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พระพุทธศาสนากับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
Buddhism and Human Rights Promoting

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)1

บทคัดยอ
 สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิตางๆ ที่มนุษยแตละคนไดมาเร่ิมตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย และทุกคนสามารถ
ปฏบิตัติามสทิธมินษุยชนไดโดยชอบธรรมโดยมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 1) เปนสิทธิทีต่ดิตวัมากบัมนุษย (Inherent) 2) เปน
สทิธิทีเ่ปนสากล (Universal) 3) เปนสิทธิทีไ่มอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable) และ 4) เปนสทิธิทีไ่มถกูแยกออก
จากกนั (Indivisible) สิทธดัิงกลาวนีม้คีวามเปนสากลและเปนนรินัดร ฉะนัน้ จดุมงุหมายของสิทธมินษุยชนเกิดขึน้เพือ่
ประโยชนสขุ ความเสมอภาคของมวลมนษุยชาตใินโลก สิทธมินษุยชนมขีอบเขตเพยีง 2 ประการ ไดแก (1) สทิธมินษุย
ชนโดยท่ัวไป หมายถึง การปฏิบัติตอกันดวยความเปนพี่เปนนองระหวางมนุษยกับมนุษย เปนตน (2) สิทธิมนุษยชน
โดยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยกับสรรพส่ิงที่อยูในโลก เสมือนวาสรรพสิ่งนั้นลวนเปนพี่นองกันกับ
มนุษย เพราะมนุษยไดพึ่งพาอาศัยในการดํารงชีวิตอยู สิทธิมนุษยชนโดยธรรม จึงมีความหมายท่ีกวาง เชน มนุษยกับ
สัตว เปนตน 
 หลักธรรมท่ีสงเสริมสทิธมินุษยชนในพระพุทธศาสนา เปนแนวปฏิบัติทีถื่อไดวาเปนไปเพ่ือประโยชนสขุของชน
หมูมากโดยไมมีประมาณไมแบงแยกเชื้อชาติ ฐานะทางสังคม ภาษาและศาสนาเชน หลักศรัทธา ความเช่ือ หลักกรรม 
หลักเบญจศีลและเบญจธรรม เปนตนจัดเปนหลักการปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนสุขแกผูปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลาย
ระดบัแหงการเขาถึง ตามความรูความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล มคีวามสอดคลอง กลมกลืนกนั สนบัสนนุ
กันจากระดับตนไปสูระดับกลาง หนุนเน่ืองไปสูระดับสูง ตามลําดับ ดวยการปฏิบัติฝกฝนพัฒนาตนตามหลักการกอให
เกิดประโยชน 3 อยาง ไดแก 1) อัตตัตถประโยชน ประโยชนสวนตน 2) ปรัตถประโยชน ประโยชนของผูอ่ืน และ 
3) อุภยัตถประโยชน ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
 ทั้งสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาลวนมีการสงเสริมใหปฏิเสธความช่ัว สนับสนุนใหกระทํา
ความดีตอกันในฐานะท่ีเปนมนุษย หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงอยูในฐานะสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาชีวิตมวล
มนุษยใหเขาถึงสันติสุขท้ังดานสวนตัวและสวนรวมตลอดไป

คําสําคัญ : พระพุทธศาสนา, สิทธิมนุษยชน

Abstract
 Human Rights means the rights that belong to every person, from birth until death. Everyone 
has a basic rights and freedom which are regularly protected by legal rights. The particularity of rights 
are 1) Inherent rights 2) Universal rights 3) Inalienable rights and 4) Indivisible rights. The purpose of 
human rights are the benefit and the equal of human in the world. There are 2 scopes of human 
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rights 1) General human rights means to treat each other as brotherhood between human and 
human 2) Human rights in righteousness means to treat everything in the world as brotherhood 
because human have to existence by complementing. Thus, human rights in righteousness has a 
wide meaning such as human and animals. 
 Dharma principle that promote human right is the best practice to be the benefit for all 
without distinction as nation, caste, language and religion such as faith, believe, five precepts and 
five dharma. There are many levels to approach depend on intellectual ability of the individual. A 
harmony support from the beginning to intermediate level and high level respectively. With 
practical training to self developed will make three benefits 1) self benefit 2) benefit for other and 
3) mutual benefits.
 Both Human rights and Dharma principle of Buddhism are promote to refuse the bad thing 
and support the good acting as human being. Dharma principle of Buddhism has a responsibility to 
support, promote and develop the human life to approach the personal peace and social peace 
forever.

Keywords : (1) Buddhism (2) Human Rights

1. บทนํา
 สภาพการณของสังคมไทยในปจจุบัน มีความ
แตกแยกทางความคิด โดยมีพ้ืนฐานมาจากการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
มีการแขงขันกันดานตางๆ เชน การแขงขันกันทําธุรกิจ
การคาการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาจาก
พื้นฐานทางสังคมเกษตรเขาสูสังคมอุตสาหกรรม โดยมี
ระบบทุนนิยมสากลเปนพื้นฐาน โลกกําลังใหความสนใน
การปกครองในระบบประชาธิปไตย ที่ถือวา ใหสิทธิกับ
มนุษยในสังคมมากท่ีสุดภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต
เม่ือพวกเขาเหลาน้ันออกมาเรียกรองสิทธ์ิอันจะพึงมีพงึได
ตามสทิธิทีค่วรได ตามกลไกท่ีรฐัมอบใหภายใตรัฐธรรมนูญ 
“มนุษยทกุคนควรมสีทิธปิระจาํตวัไมอาจถกูทาํลายโดย
อาํนาจใดๆ ไมวาอํานาจนัน้จะไดมาโดยชอบธรรมหรือ
ไมกต็าม” การเรยีกรองความชอบธรรมตาม สทิธทิีพ่งึมพีงึได 
ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของมนุษยธรรมดวย เพราะการ
เรียกรองตามสิทธิของเรา อาจลวงล้ําสิทธิของคนอ่ืน 
ดงันัน้ ควรมีมาตรการในการควบคุมสิทธทิัง้สองดานใหมี
มาตรฐานเดียวกัน คานทเช่ือวา “หลักการอันเปนปฐม

หรือบอเกิดท่ีแทจริงในการกระทําความดี หรือการ
ประพฤติดีของมนุษยนั้นคือ เหตุผล และไดอธิบายเพ่ิม
เติมวาเปนเพราะมนุษยมีเหตุผลเกิดข้ึนมาพรอมๆ 
กับหลักการในการกระทําของมนุษย มนุษยจึงสามารถ
แยกแยะไดวาอะไรคือส่ิงท่ีดี อะไรคือสิ่งท่ีเลว อะไรถูก 
อะไรผิด” (Kant, 1964)
 หลักมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาจะเปนหลัก
ธรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนามนุษยโดยสมบูรณ เพราะ
เนนถึงความเปนตัวตนของตัวเอง สนับสนุนและสงเสริม
ความสําคัญของมนุษยในสังคมท่ีอยูรวมกันอยางสันติสุข
ท่ีมีความเกี่ยวของกับมนุษยท้ังโดยตรงและโดยออมแต
อยางไรก็ตาม หลักคําสอนพื้นฐาน คือ ศีล 5 ธรรม 5 
เพราะศีล 5 คือองคประกอบพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ใหตั้งอยูบนความชอบธรรมในสังคมมนุษย การศึกษา
เปรียบเทียบหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากล กับหลัก
มนุษยธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการศึกษา
ถงึความเหมอืนและความตางในแตละดาน เพ่ือนํามาเปน
รูปแบบอยางและเปนหลัก ในการสรางความเขมแข็ง
ใหกบัสงัคม เพราะคณุคาของความเปนมนษุย หรอืศกัดิศ์รี
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ความเปนคนเปนสิ่งท่ีทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด โดยไม
แบงแยกเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆ เผาพันธุ  หรือสังคม 
ทรพัยสนิ ถ่ินกําเนดิ ดังนัน้สิทธิมนษุยชนจึงมคีวามหมาย
อยางยิง่สาํหรบัสงัคมทกุสังคม หากสงัคมใดไรสทิธิมนษุยชน
สังคมน้ันยอมเต็มไปดวย ความอยุติธรรม การเอารัด
เอาเปรียบ การละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตลอดจน
การทารุณกรรมโหดราย (คณะกรรมการประสานงาน
องคกรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, 2527)
 แนวคิดหลักท่ีวา “มนุษยทั้งหลายเกิดมาเทา
เทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการท่ีติดตัวมนุษยมาแต
กําเนิดจนกระท้ังถึงแกความตาย สิทธิดังกลาวไดแกสิทธิ
ในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความเสมอภาคซ่ึงเปน
สิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันไดและใครจะลวงละเมิดมิได 
หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิดอันตราย หรือ
กระทบกระเทือนเสือ่มเสียตอสภาพของความเปนมนษุย” 
(สมชาย กษิติประดิษฐ, 2546)
 หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา เปนส่ิงทีสู่งกวา
ความเปนมนุษยในแงทีว่า หลักธรรมไมไดมเีปาหมายเพือ่
ใหมนุษยมีสิทธิเพื่อมีชีวิตอยูตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
เทานัน้ หากแตความเปนมนษุยควรมเีปาหมายท่ีสูงสงกวา 
คอืการมศีีลธรรมและการใชศลีธรรมในการดํารงตนอยูใน
สังคม การพัฒนาตนใหเกิดความหลุดพื้นจากโลกที่เรียก
วา “วัฏจัก” (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2536) และ
พระพุทธศาสนาไดแบงหลักมนุษยธรรมสําหรับการใช
ปกครองเปนระบบท่ีชัดเจน ธรรมสําหรับผูปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย คือ “อปริหานิยธรรม 3 ธรรมอัน
ไมเปนท่ีต้ังแหงความเสือ่มมไีวเพ่ือความเจรญิงอกงามฝาย
เดียวสําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง ไดแก หม่ัน
ประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมบัญญัติ 
สิ่งที่มิไดบัญญัติไว อันขัดตอหลักการเดิม ไมลมลางสิ่งที่
บัญญัติไว

2. หลักสิทธิมนุษยชน
 สิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนมีมาแต

เกิดจะถูกนิยามขึ้นเพ่ือกอใหเกิดอิสรเสรีภาพที่เทาเทียม
กันระหวางมนุษยและเพ่ือใหมนุษยปฏิบัติตอกันอยาง
เคารพ แตอยางไรก็ตามมนษุยบางคนกลบัใชสิทธมินษุยชน
อยางไมคอยจะถูกตองนัก สิทธิมนุษยชนจึงถูกตีความ
และนําไปใชปฏิบัติใหเกิดความขัดแยงตอกันนําไปสูการ
เกิดสงคราม มนุษยบางคนหรือบางกลุมนําหลักสิทธิ
มนษุยชนไปใชอยางไมถูกตอง มกีารกระทาํทีเ่ปนปฏปิกษ
ตอหลักสิทธิมนุษยชนโดยยึดถือเอาความคิดวาตนเปน
ฝายท่ีถูกตอง มนุษยมักยึดเอาผลประโยชนสวนตนเปน
หลักกอใหเกิดความขัดแยงท่ีเปนภัยคุกคามตอชีวิตและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังจะเห็นไดจากการแขงขัน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สงคราม รวมถึงการที่บาง
ประเทศสะสมอาวุธเพ่ือใชในการทําสงคราม นอกจากน้ี
ปญหาความไมเสมอภาคยังคงมีอยูในสังคมดังจะเห็นได
จากลัทธิทุนนิยมท่ีทําใหเกิดความเหล่ือมล้ําทางสังคม
อยางชัดเจน ปญหาดังกลาวอาจแกไขโดยการท่ีมนุษยใน
สังคมปฏบิติัตอกันดวยความรกัและเมตตาจติ และมนษุย
ควรใชสตปิญญาพิจารณาวาควรปฏิบตัติอกันอยางไรเพ่ือ
รักษาเสรภีาพของตนในขณะเดยีวกนักไ็มทาํลายเสรีภาพ
ของผูอื่น แตอยางไรก็ตามจิตใจของมนุษยอยูเหนือการ
ควบคุมการกระทําดีหรอืช่ัวทัง้หลาย ทําใหหลักการปฏิบตัิ
เรื่องสิทธิมนุษยชนอาจโนมเอียงตอการทําความดีหรือ
ความชั่วไดตามสภาวะจิตใจของบุคคลนั้น ดังนั้นหลัก
ความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนจึงควรไดรับการชําระให
บริสุทธิป์ราศจากอคติอันคบัแคบและแบงฝกแบงฝายเชน
เดียวกับจิตใจมนุษย โดยใช หลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาพระพุทธเจา เพ่ือที่มนุษยจะไดละเวนจาก
การทําความชั่วและมุงทําความดี
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน คือ 
สิทธิที่มนุษยทุกคนพึงมีในฐานะที่เปนมนุษย แตสิทธิ
ของมนษุยก็เก่ียวของกบัอดตี ตัง้แตมีการกาํเนดิมนษุยขึน้มา
ในโลกน้ี ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ก็มีแตธรรมชาติเทา
นัน้ทีอ่ยลูอมรอบมนษุย ในระยะเริม่แรกมนษุยกค็งจะไมแตกตาง
ไปจากสัตวซึ่งตางก็จะตองดิ้นรนเพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด 
ตอมาเม่ือมนุษยมีความเจริญกาวหนาขึ้น มีการอยูกัน
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เปนกลุม เปนครอบครัว เปนชนเผา เปนรัฐตามลําดับ 
ความไมเปนธรรมก็เกิดมีขึ้นในระหวางมนุษยดวยกันเอง 
กอใหเกิดความสับสนวุนวาย ความไมสงบสุข ความ
เอารดัเอาเปรยีบ ความขดัแยงรนุแรงเกดิข้ึนบางครัง้ถงึขนาด
เปนการปาเถ่ือนไมมีมนุษยธรรมมนุษย จึงตองการที่จะ
ไดรับการปกปองคุมครองมีความปลอดภัยตลอดจนไดรับ
สิทธิตางๆ ของตนอันจะพึงมีมนุษยจึงไดพิจารณาถึงสิทธิ
ตามธรรมชาติ สําหรับแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ
นี้เปนท่ีมาอันสําคัญยิ่งของสิทธิมนุษยชน (เสนห จามริก, 
2545)
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2547) ไดใหความหมายไววา 
สทิธมินษุยชนหรือสทิธิของทุกๆ คนสทิธิประเภทน้ี ไดแก 
สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงท่ีจะใหความคุมครองแกทุกๆ คน 
โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลน้ันจะเปนคนของชาติใด 
เชือ้ชาตใิด หรอืศาสนาใด หากบุคคลนัน้เขามาอยใูนขอบเขต
อํานาจรัฐท่ีใชรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลน้ันยอม
ไดรับความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญน้ันๆ ดวยสิทธิ
มนุษยชนเปนคณุลกัษณะประจําตัวของมนุษยทกุคนเปน
สทิธเิสรีภาพตามธรรมชาติทีเ่ปนของมนุษยในฐานะทีเ่กิด
มาเปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววา เพราะ
เขาเกดิมาเปนมนษุยมนษุยทกุคนมสิีทธแิละเสรภีาพเหลาน้ี
อยูแลวตั้งแตกอนที่จะมีรัฐเกิดข้ึน สิทธิประเภทนี้ ไดแก
สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในทางศาสนาเปนตน
 ชะวัชชัย ภาติณธุ (2548) ไดใหความหมายไววา 
“สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิข้ันพื้นฐานที่มนุษยเกิดมา
พรอมกับความเทาเทียมกันในแงศักด์ิและสิทธิ เพื่อดํารง
ชีวิตอยางมีศักด์ิศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเร่ือง
เชือ้ชาต ิสีผิว เพศ อาย ุภาษา ศาสนา และสถานภาพทาง
กายและสุขภาพ รวมท้ังความเชือ่ทางการเมอืง หรือความเชือ่
อืน่ๆ ทีข่ึน้กับพ้ืนเพทางสงัคม ชาตกิาํเนดิ สทิธทิางสถานะ
และการครอบครองทรพัยสิน ความเปนจริงเหลาน้ีหากไม
เปนไปตามสทิธข้ัินพืน้ฐาน ยอมทาํใหเกิดการเรยีกรองขึน้
ในดานศลีธรรมวาเปนสทิธทิีม่มีาแตกําเนดิไมสามารถถาย
โอนใหกันได” (ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2548)
 สิทธิมนุษยชน คือ จุดเร่ิมตนของสันติภาพของ

โลกมนุษย เพราะมนุษยชาติที่เกิดมาในโลก “ยอมมีสิทธิ
และหนาท่ีโดยธรรมชาตดิวยกนัทุกคน นอกจากสทิธิและ
หนาท่ีโดยธรรมชาติแลว มนุษยยังมีสิทธิและหนาท่ีตาม
กฎหมายอีกมากมาย ซ่ึงในกรณีนี้จะศึกษาไดในประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย กฎหมายรฐัธรรมนญู และสทิธิ
มนุษยชนตามปฏญิญาสากลแหงสหประชาชาตติลอดจน
สิทธิและหนาที่ทางศีลธรรม สิทธิและหนาท่ีจึงมีความ
สัมพันธกันอยางใกลชิด สิทธิของบุคคลคนหนึ่งก็เปน
หนาท่ีของบคุคลอกีคนหนึง่ ทีใ่ดมหีนาที ่ท่ีนัน้ยอมมสีทิธิ
ควบคูกันไป” (สําเนียง ยอดคีรี, 2544)
 ความสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน มนุษยทั้ง
หลายเกิดมาเทาเทียมกัน “มนุษยมีสิทธิบางประการที่
ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดจนกระทั้งถึงแกความตาย สิทธิ
ดังกลาวไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความ
เสมอภาคซึ่งเปนสิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันไดและใครจะ
ลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิด
อันตราย หรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียตอสภาพของ
ความเปนมนุษย”
 1)  มนุษยชนทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิใน
ตนเอง สามารถปกปองตนเองอยางมีศักดิ์ศรี ไมสมควรท่ี
บุคคลอื่นจะถือสิทธิ ครอบครอง ซื้อขายใชแรงงานกดขี่ 
ทรมาน หรือการลงโทษดวยวิธีการที่โหดราย
 2)  มนุษยเปนสัตวสังคม คือชอบอยูรวมกัน
เปนกลุมเปนพวก มีอิสระ สรางสรรคผลงาน พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
 3)  มนุษยมีเกียรติภูมิท่ีเกิดเปนมนุษย มีคุณคา
ในตนเอง มีความภาคภูมใิจ ไมควรเหยียดหยามบุคคลอ่ืน
ดานช่ือเสียง เกียรติยศ การประจาน ตอสาธารณชนให
เสื่อมเสียเกียรติยศช่ือเสียง ดังนั้น กฎหมายจึงตอง
คุมครองปองกันสิทธิของบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง
 4) มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน 
ศักยภาพไมเทาเทียมกันแมถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนา ผิวกาย สุข สถานภาพทางสงัคม การศกึษาไมเทา
เทียมกัน ดังนั้น บุคคลพึงไดรับการคุมครองจากรัฐใน
ฐานะเปนพลเมืองของรัฐ (สมชาย กษิติประดิษฐ, 2548)
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 สทิธิมนษุยชนแบงยอออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1) สทิธิทางกฎหมาย หรือ อาํนาจหรือประโยชนทีบุ่คคล
ที่จะไดรับ การรับรองและคุมครองโดยกฎหมาย (2) 
สทิธิทางธรรม เปนลักษณะเอกเทศไมข้ึนกบักฎเกณฑของ
สังคมหรือสถาบันใดแตยังอยูในอุดมคติและความสํานึก
ของมนุษย
 สรุปวา สิทธิมนุษยชน เปนเร่ืองทางอุดมการณ
ที่มนุษยยังตองพยายามตอสูด้ินรนใหมีการรับรองและ
คมุครองตามความเปนจริง ถึงแมจะดูวาสิทธิมนษุยชนน้ัน
ก็มีอํานาจอยูในตัวเชนกัน ไดแก ความรู สึกผิดชอบ
ของมนุษย หรือทางจริยธรรมท่ีมนษุยตระหนักวา สิทธมินษุยชน
นาจะเปนมาตรฐานข้ันต่ําสุดที่มนุษยควรปฏิบัติตอกัน 
หรือเปนหนาท่ีที่มนุษยพึงปฏิบัติตอมนุษยชาติรวมโลก 
อันเปนรากฐานแหงเสรีภาพและสันติภาพของโลก

3. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีสงเสริมหลัก
สิทธิมนุษยชน

 พระพุทธศาสนา เปนเครื่องชี้ทางที่นําไปสู
ขบวนการปฏิรูปสังคมใหเกิดเสรีภาพและความยุติธรรม
โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการนํามนุษยไปสูการหลุดพน 
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่กลาววา “การหลุดพนจากพลังของ
ธรรมชาติและจากอํานาจครอบงําของอภิสิทธ์ิชนหรือกลมุ
อภิสิทธ์ิ จึงตองไปดวยกันถึงจะเปนเคร่ืองแสดงถึงความ
กาวหนาของมนุษยชาติ” เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมนุษย
เปนอิสระจากพลังงานธรรมชาติมากขึ้นตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทางพุทธศาสนาท่ีถือวาชีวิตขึ้นอยู
กับภาวะผันผวนทางกายภาพอันไดแก การเกิด แก เจ็บ
ตาย จากการเกดิขึน้ของชวีติเอง อาจกลาวไดวา การหลดุ
พนและเสรภีาพทีแ่ทจริงคอืการหลดุพนและเสรภีาพทีม่า
จากภายในของมนุษยและในความสมัพันธตอเพือ่นมนษุย
ดวยกันเองนอกจากน้ีแนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพในปจจุบันยังเปนเพียงการรองรับสิทธิและ
เสรีภาพในความทะยานอยากและชวงชิงสิง่ทีพุ่ทธศาสนา
มองวาเปนภาพลวงตาและอนิจจังเทานั้น ดังนั้นสิทธิ
มนษุยชนจงึถกูนาํไปใชในทางทีผิ่ดเพือ่จุดประสงคในการ

ปกปองรักษาตนเอง หรือกระทําส่ิงตางๆตามใจชอบเพ่ือ
ใหไดมาในส่ิงท่ีตนตองการหรือท่ีรายแรงท่ีสุดอาจรวมถึง
การทําลายเพ่ือนมนุษยดวยกันเอง หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา คือ ความรูซึ่งเปนแนวทางนําไปสูคุณคาที่แทจริง
ของมนุษย ความรูหรือการต่ืนขึ้นมารูจักตนเองเปนกาว
แรกท่ีสําคญัท่ีจะทําใหเราออกไปจากอตัตาหรอืการยดึมัน่
ในตนเองเพื่อที่คนเราจะสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
และหลุดพนจากการครอบงําโดยส่ิงอื่นอยางแทจริง ทาง
ดานปมการแบงแยกสวนท่ีเหนือกวาหรือดอยกวาเปน
ปญหาท่ีมีมาชานานแลวในสังคม แตในทางพุทธศาสนา
มนุษยจะสามารถบรรลุความสมบูรณของมนุษยไดโดย
ไมมีการแบงแยกในเร่ืองของชนช้ัน เช้ือชาติ และเพศ 
ดังน้ันปญหาเร่ืองการแบงแยกดังกลาวจึงเปนทุกขทีม่นษุย
จะตองกําจัดออกไป
 พุทธศาสนายังใหคุณคาในเร่ืองความรูจักพอ
ประมาณหรือทางสายกลาง และมุงไปสูการดับทุกขและ
การหลุดพนจากตัวตนที่เปนอนิจจัง การหลุดพนจากตัว
ตนเพื่อแสวงหาตัวตนที่แทจริงนั้น จะกระทําสําเร็จและ
บรรลุผลไดก็แตโดยความพยายามและกรรมของแตละ
บุคคลโดยไมจําเปนตองอาศัยการบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมจากภายนอก อยางมากท่ีสุดคนเราอาจตองการ
เพียงแคการช้ีแนะแนวทางในการคิด สิทธิบังคับไมวาใน
รูปแบบใดก็เปนที่รังเกียจสําหรับพุทธศาสนา
 หลักความหลุดพนเปนแนวความคิดในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนของทฤษฎีวิวัฒนาการที่สอดคลองกับจุด
มงุหมายสูงสดุของพุทธศาสนา แตพทุธศาสนามองไดไกล
และลึกซ้ึงกวาโดยมองเขาไปถึงความหลุดพนจากตัวตน
ทีเ่ปนอนจิจงัไปสตูวัตนทีแ่ทจรงิไมเพยีงแตหลุดพนจากการ
ครอบงาํภายนอกเทานัน้ จงึถอืไดวาพุทธศาสนาเปนศาสตร
แหงการดํารงชีวิตท่ีมีคุณคาและสงเสริมสิทธิมนุษยชน
อยางแทจรงิ หากเรานาํหลกัธรรมคาํสอนทางพทุธศาสนา
มาปรับใชควบคูกับหลักเกณฑสิทธิมนุษยชนที่มีอยูคง
ทาํใหมนษุยสามารถรักษาสิทธแิละเสรีภาพของตนไดโดย
ไมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนซึง่การปฏิบตัติอ
กันโดยเคารพซึ่งกันและกันน้ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
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ของสิทธิมนุษยชนที่ตองการใหสังคมโลกเกิดสันติภาพ
และความเจริญกาวหนาขึ้นในสังคมระหวางประเทศใน
ทายที่สุด การทําความเขาใจใหถูกตองตามหลักธรรม
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งระดับโลกียธรรมและ
โลกุตรธรรมยอมเอื้ออํานวยเกิดความรูและความเขาใจ
อันนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
ความร ูและความเขาใจในหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา
ที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการ ดังนี้ 
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึง คําสอน
ของพระพทุธเจา ทีไ่ดมกีารบันทึกไวในคมัภีรพระไตรปฎก
ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
 1)  พระวินัยปฎก คัมภีรวาดวยวินัย คือศีลของ
ภิกษุ ภิกษุณี มีเรื่องเลาประวัติความเปนมาท่ีทรงบัญญัติ
วินัยอยางละเอียด นอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับขอ
ประพฤติปฏิบติั และวิธดํีาเนินการในการบริหารคณะสงฆ
โดยพิสดาร
 2)  พระสตุตนัตปฎก คัมภรีวาดวยพระสตูร คือ
คําเทศนาส่ังสอนของพระพุทธเจา และพระสาวก มีเรื่อง
ราวประกอบมาก รวมท้ังรายละเอียดแหงการท่ีจะ
ทรงโตตอบกับนักบวชแหงศาสนาอ่ืนและผูที่มาซักถาม
มีกลาวถึงภูมิประเทศเหตุการณ บุคคลและกาลเวลา 
พลอยใหไดประโยชนในการศึกษาชีวติ ของชาวอินเดียใน
ครั้งนั้น
 3)  อภิธรรมปฎก คมัภรีวาดวยอภธิรรม กลาวถงึ
เนื้อธรรมะลวนๆ ไมมีภูมิประเทศ เหตุการณ บุคคลและ
กาลเวลา เขามาประกอบดวย (ว.ิป. (ไทย). ๘/๘๒๖/๒๒๔.)
  หลกัธรรมสวนใหญมอียูในพระสตุตันตปฎก
กับพระอภิธรรมปฎก มีบางสวนรวมอยูใน พระวินัยปฎก
หลกัธรรมเปนคาํสอนท่ีเรียกกันทัว่ไปวา พระธรรม ซึง่ตางจาก 
พระวินัย เพราะ “พระวินัยเปนหลักการท่ีพระพุทธเจา
ทรงบัญญัติข้ึนเพื่อเปนระเบียบปฏิบัติของ พระภิกษุสงฆ
ที่อยูรวมกันเปนสังคมและมีวิถีชีวิตตางจากฆราวาส 
จึงตองมีระบบระเบียบปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมซ่ึงไมไดเปนเร่ืองที่มีอยูตามธรรมชาติ” (สุนทร 
ณ รังษี, 2543)

  หลกัธรรมของพระพทุธเจาทีน่าํมาสัง่สอนนัน้ 
มคีวามหมายรวมทัง้สวนทีเ่ปนสจัธรรม คอื ความจรงิ และ
จรยิธรรม คอื หลกัปฏิบติั เพือ่ใหเขาถงึความเปนจริงตาม
ธรรมชาตแิละ ความจรงิสงูสดุ อนัทาํใหทกุขทัง้ปวงดบัไป
โดยส้ินเชงิ ดังนัน้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีเนือ้หา
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก “สวนที่หน่ึงเปนอภิปรัชญา
ทีก่ลาวถงึความจรงิของจกัรวาลของโลกของสรรพสิง่และ
ของมนุษย กลาวถึงธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ” (สุวัฒน 
จันทรจํานง, 2540)
  สวนท่ีสองเปนจริยศาสตร ที่สอนใหมนุษย
เขาใจความหมายของชวีติ สอน ใหมนษุยรจัูกดาํเนนิชีวติ
เพือ่ประโยชนของตนเองและของผอูืน่ดวยความไมประมาท
สอนใหรูจักใชชวีติใหกลมกลืนกบัธรรมชาติสอดคลองกับ
ธรรมชาติโดยเนนในเรื่องของกรรมการประพฤติตนและ 
ความเพียรพยายาม โดยสอนใหมนษุยแสวงหาคําตอบใน
การแกปญหาดวยตนเอง
  หลักธรรมท่ีพระพุทธองค ทรงตรัสรูมีความ
สมบูรณดวยคุณสมบัติ 3 ประการ
  1) พระปญญาคุณ ในการที่ทรงเปนพระ
สัพพัญ ู 
  2)  พระวิสุทธิคุณ ที่ทรงปราศจากกิเลส
อยางส้ินเชิงอันหมายถึง ทรงเปนผูรู ผูต่ืนและผูเบิกบาน
พรอมทัง้ปลกุชาวโลกใหร ูใหตืน่และใหเบกิบานปราศจาก
ความหลับใหล คือ กิเลสตัณหา
  3)  พระมหากรณุาธคิณุ ทีม่ตีอทวยเทพยดา
มวลมนุษยและสรรพสัตวนอยใหญ (มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2538)
  พระพทุธเจาทรงสัง่สอนใหสรรพสตัวดาํเนนิ
ชีวิตเพ่ือประโยชนสุข 3 ระดับคือ 
  1)  ระดับตน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) คือ ประโยชน
ปจจุบัน พระพุทธเจาสอนใหมนุษยแสวงหาประโยชนสุข
ตามสมควรแก อตัถะภาพและขดีความสามารถท่ีพึงม ีเชน 
ความมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไมมีโรคเบียดเบียน 
มหีนาทีก่ารงาน อาชพีสุจรติ เลีย้งตวัได มสีถานภาพ เปน
ที่ยอมรับของสังคม รักษาครอบครัววงศตระกูล ใหเปนที่
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นานับถือ
  2) ระดบักลาง (สมัปรายกัิตถะ) คือ ประโยชน
เบื้องหนา ทรงสอนใหมนุษยมุงในประโยชนสุขขั้นสูงขึ้น 
ดวยการพัฒนาทาง จิตใจ ใหอยูเหนือโลกธรรมท้ังหลาย
อนัจะยงัประโยชนทางจติใจใหเกดิความสงบสขุแกตนเอง 
ตอไปในกาลขางหนา เชน การมคีวามอบอุนใจดวยศรทัธา
ในหลักธรรม มีความภูมิใจในชีวิตท่ีสะอาด ดวยความ
ประพฤติสุจริต อิ่มใจในชีวิตที่มีคุณคา ที่ไดเสียสละทํา
ประโยชนใหเกดิขึน้ มัน่ใจในความสามารถ แกปญหาชวีติ 
โลงใจวาไดทาํความดีไวแลวเพือ่ประโยชนในกาลขางหนา 
  3) ระดับสงู (ปรมัตถะ) คอื ประโยชนอยาง
ยิ่งทรงสอนใหมนุษย มุงแสวงหาประโยชนขั้นสูงสุด เพื่อ
ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวงดวยการบําเพ็ญภาวนาให
จิตเขาสูความ สะอาด สวาง สงบ แหงมรรคผล นิพพาน 
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต กายใจไมหว่ันไหวไปตาม
อารมณตาง ๆ  ทีผั่นแปรอยเูปนประจาํละความยดึม่ัน ถือ
มั่น รักษาใจใหปลอดโปรง แจมใส สดชื่น เบิกบาน อยู
ตลอดเวลา ดําเนินชีวิตไปดวยปญญา (ขุ.จู. (ไทย) 
๓๐/๖๗๓/๒๖๑-๒๖๒.)
  พระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหมนษุยเลกิดหูมิน่
เหยียดหยามกัน โดยถือเอาวรรณะเปนเคร่ืองแบงช้ัน
วรรณะกันอยางรุนแรง พระองคทรงสอนใหเลิกคิดในเรือ่ง
ชั้นวรรณะโดยส้ินเชิง ในสีลวีมังสชาดกวา “ชาติและ
วรรณะเปนของเปลา ศีลตางหากที่เปนของสูงสุด ถาไมมี
ศลีแลว “สุตะ” จะไมมปีระโยชนอะไรในกณัณกตถลสตูร 
ทรงตรัสวา วรรณะทั้ง 4 คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 
และสูตร ถามีคุณธรรมแลวก็เช่ือวาเสมอกันเรื่องความ
เสมอภาคน้ีปรากฏใหเห็นชัดแจงในเร่ืองธรรมวินัย คือ 
ภกิษใุนบวชกอนจะไดรบัความเคารพจากผบูวชทหีลัง แม
ผูบวชทีหลังจะเกิดในสกุลหรือวรรณะที่สูงกวาก็ตาม 
ตัวอยาง ในสมัยพุทธกาลก็เชนพระราหุลซึ่งเปนพระ
ราชโอรส เม่ือบวชเปนสามเณรก็ตองใหความเคารพแก
ผูบวชกอนเชนกัน(ม.อุ. (ไทย) ๑๓/๒๓๐/๕๑๗.)
  หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาทําใหทราบ
วา เปนหลักการปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนสุข

แกผูปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลายระดับแหงการเขาถึง ตามความรู
ความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล และ
ประโยชนสขุใน 3 ระดับท่ีกลาวมาน้ัน จะมีความสอดคลอง
กลมกลืนกัน สนับสนุนกันจากระดับตนไปสูระดับกลาง 
หนุนเนื่องไปสูระดับสูง ตามลําดับ ดวยการปฏิบัติฝกฝน
พัฒนาตนตามหลักการและแนวทางแหงธรรมน้ัน ก็เพื่อ
ใหเกิดประโยชนใน 3 อยาง ไดแก
  1)  อัตตัตถประโยชน ประโยชนสวนตน 
  2)  ปรัตถประโยชน ประโยชนของผูอ่ืน 
  3)  อุภยัตถประโยชน ประโยชนรวมกัน
ทั้งสองฝาย (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๒๖๑-๒๖๒.)
  สรุป หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงเปน
แนวปฏิบัติที่ถือไดวา เปนไปเพื่อประโยชนสุขของชนหมู
มากโดยไมมปีระมาณไมแบงแยกเชือ้ชาติ ฐานะทางสงัคม 
ภาษาและศาสนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีความ
สําคัญลึกซึ้งตามแนวธรรม และแนวปฏิบัติ ตลอดถึงผล
ของการปฏิบัติตามแตละระดับของหลักธรรมนั้น ซ่ึงการ
ศึกษาในบทนีเ้ปนการนาํเสนอ หลักธรรมในพระพทุธศาสนา
ทีส่งเสรมิสทิธมินุษยชน ทําใหมวลมนษุยเกิดความเหน็ใจ
กัน มีความเปนมิตรกัน และชวยเหลือกัน ซึ่งเปนหลัก
คุณธรรมอันดีท่ีมีในจิตใจของผูที่ชื่อวามนุษย 

4. บทสรุป
 สิทธมินุษยชน คอื สิทธคิวามเปนมนษุยหรอืสิทธิ
ในความเปนคนอันเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย 
ทกุคนท่ีเกดิมามีสิทธิติดตวัมาต้ังแตเกดิ สิทธิมนษุยชนเปน
สิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันไดและไมมีบุคคล องคกร 
หรอืแมแตรัฐสามารถลวงละเมิดความเปนมนุษยนีไ้ด สทิธิ
ในความเปนมนุษยเปนของทุกคนไมเลือกวาจะมีเช้ือชาติ 
แหลงกาํเนดิ เพศ อายุ สผีวิ ทีแ่ตกตางกันหรอื ยากดมีจีน 
หรือเปนคนพิการ สิทธิมนุษยไมมีพรมแดน ไมมีความ
แตกตางใดๆ หมายถึง สทิธิตางๆ ทีม่นุษยแตละคนไดมาเร่ิม
ต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย และทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
สทิธมินษุยชนไดโดยชอบธรรมถกูตองตามบทบญัญตัติางๆ
ที่ตราขนในสังคมโลกมนุษยสวนหลักธรรมในพระพุทธ
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ศาสนาเปนหลกัธรรมท่ีมงุสงเสรมิคณุธรรมใหมอียใูนจติใจ
ของมนุษยเปนหลักธรรมท่ีคุมครองโลกใหมวลหมูมนุษย
พบกับความสุขในการดําเนินชีวิตอยางมีอิสรเสรี เพราะ
เปนหลักธรรมที่ประกอบดวยหลักธรรมขั้นพื้นฐาน 
ขั้นกลางและข้ันสูงสุด เปนหลักธรรมท่ีสงเสริมสันติภาพ
ในมวลหมูมนุษยและมีจุดมุงหมายท่ีสงูขึน้ไปอีก คือ มุงไป
สูโลกุตรธรรม คือ พระนิพพาน หลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทมีพื้นฐานจากความตองการพนทุกข 
มขีอบเขต ระดบัและการปฏบิติัทีช่ดัเจน รวมทัง้มผีลหรอื
จดุหมายปลายทางท่ีครอบคลมุชีวติมนษุยและสรรพสัตว 
สิง่แวดลอม สวนหลักสทิธมินษุยชนแมวาจะเนนเพือ่ความ
เสมอภาค ความเทาเทยีม ความปรองดองสามัคคขีองผูคน
ในสงัคม เปนตน ก็มจีดุมงุหมายอยทูีป่ระโยชนสขุของมวล
มนุษยชาติเชนกัน ซึ่งถามนุษยสามารถปฏิบัติตามก็จะ
บรรลุผลที่พึงประสงคในระดับปจจุบันได โดยในการทํา
งานใดๆกต็ามปญหายอมเกิดเสมอ แตเมือ่พบปญหาสิง่ท่ี
สําคัญที่สุดเราจะตอง “รับมือ” กับปญหาอยางมีสติและ
ที่สําคัญตองยึดหลักธรรม ขอคิดบางประการมาประยุกต
ใชได และมีสติอยูเสมอเพราะสติจะเปนพลังงานท่ีมีสภาว
ธรรมทีส่ามารถระลกึได นกึได ไมลืม นอกจากนีส้ติยงัเปน
ตัวชี้วัดผลงานของจิต ถาจิตมีกําลังของสติเพ่ิมมากขึ้น
จนถึงความตั้งม่ัน จนเกิดสมาธิแนวแนจะเกิดปญหาเห็น
แจง (บุรัญชัย จงกลนี, 2558) ฉะนั้น หากตองการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนใหสมบูรณและชัดเจนกวานี้นั้น 
ควรนําเอาหลักธรรมคําสัง่สอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท
มาประยุกตใชรวมกัน เพราะทั้ง 2 หลักการก็ลวนมีความ
สําคัญตอการดําเนินชีวิตรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษย 
มนษุยกับสรรพสตัวและสิง่แวดลอมไดเปนอยางดี ทัง้น้ีทัง้
นั้นก็มิใชอะไรอ่ืน ก็เพ่ือดับทุกข แกไขปญหาของชีวิตใน
ดานตางๆ ของมวลมนุษยชาตินั่นเอง แมวาหลักการ 
วธิกีาร แนวทางตางๆ จะมแีตกตางกันบาง ก็ถอืเสียวาเปน
เรื่องท่ีดีที่จะไดศึกษาส่ิงที่ดีที่สุด พรอมทั้งการปฏิบัติตาม
หลักการของท้ัง 2 ก็นับไดวามีผลท่ีเปนสุข สันติในชีวิต 
สังคมและโลกมนุษยไดอยางแนนอน
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