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จงพิจารณามนุษย์เป็นประดุจเหมืองท่ีอุดมด้วยมณีท่ีประเมินค่ามิได้การศึกษาเท่าน้ันท่ีสามารถเปิดเผย
สมบัตท่ีิล ้าค่าน้ีออกมา และช่วยให้มนุษยชาตไิด้รับประโยชน์จากสมบัตน้ีิ 

พระบาฮาอุลลาห์ 
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เดก็ท่ีได้รับการอบรมด้วยค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีครอบคลุมทุกแง่ของชีวิตบนโลก จะเตบิโตเป็น
เช้ือชาตใิหม่ท่ีแท้จริง 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
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ค าน า 
 

เช่นเดียวกับแง่อ่ืนๆ ของชีวิต ได้แก่ การปกครอง กฎหมาย วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม พาณิชย์ ฯลฯ ท่ี
ก าลังอยู่ในสภาวะของการเปล่ียนแปลง และเปล่ียนแปลงเร็วขึน้ทุกขณะ การศึกษาก็ได้รับอิทธิพลจากการ
เปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้ชน่กนั และก าลงัมองหาทิศทางท่ีสามารถพาบคุคลและสงัคมไปสู่การสร้างสรรค์อารยธรรมท่ี
ก้าวหน้าอยา่งไมมี่สิน้สดุ ซึง่เป็นแก่นแท้ของบทบาทของการศกึษานัน้เอง 

การอบรมศีลธรรมโดยการบรรยายหรือเทศนาคณุธรรมท่ีสวยงามก าลงัสูญสิน้พลงัไปทกุขณะ เพราะไม่
สามารถท าให้บคุคลและสงัคมเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และกลายเป็นเพียงอดุมคติท่ีมีอยู่ในโลกแห่งความคิด 
ไมอ่ยูใ่นโลกแหง่การกระท า แนวทาง แนวความคดิและคา่นิยมของชีวิตและสงัคมในอดีต ไม่สามารถช่วยมนษุย์ให้
รอดพ้นจากวิกฤตกิารณ์ตา่งๆ ท่ีกินลึกลงไปเร่ือยๆ และจ าเป็นต้องเปิดทางออกไปสู่ทิวทศัน์ใหม่เก่ียวกบัธรรมชาติ
ของมนษุย์และสงัคม เพราะหากปราศจากความมัน่ใจร่วมกนัเก่ียวกบัวิถีและทิศทางแห่งประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ 
ก็เป็นเร่ืองสดุจะจินตนาการได้ว่าจะวางรากฐานการศกึษาส าหรับสงัคมแห่งโลกได้อย่างไรเพ่ือให้มวลมนษุย์อทุิ ศ
ความรู้ความสามารถของตน 

หนงัสือเล่มนีก้ล่าวถึงหลกัธรรมบาไฮบางอย่างเก่ียวกับการศึกษาท่ีพระบาฮาอุลลาห์  ผู้ เป็นบรมศาสดา
แห่งคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเก้า ทรงน ามาส าหรับยุคนี ้แต่มิได้ครอบคลุมไปถึงการวางหลักสูตรการศึกษาหรือการ
บริหารโรงเรียน หลกัการเหล่านีคื้อส่วนหนึ่งท่ีนกัการศึกษาบาไฮทัว่โลกยึดถือเป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน
บาไฮและวางหลกัสูตรการศกึษาบาไฮ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นมนุษย์เชือ้ชาติใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวตัศิาสตร์ ซึง่บทบาทของพวกเขาคือการพาโลกเข้าสู่อารยธรรมใหมท่ี่เฝ้าคอยกนัมานาน 
 
  



 

Page 6 of 29 

 

สารบัญ 
 

  หน้า 

1. การอบรมศีลธรรม 7 
2. การอบรมวิชาความรู้ 14 
3. การศกึษาเพ่ือการพฒันา 24 
 หนงัสืออ้างอิง 29 

  



 

Page 7 of 29 

 

1 
 

การอบรมศีลธรรม 
 

ความส าคัญ 
 

“ความประพฤติดีงามและอุปนิสัยท่ีมีศีลธรรมต้องมาก่อน  เพราะหากมิได้อบรมอุปนิสัย             
การมีความรู้จะเป็นภยั” 1 

พระอับดุลบาฮา 
 

การอบรมศีลธรรมและความประพฤติท่ีดีงาม มีความส าคญัยิ่งกว่าการเรียนต ารามากมาย เด็กท่ีมี
ความสะอาดเป็นนิสยั เป็นท่ีนา่พอใจ มีอปุนิสยัดีงาม มีความประพฤติดี ถึงแม้เขาจะด้อยความรู้ ก็เป็นท่ีพึง
ปรารถนากว่าเด็กท่ีหยาบคาย มิได้ขดัเกลา มีอารมณ์ร้ายแตก่ระนัน้มีความช านาญยิ่งในวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะทกุอย่าง เหตผุลคือ เด็กท่ีประพฤติดีแม้จะด้อยความรู้ก็เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน แตเ่ด็กท่ีมีอารมณ์ร้าย
และความประพฤติทราม เป็นคนทุจริตและเป็นภัยต่อผู้ อ่ืนแม้ว่าเขาจะมีความรู้ อย่างไรก็ตามเด็กท่ีได้รับ
การอบรมให้มีทัง้วิชาความรู้และเป็นคนดี ผลท่ีได้คือแสงสวา่งเหนือแสงสวา่ง2 

พระอับดุลบาฮา 
 

บทบาทของครอบครัว 
 

“จงรู้ไว้ว่าวิญญาณทุกดวงถอดแบบมาจากลักษณะของพระผู้ เป็นเจ้า  และเกิดมาอย่างบริสุทธ์ิ 
อย่างไรก็ตามหลังจากนัน้แต่ละคนแตกต่างกันไปตามความดีความชั่วท่ีพวกเขาก่อในโลกนี  ้แม้ว่าโดย
ธรรมชาตแิล้วมนษุย์ถกูสร้างขึน้มาในระดบัตา่งกนั ถึงกระนัน้แตล่ะคนเกิดมาอยา่งบริสทุธ์ิ และจะมีมลทินก็
หลงัจากนัน้” 3 

พระอับดุลบาฮา 
 

บาไฮถือว่าทุกคนบริสทุธ์ิตัง้แตเ่กิด ดงันัน้การอบรมศีลธรรมควรเร่ิมตัง้แตอ่ายนุ้อยท่ีสดุ และเร่ิมแรกท่ีท า
ได้คือการสอนเดก็ให้สวดบทอธิฐานของพระบาฮาอลุลาห์ 

“เด็กเหล่านี้เป็นประดจุต้นอ่อน และการสอนบทอธิษฐานเป็นประดจุให้ฝนหลัง่มายงัพวกเขา เพื่อ
ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่อ่อนโยนและสดชื่น และสายลมอนัอ่อนนุ่มแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าจะพดัมายงั
พวกเขา ท าใหพ้วกเขาสัน่ไหวดว้ยความปีติ” 4 

พระอับดุลบาฮา 

                                                 
1 BE 40 
2 BE 46 
3 SWB 190 
4 BE 29 
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“ไม่มีข้อคดัค้านส าหรับเด็กที่ยงัไม่สามารถจ าบทอธิษฐานได้ทัง้บท ที่จะเรียนเพียงบางประโยค
เท่านัน้” 5 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

 

“ตัง้แต่วยัทารก เด็กต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นบาไฮที่จิตใจดีมีศีลธรรม ถ้าการอบรมเป็นดงันี้พวก
เขาจะปลอดภยัจากการทดสอบทกุอย่าง” 6 

พระอับดุลบาฮา 
 
การอบรมคณุธรรมทกุอยา่งต้องเร่ิมตัง้แตใ่นครอบครัวเม่ือเด็กยงัเยาว์วยั พ่อแม่ไม่ควรปล่อยเวลาล่วงเลย

ไป และอาจจะสายเกินไปเม่ือลกูพ้นวยัรุ่นไปแล้ว 
“ครอบครัวคือหน่วยหน่ึงของสงัคม ต้องมีการอบรมตามกฎแห่งความบริสุทธ์ิ คุณธรรมทุกอย่าง

ตอ้งสอนในครอบครัว” 7 
พระอับดุลบาฮา 

 

“เด็กเป็นประดุจต้นอ่อน จะเติบโตข้ึนในหนทางที่เจ้าอบรมเขาหากเจ้าอบรมเด็กให้มีความสตัย์ 
กรุณาและเทีย่งธรรม เด็กจะเติบโต มีความซ่ือตรง สดชื่นและอ่อนโยน และเจริญข้ึน ถ้าไม่เช่นนัน้ โดยการ
อบรมอย่างผิดๆ เด็กจะเติบโตคดงอและไม่มีหวงัจะเปลีย่นเขาได้” 8 

พระอับดุลบาฮา 
 

“ในหนทางใดก็ตามที่เธอเลี้ยงลูก ลูกจะเป็นเช่นนัน้ และผลจากการอบรมคร้ังแรกจะคงอยู่กับ
บคุคลนัน้ตลอดชีวิต และเป็นเร่ืองยากทีส่ดุทีจ่ะเปลีย่นแปลง” 9 

พระอับดุลบาฮา 
 

“เป็นเร่ืองยากเหลือเข็ญทีจ่ะสอนและขดัเกลาอปุนิสยัแต่ละคนเมื่อผ่านวยัรุ่นไปแล้ว ประสบการณ์
แสดงให้เห็นว่า เมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไป แม้จะพยายามทุกวิถีทางที่จะดดัแปลงนิสยับางอย่างก็หาได้เกิด
ประโยชน์อนัใด บุคคลอาจปรับปรุงได้บ้างในวนันี้ แต่ไม่ก่ีวนัผ่านไปเขาลืมและถอยกลบัไปสู่อุปนิสยัเดิม
และหนทางที่เขาเคยชิน ดงันัน้ต้องวางรากฐานที่มัน่คงในวยัเด็กเร่ิมแรก ขณะที่ก่ิงยงัเขียวและอ่อน จะดดั
ใหต้รงไดง่้าย” 10 

พระอับดุลบาฮา 
 
 

                                                 
5 BE 76 
6 BE 36 
7 FL 25 
8 BE 50 
9 BE 40 
10 BE 24-5 
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บทบาทของครู 
 

พฤติกรรมทุกอย่างของครูมีผลต่อความรู้สึกนึกคิด อุปนิสัยใจคอและศีลธรรมของนักเรียน ความรู้
มากมายท่ีครูพยายามสอน ลกูศษิย์อาจจ าได้บ้างลืมบ้าง ส่วนท่ีจ าได้ก็อาจลืมไปอีกเม่ือเวลาผ่านไป แตท่ี่นกัเรียน
จ าได้นานกวา่และฝังใจกว่าคือ อาจารย์คนนัน้ชอบนินทาเสียดสีอาจารย์คนอ่ืน อาจารย์คนนีช้อบใช้อารมณ์อย่าง
ไมมี่เหตผุล ครูคนนีมี้นิสยัก้าวร้าวปากชอบระรานผู้ อ่ืน ครูคนนัน้ชอบเล่านิทานสกปรกในห้องเรียนอาจารย์คนนีรั้ก
และห่วงใยลูกศิษย์ เรียนด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจ ครูคนนัน้มือถือสากปากถือศีล ห้ามนกัเรียนสูบบหุร่ีแต่ตวัเองสูบใน
ห้องพกัครู ฯลฯ ผู้ ท่ีเป็นครูควรระลึกไว้เสมอว่า สิ่งท่ีไม่ดีติดตอ่กนัรุนแรงกว่าสิ่งท่ีดี ครูอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน
หรือเป็นปีท่ีจะท าให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านหนงัสือ แตภ่ายในไม่ก่ีนาทีนกัเรียนสามารถรับสิ่งท่ีไม่ดีจากครูเข้า
มาไว้ในอปุนิสยัของตน ครูท่ีไมมี่คณุธรรมยอ่มไมส่ามารถอบรมศษิย์ให้มีคณุธรรม 

 
“ขณะทีเ่ด็กเหล่านัน้เรียนเพียงเล็กน้อยในโรงเรียนดงักล่าว กระนัน้อปุนิสยัและความประพฤติของ

ครูสตรีทัง้หลายมีผลต่อเด็กๆ และโดยการพร ่ าสอนความสงสยัและความคลุมเครือ จิตใจของเด็กหญิง
เหล่านัน้ถูกชกัจูงและเปลีย่นไป… 

 
แน่นอนครูสตรี.....สอนภาษาองักฤษ อกัษร การบ้านการเรือนเย็บปักถกัร้อยและการเย็บผ้า แต่

อุปนิสยัของนกัเรียนถูกเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิง ถึงขนาดที่ว่าเด็กหญิงจะไม่ใยดีต่อมารดาอีกต่อไป อุปนิสยั
ของพวกเธอเสียเด็ก พวกเธอประพฤติตนเหลวไหล กลายเป็นคนเอาใจตวัเองและหย่ิง” 11 

พระอับดุลบาฮา 
 

“ครูสตรีตอ้งมีความถ่อมตนทีส่ดุ มีอารมณ์เยือกเย็น อดกลัน้และฝึกฝนมาดี” 12 
พระอับดุลบาฮา 

 

มาตรฐานของศีลธรรม 
 

เม่ือพดูถึงศีลธรรมและคณุธรรมแล้ว อาจมีค าถามว่าจะยึดถืออะไรเป็นมาตรฐาน เพราะทศันะของแตล่ะ
คนแต่ละสงัคมแตกต่างกนัไป บางคนถือว่าคนเราไม่ควรด่ืมสรุาเลย บางคนถือว่าด่ืมได้เวลาเข้าสงัคมแตอ่ย่าให้
ติดเป็นนิสยั บางคนถือว่าด่ืมเป็นนิสยัก็ได้แต่อย่าให้เมา บางคนถือว่าด่ืมให้เมาก็ได้แต่อย่าไปอาละวาดคนอ่ืนก็
แล้วกนั สงัคมหนึง่อาจถือวา่คนเราไมค่วรใช้ความรุนแรง แตใ่นอีกสงัคมหนึง่อาจถือวา่ใช้ความรุนแรงได้เช่นในการ
ท าสงครามศกัดิส์ิทธ์ิ หรืออาจถือวา่การก่อการร้ายเป็นความชอบธรรม มาตรฐานศีลธรรมอนัเป็นท่ียอมรับกนัมาก
ท่ีสุดคือมาตรฐานของศาสนา อย่างไรก็ตามต้องระวงัไม่ให้การอบรมศาสนาท าให้นกัเรียนกลายเป็นคนบ้าคลั่ง
ศาสนา 

 

                                                 
11 BE 50 
12 BE 34 
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“โรงเรียนต้องอบรมเด็กในหลกัธรรมของศาสนาก่อน เพื่อว่าสญัญาและการลงโทษที่บนัทึกอยู่ใน
คมัภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าจะป้องกนัพวกเขาจากส่ิงที่ต้องห้าม และประดบัพวกเขาด้วยเสื้อคลมุแห่งบญัญติั
แต่ส่ิงทีต่อ้งอยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายท าใหเ้ด็กบา้คลัง่ศาสนาอย่างโง่เขลาหรือหวัร้ัน”13 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 
มาตรฐานศีลธรรมในสงัคมก าลงัตกต ่าลงเร่ือยๆ ทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิจงึตกัเตือนบาไฮอย่าเพียงแตพ่อใจว่า

ตนดีแล้วเม่ือเทียบกบัคนอ่ืนเราไม่ควรภูมิใจว่าคนอ่ืนด่ืมเหล้าทกุวนั เราด่ืมเดือนละครัง้ก็ดีถมไปแล้วถ้าไม่เช่นนัน้
ศีลธรรมของเราจะตกต ่าตามสงัคม คนอ่ืนด่ืมเหล้าหนึ่งขวดเราด่ืมแคห่นึ่งแก้ว พอคนอ่ืนด่ืมสองขวด เราก็เพิ่มเป็น
สองแก้ว ศีลธรรมในสังคมยิ่งตกต ่า บาไฮยิ่งต้องพยายามถีบตวัให้สูงขึน้ ส าหรับบาไฮ ค าสอนของพระบาฮา
อลุลาห์คือมาตรฐานศีลธรรมส าหรับยึดเหน่ียว 

 

“บรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากพระผู้เป็นเจ้า....ไม่ควรมองดูที่สภาพเสื่อมทรามในสงัคมที่ตน
อาศยัอยู่ ไม่ควรมองดูทีค่วามเสือ่มศีลธรรมและความประพฤติเหลวไหลของประชาชนรอบๆ ตน แล้วพอใจ
ว่าตนดีแล้วเมื่อเทียบกบัผู้อื่น แต่ควรมองให้สูงข้ึนไปโดยการตัง้ค าแนะน าเคี่ยวเข็ญของปากกาแห่งความ
รุ่งโรจน์เป็นเป้าหมายสูงสดุของตน เมื่อนัน้จะเป็นทีต่ระหนกัว่า มีขัน้ตอนอีกมากมายเพียงไรที่จะต้องฝ่าฟัน
ต่อไป แล้วเป้าหมายนัน้ยงัอยู่อีกไกลแค่ไหน เป้าหมายนัน้มิใช่อื่นใดนอกจากการแสดงตนเป็นแบบอย่าง
ของศีลธรรมและคณุธรรมสวรรค์” 14 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

  

                                                 
13 BE 5 
14 LG no. 288 
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ระเบียบวินัย 
 

“วินยับางอย่างไม่ว่าทางกาย ทางศีลธรรมหรือทางปัญญา ที่จริงแล้วเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ และไม่มี
การฝึกฝนใดกล่าวไดว่้าสมบูรณ์และอดุมผลหากละเลยองค์ประกอบนี”้ 15 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

“โรงเรียนของเด็กตอ้งเป็นสถานทีที่มี่วินยัและระเบียบทีส่ดุ การสัง่สอนต้องครบถ้วน และต้องมีการ
แก้ไขและขดัเกลาอปุนิสยั” 16 

พระอับดุลบาฮา 
 

ถ้าขาดระเบียบวินยั จะเป็นการยากท่ีจะสอนอย่างอ่ืนหรืออบรมศีลธรรมให้เด็กได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็ก
จะซุกซนตามธรรมชาติ เข้าหาทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเข้ามาสู่ความสนใจ ควบคมุตวัเองไม่เป็น หากไม่ได้รับการแก้ไข 
เด็กจะกลายเป็นคนท่ีหกัห้ามใจไม่เป็น ไม่เช่ือฟังใคร เอาแต่ใจตวัเอง ปล่อยใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมายัว่ยวน 
และจะเป็นปัญหาใหญ่ขึน้เม่ือเขาเตบิโตเป็นวยัรุ่น 

ในเร่ิมแรกครูจ าเป็นต้องควบคมุนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยั และการควบคมุนัน้จะคอ่ยๆ ผ่อนคลายลง
ได้ตามท่ีนกัเรียนเร่ิมควบคมุตวัเองได้มากขึน้ การควบคมุวินยัเป็นสิ่งท่ีท้าทายท่ีจะต้องใช้ศิลปะความเป็นครูอย่าง
สงู เพราะครูต้องสงัเกตอารมณ์และปฏิกิริยาของเด็กในช่วงเวลานัน้ๆ และใช้วิธีเหมาะสมเพ่ือควบคมุสถานการณ์ 
ครูควรพัฒนาความช านาญด้านนีโ้ดยท่ีครูเองต้องควบคุมตวัเอง ไม่หวัเสียแล้วตีหรือตวาดนกัเรียนด้วยค าพูด
หยาบคาย 

 

“เด็กตอ้งไม่ถูกกดข่ีหรือต าหนิเพราะว่าเขายงัไม่พฒันา เขาตอ้งไดร้ับการอบรมดว้ยความอดทน” 17 
พระอับดุลบาฮา 

 

“อย่างไรก็ตามไม่อนญุาตให้ตีหรือพูดค าหยาบคายต่อเขา เพราะอปุนิสยัใจคอของเด็กจะวิปริตไป
โดยส้ินเชิงหากเขาถูกตีหรือถูกดดุว้ยค าพดูหยาบคาย” 18 

พระอับดุลบาฮา 
 

พระอบัดลุบาฮาสอนว่า โรงเรียนควรเป็นสถานท่ีท่ีมีความสุข การควบคมุวินยัไม่ควรท าให้เกิดความตึง
เครียดและกดดนัเด็กมากเกินไปวิธีการสอนบางแห่งท าให้เด็กชอบมาก แม้แต่วนัหยดุเสาร์อาทิตย์เด็กยงับอกพ่อ
แมว่า่อยากไปโรงเรียนศลิปะการสอนส่วนใหญ่อยูท่ี่สอนอยา่งไรให้เพลิดเพลินแตมี่วินยั 
 

 
 
 

                                                 
15 BE 71 
16 BE 24 
17 BE 83 
18 BE 53 
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ความรัก 
 

คณุธรรมอยา่งหนึง่ท่ีส าคญัมาก แตม่กัไม่ได้รับการเน้นเท่าท่ีควรในการศกึษา นัน่คือความรัก บรรยากาศ
ความรักระหว่างเพ่ือนนกัเรียนด้วยกัน และระหว่างนกัเรียนกับครู จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้อย่าง
มาก 

ความรักคือแสงสว่างที่น าทางในความมืด คือพันธะท่ีเช่ือมพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ และ
รับประกันความก้าวหน้าของวิญญาณท่ีรู้แจ้งทุกดวง19 

พระอับดุลบาฮา 
 

ความรักคือแสงสว่างท่ีน าทางในการศกึษาด้วย หากนกัเรียนรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมห้องไม่เป็นมิตรกบัเขา หรือ
ครูไม่ชอบขีห้น้าเขา นัน่จะเป็นแรงกดดนัอย่างมากท่ีบัน่ทอนประสิทธิภาพการเรียนของเขา แม้แต่ผู้ ใหญ่ท่ีก าลงั
ศกึษาในระดบัสงูก็ตาม หากเขารู้สึกก าลงัถกูคนอ่ืนจ้องโจมตีประสิทธิภาพในการใช้สติปัญญาคิดอ่านเร่ืองต่างๆ 
ของเขาจะแย่ลง เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีครูจะต้องท านุบ ารุงบรรยากาศของความรักในชัน้เรียน ไม่ท าสิ่งท่ีจะส่งผล
ตรงกนัข้าม เชน่ ไมน่ินทาลกูศษิย์คนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟัง เพราะจะเป็นจดุเร่ิมต้นบัน่ทอนบรรยากาศของความรัก 
น าไปสูก่ารชิงดีชิงเดน่กนัระหวา่งนกัเรียน ความรักความหว่งใยจะเปล่ียนไปเป็นความเย็นชาไม่แยแสตอ่เพ่ือนร่วม
ห้อง 

 

การให้ก าลังใจ 
 

“เด็กที่น าหน้าในชัน้เรียนต้องได้รับรางวลั ต้องมีการให้ก าลงัใจพวกเขาเมื่อใครคนหน่ึงก้าวหน้าไป
ไดดี้ เพราะในการพฒันาต่อไปพวกเขาตอ้งไดร้ับการชมเชยและก าลงัใจ” 20 

พระอับดุลบาฮา 
 

“เด็กต้องได้รับก าลงัใจอย่างต่อเนื่องให้มีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุสุดยอดของความส าเร็จ
ทัง้หลายของความเป็นมนษุย์” 21 

พระอับดุลบาฮา 
 

“หากนักเรียนได้รับการบอกว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเพื่อนๆ นั่นจะเป็นอุปสรรคและมีผลเสียต่อ
ความก้าวหนา้ของเขาอย่างมาก เขาตอ้งไดร้ับก าลงัใจใหก้้าวหนา้ต่อไป” 22 

พระอับดุลบาฮา 
 

ศิลปะของความเป็นครูอีกอย่างหนึ่งคือ การให้ก าลังใจนกัเรียนท่ีท าได้ดีโดยไม่ท าให้นกัเรียนคนอ่ืนเสีย
ก าลงัใจเพราะคดิวา่ ถกูครูวา่ทางอ้อมว่าฉลาดน้อยกว่า ครูควรใช้ความส าเร็จของนกัเรียนคนหนึ่งเป็นแรงบนัดาล

                                                 
19 SWAB 27 
20 BE 79 
21 BE 46 
22 BE 81 
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ใจให้นกัเรียนคนอ่ืนพยายามมากขึน้ มิใช่สร้างบรรยากาศให้นักเรียนถือว่าเพ่ือนร่วมห้องเป็นคู่แข่ง  ท าให้รักกัน
น้อยลง 

 

ดนตรี 
 

ดนตรีชว่ยอบรมจิตใจของเดก็ โรงเรียนควรให้ความส าคญักบัดนตรี 
 

“ศิลปะการดนตรีเป็นของสวรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นอาหารของจิตวิญญาณและจิตใจ โดยอนุ
ภาพและเสน่ห์ของดนตรี ดวงจิตของมนษุย์เบิกบานข้ึน ดนตรีมีผลต่อหวัใจของเด็กอย่างน่าพิศวง เพราะ
หวัใจของเด็กบริสทุธ์ิและท านองเพลงมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อเด็ก พรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในหวัใจของเด็ก
จะปรากฏออกมาโดยสือ่ของดนตรี ดงันัน้เราตอ้งพยายามท าให้เด็กช านาญ สอนเด็กให้ร้องเพลงอย่างยอด
เยีย่มและโนม้นา้วใจ เป็นหนา้ทีข่องเด็กแต่ละคนทีจ่ะรู้บางอย่างเก่ียวกบัดนตรี เพราะหากปราศจากความรู้
ด้านนี้ เด็กจะไม่ซาบซ้ึงท านองของเคร่ืองดนตรีและน ้าเสียงเท่าที่ควร ท านองเดียวกันโรงเรียนต้องสอน
ดนตรีเพื่อว่าวิญญาณและหวัใจของนกัเรียนจะมีชีวิตชีวาและเบิกบาน และชีวิตของพวกเขาจะสดใสด้วย
ความเพลิดเพลิน” 23 

พระอับดุลบาฮา 
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2 
 

การอมรมวิชาความรู้ 
 

สมาธิในการเรียน 
 

“ตราบใดทีค่วามคิดของบคุคลหน่ึงกระจดักระจาย เขาจะไม่ประสบผลส าเร็จ แต่หากความคิดของ
เขาตัง้สมาธิมาทีจุ่ดหน่ึง ผลทีไ่ดจ้ะยอดเยีย่ม” 24 

พระอับดุลบาฮา 
 

หากขาดสมาธิ นักเรียนจะเรียนไม่ได้ดี เป็นเร่ืองส าคัญท่ีครูจะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน 
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ครูควรหาวิธีการดึงดดูความสนใจของเด็กให้มีใจจดจ่อกับสิ่งท่ีเรียน ไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายใจ
วอกแวกไปนอกเร่ือง 

 

วิธีการท่ีน่าสนใจและเพลิดเพลิน 
 

การเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนรู้สึกอยากหนีออกไปนอกห้องเรียนไม่อยากเรียนวิชานัน้อีกตอ่ไป แสดง
วา่ต้องปรับปรุง 

 

“ตัง้แต่อาย ุ5 ปี เด็กตอ้งเร่ิมการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนนัน่คือเวลากลางวนัเขาต้องได้รับการดูแล
ในสถานทีที่มี่ครู และควรเรียนรู้ความประพฤติทีดี่งาม 

ที่นัน่พวกเขาควรได้รับการสัง่สอนพยญัชนะและค าด้วยการละเล่นดงัที่ปฎิบติัในบางประเทศ โดย
การท าพยญัชนะและค าดว้ยขนมและใหแ้ก่เด็ก ตวัอย่างเช่นพวกเขาท ารูปลูกกวาดเป็นรูป ก และกล่าวว่านี่
คือ ก. หรือท าลูกกวาดเป็นรูป ข แล้วเรียกว่า ข. และท าเช่นนี้ต่อไปกับพยญัชนะที่เหลือทัง้หมด และให้
ลูกกวาดเหล่านีแ้ก่เด็กนอ้ย ดว้ยวิธีนีเ้ด็กๆ จะเรียนรู้พยญัชนะในไม่ช้า” 25 

พระอับดุลบาฮา 
 

เรียนด้วยการอภปิราย 
 

การเรียนการสอนไม่ควรเป็นการบรรยายท่ียืดยาวเกินความสามารถของนกัเรียนท่ีจะรับ แตค่วรให้มีการ
อภิปราย พดูโต้ตอบซกัถามกนั ไมใ่ชใ่ห้เดก็อา่นหนงัสือมากมาย 

 
“พวกเขาต้องเรียนวิทยาศาสตร์เหล่านัน้ด้วยการละเล่นอย่างเพลิดเพลิน ความคิดส่วนใหญ่ต้อง

สอนแก่พวกเขาโดยการพูดมิใช่โดยหนงัสือ เด็กคนหน่ึงต้องถามปัญหาเด็กอีกคนหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียน
และคนนัน้ตอ้งใหค้ าตอบ ดว้ยวิธีนีพ้วกเขาจะก้าวหน้าไปมาก ตวัอย่างเช่น ปัญหาคณิตศาสตร์ต้องสอนใน

                                                 
24 SWAB 110-1 
25 BE 42 
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รูปแบบของค าถามและค าตอบเด็กคนหน่ึงถามและอีกคนหน่ึงตอบ ต่อมาเด็กๆ จะคุยกันเก่ียวกับวิชา
เดียวกนัเหล่านี้ด้วยความเต็มใจ เด็ก ๆ ที่น าหน้าในชัน้เรียนต้องได้รับรางวลั ต้องมีการให้ก าลงัใจพวกเขา
เมื่อใครคนหน่ึงในพวกเขาก้าวหนา้ไปไดดี้” 26 

พระอับดุลบาฮา 
 

ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน 
 

เป้าหมายของการอบรมสั่งสอนนักเรียน ไม่ควรเป็นว่าจะหลอมเด็กทุกคนในเบ้าเดียวกันให้ออกมา
เหมือนๆ กัน เพราะเด็กแต่ละคนมีความพิเศษเฉพาะตน ครูมีหน้าท่ีสงัเกตว่าเด็กมีความสามารถและความถนดั
ทางไหน ดงึความสามารถของเดก็ออกมา และสนบัสนนุให้เดก็ไปตามนัน้ 

 

“เก่ียวกับอัตลักษณะที่มีอยู่แต่ก าเนิด ถึงแม้การสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าดีเลิศ กระนั้น
คณุลกัษณะต่างๆ ตามธรรมชาติในมนุษย์มาจากความแตกต่างของระดบั ทัง้หมดล้วนดีเลิศแต่เหนือหรือ
ดอ้ยกว่ากนัตามระดบั ดงันัน้มวลมนษุยชาติมีความฉลาดและความสามารถแต่ความฉลาด ความสามารถ 
และคณุค่าของมนษุย์นัน้ต่างกนั นีเ้ป็นส่ิงทีช่ดัเจน 

ตวัอย่างเช่น น าเด็กมาจากครอบครัวเดียวกนั จากสถานที่เดียวกนั จากโรงเรียนเดียวกนั สอนโดย
ครูคนเดียวกนั เลีย้งดูดว้ยอาหารอย่างเดียวกนั อยู่ในภูมิอากาศเดียวกนั ใส่เสื้อผ้าเหมือนกนั เรียนบทเรียน
เดียวกัน เป็นที่แน่นอนว่า เด็กบางคนเหล่านี้จะเก่งในวิทยาศาสตร์บางคนจะมีความสามารถระดบัปกติ 
และบางคนจะปัญญาทึบ ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า ธรรมชาติโดยดั้งเดิมมีความแตกต่างของระดับและ
ความสามารถ” 27 

พระอับดุลบาฮา 
 

“ขอใหเ้ด็กแต่ละคนทีมี่ความสามารถและต้องการเรียนต่อ สมคัรเข้าเรียนในสถาบนัการศึกษาและ
เรียนหลกัสูตรสูงข้ึนไปในวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

อย่างไรก็ตามเด็กทกุคนมิใช่จะสามารถเข้าเรียนการศึกษาระดบัสูงข้ึนไปได้ ดงันัน้เด็กที่เหลือต้อง
ถูกส่งไปเรียนทีโ่รงเรียนอตุสาหกรรมซ่ึงพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ทกัษะและมีความช านาญด้านนัน้ จากนัน้
ให้เด็กเลือกส่ิงที่ตนชอบ ถ้าเด็กชอบการค้า ให้พวกเขาเรียนการค้า ถ้าชอบอุสาหกรรมให้เลือกเรียน
อสุาหกรรม ถา้ชอบการศึกษาสูงข้ึนไปให้เลือกด้านนัน้ ถ้าชอบด้านอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของความเป็น
มนษุย์ก็เลือกส่ิงนัน้ ใหเ้ด็กอยู่ในสาขาทีเ่ขาชอบและถนดั” 28 

พระอับดุลบาฮา 
 
 
 
 

                                                 
26 BE 79 
27 SAQ 212 
28 BE 44 
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ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ 
 

“อนัดบัแรกและส าคญัทีส่ดุคือการอบรมความประพฤติและอปุนิสยัทีดี่งาม แก้ไขคณุลกัษณะต่างๆ 
กระตุน้ความปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเร็จและบรรลคุวามสมบูรณ์” 29 

พระอับดุลบาฮา 
 

“เป็นหนา้ทีข่องเด็กๆ ทีจ่ะพยายามเต็มที่ในการเรียน...เหตผุลนัน้คือพระผู้เป็นเจ้ารักความสมบูรณ์
ขีดสดุในศิลปะและทกัษะทกุอย่าง” 30 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 

“เมื่อมนษุย์เห็นงานของตนสมบูรณ์เลิศ และความสมบูรณ์เลิศนี้เป็นผลมาจากความตรากตร าและ
ความพยายามอย่างไม่หยุดหย่อน เขาคือผู้ ที่ มีความสุขที่สุดในโลก งานคือบ่อเกิดแห่งความสุข            
ของมนษุย์” 31 

พระอับดุลบาฮา 
 

“ส่ิงใดก็ตามทีเ่กินขอบเขตของความพอประมาณจะหยดุส่งผลดี” 32 
พระอับดุลบาฮา 

 

ทัง้ครูและนกัเรียนควรรักษาสมดลุของหลกัการทัง้สองนีคื้อ ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ 
ความพยายามเป็นเลิศมิได้หมายความว่า จะต้องท าอะไรให้ได้สมบูรณ์ 100% เต็ม ถ้าได้90% ก็ยังกลุ้ มใจ 
ธรรมชาตขิองมนษุย์ คือความไม่สมบรูณ์ การคิดว่าตนสมบรูณ์อย่างไม่มีข้อบกพร่องจะมีผลเสียกบัตวัเอง ในทาง
กลบักนัไมค่วรให้ความพอประมาณเส่ือมลงไปเป็นความเฉ่ือยชา ไมพ่ยายามเตม็ท่ี 

ส าหรับบาไฮเราตระหนักดีว่า พระผู้ เป็นเจ้าประสาทความสามารถให้มนุษย์ เม่ือประสบความส าเร็จ 
มนษุย์ควรถือวา่ความส าเร็จนัน้เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า ความคดิเชน่นีจ้ะชว่ยระงบัความหยิ่งทะนงในวิชาความรู้ 

“ความรู้จะมากบัความหย่ิงทะนง และจะน าไปสู่ความผิดพลาดและความเมินเฉยต่อพระผูเ้ป็นเจ้า” 33 

พระอับดุลบาฮา 
 

เรียนอะไร เพื่ออะไร 
 

“เมื่อเร่ิมตน้พยายามเร่ืองใด เป็นหนา้ทีที่จ่ะมองดูทีจุ่ดหมายก่อน” 34 
พระบาฮาอุลลาห์ 

 

                                                 
29 BE 45 
30 BE 6 
31 SW, vol. 13, no. 6, (Sep 1922) p. 152 
32 TB 169 
33 BE 12 
34 BE 7 
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“ก่อนจะศึกษาวิชาใด บคุคลนัน้ควรถามตวัเองว่า วิชานัน้มีประโยชน์อะไรและจะมีผลอะไรเกิดข้ึน
จากวิชานัน้ หากวิชานัน้เป็นสาขาความรู้ที่มีประโยชน์ นัน่คือถ้าสงัคมจะได้คุณประโยชน์นักจากวิชานัน้
แน่นอนเขาควรทุ่มเทใจทัง้หมดในวิชานัน้” 35 

พระอับดุลบาฮา 
 

นกัเรียนควรทราบว่าวิชาท่ีเรียนมีประโยชน์อะไร ซึ่งจะท าให้วิชานัน้น่าเรียนมากขึน้ ไม่ใช่ไม่ว่ารู้ว่าเรียน
อะไรเรียนไปท าไมและลงเอยท่ีความเบื่อหนา่ยวิชาหรือศาสตร์ท่ีเรียนควรเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคม ไม่ใช่วิชาท่ี
เร่ิมต้นด้วยค าพดูและจบลงท่ีค าพดู วิชาท่ีเป็นเชน่นีจ้ะหดหายไปในอนาคตเชน่ปรัชญาบางสาขา 

 

“ความรู้เป็นเสมือนปีกส าหรับชีวิตของมนษุย์ และเป็นบนัไดให้มนษุย์ไต่ข้ึนไป การแสวงหาความรู้
เป็นหนา้ทีข่องทกุคน อย่างไรก็ตามความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ควรแสวงหาเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ของโลก ไม่ใช่ความรู้ทีเ่ร่ิมตน้ดว้ยค าพดูและจบลงดว้ยค าพดู” 36 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 
ใช้ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ช่วยน าทาง 
 

ตามท่ีพระอบัดลุบาฮาสอนไว้ การเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสมัผสัและใช้เหตผุลหาข้อสรุปของมนษุย์ไม่
สามารถหนีพ้นความผิดพลาด ความรู้ในสาขาต่างๆ ท่ีมนุษย์ท าการวิจยัค้นคว้า ท าการทดลอง หาข้อสรุป มีทัง้
ทฤษฎีท่ีผิดพลาดและทฤษฎีท่ีถูก ข้อสรุปท่ีผิดและถูกปนกันอยู่ ทฤษฎีท่ียอมรับกันว่าถูกในตอนนี ้เม่ือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปก็อาจกลายเป็นทฤษฎีท่ีผิด วิทยาศาสตร์ มิได้พิสูจน์ความจริงท่ีสมบูรณ์ตายตวั แต่เป็นการแย้ง
สมมุติฐานเดิมเพ่ือไปสู่สมมตุิฐานใหม่ท่ีถกูต้องสมบรูณ์กว่าเดิม ความรู้ท่ีเรายอมรับกนัมิใช่ความจริงเสมอไปแต่
อาจเป็นเพียงสิ่งท่ียงัไม่ถกูแย้ง การพบห่านสีขาว 100 ตวั มิได้พิสจูน์ว่าห่านทุกตวัมีสีขาว แตก่ารพบห่านสีอ่ืน
เพียงตวัเดียวจะเป็นการแย้งสมมตุิฐานนัน้ ตราบใดท่ียงัพบห่านสีอ่ืน เราก็ยอมรับกนัตอ่ไปว่าห่านทกุตวัมีสีขาว น่ี
คือจดุหนึง่ท่ีชว่ยให้เราเร่ิมเข้าใจพระวจนะของพระบาฮาอลุลาห์ท่ีทรงกลา่วไว้วา่: 

 
“บ่อเกิดของวิชาทัง้ปวงคือการรู้จกัพระผูเ้ป็นเจ้า” 37 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 

“การเร่ิมตน้และจุดก าเนิดของปัญญาคือการยอมรับส่ิงทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าประกาศไวอ้ย่างชดัเจน” 38 
พระบาฮาอุลลาห์ 

 
 
 
 
 

                                                 
35 SDC 106 
36 TB 51 
37 TB 156 
38 TB 151 
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และทา่นโชกิ เอฟเฟนด ิได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิดงันี ้
 

“ค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ให้ความกระจ่างในหลายๆ ด้านเก่ียวกบัชีวิตและความรู้ของมนษุย์ 
ซ่ึงบาไฮจะต้องเรียนรู้ก่อนความรู้อื่นเกือบทัง้หมด เพื่อว่าเขาจะได้ใช้ค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ไว้ชั่ง
ข้อมูลที่ได้รับ มิใช่ยอมรับข้อมูลนัน้อย่างตาบอด บาไฮได้เปรียบจากการเปิดเผยพระธรรมส าหรับยุคนี้ที่
สาดแสงมายังปัญหามากมายที่ท าให้นักคิดสมัยใหม่ทั้งหลายจนปัญญา ดังนั้นบาไฮต้องพัฒนา
ความสามารถในด้านการเรียนทกุส่ิงจากคนรอบข้าง แสดงความถ่อมตนอย่างเหมาะสมต่อครูของเขา แต่
สมัพนัธ์ส่ิงที่เขาได้ฟังกบัค าสอนบาไฮเสมอ เพราะค าสอนบาไฮจะช่วยให้เขาแยกทองออกจากข้ีโลหะแห่ง
ความผิดพลาดของมนษุย์” 39 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

ปรึกษาหารือด้วยความรักความสามัคคี 
 

“เจ้าจงปรึกษาหารือกนัในทกุเร่ือง เนื่องด้วยการปรึกษาหารือคือตะเกียงน าทางและช่วยให้ปัญญา
แตกฉาน” 40 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 

ในอดีตการผลิตหนงัสือเป็นไปช้ามากเพราะใช้มือคดัลอก ห้องสมดุของสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุมีหนงัสือ
อยู่เพียงร้อยกว่าเล่ม ปัจจบุนันีเ้ป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสาร ความรู้ก้าวไปรวดเร็วจนไม่มีใครตามทนัแม้จะเป็นคนท่ี
เก่งท่ีสุดมีการประเมินกนัว่าหากนกัวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอ่านต าราเคมีทกุวนัวนัละ 24 ชัว่โมง ความรู้ของเขาก็ยงั
ล้าหลงัอยู่ 3 ปี คณะครูอาจารย์จึงควรปรึกษาหารือกันเพ่ือพิจารณาดวู่า สิ่งใดส าคญัหรือส าคญักว่าท่ีควรจะรู้
เข้าใจและจดจ า วางแนวทางการศกึษาให้เหมาะสม ถ้าครูแตล่ะคนตา่งสอนตามใจตนโดยไม่ขึน้กบัใคร ผลเสียจะ
ตกอยู่กบัลกูศิษย์ดัง้นัน้คณาจารย์ท่ีมีความรักสามคัคี ปรึกษาหารือ เพ่ือวางแนวทางการเรียนการสอน จะช่วยให้
สถาบนัการศกึษานัน้ก้าวหน้าไปได้ดีกวา่สถาบนัท่ีคณาจารย์ชิงดีชิงเดน่ไมร่่วมมือกนั 

 

“ไม่มีอานภุาพใดด ารงอยู่ไดน้อกจากอาศยัความสามคัคี ไม่มีความผาสกุใดบรรลไุด้นอกจากอาศยั
การปรึกษาหารือ” 41 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 

ไม่ใช่เฉพาะแต่อาจารย์เท่านัน้ ในหมู่นกัเรียนเองก็ควรได้รับการปลูกฝังให้ร่วมมือกนัในการเรียน ใช้การ
ปรึกษาหารือในขบวนการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามต้องเรียนรู้การปรึกษาหารือให้ถกูหลกั ซึ่งพระบาฮาอลุลาห์สอนเรา
ว่าไม่ให้ใช้วิธีประจญัหน้า โดยกล่าวว่าสิ่งท่ีคณุพดูนัน้ “ผิด” แตค่วรพดูออกไปในลกัษณะท่ีเป็นข้อคิดหนึ่งหรืออีก
ทางเลือกหนึง่ให้ผู้ อ่ืนพิจารณา 

 

                                                 
39 LG no. 476 
40 BC no. 1 
41 BE no. 2 
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หากนกัเรียนไม่รู้จกัร่วมมือกันตัง้แต่ในสถาบนัการศึกษา แต่กลบัแข่งขนัชิงดีกัน จะส่งผลเสียหายไปถึง
สงัคมภายนอกเม่ือพวกเขาเรียนจบออกไป พฤติกรรมท่ีชอบใช้ความเข้มแข็งกว่าเอาชนะหรือข่มผู้ อ่ืน กลุ่มอ่ืน ชน
ชัน้อ่ืน อาชีพเดียวกันหรือคนละอาชีพ ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจหรือด้านอ่ืน คือตวัการร้ายท่ีท าลายสงัคม เพราะ
ความผาสกุของสงัคมอยูท่ี่การร่วมมือและตอบแทนกนั 

 

“กฎที่ว่าผู้ที่เข้มแข็งที่สุดคือผู้ที่อยู่รอด คือที่มาของความยากล าบากทัง้ปวง คือเหตุของสงคราม
และการทะเลาะวิวาท ความเกลียดชงัและเป็นปรปักษ์ระหว่างเพือ่นมนษุย์” 42 

พระอับดุลบาฮา 
 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

“จุดประสงค์ของการเรียนรู้ควรเป็นการส่งเสริมความผาสกุของประชาชน...การเรียนรู้ที่แท้จริงคือ
การเรียนรู้ทีน่ าไปสู่ความผาสกุของโลก มิใช่น าไปสู่ความทะนง การกดข่ี ความรุนแรง และการปลน้” 43 

พระอับดุลบาฮา 
 

ความส าเร็จท่ีแท้จริงของชีวิตมิได้อยู่ท่ีการแสดงอ านาจเหนือผู้ อ่ืนแต่มาจากการรับใช้ผู้ อ่ืนและช่วยกัน
สร้างสงัคมท่ีสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของทกุคนในสงัคม 

 

“วิญญาณที่บกพร่องทุกดวงคิดถึงแต่ตวัเองและประโยชน์ของตนแต่เมื่อความคิดของเขาขยาย
ออกไปอีกสกัหน่อย เขาจะเร่ิมคิดถึงความผาสกุและความสขุสบายของครอบครัวของตน เมื่อความคิดของ
เขาขยายกวา้งออกไปอีก เขาจะห่วงใยความสขุของเพือ่นร่วมชาติ และถ้าหากความคิดนัน้ขยายออกไปอีก 
เขาจะคิดถึงความรุ่งเรืองของดินแดนและเชื้อชาตินัน้ แต่เมื่อความคิดทรรศนะของเขาขยายออกไปเต็มที่
และข้ึนถึงขีดสมบูรณ์สดุ เขาจะสนใจในการเชิดชูมนุษย์ เมื่อนัน้เขาจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อมวลมนษุย์และ
เป็นผูแ้สวงหาความผาสกุและความเจริญรุ่งเรืองของทกุดินแดน นีคื้อส่ิงชี้บ่งถึงความสมบูรณ์เลิศ” 44 

พระอับดุลบาฮา 
 

ความส าเร็จของชีวิต 
 

เจตคติในเร่ืองความส าเร็จของชีวิตมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาหากประชาชนมีค่านิยม ว่า
ความส าเร็จของชีวิตคือความร ่ารวยและความเป็นใหญ่เป็นโตในสงัคม ประชาชนก็จะศกึษาหาความรู้ด้วยความ
มุง่หวงัไปในทิศทางหนึง่ท่ีจะพาสงัคมไปสูค่วามหายนะ เพราะคา่นิยมนีจ้ะผลกัดนัประชาชนให้พยายามไตเ่ต้าขึน้
ไปเป็นใหญ่อยู่ในต าแหน่งสูง และอาจถึงกับใช้วิธีแยบยลทุกอย่างท่ีท าได้ ประชาชนจะแข่งขนักันทุกรูปแบบซึ่ง
อาจจะใช้วิธีท่ีไร้ศีลธรรมหรือไร้มนษุยธรรม เพ่ือจะกอบโกยความมัง่คัง่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียหายแคไ่หน จะเอา
รัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนอย่างไรและถึงกับเห็นผู้ อ่ืนเป็นเหย่ือท่ีตนจะสบู วิชาท่ีเรียนรู้มาก็เพ่ือจะสูบประโยชน์จากผู้ ท่ีรู้

                                                 
42 SW, vol. 8, p 15 
43 COC no. 10 
44 SWAB 69 
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น้อยกว่าอย่างเห็นแก่ตวั ศาสนาบาไฮมิได้ต าหนิความร ่ารวยไปทางไหน การศึกษาท่ีจะน าไปสู่ความผาสุกของ
สงัคมต้องอาศยัเจคตท่ีิถกูต้องเก่ียวกบัความส าเร็จของชีวิต ซึง่พระอบัดลุบาฮากลา่วไว้วา่ 

 

“ความมัง่คัง่เป็นทีน่่าสรรเสริญในระดบัสูงสดุ ถา้ความมัง่คัง่นัน้ไดม้าด้วยความพยายามของบคุคล
และกรุณาธิคณุของพระผูเ้ป็นเจ้าในด้านพาณิชย์ เกษตรกรรม ศิลปะและอตุสาหกรรม และความมัง่คัง่นัน้
ถูกใช้ไปเพือ่เห็นแก่มนษุย์ เหนืออื่นใดหากผู้ที่สขุุมรอบคอบและมีลู่ทาง ริเร่ิม มาตรการที่ช่วยบ ารุงมวลชน
อย่างทัว่ถึง ไม่มีภารกิจใดย่ิงใหญ่กว่านี้ และในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า ภารกิจนี้คือความส าเร็จสูงสุด 
เพราะผูอ้นเุคราะห์ดงักล่าวจดัหาส่ิงจ าเป็นและรับประกนัความสขุสบายและความผาสกุของคนจ านวนมาก 
ความมัง่คัง่เป็นส่ิงทีน่่าชมเชยถา้หากประชาชนทัง่หมดมัง่คัง่ด้วย หากคนส่วนน้อยร ่ารวยจนเกินควรขณะที่
ส่วนใหญ่ขัดสน และไม่มีประโยชน์งอกเงยมาจากความมั่งคั่ง  ความมั่งคั่งเป็นเพียงค่าใช้จ่ายของผู้
ครอบครอง ในทางตรงกนัข้ามหากความมัง่คัง่นัน้ใช้จ่ายไปเพือ่ส่งเสริมความรู้ ก่อตัง้โรงเรียนประถมและ
โรงเรียนอื่นๆ สนบัสนนุศิลปะกรรมและอุตสาหกรรม อมรมเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ กล่าวโดยย่อ คืออุทิศ
เพือ่ความผาสกุของสงัคมผูค้รอบครองความมัง่คัง่นีจ้ะโดดเด่นต่อหนา้ของพระผู้เป็นเจ้าและมนษุย์ในฐานะ
เป็นผูที้ล่ ้าเลิศกว่าใครๆ ทีอ่าศยัอยู่บนพิภพ และจะไดร้ับการนบัว่าเป็นชาวสวรรค์” 45 

พระอับดุลบาฮา 
 

มาตรฐานของระบบการศึกษาบาไฮ 
 

“เป็นหน้าที่ของเด็กบาไฮที่จะน าหน้าเด็กอื่นๆ ในการเรียนวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพราะเด็ก
บาไฮได้รับการเลี้ยงดูด้วยกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า ส่ิงใดก็ตามที่เด็กอื่นเรียนในหน่ึงปี ขอให้เด็ก
บาไฮเรียนในหน่ึงเดือน พระอบัดุลบาฮาปรารถนาด้วยความรักในหวัใจที่จะได้เห็นเยาวชนบาไฮแต่ละคน
เป็นทีรู้่จกักนัทัว่โลกว่ามีสติปัญญาล ้าเลิศ” 46 

พระอับดุลบาฮา 
 

อาจกลา่วได้วา่นีคื้อมาตรฐานท่ีพระอบัดลุบาฮาตัง้ไว้ และเป็นสิ่งท้าทายและหน้าท่ีของนกัการศกึษาบาไฮ
ท่ีจะพัฒนาระบบการศึกษาขึน้มาให้ได้ระดับ นี  ้ถ้าเราไม่หยุดใคร่ครวญให้ดี  เราอาจจะตกใจว่าท าไม                 
พระอบัดลุบาฮาตัง้ความหวงัไว้กบัเด็กบาไฮเหลือเช่ือแบบนี ้คือเด็กอ่ืนเรียนหนึ่งปี ให้เด็กบาไฮเรียนในหนึ่งเดือน 
ส าหรับกรณีนีเ้ราพอจะมองเห็นความเป็นไปได้คือ: 

ตัง้แต่ก่อนเกิด พ่อแม่บาไฮด าเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและศกัดิ์สิทธ์ิ ท าให้เด็กบาไฮในครรภ์ปลอดจากสารพิษ
ต่างๆ ท่ีจะผ่านมาทางมารดา เด็กจึงเกิดมาอย่างมีสุขภาพ อีกทัง้ยังได้รับพลังพระวจนะของพระบาฮาอุลลาห์
ตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์จากการท่ีพ่อแม่สวดอธิษฐานให้ พ่อแม่เตรียมตวัอบรมลูกตัง้แตก่่อนลกูเกิด สอนบทอธิษฐานให้
ลูกตัง้แต่เยาว์วัย ลูกเติบโตขึน้มาในครอบครัวบาไฮท่ี เลีย้งดูเขาตามค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์  อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในชุมชนบาไฮ ซึ่งเขาจะได้เรียนรู้คุณธรรมและความสามารถจากบาไฮในชุมชน เข้าเรียนใน

                                                 
45 SDC 24-5 
46 SWAB 141 
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โรงเรียนบาไฮท่ีมีครูบาไฮด าเนินการสอนตามหลกัธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ เป็นครูท่ีตระหนกัในความส าคญั
ของบทบาทความเป็นครู ตระหนักถึงความส าคญัของบรรยากาศความรักในการศึกษา ส่งเสริมความรักความ
อบอุ่นระหว่างนกัเรียนบาไฮ ระหว่างนกัเรียนกบัครู และระหว่างครูกนัเอง จึงไม่ต้องเสียเวลา เสียก าลงัสมองและ
ก าลงัใจไปกับการชิงดีชิงเดน่กัน ครูบาไฮจะสามคัคีกันปรึกษาหารือตามหลกัการบาไฮเพ่ือวางรูปแบบการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ อบรมให้เด็กบาไฮมีอุปนิสยัใจคอดีและมีความรู้ท่ีทนัสมยัและถูกต้องโดยอาศยั
ค าสอนของพระบาฮาอลุลาห์ชว่ยแยกทองออกจากขีโ้ลหะแหง่ความผิดพลาด ท าให้ทัง้ครูและนกัเรียนบาไฮไม่ต้อง
เสียเวลาไปกบัการเรียนรู้ทฤษฎีผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีปนอยู่กบัความรู้ท่ีถูกต้อง อีกทัง้ประสานคณุธรรมท่ีล า้เลิศเข้า
ด้วยกนัในตวัเดก็บาไฮ เชน่ ความพยายามเป็นเลิศและความพอประมาณ ความรู้เป็นเลิศและถ่อมตวั 

ดงันัน้ขึน้อยู่กบัผู้ ใหญ่บาไฮท่ีจะเตรียมความพร้อมให้เด็กบาไฮ เตรียมครอบครัวบาไฮ เตรียมชมุชนบาไฮ
และสถาบนัการศกึษาบาไฮไว้ต้อนรับเด็กบาไฮท่ีจะเกิดมา บาไฮเตรียมความพร้อมเหล่านีไ้ด้สมบรูณ์แคไ่หน สิ่งท่ี
พระอบัดลุบาฮาคาดหวงัไว้กบัเดก็บาไฮก็จะใกล้ความจริงมากเทา่นัน้ 

 

บทบาทของธรรมสภาบาไฮ 
 

“เป็นหนา้ทีข่องธรรมสภาซ่ึงเป็นสภาของพระผูเ้ป็นเจ้าทีจ่ะพยายามทกุวิถีทางในการอบรมเด็ก เพือ่
ว่าตัง้แต่วยัทารก เด็กจะไดร้ับการอบรมใหมี้ความพฤติบาไฮในวิถีของพระผูเ้ป็นเจ้า และประดจุต้นอ่อนเด็ก
จะเติบโตและเจริญข้ึนในธาราไหลริน นัน่คือค าแนะน าค าตกัเตือนของพระผูท้รงความงามอนัอดุมพร” 47 

พระอับดุลบาฮา 
 

“ธรรมสภาทอ้งถ่ินทัง้หลายต้องส่งเสริมทกุวิถีทางที่ท าได้ในการให้ความกระจ่างแก่เยาวชนทัง้ด้าน
วตัถุและจิตใจ ในการศึกษาของเด็กก่อตัง้สถาบนัการศึกษาบาไฮเมื่อเป็นไปได้ จัดระบบและบริหารงาน
และจดัหาวิธีการดีทีส่ดุเพือ่ความก้าวหนา้และการพฒันาสถาบนัการศึกษาบาไฮ” 48 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

การอบรมสตรี 
 

“ตราบใดที่มารดามิได้อบรมลูก มิได้เร่ิมต้นลูกในหนทางชีวิตที่เหมาะสม การอบรมที่ลูกได้รับ
ภายหลงัจะไม่บงัเกิดผลเต็มที่ เป็นหน้าที่ของธรรมสภาทัง้หลายที่จะจัดโปรแกรมอย่างดีส าหรับการอบรม
เด็ก แสดงให้มารดาเห็นว่าตัง้แต่วยัทารก เด็กควรได้รับการดูแลและสัง่สอนอย่างไร ค าแนะน าเหล่านี้ต้อง
ให้แก่มารดาทุกคนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับเธอ เพือ่ว่ามารดาแต่ละคนจะอบรมเลี้ยงดูลูกตรงตามค าสอน
บาไฮ” 49 

พระอับดุลบาฮา 
 

                                                 
47 BE 26 
48 BE 59 
49 SWAB 138 
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“การอบรมสตรีจ าเป็นและส าคญักว่าการอบรมบรุุษ เพราะสตรีคือผู้อบรมเด็กตัง้แต่วยัทารก หาก
เธอมีข้อเสียและจุดบกพร่อง เด็กก็จะบกพร่องด้วยแน่นอน ดัง้นัน้ความบกพร่องของสตรีแสดงนยัถึงความ
บกพร่องของมวลมนษุยชาติ เพราะมารดาคือผู้ที่อุ้มชู เลี้ยงดูและชกัน าการเติบโตของเด็ก นี้มิใช่หน้าที่ของ
บิดา หากผู้อบรมไร้ความสามารถ ผู้ที่รับการอบรมจะขาดความสามารถด้วย ส่ิงนี้กระจ่างชดัและโต้แย้ง
ไม่ได้ นักเรียนจะปราดเปร่ืองได้หรือหากครูไม่รู้หนังสือและไม่มีวิชา มารดาคือผู้อบรมคนแรกของ
มนษุยชาติ หากมารดาบกพร่อง อนิจจาส าหรับสภาพของเผ่าพนัธุ์ในอนาคต...” 50 

พระอับดุลบาฮา 
 

ความหวังในเดก็และเยาวชนบาไฮ 
 

“เด็กที่ได้รับการอบรมด้วยค าสอนของพระบาฮาอุลลาห์ที่ครอบคลุมทุกแง่ของชีวิตบนโลก จะ
เติบโตเป็นเชื้อชาติใหม่ที่แท้จริงท่านหวงัว่าเยาวชนเหล่านี้จะเตรียมตวัส าหรับงานอนัใหญ่ที่จะเผชิญพวก
เขาในอนาคต นัน่คือการช่วยก่อสร้างโลกใหม่ด้วยความช่วยเหลือและแรงบนัดาลใจจากค าสอนบาไฮ” 51 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

“การอบรมเด็กอย่างเหมาะสมนัน้ส าคญัย่ิงต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ หวัใจและรากฐานที่
จ าเป็นของการอบรมทกุอย่างคือการอบรมจิตใจและศีลธรรม เมื่อเราสอนเพือ่นมนษุย์เก่ียวกบัสจัจะและวิถี
ชีวิตบาไฮ เราตอ้งต่อสูก้บัอปุสรรคของความไม่แยแส วตัถนิุยม ความงมงาย ความเชื่อผิดๆ มากมายฝังใจ
อยู่ก่อน แต่ส าหรับลูกๆ ทีเ่กิดใหม่ของเรา พวกเขาเป็นดวงวิญญาณที่บริสทุธ์ิไม่เปรอะเป้ือนทางโลก ตัง้แต่
วินาทีแรกของชีวิต เรามีหนา้ทีอ่บรมพวกเขาทัง้ทางจิตใจและสติปัญญาตามหนทางที่พระผู้เป็นเจ้าแสดงไว้
ให้และดัง้นัน้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะเป็นผู้สนบัสนุนความมุ่งหมายของพระองค์ เป็นเอกบุรุษใน
หมู่มนุษย์ พร้อมที่จะเผชิญการทดสอบทุกอย่างและจะเป็นดวงดาราบนนภาแห่งปัญญาโดยแท้จริง  เป็น
ธาราไหลรินซ่ึงจะเป็นทีพ่ึ่งของมวลมนษุย์” 52 

สภายุตธิรรมสากล 
 

                                                 
50 COC no. 2134 
51 BE 74 
52 BE, introduction 
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3 
 

การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 

“พระบาฮาอลุลาห์ทรงพิจารณาการศึกษาเป็นหน่ึงในปัจจยัพืน้ฐานของอารยธรรมทีแ่ทจ้ริง” 53 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

การศึกษาคือพืน้ฐานของการพัฒนา 

“ส่ิงจ าเป็นเบื้องต้นและด่วนที่สดุคือการส่งเสริมการศึกษา เป็นเร่ืองสดุจะจินตนาการได้ว่า ชาติใด
จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความส าเร็จได้ นอกจากว่าเร่ืองส าคญัมูลฐานนี้จะด าเนินก้าวหน้าไป เหตุผล
ส าคญัของความเสือ่มและความตกต ่าของประชาชนคือ ด้วยความรู้ปัจจุบนัมวลชนมิได้ทราบแม้แต่กิจการ
ธรรมดา ดัง้นัน้พวกเขาจะย่ิงไม่เข้าใจเพียงไหนเก่ียวกบัแก่นของปัญหาส าคญัและความจ าเป็นอนัซบัซ้อน
ของยคุ” 54 

พระอับดุลบาฮา 
 

“การไต่สวนอย่างใกล้ชิดจะแสดงให้เห็นว่า ปฐมเหตขุองการกดข่ีและความยติุธรรม ความไม่ชอบ
ธรรม ผิดกฎและไม่เป็นระเบียบ คือความไร้ศรัทธาศาสนาและไร้การศึกษาของประชาชนตวัอย่าง เช่น เมื่อ
ประชาชนศรัทธาศาสนาอย่างแท้จริง รู้หนงัสือและร ่ าเรียนมาอย่างดีเมื่อมีความยุ่งยากเกิดข้ึน พวกเขา
สามารถร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินถ้าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้รับสิทธ์ิ และเห็นว่าการ
ด าเนินการของคณะปกครองท้องถ่ินขดักบัความยินดีของพระผู้เป็นเจ้าและความยติุธรรมของกษัตริย์ พวก
เขาสามารถเสนอเร่ืองไปยงัคณะผู้พิพากษาระดบัสูงข้ึนไป และอธิบายความไม่ถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรมของคณะบริหารท้องถ่ินจากนั้นคณะผู้พิพากษาจะขอบันทึกคดีได้และด้วยวิธีนี้ความยุติธรรมจะ
ด าเนินไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัเป็นเพราะการศึกษาไม่เพียงพอ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้แม้แต่ค าศพัท์ที่
จะใช้อธิบายส่ิงทีพ่วกเขาตอ้งการ” 55 

พระอับดุลบาฮา 
 

พลเมืองขาดแคลนการศกึษามากเท่าไร ความเจริญก้าวหน้าของชาติก็ล่าช้ามากเท่านัน้ คนไร้การศกึษา
ในชนบทมีแนวโน้มจะปฏิเสธการรักษาทางแพทย์สมยัใหม่มากกว่าคนท่ีมีการศึกษา ความเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงใน
เร่ิมแรกอาจกลายเป็นความเจ็บป่วยท่ีร้ายแรง ความเจ็บป่วยท่ีควรรักษาหายได้อาจกลายเป็นความพิการเพราะมวั
แตไ่ปรักษาผิดๆ ถกูๆ หรือหายช้ากวา่ปกติ คนด้อยการศกึษามีโอกาสถกูเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายถกูชกัจงูหรือปลกุ
                                                 
53 BE 65 
54 SDC 109 
55 SDC 18 
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ระดมได้ง่าย และอาจตกเป็นเคร่ืองมือของบคุคลบางกลุ่ม การพฒันาการปกครองเป็นไปได้ล าบากหากประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัขาดการศึกษา ประชาชนท่ีด้อยการศึกษาอาจไม่เข้าใจปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาจท าลายธรรมชาตโิดยรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ อาจร่วมมือหรือเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนเขามาท าลายสิ่งแวดล้อม เหล่านีเ้ป็น
ตวัอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ ไมมี่ชาตใิดประสบความส าเร็จเว้นแตพ่ลเมืองทัง้หมดจะได้รับการศกึษา 

 

การพัฒนาบุคคลและสังคม 

 

“เราไม่สามารถแยกหวัใจของมนษุย์ออกจากส่ิงแวดล้อมภายนอกของเรา และกล่าวว่าเมื่อใดมี
การปฏิรูปฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทกุส่ิงทกุอย่างก็จะดีข้ึนเอง มนษุย์เป็นน ้าหน่ึงเดียวกนักบัโลก จิตใจของมนษุย์
ป้ันแต่งส่ิงส่ิงแวดล้อมและถูกกระทบโดยส่ิงแวดล้อมเช่นเดียวกัน ทั้งคู่มีผลต่อกันและกัน และการ
เปลีย่นแปลงทกุอย่างทีย่ัง่ยืนในชีวิตของมนษุย์คือผลทีม่าจากปฏิกิริยาต่อกนัและกนันี้” 56 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 

 

บุคคลไม่สามารถพฒันาคณุธรรมและความสามารถของตนโดยล าพังแต่ต้องอาศยัความพยายามและ
การท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนหรือรับใช้ผู้ อ่ืนในสงัคม ในทางกลบักันความพยายามจะเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงสงัคมให้ดีขึน้โดยมองข้ามความส าคญัของการพฒันาบคุคล เท่ากบัเป็นการสร้างอาคารบนฐานทราย ทัง้
คูต้่องพฒันาไปด้วยกนัละแยกจากกนัไม่ได้ ความรักความสามคัคีคือองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส าคญัในการพฒันา
บคุคลและสงัคม ซึง่จ าเป็นต้องอาศยัศาสนา 

 

“เป็นที่แน่นอนว่า วิธีการที่เยี่ยมที่สุดที่น าไปสู่การพฒันาและความรุ่งเรืองของมนุษย์ กลไกที่
ย่ิงใหญ่ที่สุดส าหรับการกู้โลกและให้ความสว่างแก่โลกคือ ความรัก ไมตรีจิตและความสามัคคีในหมู่
มนุษยชาติทัง้ปวง ไม่มีส่ิงใดสมัฤทธิผลได้ในโลกนี้ ไม่แม้แต่ในความคิดหากปราศจากความสามคัคีและ
เห็นพอ้งกนั และวิธีทีส่มบูรณ์เลิศส าหรับการเพาะมิตรภาพและความสามคัคีคือศาสนาทีแ่ทจ้ริง” 57 

 

ศักยภาพในการพัฒนา 

 

                                                 
56 CER 3.3 
57 SDC 73 
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“ความรักคือความลบัของการสร้างสรรค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า คืออานภุาพทีแ่ผ่มาจากพระผู้ทรงปราณี 
คือแหล่งทีม่าของคณุธรรม” 58 

พระอับดุลบาฮา 
 

ความรักก่อให้เกิดคณุธรรม และจะดลให้ผู้นัน้ตัง้จุดประสงค์ของการศึกษาคือ เพ่ือส่งเสริมความผาสุก
ของสงัคม มิใช่เพ่ือกดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน ความรู้ ความช านาญและความสามารถท่ีเรียนรู้มา จะท าให้
คณุธรรมเป็นพลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ในการเปล่ียนแปลงและพฒันาสงัคม 

“จุดหมายอนัสูงส่งและแรงจูงใจทีบ่ริสทุธ์ิไม่ว่าจะน่าสรรเสริญเพียงไร ย่อมไม่เพียงพอแน่นอน หาก
ไม่ได้รับการค ้าจุนด้วยมาตรการที่ปฏิบติัได้และวิธีที่เหมาะสม ความปรารถนาอนัแรงกล้าไมตรีจิตและ
ความพยายามอนัเหลือลน้ จะมีประโยชน์เพียงเล็กนอ้ยหากเราไม่รู้จกัแยกแยะและควบคมุ และละเลยที่จะ
ก ากบัส่ิงเหล่านีใ้หไ้ปตามช่องทางทีมี่ประโยชน์สดุ” 59 

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
 

ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ของบุคคลขึน้อยู่กับคุณธรรม เจตคติความรู้ความสามารถ ความช านาญ 
รูปแบบการอบรมควรมีการวิเคราะห์แล้วคิดค้นแบบแผนของกิจกรรมต่างๆ  ท่ีจะช่วยพัฒนาคุณสมบตัิเหล่านี ้
ตวัอย่างเช่นในเกษตรกรรม ความสามารถในการผลิตพืชผลของชาวนาจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับ
เกษตรกรรม มีความสามารถและความช านาญในการลงมือ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ           
มีคณุธรรมท่ีต้องการร่วมมือ ช่วยเหลือกนัระหว่างเพ่ือนชาวนา การอบรมจึงควรพิจารณาดวู่าสิ่งใดท่ีผู้นัน้ต้องท า
ได้เพ่ือจะพัฒนาบุคคลนัน้เองและพัฒนาสังคมด้วย ดงันัน้การอบรมศีลธรรมไม่ควรเป็นเพียงการบรรยายหรือ
เทศนาคณุธรรมท่ีสวยงาม ซึง่อาจไมช่ว่ยให้เกิดการพฒันาบคุคลและสงัคม 

ก่อนท่ีคนเราจะพัฒนาตนเองและสังคม จ าเป็นต้องมีแรงจูงใจท่ีผลักดันให้ผู้ นัน้อยากพัฒนา นั่นคือ   
ความรัก ความรู้ ความศรัทธา ความรักก่อให้เกิดคุณธรรม และความรู้แปลคุณธรรมออกมาเป็นการกระท าท่ี
สร้างสรรค์ แต่ความรักและความรู้อาจหยุดชะงักท่ามกลางความเส่ือมโทรมของสังคมหากไร้ความศรัทธา 
กลา่วคือ ศรัทธาวา่ชีวิตนีมี้ความหมายศรัทธาวา่ตนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาได้ พลงัสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็นมีอยู่จริงและ
สามารถสร้างสงัคมใหมท่ี่มีความสามคัคีได้ เป็นความศรัทธาท่ีมิใชเ่กิดจากอารมณ์ท่ีเพ้อฝัน แตเ่ป็นความศรัทธาท่ี
อยูบ่นความรู้ความเข้าใจท่ีผลกัดนัให้เกิดการกระท า 

 

 

 

 

 

                                                 
58 SWAB 27 
59 SC 5 
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แบบแผนสังคมส าหรับยุคใหม่ 

“ดูกร ประชาชนแห่งบาฮา บญัญติัแต่ละข้อทีเ่ราเปิดเผยคือทีม่ัน่อนัแข็งแกร่งส าหรับอภิรักษ์โลกที่ด ารงอยู่ 
แทจ้ริงแลว้พระผูถู้กประทษุร้ายนีมิ้ไดป้รารถนาอืน่ใดนอกจากความปลอดภยัและความเจริญของเจ้า” 60 

พระบาฮาอุลลาห์ 
 

บาไฮมีความเช่ือมัน่ศรัทธาวา่ บทบญัญัติและแบบแผนสงัคมใหม่ท่ีพระบาฮาอลุลาห์น ามาให้ในโลกยคุนี ้
คือสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาบุคคลพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม ความตึงเครียดระหว่างบุคคลท่ีปรารถนา
อิสรภาพ และความพยายามขอสถาบนัทางสงัคมท่ีจะจ ากัดอิสรภาพเพ่ือให้บุคคลยอมจ านน เป็นปัญหาเรือ้รังท่ี
ปะทุขึน้เร่ือยมา จึงควรท่ีจะท าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สอง ซึ่งต้องตรวจสอบแนวความคิดเก่ียวกับ
อิสรภาพส่วนบุคคลและสถาบนัเสียใหม่ ยอมรับว่าอิสรภาพท่ีแท้จริงขึน้อยู่กับการควบคมุตนเอง อิสรภาพท่ีไม่
ค านงึถึงความผาสกุของสว่นร่วมจะน าไปสูค่วามเสียหาย สถาบนัจ าเป็นต้องรับประกนัว่า ตนมิได้ตกเป็นเคร่ืองมือ
ของกลุ่มใด หรือถูกใช้เป็นกลไกเอาเปรียบผู้ อ่ืน แต่ควรเป็นช่องทางท่ีพรสวรรค์ ความสามารถและพลงังานของ
ประชาชนจะถกูใช้ไปในการรับใช้สงัคม ความร่วมมือตอบแทนกนัระหวา่งบคุคลและสถาบนัจะเป็นไปได้ดีท่ีสดุเม่ือ
บคุคลสนบัสนุนสถาบนัอย่างจริงใจและสถาบนัหนัมาปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยกับบุคคลในชุมชนเพ่ือส่งเสริม
ความผาสุกของพวกเขา แนวความคิดเดิมท่ีว่า กฎหมายคือกลไกของอ านาจท่ีใช้ควบคมุคนในสงัคม จะเปิดไปสู่
ระดบัความเข้าใจใหม่ซึ่งประชาชนจะไม่มองว่า กฎหมายคือสิ่งท่ีจ ากดัอิสรภาพตนเอง แตเ่ป็นสิ่งท่ีชีแ้นะท่ีจะพา
ไปสูค่วามผาสกุและความเจริญของตนเอง 

“ดงัเช่นทีมี่กฎต่างๆ ทีค่วบคมุร่างกาย ซ่ึงท าให้เราตอบสนองความต้องการของร่างกายด้วยอาหาร
บางอย่าง รักษาร่างกายให้อยู่ในช่วงอณุหภูมิหน่ึง และอื่นๆ ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงความพิการ ดงันัน้มี
กฎที่ควบคุมวิญญาณของเราเช่นกัน กฎเหล่านี้เปิดเผยต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคโดยพระศาสดาของ     
พระผู้เป็นเจ้า และการเชื่อฟังพระศาสดาคือส่ิงส าคญัสูงสุดส าหรับมนุษย์แต่ละคน และมนุษยชาติโดย
ส่วนรวมต้องพฒันาอย่างเหมาะสมและกลมกลืนกัน เพราะต่างก็ข้ึนต่อกันและกันถ้าคนหน่ึงฝ่าฝืนกฎ
ส าหรับพฒันาจิตใจของตน เขาจะท าร้ายไม่เพียงแต่ตนเองแต่จะท าร้ายสงัคมที่เขาอาศยัอยู่ด้วย ในท านอง
เดียวกนัสภาพของสงัคมก็มีอิทธิพลโดยตรงต่อคนที่อาศยัอยู่ในสงัคมนัน้” 61 

สภายุตธิรรมสากล 
 

เป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ท่ีมนุษย์สามารถพบความรัก ความสามคัคี คุณธรรมและความศรัทธาท่ี
จ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่สมดลุระหว่างอิสรภาพของบุคคลและอ านาจของสถาบนั ซึ่งอยู่ในระบบ
บริหารบาไฮท่ีพระบาฮาอลุลาห์วางไว้ให้ส าหรับเป็นแบบแผนสงัคมของโลกยคุใหม่ เพ่ือน าไปสู่อารยธรรมขัน้สงูสดุ
บนพิภพนี ้เป็นแบบแผนท่ีบคุคลและสงัคมจะพฒันาไปด้วยกนัได้ดีท่ีสดุ 

                                                 
60 TB 69 
61 LG no. 710 
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“ภายในกรอบของอิสรภาพนี้มีการวางแผนความประพฤติของสถาบนัและบุคคลไว้ ซ่ึงแม้จะต้อง
ยอมรับ ว่าต้องเคารพนบัถือกฎหมายแต่ประสิทธิภาพในกรอบนี้มิได้ข้ึนกับอ านาจกฎหมายมากนกั แต่
ข้ึนกบัความตระหนกัในประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ดวงจิตแห่งการร่วมมือกนัที่ค ้าจุนโดยความเต็มใจ ความ
กล้าหาญ ส านึกในความรับผิดชอบ และการริเร่ิมส่วนบุคคล...ดงันี้จึงเกิดสมดุลของอิสรภาพระหว่าง
สถาบนัไม่ว่าระดบัชาติหรือทอ้งถ่ินกบับคุคลทีค่ ้าจุนสถาบนันัน้” 62 

สภายุตธิรรมสากล 
 

“ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมอธิบายไว้โดยท่านโชกิ  เอฟเฟนดิ ในค าแถลงที่ว่า 
‘แนวความคิดของบาไฮเก่ียวกบัชีวิตสงัคมข้ึนกบัหลกัการของการให้ความประสงค์ของบุคคลเป็นรองต่อ
ความประสงค์ของสงัคม ซ่ึงมิได้สกดักัน้บุคคลหรือยกบุคคลข้ึนมาถึงขัน้กลายเป็นผู้ต่อต้านสงัคม ซ่ึงเป็น
ภยัคกุคามต่อสงัคม เพราะในทกุส่ิงควรปฏิบติัตามทางสายกลาง’ 

ความสมัพนัธ์นีซ่ึ้งเป็นรากฐานของการค ้าจุนอารยธรรม จ าเป็นต้องมีความเข้าใจและร่วมมือกนัใน
ระดบัสูงสดุระหว่างสถาบนัและบคุคล และเพราะว่าจ าเป็นต้องท านบุ ารุงบรรยากาศที่ให้ศกัยภาพสดุคณา
นบัของบคุคลในสงัคมพฒันาข้ึนมาได้ ความสมัพนัธ์ต้องมี ‘ขอบเขตของอิสรภาพ’ ที่ให้ ‘บคุคลแสดงออก
ได้’ โดยอาศยัความสมัครใจ การริเร่ิมและความรับผิดชอบที่มอบหมายไว้กับสถาบนับาไฮทั้งหลายซ่ึง
เก่ียวข้องโดยตรงกบัอิสรภาพและการพฒันาบุคคลในแง่เหล่านี้ พรรณนาไว้ในธรรมนูญของสภายุติธรรม
สากลว่า: ‘ปกป้องสิทธิอิสรภาพและการริเร่ิมของบคุคล’ ผลพวงของความรับผิดชอบนี้คือ ‘เอาใจใส่ต่อการ
อภิรักษ์เกียรติของมนษุย์’ 

ช่างน่าสงัเกตเพียงไรในระบบของพระบาฮาฮุลลาห์ ขณะที่ความประสงค์ของบุคคลเป็นรองต่อ
ความประสงค์ของสงัคม บุคคลก็มิได้หมดความส าคญัไป แต่กลายเป็นศูนย์กลางของการพฒันาเบื้องต้น 
เพื่อว่าบุคคลนั้นจะพบต าแหน่งของตนเองในวิถีของความก้าวหน้า  และสังคมโดยส่วนรวมจะได้รับ
ประโยชน์จากพรสวรรค์และความสามารถของบุคคลที่ประกอบกนัเป็นสงัคมนัน้  บุคคลนัน้จะพบว่าการ
พฒันาศกัยภาพของตนมิใช่อยู่ที่ความปรารถนาของตนเองเท่านัน้ แต่ยงัตระหนกัว่าความสมบูรณ์ของตน
อยู่ทีก่ารเป็นหน่ึงเดียวกบัมนษุยชาติและเจตนาของการสร้างสรรค์ทีส่วรรค์ก าหนดไว้” 63 

สภายุตธิรรมสากล 

 

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้จากหนงัสือ “ระบบโลกใหม่: การบริหารของบาไฮ ตวัอย่างแบบแผนทางสงัคม” 

 
  

                                                 
62 IRF 9 
63 IRF 20-1 
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“วิญญาณที่บกพร่องทุกดวงคิดถึงแต่ตวัเองและประโยชน์ของตนแต่เมื่อความคิดของเขาขยาย
ออกไปอีกสกัหน่อย เขาจะเร่ิมคิดถึงความผาสกุและความสขุสบายของครอบครัวของตน เมื่อความคิดของ
เขาขยายกวา้งออกไปอีก เขาจะห่วงใยความสขุของเพือ่นร่วมชาติ และถ้าหากความคิดนัน้ขยายออกไปอีก 
เขาจะคิดถึงความรุ่งเรืองของดินแดนและเชื้อชาตินัน้ แต่เมื่อความคิดทรรศนะของเขาขยายออกไปเต็มที่
และข้ึนถึงขีดสมบูรณ์สดุ เขาจะสนใจในการเชิดชูมนุษย์ เมื่อนัน้เขาจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อมวลมนษุย์และ
เป็นผูแ้สวงหาความผาสกุและความเจริญรุ่งเรืองของทกุดินแดน นีคื้อส่ิงชี้บ่งถึงความสมบูรณ์เลิศ” 

พระอับดุลบาฮา 

 

 


