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1 
แกไ้ขรฐัธรรมนูญ  กตกิาการเลอืกต ัง้หรอืตอ้งมากกวา่นัน้? 

[Amendment of the Constitution, Rules of Election or More is Required?] 

 
บนเสน้ทางของการพฒันาประชาธปิไตยมาหลายทศวรรษ  โดยการพยายาม

แกไ้ขกติกาและกลไกทางการเมืองต่างๆ  เชน่  การแกไ้ขรฐัธรรมนูญ  การก่อตัง้
องคก์รต่างๆ ขึน้มาดูแลการเลือกตัง้  ตรวจสอบการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ฯลฯ  
ถงึแมจ้ะท ากนัมาหลายคร ัง้และทบทวนกนัใหม่หลายรอบ  ก็ยงัไม่สามารถจดัการกบั
ปัญหาคอรปัช ัน่และวิกฤติทางการเมืองไดด้ีพอ  น่ันเป็นเพราะว่ากลไกและกติกา
ต่างๆ ที่คิดกนัขึน้มายงับกพรอ่งหรอืไม่สมบูรณพ์ออย่างน้ันหรอื?  ตอนหน่ึงใน 
“เคล็ดลับแห่งอารยธรรมสวรรค”์  ซ ึง่เป็นหนังสือที่ว่าดว้ยการบรหิารปกครอง
บา้นเมืองใหเ้จรญิรุง่เรอืง  ทีถู่กลิขติไวใ้นปี พ.ศ.2418 (ค.ศ.1875)  ไดส้ะทอ้นให ้
เห็นมุมมองหน่ึงของปัญหานีข้องประเทศไทยว่า : 
 

“กลไกใดก็ตามแมจ้ะเป็นเคร ือ่งมือส าหรบัประโยชนท์ีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
มนุษยชาต ิ ก็สามารถถกูใชไ้ปในทางทีไ่ม่ชอบ  การใชอ้ย่างเหมาะสมหรอื
ใชใ้นทางทีผ่ดิขึน้อยู่กบัระดบัของความรูแ้จง้  ความสามารถ  ความศรทัธา  
ความสุจรติใจ  ความอุทศิตนและจิตใจทีสู่งส่งของบรรดาผูน้ าทางความ
คดิเห็นของสาธารณชน” 1 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเร ือ่งทางเทคนิคหรอืกติกาการ
เลือกตัง้เท่าน้ัน  ที่จะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาการ
เลอืกตัง้โดยล าพงั  หลกัการของประชาธปิไตยคอืการเคารพเสยีงส่วนใหญ่  แต่ถา้
เสยีงส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของคณุธรรม  ก็ไม่สามารถท าใหส้งัคมรม่เย็นเป็น
สุขหรอืเจรญิกา้วหนา้ได ้ ตวัอย่างเชน่  หากเมืองหน่ึงมีประชาชนหน่ึงรอ้ยคน  ใน
จ านวนนี ้70 คนชอบกนิเหลา้  อกี 30 คนไม่กนิเหลา้  เมือ่ใหล้งคะแนนเสยีงกนัว่าจะ
ใหข้ายเหลา้ไดอ้ย่างเสรหีรอืไม่  ฝ่ายทีช่อบกนิเหลา้ก็คงเป็นฝ่ายชนะ  โดยไม่ตอ้งมี
การซือ้เสยีง   
 

ท านองคลา้ยกนัในการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย  หากประชาชนไรวุ้ฒิ
ภาวะทางศลีธรรมก็จะตดัสินใจลงคะแนนใหผู้ท้ีจ่ะท าประโยชนใ์หก้บัตนเองไวก้่อน  
โดยไม่สนใจว่าผูน้ั้นจะท าประโยชนใ์หก้บัส่วนรวมหรอืไม่  เชน่  คนทีท่ าธรุกจิการคา้
ก็จะสนับสนุนนักการเมืองที่ตนคิดว่า  ถา้ชนะเลือกตั้งแลว้ขึน้มามีอ านาจ  
นักการเมอืงผูน้ั้นจะชว่ยใหธ้รุกจิของตนเฟ่ืองฟู  โดยอาจไม่สนใจว่านักการเมอืงคน

                                                           
1 The Secret of Divine Civilization, p.16 
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น้ันจะท าประโยชนใ์หบ้า้นเมืองไดห้รอืไม่  คนที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายก็ไม่อยาก
สนับสนุนคนด ี เพราะกลวัว่าถา้คนดขีึน้มามอี านาจถงึแมจ้ะท าประโยชนใ์หก้บัสงัคม
ได ้ แต่ธุรกิจของตนอาจติดขัดหรอืถูกปราบ  คนที่เป็นขา้ราชการก็จะเลือก
ลงคะแนนใหนั้กการเมืองที่จะช่วยใหต้นเองกา้วหน้าไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตในระบบ
ราชการ  โดยอาจไม่สนใจว่านักการเมืองคนน้ันจะคอรปัช ั่นหรอืไม่  จะท าให ้
ประเทศชาตเิจรญิขึน้หรอืเสยีหายอย่างไร   
 

แมว้่านักการเมืองที่เห็นแก่ตวัจะถูกประณามอย่างรุนแรงขึน้เร ือ่ยๆ ว่าทุจรติ  
ไวใ้จไม่ได ้ พูดอย่างท าอกีอย่าง  ปากว่าตาขยบิ  ฯลฯ  แต่เราไม่ควรมองขา้มความ
จรงิทีว่่า  นักการเมืองดงักล่าวคอืผลติผลหน่ึงของสงัคมของเรา  ผลมงัคุดย่อมเกดิ
มาจากตน้มงัคุด  ผลทุเรยีนย่อมเกดิมาจากตน้ทุเรยีน  ผลทุเรยีนจะเกดิมาจากตน้
มงัคุดไม่ได ้ เชน่เดียวกนันักการเมืองที่มีพฤติกรรมเห็นแก่ตวัต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา  
ย่อมเกิดมาจากสงัคมที่เป็นอย่างน้ัน  เราอนาถใจต่อการต่อสูช้ว่งชงิอ านาจและ
ผลประโยชนก์นัในหมู่นักการเมืองอย่างไม่สนใจผลกระทบต่อบา้นเมือง  เราไม่เห็น
สิ่งเดียวกนันี้ในหมู่ประชาชนทัง้ในระบบราชการและภาคเอกชนหรอื?  การมี
นักการเมืองที่ไม่ซ ือ่สตัยส์ุจรติและคดโกงบ่งบอกว่า  สงัคมเราก็มีการกระท าที่ไม่
ซ ือ่สตัยส์ุจรติอยู่ไม่นอ้ย  ซึง่มีใหเ้ห็นอยู่มากมายทัง้ในภาคราชการและภาคเอกชน  
ทัง้ทีเ่ป็นข่าวและไม่เป็นข่าว  และในการประกอบอาชพีอย่างไม่ซือ่สตัยส์ุจรติของคน
ในอาชพีตา่งๆ ในสงัคม   
 

นักการเมอืงทีเ่ห็นแกต่วัย่อมไม่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหข้ึน้มามอี านาจหรอือยู่ในอ านาจ
ไม่ไดน้าน  หากในสงัคมไม่มีคนอื่นๆ ที่เห็นแก่ไดห้รอืเห็นแก่ตวัเช่นกนัใหก้าร
สนับสนุน  ซึง่อาจเป็นขา้ราชการ  นักการเมอืงทอ้งถิน่  นักธรุกจิหรอืประชาชนอืน่ๆ  
ที่ตอ้งการผลประโยชนจ์ากนักการเมืองผูน้ั้นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  ปัญหา
ประชาธปิไตยในบา้นเราไม่ไดอ้ยู่ทีนั่กการเมอืงอย่างเดยีว  แต่สงัคมโดยรวมของเรา
มีปัญหา  นักการเมืองทุจรติก็คอืคนทีเ่ห็นแก่ตวัคนหน่ึงในสงัคมทีม่ีปัญหานี ้ ทีถ่บี
ตวัขึน้มากุมอ านาจรฐั  จงึถูกสงัคมหรอืสือ่มวลชนจบัตามองมากกว่า  และเป็นเป้า
ใหญ่ทีช่ดัเจนกว่าส าหรบัการประณาม  เพราะสามารถใชอ้ านาจไปในทางทีม่ิชอบ
และท าความเสยีหายใหแ้กช่าตบิา้นเมอืงมากกว่า  หากสงัคมเรายงัมพีฤตกิรรมทีไ่ม่
ซ ือ่สตัยส์ุจรติอยู่มากมาย  เป็นไปไดแ้ค่ไหนทีจ่ะแกไ้ขความไม่ซือ่สตัยส์ุจรติหรอืการ
คอรปัช ัน่ในวงการเมอืง 
 

บรรดาผูส้นับสนุนนักการเมอืงมอียู่หลากหลายประเภท  ตัง้แต่ผูใ้กลช้ดิทีไ่ดผ้ล
ประโยชนจ์ากนักการเมืองโดยตรง  ไปจนถงึผูท้ีอ่ยู่ปลายๆ ทีอ่าจถูกผูใ้กลช้ดิชกัจูง
ใหเ้ขา้มาอยู่ในเครอืขา่ย  ซึง่อาจไม่ไดผ้ลประโยชนอ์ะไรนัก  แตอ่าจเพยีงหวงัว่าสาย
สมัพนัธก์บันักการเมอืงน้ันจะมปีระโยชนบ์า้ง  เชน่  ชว่ยคุม้ครองตนจากการถูกกลั่น
แกลง้หรอืถูกรดีไถ  เมื่อบรรดาผูส้นับสนุนนักการเมืองหรอืพรรคการเมืองขยาย
เครอืข่ายกวา้งออกไปและเหนียวแน่นขึน้  ก็จะกลายเป็นฐานเสยีงทีม่พีลงัทีช่ว่ยเพิ่ม
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โอกาสในการชนะเลอืกตัง้  ในสภาพเชน่นีค้นทีด่มีีความสามารถแค่ไหนก็ยากทีจ่ะ
ไดร้บัเลอืกตัง้หากไม่เขา้สงักดัพรรคการเมอืง  เพราะจะสูฐ้านเสยีงของคู่แข่งทีส่งักดั
พรรคการเมืองไมได ้ และหากเขา้ไปสงักดัพรรคการเมือง  ความดคีวามสามารถ
ของตนทีจ่ะท าประโยชนใ์หบ้า้นเมืองก็อาจกลายเป็นอมัพาต  เพราะตอ้งเชือ่ฟังมติ
ของพรรคทีอ่าจส่งเสรมิประโยชนข์องพรรคมากกว่าประโยชนข์องประเทศชาต ิ  
 

การมฐีานเสยีงทีม่พีลงัอาจนับไดว้่าเป็นความส าเรจ็ของนักการเมืองหรอืพรรค
การเมืองน้ัน  แต่เมื่อพิจารณาในมุมกลบัสิ่งนีค้อืตวับ่มเพาะความไม่เป็นธรรมหรอื
ความอยุตธิรรม  เพราะเป็นเร ือ่งยากทีผู่ท้ีช่นะเลอืกตัง้จะใชอ้ านาจผดงุความยุตธิรรม
ในสงัคมไดอ้ย่างไม่ล าเอยีง  ไม่เห็นแก่ผลประโยชนข์องฐานเสียงของตนมากกว่า
ผลประโยชนข์องประชาชนที่ไม่ใช่ฐานเสียงของตน  สิ่งนี้จะค่อยๆ น าไปสู่การ
แบ่งเป็นพรรคเป็นพวก  ระหว่างผูท้ีถ่อืหางนักการเมืองคนละคนหรอืพรรคการเมือง
คนละพรรค  แนวโนม้การแบ่งพรรคแบ่งพวกในวงการเมืองนีห้าไดเ้กดิขึน้มาจาก
สูญญากาศ  แต่มคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมทีฝั่งรากลกึในสงัคมไทยทีม่แีนว้โนม้ที่
จะหาพวกไวก้่อน  เพื่อจะไดม้ีพลงัอ านาจในการต่อรองหรอืเอาชนะผูอ้ื่น  เพื่อ
ผลประโยชนข์องตนหรอืพวกของตนโดยอาจไม่ค านึงถึงความถูกผิด  หรอือย่าง
นอ้ยก็เพือ่ความปลอดภยัของตน  เพราะตนไม่มั่นใจในความยุตธิรรมของสงัคมว่าจะ
ใหค้วามเป็นธรรมหรอืคุม้ครองตนได ้
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2 
ความสามคัคทีีก่อ่ความแตกสามคัค ี

[Unity that Spawns Disunity] 

 
ความพยายามที่จะเขา้พวกหรอืสามคัคีกนัโดยพืน้ฐานแลว้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ที่

เป็นอยู่มกัเป็นความสามคัคทีีค่บัแคบ  เชน่  คนในครอบครวัหน่ึงสามคัคกีนัเพื่อต่อสู ้
กบัคนนอกครอบครวัหรอืคนครอบครวัอืน่  คนอาชพีหน่ึงสามคัคกีนัเพือ่ต่อสูก้บัคน
อาชพีอืน่  คนพรรคการเมืองหน่ึงสามคัคกีนัเพื่อต่อสูก้บัคนพรรคการเมืองอืน่  คน
ศาสนาหน่ึงสามคัคกีนัเพือ่ต่อสูก้บัคนศาสนาอืน่  คนในถิน่หน่ึงสามคัคกีนัเพื่อต่อสู ้
กบัคนในถิน่อืน่   
 

ความสามคัคใีนวงแคบทีก่่อใหเ้กดิการแตกความสามคัคใีนวงกวา้งเชน่นี ้ ไม่
เพยีงพออกีต่อไปส าหรบัการกา้วไปสู่อารยธรรมแห่งยุคใหม่  ซ ึง่จ าเป็นตอ้งขยายวง
ความสามคัคอีอกไป  กล่าวคอื  คนในครอบครวัหน่ึงสามคัคกีนัเพื่อสามคัคีกบัคน
ครอบครวัอื่น  เมื่อหลายๆ ครอบครวัสามคัคีกนัก็จะท าใหห้มู่บา้นหรอืทอ้งถิ่นน้ัน
สามคัคกีนั  เมื่อคนแต่ละทอ้งถิน่สามคัคกีนัเพื่อสามคัคกีบัคนทอ้งถิน่อืน่ก็จะท าให ้
จงัหวดัน้ันมีความสามคัคี  เมื่อคนในแต่ละจงัหวดัสามัคคีกนัเพื่อสามคัคีกบัคน
จงัหวดัอืน่หรอืภาคอืน่  คนในชาตก็ิจะสามคัคกีนั  ผูล้ขิติ “เคล็ดลบัแห่งอารยธรรม
สวรรค”์ กล่าวไวว้่า : 
 

“จงสงัเกตดวู่าเมือ่มคีวามสามคัคใีนครอบครวัหนึง่  กจิการตา่งๆ ของ
ครอบครวันัน้ด าเนินไปอย่างง่ายดายเพียงไร  สมาชกิของครอบครวันัน้
กา้วหนา้ไปอย่างไร  พวกเขาเจรญิรุง่เรอืงอย่างไรในโลก...เมือ่แต่ละวนั
ผ่านไปความเป็นทีนั่บหนา้ถอืตาและเกยีรตทิีย่งัยนืของครอบครวัดงักล่าว
มแีตจ่ะเพิม่ขึน้  และหากเราขยายวงของความสามคัคนีีอ้อกไปสกัหน่อยให ้
ครอบคลุมบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้นเดยีวกนั  ทีห่าทางรกัใครส่ามคัคี
กนั  คบหากนัดว้ยความเมตตาตอ่กนัและกนั  จะเห็นว่าพวกเขาจะกา้วหนา้
ไปไดม้ากเพียงไหน  พวกเขาจะปลอดภยัและไดร้บัการคุม้ครองอย่างไร  
จากนัน้ขอใหเ้ราขยายวงออกไปอกีหน่อยใหก้นิไปถงึบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่
ในเมืองเดยีวกนัทัง้หมด  หากพวกเขามีสายใยแห่งความสามคัคทีีเ่หนียว
แน่น  พวกเขาจะกา้วหนา้ไปไดไ้กลเพียงไรแมใ้นชว่งเวลาสัน้ๆ  และจะมี
พลงัโน้มน้าวเพียงไหน  และหากวงของความสามคัคีขยายออกไปอีก  
กล่าวคือ  หากบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในประเทศเดียวกนัมีหวัใจทีร่กัสงบ  
ปรารถนาทีจ่ะรว่มมอืกนัดว้ยหวัใจและวญิญาณทัง้หมด  และอาศยัอยู่ดว้ย
ความสามัคคีก ัน  และหากพวกเขาเมตตาและรกัใคร่ต่อกันและกัน  
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ประเทศนัน้จะมีความเบิกบานอย่างไม่รูส้ิน้และความรุง่โรจนท์ีย่ ัง่ยืน  จะมี
สนัตสิุข  ความอดุมสมบูรณ ์ และความมัง่คัง่ทีไ่พศาล” 2 

พระอบัดลุบาฮา 
 

หากประชาชนไดร้บัแรงบนัดาลใจจากค าสอนขา้งบนนีก็้นับว่าเป็นการเร ิม่ตน้ที่
ดี  แต่ก็ยงัมีเร ือ่งที่ทา้ทายอีกมากในทางปฏิบตัิ  หน่ึงในน้ันคือการพยายามที่จะ
เอาชนะคู่แข่งทางการคา้หรอืหาความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิอย่างเกนิเลย  จนน าไปสู่
การสรา้งสายสมัพนัธก์บัอ านาจทางการเมือง  หรอืนักธุรกิจเขา้มาสู่อ านาจทาง
การเมอืงเสยีเอง  ซ ึง่กอ่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมในการแขง่ขนักนัทางเศรษฐกจิ  และ
ความไม่ยุตธิรรมนีค้อือปุสรรคตอ่การขยายวงความสามคัคอีอกไป   
 
  

                                                           
2 Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá, p.279-80 
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3 
อ านาจและความยุตธิรรม 

[Power and Justice] 

 
ประเด็นนี้เกีย่วโยงกบัทศันคติเกีย่วกบัอ านาจ  ทีถ่อืว่าอ านาจคือหนทางไปสู่

เกยีรต ิ ผลประโยชน ์ ความไดเ้ปรยีบและการข่มผูอ้ืน่  และผลทีต่ามมาคอืการต่อสู ้
กนัทางการเมืองในสารพดัรูปแบบที่ซบัซอ้นขึน้  เพื่อจะขึน้มามีอ านาจหรอืรกัษา
อ านาจของตนไวห้รอืโค่นอ านาจของผูอ้ืน่  หากยงัไม่หลุดพน้จากทศันคตนีิ ้ วธิกีาร
แกไ้ขการใชอ้ านาจโดยมิชอบโดยการกระจายอ านาจ  ก็จะกลายเป็นเพียงการ
กระจายกนัแย่งอ านาจและกระจายกนัใชอ้ านาจโดยมชิอบ  การจะหย่าจากทศันคติ
เกีย่วกบัอ านาจนีจ้ าเป็นตอ้งอาศยัแรงบนัดาลใจและวิสยัทศันร์ว่มกนัเกีย่วกบัระบบ
สงัคมในอนาคต  ทีซ่มึซาบจติวญิญาณของอารยธรรมแห่งโลกยุคใหม่ทีว่่า “อ านาจ
คอืผูร้บัใชค้วามยุตธิรรม”  ซึง่เป็นหน่ึงในเงื่อนไขทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏริูปและการ
พฒันาประชาธปิไตย  ใหเ้ป็นระบอบการปกครองทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนและความเจรญิกา้วหนา้ของสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ  และการทีส่งัคมเราจะ
เดินทางไปสู่จุดหมายนี้ได ้  ไม่เพียงพอที่จะมุ่งการปฏิรูปมาที่นักการเมืองหรอื
ขา้ราชการเท่าน้ัน  แต่จ าเป็นที่ประชาชนในสงัคมจะตอ้งไดร้บัการศึกษาอย่าง
เหมาะสมควบคู่กนัไปดว้ย  ในเร ือ่งนีห้นังสอื “เคล็ดลบัแห่งอารยธรรมสวรรค”์ กล่าว
ไวว้่า :  
 

“หากใครคดัคา้นว่าการปฏิรูปทัง้หลายทีก่ล่าวมาขา้งบนนีไ้ม่เคยท า
ไดบ้รบิูรณ ์ เขาควรพจิารณาเร ือ่งนีด้ว้ยใจเป็นกลางและรูไ้วว้่า  ความขาด
ตกบกพรอ่งเหล่านีเ้ป็นผลมาจากความไรซ้ ึง่การประสานความคดิเห็นของ
สาธารณชนเขา้ดว้ยกนั  การขาดความกระตือรอืรน้  ความมุ่งมัน่และ
ความอุทศิตนของบรรดาผูน้ าประเทศ  เป็นทีช่ดัเจนว่าจนกว่าประชาชนจะ
ไดร้บัการศึกษา  จนกว่าความคิดเห็นของสาธารณชนจะมุ่งมาทีจุ่ด
เดยีวกนัอย่างถูกตอ้ง  จนกว่าขา้ราชการแมจ้ะเป็นขา้ราชการผูน้อ้ย  จะ
เป็นอิสระจากเศษเล็กเศษน้อยทีสุ่ดของความทุจรติ  ประเทศชาติจึงจะ
บรหิารงานไดอ้ย่างเหมาะสม  จนกว่าวนัิย  ระบบและการปกครองทีด่จีะไป
ถึงระดบัทีว่่า  บุคคลหนึ่งแมจ้ะพยายามสุดก าลงัแลว้  ก็ยงัพบว่าตนไม่
สามารถเบีย่งเบนไปจากความชอบธรรมแมเ้ท่าเสน้ผม  จงึจะถอืไดว้่าการ
ปฏริปูนัน้ท าส าเรจ็บรบิูรณต์ามทีต่อ้งการ” 3 

พระอบัดลุบาฮา 
 

                                                           
3 The Secret of Divine Civilization, p.16, 108 
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“การไต่สวนอย่างถีถ่ว้นจะแสดงใหเ้ห็นว่า  ปฐมเหตุของการกดขีแ่ละ
ความอยุติธรรม  ความไม่ชอบธรรม  ความไม่ชอบมาพากลและไม่เป็น
ระเบียบคือ  ความไรศ้รทัธาศาสนาและไรก้ารศึกษาของประชาชน  
ตวัอย่างเชน่  เมือ่ประชาชนเชือ่ศาสนาอย่างแทจ้รงิ  รูห้นังสอืและฝึกฝนมา
อย่างด ี เมือ่มคีวามยุ่งยากเกดิขึน้  พวกเขาสามารถรอ้งเรยีนต่อเจา้หนา้ที ่
ทอ้งถิน่  ถา้พวกเขาไม่ไดร้บัความเป็นธรรมและไม่ไดร้บัสทิธิ ์ และเห็นว่า
การด าเนินการของคณะปกครองทอ้งถิน่ไม่เขา้กบั...ความยุติธรรมของ
กษตัรยิ ์ พวกเขาสามารถเสนอเร ือ่งไปยงัศาลระดบัสูงขึน้ไป  และอธบิาย
ความเบีย่งเบนไปจากกฎธรรมะของคณะบรหิารทอ้งถิน่  จากนัน้ศาล
ระดบัสูงจะสามารถขอบนัทกึคดขีองทอ้งถิน่  และดว้ยวธินีีค้วามยุตธิรรมจะ
ด าเนินไป  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัเป็นเพราะการศึกษาในโรงเรยีนไม่
เพียงพอ  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รูแ้มแ้ต่ค าศพัทท์ีจ่ะใชอ้ธิบายสิง่ทีต่น
ตอ้งการ” 4  

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

                                                           
4 The Secret of Divine Civilization, p.18 
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4 
คุณสมบตัขิองผูท้ีค่วรไดร้บัเลอืกต ัง้ 

[The Qualifications of Those Who Should be Elected] 

 
เมื่อมีการศึกษาและมีศาสนาประชาชนจะสามารถมีส่วนรว่มในกระบวนการ

ประชาธปิไตยไดอ้ย่างมีคุณภาพ  ซึง่เร ิม่ตัง้แต่การเลือกตัง้  และส าหรบัคุณสมบตัิ
ของสมาชกิรฐัสภาทีป่ระชาชนควรมองหาเพื่อลงคะแนนเลอืกตัง้ให ้ หนังสอื “เคล็ด
ลบัแห่งอารยธรรมสวรรค”์ กล่าวไวว้่า : 
 

“แมว้่าการจดัตัง้รฐัสภา  การจดัตัง้สภาส าหรบัปรกึษาหารอื  จะเป็น
รากฐานของการปกครอง  ก็ยงัมีเงือ่นไขจ าเป็นอีกหลายอย่างทีส่ถาบนั
เหล่านีต้อ้งบรรลุ  ประการแรก  สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ทัง้หลายตอ้งชอบ
ธรรม...มีจิตใจสูง  ชกัจูงใหทุ้จรติไม่ได ้ ประการทีส่อง  พวกเขาตอ้ง...
ทราบหลกัการสูงสุดของกฎหมาย  เช ีย่วชาญในกฎระเบยีบทีค่วบคุมการ
บรหิารจดัการกจิการภายในและความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ  ช านาญใน
ศลิปะทีม่ปีระโยชนต์่ออารยธรรม  และพอใจกบัค่าตอบแทนตามกฎหมาย
... 

อย่างไรก็ตามหากสมาชกิของสภาส าหรบัปรกึษาหารอืเหล่านีด้อ้ย
คุณภาพ  โง่เขลา  ไม่ทราบกฎต่างๆ เกีย่วกบัการปกครองและการบรหิาร  
ไม่ฉลาดรอบคอบ...สนใจแต่ประโยชนข์องตนเอง  จะไม่มีประโยชนอ์นัใด
เกดิขึน้จากการจดัตัง้สภาดงักล่าว  ในอดีตหากคนยากไรต้อ้งการสิทธิ ์
ของตน  เขาเพยีงแตต่อ้งเสนอของขวญัใหบุ้คคลหนึง่  แตบ่ดันีเ้ขาตอ้งเลกิ
หวงัทีจ่ะไดร้บัความยุตธิรรม  หรอืไม่ก็ตอ้งใหจ้นสมาชกิทัง้สภาพอใจ” 5 

พระอบัดลุบาฮา 
 

แน่นอนว่าการปฏริูปและพฒันาการเมืองตามเงื่อนไขและองคป์ระกอบต่างๆ ที่
จ าเป็นดงัทีก่ล่าวมา  ไม่สามารถท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดใ้นเวลาสัน้ๆ  และตอ้งอาศยัการ
ผสานความพยายามของประชาชนทัง้ในและนอกวงการเมอืง :   
 

“โลกของการเมอืงเป็นเสมอืนโลกของมนุษย ์ เร ิม่แรกมนุษยเ์ป็นเมล็ด  
จากนัน้ค่อยเปลีย่นสภาพไปเป็นตวัอ่อนทีค่่อยๆ เตบิโตในครรภ ์ พฒันา
โครงสรา้งกระดูกขึน้มาซึง่ถูกห่อหุม้ดว้ยเนือ้หนัง  แลว้กอ่รา่งเป็นรูปทรงที ่
พเิศษของตนเอง...ในลกัษณะเดยีวกนัโลกของการเมอืงไม่สามารถพฒันา
จากจุดต า่สุดของความบกพรอ่ง  ขึน้มาสู่จุดสูงสุดของความถูกตอ้งและ
สมบูรณอ์ย่างทนัใด  บรรดาผูท้รงคณุวุฒทิัง้หลายตอ้งพยายามทัง้กลางวนั

                                                           
5 The Secret of Divine Civilization, p.17 
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และกลางคืน  โดยใชว้ิธีทัง้หมดทีจ่ะหนุนน าความกา้วหน้า  จนกระทัง่
รฐับาลและประชาชนจะพฒันาไปทุกดา้นในทุกๆ วนัและแมแ้ต่ทุกขณะ...
เมือ่ผูป้กครองมีเจตนาทีบ่รสิุทธิแ์ละยุติธรรม  เจา้หน้าทีบ่า้นเมืองมี
อัจฉร ิยภาพ  ความช านาญสุดยอดและทักษะการบร ิหารประเทศ  
ประชาชนมีความมุ่งมัน่และพยายามอย่างไม่ออมแรง  เมือ่ทัง้หมดนี ้
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  เมือ่นัน้ผลทีเ่กดิจากความกา้วหนา้  การปฏิรูปที ่
กวา้งไกล  ความภาคภูมิและความเจรญิรุง่เรอืงของรฐับาลและประชาชน  
จะปรากฏใหเ้ห็นชดั” 6 

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

                                                           
6 The Secret of Divine Civilization, p.107-8 



ปฏริปูการเมอืง ปฏริปูประเทศไทย แค่เอือ้มหรอือกีไกล? 

12 
ไปทีส่ารบญั 

5 
กตกิาประชาธปิไตยขัน้พืน้ฐาน 

[Basic Rules of Democracy] 

 
กระน้ันก็ตามไม่ว่าการปฏริปูการเมอืงจะตอ้งด าเนินไปบนเสน้ทางอกียาวไกลแค่

ไหน  ลองผิดลองถูกอย่างไร  ประเทศไทยจะปฏิรูปไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงอย่าง
แทจ้รงิไม่ไดน้อกจากว่า  ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้จะมีอิสระในการท าประโยชนใ์หแ้ก่
บา้นเมืองหรอืส่วนรวม  ซึง่ก็ขึน้กบัการก าหนดกติกาประชาธิปไตยที่อย่างน้อย
จะตอ้งพจิารณาและจดัการกบัประเด็นเหล่านี ้: 
 

1. ท าอย่างไรทีผู่ท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จะมอีสิระในการท างานเพือ่ส่วนรวม  ซึง่เกีย่วพนั
ถงึการไม่ตอ้งลงทนุหาเสยีงและการไม่เป็นหนีบุ้ญคณุใคร 

 
2. ท าอย่างไรทีผู่ท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมส าหรบัการเป็นสมาชกิรฐัสภาดงัทีก่ล่าว

มา  แต่ไม่ถนัดหรอืไม่อยากแข่งขนัชงิดีกบัใครในการเลือกตัง้  จะมีโอกาส
ไดร้บัเลอืกตัง้ 

 
3. ท าอย่างไรทีค่วามดคีวามสามารถของบุคคลจะถูกน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์่อ

ส่วนรวม  โดยไม่ถูกกลบดว้ยเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของ
คณุธรรม 

 
4. ท าอย่างไรทีก่ระบวนการประชาธปิไตยจะไม่ก่อใหเ้กดิความแตกสามคัคแีละ

แบ่งพรรคแบ่งพวก  อนัจะเป็นอุปสรรคต่อการรว่มมอืกนัของคนในสงัคม  และ
ถว่งความเจรญิกา้วหนา้ของชาต ิ
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