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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะทางสังคมวิทยา
2) ศึกษาฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) วิเคราะห์ฐานะเชิง
สังคมของมนุษย์ตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยหัวข้อวิเคราะห์กา� หนดประเด็นหลัก คือ
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ 3 ประการ งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงปรัชญา
โดยขอบเขตงานวิจัยในทางสังคมวิทยา เลือกศึกษาเฉพาะทฤษฎีหน้าที่ของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์
ส่วนพระพุทธศาสนา เลือกศึกษาเฉพาะทฤษฎีกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
จากการศึกษาพบว่า ในทางสังคมวิทยา ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์มีความแตกต่างกัน โดย
ความแตกต่างผันแปรไปตามหน้าที่ ส่วนพระพุทธศาสนา ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์มีความแตกต่าง
โดยเปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจกรรมบงการ
จากการวิเคราะห์พบว่า มนุษย์ตามฐานะเชิงสังคมโดยใช้กรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อพิจารณา
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ ด้านสิทธิเสรีภาพถือเป็นความยุติธรรม เพราะความแตกต่างเกิด
จากการทีม่ นุษย์ได้รบั เสรีภาพในการเลือกการกระท�า เมือ่ มนุษย์เลือกการกระท�าแล้ว ฐานะเชิงสังคมจึง
แตกต่างไปตามการกระท�านัน้ ๆ ด้านสิทธิความเสมอภาคถือว่ายุตธิ รรม เพราะหากมนุษย์มงุ่ พิจารณา
สาระแห่งฐานะเชิงสังคมจะพบว่า มนุษย์ตา่ งมีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน คือ การกระท�าตามหน้าทีโ่ ดยธรรม
และด้านสิทธิภราดรภาพ ถือว่าเป็นความยุติธรรม เพราะมนุษย์ต่างมีจุดก�าเนิดเดียวกัน คือ อาภัสสร
พรหม ที่ถูกควบคุมด้วยชนกกรรมก�ากับการก�าเนิด ด้วยเหตุนี้ กรรมจึงถือเป็นคุณค่า และเป็นทายาท
ของมนุษย์อย่างแท้จริง
ค�าส�าคัญ: ฐานะเชิงสังคม มนุษย์ พระพุทธศาสนาเถรวาท
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the social status of human being from
the point of view of sociology, 2) to study the social status of human being from the point of
view of Theraváda Buddhism, and 3) to analyze the social status of human being from the
point of view of Theraváda Buddhism. This research was a quality research analyzed three
main basic right of human being of Herbert Spencer’s theory and Buddhist theory of Karma.
The results of this research were found that in sociology, the social status of human
being has different status from their own duties but in Buddhist perspectives, the social status
depends upon the result of Karma.
As analyzed, the three main basic rights of human being by means of the result of
Karma are fair for all; right and freedom are justice, because the social status is upon the
different duties. According to the human right, the social status is fair for all, because human
beings have the rights for choosing to do one’s duty. For the equilibrium right is fair for all,
because human beings have the same purpose which is duty for the sake of duty. For the
brotherhood right, the social status is fair for all, because human beings originate from the
same place,that is, Ábhassarabrahmas which are controlled by reproductive Karma. By this
result, Karma is value and heirs for human beings.
Keywords: social status, human, Theraváda Buddhism
บทน�ำ

เพราะเหตุใดมนุษย์จึงแตกต่าง นี้เป็น
ประเด็ น ค� ำ ถามตั้ ง ต้ น ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ วิ จั ย เพี ย รหา
ค�ำตอบและบทสรุปจนน�ำไปสูก่ ารศึกษาวิเคราะห์
ถึงสาเหตุความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ซึ่ง
ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจก่อนถึงค�ำว่า แตกต่าง
ในที่นี้ว่าหมายถึง ความแตกต่างทางฐานะเชิง
สังคม ซึ่งมีนัย กล่าวคือ สถานภาพทางสังคมของ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางเศรษฐกิจของ
สังคม ทั้งนี้ การจะได้มาซึ่งสถานภาพของมนุษย์
สามารถแบ่งออกได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (Kimball
& Raymond, 1959)

1. สถานภาพแต่ ก� ำ เนิ ด (ascribed
status) หมายถึง สิทธิที่ได้จากก�ำเนิด
2. สถานภาพจากการกระท�ำในภายหลัง
(achieved status) หมายถึ ง สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ จ าก
การกระท�ำภายหลังการก�ำเนิด
ยกตั ว อย่ า ง เช่ น วรรณะพราหมณ์
คือ พราหมณ์สถานภาพหนึ่งในสังคมที่มาจาก
ชาติก�ำเนิด พระพุทธเจ้า คือ พราหมณ์สถานภาพ
หนึง่ ในสังคมทีม่ าจากการกระท�ำ (Sakkayapinan,
2011) โดยในทางสังคมวิทยาตามทฤษฎีหน้าที่
มีทรรศนะถึงความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ในเชิงที่ว่า ความแตกต่างทางฐานะ
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เชิงสังคม คือ กลไกในการขับเคลื่อนสังคม เพราะ
มนุษย์ในทุก ๆ ฐานะเชิงสังคมล้วนเปรียบเหมือน
อวั ย วะน้ อ ยใหญ่ ภ ายในร่ า งการที่ ต ้ อ งท�ำ งาน
ประสานสอดคล้อง (Adiwattanasit et al., 2009)
เมื่ อ กาลใดอวั ย วะส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดเกิ ด ช� ำ รุ ด
เสียหาย ตัวร่างกายก็จะส่งสัญญาณหรือแสดง
อาการฟ้องออกมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ท�ำงานที่ผิดปกติของอวัยวะส่วนนั้น ๆ
อีกฝ่ายหนึ่งในทรรศนะพระพุทธศาสนา
เถรวาทมองว่า ความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคม
คื อ ผลตอบแทนทั้ ง คุ ณ และโทษ อั น เกิ ด จาก
การกระท� ำ ของมนุ ษ ย์ ใ นส่ ว นอดี ต โดย
ผลตอบแทนที่ว่านี้ พระพุทธศาสนากล่าวว่า คือ
กรรม หากมนุษย์กระท�ำดี เราเรียกว่า กุศลกรรม
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ก็จะออกมาในแง่บวกหรือคุณ
หมายถึง มนุษย์จะมีฐานะเชิงสังคมในระดับดี
คือ ฐานะเชิงสังคม เช่น วรรณะกษัตริย์ วรรณะ
พราหมณ์ หรื อ วรรณะแพศย์ เ ป็ น อั น หวั ง ได้
โดยการจั ด สรรระดั บ ของฐานะเชิ ง สั ง คมก็ จ ะ
ลดหลั่ น กั น ไปตามระดั บ กุ ศ ลกรรมที่ บุ ค คลได้
กระท�ำสั่งสมมา ในทางตรงกันข้าม หากมนุษย์
กระท�ำชั่ว เราเรียกว่า อกุศลกรรม ผลตอบแทน
ที่ได้รับก็จะออกมาในแง่ลบหรือโทษ หมายถึง
มนุษย์จะมีฐานะเชิงสังคมในระดับเลว คือ ฐานะ
เชิงสังคม เช่น วรรณะศูทร หรือจัณฑาลเป็นอัน
หวังได้ ทั้งนี้ การจัดสรรระดับของฐานะเชิงสังคม
ก็จะเป็นไปตามแรงอกุศลกรรมที่บุคคลได้กระท�ำ
สั่งสมมาเช่นเดียวกัน ดังนั้น ฐานะเชิงสังคมของ
มนุษย์ที่เป็นไปโดยกรรมบงการที่แสดงผลทั้งใน
ทางคุณและโทษ จึงเป็นเสมือนเครื่องยืนยันให้
มนุษย์ประจักษ์ว่า ทุก ๆ การกระท�ำมีผล มิใช่

ไม่มีผล ดังนั้น ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์จึงต้อง
แตกต่างเพื่อยืนยันถึงความจริงในแง่นี้
ในเบื้องต้นข้อสรุปที่ได้รับ ความแตกต่าง
ทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทั้งในฝ่าย
สังคมวิทยาตามทฤษฎีหน้าที่ และฝ่ายพระพุทธศาสนาเถรวาทตามทฤษฎีกรรมรับรองตรงกันว่า
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ต้องแตกต่าง เพราะ
ความแตกต่างตามฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ คือ
ความจ�ำเป็น
แต่ทั้งนี้ การใช้ทฤษฎีกรรมในการอธิบาย
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ อาจน�ำไปสู่
ข้อขัดแย้งกับแนวคิดทางสังคมวิทยาอย่างเช่น
สิทธิมนุษยชน เพราะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้ว่า
การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบ
ไปด้วย 1) สิทธิเสรีภาพ 2) สิทธิความเสมอภาค
และ 3) สิทธิภราดรภาพ (Suriya et al., n.d.) แต่
ความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์โดย
กรรมทีเ่ กิดขึน้ กลับก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและ
ส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมา อาทิ ปัญหาการถูกกดขี่
ขูดรีด ปัญหาการถูกดูหมิน่ ดูแคลน หรือปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบระหว่างเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันนานา
สารพัด ดังนั้น จากลักษณะของปัญหาเหล่านี้
การใช้กรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินความแตกต่างทาง
ฐานะเชิงสังคมจะถือเป็นเกณฑ์ตัดสินที่ยุติธรรม
ส�ำหรับมนุษย์ได้หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงขอ
แบ่งประเด็นวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1) ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์กบั เสรีภาพ 2) ฐานะ
เชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ กั บ ความเสมอภาค และ
3) ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์กับภราดรภาพ
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(Universal Declaration of Human Right)
แปลโดย นพนิธิ สุริยะ และคณะ ส่วนแนวคิดทาง
พระพุ ท ธศาสนา เลื อ กศึ ก ษาเอกสารชั้ น
ปฐมภูมิจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 โดย
ใช้เกณฑ์เลือกพิจารณาเอกสารทั้งแนวคิดของ
สังคมวิทยา และพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก
ความสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ท� ำ วิ จั ย จากนั้ น จึ ง ด� ำ เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล
1. ท�ำให้ทราบฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ โดยการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลทั้งปฐมภูมิและ
ตามทรรศนะทางสังคมวิทยา
ชัน้ ทุตยิ ภูมิ แล้วน�ำมาตรวจสอบความถูกต้องของ
2. ท�ำให้ทราบฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ ข้อมูลที่เก็บไว้ และน�ำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์
ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพือ่ ตีความ แล้วจึงเสนอผลการวิจยั รวมถึงข้อสรุป
3. ท�ำให้ทราบเกณฑ์ตดั สินความยุตธิ รรม
ทางฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ ต ามทรรศนะ สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
พระพุทธศาสนาเถรวาท
สรุปผลการวิจัย
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์กบั สิทธิเสรีภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพถื อ เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดย ส�ำคัญที่สุดของมนุษย์สิทธิหนึ่ง เพราะจากปูม
เลือกศึกษาจากทฤษฏีทางสังคมวิทยาจากทฤษฏี ประวัตศิ าสตร์ทำ� ให้เราได้ทราบว่า เสรีภาพช่วยให้
หน้าที่ ส่วนพระพุทธศาสนาเถรวาทเลือกศึกษา มนุษย์เป็นอิสระ หลุดพ้นจากความเป็นทาส หรือ
ทฤษฏีกรรม โดยอ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง ทั้งที่เป็นรูปธรรม
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และนามธรรม เช่น ในแง่รปู ธรรม สปาร์ตาคัสสูเ้ พือ่
พ.ศ. 2539 เป็นฐานข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
ให้ตนเองหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของชาวโรมัน หรือ
ในแง่นามธรรม เช่น พระพุทธเจ้าทรงบ�ำเพ็ญเพียร
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากอาสวกิเลส
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารในทาง เป็นต้น
สังคมวิทยาเลือกศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีหน้าที่
จรูญ สุภาพ (Supaap, 1975) กล่าวว่า
ของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) เสรีภาพค�ำนี้มีความหมายทั้งในแง่อุดมคติและ
โดยอ้างอิงจากหนังสือ สังคมวิทยา ของจ�ำนงค์ ข้อเท็จจริง ในแง่อุดมคติ หมายถึง สภาวะที่มี
อดิวัฒนสิทธิ์ และศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพสมบูรณ์ ส่วนในแง่ข้อเท็จจริง หมายถึง
จาก เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ สภาวะทีเ่ สรีภาพมีอยูต่ ามความเป็นจริง ซึง่ อาจจะ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
ตามทรรศนะสังคมวิทยา
2. เพื่อศึกษาฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
3. เพือ่ วิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
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มีขอ้ ก�ำหนดมากหรือน้อยก็ได้ ดังนัน้ ตามทรรศนะ
ของจรูญ สุภาพนี้ เราสามารถแบ่งมิตขิ องเสรีภาพ
ออกได้ 2 มิติ ดังนี้
1. เสรีภาพในแง่อดุ มคติ หมายถึง เสรีภาพ
ทีเ่ ป็นทัง้ รูปธรรมและนามธรรม คือ มนุษย์สามารถ
แสดงออกทั้งกาย วาจา และใจได้อย่างเสรีโดย
มิถูกจ�ำกัดด้วยกรอบใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสภาวะ
ที่มีเสรีภาพสมบูรณ์ เสรีภาพในแง่อุดมคตินี้ จึง
ยึดตนเองเป็นส�ำคัญมากกว่าจะเพ่งพิจารณาไป
ที่เงื่อนไขอื่น ๆ ของสังคมว่าจะมีผลกระทบใด ๆ
ติดตามมาจากการกระท�ำของตัวบุคคลหรือไม่
หากกล่าวในท�ำนองพระพุทธศาสนา เสรีภาพใน
แง่อุดมคติจึงเป็นเสรีภาพในแบบอัตตาธิปไตย
หมายถึ ง ท� ำ ตนเท่ า นั้ น ให้ เ ป็ น ใหญ่ (องฺ . ติ ก .
20/40/202)
2. เสรี ภ าพในแง่ ข ้ อ เท็ จ จริ ง หมายถึ ง
เสรีภาพที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมแบบมี
เงื่อนไข คือ มนุษย์มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทั้งทาง
กาย วาจา และใจได้อย่างเสรีตามกรอบที่ถูก
ก� ำ หนด เสรี ภ าพลั ก ษณะนี้ จึ ง เป็ น เสรี ภ าพที่ มี
อยู่ตามความเป็นจริง คือ เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายและกฎศีลธรรมตามหลักศาสนา การ
แสดงออกทั้งทางกาย วาจาและใจจึงตั้งอยู่บน
พื้นฐานของมติที่เห็นชอบร่วมกันของแต่ละสังคม
ดังนั้น เสรีภาพในแง่ข้อเท็จจริงจึงยึดเงื่อนไขทาง
สังคม คือ ผลกระทบที่ตามมามากกว่ายึดความ
ปรารถนาของตัวบุคคลเป็นส�ำคัญ เสรีภาพในแง่
ข้อเท็จจริงจึงเป็นเสรีภาพที่อยู่กลางระหว่างมติ
โลกกับมติธรรม กล่าวในท�ำนองพระพุทธศาสนา
เสรีภาพที่อยู่กลางระหว่างโลกาธิปไตย หมายถึง
ท�ำโลกเท่านัน้ ให้เป็นใหญ่ (องฺ.ติก.20/40/202) กับ

ธัมมาธิปไตย หมายถึง ยกธรรมเท่านัน้ ให้เป็นใหญ่
(องฺ.ติก.20/40/202)
ฉะนั้น ประเด็นที่เราควรท�ำความเข้าใจ
คือ แล้วพระพุทธศาสนามีทา่ ทีอย่างไรกับเสรีภาพ
ใน 2 มิตินี้  
ในมิ ติ ที่ 1 เสรี ภ าพแบบอั ต ตาธิ ป ไตย
มี นั ย เป็ น เสรี ภ าพที่ ยึ ด ความปรารถนาของตั ว
บุ ค คลเป็ น ส� ำ คั ญ เช่ น บุ ค คลอยากสบายแต่
เกียจคร้านจึงลงมือกระท�ำโจรกรรม เพราะคิด
ว่าการโจรกรรม คือ หนทางทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ทรัพย์สนิ
โดยง่ายและรวดเร็ว หากพิจารณาในมุมเสรีภาพ
แบบอัตตาธิปไตยย่อมกระท�ำได้ เพราะเป็นสิทธิ์
ที่ไม่ถูกจ�ำกัดด้วยกรอบใด ๆ จะเป็นกฎหมาย
ก็ดี หรือกฎศีลธรรมก็ดี แต่ในความเป็นจริง การ
โจรกรรมถือว่าขัดต่อหลักกฎหมาย คือ ข้อหา
ลักทรัพย์ และขัดต่อกฎศีลธรรม คือ ศีล ได้แก่
ศีลข้อ 2 อทินนาทานา เวรมณี ซึ่งค�ำว่า เวรมณี
ก็บ่งบอกถึงคุณสมบัติภายในตนเองอยู่แล้วว่า
เป็นเวรที่ควรก�ำจัด (Pratammakittiwong, 2001)
ดังนั้น ข้อสรุปเบื้องต้น เสรีแบบอัตตาธิปไตยจึง
เจือไปด้วยกิเลส คือ ความโลภอยากได้ของที่
มิใช่ของตน หมายถึง ทรัพย์ ความโกรธที่มิอยาก
เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตน หมายถึง เจ้าทรัพย์ และ
ความหลงที่คิดว่าการกระท�ำนี้ถูกต้อง หมายถึง
การโจรกรรมทรัพย์   พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคล
ที่ไม่ท�ำตนให้เดือดร้อน ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เป็นผู้ไม่หิว ดับร้อน เย็นใจ มีตนอันประเสริฐ
เสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน (ม.ม.13/4/5) อนึ่ง แม้
ความสุขที่เกิดจากผลของการโจรกรรม จะบ�ำรุง
บ� ำ เรอผู ้ โ จรกรรมให้ ได้ รั บความบั น เทิ ง ทั้ ง กาย
ใจ แต่กลับส่งผลร้าย คือ ความทุกข์ ให้แก่ผู้เป็น
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เจ้าทรัพย์ ยังความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น ตัวอย่าง
เสรีภาพในการโจรกรรม จึงเป็นเสรีภาพส่วนบุคคล
ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญต่อเสรีภาพ
ส่วนรวม เสรีภาพลักษณะนี้จึงเป็นเสรีภาพของ
ผูท้ เี่ ห็นแก่ตวั โดยแท้ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ
สุวฑฺฒโน) ตรัสว่า คนเห็นแก่ตัว คือ คนที่คิด พูด
ท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น... คนประเภทนี้
ไม่ เ ป็ น ที่ รั ก ที่ ส รรเสริ ญ แต่ จ ะเป็ น ที่ รั ง เกี ย จ
(Somdetparyaanasangwon, 1982) ฉะนั้น
เสรีภาพแบบอัตตาธิปไตย จึงเป็นเสรีภาพของผู้ที่
เห็นแก่ตัว โดยยึดโยงผลประโยชน์ของตนเองเป็น
ส�ำคัญ และไม่ใส่ใจต่อผลกระทบใด ๆ ทีจ่ ะติดตาม
มาทั้งสิ้น กล่าวโดยปริยาย พระพุทธศาสนาจึงมี
ท่าทีปฏิเสธต่อเสรีภาพแบบอัตตาธิปไตย เพราะ
เสรี ภ าพแบบอั ต ตาธิ ป ไตยเลื อ กปฏิ เ สธกรรม
หรื อ ผลแห่ ง การกระท� ำ ซึ่ ง ขั ด ต่ อ หลั ก การแห่ ง
พระพุทธศาสนา
ในมิ ติ ที่ 2 ผู ้ วิ จั ย ขอใช้ ค� ำ ว่ า เสรี ภ าพ
แบบมีเงื่อนไข หมายถึง เสรีภาพที่พึงยึดหรือมุ่ง
พิจารณาเงื่อนไข หรือมติ หรือข้อตกลงทางสังคม
เป็นส�ำคัญกว่าการยึดความปรารถนาส่วนบุคคล
เช่น เสรีภาพในการโจรกรรม โดยหลักการพืน้ ฐาน
แล้ว กฎทางโลกถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนกฎทาง
ธรรมถือว่าผิดศีล ฉะนั้น การโจรกรรมจึงถือว่าขัด
ต่อทั้งมติโลกและมติธรรม ด้วยเหตุนี้ มติทั้งทาง
โลกและทางธรรมจึงเห็นตรงกันว่า เสรีภาพในการ
โจรกรรมควรถูกห้าม ถูกกีดกัน เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาหรือ
ผลกระทบที่จะติดตามมา เพราะการโจรกรรมจะ
น�ำไปสูค่ วามเดือดร้อนต่อตัวเจ้าของทรัพย์ทงั้ ทาง
กายและใจ กีรติ บุญเจือ (Bunjeua, 2012) กล่าว
ว่า มีมนุษย์จ�ำนวนมากเดินตามสัญชาตญาณ
ยิ่งกว่าจะใช้สติปัญญาตรึกตรองให้เห็นสิ่งที่ควร
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หรือไม่ควรกระท�ำ ดังนั้น จากนัยที่ได้ กฎโลกและ
กฎธรรมจึงถูกนิยามขึน้ เพือ่ ใช้เป็นบรรทัดฐาน หรือ
ให้เป็นกรอบเพือ่ จ�ำกัดเสรีภาพตามสัญชาตญาณ
ที่เป็นแบบมิจฉาทิฏฐิ ให้เปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิ
ที่เหมาะสม เพื่อเป้าประสงค์ คือ ความสงบสุข
ของสังคมโดยส่วนรวมเป็นส�ำคัญ วศิน อินทสระ
(Intasala, 1996) กล่าวถึงเสรีภาพที่เหมาะสมว่า
เสรีภาพต้องเดินเคียงคู่กันไปกับความรับผิดชอบ
เพราะเสรีภาพทีข่ าดความรับผิดชอบนัน้ เป็นความ
ป่าเถือ่ น เป็นไปเพือ่ ความเดือดร้อนวุน่ วาย คนเรา
ยิ่งมีเสรีภาพมากเท่าใด เขายิ่งต้องเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้น
เสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ แ บบมี เ งื่ อ นไข จึ ง
เป็นเสรีภาพที่ตั้งอยู่บนฐานคติแห่งการควบคุม
การกระท� ำ โดยให้ สิ ท ธิ บุ ค คลตามกรอบที่ ถู ก
ก�ำหนดเพื่อด�ำเนินกิจกรรมไปตามค่านิยม หรือ
คติ นิ ย มของในแต่ ล ะสั ง คมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม แนวทางทรรศนะในพระพุทธศาสนา
จึงดูเข้ากันได้ และมีท่าทีสนับสนุนเสรีภาพแบบมี
เงื่อนไข เพราะเสรีภาพลักษณะนี้ เป็นเสรีภาพที่
ควบคุมให้มนุษย์ตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิ คือ เว้น
จากความเดือดร้อนโดยการไม่ละเมิดต่อกฎโลก
กับกฎธรรม เมื่อมนุษย์ได้ค�ำนึงถึงหลักเสรีภาพนี้
และยึดปฏิบตั ิ สังคมก็จะสงบสุข เพราะการกระท�ำ
อันเป็นเสรีภาพของบุคคลได้ถูกควบคุมแล้ว ด้วย
กฎโลกกับกฎธรรม
ดั ง นั้ น เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ว ่ า ฐานะเชิ ง
สั ง คมของมนุ ษ ย์ ที่ ป รากฏอย่ า งปั จ จุ บั น คื อ
การสะท้อนกลับรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากเหตุแห่ง
การกระท�ำ  และเหตุของเหตุแห่งการกระท�ำนี้ก็
มาจากเหตุ คือ เสรีภาพ ตัวอย่างเช่น เหตุหลัก
เพราะมนุษย์มีเสรีภาพ น�ำไปสู่เหตุรอง มนุษย์
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กระท�ำตามเสรีภาพของตน น�ำไปสู่ผลลัพธ์ คือ
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ ฉะนั้น การที่มนุษย์จะ
มีฐานะเชิงสังคมระดับใด สูงหรือต�่ำ  ล้วนเป็นผล
สืบเนื่องจากการกระท�ำในส่วนอดีตทั้งสิ้น ณอง
ปอล ซาตร์ (Jean Paul Sartre) (Pratamgosajan,
2008) กล่าวว่า เสรีภาพอยูท่ คี่ วามสามารถในการ
ตัดสินใจเลือก ตามนัยนี้ คุณค่าแห่งเสรีภาพของ
ฐานะเชิงสังคม จึงอยู่ท่ีการได้เลือกที่จะก่อเหตุ
แห่งการกระท�ำอย่างไรโดยเสรี ไม่ว่ามนุษย์จะ
เลือกเสรีภาพให้ตนเองแบบใด มนุษย์ก็จ�ำต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท�ำตามเสรีภาพนั้น ๆ แม้
พระพุทธศาสนากล่าวว่า กรรม คือ สิ่งบงการให้
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์แตกต่าง แต่แท้ที่จริง
แล้วมนุษย์ต่างหากที่อยู่เบื้องหลังการควบคุม
บงการกรรมอี ก ทอดหนึ่ ง เพราะกรรมแปลว่ า
สิ่งที่สัตว์ได้กระท�ำไว้ และค�ำว่า สัตว์ ในที่นี้ก็
หมายถึงมนุษย์นั่นเอง ทั้งนี้ หากกล่าวว่า กรรม
คือ สิ่งที่บงการให้ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์เป็น
อย่างนั้น อย่างนี้ มนุษย์ก็ควรได้ตระหนักว่า สิ่งนี้
คือ สิ่งที่บุคคลได้เลือกแล้วด้วยตัวบุคคลเองอันมี
บ่อเกิดจากการที่บุคคลมีเสรีภาพ พระพุทธองค์
ตรัสว่า คนนัน้ ท�ำเหตุ คนนัน้ เสวยผล คนอืน่ ท�ำเหตุ
คนอืน่ เสวยผล (สํ.น.16/2/5) ด้วยเหตุนี้ เมือ่ บุคคล
กระท�ำเหตุเอง บุคคลก็ย่อมต้องเสวยผลนั้นด้วย
ตัวบุคคลเอง
ฉะนั้น การบัญญัติบุคคลออกตามฐานะ
เชิ ง สั ง คมจึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ เหตุ ป ั จ จั ย ที่ เ ป็ น ไปตาม
การเลื อ กการกระท� ำ ของบุ ค คลโดยมี เ สรี ภ าพ
เป็นมูลเหตุ และฐานะเชิงสังคมที่มนุษย์ได้รับ
ในปัจจุบันก็เป็นเพียงความรับผิดชอบที่บุคคล
จ�ำต้องยอมรับ เพราะกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า
(สํ.ส.15/57/70) เพราะฉะนั้น ฐานะเชิงสังคมของ

มนุ ษ ย์ ที่ แ ตกต่ า งจึ ง ล้ ว นเป็ น เหตุ ที่ ม าจากการ
เลือกโดยบุคคลเองทั้งสิ้น ดังนั้น ฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์กับสิทธิเสรีภาพที่ถูกตัดสินโดยกรรม
จึงถือเป็นความยุติธรรม เพราะการด�ำรงอยู่ของ
มนุษย์ตามฐานะเชิงสังคมในทุก ๆ ฐานะ คือ ความ
รับผิดชอบที่มนุษย์จ�ำต้องแบกรับ แม้มนุษย์จะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ กั บ สิ ท ธิ
เสมอภาค
สิ ท ธิ ค วามเสมอภาคถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สิ ท ธิ
ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ อั น ดั บ 2 ตามการระบุ
ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ โดยปัญหาความไม่เสมอภาคใน
มนุษย์ถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญปัญหาหนึ่งของ
มนุษย์ก็ว่าได้ เพราะหลาย ๆ ปัญหาในโลกล้วน
มีเหตุมาจากความไม่เสมอภาค ซึ่งความไม่เสมอ
ภาคทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ ก็ถือเป็นหนึ่ง
ในปั ญ หาความไม่ เ สมอภาคของมนุ ษ ย์ อ ย่ า ง
ส�ำคัญ
ในเบื้องต้น พระพุทธศาสนายอมรับว่า
มนุษย์ต่างล้วนไม่เสมอภาคดังพระพุทธพจน์ที่ว่า
ในกออุบล ในกอปทุม หรือกอบุณฑริกบางดอก
เกิดในน�้ำ  เจริญในน�้ำ  ยังไม่พ้นน�้ำ  จมอยู่ใต้น�้ำ
และน�้ ำ หล่ อ เลี้ ย งไว้ ...เกิ ด ในน�้ ำ  เจริ ญ ในน�้ ำ 
อยู่เสมอน�้ำ  ...เกิดในน�้ำ  เจริญในน�้ำ  อยู่พ้นน�้ำ 
ไม่แตะน�้ำ  (ที.ม.10/69/39) จากนัยพระพุทธพจน์
สามารถตีความในเชิงความไม่เสมอภาคในหมู่
มนุษย์ได้ในแง่ฐานะเชิงสังคม ดังนี้
1. บัวที่เจริญยังไม่พ้นน�้ำ  หมายถึง ผู้ที่มี
ฐานะเชิงสังคมต�่ำ เช่น วรรณะศูทร เป็นต้น
2. บัวที่เจริญอยู่เสมอน�้ำ  หมายถึง ผู้ที่มี
ฐานะเชิงสังคมปานกลาง เช่น วรรณะแพศย์ เป็นต้น
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3. บัวที่เจริญอยู่เหนือน�้ำ  หมายถึง ผู้ที่
มีฐานะเชิงสังคมสูง เช่น วรรณะกษัตริย์ วรรณะ
พราหมณ์ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์ตรัสถึง
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ว่า แท้จริงแล้วโลกนี้มี
เพียง 2 ฐานะเท่านัน้ ดังพระพุทธพจน์วา่ ในแคว้น
โยนก แคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่น ๆ มี
วรรณะอยูแ่ ล้ว 2 จ�ำพวกเท่านัน้ คือ 1. เจ้า 2. ทาส
เป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาส เป็นทาสแล้วกลับเป็น
เจ้า (ม.มู. 13/403/504) ดังนั้น กลุ่มฐานะเชิง
สังคม เช่น เจ้า อาจแทนค่าได้เท่ากับ มนุษย์ใน
วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ และวรรณะ
แพศย์ เพราะเป็นกลุ่มวรรณะที่มีดีกรีทางสังคม
สูงและปานกลาง ส่วนกลุ่มฐานะเชิงสังคม เช่น
ทาส อาจแทนค่าได้เท่ากับ มนุษย์ในวรรณะศูทร
เพราะเป็นกลุ่มวรรณะที่มีดีกรีทางสังคมต�่ำ  แต่
ทั้งนี้ เหตุปัจจัยที่จะได้มาซึ่งฐานะเชิงสังคมของ
มนุษย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลบางคนในโลกนี้
เป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม เป็นผู้ไม่กระด้าง
ไม่เย่อหยิ่ง... หลังจากตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ
เขาจะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง (ม.อุ.14/295/354)
หากมนุษย์ปฏิบัติดังพระพุทธพจน์นี้ ฐานะเชิง
สังคมแบบ เจ้า เป็นอันหวังได้ ในทางตรงกันข้าม
หากมนุ ษ ย์ ป ฏิ บั ติ ต รงข้ า มกั บ พระพุ ท ธพจน์ นี้
ฐานะเชิงสังคมแบบ ทาส ก็เป็นอันหวังได้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ การจะได้มาซึ่งฐานะเชิงสังคม เช่น
เจ้าและทาส สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การกระท�ำ
เป็นเหตุ แปลว่า การกระท�ำหรือกรรมในส่วน
อดี ต ของแต่ ล ะบุ ค คล เป็ น เหตุ ป ั จ จั ย ในการ
ก�ำหนดนโยบาย หรือแผนการในการด�ำเนินชีวิต
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ของมนุษย์ในส่วนปัจจุบันอย่างแท้จริง เพราะ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระท�ำ เราท�ำ
อย่างไรเราก็จะได้รับผลอย่างนั้น (Marira, 1985)
สิ่งนี้ย�้ำให้ทราบว่า การกระท�ำของมนุษย์นั่นเอง
เป็นจุดก�ำเนิดของความไม่เสมอภาคทั้งปวงใน
โลก ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้าน
สถานภาพ ดังนั้น จึงพอจับประเด็นได้ว่า ความ
ไม่เสมอภาคทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ เกิดขึน้
เพราะกรรม หรือการกระท�ำในส่วนบุคคลทีก่ ระท�ำ
เอง จึงต้องรับผลอย่างนั้นเอง ดังพระพุทธพจน์
ว่า บุคคลเป็นพราหมณ์... เป็นชาวนา... เป็นช่าง
ศิลปะ... เป็นพ่อค้า... เป็นผู้รับใช้... เป็นโจร...
เป็นทหารอาชีพ... เป็นปุโรหิต... แม้เป็นพระราชา
ก็ตามก็เพราะกรรม (ม.มู.13/460/581-582)
ทั้งนี้ การกล่าวจ�ำแนกถึงฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ตามฐานะต่าง ๆ พระพุทธองค์ตรัส
ว่า การเรียกกันในหมู่มนุษย์ เขาเรียกกันตาม
บัญญัติ (ม.มู. 13/457/576) เมื่อฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ถูกเรียกตามบัญญัติของมนุษย์ ดังนั้น
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์จึงเป็นได้เพียงสิ่งระดับ
สมมติเท่านั้น ซึ่งจะหาสาระคงไม่มี เพราะโดย
นัยแล้ว ความจริงระดับสมมติสัจจะ คือ ความ
จริงที่สามารถลดทอนไปเป็นความจริงที่จริงกว่า
ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น หมอ แง่หนึ่ง หมอ คือ ผู้มี
อาชีพรักษาคนป่วย แต่หมอก็เป็นเพียงความจริง
ระดับสมมติสจั จะ เพราะสามารถลดทอนลงได้อกี
คื อ จากหมอกลายไปเป็ น มนุ ษ ย์ จากมนุ ษ ย์
กลายไปเป็นธาตุ 4 ขันธ์ 5 เป็นต้น ดังนั้น สิ่งใดที่
เป็นสิ่งสมมติย่อมตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของความ
ไม่เที่ยง คือ เปลี่ยนแปลงได้เสมอ พระพุทธองค์
ตรัสว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็น
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ทุ ก ข์ ส่ิ ง นั้ น เป็ น อนั ต ตา (สํ . ข. 17/15/29) แม้
พระพุทธองค์กย็ งั ทรงแสดงออกเป็นนัยว่าพระองค์
ก็ ยั ง ทรงสามารถด� ำ รงตนในจตุ ว รรณะได้ ดั ง
พระพุทธพจน์ ดังนี้
1. เราเป็นราชาอยู่แล้ว คือ ธรรมราชา
ผู้ยอดเยี่ยม ยังธรรมจักรที่ไม่มีใคร ๆ หมุนไปได้
ให้หมุนไปได้ (ม.มู. 13/399/496) พระพุทธพจน์นี้
แสดงให้ทราบว่า พระพุทธองค์ทรงด�ำรงฐานะเชิง
สังคมอย่างกษัตริย์ คือ ธรรมราชา
2. เราไม่เรียกบุคคลผู้ถือก�ำเนิดในครรภ์
มารดาว่าเป็นพราหมณ์ ถ้าเขายังเป็นผู้มีกิเลส
กังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโภควาทีเท่านั้น เรา
เรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวล หมดความยึดมั่น
ถื อ มั่ น นั้ น ว่ า พราหมณ์ (ม.มู . 13/457/577)
พระพุทธพจน์นแี้ สดงให้ทราบว่า พระพุทธองค์ทรง
ด�ำรงฐานะเชิงสังคมอย่างพราหมณ์ คือ สมเด็จ
พระชินวร ผู้ชนะแล้วซึ่งกิเลสและความเย้ายวน
ในโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
3. พระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศร คือ
กิเลสชัน้ เยีย่ ม (ม.มู.13/399/497) พระพุทธพจน์นี้
แสดงให้ทราบว่า พระพุทธองค์ทรงด�ำรงฐานะเชิง
สังคมอย่างแพศย์ คือ แพทย์ผผู้ า่ ตัดกิเลสออกจาก
จิตเวไนยสัตว์
4. ศรั ท ธาเป็ น พื ช ความเพี ย รเป็ น ฝน
ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ ใจเป็นเชือก สติ
ของเราเป็นผาลและปฏัก... เราไถอย่างนี้ นาที่เรา
ไถนั้นมีผลเป็นอมตะ (ขุ.สุ.25/77-80/518-519)
พระพุทธพจน์นี้แสดงให้ทราบว่า พระพุทธองค์
ทรงด�ำรงฐานะเชิงสังคมอย่าง ศูทร คือ ชาวนา
ผู้ไถนาแห่งกิเลสให้กลายเป็นนาแห่งปัญญา

จากพระพุทธพจน์ทั้ง 4 ท�ำให้ทราบว่า
ความไม่เสมอภาคทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
เป็นเพียงเรือ่ งไร้สาระ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดง
เป็นนัยตัวอย่างแล้วว่า แม้นพระพุทธองค์โดย
แท้จริงจะด�ำรงศักดิ์เป็นถึงพุทธะ หมายคือ พระ
ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา แต่พระองค์ก็ยังคง
สามารถด�ำรงตนในจตุวรรณะได้ สิ่งนี้จึงเป็นการ
ย�้ ำ ชั ด ว่ า ฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ เ ป็ น เรื่ อ ง
ไร้สาระ เพราะฐานะเชิงสังคมของมนุษย์เป็นเพียง
ความจริงระดับสมมติสัจจะ จึงมีความไม่เที่ยง
และมิใช่คณ
ุ ค่าแท้ทคี่ วรพึงแสวงหา เพราะสุดท้าย
แล้ว โลกทั้งหมดไม่มีแก่นสาร (ขุ.สุ.25/944/726)
ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข
และทุกข์ ธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยง
ไม่มั่นคง มีความผันแปรเป็นธรรมดา (องฺ.อฏฐก.
23/15/241)
ดังนั้น หากเราได้วิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์
แห่ ง พระพุ ท ธองค์ อ งค์ ใ นเรื่ อ งฐานะเชิ ง สั ง คม
จะพบว่า แก่นแท้ของฐานะเชิงสังคมก็คือ การ
กระท� ำ ตามหน้ า ที่ เ พื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม
แนวทางสัมมาทิฏฐิ แม้ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
จะไม่เสมอภาคกันในแง่ระดับความเข้าใจของ
ปุถุชน แต่ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์กลับเสมอ
ภาคกั น ในแง่ จุ ด มุ ่ ง หมายแห่ ง การกระท� ำ ตาม
ฐานะ ความเสมอภาคในแง่จดุ มุง่ หมายของแต่ละ
ฐานะเชิงสังคมจึงหมายถึง การประพฤติให้ถงึ ทีส่ ดุ
แห่งความดีตามฐานะเชิงสังคมของแต่ละฐานะ
เพราะในแต่ละฐานะเชิงสังคมล้วนมีความดีตาม
วิถีแห่งตน จากเหตุผลนี้ การประพฤติหรือการ
กระท� ำ ความดี ตามวิ ถีแห่ ง ฐานะเชิ ง สั ง คมของ
ตน จึงเป็นความเสมอภาคที่มนุษย์ต่างปรารถนา
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ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หรือสาระแห่งฐานะเชิง
สังคมของตนด้วยกันทัง้ สิน้ ดังทีท่ า่ นพุทธทาสภิกขุ
(Buddnadasa, 2006) กล่าวว่า การตัง้ หน้าตัง้ ตา
ท�ำหน้าที่การงานให้ดี ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่
สูงสุดอยู่ในตัวการงานนั้น
ดังนั้น การที่อ�ำนาจกรรมบงการให้ฐานะ
เชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ ไ ม่ เ สมอภาค จึ ง ถื อ เป็ น
เพียงการรับรู้ของมนุษย์ในแง่ของการกระทบกัน
ระหว่างจักขุวญ
ิ ญาณกับรูป แต่ในท�ำนองเดียวกัน
อ�ำนาจกรรมบงการก็ท�ำให้ฐานะเชิงสังคมของ
มนุษย์เสมอภาคในแง่จดุ มุง่ หมายแห่งการกระท�ำ
ตามหน้ า ที่ ที่ เ กิ ด จากฐานะเชิ ง สั ง คม และการ
ท�ำหน้าที่ที่เกิดจากฐานะเชิงสังคมนี้ จึงถือเป็น
คุณค่าแท้ที่เกิดจากอ�ำนาจกรรมบงการให้มนุษย์
ไม่เสมอภาคหรือแตกต่าง เพราะฉะนั้นฐานะเชิง
สังคมของมนุษย์โดยกรรมกับสิทธิความเสมอภาค
จึงถือเป็นความยุตธิ รรมส�ำหรับมนุษย์อย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย เพราะโดยปรมัตถธรรมแล้ว ความไม่เสมอ
ภาคทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ ไม่เคยมีอยูจ่ ริง
ฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ กั บ สิ ท ธิ
ภราดรภาพ
สิ ท ธิ ภ ราดรภาพ หรื อ ความเป็ น พี่ น ้ อ ง
(The Royal Institute, 2003) ตามความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ถือ
เป็นสิทธิอนั ดับสามทีไ่ ด้มกี ารกล่าวไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
จากทัศนะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ ความเป็นภราดรภาพ
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเป็นภราดรภาพในทางสายโลหิต
หมายถึง การได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ภราดรภาพลั ก ษณะนี้ เ ป็ น
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สายสัมพันธ์ชั่วชีวิตที่มิอาจตัดขาดลงได้ แม้ใน
กลุ ่ ม พี่ น ้ อ งจะมี จิ ต ใฝ่ ยิ น ดี ต ่ อ กั น หรื อ ไม่ ก็ ต าม
ภราดรภาพในทางสายโลหิตจึงถือเป็นสิทธิแต่
ก�ำเนิด
2. ความเป็นภราดรภาพทางการปฏิบัติ
หมายถึง การได้เป็นพี่น้องในแง่ของการพึ่งพา
อาศัยอาจหมายถึงมนุษย์กบั มนุษย์ หรือมนุษย์กบั
ธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์ส�ำคัญ คือ เพื่อความ
อยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ดังนั้น ภราดรภาพทางการ
ปฏิบัติจึงถือเป็นสิทธิจากการกระท�ำในภายหลัง             
เราสามารถอธิ บ ายฐานะเชิ ง สั ง คมกั บ
ความเป็นภราดรภาพทั้ง 2 ลักษณะ ได้ดังนี้
1. ภราดรภาพในทางสายโลหิต : พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ในอัคคัญญสูตรตอนหนึ่งว่า เมื่อโลกนี้
เจริญขึ้น เหล่าสัตว์จ�ำนวนมากจุติจากพรหมโลก
ชั้นอาภัสระมาเป็นอย่างนี้ (ที.ปา.11/19/89) ทั้งนี้
หากตั้งค�ำถามว่า ผู้ใด คือ ผู้ให้ก�ำเนิดมนุษย์ ใน
เบื้ อ งต้ น เราอาจวิ เ คราะห์ ค วามตามพระพุ ท ธ
พจน์ได้ว่า อาภัสสรพรหม กล่าวคือ ผู้ให้ก�ำเนิด
มนุษย์ เพราะหากค�ำว่า มารดา แปลว่า ผู้ให้
ก�ำเนิด อาภัสสรพรหมก็อาจเปรียบได้กับมารดา
ในรู ป นามธรรม เพราะมนุ ษ ย์ ต ่ า งล้ ว นก� ำ เนิ ด
จากอาภั ส สรพรหมทั้ ง สิ้ น สิ่ ง นี้ แ สดงให้ ท ราบ
ว่ า มนุ ษ ย์ ต ่ า งมี จุ ด ก� ำ เนิ ด ร่ ว มกั น ซึ่ ง แนวคิ ด นี้
พ้องกับแนวคิดของ Max Muller (Gaewohpaat,
1997) ดั ง ข้ อ เสนอที่ ว ่ า ครั้ ง บุ พ กาลยาวนาน
ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ในทวี ป เอเชี ย และยุ โ รปมี
ชนกลุ่มใหญ่ 3 เชื้อชาติด้วยกันอาศัยอยู่ ได้แก่
ชาวทู ร าเนี ย (Turania) คนกลุ ่ ม นี้ คื อ ชาว
อูราอัลไต (Ultaic) ชาวซีไมน์ (Semite) และชาว
อารยัน (Aryan)... เมื่อกาลผ่านไป คนแต่ละกลุ่ม
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ต่างก็เคลื่อนย้ายแบ่งแยกแพร่กระจัดกระจาย
ออกไปกลายเป็นประชากรกลุ่มต่าง ๆ มากมาย
หลายภาษา หลายศาสนา และหลายเผ่าพันธุ์
ทัว่ โลกอย่างทีป่ รากฏอยูใ่ นปัจจุบนั จากทฤษฏีของ
มุลเลอร์ (Muller) ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า
ชาวทูราเนียที่มุลเลอร์ (Muller) เข้าใจ อาจเป็น
กลุ่มชนกลุ่มแรกที่จุติจากอาภัสสรพรหม ก่อน
ที่พวกเขาเหล่านั้นจะกระจัดกระจายกันออกไป
ทั่วโลก ซึ่งการกระจัดกระจายของชาวทูราเนียนี้
อาจพิสจู น์ได้ดว้ ยความเชือ่ มโยงทางความคิดของ
มนุษย์ในหลายอารยธรรม เช่น คติความเชื่อใน
ต�ำนานน�้ำท่วมโลก อาทิ มหากาพย์กิลกาเมซใน
อารยธรรมเมโซโปเตเมีย ต�ำนานแห่งมัตสยาวตาร
ในอารยธรรมอินเดีย ต�ำนานเรือโนอาห์ของชาว
คริสเตียน หรือแม้แต่ความเชือ่ ของชนเผ่าในแขวง
เซกองแห่งสปป.ลาว เป็นต้น จากความเชื่อของ
ผู้คนในหลากหลายอารยธรรมนี้ จึงท�ำให้เชื่อได้
ว่า มนุษย์ล้วนเป็นภราดรภาพในทางสายโลหิต
เพราะมีจุดก�ำเนิดเดียวกัน คือ อาภัสสรพรหม
หรือกล่าวอีกนัย อาภัสสรพรหม คือ มารดาผู้ให้
ก�ำเนิดมนุษย์
แต่ทั้งนี้ มนุษย์จะก�ำเนิดขึ้นมิได้หากขาด
แล้วซึ่งกรรม เพราะกรรมถือเป็นกลไกส�ำคัญของ
ชีวติ พระพุทธศาสนากล่าวว่า ชนกกรรม คือ กรรม
ที่ปรุงแต่งสัตว์ให้ก�ำเนิด ชนกกรรรมจึงถือเป็น
เชื้อก�ำเนิดของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่าง ๆ และ
ถือเป็นนัยคล้ายบิดาผู้ให้ก�ำเนิด อย่างไรก็ตาม
แม้ ฐ านะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ จ ะแตกต่ า งตาม
อ�ำนาจกรรมบงการ แต่แท้จริงแล้วทุก ๆ ฐานะ
เชิงสังคมต่างล้วนเป็นภราดรภาพทางสายโลหิต
เพราะมนุษย์ทุกฐานะเชิงสังคมต่างมีอาภัสสร

พรหมเป็นมารดาผู้ให้ก�ำเนิด และมีชนกกรรมเป็น
บิดา ชนกกรรมจึงถือเป็นคุณค่าแห่งภราดรภาพ
ทางสายโลหิต เพราะหากปราศจากชนกกรรม
แล้วมนุษย์จะมิอาจก�ำเนิดได้ เมื่อมนุษย์ก�ำเนิด
มิได้ สิทธิความเป็นภราดรภาพทางสายโลหิตก็
ย่อมเกิดขึน้ มิได้เช่นกัน ภราดรภาพทางสายโลหิต
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพึง่ พาชนกกรรมอย่างหลีกเลีย่ ง
มิได้
2. ภราดรภาพทางการปฏิบัติ : สาระของ
ภราดรภาพทางการปฏิบตั ิ คือ การพึง่ พาอาศัยกัน
อย่ า งเกื้ อ กู ล แต่ ฐ านะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ ที่
แตกต่างโดยกรรมกลับน�ำมนุษย์ไปสู่สภาวะการ
ดูหมิ่นดูแคลน เพราะมนุษย์บางวรรณะทะนง
ตนว่าสูงกว่าวรรณะอื่น เช่น วรรณะพราหมณ์
มักถือว่าวรรณะของตนบริสุทธิ์ เพราะพราหมณ์
ต่างถือว่าตนเกิดจากพระโอษฐ์แห่งพระพรหม
วรรณะของผู้อื่นจึงต�่ำชั้นกว่าตน แต่พระพุทธองค์
ตรัสว่า คนจะชือ่ ว่าเลว เพราะชาติกำ� เนิดก็หามิได้
จะชื่ อ ว่ า ประเสริ ฐ เพราะชาติ ก� ำ เนิ ด ก็ ห ามิ ไ ด้
(ขุ.สุ. 25/136/531-532) ดังนั้น ฐานะเชิงสังคม
ที่แตกต่างจึงมิได้ขึ้นอยู่กับวงศ์วานชาติก�ำเนิด
แต่ ขึ้ น อยู ่ กั บ จิ ต หรื อ เจตนาภายในที่ จ ะเป็ น ตั ว
ควบคุมการกระท�ำภายนอกและส่งผลให้มนุษย์
แตกต่าง ดังสาวกภาษิตว่า จิตนั้นแหละท�ำเราให้
เป็นพราหมณ์บ้าง ให้เป็นกษัตริย์บ้าง เป็นพระ
ราชาบ้าง บางคราวเราเป็นแพศย์บ้าง เป็นศูทร
บ้าง เป็นเทพบ้าง (ขุ.เถร.26/1130/528) ฉะนั้น
ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ทแี่ ตกต่างจึงไม่แตกต่าง
ในแง่ของการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย หรือสาระ
แห่งฐานะเชิงสังคม หากมนุษย์เลือกกระท�ำตาม
หน้าที่ตามฐานะเชิงสังคมของตนโดยธรรมมิใช่
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อธรรม ความเป็นภราดรภาพทางการปฏิบัติย่อม
เกิดขึ้น เพราะมนุษย์จ�ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันตามความจ�ำเป็นที่ตนต้องการโดยมีนัย คือ
การแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขแล้ว แม้ฐานะ
เชิงสังคมของมนุษย์จะแตกต่างโดยอ�ำนาจกรรม
บงการ แต่ความเป็นภราดรภาพในทางปฏิบตั ยิ อ่ ม
มีอยู่ด้วยเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้
1. มนุษย์ต้องยึดหลักในเสรีภาพของกัน
และกัน คือ ต่างฝ่าย ต่างต้องไม่ละเมิดเสรีภาพ
ของกันและกัน
2. มนุษย์ต้องมุ่งกระท�ำหน้าที่ตามฐานะ
เชิงสังคมของตนโดยธรรมมิใช่อธรรม เพื่อเข้าถึง
ความดีของวิถีแห่งฐานะเชิงสังคมของตน
ความเป็นภราดรภาพโดยกรรมจ�ำแนก
มนุษย์ให้แตกต่างไปตามฐานะเชิงสังคมจึงจะ
เกิดขึ้นได้ด้วยเงื่อนไข 2 ประการนี้ ตามนิยาม
ความหมายของความเป็ น ภราดรภาพในการ
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้น การจ�ำแนกภราดรภาพทั้ง
2 ลักษณะ จึงท�ำให้ทราบว่า มนุษย์ทั้งปวงล้วน
เป็นภราดรภาพ คือ มีความเป็นพี่น้อง จะด้วย
ลั ก ษณะทางสายโลหิ ต หรื อ ลั ก ษณะทางการ
ปฏิบัติ ดังนั้น คุณค่าที่เกิดจากความแตกต่างทาง
ฐานะเชิงสังคมตามอ�ำนาจกรรมบงการจึงอยู่ที่
มนุษย์ได้เกิดมาอาศัยอยู่ภายในโลกใบเดียวกันนี้
ได้มีชีวิต ได้ด�ำรงอยู่ และได้ล้มตายไปในลักษณะ
เดียวกัน แต่ทั้งนี้ แม้มนุษย์มักเห็นแก่ตัว หรือมัก
เอารัดเอาเปรียบกันอันเป็นผลสืบเนื่องจากความ
แตกต่างทางฐานะเชิงสังคมโดยกรรม แต่นั้นก็
เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดจากสิทธิภราดรภาพ
เทียบเคียงได้กับการเรียนหนังสือ ผลหลัก คือ
ความแตกฉานในเนื้อหา ส่วนผลพลอยได้ คือ ใบ
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ปริญญา ส่วนความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคม
โดยกรรม ผลหลัก คือ การได้เกิดมาอยู่ร่วมกันบน
โลกของมนุษย์ ส่วนผลพลอยได้ คือ การเอารัดเอา
เปรียบกัน การดูถกู กัน หรือการแบ่งปันกัน เป็นต้น
ฉะนัน้ ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์โดยกรรมกับสิทธิ
ภราดรภาพ จึงถือเป็นความยุตธิ รรมส�ำหรับมนุษย์
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของ
มนุ ษ ย์ ต ามทรรศนะพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
ผูว้ จิ ยั มีประเด็นข้อค้นพบซึง่ น�ำมาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ กั บ สิ ท ธิ
เสรีภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า เสรีภาพนั้นมี
2 แบบ คือ แบบอัตตาธิปไตยที่พระพุทธศาสนา
ปฏิ เ สธ และแบบมี เ งื่ อ นไขที่ พ ระพุ ท ธศาสนา
รับรอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่าการที่มนุษย์มี
ฐานะเชิงสังคมสูงหรือต�่ำ  จึงล้วนเกิดจากคุณค่า
แห่งเสรีภาพ คือ การได้เลือก หมายถึง มนุษย์
เลือกทีจ่ ะมีเสรีภาพอย่างไร จะเป็นแบบทีพ่ ระพุทธ
ศาสนาปฏิเสธหรือรับรอง ดังนั้น ความแตกต่าง
ตามฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ จึงเกิดจากการที่
มนุษย์มเี สรีภาพในการเลือกทีจ่ ะมีเสรีภาพในการ
ด�ำรงอยู่อย่างไรนั่นเอง
2. ฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ กั บ สิ ท ธิ
ความเสมอภาค จากการวิเคราะห์พบว่า ในระดับ
สมมติสจั จะพระพุทธศาสนามองว่ามนุษย์มคี วาม
ไม่เสมอภาค โดยที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบ
มนุษย์กับบัว 3 เหล่า แต่ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า หาก
เลื อ กพิ จ ารณาฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ ไ ปที่
การกระท�ำตามจุดมุ่งหมายของหน้าที่ มนุษย์ก็
จะเสมอภาค เพราะแม้นพระพุทธองค์ก็ยังทรง
แสดงพระพุทธพจน์โดยมีนัยอุปมาเปรียบเปรย
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ว่าพระพุทธองค์ก็สามารถด�ำรงพระองค์ได้ในทั้ง
วรรณะ 4 ดังนัน้ ความแตกต่างตามฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ตามการรับรูข้ องปุถชุ นจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มี
แก่นสาร แต่หากเปลี่ยนมุมมองไปเลือกพิจารณา
ถึงสาระแห่งการกระท�ำตามหน้าทีข่ องแต่ละฐานะ
เชิงสังคม มนุษย์ก็จะเสมอภาค
3. ฐานะเชิ ง สั ง คมกั บ สิ ท ธิ ภ ราดรภาพ
จากการวิเคราะห์ค้นพบว่า ความเป็นภราดรภาพ
ของมนุษย์มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ภราดรภาพทาง
สายโลหิต หมายถึง มนุษย์ล้วนเป็นพี่น้อง เพราะ
มนุษย์มจี ดุ ก�ำเนิดร่วมกัน คือ ก�ำเนิดจากอาภัสสร
พรหม 2) ภราดรภาพทางการปฏิบัติ หมายถึง
มนุษย์ลว้ นเป็นพีน่ อ้ ง เพราะมนุษย์ลว้ นต้องพึง่ พา
อาศัยกัน เหมือนญาติพี่น้องที่ต้องเกื้อกูลกัน จาก
ข้อค้นพบนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ชนกกรรมถือเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการถือก�ำเนิดของมนุษย์ เพราะ
ชนกกรรมมีคุณสมบัติ คือ เป็นกรรมที่ปรุงแต่ง
สัตว์ให้ก�ำเนิด หากมนุษย์ปราศจากกรรม ความ
เป็นมนุษย์กย็ อ่ มเกิดขึน้ มิได้ เมือ่ ความเป็นมนุษย์
เกิ ด ขึ้ นมิ ไ ด้ จึงส่งผลให้ความเป็นภราดรภาพ
เกิดขึ้นมิได้เช่นกัน ดังนั้น คุณค่าของกรรมตาม
สิทธิภราดรภาพจึงหมายถึงการเป็นปัจจัยส�ำคัญ
หรือเบื้องหลังการก�ำเนิดของมนุษย์อย่างส�ำคัญ
ส่วนความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์
จึงเป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดขึ้นในภายหลังความเป็น
ภราดรภาพของมนุษย์ ความแตกต่างทางฐานะ
เชิงสังคมที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะ
ได้เก็บเอามาเป็นข้อฝึกฝนตนเองเพื่อการจะได้มี
ฐานะเชิงสังคมที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
ประเด็นหลักของงานวิจัยนี้ได้อธิบายถึง
ความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ว่ามี
สาเหตุมาจากสิ่งใด ซึ่งสามารถท�ำให้มองเห็นได้
ว่า แนวคิดทางสังคมวิทยาและพระพุทธศาสนา
ต่างมีมติเห็นพ้องกัน คือมนุษย์จ�ำต้องมีฐานะเชิง
สังคมที่แตกต่าง โดยจุดร่วมนี้ สามารถน�ำมนุษย์
ไปสู่มุมมองในการเข้าใจชีวิตของเพื่อนมนุษย์บน
ความหลากหลายที่เกิดขึ้นภายใต้ความแตกต่าง
ทางฐานะเชิงสังคม และการตระหนักได้ในความ
แตกต่างนีผ้ วู้ จิ ยั คาดหวังไว้วา่ จะสามารถเป็นส่วน
หนึง่ ในการทีจ่ ะช่วยยกระดับศักยภาพภายในของ
มนุษย์ให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นี้ หัวข้อเสนอแนะส�ำหรับการ
วิจัยในล�ำดับต่อไป ผู้วิจัยมองว่ายังมีประเด็นอื่น
อีกที่ควรจะได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อ อาทิ
1. การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ตามทรรศนะทฤษฏีความขัดแย้งกับ
ทรรศนะทฤษฏีการกระท�ำตอบโต้ เพราะทฤษฏี
ในทางสังคมวิทยาประกอบด้วย 3 ทฤษฏีหลัก
ได้แก่ ทฤษฏีหน้าที่ ทฤษฏีความขัดแย้ง และ
ทฤษฏีการกระท�ำตอบโต้ ดังนั้น เมื่อได้ท�ำการ
ศึกษาเกีย่ วกับทฤษฏีหน้าทีแ่ ล้ว ผูว้ จิ ยั มองว่าควร
ที่จะยก 2 ทฤษฎีที่เหลือขึ้นมาท�ำการศึกษาด้วย
เพื่อความสมบูรณ์ตามมุมมองทางสังคมวิทยา
2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ทางฐานะเชิ ง สั ง คมของมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งทฤษฏี
ความขั ด แย้ ง ทฤษฏี ก ารกระท� ำ ตอบโต้ กั บ
ทฤษฏีกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคม
ของมนุษย์ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในที่นี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาและปรากฏแล้วซึ่ง
ผลลัพธ์ในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น หากผู้วิจัย
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ท่านต่อไปสามารถน�ำผลการศึกษาจากทฤษฏี
ทางสังคมวิทยาทั้ง 2 มาเปรียบเทียบกับทฤษฏี
กรรมในพระพุ ท ธศาสนา สิ่ ง นี้ จ ะเป็ น คุ ณ ค่ า
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างในครั้งนี้
3. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทกับการประยุกต์ใช้เพื่อ
การเลื่อนฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ เพราะงาน
วิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของ
มนุ ษ ย์ ต ามทรรศนะพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทชี้
ให้เห็นว่า มนุษย์มีความแตกต่างทางฐานะเชิง
สังคม ดังนั้น การศึกษาหลักธรรมและสามารถ
น�ำหลักธรรมเหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริงได้
จึ ง เป็ นหนทางหนึ่งที่จ ะสามารถช่ว ยให้ม นุ ษย์
หลุดพ้นไปจากความแตกต่างทางฐานะเชิงสังคม
นีไ้ ด้ นีจ้ งึ เป็นคุณค่าทีค่ วรได้ทำ� การศึกษาวิจยั เพือ่
จุดประสงค์ คือ ขจัดความแตกต่างทางฐานะเชิง
สังคมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น
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