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พระพุทธศาสนากับการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
Buddhism and Human Rights Promoting
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม)1
บทคัดยอ
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิตางๆ ที่มนุษยแตละคนไดมาเริ่มตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย และทุกคนสามารถ
ปฏิบตั ติ ามสิทธิมนุษยชนไดโดยชอบธรรมโดยมีลกั ษณะเฉพาะดังนี้ 1) เปนสิทธิทตี่ ดิ ตัวมากับมนุษย (Inherent) 2) เปน
สิทธิทเี่ ปนสากล (Universal) 3) เปนสิทธิทไี่ มอาจถายโอนใหแกกันได (Inalienable) และ 4) เปนสิทธิทไี่ มถูกแยกออก
จากกัน (Indivisible) สิทธิดงั กลาวนีม้ คี วามเปนสากลและเปนนิรนั ดร ฉะนัน้ จุดมุงหมายของสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ เพือ่
ประโยชนสุข ความเสมอภาคของมวลมนุษยชาติในโลก สิทธิมนุษยชนมีขอบเขตเพียง 2 ประการ ไดแก (1) สิทธิมนุษย
ชนโดยทั่วไป หมายถึง การปฏิบัติตอกันดวยความเปนพี่เปนนองระหวางมนุษยกับมนุษย เปนตน (2) สิทธิมนุษยชน
โดยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตอกันระหวางมนุษยกับสรรพสิ่งที่อยูในโลก เสมือนวาสรรพสิ่งนั้นลวนเปนพี่นองกันกับ
มนุษย เพราะมนุษยไดพึ่งพาอาศัยในการดํารงชีวิตอยู สิทธิมนุษยชนโดยธรรม จึงมีความหมายที่กวาง เชน มนุษยกับ
สัตว เปนตน
หลักธรรมทีส่ งเสริมสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนา เปนแนวปฏิบตั ทิ ถี่ อื ไดวาเปนไปเพือ่ ประโยชนสุขของชน
หมูมากโดยไมมีประมาณไมแบงแยกเชื้อชาติ ฐานะทางสังคม ภาษาและศาสนาเชน หลักศรัทธา ความเชื่อ หลักกรรม
หลักเบญจศีลและเบญจธรรม เปนตนจัดเปนหลักการปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนสุขแกผูปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลาย
ระดับแหงการเขาถึง ตามความรูความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล มีความสอดคลอง กลมกลืนกัน สนับสนุน
กันจากระดับตนไปสูระดับกลาง หนุนเนื่องไปสูระดับสูง ตามลําดับ ดวยการปฏิบัติฝกฝนพัฒนาตนตามหลักการกอให
เกิดประโยชน 3 อยาง ไดแก 1) อัตตัตถประโยชน ประโยชนสวนตน 2) ปรัตถประโยชน ประโยชนของผูอื่น และ
3) อุภยัตถประโยชน ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
ทั้งสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาลวนมีการสงเสริมใหปฏิเสธความชั่ว สนับสนุนใหกระทํา
ความดีตอกันในฐานะที่เปนมนุษย หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงอยูในฐานะสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาชีวิตมวล
มนุษยใหเขาถึงสันติสุขทั้งดานสวนตัวและสวนรวมตลอดไป
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 โดยมีพื้นฐานมาจากการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข
มีการแขงขันกันดานตางๆ เชน การแขงขันกันทําธุรกิจ
การคาการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาจาก
พื้นฐานทางสังคมเกษตรเขาสูสังคมอุตสาหกรรม โดยมี
ระบบทุนนิยมสากลเปนพื้นฐาน โลกกําลังใหความสนใน
การปกครองในระบบประชาธิปไตย ที่ถือวา ใหสิทธิกับ
มนุษยในสังคมมากที่สุดภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต
เมือ่ พวกเขาเหลานัน้ ออกมาเรียกรองสิทธิอ์ นั จะพึงมีพงึ ได
ตามสิทธิทคี่ วรได ตามกลไกทีร่ ฐั มอบใหภายใตรัฐธรรมนูญ
“มนุษยทุกคนควรมีสทิ ธิประจําตัวไมอาจถูกทําลายโดย
อํานาจใดๆ ไมวาอํานาจนัน้ จะไดมาโดยชอบธรรมหรือ
ไมก็ตาม” การเรียกรองความชอบธรรมตาม สิทธิทพี่ งึ มีพงึ ได
ควรตั้งอยู บนพื้นฐานของมนุษยธรรมดวย เพราะการ
เรียกรองตามสิทธิของเรา อาจลวงลํ้าสิทธิของคนอื่น
ดังนัน้ ควรมีมาตรการในการควบคุมสิทธิทงั้ สองดานใหมี
มาตรฐานเดียวกัน คานทเชื่อวา “หลักการอันเปนปฐม
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หรื อ บอเกิ ด ที่ แ ทจริ ง ในการกระทํ า ความดี หรื อ การ
ประพฤติดีของมนุษยนั้นคือ เหตุผล และไดอธิบายเพิ่ม
เติ ม วาเปนเพราะมนุ ษ ยมี เ หตุ ผ ลเกิ ด ขึ้ น มาพรอมๆ
กับหลักการในการกระทําของมนุษย มนุษยจึงสามารถ
แยกแยะไดวาอะไรคือสิ่งที่ดี อะไรคือสิ่งที่เลว อะไรถูก
อะไรผิด” (Kant, 1964)
หลักมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาจะเปนหลัก
ธรรมทีส่ อดคลองกับการพัฒนามนุษยโดยสมบูรณ เพราะ
เนนถึงความเปนตัวตนของตัวเอง สนับสนุนและสงเสริม
ความสําคัญของมนุษยในสังคมที่อยูรวมกันอยางสันติสุข
ที่มีความเกี่ยวของกับมนุษยทั้งโดยตรงและโดยออมแต
อยางไรก็ตาม หลักคําสอนพื้นฐาน คือ ศีล 5 ธรรม 5
เพราะศีล 5 คือองคประกอบพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
ใหตั้งอยู บนความชอบธรรมในสังคมมนุษย การศึกษา
เปรียบเทียบหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากล กับหลัก
มนุษยธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนการศึกษา
ถึงความเหมือนและความตางในแตละดาน เพือ่ นํามาเปน
รูปแบบอยางและเปนหลัก ในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับสังคม เพราะคุณคาของความเปนมนุษย หรือศักดิศ์ รี
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ความเปนคนเปนสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแตกําเนิด โดยไม
แบงแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมื อ งหรื อ แนวคิ ด อื่ น ๆ เผาพั น ธุ หรื อ สั ง คม
ทรัพยสิน ถิน่ กําเนิด ดังนัน้ สิทธิมนุษยชนจึงมีความหมาย
อยางยิง่ สําหรับสังคมทุกสังคม หากสังคมใดไรสิทธิมนุษยชน
สังคมนั้นยอมเต็มไปดวย ความอยุติธรรม การเอารัด
เอาเปรียบ การละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตลอดจน
การทารุณกรรมโหดราย (คณะกรรมการประสานงาน
องคกรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, 2527)
แนวคิดหลักที่ว า “มนุษยทั้งหลายเกิดมาเทา
เทียมกัน มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมนุษยมาแต
กําเนิดจนกระทั้งถึงแกความตาย สิทธิดังกลาวไดแกสิทธิ
ในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความเสมอภาคซึ่งเปน
สิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันไดและใครจะลวงละเมิดมิได
หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิดอันตราย หรือ
กระทบกระเทือนเสือ่ มเสียตอสภาพของความเปนมนุษย”
(สมชาย กษิติประดิษฐ, 2546)
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เปนสิง่ ทีส่ งู กวา
ความเปนมนุษยในแงทีว่ า หลักธรรมไมไดมีเปาหมายเพือ่
ใหมนุษยมีสิทธิเพื่อมีชีวิตอยูตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
เทานัน้ หากแตความเปนมนุษยควรมีเปาหมายทีส่ งู สงกวา
คือการมีศลี ธรรมและการใชศีลธรรมในการดํารงตนอยูใน
สังคม การพัฒนาตนใหเกิดความหลุดพื้นจากโลกที่เรียก
วา “วัฏจัก” (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2536) และ
พระพุทธศาสนาไดแบงหลักมนุษยธรรมสําหรับการใช
ปกครองเปนระบบที่ชัดเจน ธรรมสําหรับผูปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย คือ “อปริหานิยธรรม 3 ธรรมอัน
ไมเปนทีต่ งั้ แหงความเสือ่ มมีไวเพือ่ ความเจริญงอกงามฝาย
เดียวสําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง ไดแก หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมบัญญัติ
สิ่งที่มิไดบัญญัติไว อันขัดตอหลักการเดิม ไมลมลางสิ่งที่
บัญญัติไว
2. หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิที่มนุษยทุกคนมีมาแต

เกิดจะถูกนิยามขึ้นเพื่อกอใหเกิดอิสรเสรีภาพที่เทาเทียม
กันระหวางมนุษยและเพื่อใหมนุษยปฏิบัติต อกันอยาง
เคารพ แตอยางไรก็ตามมนุษยบางคนกลับใชสิทธิมนุษยชน
อยางไมคอยจะถูกตองนัก สิทธิมนุษยชนจึงถูกตีความ
และนําไปใชปฏิบัติใหเกิดความขัดแยงตอกันนําไปสูการ
เกิดสงคราม มนุษยบางคนหรือบางกลุ มนําหลักสิทธิ
มนุษยชนไปใชอยางไมถูกตอง มีการกระทําทีเ่ ปนปฏิปกษ
ตอหลักสิทธิมนุษยชนโดยยึดถือเอาความคิดวาตนเปน
ฝายที่ถูกตอง มนุษยมักยึดเอาผลประโยชนสวนตนเปน
หลักกอใหเกิดความขัดแยงที่เปนภัยคุกคามตอชีวิตและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังจะเห็นไดจากการแขงขัน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สงคราม รวมถึงการที่บาง
ประเทศสะสมอาวุธเพื่อใชในการทําสงคราม นอกจากนี้
ปญหาความไมเสมอภาคยังคงมีอยูในสังคมดังจะเห็นได
จากลัทธิทุนนิยมที่ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
อยางชัดเจน ปญหาดังกลาวอาจแกไขโดยการที่มนุษยใน
สังคมปฏิบตั ติ อกันดวยความรักและเมตตาจิต และมนุษย
ควรใชสติปญญาพิจารณาวาควรปฏิบตั ติ อกันอยางไรเพือ่
รักษาเสรีภาพของตนในขณะเดียวกันก็ไมทําลายเสรีภาพ
ของผูอื่น แตอยางไรก็ตามจิตใจของมนุษยอยูเหนือการ
ควบคุมการกระทําดีหรือชัว่ ทัง้ หลาย ทําใหหลักการปฏิบตั ิ
เรื่องสิทธิมนุษยชนอาจโนมเอียงตอการทําความดีหรือ
ความชั่วไดตามสภาวะจิตใจของบุคคลนั้น ดังนั้นหลัก
ความคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจึ ง ควรไดรั บ การชํ า ระให
บริสทุ ธิป์ ราศจากอคติอนั คับแคบและแบงฝกแบงฝายเชน
เดี ย วกั บ จิ ต ใจมนุ ษ ย โดยใช หลั ก ธรรมคํ า สอนของ
พระพุทธเจาพระพุทธเจา เพื่อที่มนุษยจะไดละเวนจาก
การทําความชั่วและมุงทําความดี
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน คือ
สิทธิที่มนุษยทุกคนพึงมีในฐานะที่เปนมนุษย แตสิทธิ
ของมนุษยก็เกีย่ วของกับอดีต ตัง้ แตมีการกําเนิดมนุษยขึน้ มา
ในโลกนี้ ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ก็มีแตธรรมชาติเทา
นัน้ ทีอ่ ยูลอมรอบมนุษย ในระยะเริม่ แรกมนุษยก็คงจะไมแตกตาง
ไปจากสัตวซึ่งตางก็จะตองดิ้นรนเพื่อใหมีชีวิตอยู รอด
ตอมาเมื่อมนุษยมีความเจริญกาวหนาขึ้น มีการอยู กัน
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เปนกลุม เปนครอบครัว เปนชนเผา เปนรัฐตามลําดับ
ความไมเปนธรรมก็เกิดมีขึ้นในระหวางมนุษยดวยกันเอง
กอใหเกิดความสับสนวุ นวาย ความไมสงบสุข ความ
เอารัดเอาเปรียบ ความขัดแยงรุนแรงเกิดขึน้ บางครัง้ ถึงขนาด
เปนการปาเถื่อนไมมีมนุษยธรรมมนุษย จึงตองการที่จะ
ไดรับการปกปองคุมครองมีความปลอดภัยตลอดจนไดรับ
สิทธิตางๆ ของตนอันจะพึงมีมนุษยจึงไดพิจารณาถึงสิทธิ
ตามธรรมชาติ สําหรับแนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ
นี้เปนที่มาอันสําคัญยิ่งของสิทธิมนุษยชน (เสนห จามริก,
2545)
บรรเจิด สิงคะเนติ (2547) ไดใหความหมายไววา
สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของทุกๆ คนสิทธิประเภทนี้ ไดแก
สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองแกทุกๆ คน
โดยมิ ไ ดแบงแยกวาบุ ค คลนั้ น จะเปนคนของชาติ ใ ด
เชือ้ ชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนัน้ เขามาอยูในขอบเขต
อํานาจรัฐที่ใชรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลนั้นยอม
ไดรับความคุ มครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้นๆ ดวยสิทธิ
มนุษยชนเปนคุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคนเปน
สิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติทเี่ ปนของมนุษยในฐานะทีเ่ กิด
มาเปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววา เพราะ
เขาเกิดมาเปนมนุษยมนุษยทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพเหลานี้
อยูแลวตั้งแตกอนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น สิทธิประเภทนี้ ไดแก
สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพในทางศาสนาเปนตน
ชะวัชชัย ภาติณธุ (2548) ไดใหความหมายไววา
“สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยเกิดมา
พรอมกับความเทาเทียมกันในแงศักดิ์และสิทธิ เพื่อดํารง
ชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี โดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่อง
เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทาง
กายและสุขภาพ รวมทัง้ ความเชือ่ ทางการเมือง หรือความเชือ่
อืน่ ๆ ทีข่ นึ้ กับพืน้ เพทางสังคม ชาติกาํ เนิด สิทธิทางสถานะ
และการครอบครองทรัพยสิน ความเปนจริงเหลานีห้ ากไม
เปนไปตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ยอมทําใหเกิดการเรียกรองขึน้
ในดานศีลธรรมวาเปนสิทธิทมี่ มี าแตกําเนิดไมสามารถถาย
โอนใหกันได” (ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2548)
สิทธิมนุษยชน คือ จุดเริ่มตนของสันติภาพของ
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โลกมนุษย เพราะมนุษยชาติที่เกิดมาในโลก “ยอมมีสิทธิ
และหนาทีโ่ ดยธรรมชาติดวยกันทุกคน นอกจากสิทธิและ
หนาที่โดยธรรมชาติแลว มนุษยยังมีสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมายอีกมากมาย ซึ่งในกรณีนี้จะศึกษาไดในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิ
มนุษยชนตามปฏิญญาสากลแหงสหประชาชาติตลอดจน
สิทธิและหนาที่ทางศีลธรรม สิทธิและหนาที่จึงมีความ
สัมพันธกันอยางใกลชิด สิทธิของบุคคลคนหนึ่งก็เปน
หนาทีข่ องบุคคลอีกคนหนึง่ ทีใ่ ดมีหนาที่ ทีน่ นั้ ยอมมีสทิ ธิ
ควบคูกันไป” (สําเนียง ยอดคีรี, 2544)
ความสําคัญของหลักสิทธิมนุษยชน มนุษยทั้ง
หลายเกิดมาเทาเทียมกัน “มนุษยมีสิทธิบางประการที่
ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดจนกระทั้งถึงแกความตาย สิทธิ
ดังกลาวไดแกสิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย และความ
เสมอภาคซึ่งเปนสิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันไดและใครจะ
ลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิด
อันตราย หรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียตอสภาพของ
ความเปนมนุษย”
1) มนุษยชนทุกคนเกิดมาแลวยอมมีสิทธิใน
ตนเอง สามารถปกปองตนเองอยางมีศักดิ์ศรี ไมสมควรที่
บุคคลอื่นจะถือสิทธิ ครอบครอง ซื้อขายใชแรงงานกดขี่
ทรมาน หรือการลงโทษดวยวิธีการที่โหดราย
2) มนุษยเปนสัตวสังคม คือชอบอยู รวมกัน
เปนกลุ มเปนพวก มีอิสระ สรางสรรคผลงาน พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
3) มนุษยมีเกียรติภูมิที่เกิดเปนมนุษย มีคุณคา
ในตนเอง มีความภาคภูมใิ จ ไมควรเหยียดหยามบุคคลอืน่
ดานชื่อเสียง เกียรติยศ การประจาน ตอสาธารณชนให
เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย ง ดั ง นั้ น กฎหมายจึ ง ตอง
คุมครองปองกันสิทธิของบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง
4) มนุษยทุกคนเกิดมามีฐานะไมเทาเทียมกัน
ศักยภาพไมเทาเทียมกันแมถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
ศาสนา ผิวกาย สุข สถานภาพทางสังคม การศึกษาไมเทา
เทียมกัน ดังนั้น บุคคลพึงไดรับการคุ มครองจากรัฐใน
ฐานะเปนพลเมืองของรัฐ (สมชาย กษิติประดิษฐ, 2548)
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สิทธิมนุษยชนแบงยอออกเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) สิทธิทางกฎหมาย หรือ อํานาจหรือประโยชนทีบ่ คุ คล
ที่จะไดรับ การรับรองและคุ มครองโดยกฎหมาย (2)
สิทธิทางธรรม เปนลักษณะเอกเทศไมขึน้ กับกฎเกณฑของ
สังคมหรือสถาบันใดแตยังอยูในอุดมคติและความสํานึก
ของมนุษย
สรุปวา สิทธิมนุษยชน เปนเรื่องทางอุดมการณ
ที่มนุษยยังตองพยายามตอสู ดิ้นรนใหมีการรับรองและ
คุมครองตามความเปนจริง ถึงแมจะดูวาสิทธิมนุษยชนนัน้
ก็ มี อํ า นาจอยู ในตั ว เชนกั น ไดแก ความรู สึ ก ผิ ด ชอบ
ของมนุษย หรือทางจริยธรรมทีม่ นุษยตระหนักวา สิทธิมนุษยชน
นาจะเปนมาตรฐานขั้นตํ่าสุดที่มนุษยควรปฏิบัติต อกัน
หรือเปนหนาที่ที่มนุษยพึงปฏิบัติตอมนุษยชาติรวมโลก
อันเปนรากฐานแหงเสรีภาพและสันติภาพของโลก
3. หลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนาที่ ส งเสริ ม หลั ก
สิทธิมนุษยชน
พระพุ ท ธศาสนา เปนเครื่ อ งชี้ ท างที่ นํ า ไปสู
ขบวนการปฏิรูปสังคมใหเกิดเสรีภาพและความยุติธรรม
โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการนํามนุษยไปสู การหลุดพน
ทฤษฎีวิวัฒนาการที่กลาววา “การหลุดพนจากพลังของ
ธรรมชาติและจากอํานาจครอบงําของอภิสทิ ธิช์ นหรือกลุม
อภิสิทธิ์ จึงตองไปดวยกันถึงจะเปนเครื่องแสดงถึงความ
กาวหนาของมนุษยชาติ” เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษย
เปนอิสระจากพลังงานธรรมชาติมากขึ้นตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ถือวาชีวิตขึ้นอยู
กับภาวะผันผวนทางกายภาพอันไดแก การเกิด แก เจ็บ
ตาย จากการเกิดขึน้ ของชีวติ เอง อาจกลาวไดวา การหลุด
พนและเสรีภาพทีแ่ ทจริงคือการหลุดพนและเสรีภาพทีม่ า
จากภายในของมนุษยและในความสัมพันธตอเพือ่ นมนุษย
ดวยกันเองนอกจากนี้แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพในปจจุบันยังเปนเพียงการรองรับสิทธิและ
เสรีภาพในความทะยานอยากและชวงชิงสิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนา
มองวาเปนภาพลวงตาและอนิจจังเทานั้น ดังนั้นสิทธิ
มนุษยชนจึงถูกนําไปใชในทางทีผ่ ดิ เพือ่ จุดประสงคในการ

ปกปองรักษาตนเอง หรือกระทําสิ่งตางๆตามใจชอบเพื่อ
ใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการหรือที่รายแรงที่สุดอาจรวมถึง
การทําลายเพื่อนมนุษยดวยกันเอง หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา คือ ความรูซึ่งเปนแนวทางนําไปสูคุณคาที่แทจริง
ของมนุษย ความรูหรือการตื่นขึ้นมารูจักตนเองเปนกาว
แรกทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหเราออกไปจากอัตตาหรือการยึดมัน่
ในตนเองเพื่อที่คนเราจะสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
และหลุดพนจากการครอบงําโดยสิ่งอื่นอยางแทจริง ทาง
ดานปมการแบงแยกสวนที่เหนือกวาหรือดอยกวาเปน
ปญหาที่มีมาชานานแลวในสังคม แตในทางพุทธศาสนา
มนุษยจะสามารถบรรลุความสมบูรณของมนุษยไดโดย
ไมมีการแบงแยกในเรื่องของชนชั้น เชื้อชาติ และเพศ
ดังนัน้ ปญหาเรือ่ งการแบงแยกดังกลาวจึงเปนทุกขทีม่ นุษย
จะตองกําจัดออกไป
พุทธศาสนายังใหคุณคาในเรื่องความรู จักพอ
ประมาณหรือทางสายกลาง และมุงไปสูการดับทุกขและ
การหลุดพนจากตัวตนที่เปนอนิจจัง การหลุดพนจากตัว
ตนเพื่อแสวงหาตัวตนที่แทจริงนั้น จะกระทําสําเร็จและ
บรรลุผลไดก็แตโดยความพยายามและกรรมของแตละ
บุคคลโดยไมจําเปนตองอาศัยการบังคับบัญชาหรือการ
ควบคุมจากภายนอก อยางมากที่สุดคนเราอาจตองการ
เพียงแคการชี้แนะแนวทางในการคิด สิทธิบังคับไมวาใน
รูปแบบใดก็เปนที่รังเกียจสําหรับพุทธศาสนา
หลักความหลุดพนเปนแนวความคิดในเรื่องสิทธิ
มนุ ษ ยชนของทฤษฎี วิ วั ฒ นาการที่ ส อดคลองกั บ จุ ด
มุงหมายสูงสุดของพุทธศาสนา แตพุทธศาสนามองไดไกล
และลึกซึ้งกวาโดยมองเขาไปถึงความหลุดพนจากตัวตน
ทีเ่ ปนอนิจจังไปสูตัวตนทีแ่ ทจริงไมเพียงแตหลุดพนจากการ
ครอบงําภายนอกเทานัน้ จึงถือไดวาพุทธศาสนาเปนศาสตร
แหงการดํารงชีวิตที่มีคุณคาและสงเสริมสิทธิมนุษยชน
อยางแทจริง หากเรานําหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา
มาปรับใชควบคู กับหลักเกณฑสิทธิมนุษยชนที่มีอยู คง
ทําใหมนุษยสามารถรักษาสิทธิและเสรีภาพของตนไดโดย
ไมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ ซึง่ การปฏิบตั ติ อ
กันโดยเคารพซึ่งกันและกันนี้จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
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ของสิทธิมนุษยชนที่ต องการใหสังคมโลกเกิดสันติภาพ
และความเจริญกาวหนาขึ้นในสังคมระหวางประเทศใน
ทายที่สุด การทําความเขาใจใหถูกตองตามหลักธรรม
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งระดับโลกียธรรมและ
โลกุตรธรรมยอมเอื้ออํานวยเกิดความรูและความเขาใจ
อันนําไปสู การปฏิบัติเพื่อการอยู รวมกันอยางสันติสุข
ความรู และความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สงเสริมสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการ ดังนี้
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึง คําสอน
ของพระพุทธเจา ทีไ่ ดมีการบันทึกไวในคัมภีรพระไตรปฎก
ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1) พระวินัยปฎก คัมภีรวาดวยวินัย คือศีลของ
ภิกษุ ภิกษุณี มีเรื่องเลาประวัติความเปนมาที่ทรงบัญญัติ
วิ นั ย อยางละเอี ย ด นอกจากนั้ น ยั ง มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ขอ
ประพฤติปฏิบตั ิ และวิธดี าํ เนินการในการบริหารคณะสงฆ
โดยพิสดาร
2) พระสุตตันตปฎก คัมภีรวาดวยพระสูตร คือ
คําเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจา และพระสาวก มีเรื่อง
ราวประกอบมาก รวมทั้ ง รายละเอี ย ดแหงการที่ จ ะ
ทรงโตตอบกับนักบวชแหงศาสนาอื่นและผูที่มาซักถาม
มีกลาวถึงภูมิประเทศเหตุการณ บุคคลและกาลเวลา
พลอยใหไดประโยชนในการศึกษาชีวติ ของชาวอินเดียใน
ครั้งนั้น
3) อภิธรรมปฎก คัมภีรวาดวยอภิธรรม กลาวถึง
เนื้อธรรมะลวนๆ ไมมีภูมิประเทศ เหตุการณ บุคคลและ
กาลเวลา เขามาประกอบดวย (วิ.ป. (ไทย). ๘/๘๒๖/๒๒๔.)
หลักธรรมสวนใหญมีอยูในพระสุตตันตปฎก
กับพระอภิธรรมปฎก มีบางสวนรวมอยูใน พระวินัยปฎก
หลักธรรมเปนคําสอนทีเ่ รียกกันทัว่ ไปวา พระธรรม ซึง่ ตางจาก
พระวินัย เพราะ “พระวินัยเปนหลักการที่พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อเปนระเบียบปฏิบัติของ พระภิกษุสงฆ
ที่ อ ยู รวมกั น เปนสั ง คมและมี วิ ถี ชี วิ ต ตางจากฆราวาส
จึ ง ตองมี ร ะบบระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ หเหมาะสมกั บ สภาพ
แวดลอมซึ่งไมไดเปนเรื่องที่มีอยูตามธรรมชาติ” (สุนทร
ณ รังษี, 2543)
134

หลักธรรมของพระพุทธเจาทีน่ าํ มาสัง่ สอนนัน้
มีความหมายรวมทัง้ สวนทีเ่ ปนสัจธรรม คือ ความจริง และ
จริยธรรม คือ หลักปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเขาถึงความเปนจริงตาม
ธรรมชาติและ ความจริงสูงสุด อันทําใหทุกขทัง้ ปวงดับไป
โดยสิน้ เชิง ดังนัน้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีเนือ้ หา
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก “สวนที่หนึ่งเปนอภิปรัชญา
ทีก่ ลาวถึงความจริงของจักรวาลของโลกของสรรพสิง่ และ
ของมนุษย กลาวถึงธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ” (สุวัฒน
จันทรจํานง, 2540)
สวนที่สองเปนจริยศาสตร ที่สอนใหมนุษย
เขาใจความหมายของชีวติ สอน ใหมนุษยรูจักดําเนินชีวติ
เพือ่ ประโยชนของตนเองและของผูอืน่ ดวยความไมประมาท
สอนใหรูจักใชชีวติ ใหกลมกลืนกับธรรมชาติสอดคลองกับ
ธรรมชาติโดยเนนในเรื่องของกรรมการประพฤติตนและ
ความเพียรพยายาม โดยสอนใหมนุษยแสวงหาคําตอบใน
การแกปญหาดวยตนเอง
หลักธรรมที่พระพุทธองค ทรงตรัสรูมีความ
สมบูรณดวยคุณสมบัติ 3 ประการ
1) พระปญญาคุณ ในการที่ทรงเปนพระ
สัพพัญ ู
2) พระวิสุทธิคุณ ที่ทรงปราศจากกิเลส
อยางสิ้นเชิงอันหมายถึง ทรงเปนผูรู ผูตื่นและผูเบิกบาน
พรอมทัง้ ปลุกชาวโลกใหรู ใหตืน่ และใหเบิกบานปราศจาก
ความหลับใหล คือ กิเลสตัณหา
3) พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อทวยเทพยดา
มวลมนุษยและสรรพสัตวนอยใหญ (มหามกุฏราชวิทยาลัย,
2538)
พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนใหสรรพสัตวดําเนิน
ชีวิตเพื่อประโยชนสุข 3 ระดับคือ
1) ระดับตน (ทิฏฐธัมมิกตั ถะ) คือ ประโยชน
ปจจุบัน พระพุทธเจาสอนใหมนุษยแสวงหาประโยชนสุข
ตามสมควรแก อัตถะภาพและขีดความสามารถทีพ่ งึ มี เชน
ความมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไมมีโรคเบียดเบียน
มีหนาทีก่ ารงาน อาชีพสุจริต เลีย้ งตัวได มีสถานภาพ เปน
ที่ยอมรับของสังคม รักษาครอบครัววงศตระกูล ใหเปนที่
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นานับถือ
2) ระดับกลาง (สัมปรายิกตั ถะ) คือ ประโยชน
เบื้องหนา ทรงสอนใหมนุษยมุงในประโยชนสุขขั้นสูงขึ้น
ดวยการพัฒนาทาง จิตใจ ใหอยูเหนือโลกธรรมทั้งหลาย
อันจะยังประโยชนทางจิตใจใหเกิดความสงบสุขแกตนเอง
ตอไปในกาลขางหนา เชน การมีความอบอุนใจดวยศรัทธา
ในหลักธรรม มีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาด ดวยความ
ประพฤติสุจริต อิ่มใจในชีวิตที่มีคุณคา ที่ไดเสียสละทํา
ประโยชนใหเกิดขึน้ มัน่ ใจในความสามารถ แกปญหาชีวติ
โลงใจวาไดทําความดีไวแลวเพือ่ ประโยชนในกาลขางหนา
3) ระดับสูง (ปรมัตถะ) คือ ประโยชนอยาง
ยิ่งทรงสอนใหมนุษย มุงแสวงหาประโยชนขั้นสูงสุด เพื่อ
ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวงดวยการบําเพ็ญภาวนาให
จิตเขาสูความ สะอาด สวาง สงบ แหงมรรคผล นิพพาน
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต กายใจไมหวั่นไหวไปตาม
อารมณตาง ๆ ทีผ่ นั แปรอยูเปนประจําละความยึดมัน่ ถือ
มั่น รักษาใจใหปลอดโปรง แจมใส สดชื่น เบิกบาน อยู
ตลอดเวลา ดํ า เนิ น ชี วิ ต ไปดวยปญญา (ขุ . จู . (ไทย)
๓๐/๖๗๓/๒๖๑-๒๖๒.)
พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนใหมนุษยเลิกดูหมิน่
เหยียดหยามกัน โดยถือเอาวรรณะเปนเครื่องแบงชั้น
วรรณะกันอยางรุนแรง พระองคทรงสอนใหเลิกคิดในเรือ่ ง
ชั้นวรรณะโดยสิ้นเชิง ในสีลวีมังสชาดกวา “ชาติและ
วรรณะเปนของเปลา ศีลตางหากที่เปนของสูงสุด ถาไมมี
ศีลแลว “สุตะ” จะไมมีประโยชนอะไรในกัณณกตถลสูตร
ทรงตรัสวา วรรณะทั้ง 4 คือ กษัตริย พราหมณ แพศย
และสูตร ถามีคุณธรรมแลวก็เชื่อวาเสมอกันเรื่องความ
เสมอภาคนี้ปรากฏใหเห็นชัดแจงในเรื่องธรรมวินัย คือ
ภิกษุในบวชกอนจะไดรับความเคารพจากผูบวชทีหลัง แม
ผู บวชที ห ลั ง จะเกิ ด ในสกุ ล หรื อ วรรณะที่ สู ง กวาก็ ต าม
ตัวอยาง ในสมัยพุทธกาลก็เชนพระราหุลซึ่งเปนพระ
ราชโอรส เมื่อบวชเปนสามเณรก็ตองใหความเคารพแก
ผูบวชกอนเชนกัน(ม.อุ. (ไทย) ๑๓/๒๓๐/๕๑๗.)
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาทําใหทราบ
วา เปนหลักการปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนสุข

แกผูปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลายระดับแหงการเขาถึง ตามความรู
ความสามารถทางสติ ป ญญาของแตละบุ ค คล และ
ประโยชนสุขใน 3 ระดับทีก่ ลาวมานัน้ จะมีความสอดคลอง
กลมกลืนกัน สนับสนุนกันจากระดับตนไปสูระดับกลาง
หนุนเนื่องไปสูระดับสูง ตามลําดับ ดวยการปฏิบัติฝกฝน
พัฒนาตนตามหลักการและแนวทางแหงธรรมนั้น ก็เพื่อ
ใหเกิดประโยชนใน 3 อยาง ไดแก
1) อัตตัตถประโยชน ประโยชนสวนตน
2) ปรัตถประโยชน ประโยชนของผูอื่น
3) อุภยัตถประโยชน ประโยชนรวมกัน
ทั้งสองฝาย (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๒๖๑-๒๖๒.)
สรุป หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงเปน
แนวปฏิบัติที่ถือไดวา เปนไปเพื่อประโยชนสุขของชนหมู
มากโดยไมมีประมาณไมแบงแยกเชือ้ ชาติ ฐานะทางสังคม
ภาษาและศาสนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงมีความ
สําคัญลึกซึ้งตามแนวธรรม และแนวปฏิบัติ ตลอดถึงผล
ของการปฏิบัติตามแตละระดับของหลักธรรมนั้น ซึ่งการ
ศึกษาในบทนีเ้ ปนการนําเสนอ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ทีส่ งเสริมสิทธิมนุษยชน ทําใหมวลมนุษยเกิดความเห็นใจ
กัน มีความเปนมิตรกัน และชวยเหลือกัน ซึ่งเปนหลัก
คุณธรรมอันดีที่มีในจิตใจของผูที่ชื่อวามนุษย
4. บทสรุป
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิความเปนมนุษยหรือสิทธิ
ในความเปนคนอันเปนสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย
ทุกคนทีเ่ กิดมามีสทิ ธิตดิ ตัวมาตัง้ แตเกิด สิทธิมนุษยชนเปน
สิทธิที่ไมสามารถโอนใหแกกันไดและไมมีบุคคล องคกร
หรือแมแตรัฐสามารถลวงละเมิดความเปนมนุษยนีไ้ ด สิทธิ
ในความเปนมนุษยเปนของทุกคนไมเลือกวาจะมีเชือ้ ชาติ
แหลงกําเนิด เพศ อายุ สีผวิ ทีแ่ ตกตางกันหรือ ยากดีมจี น
หรือเปนคนพิการ สิทธิมนุษยไมมีพรมแดน ไมมีความ
แตกตางใดๆ หมายถึง สิทธิตางๆ ทีม่ นุษยแตละคนไดมาเริม่
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย และทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
สิทธิมนุษยชนไดโดยชอบธรรมถูกตองตามบทบัญญัตติ างๆ
ที่ตราขนในสังคมโลกมนุษยสวนหลักธรรมในพระพุทธ
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ศาสนาเปนหลักธรรมทีม่ งสงเสริ
ุ
มคุณธรรมใหมีอยูในจิตใจ
ของมนุษยเปนหลักธรรมที่คุมครองโลกใหมวลหมูมนุษย
พบกับความสุขในการดําเนินชีวิตอยางมีอิสรเสรี เพราะ
เปนหลั ก ธรรมที่ ป ระกอบดวยหลั ก ธรรมขั้ น พื้ น ฐาน
ขั้นกลางและขั้นสูงสุด เปนหลักธรรมที่สงเสริมสันติภาพ
ในมวลหมูมนุษยและมีจดุ มุงหมายทีส่ งู ขึน้ ไปอีก คือ มุงไป
สูโลกุตรธรรม คือ พระนิพพาน หลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทมี พื้ น ฐานจากความตองการพนทุ ก ข
มีขอบเขต ระดับและการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน รวมทัง้ มีผลหรือ
จุดหมายปลายทางทีค่ รอบคลุมชีวติ มนุษยและสรรพสัตว
สิง่ แวดลอม สวนหลักสิทธิมนุษยชนแมวาจะเนนเพือ่ ความ
เสมอภาค ความเทาเทียม ความปรองดองสามัคคีของผูคน
ในสังคม เปนตน ก็มจี ดุ มุงหมายอยูทีป่ ระโยชนสุขของมวล
มนุษยชาติเชนกัน ซึ่งถามนุษยสามารถปฏิบัติตามก็จะ
บรรลุผลที่พึงประสงคในระดับปจจุบันได โดยในการทํา
งานใดๆก็ตามปญหายอมเกิดเสมอ แตเมือ่ พบปญหาสิง่ ที่
สําคัญที่สุดเราจะตอง “รับมือ” กับปญหาอยางมีสติและ
ที่สําคัญตองยึดหลักธรรม ขอคิดบางประการมาประยุกต
ใชได และมีสติอยูเสมอเพราะสติจะเปนพลังงานทีม่ สี ภาว
ธรรมทีส่ ามารถระลึกได นึกได ไมลืม นอกจากนีส้ ติยงั เปน
ตัวชี้วัดผลงานของจิต ถาจิตมีกําลังของสติเพิ่มมากขึ้น
จนถึงความตั้งมั่น จนเกิดสมาธิแนวแนจะเกิดปญหาเห็น
แจง (บุรัญชัย จงกลนี, 2558) ฉะนั้น หากตองการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนใหสมบูรณและชัดเจนกวานี้นั้น
ควรนําเอาหลักธรรมคําสัง่ สอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท
มาประยุกตใชรวมกัน เพราะทั้ง 2 หลักการก็ลวนมีความ
สําคัญตอการดําเนินชีวิตรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษย
มนุษยกับสรรพสัตวและสิง่ แวดลอมไดเปนอยางดี ทัง้ นีท้ งั้
นั้นก็มิใชอะไรอื่น ก็เพื่อดับทุกข แกไขปญหาของชีวิตใน
ดานตางๆ ของมวลมนุษยชาตินั่นเอง แมวาหลักการ
วิธกี าร แนวทางตางๆ จะมีแตกตางกันบาง ก็ถอื เสียวาเปน
เรื่องที่ดีที่จะไดศึกษาสิ่งที่ดีที่สุด พรอมทั้งการปฏิบัติตาม
หลักการของทั้ง 2 ก็นับไดวามีผลที่เปนสุข สันติในชีวิต
สังคมและโลกมนุษยไดอยางแนนอน
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