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1. เจตคติและพฤติกรรมทางเศรษฐกจิ 
 

ดูกร  คนรับใช้ท้ังหลายของเรา!  เจ้าคือพฤกษาในอุทยานของเรา  เจ้าต้องออกผลท่ีวิเศษและงดงาม  
เพ่ือว่าเจ้าเองและคนอ่ืนจะได้รับประโยชน์จากผลไม้นั้น  ดังนั้นเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะประกอบวิชาชีพ
หรืองานฝีมือ  เพราะในนั้นมีความลับของความมั่งค่ังอยู่   ดูกร  มนุษย์ผู้ มีปัญญา !  เพราะผลขึน้กับวิธีการ
และกรุณาธิคุณของพระผู้ เป็นเจ้าเพียงพอส าหรับเจ้าทุกประการ  ต้นไม้ท่ีไม่ออกผลนั้นเหมาะส าหรับกอง
ไฟเสมอมาและตลอดไป 

                                                          The Hidden Words, Persian, no.80 พระบาฮาอุลลาห์ 
 

ทุกคนตอ้งเป็นตน้ไมท่ี้ออกผลคือมีผลผลิต  ซ่ึงนยัทางเศรษฐกิจของวจนะขา้งบนน้ีคือ  ทุกคนตอ้ง
ประกอบอาชีพ  แต่มิใช่วา่เป็นอาชีพอะไรก็ไดท่ี้มีรายได ้ อาชีพนั้นควรเป็นงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือ
สังคม  เช่นแพทยรั์กษาคนไข ้ ครูสอนนกัเรียน  ช่างสร้างบา้นให้คนอาศยั  แม่คา้ขายอาหารให้คนซ้ือทาน  
นกับญัชีท าบญัชีใหบ้ริษทั  เกษตรกรปลูกขา้วและพืชผกัผลไมใ้หเ้ป็นอาหารส าหรับคนอ่ืน  นกัวิทยาศาสตร์
คิดคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานหรือเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัชีวิต  การมีรายได้
หรือไดเ้งินมาโดยไม่ไดท้  าอะไรท่ีมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมเช่น  การไดเ้งินมาจากการคอรัปชัน่  การ
เก็งก าไรอสังหาริมทรัพย ์ การเก็งก าไรหุ้น  การคา้เงินตรา  หรือการให้เงินท างานแทนโดยท่ีเราไม่ตอ้งท า
อะไรในรูปแบบต่างๆ  ลว้นมีผลเสียต่อเศรษฐกิจจะมากนอ้ยแค่ไหนก็ข้ึนกบัปริมาณเงินท่ีไดม้าดงักล่าว   

ผูท่ี้หาเล้ียงชีพดว้ยน าพกัน าแรงของตนเองยอ่มเห็นค่าของเงินท่ีไดม้าดว้ยความพากเพียรอุตสาหะ  
และจะรู้จกัใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือย  ส่วนผูท่ี้ได้เงินมาโดยไม่ตอ้งท าอะไรมีแนวโน้มท่ีจะสุรุ่ยสุร่ายและใช้จ่าย
อยา่งฟุ่มเฟือยโดยไม่ตอ้งเสียดายเงิน  ถา้มีคนจ านวนมากไดเ้งินมาเป็นปริมาณมากในลกัษณะน้ีย่อมส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมได ้ ตวัอยา่งเช่น  ประชาชนทัว่ไปพอใจท่ีจะซ้ือรถยนต์คนัหน่ึงในราคาเจ็ดแสนบาท  
เพราะเห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ  ซ่ึงก็เป็นราคาขายท่ีบริษทัรถยนตไ์ดก้ าไรพอสมควรและอยู่
ได้  ถ้าบริษทัข้ึนราคารถคนัเดียวกนัน้ีใหม่ตามใจชอบเป็นแปดแสนบาทเพราะอยากจะมีก าไรมากข้ึน  
ประชาชนอาจรู้สึกวา่แพงเกินไปไม่อยากซ้ือเพราะเสียดายเงิน  รถรุ่นน้ีก็จะขายไดย้าก  ผูข้ายก็จะไม่กลา้ข้ึน
ราคา  แต่หากมีคนจ านวนมากท่ีไดเ้งินมาง่ายๆ เช่นจากการคอรัปชัน่  การเก็งก าไรอสังหาริมทรัพยห์รือเก็ง
ก าไรหุ้น  พวกเขาก็จะไม่เสียดายเงินและกลา้ซ้ือรถรุ่นน้ี  รถรุ่นน้ีก็ยงัขายไดอ้ยู ่ จึงดึงให้เงินเฟ้อ  ซ่ึงจะท า
ใหผู้ท่ี้ท  ามาหากินสุจริต  ประกอบอาชีตท่ีมีผลผลิตดว้ยน ้ าพกัน ้ าแรงตอ้งเดือดร้อนเพราะตอ้งซ้ือบา้น  ท่ีดิน  
รถยนต ์ หรือสินคา้อ่ืนๆ ในราคาท่ีสูงเกินควร   

นอกจากน้ีการไดเ้งินมาง่ายๆ ยงัส่งเสริมให้คนฟุ่มเฟือย  บริโภคสินคา้ราคาแพงท่ีน าเขา้จากต่าง 
ประเทศโดยไม่จ  าเป็น  และส่งผลลบต่อดุลการคา้ระหว่างประเทศ  หลายปีก่อนรัฐบาลเคยออกมาตรการ
สกดัการเสียดุลการคา้โดยให้คนไทยทุกคนท่ีจะเดินทางออกนอกประเทศตอ้งเสียค่าธรรมเนียมห้าพนับาท  
เพื่อยบัย ั้งมิให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศและน าเงินออกไปใช้จ่ายนอกประเทศ  คนท่ีเดือดร้อนจาก
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มาตรการน้ีก็คือสุจริตชนท่ีท างานหาเงินดว้ยน ้าพกัน ้าแรงแต่มีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ  ส่วน
คนท่ีไดเ้งินมาเปล่าๆ เช่นจากการคอรัปชัน่  ก็ยงัเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศต่อโดยไม่เสียดายค่าธรรมเนียม
ห้าพนับาท  มาตรการเช่นน้ีจะไม่จ  าเป็นหากประชาชนไม่ไดเ้งินมาเปล่าๆ แต่ไดเ้งินมาดว้ยน ้ าพกัน ้ าแรง
อยา่งเหน่ือยยาก  เพราะประชาชนจะเสียดายเงิน  และจะไม่ไปใชเ้งินในต่างประเทศอยา่งไม่จ  าเป็นหรือไม่
คุม้ค่า 

ดงักล่าวน้ีคือตวัอยา่งหน่ึงของความน่าทอ้ใจท่ีเกิดจากระบบและกลไกทางเศรษฐกิจท่ีบกพร่องและ
ไม่ยุติธรรม  ซ่ึงท าให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนและยากจนลงทั้งๆ ท่ีขยนัท ามาหากินโดยสุจริต  เพราะรายได้
ของตนไล่ไม่ทนักบัเงินเฟ้อท่ีพุง่ข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการเก็งก าไร  และการท าเงินในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ไดมี้
ผลผลิตหรือท าประโยชน์ให้กบัผูอ่ื้นหรือสังคม  ส่วนบางคนท่ียากจนเพราะพฤติกรรมส่วนตวัเช่น  เกียจ
คร้าน  ชอบหน้าใหญ่  ใช้จ่ายเกินตวั  ไม่รู้จกัประหยดั  สร้างหน้ีโดยไม่จ  าเป็น  เป็นอีกประเด็นต่างหากท่ี
ตอ้งแกไ้ขท่ีบุคคลนั้นเอง  ซ่ึงผูบ้ริหารเศรษฐกิจไม่สามารถรับผิดชอบคนประเภทน้ีได ้ สังคมท่ีมองความ
ประหยดัเป็นเร่ืองน่าอายควรพิจารณาค าสอนบาไฮน้ี : 

 

ความประหยัดคือรากฐานของความรุ่งเรือง  คนสุรุ่ยสุร่ายมักตกอยู่ในความยุ่งยากเสมอ  ความ
ฟุ่มเฟือยเป็นบาปท่ีอภัยไม่ได้  เราต้องไม่เกาะผู้ อ่ืนกินเหมือนปาราสิต  ทุกคนต้องมีวิชาชีพไม่ว่าในด้าน
วรรณกรรมหรือหัตถการ  และต้องด ารงชีวิตท่ีสะอาด  อาจหาญและสุจริต  เป็นตัวอย่างของความบริสุทธ์ิ
ให้ผู้ อ่ืนเอาเป็นเย่ียงอย่าง  ความพอใจกับเศษขนมปังแห้งนั้นมีเกียรติกว่าการกินมือ้เยน็ท่ีมีอาหารหลายชนิด
และมีราคา  แต่ค่าอาหารนั้นมาจากกระเป๋าของผู้ อ่ืน  จิตใจของผู้ ท่ีพึงพอใจนั้นสงบและหัวใจของเขาผ่อน
คลายเสมอ 

                          A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.71  พระอบัดุลบาฮา 
 
เจ้าจงเกรงกลัวพระผู้ เป็นเจ้า  และเอาใจใส่อย่าล่วงเกินขอบเขตของความพอประมาณ  และถูก

นับเป็นพวกท่ีฟุ่มเฟือย 
A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.49  พระอบัดุลบาฮา 

 

ส าหรับบาไฮการท างานดว้ยดวงจิตแห่งการรับใชคื้อการบูชา  ดงันั้นทุกคนสามารถนมสัการหรือ
บูชาพระผูเ้ป็นเจา้ไดทุ้กแห่งหนท่ีตนก าลงัท างานอยู ่ ไม่วา่จะเป็นครูท่ีก าลงัสอนนกัเรียน  พยาบาลท่ีก าลงั
ดูแลคนไข ้ พนกังานในโรงงานท่ีก าลงัผลิตสินคา้  ช่างท่ีก าลงัท างานฝีมือ ฯลฯ หากพวกเขาก าลงัท างานดว้ย
ความตั้งใจใหผ้ลงานออกมาใหดี้ท่ีสุดและเพื่อจะรับใชผู้อ่ื้น  ไม่ใช่คอยหาโอกาสคดโกงในงานท่ีท า  ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจต่อส่วนรวมหรือตนเองในภายหลงั  เช่นเสียลูกคา้จนท าใหร้ายไดล้ดลง 
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ดูกร  ประชาชนแห่งบาฮา! เป็นหน้าท่ีของเจ้าแต่ละคนท่ีจะประกอบอาชีพบางอย่างเช่น  งานฝีมือ  
การค้าหรือท่ีคล้ายกัน  เราได้ยกการท างานดังกล่าวขึน้เทียบเท่าการบูชาพระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงองค์เดียว  ดูกร  
ประชาชน  จงไตร่ตรองดูกรุณาธิคุณและพระพรของพระผู้ เป็นนายของเจ้า  และขอบคุณพระองค์ยาม
สายัณห์และรุ่งอรุณ  อย่าเสียเวลาไปกับความเกียจคร้านและเฉ่ือยชา  จงใช้เวลาของเจ้าท าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  ดังนีเ้ป็นท่ีโองการไว้ในธรรมจารึกนี ้ ซ่ึงดวงตะวันแห่งอัจฉริยภาพและวาทะ
ส่องแสง มาจากขอบฟ้าของธรรมจารึกดังกล่าว  คนท่ีน่ารังเกียจท่ีสุดในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้าคือคนท่ีนั่ง
ขอทาน  จงยึดมัน่สายใยแห่งวิธีการและวางใจในพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้ทรงจัดหาวิธีการท้ังหมด  

                                                                                                  Kitab-i-Aqdas, no.33 พระบาฮาอุลลาห์                                                      
 

  ถึงแมก้ารท างานจะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเล้ียงชีพเพื่อไม่ใหต้นเองเป็นภาระต่อคนอ่ืน  งานมีค่า
มากกวา่นั้นในตวัมนัเอง  เพราะแมแ้ต่คนท่ีมีเงินเหลือกินเหลือใชโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งท างาน  เช่นคนท่ีไดรั้บ
มรดกกอ้นใหญ่มา  ก็ไม่ไดรั้บการยกเวน้ให้ไม่ตอ้งท างาน  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ขยายความบทบญัญติัขอ้น้ี
ของพระบาฮาอุลลาห์ไวว้า่ 
                

ในเร่ืองบัญชาของพระบาฮาอุลลาห์เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพบางอย่างของศาสนิกชน  ค าสอน
บาไฮเน้นเร่ืองนีม้ากท่ีสุด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงค าแถลงในอัคดัสกล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวว่า  คนเกียจคร้านท่ีไ ม่
อยากท างานจะไม่มีท่ีลงในระบบโลกใหม่  ผลพวงของหลักธรรมนีท่ี้พระบาฮาอุลลาห์กล่าวเพ่ิมเติมคือ  การ
ขอทานไม่ควรถูกห้ามปรามเท่านั้น  แต่ควรถูกกวาดให้หมดไปจากสังคม   เป็นหน้าท่ีของบรรดาผู้ ท่ี
รับผิดชอบการจัดระเบียบสังคม  ท่ีจะให้ทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถตามความถนัดซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับวิชาชีพบางอย่าง  และมีหนทางส าหรับการใช้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์  ท้ังเพ่ือเห็นแก่
ความสามารถเองและเห็นแก่การหาเลีย้งชีพ  ไม่ว่าจะพิการหรือมีข้อจ ากัดแค่ไหนทุกคนมีหน้าท่ีท างานและ
ประกอบวิชาชีพบางอย่าง  เพราะงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือท า ด้วยดวงจิตแห่งการรับใช้ตามท่ีพระบาฮา
อุลลาห์สอนไว้  คือรูปแบบหน่ึงของการบูชา  งานมิได้มีเพียงจุดประสงค์ท่ีเป็นประโยชน์เท่านั้น  แต่งานมี
คุณค่าในตัวมนัเอง  เพราะงานพาเราเข้าไปใกล้พระผู้ เป็นเจ้า  และช่วยให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของพระองค์
ส าหรับเราในโลกนีไ้ด้ดีขึ้น  ดังนั้นเป็นท่ีชัดเจนว่า  การได้รับมรดกท่ีมั่งค่ังไม่ใช่ข้อยกเว้นให้ใครไม่ต้อง
ท างาน              

                                                     A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.22 ท่านโชก ิ เอฟเฟนดิ 
 

2. นโยบายและการบริหารเศรษฐกจิ 
 

ความตอ้งการรักษาคะแนนนิยมทางการเมือง  อาจท าใหเ้ป็นไปไม่ไดท่ี้รัฐบาลไหนจะวางแผนระยะ
ยาวเพื่อพฒันาเศรษฐกิจได้ส าเร็จ  ซ่ึงต้องอาศยัเวลานับสิบปีท่ีจะสร้างคนในประเทศให้เป็นผูผ้ลิตท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงข้ึนในดา้นต่างๆ  เช่น  ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม 
ฯลฯ  เพราะเห็นผลไดช้า้และไม่สามารถเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนไดท้นัการส าหรับการเลือกตั้งคร้ัง
ต่อไป  รัฐบาลจึงอาจหนัมาใชน้โยบายเศรษฐกิจท่ีเห็นผลเร็วทนัใจให้โดนใจประชาชนไวๆ เช่น  โครงการ
ท่ีใหป้ระชาชนไดเ้งินมาโดยไม่มีผลผลิต  หรือกระตุน้ให้ประชาชนใชจ่้ายเกินตวั  ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อคะแนน
นิยมของรัฐบาล  เพราะประชาชนมีเงินจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึนและส่งผลดีต่อการเติบโตเศรษฐกิจ  รัฐบาลเอง
ก็มีรายรับมากข้ึนจากการเก็บภาษีไดม้ากข้ึนเพราะประชาชนใชจ่้ายมากข้ึน 

ตวัอย่างเช่นรัฐบาลอาจลดภาษีหรือลดจ านวนเงินดาวน์ขั้นต ่าในการซ้ือรถยนต์เงินผ่อน  เช่นเดิม
อาจก าหนดไวว้า่ตอ้งวางเงินดาวน์อยา่งนอ้ย 40% ของมูลค่ารถจึงจะซ้ือรถเงินผอ่นได ้ ก็ลดลงมาเหลือ 5%  
ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนสามารถซ้ือรถไดง่้ายข้ึน  ผลท่ีตามมาอยา่งรวดเร็วคือรถยนตจ์ะขายดีข้ึนและกิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการผลิตรถยนตก์็จะขายดีข้ึนตาม  รวมทั้งธุรกิจการปล่อยส้ินเช่ือส าหรับการซ้ือรถก็จะมีรายได้
สูงข้ึนดว้ย  ซ่ึงจะท าใหต้วัเลขการเติบโตเศรษฐกิจสูงข้ึน  และรัฐบาลจะเก็บภาษีไดม้ากข้ึน  ก็น่าเป็นท่ีถูกอก
ถูกใจหากรัฐบาลคิดแค่สั้นๆ  ไม่มองหรือไม่สนใจผลเสียในระยะยาว  เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุน้ให้
ประชาชนเอาเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าโดยการกู้มาซ้ือรถ  เงินท่ีเก็บภาษีมาได้ก็เป็นภาษีในอนาคต
เช่นเดียวกนั  สมมุติประชาชนซ้ือเงินผ่อนรถราคาหน่ึงล้านบาทโดยวางดาวน์เพียง 5% คือ 50,000 บาท  
หากมองในความเป็นจริงแล้วตวัเลขท่ีช่วยการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการซ้ือขายรถคนัน้ีควรเป็นเงิน 
50,000 บาท  และตวัเลขภาษีท่ีรัฐบาลได้รับจริงควรคิดจาก 50,000 บาทน้ี  ส่วนตวัเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและภาษีท่ีคิดจากอีก 950,000 บาทท่ีกูม้าซ้ือรถนั้น  เป็นเหมือนภาพลวงตาให้เขา้ใจผิดวา่เศรษฐกิจ
ดีและรัฐบาลเก็บภาษีไดม้าก  การเติบโตของเศรษฐกิจบนหน้ีกองโตข้ึนเร่ือยๆ เช่นน้ีเป็นภยัเงียบท่ีน่ากลวั 

การเติบโตทางเศรษฐกิจจากการกระตุ้นให้ประชาชนกู้มาใช้จ่ายเกินตวั  หรือรัฐบาลกู้มาให้
ประชาชนเช่นในโครงการประชานิยม  แมว้า่อาจท าให้เศรษฐกิจคึกคกัในช่วงสั้นๆ  แต่ถา้เงินท่ีกูม้านั้นไม่
ท าใหป้ระชาชนมีผลผลิตหรือเป็นผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ก็เท่ากบัวา่ประชาชนเป็นแต่ผูบ้ริโภคเงินกู้
นั้นแต่ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต  ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อตวัประชาชนเองและเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว   

เพื่อจะช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน  เราอาจเปรียบเทียบประเทศชาติเป็นครอบครัวหน่ึง  เม่ือครอบครัวกูเ้งิน
มาส าหรับการศึกษาของลูก  และลูกใช้เงินกูน้ั้นตามวตัถุประสงค์  ตั้งใจเล่าเรียนจนจบออกมามีงานท า  มี
รายได้มาค่อยๆ ใช้หน้ีจนหมด  ครอบครัวนั้ นก็อยู่รอดทางเศรษฐกิจ  แต่ถ้าลูกเหลวไหลไม่มีความ
รับผดิชอบ  เอาเงินท่ีกูม้านั้นไปเท่ียวเตร่หรือใชจ่้ายอยา่งอ่ืนจนหมด  แลว้เรียนไม่จบ  ไม่มีงานท า  ก็เท่ากบั
วา่ลูกเป็นแต่ผูบ้ริโภคโดยไม่มีผลผลิต  และไดเ้งิน (กู)้ มาเปล่าๆ โดยไม่ไดท้  าอะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น
หรือสังคม  ครอบครัวนั้นย่อมเดือดร้อนเพราะจะไม่มีเงินใช้หน้ี  ท านองเดียวกันหากรัฐบาลกู้เงินจาก
ต่างประเทศมาช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ  แต่ประชาชนไดแ้ต่ใชเ้งินนั้นเพื่อการบริโภค  โดยไม่มี
ผลผลิต  รัฐบาลก็จะไม่มีเงินไปใชห้น้ี  เศรษฐกิจก็จะยิง่แยก่วา่เดิมในไม่ชา้ 
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3. ระบบเศรษฐกจิ 
 

ลัทธิมากมายเหล่านี.้..ทอดทิง้ประชาชนท่ีอดอยากนับล้านๆ อย่างไม่ไยดีไว้กับปฏิบัติการของระบบ
การตลาดท่ีก าลังซ ้าเติมความระก าล าบากของมนุษยชาติส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด  ขณะท่ีช่วยให้คนส่วน
น้อยสามารถด ารงชีวิตด้วยความมัง่ค่ังอย่างท่ีบรรพบุรุษของเราแทบไม่เคยนึกฝันมาก่อน 

The Promise of World Peace, p.5  สภายุติธรรมสากล 
 

ลทัธิต่างๆ ท่ีแพร่หลายในโลกในเวลาน้ีมีความซับซ้อนมาก  คอมมิวนิสต์มีหลายประเภทซ่ึงไม่ลง
รอยกันและกนั  ท่ีมีหลายประเภทยิ่งกว่าคือ “นายทุน” ในความหมายของผูท่ี้สนับสนุนทุนนิยมว่าเป็น
รูปแบบท่ีน่าปรารถนาท่ีสุดของระบบเศรษฐกิจ  แต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศสังคมนิยมหรือทุนนิยม  
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีน่าสลดท่ีสภายุติธรรมสากลซ่ึงเป็นสถาบนัสูงสุดของศาสนาบาไฮ  กล่าวไว้
ขา้งบนน้ีในปี ค.ศ.1986  เป็นความจริงท่ีประจกัษ ์  

สมมุติวา่ในสังคมหน่ึงมียีสิ่บคนท่ีลงทุนท าธุรกิจอยา่งหน่ึงดว้ยเงินลงทุนรายละสามลา้นบาท  แต่มี
นาย ก. ลงทุนท าธุรกิจประเภทเดียวกนัดว้ยเงินสามสิบลา้นบาท  ธุรกิจของยี่สิบคนนั้นก็คงสู้นาย ก. ไม่ได ้ 
เม่ือกิจการของตนท ารายไดดี้นาย ก. ก็อยากขยายกิจการโดยไปกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาลงทุนเพิ่มอีก
สามสิบลา้นบาท  ธุรกิจของอีกยี่สิบคนนั้นก็ยิ่งสู้ไม่ได ้ ถา้ไม่ตอ้งปิดกิจการของก็คงท ารายไดไ้ม่มาก  อาจ
แค่พออยูไ่ด ้ คร้ันคิดจะขยายกิจการเพื่อมาสู้กบันาย ก. แลว้ไปขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาลงทุนเพิ่มสักส่ี
สิบลา้นบาท  ก็คงยากท่ีจะไดเ้พราะกิจการของตนเล็กเกิน  สถาบนัการเงินคงไม่ยอมปล่อยกูใ้ห้  คนอย่าง
นาย ก. ก็จะกลายเป็นปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็ก   

ต่อมากิจการของนาย ก. ก็ยิ่งท าก าไรมากและมากข้ึนไปอีกจนไม่มีใครสู้ไดจ้นมีทรัพยสิ์นกวา่ร้อย
ลา้น  นาย ก. เลยคิดจะไปท าธุรกิจอ่ืนบา้งคืออสังหาริมทรัพย ์ แลว้ก็ไปขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาสอง
ร้อยลา้น  น าไปกวา้นซ้ือท่ีดินมาตุนไวจ้  านวนหน่ึงเพื่อเก็งก าไรแลว้ท าโครงการบา้นจดัสรร  เม่ือร ่ ารวยข้ึน
ไปเร่ือยๆ  ในท่ีสุดนาย ก. ก็ใจใหญ่ไปขอกูเ้งินเพิ่มเพื่อน ามาลงทุนซ้ือท่ีดินตุนไวเ้ป็นพนัๆ ลา้นหรืออาจ
ถึงหม่ือล้านบาท  เร่ิมเกิดการผูกขาด  ท าให้ราคาท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์พุ่งข้ึนอีกอย่างรวดเร็ว  จน
ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการซ้ือบา้นเดือดร้อน  เพราะเงินเดือนหรือรายไดข้องตนเพิ่มข้ึนไม่ทนักบัราคาบา้นท่ี
สูงข้ึน  หากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หม่ืนล้านของนาย ก. ประสบความส าเร็จ  ผูท่ี้ร ่ ารวยคือนาย ก. และ
สถาบนัการเงินท่ีปล่อยกู้ให้นาย ก.  แต่ถ้าธุรกิจของนาย ก. ล้มเหลว  นาย ก.ไม่มีเงินไปใช้หน้ีสถาบนั
การเงิน  ท าให้เกิดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ถึงขั้นอนัตรายต่อความมัน่คงของสถาบนัการเงิน  รัฐบาลก็
อาจจะตอ้งเอาเงินภาษีของประชาชนมาอุม้สถาบนัการเงินดงักล่าว  และใชม้าตรการต่างๆ มาช่วยให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยข์องนาย ก. ขายได ้ เช่นลดหยอ่นภาษีบางอยา่ง   

น้ีคือระบบเศรษฐกิจท่ีไม่ยติุธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั  เวลาธุรกิจท าก าไร  ผูท่ี้เสวยก าไรนั้นก็คือนาย ก. 
และสถาบนัการเงิน  แต่ถา้ธุรกิจย  ่าแยภ่าระนั้นตอ้งมาตกอยูก่บัประชาชนทั้งหมด  เพราะรัฐบาลเอาภาษีของ
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ประชาชนไปช่วยอุม้ธุรกิจของนาย ก. และสถาบนัการเงิน  อยา่งน้ีประชาชนก็โดนทั้งข้ึนทั้งล่อง  ถา้ธุรกิจ
ของนาย ก.ไปไม่ไหวก็ตอ้งมาร่วมแบกภาระ  ถา้ธุรกิจของนาย ก. ไปไดดี้  ประชาชนก็ตอ้งเดือดร้อนเพราะ
บา้นราคาแพงข้ึนมาก  ก็เท่ากบัว่าตวัเองจนลง  การลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนไม่มีทางท าได้
ส าเร็จ  และแถมช่องวา่งน้ีจะยิ่งถ่างกวา้งออกเร่ือยๆ  หากยงัไม่แกห้รือปรับระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่เช่นน้ี  
ในเอกสารเดียวกันน้ีท่ีเป็นค าแถลงถึงประชาชนทั้งหลายของโลก  สภายุติธรรมได้สนับสนุนให้ทั้งผูท่ี้
สนับสนุนทุนนิยมและสังคมนิยมมองขา้มความแตกต่างของทฤษฎีเศรษฐกิจของตน  แล้วแสวงหาการ
แกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงท่ีก าลงัท าใหม้นุษยชาติส่วนใหญ่เดือดร้อน  โดยตั้งค  าถามไวว้า่ : 

 

เวลามาถึงแล้วส าหรับบรรดาผู้ ท่ีเทศน์วัตถุนิยม  ไม่ว่าของโลกตะวันออกหรือโลกตะวันตก  ไม่ว่า
ของทุนนิยมหรือสังคมนิยม  ท่ีจะต้องให้ค าอธิบาย...ท าไมประชาชนส่วนใหญ่ของโลกก าลังจมลงไปใน
ความหิวโหยและทุกขเวทนา  ขณะท่ีความมั่งค่ังในระดับท่ีไม่เคยนึกฝันโดยฟาโรห์  ซีซ่าร์  หรือแม้แต่
บรรดามหาอ านาจนักล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเก้า  อยู่ในมือของบรรดาผู้ ชี้ขาดกิจการท้ังหลาย
ในปัจจุบัน 

The Promise of  World Peace, p.5  สภายุติธรรมสากล 
 

ท่ีจริงนั้น “เวลามาถึง” นาน “แล้ว” เพราะสภายุติธรรมไดแ้ถลงไวต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1986  แต่เลยมาถึง
ป่านน้ีระบบเศรษฐกิจก็ยงัไม่ถูกปรับใหแ้กปั้ญหาความยากจนของคนเป็นลา้นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลไม่วา่
ประเทศไหน  คนจนยิ่งจนลง  คนรวยยิ่งรวยข้ึน  ข้ึนไปติดท าเนียบเศรษฐีระดบัประเทศหรือระดบัโลก  
ระบบเศรษฐกิจท่ีให้ก าเนิดปลาใหญ่มาไล่กินปลาเล็ก  จนกระทัง่ปลาเล็กลดน้อยลงจนเหลือไม่พอให้ปลา
ใหญ่กิน  ในท่ีสุดระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะระส ่ าระสายและพร้อมท่ีจะทลายลง  ดงัท่ีมีสัญญาณส่อเคา้ให้เห็น
แลว้ในบางประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรป  ถึงเวลาหรือยงัท่ีบรรดาผูท่ี้มีอ านาจทางการเงินและอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจ  ควรไดแ้รงบนัดาลใจจากธรรมลิขิตบาไฮขา้งล่างน้ี :   

 

ความมั่งค่ังเป็นท่ีน่าสรรเสริญในระดับสูงสุด  หากความมั่งค่ังนั้นได้มาด้วยความพยายามของ
ตนเองและกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าในด้านพาณิชย์  เกษตรกรรม  ศิลปะและอุตสาหกรรม  และความมั่ง
ค่ังนั้นถกูใช้ไปเพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม  เหนืออ่ืนใดหากผู้ ท่ีสุขุมรอบคอบและคิดเป็นท าเป็น  ริเร่ิมมาตรการ
ท่ีจะช่วยให้มวลชนรวยขึน้อย่างท่ัวถึง  ไม่มีภารกิจใดย่ิงใหญ่กว่านี ้ และในสายตาของพระผู้ เป็นเจ้า  ภารกิจ
นีคื้อความส าเร็จสูงสุด  เพราะผู้อนุเคราะห์ดังกล่าวจัดหาส่ิงจ าเป็นและรับประกันความสุขสบายและความ
ผาสุกของคนจ านวนมาก  ความมั่งค่ังเป็นท่ีน่าชมเชยท่ีสุดโดยมีข้อแม้ว่าประชาชนท้ังหมดมั่งค่ังด้วย  หาก
คนไม่ก่ีคนร ่ารวยจนเกินควรแต่คนอ่ืนท้ังหมดยากจน  และไม่มีผลหรือประโยชน์งอกเงยมาจากความมั่งค่ัง
นั้น  เช่นนั้นความมั่งค่ังเป็นเพียงส่ิงท่ีผู้ ครอบครองจะต้องจ่ายไป  ในทางตรงกันข้ามหากความมั่งค่ังถูกใช้
จ่ายไปเพ่ือส่งเสริมความรู้  ก่อตั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนอ่ืนๆ  สนับสนุนศิลปะและอุตสาหกรรม  
ฝึกฝนเดก็ก าพร้าและผู้ยากไร้  กล่าวโดยย่อ  หากความมั่งค่ังอุทิศให้แก่ความผาสุกของสังคม  ผู้ครอบครอง
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ความมั่งค่ังนั้นจะโดดเด่นต่อหน้าของพระผู้ เป็นเจ้าและมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีล  า้เลิศกว่าใครๆ ท่ีอาศัยอยู่
บนพิภพ  และจะได้รับการนับว่าเป็นชาวสวรรค์ 

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

4. บทบาทของสถาบันการเงินในการค า้จุนเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนื 
 

สมมุติว่านาย ข.เป็นชาวประมง  และได้รับเงินกู้จากสถาบนัการเงินมาสามล้านบาทด้วยอตัรา
ดอกเบ้ีย 8 % เพื่อซ้ือเรือประมงและท ากิจการประมง  คิดเป็นดอกเบ้ีย 240,000 บาทต่อปี  หรือ 20,000 บาท
ต่อเดือน  นาย ข.ใชเ้รือประมงน้ีออกไปจบัปลามาขาย  ไดก้ าไรมากพอท่ีจะจ่ายดอกเบ้ีย 20,000 บาทแต่ละ
เดือนพร้อมกบัจ่ายเงินตน้ดว้ยบางส่วน  ต่อมาเม่ือคนอ่ืนๆ เห็นกิจการประมงของนาย ข.ไปไดดี้ก็เลยคิดจะ
ท าบา้ง  โดยไปกูเ้งินสถาบนัการเงินมาสามลา้นบาทเช่นกนัโดยก าหนดผ่อนจ่ายสิบปี  จากนั้นไม่นานก็มี
เรือประมงเพิ่มข้ึนเป็นยี่สิบล าออกทะเลไปจบัปลาแบบนาย ข.  ทุกคนก็จบัปลาไดม้ากพอท่ีจะขายไดก้ าไร
พอท่ีจะผ่อนหน้ีสถาบนัการเงินทุกเดือน  สถาบนัการเงินเห็นว่ากิจการน้ีไปไดดี้ก็ยินดีปล่อยกูใ้ห้คนอ่ืนๆ 
อีก  จนกระทัง่ก็มีเรือประมงหน่ึงร้อยล าท่ีคนหน่ึงร้อยคนลงทุนกูจ้ากสถาบนัการเงิน  เพื่อใช้ออกทะเลไป
จบัปลา  เม่ือมีเรือออกทะเลไปจบัปลามากขนาดน้ี  ปลาเร่ิมออกลูกไม่ทนัและโตไม่ทนั  เรือแต่ละล าท่ีออก
ทะเลไปก็เร่ิมจบัปลาได้น้อยลงเร่ือยๆ  จนในท่ีสุดก็ขายปลาได้ก าไรไม่พอท่ีจะผ่อนหน้ีสถาบนัการเงิน  
สถาบนัการเงินก็เร่ิมมีหน้ีเสีย  แถมเรือบางล าออกไปหาปลาไกลจนล่วงล ้าเขา้ไปในน่านน ้ าของประเทศอ่ืน
แลว้ถูกจบั  ก็ยิง่ไม่มีเงินมาผอ่นหน้ี 

สมมุติตวัอย่างท านองเดียวกัน  นาย ค.กู้เงินสามสิบล้านบาทมาจากสถาบันการเงินด้วยอตัรา
ดอกเบ้ีย 8% เช่นกนั  เพื่อท าสัมปทานท าป่าไม ้ คิดเป็นดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายเดือนละ 200,000 บาท  นาย ค.
จึงเร่งตดัตน้ไมใ้หญ่ๆ ในป่าเดือนละ 500 ตน้เพื่อจะไดไ้มป้ริมาณมากพอท่ีจะมาขายให้ไดก้  าไรพอท่ีจะผอ่น
หน้ีสถาบันการเงินทุกเดือน  แถมยงัอาจต้องเผื่อไว้ให้พอจ่ายเบ้ียบ้ายรายทางด้วย  นักวิชาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มรู้เขา้ก็ไปทว้งติงนาย ค.วา่  ไม่ควรตดัตน้ไมเ้กิน 10 ตน้ต่อปีเพราะจะปลูกป่าทดแทนข้ึนมาไม่
ทนั  นาย ค.ถึงแมว้่าเห็นด้วยและอยากให้ความร่วมมือ  ก็ไม่สามารถท าตามค าทว้งติงได ้ เพราะจะไม่มี
รายไดพ้อไปผ่อนหน้ี  ก็ตอ้งเร่งตดัตน้ไมใ้นป่าต่อไป  ป่าในประเทศก็ตอ้งหดหายไปเร่ือยๆ  ผลท่ีตามมาก็
คือน ้าท่วมน ้าแลง้ซ่ึงก่อความเสียหายแก่เกษตรกรรมและเศรษฐกิจ 

ตวัอย่างทั้งสองขา้งบนน้ีช้ีให้เห็นว่า  การปล่อยเงินกู้จ  านวนยิ่งมากและด้วยอตัราดอกเบ้ียยิ่งสูง  
ทรัพยากรธรรมชาติก็ยิง่ถูกน ามาใชม้ากข้ึนและเร็วข้ึน  เช่นในกรณีของนาย ค. หากกูเ้งินมาหกสิบลา้นบาท  
หรือกูเ้ท่าเดิมแต่ดว้ยอตัราดอกเบ้ีย 16 %  นาย ค. ก็คงตอ้งเร่งตดัไมใ้ห้ได ้1,000 ตน้ต่อเดือน  เพื่อให้พอจ่าย
ดอกเบ้ีย  แมจ้ะเป็นการปล่อยกูใ้ห้กบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยตรง  ก็ย่อมมี
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท่ีสุด  และเม่ือไปถึงจุดหน่ึงเม่ือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติฟ้ืนตวัไม่ทนั  เช่นป่าไมแ้ละปลาในทะเลดงัตวัอยา่ง  เศรษฐกิจก็จะเร่ิมมีปัญหา  เงิน
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จะเฟ้ออยา่งยากท่ีจะแกไ้ข  เพราะอาหารการกินจะแพงข้ึน  ดงัตวัอยา่งนาย ข.ท่ีเป็นชาวประมง  ปลาในทะเล
จะหายากยิง่ข้ึนและราคาปลาก็จะสูงข้ึน  หรือดงัตวัอยา่งนาย ค. ป่าไมท่ี้ถูกท าลายจะมาพร้อมกบัน ้ าท่วมน ้ า
แลง้  ซ่ึงส่งผลเสียหายต่อภาคเกษตรกรรม  ท าใหผ้ลผลิตการเกษตรมีราคาแพงข้ึน 

ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมือใครยาวสาวไดส้าวเอา  และใครๆ ก็ตอ้งรีบท าก าไรให้มากท่ีสุดและ
เร็วท่ีสุด  ปล่อยใหเ้วลาและโอกาสหลุดไปไม่ได ้ สถาบนัการเงินก็คงหนีไม่พน้ท่ีจะพยายามท าก าไรให้มาก
ท่ีสุดและเร็วท่ีสุดเช่นกนั  และความพยายามนั้นจะมาพร้อมกบัการพยายามปล่อยกูใ้ห้มากท่ีสุดและดว้ย
อตัราดอกเบ้ียสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ ซ่ึงแน่นอนว่าจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทรุด
โทรมลงไปเร่ือยๆ  และเศรษฐกิจในระยะยาวจะล าบากแน่  ประชาชนเองก็จะถูกกระตุน้ให้กูไ้ปบริโภคจน
เป็นหน้ีเกินตวั  หากสถาบนัการเงินจะช่วยค ้าจุนเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมระยะยาว  
บทบาทของตนควรจะปรับเปล่ียนไปเป็นสถาบนัท่ีไม่มุ่งแสวงหาก าไรหรือไม่  ควรจะมีกติกาหรือกฎเกณฑ์
บางอย่างส าหรับการปล่อยกู้ของสถาบนัการเงินมากกว่าท่ีเป็นอยู่หรือไม่  แทนท่ีจะปล่อยให้เป็นไปตาม
กลไกของตลาดเสรี  เช่นพอเงินเฟ้อก็เพิ่มอตัราดอกเบ้ีย  พอเงินฝืดก็ลดอตัราดอกเบ้ีย  และจะปล่อยกูม้ากแค่
ไหนกบักิจการประเภทใดก็ได ้ ซ่ึงการพยายามปล่อยส้ินเช่ือแข่งกนัอาจเลยเถิดไปถึงขั้นปล่อยกูแ้บบเส่ียงๆ 
หรือไม่สุจริต  

ในโลกยุคใหม่น้ีท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบเศรษกิจของมนุษยชาติต่างจากในอดีตมาก  
ศาสนาบาไฮไม่ถือวา่ดอกเบ้ียเป็นขอ้หา้ม  แต่ตอ้งอยูใ่นความพอประมาณและความยุติธรรม  เพราะดอกเบ้ีย
เงินฝากช่วยชดเชยค่าของเงินท่ีลดลงจากเงินเฟ้อ  และสถาบนัการเงินก็จ  าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร
เงิน  ซ่ึงรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงินสามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายน้ี  แต่ดอกเบ้ียไม่ควรถูก
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความร ่ ารวยในลกัษณะท่ีเป็นการไดเ้งินมาโดยไม่มีผลผลิต  ไม่ท าอะไรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นหรือสังคมดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ตอนตน้ : 

   
หากไม่อนุญาตให้มีดอกเบีย้  กิจการ (ธุรกิจ) ท้ังหลายจะถูกจ ากัดและขวางกั้น...ยากท่ีจะพบใครท่ี

จะให้ผู้ อ่ืนยืมเงินบนหลักการการ์ดี ฮัสซาน (ตามตัวอักษรคือ ‘เงินกู้ ท่ีดี’  นั่นคือเงินท่ีให้ไปก่อนโดยไม่มี
ดอกเบี้ย  และจ่ายคืนตามความยินดีของผู้ ยืม)  ดังนั้นด้วยความโปรดปรานต่อคนรับใช้ท้ังหลาย  เราได้
ก าหนด ‘ก าไรจากเงิน’ ให้น ามาใช้กันในการด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีท ากันอยู่ในหมู่ประชาชน  นั่นคือ...เป็นท่ี
อนุญาต  ชอบด้วยกฎหมายและบริสุทธ์ิ  ท่ีจะคิดดอกเบีย้จากเงิน...แต่เร่ืองนีต้้องท าด้วยความพอประมาณ
และความยุติธรรม...ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ขอยั้งจากการวางขีดจ ากัดของเร่ืองนี้  ประหน่ึงเป็น
อัจฉริยภาพจากท่ีสถิตของพระองค์และความสะดวกส าหรับคนรับใช้ท้ังหลายของพระองค์  เราเค่ียวเขญ็
มิตรสหายท้ังหลายของพระผู้ เป็นเจ้าให้กระท าด้วยความเป็นธรรมและความยุติธรรม  และในหนทางท่ี
ความปรานีและความเห็นอกเห็นใจของบรรดาผู้เป็นท่ีรักของพระองค์  จะถกูแสดงให้ปรากฏต่อกันและกัน 

   A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.46 พระบาฮาอุลลาห์ 
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5. เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
 

ดว้ยผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าผลผลิตทางเกษตรกรรม  และดงันั้นจึง
ช่วยดนัตวัเลขการเติบทาเศรษฐกิจไดม้ากกวา่  ผูบ้ริหารประเทศทั้งหลายจึงมกัหลงใหลไดป้ล้ืมและพยายาม
ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม  ซ่ึงหมายความวา่จะท าให้ประชาชนมีงานท ามากข้ึนและมีรายไดม้ากข้ึน  
จนเป็นท่ีน่าภาคภูมิของผูบ้ริหารประเทศ  ในสังคมโลกท่ีวดัความส าเร็จและระดบัการพฒันาของประเทศ
ด้วยตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้เฉล่ียต่อหัวของประชากร  ไม่มีข้อสงสัยว่าการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีมากบัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไดท้  าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องเรา
สะดวกสบายข้ึน  และสังคมเจริญกา้วหน้าดา้นวตัถุ  แต่ถา้หากเร่งการพฒันาอุตสาหกรรมจนเกินขอบเขต
ของความพอประมาณ  ตามอุดมการณ์ของทุนนิยมท่ีจะตอ้งท าก าไรให้เร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด  นัน่จะส่ง
ผลร้ายมหนัต ์:     

 

อารยธรรมท่ีผู้อรรถาธิบายศิลปะและวิทยาศาสตร์คุยโตโอ้อวดอยู่ บ่อยๆ  หากยอมให้ล่วงเกิน
ขอบเขตของความพอประมาณ  จะน าความช่ัวร้ายมหันต์มาสู่มนุษย์  นีคื้อค าเตือนส าหรับเจ้าจากพระผู้ เป็นผู้
ทรงรอบรู้  ถ้าหากเลยเถิด  อารยธรรมจะเป็นแหล่งท่ีเตม็ไปด้วยความช่ัวร้าย  เช่นเดียวกับท่ีเป็นแหล่งของ
ความดีเม่ือร้ังไว้ในขอบเขตของความพอประมาณ 

                             Gleanings from the Writings of Baha’u’llah p.342-3 พระบาฮาอุลลาห์ 
 

สมมุติวา่โรงงานอุสาหกรรมแห่งหน่ึงก่อตั้งข้ึนมาโดยอาศยัเงินกู ้200 ลา้นบาท  เพื่อท่ีจะผลิตสินคา้
ให้ได้ปริมาณมากพอท่ีจะมีก าไรพอท่ีจะจ่ายดอกเบ้ียเดือนละกว่าหน่ึงล้านบาท  โรงงานน้ีจึงต้องเดิน
เคร่ืองจกัรผลิตส้ินค้าตลอดยี่สิบส่ีชั่วโมง  แทนท่ีจะท างานเฉพาะตอนกลางวนัแปดชั่วโมงตามปกติ  
พนกังานตอ้งท างานล่วงเวลาตอนกลางคืนตามความตอ้งการของโรงงาน  ถึงแมพ้นกังานยินดีท่ีจะท างาน
ล่วงเวลาเพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนไวซ้ื้อรถหรือผอ่นบา้นท่ีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ  สุขภาพของตนก็ทรุดโทรมเพราะ
การท างานหนกัเกินควร  และยงัอาจไดรั้บมลพิษในท่ีท างานท่ีบัน่ทอนสุขภาพ  คุณภาพชีวิตของพนกังานก็
แยล่ง  ไม่มีเวลาใหค้รอบครัว  ไม่มีอยูก่บัลูกหรืออบรมสั่งสอนลูก  ตอ้งฝากลูกให้ญาติหรือจา้งคนเล้ียง  ซ่ึง
อาจเป็นปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมตามมา 

กระบวนการอุตสาหกรรมก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรมท่ีสลายได้ยากและช้า  หรือมกัตอ้งเสียค่า
ก าจดัสูง  อีกทั้งยงัปล่อยมลพิษลงไปในดิน  น ้ าหรืออากาศ  เม่ือสะสมเพิ่มพูนมากข้ึนส่ิงเหล่าน้ีท าให้
ส่ิงแวดลอ้มเสียหายจนถึงขั้นอนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพ  รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมส่วนหน่ึง
ตอ้งแลกดว้ยความเจ็บป่วย  การบาดเจ็บหรือถึงกบัพิการของผูใ้ชแ้รงงานและประชาชนในชุมชนใกลคี้ยง
กบัโรงงานอุตสาหกรรม  มากนอ้ยข้ึนกบัมาตรฐานความปลอดภยัของอุตสาหกรรมนั้นๆ  ค่าใชจ่้ายส าหรับ
การเยยีวยาความเจบ็ป่วย  บาดเจบ็หรือพิการดงักล่าว  ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นคือความสูญเสีย  แต่ก็สามารถ
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น ามาคิดเป็นผลผลิตของโรงพยาบาลและธุรกิจทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่นรายไดข้องโรงพยาบาลเอกชลและ
บริษทัจ าหน่ายยาและผลิตภณัฑ์ทางการแพทย ์ จากการดูแลรักษาความเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม  
ถูกน าไปบวกกบัรายไดป้ระชาชาติช่วยให้ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน  การเผาผลาญเช้ือเพลิงของ
รถยนตแ์ละโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงท าใหโ้ลกร้อนและก่อมลพิษทางอากาศ  ท าให้การด ารงชีวิตยุง่ยากและ
เสียค่าใช้จ่ายมากข้ึนเช่นตอ้งติดเคร่ืองปรับอากาศท่ีบา้นและท่ีท างาน  เช่นกนัต่าใช้จ่ายน้ีถูกน ามาคิดเป็น
ผลิต  เช่นรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนของโรงงานและผู ้จ ัดจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ  ถูกน าไปบวกกับรายได้
ประชาชาติช่วยให้ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงข้ึน  ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนท่ีเพิ่มข้ึนมา
พร้อบกบัปัญหาสังคมและอาชญากรรม  สามารถท าให้ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจสูงข้ึน  เช่นตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในการติดตั้งกลอ้งและสัญญาณกนัขโมย  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนน้ีคือรายได้ของบริษทัรับติดตั้งสัญญาณกนั
ขโมยดงักล่าว  ท่ีช่วยท าให้ตวัเลขการเติบโตทางเศณษฐกิจสูงข้ึน  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีเฟ่ืองฟูท่ีช่วย
ดนัตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงข้ึน  ตอ้งแลกดว้ยการตดัไมท้  าลายป่าท่ีน าไปสู่น ้ าท่วมน ้ าแลง้และ
ภูมิอากาศแปรปรวน  และน ้าท่วมท่ีรุนแรงท าให้บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างเสียหาย  แต่ความเสียหายน้ีก็ช่วย
ใหต้วัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงข้ึนเช่นกนั  ซ่ึงสูงข้ึนจากการท่ีธุรกิจก่อสร้างมีงานซ่อมแซมเพิ่มข้ึน  
และส่วนหน่ึงก็เพิ่มข้ึนบนกองหน้ีท่ีกูม้าซ่อมแซมอาคารบา้นเรือน   

การเร่งพฒันาอุตสาหกรรมจนเกินความพอประมาณ  เกินกว่าธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะรับ
ผลกระทบได ้ ในท่ีสุดแลว้จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีบัน่ทอนคุณภาพชีวิตหนกั
ข้ึนทุกที  แต่กระนั้นตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยงัเพิ่มข้ึนไปไดเ้ร่ือยๆ  เป็นภาพลวงตาให้คิดว่าการ
พฒันาสังคมและเศรษฐกิจเดินมาถูกทางแลว้  ซ่ึงเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ระดบัประเทศ  แต่เป็นปัญหาระดบัโลก  
แมโ้ลกจะร้อนข้ึนทุกวนัและชั้นโอโซนก็ถูกท าลายมากข้ึน  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับมากข้ึนแลว้วา่  มีสาเหตุใหญ่มา
จากการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศจากการพฒันาอุตสาหกรรม  แต่ประเทศทั้งหลายก็ไม่สามารถด าเนิน
มาตรการลดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  เพื่อลดการปล่อยมลพิษไดม้ากพอและเร็วพอท่ีหยุดย ั้ง
อุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงข้ึน  เพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเหล่านั้นสูงมาก  ซ่ึงหากลดการ
ผลิตอยา่งฮวบฮาบเพื่อใหท้นัการณ์  จะท าใหค้นจ านวนมากตกงาน  อีกทั้งรายไดข้องอุตสาหกรรมนั้นๆ ท่ีกู้
เงินมาลงทุนจ านวนมหาศาล  จะลดลงอยา่งรวดเร็วจนไม่สามารถผอ่นหน้ีสถาบนัการเงิน  ท าใหเ้กิดหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดจ้นอาจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของสถาบนัการเงิน  มนุษยชาติมาถึงทางตนัอยา่งหาทาง
ออกไม่ไดแ้ลว้จะตอ้งเตรียมตายหมู่หรือไม่  หรือยงักลบัหลงัหนัทนัโดยชะลอการพฒันาอุตสาหกรรม  แลว้
ส่งเสริมการพฒันาเกษตรกรรมให้มากข้ึน  การพฒันาเศรษฐกิจจะย ัง่ยืนไดต้อ้งให้การพฒันาอุตสาหกรรม
เป็นรองต่อการพฒันาเกษตรกรรม  ซ่ึงควรไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเพียงพอถึงขนาดท่ี  เกษตรกรจะอยูไ่ดไ้ม่
หนัหลงัใหก้บัอาชีพของตน  ธรรมลิขิตบาไฮกล่าวไวว้า่ : 
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เกษตรกรรมเป็นเร่ืองท่ีต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ  เพราะเกษตรกรรมเป็นวิทยาการท่ีประเสริฐและคือ
การบูชา  หากบุคคลใดช านิช านาญในวิทยาการนี ้ เขาจะเป็นหนทางจัดหาความสุขสบายส าหรับประชาชน
จ านวนนับไม่ถ้วน  ย่ิงไปกว่านั้น  เกษตรกรรมยงัส่งเสริมการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศน์ของโลก 

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

หากเกษตรกรรมไดรั้บการส่งเสริมทั้งในดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก  การลดตน้ทุน  
ไปจนถึงการท าตลาดผลิตผลทางการเกษตร  จนเกษตรกรหายขดัสนและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  ก าลงัซ้ือและการ
จบัจ่ายใชส้อยของเกษตรกรท่ีเพิ่มข้ึน  จะเพิ่มรายไดใ้หก้บัคนชนชั้นอ่ืนดว้ย :   

 

การแก้ปัญหาเร่ิมต้นท่ีหมู่ บ้าน  และเม่ือหมู่ บ้านได้รับการปฏิสังขรณ์  เม่ือนั้นเมืองก็จะได้รับการ
ปฏิสังขรณ์ด้วย  ความมุ่งหมายคือ  ในแต่ละหมู่ บ้านจะมีการสร้างคลังเก็บ  ในภาษาของศาสนานีเ้รียกว่า
ส านักการคลัง  นั่นคือคลังสากลท่ีเร่ิมต้นในหมู่ บ้าน  การบริหารคลังเก็บนีอ้าศัยคณะกรรมการท่ีเป็นคน
เฉลียวฉลาดของชุมชนและกิจการท้ังหมดจะถกูก ากับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนี ้

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.39 พระอบัดุลบาฮา 
 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีเร่งพฒันาอุตสาหกรรมจนเร็วเกินควร  จะก่อให้เกิด
ปัญหาความเล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ  คนยากจนทวีจ  านวนข้ึน  เป็นปัญหาสังคมท่ีท าให้ครอบครัวอ่อนแอ  
และตามมาดว้ยปัญหาการดูแลคนชรา  คนพิการและเด็กก าพร้าท่ีถูกทอดทิ้ง  ซ่ึงนับวนัจะเกินก าลงักว่า
หน่วยงานและงบประมาณของรัฐจะรับมือได ้ ยุทธศาสตร์ในการจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีตอ้งมุ่งมาท่ีการปู
พื้นเกษตรกรรมให้มัน่คง  และพฒันาชุมชนเกษตรกรรมให้เป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองและอารย
ธรรม  ธรรมลิขิตบาไฮกล่าวไวว้า่ :   

 

รากฐานของชุมชนคือเกษตรกรรมและการพรวนดิน  ทุกคนต้องเป็นผู้ผลิต  แต่ละคนในชุมชนท่ีมี
ความสามารถในการผลิตเท่ากับปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับตน  จะได้รับการยกเว้นภาษี  แต่ถ้ารายได้ของเขา
มากกว่าปัจจัยท่ีจ าเป็น  เขาต้องจ่ายภาษีจนกระท่ังเกิดการปรับให้เข้าท่ี  กล่าวคือ  ความสามารถในการผลิต
ของคนเราและปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับเขาจะถกูเกล่ียให้เสมอกันโดยการเกบ็ภาษี  หากผลผลิตของเขามากกว่า  
เขาจะจ่ายภาษี  หากปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับเขามากกว่าท่ีเขาผลิตได้  เขาจะได้รับจ านวนหน่ึงท่ีเพียงพอท่ีจะ
ปรับให้เข้าท่ีหรือเสมอกัน  ดังนั้นภาษีจะเป็นสัดส่วนกับความสามารถและการผลิต  และจะไม่มีคนยากไร้
ในชุมชน 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.9  พระอบัดุลบาฮา   
 

ธรรมลิขิตบาไฮไดใ้ห้รายละเอียดของแนวทางปฏิบติัเพื่อพฒันาชุมชนเกษตรกรรมให้อยู่ได้ดว้ย
ตนเองอยา่งพอเพียง  มีความสุขสบายทัว่หนา้ทั้งดา้นสังคมและเศรษฐกิจวา่ : 
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ปัญหาเศรษฐกิจต้องเร่ิมต้นท่ีเกษตรกร  และจากนั้นขยายไปถึงชนช้ันอ่ืนๆ  เน่ืองด้วยจ านวน

เกษตรกรมีมากกว่าชนช้ันอ่ืนท้ังหมดเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเป็นการเหมาะสมท่ีจะเร่ิมต้นท่ีเกษตรกรในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ  เพราะเกษตรกรคือปฏิบัติการแรกท่ีแขง็ขันในสังคมมนุษย์  กล่าวโดยย่อ  ควรมี
การจัดตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากหมู่คนท่ีเฉลียวฉลาดในทุกหมู่บ้าน  และกิจการต่างๆ ของหมู่บ้านควรอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการนี้  ท านองเดียวกันคลังเก็บท่ัวไปควรได้รับการก่อตั้งและแต่งตั้ง
เลขานุการ  ณ เวลาเกบ็เก่ียวผลผลิตภายใต้การก ากับของคณะกรรมการนี ้ เปอร์เซ็นต์ส่วนหน่ึงจากพืชผลท่ี
เกบ็เก่ียวได้ท้ังหมดควรจัดมาให้คลังเกบ็นี ้

คลังเก็บมีรายได้เจ็ดอย่าง : อากรหน่ึงในสิบ  ภาษีสัตว์  ทรัพย์สินท่ีไม่มีผู้ สืบมรดก  ของสูญหาย
ท้ังหมดท่ีพบซ่ึงตามหาเจ้าของไม่ได้  หน่ึงในสามของส่ิงมีค่าท้ังหมดท่ีพบเจอโดยไม่รู้เจ้าของ  หน่ึงในสาม
ของผลผลิตของเหมืองแร่ท้ังหมด  และการบริจาคโดยสมคัรใจ 

คลังเกบ็นีมี้รายจ่ายเจด็อย่างเช่นกัน :  

1. ค่าใช้จ่ายท่ัวไปในการด าเนินการของคลังเช่น  เงินเดือนของเลขานุการและการบริหาร
สาธารณสุข 

2. อากรหน่ึงในสิบให้แก่รัฐบาล  
3. ภาษีสัตว์ให้แก่รัฐบาล 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสถานเลีย้งเดก็ก าพร้า 
5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบ้านผู้ทุพพลภาพ 
6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการโรงเรียน 
7. การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือจัดหาส่ิงจ าเป็นให้แก่คนยากไร้ 

รายได้แรกคืออากรหน่ึงในสิบ  ควรเก็บดังต่อไปนี้  ตัวอย่างเช่นหากคนหน่ึงมีรายรับห้าร้อยดอล
ล่าห์  และมีค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเท่ากัน  จะไม่มีการเกบ็อากรหน่ึงในสิบจากเขา  หากอีกคนหน่ึงมีค่าใช้จ่ายห้า
ร้อยดอลล่าห์  ขณะท่ีมีรายรับหน่ึงพันดอลล่าห์  จะเก็บจากเขาหน่ึงในสิบเพราะเขามีมากเกินความจ าเป็น
ของตน  หากเขาให้หน่ึงในสิบของท่ีส่วนเหลือ  การท ามาหากินของเขาจะไม่เสียหาย  หากอีกคนหน่ึงมีค่า
ใช่จ่ายหน่ึงพันดอลล่าห์  และมีรายรับห้าพันดอลล่าห์  เน่ืองด้วยเขามีเหลืออีกส่ีพันดอลล่าห์  เขาจะต้องให้
หน่ึงคร่ึงในสิบ  หากอีกคนหน่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีจ าเ ป็นหน่ึงพันดอลล่าห์  แต่มีรายรับหน่ึงหม่ืนดอลล่าห์  
จะต้องเกบ็จากเขาสองในสิบของส่วนท่ีเหลือ  เพราะส่วนท่ีเหลือของเขาเป็นเงินจ านวนมาก  แต่หากอีกคน
หน่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นส่ีหรือห้าพันดอลล่าห์  และมีรายได้หน่ึงแสนดอลล่าห์  จะต้องเกบ็จากเขาหน่ึงในส่ี  
ในทางตรงกันข้ามหากคนหน่ึงมีรายได้สองร้อยดอลล่าห์  แต่ท่ีจ าเป็นจริงๆ ส าหรับการท ามาหากินของเขา
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คือห้าร้อยดอลล่าห์  โดยมีข้อแม้ว่าเขาไม่ได้ละเลยการงานของตน  หรือไร่นาของเขาไม่ได้รับพรด้วยพืชผล
ท่ีเกบ็เก่ียวได้  คนเช่นนีต้้องรับความช่วยเหลือจากคลังท่ัวไป  เพ่ือว่าเขาจะไม่ขดัสนและมีชีวิตท่ีสบาย 

เงินจ านวนหน่ึงจากคลังเก็บท่ัวไปต้องกันไว้ส าหรับเด็กก าพร้าของหมู่ บ้าน  และจ านวนหน่ึง
ส าหรับผู้ทุพพลภาพ  เงินจ านวนหน่ึงจากคลังนีต้้องจัดให้ส าหรับบรรดาผู้ ท่ีขัดสนและไม่สามารถท ามาหา
กิน  และจ านวนหน่ึงส าหรับระบบการศึกษาของหมู่ บ้าน  และจ านวนหน่ึงต้องกันไว้ส าหรับการบริหาร
สาธารณสุข  หากมีส่ิงใดเหลือในคลังเก็บนี้  ส่ิงนั้นต้องโอนไปให้คลังท่ัวไปของชาติส าหรับการใช้จ่าย
ระดับชาติ 
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ในเร่ืองของปัญหาเศรษฐกิจ  เป็นท่ีกล่าวไว้แล้วอย่างย่อ  และพืน้ฐานของเร่ืองนีไ้ด้รับการอธิบายไว้
แล้ว  ขณะท่ีรายละเอียดของเร่ืองนีจ้ะถกูก าหนดโดยสภายุติธรรมสากล  ในทุกหมู่บ้านคณะกรรมการส านัก
การคลัง (คลังเกบ็) จะก ากับรายได้ของส านักการคลังเช่นอากรหน่ึงในสิบ  ภาษีสัตว์ ฯลฯ  ในทุกหมู่บ้านจะ
มีการจัดหาคลังเกบ็และเจ้าพนักงานดูแลรับผิดชอบคลังเกบ็นี ้ ขณะท่ีบุคคลเด่นดังของหมู่บ้านจะมาชุมนุม
กันและก่อตั้งคณะกรรมการ  และทิศทางและกิจการต่างๆ ของหมู่ บ้านจะมอบหมายให้อยู่ ในความดูแล
รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าพนักงานดังกล่าว  พวกเขาจะดูแลรับผิดชอบปัญหาท้ังหมดท่ี
เก่ียวเน่ืองกับหมู่บ้าน  และรายได้ท้ังหลายของคลังเกบ็เช่นอากรหน่ึงในสิบ  ภาษีสัตว์และรายได้อ่ืนๆ จะถูก
รวบรวมไว้ในคลังเกบ็นี ้ และจ่ายออกไปส าหรับการใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 

ในเร่ืองของการขึน้อากรหน่ึงในสิบเป็นสองเท่าตามปริมาณของรายได้และพืชผล : เป็นไปไม่ได้ท่ี
จะขึน้จ านวนอากรหน่ึงในสิบท่ีจะต้องจ่ายเป็นสัดส่วนตายตัวเม่ือรายได้เพ่ิมขึน้สองเท่า  ตัวอย่างเช่นชายคน
หน่ึงท่ีมีรายได้ 1,000 ดอลล่าห์และมีค่าใช้จ่าย 500 ดอลล่าห์  ควรจ่ายหน่ึงในสิบของรายได้ของตนนั่นคือ 
100 ดอลล่าห์  เม่ือรายได้ของเขาไปถึง 2,000 ดอลล่าห์และค่าใช้จ่ายของเขายังอยู่ ท่ี 500 ดอลล่าห์  เขาไม่
สามารถจ่ายสองในสิบของรายได้ของตนนั่นคือ 400 ดอลล่าห์  เพราะเป็นเร่ืองยาก  อย่างมากท่ี สุดเขา
สามารถจ่าย 1.5 ในสิบซ่ึงคือ 300 ดอลล่าห์  หากรายได้ของเขาขึน้ไปถึง 4,000 ดอลล่าห์  เขาสามารถให้ 
1.75 ในสิบนั่นคือ 700 ดอลล่าห์  และหากเขามีรายได้ 8,000 ดอลล่าห์  เขาสามารถจ่ายสองในสิบนั่นคือ 
1,600 ดอลล่าห์  และหากรายได้ยังเพ่ิมขึน้ไปอีกถึง 16,000 ดอลล่าห์  เขาสามารถจ่ายหน่ึงในส่ี (2.5 ในสิบ) 
นั่นคือ 4,000 ดอลล่าห์  หากรายได้ยังเพ่ิมขึน้ไปอีกถึง 32,000 ดอลล่าห์  และอากรหน่ึงในสิบท่ีจะเก็บจาก
เขาถูกก าหนดเป็นอัตราส่วนแน่นอน (นั่นคือเพ่ิมขึน้สองเท่าทุกคร้ัง)  อากรนั้นจะเป็นจ านวนสูงมากซ่ึงเขา
จะไม่สามารถจ่าย  เน่ืองด้วยการเตรียมการเกบ็เก่ียวต้องมีการใช้จ่ายหลายอย่าง  ดังนั้นส าหรับรายได้ 16,000 
ดอลล่าห์  จะเก็บจากเขาหน่ึงในส่ี (2.5 ในสิบ)  กล่าวอย่างย่อการก าหนดและแยกการจ่ายของทุกคนเป็น
ส่วนๆ  จะจัดแจงตามกาลเวลาและสถานท่ีโดยสภายติุธรรม 

ส่ิงท่ีกล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่าง  และน่ีไม่ได้หมายความว่าให้บังคับใช้ในลักษณะนี้ตายตัว  หลักการ
คือว่าเม่ือความมัง่ค่ังของชายคนหน่ึงเพ่ิมขึน้  หน้าท่ีทางการเงินของเขาควรเพ่ิมขึน้ตามสัดส่วน  เพ่ือว่าความ



ฉบบัแปลอยา่งไม่เป็นทางการ 

Provisional Translation 

 15 

ร ่ารวยมหาศาลจะไม่สะสมอยู่ในท่ีเดียว  ในลักษณะนีค้วามยติุธรรมจะถูกน ามาใช้ระหว่างคนร ่ารวยและคน
ยากไร้  ดังนี้ในด้านหน่ึงจะไม่มีผู้ มีหน่ึงพันล้าน  และในอีกด้านหน่ึงจะไม่มีคนยากไร้ท่ีขัดสนส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการยงัชีพ  ในเร่ืองของรายได้ของคลังเก็บ  สภายุติธรรมต้องพยายามโดยทุกวิธีการท่ีเป็นไปได้ท่ีจะ
เพ่ิมรายได้นี ้ นั่นคือโดยทุกวิธีการท่ียุติธรรม  ท านองเดียวกับกับการใช้จ่าย  หากส่ิงใดกต็ามท่ีถือว่าจ าเป็น
ส าหรับหมู่ บ้านเช่นการจัดหามาตรการด้านสุขอนามัย  สภายุติธรรมต้องจัดหาส่ิงท่ีจ าเป็นท้ังหมดเช่นกัน  
กล่าวอย่างย่อหากท าตามลักษณะนี้ในหมู่ บ้าน  เด็กก าพร้า  ผู้ พิการและคนยากไร้  จะมีหนทางยังชีพ   
การศึกษาจะได้รับการท านุบ ารุง  และการน ามาตรการด้านสุขอนามยัมาจะใช้แพร่หลาย 

เหล่านีเ้ป็นเพียงหลักการเบือ้งต้น  สภายติุธรรมจะจัดแจงและขยายหลักการเหล่านีใ้ห้กว้างออกตาม
กาลเวลาและสถานท่ี 
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พระบาฮาอุลลาห์ได้ให้ข้อปฏิบัติเก่ียวกับทุกๆ เร่ืองท่ีมนุยษชาติเผชิญอยู่   พระองค์ได้ให้ค าสอน
และข้อปฏิบัติเก่ียวกับทุกๆ ปัญหาท่ีมนุษย์ก าลังดิ้นรนต่อสู้  ส่วนหน่ึงท่ีทรงให้ไว้คือค าสอนในเร่ืองของ
เศรษฐกิจท่ีว่า  โดยการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว  สมาชิกทุกคนในหน่วยการปกครองควรมีความสุขท่ี
ย่ิงใหญ่ท่ีสุด  มีความผาสุกและความสบาย  ปราศจากภยันตรายและความเสียหายต่อระเบียบท่ัวไปของส่ิง
ต่างๆ  ด้วยเหตุนีจ้ะไม่มีความขัดแย้งหรือการพิพาทเกิดขึน้ 

การปลุกระดมและการทะเลาะวิวาทจะไม่เกิดขึน้  การแก้ปัญหาคือดังนี ้:    
ประการแรกและมาก่อนคือหลักการท่ีว่า  สมาชิกทุกคนในหน่วยการปกครองจะได้รับความส าเร็จ

ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งความเป็นมนุษย์  แต่ละคนจะมีสวัสดิการและความผาสุกเป็นท่ี สุด  การจะ
แก้ปัญหานีเ้ราต้องเร่ิมท่ีเกษตรกร  ซ่ึงท่ีน่ีเราจะวางรากฐานของระบบและระเบียบ  เพราะความส าคัญของ
การรับใช้ของชนช้ันชาวชนบทและชนช้ันเกษตรกรเหนือกว่าชนช้ันอ่ืนๆ  ในทุกหมู่ บ้านต้องมีการก่อตั้ง
คลังเกบ็ท่ัวไปซ่ึงจะมีรายได้บางอย่าง 

รายได้อย่างแรกจะเป็นส่วนของสิบหรืออากรหน่ึงในสิบ 
รายได้อย่างท่ีสอง (จะได้มา) จากสัตว์ 
รายได้อย่างท่ีสามจากแร่ธาตุ  กล่าวคือ  ทุกเหมืองแร่ท่ีส ารวจและค้นพบ  หน่ึงในสามจะเป็นของ

คลังเกบ็ท่ีไพศาลนี ้
รายได้อย่างท่ีส่ีคือดังนี ้: ใครกต็ามท่ีตายโดยไม่มีผู้สืบมรดก  มรดกท้ังหมดของเขาจะเป็นของคลัง

เกบ็ท่ัวไปนี ้
รายได้อย่างท่ีห้า  หากมีการพบทรัพย์สมบัติใดๆ ในท่ีดิน  ทรัพย์สมบัตินั้นควรอุทิศให้แก่คลังเกบ็นี้ 
รายได้ท้ังหมดเหล่านีจ้ะน ามารวบรวมไว้ในคลังเกบ็นี ้ ส าหรับรายได้อย่างแรก  ส่วนของสิบหรือ

อากรหน่ึงในสิบ : เราจะพิจารณาดูเกษตรกรท่ีเป็นชาวชนบท  เราจะตรวจสอบดูรายได้ของเขา  ตัวอย่างเช่น
เราจะหาดูว่าเขามีรายได้ท้ังปีเท่าไร  และเขามีการใช้จ่ายอะไรบ้าง  ทีนีห้ากรายรับของเขาเท่ากับการใช้จ่าย  
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จะไม่มีการเก็บจากเกษตรกรผู้ นี ้ นั่นคือเขาจะไม่ถูกเก็บภาษีประเภทใดๆ  เพราะเขาจ าเป็นต้องใช้รายได้
ท้ังหมด  เกษตกรอีกคนหน่ึงให้เรากล่าวว่าอาจมีค่าใช้จ่ายขึน้ไปถึงหน่ึงพันดอลล่าห์  และมีรายรับสอง
พันดอลล่าห์  หน่ึงในสิบจะเกบ็จากเขาเพราะเขามีเหลือ  แต่ถ้าเขามีรายรับหน่ึงหม่ืนดอลล่าห์และมีค่าใช้จ่าย
หน่ึงพันดอลล่าห์  หรือมีรายรับสองหม่ืนดอลล่าห์  เขาจะต้องจ่ายภาษีหน่ึงในส่ี  หากเขามีรายรับหน่ึง
แสนดอลล่าห์และมีค่าใช้จ่ายห้าพันดอลล่าห์  เขาจะต้องจ่ายหน่ึงในสามเพราะยังมีเหลือ  เน่ืองด้วยเขามี
ค่าใช้จ่ายห้าพันและมีรายได้หน่ึงแสน  เช่นหากเขาจ่ายสามหม่ืนห้าพันดอลล่าห์เพ่ิมจากการใช้จ่ายห้า
พันดอลล่าห์  เขาก็ยังเหลืออีกหกหม่ืนดอลล่าห์  แต่ถ้าเขามีค่าใช้จ่ายหน่ึงหม่ืนและมีรายได้สองแสน  
เช่นนั้นเขาต้องให้ถึงคร่ึงหน่ึง  เพราะในกรณีนีย้ังเหลืออีกเก้าหม่ืน  อัตราดังกล่าวนีจ้ะก าหนดการจัดเก็บ
ภาษี  รายได้ท้ังหมดจากภาษีดังกล่าวจะเป็นของคลังเกบ็ท่ัวไปนี ้

จากนั้นต้องมีการพิจารณาสถานการณ์ฉุกเฉินดังต่อไปนี ้: เกษตรกรคนหน่ึงมีค่าใช้จ่ายขึน้ไปถึง
หน่ึงหม่ืนดอลล่าห์และมีรายได้เพียงห้าพัน  เขาจะได้รับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นจากคลังเกบ็นี ้ ห้าพันดอลล่าห์จะ
ถกูจัดสรรให้เขา  เพ่ือว่าเขาจะไม่ขดัสน  

จากนั้นเด็กก าพร้าจะได้รับการดูแล  ซ่ึงค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเ กิดขึน้จะได้รับการดูแล  ผู้ พิการใน
หมู่บ้าน-ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของพวกเขาจะได้รับการดูแล  คนยากไร้ในหมู่บ้าน-ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นของพวกเขา
จะได้รับการชดใช้  และสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีทุพพลภาพด้วยเหตุผลท่ีฟังขึน้-คนตาบอด  คนชรา  คนหูหนวก –
ความสบายของพวกเขาต้องได้รับการดูแล  ในหมู่ บ้านจะไม่มีใครขัดสนหรือขาดแคลน  ทุกคนจะมีชีวิต
ด้วยความผาสุกและความสบายเป็นท่ีสุด  กระนั้นจะไม่มีความแตกแยกมาก่อกวนระเบียบท่ัวไปในหน่วย
การปกครอง 

ดังนีค่้าใช้จ่ายและการใช้จ่ายของคลังเกบ็ท่ัวไปเป็นท่ีชัดเจนแล้วบัดนี ้ และกิจกรรมต่างๆ ของคลัง
นี้เป็นท่ีเห็นชัด  รายรับของคลังเก็บท่ัวไปนี้เป็นท่ีแสดงให้เห็นแล้ว  ผู้ พิทักษ์จ านวนหน่ึงจะได้รับการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในหมู่ บ้าน  เพ่ือมาดูแลกิจการเหล่านี ้ เกษตรกรจะได้รับการดูแล  และหลังจากท่ี
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเหล่านีไ้ด้รับการชดใช้แล้ว  ถ้ายังมีเหลือในคลังเก็บ  ต้องโอนไปให้คลังของชาติ  ระบบนี้
ท้ังหมดถกูจัดดังนีเ้พ่ือว่า  ในหมู่บ้านคนยากไร้มากจะมีความสบาย  เดก็ก าพร้าจะมีชีวิตอย่างมีความสุขและ
สบายดี  กล่าวคือ  จะไม่มีใครขัดสน  ดังนีส้มาชิกท้ังหมดแต่ละคนของหน่วยการปกครองจะมีชีวิตอย่าง
สบายและสบายดี 

ส าหรับเมืองท่ีใหญ่กว่าเป็นธรรมดาท่ีจะมีระบบท่ีขนาดใหญ่กว่า  หากเราลงไปท่ีการแก้ปัญหานี ้ 
จะมีรายละเอียดยาวมาก 

ผลของระบบนี้จะเป็นว่า  สมาชิกแต่ละคนของหน่วยการปกครองจะมีชีวิตอย่างสบายและมี
ความสุขท่ีสุด  โดยไม่เป็นหนีบุ้ญคุณใคร  กระนั้นจะยงัมีระดับต่างๆ อยู่   เพราะในโลกแห่งความเป็นมนุษย์
จ าเป็นต้องมีระดับต่างๆ  หน่าวการปกครองอาจเปรียบได้กับกองทัพ  ในกองทัพนีต้้องมีนายพล  ต้องมีสิบ
เอก  ต้องมีพลเอก  ต้องมีทหารราบ  แต่ทุกคนต้องมีความผาสุกและสบายท่ีสุด  

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.11  พระอบัดุลบาฮา 
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6. ปัญหาระหว่างนายทุนและผู้ใช้แรงงาน 
 

ต้องมีกฎหมายเพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีผู้ใช้แรงงานจะพอใจกับระบบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  พวกเขาจะ
ประท้วงหยดุงานทุกเดือนและทุกปี  ในท่ีสุดแล้วนายทุนจะเป็นฝ่ายสูญเสีย                                                  

                          A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.26  พระอบัดุลบาฮา 
 

ในใจกลางของสังคมเอง  ซ่ึงลางร้ายของความฟุ่มเฟือยและความสุรุ่ยสุร่ายท่ีเพ่ิมขึน้  ก าลังส่งแรง
หนุนใหม่ให้กับกองก าลังแห่งปฏิกิริยาและการก่อจลาจล  ท่ีก าลังเด่นชัดขึน้ทุกวัน  ในส่ิงเหล่านีแ้ละในส่ิง
อ่ืนเรามีเหตุผลเป็นอย่างมากท่ีจะต่ืนตกใจ 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.28  โชก ิเอฟเฟนดิ 
 

ส่ิงท่ีพระอบัดุลบาฮากล่าวไวข้า้งบนน้ีกวา่หน่ึงร้อยปีท่ีแลว้และท่านโชกิ เอฟเฟนดิกล่าวไวเ้ม่ือตน้
ศตวรรษท่ียีสิ่บ  ก าลงัปรากฎชดัข้ึนเร่ือยๆ ในหลายดินแดนทัว่โลก  การด ารงชีวิตอยา่งหรูหราฟุ่มเฟือยของ
นายทุนบางคน  ก าลงับาดใจผูใ้ช้แรงงานท่ีตรากตร าท างานอยา่งเหน็ดเหน่ือยแต่ไดรั้บค่าจา้งไม่พอจะกิน  
ซ่ึงสะสมความคบัขอ้งใจและพร้อมท่ีจะระเบิดออกมาเป็นการประทว้งหยุดงาน  พระอบัดุลบาฮากล่าวถึง
ประเด็นน้ีไวก้วา่หน่ึงร้อยปีท่ีแลว้วา่ : 

 

ปัจจุบันนีวิ้ธีการเรียกร้องคือการประท้วงหยุดงานและการใช้ก าลัง  ซ่ึงผิดอย่างเห็นชัดและท าลาย
รากฐานแห่งความเป็นมนุษย์  สิทธ์ิพิเศษและการเรียกร้องท่ีถูกต้องต้องแถลงไว้ในกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.34  พระอบัดุลบาฮา 
 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึน้โดยนายทุนตั้งแถวต่อต้านผู้ใช้แรงงาน  และผู้ใช้แรงงานตั้ง
แถวต่อต้านนายทุนโดยการประท้วงหยดุงานและต่อสู้กัน  แต่จะเกิดขึน้โดยความสมัครใจและไมตรีจิตของ
ท้ังสองฝ่าย  เม่ือนั้นจะได้มาซ่ึงเง่ือนไขท่ียติุธรรมอย่างแท้จริงและยัง่ยืน...  

ในหมู่บาไฮไม่มีวิธีปฏิบัติท่ีรีดไถ  จะเอาแต่เงินและไม่ยุติธรรม  ไม่มีการเรียกร้องโดยการพยศ  ไม่
มีการปฏิวติัต่อต้านรัฐบาลท่ีปกครองอยู่...   

ในอนาคตจะเป็นไปไม่ได้ท่ีคนเราจะกอบโกยเงินทองโดยแรงงานของผู้ อ่ืน   คนร ่ารวยจะแบ่งด้วย
ความเตม็ใจ  พวกเขาจะมาถึงจุดนีที้ละน้อยโดยธรรมชาติ  ส่ิงนีจ้ะไม่มีวันส าเร็จโดยสงครามและการหลั่ง
เลือด 

Baha’u’llah and the New Era, p.144-45 พระอบัดุลบาฮา 
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ตามกฎของพระผู้ เป็นเจ้า  ลูกจ้างไม่ควรได้รับเพียงค่าจ้าง  ไม่เลย  พวกเขาควรเป็นหุ้นส่วนในงาน
ทุกอย่าง... 

เช่นกันทุกโรงงานท่ีมีหน่ึงหม่ืนหุ้น  จะให้สองพันจากหน่ึงหม่ืนหุ้นนีแ้ก่ลูกจ้างท้ังหลายของตน  
และจะเขียนช่ือของพวกเขาในหุ้น  เพ่ือว่าพวกเขาจะมีหุ้น  และท่ีเหลือจะเป็นของนายทุน  จากนั้นเม่ือส้ิน
เดือนหรือส้ินปี  หลังจากท่ีหักค่าใช้จ่ายและจ่ายค่าจ้างแล้ว  เงินท่ีหามาได้ควรแบ่งให้แก่ท้ังสองฝ่ายตาม
จ านวนหุ้น 

 A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.27  พระอบัดุลบาฮา 
 

ดังนั้นควรมีกฎหมายและข้อบังคับท่ีให้คนงานได้รับค่าแรงจากเจ้าของโรงงาน  และส่วนแบ่งหน่ึง
ในส่ีหรือหน่ึงในห้าของผลก าไรเท่าท่ีไม่กระเทือนความต้องการของโรงงาน  ไม่เช่นนั้นคนงานและเจ้าของ
โรงงานควรแบ่งก าไรและประโยชน์กันด้วยวิธีอ่ืนท่ีเป็นธรรม...กล่าวคือคนงานควรได้รับค่าแรงท่ีรับ 
ประกันความอยู่รอด  และเม่ือพวกเขาหยุดท างานเพราะสังขารร่วงโรยและช่วยตัวเองไม่ได้  พวกเขาควร
ได้รับบ านาญท่ีเพียงพอจากเจ้าของโรงงาน  ค่าแรงควรสูงพอเพ่ือว่าคนงานจะสามารถอดออมได้บ้างไว้ใช้
ในยามคับขนัและช่วยตัวเองไม่ได้... 

นายทุนควรเกบ็เก่ียวพอควรและค านึงถึงความผาสุกของผู้ยากไร้และขัดสน  กล่าวคือคนงานและ
ช่างฝีมือควรได้รับค่าแรงตายตัวแต่ละวนั  และได้รับส่วนแบ่งจากผลก าไรโดยรวมของโรงงาน... 

ควรมีกฎหมายท่ีให้ผลก าไรพอควรแก่เจ้าของโรงงาน  และให้คนงานมีปัจจัยการด ารงชีวิตและ
ความมั่นคงของชีวิตในอนาคต  ดังนีเ้ม่ือพวกเขาสังขารร่วงโรย  ชราลง  ช่วยตัวเองไม่ได้  และตายโดยทิ้ง
ลูกๆท่ีเยาว์วัยไว้  ลูกๆจะไม่อดตายเพราะความยากจน  พวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะได้รับปัจจัยในการด ารงชีวิต
เลก็น้อยจากรายได้ของโรงงาน 

                                                         Some Answered Questions, p.275  พระอบัดุลบาฮา 
 

ค าสัมภาษณ์ของพระอบัดุลบาฮาไดร้ะบุถึงสาเหตุของการประทว้งหยดุงาน  ความไม่เป็นธรรมของ
ค่าตอบแทนส าหรับผูใ้ช้แรงงาน  ตอ้งมีหลกัเกณฑ์การแบ่งปันก าไรระหว่างนายทุนเจา้ของโรงงานและ
คนงานท่ีเป็นธรรมกว่าท่ีเป็นอยู่  และตอ้งมีกฎหมายบงัคบัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเพื่อป้องกนั
ไม่ใหน้ายทุนเอาเปรียบผูใ้ชแ้รงงาน  และไม่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานประทว้งหยดุงานและก่อความวุน่วาย  ในกรณีท่ี
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงฝ่าฝืน  ศาลยุติธรรมและรัฐบาลมีสิทธิเขา้แทรกแซงเพื่อยุติปัญหาและไม่ให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อส่วนรวมในวงกวา้ง :  

 

การประท้วงหยุดงานมีสองสาเหตุ  หน่ึงเป็นเพราะความโลภสุดโต่งของผู้ผลิตและเจ้าของโรงงาน  
อีกสาเหตุหน่ึงเป็นเพราะความเกินไป  ความมักมากและความดื้อดึงของคนงานและช่างฝีมือ  ดังนั้น
จ าเป็นต้องเยียวยาสองสาเหตุนี ้  
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แต่สาเหตุหลักของความยุ่งยากเหล่านี้อยู่ ท่ีกฎหมายของอารยธรรมในปัจจุบัน  เพราะกฎหมาย
เหล่านั้นท าให้คนจ านวนน้อยสะสมทรัพย์สมบัติไว้อย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้เกินความจ าเป็น  ขณะท่ีคนอีก
จ านวนมากขัดสน  ส้ินไร้ไม้ตอกและอยู่ในทุกขเวทนาท่ีสุด  ส่ิงนีต้รงกันข้ามกับความยุติธรรม  ความเป็น
มนุษย์  ความเป็นธรรม  นีคื้อยอดสุดของความไม่เป็นธรรม  ตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีเป็นเหตุให้พระผู้ เป็นเจ้า
พอใจ...  

ดังนั้นควรสถาปนากฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือควบคุมทรัพย์สมบัติท่ีมากเกินไปของเอกชนบาง
คน  และให้ส่ิงท่ีจ าเป็นแก่มวลชนผู้ยากไร้นับล้านๆ  ดังนีจ้ะมีความพอประมาณอยู่บ้าง  อย่างไรกต็ามความ
เสมอภาคกันโดยสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน  เพราะความเสมอภาคกันโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติ  
เกียรติ  การค้า  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ย่อมลงเอยท่ีความไม่มีระเบียบ  ความอลหม่าน  วิถีการ
ด ารงชีวิตท่ียุ่งเหยิง  และความผิดหวงัท่ัวหน้า  ระบบของชุมชนย่อมถกูท าลายทีเดียว  ดังนีค้วามยุ่งยากต่างๆ 
จะเกิดขึ้นเช่นกันเม่ือบังคับใช้ความเสมอภาคท่ีไม่สมเหตุผล  ดังนั้นเป็นการดีกว่าท่ีจะสถาปนาความ
พอประมาณโดยวิธีทางกฎหมายและข้อบังคับ  เพ่ือสกัดกั้นการสะสมทรัพย์สมบัติท่ีมากเกินไปของบางคน  
และคุ้มครองส่ิงจ าเป็นท่ีส าคัญส าหรับคนหมู่มาก  ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตและเจ้าของโรงงานสะสมทรัพย์สมบัติ
แต่ละวัน  และช่างฝีมือผู้ยากไร้ท าได้ไม่พอกินรายวัน  น่ีคือยอดสุดของความไม่เป็นธรรม  และไม่มีผู้ ท่ี
ยุติธรรมคนใดยอมรับได้  ดังนั้นควรสถาปนากฎหมายและข้อบังคับท่ีให้คนงานได้รับค่าจ้างจากเจ้าของ
โรงงาน  และส่วนแบ่งหน่ึงในส่ีหรือหน่ึงในห้าของผลก าไรตามความสามารถของโรงงาน  หรือหมู่คนงาน
และผู้ผลิตควรแบ่งผลก าไรและประโยชน์กันอย่างเป็นธรรมด้วยวิธีอ่ืน  แท้จริงแล้วเงินทุนและการบริหาร
จัดการมาจากเจ้าของโรงงาน  งานและแรงงานมาจากหมู่คนงาน  คนงานควรได้รับค่าจ้างท่ีรับประกันการยัง
ชีพท่ีเพียงพอ  และเม่ือพวกเขาหยุดท างานเพราะสังขารร่วงโรยและช่วยตัวเองไม่ได้  พวกเขาควรได้รับเงิน
ยังชีพท่ีเพียงพอจากรายได้ของอุตสาหกรรม  หรือไม่กค่็าจ้างควรสูงพอท่ีจะให้คนงานดีใจกับจ านวนท่ีตน
ได้รับ  เพ่ือว่าพวกเขาจะสามารถเกบ็ออมได้เลก็น้อยไว้ใช้ในยามขดัสนและช่วยตัวเองไม่ได้ 

เม่ือจัดแจ้งเร่ืองต่างๆ ได้ดังนี ้ เจ้าของโรงงานจะไม่เกบ็ออมทรัพย์สมบัติรายวันท่ีไม่จ าเป็นส าหรับ
ตนเลยอีกต่อไป  (เพราะหากทรัพย์สมบัติไม่ได้สัดส่วน  นายทุนย่อมแบกภาระท่ีน่าหวั่นไม่ไหวและตกอยู่
ในความยุ่งยากและล าบากท่ีสุด  การบริหารทรัพย์สมบัติท่ีมากเกินไปนั้นยากมาก  และท าให้มนุษย์หมด
ก าลังตามธรรมชาติ)  คนงานและช่างฝีมือจะไม่ตกอยู่ในทุกขเวทนาและความขัดสนแสนสาหัสอีกต่อไป  
พวกเขาจะไม่จ านนต่อความขาดแคลนในบั่นปลายของชีวิตอีกต่อไป 

ดังนั้นเป็นท่ีชัดเจนและประจักษ์ว่า  การแบ่งทรัพย์สมบัติท่ีมากเกินไปในหมู่คนจ านวนน้อยขณะท่ี
คนหมู่มากอยู่ในทุกขเวทนานั้น  เป็นความไม่เป็นธรรมและไม่ยุติธรรม  ท านองเดียวกันความเสมอภาคกัน
โดยสมบูรณ์ย่อมเป็นอุปสรรคต่อชีวิต  ความผาสุก  ระเบียบและความสงบสุขของมนุษยชาติ  ความ
พอประมาณเป็นส่ิงท่ีดีกว่าส าหรับปัญหานี้  ซ่ึงอยู่ ท่ีความพอประมาณของนายทุนในการท าก าไรและ
ค านึงถึงความผาสุกของผู้ยากไร้และขัดสน  กล่าวคือ  คนงานและช่างฝีมือควรได้รับค่าแรงตายตัวรายวัน  
และได้รับส่วนแบ่งจากผลก าไรโดยรวมของโรงงาน 
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ในเร่ืองของสิทธ์ิร่วมกันของผู้ผลิต  คนงานและช่างฝีมือ  ย่อมเป็นการดีท่ีจะสถาปนากฎหมายท่ี
ให้ผลก าไรพอประมาณแก่ผู้ผลิต  และให้คนงานมีปัจจัยการด ารงชีวิตและความมั่นคงในอนาคต  ดังนีเ้ม่ือ
พวกเขาสังขารร่วงโรยและหยุดท างาน  ชราลงและช่วยตัวเองไม่ได้  หรือทิ้งลูกๆท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะไว้  
พวกเขาและลูกๆ จะไม่อดตายเพราะความยากจนเกินไป  และจากรายได้ของโรงงานนีเ้องท่ีพวกเขามีสิทธ์ิท่ี
จะได้รับส่วนแบ่งไม่ว่าจะเลก็น้อยเพียงใด  เพ่ือการด ารงชีวิต 

ท านองเดียวกันคนงานไม่ควรอ้างสิทธ์เกินควรและใช้ความรุนแรงขัดขืน  ไม่ควรเรียกร้องเกินสิทธ์ิ
ของตน  พวกเขาไม่ควรประท้วงหยดุงานอีกต่อไป  พวกเขาควรเช่ือฟังและยอมจ านน  และไม่ขอค่าจ้างท่ีสูง
ล่ิว  แต่สิทธ์ิท่ีสมเหตุผลท่ีมีต่อกันและกันของท้ังสองฝ่ายท่ีเป็นภาคีกัน  จะถูกก าหนดตามกฎหมายและตรา
ไว้ตามธรรมเนียมด้วยกฎหมายท่ียติุธรรมและเป็นกลาง  ในกรณีท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่าฝืน  ศาลยุติธรรมควรพิพากษา
ลงโทษผู้ ฝ่าฝืน  และฝ่ายบริหารควรบังคับให้เป็นไปตามค าตัดสิน  ดังนี้ระเบียบจะกลับคืนมาและความ
ยุ่งยากจะยุติ  การเข้าแทรกแซงความยุ่งยากท่ีรอการสะสางระหว่างผู้ผลิตและคนงานโดยศาลยุติธรรมและ
รัฐบาล  เป็นเร่ืองท่ีถกูต้องตามกฎหมาย  เพราะเหตุผลท่ีว่ากิจการต่างๆ ในปัจจุบันระหว่างคนงานและผู้ผลิต  
ไม่สามารถน ามาเปรียบกับกิจการธรรมดาระหว่างเอกชน  ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับสาธารณะและรัฐบาลไม่ควร
หมดเวลาไปกับเร่ืองดังกล่าว  ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าดูเหมือนเป็นเร่ืองของเอกชน  ความยุ่งยาก
เหล่านีร้ะหว่างท้ังสองฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ  เพราะการค้า  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  
และกิจการท่ัวไปของประเทศเช่ือมโยงกันอยู่อย่างใกล้ชิด  หากหน่ึงในกิจการเหล่านีเ้สียหายจากการกระท า
ท่ีไม่ชอบ  ความเสียหายจะกระทบคนหมู่มาก  ดังนีค้วามยุ่งยากระหว่างคนงานและผู้ผลิตจะเป็นเหตุของ
ความเสียหายท่ัวไป 

ดังน้ันศาลยุติธรรมและรัฐบาลมีสิทธ์ิท่ีจะแทรกแซง  เม่ือมีความยุ่งยากเกิดขึน้ระหว่างสองคนใน
เร่ืองของสิทธ์ิส่วนบุคคล  จ าเป็นท่ีบุคคลท่ีสามจะเข้ามายุติปัญหา  นีเ้ป็นส่วนของรัฐบาล  ดังนั้นปัญหาการ
ประท้วงหยุดงานซ่ึงก่อความยุ่งยากในประเทศ  และมักเช่ือมโยงกับการก่อกวนจนเกินไปของคนงานและ
ความโลภของผู้ผลิต  จะถกูปล่อยไว้ได้อย่างไร? 

พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงความดีงาม!  เป็นไปได้หรือท่ีใครคนหน่ึงสามารถพักผ่อนและด ารงชีวิตอย่าง
สบายในคฤหาสถ์หรู  เม่ือเขาเห็นว่าเพ่ือนมนุษย์คนอ่ืนๆ ก าลังอดอยากและขัดสนทุกส่ิง?  ผู้ ท่ีพบอีกคน
หน่ึงตกอยู่ในทุกขเวทนาแสนสาหัส  จะเพลินไปกับทรัพย์สมบัติของตนได้หรือ?  นั่นเองท่ีท าไมในศาสนา
ของพระผู้ เป็นเจ้า  เป็นท่ีบัญญัติและก าหนดให้บรรดาผู้มั่งค่ังให้ส่วนหน่ึงของทรัพย์สมบัติของตน  เพ่ือ
ประทังผู้ยากไร้และโชคร้าย  นีคื้อรากฐานของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าและผกูมดัทุกคน 

เน่ืองด้วยในหนทางนีม้นุษย์ไม่ถกูบังคับโดยรัฐบาล  แต่ก าลังแสดงความใจดีต่อคนยากไร้ด้วยความ
สมคัรใจและช่ืนบาน  การกระท าดังกล่าวน่าสรรเสริญอย่างย่ิง  เป็นท่ีรับรองและน่ายินดี 

                                                        Some Answered Questions, p.273-7  พระอบัดุลบาฮา 
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รัฐบาลท้ังหมดของโลกต้องสามัคคีกันและจัดตั้งสภา  ซ่ึงสมาชิกท้ังหลายของสภานี้ควรได้รับ
เลือกตั้งจากรัฐสภาและคนช้ันสูงของชาติ  เหล่านี้ต้องวางแผนด้วยอ านาจและความสุขุมรอบคอบเป็นท่ีสุด  
เพ่ือว่านายทุนจะไม่สูญเสียอย่างหนักและผู้ใช้แรงงานจะไม่ขัดสน  พวกเขาควรออกกฎหมาย ด้วยความ
พอประมาณเป็นท่ีสุด  จากน้ันประกาศต่อสาธารณชนว่าสิทธ์ิต่างๆ ของคนท างานจะได้รับการปกปักรักษา
อย่างเข้มแขง็  สิทธ์ิของนายทุนจะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน  เม่ือท้ังสองฝ่ายรับแผนท่ัวไปดังกล่าวด้วย
ความประสงค์ของตน  หากมีการประท้วงหยุดงานเกิดขึน้  รัฐบาลท้ังหมดของโลกควรร่วมกันต้านทาน  
มิฉะนั้นแล้วปัญหาแรงงานจะน าไปสู่การท าลายอย่างมาก 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.14-5  พระอบัดุลบาฮา  
 

วิสัยทศัน์ของพระอบัดุลบาฮาท่ีกล่าวไวข้า้งล่างน้ี  อาจน่าตกใจมากส าหรับนายทุนเจา้ของกิจการ
ใหญ่ๆ ในปัจจุบนั  แต่จะไม่น่าตกใจส าหรับนายทุนในอนาคตท่ีจะไดรั้บแรงบนัดาลใจจากอานุภาพธรรม
ของศาสนาบาไฮ  และจะมีส่วนร่วมหรือยินยอมให้มีการออกกฎหมายท่ีกล่าวไวข้า้งล่างน้ีอย่างเต็มใจดว้ย
เมตตาธรรม  และนัน่จะเป็นหน่ึงในการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ไปสู่ระบบเศรษฐกิจของพระผูเ้ป็นเจา้  ท่ีจะ
ช่วยลดช่องวา่งระหวา่งคนร ่ ารวยและคนยากจนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั : 

    
 ในอนาคตผู้ผลิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทิง้ทรัพย์สินท้ังหมดไว้เป็นมรดกให้แก่ครอบครัวของตน  

จะมีการออกกฎหมายท านองว่า  เขาต้องทิ้งทรัพย์สินของตนเพียงหน่ึงในส่ีไว้เป็นมรดกให้แก่ครอบครัว
ของตน  และอีกสามในส่ีต้องเป็นของคนงานท้ังหลายของโรงงาน  ซ่ึงเป็นผู้สร้างความมัง่ค่ังของเขา 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.64  พระอบัดุลบาฮา 
 

7. การขจัดความมัง่คัง่และความยากจนทีม่ากเกนิไป 
 

เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะจ ากัดความร ่ารวย  และส าคัญเช่นกันท่ีจะจ ากัดความยากจน  ความสุดขีดของท้ัง
สองอย่างไม่ดี  อยู่ระหว่างกลางดีท่ีสุด  หากเป็นส่ิงถูกต้องท่ีนายทุนจะครอบครองทรัพย์สินมากมาย  เป็น
ความยติุธรรมเช่นกันท่ีคนงานของเขาควรมีวิธียงัชีพอย่างเพียงพอ 

นักการเงินท่ีมัง่ค่ังไม่ควรมีอยู่โดยท่ีมีคนยากจนข้นแค้นอยู่ใกล้ๆ เขา  เม่ือเราเห็นความยากจนถึงขั้น
อดอยาก  แน่นอนว่าต้องมีการกดข่ีท่ีไหนสักแห่ง  คนเราต้องต่ืนตัวในเร่ืองนี ้ และไม่รอช้าอีกต่อไปท่ีจะ
เปล่ียนแปลงสภาพท่ีน าความยากจนอันน่าสังเวชมาสู่ประชาชนจ านวนมหาศาล  คนร ่ารวยต้องแบ่งปัน
ความเหลือเฟือ  เห็นใจ  และรู้จักเห็นอกเห็นใจอย่างฉลาด  นึกถึงบรรดาผู้ เศร้าสร้อยท่ีทุกข์ทรมานเพราะ
ขาดแคลนปัจจัยการด ารงชีวิต 

ต้องมีกฎหมายพิเศษเพ่ือจัดการกับความร ่ารวยและความยากจนท่ีสุดขีด  สมาชิกรัฐบาลควร
พิจารณากฎของพระผู้เป็นเจ้าเวลาวางแผนการปกครองประชาชน  สิทธ์ิโดยท่ัวไปของมนุษยชาติต้องได้รับ
การปกป้องและปกปักรักษา 
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รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรเช่ือฟังกฎของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุก
คน  นีคื้อหนทางเดียวท่ีความมัง่ค่ังท่ีเกินความจ าเป็น  และความยากจนท่ีน่าสังเวช  น่าท้อใจ  และไร้ศักด์ิศรี
จะหมดไปได้  จนกว่าจะท าเช่นนี ้ กฎของพระผู้เป็นเจ้าจึงจะเป็นท่ีเช่ือฟัง 

                                                                                  Paris Talks, p.153-4  พระอบัดุลบาฮา 
 

ภาตใต้ระบบและการปกครองในปัจจุบัน  คนยากไร้อัตคัดขัดสนและล าบากเหลือทน  ในขณะท่ี
บางคนใช้ชีวิตท่ีหรูหราและมีมากล้นเกินความจ าเป็น  ความไม่เท่าเทียมของสิทธ์ิและส่วนแบ่งนีคื้อหน่ึงใน
ปัญหาส าคัญท่ีฝังรากลึกในสังคม  เป็นท่ีประจักษ์ว่าจ าเป็นจะต้องมีการแบ่งสันปันส่วนให้เท่าเทียมกัน  เพ่ือ
ว่าทุกคนจะได้รับสิทธ์ิและมีชีวิตท่ีสุขสบาย  การเยียวยานั้นต้องออกกฎหมายปรับเง่ือนไขเสียใหม่  โดยไม่
ถูกบังคับ  คนร ่ารวยต้องปรานีและเต็มใจช่วยคนยากไร้ไม่ให้ขัดสน  โลกจะสงบได้ด้วยการสถาปนา
หลักธรรมนีใ้นหมู่มนุษย์ 

                                           The Promulgation of Universal Peace, p.107  พระอบัดุลบาฮา 
 

หน่ึงในหลกัธรรมส าคญัของพระบาฮาอุลลาห์ท่ีจะน าความสงบสุขมาสู่สังคม  หนุนน าสันติภาพ
ของโลก  ซ่ึงพระอบัดุลบาฮาไดป้ระกาศเน้นย  ้าไวร้ะหว่างการเยือนโลกตะวนัตกคือ  การขจดัความมัง่คัง่
และความยากจนท่ีมากเกินไป  ไม่เช่นนั้นแลว้สังคมระส ่ าระสายหนกัข้ึนเร่ือยๆ  นอกจากน้ีคนจนจ านวน
หน่ึงจะถูกชกัจูงใหไ้ปร่วมขบวกการเลวร้ายต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมเช่น  ขบวนยาเสพติด  
การก่อการร้าย ฯลฯ  แต่น่ีไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนมีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงขดักับ
ธรรมชาติและความจริง 

 

 เป็นท่ีประจักษ์ว่าเร่ืองของคนยากไร้ท่ีทนทุกข์และคนร ่ารวยท่ีถูกเอาใจจนเกินไป  เป็นท่ีอภิปราย
โดยนักวิชาการและนักปรัชญาท้ังหลายของโลกเร่ือยมาและจะยังคงอภิปรายต่อไป  แต่ตราบจนบัดนีพ้วก
เขายังไม่พบการแก้ปัญหาท่ียากนี ้ ส่ิงท่ีคุณเป็นพยานในโลกนีเ้ช่นหลักฐานต่างๆ ของความโกลาหลคร้ัง
ใหญ่ๆ  และลางท้ังหลายของเหตุการณ์ในอนาคต  ล้วนวนอยู่รอบจุดนี ้ นั่นคือ  การโอดครวญและความ
วิตกของคนยากไร้ในด้านหน่ึง  และความมั่งมีและมั่งค่ังของคนร ่ารวยในอีกด้านหน่ึง  ประโยชน์ท่ีปะทะ
และขดักันนีจ้ะยงัไม่เปล่ียนแปลงจนกว่าจะถึงเวลาท่ี  กฎและบทบัญญติัท่ีเปิดเผยโดยปากกาท่ีสูงส่งท่ีสุดใน
เร่ืองนีจ้ะถกูน ามาปฏิบัติและบังคับใช้  และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบนหลักการทางจิตวิญญาณเป็นไปได้  
เม่ือนั้นจะมีสันติสุขระหว่างคนร ่ารวยและคนยากไร้  ระหว่างกองก าลังของนายทุนและผู้ใช้แรงงาน  เม่ือนั้น
คนยากไร้จะได้สิทธ์ิท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีจะมีปัจจัยจ าเป็นท่ีเพียงพอส าหรับตน  และคนร ่ารวยจะสามารถ
ใช้ความมัง่ค่ังของตนตามท่ีตนยินดี  โดยไม่ต้องกังวลเก่ียวกับชีวิตและทรัพย์สินของตน 

อย่างไรก็ตามเจตนามิใช่จะกล่าวว่าคนยากไรท้ังหมดจะขึ้นมารวย  และจะเสมอกับคนร ่ารวย  
ความคิดเช่นนีเ้หมือนกับกล่าวว่าคนเขลาและไม่รู้หนังสือท้ังหมดจะกลายเป็นปราชญ์แห่งยุค  เป็นผู้ รู้ของ
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ผู้ รู้  แต่เม่ือการศึกษาเป็นเร่ืองบังคับและท่ัวถึง  ความเขลาและความไม่รู้หนังสือจะลดลง  และจะไม่มีใคร
ไม่ได้รับการศึกษา 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.22 ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
 

ท่านนาย (พระอับดุลบาฮา) กล่าวไว้อย่างแน่ชัดว่า  ค่าจ้างไม่ควรเท่ากันเพราะว่ามนุษย์มี
ความสามารถไม่เท่ากัน  และดังนั้นควรได้รับค่าจ้างตามความสามารถและความรู้จักคิดรู้จักท าท่ีต่างกัน 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.26 ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
 

ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียมกันตามธรรมชาติของคนเราท่ีหลีก 
เล่ียงไม่ได้  มนุษย์มีความสามารถแตกต่างกัน  และดังนั้นควรมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่างกัน 

                                 A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.13 ท่านโชก ิ เอฟเฟนดิ   
 

บางคนฉลาดมาก  บางคนฉลาดระดับธรรมดา  บางคนไม่ฉลาด  ในคนสามระดับนีมี้ล าดับแต่ไม่ใช่
ความเท่าเทียม  เป็นไปได้อย่างไรท่ีความเฉลียวฉลาดและความโง่จะเท่าเทียมกัน?.... 

สาระของเร่ืองนีคื้อ  ความยุติธรรมสวรรค์จะมาปรากฏในสภาพและกิจการต่างๆของมนุษย์  มวล
มนุษยชาติจะพบความสุขสบายและความร่ืนเริงในชีวิต  น่ีมิได้หมายความว่าทุกคนจะเท่าเทียมกัน  เพราะ
ความไม่เท่าเทียมของระดับและความสามารถคือคุณสมบัติของธรรมชาติ.... 

เพราะชุมชนจ าเป็นต้องมีนักการเงิน  เกษตรกร  พ่อค้าและผู้ใช้แรงงาน  ดังเช่นกองทัพประกอบ 
ด้วยผู้บัญชาการ  นายทหารและพลทหาร  จะให้ทุกคนเป็นผู้บัญชาการไม่ได้  จะให้ทุกคนเป็นนายทหาร
หรือพลทหารไม่ได้  ตามแต่ฐานะในโครงสร้างสังคม  แต่ละคนต้องมีความสามารถ  ปฏิบัติหน้าท่ีตรงตาม
ความสามารถ  และมีโอกาสส าหรับทุกคนอย่างยติุธรรม  

                    A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.19-20  พระอบัดุลบาฮา 
 

ระดับต่างๆ ของสังคมต้องคงไว้  เกษตรกรจะพรวนดินต่อไป  นักศิลป์จะท างานศิลป์  นายธนาคาร
จะจัดหาเงินให้ชาติท้ังหลาย  กองทัพจ าเป็นต้องมีนายพล  ร้อยเอกและพลทหาร  ระดับต่างๆ ซ่ึงแปรตาม
อาชีพการงานเป็นส่ิงจ าเป็น  แต่ในแผนงานบาไฮนีไ้ม่มีความเกลียดชังชนช้ัน  แต่ละชนช้ันจะได้รับความ
คุ้มครอง  และสมาชิกแต่ละคนของหน่วยการปกครองจะมีชีวิตด้วยความสุขและสบายท่ีสุด  งานจะมีให้
ส าหรับทุกคนและจะไม่มีคนขดัสนให้เห็นบนถนน 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.15  พระอบัดุลบาฮา 
 

การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเล่ือมล ้ าเกินควรระหวา่งคนร ่ ารวยและคนยากจน
ถึงแมจ้ะจ าเป็น  แต่ก็ตอ้งอาศยัเมตตาจิตของคนร ่ ารวยดว้ย  มิฉะนั้นแลว้คนร ่ ารวยอาจเป็นอุปสรรคขดัขวาง
การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ  ท่ีจะช่วยลดช่องว่างระหวา่งคนร ่ ารวยและคนจนเสีย
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เอง  หากการเปล่ียนแปลงนั้นกระทบผลประโยชน์ของตน  วจนะเหล่าน้ีของพระบาฮาอุลลาห์อาจเป็นแรง
บนัดาลใจท่ีเปล่ียนหวัใจคนร ่ ารวยได ้: 

 

ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์!  จงเผ่ือแผ่ความมั่งค่ังของเราให้แก่คนยากไร้  เพ่ือว่าในสวรรค์เจ้าจะได้รับ
จากคลังแห่งความงามอันไม่รู้เลือนและขุมทรัพย์แห่งความรุ่งโรจน์อมร  แต่ชีวิตของเราเป็นพยาน  ท่ี
รุ่งโรจน์กว่าคือการสละวิญญาณของเจ้าหากเจ้าเพียงแต่เห็นด้วยตาของเรา 

                                                           The Hidden Words, Arabic, no.57 พระบาฮาอุลลาห์ 
 

ดูกร  บุตรหลานแห่งธุลี!  ผู้ยากไร้ถอนหายใจในเวลาเท่ียงคืน  จงบอกคนร ่ารวยให้รู้ไว้  เพ่ือมิให้
ความไม่เอาใจใส่พาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งความพินาศ  และพรากพวกเขาจากพฤกษาแห่งความมั่งค่ัง  
การให้และความเอื้อเฟ้ือคือคุณลักษณะของเรา  ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ ท่ีประดับตนเองด้วยคุณธรรม
ของเรา 

                                                          The Hidden Words, Persian, no.49 พระบาฮาอุลลาห์ 
 

ดูกร  บุตรแห่งมนุษย์! เจ้าต้องการทองแต่เราไม่ต้องการให้เจ้าผูกพันกับทอง  เจ้าคิดว่าตัวเองร ่ารวย
เม่ือมีทอง  แต่เรารู้ว่าเจ้ามั่งค่ังเม่ือหลุดพ้นจากทอง  ชีวิตของเราเป็นพยาน!  นีคื้อความรู้ของเราและนั่นคือ
ความเพ้อฝันของเจ้า  ทางของเราจะไปกับเจ้าได้อย่างไร?  

                                                           The Hidden Words, Arabic, no.56 พระบาฮาอุลลาห์ 

 

ต่อมาพระอบัดุลบาฮาไดข้ยายความค าสอนน้ีของพระบาฮาอุลลาห์  และแนะน าคนร ่ ารวยให้ยื่นมือ
เขา้มาช่วยเหลือคนยากจนก่อนจะเกิดความพินาศในสังคม : 

 

คนร ่ารวยต้องปรานีคนยากไร้  บริจาคส่ิงท่ีจ าเป็นให้แก่พวกเขาโดยไม่ถกูบังคับให้ท า 
A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.48 พระอบัดุลบาฮา 

 

มนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์โดยการกระท าท่ีดีงามท่ีมาจากความสมัครใจ  มิใช่ถูกบังคับ  การ
แบ่งปันเป็นความชอบธรรมท่ีแต่ละคนตัดสินใจท าได้  นั่นคือ  คนร ่ารวยควรย่ืนมือเข้าช่วยคนยากไร้  คน
ร ่ารวยควรใช้จ่ายทรัพย์สินของตนเพ่ือคนยากไร้ด้วยความสมัครใจ  มิใช่เพราะคนยากไร้ได้ส่ิงนีม้าด้วยการ
ใช้ก าลัง  เพราะผลของการใช้ก าลังคือความโกลาหลและความพินาศของระเบียบสังคม  ส่วนการแบ่งปัน
โดยสมคัรใจ  การใช้จ่ายทรัพย์สินของตนโดยสมคัรใจ  น าไปสู่ความสบายและสันติสุขในสังคม  

                              Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p.115  พระอบัดุลบาฮา 
 

ความจนอาจท าให้ตอ้งด้ินรนท าทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด  และอาจไม่ค  านึงถึงศีลธรรมอีกต่อไป
เช่นใชค้วามเล่ห์กระเท่ห์  โกหกหลอกลวง  ไม่ซ่ือสัตย ์(แมว้า่คนร ่ ารวยก็อาจเป็นเช่นน้ีเหมือนกนั) ซ่ึงอาจ
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ท าใหค้นจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ  ท าให้ผูท่ี้มีใจเมตตาอาจรู้สึกขยาด  ตีตวัออกห่าง  ไม่อยากยุง่ดว้ย  ไหนเลยจะ
ใหย้ืน่มือเขา้มาช่วยเหลือ  ถึงจะจนอยา่งไรความจนนั้นก็ไม่ควรเป็นขอ้อา้งในการท าผิดศีลธรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมา  ซ่ึงพระบาฮาอุลลาห์ทรงปรามไวด้ว้ยวจนะเหล่าน้ีวา่ : 

 

บรรดาผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในวิหารของพระผู้ เป็นเจ้า  และอยู่บนท่ีนั่งแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์  แม้ว่าก าลัง
จะอดตาย  กจ็ะไม่เอือ้มมือไปหยิบฉวยสมบัติของเพ่ือนบ้านอย่างไม่ถูกกฎหมาย  ไม่ว่าเพ่ือนบ้านคนนั้นจะ
ต า่ช้าหรือไร้ค่าเพียงใด 

                            Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.298-9  พระบาฮาอุลลาห์ 
 

การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองยากมากอยู่แล้ว  แต่จะยิ่งยากข้ึนไปอีกหากคนจนไม่มี
ศีลธรรม  เพราะไม่วา่จะมีโครงการอะไรเทเงินไปใหค้นจนมากมายเพียงไหนก็ช่วยไม่ได ้ มีแต่เงินจะละลาย
แม่น ้ าหายไปหมด  ถึงแม้พระบาฮาอุลลาห์จะสอนให้คนร ่ ารวยมีใจอาทรต่อผูย้ากไร้  ในทางกลับกัน
พระองคก์็สอนใหค้นจนอดทนต่อความยากจน  พยายามหาเล้ียงชีพดว้ยความซ่ือสัตย ์ และทรงรับประกนัวา่
คนจนท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวจะไดรั้บการช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ใหลื้มตาอาปากได ้

   
ดูกร  บุตรแห่งชีวิต!  หากความยากจนมาถึงเจ้า  อย่าได้เศร้าใจ  เพราะว่าเม่ือถึงเวลาพระผู้ เป็นนาย

แห่งความมัง่ค่ังจะมาเยือนเจ้า  อย่ากลัวความตกต า่  เพราะว่าวนัหน่ึงความรุ่งโรจน์จะมาอยู่กับเจ้า 
                                                           The Hidden Words, Arabic, no.53 พระบาฮาอุลลาห์ 

 

อย่างไรกต็ามบรรดาผู้ร ่ารวยต้องมีใจอาทรต่อผู้ยากไร้  เพราะพระผู้ เป็นเจ้าก าหนดเกียรติท่ีย่ิงใหญ่
ไว้ให้คนยากไร้ท่ีอดทนอย่างแน่วแน่  ชีวิตของเราเป็นพยาน!  ไม่มีเกียรติใดเทียบได้กับเกียรตินี ้ นอกจาก
เกียรติท่ีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดประทานให้  พระพรอันย่ิงใหญ่รอคอยคนยากไร้ท่ีอดทนและปกปิดความ
ทุกข์ทรมานของตน  และความสุขสวัสดีมีแด่ผู้ร ่ารวยท่ีแบ่งความมั่งค่ังให้กับคนขัดสน  และค านึงถึงพวก
เขาก่อนตนเอง 

พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด  ขอให้คนยากไร้พยายามหาเลีย้งชีพ  ในการเปิดเผยพระธรรมสวรรค์คร้ัง
ย่ิงใหญ่ท่ีสุดนี ้ น่ีคือหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ส าหรับทุกคน  และได้รับการนับว่าเป็นการกระท าท่ีดีงามในสายตา
ของพระผู้ เป็นเจ้า  ใครท่ีท าหน้าท่ีนี้  พระผู้ ท่ีมองไม่เห็นจะช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอน  กรุณาธิคุณของ
พระองค์สามารถท าให้ผู้ ท่ีพระองค์โปรดปรานร ่ารวย  แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพเหนือทุกส่ิง 

                            Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.202-3 พระบาฮาอุลลาห์ 
 

การบริจาคเงินและทรัพยสิ์นของคนร ่ ารวยเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้โดยตรงหรือโดยทางออ้ม  เป็น
เร่ืองท่ีน่ายนิดี  ซ่ึงจะช่วยบรรเทาทุกขแ์ละเป็นการบรรเทาอาการไดช้ัว่คราว  แต่ถา้หากจะขจดัความยากจน
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หรือลดช่องว่างระหว่างคนร ่ ารวยและคนยากจนนั้นให้ได้ผลย ัง่ยืน  ต้องมีการปรับเง่ือนไขของระบบ
เศรษฐกิจ  ธรรมลิขิตบาไฮใหว้สิัยทศัน์ไวว้า่ :      

 

...จะมีการร่างและออกกฎของชุมชนอย่างท่ีจะเป็นไปไม่ได้ท่ีคนไม่ก่ีคนจะเป็นเศรษฐีเงินล้านๆ  
และคนจ านวนมากขัดสน  ค าสอนหน่ึงของพระบาฮาอุลลาห์คือการปรับวิธีการท ามาหากินในสังคม  
ภายใต้การปรับนีจ้ะไม่มีความสุดขีดในสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในเร่ืองของความมัง่งค่ังและส่ิงยงัชีพ 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.48-9 พระอบัดุลบาฮา 
 

ในสุนทรพจน์ต่างๆ ของพระอับดุลบาฮา...พระองค์กล่าวถึงหลักการท้ังหลายท่ีเป็นท่ีตั้งของระบบ
เศรษฐกิจบาไฮ  เป็นระบบท่ีป้องกันการค่อยๆ เข้ามาควบคุมความมั่ งค่ังไว้ในมือของคนไม่ก่ีคน  และ
ก่อให้เกิดสภาพความมัง่ค่ังและความยากจนสุดขีด 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.21 ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
 

แน่นอนว่าการจะปรับระบบและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจดงักล่าว  ตอ้งอาศยัความร่วมมือของคน
ร ่ ารวยท่ีหวัใจถูกโนม้นา้วดว้ยพลงัแห่งความรัก : 

 

ปัญหาเศรษฐกิจท้ังหมดแก้ไขได้ด้วยการใช้ศาสตร์แห่งความรักของพระผู้ เป็นเจ้า 
                         A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.13  พระอบัดุลบาฮา 

 

หัวใจท้ังหลายต้องเช่ือมเข้าด้วยกัน  ความรักต้องมีพลังเหนือกว่า  ถึงขนาดว่าคนร ่ารวยจะย่ืนความ
ช่วยเหลือให้แก่คนยากไร้ด้วยความเต็มใจท่ีสุด  และด าเนินขั้นตอนท่ีจะสถาปนาการปรับเง่ือนไขทาง
เศรษฐกิจอย่างถาวร  หากท าส าเร็จโดยวิธีนีจ้ะเป็นท่ีน่าสรรเสริญท่ีสุด  เพราะว่าเม่ือนั้นส่ิงนีจ้ะเป็นไปเพ่ือ
เห็นแก่พระผู้เป็นเจ้า  และในหนทางแห่งการรับใช้พระองค์ 

A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.48 พระอบัดุลบาฮา 
 

เคล็ดลับของปัญหาเศรษฐกิจท้ังหมดเป็นเร่ืองของธรรมะซ่ึงเก่ียวพันกับหัวใจและวิญญาณ  ส่ิงนี้
ได้รับการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในค าสอนบาไฮ  และหากไม่น าค าสอนบาไฮมาพิจารณา  ย่อมเป็นไป
ไม่ได้ท่ีจะปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจให้ดีขึน้ 

                         A Baha’i Perspective on Economics of the Future, p.13  พระอบัดุลบาฮา 
 

โดยค าแถลง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเร่ืองของธรรมะ” หมายความว่าศาสนาเท่านั้นท่ีใน
ท้ายท่ีสุดแล้ว  จะสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นมูลฐานในธรรมชาติของมนุษย์  จนสามารถช่วยให้
มนุษย์สามารถปรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในสังคม  ในหนทางนีเ้ท่านั้นท่ีมนุษย์จะสามารถควบคุมพลัง
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อ านาจทางเศรษฐกิจท่ีใกล้จะท าลายรากฐานของการด ารงอยู่ของตน  และดังนีขึ้น้มาควบคุมพลังอ านาจของ
ธรรมชาติ 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.26 ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
 

ข้อพิจารณาแรกคือจิตวิญญาณท่ีต้องซึมซาบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเรา  และส่ิงนีจ้ะค่อยๆ ตก
ผลึกเป็นสถาบันและหลักการต่างๆ ท่ีแน่ชัด  ท่ีจะก่อให้เกิดเง่ือนไขตามอุดมคติท่ีพระบาฮาอุลลาห์ท านายไว้
...เป็นเร่ืองจ าเป็นมากท่ีค าสอนของศาสนาตามแนวนีจ้ะถูกน าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบท่ีชัดเจนและ
ครบถ้วน 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.23  ท่านโชก ิเอฟเฟนดิ 
 

ค าวิจารณ์ของคุณเก่ียวกับความยากจน  เน้นให้เห็นว่าสังคมต้องเปล่ียนเจตคติของตนมากขนาด
ไหน  ก่อนท่ีจะพบการแก้ปัญหาสังคมนั้นได้  นีไ้ม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองของเศรษฐกิจ  การแก้ปัญหา นีพ้ัวพัน
อย่างลึกกับการน าหลักธรรมมาใช้ในระดับรากหญ้าและในหมู่ รัฐบาลท้ังหลาย  นีเ้ป็นหน้าท่ีท่ีชัดเจนของ
บาไฮท่ีจะสอนศาสนาด้วยความแขง็ขนัอย่างไม่โรยรา 

Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.33 สภายุติธรรม 
 

การแก้ไขปัญหา (เศรษฐกิจ) เหล่านี้ไม่ได้อยู่ ท่ีการคิดทฤษฎีท่ีได้ผลในทางปฏิบัติมากนัก  แต่
สัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางจิตวิญญาณท้ังหมด  ซ่ึงจะเกิดขึน้โดยอิทธิพลของค าสอนบาไฮท่ีมีต่อชีวิต
ของประชาชนท่ัวโลกทีละน้อย  การเปล่ียนแปลงทางจิตวิญญาณนีจ้ะเป็นท่ีมาของการแก้ปัญหาท่ีแสวงหา
กันอย่างร้อนใจ  ในระหว่างนั้นไม่มีข้อสงสัยว่ารัฐบาลท้ังหลายโดยประสบการณ์ท่ียากล าบาก  จะด าเนิน
ขัน้ตอนต่างๆ ท่ีกลมกลืนกับความเป็นไปของกาลเวลา 

 Economics, Agriculture and Related Subjects, Compilation 2000, no.34 สภายุติธรรม 
 
 


