บทที่ 7
การวิเคราะหพื้นที่
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายคําวา “พืน้ ที่” ตามทีใ่ ชในบทเรียนนี้
- อธิบายวาการวิเคราะหพื้นที่ประกอบดวยอะไรบาง
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหพื้นที่
- วิเคราะหพื้นที่
- ใชการวิเคราะหของคุณในการประกาศขาวประเสริฐภายในพื้นที่นี้
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“เจาจงลุกขึน้ เดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ใหทั่วทั้งดานยาวดานกวางเถิด ดวยวาเราจะยก
ดินแดนนี้ใหเจา ”
ปฐมกาล 13.17

คํานํา
ในบทสุดทายคุณไดวิเคราะหกลุมคน
ประสงคของการเขาไปเพื่อประกาศขาวประเสริฐ

ในบทนีค้ ณ
ุ จะไดวิเคราะหพื้นที่เฉพาะแหงเพื่อจุด

พื้นที่
เพื่อจุดประสงคของการศึกษา เราอธิบายวาพื้นที่เปนสวนพิเศษเฉพาะของประเทศซึ่งตัด
สินไดจากเขตแดนทางภูมิศาสตร ภาษา วัฒนธรรมหรือการเมือง
พืน้ ทีท่ างภูมิศาสตร ตัวอยางเชน อาจเปนหุบเขาที่แวดลอมดวยภูเขาซึ่งแบงแยกพื้นที่แหงนี้จากชาติอื่น
เสนแดนทางภูมิศาสตรถูกกําหนดโดยปจจัยทางธรรมชาติ
พืน้ ที่ทางดานภาษา คือ ดินแดนภายในชาติซึ่งคนพูดภาษาเดียวกัน
พืน้ ทีท่ างดานวัฒนธรรม คือดินแดนภายในประเทศซึ่งกลุมชนทั้งหมดมีความคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน
เขาอาจเปนกลุมชนที่นับถือศาสนาเดียวกัน
พืน้ ที่ทางการเมือง
ขอบเขต

คือ เมือง ตําบล จังหวัดหรือรัฐที่อยูภายในประเทศ โดยรัฐบาลเปนผูกําหนด
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วิเคราะหพื้นที่
เมือ่ คุณทําการวิเคราะหพื้นที่ คุณวิเคราะหพื้นที่เฉพาะภายในประเทศอยางละเอียด คุณ
ตัดสินดูปจจัยดานการเมือง ภูมิศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งทําใหแตละพื้นที่แยกจากกัน
คุณวิเคราะหดานวิญญาณ

คุณวิเคราะหพลังจากภายนอกพื้นที่ซึ่งอาจมีผลตอการตอบ

รับพระกิตติคุณ

จุดประสงคของการวิเคราะหพื้นที่
จุดประสงคของการศึกษานี้ก็เพื่อเขาสูพื้นที่เฉพาะแหงนี้ดวยพระกิตติคุณ
วิเคราะหเพื่อการประกาศไมใชเพื่อรูไวเทานั้น

เปนการ

คุณวิเคราะหพื้นที่เพื่อที่จะตอบคําถามตอไปนี้
ชนกลุมใดที่อยูภายในพื้นที่นี้?
เขาเปนใครบาง มีกี่คน และอยูตรงที่ไหนบาง
คนกลุมนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกัน
มีอะไรทีร่ วมชนกลุมนี้ใหเปนสวนของพื้นที่ที่เห็นชัด
พืน้ ทีน่ ี้มีลักษณะอยางไร?
คุณตองรูอ ะไรเกี่ยวกับพื้นที่นี้เพื่อจะเขาไปถึงคนที่อยูที่นั่นพรอมดวยพระกิตติคุณ
ใครควรเขาไปยังพื้นที่
อะไรเปนคุณสมบัติสําคัญสําหรับคนงานเพื่อแพรกระจายขาวประเสริฐ
จะเขาไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร?
จะใชวิธีธรรมดาอะไรบางในพื้นที่ทั้งหมด? วิธีใดใชไดผลดีที่สุด
คําตอบตอคําถามเหลานี้จะชวยใหคุณตัดสินดูบทบาทของคุณในการเขาไปสูพื้นที่
และชวยคุณในการตั้งแผนการเพื่อประกาศขาวประเสริฐ

จะรวบรวมขอมูลอยางไร?
คุณจะรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหโดยการอธิษฐาน
ขอพระเจาทรงเปดเผยสิ่งที่คุณตองการรูเกี่ยวกับพื้นที่นี้เพื่อนําพระกิตติคุณเขาไป
ศึกษาเอกสารที่เขียนไว
ศึกษาหนังสือและเอกสารที่เขียนไวเกี่ยวกับพื้นที่นี้
ภาคผนวกของคูมือนี้

รายการของแหลงขอมูลนี้ไดใหไวใน
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การสังเกต
เดินทางไปเปนสวนตัวใหทั่วพื้นที่และสังเกตดูที่ดินและประชากร
การสัมภาษณ
ถามคําถามที่คนที่เปนผูนําและผูที่อาศัยอยูในพื้นที่
ถามีผเู ชื่อที่รับใชอยูแลวในพื้นที่ให
สัมภาษณเขาเพื่อคนหาวาเขาไดเรียนรูอะไรบาง ตัวอยางของคําสัมภาษณใหไวในภาคผนวก
จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อวิเคราะหพื้นที่ คุณอาจไมตองตอบคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่
แตตอบคําถามที่คุณไดขอมูลมา

ชนกลุมใดอยูภายในพื้นที่นี้
1. มีชนกลุมใดอาศัยอยูในพื้นที่นี้? จงหาชือ่ และจํานวนประชากรของแตละกลุมพื้นที่
2. จัดหาหรือเขียนแผนที่ของพื้นที่และลงจุดที่ชนแตละกลุมอยู เริม่ ตนอธิษฐานเผื่อพื้นที่
นีเ้ ผื่อชนกลุมตางๆ
3. ประชากรทั้งหมดของคนในพื้นที่มีเทาใด ?

กลุมชนเหลานี้มีอะไรเหมือนกัน
โดยทั่วไป กลุม ชนเหลานี้มีความเหมือนกันอยางไร?
a ทางสังคม
b ทางวัฒนธรรม
c ทางภาษา
d ทางศาสนา
e ทางการเมือง
กลุม ชนเหลานี้แตกตางกันอยางไร?
a ทางสังคม
b ทางวัฒนธรรม
c ทางภาษา
d ทางศาสนา
e ทางการเมือง
(ขอสังเกต - คุณอาจตองการทํา “การวิเคราะหกลุมชน” ในแตละกลุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจ
และออกแบบยุทธวิธีเขาหาเขาได)
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พื้นที่นี้มีลักษณะอยางไร
การวิเคราะหทางภูมิศาสตร
1. ปจจัยใดทางภูมิศาสตรจะขัดขวางการเผยแพรพระกิตติคุณในพื้นที่นี้
2. ปจจัยใดทางภูมิศาสตรอาจใชเพื่อชวยเผยแพรพระกิตติคุณในพื้นที่นี้? (ตัวอยางเชน มีเสนทางคา
ขาย หรือเดินทางตามธรรมชาติซึ่งอาจปลูกคริสตจักรขึ้นไดหรือไม)
3. อากาศในบริเวณนั้นอาจทําใหมีชวงเวลาของปที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางไปทั่วพื้นที่เพื่อรับใชหรือ
ไม?
4. หาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตอไปนี้ซึ่งจะชวยใหคุณเขาไปถึงพื้นที่นี้
a เมืองสําคัญ ๆ ทําเครื่องหมายไวบนแผนที่ของคุณ ในบริเวณนี้มีประชากรหนาแนนที่สุด ดังนั้น
คุณตองแนใจที่จะออกแบบยุทธวิธีเพื่อเขาถึงเขา
b มีสนามบิน ใหทาเครื
ํ ่องหมายไวบนแผนที่ของคุณ
c ในบริเวณนี้มีบริการโทรศัพทหรือไม?
d ในบริเวณนี้บริการโทรเลขหรือไม ?
e ในบริเวณนี้มีการขนสงทางรถบัสหรือรถไฟหรือไม ?
f มีถนนใหรถยนตวิ่งหรือไม จดลงไปบนแผนที่
g มีแมนํ้าหรือทะเลที่เรือวิ่งไดหรือไม ? จดลงไปบนแผนที่
การวิเคราะหทางสังคม
1. ประชาชนที่นั่นเปดใจตอ “คนภายนอก” อยางไร?
การที่รูเชนนี้จะเตรียมตัวคุณใหรูระดับการยอมรับซึ่งคุณจะพบเมื่อคุณเขาไปในพื้นที่นี้เปนครั้ง
แรกเพื่อแบงปนพระกิตติคุณ
2. โดยทั่วไป ใครเปนผูควบคุมแหลงการเงินและวัตถุดิบในบริเวณนั้น
คุณอาจตองการความชวยเหลือของเขาเพื่อจัดหาทรัพยสมบัติและการเงินของคริสตจักรในการ
เผยแพรขาวประเสริฐ
วิเคราะหทางวัฒนธรรม
จงศึกษาการปฏิบัติตัวทางวัฒนธรรมของพื้นที่นี้ ซึง่ อาจมีผลตอการยอมรับพระกิตติคุณ
ตอไปคือสิ่งที่ตองพิจารณา
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1. ความเชื่อและการใหคุณคา
a มีการประพฤติ ความเชือ่ หรือการใหคุณคาทางวัฒนธรรมอะไรในพื้นที่นี้ ซึง่ จะชวย
ใหคนเขาใจพระกิตติคุณ
b มีการประพฤติ ความเชือ่ หรือการใหคุณคาทางวัฒนธรรมอยางไรในพื้นที่นี้ซึ่งอาจขัด
ขวางความเขาใจในพระกิตติคุณ
2. การปฏิบัติทางวัฒนธรรม
มีการปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมใดในพื้นที่นี้ซึ่งหามไวชัดเจนในพระคัมภีร
ถามี อะไรบาง? คุณตองจัดการกับสิ่งเหลานี้
3. ความตองการ
a พิจารณาดูพนื้ ที่ทั้งหมดและแยกแยะความตองการที่สําคัญที่สุด
อาหารไมเพียงพอ
การบริหารดานสุขภาพและการแพทยไมดี
การศึกษาไมดี
การจัดสงนํ้าที่ไมเหมาะสมหรือขาดนํ้า
มีแหลงการเงินที่เพียงพอ
การขนสงไมดี
ระบบการคมนาคมไมดี
ไมสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได
มีการกดขี่ทางการเมือง
อื่น ๆ
การนําเสนอพระกิตติคุณและวิธีรับใชของคุณในพื้นที่นี้อาจใหความสัมพันธ
กับความตองการเหลานี้
b มีความตองการอะไรที่ไดรับการตอบสนองในพื้นที่นี้ มีความตองการใดที่
ไมไดรับการตอบสนอง ?
4. การศึกษา
การศึกษาทั่วไปของประชาชนสวนใหญของคนในพื้นที่นี้คืออะไร?
ระดับการรูหนังสือเปนอยางไร ? มีประชาชนอานออกเขียนไดในภาษาของเขา
เองกี่คน (เปนสิง่ สําคัญที่ตองรูเรื่องนี้เพราะวา คุณจะไมตองการที่จะออกแบบการ ประกาศพระกิตติคุณ
โดยใชวรรณกรรมถาคนสวนใหญในพื้นที่อานไมออกเขียนไมได)
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คุณอาจจะตองวิจัยสิ่งตอไปนี้ดวย
a มีโรงเรียนประถมศึกษากี่โรงในพื้นที่?
b มีโรงเรียนมัธยมศึกษากี่โรงในพื้นที่ ?
c มีวทิ ยาลัยกี่แหงในพื้นที่?
d มีโรงเรียนพระคริสตธรรมกี่แหงในพื้นที่ ?
(คุณอาจใชโปรแกรมการศึกษาเปนวิธีหนึ่งในการเขาถึงพื้นที่นี้ถาตองการโรงเรียน

เพิ่ม

เติม)
5. การสื่อสารคมนาคม
a ภาษาอะไรซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับการนําเสนอพระกิตติคุณในพื้นที่นี้
คุณอาจตองการเขาถึงกลุมใหญที่สุดในพื้นที่นี้กอน ดังนัน้ จงเลือกภาษาที่
คนสวนใหญใชพูดประการแรก
ภาษาทีค่ นสวนใหญในพื้นที่นี้พูดคือ
ภาษาอื่น ๆ ทีจ่ าเป
ํ นตองใชภายหลังเพื่อเขาถึงคนที่เหลือคือ

…………
…………

อยูในเทป
คาสเซ็ท

…………
…………

อยูในรูปของการพ
มิพ

………..
……….

แปลครบสมบูรณ

………..
………..

ไมมีใช

พันธสัญญาใหม
พันธสัญญาเดิม

มีใชบางสวน

b. สถานภาพของการแปลพระคัมภีรในภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการเขาถึงพื้นที่

…………
………..

c ประชากรในพื้นที่นี้อาจเขาถึงไดโดย
หนังสือพิมพ (เขายอมรับการโฆษณาของคริสเตียนหรือไม?)
วรรณกรรมที่พิมพขึ้น (ประชากรที่จะไปหาเขาอานออกหรือไม?)
วิทยุ (สถานีวทิ ยุอนุญาตใหมีการกระจายเสียงของคริสเตียนหรือไม?)
ทีวี (สถานีอนุญาตใหกระจายเสียงของคริสเตียนหรือไม?)
เทปอัดเสียง (คนทีจ่ ะเขาไปหามีเครื่องบันทึกเสียงหรือไม?)
ภาพยนตร วีดีโอเทป (อุปกรณหาไดในพื้นที่นี้หรือไม?)
โทรศัพท (ประชากรที่เขาหามีโทรศัพทหรือไม?)
d วิธสี าคั
ํ ญในการสื่อสารคมนาคมตลอดทั่วพื้นที่นี้คืออะไร?
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อิทธิพลภายนอก
1. มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ ซึง่ เปนผลจากระบบการเมืองหรือพลังภายนอกของ
อารยธรรมสมัยใหม?
2. การเปลีย่ นแปลงเหลานี้อาจนํามาใชเพื่อชวยเผยแพรพระกิตติคุณ?
3. มีกลุม องคการหรือหนวยงานใดจากภายนอกพื้นที่ซึ่งอาจตอตานการประกาศพระกิตติคุณภายในพื้นที่
นั้น ๆ เหตุใด? อยายอมใหขอจํากัดหรือการตอตานมาขัดขวางคุณจากการรับใชในพื้นที่ซึ่งคุณรูสึกวาพระ
เจาทรงเรียกคุณ ถาคุณไมไดรับอนุญาตใหเขาหาเขาในวิธีทางหนึ่ง จงหาวิธีอื่น ๆ
การวิเคราะหดานการเมือง
1. จงอธิบายสั้น ๆ ถึงระบบการเมืองในพื้นที่นี้
2. มีกลุม การเมืองใดในพื้นที่นี้ซึ่งอาจขัดขวางการประกาศพระกิตติคุณ
3. มีกลุม การเมืองใดในพื้นที่นี้ซึ่งอาจชวยในการประกาศพระกิตติคุณ
4. มีกฎเกณฑใดของรัฐบาลซึ่งอาจขัดขวางในการรับใชในพื้นที่นี้
5. มีกฎเกณฑใดของรัฐบาลซึ่งอาจชวยคุณในงานรับใชในพื้นที่นี้
6. ใครคือผูนําทางการเมืองที่สําคัญในพื้นที่นี้? คุณอาจทําความคุนเคยกับเขาและพยายามใหเขาชอบพอ
เห็นดวยกับงานรับใชของคุณในพื้นที่นี้
การวิเคราะหดานวิญญาณ
1. กลุม ศาสนาใดที่พบในพื้นที่นี้?
2. จํานวนประชาชนที่นับถือศาสนานี้?
3. อะไรคือทาทีทั่วไปในพื้นที่นี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาใด ๆ ก็ตาม คําตอบที่คุณไดจะเตรียม
ตัวคุณสําหรับการตอตานทางศาสนาซึ่งคุณอาจเผชิญ
4. มีจานวนคริ
ํ
สเตียนที่ประกาศตัวแลวทั้งหมดเทาใด?
5. คุณแยกแยะผูนําคริสเตียนที่สําคัญในพื้นที่นี้ไดหรือไม?
6. คุณพิจารณาพื้นที่นี้วา
ไมถูกประกาศเลย
ไดรับการประกาศบางสวน
ไดรับประกาศเพียงพอหรือไม
7. โดยทั่วไป คุณเชือ่ วานีเ่ ปนเวลาสําหรับการหวานพระกิตติคุณหรือเปนเวลาแหงการเก็บเกี่ยว
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8. มีคริสตจักรหรือมิชชั่นใดที่ไดพยายามในพื้นที่นี้และลมเหลว?
คุณเชือ่ วาอะไรเปนเหตุผลของความลมเหลว?
คุณสามารถเรียนจากความลมเหลวของผูอื่นและไมทําผิดซํ้าอีก
9. มีคริสตจักรหรือมิชชันใดกําลังปฏิบัติงานอยูในพื้นที่
10. คริสตจักรหรือมิชชันใดที่ทํางานมีประสิทธิภาพและเหตุใด?
คุณสามารถเรียนรูไดจากความสําเร็จของกลุมเหลานี้ คุณจะตองการรวมมือกับเขาในการเผยแพรพระ
กิตติคุณในพื้นที่นี้
11. คุณจะรวมมือกับเขาเพื่อเขาถึงพื้นที่นี้ไดอยางไร?
12. งานรับใชที่มีอยูนี้อยูในกลุมชนกลุมใดบาง
13. มีกลุม ชนใดในพื้นที่นี้ซึ่งยังไมไดมีคริสเตียนมาเปนพยานใหรูพระกิตติคุณ?
14. ถามีการเปนพยานของคริสเตียนอยูในพื้นที่แลว เขาใชภาษาอะไร? คุณอาจถูกนําไปหาคนในพื้นที่นี้
ซึง่ พูดภาษาแตกตางออกไปและยังไมมีคริสเตียนมาเปนพยานเลย
15. มีงานรับใชชนิดใดของคริสเตียนที่ทําอยูในพื้นที่นี้ อยาทําซําหรื
้ อแขงขันกับงานที่เขาทําอยูขณะนี้
เมือ่ คุณวางแผนการของคุณ เปาหมายของคุณคือเพื่อเขาไปหาคนที่ยังไมมีใครเขาไปหา
16. ทาทีทวั่ ไปของคนที่อยูในพื้นที่นี้ที่มีตอพันธกิจของคริสเตียนที่มีอยูขณะนี้เปนอยางไร?
- เปนศัตรู
- เฉย ๆ
- เปนมิตร
17. มีคริสตจักรที่ประกาศพระกิตติคุณแทกี่แหงในพื้นที่นี้?
18. คริสตจักรเหลานี้เจริญเร็วอยางไร?
19. เขาประสบความยากลําบากอยางไรและเหตุใด?
20. คริสตจักรใดประสบความสําเร็จและเหตุใด?
21. มีความจําเปนที่ตองตั้งคริสตจักรใหมเพิ่มขึ้นหรือไม?
22. คุณเห็นไหมวามีศกั ดิเทพและอํานาจของซาตานชนิดใดกําลังทํางานหรือปกครองในพื้นที่นี้?

ใครควรเขาไปสูพื้นที่นี้
ใครควรเปนผูเขาไปสูพื้นที่นี้? ตองการคนงานกี่คนจึงจะพอเพียงที่จะเขาไปสูพื้นที่นี้? การ
ประเมิน ดูประชากรของพื้นที่จะชวยใหคุณตัดสินใจเรื่องนี้ได
อะไรเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับคนงานที่จะเผยแพรพระกิตติคุณในพื้นที่นี้? ใครก็ตามที่เขา
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ไปแบงปนพระกิตติคุณในพื้นที่นี้ควรที่จะเปนผูเชื่อโดยมีหลักฐานอยูในวิถีชีวิต ทาทีและความประพฤติของ
เขา
- มีนสิ ยั ทีด่ ใี นการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรสวนตัว
- มีของประทานฝายวิญญาณที่เหมาะสมกับวิธีที่จะใชเพื่อเขาหาประชากรในพื้นที่
- พรอมอยูเสมอ ความสามารถไมเปนประโยชนถาปราศจากการพรอมใหพระเจา
ทรงใชคนผูนี้เต็มใจและพรอมที่จะไปหรือไม?
- เขารวมในพระกายอยางเหมาะสม (เต็มใจที่จะรวมมือกับสมาชิกอื่น ๆ เพื่อเปา
หมายของการนําพระกิตติคุณไปสูพื้นที่นี้)
- ไดรบั การทรงเรียกจากพระเจาใหรับใชในพื้นที่เฉพาะนี้
- เตรียมพรอมอยางเพียงพอทั้งทางกาย วิญญาณและทางการศึกษาเพื่อเขาไปสูพื้นที่นี้

จะเขาไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร?
จะเขาไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร? ควรใชวิธีใด? เพื่อตอบคําถาม จงใชสิ่งที่คุณเรียนจากการ
วิเคราะหทางภูมิศาสตร ภาษา วัฒนธรรม การเมืองและวิญญาณของพื้นที่นี้
มีสงิ่ ใดที่คลายคลึงกัน
ระหวางกลุม ชนในพื้นที่นี้ซึ่งทําใหเราใชวิธีเดียวกันได?
จงแนใจวาวิธีของคุณเปนไปตามพระคัมภีร อยาใชวิธีที่ขัดแยงกับหลักการของพระคัมภีร
อางถึงบทที่ 6 หนา 14-15 ซึง่ กลาวถึงวิธีตาง ๆ ทีเ่ คยใชเปนสวนของยุทธวิธีการประกาศใน
พืน้ ที่ตางๆ ของโลก วิธใี ดที่อาจเกิดผลในพื้นที่นี้ ? มีวิธีใดใหม ๆ ทีค่ ณ
ุ อาจพยายามทํา?
เมือ่ คุณไดตัดสินใจวาจะใชวิธีใดโดยการอธิษฐานและวิเคราะห จงถามคําถามนี้วา อาจมี
การตอตานใดเกิดขึ้นตอวิธีตาง ๆ เหลานีจ้ ากกลุมชนในพื้นที่หรือจากพลังภายนอก?
คุณจะจัดการกับ
การตอตานนี้อยางไร?
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ชือ่ …………………………………

หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 7
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงอธิบายคําวา “พืน้ ที”่ ตามที่ใชในบทเรียนนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. การวิเคราะหพื้นที่ประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. จุดประสงคของการวิเคราะหพื้นที่คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ในสวนของการศึกษาบทเรียนนี้ คุณไดทาการวิ
ํ
เคราะหพื้นที่เสร็จแลวหรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. คุณไดวางแผนเพื่อใชสิ่งที่คุณเรียนรูมาเพื่อกระจายขาวประเสริฐภายในพื้นที่นี้หรือไม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

คําตอบบททดสอบ บทที่ 7
1. “เจาจงลุกขึน้ เดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ใหทั่วทั้งดานยาวดานกวางเถิด ดวยวาเราจะยกดินแดนนี้ให
เจา”
ปฐมกาล 13:17
2. โดยจุดประสงคของการศึกษานี้ คําวาพื้นที่หมายถึง สวนเฉพาะแหงของประเทศซึ่งกําหนดโดยเสนแบง
เขตแดนทางภูมิศาสตร ภาษา วัฒนธรรมหรือการเมือง
หนา 72
3. วิเคราะหพื้นที่เฉพาะภายในประเทศอยางละเอียด ตัดสินดูปจจัยดานการเมือง ภูมิศาสตร ภาษาและ
วัฒนธรรมซึ่งทําใหแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน คุณวิเคราะหสภาวะดานวิญญาณ วิเคราะหพลังจาก
ภายนอกพื้นที่ซึ่งอาจมีผลตอการตอบรับพระกิตติคุณ หนา 72
4. การวิเคราะหพื้นที่แยกแยะดูวากลุมชนใดอยูในพื้นที่นี้ เขามีอะไรคลายคลึงกัน พืน้ ทีม่ ลี ักษณะอยางไร
ใครควรเปนผูเขาไปในพื้นที่และวิธีที่จะใชในการไปหาเขาดวยพระกิตติคุณ และตัดสินบทบาทของคุณ
ในแผนการของพระเจาเพื่อเขาหาพื้นที่นี้ หนา 73
1. ถาคุณไมไดทําการวิเคราะหพื้นที่ขณะที่คุณศึกษาบทเรียนนี้ กรุณาทํากอนที่จะเรียนตอไป
2. ถาคุณยังไมไดวางแผนที่จะเขาถึงพื้นที่ที่คุณศึกษา กรุณาทํากอนที่จะเรียนตอไป
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เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง
จงศึกษาปฐมกาลบทที่ 13 ซึ่งใหการวิเคราะหพื้นที่ตาง ๆ กัน 2 แหง แหงหนึ่งคือ
“ที่ราบจอรแดน” อีกแหงหนึ่งคือ “ดินแดนคานาอัน”

จดบันทึกผลของการวิเคราะหของคุณไว
ที่ราบจอรแดน

ดินแดนคานาอัน
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