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บทที่ 6 - หอบาเบล 

 

 คุณเคยคิดสงสัยไหมวาทําไมจึงมีภาษาตาง ๆมากมาย

ในโลก หรือเคยสงสัยไหมวาประเทศตาง ๆในโลกมาจากไหน  

อันที่จริงพระเจาได ตรัส บอกแกเราแลววาสิ่งตาง ๆเหลาน้ี

เกิดข้ึนไดอยางไร นอกจากน้ีพระองคยังไดทรงบันทึกเร่ืองราว

เหลาน้ีไวในพระคัมภีรเพื่อเราจะสามารถทราบคําตอบไดอยาง

ชัดเจน 

 

 หลายปผานไปนับต้ังแตเหตุการณที่พระเจาไดทรง

ชวยโนอาห ภรรยาของโนอาห บุตรชายทั้ง 3 คนและภรรยา

ของบุตรชายใหพนจากนํ้าทวมคร้ังใหญน้ันมนุษยก็ทวีมากขึ้น

บนแผนดินโลกอีกคร้ัง  ลูกหลานสวนใหญของโนอาหพากัน

ลืมการพิพากษาอยางรุนแรงของพระเจาในคร้ังน้ันเสีย  พวก

เขาจงใจที่จะเพิกเฉยตอพระเจาและไมปรารถนาที่จะเชื่อ

พระองคเหมือนอยางที่อาแบล เสทและโนอาหไดเชื่อน้ัน พวก

เขาพากันคิดเหมือนซาตาน มนุษยอยากจะเปนใหญและยกยอง
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เชิดชูตัวเอง  พวกเขาไมใสใจที่จะรูจัก นมัสการและไววางใจ

พระเจา  แทนที่จะทําเชนน้ันพวกเขากลับทํารูปจําลองของ

มนุษย สัตว นก และงู แลวนมัสการสิ่งเหลาน้ีแทนพระเจา 

 

 ซาตานไดชักนําบรรพบุรุษของเราใหกบฏขัดขืนตอ

พระเจา มันตองการใหมนุษยนมัสการพระเจาเทียมเท็จ

ทั้งหลายน้ัน  ในปจจุบันชุมชนหลายแหงยังคงนมัสการดวง

อาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวตาง ๆ หรือแมแตสัตวนานา

ชนิด  ซาตานรูจุดออนของวัฒนธรรมแตละแหงและยังรูวา

จะตองโกหกอยางไรจึงจะเปนที่ยอมรับไดตามสภาพของ

วัฒนธรรมน้ัน ๆ   การนมัสการเกี่ยวของกับการทุมเทความคิด 

จิตใจ และทรัพยากรหรือสิ่งที่เรามีอยูเพื่อจะปรนนิบัติรับใช

วัตถุหรือสิ่งที่เรานมัสการน้ัน  คําวา “นมัสการ” มาจากคําวา 

“มีคุณคา”     พระเจาและมีเพียงพระเจาแตเพียงผูเดียวเทาน้ันที่

มีคุณคาสมควรที่จะไดรับ   กานมัสการและเทิดทูนบูชาจากเรา  

ซาตานไมแยแสสนใจหรอกวาเราจะนมัสการอะไรตราบเทาที่

เราไมไดนมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูแตเพียงผู

เดียว 
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ปฐมกาล 11:1-2   ทัว่แผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีสําเนียง

เดียวกนั และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวันออกกพ็บ

ทีร่าบในแผ่นดินชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่ที่น่ัน  

 

 ขณะน้ันทั่วทั้งโลกมีภาษาเพียงภาษาเดียว  เราไม

ทราบวามนุษยมีจํานวนเทาไรบนแผนดินโลกในเวลาน้ัน แต

พวกเขาทุกคนอาศัยอยูบนที่ราบในแผนดินชินาร ซึ่งก็คือ

ประเทศอิรักในปจจุบันน่ันเอง 

 

ปฐมกาล 11 :3-4   แล้วพวกเขา

ต่างคนต่างกพู็ดกนัว่า “มาเถดิ ให้

พวกเราทาํอิฐและเผามันให้แข็ง” 

พวกเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมี

ยางมะตอยใช้ต่างปูนสอ   เขาทัง้หลายพูดว่า “มาเถดิ ให้พวก

เราสร้างเมืองข้ึนเมืองหน่ึงและก่อหอให้ยอดของมันไปถึงฟ้า

สวรรค์ และให้พวกเราสร้างช่ือเสียงของพวกเราไว้ เพือ่ว่าพวก

เราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่พืน้แผ่นดินโลก”  
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 มนุษยไดรวมตัวกันเพื่อจะสรางหอบาเบลเพราะพวก

เขาไมอยากจะกระจัดกระจายไปทั่วแผนดินโลก   มนุษยจงใจ

ที่จะไมเชื่อฟงพระบัญชาที่พระเจาไดตรัสสั่งไวแกโนอาห   

คนเหลาน้ีคิดถึงแตตัวเองเทาน้ัน  พวกเขาเต็มไปดวยความ

เยอหยิ่งและสนใจแตจะยกยองเชิดชูชื่อเสียงของตนเอง   ทําไม

พวกเขาจึงโงเขลาอะไรเชนน้ี  บรรพบุรุษของเขาตองตายในนํ้า

ทวมทั้งสิ้น แตพวกเขากลับไมไดเรียนรูขอผิดพลาดของคน

เหลาน้ันเลยแมแตนอย   เมืองทั้งเมืองมีประชากรทั่วทั้ง

แผนดินโลกมารวมตัวกันเพื่อจะทําการกบฏขัดขืนตอพระเจา   

ปจจุบันน้ีเมืองตาง ๆในโลกมีปญหาใหญเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง

อาชญากรรม การคอรัปชั่น การไรศีลธรรม การไมเชื่อฟง ฯลฯ   

และน่ีคือจุดกําเนิดที่สิ่งตาง ๆเหลาน้ีไดเร่ิมตนขึ้นภายหลังนํ้า

ทวมคร้ังใหญน้ัน   คุณคิดวาใครมีอิทธิพลที่สามารถทําให

มนุษยกบฏขัดขืนตอพระเจาไดถึงเพียงน้ี  แนละ! มันคือ

ซาตานน่ันเอง  แลวคุณคิดวาทําไมซาตานจึงตองการที่จะทําให

มนุษยกบฏขัดขืนตอพระเจา  คําตอบก็คือเพื่อวาพระเจาจะไม

สามารถที่จะสง“พระผูชวยใหรอด”เขามาในโลกได 
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ปฐมกาล 11:5-6   และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาทอดพระเนตร

เมืองและหอน้ันซ่ึงบุตรทัง้หลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างข้ึน  

แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสว่า“ดูเถดิ คนเหล่าน้ีเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกนั และพวกเขาทัง้ปวงมีภาษาเดียว พวกเขาเร่ิมทาํเช่นน้ี

แล้ว ประเดี๋ยวจะไม่มีอะไรหยดุยัง้พวกเขาได้ในส่ิงทีพ่วกเขา

คิดจะทาํ ....” 

 

 พระเจาทรงสนพระทัยในมนุษยที่กบฏขัดขืนเหลาน้ี  

พระองคทรงทราบความคิดของเขาและทรงทราบวาพวกเขา

วางแผนจะทําอะไร  พระองคทรงทราบวาถามนุษยยังคงพูด

ภาษาเดียวกันพวกเขาก็จะสรางปญหามากกวาน้ีและจะกระทํา

ความชั่วเพิ่มมากขึ้นดวยการกบฏขัดขืนมากกวาน้ีอีก  พระเจา

ทรงหวงใยในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําลงไป  พระเจาทรงสถิต

อยูทุกหนทุกแหงตลอดเวลาและทรงรอบรูทุกสิ่งสารพัด 

พระองคทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเราดวย  เราไมสามารถจะ

เก็บอะไรเปนความลับจากพระเจาไดเลย  พระองคทรงทราบ

ทุกสิ่งที่เราไดคิด ไดพูด และไดกระทําลงไป 
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   เกิดอะไรขึ้นกับซาตานเมื่อมันไดกบฏขัดขืนตอ 

พระเจา  ใชแลว! มันไดหลงไปจากทางของพระเจา  เกิดอะไร

ขึ้นกับอาดัมและเอวาเมื่อคนทั้งสองไมเชื่อฟงพระเจา  พวกเขา

ก็หลงหายเชนกัน!  เกิดอะไรขึ้นเมื่อคาอินปฏิเสธทางของ 

พระเจา เขาก็หลงหาย!  เกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษยในสมัยของ 

โนอาหกบฏขัดขืนตอพระเจา พวกเขาก็หลงหายไปดวย!  แลว

ฝูงชนที่กําลังสรางหอคอยละคุณคิดวากลุมคนเหลาน้ีจะไดรับ

ชัยชนะหรือเปลา   ไมมีทางหรอก! 

 

ปฐมกาล 11:7  มาเถดิ ให้พวกเราลงไปและทาํให้ภาษาของเขา

วุ่นวายที่น่ัน เพือ่ไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกนัได้    

 

 ที่จริงแลวปญหาไมไดอยูที่มนุษยพูดภาษาเดียวกัน แต

อยูตรงที่พวกเขาไมเชื่อฟงพระเจาการที่มนุษยพูดภาษา

เดียวกันยอมเปนเร่ืองงายที่จะทําใหการกบฏขัดขืนขยายตัว

ออกไปอยางรวดเร็วและการรวมตัวกันเพื่อกอการกบฏขัดขืนก็

งายขึ้นดวย ซึ่งน่ีเปนลักษณะเดียวกับสถานการณที่ไดเกิดขึ้น
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ในเรือนจําตาง ๆในปจจุบัน  กลุมนักโทษชั้นเลวที่สุดจะถูกนํา

ตัวไปแยกขังไวในคุกเด่ียวเพื่อปองกันไมใหพฤติกรรมที่ชั่ว

รายกวาแพรกระจายไปสูนักโทษทั้งหมด   พระเจาทรงตัดสิน

พระทัยที่จะบันดาลใหภาษาของพวกเขาสับสนวุนวายไป

กอนที่การกบฏขัดขืนจะลุกลามใหญโตมากไปกวาน้ี 

 

ปฐมกาล 11: 8-9   ดังน้ันพระเยโฮวาห์จึงทรงทาํให้เขากระจัด

กระจายจากทีน่ั่นไปทัว่พืน้แผ่นดิน พวกเขากเ็ลิกสร้างเมือง

น้ัน  เหตุฉะน้ันจึงเรียกช่ือเมืองน้ันว่า บาเบล เพราะว่าที่น่ัน

พระเยโฮวาห์ทรงทาํให้ภาษาของทัว่โลกวุ่นวาย และ ณ จากที่

น่ันพระเยโฮวาห์ได้ทรงทาํให้พวกเขากระจัดกระจายออกไป

ทัว่พืน้แผ่นดินโลก  

 

 พระเจาทรงบันดาลใหภาษาของเขาซึ่งในขณะน้ันมี

อยูเพียงภาษาเดียววุนวายไปโดยการทําใหมีภาษาใหม ๆ

เกิดข้ึนอีกมากมาย  ทันใดน้ันพวกเขาก็ไมสามารถจะเขาใจกัน

และกันได  พวกเขาจึงถูกบังคับใหหยุดการกอสรางไปโดย



 

 
8 

ปริยายเพราะไมสามารถจะติดตอสื่อสารกันได  การขาดการ

ติดตอสื่อสารไดขัดขวางไมใหเกิดความสนิทสนทกลมเกลียว

กันในเมืองน้ัน  ดังน้ันพวกเขาจึงไปรวมตัวกันตามครอบครัว

ของตนเองและแยกจากไปในลักษณะของการอพยพเปนกลุม

ใหญ ๆ บางก็เดินเทา บางก็ลงเรือ โดยไดกระจัดกระจายไปทั่ว

โลก   และในชวงเวลาขณะที่มีการอพยพน้ันก็มีการพัฒนา

ลักษณะเฉพาะของประเทศตาง ๆขึ้น   น่ีเปนจุดเร่ิมตนที่ภาษา 

รวมทั้งวัฒนธรรมและประเทศซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นภายหลังได

ถือกําเนิดขึ้น  บรรพบุรุษทุกคนของคุณตางก็เคยอยูที่หอ

บาเบลดวยกันทั้งสิ้น  และน่ีคือจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตร

แหงครอบครัวของคุณซึ่งเปนสวนหน่ึงของลักษณะ

ประชาชาติหรือกลุมภาษาแตละกลุม   พระเจาผูทรงสรางโลก

ทั้งโลก ผูทรงสรางอาดัมและเอวา และผูทรงบันดาลใหเกิดนํ้า

ทวมคร้ังใหญ ก็ทรงเปนพระเจาองคเดียวกับที่ไดบันดาลให

เกิดภาษาตาง ๆและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของโลก  พระองคทรง

เปนพระเจาของมนุษยทั้งปวงและวัฒนธรรมตาง ๆทั้งสิ้น   
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 บรรพบุรุษของเราไดหันเสียจากพระเจาและไป

ติดตามแนวความคิดที่ซาตานไดใสใหแกพวกเขา  มีกลุมคน

เพียงเล็กนอยเทาน้ันที่ยังคงนมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรง 

พระชนมอยูในขณะที่คนสวนใหญหันเสียจากการติดตาม

พระองค   บัดน้ี เมื่อประชาชาติกระจัดกระจายไปทั่วแผนดิน

โลกแลวคุณคิดวาพระเจาจะทรงเลือกใครใหมาเร่ิม

กระบวนการที่จะบอกกลาวใหประชาชาติตาง ๆทั่วโลกได

ทราบถึง“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาน้ัน   อยางไรก็ตาม 

แมจะมีปญหาและอุปสรรคมากมาย ในที่สุดแลว“พระผูชวย

ใหรอด”ก็จะถูกสงลงมาเพื่อประชาชาติตาง ๆทั่วโลก   เราจะ

มาศึกษาคนหากันอีกในบทเรียนตอไป 
 

คําถามบทที่ 6 

 

 

 

1. ผูคนเร่ิมกอสรางอะไร   

 ก) วัด       ข) โบสถ          ค) เรือ           ง) หอ 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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2. พวกเขาทําอยางน้ันทําไม 

 ก) เพื่อนมัสการพระเจา  

 ข) เพื่อปกปองเขาจากศัตรู  

 ค) พวกเขาไมอยากกระจัดกระจายไปทั่วโลก 

 

3. พระเจาทรงรูถึงแผนการที่พวกเขาจะทําหรือไม   

 ก) ทรงรู        ข) ทรงไมรู 

 

4. พระเจาทรงตอบโตการกระทําน้ันอยางไร 

 ก) ทรงทําลายหอน้ัน  

 ข) ทรงทําใหนํ้าทวมอีกคร้ัง   

 ค) ทรงทําใหพวกเขาพูดภาษาใหมหลายภาษา 

 

5. ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 

 ก) หลายคนตาย   

 ข) หลายคนไดมารับเชื่อพระเจา  

 ค) พวกเขาอพยพและกระจัดกระจายไปทั่วโลก 


