


 



สารอภิบาลสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  

โดยกรรมาธิการฝายสังคม 

เนื่องในวันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๐๐๙ 

 

 ป ค.ศ. ๒๐๐๙ นี้ เปนปวิกฤตเศรษฐกิจที่ลุกลามทั่วโลก มีผลตอเนื่องทําใหเกิด

การเลิกจางแรงงาน สําหรับประเทศไทยมีวิกฤตการเมืองแทรกซอนตอเนื่องเปนปที่ ๓     

ไดมีการปดสนามบินชวงปลายปที่แลว ทําใหผู เดินทางลดลงรอยละ  ๔๐  และยังมี

สถานการณความรุนแรงดานการเมือง  มีการกอความวุนวายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ตามจังหวัดตางๆ ชวงสงกรานตที่ผานมา จนถึงวันนี้ จํานวนนักทองเที่ยวลดลงอยาง       

เห็นไดชัด พนักงานธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรมเสี่ยงตอการตกงานมากขึ้น สถาบัน

การเงินถูกปรับลดเครดิตทําใหธุรกรรมการเงินกับตางประเทศตองพบเงื่อนไขและขอจํากัด

มากขึ้นเชนกัน 

 การประชุมประเทศผูนํา จี 20 เมื่อเดือนมีนาคม ไดระบุวา ประเทศในภูมิภาค

เอเชียจะตองเผชิญปญหาวิกฤตแรงงานอยางหนัก ตัวเลขการสงออกแตละประเทศดิ่งลง

อยางรุนแรง   โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อสงออกตองทยอยลดกําลังการผลิต            

และปดโรงงานเปนจํานวนมาก คนงานถูกลดเวลาการทํางาน ถูกปลด ถูกเลิกจาง และ    

เมื่อจํานวนคนตกงานเพิ่มมากขึ้น ปญหาสังคมก็ตองยอมตามมา   

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยกรรมาธิการฝายสังคม มีความ

หวงใยประชาชนคนไทย เปนตนบรรดาคริสตชนที่กําลังถูกผลกระทบจากวิกฤตคราวนี้    

ทําใหนึกถึงเหตุการณคลายๆ กันเมื่อสิบกวาปที่แลว ที่คนไทยตองเผชิญความทุกขยาก 

ลําบาก  มีผูคนจํานวนมากอพยพกลับสูชนบท เริ่มตนวิถีการเกษตรใหมที่พึ่งพาธรรมชาติ

และยึดหลักเศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน  สวนคนเมืองก็นําสิ่งของเครื่องใชออกมาเรขาย  

เพื่อแลกเปลี่ยนเปนเงินสดสําหรับใชสอยในเรื่องที่จําเปน หลายคนเลิกใชรถยนตสวนตัว      

หันมาใชรถประจําทาง ธุรกิจจํานวนมากปดกิจการ ผูจัดการรวมกับพนักงานก็ชวยกันริเริ่ม

กิจกรรมใหมแบบเล็กๆ ที่พอเลี้ยงครอบครัววันตอวัน คนที่มีหนี้สินลนพนตัวก็ไป  

ประนอมหนี้หรือขอฟองลมละลาย  สิ่งเหลานี้ เปนความทุกขที่ทําใหคนจํานวนมาก    

ทอแทใจ  เพราะตองปรับตัวและอาศัยความสุภาพ อดทน วิกฤตนั้นไดคงอยูหลายปกวาจะ

ผานพนไป  ผูที่รอดมาไดก็ยังนึกถึงความเขมแข็งของครอบครัวที่ไมทอดทิ้งกัน  พวกเขา

เปนกําลังใจแกกันและกัน และชวยเหลือกันอยางสุดความสามารถ 

 สําหรับวิกฤตครั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องจากอเมริกาและยุโรปที่ลมเหลวใน             

การควบคุมระบบการเงินและการธนาคาร ทําใหสงผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งรวมทั้ง

ประเทศไทยอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง และในโอกาสนี้สภาพระสังฆราชฯ มีขอเสนอ

สําหรับคริสตชนใหหันมาใหความสําคัญกับสถาบันพื้นฐานที่ใหกําเนิดชีวิตแกเรา          

อันไดแก สถาบันครอบครัว  และ โลกและทรัพยากรธรรมชาติที่พระเปนเจามอบหมาย

ใหกับเรา ดังนี้ 

 1)  สถาบันครอบครัว ไดแก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา บุคคลเหลานี้ 

คือ  หนวยแรกที่ถือกําเนิดจากความรักของหญิงและชายที่ ตัดสินใจรวมเปนหนึ่ง       

เดียวกันอยางมั่นคงเพื่อสรางครอบครัว  สําหรับอบรมบมเพาะความเปนมนุษยของ       

บุคคลและสังคมดวยความหวงใย เอื้ออาทรตอสมาชิกที่ออนแอกวา เชน เยาวชน ผูปวย   

คนสูงอายุ  ใหชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดํารงชีวิตใหอยูรอด  พรอมที่จะรับใชและ    

ใหอภัยซึ่งกันและกัน ครอบครัวจึงเปนปอมปราการที่เขมแข็งในการตอสูกับวิกฤตใดๆ 

เปนตน  วิกฤตเศรษฐกิจในคราวนี้ ขอใหสมาชิกในครอบครัวไดใหกําลังใจ สนับสนุน                  

ซึ่งกันและกันดวยทุกวิถีทางที่ไดปรึกษาหารือรวมกันแลว 

2)  โลกและทรัพยากรธรรมชาติที่พระเปนเจามอบหมายใหกับเรา ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรปกําลังแสวงหาที่ดินวางเปลาในเมือง      

และชนบทเพื่อทําสวนครัว  ปลูกพืชผัก แทนการซื้อจากรานคาในตลาด พวกเขาเห็นวา

สิ่งแวดลอม คือที่ใหกําเนิดอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีพของมนุษย ในชวงวิกฤตนี้เอง     

ที่ประชาชนเริ่มตนเขาใจความรักและเมตตาของพระเจาที่ทรงมีตอเราดวยการสรางโลก

และทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อจะไดใหมนุษยทําการเพาะปลูก       

    1            2 



เลี้ยงชีวิตของตนเอง เปนโอกาสสําคัญที่เราจะไดเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมและชวยกัน

บํารุง ฟนฟู ใหบังเกิดความยั่งยืน สามารถสงตอใหลูกหลานไวใชทํากินตอไป 

    3            

ในฐานะที่เปนคริสตชนเราตองขอบคุณพระเปนเจา  เพราะพระองคทรงเลือกสรร

เราใหเปนคนกลุมแรกที่มารับความเชื่อและมีพระจิตเจาทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์     

ใหแกเรา  ดังนั้นเราจะตองยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมะประเพณีที่ เรียนรูมาจาก         

พระเยซูคริสตเจา (เทียบ 2 เธสะโลนิกา 2:13-15)  อยากระทําการใดๆ เพื่อชิงดีกัน หรือ   

เพื่อโออวด  แตจงถอมตน คิดวาผูอื่นดีกวาตน อยาเห็นแกผลประโยชนของตนฝายเดียว    

จงเห็นแกผลประโยชนของผูอื่นดวย  จงมีความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับ  พระเยซูคริสตเจา 

แมวาพระองคทรงมีธรรมชาติพระเปนเจา พระองคก็มิไดทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอ  พระเจา

นั้นเปนสมบัติ  ที่ตองหวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส     

ทรงถอมพระองค จนถึงกับยอมรับความตายบนไมกางเขน (เทียบ ฟลิปป 2:3-8)  

วิกฤตนี้จะผานพนไปแตตองใชเวลานิดหนอย จึงขอใหพี่นองแสดงความอดทน 

และชวยเหลือกันและกันอยางจริงใจ ที่สุดขอพระเปนเจาโปรดประทานพระหรรษทาน  

เปนพิเศษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตแตละวัน จนกวาทกุสิ่งทุกอยางจะดีขึ้น   
 

อวยพรมาในนามของพระคริสตเจา 
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บทที่ 1 

ผูใชแรงงานในพระคัมภีร 

 

“โยเซฟ” ตัวอยางของนักบริหาร (ปฐก 41:14-49, 47:13-26) 

ความรอบรู  ปรีชาญาณ  เปนพระพรของพระเจา  พระองคประทานแกผูที่พระองคทรงรัก  

เพื่อใหชวยประชากรของพระองค 

 
 14พระเจาฟาโรหจึงรับสั่งใหเรียกโยเซฟเขาเฝา เขาถูกปลอยจากคุกทันที         

โกนหนวด  เปลี่ยนเสื้อผาและเขาเฝาพระเจาฟาโรห  
15พระเจาฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา        

“ เราฝน ไมมีใครทํานายฝนของเราได เราไดยินวาทานทํานายฝนไดทันทีที่เขาเลาความฝน

ใหทานฟง” 16โยเซฟ  ทูลพระเจาฟาโรหวา “ไมใชขาพระองคหรอกที่ทํานายฝนได        

พระเจาทรงเปนผูประทานคําตอบใหเปนที่พอพระทัยแกพระเจาฟาโรห”  

      
17พระเจาฟาโรหจึงตรัสกับโยเซฟวา “เราฝนวายืนอยูบนฝงแมน้ําไนล  18เห็นแม

โคลักษณะดีอวนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแมน้ําไนล มากินหญาที่พงออ  
19ทันใดนั้น แมโคอีกเจ็ดตัว   

นาเกลียดและผอมโซที่สุดเทาที่เคยเห็นมาในประเทศอียิปต ขึ้นจากแมน้ําตามมา  
20แมโค     

นาเกลียดและผอมโซเหลานี้กินแมโคอวนพีกอนนั้นทั้งเจ็ดตัว  
21แตเมื่อกินเขาไปแลว        

ก็ยังดูไมออกวาไดกินเขาไป เพราะยังคงผอมโซเหมือนเดิม แลวเราก็ตื่นขึ้น   22 เราฝนอีก
ครั้งหนึ่งวา เห็นรวงขาวสมบูรณมีเมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากตนเดียวกัน  

23แลวมีรวงขาว

อีกเจ็ด รวงเหี่ยว เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมา  
24รวงขาวเมล็ด

ลีบก็ กินรวงขาวเมล็ดเต็มทั้งเจ็ดรวง เราเลาฝนใหโหรฟง แตไมมีใครทํานายฝนนี้ได”  

      
25โยเซฟทูลพระเจาฟาโรหวา “พระสุบินทั้งสองครั้งนี้มีความหมายอยางเดียวกัน  

พระเจาทรงเผยใหฟาโรหทราบวาพระเจาจะทรงทําอะไร  
26แมโคลักษณะดีเจ็ดตัวหมายถึง 

เจ็ดป รวงขาวสมบูรณเจ็ดรวง ก็หมายถึงเจ็ดปเชนเดียวกัน พระสุบินทั้งสองครั้งมีความหมาย

อยางเดียวกัน  
27แมโคผอมโซและนาเกลียดเจ็ดตัวที่ขึ้นมาจากแมน้ําในภายหลังกับ             

                1 



รวงขาวเมล็ดลีบc
 และถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมนั้นไดแกเจ็ดปที่กันดารอาหารดังที ่   

28ขาพเจาทูลพระเจาฟาโรหแลว พระเจาทรงเผยใหฟาโรหทราบวาพระเจาจะทรงทําอะไร      
29จะมีเจ็ดปที่อุดมสมบูรณทั่วแผนดินอียิปต  

30หลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารเปนเวลา   

เจ็ดป จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณในแผนดินอียิปต ความกันดารอาหารครั้งนี้จะลางผลาญ

แผนดิน  31ทุกคนจะลืมวาเคยมีความอุดมสมบูรณบนแผนดิน เพราะความกันดารอาหาร        

ที่ตามมานี้  รายกาจยิ่งนัก  
32การที่พระองคทรงพระสุบินถึงสองครั้งนี้ เปนเพราะพระเจาทรง

กําหนดไวแนนอนแลว และจะทรงบันดาลใหเกิดขึ้นในไมชา”  

      33”ขอใหพระเจาฟาโรหทรงหาผูที่ฉลาดและมีปรีชา แตงตั้งใหเขามีอํานาจ        

ในแผนดินอียิปต  34ขอใหพระเจาฟาโรหทรงแตงตั้งขาราชการขึ้นทั่วแผนดิน ใหเก็บ      

หนึ่งในหาของพืชผลในแผนดินตลอดเจ็ดปที่อุดมสมบูรณ  35เขาจะรวบรวมเสบียงอาหาร

ทั้งหมดที่เก็บไดในปที่อุดมสมบูรณนี้ตามพระบัญชาของพระเจาฟาโรห สะสมขาวและ 

เก็บรักษาไวใหดีในเมือง  36เสบียงอาหารนี้จะสํารองไวสําหรับแผนดิน ระหวางเจ็ดป         

ที่กันดารอาหารในแผนดินอียิปต และดังนี้ความกันดารอาหารก็จะไมทําลายแผนดิน”  

 
1.1  โยเซฟผูสําเร็จราชการประเทศอียิปต  

    2            3 

      
37พระเจาฟาโรหพรอมกับบรรดาขาราชการทรงเห็นชอบกับขอเสนอนี้                               

38พระเจา ฟาโรหตรัสกับบรรดาขาราชการวา “เราจะไปหาคนที่มีพระจิตของพระเจาสถิต

อยูดวยเชนนี้  ไดที่ไหน”  
39แลวพระเจาฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา “เนื่องจากพระเจาทรง

สําแดงเหตุการณทั้งหมด นี้ใหทานรู จึงไมมีใครฉลาดและมีปรีชาญาณมากกวาทาน            

40ทานจะเปนผูสําเร็จราชการ และประชาชนของเราจะเชื่อฟงคําสั่งของทาน มีแตเราเทานั้น

ซึ่งเปนกษัตริยอยูเหนือทาน”  
41พระเจาฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา “เราตั้งทานเปนผูสําเร็จ

ราชการทั่วแผนดินอียิปต”  
42พระเจาฟาโรหทรงถอดพระธํามรงคตราแผนดินออกจาก     

นิ้วพระหัตถ ทรงสวมใหโยเซฟ   ทรงจัดเสื้อผาปานเนื้อละเอียดอยางดีใหเขา และทรง   

สวมสรอยคอทองคําใหดวย  
43ทรงจัด ใหเขานั่งรถมาคันที่สองรองจากพระองค                

                                                 

                                                

c “รวงขาวเมล็ดลีบ” ตามตนฉบับแปล ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “กลวง,วางเปลา” 

มีผูตะโกนไปขางหนาวา   “อาเบรค”
d   (หลีกทาง)  ดังนี้ พระเจาฟาโรหทรงแตงตั้งโยเซฟ

เปนผูสําเร็จราชการทั่วแผนดินอียิปต  

  
44พระเจาฟาโรหตรัสกับโยเซฟวา “เราคือฟาโรห ถาทานไมอนุญาตแลวจะ        

ไมมีใครทั่วดินแดนอียิปตทําสิ่งใดไดเลย”  
45พระเจาฟาโรหพระราชทานนามใหโยเซฟ     

วา  ศาเฟนาท ปาเนอาห ทั้งพระราชทานอาเสนัท ธิดาของโปทิเฟรา สมณะแหงนครโอนe
       

ใหเปนภรรยา  โยเซฟเริ่มเดินทางไปทั่วแผนดินอียิปต  
46โยเซฟมีอายุสามสิบปเมื่อ           

เขาเขารับราชการกับพระเจาฟาโรห กษัตริยแหงอียิปต โยเซฟเดินทางไปทั่วแผนดิน     

อียิปตเมื่อเขาเฝาพระเจาฟาโรหแลว 
47ในระยะเจ็ดปที่อุดมสมบูรณ แผนดินมีผลิตผล

มากมาย 
48โยเซฟสะสมเสบียงอาหารไวตลอดเวลาเจ็ดปที่มีความอุดมสมบูรณในแผนดิน

อียิปตf   เขาเก็บเสบียงอาหารจากชนบทรอบเมืองตาง ๆ ไวในเมือง  
49โยเซฟสะสมขาว            

ไวมากมายเหมือนเม็ดทรายตามชายทะเลมีปริมาณมากจนกระทั่งเขาตองเลิกตวง         

เพราะไมสามารถตวงได 

 

 
d ผูเขียนเลาเหตุการณนี้ตามจินตนาการของตนเทาที่ไดยินมาวาเปนประเพณีในราชวังของอียิปต    

โยเซฟไดรับแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการของอียิปต เขาเปนคนสําคัญที่สุดในแผนดินตอจาก           

พระเจาฟาโรห บานของเขาเปนศูนยกลางการบริหารประเทศ และเขาเปนผูเก็บรักษาตราลัญจกรของ

พระเจาฟาโรห ผูวิ่งนําหนารถมาประจําตําแหนงจะรองวา abrek ซึ่งในภาษาอียิปตคงหมายความวา 

“หลีกทาง” แตในภาษาฮีบรูอาจหมายความวา “จงคุกเขา” 
e “ศาเฟนาท ปาเนอาห” เปนชื่อภาษาอียิปตหมายความวา “พระเจาตรัสวา เขามีชีวิต” อาเสนัท 

แปลวา “เปนของเทพเจาหญิงเนวิท”  “โปทิเฟรา” เปนชื่อเดียวกับชื่อ โปทิฟาร ใน 37:36  หมายความ

วา “ของประทานจากเทพเจา รา” (พระอาทิตย) พอตาของโยเซฟเปนสมณะแหงนครโอน คือ เฮลิโอโป

ลิส ศูนยกลางของศาสนาของอียิปต บรรดาสมณะมีบทบาทสําคัญทางการเมืองของประเทศ โยเซฟ

แตงงานเขาไปอยูในครอบครัวของอภิสิทธิชน 
f “ที่มีความอุดมสมบูรณ” แปลตามตนฉบับของชาวสะมาเรียและภาษากรีก สวนในตนฉบับภาษาฮีบรู 

ไมมีคําวา “ความอุดมสมบูรณ” 



นโยบายการเกษตรของโยเซฟ
d  

      
13ขณะนั้นทั่วแผนดินไมมีอาหาร เพราะความกันดารอาหารรุนแรง ประชาชน  

ชาวอียิปตและชาวคานาอันตางออนเปลี้ยเพราะความหิวโหย  
14โยเซฟรวบรวมเงิน    

ทั้งหมดที่ประชาชนชาวอียิปตและชาวคานาอันนํามาซื้อขาวไปเก็บไวในพระราชวัง      

ของพระเจาฟาโรห    

      
15เมื่อชาวอียิปตและชาวคานาอันไมมีเงินเหลือ ชาวอียิปตทั้งหลายก็มาหาโยเซฟ 

ออนวอนวา “โปรดใหอาหารพวกเราเถิด อยาปลอยใหเราตายตอหนาตอตาทานเพราะ     

เงินของเราหมดแลว”  
16โยเซฟตอบวา “ถาทานไมมีเงิน จงไปนําฝูงสัตวของทานมา  

ขาพเจาจะใหอาหารe
 เปนการแลกเปลี่ยน”  

17ประชาชนจึงนําฝูงสัตวมาใหโยเซฟ            

แลวโยเซฟก็ใหอาหารแลกเปลี่ยนกับมา แพะแกะ โค และลา  ดังนั้นโยเซฟจึงจัดให

ประชาชนมีอาหารแลกเปลี่ยนกับฝูงสัตวตลอดปนั้น  

      
18เมื่อปนั้นผานพนไป ประชาชนมาหาโยเซฟอีกในปตอมา ออนวอนวา “เราไม

ปดบังมิใหเจานายรูความจริงวาเงินของเราหมดแลว ฝูงสัตวของเราก็ตกเปนของเจานาย   

เราไมมีอะไรเหลือจะใหเจานายอีกนอกจากตัวเราและที่ดิน  
19อยาปลอยใหเรา                

ตายตอหนาตอตาทานหรือปลอยใหที่ดินของเราตองรกรางเลย จงซื้อเราและที่ดิน           

ของเราไวแลกเปลี่ยนกับอาหาร  เราพรอมกับที่ดินจะเปนทาสของพระเจาฟาโรห ขอแตให

พันธุขาวแกเราดวยเถิด เราจะมีชีวิต ไมตองตายและที่ดินจะไมตองกลายเปนทะเลทราย”  

      
20โยเซฟจึงรับซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปตใหพระเจาฟาโรห ชาวอียิปตแตละคนตาง

ขายที่นาของตน เพราะความกันดารอาหารรุนแรงยิ่งนัก แผนดินทั้งหมดก็ตกเปนกรรมสิทธิ์

    4             5 

                                                 

                                                

d เรื่องนี้มาจากตํานานยาหวิสตตอจากเรื่องในบทที่ 41 ชาวอิสราเอลซึ่งคุนเคยกับความคิดเรื่อง

กรรมสิทธิ์สวนบุคคลรูสึกแปลกใจกับระบบอียิปต ที่แผนดินเกือบทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของกษัตริย 

อาจเปนไปไดวาในสมัยของกษัตริยซาโลมอน เมื่อที่ดินมาเปนกรรมสิทธิ์ของกษัตริยมากขึ้น มีการเก็บ

ผลิตผลสวนหนึ่งเปนภาษี และมีการเกณฑแรงงาน นักปราชญในราชสํานักคิดวาระบบของอียิปตเปน

ระบบในอุดมคติ นานํามาปฏิบัติในอิสราเอลและอางวาโยเซฟเปนผูริเริ่มระบบนี้ 
e “อาหาร” ตามฉบับแปลภาษาโบราณ สวนตนฉบับภาษาฮีบรู ละคํานี้ 

 

ของพระเจาฟาโรห  
21โยเซฟทําใหประชาชนทั้งหมดเปนทาสf

 จากเขตแดนดานหนึ่ง      

ของอียิปต ไปถึงอีกดานหนึ่ง  
22ที่ดินแหงเดียวที่โยเซฟไมซื้อคือที่ดินของสมณะ           

เพราะพระเจาฟาโรหประทานสวนแบงอาหารใหแกบรรดาสมณะ  บรรดาสมณะจึง          

ไมตองขายที่ดิน  เพราะดํารงชีวิตอยูไดจากสวนแบงอาหารของพระเจาฟาโรห  23โยเซฟ

กลาวแกประชาชนวา “วันนี้ ขาพเจาซื้อตัวทานกับที่ดินของทานใหพระเจาฟาโรห           

แลวนี่แนะ เมล็ดพันธุขาวที่ทานจะเอาไปหวานในที่ดิน  
24เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว ทานจะตอง      

คืนหนึ่งในหาของผลิตผลใหพระเจาฟาโรห อีกสี่สวนจะเปนของทาน จะไดเปนพันธุขาว

สําหรับหวานในนาเปนอาหารของทานกับครอบครัวและลูกๆ”  
25ประชาชนตอบวา    

“ทานไดชวยชีวิตของเราแลว ถาเจานายจะกรุณา เรายอมเปนทาสของพระเจาฟาโรห”          

26โยเซฟจึงตรากฎหมายที่ดินขึ้นในอียิปต ซึ่งยังมีผลบังคับใชอยูจนถึงทุกวันนี้ กําหนดให

หนึ่งในหาของผลิตผลเปนของพระเจาฟาโรห  มีเพียงที่ดินของสมณะเทานั้นที่ไมเปน    

ของพระเจาฟาโรห 

 

1.2  ความเฉลียวฉลาดของ “ยาโคบ” (ปฐก 27:41-45, 30:28-43) 

41เอซาวอาฆาตยาโคบเพราะพรที่บิดาใหแกยาโคบ เอซาวคิดในใจวา “ใกลจะถึงเวลา        

ไวทุกขใหพอแลว เมื่อพนเวลานั้นฉันจะฆายาโคบ นองชายเสีย”  42เมื่อนางเรบาคาห           

รูถึงแผนการของเอซาวบุตรคนโต จึงใหคนไปเรียกยาโคบบุตรคนเล็กมา และบอกวา      

“ฟงเถิดเอซาวพี่ชายของลูกวางแผนจะแกแคน และฆาลูก  43บัดนี้ ลูกเอย จงทําตามที่       

แมบอกเถิด จงหนีไปอยูกับลาบัน พี่ชายของแมที่เมืองฮารานเถิด  
44จงพักอยูกับเขาสัก      

ระยะหนึ่งจนกวาความโกรธของพี่ชายของลูกจะคลายลง  
45เมื่อพี่ชายของลูกหายโกรธ    

ลืมเรื่องที่ลูกทํากับเขาแลว แมจะสงคนไปตามลูกกลับมา แมไมตองการสูญเสียลูกทั้งสอง

คนไปในวันเดียวกัน”
I  ยาโคบไปอาศัยอยูกับลาบัน  ซึ่งถามเขาวา “หลานอยากไดคาจาง

อะไร จงบอกมาเถิด ลุงจะให”  
29ยาโคบตอบวา “ลุงรูดีวาหลานทํางานใหลุงอยางไร  และ

 
f “ทําใหประชากรเปนทาส” แปลตามตนฉบับของชาวสะมารีตันและภาษากรีก ตนฉบับภาษาฮีบรู    
วา “เขาไดยายประชาชนเขาไปในเมืองตาง ๆ” 



ฝูงสัตวของลุงอยูกับหลานเปนอยางไร  
30กอนหลานมาอยู ลุงมีฝูงสัตวเพียงเล็กนอย        

แตบัดนี้ฝูงสัตวไดทวีจํานวนมหาศาล พระยาหเวหทรงอวยพรลุง เพราะเห็นแกหลาน 

เมื่อไรเลาหลานจะไดทํางานเพื่อครอบครัวของหลานเองบาง”  
31ลาบันถามวา “ลุงตองให

อะไรแกหลาน”  ยาโคบตอบวา “ลุงไมตองใหอะไรทั้งสิ้น หลานจะเลี้ยงดูฝูงสัตว           

ของลุงตอไป ถาลุงตกลงตามนี”้  

      
32

'วันนี้หลานจะไปตรวจดูฝูงสัตวทั้งหมดc
 จะคัดแกะสีดําd

 ทุกตัวและคัดแพะ       

ที่มีจุดหรือดางแยกไว สัตวเหลานี้จะเปนคาจางของหลาน  
33ในภายหนาลุงจะเห็นไดงาย   

ถาหลานไมซื่อสัตยตอลุง เมื่อลุงมาตรวจคาจางของหลาน เห็นวาแพะตัวใดไมดางหรือ    

ไมมีจุด หรือแกะตัวไหนไมดํา ลุงก็จะไดรูวาหลานเอาของลุงมา”  
34ลาบันตอบวา “ดีแลว  

ตกลงตามที่หลานพูดเถิด”  
35วันนั้น ลาบันคัดแพะตัวผูที่มีลายหรือจุด และแพะตัวเมีย

ทั้งหมด  ที่ดางหรือมีจุด หรือมีดางขาวตามตัว ทั้งยังตอนแกะดําทั้งหมดใหลูกชายของตน

คุมฝูง  
36ตอนไปใหหางจากยาโคบเปนระยะทางเดินสามวัน สวนยาโคบยังคงเลี้ยงดู        

ฝูงสัตวของลาบันตอไป    

      37ยาโคบตัดกิ่งไมสดจากตนปอปลา ตนอัลมอนด ตนเพลน ลอกเปลือกออก       

ใหเปนลายขาว ทําใหเห็นสวนสีขาวของกิ่งนั้น  38แลววางกิ่งไมเหลานี้ไวที่รางน้ํา ตอหนา 
ฝูงสัตวที่มาดื่มน้ํา เพราะสัตวจะผสมพันธุกันเมื่อมาดื่มน้ํา  39แพะผสมพันธุกันขางหนา     

กิ่งไมเหลานั้นก็ออกลูกตัวลาย ดาง และเปนจุด  40ยาโคบแยกแกะออกใหมองฝูง          

                                                 

แพะตัวลายและตัวดําของลาบัน ดังนั้น เขาจึงมีฝูงสัตวของตนเองแยกจากฝูงของลาบัน  
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c ขอความในขอ 32-43 นี้เขาใจยาก เรื่องนี้มาจากตํานานยาหวิสตและเอโลฮิสตปนกัน ตอมาไดเพิ่ม

คําอธิบายซึ่งทําใหคลุมเครือมากขึ้น เรื่องนี้โบราณมาก เปนเหตุการณที่เกิดไดในกลุมชนกึ่งเรรอน

เทานั้น ในตะวันออกกลาง แกะมักจะมีสีขาว สวนแพะจะมีสีดํา ยาโคบขอสัตวผิดปกติเปนคาจาง    

(แกะดําและแพะจุดดางขาว) ลาบันตกลงเพราะคิดวาเขาไดเปรียบ แผนการของยาโคบมียอ  ๆ ดังนี้        

1. เขาจัดใหแพะที่ผสมพันธุกัน (ขอ 37-39) อยูตอหนากิ่งไมลายขาว ซึ่งสงผลตอลูกแพะที่จะเกิดมา  

2. ในเวลาเดียวกัน เขาจัดใหแกะมองดูแพะสีดําที่อยูในฝูง (ขอ 40) 3. เพื่อการนี้เขาเลือกพอแมพันธุที่

แข็งแรงเทานั้น ปลอยสัตวที่ออนแอและลูกของมันไวใหลาบัน ดวยวิธีนี้ ยาโคบแกแคนลาบันไดอยาง 

“สมเกียรติ” 
d แปลตามตนฉบับภาษากรีก ตนฉบับภาษาฮีบรู เสริมวา “และแกะที่มีจุดและดาง” 

 

  

41เมื่อสัตว     ตัวที่แข็งแรงผสมพันธุ ยาโคบก็วางกิ่งไมนี้ไวขางหนารางน้ําของสัตว        
เพื่อมันจะไดผสมพันธุกันขางหนากิ่งไม  42เขาไมวางกิ่งไมไวขางหนาสัตวที่ออนแอ 
ดังนั้นสัตวที่ออนแอจึงตกเปนของลาบัน และตัวที่แข็งแรงเปนของยาโคบ  43ยาโคบจึง

ร่ํารวยมาก  มีฝูงสัตวจํานวนมาก มีทาสชายหญิง อูฐและลา 
 
1.3  คําติเตียน ความเกียจครานและการแตกสามัคคี (2 ธส 3:6-15) 

6
พี่นองทั้งหลาย เราขอกําชับทานในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

ใหทานหลีกหางจากพี่นองที่ดําเนินชีวิตโดยไมมีวินัย ไมทําตามธรรมประเพณีที่ทาน   

ไดรับจากเรา 
7
ทานรูอยูแลววา ทานตองยึดถือเราเปนแบบฉบับอยางไร

b
 เพราะเมื่อเราอยู       

กับทาน เรามิไดอยูนิ่งเฉย  
8
เรามิไดกินอาหารของผูใดโดยไมทํางานตอบแทน แตเรา

ตรากตรําทํางานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะไดไมเปนภาระแกผูใด  
9
ทั้งนี้มิใชเพราะ

เราไมมีสิทธิ แตเพื่อทําตนเปนแบบฉบับแกทาน 
10
เมื่อเราอยูกับทาน เรายังกําชับทานวา ถาผูใดไมอยากทํางานก็อยากินc  

11
แตเรา

ไดยินวาบางทานดําเนินชีวิตอยางเกียจครานไมทํางานเลย แตกลับไปยุงเกี่ยวกับธุระ      

ของผูอื่น  12
เรากําชับและเตือนคนเชนนี้ในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา ใหทํางาน

                                                 
b เมื่อคริสตชนประพฤติตามแบบฉบับของเปาโล (1 คร 4:16; กท 4:12; ฟป 3:17;) เขาก็ประพฤติตาม

แบบฉบับของพระคริสตเจา (1 ธส 1:6; ฟป 2:5; เทียบ มธ 16:24; ยน 13:15; 1 ปต 2:21; 1 ยน 2:6;) 

เพราะพระองคคือแบบฉบับที่เปาโลเอาอยาง (1 คร 11:1;) คริสตชนยังตองประพฤติตามแบบฉบับของ

พระเจาดวย (อฟ 5:1; เทียบ มธ 5:48) และตองประพฤติตามแบบฉบับของกันและกัน                   

(1 ธส 1:7; 2:14; ฮบ 6:12;) แนวปฏิบัติแบบเดียวกันเชนนี้ตองมีคําสอนที่ไดรับสงทอดกันมาเปนแบบ

เดียวกันดวย (รม 6:17; 2 ธส 3:6; 1 คร 11:2; 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d;) ผูนําพระศาสนจักร             

ผูถายทอดหลักคําสอนจะตองเปน    “แบบฉบับ”      (ขอ 9 ดู ฟป 3:17; 1 ทธ 1:16; 4:12; ทต 2:7; 1 

ปต 5:3;) ผูอื่นจะตองเอาอยางความเชื่อและชีวิตของผูนํานั้นดวย (ฮบ 13:7) 
c กฎขอนี้ซึ่งมุงใชกับผูที่ไมยอมทํางาน อาจจะมาจากพระวาจาของพระเยซูเจาหรือไมก็มาจากคํา

พังเพยที่รูจักกันแพรหลายในสมัยนั้น กฎนี้ถือเปน “กฎการทํางานของ    คริสตชน” 



อยางสงบและหาเลี้ยงชีพดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง  
13
พี่นองทั้งหลายอยาทอถอย         

ในการทําดี  
14
ถาผูใดไมเชื่อฟงคําสั่งสอนในจดหมายฉบับนี้ จงจับตามองเขาและอยา      

เขาไปเกี่ยวของกับเขาอยางเด็ดขาด เพื่อเขาจะไดละอายใจ  
15
แตอยานับวาเขาเปนศัตรู     

จงตักเตือนเขาฉันพี่นอง 
 

 

 

1.4  ขอคิดจากบุตรสิรา 
 

ความยําเกรงพระเจาเมื่อประสบความยากลําบากa (บสร 2:1-18) 

2. 1ลูกเอย ถาทานปรารถนาจะรับใชองคพระผูเปนเจา 
 ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด 
 2จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง 
 อยาตกใจเมื่อตกทุกขไดยาก 
 3จงยึดพระองคไว อยาพรากจากพระองคไปเลย 
 เพื่อทานจะไดรับเกียรติในวันสุดทายของทาน 
 4จงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับทาน 
 จงพากเพียรเมื่อตองเผชิญกับเคราะหราย 
 5เพราะทองคําตองถูกทดลองในไฟฉันใด 
 ผูที่พระเจาพอพระทัยก็ตองรับการทดลองใหตกต่ําประหนึ่งอยูในไฟฉันนั้น 

 6จงวางใจในพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยเหลือทาน 

 จงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองคเถิด 
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 ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงรอรับพระเมตตา 
7

 อยาเดินนอกทาง เพื่อจะไมตองลม 

 ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา8  จงวางใจพระองค 

 แลวรางวัลของทานจะไมหลุดมือไป 

                                                 

                                                

2 a ความคิดนี้พบบอยๆในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในหนังสือเพลงสดุดี 

 9ทานทั้งหลายที่ยําเกรงองคพระผูเปนเจา จงหวังรับสิ่งด ี

 ความสุขนิรันดร และพระเมตตาจากพระองค 

 จงพิจารณาคนรุนกอนๆวา 
10

 มีใครบางที่วางใจในองคพระผูเปนเจาแลวตองผิดหวัง 

 มีใครบางที่ยําเกรงพระองคอยางมั่นคงแลวถูกทอดทิ้ง 

 มีใครบางที่เรียกขานใหพระองคทรงชวยแลวพระองคไมทรงเหลียวแล 

 เพราะองคพระผูเปนเจามีพระทัยสงสารและเมตตา 
11

 ทรงอภัยบาปและทรงชวยใหรอดพนในยามทุกขรอน 

 วิบัติจงเกิดแกคนมีใจขลาดและไมกลาทําการใด12 b

 และวิบัติจงเกิดแกคนบาปที่เหยียบเรือสองแคม 

 13วิบัติจงเกิดแกคนใจเฉื่อยชา เพราะเขาไมมีความเชื่อ 

 เขาจึงจะไมไดรับการปกปองเลย 

 วิบัติจงเกิดแกทานทั้งหลายที่สูญเสียความพากเพียรอดทน 
14

 ทานจะทําอยางไรเมื่อองคพระผูเปนเจาเสด็จมาเยี่ยมทาน 

 บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมไมละเมิดพระบัญชา 
15

 บรรดาผูรักพระองคจะเดินตามหนทางของพระองค 

 บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจา16 พยายามทําตนใหเปนที่พอพระทัย 

 บรรดาผูรักพระองคยอมอิ่มใจในธรรมบัญญัติc

 
17บรรดาผูยําเกรงองคพระผูเปนเจายอมมีใจพรอมอยูเสมอ 

 
b “มีใจขลาดและไมกลาทําการใด” แปลตามตัวอักษรวา “มีใจขลาดและมือลา” ดูเหมือนวาผูเขียน

ตองการเตือนชาวยิวใหกลาตอตานผูที่เบียดเบียนเขา ผูเขียนประณามชาวยิวที่ละทิ้งศาสนา แมเพียง

ภายนอกเทานั้น (“เหยียบเรือสองแคม”)   ดวย (ขอ 12ข, 15 เทียบ 2 มคบ 6:21-28) 

 
c บุตรสิราคิดวาความรักไมขัดกับความเชื่อฟง เพราะเปนเรื่องเดียวกัน ความรักไมแสวงหา

ผลประโยชน ความหวังจะไดรับรางวัลไมใชความคิดหลักในที่นี้ ทาทีเชนนี้เปนเอกลักษณของ บสร  

แตเรายังพบไดอีกในขอเขียนของชาวยิวคนอื่นดวย 



 รูจักถอมตนเฉพาะพระพักตรพระองค 

 เราจงมอบตนไวในออมพระกรขององคพระผู เปนเจา มิใชในออมแขน         

 ของมนุษย 

18

 เพราะพระองคทรงยิ่งใหญเพียงใด ก็ทรงพระเมตตาเพียงนั้น 
 

ความถอมตน (บสร 3:17-29) 

 17ลูกเอย ไมวาทานจะทําสิ่งใด จงทําดวยความถอมตนเถิด 

 แลวทานจะเปนที่รักมากกวาคนใหของกํานัลc

 
18ทานยิ่งเปนใหญมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งตองถอมตนลงมากเทานั้น 

 แลวพระเจาจะโปรดปรานทานd

 (19)20เพราะพระอานุภาพขององคพระผูเปนเจานั้นยิ่งใหญ 

 พระองคทรงไดรับเกียรติจากผูต่ําตอยe

 
21อยาแสวงหาความรูที่ยากเกินไปสําหรับทาน 

 อยาคนควาสิ่งที่เกินกําลังของทานf

 
22จงไตรตรองแตสิ่งที่ทานไดรับมอบหมาย 

 ทานไมจําเปนตองสนใจเรื่องเรนลับตางๆ 
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c “ทานจะเปนที่รักมากกวาคนใหของกํานัล” -  ตนฉบับภาษากรีกวา “ทานจะเปนที่รักของผูที่พระเจา

พอพระทัย” 
d สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสํานวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมขอ 19 วา “19ผูหยิ่ง

จองหองและมีชื่อเสียงมีจํานวนมาก  แตผูถอมตนเปนผูที่พระเจาทรงเปดเผยความลับให

ทราบ” 
e ผูเขียนตองการเนนวาพระเจาทรงพระกรุณาเปนพิเศษตอผูถอมตน โปรดใหเขามาสัมผัสกับพระองค

ได แตตนฉบับภาษาฮีบรูวา “พระเมตตาของพระเจานั้นยิ่งใหญ ทรงเปดเผยความลับแกผูถอมตน”   

ซึ่งเปนความคิดที่พบไดบอยๆในพันธสัญญาเดิมวาพระเจาประทานพระพรมากมายแกผูถอมตน     
(สดด 25:14; สภษ 3:34; เทียบ มธ 11:25; ลก 1:52) 
f “อยาคนควาสิ่งที่เกินกําลังของทาน” ผูเขียนตําหนิผูมักรูมักเห็น (ขอ 21-34) ถาผูมีปรีชาศึกษาธรรม

บัญญัติก็เพียงพอแลวสําหรับชีวิต 

 23อยาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องที่เกินปญญาของทานg

 เพราะเรื่องที่พระเจาทรงเปดเผยก็เกินปญญามนุษยอยูแลว 

 24การยึดมั่นในความเห็นของตนทําใหหลายคนหลงทางh

 ความคิดที่ผิดทําใหเขาตัดสินโดยลําเอียงi (25) 

 

ความหยิ่งจองหอง 

 26ผูมีใจดื้อดึงจะไดรับผลรายในบั้นปลาย 

 ผูที่ชอบเสี่ยงอันตรายก็ยอมพินาศในอันตรายนั้นj

 
27ผูมีใจดื้อดึงจะรับทุกขทรมานอยางหนัก 

 คนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้น 

 28ผลรายของความเยอหยิ่งยากอยางยิ่งที่จะบําบัดได 

 เพราะความชั่วรายฝงรากลึกในตัวเขา 

 29จิตใจของคนฉลาดยอมไตรตรองเรื่องอุปมา 

 ผูมีปญญายอมใฝหาคนที่ตั้งใจฟง 

 
 

ความตรงไปตรงมาและการรูจักบังคับตน (บสร 5:9-6:4) 

 
9อยาฝดขาวใหพัดปลิวไปตามลมทุกทิศทาง 

 อยาเดินไปทุกทิศทุกทางเหมือนคนบาปไรสัจจะ 

 10จงมั่นคงในความคิด 

                                                 
g “อยายุงกับเรื่องที่เกินปญญาของทาน” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู สวนตนฉบับภาษากรีกวา    
“อยายุงกับกิจการที่ไมจําเปน” 
h “การยึดมั่นในความเห็นของตนทําใหหลายคนหลงทาง” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “เพราะความคิดเห็น

ของมนุษยมีมากมาย” 
i สําเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมขอ 25 วา “25ถาไมมีตา ทานก็ไมเห็นแสงสวาง                

ถาไมมีความรู ก็อยาพยายามสอนผูอื่น” 
j ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “ผูที่ชอบความสบาย ก็จะถูกความสบายจูงไป” 



 พูดคําไหนก็ใหเปนคํานั้น 

 11จงพรอมที่จะฟง 

 จงคิดใหรอบคอบกอนจะตอบ 

 12ถาทานมีความรู จงตอบผูอื่น 

 ถาไมรู ก็จงปดปาก 

 13คําพูดใหทั้งเกียรติยศและอัปยศ 

 ลิ้นของมนุษยอาจนําความพินาศมาสูเขา 

 14อยาใหเขาเรียกทานวาเปนคนชางนินทา 

 อยาใชลิ้นเปนกับดักผูอื่น 

 ขโมยจะไดรับความอับอายฉันใด 

 คนไรสัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น 

 
15อยาทํารายcผูอื่น ไมวาในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ 

 จงระวังอยากลายเปนศัตรูตอมิตรสหาย 

6. 1เพราะชื่อเสียงไมดีนําความอับอายและการสบประมาทมาใหฉันใด 

 คนบาปไรสัจจะก็จะรับความอับอายและถูกสบประมาทฉันนั้น 

 2อยาตกเปนเหยื่อของตัณหา 

 เพราะตัณหาจะผลาญกําลังของทานเหมือนวัวเพศผู 

 3มันจะกินใบไมของทานจนหมดสิ้น แลวทานจะสูญเสียผล 

 จนทานจะเปนเหมือนตนไมที่หมดใบ 

 4อารมณรายทําลายผูมีอารมณนั้น 

 ทําใหเขาเปนที่เยยหยันของศัตรู 
 

การรูจักบังคับตน (บสร 18:30-33) 
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 30อยาปลอยตนตามตัณหา 

                                                 

                                                

c “อยาทํารายผูอื่น” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู ตนฉบับภาษากรีกวา “อยาขาดความรู” 

 จงควบคุมความปรารถนาของทาน 

 31ถาทานทําตามตัณหาของทาน 

 ทานก็จะเปนเปาใหศัตรูเยยหยัน 

 32อยาใชจายฟุมเฟอยเพื่อแสวงหาความสุข 

 เพราะคาใชจายจะทําใหทานยากจนi

 
33ถาทานไมมีเงินในกระเปา 

 อยาไปยืมเงินเพื่อเลี้ยงฉลอง จะทําใหตนยากจนลง 
 

ทรัพยสมบัติ (บสร 31:1-11) 

31. 1นอนไมหลับเพราะอยากรวยทําใหรางกายทรุดโทรม 

 ความกังวลถึงทรัพยสมบัติทําใหนอนไมหลับ 

 2ความกังวลที่นอนไมหลับทําใหความงวงหายไปa

 เปนเหมือนโรครายทําใหนอนไมหลับ 

 3เศรษฐีทํางานเหน็ดเหนื่อยเพื่อสะสมทรัพยสมบัติ 

 เมื่อเลิกทํางาน เขาก็จมอยูกับความสําราญ 

 4คนยากจนทํางานเหน็ดเหนื่อยแทบจะไมพอกิน 

 ถาเขาเลิกทํางาน เขาก็จะยิ่งขัดสน 

 5ผูที่รักทองคําจะเปนผูชอบธรรมไมได 

 ผูที่แสวงหาความร่ํารวย ทรัพยสมบัติก็จะทําใหเขาหลงทางb

 
6หลายคนเสียไปเพราะทองคํา 

 ทั้งๆที่มองเห็นความพินาศอยูตอหนาc

 
i ขอนี้ในตนฉบับภาษาฮีบรูวา “อยาพอใจในความสุขที่ไรคา เกรงวาทานจะยากจนเปนสองเทา” 

31 a “ทําใหความงวงหายไป” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู และสําเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับ 
b “ทรัพยสมบัติก็จะทําใหเขาหลงทาง” – แปลตามตนฉบับภาษาฮีบรู และสําเนาโบราณภาษากรีก   

บางฉบับ 



 7ทองคําเปนกับดักdคนที่แสวงหาเงินทองอยางหลงใหล 

 คนโฉดเขลาจะติดกับนั้น 

 8เศรษฐีที่คนทั่วไปเห็นวาไมมีความผิดยอมเปนสุข 

 เขาไมแสวงหาแตทองคําe

 
9เขาเปนใคร เราจะไดยกยองวาเปนสุข 

 เขาทําสิ่งที่นาอัศจรรยใจในหมูชน 

 10เขาไดผานการทดลองในเรื่องนี้ แตเขาดีพรอม 

 การทดลองนี้ทําใหเขาภูมิใจ 

 เขาจะลวงละเมิดก็ได แตไมไดลวงละเมิด 

 เขาจะทําความชั่วก็ได แตก็ไมไดทํา 

 11ทรัพยสินของเขาจะมั่นคง 

 ประชากรที่ชุมนุมกันจะชมเชยการทําทานของเขาf

 

ความรูจักประมาณ (บสร 37:27-31) 

 27ลูกเอย จงบังคับตนตลอดชีวิต 

 จงดูวาสิ่งใดทํารายทาน จงหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น 

 28เพราะทุกสิ่งไมเหมาะกับทุกคน 

 และไมใชทุกคนชอบสิ่งเดียวกัน 
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c “หลายคนเสียไปเพราะทองคํา ทั้งๆที่มองเห็นความพินาศอยูตอหนา”  -- ตนฉบับภาษาฮีบรูวา    

“เขาวางใจในไขมุก แตไมอาจพนความพินาศไปได และจะไมไดรับความรอดพนในวันที่พระเจาทรง

ตอบแทน” 
d “กับดัก” – แปลตามตัวอักษรวา “สิ่งกีดขวางที่ทําใหสะดุด” – แมผูเขียนกลาวถึงทองคํา แตเขาคง

คิดถึงรูปเคารพที่เปนทองคํามากกวา 
e “ทองคํา” – ตนฉบับภาษาฮีบรูวา “มันโมน” (mammon) ซึ่งเปนคําที่ยืมมาจากภาษาอาราเมอิก    

และพบบอยๆในหนังสือของบรรดาธรรมาจารย  -- เทียบ มธ 6:24; ลก 16:9,11,13. 
f “ชมเชยการทําทานของเขา” เปนการกลาวพาดพิงถึงธรรมเนียมของชาวยิวที่จะประกาศชื่อของ       

ผูมีพระคุณตอผูมาชุมนุมกันในศาลาธรรม 

 29อยาตะกละอาหารอรอยทุกอยาง 

 อยากินเพียงเพื่อความอรอยเทานั้น 

 30เพราะกินมากเกินไปเปนภัยแกสุขภาพ 

 การกินไมรูจักอิ่มทําใหปวดทอง 

 31หลายคนตายเพราะกินมากเกินไป 

 สวนผูที่รูจักบังคับตนจะมีอายุยืนยาว 
 

งานใชสติปญญาและงานฝมือr (บสร 38:24-34) 

 
24ธรรมาจารยตองการเวลาวางเพื่อจะมีปรีชาญาณ 

 ผูมีงานในหนาที่นอยยอมมีโอกาสเปนผูมีปรีชา 

 25คนไถนาจะเปนผูมีปรีชาไดอยางไร 

 เขาภาคภูมิใจเฉพาะการใชปฏัก 

 เพื่อตอนฝูงโค เรงใหมันทํางาน 

 เขาคุยถึงแตเรื่องโคกระบือ 

 26ใจเขาจดจออยูเฉพาะรอยไถ 

 เขานอนไมหลับเพราะตองคอยใหอาหารแกแมโค 

 27ชางไมและชางออกแบบตรากตรําทํางานทั้งวันทั้งคืนก็เชนเดียวกัน 

 ชางแกะสลักตราพยายามคิดหาแบบใหมๆอยูเสมอ 

 เขาตั้งใจแกะสลักใหเหมือนของจริง  

 ยอมอดนอนเพื่อทํางานใหเสร็จ 

 28ชางเหล็กที่นั่งอยูใกลทั่งก็เชนเดียวกัน  

เขาตั้งใจตีเหล็ก 

 ไอรอนของไฟทําใหผิวหนังเกรียม 

 แตเขาก็ทนสูความรอนจากเตาไฟ 

                                                 
r ขอความตอนนี้คลายกับขอเขียนในวรรณกรรมของอียิปตที่เยาะเยยงานอาชีพตางๆ แต บสร 

กลาวถึงเพียงงานอาชีพของชาวปาเลสไตนเทานั้น 



 เสียงคอนทําใหแกวหูของเขาแทบแตกs

 ตาของเขาจับอยูที่แบบของสิ่งที่เขากําลังทํา 

 เขาตั้งใจทํางานใหสําเร็จ 

 แลวตองอดนอนเพื่อจะไดผลงานที่ประณีตงดงาม 

 
29ชางปนหมอที่นั่งทํางานอยูก็เชนเดียวกัน 

 เขาใชเทาปนลอใหหมุน 

 หมกมุนอยูกับงานตลอดเวลา 

 คอยระวังใชมืออยางไมผิดพลาดt

 
30เขาใชมือปนดินเหนียว 

 ใชเทาย่ําใหดินออน 

 เขาตั้งใจเคลือบผิวภาชนะใหสวยงาม 

 แลวตองอดนอนเพื่อทําความสะอาดเตาไฟ 

 31คนเหลานี้วางใจในฝมือของตน 

 ตางก็เชี่ยวชาญuในอาชีพ 

 32ถาไมมีผูมีฝมือเหลานี้ จะสรางเมืองขึ้นไมได 

 ผูคนจะไมมีที่อาศัย จะไมมีคนสัญจรไปมา 

 33แตเขาไมไดรับเชิญใหเปนที่ปรึกษาของประชากร 

 เขาไมมีตําแหนงสูงในที่ประชุม 

 เขาไมนั่งบนบัลลังกผูพิพากษา 

 และไมรูขอกําหนดของกฎหมายv
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s “เสียงคอนทําใหแกวหูแทบแตก” – แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัด 
t “คอยระวังใชมืออยางไมผิดพลาด” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรวา “กิจการของเขาถูก

นับไว” ซึ่งบางคนคิดวาหมายถึงจํานวนภาชนะที่ชางปนจะตองผลิตออกมา 
u “เชี่ยวชาญ” – แปลตามตัวอักษรวา “มีปรีชา” – การเปนชางฝมือนับเปนระดับแรกของปรีชาญาณ  

(ดู อพย 35:30 – 36:1; 1 พกษ 5:20; 7:13-14) – แต “ปรีชาญาณ” ของนายชางเปรียบไมไดกับ  

ปรีชาญาณของธรรมาจารย (ดู บสร 39:1-11) 

 
34เขาไมเดนในการอบรมสั่งสอน ในการตัดสินความ 

 เขาแตงสุภาษิตไมเปนw

 แตงานของเขาค้ําจุนโลกไว 

 และคําอธิษฐานภาวนาของเขาเกี่ยวกับงานอาชีพของตน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v “รูขอกําหนดของกฎหมาย” – แปลตามตัวอักษรวา “ไตรตรองถึงพันธสัญญาของการตัดสิน”     

(เทียบ บสร 45:17) 
w “แตงสุภาษิตไมเปน” – บางคนแปลวา “ไมมีใครพบเขาในหมูนักปราชญ” 



บทที่ 2 
การงานของมนุษย 

2.1  มุมมองจากพระคัมภีร 
ก.  หนาที่ในการทํานุบํารุงและดูแลโลก 
 255.  พันธสัญญาเดิมนําเสนอภาพลักษณของพระเจาในฐานะพระผูสรางที่ทรง

สรรพานุภาพ (เทียบ ปฐก. 2:2; โยบ.  38-41; สดด. 104, สดด.147) ผูทรงสรางมนุษย     

ตามพระฉายาลักษณของพระองค   และทรงเชื้อเชิญใหมนุษยทํามาหากินบนแผนดิน 

(เทียบ ปฐก. 2:5-6),อีกทั้งทํานุบํารุงและเอาใจใสปกปกรักษาสวนเอเดนที่พระเจาใหเขาอยู 

(เทียบ ปฐก. 2:15). พระเจาไดมอบหมายแกมนุษยคูแรกใหพิชิตแผนดิน  และปกครอง

สิ่งมีชีวิตทุกอยาง (เทียบ ปฐก. 1:28). การทํานุบํารุงแผนดิน  หมายถึงการไมละทิ้งแผนดิน

ใหเปนอยูอยางที่มันเปน  การปกครองดังกลาวนั้น  หมายถึงการเอาใจใสสิ่งเหลานั้น  

เชนเดียวกับ     กษัตริยผูชาญฉลาดเอาพระทัยใสดูแลรักษาประชากรของพระองคและดุจ  

ดังชุมพาบาลที่เลี้ยงฝูงแกะของเขา      
 256.  การทํางานเปนสวนหนึ่งของสถานภาพแรกเริ่มของมนุษย  และมีมากอน

มนุษยกระทําบาปกําเนิด   ดังนั้น  การทํางานจึงไมใชการลงโทษหรือเปนคําสาป          

มนุษยตองการครอบครองทุกสิ่งอยางสิ้นเชิง  โดยไมยอมจํานนตอพระประสงคของ     

พระผูสราง 
 257.  การทํางานไดรับการยกยองวาดีมี เกียรติเพราะมันเปนบอเกิดของ          

ความร่ํารวยหรืออยางนอยที่สุดก็เปนเงื่อนไขสําหรับการมีชีวิตอยางมีเกียรติ  และโดย  

หลักการแลว  มัน ก็ เปน เค รื่อง มือทรงประสิทธิภาพที่ ใช ต อสู กับความยากจน                

(เทียบ ปญจ. 10:4)  แตคนเราตองไมหลวมตัวตกในการประจญที่จะยกยองงานเปน       

พระเจา  เพราะความหมายสูงสุดของชีวิตที่แทจริงไมไดมาจากการทํางาน  จริงอยู           

การทํางานเปนสิ่งจําเปนแตเปนพระเจาตางหาก   ไมใชงานที่ เปนบอเกิดของชีวิต            

และเปาหมายสุดทายของมนุษย 

 258.  คําสอนที่สําคัญยิ่งในพระคัมภีรเกี่ยวกับงานคือ  บัญญัติที่เกี่ยวกับการ

พักผอนในวันสับบาโต (Sabbath rest) และ การพักผอนเปนประสบการณใหมที่         

ใหโอกาสมนุษยชายหญิงไดทบทวนใหม ใหระลึกไดวาเขาเปนผลงานของพระเจา          

ถูกสรางขึ้นมาใหมในพระคริสตเยซู เพื่อประสบกับพระภารกิจใหมของพระเจาใหม   
ตั้งแตการสรางจนถึงการไถกู (เทียบ อฟ 2:10) และ ขอบพระคุณพระเจาผูประทาน           

ทั้งชีวิตและการบํารุงเลี้ยงดูชีวิตมนุษย  
 การรําลึกถึงวันสับบาโตและประสบการณเกี่ยวกับวันหยุดทางศาสนาชวย      

สรางเกราะปองกันมนุษยจากการเปนทาสของการทํางานทุกชนิด  ไมวาจะเปนงาน          

ซึ่งทําดวยความสมัครใจหรือการบีบบังคับ   อีกทั้ ง เปนตัวตานทานการแสวงหา

ผลประโยชนทั้งแบบซอนเรนหรือโจงแจง  ความจริงแลว การพักผอนในวันหยุดทาง

ศาสนานั้น  นอกจากจะทําใหการแสดงคารวกิจที่มนุษยควรกระทําตอพระเจาเปนไป        

ไดแลว  ก็ยังเปนการปกปองบรรดาคนยากจนดวยบทบาทเชนนี้คือ การปลดปลอยผูคน    

ใหเปนอิสระจากความเสื่อมถอยทางการงานของมนุษยตอดานสังคม 
 
ข.  พระเยซูเจา: บุคคลแหงการงาน 
 259. ในการเทศน  พระเยซูเจาทรงสอนวาคนเราควรรูคุณคาของการทํางาน  

“พระองคทรงบําเพ็ญพระองคเปนเหมือนกับพวกเรามนุษยทุกอยาง  ทรงอุทิศเวลา

สวนมากในชีวิตของพระองคบนโลกนี้แกงานมือบนมานั่งของชางไม  [573]  ในหอง
ทํางานของนักบุญยอแซฟ” (เทียบ มธ. 13:55 มก. 6:3) ผูซึ่งพระองคทรงนอบนอมเชื่อฟง  
 พระองคอธิบายพันธกิจของพระองควาเปนการทํางานดังเชนนี้:  “พระบิดา        
ของเราทรงทํางานอยูเสมอ  และเราก็กําลังทํางานเชนกัน” (ยน. 5:17) และขณะเดียวกัน

อัครสาวกของพระองคก็ เปนเหมือนคนงานในการเก็บเกี่ยวของพระเจาอันไดแก             

การปาวประกาศขาวดีแกมวลมนุษยชาติ (เทียบ  มธ. 9.37-38) 
 260.  ในคําเทศนพระเยซูเจาทรงสอนมนุษยไมใหตกเปนทาสของการทํางาน  

เหนือสิ่งอื่นใดหมด  มนุษยตองสนใจเรื่องวิญญาณของตนเสียกอน  เพราะการที่จะได         

เปนเจาของโลกทั้งหมดไมใชเปาหมายของชีวิตมนุษย (เทียบ มก. 8:36)  สิ่งตางๆ           
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รวมทั้งงานดวยจะมีความหมายและมีคุณคาเหมาะสมไดจะตองมุงเพื่อสิ่งเดียวที่จําเปน   

และจะไมมีใครเอาไปจากเขาไดนี้ (เทียบ ลก. 10:40-42) 
 261.  ขณะพระเยซูเจาทําหนาที่ของพระองคบนโลกนี้  พระเยซูเจาทํางาน      

อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย   พระองคประสบความสําเร็จในกิจการอันมีพลังในการ

ปลดปลอยชายหญิงจากความเจ็บปวย  ความทุกขยากและความตาย  การปลดปลอย       

ผูคนจากความชั่ว  ดวยการแสดงออกซึ่งความเปนพี่นองและการแบงปน  การกระทํา  

เชนนี้ทําใหการงานมีความหมายสูงสงที่สุด  ซึ่งชวยใหมนุษยชาติเริ่มตนบนเสนทาง          

สูวันสับบาโตนิรันดร  เมื่อการหยุดพักกลายเปนการฉลองที่รื่นเริง  ซึ่งทั้งชายและหญิง     

ลวนมีแรงบันดาลใจภายใน  เปนเรื่องที่ เห็นไดอยางชัดเจนในการชี้นํามนุษยชาติให          

มุงสูประสบการณแหงวันสับบาโตของพระเจาและของเพื่อนมนุษยรวมชีวิตแลววา         

การงานจะเปนการเปดฉากของการสรางโลกนี้ใหม  
 262.  กิจกรรมของมนุษยที่มุงสูการประเทืองและปรับเปลี่ยนจักรวาลนั้น  

สามารถและตองเปดเผยความสมบูรณ  ซึ่งมีจุดเริ่มตนและตนแบบในพระวจนาตถที่     

ไมไดถูกสราง 
 263.  การงานแสดงถึงมิติพื้นฐานแหงความมีอยูของมนุษยในฐานะผูมีสวนรวม  

ที่มิใชเพียงในกิจกรรมของการสราง  แตมีสวนรวมในการไถกูใหรอดดวย 
 
ค.  หนาที่ในงาน 
 264.  การตระหนักวา  “ระบอบของโลกนี้กําลังลวงไป” (1 คร. 7:31 )            

ไมใชการปลดเปลื้องมนุษยจากการผูกพันอยูในโลก  หรือแมแตทําใหความผูกพัน           

กับงานลดนอยลงเลย (เทียบ 2 ธส. 3:7-15)  ซึ่งเปนสวนประกอบเชิงบูรณาการของ     

ความเปนไปแบบมนุษย  แมจะไมเปนแตเพียงเปาหมายเดียวของชีวิตเทานั้น  ผูมีความ   

เชื่อตองยอมรับการทํางานของตนแบบเดียวกับพระคริสตและถือโอกาสทํางานนั้น             

ใหเปนพยานถึงพระคริสตเพื่อ  “การดําเนินชีวิตของทานจะไดรับการยกยองนับถือ              

จากบุคคลภายนอก” (1 ธส. 4:12) 

 265 .   บรรดาปตาจารยของพระศาสนจักรไมไดถือว าการทํ างานเปน       
“กิจกรรมของทาส” (opus servile)  ---แมวาวัฒนธรรมในชวงเวลานั้นจะเปนไปใน

ทํานองเชนนั้นก็ตาม---  แตทานเหลานั้นไดถือเสมอวาเปน  “กิจกรรมของมนุษย”     

(opus humanum)  และทานเหลานั้นก็มุงใหเกียรติกิจการงานทั้งหลาย  โดยอาศัยการ

ทํางาน  มนุษยปกครองโลกรวมกับพระเจา  มนุษยจะเปนเจานายของโลกและมนุษย            

ก็ทําสิ่งดีๆทั้งหลาย  เพื่อตนเองและผูอื่นไดโดยรวมงานกับพระเจา 
 266.  โดยอาศัยการทํางานดวยความขยันขันแข็ง  มนุษย---ผูมีสวนรวมในศิลปะ

และปรีชาญาณของพระเจา--- ไดทําการสรางจักรวาลใหสวยงามยิ่งขึ้น  ภายหลังจากที่มัน

ถูกจัดระบบโดยพระบิดาไวเรียบรอยแลว[580]  การทํางานของมนุษยมุงใหเมตตาธรรม

เปนเปาหมายสุดทาย เปนโอกาสสําหรับการพิศเพงรําพึง  การทํางานจึงกลายเปน           

การภาวนาดวยการอุทิศตน  ดวยความศรัทธาอยางล้ําลึกไปเรื่อยๆ  และในความหวังถึงวัน    

แหงความรอดที่ยังไมสิ้นสุด  งานสัมพันธกับศาสนาอยางแทจริง  ที่ไดถูกนําเสนอเปน    

สูตรของการอวยพรที่วา  “ภาวนาและทํางาน”  อันเปนความจริงทางศาสนาที่อางถึงการ
ทํางานของมนุษยวาเปนการดํารงชีวิตภายในที่มีชีวิตชีวาและมีสวนรวมกับการไถกู  

ความสัมพันธระหวางการทํางานและศาสนาเชนนี้สะทอนความผูกพันอยางลึกล้ํา            

แตมีลักษณะเปนสมาพันธ   ซึ่งเขามาแทรกรอยตอระหวางกิจกรรมของมนุษยกับ              

อารักขญาณของพระเจา [582] 
 
2.2  คุณคาเชิงประกาศกของสมณสารวาดวยแรงงาน Rerum Novarum 
 267.  วิถีแหงประวัติศาสตรถูกบันทึกดวยการเปลี่ยนแปลงที่ลึกล้ําและชัยชนะ    

ที่นาชื่นชมของการทํางาน  และดวยการแสวงหาผลประโยชนอยางขูดรีดจากคนงาน

จํานวนมากและการย่ํายีศักดิ์ศรีของพวกเขาดวยเชนกัน  สําหรับพระศาสนจักรแลว         

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนการทาทายเชิงวิพากษที่หลักคําสอนทางสังคมของผูชํานาญการ

ของพระศาสนจักรตองตอบสนองอยางมีพลังและมองการณไกล  เพื่อยืนยันถึงหลักการ

ตางๆ  ที่สมเหตุสมผลไดอยางสากล  ที่สอดคลองกับการสนับสนุนผูใชแรงงานและ      

สิทธิของเขา 
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 268.  แกนแทของเนื้อหาใน  พระสมณสาร Rerum Novarum คือการปกปอง
ศักดิ์ศรีที่แปลกแยกมิไดของคนงาน  ซึ่งเชื่อมโยงถึงความสําคัญของสิทธิในทรัพยสิน  

หลักการรวมมือกันของชนชั้นต างๆในสังคม   สิทธิของคนออนแอและยากจน            

พันธะทั้งหลายของผูใชแรงงานและลูกจาง  ตลอดจนสิทธิของพวกเขาในการจัดตั้งสมาคม      
 269.  นับตั้งแตสมณสาร  Rerum  Novarum  เปนตนมา  พระศาสนจักร     

ไมเคยวางเวนที่จะใหความสนใจตอ  เชน  ปญหาของบรรดาผูใชแรงงานในบริบทของ

ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ ทั่วโลก [583]  พระสมณสาร Laborem Exercens นี้ 

เสริมสรางวิสัยทัศนเฉพาะตัวที่มีในเอกสารดานสังคมฉบับกอนๆ  โดยชี้ชัดถึงความ

จําเปนตองเขาใจใหลึกซึ้งกวาอีกเกี่ยวกับความหมายและผลพวงของการทํางาน  การทํางาน

ของมนุษยนั้น  ถือไดวาเปนกุญแจสําคัญ [525]  ที่จะเผยใหเห็นปญหาสังคมทั้งครบและ    

ก็เปนเงื่อนไขพิเศษมิใชสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเทานั้น  แตสําหรับการพัฒนา      

ดานวัฒนธรรมและศีลธรรมของบุคคล ครอบครัว สังคมและมนุษยชาติทั้งมวลดวย     
 
2.3  ศักดิ์ศรีของการงาน 
ก.  มิติอัตวิสัยสวนตัวและปรวิสัยของการงาน 
 270.  การงานของมนุษยมีความสําคัญอยูสองดานคือ  ดานทั่วไป (ปรวิสัย) และ

ดานสวนตัว (อัตวิสัย) ใน ดานปรวิสัย  การงานเปนผลรวมของกิจกรรม  ทรัพยากร  

เครื่องมือและเทคโนโลยี  ที่ชายหญิงใชเพื่อผลิตสิ่งตางๆ เพื่อ บริหารอํานาจปกครอง    

เหนือสิ่งสรางทั้งหลาย (โลก) ตามที่เขียนไวในหนังสือปฐมกาล  ในดานอัตวิสัย  การงาน

เปนกิจกรรมของบุคคลในฐานะสิ่งที่มีพลวัตสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ  ที่เปนเพียง  

แคสวนของกระบวนการทํางานและเปนการตอบสนองตอกระแสเรียกของแตละคน 
 การงานในเชิงปรวิสัยกอให เกิดมุมมองบังเอิญของกิจกรรมของมนุษย               

ซึ่งแปรเปลี่ยนรูปการแสดงออกอยูเสมอ  ตามเงื่อนไขทางดานเทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม 

และการเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง  อยางไรก็ตาม การงานในเชิงอัตวิสัยบงบอกถึงมิติ       

อันคงที่ของมัน  เพราะมันไมไดขึ้นอยูกับผลผลิตหรือชนิดของกิจกรรมที่คนเรากระทํา      

แตขึ้นอยูกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเพียงอยางเดียวเทานั้น  ความโดดเดนอันนี้กําลัง    

มีปญหาทั้งกับความเขาใจแกนของคุณคาและศักดิ์ศรีของงานคืออะไร  และมีปญหาตอ

ความยุงยากในการจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ตองเคารพสิทธิของมนุษยชน 
 271.  ความคิดเชิงอัตวิสัยนี้  ไดมอบศักดิ์ศรีเฉพาะแกตอการงาน  ศักดิ์ศรีที่       

ไมยอมใหถือวาการงานเปนเพียงสินคาธรรมดาหรือองคประกอบหนึ่งของอุปกรณการผลิต  

ความเปนบุคคลของมนุษยสื่อมาตรวัด วัดศักดิ์ศรีของการงาน  ความจริงแลวตองสงสัยเลย

วา  “ การงานของมนุษยมีคุณคาทางศีลธรรมในตัวมันเอง  ซึ่งยังคงถึงการเชื่อมโยงใหเห็น

ชัดเจนและไมออมคอมตอความจริงวาผูที่ทําการงานนั้นๆ เปนบุคคล ” [587] 
 การทํางานในความหมายของผูที่กระทํางาน (อัตวิสัยของคนทํางาน)  ยอมตองมี

ความสําคัญมากกวาในความหมายในตัวงานเอง (วัตถุวิสัย) เพราะคุณคาของการทํางาน    

ทุกชนิดผูกําหนดวัดไดจากศักดิ์ศรีของผูกระทํางาน  มนุษยเปนผูกําหนดคุณภาพและคุณคา

เชิงบริโภคของงาน 
 272.  การงานของมนุษยไมใชถูกผลิตออกมาจากความเปนบุคคลเทานั้น            

แตยังถูกกําหนดโดยสารัตถะ  ใหมีเปาหมายสุดทายมุงไปใหถึงที่ยังตองมีในความเปน

บุคคลของมนุษยดวย  แมบางคนไมสามารถเพิกเฉยตอองคประกอบดานวัตถุวิสัยของงาน

อันเกี่ยวของกับคุณภาพของงาน ถึงอยางไร องคประกอบก็ยังตองมีความสําคัญนอยกวา

การพัฒนาตัวเองของบุคคลใหเปนจริงยิ่งขึ้น (self-realization) และดังนั้นก็ตองมี

ความสําคัญนอยกวามิติเชิงอัตวิสัย  ซึ่งทําใหเปนไปไดที่จะยืนยันวา  งานมีไวเพื่อมนุษย 

ไมใชมนุษยมีไวเพื่องาน 
 273.  การงานของมนุษยมีมิติแฝงเชิงสังคม  ความจริงแลว  การงานของบุคคล

หนึ่งโดยธรรมชาติจะเกี่ยวของกับการงานของผูอื่น  ในปจจุบันนี้ “มากกวาที่เคยมีมา     
งานเปนเรื่องของการทําบางสิ่งบางอยางสําหรับคนอื่น” [589]  ผลพวงของงานคือมี

โอกาสไดแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธหลากหลายและการปฏิสันถารกัน” [590] 
 274.  อาจพอกลาวไดวา การงานเปน  “พันธะอันเปนหนาที่สวนหนึ่งของมนุษย” 
[591]  มนุษยตองทํางาน  ทั้งเพราะพระผูสรางก็ไดทรงมีบัญชามา  และเพราะมนุษยเอง 
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ก็ตองตอบสนองความตองการรักษาและพัฒนาความเปนมนุษยของตน  การงานจึง         

เปนหนาที่ผูกพันทางศิลธรรม  ใหมนุษยตองทํางานเพื่อผูอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งอันดับแรก

เพื่อครอบครัวของเขาเอง   นอกจากนั้น   เขายังตองทํางานเพื่อสังคมที่ เขาอาศัยอยู            

เพื่อประเทศชาติของเขา  และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวลซึ่งเขาเปนสมาชิก 
 275.  การงานยืนยันถึงเอกลักษณอันลึกล้ําของชายและหญิงที่ถูกสรางมาตาม 

พระฉายาของพระเจาและใหคลายพระองค  ความขอนี้อธิบายกิจกรรมของมนุษยใน

จักรวาลวา  ชายและหญิงไมใชเปนเจาของจักรวาล  แตเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลและ

ไดรับเรียกใหไตรตรองผานวิธีการทํางานของพวกเขาใหเห็นถึงพระฉายาของพระเจา   

พวกเขาถูกสรางขึ้นมาตามพระฉายาลักษณของพระองค   
 
ข.  ความสัมพันธระหวางแรงงานและทุน 
 276.  เพราะลักษณะเชิงอัตวิสัยหรือลักษณะเฉพาะตัว  การงานจึงสูงสงกวา    

ปจจัยอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต  หลักการนี้มุงเอาไปใชโดยเฉพาะ     

กับทุน   คําวา “ทุน” ในปจจุบันนี้  มีความหมายหลากหลาย  บางครั้งก็หมายถึงวัตถุดิบ     

ที่ใชในการผลิตในกิจการหนึ่ง  หลายครั้งก็หมายถึงแหลงทางการเงินที่กอใหเกิด             

การผลิตหรือที่ถูกใชในการดําเนินการในตลาดหุน  บางคนอาจพูดถึง “ทุนมนุษย”           
(human capital)   เพื่อหมายถึงทรัพยากรมนุษย  ซึ่งก็หมายถึงมนุษยในดาน                 

ที่มีความสามารถผลิตแรงงาน ,   ในดานที่กอประโยชนไดจากความรูและความคิด

สรางสรรคของตนเอง  ในดานการรับรูความตองการของเพื่อนรวมงาน  และความเขาใจ   

ซึ่งกันและกันในระหวางสมาชิกเหลานั้นในองคกรที่เขาทํางานอยู  คําวา “ทุนทางสังคม” 

(social capital)  ใชเพื่อบงบอกถึงความสามารถของกลุมคนที่จะทํางานรวมกัน       

หรือผลของการลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ความหลายหลากของความหมายเหลานี้

ไดใหเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นแกการไตรตรองวาความสัมพันธระหวางการงานและตนทุนใน

ปจจุบันจะเปนอยางไร 
 277.  คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรไม เคยพลาดในการยืนยันถึง

ความสัมพันธระหวางแรงงานมนุษยและทุน  ดวยการอธิบายใหเห็นอยางชัดเจนทั้ง

ความสําคัญของแรงงานมนุษยที่เหนือกวาทุนรวมทั้งการเปนสวนประกอบแกกันและกัน

ของแรงงานและทุนดวย 
 แรงงานมีความสําคัญในตัวเองที่เหนือกวาทุน  “หลักการนี้เกี่ยวของโดยตรง    

กับกระบวนการผลิต  ในกระบวนการนี้แรงงานเปนเหตุผลิตอันดับแรกเสมอ   สวนทุน   

ซึ่งหมายถึงปจจัยการผลิตรวมทุกชนิดคงเปนเพียงแคเครื่องมือที่ใชในการผลิตเทานั้น  

หลักการนี้ เปนสัจจธรรมที่ เกิดขึ้นจากประสบการณทั้งหมดในประวัติศาสตรของ

มนุษยชาต”ิ [593] “หลักการนี้เปนมรดกที่ยังคงยึดถืออยูในคําสอนของพระศาสนจักร” 
[594]. 
 ความสัมพันธระหวางแรงงานและทุนนั้นจะตองเปนไปแบบพึ่งพาอาศัยกัน  

ตรรกะภายในกระบวนการผลิตเองก็ไดแสดงใหเห็นวา  ทั้งสองฝายนี้จําตองซึมแทรก      

กันและกัน   ทั้งยังคงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองสรางระบบเศรษฐกิจซึ่งขจัด           

ความไมลงรอยกันระหวางทุนกับแรงงาน [595]  เมื่อครั้งที่  “ทุน” และ  “แรงงานรับจาง”  

ภายในระบบเศรษฐกิจที่ยังไมซับซอนมากเคยจําแนกไดอยางแจมชัดเหนืออื่นใดวา         

เปนชวงชั้นทางสังคมที่แทจริงสองอยาง  นอกเหนือจากที่เขาใจวาเปนองคประกอบ      

การผลิตสองอยางนั้น  พระศาสนจักรจึงไดยืนยันวา  ทั้งคูเปนสิ่งถูกตองตามทํานอง      

คลองธรรมในตัวเอง [596]  ทุนไมสามารถแยกออกจากแรงงานได [597] 
 278.  โดยเฉพาะในชวงแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในยุคปจจุบัน           

หากพิจารณาความสัมพันธระหวางแรงงานและทุนโดยเฉพาะในชวงแหงการเปลี่ยนแปลง

อยางรุนแรงในยุคปจจุบันแลว  คงตองยึดถือวา  “ทรัพยากรหลัก” และ  “องคประกอบการ
ตัดสินใจชี้ขาดได” [599]  ภายใตอํานาจจัดการของมนุษยนั้นคือมนุษยนั่นเอง และยึดถือ

ที่วา  “มนุษยใชงานเพื่อตนเองแบบองครวม  การพัฒนาตนเองแบบองครวมผานการ

ทํางานนี้ไมไดขัดขวาง  แตยังสงเสริมการผลิตผลและประสิทธิภาพของงานเองดวย” 
[600] 
 279.  ความสัมพันธระหวางแรงงานกับทุน  มักเปนแบบขัดแยงที่เกิดขึ้นใน

รูปแบบใหมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ  ในยุคปจจุบัน 
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ความขัดแยงเชนนี้เผยโฉมใหมที่นาวิตกกังวลยิ่งขึ้น  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร       

และเทคโนโลยี และการตลาดแบบโลกาภิวัตน  ซึ่งเปนตนกําเนิดของการพัฒนาและ

ความกาวหนานั้น  ทําใหกรรมกรเสี่ยงตอการถูกเอาเปรียบ  โดยกลไกของเศรษฐกิจ       

และโดยการไขวควาความอุดมสมบูรณอยางไรขีดจํากัด [602] ที่ไมสามารถควบคุมได

สําหรับการผลิต 
 280.  เราจะตองไมเผลอคิดวากระบวนการจํากัดการพึ่งพาของงานตอวัตถุเปน   

สิ่งสําคัญ คือการเอาชนะการพึ่งพางานเกี่ยวกับวัตถุก็จะสามารถเอาชนะความแปลกแยกใน

สถานที่ทํางานหรือความแปลกแยกของแรงงานได  ถาคนเราแปลกแยกเมื่อวิธีการและ

เปาหมายเกิดสลับบทบาทกัน  เราจะพบองคประกอบของการแปลกแยกในบริบทใหญของ

งานซึ่งไมเนนวัตถุและมุงปริมาณมากกวาคุณภาพ  ไมวาจะโดยการแบงสันปนสวน          

ที่เพิ่มพูนขึ้นในประชาคมที่ใหการสนับสนุนกันอยางแทจริง  หรือ “โดยการโดดเดี่ยวซึ่ง      

มีมากขึ้นในความสัมพันธอันสับสนที่มีแตการแขงขันชิงดีและความบาดหมางที่มุงไปสู

การทําลาย” [603] 
 
ค.  งานกับสิทธิในการมีสวนรวม 
 281.  ความสัมพันธระหวางแรงงานและทุน  ยังเห็นไดจากการที่คนทํางานมี   

สวนรวมในการเปนเจาของ  ในการบริหารงาน  และไดรับผลกําไรรวมกัน  นี่ เปน

ขอกําหนดที่ถูกมองขามอยูบอยๆ  และควรจะนํามาพิจารณาใหมากยิ่งขึ้น  การจัดองคกร

การทํางาน   ตามแนวทางใหมคือ  ความรูสําคัญกวาการเปนเจาของปจจัยการผลิตรวมกัน  

แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวา  การงานนํามาซึ่งสิทธิในการมีสวนรวมเนื่องจากการงานมี

ลักษณะอัตวิสัยนั่นเอง  ความตระหนักในประเด็นนี้จะตองเหนียวแนนมั่นคง  เพื่อ    

ประเมินคาตําแหนงแหงที่ของการงานในกระบวนการผลิตได  และเพื่อหาหนทางการมี

สวนรวมอันสอดคลองกับลักษณะอัตวิสัยของการงาน  ในสถานการณแวดลอมรูปธรรมซึ่ง

แตกตางกันไปอยางเดนชัด [605] 
 
 

ง.  ความสัมพันธระหวางแรงงานและทรัพยสินสวนบุคคล 
 282.  คณะผู ชํานาญการฝายสังคมของพระศาสนจักรไดมองเห็นซึ่งความ  

สัมพันธระหวางแรงงานและทุน  ในเรื่องของทรัพยสินสวนบุคคล  ใหมีสิทธิมีการ      

ครองทรัพยสินสวนบุคคลและในการใชซึ่งทรัพยสินสวนบุคคล  สิทธิมีทรัพยสิน         

สวนบุคคลนั้นเปนรองหลักแหงจุดหมายปลายทางทั่วไปของสินคา  และจะตองไมสราง

เหตุผลมาขัดขวางการทํางานหรือการพัฒนาตนเองของคนอื่น  ทรัพยสินซึ่งไดมาโดย    

การทํางาน  ตองใหสนับสนุนการทํางาน  เรื่องนี้เปนจริง  หากพิจารณาในกรอบของ      

การเปนเจาของปจจัยวิธีการผลิต  แตหลักการเดียวกันนี้ก็ยังเกี่ยวโยงไปถึงสินคาในโลก

การเงิน เทคโนโลยี ความรูและบุคลากรดวย 
 283.  ทั้งทรัพยสินสวนตัวและทรัพยสินสาธารณะรวมทั้งกลไกตางๆ  ของระบบ

เศรษฐกิจจะตองมุงไปสูเศรษฐกิจที่บริการรับใชมนุษยชาติ  เพื่อปจจัยเหลานี้จะสนับสนุน

ใหหลักการแหงจุดหมายปลายทางทั่วไปของสินคา  มีผลในภาคปฏิบัติ 

 
จ.  การหยุดพักจากการทํางาน 
 284.  การหยุดพักผอนจากการทํางานเปนสิทธิ [609]  ความตองการจําเปนของ

ครอบครัวและบริการอันจําเปนยิ่งตอสังคม กอกําเนิดขอยกเวนอันชอบธรรม จากกฏเกณฑ

การหยุดพักผอนในวันอาทิตย  แตเรื่องนี้ตองไมกอใหเกิดความเคยชินซึ่งเปนผลราย        

ตอศาสนา  ชีวิตครอบครัวหรือสุขภาพ 
 285.  วันอาทิตยเปนวันที่ควรจัดใหเปนวันศักดิ์สิทธิ์ดวยการทํากิจเมตตา  ใชเวลา

กับครอบครัวและญาติพี่นองรวมทั้ง ผูปวย คนพิการ และผูสูงอายุ  ยิ่งกวานั้น วันอาทิตยยัง

เปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการไตรตรอง  ความเงียบสงบ  ศึกษาและรําพึงเพื่อ

เสริมสรางความกาวหนาดานชีวิตภายในของคริสตชน 
 286.  บรรดาผูมีอํานาจทางการเมืองมีหนาที่เพื่อสรางความมั่นใจดวยเหตุผล

ทางการผลิตผลดานเศรษฐกิจวา พลเมืองจะตองมีเวลาพักผอนและการนมัสการพระเจา  

นายจางมีพันธะเชิงอุปมาที่ใหความเอาใจใสตอลูกจาง  ดวยความเคารพตออิสรภาพ       

    26             27 



ทางศาสนาและความดีสวนรวม  คริสตชนควรกําหนดวันอาทิตยและวันฉลองบังคับของ

พระศาสนจักรเปนวันหยุดราชการ 
 
2.4  สิทธิในการทํางาน 
ก.  งานเปนสิ่งจําเปน 
 287.  การงานเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและสําหรับมนุษยชาติ [619]  เปนสิ่งดีที่         

มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับผูคน  เพราะเปนหนทางเหมาะสมที่สงเสริมและแสดงออก

ซึ่งศักดิ์ศรีของมนุษยการงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสรางครอบครัวและค้ําจุนครอบครัว 

[621]  การมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสิน [622]  การเกื้อหนุนจุนเจือเพื่อความดีสวนรวมของ

ครอบครัวมนุษย, [623] 
 288.  งานเปนสมบัติที่ดีของทุกคน  และจะตองเหมาะสมสําหรับทุกคนที่            

มีความสามารถเขามีสวนรวมงานได  ฉะนั้น  “การจางงานอยางเต็มรูปแบบ”  จึงคงเปน  

ซึ่งเปาหมายจําเปนสําหรับเศรษฐกิจทุกระบบที่มุงไปสูความยุติธรรมและความดีสวนรวม  

บทบาทสําคัญและความรับผิดชอบอันหนักเปนพิเศษในเรื่องนี้จึงตกอยูกับนายจางทางออม 

[626]  อันไดแกบรรดาตัวการจะเปนบุคคลหรือสถาบันในรูปใดๆ ก็ตาม  ซึ่งอยูในฐานะ    

ที่จะชี้นํานโยบายเกี่ยวกับแรงงานและเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับชาติหรือระดับสากลระหวาง

ประเทศ 
 289.  ประสิทธิภาพในการวางแผนของสังคมซึ่งมุงไปสูความดีสวนรวมและ   

การมองไปในอนาคตนั้นอาจวัดไดดวยปริมาณการจางงานซึ่งการวางแผนนั้นสามารถเพิ่ม

ใหมากขึ้นไดโดยทั่วไปแลว  การวางแผนนี้เปนเรื่องราวที่กระทบไมใชเพียงแตคนหนุม

สาวเทานั้น  แตรวมทั้งผูหญิง แรงงานที่ดอยความสามารถ คนพิการ ผูอพยพ คนพนโทษ 

คนไมรูหนังสือ  ตลอดจนคนที่ประสบกับความยากลําบากในการหางานทําดวย 
 290.  การมีงานทํานับวันก็ยิ่งจะขึ้นอยูกับความชํานาญทางวิชาชีพ [628] 
โดยทั่วไป  คนเราตองการการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมแบบตางๆ  การสนับสนุนอยาง

เปนรูปธรรมขณะเดินทางไปในโลกของงานนับจากระบบการอบรม  เพื่อลดความ

ยากลําบากลง  เมื่อตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง, ความไมแนนอนและความไมมั่นคง 
 
ข. บทบาทของรัฐและประชาสังคมในการสงเสริมสิทธิในการทํางาน 
 291.  ปญหาการจางงานนั้น  ทาทายความรับผิดชอบของรัฐซึ่งโดยหนาที่แลวตอง

สงเสริมนโยบายการจางงาน  อันเปนนโยบายที่กระตุนใหเกิดโอกาสการวาจางงาน

ภายในประเทศ  ดวยการจัดใหหนวยการผลิตมีความจูงใจใหพรอมบรรลุเปาหมายนี้ [630] 
 292.  เนื่องจากมีมิติการพัฒนามวลรวมระดับโลกของความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ

การเงินและมิติของตลาดแรงงาน  จึงมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมความรวมมือระดับ

นานาชาติอยางมีประสิทธิภาพในทามกลางประเทศตางๆขึ้น  ดวยการทําสนธิสัญญา

ขอตกลงและแผนปฏิบัติการรวมกัน  ซึ่งจะชวยปกปองสิทธิในการทํางาน  แมจะอยูในชวง

วิกฤตของวงจรเศรษฐกิจ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 293.  การสงเสริมสิทธิในการทํางาน  ยังคงความสําคัญในปจจุบันเชนเดียวกับ   

ในสมัยของสมณสาร  Rerum  Novarum  ซึ่งมี  “กระบวนการเปดใหสังคมจัดการ
ตนเอง” [632]  มีการนําเสนอสิ่งเหลานี้สูตลาดเสมือนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการงาน

ในหลายแงมุมซึ่งลักษณะเดนคือ  การเอาใจใสเปนพิเศษตอองคประกอบเชิงสัมพันธ     

ของสินคาที่ผลิตและการใหบริการ ซึ่งมีอยูในหลายภาคสวน อาทิเชน ดานการสอน              

ดานสุขอนามัย ดานบริการพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
ค.  ครอบครัวและสิทธิในการทํางาน 
 294.  การทํางานเปนพื้นฐานสําหรับการสรางชีวิตครอบครัว  อันเปนสิทธิตาม

ธรรมชาติและเปนสิ่งที่มนุษยจําเปนตองมี [633]  สถานการณการวางงานมีผลกระทบ     

ทั้งดานวัตถุและจิตใจตอครอบครัว  เชน  ความเครียดและวิกฤตในครอบครัวก็สงผลลบ  

ตอทัศนะและการผลิตผลในการทํางาน 
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ง.  สตรีเพศและสิทธิในการทํางาน 
 295.  การแสดงออกทั้งปวงในชีวิตสังคมจะขาดอัจฉริยสตรีมิได  ดังนั้น           

การรับประกันถึงสิทธิสตรีในการทํางานจึงจําเปนตองมีดวยเชนกัน  สิ่งแรกที่ขาดไมได  

ในแนวความคิดนี้คือความเปนไปไดเชิงปฏิบัติของการเขาถึงการฝกอบรมวิชาชีพ  

โดยทั่วไป การยอมรับและการปองกันไวซึ่งสิทธิของสตรีเพศในบริบทของการงาน         

ซึ่งความกาวหนาที่ไดรับสิทธิเชนนี้อันแทจริงของพวกเขา....เรียกรองวา  ควรกําหนด

โครงสรางการใชแรงงานในรูปแบบที่วาสตรีเพศไมจําเปนตองลงแรงเพื่อใหไดรับ

ความกาวหนา  โดยการทอดทิ้งลักษณะพิเศษของพวกเขา [636]  ประเด็นนี้เปนเครื่องวัด

คุณภาพของสังคมและประสิทธิภาพการปองกันสิทธิสตรีตอการงาน 
 
จ.  แรงงานเด็ก 
 296.  แรงงานเด็กในสภาพตางๆที่นาเวทนาสุดจะทนไดนั้นเปนความรุนแรงชนิด

หนึ่งซึ่งเห็นไดชัดนอยกวาความรุนแรงอยางอื่น  แตไมใชวาเพราะเหตุนี้จึงมีความนากลัว

นอยกวาแตอยางใด [639]  แรงงานเด็กถือเปนความรุนแรงที่โดยสาระยังคงเปนปญหา

ทางดานศีลธรรมอยูนอกเหนือนัยทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายเปนเวลา       

รอยกวาปมาแลวที่การขจัดโรครายในแรงงานเด็กยังไมประสบผลสําเร็จ 
 แม เปนที่ทราบกันดีวาปจจุบันนี้ในบางประเทศมีการใชแรงงานเด็กเพื่อ           

เพิ่มรายไดใหครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศอยางเลี่ยงไมได  และแมในบางกรณี      

ก็มีการใหเด็กทํางานไมเต็มเวลา  ที่พิสูจนวาใหประโยชนแกตัวเด็กเอง  คําสอนของ   

พระศาสนจักรดานสังคมก็ยังคงประณาม  การขยายตัวของ “การแสวงหาผลประโยชน   
จากเด็กดวยการใชแรงงานพวกเขาเชนทาสอยางเห็นไดชัด” [641]  การเอาเปรียบ

ประโยชนเชนนี้แสดงถึงการละเมิดศักดิ์ศรีมนุษยอยางรุนแรง  “บุคคลทุกคนนี้รูศักดิ์ศรี    
ที่ไมสามารถแยกจากบุคคลไดแมวาจะเล็กนอยหรือดูไมสําคัญแคไหนในทัศนะของ

ประโยชนนิยมก็ตาม”[642] 
 
 

ฉ.  การอพยพยายถิ่นของผูคนและการทํางาน 
 297.  การอพยพยายถิ่นของผูคนเปนบอเกิดของการพัฒนามากกวาเปนอุปสรรค

ขัดขวางการพัฒนา  ในกรณีสวนมากที่ความไมเทาเทียมกันอยางใหญหลวงระหวาง

ประเทศที่ร่ํารวยและยากจนยังคงมีอยู  และที่ความกาวหนาทางดานสื่อสารยนระยะทาง  

ใหสั้นลง  การอพยพยายถิ่นของผูคนเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกวากําลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ 

ในกรณีทั้งหลายนั้น 
 298.  สถาบันทั้งหลายในประเทศเจาบานจะตองดูแลอยางระมัดระวัง  ปองกัน

การทวีความพยายามแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานขามชาติ  ซึ่งดวยการปฏิเสธที่จะให

สิทธิอยางเดียวกับคนในชาติ  อันเปนสิทธิที่ตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  แรงงาน

อพยพตองไดรับการตอนรับเยี่ยงบุคคล  และไดรับความชวยเหลือใหกลายเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตในสังคม  การตอนรับและความชวยเหลือนี้ขยายไปถึงครอบครัวของพวกเขาดวย 

[644]  ในบริบทนี้สิทธิที่จะรวมความเปนหนึ่งเดียวของครอบครัวใหกลับคืนสูความ      

เปนหนึ่งเดียวอีกครั้งตองไดรับการเคารพและสงเสริม [645]  ขณะเดียวกันเงื่อนไข           

ที่สงเสริมการขยายโอกาสดานการงานในประเทศเดิมของคนงานอพยพเองก็จะตองไดรับ

การสนับสนุนใหมากเทาที่จะทําได [646] 
 
ช.  โลกเกษตรกรรมและสิทธิในการทํางาน 
 299.  แรงงานดานเกษตรกรรมสมควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ  เนื่องจากมี

บทบาทสําคัญดานสังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  ซึ่งยังมีตอเนื่องมาจนปจจุบันในระบบ

เศรษฐกิจของหลายประเทศ และยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปญหาตางๆ ที่ตองเผชิญ  ในบริบท

เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตนซึ่งนับวันจะมากกวาที่เคยเปน  และความสําคัญของเกษตรกรรม

ที่มีเพิ่มมากขึ้นในดานการปกปองสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดวย   

 300.  ในบางประเทศ   การจัดสรรที่ดินใหม  นับวาเปนนโยบายถูกตองที่

เหมาะสมของการปฏิรูปเกษตรกรรมเปนเรื่องสําคัญซึ่งจะขาดเสียมิได  เพื่อที่จะเอา      

ชนะอุปสรรคที่ระบบกรรมสิทธิ์มรดกที่ดินแปลงมหึมาที่ไรผลผลิต  ซึ่งคําสอนของ          
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พระศาสนจักรดานสังคมไดประณามไว [648]  ไดวางดักไวบนเสนทางการพัฒนา

เศรษฐกิจอันแทจริง  ดังนั้น การปฏิรูปเกษตรกรรมกลายเปนพันธะทางศีลธรรม  มากกวา

สิ่งจําเปนทางดานการเมือง  เนื่องจากความลมเหลวในการบัญญัติการปฏิรูปดังกลาวใน

ประเทศเหลานั้นเปนอุปสรรคตอผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการเปดตลาด  และจาก

โอกาสเจริญเติบโตอยางสมบูรณซึ่งกระบวนการโลกาภิวัตนปจจุบันไดหยิบยื่นให [650] 
 
2.5  สิทธิของคนงาน 
ก.  ศักดิ์ศรีของคนงานและการเคารพสิทธิของคนงาน 
 301.  สิทธิของคนงานก็เหมือนกับสิทธิอื่นๆ  ที่ขึ้นกับธรรมชาติของบุคคล      

และศักดิ์ศรีที่เหนือธรรมชาติ  ผูชํานาญการดานสังคมของพระศาสนจักรไดเห็นชอบ         

ที่จัดลําดับสิทธิเหลานี้บางอยางใหเห็นดวยความหวังวาสิทธิดังกลาวจะไดรับการยอมรับ

นับถือในระบบศาลสถิตยุติธรรม  ไดแก  สิทธิในการไดรับคาจางอยางยุติธรรม [651]  

สิทธิในการหยุดงาน  [652]  สิทธิใน  “การมีสภาพแวดลอมในการทํางานและใน
กระบวนการผลิตที่ไมไดเกิดผลรายตอสุขภาพหรือมีบูรณภาพทางดานศีลธรรม [653]  

สิทธิตอการที่บุคลิกภาพตนในที่ทํางานจะตองไดรับการปกปองใหปลอดซึ่งความทุกขจาก

การสบประมาทตอมโนธรรมสํานึกหรือศักดิ์ศรีสวนบุคคล” [654]  สิทธิที่จะไดรับ       

เงินชดเชยที่ เหมาะสมสําหรับการยังชีพของผูวางงานและครอบครัวของเขา [655]          

สิทธิที่จะไดรับบํานาญและประกันสําหรับวัยชรา  ในเวลาปวย และกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ในขณะปฏิบัติงาน [656]  สิทธิในการประกันสังคมซึ่งครอบคลุมถึงการการคลอดบุตร 

[657]  สิทธิในการชุมนุมและจัดตั้งสมาคม [658]  สิทธิตางๆ  เหลานี้มักถูกละเมิดอยูบอยๆ

ซึ่งยืนยันได  จากขอเท็จจริงที่นาเศราของคนงานที่ไดรับคาจางต่ํากวามาตรฐานกําหนด  

และปราศจากการปกปองหรือการแถลงขอความจริงอยางเหมาะสม  มีอยูบอยๆ ที่สภาวะ

ของการทํางานสําหรับบุรุษเพศ  สตรีเพศและเด็ก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลัง

พัฒนาเปนไปแบบไรมนุษยธรรมเสียจนเปนความผิดตอศักดิ์ศรีและทําใหสุขภาพของ    

พวกเขาตกอยูในอันตราย 
 

ข.  สิทธิรับคาตอบแทนที่ชอบธรรมและการกระจายรายได 
 302.  คาตอบแทนที่ชอบธรรมเปนหนทางสําคัญที่สุดตอการเขาถึงความยุติธรรม

ในความสัมพันธดานการงาน [659] “คาจางที่ยุติธรรมคือผลที่ถูกตองของการทํางาน” 
[660] 
 303.  ดัชนีบง ชี้ถึงสภาพความเปนอยูที่ดีทางดานเศรษฐกิจของประเทศ               

ไมใชสิ่งที่จะวัดดูไดจากปริมาณของสินคาที่ผลิตได  แตเพียงอยางเดียวแตตองคํานึง        

ถึงวิธีการผลิตสินคา  และระดับของความเสมอภาคในการกระจายรายได  ซึ่งควร           

เปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึงสิ่งจําเปนตอการพัฒนาและความครบครันสวนตัว  

สภาพความเปนอยูทางดานเศรษฐกิจที่ดียังดําเนินการใหบรรลุไดดวยการตองมีนโนบาย

ทางสังคมที่เหมาะสมสําหรับการกระจายรายได  ซึ่งดูที่ความสามารถและความตองการ

ของพลเมืองแตละคน 
 
ค.  สิทธิในการประทวงนัดหยุดงาน (Strike) 
 304.  คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรยอมรับการนัดหยุดงานเปนสิ่งถูกตอง

ชอบธรรม  “เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงได  หรืออยางนอยที่สุด  เมื่อมีความจําเปนเพื่อให

ไดรับผลประโยชนที่ไดสัดสวนกัน [663]  เมื่อการตอรองอยางอื่นเพื่อยุติขอพิพาทไรผล 

[664]  การประทวง “ซึ่งเปนคําขาดชนิดหนึ่ง” [665]  ตองเปนไปอยางสงบ  เพื่อสราง  

ขอเรียกรองและตอสูเพื่อสิทธิของตน  การนัดหยุดงานจะกลายเปนสิ่งที่รับไมไดทาง

ศีลธรรมเมื่อมีดวยความรุนแรงหรือมีเปาหมายที่ไมเชื่อมโยงกับสภาพงาน หรือขัดแยงกับ

ความดีสวนรวม” [666] 
 
2.6  ความสมานฉันททามกลางคนงาน 
ก.  ความสําคัญของสหภาพแรงงาน 
 305.  ผูชํานาญการของพระศาสนจักรใหการยอมรับบทบาทพื้นฐานของสหภาพ

แรงงาน  ที่มีสิทธิจัดตั้งสมาพันธหรือสหภาพขึ้น  สําหรับปกปองผลประโยชนแกชีวิตของ

คนงานในสาขาวิชาชีพตางๆ  สหภาพแรงงานทั้งหลาย  “เติบโตมาจากการตอสูของผูใช
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แรงงาน  ซึ่งหมายถึง คนทํางานทั่วไปและเฉพาะอยางยิ่งแรงงานในระบบอุตสาหกรรม  

เพื่อปองกันสิทธิอันชอบธรรมของเขาซึ่งตรงขามกับสิทธิของผูประกอบการและเจาของ

ปจจัยการผลิต” [667]  องคกรดังกลาวเปนกลุมอิทธิพลที่ดีตอระเบียบสังคมและ        

ความสมานฉันทขณะที่กําลังมุงไปยังเปาหมายเฉพาะของพวกเขาที่รักษาไวซึ่งความดี

สวนรวม  ดังนั้นจึงเปนองคประกอบที่ขาดไมไดของการดําเนินชีวิตในสังคม  การยอมรับ

สิทธิของผูใชแรงงานเปนปญหาซึ่งยากที่จะแกไข  เพราะการยอมรับเชนนี้เกิดขึ้นทามกลาง

กระบวนการที่ซับซอนเชิงประวัติศาสตรและเชิงสถาบัน  แมในปจจุบันนี้ปญหาเชนนี้       

ก็ยังคงมีอยู  สถานการณเชนนี้ทําใหการแสดงออกซึ่งความสมานฉันทอันแทจริงทามกลาง

ผูใชแรงงาน  เปนเรื่องที่เหมาะสมและจําเปนมากกวาที่เคยเปนมา 
 306.  คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรสอนวาความสัมพันธภายในโลกแหง

การงานตองอยูในรูปแบบของการรวมมือกัน  นั่นก็หมายความวาความเกลียดชังและการ

พยายามที่จะขจัดอีกฝายหนึ่งเปนที่ยอมรับไมไดเลย  กลาวจริงๆ แลว  สหภาพคือ

ผูสนับสนุนการดําเนินการตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคมเพื่อสิทธิของผูใชแรงงานใน

วิชาชีพเฉพาะของเขา  การรวมกลุมเพื่อปกปองผลประโยชนที่สําคัญมากของคนงานใน

สาขาอาชีพตางๆ  ดังนั้น  เราควรมองการตอสูเชนนี้วาเปนความอุตสาหะพยายามปกติ  

“สําหรับ” ความดีที่ยุติธรรม....มิใชการตอสูเพื่อ “ตอตาน” กับคนอื่น [669] 
 307.  นอกเหนือจากบทบาททางปองกันและแกตาง  สหภาพยังมีหนาที่เปน      

ตัวแทนที่ทํางานเพื่อ  “การจัดการดานเศรษฐกิจอยางถูกตองเหมาะสม”  และสําหรับ      

ผูใชแรงงานเรียนรูถึงมโนธรรมสํานึกทางสังคม  จนกระทั่งพวกเขารูสึกวา  พวกเขา          

มีบทบาทที่แข็งขันในภาระหนาที่ทั้งมวลของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม      

และในการเขาไปถึงความดีสวนรวมสากล (671) ตามความสามารถและเชาวนไหวพริบ    

ที่เหมาะสม [671]  สหภาพ และสมาคมแรงงานอื่น ๆ ตองทํางานดวยความรวมมือกันกับ

หนวยงานอื่น ๆ ดานสังคม  และตองสนใจในการบริหารจัดการสิ่งสาธารณประโยชน  

องคการดานแรงงานตาง ๆ มีหนาที่เขาไปใชอิทธิพลในทางการเมือง  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ

ไดตื่นตัวรับรูถึงปญหาแรงงาน  และยังตองชวยผลักดันใหการเมืองเคารพนับถือสิทธิ    

ของคนใชแรงงาน  อยางไรก็ตาม  สหภาพทั้งหลายตองไมมีสภาพของ “พรรคการเมือง”    

ที่ขับ เคี่ ยว เ พื่อใหไดอํ านาจ   และไมควรถูกบังคับใหยอมตามการตัดสินใจของ             

พรรคการเมืองตกอยูภายใตอิทธิพลหรือมีความเกี่ ยวของใกล ชิดกันเกินไปกับ             

พรรคการเมือง 

 

ข.  รูปแบบใหมของความสมานฉันท 

 308.  ในบริบทของสังคมเศรษฐกิจแบบใหมกระบวนการโลกาภิวัตนที่มี

อันรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจและการเงิน  กระตุนใหสหภาพตองปฏิรูปตัวเองใหม  ปจจุบัน

นี้มีการเรียกรองใหสหภาพมีวิธีปฏิบัติใหม [673] โดยการขยายขอบขายกิจกรรมเกี่ยวกับ

ความสมานฉันทจนสามารถปกปองไดทั้งประเภทแรงงานที่สืบทอดมาแตเดิม  และ 

แรงงานหรือสัญญาวาจางที่ไมจํากัดเวลา  แรงงานประเภทที่ไมไดมาตรฐานหรือมีสัญญา

วาจางที่จํากัดเวลา  แรงงานที่ถูกนักธุรกิจครบรวมกิจการขมขู  ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้งขึ้น       

แมในระดับนานาชาติตอผูตกงาน  ผูอพยพยายถิ่น  ลูกจางชั่วคราว  และผูที่ขาดการ

พัฒนาการดานวิชาชีพใหทันสมัย  ซึ่งที่ถูกไลออกจากตลาดแรงงานและไมสามารถสมัคร

งานใหมอีกครั้งหนึ่งโดยไมไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม 

 ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในโลกแรงงาน  ก็ยังอาจรื้อฟนความ

สมานฉันทเสียใหม  และอาจจะมีรากฐานมั่นคงกวาเดิมในอดีต  ถาไดมีความพยายาม

คนหาคุณคาเชิงอัตวิสัยของการงานนั้นอีกครั้งหนึ่ง  “ตองมีการศึกษาอยางตอเนื่องถึงแกน

เนื้อหาของงานและสภาพการดํารงชีวิตของคนงาน”  ดวยเหตุผลนี้เอง  จึง “จําเปนตอง      

มีขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหมของความสมานฉันทของคนงานกับคนงาน” [674] 

 309.  ในการมุงสู  “รูปแบบใหมของความสมานฉันท” [675]  สมาคมผูใช

แรงงานตองทุมเทความพยายามไปยังการยอมมีบทบาทความรับผิดชอบมากขึ้น  ไมใช

เพียงแตในความสัมพันธกับกลไกการกระจายรายไดเดิมที่เคยเปนมาเทานั้น  แตตองเขาไป

สัมพันธถึงการผลิตโภคทรัพยและการสรางสภาวะทั้งดานสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  
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ซึ่งจะยอมใหทุกคนที่สามารถและเต็มใจ  ทํางานไดใชสิทธิที่จะมีงานทําดวยความเคารพ         

เต็มเปยมตอศักดิ์ศรีของพวกเขาในฐานะคนงาน 

2.7  “สิ่งใหม” ของโลกการทํางาน 

ก.  ระยะการปรับเปลี่ยนครั้งมโหฬาร 

310.  ปรากฎการณโลกาภิวัตนเปนหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงใน

องคกรของการงานสมัยปจจุบันปรากฎการณนี้กอใหเกิดการผลิตรูปแบบใหมของโดยที่

ฝายบริหารกับโรงงานไมอยูในพื้นที่เดียวกันและแหลงผลิตก็สามารถอยูหางจากตลาด

ผูบริโภคได  ปรากฎการณเชนนี้เกิดขึ้นไดเพราะเหตุปจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานสองอยางคือ  

ความรวดเร็วเปนพิเศษของการติดตอสื่อสารกันซึ่งไมถูกจํากัดโดยเวลาและสถานที่อีก

ตอไป  และความสะดวกงายดายที่การขนถายสินคาและการเดินทางของผูคนจากซีกโลก

หนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง 

311.  หนึ่งในลักษณะที่สําคัญที่สุดขององคกรการทํางานใหม  คือการแยกกระจายวงจร 

การผลิต  ซึ่งไดรับการสนับสนุนเพื่อใหไดประสิทธิภาพและผลกําไรที่มากยิ่งขึ้น  ภายใต

ทัศนะเชนนี้  วงจรการผลิตแบบเกา  ตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยางที่ไมเคยมีมากอน  

ซึ่งกําหนดการปรับเปลี่ยนในโครงการของการงานเอง  สิ่งเหลานี้ทั้งหมดมีผลกระทบ

ตอเนื่องถึงชีวิตของปจเจกบุคคลและประชาคมที่อยูภายใตการเปลี่ยนแปลงแบบ            

ถอนรากถอนโคนทั้งในระดับสภาวะทางวัตถุและระดับวัฒนธรรมกับคานิยมตาง ๆ 

มากมาย 

312.  โลกาภิวัตนในเชิงเศรษฐกิจ ภายใตหลักการคาเสรี  การแขงขันทางการคาที่เขมขน  

การขยายตัวของธุรกิจที่ชํานาญในการสงสินคาและบริการ  เรียกรองความยืดหยุนอยางมาก

ในตลาดแรงงานและในการจัดรูปแบบและการบริหารกระบวนการผลิต  ความจริงการ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลายในตลาดแรงงานสวนมากเปนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง         

ซึ่งการงานแตไมใชตนตอของการงานตองตกอยูใตอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงนั้น    

ไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเลย 

313.  การงานในระบบเศรษฐกิจเฉพาะอยางยิ่ง  ปจจุบันอยูในชวงเวลาเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ

แบบอุตสาหกรรมไปสูเศรษฐกิจแหงการใหบริการและนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี     

ของประเทศที่พัฒนาแลว  ดังนั้นมันจึงนํามาซึ่งผลสืบเนื่องอันกวางไกล  การจัดรูปแบบ

การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินคา  ตอการวางกฎเกณฑสําหรับการทํางาน และตอการ

เตรียมการปกปองสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีทําใหมีวิชาชีพเกิดใหมมากมายในโลกของการงาน  

ขณะเดียวกันวิชาชีพอื่นที่ เหลือสูญหายไป  ขณะที่ตนแบบทางเศรษฐกิจและสังคม           

ซึ่งเกาะติดอยูกับโรงงานใหญ ๆ และกรรมาชนเพียงประเภทเดียวกําลังเสื่อมสลายไปนั้น  

โอกาสการจางงานในภาคที่สามกลับดีขึ้น 

314. การปรับเปลี่ยนดังกลาว  สงสัญญาณอยางแพรหลายตอเนื่องเสมอใหทราบถึง        

การเคลื่อนยายจากการงานที่ตองขึ้นกับหลายภาคสวนที่ไมจํากัดเวลาสิ้นสุดอยางชัดเจน  

ซึ่งจะเปนการงานที่มั่นคง  ไปชุดสูการงานแบบแยกสวนที่กําหนดดวยรูปแบบกิจกรรม  

อันหลายหลายและเคลื่อนจากโลกที่มองการงานเปนแบบศูนยรวม  มีกําหนดที่ชัดเจน   

และยอมรับเปนทางการแลว  ไปสูความหลากหลายจักรวาลแหงการงานที่มีมากมายหลาย

รูปแบบและไมเคยหยุดนิ่งและอุดมไปดวยขอสัญญาพาฝนดาษดื่น  อุปสงคการแขงขัน  

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและความซับซอนของกระแสเงินไหล ตองใหสอดคลอง

กลมกลืนกับการปกปองคนงานและสิทธิของพวกเขา 

315.  การกระจายการผลิต  ซึ่งมอบหมายงานหลายอยางที่แตกอนผลิตโดยกลุม 

ผลประโยชนขนาดใหญกวาไปสูบริษัทขนาดยอม   กอใหเกิดความมีชีวิตชีวาและ           

พลังใหมๆ แกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  งานหลายอยางซึ่งในอดีตตองวาจาง

พนักงาน  แตปจจุบันกลับเปนงานที่ดําเนินการแบบใหมซึ่งสนับสนุนเปดรับแรงงานอิสระ  

ดังนั้น  จึงกอใหเกิดความเสี่ยงสูงและเรียกรองความรับผิดชอบมากขึ้น 

 การงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  งานชางฝมือ และงานอิสระสามารถ

บงบอกถึงโอกาสที่ทําใหประสบการณในงานที่กําลังทําอยูสมกับความเปนมนุษยมากขึ้น  

ทั้งในดานความเปนไปไดที่จะสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคสวนตัวภายในประชาคม  
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ที่มีขนาดเล็กและในดานของโอกาสสําหรับการใชความคิดริเริ่มและความอุตสาหะพยายาม

ไดมากกวา 

316.  ยิ่งกวานั้น เมื่อไมนานมานี้ในประเทศที่กําลังพัฒนามีการขยายกิจกรรมดานเศรษฐกิจ

แบบ “ไมเปนทางการ” และ “ซอนเรน” จนระดับของผลิตผล  รายไดและมาตรฐานความ

เปนอยูนั้น อยูในระดับต่ําสุดขีด  และสวนมากแลวก็มักไมพอจะประกันคาครองชีพ        

ขั้นต่ําสุดใหแกคนงานและครอบครัวไดเลย 

 

ข.  คําสอนทางสังคมและสิ่งใหม(เกี่ยวกับแรงงาน) 

317.  แมจะมี “สิ่งใหม” ที่นาประทับใจในโลกของการงานแลว  แตกอนอื่นคําสอนดาน

สังคมของพระศาสนจักรไดเสนอใหหลีกเลี่ยงการย้ําอยางผิด ๆ วาการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันนั้นเกิดในลักษณะที่ถูกกําหนดไวแลว  ปจจัยชี้ขาดและ “ผูตัดสิน” ในชวงของการ

เปลี่ยนแปลงที่มีความซับซอนก็คือมนุษยอีกนั่นแหละที่ยังคงเปนตัวเอกแท ๆ ในงานของ

เขา การรูแจงสําหรับทุกคนพบไดในการอางถึงมิติเชิงอัตวิสัยของการงานเปนเบื้องตน  

ตามคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรก็ไดใหความสําคัญ  เพราะงานของมนุษยนั้น 

“สืบเนื่องโดยตรงมาจากบุคคลที่ถูกสรางขึ้นตามพระฉายาลักษณของพระเจา  และไดรับ

การเรียกรองใหมาสานตอผลงานของการสรางโดยการพิชิตแผนดินโลก” (678) 

318.  การตีความ  กิจกรรมของการผลิตแบบจักรกลนิยมหรือแบบเศรษฐกิจนั้นไมวาจะ      

มีอิทธิพลเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายเพียงใดก็ตามก็ถูกทําใหลาสมัยไปแลวดวยการ

วิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรถึงปญหาตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวพันกับงาน  บุคคลมนุษยเผชิญหนากับ

ความทาทายในการแปรสภาพของสิ่งตาง ๆโดยผานการทํางานเพื่อตอบสนองตอขอ

เรียกรองและความตองการทางดานวัตถุเปนอันดับแรกสุด  แตเขาทําเชนนั้นเพื่อคลอยตาม

แรงกระตุนที่ผลักดันเขาใหไปถึงเปาหมายที่ไกลเกินกวาผลลัพธที่ไดมาแลว  ไปสูการ

ไขวควาหาสิ่งที่จะตอบสนองอยางลึกซึ้งที่สุดตอความตองการจําเปนภายในซึ่งมี

ความสาํคัญตอชีวิต 

319.  รูปแบบตาง ๆ ในประวัติศาสตรที่เปนการแสดงออกของมนุษยในการทํางาน

เปลี่ยนแปลงไปแลว แตความประสงคอันถาวรของการงานที่ไมเปลี่ยนไปก็คือ สรุปคือ  

การเคารพสิทธิของผูใชแรงงานอันไมแปลกแยกได  ทัศนะนี้กอใหเกิดความเปนไปไดที่จะ

หันเหการปรับเปลี่ยนปจจุบันเพื่อความเปนเลิศในเรื่องทิศทาง—ซึ่งจําเปน—การพึ่งพากัน

ระหวางมิติทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นและระดับโลก  ระหวางเศรษฐกิจแบบ “เกา” และ

แบบ “ใหม” ระหวางการปรับเปลี่ยน 

 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความจําเปนที่จะพิทักษการงานของมนุษยและ

ระหวางเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ไปกันไดกับสภาพแวดลอม 

320.  บุรุษและสตรีในโลกของวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมไดรับการเรียกรองใหทุมเทเปน

พิเศษเพื่อแกปญหาที่ซับซอนและกวางขวางเกี่ยวกับการงาน  ซึ่งในบางพื้นที่เปนไป        

ในสัดสวนที่เหลือเชื่อ  การอุทิศตนเชนนี้มีความสําคัญตอการแสวงหาจนพบทางออก       

ที่เหมาะสม  นี้เปนความรับผิดชอบที่เรียกรองใหทั้งบุรุษและสตรี ชี้ใหเห็นถึงโอกาสและ

ความเสี่ยงทั้งหลายที่มีอยูในความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น และยิ่งกวานั้น ยังเรียกรอง

พวกเขาใหแนะนําวิธีปฏิบัติที่จะนําการเปลี่ยนแปลงนี้ไปในแนวทางที่จะกอประโยชน   

มากที่สุดแกการพัฒนาของครอบครัวมนุษยทั้งมวล 

321.  ฉากปจจุบันของการปรับเปลี่ยนการงานของมนุษยที่ลึกล้ําไดเรียกรองอยางเรงดวน

มากขึ้นใหรีบพัฒนาระดับโลกอยางแทจริง  ในความสมานฉันทที่นําไปใชไดทั่วภูมิภาค

ของโลกโดยเฉพาะในดินแดนที่ดอยโอกาส  เพราะเมื่อคํานึงถึงดินแดนที่ดอยโอกาสเหลานี้  

การเริ่มตนกระบวนการของการพัฒนาความสมานฉันทแบบครอบคลุมกวางขวางนั้น        

ปูพรมไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่จะใหโอกาสแกการสรางงานใหมเทานั้น 

แตยังถือเปนเงื่อนไขอันแทจริงสําหรับการอยูรอดของผูคนทั้งมวลดวย “ความสมานฉันท

นั้นแหละตองถูกกระจายไปทั่ว” (681) 

 เราควรชี้ชัดถึงสภาพที่สมดุลระหวางดานเศรษฐกิจและดานสังคมในโลกของ 

การงาน  ตองถูกชี้ชัดดวยการรื้อฟนระดับความสําคัญของคุณคาอยางถูกตองและจัดวาง

ศักดิ์ศรีในฐานเปนมนุษยของผูใชแรงงานไวอันดับแรก 
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322.  ความประสงคที่มากยิ่งใหญที่เคยใหพิจารณาอยางรอบคอบถึงตอสถานการณของ  

การงานในบริบทโลกาภิวัตนของยุคปจจุบันในทัศนวิสัยที่ใหคุณคาแกแนวโนมธรรมชาติ

ของผูคนที่จะสรางความสัมพันธ  ทัศนะดานความเสียหายของโลกาภิวัฒนทางการงาน  

จะตองไมทําลายลางโอกาสความเปนไปไดที่กําลังเปดกวางแกทุกคน  อันไดแก  โอกาส

แสดงออกเชิงมนุษยนิยมตอการงานในระดับโลก  โอกาสแสดงออกซึ่งความสมานฉันท 

ในโลกของงานในระดับเดียวกัน  เพื่อซึ่งทํางานในบริบทคลายคลึงกัน  อันกระจายไป     

ทั่วโลกและติดตอเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดทําใหผูคนสามารถเขาใจไดดีขึ้นถึงกระแสเรียก

หนึ่งเดียวรวมกัน 
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 สิทธิประโยชนภายหลงัถูกเลิกจาง

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลาวนํา : 

 มาตรการ  และแนวทางบรรเทาปญหาการเลิกจาง  ที่กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดปรับปรุงจากที่เคยยกรางขึ้น  โดยที่ประชุม

ไตรภาคี เมื่อป 2541  เพื่อเผยแพรแกนายจาง ลูกจาง และบุคคลทั่วไป  เพื่อปองกัน

และแกไขปญหาดานแรงงาน  ที่สถานประกอบกิจการและลูกจาง  จะไดรับ

ผลกระทบ  จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเสนอ  แนวทางในการลดจํานวนลูกจาง

หรือการเลิกจาง ดังนี้ 

 

1.  นายจางควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจประกอบดวย  ผูแทนจากฝายนายจาง

และผูแทนจากฝายลูกจาง  เพื่อพิจารณาถึงความจําเปน  ในการลดจํานวนลูกจาง  

เสนอแนะหลักเกณฑในการเลิกจาง  ตลอดจนประโยชนตอบแทนแกลูกจางที่   

ถูกเลิกจาง 
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2.  ในการชี้แจง  ใหลูกจางที่เกี่ยวของไดทราบถึงการเลิกจาง  นายจางควร

ชี้แจงถึงหัวขอตอไปนี้ 

 (ก)  เหตุผลของการเลิกจาง 

 (ข)  การดําเนินมาตรการอื่นๆ  ของนายจางที่ไดกระทําไปแลวเพื่อ

หลีกเลี่ยงการเลิกจาง  แตยังมีความจําเปนตองเลิกจาง 

 (ค)  หลักเกณฑในการคัดเลือก  บุคคลที่จะเลิกจาง 

 (ง)  จํานวนและตําแหนง  รวมทั้งหนวยงานที่จะมีการเลิกจาง 

 (จ)  กําหนดวันเลิกจาง 

 (ฉ)  แจงรายละเอียด  คาชดเชย คาจางในวันหยุดพักผอนประจําป

ตามสวนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ   ที่ ลูกจางจะได รับจากการ   

ถูกเลิกจาง  รวมทั้งมาตรการตางๆ   ที่นายจางจะชวยบรรเทาความเดือดรอน

ของลูกจางที่ถูกเลิกจาง 

3.  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองเลิกจางลูกจาง  นายจางควรหลีกเลี่ยง

การเลิกจางผูแทนลูกจาง  หรือกรรมการสหภาพแรงงาน 

4.  นายจางใหสิทธิแกลูกจาง  ซึ่งถูกเลิกจาง  ในกรณีที่ไดรับการพิจารณา

บรรจุเขาทํางานใหมเปนอันดับแรก  เมื่อนายจางตองการลูกจางเพิ่มอีก   

ในภายหลัง  ซึ่งสิทธิดังกลาวอาจจํากัดใหใชไดเฉพาะในชวงระยะเวลาที่

กําหนดไวก็ได 

 

 

 
5.  นายจางควรชวยเหลือใหลูกจางสามารถหางานใหมไดดวยการฝกอาชีพ

เพิ่มเติม  เผยแพรขาวสารตลาดแรงงานชวยติดตอสํานักจัดหางาน ทั้งของ

ราชการและเอกชน  รวมทั้งออกใบรับรองใหลูกจางดวย 

แนวคิดของการ “เลิกจาง”  หมายถึง  การกระทําใดของนายจางที่

แสดงใหลูกจางรับทราบวา  ไมจางลูกจางทํางานตอไป  และไมจายคาจาง

ให  เพื่อใหความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตองสิ้นสุดลง  ซึ่งใน

ความเปนจริงนั้นนายจางบางรายใชคําอื่นที่มีความหมายเปนการเลิกจาง  

เชน  ใหออก ปลดออก ไลออก  เลิกสัญญาจาง 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  มาตรา 118  วรรค

สอง  บัญญัติวา “การเลิกจางตามมาตรานี้  หมายความวา  การกระทําใดที่

นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป  และไมจายคาจางให  ไมวาจะเปนเพราะ  

เหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด  และหมายความรวมถึงกรณีที่  ลูกจาง

ไมไดทํางานและไมไดรับคาจาง  เพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนิน

กิจการตอไปได”
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การบอกเลิกจางลูกจาง  กฎหมายไมกําหนดวิธีไว  อาจบอกเลิกจางดวย

วาจาหรือหนังสือก็ได  การบอกเลิกจางเปนหนังสือ  จะทําใหมีหลักฐาน

ยืนยันชัดเจนได  เมื่อมีขอขัดแยงพิพาทเกิดขึ้น  สาระสําคัญในหนังสือเลิก

จางที่ควรตองแจงใหทราบ  ไดแก 

(1) วันเดือนปที่เลิกจาง 

(2) เหตุผลที่เลิกจาง 

(3) ประเภทของเงิน  จํานวนเงินและสิทธิประโยชนใดๆ  ที่นายจาง  

จะจายใหลูกจาง ณ สถานที่ใด  อยางไร เมื่อไร 

(4) กําหนดระยะเวลา   ที่ให ลูกจางสงมอบงานคืนทรัพยสินใด   

ที่นายจางเปนกรรมสิทธิ์ (ถามี) 

สิทธิประโยชนที่ลูกจางพึงไดรับเมื่อถูกเลิกจาง  สรุปไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.  คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา

 ลูกจางจํานวนมาก   เรียกสินจาง/คาจาง   แทนการบอกกลาว

ลวงหนาวา “คาตกใจ”  กรณีนายจางจะเลิกจาง  ตองบอกกลาวใหลูกจาง

ทราบลวงหนา  โดยบอกกลาวเมื่อถึง หรือกอนถึงกําหนดจายคาจางคราว

ใดคราวหนึ่งเพื่อใหเปนผลเลิกสัญญา  เมื่อถึงกําหนดจายคาจางถัดไป

ขางหนา  เชน  กรณีสมยศนายจางจายคาจางทุกวันสิ้นเดือน  จะตองบอก

กลาวการเลิกจาง  ใหสมยศทราบอยางชาในวันที่  30 กันยายนหรือกอน

วันที่ 30 กันยายนก็ได  เพื่อใหมีผลเปนการเลิกจางวันที่ 31 ตุลาคม   

เชน  กรณีสมพงษ  ถากําหนดจายคาจางทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน   

หากตองการจะเลิกจางในวันที่ 15 ตุลาคม  ตองบอกลวงหนาใหสมพงษ

ทราบในวันที่ 30 กันยายน หรือกอนหนานี้   ก็ได 

ถานายจางบอกกลาว  เลิกจางทันทีในวันที่ลูกจางรับคาจาง  หรือ

วันที่ออกคําสั่งหรือหนังสือเลิกจาง  ก็ตองจายคาจางแทนการบอกกลาว

ลวงหนา  เทากับวันที่นายจางบอกเลิกจาง  จนถึงวันที่เลิกจางมีผลตาม

กฎหมาย  (1 งวด การจายคาจาง) 
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 อัตราคาชดเชย  นายจางตองจายใหลูกจาง  เมื่อเลิกจางตามอายุงาน   

(มาตรา 118  พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) ดังนี้ 

(1) ทํางานครบ 120 วัน  แตไมครบ 1 ป  จายไมนอยกวาคาจางสุดทาย   

30 วัน 

(2) ทํางานครบ 1 ป  แตไมครบ 3 ป จายไมนอยกวาคาจางสุดทาย  90 วัน 

(3) ทํางานครบ 3 ป  แตไมครบ 6 ป  จายไมนอยกวาคาจางสุดทาย 180 วัน 

(4) ทํางานครบ 6 ป  แตไมครบ 10 ป  จายไมนอยกวาคาจางสุดทาย   

240  วัน 

(5) ทํางานครบ 10 ปขึ้นไป  จายไมนอยกวาคาจางสุดทาย  300 วัน 

 (หมายเหตุ : กรณีนายจางยายสถานประกอบการ ไปตั้ง ณ   

สถานที่อื่น  อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตปกติของ ลูกจางหรือ

ครอบครัว  นายจางตองแจงใหทราบลวงหนา ไมนอยกวา 30 วันกอน   

วันยายฯ และลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง  และไดรับคาชดเชยพิเศษ  

เทากับอัตราขางตน) 

 

  เชน  กรณีสมศักดิ์ไดรับคาจางทุกวันสุดทายของเดือน  ถานายจาง

เลิกจางและใหออกจากงานทันทีในวันที่ 31 ตุลาคม  นายจางตองจายคาจาง  

แทนการบอกกลาวลวงหนาแกนายสมศักดิ์  เทากับคาจางปกติตั้งแต   

วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  อันเปนวันที่การเลิกจางมีผลถูกตอง  

ตามกฎหมาย (วันจายคาจางคราวถัดไปขางหนา) 

2.  คาชดเชย

 พระราชบัญญัติ  คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  บัญญัติความหมาย

ของ “คาชดเชย” คือ เงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง   เมื่อเลิกจาง  

นอกเหนือจากงานประเภทอื่น  ซื่งตกลงจายใหแกลูกจางโดยลูกจางไมได

กระทําผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด (ม.119) 

เงินประเภทอื่น  หมายถึง  เงินที่นายจางออกขอบังคับระเบียบในการทํางาน

หรือจัดทําเปนขอตกลง  เกี่ยวกับสภาพการจาง  เพื่อจายแกลูกจางที ่  

ออกจากงาน  นอกเหนือจากที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด  เชน   

เงินบําเหน็จ/บํานาญ  เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนเงินสะสม  

(สวนที่นายจางจายสมทบ) 
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เวนแตกรณีรายแรง  นายจางไมจําตองตักเตือนหนังสือเตือนใหมี

ผลบังคับ  ไดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด,  ละทิ้ง

หนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม

ก็ตาม  โดยไมมีเหตุอันสมควร,  ไดรับคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือ

ความผิดลหุโทษ 

กรณีที่ลูกจาง  ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย

1. ลูกจางมีระยะเวลาทํางาน  ติดตอกันไมครบ 120 วัน  (4 เดือน) 

2. ลูกจางที่มี สัญญาจาง   กับนายจางเปนหนังสือ   โดยกําหนด

ระยะเวลาจางไวแนนอนในงานดังนี้ 

2.1  งานตามโครงการ  ซึ่งมีใชงานปกติของธุรกิจ  หรือการคาของนายจาง  

โดยมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน 

2.2  งานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว  ซึ่งมีกําหนดการสิ้นสุดหรือความ  

สําเร็จของงาน 

2.3  งานที่เปนไปตามฤดูกาล  ซึ่งไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น  ลูกจาง

ในงานดังกลาว  ไมวาจะทํางานครบ 120 วัน  หรือเกินกวานั้น  แตตองแลว

เสร็จภายในเวลา ไมเกิน 2 ป 

3. ลูกจางที่ทําผิดรายแรง  ตามที่กฎหมายกําหนดไว  คือทุจริตตอ

หนาที่, กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง,  จงใจทําให

นายจางไดรับความเสียหาย, ประมาทเลินเลอ  เปนเหตุใหนายจาง

ไดรับความเสียหายอยางรุนแรง,  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน หรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจาง  อันชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรมและนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ประโยชนทดแทนประกันสังคม

กรณีวางงาน 

 1.  ผูถูกเลิกจาง  จะไดรับเงินทดแทนในระหวางวางงานรอยละ 50 

ของคาจางที่นําสงเงินสมทบ  (ไมเกิน 15,000 บาท/เดือน)  ระยะเวลา   

ไมเกิน 180 วัน (6 เดือน) คณะกรรมการประกันสังคมมีมติขยายระยะเวลา

รับเงินทดแทน  กรณีวางงานของผูถูกเลิกจาง (จากเดิม 180 วัน) เปน   

240 วัน (8 เดือน) 

 2.  ผูที่ลาออก  หรือสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอน  

จะไดรับเงินทดแทน  ในระหวางวางงานรอยละ 30 ของคาจางที่นําสง   

เงินสมทบ ไมเกิน 90 วัน 
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 3.  เงินทดแทน  จะจายเปนงวดเดือนและโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

ตามที่ผูประกันตนแจงไว  เดือนละ 1 ครั้ง  ภายหลังวันไปรายงานตัว 5 วัน

ทําการ 

 4.  มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตั้งแตวันที่ 8 ของการวางงาน 

จนถึงวันที่ครบสิทธิตามเงื่อนไข  เลิกจาง  หรือลาออก 

กรณีไมไดขึ้นทะเบียนหางาน  ภายใน 30 วัน นับแตวันวางงาน   จะไดรับ

ประโยชนทดแทนไมครบถวนตามสิทธิ์ตาม   พ.ร .บ. ประกันสังคม   

พ.ศ.2533 และกฎกระทรวงประกาศที่เกี่ยวของกําหนดขั้นตอนเงื่อนไข  

ของผูประกันตนโดยบังคับ  (ตามมาตรา 33)  ที่จะเกิดสิทธิรับประโยชน

ทดแทนกรณีวางงาน  ดังตอไปนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีความสามารถในการทํางานและพรอมที่จะทํางานที่เหมาะสม  

ที่เจาหนาที่จัดหาให  เวนแต (1)  ไมมีคุณสมบัติหรือความรู  

ความสามารถในงานที่เจาหนาที่แนะนํา (2)  มีสุขภาพรางกาย

และจิตใจไมเหมาะสม  กับสภาพการทํางานหรือลักษณะงาน 

(3)นายจางมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมาย   และยังไม

สามารถแกไขปญหา 

4. ตองไมปฏิเสธการฝกงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให  โดยไมมี

เหตุอันสมควร  เวนแต (1) ใหฝกอบรมฝมือแรงงาน  โดยไมมี

ตําแหนงงานในชวงเวลาดังกลาว  (2) ระยะเวลาการฝกอบรม

ฝมือแรงงาน  ยาวกวาระยะเวลาการคุมครองสิทธิที่เหลืออยู  (3) 

สติปญญาบุคลิกภาพไมเหมาะสมกับสาขาที่สงไปฝกอบรมฝมือ

แรงงาน  (4)  มีความรูความชํานาญในสาขานั้นอยูแลว 

5. ตองไปรายงานตัว  ไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง  ตามกําหนด   

นัดหมาย 

1. ตองเปนผูประกันตนที่จายเงินสมทบแลวไมนอยกวา  6 เดือน  

ภายใน 15 เดือน กอนการวางงาน  และอายุไมเกิน 55 ป 

2.    ขึ้นทะเบียนหางาน  ที่สํานักงานจัดหางานของรัฐภายใน  30 วัน   

นับจากวันที่วางงาน 
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6. ไม ถูกเลิกจ าง   เพราะมีความผิดตามที่  ม .78(2)   พ .ร .บ .

ประกันสังคมกําหนดไว  ดังนี้ (1) ทุจริตตอหนาที่  (2) กระทาํผิด

อาญา  โดยเจตนาแกนายจาง  (3) จงใจทําใหนายจางไดรับความ

เสียหาย  (4) ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน  

หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจางในกรณีรายแรง   

(5) ละทิ้งหนาที่  เปนเวลาเจ็ดวันติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร  (6) ประมาทเลินเลอ  เปนเหตุใหนายจางไดรับความ

เสียหายอยางรายแรง  ทั้งนี้ถามีการดําเนินคดีใหรอจนคดีถึงที่สุด  

(7) ไดรับโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

7. ตองมิใช  ผูมีสิทธิรับประโยชนทดแทน  กรณีชราภาพ 

หมายเหตุ  :  ผูประกันตนซึ่งถูกเลิกจาง  และมีอายุไมนอยกวา 55 ป  

สามารถยื่นขอรับ  ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพได  โดยถาสงเงินสมทบ

เกินกวา 12 เดือน  จะได เงินบําเหน็จ  เทากับจํานวนเงินที่ผูประกันตนจาย

และนายจ างจ าย   พรอมผลประโยชนตอบแทน   ตามที่ สํ านักงาน

ประกันสังคมกําหนด  ถาสงเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน  จะไดรับเงินบําเหน็จ  

เทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายมา 

4.  การเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ

(ม.39) 

 ผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง  ยังไดรับความคุมครองตอเนื่อง อีก 6 เดือน

ใน 4 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยทุพพลภาพ ตายไมเนื่องจากการ

ทํางาน และคลอดบุตร  เมื่อจายเงินสมทบครบตามเงื่อนไข  ที่กําหนดไวตาม

กฎหมายประกันสังคม  เชน  กรณีคลอดบุตร  ตองจายเงินสมทบ ครบ   

7 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน  กอนถูกเลิกจาง   จึงไดสิทธิประโยชน  

คาคลอดบุตรและเงินสงเคราะห  หากประสงคจะใชสิทธิประกันสังคมตอไป  

สามารถที่จะสมัครเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ  ตามมาตรา 39  ไดดวย

ตนเองโดยมีเงื่อนไข คือ 

1. ตองเปนผูประกันตน  โดยบังคับตาม ม.33  มาแลวไมนอยกวา 

12 เดือน และตอมาสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ไมวากรณีถูก   

เลิกจาง ลาออก หรือสัญญาจางสิ้นสุดลง) 

2. ตองยื่นคําขอเปนผูประกันตนโดยสมัครใจ   ที่ สํานักงาน

ประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดใดก็ไดภายใน 6 เดือนนับ   

แตวันที่ออกจากงาน 
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3. ผูประกันตนจะไดรับความคุมครองตอไปอีก 6 กรณี ไดแก 

ประสบอันตราย  หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ  ตายไมเนื่องจากการ

ทํางาน คลอดบุตร สงเคราะหบุตร  และชราภาพ  (ไมมีกรณี

วางงาน) 

4. ตองจายเงินสมทบ เดือนละ 432 บาท  อันเปนอัตราเงินสมทบ 

9% ซึ่งเปนอัตราเงินสมทบ  สองเทาของผูประกันตนโดยบังคับ 

ม.33  ยกเวนกรณีวางงาน(ของฐานคาจาง 4,800 บาท)โดย 6% 

ในเงินสมทบหรือคิดเปนเงิน 288 บาทตอคนตอเดือน  จะเปน

เงินออมในกรณีชราภาพ  ซึ่งจะไดรับคืนเงินสวนนี้เมื่ออายุอยาง

นอย 55 ปบริบูรณ  และสิ้นสุดความเปนผูประกันตนแลว 

6.  เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง   กรณีนายจางไมจายคาชดเชย   หรือ   

ไมจายเงินอื่นตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  มาตรา 126  กําหนดให  

มี  กองทุนสงเคราะหลูกจาง   ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   

มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอน  เฉพาะหนาของลูกจาง  โดยจาย

สงเคราะหกรณีลูกจางออกจากงาน  หรือกรณีอื่นที่กําหนดโดยรัฐบาลจัดสรร

เงินอุดหนุน ใหเปนกองทุนประเดิม 200 ลานบาท  เมื่อปงบประมาณ 2543  

ปจจุบันมีเงินกองทุนกวา 300 ลานบาท  ลูกจางจะติดตอขอรับเงินสงเคราะห

จากกองทุนสงเคราะหลูกจาง  กรณีนายจางเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยดัง  

ตอไปนี้ 

1.  เปนผูมีสิทธิไดรับคาชดเชย  และพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งให

นายจางจายคาชดเชย  และคําสั่งดังกลาวเปนที่สุด เพราะนายจางไมนําคดี

ไปสูศาลแรงงาน ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง แบงเปน 2 กรณีคือ 

1.1  ลูกจางมีอายุงาน  ตั้งแต 120 วัน  ไมเกิน 6 ป  มีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห  

ไมเกิน 30 เทาของคาจางขั้นต่ํา 

1.2  ลูกจางอายุงานตั้งแต 6 ปขึ้นไป  มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ไมเกิน 60 

เทาของคาจางขั้นต่ํา (ถาเปนกรณีนายจางคางจายเงินอื่น   เชน  คาจาง   

คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด เปนตน  กองทุนจายลูกจางไมเกิน 60 เทา

ของคาจางขั้นต่ํา) 

5.  คืนหลักประกันการทํางาน (ถามี)

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน(ฉบับ 2)  พ.ศ.2551 มาตรา 5  

กําหนดให เมื่อนายจางเลิกจาง   ใหคืนหลักประกันการทํางาน   หรือ

หลักประกันความเสียหายในการทํางาน  (ไมวาจะเปนเงินหรือทรัพยสิน)  

พรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหแกลูกจางภายใน 7 วัน  นับแตวันที่นายจางเลกิจาง 
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8.  บางกรณี

 ลูกจางยังไดสิทธิอื่นๆ  นอกเหนือจาก 1-7 ที่กลาวมาขางตน  ซึ่งเปนไป

ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 2541  กฎหมายอื่น  และระเบียบขอบังคับในการ

ทํางาน เปนตน  เชน สิทธิ์ไดรับคาวันหยุดพักผอนประจําป  ตามสวน  กลาวคือ 

เปนกรณีที่เลิกจางลูกจางที่ไมไดทําความผิดรายแรง  ในระหวางที่ทํางานไม

ครบป  เชน  นายสมชัยทํางานเมื่อวันที่  1 มกราคม  2550  พอทํางานครบ 1 ป

ในวันที่ 1 มกราคม 2551  ก็เกิดสิทธิ์หยุดพักผอนประจําป  6 วันทํางาน ตอมา

วันที่ 30 มิถุนายน 2551  นายสมชัยถูกเลิกจาง  คําตอบคือ 

 2.  ลูกจางที่ถูกเลิกจาง  เขียนคํารองและยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด

ตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่  ที่มีคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 

 3.  เมื่อมีการอนุมัติ  ใหจายเงินสงเคราะหแกลูกจาง  ลูกจางตองมา

รับเงินภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  หากลูกจางไมมารับเงิน

ภายในกําหนด  หรือลูกจางที่ยื่นคําขอถึงแกความตาย  ถือวาสิทธิขอรับเงิน

สงเคราะหระงับไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  หนังสือสําคัญแสดงการทํางาน หรือใบผานงาน

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 585  บัญญัติวา  “เมื่อ

สัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง  ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญ  แสดงวาลูกจาง

นั้นไดทํางานมานานเทาไร  และงานที่ทําเปนงานอยางไร”  ตามกฎหมาย  

นายจางตองออก ใบสําคัญ  แสดงการทํางานแกลูกจางทุกคนเมื่อสิ้นสุด   

การจาง  (ไมวาจะเปนการเลิกจาง  หรือการลาออกจากงาน)  ซึ่งนายจางอาจ

เขียนขอเท็จจริงอื่น  ที่เปนคุณประโยชนแกลูกจางไดนอกเหนือจากระยะเวลา

ทํางาน  และ ลักษณะงานที่ทํา 

1. คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสม  ตามมาตรา 30  

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  ก็คือ  6 วัน  ถาไมเคยใชสิทธิ์

หยุดเลย 

2. คาจางวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจาง ตามสวน คือ สูตร 

 6 เดือน x 6 วัน  =  3 วัน 

 ทํางาน 12 เดือน 

 เพราะฉะนั้น  1+2  นายสมชัยจะไดคาจางเทากับ 9 วันทํางาน   

ที่นายจางตองจายใหลูกจางที่ถูกเลิกจาง  พรอมกับสิทธิประโยชนอื่นที่

กฎหมายกําหนดไว 
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 โครงการเงินกูวิกฤตแรงงานคืนถิ่น   รับผิดชอบโดยสํานักงาน

ประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน  และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ

การเกษตร(ธกส.)  กระทรวงการคลัง  โดยนําเงินกองทุนประกันสังคม วงเงิน 

4,000 ลานบาท  ฝากไวที่ ธกส. เพื่อใหธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ย

ต่ําแกผูประกันตนที่วางงาน  ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551  เปนตนไป  ไดมี

เงินทุนไปประกอบอาชีพอิสระ หรือพัฒนาอาชีพ  โดยยื่นคําขอกูไดจนถึง   

วันที่ 31 ธันวาคม  2553  และไดสิทธิผอนชําระเงินกูภายในวันที่ 31 ธันวาคม  

2557 

 

โดย  บัณฑิตย  ธนชัยเศรษฐวฒุิ 
จาก หนังสือ แรงงานปริทัศน  ปที่ 23 ฉบับที่ 258  มกราคม พ.ศ.2552 

 

สิทธิฟองรองตอศาลแรงงาน  ใหนายจางจายคาชดเชย  และเงินอื่นตาม 

พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน และใหเสียดอกเบี้ยแกลูกจางในระหวางผิดนัด   

รอยละ 15 ตอป/ กรณีเลิกจางไมเปนธรรม  เพื่อขอใหศาลสั่ง  ใหนายจาง

ชดใชคาเสียหาย  เปนเงินจํานวนเทาไร  หรือสั่งใหนายจางรับลูกจางนั้นกลับ

เขาทํางานในอัตราคาจางที่ไดรับขณะเลิกจาง/ กรณี  เลิกจาง  ที่เขาขายการ

กระทําอันไมเปนธรรม  เพราะลูกจางเปนกรรมการหรือสมาชิกสหภาพ

แรงงาน  ตามมาตรา 121-123  พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 

 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)  ถือเปนหลักประกันแกลูกจางนอกเหนือจาก

กฎหมายแรงงาน  และกฎหมายประกันสังคม  ซึ่งมีลักษณะเปนเงินออม

สะสมของลูกจาง  สวนหนึ่งและนายจางจายสมทบอีกสวนหนึ่ง (รอยละ 2-15  

ตอเดือนตามที่ตกลงกัน)  โดยลูกจางจะมีสิทธิไดรับเงินกองทุนฯ นี้  จํานวน

มากหรือนอยเพียงไร?  เมื่อออกจากงานหรือถูกเลิกจาง  ขึ้นอยูกับระยะเวลา

การทํางาน  ตําแหนงหนาที่  และเงื่อนไขตามขอบังคับกองทุนฯ 

 

หนังสือ  แรงงาน
พิมพครั้งที่ 1 :  1  พฤษภาคม 2009  จํานวน 5,000 เลม 

 
สนับสนุนโดย: 
1.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม   
 แผนกผูอพยพยายถิ่นและผูถูกคุมขัง (NCCM) 

2.  วัดพระคริสตประจักษ   เกาะใหญ 
3.  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร   สามเสน 
4.  วัดแมพระฟาติมา   ดินแดง 
5. วัดนักบุญอันนา   ทาจีน 
6. วัดนักบุญเทเรซา   หนองจอก 
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