
 
 
 
 
 

สิทธิมนุษยชนในอิสลาม 

 ﴾حقوق اإلنسان يف اإلسالم﴿
[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
มัสลัน มาหะมะ 

 

 

 
  

ผูตรวจทาน : ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮาส 

ที่มา : เว็บอิสลามมอร 

 
2009 ‐ 1430 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 ﴾حقوق اإلنسان يف اإلسالم﴿
»باللغة احكايالندية «   

 

 
  مزالن  حممد

 

 

 
  

  فريق اللغة احكايالندية بموقع دار اإلسالم: مراجعة

  www.islammore.com إسالم مور موقع: مصدر
2009 ‐ 1430 

 
 

 



1 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

สิทธิมนุษยชนในอสิลาม 

          บทความนี้จะกลาวถึงแนวคิดเบื้องตนในอิสลามที่วาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถึงแมอิสลาม
ไมไดรางปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ  แตอิสลามไดกาวล้ําประชาคมโลกและให
ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนที่ซึมซับเขาไปในจิตสํานึกและการศรัทธาพรอมการประยุกตใชใน
ภาคปฏิบัติ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการเคารพภักดี (อิบาดะฮ) ตออัลลอฮ  และเปนดัชนีชี้
วัดของการเปนมุสลิมที่ดี 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

          สิทธิมนุษยชนไดกําเนิดเปนทางการครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ 13 (หลังจากการเผยแผ
ศาสนาอิสลามนานถึง 7 ศตวรรษ)  อันสืบเนื่องจากการปฏิรูปชนชั้นในยุโรป ตอมาไดมีการ
วิวัฒนาการในสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ 18 เพื่อเปนการปองกันการเหยียดผิว การตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐและการปองกันความอยุติธรรมในสังคม จนไดมีการยกยองวา ศตวรรษที่ 18 คือ 
ศตวรรษแหงสิทธิมนุษยชน 

          องคกรสิทธิมนุษยชนไดกอต้ังครั้งแรกโดยสหประชาชาติในป ค.ศ.1945 และในป ค.ศ.1948 
ไดมีการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หลังจากประชาคมโลกตกเปนเหยื่อความ
รุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยที่สมัชชาสหประชาชาติไดใหการรับรองและประกาศใชเมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม 1948 ซึ่งถือเปนวันสิทธิมนุษยชนสากลของทุกป  ประกอบดวยขอความ 30 ขอ 
เนื้อหาแบงเปน 4 สวนไดแก 

          สวนแรก เปนคําปรารภที่กลาวถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ที่วามนุษยมีสิทธิในตนเอง มี
ศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค ดังนั้นจึงหามเลือกปฏิบัติ และควรปฏิบัติตอกันเสมือนเปนพี่นอง สิทธิ
มนุษยชนนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถโอนใหแกกันได จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลทุกประเทศที่จะสราง
หลักประกันแกทุกชีวิตดวยการ เคารพหลักสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้ เพื่อใหสิทธิ
มนุษยชนเปนมาตรฐานรวมกันสําหรับการปฏิบัติของผูคนในสังคมทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ อันเปนพื้นฐานแหงเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก 

          สวนที่สอง กลาวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political  Rights) 
ประกอบดวย สิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการ
เปนสวนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชน ในการชุมนุม 
การสมาคมรวมกลุม และสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง และการเขาถึงบริการสาธารณะ 
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         สวนที่สาม กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic Social and 
Cultural Rights) สิทธิดังกลาวไดแก สิทธิในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐ และไดรับผลทางเศรษฐกจิ 
สังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง สิทธิในการศึกษา สิทธิในดานแรงงาน สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในสวัสดิการสังคม การคุมครองแมและเด็ก สิทธิในการไดรับ
ความคุมครองทางวัฒนธรรม ศิลป ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

สวนที่สี่ กลาวถึงหนาที่ของบุคคล สังคมและรัฐ โดยที่จะตองดําเนินการสรางหลักประกัน
ใหมีการคุมครองปรากฏในปฏิญญานี้ ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง หามรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และจํากัดสิทธิของบุคคล มิใหใชสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สังคมและโลก 

 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

          ประเทศไทยไดเปนภาคีของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และไดรับการคุมครอง
อยางเต็มที่โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 199 และมาตรา 200 และพ.ร.บ. คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีคณะกรรมการ 11 ทาน ทําหนาที่ในการรับเร่ืองรองทุกข
และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําการไกลเกลี่ย เสนอมาตรการในการแกปญหาที่
เหมาะสม ทั้งยังมีหนาที่เสนอแนะนโยบาย และขอเสนอในการปรับปรุงกฎมายตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
สงเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

          ในปจจุบันมีองคกรสิทธิมนุษยชนและองคกรภาคประชาชนในประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่ง
ทํางานชวยเหลือประชาชนทั้งการเสนอแนวทางแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ ทั้งในระดับนโยบาย
และการแกไขปญหาเฉพาะหนาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และหาทางแกไขปญหาเทาที่สามารถ
กระทําได แตนั้นไมไดหมายความวา ในสังคมไทยจะปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรายัง
ตองอาศัยพลังจากประชาชนเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและชุมชน จึงจะเปน
การสรางความสงบสุขในสังคมได 

 
สิทธิมนุษยชนในอิสลาม 

           อิสลามไดใหเกียรติแกมนุษย และยกยองมนุษยโดยถือวามนุษย คือผูถูกสรางที่สมบูรณ
และเพียบพรอมที่สุด มนุษยจึงถูกใหทําหนาที่เปนผูแทนของพระเจาในการจรรโลงและพัฒนาโลก
นี้ใหถูกตองตามครรลองและสอดคลองกับกมลสันดานหรือสัญชาติญาณดั้งเดิม โดยที่อัลลอฮ 
  ไดทรงสรางทุกสรรพสิ่งเพื่ออํานวยความสะดวกแกมนุษยเพื่อทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ 
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          อัลลอฮ  ไดกําหนดบทบัญญัติใหยึดเปนแนวทางปฏิบัติ พระองคไดประทานคัมภีรเพื่อ
เปนธรรมนูญชีวิตและสงศาสนทูตเพื่อเปนแบบอยางในการนําคําสอนมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน บทบัญญัติและคําสอนของอิสลามมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและคุมครอง
ผลประโยชนของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองปจจัยสิทธิข้ันพื้นฐานทั้ง 5 ประการ คือ 
การคุมครองศาสนา  การคุมครองชีวิต  การคุมครองสติปญญา   การคุมครองพันธุกรรมหรือ
ศักดิ์ศรี  และการคุมครองทรัพยสิน 

 
สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงมีคุณลักษณะเฉพาะที่พอสรุปไดดังนี้ 

1) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเปนสวนหนึ่งของหลักความเชื่อในอิสลาม มีความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวของกับความสัมพันธของมนุษยที่พึงมีตอพระเจา ตอตนเอง เพื่อนรวมโลก และส่ิงแวดลอม 

2) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเปนพรอันประเสริฐและความกรุณาของพระเจาที่มอบใหแกมนุษย เปน
คําวิวรณจากพระเจาผานศาสนทูตแหงพระองค สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงไมใชเปนการเรียกรอง
เพื่อตอบสนองกระแสสังคม หรือเสียงสะทอนของผูที่เสียเปรียบหรือไดเปรียบจากความขัดแยงใน
สังคม 

3)  สิทธิมนุษยชนในอิสลามมีขอบเขตครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล โดยไมกําหนดเสนแบงดาน
สัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ หรือประเทศใดเปนการเฉพาะ แตมีเนื้อหาขอบเขตกวางขวาง ตั้งแตการ
ศรัทธาในระดับจิตสํานึกไปจนถึงโครงสรางทางสังคม และกําหนดนโยบายในระดับประเทศและ
นานาชาติที่ครอบคลุมมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย 

4) สิทธิมนุษยชนในอิสลาม  คือ พฤติกรรมที่เปนขอเท็จจริงที่ซึมซับอยูในจิตสํานึกและพรอมแสดง
ออกมาในภาคปฏิบัติซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการนอมรับคําบัญชาของอัลลอฮ   โดยไม
จําเปนตองอาศัยอํานาจกฏหมายหรือขอตกลงทางสังคมบังคับใช 

 
Dr.Ibrahim Madkur ผูอํานวยการสถาบันภาษาอาหรับ กรุงไคโรกลาววา  

          “สิทธิมนุษยชนที่มีการละเมิดในทุกวันนี้  ทั้งๆ ที่เรามีหนาที่ตองสงเสริมและคุมครอง
ไว  ความจริงแลวอิสลามไดวางกฏเกณฑและใหมวลมนุษยดํารงไวซึ่งสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต 14 
ศตวรรษแลว อิสลามไดวางรากฐานสิทธิมนุษยชนกอนที่จะมีการพูดถึงอยางแพรหลายใน ศตวรรษ
ที่ 18 ที่ถือวาเปนศตวรรษแหงสิทธิมนุษยชนดวยซ้ําไป  อิสลามไดสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและไดกําหนดเปนสวนหนึ่งของบทบัญญัติทางศาสนา และสิ่งที่พึงปฏิบัติในโลกดุนยา
พรอมกับไดกําหนดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสงเสริมจริยธรรมและจิตวิญญาณ” 
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อัลกุรอาน คือคัมภีรแหงมนุษยชาติ 

          อัลกุรอาน  คือ ธรรมนูญสําหรับมนุษยชาติ  ประเด็นหลักที่บรรจุในอัลกุรอานทั้งโดยตรง
และโดยออม  ลวนแลวแตมีความเชื่อมโยงกับมนุษย เชน อัลกุรอานไดเรียกรองมนุษยวา 

 »يا أيها اجاس«

“โอ มวลมนษุยชาติทัง้หลาย” 

โดยที่คํานี้จะถูกเรียกซ้ําในอัลกุรอาน ถึง 28 คร้ังในขณะที่คําวา ไดถูกใช (มนุษยทั้งหลาย)   اجاس
ในอัลกุรอานถึง 280 คร้ัง  คําวา إنسان (คําเอกพจนของมนุษย) ปรากฏในอัลกุรอาน 63 คร้ัง และ
คําวา ادم بين   (ลูกหลานอาดัม) ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานถึง 6 คร้ัง และเพื่อเปนการยืนยันวาอัล
กุรอานไดตระหนักและใหความสําคัญกับมนุษยมากที่สุด จะสังเกตไดจากโองการแรกที่ถูก
ประทานลงมายังนบีมุฮัมมัด   ที่ไดกลาวซ้ําคําวา إنسان (มนุษย) ถึง 2 คร้ังทีเดียว ในขณะที่ซู
เราะฮลําดับสุดทายในอัลกุรอานคือ ซูเราะฮ อันนาส ซึ่งหมายถึงมนุษยเชนเดียวกัน 

          นอกจากนี้เนื้อหาโดยรวมในอัลกุรอานเปนการเชิญชวนและเรียกรองมนุษยใหรูจักรากเหงา
และตนกําเนิดอันแทจริงของตน  รับทราบคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางจากสิ่งถูกสรางทั้งหลาย  เชิญ
ชวนมนุษยใหมีความเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของการอยูบนโลกนี้  ชี้แนะใหรูจักและยึดมั่นบน
เสนทางการดําเนินชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ  พรอมทั้งใหรําลึกถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตสู
ความสุขอันนิรันดร เพื่อเปนการตอกย้ําวาอัลกุรอานคือคัมภีรแหงมนุษยชาติโดยแทจริง 

 
           คุฏบะฮฺวะดาอฺ  (เทศนาธรรมอําลาของทานศานทูต) คือ การประกาศปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของมนุษยชาติ 

          ในปที่ 10 ฮศ. ศาสนทูตมุฮัมมัด   พรอมดวยบรรดาเศาะหาบะฮฺหรือสหายของทานกวา 
100,000 คนไดพรอมกันประกอบพิธีหัจญ  ณ ทุงอะเราะฟะฮฺในวันที่เปยมดวยความศานติ ศาสน
ทูตมุฮัมมัด  ไดกลาวสุนทรพจนที่ถือเปนบทปจฉิมนิเทศในอิสลาม  และถือเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่สามารถรวบรวมพลโลกนับแสนที่หลากหลาย ดานภาษา  สีผิว วงศ
ตระกูล เชื้อชาติและเผาพันธุ  คลื่นมหาชนไดรวมตัว ณ สถานที่เดียวกัน  วันเวลาเดียวกัน  มี
เจตนารมณและวัตถุประสงคเดียวกัน  การปฏิบัติศาสนกิจที่พรอมเพรียงกัน ดวยการแตงกายที่
เหมือนกัน ภายใตการนําโดยผูนําสูงสุดคนเดียว  เนื้อหาหลักของคุฏบะฮฺวะดาอฺเปนการประกาศ
เจตนารมณของอิสลามที่ครอบคลุมหลักพื้นฐานของการใชชีวิตรวมกันอยางสันติ  ความรบัผิดชอบ
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ในหนาที่  การยอมรับสิทธิสวนบุคคล การใชชีวิตในครอบครัว ฐานะของสตรีในอิสลามและ
บทบาทของนางตอการสรางครอบครัวเปยมสุข  หลักการยึดมั่นในอัลกุรอานและซุนนะฮ
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการรักษาชีวิต  เลือด  ทรัพยสินและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย  ดังปรากฏในสวนหนึ่งของคุฏบะฮฺ ความวา  

“โอมนุษยทั้งหลาย  แทจริงเลือด  ทรัพยสมบัติและศักด์ิศรีของทานจะไดรับการปกปอง
และหามมิใหเกิดการลวงละเมิด  จนกวาทานทั้งหลายจะกลับไปสูพระเจาของทาน  เฉก
เชนกับการหามมิใหมีการลวงละเมิดในวันนี้  เดือนนี้และสถานที่แหงนี้” 

 

เรียบเรียงโดย อ.มัสลัน มาหะมะ 

คัดจาก : เว็บอิสลามมอร 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=55&id=973 
 
 


