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ความน�ำ
สังคมโลกปัจจุบันในอาเซียน ปรากฏการณ์ที่ได้พบเห็นจากอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ที่ส�ำคัญ
เรื่องหนึ่ง คือความแตกต่างและแตกแยกผู้คนในโลก ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงประชาคมอาเซียนระหว่าง
ประเทศทั้งที่เรามีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย ที่ก�ำหนดขึ้นมาเพื่อให้อยู่กันได้อย่างสันติปรองดองและ
ความคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญอันหนึ่งของกฎเกณฑ์ก็คือ แนวคิดที่มองไกลใน สิทธิ ที่มีความหมายถึงอ�ำนาจ
หรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง อันผู้มีสิทธิย่อมเรียกร้องได้
ในทางพระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่า เป็นศาสนาแห่งปัญญา ในพระไตรปิฎกได้ให้แนว
วิสัยทัศน์ของสิทธิ แตกต่างจากวิสัยทัศน์ของสังคมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่า สังคมพุทธในอาเซียนเป็น
สังคมแห่งความปรองดองสงบมีสันติสุข เช่น ค�ำว่า สิทธิ เป็นค�ำที่คุ้นเคยกันในสังคมอาเซียนปัจจุบัน
เป็นค�ำที่ใช้อ้างถึงเพื่อแสดงความชอบธรรมในสิ่งเราท�ำ เช่น เรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทาง
การเมือง และบ่อยครั้งที่มักจะอ้างถึง สิทธิ เพื่อแสดงถึงความชอบในสิ่งที่เราเห็นว่าควรได้รับจากผู้อื่น
และสังคม เช่น สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิตและเศรษฐกิจทรัพย์สิน แม้ค�ำว่า สิทธิ
จะเป็นสิง่ ทีค่ นุ้ เคยกันและสังคมปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้นๆ โดยเชือ่ ว่าเมือ่ มีการตกลงรับรอง
เรือ่ งสิทธิตา่ งๆ แล้ว ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์จะดีขนึ้ ดัง่ เช่นองค์การสหประชาชาติได้ออกกติกามากมาย
เกี่ยวกับสิทธิ ที่ส�ำคัญคือ สิทธิมนุษยชน ที่เป็นมาตรฐานของการออกข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิ แต่ก็
ปรากฏว่า ความยุติธรรมและการละเมิดสิทธิต่างๆ กลับมีมากขึ้น และบางครั้ง ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธินี้
เองกลับกลายเป็นเครือ่ งมือให้บางประเทศใช้เป็นเหตุในการละเมิดสิทธิของประเทศอืน่ ความเข้าใจเรือ่ ง
สิทธิที่ผิดไม่เพียงมีปัญหาต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมยัง
ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบกพร่อง ปรากฏการณ์หลายกรณีที่เป็นความขัดแย้ง
ความไม่สันติปรองดอง เกิดเพราะเหตุที่ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจในค�ำว่า สิทธิ ไม่เท่ากัน สิทธิ ค�ำนี้ไม่ใช่
เป็นค�ำใหม่ของสังคมไทยภาษาไทยมีค�ำนี้ใช้มานแล้ว โดยเป็นศัพท์จากภาษาบาลี จึงอาจกล่าวได้ว่า
ศาสนาพุทธ น�ำค�ำว่า สิทธิ มาสู่สังคมไทย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเพื่อ
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ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ค�ำสอนของพระองค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน
เพื่ออนุเคราะห์โลก สังคมพุทธแต่เก่าก่อนจึงอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น1
ในสังคมอาเซียน มีสิทธิที่จะไปมาหาสู่ในการลงทุนการค้าขายขยายวงศ์ แข่งขันกันทางด้าน
เศรษฐกิจแต่ละประเทศ สู้กันทางปัญญา ถ้าประเทศใดได้รับการศึกษาสูง มีอุดมการณ์ในการขยายตัว
ไปสู่ประเทศอื่นๆ จะท�ำให้ประเทศนั้นๆ ได้เปรียบ แต่ในทางพระพุทธศาสนา ท่านสอนให้คนขยัน เช่น
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลธรรม
เกี่ยวกับทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์มี ๔ ประการ คือ
		 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ เช่นขยันหมัน่ เพียรเลีย้ งชีพด้วยการหมัน่ ประกอบ
การงานเป็นผูข้ ยันไม่เกียจคร้านในการนัน้ ประกอบด้วยปัญญาเครือ่ งสอดส่องอันเป็นอุบายในการงานนัน้
ให้สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
		 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดย
ชอบธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้ถูกลักหรือท�ำลายไปโดยภัยต่าง ๆ
		 ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีไม่คบคนชัว่ อยูอ่ าศัยในบ้านหรือนิคมใดย่อมด�ำรงตนเจรจาสนทนา
กับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้นซึ่งเป็นผู้มีอาจารบริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญา
		 ๔. สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียงรู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพ
พอเหมาะไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเหลือและรายจ่าย
ของเราจักต้องไม่เหนือรายได้2
จากการกล่าวถึงทิฏฐธัมมิกถัตถประโยชน์ที่ได้กล่าวมา ท�ำให้ทราบได้ว่าหลักทิฏฐธัมมิกถัตถประโยชน์เป็นแนวคิดฟืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการ สิทธิ ในชีวติ ให้มนั่ คงมีประโยชน์สขุ ในปัจจุบนั ทันด่วน
ไม่ต้องรอชาติหน้า ผู้เขียนมองว่าหลักธรรมชุดนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสิทธิในชีวิตให้เกิดความ
สถาพรและมั่นคงโดยจะต้องประพฤติตามหลักธรรมดังกล่าว
ส�ำหรับวิสัยทัศน์ในสิทธิ ในพระพุทธศาสนาจะไม่กล่าวถึง สิทธิ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ความคิดทางการเมืองการปกครอง แต่ค�ำสอนพระพุทธศาสนาเน้นความหมายไปในทางที่ประเสริฐ
1

ชญานิน ปรัชญานุสรณ์. พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ : เซ็นจูรี่ ๒๕๕๔), หน้า
๓๔๐-๓๔๑.
2
พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พจนานุกรรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๐.
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

พระพุทธศาสนามองว่า มนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกได้ คือพัฒนาตนเองได้ โดยนัยนี้ สิทธิ ที่มีความหมายว่า
การส�ำเร็จด้วยดีเอง การถึงด้วยดีเอง สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกความมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์
ในพระไตรปิฎก บ่อมีการใช้ค�ำ สิทธิ ในความแบบปัจจุบัน แต่มีความหมายที่มีความหมายแบบ
สิทธิตามธรรมชาติ ในความถึงสิง่ ซึง่ ถูกต้องเป็นธรรมจากการค้นคว้าครัง้ นีจ้ งึ ได้สรุปจ�ำแนกทีม่ าของสิทธิ
ได้เป็น ๗ ทาง จัดเป็น ๔ กลุ่ม คือ
		 กลุม่ ที่ ๑ สิทธิในชีวติ ปรากฏในฉันโนวาทสูตร3 กรณีพระฉันนะอาพาธหนัก และคิดฆ่าตัวตาย
ด้วยศาสตรา
		 กลุ่มที่ ๒ สิทธิในทรัพย์สิน ปรากฏใน อัคคัญญสูตร4 พระพุทธองค์ทรงบรรยายก�ำเนิดของ
สิทธินี้ และพระไตรปิฎกยังได้แสดงเรือ่ งกรรมสิทธิอ์ กี หลายกรณี เช่น เรือ่ งคนเฝ้าสวน5 เรือ่ งการมีของใช้
ส่วนตัว6 เช่นในจีวรวรรค หรือ ปัตตวรรค เรื่องการฝาก การยืม การสัญญา7 เป็นต้น
		 กลุ่มที่ ๓ สิทธิจากหน้าที่ สิทธิจากคุณสมบัติ สิทธิจากความสามารถ เป็นสิทธิเนื่องด้วยความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น สิทธิจากหน้าที่ ในอัคคัญญสูตร ทรงแสดงก�ำเนิดของต�ำแหน่งหน้าที่และ
สิทธิ รวมทั้งกรณีพระทัพพมัลลบุตร8 และสิทธิจากคุณสมบัติ คุณสมบัติมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น ในพระวินยั ปิฎก อุปสัมปาเทตัพพปัญจกะ9 แสดงคุณสมบัตอิ ปุ ชั ฌาย์ อาจารย์ และ
บอกหน้าที่ไว้ด้วย เป็นต้น
		 กลุ่มที่ ๔ สิทธิจากศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาตนเอง และสิทธิพิเศษ เป็นสิทธิที่ได้
เนื่องจากคุณลักษณะของคน หรือเฉพาะคน เช่น สิทธิจากศักยภาพของมนุษย์ในการพัฒนาตนเอง
เป็นสิทธิเกี่ยวกับความเสมอภาคของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญอันหนึ่งของพระพุทธศาสนา มีกล่าว
ไว้ในวาเสฏฐสูตร10 ที่ว่าก�ำเนิด ชาติตระกูลมิได้ท�ำให้บุคคลเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ หรือศูทร
3

ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๓๘๙-๓๙๕/๔๔๒-๔๔๗.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๘-๑๓๘/ ๔๔-๔๕.
5
พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ หน้า ๑๒๗-๑๒๘.
6
มีการใช้ค�ำ อนุญาต ที่แปลได้ว่า มีสิทธิ ในพระไตรปิฎก พบ ๕๔๖ หน้า ๑๕๕๕ ค�ำ
7
การแสดงสิทธิลักษณะหนึ่ง คือ การทวง ปรากฏค�ำ ทวง ในพระวินัยปิฎก ๔ หน้า ๒๕ ครั้ง พระสุตตันตปิฎก
๑๓ หน้า ๒๒ ครั้ง
8
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๘๐/๔๑๒-๔๑๓.
9
วิ.จู. (ไทย) ๖/๔๐/๗๙.
10
อ่านรายละเอียดใน วาเสฏฐสูตร ม.ม.(ไทย) ๑๓/๔๕๔/๕๗๒.
4
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แต่ความประพฤติของบุคคลเป็นเครือ่ งก�ำหนดความแตกต่างระหว่างบุคคล กรณีสำ� คัญ คือการอุปสมบท
ของสตรี พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีได้สทิ ธิอปุ สมบทนัน้ เป็นต้น และสิทธิพเิ ศษ
หมายความว่า สิทธิที่มอบให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษบางประการ ในพระไตรปิฎกปรากฏให้
สิทธิ์ยกเว้น11 แก่พวกชฎิลบูชาไฟ และพวกศากยะโดยก�ำเนิดเคยเป็นอัญญเดียรถีย์มาให้อุปสมบทโดย
ไม่ต้องอยู่ปริวาสกรรม ที่เรียกว่า อัญญติตถิยปริวาส12

บทสรุป
ค�ำว่า สิทธิ ที่ใช้ในความหมายปัจจุบัน เป็นค�ำที่มีการพัฒนาการมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
และสังคมการมองไกลในสังคมการปกครองและเศรษฐกิจ ในการใช้ สิทธิ และในทางพระพุทธศาสนา
ว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรี สามารถพัฒนาตนเองกระทั่งบรรลุจุดหมายสูงสุด ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นั่นคือ
มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เสรีภาพในการหาเลี้ยงชีวิตค้าขายระหว่างอาเซียนและสังคม และหลักธรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในหน้าที่การงานด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการคือ ๑ อุฎฐานสัมปทา ถึงพร้อม
ด้วยความหมั่น ๒ อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ๓ กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี ๔
สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�ำลังทรัพย์ที่หาได้ พระพุทธเจ้าสอนทุกคน มีสิทธิ ในตนเอง
ตามทีช่ อบธรรมและเป็นไปตามธรรมชาติ มองทรัพย์สนิ ว่าเป็นสิง่ ทีย่ มื ใช้เพือ่ ให้มชี วี ติ อยู่ ในความเข้าใจ
แบบพุทธ สิทธิ มีความหมายว่า การส�ำเร็จด้วยดี การถึงด้วยดี สังคมแห่งสันติสมานฉันท์
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วิ.มหา. (ไทย) ๔/๘๗/๑๔๒.
วิ.มหา. (ไทย) ๔/๘๖/๑๓๗.
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