
การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 8 -75- 

บทที่ 8 
การทําเครื่องหมาย โครงสราง ตาราง 

 
วัตถุประสงค 

เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ 
*   สรางวิธีการทําเครื่องหมายในพระคัมภีร 
*   สรางโครงราง 
*   สรางตารางสรุป 

 
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ 

“บรรดาพระโอวาทของพระองคชอบธรรมเปนนิตย ขอประทานความเขาใจแกขา 

พระองค เพือ่ขาพระองคจะดํารงชวีิตอยู”       สดุดี 119.144 

 
มีวิธ ี3 ประการที่จะชวยใหเราศึกษาพระคมัภีรไดดีข้ึน นัน่คือ การทาํเครื่องหมาย การทําโครงสราง

และการทาํตาราง 
 

การทําเครื่องหมาย 
คือ การเนนขอความที่สําคญัของพระคัมภีร ทําใหงายที่จะรูวาขอความเฉพาะเรื่องนั่นอยูตรงไหน 

การทาํเครื่องหมายพระคัมภีร เราจะขีดเนนขอความที่เลือกไว ถามีดินสอสีตาง ๆ  เรากจ็ะใชสีนัน้ ๆ เปน
รหัส แตถาไมมีดินสอสีก็ใชการทาํเครื่องหมายไวขาง ๆ ขอที่สําคัญ 

ใชสีหรือรหัสตอไปนี้ 
สีแดง : สําหรับขอความซึ่งเกี่ยวของกับความรอด สีแดงแทน พระโลหิตของพระเยซู คุณอาจใช

เครื่องหมายไมกางเขน (     )  สําหรับขอความเกีย่วกับความรอด 
สีเขียว  : เปนสีของสิ่งที่เจริญเติบโต ใชสีนี้กับขอความเกี่ยวกับความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ คุณอาจ  

     ใชเครื่องหมายของดอกไมเพื่อแทนการเจริญเติบโต ( i   ) 
สีน้ําเงิน : เปนสีของสวรรคใชสีทําเครื่องหมายขอความเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู    

     คริสต กรุงเยรูซาเล็มใหมและสวรรค 
  ถาใชสัญลักษณใหใชรูปมงกุฎ (       )  เปนเครื่องหมายขอความที่ขางหนงัสือ มงกุฎแทน 
แผนดินสวรรค 
สีน้ําตาล  : ทุงนาขาวสาลพีรอมที่จะเก็บเกีย่วเปนสีน้าํตาล พระเยซูใชตัวอยางของการเก็บเกี่ยวเมื่อพูดถึง  

     การประกาศ ใชสีน้ําตาลทําเครื่องหมายขอความที่เกีย่วของกับการประกาศ 
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  คุณอาจใชสัญลักษณ (  #  )  ซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงถงึจํานวน ใชสัญลักษณนี้เพื่อเตือน 
คุณถึงจํานวนคนอีกมากมายที่จะตองไดยินขาวประเสริฐ 
 

คุณอาจใชสีตางๆ เพิ่มข้ึนเพือ่ทําเครื่องหมายขอความที่เกี่ยวกบัเร่ืองสาํคัญ : สีมวง  สีชมพู  สีเหลอืง สีดํา 
 

การทําโครงสราง 
การทาํโครงสรางเปนวธิีการจัดระบบการศึกษาพระคัมภีร โดยนาํรายละเอยีดมาสรุปซึ่งจะใชได

อยางมีประสิทธิภาพในการรบัใชและการศึกษาตอไป 
โครงสรางมีศูนยกลางทีห่ัวขอที่เลือก หวัขอนี้จะเปนชือ่เร่ืองของโครงสราง หลังจากที่ไดเร่ืองทีจ่ะ

ศึกษาแลว ข้ันตอไปก็คือหาจุดสําคัญที่บอกบางสิง่เกีย่วกับเร่ืองนั้น 
ตอไปก็มีจุดยอย ซึ่งบอกบางสิ่งเกี่ยวกับจดุที่สําคัญ 
มีหลายวิธีในการทําโครงสราง เราไดเลือกวิธีหนึง่ซึ่งใชหมายเลขพิเศษเรียกวา เลขโรมัน สําหรับ

จุดสําคัญ 
จุดยอยของโครงสรางจะแสดงดวยอักษรตัวใหญของพยัญชนะ ถามีจุดตอไปนี้ภายใตจุดยอยนี้จะ

แสดงดวยหมายเลขธรรมดา 
 

คุณวางชื่อเร่ืองไวตรงนี ้
 

I   นีเ่ปนหมายเลขโรมันสาํหรับ “1” ใชสําหรับจุดสําคัญอันแรก 
 A  นี่เปนอกัษรตวัใหญใชสําหรบัจุดยอยที่สัมพันธตอจุดสาํคัญ 
  1. ถามีจุดยอยตอไป ใชแสดงดวยหมายเลข 1 
  2. บางทมีีหลายจุดที่สัมพนัธตอจุดยอย  A  ก็ใหใชวางไวในลําดับตอมา 
 B จุดสําคัญที่ 1  อาจมีจุดยอยหลายจุด ถาเชนนัน้ก็เขยีนตอมาโดยใชลําดับ 

   อักษรยอ จุดยอยแตละอันควรสัมพนัธกับจุดสําคัญ 
II   จุดสาํคัญตอมาใชตัวเลขโรมันตัวตอมา 
 A จุดยอยทาํตามรูปแบบเดียวกัน 
 
 

 ตัวอยาง เราไดเตรียมโครงสรางสั้นๆ ในโรม 12.1-2 
 “พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตนุี้      โดยเหน็แกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง 

วิงวอนทานทัง้หลายใหถวายตัวของทาน แดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มชีีวิตอันบรสิทุธิ์
และเปนทีพ่อพระทัยพระเจา ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย อยา
ประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลีย่นแปลงจิตใจ แลวอุปนสิยัของทานจึงจะ
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เปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้าํพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนทีข่อบ
พระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” 

 

โครงสรางมดัีงนี ้
ข้ันตอนสําหรบัคนหาน้าํพระทัยของพระเจา 

I.   ถวายตัวของทานเปนเครื่องบูชาที่มีชีวติ 
 A. บริสุทธิ ์
 B. เปนที่พอพระทัยพระเจา 
II.   อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี ้
 A. เปลี่ยนอุปนิสัยใหม 
  1. เราเปลี่ยนอุปนิสัยใหมโดยเปลี่ยนแปลงความคิด (จิตใจ) ใหม 
III.   ข้ันตอนเหลานี้จะชวยใหเราพบ น้ําพระทัยของพระเจาซึ่ง 
 A. ดี 
 B. เปนที่ชอบพระทัย 
 C. ดียอดเยี่ยม 
 
คุณจะเห็นวาโครงสรางนี ้สรุปไดอยางชัดเจนถงึขั้นตอนไปสูน้ําพระทยัของพระเจาใน 
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตนุี้    โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง 

วิงวอนทานทัง้หลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มชีวีิตอันบริสทุธิ์
และเปนทีพ่อพระทัยพระเจา ซ่ึงเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย อยา
ประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลีย่นแปลงจิตใจ แลวอุปนสิยัของทานจึงจะ
เปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้าํพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนทีข่อบ
พระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”        โรม 12.1-2 

 

การทําตาราง 
เปนอีกวิธีหนึง่ในการจัดระบบการศึกษา การทําตารางเปนสิ่งสาํคญัเพราะจะชวยใหคุณมองเห็น

ภาพสิ่งที่คุณไดศึกษา โดยการมองเพียงเผนิ ๆ ก็จะเห็นภาพทั้งหมดและสวนทีน่ํามารวมกนั 
ตารางสรุปส่ิงที่คุณเรียนรูดวยรูปแบบงาย ๆ ซึ่งชวยในการเก็บรักษาสิง่ที่ไดเรียน 
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มี 2 วธิีในการเขียนตาราง 
ตารางแบบแนวนอน 

คุณเขียนตารางตามยาวบนแผนกระดาษ แบงเปนชองจาํนวนมากเทาที่คุณตองการสําหรับ
การศึกษา 

ตารางแบบแนวนอนดีสําหรับการศึกษาเปนเลม คุณจะพบตัวอยางในบทที่วาดวยการศึกษาเปน
เลม 
ตารางแบบแนวตั้ง 

ตารางชนิดนี ้เขียนตามแนวตั้งบนแผนกระดาษ เขียนสี่เหลี่ยมผนืผาและแบงชองภายในนัน้ 
ตารางแนวตั้งใชไดดีที่สุดสําหรับสวนสั้นๆ ของขอความหรือการศึกษาในบท 
 

ตอไปนี้เปนตัวอยางของตารางแนวตั้ง จากยากอบ 1.26-27 อานขอความตอไปนีก้อน 
“ถาผูใดเขาใจวาตัวเปนคนมีธัมมะ   และมิไดสงบปากคําแตหลอกลวงตนเอง ธัมมะ 

ของผูนั้นกไ็มมีประโยชน ธัมมะที่บรสิทุธิ์ไดมลทินตอพระพักตรพระเจาและพระบิดานัน้คือ
การเยีย่มเยอืนเด็กกําพราและหญงิมายที่มีความทุกขรอน และการรกัษาตวัพนจากราคขีอง
โลก” 

การทดสอบธัมมะ 
 

คําอธิบายบคุคล ทดสอบ ผล ธัมมะ 
ดูเหมือนเปนคนมี

ธัมมะ 
ยับยั้งลิน้ (สงบ

ปากคํา) 
หลอกลวง ไมมีประโยชน 

ไรมลทินจากโลก เยี่ยมเยือนคนยากจน 
รักษาตนใหบริสุทธิ ์

ไรมลทินตอหนาพระ
เจา 

บริสุทธิ์และ
ปราศจากราค ี
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ชื่อ     
 

บททดสอบตนเอง บทที่ 8 
 
1. เขียนขอพระคมัภีรจากความทรงจาํ 
             
             
2. มีส่ิงใดผิดในโครงสรางตอไปนี ้
             

หัวขอเร่ือง 
1. นี่เปนจุดสําคัญอันแรก 

A. นี่เปนจุดยอยที่สัมพันธกบัจุดสําคัญ 
B. นี่เปนจุดสาํคัญที่สอง 

3. วิธีสําคัญ 2 ประการในการเขียนตารางคืออะไร? 
             
             
4. การทาํเครื่องหมาย หมายถงึอะไรเมื่อพูดถึงการศึกษาพระคัมภีร 
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8 
 
1. “บรรดาพระโอวาทของพระองคชอบธรรมเปนนิตย ขอประทานความเขาใจแกขาพระองค เพื่อขา

พระองคจะดาํรงชีวิตอยู”   สดุดี 119.144 
2. จุดสําคัญที่สองไมควรอยูใตจุดที่ 1  ควรจะเปนที่แยกตางหาก และใชตัวเลขโรมัน อานทบทวน

คําแนะนําเรื่องการทําโครงสรางที่ใหในบทนี้  
3. แนวนอนและแนวตั้ง 
4. การทาํเครื่องหมาย คือ วิธีเนนขอความทีสํ่าคัญในพระคัมภีร คุณขีดเสนใตขอความที่เลือกหรือใช

สัญลักษณตรงขาง ๆ ขอความสําคัญ 
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สําหรับการศึกษาตอไป 
1. ศึกษา ยากอบ 3.2-6 “เพราะเราทุกคนผดิพลาดไปหลายๆ อยาง ถาผูใดมิไดทาํผิดทางวาจา 

ผูนั้นก็เปนคนดีรอบคอบแลว และสามารถบังคับทั้งตัวไวไดดวย ถาเราเอาบังเหียนใสปาก
มาเพื่อใหมนัเชื่อฟงเรา เราก็บังคับมนัใหไปไหนๆ ไดทั้งตัว จงดูเรือดวยเชนกันถึงแมวา
เปนเรือใหญและถูกลมแรงพัดแลนไป เรือก็ยังหันไปดวยหางเสือเลก็ๆ ตามใจนายทายที่
จะใหไปทางไหน ลิน้ก็เชนเดียวกันเปนอวัยวะเลก็ๆ และอวดอางเรื่องใหญๆ จงดูเถดิไฟ
นิดเดียวอาจเผาปาใหญใหไหมหนอ และลิ้นนั้นก็เปนไฟ ลิ้นเปนโลกที่ไรธรรมในบรรดา
อวัยวะของเรา เปนเหตุใหทั้งกายมลทินไปทําใหวฏัฏะแหงชีวติเผาไหม และมันเองก็ติด
ไฟโดยนรก”   แลวทําโครงสรางตอไปนี้ใหสมบูรณ 

ลิ้นของมนุษย 
 I   ถาเราไมทําผิดทางวาจา เราก็ (ดูขอ 2) 
  A. 
  B. 
 II   ตัวอยางของอํานาจของสิ่งเล็กๆ 
  A.  การเอาบังเหียนใสปากมา เราใชเพื่อวัตถุประสงค 2 ประการ (ดูขอ 3) 
   1. 
   2. 
  B.  หางเสือของเรือ  (ขอ 4) 
   1. 
  C.  ไฟนิดเดียว   (ขอ 5) 
   1. 
 III   ล้ินเปนของเล็ก แตมัน (ขอ 5-6) 
  A.  อวดอางเรื่องใหญ 
  B.  เปนโลกที่ไรธรรม 
  C. 
  D. 
  E. 

2. ทําตารางขางลางนี้ใหสมบูรณ  ซึ่งใชสวนขอความจาก ยากอบ 3.2-6 
                        ล้ิน : การเปรียบเทียบ 

ตัวอยาง ผล 
ใสบังเหยีนปากมา บังคับตัวมนัได 
หางเสือเรือ  
ไฟนิดเดียว  
ล้ินของมนุษย  

 


