงความรัก แตอยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกลุมที่เขารวม ดํารงบอกวา ไมใชคริสเตียนทุกคนจะ
ดีหมดเพราะชีวิตคริสเตียนของแตละคนยังไมสมบูรณ ยังไมไดรับการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นก็ตอง
พยายามเขาใจ ดํารงอุปมาวา เหมือนกับซื้อสมหนึ่งเขงก็ไมใชจะดีหมดทุกลูก ก็ตองมีบางลูกที่เนา
แลวถาบังเอิญไปกินลูกที่เนาก็อาจบอกวามันเนาทั้งหมด ซึ่งความจริงมันก็ไมเปนเชนนั้น ดํารง
กลาววา “ภายในสังคมคริสเตียนมีกลุมยอยๆหลายกลุม ดังนั้น ถาเขาไปในกลุมที่เจอคริสเตียนที่ดี
ก็จะเกิดความประทับใจแตถาเขาไปในบางกลุมที่มีคริสเตียนที่ไมคอยดี เพราะชีวิตยังไมไดรับการ
เปลี่ยนแปลงก็อาจจะรูสึกไมดีหรือรูสึกสะดุด” อยางไรก็ตาม ดํารงรูสึกวากลุมที่ตนเองเขารวม
ดวยนั้นเปนกลุมที่มีความรักและการชวยเหลือกัน ดํารงรูสึกมีความสุขเมื่ออยูในสังคมคริสเตียน
และรูสึกวาตนเองเขากับสังคมคริสเตียนไดงาย เพราะมีความเชื่อที่เหมือนกันและโดย พื้นฐานคน
ที่มาเชื่อพระเจา ชีวิตเขาจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ถึงแมยังเปลี่ยนไมหมดก็ตาม ในเรื่อง
กฎเกณฑตางๆที่สังคมคริสเตียนกําหนด บางครั้งทําใหดํารงรูสึกอึดอัด ในขณะเดียวกันก็คิดวา
กฎเกณฑตางๆเปนสิ่งที่ถูกตองเปนสิ่งที่ดี ดํารงคิดวาสังคมคริสเตียนตางจากสังคมภายนอก ดํารง
บอกวา “คนในสังคมภายนอกบางคนไมมีมโนธรรมไมมีจิตสํานึก บางคนไมมีศาสนาหรือบางคน
นับถือศาสนาแตเปลือก เคาก็จะหวังผลประโยชน มีความเห็นแกตัวแตในสังคมคริสเตียนสวนใหญ
จะมีจิตสํานึกเพราะเคามีพระเจา ถาทําไมดีเคาจะรูวาพระเจากําลังมองอยู เคาจะยําเกรง พระเจาและ
เกรงกลัวที่จะทําความผิด ฉะนั้นคริสเตียนไมวาจะอยูตอหนาหรือลับหลังถาคนที่มีความเกรงกลัว
พระเจาก็จะไมกลาทําบาป” ดํารงรูสึกวาสังคมคริสเตียนปฎิบัติตอดํารงตางจากสังคมภายนอก
ดํารงบอกวา “โดยพื้นฐานทางศาสนาทําใหคริสเตียนถูกสอนใหรักคนอื่นเหมือนรักตนเองจึงทํา
ใหคริ สเตี ยนเอาใจใสตอคนอื่น ปรารถนาดี และจริ งใจเพราะการมาอยู รวมกันใน คริสตจักรก็
เหมือนอยูในครอบครัวใหญเหมือนกับเปนพี่นองกันมีอะไรก็ชวยเหลือกัน” ขณะเดียวกันดํารงก็
มองวายังมีคริสเตียนบางสวนที่อาจจะไมไดรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและนิสัยแตคนกลุมนี้จะมี
ไม มาก ดํ า รงคิ ดว า สั งคมคริ สเตีย นประกอบดว ยคริ ส เตี ย นหลายแบบ ดํา รงกล า วว า “สั ง คม
คริสเตียนมีทั้งคนที่ยังเปนเด็กฝายวิญญาณ(ขาดความเขาใจ) และคนที่เปนผูใหญฝายวิญญาณ(คนที่
มีความเขาใจมาก) สําหรับคนที่เปนเด็กฝายวิญญาณก็จะคอยมองและจับผิดผูอื่น ในขณะที่คนที่
เป น ผู ใ หญ ฝ า ยวิ ญ ญาณก็ จ ะคอยดู ชี วิ ต แล ว ก็ ค อยหนุ น ใจ(ให กํ า ลั ง ใจ)และคอยช ว ยเหลื อ เรา”
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ดํารงคิดวาคนในสังคม คริสเตียนจะมองพัฒนาการของชีวิตคริสเตียนของดํารงวาเปนอยางไร
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ดํารงอยากใหสังคมคริสเตียนเห็นวาดํารงสามารถทําประโยชนเพื่อผูอื่นได
โลกทัศน
ในเรื่องของการประกอบอาชีพ ดํารง บอกวา “อาชีพที่ดีเปนอาชีพที่สุจริต ถูกกฎหมาย
ไมทํารายคนอื่น เชน ขายยาบาและเปนอาชีพที่มีรายไดมากกวารายจาย จุนเจือครอบครัวได ถวาย
เกียรติพระเจาไดและมีสวนในการรับใช(หมายถึงทํางานรวมกับคริสตจักร) อีกทั้งตองเปนอาชีพที่
ไมแยงเวลาในการมาโบสถวันอาทิตย การเขากลุมเซลและเวลาของครอบครัว สวนในเรื่องรายได
ถาไดเยอะๆก็ดี แตก็ตองผานขอแรกๆมากอน”
ดํารงคิดวา ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงาน คือ การมีความรูเฉพาะทาง มีความชํานาญ มีความรับผิดชอบและมี
ลักษณะนิสัยที่ดีไมคดโก และตองพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ดํารงบอกวา ศาสนามีสวนกําหนด
ชีวิตในการทํางานเปนอยางมาก “ศาสนาจะชวยทําใหจิตใจสงบไมวิตกกังวลสุขภาพก็ดีเพราะไม
กินเหลาสูบบุรี่แลวก็จะทําใหมีสมาธิในการทํางานดี” งานของดํารงเกี่ยวกับงานขาย ดังนั้นหลัก
ที่ดํารงยึดในการทํางานคือ พูดความจริง จริงใจ และใหสิ่งที่ดีที่สุดแกลูกคา เพราะดํารงมองวาถา
ตนเองเปนลูกคาก็คงตองการเชนนี้ ในเรื่องการทํางานวันสะบาโต ดํารงมีความคิดวาคริสเตียน
ควรทํางานแคหกวัน สวนวันอาทิตยควรมานมัสการพระเจา แลวพระเจาจะอวยพรในงานที่ทํา
ดํารงบอกวา “ทํางานแคหกวันแลวพระเจาอวยพระพรดีกวาทํางานเต็มที่เจ็ดวันแตพระเจาไมอวย
พระพร”
ดํารงจึงใหความสําคัญสําหรับวันสะบาโต ดํารงมักจะหลีกเลี่ยงงานที่ตรงกับวัน
อาทิตย เพื่อที่จะมานมัสการพระเจาที่โบสถแตถาจําเปนจริงๆ ก็อาจหยุดได ดํารงไมคอยสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค ดํารงบอกวานานๆทีจะซื้อลอตเตอรี่ แตไมเคยเลนการพนันในรูปแบบ
ตางๆ ดํารงคิดวาการทํางานที่หนักมากไปไมใชการถวายเกียรติพระเจา แตควรใหสมบูรณทุก
สวน ดํารงบอกวา “เราควรมีเวลาใหกับพระเจาคือมาโบสถได เขากลุมเซลไดและตองมีเวลาใหกับ
ครอบครั ว ถ า งานหนั กจนไม มี เ วลาให ค รอบครั ว ก็ ค วรจะเปลี่ ย น ควรเลื อ กครอบครั ว ก อ น”
ดํารงจะใหความสําคัญกับพระเจาอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเรื่องครอบครัวและงาน อยางไรก็ตาม
ดํารงบอกวา “ ถาใหเวลากับพระเจามากไปจนทําใหเสียงานก็ไมดี เพราะจะไมถวายเกียรติพระเจา
ฉะนั้นตองมีชีวิตที่สมดุล” ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ดํารงจะออมทรัพยทุกเดือนและจะถวายสิบ
ลดทุกเดือน ดํารงบอกวา “ถาถวายเงินใหพระเจา เราก็จะมีความมั่นใจวาพระเจาจะดูแลแตถาเราไม
ถวายความมั่นใจในสวนนี้จะไมมี และนี่ก็เปนกฎของพระพรคือถาเราถวายใหกับพระเจาอยางสัตย
ซื่อพระเจาจะเลี้ยงดู เราจะไมขัดสน”
ดํารงเลาวา ชวงแรกที่เปนคริสเตียนก็ไมไดถวายลิบลด
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ทุกเดือนเพราะกลัวเงินไมพอใช แตถึงแมจะไมถวายสิบลดก็ยังมีเงินไมพอใชอยูดี ดังนั้นภายหลัง
ดํารงก็ถวายอยางซื่อสัตย แลวดํารงก็รูสึกวาพระเจาอวยพระพรทําใหตนเองมีกินมีใช ไมเดือดรอน
ดํารงมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบางเหมือนกัน ดํารงมองการเมืองไทยในแง
บวก ดํารงบอกวา “ตอนนี้การเมืองไทยดีขึ้นมากและนักการเมืองรุนใหม เปนคนที่มีความสามารถ
ซื่อสัตยและทํางานเพื่อประเทศ สวนนักการเมืองรุนเกาที่ใชอิทธิพลหรือทําเพื่อผลประโยชนตัวเอง
ก็จะลดลง นอกจากนี้ การตรวจสอบของสื่อมวลชนก็มีผลทําใหการเมืองมีความโปรงใสและ
นักการเมืองคอรรัปชั่นไดยากขึ้น”
สวนใหญดํารงจะติดตามขาวสารทางการเมืองจาก
หนังสือพิมพ ดํารงจะอานหนังสือพิมพทุกวัน หนังสือพิมพที่ชอบอานคือไทยรัฐ ถาไมติดงาน
จริงๆดํารงก็จะไปเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ลาสุดดํารงเลือกพรรคประชาธิปตย
เพราะมองวา เป นพรรคที่มี รากฐานทางการเมืองที่ ยาวนานเป นพรรคที่เ กา แก อยา งไรก็ต าม
ในตอนนี้ดํารงบอกวากรอบความคิดของตนเองเปลี่ยนไป เพราะวาบางพรรคมีศักยภาพและมี
ความสามารถในการจัด การสูงซึ่งถา ให โอกาสพรรคเหล านี้ เข ามาบริ หาร ก็จ ะทํา ใหประเทศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว สวนใหญดํารงจะเลือกเปนพรรคมากกวารายบุคคล เพราะคิดวาการบริหารงานถา
มีเสียงขางมากการจัดการก็จะดีกวา แตบางครั้งถาเห็นวาบางคนในพรรคไมนาเลือกก็จะไมเลือก
ในการเลือกตั้งถาเลือกเปนพรรค ดํารงจะพิจารณาจากผลงานและนโยบายที่ผานมา ถาเลือกเปน
รายบุ ค คลก็ จ ะดู ว า เป น คนที่ มี ป ระวั ติ ที่ ดี ใสสะอาดไม โ กงกิ น เป น อั น ดั บ แรก ส ว นเรื่ อ ง
ความสามารถ ก็จะพิจารณาเปนอันดับรอง ดํารงคิดวา การเลือกตั้งเปนหนาที่ของพลเมืองที่ดี
ดํารงบอกวาถาคราวหนามีการเลือกตั้งดํารงก็จะไปเลือกตั้งอีก แมดํารงจะไปเลือกตั้งทุกครั้งแตพอ
มาเปนคริสเตียนดํารงใหความเห็นวาความเปนคริสเตียนมีสวน ทําใหดํารงอยากออกไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งมากขึ้น “ การเปนคริสเตียนมันทําใหมีจิตสํานึกหรือมโนธรรมที่อยากจะไปเลือกมากขึ้น
เพราะในพระคัมภีรก็บอกไววาใหเราอธิษฐานเผื่อผูปกครองบานเมืองใหเปนคนดี เพื่อเราจะไดอยู
อย า งสงบสุ ข แลว ถ าคนดีอ อกไปเลื อ กคนดี ๆ เข า มาการเมื อ งก็ จ ะนิ่ ง ประเทศจะดี ซึ่ ง มั นก็ ดี ต อ
สวนรวม แตถาตางคนตางไมออกไปเลือกตั้งถาคนไมดีเขามาก็จะลําบาก”
ดํารงเคยเขารวม
กิ จ กรรมทางการเมื อง ในลั ก ษณะที่ ชักชวนคนในบา นหรื อเพื่อ นๆใหไ ปเลือ กตั้ ง เคยฟ ง การ
อภิปรายหาเสียงตามที่สาธารณะและในโทรทัศน ในการที่เขามามีอํานาจปกครองของผูนําเผด็จการ
ดํารงบอกวาไมเห็นดวย แตจะตองมีสวนรวมในสิ่งที่ถูกตองคือถาจะตอตาน ก็จะทําในลักษณะ
ของการใชสิทธิ์ที่ถูกตอง โดยคราวหนาก็จะไมเลือกคนกลุมนี้อีกและจะชักชวนใหคนอื่นเลือกกลุม
ที่ถูกตอง หรือถามีโอกาสแสดงความคิดเห็นก็จะแสดงออกและถาจะประทวงก็จะตองมีหลักที่
ถูกตอง
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ดํารงสนใจเกี่ยวกับเหตุการณตางๆในสังคม และติดตามอยูบาง ดํารงคิดวาสิ่งที่เปน
ปญหาของประเทศที่ควรไดรับการแกไขกอน คือ ปญหาทางการเมือง ดํารงมองวาการเมืองเปน
เรื่องที่สําคัญมาก เพราะปญหาระดับประเทศจะมีปญหาการเมือง ปญหาเศรษฐกิจและปญหาสังคม
ถาแกปญหาการเมืองไมไดก็จะทําใหปญหาเศรษฐกิจและสังคมพังไปดวย ดํารงไดมีโอกาสเขาไป
รวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมหลายอยาง โดยสวนใหญจะเปนการออกไปทํางาน
เพื่อชุมชนกับทางคริสตจักร เชน การจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกไปบริการชุมชน ซึ่งที่ผานมา
ทางคริสตจักรจะเขาไปบริการชุมชนชาวแฟลตเขตดินแดง นอกจากนี้ ดํารงเคยไปรวมเดิมเฉลิม
พระเกียรติในวันพอ รวมปลูกตนไม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลถวายแดในหลวง ไปแจกของขวัญ
ในวันคริสตมาส เยี่ยมเยียน อธิษฐานเผื่อและชวยเหลือผูยากไรตามชุมชนแออัด ดํารงพูดวา “การที่
ออกไปรวมทํากิจกรรมตางๆเหลานี้เพราะมีความคิดวาคริสเตียนไมควรอยูแตในกลุมคริสเตียน
ดวยกันแตควรออกไปสูสังคมเพื่อชวยเหลือสังคม พระเยซูก็สอนวาใหเราออกไปประกาศไปหาคน
ที่อยูในความมืดใหเขาสูความสวาง ถาเรามีสิ่งที่ดีแลวไมบอกใครมันก็ไมใชลักษณะของคริสเตียน
ที่ดี”
นอกจากนี้การที่ดํารงออกไปทํากิจกรรมตางๆเหลานี้ ดํารงบอกวามันเปนผลมาจาก
วิสัยทัศนของตนเองดวย เพราะดํารงรูสึกวาการอยูแตในคริสตจักรมันรูสึกอึดอัด “การที่เราออก
ไปสูสังคมมันทําใหเรามองสังคมคริสเตียนไดกวางขึ้นไมถูกจํากัดความคิดหรือขอมูล ซึ่งจะทําให
เขาใจชีวิตเขาใจสังคมคริสเตียนแลวก็มองภาพไดชัด และการตัดสินใจอะไรก็จะถูกตอง มันก็
เหมือนคอมพิวเตอรถามีเครื่องเดียวขอมูลก็จะจํากัดอยูแคนั้นแตถามีหลายเครื่องที่เชื่อมโยงกันแบบ
อินเทอรเนตก็จะไดขอมูลที่เยอะกวา” นอกจากนี้ดํารงเสริมตอวา การออกไปสูสังคมภายนอกจะ
ทําใหเรามีความสัมพันธกับพี่นองคริสเตียนดวยกัน และยังไดทําประโยชนเพื่อสังคมอีกดวย ดํารง
อธิบายใหฟงวาการที่คริสเตียนออกไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชนมีหลายมุมมองคือถาออกไป
เพื่ออุทิศหรือแจกจายชวยเหลือคนยากจนตามหลักศาสนา ก็จะเปนลักษณะพันธกิจ แตอีกอยาง
ถาในกลุมคริสเตียนซึ่งโดยปกติจะเนนการประกาศขาวประเสริฐแบบเนนสายสัมพันธ(คือประกาศ
ฯกับคนใกลตัวญาติพี่นองและเพื่อนๆ)จนหมดแลวก็จะขยายวงกวางออกไป คือ การเขาสูชุมชน
หรือเรียกอีกอยางวา “การแตะตองชุมชน” เชน ออกไปในลักษณะเปนหนวยแพทยเพื่อชวยเหลือ
เอาขนมเคกไปแจกเพื่อนบาน ลางรถใหฟรี ฯลฯ โดยการทําสิ่งเหลานี้ คริสเตียนจะไมพูดอะไร
เกี่ยวกับศาสนาเลยแตจะทําไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่คนอื่นเปดใจอยากรับรู และเริ่มถามสงสัยวาทํา
ไปทํ าไม พอถึ งเวลานี้เ มื่อ คริสเตียนพูดอะไรแลวเขาจะฟง คริสเตี ยนก็จะใชโอกาสนี้ เพื่อจะ
ประกาศวาพระเยซูคริสตเจาเปนความรัก การประกาศฯในลักษณะนี้ จะเรียกวา การประกาศโดย
การบริการ ซึ่งเปนสิ่งที่ไดผลมากที่สุด เพราะถาบริการชุมชนพรอมกับพูดเรื่องพระเจา ก็จะทําให
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คนอื่นคิดวาคริสเตียนทําไปก็เพื่อจะใหคนอื่นมาเชื่อพระเจา ซึ่งจะทําใหเขาตอตานในใจ ดํารงพูด
วา“ที่ผานมาพี่ก็จะออกไปกับคริสตจักร ไปประกาศพรอมกับบริการตามชุมชน ถาเคาสนใจเรื่อง
พระเจาเราก็จะเลาใหเคาฟง การที่เรามีโอกาสไดชวยเหลือสังคมบาง เราก็รูสึกวาตัวเรามีคา ทํา
ประโยชนใหคนอื่นได
ที่คริสตจักรเคามีอะไร ทําอะไร เราก็ไปกับเคา เราชวยอะไรได
ก็ชวย ก็อยากใหคนอื่นสัมผัสความรักของพระเจาอยางที่เราไดสัมผัส”

ตารางสรุปการศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อ

อายุ

เพศ

กรแกว

24

หญิง

การ
ศึกษา
ปวส.

อาชีพ
ลูกจาง
บริษัท
เอกชน/
ฝาย
ประสาน
งาน

รายได
/เดือน
10000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

ครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ
แต
ภายหลังนองสาวเปลี่ยนมาเปน คริส
เตียนแลวมาพูดเรื่องพระเจาใหฟง กร
แกวอยากรูวาพระเจามีจริงหรือไม จึง
ลองอธิษฐาน
แลวก็ไดรับคําตอบ
หลายๆอยางทําใหเชื่อวาพระเจามีจริง
โดยเริ่มตั้งแตอธิษฐานขอใหพระเจา
ชวยใหสอบผาน ซึ่งตนเองก็สอบผาน
และเริ่มอธิษฐานขอในหลายๆเรื่อง
แลวก็พบวาพระเจาก็ตอบคําอธิษฐาน
ซึ่งตอนนั้นตนเองก็รูสึกวาพระเจาได
เขามาในใจแลว

-ครอบครัวเปนคนจีนจึงถูกตอตาน
อยางมาก ไมยอมรับในการเปนคริส
เตียน ถูกมองวานอกรีต ภายหลัง
ค ร อ บ ค รั ว ย อ ม รั บ ไ ด ม า ก ขึ้ น
ความสัมพันธดีขึ้น
-มองว า ตั ว เองดู ดี ภู มิ ใ จที่ เ ป น
คริ ส เตี ย น มองตั ว เองมี คุ ณ ค า มี
ความเปนผูใ หญมากขึ้น รูสึกวา
ตนเองเป นอิ ส ระมากขึ้ นจากที่ เ คย
ถูกผูกมัดดวยความเชื่อเดิม มองวา
ชีวิต คริส เตียนเปนชีวิตที่เทา เทียม
กันเพราะพระเจาอวยพระพรทุกคน
ไมวารวยหรือจน
-สวนใหญคบเพื่อนคริสเตียน
ดวยกัน มีปญหาจะปรึกษาเพื่อนค
ริสเตียนเพราะมีความเชื่อเหมือนกัน
เพื่อนๆจะมองวาเครงศาสนาและ
สงสัยวาชีวิตคริสเตียนเปนอยางไร
- มองสังคมคริสเตียนเปนสังคมแหง
ความรั ก เพราะได รั บ การดู แ ลเอา
ใจใส และการตอนรับอยางอบอุน
จากสังคมคริสเตียน คิดวาสังคม
ค ริ ส เ ตี ย น แ ต ก ต า ง จ า ก สั ง ค ม
ภายนอก

-คิดวาความสําเร็จในหนาที่การงานมาจาก
พระเจาอวยพระพร คิด วาการทํา งานหนั ก
และมีรายไดสูงๆเปนสิ่งที่ดีเพราะพระเจาจะ
ไดรับเกียรติและจะทําใหครอบครัวยอมรับ
ในการเปนคริสเตียน
-มองการเมืองไทยในแงลบ มีการคอรรัปชั่น
แต ไ ปเลื อ กตั้ ง ทุ ก ครั้ ง โดยส ว นหนึ่ ง คิ ด ว า
การเปนคริสเตียนทําใหรูสึกวาตนเองควรมี
สวนรับผิดชอบตอบานเมืองมากขึ้นเพราะ
ถ า ทุ ก คนออกไปเลื อ กตั้ ง ก็ จ ะช ว ยให
บานเมืองดีขึ้น
- มองวาสังคมเต็มไปดวยปญหา ตองให
ความร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ สั ง คมแม เ ป น เรื่ อ ง
เล็กๆนอยๆ คิดวาการออกไปทําประโยชน
ให สั ง คมจะทํ า ให ค นอื่ นเห็ นความรั ก ของ
พระเจาและการเปนคริสเตียนทําใหถูกสอน
ใหอยูอยางสันติและทําประโยชนใหสังคม
ใหอวยพรประเทศที่เราอยู
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ชื่อ
ลินดา

อายุ

เพศ

28

หญิง

การศึกษ
า
ปริญญา
ตรี

อาชีพ
เลขา
นุการ

รายได
/เดือน
13000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

ครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ แตมี
พี่ ส าวเป นคริ สเ ตี ย น จึ งช วน
ลินดามาโบสถ การมาโบสถและ
เข ากลุมเซลทําใหลินดาได รูเรื่ อ ง
พ ร ะ เ จ า ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ลิ น ด า
ประทั บ ใจสั ง คมคริ ส เตี ยนมากที่
ทุ ก คนดี ต อ ลิ น ดา จุ ด ตั ด สิ น ใจที่
สําคัญที่ทําใหลินดาเปน คริสเตียน
เนื่องจากลินดาเชื่อวาพระเจามีจริง
แ ล ะ ช ว ย ใ ห ลิ น ด า เ รี ย น จ บ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ตอนนั้ น โอกาส
เรียนจบมีนอยมาก ตั้ง แตนั้นมาก็
เป ด ใจเชื่ อ พระเจ า แล ว ก็ ม าเป น
คริสเตียนได 5 ปแลว

-ครอบครั ว เป น คนจี น จึ ง ต อ ต า น
อยางมากและเคย ถูกไลออกจาก
บาน คิดวาครอบครัวมองวาตนเอง
ผาเหลาผากอ อกตัญูเพราะไมไหว
บรรพบุรุษ ตามประเพณี จีน แต
ภายหลั ง ครอบครั ว ยอมรั บ ในการ
เปน คริสเตียน

-คิ ด ว าป จ จั ยสํ าคั ญที่ทํ าให ประสบ
ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน คื อ
สติ ป ญญา ที่ จ ะสาม า รถ เ รี ยนรู
พั ฒ นาตนเองได แ ละต อ งทํ า งาน
อยางซื่อสัตย รับผิดชอบ คิดวาการ
ทํางานอยางซื่อสัตยพระเจาจะอวย
พรทั้ ง เรื่ อ งงาน เรื่ อ งเงิ น เรื่ อ ง
ครอบครัว
- ไมสนใจการเมืองมากนัก แตไป
เลือกตั้งเพราะการเปนคริสเตียนทํา
ให ต ระหนั ก ว า การเลื อ กตั้ ง เป น
หนาที่ที่ทุกคนควรทําและคริสเตียน
ควรมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม
-มองวาสังคมเต็มไปดวยปญหาที่ทวี
ความรุน แรงมากขึ้ น คิ ด ว าการเข า
ไปมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม
เปนสิ่งที่ดีเพราะจะไดมีโอกาสสราง
ความสัมพันธกับคนอื่นและเพื่อให
คนอื่นรูวาพระเจารักเขา การออกไป
ทํ า ป ร ะโ ย ช น เ พื่ อ สั ง ค ม ก็ เ ป น
เพราะคริ ส เตี ย นถู ก สอนให รั ก คน
อื่น ใหชวยเหลือคนอื่น

-มองว า ตนเองมี เ ป า หมายในชี วิ ต
มุ ม มองชี วิ ต เปลี่ ย นไป ไม คิ ด ว า
ตนเองมี ค วามสามารถมากแต จ ะ
ประสบความสําเร็จในชีวิตไดขึ้นอยู
กับพระเจาอวยพร
-ส ว น ใ ห ญ ค บ เ พื่ อนค ริ ส เ ตี ย น
ด ว ยกั น เพื่ อ นๆมองว า วิ ถี ชี วิ ต
เปลี่ ย นแปลงไป เคร ง ศาสนา มี
ความคิดมากขึ้น เปนผูใหญมากขึ้น
-มองว าสั ง คมคริ ส เตี ยนเป นสั ง คม
แหงความรักเปนเสมือนครอบครัว
ใหญที่เต็มไปดวยความรักและการ
ช ว ยเหลื อ กั น เป น สั ง คมที่ ไ ม ห วั ง
ผลประโยชนเหมือนสังคมภายนอก
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

อนงค

32

หญิง

ปริญญาตรี

ขาย
ประกัน

รายได
/เดือน
20000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เดิ ม นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ รู จั ก
เกี่ยวกับพระเจาจากลูกคาที่ตนเอง
ไปขายประกั น ลู ก ค า ชวนไป
โบสถ อนงค ไ ด ไ ปโบสถ ห ลาย
ครั้งและไดฟงคําเทศนา อนงครูสึก
ว า พระเจ า ตอบหลายสิ่ ง หลาย
อยางที่เปนคําถามอยูในใจ ทําให
เริ่ ม รู สึ ก ว า พระเจ า มี จ ริ ง จึ ง เริ่ ม
สนใจและไปโบสถบอยขึ้น แลวก็
รู สึ ก ว า ตนเองเจอกั บ สิ่ ง ที่ เ คย
แสวงหามาตลอด อยากรู ว า ชี วิ ต
จริ ง ๆคื อ อะไรเพราะตอนนั้ น
ครอบครัวสับสนวุนวายมาก

-ครอบครั ว เป น คนจี น ช ว งแรก
ครอบครั ว ไม ค อ ยเห็ น ด ว ยที่ เ ป น
คริสเตียนแตภายหลังยอมรับมาก
ขึ้น คิดวาครอบครัวมองวาตนเองมี
นิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น
ใจเย็น ควบคุมอารมณได ยอมรับ
ฟงเหตุผลมากขึ้น

-คิ ด ว า ถ า มี ค วามซื่ อ สั ตย มี คุ ณธรรม
ไมโกหก ไมคดโกงพระเจาจะอวยพร
ในการงานไม ว า จะทํ า สิ่ ง ใดก็ จ ะ
ประสบความสําเร็จ มองวาการเปน
คริ ส เตี ย นมี ผ ลต อ การทํ า งานทํ า ให
ตนเองมีความซื่อสัตย

-มองว า ตนเองมี ชี วิ ต ที่ มั่ น ค ง
กวาเดิม วิถีชีวิตเปลี่ยนไป มีเพื่อน
มากขึ้น มีเปาหมายในชีวิตและวิธี
คิดในการมองโลกแตกตางจากคน
อื่น

-ไมคอยสนใจการเมือง แตไปเลือกตั้ง
ทุกครั้งและครั้งหนาถามีการเลือกตั้งก็
จะไปใช สิ ท ธิ์ แ ม ไ ม เ ลื อ กใครก็ ต าม
เพราะคิ ด ว า การเลื อ กตั้ ง เป น สํ า นึ ก
รับผิดชอบในฐานะพลเมือง

-มองวาตัวเองไดรับความรอดจากการ
เปนคริสเตียนแลวจึงควรทําประโยชน
-ส ว นใหญ ค บเพื่ อ นคริ ส เตี ย น ใหแกสังคมเพื่อใหคนอื่นรูจักพระเจา
คิดวาเพื่อนมองตนเองแตกตางทั้ง ผานสิ่งดีๆที่คริสเตียนทํา
ความคิ ด และวิถีชี วิ ต คิ ด ว า เพื่อ น
มองวาตนเองมีนิสัยเปลี่ยนแปลง
ไป ใจเย็นมากขึ้น อดทนมากขึ้น
- มองวาสังคมคริสเตียนเปนสังคม
ที่ อ บอุ น มี ก ารช ว ยเหลื อ กั น มี
ความเขาใจ สามารถปรึกษาได ให
การตอนรับ อยางอบอุนจนรูสึก
เปนคนสําคัญ
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

นิตยา

45

หญิง

ปริญญาตรี

ลูกจาง
บริษัท
เอกชน/
ฝาย
นําเขาสงออก

รายได
/เดือน
25000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เดิมนับถือศาสนาพุทธ ตอนเด็กๆ
ได เ รี ย นโรงเรี ย นจี น ซึ่ ง อยู ใ น
คริสตจักร ทําใหรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระเจา นิตยาถูกสอนและปลูกฝง
ค ว า ม เ ชื่ อ ข อ งค ริ ส เ ตี ย นจ า ก
โรงเรี ย นนี้ ม าโดยตลอด จนใน
ที่สุดเชื่อพระเจาในใจ เชื่อวาพระ
เจามีจริง และก็มีโอกาสออกไปรับ
เชื่ อ พร อ มกั บ เพื่ อ นๆเมื่ อ ตอนอยู
ชั้นประถม

-ครอบครัวเปนคนจีน ถูกตอตานที่
เปนคริสเตียนและ ถูกตําหนิที่ไม
ไหวเจา ภายหลังครอบครัวยอมรับ
มากขึ้ น แต ไ ม ใ ห ชั ก ชวนคนใน
ครอบครัวมาเปนคริสเตียน

-คิ ด ว า การทํ า งานต อ งทํ า อย า งเต็ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ จึ ง จ ะ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จในอาชีพ มองวาศาสนามี
สวนกําหนดมาตรฐานในการทํางาน
ของตนเองเพื่ อ ให ทํา ในสิ่ ง ที่ ถู กต อ ง
ตามกฎหมาย

-มองวาตนเองแตกตางจากคนอื่น
มี คุ ณ ธรรม มี ชี วิ ต ตามมาตรฐาน -สนใจการเมือง มองการเมืองไทยใน
ของศีลธรรมมากกวาคนสวนใหญ แง บ วก คิ ด ว า การเมื อ งไทยมี ก าร
ในสังคม
ปฎิรูปทุกอยาง ไปเลือกตั้งทุกครั้งโดย
ส ว นหนึ่ ง คิ ด ว า เป น การแสดงให ค น
-คบเพื่อ นที่เ ปนคริ สเตี ยนและไม ทั่ ว ไ ป เ ห็ น ว า ค ริ ส เ ตี ย น ห ว ง ใ ย
เป น คริ ส เตี ย นมากพอๆกั น มี บานเมือง
ปญหากับเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียน
บ า งในเรื่ อ งความแตกต า งทาง -ก า ร เ ป น ค ริ ส เ ตี ย น ทํ า ใ ห อ ย า ก
ศาสนา เพื่อนมองวาเครงศาสนา ชวยเหลือคนอื่น คนที่เดือนรอน ชวย
เพราะตนเองไมรวมพิธีกรรมของ ในฐานะที่เปนเพื่อนมนุษยเหมือนกัน
ไมไดหวังใหคนอื่นมาเปนคริสเตียน
ศาสนาอื่น
ชวยเหลือคนอื่นเพราะพระเจาสอนให
-ไ ม ค อ ย มี ค ว า ม สุ ข กั บ สั ง ค ม รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง แมไม
คริ ส เตี ย นแต เ ข า กั บ คนในสั ง คม ชอบก็ตองฝน ตองฝกหัด
คริสเตียนไดไมยาก มองวาสังคม
คริ ส เตี ยนกั บ สั ง คมภายนอกหวั ง
ผลประโยชนพอๆกัน คิดวาสังคม
คริ สเตี ยนจะดีห รื อ ไม ดี ขึ้ นอยู กั บ
ระดั บ คุ ณ ธรรมของคริ ส เตี ย นแต
ละคน
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

วิไล

34

หญิง

ปริญญาโท

ลูกจาง
บริษัท
เอกชน

รายได
/เดือน
35000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เติ บ โตในครอบครั ว คริ ส เตี ย น ที่
แม และพี่ สาวเครงศาสนามาก จึ ง
ถูกปลูกฝงความเชื่อแบบคริสเตียน
มาตั้ ง แต เ ด็ ก ๆ และถู ก เลี้ ย งดู ใ น
กรอบทางศาสนามาตลอด สั งคม
เพื่ อ น หรื อ คนรอบตั ว เป น คริ ส
เตียนหมด นอกจากนี้ก็ยังไดเรียน
โรงเรี ย นคริ ส ต ม าตลอด จนใน
ที่ สุ ด ออกไปรั บ เชื่ อ เองพร อ มกั บ
เพื่อนๆเมื่ออายุ 15 ป แลวก็รูสึกวา
เปนคริสเตียนตั้งแตนั้นมา

-ครอบครั ว เป น คริ ส เตี ย นที่ เ คร ง
มองว า ตนเองถู ก เลี้ ย งดู ใ ห อ ยู ใ น
กรอบทางศาสนา ไมคอ ยมี อิสระ
ต อ ง อ ยู ภ า ย ใ ต อิ ท ธิ พ ล ข อ ง
ครอบครัวแตพอแตงงานแลวรูสึก
มีอิสระมากขึ้น

-คิด ว า จะประสบความสํ าเร็ จ ในการ
ทํ า งานได จ ะต อ งจริ ง ใจต อ ลู ก ค า
ซื่ อ สั ต ย รั บ ผิ ด ชอบ เชื่ อ ว า ถ า ตั้ ง ใจ
ทํางานอยางดีที่สุดแลวพระเจาจะชวย

-มองวาตนเองแตกตางจากคนอื่น
คือมีความมั่นใจและมีความอบอุน
ใจในชีวิต อึดอัดใจบางครั้งเมื่ออยู
ในสั ง คมภายนอกเพราะมี ค วาม
แตกตางกันในเรื่องการดําเนินชีวิต
และพิธีกรรมตางๆ
-สวนใหญคบเพื่อนคริสเตียน คิด
ว า เพื่ อ นๆมองว า ตนเองอ อ นต อ
โลก ชีวิตไมมีสีสัน ถูกเลี้ยงอยูใน
กรอบของศาสนา มั ก ถู ก เพื่ อ นๆ
มองวาเครงศาสนาเพราะไปโบสถ
ทุกอาทิตย

-ไม ค อ ยสนใจการเมื อ ง มองการ
เมือ งไทยในแงลบคิด ว าไมมี คนดีใ น
รั ฐ บาล แต ส ว นใหญ จ ะ ไปเลื อ กตั้ ง
ระดับชาติทุกครั้งถือวาเปนหนาที่ของ
ทุ ก คนแต ไ ม ค อ ยสนใจการเลื อ กตั้ ง
ระดับทองถิ่น ความเชื่อทางศาสนาไม
มีสวนผลักดันใหไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
-มองวาการเปนคริสเตียนถูกสอนให
รักคนอื่นเหมือนรักตนเองแลวถาเรา
รักพระเจาเราก็ ตองรักคนอื่นดวย จึ ง
คิดวาทําอะไรใหสังคมไดก็ตองทําเชน
บริจาคเงิน หนังสือ เสื้อผา

-มี ค ว า ม สุ ข เ มื่ อ อ ยู ใ น สั ง ค ม
คริ ส เตี ย น คิ ด ว า สั ง คมคริ ส เตี ย น
มองวา ตนเองเป นคนดี
เป น
คริ ส เตี ยนที่ ดี ไม อ อกนอกลู นอก
ทาง
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

เอก

40

ชาย

ปริญญาโท

ลูกจาง
บริษัท
เอกชน/
ฝายขาย

รายได
/เดือน
40000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เดิ ม นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี เ พื่ อ น
คริ ส เตี ย นชั ก ชวนให ม าโบสถ
เพื่อนใหหนังสือคริสเตียนมาอาน
ซึ่งพูดเกี่ยวกับวาการมาเชื่อพระเจา
แล ว จะทํ า ให ห ายเหนื่ อ ย จึ ง เกิ ด
คําถามในใจวาจริงหรือ เอกเลยลอง
อธิษฐานโดยคิดวาถาพระเจาทําให
หายเหนื่ อ ยได จะมาเชื่ อ พระเจ า
ปรากฎวาในเสี้ยววินาทีนั้น ตนเอง
รูสึกหายเหนื่อย ไมกดดัน ไมออน
ลา ตั้งแตตอนนั้นจึงตัดสินใจวาจะ
มาเปนคริสเตียน

-คิดวาครอบครัวมองวาเมื่อตนเอง
มาเปน คริส เตียนมี นิสั ยเปลี่ ย นไป
อารมณเ ย็ นลง เปนผูใ หญ ม ากขึ้ น
ให เ วลาและให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ครอบครัวมากขึ้น
-มองตนเองแตกตางจากเมื่อกอนที่
เอาตัวเองเปนศูนยกลางเปลี่ยนเปน
การหันกลับไปมองคนอื่นมากขึ้น
อยากชวยเหลือคนอื่น มองวาคุณคา
ของตัวเองเปลี่ยนไปเมื่อกอนเนน
เรื่องความสามารถและเงินทองแต
ปจจุบันอยากชวยเหลือคนอื่น
-ส ว นใหญ ค บเพื่ อ นร ว มงานและ
เพื่อนเรียนมากกวาเพื่อน คริสเตียน
คิดวาเพื่อนมองวาเครงศาสนาทั้งที่
ตนเองรู สึ ก ว า ตั ว เองดํ า เนิ น ชี วิ ต
กลางๆ เพื่ อ นจะมองว า ตนเองมี
ความสุข ถึงมีปญหาก็ไมรูสึกวิตก
กังวล
-มองว า ตนเองอยู ใ นสั ง คมคริ ส
เตี ย นทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาซึ่ ง กั น
และกันซึ่งจะดีกวาเมื่ออยูในสังคม
ภายนอกคนเดียว มีความสุขเมื่ออยู
ในสังคมคริสเตียนและคิดวาคนใน
สังคม คริสเตียนมองตนเองดีและ
ได รั บ เกี ย รติ เ มื่ อ อยู ใ นสั ง คมคริ ส
เตียน

-คิ ด ว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ป ระสบ
ความสํา เร็ จในการทํ างาน คือโอกาส
ที่ ม า จ า ก พ ร ะ เ จ า เ พ ร า ะ ค ว า ม รู
ความสามารถของแตละคนมีจํากัดแตก็
ตองดําเนินชีวิตอยางซื่อสัตยพระเจาจะ
ไดอวยพร
-สนใจการเมืองมองวาการเมืองไทยที่
ผานมาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไปเลือกตั้งทุก
ครั้ ง เพราะได รั บ การปลู ก ฝ ง จาก
ครอบครั ว ตั้ ง แต เ ด็ ก ๆและคิ ด ว า เป น
หน า ที่ ข องทุ ก คน คิ ด ว า การประท ว ง
ไมใชสิ่งที่ผิด
-มองวาการเปนคริสเตียนมีผลตอชีวิต
ทางสังคมของตนเองแมในเรื่องงายๆ
เชนการมีวินัย คิดวาการชวยเหลือคน
อื่น เชนการบริจาคเงิน พระเจาจะอวย
พร แตถาไมชวยเหลือคนอื่นพระเจาก็
ไมอวยพระพร
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

ธวัช

28

ชาย

ปริญญาโท

คาขาย

รายได
/เดือน
20000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เดิ ม นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ธวั ช มี
โอกาสไดมาโบสถหลายครั้งเพราะ
แฟนเป น คริ ส เตี ย น พอมาฟ ง คํ า
เทศนาก็ รู สึ ก ดี ไ ด คํ า ตอบหลายๆ
อยาง แลวตนเองก็มีประสบการณ
กับพระเจา เชน อธิษฐานขอแลวก็
ได ทําให เริ่มรู สึกว าพระเจามีจริ ง
แต จุ ด ที่ สํ า คั ญ คื อ ตอนที่ มี ป ญ หา
ชีวิตมากๆ พออธิษฐานแลวก็รูสึก
สบายใจมีกําลังขึ้นมาทันที พอเปด
พระคั ม ภี ร ก็ พ บว า พระเจ า ตอบ
หลายสิ่ ง ที่ ติ ด อยู ใ นใจ ในที่ สุ ด ก็
เลยตัดสินใจรับเชื่อเปนคริสเตียน

-ครอบครัวยอมรับและไมตอตานที่
เป นคริ ส เตี ย นแตจ ะสงสั ยว า คริ ส
เตียนเปนอยางไร ครอบครัวมองวา
ตนเองเปลี่ยนไปคืออารมณเย็นลง
อยากใหชีวิตตนเองเปนแบบอยาง
เพื่อใหคนในครอบครัวสนใจและ
อยากมารูจักกับพระเจา

-คิ ด ว า ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ การงานมาจาก
โอกาส ความสามารถและสติปญญา
จากพระเจ า และอี ก ส ว นคื อ ต อ งใช
กําลังกาย กําลังใจ ใชความมานะอดทน
จึงจะประสบความสําเร็จ

-มองวาตนเองระวังตัวมากขึ้นไมวา
จ ะ เ ป น เ รื่ อ ง ก า ร คิ ด ก า ร พู ด
เพื่ อ ที่ จ ะไม ทํ า ในสิ่ ง ที่ ผิ ด เพราะ
เกรงว า พระเจา จะไม ได รั บเกี ยรติ
ในชี วิ ต มองว า ชี วิ ต มี ค วามหวั ง
เพราะมี พ ระเจ า เป นผู นํา และช ว ย
แกไขปญหาตางๆ

-มองการเมืองไทยใหแงบวกแมวาจะมี
ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร รั ป ชั่ น แ ต รั ฐ บ า ล
ปราบปรามไปได มาก ไปเลือ กตั้ งทุก
ครั้ง สนใจการเมืองเพราะเกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจในครอบครัวจะมีการคุยเรื่อง
การเมื อ งในส ว นของนโยบายทาง
การเมืองที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

- การเปนคริสเตียนมีผลผลักดันทําให
อยากจะมีสวนชวยเหลือสังคม ชวยคน
ที่ ด อ ยโอกาสเพราะคิ ด ว า พระเจ า ได
ป ร ะท านทั้ งโอกาสทั้ ง เ งิ นใ ห จึ ง
อยากจะแบ ง ส ว นหนึ่ ง ที่ ไ ด ใ ห กั บ คน
อื
-มองวาสังคมคริสเตียนเปนสังคมที่ ่น
อบอุนให การต อ นรับ ดี เข ากั นได
ง า ยแต ยั ง ขาดความรั ก ที่ ส มบู ร ณ
เพราะคนแตละคนก็แตตางกันไป
ตามพื้นฐาน ฐานะ ชนชั้ นบางที ก็
ทําใหไมเขาใจกัน

-ส ว นใ ห ญ ค บ เ พื่ อ น ที่ ไ ม เ ป น
คริสเตียน คิดวาตนเองแตกตางจาก
เพื่อนในเรื่องพิธีกรรมและแนวคิด
ในการดําเนินชีวิต
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ชื่อ
ณรงค

อายุ

เพศ

การศึกษา

40

ชาย

ปริญญาตรี

อาชีพ
คาขาย

รายได
/เดือน
40000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เติ บ โตในครอบครั ว คริ ส เตี ย น
คุณยาปลูกฝงความเชื่อทางศาสนา
มาตลอด ทุ ก อาทิตย ต อ งไปโบสถ
ตองถวายทรัพย ตอนอยูชั้นมัธยม
ได เ ข า กั บ กลุ ม นั ก ศึ ก ษาคริ ส เตี ย น
ไทย กลุมนี้จะมีบทบาทสอนใหรูวา
พระเยซู คื อ ใครเพื่ อ ให ตั ด สิ น ใจ
เลื อกเดินตามพระเยซูแ ละนั่นเปน
จุ ด ตั ด สิ น ใจของณรงค ใ นการจะ
เปนคริสเตียน ณรงคจึงรับเชื่อเมื่อ
อายุ 19 ป

-ครอบครัวเปนคริสเตี ยนตั้ง แตรุ น
ปู ย า ทํ า ใ ห ค ว า ม สั ม พั น ธ ใ น
ครอบครั ว ดี แ ต รู สึ ก ว า การดํ า เนิ น
ชีวิตคริสเตียนเปนเหมือนพิธีกรรม
ที่ตองทําเปนประจํา

- มองวาความสําเร็จในอาชีพการงานมา
จากพระเจ า แม ว า จะขยั น ซื่ อ สั ต ย แ ต
บางคนเท า นั้ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ทั้งนี้ขึ้นกับพระเจาจะอวยพร

-มองว า ตนเองมี คุ ณ ค า มากเพราะ
พระเจารัก พระเจาสราง แตตนเอง
ยั ง ประพฤติ ตั ว ไม ส มกั บ การเป น
ค ริ ส เ ตี ย น ที่ ดี ม อ ง ว า ต น เ อ ง
ระมัด ระวั ง ในการดํ าเนิ นชี วิต มาก
เพื่อที่จะไมทําสิ่งที่ผิด

-มองการเมื อ งไทยในแง ล บเป น เรื่ อ ง
ของผลประโยชน แตไปเลือกตั้งทุกครั้ง
เพราะคิ ด ว า การเลื อ กตั้ ง เป น การ
แสดงออกที่งายที่สุดในการรับผิดชอบ
ตอสังคมและมองวาการเมืองเปนเรื่องที่
สําคัญและจะกระทบกับคนสวนใหญ

-สวนใหญคบเพื่อนที่ไมเปน คริส
เตี ย นมองว า วิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง
แตกต า งจากเพื่ อ นคนอื่ น ที่ ไ ม ไ ด
เปน คริส เตียน เพื่อ นๆมองว า เคร ง
ศาสนาเพราะทุกอาทิตยจะตองไป
โบสถ

- มองว า การเป นคริ ส เตี ย นทํ า ให
ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาสั ง คมและอยาก
ชวยเหลือสังคม คิดวาการทําดีตอสังคม
เปนการทําเพื่อตอบแทนในสิ่งที่พระเจา
อวยพร ไมไดคิดวาเปนหนาที่หรือทํา
ความดีเพื่อใหคนอื่นมาเชื่อพระเจา

-ไมคอยมีความสุขกับสังคม คริส
เตียนรูสึกวาไมไดรับการตอนรับที่
ดี แ ต ส ามารถเข า กั บ คนในสั ง คม
คริ ส เตี ย นได ง า ย รู สึ ก ถู ก มองว า
ไมใชสวนหนึ่งของสังคมคริสเตียน
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วิชิต

29

ชาย

ปริญญาโท

ลูกจาง
บริษัท
เอกชน/
ฝายขาย

30000

เ ดิ ม นั บ ถื อ ศ า ส น า พุ ท ธ รู จั ก
เกี่ยวกับพระเจาจากญาติที่เปนคริส
เตี ย น ญาติ บ อกว า หลั ง ความตาย
พระเยซู ทํ าให ไ ปสวรรค ไ ด วิ ชิ ต ก็
เลยเชื่อและเริ่มที่จะสนใจและอยาก
เขามารูจักกับพระเจา เริ่มอธิษฐาน
แ ล ว ก็ พ บ ว า พ ร ะ เ จ า ต อ บ คํ า
อธิ ษ ฐาน พระเจ า ช ว ยเหลื อ เช น
ตอนที่สอบเขามหาวิทยาลัย ก็เชื่อ
วาพระเจาชวยใหสอบได หรือตอน
ที่ ว า งงานพระเจ า ก็ ทํ า ให ไ ด ง าน
มองว า พระเจ า เป น ผู ใ ห โ อกาส
หลายๆอยาง

-ครอบครั ว มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ ง
พิ ธี ก รรม ไสยศาสตร แ ละเน น ใน
เรื่ อ งพิ ธี ก รรมจี น ทํ า ให บ างครั้ ง
ตนเอง รูสึกถูกตอตานถาไมเขารวม
พิธีกรรมเหลานี้ และถูกมองว าไม
เคารพบรรพบุรุษ

-มองวาความสําเร็จเรื่องงานไมไดมาจาก
ความพยายามอยางเดียวแตมาจากโอกาส
ที่ พระเจ าประทานใหซึ่ ง เป นสิ่ง ที่ สําคั ญ
ที่ สุ ด ศาสนามี ส ว นกํ า หนดชี วิ ต และ
แนวคิ ด ในการทํ า งานคื อ ทํ า ให ต นเอง
อยากเรียนรูมากขึ้น

-มองตนเองวา เคร ง ศาสนา คิ ด ว า
พอมาเป น คริ ส เตี ย นทํ า ให ค นอื่ น
มองวาตนเองแตกตาง ทั้งความคิด
มโนธรรม จริ ย ธรรมและการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต และคิ ด ว า ตนเอง
แตกต า งจากคนอื่ น คื อ มี โ อกาส
สติปญญา ความรอบรูมากกวาคน
อื่น

-มองการเมืองไทยในแงลบ เปนเรื่องที่เอา
แตได และเปนการลงทุนเพื่อหาผลกําไร
แต ไ ปเลื อ กตั้ ง ทุก ครั้ ง การเป น คริ ส
เตี ย นมี ส ว นผลั ก ดั น ทํ า ให ไ ปใช สิ ท ธิ์
เลื อ กตั้ ง เพราะเรี ย นรู ว า คริ ส เตี ยนต อ งมี
หนาที่ตอสังคมและประเทศชาติและคิดวา
พระเจาก็ตองการใหใชสิทธิ์ที่มีอยู

-เพื่ อ นมองว า เคร ง ศาสนา คิ ด ว า
ความแตกต า งทางศาสนามี ผ ลต อ
การคบเพื่อนที่ไมเปน คริสเตียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความคิด
และค า นิ ย มที่
ไม เ หมื อ นกั น
แตกตางกันในการดําเนินชีวิต
-มองวาสังคมคริสเตียนอบอุน เปน
สั ง คมที่ รั ก กั น ซึ่ ง ต า งจากสั ง คม
ภายนอก มองวาการอยูในสัง คมค
ริสเตียนทําใหตนเองปรับตัวเขากับ
คนอื่นไดงาย ซึ่งมีผลตองานเพราะ
ทําใหมีมนุษยสัมพันธที่ดขี ึ้น

-คิดวาในฐานะที่เปนคริสเตียนควรมีสวน
ช ว ยสั ง คมได จากการดํ าเนิ นชีวิ ตที่ ดี ไม
ปล อยโอกาสดี ๆให ผ านไป ถ า ทํ า
ประโยชน อ ะไรได ก็ ค วรที่จ ะทํ า มองว า
การเข า ไปทํ า ประโยชน ใ ห สั ง คมเป น
หน า ที่ แ ละเป น ช อ งทางหนึ่ ง ในการ
ประกาศเรื่องของพระเจา
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ชื่อ

อายุ

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

ดํารง

43

ชาย

ปริญญาตรี

ขาย
ประกัน

รายได
/เดือน
35000

จุดเปลี่ยนศาสนา

การมองตนเอง

โลกทัศน

เดิม นับถือศาสนาพุทธ ดํารงเห็ น
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคริสเตียน ซึ่ง
เป น ชี วิ ต ดี ขึ้ น เป น ชี วิ ต ที่ มี ห วั ง
เปนชีวิตที่ดํารงอยากเปน ตองการ
ไดรับความรอด และอยากใหชีวิต
ของตัวเองดีขึ้นเหมือน คริสเตียน
คนอื่ น ๆ ในที่ สุ ด ดํ า รงก็ รั บ เชื่ อ
และเป น คริ ส เตี ย นมา 16 ป แ ล ว
แล ว ก็ คิ ด ว า ชี วิ ต ของตนเองดี ขึ้ น
จริงๆ

-มองวาครอบครัวพยายามโนมนาว
ให ก ลั บ ไปนั บ ถื อ ศาสนาเดิ ม แต
ตนเองมีความเปนตัวของตัวเองสูง
ตั ด สิ นใจเองและมี ค วามมั่ นใจใน
ตัวเองจนครอบครัวยอมรับในการ
เปน คริสเตียน

- คิดวาปจจัยที่สําคัญที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงานคือ การมี
ความรูเ ฉพาะทาง มี ค วามรั บผิด ชอบ
ไมคดโกง คิดวาศาสนากําหนดชีวิตการ
ทํางานของตนเองเปนอยางมาก คือ ทํา
ให จิ ต ใจสงบ ไม วิ ต กกั ง วล ทํ า ให มี
สมาธิการทํางานดี

-เมื่อกอนมองวาตนเองไรคาแตพอ
มาเป น คริ ส เตี ย นมองว า ตนเองมี
คุณคาและพอใจในตัวเอง
รูสึกวาการเปนคริสเตียนเปนสิ่งที่มี
ค า ทํ าใ ห ชี วิ ตมี ค วามหมาย มี
ความหวัง

- มองการนักการเมืองรุนใหมเปนคนที่
มีความสามารถ ซื่อสัตยและทํางานเพื่อ
ประเทศ สนใจการเมืองและไปเลือกตั้ง
ทุ ก ครั้ ง การ เป น คริ ส เตี ย นทํ า ให มี
จิตสํานึกที่อยากจะไปเลือกตั้งมากขึ้น

-คิ ด ว า คริ ส เตี ยนไม ค วรอยู แ ต ใ นกลุ ม
คริ ส เตี ย นแต ค วรออกไปสู สั ง คมเพื่ อ
ช ว ยเลื อ กสั ง คม มองว า การออกไป
ชวยเหลือสังคมทําใหเขาใจชีวิต และทํา
ใหรูสึกวาตัว เองมีคา ทําประโยชนใ ห
-ม อ ง สั ง ค ม ค ริ สเ ตี ยนเ ห มื อ น คนอื่นไดและทําใหคนอื่นไดรูจักความ
ครอบครั ว ใหญ ที่ มี ก ารช ว ยเหลื อ รักของพระเจา
กั น คิ ด ว า เป นสั ง คมแห ง ความรั ก
แตไมใชคริสเตียนทุกคนจะดีหมด
ทุ ก คนแต ล ะคนยั ง ต อ งได รั บ การ
พัฒนา
-ส ว นใหญ ค บเพื่ อ นคริ ส เตี ย น
มีปญหาก็จะปรึกษาเพื่อนคริสเตียน
คิ ด ว า คนอื่ น มองว า เคร ง ศาสนา
มองวาแปลก เพี้ยน ถูกลางสมอง
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บทที่ 5
บทวิเคราะห
ในการศึกษาครั้งนี้ ชนชั้นกลางคริสเตียนไดเขามาอยูรวมกันภายในคริสตจักรใจสมาน
ซึ่งเปนชุมชนทางความเชื่อรวมกัน ภายในชุมชนแหงนี้ พวกเขาไดสรางวัฒนธรรมยอยของกลุม
ขึ้นมาโดยมีเอกลักษณเฉพาะในกลุมของตน ไมวาจะเปนเรื่องภาษา แบบแผนชีวิต ความคิดและ
คานิยมซึ่งแตกตางจากสังคมภายนอกที่เปนคนสวนใหญในสังคม การเขามาอยูรวมกันภายใน
ชุมชนแหงนี้ ทําใหชนชั้นกลางคริสเตียน เกิดการสรางและเรียนรูแบบแผนวัฒนธรรมเฉพาะของ
กลุมตน จึงทําใหวิถีชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียนตองเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสงผลใหการมอง
ตนเอง และ โลกทัศนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การแบงชวงชั้นทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นกลาง แนวคิดเกี่ยวกับศาสนาและวิถีชีวิต แนวคิด
เกี่ยวกับการมอง ตนเอง และโลกทัศนมาใช เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับ
ตนเอง และโลกทัศนของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียนเพื่อศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและการปรับตัว
ของเขาภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ในขณะที่คงความเปนกลุมคริสเตียน ซึ่งจาก
การศึกษาสามารถนํามาวิเคราะหไดดังตอไปนี้
ชนชั้นกลาง
ภายใตบริบทของสังคมเมือง และระบบทุนนิยมสมัยใหม ที่ภาคบริการไดเติบโตขึ้นมา
อยางรวดเร็ว ไมนอยไปกวาภาคอุตสาหกรรม แรงงานในกลุมอาชีพใหมๆจึงเกิดขึ้นในสาขา
วิชาชีพที่หลากหลาย ดังนั้นคนชั้นกลางในสังคมทุนนิยม จึงรวมตั้งแตผูประกอบการรายยอย
พอคายอย อาชีพอิสระ ปญญาชน ขาราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทหาง
ราน(วรวิทย เจริญเลิศ, 2536:130-133) สําหรับชุมชนคริสเตียนคริสตจักรใจสมาน ซึ่งเปนชุมชน
คริสเตียนไทยที่นับถือศาสนาคริสตที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเปนระยะเวลา
กวา 30 ป ภายใตอิทธิพลของสังคมที่สลับซับซอนของสังคมเมือง และกระแสทุนนิยมในยุคนี้
ทําใหคริสตจักรใจสมาน ประกอบดวยสมาชิกคริสเตียนที่มีความหลากหลาย ทั้งระดับการศึกษา
อาชีพ ชนชั้น รายได แตโดยสวนใหญสมาชิกคริสตจักรจัดอยูในกลุมชนชั้นกลาง กลาวคือ เปน
กลุมที่มีความหลากหลายในดาน ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ รายไดตอเดือนและการมีชื่อเสียง
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แตไมแตกตางกันมากในเรื่อง ลักษณะของรายได และภูมิปญญา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาตัวบงชี้สถานภาพเศรษฐกิจในสังคมไทย (พินิจ ลาภธนานนท, 2535) สมาชิกใจสมาน
สวนใหญ เปนผูมีความรู มีการศึกษา หรือตามแนวคิดเวเบอร อาจเรียกวาเปนพวก Intelligentsia
ซึ่ง ไดแ ก นิสิ ตนักศึกษา นักวิช าการ ปญญาชน โดยสว นใหญ จะจบการศึ กษาสูง เช น ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตางๆ
ในงานศึกษา Thai Middle Classes : Between Class Ambiguity and Democratic
Propensity. ของ Prudhisan and Chantana ( 1997: 17) ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของชน
ชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร โดยใชอาชีพเปนเกณฑในการลําดับชั้น สรุปวา ชนชั้นกลางไดแก
ผูประกอบการรายยอย เทคโนแครต บูโรแครต ผูจัดการ รวมถึงคนงานปกขาว หรือกลาวโดยรวม
วาชนชั้นกลาง คือ คนทั่วไปที่ไมใชนายทุนหรือกรรมกร และภายในชนชั้นกลางดวยกัน มีความ
หลากหลาย และมีลักษณะโดยทั่วไปที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานการศึกษา รายได อาชีพ ที่พัก
อาศัย ภูมิลําเนาเดิม นอกจากนี้ในเอกสารงานวิจัย The Survey Middle Classes in Bangkok
(Chulalongkorn University,Faculty of Political Science,1997:3) ไดจัดแบงความแตกตางทางชน
ชั้นบนพื้ นฐานอาชี พ โดยแบง ชนชั้ นกลาง ออกเปนสองกลุ ม ดั งนี้ คือ 1. ชนชั้ นกลางเก า
(old middle class) ไดแก ผูประกอบการรายยอย พอคา เจาของธุรกิจขนาดยอม หรือธุรกิจ
ครอบครัว 2.คนชั้นกลางใหม (new middle class) ไดแก นักธุรกิจ ผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพ
งานที่เกี่ยวกับการจัดการและงานบริการทางสังคม Prudhisan and Chantana ไดสรุปวา ชนชั้น
กลางเกา มีความแตกตางจากชนชั้นกลางใหม กลาวคือ ชนชั้นกลางเกาเปนกลุมที่สรางรายไดได
มากกว า ชนชั้ นกลางใหม แตพวกเขามี การศึ กษาต่ํ า กว า และแมวา ยากที่ จ ะแยกความแตกต า ง
เกี่ยวกับที่พักอาศัยระหวางชนชั้นกลางเกากับชนชั้นกลางใหม เนื่องจากกรุงเทพฯมีผังเมืองที่ไมดี
นัก แตพบวา ชนชั้นกลางเก า มี แ นวโน มที่จ ะเขา มารวมกลุ มกั นในเขตเมือ ง ที่ เป นยา นธุรกิ จ
พาณิชยเชนเดียวกันกับชนชั้นกลางใหม ที่มักตั้งยานพักอาศัยที่ดีและพัฒนา
จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมานสวนใหญ มีลักษณะที่
สอดคลองกับลักษณะชนชั้นกลางตามงานศึกษาขางตน กลาวคือ กลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมาน
เปนกลุมคนชั้นกลางที่มีความหลากหลายในอาชีพ กลาวคือ มีทั้งผูประกอบการรายยอย พอคา
อาชีพอิสระ แตโดยสวนใหญเปนพนักงานลูกจางธุรกิจเอกชน ซึ่งจัดเปนกลุมคนชั้นกลางใหม
(new middle class) ที่มีการศึกษาสูงและทํางานสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย เชน แพทย ทนาย
วิศวกร สถาปนิก และพนักงานขายประกัน เปนตน สวนขาราชการมีนอยมาก และถาเปรียบเทียบ
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ดานอาชีพกับรุนบิดามารดา พบวาสวนใหญบิดามารดา เปนผูที่มีการศึกษาไมสูงนัก แตสามารถ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดมาก ซึ่งจัดอยูในกลุมคนชั้นกลางเกา (old middle class) โดยสวนใหญ
มีอาชีพเปนผูประกอบการรายยอย (petty bourgeoisie) พอคา เจาของธุรกิจขนาดยอม หรือธุรกิจ
ครอบครั ว เช น ธุ ร กิ จ นึ่ ง ปลาทู ร า นผ า ร า นขายของชํ า เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง อยู ใ นอาชี พ
เกษตรกรรม ข า ราชการ ลู ก จ า งธุ ร กิ จ ขนาดย อ ม และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ย า นพั ก อาศั ย พบว า
กลุมตัว อย า งชนชั้ นกลางคริ สเตีย น สวนใหญ มั กพัก อาศัยย านการคา พาณิ ชย และพั กอาศั ยอยู
ตึกแถวเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาการแบ ง ช ว งชั้ นทางสั ง คมภายในคริ สตจั ก รแบบอั ต วิ สั ย
โดยใหคริสเตียนจัดชั้นใหกับตนเองวาตนเองอยูในชั้นใด พบวา กลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมาน
สามารถระบุ ชั้ น ทางสั ง คมของตนเองได ส อดคล อ งกั บ สถานภาพที่ ต นเองเป น อยู กล า วคื อ
กลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมานมีความสํานึกรับรูและระบุวาตนเองอยูในชั้นกลางของสังคม และ
คิดวาคนอื่นมองวาตนเองอยูในชั้นกลางเชนกัน โดยสวนใหญจะระบุวาตนเองอยูในชนชั้นกลาง
โดยดูจ าก วิถีชีวิ ต ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได และชาติ ต ระกูล เปนเกณฑในการพิจ ารณา
จัดลําดับชั้นทางสังคม ดังจะเห็นไดจากคําพูดตอไปนี้
กรแกว : “เราก็มองวาตัวเองเปนคนชั้นกลาง เพราะทางบานก็ไมไดเดือดรอนอะไร
ตอนนี้เราก็เรียนจบแลว มีการศึกษา มีงาน มีรายไดแนนอน…ก็คิดวาคนอื่นก็มองวาเราอยูชั้นกลาง
เหมือนกัน”
ดํารง : “ก็คิดวาเราก็เปนคนชั้นกลางนะ ถาดูจากระดับการศึกษา อาชีพและคุณภาพ
ชีวิต…คนอื่นเคาก็มองเราอยางงั้นเหมือนกัน”
เอก : “ผมก็มองวาเราก็ไมตางจากคนอื่น เราก็ชั้นกลาง เราเทียบกับสังคมที่เราใชชีวิต
อยูดวย เราเรียนจบออกมาเหมือนกัน ใชชีวิตเหมือนกัน ซื้อบาน ซื้อรถ เรามีเหมือนอยางที่คนอื่น
มีกัน”
จากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการแจกแบบสอบ พบวา ผลที่ไดมีความสอดคลอง
กั บ การศึ ก ษาข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ (ข อ มู ล ต อ ไปนี้ ดู ไ ด จ ากตารางใน
ภาคผนวก) กลา วคือ กลุมตั วอยา งคริสเตียนใจสมานโดยมากระบุตนเอง เป นคนชั้นกลาง
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คอนขางสูง รอยละ91 และเปนคนชั้นกลางคอนขางต่ํา รอยละ 9 และคิดวาคนอื่นมองวาตนเองอยู
ในชั้นกลางคอนขางสูง รอยละ 93 และคอนขางต่ํา รอยละ 7 นอกจากนี้ ยังมองวาครอบครัว
ตนเองเปน คนชั้นกลางคอนขางสูง รอยละ 87 และเปนคนชั้นกลางคอนขางต่ํา รอยละ 13 จาก
การสัมภาษณ เจาะลึก พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญ จะระบุความเปนคน
ชั้นกลางของตนเองวาสูงหรือต่ํา โดยพิจารณาจาก การศึกษา อาชีพและรายไดของตนเอง ซึ่งโดย
สวนใหญจะเปน ผูมีการศึกษา และมีอาชีพ และรายไดท่มี ั่นคง ในขณะเดียวกันก็ระบุความเปนคน
ชั้นกลางของครอบครัว จากเกณฑดังกลาวเชนกัน ซึ่งโดยมากมักจะมองวา ครอบครัวตนเองเปน
ครอบครัว ชนชั้นกลางที่ไมสูงมากนัก เนื่องจากพอและแมจบการศึกษาระดับต่ํา
จากการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของสมาชิกคริสเตียนใจสมาน พบวา กลุมตัวอยาง
คริสเตียนสวนใหญ จะอยูในวัยทํางาน โดยมากจะอยูในชวงอายุ 31-40 ป (54%) สวนใหญจบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (73%) รองลงมาคือต่ํากวาปริญญาตรี (24%) และ
นอยที่สุดคือ ปริญญาโท (3%)
เนื่องจากผูที่จบปริญญาโท สวนใหญจะเปนคนรุนใหมที่อายุ
ประมาณ 25-30 ป ซึ่งสมาชิกคริสเตียนใจสมานในชวงอายุนี้ มีเปนจํานวนนอย จึงทําใหกลุม
ตัวอยางผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวนนอยลงไปดวย นอกจากนี้ คริสเตียนใจสมานที่
สมรส(58%) และเปนโสด(40%) มีเปอรเซ็นตที่ใกลเคียงกันแตหยามีจํานวนนอยมาก(2%) แตจาก
การสัมภาษณแบบ เจาะลึก มักพบ คริสเตียนที่เปนโสด ทั้งนี้จากการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากศิษ
ยาภิบาลคริสตจักรทําใหไดคําอธิบายวา บางคนที่ระบุวาตนเองเปนโสด อาจจะเคยผานการแตงงาน
มาแลว แตหยารางจึงเปนโสด (ซึ่งหยากอนที่จะมาเปนคริสเตียน แตถาเปนคริสเตียนแลวหยาราง
นอยมาก) และคนปจจุบันนี้กลัวเรื่องการแตงงาน เพราะสังคมทุกวันนี้มีการหยารางกันสูง
นอกจากนี้ คริสเตียนมีคําสอนวา การแตงงานตองแตงเพียงครั้งเดียว หยาไมได การแตงงานจึง
เป น เรื่ องที่จ ริ ง จั งต อ งระมั ดระวัง ต อ งเลื อ กมาก และต องรอบคอบสํ า หรั บ คนที่ เป นคริ สเตีย น
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเชื้อสายของสมาชิกใจสมาน จากการวิจัยพบวา ขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพไมสอดคลองกัน กลาวคือ จากการแจกแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางคริสเตียนใจ
สมานสวนใหญมีเชื้อสายไทย รอยละ 72 และเชื้อชาติจีน รอยละ 28 แตจากการสัมภาษณ พบวา
กลุมตัวอยางมักมาจากครอบครัวคนจีนเปนสวนใหญ ซึ่งผูวิจัยคิดวา ขอมูลที่ไมสอดคลองกัน
ดังกลาว เปนผลมาจากการที่ผูวิจัยใชคําวา เชื้อชาติ ในแบบสอบถาม จึงทําใหผูตอบแบบสอบถาม
แมจะมาจากครอบครัวคนจีน แตอาจระบุเชื้อชาติของตนเองตามสูติบัตร ซึ่งปจจุบันนี้คนจีนสวน
ใหญมักไดเชื้อชาติไทยตั้งแตรุนพอแลว ดังนั้น ขอมูลที่ไดจึงเกิดความคลาดเคลื่อนกัน ซึ่งถาผูวิจัย
ใชคําวา เชื้อสาย ผลขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดนาจะสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม
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เพื่อใหได ขอมูลที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลเพิ่ มเติมจากคริสตจักร ทําใหทราบว า
สมาชิกสวนใหญมีเชื้อสายจีน ผูที่มีเชื้อสายไทยจริงๆมีนอย เนื่องจาก สมัยกอนคริสตจักร เคยตั้งอยู
แถวเยาวราช ซึ่งเปนยานของคนจีน จึงทําใหสมาชิกในรุนแรกๆ ประมาณ 30 คน เปนคนจีน และ
พอ คริสตจักรยายมาตั้งที่ซอย ใจสมานคนจีนกลุมนั้นก็ยายตามมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตาม
โครงสรางอาชีพ พบวา คนจีนสวนใหญจะประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งเปนอาชีพที่ตองตั้งหลักแหลง
จึงทําใหคนจีนสามารถสืบตอความเชื่อไดงายวาคนไทย เพราะคนไทยมักรับราชการทําใหตองยายที่
อยูบอย ทําใหไมไดมาโบสถ ความเชื่อในทางศาสนาจึงอาจขาดหายไปได จึงอาจพอสรุปไดวา
สมาชิกใจสมานสวนใหญมีเชื้อสายจีน มากกวาเชื้อสายไทย
การศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ของกลุมตัวอยางชนชั้น
กลางคริสเตียน โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานะทางชนชั้นของบุคคลตางรุนในครอบครัวนั้น
(intergenerational mobility) ผูวิจัยไดเปรียบเทียบอาชีพและระดับการศึกษาของรุนบิดามารดากับ
รุนลูกวาอยูในระดับเดิมหรือสูงขึ้นต่ําลงอยางไร เนื่องจากระดับการศึกษามีสวนสัมพันธกับการ
เขาสูอาชีพและการเลื่อนชั้นทางสังคม สวนอาชีพก็เปนเกณฑของการจัดลําดับชั้นและเปนตัว
ทํานายไดดีที่สุดเพราะการศึกษา แบบแผนการดําเนินชีวิต มาตรฐานความเปนอยู คานิยมความเชื่อ
ตางๆลวนมีความเกี่ยวของกับอาชีพ ซึ่งพอแมมักจะพยายามผลักดันใหลูกมีอาชีพที่ดีกวาพอแม เพื่อ
เลื่อนชั้นทางสังคมสูงใหขึ้นไป จากการเก็บขอมูล พบวา สมาชิกใจสมานที่มีอาชีพเปนลูกจาง
ธุรกิจเอกชน จะมีบิดาประกอบธุรกิจสวนตัว เปนจํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 40 เมื่อพิจารณาถึง
พื้นฐานทางชนชั้น พบวา กลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมานมีพื้นฐานทางชนชั้นของครอบครัวมาจาก
ครอบครัวชนชั้นกลางระดับลาง ที่บิดามารดามีการศึกษาไมสูงและสวนใหญมีอาชีพคาขาย เปนผู
ประกอบธุรกิจขนาดยอมหรือธุรกิจครอบครัว อาจเรียกวา เปนชนชั้นกลางเกา ( old middle class)
เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของรุนลูกกับรุนบิดามารดา พบวา รุนลูกมีระดับการศึกษาสูงกวา
บิดาและมารดา จากตารางเปรียบเทียบระดับการศึกษาของบิดาและระดับการศึกษาของกลุม
ตัวอยางสมาชิกใจสมาน พบวา สวนใหญมีการศึกษาสูงกวารุนบิดา กลาวคือ กลุมตัวอยางสมาชิก
ใจสมานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีบิดาที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและจบ
ม.1-ม.6 และต่ํากวาป. 6 รอยละ 30 , 17, 14 และ 11 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมวาบิดามารดาจะ
มีการศึกษาไมสูงแตสามารถประกอบอาชีพที่สรางรายไดมากพอที่จะสนับสนุนใหลูกเรียนอยูใน
สถานศึกษาไดนานและไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อใหมีความรูเพียงพอที่จะทํางานในระดับสูงได
รุนลูกจึงมีการศึกษาที่สูงกวาบิดามารดาทําใหซึ่งสงผลใหอยูในสายวิชาชีพที่ใชความรูความชํานาญ
เฉพาะดานหรืออยูฝายบริหารได เมื่อเปรียบเทียบอาชีพของรุนลูกกับรุนบิดามารดา พบวา สวน
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ใหญรุนลูกมักมีอาชีพเปนลูกจางธุรกิจเอกชน เชน เลขานุการ เจาหนาที่ฝายขาย ฯลฯ หรืออยูใน
สายวิชาชีพ เชน เปนวิศวกร ทนาย สถาปนิกฯลฯในขณะที่รุนบิดามารดามักประกอบกิจการสวนตัว
มีอาชีพ คาขาย เชน ขายปลา ขายยา ขายของชํา เปนตน อาจกลาวไดวา ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ของรุนลูกมีผลตอการเขาสูอาชีพ เพราะ การศึกษาที่สูงขึ้นทําใหบุคคลสามารถอยูในตําแหนงที่สูง
ในอาชีพของตนได กลุมตัวอยา งคริสเตียนใจสมานจึงมักทํางานในธุรกิจเอกชน บริษัทหรือ
องคกรตางๆ เนื่องจากอาชีพในธุรกิจเอกชนเปนอาชีพที่กอใหเกิดการเลื่อนชั้นในตําแหนงอาชีพที่
สูง ขึ้ นไดม ากกว า เมื่ อ เที ยบกั บอาชี พธุร กิจ ส ว นตัว ของรุนบิ ดา เนื่ องจาก เป นอาชีพ ที่ ส ง เสริ ม
ความสามารถของปจเจกบุคคล ใหคุณคากับบุคคล ผูที่มีการศึกษาและมีความสามารถสูงเทานั้นจะ
มีโอกาสกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นในองคกรและทําใหไดรับเกียรติสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากนี้การ
ทํางานในภาคเอกชนยังสอดคลองจริยธรรมคริสเตียนอีกดวย(ดังจะไดกลาวตอไป) จะเห็นไดวา
กลุมตัวอย า งชนชั้ นกลางคริส เตียนได เ ลื่อนฐานะทางชนชั้ นเปนชนชั้น กลางระดั บสู ง โดยใช
การศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนทางชนชั้น ซึ่งทําใหพวกเขามักอยูในอาชีพสายวิชาชีพ
(
professional ) คนงานปกขาว (white collars) หรือนักธุรกิจ อาจเรียกวาเปน ชนชั้นกลางใหม(The
new middle class)
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมาน สวนใหญมาจากครอบครัวที่ไมไดเปน
คริสเตียน มีกลุมตัวอยางชนชั้นกลางบางสวนที่มาจากครอบครัวคริสเตียน แตมีจํานวนไมมากนัก
จากการสัมภาษณศิษยาภิบาล ทําใหทราบวา เนื่องจากคริสตจักรใจสมานกอตั้งมาเปนระยะเวลา
เพียง30 ป ทําใหสมาชิกสวนใหญเปนคนรุนเดียว ยังไมไดถายทอดความเชื่อไปสูรุนตอไปหรือรุน
ลูกได ประกอบกับคริสตจักรเนนการเผยแพรศาสนา จึงทําใหสมาชิกสวนใหญมาเปนคริสเตียน
เอง ไมไดมาจากครอบครัวที่เปนคริสเตียน โดยมากมักมีอายุ 30 ปขึ้นไป และถาอายุต่ํากวา 30 ป
ลงไป ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาหรือคนที่เพิ่งเรียนจบ ก็มักจะมาจากครอบครัวที่เปนคริสเตียนใน
เปอรเซ็นตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จากการสัมภาษณเจาะลึก พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางที่มาจาก
ครอบครัวคริสเตียน มี เพียง 2 คน สวนอีก 8 คน มาจากครอบครัวที่ไมไดเปนคริสเตียน ซึ่งสวน
ใหญพบวา ในการเปลี่ยนศาสนาของคนกลุมนี้ไมไดมาจากความตองการเลื่อนสถานภาพทางสังคม
จากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางใหคําตอบที่ไมแตกตางกันวา การมาเปนคริสเตียนเปนเรื่องของ
ความเชื่ อ ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ ความต อ งการเลื่ อ นสถานภาพของตนเองให สู ง ขึ้ น และการมาเป น
คริสเตียนไมไดทําใหรูสึกวาตนเองมีสถานภาพหรือฐานะทางสังคมสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม
พบวา สําหรับบางคนที่เปลี่ยนศาสนาแลวถูกตอตานจากคนในครอบครัว กลับรูสึกวาตนเองตกต่ํา
ลงและตองทําหลายสิ่งหลายอยางเพื่อใหครอบครัวยอมรับในการเปนคริสเตียน ดังนั้น จึงพอสรุป
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ไดวา การเปนคริสเตียนไมไดกอใหเกิดการเลื่อนสถานภาพทางสังคมหรือเลื่อนฐานะทางสังคมแก
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนแตอยางใด การมาเปนคริสเตียนเปนเรื่องของความเชื่อและการ
มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนศาสนา พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนที่มา
จากครอบครัวคริ สเตียนและครอบครั วที่ไมได เ ปนคริ สเตียน ตา งก็มีจุ ดเปลี่ ยนในการมาเปน
คริสเตียน กลุมตัวอยางที่มาจากครอบครัวคริสเตียน ไมไดคิดวาตนเองเปนคริสเตียนตั้งแตเกิด
เนื่องจากถูกสอนวา การมาเปนคริสเตียนเปนเรื่องของการตัดสินใจ แมจะถูกปลูกฝงทางความเชื่อ
ตั้งแตเด็กๆ แตเมื่อถึงชวงหนึ่งของชีวิต ก็ตองมีการตัดสินใจดวยตัวเองในการเปนคริสเตียน โดย
จะตองออกไปรับเชื่อเองและรับบัพติสมาเองดวยความสมัครใจ และตัดสินใจที่จะเดินในแนวทาง
ของ คริสเตียน สําหรับกลุมตัวอยางที่มาจากครอบครัวไมเปนคริสเตียน ไดหันมาเปลี่ยนศาสนา
เนื่องจากเชื่อในประสบการณการอัศจรรย เกี่ยวกับพระเจา ไดรับคําตอบในชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่ตนเอง
เองแสวงหามาตลอด ไดรับความรักและความชวยเหลือจากพระเจา ทําใหเกิดความมั่นคงภายใน
เกิดที่พึ่งทางใจ รูสึกสบายใจ หายเหนื่อย หลุดพนจากปญหาตางๆ เปนตน
การที่กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมาน สวนใหญเปนกลุมคนที่เปลี่ยน
ศาสนา เนื่ อ งจาก สว นหนึ่ งเป นผลมาจากการประกาศศาสนา ซึ่ง คริสตจั กรใจสมานเน นการ
ประกาศศาสนาแบบสายสัมพันธ กลาวคือ เปนการประกาศกับคนใกลตัว เชน คนในครอบครัว
หรือเพื่อนสนิท ดวยการชักชวนคนในครอบครัวมาโบสถ มาเขากลุมกพช. หรือมางานคริสตมาส
เป นต น เพื่ อจะได รู เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระเจ า จนในที่ สุ ด ผู ที่ ส นใจก็ จ ะเป ดใจรั บ เชื่ อ และเป น
คริสเตียนเอง อยางไรก็ตาม ชนชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมานบางคนอาจไมไดเปลี่ยนศาสนาจาก
การประกาศศาสนาของคริสตจักรใจสมานโดยตรง แตมาจากการประกาศศาสนาของคริสเตียน
คริสตจักรอื่นๆหรือองคกรคริสเตียนอื่นๆ เนื่องจาก ตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต มีความ
เชื่อวาการประกาศศาสนาเปนหนาที่ของคริสเตียนทุกคน ที่จะออกไปชักชวนใหคนที่ยังไมเชื่อได
รูจักกับพระเจา โดยจะออกไปประกาศขาวประเสริฐ ซึ่งหมายถึง การประกาศศาสนาคริสตใหคน
อื่นรูวาพระเยซูคริสตลงมาประสูติบนโลกมนุษย และยอมสิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อใหมนุษย
ทุกคนรอด
จากการเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการสั ม ภาษณ เ จาะลึ ก กลุ ม ตั ว อย า งชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย น
ใจสมาน และสอบถามขอมูลจากศิษยาภิบาล พบวา การเปลี่ยนศาสนาสวนใหญจะเกิดขึ้นกับกลุม
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คนชายขอบ หรื อ Marginal groups ซึ่ งได แก กลุ มคนที่ มี ปญ หาชี วิ ต ปญหาเศรษฐกิ จ
ปญหาครอบครัว ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ หรือปญหาสุขภาพตางๆ เปนตน กลุมคนเหลานี้เปนกลุมคน
ที่ตองการความชวยเหลือ พวกเขาเปนเสมือนคนปวยที่ตองการหมอและพระเยซูคริสตก็เปนหมอ
การเขามาในสังคมคริสเตียน ทําใหพวกเขาไดสัมผัสถึงความรักและความชวยเหลือของพระเจา
ผ า นทางคริ ส เตี ย น มี ผู ที่ เ ปลี่ ย นศาสนาหลายคนที่ มาเชื่ อ เพราะมี ป ระสบการณ ก ารอั ศ จรรย
รักษาโรค เชน เปนเนื้องอกในสมองแลวหาย หรือพิการก็สามารถเดินได หรือบางคนก็รูสึกสัมผัส
ถึงความรักและความชวยเหลือจากพระเจา เปนตน ดังนั้น Marginal group จึงเปนกลุมที่เปลี่ยน
ศาสนามากกวา Core groups ซึ่งเปนกลุมคนที่ไมไดอยูในสภาวะที่มีปญหาหรือตองการความ
ชวยเหลือ เปนผูมีฐานะ การศึกษาดี ในกรณี Core group ที่มาเปนคริสเตียน ยกตัวอยางเชน มีบาง
กลุมที่ไปเรียนตอตางประเทศ พวกเขาเปลี่ยนมาเปนคริสเตียน เนื่องจากเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงดี
ในทางที่ ดีขึ้น ของญาติ ที่เ ป นคริ ส เตี ยน จึง สนใจชีวิ ต คริ สเตี ยน และสุ ดท า ยก็ ม าเป นคริ สเตีย น
นอกจากนี้ เปนกลุมคนที่เติบโตในครอบครัวคริสเตียน ซึ่งไดรับการปลูกฝงความเชื่อทางศาสนา
คริสตมาตั้งแตเด็กๆ ทําใหพวกเขามารับเชื่อเพื่อเปนคริสเตียนในภายหลัง
คนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตสวนใหญมักอยูในกลุมคนชั้นกลาง และกลุมคน
ชั้นกลางที่เปลี่ยนมาเปนคริสเตียนจะมีความมั่นคงในความเชื่อมากกวาคนกลุมอื่นๆ เนื่องจากกลุม
คนชั้นกลางเปนกลุมที่มีวิถีชีวิตราบเรียบ ไมเดือนรอนในปญหาเศรษฐกิจมากนักเหมือนคนชั้นลาง
คนชั้นลางจะถูกบีบคั้นจากปญหาทางเศรษฐกิจจึงไมมีเวลามากพอที่จะสนใจเรื่องทางศาสนา แต
สนใจในปญหาปากทองมากกวา นอกจากนี้ คนชั้นกลางไมถูกกดดันจากสังคมเหมือนกับกลุมคน
ชั้นสูงที่ตองพยายามรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา คริสเตียนสวนใหญมักจะเปน
กลุมคนชั้นกลาง
Giddens (1997 : 285-286) ไดกลาวถึงทฤษฎีของแมกซ เวเบอร ในหนังสือ
Sociology วาวิธีการแบงชนชั้นของเวเบอรพัฒนามาจากทฤษฎีของมารกซ โดยเวเบอรไดพัฒนาให
มีความ ซับซอน และมีมิติทางสังคมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มารกซใหความสนใจเกี่ยวกับเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ ของการเปนเจาของและไมเปนเจาของปจจัยการผลิต เปนตัวกําหนดชนชั้น แต
เวเบอรสนใจความหลากหลายของปจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีความสําคัญตอการกอตัวทางชนชั้น
(class formation) เวเบอรบอกวายังมีปจจัยอื่นอีก ที่เปนตัวกําหนดความแตกตางทางสังคม เชน คน
ที่มีวิชาชีพ เปนชางฝมือ เปนชางชํานาญการ ถึงแมจะไมมีปจจัยการผลิตแตเปนที่ตองการของตลาด
เพราะเขามีความสามารถ เวเบอรเชื่อวา ตําแหนงทางการตลาดของแตละบุคคล (market position)

202
มีอิทธิพล อยางมากตอโอกาสในชีวิต (life chances) โดยรวมของปจเจกชน ผูที่อยูในอาชีพการ
จัดการและกลุมวิชาชีพ จะเปนผูที่มีคุณสมบัติที่เอื้อตอเงื่อนไขการทํางาน และมีรายไดมากกวา
พวกคอปกฟา (blue collar) เนื่องจากพวกเขามีปริญญา และมีความสามารถจึงเปนที่ตองการของ
ตลาด (marketable) มากกวากลุมที่ไมมีคุณสมบัติเชนนี้ (Giddens,1997:285) ตามแนวคิดของเว
เบอร เวเบอรเห็นวา ความแตกตางทางชนชั้นมีลักษณะแยกไดเปน 3 ดาน คือ ดานหนึ่ง เปน
ลักษณะของเศรษฐกิจหรือความมั่งคั่ง (wealth) ดานที่สอง เปนความแตกตางในเรื่องของเกียรติ
หรือ
ศักดิ์ศรี (prestige) และ ดานที่สาม เปนความแตกตางในอํานาจ(power) (จํานง
อดิวัฒนสิทธิ์, 2532:83) นอกจากนี้ เวเบอรไดกลาวถึง เรื่องสถานภาพ (status) วาเปนเรื่องที่
กํ า หนดชั้ น ของคนตามความคิ ด ความเชื่ อ ค า นิ ย มของคนในสั ง คม ตามทั ศ นะของเวเบอร
สถานภาพสามารถแสดงใหเห็นได ผานแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล (styles of life) โดย
เครื่องหมายหรือสัญลักษณของสถานภาพ ดูไดจาก ที่พักอาศัย การแตงกาย มารยาทในการพูดและ
อาชีพ (Giddens,1997:285) นอกจากนี้เวเบอร ไดกลาวถึงสังคมสมัยใหมวา การสรางหมูคณะ
(party formation) เปนสิ่งที่สําคัญในแงของอํานาจ (power) หมูคณะ (party) เปนการรวมกลุมของ
บุคคลที่ทํางานรวมกัน มีความสนใจหรือพื้นฐานรวม ทําใหเกิดอํานาจ เวเบอรบอกวา หมู
คณะ อาจจะมีพื้นฐานจากความผูกพันทางศาสนา (religious affiliation) หรือความคิดชาตินิยม
(Giddens, 1997:286)
จากแนวคิดของเวเบอร อาจกลาวสรุปไดวา “ชนชั้น” คือ สิ่งที่ถูกกําหนดโดยปจจัย
หลายอยางผสมผสานกัน นับตั้งแตเรื่องกรรมสิทธิ์ อาชีพ อํานาจหนาที่ การศึกษา ไปจนถึง
สถานภาพทางสังคม หรือเกียรติยศ ชนชั้นเปนเรื่องที่ครอบคลุมทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และปจจัยทางดานจิตใจ ชนชั้นเปนเรื่องของความสัมพันธในการผลิต ในการตลาด วิถี
ชีวิต และลีลาการบริโภค (ปรีชา เปยมพงศสานต, 2536:76) แบบการดําเนินชีวิตมีความเกี่ยวของ
กับคุณคาบุคลิกภาพ และชนชั้นของบุคคลเปนการศึกษาวา บุคคลมีการดํารงชีวิตอยางไร หรือมี
รูปแบบ การใชชีวิตอยางไร โดยจะแสดงออกมาในรูปของ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น
(Kotler,1997:180)
แบบการดําเนินชีวิตของบุคคลจะไดรับการปรุงแตงขัดเกลาโดยผานการ
ปฎิสัมพันธทางสังคม (social interaction) ในการศึกษาผูวิจัย ไดศึกษาถึงแบบการดําเนินชีวิตของ
ชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย น โดยแบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต สามารถประเมิ น ได จ ากการวิ เ คราะห
1. กิจกรรม (activities) เชน การทํางาน งานอดิเรก วันหยุดพักผอน การเปนสมาชิกสมาคมหรือ
ชมรม การจายตลาด การเลนกีฬา 2. ความสนใจ (interests) เชน ครอบครัว งานอาชีพ ชุมชน
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อาหาร ความสําเร็จ สันทนาการ เปนตน และ 3. ความคิดเห็น (opinions) เชน ปญหาสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ อนาคต การศึกษา เปนตน (Plummer, quoted in Assael,1998:423)
แบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน จะไดรับการปรุงแตง
ขัดเกลาโดยผานการปฎิสัมพันธทางสังคม (social interaction) ภายในสังคมคริสเตียน เมื่อพิจารณา
แบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน พบวา ศาสนามีสวนในทุกภาคของ
ชีวิตคริสเตียน และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียน จากการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญ เปนกลุมคน
ที่ทํางานเปนพนักงานในออฟฟศทั่วไป หรือ คนงานปกขาว(white-collar workers) มากกวาเปน
กลุมคนงานหรือผูใชแรงงาน ( blue-collar workers) ซึ่งโดยมากเปนพนักงาน และลูกจาง
บริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังเปนผูประกอบกิจการสวนตัว อาชีพอิสระ ขาราชการ ปญญาชน เชน
นิสิตนักศึกษา อาจารย นักเขียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง แนวคิดวาดวยชนชั้นกลาง
ในสังคมไทย ที่พูดถึงคนงานปกขาววา เปนกลุมชนที่มีความหลากหลายอยูในหลายสาขาวิชาชีพ
นับตั้งแต ปญญาชน ขาราชการ ลูกจางในธุรกิจเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ แมแตนักศึกษา
และผูทํางานในองคกรพัฒนาเอกชน ตามแนวคิดแบบเวเบอเรียน ไดแสดงชัดถึงฐานะของคนงาน
ปกขาววา สังกัดอยูในชนชั้นกลางโดยเชื่อวา พัฒนาการเทคโนโลยี ไดทําใหเกิดอาชีพใหมๆซึ่ง
ผูทํางานในสาขาวิชาชีพใหมเหลานี้ ก็คือ ชนชั้นกลาง (ศิริพร ยอดกมลศาสตร, 2538:42-43)
วิถีชีวิตของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนโดยทั่วไป ไมแตกตางจากชนชั้นกลาง
กลุมอื่นๆ คือ ในเรื่องการทํางาน กลุมตัวอยางคริสเตียนจะทํางานทุกวันจันทรถึงวันศุกร เมื่อเลิก
งานในชวงเย็น อาจนัดพบปะเพื่อนๆบาง วันเสารและวันอาทิตยทํางานบาง แตโดยสวนใหญแลว
มักหยุดงานวันอาทิตยซึ่งถือเปนวันสะบาโตและมานมัสการพระเจาที่โบสถ กิจกรรมในระหวาง
หนึ่ ง สั ป ดาห ข องกลุ ม ตั ว อย า งคริ ส เตี ย นใจสมานโดยทั่ ว ไป คื อ นอกจากนมั ส การพระเจ า ที่
คริสตจักรทุกวันอาทิตย ยังมีการเขากลุมพัฒนาชีวิต (กพช.) และประชุมอธิษฐานทุกวันศุกร ใน
เรื่องงานอดิเรก
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีงานอดิเรก เชน อานหนังสือ ดู
โทรทัศน ฟงวิทยุเอฟเอ็ม (FM.) เลนกีฬา โดยสวนใหญจะสนใจอานพระคัมภีร หรือวรรณกรรมค
ริสเตียน นิต ยสาร หนังสือเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เปนตน สวนรายการโทรทัศน ก็จะสนใจ
ประเภทขาว เหตุการณทางสังคม และรายการวิทยุที่สนใจมักเปนรายการที่ใหความรู และความ
บันเทิง เชน วิทยุจุฬาฯ รายการเพลง ขาววิทยุ เปนตน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลงานวิจัย
เกี่ยวกับ การตอบสนองของผูบริโภคกลุมชนชั้นกลาง ซึ่งระบุวา ชนชั้นกลางโดยทั่วไป จะ
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ชอบอานหนังสือนิตยสาร และดูโทรทัศนมากซึ่งตางกับกลุมชนชั้นสูงที่ดูโทรทัศนนอยกวา และ
ชนชั้นกลางจะเปนกลุมที่ฟงวิทยุเอฟเอ็มคลายกับชนชั้นสูงในขณะที่กลุมชนชั้นลางจะนิยมฟงวิทยุ
เอเอ็ม (AM) (ดารา ทีปะปาล, 2542:256-257)
การเปนคนกลุมนอย (Minority) ในสังคม ทําใหชนชั้นกลางคริสเตียน รวมตัวกันอยาง
เหนี ย วแน น มี ค วามเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น มี ค วามเป น พี่ เ ป น น อ ง และผู ก พั น กั น สู ง
ความสัมพันธใกลชิดในกลุมเล็กๆของสังคมคริสเตียน ทําใหชนชั้นกลางคริสเตียนรูสึกถึงความ
เปนพวกเดียวกัน และแมวาภายในสังคมคริสเตียนจะมีความหลากหลายสูง คือ มีความตางในดาน
อาชีพ อายุ รายได แตการมีความเชื่อเดียวกันทําใหพวกเขาสามารถประสานความแตกตางจนเปน
หนึ่งเดียวได และมีเอกลักษณเฉพาะในกลุมตนเอง ชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะมีปฎิสัมพันธและสมาคมกับเพื่อนในสังคมคริสเตียนดวยกัน เชน ในเรื่องของการเลนกีฬา
กีฬาที่เลน เชน กอลฟ ปงปอง เทนนิส วายน้ํา เปนตน กีฬาที่มักนิยมเลนกับเพื่อนคริสเตียน
ดวยกัน คือ ปงปอง โดยมากจะเลนที่คริสตจักร สวนแบดมินตัน จะมีการรวมกลุมกันระหวางเพื่อน
คริสเตียนดวยกัน เพื่อไปเลนตามสนามตางๆ สวนวันหยุดพักผอน หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนบางคนอาจไปตางจังหวัด หรือถามีวันหยุดหลายๆวัน ก็อาจไป
เที่ยวตางประเทศ หรือบางครั้งที่มีการจัดคาย คริสตจักร คริสเตียนสวนใหญมักไปรวมดวย เพราะ
ไดทั้งความรูเกี่ยวกับศาสนา ไดพักผอนและไดสังสรรคระหวางสมาชิกดวยกันและผูนําคริสตจักร
จะเห็นไดวาความสัมพันธอยางแนนแฟนในกลุมคริสเตียนเกิดขึ้น จากการมีปฎิสัมพันธกันอยาง
ตอเนื่อง กลาวคือ นอกจากการพบปะเจอกันในวันอาทิตย ยังมีกิจกรรมรวมกันระหวางสัปดาหและ
ชวงวันหยุดตางๆ และความสัมพันธภายในกลุมยังเปนความสัมพันธทั้งระดับแนวราบและแนวดิ่ง
กลาวคือ กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสามารถติดตอทั้งกับสมาชิกดวยกัน และติดตอกับ
อาจารยที่เปนผูนําคริสตจักรได ซึ่งเปนความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก
ขอมูลจากกลุมตัวอยางชี้วา ชนชั้นกลางคริสเตียนไมไดอยูแตในสังคมคริสเตียนเทานั้น
แตดวยคุณลักษณะของความเปนชนชั้นกลาง ที่มีความรู มีการศึกษา และมีรายไดพอสมควร จึงทํา
ใหพวกเขาอาจสังกัดเปนสมาชิกองคกรการคา องคกรเอกชน และสถาบันการศึกษา คริสเตียนบาง
คนเปนสมาชิกขององคกรตางๆเชน GCF ( Graduate Christian Fellowship) ซึ่งเปนสมาชิกของ
กลุมคริสเตียนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย , สมาชิกกลุมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) ,
สมาชิกนิยมไทย และสมาชิกนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน แตโดยสวนใหญ ชนชั้น
กลางคริสเตียน รอยละ 80จะสังกัดอยูกลุมพัฒนาชีวิต ซึ่งเปนกลุมที่คริสตจักรใจสมานจัดขึ้น โดย
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มีจุดประสงคใหสมาชิกไดรูจักกัน และมีกิจกรรมรวมกันเพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งปจจุบันมี
มากมายหลายกลุมใหชนชั้นกลางคริสเตียนไดเลือกสังกัด ซึ่งโดยมากกลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียน จะอยูกลุมที่ใกลกับพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู เพื่อความสะดวกในการเขารวมกลุม ซึ่งมักจะ
จัดใหมีการรวมกลุมกันหนึ่งครั้งในตอสัปดาห
ในเรื่องการบริโภค จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของกลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียน พบวาไมแตกตางจากชนชั้นกลางทั่วไป สวนใหญจะซื้อของในหางสรรพสินคา และใน
การซื้ อ สิ นค า จะมี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพควบคู กั บ ราคา ดู ค วามคุ ม ค า มี ก ารเปรี ย บเที ย บราคา
มีความถี่ในการออกไปจายตลาดสูง มีการหาขอมูลขาวสารมาพิจารณาประกอบการซื้อ เชน อาน
โบรชัวร แผนพับฯลฯ ชอบรานคา หรือรานอาหารที่มีบรรยากาศดี คุณลักษณะดังกลาวของชนชั้น
กลางคริสเตียนมีความสอดคลองกับ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคชั้นกลาง
ที่สรุปวา ชนชั้นกลางยึดหลัก ราคากับคุณภาพมีความสัมพันธกัน คือ ผลิตภัณฑยิ่งมีราคาสูง
คุณภาพก็ยิ่งสูงตามไปดวย อยางไรก็ตามแมเขาจะเชื่อวา ราคากับคุณภาพมีความสัมพันธกัน
แตพวกเขาชอบที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาถูกกวามากกวา (ดารา ทีปะปาล, 2542:257)
นอกจากนี้ กลุมชนชั้นกลางจะมุงเนนใหความสําคัญที่คุณคาผลิตภัณฑ (value-conscious) และจะ
พยายามเลือกหาผลิตภัณฑอยางดีที่สุด ใหคุมคากับเงินที่ตองจายออกไป มีความถี่ในการซื้อของ
มากกวากลุมชั้นลาง มีการแสวงหาขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหการตัดสินใจมีความสุขุม
รอบคอบ และใหความสนใจกับบรรยากาศในรานคา ที่ทําใหเกิดความสบายใจ (ดารา ทีปะปาล,
2542:253-255)
ในงานศึกษา Thai Middle Classes : Between Class Ambiguity and Democratic
Propensity. ของ Prudhisan and Chantana ในหัวขอ Middle Classes Lifestyles and Social Values
(1997:19) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการบริโภคของชนชั้นกลางวา ชนชั้นกลางมีลักษณะที่ใกลเคียง
นายทุน(capitalist) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรสวนตัว
โทรศัพทมือถือและเพจเจอร ผลจากเศรษฐกิจฟองสบู และนโยบายเสรีทางการคาในการนําเขา
สินคาฟุมเฟอย กอใหเกิดกิจกรรมที่บงชี้สถานภาพชนชั้นกลางขึ้น ตัวอยางเชน กอนเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ เศรษฐีใหม(new rich) มักมีรสนิยมการบริโภคที่สูงกวามาตรฐาน เชน การเที่ยว
ตางประเทศ ชิมไวน เปนสมาชิกสปอตคลับ หรือเลนกอลฟ ซึ่งคนที่มีกิจกรรมลักษณะนี้ถูกจัดอยู
ในชนชั้นนายทุนหรือชนชั้นกลางใหม และมีบางในชนชั้นกลางเกา แตไมพบการมีกิจกรรมใน
ลักษณะเชนนี้ในชนชั้นแรงงาน (working class)
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ชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญใหความสนใจเรื่องทางศาสนามาก
ที่ สุ ด กล า วคื อ สนใจเรื่ อ งของพระเจ า รองลงมาคื อ เรื่ อ งครอบครั ว และเรื่ อ งงานอาชี พ
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญ มองวาการมาเปนคริสเตียนไมไดทําใหพวกเขาคิดวา
ตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังสนใจในเรื่องของชุมชน กลาวคือ คริสเตียนถูก
สอนให รั ก บ า นเมื อ งและรั ก ชุ ม ชนที่ ต นอยู และทํ า ประโยชน ใ ห แ ก ท อ งถิ่ น ของตน ดั ง นั้ น
กลุมตัวอย างชนชั้นกลางคริสเตียนจะตระหนักถึงปญหาสั งคมและชุมชน เชน ปญหาโสเภณี
ปญหายาเสพติด ปญหาคอรรัปชั่น ซึ่งไมตางกับชนชั้นกลางใน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการ
วิจัยเรื่อง The Survey Middle Classes in Bangkok(Chulalongkorn University, Faculty of Political
Science,1997:25)
ซึ่งระบุวาชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ มักจะสนใจปญหาคอรรัปชั่นมากที่สุด
รองลงมาคื อ ป ญ หายาเสพติ ด และโสเภณี ซึ่ ง ตระหนั ก มากกว า ป ญ หาการว า จ า งแรงงานและ
สวัสดิการสังคม หรือปญหาสิทธิมนุษยชน ซึ่งสวนใหญชนชั้นลางมักจะเห็นวาเปนปญหาที่
สําคัญ จากการเก็บขอมูล พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนตระหนักในปญหาสังคม
เหมือนกับคนชั้นกลางทั่วไป โดยเห็นวาปญหาที่รัฐบาลควรเรง แกไข คือ ปญหายาเสพติด
ปญหาดอยการศึกษาและปญหาความยากจน กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนไมเพียงแตสนใจ
และรับรูเกี่ยวกับเหตุการณและปญหาสังคม แตยังมีสวนพัฒนาสังคมดวยการออกไปชวยเหลือ
สังคมในสวนที่ตนเองทําได เชน การสอนหนังสือใหแกเด็กยากจน การแจกของใหแกผูยากไร
การบริจาคสิ่งของและเงินทอง ฯลฯ คริสเตียนใจสมานเปนกลุมคนชั้นกลางที่มีความเชื่อในเรื่อง
การพัฒนา ซึ่งหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้น โดยทั่วไปชนชั้นกลาง ถือวาเปนกลุมที่
ประสบความสําเร็จไปสวนหนึ่ง ไมตองดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงทองเหมือนคนชั้นลางทําใหชนชั้น
กลางพรอมที่จะนึกถึงผูอื่น สําหรับกลุมตัวอยางชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียน ยิ่งเปนกลุมที่มีความ
สนใจเกี่ยวกับสังคม เนื่องจากความเชื่อและหลักคําสอนของคริสเตียน สอนใหคริสเตียนรักผูอื่น
เหมือนรักตนเอง คริสเตียนจึงควรชวยเหลือผูที่ยากลําบากตองแบงปนผูอื่น ไมเอาเปรียบหรือ
กดขี่ผูที่ดอยกวา
อัตลักษณชนชั้นกลางคริสเตียน
คริสตจักรใจสมาน เปนกลุมวัฒนธรรมยอยที่มีอุดมการณทางศาสนา เปนพลังรวมคน
ไวดวยกัน ทําใหเกิดพลังกลุม ความเชื่อทางศาสนาจึงเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกเขาไวดวยกัน
ชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมานรวมตัวกันและมีความผูกพันกัน โดยมีศาสนาเปนแกน เมื่อพิจารณา
ถึงโครงสรางคริสตจักร พบวา คริสตจักรใจสมานมีผูนําที่เขมแข็ง และไดรับการยอมรับจาก
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สมาชิก เปนผูนําที่มีความสามารถโนมนาวจิตใจสมาชิกไดเปนพิเศษ (charismatic leadership) โดย
ผูนําหรือที่เรียกวา ศิษยาภิบาล จะพูดถึงความเชื่อและหลักคําสอนทางศาสนา โดยผานการเทศนา
ซึ่งใชเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงในทุกวันอาทิตย คําเทศนาทําใหชนชั้นกลางคริสเตียนไดเรียนรูถึงระบบ
ความเชื่อกฎเกณฑและจริยธรรมคริสเตียน สิ่งเหลานี้จึงทําใหคริสเตียนเกิดสํานึกรวมหมู หรือที่
เรียกวา collective consciousness กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจึงมีความสํานึกในความ
เปนคริสเตียนสูง และความเปนคริสเตียนเปนสิ่งที่มีความหมายมากสําหรับพวกเขา ความเปน
คริสเตียนไดแสดงผานการยึดถือในสัญลักษณ (symbols) รวมกัน ซึ่งไดแก การเชื่อในพระเจาองค
เดียว ไมกางเขนที่แ สดงถึงความรักและการเสียสละ และพระคัมภีรที่รวมหลักคําสอนตา งๆ
สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความเขาใจรวมกัน รูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางความรูสึกของความเปน
ญาติพี่นองกันและความเปนพวกเดียวกัน และนําไปสูกระบวนการเรียนรูเดียวกัน การปฎิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกโดยผานสัญลักษณเหลานี้นําไปสูอัตลักษณ (identity) ของชนชั้นกลางคริสเตียน
ดั ง นั้ น อาจกล า วได ว า อั ต ลั ก ษณ ข องชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย นที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า ง เกิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการปฎิสัมพันธทางสังคมบนอุดมการณศาสนา พวกเขามีความเชื่อเปนเกณฑนําไปสูการ
ปฎิบัติ และพยายามไปใหถึงเปาหมาย โดยเชื่อวาพระเจาจะอวยพระพร ดังนั้น ความเปนคริสเตียน
จึ ง เป น ตั ว กํ า หนดความคิ ด การกระทํ า ทั ศ นคติ การมองตนเองและโลกทั ศ น ข องเขา จาก
การศึกษาพบวา ศาสนามีอิทธิพลตอการมองตนเองและโลกทัศนของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริส
เตียน ดังตอไปนี้
การมองตนเอง
พัฒนาการของการรับรู เกี่ยวกับตนเองของชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยาง
เริ่มเกิดขึ้นผานการปฎิสัมพันธทางสังคมภายในสังคมคริสเตียน และการอยูในสังคมคริสเตียนทํา
ใหกลุมตัวอยางไดเรียนรูวิถีชีวิตคริสเตียน นอกจากนี้ปฎิกริยาของบุคคลอื่นในสังคมคริสเตียน
เปนสิ่งที่สําคัญและเปนเครื่องกําหนดการมองตนเองของพวกเขา ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการมอง
ตนเองเกี่ยวกับครอบครัว ตนเอง เพื่อน และสังคมคริสเตียน พบวา ชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง มีพื้นฐานครอบครัวมาจากทั้งครอบครัวที่เปนคริสเตียน และครอบครัวที่นับถือศาสนา
พุทธ สําหรับกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนที่มีพื้นฐานครอบครัวเปนคริสเตียน คนกลุมนี้ไมมี
โอกาสตัดสินใจในการเปนคริสเตียนมากนัก เพราะไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวเกี่ยวกับความ
เชื่อและแบบแผนพฤติกรรมตามหลักศาสนามาตั้งแตเด็กๆ ทําใหพวกเขาไมตองดิ้นรนในความเชื่อ
หรือตองตอสูกับครอบครัว ที่ไมยอมรับในความเปนคริสเตียนของพวกเขา พวกเขามักมองวา
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ตนเองไดเ ปรี ยบคนอื่นที่เ ติ บโตในครอบครัว ที่ เป นคริ สเตียนอยูแ ลว ทํา ใหไมตองเจอกั บการ
ตอตานหรือไมยอมรับจากคนในครอบครัว แตก็มีขอเสีย คือ คิดวาตนเองไมคอยกระตือรือรนใน
การดําเนินชีวิต คริสเตียน เชน วิไล กลาววา “ การที่เราอยูในสังคมคริสเตียนหมด ครอบครัวก็
คริสเตียนหมด เพื่อนสวนใหญก็เปนคริสเตียน มันก็ไดเหมือนเราไดเปรียบคนอื่นเยอะ แตมันก็มี
ขอเสียเพราะเราจะไมคอยกระตือรือรนฝายจิตวิญญาณถาเทียบกับคนที่มาจากครอบครัวที่ไมได
เปนคริสเตียน” ดังนั้น การดําเนินชีวิตคริสเตียนของพวกเขาจึงกลายเปนพิธีกรรมที่ตองทําโดย
หลีกเลี่ยงไมได บางครั้งรูสึกวาการไปโบสถก็เปนเพียงไปตามหนาที่เพราะคนในครอบครัวไปกัน
หรือเปนเพียง พิธีกรรมที่ทุกอาทิตยจะตองไปโบสถ นอกจากนี้ การดําเนินชีวิตบางอยางตองถูก
ครอบครัวตีกรอบ เชน ตองถวายทรัพย หามคบเพื่อนชายที่ไมเปนคริสเตียน เปนตน ทําใหบางครั้ง
รูสึกอึดอัดใจและบางชวงของชีวิตก็ออกนอกทางที่ครอบครัวตีกรอบไวเพื่อใหเกิดความสบายใจ
อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมาน สวนใหญมักมีพื้นฐานมาจากครอบครัว
ที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งคนกลุมนี้มักจะมาเปนคริสเตียนจากการแนะนําของผูอื่นและมีโอกาส
ตัดสินใจเขามาเปน คริสเตียนดวยตนเอง ชนชั้นกลางคริสเตียนกลุมนี้ตองตอสูและอดทนตอการ
ไมยอมรับของ ครอบครัว ทําใหพวกเขามีความเชื่อคอนขางมั่นคง มีวิถีชีวิตคริสเตียนที่เขมขนและ
กระตื อ รื อ ร น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย น มากกว า ชนชั้ น กลางคริ สเตี ย นกลุ ม แรก การเป น
คริสเตียนนั้นสงผลใหแนวคิดและวิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีหลักศาสนา
คริสตเปนแนวทางการดํา เนินชีวิต การไปโบสถทุกวันอาทิตย การอธิษฐานกอนรับประทาน
อาหาร การเขากิจกรรมกับทางคริสตจักรและการไมสามารถเขารวมพิธีกรรมบางอยางที่ขัดกับ
หลักศาสนา สิ่งเหลานี้ทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองเริ่มแตกตางจากคนอื่นๆในครอบครัวและสงผล
ตอความสัมพันธภายใน ครอบครัว บางครอบครัวก็ยอมรับ แตบางครอบครัวนอกจากไมยอมรับ
แลวยังตอตานในการเปน คริสเตียนของพวกเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียน ที่ครอบครัวเปนคนจีนมักถูกครอบครัวตอตานอยางมาก ครอบครัวมองวาการเปลี่ยน
ศาสนาเปนเรื่องใหญและมีหลักศาสนาคริสตบางอยางขัดกับพิธีกรรมและวัฒนธรรมจีน ครอบครัว
จึงไมเห็นดวยและไมยอมรับในการเปนคริสเตียนของพวกเขา กลุมตัวอยางคริสเตียนกลุมนี้จึงรูสึก
แปลกแยกจากครอบครัวอยางมาก ไมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว รูสึกวาครอบครัว
มองวานอกรีต อกตัญู ทําใหความสัมพันธภายในครอบครัวไมคอยราบรื่นเทาที่ควร เชน ลินดา
กลาววา “ เคาจะมองวาเราผาเหลาผากอ อกตัญู ไมไหวบรรพบุรุษ...พี่สาวเราพอรูวาเราเปนคริสต
ถึงกับไลเราออกจากบาน” หรือ กรแกว กลาววา “พอแมรูวาเราเปนคริสตแมเสียใจมากแมทั้งตี
และไมคุยดวย ปาก็มึนตึงไมคุยดวย”
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนกลุมนี้ ตองการให
ครอบครัวยอมรับในสถานภาพใหมของพวกเขาและตองการเปนแบบอยางคริสเตียนที่ดีเพื่อให
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ครอบครัวมาเปนคริสเตียน เขาจึงพยายามพิสูจนตนเองใหครอบครัวเห็นวาการเปนคริสเตียนเปน
สิ่งที่ดี เชน พยายามใหเวลากับครอบครัวมากขึ้น ตั้งใจทํางาน เปลี่ยนแปลงนิสัยสวนตัวที่ไมดี เปน
ต น จากสิ่ ง เหล า นี้ ทํ า ให ค วามสั ม พั น ธ ใ นครอบครั ว ระยะหลั ง ดี ขึ้ น และได รั บ การยอมรั บ จาก
ครอบครัวมากขึ้น ตัวอยางเชน อนงค พูดวา “ถาเราอยากใหคนอื่นมารูจักพระเจาเราตองทําตัวให
ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราในชีวิตของเราเพราะเรามาเชื่อพระเจา...เดี๋ยวนี้พอเราเปนคริสต
เวลาเราโมโหก็จะเงียบ แลวคอยๆ พูดกับครอบครัว ดวยเหตุและผล พี่วาพี่ใจเย็นขึ้น ควบคุ ม
อารมณไดและ ยอมรับฟงเหตุผลของคนอื่นมากขึ้น ทําใหความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้นไม
คอยทะเลาะกันเหมือนเมื่อกอน”
จากการวิจัยสรุปไดวา ชนชั้นกลางคริสเตียนใจสมานที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญจะ
รูสึกวาตนเองแตกตางและแปลกแยกจากคนในครอบครัว พวกเขาตองการการยอมรับในความเปน
คริสเตียนอยางมาก และตองการใหครอบครัวมาเปนคริสเตียน พวกเขาตองปรับตัวหลายอยางเพื่อ
สรางความสัมพันธ ที่ดีในครอบครัว และพยายามหลีกเลี่ยงขอขัดแยงทางศาสนา แตก็มักไดรับการ
ต อ ต า นจากครอบครั ว อย า งไรก็ ต าม สุ ด ท า ยพวกเขาสามารถสร า งการยอมรั บ ในความเป น
คริสเตียนจากครอบครัวไดสําเร็จ
จากแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของHurlock (1944 : 525-526 อางถึงในกรรณิการ
ภูประเสริฐ, 2517:2-3) ซึ่งไดกลาวถึง ลักษณะของการมองตนเองวาคือ การรับรูตนเอง ทั้งกาย ใจ
ทางดานกายก็รับรูในทางรูปรางหนาตา สุขภาพ และทางดานใจก็ ไดแก ความรูสึกนึกคิด การรับรู
การปรับตัวตน ความเชื่อมั่นในตนเองและอารมณของตนเอง ซึ่งการรับรูเกี่ยวกับตนนี้ในแตละคน
อาจจะตรงหรื อ ไม ต รงกั บ ความจริ ง ก็ ไ ด แต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความสั ม พั น ธ ข องบุ ค คลนั้ น กั บ
สิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู และมีบทบาทอยู นอกจากนี้ Rogers (1951:36) ยังไดใหความหมายของการ
มองตนเองไว ว า เป น โครงสร า งของการรั บ รู ที่ บุ ค คลมี ต อ ตนเอง เกี่ ย วกั บ รู ป ร า งลั ก ษณะ
ความสามารถ การรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตนเองกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม การรับรู
เกี่ยวกับ คุณคาของตัวเอง โดยการมองตนเองจะพัฒนาขึ้นมาจาก ผลของการที่บุคคลไดมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แนวคิดดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหไดวา ความเชื่อและหลักทาง
ศาสนามีสวนใน ทุกภาคของชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนทรรศนะการเกิดเปนมนุษย คําสอน
เกี่ยวกับชาตินี้ ชาติหนา และการรวมพิธีกรรมทางศาสนา สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอโครงสรางการรับรู
ที่ชนชั้นกลางคริสเตียนมีตอตนเอง กลาวคือ กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจะมองตนเอง
เปลี่ยนไปจากเมื่อกอนที่ยังไมไดเปนคริสเตียน โดยมองตนเองในทางที่ดีขึ้น มองเห็นคุณคาใน
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ตัวเองและมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม การเปนคริสเตียนทําใหชีวิตมีความ
มั่นคงมากขึ้น มีความหวัง และมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต ความเชื่อทางศาสนาไดสรางความ
อบอุนภายในใหแกผูที่เชื่อ ศาสนาไดสรางความหมายและคุณคาในการดําเนินชีวิต โดยเนนใหมี
ชีวิตอยูเพื่อถวายเกียรติพระเจาในการงานที่ตนเองทํา หรือในการดําเนินชีวิตและเพื่อนําคนอื่นมา
รูจักกับพระเจา วิถีชีวิตคริสเตียนมีผลทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางมองตนเองเปลี่ยนไป และ
มองวาตนเองแตกตางจากคนอื่นในสังคมภายนอก โดยสวนใหญมองวาตนเองดีกวาคนอื่นในการ
ดําเนินชีวิต ความคิด มโนธรรม จริยธรรมและมักมองวาตนเองมีโอกาสดีกวาคนอื่นๆเพราะตนเอง
มีพระเจาเปนผูอวยพระพร
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน จะมองวาการเปนคริสเตียนเปนการเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ยิ่ ง ใหญใ นชี วิ ต พวกเขามองว า การเกิ ด เป นมนุ ษ ย เ ป น สิ่ ง ดี เ ปนสิ่ ง ประเสริ ฐ เป นชีวิ ต ที่ มี
ความหวังและการมีชีวิตอยูในโลกนี้ก็เพื่อพระเจา พวกเขาตระหนักอยูเสมอวาชีวิตคริสเตียนเปน
ชีวิตที่ แตกตางจากบุคคลอื่น ดังจะเห็นไดจากคําพูดที่ ลินดา กลาววา “ คนที่เปนคริสเตียนทุก
คนมีความแตกตางจากคนที่ไมเปนคริสเตียนอยูแลว...แตสําหรับคริสเตียนถามองกันเองก็จะรูวามัน
คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป” กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนมองวา วิถีชีวิตคริสเตียนทําใหตนเอง
แตกตางจากคนอื่นไมวาจะเปน ศีลธรรม วิถีชีวิต พิธีกรรม เชน นิตยา พูดวา “คือถาโดยทั่วๆ ไปเรา
ก็ตางจากคนสวนใหญที่มาตรฐานศีลธรรมไมไดอยูในระดับมาตรฐาน แตเราเปนคริสเตียน เราก็
เปนคนที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่อยูในระดับมาตรฐาน” และ ณรงค พูดวา “วิถีชีวิตของผม
แตกตางจาก วิถีชีวิตของเพื่อนๆ ในขณะที่เรียนมัธยมดวยกัน เชน มัธยมตนมีเพื่อนหลายคนหัด
สูบบุหรี่ หัดกินเหลาแตเราไมเคยมีความคิดแบบนั้นเลย...เพราะเรารูจักกับพระเจา เราเปนคริส
เตียน”
การเปนคริสเตียนทําใหกลุมตัวอยางรูสึกถึงความเทาเทียมกัน เพราะทุกคนมีโอกาส
ไดรับความรักและพระพรจากพระเจา ทําใหรูสึกอบอุนใจและมีความมั่นคงในชีวิตและจิตใจ และ
มองวาชีวิตนี้เปนชีวิตที่มีความหวัง การมาเปนคริสเตียนทําใหพวกเขามองตนเองเปลี่ยนไปจากเดิม
มีเปาหมายในชีวิตและมีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไป เมื่อกอนพวกเขารูสึกวาตัวเองไมมีคาหรือไมพอใจ
ในตัวเองแตเมื่อมาเปนคริสเตียนเขามองวาตนเองเปนคนมีคุณคาและพอใจในตนเองดวยเหตุผล
ที่วาพระเจารักและเลือกใหมาเปนคริสเตียนซึ่งถือวาตนเองมีโอกาสดีกวาอีกหลายคนที่ยังไมรูจัก
กับพระเจา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนมีเปาหมายในชีวิต คือ อยูเพื่อพระเจาและเพื่อนําคน
อื่นมารูจักกับพระเจา ดังจะเห็นไดจากคําพูดตอไปนี้
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ณรงค พูดวา “เมื่อกอนก็จะมองวาตัวเองก็อยูไปเรื่อยๆ ไมไดมีคามากมายนักแตเมื่อมา
เปนคริสเตียน เรารับรูวาพระเจารักเรา เรามีคุณคามากในสายตาของพระเจาเราเปนคนมีคาแลวเรา
ก็รูสึกวาเรามีคามากขึ้นจริงๆ การเปนคริสเตียนทําใหมองตัวเองมีคุณคามากขึ้น”
ดํารง พูดวา “พอมาเปนคริสเตียนแลวself imageเราดีมากเลย เมื่อกอนเราจะมองตัวเอง
ไรคา เรามองตัวเองไมประสบความสําเร็จบางอยาง... แตพอมาเปนคริสเตียนแลวเขาถึงพระเจา
จริงๆเราจะพอใจตนเอง... เราก็มองตัวเองวาเราเปนคนมีคุณคา เราเปนคนที่พระเจารักและเลือก การ
เปนคริสเตียนทําใหเรารูจักพอใจในตัวเอง”
ลินดา พูดวา “เรามองวาเรามีเปาหมายในชีวิต...พอเรามีเปาหมายในชีวิตแลวเราก็รูวาเรา
ตองดําเนินชีวิตยังไง เรารูวาเราตองดําเนินชีวิตที่เราจะไมไดอยูเพื่อตัวเองแลวแตเพื่อพระเจา พอเรา
มาเชื่อพระเจาเราก็รูวาเรารอดแลว เราก็อยากจะมีชีวิตอยูเพื่อที่จะมีโอกาสพาคนในครอบครัวมา
รูจักกับพระเจา..ไมวาจะเปนเพื่อนหรือคนในครอบครัว”
ความเป นคริ ส เตี ย นมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมาก ต อ การกํ า หนดพฤติ ก รรมของชนชั้ น กลาง
คริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยาง สําหรับกลุมตัวอยางคริสเตียน การทํางานและการมีดําเนินชีวิต
บนโลกนี้ก็เพื่อใหพระเจาไดรับเกียรติ ดังนั้น เวลากระทําสิ่งที่ผิดเขาจะรูสึกไมสบายใจ และ
ละอายใจเพราะเกรงวาพระเจาจะไมไดรับเกียรติและผูอื่นจะตําหนิพระเจาจากการกระทําไมดีของ
เขา ซึ่งทําใหพวกเขาไมไดรับพระพรจากพระเจาและยังเปนอุปสรรคทําใหคนอื่นไมสามารถมา
รูจักกับ พระเจาได เขาจะระมัดระวังตนเองในการดําเนินชีวิตเมื่ออยูในสังคมภายนอกเพื่อไมให
ผูอื่นตําหนิในการเปนคริสเตียนของเขา เชน ธวัช พูดวา “เราจะมีความระมัดระวังในการคิด การพูด
มากขึ้น เพื่อจะไดไมทําความผิดบาปเพื่อจะไดเปนการถวายเกียรติพระเจา”
วิ ถี ชี วิ ต และแนวคิ ดในการดํ า เนิ นชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไปทํ า ให กลุ ม ตั ว อย า งชนชั้ น กลาง
คริสเตียนมองวาตนเองแตกตางจากเพื่อนๆ ความเปนคริสเตียนไดสรางความรูสึกของคุณคาของ
การมีชีวิตที่แตกตางจากคนอื่น ความเปนคริสเตียนทําใหชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยาง
รูสึกถึง การเปนคนใหม ความใหมของชีวิต ก็คือ ชีวิตที่พระเจาประทานใหแกผูที่เชื่อในพระองค
และปฎิบัติตามคําสอนของพระองค การเปนคริสเตียนไดสรางคุณคาและความหมายใหมในการ
ดําเนินชีวิต ทําใหกลุมตัวอยางมองวาตนเองดีกวาเพื่อนๆในเรื่องโอกาส สติปญญา ความมั่นคง
และความหวังในชีวิต พวกเขามองวาการเปนคริสเตียนทําใหชีวิตโดยรวมของตนเองดีขึ้น ชนชั้น
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กลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยาง จะรูสึกวากลุมเพื่อนมักจะมองวาพวกเขามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
และมีความแตกตางจากเพื่อนๆ อยางไรก็ตาม พวกเขาไมรูสึกแปลกแยก และมีความขัดแยงกับ
กลุมเพื่อนเนื่องจากพวกเขาสามารถปรับตัวไดดี เพราะคริสเตียนถูกสอนใหปรับตัวใหเขากับผูอื่น
ให ไ ด โดยยึ ดหลั กคื อ คริ สเตี ย นควรทํ า ให ผูอื่ น พอใจ สบายใจและอยู รว มกับ เราอย า งเป น สุ ข
คริสเตียนอยากทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอื่นเพื่อวาเมื่อผูอื่นพอใจ เขาก็จะไดมีโอกาสรับรูถึง
ความรักของพระเจา ผานทางชีวิตของคริสเตียน ดังนั้น วิถีชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปน
กลุมตัวอยางจึงเปลี่ยนไปโดยจะพยายามปรับตัวใหเขากับคนอื่นๆ และดําเนินชีวิตกลางๆ หรือถามี
สิ่งใดที่ขัดกับหลักศาสนา ซึ่งทําใหคริสเตียนไมสามารถปฎิบัติไดเหมือนเพื่อนคนอื่นๆพวกเขาก็
จะใชวิธีอธิบายใหเพื่อนๆฟง หรือใชวิธีหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณตางๆ เชน วิชิต พูดวา
“ที่เรากินเหลาก็เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมเพราะสังคมทั่วไปจะมองวากินเหลาถือวาเปนผูใหญ
แลวหรือบงบอกความเปนชาย แตอยางบางเรื่องที่ตองเลี่ยงไมมียืดหยุนก็เชนการสูบบุหรี่ การไป
เที่ยวผูหญิง” จะเห็นไดวา ความเปนคริสเตียนกําหนดการกระทําของกลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียน ทําใหเขาตองดําเนินชีวิตดวยความระมัดระวัง เพราะเกรงวาคนอื่นจะตําหนิในความ
เปนคริสเตียนของเขา ดังนั้น เพื่อนๆจึงมักเห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลง เชน จากที่เคยกินเหลา
สูบบุหรี่ก็เลิก หรือจากนิสัยที่อารมณรอนก็ใจเย็นลง การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงเปนสิ่ง
ที่มักพบในชีวิตคริสเตียนของกลุมตัวอยาง เนื่องจากพวกเขาอยากใชชีวิตของตนเองเพื่อประกาศ
ความรักของพระเจา จึงตองดําเนินชีวิตในทางที่ดีโดยหวังวาจะทําใหคนอื่นรับรูความรักของ
พระเจาไดโดยผานการดําเนินชีวิตที่ดีของตนเอง ดังจะเห็นไดวาจากคําพูดตอไปนี้ วิชิต พูดวา
“ผมอยากใหเคามองและสงสัยในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผม ผมจะไดถือโอกาสประกาศเรื่อง
พระเจาใหคนอื่นเห็นวาคนที่ทําใหเราเปลี่ยนแปลงไปและดีขึ้นก็คือพระเจา”
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญคิดวาตนเองปรับตัวไดงายและมีความสุข
เมื่ออยูในสังคมคริสเตียน ความเปนกลุมคนกลุมนอย (minority) และเปนกลุมวัฒนธรรมยอย
ทําใหพวกเขารวมกลุมกันอยางแนนหนา มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสูง (unity) มีความเปน
พี่เปนนอง พวกเขาจึงรูสึกสนิทสนมและใกลชิดกัน และมักมีการชวยเหลือกัน เมื่อมีสมาชิกคนใด
เดือดรอนก็จะไดรับการชวยเหลือ ซึ่งทําใหเกิดความอบอุนแกสมาชิก กลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริ ส เตี ย นตระหนั ก ถึ ง พื้ น ฐานที่ แ ตกต า งกั น ภายในสั ง คมคริ ส เตี ย น พวกเขายอมรั บ ว า
ในคริสตจักรประกอบไปดวยคนหมูมากที่มีพื้นฐานแตกตางกันทั้งชนชั้น ฐานะ การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต การที่จะเขากลุมกับคนในสังคมคริสเตียนอยางไมมีปญหา พวกเขาจะตองสังกัดอยู
ในกลุมที่มีพื้นฐานใกลเคียงกับตนเอง เชน มีระดับการศึกษา วิถีชีวิตแนวคิดใกลเคียงกัน เพื่อจะได
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สื่อสารกัน เขาใจ จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญรูสึกพอใจ มี
ความสุข รูสึกอบอุนปลอดภัยเมื่ออยูในสังคมคริสเตียน ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมนี้ สวนใหญจะเปน
กลุมที่มีการเขารวมกิจกรรมกับทางคริสตจักร เชน เขาคาย เขากลุมพัฒนาชีวิต เปนตน ทําใหพวก
เขามีการปฎิสัมพันธกันภายในกลุม มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกันและ
ชวยเหลือกัน อยางไรก็ตาม ชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางบางคน รูสึกวาตนเองไม
เปนสวนหนึ่งของสังคมคริสเตียน จากการเก็บขอมูลพบวา คนกลุมนี้มักมาจากคริสตจักรอื่นหรือ
รับเชื่อที่ คริสตจักรอื่นแตมานมัสการที่คริสตจักรใจสมาน หรือเปนผูที่ไมคอยไดรวมทํากิจกรรม
กับทางคริสตจักร แตตองการเปนสวนหนึ่งและตองการการยอมรับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
คริสตจักร
การอยูในสังคมคริสเตียน กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนตองปรับตัวเอง คานิยม
และวิ ถี ชี วิ ต ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ บุ ค คลอื่ น ในสั ง คมคริ ส เตี ย นที่ ต นสั ง กั ด อยู และการมี
ปฎิสัมพันธกับเพื่อนคริสเตียนดวยกันในกลุม มีผลตอแนวคิดในการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยาง
ชนชั้นกลาง ทําใหพวกเขารูสึกอึดอัด และกดดันนอยลงในหลักปฎิบัติหรือขอบังคับตางๆ ที่มีใน
สังคมคริสเตียน เนื่องจาก ภายในกลุมวัฒนธรรมยอยไดสรางความหมายใหมในการดําเนินชีวิต
ทํา ให กลุมตั วอยา งชนชั้นกลางคริส เตี ยน รูสึ กวา การปฎิ บัติต ามกฎเกณฑเ หล า นั้นไม ได เ ปน
การบั ง คั บ แต ถ า ปฎิ บั ติ ก็ จ ะก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ ตนเอง เป น สิ่ ง ที่ พ ระเจ า พอพระทั ย
และพระเจาก็จะไดรับเกียรติในการดําเนินชีวิต การปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันในสังคม
คริสเตียน ชวยสรางความรูสึกมีอิสระและเสรีภาพในการดําเนินชีวิต กฎเกณฑและหลักศาสนา
จึงไมไดทําใหชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางไมรูสึกถูกตีกรอบอีกตอไป เพราะศาสนาได
สรางคุณคาหรือหลักการใหมในการดําเนินชีวิต ทําใหพวกเขายอมรับ และพรอมที่จะปฎิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ
โลกทัศน
โลกทัศนเปนภาพที่บุคคลในสังคมมองเห็นตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสภาพ
แวดลอมรอบตัว ซึ่งสงผลตอการมองสังคมและโลกรอบตัว โลกทัศนของแตละบุคคลจะแตกตาง
กันตามการรับรูของตนเอง และความสัมพันธกับผูอื่นภายใตสภาพแวดลอมที่ตนอยู สําหรับ
โลกทัศนของชนชั้นกลางคริสเตียน สวนใหญถูกวางกรอบดวยแนวความเชื่อทางศาสนาเปนหลัก
เนื่ อ งจากหลั ก ปฎิ บั ติ แ ละจริ ย ธรรมของศาสนาคริ ส ต มี ส ว นอยู ใ นทุ กภาคของการดํ า เนิ น ชี วิ ต
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ประจําวันของแตละบุคคล ศาสนาจึงมีอิทธิพลกําหนดแนวความคิดของชนชั้นกลางที่มีตอเรื่อง
ตาง ๆ ความเชื่อทางศาสนามีผลอยางมากในการกําหนดทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังจะเห็นไดจาก
โลกทัศนของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนในดานตางๆดังตอไปนี้
ในด า นเศรษฐกิ จ จากการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด า นหนึ่ ง ได ทํ า ให
สภาพแวดลอมในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเมือง และพรอมๆกันนั้นก็ทําให
รูปแบบวิถีชีวิตและการกําหนดคุณคาของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปดวย ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ
การเขามาแทนที่อาคารรานคาของศูนยการคาขนาดใหญ มิไดเปนเพียงการแทนที่ในฐานะคนกลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินคา แตมันยังเปนการหลอหลอมวิถีชีวิตแบบใหมๆที่ชวยใหคนสามารถสราง
จินตนาการแหงการครอบครองสินคาดวยการมองและการกระตุนใหคนจํานวนหนึ่งใชความมุงมั่น
ในการเปนเจาของใหกลายเปนเปาหมายของชีวิตและการทํางาน คนกลุมดังกลาวก็คือ ชนชั้นกลาง
(ศิริพร ยอดกมลศาสตร, 2538 : 59)
แนวคิดของสํานักเวเบอรแนวหนึ่ง คือ ความคิดที่วาความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรม เปนตัวกําหนดคานิยมบรรทัดฐานในสังคม(อมรา พงศาพิชญ, 2545:68)
ความคิด ความเชื่อและคานิยมของศาสนามีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมทางโลก
ของบุคคล โดยพลังทางศาสนามีอิทธิพลตอการสรางแบบแผนของบุคลิกภาพ โลกทัศน และความ
โนมเอียงทางพฤติกรรมของบุคคล(อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2543:20) ดังจะเห็นไดจาก แนวคิดของ
เวเบอร ในหนังสือ The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism ไดชี้ใหเห็นทัศนะในแงที่วา
ความเจริญเติบโตของสังคม เกิดจากจริยธรรมของศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท ลัทธิคาลวิน
ทั้งนี้เพราะวา จริยธรรมหลายอยางทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป เชน คําสอนที่วาจงพอใจที่จะขยัน
ขั น แข็ ง ทํ า งานหนั ก การอดออมทรั พ ย การเกี ย จคร า นเป น บาป ฯลฯ สิ่ ง เหล า นี้ นํ า ไปสู ก าร
เจริญเติบโตของลัทธิทุนนิยม (วิเชียร รักการ, 2529:101-102)
การที่จริยธรรมคริสเตียน สอนไววา ใหคริสเตียนขยัน สุจริต ประหยัด ไมหวังโชคลาภ
หรือหวังรวยทางรัด ยินดีทํางานหนัก คริสเตียนถูกสอนใหยําเกรงพระเจาจึงไมกลาทําสิ่งที่ผิด
คดโกงหรือ ทุ จ ริต ไมคอร รัปชั่ น เห็ นอกเห็ นใจผู อื่น ปฎิ บัติ กั บผูใ ตบั งคับ บัญ ชาอย า งยุ ติ ธรรม
เมื่อพิจารณาในแงนี้ อาจกลาวไดวา จริยธรรมคริสเตียนมีสัมพันธกับการทํางานของคริสเตียนใน
ภาคเอกชนมากกวาภาคราชการ เนื่องจาก ในวงราชการของสังคมไทย ขาราชการมีเงินเดือนนอย
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ทําใหมีปญหาคอรรัปชั่น มีการเลนพรรคเลนพวก มีระบบอุมปถัมภ เมื่อคริสเตียนเขาไปอยูใน
อาชีพนี้ ถาไมทําตามคนอื่นก็จะถูกกดดัน และไมมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง นอกจากนี้การทํางาน
ราชการตองถือทุกอยางตามตัวบทกฎหมาย ตามลายลักษณอักษร ตามหนาที่ ทําใหบางครั้งไมคิดถึง
จิตใจของบุคคลอื่น ผูที่เปนคริสเตียนเมื่อเขาไปอยูในอํานาจหนาที่เชนนี้ ก็จะรูสึกอึดอัด กดดัน
และวางตัวลําบาก เพราะคริสเตียนถูกสอนใหรักผูอื่น นึกถึงจิตใจผูอื่น และยิ่งถามีตําแหนงที่สูงขึ้น
หรือเปนขาราชการผูใหญ ก็อาจตองทําพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เชน ตองกราบไหวพระพุทธรูป
หรือศาลเจ าประจํา กระทรวง เปนตน เพราะอาชีพในภาคราชการยึ ดศาสนาพุทธเปนหลัก แต
สําหรับอาชีพในภาคเอกชน ไมวาจะเปนพนักงานลูกจางธุรกิจเอกชน อาชีพอิสระ อาชีพคาขาย
จริยธรรมคริสเตียน ชวยสงเสริมใหผูที่ประกอบอาชีพเหลานี้มีความกาวหนา และมีอัตราเสี่ยง
นอยกวากับการขัดตอหลักความเชื่อของคริสเตียนเมื่อเทียบกับอาชีพราชการ คริสเตียนสามารถใช
ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดความกาวหน าในอาชีพการงาน เพราะอาชีพใน
ภาคเอกชน ยึดหลักความสามารถ ความขยัน ความซื่อสัตย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สอดคลองกับหลัก
ความเชื่อของคริสเตียนอยูแลว ดังนั้น คนที่มีคุณสมบัติเหลานี้ก็จะมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงและ
ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน จากกรณีศึกษา จะเห็นไดวา อนงคมีอาชีพขายประกัน
อนงค ยึดหลักความซื่ อสั ตยตอ ลูกค า จึ งทํ า ใหลู กคา กลับมาซื้ อประกั นกั บอนงค อีก หรือ การที่
กรแกว เปนลูกจางธุรกิจเอกชน ยึดหลัก ยําเกรงพระเจาจึงทํางานอยางซื่อสัตยมาตลอด จนทําให
หัวหนาไววางใจใหดูแลเรื่องการเงิน สวนณรงค ซึ่งมีอาชีพคาขาย ยึดหลักของความขยัน ความ
ซื่อสัตย และทํางานหนัก โดยเชื่อวาพระเจาจะอวยพรใหประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ จากการ
เก็บขอมูลเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญจะอยูในอาชีพภาคเอกชน
มากกวาภาคราชการ โดยสวนใหญพบวา มีคริสเตียนที่รับราชการเพียง รอยละ 2 ในขณะที่กลุม
พนักงานลูกจางธุรกิจเอกชน มีถึงรอยละ 56
ฮาเบอรมาสผสมผสานแนวคิดของเวเบอรและมารกซ เขาเดินตามเวเบอรในความคิดวา
พฤติกรรมมนุษยมีเปาหมายและเหตุผล
(rational-purposive action) คนเราทํางานเพราะ
มีเปาหมายในชีวิต พฤติกรรม
(action) มีความสัมพันธใกลชิดกับความรู (knowledge)
พฤติกรรมและความรูที่มีเหตุมีผล (rational) จะนําไปสูเปาหมายได (อมรา พงศาพิชญ, 2545:71)
แนวคิดดังกลาว สอดคลองกับพฤติกรรมการทํางานคริสเตียน กลาวคือ สําหรับกลุมตัวอยางชนชั้น
กลางคริสเตียน ความเปนคริสเตียนมีความหมายและมีอิทธิพลตอชีวิตการทํางานของพวกเขามาก
การเปนคริสเตียนทําใหเปาหมายในชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป จากที่เคยเนนความสําเร็จในอาชีพ
การงานเปนการใหความสําคัญกับครอบครัว เปาหมายในชีวิตของเขา คือ อยากใหครอบครัวมา
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เปนคริสเตียน และพวกเขามีความเชื่อวาการไปสูเปาหมายเหลานั้นได คือการทํางาน พวกเขา
เชื่อวาการพัฒนาตนเองและการประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน จะเปนสิ่งที่ทําใหตนเอง
สามารถนําครอบครัวมาเปนคริสเตียนไดเพราะครอบครัวจะไดเห็นวา คนที่เปนคริสเตียนพระเจา
จะอวยพร ชีวิตการทํางานของเขาจึงมีเปาหมาย เพื่อนําใหคนอื่นมารูจักกับ พระเจาและการ
ทํางานอยางซื่อสัตย ขยันขันแข็งก็เพื่อเปนที่ถวายเกียรติพระเจา ดังจะเห็นไดจาก คําพูดตอไปนี้
อนงค พูดวา “ พี่ไมรูวาจุดไหนที่จะทําใหที่บานมาเชื่อพระเจาแตพี่คิดวา เออ ถาเรา
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน เราดูแลเคาไดมันเห็นเปนรูปธรรม เคาก็จะไดเห็นวาพระเจา
อวยพรเรา เราก็จะไดมีชองทางที่จะนําเคามารูจักกับพระเจา ”
นอกจากนี้ เงินที่ไดจากการทํางาน กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนมองวา เงินทอง
หรือทรัพยสินที่ตนเองไดมานั้นเปนของพระเจา และพระเจาใหสิทธิเราที่จะครอบครอง ดังนั้น
จะตองใชทรัพยสินเพื่อประโยชนตอพระเจา ตนเองและผูอื่น ซึ่งพวกเขาก็จะนําเงินที่ไดจากการ
ทํางานในแตละเดือนคืนใหกับพระเจา โดยผานทางคริสตจักร หรือที่เรียกวาการถวายทรัพยโดยเชื่อ
วาเปนสิ่งที่พระเจาพอพระทัย พระเจาจะอวยพร และยังเปนการแสดงความซื่อสัตยตอพระเจาดวย
งานวิจัยเกี่ยวกับชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครของ Prudhisan and Chantana(1997)
ส ว นหนึ่ ง ได ศึ ก ษาเกี่ ย วแบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต และค า นิ ย มทางสั ง คมของชนชั้ น กลางใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ในขณะที่ชนชั้นอื่นๆเชื่อวาปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต คือ
ทํางานหนัก มีการศึกษา มีสติปญญา แตชนชั้นกลางทั่วไปจะเชื่อในเรื่องของโอกาสมากกวาใน
เรื่องการศึกษา และเชื่อมั่นในความสามารถสวนตัวมากกวาปจจัยทางระบบสังคมและการเมืองใน
การนําไปสูเปาหมายความสําเร็จ (Prudhisan and Chantana, 1997:19-20) สําหรับกลุมตัวอยางชน
ชั้นกลางคริสเตียนนั้น ก็ไมตางกับชนชั้นกลางทั่วไปที่เชื่อในเรื่องโอกาส วาเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ให ป ระสบความเร็ จ ในชี วิ ต อย า งไรก็ ต าม ในขณะที่ ช นชั้ น กลางทั่ ว ไปมองว า โอกาสมาจาก
ความสามารถสวนตัว (personal ability) แตกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนเชื่อวา โอกาสเปน
ของประทานจากพระเจา และความสําเร็จก็เปนของประทานจากเบื้องบน ความเชื่อทางศาสนาได
สรางคุณคาของความสําเร็จในอาชีพการงานของชนชั้นกลางคริสเตียนวา ความสําเร็จในอาชีพไม
ไดมาจากความสามารถของตัวเองเพียงอยางเดียว แตมาจากสิ่งที่อยูเบื้องบน ซึ่งก็คือ พระเจา ชน
ชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางคิดวา ความสําเร็จเปนของประทานจากพระเจา โอกาสที่เขาสู
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การงานก็ เ ป นสิ่ งที่ พระเจ า เป นผูใ ห การทํ า งานต า งๆถ า ทํ า ในสิ่ ง ที่ถู กต อง ซื่ อ สั ต ย ไม คดโกง
ไมเกียจครานพระเจาก็จะอวยพรทําใหประสบความสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากคําพูดตอไปนี้
วิชิต พูดวา “ ผมวาการจะประสบความสําเร็จเรื่องงานไมใชวาเราพยายามแลวเราก็ได
หรือเราทําดวยกําลังเราเองแตความสําเร็จมันมาจากโอกาสที่พระเจาประทานให นั่นเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด”
ณรงค พูดวา “จริงๆ แลวปจจัยที่ประสบความสําเร็จในการทํางานมาจากเบื้องบน มา
จากพระเจ า คื อ พระเจ า เป นคนกํา หนดให เป นคนที่ ป ระทานให แต แ รก ส ว นของเราก็คื อขยั น
ซื่ อ สั ต ย มุ ม านะแล ว ก็ ทํ า งานหนั ก ด ว ยระยะเวลาที่ ย าวนานมากพอเราก็ จ ะมี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จ”
เอก พูดวา “ความรูความสามารถเรามี แตบางครั้งเราไมมีโอกาสหรือโอกาสมัน
ไมไดมีทุกคน แตวันที่เราอยูกับพระเจาขอเพียงแคเราสัตยซื่อในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ความรู
ความสามารถบางอยางเรามีขอจํากัดแตพระเจาจะใหโอกาสไดงายๆ โอกาสมาจากพระเจาไมไดมา
จากความสามารถของตัวเราที่จะไขวควาหา”
นอกจากศาสนาจะมีอิทธิพลตอแนวความคิดทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางคริสเตียน
แล ว ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ โลกทั ศ น ท างการเมื อ งของชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย นด ว ย กลุ ม ตั ว อย า งชน
ชั้นกลางคริสเตียนใหความสําคัญกับการเมือง โดยเห็นวาการเมืองเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับ
เศรษฐกิจและสังคม ความสนใจในเรื่องการเมืองของพวกเขาไดถูกวางรากฐานจากครอบครัวและ
คริสตจักร เนื่องจากภายในครอบครัว มีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองและคริสตจักร ก็มี
อิทธิพลทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน ตระหนักถึงสิทธิหนาที่ทางการเมืองในฐานะ
พลเมืองของประเทศ โดยเนนสอนใหคริสเตียนตองรับผิดชอบตอบานเมือง ดวยการออกไปใช
สิทธิ์เลือกตั้งและใหความรวมมือกับรัฐบาลในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ จริยธรรมคริสเตียนยังมี
อิทธิพลตอการกําหนดแนวคิดทางการเมืองของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน จริยธรรม
คริสเตียนจะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากคริสเตียนถือวาเสรีภาพและ
ความเสมอภาคเปนความดี (ศิลปชัย เชาวเจริญรัตน, 2543:54) คริสเตียนจึงสนับสนุนการปกครอง
ประชาธิปไตยมากกวาเผด็จการ
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ปจจุบันนักสังคมวิทยาสวนใหญ มีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจาก
โครงสรางทางสถาบัน หรือโครงสรางทางสังคมที่บุคคลนั้นสังกัดอยู และเอกลักษณของบุคคลถูก
สรางขึ้นมาจากกระบวนการทางสังคมที่ซับซอน ฮารร็อปและมิลเลอร (Harrop and Miller 1987)
มีความเห็นวา เพศ ชนชั้นทางสังคม สถานที่ทางภูมิศาสตร ศาสนา รูปแบบของการบริโภคและ
การผลิต และตัวแปรทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการไป
ใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลไมมากก็นอย
(ธงชัย วงศชัยสุวรรณ และเทียนชัย วงศชัย
สุวรรณ, 2541:20) จากการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญ จะออกไป
ใชสิทธิ์เลือกตั้งในระดับสูง กลาวคือ โดยสวนใหญจะออกไปเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง และถึงแมวา
ไมศรัทธาพรรคการเมืองใดก็จะไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในชองไมเลือกใคร และมีแนวโนมจะ
ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งหนาดวย อธิบายไดวา ความเปนคริสเตียนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน กลาวคือ ความเปนคริสเตียนทํา
ใหกลุมตัวอยางตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองในฐานะเปนพลเมืองของประเทศ และสราง
แนวคิดวา คริสเตียนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม ควรมีสวนรวมรับผิดชอบในบานเมืองและ
ควรใหความรวมมือกับรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากคําพูดตอไปนี้
ลินดา พูดวา “การเลือกตั้งเปนหนาที่ในสังคมที่ทุกคนควรทํา เมื่อกอนเราไมสนใจ
การเมืองเลย ไมเลือกตั้งเลย แตพอเราเปนคริสเตียนเรารูวาเราอยูในประเทศนี้ มันก็เปนหนาที่ที่
ควรจะทํา มันเปนสิ่งที่เราควรจะทํา มันเปนหนาที่ที่เราตองทําเปนความรับผิดชอบในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของสังคม”
นิตยา พูดวา “การเปนคริสเตียนก็มีผลทําใหเราไปเลือกตั้งเหมือนกันเพราะเราจะได
สําแดงใหคนทั่วไปเห็นวาคริสเตียนก็หวงใยบานเมืองไมใชวาคริสเตียนไมรวมกิจกรรมกับเคาเลย”
ดํารง พูดวา “การเปนคริสเตียนมันทําใหมีจิตสํานึกหรือมโนธรรมที่อยากจะไป
เลือกตั้งมากขึ้นเพราะในพระคัมภีรก็บอกไววาใหเราอธิษฐานเผื่อผูปกครองบานเมืองใหเปนคนดี
เพื่อเราจะไดอยูอยางสงบสุขแลวถาคนดีออกไปเลือกคนดีๆเขามาการเมืองก็จะนิ่ง...”
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของคริสเตียนกับชนชั้นกลางใน
กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการวิจัยเรื่อง The Survey of Middle Classes in Bangkok
(Chulalongkorn University,Faculty of Political Science,1997:27) พบวา ชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ
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มีสวนรวมทางการเมืองในระดับไมสูงนักและเขารวมกับองคกรทางการเมือง เชน พรรคการเมือง
องคกรประชาธิปไตยและองคกรเอกชนในเปอรเซ็นตที่ต่ํา ในขณะที่กลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียนมีสวนรวมทางการเมืองดวยการออกเสียงเลือกตั้ง ในระดับที่สูงกวาชนชั้นกลางทั่วไปใน
กรุงเทพฯ แตมีบทบาทในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
หรือองคกรเอกชนในระดับต่ําพอๆกัน และในขณะที่ชนชั้นกลางทั่วไป มีสํานึกประชาธิปไตย
ระดับปานกลางและมีความตระหนักในปญหาการพัฒนาสังคมนอย มีแนวคิดทั้งอนุรักษนิยมและ
เสรีนิยมประกอบกันโดยชนชั้นกลางใหมมีความโนมเอียงเปนคนหัวใหม (progressive) มากกวา
ชนชั้นกลางเกา (Prudhisan and Chantana, 1997:23-24) แตกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจะ
ตระหนักในปญหาการพัฒนาสังคมมากกวาและมีสวนออกไปชวยเหลืองานทางสังคมสงเคราะห
อยางจริงจัง เนื่องจากการเขาไปมีสวนชวยเหลือสังคมเปนงานหลักของคริสเตียน เพราะเปน
ชองทางหรือเปนสื่อในการประกาศศาสนา
กลุมตัวอยางสวนใหญ จะมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะของการออกไปใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง การติดตามขาวสารทางการเมือง การชักชวนใหผูอื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัว
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง การถกเถียงปญหาทางการเมือง รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองเปนครั้ง
คราว ซึ่งจัดอยูในการมีสวนรวมทางการเมืองระดับลางหรือระดับของผูดูหรือผูชม (On-lookers
หรือ Spectators) แตไมถึงขั้นการมีสวนรวมในระดับกลางหรือระดับผูมีสวนรวม (Participants)
เช น การเปน สมาชิ กพรรคฯ การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของพรรคฯ หรื อ ช ว ยบริจ าคเงิ น หรื อ
อาสาสมัครชวยในการรณรงคหาเสียงของพรรคฯ เปนตน (อานเพิ่มเติมใน Roth and Wilson ,
1980:151 อางถึงในธงชัย วงศชัยสุวรรณ และเทียนชัย วงศชัยสุวรรณ, 2541:12) ในการมีสวน
รว มทางการเมืองของกลุ มตั วอยา งชนชั้ นกลางคริสเตียน จากการศึกษาพบว า พฤติก รรการ
ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของกลุมตัวบางสวนไมไดมาจากความศรัทธาตอระบบการเมือง หรือมีความ
สํา นึกประชาธิป ไตย แต สว นหนึ่งมาจากความผูกพันและความภักดี ตอกลุมศาสนา โดยการ
ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของกลุมตัวอยาง เปนผลมาจากคําสอนทางศาสนามีสวนผลักดันใหออกไป
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหสังคมเห็นวาคริสเตียนมีความหวงใยบานเมือง ชนชั้นกลาง
คริสเตียนซึ่งเปนกลุมที่นาจะออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในระดับต่ํา เหมือนกับชนชั้นกลางทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร(อานเพิ่มเติมใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ และเทียนชัย วงศชัยสุวรรณ, 2541:156)
แตจากการเก็บขอมูลพบวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจะออกไปใชสิทธิเลือกตั้งแทบ
ทุกครั้ง จึงเปนที่นาสังเกตวา การออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน
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สวนหนึ่งเปนผลมาจากกลุมศาสนา มากกวาเปนความผูกพัน หรือความภักดีตอระบบการเมือง
หรือความเขาใจในระบบการเมือง
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณพบวา ศาสนามีอิทธิพลตอทาทีการยอมรับอํานาจของ
รัฐบาลของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน แมวาจะเปนรัฐบาลเผด็จการ เนื่องจากคริสเตียน
ถูกสอนใหยอมรับอํานาจของรัฐบาลที่ปกครองอยู โดยคริสเตียนถือวาพระเจาเปนผูสถาปนา
อํานาจรัฐขึ้นมาและประทานอํานาจใหแกผูที่พระองคทรงโปรด คริสเตียนจึงควรใหเกียรติแก
เจาหนาที่ของบานเมืองวาเปนผูที่พระองคทรงแตงตั้งขึ้น เพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของพระ
เจา ดังนั้นชนชั้นกลางคริสเตียนแมจะไมเห็นดวย กับการเขามามีอํานาจของรัฐบาลเผด็จการ แตก็
ยอมรับโดยเชื่อวาเปนผูนําที่พระเจาทรงประทานมาให อยางไรก็ตาม สําหรับกลุมตัวอยางชน
ชั้นกลางบางสวนที่ไมเห็นดวยและไมยอมรับก็จะใชสิทธิประทวงดวยสันติวิธีที่ไมกอความวุนวาย
ซึ่งก็เปนสิ่งสอดคลองกับจริยธรรมคริสเตียนเชนกัน เห็นไดจากคําพูดดังตอไปนี้
กรแกว พูดวา “เราเชื่อวาพระเจาจะประทานอํานาจใหแกผูที่พระองคทรงโปรด เมื่อ
เปนคริสเตียนเราก็ควรใหเกียรติเจาหนาที่บานเมืองถือวาเปนคนที่พระเจาแตงตั้งขึ้น”
เอก พูดวา “เรามีสิทธิ์จะที่แสดงออกวาเราเห็นดวยกับสิ่งใดและไมเห็นดวยกับสิ่งใด
แตเราไมมี สิ ทธิ์ ที่จะไปละเมิดสิ ท ธิอํา นาจของเขา จะไปประท วงได แตจ ะไปขั ดขวางระเบี ย บ
บานเมืองมันไมได ”
หลักศาสนาและจริยธรรมคริสเตียนเปนตัวกําหนดแนวคิดและหลักปฎิบัติใหแกกลุม
ตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน และมีอิทธิพลในการกําหนดความสัมพันธที่กลุมตัวอยางคริสเตียนมี
ตอพระเจา ตอ ผูอื่น และตอตนเอง การเปนคริสเตียนสงผลใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน
ตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากวิธีคิดและทัศนคติทุกดานของเขาจะตอง
หันมายึดถือแนวทางตามหลักคําสอนทางศาสนา ความเชื่อและความศรัทธาตอพระเจามีอิทธิพล
อยางมากในการกําหนดวิถีชีวิตและโลกทัศนทางสังคมของชนชั้นกลางคริสเตียน เริ่มจากความเชื่อ
ที่วาพระเจาสรางและตนเองเกิดมาจากการทรงสรางของพระเจา ดังนั้นชีวิตในโลกนี้จึงเปนชีวิตที่มี
ความหมายมาก การเกิดเปนมนุษยเปนสิ่งที่ดี การไมเชื่อในเรื่องชาติหนา ทําใหกลุมตัวอยางชนชั้น
กลางคริสเตียนตองดําเนินชีวิตในโลกนี้ใหดีที่สุด การมีชีวิตอยูก็เพื่อทําความดี เพื่อครอบครัวและ
เพื่อผูอื่น ตองชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองรักพระเจา การรักพระเจาก็คือ
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การทําความดีตอเพื่อนมนุษยดวยกันเพราะพระเจาสอนใหรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง กลุมตัวอยาง
ชนชั้นกลางคริสเตียนจึงพยายามทําตัวเปนคนดี ปฎิบัติในสิ่งที่ดีและชวยเหลือผูอื่นเทาที่จะทําได
ความเชื่ อ ในพระเจ า องค เ ดี ย วของศาสนาคริ ส ต ทํ า ให ก ลุ ม ตั ว อย า งชนชั้ น กลาง
คริสเตียนมีความสัมพันธกับพระเจาซึ่งมองไมเห็น แตในความสัมพันธนี้ไดผูกมัดการดําเนินชีวิต
ของชนชั้นกลางคริสเตียนเปนอยางมาก ความเชื่อที่วาทุกคนถูกกําหนดโดยพระผูเปนเจา พระเจา
จะอวย พระพรหรือไม หรือจะใหขึ้นสวรรคหรือไม ยอมไมมีใครทราบได ทางที่ปลอดภัยคือ
การ ปฎิบัติตามและเชื่อฟงคําสั่งสอนของพระเจา ดังนั้นไมวา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจะ
ทําอะไรก็มักจะนึกถึงพระเจาเปนอันดับแรกและหวังที่จะดําเนินชีวิตของตนในโลกนี้ใหเปนที่พอ
พระทัยพระเจาจากการงานที่ตนเองทํา หรือจากการมีความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น ชวยเหลือผูอื่น
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาจึงเปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิตของชนชั้นกลางคริสเตียน การดําเนิน
ชีวิตที่ดีก็เพื่อ มิใหผูอื่นตําหนิในความเปนคริสเตียนของเขาซึ่งจะทําใหพระเจาไมไดรับเกียรติ
ความเปนคริสเตียนกําหนดการกระทําของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน เปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูอื่น หลักคําสอนของศาสนาคริสตมีอิทธิพลอยางมากในการทําให
กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน นึกถึงสังคมและอยากชวยเหลือผูอื่น คําสอนของศาสนาคริสต
เกี่ยวกับการเกิดชาตินี้ เนนใหเห็นแกผูอื่นและใหรักผูอื่นเหมือนรักตนเอง และหลักจริยธรรม
คริสเตียนไดกําหนดหนาที่ที่ คริสเตียนควรมีตอสังคมวา 1.คริสเตียนตองรักเพื่อนมนุษยในสังคม
2. ชวยเหลือคนในสังคมโดยไมเลือกหนา โดยเฉพาะผูที่ตกทุกขไดยากและไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได เชน คนจน เด็กกําพรา 3. มุงทําใหคนในสังคมพอใจ นําประโยชนและการพัฒนามา
ใหแกสังคม (ศิลปชัย เชาวเจริญรัตน, 2543:53) ดังนั้น การดําเนินชีวิตในโลกนี้ของกลุมตัวอยาง
ชนชั้นกลาง คริสเตียนก็เพื่อใหพระเจาพอพระทัยดวยการเปนคนดีของสังคมและชวยเหลือผูอื่น
และการแสดงออกทางความเชื่ออยางหนึ่งของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน ก็คือ การเขาไป
ชวยเหลือสังคมหรือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมซึ่งถือเปนการรับใช
พระเจาทางหนึ่ง ทัศนะเหลานี้สงผลตอการออกไปรวมทํากิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม
ของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากคําพูดตอไปนี้
อนงค กลาววา “ สําหรับคริสเตียน การมาเชื่อพระเจา เรารูสึกวาเรารอดแลว แลวก็
อยากให ค นอื่ น รอดด ว ย คริ ส เตี ย นจึ ง อยากประกาศาสนา ด ว ยการทํ า ความดี ต า งๆ ให เ ป น
ประโยชนตอสังคม เพื่อคนอื่นจะไดเห็นความรักของพระเจา ผานทางสิ่งตางๆที่คริสเตียนทํา”
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นิตยา กลาววา “ การเปนคริสเตียนทําใหเราอยากชวยเหลือคนอื่น คนที่อยูใกลตัว
เราชวยเคา เราก็ไมใชอยากใหเคามาเปนคริสเตียน แตชวยเคาเพราะเคาเปนเพื่อนมนุษย พระเจา
สอน จงรั กเพื่ อ นบ า นเหมื อ นรั กตั ว เอง บางครั้ ง คนที่ เ ราไม ช อบ เราก็ ต อ งฝ น แต เ ราก็ ช ว ยเค า
เหมือนกัน เพราะพระเจาสอน เราตองฝน เปนการฝกหัด”
ดํ า รง กล า วว า “ การที่ อ อกไปร ว มทํ า กิ จ กรรมต า งๆเหล า นี้ เพราะมี ค วามคิ ด ว า
คริ สเตี ย นไม ค วรอยู แ ต ใ นกลุ ม คริ ส เตี ย นด ว ยกั น แต ค วรออกไปสู สั ง คมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ สั ง คม
พระเยซูก็สอนวาใหเราออกไปประกาศ ไปหาคนที่อยูในความมืดใหเขาสูความสวาง ถาเรามีสิ่งที่
ดีแลวไมบอกใครมันก็ไมใชลักษณะของคริสเตียนที่ดี”
การเขา ร วมกิจ กรรมกั บทางคริสตจั กรเชน การนมัส การและฟงเทศนาวันอาทิตย
การเขารวมกลุมพัฒนาชีวิต มีชวยทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางสนใจและตระหนักถึงเหตุการณ
ตางๆทางสังคมและอยากจะชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ การเปนคริสเตียนทําใหกลุมตัวอยาง
นึกถึงผูอื่นมากขึ้นและอยากชวยเหลือผูอื่นโดยพวกเขามองวาคริสเตียนที่ดีควรทําประโยชนเพื่อ
สังคมเพื่อใหพระเจาไดรับเกียรติในชีวิตของตนเอง เพื่อประกาศความรักของพระเจาใหคนอื่นรูวา
พระเจามีจริง ในการทําความดีและการชวยเหลือผูอื่นทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนรูสึก
สบายใจ รูสึกวาตนเองมี คุณคาสมกับเปนบุตรที่ดีของพระเจา
กลุ ม ตั ว อย า งชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย นใจสมาน มั ก จะเข า ร ว มในกิ จ กรรม
สาธารณประโยชนทางสังคมรวมกับทางคริสตจักร โดยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน
หนวยแพทยเคลื่อนที่บริการตามชุมชนตางๆ ไปแจกของใหแกผูยากไร การสอนหนังสือใหแกเด็ก
ยากจน เปนตน นอกจากนี้ชนชั้นกลางบางกลุมก็จะชวยเหลือสังคมในรูปของการบริจาค โดยมอง
วาทรัพยสิ่งของหรือเงินทอง เปนสิ่งที่พระเจาอวยพระพรให ดังนั้นจึงควรแบงปนสิ่งที่พระเจาให
โดยการชวยเหลือผูอื่นที่ลําบากกวา คริสเตียนจะบริจาคเงิน ขาวของเครื่องใช เสื้อผา หนังสือ แต
โดยสวนใหญจะบริจาคเงินชวยเหลือสังคมผานทางองคกรของคริสเตียนเปนหลัก เพราะเชื่อวา
องคกร คริสเตียนจะนาจะคอรรัปชั่นนอยที่สุดและเงินที่บริจาคไป ก็สามารถนําใชในสวนงาน
พันธกิจ เพื่อประกาศเรื่องของพระเจา กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน มองวาการชวยเหลือ
สังคมนอกจากจะเปนหลักปฎิบัติที่คริสเตียนพึงกระทําแลวการทําประโยชนใหสังคม ยังเปน
ชองทางหนึ่งที่จะเผยแผศาสนา เพื่อใหคนอื่นไดรูจักความรักของพระเจาผานสิ่งที่ๆที่คริสเตียนทํา

223
กลาวไดวา ความเชื่อทางศาสนา ทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนตองประกาศศาสนา
พรอมกับการบริการทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางสังคมสงเคราะหซึ่งถือวาเปนกิจกรรม ที่
เปนสวนสําคัญเปนหัวใจในการเผยแผศาสนาคริสต เปนการเปดชองใหศาสนาคริสตไดเขาไปมี
บทบาทพื้นฐานในชีวิตทางสังคมของคนในสังคมไทยได
สรุปไดวา ศาสนาคริสตไมไดเปนแตที่พึ่งทางใจ สําหรับกลุมตัวอยางชนชั้นกลาง
คริสเตียนเพียงอยางเดียว แตแทที่จริงแลวเปนแนวทางการปฎิบัติตลอดชีวิต และมีสวนเกี่ยวของ
กับชีวิตทุกแงทุกดานชนชั้นกลางคริสเตียน นําเอาหลักคําสอนของศาสนาคริสตเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของตนในลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรม อันเกี่ยวกับความเชื่อที่พวกเขา
ยึดถือ ซึ่งการแสดงออกตามลักษณะตางๆ ที่ถือวาเปนการแสดงออกตามทรรศนะตอสิ่งนั้นๆ มัก
เรียกวา โลกทัศน(world views) ซึ่งโลกทัศนของชนชั้นกลางคริสเตียน เปนโลกทัศนที่ยอมรับใน
เรื่องอํานาจของพระเจา คือเชื่อวาพระเจาสรางโลก เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากพระเจา ความเชื่อ
ในพระเจาเปนเกณฑนําไปสูการปฎิบัติ โดยพวกเขาเชื่อวาการปฎิบัติตามคําสอนพระเจาจะอวยพร
แมกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนจะมีวิถีชีวิตแบบคริสเตียน ซึ่งแตกตางจากคนสวนใหญใน
สังคมไทย แตพวกเขาก็ไมไดแยกตัวเองออกมาจากสังคม หรือทําตัวแตกตางจากสังคม และแมวา
จะเกิดความรูสึกแปลกแยก (alienation)กับสังคมอยูบาง แตชนชั้นกลางคริสเตียนโดยสวนใหญ
สามารถปรับตัวเขากับประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทยสวนใหญไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับตัวใหเขากับบริบทของสังคมสมัยใหม พวกเขาสามารถผสมผสานความเชื่อแบบ
คริสตชนกับวิถีไทยไดอยางกลมกลืน เนื่องจากพวกเขาตองการการยอมรับจากสังคมวาการเปน
คริสเตียนไมไดทําใหพวกเขาตองละทิ้งประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยจนหมด หรือการ
เป นคริ ส เตียนไม ได ดึง พวกเขาออกจากครอบครั ว จากกลุม เพื่อ นหรือสัง คมที่เ ขาเคยสั ง กั ดอยู
การผสมผสานความเชื่อและวัฒนธรรมไทยก็เพื่อแสดงออกถึงความเปนคนไทยและในเวลาเดียวกัน
ก็เปนที่ถวายเกียรติแดพระเจา หลักคําสอนของศาสนาคริสตเกี่ยวโยงไปถึงแทบทุกสวนเสี้ยวของ
ชีวิตของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน ไมเฉพาะในชีวิตประจําวันที่เห็นไดจากการประพฤติ
ปฎิบัติตางๆในสังคม แตยังรวมถึงสภาวะความคิดและจิตใจอีกดวย วิถีชีวิตคริสเตียนจึงมีอิทธิพล
สูงตอชีวิตทางสังคมของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน
แมชนชั้นกลางคริสเตียนจะเปนกลุมวัฒนธรรมยอยแตพวกเขาก็มีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ความผูกพันทางศาสนาเปนแกน ทําใหเกิดการรวมกันเปนกลุมเปนกอน กระบวนการ
สรางตัวตนและอัตลักษณ ( Identity) ของกลุมชนชั้นกลางคริสเตียนเกิดจากการผสมผสาน
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องคประกอบทางวัฒนธรรมที่ซับซอน อัตลักษณทางสังคม (social identity) ของชนชั้นกลาง
คริสเตียน จึงรวมทั้งความเปนชนชั้นกลาง ความเปนคนไทย และความเปนคริสเตียน อยางไรก็ตาม
สําหรับชนชั้นกลางคริสเตียน แมวามโนทัศนชนชั้น(class) จะเปนสิ่งที่กําหนดอัตลักษณของพวก
เขา และเป น ตั ว เชื่ อ มพวกเขาเข า กั บ โครงสร า งทางสั ง คม แต ค วามเป น คริ ส เตี ย นเป นสิ่ ง ที่ มี
ความหมายมากสําหรับพวกเขา และมีความหมายมากกวาความเปนชนชั้นกลางในสังคมไทย

บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงการมองตนเองและโลกทัศนของชนชั้นกลางคริสเตียน
ในคริสตจักรใจสมาน ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. ชุมชนคริสเตียนใจสมานเปนตัวแทนหนึ่งของชุมชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครฯ
จากการศึกษาการแบงชวงชั้นทางสังคมภายในคริสตจักรใจสมานแบบอัตวิสัยโดยให
คริสเตียนจัดชั้นใหกับตัวเองวาตนเองอยูในชั้นใด พบวา กลุมตัวอยางคริสเตียนโดยมากจัดตนเอง
อยูในชนชั้นกลาง โดยดูจากวิถีชีวิต รายได อาชีพ การศึกษา เปนเกณฑในการพิจารณาการจัดลําดับ
ชั้นทางสังคมของตนเองรวมไปถึงชั้นของครอบครัวของเขา จากการการศึกษา กลุมตัวอยาง
คริสเตียนสวนใหญระบุชั้นทางสังคมของตนเอง สอดคลองกับสถานภาพที่ตนเองเปนอยู กลาวคือ
กลุมตัวอยางคริสเตียนใจสมานมีความสํานึกรับรูและระบุวา ตนเองอยูในชั้นกลางของสังคมและ
คิดวาคนอื่นมองวาตนเองอยูในชั้นกลางเชนกัน โดยมากจะระบุวา ตนเองเปนคนชั้นกลาง
คอนขางสูง และเมื่อพิจารณาถึงแบบการดําเนินชีวิตของคริสเตียน พบวา พวกเขามีวิถีชีวิตแบบชน
ชั้นกลาง ทั้งในเรื่องการบริโภคที่เนนวัตถุนิยม ความสนใจในเรื่อง อาชีพการงาน ความกาวหนา
ความสําเร็จในชีวิต ใหคุณคาในเรื่องการศึกษาสูง มีความเชื่อในเรื่องการพัฒนา ซึ่งหมายถึง ความ
เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีขึ้น แมวากลุมตัวอยางจะมีภูมิหลังที่แตกตางกันคอนขางมากแตมีคานิยม
ทางสังคม (social values) วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางสังคมที่คลายกัน ทั้งในเรื่องทางเศรษฐกิจ
การเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความสนใจในปญหาการพัฒนาสังคมมากกวาคนชั้นกลางกลุมอื่นๆ
ชนชั้นกลางคริสเตียนมีเอกลักษณ ที่แตกตางจากชนชั้นกลางกลุมอื่นๆ โดยมีหลักศาสนาเปน
กรอบและกําหนดแนวคิดและการดําเนินชีวิตในทุกเรื่อง กลาวคือ ในทางเศรษฐกิจ ชนชั้นกลาง
คริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางมีคานิยมเหมือนกันในหลักการเลือกอาชีพ คานิยมของความสําเร็จและ
กฎการทํ า งานที่ มั ก หยุ ด ทํ า งานวั น สะบาโต ในทางการเมื อ ง กลุ ม ตั ว อย า งมี อุ ด มการณ
ประชาธิปไตยโดยเชื่อในสิทธิทางการเมืองและเชื่อในการเทาเทียมกันของมนุษยซึ่งเปนผลมาจาก
ความเชื่อทางศาสนา ในทางสังคม กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนสนใจเขาไปมีสวนในการ
พัฒนาสังคมอยางมากเพราะถือเปนชองทางหนึ่งในการประกาศศาสนา และเปนหนาที่ที่คริสเตียน
ควรรับผิดชอบตอสังคมดวยการทําประโยชนและนําการพัฒนามาสูสังคมที่ตนเองอยู
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แมวากลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน จะเชื่อในเรื่องความแตกตางทางชนชั้น แตพวก
เขาไมมีความคิดเห็นอยางรุนแรงเกี่ยวกับความขัดแยงทางชนชั้น เหมือนอยางชนชั้นนายทุนและ
ผูใชแรงงาน และแมจะเปนคนกลุมนอยในสังคม แตพวกเขาไมมีความคิดที่จะตอสูหรือสรางความ
ขัดแยงเพื่อเรียกรองผลประโยชนเพื่อกลุมของตน แตเนนการปรับตัวเองใหเขากับสังคมสวนใหญ
และตองการการยอมรับจากคนสวนใหญในสังคมไทย เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนที่ทางชนชั้น
บนพื้นฐานการรับรูเกี่ยวกับระดับการศึกษาและอาชีพของบิดามารดาของชนชั้นกลางคริสเตียน
พบวา กลุมตัวอยางรับรูวาสวนใหญบิดามารดาจบการศึกษาในระดับที่ต่ํากวา และจากการศึกษา
ไมสูงมาก ทําใหบิดามารดามักมีอาชีพประกอบกิจการสวนตัวขนาดยอม (อาจเรียกไดวาเปนชน
ชั้นกลางเกา ) มากกวาการสังกัดตามองคการธุรกิจตางๆซึ่งสวนใหญตองการผูมีความรูและความ
ชํานาญตามสายวิชาชีพ ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงตระหนักวาทางที่เปนไปไดมากที่สุดของการเลื่อน
ขึ้นทางสถานภาพของการเปนชนชั้นกลางใหม ( the new middle class) คือ การเปลี่ยนแปลงใน
อาชีพ การศึกษาและความชํานาญในวิชาชีพเปนสําคัญ และจากการเก็บขอมูล ไมพบวาการเปน
คริสเตียนทําใหรูสึกวาตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้นแมวาศาสนาคริสตจะเปนศาสนาของ
ประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม
2. วิถีชีวิตคริสเตียนมีผลตอการมองตนเองและโลกทัศนของชนชั้นกลางที่เปนคริสเตียน
เมื่อกลุมตัวอยางเขามาเปนสมาชิกในชุมชนคริสตจักรใจสมาน วัฒนธรรมยอยในสังคม
คริสเตียนถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เปนแบบแผนทางความคิดและการกระทํา รวมถึง
ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และคานิยม ทําใหกลุมตัวอยางชนชั้นกลางมีวิถีชีวิตแบบคริสเตียนซึ่ง
มีลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนคนอื่นในสังคมภายนอก ไมวาจะเปนวิธีคิด คานิยมและทัศนคติ
จนนําไปสูวิธีปฏิบัติตัวที่จะแตกตางจากผูอื่น คานิยมและความเชื่อทางศาสนา อันเปนแบบชีวิต
ของคริสเตียนจึงมีอิทธิพลตอการมองตนเองและโลกทัศนของคริสเตียน จากการศึกษาพบวา
การเปนคริสเตียนไดสรางอัตมโนทัศนใหมใหกับกลุมตัวอยาง โดยที่ระบบความเชื่อของคริสเตียน
และการเขารวมพิธีกรรมทางศาสนามีผลตอการดําเนินชีวิตคริสเตียน วิถีชีวิตคริสเตียนและการมี
ปฎิสัมพันธระหวางกันภายในสังคมคริสเตียน ไดเปลี่ยนโครงสรางของการรับรูเกี่ยวกับคุณคา
ของตัวเองของกลุมตัวอยาง ที่มีตอตัวเองในดานที่เกี่ยวกับครอบครัว ตนเอง เพื่อนและสังคม
คริสเตียน และยังมีอิทธิพลตอโลกทัศนทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของเขาอีกดวย
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จากการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาการมองตนเองและโลกทัศนของกลุมตัวอยาง ซึ่งสรุปได
ดังตอไปนี้
การมองตนเองในเรื่องครอบครัว กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนที่มาจากพื้นฐาน
ครอบครั ว ตา งกั นจะมองตนเองแตกต า งกั น ชนชั้น กลางที่ม าจากครอบครั ว คริ ส เตี ยนมองว า
ตนเองขาดความกระตือรือรนในการดําเนินชีวิตคริสเตียน เพราะตนเองเติบโตในครอบครัวคริส
เตียนอยูแลว ไม ตองตอสูหรือ ดิ้นรนทางความเชื่อ เพื่ อให ครอบครั วยอมรับ ความสัมพันธใน
ครอบครัวจึงราบรื่น ในขณะที่ชนชั้นกลางที่มาจากพื้นฐานครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ พวกเขา
รูสึกวาตนเอง แปลกแยกจากครอบครัว ถูกตอตาน และไมคอยไดรับการยอมรับในความเปนค
ริสเตียนโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มาจากครอบครัวจีน ทําใหความสัมพันธในครอบครัวแยลง กลุม
ตัวอยางกลุมนี้จึงมีความกระตือรือรนอยางมากในการดําเนินชีวิตคริสเตียน และพยายามทําแตใน
สิ่งที่ดีเพื่อใหครอบครัวยอมรับสถานะใหมของพวกเขา ทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จึงสงผล
ใหระยะหลังความสัมพันธในครอบครัวดี และไดรับการยอมรับจากครอบครัวมากขึ้น
การมองตนเองเกี่ยวกับตนเอง กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนมองวา การเปน
คริสเตียนเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิต ในขณะที่คนอื่นในสังคมภายนอก มักมองวา
พวกเขาเครงศาสนา พวกเขากลับมองวาตนเองไมไดเครงศาสนาแตมองวาวิถีชีวิตคริสเตียนไม
เหมือนกับศาสนาอื่น กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกวาตนเองเปนคริสเตียนในตอนที่ตนเองไมอยาก
ทําบาปหรือทําสิ่งที่ผิดตอพระเจา การเปนคริสเตียน ทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองมีเปาหมายในชีวิต
มุมมองชีวิตเปลี่ยนไป และมองตนเองเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อกอนพวกเขารูสึกวาตัวเองไมมีคา
หรือไมพอใจในตัวเอง แตเมื่อมาเปนคริสเตียนเขามองวาตนเองเปนคนมีคุณคาดวยเหตุผลที่วา
พระเจารักและเลือกใหมาเปนคริสเตียน ซึ่งถือวาตนเองมีโอกาสดีกวาอีกหลายคนที่ยังไมรูจักกับ
พระเจา ชนชั้นกลางคริสเตียนมองวา เมื่อตนเองมาเปนคริสเตียนแลวเปาหมาย โลกทัศนและ
มุมมองชีวิตอีกทั้งการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เขามองวา ชีวิตตอไปนี้อยูเพื่อพระเจาและเพื่อ
นําคนอื่นมารูจักกับพระเจา การทํางานและการดําเนินชีวิตบนโลกนี้ ก็เพื่อใหพระเจาไดรับเกียรติ
ดังนั้นเวลากระทําสิ่งที่ผิดเขาจะรูสึกไมสบายใจ และละอายใจเพราะเกรงวาพระเจาจะไมไดรับ
เกียรติและผูอื่นจะตําหนิพระเจา จากการกระทําไมดีของเขาซึ่งทําใหพวกเขาไมไดรับพระพรจาก
พระเจา และยังเปนอุปสรรคทําใหคนอื่นไมสามารถมารูจักกับพระเจาได เขาจะระมัดระวังตนเอง
ในการดําเนินชีวิตเมื่ออยูในสังคมภายนอก เพื่อไมใหผูอื่นตําหนิในการเปนคริสเตียนของเขา กลุม
ตัวอยางมักจะมองวา ตนเองแตกตางจากคนอื่นในสังคมภายนอก โดยสวนใหญมองวาตนเองดีกวา
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คนอื่นในการดําเนินชีวิต ความคิด มโนธรรม จริยธรรมและมักมองวาตนเองมีโอกาสดีกวาคนอื่นๆ
เพราะตนเองมีพระเจาเปนผูอวยพระพร กลุมตัวอยางสวนใหญอยากใหคนอื่นมองและตั้งคําถามวา
อะไรที่ทําใหชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะไดบอกกับคนอื่นๆไดวาการเปนคริสเตียน
ทําใหชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และอยากใหคนอื่นๆมาเปนคริสเตียน
การมองตนเองเกี่ยวกับเพื่อน กลุมตัวอยางชนชนชั้นกลางคริสเตียนสวนใหญ จะคบ
เพื่อนคริสเตียนดวยกัน และปรึกษาปญหากับเพื่อนคริสเตียน เนื่องจากมีความเชื่อและคานิยมที่
ใกลเคียงกันชนชั้นกลางคริสเตียนมองวา ตนเองมีความแตกตางจากเพื่อนๆเนื่องจากมีวิถีชีวิตและ
แนวคิดที่เปลี่ยนไป เขามักรูสึกวาเพื่อนๆมองวา เครงศาสนาและมองวาตนเองมีนิสัยที่เปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางไมรูสึกแปลกแยกกับเพื่อนๆ เพราะพวกเขาปรับตัวได
ดี การเปนคริสเตียนทําใหพวกเขามองวาตนเองดีกวาเพื่อนๆ ในเรื่องโอกาส สติปญญา ความมั่นคง
และความหวังในชีวิต สิ่งที่กลุมตัวอยางตองการมากที่สุด ในความสัมพันธระหวางเพื่อนๆคือ
อยากใหเพื่อนๆเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา มาจากการเปนคริสเตียนเพื่อที่พวกเขา
จะไดมีโอกาสประกาศเรื่องของพระเจา
การมองตนเองเกี่ ยวกั บ สั งคมคริ สเตี ย น กลุ มตั ว อยา งชนชั้ นกลางคริส เตี ย นมองว า
สังคมคริสเตียนเปนสังคมแหงความรัก เมื่อเขามาอยูในสังคมคริสเตียนสวนใหญจะรูสึกอบอุน และ
พอใจกับสังคมคริสเตียน พวกเขามองวาสังคมคริสเตียนแตกตางจากสังคมภายนอก เพราะเปน
สังคมที่มีความรักความอบอุน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมคริสเตียนเปรียบเสมือนครอบครัว
ใหญและ คริสเตียนดวยกัน เปรียบเสมือนพี่นองที่สามารถพึ่งพากันไดและทุกคนหวังดีตอกัน มี
การใหอภัยกันไมหวังผลประโยชน ซึ่งตางกับสังคมภายนอกที่มักมีเรื่องของผลประโยชนแอบแฝง
กลุมตัวอยางสวนใหญมองวาคนในสังคมคริสเตียนพรอมที่จะใหการตอนรับและการยอมรับในตัว
ของเขา การปรับตัวเมื่ออยูในสังคมคริสเตียนจึงไมใชเรื่องยาก เขาจึงเขากันไดงายกับคนในสังคม
คริ สเตี ยน อยา งไรก็ต าม มี กลุมตัวอย า งบางสว นที่รูสึกว าสั งคมคริ สเตียนไมตางจากสังคม
ภายนอกที่มีการหวังประโยชนตอกัน ทั้งนี้ขึ้นกับบุคคลเพราะสังคมคริสเตียนมีความหลายหลาย
แตละคนจะมีระดับความเชื่อที่แตกตางกัน มีนิสัย ฐานะ ชนชั้น พื้นฐานครอบครัว อาชีพและ
การศึกษาที่แตกตางกัน ดังนั้น ตองเลือกคบหากับกลุมที่มีพื้นฐานใกลเคียงกันจึงจะมีความเขาใจกัน
มากกวาและไมเกิดปญหา ชนชั้นกลางคริสเตียนที่เปนกลุมตัวอยางตองการเปนสวนหนึ่งของ
สังคม คริสเตียนที่พวกเขาอยู ตองการการยอมรับจากคนในสังคมคริสเตียน และอยากให
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สังคมคริสเตียนมองวา พวกเขาสามารถทําประโยชนใหกับผูอื่นและชวยเหลืองานของคริสตจักร
ได
โลกทัศนทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนคิดวางานที่ดี คือ งานที่มี
รายไดที่มั่นคง สุจริต และที่ดียิ่งกวานั้น คือ เปนงานที่สามารถทําประโยชนใหแกผูอื่นได ชนชั้น
กลางคริ สเตี ย นมี ห ลั ก ในการเลื อ กอาชี พที่ ไ ม ขั ด ต อ หลั ก ศาสนา คื อ ต อ งเป น อาชี พที่ ไ ม ผิ ด
กฎหมายและหลั ก ศี ล ธรรมหรื อ เป น อาชี พ ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลร า ยแก ผู อื่ น ส ว นใหญ ม องว า
การประสบความสําเร็จในหนาที่การงานลวนมีเบื้องหลังมาจากพระเจา เชน มองวาพระเจาเปนผูให
โอกาส ประทานสติปญญา อวยพระพรในธุรกิจ พวกเขามองวาแมจะมีสติปญญา มีความสามารถ
แตก็อาจไมประสบความสําเร็จไดถาพระเจาไมอวยพระพร กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีเปาหมาย
ความสําเร็จในชีวิต คือ การนําครอบครัวใหมารูจักกับพระเจา สวนเรื่องความสําเร็จในอาชีพการ
งานเปนเรื่องรอง พวกเขามักคิดวาถาตนเองตั้งใจทํางาน และมีความกาวหนาในอาชีพการงาน
จะสามารถนํา ครอบครัวจะไดม าเชื่อพระเจา ได งายขึ้น เพราะครอบครั วจะไดเ ห็นวา การเปน
คริสเตี ยนเปนสิ่งที่ดี ชีวิตดีขึ้น พระเจาอวยพระพร พวกเขาจึง มีความกระตือรื อรนและอยาก
ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน อยากไดรายไดที่มั่นคง ไดงานที่ดี อยากมีความกาวหนาใน
ชีวิต พวกเขาจึงมีความกระตือรือรนที่จะเรียนสูงๆ หรือพัฒนาศักยภาพตนเอง หลักคําสอนทาง
ศาสนามีอิทธิพลตอชีวิตการทํางานของคริสเตียนคอนขางมาก โดยกลุมตัวอยาง จะยึดหลักคําสอน
ตางๆเพื่อมาปรับใชกับอาชีพของตนเอง โดยเชื่อวาเมื่อปฎิบัติตามจะไดรับพระพรจากพระเจาแลว
อาชีพการงานก็จะประสบความสําเร็จ กลุมตัวอยางจะใหความสําคัญกับการมานมัสการพระเจาใน
วันอาทิตย พวกเขามักไมขาดการนมัสการวันอาทิตย เขาคิดวาการไมทํางานวันอาทิตยเปนสิ่งที่
ถูกตอง และการมานมัสการวันอาทิตยพระเจาจะอวยพระพร ดังนั้น ถาไมจําเปนจริงๆพวกเขา
จะไมหยุดการนมัสการพระเจาวันอาทิตย คริสเตียนไมเชื่อและไมสนใจในเรื่องการเสี่ยงโชคตางๆ
แตเชื่อในเรื่องของการทํางาน พวกเขาคิดวาพระเจาจะไมอวยพรคนที่เสี่ยงโชคแตจะอวยพรคนที่
ทํางาน พวกเขาไมคิดวาการทํางานหนักและหากําไรมากๆเปนการบูชาพระเจาและไมเห็นดวยกับ
การทํางานหนักจนไมมีเวลาไปโบสถหรือทํางานหนักจนรางกายเสื่อมโทรม ชนชั้นกลางคริสเตียน
สวนใหญ จะนําเงินสวนหนึ่งจากเงินเดือนอยางนอยสิบเปอรเซ็นต ใหกับคริสตจักรทุกเดือน
(ถวายสิบลด) โดยมีแนวคิดวาเงินที่ตนเองไดมามาจากพระเจาอวยพร ดังนั้น ควรถวายคืนใหกับ
พระเจาผานทางคริสตจักรเพื่อจะนําไปใชในการประกาศศาสนา นอกจากนี้ยังเปนการแสดงความ
ซื่อสัตยตอพระเจา
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โลกทัศนการเมือง กลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียนมีความสนใจทางการเมือง
มีทัศนะตอการเมืองไทยทั้งในดานบวกและดานลบ อยางไรก็ตาม ทัศนคติดังกลาวไมมีผลตอ
การมีสวนรวมทางการเมืองของพวกเขา กลาวคือ กลุมตัวอยางสวนใหญมักมีสวนรวมทางการ
เมืองดวยการใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีสวนรวมทางการเมืองใน
ลักษณะพูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมืองกับครอบครัวและกลุมเพื่อน ชักชวนใหบุคคลอื่นไปใช
สิทธิ์เลือกตั้ง และมีสวนรวมชุมนุมทางการเมืองเปนครั้งคราว แตไมถึงขั้นมีสวนรวมเปนสมาชิก
พรรคฯ หรือรวมในกิจกรรมของพรรคฯ เชน บริจาคเงินหรือเปนอาสาสมัครชวยในการรณรงค
หาเสียงของพรรคฯ เปนตน จากการศึกษา โดยสวนหนึ่งพบวา กลุมตัวอยางยอมรับวาศาสนามี
สวนทําใหตนเองตระหนักถึงสิทธิหนาที่ วาคริสเตียนในฐานะสมาชิกในสังคมควรมีสวนรวม
รับผิดชอบตอบานเมืองดวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ ศาสนายังมีอิทธิพลตอทาที
การยอมรับอํา นาจของรัฐ บาลของชนชั้นกลางคริสเตียน แมว า จะเปนรั ฐบาลเผด็จ การ โดยมี
แนวคิดตามทฤษฎีเทวสิทธิ์ที่เชื่อวาพระเจาทรงโปรดประทานอํานาจใหแกกษัตริยหรือผูปกครอบ
บานเมือง ดังนั้นชนชั้นกลางคริสเตียนจึงยอมรับอํานาจของผูปกครอง อยางไรก็ตาม มีกลุม
ตัวอยางบางสวนที่ไมเห็นดวยและไมยอมรับอํานาจของผูปกครองเผด็จการ ก็จะใชวิธีอธิษฐานขอ
ผูนําคนใหม หรือใชสิทธิประทวงดวยสันติวิธีที่ไมกอความวุนวาย ซึ่งก็เปนสิ่งที่สอดคลองกับ
จริยธรรม คริสเตียนเชนกัน
โลกทัศนทางสังคม โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง จะสนใจเรื่องทางสังคมมากกวาเรื่อง
อื่นๆเนื่องจากการอยูในสังคมคริสเตียนทําใหพวกเขาไดเรียนรูวาศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความ
รักและเนนในการปฎิบัติกับผูอื่น เนนการอยูในสังคมเพื่อทําใหผูอื่นพอใจ หลักคําสอนของศาสนา
คริสต จึงมีอิทธิพลอยางมากในการทําพวกเขานึกถึงสังคม และอยากชวยเหลือผูอื่น โดยเชื่อวา
การทําประโยชนตอสังคมเปนสิ่งที่พระเจาพอพระทัย เปนการประกาศความรักของพระเจาใหคน
อื่นรู จึงควรเสียสละเพื่อชวยเหลือผูอื่น กลุมตัวอยางมองวาการมีชีวิตอยูในโลกนี้ควรทําประโยชน
ใหแกผูอื่น เพื่อใหพระเจาไดรับเกียรติในชีวิตของตนเอง กลุมตัวอยางตระหนักถึงสังคมปจจุบัน
วาเปนสังคมที่มีปญหา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาความยากจน ปญหาดอยการศึกษา เปน
ตน กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีสวนชวยเหลือสังคม โดยมักจะออกไปมีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณประโยชนทางสังคมพรอมกับคริสตจักร เชน การออกไปแจกของใหผูยากไร การสอน
หนังสือใหเด็กในชุมชนแออัด เปนตน หรือชวยเหลือสังคมในรูปการบริจาคสิ่งของและเงินทอง
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3. คริสเตียนใจสมานเขารวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคมเปนผลมาจากการมองตนเอง
และโลกทัศนในฐานะที่เปนคริสเตียน
จากการศึกษาพบวาการมองตนเอง และโลกทัศนของกลุมตัวอยางชนชั้นกลางคริสเตียน
มีอิทธิพลตอการเขารวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม กลาวคือ กลุมตัวอยางมองตนเอง
ว า การเกิ ดเป น สิ่ ง ที่ ดี เป นสิ่ ง ประเสริ ฐ เพราะว า ตนเองเกิ ด มาจากการทรงสร า งของพระเจ า
พวกเขามองวาตนเองเปนบุตรของพระเจา รูสึกวาตนเองมีคาที่พระเจาลิขิตใหมาเกิด มีคุณคาที่
พระเจาเลือกใหมาเปนคริสเตียนและรูจักกับพระเจา ความรูสึกมีคุณคาในสายตาของพระเจา จึงทํา
ใหพวกเขายอมรับสิ่งที่ตนเองเปนอยู ไมวาจะเปนสวนดีหรือสวนดอยก็ตาม กลุมตัวอยางมองวา
การเปนคริสเตียนทําใหตนเองมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต จากที่แตเดิมไมรูวาตนเองเกิดมาเพื่อ
อะไร และจะอยูตอไปอยางไร เมื่อเปนคริสเตียนความหมายของชีวิตเปลี่ยนไป มีความหวังมาก
ขึ้น รูสึกวาชีวิตมั่นคงมากขึ้น คิดวาตนเองตองอยูเพื่อถวายเกียรติพระเจาดวยการประพฤติตนเปน
คนดี เสียสละ ชวยเหลือผูอื่น พวกเขามองวา ชีวิตในปจจุบันตั้งแตมาเปนคริสเตียน เปนชีวิตที่มี
ความหมายมาก สวนหนึ่งสําหรับครอบครัวคือ อยูเพื่อดูแลครอบครัว อีกสวนหนึ่งสําหรับเพื่อน
มนุษยที่ตกยาก มองเพื่อนมนุษยเหมือนพี่นองที่ตนเองจะตองชวยเหลือและตนเองจะรูสึกมีความสุข
ที่ไดทําอยางนั้น การเปนคริสเตียนทําใหกลุมตัวอยางมีหลักในการดําเนินชีวิต คือ พยายามทําดี
ใหเปนตัวอยางสําหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเขาตระหนักวาตนเองเปนคนกลุมนอย
ของสัง คมยิ่ ง ต องทํ า ในสิ่ง ที่ดี เ พื่ อ ให เ ป นที่ ย อมรั บของสั ง คมภายนอก หรือ แม กระทั่ งคนใน
ครอบครั ว ของตนเองที่ ไ ม ไ ด เ ป นคริ ส เตี ย น กลุ ม ตั ว อย า งได รั บ การถ า ยทอดและปลู กฝ ง ทาง
วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาทําใหมีทัศนะหรือหลักยึดในการปฎิบัติตนเองตอผูอื่น โดยการรัก
เพื่อนมนุษยคนอื่นเหมือนรักตนเอง รูจักแบงปนและไมใหกดขี่ หรือเอาเปรียบผูออนแอยากไร รูจัก
เสียสละชวยเหลือผูที่เดือดรอนกวา ประพฤติตนเปนคนดี พยายามเขาใจผูอื่น กระทําตอผูอื่นอยางที่
เราอยากใหเขากระทําตอเรา ทําดีกับผูอื่นเทาที่สามารถจะทําได แสดงความรักของพระเจาใหคน
อื่นไดรูจักดวยการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ดังนั้นการที่กลุมตัวอยางออกไปชวยเหลือผูอื่นหรือทํา
ประโยชนใหสังคม ทําใหพวกเขารูสึกวาตนเองมีคุณคา เปนที่ถวายเกียรติพระเจาและเปนสิ่งที่พระ
เจา
พอพระทัย การมองตนเองและโลกทัศนบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาเหลานี้ มี
อิทธิพลทําให กลุมตัวอยางเขาไปรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม โดยสวนใหญ
พบวา พวกเขามักจะเขารวมกิจกรรมสาธารณประโยชนทางสังคม ในรูปของการเขาไปทํางาน
ทางสั ง คมสงเคราะห ควบคู กั บ คริ ส ตจั ก รที่ ต นเองสั ง กั ด อยู เช น การสอนหนั ง สื อ ให เ ด็ ก ใน
คริสตจักร การออกไปรวมกับคริสตจักรในการแจกของใหผูยากไร การรวมกิจกรรมหนวยแพทย
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เคลื่อนที่ที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางบางคนอาจไมไดออกไปรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชนทางสั งคมกั บทางคริ สตจั กร แต จะทํา ประโยชนตอสังคม ในลักษณะชว ย
สนับสนุน เชน การนําหนังสือหรือเสื้อผาเกาๆไปให คริสตจักรโดยคริสตจักรก็จะนําไปแจกใหแก
ผูยากไรตอไป หรือบริจาคเงินใหกับคริสตจักรเพื่อสนับสนุนงานสังคมสงเคราะหของคริสตจักร
หรือบริจาคเงินใหกับมูลนิธิคริสเตียนตางๆโดยมีความเชื่อวาเงินที่บริจาคผานมูลนิธิคริสเตียนนาจะ
ไมมีการคอรรัปชันและเชื่อวาจะนําไปใชประโยชนไดมากที่สุด
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุเปนสิ่งที่ปรากฎขึ้นอยางชัดเจน กลุมวัฒนธรรมยอยตางๆ ก็พยายามสราง
และรั กษาอั ตลักษณของตนในการเรี ยกรอ งสิ ทธิแ ละพื้นที่ทางสั งคม ขบวนการทางสัง คมได
เกิดขึ้นอยางมากมาย ไมวาจะเปนกลุมสิทธิสตรี กลุมรักรวมเพศ กลุมศาสนา และกลุมเรียกรอง
ประชาธิ ป ไตยและประชาสั ง คม กลุ ม ชนชั้ น กลางคริ ส เตี ย นเป น กลุ ม วั ฒ นธรรมย อ ยหนึ่ ง ใน
สังคมไทย ที่รวมกันบนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา เปนกลุมที่มีความแข็งแกรงภายในสูง
อัตลักษณของกลุมนอกเหนือจากความเปนชนชั้นกลางและเปนคริสเตียนแลว พวกเขายังเปนคน
ไทยที่มีสว นรวมในกิจกรรมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะศาสนา งานวิจัยนี้ให
ความสําคัญกับการเขาใจภูมิหลังความเชื่อในศาสนาคริสตที่มีอิทธิพลตอความคิด โลกทัศน การ
มองโลก และพฤติกรรมของชน ชั้นกลางคริสเตียนทั้งในดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความ
เขาใจดังกลาวจะชวยคลี่คลายและนําไปสูความเขาใจในวิถีชีวิตของกลุมวัฒนธรรมหนึ่ง ทามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมกรุงเทพมหานครฯ และสังคมไทย ทั้งในแงวิชาการ
และการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสันติที่เราทุกคนปรารถนา
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ภาคผนวก ก.
ตาราแสดงลักษณะทั่วไปของสมาชิกคริสตจักรใจสมาน
ตารางที่ 1 แสดงสมาชิกใจสมานโดยแบงตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
35
65
100

รอยละ
35
65
100

จํานวน (คน)
15
54
31
100

รอยละ
15
54
31
100

ตารางที่ 2 แสดงสมาชิกใจสมานโดยแบงตามชวงอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20-30
31-40
41-50
51-60
มากกวา 60
รวม

241
ตารางที่ 3 แสดงสถานภาพสมรสของสมาชิกใจสมาน
สถานภาพสมรส
โสด
หยา
แตงงาน
แยกกันอยู
หมาย
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
40
2
58
100

รอยละ
40
2
58
100

จํานวน (คน)
72
28
100

รอยละ
72
28
100

ตารางที่ 4 แสดงเชื้อชาติของสมาชิกใจสมาน
เชื้อชาติ
ไทย
จีน
อื่น
รวม

242
ตารางที่ 5 แสดงระดับการศึกษาของสมาชิกใจสมาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกวา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา
ปวช. หรือเทียบเทา
ม.6 หรือต่ํากวา
ม.3 หรือต่ํากวา
ป.6 หรือต่ํากวา
ป.4 หรือต่ํากวาและสามารถอานออกเขียนได
ไมสามารถอานออกเขียนได
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
3
73
12
10
2
100

รอยละ
3
73
12
10
2
100

จํานวน (คน)
2
56
33
9
100

รอยละ
2
56
33
9
100

ตารางที่ 6 แสดงลักษณะอาชีพของสมาชิกใจสมาน
อาชีพ
ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน ลูกจางของธุรกิจเอกชน
ประกอบกิจการสวนตัว
ประกอบอาชีพอิสระ
ทําเกษตรกรรม
ไมตอบ
รวม

243
ตารางที่ 7 แสดงรายไดตอเดือนของสมาชิกใจสมาน
รายได
นอยกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-30,000 บาท
30,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
6
58
30
6
100

รอยละ
6
58
30
6
100

จํานวน (คน)
55
12
7
6
17
3
100

รอยละ
55
12
7
6
17
3
100

ตารางที่ 8 แสดงภูมิลําเนาเดิมของสมาชิกใจสมาน
ภูมิลําเนาเดิม
กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต
รวม

244
ตารางที่ 9 แสดงลักษณะบานพักอาศัยของสมาชิกใจสมาน
ลักษณะบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
ตึกแถว
ทาวเฮาส
อพาทเมนต
แฟลต
ชุมชนแออัด
คอนโดมิเนียม
หอพักหรืออื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
13
69
9
1
7
1
100

รอยละ
13
69
9
1
7
1
100

ตารางที่ 10 แสดงสถานภาพของบิดาและมารดาของสมาชิกใจสมาน
สถานภาพของบิดาและมารดา
ทั้งบิดาและมารดายังมีชีวิตและอยูดวยกัน
พอแมมีชีวิตอยูแตหยารางแลว
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวติ
ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิตแลว
รวม

จํานวน (คน)
24
8
43
14
11
100

รอยละ
24
8
43
14
11
100

245
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบลักษณะอาชีพของสมาชิกใจสมานกับบิดาและมารดา

อาชีพ
ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน ลูกจางของธุรกิจเอกชน
ประกอบกิจการสวนตัว
ประกอบอาชีพอิสระ
ทําเกษตรกรรม
ไมตอบ
รวม

จํานวน (รอยละ)
สมาชิกใจสมาน
บิดา
2
4
(2%)
(4%)
56
8
(56%)
(8%)
33
69
(33%)
(69%)
9
13
(9%)
(13%)
1
(1%)
5
(5%)
100
100

มารดา
4
(4%)
7
(7%)
73
(73%)
9
(9%)
1
(1%)
6
(6%)
100

246
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบระดับการศึกษาของสมาชิกใจสมานกับบิดาและมารดา

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกวา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา
ปวช. หรือเทียบเทา
ม.6 หรือต่ํากวา
ม.3 หรือต่ํากวา
ป.6 หรือต่ํากวา
ป.4 หรือต่ํากวาและสามารถอานออกเขียนได
ไมสามารถอานออกเขียนได
อื่น ๆ
รวม

จํานวน (รอยละ)
สมาชิกใจสมาน
บิดา
3
3
(3%)
(3%)
73
17
(73%)
(17%)
12
40
(12%)
(40%)
10
(10%)
2
6
(2%)
(6%)
16
(16%)
8
(8%)
9
(9%)
1
(1%)
100
100

มารดา
16
(16%)
43
(43%)
8
(8%)
15
(15%)
5
(5%)
12
(12%)
1
(1%)
100

247
ตารางที่ 13 แสดงการรับรูเกี่ยวกับชนชั้นของตนเองของสมาชิกใจสมาน
การรับรูเกี่ยวกับชนชั้นของตนเอง
ชั้นสูง
ชั้นกลางคอนขางสูง
ชั้นกลางคอนขางต่าํ
ชั้นลาง
รวม

จํานวน (คน)
91
9
100

รอยละ
91
9
100

ตารางที่ 14 แสดงการรับรูเกี่ยวกับชนชั้นที่คิดวาผูอื่นมีตอตนเอง
การรับรูเกี่ยวกับชนชั้นที่คิดวาผูอื่นมีตอตนเอง
ชั้นสูง
ชั้นกลางคอนขางสูง
ชั้นกลางคอนขางต่าํ
ชั้นลาง
รวม

จํานวน (คน)
93
7
100

รอยละ
93
7
-

ตารางที่ 15 แสดงการรับรูเกี่ยวกับชนชั้นของครอบครัวตนเอง
การรับรูเกี่ยวกับชนชั้นของครอบครัวตนเอง
ชั้นสูง
ชั้นกลางคอนขางสูง
ชั้นกลางคอนขางต่าํ
ชั้นลาง
รวม

จํานวน (คน)
87
13
100

รอยละ
87
13
100
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ภาคผนวก ข.
ภาพที่ 1 ปายชื่อคริสตจักรใจสมาน
คริสตจักรใจสมาน (JAISAMARN FULL GOSPEL CHURCH) ตั้งอยู ณ 10-12 สุขุมวิท
ซอย 6 คลองเตย พระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ เปนคริสตจักรที่ตั้งอยูใจกลางเมืองมายาวนานกวา
30 ป

249
ภาพที่ 2 ไมกางเขน
ไมกางเขนเปนสัญลักษณของชาวคริสต ซึ่งแสดงถึงความรักและความเสียสละ ซึ่งติดไว
ดานหนาทางขึ้นหองประชุมใหญ

250
ภาพที่ 3 ทางเขาคริสตจักรใจสมานจากปากซอย
คริ สตจัก รใจสมานตั้ง อยูใ จกลางเมื องกรุ งเทพฯ เห็ นได จากหนา ปากซอยจะมี สถานี
รถไฟฟานานา สมาชิกใจสมานสามารถเดินเขามาถึงคริสตจักรไดเพราะระยะทางจากปากซอยเขา
มาไมไกลนัก

251
ภาพที่ 4 ดานหนาของคริสตจักรใจสมาน
ดานหนาของคริสตจักรใจสมาน จะมีอาคารหลังใหญ หรืออาคาร 1 มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้น
ลางสุดเปนชั้นใต ถุนอาคารใชสํา หรับ ตั้งรานคาขายอาหาร และวางโตะอาหาร ชั้น 2 เปนหอง
ประชุมใหญสําหรับนมัสการ และมีรานขายหนังสือ ชั้น 3 เปนหองเรียนพระคัมภีร 2 หอง

252
ภาพที่ 5 ชั้นลางของอาคาร 1
ชั้นใตถุนอาคารเปนที่พบปะพูดคุยระหวางคริสเตียนดวยกันหลังจากนมัสการเสร็จ ซึ่งจะมี
รานคาขายอาหารและเครื่องดื่ม และมีโตะรับประทานอาหารวางอยูเต็มพื้นที่ดานลาง

253
ภาพที่ 6 รานขายหนังสือ
รา นขายหนั งสือ ตั้ งอยูชั้น 2 ของอาคาร 1 ซึ่งจะเปดบริ การทุ กวันอาทิต ย โดยจะขาย
หนังสือคริสเตียน พระคัมภีร เทปนมัสการ และเทปเทศนา รวมทั้งเทปและซีดีเพลงคริสเตียน

254
ภาพที่ 7 หองประชุมใหญ
หองประชุมใหญ จุคนไดกวา 1,000 คน ใชสําหรับนมัสการทุกวันอาทิตย ตั้งแต 8.3012.30 น. หรือใช สํา หรั บการประชุมตา ง ๆ และงานพิ เศษหรือกิ จกรรมในคริสตจักร เชน งาน
แตงงาน, งานศพ, งานวันคริสตมาส

255
ภาพที่ 8 หองเรียนพระคัมภีร
หองเรียนพระคัมภีรจะอยูชั้น 3 ของอาคาร ซึ่งจะมี 2 หอง และนอกจากนี้ ยังมีหองเรียน
พระคัมภีร อีกหลายหองอยูอาคาร 2

256
ภาพที่ 9 สํานักงานคริสตจักร
สํ า นั ก งานคริ ส ตจั ก ร ตั้ ง อยู ชั้ น ล า งสุ ด ของอาคาร 3 ซึ่ ง จะเป ด ทํ า การทุ ก วั น ยกเว น
วันจันทร

257
ภาพที่ 10 หองอเนกประสงค
หองอเนกประสงค ตั้งอยูชั้นลางของอาคาร 3 ถัดจากสํานักงานคริสตจักร ใชสําหรับจัด
กิจกรรมตาง ๆ หรือเปนที่นมัสการของสมาชิกใจสมาน ตั้งแตรุนยุวชนถึงอนุชน ทางดานหนาหอง
อเนกประสงคจะมีโตะปงปองใหสมาชิกไดเลนกันยามวาง

258
ภาพที่ 11 หองสอนพระคัมภีรและจัดกิจกรรมใหเด็ก
ตั้งอยูชั้น 2 ของอาคาร 3 เปนหองที่ใชสอนพระคัมภีร และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็ก เชน
รองเพลง เลนเกม เปนตน

259
ประวัติผูเขียน
นางสาว วัลลภา หัสการณ เกิดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2518 ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี รั ฐ ศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2541 และเขาศึกษาตอในหลักสูตรสังคม
วิทยามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2543

