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บทที่ 11 
การศึกษาเปนเลม 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อคุณเรียนจบบทนี ้คุณจะสามารถ 
-   อธิบายวาจะทําการศึกษาพระคัมภีรไดอยางไร ? 
-   ทําการศึกษาพระคัมภีรเปนเลม 
-   สรางตารางศึกษาเปนเลม 
-   สรางโครงสรางของหนงัสอืในพระคัมภีร 

 
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ 

“หนุม ๆ จะรกัษาทางของตนใหบริสทุธิ์ไดอยางไร  โดยระแวดระวังตามพระวจนะ 

ของพระองค”         สดุดี 119:9 
 

คํานํา 
ในบทนี้คุณจะเรียนรูการสาํรวจหนังสือทั้งเลมของพระคมัภีร  คุณจะเรียนรูการสรางตารางและ

โครงสรางเพื่อสรุปการศึกษาของคุณ 
เราใหตัวอยางการศึกษาเปนเลมไว และคุณจะมีโอกาสทาํการศึกษาแบบนี้ในหวัขอ “เพื่อ

การศึกษาตอไป” ของบทตอไป 
ในบทตอไปคุณจะเรียนรูการศึกษาเปนบท เปนยอหนา เปนขอและคาํในหนงัสือนัน้ ๆ 

 
การศึกษาแบบสังเคราะหและแบบวิเคราะห 

การศึกษาเปนเลมเปนตวัอยางของการศึกษาพระคัมภีรแบบสังเคราะห คํานี้หมายความถึง
การศึกษาโดยสวนรวม เพื่อใหไดความรูทัว่ ๆ ไปในเนื้อหานัน้ ๆ 

ตอมาเราแบงหนงัสือเปนบท ยอหนา ขอ และคํา ซึ่งเปนการศึกษาแบบวิเคราะห การวิเคราะหส่ิง
หนึง่คือ การแบงสิ่งนั้นเปนสวนตาง ๆ และตรวจสอบทลีะอยาง ๆ การศึกษาแบบวิเคราะหใหรายละเอียด
มากกวาการศกึษาแบบสงัเคราะห 

 
คําจํากัดของวิธี 

การศึกษาเปนเลมสําคัญเพราะวา แตละบท ยอหนา ขอ และคํา ในหนงัสือนัน้ ๆ ตองแปล
ความหมายตามเนื้อหาที่เหมาะสม การศึกษาเปนเลมใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหานี ้
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คําอธิบายของวิธีนี้ 
การศึกษาพระคัมภีรเปนเลมแบงเปน 3 ข้ันตอน 

ขั้นที่ 1 สํารวจยอๆ 
อานหนงัสือทัง้เลมใหจบในเวลาเดียวและหาใจความของหนังสือนั้น เลือกหัวขอที่สรุปใจความ ใช

หัวขอนี้ในตารางศึกษาเปนเลม ซึ่งเปนหัวขอของโครงสรางดวย 
หาจุดประสงคของหนงัสือวา เขียนถึงใครและใครเปนผูเขียน 
หนงัสือหลายเลมบอกชื่อของผูเขียน แตวาชือ่ของผูเขียนบางคนคุณจะตองหาดูที่แหลงอื่นใน

การศึกษาพระคัมภีร 
ผูเขียนแตละคนมีเหตุผลในการเขียนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จุดมุงหมายนี้

มักจะสะทอนใหเหน็ในเนื้อหาของหนังสือ 
ตรวจดูสภาพภูมิศาสตรของหนังสือ ซึง่เปนเหตุการณที่หนังสือนี้เกดิขึ้นแลวบันทกึลงไปในตาราง

การศึกษาเปนเลม 
สรุปหลักการพื้นฐานของชวีิตและการรับใชไวในหนึ่งประโยค  ซึ่งจะเปนความจริงพืน้ฐานของ

หนงัสือเลมนัน้ ๆ ที่ใชไดกับชีวิตและการรับใชของคุณ มีหลักการหลายประการที่สอนในหนงัสือเลมหนึง่ ๆ 
แตจงพยายามที่จะตัดสนิใจหาสิง่ที่สําคญัสําหรับใชเปนขอความสรุป 

จําไววา การแบงบทในพระคัมภีรไมไดรับการดลใจจากพระเจา แตทาํโดยมนุษยเพือ่ความสะดวก
ในการจัดขอความเฉพาะสวนในพระคัมภีร เมื่อคุณอานหนังสือทั้งเลมโดยไมแบงบท คุณก็ไดอานขอความ
ตามที่เขียนไวแตเดิม 

ในครั้งแรกนี้คุณจะไมเขาไปถึงรายละเอียดของหนงัสือ แตสํารวจดโูครงสรางทั่วไปคือ ใจความ 
ผูเขียน จุดประสงค เขียนถงึใคร สภาพภูมศิาสตร และหลักการพืน้ฐานของชีวิตและการรับใช 

จงอานเรื่องเพือ่ใหไดใจความทั้งหมดอยางกวาง ๆ ของทัง้เลม อยาหยุดและวิเคราะหส่ิงทีก่ําลัง
อาน 
 
ขั้นที่ 2  ตารางศึกษาทั้งเลม 

อานหนงัสือเปนครั้งที่สอง จดการแบงตอนที่สําคัญของหนงัสือ การแบงตอนที่สําคัญนั้นเราดูที่
เร่ืองสําคัญ เหตุการณ ชีวประวัติ สภาพภูมศิาสตร หรือปจจัยอื่น ๆ 

สรางหวัขอเร่ืองสําหรับแตละบทของหนงัสอื หัวขอเร่ืองควรสะทอนเนือ้หาทั่ว ๆ ไปของบท แตไม
ควรทั่วไปมากจนอาจใสในบทใด ๆ ก็ได  หัวขอเร่ืองของบทควรจับเนื้อหาของบทได ทําใหส้ันไวเพื่อจําได
งาย แลวใสหัวขอเร่ืองเขาไปในตารางการศึกษาเปนเลม 

เลือกขอพระคัมภีรสําคัญ ซึ่งควรสรุปจุดประสงคหรือเนื้อหาของหนังสือไดดีทีสุ่ด ใสเขาไปใน
ตารางของการศึกษาเปนเลม  
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ขณะที่อาน จงใสชื่อของคนตาง ๆ ในที่วางของตาราง รายชื่อนี้จะเอาไวทําการศึกษาชีวประวัติ ซึง่
จะเรียนตอไปในหลักสูตรนี ้

บันทกึคําและวลีที่สําคัญลงในตาราง ซึ่งเปนพืน้ฐานของเนื้อหาของหนังสือ คําและวลีเหลานี้จะถกู
กลาวถึงบอย ๆ หรืออธิบายในรายละเอยีด คุณจะใชรายการนีสํ้าหรับการศึกษาเรื่องคํา ซึง่จะเรียนตอไป 
 
ขั้นตอนที่ 3  โครงสรางของหนังสือ 

ข้ันตอนสุดทายของการศึกษาเปนเลม คือ การทาํโครงสรางหนังสือ อานหนงัสือนั้นอีกครัง้หนึง่ 
ขณะที่อานจงสรางโครงสรางของหนงัสือทัง้เลม การแบงตอนและหัวเรื่องของบทจะเปนจุดสําคัญของ
โครงสราง จุดประสงคของโครงสรางก็เพือ่สรุปเนื้อหาทัง้หมดของหนงัสือ 

 
ตัวอยางของวิธีการ 

ขั้นที่ 1  สํารวจอยางยอๆ 
หนงัสือที่เลือกมา  คือ ฟลิปป 
ใจความของหนังสือ  คือ คําขอรองเพื่อความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันของคริสเตียน 
ผูเขียนหนงัสือ   คือ เปาโล 
หนงัสือนี้เขยีนถึงคริสเตียนในเมือง  ฟลิปป 
จุดมุงหมายทัว่ไปของหนังสอืนี้มี 2 ประการ คือ เพื่อขอบใจคริสเตียนฟลิปปในการสนับสนนุงาน

รับใชของเปาโล และขอรองใหมีความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกัน 
หลักการพืน้ฐานของงานรับใชและชีวิต คือ ความเปนน้าํหนึ่งใจเดยีวกัน นาํความชืน่ชมยนิดีมาให 

 
ขั้นที่ 2 ตารางการศึกษาเปนเลม 

ชาวฟลิปป  :  คําขอรองเพื่อความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนัของคริสเตียน 
 

 
เปนอันหนึ่งอนั
เดียวกนัในชวีติ 

1:21 

 
เปนอันหนึ่งอนั

เดียวกนัในความคิด 
2:5 

 
เปนอันหนึ่งอนั
เดียวกนัใน
เปาหมาย 

3:10 

 
เปนอันหนึ่งอนั
เดียวกนัในกําลัง 

4:13 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 

เลขบท 

หัวเรื่องบทและ
ขอพระคัมภีร
สําคัญของแต
ละบท 



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 11 -109- 

 
 
ผูเขียน  :  เปาโล 
ถึง  : ผูเชื่อที่ฟลิปป 
จุดประสงค : ขอบใจเขาในการสนับสนุนและขอรอง เพื่อความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกัน

    ของคริสเตียน 
คําสําคัญ : ความชืน่ชมยนิดี 
ขอพระคัมภีรสําคัญ : 2:2 
ชื่อคนในเลม  : ยูโอเดีย สินทเิค ทิโมธี เอปาโฟรดิทัส คลเีมนต ขาราชการของ

     จักรพรรดิ์ซีซาร 
หลักการรับใชและชีวิต : ความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนัของคริสเตียนนําความชืน่ชมยินดี

     มาให 
 

ขั้นที่ 3 โครงสรางของหนังสือ 
ตัวอยาง 
ชาวฟลิปป : คําขอรองเพื่อความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนัของคริสเตียน 
I. คํานํา 
 A.  คําทักทาย  1:1-2 
  1.  จากเปาโลและทิโมธ ี
  2.  ถึงธรรมิกชนในพระเยซูคริสต ผูดูแลมัคนายกทีฟ่ลิปป 
 B.  คําอธษิฐาน เพื่อชาวฟลิปป 1:3-11 
 C.  เร่ืองสวนตัว 1:12-26 
  1.  เหตุการณที่ชวยในการแพรขาวประเสริฐ 1:12-18 
  2.  ความเชื่อวาเขาจะไดรับการปลดปลอย 1:9-21 
  3.  คําถามของเปาโลวา เขาควรจะมีชีวิตอยูหรือตายด ี1:22-26 
II.  หนนุใจใหมีความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกนั  1:27-2:18 
 A.  ขอรองเพื่อความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนัในการทนทุกข 1:27-30 
 B.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันในพระครสิต 2:1-11 
 C.  ความเจรญิฝายวิญญาณ นําความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกนั 2:12-18 
III.  แผนการของเปาโล  2:19-30 
 A.  ความหวังที่สง ทิโมธี  2:19-23 
 B.  ความหวังที่จะมาดวยตนเอง  2:24 
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 C.  กําลงัที่จะสงเอปาโพรดิทัส 2:25-30 
IV.  คําเตือน 3:1-4:1 
 A.  ตอตานคาํสอนของครูลัทธิยูดา 3:1-16 
 B.  ตอตานครเูท็จ  3:17-21 
V.  คําหนนุใจ  4:1-9 
 A.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันระหวางนางยโูอเดียและสันทเิค 4:1-3 
 B.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันในความชืน่ชมยนิดี  4:4 
 C.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันในความออนสุภาพ  4:5 
 D.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันในคําอธษิฐาน 4:6 
 E.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันในความคิด  4:7-8 
 F.  ความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันระหวางความรูและการกระทํา 4:9 
VI.  ขอบใจสาํหรับของขวัญพวกเขา 4:10-20 
VII.  คําอวยพร  4:21-23 
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ชื่อ     
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 11 
 

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคญัจากความทรงจํา 
            

            
2. จงเขียนหมายเลขของคําจํากัดความลงขางหนาชนิดของการศึกษาที่อธิบายไว 
 ชนิดของการศึกษา   คําจํากัดความ 
   การศึกษาแบบวิเคราะห   1. สํารวจบางสิ่งเพื่อเนื้อหาทั่ว ๆ ไป เชน 

          สํารวจเปนเลม 
   การศึกษาพระคัมภีรแบบสังเคราะห 2.  ศึกษาแตละสวนอยางละเอียด 
3. เขียนขั้นตอน 3 ประการของวิธีการศึกษาเปนเลม 

           
            
            

4. อะไรคือพื้นฐาน 6 ประการในการบนัทกึเมือ่ทําการสํารวจยอของหนังสอื 
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คําตอบแบบทดสอบตนเอง บทที่ 11 
 

1. “หนุมๆ จะรักษาทางของตนใหบริสุทธิ์ไดอยางไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค”  
สดุดี 119:9 

2. 2 
 1 
3. ทําการสํารวจยอ 
 สรางตารางการศึกษาเปนเลม 
 สรางโครงสรางของหนงัสือ 
4. หัวขอเร่ืองของหนังสือ 
 ใจความ 
 ผูเขียน 
 เขียนถงึใคร 
 จุดประสงค 
 หลักการพืน้ฐานของการรับใชและชีวิต 
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เพ่ือการศึกษาตอไปดวยตนเอง 
 

ทําการศึกษาหนงัสือเลมหนึ่งของพนัธสญัญาใหม ในการศึกษาครั้งแรก เราแนะนะวาคุณควรเลอืก
เลมที่ส้ัน ๆ  

ใชข้ันตอนของวิธีการศึกษาเปนเลม ซึ่งไดเรียนในบทนี ้
สรุปการศึกษาดวยตารางหนังสือและโครงสราง ใชแบบฟอรมตารางหนังสือขางลางนี้ เปนแนวทาง

เพื่อการศึกษาหนงัสือในอนาคต ถาหนงัสือมีบทมากกวาเนื้อทีท่ี่ใหในแบบฟอรม ก็จําเปนตองใชมากกวา
หนึง่แบบฟอรมเพื่อศึกษาใหสมบูรณ 

ศึกษาเปนเลม 
ชื่อหนงัสือ 
หัวขอเร่ืองคือ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

             
 
ผูเขียน  : 
ถึง  : 
จุดประสงค : 
คําสําคัญ : 
ขอพระคัมภีรสําคัญ : 
ชื่อคนในบท  : 
หลักการของชวีิตและการรับใช : 

 
 

หมายเลขบท 

หัวขอเรื่อง 


