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ค าน า 

      วิวัฒนาการอันยาวนานของโลกซึ่งกินเวลาหลายล้านปี และได้ให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตมากมาย

หลากหลายนับเป็นล้านๆ พนัธุอ์าศยัอยู่ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบอย่างน่าพศิวง ชี้ให้เหน็ว่าธรรมชาติ

จดัใหส้ิง่มชีวีติทัง้หลายรว่มมอืและพึง่พากนั แมจ้ะต่างพนัธุก์นัไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว ์ มนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติ

ทีซ่บัซอ้นทีสุ่ด  อาศยัววิฒันาการยาวนานทีสุ่ดและเกดิบนโลกนี้หลงัสุด  แมม้นุษยจ์ะฉลาดทีสุ่ดแต่ดูเหมอืน

มนุษยจ์ะปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตไิดช้า้ทีสุ่ด 

      ระบบนิเวศน์บ่งบอกว่าธรรมชาตคิอืการรว่มมอืและพึง่พากนั แต่ความอยุตธิรรมในสงัคม ความเอา

รดัเอาเปรยีบกนัทางเศรษฐกจิ การท าลายลา้งกนัคอืหลกัฐานว่ามนุษยม์ไิดด้ าเนินชวีติใหส้อดคลอ้งกบัธรรม 

ชาต ิไมเ่พยีงแต่เบยีดเบยีนเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั มนุษยย์งัเบยีดเบยีนสิง่มชีวีติอื่น  ซึง่สิง่มชีวีติเหล่านัน้คอืผู้

ทีร่กัษาสมดุลธรรมชาตใิหม้นุษยม์ชีวีติอยูบ่นโลกน้ีได ้ น่ีคอืภาพสะทอ้นของจติใจของมนุษยท์ีก่ าลงัปว่ย 

      ที่คู่กนัมากบัววิฒันาการของสรรพสิง่ในธรรมชาติ  คอืววิฒันาการของธรรมะโดยการเสดจ็มาเป็น

ล าดบัของพระศาสดานับแต่อดตีอนัแสนไกล  เมื่อใดที่มนุษยห์ลงผดิและด าเนินชวีติไม่สอดคล้องกบัธรรม 

ชาต ิจะมพีระศาสดาเสดจ็มาเปิดเผยพระธรรมเพื่อชกัน าใหม้นุษยป์รบัตวัเสยีใหม่  และส าหรบัพฤตกิรรมที่

ขดักบัธรรมชาตคิรัง้รุนแรงทีสุ่ดในประวตัศิาสตร ์ พระบาฮาอุลลาหเ์สดจ็มาเพื่อชกัน ามนุษยใ์หด้ าเนินชวีติ

ให้ถูกต้องและสอดลคล้องกบัธรรมชาตอิกีครัง้ มนุษยชาตติอบสนองต่อพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ช้า

เท่าไร  ความหายนะทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกจ็ะยิง่สาหสัมากเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  สารบญั 

        หน้า 

1.   ธรรมชาตแิละมนุษย ์                                                            

2.   วกิฤตกิารณ์ทางสิง่แวดลอ้ม                                                  

3.   ทางออกส าหรบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม       

      หนงัสอือา้งองิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1 

ธรรมชาติและมนุษย ์

จดุก าเนิดและวิวฒันาการ 

“สิง่ทีด่ ำรงอยู่เคยด ำรงอยู่มำก่อน แต่มใิช่ในลกัษณะทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั สรรพภำวะเกดิขึ้น

โดยควำมรอ้นทีเ่กดิจำกปฏกิริยิำระหว่ำงพลงัและสิง่ทีร่บัพลงันัน้”1 พระบาฮาอลุลาห ์

 วทิยาศาสตร์เชื่อว่า ก าเนิดของจกัรวาลเริม่ต้นจากสสารและพลงังาน พุ่งกระจายตวัออกไปทุก

ทศิทางจากจุดๆ หนึ่งด้วยความเรว็ของแสง  สสารประกอบด้วยอนุภาคต่างๆ  ที่มขี ัว้บวกและขัว้ลบ และ

ปฏกิริยิานิวเคลยีรร์ะหว่างอนุภาคเหล่านี้ตามสูตรของไอสไตน์ (E=mc2) ไดก่้อใหเ้กดิพลงังานของดาวฤกษ์  

ซึง่รวมทัง้พลงังานความรอ้นของดวงอาทติยใ์นระบบสุรยิะจกัรวาลของเราดว้ย  อนุภาคต่างๆ (particles) ได้

รวมตวักนัเป็นอะตอม (atoms) ซึง่ประกอบกนัเป็นธาตุต่างๆ (elements) ทีซ่บัซอ้นมากขึน้  และแต่ละธาตุก็

มคีุณสมบตัเิฉพาะของตน เมือ่สุรยิะจกัรวาลของเราก่อรา่งขึน้ ธาตุทีห่นักกว่าไดป้ระกอบกนัเป็นดาวเคราะห์

เป็นโลกของเราแลว้ค่อยๆ เยน็ลงจนอยูใ่นสภาพทีอ่ยูต่วั  ซึง่จ าเป็นต่อการพฒันาของสิง่มชีวีติ  ธรรมนิพนธ์

บาไฮกล่าวไวท้ านองเดยีวกนั: 

“…..ในตอนเริม่ต้นสสำรเป็นหนึง่ สสำรนี้มลีกัษณะปรำกฏต่ำงกนัไปในแต่ละธำตุ ดงันัน้

ลกัษณะต่ำงๆ จงึเกิดขึ้นและกลำยเป็นลักษณะทีถ่ำวร และแต่ละธำตุมคีวำมพิเศษเฉพำะ แต่

ลกัษณะทีถ่ำวรน้ีมไิดต้ำยตวัและมไิดเ้ป็นสภำวะทีส่มบรูณ์จนกระทัง่เวลำอนัยำวนำนผ่ำนไป จำกนัน้

ธำตุเหล่ำนี้รวมตวัและประกอบกนั เป็นรูปลกัษณะต่ำงๆ อย่ำงไม่รู้สิ้น และสิง่มชีวีติจ ำนวนนับไม่

ถว้นจงึเกดิขึน้มำจำกกำรรวมตวัของธำตุเหล่ำนี้….. 

…..โลกนี้เมือ่เกดิขึน้มำแลว้ ไดเ้ตบิโตและพฒันำในครรภข์องจกัรวำล ผ่ำนเขำ้สู่ลกัษณะและ

สภำวะต่ำงๆ ทลีะน้อย จนกลำยเป็นโลกทีส่มบูรณ์ในปจัจุบนัทีป่ระดบัดว้ยสิง่มชีวีติสุดคณำนับและ

เป็นระบบทีเ่สรจ็สรรพ”2   พระอบัดลุบาฮา 

 สสารและธาตุต่างๆ ได้มวีวิฒันาการมายาวนานโดยการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปในทศิทางที่

ซับซ้อนยิ่งขึ้น  อนุภาคประกอบกันเป็นธาตุที่หนักขึ้น  อะตอมประกอบกันเป็นโมเลกุลที่ซับซ้อนขึ้น  

จนกระทัง่ลกัษณะของสิง่มชีวีติเริม่ปรากฏขึน้  เริม่ต้นด้วยเซลเดยีว  ต่อมาตามมาด้วยสิง่มชีวีติที่ซบัซ้อน
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กว่าอาศยัเวลายาวนานกว่าส าหรบัววิฒันาการมนุษยจ์งึเป็นสิง่มชีวีติที่มาปรากฏหลงัสุด  พระอบัดุลบาฮา

กล่าวไวว้่า: 

“กำรเติบโตและพฒันำของสิง่มชีวีติทัง้ปวงเป็นไปทีละน้อย…สิง่มชีวีติทุกชนิดไม่ว่ำใหญ่

หรอืเล็กล้วนถูกสร้ำงขึ้นมำสมบูรณ์ตัง้แต่แรก แต่ควำมสมบูรณ์ของสิง่มชีีวิตปรำกฏทีละขัน้…

ตวัอย่ำงเช่นควำมสมบูรณ์ทัง้หมดของพชืมอียู่ในเมลด็ตัง้แต่แรกแต่มองไม่เหน็ หลงัจำกนัน้ควำม

สมบูรณ์จงึปรำกฏออกมำทลีะน้อย สิง่แรกคอืหน่อทีง่อกออกมำจำกเมลด็ ตำมมำด้วยกิง่ ใบ ดอก 

และผล แต่ทัง้หมดน้ีด ำรงอยูใ่นเมลด็ตัง้แต่แรก เป็นศกัยภำพทีแ่ฝงอยูแ่มว้่ำยงัไมป่รำกฏชดั…. 

ท ำนองคล้ำยกนั  โลกถูกสรำ้งขึ้นมำด้วยธำตุ สสำร แร่ธำตุ อะตอม และสิง่มชีวีติครบครนั

ตัง้แต่แรก แต่สิง่เหล่ำนี้ปรำกฏออกมำทลีะขัน้  สิง่แรกคอืธำตุ ต่อมำคือพชื จำกนัน้คือสตัว์ และ

สุดทำ้ยคอืมนุษย ์ สิง่เหล่ำนี้ด ำรงอยู่ตัง้แต่แรกในโลก  แต่ยงัไม่พฒันำ และจำกนัน้จงึปรำกฏออกมำ

ทลีะน้อย”3 พระอบัดลุบาฮา 

 มนุษยม์ไิดเ้ป็นสตัวม์าก่อนแลว้ววิฒันาการมาเป็นมนุษย ์ การที่มนุษยม์าปรากฏในโลกทหีลงัสตัว์

มไิด้หมายความว่ามนุษยม์าจากสตัว ์การที่ มนุษยอ์าจเคยมอีวยัวะหรอืร่างกายคล้ายสตัว์มใิช่ขอ้พสิูจน์ว่า

มนุษยเ์ป็นสตัวม์าก่อน หากเราดชูวีติมนุษยท์ีเ่ร ิม่ก่อตวัในครรภม์ารดา  ตวัอ่อนของมนุษยก์ย็งัคงเป็นมนุษย์

ตัง้แต่แรก เพยีงแต่บางระยะของววิฒันาการ ร่างกายของมนุษยอ์าจดูเหมอืนสตัวบ์างชนิด  ธรรมลขิติบาไฮ

ยนืยนัดงันี้: 

“กำรทีส่ตัว์ด ำรงอยู่ก่อนมนุษยม์ไิด้เป็นขอ้พสิูจน์ว่ำสตัวว์วิฒันำกำรไปเป็นมนุษย ์หรอืกำร

แปลเปลีย่นสกุล หรอืมนุษยเ์ตบิโตมำจำกสตัว์…เมือ่เรำตรวจสอบอำณำจกัรพชื เรำเหน็ไดว้่ำผลไม้

ของต้นไมต่้ำงชนิดสุกไม่พร้อมกนั บำงชนิดสุกก่อน บำงชนิดสุกทหีลงั กำรสุกก่อนหรอืหลงัมไิด้

พสิจูน์ว่ำ ผลไมท้ีสุ่กทหีลงัก ำเนิดมำจำกผลไมช้นิดทีสุ่กก่อน… 

…ขอใหเ้รำสมมตุวิ่ำสตัวบ์ำงชนิดหรอืแมแ้ต่มนุษยเ์คยมอีวยัวะบำงอยำ่งทีห่ำยไปในปจัจุบนั 

นี้มไิดเ้ป็นขอ้พสิูจน์ทีเ่พยีงพอของกำรแปรเปลีย่นและววิฒันำกำรของสกุล  เพรำะตัง้แต่เริม่ต้นเป็น

ตวัอ่อนจนเตบิโตสมบูรณ์ รูปร่ำงของมนุษยผ์่ำนกำรเปลีย่นแปลงไปหลำยลกัษณะ ลกัษณะรูปร่ำง

และสขีองมนุษยเ์ปลีย่นไป รปูรำ่งของมนุษยเ์ปลีย่นจำกลกัษณะหนึง่ไปเป็นอกีลกัษณะหนึง่  กระนัน้

ก็ตำมตัง้แต่เริม่ต้นเป็นตวัอ่อนของสตัว์ สิง่นี้ไม่ปรำกฏชดัในตอนแรก แต่เห็นได้ชดัในเวลำต่อมำ 

ตัวอย่ำงเช่น ขอให้เรำสมมุติว่ำครัง้หนึง่มนุษย์เคยคล้ำยกับสตัว์ และปจัจุบนัเขำได้พัฒนำและ
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เปลีย่นแปลงไปแล้ว  สมมุตวิ่ำนี้เป็นควำมจรงิก็มไิด้เป็นขอ้พสิูจน์ของกำรแปรเปลีย่นสกุล  ไม่เลย 

ดงัทีก่ล่ำวไว้แล้ว  นี้ เป็นเพยีงคล้ำยกบักำรเปลีย่นแปลงของตวัอ่อน ของมนุษยจ์นกระทัง่เติบโต

สมบรูณ์  เรำจะกล่ำวใหช้ดัเจนยิง่ขึน้  ขอใหเ้รำสมมตุวิ่ำครัง้หนึง่มนุษยเ์คยเดนิดว้ยมอืและเทำ้หรอืมี

หำง  กำรเปลีย่นแปลงนี้เป็นเหมอืนกบักำรเปลีย่นแปลงของตวัอ่อนในครรภม์ำรดำถงึแมว้่ำตวัอ่อน

เปลีย่นไปทุกลกัษณะ เติบโตและพฒันำจนกระทัง่เป็นรูปร่ำงทีส่มบูรณ์  กระนัน้ตวัอ่อนก็เป็นสกุล

เฉพำะต่ำงหำกตัง้แต่แรก  เรำยงัเห็นได้ในอำณำจกัรพชืว่ำ สกุลเดมิมไิด้แปรเปลีย่น แต่รูปร่ำง ส ี

และส่วนต่ำงๆ เปลีย่นไปหรอือำจพฒันำ 

ขอเน้นจุดส ำคญั : เนือ่งด้วยมนุษยใ์นครรภ์มำรดำเปลีย่นจำกลกัษณะหนึง่ไปอกีลกัษณะ

หนึง่ จำกรปูรำ่งหนึง่ไปอกีรปูรำ่งหนึง่เปลีย่นแปลงและพฒันำ และยงัคงเป็นสกุลมนุษยต์ัง้แต่เริม่ต้น

ทีเ่ป็นตวัอ่อน ในท ำ นองเดยีวกนั ตัง้แต่เริม่ต้นกำรด ำรงอยู่ของมนุษยย์งัคงเป็นสกุลต่ำงหำก นัน่คอื

สกุลมนุษย ์และมวีวิฒันำกำรทลีะน้อยจำกรปูร่ำงหนึง่ไปเป็นอกีรูปร่ำงหนึง่ ดงันัน้ แมว้่ำเรำยอมรบั

ว่ำมีกำรเติบโตและพัฒนำจริงกำรเปลีย่น แปลงและวิวัฒนำกำรของอวัยวะก็มิได้ท ำให้สกุล

แปรเปลีย่นไปจำกดัง้เดมิ”4 พร2ะอบัดลุบาฮา 

 วทิยาศาสตรพ์สิจูน์ว่า  มนุษยม์ชีวีติอยูบ่นโลกนี้มานบัลา้นปี แต่ผูน้ าศาสนาบางคนปฏเิสธและกล่าว

ว่า ชวีติมนุษยเ์ริม่ตน้บนโลกนี้ราว 6,000 ปี ก่อน พระบาฮาอุลลาหท์รงชีแ้จงไวก้ว่า 100 ปีทีแ่ลว้ ดงันี้ : 

“บดันี้มำถงึค ำถำมของเจำ้ทีว่่ำ ‘ท ำไมจงึไม่พบบนัทกึเกีย่วกบัพระศำสดำทัง้หลำยทีเ่สดจ็มำ

ก่อน อดมัผูเ้ป็นบดิำของมนุษยชำตไิม่พบบนัทกึเกีย่วกบักษตัรยิท์ัง้หลำยทีม่ชีวีติอยู่ในยุคของพระ

ศำสดำเหล่ำนัน้?’ จงรูไ้วว้่ำ กำรทีไ่ม่มหีลกัฐำนพำดพงิถงึบุคคลเหล่ำนัน้ มไิดเ้ป็นขอ้พสิูจน์ว่ำพวก

เขำไม่เคยมชีวีติอยู่จรงิ กำรทีไ่ม่มบีนัทกึเกีย่วกบัพวกเขำกเ็พรำะว่ำเป็นโบรำณกำลทีแ่สนไกลและ

นบัตัง้แต่ยคุนัน้มำโลกไดเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งไพศำล 

นอกจำกน้ีลกัษณะและแบบเขยีนทีม่นุษยใ์ช้กนัอยู่ในปจัจุบนัไม่เป็นทีรู่จ้กัส ำหรบัมนุษยใ์น

ยุคสมยัก่อนอดมั เคยมแีมแ้ต่เวลำหนึง่ทีม่นุษยไ์ม่รูจ้กักำรเขยีนเลย  และไดใ้ชร้ะบบหนึง่ทีแ่ตกต่ำง

กนัอยำ่งสิ้นเชงิกบัทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจบุนั  เพือ่จะอรรถำธบิำยเรือ่งน้ีอย่ำงเหมำะสมจ ำเป็นต้องอธบิำย

อยำ่งละเอยีด 

จงพิจำรณำดูควำมแตกต่ำงทีเ่กิดขึ้นตัง้แต่ยุคสมยัของอดัม ภำษำมำกมำยทีรู่้จ ักกัน

กว้ำงขวำงและใชพู้ดกนัในปจัจุบนัไม่เป็นทีรู่จกัมำก่อนในตอนแรก เช่นเดยีวกบักฎและธรรมเนียม
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ต่ำงๆ ทีม่อียู่ทัว่ไปก็ไม่เป็นทีรู่จ้กัมำก่อนในตอนแรก  ประชำชนในยุคนัน้พูดภำษำต่ำงจำกภำษำที ่

เรำรูจ้กัในสมยันี้  ควำมหลำกหลำยของภำษำเกดิขึ้นในยุคหลงัในดนิแดนทีเ่รยีกว่ำ บำเบล ทีไ่ด้ชือ่

บำเบล กเ็พรำะว่ำค ำนี้หมำยควำมว่ำ  ‘สถำนทีเ่กดิควำมสบัสนของภำษำ’  

ต่อมำซรีแีอคกลำยเป็นภำษำทีใ่ช้กนัมำกในบรรดำภำษำทัง้หลำยทมีอียู่  คมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ์

ทัง้หลำยในสมยัก่อนจงึเปิดเผยเป็นภำษำนี้  ต่อมำพระอบัรำฮมัผู้เป็นพระสหำยของพระผู้เป็นเจ้ำ

เสดจ็มำเปิดเผยพระธรรมสวรรค์เป็นกำรสำดแสงธรรมให้แก่โลก  ภำษำทีพ่ระองค์พูดขณะที เ่สดจ็

ข้ำมแม่น ้ ำจอร์แดนกลำยเป็นทีรู่้จกักนัว่ำ  ฮบิรู  ซึง่หมำยควำมว่ำ ‘ภำษำแห่งกำรข้ำม’ คมัภีร์

ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลำยของพระผูเ้ป็นเจำ้ในสมยันัน้จงึเปิดเผยดว้ยภำษำนี้ จนกระทัง่เวลำผ่ำนไปอกีนำน 

ภำษำอำหรบัจงึกลำยเป็นภำษำของกำรเปิดเผยพระธรรมสวรรค์….. 

ดงันัน้จงเป็นพยำนว่ำ  กำรเปลีย่นแปลงมำกมำยและกว้ำงไกลเพยีงไรทีเ่กดิกบัภำษำ กำร

พดูและกำรเขยีน ตัง้แต่ยคุสมยัของอดมั กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิก่อนอดมัจะอกัโขกว่ำเพยีงไร! 

…..กำรทีพ่ระนำมของพระศำสดำบำงองคถ์ูกลมืไป และบนัทกึเกีย่วกบัชวีติของพระองคส์ูญ

หำยไป กเ็ป็นเพรำะว่ำควำมโกลำหลและควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิกบัโลก”5   พระบาฮาอลุลาห ์

สมดลุของธรรมชาติ 

 แรงดงึดูดของโลกดูดอากาศไวร้อบๆ  ตนเองเป็นชัน้บรรยากาศ ระยะห่างของโลกจากดวงอาทติย์

ท าใหโ้ลกอุ่นพอทีจ่ะใหน้ ้าคงความเป็นของเหลวอยู่ได้  น ้าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัชวีติบนโลกในฐานะเป็นตวั

ท าละลาย (solvent) ส าหรบัสสารหลายชนิด  หากขาดน ้าธาตุและองคป์ระกอบต่างๆ  มากมายในเปลอืก

โลกจะท าปฏกิิรยิากนัได้ยาก  พลงัแสงอาทติย์ช่วยให้เกิดปฏกิิรยิาอีกมากมาย และชวีติจงึมวีวิฒันาการ

ขึน้มาได ้ ในเริม่แรกชวีติพฒันาและอยูใ่นน ้า 

 น ้าในทะเลและบนแผ่นดนิระเหยโดยพลงัความรอ้นจากแสงอาทติยเ์ป็นการกลัน่โมเลกุลของน ้าให้

ขึ้นไปในบรรยากาศ ทิ้งเกลือและสิ่งสกปรกไว้ ไอน ้าในอากาศกระจายไปรอบผิวโลกจนกระทัง่กลัน่ตัว

กลายเป็นฝนหรอื หมิะ วฏัจกัรของน ้านี้คนืน ้าสะอาดใหแ้ก่แผ่นดนิ  เตมิน ้าใหก้บัทะเลทรายแม่น ้าและน ้าใต้

ดนิ  หากปราศจาก วฏัจกัรของน ้าเช่นนี้  น ้าทัง้หมดจะไหลกลบัสู่ทะเลเป็นน ้าเคม็ และแผ่นดนิจะกลายเป็น

ทะเลทรายทีไ่รช้วีติ  การตดัไมท้ าลายป่าจะลดปรมิาณไอน ้าทีร่ะเหยจากป่า ก่อให้เกดิฝนแล้ง และจะท าให ้

วฏัจกัของน ้าฝืดขึน้ 
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 เป็นที่สนันิษฐานว่า แต่ก่อนบรรยากาศของโลกประกอบด้วยแอมโมเนียและคารบ์อนไดออกไซด์

เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอนัตรายต่อชวีติ พชืดูดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นส่วนใหญ่ซึง่เป็นอนัตรายต่อชวีติ 

พชืดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสลายก๊าซนี้ออกเป็นคาร์บอนและออกซเิจน และคนืออกซเิจนให้กับ

บรรยากาศ  ส่วนคารบ์อนกลายเป็นธาตุทีเ่ก็บไวใ้นตวัพชืและเมื่อพชืสลายเป็นดนิกเ็ป็นการสะสมถ่านหนิ

และน ้ามนัไว้ใต้พืน้ดนิดงัที่เราสูบขึน้มาใช้  ออกซเิจนในบรรยากาศของโลกประกอบดว้ยไนโตรเจนซึง่เป็น

ก๊าซเฉื่อยและออกซเิจนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมส าหรบัชวีติดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั ขบวนการน้ีอาศยัเวลาหลาย

ลา้นปีของววิฒันาการ 

 บรรยากาศของโลกประกอบดว้ยออกซเิจน ไนโตรเจน และก๊าซอื่นประมาณเลก็น้อย และคารบ์อน

ได ออกไซด์ที่จ าเป็นส าหรบัพชืในการสงัเคราะห์แสง (photosynthesis) สมดุลของก๊าซเหล่านี้ช่วยเก็บ

พลงังานแสงอาทติยไ์วแ้ละท าใหบ้รรยากาศของโลกมอุีณหภูมทิีเ่หมาะสมและคงที ่ น ้าฝนทีต่กลงมาช่วยชะ

ลา้งฝุ่นและสิง่สกปรกในบรรยากาศ มหาสมุทรก็ดูดซมึก๊าซในบรรยากาศรวมทัง้คารบ์อนไดออกไซด์  จงึมี

บทบาทในการค ้าจุนสมดุลของบรรยากาศ  ดงันี้บรรยากาศของโลกจงึอยู่ในภาวะสมดุลมาช้านาน หาก

สดัส่วนของก๊าซต่างๆ เปลี่ยนไปจะท าให้อุณหภูมขิองโลกผดิไป เช่น ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ทีเ่พิม่ขึน้จา

การเผาผลาญเชื้อเพลิง จะท าให้โลกร้อนขึ้นเพราะความร้อนจากแสงอาทิตย์จะสะท้อนออกไปจาก

บรรยากาศไม่ได้ด ี(greenhouse effect) หรอืถ้าชัน้โอโซนเกิดเป็นรูโหว่  แสงอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็น

อนัตรายต่อสิง่มชีวีติและเคยถูกสกดัไวโ้ดยชัน้โอโซนกจ็ะผ่านเขา้มาถงึพืน้ผวิโลกได้ 

 ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในสิง่มชีวีติหลายชนิด  แต่มเีพยีงบางชนิดที่รบัไนโตรเจนได้

โดย ตรงจากบรรยากาศ ไนโตรเจนจากดนิถูกพชืดูดซมึไปใช ้และผ่านไปสู่สิง่มชีวีติต่างๆ เมื่อสิง่มชีวีติหนึ่ง

กลายเป็นอาหารของสิง่มชีวีติอีกชนิดหนึ่งแบคทเีรยีสามารถสลายไนโตรเจนให้กลายเป็นก๊าซกลบัคนืสู่

บรรยากาศ  ดงันัน้ ไนโตรเจนจงึมบีทบาทในสมดุลธรรมชาตอิยู่บา้ง  นอกจากนี้ยงัมวีฏัจกัรของแร่ธาตุอื่นๆ 

อกีมากมายทีม่บีทบาทในสมดุลธรรมชาต ิ

 ววิฒันาการอนัยาวนานบนโลกได้ใหก้ าเนิดสิง่มชีวีติและระบบนิเวศน์มากมายบนแผ่นดนิ  ในทะเล

และตามเกาะเลก็ๆ ตวัอย่างเช่น มแีมลงปีกแขง็ (beetles) กว่า 350,000 พนัธุ ์(species) ต้นไมช้นิดหนึ่งใน

ปา่ฝนอาจเป็นทีอ่ยูข่องแมลงปีกแขง็ 120 พนัธุ ์ซึง่ครึง่หนึ่งของจ านวนนี้อาจอาศยัอยู่กบัต้นไมช้นิดนี้เท่านัน้  

เมื่อพจิารณาถงึแมลงอื่นๆ พชื สตัว ์และแบคทเีรยีในป่าฝนดงักล่าวอาจมสีิง่มชีวีตินับลา้นๆ พนัธุ ์ซึง่แต่ละ

พนัธุก์ม็บีทบาทในระบบนิเวศน์ทีต่นอาศยัอยู ่ ตวัอยา่งเช่น กลว้ยไมแ้ละผึง้เขตรอ้นหลายพนัธุม์วีวิฒันาการ
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มาดว้ยกนั ผึง้พนัธุห์นึ่งสามารถใหอ้าหารและรบัน ้าหวาน (nectar) จากดอกกลว้ยไมช้นิดเดยีวเท่านัน้ หาก

ผึง้ถูกฆา่หมด กลว้ยไมก้จ็ะสญูพนัธุไ์ปดว้ย 

 หนิปะการงัมวีวิฒันาการมาหลายสบิล้านปี  ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่ซบัซ้อนและมปีระสทิธภิาพ  ที่

น่าสนใจคอืหนิปะการงัมชีวีติและเตบิโตไดใ้นสิง่แวดล้อมทีไ่ม่อุดมสมบูรณ์  เราเหน็ไดว้่าหนิปะการงัเตบิโต

ในท้องทะเลบรเิวณทีว่่างเปล่ามแีต่ทราย  ซึ่งเปรยีบเหมอืนทะเลทรายใต้ทะเล ปะการงัสามารถดูดซมึพลงั

แสงอาทติย์มาใช้ได้อย่างด ี สิง่มชีวีติเล็กๆ บนปะการงัประกอบกนัเป็นผวิที่ดูดซมึแสงอาทติย์  และบน

พื้นผวิมสีิง่มชีวีติทบัถมกนัอยู่หลายชัน้  ทัง้พชืและสตัว์ และแมแ้ต่ในตวัปะการงั  หนิปะการงัใช้พลงังาน

แสงอาทติย์และหมุนเวยีนอาหารไม่ให้ร ัว่ไหลออกไปนอกระบบได้อย่างดี  หนิปะการงัจดัสภาพแวดล้อม

อยา่งดใีหก้บัเรา (algae) ของเสยีจากปะการงัเป็นปุ๋ ยส าหรบัราน้ี ในทางกลบักนัราน้ีกใ็หอ้าหารแก่ปะการงั 

 วิทยาศาสตร์ยงัไม่รู้จกัพนัธุ์พืชพันธุ์สตัว์อีกหลายชนิดและจะต้องค้นคว้าหาคุณประโยชน์ของ

สิง่มชีวีติเหล่านี้  บางพนัธุ์อาจมบีทบาทส าคญัในการควบคุมแมลงหรอืโรคร้าย  บางพนัธุ์อาจมสีารที่ใช้

รกัษาโรค  บางพนัธุ์อาจมคีุณลกัษณะที่ดทีี่วศิวกรรมพนัธุศาสตร์สามารถถ่ายทอดไปให้พชืพนัธุ์อื่นๆ ได ้

มนุษยไ์ดศ้กึษาสิง่มชีวีติต่างๆ  มานานแลว้ แต่พึง่จะศกึษาระบบนิเวศน์ (ecosystem)  เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่

ผ่านมา  พระอบัดุลบาฮาทรงชีแ้นะเกีย่วกบัเรือ่งนี้ไวเ้มือ่ 80 ปีทีแ่ลว้ว่า : 

“หำกมนุษย์สังเกตด้วยดวงตำทีค่้นพบสภำวะทีแ่ท้จริงของทุกสิง่ จะเป็นทีช่ ัดเจนว่ำ 

ควำมสมัพนัธ์อนัยิง่ใหญ่ทีเ่ชือ่มสรรพสิง่ในธรรมชำติเข้ำด้วยกัน อยู่ในสรรพสิง่นัน่เอง และกำร

รว่มมอืกำรช่วยเหลอืและตอบแทนกนั คอืลกัษณะทีเ่ป็นแก่นของสรรพสิง่ในธรรมชำตทิีป่ระสำนเขำ้

ดว้ยกนั เนือ่งดว้ยทุกสรรพสิง่สมัพนัธก์นัอย่ำงใกลช้ดิ และแต่ละสิง่ได้รบัอทิธพิลหรอืประโยชน์จำก

สิง่อืน่โดยตรงหรอืโดยทำงออ้ม 

ตวัอยำ่งเช่น จงพจิำรณำดูว่ำ สิง่มชีวีติกลุ่มหนึง่ประกอบกนัเป็นอำณำจกัรพชื  อกีกลุ่มหนึง่

เป็นอำณำจกัรสตัว์ แต่ละกลุ่มท ำประโยชน์จำกธำตุบำงอย่ำงในอำกำศซึง่เป็นทีพ่ึง่ของชวีติของตน

และแต่ละกลุ่มเพิม่ปรมิำณของธำตุทีจ่ ำเป็นต่อชวีติของอกีฝ่ำยกล่ำวคอื กำรเตบิโตและพฒันำของ

อำณำจกัรพชืเป็นไปไม่ไดห้ำกปรำศจำกอำณำจกัรสตัว์  และกำรค ้ำจุนชวีติของสตัวเ์ป็นเรือ่งสุดจะ

จนิตนำกำรได้หำกปรำศจำกกำรร่วมมอืจำกพชื  ควำมสมัพนัธ์ทีด่ ำรงอยู่ระหว่ำงสรรพสิง่ทัง้ปวงก็

เป็นท ำนองคลำ้ยกนัน้ี  ดงันัน้จงึเป็นทีก่ล่ำวไวว้่ำ  กำรร่วมมอืและตอบแทนกนัคอืคุณสมบตัสิ ำคญัที ่
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มอียู่ในระบบธรรมชำตทิีป่ระสำนเขำ้ดว้ยกนัหำกปรำศจำกสิง่นี้แล้วสรรพสิง่ทัง้ปวงย่อมสิ้นสุดกำร

ด ำรงอยู”่6   พระอบัดลุบาฮา                                 

  ดังเช่นร่างกายมนุษย์ที่มิใช่เป็นเพียงที่รวมของเซลและอวัยวะต่างๆ แต่ทุกส่วนของร่างกาย

เชื่อมโยงกนัอยูด่ว้ยการไหลเวยีนของเลอืด ระบบประสาทและฮอรโ์มน วทิยาศาสตรเ์ริม่เขา้ใจแลว้ว่า  ระบบ

นิเวศน์มใิช่เป็นเพยีงทีร่วมของสิง่มชีวีติต่างๆ ทีอ่าจอยูใ่นน ้า ในดนิ หรอืในอากาศแต่วฏัจกัรของธาตุ น ้าและ

อาหารสมัพนัธ์กับสิ่งมชีีวิตทัง้พืชและสตัว์ ซึ่งก็ส่งอิทธิพลต่อกันและกันเพื่อรกัษาสมดุลของธรรมชาต ิ 

ความสมัพนัธ์นี้ยงัขยายขอบเขตไปถงึมหาสมุทรและทวปีต่างๆ ซึง่พวัพนักบัการอพยพของสิง่มชีวีติไปอยู่

อกีทอ้งถิน่หน่ึง  และยงัเป็นความลบัทีม่นุษยจ์ะตอ้งศกึษาต่อไป ธรรมนิพนธบ์าไฮ กล่าวไวว้่า : 

“ดงันี้หมำยควำมว่ำ ดงัเช่นร่ำงกำยของมนุษยใ์นโลกนี้  ซึง่ดูภำยนอกประกอบด้วยแขนขำ

และอวยัวะต่ำงๆ แต่ในควำมจรงิแล้วมกีำรประสำนและเชือ่มโยงกนัอย่ำงใกล้ชดิ ท ำนองเดยีวกนั

โครงสรำ้งของธรรมชำตเิป็นเสมอืนชวีติหนึง่ทีม่แีขนขำและอวยัวะต่ำงๆ ทีเ่ชือ่มโยงอยู่ดว้ยกนัอย่ำง

แยกไมไ่ด”้7   พระอบัดลุบาฮา 

 มนุษยไ์ด้พฒันาวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พื่อจะเข้าใจและรกัษาสุขภาพของร่างกาย เช่นกนัมนุษย์

จะตอ้งพฒันาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มเพื่อจะเขา้ใจและรกัษาสุขภาพของธรรมชาติ 

“จงพจิำรณำโลกเป็นเสมอืนร่ำงกำยของมนุษย ์ซึง่ถูกรงัควำนดว้ยโรคภยัมำกมำย และกำร

ฟ้ืนจำกโรคขึน้กบักำรประสำนธำตุทัง้หมดทีเ่ป็นองคป์ระกอบของรำ่งกำยใหก้ลมกลนืกนั”  
พระบาฮาอลุลาห ์

 มใิช่เพยีงธรรมชาติของโลกเรานี้เท่านัน้ที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดยีวกนัที่จรงิแล้วเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง

เดยีวกนัทัว่ทัง้จกัรวาล 

“จงตรกึตรองดูสภำวะทีแ่ท้จรงิของจกัรวำล ควำมลกึลบัของจกัรวำล ปรศินำ ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงสรรพสิง่ทัง้หลำยกฎทีค่วบคุมทุกสรรพสิง่ เพรำะทุกส่วนของจกัรวำลเชือ่มโยงถงึกนัและกนั

ดว้ยพนัธะทีม่พีลงัมำกและไมย่อมหยอ่นหรอืเสยีสมดุล”9 พระอบัดลุบาฮา 
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ธรรมชาติ :  การแสดงออกของพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจ้าในโลกท่ีไม่จีรงั 

“แก่นแท้ของธรรมชำติ คือร่ำงของพระนำมของเรำ นัน่คือพระผู้ประดิษฐ์ พระผู้สร้ำง 

ธรรมชำตแิสดงออกอย่ำงหลำกหลำยด้วยเหตุต่ำงๆ และในควำมหลำกหลำยนี้มสีญัลกัษณ์ส ำหรบั

มนุษยผ์ูห้ยัง่เหน็ธรรมชำตคิอืพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้และกำรแสดงออกของพระประสงคน์ี้ใน

โลกทีไ่ม่จรีงั ธรรมชำติคอืกำรจดัระเบยีบของสวรรค์ทีบ่ญัญตัิไว้โดยพระผู้ทรงบญัญตัิ พระผู้ทรง

อจัฉรยิภำพ”10    พระบาฮาอลุลาห์ 

 บางคนอาจถอืว่าธรรมชาตคิอืพระผูเ้ป็นเจา้ ถา้ถอืเช่นน้ีกต็้องถอืว่าธรรมชาตนิัน้ไม่ใช่ธรรมชาตทิีไ่ม่

มสีตปิญัญาหรอืเจตนา เพราะพระผูเ้ป็นเจา้คอืผูท้รงรอบรู ้ผูก้ าหนดกฎมาควบคุมธรรมชาต ิแต่ธรรมชาตคิอื

สิง่ทีไ่มม่สีตปิญัญาและถูกควบคุมอยูภ่ายใตก้ฎของพระผูเ้ป็นเจา้ 

“ธรรมชำตินี้อยู่ภำยใต้ระบบทีส่มบูรณ์และตำยตวั ภำยใต้กฎทีก่ ำหนดไว้และออกแบบไว้

เสรจ็สรรพ ซึง่ธรรมชำตจิะหนีไม่พน้จำกกฎเหล่ำนี้ ทีจ่รงิแลว้ถ้ำเจำ้มองดูอย่ำงถีถ่้วนดว้ยสำยตำอนั

เฉียบแหลมตัง้แต่อะตอมเลก็ทีสุ่ดทีม่องไม่เห็นไปจนถงึวตัถุมหมึำทีด่ ำรงอยู่เช่น ดวงอำทติยห์รอื

ดวงดำวต่ำงๆ ไม่ว่ำเจำ้จะพจิำรณำดูแบบแผน องคป์ระกอบ รูปลกัษณะหรอืกำรเคลือ่นไหว เจำ้จะ

พบว่ำทัง้หมดอยูใ่นระบบอนัสมบรูณ์ทีสุ่ด อยูภ่ำยใตก้ฎเกณฑเ์ดยีวกนัซึง่จะไมเ่บีย่งเบนออกไป 

แต่เมือ่เจำ้มองดูธรรมชำติในตวัมนัเอง เจำ้จะเห็นว่ำธรรมชำตไิม่มสีติปญัญำ ไม่มเีจตนำ 

ตวัอย่ำงเช่น ธรรมชำตขิองไฟคอืกำรเผำ ไฟเผำไปโดยปรำศจำกเจตนำหรอืสตปิญัญำ ธรรมชำติ

ของน ้ ำคอืควำมเหลว น ้ ำไหลไปโดยปรำศจำกเจตนำหรอืสตปิญัญำ ธรรมชำติของดวงอำทติยค์อื

ควำมสว่ำงไสว ดวงอำทติยฉ์ำยแสงไปโดยปรำศจำกเจตนำและสตปิญัญำ  ธรรมชำตขิองไอคอืกำร

ลอยขึ้น ไอลอยขึ้นไปโดยปรำศจำกเจตนำ หรอื  สตปิญัญำ…ธรรมชำตน้ีิซึง่ไม่มสีตปิญัญำหรอืกำร

รบัรูอ้ยูใ่นเงื้อมมอืของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงมหทิธำนุภำพ ผูป้กครองธรรมชำต ิพระองคท์รงบนัดำลให้

ธรรมชำตปิรำกฏตำมทีป่ระองคป์รำรถนำ พระองคค์วบคุมธรรมชำตไิวใ้นกฎเกณฑอ์นัเทีย่งแท้…11   
พระอบัดลุบาฮา 

“กำรประกอบและรวมตวักนันี้…เกดิจำกระบบธรรมชำตเิดยีวกนั  ซึง่เชือ่มและประกอบเขำ้

ดว้ยกนัด้วยพลงัอนัยิง่ใหญ่ทีสุ่ด ตรงกบัปรชีำญำณและเป็นไปตำกฎสำกล  เป็นทีป่ระจกัษ์ว่ำนี้คอื

กำรสรำ้งสรรค์ของพระผู้เป็นเจำ้ มใิช่เป็นกำรประกอบและรวมตวักนัโดยบงัเอญิ นัน่เองทีส่ ิง่มชีวีติ

จงึเกิดขึ้นมำได้จำกองค์ประกอบทีร่วมตวักนัตำมธรรมชำต ิแต่เกิดจำกกำรรวมตวักันโดยบงัเอิญ
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ไมไ่ด ้ ตวัอยำ่งเช่น หำกมนุษยใ์ชป้ญัญำและควำมฉลำดของเขำรวบรวมธำตุบำงอย่ำง แลว้ประกอบ

ธำตุเหล่ำนัน้ดว้ยกนั จะไม่มสีิง่มชีวีติใดเกดิขึ้นเพรำะมใิช่วธิขีองธรรมชำต ิ นี้คอืค ำตอบต่อค ำถำมที ่

เป็นนยัว่ำ เนือ่งดว้ยสิง่มชีวีติถูกสรำ้งจำกกำรประกอบและรวมตวักันของธำตุต่ำงๆ ท ำไมจะเป็นไป

ไม่ได้ทีเ่รำจะรวบรวมธำตุต่ำงๆ แล้วน ำมำผสมกัน แล้วสร้ำงสิง่มีชีวิตขึ้นมำ นีค่ ือสมมุติฐำนที ่

ผดิพลำด เพรำะจดุก ำเนิดของกำรประกอบและรวมตวักนัน้ีมำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ พระผูเ้ป็นเจำ้คอืผูท้ี ่

ก่อใหเ้กดิกำรประกอบกนัแต่ละแบบ  สิง่มชีวีติชนิดหนึง่จงึเกดิขึน้มำและด ำรงอยู่ กำรประกอบตวักนั

ทีม่นุษยท์ ำขึน้ไมใ่หก้ ำเนิดอะไร เพรำะมนุษยไ์มส่ำมำรถสรำ้งสิง่มชีวีติ”12 พระอบัดลุบาฮา 

 ความเข้าใจในจุดก าเนิดและววิฒันาการของธรรมชาติ เข้าใจความสมัพนัธ์และความจ าเป็นต้อง

พึง่พากนัระหว่างสรรพสิง่ต่างๆ ในธรรมชาตซิึ่งรวมทัง้มนุษยด์ว้ย จะช่วยปลูกฝงัจติส านึกและเจตคตขิอง

การเคารพและเหน็คุณค่าของธรรมชาตแิละการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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2 

วิกฤติการณ์ทางส่ิงแวดล้อม 

บรรยากาศ 

 อากาศทีเ่ราหายใจอยู่ในสภาวะคงทีม่าเป็นเวลานับลา้นปี จนกระทัง่ในช่วง 150 ปีสุดทา้ยนี้ปรมิาณ

คารบ์อนไดออกไซดไ์ดเ้พิม่ขึน้อย่างมาก  จาก 2.7% ในต้นครสิต์ศตวรรษที ่19 เป็น 3.4% ในปี ค.ศ. 1983 

และยงัคงเพิม่ขึน้ต่อไป ซึง่เป็นผลมาจากการเผาผลาญถ่านหนิ น ้ามนั และก๊าซธรรมชาต ิจากโรงงานอุตสา 

หกรรมและรถยนต์  ป่าไมท้ี่เคยช่วยดูดซบัคารบ์อนไดออกไซด์กถ็ูกท าลายเป็นจ านวนมาก ท าให้อุณหภูมิ

ของโลกรอ้นขึน้ (green-house effect) อุณหภูมขิองโลกที่เพิม่ขึน้มผีลต่อภูมอิากาศอย่างไรยงัเป็นความ

ลกึลบัอยู่  เขตฝนตกอาจขยบัไปหลายรอ้ยกโิลเมตรขึน้ไปทางขัว้โลกเหนือ บางพืน้ที่อาจไดร้บัฝนน้อย ซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยงัท าให้พายุไซโคลนก่อตวัถี่ขึ้น อุณหภูมขิองโลกที่ร้อนขึ้น

สามารถท าให้ระดบัน ้าทะเลสูงขึน้จากการละลายของน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลกเหนือ และระดบัน ้าทะเลสูงขึ้น

ในช่วง 40 ปีทีผ่่านมาจรงิๆ เป็นทีป่ระเมนิไวว้่าในปี ค.ศ. 2030 อุณหภูมขิองโลกจะสูงขึน้อกี 1.5°C และ

ระดบัน ้าทะเลจะสงูขึน้ราว 20-1140 ซ.ม. หลายเมอืงในหลายประเทศจะถูกน ้าท่วม ประชาชนในเมอืงเหล่านี้

จะกลายเป็นผูอ้พยพ 

 ปญัหาต่อไปคอืฝนกรด  การเผาผลาญถ่านหนิซลัเฟอรใ์นอุตสาหกรรมและการเผาผลาญเชื้อเพลงิ

ในรถยนต ์ก่อใหเ้กดิออกไซดข์องซลัเฟอรแ์ละไนโตรเจนในบรรยากาศ  เมือ่ออกไซดเ์หล่านี้ผสมกบัน ้าฝนจะ

กลายเป็นกรดซลัเฟอรแ์ละกรดไนตรคิทีท่ าลายลา้งสิง่แวดลอ้ม  ฝนกรดนี้กดักร่อนอาคารบา้นเรอืน รวมทัง้

อนุสาวรยีแ์ละโบราณสถานต่างๆ ท าใหแ้ม่น ้าล าธารไม่เหมาะส าหรบัสิง่มชีวีติ ท าลายป่าและพชืพนัธุต่์างๆ 

สะสมในดนิ ท าให้สภาพในดนิไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก  ที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดในขณะน้ีคอืป่าไมใ้น

ยุโรป  แต่การลงทุนมากมายที่ทุ่มเทไปในอุตสาหกรรมและการคมนาคมท าให้เป็นการยากที่จะหยุดยัง้ฝน

กรด  ซึง่เป็นปญัหาขา้มประเทศ ควนัจากอุตสาหกรรมและรถยนต์จากประเทศหน่ึงท าใหเ้กดิฝนกรดไปตก

ลงอกีประเทศหนึ่งส าหรบัประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2535 มกีารตรวจพบแล้วว่า ฝนที่ตกลงมาในกรุงเทพมี

สภาพเป็นกรด 

 อกีปญัหาหน่ึงที่น่าวติกคอื  ชัน้โอโซนในบรรยากาศที่บางลงและเป็นรูซึ่งมสีาเหตุมาจากสารคลอ

โรฟลูโอโรคารบ์อน (CFC) ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องท าความเยน็  โฟมและสเปรย ์แมน้ักวทิยาศาสตรไ์ด้
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เตอืนถงึอนัตรายต่อชัน้โอโซนทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากสารนี้ตัง้แต่ 15 ปีทีแ่ลว้  รฐับาลหลายประเทศกย็งัรรีอและขอ

ขอ้พสิจูน์ก่อน  เพราะสารน้ีมคีวามส าคญัทางพาณชิย ์ในปี ค.ศ. 1988 ตลาดของสารนี้มมีลูค่าหลายพนัลา้น

เหรยีญ ท าใหเ้ป็นเรือ่งยากทีจ่ะหา้มการใชส้ารนี้โดยทนัท ีรฐับาลของประเทศทัง้หลายทีป่ระชุมกนัต้องตกลง

ลดการใช้เป็นระยะ ห้ามทนัทไีม่ได้แมส้ภาพของชัน้โอโซนจะอยู่ในอนัตรายมากแล้วก็ตาม  ถ้าชัน้โอโซน

บริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเกิดรูโหว่และแสงอุลตราไวโอเลตผ่านเข้ามา อุบัติการณ์ของ

โรคมะเรง็ผวิหนงัและความเสยีหายต่อพชืจะเพิม่มากขึน้ 

น ้า 

 การพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีากบัการผลติสารเคมมีากมายหลายชนิด  สารเคมเีหล่านี้

ถูกปล่อยเขา้สู่สิง่แวดล้อมอย่างรวดเรว็อย่างที่ธรรมชาตไิม่เคยประสบมาก่อนในววิฒันาการหลายล้านปีที่

ผ่านมา  ธรรมชาตจิงึไม่สามารถปรบัตวัที่จะขจดัหรอืสลายสารเคมีเหล่านี้ได้ เมื่อลงสู่น ้าโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม สารเคมเีหล่านี้ท าให้น ้าเป็นพษิและเป็นภยัต่อพชืและสตัว์น ้าดงัที่เกดิกบัแม่น ้าชใีนประเทศไทย  

ซึง่ท าให้ปลาหลายรอ้ยพนัธุต์ายไปมากมาย  และประชาชนในหลายจงัหวดัภาคอสีานไม่สามารถใชน้ ้าจาก

แม่น ้าได้  สารเคมอีาจรบกวนสมดุลธรรมชาติ  ท าให้สิง่มชีีวิตอื่นๆ  เช่น  ผงซกัฟอกที่ปล่อยลงแม่น ้า

สามารถท าให้พชืบางชนิดเตบิโตมากผดิปกต ิเชื้อรา (algae) ตามชายฝ ัง่สแกนดเินเวยีที่ขยายพนัธุ์มาก

ผดิปกตแิละปล่อยพษิทีฆ่า่ปลาและพชืทะเลหลายชนิด ส่งผลกระทบต่อการประมงและการเพาะพนัธุส์ตัวซ์ึง่

กนิบรเิวณหลายรอ้ยกโิลเมตร  น ้าเสยีทีเ่กดิจากขยะหรอืสารพษิสามารถบัน่ทอนภูมคิุม้กนัของสตัวบ์างชนิด

และท าใหส้ตัวเ์กดิโรคระบาดไดง้า่ย 

 จ านวนป่าที่ลดลงอย่างมากก่อให้เกดิภาวะฝนแลง้  เทคโนโลยขีองการกลัน่กรองและบ าบดัน ้าเสยี

สามารถน าน ้ากลบัมาใช้ได้อีกเป็นการชดเชย แต่ปรมิาณน ้าย่อมลดลงเรื่อยๆ  เพราะสูญเสยีไปกบัการ

ระเหย ส าหรบัภาคเกษตรกรรมเรื่องน้ีเป็นปญัหาใหญ่  ภาวะน ้าแล้งสามารถน าไปสู่ความขดัแยง้ระหว่าง

ประชาชนกลุ่มต่างๆ  ทีต่่างกต็อ้งการดงึน ้าไปใช ้

ดิน 

          ดนิใชเ้วลาหลายรอ้ยปีในการสะสมสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ  จงึจะเป็นดนิทีอุ่ดมเหมาะสมส าหรบั
การเพาะปลูก  ดนิที่อุดมที่สุดมกัอยู่ในป่า รากของต้นไมดู้ดสารอาหารจากดนิชัน้ลกึ  การงอกงามอย่างดี

ของป่าไมช่้วยสะสมสารอนิทรยีใ์นดนิจนมสีภาพเป็นปุ๋ ย (humus) ซึง่ช่วยเกบ็น ้าและสารอาหารเมื่อป่าถูก
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ถางเพื่อท าการเพาะปลูก ขบวนการตามธรรมชาติที่ช่วยท าให้ดนิอุดมต้องหยุดลง  หากไม่มกีารดูแลให้ดี

แลว้  ดนิกจ็ะสูญเสยีปุ๋ ยและเสื่อมลง มนุษยท์ าการถางป่าเพื่อการเพาะปลูกมาหลายรอ้ยปีแลว้  แต่เป็นการ

ท าในพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก และดงันัน้ธรรมชาตจิงึปรบัตวัชดเชยได้  ผดิกบัการท าลายป่าอย่างมากมายและ

รวดเรว็ในปจัจุบนั  ดนิที่ด้อยคุณภาพหากถูกฝนกรดซ ้าเตมิก็ยิง่เสื่อมคุณภาพลงไปอกี  เกษตรกรรมที่ไม่

ปลกูพชืหมุนเวยีนและพยายามเร่งผลผลติใหเ้รว็ทีสุ่ด เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนการเศรษฐกจิเรว็ทีสุ่ด จะท าให้

ดนิพรอ่ง  แรธ่าตุต่างๆ ไปอยา่งรวดเรว็  แมปุ้๋ ยสงัเคราะหอ์าจช่วยชดเชยสารอาหารในดนิทีถู่กดูดไป  แต่ก็

มกัชดเชยสารอนิทรยีไ์ด้ไม่เพยีงพอ  การไถและพรวนดนิท าให้หน้าดนิถูกลมและฝนชะให้กร่อนไปได้ง่าย 

วทิยาศาสตรก์ารเกษตรได้วจิยัการท าป่าเกษตรกรรม (agroforestry) การท าไร่อนิทรยี ์(organic farming) 

การลดการพรวนดนิ การควบคุมชวีภาพและศตัรพูชื เพื่อเอาชนะปญัหาเหล่าน้ี ค าสอนบาไฮสนับสนุนการ

พฒันาเกษตรกรรม : 

“เกษตรกรรมเป็นเรือ่งทีต่อ้งเอำใจใส่เป็นพเิศษ เพรำะเกษตรกรรมเป็นวทิยำกำรทีป่ระเสรฐิ

และคอืกำรบูชำ หำกบุคคลใดช ำนิช ำนำญในวทิยำกำรนี้  เขำจะเป็นหนทำงจดัหำควำมสุขสบำย

ส ำหรบัประชำชนจ ำนวนนับไม่ถ้วน ยิง่ไปกว่ำนัน้ เกษตรกรรมยงัส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์สมดุลของ

ระบบนิเวศน์ของโลก”1    สภายติุธรรมสากล 

 หากมนุษยเ์รง่พฒันาอุตสาหกรรมจนเลยเถดิและเขา้มาเบยีดเบยีนใหเ้กษตรกรรมเสยีหาย กเ็ท่ากบั

ว่ามนุษยก์ าลงัจบชะตาของตนเอง 

สารพิษ 

 ในหลายทศวรรษทีผ่่านมา วทิยาศาสตรส์รา้งสารเคมขีึน้มามากมายเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมและการ

พฒันาเทคโนโลย ีซึง่ขณะนี้ไดร้บัการประเมนิว่า แต่ละปีมกีารผลติสารเคมใีหม่ 10,000 ชนิด ส่วนใหญ่ของ

สารเหล่านี้ไมเ่คยมอียูใ่นธรรมชาตมิาก่อน ดงันัน้ธรรมชาตไิม่เคยมวีวิฒันาการทีจ่ะสลายสารเหล่านี้ สารเคมี

เหล่าน้ีจงึสะสมอยูใ่นสิง่แวดลอ้มและเสื่อมสลายตามธรรมชาตไิดช้า้มาก ปญัหาคอืสารเคมเีหล่าน้ีหลายชนิด

มอีนัตรายมากและเรามกัคาดไมถ่งึ สารพษิทีผ่ลติขึน้มาใช ้เช่น ยาฆา่แมลง ยากนับดู ยาระงบักลิน่ ยารกัษา

โรคสามารถก่อใหเ้กดิมะเรง็ การกลายพนัธุ ์(mutation) ความผดิปกตขิองสิง่มชีวีติแรกเกดิ (birth defects) 

 ตวัอย่างเช่น  ดดีทีถีูกน ามาใชก้นักวา้งขวางกว่าจะพบว่าสารนี้สะสมอยู่ตามลูกโซ่อาหารซึง่รบกวน

การควบคุมฮอรโ์มนของนกบางชนิด  ท าให้เปลอืกไข่ของนกบางลงและถงึกบัแพร่พนัธุ์ไม่ได ้นกกระทุงใน

อเมรกิาไม่สามารถแพร่พนัธุไ์ดจ้นกระทัง่มกีารหา้มใช้ดดีทีใีนเกษตรกรรม  ดดีทีไีหลออกจากไร่ลงไปสะสม
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ในแม่น ้า และต่อมาสะสมในปลา และปลาเป็นอาหารของนกกระทุง มสีารเคมอีื่นอกีมากมายที่มนุษยป์ล่อย

เขา้สู่สิง่แวดลอ้มโดยไมรู่ว้่าจะก่อใหเ้กนิภยัต่อสิง่มชีวีติชนิดใดในรปูแบบไหน และอาจต้องรอใหเ้กดิเสยีก่อน

จงึจะรู ้

 ธาตุโลหะที่ใชใ้นอุตสาหกรรม เช่น ตะกัว่ ปรอท โครเมยีม ทองแดง แคดเมยีม  เป็นพษิต่อมนุษย์

และสิง่มชีวีติอื่นๆ ธาตุโลหะเหล่านี้ถูกปล่อยเขา้สู่สิง่แวดล้อมและสะสมจนถงึระดบัอนัตราย เด็กในเมอืง

หลวงทีส่ดูควนัรถเจบ็ปว่ยเพราะสารตะกัว่เป็นพษิในร่างกาย  ปรมิาณสารพษิทีผ่ลติจากอุตสาหกรรมมมีาก

จนยากที่จะขจดัได้อย่างปลอดภยัและต้องเสยีค่าใช้จ่ายมาก  บางบรษิทัพยายามจ่ายเงนิให้ประเทศด้อย

พฒันาเพื่อให้น าสารพษิดงักล่าวนี้ไป  ซึ่งประเทศด้อยพฒันาก็ยิง่ด้อยความสามารถในการขจดัสารพิษ

ดงักล่าว และทิง้ไวใ้หป้ระชาชนในประเทศของตนเสีย่งภยั สารพษิเหล่านี้เคยน าไปถมไวใ้นหลุมโดยไม่มใีคร

วติก  แต่บดันี้สารพษิเหล่านี้ซมึลงไปปนกบัน ้าบาดาล  และอาจต้องใชเ้งนินับพนัลา้นเพื่อจะขจดัและชะลา้ง

สารพษิเหล่านี้ใหห้มดไปจากสิง่แวดลอ้ม 

 ปญัหาคลา้ยกนัเกดิขึน้เมือ่มกีารพฒันาวทิยาศาสตรนิ์วเคลยีร ์ ธาตุกมัมนัตรงัสขีณะทีเ่สื่อมสลายจะ

แผ่รงัสอีอกมาซึ่งเป็นอนัตรายต่อชวีติ  ธาตุบางชนิดเสื่อมสลายกลายเป็นสารที่ปลอดภยัและหยุดแผ่รงัสี

อย่างรวดเรว็  แต่บางชนิด เช่น พลูโตเนียมจ าเป็นต้องเก็บให้มดิชดิให้พ้นจากสิง่มชีวีติอื่นๆ  เป็นเวลา 

20,000 ปีถงึจะปลอดภยั  การขจดัของเสยีจากนิวเคลยีรเ์ป็นปญัหาทีย่ากมากแมแ้ต่ประเทศทีร่ ่ารวยและมี

เทคโนโลยีสูงก็ตาม  แต่มนุษย์เราก็ยังพัฒนานิวเคลียร์ต่อไปโดยหวังอย่างลมๆ แล้งๆ ว่าวันหนึ่ ง

วทิยาศาสตรจ์ะคน้พบวธิขีจดัสารพษิเหล่านี้ อุบตัเิหตุของโรงงานเชอรโ์นบลิบอกใหเ้รารูว้่าพษิของนิวเคลยีร์

รา้ยแรงเพยีงไร  และถา้หากมกีารน านิวเคลยีรม์าใชใ้นสงครามจะเกดิความหายนะขนาดไหน 

ทรพัยากร 

 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยทีีเ่ตบิโตไวโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศตะวนัตก ไดบ้รโิภคทรพัยากร

ถ่านหนิและน ้ามนัไปอย่างรวดเรว็ ถ่านหนิ น ้ามนั และก๊าซธรรมชาตซิึ่งเกดิจากการหมกัหมมของซากพชื

ซากสตัว ์(fossil) มาเป็นเวลานับลา้นปี ก าลงัจะถูกมนุษยใ์ชห้มดภายในเวลา 60 ปีขา้งหน้า จากนัน้มนุษย์

จะตอ้งเสาะหาเชือ้เพลงิจากแหล่งทีห่าไดย้ากขึน้และจะท าใหร้าคาเชือ้เพลงิสงูขึน้ 

 แร่และวตัถุดบิต่างๆ  ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมถูกสูบมาใชจ้นหาได้ยากขึน้ทุกวนั นักธรณีวทิยาต้องท า

การส ารวจหาแร่จากดนิแดนห่างไกลและเข้าถงึยาก ซึ่งจะท าให้การลงทุนขุดแร่เหล่านัน้มาใช้สูงขึน้ และ

ราคาวตัถุดบิที่ขุดขึ้นมาจะแพงจนเศรษฐกจิรบัไม่ได้  อุตสาหกรรมจงึต้องหนัไปใช้สิง่อื่นแทน เช่น ผลติ



18 
 

พลาสตกิขึน้มาใชแ้ทนโลหะและกระดาษ เชือ้เพลงิและวตัถุดิบทีแ่พงขึน้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมดว้ย 

เพราะมกีารน าเครื่องยนต์มาใช้ในการเพาะปลูกมากขึ้น  การพฒันาอุตสาหกรรมต่อไปบนรากฐานของ

ทรพัยากรทีจ่ะตอ้งหมดไปอยา่งรวดเรว็เป็นเรือ่งทีน่่าวติก 

วตัถนิุยม : มะเรง็ท่ีกดักินส่ิงแวดล้อม 

 วตัถุนิยมทีค่รอบง าท าใหม้นุษยค์ดิถงึผลตอบแทนทางเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายหลกั ป่าไมม้เีท่าไรก็

ตดักนัเขา้ไปเพื่อหาผลก าไรกบัการคา้ไม ้อุตสาหกรรมท่องเทีย่วฯลฯ โดยคดิเพยีงว่าภายใน 5 ปีจะไดก้ าไร

เท่าไร ไม่ต้องสนใจว่าอกี 50 ปีขา้งหน้าจะเกดิผลเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มอย่างไร  ฝนจะแลง้ขนาดไหน  ทิง้

ไวใ้หเ้ป็นปญัหาของคนรุน่ลกูรุน่หลาน การพฒันาอุตสาหกรรมกข็ุดทรพัยากรขึน้มาใชโ้ดยไม่ใส่ใจว่าทรพัยา 

กรเหล่านัน้จะหมดเมื่อไร  จะมคีวนัพษิปล่อยเขา้สู่บรรยากาศเท่าไร อุณหภูมขิองโลกจะสูงขึน้แค่ไหน จะมี

สารพษิปล่อยลงสู่แม่น ้าหรอืสะสมอยู่ตามธรรมชาตมิากแค่ไหน หรอืถ้ามวีธิบี าบดัน ้าเสยีหรอืสลายสารพษิ

ซึง่มกัต้องเสยีค่าใช้จ่ายสูง ก็มแีนวโน้มจะเกดิการบดิพลิ้วไม่น ามาปฏบิตั ิเพราะไม่ต้องการเพิม่ต้นทุนการ

ผลติ ปรชัญาของอุตสาหกรรมแบบวตัถุนิยมก็คอืท าก าไรให้มากที่สุดและเรว็ที่สุด  อุตสาหกรรมดูเหมอืน

เป็นสญัลกัษณ์ของความมัง่คัง่และความเป็นอารยประเทศ  การพยายามพฒันาอารยธรรมโดยเร่งพฒันา

อุตสาหกรรมจนเกนิไปจะส่งผลรา้ยดงัทีเ่หน็อยู่ในปจัจุบนั  และพระบาฮาอุลลาหท์รงเตอืนไวก้ว่า 100 ปีที่

แลว้ว่า : 

“อำรยธรรมทีผู่้อรรถำธบิำยศลิปะและวทิยำศำสตรค์ุยโตโอ้อวดอยู่บ่อยๆ หำกยอมให้ก้ำว

ขำ้มขอบเขตของควำมพอประมำณ จะน ำควำมชัว่รำ้ยมหนัตม์ำสู่มนุษย ์นี้คอืค ำเตอืนส ำหรบัเจำ้จำก

พระผู้เ ป็นผู้ทรงรอบรู้ ถ้ำหำกเลยเถิด อำรยธรรมจะเป็นแหล่งทีอุ่ดมไปด้วยควำมชัว่ร้ำย 

เช่นเดยีวกบัทีเ่ป็นแหล่งของควำมดเีมือ่ร ัง้ไวใ้นควำมพอประมำณ”2   พระบาฮาอลุลาห ์

ความร า่รวยและยากจนท่ีมากเกินไป : ภยัท่ีคกุคามส่ิงแวดล้อม 

 คนรวยถางปา่เพื่อคา้ไม ้ท าสนามกอลฟ์ ท ารสีอรท์ ฯลฯ เพื่อสนองอุดมคตทิางวตัถุนิยมของตน คน

จนท าลายป่าเพื่อความอยู่รอด เกษตรกรทีย่ากจนขายที่นาให้คนรวยน าไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่น อพยพเขา้

ไปอาศยัในเมอืงเป็นการเพิม่ความแออดั คนรวยซือ้สตัวป์่าหรอืสตัวน์ ้ามาเลีย้งมาโชวห์รอืซือ้ผลติภณัฑจ์าก

สตัว์มาใช้ประดบั คนจนล่าสตัว์เหล่านี้เพื่อมาขายให้คนรวย คนรวยทุ่มเทกับอุตสาหกรรมซึ่งก่อให้เกิด

มลภาวะทัง้ทางอากาศน ้าและดนิ คนจนก็ก่อใหเ้กดิมลภาวะเพราะสุดวสิยั เช่น ชาวบา้นที่อาศยัอยู่ตามแพ
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รมิน ้าทิง้ขยะและของเสยีลงแม่น ้า ทัง้คู่ต่างกท็ าลายสิง่แวดลอ้ม คนรวยท าเพราะอุดมคตทิางวตัถุนิยมส่วน

คนจนท าเพื่อความอยู่รอด แมแ้ต่ในระดบันานาชาต ิประเทศที่ร ่ารวยก็สูบทรพัยากรจากประเทศที่ยากจน 

ประเทศที่ยากจนก็ตดัป่าเพื่อเอาไมไ้ปขายให้ประเทศที่ร ่ารวยเพื่อความอยู่รอด ประชากรที่เพิม่ขึ้นอย่าง

รวดเรว็ในหมูค่นยากจนและประเทศทีย่ากจน กย็ิง่ซ ้าเตมิปญัหาเหล่าน้ีใหห้นกัขึน้ 

 รฐับาลพยายามประชาสมัพนัธ์และอบรมให้ประชาชนเขา้ใจปญัหาและช่วยกนัอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

เช่น ไม่ท าลายป่า ไม่จบัสตัว์ป่า ไม่ขุดปะการงัขึน้มาจากทอ้งทะเล ไม่ทิ้งขยะและของเสยีลงในแม่น ้า ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะให้คนจนปฏิบตัิตามค าแนะน าเหล่านี้เพื่อเห็นแก่อนาคตระยะยาวของ

สิง่แวดลอ้ม เพราะส าหรบัคนจนแลว้ ไมม่สีิง่ใดส าคญักว่าการดิน้รนเพื่ออยูร่อดใหถ้งึวนัพรุง่นี้ 

 ส าหรบัประเทศไทย ปญัหาฝนแลง้ทีร่นุแรงขึน้ทุกปีจะท าใหผ้ลผลติทางเกษตรกรรมลดลงเรื่อยๆ อกี

ทัง้เกษตรกรก็ทิ้งไร่นาของตนเพราะความเรน้แค้นเพื่อไปหางานในกรุงเทพฯ  ปญัหาแม่น ้าเน่าได้ท าลาย

สตัวน์ ้าซึง่เป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญั หากเป็นเช่นนี้ต่อไป  อาหารการกนิจะลดลงเรื่อยๆ  จนถงึขัน้ขาดแคลน

ในที่สุด ขาดแคลนทัง้น ้าและอาหาร  ตวัอย่างมใีห้เหน็แล้วในบางประเทศในอฟัรกิาที่ความแรน้แค้นท าให้

ประชาชนพงัรา้นคา้ต่างๆ  เขา้ไปเอาอาหารและสนิคา้อยา่งไม่กลวักฎหมาย  ใครเล่าจะบอกไดว้่าเหตุการณ์

เช่นน้ีจะเกดิขึน้ในประเทศไทยในอนาคตหรอืไม่ 

 เลยเวลามานานแล้วที่คนร ่ารวยจะต้องรู้จกัแบ่งปนัให้คนยากจน ปรบัเงื่อนไขทางเศรษฐกิจใหม่

เพื่อใหค้นยากจนมมีาตรฐานความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ ดงัทีพ่ระอบัดุลบาฮาสอนไวว้่า : 

“มนุษยบ์รรลุควำมสมบูรณ์โดยกำรกระท ำทีด่งีำมทีม่ำจำกควำมสมคัรใจ มใิช่ถูกบงัคบั กำร

แบ่งปนัเป็นควำมชอบธรรมทีแ่ต่ละคนตดัสนิใจท ำได ้นัน่คอื คนร ำ่รวยควรยืน่มอืเขำ้ช่วยคนยำกไร ้

คนร ำ่รวยควรใชจ้ำ่ยทรพัยส์นิของตนเพือ่คนยำไรด้ว้ยควำมสมคัรใจ มใิช่เพรำะคนยำกไรไ้ดส้ิง่นี้มำ

ดว้ยกำรใชก้ ำลงั เพรำะผลของกำรใชก้ ำลงัคอืควำมโกลำหลและควำมพนิำศของระเบยีบสงัคมส่วน

กำรแบ่งปนัโดยสมคัรใจ กำรใชจ้่ำยทรพัยส์นิของตนโดยสมคัรใจ น ำไปสู่ควำมสบำยและสนัตสิุขใน

สงัคม”3   พระอบัดลุบาฮา 

 หากสงัคมยงัมคี่านิยมในการแข่งขนักนัเป็นเจา้เศรษฐกจิโดยไม่เหลยีวแลหรอืไม่พยายามช่วยเหลอื

คนยากจนอย่างจรงิจงั ซึ่งเป็นพลเมอืส่วนใหญ่ของโลก ความหายนะทางสิง่แวดล้อมน่ีแหละจะเป็นปจัจยั

หนึ่งทีจ่ะสอนบทเรยีนราคาแพงใหก้บัทุกคนบนพภิพน้ี 
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3 

ทางออกส าหรบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 

 มนุษยล์องและพยายามท าทุกอย่างทีจ่ะท าเงนิได ้ส่วนผลเสยีหายต่อผูอ้ื่นหรอืสิง่แวดลอ้มเป็นเรื่อง

รอง ส าหรบับางคน การพฒันาหมายถงึการถางป่าหรอืตัง้โรงงานอุตสาหกรรมแลว้ท าก าไรใหม้ากทีสุ่ดและ

เรว็ที่สุด สิ่งที่ก าหนดการพฒันาดูเหมอืนจะเป็นว่า จะขายอะไรได้ จะท าก าไรจากอะไรได้แทนที่จะดูว่า

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจะรบัไหวหรอืไม่ การพฒันาอุตสาหกรรมเป็นสิง่ที่ดแีต่ต้องไม่เรว็เกนิไปและต้อง

เป็นรองต่อการพฒันาเกษตรกรรม การเขา้ใจจดุก าเนิดและววิฒันาการของธรรมชาตแิละมนุษย ์ความพึง่พา

กันระหว่างสรรพสิ่งทัง้หลายและระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกที่เป็นประโยชน์  

ตวัอยา่งค าสอนบาไฮทีป่ลกูฝงัส านึกทีเ่กือ้กูลการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

“เรำไม่สำมำรถแยกหวัใจของมนุษย์ออกจำกสิง่แวดล้อมภำยนอกของเรำ และกล่ำวว่ำ

เมือ่ใดมกีำรปฏริูปฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ ทุกสิง่ทุกอย่ำงก็จะดขีึ้นเอง มนุษย์เป็นน ้ ำหนึง่เดยีวกนักบัโลก 

จติใจของมนุษยป์ ัน้แต่สิง่แวดลอ้มและถูกกระทบโดยสิง่แวดลอ้มเช่นเดยีวกนั ทัง้คู่มผีลต่อกนัและกนั 

และกำรเปลีย่นแปลงทุกอย่ำง ทีย่ ัง่ยนืในชวีติของมนุษย์คอืผลทีม่ำจำกปฏกิริยิำต่อกนัและกนันี้ ”1    

ท่านโซกิ เอฟเฟนดิ 

“กล่าวโดยยอ่ มใิช่เพยีงเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเท่านัน้ทีผู่เ้ป็นทีร่กัของพระผูเ้ป็นเจา้ต้องปฏบิตัิ

ดว้ยความปรานีและเหน็อกเหน็ใจ  แต่พวกเขาต้องแสดงความเมตตารกัใคร่อย่างยิง่ต่อสิง่มชีวีติทัง้

ปวงเพราะในแงข่องสรรีะ…สตัวแ์ละมนุษยร์บัความรูส้กึไดเ้หมอืนกนั…ไม่ว่าเจา้จะท าใหม้นุษยห์รอื

สตัว์เจบ็ปวด ไม่มคีวามแตกต่างกนั…และที่จรงิแล้ว  การท ารา้ยสตัว์เป็นสิง่ที่เลวรา้ยกว่า เพราะ

มนุษยม์ภีาษา มนุษยส์ามารถรอ้งเรยีน สามารถรอ้งและคร ่าครวญ หากถูกท ารา้ยมนุษยส์ามารถหนั

ไปพึง่พาเจา้หน้าที ่ซึง่จะเป็นการปกป้องเขาใหพ้น้จากผูก้้าวรา้ว แต่สตัวป์่าทีเ่คราะหร์า้ยเป็นใบ ้ไม่

สามารถพดูความเจบ็ปวดออกมา ไมส่ามารถไปรอ้งเรยีนเจา้หน้าที่ 

“จงอบรมเดก็ๆ ตัง้แต่เยำวว์ยัใหม้คีวำมเมตตำรกัใคร่อย่ำงไม่รูส้ ิ้นต่อสตัว ์หำกสตัวเ์จบ็ป่วย 

ขอให้เด็กพยำยำมรกัษำมนั หำกมนัหวิ ให้อำหำรมนั หำกกระหำย ก็ช่วยดบักระหำย หำกสตัว์

เหนือ่ยอ่อน ใหด้แูลว่ำมนัไดพ้กัผ่อน”2   พระอบัดลุบาฮา 
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 ประชาชนหลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน หลายสถาบนั ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตื่นตวั

รณรงค์การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม แต่ถ้าหากการท าลายและสภาพของสิ่งแวดล้อมยงัด าเนินต่อไป ความ

พยายามอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มกจ็ะเป็นเหมอืนน ้าน้อยยอ่มแพไ้ฟ การตดัไมท้ าลายป่าในหน่ึงเดอืน ต้องใชเ้วลา

อีกกี่ปีจึงจะปลูกป่าชดเชยให้กลับคืนมาเหมือนเดิมและฟ้ืนระบบนิเวศน์ให้กลับคืนมา สถิติจาก Time 

Magazine ปี 1989 ฉบบั Planet of the Year บอกว่า ป่าฝนทัว่โลกถูกท าลายดว้ยอตัราหน่ึงสนามฟุตบอล

ต่อวินาที การปล่อยสารพิษลงในแม่น ้าจนท าให้แม่น ้าเป็นพิษและปลาตาย ต้องใช้พลงังาน พลงัสมอง 

เทคโนโลยแีละงบประมาณเท่าไรจงึจะฟ้ืนฟูสภาพของแม่น ้านัน้ให้กลบัคนืสู่ปกต ิฟ้ืนฟูพนัธุ์สตัวน์ ้านับรอ้ย

ซึ่งบางพนัธุ์อาจตายจนหมดสิ้น แนวปะการงัที่มวีวิฒันาการมานับล้านปีแต่ถูกท าลายไป จะต้องใช้เวลา

เท่าไรจงึจะฟ้ืนให้กลบัสภาพเดิม ฯลฯ นี่ยงัไม่นับความหายนะของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภยัธรรมชาต ิ

สงคราม หรอือุบตัเิหตุ เช่น การเทน ้ามนัลงอ่าวเปอรเ์ซยี การเผาบ่อน ้ามนัในประเทศคเูวต การใชส้ารเคมใีน

การท าสงคราม การรัว่ของโรงงานนิวเคลยีร ์ฯลฯ  

 การพฒันาและการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมควรมกีารกระจายอ านาจออกจากส่วนกลางมากขึน้ เพื่อให้

ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตน แม้

เทคโนโลยจีะมบีทบาทส าคญัแต่โดยตวัมนัเองแลว้ไม่เพยีงพอที่จะแก้ปญัหาการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมได ้ซึ่ง

ครอบคลุมไปถึงประเด็นต่างๆ เช่น การขจดัความมัน่คัง่และความยากจนที่มากเกินไปภายในชาติและ

ระหว่างชาต ิการลดก าลงัทหาร การแทนทีช่าตนิิยมอนัคลัง่ไคลด้ว้ยส านึกในความเป็นพลเมอืงของโลก 

“โลกนี้เป็นเพยีงแผ่นดนิเดยีว และมนุษยชำตเิป็นเพยีงประชำชำตเิดยีวกนั”4   
พระบาฮาอลุลาห ์

ค าสอนนี้พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้ไวก้ว่า 100 ปีที่แลว้ แต่มนุษยย์งัไม่เหน็คุณค่าในสมยันัน้ บดันี้

ความหายนะทางสิง่แวดล้อมไดส้อนมนุษยชาตใิหรู้แ้ลว้ว่าโลกนี้เป็นแผ่นดนิเดยีวกนัอย่างไร เช่น อุณหภูมิ

ของโลกที่ร้อนขึ้น ชัน้โอโซนที่ถูกท าลาย ฝนกรด ขัน้ต่อไปคือ มนุษยชาติจะต้องมีส านึกว่าตนเป็น

ประชาชาตเิดยีวกนั เป็นครอบครวัเดยีวกนั เพื่อจะรกัษาชวีติของโลกไว้มนุษยชาตจิ าเป็นต้องมสี านึกนี้และ

มคีวามสามคัคกีนัมากพอที่จะช่วยกนัพยุงประเทศยากจนจนไม่ให้ตดัไมข้าย ช่วยกนัลดการปล่อยควนัพษิ

ขึน้สู่บรรยากาศ ตกลงกนัลดหรอืหา้มการผลติสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม ตกลงลดอาวุธนิวเคลยีร ์

ตกลงช่วยกนัรกัษาสภาพแวดล้อมของทะเลและน่านน ้า และประเทศทีพ่ฒันาแล้วต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อช่วยประเทศด้อยพฒันาในการแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม ฯลฯ จนกว่าชาตทิัง้หลายจะเข้าใจและปฏบิตัิ
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ตามค าแนะน าของพระบาฮาอุลลาหอ์ยา่งสุดหวัใจ และท างานร่วมกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดของมนุษยชาตโิดย

ส่วนรวม และสามคัคีกันหาหนทางและวิธีแก้ปญัหา การแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่ด าเนินการไปจะ

กา้วหน้าไดน้้อยมากหรอืไมก่า้วหน้าเลย เปรยีบเหมอืนการใชย้าแกป้วดรกัษาโรคมะเรง็ 

“ควำมผำสุกของมนุษยชำติ สนัติภำพและควำมปลอดภยั ไม่สำมำรถบรรลุได้ นอกจำก

ควำมสำมคัคขีองมนุษยชำติจะได้รบักำรสถำปนำอย่ำงมัน่คง ควำมสำมคัคนีี้จะสมัฤทธิผ์ลไม่ได ้

ตรำบใดทีค่ ำแนะน ำทีป่ำกกำของพระผูท้รงควำมสงูส่งเปิดเผยไวย้งัไมไ่ดร้บักำรเอำใจใส่”4  
พระบาฮาอลุลาห ์

ในระยะยาวนัน้  มาตรการส าหรบัการแก้ปญัหาสิง่แวดล้อมต้องอยู่บนส านึกในความเป็นอนัหนึ่ง

เดยีวกนัของมนุษยชาต ิ ความสมัพนัธร์ะหว่างชาตติ้องพฒันาขึน้สู่ระดบัใหม่ทีส่ามารถเอาชนะขอ้จ ากดัของ

การพยายามรกัษาผลประโยชน์ระดบัช าต ิ และสามารถน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้ได้ ซึ่งทุกชาตจิะ

ยอมรบัและปฏิบตัิตาม ส าหรบัประเด็นนี้   ธรรมนิพนธ์บาไฮได้ระบุถึงขัน้ตอนที่จะน าไปสู่การสถาปนา

สหพนัธรฐัแห่งโลก : 

 “รูปแบบของอภริฐัแห่งโลกต้องก่อร่ำงขึ้นมำ ซึง่เพือ่ประโยชน์ของอภริฐันี้  ชำติทัง้ปวงจะเต็มใจ

ยกเลกิสทิธทิุกอย่ำงทีจ่ะท ำสงครำม…ยกเลกิสทิธทิัง้หมดทีจ่ะรกัษำอำวุธยุทธภณัฑไ์ว ้นอกจำกเพือ่รกัษำ

ระเบยีบภำยในอำณำจกัรของแต่ละชำต ิภำยในวงโคจรของอภริฐันี้จะต้องมคีณะบรหิำรนำนำชำตทิีม่อี ำนำจ

สูงสุดและสมบูรณ์พอทีจ่ะบงัคบับญัชำทุกประเทศสมำชกิไม่ใหข้ดัขนื มรีฐัสภำแห่งโลกซึง่สมำชกิของสภำนี้

จะไดร้บักำรเลอืกตัง้จำกประชำชนในแต่ละประเทศ และกำรเลอืกตัง้นี้จะไดร้บักำรรบัรองจำกแต่ละรฐับำลมี

ศำลสูงสุดซึง่กำรพพิำกษำของศำลนี้จะมผีลผูกมดัแมแ้ต่ในกรณีทีคู่่ควำมมไิด้สมคัรใจยนิยอมเสนอเรือ่งให้

พจิำรณำ”5   ท่านโชกิเอฟฟเฟนดิ 

ระบบบริหารบาไฮ : กญุแจไปสู่การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ขอ้สรุปจากการสมัมนาเรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศไทยครัง้ที ่2 ปี พ.ศ. 

2534 ได้ให้ความส าคญัของบทบาทของประชาชนท้องถิน่ในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เช่น มกีารเสนอให้

ชุมชนท้องถิ่นช่วยดูแลป่าชายเลน ป่าไม ้และอนุรกัษ์ป่าให้สอดคล้องกบัวถิีชวีติของท้องถิน่ ให้ชุมชนใน

ทอ้งถิน่มโีอกาสแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหามลทศัน์ มสี่วนร่วมในการพฒันาและธุรกจิการท่องเที่ยว 

ระบบบรหิารบาไฮมคี าตอบส าหรบัสิง่เหล่านี้ 
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ระบบบรหิารบาไฮประกอบด้วยสภาระดบัท้องถิน่(ธรรมสภาท้องถิน่) สภาระดบัชาติ (ธรรมสภา

แห่งชาต)ิ และสภาระดบันานาชาต ิ(สภายุตธิรรมสากล) ซึ่งมาจากการเลอืกตัง้แบบประชาธปิไตยสภา

ทอ้งถิน่จะมอีสิระในการบรหิารงานเพื่อรบัผดิชอบทอ้งถิน่ของตนโดยอาศยัการปรกึษาหารอื  และปรกึษากบั

ประชาชนในท้องถิ่น  วิธีการเลือกตัง้ของบาไฮซึ่งไม่มใีครเหมอืนจะช่วยปลูกฝงัประชาชนให้มีส านึก

รบัผดิชอบต่อทอ้งถิน่ของตน  และมงีานฉลองบุญ 19 วนัทีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้สนอแนะขอ้คดิเหน็ทีต่น

คดิว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ในเครอืข่ายของระบบบรหิารบาไฮ  สภาท้องถิ่นจะเชื่อมโยงกบัชุมชนบาไฮท้องถิน่อื่นในประเทศ

หรอืต่างเทศไดโ้ดยการประสานงานของสภาระดบัชาตแิละสภารบัดบันานาชาต ิ  ดว้ยวธินีี้จงึสามารถถ่ายเท

ทรพัยากร  ผูเ้ชีย่วชาญ หรอื ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากทอ้งถิน่หน่ึงไปยงัอกีทอ้งถิน่หนึ่ง  จากประเทศหนึ่งไป

ยงัประเทศหนึ่งไดท้ัว่โลก  ดว้ยลกัษณะน้ีชุมชนในแต่ละท้องถิน่จะรบัผดิชอบปญัหาในทอ้งถิน่ของตนเสมอ 

แต่สามารถขอความช่วยเหลอืจากทอ้งถิน่อื่นไดท้ัว่โลก 

ส าหรบัเรื่องที่มขีอบเขตกว้างขวางกว่าระดบัท้องถิน่ เช่น การอนุรกัษ์แม่น ้า การควบคุมมลภาวะ

ของโรงงานอุตสาหกรรม  จะตกอยูใ่นความรบัผดิชอบของสภาระดบัชาต ิซึง่สภาระดบัชาตกิส็ามารถขอหรอื

ให้ความช่วยเหลือกับประเทศอื่นทัว่โลกได้เช่นกัน  โดยผ่านการประสานงานของสภาระดบันานาชาต ิ

(รายละเอียดเกี่ยวกบัระบบบรหิารบาไฮ ดูได้จากหนังสอื  “ระบบโลกใหม่ การบรหิารของบาไฮ ตวัอย่าง

แบบแผนทางสงัคม” 

อนาคตของสภาวะส่ิงแวดล้อมโลก 

ระบบบริหารบาไฮอยู่บนรากฐานของธรรมะซึ่งช่วยปรบัเจตคติและพฒันาจิตใจของมนุษย์ให้

เหมาะสมต่อการแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม  ปลูกฝงัให้ชุมชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  และ

ขณะเดยีวกนัก็ส านึกถึงความเป็นพลเมอืงของโลกและโลกเป็นแผ่นดนิเดยีวกนั ท าให้เกดิการร่วมมอืและ

ประสานงานกนัทัว่โลก  ในสงัคมโลกในอนาคตเมื่อมนุษยชาติรบัแบบแผนของระบบบรหิารบาไฮมาใช ้

รากฐานของชุมชนจะเป็นเกษตรกรรมที่รู้จกัใช้สารอาหารและแร่ธาตุในดินอย่างรอบคอบ  การพฒันา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมจะปรบัจงัหวะเขา้หากนัและก้าวไปด้วยกนั  ระบบคมนาคมและการสื่อสารที่

ยอดเยีย่มจะท าใหป้ระชาชนไมจ่ าเป็นตอ้งมารวมตวัแออดักนัในเมอืงใหญ่  ขนาดของชุมชนน่าจะถูกก าหนด

โดยทรพัยากรในทอ้งถิน่ ธรรมนิพนธบ์าไฮอธบิายสภาพของสงัคมโลกดงักล่าวไวว้่า : 
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“สหพนัธรฐัน้ีตอ้งประกอบดว้ยสภำนิตบิญัญตัแิห่งโลก ซึง่สมำชกิของสภำนี้ในฐำนะเป็นผูท้ี ่

ได้รบัควำมไว้วำงใจจำกมนุษยชำต ิจะควบคุมทรพัยำกรทัง้หมดของทุกชำต ิและออกกฎหมำยที ่

จ ำเป็นต่อกำรควบคุมชวีติ สนองควำมต้องกำรและปรบัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประชำชำตทิัง้หมด…

กลไกของกำรคมนำคมจะได้รบักำรประดษิฐข์ึ้นครอบคลุมทัว่โลก ซึง่จะเป็นอสิระจำกอุปสรรคและ

ขอ้จ ำกดัทัง้หลำยระหว่ำงชำต ิและท ำหน้ำทีด่ว้ยควำมฉับไวอย่ำงน่ำพศิวงและเทีย่งตรงสมบูรณ์…

ทรพัยำกรทำงเศรษฐกิจของโลกจะถูกจดัเป็นระบบ แหล่งวตัถุดบิทัง้หลำยจะถูกสูบและน ำมำใช้

ประโยชน์เตม็ที ่ตลำดทัง้หลำยจะไดร้บักำรประสำนและพฒันำและกำรกระจำยผลผลติจะไดร้บักำร

ควบคุมอยำ่งยตุธิรรม… 

ควำมอดอยำกในด้ำนหนึง่และกำรสะสมกรรมสทิธิอ์ย่ำงเหลอืล้นในอกีดำ้นหนึง่จะสำบสูญ

ไป  พลงังำนมหำศำลทีส่ ิ้นเปลอืงไปอยำ่งโงเ่ขลำในสงครำม ไมว่่ำสงครำมทำงเศรษฐกจิหรอืสงครำม

ทำงกำรเมอืง จะถูกเก็บไว้เพือ่ขยำยขอบเขตกำรประดษิฐ์และพฒันำวทิยำกำรเพือ่เพิม่อ ำนำจกำร

ผลติ…เพือ่ท ำประโยชน์จำกทรพัยำกรทีไ่ม่ได้ใช้และไม่เคยคำดคดิมำก่อน…ระบบสหพนัธรฐัแห่ง

โลกซึง่ปกครองโลกทัง้หมด  และใช้อ ำนำจทีข่ดัขืนไม่ได้  ควบคุมทรพัยำกรอันไพศำลเหนือ

จนิตนำกำร…เป็นอิสระจำกภยัพบิตัิของสงครำมและควำมทุกข์ยำกทีต่ำมมำจำกสงครำม มุ่งท ำ

ประโยชน์จำกแหล่งพลงังำนทีห่ำไดท้ัง้หมดบนพื้นผวิโลก…”6   ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 
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