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ถาม 

  อาจารย์ครับ ผมสงัเกตเหน็ในสงัคมปัจจบุนั 

ไมว่า่จะเป็นระดบัประเทศ องค์กร บริษัท ครอบครัว 

แม้กระทัCงวดั จะมีกลุม่คนทีCไมมี่สทิธิ ออกมาเรียก 

ร้องสทิธิ นา่แปลกทีCคนมีสทิธิกลบัไมค่อ่ยออกมา

เรียกร้องอะไร เราจะบริหารคนเหลา่นี Gอยา่งไรครับ 

 

ไชย ณ พล ตอบ 

  โอ.. ปัญหานี Gเป็นปัญหาจกัรวาลเลยนะ ระบบ

กรรมมีไว้เพืCอบริหารความชอบธรรม ความเป็นธรรม 

ศีลธรรมแหง่สทิธิทั GงหลายนีCแหละ ในโลกก็มีหลาย

ระบบถกูพฒันาขึ GนมาเพืCอบริหารสทิธิหน้าทีCของ

ประชากรโลก ทั Gงระบอบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบกฎหมาย ระบบศาลสถิตยตุธิรรม ระบบการ

บริหาร ระบบวฒันธรรม แม้กระทัCงจารีตทางสงัคม 

เนืCองจากเป็นประเดน็ทีCใหญ่มาก ดงันั Gน คอ่ย ๆ 

พิจารณาไปนะ 
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   กําเนิด 
  สิทธ ิ

 
 

 

 

 

 



 

 

 

กําเนิดสิทธ ิ
 

 

ก่อนอื&นเราต้องรู้ก่อนวา่ สทิธิมาจากไหนบ้าง? 
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สิทธิโดยธรรมชาติ   เชน่ ทกุชีวิตทีCเกิดมามีสทิธิทีC

จะดํารงอยู ่ใครไปทําลายการดํารงอยูข่องชีวิต คือ

ไปฆา่ให้ตายเป็นการทําลายสทิธิ หรือชีวิตทีCดํารงอยู่

แล้วยอ่มมีสทิธิทีCจะตายเมืCอร่างกายทํางานไมไ่หว

แล้ว ใครไปยบัยั Gงการตายก็เป็นการละเมิดสทิธิ

เชน่กนั ชีวิตทีCเกิดมาในโลกนี Gยอ่มมีสทิธิทีCจะเลอืก

อยูที่Cใดก็ได้ในโลกกว้าง เหมือนนกทั Gงหลายบนิไป

อยูห่ลายทีCในโลกแม้ในป่า แม้ในเมือง แม้บนหลงัคา

บ้าน แม้มดและแมลงตา่ง ๆ ก็เชน่กนั อยูท่กุทีCใน

โลก การไปกีดกนัสทิธิธรรมชาตจิดัเป็นการกีดกนั

สทิธิ แตถ้่าปลอ่ยให้ทกุชีวิตทําตามอําเภอใจ ความ

ยุง่เหยิงโกลาหลเกิดขึ Gนได้มาก จงึมีการสมมตสิทิธิ

ครอบครองขึ Gน 
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สิทธิโดยสมมติ  เชน่ ทีCดนิในโลกนี Gไมไ่ด้เป็นของ

ชีวิตใดชีวิตหนึCงเลย แตม่นษุย์ได้ขีดเส้นแบง่เขต

ครอบครองกนั เมืCอครอบครองแล้ว ผู้ครอบครองก็มี

สทิธิเหนือทีCดนินั Gน นัCนเป็นสทิธิโดยสมมต ิไมใ่ชส่ทิธิ

โดยธรรมชาต ิ

 

    หรือการทีCประชาชนสมมตแิตง่ตั Gงบคุคลให้ทํา

หน้าทีCแทนตนในฐานะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรออกกฎหมาย ศาล

ยตุธิรรม และแม้แตต่วัแทนดําเนินการใด ๆ แทนตน 

นัCนเป็นสทิธิโดยสมมต ิ  

 

  หรือการทีCกฎหมายสมมตใิห้บคุคลผู้ เข้าเกณฑ์

มีสทิธิทีCจะได้รับสวสัดกิารชดุหนึCง ๆ นัCนก็เป็นสทิธิ

ตามสมมต ิ
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สิทธิโดยหน้าที ่ เชน่ พอ่แมใ่ห้กําเนิดลกูมายอ่มมี

สทิธิโดยหน้าทีCทีCจะรัก เลี GยงดอูบรมสัCงสอนบตุรบตุรี

ของตน บตุรบตุรีมีสทิธิโดยหน้าทีCทีCจะรัก ผกูพนั  

เชืCอฟัง และตอบแทนคณุพอ่แม ่
 
    เมืCอบตุรเตบิโต กล้าสามารถดแูลตวัเองได้ดี

แล้ว สทิธิโดยธรรมชาตก็ิเข้ามาทําหน้าทีC บตุรจงึมี

สทิธิทีCจะเลอืกวิถีความเป็นอยูข่องตนด้วยตวัเองได้ 

กระนั Gน พอ่แมเ่ป็นฐานะตลอดชีพ พอ่แมจ่งึมีสทิธิ

แสดงความหว่งใยแนะนําได้ตามหน้าทีCไปจนตาย 

แตชี่วิตเป็นของลกูเอง ทีCลกูมีหน้าทีCต้องดแูลตวัเอง

ไปจนตาย แม้ไมมี่พอ่แมอ่ยูแ่ล้ว ลกูจงึมีสทิธิทีCจะ

ตดัสนิใจเองแม้ไมต่รงกบัคําแนะนําของพอ่แมก็่ตาม 

พอ่แมล่กูทีCเข้าใจกลไกนี G ยอมรับความจริง ก็จะอยู่

กนัด้วยความแชม่ชืCน เข้าอกเข้าใจ ให้เกียรตกินั      

พอ่แมล่กูทีCไมเ่ข้าใจกลไกนี G ไมย่อมรับความจริง  

ก็จะมีปัญหาระหวา่งกนัเนือง ๆ    
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   หรือเชน่ คนสามสบิห้าคนได้รับการแตง่ตั Gง

สมมตขิึ Gนให้เป็นคณะรัฐบาลบริหารประเทศ แท้จริง

ประเทศเป็นของประชาชนทกุคน แตเ่มืCอคณะ

รัฐบาลได้รับการสมมตโิดยชอบธรรม ก็ได้รับสทิธิ

โดยหน้าทีCทีCจะวางแผน ตดัสนิใจ ปฏิบตักิารแทนคน

หลายล้านคน เพืCอความผาสกุของประชาชน  

และความเจริญของประเทศ 
  

   หากรัฐบาลไมทํ่าหน้าทีC หรือทําในสิCงทีCไม่

ชอบธรรมตามหน้าทีC หรือทําแล้วไมไ่ด้ผลดี 

ประชาชนเจ้าของประเทศก็มีสทิธิทีCจะยกเลกิการ

สมมต ิยดึสทิธิโดยหน้าทีCคืน แล้วสมมตคิณะอืCนมา

ทําหน้าทีCตามวาระหรือลดัวาระตามความจําเป็น 

เป็นต้น 
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สิทธิโดยกรรม  กรรมสร้างสทิธิแหง่วิบาก

ทั Gงหลาย เชน่ คนให้ทานอดุมยอ่มมีสทิธิทีCจะ

รํCารวย คนทรงศีลอดุมยอ่มมีสทิธิทีCจะสวยงาม  

คนภาวนาอดุมยอ่มมีสทิธิทีCจะมีปัญญาดี  

คนอดุมด้วยความออ่นน้อมยอ่มมีสทิธิทีCจะเป็น 

ทีCรักทีCยอมรับ ได้รับการยกยอ่งให้เป็นใหญ่  

คนขวนขวายในกิจผู้ อืCนมากยอ่มมีสทิธิทีCจะมีมิตร

มาก คนฟังความเป็นจริงมากยอ่มมีสทิธิทีCจะรอบรู้  

คนแสดงสจัธรรมมากยอ่มมีสทิธิทีCจะแตกฉาน  

คนอทิุศสว่นกศุลมากยอ่มมีสทิธิทีCจะได้สทิธิพิเศษ 

คนอนโุมทนาสว่นกศุลมากยอ่มมีสทิธิทีCจะได้รับ

ขบวนตดิตาม คนปรับความเหน็ให้ตรงสจัจะมาก

ยอ่มมีสทิธิทีCจะบรรลธุรรม 
 

   ในขณะทีCคนทีCฆา่สตัว์มากยอ่มมีสทิธิทีCจะ

เจ็บป่วยบอ่ยและลงนรก คนลกัทรัพย์มากยอ่มมีสทิธิ 
 

  

8 



 

 

 
ทีCจะยากจนและไปเป็นเปรต คนผิดกามมากยอ่มมี

สทิธิทีCจะประสบความเสืCอมศรัทธาและลงนรก  

คนโกหกมากยอ่มมีสทิธิทีCจะเสยีความนา่เชืCอถือ  

เสยีมิตรและลงนรก คนสอ่เสยีดให้คนเข้าใจผิดกนั

มากยอ่มมีสทิธิทีCจะประสบความแตกแยกและลงนรก   

คนเพ้อเจ้อเหลวไหลมากยอ่มมีสทิธิทีCจะเหลาะแหละ

ล้มเหลวและไปเป็นสตัว์เดรัจฉาน คนเพง่อยากได้

สทิธิของคนอืCนโดยไมช่อบโดยมากยอ่มมีสทิธิทีCจะ

สญูเสยีและไปเป็นเปรต คนผกูโกรธมากยอ่มมีสทิธิทีC

จะเศร้าหมองเครียดและลงนรก คนหลงผิดเหนียว

แนน่ยอ่มมีสทิธิทีCจะโงง่มและไปเป็นเดรัจฉานหรือลง

นรก 
 

   เหล่านี(คือสิทธิพื(นฐานแห่งวิบากกรรม 

นอกจากนั(นยงัมีสิทธิพิเศษตามการอธิษฐาน

เพิ@มเติมตามแต่ละกรณีไป     
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สิทธิโดยธรรม  เชน่ ผู้ ทีCสาํเร็จอรหนัต์แล้วยอ่มมีสทิธิ

เตม็บริบรูณ์ทีCจะไมเ่กิดในจกัรวาลอีก ผู้ ทีCสาํเร็จ

อนาคามีแล้วยอ่มมีสทิธิเตม็บริบรูณ์ทีCจะตรัสรู้ใน

สทุธาวาสพรหมไมต้่องมาเกิดในโลกอีก ผู้ ทีCสาํเร็จ

สกทาคามียอ่มมีสทิธิทีCจะเกิดในโลกอีกหนึCงชาตแิละมี

สทิธิทีCจะสาํเร็จอรหนัต์ในชาตนิั Gน ใครจะมาขวางไมใ่ห้

เกิดหรือไมใ่ห้สาํเร็จในชาตนิั Gนก็ไมไ่ด้ ผู้ ทีCสาํเร็จ

โสดาบนัยอ่มมีสทิธิทีCจะเกิดในโลกอีกเจ็ดชาตแิละมี

สทิธิทีCจะสาํเร็จอรหนัต์ในชาตเิหลา่นั Gน ใครจะมายื Gอ

ไมใ่ห้เกิดนั Gนไมไ่ด้   
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   พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นผู้ มีสทิธิในการ

บริหารศาสนกิจและปกครองคณะสงฆ์โดยธรรม 

หากไมมี่พระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว พระอรหนัต์เป็น

ผู้ มีสทิธิ หากไมมี่พระอรหนัต์ พระอนาคามีจงึมีสทิธิ 

หากไมมี่พระอนาคามี พระสกทาคามีจงึมีสทิธิ หาก

ไมมี่พระสกทาคามี พระโสดาบนัจงึมีสทิธิ หากไมมี่

พระโสดาบนั พระผู้ทรงความรู้ (เปรียญปริญญา) 

จงึมีสทิธิ หากไมมี่พระผู้ทรงความรู้ พระปถุชุนทีCดี

ทีCสดุเทา่ทีCมีอยูจ่งึมีสทิธิ  

 
    นี@คือสิทธิโดยธรรมตามลําดบัความบริสทุธิI   

หากใครพยายามกลบัหวักลบัหางก็จะประสบชะตา

กรรมดั@งพระเทวทตั  
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เกณฑ์การ 
บรหิารสิทธ ิ

 

 

 

 



 

 

 

เกณฑ ์
การบรหิารสิทธ ิ

   

 เมืCอระบบสทิธิเกิดขึ Gนแล้ว ก็ต้องมีหลกัเกณฑ์

ในการบริหารสทิธิ ดงันี G 
 
หลักความชอบธรรม  วา่ด้วยทีCมาของการได้มา

ซึCงสทิธินั Gนต้องถกูต้องโดยธรรม เชน่ การเป็นผู้ นํา

ประเทศต้องได้รับความเหน็ชอบจากประชาชน  

การเป็นผู้แทนของประชาชนต้องได้คะแนนมาโดย

สจุริตปราศจากการซื Gอเสยีง เป็นต้น 
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หลักความเป็นธรรม  วา่ด้วยความสมคณุคา่  

เชน่ สนิราคาเป็นธรรมคือสนิค้าทีCราคาสมคณุคา่  

การจดัสรรอํานาจและประโยชน์ในการบริหารต้อง

สมคณุคา่แหง่ภารกิจบคุคลและผลอนัเกิดขึ Gน  

การแบง่มรดกต้องสมคณุคา่ของทายาทแตล่ะคน  

เป็นต้น 
 
หลักศีลธรรม  วา่ด้วยความถกูต้องตามกฎแหง่

กรรมทีCบญัญตัวิา่บคุคลจะละเมิดสทิธิผู้ อืCนไมไ่ด้ 

หากละเมิดก็ต้องชดใช้ หากไมช่ดใช้ก็จะมีกลไก

วิบากกรรมบงัคบัให้ชดใช้ ซึCงดอกเบี Gยกรรมเป็น

ดอกเบี GยทีCแพงทีCสดุในจกัรวาล  
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หลักขอ้ตกลงโดยสมัครใจ  วา่ด้วยความตกลง

ยินยอมพร้อมใจในการมอบสทิธิ รับสทิธิ ร่วมสทิธิ 

ด้วยสตสิมัปชญัญะอนับริบรูณ์ ปราศจากการ

แทรกแซง การหลอกลอ่ ใช้กลฉ้อฉล หรือการขม่ขู ่

ใด ๆ  
 

   นี@คือเกณฑ์การบริหารสิทธิทั(งหลายอย่าง

ถูกตอ้ง 
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ระบบบรหิารสิทธ ิ

      
 

   เมืCอมีเกณฑ์การบริหารสทิธิอยา่งถกูต้องแล้ว 

ก็ต้องมีระบบการจดัการสทิธิให้เป็นไปตามความ

ถกูต้องนั Gน จกัรวาลและโลกได้พฒันาสารพดัระบบ

มาเป็นเครืCองมือในการบริหารจดัการ ได้ผลดีบ้าง 

ได้ผลเสยีบ้าง ได้ทั Gงดีทั Gงเสยีบ้าง 

  

ระบบกรรม  กฎแหง่กรรมเป็นกฎหมายจกัรวาล  

มีความเทีCยงธรรมสงูสดุ เพราะระบบกรรมไมเ่อา

ฐานะสมมตมิาประกอบการพิจารณา ไมว่า่จะเป็น

เลขาธิการสหประชาชาต ิประธานาธิบดี พระราชา

มหากษัตริย์ ผู้ พิพากษา นกับวช หรือบคุคลใด ๆ 

หากทําดีก็ไปสวรรค์เดียวกบันกับญุเชน่กนั หากทํา

บาปก็ลงนรกเดียวกบัโจรเชน่กนั  
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ระบบเศรษฐกิจ  เชน่ ระบบคอมมิวนิสต์ (ไมใ่ห้

ประชาชนครอบครองสมบตั ิสมบตัทิั Gงหมดเป็นของ

รัฐ ประชาชนต้องอาศยัรัฐอยู ่หรือเชา่รัฐอยู ่ทกุคน

ต้องทํางานสร้างผลผลติจงึมีสทิธิตา่ง ๆ ในสงัคม) 

ระบบเสรีทนุนิยม (ให้ทนุเป็นเกณฑ์หลกัในการ

ครอบครองสทิธิ ประชาชนมีสทิธิแสวงหาทนุโดยเสรี 

ใช้ทนุแลกเปลีCยนสทิธิตา่ง ๆ ตามปรารถนา) ระบบ

รัฐสวสัดกิาร (ให้รัฐเป็นตวัการในการปรับเกลีCยสทิธิ

ให้เทา่เทียมทัCวถงึ แม้ทนุจะไมเ่ทา่เทียมกนัก็ตาม) 

 

ระบอบการปกครอง  เชน่ ระบอบ

สมบรูณาญาสทิธิราชย์ (กษัตริย์เป็นใหญ่) ระบอบ

เสรีประชาธิปไตย (ประชาชนเป็นใหญ่) ระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

(ประชาชนเป็นใหญ่กษัตริย์เป็นประมขุ) ระบอบ

สงัคมนิยม (สงัคมเป็นใหญ่ บริหารโดยคณะบคุคล

จากภาคสว่นตา่ง ๆ ในสงัคม)  
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ระบบกฎหมาย  เชน่ กฎหมายบญัญตัโิดยผู้ นํา 

กฎหมายบญัญตัโิดยตวัแทนของประชาชน  

กฎหมายบญัญตัโิดยตลุาการ กฎหมายบญัญตัโิดย

ข้าราชการ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปของรัฐธรรมนญู 

พระราชบญัญตั ิพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 

ประกาศคณะปฏิวตั ิกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบตั ิ

ข้อบงัคบัของศาล และอืCนใดก็ตาม ถกูบญัญตัขิึ Gนมา

เพืCอควบคมุพฤตกิรรมชนหมูใ่หญ่ 
 

   หน้าทีCของผู้บญัญตัแิละผู้ปฏิบตัติามจะต้อง

พิจารณาเสมอ คือ กฎเหลา่นั Gน ชอบธรรม เป็นธรรม  

ถกูศีลธรรม หรือและเป็นข้อตกลงโดยสมคัรใจ

หรือไม ่ในประเทศทีCเจริญแล้ว หากกฎหมายไมเ่ป็น

ธรรม เมืCอมีกรณีไปสูศ่าล ศาลจะสัCงให้ยกฟอ้งไป 

ไมใ่ชเ่พราะไมช่อบด้วยกฎหมาย แตเ่พราะกฎหมาย

นั Gนไมช่อบธรรม หรือการปฏิบตัขิองเจ้าหน้าทีCไมเ่ป็น

ธรรม  
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ระบบบริหาร  เชน่ การบริหารรัฐกิจเพืCอความ

ผาสกุของประชาชน การบริหารธรุกิจเพืCอความเป็น

ธรรมตอ่ลกูค้า บริษัท และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี

ทั Gงหมด 
 

ระบบวัฒนธรรม  เชน่ การสง่เสริมสิCงดี ๆ ในสงัคม

ให้คงอยูย่าวนาน การปอ้งปรามสิCงไมดี่ทีCเป็นภยัตอ่

สงัคม 
 
ระบบครอบครัว  เชน่ การบริหารครอบครัวเพืCอ

ความสขุความเจริญของสมาชิกทกุคนในครอบครัว  
 
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เชน่  

ประเทศทีCปรารถนามีสมัพนัธไมตรีอนัแนน่แฟน้

ระหวา่งกนั ตา่งยอมยกดนิแดนแปลงหนึCงให้

ประเทศพนัธมิตรมาสร้างอาณาจกัรน้อยในประเทศ

ของกนัและกนั เรียกวา่สถานทตู สถานทตูมีเอกสทิธิb  
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ทางการทตูเทียบเทา่ประเทศคูมิ่ตรภาพ ประเทศเจ้า

บ้านจะรุกลํ Gาสถานทตูไมไ่ด้ การรุกลํ Gาสถานทตู

เทียบเทา่การรุกรานประเทศ จะนํามาซึCงความ

ขดัแย้งใหญ่หรือสงครามตามมาแล้วแตก่รณี 
 
ระบบศาสนา  เชน่ สงัคมให้สทิธิแก่นกับวชให้

บําเพญ็เพียรแสวงหาความหลดุพ้น โดยไมต้่องทํา

การงานอืCน ประชาชนจะบริจาคปัจจยัเลี Gยงดเูอง 

โดยมีกตกิาวา่ นกับวชต้องปฏิบตัตินให้หมดจดตาม

ศีลธรรม ปฏิบตัธิรรมจริงจงั เมืCอพ้นทกุข์แล้วก็มี

หน้าทีCพาประชาชนผู้ เลี Gยงดใูห้พ้นทกุข์  
 

   นกับวชจงึมีหน้าทีCปฏิบตัธิรรมและปฏิบตัิ

ธรรมเทา่นั Gน จะไปปฏิบตักิิจทางโลก มุง่หาลาภ

สกัการะไมไ่ด้ ขืนทําก็จะพลดัไปรับสทิธิตามกรรม

คือ ต้องไปเป็นสตัว์ใช้แรงทํางานทดแทน 

scholarship ทีCได้จากสงัคมไป  
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ระบบวิวัฒนาการ  ปถุชุนผู้ ไมศ่กึษาสจัธรรม ไม่

ปฏิบตัธิรรม ไมส่นใจบรรลธุรรม ก็มีสทิธิทีCจะเกิด

ตายในวฏัฏะตามอธัยาศยั บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้ดเูลน่ 

บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้กดักนั บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้ดิ Gนรน

อยูร่อด  บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้โชว์ บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้

ทําวิจยั บ้างก็เลี Gยงกิเลสไว้บม่เพาะความเบืCอหนา่ย 

เมืCอเบืCอได้ทีCแล้วก็จะขวนขวายปฏิบตัเิพืCอบรรลธุรรม

บ้าง ซึCงก็เป็นสทิธิแหง่การเรียนรู้พฒันาไตร่ะดบั

วิวฒันาการของทกุชีวิตในจกัรวาล  
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    ไมว่า่มนษุย์จะบญัญตัอิะไรออกมา สิCงซึCงพงึ

สงัวรไว้ตลอดเวลาคือกฎหมายของมนษุย์จะขดัแย้ง

กบักฎแหง่กรรมอนัเป็นกฎหมายจกัรวาลไมไ่ด้  

ในทํานองเดียวกนักบัข้อบงัคบัของจงัหวดัจะขดัแย้ง

กบักฎหมายของประเทศไมไ่ด้  

      

        ดงันั %น หน้าที,ของทกุท่านคือ ต้อง

พจิารณาเสมอว่า กฎ ระบบ และการปฏบิตัิ

ตามกฎและระบบนั%น ชอบธรรม เป็นธรรม  

ถกูศีลธรรม หรือและเป็นข้อตกลงโดยสมัครใจ

ของทกุคนที,เกี,ยวข้องเฉพาะกรณีนั%น ๆ หรือไม่   
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 การบรหิารมนุษย์ 
  นานาพฤติกรรม 
  แห่งนานาสิทธ ิ

 
 

  

 



 

 

 

 

 

การบรหิารมนุษย ์
นานาพฤติกรรม 
แห่งนานาสิทธ ิ

 

    เมืCอมีระบบสทิธิในจกัรวาล ชีวิตทั GงหลายทีC

ปฏิสมัพนัธ์กนัด้วยสทิธิ มกัจะมีพฤตกิรรมตอ่สทิธิ

ของกนัและกนันานาประการ คือ 

 
การมอบสิทธิ  เชน่ การมอบอํานาจทั Gงหลายเป็น

การมอบสทิธิให้ดําเนินการแทนตน หรือพอ่แมม่อบ

มรดกเป็นการมอบสทิธิในการครอบครองทรัพย์  

ประชาชนเลอืกตั Gงผู้แทนเป็นการมอบสทิธิให้มี

อํานาจดําเนินการแทนประชาชน  
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การยอมรับสิทธิ  เชน่ ผู้แทนทีCยอมรับผลการ

เลอืกตั Gงเข้ารายงานตวัตอ่รัฐสภา เป็นการยอมรับ

สทิธิของประชาชนไปดแูลให้เกิดประโยชน์สขุแก่

ประชาชนทีCเลอืกตนเข้ามา หรือการทีCบคุคลเข้าไป

ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบคุคลอืCนหรือบริษัท 

ตา่ง ๆ จะมีสว่นทีCให้ยอมรับข้อตกลงในการให้ 

บริการ ซึCงเป็นการรักษาสทิธิของเจ้าของโปรแกรม

เป็นหลกั หากยอมรับสทิธินั Gนก็กด “ยอมรับ” จงึ

สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ 
 
การร่วมสิทธิ  เชน่ การทีCบา่วสาวมาแตง่งานกนั

เป็นทั Gงการมอบสทิธิของตนไปแชร์กบัคนอืCน  

และเป็นการยอมรับสทิธิของคนอืCนมาอยูใ่นความ

รับผิดชอบของตน เกิดการร่วมสทิธิในหลายเรืCอง

แหง่ชีวิต   
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   ดงันั Gน ก่อนแตง่ต้องประเมินให้ดีวา่การทีCเรา

จะเอาสทิธินานาประดามีไปลงทนุร่วมชีวิตกบั

บคุคลอืCนนั Gน ความลงตวัโดยเกณฑ์ตา่ง ๆ 

เหมาะสมแคไ่หน ผลโดยรวมจะดีกวา่ดแูลสทิธิคน

เดียวเพียงใด หากไมคุ่้มอยูค่นเดียวดีกวา่ หากคุ้ม

ทั Gงคู ่ร่วมสทิธิกนัดีกวา่ 

 

การละเมิดสิทธิ  คือ การใช้สอยทรัพย์สทิธิหรือ

บคุคลสทิธิของผู้ อืCนโดยทีCเจ้าของมิได้ยินยอม

อนญุาต 

 

การทับสิทธิ  เชน่ การทีCอทุยานแหง่ชาตขีิดเส้น  

แนวอทุยานทบัแนวทีCดนิในครอบครองของประชาชน  

แตเ่ดมิ เป็นการทบัสทิธิ และก่อให้เกิดปัญหาขดัแย้ง

กนัหลายแหง่ ในทีCสดุก็อะลุม่อลว่ยโดยให้ประชาชน

และทายาททีCถือครองแตเ่ดมิอยูอ่าศยัไปตลอดชีวิต  

แตไ่มอ่นญุาตให้รายใหมเ่ข้ามาถือครอง เป็นต้น 
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การล้ำสิทธิ  เชน่ การทีCต้นไม้เป็นทีCอยูแ่ละอาหาร

ของสรรพสตัว์ แตม่นษุย์ไปตดัต้นไม้โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตจากสรรพสตัว์ นัCนเป็นการลํ Gาสทิธิ หรือการ

ทีCประชาชนเข้าไปหาของป่าในเขตป่าสงวนและ

อทุยานโดยผิดกฎหมาย นัCนก็เป็นการลํ Gาสทิธิ  

หรือการทีCประชาชนปลกูบ้านลํ Gาเขตแมนํ่ Gาลาํคลอง

สาธารณะ นัCนก็เป็นการลํ Gาสทิธิ หรือการทีCทางการ

ถมคลองสาธารณะทําถนนโดยไมทํ่าทางนํ Gาลอดให้ 

นัCนก็เป็นการลํ Gาสทิธิชมุชน 
 

การสวมสิทธิ  หรือการโอนสิทธิ เชน่ การทีCบคุคลมี

สทิธิในสิCงใดสิCงหนึCงทีCต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย 

หรือไมต้่องจดทะเบียนตามกฎหมายได้ขายโอนสทิธิ

นั Gนให้แก่ผู้ รับโอนสทิธิ ซึCงผู้ รับโอนสทิธิสามารถสวม

สทิธิในการจดทะเบียนตามกฎหมายแทนผู้ ถือสทิธิ

เดมิได้ (ซึCงปรากฏมากในวงการอสงัหาริมทรัพย์)  

หรือสวมสทิธิในการใช้สอยสทิธิแทนผู้ ถือสทิธิเดมิ 
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การดูดายสิทธิ  เชน่ บคุคลทีCไมไ่ปเลอืกตั Gงผู้แทน

ของตนทั Gง ๆ ทีCมีสทิธิ หรือบคุคลมีสทิธิในสิCงใดสิCง

หนึCงอยูแ่ตไ่มรู้่จะทําอยา่งไร จงึดดูายทอดทิ Gงสทิธิ

นั Gนไป  

 
การไม่เคารพสิทธิ  เชน่ บคุคลทีCรังเกียจผู้ อืCนด้วย

เหตแุหง่ความตา่งเพศ ตา่งวยั ตา่งการศกึษา  

ตา่งฐานะ ตา่งอาชีพ ตา่งความคดิ ตา่งอดุมการณ์ 

ตา่งพรรคพวก ตา่งภาพลกัษณ์ ตา่งอปุนิสยั  

ตา่งอตัลกัษณ์ ตา่งเปา้หมาย ตา่งกลยทุธ์  

ตา่งเชื Gอชาต ิตา่งภาษา ตา่งศาสนา ตา่งวฒันธรรม  

ตา่งวิวฒันาการ และอืCน ๆ ประดามี นัCนคือการไม่

เคารพสทิธิทีCจะแตกตา่งของบคุคล       
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การซือ้ขายสิทธิ  เชน่ เมืCอบคุคลมีกรรมสทิธิใน

ทีCดนิก็สามารถขายแก่ผู้ปรารถนาสทิธินั Gนได้ตาม

ราคาทีCพงึพอใจ และเหน็ชอบทั Gงสองฝ่าย   

 

แล้วการซื %อสทิธิขายเสียงเลือกตั %งล่ะ  

 

ต้องทําความเข้าใจก่อนวา่ สทิธิการเลอืกตั Gงถือเป็น

สทิธิเฉพาะบคุคล จะมอบ โอน หรือยกให้ผู้ อืCนทํา

แทนไมไ่ด้ ต้องใช้ด้วยตนเองเทา่นั Gน ดงันั Gน สทิธิ

ประเภทนี Gจงึไมส่ามารถขายได้ เป็นสทิธิสมมตทีิC

ให้กบัพลเมืองของประเทศหนึCง ซึCงหากใช้สทิธิโดย

ผิดตอ่ความชอบธรรมตามหน้าทีCพลเมือง สทิธินั Gนก็

จะถกูถือเป็นโมฆะ และสง่ผลให้ผู้ ซื Gอสทิธิขาด

ความชอบธรรมในการได้มาซึCงตําแหนง่ จงึถกูศาล

สัCงริบสทิธิ 
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การเพิกถอนสิทธิหรือริบสิทธิ  เชน่ นกัการเมือง

ทีCได้ตําแหนง่มาโดยไมช่อบธรรม หรือใช้ตําแหนง่

โดยไมเ่ป็นธรรม หรือนกับวชปาราชิก หรือบคุคลทีC

ออกเอกสารสทิธิในทีCดนิและทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง 

เมืCอการวินิจฉยัโดยธรรมถงึทีCสดุก็จะถกูเพิกถอน

สทิธิ หรือริบสทิธิ 

 

การโมเมสิทธิ  เชน่ มนษุย์โมเมวา่สตัว์ทั Gงหลาย

เป็นอาหารของมนษุย์ จงึฆา่สตัว์มาเป็นอาหาร  

ครั Gนแบคทีเรียและไวรัสโมเมกลบับ้างวา่มนษุย์ก็

เป็นอาหารของแบคทีเรียไวรัสเชน่กนั มนษุย์กลบัไม่

ยอม หาทางตอ่สู้ทกุทาง สู้อยา่งไรก็ตายไปเป็น

จํานวนมาก ตราบทีCยงัไมเ่ลกิโมเม  
 
การแย่งสิทธิ  เชน่ การปฏิวตัรัิฐประหารในแตล่ะ

ประเทศเป็นการแยง่สทิธิการปกครองจากผู้ นําและ

รัฐบาลชดุเดมิเพืCอทําการบริหารแทน  
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การปล้นสิทธิ  เชน่ ประเทศทีCต้องการทรัพยากรของ

ประเทศอืCน ก็เอากองเรือ กองบนิ ไปลา่อาณานิคม 

เพืCอปล้นสทิธิในทรัพยากรของประเทศนั Gน ทั Gง ๆ ทีC 

ตนไมมี่สทิธิ หรือการทีCไปเอาทรัพย์สนิทางปัญญาของ

ผู้ อืCนมาแปลงเป็นของตนเอง ก็เป็นการปล้นสทิธิ 
 
การข่มขืนสิทธิ  เชน่ การกระทําชําเราทางเพศ

ทั Gงหลาย หรือการทีCประเทศทีCตั Gงตนเป็นใหญ่ เอา

กําลงัทหารอาวธุยทุโธปกรณ์ไปถลม่ประเทศอืCนเพืCอ

โคน่ล้มการปกครองเดมิ ยดึอํานาจ จดัระบบการ

ปกครองใหมต่ามปรารถนาของตน เมืCอถลม่จนพินาศ 

ยดึอํานาจได้แล้ว ก็เรียกเก็บคา่ปฏิกรณ์สงครามจาก

ประเทศทีCถกูถลม่ เป็นคา่อาวธุยทุโธปกรณ์ คา่จ้าง

ทหาร และอืCน ๆ ทีCใช้ในการถลม่ประเทศนั Gน ซึCงผิด

ระบบกรรมโดยสิ Gนเชิง เพราะโดยระบบกรรมคนทีCไป

ทําให้ผู้ อืCนเสยีหายจะต้องชดใช้ แตนี่Cไปบงัคบัให้

ประเทศทีCเสยีหายต้องชดใช้  
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  นัCนเป็นการขม่ขืนสทิธิ หากสหประชาชาตไิม่

ล้างธรรมเนียมนี Gออกไปจากโลก โลกจะไมมี่วนัสงบได้

เลย เพราะจะยงัมีประเทศทีCทําธรุกิจสงครามไมรู้่สิ Gน 
  

   การแก้ไขปรากฏการณ์นี G สมชัชาความมัCนคง

สหประชาชาตต้ิองออกกฎบตัรสหประชาชาตใิหม่

วา่ ประเทศใดไปถลม่ประเทศอืCนไมว่า่กรณีใด ๆ 

ประเทศทีCไปถลม่ต้องรับผิดชอบความเสยีหาย

ทั GงหมดทีCเกิดขึ Gน ทั GงชีวิตทหารประชาชนทีCตายและ

บาดเจ็บ การบรูณะเมือง การพฒันาระบบ และ 

อืCน ๆ เชน่นี Gจงึเป็นธรรม และปอ้งกนัการขม่ขืนสทิธิ

ระดบัโลกได้         

 

การเรียกร้องสิทธิที่พึงได ้ เชน่ เจ้าของประเทศ

เดมิทีCถกูกดขีC ลดิรอนสทิธิออกมาเรียกร้องสทิธิใน

เสรีภาพ และทรัพย์สนิอนัเป็นของเขาแตเ่ดมิ นัCน

เป็นการเรียกร้องสทิธิอนัพงึได้   
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การต่อสู้เพื่อสิทธิ  หากเรียกร้องสทิธิอนัพงึได้  

แล้วไมไ่ด้สทิธินั Gน มนษุย์จะอดึอดัทนความไมเ่ป็น

ธรรมได้ไมน่านก็จะออกมาตอ่สู้ เพืCอสทิธิ ดัCงทีCทา่น

มหาตมะคานธีพาชาวอินเดียออกมาอารยะขดัขืน 

ตอ่สู้ เพืCอสทิธิของเขาเองโดยชอบ อเมริกาทําสงคราม

ประกาศอิสรภาพจากยโุรป อาหรับหวัรุนแรงทําการ

ก่อการร้ายปลดแอกอเมริกา เป็นอาทิ 

 
การเรียกร้องสิทธิที่ไม่มีแต่ควรจะมี   
เชน่ กฎหมายทีCไมช่อบธรรมและไมเ่ป็นธรรม 

ลดิรอนสทิธิของประชาชนบางกลุม่ในการเลอืกผู้ นํา

ประเทศหรือรับสวสัดกิาร แม้ประชาชนจะไมมี่สทิธิ

ตามกฎหมาย แตมี่สทิธิโดยธรรม จงึออกมา

เรียกร้อง นีCคือการเรียกร้องสทิธิทีCไมมี่ตามกฎหมาย 

แตค่วรมีโดยธรรม 
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การเรียกร้องเกินสิทธิ  เชน่ พอ่แมมี่สทิธิเลี Gยงดู

อบรมสัCงและสอนบตุร แตเ่มืCอทําจนเคยชินพอ่แม่

บางคนเรียกร้องแถมบงัคบัให้ลกูปฏิบตัติามความ

ต้องการของตนเทา่นั Gน จะทําตามความต้องการของ

ลกูไมไ่ด้เลย ทําตวัเลยเถิดพยายามเป็นเจ้าชีวิตของ

ลกู ซึCงโดยธรรมชาตแิละโดยธรรมเป็นไมไ่ด้เพราะ

มนษุย์ทกุคนเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง แม้พอ่แมใ่ห้

ชีวิตมา แตเ่มืCอให้แล้ว ชีวิตก็เป็นของลกูแล้ว  

ชว่งเดก็เขาต้องพึCงพอ่แมย่งัพึCงตนไมไ่ด้ ก็ทําตาม

ความต้องการของพอ่แม ่แตเ่มืCอบตุรเริCมพึCงตนได้  

ก็พยายามจะใช้ชีวิตของตนไมต้่องเป็นภาระของ 

พอ่แมต่ลอดไป พอ่แมที่Cไมเ่ข้าใจหรือไมย่อมรับ

ธรรมชาตนีิ Gก็จะปวดใจมีปัญหากบัลกูเป็นประจํา   
 
หรือพระราชา ถกูแตง่ตั Gงขึ GนมาเพืCอรักษา

ความเป็นธรรม บําบดัทกุข์บํารุงสขุแก่ประชาชน  

จงึมีสทิธิทีCจะจดัระเบียบสงัคม กําหนดมาตรฐาน 
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พฤตกิรรมกลางของประชาชน แตใ่นสมยัโบราณ

พระราชาจํานวนหนึCงพยายามทําตวัเป็นเจ้าชีวิตบง

การประชาชน ประชาชนคนใดขดัคําสัCงหรือขดั

พระทยัให้ไมพ่อใจก็ประหารตามอําเภอใจ จนต้อง

ถกูเปลีCยนระบอบการปกครองไป เพราะเป็นการ

เรียกร้องและกระทําเกินสทิธิ เกินความชอบธรรม 

 

การเรียกร้องสิทธิที่ไม่มีและไม่ควรจะมี   
นีCคือคําตอบตอ่คําถามทีCถามมา คือการทีCบคุคลไมมี่

สทิธิอยูแ่ล้วตั Gงแตต้่น และไมว่า่โดยหลกัอะไรก็ไม่

ควรจะมีสทิธิ แตอ่อกมาเรียกร้องต้องการสทิธิทีCไมมี่

และไมค่วรจะมี ซึCงเกิดได้จากหลายการปรุงแตง่ 

เชน่ ความอยากก็ทําให้มนษุย์เรียกร้องในสิCงทีCตนไม่

มีสทิธิ มนษุย์จํานวนหนึCงเผลอคดิไปวา่คนอืCนต้อง

ทําตามความอยากของตน จงึเอาความอยากมา

เรียกร้องให้คนอืCนปฏิบตัติามทั Gง ๆ ทีCไมมี่สทิธิ 

ด้วยเทคนิคนานา เชน่ การหลอกลอ่ การอ้อนวอน  
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การกดดนั การกรรโชก การขม่ขู ่ซึCงผิดศีลธรรมและผิด

กฎหมายโดยตรง ต้องผิดหวงั และมีปัญหาตามมารํCาไป  

 
การไม่รู้จักประมาณฐานะ  เชน่ บคุคลบริจาคเงิน

ให้วดัแล้วไปเรียกร้องสทิธิเป็นเจ้าของวดั ทั Gง ๆ ทีCวดั

เป็นของสงฆ์มีภารกิจคือให้ศกึษา ปฏิบตั ิและบรรลุ

ธรรม ไมอ่าจยกสทิธิให้ใครได้ รวมทั Gงองค์กร 

สาธารณกศุล มลูนิธิ สมาคมตา่ง ๆ ก็เชน่กนั  

เป็นสว่นกลางเพืCอกอปรภารกิจแหง่การก่อตั Gงองค์กร

นั Gน ภารกิจเป็นเจ้าขององค์กร ผู้ ทําบญุกบัองค์กร

เหลา่นี Gก็จะมีสทิธิในอานิสงส์ แตจ่ะไปเรียกร้องสทิธิ

ในการเป็นเจ้าของไมไ่ด้ เพราะฐานะความเป็น

เจ้าของ กบัฐานะผู้ รับอานิสงส์บญุเป็นคนละฐานะ

กนั ยกเว้นเสยีแตว่า่ร่วมกอปรภารกิจให้สมัฤทธิbผล

จงึมีสทิธิเข้าร่วมบริหารวดัหรือองค์กรนั Gน ๆ ได้ 
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ความหลงกาล  เชน่ หากบคุคลระลกึชาตไิด้วา่ตน

เคยเป็นพระราชา สร้างพระราชวงันั Gน ๆ ขึ Gนมา จงึไป

เรียกร้องสทิธิในพระราชวงัคืนจากพระราชาองค์

ปัจจบุนั นัCนเป็นการเรียกร้องเพราะหลงกาล อดีต

ไมใ่ชปั่จจบุนั ปัจจบุนัไมใ่ชอ่ดีต สทิธิการครอบครอง

ได้เปลีCยนไปแล้ว เพราะกรรมสทิธิในสมบตัเิป็น

เพียงสทิธิสมมตชิัCวกาลหนึCง เมืCอตายไปแล้วก็เป็น

อนัหมดสทิธิ สทิธิก็ตกเป็นของคนอืCนไป แม้ตนเป็น

ผู้สร้างแตก่ารเรียกร้องก็จะทําให้ถกูวินิจฉยัวา่ “บ้า” 

ยกเว้นในสงัคมทีCยดึถือระบบสทิธิข้ามภพชาต ิเชน่ 

ธิเบต การพิสจูน์ความจริงเพืCอเรียกร้องสทิธิใน

สมบตัแิละฐานะแตช่าตปิางก่อนสามารถทําได้โดย

ถกูวฒันธรรม  
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ความหลงผิด  เชน่การทีCเจ้าลทัธิทั Gงหกในอินเดีย

ยดึถือมิจฉาทิฐิ เมืCอพระพทุธเจ้าประกาศสจัธรรม ก็

ไมย่อมรับ เรียกร้องให้พระพทุธองค์เคารพนบัถือตน

และสิCงทีCตนยดึถือ เมืCอพระพทุธเจ้าไมย่อม ก็กลัCน

แกล้งวา่ร้ายบอ่นทําลายพระพทุธองค์นานา ในทีCสดุ

ก็ลงนรกหมด หรือทีCเจ้าลทัธิเดมิในเยรูซาเลม็ทีC

กระทําตอ่พระเยซจูนจบัพระเยซตูรึงกางเขน และ

เจ้าลทัธิในอาหรับเดมิกระทําตอ่ทา่นโมฮมัหมดัจน

เกิดสงครามความเชืCอตอ่เนืCองก็เชน่กนั นัCนเป็นการ

เรียกร้องขม่ขูบ่งัคบัผู้ อืCนพราะความหลงผิดของตน 

 

การยึดถือระบบที่ผิด  เชน่ทีCวาตกินัในยคุกลาง

ปฏิเสธการค้นพบของกาลเิลโอทีCพบวา่โลกกลม

ไมใ่ชแ่บน และสริุยะจกัรวาลมีดวงอาทิตย์เป็น

ศนูย์กลาง ไมใ่ชโ่ลกเป็นศนูย์กลางตามความเชืCอ

ดั Gงเดมิ แล้วเรียกร้องให้กาลเิลโอถอนคําพดู เลกิ

สอน กาลเิลโอไมย่อม วาตกินัจงึใช้โอกาสทีCทางการ  
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อยูใ่นโอวาทของตน ไปขอร้องให้ทางการกกักนัตวั

กาลเิลโอให้อยูแ่ตใ่นบ้านไมใ่ห้ออกไปไหน 

จนกระทัCงตาย ซึCงตอ่มาโลกก็พิสจูน์วา่กาลเิลโอถกู 

วาตกินัยคุนั Gนผิด ทําให้วาตกินัในยคุตอ่มาต้อง

ออกมาขอโทษกาลเิลโออยา่งเป็นทางการ และเป็น

การเริCมต้นยคุใหมที่Cมนษุย์สามารถแสวงหาความ

เป็นจริงนอกเหนือความเชืCอดั Gงเดมิได้ นัCนเป็นการ

เรียกร้องเพราะการยดึถือทีCผิด 
       
การปรุงสิทธิมายาแห่งเสน่หา  พฤตกิรรมเชน่นี G

มกัเกิดในหมูค่นลา่รัก โดยการปรุงเสนห่าให้เกิดขึ Gน 

เมืCอเป็นทีCเสนห่าแล้ว ก็เรียกร้องสทิธิทีCตนไมมี่ให้มี

แม้จะเบียดเบียนสทิธิของผู้ อืCน  
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การบริหารที่ผิดพลาด  เชน่ การบริหารด้วยวิธี

ปรนเปรอกิเลสสนองความต้องการจนทําให้คนทีC 

ไมมี่สทิธิเข้าใจวา่ตนมีสทิธิ จงึเรียกร้องสทิธินานา 

สร้างความไมพ่อใจหรือถงึขั Gนรังเกียจแก่ผู้ มีสทิธิตวั

จริงทั Gงหลาย ในบรรยากาศเชน่นั Gนจะเสยีการ

ปกครอง การบริหารจะพงั ถงึไมพ่งัก็ไมเ่จริญ  

มีสงครามประสาทเกิดขึ Gนให้แก้ไขรายวนั   

 

การยืนยันในสิทธิ  เชน่ การพิสจูน์พยานหลกัฐาน

ในชั Gนศาลเพราะตา่งพยายามยืนยนัในสทิธิของตน 

 

การตัง้มั่นในสิทธิ  ได้แก่ ผู้ ทีCมีสทิธิมัCนคงแนน่อน 

ถาวรแล้ว ยอ่มตั GงมัCนในสทิธิ ไมอ่อกไปเรียกร้อง

อะไร เชน่คนทําบญุยอ่มได้อานิสงส์บญุโดยไมต้่อง

เรียกร้อง คนทําบาปยอ่มได้วิบากบาปโดยไมต้่อง

เรียกร้อง 
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การทวงสิทธิโดยเจ้ากรรม  เชน่ เมืCอบคุคลใดถกู

กระทําโดยไมช่อบธรรมก็ได้ชืCอวา่เป็นเจ้ากรรมตาม

ระบบกรรม หรือเจ้าทกุข์ตามระบบกฎหมาย และมี

สทิธิทีCจะทวงสทิธิคืนตามความชอบธรรมเพืCอความ

เป็นธรรมได้     

 

การปรับเกลี่ยสิทธิโดยนายเวร  นายเวรคือคน

ปรับเกลีCยความเป็นธรรมในจกัรวาล มีหน้าทีCจดัสรร

ควิเจ้ากรรมให้มาพบลกูกรรมเพืCอทวงสทิธิคืน  

และกําหนดวาระอนัเหมาะสมให้ เชน่เดียวกบัทีC 

ผู้ พิพากษาในโลกนี Gพยายามเจรจาหาข้อตกลงให้กบั

คูก่รณีเชน่กนั ซึCงมกัจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึCงต้อง

เจ็บปวด  
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การป้องกัน 
ปัญหาทั้งปวง 

อันเน่ืองด้วยสิทธ ิ
 

 

 

 

 

 



 

 

          

การป้องกัน 
ปัญหาทังปวง 

อันเนืองด้วยสิทธ ิ

 

   แท้จริงแล้วระบบกรรมทั Gงปวงมีหน้าทีCปอ้งกนั

ปัญหาอนัวา่ด้วยสทิธิ หากมีปัญหาก็จดัการให้เป็น

ธรรม หวัใจของศีลจงึเป็นระบบเคารพสทิธิซึCงกนัและ

กนั หวัใจของกฎแหง่กรรมคือความเป็นธรรม นีCคือหลกั

แหง่กฎหมายจกัรวาล 
   
 ทกุระบบในโลกต้องถกูต้องตามกฎแหง่กรรม 

บคุคลใดจะจดัระบบทีCขดัแย้งกบักฎแหง่กรรมไมไ่ด้ 

หากระบบใดขดัแย้งกบักฎแหง่กรรม ระบบนั Gนใช้ไมไ่ด้  
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ขืนใช้ ผู้ เกีCยวข้องทั Gงหมดต้องรับกรรมอยา่งไมอ่าจหลกี 

เลีCยงได้ นัCนหมายความวา่ทกุระบบ ทั Gงการปกครอง 

เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหาร วฒันธรรม ธรรมเนียม 

ต้องเป็นไปเพืCอความเคารพสทิธิซึCงกนัและกนั  

     

   หากมีการละเมิดสทิธิก็ต้องมีกระบวนการ

จดัการให้เป็นธรรม หากมนษุย์ไมย่อมจดั เจ้ากรรม

นายเวรจะจดัให้ภายหลงั ดงันั GนดีทีCสดุ มนษุย์ควรอยู่

กนัโดยธรรม มีความเป็นธรรมตอ่กนั จะผาสกุ  

มีสนัตภิาพ และปลอดภยัทีCสดุ เชน่ เพืCอสนัตภิาพและ

ความเป็นธรรมในระดบัโลก สหประชาชาตพิงึห้ามทกุ

ประเทศพฒันากองกําลงัและอาวธุยทุโธปกรณ์ แล้ว

สหประชาชาตทํิาหน้าทีCดงักลา่วแทนเพืCอรักษาความ

สงบเรียบร้อยระหวา่งประเทศ ซึCงจะเกิดผลดีหลาย

ประการ คือ 
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1.  เป็นการยกระดบัสหประชาชาตจิากเสอืกระดาษ

มาเป็นผู้บริหารจดัการควบคมุสนัตภิาพโลกตาม

ปณิธานในการก่อตั Gงสหประชาชาตอิยา่งแท้จริง 
 

2.  ประเทศตา่ง ๆ จะประหยดังบกลาโหมได้มาก 

ซึCงปกตใิช้จา่ยราว 1-14% ของ GDP (ตา่งกนัตาม

ภาวะสนัตภิาพและสงครามของแตล่ะประเทศ)  

และสามารถนํางบดงักลา่วมาสร้างเศรษฐกิจให้

เจริญ สร้างสงัคมให้สงบสขุได้มากขึ Gน 
 

3.  ยตุริะบบประเทศจ้าวโลกทําตวัครอบงําหรือ

พยายามครอบครองประเทศอืCน ซึCงก่อให้เกิดความ

ไมเ่ป็นธรรมและสงครามยอ่ยตามมามาก 
 

4.  ยตุริะบบขั Gวอํานาจในโลก เพราะไมว่า่จะมีกีCขั Gว 

ก็ยอ่มมีความขดัแย้งและการหาพวกบอ่นทําลายกนั

เสมอ เมืCอยตุขิั Gวอํานาจได้ โลกจะได้เข้าสูย่คุเจริญ

อยา่งสงบสขุ 
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  อารยธรรมแหง่การเคารพสทิธิคือการปอ้งกนั

ปัญหา ระบบความเป็นธรรมคือการจดัการกบัปัญหา

ให้กลบัมาเป็นธรรมบนฐานของความเคารพสทิธิซึCงกนั

และกนั ซึCงเป็นความรับผิดชอบของทกุคน ทกุ

ครอบครัว ทกุบริษัท ทกุองค์กร ทกุรัฐบาล ทกุภมิูภาค 

ทกุองค์กรประชาคมโลก เพราะทกุคนอยูใ่นจกัรวาล

เดียวกนัภายใต้กฎแหง่กรรมสากล 

  
   แม้จะมีหลักการว่าด้วยสทิธิสัมพนัธ์  

การจดัระบบสทิธิ ระบบระบอบการบริหารสทิธิ 

เทคนิควธีิการจดัการสทิธิ ระบบป้องกันปัญหา

อันเนื,องด้วยสทิธิอย่างเที,ยงธรรมอย่างดี

เพยีงไร ปัญหาสทิธิกไ็ม่เคยหมดไปจากโลก

และจกัรวาล เพราะสทิธิมาพร้อมภาระหน้าที, 

ภาระหน้าที,ทาํให้เกดิการครอบครอง การ

ครอบครองทาํให้เกดิความรับผิดชอบ ความ

รับผิดชอบทาํให้เกดิความอยากความไม่อยาก 
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ความอยากความไม่อยากที,ไม่ตรงกันทาํให้เกดิ

ความไม่ลงตวักัน ความไม่ลงตวัทาํให้เกดิการ

กระทบกระทั,ง การกระทบกระทั,งทาํให้เกดิ

ความขัดแย้ง ความขัดแย้งทาํให้เกดิความ

บาดหมาง ความบาดหมางทาํให้เกดิความต่าง

พวก ความต่างพวกทาํให้เกดิการแข่งดตีกัีน 

การแข่งดตีกัีนนํามาซึ,งสงครามนานารูปแบบ 

สงครามนํามาซึ,งความพนิาศ ความพนิาศนํามา

ซึ,งการเพิ,มระบบใหม่โปะเข้าไปในระบบเดมิ 

จนกลายเป็นระบบซ้อนระบบ  
 

   ชีวติที,ง่ายๆ ตามธรรมชาตกิลายเป็น

ชีวติที,ยุ่งยาก ความสัมพนัธ์ยุ่งเหยงิ หมู่มนุษย์

ที,มีชีวติที,ยุ่งยาก อยู่กันด้วยความสัมพนัธ์ยุ่ง

เหยงิ จะอมทกุข์ขังตนไว้ในความเครียดตลอด 

เวลา เป็นวัฏฏะอันน่าสงสาร 
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 อิสรภาพเหนือ        
ระบบสิทธ ิ

 อันไรศ้านติ 
 
 
 



 

 

 
 

อิสรภาพเหนือ 
ระบบสิทธอัินไรศ้านติ 

    

   เมืCอระบบสทิธิสร้างความวุน่วายยุง่เหยิง

โกลาหล แม้จะจดัระบบมากีCระบอบก็ไมเ่คยทําให้

สงบลงตวัได้สกัที จงึมีผู้ปรารถนาอิสรภาพจาก

ระบบสทิธิทีCวุน่วายทั Gงหลาย นํามาซึCงการสละสทิธิ 
 
สละสิทธิโดยธรรมชาติ  เชน่ ความตายบงัคบัให้

ทกุคนสละสทิธิโดยธรรมชาต ิเมืCอตายแล้วจะมา

เรียกร้องสทิธิใด ๆ ไมไ่ด้ ดงันั Gน หากไมอ่ยากหมด

สทิธิก็ควรจดัสรรสทิธิของตนให้เรียบร้อยก่อนตาย  
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สละสิทธิโดยสำนึกรับผิดชอบ  เชน่ พอ่แมส่ละ

สทิธิในทรัพย์เพืCอมอบเป็นมรดกแก่บตุรบตุรีอยา่ง

เป็นธรรม ผู้ นําผู้บริหารสละสทิธิในตําแหนง่และ

อํานาจเพืCอมอบให้แก่ผู้ มีความเหมาะสมคน 

ตอ่ ๆ ไป   

 
สละสิทธิด้วยเจตจำนงหมดจดยิ่งใหญ ่ เชน่ 

ทา่นอนาถบณิฑิกเศรษฐีสร้างพระเชตวนัถวาย

พระพทุธเจ้า โดยปกตบิญุใหญ่เพียงนั Gนยอ่มมี

อานิสงส์มากมาย แตท่า่นไมเ่คยเรียกร้อง

ความสาํคญัหรือใสใ่จอานิสงส์นั Gนเลย ทา่นสละออก

เพืCอถวายอยา่งหมดจดด้วยเจตจํานงยิCงใหญ่ การ

สละนั Gนจงึ transform บญุเป็นบารมี ความตา่ง

ระหวา่งบญุกบับารมีคือ บญุสร้างอานิสงส์ภายนอก 

ใช้แล้วหมดไปเมืCอครบทกุวาระ บารมีสร้างอํานาจ

ภายในใจ ใช้ไมมี่วนัหมด มีแตง่อกงามยิCงขึ Gน 

  

 

 

50 



 

 

 

สละสิทธิด้วยมหากรุณา  เชน่ พระพทุธเจ้าหลวง

ปิยมหาราชเมืCอขึ Gนครองราชย์ทรงเป็นเจ้าแผน่ดนิ 

ซึCงยคุนั Gนหมายถงึเป็นเจ้าของประเทศ สทิธิในบคุคล

และไพร่ฟา้ข้าทาสทั Gงหมด และมีพระราชอํานาจ

ตดัสนิใจเดด็ขาดแตผู่้ เดียว แตด้่วยพระมหากรุณา 

พระองค์ทรงสละสทิธิเหลา่นั Gนจํานวนมากโดย  

1) ทรงเลกิทาส  2) ทรงยกเลกิระบบเจ้าขนุมลูนาย 

3) ทรงแตง่ตั Gงคณะ Committee ในการบริหาร

ราชการแผน่ดนิ นัCนคือการสละสทิธิด้วยมหากรุณา 

เป็นต้น 

 
สละสิทธิด้วยมหาปัญญา  เชน่ พระโพธิสตัว์ 

รัชทายาทเหน็ความเกิดแก่เจ็บตายและความทกุข์

ของมวลมนษุย์ จงึสละสทิธิในราชบลัลงัก์ออกบวช

แสวงหาอมตภาพ เพืCอนําจิตใจสรรพสตัว์ทั Gงหลาย

ไปสูค่วามอมตะ เป็นต้น 
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สละสิทธิด้วยความบริสุทธิ ์ เชน่ พระอริยะ

ทั GงหลายสละสทิธิในกรรมทีCจะทําให้ทอ่งอบาย  

พระอรหนัต์ทั Gงหลายสละสทิธิในบญุทั GงหมดทีCได้ทํา

มาแล้ว เพืCอเข้าพระนิพพาน เป็นต้น 
 

   ทา่นทีCสละสทิธิด้วยมหากรุณา มหาปัญญา 

และความบริสทุธิb เมืCอสละสทิธิในโลก ในกรรมแล้ว 

ทา่นยอ่มได้สทิธิโดยธรรมในระบบธรรมซึCงหมดจด 

ศานตสิขุ ปราศจากการยื Gอแยง่ และเป็นอมตะ 
    

    รู้คาํตอบแล้ว เลือกเอาว่าจะเป็นพวก

ไหน จะบริหารพฤตกิรรมของตนและหมู่คณะ

อย่างไรให้เกดิประโยชน์สุขสูงสุดอย่างยั,งยืน

ยาวนาน 
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