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พระเยซู...พระเจ้านักจติวทิยา 
(ยอห์น 8:1-11) 

โดย พชัรี เตียจันทร์พนัธ์ุ 
...เงียบไพรพฤกษช่์างสลดัสงบเงียบสุดเปรียบเทียบเงียบอยา่งไรในม่านป่าเงียบดงัเพรียก

วญิญาณผสานอุรา ให้รับรู้ดวงชีวาดงัหน่ึงเดียว 
ตน้มะกอกเทศจ๋า เธอช่างเป็นรูปลกัษณ์แห่งการเกิดผลของคนชอบธรรมจริง ๆ นะ (สดุดี 52:8) 

ตน้ไมแ้ห่งมิตรภาพ และสันติสุข (ปฐมกาล 8:11) บนผนืดินภูเขามะกอกเทศท่ีมีพวกเธออยูห่นาแน่นใน
สมยัของพระองค ์ จนจะกลายเป็นผนืดินบริสุทธ์ิอยูแ่ลว้ซิ! เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเสด็จเยีย่มเยยีน
เธอในคืนน้ี (8:1) 

เชา้แลว้นะ ไม่มีรถคนังามมารับพระองคไ์ปเทศนา หรืออ านวยความสะดวกให ้(8:2) ทรงเสด็จ
ไปท่ีพระวหิารอีก ต่อหนา้ฝงูชนมากหลาย พระองคเ์ร่ิมสั่งสอนเขาอยา่งเปิดเผย และแลว้เหตุการณ์ท่ีไม่
มีใครคาดคิด ภาพท่ีปรากฎอยูเ่บ้ืองหนา้คือ พวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสีพาเอาผูห้ญิงคนหน่ึงมายนือยู่
ขา้งหนา้พวกเขา (8:3) เธอถูกจบัไดเ้พราะล่วงประเวณี 

...จะวา่เจบ็กนับา้งเพื่อสร้างเกิด 
เจบ็เลยเถิดเกินไปใช่จะก่อ 
เจบ็เหลือลน้ทน-เก็บเจบ็เกินพอ 
ถา้ไม่ต่อสู้ก็รู้อยูต่อ้งตาย... 
เธอจะรู้สึกเหมือนกลอนบทน้ีรึเปล่าหนอ? ท าผดิถูกจบัไดต้อ้งมายนืใหถ้า้เธอรู้ความจริงวา่ 

ผูช้ายท่ีร่วมประเวณีกบัเธอก็ตอ้งถูกหินขวา้งตายดว้ยเหมือนกนั (เลวนิีติ 20:10, เฉลยธรรมบญัญติั 
22:22-24) ท าไมนะเขาพิพากษาต่อหนา้ธารก านลั ใหเ้อาหินขวา้งใหต้ายแต่ผูเ้ดียว เพราะผดิประเวณี 
(8:4-5) 

ทีสามีมีเพศสัมพนัธ์กบัโสเภณีไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครช้ีน้ิวพิพากษาแซมสันท่ีเสเพลออกนอก
บา้นไปนอนกบัหญิงแพศยาในเขตแดนฟิลิสเตีย (ผูว้นิิจฉยั 16) ไม่มีใครสังเกตวา่ยดูาห์เป็นชายท่ี
แต่งงานแลว้ ยามท่ีเขาหลบันอนกบัทามาร์ลูกสะใภ ้ เพราะเขาเขา้ใจวา่ เธอคือโสเภณี (ปฐมกาล 38:12-
26) เม่ือนาธนัต่อวา่ดาวดิท่ีท าบดัสีต่อนางบทัเชบา ผูเ้ผยพระวจนะไม่ไดพ้ดูสักค าแทนภรรยาของดาวดิ 
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(ซามูเอล 11,12) การล่วงประเวณีในสังคมยวิ ประหน่ึงคือความไม่ยติุธรรม เฉพาะแต่สามีท่ีภรรยาของ
เขามีชู ้สิทธิมนุษยชนในการมีผูสื้บสกุลถูกริดรอนและละเลยฝ่ายภรรยาไป 

กระนั้นการล่วงประเวณีก็หาใช่ความผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ส่วนตวัไม่ แต่มีผลสนองตามธรรม
บญัญติั เพราะละเมิดพนัธสัญญาแห่งการสมรสอนับริสุทธ์ิท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงผกูพนัไวก้ฎหมาย
ของพระเจา้นั้นรอบคอบและยติุธรรมเสมอ เธอจะรู้สึกอยา่งไรต่อพวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสีท่ีจบัเธอมา
...ดนัจบัเธอมาคนเดียว 

กฎเกณฑ์ทีป่ราศจากความรัก ของธรรมาจารยแ์ละฟาริสีคือกฎหมายท่ีล าเอียง เบ้ืองหลงัแฝงไว้
ดว้ยอุบายมุ่งร้ายต่อพระเยซู (8:5-6) 

จะตดัสินใหเ้อาหินขวา้งเธอใหต้ายตามธรรมบญัญติัรึก็ขดักบัอ านาจบา้นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้
ประหารชีวิตนกัโทษก่อน ถา้จะใชแ้ต่ความรักทีป่ราศจากกฎเกณฑ์ ก็เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีไร้
ความหมาย พวกธรรมจารยแ์ละฟาริสีตอ้งไม่ยอมแน่ คงหาเหตุฟ้องสภาชาวยวิวา่ ถา้พระองคเ์ป็นผูเ้ผย
พระวจนะแลว้ไซร้ ไฉนจึงขดัขืนไม่เช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสส (8:6) 

แต่ยามหนา้ส่ิวหนา้ขวานเช่นน้ี ใครเลยจะคิดวา่พระเยซูจะใช ้ “อ านาจ” ท่ีดู “ไร้อ านาจ” แต่มี
อ านาจจริง ๆ ในการ “สั่งสอน” ซ่ึงบางทีผูน้ าบางท่านในยคุน้ีอาจหลงลืม มองขา้ม หรือไม่ใส่ใจไปแลว้
ก็ได ้ นัน่ก็คือ “ค าเดียวทีถู่กกาละกด็ีจริง ๆ” (สุภาษิต 15:23) และภาษาท่าทางทีเ่หมาะสม (Nonverbal 
Communication) รวมถึง ภาษากาย (  ฺ Body Language) ไดป้ระสานทั้งความรักและกฎเกณฑ์ ไวไ้ด้
อยา่งสวยงาม 

“พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิว้พระหัตถ์เขียนทีด่ิน” (8:6) ทรงลุกขึน้ ตรัสตอบวา่ ผูใ้ดใน
พวกท่านท่ีไม่มีผดิก็ใหผู้น้ั้นเอาหินขวา้งเขาก่อน” (8:7) แลว้พระองคก์ท็รงน้อมพระกายลงเอานิว้พระ
หัตถ์เขียนทีด่ินอีก (8:8) 

ขออธิบายเสริมจาก เรช (Ruesch)1 ใชค้  าวา่การส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษาพดู (Nonverbal 
Communication) ซ่ึงรวมถึง  

1. ภาษาสัญลกัษณ์ (Sign language) เช่นการส่งสัญญาณส่ือสารของลูกเสือ การส่งภาษาใบ ้ เรา
มกัจะเขา้ใจใกลส่ิ้งท่ีเราชอบหรือสนใจ และหลีกเล่ียงหรืออยูใ่หไ้กลจากส่ิงท่ีเราไม่ชอบเช่น ศกัเคียส (ลู
กา 19:1-11) สนใจพระเยซู เขาพยายามจะดูใหเ้ห็นพระองคแ์มค้นแน่น จึงวิง่ไปขา้งหนา้ข้ึนตน้มะเด่ือ
เพื่อจะดูใกล ้ๆ เป็นตน้ 

                                                        
 
 
1 1. Jurgen Ruesch and Weldon Kees, Nonverbal Communication (Berkeley,Calif.:University of California Press, 1956;2 nd ed., 1971)  
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2. ภาษาวตัถุ (Object language) รวมถึงการแสดงออกทั้งท่ีจงใจและไม่จงใจ ในการใชห้รือ
แสดงวตัถุต่าง ๆ เช่น เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ คนท่ียิง่แต่งตวัใหแ้ปลกประหลาดจากท่ีใส่กนัอยูท่ ัว่ไป นัน่คือเขา
ก าลงัเรียกร้องให ้“สนใจฉนัซิ!” 

เส้ืออยา่งดีท่ีสุด-แหวนท่ีสวมน้ิวแมแ้ต่รองเทา้ท่ีบิดาสั่งให้บ่าวน ามาสวมใหบุ้ตรนอ้ยหลงหาย 
ลว้นแสดงใหบ้่าวไพร่รับรู้วา่ บุตรน้ีไม่ใช่ “ลูกจา้ง” (ลูกา 15:19-21) 

ลกัษณะของบ้าน การจัดบ้าน เช่น เกา้อ้ีของพ่อ, ครัวของแม่, หนงัสือวตัถุหรือผา้ท่ีวางคาไวบ้น
เกา้อ้ีลว้นส่ือวา่น่ีท่ีของฉนันะ 

3. ภาษาการกระท า (Action language) หมายถึงการกระท าทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นการกระท าท่ีตั้ง
ใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการส่ือความหมายแทนค าพดู เช่น การรับประทานอาหารแบบ
ตะกรุมตะกราม อาจส่ือสารวา่ เจา้ตวัก าลงัหิวจดั หรือไม่ไดรั้บการอบรมมาให้รับประทานอยา่ง
เรียบร้อย 

การแสดงออกทางสีหน้า มากกวา่ 50% ทีเดียวท่ีการส่ือความหมาย “ทางอารมณ์” สามารถ
สังเกตไดจ้ากสีหนา้ของคน เช่น เศรษฐีหนุ่มมิอาจซ่อนเร้นใบหนา้ “สลด” ของเขาได ้หลงัจากพระเยซู
ตรัสใหเ้ขาขายของทุกอยา่งแจกจ่ายแก่คนยากจน แลว้ตามพระองคไ์ป แมเ้ขาจะคุยถึงการถือพระ
บญัญติัตั้งแต่เด็กมา เพื่อจะไดชี้วตินิรันดร์ก็ตาม เพราะเขามีทรัพยส์มบติัมากนัน่เอง (มาระโก 10:22) 

ท่ีจริงเร่ืองการสังเกตการแสดงออกทางสีหนา้ คนไทยเราก็เป็นชาติหน่ึงท่ีสังเกตเร่ืองท านองน้ี
ไดดี้เช่นกนั จนเรามีค าโบราณวา่ 

“อนัวา่รักเขามกัรู้ 
หูตาบอกเหตุสังเกตง่าย 
เจรจาพาทีมีแยบคาย 
อยา่หมายวา่จะปิดไม่มิดเลย” 
น า้เสียง น ้าเสียงท่ีกล่าวต่อผูอ่ื้นอาจแฝงไวด้ว้ยความรู้สึกท่ีขดักบัค าพดูท่ีพดูออกไปก็ได ้ เช่น 

พวกทหารท่ีจบัพระเยซูกล่าววา่ “ขอใหพ้ระองคท์รงพระเจริญ” (ยอห์น 19:1-3) แต่ก็ตบพระพกัตร์
พระองค ์เป็นการเยาะเยย้ ดูหม่ิน 

คนท่ีผา่นโลกมามากยอ่มสังเกตเร่ืองน้ีไดดี้ สุภาษิตบทหน่ึงของลทัธิเซนก็พดูเร่ืองท านองน้ีไว้
วา่ 

“ขา้เห็นความเยาะเยย้ในค ากล่าวแสดงความเสียใจ 
ขา้เห็นความเศร้าในใบหนา้อนัยิม้แยม้ 
ขา้เห็นความอิจฉาริษยาในค ากล่าวแสดงความยนิดี 
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ขา้เห็นการดูถูกในค ากล่าวสรรเสริญ” 
ถา้น ้าเสียงกบัค าพดูสอดคลอ้งกนัเราก็จะจบัความคิดท่ีถูกได ้
สัมผสั ไม่วา่จะใชมื้อสัมผสัส่ิงของ บุคคลหรือพิงส่ิงใด ๆ สามารถส่ือความรู้สึก หรืออารมณ์

ของคน ๆ นั้นได ้เช่น คนข้ีอาย คนชราท่ีไม่มีใครเหลียวแลหรือคุยดว้ย คนท่ีวา้เหว ่มกัจะถือหรือสัมผสั
บางอยา่งรอบ ๆ มือตลอดเวลา 

พระเยซูทรงใชก้ารสัมผสัเป็นส่วนหน่ึงของการบ าบดัโรคดว้ยการอศัจรรยซ่ึ์งการสัมผสัส่งผล
ต่อจิตใจของผูป่้วยดว้ยเช่นต่อคนพิการ (หูหนวก เป็นใบ ้ตาบอด) คนโรคเร้ือน (มทัธิว 9:29), มาระโก 
7:33,1:41 เปรียบเทียบเลวนิีติ 13:45-46, ยอห์น 9:6) 

การวางตัว ลกัษณะการเคล่ือนไหวของร่างกายตั้งแต่คอลงไป จะช่วยใหคุ้ณตระหนกัถึงขอ้มูล
มากมายท่ีผา่นมาทางส่ือซ่ึงมิใช่ค าพดูได ้ เช่น การนัง่กอดอกอาจแสดงถึงการระวงัตวั การเตรียมพร้อม 
ขาท่ีวางพาดบนโตะ๊ส่ือถึงความรู้สึกสบาย เป็นตน้ 

การสบตา (Eye-contact) ยอห์น 8:1-11 น้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ พระเยซูทรงรู้จกัใชจิ้ตวิทยาวา่จะ
สบตาหรือไม่ไดอ้ยา่งดีทีเดียว 

“ผูใ้ดในพวกท่านท่ีไม่มีผดิ ก็ใหผู้น้ั้นเอาหินขวา้งเขาก่อน (8:7) แลว้พระองค์กท็รงน้อมพระ
กายลงเอานิว้พระหัตถ์เขียนทีด่ินอกี” (8:8) แต่เม่ือเขาทั้งหลายไดย้นิดั้งนั้น เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละ
คน ๆ เร่ิมจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามล าพงักบัหญิงคนนั้นท่ีอยูต่่อพระพกัตร์พระองค”์ (8:9) 

ดร.นีลสัน2 ใหเ้หตุผลวา่ การทีค่นเราหลกีเลีย่งการสบสายตา หรือการจ้องตากนัน้ัน เพราะ
ต้องการหลกีเลีย่งไม่ให้ตนเอง หรือคู่สนทนาเกดิความกระอกักระอ่วนใจหรืออดึอดัใจ 

หากคุณลองสังเกตสภาพอารมณ์ของตนเอง ขณะท่ีก าลงัจอ้งตากบัผูอ่ื้นจะพบวา่มีความรู้สึก
ดงักล่าวเกิดข้ึนจริงและความรู้สึกเช่นนั้นอาจรบกวนความคิดหรือสมาชิกในการส่ือสารทางวาจาได ้

พระองคเ์อาน้ิวพระหตัถเ์ขียนท่ีดินอีก ไม่มีความจ าเป็นตอ้งโตแ้ยง้วา่พระองคเ์ขียนอะไร พระ
เยซูหลีกเล่ียงการจอ้งตากบัพวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสีหลงัจากตรัสวา่ ใครท่ีไม่มีผิดก็ใหเ้อาหินขวา้ง
ก่อน ขณะท่ีพวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสีส านึกไดจ้นรู้สึกละอาย (8:9) และเวลาท่ีเราก าลงัใชค้วามคิด 
หรือไม่ตอ้งการพดูกบัใคร เราก็จะหลีกเล่ียง การจอ้งตากนัดว้ย เช่น นร. นศ. ไม่อยากเส่ียงจอ้งตากบั
อาจารยผ์ูส้อนเม่ืออาจารยถ์าม เป็นตน้ 

                                                        
 
 
 
2 Gerhard Nielson Studies in Confrontation (Munksgaard,Copenhagen,Howard Allen Cleveland,1965) 
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หลงัจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และคนอ่ืน ๆ ส านึกไดแ้ลว้ก็ทยอยกนัออกไปหมด 
หากค าทูลของหญิงนั้นท่ีเรียกพระเยซูวา่ (องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้/Lord) (8:11) กลัน่กรองมาจากกน้

บ้ึงแห่งจิตใจเธอจริง ๆ แลว้ละก็ ท่าทีในจิตใจของเธอต่อพระเยซูหลงัจากเร่ืองน้ีจบลง ก็ช่างแตกต่างจาก
ค าเรียก พระอาจารยเ์จา้ขา้ (อาจารย/์teacher) ของพวกธรรมาจารยแ์ละฟาริสี (8:4) ราวฟ้ากบัดินทีเดียว 

“เราก็ไม่เอาโทษเจา้เหมือนกนั จงไปเถิด และอยา่ท าผดิอีก” (8:11) 
ทุกวนัน้ีแมจ้ะมีการน าเอาประโยชน์จากภาษาท่าทาง มาใชใ้นเชิงจิตวิเคราะห์ส าหรับจิตแพทย์

สังเกตคนไขใ้ชเ้พื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ใชใ้นการศึกษา การใหค้  าปรึกษา การพฒันาบุคลิกภาพ และ
มารยาทท่ีเหมาะสมหรือแมแ้ต่ดา้นศิลปะการแสดงอยา่งโขนไทย เร่ืองรามเกียรต์ิท่ีใชภ้าษาท่าทางส่ือ
ความหมายอยา่งมากมาย เช่น เม่ือยกัษท์ศกณัฐ์โกรธ ก็จะกระทืบเทา้อยา่งรุนแรง ถา้ใชมื้อเกาท่ีหลงัหู
แรง ๆ นัน่ก็แสดงถึงความขุ่นเคืองใจ ฯลฯ 

แต่เกือบ 2,000 ปีมาแลว้ท่ีพระเยซูคริสตท์รงใช ้“ค าพูดทีสุ่ภาพถูกกาลเทศะ คู่กบัภาษาท่าทางที่
สอดคล้องจริงใจ” เป็นอ านาจในการส่ังสอน ทั้งแก่ผูท่ี้ถูกกล่าวโทษและกลุ่มคนท่ีคิดจะตลบหลงัเล่น
งานพระองคไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึงมาแลว้ 

อยา่งน้ีถา้จะขอเรียกวา่ “พระเยซู...พระเจา้นกัจิตวทิยาและราชาแห่งสันติ” คงไม่เกินจริงไป
ละมงั 

“โลกยงัคงตอ้นรับกบันกัสู้ 
ท่ีกอบกูใ้จไดแ้มใ้ครเฉือน 
ผจญเล่ห์กลจิตยอ้นบิดเบือน 
ใช่ง่ายเหมือนเพียงเตน้ร า 
และท าเพลง”  

(กวนิีพนธ์แห่งชีวิต) 
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