การวิเคราะห์ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน๑
ภาณุทัต ยอดแก้ว๒

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มุ ่ ง หมายที่ จ ะสร้ า งรู ป แบบเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ระบบจริ ย ศาสตร์ สิ ท ธิ
มนุษยชนแนวพุทธทีส่ ามารถไปได้กบั ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า โดยการพิจารณาข้อเสนอ
หลักธรรมของบรรดานักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น ศาสตราจารย์เดเมียน
คีโอน (Damein Keown) ศาสตราจารย์เจ แอล การ์ฟิลด์ (Jay L. Garfield)
ศาสตราจารย์แพทริค เฮเดน (Patrick Hayden) พระพีเรรา (L. P. N. Perera) ใน
บทความนี้ ภาณุทัต ยอดแก้วเห็นว่าทั้งสิทธิมนุษยชนและค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
คล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่าทั้งสองระบบส่งเสริมสันติภาพและการเคารพศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อดูว่า เราสามารถสร้างแนวคิดสิทธิมนุษยชน
ในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ขนาดไหน ผลการวิจัยแสดงว่า ตามบทวิเคราะห์ของ
พระสงฆ์ เ ถรวาทของไทยที่ เ คยเขี ย นประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น พุ ท ธทาสภิ ก ขุ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ.ปยุตฺโต) และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เห็นว่า แนวคิด
สิทธิมนุษยชนได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความกังวลใจของโลกเกี่ยวกับสันติภาพและ
สุขภาวะของมนุษย์ในช่วงหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่สอง แต่สิทธิ
มนุษยชนนั้นยังไม่มีความดีระดับสูง หรือ “สัมมาปัญญา”
งานวิจัยนี้พบว่าหากพิจารณาตามแนวคิดนิติปรัชญาตะวันตกที่เห็นว่าหน้าที่
สร้างสิทธิ์ หน้าที่ดังที่สะท้อนอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็สามารถสร้างสิทธิ์และเสรีภาพ
ได้อย่างไม่มีขอบเขต มัชฌิมาปฏิปทาสามารถช่วยเสริมคุณค่าในเรื่องความดีระดับสูง
๑

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของดุษฎีนพิ นธ์เรือ่ ง “การวิเคราะห์คำ� สอนทางพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน”
๒
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หรือแม้แต่พัฒนาหรือเติมเต็มแนวคิดสิทธิมนุษยชน การบูรณาการปฏิญญาสากลว่า
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An Analysis of Buddhist Teachings
for Developing the Concept of Human Rights
Panutat Yodkaew1

Abstract
The article aims to create a Buddhist model of human rights by taking
into consideration analyses given by world-famous scholars on the topic of
“human rights and Buddhism”, such as Damein Keown, Jay L. Garfield, Patrick
Hayden, and Perera. The author argues that the concept of human rights is
similar to Buddhist teachings in that both are intended to promote peace and
respect for human dignity. The research findings show that according to
commentary given by Thailand’s leading Buddhist monks on the modern
concept of human rights, the concept of human rights is well structured to
express global concerns over human peace and wellbeing following the end
of World War II, but is still devoid of what can be considered “the highest
echelons of goodness/virtue” equivalent to the Buddhist notion of
Samma Paññā.
The research findings reveal that based on a Western legal
philosophical notion that duties entail rights, it is the duties echoed in the
Buddhist concept of the Middle Path that can lead to unlimited rights and
freedom. The Middle Path is found to be able to complement or even add
the value of Buddhist ultimate good to the modern concept of human rights.
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Integration of the UN Universal Declaration of Human Rights, with some
doctrines selected from the Buddhadhamma, has been proposed as another
theoretical option for Buddhist society.
Keywords: Human Rights, Buddhism, Discourse, the Middle Path, Threefold
Learning, Integration
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บทน�ำ
สิทธิมนุษยชนเป็นทั้งปฏิญญาสากลและจารีตทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของรัฐใด ๆ จะมาขัดแย้งไม่ได้ นอกจากนั้น สิทธิมนุษยชน
ยังจัดว่าเป็นนวัตกรรมทางความคิดของมนุษย์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิทธิ
มนุษยชนประกอบด้วยหลักการและแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (human
dignity) เสรีภาพ (liberty/freedom) ความเท่าเทียมกัน (equality) และภราดรภาพ
(fraternity) เป็นต้น และถูกสือ่ /แสดงออกมาในรูปจริยศาสตร์แบบสิทธิ์ (rights-based
ethics)
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ศาสนาต่าง ๆ เริ่มใช้ภาษาสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น (รวมทั้งพระภิกษุในพระพุทธศาสนา) นักวิชาการจ�ำนวนมากได้ออกมาตีความ
ค�ำสอนทางศาสนาที่ตนสนใจเพื่อตรวจสอบว่าสามารถไปได้กับแนวคิดหลัก ๆ ดังที่
ปรากฏในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ (Universal
Declaration of Human Rights) มากขนาดไหน
งานวิจัยนี้พบว่ามัชฌิมาปฏิปทา (หรือมรรคมีองค์ ๘) แนวคิดเรื่องกรรม
และทิศ ๖ เป็นพระธรรมที่สามารถท�ำให้เนื้อหาสาระของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติสามารถไปได้กับสังคมพุทธ ดังเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็น
พระธรรมที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต คือ ตั้งแต่ความคิดจนถึงการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ
ที่ดีตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ในขณะที่ค�ำสอนเรื่องกรรมและวิบากเป็นค�ำสอน
ที่ท�ำให้ชาวพุทธเข้าใจธรรมชาติและผลของการกระท�ำทั้งในชาติปัจจุบันและในอดีต
หรืออาจกล่าวในอีกแบบว่า ความรับผิดชอบทางศีลธรรมจะไม่สมจริง หากไม่มแี นวคิด
เรื่องกรรมและวิบาก ทิศ ๖ จัดว่าเป็นเรื่องปรัชญาสังคมพุทธ หรือค�ำสอนเรื่อง
การปฏิบัติตนต่อบุคคลประเภทต่าง ๆ ในสังคม
แต่การที่จะเสนอท�ำนองนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจ�ำเป็นต้องกลับไปดูว่าใคร
เคยเสนอหลักธรรมใดในโลก หนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือศาสตราจารย์พีเรรา (Perera)
พระภิกษุชาวศรีลังกาซึ่งได้เสนอว่าศีล ๕ สามารถใช้เป็นพื้นฐานแทนสิทธิมนุษยชนโดย
ยกเหตุผลว่าทุกข้อในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสามารถถูกผนวกเข้าไปใน
ทัศนะเรื่องชีวิตและสังคมของพระพุทธเจ้าได้ แต่ปัญหาของข้อเสนอนี้ คือ สิทธิ
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ข้ อ ต่ า ง ๆ ดั ง ที่ ป รากฏในปฏิ ญ ญาสากลฯ จะสามารถถู ก อธิ บ ายและให้ เ หตุ ผ ล
(justification) ด้วยหลักธรรมอะไร และอะไรเป็นศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็น
แก่นของแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Damien Keown, 1998, p. 111-140)
ก่อนหน้านี้ บี อาร์ แอมเบดการ์ (B. R. Ambedkar) ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอินเดีย
เป็นบุคคลแรก ๆ ที่บอกว่า หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสามารถพบในค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนา เขาได้กล่าวว่าปรัชญาที่ท�ำให้เขาเปลี่ยนมานับถือพุทธสามารถ
สรุปอยู่ในค�ำเพียงสามค�ำ  คือ เสรีภาพ (liberty) ความเท่าเทียมกัน (equality) และ
ภราดรภาพ (fraternity) ซึ่งเป็นหลักการของสิทธิมนุษยชน โดยเขาอ้างว่า ปรัชญา
ดังกล่าวมิได้มาจากการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส แต่ทว่าถูกดึงเอามาจากค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
แอมเบดการ์จึงเห็นว่าภราดรภาพเป็นเพียงอีกชื่อของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นทัศนะที่
เคารพและนับถือเพื่อนร่วมชาติ พระพุทธเจ้าแปลงทัศนะว่าด้วยการเคารพและ
การเชือ่ ฟังทีอ่ ยูใ่ นแนวคิดฮินดูวา่ ด้วยธรรมให้กลายเป็นหลักศีลธรรมสากล ในความคิด
ของแอมเบดการ์ ภราดรภาพคือความเป็นพี่น้องกันระหว่างมนุษย์ ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง
ของศีลธรรม (morality) (Robert Traer, 1991, p. 90-130) ข้อเสนอของแอมเบดการ์
ได้ระบุชัดหลักการสามประการของสิทธิมนุษยชน คือ เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน
และภราดรภาพ และยังบอกเป็นนัยว่า พระธรรมทั้งหมดของพระพุทธองค์แทนสิทธิ
มนุษยชน
ศาสตราจารย์เจ แอล การ์ฟิลด์ (Jay L. Garfield) ได้เสนอในปี ค.ศ. ๑๙๙๘
ว่าหลักธรรมเรือ่ งความกรุณา (compassion) สามารถใช้เป็นพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน
ในแบบพุทธ ความกรุณาเป็นคุณธรรมในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นหนึ่ง
ในสี่ข้อของหลักพรหมวิหาร ๔ ความกรุณาได้กระตุ้นให้เราพัฒนาขีดความสามารถ
ในการเข้าใจคนอืน่ ในการเห็นใจคนอืน่ จนถึงขนาดทีว่ า่ เราสามารถรูจ้ งึ ร่วมในความทุกข์
ของคนอื่นที่ก�ำลังประสบ ดังนั้น ศาสตราจารย์การ์ฟิลด์ จึงเห็นว่าความกรุณาที่พบ
ในภววิทยาพุทธสามารถเป็นรากฐาน (foundation) ส�ำหรับสิทธิมนุษยชน หรือแม้แต่
แทน (replacement) แนวคิดสิทธิมนุษยชนได้เลย (Damien Keown, p. 111-140)
แต่ข้อเสนอนี้มิได้กล่าวอะไรมากเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
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ในขณะที่ ศาสตราจารย์เดเมียน คีโอน (Damien Keown) อาจารย์ด้าน
จริยศาสตร์ประจ�ำมหาวิทยาลัยลอนดอนซึ่งได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Buddhism and
Human Rights ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ โดยได้พยายามส�ำรวจประเด็นต่าง ๆ ของค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานทางความคิด หากปรัชญาสิทธิมนุษยชนเชิงพุทธ
(Buddhist philosophy of human rights) จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาขึน้ (Keown, p. 15)
ศาสตราจารย์คีโอนเห็นว่า ข้อที่สามและข้อที่สี่ของหลักธรรมอริยสัจสี่
(Four Noble Truths) คือ ข้อนิโรธ และข้อมรรค สามารถใช้เป็นฐานเหตุผลในการ
ลงความเห็นว่ามโนทัศน์ว่าด้วยความเท่าเทียมกัน (equality) มีอยู่ในกรอบค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนา ดังเห็นว่า มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในการก�ำหนดชีวิตของตนเอง
ที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้า หรือนิพพานเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมกัน ส�ำหรับนิโรธ หรือสภาพของการไม่มีทุกข์ มนุษย์มีความเท่ากันใน
การประพฤติตนตามมรรคมีองค์ ๘ ในการตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า ดังนัน้ ขีดความสามารถ
ในการท�ำดีอย่างไม่มีประมาณ (infinite human capacity for participation in
goodness) จึงเป็นแหล่งที่มาของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Keown, p. 16-35)
ในส่วนเรื่องแนวคิดของสิทธิ ศาสตราจารย์คีโอนเสนอศีล ๕ ในฐานะสิทธิ
มนุษยชนแบบพุทธ และเห็นว่าการแปลงข้อต่าง ๆ ของศีล ๕ ให้กลับเป็นเรื่องสิทธิขั้น
พื้นฐานดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยอาศัยแนวคิดของศาสตราจารย์จอห์น
ฟินนีส (John Finnis) ที่ว่าหน้าที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ (duties entail rights) (William H.
Brackney, 2013, p. 196-297) ดั ง เห็ น ว่ า หน้ า ที่ อั น เกี่ ย วกั บ การละเว้ น จาก
การฆ่าสัตว์ก็อาจเท่ากับสิทธิของมนุษย์ที่จะมีชีวิต (right to life) เป็นต้น ในประเด็น
เสรีภาพ ศาสตราจารย์คีโอนเห็นว่า การด�ำเนินชีวิตในแบบวิถีพุทธจ�ำเป็นต้องมี
เสรีภาพโดยปริยาย ดังนั้น ข้อเสนอของศาสตราจารย์คีโอนมีลักษณะครอบคลุม
หลักการและมโนทัศน์หลัก ๆ ของแนวคิดสิทธิมนุษยชน
ศาสตราจารย์แพททริค เฮเดน (Patrick Hayden) เห็นว่า หลักธรรม
มัชฌิมาปฏิปทาสามารถใช้เป็นพื้นฐานแทนสิทธิมนุษยชนได้ เพราะมัชฌิมาปฏิปทา
หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพุทธในทุกด้าน
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ศาสตราจารย์เฮเดนเห็นว่ามรรคมีองค์ ๘ เป็นแกนกลางของค�ำสอนขององค์สัมมา
สัมพุทธเจ้า การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ จะช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่องความเมตตา
กรุณา ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในปฏิญญาสากลฯ (Patrick Hayden, 2001, p. 54)
ในทัศนะของผู้วิจัย ข้อดีของข้อเสนอนี้คือมรรคมีองค์ ๘ มีสาระที่ครอบคลุมทุกมิติ
ของชีวิตมนุษย์ที่ดีตรงตามหลักพุทธธรรม ทั้งในเรื่องการเลือกอาชีพ การด�ำรงชีวิต
และยังมีเรื่องสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นความดีในระดับสูง แต่ในทัศนะของผู้วิจัย
ข้อเสียของข้อเสนอนี้ คือ ศาสตราจารย์เฮเดนจะแก้ประเด็นเรือ่ งสิทธิท์ พี่ ระพุทธศาสนา
ไม่เน้นในแบบปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้อย่างไร
ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ไทยจ�ำนวนหนึ่ง เช่น พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) และพระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี เป็นต้น ต่างเคยวิจารณ์จดุ อ่อน
ของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในงานเขียนของตน ผู้วิจัยได้อาศัยบทวิจารณ์ของพระภิกษุ
สงฆ์ไทยเหล่านัน้ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์รว่ มกับข้อเสนอเกีย่ วกับพระธรรมทีไ่ ด้
ให้ไว้โดยนักวิชาการส�ำคัญของโลกเพือ่ หาว่าพระธรรมใดในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่อาจช่วยพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน และรวมถึงสิ่งที่อาจเรียกว่า “สิทธิมนุษยชน
แนวพุทธ (Buddhist version of human rights)” ควรเป็นเช่นไร
๑. นิยามศัพท์และขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาจึงให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ ดังนี้
๑. การเทียบเคียง (juxtaposition) หมายถึง การน�ำสองแนวคิดมาวาง
ขนานกั น เพื่ อ สั ง เกตความเหมื อ นกั น หรื อ ความแตกต่ า งกั น โดยเฉพาะเพื่ อ ใช้ ใ น
การเปรียบเทียบ
๒. การบูรณาการ (integration) หมายถึง การน�ำความรู้เชิงทฤษฎีโดย
ทั้งหมดหรือบางส่วนมารวมกันเพื่อท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
๓. การสร้ า ง/หามโนทั ศ น์ (founding) หมายถึ ง การส� ำรวจคุ ณ สมบั ติ
(properties) หรือลักษณะ (character) หรือหลักการ (principles) ส�ำคัญที่มีอยู่ใน
แนวคิดหรือมโนทัศน์หนึ่งว่าอาจจะมีอยู่ในอีกมโนทัศน์หรือไม่ ดังเช่น กรณีของ
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การส�ำรวจทางปรัชญาเพื่อหาว่า หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนจะมีอยู่ในค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาหรือไม่
๔. มรรคมี อ งค์ ๘ หมายถึ ง หนทางสู ่ ค วามดั บ ทุ ก ข์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ ๘ ประการ
๕. ทิศ ๖ หมายถึง บุคคลประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทาง
สังคม ซึ่งสะท้อนการด�ำเนินชีวิตโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติต่อกัน
ซึ่งถูกแสดงอยู่ในรูปอุปมัย หรือทิศทั้ง ๖
๖. กรรม หมายถึง การกระท�ำที่สมบูรณ์ด้วยเจตนา
ขอบเขตในด้านความเห็นของบุคคล/นักวิชาการ
เนือ่ งจากความหลากหลายในทัศนะและวิธวี เิ คราะห์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั การวิจยั
ในครั้งนี้จะยึดความเห็น/การวิเคราะห์/วิธีตีความของนักวิชาการ/บุคคลส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
๑. ศาสตราจารย์เดเมียน คีโอน (Damien Keown)
๒. ศาสตราจารย์แซลลี บี คิง (Sallie B. King)
๓. ศาสตราจารย์จอห์น ฟินนิส (John Finnis)
๔. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
๕. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
๖. พุทธทาสภิกขุ
๗. อาร์ แอมเบดการ์ (R. Ambedkar)
๘. ศาสตราจารย์มาซาโอ อาเบ (Masao Abe)
๙. ศาสตราจารย์โจเอล ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg)
ขอบเขตในด้านเนื้อหา
การวิจัยนี้จะจ�ำกัดขอบเขตเนื้อหาในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกัน (equality)
๒. แนวคิดว่าด้วยสิทธิ (right) แนวคิดว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติ (natural
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right) และแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (human rights) ของจอห์น ฟินนิส (John
Finnis) โจเอล ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) และปีเตอร์ จังเกอร์ (Peter Junger.)
๓. แนวคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (human dignity) ดังปรากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
๔. แนวคิดว่าด้วยเสรีภาพ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดว่าด้วยเสรีภาพและอิสรภาพ
ที่ให้ไว้โดยจอห์น สจ็วตมิล (John Stuart Mill, On Liberty) และวิลเลี่ยม ไกด์เนอร์
(William Gairdner, Six Kinds of Freedom)
๕. วิธีตีความ (interpretation) หรือการสร้างความเข้าใจทางมโนทัศน์
(founding) เกี่ยวกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนในกรอบค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัย
จะใช้แนวคิดที่ให้ไว้โดย ศาสตราจารย์เดเมียน คีโอน (Damien V. Keown, Buddhism
and Human Rights, Curzon Press, 1998), พุทธทาสภิกขุ, สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศาสตราจารย์มาซาโอ อาเบ
(Masao Abe, Zen and Western Thought, 1985), ศาสตราจารย์เจ แอล การ์ฟิลด์
(Jay L. Garfield, Human Rights and Compassion, 1998), ศาสตราจารย์มาร์ติน
ที อดัม (Martin T. Adam, Buddhism, Equality, Rights, 2013), ศาสตราจารย์
ปีเตอร์ จังเกอร์ (Peter Junger, Why the Buddha Has No Rights, 1998),
ศาสตราจารย์เคร็ก อีฮารา (Craig Ihara, Why There Are no Rights in Buddhism:
A Reply to Damien Keown, 1998)
๖. ค�ำวิจารณ์ระบบ/แนวคิดสิทธิมนุษยชนโดยพระสงฆ์ไทย ผู้วิจัยจะอาศัย
ค�ำวิจารณ์ของปราชญ์ส�ำคัญ ดังนี้
๑. พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ดังปรากฏในหนังสือ “อตัมมยตา
ประยุกต์” และ “อตัมมยตาปริทัศน์”
๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ดังปรากฏในหนังสือ “สิทธิ
มนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม”
๓. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดังปรากฏในหนังสือ “ปัญญาสากล คือ หลัก
ประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้”
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๗. แนวคิดว่าด้วยการเปรียบเทียบวิธีคิดของสิทธิมนุษยชนในค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดของศาสตราจารย์เดเมียน คีโอน (Damien Keown,
Buddhism and Human Rights, 1998) ศาสตราจารย์แซลลี บี คิง (Sallie B King,
Socially Engaged Buddhism, 2003) ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ซิเดอริท (Peter Siderit,
Buddhism as Philosophy), ศาสตราจารย์ ม าเซโอ อาเบ (Masao Abe),
ศาสตราจารย์มาร์ติน ที อดัม (Martin T. Adam), ศาสตราจารย์เคนเน็ธ เคอีนาดา
(Kenneth K. Inada) และ Peter A. Jackson เป็นส�ำคัญ
แม้วา่ สิทธิมนุษยชนสามารถถูกตีความว่าอาจมีประเด็นทางความคิด/มโนทัศน์
อื่น เช่น คุณค่าของชีวิต อิสรภาพประเภทต่าง ๆ ความมั่นคง ฯลฯ แต่ในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจะเน้นเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพในบางประเภท
ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเท่านั้น
๒. กรอบความคิดที่น�ำมาศึกษาวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์แนวคิดเรื่องจริยศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative
ethics) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบจริยศาสตร์สองระบบ (สิทธิมนุษยชนกับพระพุทธ
ศาสนา) ในมิติส�ำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเป้าหมาย (teleology) มิติ
การหลุดพ้น (soteriology) มิติความดี (ethics) และมิติหลักการทั่วไป (principle) เพื่อ
ใช้ร่วมกับบทวิเคราะห์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของปราชญ์เถรวาทและของนักวิชาการ
ในระดั บ แนวหน้ า ของโลก เช่น ศาสตราจารย์แ ซลลี บี คิ ง (Sallie B. King)
นั ก พุ ท ธศาสตร์ สั ญ ชาติ อ เมริ กั น ที่ วิ จ ารณ์ จุ ด อ่ อ นของการเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
สองจริยศาสตร์ที่ท�ำขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ดังปรากฏในบทความเรื่อง
Human Rights in Contemporary Engaged Buddhism ศาสตราจารย์แซลลี บี คิง
ได้พยายามเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนในหลายจุด
ศาสตราจารย์แซลลี บี คิงเห็นว่ารากฐานทางปรัชญาของสิทธิมนุษยชนได้พฒ
ั นามาจาก
ความคิดทางปรัชญาของจอห์น สจ็วต มิลล์ (John Stuart Mill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การนิยามความดีและความสุข และได้อ้างค�ำวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุที่เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น การวิเคราะห์ทางจริยศาสตร์จึงเป็นความโดดเด่นของงานของ
ศาสตราจารย์แซลลี บี คิง ศาสตราจารย์แซลลี บี คิงได้ตอกย�ำ้ ความคิดทีว่ า่ ความดีจาก
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มุมมองของพระพุทธศาสนามีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่ละเมิดหรือ
การไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งต่างๆ ในขณะที่ความดีในแบบสิทธิมนุษยชนเน้นเฉพาะมิติ
มนุษย์ตอ่ มนุษย์ และในหลายกรณี ความสุขทีแ่ ฝงอยูใ่ นแบบสิทธิมนุษยชนมุง่ ประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ หรือของสังคมส่วนรวม และอาจต้องท�ำลายความสุขของคนส่วนน้อย
เพราะปรัชญาของมิลล์ได้รับอิทธิพลจากเจเรมี แบนเธ็ม ความสุขในแบบนี้มิใช่วิธี
พิจารณาตามแบบจริยศาสตร์พุทธ (Roger Jackson, 2003, p. 291-307)
๓. ผลการศึกษา
งานนี้พบว่าการนิยามความดีในแบบพุทธแตกต่างจากการนิยามความดีของ
ปรัชญาจอห์น สจ็วต มิลล์ ที่มีอิทธิพลต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ ปรัชญาของจอห์น สจ็วต มิลล์มองความดีเป็นเรื่องความสุขหรือ
ความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ แม้วา่ ความดีและความสุขนัน้ อาจปราศจากความเมตตา
กรุณาต่อสรรพสิ่งต่าง ๆ รวมถึงคนส่วนน้อย แต่เมื่อมองในระดับหลักการพื้นฐาน เช่น
ความเท่าเทียมกัน เสรีภาพ และภราดรภาพ ทั้งค�ำสอนทางพระพุทธศาสนากับ
สิทธิมนุษยชนสามารถพอที่จะเทียบเคียงกันได้ ดังนั้น การที่จะสรุปว่าค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาแตกต่างจากแนวคิดสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงก็คงจะไม่ถูกต้อง
ในด้านความคล้ายคลึง เป้าหมาย (aim) หรือจุดมุ่งหมายปลายทาง (teleology)
ของทั้งแนวคิดสิทธิมนุษยชนของตะวันตกและค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างเน้น
เรื่องสันติภาพและความสงบสุข ดังที่ทราบกันดี พระพุทธศาสนาได้ก่อก�ำเนิดมาเพื่อ
ช่วยชาวโลกให้ทราบวิธีดับ/พ้นทุกข์ ในขณะที่ปฏิญญาสากลฯถูกร่างขึ้นเพื่อช่วยให้
ชาวโลกตระหนักมากขึ้นในศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์ ความตระหนัก
นี้จึงน�ำไปสู่การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งท�ำให้มนุษย์ทุกคนสามารถด�ำเนิน
ชีวติ อย่างสงบสุข นอกจากนัน้ ค�ำว่า “ความกรุณา (compassion)” ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมีนัยเพียงพอที่จะเทียบเคียงได้กับแนวคิดเรื่อง
ความเมตตากรุณาดังที่ปรากฏในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ดี ค�ำว่า
“ความกรุณา” ในปฏิญญาสากลฯ เน้นแค่ระดับมนุษย์ต่อมนุษย์ แต่ภววิทยาของพุทธ
ไปไกลกว่านั้นมาก เพราะมนุษย์ในแบบพุทธยังต้องเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง

72

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

แต่การทีบ่ อกว่าพระธรรมใด ๆ ในพระพุทธศาสนาเท่ากับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็คงเป็นการกล่าวเกินความจริง เพราะแท้จริงแล้ว
วิวฒ
ั นาการของระบบจริยศาสตร์ทงั้ สองแตกต่างกันมากทัง้ ในมิตสิ ถานทีแ่ ละกาลเวลา
ดังนั้น การบูรณาการสองระบบจึงเป็นเรื่องสมจริงและมีความส�ำคัญเพราะในสมัย
พุ ท ธกาล โลกยั ง ไม่ มี ร ะบบรั ฐ สมั ย ใหม่ (modern state system) ที่ มี ก ฎบั ต ร
สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติเหมือนในปัจจุบัน
หากอ่านอย่างละเอียด นัยของปฏิญญาสากลฯ เรียกร้องการใช้ประชาธิปไตยทีจ่ ำ� ต้อง
มีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน แต่แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยใน
ความหมายปัจจุบนั ยังไม่มใี นสมัยพุทธกาล ระบบรัฐสวัสดิการยังไม่มี ระบบการเลือกตัง้
ยังไม่มี การคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มี การคิดในแบบจารีตกฎหมายระหว่าง
ประเทศยังไม่มี โดยเฉพาะประเด็นสถานะของผู้ลี้ภัยที่ทุกรัฐต้องยอมรับเป็นสิ่ง
ทีค่ ดิ ไม่ได้ในยุคนัน้ ประชาชนในยุคพุทธกาลยังไม่รจู้ กั ความเป็นพลเมืองในแบบปัจจุบนั
และความคิ ด เรื่ อ งบั ต รประชาชนต่ า งเป็ น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง ยุ ค กลาง ดั ง นั้ น
การบูรณาการสองระบบจึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นในการดึงสองโลกและสองยุคสมัยทีห่ า่ งกัน
กว่าสองพันกว่าปีเข้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากต้อง
การรักษานัยและความหมายของมโนทัศน์สมัยใหม่
มัชฌิมาปฏิปทา หรือมรรคมีองค์ ๘ เป็นพระธรรมที่มีความละเอียดและ
ความกว้างใหญ่ในด้านขอบเขตของการด�ำเนินชีวิตที่ดีตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
หากสังเกตให้ดี มัชฌิมาปฏิปทายังมีความนัย (subtext) และฐานคติ (assumption)
ที่ลึกพอที่จะเสริมด้านที่ขาดหายไปของสาระของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติที่เน้นมิติการด�ำเนินการทางศาล มิติการศึกษา มิติเสรีภาพใน
กรรมสิทธิ์ มิติเสรีภาพทางการเมือง มิติเสรีภาพทางวัฒนธรรม มิติเสรีภาพทางสังคม
มิติการประกอบอาชีพ มิติสาธารณสุข มิติการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ในขณะที่ข้อเสนอ
เรื่องศีล ๕ หรือความเมตตากรุณา หรือพระธรรมอื่น ๆ ที่เคยถูกเสนอโดยนักวิชาการ
พุทธศาสตร์ในอดีตมักมีขอบเขตที่ไม่กว้างพอที่จะใช้เป็นสิทธิมนุษยชนแนวพุทธ หรือ
แม้ แ ต่ ใ ช้ ใ นการเที ย บเคี ย งกั บ สาระของปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ
ดังเห็นว่าประโยคทีว่ า่ “มนุษย์มเี หตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบตั ติ อ่ กันใน
แบบภราดรภาพ” ดังปรากฏในข้อที่ ๑ ของปฏิญญาสากลฯ ได้สะท้อนว่าโดยธรรมชาติ
การวิเคราะห์ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน
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มนุษย์มีมโนธรรมหรือเหตุผลอยู่ก่อนแล้ว แต่ในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา มนุษย์มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาความดี หรือพัฒนาความคิดทางจริยธรรม เมื่อมนุษย์บวชเรียน
หรือศึกษาความรู้จนรู้ตามความเป็นจริง เพราะโดยทั่วไป มนุษย์มีแนวโน้มอย่างมากที่
มักจะคิดตามสัญชาตญาณ หรือมนุษย์ยงั มีอวิชชา เพราะอวิชชานีเ้ องทีท่ ำ� ให้มนุษย์มอง
ไม่เห็นว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิ ดังนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องส�ำคัญมาก หรือเป็นพื้นฐาน
ทางความคิดที่จะขาดเสียมิได้ที่จะท�ำหน้าที่โน้มน้าวจิตใจมนุษย์ในการพัฒนาศักยภาพ
ของการท�ำความดีของตนเอง ดังสะท้อนในการศึกษาเล่าเรียน (ไตรสิกขา) โลกทัศน์
พุทธจึงแตกต่างจากโลกทัศน์ตะวันตกในระดับฐานคติ นอกจากนั้น ค�ำว่า “เหตุผล”
ในประโยคดังกล่าวยังเป็นค�ำที่ก่อปัญหามากมายทางปรัชญาเพราะค�ำถามที่อาจถาม
ตามมา คือ เหตุผลระดับไหน เช่น เหตุผลในระดับตรรกะหรือเหตุผลทางญาณวิทยา
ในแบบวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอาจใช้กับเรื่องค่านิยมไม่ได้ แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง
สองโลกทัศน์นคี้ อื มนุษย์เป็นสัตว์ใจสูง หรือคิดได้ในเชิงจริยธรรม แม้กระนัน้ พระพุทธ
ศาสนายังเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาความดีของตนในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
มัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นพระธรรมที่รวมหรือครอบคลุมทุกมิติของชีวิต โดย
เฉพาะในระดับปัจเจกบุคคล และสามารถใช้ได้ทั้งผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือ
เหมาะทั้งผู้รักษากฎหมายและผู้คนทั่วไปที่มีหน้าที่ในการท�ำตามกฎหมายหรือส่งเสริม
ความเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
นอกจากนั้น มัชฌิมาปฏิปทายังมีความหมายถึงทางสายกลาง สิ่งที่ไม่เป็น
ทางสายกลางคือลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดโต่ง (excessive individualism) ที่พบในโลก
ตะวันตก เช่น การให้อสิ ระเสรีภาพอย่างเต็มที่ เช่น การหมกมุน่ ในการเสพ ในการท�ำงาน
เลี้ยงชีพจนละเลยคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จนละเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์
ควรท�ำให้แก่สงั คม สิทธิและเสรีภาพในลักษณะล้นหลามในแบบนีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลใจ
ในทัศนะของพระภิกษุสงฆ์เถรวาท
ยิ่งกว่านั้น ข้อดีของมัชฌิมาปฏิปทาที่คนมักมองข้ามคือการที่พระธรรมนี้ได้
ระบุชดั มากในเรือ่ งสัมมาอาชีวะ (การท�ำอาชีพทีจ่ ดั ว่าดีตามค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา)
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เจอในปฏิญญาสากลฯ หรือแม้ในพระธรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะการที่
พระธรรมนี้ได้ตีกรอบที่ชัดเจนกว่าเรื่องศีล ๕ ที่ยังไม่สามารถน�ำพาชีวิตมนุษย์ไปสู่
ความดีระดับสูงได้ รวมทัง้ นิพพาน น่าสังเกตว่า อาชีพทีด่ สี ำ� หรับมนุษย์ทสี่ ามารถน�ำพา
มนุษย์ไปถึงนิพพานนั้นต้องมีความดี หรือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น (ทุกสรรพสิ่งที่คิดได้
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และรูส้ กึ ได้) เป็นลักษณะเด่นของมัชฌิมาปฏิปทา ซึง่ ตรงจุดนีส้ ามารถถูกตีความรวมไป
ถึงการไม่เบียดเบียนมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต เทวดา พรหม เป็นต้น ข้อดี
ในประการที่สองของมัชฌิมาปฏิปทาคือการที่มัชฌิมาปฏิปทามีความดีทั้งในสามระดับ
ดังสะท้อนค�ำสอนเรื่องไตรสิกขา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่อง พบว่า งานวิจัยของไทย
ส่วนใหญ่เน้นการเปรียบเทียบในระดับหลักการสิทธิมนุษยชน เช่น กาลามสูตรสะท้อน
เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือเสรีภาพในการเลือกที่จะเชื่อ ความเท่าเทียมกันที่
พบในพระพุทธศาสนาคือการที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท�ำความดี หรือใน
การบ�ำเพ็ญเพียรภาวนาทีจ่ ะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า พรหมวิหาร ๔ เป็นภราดรภาพทีส่ ามารถ
พบในพระพุทธศาสนา งานวิชาการจ�ำนวนหนึ่งยังมองสิทธิมนุษยชนว่าเป็นเพียงเรื่อง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือมองเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพเท่านั้น แต่ยังมิค่อย
เน้นการมองชีวิตในแบบองคาพยพ ดังที่สะท้อนอยู่ในโลกทัศน์ของเรอเน กาแซง
(Rene Cassin) หนึ่งในบรรดาผู้ยกร่างปฏิญญาสากลฯ และต่อมาถูกให้สมญานามใน
ฐานะบิดาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
ผูว้ จิ ยั พบว่า การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิทธิมนุษยชนกับค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาในมิติของจริยศาสตร์ในระดับรากฐานทางปรัชญากลับปรากฏในงานนิพนธ์
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบในอดีตโดย
มากมักเน้นการวิเคราะห์เพียงแค่ในระดับแนวคิดเรื่องสิทธิ หรือในระดับหลักการ
ของสิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน และภราดรภาพ) และพยายามเสนอ
ความคิดว่า อิสรภาพจากกิเลส หรือเครือ่ งร้อยรัดเป็นสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนา
ทั้งที่จริงแล้ว เรื่องอิสรภาพจากกิเลสเป็นพุทธปัญญา หรือพุทธญาณวิทยา มิได้มีอะไร
ที่สามารถเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตดังที่สะท้อนในปรัชญาของจอห์น สจ็วต มิลล์แต่อย่างไร
ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ การหาแนวคิดเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ภราดรภาพในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สามารถท�ำได้ไม่ยากนักและนัก
วิชาการมากมายในอดีตต่างเคยศึกษาเรือ่ งท�ำนองนี้ เพราะพระพุทธศาสนามีเนือ้ หาและ
องค์ความรู้ที่กว้างใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระไตรปิฎกสามารถใช้เป็นแหล่งความรู้
และแหล่งอ้างอิงขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญส�ำหรับชาวพุทธเถรวาท
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โดยอาศัยบทวิเคราะห์ของทั้งพระภิกษุสงฆ์ในจารีตเถรวาท และนักวิชาการ
ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทวิเคราะห์ของศาสตราจารย์เดเมียน คีโอน
(Damien Keown) ที่ได้เสนอว่าสิทธิมนุษยชนสามารถถูกเข้าใจได้ในกรอบค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา และงานวิจัยของศาสตราจารย์แซลลี บีคิง (Sallie B. King) ผู้ซึ่ง
ได้ท�ำการศึกษาการใช้ภาษาสิทธิมนุษยชนของพระภิกษุสงฆ์ในพม่า โดยได้ยืนยัน ๔
ประเด็นที่พบในการท�ำวิจัยภาคสนาม กล่าวคือ ๑. สิทธิมนุษยชนของตะวันตกเชื่อใน
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ในขณะที่ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเห็นว่า การได้เกิด
เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวในสังสารวัฏที่สามารถบรรลุธรรมหรือแม้แต่ตรัสรู้ได้
ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ๒. สิทธิมนุษยชนของตะวันตกมัก
สันนิษฐานล่วงหน้าว่า ความเท่าเทียมกันของมนุษย์เป็นเรือ่ งจริง ในขณะทีพ่ ระพุทธเจ้า
ปฏิเสธระบบวรรณะ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงเชิญชวนประชาชนจากชนชั้นและวรรณะ
ต่าง ๆ มาปฏิบัติธรรมะในแบบพระพุทธศาสนา และตอกย�้ำว่า มนุษย์ทุกคนสามารถ
ตรัสรู้ได้ ตรงจุดนี้ สามารถตีความได้ว่าพระพุทธศาสนาเน้นความเท่าเทียมกันในเรื่อง
ของความสามารถในการบรรลุธรรม หรือในการเป็นพระอรหันต์ ๓. ศีล ๕ แม้ว่าเน้น
มิติเรื่องหน้าที่ แต่ก็สามารถแปลงกลับมาเพื่อสะท้อนสิทธิ์ ดังเช่น การห้ามฆ่าสัตว์จึง
เท่ า กั บ สิ ท ธิ์ ใ นการมี ชี วิ ต ๔. สั ง คมที่ เ ปิ ด และเสรี ที่ มั ก สนั บ สนุ น ความมั่ น คงใน
ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทางการรวมกลุม่
จึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตในแบบพุทธ อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้
กลับเสนอมุมมองของปราชญ์ในจารีตเถรวาทที่ไม่ปฏิเสธความจ�ำเป็นของการด�ำรง
อยู่ของระบบสิทธิมนุษยชน แต่เสนอว่าการท�ำความดีของมนุษย์มิควรหยุดเพียงแค่
ระดับศีล หรือระดับการไม่ละเมิดสิทธิ์ และมนุษย์ควรพัฒนาตนเองไปสู่ระดับของ
ความดีที่สูงขึ้น
หากพิจารณาในด้านโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ไตรสิกขาเป็นโครงสร้างทีส่ ำ� คัญ
ของพระพุทธศาสนาทีพ่ ระภิกษุสงฆ์ใช้ในการวิเคราะห์เรือ่ งความดี รวมถึงนัยของระดับ
ของภูมิปัญญาแห่งสิทธิมนุษยชน ดังที่ทราบกันดีว่า ไตรสิกขา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ
และปัญญา ดังนั้น ชาวพุทธมักถูกคาดหวังว่า ตนสมควรต้องพัฒนาศักยภาพใน
การท�ำความดีของตนเองไปสู่ความดีทั้งสามระดับ โดยทั่วไปมักเริ่มต้นจากระดับศีล
(ซึง่ เป็นเรื่องความประพฤติ) ไปสูร่ ะดับสมาธิ (ซึง่ เป็นเรื่องเทคนิคในการสร้างสติ และ
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สร้างความสุขสงบขึ้นในใจ) และระดับปัญญา (ซึ่งเป็นเรื่องการรู้สรรพสิ่งตาม
ความเป็นจริง ซึ่งในที่นี้อาจมองว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ หรือพุทธปรัชญา
หรือแม้แต่เนื้อหาส�ำคัญที่แนวคิดว่าด้วยอิสรภาพในทุกระดับสามารถพัฒนาขึ้นมาได้)
อย่างไรก็ดี ไตรสิกขาต่างปรากฏอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา การเลือกมัชฌิมาปฏิปทา
จึงเท่ากับการเลือกไตรสิกขาไปในตัว
หากพิจารณาในด้านหลักการ เสรีภาพ (liberty) ความเท่าเทียมกัน (equality)
และภราดรภาพ (fraternity) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการสากลที่ส�ำคัญของ
แนวคิดสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ หรือสามารถสร้างความชอบธรรม
ได้ในกรอบค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพราะทั้งสามหลักการพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชนสามารถพบได้ในหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา
หากพิจารณาในด้านแนวคิด แนวคิดว่าด้วยศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ (human
dignity) พระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์มีศักยภาพในการท�ำความดีอย่างไม่สิ้นสุด
หากกล่าวในแบบวิทยาศาสตร์ มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่คิดได้ทางจริยธรรม
วิมตุ ติหรือเสรีภาพในพระพุทธศาสนามิได้เน้นแต่มติ เิ สรีภาพภายนอก หรือเสรีภาพจาก
การแทรกแซง หรือเสรีภาพจากการกดขี่ แต่ยังรวมถึงเสรีภาพในความหมายของ
การหลุดพ้น จึงแตกต่างจากเสรีภาพในนิยามของโลกตะวันตก เสรีภาพในกรอบค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องปัญญา ซึ่งตรงกับเรื่องวิมุตติ (Vimutti) หรือ
นั ก วิ ช าการชาวตะวั น ตกอาจนิ ย มเรี ย กว่ า “เสรี ภ าพทางจิ ต วิ ญ ญาณ (spiritual
freedom)” ดังทีว่ ลิ เลีย่ ม ไกด์เนอร์ (William Gairdner) ได้ตงั้ ชือ่ นีใ้ ห้แก่พระพุทธศาสนา
แม้วา่ ชาวพุทธไม่เคยใช้ชอื่ ในลักษณะเช่นนัน้ เลย หรือแม้แต่คำ� ว่า “เสรีภาพทางปัญญา”
ดังที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เรียกในแบบนั้น อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาในนัยของปฏิจจสมุปบาท อิสรภาพในทุกระดับ อิสรภาพในทุกมิติ อิสรภาพ
ในทุกประเภทคือความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมอเหมือนเรื่องเดียวกันหมด
แม้ว่าศาสตราจารย์เดเมียน คีโอนได้พยายามแสดงให้เห็นชัดว่า ศีล ๕ ใน
พระพุทธศาสนาสามารถแปลงกลับไปเป็นเรื่องสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน (equal rights) ดัง
ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ แต่เรือ่ งจริง คือ มรรค
มีองค์ ๘ ก็สามารถแปลงไปเป็นสิทธิ์ได้เช่นกัน และสิทธิและเสรีภาพที่แปลงมาจาก
การวิเคราะห์ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน
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มรรคมีองค์ ๘ มีขอบเขตที่กว้างไกล นอกจากนั้น ศาสนาพุทธไม่เคยสอนคนในเรื่อง
การอ้างสิทธิ์ (assertion of rights) ซึง่ อาจสะท้อนแนวโน้มอหังการ หรือน�ำไปสูส่ ภาพ/
บรรยากาศในเชิงปรปักษ์ (adversarial) ดังทีส่ มเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต)
และศาสตราจารย์แซลลี บี คิง (Sallie B. King) ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนัน้ พระพุทธศาสนามักก�ำหนดทีจ่ ะให้แต่ละคนปฏิบตั /ิ ท�ำหน้าทีข่ องตนเอง ทัง้ นี้
เพราะหน้าทีค่ อื ธรรมะ การท�ำหน้าทีค่ อื การปฏิบตั ธิ รรม การท�ำงานคือการปฏิบตั ธิ รรม
ศาสตราจารย์คีโอนจึงไม่สังเกตเห็นความหมายที่ซ่อนลึกลงไป (underlying
sense) ของแนวคิดว่าด้วยสิทธิแ์ ละอิสรภาพ/เสรีภาพดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่ามิได้สะท้อนแนวคิดพุทธปัญญา หรือ แนวคิดเรื่อง
การละกิเลส หรือความไม่ต้องอยาก (desirelessness) ซึ่งเป็นแก่นค�ำสอนที่ส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนา แต่แนวคิดว่าด้วยเสรีภาพ/อิสรภาพในปฏิญญาฯ กลับได้สะท้อน
โลกทัศน์แบบจอห์น สจ็วต มิลล์ (John Stuart Mill) ที่เชื่อว่า มนุษย์ควรให้อิสรภาพ
ในการแสดงออก แต่ทว่าการกระท�ำใด ๆ ของมนุษย์ก็ไม่ควรรบกวนผู้อื่น

๔. บทสรุป
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดสิทธิมนุษยชนจาก
มุมมองของพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชนตามค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนา งานวิจยั นีพ้ บว่าการท�ำหน้าทีด่ ว้ ยปัญญา (ดังปรากฏในมัชฌิมาปฏิปทา
หรือมรรคมีองค์ ๘) จะสามารถก่อให้เกิดสิทธิ์ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง หากพิจารณา
ตามตรรกะทางนิติศาสตร์ที่ว่า หน้าที่ย่อมก่อให้เกิดสิทธิ์ (Duties entail rights) หรือ
หน้าที่เป็นอีกด้านของสิทธิ์ (if there is a duty, there is a corresponding right.)
ในนัยนี้ หลักธรรมเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาจึงลึกกว่าศีล ๕ และไปไกลกว่าสันติภาพใน
ความหมายแบบทั่วไปในฐานะเป้าหมายของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (การไม่ละเมิดสิทธิมนุษย์ผู้อื่นเพราะมนุษย์มีศักดิ์ศรี)
การบูรณาการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับมัชฌิมาปฏิปทา (มรรค
มีองค์ ๘) แนวคิดเรื่องกรรมและวิบาก และทิศ ๖ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และน่าสนใจ
นอกจากนั้น หากลองสังเกตให้ดี คนไทยจ�ำนวนหนึ่งในยุคปัจจุบันต่างก็ด�ำเนินชีวิตใน
แบบนี้อยู่แล้ว กล่าวคือ ตนตระหนักในความส�ำคัญของสาระของปฏิญญาสากลฯ
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แต่ก็ยังพยายามปฏิบัติตนอย่างดีตามค�ำสอนเรื่องมรรคมีองค์ ๘ โดยเชื่อเรื่องกรรม
และวิบากว่าเป็นเรื่องจริง และในขณะเดียวกันยอมรับว่าระดับทางความส�ำคัญของ
ความสัมพันธ์ต่อบุคคลในสังคมที่รายล้อมตนเอง ดังปรากฏในเรื่องทิศ ๖ เป็นเรื่อง
สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่องกรรมและวิบากเป็นเรื่องส�ำคัญแต่ทว่ายังควรต้อง
เข้าใจให้ถกู ต้องและสมบูรณ์ เพราะความเข้าใจอย่างไม่รอบด้านอาจท�ำให้หลายคนอาจ
ตีความว่าแนวคิดนี้ท�ำให้คนยอมรับในความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ อย่างไรก็ดี
การตีความแบบนั้นยังมิใช่วิธีการที่รอบด้าน เพราะกรรมสมบูรณ์ด้วยเจตนา นั่น
หมายความว่าเราสามารถใช้ศักยภาพปัจจุบันในการสร้างกรรมใหม่เพื่อตนเองและ
เพื่อเปลี่ยนโลก โดยเฉพาะการสร้างกรรมในปัจจุบัน (กรรมและวิบากที่เราจะได้รับ
ในขณะนี้) ยิ่งกว่านั้น หากไม่มีแนวคิดเรื่องกรรมและวิบากแล้ว การคิดเชิงความ
รับผิดชอบทางศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่อาจไม่ค่อยสมจริงนัก
โครงสร้างสิทธิมนุษยชนแนวพุทธ

มรรคมีองค์ ๘
แนวคิดเรื่องกรรม
ทิศ ๖
ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การดึงบางข้อหรือบางส่วนของสาระปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมาร่วมบูรณาการกับพุทธธรรมเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรท�ำ 
เพราะปฏิญญาสากลมีตรรกะภายใน (logic) ของตนเอง การดึงบางอย่างนัน้ จะท�ำลาย
ตรรกะที่เชื่อมต่อภายในของเดิม ในลักษณะที่คล้ายกัน เราไม่ควรดึงบางข้อหรือ
การวิเคราะห์ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาแนวคิดสิทธิมนุษยชน
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บางส่วนของมรรคมีองค์ ๘ มาร่วมกับปฏิญญาสากลฯ แต่เราต้องใช้ทั้งระบบมรรค
เพราะมรรคมีองค์ ๘ ต่างมีตรรกะภายในของตนเองเช่นกัน การรวมสองตรรกะโดย
ไม่ทำ� ลายมโนทัศน์ยอ่ ยมากมายจึงเป็นทางออกทีด่ ี และมีความเป็นไปได้ โดยนวัตกรรม
ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้มิได้เมินเฉยหรือลดคุณค่าของค�ำและมโนทัศน์ส�ำคัญดังที่ปรากฏ
ในปฏิญญาสากลฯ เช่น ประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการ ลิขสิทธิ์ ที่ลี้ภัย ซึ่งเป็นเรื่องหรือ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หรือมิสามารถเจอในยุคพุทธกาล
ความกังวลที่ว่าการเน้นสิทธิ์จะแย้งกับค�ำสอนพุทธในเรื่องอนัตตานั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าสิทธิกบั หน้าทีเ่ ป็นของทีอ่ ยูเ่ คียงคูก่ นั เสมอ มิวา่ เราจะเรียก “ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน” แต่แท้จริง ในขณะเดียวกัน มันคือ “ปฏิญญาหน้าที่มนุษยชน” ด้วย
ดังค�ำอธิบายทีใ่ ห้ไว้โดยฟินนิส นวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในงานวิจยั นีจ้ ะไม่มที างท�ำให้ชาว
พุทธมีอัตตา เพราะทุกอย่างถูกก�ำกับด้วยค�ำว่า “สัมมา” ในฐานะค�ำคุณศัพท์ที่ก�ำกับ
คุณภาพไว้โดยปริยาย เช่น สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ เป็นต้น
หากมองไกลกว่ า บรรดาปราชญ์ เ ถรวาท นั ก ปราชญ์ ม หายาน เช่ น
ศาสตราจารย์มาซาโอ อาเบ (Masao Abe) เห็นว่า แนวคิดสิทธิมนุษยชนของตะวันตก
ยังมีทัศนะที่สะท้อนความเห็นแก่ตัวเช่นกัน เพราะในความเป็นจริง ค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปไกลกว่าระดับมนุษย์ต่อมนุษย์นั้น ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเน้น
ความเคารพต่อทุกสรรพสิ่ง โดยเฉพาะทุกสรรพสิ่งที่คิดได้และรู้สึกได้ มนุษย์จึงเป็น
ส่วนเดียวของจักรวาล หรือการกระท�ำของมนุษย์ลว้ นกระทบทุกสิง่ ในจักรวาล หากมอง
จากหลักธรรม “ปฏิจจสมุปบาท” อย่างไรก็ดี ปฏิจจสมุปบาทก็มิได้ระบุอะไรเกี่ยวกับ
แนวคิดสมัยใหม่ เช่น ระบบรัฐ รัฐสวัสดิการ ที่ลี้ภัย หากกล่าวอีกแบบ ปฏิจจสมุปบาท
จึงเป็นเพียงเรื่องสภาพธรรมชาติ หรือภววิทยา/อภิปรัชญา
ในมิติของการด�ำเนินชีวิต ขอบเขตสาระของมัชฌิมาปฏิปทามีลักษณะที่
กว้างใหญ่และลึกกว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่มิได้ระบุเป้าหมายของวิถีชีวิตที่ดีว่าควร
เป็นอย่างไร เพราะสิทธิมนุษยชนเห็นว่าการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
ต่างเป็นแกนและเป้าหมายหลักของเรื่องความดี แต่มัชฌิมาปฏิปทาแบ่งความดีในมิติ
ต่างๆ และได้กำ� หนดแม้แต่วธิ มี องโลก (สัมมาทิฏฐิ) วิธดี ำ� เนินชีวติ (สัมมากัมมันตะ) วิธี
ในการพัฒนาจิต (สัมมาสมาธิ) ตลอดจนการประกอบอาชีพ (สัมมาอาชีวะ) ซึง่ หมายถึง
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อาชีพอะไรที่มนุษย์สามารถท�ำได้และอาชีพใดบ้างที่มนุษย์ควรละเว้นหรือไม่ควรท�ำ
แต่จดุ ดีของสาระหลักทีอ่ าจพบในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
(Universal Declaration of Human Rights) นั่นคือการบังคับรัฐบาลต่าง ๆ ในโลก
ให้ต้องดูแลสวัสดิภาพและให้ความคุ้มครองแก่พลเมือง และรวมถึงรัฐบาลต้องเคารพ
ศักดิศ์ รีทเี่ ท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลใด ๆ ในโลก โดยมิแบ่งแยก
ในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง ฯลฯ
อย่างที่ทราบกันดี ศีล ๕ เป็นเพียงระดับทางความดีขั้นต�่ำ เพราะบุคคลที่ถือ
ศีล ๕ ก็อาจท�ำอาชีพที่หมิ่นเหม่หรือผิดศีลธรรมได้ หรือแม้แต่ยังหมกมุ่นอยู่ในการเสพ
และการบริโภค ดังปรากฏในสังคมบริโภคนิยม ดังนั้น ด้วยการรักษาศีล ๕ นี้ มนุษย์
ทั่วไปก็ยังคงไม่สามารถก้าวหน้าในการพัฒนาความดีของตนไปสู่ระดับเป้าหมายที่
สูงขึ้น แต่มัชฌิมาปฏิปทาจะให้โอกาสมนุษย์ในการพัฒนาถึงสามระดับของความดี
ดังสะท้อนในไตรสิกขา
ปราชญ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเห็นว่า แนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็นจริยศาสตร์
แบบสิทธิ์ (rights-based ethics) และเน้นความดีในระดับของการไม่ละเมิดสิทธิ์เป็น
ส่วนใหญ่ แต่สิทธิมนุษยชนต่างมีจุดอ่อนในตัวเอง เช่น สิทธิมนุษยชนมิได้เป็นกฎ
ธรรมชาติ สิทธิมนุษยชนเน้นเรือ่ งการปกป้องสิทธิห์ รือการอ้างสิทธิ์ วิธคี ดิ ในลักษณะนี้
จึงอาจกระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ ในแบบอัตตา (ความเห็นแก่ตวั ) ในขณะทีแ่ ก่นค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาคืออนัตตา หรือการไม่ยึดอัตตาว่าเป็นของเที่ยงแท้ วิธีคิดในแบบนี้จะ
น�ำไปสูส่ ภาวะของการไม่เห็นแก่ตวั หรือการมองสวัสดิภาพของสังคมว่าต้องมาก่อน ดัง
ปรากฏในเรือ่ งทิศ ๖ หรือค�ำสอนว่าด้วยการท�ำหน้าทีต่ อ่ บุคคลทีอ่ ยูร่ อบตัว นอกจากนัน้
สิทธิมนุษยชนเน้นความสุขในทุกรูปแบบ ตราบใดที่ความสุขเหล่านั้นไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอืน่ แต่พระพุทธศาสนาเน้นเรือ่ งเนกขัมมะ ซึง่ หมายถึงการออกบวช
แต่ในทีน่ ตี้ คี วามให้หมายถึงการใช้ชวี ติ ให้เหมือนการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ สะท้อนอยูใ่ นมรรค
มีองค์ ๘ การด�ำเนินชีวิตในแบบสายกลางจึงมิใช่การด�ำเนินชีวิตที่สุดโต่ง แต่เน้นชีวิตที่
ใช้สติในการบริโภคแต่พอดี หรือการไม่มงุ่ เน้นการผลิตส่วนเกิน (surplus) จนมากเกินไป
อันมีรากจากความโลภและความเข้าใจผิดดังทีป่ รากฏอยูใ่ นระบบทุนนิยม (capitalism)
ที่เน้นการผลิตส่วนเกินจนเกินความพอดี หรือการมองมนุษย์เป็นเพียงสินค้าหรือปัจจัย
การผลิต ดังนั้น แนวคิดสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
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จึงควรมีลักษณะการพัฒนาความดีถึงสามระดับ ดังสะท้อนอยู่ในไตรสิกขา และ
ไตรสิกขานี้ก็เป็นมิติที่ซ้อนทับอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา
นักวิชาการจ�ำนวนหนึง่ ได้พยายามตรวจค้นว่า หลักการสิทธิมนุษยชน (เสรีภาพ
ความเท่าเทียมกัน และภราดรภาพ) สามารถสร้างความเข้าใจได้ในกรอบค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาหรือไม่ หรือหลักธรรมใดบ้างในพระพุทธศาสนาที่สามารถใช้แทนสิทธิ
มนุษยชนในด้านตรรกะ อย่างไรก็ดี ปราชญ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น พุทธทาสภิกขุ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) กลับเห็นว่าตรรกะหรือวิธคี ดิ พืน้ ฐานของ
สิทธิมนุษยชนยังไม่สามารถไปได้กบั ค�ำสอนหลักทางพระพุทธศาสนาทีเ่ น้นเรือ่ งอนัตตา
ซึง่ สนับสนุนให้ผคู้ นละอัตตาของตน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเบียดเบียนจึงยัง
อยูท่ วั่ ทุกแห่งในโลก แม้วา่ สหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มัชฌิมาปฏิปทาซึง่ เป็นการด�ำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบจึงถูกเสนอในงานวิจัยนี้
ให้เป็นสิทธิมนุษยชนแนวพุทธ หรือสิทธิมนุษยชนที่สามารถใช้ได้กับสังคมพุทธจริง ๆ
หรือสิทธิมนุษยชนที่สามารถท�ำให้ชาวพุทธเข้าถึงนิพพานได้ ทั้งนี้เพราะสิทธิมนุษยชน
แนวพุทธควรต้องเป็นเรื่องที่ไม่เน้นอัตตา หรือการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (no self
centre) หรือกระตุ้นลักษณะของความเป็นปัจเจกบุคคลจนมากเกินไป (excessive
individualism) ที่มักปลุกเร้ามนุษย์ให้คิดตามแรงผลักดันทางสัญชาตญาณ แต่แก่น
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องพุทธปัญญาหรือการรู้สรรพสิ่งตามความเป็นจริง
และปราชญ์เถรวาทเห็นว่าการท�ำความดีจะต้องไม่หยุดแค่ระดับศีล ดังนั้น สิทธิ
มนุษยชนแนวพุทธจึงเหมาะสมทีจ่ ะต้องมีพระธรรมในกรอบค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
ร่วมด้วย พระธรรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมชีวิตที่ดีในทุกมิติ คือ มัชฌิมาปฏิปทา
นั ก วิ ช าการส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ภววิ ท ยาของพระพุ ท ธศาสนา (Buddhist
ontology) มีความสลับซับซ้อนและมีขอบเขตทีก่ ว้างใหญ่กว่าภววิทยาของสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีรากทางโลกทัศน์ของปรัชญาของจอห์น สจ็วต มิลล์ นอกจากนั้น นักปราชญ์ใน
จารีตเถรวาทของไทยเห็นตรงกันว่า ความเป็นมนุษย์และความดีของมนุษย์ในแบบพุทธ
เป็นเรื่องที่ต่างจากนิยามของตะวันตก ดังนั้น ชาวพุทธจึงจ�ำเป็น หรือควรพัฒนา
ความดีให้ถงึ ระดับสมาธิและระดับปัญญา และการทีจ่ ะมีปญ
ั ญาได้นนั้ มนุษย์จำ� เป็นต้อง
รูจ้ กั กัมมัฏฐาน เพือ่ บรรลุสมาธิ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ธิ รรมตามหลักไตรสิกขา
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ด้วยเหตุผลข้างต้น พระธรรมเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุด
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มความดี
ดั ง ที่ ป รากฏในสาระส่ ว นใหญ่ ข องปฏิ ญ ญาสากลฯ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติที่มักส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในแบบจอห์น สจ็วต มิลล์
การบูรณาการปฏิญญาสากลฯ กับมัชฌิมาปฏิปทา ทิศ ๖ และแนวคิดเรื่อง
กรรมและวิบากจึงสร้างสิ่งที่อาจเรียกว่า “สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ (Buddhist version
of human rights)” การบูรณาการนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะการบูรณาการนี้ได้
รักษาสาระส�ำคัญของปฏิญญาฯ ที่เน้นหน้าที่ของรัฐต่อมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์ที่มี
ต่อมนุษย์ด้วยกันทุกคน และยังสามารถผดุงการท�ำความดีในทุกมิติและครบทั้งในสาม
ระดับ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางความคิดของพระพุทธเจ้าที่ได้
ทรงแปลงความรูจ้ ากการตรัสรูข้ องพระองค์มาเป็นส�ำนวนภาษาทีม่ นุษย์ธรรมดา (ทีไ่ ร้
อภิญญา) สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้
จุ ด เด่ น ของงานวิ จั ย นี้ คื อ การบู ร ณาการ โดยเฉพาะความพยายามใน
การตีความจากมุมมองปัจเจกบุคคลและจากมุมมองของระบบรัฐ และความพยายามใน
การรักษามโนทัศน์ตะวันตก เช่น แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ลิขสิทธิ์/
ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลี้ภัย (refugee) ผู้ขอลี้ภัย (asylum seeker) และที่ลี้ภัย
(asylum) เป็นต้น ทีน่ กั วิชาการในอดีตมักมองข้าม แต่ทว่าเป็นมโนทัศน์สำ� คัญดังทีป่ รากฏ
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ งานวิจัยนี้จึงเป็นมากกว่า
การเสนอหลักธรรมใดใดในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าอาจพอเพียงหรือเท่ากับ
เนื้อหาของแนวคิดสิทธิมนุษยชนของตะวันตก โดยมิได้สนใจสาระและนัยที่แท้จริง
ของปฏิญญาสากลฯ นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ได้ตอกย�้ำว่า มัชฌิมาปฏิปทามีความกว้าง
และความลึกที่มากกว่าศีล ๕ และยังมีนัยทางเศรษฐกิจ (ที่ศาสตราจารย์เฮเดนมิได้
อธิบาย) ยิง่ กว่านัน้ งานวิจยั นีย้ นื ยันว่า การหาค�ำหรือมโนทัศน์วา่ ด้วย “สิทธิ” ในค�ำสอน
ทางพระพุทธศาสนามิใช่เป็นเรื่องจ�ำเป็นอีกต่อไปแล้วทั้งนี้ เพราะหน้าที่กับสิทธิ์
แท้จริงคือเรื่องเดียวกัน แต่ทว่ามองจากคนละมุม
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