
หนังสือเพลงคร ่ำครวญ
โดย คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ CSS.

1) ผู้เขียน ช่วงเวลำในกำรเขียน และ            
แบบวรรณกรรม

2) โครงสร้ำงและเนื้อหำส่ำคญั

3) กำรใช้หนังสือเล่ม

4) ค่ำสอนและข้อคิด



• ธรรมประเพณี เชื อว่ำ ประกำศกเยเรมีย์ เป็น
ผู้แต่งหนังสือนี้ มีเหตุผลสนับสนุน 4 ประกำร คือ

1) พบหลักฐำนในหนังสือพงศำวดำร บันทึกว่ำ
ประกำศกเยเรมีย์เขียนข้อควำมไว้อำลัย เมื อ
กษัตริย์โยสยิำห์สวรรคต (อ่ำน 2 พศด 35:25 )

1. ผู้เขียน ช่วงเวลำเขียน แบบวรรณกรรม



• 2 พศด.35:25
• “ประกำศกเยเรมีย์ ประพันธเ์พลงคร ่ำครวญ เพื อกษัตริย์
โยสิยำห์ นักขับร้องท้ังชำยและหญิงยังขับร้องเพลงคร ่ำ
ครวญถึงกษัตริยโ์ยสิยำหจ์นกระทั งทุกวันนี้ กำรขับร้อง
เพลงคร ่ำครวญน้ี
ได้กลำยเป็นธรรม
เนียมประเพณีใน
อิสรำเอลเพลงเหล่ำ
น้ีมบีันทึกไวใ้นหนัง
สือเพลงคร ่ำครวญ”



2) เนื้อหำ + เรื องรำวในหนังสือเพลงคร ่ำ
ครวญ ตรงกับสมัยที ประกำศกเยเรมีย์
มีชีวิตอยูจ่ริง

3) ในพระคัมภีร์ฉบับกรีก (พันธสัญญำเดิม
แปลจำกฮีบรู ระหว่ำงปี 250-50 BC / 

Septuagint-LXX ) มีค่ำน่ำบอกว่ำ 
ประกำศกเยเรมียเ์ป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
(“เมื ออิสรำเอลถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลย และ

กรุงเยรูซำเล็มกลำยเป็นที รกร้ำง ประกำศกเยเรมีย์
นั งลงร ่ำไห้ เขำกล่ำวเพลงคร ่ำครวญเหล่ำนี้ว่ำ”)



4) พระคัมภีร์ของคำทอลิก + 
โปรเตสแตนต์ วำงหนังสือ
เพลงคร ่ำครวญนี้ไว้ต่อจำก
หนังสือประกำศกเยเรมีย์
รำวกับต้องกำรจะบอกว่ำ
หนังสือเพลงคร ่ำครวญเป็น
ภำคผนวกของเยเรมีย์ จึงมัก
เรียกว่ำกัน “เพลงคร ่ำครวญ
ของเยเรมีย”์

ประกำศก (16+2)
1.อำโมส
2.โฮเชยำ
3.มีคำห์
4.อิสยำห์
5.โยนำห์
6.เศฟันยำห์
7.นำฮูม
8. ฮำบำกุก
9. เยเรมีย์

+ เพลงคร ่ำครวญ
+ บำรุค

10. เอเสเคียล
11. ดำเนียล
12. โอบำดีย์
13. ฮักกัย
14. เศคำริยำห์
15. โยเอล
16. มำลำคี



• แต่ก็มีผู้คัดค้ำนควำมคิดนี้ ให้เหตุผล 2 ประกำร
1) 2 พศด 35:25 = เป็นกำรไว้อำลัยกรุง

เยรูซำเล็ม + อำณำจักรยดูำห์ ไม่ใช่ไว้อำลัย
กษัตริย์โยสยิำห์แต่อย่ำงใด

ท่ำไม???



• โยสิยำห์ 640 - ช่ำระพระวิหำร+ศำสนำ
609 - ถูกอียิปต์ฆ่ำตำย

• เยโฮอำหำส (3 เดือน) – อียิปต์จับไป+ฆ่ำตำย
• เยโฮยำคิม 609 - ส่งส่วยให้อียิปต์

598 - กบฏบำบิโลน-ถูกฆ่ำ
• เยโฮยำคีน (3 เดือน) - ยอมแพ้-เป็นเชลยครั้ง 1
• เศเดคียำห์ 597 - กบฏ+ถูกฆ่ำ

587 - กรุงล่มสลำย-เชลยครั้ง 2
• เกดำลยิำห์ 582 - เชลยครั้งที  3

- หนีไปอียิปต์ + ตำย

เพรำะ

เยเรมีย์
อยู่ใน

เหตุกำรณ์
ทั้งหมด



เยรูซำเล็มถูกเผำ-ท่ำลำย-ล่มสลำย



ชำวเยรูซำเล็ม-ร้องไห้-คร ่ำครวญ



• เหตุผลของผู้คัดค้ำน
2) ลักษณะกำรเขียน + ควำมคิดในเพลงคร ่ำ

ครวญ ต่ำงจำกหนังสือเยเรมีย์อย่ำงมำก เช่น 
= ยรม 37:17 เยเรมีย์ประกำศว่ำ กษัตริย์เศเดคิยำห์

จะถูกชำวบำบิโลนจับเป็นเชลย (อ่ำน)

= แต่ใน พคค 4:20 เยเรมีย์กลับแสดงควำมรู้สึก
สะเทือนใจ และดูเหมือนไม่คำดฝันว่ำเหตุกำรณ์นี้
จะเกิดขึ้น (อ่ำน)



• สรุปควำมเป็นไปได้ คือ
= ไม่น่ำ จะเป็นเยเรมียเ์ขียน (ไม่ใช่หน้ำที ประกำศก)

= ผู้เขียน น่ำจะเป็นคนหนึ งที อยู่ในเหตุกำรณ์
จริงๆ กรุงเยรูซำเล็มถูกท่ำลำยในปี 587-

586 ก.ค.ศ. 

= แต่เรำ ไม่รู้ ว่ำเป็นใคร และ เรำไม่รูอ้ะไร
เลยเกี ยวกับชีวิตของเขำ



• แล้วท่ำไมยัง.......วำงไว้หลังหนังสือเยเรมีย์?
= เพรำะเนื้อหำกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ในช่วงเวลำที 

เยเรมียม์ีชีวิตอยู่จริง

กรุงเยรูซำเล็ม-มหำนครที ยิ งใหญ่

พระวิหำรกรุงเยรูซำเล็ม-มหำวิหำรที งดงำม

ถูกเผำท่ำลำยจนย่อยยับ-ถูกจับเป็นเชลย

= แต่อำจจะเขียนหลัง จำกกรุงเยรูซำเล็มถูก
ท่ำลำยในปี 587-586 ก.ค.ศ. ไม่นำนนัก



• ลักษณะของหนังสือ/แบบวรรณกรรม
= เป็นบทประพันธ/์กวีไว้อำลัย ที เรียกว่ำ เพลงคร ่ำ

ครวญ มีทั้งหมด 5 บท และแยกจำกกัน

= โดย 4 บทแรก เขียนในแบบ “กลบทอักษร” 
คือ แต่ละข้อจะเริ มด้วยพยัญชนะภำษำฮีบรู
เรียกกันตำมล่ำดับ (เริ มด้วย อาเลฟ จบด้วย 
เตา = รวม 22 พยัญชนะ)

= ส่วนบทที  5 จะใช้เป็นตัวเลขแทน รวม 22
ตัวเลข หรือ 22 บำท (1 บำท = 2 บรรทัด/ประโยค)



2. โครงสร้ำงและเนื้อหำส่ำคัญ

(ดูในเอกสำร)



• ชำวยิวใช้หนังสือเพลงคร ่ำครวญส่ำหรับอ่ำน ใน
ศำลำธรรมใน วันระลึกถึงกำรท่ำลำยพระวิหำร (วันที  
9 เดือนที  5 (กรกฎำคม -สิงหำคม))

= ครั้งกษัตริยเ์นบูคัดเนสซำร์ ทรงท่ำลำยพระ
วิหำรที เยรูซำเล็มปี 587-586 ก.ค.ศ. และ

= ครั้งจักรพรรดิทิตัส ทรงท่ำลำยพระวิหำรใน  
ปี ค.ศ.70 ด้วย

3. กำรน่ำไปใช้



• ชำวยิวมีวันฉลองใหญ่ๆ อยู่ 5 ฉลอง จะใช้
หนังสือพระคัมภีร์ 5 เล่มมำอ่ำนในวันฉลอง

1) วันฉลองปัสกำ อ่ำน หนังสือเพลงซำโลมอน

2) วันฉลองเปนเตกอสเต อ่ำน หนังสือนำงรูธ
(วันที  50 หลังปัสกำ เป็นวันขอบคุณพระเจ้ำ 
ส่ำหรับพืชผลแรก อำจเรียกว่ำวันฉลองฤดูกำร
เก็บเกี ยว)



3) วันระลึกถึงกำรท่ำลำยพระวิหำรกรุงเยรูซำเล็ม 
อ่ำน หนังสือเพลงคร ่ำครวญ (วันที  9 เดือนที  5)

4) วันฉลองเทศกำลอยู่เพลิง อ่ำน หนังสือปัญญำ
จำรย์ (เหมือนฉลองวันชำติ เริ มเทศกำล 
แห่งควำมยินดีที พระเจ้ำยังปกป้องคุ้มครองอยู่)

5) วันฉลองปูริม อ่ำน หนังสือเอสเธอร์ (ระลึกถึง
เหตุกำรณก์ำรช่วยอิสรำเอลให้รอดพ้น ตำมที 
บันทึกในหนังสือเอสเธอร)์



• คำทอลิก

= ก่อนวำติกันที  2 เคยน่ำเพลงคร ่ำครวญมำ
ขับร้องในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ถึง เสำร์ศักดิ์สิทธิ์

= ปัจจุบัน ไม่มีแล้ว

Utube



1) เนื้อหำหลัก พูดถึงควำมทุกข์ที เกิดขึ้นกับ 
ทั้งทำงกำยและทำงจิตใจ

= ควำมทุกขท์ำงกำยของชำวยดูำห์ คือ กรุง
เยรูซำเล็มล่มสลำย ประชำชนทั วไปประสบ
ควำมอดอยำก กันดำรอำหำร ถูกกดขี ข่มเหง 
สังคมแตกแยกและแตกสลำย 
(อ่ำน 1:1-4; 2:10-13; 2:20-22)

4.ค่ำสอนและข้อคิดจำกเพลงคร ่ำครวญ



= ควำมทุกขท์ำงจิตใจ คือ กำรประกอบคำรว-
กิจหยุดชะงักเพรำะพระวิหำรกรุงเยรูซำเล็ม
ถูกท่ำลำย ประกำศกก็รอกำรดลใจจำกพระ
เจ้ำ แต่ก็ยังไม่ได้รับ ไมม่ีใครมำร่วม
พิธีกรรมวันฉลองตำมที ก่ำหนดไว้ แสดงว่ำ 
ไม่มีผู้ใดศรัทธำในพระเจ้ำแล้ว 



• ประชำชนจึงสงสัยว่ำ 

= พระเจ้ำยังทรงรักประชำกรของพระองค์อยู่
หรือ? 

= ท่ำไมส่งควำมทุกข์มำให?้ 

= พระองค์กลำยเป็นศัตรูกับประชำกรของ
พระองค์แล้วหรือ?

= บำงที...เรำก็สงสัยเหมือนกัน?



2) เยเรมีย์ประกำศว่ำ สมควรแล้วที พระเจ้ำ
จะลงโทษชำวยดูำห์

= สำเหตุเพรำะกำรท่ำบำปผิดของประชำกร แม้
พระเจ้ำจะส่งประกำศกมำเตือนซ้่ำแล้วซ้่ำเล่ำ 
แต่ประชำกรกไ็ม่ยอมกลับใจ

= แต่ก็มีข้อสงสัยว่ำ ท่ำไมต้องได้รับโทษหนัก
ขนำดนี?้ (เหตุเพรำะ...พระสัญญำต่อกษัตริย์ดำวิด
และเชื้อสำย ยังอยู่ในควำมทรงจ่ำของประชำกร)

= เรำเองล่ะ ???



3) แต่ยังมีควำมหวังอยู่
= เพรำะควำมรักของพระเจ้ำต่อประชำกรไม่

เคยหยุด (อ่ำน 3:21-27)

= พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชำกรของ
พระองค์ตลอดไป (อ่ำน 3:31-33)

= พระองค์อำจจะน่ำสิ งใหม่ๆ มำให้ (3:22-23)

= ประชำชนจึงควรมั นคงในพระเจ้ำและมี
ควำมหวังในพระองค์เสมอ (3:24)



สรุปค่ำสอน-ข้อคิด
• ในควำมทุกข.์..เรำมีควำมหวังเสมอ

• บำปและควำมผิดของเรำนั้น ไม่ว่ำจะหนักหนำ
สำหัสเพียงใด หำกเรำยอมรับด้วยควำมสุภำพ
และกลับใจ พระเจ้ำก็พร้อมที จะให้อภัย และ 
กลับมำอวยพระเรำใหม่เสมอ 

• เพรำะนี คือ...พระเจ้ำ-พระบิดำ ของเรำ



จบ
หนังสือเพลงคร ่ำครวญ


