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บทที่ 9
การวิเคราะหภูมิภาค

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ านิยามคํ าวา “ภูมิภาค”
- อธบิายวาการวิเคราะหภูมิภาคประกอบดวยอะไรบาง
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหภูมิภาค
- วเิคราะหภูมิภาค
- ใชการวิเคราะหของคุณเพื่อแพรขาวประเสริฐภายในภูมิภาค

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ฝายพระองคจึงตรัสส่ังพวกสาวกวา  “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุก

คน”                   มาระโก 16.15

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูวาจะวิเคราะหกลุมชน  พืน้ทีแ่ละประกาศอยางไร  ในบทนี้คุณจะไดเรียนรูวา

จะวเิคราะหภูมิภาคทั้งหมดของโลกอยางไรเพื่อนํ าขาวประเสริฐเขาไปสูภูมิภาคนั้น ๆ

ดินแดน
เพือ่จุดประสงคของการศึกษานี้  ภูมิภาคคือ  สวนของโลกที่ประกอบดวยชาติตาง ๆ มาก

มายตัง้อยูใกลเคียงกันทางดานภูมิศาสตรซึ่งมีความคลายคลึงกันทางภาษา  วฒันธรรม  ศาสนาหรือการ
เมือง

ภูมภิาคอเมริกากลางเปนตัวอยางที่ดี  ชาติตาง ๆ ในดินแดนนี้คือ กวัเตมาลา  นคิารากัว
คอสตาริกา  ฮอนดูรัส  ปานามา  เลลิซและเอลซันวาดอร  ชาตเิหลานี้มีที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่คลายคลึงกันมี
วฒันธรรมและศาสนาคลาย ๆ กนัและภาษาสเปนเปนภาษาสํ าคัญที่ใชพูดกัน

การที่ชาติตาง ๆ มทีีต้ั่งทางภูมิศาสตรคลาย ๆ กนัเทานั้นไมทํ าใหเขาเปน “ภูมิภาค”
สํ าหรับจุดประสงคของการศึกษาของเรา ตัวอยางเชน  จนีคอมมิวนิสตอยูใกลเกาะฟลิปปนส แตภูมิภาคทั้ง
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สองมคีวามแตกตางกันมาก  ภาษา  วฒันธรรม ศาสนาและระบบการเมืองมีความแตกตางกันมาก  วิธีการ
ประกาศทีแ่ตกตางกันมากเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับภูมิภาค 2 แหงนี้

ในการวิเคราะหภูมิภาคของเรา  เรามองหาดินแดนที่คลายคลึงกันในทางวัฒนธรรม    การ
เมือง  ศาสนาและภาษา เชน ภูมภิาคอเมริกากลาง  จดุประสงคของเราก็เพื่อออกแบบแผนการที่คลายคลึง
กนัเพือ่นํ าขาวประเสริฐเขาไปหาเขา

การวิเคราะหภูมิภาค
เมื่อคุณวิเคราะหภูมิภาค  คุณศกึษาในรายละเอียดเพื่อตัดสินดูปจจัยทางการเมือง

ภูมิศาสตร ภาษา  วฒันธรรม  วญิญาณและพลังภายนอกซึ่งอาจมีผลตอการประกาศพระกิตติคุณทั่วภูมิ
ภาคนั้น ๆ

จุดประสงคของการวิเคราะหภูมิภาค
จดุประสงคของการศึกษาก็เพื่อขยายจากประเทศตาง ๆ ที่คุณรับใชออกไปสูภูมิภาคทั้ง

หมดดวยพระกิตติคุณ
การวเิคราะหภูมิภาคเปนการวิจัยเพื่อจุดประสงคของการประกาศ  ไมใชเพื่อการวิจัยเทา

นั้น จงระวงัวาคณุไมไดใชเวลาทั้งหมดในการศึกษาและไมเคยทํ าจุดประสงคใหสํ าเร็จเลย
ส่ิงทีร่วมภมูิภาคเขาดวยกันและทํ าใหแตกตางจากดินแดนอื่น ๆ จะชวยใหเราวางแผนยุทธ

วธิีทั่วๆ ไปเพื่อเขาสูดินแดนนั้น ๆ ดวยพระกิตติคุณ
โลกประกอบดวยภูมิภาคหลายแหงที่คลาย ๆ กบัภูมภิาคอเมริกากลางที่เราใชเปนตัวอยาง

ถาเราเขาหาภูมิภาคตาง ๆ ไดเพียงพอ  ในทีสุ่ดเราก็จะเขาหาโลกทั้งหมดได
คุณวิเคราะหภูมิภาคเพื่อตอบคํ าถามตอไปนี้

มกีลุมชนใดบางอยูภายในภูมิภาคนี้?
ประเทศใดบางอยูภายในภูมิภาคนี้  มกีี่ชาติ  ประชากรใด?  และอะไรทํ าใหประเทศเหลานี้

รวมเปนภูมิภาค?

กลุมชนเหลานี้มีอะไรที่คลายคลึงกัน?
กลุมชนนีม้ีความคลายคลึงกันอยางไรทางสังคม  วฒันธรรม  ภาษา ศาสนาและการเมือง

ภมูภิาคนี้มีลักษณะอยางไร?
เราตองรูอะไรเกี่ยวกับภูมิภาคนี้เพื่อที่จะนํ าเอาพระกิตติคุณไปหาประชาชนที่อยูที่นั่น ?
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ใครควรเปนผูเขาไปสูภูมิภาคนี้?
อะไรคอืคุณสมบัติที่จํ าเปนสํ าหรับคนงานที่จะไปเผยแพรพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้?  ตองใช

คนงานกี่คน

จะเขาไปสูภูมิภาคนี้ไดอยางไร?
วธิใีดทีค่ลายคลึงกันที่สามารถใชในภูมิภาคทั้งหมดได?  วธิใีดมีประสิทธิภาพที่สุด
คํ าตอบตอคํ าถามเหลานี้จะชวยคุณในการตัดสินถึงบทบาทของคุณในการเขาถึงภูมิภาค

และชวยคุณในการวางแผนเพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไป

จะรวบรวมขอมูลไดอยางไร?
คุณจะรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยไดโดย

การอธิษฐาน
ขอพระเจาใหทรงเปดเผยสิ่งที่คุณตองรูเกี่ยวกับภูมิภาคนี้เพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไป

ศกึษาสิ่งที่เขียนไว
ศึกษาหนงัสือและสิ่งที่เขียนไวที่มีอยูเกี่ยวกับภูมิภาคนี้  เราไดรวบรวมรายการของแหลง

ขอมลูเหลานี้ไวในภาคผนวกของคูมือนี้

การสังเกตการณ
เดนิทางไปสวนตัวใหทั่วภูมิภาค เยีย่มเยียนชาติแตละชาติ และสังเกตดูภูมิภาค และประชา

ชน

สมัภาษณ
ถามค ําถามผูที่เปนผูนํ าในชาติตาง ๆ ของภูมิภาคนี้  ถามีผูเชื่อซึ่งไดรับใชอยูในดินแดนที่

คุณกํ าลังศึกษา  จงสมัภาษณเขาเพื่อดูวาเขาไดเรียนรูอะไร  มตัีวอยางคํ าสัมภาษณใหไวในภาคผนวกของ
หลักสูตรนี้

จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อวิเคราะหภูมิภาค  คุณอาจไมสามารถตอบคํ าถามทั้งหมดเกี่ยวกับ
ภูมิภาค  แตจงตอบคํ าถามที่คุณไดขอมูลมา
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แยกแยะภูมิภาค
ประการแรกจงแนใจวาคุณไดแยกแยะภูมิภาคอยางเหมาะสมดินแดนประกอบดวยชาติ

ตางๆ
- ซึง่ตัง้อยูใกลกันทางภูมิศาสตร
- ซึง่คนสวนใหญพูดภาษาเดียวกัน
- ซึง่มรีะบบการเมืองคลายคลึงกัน
- ซึง่คนสวนใหญนับถือศาสนาเหมือนๆ กัน
- ซึง่ชาติตาง ๆ มรีะบบการเมืองที่คลาย ๆ กัน
- ซึง่ประชาชนสวนใหญมีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน
ชาติตาง ๆ อาจไมเหมือนในประการทั้งหมดนี้  แตภูมิภาคควรประกอบดวยชาติตาง ๆ ที่ต้ัง

อยูใกลกันทางภูมิศาสตร  ควรเหมือนกันอยางนอย 2 ประการหรือมากกวานั้น  เพือ่ทีจ่ะวางแผนยุทธวิธีที่
เหมอืนกันเพื่อนํ าพระกิตติคุณเขาไป

มีกลุมชนใดอยูภายในภูมิภาคนี้บาง?
1. มกีลุมชนกลุมใหญใดที่อาศัยในภูมิภาคนี้?  จงแยกแยะชื่อและประชากรโดยประมาณ

ของชนกลุมนี้ คุณอาจตองวิเคราะหชาติตางๆ เพือ่ตอบคํ าถามนี้ จงใชบทเรียนที่ 8 “วเิคราะหประเทศชาติ
ตางๆ”

2.  กาเครือ่งหมายกลุมชนกลุมใหญไวบนแผนที่ภูมิภาคของคุณ  ภูมภิาคนี้แบงออกเปนพื้น
ทีท่ีเ่ห็นชัดหลาย ๆ แหงโดยขึ้นอยูกับบริเวณที่ต้ังหรือกลุมชนตาง ๆ หรือไม? คุณอาจตองการออกแบบแผน
การทีจ่ะเขาไปถึงภูมิภาคนี้โดยใชกลุมชนกลุมใหญ  จงเริม่ตนอธิษฐานถึงภูมิภาคนี้และกลุมชนตาง ๆ คุณ
อาจตองการวิเคราะหกลุมชนเหลานี้ทีละกลุม  จงใชบทเรียนที่ 6 “วเิคราะหกลุมชน”

3. ประชากรทั้งหมดของคนในชาติตาง ๆ มจี ํานวนเทาใด? ในภมูภิาคทั้งหมดมีจํ านวนเทา
ใด?

กลุมชนเหลานี้มีอะไรที่เหมือนกัน?
ชาติตาง ๆ และกลุมชนในภูมิภาคนี้เหมอืนกันอยางไร?

a  ทางสังคม
b  ทางวัฒนธรรม
c  ทางภาษา
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d  ทางศาสนา
e  ทางการเมือง

ชาติตาง ๆ และกลุมชนในภูมิภาคนี้แตกตางกนัอยางไร?
a  ทางสังคม
b  ทางวัฒนธรรม
c  ทางภาษา
d  ทางศาสนา
e  ทางการเมือง

ภูมิภาคนี้มีลักษณะอยางไร?
การวเิคราะหทางภูมิศาสตร

1.  มปีจจัยใดทางภูมิศาสตรซึ่งเปนอุปสรรคในการเผยแพรพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้
2.  มปีจจัยใดทางภูมิศาสตรซึ่งอาจใชเพื่อชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้
3.  เอาแผนทีม่ากางแลวจดปจจัยตอไปนี้ซึ่งจะชวยคุณในการเขาถึงภูมิภาคนี้

 a  ชาติตางๆ  บอกถึงชาติตาง ๆ ทีอ่ยูในภูมิภาคนี้ ในแตละชาติ  จงบอกสิ่งตอไปนี้
 b  เมอืงหลวงและเมืองสํ าคัญ กาลงไปบนแผนที่  มปีระชากรหนาแนนที่สุดใน

                                   เมืองเหลานี้ ดังนั้น คุณจะตองแนใจที่จะออกแบบยุทธวิธีที่จะเขาถึงเขาดวย
                                   แผนการของคุณ

 c  สนามบินที่มีอยู  กาลงไปในแผนที่
  d  สนามบินนํ้ า  กาลงไปในแผนที่
  e  ชาติใดในภูมิภาคนี้มีบริการโทรศัพท?
  f   ชาติใดมีบริการโทรเลข

      g  ชาตใิดมกีารขนสงที่ดีทางรถไฟหรือทางรถเมล
      h  ทางรถยนตที่ใชการไดอยูที่ไหน?  จงใสไวในแผนที่ของคุณ

   i   มแีมนํ้ าหรือทะเลที่ใชเดินเรือไดหรือไม?  จงใสไวในแผนที่

การวิเคราะหทางสังคม
1.  โดยทั่วไป  ชาติใดในภูมิภาคนี้เปดออกสู   “คนภายนอก”        มากที่สุด   การที่รูส่ิงนี้จะ

เตรียมคุณใหเขาใจระดับการยอมรับที่คุณจะพบ เมือ่คุณเขาถึงภูมิภาคนี้เปนครั้งแรกเพื่อแบงปนพระกิตติ
คุณ  คุณอาจตองการพุงเปาหมายไปยังชาติที่ยอมรับที่สุดในภูมิภาคนี้กอนเปนชาติแรกในแผนการของคุณ

2.  โดยทั่วไป  ใครเปนผูควบคุมแหลงที่มาของการเงินและวัตถุในภูมิภาคนี้
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การวเิคราะหทางวัฒนธรรม
1.  ความเชื่อและการใหคุณคา

a  มคีวามเชื่อการใหคุณคาและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมใดในภูมิภาคนี้ที่อาจชวยให
    คนเขาใจพระกิตติคุณ
b  มกีารใหคุณคาความเชื่อหรือการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่อาจเปนอุปสรรคตอความ
    เขาใจพระกิตติคุณ

2.  การปฏิบัติตัวทางวัฒนธรรม
 มกีารปฏบัิติตัวทางวัฒนธรรมใดที่คลายคลึงกันในภูมิภาคนี้ซึ่งหามไวอยางชัดเจนใน

พระคัมภีร?  ถามี  อะไรบาง คุณตองจัดการกับส่ิงเหลานี้
3.  ความขัดสน

 a  มคีวามขัดสนใดที่คลายคลึงกันในทุก ๆ ชาติในภูมิภาคนี้?
-  อาหารไมพอเพียง
-  บริการทางสุขภาพและทางยาที่ไมดี
-  การศึกษาไมดี
-  การจัดสงนํ้ าไมดี
-  แหลงการเงินไมเพียงพอ
-  การขนสงไมดี
-  ระบบการคมนาคมไมดี
-  การจัดหาที่อยูอาศัยไมดี
-  ไมสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได
-  มกีารกดขี่ทางการเมือง
-  อ่ืน ๆ

    ถามคีวามขัดสนที่คลายคลึงกันในชาติทั้งหมดในดินแดนนี้    คุณอาจตองการใชความขัด
สนนีเ้ปนกุญแจเพื่อเขาถึงภูมิภาคนี้ดวยพระกิตติคุณ

b  มคีวามขัดสนใดที่ไดรับการตอบสนองดีในภูมิภาคนี้?  มคีวามขัดสนใดที่ไมไดรับ
การตอบสนอง ?

4.  การศึกษา  ระดบัการศึกษาโดยทั่วไปของคนสวนใหญในภูมิภาคนี้คืออะไร?
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  ระดับการอานออกเขียนไดโดยทั่วไปคืออะไร?  มคีนกีค่นที่อานและเขียนภาษาที่คุณจะ
ใชในภูมิภาคนี้

 เปนสิง่ส ําคัญที่ตองรูเชนนี้เพราะคุณอาจไมตองออกแบบการประกาศพระกิตติคุณโดย
ทางวรรณกรรม  ถาคนสวนใหญอานไมออกเขียนไมได

5.  การคมนาคม
  a  ภาษาอะไร  ทีเ่หมาะสมที่สุดสํ าหรับการเสนอพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้? เปนภาษาที่

คนสวนใหญใช
  ภาษาที่สํ าคัญที่ใชพูดกันในภูมิภาคนี้คือ                                                   

   ภาษาอื่น ๆ ซึง่จ ําเปนตองใชภายหลังเพื่อเขาถึงคนที่เหลือคือ

   b. สถานภาพการแปลพระคัมภีรในภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการเขาถึงภูมิภาคนี้คืออะไร?

พนัธสัญญาใหม                                                                                                                                                          
พนัธสัญญาเดิม                                                                                                                             

                                c  คนสวนใหญในภูมิภาคนี้อาจเขาถึงไดโดยทาง
-  หนงัสือพิมพ  (เขายอมรับการโฆษณาหรือไม?)

 -  วรรณกรรม (คนสวนใหญอานหนังสือออกไหม?)
-  วทิยุ  (สถานอีนญุาตใหกระจายเสียงของคริสเตียนหรือไม?)
-  ทีวี (สถานอีนญุาตใหกระจายเสียงคริสเตียนหรือไม?)
-  เทป  (คนมเีครื่องเลนเทปหรือไม)
-  ภาพยนตร  วดีีโอเทป  (อุปกรณหาไดในประเทศนี้หรือไม)
-  โทรศัพท  (คนสวนใหญมีโทรศัพทหรือไม?)

d  วธิทีีสํ่ าคัญของการสื่อสารที่เหมือนกันในภูมิภาคนี้คืออะไร?
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อิทธพิลจากภายนอก
1.  มกีารเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้  ซึง่เปนผลมาจากพลังทางการเมืองหรือ

วฒันธรรมสมัยใหมจากภายนอก?
2.  คุณจะใชการเปลี่ยนแปลงเหลานี้มาชวยเผยแพรพระกิตติคุณไดหรือไม?
3.  ชาตใิดจากภายนอกดินแดนนี้     อาจตอตานการเผยแพรพระกิตติคุณภายในดินแดนนี้?

เพราะเหตุใด?
อยายอมใหการจํ ากัด        หรือการตอตานมาปดกั้นคุณจากการรับใชดินแดนซึ่งคุณรูสึกวา

พระเจาไดทรงเรียกคุณ  ถาคณุไมไดรับอนุญาตใหเขาถึงเขาดวยวิธีหนึ่งวิธีใด จงใชวิธีอ่ืนๆ

การวิเคราะหการเมือง
1.  วิเคราะหระบบการเมืองในดินแดนภูมิภาคนี้วามีความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันอยางไรในแตละ

ชาติของดินแดนแถบนี้
2.  ชาตใิดที่มีระบบการเมืองที่อาจเปนอุปสรรคในการเผยแพรพระกิตติคุณ
3.  ชาติใดที่ระบบการเมืองอาจชวยในการเผยแพรพระกิตติคุณ
4.  กฎเกณฑใดที่เปนเรื่องปกติของการภูมิภาคนี้ซึง่อาจปดกั้น
5.  กฎเกณฑใดของรัฐบาลที่ซึ่งอาจชวยคณุในการรับใชทีเ่ปนเรื่องปกติของภูมิภาคนี้
6.  ใครเปนผูนํ าที่สํ าคัญทางการเมืองในภูมิภาคนี้?  คุณท ําความรูจักกับเขาและพยายามให

เขาเห็นชอบดวยกับการรับใชภูมิภาคนี้ของคุณ

การวเิคราะหทางวิญญาณ
1.  กลุมศาสนาใดที่เหมือนกันของประเทศในภูมิภาคนี้?
2.  มคีนสกัเทาใดที่นับถือศาสนาเหลานี้?
3.  ทาทโีดยทัว่ไปของคนในภูมิภาคนี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงศาสนาใด ๆ        เปนอยางไร?

คํ าตอบจะเตรียมคุณใหพรอมที่จะพบกับการตอตานทางศาสนาที่อาจเกิดขึ้น
4.  จ ํานวนคริสเตียนที่ประกาศตัวในภูมิภาคนี้มีเทาใด?
5.  คุณรูวาใครเปนผูนํ าคริสเตียนที่สํ าคัญในภูมิภาคนี้หรือไม?
6.  คุณเห็นวาภูมิภาคนี้

-  ยงัไมมีการประกาศเลย
-  ประกาศเปนบางสวน
- ประกาศเพียงพอ
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7. โดยทั่วไป  คุณเชือ่วานีเ่ปนเวลาของการหวานพระกิตติคุณหรือเวลาแหงการเก็บเกี่ยว
8. มคีริสตจักรหรือมิชชั่นใดไดเคยพยายามรับใชในภูมิภาคนี้และลมเหลว?

คุณเชื่อวาอะไรเปนเหตุผลของความลมเหลว?
คุณจะเรยีนรูไดจากความลมเหลวของผูอ่ืนและไมทํ าความผิดซํ้ าอีก

9.   มคีริสตจกัรหรือมิชชั่นสํ าคัญแหงใดที่กํ าลังทํ างานอยูภายในภูมิภาคนี้?
10. คริสตจักรเหลานี้มีแหงใดที่เกิดผล  และเพราะเหตุใด?

คุณสามารถเรียนรูไดจากความสํ าเร็จของกลุมเหลานี้  คุณจะตองการรวมมือกับเขาใน
การเผยแพรพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้

11. คุณจะรวมมอืกับงานรับใชที่มีอยูซึ่งพยายามเขาถึงดินแดนนี้ไดอยางไร
12. งานรบัใชที่มีอยูทํ างานในชาติและกลุมชนใด?
13. มชีาตใิดหรือกลุมชนใดที่ยังไมมีคริสเตียนเขาไปเปนพยานเลย?
14. มกีลุมภาษาใดของภูมิภาคซึ่งไมมีคริสเตียนเปนพยาน?
15. ทาททีัว่ไปของคนในดินแดนนี้ที่มีตอพันธกิจของคริสเตียนที่มีอยูคืออะไร?

-  เปนศัตรู
-  เฉย ๆ
-  เปนมิตร

ใครควรเขาไปถึงภูมิภาคนี้
อะไรเปนคุณสมบัติที่จํ าเปนสํ าหรับคนงานที่จะเผยแพรพระกิตติคุณในภูมิภาคนี้ ใครก็ตาม

ที่เขาไปแบงปนพระกิตติคุณควรเปนดังนี้
- เปนผูเชื่อที่มีหลักฐานเห็นชัดในวิถีชีวิต  ทาทแีละความประพฤติ
- มนีสัิยการอธิษฐานสวนตัวและการศึกษาพระคัมภีรที่ดี
- มขีองประทานฝายวิญญาณที่เหมาะสมกับวิธีที่จะใชในการเขาถึงชาติในภูมิภาคนี้
- พรอมที่จะใหพระเจาใช  ความสามารถไมใชส่ิงดีถาไมพรอมที่จะใหพระเจาใช
     บุคคลนั้นเต็มใจและพรอมที่จะไปหรือไม?
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ชือ่…………………………………                                                                  หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 9
1.   จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.   จงอธิบายคํ าวา “ภูมิภาค”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.   การวิเคราะหภูมิภาคประกอบดวยอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. จดุประสงคของการวิเคราะหภูมิภาคคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. คุณไดทํ าการวิเคราะหภูมิภาคอยางแทจริงเสร็จหรือยัง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. คุณมแีผนการที่จะใชส่ิงที่คุณเรียนรูมาเพื่อเผยแพรพระกิตติคุณไปทั่วภูมิภาคนี้หรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9

1. “ฝายพระองคจึงตรัสส่ังพวกสาวกวา เจาทัง้หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุก
       คน”              มาระโก 16:15
2. ภูมภิาคหมายถึง สวนของโลกทีป่ระกอบดวยชาติตางๆหลายชาติที่ต้ังอยูใกลเคียงกันทางภูมิศาสตร

และมคีวามคลายคลึงกันทางภาษา วฒันธรรม ศาสนาหรือการเมือง             หนา 94
3. เมื่อคุณวิเคราะหภูมิภาค คุณศกึษาในรายละเอียดเพื่อดูปจจัยทางการเมือง   ทางภูมิศาสตร    ภาษา
      วฒันธรรม วญิญาณและพลังจากภายนอกซึ่งอาจมีผลตอการเผยแพรพระกิตติคุณไปทั่วภูมิภาค           
      หนา 95
4. การวเิคราะหภูมิภาคทํ าเพื่อดูวามีชาติใดบางอยูในภูมิภาค   ชาตเิหลานี้มีอะไรเหมือนกัน    ภูมิภาคมี

ลักษณะอยางไร ใครควรเขาไปถึงภูมิภาคและจะเขาไปไดอยางไร จดุประสงคก็เพื่อหาบทบาทของคุณ
ในการเขาถึงภูมิภาคและชวยคุณในการวางแผนการที่จะนํ าพระกิตติคุณเขาไป              หนา 95

5. ถาคุณยังไมไดทํ า กจ็งทํ าเสีย
6. ถาคุณยังไมไดวางแผนการ กใ็หวางแผนการ



111

เพื่อศึกษาตอไป

โดยเหตทุี่เปนการรับใชซึ่งมีนิมิตนานาชาติ  เครอืขายฮารเวสไทมนานาชาติ  จงึไดวางแผนที่
ซึง่ชื่อวา REAP ตอไปนี้เปนสวนของแผนการนี้  คุณอาจตองใชในการวางแผนของคุณเอง

เครอืขายฮารเวสไทมนานาชาติ
แผนการขาย

แผนการ REAP ขององคการจะสํ าเร็จจุดประสงคของการขยายการฝกอบรมของสถาบัน
ออกไปยังชาติตาง ๆ ของโลก
R = ภูมิภาค (Regions) โลกแบงออกเปนภูมิภาคสํ าคัญ ๆ ทางภูมิศาสตร ผูประสาน

งานภูมิภาคจะไดรับแตงตั้งใหรับใชในแตละภูมิภาค
E = ทุก ๆ ประเทศ (Every Nation) จะตองเขาถึงทุก ๆ ประเทศภายในแตละภูมิภาค จะแตงตั้งผู

อํ านวยการชาติตาง ๆ เพือ่รับใชภายใตผูประสานงานภูมิภาค
A = พืน้ที่ภายในประเทศ (Areas) เพราะเหตุวามีความแตกตางทางวัฒนธรรม  ภาษาและภูมิศาสตร

ภายในประเทศตาง ๆ แตละประเทศจึงถูกแบงออกเปนพื้นที่ตาม
ปจจัยหลักของเขา  ผูแทนพืน้ที่จะรับใชภายใตผูอํ านวยการ
แหงชาติ

P =  กลุมชน (People’s Group) ความเคลือ่นไหวของมิชชันนารีสมัยใหมจะมุงเขาไปสูกลุมชน
ทีย่ังไมมีใครเขาไปถึง  มตัีวแทนคือผูบังคับบัญชา

แผนการ REAP นีท้ ําตามแผนการจัดองคการของการขยายซึ่งพระเยซูคริสตใหไว
“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือ

ทานและทานทัง้หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทัว่แควนยูเดีย  แควนสะมาเรียและจนถึงที่สุด
ปลายแผนดินโลก”  กจิการ 1.8

แผนการของพระเยซูประกอบดวยภูมิภาค  ประเทศตาง ๆ พืน้ทีแ่ละกลุมชน
สถานที่ เปนตัวแทนของ
สุดปลายแผนดินโลก ภูมิภาคตาง ๆ
สะมาเรีย ประเทศทุกประเทศ
ยูเดีย รอบ ๆ เยรูซาเล็ม
เยรูซาเล็ม กลุมชน
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