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1 
เจตคตแิละพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิ 

[Economic Attitude and Behaviour] 

 
ดูกร  คนรบัใชท้ัง้หลายของเรา!  พวกเจา้คอืตน้ไมใ้นอุทยานของเรา  

พวกเจา้ตอ้งออกผลทีส่วยงามและวิเศษ  เพือ่ว่าเจา้เองและคนอืน่จะได ้
ประโยชนจ์ากผลไมนั้น้  ดงันัน้เป็นหนา้ทีข่องทุกคนทีจ่ะประกอบวิชาชพี
หรอืงานฝีมือ  เพราะในนัน้มีความลบัของความมัง่คัง่อยู่  ดูกร  มนุษยผ์ูม้ี
ปัญญา!  เพราะผลขึน้กบัวิธีการและกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้จะ
เพยีงพอส าหรบัเจา้ทุกประการ  ตน้ไมท้ีไ่ม่ออกผลนัน้เหมาะส าหรบักองไฟ
เสมอมาและตลอดไป 1 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ทุกคนตอ้งเป็นตน้ไมท้ี่ออกผลคือมีผลผลิต  ซึง่นัยทางเศรษฐกิจของวจนะ
ขา้งบนนีค้อื  ทุกคนตอ้งประกอบอาชพี  แต่มใิชว่่าอาชพีอะไรก็ไดท้ีท่ าเงนิได ้ อาชพี
น้ันควรเป็นงานทีเ่ป็นประโยชนต่์อผูอ้ืน่หรอืสงัคม  เชน่  แพทยร์กัษาคนไข ้ ครูสอน
นักเรยีน  ชา่งสรา้งบา้นใหค้นอาศยั  แม่คา้ขายอาหารใหค้นมาซือ้ทาน  นักบญัชที า
บญัชใีหบ้รษิัท  เกษตรกรปลูกขา้วและพืชผักผลไมใ้หเ้ป็นอาหารส าหรบัคนอื่น  
นักวิทยาศาสตรค์ิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธภิาพการท างานหรอืเพิ่ม
ความสะดวกสบายใหก้บัชวีิต  การมีรายไดห้รอืไดเ้งินมาโดยไม่ไดท้ าอะไรที่มี
ประโยชนต่์อผูอ้ื่นและสงัคมเช่น  การไดเ้งินมาจากการคอรปัช ัน่  การเก็งก าไร
อสงัหารมิทรพัย ์ การเก็งก าไรหุน้  การคา้เงนิตรา  หรอืการใหเ้งนิท างานแทนโดยที่
เราไม่ตอ้งท าอะไรในรูปแบบต่างๆ  ลว้นมีผลเสยีต่อเศรษฐกจิ  จะมากนอ้ยแค่ไหนก็
ขึน้กบัปรมิาณของเงนิทีไ่ดม้าโดยวธิดีงักล่าว   
 

ผูท้ีห่าเลีย้งชพีดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของตนเองย่อมเห็นค่าของเงนิทีไ่ดม้าดว้ยความ
พากเพียรอุตสาหะ  และจะรูจ้กัใชเ้งินไม่ฟุ่ มเฟือย  ส่วนผูท้ีไ่ดเ้งินมาโดยไม่ตอ้งท า
อะไรอย่างทีก่ล่าวมาขา้งบน  มีแนวโนม้ทีจ่ะสุรุย่สุรา่ยและใชจ้่ายอย่างฟุ่ มเฟือยโดย
ไม่ตอ้งเสยีดายเงนิ  ถา้มีคนจ านวนมากไดเ้งนิมาเป็นปรมิาณมากในลกัษณะนีย้่อม
ส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมได ้ ตวัอย่างเชน่  ประชาชนทั่วไปพอใจทีจ่ะซ ือ้รถยนตค์นั
หน่ึงในราคาเจ็ดแสนบาท  เพราะเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ  ซึง่ก็เป็น
ราคาขายที่บรษิัทรถยนตไ์ดก้ าไรพอสมควรและอยู่ได ้ ถา้บรษิัทขึน้ราคารถคนั
เดยีวกนันีเ้ป็นแปดแสนบาทเพราะอยากจะมกี าไรมากขึน้  ประชาชนอาจรูส้กึว่าแพง
เกนิไปไม่อยากซือ้เพราะเสยีดายเงนิ  รถรุน่นีก็้จะขายไดย้าก  ผูข้ายก็จะไม่กลา้ขึน้
ราคา  แต่หากมคีนจ านวนมากทีไ่ดเ้งนิมาง่ายๆ เชน่จากการคอรปัช ัน่  การเก็งก าไร
อสงัหารมิทรพัยห์รอืเก็งก าไรหุน้  พวกเขาก็จะไม่เสยีดายเงนิและกลา้ซือ้รถรุน่นี ้ รถ
รุน่นีก็้ยงัขายไดอ้ยู่  จึงดึงใหเ้งินเฟ้อ  ซึง่จะท าใหผู้ท้ี่ท ามาหากินสุจรติ  ประกอบ

 
1 The Hidden Words, Persian, No. 80  
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อาชพีทีม่ีผลผลติดว้ยน ้าพกัน ้าแรงตอ้งเดอืดรอ้นเพราะตอ้งซือ้บา้น  ทีด่นิ  รถยนต ์ 
หรอืสนิคา้อืน่ๆ ในราคาทีส่งูเกนิควร   
 

นอกจากนีก้ารไดเ้งนิมาง่ายๆ ยงัส่งเสรมิใหค้นฟุ่ มเฟือย  บรโิภคสนิคา้ราคาแพง
ทีน่ าเขา้จากต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น  และส่งผลลบต่อดุลการคา้ระหว่างประเทศ  
รฐับาลเมือ่หลายปีกอ่นเคยออกมาตรการสกดัการเสยีดุลการคา้  โดยใหค้นไทยทุก
คนทีจ่ะเดนิทางออกนอกประเทศตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมหา้พนับาท  เพือ่ยบัยัง้มใิหค้น
ไทยเดนิทางไปต่างประเทศและน าเงนิออกไปใชจ้า่ยนอกประเทศ  คนทีเ่ดอืดรอ้นจาก
มาตรการนี้ก็คือสุจรติชนที่ท างานหาเงินดว้ยน ้าพกัน ้าแรงแต่มีความจ าเป็นตอ้ง
เดินทางไปต่างประเทศ  ส่วนคนที่ไดเ้งินมาเปล่าๆ เช่นจากการคอรปัช ัน่  ก็ยงั
เดนิทางไปเทีย่วต่างประเทศต่อโดยไม่เสยีดายค่าธรรมเนียมหา้พนับาท  มาตรการ
เชน่นีจ้ะไม่จ าเป็นหากประชาชนไม่ไดเ้งินมาเปล่าๆ  แต่ไดเ้งินมาดว้ยน ้าพกัน ้าแรง
อย่างเหน่ือยยาก  เพราะประชาชนจะเสยีดายเงนิ  และจะไม่ไปใชเ้งนิในต่างประเทศ
อย่างไม่จ าเป็นหรอืไม่คุม้ค่า 
 

ดงักล่าวนี้คือตวัอย่างหน่ึงของความน่าทอ้ใจที่เกิดจากระบบและกลไกทาง
เศรษฐกจิทีบ่กพรอ่งและไม่ยุติธรรม  ซึง่ท าใหค้นส่วนใหญ่เดือดรอ้นและยากจนลง
ทัง้ๆ ทีข่ยนัท ามาหากนิโดยสุจรติ  เพราะรายไดข้องตนไล่ไม่ทนักบัเงนิเฟ้อทีพุ่่งขึน้
อย่างรวดเรว็จากการเก็งก าไร  และการท าเงินในรูปแบบต่างๆ ทีไ่ม่ไดม้ผีลผลิตหรอื
ท าประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่หรอืสงัคม  ส่วนบางคนทีย่ากจนเพราะพฤตกิรรมส่วนตวัเชน่  
เกยีจครา้น  ชอบหนา้ใหญ่  ใชจ้่ายเกนิตวั  ไม่รูจ้กัประหยดั  สรา้งหนีโ้ดยไม่จ าเป็น  
เป็นอกีประเด็นต่างหากทีต่อ้งแกไ้ขทีบุ่คคลน้ันเอง  ซึง่ผูบ้รหิารเศรษฐกจิไม่สามารถ
รบัผดิชอบคนประเภทนีไ้ด ้ สงัคมทีม่องความประหยดัเป็นเร ือ่งน่าอายน่าจะพจิารณา
ค าสอนบาไฮนี ้: 
 

ความประหยดัคอืรากฐานของความรุง่เรอืง  คนสรุุย่สรุา่ยมกัตกอยู่ใน
ความยุ่งยากเสมอ  ความฟุ่ มเฟือยเป็นบาปทีอ่ภยัไม่ได ้ เราตอ้งไม่เกาะ
ผูอ้ืน่กนิเหมอืนปาราสติ  ทุกคนตอ้งมวีชิาชพีไม่ว่าในดา้นวรรณกรรมหรอื
หตัถการ  และตอ้งด ารงชวีิตทีส่ะอาด  อาจหาญและสุจรติ  เป็นตวัอย่าง
ของความบรสิุทธิใ์หผู้อ้ืน่เอาเป็นเยีย่งอย่าง  ความพอใจกบัเศษขนมปัง
แหง้นัน้มีเกยีรติกว่าการกนิมือ้เย็นทีม่ีอาหารหลายชนิดและมีราคา  แต่
ค่าอาหารนัน้มาจากกระเป๋าของผูอ้ืน่  จติใจของผูท้ีพ่ึงพอใจนัน้สงบและ
หวัใจของเขาผ่อนคลายเสมอ 2 

พระอบัดลุบาฮา 
 

 
2 A Bahá’í Perspective on Economics of the Future, 
p. 71 



เศรษฐกจิ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (มุมมองหน่ึงของบาไฮ) 

6 
ไปทีส่ารบญั 

เจา้จงเกรงกลวัพระผูเ้ป็นเจา้  และเอาใจใส่อย่าล่วงผ่านขอบเขตของ
ความพอประมาณ  และถกูนับเป็นพวกทีฟุ่่ มเฟือย 3 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ส าหรบับาไฮการท างานดว้ยจติวญิญาณแห่งการรบัใชค้อืการบูชา  ดงัน้ันทุก
คนสามารถนมสัการหรอืบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ไดทุ้กแห่งหนทีต่นก าลงัท างานอยู่  ไม่ว่า
จะเป็นครูที่ก าลงัสอนนักเรยีน  พยาบาลที่ก าลงัดูแลคนไข ้ พนักงานในโรงงานที่
ก าลงัผลติสนิคา้  ชา่งทีก่ าลงัท างานฝีมือ ฯลฯ หากพวกเขาก าลงัท างานดว้ยความ
ตัง้ใจใหผ้ลงานออกมาใหด้ทีีสุ่ดและเพือ่จะรบัใชผู้อ้ืน่  ไม่ใชค่อยหาโอกาสคดโกงใน
งานทีท่ า  ซ ึง่อาจท าใหเ้กดิปัญหาเศรษฐกจิต่อส่วนรวมหรอืตนเองในภายหลงั  เช่น
เสยีลกูคา้จนท าใหร้ายไดล้ดลง : 
 

ดูกร  ประชาชนแห่งบาฮา!  เป็นหนา้ทีข่องเจา้แต่ละคนทีจ่ะประกอบ
อาชพีบางอย่าง  เชน่  งานฝีมือ  การคา้หรอืทีค่ลา้ยกนั  เราไดย้กสถานะ
ของการประกอบอาชพีดงักล่าวเป็นการบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ทีแ่ทจ้รงิองค ์
เดียว  ดูกร  ประชาชน  จงใครค่รวญดูกรุณาธคิุณและพระพรของพระผู ้
เป็นนายของเจา้  และขอบคุณพระองคย์ามสายณัหแ์ละรุ ่งอรุณ  อย่า
เสียเวลาไปกบัความเกยีจครา้นและเฉือ่ยชา  แต่จงยุ่งอยู่กบัสิง่ทีจ่ะเป็น
ประโยชนต่์อเจา้และผูอ้ืน่  ดงันีเ้ป็นทีโ่องการไวใ้นธรรมจารกึนี ้ ซ ึง่จาก
ขอบฟ้าของธรรมจารกึ  ดวงตะวนัแห่งอจัฉรยิภาพและวาทะส่องแสงมา  
คนทีน่่ารงัเกยีจทีสุ่ดในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้คอืคนทีนั่ง่ขอทาน  จงยดึ
สายใยแห่งวิธีการไวใ้หม้ัน่และวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้  พระผูท้รงจดัหา
วธิกีารทัง้หมด 4  

พระบาฮาอลุลาห ์
 

การศกึษาของเด็กแต่ละคนเป็นเร ือ่งบงัคบั...นอกจากการศกึษาทีแ่พร่
สะพดันี ้ เด็กแต่ละคนตอ้งไดร้บัการสอนวชิาชพี  ศลิปะหรอืการคา้  เพือ่
ว่าสมาชกิทุกคนของชมุชนจะสามารถหาเลีย้งชพีของตนเอง  งานทีท่ า
ดว้ยจติวญิญาณแห่งการรบัใชค้อืรูปแบบสงูสดุของการบูชา 5 

พระอบัดลุบาฮา  
 

ถงึแมก้ารท างานจะเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการเลีย้งชพีเพือ่ไม่ใหต้นเองเป็นภาระ
ต่อผูอ้ื่นหรอืสงัคม  งานมีค่ามากกว่าน้ันในตวัมนัเอง  เพราะส าหรบัหลกัธรรมค า
สอนของบาไฮแมแ้ต่คนทีม่ีเงนิเหลอืกนิเหลอืใชโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งท างาน  เชน่คนที่
ไดร้บัมรดกกอ้นใหญ่มา  ก็ไม่ไดร้บัการยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งท างาน  ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
ขยายความเพิม่เตมิไวว้่า :  

 
3 A Bahá’í Perspective on Economics of the Future, 
p. 49   

4 Kitáb-i-Aqdas, No. 33 
5 Divine Philosophy, p. 83 
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ในเร ือ่งบญัชาของพระบาฮาอุลลาหเ์กีย่วกบัการประกอบวิชาชพี

บางอย่างของศาสนิกชน  ค าสอนบาไฮเนน้เร ือ่งนีม้ากทีสุ่ด  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ค าแถลงในอคัดสัทีม่คีวามหมายนีเ้ป็นทีช่ดัเจนทเีดยีวว่า  คนเกยีจ
ครา้นทีไ่ม่อยากท างานจะไม่มีทีย่ืนในระบบโลกใหม่  ทีเ่ป็นผลพวงของ
หลกัธรรมนีพ้ระบาฮาอลุลาหก์ล่าวเพิม่เตมิว่า  การขอทานไม่ควรถูกปราม
เท่านัน้  แต่ควรถูกกวาดใหห้มดไปจากพืน้ผิวของสงัคม  เป็นหนา้ทีข่อง
บรรดาผูท้ีร่บัผดิชอบการจดัระบบสงัคม  ทีจ่ะใหทุ้กคนไดม้โีอกาสไดม้าซึง่
ความสามารถที จ่ า เ ป็นส าหร ับวิชาชีพบางอย่ าง   และวิธีการใช ้
ความสามารถนัน้เชน่กนั  ทัง้เพือ่เห็นแก่ความสามารถเองและเห็นแก่การ
หาเลีย้งชพี  ไม่ว่าจะพกิารหรอืมขีอ้จ ากดัแค่ไหนทุกคนมหีนา้ทีท่ างานและ
ประกอบวชิาชพีบางอย่าง  เพราะงานโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ท าดว้ยดวงจติ
แห่งการรบัใชต้ามทีพ่ระบาฮาอุลลาหร์ะบุไว ้ คอืรูปแบบหนึง่ของการบูชา  
งานมไิดม้เีพยีงจดุประสงคท์ีเ่ป็นประโยชนเ์ท่านัน้  แต่งานมคีณุค่าในตวัมนั
เอง  เพราะงานพาเราเขา้ไปใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้  และชว่ยใหเ้รา
เขา้ใจจุดประสงคข์องพระองคส์ าหรบัเราในโลกนีไ้ดด้ขีึน้  ดงันัน้เป็นทีเ่ห็น
ไดช้ดัว่า  การไดร้บัมรดกทีม่ ัง่ค ัง่ไม่สามารถท าใหใ้ครไดร้บัการยกเวน้จาก
งานประจ าวนั 6  

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 
  

 
6 A Bahá’í Perspective on Economics of the Future, 
p. 22 
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2 
นโยบายและการบรหิารเศรษฐกจิ 

[Economic policy and administration] 

 
ความตอ้งการรกัษาคะแนนนิยมทางการเมือง  มกัท าใหเ้ป็นไปไม่ไดท้ี่รฐับาล

ไหนจะวางแผนระยะยาวเพือ่พฒันาเศรษฐกจิไดอ้ย่างยั่งยนื  ซ ึง่ตอ้งอาศยัเวลานับสบิ
ปีทีจ่ะสรา้งคนในประเทศใหเ้ป็นผูผ้ลติทีม่ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ในดา้นต่างๆ เชน่  ดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม ฯลฯ  เพราะเห็นผลไดช้า้
และไม่สามารถเรยีกคะแนนนิยมจากประชาชนไดท้นัการส าหรบัการเลือกตัง้คร ัง้
ต่อไป  รฐับาลจึงมักหันมาใชน้โยบายเศรษฐกิจที่เห็นผลเร็วทันใจใหโ้ดนใจ
ประชาชนไวๆ เชน่  โครงการทีใ่หป้ระชาชนไดเ้งนิมาโดยไม่มีผลผลติ  หรอืกระตุน้
ใหป้ระชาชนใชจ้่ายเกินตวั  ซ ึง่จะเป็นผลดีต่อคะแนนนิยมของรฐับาล  เพราะ
ประชาชนมีเงินจบัจ่ายใชส้อยมากขึน้และส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ  
รฐับาลเองก็มรีายรบัมากขึน้จากการเก็บภาษีไดม้ากขึน้เพราะประชาชนใชจ้่ายมาก
ขึน้ 
 

ตวัอย่างเชน่รฐับาลอาจลดภาษีหรอืลดจ านวนเงนิดาวนข์ัน้ต ่าในการซือ้รถยนต ์
เงนิผ่อน  เชน่เดมิอาจก าหนดไวว้่าตอ้งวางเงนิดาวนอ์ย่างนอ้ย 40% ของมูลค่ารถจงึ
จะซือ้รถเงินผ่อนได ้ ก็ลดลงมาเหลือ 5%  ซ ึง่จะท าใหป้ระชาชนสามารถซือ้รถได ้
ง่ายขึน้  ผลทีต่ามมาอย่างรวดเรว็คอืรถยนตจ์ะขายดีขึน้และกจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
การผลติรถยนตก็์จะขายดขีึน้ตาม  รวมทัง้ธรุกจิการปล่อยสิน้เช ือ่ส าหรบัการซือ้รถก็
จะมีรายไดสู้งขึน้ดว้ย  ซึง่จะท าใหต้วัเลขการเติบโตเศรษฐกจิสูงขึน้  และรฐับาลจะ
เก็บภาษีไดม้ากขึน้  ก็น่าเป็นที่ถูกอกถูกใจหากรฐับาลคิดแค่สัน้ๆ  ไม่มองหรอืไม่
สนใจผลเสียในระยะยาว  เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนเอาเงินใน
อนาคตมาใชล้่วงหนา้โดยการกูม้าซือ้รถ  เงนิทีเ่ก็บภาษีมาไดก็้เป็นภาษีในอนาคต
เชน่เดยีวกนั  สมมุตปิระชาชนซือ้เงนิผ่อนรถราคาหน่ึงลา้นบาทโดยวางดาวนเ์พยีง 
5% คือ 50,000 บาท  หากมองในความเป็นจรงิแลว้ตวัเลขที่ชว่ยการเติบโตทาง
เศรษฐกจิจากการซือ้ขายรถคนันีค้วรเป็นเงนิ 50,000 บาท  และตวัเลขภาษีทีร่ฐับาล
ไดร้บัจรงิควรคดิจาก 50,000 บาทนี ้ ส่วนตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิและภาษีที่
คิดจากอีก 950,000 บาททีกู่ม้าซือ้รถน้ัน  เป็นเหมือนภาพลวงตาใหเ้ขา้ใจผิดว่า
เศรษฐกจิดีและรฐับาลเก็บภาษีไดม้าก  การเติบโตของเศรษฐกจิบนหนีก้องโตขึน้
เร ือ่ยๆ เชน่นีเ้ป็นภยัเงยีบทีน่่ากลวั 
 

การเตบิโตทางเศรษฐกจิจากการกระตุน้ใหป้ระชาชนกูม้าใชจ้่ายเกนิตวั  หรอื
รฐับาลกูม้าใหป้ระชาชนเช่นในโครงการประชานิยม  แมว้่าอาจท าใหเ้ศรษฐกิจ
คกึคกัในชว่งสัน้ๆ  แต่ถา้เงนิทีกู่ม้าน้ันไม่ท าใหป้ระชาชนมผีลผลติหรอืเป็นผูผ้ลติทีม่ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้  ก็เท่ากบัว่าประชาชนเป็นแต่ผูบ้รโิภคเงินกูน้ั้นแต่ไม่ไดเ้ป็น
ผูผ้ลติ  ซ ึง่จะเป็นอนัตรายต่อตวัประชาชนเองและเศรษฐกจิของชาตใินระยะยาว   
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เราอาจเปรยีบเทียบประเทศชาติเป็นครอบครวัหน่ึง  เมื่อครอบครวักูเ้งินมา

ส าหรบัการศกึษาของลูก  และลูกใชเ้งนิกูน้ั้นตามวตัถุประสงค ์ ตัง้ใจเล่าเรยีนจนจบ
ออกมามีงานท า  มีรายไดม้าค่อยๆ ใชห้นี้จนหมด  ครอบครวัน้ันก็อยู่รอดทาง
เศรษฐกจิ  แต่ถา้ลกูเหลวไหลไม่มคีวามรบัผดิชอบ  เอาเงนิทีกู่ม้าน้ันไปเทีย่วเตรห่รอื
ใชจ้า่ยอย่างอืน่จนหมด  แลว้เรยีนไม่จบ  ไม่มงีานท า  ก็เท่ากบัว่าลกูเป็นแต่ผูบ้รโิภค
โดยไม่มผีลผลติ  และไดเ้งนิ (กู)้ มาเปล่าๆ โดยไม่ไดท้ าอะไรทีเ่ป็นประโยชนต่์อผูอ้ืน่
หรอืสงัคม  ครอบครวัน้ันย่อมเดอืดรอ้นเพราะจะไม่มเีงนิใชห้นี ้ ท านองเดยีวกนัหาก
รฐับาลกูเ้งนิมาชว่ยเหลอืประชาชนในรูปแบบต่างๆ  แต่ประชาชนไดแ้ต่ใชเ้งนิน้ันเพือ่
การบรโิภค  โดยไม่มีผลผลิต  รฐับาลก็จะไม่มีเงินไปใชห้นี้  เศรษฐกิจก็จะยิ่งแย่
กว่าเดมิในไม่ชา้ 
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3 
ระบบเศรษฐกจิ 
[Economic Systems] 

 
ลทัธมิากมายเหล่านีก้ลบัมแีนวโนม้ทีจ่ะ...ทอดทิง้ประชาชนทีอ่ดอยาก

นับลา้นๆ อย่างไม่ไยดไีวก้บัปฏบิตักิารของระบบการตลาด  ทีก่ าลงัซ า้เตมิ
ความระก าล าบากของมนุษยชาติส่วนใหญ่อย่างชดัเจน  ขณะทีช่ว่ยให ้
ภาคส่วนเล็กๆ สามารถด ารงชวีติในสภาพทีค่วามมัง่คัง่อย่างทีบ่รรพบุรุษ
ของเราแทบไม่เคยนึกฝัน 7 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ไม่ว่าจะเป็นสงัคมนิยมหรอืทุนนิยม  ระบบการตลาดไดซ้ า้เตมิความระก าล าบาก
ของมนุษยชาติส่วนใหญ่หนักขึน้เร ือ่ยมาอย่างชดัเจน  ดงัทีส่ภายุติธรรมสากลซึง่
เป็นสถาบนัสงูสดุของศาสนาบาไฮ  กล่าวไวข้า้งบนนีใ้นปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985)  

 
สมมุตวิ่าในสงัคมหน่ึงมียีส่บิคนทีล่งทุนท าธุรกจิอย่างหน่ึงดว้ยเงนิลงทุนรายละ

สามลา้นบาท  แต่มนีาย ก. ลงทุนท าธรุกจิประเภทเดยีวกนัดว้ยเงนิสามสบิลา้นบาท  
ธุรกจิของยีส่บิคนน้ันก็คงสูน้าย ก. ไม่ได ้ เมือ่กจิการของตนท ารายไดด้นีาย ก. ก็
อยากขยายกจิการโดยไปกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิมาลงทุนเพิม่อกีสามสบิลา้นบาท  
ธรุกจิของอกียีส่บิคนน้ันก็ยิง่สูไ้ม่ได ้ ถา้ไม่ตอ้งปิดกจิการก็คงท ารายไดไ้ม่มาก  อาจ
แค่พออยู่ได ้ คร ัน้คดิจะขยายกจิการเพือ่มาสูก้บันาย ก. แลว้ไปขอกูเ้งนิจากสถาบนั
การเงนิมาลงทุนเพิม่สกัสีส่บิลา้นบาท  ก็คงยากทีจ่ะไดเ้พราะกจิการของตนเล็กเกนิ  
สถาบนัการเงนิคงไม่ยอมปล่อยกูใ้หม้ากขนาดนี ้ คนอย่างนาย ก. ก็จะกลายเป็นปลา
ใหญ่ไล่กนิปลาเล็ก   
 

ต่อมากจิการของนาย ก. ก็ยิง่ท าก าไรมากและมากขึน้ไปอกีจนไม่มใีครสูไ้ดจ้น
มีทรพัยส์ินกว่ารอ้ยลา้น  นาย ก. เลยคิดจะไปท าธุรกจิอืน่บา้งคืออสงัหารมิทรพัย ์ 
แลว้ก็ไปขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมารอ้ยลา้น  น าไปกวา้นซือ้ที่ดินมาตุนไว ้
จ านวนหน่ึงเพื่อเก็งก าไรแลว้ท าโครงการบา้นจดัสรร  เมื่อร า่รวยขึน้ไปเร ือ่ยๆ  ใน
ทีสุ่ดนาย ก. ก็ใจใหญ่ไปขอกูเ้งินเพิ่มเพื่อน ามาลงทุนซือ้ที่ดินตุนไวเ้ป็นพนัๆ ลา้น
หรอือาจถงึหมืน่ลา้นบาท  เร ิม่เกดิการผูกขาด  ท าใหร้าคาทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย ์
พุ่งขึน้ไปอีกอย่างรวดเร็ว  จนประชาชนทั่วไปที่ตอ้งการซือ้บา้นเดือดรอ้น  เพราะ
เงินเดือนหรือรายไดข้องตนเพิ่มขึน้ไม่ทันกับราคาบา้นที่สูงขึน้  หากธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยห์มืน่ลา้นของนาย ก. ประสบความส าเรจ็  ผูท้ีร่  า่รวยคอืนาย ก. และ
สถาบนัการเงนิทีป่ล่อยกูใ้หน้าย ก.  แต่ถา้ธุรกจิของนาย ก. ลม้เหลว  นาย ก.ไม่มี
เงินไปใชห้นีส้ถาบนัการเงิน  ท าใหเ้กดิหนีท้ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดถ้ึงขัน้อนัตรายต่อ
ความมั่นคงของสถาบนัการเงนิ  รฐับาลก็อาจจะตอ้งเอาเงนิภาษีของประชาชนมาอุม้

 
7 The Promise of World Peace, p. 5 
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สถาบนัการเงนิดงักล่าว  และใชม้าตรการต่างๆ มาชว่ยใหธ้รุกจิอสงัหารมิทรพัยข์อง
นาย ก. ขายได ้ เชน่ลดหย่อนภาษีบางอย่าง  ลดเงนิดาวน ์ฯลฯ 
 

นีค้อืระบบเศรษฐกจิทีไ่ม่ยุตธิรรมอย่างเห็นไดช้ดั  เวลาธรุกจิท าก าไร  ผูท้ีเ่สวย
ก าไรน้ันก็คอืนาย ก. และสถาบนัการเงนิ  แต่ถา้ธรุกจิย ่าแย่ภาระน้ันตอ้งมาตกอยู่กบั
ประชาชนทัง้หมด  เพราะรฐับาลเอาภาษีของประชาชนไปชว่ยอุม้ธุรกจิของนาย ก. 
และสถาบนัการเงนิ  อย่างนีป้ระชาชนก็โดนทัง้ขึน้ทัง้ล่อง  ถา้ธรุกจิของนาย ก.ไปไม่
ไหวก็ตอ้งมารว่มแบกภาระ  ถา้ธรุกจิของนาย ก. ไปไดด้ ี ประชาชนก็ตอ้งเดอืดรอ้น
เพราะบา้นราคาแพงขึน้มาก  ก็เท่ากบัว่าตวัเองจนลง  การลดชอ่งว่างระหว่างคนรวย
และคนจนไม่มทีางท าไดส้ าเรจ็  และแถมชอ่งว่างนีจ้ะยิง่ถ่างกวา้งออกเร ือ่ยๆ  หากยงั
ไม่แกห้รอืปรบัระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่เชน่นี ้ ในเอกสารเดยีวกนันีท้ีเ่ป็นค าแถลงถงึ
ประชาชนทัง้หลายของโลก  สภายุตธิรรมไดต้ัง้ค าถามทัง้ผูท้ีส่นับสนุนทุนนิยมและ
สงัคมนิยมไวว้่า : 
 

เวลามาถงึแลว้  คอืเวลาทีบ่รรดาผูท้ีเ่ทศนค์วามเชือ่ในวตัถุนิยมอย่าง
หา้มแยง้  ไม่ว่าของโลกตะวนัออกหรอืโลกตะวนัตก  ไม่ว่าของทุนนิยมหรอื
สงัคมนิยม  ตอ้งใหเ้หตุผลส าหรบัการเป็นผูดู้แลศีลธรรมทีพ่วกเขาหาญ
เขา้มารบัผดิชอบ...ท าไมประชาชนส่วนใหญ่มากมายของโลกก าลงัจมลกึ
ลงไปเร ือ่ยๆ ในความหวิโหยและทุกขเวทนา  ขณะทีค่วามมัง่คัง่ในระดบัที ่
ไม่เคยนึกฝันโดยฟาโรห ์ ซซี่าร ์ หรอืแมแ้ต่บรรดามหาอ านาจนักล่า
อาณานิคมในครสิตศ์ตวรรษทีส่บิเกา้  อยู่ในมอืของบรรดาผูช้ ีข้าดกจิการ
ทัง้หลายในปัจจบุนั 8 

สภายุตธิรรมสากล 
 

ทีจ่รงิน้ัน “เวลามาถงึ” นาน “แลว้” เพราะสภายุตธิรรมไดแ้ถลงไวต้ ัง้แต่ปี พ.ศ. 
2528 (ค.ศ. 1985) แต่เลยมาถึงป่านนีร้ะบบเศรษฐกจิก็ยงัไม่ถูกปรบัใหแ้กปั้ญหา
ความยากจนของคนเป็นลา้นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลไม่ว่าประเทศไหน  คนจนยิง่จน
ลง  คนรวยยิง่รวยขึน้  ขึน้ไปติดท าเนียบเศรษฐรีะดบัประเทศหรอืระดบัโลก  ระบบ
เศรษฐกจิที่ใหก้ าเนิดปลาใหญ่มาไล่กนิปลาเล็ก  จนกระทั่งปลาเล็กลดนอ้ยลงจน
เหลอืไม่พอใหป้ลาใหญ่กนิ  ในทีสุ่ดระบบเศรษฐกจิน้ันก็จะระส ่าระสายและพรอ้มทีจ่ะ
ทลายลง  ดงัทีม่ีสญัญาณส่อเคา้ใหเ้ห็นแลว้ในบางประเทศในทวปีอเมรกิาและยุโรป  
ถงึเวลาหรอืยงัทีบ่รรดาผูท้ีม่อี านาจทางการเงนิและอทิธพิลทางเศรษฐกจิ  ควรไดแ้รง
บนัดาลใจจากธรรมลขิติบาไฮขา้งล่างนี ้: 
 

ความมัง่คัง่เป็นทีน่่าสรรเสรญิในระดบัขัน้สูงสุด  หากความมัง่คัง่นัน้
ไดม้าดว้ยความพยายามของตนเองและกรุณาธคิุณของพระผูเ้ป็นเจา้ใน

 
8 The Promise of World Peace, p. 5 
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ดา้นพาณิชย ์ เกษตรกรรม  ศลิปะและอตุสาหกรรม  และความมัง่คัง่นัน้ถูก
ใชไ้ปเพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษย ์ เหนืออืน่ใดหากผูท้ีสุ่ขมุรอบคอบและรูจ้กั
คิดรูจ้กัท า  รเิร ิม่มาตรการทีจ่ะชว่ยใหม้วลชนรวยขึน้อย่างทัว่ถึง  ไม่มี
ภารกจิใดยิง่ใหญ่กว่านี ้ และในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  ภารกจินีจ้ดัว่า
เป็นความส าเร็จสูงสุด  เพราะผูอ้นุเคราะหด์งักล่าวจดัหาสิง่จ าเป็นและ
รบัประกนัความสุขสบายและความผาสกุของคนจ านวนมหาศาล  ความมัง่
คัง่น่าชมเชยทีสุ่ดโดยมีขอ้แมว้่าประชาชนทัง้หมดมัง่คัง่  อย่างไรก็ตาม
หากไม่กีค่นร า่รวยจนเกนิควรขณะทีค่นทีเ่หลอืยากจนเข็ญใจ  และไม่มผีล
หรอืประโยชนง์อกเงยมาจากความมัง่คัง่นัน้  เชน่นัน้ความมัง่คัง่เป็นเพียง
สิง่ทีผู่ค้รอบครองจะตอ้งจ่ายไป  ในทางตรงกนัขา้มหากความมัง่คัง่ถูกใช ้
จ่ายไปเพือ่ส่งเสร ิมความรู ้  ก่อตัง้โรงเร ียนประถมและโรงเร ียนอืน่ๆ  
สนับสนุนศิลปะและอุตสาหกรรม  ฝึกฝนเด็กก าพรา้และผูย้ากไร ้ กล่าว
โดยย่อ  หากความมัง่คัง่อุทิศใหแ้ก่ความผาสุกของสงัคม  ผูค้รอบครอง
ความมัง่คัง่นัน้จะโดดเด่นต่อหนา้ของพระผูเ้ป็นเจา้และมนุษยใ์นฐานะทีเ่ป็น
ผูท้ีเ่ลิศกว่าใครๆ ทีอ่าศยัอยู่บนพิภพ  และจะไดร้บัการนับว่าเป็นหนึง่ใน
ชาวสวรรค ์9 

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

 
9 The Secret of Divine Civilization, p. 24-5   



เศรษฐกจิ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (มุมมองหน่ึงของบาไฮ) 

13 
ไปทีส่ารบญั 

4 
บทบาทของสถาบนัการเงินในการค า้จุนเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 

[Role of Financial Institutions in Sustaining a Sustainable Economy] 

 
สมมุตวิ่านาย ข.เป็นชาวประมง  และไดร้บัเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิมาสามลา้น

บาทดว้ยอตัราดอกเบีย้ 8 % เพื่อซือ้เรอืประมงและท ากิจการประมง  ซึง่คิดเป็น
ดอกเบีย้ 240,000 บาทต่อปี  หรอื 20,000 บาทต่อเดือน  นาย ข.ใชเ้รอืประมงนี้
ออกไปจบัปลามาขาย  ไดก้ าไรมากพอทีจ่ะจ่ายดอกเบีย้ 20,000 บาทแต่ละเดือน
พรอ้มกบัจ่ายเงนิตน้ดว้ยบางส่วน  ต่อมาเมือ่คนอืน่ๆ เห็นกจิการประมงของนาย ข.
ไปไดด้กี็เลยคิดจะท าบา้ง  โดยไปกูเ้งินสถาบนัการเงินมาสามลา้นบาทเชน่กนัโดย
ก าหนดผ่อนจ่ายสบิปี  จากน้ันไม่นานก็มีเรอืประมงเพิม่ขึน้เป็นยีส่บิล าออกทะเลไป
จบัปลาแบบนาย ข.  ทุกคนก็จบัปลาไดม้ากพอที่จะขายไดก้ าไรพอที่จะผ่อนหนี้
สถาบนัการเงนิทุกเดอืน  สถาบนัการเงนิเห็นว่ากจิการนีไ้ปไดด้ก็ียนิดปีล่อยกูใ้หค้น
อื่นๆ อีก  จนกระทั่งก็มีเรอืประมงหน่ึงรอ้ยล าที่คนหน่ึงรอ้ยคนลงทุนกูจ้ากสถาบนั
การเงนิ  เพือ่ใชอ้อกทะเลไปจบัปลา  เมือ่มเีรอืออกทะเลไปจบัปลามากขนาดนี ้ ปลา
เร ิม่ออกลูกไม่ทนัและโตไม่ทนั  เรอืแต่ละล าที่ออกทะเลไปก็เร ิม่จบัปลาไดน้้อยลง
เร ือ่ยๆ  จนในที่สุดก็ขายปลาไดก้ าไรไม่พอที่จะผ่อนหนีส้ถาบนัการเงิน  สถาบนั
การเงนิก็เร ิม่มหีนีเ้สยี  แถมเรอืบางล าออกไปหาปลาไกลจนล่วงล า้เขา้ไปในน่านน ้า
ของประเทศอืน่แลว้ถกูจบั  ก็ยิง่ไม่มเีงนิมาผ่อนหนี ้
 

สมมุติตวัอย่างท านองเดียวกนั  นาย ค.กูเ้งินสามสิบลา้นบาทมาจากสถาบนั
การเงนิดว้ยอตัราดอกเบีย้ 8% เชน่กนั  เพือ่ท าสมัปทานท าป่าไม ้ คดิเป็นดอกเบีย้ที่
จะตอ้งจา่ยเดอืนละ 200,000 บาท  นาย ค.จงึเรง่ตดัตน้ไมใ้หญ่ๆ ในป่าเดอืนละ 500 
ตน้เพื่อจะไดไ้มป้รมิาณมากพอที่จะน ามาขายใหไ้ดก้ าไรพอที่จะผ่อนหนี้สถาบนั
การเงนิทุกเดอืน  นักวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้มรูเ้ขา้ก็ไปทว้งตงินาย ค.ว่า  ไม่ควรตดั
ตน้ไมเ้กนิ 10 ตน้ต่อปีเพราะจะปลูกป่าทดแทนขึน้มาไม่ทนั  นาย ค.ถงึแมว้่าเห็นดว้ย
และอยากใหค้วามรว่มมอื  ก็ไม่สามารถท าตามค าทว้งตงิได ้ เพราะจะไม่มรีายไดพ้อ
ไปผ่อนหนี ้ ก็ตอ้งเรง่ตดัตน้ไมใ้นป่าต่อไป  ป่าในประเทศก็ตอ้งหดหายไปเร ือ่ยๆ  ผล
ทีต่ามมาก็คอืน ้าท่วมน ้าแลง้ซึง่กอ่ความเสยีหายแกเ่กษตรกรรมและเศรษฐกจิ 
 

ตวัอย่างทัง้สองขา้งบนนี้ช ีใ้หเ้ห็นว่า  การปล่อยเงินกูจ้ านวนยิ่งมากและดว้ย
อตัราดอกเบีย้ยิง่สูง  ทรพัยากรธรรมชาตก็ิยิง่ถูกน ามาใชม้ากขึน้และเรว็ขึน้  เชน่ใน
กรณีของนาย ค. หากกูเ้งนิมาหกสบิลา้นบาท  หรอืกูเ้ท่าเดมิแต่ดว้ยอตัราดอกเบีย้ 
16 %  นาย ค. ก็คงตอ้งเรง่ตดัไมใ้หไ้ด ้1,000 ตน้ต่อเดอืน  เพือ่ใหพ้อจ่ายดอกเบีย้  
แมจ้ะเป็นการปล่อยกูใ้หก้บักจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยตรง  
ก็ย่อมมีผลกระทบเป็นลูกโซไ่ปถึงทรพัยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทีสุ่ด  
และเมือ่ไปถงึจุดหน่ึงเมือ่ทรพัยากรทางธรรมชาตฟ้ืินตวัไม่ทนั  เชน่ป่าไมแ้ละปลาใน
ทะเลดงัตวัอย่าง  เศรษฐกจิก็จะเร ิม่มีปัญหา  เงนิจะเฟ้ออย่างยากทีจ่ะแกไ้ข  เพราะ
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อาหารการกนิจะแพงขึน้  ดงัตวัอย่างนาย ข.ทีเ่ป็นชาวประมง  ปลาในทะเลจะหายาก
ยิง่ขึน้และราคาปลาก็จะสูงขึน้  หรอืดงัตวัอย่างนาย ค. ป่าไมท้ีถู่กท าลายจะมาพรอ้ม
กบัน ้าท่วมน ้าแลง้  ซ ึง่ส่งผลเสยีหายต่อภาคเกษตรกรรม  ท าใหผ้ลผลติการเกษตรมี
ราคาแพงขึน้ 
 

ในระบบเศรษฐกจิทุนนิยมทีม่ือใครยาวสาวไดส้าวเอา  และใครๆ ก็ตอ้งรบีท า
ก าไรใหม้ากทีส่ดุและเรว็ทีส่ดุ  ปล่อยใหเ้วลาและโอกาสหลดุไปไม่ได ้ สถาบนัการเงนิ
ก็คงหนีไม่พน้ที่จะพยายามท าก าไรใหม้ากที่สุดและเร็วที่สุดเช่นกนั  และความ
พยายามน้ันจะมาพรอ้มกบัการพยายามปล่อยกูใ้หม้ากทีส่ดุและดว้ยอตัราดอกเบีย้สูง
ทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้ ซ ึง่แน่นอนว่าจะส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
ทรุดโทรมลงไปเร ือ่ยๆ  และเศรษฐกจิในระยะยาวจะล าบากแน่  ประชาชนเองก็จะถูก
กระตุน้ใหกู้ไ้ปบรโิภคจนเป็นหนีเ้กนิตวั  หากสถาบนัการเงนิจะชว่ยค า้จุนเศรษฐกจิที่
ย ั่งยนือนัจะเป็นประโยชนต่์อสงัคมระยะยาว  บทบาทของตนควรจะปรบัเปลีย่นไปเป็น
สถาบนัทีไ่ม่มุ่งแสวงหาก าไรหรอืไม่  ควรจะมกีตกิาหรอืกฎเกณฑบ์างอย่างมาก ากบั
การปล่อยกูข้องสถาบนัการเงินมากกว่าทีเ่ป็นอยู่หรอืไม่  แทนทีจ่ะปล่อยใหเ้ป็นไป
ตามกลไกของตลาดเสร ี เชน่พอเงนิเฟ้อก็เพิม่อตัราดอกเบีย้  พอเงนิฝืดก็ลดอตัรา
ดอกเบีย้  และจะปล่อยกูม้ากแค่ไหนกบักจิการประเภทใดก็ได ้ ซ ึง่การพยายามปล่อย
สิน้เช ือ่แข่งกนัอาจเลยเถดิไปถงึขัน้ปล่อยกูแ้บบเสีย่งๆ หรอืไม่สจุรติ  
 

ในโลกยุคใหม่นีท้ีก่จิกรรมทางเศรษฐกจิและระบบเศรษกจิของมนุษยชาติต่าง
จากในอดีตมาก  ศาสนาบาไฮไม่ถือว่าดอกเบีย้เป็นขอ้หา้ม  แต่ตอ้งอยู่ในความ
พอประมาณและความยุตธิรรม  เพราะดอกเบีย้เงนิฝากชว่ยชดเชยค่าของเงนิทีล่ดลง
จากเงินเฟ้อ  และสถาบนัการเงินก็จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเงิน  ซ ึง่
รายไดจ้ากดอกเบีย้เงินกูข้องสถาบนัการเงินสามารถน ามาเป็นค่าใชจ้่ายนี้  แต่
ดอกเบีย้ไม่ควรถูกน ามาใชเ้ป็นเคร ือ่งมือในการสรา้งความร า่รวยในลกัษณะทีเ่ป็น
การไดเ้งินมาโดยไม่มีผลผลิต  ไม่ท าอะไรที่เป็นประโยชนต่์อผูอ้ื่นหรอืสงัคมดงัที่
กล่าวไวแ้ลว้ตอนตน้ :   
 

หากไม่อนุญาตใหม้ดีอกเบีย้  กจิการ (ธรุกจิ) ทัง้หลายจะถูกขดัขวาง
และตดิอุปสรรค...ยากทีจ่ะพบใครทีจ่ะใหผู้อ้ืน่ยมืเงนิบนหลกัการการด์ ีฮสั
ซาน (ตามตวัอกัษรคอื ‘เงนิกูท้ีด่’ี  นัน่คอืเงนิทีใ่หไ้ปกอ่นโดยไม่มดีอกเบีย้  
และจา่ยคนืตามความยนิดขีองผูย้มื)  ดงันัน้ดว้ยความโปรดปรานต่อคนรบั
ใชท้ัง้หลาย  เราไดก้ าหนด ‘ก าไรจากเงนิ’ ใหน้ ามาใชก้นัในธุรกรรมอืน่ๆ 
ทีเ่ป็นอยู่ทีม่ีผลบงัคบัในหมู่ประชาชน  นัน่คือ...เป็นทีอ่นุญาต  ชอบดว้ย
กฎหมายและบรสิุทธิ ์ ทีจ่ะคดิดอกเบีย้จากเงนิ...แต่เร ือ่งนีต้อ้งท าดว้ยความ
พอประมาณและความยุติธรรม  ปากกาแห่งความรุง่โรจนข์อยัง้จากการ
วางขดีจ ากดัของเร ือ่งนี ้ ประหนึง่เป็นอจัฉรยิภาพจากทีส่ถติของพระองค ์
และความสะดวกส าหรบัคนรบัใชท้ัง้หลายของพระองค ์ เราเคีย่วเข็ญมิตร
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สหายทัง้หลายของพระผูเ้ป็นเจา้ใหก้ระท าดว้ยความเป็นธรรมและความ
ยุตธิรรม  และในหนทางทีค่วามปรานีและความเห็นอกเห็นใจของบรรดาผู ้
เป็นทีร่กัของพระองค ์ จะถกูแสดงใหป้รากฏต่อกนัและกนั 10 

พระบาฮาอลุลาห ์
 
  

 
10 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 46 
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5 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

[Agriculture and Industry] 

 
ดว้ยผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าผลผลิตทาง

เกษตรกรรม  และดงัน้ันจึงช่วยดนัตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไดม้ากกว่า  
ผูบ้รหิารประเทศทัง้หลายจึงมักหลงใหลไดป้ลืม้และพยายามส่งเสรมิการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ซึง่หมายความว่าจะท าใหป้ระชาชนมีงานท ามากขึน้และมีรายไดม้าก
ขึน้  จนเป็นที่น่าภาคภูมิของผูบ้รหิารประเทศ  ในสงัคมโลกที่วดัความส าเร็จและ
ระดบัการพฒันาของประเทศดว้ยตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกจิและรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
หัวของประชากร  ไม่มีขอ้สงสัยว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มากับความ
เจรญิกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ไดท้ าใหช้วีิตความเป็นอยู่ของเรา
สะดวกสบายขึน้  และสงัคมเจรญิกา้วหน้าดา้นวตัถุ  แต่ถา้หากเร่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมจนเกนิขอบเขตของความพอประมาณ  ตามอุดมการณข์องทุนนิยมที่
จะตอ้งท าก าไรใหเ้รว็ทีส่ดุและมากทีส่ดุ  น่ันจะส่งผลรา้ยมหนัต ์:  
 

อารยธรรมทีผู่อ้รรถาธิบายศิลปะและวิทยาศาสตรค์ุยโตโออ้วดอยู่
บ่อยๆ  หากยอมใหไ้ปไกลเกนิขอบเขตของความพอประมาณ  จะน าความ
ช ัว่รา้ยมหนัตม์าสู่มนุษย ์ ดงันีพ้ระผูเ้ป็นผูท้รงรอบรูท้รงเตอืนเจา้  ถา้หาก
เลยเถดิ  อารยธรรมจะเป็นแหล่งทีอุ่ดมไปดว้ยความช ัว่รา้ย  เชน่เดยีวกบัที ่
เป็นแหล่งทีอุ่ดมดว้ยความดเีมือ่อยู่ในการเหนีย่วร ัง้ของความพอประมาณ 
11 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

สมมุตวิ่าโรงงานอุสาหกรรมแห่งหน่ึงกอ่ตัง้ขึน้มาโดยอาศยัเงนิกู ้200 ลา้นบาท  
เพือ่ทีจ่ะผลติสนิคา้ใหไ้ดป้รมิาณมากพอทีจ่ะมกี าไรพอทีจ่ะจ่ายดอกเบีย้เดอืนละกว่า
หน่ึงลา้นบาท  โรงงานนีจ้งึตอ้งเดนิเคร ือ่งจกัรผลติสนิคา้ตลอดยีส่บิสีช่ ัว่โมง  แทนที่
จะท างานเฉพาะตอนกลางวนัแปดช ัว่โมงตามปกติ  พนักงานตอ้งท างานล่วงเวลา
ตอนกลางคนืตามความตอ้งการของโรงงาน  ถงึแมพ้นักงานยนิดทีีจ่ะท างานล่วงเวลา
เพือ่ใหม้ีรายไดเ้พิม่ขึน้ไวซ้ ือ้รถหรอืผ่อนบา้นทีร่าคาสูงขึน้เร ือ่ยๆ  สุขภาพของตนก็
ทรุดโทรมเพราะการท างานหนักเกนิควร  และยงัอาจไดร้บัมลพิษในทีท่ างานที่บ ั่น
ทอนสุขภาพ  คุณภาพชวีติของพนักงานก็แย่ลง  ไม่มเีวลาใหค้รอบครวั  ไม่มอียู่กบั
ลูกหรอือบรมสั่งสอนลูก  ตอ้งฝากลูกใหญ้าติหรอืจา้งคนเลีย้ง  ซ ึง่อาจเป็นปัญหา
ครอบครวัหรอืปัญหาสงัคมตามมา 
 

 
11 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 
342-3 
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กระบวนการอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดขยะอุตสาหกรรมที่สลายไดย้ากและชา้  
หรอืมกัตอ้งเสยีค่าก าจดัสูง  อกีทัง้ยงัปล่อยมลพิษลงไปในดนิ  น ้าหรอือากาศ  เมือ่
สะสมเพิ่มพูนมากขึน้สิง่เหล่านีท้ าใหส้ิง่แวดลอ้มเสยีหายจนถึงขัน้อนัตรายต่อชวีติ
และสุขภาพ  รายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากภาคอุตสาหกรรมส่วนหน่ึงตอ้งแลกดว้ยความ
เจ็บป่วย  การบาดเจ็บหรอืถึงกบัพิการของผูใ้ชแ้รงงานและประชาชนในชุมชน
ใกลเ้คียงกบัโรงงานอุตสาหกรรม  มากนอ้ยขึน้กบัมาตรฐานความปลอดภยัของ
อุตสาหกรรมน้ันๆ  ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเยยีวยาความเจ็บป่วย  บาดเจ็บหรอืพิการ
ดงักล่าว  ซ ึง่ในความเป็นจรงิน้ันคอืความสญูเสยี  แต่ก็สามารถน ามาคดิเป็นผลผลติ
ของโรงพยาบาลและธุรกจิทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้ง  รายไดข้องโรงพยาบาลเอกชลและ
บรษิัทจ าหน่ายยาและผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ ที่มาจากการดูแลรกัษาความ
เจ็บป่วยที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม  ถูกน าไปบวกกบัรายไดป้ระชาชาติชว่ยให ้
ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึน้  การเผาผลาญเชือ้เพลิงของรถยนตแ์ละ
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ท าใหโ้ลกรอ้นและกอ่มลพษิทางอากาศ  ท าใหก้ารด ารงชวีติ
ยุ่งยากและเสยีค่าใชจ้่ายมากขึน้เชน่  ตอ้งตดิเคร ือ่งปรบัอากาศทีบ่า้นและทีท่ างาน  
เช่นกนัค่าใชจ้่ายนี้ถูกน ามาคิดเป็นผลิต  รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ของโรงงานและผูจ้ดั
จ าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศ  ถูกน าไปบวกกบัรายไดป้ระชาชาติชว่ยใหต้วัเลขการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิสงูขึน้ 
 

การเรง่พฒันาอุตสาหกรรมจนเกนิความพอประมาณ เกนิกว่าธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มจะรบัผลกระทบได ้ ในทีส่ดุแลว้จะกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นทางสงัคมและ
เศรษฐกจิทีบ่ ั่นทอนคุณภาพชวีิตหนักขึน้เร ือ่ยๆ  แต่กระน้ันตวัเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกจิก็ยงัเพิ่มขึน้ไปไดเ้ร ือ่ยๆ  เป็นภาพลวงตาใหค้ิดว่าการพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกจิเดินมาถูกทางแลว้  ซ ึง่เป็นปัญหาไม่ใชแ่ค่ระดบัประเทศ  แต่เป็นปัญหา
ระดบัโลก  แมโ้ลกจะรอ้นขึน้ทุกวนัและช ัน้โอโซนก็ถูกท าลายมากขึน้  ซ ึง่เป็นที่
ยอมรบัมากขึน้แลว้ว่า  มีสาเหตุใหญ่มาจากการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศจากการ
พฒันาอุตสาหกรรม  แต่ประเทศทัง้หลายก็ไม่สามารถด าเนินมาตรการลดการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อลดการปล่อยมลพิษไดม้ากพอและเร็วพอที่
หยุดยัง้อุณหภูมิของโลกไม่ใหสู้งขึน้  เพราะมูลค่าทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรม
เหล่าน้ันสูงมาก  ซึง่หากลดการผลิตอย่างฮวบฮาบเพื่อใหท้นัการณ ์ จะท าใหค้น
จ านวนมากตกงาน  อีกทัง้รายไดข้องอุตสาหกรรมน้ันๆ ที่กูเ้งินมาลงทุนจ านวน
มหาศาล  จะลดลงอย่างรวดเรว็จนไม่สามารถผ่อนหนีส้ถาบนัการเงนิ  ท าใหเ้กดิหนี้
ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้นอาจเป็นอนัตรายต่อระบบเศรษฐกิจ  จึงเป็นที่น่าหวั่นว่า
มนุษยชาตกิ าลงัมาถงึทางตนัแลว้จะตอ้งเตรยีมตายหมู่หรอืไม่  หรอืยงักลบัหลงัหนั
ทนัโดยชะลอการพฒันาอุตสาหกรรม  แลว้ส่งเสรมิการพฒันาเกษตรกรรมใหม้าก
ขึน้  การพฒันาเศรษฐกจิจะยั่งยนืไดต้อ้งใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมเป็นรองต่อการ
พฒันาเกษตรกรรม  ซึง่ควรไดร้บัการส่งเสรมิอย่างเพยีงพอถงึขนาดที ่ เกษตรกรจะ
อยู่ไดไ้ม่หนัหลงัใหก้บัอาชพีของตน  ธรรมลขิติบาไฮกล่าวไวว้่า : 
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เกษตรกรรมเป็นเร ือ่งทีต่อ้งเอาใจใส่เป็นพเิศษ  เพราะเกษตรกรรมเป็น
วิทยาการทีป่ระเสร ิฐและคือการบูชา  หากบุคคลใดช านิช านาญใน
วิทยาการนี ้ เขาจะเป็นหนทางจดัหาความสุขสบายส าหรบัประชาชน
จ านวนนับไม่ถว้น  ยิง่ไปกว่านัน้  เกษตรกรรมยงัส่งเสรมิการอนุรกัษส์มดุล
ของระบบนิเวศนข์องโลก 12 

สภายุตธิรรมสากล 
 

หากเกษตรกรรมไดร้บัการส่งเสรมิทัง้ในดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลูก  
การลดตน้ทุน  ไปจนถงึการท าตลาดผลิตผลทางการเกษตร  จนเกษตรกรหายขดั
สนและมีรายไดเ้พิม่ขึน้  ก าลงัซือ้และการจบัจ่ายใชส้อยของเกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้  จะ
เพิม่รายไดใ้หก้บัคนชนช ัน้อืน่ดว้ย : 
 

การแกปั้ญหาเร ิม่ตน้ทีห่มู่บา้น  และเมือ่หมู่บา้นไดร้บัการปฏสิงัขรณ ์ 
เมือ่นัน้เมืองก็จะไดร้บัการปฏิสงัขรณด์ว้ย  แผนทีค่ิดไวค้ือ  ในแต่ละ
หมู่บา้นจะมีการสรา้งโรงคลงั  ในภาษาของศาสนาเรยีกว่าส านักการคลงั  
นั่นคือโรงคลังสากลทีเ่ร ิม่ตน้ในหมู่บา้น  การบรหิารโรงคลังนีอ้าศัย
คณะกรรมการทีเ่ป็นคนเฉลียวฉลาดของชมุชนและกจิการทัง้หมดจะถูก
ก ากบัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนี ้13 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน  ระบบเศรษฐกจิทุนนิยมที่เรง่พฒันาอุตสาหกรรมจนเร็ว
เกนิควร  จะก่อใหเ้กดิปัญหาความเลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิ  คนยากจนทวจี านวนขึน้  
เป็นปัญหาสงัคมทีท่ าใหค้รอบครวัอ่อนแอ  และตามมาดว้ยปัญหาการดูแลคนชรา  
คนพิการและเด็กก าพรา้ที่ถูกทอดทิง้  ซ ึง่นับวนัจะเกินก าลงัของหน่วยงานและ
งบประมาณของรฐั  ยุทธศาสตรใ์นการจดัการกบัปัญหาเหล่านีต้อ้งมุ่งมาทีก่ารปูพืน้
เกษตรกรรมใหม้ั่นคง  และพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมใหเ้ป็นรากฐานของความ
เจรญิรุง่เรอืงและอารยธรรม  ธรรมลขิติบาไฮกล่าวไวว้่า :   
 

รากฐานของชมุชนคือเกษตรกรรม  การพรวนดิน  ทุกคนตอ้งเป็น
ผูผ้ลติ  แต่ละคนในชมุชนทีม่คีวามสามารถในการผลติเท่ากบัสิง่ทีจ่ าเป็น
ส าหรบัตน  จะไดร้บัการยกเวน้ภาษี  แต่ถา้รายไดข้องเขามากกว่าสิง่ที ่
จ าเป็นส าหรบัตน  เขาตอ้งจ่ายภาษีจนกระทัง่ไดส้่วนกัน  กล่าวคือ  
ความสามารถในการผลติของคนเราและสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัเขาจะถูกเกลีย่
และท าใหส้อดคลอ้งกนัโดยการเก็บภาษี  หากผลผลติของเขามีมากกว่า  
เขาจะจ่ายภาษี  หากปัจจยัทีจ่ าเป็นส าหรบัเขามากกว่าทีเ่ขาผลติได ้ เขา
จะไดร้บัจ านวนหนึง่ทีเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหเ้สมอและไดส้่วนกนั  ดงันัน้ภาษีจะ

 
12 The Universal House of Justice’s letter of 31 
March 1985 

13 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 39 
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เป็นสดัส่วนกบัความสามารถและการผลติ  และจะไม่มคีนยากไรใ้นชมุชน 
14 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ธรรมลขิติบาไฮไดใ้หร้ายละเอยีดของแนวทางปฏิบตัิใหเ้กษตรกรจดัตัง้ชมุชน
ของตนใหม้รีะบบภาษีและการเงนิการคลงัทีพ่รอ้มมูลในตวัเอง  เป็นหน่วยเศรษฐกจิที่
เพียงพอในตวัเองและเขม้แข็งพอทีจ่ะไม่เพียงรบัประกนัความผาสุกของสมาชกิใน
ชมุชน  และดูแลผูท้ีช่ว่ยเหลอืตวัเองไม่ไดไ้ม่ใหเ้ป็นภาระแก่สวสัดกิารของรฐัเท่าน้ัน  
แต่ยงัมเีงนิภาษีใหแ้กร่ฐับาลดว้ย : 
 

ปัญหาเศรษฐกจิตอ้งเร ิม่ตน้ทีเ่กษตรกร  และจากนัน้ขยายไปถึงชน
ช ัน้อืน่ๆ  เนือ่งดว้ยจ านวนเกษตรกรมีมากกว่าชนช ัน้อืน่ทัง้หมดเป็นอย่าง
มาก  ดงันัน้เป็นการเหมาะสมทีจ่ะเร ิม่ตน้ทีเ่กษตรกรในเร ือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
เศรษฐกจิ  เพราะเกษตรกรคือผูก้ระท าการแรกทีอ่อกแรงในสงัคมมนุษย ์ 
กล่าวโดยย่อ  ควรมกีารจดัตัง้คณะกรรมการทีม่าจากหมู่คนทีเ่ฉลยีวฉลาด
ในทุกหมู่บา้น  และกจิการต่างๆ ของหมู่บา้นนัน้ควรอยู่ภายใตก้ารควบคุม
ของคณะกรรมการนี ้ ท านองเดยีวกนัโรงคลงัทัว่ไปควรไดร้บัการกอ่ตัง้และ
มีการแต่งตัง้เลขานุการ  ณ เวลาเก็บเกีย่วผลผลิตภายใตก้ารก ากบัของ
คณะกรรมการนัน้  เปอรเ์ซ็นตส์่วนหนึง่จากพืชผลทีเ่ก็บเกีย่วไดท้ัง้หมด
ควรจดัสรรใหโ้รงคลงันี ้

โรงคลงัมรีายไดเ้จ็ดอย่าง : อากรหนึง่ในสบิ  ภาษีสตัว ์ ทรพัยส์นิทีไ่ม่
มีผูส้ืบมรดก  ของสูญหายทัง้หมดทีพ่บซึง่ตามหาเจา้ของไม่ได ้ หนึง่ใน
สามของขุมทรพัยท์ัง้หมดทีพ่บเจอโดยไม่รู เ้จา้ของ  หนึ่งในสามของ
ผลผลติของเหมอืงแรท่ัง้หมด  และการบรจิาคโดยสมคัรใจ 

 
โรงคลงันีม้ค่ีาใชจ้า่ยเจ็ดอย่างเชน่กนั :  

 

1. ค่าใชจ้่ายทัว่ไปในการด าเนินงานโรงคลงัเชน่  เงินเดือนของ
เลขานุการและการบรหิารสาธารณสขุ 

2. อากรหนึง่ในสบิใหแ้กร่ฐับาล  
3. ภาษีสตัวใ์หแ้กร่ฐับาล 
4. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานสถานเลีย้งเด็กก าพรา้ 
5. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานบา้นผูทุ้พพลภาพ 
6. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานโรงเรยีน 
7. การจา่ยเงนิอดุหนุนเพือ่จดัหาสิง่จ าเป็นใหแ้กค่นยากไร ้
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รายไดแ้รกคืออากรหนึง่ในสิบ  ซึง่ควรเก็บดงัต่อไปนี ้ ตวัอย่างเชน่
หากคนหนึง่มีรายรบัหา้รอ้ยดอลล่าห ์ และมีค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นเท่ากนั  จะ
ไม่มีการเก็บอากรหนึ่งในสิบจากเขา  หากอีกคนหนึ่งมีค่าใชจ้่ายหา้
รอ้ยดอลล่าห ์ ขณะทีม่รีายรบัหนึง่พนัดอลล่าห ์ จะเก็บจากเขาหนึง่ในสบิ
เพราะเขามมีากกว่าความจ าเป็นของตน  หากเขาใหห้นึง่ในสบิของจ านวน
ทีเ่กนิ  การท ามาหากนิของเขาจะไม่ถูกกระทบอย่างเสยีหาย  หากอกีคน
หนึง่มีค่าใชจ่่ายหนึง่พนัดอลล่าห ์ และมีรายรบัหา้พนัดอลล่าห ์ เนือ่งดว้ย
เขามจี านวนทีเ่กนิสีพ่นัดอลล่าห ์ เขาจะตอ้งใหห้นึง่คร ึง่ในสบิ  หากอกีคน
หนึง่มีค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นหนึง่พนัดอลล่าห ์ แต่มีรายรบัหนึง่หมืน่ดอลล่าห ์ 
จะตอ้งเก็บจากเขาสองในสบิของจ านวนทีเ่กนิ  เพราะจ านวนทีเ่กนิของเขา
เป็นเงินจ านวนมาก  แต่หากอีกคนหนึ่งมีค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นสีห่รอืหา้
พนัดอลล่าห ์ และมรีายไดห้นึง่แสนดอลล่าห ์ จะตอ้งเก็บจากเขาหนึง่ในสี ่ 
ในทางตรงกนัขา้มหากคนหนึง่มรีายไดส้องรอ้ยดอลล่าห ์ แต่ทีจ่ าเป็นจรงิๆ 
ส าหรบัการยงัชพีของเขาคือหา้รอ้ยดอลล่าห ์ โดยมีขอ้แมว้่าเขาไม่ได ้
ละเลยการงานของตน  หรอืไรน่าของเขาไม่ไดร้บัพรดว้ยพชืผลทีเ่ก็บเกีย่ว
ได ้ คนเชน่นีต้อ้งรบัความชว่ยเหลอืจากโรงคลงัทัว่ไป  เพือ่ว่าเขาจะไม่ขดั
สนและมชีวีติทีส่บาย 

เงินจ านวนหนึง่จากโรงคลงัทัว่ไปตอ้งกนัไวส้ าหรบัเด็กก าพรา้ของ
หมู่บา้น  และเงนิจ านวนหนึง่ส าหรบัผูทุ้พพลภาพ  เงนิจ านวนหนึง่จากโรง
คลงันีต้อ้งจดัใหส้ าหรบับรรดาผูท้ีข่ดัสนและไม่สามารถหาเลีย้งชพี  และ
จ านวนหนึง่ส าหรบัระบบการศกึษาของหมู่บา้น  และจ านวนหนึง่ตอ้งกนัไว ้
ส าหรบัการบรหิารสาธารณสขุ  หากมสีิง่ใดเหลอืในโรงคลงันี ้ ตอ้งโอนไป
ใหค้ลงัทัว่ไปของชาตสิ าหรบัการใชจ้า่ยระดบัชาต ิ15 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ในเร ือ่งของปัญหาเศรษฐกจิ  เป็นทีก่ล่าวไวแ้ลว้อย่างย่อแลว้  และ
พืน้ฐานของเร ือ่งนีไ้ดร้บัการแถลงไขไวแ้ลว้  ขณะทีร่ายละเอยีดของเร ือ่งนี ้
จะถูกก าหนดโดยสภายุตธิรรมสากล  ในทุกหมู่บา้นคณะกรรมการส านัก
การคลงั (โรงคลงั) จะก ากบัรายไดข้องส านักการคลงัเชน่อากรหนึง่ในสบิ  
ภาษีสตัว ์ฯลฯ  ในทุกหมู่บา้นจะมีการจดัหาโรงคลงัและเจา้พนักงานคน
หนึง่ดูแลรบัผดิชอบโรงคลงันี ้ ขณะทีบุ่คคลมชี ือ่เสยีงทัง้หลายของหมู่บา้น
จะมาชมุนุมกนัและจดัตัง้คณะกรรมการ  และทศิทางและกจิการต่างๆ ของ
หมู่บา้นจะมอบหมายไวก้บัของคณะกรรมการและเจา้พนักงานนี ้ พวกเขา
จะดแูลรบัผดิชอบปัญหาทัง้หมดทีเ่กีย่วโยงกบัหมู่บา้น  และรายไดท้ัง้หลาย
ของโรงคลงัเชน่อากรหนึง่ในสบิ  ภาษีสตัวแ์ละรายไดอ้ืน่ๆ  จะถูกรวบรวม
ไวใ้นโรงคลงันี ้ และจา่ยออกไปส าหรบัการใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 
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ในเร ือ่งของการขึน้อากรหนึ่งในสิบเป็นสองเท่าตามปรมิาณของ
รายไดแ้ละพชืผล : เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะขึน้จ านวนอากรหนึง่ในสบิทีจ่ะตอ้งจ่าย
เป็นสดัส่วนตายตวัเมือ่รายไดเ้พิม่ขึน้สองเท่า  ตวัอย่างเชน่ชายคนหนึง่ทีม่ี
รายได ้1,000 ดอลล่าหแ์ละมค่ีาใชจ้า่ย 500 ดอลล่าห ์ ควรจา่ยหนึง่ในสบิ
ของรายไดข้องตนนัน่คอื 100 ดอลล่าห ์ เมือ่รายไดข้องเขาไปถงึ 2,000 
ดอลล่าหแ์ละค่าใชจ้่ายของเขายงัอยู่ที ่500 ดอลล่าห ์ เขาไม่สามารถจ่าย
สองในสิบของรายไดข้องตนนั่นคือ 400 ดอลล่าห ์ เพราะเป็นเร ือ่งยาก  
อย่างมากทีสุ่ดเขาสามารถจ่าย 1.5 ในสิบซึง่คือ 300 ดอลล่าห ์ หาก
รายไดข้องเขาขึน้ไปถงึ 4,000 ดอลล่าห ์ เขาสามารถให ้1.75 ในสบินัน่
คือ 700 ดอลล่าห ์ และหากเขามีรายได ้8,000 ดอลล่าห ์ เขาสามารถ
จ่ายสองในสบินัน่คอื 1,600 ดอลล่าห ์ และหากรายไดย้งัเพิม่ขึน้ไปอีกถงึ 
16,000 ดอลล่าห ์ เขาสามารถจ่ายหนึง่ในสี ่(2.5 ในสบิ) นัน่คอื 4,000 
ดอลล่าห ์ หากรายไดย้งัเพิม่ขึน้ไปอกีถงึ 32,000 ดอลล่าห ์ และอากรหนึง่
ในสบิทีจ่ะเก็บจากเขาถกูก าหนดเป็นอตัราส่วนแน่นอน (นัน่คอืเพิม่ขึน้สอง
เท่าทุกคร ัง้)  อากรนัน้จะเป็นจ านวนสูงมากซึง่เขาจะไม่สามารถจ่าย  เนือ่ง
ดว้ยการเตรยีมการเก็บเกีย่วตอ้งมีการใชจ้่ายหลายอย่าง  ดงันัน้ส าหรบั
รายได ้16,000 ดอลล่าห ์ จะเก็บจากเขาหนึง่ในสี ่(2.5 ในสิบ)  กล่าว
อย่างย่อการแบ่งและการก าหนดส่วนแบ่งของทุกคน  จะจัดแจงตาม
กาลเวลาและสถานทีโ่ดยสภายุตธิรรม 

สิง่ทีก่ล่าวมาเป็นเพยีงตวัอย่าง  และนีไ่ม่ไดห้มายความว่าใหบ้งัคบัใช ้
ในลกัษณะนีเ้ปีย๊บ  หลกัการคอืว่าเมือ่ความมัง่คัง่ของชายคนหนึง่เพิม่ขึน้  
ขอ้ผูกมดัทางการเงินของเขาควรเพิม่ขึน้ตามส่วน  เพือ่ว่าความร า่รวย
มหาศาลจะไม่สะสมอยู่ในทีเ่ดยีว  ในลกัษณะนีค้วามยุตธิรรมจะถกูน ามาใช ้
ระหว่างคนร า่รวยและคนยากไร ้ ดงันีใ้นดา้นหนึง่จะไม่มีผูม้ีหนึง่พนัลา้น  
และในอกีดา้นหนึง่จะไม่มคีนยากไรท้ีข่ดัสนสิง่ยงัชพีทีจ่ าเป็น  ในเร ือ่งของ
รายไดข้องโรงคลงั  สภายุตธิรรมตอ้งพยายามโดยทุกวธิกีารทีเ่ป็นไปไดท้ี ่
จะเพิม่รายไดนั้น้  นัน่คอืโดยทุกวธิกีารทียุ่ตธิรรม  ท านองเดยีวกนักบัการ
ใชจ้่าย  หากสิง่ใดก็ตามทีถ่ือว่าจ าเป็นส าหรบัหมู่บา้นเช่นการจัดหา
มาตรการดา้นสุขอนามัย  สภายุติธรรมตอ้งจดัหาสิง่ทีจ่ าเป็นทัง้หมด
เชน่กนั  กล่าวอย่างย่อหากท าตามลกัษณะนีใ้นหมู่บา้น  เด็กก าพรา้  ผู ้
พกิารและคนยากไร ้ จะมวีธิยีงัชพี  การศกึษาจะไดร้บัการท านุบ ารุง  และ
การน ามาตรการดา้นสขุอนามยัมาจะใชแ้พรห่ลาย 

เหล่านีเ้ป็นเพียงหลกัการเบือ้งตน้  สภายุติธรรมจะจดัแจงและขยาย
หลกัการเหล่านีใ้หก้วา้งออกตามกาลเวลาและสถานที ่16 

พระอบัดลุบาฮา 
 

 
16 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 10   
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พระบาฮาอุลลาหไ์ดใ้หค้ าสัง่การเกีย่วกบัทุกปัญหาทีม่นุษยชาติ
เผชญิอยู่  พระองคไ์ดใ้หค้ าสอนและค าสัง่การเกีย่วกบัทุกปัญหาทีม่นุษย ์
ก าลังดิน้รนต่อสู ้  ส่วนหนึ่งทีท่รงใหไ้วค้ือ (ค าสอน) เกีย่วกบัปัญหา
เศรษฐกจิทีว่่า  โดยการคิดหาวิธกีารแกปั้ญหาดงักล่าว  สมาชกิทัง้หมด
ของประชารฐัควรมีความสุขทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด  มีความผาสุกและความสบาย  
ปราศจากอนัตรายและภยัทีโ่จมตรีะเบยีบทัว่ไปของสิง่ทัง้หลาย  ดว้ยเหตุนี ้
จะไม่มคีวามขดัแยง้หรอืการโตเ้ถยีงเกดิขึน้ 

การปลกุระดมและการววิาทจะไม่เกดิขึน้  การแกปั้ญหาคอืดงันี ้:  
ประการแรกและมากอ่นคอืหลกัการทีว่่า  สมาชกิทุกคนของประชารฐั

จะไดร้บัความส าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกแห่งความเป็นมนุษย ์ แต่ละคนจะ
มคีวามสมบูรณพ์ูนสุขและความผาสุกทีสุ่ด  การจะแกปั้ญหานีเ้ราตอ้งเร ิม่
ทีเ่กษตรกร  ซึง่ทีนี่ ่เราจะวางรากฐานของระบบและระเบียบ  เพราะ
ความส าคญัของการรบัใชข้องชนช ัน้ชาวชนบทและชนช ัน้เกษตรกร
เหนือกว่าชนช ัน้อืน่ๆ  ในทุกหมู่บา้นตอ้งมีการก่อตัง้โรงคลงัทัว่ไปซึง่จะมี
รายไดจ้ านวนหนึง่ 

รายไดแ้รกจะเป็นส่วนของสบิหรอือากรหนึง่ในสบิ 
รายไดท้ีส่อง (จะไดม้า) จากสตัว ์
รายไดท้ีส่ามจากแรธ่าตุ  กล่าวคือ  ทุกเหมืองแรท่ีส่ ารวจและคน้พบ  

หนึง่ในสามจะเป็นของโรงคลงัทีไ่พศาลนี ้
รายไดอ้ย่างทีส่ีค่อืดงันี ้: ใครก็ตามทีต่ายโดยไม่มีผูส้บืมรดก  มรดก

ทัง้หมดของเขาจะเป็นของโรงคลงัทัว่ไปนี ้
รายไดอ้ย่างทีห่า้  หากมีการพบทรพัยส์มบตัิใดๆ ในทีด่ิน  ทรพัย ์

สมบตันัิน้ควรอทุศิใหแ้กโ่รงคลงันี ้
รายไดท้ัง้หมดเหล่านีจ้ะน ามารวบรวมไวใ้นโรงคลงันี ้ ส าหรบัรายได ้

อย่างแรก  ส่วนของสิบหรอือากรหนึง่ในสิบ : เราจะพิจารณาดูเกษตรกร
คนหนึง่ทีเ่ป็นชาวชนบท  เราจะสอบถามดูรายไดข้องเขา  ตวัอย่างเชน่  
เราจะหาดูว่าเขามีรายไดท้ัง้ปีเท่าไร  และเขามีการใชจ้่ายอะไรบา้ง  ทีนี ้
หากรายรบัของเขาเท่ากบัการใชจ้่าย  จะไม่มีการเก็บจากเกษตรกรผูนี้ ้ 
นั่นคือเขาจะไม่ถูกเก็บภาษีประเภทใดๆ  เพราะเขาจ าเป็นตอ้งใชร้ายได ้
ทัง้หมด  เกษตรกรอกีคนหนึง่เราจะกล่าวว่าอาจมีค่าใชจ้่ายขึน้ไปถึงหนึง่
พนัดอลล่าห ์ และมีรายไดส้องพันดอลล่าห ์ หนึง่ในสิบจะเก็บจากเขา
เพราะเขามีจ านวนทีเ่กิน  แต่ถา้เขามีรายไดห้นึ่งหมืน่ดอลล่าหแ์ละมี
ค่าใชจ้่ายหนึง่พนัดอลล่าห ์ หรอืมีรายไดส้องหมืน่ดอลล่าห ์ เขาจะตอ้ง
จ่ายภาษีหนึง่ในสี ่ หากเขามีรายไดห้นึง่แสนดอลล่าหแ์ละมีค่าใชจ้่ายหา้
พนัดอลล่าห ์ เขาจะตอ้งจา่ยหนึง่ในสามเพราะยงัมจี านวนทีเ่กนิ  เนือ่งดว้ย
เขามีค่าใชจ้่ายหา้พนัและมีรายไดห้นึง่แสน  ตวัอย่างเชน่  หากเขาจ่าย
สามหมืน่หา้พนัดอลล่าหเ์พิม่จากการใชจ้า่ยหา้พนัดอลล่าห ์ เขาก็ยงัเหลอื
อกีหกหมืน่ดอลล่าห ์ แต่ถา้เขามีค่าใชจ้่ายหนึง่หมืน่และมีรายไดส้องแสน  
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เชน่นัน้เขาตอ้งใหถ้งึคร ึง่หนึง่  เพราะในกรณีนัน้ยงัเหลอือกีเกา้หมืน่  อตัรา
ดงักล่าวเชน่นีจ้ะก าหนดการจดัเก็บภาษี  รายไดท้ัง้หมดจากภาษีดงักล่าว
จะเป็นของโรงคลงัทัว่ไปนี ้

จากนัน้ตอ้งมกีารพจิารณาสถานการณฉุ์กเฉินดงัต่อไปนี ้: เกษตรกร
คนหนึง่มีค่าใชจ้่ายขึน้ไปถึงหนึง่หมืน่ดอลล่าหแ์ละมีรายไดเ้พียงหา้พนั  
เขาจะไดร้บัค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นจากโรงคลงันี ้ หา้พนัดอลล่าหจ์ะถูกจดัสรร
ใหเ้ขา  เพือ่ว่าเขาจะไม่ขดัสน  

จากนัน้เด็กก าพรา้ทัง้หลายจะไดร้บัการดูแล  ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้หมด
ของพวกเขาจะไดร้บัการดูแล  ผูพ้ิการในหมู่บา้น-ค่าใชจ้่ายทัง้หมดของ
พวกเขาจะไดร้บัการดูแล  คนยากไรใ้นหมู่บา้น-ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นของ
พวกเขาจะไดร้บัการออกให ้ และสมาชกิคนอืน่ๆ ทีทุ่พพลภาพดว้ยเหตุผล
ตามกฎหมาย-คนตาบอด  คนชรา  คนหูหนวก–ความสบายของพวกเขา
ตอ้งไดร้บัการดแูล  ในหมู่บา้นจะไม่มใีครขดัสนหรอืขาดแคลน  ทุกคนจะมี
ชวีติดว้ยความผาสกุและความสบายทีสุ่ด  กระนัน้จะไม่มคีวามแตกแยกมา
กอ่กวนระเบยีบทัว่ไปในประชารฐั 

ดงันีค่้าใชจ้่ายและการใชจ้่ายของโรงคลงัทัว่ไปเป็นทีช่ดัเจนแลว้บดันี ้ 
และกจิกรรมต่างๆ ของโรงคลงันีเ้ป็นทีเ่ห็นชดั  รายไดข้องโรงคลงัทัว่ไปนี ้
ถูกแสดงใหเ้ห็นแลว้  ผูพ้ิทักษจ์ านวนหนึ่งจะไดร้บัการเลือกตัง้โดย
ประชาชนในหมู่บา้น  เพือ่มาดแูลการท าธรุกรรมเหล่านี ้ เกษตรกรจะไดร้บั
การดูแล  และหลงัจากทีค่่าใชจ้า่ยทัง้หมดเหล่านีไ้ดร้บัการออกใหแ้ลว้  ถา้
ยงัมีเหลือในโรงคลงั  ตอ้งโอนไปใหค้ลงัของชาติ  ระบบนีท้ัง้หมดถูกจดั
ดงันีเ้พือ่ว่า  ในหมู่บา้นคนยากไรม้ากจะมคีวามสบาย  เด็กก าพรา้จะมชีวีติ
อย่างมีความสุขและสบายดี  กล่าวคือ  จะไม่มีใครขดัสน  ดงันีส้มาชกิ
ทัง้หมดแต่ละคนของประชารฐัจะมชีวีติอย่างสบายและสบายด ี

ส าหรบัเมืองทีใ่หญ่กว่าเป็นธรรมดาทีจ่ะมีระบบขนาดใหญ่กว่า  หาก
เราลงไปทีก่ารแกปั้ญหานี ้ จะมรีายละเอยีดยาวมาก 

ผลของระบบนีจ้ะเป็นว่า  สมาชกิแต่ละคนของประชารฐัจะมชีวีติอย่าง
สบายและมีความสุขทีสุ่ด  โดยไม่เป็นหนีบุ้ญคุณใคร  กระนัน้จะยงัมีการ
คงไวซ้ ึง่ระดบัขัน้ต่างๆ  เพราะในโลกแห่งความเป็นมนุษยจ์ าเป็นตอ้งมรีะดบั
ขัน้ต่างๆ  ประชารฐัอาจเปรยีบไดก้บักองทพั  ในกองทพันีต้อ้งมีนายพล  
ตอ้งมสีบิเอก  ตอ้งมพีลเอก  ตอ้งมทีหารราบ  แต่ทุกคนตอ้งมีความผาสุก
และสบายทีส่ดุ 17  

พระอบัดลุบาฮา 
 
  

 
17 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 11 
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6 
ปัญหาระหว่างนายทุนและผูใ้ชแ้รงงาน 

[The Problem between Capitalists and Labourers] 

 
ตอ้งมีการออกกฎหมายเพราะเป็นไปไม่ไดท้ีผู่ใ้ชแ้รงงานจะพอใจกบั

ระบบในปัจจุบนั  พวกเขาจะประทว้งหยุดงานทุกเดือนและทุกปี  ในทีสุ่ด
แลว้นายทุนจะสญูเสยี 18  

พระอบัดลุบาฮา 
 

ในใจกลางของสงัคมเอง  ซึง่ลางรา้ยของความฟุ่ มเฟือยและความ
สุรุย่สุรา่ยทีเ่พิม่ขึน้  ก าลงัเพยีงแต่ใหแ้รงขบัใหม่แก่กองก าลงัแห่งปฏกิริยิา
และการลุกฮือ  ทีก่ าลงัเด่นชดัขึน้ทุกวนั  ในสิง่เหล่านีแ้ละในสิง่อืน่อีก
มากมายเรามเีหตผุลเป็นอย่างมากทีจ่ะตืน่ตกใจ 19 

โชก ิเอฟเฟนด ิ
 

สิง่ทีพ่ระอบัดุลบาฮากล่าวไวข้า้งบนนีก้ว่าหน่ึงรอ้ยปีทีแ่ลว้และท่านโชก ิเอฟเฟ
นดิกล่าวไวเ้มื่อตน้ศตวรรษทีย่ีส่ิบ  ก าลงัปรากฎชดัขึน้เร ือ่ยๆ ในหลายดินแดนทั่ว
โลก  การด ารงชวีิตอย่างหรูหราฟุ่ มเฟือยของนายทุนบางคน  ก าลงับาดใจผูใ้ช ้
แรงงานทีต่รากตร าท างานอย่างเหน็ดเหน่ือยแต่ไดร้บัค่าจา้งไม่พอจะกนิ  ซ ึง่สะสม
ความคบัขอ้งใจและพรอ้มที่จะระเบิดออกมาเป็นการประทว้งหยุดงานและการก่อ
จลาจล  พระอบัดลุบาฮากล่าวถงึประเด็นนีไ้วก้ว่าหน่ึงรอ้ยปีทีแ่ลว้ว่า : 
 

ปัจจบุนันีว้ธิกีารเรยีกรอ้งคอืการประทว้งหยุดงานและการใชก้ าลงั  ซ ึง่
ผดิอย่างเห็นชดัและท าลายรากฐานแห่งความเป็นมนุษย ์ เอกสทิธิแ์ละการ
เรยีกรอ้งทีถ่กูตอ้งตอ้งแถลงไขไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั 20 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิจะไม่เกดิขึน้โดยการตัง้แถวของนายทุน
ต่อตา้นผูใ้ชแ้รงงาน  และการตัง้แถวของผูใ้ชแ้รงงานต่อตา้นนายทุนใน
การประทว้งหยุดงานและต่อสูก้นั  แต่จะเกดิขึน้โดยเจตคตขิองความสมคัร
ใจและไมตรจีติของทัง้สองฝ่าย  เมือ่นัน้จะไดม้าซึง่เงือ่นไขทียุ่ตธิรรมอย่าง
แทจ้รงิและยัง่ยนื...  

ในหมู่บาไฮไม่มวีธิปีฏบิตัทิีร่ดีไถ  เห็นแกเ่งนิและไม่ยุตธิรรม  ไม่มกีาร
เรยีกรอ้งอย่างพยศ  ไม่มกีารลกุฮอืปฏวิตัริฐับาลทีป่กครองอยู่... 

 
18 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 26 
19 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 28   

20 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 34   
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ในอนาคตจะเป็นไปไม่ไดท้ีม่นุษยจ์ะกอบโกยทรพัยส์มบตัิมากมาย
ดว้ยแรงงานของผูอ้ืน่  คนร า่รวยจะแบ่งดว้ยความเต็มใจ  พวกเขาจะมาถงึ
จุดนีท้ลีะนอ้ยโดยธรรมชาตแิละความตัง้ใจของพวกเขาเอง  สิง่นีจ้ะไม่มวีนั
ส าเรจ็ไดโ้ดยสงครามและการหลัง่เลอืด 21 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ตามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้  ลูกจา้งไม่ควรไดร้บัเพียงค่าแรง  ไม่เลย  
แต่พวกเขาควรเป็นหุน้ส่วนในงานทุกอย่าง... 

เชน่กนัทุกโรงงานทีม่ีหนึง่หมืน่หุน้  จะใหส้องพนัจากหนึง่หมืน่หุน้นี ้
แกล่กูจา้งทัง้หลายของตน  และจะเขยีนชือ่ของพวกเขาในหุน้  เพือ่ว่าพวก
เขาจะมีหุน้  และทีเ่หลอืจะเป็นของนายทุน  จากนัน้ ณ สิน้เดอืนหรอืสิน้ปี  
เงนิทีห่ามาไดห้ลงัจากทีห่กัค่าใชจ้า่ยและจา่ยค่าแรงแลว้  ควรแบ่งใหแ้กท่ัง้
สองฝ่ายตามจ านวนหุน้ 22 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ค าสมัภาษณข์องพระอบัดุลบาฮาไดร้ะบุถึงสาเหตุของการประทว้งหยุดงาน  
ความไม่เป็นธรรมของค่าตอบแทนส าหรบัผูใ้ชแ้รงงาน  ความจ าเป็นที่จะตอ้งมี
หลกัเกณฑก์ารแบ่งปันก าไรระหว่างนายทุนเจา้ของโรงงานและคนงานที่เป็นธรรม
กว่าทีเ่ป็นอยู่  และตอ้งมกีฎหมายบงัคบัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเพือ่ป้องกนั
ไม่ใหน้ายทุนเอาเปรยีบผูใ้ชแ้รงงาน  และไม่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานประทว้งหยุดงานและก่อ
ความวุ่นวาย  ในกรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงฝ่าฝืน  ศาลยุติธรรมและรฐับาลมีสิทธิเ์ขา้
แทรกแซงเพือ่ยุตปัิญหาและไม่ใหเ้กดิผลกระทบเสยีหายต่อส่วนรวมในวงกวา้ง : 
 

เจา้ไดถ้ามเราเกีย่วกบัการประทว้งหยุดงาน  ความยุ่งยากอย่างใหญ่
หลวงไดเ้กดิขึน้และจะเกดิขึน้ต่อไปจากประเด็นนี ้ ทีม่าของความยุ่งยาก
เหล่านีม้ีสองประการ : หนึง่คือความโลภและความมักมากเกินไปของ
เจา้ของโรงงาน  อกีประการคอืการเรยีกรอ้งอย่างไม่สมเหตุผล  ความโลภ
และความไม่ยอมประนีประนอมของคนงาน  ดงันัน้เราตอ้งหาทางจดัการกบั
ทัง้สองอย่างนี ้

ทนีีร้ากเหงา้ของความยุ่งยากเหล่านีอ้ยู่ทีก่ฎของธรรมชาติทีโ่นม้นา้ว
อารยธรรมในปัจจุบนั  เพราะสิง่นีย้งัผลใหค้นจ านวนหยิบมือสะสมทรพัย ์
สมบตัมิหาศาลซึง่เกนิความจ าเป็นของตนอย่างมาก  ขณะทีค่นอกีจ านวน
มากกว่าสิน้ไรไ้มต้อก  ขดัสนและหมดหนทาง  สิง่นีข้ดักบัความยุติธรรม  
ความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นธรรมในเวลาเดียวกนั  นีค้ือสุดยอดของ
ความไม่เป็นธรรมและสวนทางกบัความยนิดขีองพระผูท้รงปรานี... 

 
21 Bahá’u’lláh and the New Era, p. 144-45 22 A Bahá’í Perspective on Economics of the 

Future, p. 27   
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...ดงันัน้เราตอ้งออกกฎหมายและขอ้บงัคบัทีจ่ะจดัการทรพัยส์นิเงนิทอง
ทีม่ากเกนิไปของไม่กีค่นใหอ้ยู่ในความพอควร  และสนองสิง่จ าเป็นพืน้ฐาน
ของคนยากไรเ้ป็นลา้นๆ  เพือ่บรรลคุวามพอประมาณระดบัหนึง่ 

อย่างไรก็ตามความเสมอภาคโดยสมบูรณไ์ม่มีเหตุผลสนับสนุน  เพราะ
ความเสมอภาคโดยบริบูรณ์ในความมั่งคั ่ง   อ านาจ  การพาณิชย  ์ 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมย่อมลงเอยทีค่วามวุ่นวายและไม่เป็นระเบียบ  
การด ารงชพีปัน่ป่วน  ปลกุความไม่พอใจทัว่หนา้  และบ่อนท าลายการด าเนิน
กจิการทีเ่ป็นระเบยีบของชมุชน  เพราะความเสมอภาคทีไ่ม่มีเหตุผลสมควร
เต็มไปดว้ยภยันตรายเช่นกนั  เช่นนัน้เป็นทีน่่าปรารถนากว่าทีจ่ะบรรลุ
มาตรการความพอประมาณบางอย่าง  และความพอประมาณหมายถึงการ
ออกกฎหมายและขอ้บงัคบัทีจ่ะป้องกนัการกระจุกความมัง่คัง่ทีไ่ม่มีเหตุผล
สมควรในมือของไม่กีค่น  และสนองความตอ้งการทีจ่ าเป็นของคนจ านวน
มาก  ตวัอย่างเชน่  เจา้ของโรงงานเก็บเกีย่วทรพัยส์ินเงินทองทุกวนั  แต่
ค่าแรงทีค่นงานผูย้ากไรไ้ดร้บัไม่พอกนิแมว้นัต่อวนั  สิง่นีไ้ม่เป็นธรรมทีสุ่ด  
และรบัประกนัไดว้่าไม่มผูีท้ียุ่ตธิรรมคนใดยอมรบัได ้ ดงันัน้ควรออกกฎหมาย
และขอ้บงัคบัทีใ่หค้นงานไดร้บัทัง้ค่าแรงรายวนัและส่วนแบ่งหนึง่ในสีห่รอืหนึง่
ในหา้ของผลก าไรตามก าลงัทรพัยข์องโรงงาน  หรอืใหค้นงานมีส่วนแบ่ง
ก าไรกบัเจา้ของโรงงานอย่างเป็นธรรมดว้ยวิธีอืน่  เพราะเงินทุนและการ
บรหิารจดัการมาจากเจา้ของโรงงาน  ความตรากตร าและแรงงานมาจาก
คนงาน  คนงานควรไดร้บัค่าแรงทีพ่อกบัความจ าเป็นรายวนัของตน  และมี
สทิธิใ์นส่วนแบ่งจากรายไดข้องโรงงานเมือ่ตนบาดเจ็บ  ทุพพลภาพหรอืไม่
สามารถท างานได ้ หรอืไม่ก็ก าหนดค่าแรงใหค้นงานทีท่ ัง้พอกบัความจ าเป็น
รายวนัและมเีหลอืเก็บเล็กนอ้ยส าหรบัเวลาทีอ่่อนแอหรอืไรส้มรรถภาพ 

หากจดัแจง้เร ือ่งต่างๆ ไดด้งันี ้ เจา้ของโรงงานจะไม่กอบโกยทรพัยส์ิน
เงนิทองแต่ละวนัซึง่ตนจะไม่ไดใ้ชเ้ลย  เพราะหากทรพัยส์นิเงนิทองของคนเรา
เพิม่ขึน้เกินกว่าจะวดัได ้ ผูนั้น้ย่อมแบกภาระทีห่นักทีสุ่ด  ตกอยู่ในความ
ยุ่งยากและล าบากเป็นลน้พน้  และจะพบว่าการบรหิารทรพัยส์นิเงนิทองทีม่าก
เกนิไปนัน้ยากทีสุ่ด  และท าใหต้นหมดพลงัความสามารถทีม่ีอยู่ในตวั  ส่วน
คนงานจะไม่ตอ้งสูท้นกบัความตรากตร าและยากล าบากจนหมดสภาพ  และ
ตกเป็นเหยือ่ของความขดัสนทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุในบัน้ปลายของชวีติ 

ดงันัน้เป็นทีแ่สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนแลว้ว่า  การถอืครองความมัง่คัง่ที ่
มากเกนิไปโดยคนจ านวนนอ้ย  ทัง้ๆ ทีม่วลชนขดัสนนัน้ไม่เป็นธรรมและไม่
ยุตธิรรม  และในทางกลบักนัความเสมอภาคโดยสมบูรณย์่อมป่วนการด ารง
อยู่  ความผาสุก  ความสบาย  ความสงบสุขและชวีติทีเ่ป็นระเบียบของเช ือ้
ชาติมนุษย ์ ดงันัน้ในกรณีดงักล่าวแนวทางปฏิบตัิทีด่ีทีสุ่ดคือการแสวงหา
ความพอประมาณ  ซึง่ใหน้ายทุนยอมรบัขอ้ดขีองความพอประมาณในการ
เอาผลก าไร  และค านึงถงึความผาสุกของคนยากไรแ้ละคนขดัสน  กล่าวคอื  
ใหก้ าหนดค่าแรงรายวนัส าหรบัคนงานทัง้หลาย  และจดัสรรส่วนแบ่งจากผล
ก าไรรวมทัง้หมดของโรงงานใหพ้วกเขาดว้ย 
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กล่าวโดยย่อ  ตราบเท่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิร์ว่มกนัของเจา้ของโรงงาน
และคนงาน  ตอ้งมกีารออกกฎหมายทีจ่ะชว่ยใหเ้จา้ของโรงงานไดก้ าไรอย่าง
สมเหตุผล  และใหค้นงานมปัีจจยัทีจ่ าเป็นในปัจจุบนัและสิง่จ าเป็นในอนาคต  
เพือ่ว่าหากพวกเขาทุพพลภาพ  เขา้สู่วยัชราหรอืตาย  และทิง้ลูกเล็กๆ ไว ้ 
พวกเขาหรอืลูกๆ จะไม่สิน้ไรไ้มต้อก  แต่จะไดร้บับ านาญพอควรจากรายได ้
ของโรงงานเอง 

ส่วนฝ่ายคนงานไม่ควรเรยีกรอ้งเกนิควร  ดือ้แพ่ง  ขอมากกว่าสิง่ทีต่น
ควรได ้ หรอืท าการประทว้งหยุดงาน  พวกเขาควรเช ือ่ฟังและท าตาม  และไม่
ท าการเรยีกรอ้งค่าแรงทีส่งูลิว่  ทีจ่รงิแลว้สทิธิซ์ ึง่กนัและกนัทีเ่สมอภาคของทัง้
สองฝ่ายควรถูกก าหนดใหแ้น่ชดัอย่างเป็นทางการตามกฎแห่งความยุตธิรรม
และเห็นอกเห็นใจ  และฝ่ายใดทีฝ่่าฝืนกฎเหล่านีค้วรถูกพิพากษาลงโทษ
หลงัจากการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรม  และตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของค าตดัสนิ
ทีเ่ด็ดขาดทีบ่งัคบัโดยฝ่ายบรหิาร  เพือ่ว่ากจิการทัง้หมดจะถกูจดัเป็นระเบยีบ
อย่างเหมาะสม  และปัญหาทัง้หมดจะไดร้บัการแกไ้ขอย่างเพยีงพอ 

การเขา้แทรกแซงปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างเจา้ของโรงงานและคนงานโดย
รฐับาลและศาล  มีเหตุผลสมควรโดยบรบูิรณ ์ เนือ่งดว้ยนีไ้ม่ใชเ่ร ือ่งเฉพาะ
บุคคลอย่างการท าธรุกรรมธรรมดาระหว่างบุคคลสองคน  ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบั
สาธารณชนและรฐับาลไม่ควรมสีิทธิเ์ขา้ไปยุ่ง  เพราะปัญหาทัง้หลายระหว่าง
เจา้ของโรงงานและคนงานแมอ้าจดูเหมอืนว่าเป็นเร ือ่งส่วนบุคคล  ก็กอ่ความ
เสียหายต่อประโยชนข์องส่วนรวม  เนือ่งดว้ยกจิการคา้  อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  และแมแ้ต่ธุรกจิทัว่ไปของชาต ิ ลว้นเช ือ่มโยงกนัอยู่อย่างแนบ
แน่น  ความเสียหายต่อกจิการหนึง่คือความสูญเสียของทัง้หมด  และเนือ่ง
ดว้ยปัญหาทัง้หลายระหว่างเจา้ของกจิการและคนงานก่อความเสียหายต่อ
ประโยชนข์องส่วนรวม  ดงันัน้รฐับาลและศาลมสีทิธิท์ีจ่ะแทรกแซง 

แมแ้ต่ในกรณีของความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคลสองคนในเร ือ่ง
ของสทิธิบ์างอย่าง  จ าเป็นทีบุ่คคลทีส่ามกล่าวคอืรฐับาลจะตอ้งเขา้มายุติขอ้
พิพาท  เชน่นัน้ปัญหาการประทว้งหยุดงานซึง่ปัน่ป่วนทัง้ประเทศ  ไม่ว่าจะ
เกดิจากการเรยีกรอ้งทีเ่กนิควรของคนงานหรอืความโลภเกนิไปของเจา้ของ
โรงงาน  จะ ปล่อยไวไ้ดอ้ย่างไร? 

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกรุณา!  คนเราเห็นเพือ่นมนุษยห์วิโหย  ขดัสนและ
ไม่ม ี และกระนัน้ก็ยงัด ารงชวีติย่างสงบและสบายในคฤหาสถท์ีง่ดงามของตน
ไดอ้ย่างไร?  คนเราเห็นคนอืน่ๆ ขดัสนทีสุ่ดและกระนัน้ก็ยงัปีตกิบัทรพัยส์ิน
เงนิทองของตนไดอ้ย่างไร?  นัน่เองทีท่ าไมเป็นทีโ่องการไวใ้นศาสนาทัง้หลาย
ของพระผูเ้ป็นเจา้ว่า  ผูม้ ัง่คัง่ควรสละส่วนหนึง่ของความมัง่คัง่ของตนแต่ละปี  
ส าหรบัการยงัชพีของคนยากไรแ้ละการชว่ยเหลือผูท้ีข่ดัสน  นีค้ือหนึง่ใน
รากฐานทัง้หลายของศาสนาของพระผูเ้ป้นเจา้และเป็นบญัชาทีผู่กมดัทุกคน  
และเนือ่งดว้ยในเร ือ่งนีค้นเราไม่ถูกบีบบงัคบัหรอืก าหนดใหท้ าโดยรฐับาล  
แต่ช่วยเหลือคนยากไรโ้ดยการดลใจจากหัวใจของตนเองและดว้ยจิต
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วญิญาณทีเ่บกิบานและสดชืน่  การกระท าดงักล่าวน่าชมเชยอย่างยิง่  เป็นที ่
รบัรองและยนิด ี

นีค้ือความหมายของการกระท าทีช่อบธรรมทีก่ล่าวไวใ้นคมัภีรส์วรรค ์
ทัง้หลาย 23  

พระอบัดลุบาฮา 
 

รฐับาลทัง้หมดของโลกตอ้งสามัคคีกนัและจัดตัง้สภา  ซึง่สมาชกิ
ทัง้หลายของสภานีค้วรไดร้บัเลือกตัง้จากรฐัสภาและคนช ัน้สูงของชาติ
ทัง้หลาย  เหล่านีต้อ้งวางแผนดว้ยอ านาจและความสุขมุรอบคอบทีสุ่ด  เพือ่
ว่านายทุนจะไม่สูญเสยีอย่างหนักและผูใ้ชแ้รงงานจะไม่ขดัสน  พวกเขาควร
ออกกฎหมายดว้ยความพอประมาณเป็นทีสุ่ด  จากนั ้นประกาศต่อ
สาธารณชนว่าสิทธิต่์างๆ ของคนท างานจะไดร้บัการปกปักรกัษาอย่าง
แข็งแกรง่  สทิธิข์องนายทุนจะไดร้บัความคุม้ครองเชน่กนั  เมือ่ทัง้สองฝ่ายรบั
แผนทัว่ไปดงักล่าวดว้ยเจตจ านงของตน  หากมกีารประทว้งหยุดงานเกดิขึน้  
รฐับาลทัง้หมดของโลกควรรว่มกนัตา้นทาน  มิฉะนัน้แลว้ปัญหาแรงงานจะ
น าไปสู่การท าลายอย่างมาก 24 

พระอบัดลุบาฮา 
 

วิสยัทศันข์องพระอับดุลบาฮาที่กล่าวไวข้า้งล่างนี้  อาจน่าตกใจมากส าหรบั
นายทุนเจา้ของกจิการใหญ่ๆ ในปัจจุบนั  แต่จะไม่น่าตกใจส าหรบันายทุนในอนาคตที่
จะไดร้บัแรงบนัดาลใจจากอานุภาพธรรมของศาสนาบาไฮ  และจะมีส่วนร่วมหรอื
ยนิยอมใหม้กีารออกกฎหมายทีก่ล่าวไวข้า้งล่างนีอ้ย่างเต็มใจดว้ยเมตตาธรรม  และน่ัน
จะเป็นหน่ึงในการเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ่ไปสู่ระบบเศรษฐกจิของพระผูเ้ป็นเจา้  ทีจ่ะชว่ย
ลดชอ่งว่างระหว่างคนร า่รวยและคนยากจนไดอ้ย่างมนัียส าคญั :    
 

ในอนาคตผูผ้ลิตจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหย้กทรพัยส์ินทัง้หมดใหแ้ก่
ครอบครวัของตน  จะมกีารออกกฎหมายท านองว่า  เขาตอ้งยกทรพัยส์นิของ
ตนเพียงหนึ่งในสีใ่หแ้ก่ครอบครวัของตน  และอีกสามในสีต่อ้งเป็นของ
คนงานทัง้หลายของโรงงาน  ซึง่เป็นผูส้รา้งความมัง่คัง่ของเขา 25 

พระอบัดลุบาฮา  

 
23 Some Answered Questions, Chapter 78   
24 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 14-5   

25 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 64   



เศรษฐกจิ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (มุมมองหน่ึงของบาไฮ) 

29 
ไปทีส่ารบญั 

7 
การขจดัความมัง่ค ัง่และความยากจนทีม่ากเกนิไป 

[Eliminating Extremes of Wealth and Poverty] 

 
การขจดัความมั่งคั่งและความยากจนที่มากเกินไปนัยหน่ึงก็คือการกระจาย

รายได ้ หากในทอ้งถิน่หน่ึงนายแดงมีเงินหน่ึงลา้นบาท  อีกสิบคนมีคนละหน่ึงพนั
บาท  นายแดงร า่รวยมากเกนิไปอยู่คนเดยีว  ในขณะทีอ่กีสบิคนยากจนเกนิไป  ใน
ทอ้งถิน่น้ันจะขายตูเ้ย็นไดเ้คร ือ่งเดยีว  ขายจกัรยานไดค้นัเดยีว  เพราะนายแดงคน
เดยีวมเีงนิพอทีจ่ะซ ือ้  แต่ถา้ความร า่รวยของนายแดงลดลงเหลอืแปดแสนบาทเพราะ
ถูกกระจายออกมาท าใหอ้ีกสิบคนมีเงินคนละสองหมื่นหน่ึงพันบาท  ตูเ้ย็นและ
จกัรยานจะสามารถขายไดถ้งึอย่างละสบิเอ็ดเคร ือ่ง/คนั  ดงัน้ันหากการแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกจิสามารถลดชอ่งว่างระหว่างคนจนและคนรวยได ้ สนิคา้ต่างๆ จะขายไดม้าก
ขึน้  มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกจิมากขึน้  เพราะคนหมู่มากมีรายไดพ้อที่จะ
จบัจา่ยใชส้อย  
 

แน่นอนว่าบางคนร า่รวยมหาศาลและคนอืน่ๆ ยากจนอย่างน่าเศรา้  
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมีการจดัระบบเพือ่ควบคุมและปรบัปรุงสภาพนีข้องกจิการ
ทัง้หลาย  เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะจ ากดัความร า่รวย  และส าคญัเชน่กนัทีจ่ะ
จ ากดัความยากจน  ความสุดขดีของทัง้สองอย่างไม่ด ี นัง่อยู่ระหว่างกลาง
เป็นทีน่่าปรารถนาทีสุ่ด  หากเป็นสิง่ถูกตอ้งทีน่ายทุนจะครอบครองทรพัย ์
สมบตัิมากมาย  เป็นความยุติธรรมเสมอกนัทีค่นงานของเขาควรมีวิธยีงั
ชพีอย่างเพยีงพอ 

นักการเงนิทีม่ ัง่ค ัง่มหาศาลไม่ควรมีอยู่ขณะทีม่ีคนยากจนขน้แคน้อยู่
ใกล ้ๆ  เขา  เมือ่เราเห็นความยากจนไปถงึขัน้อดอยาก  นัน่คอืเคร ือ่งหมาย
แสดงทีแ่น่นอนว่าเราตอ้งพบการกดขีท่ีไ่หนสกัแห่ง  คนเราตอ้งตืน่ตวัใน
เร ือ่งนี ้ และไม่รอชา้อีกต่อไปทีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขทีน่ าความยากจน
ดกัดานทีน่่าสงัเวชมาสู่ประชาชนจ านวนมหาศาล  คนร า่รวยตอ้งแบ่งปัน
ความเหลอืเฟือ  มใีจทีอ่่อนลง  และพฒันาความฉลาดทีเ่ห็นอกเห็นใจ  นึก
ถงึบรรดาผูเ้ศรา้สรอ้ยทีก่ าลงัทนทุกขเ์พราะขาดปัจจยัการด ารงชวีติ 

ตอ้งมีการออกกฎหมายพิเศษเพือ่จดัการกบัความสุดขีดของความ
ร า่รวยและความขดัสน  สมาชกิรฐับาลควรพจิารณากฎของพระผูเ้ป็นเจา้
เวลาวางแผนส าหรบัการปกครองประชาชน  สทิธิโ์ดยทัว่ไปของมนุษยชาติ
ตอ้งไดร้บัการปกป้องและปกปักรกัษา 

รฐับาลของประเทศต่างๆ ควรเอาตามกฎของพระผูเ้ป็นเจา้ทีใ่หค้วาม
ยุติธรรมอย่าเสมอภาคแก่ทุกคน  นีค้ือหนทางเดียวทีค่วามฟุ่ มเฟือยทีน่่า
อนาถของความมัง่คัง่ยิง่นัก  และความยากจนทีน่่าสงัเวช  หมดอาลยั  และ
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เสียศกัดิศ์รจีะหมดไปได ้ จนกว่าจะท าเชน่นี ้ กฎของพระผูเ้ป็นเจา้จึงจะ
เป็นทีเ่ช ือ่ฟัง 26 

พระอบัดลุบาฮา 
 

เป็นทีป่ระจกัษว์่าภายใตร้ะบบและเงือ่นไขการปกครองในปัจจุบนั  คน
ยากไรต้อ้งเจอกบัความขดัสนและความทุกขร์อ้นทีสุ่ด  ในขณะทีค่นอืน่ๆ 
ทีม่ ัง่ค ัง่กว่าใชช้วีติทีห่รูหราและเหลอืเฟือเกนิความจ าเป็นทีแ่ทจ้รงิของตน
อย่างมาก  ความไม่เสมอภาคของส่วนแบ่งและเอกสทิธินี์ค้อืหนึง่ในปัญหา
ส าคญัทีฝั่งรากลกึของสงัคม  เป็นทีป่ระจกัษว์่าจ าเป็นตอ้งมกีารท าใหเ้สมอ
ภาคและแบ่งสนัปันส่วน  ทีใ่หทุ้กคนมีสิง่อ านวยความสะดวกและเอกสิทธิ ์
ของชวีติ  การแกไ้ขนัน้ตอ้งออกกฎหมายปรบัเงือ่นไข  คนร า่รวยเชน่กนั
ตอ้งปรานีต่อคนยากไร ้ และเต็มใจเกือ้หนุนสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัคนยากไร ้ 
โดยไม่ถูกบงัคบัหรอืบบีใหต้อ้งท า  ความสงบของโลกจะไดร้บัการประกนั
โดยการสถาปนาหลกัธรรมนีใ้นชวีติทีเ่ลือ่มใสศาสนาของมนุษยชาต ิ27 

พระอบัดลุบาฮา 
 

หน่ึงในหลกัธรรมส าคญัของพระบาฮาอุลลาหท์ี่จะน าความสงบสุขมาสู่สงัคม  
หนุนน าสนัตภิาพของโลก  ซึง่พระอบัดุลบาฮาไดป้ระกาศเนน้ย า้ไวร้ะหว่างการเยอืน
โลกตะวนัตกคอื  การขจดัความมั่งคั่งและความยากจนทีม่ากเกนิไป  ไม่เชน่น้ันแลว้
สงัคมระส ่าระสายหนักขึน้เร ือ่ยๆ  นอกจากนีค้นจนจ านวนหน่ึงจะถูกชกัจูงใหไ้ปรว่ม
ขบวนการเลวรา้ยต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นในสงัคมเชน่  ขบวนการยาเสพ
ตดิ  การกอ่การรา้ย ฯลฯ  แต่น่ีไม่ไดห้มายความว่าจะใหทุ้กคนมคีวามเสมอภาคทาง
เศรษฐกจิ  ซ ึง่ขดักบัธรรมชาตแิละความจรงิ : 
 

เป็นทีป่ระจกัษว์่าเร ือ่งของคนยากไรท้ีท่นทุกขแ์ละคนร า่รวยทีถู่ก
ป้อยอ  เป็นทีอ่ภปิรายเร ือ่ยมาและจะอภปิรายต่อไปโดยนักวชิาการและนัก
ปรชัญาทัง้หลายของโลก  แต่ตราบจนบดันีพ้วกเขายงัไม่พบการแกปั้ญหา
ทีย่ากนี ้ สิง่ใดก็ตามทีคุ่ณเป็นพยานในโลกนี ้ เชน่  หลกัฐานต่างๆ ของ
ความปั่นป่วนคร ัง้ใหญ่ๆ  และลางรา้ยทัง้หลายของเหตุการณใ์นอนาคต  
ลว้นมจีุดหมุนนีเ้ป็นศูนยก์ลาง  นัน่คอื  การโอดครวญและความวุ่นวายใจ
ของคนยากไรใ้นดา้นหนึง่  และความมัง่มแีละมัง่คัง่เกนิไปของคนร า่รวยใน
อกีดา้นหนึง่  ประโยชนท์ีข่ดัและปะทะกนันีจ้ะยงัไม่เปลีย่นแปลงจนกว่าจะ
ถงึเวลาที ่ กฎและบทบญัญตัทิีเ่ปิดเผยโดยปากกาทีสู่งส่งทีส่ดุในเร ือ่งนีถ้กู
ด าเนินการและบงัคบัใช ้ และการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจบนหลกัธรรมะ
เป็นไปได ้ เมือ่นัน้จะมสีนัตสิขุระหว่างคนร า่รวยและคนยากไร ้ ระหว่างกอง
ก าลงัของเงินทุนและแรงงาน  เมือ่นัน้คนยากไรจ้ะไดส้ิทธิท์ีช่อบดว้ย

 
26 Paris Talks, p. 153-4 27 The Promulgation of Universal Peace, p. 107 



เศรษฐกจิ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (มุมมองหน่ึงของบาไฮ) 

31 
ไปทีส่ารบญั 

กฎหมายทีจ่ะมีปัจจยัทีจ่ าเป็นและส าคญัส าหรบัตน  และคนร า่รวยจะ
สามารถใชค้วามมัง่คัง่ของตนตามปรารถนา  โดยไม่ตอ้งกลวัเกีย่วกบัชวีติ
และทรพัยส์นิของตน 

อย่างไรก็ตามเจตนามิใชจ่ะกล่าวว่า  คนยากไรทัง้หมดจะกลายเป็น
คนรวยและทัง้สองจะเสมอภาคกนั  แนวความคดิเชน่นีเ้หมือนกบักล่าวว่า  
คนเขลาและคนไม่รูห้นังสอืทัง้หมดจะกลายเป็นปราชญแ์ห่งยุคและผูรู้ข้อง
ผูรู้ ้ ทีจ่รงินัน้เมือ่การศกึษาเป็นเร ือ่งบงัคบัและทัว่ถงึ  ความเขลาและความ
ไม่รูห้นังสอืจะลดลง  และจะไม่มใีครไม่ไดร้บัการศกึษา 28 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ท่านนาย (พระอบัดุลบาฮา) กล่าวไวอ้ย่างแน่ชดัว่า  ค่าแรงไม่ควร
เท่ากนัก็เพราะว่ามนุษยม์ีความสามารถไม่เท่ากนั  และดงันัน้ควรไดร้บั
ค่าแรงตามความสามารถและความรูจ้กัคดิรูจ้กัท าทีต่่างกนัไป 29 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ความไม่เท่าเทยีมกนัทางสงัคมเป็นผลทีต่ามมาอย่างหลีกเลีย่งไม่ได ้
จากความไม่เท่าเทยีมกนัตามธรรมชาตขิองมนุษย ์ มนุษยม์คีวามสามารถ
ต่างกนั  และดงันัน้ควรมสีถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิต่างกนั 30 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

บางคนเต็มไปดว้ยความฉลาด  บางคนมคีวามฉลาดธรรมดา  บางคน
ไม่มสีตปัิญญา  ในคนสามปรเัภทนีม้ลี าดบัแต่ไม่ใชค่วามเท่าเทยีม  เป็นไป
ไดอ้ย่างไรทีค่วามฉลาดและความโง่จะเท่าเทยีมกนั?... 

สาระของเร ือ่งนีค้ือ  ความยุติธรรมสวรรคจ์ะเป็นทีเ่ห็นชดัในสภาพ
ความเป็นอยู่และกิจการต่างๆของมนุษย ์ และมวลมนุษยชาติจะพบ
ความสุขสบายและความเพลดิเพลนิในชวีติ  นีม่ไิดห้มายความว่าทุกคนจะ
เท่าเทียมกนั  เพราะความไม่เท่าเทียมของระดบัขัน้และความสามารถคอื
คณุสมบตัหินึง่ของธรรมชาต.ิ... 

เพราะชุมชนจ าเป็นตอ้งมีนักการเงิน  เกษตรกร  พ่อคา้และผูใ้ช ้
แรงงาน  ดงัเชน่กองทพัตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ญัชาการ  นายทหารและพล
ทหาร  จะใหทุ้กคนเป็นผูบ้ญัชาการไม่ได ้ จะใหทุ้กคนเป็นนายทหารหรอื
พลทหารไม่ได ้ แต่ละคนในสถานะของตนในโครงสรา้งสังคมตอ้งมี
ความสามารถพอ  แต่ละคนอยู่ในบทบาทหนา้ทีต่รงตามความสามารถ  แต่
มโีอกาสส าหรบัทุกคนอย่างยุตธิรรม 31  

 
28 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 22 
29 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 26 

30 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 20 
31 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 19-20 



เศรษฐกจิ  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (มุมมองหน่ึงของบาไฮ) 

32 
ไปทีส่ารบญั 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ระดบัขัน้ต่างๆ ของสงัคมตอ้งคงไว ้ เกษตรกรจะพรวนดนิต่อไป  นัก
ศิลป์จะท างานศิลป์ต่อไป  นายธนาคารจะใหเ้งินทุนแก่ชาติทัง้หลาย  
กองทพัจ าเป็นตอ้งมีนายพล  รอ้ยเอกและพลทหาร  ระดบัขัน้ต่างๆ ทีแ่ปร
ไปตามอาชพีเป็นสิง่จ าเป็น  แต่ในแผนงานบาไฮนีไ้ม่มีความเกลียดชงั
ระหว่างชนช ัน้  แต่ละชนช ัน้จะไดร้บัความคุม้ครอง  และสมาชกิแต่ละคน
ของประชาชาตจิะมชีวีติทีสุ่ขและสบายทีสุ่ด  งานจะมใีหส้ าหรบัทุกคนและ
จะไม่มคีนขดัสนใหเ้ห็นบนถนน 32 

พระอบัดลุบาฮา 
 

การใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเลือ่มล า้เกนิควรระหว่างคน
ร า่รวยและคนยากจนถึงแมจ้ะจ าเป็น  แต่ก็ตอ้งอาศยัเมตตาจิตของคนร า่รวยดว้ย  
มิฉะน้ันแลว้คนร ่ารวยอาจเป็นอุปสรรคขดัขวางการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรอื
เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ  ทีจ่ะชว่ยลดชอ่งว่างระหว่างคนร า่รวยและคนจนเสยีเอง  หาก
การเปลีย่นแปลงน้ันกระทบผลประโยชนข์องตน  วจนะเหล่านีข้องพระบาฮาอุลลาห ์
อาจเป็นแรงบนัดาลใจทีเ่ปลีย่นหวัใจคนร า่รวยได ้: 
 

ดูกร  บุตรแห่งมนุษย!์  จงใหค้วามมัง่คัง่ของเราแก่คนยากไรข้องเรา  
เพือ่ว่าในสวรรคเ์จา้จะไดจ้ากคลงัแห่งความอ าไพทีไ่ม่รูเ้ลอืนและขมุทรพัย ์
แห่งความรุง่โรจนท์ีไ่ม่เสือ่มสูญ  แต่ชวีิตของเราเป็นพยาน!  การถวาย
วญิญาณของเจา้เป็นสิง่ทีรุ่ง่โรจนก์ว่าหากเจา้สามารถเพยีงแต่เห็นดว้ยตา
ของเรา 33 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ดูกร  บุตรหลานแห่งธุลี!  จงบอกคนร า่รวยเกีย่วกบัการถอนหายใจ
ของผูย้ากไรย้ามเทีย่งคืน    เพือ่มิใหค้วามไม่เอาใจใส่พาพวกเขาไปสู่
หนทางแห่งการท าลาย  และพรากพวกเขาจากพฤกษาแห่งความมัง่คัง่  
การใหแ้ละความเอือ้เฟือ้คอืคุณลกัษณะของเรา  ขอความสุขสวสัดจีงมแีด่
ผูท้ีป่ระดบัตนเองดว้ยคณุความดขีองเรา 34 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ดูกร  บุตรแห่งมนุษย!์ เจา้ปรารถนาทองแต่เราปรารถนาใหเ้จา้เป็น
อสิระจากทอง  เจา้คดิว่าตวัเองร า่รวยเมือ่มทีอง  แต่เราเห็นความมัง่คัง่ของ
เจา้ในความพสิุทธิห์ลุดพน้จากทอง  ชวีติของเราเป็นพยาน!  นีค้อืความรู ้

 
32 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 15   

33 The Hidden Words, Arabic, No. 57 
34 The Hidden Words, Persian, No. 49 
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ของเราและนั่นคือความเพอ้ฝันของเจา้  ทางของเราจะไปกบัเจา้ได ้
อย่างไร? 35  

พระบาฮาอลุลาห ์
 

ต่อมาพระอบัดลุบาฮาไดข้ยายความค าสอนนีข้องพระบาฮาอลุลาห ์ และแนะน า
คนร า่รวยใหย้ืน่มอืเขา้มาชว่ยเหลอืคนยากจนกอ่นจะเกดิความพนิาศในสงัคม : 
 

คนร า่รวยเชน่กนัตอ้งปรานีต่อคนยากไร ้ และเต็มใจเกือ้หนุนสิง่ที ่
จ าเป็นส าหรบัคนยากไร ้ โดยไม่ถกูบงัคบัหรอืกดดนัใหต้อ้งท า 36 

พระอบัดลุบาฮา 
 

มนุษยบ์รรลุถึงความสมบูรณโ์ดยการกระท าทีด่ีงามทีท่ าดว้ยความ
สมคัรใจ  มใิชถู่กบงัคบั  และการแบ่งปันเป็นการกระท าทีช่อบธรรมทีแ่ต่ละ
คนเลอืกท าได ้ นัน่คอื  คนร า่รวยควรยืน่ความชว่ยเหลือใหแ้ก่คนยากไร ้ 
พวกเขาควรใชจ้่ายทรพัยส์มบตัิของตนเพือ่คนยากไร ้ แต่ตอ้งเป็นดว้ย
เจตจ านงของตน  และไม่ใชเ่พราะคนยากไรไ้ดต้ามจุดหมายนีโ้ดยการใช ้
ก าลงั  เพราะผลของการใชก้ าลงัคือความอลหม่านและความพินาศของ
ระเบยีบสงัคม  ส่วนการแบ่งปันโดยสมคัรใจ  การใชจ้่ายทรพัยส์มบตัิของ
ตนโดยสมคัรใจ  น าไปสู่ความสบายและสนัติสุขในสงัคม  สิง่นีส้่องสว่าง
โลก  ประทานเกยีรตใิหแ้กเ่ช ือ้ชาตมินุษย ์37  

พระอบัดลุบาฮา 
 

ความจนอาจท าใหต้อ้งดิน้รนท าทุกอย่างเพือ่ความอยู่รอด  และอาจไม่ค านึงถงึ
ศลีธรรมอกีต่อไปเชน่ใชค้วามเล่หก์ระเท่ห ์ โกหกหลอกลวง  ไม่ซ ือ่สตัย ์(แมว้่าคน
ร า่รวยก็อาจเป็นเชน่นีเ้หมอืนกนั) ซึง่อาจท าใหค้นจนเป็นทีน่่ารงัเกยีจ  ท าใหผู้ท้ีม่ใีจ
เมตตาอาจรูส้ึกขยาด  ตีตวัออกห่าง  ไม่อยากยุ่งดว้ย  ไหนเลยจะใหย้ืน่มือเขา้มา
ชว่ยเหลอื  ถงึจะจนอย่างไรความจนน้ันก็ไม่ควรเป็นขอ้อา้งในการท าผดิศีลธรรมใน
รูปแบบต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา  ซึง่พระบาฮาอลุลาหท์รงปรามไวด้ว้ยวจนะเหล่านีว้่า : 
 

บรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ภายในวหิารของพระผูเ้ป็นเจา้  และตัง้มัน่อยู่บนที ่
นัง่แห่งความรุง่โรจนอ์นันต ์ แมว้่าก าลงัจะอดตาย  ก็จะไม่ยอมเอือ้มมือไป
หยบิฉวยทรพัยส์นิของเพือ่นบา้นอย่างไม่ถูกกฎหมาย  ไม่ว่าเพือ่นบา้นคน
นัน้จะต า่ทรามหรอืไรค่้าเพยีงใด 38 

พระบาฮาอลุลาห ์

 
35 The Hidden Words, Arabic, No. 56 
36 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 48 

37 Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 
115 
38 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 
298-9 
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การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นเร ือ่งยากมากอยู่แลว้  แต่จะยิง่ยากขึน้ไปอีก

หากคนจนไม่มีศีลธรรม  เพราะไม่ว่าจะมีโครงการอะไรเทเงินไปใหค้นจนมากมาย
เพยีงไหนก็ชว่ยไม่ได ้ มแีต่เงนิจะละลายแม่น ้าหายไปหมด  ถงึแมพ้ระบาฮาอลุลาหจ์ะ
สอนใหค้นร ่ารวยมีใจอาทรต่อผูย้ากไร ้ ในทางกลบักนัพระองคก์็สอนใหค้นจน
อดทนต่อความยากจน  พยายามหาเลีย้งชพีดว้ยความซือ่สตัย ์ และทรงรบัประกนัว่า
คนจนทีท่ าหนา้ทีด่งักล่าวจะไดร้บัการชว่ยเหลอืจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหล้มืตาอาปากได ้
: 
 

ดูกร  บุตรแห่งชีวิต!  หากความยากจนมาถึงเจา้  อย่าไดเ้ศรา้  
เพราะว่าเมือ่ถงึเวลาพระผูเ้ป็นนายแห่งความมัง่คัง่จะมาเยอืนเจา้  อย่ากลวั
ความตกต า่  เพราะว่าวนัหนึง่ความรุง่เรอืงจะมาอยู่กบัเจา้ 39 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

อย่างไรก็ตามบรรดาผูท้ีม่ีความร า่รวยตอ้งเหลียวแลคนยากไรเ้ป็น
ทีสุ่ด  เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ลขิติเกยีรตทิีย่ิง่ใหญ่ไวส้ าหรบัคนยากไรท้ีอ่ดทน
อย่างแน่วแน่  ชวีติของเราเป็นพยาน!  ไม่มเีกยีรตใิดเปรยีบไดก้บัเกยีรตินี ้ 
นอกจากเกยีรตทิีพ่ระผูเ้ป็นเจา้โปรดทีจ่ะประทานให ้ พระพรอนัยิง่ใหญ่รอ
คอยคนยากไรท้ีสู่ท้นอย่างอดทนและปกปิดความทุกขท์รมานของตน  และ
ความสุขสวสัดมีีแด่ผูร้  า่รวยทีใ่หค้วามร า่รวยของตนแก่คนขดัสน  และให ้
พวกเขามากอ่นตนเอง 

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรด  ขอใหค้นยากไรอ้อกแรงและพยายามใหไ้ดม้า
ซึง่วธิหีาเลีย้งชพี  ในการเปิดเผยพระธรรมสวรรคค์ร ัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดนี ้ นีค่อื
หนา้ทีท่ีก่ าหนดไวส้ าหรบัทุกคน  และไดร้บัการนับว่าเป็นการกระท าทีด่ี
งามในสายตาของพระผูเ้ป็นเจา้  ใครทีถ่อืปฏบิตัหินา้ทีนี่ ้ ความชว่ยเหลอื
ของพระผูท้ีม่องไม่เห็นจะชว่ยเหลอืเขาอย่างแน่นอน  โดยกรุณาธคิุณของ
พระองค ์ พระองคส์ามารถท าใหใ้ครก็ตามทีพ่ระองคป์รารถนาร า่รวย  
แทจ้รงิแลว้พระองคม์อีานุภาพเหนือทุกสิง่ 40 

พระบาฮาอลุลาห ์
 

การบรจิาคเงนิและทรพัยส์นิของคนร า่รวยเพือ่ชว่ยเหลอืคนยากไรโ้ดยตรงหรอื
โดยทางออ้ม  เป็นเร ือ่งทีน่่ายนิด ี ซ ึง่จะชว่ยบรรเทาทุกขแ์ละเป็นการบรรเทาอาการ
ไดช้ ัว่คราว  แต่ถา้หากจะขจดัความยากจนหรอืลดชอ่งว่างระหว่างคนร า่รวยและคน
ยากจนใหไ้ดผ้ลยั่งยนื  ตอ้งมีการปรบัเงือ่นไขของระบบเศรษฐกจิ  ธรรมลขิติบาไฮ
ใหว้สิยัทศันไ์วว้่า :  
 

 
39 The Hidden Words, Arabic, No. 53 40 Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, p. 

202-3 
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...จะมีการรา่งและออกกฎหมายของชมุชนอย่างที ่ จะเป็นไปไม่ไดท้ี ่
คนไม่กีค่นจะเป็นเศรษฐเีงินลา้นและคนจ านวนมากขดัสน  ค าสอนหนึง่
ของพระบาฮาอุลลาหค์ือการปรบัเปลีย่นวิธีการหาเลีย้งชพีในสังคม  
ภายใตก้ารปรบัเปลีย่นนีจ้ะไม่มีความสุดขีดในสภาพความเป็นอยู่ของ
มนุษยใ์นเร ือ่งของความมัง่คัง่และสิง่ยงัชพี 41 

พระอบัดลุบาฮา 
 

ในสุนทรพจนต่์างๆ ของพระอบัดุลบาฮาดุลบาฮา  พระองคแ์ถลงให ้
ความกระจ่าง...หลกัการทัง้หลายทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของระบบเศรษฐกจิบาไฮ  เป็น
ระบบทีป้่องกนัการค่อยๆ เขา้มาควบคุมความมัง่คัง่ไวใ้นมอืของคนไม่กีค่น  
และสภาพสดุขดีทีเ่ป็นผลตามมาของทัง้ความมัง่คัง่และความยากจน 42 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

แน่นอนว่าการจะปรบัระบบและเงือ่นไขทางเศรษฐกจิดงักล่าว  ตอ้งอาศยัความ
รว่มมอืของคนร า่รวยทีห่วัใจถกูโนม้นา้วดว้ยพลงัแห่งความรกั : 
 

ปัญหาเศรษฐกจิทัง้หมดแกไ้ขไดด้ว้ยการใชศ้าสตรแ์ห่งความรกัของ
พระผูเ้ป็นเจา้ 43 

พระอบัดลุบาฮา 
 

หัวใจทัง้หลายตอ้งเชือ่มเขา้ดว้ยกัน  ความรกัตอ้งมีอานุภาพ
เหนือกว่า  ถงึขนาดว่าคนร า่รวยจะยืน่ความชว่ยเหลอืใหแ้กค่นยากไรอ้ย่าง
เต็มใจทีสุ่ด  และเร ิม่กระท าการสถาปนาการปรบัเงือ่นไขทางเศรษฐกิจ
อย่างถาวร  หากท าส าเรจ็ในหนทางนีจ้ะเป็นทีน่่าสรรเสรญิทีสุ่ด  เพราะว่า
เมือ่นัน้สิง่นีจ้ะเป็นไปเพือ่เห็นแกพ่ระผูเ้ป็นเจา้  และในหนทางแห่งการรบัใช ้
พระองค ์44 

พระอบัดลุบาฮา 
 

เคล็ดลบัของปัญหาเศรษฐกจิทัง้หมดโดยสาระแลว้เป็นเร ือ่งของธรรมะ
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัโลกของหวัใจและจิตวิญญาณ  สิง่นีไ้ดร้บัการอธบิายไว ้
อย่างครบถว้นทีสุ่ดในค าสอนบาไฮ  และหากไม่พิจารณาค าสอนบาไฮ  
เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสภาพทีด่ขีึน้ 45  

พระอบัดลุบาฮา 
 

 
41 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 48-9  
42 Economics, Agriculture and Related Subjects, 
Compilation 2000, No. 21 
43 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 13 

44 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 48 
45 A Bahá’í Perspective on Economics of the 
Future, p. 13 
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โดยค าแถลง “การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิโดยสาระแลว้เป็นเร ือ่งของ
ธรรมะ” หมายความว่าจะยงัไงก็ตามศาสนาเท่านัน้  ทีจ่ะสามารถกอ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงขัน้มูลฐานในธรรมชาตขิองมนุษย ์ อย่างทีช่ว่ยใหม้นุษย ์
สามารถปรบัเปลีย่นความสมัพันธท์างเศรษฐกิจในสงัคม  ในหนทางนี ้
เท่านัน้ทีม่นุษยจ์ะสามารถควบคมุพลงัอ านาจทางเศรษฐกจิทีด่ทู่าจะท าลาย
รากฐานการด ารงอยู่ของตน  และดงันีเ้ขา้มาควบคุมพลงัอ านาจของ
ธรรมชาต ิ46 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ขอ้พิจารณาเบือ้งตน้คือจิตวิญญาณทีจ่ะตอ้งซึมซาบชีวิตทาง
เศรษฐกจิของเรา  และสิง่นีจ้ะค่อยๆ ตกผลกึเป็นสถาบนัและหลกัการต่างๆ 
ทีแ่น่ชดั  ทีจ่ะชว่ยกอ่ใหเ้กดิสภาพตามอุดมคตทิีพ่ระบาฮาอุลลาหท์ านาย
ไว.้..เป็นเร ือ่งจ าเป็นมากทีค่ าสอนของศาสนาตามแนวเหล่านีจ้ะถูกน าเสนอ
ต่อสาธารณชนในรูปแบบทีช่ดัเจนและครบถว้น 47 

ท่านโชก ิเอฟเฟนด ิ
 

ค าวจิารณข์องคุณเกีย่วกบัความยากจน  เนน้ว่าสงัคมตอ้งเปลีย่นเจต
คตขิองตนขนาดไหน  ก่อนทีจ่ะพบการแกไ้ขปัญหาสงัคมนัน้ได ้ นีไ้ม่ใช่
เป็นเพียงเร ือ่งของเศรษฐกจิ  การแกไ้ขปัญหานีเ้กีย่วพนัอย่างลกึกบัการ
รบัหลกัธรรมมาใชใ้นระดบัรากหญา้และในหมู่รฐับาลทัง้หลาย  นีก้ าหนด
หนา้ทีท่ีช่ดัเจนใหบ้าไฮจะสอนศาสนาดว้ยความแข็งขนัอย่างไม่ลดถอย 48 

สภายุตธิรรมสากล 
 

การแกไ้ขปัญหา (เศรษฐกิจ) เหล่านีไ้ม่ไดอ้ยู่ทีก่ารคิดคน้ทฤษฎีที ่
ปฏิบตัิไดผ้ลเท่าใดนัก  แต่สมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงทางจิตวิญญาณ
โดยรวม  ซึง่จะเกิดขึน้โดยอิทธิพลของค าสอนบาไฮทีม่ีต่อชวีิตของ
ประชาชนทัว่โลกทีละนอ้ย  เป็นการเปลีย่นแปลงทีใ่นตวัมนัเองจะเป็นบ่อ
เกดิของการแกไ้ขปัญหาทีแ่สวงหากนัอย่างรอ้นใจ  ในระหว่างนัน้ไม่มีขอ้
สงสยัว่ารฐับาลทัง้หลายโดยประสบการณท์ีย่ากล าบาก  จะเร ิม่กระท าการ
ต่างๆ ทีก่ลมกลนืกบัจติวญิญาณทีก่า้วหนา้ของกาลเวลา 49 

สภายุตธิรรมสากล 
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