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Introductions to Dr.Tawatchai’s translations and articles for 

the webpage 

 

Translations 

1. คีตาบีอคัดสั (คมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ด)  คอืคมัภรีแ์ม่บทของศาสนาบาไฮ  ซึ่งเป็นกฎบตัรของ

อารยธรรมโลกในอนาคต  ที่จะค่อยๆ ก่อตวัขึน้มาและยนืยาวไปตลอดยุคศาสนาบาไฮเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าหนึ่งพนัปี  ในช่วงเวลาหนึ่งพนัปีนี้นับจากก าเนิดศาสนาบาไฮในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 สงัคม

มนุษย์ได้มแีละจะมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวตัศิาสตร์  จนปัจจุบนันี้

ยากที่จะคาดการณ์ได้ว่าแค่อีกยี่สิบปีข้างหน้า  โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  จึงเป็นที่น่าพิศวงว่า

ท่ามกลางวกิฤตกิารณ์และความสบัสนมากมายหลายอย่างของโลกที่ขดัแย้งกบัตวัเองที่เป็นอยู่  อารย

ธรรมดงักล่าวจะก่อตวัขึน้มาอย่างไร  และพระบาฮาอุลลาห์ลขิติกฎและบทบญัญตั ิ และสถาบนัที่จะน า

กฎและบทบัญญัติเหล่านี้มาบังคับใช้อย่างไร  ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปมากมายสุดจินตนาการในช่วงเวลาหนึ่งพนัปีนี้   ในกระบวนการก่อตวัของอารยธรรม

อารยธรรมขัน้สูงสุดบนโลกนี้ด ังที่กล่าวมา  กฎและบทบัญญัติในคมัภีร์เล่มนี้ จะค่อยๆ เป็นที่เข้าใจ  

ยอมรบัและน ามาปฏบิตัโิดยชนชาตติ่างๆ  ซึ่งจะได้เหน็ “การประสานสามคัคปีระชาชนทัง้หมดของโลก

ในความมุ่งหมายสากลและศาสนาเดยีวกนั”  และพวกเขาจะถอืว่า “โลกนี้เป็นเพยีงประเทศเดยีว  และ

มนุษยชาตเิป็นเพยีงพลเมอืงของประเทศเดยีวกนั”       

2. คีตาบีอีคาน (คมัภรีแ์ห่งความมัน่ใจ)  เป็นคมัภรีท์ีส่ าคญัเป็นล าดบัสองของพระบาฮาอุลลาห์

รองจากคตีาบอีคัดสั  ด้วยความแจ่มแจ้งในการอภิปรายเหตุผลที่มนี ้าหนักและความคมคายอย่างหาที่

เปรยีบไม่ได ้ คมัภรีน์ี้ใหค้วามกระจ่างวรรคต่างๆ ที่เป็นอุปมาในคมัภีร์ใหม่  วจนะที่เขา้ใจยากในคมัภีร์

โกรอ่าน  และค าสอนที่เป็นปริศนาของพระโมฮมัหมดัที่ได้ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ  ความสงสยัและ

ความเป็นปรปักษ์มานานนบัยุค  คลีค่ลายความหมายของพจน์ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์เชน่ “การกลบัมา”  “การ

ฟ้ืนคนืชพี”  “ตราประทบัของศาสนทูตทัง้หลาย”  และ “วนัแห่งการพพิากษา”  จงึกล่าวอ้างได้ว่าคมัภีร์นี้

เพยีงเล่มเดยีวไดว้างรากฐานทีท่ าลายไม่ไดส้ าหรบัการปรองดองสาวกของศาสนาต่างๆ ไดอ้ย่างสมบูรณ์

และถาวร  ซึ่งหากปราศจากรากฐานนี้แลว้ความเกลยีดชงัและความบา้คลัง่ทางศาสนาที่เป็นเสมอืนไฟที่
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ก าลงัเผาผลาญโลกอยู่ในหลายดนิแดน  คงดบัไม่ได ้ ดงันัน้ธรรมลขิติเล่มนี้ควรเป็นที่น่าสนใจเป็นพเิศษ

ส าหรบัผูท้ีม่ภูีมหิลงัศาสนาอสิลามและศาสนาครสิต์ 

3. พระวจนะเร้นลับของพระบาฮาอุลลาห์  เป็นวาทะประดุจมณีที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสต่อ

วญิญาณของมนุษย ์ เพื่อใหม้นุษยเ์ขา้ถงึตวัตนของตนเอง  ปรบัความรู้สกึนึกคดิในจติใจของตน  แก้ไข

ความประพฤตขิองตน  เขา้ใจจุดประสงค์ของการด ารงชวีติของบนโลกนี้  และด าเนินชวีติไปตามนัน้  

ธรรมลขิตินี้เหมาะทีจ่ะอ่านดว้ยสมาธทิีใ่คร่ครวญ  เพื่อจะได้แรงบนัดาลใจในการปล่อยวางจากโลกวตัถุ

และพฒันาจติวญิญาณของตน 

4. เฉลยปัญหารธรรมบางข้อ  เป็นบนัทกึบทสนทนาที่พระอบัดุลบาฮาทรงตอบค าถามของ

บาไฮชาวตะวนัตกรุ่นแรกๆ ที่มภูีมหิลงัเป็นครสิตยีนมาก่อน  เป็นการให้ความกระจ่างแก่วาทะและค า

พยากรณ์ต่างๆ ในคมัภรีไ์บเบิล้  และดงันัน้ย่อมน่าสนใจเป็นพเิศษส าหรบัครสิตศ์าสนิกชน  แต่กระนัน้ก็

ยงัมเีนื้อหาครอบคลุมไปถงึเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจส าหรบัคนทัว่ไปที่ใช่ครสิต์ศาสนิกชนด้วย  ซึ่งมตีัง้แต่

เรื่องทีเ่ป็นธรรมชาตขิองชวีติเช่น  จุดก าเนิดของมนุษย์  วญิญาณและสภาวะของมนุษย์หลงัความตาย  

การกลบัชาตมิาเกดิ  จุดก าเนิดของจกัรวาล  อทิธพิลของดวงดาว  ชะตาลขิติ  การรกัษาโดยวธิทีางจติ

วญิญาณและวธิทีางวตัถุ  ไปจนถงึเรื่องที่ประเดน็ทางสงัคมและเศรษฐกจิเช่น  การปฏบิตัติ่ออาชญากร

และการประทว้งหยุดงาน 

5. เคลด็ลบัแห่งอารยธรรมสวรรค์  เป็นธรรมลิขติในปี ค.ศ.1875 ของพระอบัดุลบาฮาถึง

ประชาชนและผู้ปกครองทัง้หลายของเปอร์เซีย (อิหร่าน) ซึ่งมีอสิลามเป็นศาสนาประจ าชาติ  ในการ

อภปิรายเหตุผลทีม่นี ้าหนกัอย่างยากทีต่า้นได้  ดว้ยส านวนโวหารที่อ่อนโยนที่ละลายค าตเิตยีนให้นุ่มลง

จนรู้สึกได้ถึงความรกัและความห่วงใยของพระองค์  พระอบัดุลบาฮาทรงชี้ให้เห็นอุปสรรคต่างๆ ที่

ขดัขวางความเจรญิก้าวหน้าของประเทศเมอืงเกดิของพระองค์  ซึ่งรวมถงึความทุจรติ  ความโง่เขลา  

ความบ้าคลัง่ศาสนา  และการต่อต้านสิง่ที่มาจากต่างชาตอิย่างหลบัหูหลบัตา  และทรงเสนอแนวทาง

ส าหรบัการฟ้ืนฟูเปอร์เซีย  ที่จ าเป็นต้องอาศยัอานุภาพของศาสนา  ซึ่งเป็นทัง้แรงบนัดาลใจส าหรบั

บุคคล  และเป็นพลงัทีท่รงอ านาจทีสุ่ดทีส่ามารถท าใหป้ระชาชนสามคัคกีนัดว้ยใจจรงิ  และความสามคัคี

ทีจ่รงิใจนี้คอืพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัความเจรญิรุ่งเรอืงของชาต ิ ไม่ว่าประเทศนัน้จะมศีาสนาอะไรเป็น

ศาสนาประจ าชาต ิ หนังสือเล่มนี้เหมาะส าหรบัผูค้นในทุกวงการที่ห่วงใยอนาคตประเทศไทยของเรา  

ส าหรบัผูท้ีย่งัอาจไม่มเีวลาที่จะอ่านรวดเดยีวทัง้เล่ม  สามารถเลอืกอ่านบางตอนที่เป็นสจัธธรมสากลที่

ใชไ้ดก้บัคนทุกชาตทิุกศาสนา  ดงัทีพ่มิพไ์วด้ว้ยตวัอกัษรสฟ้ีา 
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6. สญัญาแห่งสนัติภาพของโลก  เป็นเอกสารแห่งประวตัศิาสตร์ที่สภายุตธิรรมสากลซึ่งเป็น

สถาบนัสูงสุดของศาสนาบาไฮ  แถลงต่อ “ประชาชนทัง้หลายของโลก” ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนทุก

ศาสนาทุกชนชาต ิ ทุกระดบัตัง้แต่คนธรรมดาไปถงึชนชัน้ปกครอง  เพราะโดยปกตแิล้วก่อนหน้านี้สภา

ยุตธิรรมมแีต่จดหมายหรอืสารถงึบาไฮศาสนิกชนทัว่โลก  เอกสารนี้จงึเป็นเอกสารแห่งประวตัศิาสตร์ไม่

เฉพาะแต่ในศาสนาบาไฮเท่านัน้  แต่เป็นเอกสารแห่งประวตัศิาสตรข์องโลกดว้ย  เพราะปกตแิลว้สถาบนั

ของศาสนาทัง้หลายจะมคี าประกาศหรอืค าแถลงถงึศาสนิกชนของตนเท่านัน้  ไม่แถลงถงึศาสนิกชนของ

ศาสนาอื่น   

ค าแถลงนี้ออกมาเนื่ องในโอกาสปีสันติภาพสากล ค.ศ.1986 ที่ประกาศโดยองค์การ

สหประชาชาต ิ และในปีนัน้บาไฮศาสนิกชนทัว่โลกไดร้ณรงคเ์ผยแพร่และมอบเอกสารนี้ให้แก่ประชาชน

ทัว่ทุกทวปี  โดยท าการมอบเอกสารนี้ใหแ้ก่ประมุขของประเทศทัง้หลาย  เช่น  กษตัรยิ์  ประธานาธบิด ี 

นายกรฐัมนตร ี ตลอดจนบุคคลระดบัสูง  บุคคลส าคญั  ผูน้ าทางความคดิ  นักวชิาการ  คนในทุกวงการ

รวมทัง้วงการศาสนา  ไปจนถึงประชาชนทัว่ไป  แต่เอกสารนี้คงไม่ได้รบัความสนใจและศกึษาอย่าง

จริงจงัเท่าไหร่โดยผูร้ ับ  เพราะนับตัง้แต่ปี ค.ศ.1986 มาจนปัจจุบนั  ชนชาติมากมายหลายกลุ่มยิ่งมี

ความขดัแยง้และใชค้วามรุนแรงต่อกนัและกนัมากขึน้  และโลกรอ้นระอุยิง่ข ึน้ดว้ยสงคราม   

แมม้นุษยชาตจิะท าสงครามกนัมากมายมาตัง้แต่เริม่ตน้ประวตัศิาสตร ์ ในเอกสารนี้สภายุตธิรรม

ก็ได้ยืนยนัว่าสันติภาพของโลกอยู่แค่เอื้อม  และชี้ให้เห็นสญัญาณด้านบวกที่บ่งบอกว่าประชาชาติ

ทัง้หลายก าลงัพยายามขยบัเขา้มาหากนัซึ่งก าลงัปูทางไปสู่สนัตภิาพ  แต่กย็งัมอีุปสรรคหลายอย่างบน

หนทางทีส่ภายุตธิรรมสากลแจกแจงให้เหน็ว่ามนุษยชาตจิะต้องเอาชนะ  ยิง่ไปกว่านัน้สภายุตธิรรมยงั

เสนอแนะวธิกีารและขัน้ตอนปฏิบตัิที่จ าเป็นให้แก่ประชาชาตทิัง้หลายเพื่อสถาปนาสนัตภิาพของโลก  

ส าหรบัผูท้ีย่งัไม่เคยไดร้บัเอกสารนี้  สามารถศกึษาได้ที่นี่  หรอืผูท้ี่เคยได้รบัเอกสารนี้แล้วตัง้แต่ปี ค.ศ.

1986 แต่ไม่ไดส้นใจนกั  กส็ามารถศกึษาใหม่ไดเ้ชน่กนัยงัไม่สายเกนิไป 

7. พระบาฮาอลุลาห ์ เป็นหนงัสอืทีอ่อกมาภายใตก้ารอุปถมัถ์ของสภายุตธิรรมสากลในปี ค.ศ.

1992  เนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษของการเสดจ็ขึน้สู่สวรรคข์องพระบาฮาอุลลาห ์ หนงัสอืเล่มนี้

เป็นค าน าโดยย่อเกีย่วกบัชวีติและผลงานของพระบาฮาอุลลาห ์ ซึ่งผูอ้่านสามารถศกึษาได้โดยไม่ต้องใช้

เวลามาก  เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ก่อนทีจ่ะศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของศาสนาบาไฮอย่างละเอยีด 

8. ค าแถลงถึงผูน้ าศาสนาทัง้หลายของโลก  เป็นเอกสารแห่งประวตัศิาสตร์เช่นกนัที่ไม่เคยมี

มาก่อนในโลก  ที่สถาบนัสูงสุดของศาสนาหนึ่ง (สภายุตธิรรมสากล) จะมคี าแถลงถงึคนระดบัผู้น าของ

ศาสนาอื่นๆ ทัง้หมดทัว่โลก  ในเอกสารนี้ที่ออกมาในเดอืนเมษายน ค.ศ.2002 สภายุติธรรมสากลได้

สาธยายให้เหน็วถิขีองประวตัิศาสตร์ว่า  ภาคอื่นๆ ของสงัคมได้พยายามก้าวข้ามอคตทิัง้หลายที่เป็น
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อุปสรรคมายาวนานตัง้แต่อดตี  และเขา้มายอมรบันัยต่างๆ ของความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาติ

มากขึน้  แต่ศาสนาจดัตัง้กลบัตดิอยู่กบัอดีตขา้มไม่พ้นอคตทิางศาสนา  ซึ่งเป็นที่มาของความบ้าคลัง่

ศาสนา  และเป็นสาเหตุใหญ่อนัหนึ่งของสงครามและการใชค้วามรุนแรง  ทีเ่ป็นเสมอืนไฟที่ก าลงัลุกลาม

เผาผลาญโลก  ในฐานะที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ศาสนิกชนพึ่งพาการชี้น า  ผูน้ าศาสนาจงึมบีทบาทส าคญัที่

สามารถอบรมสัง่สอนศาสนิกชนของตนให้ละอคตทิางศาสนา  และนี่เองที่สภายุติธรรมเรยีกร้องผูน้ า

ศาสนาทัง้หลายของโลกใหก้ระท า  เพื่อเหน็แก่ความสามคัคแีละความผาสุกของมนุษยชาติ 

9. สตรีในโลกยคุใหม่  เป็นประมวลธรรมลขิติบาไฮที่กล่าวถงึสาเหตุที่สตรไีม่เท่าเทยีมกบับุรุษ

มายาวนานในอดตี  แต่มาถงึปัจจุบนัสตรไีดร้บัพรเป็นพเิศษอย่างไรใหข้ึน้มาเสมอภาคกบับุรุษ  และสตรี

ต้องท าอะไรเพื่อให้จะมีความเสมอภาคนี้  ซึ่งไม่ใช่สิง่ที่จะได้มาเปล่าๆ โดยที่สตรไีม่ต้องออกแรงหรือ

พยายาม  ความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรมีคีวามหมายวา่อย่างไรทัง้ในครอบครวัและโลกภายนอก  

และมนียัส าคญัอย่างไรต่อสนัตภิาพและความเจรญิรุ่งเรอืงของมนุษยชาต ิ สตรยีุคใหม่คนไหนเล่าทีจ่ะอด

ใจไม่อ่านธรรมลขิติบาไฮเกีย่วกบัเรื่องนี้ได้ 

 

Articles 

1. ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของศาสนา  ศาสนาทัง้หลายเป็นหนึ่งเดยีวกนัอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่

ไร  แตม่นุษยเ์องทีม่องไม่เหน็สจัธรรมนี้  อย่างไรกต็ามอาจเป็นทีน่่าสงสยัว่าศาสนาเป็นหนึ่งเดยีวกนัได้

อย่างไร  ในเมื่อค าสอนของศาสนาต่างๆ แตกต่างกนัและบางกรณีถงึกบัขดัแย้งกนั  ค าอธบิายของพระ

บาฮาอุลลาห์ในเอกสารนี้  ให้ความกระจ่างอย่างไร้ข้อกงัขา  ผู้ที่อยากเหน็ความสามคัคีที่ย ัง่ยืนอย่าง

แทจ้รงิของศาสนาทัง้หลาย  ไม่ควรรอชา้หรอืลงัเลใจทีจ่ะอ่านและศกึษาดู 

2. ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของมนุษยชาติ  ววิฒันาการทางสงัคมของมนุษย์ที่มมีายาวนาน

นบัเป็นพนัๆ ปี  ไดม้าถงึข ัน้ตอนสุดทา้ยแลว้ที่จะมเีอกภาพของโลกในยุคใหม่นี้  ยุคที่วทิยาศาสตร์และ

ศาสนาได้ออกตวัพร้อมกนัเพื่อที่จะประสานมนุษยชาตใิห้เป็นหนึ่งเดยีวกนั  และขยายความรกัชาตใิห้

กวา้งออกไปเป็นส านึกในความเป็นพลเมอืงของโลก  ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของมนุษยชาตินี้ซึ่งเป็นทัง้

หลกัธรรมที่เป็นหวัใจและเป้าหมายสุดท้ายของศาสนาบาไฮ  มคีวามหมายและนัยส าคญัอย่างไร  ขอ

เชญิศกึษาพจิารณากนัสกัหน่อย  เพื่อการปรบัทศันคตใิห้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก าลงั

ด าเนินไป 
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3. เศรษฐกิจ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม : มุมมองหน่ึงของศาสนาบาไฮ  ปัญหา

เศรษฐกิจเกิดจากเจตคติและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน  หรือเกิดจากนโยบายและการ

บริหารเศรฐกิจ  หรือเกดิจากระบบเศรฐกิจ  หรือเกดิจากหลายๆ อย่างผสมกนั  ไม่ว่าในประเทศใด  

ระบบการปกครองและระบบเศรษฐกจิแบบไหน  ชอ่งวา่งระหว่างคนร ่ารวยและคนยากจนห่างขึน้เรื่อยๆ  

ปัญหาระหวา่งนายทุนและผูใ้ชแ้รงงานก าลงัลุกลาม  การพฒันาอุตสาหกรรมก าลงัท าลายทรพัยากรณ์

ทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและภาคการเกษตร  ปัญหาเหล่านี้ที่วกิฤติยิง่ขึน้เรื่อยๆ ที่แต่ละประเทศ

ก าลงัเผชญิอยู่และก าลงัดิ้นรนต่อสู้  จะคลี่คลายได้หรือจะเลวร้ายลงเรื่อยๆ ท่ามกลางระบบเศรษกิจ  

สงัคมและการเมืองที่เป็นอยู่  หรอืจะมีทางออกอย่างไรขอเชญิผู้ที่สนใจเรื่องนี้พิจารณาดูมุมมองและ

ทศันะของศาสนาบาไฮนี้  

4. ระบบบริหารบาไฮ : ระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์  คอืระบบโลกที่จะเป็นอารย

ธรรมขัน้สูงสุดบนพิภพที่ระบุไว้ในคีตาบีอคัดัส  และพยากรณ์ไว้ในศาสนาทัง้หลายในอดีตเช่นการ

กล่าวถงึยุคพระศรอีารยิ ์ ระบบโลกใหม่นี้ถูกลขิติให้มาแทนระบบสงัคม  เศรษฐกจิ  การเมอืงและระบบ

ศาสนาทีบ่กพร่อง  ทีก่ าลงัแตกสลายท่ามกลางความโกลาหลและวกิฤตกิารณ์ทีก่นิลกึและก าลงัลามไปทัว่

โลก   เพราะความเดอืดร้อนและความทุกขย์ากของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ทวขี ึน้ทุกวนั  ไม่สามารถ

จดัการได้โดยระบบที่บกพร่องทัง้หลายที่เป็นอยู่  โดยมีหลกัฐานให้เห็นได้จากการประท้วงในรูปแบบ

ต่างๆ โดยประชาชนกลุ่มต่างๆ ในระดบัความรุนแรงต่างๆ  ซึ่งนับวนักจ็ะปกครองกนัได้ยากขึน้เรื่อยๆ  

ระบบบรหิารบาไฮทีจ่ะค่อยๆ ก่อตวัขึน้มาเป็นระบบโลกใหม่นี้มลีกัษณะเด่นที่ต่างจากระบบเก่าอย่างไร  

เชน่ในเรื่องของการเลอืกตัง้  บทบาทระหวา่งประชาชนและสถาบนัปกครอง  ฯลฯ  ผูท้ี่สนใจหรอืสิ้นหวงั

กบัการเมอืงทีส่รา้งความแตกแยกในชาตอิย่างกนิลกึมาหลายปีและไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร  อาจเริม่เหน็

ประกายแห่งความหวงัเมื่อไดศ้กึษาระบบสงัคมของพระบาฮาอุลลาหน์ี้ 

5. วิสยัทศัน์ของบาไฮเก่ียวกบัอนาคต  การมองหรอืคาดการณ์อนาคตได้ถูกต้องสามารถช่วย

ใหเ้รามัน่ใจวา่เราควรจะท าอะไรในปัจจุบนัเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัอนาคต  ไม่วา่ในระดบับุคคล  ครอบครวั  

องคก์ร  สถาบนั  หากขาดวสิยัทศัน์ย่อมเดนิไปขา้งหน้าอย่างไร้ทศิทาง  และในระดบัประเทศหากผูน้ า

ระดบัประเทศขาดวสิยัทศัน์ที่ถูกต้อง  ประเทศชาติจะเดินไปทางไหน  วกิฤตกิารณ์ในแต่ละประเทศที่

หนกัหนาสาหสัขึน้ทุกวนัทัง้ดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงครามและการก่อการร้าย  สิง่แวดล้อมและภยั

ธรรมชาต ิ ซึ่งลุกลาม  โยงใยและเกี่ยวพนักนัทัว่โลก  เป็นสญัญาณบอกวนัสิ้นโลกและจุดจบของอารย

ธรรม  หรอืเป็นเพยีงความมดืในตอนกลางคนืทีต่อ้งน ามาก่อนแสงสว่างของอรุโณทยั  ขอเชญิพจิารณา

วสิยัทศัน์ของบาไฮนี้ 
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  6. การศึกษาของบาไฮ  รวบรวมหลกัธรรมค าสอนบาไฮส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการศกึษา  ซึ่ง

ชุมชนบาไฮในเปอร์เซียน ามาใช้ในการก่อตัง้โรงเรียนบาไฮ  และจดัการเรียนการสอนอย่างประสบ

ความส าเรจ็เป็นทีโ่ดดเด่นในตน้ครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้  ซึ่งเป็นเวลาทีก่ารศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศมี

คุณภาพไม่เพยีงพอและกระจายไม่ทัว่ถงึ  และปัจุบนันี้ครูและนักการศกึษาบาไฮในหลายๆ ประเทศทัว่

โลกกก็ าลงัเดนิตามรอยเท้า  โดยการน าหลกัธรรมค าสอนเดยีวกนัเหล่านี้มาใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอน  พัฒนาหลักสูตรการศึกษา  บริหารจดัการและก่อตัง้โรงเรียนบาไฮ  เอกสารนี้จึงน่าจะเป็นที่

น่าสนใจส าหรบัผูท้ีข่อ้งเกีย่วกบัการศกึษาไมว่า่จะเป็นนกัเรยีน  นกัศกึษา  พ่อแม่ผูป้กครอง  ครู  ผูเ้ขยีน

หลักสูตรการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้ปริหารโรงเรียน  ไปจนถึงผู้วางนโยบายและจัดสรร

งบประมาณส าหรบัการศกึษา       

 

 

   

  

     


