ชองวางในความเชื่อของคริสเตียนไทย

(การวิจัยคนควาแสดงใหเห็นวา ระบบโครงสรางของสังคมไทยและความเชื่อที่สืบทอดมาตามประเพณี
มีอิทธิพลตอแนวความคิดความเขาใจในเรื่องพระเจาของคริสเตียนไทย)
โดย ดร.สตีฟ เทเลอร
คริสเตียนไทยสวนใหญที่ขาพเจาทําการสํารวจ ไมวาจะเปนคริสเตียนมา 1 ปหรือ 20 ป ไมวาจะเปน
ชาวนาในภาคอิสาน หรือเจาหนาที่สํานักงานในกรุงเทพฯ ลวนเชื่อวา คริสเตียนสามารถสัญญาจะใหบางอยาง
กับพระเจา เพื่อใหพระองคจะตอบคําอธิษฐานของเขา เมื่อพระเจาตอบแลวก็รูสึกวาตองหาวิธีที่จะตอบแทน
พระองค ความสัมพันธกับพระเจาในเชิง “แลกเปลี่ยนตอบแทน” (transaction) แบบนี้ ขัดแยงกับหลักคําสอน
เรื่องพระคุณในพระคัมภีร
ตลอดระยะเวลาสองปที่ผานมา
ขาพเจาไดทําการวิจัยคนควาเรื่องระบบความเชื่อของคริสเตียนไทย
ภายใตการแนะนําและปรึกษาของสถาบันศาสนศาสตรนานาชาติ (I.T.S. นครลอสแอเจลีส รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคนหาวา ศาสนาพุทธ ลัทธิถือผี ศาสนาพราหมณและระบบ
โครงสรางของสังคมไทย มีอิทธิพลตอความเชื่อของคริสเตียนไทยอยางไร อีกทั้งประเมินดูวา ระบบและ
เนื้อหาของคริสเตียนศึกษาของเราในปจจุบัน (เชน การเทศนา การศึกษาพระคัมภีร ระบบรวีวารศึกษา) มี
ประสิทธิภาพพอที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหถูกตองไดหรือไม
ความสนใจพิเศษของการศึกษาวิจัยนี้ คือ การคนควาเรื่องศาสนาสําคัญๆ ในประเทศไทยนั้นมีอิทธิพล
ตอแนวความเขาใจพระเจาของคริสเตียนไทยอยางไร
ในชวงแรกของการศึกษาวิจัย มีบางคนคัดคานวา ในศาสนาพุทธไมมีแนวคิดเรื่องพระเจาอยางชัดเจน
ดังนั้น ชาวพุทธที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูจึงไมนาจะไดรับอิทธิพลเรื่องพระเจาจากศาสนาเดิม อยางไรก็ตาม จาก
การศึกษานี้ แสดงใหเห็นวา แนวคิดตางๆ ของชาวพุทธ(รวมทั้งของลัทธิถือผี, ของศาสนาพราหมณและของ
สังคม) มีอิทธิพลสําคัญตอแนวคิดเรื่องพระเจาของคริสเตียนไทย "ชองวาง" หรือ "ขอบกพรอง" มากมายที่
คนควาไดจะนํามาเสนอในบทความนี้
จากขอสังเกตพบวา ระยะเวลาการเปนคริสเตียนไมไดชวยแกไขขอบกพรองดังกลาว (แมจะผาน การ
สอนและการอบรมของคริสเตียนในรูปแบบตางๆ ) แสดงใหเห็นวา ระบบคริสเตียนศึกษาของเราในปจจุบัน
(ตั้งแตระดับสถาบันพระคริสตธรรมเรื่อยมาถึงการสอนในคริสตจักร) ยังไมตรงเปาหมายพอที่จะตอบสนองตอ
ความตองการที่เฉพาะเจาะจงของคริสเตียนไทย
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วิธีการในการศึกษาวิจัย

การวิจัยคนควานี้ประกอบดวย การศึกษาอิทธิพลของศาสนาพุทธ ลัทธิถือผี ศาสนาพราหมณใน
สังคมไทย นอกจากนั้นยังศึกษาความสัมพันธระบบอุปถัมภซึ่งมีอิทธิพลตอสังคมไทยดวย แนวความคิดตางๆ
ที่มีอิทธิพลตอคริสเตียนไทยนั้นถูกรวบรวมและนํามาประเมินคาตามมุมมองของพระคัมภีร
เพื่อออก
แบบสอบถามในการสํารวจกับกลุมคริสเตียนไทย 19 กลุม (คริสเตียนเกือบ 500 คนจากคณะนิกายตางๆ และ
จากอายุการเปนคริสเตียนที่แตกตางกัน) รวมทั้งสุมตัวอยางจากกลุมคริสเตียนชาวอังกฤษที่อาศัยอยูในประเทศ
อังกฤษ โดยตั้งสมมติฐานวา คริสเตียนชาวอังกฤษไมไดรับอิทธิพลใดๆ จากศาสนาพุทธ, ลัทธิถือผี ฯลฯ
(อยางไรก็ตาม นี่ไมได หมายความวา คริสเตียนชาวอังกฤษดีกวาคริสเตียนชาติอื่น ๆ เพราะเขาเองก็มีปญหา
เฉพาะของเขาเหมือนกัน) การวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการสอบถามทําโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS
สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติในเรื่องตาง ๆ
จากการคํานวณทางสถิติพบวา มีบางหัวขอที่คริสเตียนไทยใหคะแนนสูงไมขึ้นอยูกับอายุการเปน คริส
เตียน (ผลการคํานวนทางสถิติ ไมมีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญตามอายุการเปนคริสเตียน) ตัวอยางการ
แสดงผลในกราฟรูปที่ 1 และ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดวา เมื่อพระเจาทรงกระทําดีตอเขา เขา
จําเปนตองตอบแทนคืนใหแกพระองค (โปรดสังเกตวา เสนกราฟเหลานี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเขาใจงาย สวน
รายละเอียดในการวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลสถิติอยูในวิทยานิพนธฉบับสมบูรณของขาพเจา)
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รูปที่ 1
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 ที่เปนคริสเตียน
จานวนป

รูปที่ 2

จากรูปที่ 1 พบวา ในการตอบคําถามนั้น คริสเตียนไทยทั้ง 19 กลุมใหคะแนนสูง ตรงกันขามกับกลุม
คริสเตียนชาวอังกฤษที่ใหคะแนนต่ํา
จากรูปที่ 2 พบวา ไมวาอายุการเปนคริสเตียนจะนานเทาใด คําตอบของคริสเตียนไทยก็ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก
ตอไปนี้เปนปญหาที่พบในความคิดของคริสเตียนไทย ซึ่งรวบรวมไดจากการตอบแบบสอบถาม ในแต
ละเรื่องนั้นขาพเจาไดเสนอขอคิดเห็นและเพิ่มเติมขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาวิจัยเขาไปดวย
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ความเชื่อของคริสเตียนที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ
พระเจาผูทรงแยกตัวอยูสันโดษ (Detached)
“ความไมมีตัวเอง” เปนผลของการละทิ้งความอยากทั้งหมดในอุดมคติของชาวพุทธ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความคิดเรื่อง “การยึดติด” (attachment) คนไทยเชื่อวาการยึดติดกับครอบครัว เพื่อนฝูง ความมั่งคั่งฝายวัตถุ
ฯลฯ เปนเหตุกอใหเกิดความทุกขอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงไมตองสงสัยวา “ความใจเย็น” ของคนไทยเปน
ลักษณะนิสัยพิเศษที่ไดรับอิทธิพลมาจากอุดมคตินี้ โดยทั่วไปยอมรับวา คนที่สามารถควบคุมอารมณตนเองให
สงบนิ่งได ก็มีความเปนผูใหญฝายวิญญาณในระดับหนึ่ง ในการวิจัยคนควาของ ดร.ฟลิป ฮิวส ไดเปรียบเทียบ
ทัศนคติของคริสเตียนไทยกับชาวพุทธ เขาตั้งขอสังเกตวา “คริสเตียนใหความสนใจเรื่อง การอยูอยางสันโดษ
พอๆ กับชาวพุทธ ดังนั้น คริสเตียนไทยจึงมองศาสนาคริสตวาเปนหนทางที่จะชวยเขาใหมีความสงบและ
สันติภาพ"1 จากการสังเกตของ ดร.ไชยยันต อุโฆษสกุล พบวา ในคริสตจักรที่เขาทําการวิจัยศึกษานั้น “การไม
ยึดติด” (detachment) เปนรูปแบบความสัมพันธของคริสเตียนที่เห็นไดอยางเดนชัด และกลาวตอไปวา การ
แยกตัวถือสันโดษมักจะสังเกตเห็นไดในพฤติการณที่ ไมอยากมีสวนรวม ไมทุมเทหรือรับผิดชอบ และ
หลีกเลี่ยงการขัดแยง"2 1 ยอหน 4:7 - 8 แนะนําเรื่องความสัมพันธระหวางการรูจักและเขาใจพระเจา กับการ
ปฏิบัติตอกันและกัน ถาคริสเตียนมีความสัมพันธตอกันในรูปแบบ “ไมยึดติด” เราตองตางคําถามวา เขาเขาใจ
วาพระเจาทรงมีพระลักษณะ “ไมยึดติด” ดวยหรือไม การวิจัยคนควานี้ไดแสดงใหเห็นวา อุดมคติเรื่องการ
แยกตัวถือสันโดษ มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจพระเจาของคริสเตียนไทยอยางแทจริง
ในหนังสือ “ศาสนาศาสตรลูกทุง” โคสุเกะ โคยามา ชี้ใหเห็นวา ถาพระเจามีความผูกพันเกี่ยวของหรือ
ยึดติด (เชน พระเจาทรงรักโลกนี้) ประการแรก พระองคไมแนนอน (unpredictable) เพราะความผูกพันเปน
ความออนแอ และประการที่สอง ทรงมีพระลักษณะที่ดอยกวา เพราะความผูกพันเกี่ยวจะนําไปสูความทุกข
เสมอ3 พระคริสตธรรมคัมภีรสําแดงวาพระเจาทรงอยูในที่สูงสุดเหนือธรรมชาติและเหนือโลก (transendent) แต
ในเวลาเดียวกันสําแดงวาพระเจาทรงอยูใกลและเกี่ยวของกับสิ่งที่พระองคทรงสราง (immanent) ในกรอบ
ความคิดของคนไทย พระเจาผูทรงใกลชิดสนิทสนมและรักเรานั้น (immanence) เปนความคิดที่ถูกมองขามไป
เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจาผูทรงอยูเหนือธรรมชาติและประทับบนบัลลังกในสวรรค (transendence)
พระเจาผูทรงสงบเยือกเย็น มีอารมณความรูสึกที่หนักแนนสม่ําเสมอ และไมพยายามฟนฝาไปสู
เปาหมายหรือจุดประสงคที่วางไว เปนพระเจาที่คนไทยเขาใจและยอมรับไดมากกวา ดวยเหตุนี้ ความยิ่งใหญ
1

Philip Hughes, "Christianity and Buddhism in Thailand" Journal of the Siam Society, 73(Jan-July
1985): 23-41, p. 18.
2

Chaiyun Ukosakul, A Study in the Patterns of Detachment in Interpersonal Relationships in a
local Thai Church (Illinois: Trinity Evangelical Divinity School, 1994), p. iii.
3

Kosuke Koyama, Waterbuffalo Theology (London: SCM Press Ltd., 1974), pp. 84-87.
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ของพระเจา จึงมีความหมายอยางเดียวกับความสามารถที่จะอยูเหนือกวาและไมไดรับผลกระทบ ถึงขั้นไม
หวงใยและไมมีลักษณะของบุคคล (impersonal) ความคิดที่วา ทรงเปนพระเจาที่เราสามารถรูจักคุนเคยนั้น
เปนการลดพระองคลงมาอยูในระดับเดียวกันกับมนุษย ทําใหพระองคไมมีคุณลักษณะของพระเจา ความคิด
ที่วาพระเจาทรงเปน “บุคคล” นั้น รวมถึงความไมยั่งยืน อนิจจังและอารมณความรูสึกที่มีอยูในบุคคลกอนที่จะ
บรรลุถึงการตรัสรูตามความคิดแบบชาวพุทธ วินสตัน คิง เปรียบเทียบการนมัสการของคริสเตียนกับการนั่ง
สมาธิแบบเขาฌาณของพุทธ4 ตั้งขอสงสัยวา ในการนมัสการของคริสเตียนไทย อาจจะมีความคิดแบบพุทธเอบ
แฝงอยู การเขาฌาณสมาธิของชาวพุทธไมไดนึกคิดหรือตองการรูจักผูที่เขานมัสการ หลักการของชาวพุทธ คือ
การภาวนาใครครวญของแตละคน การละความเปนตัวเองและการสมาธิเขาฌาณ ดังนั้น ในการนมัสการ
ของคริสเตียนไทยที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดดังกลาว
อาจจะมีแรงจูงใจที่จะสัมผัสบางอยางเพื่อตัวเขาเอง
มากกวาเพื่อยกยองสรรเสริญพระเจา
พระเจาทรงมีอารมณความรูสึกที่มั่นคงแนนอน
การเขาใจพระเจาแบบ "แยกตัวอยูสันโดษ" นําไปสูความเขาใจวาพระองคมีอารมณความรูสึกที่มั่นคง
แนนอนเสมอ หรือไมแสดงอารมณความรูสึกใด ๆ โคยามาเชื่อวา ในประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงและไมพูดถึง
หลักคําสอนของคริสเตียนเรื่อง “พระพิโรธของพระเจา” เมื่อคําสอนเรื่องพระพิโรธของพระเจาไดชื่อวาเปน
เรื่องของจิตใจที่วุนวายไมสงบ ทําใหสาระสําคัญบางอยางที่มีอยูในคําสอนเรื่องพระพิโรธของพระเจาสําหรับ
ประเทศไทยสูญหายไป 5

รูปจาก โคยามา แสดงใหเห็นวา พระเจาควรจะมีพระลักษณะอยางไร
สําหรับผูที่รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ 6

4

Winston King, Buddhism and Christianity: Some Bridges of Understanding (Philadelphia: The
Westminster Press, 1962), p. 24.
5

Koyama, Waterbuffalo Theology, p. 96.

6

Ibid., p. 99.
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ขาพเจาไมไดหมายความวา เราควรจะวาดภาพของพระเจาในลักษณะที่ทรงเต็มดวยพระพิโรธ กระนั้น
ก็ตาม เราควรเขาใจวา พระองคทรงมีอารมณและความรูสึกตาง ๆ เราสามารถทําใหพระองคเศราโศกเสีย
พระทัย และทรงแสดงความไมพอพระทัยกับคนเหลานั้นที่ไมเชื่อ
พระเจาจะใหเราชดใชเมื่อเราทําผิด / การดําเนินชีวิตประกอบดวยการทําบุญ
คําสอนของชาวไทยพุทธมุงเนนในเรื่องกฎของการทําดีและทําชั่ว ถาคุณทําดี คุณจะไดรับสิ่งที่ดี ถา
คุณทําชั่ว คุณจะไดรับสิ่งที่ชั่วราย เปนความเชื่อที่ยืดถือไวอยางมั่นคง จนถึงขั้นที่วา ความเจ็บปวย อุบัติเหตุ
สิ่งดีหรือ สิ่งราย โดยทั่วไปถูกมองวา (หรือเขาใจวา) เปนผลของการทําดีหรือทําชั่ว (คือการกระทําที่ทําไปแลว
ในชีวิตปจจุบัน หรือในชาติกอน)
ในความคิดของคริสเตียนไทย การทําดีเปนเรื่องใหญและสําคัญ ฟลิป ฮิวส ศึกษาเรื่องความหมายของ
ศาสนาในหมูนักศึกษาไทย พบวานักศึกษาคริสเตียนยืนยันอยางหนักแนนยิ่งกวานักศึกษาชาวพุทธวา หากเรา
ทําดี ก็จะไดรับสิ่งที่ดี และหากเราทําชั่ว ก็จะไดรับสิ่งที่ชั่ว ศาสนาคริสตจึงถูกมอง (หรือเปนที่เขาใจ) วาเปน
คําสอนวิธีทําดีชุดหนึ่ง ดังนั้น คนหนึ่งจะไดรับผลจากการทําดี โดยการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ถาคน
หนึ่งปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาคริสตแลว เขาก็จะชื่นชมกับชีวิตที่มีความสุข และทุกสิ่งจะเปนไปดวยดี
สําหรับเขา7 หมายความวา พระเจาของคริสเตียนอาจถูกเขาใจวาเปนผูจัดการแบงสรรความดีหรือความชั่วตาม
การกระทําของคนนั้น อิทธิพลอยางหนึ่งที่จูงใจขาพเจาใหศึกษาเรื่องพระเจาในความคิดของคริสเตียนไทย คือ
จากคําบอกเลาของสุภาพสตรีคริสเตียนไทยทานหนึ่ง หลังจากเหตุการณโรงแรมแหงหนึ่งในตางจังหวัดถลมลง
มา และมีคนมากมายถูกฝงอยูใตกองเศษอิฐและหินนั้น เธอกลาววา "คนที่ทําคุณความดีจะรอดตายมาได" คํา
กลาวนี้แสดงใหเห็นวา
สัมพันธภาพกับพระเจาขึ้นอยูกับการกระทําของคนนั้นที่ทําใหพระเจาพอพระทัย
มากกวาพระคุณ การยอมรับ และ ความรอด
สิ่งที่นาเปนหวงอีกเรื่องหนึ่ง คือ พิธีกรรมในชีวิตของคริสเตียน ฮิวสตั้งขอสังเกตวา ในการตอบ
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัยของเขา คริสเตียน 65 เปอรเซ็นตตอบวา การไมอธิษฐานอยางสม่ําเสมอเปน
ประจํา เปนบาปที่รายแรงหรือรายแรงมาก และ 45 เปอรเซ็นตเห็นวา การไมไปโบสถอยางสม่ําเสมอเปนประจํา
เปนบาปที่รายแรงหรือรายแรงมากดวย ถาคนนั้นไมไดถือรักษาธรรม (คือคําสอนของคริสเตียน) ก็คาดวา จะ
ไดรับผลจากขอบกพรองเหลานี้อยางแนนอน8 สวนเรื่อง “กรรม” ยังคงเปนพื้นฐานในจิตสํานึกของคริสเตียน
อยูมากทีเดียว อาจารย วัลย เพชรสงคราม ไดกลาวสรุปยอไว ดังนี้วา
"ขอใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ” ตอนที่ขาพเจาเปนคริสเตียนใหม ๆ ขาพเจาไมชอบวลีนี้เลย
เพราะขาพเจาไมสามารถมองเห็นวา (หรือเขาใจไดวา) พระเจากําลังเสด็จเขามาในชีวิตของเรา และ
7

Philip Hughes, "Christianity and Buddhism in Thailand" Journal of the Siam Society, 73(Jan-July
1985): 23-41, pp. 34-35.
8

Ibid., p. 35.
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กําลังกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู ขาพเจามองเห็นแตเพียงวา ถาเราทําผิด ก็จะถูกลงโทษตามความผิดนั้น
และถาเราทําสิ่งที่ถูกตอง ก็จะไดรับบําเหน็จรางวัล ขาพเจาไมสามารถมองเห็นพระเจาในเรื่องนี้ไดเลย
ชาวพุทธจะหัวเราะเยาะเมื่อเราพูดคุยเกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจา และการมอบทุกสิ่งไวกับพระองค
คริสเตียนใหมก็ไมเชื่อเรื่องนี้ดวยแตลึกๆ ในใจยังคงเชื่อเรื่องกรรมอยู" 9
คนไทยหลายคนมาเปนคริสเตียนเพราะสิ่งที่พระเจาทรงกระทําเพื่อชวยเหลือเขาใหพนจากปญหาหรือ
ความยากลําบาก (ไมไดเริ่มตนจากการอภัยบาปผิด) ผูเชื่อใหมเหลานี้จะไดรับการสอนเรื่อง การติดตามพระเจา
และทําตามน้ําพระทัยของพระองค การอธิษฐาน อานพระคัมภีร และเปนพยาน ฯลฯ ทําใหมีแนวโนมความ
เขาใจวา การเปนคริสเตียน คือ การทําสิ่งที่ถูกตอง (หรือการทําดี) ถาเขาสัตยซื่อตอพระเจา พระองคจะอวยพร
และโปรดปรานเขา แตถาเขาไมสัตยซื่อ พระองคจะลงโทษเขา ดังนั้นเขาจึงตอบแทนพระเจาดวยการแสดง
ความสัตยซื่อมากขึ้น ถาพระองคไมชวยเหลือเขา อาจเปนเพราะเขาไมไดแสดงความสัตยซื่อมากพอ หรืออีก
อยางหนึ่ง คือ เขาจะรูสึกวาพระเจาจัดการอยางไมยุติธรรม และรูสึกผิดหวังกับพระองค ทั้งนี้เขายังคงเปนคริส
เตียนอยูแตจะไมทุมเทและอุทิศตัวใหอยางเต็มที่ (แตกลับรูสึกวาเปนเหตุผลที่ดีในการทําเชนนั้น) นักวิชาการ
สังเกตเห็นวา ในหลักปฏิบัติเรื่องการทําดีของชาวพุทธ มีหลักการ “แลกเปลี่ยนตอบแทน” หรือแมแต "การ
ลงทุน" รวมอยูดวย องคประกอบพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนตอบแทนแบบนี้ถูกฝงลึกในระบบคานิยมเรื่องกรรม
และการทําดี นั่นคือ "ฉันจะไดอะไรจากสิ่งนี้บาง" องคประกอบเดียวกันนี้ ยังมีผลตอความคิดของคริสเตียน
ไทย และเปนอุปสรรคตอการสรางสัมพันธภาพที่ใกลชิดสนิทสนมในความรักและพระคุณกับพระเจา

ความเชื่อของคริสเตียนที่ไดรับอิทธิพลจากการถือผี
พระเจาทรงเปนหนึ่งในพลังอํานาจที่คลายคลึงกันที่มีอยูมากมาย
คนไทยหลายคนมาเปนคริสเตียน เพราะเขาไดเห็นฤทธิ์อํานาจบางอยางของพระเจา สิ่งนี้อาจอยูใน
รูปแบบของการรักษาโรค หรือเปนการจัดเตรียมพิเศษ หรือ การตอบคําอธิษฐานจากพระเจา แรงกดดันอยาง
มากมายทางสังคมที่ทําใหคนไทยไมกลับใจมาเปนคริสเตียน เปนเหตุใหคนไทยไมเชื่อในพระเจา (หรือไมคงอยู
ในความเชื่อ) เวนเสียแตจะมีบางสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้น โดยทั่วไป เขาเลือกที่จะอยูอยางสงบสันติกับสังคมมากกวา
เสี่ยงมาเชื่อในพระเจา ประสบการณในการถือผีและความรูในเรื่องอํานาจของวิญญาณทําใหการมีประสบการณ
กับฤทธิ์อํานาจของพระเจามีความหมายสําคัญมากตอเขา นักประกาศพระกิตติคุณชาวไทยและกลุมมิชชันนารี
มักจะแสดงใหเห็นวา พระเจาทรงเปนผูที่มีฤทธิ์อํานาจยิ่งใหญกวาวิญญาณประจําทองถิ่น เขามักเชิญชวนผูฟง
9

Wan Petchsongkram, Talk in the Shade of the Bo Tree (Bangkok: Thai Gospel Press, 1975), p.

137.
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ใหเชื่อในพระเจา
และมีประสบการณกับฤทธิ์อํานาจในการรักษาโรคของพระองค
การเปดเผยใหเห็น
ความหมายของไมกางเขน จึงกลายเปนความสนใจอันดับรองลงมา
การศึกษาวิจัยของฮิวส ชี้ใหเห็นวา สิ่งสําคัญในความเชื่อของคริสเตียนไทยมี 2 ประการใหญๆ 10
ประการแรกคือ ศาสนาคริสตเปนศาสนาซึ่งสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ประการที่สอง เปนเรื่องเกี่ยวของกับ
การแสวงหาความชวยเหลือจากฤทธิ์อํานาจของพระเจา
การมีประสบการณในฤทธิ์อํานาจของพระเจาจึงมี
ความสําคัญมากกวาการรูจักอภัยโทษบาป จึงไมนาแปลกใจวา การประชุมประจําปในประเทศไทยที่คริสเตียน
ชอบมากที่สุดและมีคนเขารวมมาก คือ การประชุมงาน “ฤทธิ์เดช” ประจําทุกป
เราควรสังเกตดวยวา คริสเตียนอาจจะถูกลอลวงใหเกิดความสงสัยในฤทธิ์อํานาจของพระเจา หาก
พระองคไมทรงกระทําในสิ่งที่เขาทูลขอ เมื่อวิญญาณอื่น ๆ เสนอสิ่งที่ดูเหมือนพระเจาไมสามารถใหได จะทํา
ใหเกิดความงุนงงสงสัยไมเขาใจ ตัวอยาง เชน สามีภรรยาคริสเตียนที่อธิษฐานขอบุตรจากพระเจา จะถูก
ลอลวงใหสงสัยในฤทธิ์อํานาจของพระองค เมื่อเห็นสามีภรรยาที่ไมเปนคริสเตียนขอบุตรจากวิญญาณอื่นๆ แลว
ไดรับคําตอบ แตตนเองกลับยังไมสามารถมีบุตรได
กระบวนการที่คนไทยมาเชื่อในพระเจาเปนแบบเดียวกันกับที่คนไทยทั่วไปเชื่อในวิญญาณอื่นๆ จุดที่
ทําใหเกิด “การกลับใจ” คือ การไดเห็นหรือประสบกับฤทธิ์อํานาจ คนไทยมักใชคําวา “รับเชื่อ” เพื่อแสดง
ความหมายของการกลับใจ วิกโก บรูน ไดศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนมาเชื่อในวิญญาณอื่น ๆ (ซึ่งตรงกันขามกับ
การเชื่อที่สืบทอดมาจากประเพณีเทานั้น)" และบันทึกเหตุผลทั่วไปที่บุคคลหนึ่งมาเชื่อ ดังนี้
“ในตอนแรก ขาพเจาก็เหมือนคนอื่นๆ ไมสนใจอะไร จริง ๆ มีความสงสัยมากกวา แตเมื่อขาพเจาได
มีประสบการณกับบางสิ่ง หลังจากทําการทดสอบดูแลวก็ประทับใจ ในที่สุด ขาพเจาจึงยอมรับวา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยูจริง ๆ และเปนของแท เดี๋ยวนี้ ขาพเจาเชื่ออยางแนวแนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น”11
ได !!!

ถาเราเปลี่ยน “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ใหเปน "พระเจา" คําบอกเลาขางตนอาจเปนคําพยานของคริสเตียนไทยก็
ฮิวส สังเกตเห็นความคลายคลึงในกระบวนการเชื่อของคริสเตียนไทย และคนถือผี คือ
"คริสเตียนไทยหลายคนมีความเชื่อวา พระเจาจะประทานพระพรตางๆ ใหแกทุกคนที่มาหาพระองค
โดยการอธิษฐาน และเชื่อในฤทธิ์อํานาจและการชวยเหลือของพระองค โดยทั่วไปแลว คริสเตียนไทย
จะไมนําพระเจามาเทียบเคียงกับวิญญาณตางๆ ใหเห็นอยางเดนชัด แตจะกลาวเปนนัยๆ ในลักษณะ
10

Hughes, "Christianity and Buddhism in Thailand," p. 34.

11

Viggo Brun, Protective Spirits and Mediums in Thailand: A Description and some Reflections
th
(London: A paper prepared for the 5 Internation Conference on Thai Studies – SOAS, 1993), p. 11.
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ของความสัมพันธที่เขามีตอพระองค ความคาดหวังที่เขามี และโอกาสตางๆ ที่เขาเขามาหาขอความ
ชวยเหลือจากพระองค . . . คริสเตียนมุงหวังพระพรจากพระเจาในลักษณะที่คลายคลึงกับที่ชาวพุทธ
และคนถือผีแสวงหาจากเหลาวิญญาณและจากเวทมนตคาถา ตัวอยาง เชน เมื่อจะเดินทางไกล คริส
เตียนจะไมซื้อเครื่องรางเพื่อปองกันภัย แตจะทูลขอการปกปองคุมครองจากพระเจาโดยการอธิษฐาน"12
เหตุฉะนั้น หลายคนจึงเขาใจวา พระเจาทรงเปนอํานาจที่มีลักษณะอยางเดียวกันกับวิญญาณอื่น แต
ทรงยิ่งใหญกวาและมีพระทัยกรุณามากกวาวิญญาณเหลานั้น อีริค โคเฮน แสดงความเห็นวา การรับรูและการ
เขาใจศาสนาคริสตในรูปแบบของฤทธิ์อํานาจ . . . ทําใหศาสนาคริสตกลายเปนเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต ถึงแมจะ
มีอํานาจมากกวาเวทมนตในทองถิ่นนั้นก็จริง แตก็ยังมีลักษณะอยางเดียวกัน13
ถาความเชื่อของคริสเตียนไทยจดจออยูที่เรื่องฤทธิ์อํานาจแลว ความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียน
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องไมกางเขน) จะยังคงไมชัดเจนอยูนั่นเอง
พระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจโดยไมเกี่ยวของกับศีลธรรม
การเขาใจและยอมรับพระเจาตามแบบที่คนไทยยอมรับวิญญาณอื่นๆ แมแตจะยอมรับวาพระองคทรง
เปนวิญญาณที่เหนือกวาและยิ่งใหญที่สุดก็ตาม ทําใหเกิดปญหาเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจาและการดําเนิน
ชีวิตที่บริสุทธิ์ของคริสเตียน
แมวาคนไทยจะมีการแบงแยกประเภทวิญญาณที่ประสงครายไวตางหาก แต
การติดตอกับวิญญาณที่ใหความชวยเหลือก็เปนคนละเรื่องและไมเกี่ยวของกับความถูกตองทางศีลธรรม คนที่
เขาหาดวยวิธีที่ถูกตองก็คาดหวังที่จะไดรับความพึงพอใจจากวิญญาณเหลานี้ โดยไมคํานึงถึงทาทีดานศีลธรรม
ของผูมารองขอวาจะเปนเชนไร (และไมคํานึงถึงวาศีลธรรมของวิญญาณที่ติดตอนั้นจะเปนอยางไรดวย) การเขา
หาวิญญาณอยางถูกตอง ขึ้นอยูกับพิธีกรรมที่ถูกตอง (เชน ทาทาง, การกราบไหว ฯลฯ) และการถวายสิ่งของที่
เหมาะสม ซึ่งเปนที่เขาใจวา เปนสิ่งของที่วิญญาณเหลานี้พึงพอใจ (เชน แผนทองคําเปลว, อาหาร ฯลฯ) โดย
ไมคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ผูที่มารองขอจะเปนโจรหรือฆาตกร และสิ่งที่เขารองขอใหชวยนั้นจะยิ่งสงเสริม
อาชญากรรมของเขาใหรุนแรงขึ้นก็ตาม สิ่งเดียวที่คํานึงถึงเปนสําคัญคือ การไดรับอํานาจบางสิ่งบางอยาง
เจมส กัสตัฟสัน ไดศึกษาเรื่องการถือผีและความเชื่อในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่หมูบานแหงหนึ่ง และ
บันทึกไววา “ผูมารองขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากวิญญาณ จะถูกลงโทษตอเมื่อเขาลืมนึกถึงวิญญาณนั้น ไมใชเพราะ
เขามองขามกฏเกณฑทางศีลธรรมบางอยางไป”14 ฉะนั้น ความคิดของคนไทยจึงถูกแบงออกเปนสองสวน
12

Hughes, “Christianity and Buddhism in Thailand,” pp. 36-37.

13

Eric Cohen, "Christianization and Thaification: Contrasting Processes of religious Adaptation in
Thailand" (Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, Draft of a paper given at the International
Workshop on Indigenous Responses to Western Christianity, June 29 - July 3, 1987), pp. 30-31.
14

James Gustafson, Syncretistic Rural Thai Buddhism (Fuller Theological Seminary, 1970), p.

111.
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สวนแรกเกี่ยวของกับการทําดีแบบพุทธ (ทําบุญกุศล) ซึ่งแนนอนจะตองเกี่ยวของกับศีลธรรมและการทําดี และ
สวนที่สองเกี่ยวของกับการถือผีเพื่อใหไดรับการชวยเหลือและอํานาจ
ความคิดแบบคริสเตียนที่ถูกตอง จะตองรักษาทั้งสองสวนนี้ไวดวยกัน พระเจาทรงเปนทั้งผูทรงมหิทธิ
ฤทธิ์และกอปรดวยศีลธรรม พระเจาทรงบริสุทธิ์และผูที่มาหาพระองคจะตองบริสุทธิ์ ความคิดนี้ดูเหมือนจะ
เปนเรื่องแปลกสําหรับคนไทย ผูซึ่งมีแนวโนมตามธรรมชาติที่จะหวังพึ่งพระเจา เพื่อขอความชวยเหลือโดยไม
ตองคํานึงถึงชีวิตทางดานศีลธรรมของเขาเองตอเบื้องพระพักตรพระองค
และคิดวาการพัฒนาชีวิตทางดาน
ศีลธรรมนั้นก็เปนเรื่องสวนตัว ไมจําเปนตองมีพระเจาเขามาเกี่ยวของ
ดังนั้น ในความคิดของคนไทย “ฤทธิ์อํานาจและความบริสุทธิ์” จึงเปนคนละเรื่องที่แยกออกจากกัน
อยางสิ้นเชิง ดวยเหตุนี้ คริสเตียนไทยจึงไมเขาใจพระเจาในฐานะที่ทรงบริสุทธิ์และมีศีลธรรม เมื่อคริสเตียนทํา
บาป เขาจะไมคิดวา นั่นเปนการทําใหพระเจาเสียพระทัยและกระทําบาปตอพระเจา
นอกจากนี้เขาให
ความสําคัญกับศาสนพิธีหรือกิจกรรมทางศาสนา (เชน การอานพระคัมภีร, ไปประชุมที่โบสถเปนประจํา, ถือ
อดอาหาร, การอธิษฐานดวยใจรอนรน, และการรับใชพระเจาในรูปแบบอื่นๆ) มากพอๆ กันหรือสําคัญ
มากกวาการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ไดมาจากการมีความสัมพันธกับพระเจา
พระเจาถูกควบคุมได (manipulate)
แนวความคิดสําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองทําความเขาใจ คือ “โลกทัศนพื้นฐานดั้งเดิมของคนไทยนั้น
เชื่อวา สังคมและธรรมชาตินั้นมีความเปนเอกภาพและมีดุลยภาพ ทุกสิ่งลวนเปนผลแกกันและตองพึ่งพาอาศัย
กัน”15 คนไทยตระหนักถึงความจําเปนในการอยูรวมกันกับพลังอํานาจฝายวิญญาณ ดังนั้น เขาจะไมกระทําผิด
ตอเหลาวิญญาณทั้งหลาย แตไมยอมรับวาวิญญาณเหลานี้เปนเจานาย
โดยสัญชาตญาณพื้นฐานเขาจะใช
ประโยชนหรือควบคุมวิญญาณเหลานี้เพื่อประโยชนของตนเอง
ในขณะเดียวกันก็ไมทําใหเสียความสมดุล
ดังนั้น จึงมีการบนไวกับวิญญาณเหลานี้วาจะเซนไหวของบางอยางเปนการตอบแทนความชวยเหลือนั้น ผูที่
ออนวอนขอความชวยเหลือรูวา การลงทุนของเขานั้นคุมคา เพราะเขาอาจจะไดรับผลตอบแทนกลับถึงสิบเทา
ยกตัวอยางเชน การถวายกลวยหนึ่งหวีเพื่อขอแลกกับจักรยานยนตคันหนึ่ง ทาทีเหลานี้มีผลสําคัญตอคริสเตียน
ถึงแมคริสเตียนจะรูวา พระเจาจะไมถูกควบคุมดวยวิธีนี้ แตก็ยากที่จะเขาใจ ในเมื่อวิญญาณอื่น ๆ ถูกควบคุม
เพื่อใชประโยชนเชนนี้ได “มีความเชื่อกันวา พระเจาทรงคาดหวังจากผูที่แสวงหาการอุปถัมภของพระองคมาก
ยิ่งกวาที่วิญญาณทองถิ่นเรียกรองเสียอีก”16 บางครั้งสิ่งนี้ทําใหคริสเตียนรูสึกไมพอใจ

เสรี พงศพิศ, "ผี" ใน คํา: รองรอยความคิดความเชื่อไทย (กรุงเทพ: โครงการเผยแพรผลงานวิจัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 1992), หนา 64.
15

16

Hughes, "Christianity and Buddhism in Thailand," pp. 37-38.
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สัมพันธภาพในเชิงแลกเปลี่ยนตอบแทนกันเมื่อพระเจาทรงประทานความชวยเหลือให
คริสเตียนที่มีเบื้องหลังในการถือผีมากอนอาจมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับพระเจาในเชิง
แลกเปลี่ยนตอบแทนกัน โดยไมคิดวาพระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจา ยกตัวอยาง เชน ศาลเจาจะไดรับ
ความอุปถัมภดูแลอยางดีตราบเทาที่วิญญาณนั้นใหความชวยเหลือตามที่ตองการ และเปนที่เขาใจกันวา การออน
วอนขอความชวยเหลือแตละครั้งเปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางสองฝาย ดังนั้น เมื่อไดรับการชวยเหลือ ก็มีการ
ถวายของเซนไหวตามที่ไดบนไว การไมแกบนจะทําใหวิญญาณนั้นโกรธ เชนเดียวกัน ถาวิญญาณไมใหความ
ชวยเหลือตามที่ขอ สัมพันธภาพของทั้งสองฝายก็สิ้นสุดลง เพราะไมมีอะไรที่คาดหวังจะไดจากกันและกันอีก
แลว สําหรับคริสเตียน นอกเสียจากเขาจะมีความเขาใจอยางแนชัดถึงสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําเพื่อเขาผาน
ทางไมกางเขน เขาใจพระลักษณะที่เปนบุคคลของพระเจา และความเปนองคพระผูเปนเจาที่สมควรแกการยก
ยองแลว คริสเตียนไทยจะตกอยูในภาวะอันตราย ถาปลอยใหความคิดในเชิงแลกเปลี่ยนเขามามีอิทธิพลตอ
สัมพันธภาพของเขากับพระเจา คือ ถาพระเจาทําบางสิ่งเพื่อเขา เขาก็ควรจะทําบางสิ่งเพื่อพระองค ไมเชนนั้น
ก็ไมมีความจําเปนที่แทจริงเกิดขึ้น
พระเจาลงโทษคริสเตียนเมื่อเขาทําบาป - ตรงกันขามกับพระเจาทรงตีสอนบุตรของพระองคเมื่อเขาทําบาป
“โดยธรรมชาติวิญญาณสวนใหญไมมีนิสัยชั่วราย อยางไรก็ตาม พวกมันเปนอํานาจที่กระทําตาม
อําเภอใจ ไมมีความแนนอน และอาจจะกลายเปนวิญญาณที่ชั่วรายเมื่อถูกกระทบดวยสิ่งเล็กนอย ดวย
เหตุนี้ มนุษยจึงมีความกลัวอยูตลอดเวลาถึงความมุงรายที่อาจเกิดขึ้น ความมุงรายนั้นจะอยูในรูปของ
ความเจ็บปวย, การเพาะปลูกที่ลมเหลวไมเกิดผล และหายนะอยางอื่น ๆ”17
คนหนึ่งอาจจะคาดหวังวา ในความเขาใจของคริสเตียนไทย พระเจาของคริสเตียนทรงเปนเหมือน
วิญญาณเหลานั้นที่จะกระทําการตามอําเภอใจและจะกระทําสิ่งชั่วรายอยางที่เราคาดไมถึง อยางไรก็ตาม จาก
การศึกษาวิจัยไดแสดงใหเห็นวา สิ่งนี้ไมไดเปนปญหาสําหรับเขา และเขาไมไดเขาใจพระเจาในลักษณะนี้ แต
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปตางมีความเชื่อวา พระเจาทรงลงโทษคริสเตียนเมื่อเขาทําบาป และความเจ็บปวยหรื
อภัยพิบัติอื่น ๆ มักจะถูกมองวาเปนการลงโทษของพระเจา ทั้งนี้จะพบวา คริสเตียนไทยยังไมเขาใจและไมมี
ความชัดเจนเรื่องความแตกตางระหวางพระเจาผูทรงลงโทษโดยแจกจายความชั่วตอบแทนความชั่ว และพระเจา

ความเชื่อของคริสเตียนที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ
ผูทรงตีสอนบุตรของพระองค
พระเจาทรงอยูในสงครามสองฝาย
17

Cohen, "Christianity and Buddhism in Thailand," p. 130.
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พระเจาของคริสเตียนทรงเปนพระเจาผูทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญสูงสุด
ทรงเปนแหลงพลังอํานาจที่
วิญญาณอื่นๆ ตองมารับเอาอํานาจและการคงอยูจากพระเจาเสมอจริงหรือ? ความเชื่อของพราหมณจะทําให
หลายคนเกิดความสงสัยในเรื่องนี้ ความสงสัยนี้นําไปสูความเชื่อแบบ “ทวินิยม” (Dualism) โดยเชื่อวาพลัง
อํานาจของความดี (พระเจา) ตอสูกับอํานาจของความชั่ว (ซาตาน) บางคนคิดวา ซาตานถูกยกขึ้นสูงเทากับ
พระเจา (หรือเกือบเทา) แตอยูฝายตรงขามกับพระองค ดวยเหตุนี้ ภาพของพระเจาจึงปรากฏในสงคราม
ระหวางความดีและความชั่ว อยางไรก็ตาม พระคริสตธรรมคัมภีรสําแดงใหเห็นวา พระเจาทรงเปนองคผูทรง
มหิทธิฤทธิ์สูงสุด ทรงมีอํานาจเหนือเทพผูครองและศักดิเทพอื่นๆ ทั้งปวง พระองคทรงเปนพระผูสรางและทรง
อนุญาตใหอํานาจอื่นๆ ปฏิบัติการตามพระประสงคที่สมบูรณของพระองคผูทรงเปนองคพระผูเปนผูครอบครอง
อยู
พระเจาทรงกําหนดวันเกิด วันตาย ฯลฯ ของเรา (น้ําพระทัยของพระเจาควบคุมจุดหมายปลายทางของเรา
เหตุการณตางๆ ถูกกําหนดไวกอนลวงหนาโดยพระองค)
โหราศาสตร, โชคชะตา, โชคลาภ ลวนนําไปสูความเชื่อวา เหตุการณตางๆ ถูกกําหนดไวลวงหนา
สําหรับชีวิตมนุษย อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด เราไมสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเราได ฯลฯ แมวา คริสเตียน
จะใชคําพูดวา “น้ําพระทัยของพระเจา” แตก็ยังแฝงไวซึ่งความเขาใจแบบพราหมณ จากคําถามตอไปนี้ “พระ
เจาทรงมีน้ําพระทัยที่กําหนดไวแนนอนสําหรับชีวิตของเราหรือไม?” “พระองคทรงกําหนดเวลาตายที่แนนอน
ของเราหรือไม?” คริสเตียนจะตอบวา ใช ในขณะที่พระคริสตธรรมคัมภีรชี้ชัดเจนวา เราสามารถกระทําบางสิ่ง
บางอยางเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราได (ยกตัวอยาง เชน ใน 1 คร 11:30 บันทึกวา ความบาปและการ
กระทําอยางที่ไมสมควรในการรวมโตะกับองคพระผูเปนเจา (ศีลมหาสนิท) อาจะเปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวย
หรือถึงตาย)

ความเชื่อของคริสเตียนที่ไดรับอิทธิพลจากระบบโครงสรางของสังคมไทย
พระเจาทรงเปนองคอุปถัมภผูยิ่งใหญ – แตอาจจะไมเปนองคพระผูเปนเจา
สังคมไทยเปนสังคมที่เนนเรื่องความสัมพันธ (relational society) คนไทยตระหนักดีวา สัมพันธภาพที่
ถูกตอง การติดตอรูจักผูมีอิทธิผล หรือการรูจักกาลเทศะ อาจเปนหนทางทําใหตนกาวหนาได ความคิดนี้
กอใหเกิดวัฒนธรรมเรื่องความสัมพันธที่ตองกระทํากันอยางระมัดระวัง18 ระบบโครงสรางแบบจัดชนชั้นใน

18

Stephen Taylor, Patron Client Relationships and The Challenge for the Thai Church (Bangkok:
Discipleship Training Centre, 1997), p. 14.
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สังคมไทย (hierarchical structure) เปนกุญแจสําคัญในการเขาใจพฤติกรรมของคนไทย 19 ระบบศักดินา (เปน
ระบบซึ่งคนในสังคมจะไดรับหมายเลขหนึ่งเพื่อกําหนดสถานภาพของเขา)
ถูกยกเลิกไปโดยสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แตความเชื่อพื้นฐานที่วา ทุกคนควรจะมีลําดับ ชนชั้น และพอใจอยูกับฐานะนั้น ก็ยังคงมี
อยูจนถึงทุกวันนี้ คนไทยทุกคนถูกสอนมาตั้งแตเด็กใหรูจักวา ใครเปนผูมีอาวุโสกวาหรือมีระดับสูงกวาตน
และใครออนอาวุโสกวาหรือมีระดับชั้นต่ํากวาตน “พวกเขาถูกสอนใหรูจักความแตกตางระหวางฐานะที่สูงและ
ต่ํา ที่เรียกวา รูจัก “ที่ต่ําที่สูง” และการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับแตละฐานะ20 คนไทยสวนใหญตระหนักถึง
ตําแหนงฐานะของตนที่สูงกวาบางคน (และเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่ควรมีตอคนเหลานั้น)
และ
ตําแหนงฐานะที่ต่ํากวาบางคน (และเขาใจถึงบทบาทที่ควรมีตอคนเหลานั้นดวย) ยกตัวอยางเชน การออกไป
รับประทานอาหารนอกบานเปนกลุม โดยปกติ ผูอาวุโสที่สุดในกลุมจะเปนคนจายคาอาหาร สวัสดิการทาง
สังคมที่ไมเพียงพอ และความยากจนและร่ํารวยที่แตกตางกันอยางมากมาย ทําใหคนไทยตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ตั้งแตเกิดมาคนไทยแตละคนตองพึ่งพาและอาศัยคนอื่น ในทางกลับกัน คนอื่นๆ ก็จะพึ่งพาเขาดวย
ลูกๆ ตองพึ่งพาอาศัยพอแม ตอมาภายหลังพอแมก็ตองพึ่งพาอาศัยลูกๆ สมาชิกในครอบครัวที่ยากจนกวาตอง
พึ่งพาอาศัยสมาชิกในครอบครัวที่มั่งมีกวา สิ่งเหลานี้เปนความจริงของชีวิตซึ่งแตละคนอาจจะไมชอบ แตใน
ที่สุดก็ตองยอมรับความจริงนี้
คานิยมที่ฝงลึกและเกิดขึ้นจากลักษณะแบงชนชั้นของสังคมไทย คือ “บุญคุณ” หมายถึง การกระทําดี
ใดๆ ความชวยเหลือหรือความเมตตากรุณาของผูหนึ่ง ซึ่งสมควรรับการตอบแทนจากผูรับโดยการแสดงความ
กตัญู และความขอบคุณ”21
ระบบ “บุญคุณ” ที่มีขอผูกพันและสายสัมพันธนี้เกิดจาก การจัดเตรียมผลประโยชนใหหรือเปนความ
เมตตาของฝายหนึ่งใหกับอีกฝายหนึ่ง ซึ่งตอมาพัฒนาเปนความสัมพันธพิเศษ . . . เปนความสัมพันธที่
ไมมีความเสมอภาคกัน เนื่องจากผูใหความชวยเหลือไดสรางความเปนหนี้ใหแกผูรับ ในขณะเดียวกัน
โดยการรับความชวยเหลือนั้นผูรับความเชื่อเหลือยอมตกลงโดยปริยายตอขอผูกพันที่จะแสดงความ
กตัญูรูคุณ และตอบแทนความชวยเหลือนั้นในเวลาที่เหมาะสม22
คานิยมนี้เปนหลักจิตวิทยาของระบบผูอุปถัมภในสังคมไทย ผูอุปถัมภคือผูที่ใหความชวยเหลือแกผูรับ
ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธแบบเจาหนี้และลูกหนี้ ผูรับความชวยเหลือตองทดแทนคืนใหแกผูใหความชวยเหลือ
19

Titaya Suvanjata, "Is Thai social system loosely structured ?" Social Science Review, (1976):

171-187.
20

Chai Podhisita, "Buddhism and Thai World View," in Traditional and Changing World View
(Bangkok: Chulalongkorn University Social Research Institute, 1985), p. 32.
21

Chai Podhisita, "Buddhism and Thai World View," p. 47.

22

Snit Smuckarn, "Thai Peasant World View," in Traditional and Changing World View
(Bangkok: Chulalongkorn University Social Research Institute, 1985), p. 139.
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ดร.ไชยยัน อุโฆษสกุลแสดงความเห็นวา “คนไทยจะยืนยันสนับสนุนเรื่องการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน ตราบ
เทาที่ยังเอื้ออํานวยประโยชนแกทั้งสองฝายเทานั้น”23 ถาพบวา ไมสามารถพึ่งพาอาศัยผูอุปถัมภนี้ไดแลว ผูรับ
ความอุปถัมภก็จะถอนตัว
ผูใหความอุปถัมภควรเปนบุคคลที่นาเคารพนับถือ สมควรไดรับเกียรติชื่อเสียง มีอํานาจและนาเกรง
ขาม เขาควรเปนคนที่มีใจเมตตากรุณา เขาถูกคาดหวังวาจะเสมือนพอ เหมือนกับผูเปนหัวหนาครอบครัว เขา
ควรใหความคุมครอง กําลังใจ ความชวยเหลือสนับสนุน ปกปดความผิดของผูอยูใตความอุปถัมภและให
รางวัลแกเขาอยางมากมาย ควรเปนผูรูจักใหอภัยและมีใจกวางขวาง โดยการกระทําเหลานี้เขาคอย ๆ เพิ่มหนี้ที่
ผูรับความอุปถัมภตองทดแทนขึ้นเรื่อยๆ 24 ในทางกลับกัน ผูรับความอุปถัมภจะตองแสดงความนอบนอม ให
เกียรติ ใหความเคารพและไววางใจผูอุปถัมภ มีความกตัญูรูคุณและจงรักภักดี ความรูสึกซาบซึ้งและเปนหนี้
ในลักษณะนี้ เรียกกันวา “เปนหนี้บุญคุณ” เปนความรูสึกที่ฝงลึกและผลักดันใหเกิดการทดแทน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในรูปของความจงรักภักดี คนที่ไดรับความชวยเหลือมีความรูสึกวาจะตองทดแทน ถาความชวยเหลือนั้น
มากมายมหาศาล ผูรับจะรูสึกเปนหนี้ตลอดชีวิต
จากขอความขางตน ในเรื่องความสัมพันธกับพระเจาคนไทยเห็นวา พระเจาทรงเปนองคอุปถัมภผู
ยิ่งใหญ คําวา “พระเจา” เปนคําศัพทสองคําที่ดึงออกมาจากคําที่ใชเรียกกษัตริยผูทรงเปน “พระเจาแผนดิน”
และจากคําวา “พระพุทธเจา” กษัตริยเปนองคอุปถัมภที่นายกยองเชิดชูที่สุดในสายตาของคนไทย สําหรับคริส
เตียน “พระเจาทรงเปนองคพระผูเปนเจาผูทรงบริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพและเปยมดวยพระทัยเมตตา พระองค
ทรงเปนกษัตริยและวิญญาณแหงองคอุปถัมภผูยิ่งใหญที่พวกเขาใฝฝน ทรงมีฤทธานุภาพที่ไมจํากัด ทรงมีความ
รักและพระเมตตากรุณาอยางมากมายตอคนเหลานั้นที่เคารพยําเกรงและเชื่อฟงพระองค25
สําหรับคริสเตียนไทย พระเมตตากรุณาของพระเจาคือ ความรักของพระองค ซึ่งพระองคทรงเปนพระ
บิดาประทานแกบุตรของพระองค “พระพรเหลานี้ประกอบดวย ความเจริญมั่งคั่ง, สุขภาพสมบูรณ และการ
ปกปองคุมครอง ในทางกลับกัน บรรดาบุตรของพระองคมีความเชื่อวา เขาจะตองแสดงความเคารพยําเกรง
พระองคในการนมัสการ และเชื่อฟงโดยกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค”26
เราอาจจะคาดหวังวา ความเขาใจพระเจาในฐานะขององคอุปถัมภผูยิ่งใหญ และความหมายของการเปน
หนี้บุญคุณ จะนําคริสเตียนไทยใหยอมรับพระองคเปนเจาเหนือชีวิตของเขาอยางไมมีเงื่อนไข แตหาเปนเชนนั้น
ไม เนื่องดวย ความหมายเรื่องไมกางเขนของพระเยซูยังไมเปนที่เขาใจ คนไทยไมไดแสวงหาหรือรองทูลขอ
23

Chaiyun Ukosakul, A Turn From The Wheel to The Cross, pp. 142-144.

24

Henry Holmes and Suchada Tangtongtavy, Working with the Thais (Bangkok: White Lotus,
1995), 61-68.
25

Philip Hughes, "The Assimilation of Christianity in the Thai Culture" Religion, 14(1984): 313336, p. 330.
26

Ibid., p. 330.
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“การอภัยโทษบาป” สิ่งที่พวกเขาสนใจ คือ “การรอดพนจากความทุกขยาก” มากกวา “การรอดพนจากบาป”
ในที่นี้ไมมีการสํานึกถึงหนี้บุญคุณเลย ความสัมพันธกับพระเจายังคงอยูในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน ถาพระ
เจาทรงอวยพร เขาจะตอบแทนดวยการขอบพระคุณและจงรักภักดี (เชน ไปโบสถ อธิษฐาน ฯลฯ) ถาพระเจา
ไมอวยพร เขาอาจจะมองหาผูอุปถัมภคนใหม หรือสงสัยวาพระเจาเปนผูอุปถัมภที่ดีหรือไม ถาพระองคทรง
เปนผูอุปถัมภที่ดี ทําไมจึงไมตอบตามที่เขารองขอ
หนาที่ของพระเจา คือ ประทานสิ่งดีแกเรา
ในความคิดของคนไทย หนาที่(หรือพันธะขอผูกมัด)ของผูอุปถัมภนั้น ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน จน
ยากที่จะหลีกเลี่ยงความคิดที่วา “เปน หนาที่ ของพระเจาที่จะตองชวยเหลือฉัน” หรือ “เปน หนาที่ ของพระเจา
ที่จะให หนาที่ ของเราคือรับ” นี่เปนความคาดหวังตามปกติในความสัมพันธแบบผูอุปถัมภ-ผูรับความอุปถัมภ
ซึ่งบางครั้งจะยื้อแยงความสัมพันธที่เกิดจากความรักแทไปได
พระเจาทรงมีเงื่อนไขตางๆ ในการใหความอุปถัมภ (เงื่อนไขที่ไมยุติธรรม)
“ความเมตตากรุณา (BENEVOLENCE) หมายถึง การใหความชวยเหลือทางดานวัตถุสิ่งของ (แงบวก)
และ การอํานวยใหผูรับการอุปถัมภดํารงชีวิตอยางสุขสงบโดยมีขอเรียกรองจากผูอุปถัมภนอยที่สุด (แงลบ)”27
ผูอุปถัมภที่ดีจะไมกําหนดเงื่อนไขมากเกินสําหรับการใหความอุปถัมภ
หากผูรับความอุปถัมภแสดงความ
จงรักภักดีนั่นก็มากเพียงพอแลว บางครั้ง เราเขาใจผิดวาพระเจาทรงเรียกรองมากเกินไป (ตัวอยางเชน ลูกา
14:33 “ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู จะเปนสาวกของเราไมได”) ถา “ผูรับ
ความอุปถัมภ” ทูลขอสิ่งหนึ่งแตไมไดรับคําตอบ เขาอาจจะรูสึกวาจําเปนตองอธิษฐานมากขึ้น หรือกระทั่งอด
อาหารเปนเวลาหลายวัน ถาพระเจายังคงไมตอบ เขาอาจจะรูสึกผิดหวังหรือเสียใจและคิดวา พระเจามีเงื่อนไข
มากเกินไป แสดงใหเห็นวา คนไทยยังไมเขาใจความคิดพื้นฐานที่วา พระเจาทรงเปนองคพระผูเปนเจา จอม
เจานาย ผูทรงรักอยางไมมีเงื่อนไข และทรงมีพระประสงคประเสริฐเลิศสําหรับชีวิตของเรา
ความไมคุนเคยใกลชิด – แผนการของพระองคเปนธุระของพระองคเอง
ปญหาอีกขอหนึ่งเกี่ยวกับความเขาใจพระเจาในฐานะผูอุปถัมภ คือ ผูอุปถัมภและผูรับการอุปถัมภมักจะ
ไมมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกัน ในขณะที่ความสัมพันธของคริสเตียนกับพระเจาควรเนนความใกลชิด
สนิทสนมกันอยางมาก ความหางเหินเปนลักษณะปกติธรรมดาของสัมพันธภาพในรูปแบบระบบอุปถัมภ ทั้งนี้
ไมมีการคาดหวังไววาผูรับความอุปถัมภจะเขามารับรูธุระสวนตัวของผูอุปถัมภ การแสดงความเมตตากรุณาจะ
มาจากผูอุปถัมภเทานั้น ปญหาของผูรับความอุปถัมภไดกลายเปนปญหาของผูอุปถัมภ แตผูอุปถัมภจะไม
27

Norman Jacobs, Modernization Without Development: Thailand As an Asian Case Study
(London: Praeger Publishers, 1971), p. 28.
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เปดเผยปญหาของเขาเองแกผูอยูในความอุปถัมภ เพราะถือวาเปนธุระสวนตัวของเขา นี่อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหคริสเตียนไทยมองเรื่องพันธกิจโลกวาเปนธุระของพระเจา ถึงแมวาพระเจาปรารถนาที่จะแบงปนภาระ
ของพระองค แตดวยความยําเกรงเขาจึงขอมอบงานนั้นไวกับพระองค นอกจากนี้ คนไทยคอนขางจะกลัว
บุคคลที่มีอํานาจ แมวาเขาจําเปนตองมีผูอุปถัมภ และรูสึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยูในการดูแลนั้น แตก็ยังมีความ
เกรงกลัว และไมกลาที่จะเขาใกลชิดสนิทสนมมากเกินไป
ความจําเปนที่จะตองทดแทนเมื่อไดรับความชวยเหลือ - สัมพันธภาพในเชิงแลกเปลี่ยนตอบแทน
เมื่อนําระบบอุปถัมภ ที่มีเชิงแลกเปลี่ยนตอบแทนไปประยุกตใชกับความเขาใจเรื่องพระเจา ทําใหเกิด
ปญหาใหญ คือ กลายเปนบอนทําลายพระคุณของพระเจา พระเจาทรงประทานการอุปถัมภใหเปลา ๆ โดยไม
จําเปนที่ลูกๆ ของพระองคตองชดใชคืน พระองคไมไดมีขอเรียกรองใดๆ ในการใหความชวยเหลือของพระองค
และไมมีทางที่คริสเตียนจะทดแทนพระคุณของพระองคไดอยูแลว อยางไรก็ตาม นี่เปนเรื่องที่คริสเตียนไทย
เขาใจไดไมงายนัก เพราะเปนเรื่องที่เขาไมคุนเคยมากอน แนนอนทีเดียว คริสเตียนควรรักและนมัสการพระเจา
เพราะพระพรมากมายที่พระองคประทานให และเขาควรจะรูสึกวา เขาเปน หนี้บุญคุณ (หรือหนี้พระคุณ)
พระองคตลอดไป แตความคิดที่จะ “ทดแทน” หรือ “ตอบแทน” พระองค ก็เปนสิ่งขัดแยงกับพระคุณและพระ
เมตตาที่ไมมีเงื่อนไขของพระองค

ขอสรุปปดทายและขอแนะนําตาง ๆ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา อิทธพลของสังคมไทยและความเชื่อที่สืบทอดมาตามประเพณีเปน
อุปสรรคตอความเขาใจพระเจาของคริสเตียนไทย บางเรื่องจะเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําแลว เชน ไมเขาใจวา พระเจาทรง
สถิตอยูใกล ทรงเปนผูที่เราสามารถจะชื่นชมและเขาใกลชิดสนิทสนมได โดยเฉพาะอยางยิ่งไมเขาใจเรื่อง
พระคุณและความรักที่ไมมีเงื่อนไขของพระเจา ความจริงที่วา พระเจาทรงสมควรเปนองคพระผูเปนเจาของเรา
เนื่องดวยการที่พระองคทรงเปนอยู (เปนเจานายเหนือสิ่งทั้งปวง) และการที่พระองคทรงจายคาไถเราใหไดรับ
ความรอดผานทางไมกางเขน ไมอาจลบลางแนวคิดเรื่องความสัมพันธในเชิงแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ยังมี
แนวโนมที่จะแยกความบริสุทธิ์ของพระเจาออกจากฤทธานุภาพของพระองค และไมเขาใจวา พระเจาทรงมี
อารมณความรูสึกตางๆ และทรงมีพระทัยโศกเศราเสียใจเนื่องจากบาปและความไมเชื่อฟง
การศึกษาวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นดวยวา ระยะเวลาของการเปนคริสเตียนนานขึ้น ไมไดทําใหปญหา
เหลานี้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งชี้ใหเห็นวา ระบบและเนื้อหาทางดานคริสเตียนศึกษาของเราในปจจุบัน (เชน ใน
สถาบันพระคริสตธรรมตางๆ และในการเทศนาและการสอนในคริสตจักร)
ยังไมตรงเปาหมายพอที่จะ
ตอบสนองตอความตองการที่เฉพาะเจาะจงของคริสเตียนไทย
นอกจากหัวขอที่ขาพเจาทําการศึกษาวิจัยนี้แลว คงมีการศึกษาวิจัยหัวขออื่นๆ ที่แสดงใหเห็นปญหาและ
อิทธิพลอื่นๆ ตอความเชื่อของคริสเตียนไทย ซึ่งยังไมไดรับแกไขโดยเนื้อหาคําสอนที่เหมาะสมเพียงพอ
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ขาพเจาหวังวาการศึกษาวิจัยนี้ จะมีสวนชวยผูสอนในการเตรียมการสอนที่เหมาะสมกับความตองการ
ของคริสเตียนไทยมากยิ่งขึ้น
ขาพเจาใครจะเสนอแนะใหมีการตั้งคณะวิชาขึ้นคณะหนึ่งภายในวิทยาลัยและ
สถาบันพระคริสตธรรมไทยที่มีอยูในปจจุบัน
เพื่ออุทิศตนใหกับจุดมุงหมายในการพัฒนาศาสนศาสตรที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย คณะวิชานั้นควรใหเวลาเพื่อพัฒนาขอมูลความรูที่สําคัญ ๆ อยางเชน หลักขอเชื่อ
ของไทย (THAI CREED) หนังสือปุจฉาวิสัชนาของไทย (CATECHISM) หลักสูตรและเนื้อหาการสอนที่เหมาะ
กับเด็ก ๆ ผูใหญและโรงเรียนสอนพระคัมภีร นักวิชาการคริสเตียนไทยควรไดรับการสนับสนุนเพื่อทํางานใน
ดานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะตองไดรับการชวยเหลือทางดานการเงินจากนักธุรกิจคริสเตียน องคการคริสเตียน และ
ปจเจกบุคคล
หอง
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คนควาของสหจิดคริสเตียนแหงประเทศไทย (EFT) และหนวยงานจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรแหงประเทศ
ไทยเชียงใหม (CCT) : Taylor, Stephen. A Study Of The Relationship Between Christian Education And The
Belief System Of Thai Christians. Doctor of Ministry Thesis, Bangkok: International Theological Seminary
Los Angeles, 1999.)
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