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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรื่ อง สิ ทธิมนุษยชนสากลและสิ ทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา การ
เปรี ยบเที ยบหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล และหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพ ใช้วิธีการศึ กษาจากเอกสาร (Documentary Research) ผลการศึ กษาพบว่า สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Right)
หมายถึง สิ ทธิ ที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
เชื่อ สถานภาพทางการเกิดหรื อสถานภาพอื่น ๆ รวมถึงการมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ทั้งความคิดและการกระทํา
ที่ ไม่มีการล่วงละเมิ ด และความเสมอภาคของบุคคลที่ ควรได้รับการรั บรอง ส่ วนสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักศาสนา
อิสลามนั้น ถึงแม้ศาสนาอิสลามไม่ได้ร่างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นการเฉพาะ แต่ศาสนาอิสลามได้กา้ วลํ้า
ประชาคมโลกแล้วยังให้ความสําคัญกับสิ ทธิ มนุษยชนเพื่อซึ มซับเข้าไปในจิตสํานึก การศรัทธาพร้อมการประยุกต์ใช้
ในภาคปฏิ บตั ิ ในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเคารพภักดี ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า รวมไปถึงการเป็ นการคนดี ในศาสนา
อิสลาม สิ ทธิ มนุษยชนในศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่การเรี ยกร้องเพื่อตอบสนองต่อกระแสสังคม แต่ศาสนาอิสลามอาจ
เป็ นเสี ยงสะท้อนของผูท้ ี่เสี ยเปรี ยบ หรื อผูท้ ี่ได้เปรี ยบจากความขัดแย้งในสังคม และสิ ทธิ มนุษยชนในศาสนาอิสลาม
ยังมีขอบเขตครอบคลุมมนุ ษยชาติท้ งั โลก โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ เชื่ อชาติ เผ่าพันธุ์หรื อประเทศ และยังมีเนื้ อหา
ขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่การศรัทธาในระดับจิตสํานึกไปถึงโครงสร้างทางสังคม
คําสําคัญ: สิ ทธิมนุษยชนสากล, สิ ทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม

ABSTRACT

The purpose of this study was to make the comparison between the principles of International human rights
and Islamic human rights. This research was a qualitative research with the use of documentary research. It was found
that “Human Rights” are the rights that every human being has in equal regardless of race, color, sex, language,
religion, belief, birth status, or other status; including the dignity of humanity that both thoughts and actions are not
harassment, and the equality of individuals should be guaranteed. On the other hand, as for Islamic human rights,
although Islam has not specifically drafted the declaration on human Rights, Islam has stepped beyond the
international community and has also focused on human rights to permeate the consciousness and faith with practical
application as a part of worshiping God as well as being a good person in Islam. Therefore, human rights in Islam are
not considered as a social response; however, Islam may be the echo of those who are unfavorable or those who take
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advantage of social conflict. Moreover, human rights in Islam are also extant to all humanity without discrimination
of nationality, national origin, race, or country. It also has extensive content which covered from the level of
consciousness to the social structure.
Keywords: International human rights, Islamic human rights
1.บทนํา

ในปั จจุบนั ประชาชนทุกคนให้ความสําคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษย์ชน เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจาก
สิ ทธิมนุษย์ คือ สิ ทธิข้ นั พื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเสนอภาค เพื่อทําให้สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างสันติสุข โดย
ไม่คาํ นึ งถึงความแตกต่างของในเรื่ องเชื่อชาติ สี ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสภาพทางกายหรื อสุ ขภาพยังหมายถึง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความเสมอภาค นอกจากนี้ ยงั ได้รับสิ ทธิ ที่ทุกคนควรจะได้รับความคุม้ ครองโดยหลักบังคับ
ของกฎหมาย ที่ทุกคนควรจะต้องได้รับสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักกฎหมาย หลักสิ ทธิ มนุษยชนในศาสนาอิสลาม หรื อ
หลักพฤติกรรมที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่ซึมซับอยูใ่ นจิตสํานึก และพร้อมแสดงออกมาในภาคปฏิบตั ิซ่ ึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การน้อมรับคําบัญชาของพระเจ้าผูเ้ ป็ นเจ้า (อัลลอฮ์) โดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยอํานาจของกฎหมาย หรื อข้อตกลงทาง
สังคมบังคับใช้ สิ ทธิ มนุษยชนในอิสลามเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักความเชื่อในอิสลาม มีความเชื่อและมีความเกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ ที่พึงมีต่อพระเจ้าของตนเอง เพื่อนร่ วมโลก และสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่การศรัทธาในระดับ
จิตสํานึ กไปถึงโครงสร้างทางสังคม จากเหตุผลข้างต้นทําให้ตอ้ งการศึกษาหลักหลักสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักศาสนา
อิสลามและศึกษาการปฏิบตั ิภายให้หลักสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม ได้รับเป็ นไปตามหลักสิ ทธิ ที่ควรจะ
ได้รับ และเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาในหัวข้อสิ ทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลามและสิ ทธิมนุษยชน
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการเปรี ยบเทียบหลักสิ ทธิมนุษยชนสาลก และหลักสิ ทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม
3. การดําเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนสากลและสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม ใช้กระบวนวิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยโดยการวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
4. ผลการวิจยั
หลักสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม
แนวคิดเบื้องต้ นหลักสิทธิมนุษยชนสากล
สิ ทธิมนุษยชนสากลคือ มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และ
ความเสมอภาคของบุ คคลที่ ได้รับการรับรอง ทั้งความคิ ดและการกระทําที่ ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ
คุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร และสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ สิ ทธิ มนุษยชนยังได้ระบุไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนคือ สิ ทธิของพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในชีวติ เสรี ภาพและความมัน่ คง
ของบุคคล อิสรภาพจากความเป็ นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
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แนวคิดเบื้องต้ นหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม
สิ ทธิมนุษยชนในอิสลาม คือ พฤติกรรมที่เป็ นข้อเท็จจริ งที่ซึมซับอยูใ่ นจิตสํานึกและพร้อมแสดงออกมาใน
ภาคปฏิบตั ิซ่ ึ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการน้อมรับคําบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (อัลลอฮ์) โดยไม่จาํ เป็ นต้องอาศัยอํานาจ
กฎหมายหรื อข้อตกลงทางสังคมบังคับใช้
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนสากลและสิ ทธิ มนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลาม จุดเด่นของแนวคิดสิ ทธิ
มนุษยชนในอิสลามก็คือการมองคนเชื้อชาติภาษาศาสนาใดคนทุกคนพระผูเ้ ป็ นเจ้าบนหน้าแผ่นดินเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างที่
สวยที่สุดของพระองค์เป็ นลูกหลานของพ่อแม่คนเดียวกันอย่างเสมอเท่าเทียมกันซึ่งทําให้คนทุกคน ในอิสลามมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์มากกว่าแนวคิดอื่นๆและมากกว่าสิ่ งที่ถูกสร้างอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันไม่ได้อยูท่ ี่เชื้อชาติภาษา สี ผิวและศาสนาแต่อยูท่ ี่ระดับความศรัทธาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและควบคู่
กับ ระดับ การปฎิ บัติ ต ามคํา บัญ ชาของพระผู ้เ ป็ นเจ้า และจุ ด เด่ น อี ก ประการหนึ่ งก็ คื อ เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น
ปรากฏการณ์สากลของมนุษย์ชาติท้ งั มวลไม่วา่ ชาติใดภาษาใดต่างพยายามคิดค้น เพื่อแสวงหาหลักสิ ทธิ มนุษย์เสี ยชน
ด้วยกันทั้งสิ้ นซึ่ งหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนในอิสลามก็เคยได้รับการปฏิบตั ิตลอดมาในหน้าประวัติศาสตร์ โลกโดยได้ถูก
นําไปศึ กษาและนําไปปฏิ บตั ิอย่างเอาจริ งเอาจังและเคร่ งครัดเป็ นเวลายาวนานนับพันปี ซึ่ งหลักและบทบัญญัติของ
สิ ทธิ มนุ ษยชนในอิสลามไม่เคยถูกยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้ นเพราะมันมีรากฐานมาจากอันกุรอาน ซึ่ งมัน
ไม่ใช่กฎหมายที่มนุษย์กาํ หนดขึ้นมาเองที่สามารถยกเลิกได้หรื อเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ ก็ได้เมื่อใดที่ผบู ้ รรดาผูป้ กครอง
หรื อประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นว่าควรจะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกแต่ทว่าคําสั่งของอิสลามไม่ได้อนุญาตให้มุสลิมคนใด
บ่ายเบี่ยงหรื อไม่ยอมปฏิบตั ิตามหรื อคัดค้านหรื อปฏิบตั ิสวนทางกับคําสั่งดังกล่าว ส่ วนสิ ทธิ มนุษยชนต่างๆที่ มีระบุ
ในสนธิ สัญญาระหว่างประเทศในปั จจุบนั เป็ นเพียงกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก
หรื อไม่ปฏิบตั ิเมื่อไหร่ ก็ได้
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
บทสรุป
1) พรรคเพื่อไทยควรที่ จะต้องพัฒนา หรื อสรรหาตัวผูน้ าํ ของพรรคให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการพัฒนาพรรคการเมืองไปสู่ความเป็ นสถาบันทางการเมือง
2) พรรคเพื่อไทยมีกลุ่มย่อยของพรรคมากจนเกินไป ก่อให้เกิดความขัดแย่งระหว่างกลุ่มภายในพรรค ซึ่งทํา
ให้ทาํ ลายความเป็ นเอกภาพภายในพรรค
3) ควรที่จะพัฒนาพระราชบัญญัติกฎหมายพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับระบบพรรคการเมืองในประเทศ
ไทยในปั จจุบนั
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