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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประการ
ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาความเสมอภาคในสังคมเมืองตามแนวคิด ทฤษฎีตะวันตก และพัฒนาการ
ความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทย (๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสมอภาคในสังคมเมืองตาม
หลักพระพุทธศาสนา (๓) เพื่อนาเสนอการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ
การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ และสนทนาเชิง
ลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ และสังเคราะห์เสนอหลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธ
บูรณาการ และนาไปตรวจสอบด้วยการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ถึงการนาไปประยุกต์ใช้
ผลการวิจัย พบว่า ตามหลักคาสอนในศาสนาคริสต์ ความเสมอภาคตั้งต้นจากความ
เชื่อว่า มนุษย์เสมอกันต่อหน้าพระเป็นเจ้า และสาหรับทัศนะของนักปรัชญา ได้แก่ โธมัส ฮอบส์
จอห์น ล็อค และฌอง ฌาค รุสโซ มีสมมุติฐานว่า ในสภาวะธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนเสมอกัน ใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนา มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเสมอกันด้วยธรรม มิใช่ปัจจัยภายนอก ความ
เสมอภาคจากมุมมองที่เป็นชีวิต (being) อธิบายได้ด้วยหลักกฎแห่งกรรมว่า ทุกคนอยู่ใต้กฎแห่ง
กรรมเหมื อ นกั น และกรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ก าหนดให้ ม นุ ษ ย์ แ ตกต่ า งกั น การน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบูรณาการด้วยการปฏิบัติและฝึกฝนอบรมตนเองนาไปสู่ การพัฒนาสังคมเมือง
ทั้ง ๔ มิติ คือ ๑) การเมือง ๒) เศรษฐกิจ ๓) สังคม ๔) วัฒนธรรม
คาสาคัญ : ความเสมอภาค, การพัฒนา, สังคมเมือง, เชิงพุทธบูรณาการ
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Abstract
This research has three main objectives :- to (1) to study equality in the Western
theory (2) to study equality in the Theravada Buddhism (3) to propose the
principles of Buddhist integrated development of equality in urban society. This
research is mixed both quality research and In-depth interview, and then analyze
information to develop principle of Buddhist integrated development of equality
in urban society. The principle is assessed by focus group for its probability and
appropriation to be applied in society.
From the research, it is found that according to the Christianity, the
concept of equality originated from the belief that all men are created equally.
For Thomas Hobbes, John Lock, and Jean-Jacques Rousseau, they defended the
claim that in a state of nature, men are free and equal. Men are equal in dignity.
For Buddhism, equality from the perspective of being, all men are equal under
the Law of Nature and the Law of Karmma which is the internal factor, not the
external factor.
Dhamma teachings of Theravada Buddhism can be integrated and
applied to equality development of society in four aspects ; political, economic,
social and cultural, aiming of solidarity, upholding the middle path principles,
sharing, fairness and no-discrimination to all.
Keywords : Equality, Development, Contemporary Society, Buddhist Integrative
บทนา
ความเสมอภาคเป็นอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีประวัติและความเป็นมา
อันยาวนานในสังคมตะวันตกและตะวันออก ในคริสต์ศาสนา หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นหลัก
พื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
พระผู้เป็นเจ้า๒ ความเสมอภาคในเรื่องสิทธิ เสรีภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีความหมายยิ่ง
สาหรับคนในสังคมตะวันตกที่นับถือคริสต์ศาสนา และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางความคิดของ
๒

Albert Bleckmann, Staatsrecht II – Die Grundrechte, 4. Aufl., 1997, S. 542 ff.
อ้างใน บรรเจิด สิงคเนติ, ศาสตราจารย์, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๗), หน้า ๘๘.
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นักปรัชญา เช่น โธมัส ฮอบส์ จอห์น ล็อค และฌอง ฌอง ฌาค รุสโซ โดยมีสมมุติฐานในเรื่องสิทธิ
ตามธรรมชาติว่า มนุษย์ควรจะมี สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินตามกาลังความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ความเสมอภาคในตะวันตกจึงเป็นแนวคิดทางโลก (Secularism) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคมของประเทศส่ว นใหญ่ รวมถึง ประเทศไทย เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ พระพุ ท ธศาสนา
ความเสมอภาคของมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ก ฎแห่ ง กรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นข้อเท็จจริงที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วว่า บุคคลเมื่อกระทากรรมแล้วย่อม
ได้รับผลของกรรมเยี่ยงนั้นเป็นธรรมดา ดังพุทธพจน์ที่แสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค ที่ว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทากรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทากรรมชั่ว
ย่อมได้ผลชั่ว๓ และในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะมิได้กล่าวถึงคาว่า “ศักดิ์ศรี” ไว้โดยตรง แต่
พระพุทธองค์ได้กล่าวตรัสในอัคคัญญสูตรว่า วรรณะทั้งสี่อันประกอบด้วย กษัตริย์ พราหมณ์
แพศย์ และศูทร นั้น สามารถประพฤติได้ทั้งในทาง “กรรม” ที่ดาและขาว๔ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้
เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะ ๔ เหล่านั้น โดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม เพราะธรรมเท่านั้น
ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ๕ พระพุทธศาสนา ถือว่ามนุษย์มีความเสมอภาค
หรือเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์เหมือนกัน และมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางจริยธรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน พระพุทธศาสนาจึงได้ให้ความสาคัญแก่คนที่เสียเปรียบโดยถือว่าเป็นบุคคลที่ควร
ได้รับการสงเคราะห์ โดยเห็นว่าเป็นหน้าที่และคุณธรรมที่มนุษย์ควรช่วยเหลือกัน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมา กลุ่มชนชั้นนาภาครัฐที่ผูกขาดการปกครองที่ยังยึ ดมั่นในวัฒนธรรม
แบบอานาจนิยม ที่อาจส่งผลต่อวิถีปฏิบัติ และการกาหนดนโยบายต่า งๆ รวมถึง การแบ่งปั น
ทรัพยากรและผลประโยชน์ที่มิได้เกื้อกูลต่อประชาชนทุ กหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค ๖ และแม้ ผู้
กาหนดนโยบายจะมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการสร้าสังคมที่เสมอภาค เป็นธรรม มีความ
เหลื่อมล้าน้อย แต่เหตุปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของสังคมเมืองที่
เป็นผลจากการพัฒนาในอดีต มีส่วนอย่างสาคัญที่จะทาให้เกิดความ งอกงามของสังคมการเมือง
ที่มีหลักธรรมาภิบาล เคารพในสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน มีระบบเศรษฐกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสังคมที่เอื้ออาทร แบ่งปัน สงเคราะห์กัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
เห็นว่าหลักธรรมและแนวทางตามพระพุทธศาสนาเป็นหนทางที่จะช่วยมุ่งปฏิรูปที่ตัวบุคคลและ
๓

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๖/๓๗๔.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๕ – ๑๑๖/ ๘๕ – ๘๖.
๕
ที.ปา.๑๑/๑๓๙/๑๐๒. และดูเพิ่มเติม บรรเจิด สิงคเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า ๘๙.
๖.
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, เจตนารมณ์ ๑๔ ตุลาคือประชาธิปไตย? : ปาฐกถาในงานราลึก ๔๐
ปี ๑๔ ตุลา, คณะกรรมการ ๑๔ ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖, แหล่งที่มา :
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid
=1 3 8 1 7 3 5 2 1 2 &grpid=
catid=01&subcatid=0100 [๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖].
๔
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สังคม การให้คุณค่ากับแนวทางแบบสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่มุ่งเน้นความเข้าใจในสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิตและสังคมของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ความพอดี และสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสทุนนิยมที่สร้างวัฒนธรรมการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่เป็น
ต้นเหตุแห่งความโลภ โทสะ โมหะ และนาไปสู่ความหวาดระแวง และความไม่ไว้วางใจกัน
ดังนั้น งานวิ จัย ฉบับนี้ จึงสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคในสังคมเมืองตาม
๗
แนวคิดของ โธมัส ฮอบส์ จอห์น ล็อค และฌอง ฌาค รุสโซ รวมถึง จอห์น รอลว์ส เจ้าของ
ทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of Justice) และพัฒนาการความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทย
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคใน
สังคมเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา และนาเสนอหลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมือง
เชิงพุทธบูรณาการ อันจะเป็นแนวทางให้คนในสังคมในทุกระดับตั้งแต่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
สังคมนาไปบูรณาการกับการพัฒนาของสังคมไทยปัจจุบัน เพื่ อนาไปสู่สังคมที่ความเสมอภาคทั้ง
ทางด้านกายภาพและจิตใจ
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาความเสมอภาคในสังคมเมืองตามแนวคิดของนักปรัชญา ได้แก่ โธมัส
ฮอบส์ จอห์น ล็อค และฌอง ฌาค รุสโซ รวมถึง จอห์น รอลว์ส เจ้าของทฤษฎีความยุติธรรม
(Theory of Justice) และพัฒนาการความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสมอภาคในสังคมเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อนาเสนอหลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสมอภาคในสั ง คมเมื อ ง และ
พั ฒ นาการความเสมอภาคในสั ง คมเมื องชองไทย ทั้ ง ในมิ ติ การเมื อ ง เศรษฐกิจ สั ง คม และ
วัฒนธรรม จากเอกสารที่เป็นตารา วารสาร บทความ และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็น
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลและห้องสมุดต่าง ๆ
๓.๒ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก ธรรมเกี่ ย วกั บ ความเสมอภาคในสั ง คมเมื อ งตามหลั ก
พระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขั้นปฐม
ภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก และจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ
เอกสาร รายงานการวิจัย ตาราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ
๓.๓ สังเคราะห์แนวคิดของนักปรัชญา ได้แก่ โธมัส ฮอบส์ จอห์น ล็อค และฌอง
ฌาค รุสโซ รวมถึง จอห์น รอลว์ส เจ้าของทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of Justice) เกี่ยวกับ
๗

John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge : The Belknap Press of Harvard
University Press, 1971).
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ความเสมอภาคในสั งคมเมื อง และประเด็ นปั ญหาความเสมอภาคในสังคมเมื องชองไทยว่า มี
ประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาคัดเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความเสมอภาค
ในสังคมเมืองแต่ละด้านมาบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเชิงพุทธบูรณาการ โดยในการสังเคราะห์ข้อมูล จะมีการสัมภาษณ์และสนทนาเชิง
ลึก (Indepth Interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๘ รูป/คน๘ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคในสังคมเมือง
๓.๔ นาเสนอหลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ และ
นาไปตรวจสอบแบบสนทนากลุ่ม (focus group) กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินถึงความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการนาไปประยุกต์ใช้
๓.๕ สรุ ป ผลการศึกษาวิ จั ย ว่ า สอดคล้ อ งกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ทั้ ง ๓ ข้อ ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้
ตามลาดับ และนาเสนอผลสรุปการวิจัย
๔. สรุปผลการวิจัย
๑) ความเสมอภาคในสังคมเมืองตามแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก ได้แก่ โธมัส
ฮอบส์ จอห์น ล็อค และ ฌอง ฌาค รุสโซ รวมถึง จอห์น รอลว์ ส เจ้าของทฤษฎีความยุติธรรม
(Theory of Justice) และพัฒนาการความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทย
ความเสมอภาคของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิต (Being) ในความหมายของคริสต์
ศาสนา มี ความเชื่ อที่ อธิ บ ายในทางศาสนาว่ า มนุ ษ ย์ มี ความเสมอภาคกัน ในสายตาพระเจ้ า
ศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า ๙ ดังนั้น ความเสมอภาคจึงเป็น
หลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจาก
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องคานึงถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิด เป็ นต้น แนวคิด ความเสมอภาคเป็น พลัง ของการเปลี่ ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลางช่วงศตวรรษที่ ๑๗ เมื่อชนชั้นกลางเข้มแข็งขึ้นจนนาไปสู่การ
เรียกร้องความเสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๘

ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๘ คน ได้แก่ ๑) พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปัญฺโญ) ๒) พระราช
ญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ๔) ศาสตราจารย์ ดร.
ชัยวัฒ น์ สถาอานัน ท์ ๕) ศาสตราจารย์ ดร. วั ชระ งามจิตเจริญ ๖) รองศาสตราจารย์ ดร. วริย า
ชินวรรณโณ ๗) เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ) ๘) นายอรรคพล สรสุ
ชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙
Albert Bleckmann, Staatsrecht II – Die Grundrechte, 4. Aufl., 1997, S. 542 ff.
อ้างใน บรรเจิด สิงคเนติ, ศาสตราจารย์, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๗), หน้า ๘๘.
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ประเด็นปัญหาความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทยปัจจุบัน เป็นผลมาจากการ
พัฒนาสังคมตามทฤษฎีตะวันตกในช่วงกว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามใน
การแก้ไ ขปั ญหาความเสมอภาคโดยการปฏิรูป ระบบและโครงสร้า งอย่างเดีย ว ยังไม่ประสบ
ความสาเร็จ และตราบใดที่สังคมยังมุ่งหวังเอาเปรียบ สะสมส่วนเกิน ไม่มีความสามัคคี เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เห็นแก่ตนเอง ยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนแบบที่ต้องอิงอาศัยกัน ยึดเอาวัตถุนิยมเป็นสรณะมากกว่าความถูกต้อง อาจทาให้สังคม
มีช่องว่างของความไม่เสมอภาคยิ่งขึ้น
๒) ความเสมอภาคในสังคมเมืองตามหลักพระพุทธศาสนา
ในทัศนะพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะมิได้กล่าวถึงคาว่า “ศักดิ์ศรี” ไว้โดยตรง แต่พระ
พุทธองค์ได้กล่าวตรัสในอัคคัญญสูตรว่า วรรณะทั้งสี่อันประกอบด้วย กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์
และศูทร นั้น สามารถประพฤติได้ทั้งในทาง “กรรม” ที่ดาและขาว๑๐ ดังนั้น วรรณะหรือชนชั้นจึง
ไม่ใช่เครื่องวัดความผิดถูกดีชั่วของบุคคล และได้ตรัสว่า ทั้งพราหมณ์ แพศย์ ศูทร ย่อมเกิดจาก
พวกนั้นมิใช่พวกอื่น เกิดจากคนเสมอกัน มิใช่เกิดจากคนที่ไม่เสมอกัน ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้เลิศ
กว่าคนทั้งหลายในวรรณะ ๔ เหล่านั้น โดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้ น
ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ๑๑ และพระพุทธศาสนามีหลักในการอธิบายเรื่อง
ดังกล่าวภายใต้กรอบความคิดเรื่องกฎธรรมชาติ และกฎแห่งกรรม มนุษย์ทุกคนเสมอกันภายใต้
“กฎไตรลักษณ์” หรือ กฎแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันได้แก่ การเกิด
แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ ความเป็นจริงสากลการดารงอยู่ของมนุษย์เองก็ไม่ถาวรยั่งยืน หาก
เป็นแต่เพียงองค์ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ห้า ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง
ขันธ์ห้า ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์๑๒
ในระดับปรมัตถ์แล้ว ความเสมอภาคที่แท้จริง (true equality) คือ การไม่ยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตนตามหลักอนัตตา เพราะปัจจัยสาคัญที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่เสมอภาคคือ อัตตา
ความมีตัวตน (Egoism) อันเกิดจากจิตใจของมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุของความอยากได้ ความโลภ
ความโกรธ ความเห็นแก่ตัว ความถือดี อันนาไปสู่การแบ่งแยกชนชั้น วรรณะ โดยไม่ได้เรียนรู้ที่
จะอยู่อย่างเสมอภาคกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตราบใดที่ยังมีอัตตาตราบนั้นยังไม่มีความ
เสมอภาคที่แท้จริง๑๓
๑๐

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๕ – ๑๑๖/ ๘๕ – ๘๖.
ที.ปา.๑๑/๑๓๙/๑๐๒. และดูเพิ่มเติม บรรเจิด สิงคเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, หน้า ๘๙.
๑๒
เสน่ห์ จามริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘ – ๑๙.
๑๓
Widya Sakyabhinand, “A True Equality”, Paper Presented at the Table Talk
Forum, arranged by Program for Ethics, Science, and Environment, Department of
๑๑
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ในระดับสมมุติสัจจะของสังคมโลก พุทธศาสนายอมรั บว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน
โดยเหตุแห่งกรรมหรือการกระทา แต่ความแตกต่างของมนุษย์ทั้งในด้านชนชั้น สถานะ วรรณะ
ไม่ได้เป็นเหตุที่จะขวางกั้นความเจริญงอกงามในชีวิตของมนุษย์ ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็น
ศาสนาที่เชื่อในความเพียรพยายามของมนุษย์ ยกย่องให้เกียรติมนุษย์ที่กรรมอันได้แก่ การกระทา
ของเขา ไม่ได้ยกย่องใครที่ชาติพันธ์วรรณะ๑๔
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทา การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่ง
ผลในทางปฏิบัติ ให้ทุกคนจัดการกับชีวิต ที่เป็นอยู่จริง ๆ ในโลกนี้ การประพฤติตามมรรคาที่
เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภาพและระดับชีวิตอย่างใด สามารถเข้าใจ
และนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามสมควรแก่สภาพและระดับชีวิตนั้น ๆ ทุกคนจึงควรได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันที่จะสร้างผลสาเร็จนั้นตามความสามารถของตน๑๕
สาหรับพระพุทธศาสนาแล้ว ความเสมอภาค ยังหมายถึง ความพอดี หรือทางสาย
กลาง ซึ่งเหตุปัจจัยที่จะทาให้เกิดสังคมที่เสมอภาค สมดุล พอดี คือ “สัมมาทิฏฐิ” ก็คือ ความเห็น
ถูกในการดาเนินชีวิตในทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง ไม่เอาเปรียบเกินไป ไม่เห็นแก่ตัว ไม่สะสมมาก
เกินไป ไม่ค้ากาไรเกินตัว ให้มีการแบ่งปันให้แก่คนที่มีน้อย
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺ โ ต) มี ทัศนะว่ า ๑๖ “ผู้น าประเทศจะต้องเป็ น ผู้ นาทาง
ความคิดและนาเสนอแนวนโยบายเพื่อให้คนในสังคมมีแนวทางในการดาเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายที่
ของการเป็นอยู่ที่ดีที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนา คือ รู้จักการดาเนินชีวิตเป็น คือ คิดเป็น ทาเป็น
หมายความว่า รู้จักดาเนินชีวิตให้ได้ผลดี ให้เกิดแต่คุณไม่เกิดโทษ ไม่ขาดไม่เกิ น ได้ส่วนสมดุลกัน
เรียกว่าความ “พอดี” ในศัพท์บาลีเรียกว่า “มัชฌิมา” แปลว่า “สายกลาง”
๓) หลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ
กรอบแนวคิดความเสมอภาคของนักปรัชญาตะวันตกในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสังคมเสมอภาคสามารถนามาบูรณาการกับความเสมอภาคในพระพุทธศาสนา ดังที่ได้ปรากฏ
ในกฎแห่งกรรมและหลักทางสายกลางซึ่งสามารถนามาสรุปได้ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ การบูรณาการกรอบแนวคิดความเสมอภาคของนักปรัชญาตะวันตกและ
พระพุทธศาสนา
Philosophy, (Oregon State University, U.S.A., : May 22, 1995) ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ เล่มที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๒๔ – ๒๙.
๑๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๓ – ๑๑๔.
๑๕
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๒๕ – ๕๒๖.
๑๖
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน, หน้า
๒๒ – ๒๔.
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~ ๗๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทยใน ๔ มิติ
ได้แก่ มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติวัฒนธรรม เมื่อนามาจาแนกตาม
หลักอริยสัจ ๔ สามารถจาแนกให้เห็นถึงปัญหา สาเหตุ ผล และแนวทางการแก้ไข ดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ สรุปประเด็นปัญหาและการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองตามกรอบอริยสัจ ๔
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~ ๘๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

จากตารางที่ ๒ จะพบว่าสมุทัย หรือสาเหตุแห่งปัญหาของการพัฒนาความเสมอ
ภาคในสังคมเมืองมาจากตัณหา ซึ่งเป็นกิเลสอันเกิดจากปัจจัยภายในของมนุษย์ หรือจิตใจที่เป็น
ตัวชี้นาให้มนุษย์กระทาสิ่งที่ดหี รือไม่ดีด้วยตัวมนุษย์เอง ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
เป็นไปเพื่อการขจัดความหลงผิดอันเกิดจากกิเลส และส่งเสริมความถูกต้องทั้งในระดับบุคคลและ
ในระดับสังคม สามารถนามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาความเสมอภาคทางสังคมทั้ง ๔ ด้าน มีดังนี้
๑) ความเสมอภาคทางการเมืองเชิงพุทธบูรณาการ ด้วยหลักศีล ๕ เพื่อการส่งเสริม
มนุษยธรรมด้วยการเคารพในชีวิตทุกชี วิตอย่างเสมอกัน เคารพสิทธิผู้อื่น และด้วยหลักอคติ ๔
เพื่อลดความขัดแย้ง ไม่สร้างความเหลื่อมล้าแบ่งแยก และใช้อานาจด้วยความเป็นธรรม ๒) ความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจเชิงพุทธบูรณาการ ด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทา และหลักอัตถะ ๓ เพื่อการ
สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ ที่อยู่บนหลักของความพอดี พอเพียง ไม่สะสม กาจัดความเห็นแก่
ตัว ๓) ความเสมอภาคทางสังคมเชิงพุทธบูรณาการ ด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสามัคคี หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม และหลักคารวตา
๖ เพื่อการเคารพบุคคลที่ควรเคารพ ๔) ความเสมอภาคทางวัฒนธรรมเชิงพุทธบูรณาการ ด้วย
หลักสัมมาทิฏฐิ และหลักไตรสิกขาเพื่อการฝึกฝนพัฒนาจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต
หลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ สรุปได้ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ แสดงหลักการพัฒนาความเสมอภาคในสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ
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~ ๘๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

จากการศึกษา ผู้วิจัยยังได้พบว่าแนวทางรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความเสมอภาคใน
สังคมเมืองของไทยที่สามารถนามาดาเนินการเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในสังคมเมืองของไทย
มีดังนี้
๑) การส่งเสริมกิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ หรือจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีของสังคม
๒) การสร้างความเป็นชุมชน (Community Building) เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สัมพันธภาพของคนในชุมชนและสังคม เพื่อลดทอนความเห็นแก่ตัว ลดทิฏฐิ
มานะ อคติ และความขัดแย้งในสังคม
๓) การฟื้นฟูนวัตกรรมทางสังคม ‘บ้าน วัด บวร’ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ สร้างความร่วมมือร่วมใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน ลดอัตตาและทาให้
สังคมเกิดฉันทะในการทาความดี
๕. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความเสมอภาคสังคมเมืองเชิงพุทธบูรณาการ
เพื่อให้สังคมไทยสามารถเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาที่มีความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้า ไปสู่สังคมเสมอ
ภาคบนหลักการมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ดังนี้
๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) จัดตั้งสถาบันกลางโดยรัฐบาล เพื่อการกากับดูแลทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย
บนหลักปรัชญาทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทาในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ลดช่องว่าง
ความไม่เสมอภาค (๒) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมมีบ ทบาทในการส่งเสริมจิต
วิญญาณแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือ (๓) ส่งเสริมในเรื่องคุณค่าและจริยธรรมที่กระตุ้นให้คนกระทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ผู้อื่น ปลูกฝังทัศนคติที่ดี สร้างจริยธรรมใหม่ที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สะสมเกินความจาเป็น
๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง กระบวนการสร้างเสริมวินัยในสังคมชีวิตประจาวันตามแนว
พุทธ
(๒) ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง การบูรณาการหลักมัชฌิมาปฏิปทากับการเสริมสร้างวิธีคิด
แบบภาวะผู้นาที่แท้จริง
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~ ๘๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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