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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาเขาใจอยางลึกซึ้งโดยวิธีการวิเคราะห
สั งเคราะห เรื่ อ ง “ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย” จากคั ม ภี รไ บเบิ ล จากคํ าสอนของพระศาสนจัก ร
คาทอลิก จากพระสมณสาสนขาวดีเรื่องชีวิตมนุษย และจากเอกสารแหงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
เรื่องพระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ และดวยวิธีการเชิงอรรถาธิบายกรณีศึกษาใน
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษยในปจจุบัน
การศึกษาวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มาจากแผนการของพระเจา ผู
ทรงเปนพระผูสราง ทรงสรางมนุษยเพศชายและเพศหญิงใหมีคุณคาและศักดิ์ศรีเทาเทียมกันตาม
ภาพลักษณของพระองค ใหมนุษยมีรางกาย และจิตวิญญาณ มนุษยจึงเปนสิ่งสรางสูงสุดของพระ
เจา ทรงมอบอํานาจใหมนุษยปกครองดูแลสรรพสิ่งในโลกดวยความรัก ความรับผิดชอบ และความ
ยุติธรรม ซึ่งมนุษยมิอาจละเมิดได
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ลวงละเมิดมิได ปรากฏชัดเจนในพระเยซูคริสตตลอดการเจริญ
พระชนมชีพ และคําสอนของพระองค ทรงสอนใหเรารักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง เปนความรัก
แบบไมมีเงื่อนไข (‘AGAPE’) พระองคสั่งใหปกปองดูแลชีวิตมนุษยโดยเฉพาะผูที่ออนแอกวา คน
ยากจน หญิงหมาย ลูกกําพรา คนพิการ ผูถูกทอดทิ้งตกขอบสังคม รวมทั้งผูเจ็บปวยที่ตองไดรับการ
ดูแลและรักษาอยางเปนธรรม และการใหชีวิตแกทารกผูบริสุทธิ์โดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ
ปญหาการย่ํายีคุณคาชีวิตมนุษย การใชมนุษยเปนเพียงเครื่องมือในการทดลองในปจจุบัน
พระศาสนจักรคาทอลิกชี้ใหเห็นวา ทําไมได และพระศาสนจักรไดเสนอแนวคําสอนบนพื้นฐาน
แหงกฎธรรมชาติ
การศึกษาวิจัยนี้ เสนอแนะใหผูเกี่ยวของเผยแพรคําสอนเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”
ตามนัยของคัมภีรไบเบิล ในบริบทของคําสอนสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งปฏิบัติไดและ
งายตอการประยุกตใชในสังคมปจจุบัน
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ABSTRACT
The objective of this qualitative study is to understand deeply “Human
Dignity”, by way of analysis and diagnosis, from the teachings of the Catholic Bible,
the doctrines of the Catholic Church, the encyclical letter “The Gospel of Life”
[‘Evangelium Vitae’ 1995], and the document of the Second Vatican Council on
“Pastoral Constitutions on the Church in the Modern World” [‘Gaudium et spes’
1965], and by inductions from case studies that present trends in human life.
This research study shows that ‘human dignity’ comes from the plan of God
who is the creator. Both man and woman have equal value and dignity according to
the image of God. God created human being with a body and immortal spirit. Human
being is, therefore, the highest creation of God; He gave human being the authority to
govern the world with love, responsibility and justice, which human being should not
violate.
Human dignity, which should not be violated, appears clearly in Jesus Christ
throughout His life. God teaches that we love our neighbors like loving our self, with
a love that has no conditions [AGAPE]. God orders that we protect and look after
human life, especially those who are weaker, the poor, the widowed, the orphaned,
the crippled, the marginalized, and the sick who need care and healing, and that we
protect the lives of the innocent without any prejudice whatever.
As to the problem of the reduction of the value of human life, the use, at
present, of human being only as an experimental tool, the Catholic Church points out
that this cannot be done, and any destruction of life is forbidden and Church suggests
teachings based on natural law.
This research study suggests that those who are concerned should spread the
teaching about “Human Dignity” envisage in the Bible, in the context of the
universal teaching of the Catholic Church, which can be practiced and easily adapted
to present society.
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