
 

สาสนพระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา 

โอกาสวันผูสูงอายุแหงชาติ ป ค.ศ.2009 
 

วันที่ 13 เมษายนของทุกปเปนวันสงกรานตหรือวันขึ้นปใหม

ของชาวไทยและ ในป พ.ศ. 2525 รัฐบาลไทยในขณะนั้นไดประกาศ

ใหวันที่ 13 เมษายนของทุกปเปน “วันผูสูงอายุแหงชาติ” ดวย และ

ใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับผูสูงอายุ ไดแก “ขอพรผูสูงอายุ”  

และ “มอบของขวัญใหกับผูสูงอายุ” ตามธรรมเนียมประเพณีของคน

ไทย  อีกทั้งการแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ  ดวยการกระทําพิธี

รดน้ําดําหัว ซึ่งไดปฏิบัติกันอยางตอเนื่องในสังคมไทยนับตั้งแตวันที่ 

13 เมษายน พ.ศ.2526 มาจนถึงปจจุบัน  

  ป พ.ศ. 2525 องคการสหประชาชาต ิ ไดใหความหมายของ 

คําวา “ผูสูงอายุ” ไววา ผูสูงอาย ุหมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ป

ขึ้นไปทั้งชายและหญิง    

สถิติประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการคาดการณวา ในกลางป พ.ศ. 2551   

(1 ก.ค.) ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรทั้งประเทศ จํานวน 

63,121,000 คน  แยกตาม เพศ  แบ ง เป น  เพศชาย  จํ านวน 

31,125,000 คน เพศหญิง จํานวน 31,996,000 คน  โดยเปน

ประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีจํานวน 7,042,000 คน  โดย

ขณะนี้สัดสวนประชากรผูสูงอายุในสังคมไทยอยูที่ประมาณรอย

ละ 10.7 และมีแนวโนมวาสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุของไทย

จะคงเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในป พ.ศ. 2555 จํานวน

ประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป จะมีจํานวน 8,404,000 คน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.4 ของประชากรทั้งหมด ยอม

หมายความวา ประเทศไทยไดเคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงวัยแลว 

หากในอนาคตอีก 15-20 ป ขางหนา ตัวเลขผูสูงอายุ

เพิ่มขึ้นอยางที่มีการคาดการณไว ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ นับถือผูสูงอายุจะมีสัดสวน 1 ใน 5  

ของคนทั้งประเทศ 

อยางไรก็ดีบรรดาผูสูงอายุทั้งหลาย ลวนเปนบุคคลที่ได

กระทําคุณประโยชนใหแกสังคมมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูสูงอายุในครอบครัวของเรา  ทานเปนผูที่มีพระคุณตอเราโดยตรง  

แตดวยความเสื่อมถอยทางดานรางกายและโรคภัยตางๆ ผูสูงอายุ

จึงไมสามารถทํากิจกรรมไดดังแตกอน ประกอบกับภาวะปญหา

เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันนี้  มีผลกระทบตอคติในวัฒนธรรม

ไทย นั่นก็คือ การใหความเคารพ ทําใหการเอาใจใสดูแลผูสูงอายุที่

ถูกลดทอนไปอยางนาเปนหวง   

 



ดังนั้นการแสดงความกตัญูตอทานเหลานี้ ถือวาเปนการ

ตอบแทนพระคุณของทานอีกทางหนึ่ง 

ในโอกาสวันผูสูงอายุแหงชาติปนี้ อยากจะเชิญชวนให

ผูสูงอายุทุกทาน  จงภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง  ภูมิใจใน

ประสบการณตลอดระยะเวลาอันยาวนานของตน   และมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งมีสวนรวมกับชมรม 

องคกร สมาคม ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อใชพลังและศักยภาพที่มี

อยูในการสรางสังคมเพื่อผูสูงวัย      

  ในฐานะผูรับผิดชอบคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม ขอใหกําลังใจและอวยพรให  “ผูสูงอายุ” ทุกทานมีความสุข

กาย สขุใจ  ใชชีวิตในวัยสูงอายุใหสมกับที่เปนหลักของสังคม  

เชนเดียวกันขอฝากถึง “บรรดาลูกหลาน” และโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง “บรรดาลูกหลานที่เปนคาทอลิก” เรามีพระบัญญัติของพระ

เปนเจา ที่จะตองใหความเคารพบิดามารดา บุพการี และสํานึกใน

พระคุณของผูสูงอายุ ที่ไดสรางความดีงามตางๆไวใหลูกหลานไทย   

ทั้งเปนการสงเสริมและรักษาประเพณีอันงดงามของไทยเราเอาไว 

และไมเพียงโอกาสวันผูสูงอายุเทานั้น แตจงปฏิบัติอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอตลอดชีวิตของทานเองดวย 

 

 

 

 

“ความกตัญู” จะเปนที่มาแหงพระพรของพระเปนเจา ขอ

พระเจาทรงประทานพระพรแหงความกตัญูรูคุณนี้แกเราทุกคน        

 

 

                      
(พระสังฆราชฟลิป บรรจง     ไชยรา) 

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

 

 

  หนังสือ “ผูสูงอายุ” 
 

  พิมพครั้งที่ 2 : .............................. จํานวน   2,000   เลม 

 

  สนับสนุนโดย : 
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บทที่ 1  

ผูสูงอายุตัวอยางจากพระคัมภีร 
 

บทที่ 1.1 มัทธาธีอัสกับบุตรชาย   
(หนังสือมัคคาบี ฉบับที่หนึง่ บทที่ 2 ขอ 1 – 70) 
 

2 1ในสมัยนั้น มัทธาธีอัส บุตรของยอหน บุตรของสิเมโอน 

สมณะในตระกูลโยอาริบb ออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปตั้งหลักฐาน

อยูที่เมืองโมดีน 2เขามีบุตรชายหาคน คือ ยอหน ที่เรียกกันอีกชื่อ

หนึ่งวา “กัดดี” 3สิเมโอน ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “ธัสสี” 4ยูดาส     

ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “มัคคาบี” 5เอเลอาซาร ที่เรียกกันอีกชื่อ

หนึ่งวา  “อาวาราน” และโยนาธาน  ที่ เ รียกกันอีกชื่อหนึ่งวา       

“อัฟฟุส”c 6เมื่อมัทธาธีอัสเห็นการดูหมิ่นพระเจาเกิดขึ้นในแควน   

ยูดาหและที่กรุงเยรูซาเล็ม 7เขาก็พูดวา “อนิจจาเอย ทําไมนะ    

ฉันจึงตองเกิดมาเห็นความยอยยับของประชากรของฉัน และเห็น

นครศักดิ์สิทธิ์ถูกทําลาย ฉันจะนั่งงอมืองอเทาไดอยางไรขณะที่

                                                           
b
 “โยอาริบ” เปนหัวหนาสมณะกลุมแรกในจาํนวน 24 กลุม คือกลุมของเยไดยาห ซึ่งโยเซฟุสบันทึกวาเปนบรรพ

บุรุษของตระกูลสมณะโอนีอัส ซึ่งดํารงตาํแหนงอาวุโสเปนลําดับที่สองเทานัน้ (ดู 1 พศด 24:7) บางคนคิดวาการยก

ยองใหมีตําแหนงสูงเชนนี้เปนเพราะผูเขียนตองการยกยองตระกูลมัคคาบี เมื่อเขายึดตาํแหนงมหาสมณะมาแลว (ดู 

10:20) 
c
 สมญา “กัดดี” อาจแปลไดวา “โชคดี” สมญา “อาวาราน” อาจหมายถึง “ตื่นตัว” สมญา “อัฟฟุส” อาจหมายถึง “คน

โปรด” สมญา “มัคคาบ”ี อาจหมายถึง “หัวแข็งเหมือนคอน” หรืออาจเปนคํายอมาจากภาษาฮีบรูวา “มัคคาบียาฮู” ซึ่ง
แปลวา

 “ผูที่พระยาหเวหทรงแตงตั้ง” (ดู อสย 62:2) แตเราไมรูความหมายของสมญา “ธัสสี”  
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เมืองตกอยูในเงื้อมมือของศัตรู  และพระวิหารอยูในมือของคน    

ตางดาว 

 8”พระวิหารกลายเปนเหมือนคนที่ไรเกียรติd 

 9เครื่องประดับงดงามถูกปลนไป 

 ทารกถูกฆาในลานสาธารณะ 

 บรรดาชายหนุมถูกดาบขาศึกฟาดฟน 

 10ชนชาติใดบางที่ไมไดเขาครอบครองอาณาจักร 

 และยึดทรัพยสมบัติไปจากเมืองนี้ 

 11กรุงเยรูซาเล็มที่เคยเปนอิสระกลับเปนทาส 

 12พระวิหารที่งดงามและที่เราภูมิใจถูกทิ้งราง 

 ชนตางชาติทําใหเปนมลทิน 

 13ทําไมหนอเราจึงยังมีชีวิตอยูอีก” 

 14แลวมัทธาธีอัสกับบรรดาบุตรก็ฉีกเสื้อผาของตนดวยความ

โศกเศรา สวมเสื้อผากระสอบ ร่ําไหไวทุกข 

 

มัทธาธีอัสไมยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย 

 15เจาหนาที่ที่กษัตริยทรงสงมาบังคับประชาชนใหละทิ้ง

ศาสนาและถวายบูชาแดรูปเคารพมาถึงเมืองโมดีน 16ชาวอิสราเอล

จํานวนมากเขารวมดวย แตมัทธาธีอัสกับบรรดาบุตรอยูรวมกันอีก

                                                           
d
 “ไรเกียรติ” สําเนาโบราณบางฉบบัวา “มีเกียรติ” 

 

กลุมหนึ่ง 17เจาหนาที่ที่กษัตริยทรงสงมาจึงกลาวแกมัทธาธีอัสวา 

“ทานเปนคนสําคัญ มีเกียรติ และยิ่งใหญในเมืองนี้ ไดรับการ

สนับสนุนจากบรรดาบุตรและญาติพี่นอง 18ทานจงออกมาเปนคน

แรก ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริยเถิด ดังที่ชนชาติตางๆ ชาว

ยูดาหและผูคนที่เหลืออยูในกรุงเยรูซาเล็มกระทํากัน แลวทานกับ

บรรดาบุตรจะไดชื่อวาเปนพระสหายของกษัตริยe ทานกับบรรดา

บุตรจะมีเกียรติ ไดรับเงินทองและของประทานมากมาย” 

 19แตมัทธาธีอัสรองตอบเสียงดังวา “แมชนชาติทั้งหมดใน

ราชอาณาจักรของกษัตริยจะปฏิบัติตามพระบัญชา ละทิ้งศาสนา

ของบรรพบุรุษ ยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย 20ขาพเจา

กับบรรดาบุตรและญาติพี่นองจะดําเนินชีวิตตามพันธสัญญาของ

บรรพบุรุษ 21ขอพระเจา fทรงพระกรุณาอยาใหเราละทิ้งธรรม

บัญญัติและขนบประเพณีเลย 22เราจะไมเชื่อฟงพระบัญชาของ

กษัตริย จะไมยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากศาสนาของเราแต

ประการใด” 

 23เมื่อเขาพูดจบ ชาวยิวคนหนึ่งออกมาตอหนาคนทั้งหลาย 

เพื่อถวายเครื่องบูชาบนแทนที่เมืองโมดีนตามพระบัญชาของ

                                                           
e
 “พระสหายของกษัตริย” เปนตาํแหนงมีเกียรติที่กษัตริยประทานใหแกขาราชการบางคนที่มีความชอบ ตั้งแตสมัย

เปอรเซีย ตําแหนงนี้มีหลายระดับ มีอภิสิทธิ์และหนาที่ตางกัน (ดู 3:38; 7:8; 10:16,20,60,65; 11:27,57; 14:39; 

15:28; 2 มคบ 8:9) 
f
 “พระเจา” ตนฉบบัภาษากรกีละประธานของกริยา แตกริยา “ทรงพระกรุณา” มักจะใชกับพระเจา 
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กษัตริย 24มัทธาธีอัสเห็นเขาก็โกรธ โทสะพลุงขึ้นเพราะความรักตอ

ธรรมบัญญัติg วิ่งไปฆาชายคนนั้นคาแทนบูชา 25เขาฆาเจาหนาที่ที่

กษัตริยทรงสงมาบังคับใหถวายเครื่องบูชา และเขายังทําลายแทน

บูชาดวย 26เขาทําเชนนี้เพราะความรักตอธรรมบัญญัติ ดังที่ฟเนหัส

เคยทํากับศิมรี บุตรของสาลู 

 27มัทธาธีอัสไปประกาศเสียงดังทั่วเมืองวา “ผูที่ รักธรรม

บัญญัติ และยึดมั่นในพันธสัญญา จงตามขาพเจามาเถิด” 

 28เขากับบรรดาบุตรหนีไปยังเขตภูเขา ละทิ้งขาวของทั้งหมด

ไวในเมือง 

 

ผูติดตามมัทธาธีอัสไมยอมละเมิดวันสับบาโต 

 29ชาวยิวจํานวนมากที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตอยางชอบ

ธรรม และปฏิบัติตามขนบประเพณีทางศาสนา ไปตั้งหลักฐานในถิ่น

ทุรกันดาร 30พรอมกับบรรดาบุตร ภรรยา และฝูงสัตว เพราะทน

สภาพการณชั่วรายไมได 

 3 1ขาราชการของกษัตริยและบรรดาทหารที่อยู ในกรุง

เยรูซาเล็ม นครแหงกษัตริยดาวิด รูวาบางคนที่ดูหมิ่นพระบัญชาได

                                                           
g
 “....เพราะความรักตอธรรมบัญญัต”ิ ดู ฉธบ 13:7-12 ความกระตือรือรนตอธรรมบัญญัติเปนคณุลักษณะของการปฏบิัติ

ศาสนาในสมัยนัน้ – ในศตวรรษตอมา การปฏิบัตศิาสนาจะเกี่ยวของกับการเมืองมากขึน้ เพราะกลุม “ชาตินิยม” 

 

ออกไปหลบซอนอยูในถิ่นทุรกันดาร 32ทหารจํานวนมากจึงไลตาม

ไปจนทัน แลวตั้งคายอยูตรงกันขาม เตรียมจะเขาโจมตีในวันสับ

บาโต 

 33ทหารที่ไลตามไปตะโกนบอกวา “พอกันที จงออกมา

ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริยเถิด แลวทานจะมีชีวิตรอด” 

 34แตคนเหลานั้นรองตอบวา “เราจะไมออกไป เราจะไม

ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย จะไดไมละเมิดวันสับบาโต”h  

 35พวกทหารจึงเขาโจมตีทันที 36แตชาวยิวไมตอบโต ไม

ขวางกอนหิน และไมปดกั้นที่ซอนของตน 37เขาเพียงแตพูดวา 

“พวกเรายอมตายอยางผูบริสุทธิ์ สวรรคและแผนดินเปนพยานวา

ทานทั้งหลายทําลายพวกเราอยางไมยุติธรรมเลย”  

 38ทหารเหลานั้นเขาโจมตีชาวยิวในวันสับบาโต เขายอม

ตายพรอมทั้งบุตรภรรยานับพันคน และฝูงสัตว 

 

การตอสูของมัทธาธีอัสพรอมกับผูรวมอุดมการณ 

 39เมื่อมัทธาธีอัสกับพวกรูขาวนี้ ก็ร่ําไหไวทุกขอยางมาก  

                                                           
h
 อพย 16:29 หามออกจากบานในวนัสับบาโต (เทียบ อพย 20:8 เชิงอรรถ f) * เอกสาร Damascus 

Document ซึ่งพบที่กุมรานอธบิาย กดว 35:4ฯ วาอนุญาตใหเดินทางในวนัสับบาโตไดเปนระยะทาง 

1000 ศอก (533 เมตร) นอกเมอืง - สวนในเมืองเดินทางไดเปนระยะทาง 2000 ศอก (1066 เมตร) 

สําหรับผูเฝาฝูงแพะแกะ เทากบัวาหามทํางานทุกชนิด (ดู นหม 13:15ฯ) แตชาวยิวที่เปนกบฏตอ

กษัตริยซีเรียจะตองเรียนรูวาจําเปนตองปองกนัตนเองดวยแมในวันสับบาโต (ดู ขอ 40ฯ) 
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40พูดกันวา “ถาเราทุกคนทําเหมือนพี่นองของเรา ไมตอสูกับชน

ตางชาติเพื่อรักษาชีวิตและขนบธรรมเนียมของเรา เขาคงจะทําลาย

พวกเราใหสูญไปจากแผนดินนี้โดยเร็ว 

 41วันนั้น เขาก็ตกลงกันวา “ถาผูใดมาทําสงครามกับเราในวัน

สับบาโต เราจะตอสู เพื่อเราทุกคนจะไมตองตายดังที่พี่นองของเรา

ไดตายในที่ซอน” 

 42หลังจากนั้น กลุมฮาสิดิมi ซึ่งเปนนักรบชาวอิสราเอลที่กลา

หาญและเลื่อมใสธรรมบัญญัติ ก็เขามารวมเปนพวกเดียวกับมัทธาธี

อัส 43ทุกคนที่หนีสถานการณเลวรายก็เขามารวมเปนกําลังพลเสริม

ดวย 44คนเหลานี้รวบรวมกําลังพลเขาโจมตีพวกคนบาปดวยความ

โกรธแคนและฆาฟนคนอธรรมอยางเกรี้ยวกราด คนที่รอดตายหนีไป

อยูกับชนตางชาติเพื่อรักษาชีวิต 45มัทธาธีอัสกับพวกไปตามที่ตางๆ 

ทําลายแทนบูชา 46บังคับใหเด็กชายทุกคนในแผนดินอิสราเอลที่ยัง

ไมเขาสุหนัตไดเขาสุหนัต 47เขาตามลาผูทะนงตน และงานที่เขาทําก็

                                                           
i
 “ฮาสิดิม” เปนคาํภาษาฮีบรู แปลวา “ผูเลื่อมใส” หมายถึงกลุมชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธาตอธรรมบัญญัติ ตอตานอิทธิพล

ของชนตางชาติ แมกอนสมัยพวกมัคคาบี กลุมฮาสิดิมนี้มาเปนกําลงัแนวหนาของยูดาส มัคคาบี (ดู 2 มคบ 14:6) แตไม

เห็นดวยกับนโยบายของตระกูลฮัสโมเนียนทกุประการ (ดู 1 มคบ 7:13) โยเซฟุสเขียนวา (ดู Ant.XIII, 17ฯ) กลุมฮาสิดิม

ในสมัยตอมา เมื่อโยนาธานเปนผูปกครองชาวยิวราวป 150 ก.ค.ศ. ไดแยกออกเปนสองกลุม คือ ชาวฟาริสี (มธ 3:7 

เชิงอรรถ f; กจ 4:1 เชิงอรรถ a) และชาวเอสเสน ซึ่งเปนที่รูจักมากขึ้นหลังจากมีการคนพบเอกสารที่ถ้ํากุมราน ริมทะเล

ตายในป 1947 

 

ประสบความสําเร็จ 48เขาปกปองธรรมบัญญัติจากอํานาจของชน

ตางชาติและบรรดากษัตริย  ไมปลอยใหคนบาปมีชัยชนะj 

มัทธาธีอัสถึงแกกรรม k 

 49เ มื่อมัทธาธีอัสจวนจะสิ้นใจ เขาบอกบรรดาบุตรวา 

“ขณะนี้ผูทะนงตนและคนอธรรมกําลังไดเปรียบ เปนเวลาหายนะ

และความโกรธแคนเดือดดาล 50บัดนี้ ลูกเอย จงมีความเลื่อมใส

ธรรมบัญญัติ จงพลีชีพเพื่อพันธสัญญาของบรรพบุรุษ 

 51”จงระลึกถึงกิจการที่บรรพบุรุษไดกระทําในสมัยของเขา

เถิด แลวเจาทั้งหลายจะไดรับเกียรติยิ่งใหญ มีชื่อเสียงดํารงอยู

ตลอดกาล 

 52พระเจามิไดทรงทดลองอับราฮัมและทรงพบวาเขา

ซื่อสัตยดอกหรือ เขาจึงไดชื่อวาเปนผูชอบธรรม 

 53เมื่อโยเซฟถูกขมเหง เขาก็ยังปฏิบัติตามบทบัญญัติ     

เขาจึงไดเปนเจานายของอียิปต 

 54ฟเนหัส บรรพบุรุษl ของเราไดรับพันธสัญญาเปนสมณะ

ตลอดไป เพราะความเลื่อมใสของตน 

                                                           
j
 “ปลอยใหคนบาปมีชัยชนะ” แปลตามตัวอักษรวา “ใหเขาสัตวแกคนบาป” ในพระคัมภีร เขาสัตวเปน

สัญลักษณของกําลงัในการตอสู ดู สดด 18:2 เชิงอรรถ d; ดนล 7-8 
k 
คําอวยพรบุตรกอนตายของมัทธาธีอัสชวนใหคิดถึงคํายกยองบรรพบุรุษที่พบใน บสร 44-50

 

l
 “บรรพบุรุษของเรา” ผูเขียนทําใหสิโมนที่ 2 มหาสมณะรวมสมัย เปนผูสืบตระกูลมาจากเอเลอาซาร บตุรของอาโรน

และบิดาของฟเนหัส ซึง่เปน บรรพบุรุษของศาโดกและตระกูลของสมณะโอนีอัส จึงตองการแสดงวาตระกูลฮัสโม

เนียนเปนสมณะที่สืบตระกูลมาอยางถูกตอง 



     8            9 

 55โยชูวาเชื่อฟงพระวาจา จึงไดเปนผู วินิจฉัยในหมูชาว

อิสราเอล 

 56คาเลบเปนพยานตอหนาชุมชนอิสราเอล จึงไดรับแผนดิน

สวนหนึ่งเปนมรดก 

 57ดาวิดไดรับบัลลังกปกครองอาณาจักรตลอดไป เพราะ

ความจงรักภักดีตอพระเจา 

 58เอลียาหมีความกระตือรือรนเลื่อมใสธรรมบัญญัติ พระเจา

จึงทรงรับเขาสูสวรรค 

 59ฮานันยาห อาซาริยาหและมิชาเอลรอดพนจากกองไฟ 

เพราะมีความเชื่อ 

 60ดาเนียลรอดพนปากสิงโตเพราะไมมีความผิด 

 61จงพิจารณาตอไปเถิดวา ทุกยุคทุกสมัย ผูที่มีความหวังใน

พระเจาจะไมออนกําลัง 

 62อยากลัวถอยคําของคนบาปm เพราะความรุงโรจนของเขา

จะเปนสิ่งปฏิกูล ถูกหนอนกิน 

 63วันนี้เขาไดรับการยกยอง พรุงนี้กลับหาเขาไมพบ 

 เพราะเขากลายเปนฝุนดิน และแผนการของเขาก็ลมเหลว 

                                                           
m

  “คนบาป” ในทีน่ี้คงหมายถึงกษัตริยอันทิโอคัส เอปฟาเนส (ดู 1:10; 2 มคบ 9:9) 

 

 64ลูกเอย จงเขมแข็งและกลาหาญเพื่อธรรมบัญญัติเถิด 

เจาทุกคนจะไดรับเกียรติเพราะธรรมบัญญัตินี้ 

 65”สิเมโอนn พี่ชายของเจาเปนคนฉลาด จงเชื่อฟงเขาเสมอ

เถิด เขาจะเปนเหมือนบิดาของเจา 66ยูดาส มัคคาบี เปนนักรบ

เขมแข็งตั้งแตวัยหนุม เขาจะเปนผูนํากองทัพของเจา ทําสงคราม

กับชนตางชาติ 67เจาทั้งหลายจงรวบรวมทุกคนที่ปฏิบัติตามธรรม

บัญญัติมาอยูกับเจา จงแกแคนผูที่ทํารายประชากรของเจา 68จง

ทํากับชนตางชาติอยางสาสม และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกขอ

เถิด” 

 69แลวมัทธาธีอัสอวยพรเขาและสิ้นใจ 70เขาถึงแกกรรมป

หนึ่งรอยสี่สิบหก และฝงไวในที่ฝงศพของบรรพบุรุษที่เมืองโมดีน 

ชาวอิสราเอลทั้งปวงร่ําไหไวทุกขใหเขาอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
n
  “สิเมโอน” เปนชื่อภาษาฮบีรูของ “สิโมน” (ชื่อภาษากรีก) ของบุตรคนที่สองของมัทธาธีอัส (ดู 2:3) แมวาเขามีอายุ

และคุณสมบัติมากกวาผูอื่น เขาจะเปนคนที่สามในตระกูลที่ขึ้นมาเปนผูนําชาวยิว (ดู บทที ่13) 
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บทที่ 1.2 เอเลอาซารสละชีพเพื่อศาสนา 
(หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 บทที่ 6  ขอ 18 - 31) 

 

6 18เอเลอาซาร ธรรมาจารยสําคัญคนหนึ่ง มีอายุมากแลว แต

ยังสงางาม ถูกบังคับใหอาปากกินเนื้อหมู 19แตเขายอมตายอยางมี

เกียรติดีกวาจะมีชีวิตอยูอยางนาอับอาย จึงเต็มใจเดินไปยังสถานที่

ทรมาน 20เขาถมเนื้อหมูทิ้ง  ประพฤติตนเหมาะสมกับผูที่ไมยอมกิน

อาหารที่ธรรมบัญญัติหาม แมจะตองเสียชีวิต 21ผูมีหนาที่ดูแลการ

เลี้ยงที่ผิดบทบัญญัตินั้นแยกเขาออกไปเพราะความคุนเคยที่มีมา

นานแลว และขอรองใหนําเนื้อที่ธรรมบัญญัติอนุญาตใหกินไดมากิน 

แสรงทําเปนกินเนื้อที่ถวายบูชาแลวตามที่กษัตริยทรงบัญชา 22ถา

เขาทําเชนนี้ เขาจะรอดตาย เขาไดรับความกรุณานี้เพราะมิตรภาพที่

ยาวนาน 23แตเอเลอาซารตัดสินใจอยางนาชื่นชมเหมาะสมกับอายุ

และเกียรติของความเปนผูอาวุโสนาเคารพ เหมาะสมกับชีวิตไมมี

ตําหนิตั้งแตเยาววัย และเหมาะสมกับธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเจา จึงบอกทันทีใหนําตนไปประหาร 24”คนอายุอยางเรานี้ไม

ควรจะเสแสรงทํา เยาวชนหลายคนอาจจะคิดวาเอเลอาซารอายุเกา

สิบปแลวยังเปลี่ยนใจไปดําเนินชีวิตอยางคนตางศาสนา 25ถา

ขาพเจาจะเสแสรงทําเพื่อจะมีชีวิตอยูตอไปเพียงเล็กนอย ขาพเจาก็

จะเปนเหตุใหเขาหลงผิด แลวขาพเจาจะมีมลทินไดรับความอับอาย

ในวัยชรา 26บัดนี้ขาพเจาอาจพนโทษทัณฑของมนุษยได แตจะหนีไม

พนพระหัตถของพระผูทรงสรรพานุภาพไดเลย ไมวาขาพเจาจะยังมี

ชีวิตอยูหรือตายแลว 27ดังนั้น ขาพเจาจึงสละชีวิตอยางกลาหาญ 

ณ บัดนี้ เพื่อแสดงวาขาพเจาสมควรกับวัยชรา 28จะไดเปน

ตัวอยางที่มีเกียรติใหเยาวชนเห็นวาควรเต็มใจตายอยางกลาหาญ

เพื่อธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์นาเคารพ”e 

 พูดเชนนี้แลว เขาก็เดินไปยังสถานที่ทรมานทันที 29เมื่อผูที่

นําเขาไปประหารชีวิตไดยินคําพูดนี้ก็คิดวาเอเลอาซารเสียสติ ผูที่

เคยมีใจกรุณาตอเขากลับเปลี่ยนใจเปนศัตรู 30ขณะที่เอเลอาซาร

ถูกเฆี่ยนตีใกลจะตาย เขาคร่ําครวญวา “องคพระผูเปนเจาทรง

ทราบทุกสิ่ง ทรงทราบวาขาพเจาอาจรอดพนความตายได ขาพเจา

ถูกเฆี่ยนตี รางกายถูกทรมานอยางสาหัส แตจิตใจอดทนรับการ

ทรมานดวยความยินดีและเคารพยําเกรงพระองค”  
31เขาตายเชนนี้ เปนตัวอยางความกลาหาญและเปน

อนุสรณแหงคุณธรรมทั้งแกเยาวชนและแกประชากรสวนใหญ 

 

 

 

 

 

                                                           
e
 “ธรรมบัญญัต”ิ แปลตามตัวอักษรวา “กฎหมายตางๆ” สําหรับชาวยิวหมายถึงธรรมบัญญัติ (ดู 7:30; 10:26; 

12:40; 15:9) ซึ่งเปนเงื่อนไขของพันธสัญญา (ดู 1 มคบ 2:20) และเปนประกันวาพระเจาจะประทานพระพรให (ดู 2 

มคบ 7:36; 8:15) 
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บทที่ 1.3 มารดาและบุตรเจ็ดคนยอมสละชีวิต a  
(หนังสือมัคคาบีฉบับที่ 2 บทที่ 7  ขอ 1 - 42) 
7 1เหตุการณอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น มารดาและบุตรเจ็ดคน

ถูกจับกุม กษัตริยทรงพยายามบังคับเขาใหกินเนื้อหมูซึ่งธรรม

บัญญัติหามกิน โดยใชแสเฆี่ยนตีทรมาน 2บุตรคนหนึ่งพูดแทนพี่นอง

วา “พระองคทรงซักถามพวกเรานี้หวังจะทราบอะไรเลา  เราพรอม

จะตายดีกวาจะละเมิดธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษ”  

 3กษัตริยกริ้วยิ่งนัก รับสั่งใหนํากระทะและหมอใบใหญมาตั้ง

บนเตาไฟ 4เมื่อกระทะและหมอรอนแลว พระองครับสั่งใหจับผูที่พูด

แทนคนอื่นมาตัดลิ้น ถลกหนังศีรษะ ตัดมือตัดเทาตอหนาพี่นองและ

มารดา 5เมื่อเขาถูกกระทําเชนนี้แลว กษัตริยทรงบัญชาใหโยนเขาลง

ทอดในกระทะทั้งเปน ขณะที่ควันพลุงโขมงจากกระทะ มารดาและพี่

นองของเขาตางพูดปลุกใจกันใหยอมตายอยางกลาหาญดวย

ถอยคําดังนี้ 6“พระเจา องคพระผูเปนเจาทอดพระเนตรเห็นเราจาก

เบื้องบน ประทานกําลังใหแกเราอยางแทจริง ดังที่โมเสสกลาวในบท

เพลงเมื่อยืนยันวา ‘พระองคจะทรงสงสารผูรับใชของพระองค’” 

 7เมื่อพี่คนแรกตายแลว เขาก็นํานองชายคนที่สองมาทรมาน 

ถลกหนังศีรษะและผมบนศีรษะออก แลวถามวา “พรอมจะกินหมู

                                                           

7 
a
 ผูเขียน 2 มคบ เลาเรื่องของเอเลอาซาร ธรรมาจารย เปนตัวอยางแลว ยังเลาตัวอยางของมารดาและบตุรเจ็ดคน 

การเบียดเบียนครั้งนี้ใชวิธีการทารุณโหดรายตอสตรีและเด็กดวย (ดู 1 มคบ 1:60ฯ) เรื่องนี้คงจะไดเกิดขึ้นจริง แตผูเลา

แตงเติมรายละเอียดใหนาอานขึน้ เชนคําพดูของบุคคลในเหตุการณ – ความศรัทธาตอมรณสักขีทั้ง 7 ทานในสมัยมัคคา

บี แผขยายเขามาในยุโรป มีการสรางโบสถหลายแหงถวายเกียรติแดทาน งานเขียนทีม่ีขื่อวา “การรับทรมานของพี่

นองมัคคาบ”ี เปนทีน่ิยมมากในอดีต และเปนแบบฉบับของวิธีเลาประวัติการรับทรมานของบรรดามรณสักขี 

ไหม หรือจะยอมถูกฉีกรางกายทีละสวน” 8แตเขาตอบเปนภาษา

ของบรรพบุรุษb วา “ไมกิน” เขาจึงถูกทรมานเชนเดียวกับพี่ชายคน

แรก 9เมื่อใกลจะตาย เขาพูดวา “พระองคทรงโหดราย ทรงทําลาย

ชีวิตปจจุบันของพวกเราได แตพระเจา กษัตริยจอมจักรวาลจะทรง

บันดาลใหเรากลับคืนชีพมีชีวิตตลอดไปc เพราะเราไดตายเพื่อ

ธรรมบัญญัติของพระองค” 

 10ตอจากนั้น คนที่สามก็ถูกทรมาน เมื่อถูกสั่ง เขาก็แลบลิ้น

และยื่นมือออกมาอยางกลาหาญ 11แลวพูดอยางภาคภูมิใจวา 

“พระเจาประทานอวัยวะเหลานี้ใหขาพเจา บัดนี้ขาพเจาพรอมจะ

สละอวัยวะเหลานี้เพราะเห็นแกธรรมบัญญัติของพระองค ขาพเจา

หวังวาจะไดรับอวัยวะเหลานี้คืนมาอีกครั้งหนึ่ง”d 

 12กษัตริยทรงประหลาดพระทัยเชนเดียวกับขาราชบริพารที่

หนุมคนนี้มีความกลาหาญ จนไมหวั่นไหวตอการทรมานใดๆ  

                                                           
b

 “ภาษาของบรรพบุรุษ” (ดูขอ 21 และ 27) ผูเขียนคงคิดวา “ภาษาของบรรพบุรุษ” คือภาษาฮีบรู (ดู 

12:37; 15:29) แตโดยแทจริง หญิงคนนัน้คงพูดเปนภาษาอาราเมอิก 
c
 ความเชื่อเรื่องการกลับคนืชีพของรางกายมีกลาวไวอยางไมชัดเจนใน โยบ 19:26-27 และ อสย 26:19 (ดู

เชิงอรรถ) แตกลาวถึงอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในหนังสือ 2 มคบ (ดูขอ 11,14,23,29,36) และใน ดนล 12:2-3 

หนังสือทั้งสองฉบบันี้สะทอนเหตุการณที่กษตัริยอันทิโอคัส เอปฟาเนส ทรงเบียดเบียนชาวยิว (ดู ดนล 11 และ 2 

มคบ 12:38-45; 14:46) พระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่งทรงพระอานภุาพที่จะประทานชีวิตใหมใหแกมรณสักขีที่ยอมตาย

เพื่อยืนยันความเชื่อในพระองค – บรรดามรณสักขีเหลานี้จะกลับคนืชีพ (ขอ 23) มารับชีวิต (ขอ 14 – ดู ยน 5:29) 

ซึ่งเปนชีวิตนิรันดร (2 มคบ 7:9,36) ในสมัยเดียวกันนี้ เรายังพบคําสอนเรื่องอมตภาพ (ของมนุษย) ซึง่จะพฒันาใน 

ปชญ 3:11 – 5:16 ในบริบทของความคดิแบบกรีกที่ไมกลาวถึงการกลับคนืชีพของรางกายเลย แตความคิดของ

ชาวยิวไมแยกวิญญาณจากรางกาย ความคิดเรื่องอมตภาพของมนุษยจึงรวมการกลบัคืนชีพของรางกายไวเปนนัย

ดวย ดังที่เราพบในเรื่องนี้ ขอความนี้มิไดกลาวอยางชัดเจนถึงการกลับคืนชีพของมนุษยทุกคน แตจํากัดพิจารณา

เพียงกรณีของผูชอบธรรมเทานั้น (ดูขอ 14) สวน ดนล 12:2-3 กลาวถึงการกลับคนืชีพของมนุษยทุกคนอยางชัดเจน 
d
 “แลวกลาว.......อีกครั้งหนึ่ง” สํานวนแปลโบราณภาษาละตินหลายฉบับละขอนี ้
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13เมื่อเขาตายแลว นองชายคนที่สี่ก็ถูกทรมานเชนเดียวกัน 14เมื่อใกล

จะตาย เขาพูดวา “ตายดวยน้ํามือมนุษยเปนสิ่งสวยงาม เมื่อมี

ความหวังวาพระเจาจะประทานชีวิตใหอีก แตพระองค ขาแต

พระราชา พระองคจะไมมีวันไดกลับคืนพระชนมชีพอีกเลย” 

 15นองชายคนที่หาก็ถูกนํามาทรมาน 16เขาเงยหนาขึ้นจอง

มองกษัตริยแลวพูดวา “แมทรงเปนมนุษย พระองคก็ทรงอํานาจ

เหนือมนุษย ทรงทําตามพระประสงคไดทุกอยาง ขออยาทรงคิดวา

พระเจาจะทรงทอดทิ้งชนชาติของเรา 17พระองคทรงรออีกไมนาน ก็

จะทรงเห็นพระอานุภาพยิ่งใหญของพระเจา ผูจะทรงลงโทษ

พระองคและพระราชวงศ” 

 18แลวนองชายคนที่หกก็ถูกนําออกมา เมื่อใกลจะตายเขาพูด

วา “ขอพระองคอยาทรงเขาพระทัยผิดเลย พวกเราถูกทรมานเชนนี้ก็

เพราะเราเปนตนเหตุ เราไดทําบาปผิดตอพระเจาของเรา ดังนั้น 

เหตุการณประหลาดจึงเกิดขึ้น 19พระองคทรงกลาตอสูพระเจา ขอ

อยาทรงคิดวาจะทรงพนโทษได”  

 20เปนเรื่องที่นาชมเชยและนาจดจํามารดาผูนี้ตลอดไป นาง

เห็นบุตรทั้งเจ็ดคนตายในวันเดียวกัน ยังอดทนดวยใจกลาหาญ

เพราะมีความหวังในองคพระผูเปนเจา 21นางมีความคิดสูงสงอยาง

ยิ่ง มีความออนโยนเยี่ยงสตรีและความกลาหาญเยี่ยงบุรุษ นาง

เตือนใจบุตรแตละคนเปนภาษาของบรรพบุรุษวา  22”แมไมรูวาลูก

มาอยูในครรภของแมไดอยางไร แมมิใชผูที่ใหลูกมีลมหายใจและ

ชีวิต แมมิใชผูที่จัดโครงสรางของลูกแตละคน 23แตพระเจาผูทรง

เนรมิตโลกทรงเปนผูใหกําเนิดมนุษยชาติและทรงเปนบอเกิดของ

ทุกสิ่ง พระองคจะทรงพระกรุณาประทานลมหายใจและชีวิตคืน

ใหแกลูก เพราะบัดนี้ลูกสละชีวิตของตนเพราะเห็นแกธรรมบัญญัติ

ของพระองค”  

 24กษัตริยอันทิโอคัสทรงคิดวานางดูถูกพระองค ทรงสงสัย

วาน้ําเสียงของนางแสดงการเยาะเยย เมื่อนองชายคนเล็กยังไม

ตาย กษัตริยทรงสัญญาทั้งดวยพระวาจาและดวยคําสาบานวา จะ

ทรงใหเขาร่ํารวยและมีความสุขมาก ถาเขาละทิ้งขนบประเพณี

ของบรรพบุรุษ พระองคจะทรงแตงตั้งเขาใหเปนพระสหาย และจะ

ทรงมอบตําแหนงสูงให 25เมื่อทรงเห็นวาชายหนุมไมสนใจ จึงทรง

เรียกมารดา ตักเตือนนางใหแนะนําบุตรเพื่อชวยชีวิตของเขาไว  
26กษัตริยทรงรบเรานางอยูนาน นางจึงรับปากวาจะชักชวนบุตร  
27นางกมลงที่ตัวบุตร ดูถูกกษัตริยผูโหดราย พูดเปนภาษาของ

บรรพบุรุษวา “ลูกเอย สงสารแมเถิด แมอุมทองลูกมาถึงเกาเดือน 

ใหนมเลี้ยงลูกเปนเวลาสามป เลี้ยงดูและอบรมลูกมาจนถึงอายุ

เทานี้ เอาใจใสลูกอยางดีตลอดมา 28ลูกเอย แมขอรองใหลูกมองดู

สวรรคและแผนดินเถิด  จงดูทุกสิ่งที่อยูในนั้น แลวลูกจะรูวาพระ

เจาทรงสรางสิ่งเหลานี้มิใชจากสิ่งที่มีอยูกอนe มนุษยชาติก็เกิดขึ้น

                                                           
e
 “มิใชจากสิ่งที่มีอยูกอน” เปนการยืนยันอยางชัดเจนครั้งแรกถึงความเชื่อวาพระเจาทรงเนรมิตสรางทุกสิ่งจากความ

วางเปลา (ดู ยน 1:3; คส 1:15ฯ ดวย) กอนหนานัน้มีกลาวไวเปนนัยเทานั้น เชน อสย 44:24 



     16            17 

โดยวิธีเดียวกัน 29อยากลัวเพชฌฆาตผูนี้ แตจงแสดงตนเปนผู

เหมาะสมกับพี่ๆของลูก จงยอมตาย เพื่อแมจะไดรับลูกกลับคืนมา

พรอมกับพี่ๆของลูกในวันที่พระเจาจะทรงพระกรุณา” 

 30นางพูดยังไมจบf ชายหนุมก็รองวา “คอยอะไรอยูเลา 

ขาพเจาไมฟงพระบัญชาของกษัตริย ขาพเจาฟงแตคําสั่งของธรรม

บัญญัติที่พระเจาประทานแกบรรพบุรุษผานทางโมเสส 31แต

พระองคผูทรงกอใหเกิดเหตุรายทั้งหมดนี้แกชาวฮีบรูg จะไมทรงพน

จากพระหัตถของพระเจาไดเลย 32พวกเรารับความทุกขทรมาน

เพราะบาปของเรา 33องคพระผูเปนเจาผูทรงชีวิตกริ้วเราชั่วขณะเพื่อ

ทรงลงโทษและตีสั่งสอนใหเราดีขึ้น แตพระองคจะทรงคืนดีกับผูรับ

ใชของพระองคอีก 34สวนพระองค ขาแตพระราชา พระองคทรงเปน

คนอธรรมและโหดเหี้ยมที่สุด ขออยาไดทรงทะนงอยางไรเหตุผล 

โดยมีความหวังเกินความจริง เมื่อทรงยกพระหัตถทํารายบุตรของ

พระเจาh 35พระองคยังไมทรงพนการตัดสินลงโทษจากพระเจาผูทรง

สรรพานุภาพและทรงเห็นทุกสิ่ง 36บัดนี้ บรรดาพี่ที่ไดรับทรมานชั่ว

เวลาสั้นๆเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร ไดตายเพราะความซื่อสัตยตอพันธ

                                                           
f
 “พูดยังไมจบ” แปลโดยคาดคะเน ตนฉบบัวา “ยังกําลังพูดอยู” 

g
 “ชาวฮบีรู” ผูเขียนจงใจใชคําโบราณ “ฮีบรู” เทียบ 11:13; 15:37; ยดธ 10:12; 14:18 ผูแปลพระคัมภีรเปนภาษากรีก 

(LXX) ใชคํานีน้อยมาก นอกจากในหนังสือปญจบรรพ 
h
 “บุตรของพระเจา” แปลไดอีกวา “ผูรับใชจากสวรรค” 

สัญญาของพระเจาi  สวนพระองค พระองคจะทรงไดรับคําตัดสิน

ลงโทษอยางยุติธรรมจากพระเจาเพราะความหยิ่งยโส 37ขาพเจา

ยอมสละรางกายและชี วิตเพื่อธรรมบัญญัติของบรรพบุ รุษ

เหมือนกับพี่ๆ  ขาพเจาวอนขอใหพระเจาทรงพระกรุณาตอชน

ชาติยิวโดยรวดเร็ว วอนขอใหพระองค ขาแตพระราชา ตองทรงรับ

ทรมานอยางสาหัส จนทรงยืนยันวามีพระเจาเพียงพระองคเดียวj 
38พระเจาผูทรงสรรพานุภาพทรงลงโทษชนชาติของเราอยาง

ยุติธรรม ขาพเจาวอนขอใหพระพิโรธสิ้นสุด เพราะขาพเจาและพี่ๆ

ยอมรับทรมาน” 

 39เมื่อทรงไดยินดังนี้ กษัตริยกริ้วยิ่งนัก ทรงทรมานเขาอยาง

โหดเหี้ยมมากกวาคนอื่น เพราะทรงทนคําเยาะเยยไมได 40บุตรคน

สุดทายตายโดยมิไดละเมิดธรรมบัญญัติเลย เขาวางใจในองคพระ

ผูเปนเจาอยางเต็มเปยม 41มารดาของบุตรเหลานี้ตายเปนคน

สุดทาย 

 42เราไดเลาถึงงานเลี้ยงถวายบูชาและความทารุณอยางไม

นาเชื่อมาเพียงพอแลว 

 

 

                                                           
i
 “เพื่อจะไดชีวิตนิรันดร......พันธสัญญาของพระเจา” แปลโดยคาดคะเน ตนฉบบัไมสมบรูณ 

j
 กษัตริยอันทิโอคัสที่ 4 ทรงอางวาทรงเทาเทียมกับเทพเจา (ดู 9:12 เชิงอรรถ d) ความคิดที่วาพระเจาทรงปกครอง

ทั่วจักรวาลเพียงพระองคเดียว ไมทรงมีผูใดเทาเทียมได ดู อสย 45:14; 1 พศด 17:20 และ บสร 36:4) 
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บทที่ 2 

หนังสือปรีชาญาณ 

 

I. ปรีชาญาณและชะตากรรมของมนุษย 

จงแสวงหาพระเจา ละทิ้งความชั่ว 

   1.1จงรักความชอบธรรมa เถิด ทานทั้งหลายผูปกครองแผนดินb 

    จงคิดถึงองคพระผูเปนเจาในดานดี จงแสวงหาพระองคดวยใจ  

    จริงc 

   2เพราะผูที่ไมลองดีพระองค ก็พบพระองคได 

   พระองคทรงสําแดงองคแกบรรดาผูวางใจในพระองคd 

   3ความคิดคดแยกมนุษยออกจากพระเจา 

   ถาผูใดลองดีกับพระอานุภาพe พระองคจะทรงพิสูจนวาเขาโงเขลา 

                                                           

1 
a
 “จงรักความชอบธรรม” วลีนี้ในภาษากรีกยังพบไดอีกใน 1 พศด 29:17 และ สดด 45:7 – 

“ความชอบธรรม” ในที่นี้หมายถึงความสอดคลองของความคิดและกิจการของมนุษยกับพระประสงค
ของพระเจา ดังที่ทรงแจงใหทราบในบทบัญญัติตางๆ และในความสํานึกของมโนธรรม 
b
 “ผูปกครองแผนดิน” เทียบ สดด 2:10 – ผูเขียนหนังสือปรีชาญาณสมมุติวาตนคือกษัตริยซา

โลมอน (ดู 7:7-11; 9:7-8,12) ซึ่งตรัสเตือนบรรดากษัตริย ผูมีอํานาจปกครอง (ดู 6:1-11) แต
โดยแทจริง ผูเขียนตองการตักเตือนชาวยิวที่อาศัยอยูทามกลางคนตางศาสนาซึ่งเปนภยัคุกคาม

ความเชื่อของเขา 
c
 “แสวงหา.........ใจจริง” – สํานวน “แสวงหาพระเจา“ เพื่อจะไดพบพระองคเปนคําตักเตือนที่พบได

บอยๆในวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณและในหนังสือประกาศก (ดู อมส 5:4 เชิงอรรถ c) แต

ขอความนี้ไดรับอิทธิพลจาก 1 พศด 28:9 มากกวา – สวนสํานวน “ใจจริง” ดู 1 พศด 29:17; อฟ 

6:5; คส 3:22. 
d
 “ผูที่วางใจในพระองค” สํานวนนี้ในภาษากรีกพบไดอีกใน อสย 65:1 และ ยรม 29:13-14. 

   4ปรีชาญาณไมซึมเขาไปในจิตใจที่มุงทําความชั่วราย 

   และไมอยูในรางกายที่เปนทาสของบาปf  

   5พระจิตเจาทรงอบรมสั่งสอนgมนุษย  

   ทรงหลีกหนีความหลอกลวง ทรงอยูหางจากผูที่คิดโงเขลา 

   จะเสด็จจากไปh เมื่อความอธรรมเขามา 

   6ปรีชาญาณเปนจิตที่เปนมิตรกับมนุษย 

   แตไมปลอยใหผูที่กลาวดูหมิ่นตนพนโทษไปได 

   เพราะพระเจาทรงทราบความรูสึกในใจของเขา 

   ทรงสํารวจความคิดตามความจริงi  

                                                                                                                              
e
 “พระอานุภาพ” ผูเขียนคิดวาพระอานุภาพที่พระเจาทรงใชปกครองโลกเปนสิ่งเดียวกับ “พระ

จิต” และ “พระปรีชาญาณ” ของพระองค 
f
 “ทาสของบาป” รางกายไมใชสิ่งเลวรายในตัวเอง แตอาจอาจเปนเครื่องมือที่บาปใชเพื่อควบคุม

จิตใจทําใหมนุษยกลายเปนทาสของมัน นักบุญยอหน (ยน 8:34) และเปาโล (รม 7:14-24) จะ
พัฒนาความคิดนี้ตอไป. 
g
 “อบรมสั่งสอน” โดยปรกติผูใหการอบรมสั่งสอนแกเยาวชนชาวอิสราเอลคือ “บรรดาผูมีปรีชา” 

แตมักจะกลาววาผูมีปรีชาเหลานี้ไดรับอิทธิพลการดลใจจากพระจิตเจา (เทียบ สดด 51:11; อสย 

63:10-11) ขอความในพระคัมภีรที่เขียนกอนหนานี้เคยกลาวแลววา พระจิตเจาทรงเปนผูนํา

อิสราเอลในอดีต (นหม 9:20,30; อสย 63:10-11) ทรงเปนพลังภายใน (สดด 51:11; อสค 

11:19; 36:26-27)  บางครั้งปรีชาญาณปฏิบัติหนาที่แทนมนุษยผูมีปรีชา (สภษ บทที่ 1-9) 

หรือถูกคิดวาเปนสิ่งเดียวกับพระจิตเจา (ดู ปชญ 1:6-7; 7:22; 9:17) 
 
h
 “เสด็จจากไป” แปลโดยคาดคะเน ตนฉบับไมชัดเจน 

i
 “พระเจา.......... ตามความจริง” – “ความรูสึกในใจของเขา” แปลตามตัวอักษรวา “เปนพยานถึง

ไตของเขา” สําหรับชาวยิว “ไต” เปนที่ตั้งของอารมณความรูสึก (โยบ 19:27; สดด 16:7; 

73:21; สภษ 23:16) – “ทรงสํารวจความคิดตามความจริง” แปลตามตัวอักษรวา “ทรงเปน
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   ทรงฟงคําพูดของเขา 

   7พระจิตขององคพระผูเปนเจาประทับอยูทั่วพิภพj 

   ทรงยึดสรรพสิ่งไวดวยกันk มนุษยพูดสิ่งใด พระองคก็ทรงทราบl 

   8ผูที่พูดชั่วรายจะปดบังไวไมได 

   เขาจะไดรับโทษทัณฑอยางเหมาะสม 

   9พระเจาทรงสอบสวนแผนการของผูไมยําเกรงพระเจา 

   เขากลาวอะไร เสียงก็จะดังไปถึงองคพระผูเปนเจา 

   พระองคจะทรงตัดสินลงโทษความอธรรมของเขา 

   10ทรงเงี่ยพระกรรณฟงทุกสิ่งอยูเสมอ 

   ทรงไดยินแมคําบนกระซิบกระซาบ 

   11เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงระวังอยาบนพร่ําเพรื่อ 

                                                                                                                                  

ผูสํารวจแทจริงของใจของเขา” สําหรับชาวยิว “ใจ” เปนที่ตั้งของความรูและเจตนา (ปฐก 8:21 

เชิงอรรถ c) – เราจึงพบสํานวน “ใจ” และ “ไต” ควบคูกันอยูบอยๆ (สดด 7:9; 26:2; ยรม 

11:20; 20:12; วว 2:23) หมายถึงพลังภายในตางๆของมนุษย 
j
 “พระจิต...... ทั่วพิภพ”  - ยรม 23:24 ยืนยันวาพระเจาประทับอยูทั่วไปในโลก (ดู 1 พกษ8:27; 

อมส 9:2-3) แตในที่นี้กลาววา “พระจิต” ประทับอยูทั่วโลก (สดด 139:7) ประทานชีวิตใหทุกสิ่ง 

(ยดธ 16:14; โยบ 34:14-15; สดด 104:30). 
k
 “ทรงยึดสรรพสิ่งไวดวยกัน” สํานวนนี้ยืมมาจากปรัชญาลัทธิสโตอา เพื่อแสดงบทบาทของพระจิต

เจา ความคิดคลายๆกันนี้พบไดเพียงใน ปฐก 1:2 – แตในที่นี้หมายถึงอํานาจของพระเจาซึ่งทรงอยู
เหนือสรรพสิ่ง (โลกุตระ) 
l
 พระจิตทรงยึดทุกสิ่งไวดวยกันจนทรงทราบทันทีวามนุษยพูดสิ่งใด - พิธีกรรมวันสมโภชพระจิตเจา

ประยุกตใชขอความนี้กับพระพรที่พระจิตเจาประทานใหบรรดาอัครสาวกพูดภาษาตางๆได (กจ 

2:2-4)  

   จงระวังปาก อยาพูดใสรายm 

   เพราะคําพูดในที่ลับจะมีผลตามมา 

   ปากที่พูดเท็จยอมทําลายชีวิต 

   12อยาแสวงหาความตาย โดยไมเดินตามทางแหงชีวิต 

   อยาทํารายตนเองดวยมือของตน 

   13เพราะพระเจาไมทรงสรางความตายn 

   และไมพอพระทัยใหผูมีชีวิตตองพินาศ 

   14พระองคทรงเนรมิตทุกสิ่งใหดํารงคงอยูo 

   บรรดาสิ่งสรางในโลกลวนมีอยูเพื่อชีวิต 

   ไมมีพิษสงแหงการทําลายอยูเลย 

   แดนมรณะpก็ไมปกครองเหนือแผนดิน 

                                                           
m
 “อยาพูดใสราย” หมายถึงการพูดใสรายพระเจาและพระญาณเอื้ออาทรของพระองค 

 
n
 “พระเจาไมทรงสรางความตาย”  ผูเขียนคิดถึงทั้งความตายทางรางกายและความตายทางจิตใจ

ซึ่งมีความสัมพันธตอกัน – บาปเปนสาเหตุของความตาย และความตายทางรางกายของคนบาป

ยังเปนความตายทางจิตใจตลอดไปอีกดวย ที่ตรงนี้ผูเขียนกลาวพาดพิงถึง ปฐก บทที่ 2-3 และ

อธิบายพระประสงคของพระผูสราง พระองคทรงสรางมนุษยใหมีชีวิตอมตะ ไมมีสิ่งสรางใดทําให

พระประสงคของพระองคตองลมเหลว ตรงกันขาม สิ่งสรางนาจะชวยใหมนุษยไดรับความรอดพน  

ตอมา เปาโล (รม 5:12-21; 12 เชิงอรรถ g) จะพัฒนาคําสอนเรื่องความตายที่บาปกอใหเกิด

ขึ้น โดยเปรียบ “อาดัมคนแรก” ซึ่งเปนคนบาป กับ “อาดัมคนที่สอง” (พระเยซูคริสตเจา) พระผู
ไถกูมนุษยชาติ 
o
 “พระองคทรงเนรมิตสรางทุกสิ่งใหดํารงอยู”  พระเจาคือ “ผูเปน” (อพย 3:13 เชิงอรรถ g) 

ทรงเนรมิตสรางทุกสิ่งให “เปน” คือใหมีชีวิตจริงที่คงอยูตลอดไป 
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   15เพราะความชอบธรรมเปนอมตะq 

 

ความคิดของผูไมยําเกรงพระเจาเรื่องชีวิต 

   16ผูไมยําเกรงพระเจาrดิ้นรนหาความตายดวยกิจการและคําพูด 

   ของตน 

   คิดวาความตายเปนมิตร จึงอยากไดความตาย 

   เขาทําพันธสัญญากับความตาย 

   เขาจึงสมควรจะเปนกรรมสิทธิ์sของความตาย 

   2.1เขาใชเหตุผลผิดๆ คิดวา 

   “ชีวิตของเราทั้งสั้นและมีทุกขa 

                                                                                                                                  
p
 “แดนมรณะ” (= “Hades” ในภาษากรีก และ “Sheol” ในภาษาฮีบรู – กดว 16:33 เชิงอรรถ 

f) ในที่นี้มิไดหมายถึงสถานที่อาศัยของบรรดาผูตาย แตหมายถึงอํานาจของความตายซึ่ง

เปรียบเสมือนเปนบุคคล (เทียบ มธ 16:18; วว 6:8; 20:14) 
q
 “ความชอบธรรมเปนอมตะ” ทุกคนที่ปฏิบัติความชอบธรรมจะไดรับชีวิตอมตะ – สําเนาโบราณ

ภาษาละตินบางฉบับเสริมวา “แตความอธรรมนําความตายมาให” แตขอความเพิ่มเติมนี้ไมนาจะ

เปนคําแปลจากตนฉบับภาษากรีก 
r
 “ผูไมยําเกรงพระเจา” ในที่นี้หมายถึงชาวยิวที่ทรยศละทิ้งศาสนา ปลอยตัวปฏิบัติตามใจชอบโดย

ไมคํานึงถึงพระเจา และบางครั้งยังเบียดเบียนเพื่อรวมชาติชาวยิวที่ยังเลือ่มใสตอพระเจา นับเปน

การทาทายพระเจาโดยตรง - สํานวนนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงคนตางศาสนาที่ไมสนใจเกี่ยวกับ

จิตใจ เปนตนแบบใหชาวยิวที่ทรยศละทิ้งศาสนาเอาอยางปฏิบัติตาม 
s
 “เปนกรรมสิทธิ์ของความตาย” คนชั่วรายเปนกรรมสิทธิ์ของความตายในแบบเดียวกับที่อิสราเอล

เปนกรรมสิทธิ์ของพระเจา (ฉธบ 32:9; 2 มคบ 1:26; ศคย 2:16) และพระเจาทรงเปนกรรมสิทธิ์ของ

ผูเลื่อมใสในพระองค (สดด 16:5; 73:26; 142:5) 

   เมื่อวาระสุดทายมาถึงก็ไมมีสิ่งใดชวยได 

   เราไมรูจักผูใดที่ชวยใหพนจากแดนมรณะb 
   2เราเกิดมาโดยบังเอิญc 

   เมื่อจะพนชีวิตนี้ เราก็จะเปนเหมือนกับไมเคยไดเกิดมาเลย 

   ลมหายใจจากจมูกของเราเปนเหมือนควัน 

   ความคิดเหมือนประกายจากการเตนของหัวใจของเรา 

   3เมื่อชีวิตดับแลว รางกายก็กลายเปนเถา 

   จิตก็จะสลายไปเหมือนอากาศที่บางเบา 
   4เมื่อเวลาผานไป คนก็จะลืมdแมกระทั่งชื่อของเรา 

                                                                                                                              

 2 
a
 “ทั้งสั้นและมีทุกข” การมองชีวิตในแงรายเชนนี้ยังพบไดในพระคัมภีรอีกหลายแหง เชน 

ปฐก 47:9; โยบ 14:1-2; สดด 39:4-6; 90:9-10; ปญจ 2:23; บสร 40:1-2 และยังพบไดใน
วรรณคดีกรีกซึ่งมองโลกในแงรายมากกวาเสียดวย 
b
 “ชวยใหพนจากแดนมรณะ” -- เชนเดียวกับ วว 1:18 “แดนมรณะ” หมายถึงที่อาศัยของบรรดา

ผูตาย (กดว 16:33 เชิงอรรถ f) ซึ่งไมมีใครกลับมายังโลกนี้ไดอีก (โยบ 7:9 เชิงอรรถ c)  ไมได

หมายถึงอํานาจของความตายซึ่งเปนเสมือนบุคคลดังที่กลาวถึงใน 1:14  --  ผูไมยําเกรงพระ
เจาไมเชื่อวามีแดนมรณะ เพราะไมเคยมีใครจากที่นั่นกลับมาบอกเรา 
c
 “โดยบังเอิญ” มนุษยเกิดมาเพราะอณูตางๆมารวมกันโดยบังเอิญ และเมื่อเขาตาย อณูตางๆ

ที่มารวมกันอยูนี้ก็กระจัดกระจายไป ลมหายใจปรากฏขึ้นเพราะอากาศรอนและเกิดการเผาไหม 

สวนความคิดเกิดมาจากประกายของหัวใจที่เตน การอธิบายที่มาของชีวิตมนุษยแบบ

เครื่องจักรกลเชนนี้สนับสนุนทฤษฎีของปรัชญากรีกหลายสํานักที่ตอตานความคิดเรื่องวิญญาณ 

ทั้งยังหัวเราะเยาะเรื่องเลาในพระคัมภีรที่กลาววาชีวิตเปนลมหายใจที่พระเจาทรงเปาเขาทางจมูก

ของมนุษย (ปฐก 2:7; โยบ 27:3) 
d
 พระคัมภีรกลาวบอยๆวาพระเจาทรงลงโทษผูไมยําเกรงพระองค โดยทรงบันดาลใหชื่อของเขา

ถูกลืม (ดู ฉธบ 9:14; โยบ 18:17; สดด 9:5-7; บสร 44:9; ฯลฯ) แตก็มีขอความบางตอน

กลาววาผูตายทุกคนถูกลืมชื่อดวย ไมวาจะเปนคนดีหรือคนเลว (สดด 31:12; ปญจ 2:16; 9:5) 
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   ไมมีใครจดจํากิจการของเราได 

   ชีวิตของเราจะผานไปเหมือนกลุมเมฆที่ไมทิ้งรองรอยไวเลย 

   จะสลายไปเหมือนหมอก 

   ที่รัศมีของดวงอาทิตยขับไลไปเสีย 

   และความรอนของดวงอาทิตยเผาใหสลายไป 

   5ชีวิตของเราเปนเหมือนเงาที่ผานไป 

   วันตายของเราจะเลื่อนไปไมได 

   เพราะวันนั้นถูกประทับตราแลว ไมมีผูใดจะเรียกกลับมาไดe 

   6มาเถิด พวกเราจงหาความสําราญกับสิ่งดีๆที่มีอยู 

   จงใชสิ่งสรางดวยความกระตือรือรนของวัยเยาว 

   7จงดื่มเหลาองุนราคาแพง จงใสน้ําหอมใหหอมฟุง 

   อยาปลอยใหดอกไมในฤดูใบไมผลิf บานโดยเปลาประโยชน 

   8เราจงนําดอกกุหลาบที่เริ่มบานรอยเปนมงกุฎสวมศีรษะกอนที่ 

   จะเหี่ยวแหง 

   เราทุกคนจงปลอยตัวรวมความสําราญใหเต็มที่g 
   9เราจงทิ้งรองรอยความรื่นเริงหรรษาไวทั่วไปเถิด 

                                                           
e
 “ไมมีใครจะเรียกกลับมาได” ยังแปลไดอีกวา “ไมมีใครกลับมาได” 

f
 “ดอกไมในฤดูใบไมผลิ” สําเนาโบราณบางฉบับวา “ดอกไมของอากาศ” – เชนเดียวกับสํานวน

แปลโบราณภาษาซีเรียคและอารเมเนียน 
g
  “อยาใหพวกเรา.........รวมความสําราญใหเต็มที”่ สํานวนแปลโบราณภาษาละตินวา “อยาใหทุง

หญาใดขาดความสําราญของเรา” 

   เพราะนี่คือสิทธิของเรา นี่คือวิถีชีวิตของเรา 

   10เราจงกดขี่ขมเหงผูชอบธรรมที่ยากจนh  

   แมแตหญิงมายก็อยาละเวนไมเบียดเบียน 

   อยาเคารพผูอาวุโสที่ผมขาวโพลนเพราะวัยชราi 

   11เราจงใชกําลังเปนกฎเกณฑแหงความชอบธรรมj  

   เพราะความออนแอนับวาเปนสิ่งไรประโยชน 

   12เราจงดักซุมทํารายผูชอบธรรม เพราะเขาทําใหเรารําคาญใจk 

   เขาตอตานกิจการของเรา 

   เขาตําหนิเราวาฝาฝนธรรมบัญญัติ 

   กลาวหาวาเราไมปฏิบัติตามการอบรมที่ไดรับ 

   13เขาอางวาเขารูจักพระเจาl  

                                                           
h
 “ผูชอบธรรมที่ยากจน” เปนวลีประชดประชันที่ “ผูชอบธรรม” ยังเปนคน “ยากจน” ซึ่งดูเหมือน

จะขัดแยงกับพระสัญญาชัดเจนของพระเจาในพระคัมภีร ดู สดด 37:25; 112:23; สภษ 3:9-

10; 12:21 
i
 พระคัมภีรสอนอยูเสมอวาผูชราเปนผูควรไดรับความเคารพและปกปองดูแล 
j
 “เราจงใชกําลังเปนกฎเกณฑแหงความชอบธรรม” การรังแกผูออนแอเปนทาทีดูหมิ่นธรรม

บัญญัติโดยตรง เพราะธรรมบัญญัติเปนประกันวาทุกคนตองไดรับความยุติธรรม – แตในพระ

คัมภีรก็มีเรื่องการใชอํานาจเปนธรรมอยูบอยๆ (โยบ 12:6; ฮบก 1:7,11) – นักปรัชญากรีกบางคน

สนับสนุนทฤษฎี “อํานาจเปนธรรม” วานั่นคือกฎธรรมชาติ 
k
 “เขาทําใหเรารําคาญใจ” ความคิดเชนนี้ไดรับอิทธิพลจากสํานวนแปลภาษากรีก (LXX) ของ 

อสย 3:10. 
l
 “รูจักพระเจา” ไมหมายเพียงความรูวามีพระเจาเพียงพระองคเดียว แตยังหมายถึงการรูจักพระ

ประสงคของพระองค (รม 2:17-20) และการปฏิบัติตามพระประสงคดวย  และยังอาจหมายถึง

การรูจักแผนการเรนลับของพระองคสําหรับมนุษยชาติอีกดวย (เทียบ ปชญ 2:22). 
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   เรียกตนเองวาเปนบุตรขององคพระผูเปนเจา 

   14ชีวิตของเขาเปนการติเตียนความรูสึกนึกคิดของเรา 

   เพียงแตเห็นเขา เราก็ทนไมได 

   15เพราะชีวิตของเขาไมเหมือนกับผูอื่น 

   ความประพฤติของเขาก็ตางกับของเรามากm 

   16เขาคิดวาเราเปนคนไรคา 

   เขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเราประหนึ่งวาเปนสิ่งปฏิกูล 

   เขาประกาศวาผูชอบธรรมจะมีความสุขnในวาระสุดทาย 

   อวดอางวาพระเจาทรงเปนพระบิดาของเขา 

   17เราจงดูเถิดวาคําพูดของเขาจะจริงหรือไม 

   เราจงพิสูจนวาอะไรจะเกิดขึ้นแกเขาในวาระสุดทายo 
   18ถาผูชอบธรรมเปนบุตรของพระเจาp พระองคก็จะทรงปกปองเขา 

                                                           
m
 “ความประพฤติของเขาก็ตางกับของเรามาก”  - คนตางชาติมักกลาวหาชาวยิววาความเชื่อถือ

และการปฏิบัติของเขาแตกตางจากความเชื่อถือและการปฏิบัติของชนชาติอื่นๆทั่วไป 
n
 “ผูชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดทาย” คงเปนการกลาวพาดพิงถึงเรื่องของโยบ 42:12-15 ถา 

“วาระสุดทาย” หมายเพียงชีวิตในโลกนี้เทานั้น  แตสํานวนนี้นาจะมีความหมายรวมไปถึงรางวัลของ

ผูชอบธรรมในชีวิตหนา ซึ่งผูไมยําเกรงพระเจาไมเชื่อและจงใจเยาะเยยดวย 
o
 สํานวนแปลภาษาละตินยังเสริมวา “เราจะรูไดวาจุดจบของเขาเปนอยางไร” 

p
 “บุตรของพระเจา” – โดยทั่วไปในพระคัมภีร วลี “บุตรของพระเจา” หมายถึงชาติ “อิสราเอล” 

หรือชาว “อิสราเอล” (อพย 4:22-23; ฉธบ 14:1; อสย 1:2; ฮชย 11:1) แตมีแนวโนมวาวลีนี้

สงวนไวสําหรับ “ผูชอบธรรม” หรือประชากรอิสราเอลในอนาคต (ดู ฮชย 2:1) และบางครั้งยัง

ประยุกตกับปจเจกบุคคลดวย (2 ซมอ 7:14; สดด 2:7; บสร 4:10) แมวาบางครั้งชาวอิสราเอล

อาจเรียกขานพระเจาวา “พระบิดา” (บสร 23:1,4; 51:10; สดด 89:26) ก็ไมมีชาวอิสราเอลคนใด

   และทรงชวยเขาใหพนเงื้อมมือของศัตรู 

   19เราจงสาปแชงและทรมานลองใจเขา 

   ใหรูวาเขาออนโยนเพียงใด 

   และจงทดสอบวาเขาอดทนเพียงใด 

   20เราจงตัดสินลงโทษใหเขาตายอยางอัปยศ 

   ถาเปนจริงอยางที่เขาพูด พระเจาจะทรงคอยดูแลเขาq” 

 

ผูไมยําเกรงพระเจาคิดผิด 

   21ผูไมยําเกรงพระเจาคิดเชนนี้ แตเขาคิดผิด 

   ความชั่วรายทําใหเขาตาบอด 

   22เขาไมรูแผนการเรนลับของพระเจาr 

                                                                                                                              

เรียกตนเองวาเปน “บุตรของพระเจา” แตในหนังสือปรีชาญาณฉบับนี้ วลีนี้ใชหมายถึงชาว

อิสราเอลในอดีตที่เปนสมาชิกของประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา (ปชญ 9:7; 10:15,17; 

12;19,21; 16:26; 18:4) 
q
 “พระเจาจะทรงคอยดูแลเขา” แปลตามตัวอักษรวา “จะมีการตรวจตรา (หรือ “เยี่ยมเยียน”) ของ

พระเจาสําหรับเขา” – เรื่อง “การตรวจตรา (หรือเยี่ยมเยียน) ของพระเจา” ดู 3:7 เชิงอรรถ e -- 
คริสตชนในสมัยแรกประทับใจตอรายละเอียดในขอนี้วาเปนเหมือนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับพระเยซู

เจาเมื่อทรงรับทรมานและถูกตัดสินลงโทษใหตายอยางอัปยศ เพราะทรงอางวาเปนบุตรของพระ

เจา (ดู มธ 27:43) – ปตาจารยบางคนจึงคิดวาขอความนี้เปนคําพยากรณกลาวถึงพระเยซูคริ

สตเจา - แตผูเขียนคงคิดถึงเพียงแตสภาพการณของชาวยิวที่เมืองอเลก็ซานเดรีย ซึ่งยังคง

ซื่อสัตยตอความเชื่อของบรรพบุรุษ แมจะถูกเยาะเยยเบียดเบียนจากชาวยิวที่ละทิ้งศาสนา และ

จากคนตางศาสนา – ผูเขียนยังบรรยายถึงการเบียดเบียนที่เปนตนแบบของการที่ผูชอบธรรมถูก

เบียดเบียน จึงประยุกตใชไดกับผูชอบธรรมทุกยุคทุกสมัย (ฮบ 12:3) 
r
 “แผนการเรนลับของพระเจา” หมายถึงการที่พระเจาทรงกําหนดใหมนุษยจะมีชีวิตอมตะ ความ

จริงขอนี้คนทั่วไปคิดไมถึง 
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   เขาไมหวังวาพระเจาจะทรงตอบแทนความศักดิ์สิทธิ์ 

   เขาไมเชื่อวาพระองคจะประทานรางวัลแกผูดําเนินชีวิตไรตําหนิ 

  23โดยแทจริงแลว พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนอมตะ 

   พระองคทรงสรางเขาตามภาพลักษณแหงพระธรรมชาติsของ 

   พระองค 

   24แตเพราะความอิจฉาของปศาจt ความตายจึงเขามาในโลก 

   ผูที่อยูฝายปศาจก็จะประสบความตาย 

 

ชีวิตหนาของคนดีเปรียบเทียบกับชีวิตหนาของคนชั่ว 

   3.1วิญญาณของผูชอบธรรมอยูในพระหัตถพระเจาa 

   ความทุกขทรมานใดๆจะทํารายเขาไมได 

   2ในสายตาของคนโฉดเขลา  

                                                                                                                                  

 
s
 “ภาพลักษณแหงพระธรรมชาติ”  แปลตามตัวอักษรวา “คุณสมบัติเฉพาะของพระองค” – สําเนา

โบราณบางฉบับวา “นิรันดรภาพของพระองค” – ผูเขียนคงคิดถึงเรื่องการเนรมิตสรางมนุษย “ตาม

ภาพลักษณของพระเจา” ใน ปฐก 1:26 และเนนวาพระเจาทรงมีพระธรรมชาติเปนนิรันดร 
t
 “ปศาจ” – คํา “ซาตาน” ในภาษาฮีบรูมีความหมายเพียง “ผูกลาวหา” หรือ “โจทก” ในการ

พิจารณาคดี (โยบ 1:6 เชิงอรรถ g) แตผูเขียนภาษากรีกใชคํา “diabolos” ซึ่งมีความหมายทาง

ลบวา “ผูกลาวหาใสราย” และตอมาคํานี้จะมีความหมายถึง “ปศาจ” ซึ่งเปนศัตรูของพระเจา – ณ 

ที่นี้ผูเขียนกําลังอธิบายความหมายของ ปฐก บทที่ 3 วา “งู” คือ “ปศาจ” ที่นําความตายมาให

มนุษยชาติ (เทียบ วว 12:9; 20:2) – ความตายที่ปศาจนํามานั้นคือความตายฝายจิต และความ

ตายของรางกายก็เปนผลตามมาของความตายฝายจิตนี้เอง ดู ปชญ 1:13; รม 5:12 ฯ 

3 
a
 “อยูในพระหัตถพระเจา” หมายถึงการไดรับความปกปองคุมครองจากพระเจา (เทียบ ฉธบ 33:3; 

อสย 51:16; ยน 10:28-29) และการยอมมอบตนไวกับพระองค (โยบ 12:10) 

   ความตายของผูชอบธรรมดูเหมือนเปน 

   การสิ้นสุด 

   การจากโลกนี้ไปถูกคิดวาเปนหายนะ 

   3การที่เขาพรากจากเราไปดูเหมือนเปนการสูญสิ้น 

   แตแทจริงแลว เขาอยูในสันติสุขb 

   4แมในสายตาของมนุษย เขาดูเหมือนวาถูกพระเจาลงโทษ 

   แตเขาก็มีความหวังเต็มเปยมวาจะไดชีวิตอมตะc 

   5เขาตองทนทุกขเพียงเล็กนอย  

   แตจะไดรับบําเหน็จใหญหลวง 

   เพราะพระเจาทรงทดลองdเขา   

                                                           
b
 “สันติสุข” มิไดหมายเพียงวาไมมีเหตุรายใดๆ (โยบ 3:17-18; อสย 57:2) แตยังหมายถึง

สภาพความปลอดภัยและความสุขที่รูวาพระเจาทรงคุมครอง (ขอ 1) และอยูใกลชิด (ขอ 9) กับ

ตนดวย 
c
 “ความหวัง”  (ดู รม 5:2 เชิงอรรถ c) มีบทบาทสําคัญในชีวิตของผูชอบธรรม จุดหมายของ

ความหวังคือชีวิตอมตะ --   ภาษากรีกวา “athanasia” เปนคําที่พบเปนครั้งแรกในพระคัมภีร
ที่นี่ แตเปนคําที่ชาวกรีกใชบอยๆ หมายถึงทั้งการไดรับความระลึกถึงตลอดไป (เทียบ ปชญ 

8:13) และการที่วิญญาณ “เปนอมตะ” หรือ “ไมมีวันตาย” – ในที่นี้ผูเขียนใชในความหมายที่

สองนี้ หมายความวาวิญญาณของผูชอบธรรมจะอยูกับพระเจาตลอดไป เพราะพระองคทรงตอบ

แทนความชอบธรรมของเขา (ปชญ 1:15; 2:23) ผูเขียนจึงพัฒนาความคิดของผูประพันธเพลง
สดุดี ซึ่งยอมรับไมไดวาเมื่อเขาจะตาย เขาจะตองสูญเสียความสัมพันธใกลชิดกับพระเจาที่เขามี

อยูตลอดชีวิตนี้ (สดด 16:10 เชิงอรรถ g) 
d
 “ทดลอง” – พระเจาทรงอนุญาตใหผูชอบธรรมถูกเบียดเบียนเพื่อชําระเขาใหบริสุทธิ์มากขึ้น 

และพิสูจนความมั่นคงและความจงรักภักดีที่เขามีตอพระองค (เทียบ ปฐก 22:1; ทบต 12:13; 

โยบ 1:12; สดด 66:10; 1 ปต 1:6-7) 
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   และทรงพบวาเขาเหมาะสมกับพระองค 

   6พระองคทรงทดลองเขาเหมือนทรงหลอมทองในเบา 

   พอพระทัยรับเขาเปนเสมือนเครื่องบูชา 

   7ในวาระที่พระองคเสด็จมาe เขาจะสองแสงรุงโรจน 

   เขาจะเปนเหมือนประกายไฟที่ไหมไปทั่วกองฟางf  

   8เขาจะตัดสินนานาชาติ และมีอํานาจปกครองประชาชาติ 

   องคพระผูเปนเจาจะทรงครองราชยเหนือเขาตลอดไป 

   9บรรดาผูที่วางใจในพระองคจะเขาใจความจริงg 

   บรรดาผูซื่อสัตยตอพระองคจะมีชีวิตอยูกับพระองคในความรักh 

   เพราะพระเจาทรงความรักมั่นคงและทรงพระเมตตาตอบรรดาผู    

                                                           
e
 “ในวาระที่พระองคเสด็จมา” แปลตามตัวอักษรวา “เมื่อพระองคเสด็จมาตรวจตรา (หรือ เยี่ยม

เยียน)”  ดู อพย 3:16 เมื่อพระองคเสด็จมาเพื่อทรงชวยเหลือชาวอิสราเอล -- แตในที่นี้หมายถึง

พระองคเสด็จมาเพื่อประทานบําเหน็จรางวัลตอบแทนความดีของผูชอบธรรม จึงเปรียบเสมือนเปน

การพิพากษาดวย – สํานวนนี้มาจาก ยรม 6:15; 10:15 (LXX); ดู อสย 24:12 ดวย แตในที่นี้

หมายถึงสภาพวิญญาณของผูชอบธรรมหลังจากความตาย – “เขาจะสองแสงอยางรุงโรจน” อาจ

หมายถึงการกลับคืนชีพของผูชอบธรรม ดู ดนล 12:3; มธ 13:43   แตหนังสือปรีชาญาณไมกลาว

โดยตรงถึงคําสอนเรื่องการกลับคืนชีพของรางกายเลย  
f
 “ไฟไหมไปทั่วกองฟาง” – ในขอความหลายตอนของพระคัมภีร (ดู อสย 1:31; 5:24; อบด 18; 

นฮม 1:10; ศคย 12:6; มลค 3:19) ภาพไฟไหมกองฟางเปนสัญลักษณหมายถึงผลตามมาจาก

การที่พระเจาทรงลงโทษความชั่วราย หรืออิสราเอลแกแคนศัตรูของตน แตในที่นี้ ภาพนี้ใชใน

ความหมายแตกตางไป คือหมายถึงการที่ผูชอบธรรมซึ่งไดรับความรุงเรืองมีสวนรวมในการทําลาย

ลางความชั่วราย กอนที่พระเจาจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระองคโดยที่ผูชอบธรรมเหลานี้

จะเปนผูรวมสถาปนากับพระองคดวย 
g
 “ความจริง” -- พระเจาจะทรงตอบแทนผูวางใจในพระองคโดยโปรดใหเขาเขาใจโดยสมบูรณถึง

แผนการที่ทรงมีตอเขา 

   ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค 

   และเสด็จมาชวยเหลือผูที่ทรงเลือกสรร 

   10สวนผูไมยําเกรงพระเจาจะไดรับโทษสมกับความคิดของเขา 

   เพราะเขาดูถูกผูชอบธรรมi และทอดทิ้งองคพระผูเปนเจา 

   11ผูที่ดูหมิ่นปรีชาญาณและการอบรมสั่งสอนj ยอมไมมีความสุข 

   เขาไมไดรับตามที่เขามุงหวัง 

   ความเหน็ดเหนื่อยของเขาก็ไรผล 

   กิจการของเขาก็ไรคุณคา 

   12ภรรยาของเขาก็โฉดเขลา 

   บุตรของเขาก็เลวทราม 

   เชื้อสายของเขาก็ถูกสาปแชง 

 

ผูชอบธรรมที่เปนหมันยังดีกวาคนอธรรมที่มีบุตรหลายคน 

   13หญิงที่เปนหมันkไรที่ติยอมเปนสุข 

                                                                                                                              
h
 “บรรดา.....ความรัก” – ประโยคนี้ยังแปลไดอีกวา “บรรดาผูที่มั่นคงในความรักจะมีชีวิตอยูกับ

พระองค” – แตไมวาจะแปลอยางไร ความหมายก็คือความสุขของผูที่พระเจาทรงเลือกสรรอยู

ที่วาเขารูจักและรักพระองค 
i
 “ดูถูกผูชอบธรรม” ยังแปลไดอีกวา “ดูถูกความชอบธรรม” 
j
 “ดูหมิ่นปรีชาญาณและการอบรมสั่งสอน” ประโยคนี้คัดมาจาก สภษ 1:7 – คําวา “ปรีชาญาณ” 

หมายถึงความชํานาญในการดําเนินชีวิตอยางชอบธรรม สวน “การอบรมสั่งสอน” หมายถึงวิธีการที่

ตองใชเพื่อจะไดปรีชาญาณมาเปนกรรมสิทธิ์ของตน 
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   นางไมผิดประเวณีl กับผูใด 

   นางจะไดรับบําเหน็จเมื่อพระเจาเสด็จมาพิพากษามนุษยm 

   14ขันทีnที่ไมเคยกระทําความชั่วราย 

   และไมเคยคิดรายตอองคพระผูเปนเจา ยอมเปนสุขดวย 

   เขาจะไดรับพรพิเศษเปนการตอบแทนความซื่อสัตยของตน 

   เขาจะไดที่พํานักพิเศษนาปรารถนาในสวรรคo พระวิหารขององค  

   พระผูเปนเจา 

   15เพราะผลของกิจการดีคือเกียรติรุงโรจน 

   และรากของความรอบรูp จะไมมีวันเสื่อมสลาย 

                                                                                                                                  
k
 “หญิงหมัน” – ชาวอิสราเอลคิดวาการเปนหมันเปนเรื่องนาอับอายและเปนการลงโทษจากพระเจา 

สวนการมีบุตรหลายคนเปนเครื่องหมายวาพระเจาทรงอวยพร ผูเขียน ปชญ คิดวาภรรยาที่เปน

หมันแตมีคุณธรรมก็ไดรับพระพรจากพระเจาประหนึ่งวามีบุตรดวย 
l
 “ไมทําผิดประเวณีกับผูใด” แปลตามตัวอักษรวา “ไมรูจักเตียงแหงการละเมิด” -- ผูเขียนกําลังคิดถึง

หญิงชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธาตอพระยาหเวห แตงงานกับชายชาวยิวที่เลือ่มใสศรัทธาตอพระยาหเวห

เชนกัน และดําเนินชีวิตสอดคลองกับบทบัญญัติทุกขอของพระเจา ผูเขียนจึงไมพูดถึงเพียงแต

ความสัมพันธที่ไมถูกตองในการเปนชูหรือผิดประเวณีเทานั้น (เทียบ ฮบ 13:4) แตยังพูดถึงการ

แตงงานกับคนตางศาสนาอีกดวย (ฉธบ 7:3; อศร 9:1-2) 
m
 “พิพากษามนุษย” แปลตามตัวอักษรวา “เสด็จมาเยี่ยมบรรดาวิญญาณ” 

n
 “ขันที” ในอิสราเอล ผูเปนขันทีไมไดรับอนุญาตใหเขารวมศาสนพิธี (ฉธบ 23:2) แต อสย 56:3-

5 ประกาศวาในยุคของพระเมสสิยาห บรรดาขันทีจะไดรับสิทธิใหเขารวมศาสนพิธีไดอีก ถาเขา

ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจาอยางซื่อสัตย ผูเขียนเรียบเรียงขยายความคิดจากขอความที่วา

นี้ 
o
 “สวรรค” เปนคําที่เพิ่มเติมเขามาเพื่อความชัดเจน (เทียบ สดด 11:4; 18:9; มคา 1:2-3; วว 

3:12; 7:15) เพราะวลี “พระวิหารขององคพระผูเปนเจา” อาจหมายความเพียงพระวหิารที่กรุง
เยรูซาเล็มเทานั้น 

   16บุตรของผูผิดประเวณีq จะไมมีชีวิตถึงวัยผูใหญ 

   เชื้อสายจากความสัมพันธไมถูกตองจะสูญสิ้น 

   17แมเขาจะมีอายุยืนยาว ก็จะไมมีใครนับถือ 

   ในที่สุด วัยชราของเขาจะไรเกียรติ 

   18ถาเขาตายในวัยเยาว เขาก็จะไมมีความหวัง 

   ที่จะไดรับความบรรเทาใจในวันพิพากษา 

   19เพราะจุดจบของชนชั่วรายนากลัวยิ่งนักr 

    

                                                                                                                              
p
  “ความรอบรู” หมายถึงการรูจักวินิจฉัยคุณคาแทจริงของชีวิตและสิ่งสรางตางๆ เพื่อชวยให

ดําเนินชีวิตไดตามพระประสงคของพระเจา (เทียบ ปชญ 4:9; 6:15; 7:7; 8:6,18,21) – “ราก

ของความรอบรู” นี้มั่นคง (เทียบ สภษ 12:3) และเกิดผลสําหรับชีวิตนิรันดร (ปชญ 1:15; 

2:23) 
q
 “ผูผิดประเวณี” พระคัมภีรใชคํานี้กับอิสราเอลทั้งชาติและกับชาวอิสราเอลแตละคนที่ไมซื่อสัตย

ตอพระเจา (ดู อสย 57:3; ยรม 9:1; อสค 23:37; ฮชย 3:1) จึงยังอาจหมายถึงชาวยิวที่ละทิ้ง

ศาสนาหรือชาวยิวที่แตงงานกับหญิงตางศาสนาอีกดวย (ดู ขอ 13 เชิงอรรถ l) มิไดหมายถึง

เพียงผูผิดประเวณีตามธรรมดาเทานั้น (ดู ปชญ 4:3,6 ดวย) 

 
r
 ขอความตอนนี้กลาวถึงชะตากรรมของเชื้อสายคนอธรรม ผูเขียนย้ําความคิดนี้ซึ่งพบไดบอยๆ

ในพระคัมภีรตั้งแตอดีตกาลมาแลววาบิดามารดาจะถูกลงโทษในบุตรของตน และบุตรเหลานี้นับ

ไดวาเปนหนึ่งเดียวกับบิดามารดาในการทําผิดและถูกพระเจาลงโทษ จึงตองตายในวัยเยาว และ

จะไมมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญที่นาเคารพได – แต อสค 18:14-20 และ โยบ 21:7-33 จะมีคํา
สอนที่ขัดกับความคิดนี้  อสค จะสอนวาแตละคนจะตองรับผิดชอบตอการกระทําของตน สวน

ปญหาของโยบจะมวา “ทําไมคนชั่วรายจึงมีชีวิตยืนยาวและประสบความสําเร็จ และทําไมคนดีจึง

ตองรับทุกข” – ขอความในขอ 18 เนนยิ่งขึ้นถึงโทษสาหัสที่คนชั่วจะไดรับจากพระเจาในวัน

พิพากษา (เทียบ ปชญ 4:3-5) 
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4.1ไมมีบุตรก็ยังดี หากมีคุณธรรมa 

   เพราะจะมีผูระลึกถึงb คุณธรรมของเขาตลอดไป 

   คุณธรรมของเขาจะเปนที่ยอมรับทั้งจากพระเจาและจากมนุษย 

   2เมื่อผูมีคุณธรรมยังมีชีวิตอยู ผูอื่นก็จะปฏิบัติตาม 

   เมื่อเขาไมมีชีวิต ผูอื่นก็จะคิดถึง 

   คุณธรรมจะไดรับมงกุฎฉลองชัยตลอดไป 

   เพราะจะมีชัยชนะในการประลองกําลังตามกติกาc 

   3เชื้อสายของคนอธรรม แมจะมากมาย ก็ไรประโยชน 

   เปนเหมือนตนไมจากหนอที่กลายพันธุ จะไมหยั่งรากลึก 

   จะยืนหยัดอยางมั่นคงอยูไมได 

   4แมจะแตกกิ่งกานอยูชั่วขณะหนึ่ง 

   แตรากเกาะดินไมแนน ก็จะโอนเอนไปตามลม 

   และเมื่อมีพายุกลาพัดมา ก็จะถูกถอนราก 

                                                           

 4 
a
 “ไมมีบุตรก็ยังดี หากมีคุณธรรม” – สํานวนแปลโบราณภาษาละตินบางฉบับวา “ชนชาติที่

บริสุทธิ์และรุงเรืองชางงดงามนี่กระไร” – ปตาจารยบางคนจึงใชขอความ (ภาษาละติน) นี้เพื่อยก

ยองชีวิตการถือพรหมจรรยวาประเสริฐกวาชีวิตสมรส 
b
 “มีผูระลึกถึงคุณธรรมของเขาตลอดไป” วลีนี้ชวนใหคิดถึง “ชีวิตอมตะ” ที่พระเจาประทานใหแกผู

ชอบธรรมแตละคน และการที่อนุชนรุนหลังจะระลึกถึงผูชอบธรรมตลอดไป (ดู ปชญ 3:4 เชงิอรรถ 

c) 
c
  “ในการประลองกําลังตามกติกา” แปลตามตัวอักษรวา “ในการแขงขันของการตอสูไรมลทิน” 

ภาพนี้ยืมมาจากการแขงขันกีฬาของชาวกรีก ซึ่งผูมีชัยชนะจะไดรับมงกุฎใบไมและเขาขบวนแห

ฉลองชัยอยางสงา (เทียบ 1 คร 9:24) 
 

   5กิ่งกานที่ยังออนจะถูกเด็ดออกไป 

   ผลไมก็จะไรประโยชน 

   ดิบกินไมได 

   จะใชทําอะไรไมไดเลย 

   6บุตรที่เกิดจากความสัมพันธไมถูกตอง 

   จะเปนพยานปรักปรําความผิดของบิดามารดา 

   เมื่อพระเจาจะทรงพิพากษาd 

ผูชอบธรรมที่ตายกอนเวลาอันควรe  

   7ผูชอบธรรม แมตายกอนเวลาอันควร ก็จะไดพักผอน 

   8วัยชราที่นานับถือไมใชการมีอายุยืน 

   หรือวัดไดดวยจํานวนป 

   9ความรอบรูเปนเสมือนผมหงอกสําหรับมนุษย 

   ชีวิตไรมลทินเปนเสมือนวัยชราที่ยืนยาว 

                                                           
d
 “เมื่อพระเจาจะทรงพิพากษา” แปลตามตัวอักษรวา “ในการทดสอบของเขา” ซึ่งหมายถึงการ

พิพากษาจากพระเจา (เทียบ ปชญ 1:9; 3:18) แตไมชัดวาใครถูกพิพากษา – “บรรดาบุตร” 

หรือ “บิดามารดา” -- เราเลือกแปลในความหมายที่สองนี้ 
e
 ชาวยิวเชื่อวาผูชอบธรรมจะตองมีชีวิตยืนยาวในโลกนี ้(ดู ฉธบ 4:40; 5:16; โยบ 5:26; สดด 

91:16; สภษ 3:2,16; 4:10; บสร 1:12,20) สวนคนอธรรมจะตองตายในวัยเยาวหรือตายราย 

(โยบ 15:20-23; 18:5-20; สดด 37; 73:18-20) แตบอยครั้งความเชื่อถือเชนนี้ขัดกับความ

เปนจริง (ดู 2 พกษ 22:29; โยบ 21:7; ปญจ 8:12-14) -- ผูเขียนกําลังคิดถึงกรณีที่ตรงขาม

ที่สุดกับความเชื่อถือเชนนี้ คือ ความตายในวัยเยาวของผูชอบธรรม (ดู ขอ 16) และคิดวาผูบรรลุ

ถึงความดีบริบูรณซึ่งเปนจุดหมายของชีวิตมนุษยแลวเทากับวาเขามีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยชราดวย 

เพราะความดีบริบูรณทําใหเขาพรอมที่จะไดรับชีวิตอมตะ 



     36            37 

   10ผูทําตนใหพระเจาโปรดปราน เปนที่รักของพระองค 

   เขามีชีวิตอยูในหมูคนบาป พระองคจึงทรงยกเขาไปf 

   11พระองคทรงชวงชิงเขาไป เพื่อความชั่วรายจะไมทําใหความคิด 

   ของเขาไขวเขว 

   หรือความหลอกลวงจะไมทําใหจิตใจของเขาหลงไป 

   12เพราะความชั่วยั่วใจ ทําใหความดีมัวหมอง 

   ตัณหาทําใหคนที่ไมรูจักตอตานมีจิตใจปนปวน 

   13ผูชอบธรรมบรรลุถึงความดีบริบูรณในระยะเวลาสั้น 

   ประหนึ่งวาเขาไดทํางานมานานป 

   14ชีวิตของเขาเปนที่พอพระทัยขององคพระผูเปนเจา 

   พระองคจึงทรงรีบยกเขาไปgใหพนจากสภาพแวดลอมที่ชั่วราย 

   คนอื่นๆh มองเห็น แตไมเขาใจ 

   ไมยอมไตรตรองเรื่องนี้ 

   15เพราะพระเจาทรงความรักมั่นคงและทรงพระเมตตาบรรดาผูที่    

   ทรงเลือกสรรและเสด็จมาชวยเหลือผูศักดิ์สิทธิ์ของพระองค 

   16ผูชอบธรรมที่ตายแลวตัดสินลงโทษคนอธรรมที่ยังมีชีวิตอยู 

                                                           
f
 “ทรงยกเขาไป” ความคิดเชนนี้ไดรับอิทธิพลจากเรื่องของเอโนค (ปฐก 5:24; บสร 44:16; ฮบ 

11:5) 
g
 “พระองคจึงทรงรีบยกเขาไป” อาจแปลไดอีกวา “ชีวิต (หรือ “วิญญาณ”) รีบออกไป” 

h
 “คนอื่นๆ” สําเนาโบราณบางฉบับวา “ประชาชนตางๆ” 

 

   คนเยาววัยที่บรรลุถึงความดีบริบูรณในระยะเวลาสั้นกลาวโทษ  

   คนอธรรมที่มีชีวิตยืนยาว 

   17คนอธรรมจะเห็นวาระสุดทายของผูมีปรีชา 

   แตจะไมเขาใจแผนการที่พระเจาทรงกําหนดไวสําหรับผูมีปรีชา 

   ไมเขาใจวาทําไมพระเจาทรงนําเขาไปสูที่ปลอดภัย 

   18คนอธรรมเห็นและจะดูหมิ่น 

   แตองคพระผูเปนเจาจะทรงพระสรวลเยาะเยยเขา 

   19ในที่สุด เขาจะเปนศพนารังเกียจ 

   เปนที่เยาะเยยในหมูผูตายตลอดไปi 

   เพราะพระองคจะทรงเหวี่ยงเขาจนหัวทิ่ม พูดสิ่งใดไมทัน 

   พระองคจะทรงเขยาเขาใหสะเทือนจนถึงรากฐาน 

   เขาจะพินาศไปโดยสิ้นเชิง 

   จะจมอยูในความทุกข 

   และจะไมมีผูใดระลึกถึงเขาอีกเลย 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 “เปนที่เยาะเยย....ตลอดไป” คนโบราณคิดวาศพทีไ่มไดรับการฝงเปนการที่ผูตายถูกพระเจา

ลงโทษอยางรายแรง (ดู อสย 14:19; ยรม 22:19; 36:30; อสค 29:5) 
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พระเจาทรงพิพากษาคนอธรรมj 

   20เมื่อคนอธรรมจะตองมารายงานบาปที่เขาไดกระทํา 

   เขาจะมาดวยความกลัวตัวสั่น 

   เพราะความชั่วรายที่ไดทําจะกลาวหาเขา 

   5.1เวลานั้น ผูชอบธรรมaจะยืนดวยความมั่นใจเต็มที่ 

   เผชิญหนากับผูที่เคยกดขี่ขมเหง 

   และผูที่เคยดูหมิ่นความยากลําบากของเขา 

   2เมื่อคนอธรรมเห็นผูชอบธรรม ก็จะตกใจกลัวจนตัวสั่น 

   แปลกใจเมื่อเห็นผูชอบธรรมไดรับความรอดพนอยางที่ตนไมเคย 

   คาดหมาย 

   3เขาจะสํานึกผิด คร่ําครวญb จิตใจระทมทุกข พูดกันวา 

   4”ดูซิ นี่คือผูที่เราเคยหัวเราะเยาะ 

                                                           
j
 ขอความนี้วาดภาพพระเจาทรงพิพากษาคนอธรรมโดยทรงพิจารณาถึงบาปที่เขาเคยกระทํามาแลว

ทั้งหมด ในการพิพากษานี้ พระเจาทรงพิจารณาการกระทําของคนอธรรมเทานั้น เพราะผูชอบธรรม

ไดรับชีวิตอมตะอยูกับพระองคแลว (เทียบ 5:4-5) ผูเขียนสนใจตอสภาพจิตใจของคนอธรรมที่ถูก

มโนธรรมของตนทรมาน (เทียบ 17:10) มากกวาที่จะกลาวถึงคําพิพากษาของพระเจา นาสังเกตวา

คําสารภาพบาปของคนอธรรม (5:4-13) เปนขอความที่ตรงขามกับคําพูดของเขากอนหนานั้น 

(2:1-20) 

5 
a
 “ผูชอบธรรม” ในที่นี้มีความหมายเหมือนกับใน ปชญ 2:12ฯ (ดู 2:20 เชิงอรรถ q) และยังอาจมี

ความหมายกวางกวาดวย เปนไปไดวาผูเขียนอาจคิดถึง “ผูชอบธรรม” ผูนี้คือเปน “ปจเจกบุคคล” 

เชน “ผูรับใชของพระยาหเวห” ใน อสย บทที่ 52-53 หรือ “อาจารยผูสอนความชอบธรรม” (the 

Teacher of Rightousness) ตามเอกสารซึ่งพบไดที่กุมราน (Qumran) 
b
 “คร่ําครวญ” สํานวนแปลโบราณภาษาละตินและภาษาค็อปวา “ดวยการคร่ําครวญ” 

   เราเคยคิดโงเขลา ทําเขาใหเปนเปาหมายของการเยาะเยย 

   เราคิดวาชีวิตของเขาเปนความบา 

   และความตายของเขาไรศักดิ์ศรี 

   5เหตุไฉนพระเจาจึงทรงนับเขาในหมูบุตรของพระองค 

   และเขามีสวนในชีวิตเชนเดียวกับบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์c 

   6พวกเราหันเหออกไปจากทางแหงความจริง 

   แสงสวางแหงความชอบธรรมไมไดสองเหนือเรา 

   และดวงอาทิตยมิไดขึ้นสําหรับเราเลย 

   7เราเดินตามทางของความชั่วรายและหายนะจนอิ่มเต็มที่ 

   เราเดินในถิ่นทุรกันดารโดยไรทิศทาง 

   เราไมรูจักหนทางขององคพระผูเปนเจา 

   8ความหยิ่งยโสนําประโยชนใดมาใหเรา 

   ความร่ํารวยที่ทําใหเราหยิ่งผยองใหประโยชนใดแกเราบาง 

   9ทุกสิ่งนี้ผานไปคลายกับเงา 

   หายไปเหมือนขาวที่ไมมีใครฟง 

   10เหมือนกับเรือแลนฝายอดคลื่นใหญในทะเล 

                                                           
c
 “บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์” และ “บุตรของพระเจา” อาจหมายถึงทูตสวรรค (เทียบ “บุตรของพระเจา” 

ใน โยบ 1:6; สดด 29:1; 82:1; 89:6  และ “ผูศักดิ์สิทธิ์” ใน โยบ 5:1; 15:15; สดด 89:5,7; 

บสร 42:17; ดนล 4:14; ศคย 14:5)  แตเมื่อคํานึงถึง ปชญ 2:18 “บุตรของพระเจา” ในที่นี้คง
จะหมายถึงผูที่พระเจาทรงเลือกสรร ซึ่งมีความสุขอยูใกลชิดกับพระเจาในสวรรคและไดชื่ออีกวา 

“ผูศักดิ์สิทธิ์” (ดู สดด 16:3; 34:9; อสย 4:3: ดนล 7:18,21,22; 8:24) 
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   เมื่อผานไปแลวก็มิไดทิ้งรองรอยไว 

   ไมมีรอยทองเรือเหลืออยูบนคลื่นเลย 

   11หรือเหมือนนกบินไปในอากาศ 

   ไมทิ้งรองรอยของการบินผานไวเลย 

   นกกระพือปกฝาอากาศบางเบา 

   แหวกลมผานไปอยางรวดเร็ว 

   ขยับปกบินผานอากาศไป 

   แตไมมีใครพบเครื่องหมายของการบินผานนี้เลย 

   12หรือเหมือนลูกศรที่ยิงไปยังเปาหมาย 

   แหวกอากาศไปแลว อากาศก็กลับเขาที่เดิม 

   ไมมีใครรูวาลูกศรวิ่งผานไปทางไหน 

   13พวกเราก็เชนเดียวกัน พอเกิดมาก็หายไปแลวd 

   ไมไดทิ้งเครื่องหมายของคุณธรรมใดๆไวใหใครเห็น 

   ทั้งชีวิตของเราหมดไปในความชั่วราย”e 

   14ความหวังของคนอธรรมเหมือนแกลบปลิวไปตามลมf 

   เหมือนฟองgบางเบาที่ลมพายุพัดไป 

                                                           
d
 “พอเกิดมาก็หายไปแลว”  ไมมีอะไรมั่นคงเหลือเปนหลักฐานถึงชวงเวลาของชีวิตของคนชั่วราย

ตั้งแตเกิดจนถึงตาย 
e
 สําเนาโบราณภาษาละตินสวนมากเสริมวา “ผูที่ทําบาปพูดเชนนี้ในนรก” 

 
f
 ผูเขียนใชภาพพจนเพิ่มเติมคําสารภาพของคนอธรรมวาความหวังของเขาที่จะมีความสุข (เทียบ 

3:11) ก็จะลมเหลวตลอดไปดวย เพราะเขาติดใจกับสิ่งอนิจจังที่ไมจีรังยั่งยืน 

   เหมือนควันที่กระจายไปในสายลม 

   เลือนไปจากความทรงจําดุจผูมาเยี่ยมที่มาพักเพียงวันเดียว 

 

อนาคตรุงเรืองของผูชอบธรรมและการลงโทษคนอธรรมh 

   15แตผูชอบธรรมดํารงชีวิตอยูตลอดไปi 

   คาตอบแทนของเขาอยูในองคพระผูเปนเจาj 

   พระผูสูงสุดทรงเอาพระทัยใส 

   16เขาจะไดรับศักดิ์ศรีสูงสงเยี่ยงกษัตริย 

   และมงกุฎงดงามจากพระหัตถขององคพระผูเปนเจา 

   เพราะพระองคทรงปกปองเขาดวยพระหัตถขวา 

   ทรงปองกันเขาดวยพระกรทรงพลัง 

   17พระองคจะทรงใชความกระตือรือรนเปนเกราะคลุมพระองคk 

                                                                                                                              
g
 “ฟอง” แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาละตินและซีเรียค – ตนฉบับภาษากรีกวา “น้ําคาง

แข็ง” 
h
 ผูเขียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชีวิตของผูชอบธรรมซึ่งแนใจวาตนจะไดรับรางวัล

นิรันดรจากพระเจา (ขอ 15-16ก)  พระองคจะทรงคุมครองเขา (ขอ 16ข) กับการลงโทษที่คน

อธรรมจะไดรับ (ขอ 17-23) – การลงโทษนี้ใชภาษาสัญลักษณเปนภาษาแบบวิวรณ เสมือนเปน

สงครามยิ่งใหญ (อสย บทที่ 24-26; อสค บทที่ 38-39) และความสับสนวุนวายในจักรวาล (อมส 

8:8-9 เชิงอรรถ h)  
i
 “ชีวิตอยูตลอดไป” หมายถึงชีวิตแทใกลชิดกับพระเจา ซึ่งเริ่มตนในโลกนี้ และจะไมมีวันสิ้นสุด 
j
 “ในองคพระผูเปนเจา”  ยังแปลไดอีกวา “กับองคพระผูเปนเจา” (เทียบ สดด 16:5-6; 73:26) 
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   จะทรงใชสิ่งสรางทั้งมวลเปนอาวุธเพื่อลงโทษศัตรู 

   18พระองคจะทรงสวมความเที่ยงธรรมเปนเสื้อเกราะ 

   จะทรงสวมการตัดสินไมผิดพลั้งเปนเกราะสวมพระเศียร 

   19จะทรงยึดความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ไมมีสิ่งใดทําลายไดเปนโล 

   20จะทรงใชพระพิโรธที่ไมมีวันเสื่อมคลายเปนพระแสงดาบlคม 

   และจักรวาลจะรวมพลังกับพระองคตอสูกับคนเบาปญญาm 

   21สายฟาแลบเหมือนลูกธนูแมนยําจะพุงnใสเขา 

   และจะยิงจากเมฆมาถูกเปาเหมือนจากคันศรที่ถูกดึงสุดกําลัง 

   22ลูกเห็บoจะตกลงมาเหนือเขาอยางกราดเกรี้ยวเหมือนพุงจาก 

   เครื่องยิง 

   น้ําทะเลจะสาด ฟาดเขาอยางรุนแรง 

   น้ําในแมน้ําจะทวมเขาอยางไรเมตตาp 

                                                                                                                                  
k
 “เกราะคลุมพระองค” หมายถึงเสื้อเกราะที่ปกคลุมทั้งตัวของผูสวม ตามภาพพจนของ อสย 

59:16-17 เปนสัญลักษณของการปกปองจากพระเจาเที่ยงธรรมผูทรงชวยมนุษยใหรอดพน 

พระองคทรงใชสิ่งสรางทั้งมวลเพื่อการนี้ 
l
 เรื่อง “พระแสงดาบ” ของพระเจา ดู ฉธบ 32:41; อสย 66:16; อสค บทที่ 21. 
m
 ในพระคัมภีรบอยครั้ง พระเจาทรงใชธรรมชาติเพื่อลงโทษคนอธรรม ในที่นี้ผูเขียนคงคิดถึง

เหตุการณในสมัยอพยพ โดยเฉพาะใน ปชญ บทที่ 16 และ 19 

 
n
 บอยๆพระคัมภีรใชภาษาเรื่องพายุเมื่อกลาวถึงการที่พระเจาเสด็จมาแสดงพระอานุภาพแกมนุษย 

(ดู อพย 19:16 เชิงอรรถ g) - เกี่ยวกับ “สายฟาแลบ” ดู สดด 18:14; ฮบก 3:11; ศคย 9:14. 
o
 “ลูกเห็บ” ยังพบไดใน อพย 9:23-25 และ ยชว 10:11 และยังพบไดอีกในคําทํานายของบรรดา

ประกาศก (อสย 28:17; อสค 13:13; 38:22; ดู วว 8:7; 11:19; 16:21). 

   23ลมแรงกลาจะปะทะพวกเขา 

   จะพัดเขาใหกระจัดกระจายไปเหมือนพายุราย 

   ความอธรรมจะทําใหทั่วแผนดินเปนถิ่นทุรกันดาร 

   และความประพฤติชั่วรายจะคว่ําบัลลังกของผูทรงอํานาจ 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
p
เชนเดียวกับทะเลตนกกทวมชาวอียิปตใน อพย 14:26ฯ และ แมน้ําคีโชนทวมพัดศพทหารของ

สิเสรา (วนฉ 5:21) น้ําทวมเปนสัญลักษณของภัยพิบัติยิ่งใหญ (สดด 18:4 เชิงอรรถ e). 
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บทที่ 3 

จดหมายของสมเด็จพระสันตะปาปาจอหน ปอล ที่ 2 

ถึงผูสูงอายุ ป ค.ศ.1999 

อํานวยพรแกพี่นองชายหญิงผูสูงอายุของขาพเจา 

“กําหนดปของเราคือเจ็ดสิบหรืออาจเปนแปดสิบหากเราแข็งแรงและ

วันเวลาสวนใหญในชวงนี้  ก็มีแตงานที่ไมคอยเปนประโยชนเพราะ

วันเวลาชวงนี้ผานไปอยางรวดเร็ว  และเราก็จากไป” (สดด. 90:10) 

1. ชวงอายุเจ็ดสิบปเปนชวงอายุที่ยืนมากเมื่อผูประพันธบท

เพลงสดุดีเขียนคําเหลานี้  และก็มีเพียงไมกี่คนที่มีอายุเกินกวานี้  

เราตองขอบคุณความกาวหนาทางการแพทย  และการพัฒนา

ทางดานสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน  ซึ่งทําใหชวงอายุของคนใน

หลายๆ สวนของโลกยืนยาวกวาเดิมมาก  กระนั้นก็ดี  เราก็ยังเห็นวา  

เปนความจริงเสมอที่วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว  และพระพรแหง

ชีวิตสําหรับความพยายามและความเจ็บปวดตางๆ ที่ชีวิตตอง

ประสบ  ก็ยังคงสวยสดงดงาม  และมีคาสําหรับเราเสมอแทนที่จะ

ทําใหเราเบื่อหนายมากขึ้น 

   ขาพเจาก็เปนผูสูงอายุเชนกัน  ขาพเจารูสึกวาตองการที่จะ

พูดคุยกับทาน  แตกอนที่ขาพเจาจะพูดกับทาน  สิ่งแรกที่จะตองทําก็

คือโมทนาคุณพระเปนเจา  สําหรับพระพรและโอกาสซึ่งพระองคทรง

ประทานใหแกขาพเจาอยางอุดมจนถึงปจจุบัน  ในความทรงจําของ

ขาพเจานั้น  ยังรําลึกถึงทุกจังหวะกาวของชีวิตของขาพเจา  ซึ่ง

เกี่ยวพันกับประวัติศาสตรของชวงเวลาสวนใหญในศตวรรษนี้  

และขาพเจาก็ไดพบกับใบหนาคนจํานวนมากมาย  บางคน

ขาพเจาก็มีความรักเปนพิเศษ  พวกเขาเตือนใหขาพเจาคิดถึง

เหตุการณธรรมดาสามัญและเหตุการณพิเศษ  ชวงเวลาแหง

ความสุข  และเหตุการณที่นําความเจ็บปวด  กระนั้นก็ดีเหนือสิ่ง

อื่นใด  ขาพเจาไดเห็นพระหัตถแหงพระญาณสอดสองและพระ

เมตตาของพระบิดาเจาที่ทรงยื่นออกมา  พระองคซึ่งทรง  “ดูแลทุก

คนที่มีชีวิตอยูดวยวิธีการที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนได”1  และทรง      

“ไดยินเมื่อเราวอนขอสิ่งใดที่เปนพระประสงคของพระองค” (1 ยน. 

5:14)  ขาพเจาขอรวมกับผูประพันธบทเพลงสดุดี  ที่จะกลาวกับ

พระองควา  “ขาแตพระเจา  พระองคทรงสอนขาพระองคตั้งแต

เด็ก ๆ มา  และขาพระองคยังปาวประกาศกิจการอันนามหัศจรรย

ของพระองค  มาเดี๋ยวนี้  ขาพระองคถึงวัยชราและผมหงอก  ขาแต

พระเจา  อยาทรงทอดทิ้งขาพเจาเลย  จนกวาขาพระองคจะได

ปาวประกาศพระพลานุภาพของพระองคแกชนรุนถัดไป” (สดด. 

71:17-18) 

 ขาพเจาหวนคิดถึงพวกทานผูสูงอายุจากหลายเชื้อชาติ

ภาษาและวัฒนธรรมดวยความรัก  ขาพเจามีจดหมายฉบับนี้ถึง

ทานในปที่องคการสหประชาชาติประกาศใหเปนปเพื่อผูสูงอายุ  

เพื่อสังคมโดยสวนรวมจะไดหันมาสนใจสถานการณของผูที่มักจะ

พบกับปญหาความยากลําบากตางๆ  เพราะพวกเขามีอายุมากขึ้น  
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ในแงนี้  สมณสภาเพื่อฆราวาสไดนําเสนอประเด็นที่มีประโยชนตอ

การไตรตรองหลายประเด็นดวยกัน2  ในจดหมายฉบับนี้  ขาพเจา

เพียงแคตองการแสดงความใกลชิดกับทานทางชีวิตจิต  ซึ่งเมื่อทาน

มีอายุมากขึ้น  ก็ไดเขาใจจังหวะชีวิตในชวงนี้เปนสวนตัวไดลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น  และยังรูสึกวาจําเปนที่จะตองติดตอกับผูอื่นที่มีอายุรุนราว

คราวเดียวกันอยางใกลชิด  เพื่อเราจะไดรวมกันไตรตรองถึงสิ่งที่เรา

ตางก็มีเหมือนกัน  ขาพเจาขอมอบทุกสิ่งทุกอยางนี้ตอสายพระเนตร

ของพระเปนเจา  ผูทรงสวมกอดเราดวยความรักของพระองคและ   

ผูทรงบํารุงรักษาเรา  และทรงนําเราดวยพระญาณสอดสองของ

พระองค 

2. พี่นองชายหญิงที่รัก  เมื่อถึงวัยของเรา  ก็เปนธรรมดาอยูดีที่

จะคิดถึงอดีต  เพื่อจะพยายามไตรตรองประสบการณ  การหันหลัง

ยอนมองอดีตนี้ทําใหเราสามารถประเมินตัวบุคคลและสถานการณ

ที่เราไดพานพบมาบนเสนทางแหงชีวิตนี้อยางสุขุมและไมมีอคติมาก

ขึ้น  และทําใหความทรงจําเกี่ยวกับความเจ็บปวดในอดีตลดนอย

ถอยลง  นาเสียดาย  การตอสูดิ้นรนและความยากลําบากนี้เปนสวน

หนึ่งในชีวิตของทุกคน  บางครั้งเปนแคเรื่องของปญหาและความ

ทุกขยาก  ที่ทดสอบความเขมแข็งทางดานปญญาและรางกายของ

เราอยางเจ็บปวด  และบางครั้งถึงขนาดสั่นคลอนความเชื่อของเรา

ดวย   แตประสบการณสอนให เรารูวา   ความยากลําบากใน

ชีวิตประจําวัน  มักจะมีสวนทําใหมนุษยเจริญเติบโต  และเปนเบา

หลอมบุคลิกของตน  ทั้งนี้โดยอาศัยพระพรของพระเปนเจา 

 สิ่งที่คิดถึงเปนประการแรก คือการไตรตรองถึงวันเวลาที่

ผานพนไปอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได  ดังที่กวีชาวลาตินโบราณได

กลาวไววา “เวลาโบยบินจากไปอยางไมอาจหวนคืนมา”3  มนุษย

จมดิ่งอยูในเวลา มนุษยเกิด ดํารงชีวิต และตายในเวลา การถือ

กําเนิดมาทําใหเกิดหนึ่งวัน  ซึ่งเปนวันแรกของชีวิตตน  และความ

ตายก็ทําใหเกิดอีกหนึ่งวัน  คือวันสุดทายซึ่งเปน “อัลฟา” และ   

“โอเมกา”  เปนจุดเริ่มตน  และจุดสุดทายของประวัติศาสตรตนบน

โลก  ธรรมประเพณีของคริสตชนเนนสิ่งนี้โดยสลักอักษรกรีกสอง

คํานี้บนหลุมฝงศพ 

 แตหากชีวิตของเราแตละคนสั้นและเปราะบาง  เราก็ไดรับ

ความบรรเทาใจจากความคิดที่วา  จิตวิญญาณของเราจะดํารงอยู

หลังความตายยิ่งกวานั้น  ความเชื่อยังชวยใหเรามี “ความหวังที่จะ

ไมผิดหวัง” (อางถึง รม.5:5)  ทําใหเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการ

กลับคืนชีพในวาระสุดทาย  มิใชเหตุบังเอิญแตประการใดที่ในพิธี

มิสซาตื่นเฝาปสกาอันสงางามนั้น  พระศาสนจักรเองก็ใชอักษร

กรีกสองคํานี้ในการอางถึงพระคริสตผูทรงดํารงพระชนมอยูใน

อดีต  ปจจุบัน  และชั่วนิรันดร  คือ พระองคทรงเปน “จุดเริ่มตน

และจุดสุดทาย เปนอัลฟา และ โอเมกา เวลาทั้งมวลเปนของ

พระองค และตลอดทุกยุคทุกสมัย”4  ประสบการณของมนุษย 
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แมวาจะขึ้นอยูกับเวลาก็ตาม  แตพระคริสตก็ทรงกําหนดใหสวนทาง

กับขอบเขตแหงชี วิตที่ ไม รูจักตาย   พระองคทรง  “เปนมนุษย

ทามกลางมนุษยเพื่อเชื่อมจุดเริ่มตนเขากับจุดหมายปลายทาง คือ 

มนุษยกับพระเจา”5 

ศตวรรษที่สลับซับซอนตออนาคตแหงความหวัง 

3. ในวาระที่กําลังกลาวกับผูสูงอายุนี้  ขาพเจารูวาขาพเจา

กําลังกลาวกับคนและเกี่ยวกับคนที่ไดเดินทางมายาวไกล  (อางถึง 

ปชญ. 4:13) ขาพเจากําลังกลาวกับคนรวมสมัยกับขาพเจา  ดังนั้น 

ขาพเจาจึงสามารถนําประสบการณสวนตัวของขาพเจามา

เทียบเคียง  พี่นองชายหญิงทั้งหลายชีวิตของเรา  ถูกกําหนดใหอยู

ในศตวรรษที่ยี่สิบนี้ดวยพระญาณสอดสองของพระเจา  ซึ่งกาวยาง

มาถึงดวยมรดกที่สลับซับซอนจากอดีต   และตองเผชิญกับ

เหตุการณพิเศษมากมาย 

 เชนเดียวกันยุคสมัยอื่นๆ ในประวัติศาสตร  ยุคสมัยของเรา

เองก็ถูกบันทึกไวดวยดานที่สวางและเงามืด  ความมืดมัวมิไดเกิดขึ้น

ทุกวันเวลา  ปจจัยทางดานดีชวยถวงดุลกับดานลบ  ซึ่งเปนผลมา

จากปฏิกิริยาตอบโตที่เปนประโยชนและเกิดจากความสํานึกรวม  

และคงจะไมยุติธรรมและอันตรายที่จะลืมวา  ความทุกขยากที่คาด

ไมถึงนี้มีผลกระทบตอชีวิตของคนนับลานๆ คน  เราจําเปนตอง

คิดถึงความขัดแยงในทวีปตางๆ  ซึ่งเกิดจากความขัดแยงดาน

ดินแดนระหวางรัฐ  หรือความเกลียดชังระหวางเชื้อชาติเผาพันธุ  

เราไมควรมองขามความยากจนสุดคนแคนที่สงผลกระทบ         

ตอคนสวนใหญในสังคมซีกโลกภาคใต  ซึ่งมีความรุนแรงไม    

นอยไปกวากันเลย  หรือปรากฎการณการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติ

ที่นาละอาย  และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบที่พบใน

หลายๆ  ประเทศ  นี่ยังไมรวมถึงความขัดแยงรุนแรงในระดับโลกที่

ยิ่งใหญเลย 

 ในครึ่งแรกของศตวรรษ  มีสงครามโลกสองครั้งดวยกัน  ซึ่ง

ในอดีตไมเคยมีคนตายและความเสียหายมากมายขนาดนี้มากอน  

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  ฆาทหารและพลเรือนนับลาน  ทําลายชีวิต

มนุษยในขณะที่พวกเขายังอยูในวัยหนุมสาว  และแมกระทั่งชีวิต

เด็กๆ  สงครามโลกครั้งที่สองเลาเกิดขึ้นหลังจากมีสันติภาพในโลก

เพียงไมกี่สิบป  โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งโหดรายมากกวาสงครามโลก

ครั้งแรกดวยซ้ําไป  และทําลายชีวิตมนุษยของหลายๆ ประเทศใน

ทวีปตางๆ  เปนจํานวนมากมายมหาศาล  เปนสงครามเบ็ดเสร็จ  

ซึ่งเปนการระดมความเกลียดชังที่ไมเคยไดยินมากอนและสราง

ความโหดรายตอประชากรพลเรือนที่ไมมีทางปองกันตนเองและ

ทําลายประชากรทั้งรุน  จํานวนคนตายในแนวหนาตางๆ  ใน

สงครามอันบาคลั่งที่ไมอาจประเมินได  และที่ปาเถื่อนพอๆ กัน  

คือ การสังหารที่เกิดขึ้นในคายกักกัน  ซึ่งยังคงเปนโกลโกธาในยุค

สมัยของเราอยางแทจริง 
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 ครึ่งหลังของศตวรรษตองแบกรับภาระของฝนรายจาก

สงครามเย็นเปนเวลาหลายป  ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางคาย

ประเทศยักษใหญสองคายที่มีอุดมการณขัดแยงกัน  คือตะวันออก

และตะวันตก  สงครามเย็นนี้ติดตามมาดวยการแขงขันดานอาวุธที่

ไรเหตุผล  และมีภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียรอยางตอเนื่อง    

ซึ่งสามารถทําลายมนุษยชาติทั้งมวลลงได6 

 ตองโมทนาคุณพระเปนเจาที่ยุคมืดแหงประวัติศาสตรไดปด

ฉากลงพรอมกับการลมสลายของรัฐบาลเผด็จการที่กดขี่ในยุโรป  

อันเปนผลมาจากการดิ้นรนตอสูอยางสันติ  ซึ่งตองพึ่งพาอาวุธแหง

สัจธรรมและความยุติธรรม7  ภาวะการณดังกลาว  นํามาซึ่งการ

เสวนา  ซึ่งแมวาจะยุงยากแตก็เกิดประโยชนและการคืนดีกันที่มุง

สรางสรรคใหมีการอยูรวมกันอยางสงบ  และเปนพี่นองกันระหวาง

ประชาชาติ 

 แตก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ไมไดรับประโยชนจากสันติภาพ

และเสรีภาพที่เกิดขึ้น  ในหลายเดือนที่ผานมามีความกังวลตอความ

ขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรบอลขาน  ซึ่งเคยเปนสมรภูมิ

สงครามโหดรายที่เกิดจากปญหาเชื้อชาติ  โลหิตยังคงหลั่งไหล  การ

สูญเสียยังคงเกิดขึ้น  ความเกลียดชังยังคงถูกหลอเลี้ยง  ในที่สุด  

ขณะนี้ความขัดแยงดานอาวุธไดสิ้นสุดลงแลว  มีการคิดถึงการฟนฟู

บูรณะประเทศในขณะที่สหัสวรรษใหมกําลังกาวยางเขามา  แตใน

ขณะเดียวกัน  บนทวีปอื่นๆ  สงครามจํานวนมากกําลังระอุ  บางครั้ง

มีการสังหารหมู และความรุนแรงตางๆซึ่งสื่อมวลชนจะหลงลืมไป

ในเวลาไมนานนัก 

4. ในขณะที่ความทรงจําและเหตุการณอันเจ็บปวดเหลานี้  

ทําใหเราโศกเศรา  แตเราก็ไมอาจลืมวา  ศตวรรษของเราก็มี

เหตุการณที่เปนสัญญาณที่ดีมากมาย  ซึ่งเปนเสมือนบอเกิดแหง

ความหวังสําหรับ  สหัสวรรษที่สามเกิดความสํานึกเพิ่มมากขึ้น  

แมวาจะยังคงแตกตางกันอยูมากก็ตาม  โดยเฉพาะในสวนที่

เกี่ยวของกับการเคารพชีวิตของมนุษยแตละคน  สิทธิมนุษยชน

สากล  ซึ่งไดมีการประกาศอยางสงางาม และปฏิญญาระหวาง

ประเทศที่มีผลผูกพัน 

 นอกจากนั้น  มีการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับสิทธิของ

ประชาชาติในการปกครองตนเองอยางตอเนื่อง   ในบริบท

ความสัมพันธทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  ซึ่งไดรับแรง

บันดาลใจจากการชื่นชม  เอกลักษณทางวัฒนธรรมและการ

เคารพชนกลุมนอย  การลมสลายของระบบเผด็จการ  เชนที่

เกิดขึ้นในยุโรปตะวันออก  นําไปสูการเจริญเติบโตทางแนวคิด

สากลเกี่ยวกับคุณคาประชาธิปไตย  และการคาเสรี  แมวาจะ

ยังคงมีสิ่งทาทายใหญหลวงในการประสานเสรีภาพและความ

ยุติธรรมทางสังคมใหเขากันก็ตาม  เรายังตองถือวาเปนพระพร

ยิ่งใหญของพระเจา  ที่ศาสนาใหญๆ ของโลกกําลังพยายามทํา
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การเสวนากันดวยความมุงมั่นมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนปจจัยพื้นฐาน

สําหรับสันติภาพ  และความเปน น้ําหนึ่งใจเดียวกันในโลก 

 นอกจากนั้น  ยังมีการยอมรับศักดิ์ศรีของสตรีมากขึ้น  เราคง

ปฏิเสธไมไดวา  หนทางยังยาวไกลนัก  แตก็ชัดเจน  เหตุผลอีก

ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความหวังก็คือการขยายตัวอยางรวดเร็วของ

การสื่อสาร  ตองขอบคุณเทคโนโลยีในปจจุบัน  ที่ชวยใหเราสามารถ

ติดตอกันอยางไรพรมแดนกางกั้น  ทําใหเรารูสึกวาเราเปนพลเมือง

ของโลก 

 การเจริญเติบโตที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ความสํานึกใน

ระบบนิเวศนแบบใหม  ซึ่งสมควรไดรับการสนับสนุน  บอเกิดแหง

ความหวังอีกประการหนึ่งคือความกาวหนาที่ยิ่งใหญของยาและ

คุณูปการของศาสตรวาดวยตัวมนุษย 

 มีเหตุผลหลายประการที่จะโมทนาคุณพระเจา  มีการ

พิจารณาเรื่องทั้งหมด  และปทายๆในศตวรรษของเราไดมีสวน

กอใหเกิดศักยภาพสําหรับสันติภาพและความกาวหนา  จากการ

เปนอริกันซึ่งชนรุนเราไดประสบมา  ก็ยังมีแสงที่สองสวางวันเวลาใน

ยุคสมัยเกาของเรา  ตรงนี้เราไดเห็นการยืนยันหลักการที่เปนแกน

ของความเชื่อทางคริสตศาสนา  คือ “ความสูญเสียไมเพียงไม

ทําลายความหวัง  แตกลับเปนพื้นฐานของความหวังเสียอีก”8 

 ในขณะที่ศตวรรษนี้กําลังสนธยาและสหัสวรรษนี้กําลังถึง

อรุณรุงแหงฤดูกาลใหมสําหรับมนุษยชาติอยูที่สุดขอบฟานี้  เราควร

หยุดพักเพื่อรําพึงไตรตรองวาเวลาโบยบินไปอยางรวดเร็วเพียงไร  

มิใชเพื่อปลอยตัวเราตามยถากรรมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  แตเพื่อ

ทําวันเวลาที่เรามีเหลืออยูนี้ใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

ฤดูใบไมรวงของชีวิต 

5. อายุมากคืออะไร? บางครั้ง  ซิเซโรเรียกวัยนี้วาฤดูใบไมรวง

ของชีวิต9  ตามการเปรียบเทียบกับฤดูกาล  และจังหวะตามลําดับ

ของธรรมชาติ  เราจําตองมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของภูมิ

ทัศนตลอดระยะเวลาหลายๆ ปที่ผานมา  บนภูเขาและทุงราบ  บน

ทุงหญา  หุบเขาและปาไมและในตนไม  มีความคลายคลึงกันมาก

ระหวางจังหวะทางกายภาพของมนุษยและวงจรธรรมชาติที่เรา

เปนสวนหนึ่ง 

 อยางไรก็ตาม  ในเวลาเดียวกันนั้นมนุษยถูกแยกออกมา

จากความเปนจริงอื่นๆ  ทั้งมวลรอบตัวเขา เปนเพราะวาเขาเปน

คน มนุษยถูกสรางมาตามภาพลักษณของพระเจา  จึงมีมโนธรรม

และความรับผิดชอบ  แมกระทั่งในมิติจิตวิญญาณของเขานั้น  

มนุษยก็ประสบกับจังหวะตางๆตามลําดับ  ซึ่งทั้งหมดก็ผานไป

อยางรวดเร็วเชนกัน  นักบุญเอเฟรม ชาวซีเรีย  ชอบเปรียบเทียบ

ชีวิตของคนเรากับนิ้วมือ  ทั้งเพื่อเนนวาความยาวของนิ้วมือก็ไม

เกินคืบ  และเพื่อระบุวาแตละจังหวะชีวิตก็เชนเดียวกับนิ้วมือ คือมี

ลักษณะพิเศษเฉพาะตน และ “นิ้วมือเปรียบไดกับหาจังหวะที่

มนุษยตองกาวเดินไป”10 



     54            55 

 ดวยเหตุนี้  วัยเด็กและวัยรุนจึงเปนชวงเวลาที่มนุษยรับการ

หลอหลอมและกําลังกาวเดินไปสูอนาคต  และดวยความชื่นชมใน

ความสามารถของตนนั้น  พวกเขากําลังวางแผนสําหรับวัยผูใหญ  

วัยสูงอายุก็มิใชวาจะไมมีประโยชน  นักบุญเจโรมตั้งขอสังเกตวาเมื่อ

อารมณลดนอยถอยลงผูสูงอายุก็ “มีปญญาเพิ่มมากขึ้น  และ

สามารถใหคําแนะนําที่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้น”11  ในแงหนึ่งนั้น        

เปนฤดูกาลนี้เองที่ทําใหปญญาเกิดจากประสบการณเนื่องจาก 

“เวลาเปนครูผูยิ่งใหญ”12  บทภาวนาจากบทเพลงสดุดีที่รูจักกันดีก็

คือ  “ขอพระองคทรงสอนใหนับวันของขาพระองค  เพื่อขาพระองค

ทั้งหลายจะมีจิตใจที่เปยมดวยปญญา” (สดด. 90:12) 

ผูสูงอายุในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 

6. ปญญาจารยทานสอนไววา “เยาวชนและอรุณรุงแหงชีวิตคือ

ความวางเปลา”(ปญจ. 11:10) พระคัมภีรไมลังเลที่จะระบุวาใน

ชวงเวลาของความเปนจริงที่ตรงไปตรงมานี้  ธรรมชาติของชีวิตผาน

ไปอยางรวดเร็วและวันเวลาที่ผานไปอยางไมเปลี่ยนแปลงเปน 

“ความวางเปลาแหงความวางเปลา  ทุกสิ่งทุกอยางเปนความวาง

เปลา”(ปญจ.1:2)  ใครบางที่ไมคุนเคยกับคําเตือนที่หนักแนนของ

นักปราชญนี้บาง  พวกเราที่สูงอายุและไดเรียนรูจากประสบการณ

เชนเดียวกับเรา  จะเขาใจเรื่องนี้ไดดีเปนพิเศษ 

 แมวาจะอยูกับความเปนจริงบิดเบี้ยวที่ เ กิดขึ้นนี้ก็ตาม     

พระคัมภี ร ก็ ยั งคง มี วิสั ยทัศน เ กี่ยว กับชี วิต ไปในแงที่ ดี งาม         

มนุษยยังคงถูกสรางมา  “ตามภาพลักษณของพระเจา” เสมอ 

(อางถึง ปฐก. 1:26) และทุกจังหวะชีวิต  ก็มีความสงางามและ

หนาที่เฉพาะ  ที่จริงตามพระวาจาของพระเจานั้น  วัยสูงอายุจะ

ไดรับการยกยองเปนอยางยิ่ง การมีชีวิตยืนยาวถือเปนเครื่องหมาย

แสดงถึงความรักของพระเจา (อางถึง ปฐก. 11:10-32) ในกรณี

ของอับราฮัม  ผูซึ่งไดรับการกลาวขานวามีอายุยืนยาว  ซึ่งสิทธิ

พิเศษนี้ก็คือพันธะสัญญา  “เราจะใหเจาเปนชนชาติที่ยิ่งใหญ  เรา

จะอวยพรเจาจะใหเจามีชื่อเสียงใหญโตเลื่องลือไป  เราจะอวยพร

ผูที่อวยพรเจา  เราจะสาปคนที่แชงเจา  บรรดาครอบครัวทั่วโลกจะ

ไดรับพรเพราะเจา” (ปฐก. 12:2-3) ขางกายของอับราฮัมคือนางซา

ราห สตรีผูเห็นวาตนเองแกชราลง  แตดวยขอจํากัดของรางกายที่

แกชราลงไปนั้น  ตนเองก็ไดพบกับพลานุภาพของพระเจา ผูทรง

กระทําการดีในขอบกพรองทั้งหลายของมนุษย 

 โมเสสเองก็เปนชายสูงอายุเมื่อพระเจาทรงมอบภารกิจให

ทานนําประชากรที่พระเจาทรงเลือกสรรออกจากประเทศอียิปต  

เมื่อทานไดรับคําสั่งจากพระเจานั้น  ทานมิไดอยูในวัยหนุม  แตอยู

ในวัยสูงอายุ  ทานไดกระทํามหัศจรรยในนามของอิสราเอลใน

บรรดาแบบอยางของผูสูงอายุในพระคัมภีรนั้น  ขาพเจาขอ

กลาวถึงโตเบีย  ผูที่นอบนอมถอมตนและตัดสินใจแนวแนที่จะยึด

มั่นในบัญญัติของพระเจาอยางกลาหาญเพื่อชวยเหลือผูที่ตกทุกข

ไดยากและใชชีวิตอยางพิการตาบอดดวยความอดทน  จนกระทั่ง
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เทวดาของพระเจามาชวยแกไขสถานการณของทาน(อางถึง ตบ. 

3:16-17)  ยังมีเอเลอาซาร  ซึ่งความตายจากการถูกทรมานของทาน

เปนพยานถึงความใจกวางและความเขมแข็งเปนพิเศษของทาน(อาง

ถึง 2 มัค. 6:18-31) 

7. พระธรรมใหม  ซึ่งเต็มไปดวยแสงสวางของพระคริสตนั้น     

ก็กลาวถึงแบบอยางของผูสูงอายุที่นาเลื่อมใส  พระวรสารที่บันทึก

โดยนักบุญลูกาเริ่มตนดวยการแนะนําคูสมรส “ที่ชราแลว” (1:7)  

นางเอลิซาเบ็ธและเซคาริยาห  บิดาและมารดาของยอหน แบพติส  

พระเมตตาของพระเจา  มาถึงทานทั้งสอง(อางถึง ลก. 1:5-25,39-

79) เซคาริยาห  ซึ่งชราแลว  ไดรับขาววาทานจะมีบุตรชาย  ทานจึง

กลาววา “ขาพระองคเปนชายชรา และภรรยาของขาพระองคก็อายุ

มากแลว”(ลก.1:18) เมื่อพระนางมารี  มาเยี่ยมเยียนญาติผูพี่  คือ

นางเอลิซาเบ็ธ  ซึ่งเปยมไปดวยพระจิตเจาก็รองดวยเสียงอันดังวา  

“ทานมีบุญมากกวาหญิงใดๆ และทารกในครรภของทานก็ไดรับพระ

พรดวย” (ลก.1:42)  และเมื่อยอหน แบพติส  เกิดมาเซคาริยาหก็สง

เสียงสรรเสริญพระเจา  เรื่องราวนี้  ทําใหเราไดเห็นคูสมรสที่อยูในวัย

สูงอายุและเปยมไปดวยจิตตารมณแหงการภาวนา 

 ในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้น  พระนางมารี  และโยเซฟ  

นําพระเยซูมาถวายตอพระเจา  ตามบทบัญญัติ  เพื่อปฏิบัติตาม

สัญญาในฐานะที่เปนบุตรชายคนแรกของทานทั้งสองที่นั่น  ทานทั้ง

สองไดพบกับผูเฒา  ซีเมออน  ซึ่งไดรอคอยพระเมสซิอาหมาเปน

เวลานานแลว  ทานซีเมออนอุมเด็กขึ้น  กลาวสรรเสริญพระเจาวา 

“พระเจาขา บัดนี้โปรดใหทาสของพระองคจากไปโดยสันติ” (ลก. 

2:29) 

 ขางๆ ซีเมออนนั้น  เราก็พบนางอันนา  หญิงหมายอายุ

แปดสิบสี่ป  ซึ่งเขามาในพระวิหารเปนประจํา  บัดนี้นางก็เปนสุขที่

ไดเห็นพระเยซู  นักบุญลูกาผูนิพนธพระวรสารบอกใหเราทราบวา 

“นางเ ริ่มสรรเสริญพระเจา   และทํานายถึงพระกุมารใหคน

ทั้งหลายที่รอคอยการไถกูกรุงเยรูซาเล็ม” (ลก. 2:38) 

 นิโคเดมุสก็เชนเดียวกัน  ทานเปนสมาชิกผูทรงเกียรติของ

สภาซันเฮด-ริน  และเปนผูสูงอายุ  ทานมาเยี่ยมพระเยซูเจาใน

เวลากลางคืนเพื่อมิใหผูใดเห็น  พระอาจารยเจาทรงเปดเผยตอ

ทานวา  พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา  ผูทรงมาเพื่อไถกู

โลก (อางถึง ยน. 3:1-21)  นิโคเดมุส  ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อ

คราวฝงพระศพพระเยซูเจา  โดยทานไดนําเครื่องหอมผสม  คือ

กํายานและมดยอบมาชโลมพระศพ  ทานเอาชนะความกลัวและ

แสดงตนเปนศิษยของพระเจาผูทรงถูกตรึงกางเขน(อางถึง ยน.

19:38-40)  แบบอยางเหลานี้ทําใหเรามั่นใจมากขึ้นเพียงใด    

พวกทานเตือนเราวาในทุกจังหวะชีวิตนั้น  พระเจาสามารถเรียก

เราแตละคนใหมีสวนชวยตามพรสวรรคของเรา  การรับใชพระ   

วรสารไมมีอะไรเกี่ยวของกับตัวเลขอายุเลย 
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 ทานนักบุญเปโตรในวัยสูงอายุก็เชนกัน  ทานไดรับเรียกให

มาเปนประจักษพยานความเชื่อของทานโดยการเปนมรณสักขี   

พระเยซูเจาเคยกลาวแกทานวา “เมื่อเจายังหนุม เจาคาดเอวของเจา

เอง และเดินไปที่ไหนๆ ก็ไดตามที่เจาปรารถนา แตเมื่อเจาแกแลว  

เจาจะเหยียดมือของเจาออก  และคนอื่นจะคาดเอวเจา และพาเจา

ไปที่ที่เจาไมปรารถนาจะไป”(ยน. 21:18) คํากลาวเหลานี้ทําให

ขาพเจาซาบซึ้งใจ  ในฐานะที่เปนผูดํารงตําแหนงตอจากนักบุญเป

โตร  และทําใหขาพเจารูสึกอยางแรงกลาวา  จําเปนที่จะตองยื่นมือ

ออกไปเพื่อยึดกุมพระหัตถของพระคริสตดวยความนอบนอมเชื่อฟง

คําสั่งของพระองคที่วา “จงติดตามเรามา” (ยน.21:19) 

8. บทเพลงสดุดีที่ 92 ประกาศเหมือนกับตองการตอกย้ํา

ภาพลักษณอันสูงสงของผูที่อายุมากที่พบในพระคัมภีรวา  “คนชอบ

ธรรมจะงอกขึ้นอยางตนอินทผาลัม  เจริญขึ้นอยางตนสนเซดารใน

เลบานอน........ มันแกแลวก็ยังเกิดผล  มันมียางเต็มและเขียวสดอยู  

เพื่อประกาศวาพระเจานั้นเที่ยงธรรม” (วว.13,15-16)  นักบุญเปาโล  

อัครสาวกก็สะทอนบทเพลงสดุดีนี้โดยเขียนในจดหมายถึงตีตัสวา  

“พึงสอนชายสูงอายุใหรูจักประมาณตน  ใหเอาจริงเอาจัง  ใหมี

สติสัมปชัญญะ  ใหมีความเชื่อ  ความรักและความอดทนตาม

สมควร  จงสอนหญิงที่สูงอายุเชนกัน  ใหเขาดําเนินชีวิตอยาง

เหมาะสมเยี่ยงศาสนิกชน.....สอนใหพวกเขารูจักความดี  และสอน

หญิงสาวใหรักสามีและบุตรของตน” (2:2-5) 

 ดังนั้น  คําสอนและภาษาที่ใชในพระคัมภีรกลาวถึงวัย

สูงอายุในฐานะที่เปน “เวลาที่นาชื่นชม”  สําหรับการทําใหชีวิต

สมบูรณ  และตามแผนการของพระเจาสําหรับแตละคนนั้น       

วัยสูงอายุเปนเวลาที่ทุกสิ่งทุกอยางมารวมกัน และชวยเราให

เขาใจความหมายของชีวิตไดดียิ่งขึ้นและบรรลุถึง  “ปญญาแหง

ดวงใจ” หนังสือพระปรีชาญาณเขียนไววา 
 

“ชีวิตดีใชอยูที่เดือนปมาก นับถือจากเขาสรางทางกุศล 

เราเชิดชูผูที่เปนวีรชน  เพียงไดยลดูดดื่มปลาบปลื้มใจ 

คนชรามีปญญานาเคารพ ผมหงอกพบลักขณานาเลื่อมใส 

ทานสัตยซื่อถือธรรมผองอําไพ ควรรักใครนับถือสมชื่อชรา” (4:8-9) 
 

วัยสูงอายุเปนจังหวะสุดทายของวุฒิภาวะของมนุษย  และ

เปนเครื่องหมายแหงพระพรของพระเจา 
 

ผูพิทักษความทรงจํารวมกัน 

9. ในอดีตนั้น  มีการเคารพผูสูงอายุเปนอยางมาก  โอวิด  กวี

ชาวลาตินกลาวไววา “ในอดีต  มีการเคารพตอผูที่มีผมหงอกเปน

อยางสูง”13  หลายศตวรรษกอนหนานี้  กวีชาวกรีกที่ชื่อโฟซีลีเดส  

เตือนสติเราวา  “จงเคารพผูที่มีผมหงอกขาว  จงใหการเคารพตอ

นักปราชญวัยชราเชนเดียวกับที่ทานใหการเคารพตอบิดาของทาน

เอง”14 
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 ในวันนี้ เลา  หากเราหยุดพิจารณาสถานการณปจจุบัน     

เราจะเห็นวาในบรรดาประชาชาติบางสวน  ผูสูงอายุจะไดรับการ

เคารพยกยอง  ในขณะที่ประชาชาติอื่นไมคอยมีการเคารพยกยอง

กันเทาใดนัก  ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติที่ใหความสําคัญแกประโยชน  

และความสามารถในการผลิตของมนุษยเปนหลัก  ทัศนคติดังกลาว

มักจะนําไปสูการดูถูกเหยียดหยามในชวงปทายๆ ของชีวิต  ในขณะ

ที่ผูสูงอายุเองก็จะรูสึกแปลกใจวาชีวิตของพวกเขายังมีคุณคาอยู

หรือไม 

 ขณะนี้เรามาถึงจุดที่มีการเสนอใหใชการุณยฆาตเพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น  โดยถือวาเปนวิธีการสําหรับสถานการณที่ยากลําบาก      

โชคไมดีที่ในไมกี่ปที่ผานมานี้ความคิดเกี่ยวกับการกระทําการุณย

ฆาตทําใหหลายๆ คนมิไดรูสึกถึงความโหดรายซึ่งเปนความรูสึกที่

มักจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผูที่เคารพชีวิตแนนอน  อาจเปนไปได

วาในกรณีที่ความเจ็บปวยรุนแรงที่ทําใหทรมานจนไมอาจทนรับได

นั้น  ผูปวยมักจะรูสึกสิ้นหวัง  และผูที่เปนที่รักหรือผูที่รับผิดชอบใน

การดูแลรักษาพวกเขา  ก็รูสึกกดดันจากความสงสารที่ผิดๆ ทําให

เห็นวาวิธี “ตายอยางงายๆ” เปนสิ่งที่สมเหตุสมผล  ตรงนี้เราตอง

คํานึงถึงกฎศีลธรรมที่อนุญาตใหมีการฉีด “ยาขนานแรงเพื่อการ

รักษา”15  และจะถือวาเฉพาะรูปแบบการรักษาตามความจําเปนใน

การรักษาทางการแพทยเปนพันธะที่จะตองกระทํา  ซึ่งในกรณีของ

ความเจ็บปวยขั้นสุดทายซึ่งมุงเพียงเพื่อขจัดความเจ็บปวดเทานั้น  

แตการกระทําการุณยฆาต  ซึ่งเขาใจกันดีวาเปนการทําใหตาย

โดยตรง  เปนอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง  โดยไมตองคํานึงถึงความ

ตั้งใจและสถานการณแตประการใด  การุณยฆาตยังคงถือวาเปน

การกระทําที่ชั่วรายอยางแทจริง  เปนการละเมิดบทบัญญัติของ

พระเจา  และเปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย16 

10. มีความจําเปนเรงดวน  ที่จะตองฟนฟูทัศนคติตอชีวิต

โดยรวมที่ถูกตอง  ทัศนคติที่ถูกตองคือชีวิตนิรันดร  ซึ่งชีวิตในแต

ละชวงเปนการเตรียมตัวที่มีความหมาย  วัยสูงอายุก็เชนกัน        

มีบทบาทที่เหมาะสมในกระบวนการบรรลุวุฒิภาวะอยางคอยเปน

คอยไปตามเสนทางมุงสูชีวิตนิรันดร  และกระบวนการบรรลุวุฒิ

ภาวะนี้ไมอาจเปนอยางอื่นได  นอกจากเปนประโยชนตอสังคม

ใหญซึ่งผูสูงอายุก็เปนสวนหนึ่งของสังคมนี้ดวย 

 ผูสูงอายุชวยใหเราไดมองกิจการของมนุษยดวยปญญาที่

กวางไกลขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ในชีวิต  ทําใหพวก

เขาเกิดความรูและวุฒิภาวะ  พวกเขาเปนผูพิทักษความทรงจํา

รวมของเรา  ดังนั้นพวกเขาจึงเปนผูแปลความหมายองคความรู

และคุณคารวม  ซึ่งหนุนชวยและชี้นําชีวิตในสังคมไดดีกวา  ดังนั้น

การเพิกเฉยตอผูสูงอายุก็คือการปฏิเสธอดีต  ซึ่งเปนรากฐานที่

มั่นคงของปจจุบัน  เพราะการเชื่อมั่นในความทันสมัยโดยไม

คํานึงถึงความทรงจําในอดีตแตประการใด  และเปนเพราะวา



     62            63 

ประสบการณที่ มี วุฒิภาวะของพวกเขานั่นเอง  ผูสูงอายุจึงไม

สามารถใหคําปรึกษาและคําชี้แนะที่มีคุณคาแกเยาวชนได 

 ดวยเหตุผลนี้  สัญญาณของความออนแอของมนุษย  ซึ่ง

เกี่ยวของอยางชัดเจนกับอายุที่มากขึ้น  ไดกลายเปนเสียงเรียกใหมี

การพึ่งพาอาศัยกันและสมานฉันทที่ขาดไมได  ซึ่งเชื่อมโยงชนรุน

ตางๆ  เขาดวยกันตราบเทาที่มนุษยแตละคนยังตองการผูอื่น และ

เสริมสรางความอุดมจากพระพรและพรสวรรคของทุกคน 

 ณ  ตรงจุดนี้   การไตรตรองของกวีที่ขาพเจาชื่นชอบก็

สอดคลองกับประเด็นนี้เปนอยางยิ่ง คือ “มิใชอนาคตเพียงเทานั้นที่

เปนเรื่องนิรันดรที่จริง  อดีตก็เปนยุคแหงความนิรันดร  เชนกัน  ไมมี

อะไรที่เกิดขึ้นแลวจะเกิดขึ้นในวันนี้ดังเชนที่เกิดขึ้นในอดีตอีก  มันจะ

เกิดขึ้นแคเปนความคิดเทานั้น  จะไมหวนกลับคืนเปนจริงดวยตัว

ของมันเองอีก”17   

 

“จงนับถือบิดามารดา” 

11. ดังนั้น  ทําไมเราจึงไมใหความเคารพตอผูสูงอายุตอไป    

ตามประเพณีที่มีเหตุผลของวัฒนธรรมตางๆ  มากมายในทุกๆ  ทวีป

ที่ไดใหคุณคาอยางสูงสงเหลือเกิน  สําหรับประชาชาติที่ปฏิบัติตาม

พระคัมภีร  ขอคําสอนที่ผานมาหลายศตวรรษก็คือพระบัญญัติสิบ

ประการ  “จงนับถือบิดามารดา”  ซึ่งเปนหนาที่ที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล  การปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้อยางครบถวนและเหนียว

แนนนั้น  มิไดเปนเพียงบอเกิดแหงความรักของเด็กตอพอแมของ

ตนเทานั้น  แตยังประสานเขากับสายสัมพันธที่แนนแฟนระหวาง

ชนรุนตางๆ ดวย  หากบทบัญญัตินี้ไดรับการยอมรับและปฏิบัติ

ตามอยางซื่อสัตย  อันตรายจากการที่ผูสูงอายุจะถูกมองวา        

ไรประโยชน  และเปนภาระที่ยุงยากก็จะมีเพียงเล็กนอย 

 บทบัญญัตินี้ยังสอนให เคารพผูที่จะไปกอนหนาเรา      

และความดีที่พวกเขาไดกระทํา  คําวา “บิดามารดา”  ชี้ไปถึงอดีต  

เปนสายสัมพันธระหวางชนรุนตางๆ  ที่ทําใหประชาชาติหนึ่งๆ  

สามารถดํารงอยูไดในเนื้อหาสองตอนของพระคัมภีร (อางถึง 

อพย. 20:2-17 , ฉธบ. 5:6-21)  พระบัญญัติของพระเจาประการนี้

ถูกสลักไวเปนลําดับแรกบนแผนหินแทงที่สอง  ซึ่งกลาวถึงหนาที่

ของมนุษยที่มีตอกันและกัน  และตอสังคม 

 นอกจากนั้น  บทบัญญัติประการนี้ยังเปนบทบัญญัติ

ประการเดียวที่มีพันธะสัญญาตามมาดวย คือ 

 “จงนับถือบิดามารดาของทานเพื่อวาวันเวลาของทานบน

แผนดินที่พระเจาของทานประทานใหนั้น  จะไดยืนยาว” (อพย. 

20:12 , ฉธบ. 5:16) 

12. “เจาจงลุกขึ้นคํานับคนผมหงอก  และเคารพคนชรา” 

(ลนต. 19:32) การเคารพผูสูงอายุประกอบดวยหนาที่สามประการ  

คือ ตอนรับพวกเขา ชวยเหลือพวกเขา และนําความรู ความ-

สามารถของพวกเขามาใชใหเกิดประโยชนในหลายๆ แหงนั้น   
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การกระทําดังกลาวเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ  อันเปนผลมาจาก

ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมายาวนาน  ในที่อื่นๆ  โดยเฉพาะใน

ประเทศที่เศรษฐกิจเจริญกาวหนากวานั้น  จําเปนจะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวโนมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  เพื่อใหหลักประกันวา

ผูสูงอายุสามารถมีอายุยืนยาวดวยศักดิ์ศรีโดยไมตองหวาดกลัววา  

พวกเขาจะจบชีวิตโดยไมเกิดประโยชนอันใดเลย  เราจําเปนจะตอง

มีความสํานึกเพิ่มมากขึ้นวา  อารยธรรมของมนุษยจะใหความ

เคารพและความรักตอผูสูงอายุ  เพื่อวาแมพวกเขาจะสูญสิ้น

พลกําลังไป  แตพวกเขาก็ยังรูสึกวาตนเปนสวนสําคัญของสังคม     

ซิเซโรเองกลาวไววา  “ภาระของการมีอายุมากจะเบาลงหาก

ผูสูงอายุ  รูสึกวาไดรับการเคารพและความรักจากเยาวชน”18  

นอกจากนั้นในขณะที่สภาพจิตใจของมนุษยเปนสวนหนึ่งใน

กระบวนการที่รางกายมีอายุมากขึ้นนั้น  สภาพจิตใจจะยังคงสดใส

หากตนยังคงเดินหนามุงสูชีวิตนิรันดรอยางแนวแน  ประสบการณ

ของการคงความเปนหนุมสาวนี้  จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อตระหนักแก

ใจตนดีวาไดรับความหวงใย  ความเห็นอกเห็นใจ  และความรักที่

กตัญูจากผูที่ตนรัก  ทานนักบุญเกรกอรีแหงนาซีอันซุสไดเขียนไว

ในทํานองเดียวกันวา มนุษย “ไมมีจิตใจที่แกชรา  แตเขาก็ยอมรับวา

เสรีภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเขาจะคอยๆ  กาวขามพน

ไปในสถานที่ที่ไมมีความหนุมสาวหรือความชราอีกตอไป  แตเปน

สถานที่ที่ทุกสิ่งทุกอยางมีความสมบูรณดวยวุฒิภาวะทางจิตใจ”19 

13. ชุมชนคริสตชนจะไดรับอะไรมากมายจากการที่มีผูสูงอายุ

อยูดวย  สิ่งที่ขาพเจาคิดถึงลําดับแรกก็คือการประกาศขาวดี  

ประสิทธิภาพของการประกาศขาวดีมิไดขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญ

ทางดานวิชาการเปนหลัก  มีครอบครัวมากมายที่ลูกหลานไดรับ

การสั่งสอนจากปูยาตายายของตนใหรูจักพื้นฐานความเชื่อ         

มีหลายๆ  พื้นที่ที่ผูสูงอายุมีคุณูปการมากมาย  พระจิตเจาทรง

ทํางานในสถานที่และดวยวิธีที่พระองคมีพระประสงคและบอยๆ  

พระองคทรงทํางานผานมนุษย  ซึ่งดูเหมือนวาเปนองคประกอบ

เล็กๆ  ในสายตาของโลก  คนจํานวนมากไดเขาใจและไดรับการ

บรรเทาใจจากผูสูงอายุ  ซึ่งอาจจะมีชีวิตอยางเหงาหงอย  หรือ

เจ็บปวยแตพวกเขาก็ยังสามารถใหกําลังใจดวยคําแนะนําที่เปยม

ดวยความรัก  ดวยคําภาวนาอยางเงียบๆ  หรือดวยการยอมรับ

ความทรมานที่เกิดขึ้นดวยความอดทน 

 ในชวงเวลาที่พลกําลังทางกายภาพและระดับการ

เคลื่อนไหวของพวกเขาลดลงนั้น  พี่นองชายหญิงของเราเหลานี้ก็

ยิ่งทรงคุณคามากขึ้น  ตามแผนรหัสธรรมล้ําลึกแหงพระญาณ

สอดสองของพระเจา 

 นอกเหนือจากความตองการทางดานจิตใจที่ชัดเจนของ

ผูสูงอายุเองแลวสถานที่ธรรมดาที่สุดสําหรับการใชชีวิตในวัยชรา

ของตนก็คือ  สถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่ทําใหผูสูงอายุ  รูสึก 

“เหมือนอยูกับบาน”  เหมือนอยูกับสมาชิกครอบครัว  กับคนรูจัก
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และเพื่อน  เปนสถานที่ที่เขาสามารถทําตัวใหเปนประโยชนไดเมื่อ

จํานวนผูสูงอายุมีมากขึ้น  ตามอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น  ก็ยิ่งเปนเรื่อง

สําคัญที่จะตองสงเสริมทัศนคติแหงการยอมรับและการชื่นชม

ผูสูงอายุอยางกวางขวาง  และไมขับไลไสสงพวกเขาออกไปอยูวง

นอก  เปาหมายสูงสุดคือการใหผูสูงอายุใชชีวิตอยูในครอบครัว  

พรอมกับหลักประกันวาจะไดรับความชวยเหลือทางสังคมที่มี

ประสิทธิภาพเพราะมีความตองการเพิ่มขึ้นตามอายุและความเจ็บไข

ไดปวย 

 ในอีกดานหนึ่ง  มีกรณีที่สภาพแวดลอมบอกหรือเรียกรองให

สงพวกเขาเขา  “บานผูสูงอายุ”  ซึ่งเปนสถานที่ที่พวกเขาจะไดรับ

ความสนุกสนานเพราะมีเพื่อนและไดรับการดูแลเปนพิเศษ  สถาบัน

ดังกลาวตองไดรับคําชมเชยเปนพิเศษ  และประสบการณแสดงให

เห็นวา  สถาบันเหลานี้สามารถใหบริการอันทรงคุณคาหากสถาบัน

เหลานี้มีแรงบันดาลใจ  มิใชเพียงเพื่อประสิทธิผลขององคกรเทานั้น

แตเพราะความหวงใยที่เปยมความรักดวย  ทุกอยางจะงายเขาเมื่อ

ผูสูงอายุแตละคนที่พํานักอาศัยในสถาบันเหลานี้จะไดรับความ

ชวยเหลือจากครอบครัว  เพื่อน   และชุมชนวัดของตน  จนพวกเขา

รูสึกวาไดรับความรัก  และตนยังเปนประโยชนตอสังคม    เราไมอาจ

ลืมที่จะชื่นชมและขอบคุณคณะนักบวชตางๆ  และกลุมอาสาสมัคร

ที่อุทิศตนเปนพิเศษใหกับการดูแลผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูสูงอายุที่

ยากจน  ถูกทอดทิ้งและผูที่มีความยากลําบาก 

 เพื่อนผูสูงอายุที่รัก  เมื่อทานรูสึกวาไมมั่นคงเพราะปญหา

สุขภาพและความเจ็บปวย  หรือเพราะสภาพแวดลอมอื่นๆ  

ขาพเจาขอใหทานมั่นใจไดวา  ขาพเจาอยูใกลชิดทานดวยความรัก  

เมื่อพระเจาทรงอนุญาตใหเราตองทรมานเพราะความเจ็บปวย  

ความเหงา  หรือดวยเหตุผลอื่นๆ  ที่เ กี่ยวของกับวัยสูงอายุนี้  

พระองคก็ทรงประทานพระพร  และพลกําลังใหเราเสมอ เพื่อเรา

จะไดเปนหนึ่งเดียวในความรักอันยิ่งใหญโดยการเสียสละของพระ

บุตรของพระองค  และเพื่อรวมในแผนการณแหงความรอดของ

พระองคอยางครบถวนยิ่งขึ้น  ใหเรามั่นใจวา  พระองคเปน      

พระบิดาของเรา เปนพระบิดาที่เปยมดวยความรักและพระเมตตา 

 ขาพเจายังคิดถึงทานที่เปนแมหมายและพอหมายเปน

พิเศษ  ทานคงจะรูสึกเหงาในชวงปลายของชีวิต  ทานที่เปน

นักบวชชายและนักบวชหญิงที่สูงอายุ  ทานไดรับใชพระอาณาจักร

สวรรคอยางซื่อสัตยมาเปนระยะเวลาหลายป  และพี่นองพระสงฆ

และพระสังฆราชของเรา  ซึ่งมิไดรับผิดชอบงานอภิบาลโดยตรงอีก

แลว  เนื่องจากอายุมากขึ้นพระศาสนจักรยังตองการทาน     

พระศาสนจักรชื่นชมที่ทานยังปรารถนาที่จะใหบริการในงาน

อภิบาลหลายๆ ดาน พระศาสนจักรยังตองการความชวยเหลือจาก

ทานดวยคําภาวนาอีกตอไป พระศาสนจักรยังหวังไดรับคําแนะนํา

ที่เกิดจากประสบการณของทาน การเปนประจักษพยานถึงพระวร-
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สารในชีวิตประจําวันของทานทําใหพระศาสนจักรมีความอุดมยิ่งขึ้น 

“พระองคทรงสําแดงวิถีแหงชีวิตแกขาพระองค เมื่อมีพระองค

ประทับอยู ชีวิตก็จะมีความสมบูรณ” (สดด. 16:11) 

14. เปนธรรมดาที่เมื่อวันเวลาผานไป  เราก็จะคิดถึง  “วาระ

สุดทาย” ของเรามากขึ้น  หากไมรวมเรื่องอื่นแลว  เราจะคิดถึงวาระ

สุดทายอีกก็ตอเมื่อสมาชิกในครอบครัว เพื่อน และคนรูจักเริ่มลด

จํานวนลง  เราจะตระหนักถึงความเปนจริงนี้ในหลายๆ กรณี  เชน

เมื่อเรากลับมารวมญาติ  การพบปะสังสรรคของเพื่อนวัยเด็ก เพื่อน

รวมรุนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อนทหารหรือเพื่อนสามเณร  

เสนที่แบงชีวิตและความตายจะลากผานชุมชนของเรา  และเคลื่อน

เขาใกลเราแตละคนทุกขณะอยางไมเปลี่ยนแปลง  หากชีวิตเปนการ

จาริกไปสูบานของเราบนสวรรคแลว  วัยสูงอายุก็เปนเวลาที่เปน

ธรรมชาติที่สุดที่กําลังมุงไปสูประตูแหงชีวิตนิรันดร 

 พวกเราผูสูงอายุเองก็รูสึกลําบากที่จะยินยอมพรอมใจเดิน

ตามเสนทางนี้  ตามเงื่อนไขความเปนมนุษยของเราที่ยังมีความบาป

อยูนั้น  ความตายเปรียบเสมือนกับดานมืดที่นํามาซึ่งความโศกเศรา

และความกลัว  มันจะเปนเรื่องที่ตรงกันขามไดอยางไรเลา  มนุษย

ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีชีวิตในขณะที่พระคัมภีรบอกเราตั้งแตหนา

แรกๆ (อางถึง ปฐก. 2-3) วาความตายมิไดอยูในแผนการณของ 

พระเจาตั้งแตแรกเริ่ม  ความตายเกิดขึ้นมาเปนผลสืบเนื่องจาก

ความบาป  เปนผลจาก “ความอิจฉาริษยาของปศาจ” (ปชญ. 2:24) 

ดังนั้น  เราจึงเขาใจไดวาทําไมเมื่อตองเผชิญกับความเปนจริง 

ดานมืดนี้  มนุษยจะกบฏออกมาตามสัญชาติญาณ  ดวยเหตุนี้จึง

เปนสิ่งสําคัญที่พระเยซูเจาเอง “ผูทรงถูกทดลองใจเหมือนอยางเรา

ทุกประการ”  ยังรูสึกกลัวที่จะตองเผชิญหนากับความตาย 

 “พระบิดาเจาขา  หากเปนไปได  ขออยาใหลูกตองรับทุกข

ทรมานนี้เลย”  เราเองก็คงไมลืมน้ําตาของพระองคที่หลุมฝงศพ

ของลาซารัสผูเปนสหายของพระองค  แมวาพระองคกําลังจะปลุก

เขาใหฟนขึ้นจากความตายก็ตาม (อางถึง ยน.11:35) 

 ไมวาจะทําความเขาใจดวยเหตุผลใดๆ  ก็ตาม ความตาย

อาจเกิดมาจากหลักการทางชีวภาพ  เปนไปไมไดที่จะเผชิญกับ

ความตายโดยถือวาเปนเรื่อง “ธรรมชาติ” 

 ความคิดเชนนี้  จะขัดแยงกับสัญชาติญาณที่ลึกซึ้งที่สุด

ของมนุษยเอง  สังคายนาวาติกัน ไดตั้งขอสังเกตไววา 

 “เมื่อถึงตอนที่ตองพูดเรื่องความตาย  ปญหาเกี่ยวกับการ

ดํารงอยูของมนุษยก็จัดเปนเรื่องที่อธิบายไดยากกวาตอนใดๆ  

ทั้งหมด มนุษยมิเพียงตองทรมานจากความเจ็บปวด และ รางกาย

ที่ทรุดโทรมไปเปนลําดับเทานั้น  แตกลับยิ่งทรมานมากขึ้นเพราะ

ความหวาดกลัววาตนจะดับสูญไปตลอดกาล”20  ความเจ็บปวดนี้

ไมสามารถไดรับการบรรเทาใจใดๆ  เพราะความตายทําใหการ

ทําลายเสร็จสิ้นสมบูรณ  อันเปนวาระสุดทายของทุกสิ่งทุกอยาง  

ดังนั้น  ความตายจึงผลักดันใหชายและหญิงตั้งคําถามพื้นฐานตอ
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ตัวเองเกี่ยวกับความหมายของชีวิต  มีอะไรอยูในอีกดานหนึ่งหลัง

กําแพงเงามืดแหงความตาย  ความตายเปรียบไดกับวาระสุดทาย

ของชีวิต  หรือยังมีอะไรเหลืออยูหลังความตายอีก 

15. นับแตโบราณกาลจนถึงยุคปจจุบันของเรา  ประวัติศาสตร

มนุษยไดใหคําตอบงายๆ  จํานวนหนึ่ง  ซึ่งจํากัดชีวิตไวเพียงแคสิ่งที่

เราประสบอยูบนแผนดินโลกเทานั้น  ในพระธรรมเกาเอง  ขอความ

บางตอนในหนังสือปญญาจารยดูเหมือนจะพูดถึงวัยสูงอายุวาเปน

บานที่กําลังเสื่อมโทรมพังทลายและความตายก็เปนการทําลายครั้ง

สุดทายที่สมบูรณ (อางถึง 12:1-7) แตดวยทัศนคติเชิงลบเหลานี้เอง  

ทําใหเกิดภาพแหงความหวังที่สองประกาย  ซึ่งปรากฏขึ้นมาดวย

การเผยแสดงโดยรวม  โดยเฉพาะในพระวรสารวา “พระองคมิไดทรง

เปนพระเจาของคนตายแตทรงเปนพระเจาของคนเปน” (อางถึง ลก. 

20:38)  นักบุญเปาโลอัครสาวกก็ยืนยันวา  พระเจาผูทรงประทาน

ชีวิตใหแกคนตาย (อางถึง รม. 4:17)  นั้น  ก็จะทรงประทานชีวิต

ใหแกรางกายของเราซึ่งตองตายดวย (อางแลว 8:11)  พระเยซูเองก็

ไดทรงตรัสไววา  “เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงกลับเปนขึ้นมา และมีชีวิต 

ผูที่วางใจในเรานั้น แมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก  และทุกคนที่

มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตายเลย” (ยน. 11:25-26) 

 พระคริสตเจาผูทรงกาวขามธรณีแหงความตายแลว  ไดทรง

เผยแสดงใหเห็นชีวิตที่อยูหลังเขตแดนนี้  ซึ่งเปน “ดินแดน”  ที่ไมมี

ใครรูจัก  นั้นก็คือชีวิตนิรันดร  พระองคเปนบุคคลแรกที่เปนประจักษ

พยานถึงชีวิตนิรันดร  ในพระองคนั้นความหวังของมนุษยแสดงให

เห็นวาเปยมไปดวยความไมรูจักตาย  “ความโศกเศราจากความ

ตายเปดประตูไปสูพันธสัญญาแหงชีวิตอมตะที่รุงเรือง”21  เปนคํา

ภาวนาในพิธีกรรมของพระศาสนจักรซึ่งเปนการบรรเทาใจ  ผูที่มี

ความเชื่อในขณะที่กําลังอําลาตอผูที่ตนรัก  ซึ่งติดตามดวยถอยคํา

ที่ประกาศถึงความหวังวา  “พระเจาขา  สําหรับผูที่เชื่อในพระองค

นั้น  ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป  มิใชสิ้นสุด  เมื่อรางกายบนแผนดินของ

เรานอนลงเพราะความตาย  เราก็จะไดเขาไปสูสถานที่พักอาศัย  

อันเปนนิรันดรในสวรรค”22  ในพระคริสตเจานั้น  ความตายแมวา

จะนาโศกเศราและยุง เหยิงก็ตามแต   ก็ได รับการไถกูและ

เปลี่ยนแปลง ความตายไดรับการเผยแสดง  ในฐานะเปน “พี่สาว” 

ที่นําเราไปสูออมอกของพระบิดาของเรา23 

16. ดังนั้น  ความเชื่อทําใหเราเขาใจรหัสธรรมแหงความตาย  

และนําความสงบมาสูวัยสูงอายุ  ซึ่งบัดนี้จะไมถูกมองหรือใชชีวิต

อยางไมดิ้นรนอีกแลวเพราะความคาดหวังวาจะพบกับความ

หายนะ  แตจะถูกมองวาเปนหนทางที่เปยมดวยพันธะสัญญาซึ่ง

มุงไปสูเปาหมายของวุฒิภาวะที่สมบูรณ  วันเวลาเหลานี้จะตอง

ดําเนินไปดวยความคิดที่สละตนเองดวยความเชื่อมั่นใหอยูใน  

พระหัตถของพระเจา  พระบิดาผูทรงพระญาณสอดสองและเปยม

พระเมตตา  เปนเวลาที่เราจะตองใชอยางสรางสรรคเพื่อใหชีวิตจิต
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ของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้น  โดยอาศัยคําภาวนาที่รอนรนมากยิ่งขึ้น และ 

การอุทิศตนในการรับใชพี่นองชายหญิงของเราดวยเมตตาธรรม 
 สิ่งที่ขอแนะนํามากที่สุดก็คือ  โครงการดานสังคมทั้งหลายที่

ชวยใหผูสูงอายุไดบํารุงรักษารางกายใหมีสุขภาพดีเสมอ  ใหมีการ

พัฒนาทางปญญา  และสรางความสัมพันธกับคนอื่น  รวมทั้ง

โครงการที่ชวยพวกเขาไดทําตัวใหเกิดประโยชน และ ใชเวลา 

พรสวรรค และประสบการณของตนในการรับใชผู อื่น  ดวยการ

ปฏิบัติดังกลาว  ความสามารถที่จะชื่นชม  ชีวิตในฐานะที่เปน    

พระพรแตกําเนิดของพระเจาจะไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนาเพิ่ม

มากขึ้น  ความสามารถที่จะชื่นชมชีวิตดังกลาวนี้  ไมมีทางที่จะ

ขัดแยงกับความปรารถนาที่จะไดชีวิตนิรันดร ซึ่งเกิดขึ้น  ภายในคนที่

มีประสบการณทางชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง  ดังเชนที่ชีวิตของนักบุญตางๆ ได

เปนประจักษพยานมาแลว 

 พระวรสารเตือนเราดวยคําพูดของทานผู เฒาซีเมออน     

ทานกลาววาทานพรอมที่จะตายทันทีหลังจากที่ทานไดอุมพระเมสซิ

อาหที่ทานเฝารอคอยมาเปนเวลานานแลวนั้นไวในออมแขนของ

ทาน  “พระเจาขาบัดนี้  ขอไดทรงโปรดใหทาสของพระองคไปเปนสุข

ตามพระดํารัสของพระองคเถิด  เพราะวาดวงตาของขาพระองคได

เห็นความรอดของพระองคแลว” (ลก. 2:29-30)  “นักบุญเปาโล  

อัครสาวก  ไมสามารถเลือกระหวางความตองการมีชีวิตอยูตอไป

เพื่อประกาศขาวดีของพระคริสต  และความตองการที่จะจากไปเพื่อ

อยูกับพระคริสต” (ฟป. 1:23)  นักบุญอิกญาซิโอ  แหงอันติโอก  

ยินดีที่จะเปนมรณสักขีโดยกลาววา  ทานไดยินเสียงของพระจิต

เจาในใจของทาน  ดังเชน “น้ํา”อันทรงชีวิตที่เออทวมทนภายในตัว

ทาน  และไดยินเสียงกระซิบเชื้อเชิญให “มาหา  พระบิดาเจา

เถิด”24  ตัวอยางเหลานี้สามารถเพิ่มจํานวนมากขึ้นได  ตัวอยาง

เหลานี้มิไดกอใหเกิดความสงสัยใดๆ  เกี่ยวกับคุณคาของชีวิตบน

โลก  ซึ่งมีความสวยงาม แมวาจะมีขอจํากัดตางๆ และความทุกข

ทรมานก็ตาม  ชีวิตจะตองดําเนินตอไปจนถึงวาระสุดทายจริงๆ  

ในเวลาเดียวกันนั้น  ตัวอยางเหลานี้ก็เตือนเราวา  ตามความเชื่อ

ของคริสตชนนั้น  ชีวิตบนโลกมิใชคุณคาสูงสุด  โดยที่เรามองวาระ

สุดทายของชีวิตเปน “หนทาง” เปนสะพานระหวางชีวิตหนึ่งกับอีก

ชีวิตหนึ่ง  ระหวางความ ยินดีที่เปราะบางและไมแนนอนบนโลกนี้

กับความยินดีที่สมบูรณพรอม  ซึ่งพระเจาไดทรงจัดเตรียมไว

สําหรับ  ผูรับใชที่ซื่อสัตยของพระองค  “เจาจงยินดีปรีดารวมสุข

กับนายของเจาเถิด”(มธ.25:21) 

กําลังใจใหดําเนินชีวิตดวยความสมบูรณ 

17. ดวยจิตตารมณนี้   พี่นองชายหญิงผูสูงอายุทั้งหลาย  

ในขณะที่ขาพเจาใหกําลังใจทานแตละคนใหดําเนินชีวิตดวยความ

สงบตามวันเวลาที่พระเจาทรงประทานใหทาน  ขาพเจารูสึกวา

ตองการแบงปนความรูสึกของขาพเจาเองในชวงวาระนี้ของชีวิต 
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ขาพเจา  หลังจากระยะเวลากวายี่สิบปที่ทําหนาที่บนบัลลังกของ

นักบุญเปโตร  และในขณะที่เรากําลังรอการมาถึงของสหัสวรรษที่

สามที่ใกลเขามาแลว  แมวาจะมีขอจํากัดที่เกิดจากอายุ  แตขาพเจา

ก็ยังคงชื่นชมชีวิต  ดวยเหตุนี้  ขาพเจาจึงโมทนาคุณพระเปนเจา  

นับวาเปนสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สามารถถวายตัวเองจนถึงวาระสุดทาย

เพื่อพระอาณาจักรของพระเจา  ในเวลาเดียวกัน  ขาพเจาก็พบสันติ

สุขในการคิดถึงวันเวลาเมื่อพระเจาจะทรงเรียกขาพเจา  จากชีวิต

หนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึ่ง  ดังนั้น  ขาพเจาจึงมักพบวาตนเองสวดภาวนา  

โดยไมมีรองรอยความหดหูแตประการใด  เปนบทภาวนาที่พระสงฆ

สวดหลังพิธีรับศีลมหาสนิทวา  ในวาระใกลจะตาย  โปรดเรียก      

ขาพระองคและรับขาพระองคไปหาพระองค  นี่คือคําภาวนาแหง

ความหวังของคริสตชน  ซึ่งไมมีทางที่จะหันเหไปจากความชื่นชม

ยินดีในปจจุบันในขณะที่มอบอนาคตไวภายใตการดูแลดวย       

พระเมตตาและความรักของพระเจา 

18. “ขอพระองคทรงสั่งขาพเจา  ใหมาหาพระองคเถิด” (Jube 

me venire ad te)นี่คือความใฝฝนที่ลึกซึ้งในจิตใจมนุษย  รวมทั้งผูที่

มิไดมีความสํานึกดวย  ขาแตพระเจาแหงชีวิต  ขอทรงโปรดให      

ขาพระองคไดตระหนักในเรื่องนี้อยางแจมแจง  เพื่อที่ขาพระองคจะ

ไดชื่นชมทุกฤดูกาลชีวิต  โดยถือวาเปนพระพรที่มีพันธะสัญญา

สําหรับอนาคต 

 ขอทรงโปรดใหขาพระองคยอมรับพระประสงคของ

พระองคดวยความรัก  และทรงโปรดรับขาพระองคไวในพระหัตถ

อันเมตตาของพระองคทุกวัน  และเมื่อเวลาแหงการจากไปของ  

ขาพระองคมาถึง  ขอทรงโปรดใหขาพระองคเผชิญกับเวลานั้นดวย

ความสงบ  โดยไมเสียใจกับสิ่งที่ขาพระองคทิ้งไวเบื้องหลัง  เพราะ

ในการพบกับพระองคนั้น  หลังจากที่แสวงหาพระองคมาเปน

เวลานานแลว  ขาพระองคก็จะไดพบกับความดีแทจริงทุกประการ

อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งขาพระองคไดรูจักบนโลกนี้  พรอมหนากับทุกคนที่

ไดจากไปกอนหนาขาพระองค  โดยมีเครื่องหมายแหงความเชื่อ

และความหวัง 

 ขาแตพระนางมารี  พระมารดาของมนุษยชาติที่กําลัง 

จาริกอยูบนโลกนี้  ขอโปรดภาวนาใหลูก  “บัดนี้ และเมื่อจะตาย”  

โปรดชวยใหลูกไดใกลชิดกับพระเยซูเจา  พระบุตรผูเปนที่รักของ

พระนางและพระเชษฐาของเรา  ผูซึ่งเปนพระเจาแหงชีวิตและ

เกียรติมงคล  อาแมน 

 

จากวาติกนั 1 ตุลาคม 1999 
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บทที่ 4 

พระราชบัญญัติ  ผูสูงอายุ 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

…………………………… 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 

เปนปที ่๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย 

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑    พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖“                                                                

 มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เปนตนไป                       

 มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัตินี้  

 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสบิป

บริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย     

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนผูสงูอายุ  

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาต ิ

 “รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัด

ของหนวยงานที่ ได รับมอบหมายให รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

คุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา ๑๑ 

 มาตรา ๔   ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เรียกโดย

ยอวา “กผส.” ประกอบดวย      

 (๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ   

 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยเปนรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   

 (๓) ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนรองประธาน

กรรมการ คนที่สอง  

 (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร   

ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประธานสภาสังคม

สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขาธิการ

สภากาชาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง 
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 (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทน

องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครองการสงเสริมและ 

การสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวน

ไมเกินหาคน    

 (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน 

ไมเกินหาคน  

 ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชนผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูอํานวยการ

สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

เปนผูชวยเลขานุการ   

 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนองคกรเอกชน

ตาม (๕) ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรเอกชนไดเลือกกันเองและ

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปน

ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น 

หรือองคกรอื่นของรัฐ เวนแตเปนผูสอน ในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ   

 หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจาก

ตําแหนงของผูแทนองคกรเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนด ทั้งนี้โดยใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)        

ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอให

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (๖) 

 มาตรา ๕   กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจ

ไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน  

 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม 

 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบ

วาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นใน

ระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนงใหผู ได รับแตงตั้งในดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว  
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 มาตรา ๖   นอกจากพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ    

 (๑) ตาย      

 (๒) ลาออก      

 (๓) เปนบุคคลลมละลาย    

 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  

 (๕) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอ

หนาที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 

 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 มาตรา ๗   การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน

องคประชุม 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถา

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ

คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาดใหมีการ

ประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง 

 มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรม- 

การเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะ-

กรรมการมอบหมาย 

 ใหนํามาตรา ๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุ- 

กรรมการโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙   ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง

การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรม

ของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตอง

สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวได มีสวนรวมในการ

ชวยดูแลผูสูงอายุ 

 (๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม 

(๑) ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนหลักดังกลาว 

 (๓) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของ

หนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการสงเคราะหและการ

พัฒนาผูสูงอายุ 

 (๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหา

ผลประโยชนและการจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 
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 (๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตาม 

มาตรา ๒๐(๒) 

 (๖) กําหนดระเบียบกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและ

การบริหารกองทุนตามมาตรา ๒๐ (๓) 

 (๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการ 

เก็บรักษาเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตาม

มาตรา ๒๑ 

 (๘) กําหนดระเบียบอื่นที่ เ กี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 (๙) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือ

แกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

 (๑๐) เสนอรายงานสถานการณเ กี่ยวกับผูสูงอายุของ

ประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 (๑๑ )  พิ จารณา เ รื่ อ ง อื่น ใด เ กี่ ยว กับผู สู ง อายุ ตาม ที่

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๑๐   ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงาน

สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและรับผิดชอบในงาน

ธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ 

บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 

 (๒) รวบรวมขอมูล  ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงาน

คุมครองสงเสริม และสนับสนุนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

 (๓) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และ

ประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 (๔) สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 (๕) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น และ

รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดใหผูสูงอายุไดรับความ

คุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของ

หนวยงานที่เกี่ยวของแลวรายงานตอคณะกรรมการ 
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 (๗) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมี

หรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

 (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 มาตรา ๑๑   ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม

และการสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดย

ใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

 (๒ )  การศึกษา  การศาสนา  และขอมูลขาวสารที่ เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

 (๓) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

 (๔) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคมการรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

 (๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก

ผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

 (๖) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความ

เหมาะสม 

 (๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

 (๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูก

ทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือ

ถูกทอดทิ้ง 

 (๙) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ

ในทางคดีหรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว 

 (๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตาม

ความจําเปนอยางทั่วถึง 

 (๑๑) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึง

และเปนธรรม 

 (๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

 (๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการเสนอ

ความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและประกาศ  กําหนดให

หนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ

บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวน

ทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความสัมพันธกับ

ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบรวมทั้งการมีสวน

รวมของภาคประชาชนประกอบดวยเปนสําคัญ 

 การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง

ใหหนวยงานตามวรรคสอง ดํ าเนินการใหโดยไมคิดมูลคาหรือโดย

ใหสวนลดเปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศ

กําหนด 
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 มาตรา ๑๒   การเรียกรองสิทธิหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือ

ประโยชนของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือ

ประโยชนที่ผูสูงอายุจะไดรับตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น 

 มาตรา ๑๓   ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน

สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ

การ คุมครองการส ง เส ริม  และการสนับสนุนผู สู งอายุตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๔ กองทุนประกอบดวย 

 (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

 (๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

 (๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

 (๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวาง

ประเทศ 

 (๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับ

ตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น 

 (๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

 มาตรา ๑๕   เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

 มาตรา ๑๖   ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธิ

นําไปลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษี

สําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 มาตรา ๑๗   ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไม

มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวล

รัษฎากร 

 มาตรา ๑๘   ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง

ประกอบดวยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิ

ภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํ 

านักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทน

องคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ

กับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และ

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเปน

กรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริม และพิทักษผูสูงอายุ

เปนกรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรา ๑๙   ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา 

๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงการพนจาก

ตําแหนง การแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น การประชุมและการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๐   ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

 (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหา

ผลประโยชนและการจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

 (๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การ

สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

 (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ

คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 

 มาตรา ๒๑    การรับเงิน  การจายเงิน  และการรักษา

เงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล

และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบบัญชี

ของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุน

เสนอตอคณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๓   ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสาน

ผูสูงอายุแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สงเสริมและประสานงาน ผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ปฏิบัติ

หนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๒๔    ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของ

กระทรวงนั้น 

 

 ประกาศ หรือระเบียบเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลวใหใชบังคับได 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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บทที่ 5 

ตัวอยางพินัยกรรมในพระคัมภีร 

 

จากหนังสือโทบิต บทที่ 4 

4 3โทบิตจึงเรียกโทบียาหบุตรชายเขามาพบ และบอกวา 

“เมื่อพอตายแลวa ลูกจงฝงศพพออยางดี จงนับถือแมของลูก อยา

ทอดทิ้งแมไปตราบที่แมยังมีชีวิตอยู จงทําทุกอยางตามที่แม

ตองการ อยาใหแมตองเศราใจ 4ลูกเอย จงจําไววาแมตองเผชิญ

อันตรายมากมายเพื่อลูกเมื่อลูกยังอยูในครรภ เมื่อแมตาย จงฝง

ศพของแมไวขางพอในหลุมเดียวกัน” 

 5”ลูกเอย จงระลึกถึงองคพระผูเปนเจาทุกวันตลอดชีวิตของ

ลูก อยาจงใจทําบาปหรือละเมิดบทบัญญัติของพระองคเลย จง

กระทําความดีทุกวันตลอดชีวิต อยาดําเนินตามหนทางที่ไม

ถูกตอง 6เพราะผูที่ปฏิบัติอยางถูกตองb จะประสบความสําเร็จใน

กิจการของตน” 

                                                           

4 a “เมื่อพอตายแลว” แปลตามสําเนาโบราณฉบับวาติกัน (B) และสํานวนแปลโบราณ

ภาษาละตินและซีเรียค 
b “ผูที่ปฏิบัติอยางถูกตอง” แปลตามตัวอักษรวา “ผูทําความจริง” * ขอ 7-19 ไมมีใน

สําเนาโบราณฉบับภูเขาซีนาย (S) เราคัดขอความนี้มาจากสํานวนแปลโบราณภาษา

ละติน โดยเทียบกับสําเนาโบราณฉบับวาติกัน (B) และภาษาซีเรียค 

 7”จงแบงทรัพยสมบัติของลูกสวนหนึ่งไวทําทาน อยา

เสียดายสิ่งที่ลูกใหเปนทาน อยาเบือนหนาจากคนยากจน แลวพระ

เจาจะไมทรงผินพระพักตรไปจากลูก 8จงใหทานตามสัดสวนทรัพย

สมบัติที่ลูกมี ถามีมาก จงใหมาก ถามีนอย ก็อยาลังเลจะใหทาน

เพียงเล็กนอย 9การกระทําเชนนี้เปนการสะสมทรัพยสมบัติไวใน

ยามขัดสน 10เพราะการใหทานปลดปลอยใหพนความตาย และ

ปองกันมิใหลงไปสูความมืด 11การใหทานเปนบรรณาการประเสริฐ

เฉพาะพระพักตรพระผูสูงสุดสําหรับทุกคนที่ใหทาน” 

 12”ลูกเอย จงระวังอยาผิดประเวณีเลย กอนอื่น จงเลือก

ภรรยาจากวงศตระกูลของบรรพบุรุษ  อยาแตงงานกับหญิง

ตางชาติซึ่งไมอยูในวงศตระกูลของบรรพบุรุษ เพราะเราเปนบุตร

ของบรรดาประกาศก จงระลึกถึงโนอาห อับราฮัม อิสอัคและยา

โคบ บรรพบุรุษของเราตั้งแตแรกเริ่ม เขาทุกคนแตงงานกับหญิง

จากเครือญาติของตนทั้งสิ้น และทุกคนไดรับพระพรในบรรดา

ลูกหลาน  เชื้อสายของเขาจะไดแผนดินเปนมรดก 13บัดนี้ ลูกเอย 

จงรักพี่นองของลูก อยาคิดดูหมิ่นพี่นองของลูก จงเลือกภรรยาจาก

เครือญาติพี่นองของลูก เพราะความหยิ่งจองหองนําไปสูหายนะ

และความกังวลมากมาย ความเกียจครานยอมทําใหเกิดความขัด

สนและความยากจน เพราะความเกียจครานเปนบอเกิดของความ

อดอยาก” 
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 14”อยาเก็บคาจางของผูที่ทํางานใหลูกคางคืนไว จงจายให

เขาทันที ถาลูกรับใชพระเจา พระองคจะทรงตอบแทนใหลูก ลูกเอย 

จงระวังตัวในกิจการทุกอยางที่ลูกทํา จงปฏิบัติตนใหอยูในวินัยเสมอ 
15ลูกเกลียดสิ่งใด ก็อยาทําสิ่งนั้นแกผูอื่น อยาดื่มเหลาองุนจนเมา

มาย อยาใหความเมามายเดินไปกับลูกเลย” 

 16”จงแบงอาหารของลูกใหแกผูหิวโหย จงแบงเสื้อผาของลูก

ใหแกผูไมมีเสื้อผาสวมใส ลูกมีสิ่งใดเหลือใช ก็จงใหเปนทาน อยา

เสียดายสิ่งที่ลูกใหเปนทาน 17ลูกจงวางอาหารบนหลุมฝงศพของ    

ผูชอบธรรม แตอยาใหสิ่งใดแกคนบาปเลย”c 

 18”จงขอคําแนะนําจากคนฉลาดสุขุมทุกคน อยาดูหมิ่น

คําแนะนําใดๆที่เปนประโยชน 19จงถวายพระพรแดองคพระผูเปนเจา 

พระเจาของลูกในทุกกรณี จงวอนขอพระองคทรงบันดาลใหหนทาง

ของลูกเที่ยงตรง ใหความพยายามและแผนการของลูกบรรลุผลทุก

ประการ เพราะไมมีชนชาติใดมีความปรีชาฉลาด แตองคพระผูเปน

เจาคือผูประทานความดีทุกประการ องคพระผูเปนเจาทรงยกยอง

ผูใดตามพระประสงคd และทรงใหเขาตกต่ําถึงแดนมรณะตาม    

                                                           
c “ลูกจงวางอาหาร” แปลตามตัวอักษรวา “จงเทอาหาร” – บางคนคิดวานาจะแปลวา 

“เทเหลาองุนและวางอาหาร” ตามขอความในหนังสือ “ปรีชาญาณของอาหิคาร” (ดู 

1:21 เชิงอรรถ i) แตที่นี่โทบิตเตือนบุตรชายมิใหถวายบูชาแกผูลวงลับเพราะธรรม

บัญญัติหามไว ตรงกันขาม ใหระลึกถึงผูตายโดยการใหทานแกคนยากจน 
d “ทรงยกยอง” แปลตามสํานวนแปลโบราณภาษาละติน 

พระประสงคดวย  บัดนี้  ลูกเอย  จงจดจําบทบัญญัติเหลานี้       

อยาปลอยใหเลือนไปจากจิตใจของลูกเลย” 

 20”บัดนี้ ลูกเอย พอบอกใหลูกรูวาพอเคยฝากเงินหนัก

ประมาณสามรอยสี่สิบกิโลกรัมไวกับกาบาเอล พี่ชายของกาบรีอัส 

ที่เมืองราเกสในแควนมีเดีย 21ลูกเอย อยากลัวถาเราจะยากจนลง 

ลูกจะมีทรัพยสมบัติมากมาย  ถาลูกยําเกรงพระเจา  ถาลูก

หลีกเลี่ยงการทําบาปทุกชนิด และทําเฉพาะสิ่งที่พอพระทัยองค

พระผูเปนเจา พระเจาของลูก” 
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บทที่ 6   

เบี้ยยังชีพคนชรา ป 2552 

บทที่ 6.1 รับเงินที่ไหน อยางไร เรามีคําตอบให 

นับเปนอีกหนึ่งขาวใหญ ที่หลายคนใหความสนใจกันอยาง

มาก หลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

(พม.) ออกประกาศ วา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี     

ไฟเขียวจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทั่วประเทศ เดือนละ 500 บาท เปน

เวลา 6 เดือน และยังใหวาระดังกลาวเปนประเด็นเรงดวนอีกดวย 

ทั้งนี้เพราะนอกจากจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจไดทางหนึ่งแลว ยัง

ถือเปนการตอบแทนผูสูงอายุที่ทํางานเพื่อบานเมืองมาทั้งชีวิตดวย 

  

 สําหรับเบี้ยยังชีพคนชรา ถือเปนบริการสวัสดิการสังคม

ประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรใหกับคนชราอายุมากกวา 60 ปขึ้น

ไป แมจะดูเหมือนไมมีบทบาทสักเทาไหรในหลายยุคที่ผานมา แต

เวลานี้ไดถูกชุบใหกระชุมกระชวยขึ้นอีกครั้งดวยแผนฟนฟูเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่แจกจายนโยบายประชานิยมอยางทั่วถึง ไม

เวนแมแตผูสูงอายุ โดยแตเดิมนั้นจะจายใหเฉพาะผูที่มีฐานะยากไร 

รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 

หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ราว 1.8 ลานคน

เทานั้น 

แตจุดตางของเบี้ยยังชีพคนชราในรัฐบาลชุดนี้ คือ การจาย

ใหผูสูงอายุทั่วประเทศทุกคน เวนเฉพาะรายที่เปนราชการ

เทานั้น อยางไรก็ดี การจายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท 

ครอบคลุมผูสูงอายุทั่วประเทศที่วานี้ จะมีระยะเวลาสั้นๆ เพียง     

6 เดือน โดยเริ่มเดือนเมษายนจะจายเงินเปนงวดแรก ไปจนถึง

เดือนกันยายน 2552 ซึ่งหลายคนอาจเกิดคําถามตอวา เมื่อหมด

จาก 6 เดือนนี้ จะเปนอยางไรตอไป คําตอบคือ คงตองรอดูผลจาก 

ราง พ.ร.บ.ฉบับใหม ที่รัฐบาลลั่นประกาศิตวาจะจัดสรร

งบประมาณลงไปในงบประจําปตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ (ที่จะออกมา

ใหม) ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุทุกคนไดรับเบี้ยยังชีพ 

  

 ทางดาน นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหขอมูลวา รัฐบาลได

อนุมัติวงเงินงบประมาณกลางปจํานวน 9 พันลานบาท เพื่อเตรียม

จายใหกับผูสูงอายุทั้งสิ้น 7.1 ลานคน โดยผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามขอกําหนด ใหไปลงทะเบียนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม 2552 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิ  

1. ผูมีสิทธิตองมีสัญชาติไทย  

2. ผูมีสิทธิตองมีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป โดยตองเกิดกอนวันที่ 31    

    มีนาคม 2492 สวนผูสูงอายุที่ทราบเพียงปเกิด แตไมทราบวัน 

    และเดือนเกิด ใหถือวาเกิดวันที่ 1 มกราคมของปนั้นๆ 

3. ตองไมเปนผูไดรับเงินเดือน สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนอื่นใด 

    จากรัฐ ทั้งบําเหน็จ บํานาญ เบี้ยยังชีพ หรือผลประโยชนอื่นใด 

    จากรัฐ ทั้งรายวันและรายเดือน  

4. ตองไมเปนผูอยูในสถานสงเคราะหคนชราที่รัฐดูแลอาหารและที่ 

    พักใหอยูแลว  

 

 ขั้นตอนการยื่นคําขอรับเงิน 

1. ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติครบตามรายละเอียดขางตน สามารถยื่น  

    คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวยตนเอง 

2. ในกรณีที่ผูสูงอายุมีความจําเปนที่ไมสามารถมาลงทะเบียนยื่น 

     คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวยตนเอง สามารถมอบ 

    อํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

    ผูสูงอายุแทนได (สามารถขอรับแบบฟอรมไดที่สํานักงานเขต  

    องคการบริหารสวนตําบล หรือใชหนังสือมอบอํานาจทั่วไปก็ได) 

3. การยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายยุื่นไดตั้งแตวันที่  

    26 กุมภาพันธ 2552-15 มีนาคม 2552 

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอ  

 - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดย 

หนวยงานของรัฐ ที่มีรูปถายพรอมสําเนา 

 - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาสําหรับในกรณีที่

ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร (ทุกธนาคาร) 

สถานที่ลงทะเบียน 

 - เขตภูมิภาค ยื่นไดที่เทศบาล/อบต. ที่ผูสูงอายุมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบาน 

 - เขตกรุงเทพมหานคร  ยื่นไดที่สํานักงานเขต ที่ผูสูงอายุมี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน ระหวางเวลา 08.00 – 16.00 น. ไมเวน

วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ 

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจายเปนรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ในอัตราเดือนละ 500 บาท 

โดยรัฐบาลกําหนดจายงวดแรกในวันที่ 13 เมษายน ดังนี้ 

 - จายเปนเงินสด หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ  

ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 - จายเปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ

บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เปนลายลักษณอักษร 



     98            99 

 อยางไรก็ดี หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ

จังหวัดทั่วประเทศไดเปดรับลงทะเบียนผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพเปนวัน

แรก ในวันที่ 26 กุมภาพันธที่ผานมา ปรากฎวา ปญหาที่พบมาก

ที่สุด คือ เรื่องเอกสารไมครบ และผูสูงอายุสวนใหญจะเขียนหนังสือ

ไมได จึงขอแนะนําวาผูสูงอายุที่จะมาลงทะเบียนใหนําบุตรหลานมา

ดวยจะเปนการดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอมดานเอกสารให

เรียบรอย นอกจากนี้ จะเปนการชวยดูแลเรื่องรายละเอียดในการ

ลงทะเบียน หากผิดพลาดอะไรก็สามารถแกไขไดทันทีอีกดวย 

 เริ่มลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดตั้งแตวันนี้ถึง     

15 มีนาคม 2552 ดังนั้น ครอบครัวไหนที่มีผูสูงอายุ ตามคุณสมบัติ 

ที่กลาวมาขางตน สามารถมายื่นแสดงสิทธิ์ได 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ 

 - ศูนยประชาบดี  โทร. 1300  

 - ศูนยดํารงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 - ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพือ่ประชาชน โทร.1111  ตลอด 24ช.ม. 

 - สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร 0-2245-5166 ในวัน 

และเวลาราชการ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) 
 

บทที่ 6.2 คลายขอสงสัย 
 

ถาม : ผูที่ไดรับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ หมายถงึใครบาง? 

ตอบ : ผูรับเงินบํานาญ ผูไดรับเงินเบี้ยยงัชีพตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห

ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน 

รายไดประจําหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จัดใหเปนประจํา 

 

ถาม : ในกรณีบุตรรับราชการหรือสามีรับราชการ หรือภรรยารับราชการ 

สามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับสิทธิไดหรือไม? 

ตอบ : หากผูยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยังชพีไมไดรับบํานาญ และมีคุณสมบัติ

ตามคําตอบในคุณสมบัติของผูมีสิทธ ิสามารถยืน่คําขอรับเงินเบี้ยยงัชีพได 

 

ถาม : รับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ไดตั้งแตเมื่อไหร? 

ตอบ : เมื่อผานการตรวจสอบสิทธิวาเปนผูมีคุณสมบัติ โดยรับไดตั้งแต

ปลายเดือนเมษายน 2552 เปนตนไป  
 

ถาม : การรับเงินเบี้ยยงัชีพผานธนาคาร ใครเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม

การโอนเงนิ? 

ตอบ : ผูสูงอายุเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเขาบัญชีธนาคาร 

ยกเวนธนาคารกรุงไทยในสวนภูมิภาค ทีผู่สูงอายุไมตองเสียคาธรรมเนียม

การโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร 

 

ถาม : การยืน่คําขอขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สามารถให

ผูอื่นยืน่คําขอแทนไดหรือไม? 

ตอบ : ได แตตองมีหนังสือมอบอํานาจ 


