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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นความพยายามที่จะน�ำหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์อธิบายโดย ‘ภาษา’ และ ‘กรอบคิด’ เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก
ซึ่งจะประยุกต์อธิบายโดย 3 กรอบคิด คือ 1) กรอบคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค
2) กรอบคิดเกีย่ วกับเสรีภาพ และ 3) กรอบคิดเกีย่ วกับภราดรภาพ ในแต่ละกรอบคิด
พอจะประยุกต์อธิบายดังนี้
1) กรอบคิดเกีย่ วกับความเสมอภาค แบบของตะวันตกถือว่า แม้มนุษย์จะต่างเชือ้
ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือ สีผวิ แต่กเ็ สมอกันในฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ เขาจึง
ไม่พงึ ถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยมาตรฐานทีต่ ำ�่ กว่าฐานะดังกล่าว ส่วนแบบพุทธถือว่าคนทุก
ชัน้ วรรณะ ต่างก็ถอื ก�ำเนิดมาจากกระบวนการตามธรรมชาติแบบเดียวกัน หาใช่ลขิ ติ
จากอวัยวะสูงต�ำ่ ของพรหมตามคตินยิ มแบบพราหมณ์อย่างใดไม่ มนุษย์จงึ ไม่พงึ ถูก
เลือกปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งความเชือ่ นัน้ 2) กรอบคิดเกีย่ วกับเสรีภาพ แบบของตะวัน
ตกเน้นเสรีภาพที่ปราศจากการถูกครอบง�ำหรือแทรกแซงโดยอ�ำนาจรัฐ ซึ่งเป็น
เงือ่ นไขนอกตัวมนุษย์ แต่แบบพุทธ เน้นเสรีภาพภายใน อันเกิดจากจิตไม่ถกู ครอบง�ำ
โดยอ�ำนาจของกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ถ้าหลุดพ้นจากกิเลสได้
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ถือว่าเข้าถึงเสรีภาพที่แท้จริง 3) กรอบคิดเกี่ยวกับภราดรภาพ แบบของตะวันตก
ถือว่าแต่ละคนเป็นเสมือน ‘บุตร’ พระเจ้า ต่างก็เป็น ‘ภราดร’ (ญาติพี่น้อง) กัน
จึงควรได้รับการปฏิบัติต่อกันฉันญาติพี่น้อง ส่วนแบบพุทธถือว่าในสังสารวัฏอัน
ยาวนานนับชาติไม่ถ้วน ย่อมหาได้ยากยิ่งที่จะมีใครคนใดไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกัน
จึงพึงปฏิบตั ติ อ่ กันฉันญาติพนี่ อ้ งเช่นกัน
นอกจากนี้ แบบของตะวันตกมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ บนพื้นฐาน
แห่งสิทธิ จึงเน้นป้องกันมิให้ผอู้ นื่ ละเมิดสิทธิตน เมือ่ ต่างฝ่ายต่างมุง่ แต่จะป้องกันสิทธิ
กลไกแห่งการป้องกันนัน้ จึงกลายเป็นเสมือนก�ำแพงกัน้ ให้แต่ละคนอยูก่ นั อย่างแยก
ส่วนแบบตัวใครตัวมัน แต่แบบของพุทธเน้นความสัมพันธ์ บนพื้นฐานแห่งความ
เมตตา เมือ่ ประกอบบุญกุศลใดมา ก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ความเมตตา
จึงเป็นเสมือนสะพานทอดเชื่อมให้แต่ละคนหันหน้าเข้าหากันและอยู่กันอย่างรวม
ส่วน
อย่างไรก็ตาม หลักการพืน้ ฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ของพระพุทธศาสนาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชน คือ มุง่ รักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองให้ดกี อ่ น แล้วจะได้ชอื่
ว่า ช่วยรักษาผูอ้ นื่ มิให้ถกู ละเมิดสิทธิของกันและกันในขณะเดียวกันด้วย โดยถือว่า
อตฺตานํ อุปมํ กเร: ให้เปรียบเทียบตนเองกับผูอ้ นื่ ไว้เสมอ-ใจเขา ใจเรา
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิมนุษยชน, พระพุทธศาสนา
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Abstract

This article is an attempt to apply the teachings of Buddhism for
explanation through the language and concepts about Western-style
human rights, with three concepts as follows: 1) concept about equality, 2) concept about liberty, and 3) concept about fraternity, each
explicable in an applied version below.
1) Concept about equality. It is held in the West that human beings,
regardless of nationality, religion, gender, language, or race, are equal
in the state of being human. They are not to be treated with prejudice
at a standard lower than that of the said state because of the above
factors. In Buddhism, it is held that people of all castes are born of
the same natural process, and are by no means determined by the
god Brahma’s bodily parts as prescribed in the Brahman way.
They therefore must not be treated with prejudice out of such a
belief. 2) Concept about liberty. The Western concept stresses the kind
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liberty free of the influence or interference from the power of the
state, this being a condition external to man. In Buddhism, however,
internal liberty is stressed, with the mind free of desires, namely, greed,
anger, and illusion. Free of these, one is said to have arrived at true
liberty. (3) Concept about fraternity. In the West it is held that each
individual is like a “child” of God and as such is “fraternal” to
another being and ought to be treated as one such. In Buddhism, it is
held that through uncountable life cycles it would be well-nigh
impossible for human beings not to be related to each other. They
should therefore treat each other like relatives.
Furthermore, the West views human relations on the basis of rights.
Stress is therefore given to prevention of others from violating one’s
rights. With everyone keen on the prevention, the mechanism of
prevention has become like a wall to separate people, each one
caring for himself only. In Buddhism, relations are stressed on the
basis of compassion. Anyone having made merit shares it with others
out of compassion. Compassion is therefore like a bridge linking all
together to live as a total whole.
Nevertheless, the most important fundamental principle of
Buddhism about human rights is to care for oneself human value effectively and rightly first before simultaneously joining the rank of those
who help care for others so that their rights will not be trespassed
upon.
Keywords: Human Rights, Buddhism
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บทน�ำ

การน�ำเสนอบทความนี้ เริม่ ต้นจากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนแบบ
ตะวันตกก่อน ซึง่ ประกอบด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึง่ ประกาศใช้โดย
สมัชชาสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ทั้ง
ส่วนที่ ‘มีมาก่อนหน้า’ และ ‘มีตามมาภายหลัง’ โดยเอกสารทีม่ มี าก่อนหน้าประกอบ
ด้วยมหากฎบัตรแมกนาคาร์ตาของอังกฤษ (ค.ศ. 1215), ค�ำประกาศเอกราชของ
ชาวอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1776), ปฏิญญาแห่งสิทธิมนุษยชนและ
พลเมืองของฝรัง่ เศส (ค.ศ. 1789) ส่วนทีม่ มี าภายหลัง ประกอบด้วย ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิของเด็ก (ค.ศ. 1959), ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อหญิง
(ค.ศ. 1976) รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดเป็นกรอบคิดเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนแบบตะวัน
ตก ฉะนั้น ค�ำว่า ‘กรอบคิดแบบตะวันตก’ ในที่นี้ จึงหมายเฉพาะกรอบคิดที่ได้จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารที่กล่าวข้างต้น
เมื่อได้ ‘กรอบคิดแบบตะวันตก’ แล้ว จึงศึกษาหลักธรรมค�ำสอนในพุทธศาสนา
ทั้งจากพระสูตรและพระวินัย (ทั้งฝ่ายของบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน) รวม
ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จ�ำเป็น แล้วน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์อธิบายตาม ‘ภาษา’ และ ‘กรอบคิด’ แบบตะวันตกตามที่กล่าวข้าง
ต้น
อย่างไรก็ตาม การทีผ่ เู้ ขียนน�ำกรอบคิดแบบตะวันตกเป็นตัวตัง้ มิได้หมาย ความ
ว่ากรอบคิดดังกล่าว เป็นมาตรฐานอุดมการณ์แห่งสิทธิมนุษยชนทีส่ มบูรณ์แบบแล้ว
แต่อย่างใด หากแต่เพราะเห็นว่ากรอบคิดนี้เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้ว
จึงสะดวกต่อการประยุกต์อธิบาย และเหตุทตี่ อ้ งใช้คำ� ว่าประยุกต์อธิบายก็เพราะไม่
สามารถอธิบายอย่างตรงๆ ได้ ทัง้ นีเ้ พราะสถานการณ์ในโลกตะวันตกกับสถานการณ์
ในสมั ย พุ ท ธกาล เกิ ด ขึ้ น ต่ า งยุ ค ต่ า งสมั ย และต่ า งบริ บ ท ที่ ยิ่ ง กว่ า นั้ น สมั ช ชา
สหประชาชาติกับองค์กรทางพุทธศาสนาจัดตั้งขึ้นคนละจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ
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สมัชชา ฯ เป็นองค์กรทางการเมือง (ฝ่ายอาณาจักร) จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาละเมิด
สิทธิมนุษยชนระหว่างมนุษย์หลากหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และสัญชาติในมิติทาง
สังคมและการเมือง แต่พทุ ธศาสนาเป็นองค์กรทางธรรม (ฝ่ายศาสนจักร) ก่อก�ำเนิด
ขึ้นเพื่อแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้แก่มวลมนุษยชาติ
อย่างไรก็ตาม แม้สององค์กรนี้จะถือก�ำเนิดขึ้นคนละจุดมุ่งหมาย แต่ผู้เขียนเห็น
ว่าสามารถน�ำสอง กระบวนทัศน์นมี้ าประยุกต์อธิบายกันได้ ประกอบกับผูเ้ ขียนเห็น
ว่าในสังคมโลกยุคปัจจุบัน นักวิชาการหลายท่านพยายามที่น�ำกระบวนทัศน์แบบ
พุทธไปประยุกต์อธิบายศาสตร์สมัยใหม่หลากหลายรูปแบบ เช่น อธิบายรัฐศาสตร์
ตามแนวพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์กบั สังคมศาสตร์ และพุทธศาสตร์กบั ประชาธิปไตย
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ เป็นต้น ผูเ้ ขียนจึงพยายามทีจ่ ะน�ำกระบวนทัศน์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก มาประยุกต์อธิบายตามกรอบคิดแบบพุทธดู
บ้าง ส่วนผู้ใดจะเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร โปรดใช้วิจารณญาณเอาเอง

ประมวลสาระส�ำคัญของเนื้อหาที่น�ำมาประยุกต์อธิบาย

อันที่จริง ถ้าพิจารณาตามตัวอักษร พระพุทธองค์มิเคยทรงใช้ค�ำว่า ‘สิทธิมนุษย
ชน’ ค�ำนีเ้ ป็นวาทกรรมสมัยใหม่ทใี่ ช้กนั ในโลกตะวันตกหลังจากทีส่ มัชชาฯ ประกาศ
ใช้ปฏิญญาฯแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาโดยสาระ พบว่าค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนาหลายส่วน ได้กล่าวถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะส่วนที่พระพุทธองค์ทรงต่อต้านเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะตามคติ
แบบพราหมณ์, ส่วนที่หยิบยื่นคืนฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ให้แก่คนในวรรณะต�่ำ
อีกทัง้ ยังยอมรับสิทธิสตรีวา่ ไม่ดอ้ ยกว่าบุรษุ และยอมรับสตรีเข้าเป็นนักบวชในพุทธ
ศาสนา (ศาสนาพราหมณ์มิเคยยินยอมเช่นนี้มาก่อน) นอก จากนี้ ยังมีเนื้อหาสาระ
อีกหลายส่วน สามารถน�ำมาประยุกต์อธิบายตาม ภาษา และ กรอบคิด เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกได้
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ถ้าจะย้อนกลับไปพิจารณากรอบคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก โดย
เริ่มต้นจาก ‘ค�ำปรารภ’ ของปฏิญญา ฯ พอจะประมวลสรุปได้ว่า ปฏิญญานี้ถูก
ประกาศใช้เพื่อเป็น มาตรฐานแห่งการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์ ส่วนใน ‘เนื้อหา’
ของปฏิญญา วางหลักการพื้นฐานไว้ว่ามนุษย์ทุกชาติ ศาสนา เพศ ภาษา และสีผิว
มีศกั ดิแ์ ละสิทธิเสมอกัน พวกเขาจะต้องไม่ถกู เลือกปฏิบตั เิ พียงเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างดังกล่าว (Department of International Organizations, Ministry of
Foreign Affairs of Thailand, 1948)
ส่วนในกรอบคิดของปฏิญญาฯ วางหลักเกี่ยวกับสิทธิ ไว้ว่า เมื่อมีข้อพิพาท
ระหว่างกัน คูก่ รณีมสี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั การสันนิษฐานไว้กอ่ นว่าเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ จนกว่าจะ
มีการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงตามกฎหมาย มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิในการถือสัญชาติ
สิทธิที่จะสมรสและสร้างครอบครัว สิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในที่พักพิง
สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมโดยสงบ สิทธิที่จะเข้าร่วมในการปกครองแห่ง
ประเทศตน ตลอดจนการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในบริการสาธารณะ สิทธิดา้ นประกัน
สังคม สิทธิที่จะท�ำงานโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สิทธิที่จะได้พักผ่อนและมี
เวลาว่าง สิทธิในมาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอส�ำหรับสุขภาพ สิทธิทจี่ ะได้รบั การ
ศึกษาและใช้ชวี ติ ทางด้านวัฒนธรรมในประชาคมอย่างเสรี ส่วนทีเ่ กีย่ วกับ ‘เสรีภาพ’
วางหลักไว้ว่า มนุษย์ย่อมมีเสรีภาพจากการถูกจองจ�ำ กักขัง หรือถูกเนรเทศโดย
พลการ เสรีภาพจากการแทรกสอดโดยพลการในกิจส่วนตัว เสรีภาพในครอบครัว
เคหสถาน การส่งข่าวสาร เสรีภาพในการย้ายและเลือกถิน่ ทีอ่ ยู่ เสรีภาพในความคิด
มโนธรรม และศาสนา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ส่วนที่
เกี่ยวกับ ‘ความเสมอภาค’ วางหลักไว้ว่ามวลมนุษยชาติ ต่างเป็น ‘ภราดร’ กัน จึง
ไม่พึงถูกเลือกปฏิบัติ หากแต่ให้ปฏิบัติต่อกันฉันญาติพี่น้อง (Department of
International Organizations, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, 1948)
ถ้าจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของสิทธิเด็กและสตรี ก็มีการประกาศรับรองสิทธิ
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก และปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
43

Vol. 12 No. 1 (2019): January - June

ต่อหญิง โดยมีเนื้อหาสืบเนื่องมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปี ค.ศ.
1948 เพียงแต่น�ำมาปรับเนื้อหาให้เหมาะกับธรรมชาติของเด็กและสตรี
การที่สมัชชาฯ ย�้ำเตือนไว้เช่นนี้ เพราะในหลายส่วนของโลกยังคงละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรีอย่างกว้างขวาง โดยอ้างว่าเป็นประเพณีที่มีมาก่อน เช่น การลงโทษ
โดยวิธี “การปาหิน” (Stoning) กล่าวคือ เมือ่ ถูกกล่าวหาว่าท�ำผิดเกีย่ วกับเพศ หญิง
นั้นจะถูกน�ำมาห่อผ้าและฝังครึ่งตัว (เพื่อป้องกันการหลบหนี) แล้วชาวบ้านมาล้อม
และรุมปาหินใส่จนตาย นอกจากนี้ ในบางส่วนของโลกมีการลงโทษหญิงโดยเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น น�ำหญิงมาสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า และเฆี่ยนตีอย่าง
โหดร้ายทารุณในข้อหามีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ในขณะทีฝ่ า่ ยชายทีร่ ว่ มกระท�ำการ
ยังลอยนวล ไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในบางส่วนของโลก เด็กหญิงถูก
ฉีดยาให้ตายแล้วน�ำไปฝัง เพียงเพราะถือก�ำเนิดเป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นเพศที่ไม่พึง
ปรารถนาของมารดา-บิดา เป็นต้น
ทีเ่ ลวร้ายยิง่ กว่านัน้ บางประเพณี ท�ำการขริบอวัยวะเพศเด็กหญิง เพราะเชือ่ ว่า
หญิงทีม่ ไิ ด้ขริบอวัยวะส่วนดังกล่าว เมือ่ โตขึน้ อาจมีอารมณ์ทางเพศได้งา่ ย เมือ่ ออก
นอกบ้าน และเกิดอารมณ์ แล้วอาจไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ฉะนั้นจึงต้องตัด
ต้นตอ ‘จุด’ ทีไ่ วต่อความรูส้ กึ ทางเพศนัน้ เสียตัง้ แต่วยั เด็ก ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรีอย่างรุนแรง
ถ้าจะย้อนกลับมาศึกษาสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในชมพูทวีปสมัย
พุทธกาล พบว่าตกอยูภ่ ายใต้คติความเชือ่ แบบพราหมณ์ ซึง่ เชือ่ ว่าพรหมลิขติ มนุษย์
ขึน้ มาต่างชัน้ วรรณะ จึงมีศกั ดิแ์ ละสิทธิไม่เสมอกัน แต่พระพุทธองค์ทรงปรับคติความ
เชื่อเสียใหม่ว่า โดยสภาพความจริง แต่ละวรรณะถือก�ำเนิดมาตาม กระบวนการ
ธรรมชาติแบบเดียวกัน (ถือก�ำเนิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีแบบเดียวกัน)
แต่ทสี่ มมติเรียกให้ตา่ งกันก็เพราะกรรมหรือท�ำหน้าที่ ถ้าท�ำหน้าทีเ่ ป็นนักบวชก็เรียก
ว่า ‘พราหมณ์’ เป็นนักรบก็เรียกว่า ‘กษัตริย์’ ท�ำมาค้าขายก็เรียกว่า ‘แพศย์’ และ
ถ้าท�ำหน้าที่รับจ้างทั่วไปก็เรียกว่า ‘ศูทร’ ชั้นวรรณะจึงเป็นเพียงโลกสมัญญา (สิ่ง
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สมมุติ) ฉะนั้น ถ้าจะจัดคนให้อยู่ในวรรณะใด ให้ดูที่การกระท�ำ มิใช่ชาติก�ำเนิด
ถ้าพิจารณาโดยภาพรวม หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ประกอบด้วย 2
ส่วนหลัก คือ หลักธรรม กับ หลักวินัย ส่วนที่เป็นหลักธรรม กล่าวถึง ความจริงตาม
กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ ส่วนหลักวินัย เป็นการน�ำเอาความจริงจากกฎเกณฑ์ธรรม
ชาติ นั้น มาประยุกต์ให้เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งพอจะแยกอธิบายดังนี้
1) หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาคาริยวินยั (วินยั ส�ำหรับผูค้ รองเรือน) สอนไว้ในโอวาท
ปาฏิโมกข์ ว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เมื่อถึงพร้อมด้วยอธิศีลสิกขา, สมาธิ-อธิจิตสิกขา,
ปัญญา-อธิปัญญาสิกขา ซึ่งหมายถึงการละชั่ว ท�ำดี และท�ำจิตให้ผ่องแผ้ว ใน
เบญจศีล-เบญจธรรม และ ในกุศลกรรมบถสิบ สอนมิให้ลว่ งละเมิดในชีวติ ทรัพย์สนิ ,
สามีภรรยาของกันและกัน, ไม่กล่าววาจาละเมิดต่อกัน, ไม่เสพของมึนเมาจนครอง
สติไม่อยู่แล้วน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิระหว่างกัน ในหลักคิหิ-วินัย สอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันโดยปราศจากอคติ ให้ด�ำรงตนโดยได้ช่ือว่า รักษาตนเอง ให้ตั้งมั่นอยู่
ในคุณความดี ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ย รักษาผูอ้ นื่ ด้วย ในหลักค�ำสอนเรือ่ ง ทิศหก สอน
ให้รกั ษาสิทธิและหน้าทีต่ า่ งตอบแทนระหว่างกัน ไม่วา่ จะในหมูม่ ติ ร บิดามารดา ครู
อาจารย์ บุตรภรรยา คนรับใช้ ตลอดจนภิกษุสมณพราหมณ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติ
ตามอริยมรรคมีองค์แปด ได้ชื่อว่าประกอบด้วยกุศลกรรมบถสิบ ย่อมถึงพร้อมด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา เว้นจากการละเมิดสิทธิ อิสรภาพ และเสรีภาพ ภายใต้ศลี -ระเบียบ
วินัย กฎหมาย กฎกติกา แบบแผนร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล
2) หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอนาคาริยวินัยฝ่ายภิกษุสงฆ์ ก�ำหนดให้พุทธสาวกที่มา
จากต่างวรรณะ ต้องเสมอกันโดยวินัย ฉะนั้น ‘วินัย’ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจัด
ระเบียบสังคมสงฆ์ประดุจจัดดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ให้อยู่ในแจกันเดียวกัน ก็จะ
ดูสวยงาม พระวินัยจึงถูกบัญญัติขึ้นไว้เพื่อความดีงาม ความผาสุก ความสงบสุข
เรียบร้อย เพือ่ ก�ำราบคนหน้าด้าน เพือ่ ความเลือ่ มใสของผูท้ ยี่ งั ไม่เลือ่ มใส เพือ่ ความ
เลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะมาสู่ในภายหลัง
และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแห่งสงฆ์ หรือถ้าจะกล่าวโดยหลักการสิทธิ
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มนุษยชนก็ เพื่อรักษา รักษาผู้อื่น และ รักษาสถาบันสงฆ์ หรือถ้าประยุกต์อธิบาย
ด้วย ‘ภาษา’ และ ‘กรอบความคิด’ แบบตะวันตก ก็เพื่อรักษาสมภาพ อิสรภาพ
และเสรีภาพ และป้องกันการละเมิดสิทธิระหว่างกันนั่นเอง
3) หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับอนาคาริยวินยั ฝ่ายภิกษุณสี งฆ์ สามเณร และสามเณรี:
ในด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ทรงพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าของพราหมณ์ โดย
ให้เกียรติยกย่อง รับรองความรู้ความสามารถของสตรี และยอมรับเข้าเป็นนักบวช
ในพุทธศาสนาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามที่พระวินัยก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อที่จะ รักษาตนเอง
รักษาผู้อื่น และ รักษาสถาบันสงฆ์ หรือถ้าจะประยุกต์อธิบายตาม ‘ภาษา’ และ
‘กรอบความคิด’ แบบตะวันตก ก็เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิระหว่างกันนั่นเอง
นอกจากนั้น เมื่อประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นแล้ว ก็ทรงก�ำหนดให้ในศาสนานี้
มีองค์ประกอบด้วยพุทธบริษัทสี่ โดยมีเพศชายหญิงเสมอกัน คือ ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกา
4) กระบวนการยุติธรรมในหลักวินัย (การระงับข้อขัดแย้ง ‘อธิกรณ์’ ในหมู่
สงฆ์) แบ่งออกเป็น 1) ‘วิวาทาธิกรณ์’: ขัดแย้งว่าเรือ่ งดังกล่าวเป็นธรรมวินยั หรือไม่,
2) ‘อนุวาทาธิกรณ์’ ขัดแย้งว่าการประพฤตินั้นต้องอาบัติหรือไม่, 3) ‘อาปัต-ตาธิ
กรณ์’ ขัดแย้งเรือ่ งการท�ำคืนอาบัติ และ 4) ‘กิจจาธิกรณ์’ ขัดแย้งเรือ่ งกิจธุระทีส่ งฆ์
จะพึงสามัคคีร่วมกันท�ำหรือท�ำสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อมีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น จะต้องระงับโดยวิธีพร้อมหน้าสงฆ์ พร้อมหน้า
บุคคล พร้อมหน้าวัตถุ และพร้อมหน้าธรรม ส่วนภิกษุผู้ที่ท�ำหน้าที่ระงับอธิกรณ์จะ
ต้องเป็นผูฉ้ ลาดสามารถ รูเ้ รือ่ งอธิกรณ์นนั้ เป็นอย่างดี และรูว้ ธิ ที ำ� ให้อธิกรณ์นนั้ ระงับ
ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้หนักในสงฆ์ หนักในธรรม ไม่หนักในบุคคล และเมื่อวินิจฉัยเป็น
หนึง่ อย่างใดแล้ว ถ้าคูก่ รณีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณ์ตอ่ คณะสงฆ์หรือ
พระพุทธองค์ต่อไปได้
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีหากพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าถ้าวินิจฉัยไปทาง
หนึ่งทางใด อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์ ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า “เยภุยย
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สิกา” (หาข้อยุตโิ ดยเสียงข้างมาก) หรืออาจให้ประนีประนอมกัน“ติณวัตถารกวินยั ”
แทน
กระบวนการระงับอธิกรณ์: มีลกั ษณะพอทีจ่ ะประยุกต์อธิบายตามกระบวนทัศน์
ทางโลก (แบบตะวันตก) ได้คือ ให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี โดยเริ่มตั้งแต่พิจารณา
ว่าการกระท�ำนัน้ เป็นความผิดและมีโทษตามทีพ่ ระวินยั บัญญัตไิ ว้หรือไม่ ถ้าเป็นเพียง
“อาทิกมั มิกภิกษุ” (The first doer-กระท�ำความผิดแรก) อันเป็นเหตุให้มตี น้ บัญญัติ
ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด ถัดมาพิจารณาต่อไปว่า ครบองค์ประกอบภายนอก ของ
ความผิดหรือไม่ คือมีภิกษุผู้กระท�ำ มีการกระท�ำ และมีผู้ถูกกระท�ำ และความผิด
นั้น ครบองค์ประกอบภายใน คือมี “จิตเจือ”(สจิตตกะ-เจตนา) หรือ “ไม่มีจิตเจือ”
(อจิตตกะ- ไม่มีเจตนา) หลังจากนั้น พิจารณาต่อไปอีกว่าการกระท�ำนั้น ได้รับการ
ยกเว้นความผิด/โทษหรือไม่ ซึ่งผู้ได้รับยกเว้นมี 5 ประเภท คือ 1) ภิกษุไม่รู้ตัวหรือ
ถูกบังคับแต่ไม่ยินดี 2) ภิกษุบ้าเสียสติ 3) ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านชั่วขณะ 4) ภิกษุมี
ทุกขเวทนาหนักกระสับกระส่ายไม่รสู้ กึ ตัว 5) ภิกษุผเู้ ป็นเหตุให้เกิดต้นบัญญัติ (อาทิ
กัมมิกภิกษุ-The first doer)
ส่วนในการลงโทษ อาจเป็นโทษอย่างหนัก (อเตกิจฉา) คือ อาบัติปาราชิก เมื่อ
ต้องโทษแล้วขาดจากความเป็นภิกษุ จะกลับมาบวชอีกไม่ได้ ส่วนโทษอย่างกลาง
และอย่างเบา (สเตกิจฉา) แบ่งเป็นโทษอย่างกลาง คือ สังฆาทิเสส เมื่อต้องโทษเข้า
แล้ว ต้องอยู่กรรมประพฤติวัตร ถึงจะพ้นโทษได้ ส่วนโทษอย่างเบา คือ ถุลลัจจัย
ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาษิต เมื่อต้องโทษแล้วต้องสารภาพผิดต่อ
หน้าภิกษุอื่น จึงจะพ้นโทษได้
ส่วนวิธีการลงโทษในพระวินัย (นิคคหกรรม) มี 6 สถาน คือ 1) ตัชชนียกรรม:
ลงโทษโดยต�ำหนิติเตียน 2) นิยสกรรม: ลงโทษโดยถอดยศ 3) ปัพพาชนิยกรรม:
ลงโทษโดยไล่ออกเสียจากอาวาส 4) ปฏิสารณีย กรรม: ลงโทษให้ไปขอขมาผู้อื่น
5) อุ ก เขปนี ย กรรม: ลงโทษโดยยกออกเสี ย จากหมู ่ ไม่ ร ่ ว มสั ง วาสด้ ว ย และ
6) ตัสสปาปิยสิกากรรม: ลงโทษโดยการเพิ่มโทษที่มีอยู่เดิม ส่วนจะต้องโทษสถาน
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ใด ขึ้นอยู่กับความผิดและลักษณะของการกระท�ำนั้น
ตามทีก่ ล่าวนีจ้ งึ เห็นว่ากระบวนการยุตธิ รรมในหลักวินยั ได้ให้ความเป็นธรรมแก่
คู่กรณีอย่างเต็มที่ จึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่พอประยุกต์อธิบายกันได้กับหลัก
การแห่งสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกได้เช่นกัน
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์อธิบายตาม “ภาษา” และ “กรอบ
คิด” แบบตะวันตก

จากการศึกษามาแต่ต้นพบว่าแม้ว่าค�ำสอนของพระองค์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่กส็ ามารถประยุกต์อธิบายโดย
ภาษาและกรอบคิดแบบตะวันตกได้ โดยสรุปเป็นประเด็นดังนี้:
1) แนวคิดสองระบบนี้ตกผลึกมาจากคนละสถานการณ์และคนละประชาคม
2) แนวคิดสองระบบนี้มีวัตถุประสงค์คนละจุดมุ่งหมายและคนละมุมมอง
3) แนวคิดสองระบบนี้สอดคล้องกับคนละโลกทัศน์ทางปรัชญา
4) แนวคิดสองระบบนี้มองการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์คนละความสัมพันธ์
5) แนวคิดสองระบบนี้มองการแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนคนละวิธีการ
6) แนวคิดสองระบบนี้มีเนื้อหาสาระคนละรูปแบบ
7) แนวคิดสองระบบนี้มีสาระพอจะประยุกต์อธิบายภายใต้กรอบคิดเดียวกันได้
ซึ่งจะกล่าวแต่ละประเด็นตามล�ำดับดังนี้
1. แนวคิดสองระบบนี้ตกผลึกมาจากคนละสถานการณ์และคนละประชาคม
ถ้าจะพิจารณาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทางตะวันตก จะเห็นว่า
ตกผลึกมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ระหว่างฝ่าย
ปกครองกับฝ่ายอยูใ่ ต้ปกครอง โดยฝ่ายปกครองอยูใ่ นฐานะเหนือกว่า จึงกดขีข่ ม่ เหง
ตามใจชอบ จนฝ่ายอยูใ่ ต้ปกครองไม่อาจอดทนต่อไปอีก จึงรวมตัวกันต่อสูจ้ นประสบ
ชัยชนะ และร่วมมือกันก�ำจัดการใช้อ�ำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้น แล้วสถาปนาระบอบ
การปกครองขึ้นมาใหม่ โดยพวกเขาอ้างว่าอ�ำนาจที่แท้จริงเป็นของผู้อยู่ใต้ปกครอง
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เพียงแต่มอบให้ฝ่ายปกครองใช้ชั่วคราว ถ้าเมื่อใดผู้ปกครองใช้อ�ำนาจไม่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของพวกเขา ผูป้ กครองนัน้ ก็อาจถูกถอด ถอน แล้วเปลีย่ นผูป้ กครอง
เสียใหม่ได้ ซึ่งสถานการณ์ในลักษณะนี้ เท่ากับเป็น การป้องปรามมิให้ฝ่ายปกครอง
ละเมิดสิทธิของผู้อยู่ใต้ปกครองจนเกินขอบเขตนั่นเอง
ในของพุทธ ตกผลึกมาจากการแบ่งชั้นวรรณะตามคติแบบพราหมณ์ ซึ่งเชื่อว่า
คนทั้ง 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และ ศูทร ต่างก็ถือก�ำเนิดมาจาก
อวัยวะ 4 ส่วนของพระพรหม ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำแหน่งสูงต�่ำไม่เท่าเทียมกัน จึงท�ำให้
เกียรติ ศักดิศ์ รี สิทธิ และหน้าทีข่ องความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละวรรณะไม่เท่าเทียม
กัน โดยคนทีอ่ ยูใ่ นวรรณะต�ำ่ มิอาจโต้แย้งได้ เพราะอ้างว่า ‘นีค่ อื ลิขติ ของพรหม’ (ใน
ส�ำนวนไทยเรียกว่าพรหมลิขติ ตรงข้ามกับกรรมลิขติ ของพุทธ) พระพุทธองค์จงึ ทรง
แก้ไขหลักค�ำสอนเสียใหม่วา่ มนุษย์ลว้ นถือก�ำเนิดมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ
(จากช่องคลอดของมารดา) แบบเดียวกัน แต่ที่สมมติเรียกชื่อให้ต่างกันเพราะ
‘กรรม’ ของมนุษย์ หรือ การท�ำหน้าทีต่ า่ งกันเท่านัน้ เอง ซึง่ แนวคิดลักษณะนีเ้ ท่ากับ
เป็นการรับรองสิทธิและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกชั้นวรรณะว่ามีเสมอกันมา
ตั้งแต่ต้น แต่สมมติเรียกให้ต่างกันภายหลังเพราะ ‘กรรม’ หรือ การกระท�ำในภาย
หลัง ที่เรียกว่ามนุษยลิขิตแทนพรหมลิขิต
ตามที่กล่าวนี้สรุปได้ว่า “กรอบคิดแบบตะวันตก” ถูกน�ำเสนอเพื่อให้เหมาะกับ
ประชาคมทางโลก ทีย่ งั อยูใ่ น ‘ฆราวาสวิสยั ’ ซึง่ เต็มไปด้วยการต่อสู้ แก่งแย่ง แข่งขัน
เบียดเบียนท�ำลายและท�ำร้ายกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้น เพื่อที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ได้เต็มที่ จึงสร้างกลไกป้องกันมิให้ล่วงละเมิดสิทธิระหว่างกัน
โดยก�ำหนดให้มีสภาพบังคับแบบเดียวกับมาตรการทางด้านกฎหมาย ซึ่งถือเป็น
มาตรการของประชาคมทางโลกทั่วๆ ไป แต่ในของพุทธ ระดับหนึ่งถูกน�ำเสนอเพื่อ
ให้เหมาะสมกับประชาคมแห่ง ‘บรรพชิตวิสยั ’ ผูซ้ งึ่ สละแล้วซึง่ โภคทรัพย์และเหย้า
เรือน ซึ่งแสวงหาวัตถุเท่าที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ จึงลดการต่อสู้ แก่งแย่งแข่งขัน
ในส่วนของค�ำสอนทีเ่ กีย่ วกับคฤหัสถ์ผคู้ รองเรือน ก็มงุ่ ให้สอดคล้องกับวิถดี ำ� เนินชีวติ
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ทีด่ งี ามตามแบบอย่างบรรพชิตเช่นกัน เพียงแต่ดดั แปลงให้เหมาะสมกับผูท้ ยี่ งั สะสม
โภคทรัพย์ และเสพเสวยผลประโยชน์ทไี่ ม่ละเมิดความพอดี พอเพียง และความสงบ
สุขของมวลมนุษย์ ฉะนั้นประชาคมแบบพุทธจึงเน้นการอบรมสั่งสอนให้เห็นถูกผิด
ดี ชั่ ว ควรหรื อ ไม่ ค วร มากกว่ า ที่ จ ะใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางกฎหมายแบบของ
ตะวันตก
2. แนวคิดสองระบบนี้มีวัตถุประสงค์คนละจุดมุ่งหมายและคนละมุมมอง
ตามกรอบคิดแบบตะวันตกได้กล่าวไว้ในค�ำปรารภของปฏิญญาฯ ว่า เนื่องจาก
มนุษย์ต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสีผิว ดูถูก รังเกียจ เหยียดหยาม เอา
เปรียบ กดขี่ ข่มเหง รังแก และเลือกปฏิบตั ติ อ่ กัน ถ้าปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดการก
ระท�ำอันป่าเถื่อน และอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสถานการณ์รุนแรงได้
ฉะนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์ เพือ่ ทีจ่ ะยืนยันถึงความเชือ่ มัน่
ในสิทธิมนุษยชน ในคุณค่าของมนุษย์ ในสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ สตรี เพือ่ บรรลุ
ถึงความร่วมมือระหว่างมนุษยชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษย
ชน และเสรีภาพมูลฐานของบุคคลโดยทัว่ หน้ากัน จึงประกาศปฏิญญา ฯ ขึน้ ไว้ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น ‘มาตรฐานในการอยู่ร่วมกันแห่งมวลมนุษยชาติทั้งหลาย’
ในขณะที่ค�ำสอนของพระพุทธองค์ มุ่งประโยชน์สุขในปัจจุบัน ประโยชน์สุขใน
อนาคต และประโยชน์สงู สุด คือ มุง่ เพือ่ ความสิน้ ทุกข์ โดยในอริยมรรคมีองค์ 8 หรือ
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นกระบวนการก้าวไปสู่ความดับทุกข์ มีทั้ง หลัก
ธรรม (หลักคิด) และหลักวินัย (หลักปฏิบัติ) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นหนทางดับทุกข์ แต่ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์แห่ง
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา (ความสมบูรณ์แห่งสมาธิ) และอธิปัญญาสิกขา หรือให้ถึง
พร้อมด้วยกุศลกรรมบถสิบ โดยไม่ละเมิดสิทธิทางกาย ทางวาจา และจิตใจ ก็จะได้
ชื่อว่าเป็นการ รักษาตนเอง ให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ครั้นเมื่อรักษาตนเองได้ดีแล้ว ก็จะ
ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ จึงเท่ากับเป็นการ ช่วยรักษาผูอ้ นื่ ด้วย คือ ช่วยป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนนั่นเอง
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จากวัตถุประสงค์ทตี่ า่ งกัน จึงท�ำให้แนวคิดสองระบบนีม้ ี คตินยิ มต่างกัน คือ ของ
ตะวันตกถือว่า “ผูอ้ นื่ ” (บุคคลภายนอก-รวมทัง้ อ�ำนาจรัฐ) คอยจ้องจะละเมิดตัวเรา
ฉะนั้น จึงต้องหาทางป้องกันตนอย่างสุดความสามารถ โดยเชื่อว่าถ้าแต่ละคนสร้าง
กลไกป้องกันตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การถูกละเมิดสิทธิจะไม่เกิดขึ้น จะเห็นว่า
หลักการแบบนี้มุ่งแต่จะหาทางป้องกันตนเอง โดยไม่เฉลียวใจว่าตัวเราเองก็อาจ
ละเมิดผู้อื่นได้เช่นกัน คล้ายกับชี้ไปที่ผู้อื่น แล้วพูดว่า ‘เธออย่าละเมิดฉันนะ’ ใน
ขณะที่แบบพุทธมีคตินิยมตรงข้าม คือชี้มาที่ตนเองก่อน แล้วพูดว่า ‘ฉันจะระวังตัว
ไม่ละเมิดเธอ’ (รักษาตนเองให้ดีก่อน) เมื่อต่างฝ่ายต่างระวังรักษาตน การละเมิด
ระหว่างกันก็จะไม่เกิดขึน้ ดังนัน้ จึงสรุปหลักการแบบตะวันตกได้วา่ มุง่ แต่จะหาทาง
ป้องกันตนมิให้ถกู ผูอ้ นื่ ละเมิด ในขณะทีแ่ บบพุทธ มุง่ ระวังรักษาตนมิให้ละเมิดผูอ้ นื่
3. แนวคิดสองระบบนี้ตั้งอยู่บนคนละโลกทัศน์ทางปรัชญา
แนวคิดแบบตะวันตก สอดคล้องกับโลกทัศน์แบบวัตถุนิยม บริโภคนิยม และ
กามสุขนิยม ในแง่ที่พยายามปลูกฝังให้ถือเอาความสุขอันเกิดจากการมีวัตถุเป็นที่
ตั้ง และสอดคล้องกับโลกทัศน์แบบ ปัจเจกนิยม ในแง่ที่ให้ความส�ำคัญกับสิทธิผล
ประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นใหญ่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ในแง่ทถี่ อื ว่าการใช้ชวี ติ ร่วมกันกับผูอ้ นื่ เป็นไปในลักษณะของการลงทุน ค้า
ก�ำไร และแสวงหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโลกทัศน์แบบ เสรีนิยม
ในแง่ที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนต่อสู้แข่งขันกันอย่างเสรีภายใต้กติกาเดียวกัน โดยรัฐ
จะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือแทรกแซงน้อยที่สุด ซึ่งแนวคิดแบบนี้แม้ดูเสมือนว่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนได้บางแง่มุม แต่ก็สร้างค่านิยมแบบใครมือยาว
สาวได้สาวเอา แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนบางแง่มุมเป็นเงาตาม
ตัวด้วยเช่นกัน
แต่ในของพุทธ สอดคล้องกับโลกทัศน์ทางปรัชญาแบบมนุษยนิยมและมัชฌิม
นิยม ในแง่ทปี่ ระเมินคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่ คุณธรรมภายใน คือ ประเมินจากคุณ
ความดี มิใช่ฐานะหรือความร�ำ่ รวย และไม่ปลูกฝังให้ถอื เอาความสุขจากการบริโภค
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วัตถุเป็นเป้าหมาย หากแต่เน้นความสงบสุขด้านจิตใจแทน ดังพุทธภาษิตทีว่ า่ ‘นตฺถิ
สนฺติ ปรํ สุขํ-สุขอื่นใดจะยิ่งกว่าความสงบไม่มี’ โลกทัศน์แบบนี้ พยายามที่จะปลูก
ฝังว่า การที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมิใช่การแสวงหาวัตถุให้มากที่สุด หากแต่ลด
ความต้องการของตนเองให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า เพราะไม่
ต้องแก่งแย่งแข่งขันกับใคร เมือ่ ไม่มกี ารแก่งแย่งแข่งขัน ก็จะไม่มกี ารเอาเปรียบ เมือ่
ไม่มีการเอาเปรียบ ก็เท่ากับไม่ละเมิดสิทธิระหว่างกันนั่นเอง
4. แนวคิดสองระบบนี้มองการใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์คนละความสัมพันธ์
ตามกรอบคิดแบบตะวันตก มองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ บนพื้นฐานแห่ง
สิทธิ คือ แต่ละคนล้วนหวงแหนและพยายามปกป้องสิทธิตน โดยคิดว่าผู้อื่นต่างก็
หวงแหนและพยายามปกป้องสิทธิของเขาอย่างเต็มความสามารถเช่นกัน การที่
แต่ละคนต่างมุง่ จะปกป้องสิทธิตนได้กลายเป็นเสมือนก�ำแพงกัน้ ให้มนุษย์อยูก่ นั อย่าง
แยกส่วนแบบปัจเจกนิยม (Individualism) แต่ในของพุทธ มองความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ บนพืน้ ฐานแห่งมนุษยธรรม โดยสอนให้แต่ละคนหยิบยืน่ ความเมตตา
ให้แก่กนั เมือ่ ผูใ้ ดประกอบกุศลใดๆมา ก็แผ่เมตตาให้ผอู้ นื่ ด้วย เมือ่ ต่างฝ่ายต่างหยิบ
ยืน่ ความเมตตาให้แก่กนั “ความเมตตา” ก็จะกลายเป็นเสมือนสะพานทอดเชือ่ มให้
มนุษย์หันหน้าเข้ามาหากันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างรวมส่วน มีสัมพันธภาพ และ
ประสานภาพ (Harmony)
5. แนวคิดสองระบบนี้มองการแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนคนละวิธีการ
ตามแนวคิดแบบตะวันตก เชือ่ ว่า เงือ่ นไขภายนอก (ระบบ) หรือ สภาพแวดล้อม
เป็นตัวก�ำหนดให้คนดีหรือเลว ค�ำว่า ‘สภาพแวดล้อม’ ในที่นี้ หมายรวมทั้ง สภาพ
ทางด้านร่างกาย เช่น ความอดอยากหิวโหย ความทุกข์ทรมานเจ็บปวด สภาพบริเวณ
รอบๆที่อยู่อาศัย เช่น ซ่องโสเภณี สนามม้า บ่อนการพนัน แหล่งยาเสพติด สภาพ
แวดล้อมทางด้านการเมือง เช่น การปกครองที่ไม่เป็นธรรม ไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสทิ ธิม์ เี สียง สภาพทางด้านเศรษฐกิจทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ ต�ำ่ สูง เช่น คนกลุม่ หนึง่
ร�ำ่ รวยและมีทรัพย์สนิ ล้นฟ้า ในขณะทีอ่ กี กลุม่ หนึง่ อดอยากแร้นแค้นแทบไม่มอี ะไร
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จะกิน และไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เลย ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ก็เช่นกัน คือ แบบตะวันตกมองว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดจาก เงื่อนไข
ภายนอก (ระบบ) หรือ สภาพแวดล้อมไม่ดี เช่น กฎหมายและผู้ใช้กฎหมายไม่เป็น
ธรรม ผู้ใช้อ�ำนาจการปกครองและกระบวนการยุติธรรม (รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ใช้อำ� นาจตามใจชอบ ไม่คำ� นึงถึงสิทธิของผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง หรือถ้าพูดตามวาทกรรม
สมัยใหม่ ก็เรียกว่าไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงท�ำให้ละเมิดสิทธิของผู้อยู่ใต้
ปกครอง วิธแี ก้ปญ
ั หาแบบนีจ้ งึ มุง่ แก้ทเี่ งือ่ นไขภายนอก (แก้ทรี่ ะบบ) หรือ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม โดยหาทางก�ำจัดการใช้อ�ำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้น โดยสมัชชาฯ
ประกาศให้มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แล้วเชิญชวนรัฐต่างๆ ให้ปฏิบัติ
ตาม พร้อมกันนีก้ จ็ ดั ตัง้ องค์กรขึน้ ติดตามตรวจสอบว่ารัฐใดยังล่วงละเมิดอยูอ่ กี หรือ
ไม่ ทั้งนี้เพื่อหามาตรการแก้ไขต่อไป
ถ้าพิจารณาแนวคิดแบบพุทธ ถือว่า เงือ่ นไขภายใน (จิตใจ) เป็นตัวก�ำหนดมนุษย์
คือ คนจะดีหรือเลวย่อมขึ้นอยู่กับจิตของผู้นั้นผ่านวัฒนธรรม การศึกษาที่ถูกต้องดี
งามและเพียงพอเป็นส�ำคัญ ดังที่กล่าวใน ธรรมบท ยมกวรรคที่ 1 ว่า
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจอัน
ประทุษร้ายแล้วจะพูดก็ตาม จะท�ำก็ตาม ความทุกข์ย่อมติดตามไปเพราะ
เหตุฉะนั้น เหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคฉะนั้น.
ธรรมทัง้ หลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�ำเร็จด้วยใจ ถ้าใจผ่องใสแล้ว
จะพูดก็ตาม จะท�ำก็ตาม ความสุขย่อมติดตามไปเพราะเหตุฉะนั้น เหมือน
เงาติดตามตัวฉะนั้น (Tipitaka: vol. 25(11: 10) and see Susheep
Boonyanupharb: 1990, 83)

ถ้าเมือ่ ใดทีจ่ ติ ของเขาถูกครอบง�ำด้วยกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
53

Vol. 12 No. 1 (2019): January - June

และความยึดมั่นถือมั่นแล้ว จะท�ำแต่สิ่งชั่วร้าย เช่น จิตที่ถูกครอบง�ำด้วยความโลภ
ก็คิดแต่อยากได้ของผู้อื่น จิตที่ถูกครอบง�ำด้วยความโกรธก็คิดแต่จะปองร้ายผู้อื่น
จิตที่ถูกครอบง�ำด้วยความหลงก็จะคิดแต่ในสิ่งที่งมงายและผิดท�ำนองคลองธรรม
แต่ถา้ “จิต” ไม่ถกู ครอบง�ำด้วยสิง่ เหล่านี้ จะคิดและท�ำแต่สงิ่ ทีด่ งี าม ด้วยเหตุนี้ การ
แก้ปญ
ั หาแบบพุทธจึงให้ความส�ำคัญกับ ‘คน’ มากกว่า ‘ระบบ’ คือเน้นความสมัคร
ใจมากกว่าการบังคับ โดยอบรมจิตของคนให้ดีแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะดีตามไปด้วย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนก็เช่นกัน แม้จะยอมรับว่ามีเงือ่ นไขภายนอกแบบ
ตะวันตกเจือปนอยูด่ ว้ ย แต่ไม่สำ� คัญเท่าเงือ่ นไขภายใน (สภาพจิตไม่ด)ี วิธแี ก้ปญ
ั หา
จึงต้องเริม่ จากภายใน คือ ฝึกอบรมให้รสู้ ำ� นึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
ก่อน แล้วค่อยเผือ่ แผ่ไปยังผูท้ ใี่ กล้ชดิ และรักหวง และขยายต่อไปถึงคนภายนอกแม้
กระทั้งศัตรูว่า ถ้าตัวเรารักสุขเกลียดทุกข์และหวงแหนสิทธิของตนฉันใด ผู้อื่นก็ฉัน
นั้น เมื่อคิดได้ดังนี้ ก็จะเลิกเบียดเบียนต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า เมื่อรักษา
ตนเองให้ดีแล้ว จะได้ชื่อว่าเป็นการรักษา
ผู้อื่นด้วย
6. แนวคิดสองระบบนี้มีเนื้อหาสาระคนละรูปแบบ
ถ้าพิจารณาจากค�ำปรารภในปฏิญญาฯ แสดงเจตจ�ำนงไว้เพือ่ เป็น มาตรฐานแห่ง
การอยู่ร่วมกัน แต่ถ้าพิจารณาโดยภาพรวม จะเห็นว่าแม้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้ง
ส่วนที่เป็น ทางบวก (การให้) และ ทางลบ (การห้าม) แต่เน้นทางลบมากกว่า คือ
ห้าม มิให้ละเมิดต่อผู้อื่น ส่วนในทางบวกหรือ การให้ นั้น ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ
โดยตรงที่จะต้องให้อยู่แล้ว จึงมิได้น�ำมาเน้นมากนัก แต่ในของพุทธโดยภาพรวม
จะเน้นการให้มากกว่าการห้าม โดยเชื่อว่าเมื่อให้การอบรมสั่งสอน เพื่อรักษา
ตนเองอย่างดีแล้ว ย่อมได้ชอื่ ว่าช่วย รักษาผูอ้ นื่ ขณะเดียวกันด้วย ฉะนัน้ จึงไม่จำ� เป็น
ต้องเน้นเรื่องการห้ามมากเท่ากับของตะวันตก
7. แนวคิดสองระบบนี้พอจะประยุกต์อธิบายภายใต้กรอบคิดเดียวกันได้
ดังที่กล่าวแล้วในบทคัดย่อว่าแบบของตะวันตก ประกอบด้วย 3 กรอบคิด คือ
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1) กรอบคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค 2) กรอบคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และ 3) กรอบ
คิดเกี่ยวกับภราดรภาพ กล่าวคือ 1) กรอบคิดเกี่ยวกับความเสมอภาค ถือว่ามนุษย์
แต่ละคน แม้จะต่างเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือ สีผิว แต่ก็เสมอกันในเกียรติ
และฐานะของความเป็นมนุษย์ ท�ำนองเดียวกับของพุทธทีถ่ อื ว่ามนุษย์แต่ละคนเกิด
มา เสมอกันโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ จึงต้อง เท่าเทียมกันโดยกฎเกณฑ์ทางสังคมด้วย
2) กรอบคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ของตะวันตกมุ่งเน้นเสรีภาพอันปราศจากการถูก
ครอบง�ำหรือแทรกแซงจากฝ่ายปกครอง ซึง่ เป็นเงือ่ นไขนอกตัวมนุษย์ ในขณะทีข่ อง
พุทธเน้น เสรีภาพจากภายใน คือการไม่ตกอยูภ่ ายใต้วงล้อมของกิเลส คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ถ้าสามารถฝ่าวงล้อมออกไปได้ ก็จะ
บรรลุเสรีภาพที่แท้จริง ฉะนั้น ของพุทธจึงเน้นเสรีภาพทางด้านจิตใจเป็นส�ำคัญ 3)
กรอบคิดเกีย่ วกับภราดรภาพ ตะวันตกถือว่าแต่ละคนเป็นเสมือน ‘ลูก’ พระเจ้า ต่าง
ก็เป็น ‘พี่น้อง’ (ภราดร) กัน จึงควรได้รับการปฏิบัติฉันญาติพี่น้อง ในขณะที่ของ
พุทธแม้จะไม่สอนเรื่องพระเจ้า แต่ก็สอนว่าในสังสารวัฏอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วน
ย่อมหาได้ยากยิ่ง ที่จะมีใครคนใดไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกัน ดังพุทธพจน์ ที่ว่า
“...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ไม่เคยเป็นมารดา ที่ไม่เคยเป็นบิดา ที่ไม่เคยเป็นพี่น้อง ผู้
ทีไ่ ม่เคยเป็นบุตร ผูท้ ไี่ ม่เคยเป็นธิดา ไม่ใช่หาได้งา่ ยในสังสารวัฏนี…้ ” (Tipitaka. Vol.
16 (451-455,187-189) ฉะนั้น เมื่อเคยเป็นญาติพี่น้องกัน ก็พึงปฏิบัติต่อกันฉัน
ญาติพี่น้อง

บทสรุป

ตามที่กล่าวตั้งแต่ต้น จะเห็นว่าของตะวันตก เป็นความพยายามที่จะรายงาน
สถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ และก�ำลังเป็นอยูจ่ ริงทัว่ โลก (What the
man is.) ในขณะที่ของพุทธพูดถึง “สิ่งที่ควรจะเป็น” (What the man ought to
be.) ฉะนัน้ ถ้าจะประยุกต์สองระบบคิดนีเ้ ข้าด้วยกัน จึงเป็นความพยายามทีจ่ ะก้าว
ออกจาก สิ่งที่ก�ำลังเป็น ไปสู่ สิ่งที่ควรจะเป็น (จาก ‘Is’ to ‘Ought’) ซึ่งสองสิ่งนี้มี
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ช่องว่างระหว่างกันพอสมควร แต่ถ้าจะก้าวข้ามไปให้ได้ ทุกฝ่ายต้องเปิดใจให้กว้าง
พร้อมทีจ่ ะยอมรับจุดด้อยในระบบคิดของฝ่ายตน แล้วมองหาจุดเด่นของอีกฝ่ายมา
‘เติมเต็ม’ และใช้ ‘ตัวเติมเต็ม’ เป็นเสมือนสะพานเชือ่ มเข้าด้วยกัน แต่กม็ ใิ ช่งา่ ยนัก
เพราะก�ำแพงแห่งแนวคิดยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่
อย่างไรก็ตาม หากท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ออมชอมแบบขอไปที หากแต่ท�ำ
อย่างนุม่ นวลและสมเหตุสมผล พยายามหลีกเลีย่ งทัง้ ความคลัง่ ลัทธิและความเฉือ่ ย
ชาด้วยความระมัดระวังอย่างละเท่าๆ กัน แล้วก้าวเดินต่อไปโดยปราศจากความเร่ง
ร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านระหว่างกันได้ ทว่าต้องก้าวเดินโดยไม่หยุด
ยั้ง ก็จะช่วยผสานสองระบบคิดนี้เข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนและนุ่มนวล ก็จะแก้
ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจังและยั่งยืนกว่า
ปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ คือ อาจมีผสู้ งสัยว่าในหมูช่ าวพุทธเอง ก็ยงั ละเมิดสิทธิ
กันอย่างกว้างขวาง จึงเกิดค�ำถามว่า แท้จริงแล้ว ค�ำสอนของศาสนาพุทธสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้จริงหรือ? อันที่จริงในประเทศที่นับถือ
ศาสนาอื่น เช่น ชาวตะวันตกส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งสั่งสอนในเชิงให้การ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเช่นกัน แต่สถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนยังปรากฏให้เห็น
อย่างกว้างขวางเช่นกัน การที่เป็นเช่นนี้มิได้หมาย ความว่าหลักค�ำสอนของศาสนา
เหล่านั้นไม่ดี หากแต่เป็นเพราะหลักธรรมค�ำสอนนั้นยังมิได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจศาสนิ
กชนเหล่านัน้ มากถึงขัน้ ทีจ่ ะแปรพฤติกรรมออกมาเป็นการประพฤติปฏิบตั ใิ ห้บรรลุ
ตามหลักธรรมของศาสนาได้ หลักค�ำสอนของแต่ละศาสนาจึงเปรียบเสมือน ‘บันได’
ทีม่ ไี ว้สำ� หรับปีนป่ายไปสูท่ หี่ มาย แต่ผคู้ นไม่ใช้ กลับเลือกใช้วธิ อี นื่ ทีไ่ ม่เหมาะสม การ
ที่เป็นเช่นนี้มิใช่เพราะความบกพร่องของบันได หากแต่เพราะไม่รู้จักหยิบฉวยผล
ประโยชน์จากบันไดต่างหาก
ท้ายที่สุดนี้ มีปริศนาที่น่าจะค้นหาค�ำตอบ คือ มาตรฐานอุดมการณ์แห่งสิทธิ
มนุษยชนที่แท้จริงของมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไร? เพราะเท่าที่ประกาศไว้ใน
ปฏิญญาฯ ถือเป็นเพียง มาตรฐานในการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ หาใช่
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มาตรฐานอุดมการณ์แห่งสิทธิมนุษยชนทีส่ มบูรณ์แบบแต่อย่างใด และปัญหาถัดมา
คือจะสร้างกระบวนการปลูกฝังจิตส�ำนึกอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย
ชน โดยไม่มุ่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียว หากแต่ต้องผสานการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกร่วมด้วย ถ้าท�ำได้ ก็จะให้ผลยั่งยืนกว่า ในส่วนของพุทธศาสนิกชน ท�ำ
อย่างไรจึงจะน�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
ชีวิตอย่างจริงจัง ถ้าท�ำได้ก็จะช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วน่าจะน�ำ
ไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนได้
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปริศนาที่น่าจะท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาค�ำ
ตอบทั้งสิ้น
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