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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒2

 ใ น ฐ านะผู ้ แ ทนของสม เด็ จ 

พระสงัฆราชแห่งประเทศไทย อาตมาขอ

แสดงความชื่นชมยินดีต่อส�านักวาติกัน  

ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ ท่ีเปิด

เวทีให้ผู ้น�าศาสนาต่างๆ ได้มีโอกาส

พบปะแลกเปลีย่นกนัเพือ่สร้างความร่วม

มอือนัดรีะหว่างศาสนาในการขบัเคลือ่น

ให้บรรลเุป้าหมายของการพัฒนาท่ียัง่ยนื

ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)  

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด

ไว้

2

 ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น ข อ ง 
สม เด็ จพ ร ะ สั งฆ ร าช  แห่ ง
ประเทศไทย อาตมาขอแสดง
ความชืน่ชมยนิดตีอ่สำานกัวาตกินั
ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้
ที่เปิดเวทีให้ผู้นำาศาสนาต่างๆ 
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
กันเพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
ระหว่างศาสนาในการขับเคลื่อน
ใหบ้รรลเุป้าหมายของการพฒันา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(พ.ศ. ๒๕๗๓) ตามที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำาหนดไว้
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 3

สานต่อความสัมพันธ์

 การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อความสัมพันธ ์

แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน- 

วิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือน 

ส�านกัวาตกินัตามค�าอาราธนาของสมเดจ็ พระสนัตะปาปาปอลท่ี ๖ ประมขุแห่งคริสตจักรโรมนัคาทอลกิ 

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 

 ต่อมาใน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ส�านักวาติกันได้ติดต่อขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้ช่วยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย ฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยที่จารึก 

ด้วยอักษรขอมโบราณให้เป็นอักษรไทยและ อักษรโรมัน โดยส�านักวาติกันจะน�าไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา 

คัมภีร์นี้เป็นของที่ระลึกที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปา

ปาปิอุส ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)

3

ส�นต่อคว�มสัมพันธ์

 การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อ 
ความสัมพันธ์แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งท่ีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร 
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือนสำานักวาติกันตามคำาอาราธนาของสมเด็จ 
พระสันตะปาปาปอลท่ี ๖ ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒  
(พ.ศ. ๒๕๑๕)
 ต่อมาใน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) สำานักวาติกันได้ติดต่อขอความร่วมมือ 
จากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามให้ช่วยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย 
ฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยท่ีจารึกด้วยอักษรขอมโบราณให้เป็นอักษรไทยและ 
อักษรโรมัน โดยสำานักวาติกันจะนำาไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา คัมภีร์นี้เป็นของที่ระลึกที่ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุส 
ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)

4

 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำาเนินการปริวรรตจนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะผู้แทนซึ่งนำาโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี  
(เทียบ สิริาโณ) ผูช่้วยเจา้อาวาส พรอ้มด้วย คณุฐาปน สริวิฒันภักด ีคณุดสุติ เขมะศกัดิช์ยั 
ไวยาวัจกรของวัด นำาคัมภีร์ท่ีปริวรรตแล้วนั้นมาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย 
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 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ด�าเนินการปริวรรตจนส�าเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ ให้คณะผู้แทน 

ซึ่งน�าโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ไวยาวัจกรของวัด น�าคัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วนั้น

มาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมี

คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย

 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับส�านักวาติกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส�านักวาติกัน

จึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่อง “ศาสนากับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” นั่นจึงเป็นเหตุให้อาตมาพร้อมกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา

วัดพระเชตุพนฯ ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

4

 คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำาเนินการปริวรรตจนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะผู้แทนซึ่งนำาโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี  
(เทยีบ สิริาโณ) ผูช่้วยเจา้อาวาส พรอ้มดว้ย คณุฐาปน สริวิฒันภักด ีคณุดสุติ เขมะศกัดิช์ยั 
ไวยาวัจกรของวัด นำาคัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วนั้นมาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย 

5

  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับสำานักวาติกันให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น สำานักวาติกันจึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
การประชุมนานาชาติเรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (SDGs)”  
นั่นจึงเป็นเหตุให้อาตมาพร้อมกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพนฯ  
ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5

ประเพณีทางสังคมของคาทอลิก 

 ตั้งแต่พิธีเปิดการประชุมเมื่อวานจนถึงบ่ายวันนี้ อาตมาสังเกตพบว่า ข้ันตอนการประชุมคร้ังนี้

เป็นไปตามประเพณีทางสังคมของคาทอลิก (Catholic Social Tradition) ซึ่งมีขั้นตอนอยู่ ๓ ขั้น  

นั่นคือ 

 ๑.  การเห็น (See) หมายถึง ผู้เข้าประชุมเกิดความรู้ความเข้าใจว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals) คืออะไร เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อมาจากไหน แต่ละข้อมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร 

 ๒.  การตัดสิน (Judge) หมายถึง ผู้เข้าประชุมสามารถเทียบเคียงเป้าหมายของการพัฒนาที่

ยัง่ยนืกบัค�าสอนทางศาสนาของตนว่ามคีวามสอดคล้อง หรอืขัดแย้งกนัอย่างไรบ้าง หลกัปฏบิตัใินศาสนา

จะมีส่วนส่งเสริมให้ บรรลุตามเป้าหมายนั้นอย่างไร 

 ๓.  การปฏิบัติ (Act) หมายถึง แต่ละศาสนาจะด�าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะการบรรลขุ้อตกลงความร่วมมอืระหว่างศาสนาต่างๆ จะเกดิขึน้ได้อย่างไร 

 ขั้นตอนทั้งสามนี้เทียบได้กับวิธีการแก้ปัญหา ๔ ขั้นตอนในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ 

ดังนี้ 

 ๑.  ทุกข์ คือการก�าหนดรู้สภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ขอบเขตของปัญหามีแค่ไหน ปัญหา

ร้ายแรงหรือไม่เพียงใด 

5

  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับสำานักวาติกันให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น สำานักวาติกันจึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
การประชุมนานาชาติเรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”  
นั่นจึงเป็นเหตุให้อาตมาพร้อมกับคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดพระเชตุพนฯ  
ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ 
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 ๒.  สมุทัย คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากสาเหตุใดบ้าง สาเหตุนั้นมีความสลับ

ซับซ้อนเพียงใด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

 ๓.  นิโรธ คือการก�าหนดเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงซึ่งเป็นสภาวะที่แก้ปัญหาส�าเร็จแล้ว 

 ๔.  มรรค คือการก�าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น 

 องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ในโลกใบนี้ที่มีอยู่มากมาย เช่น ปัญหา 

ความยากจน ปัญหาจากภัยสงคราม ปัญหาการท�าลายสิ่งแวดล้อม แล้วสรุปว่า แม้ว่าประเทศทั่วโลก 

จะได้พยายามระดมสรรพก�าลังในการพัฒนาบ้านเมือง อย่างหนัก แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนถาวร

เพราะมันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาเป็นงูกินหาง เหมือนการใช้ยาขนานหนึ่งรักษาโรคหนึ่งแต่ก็เกิด

โรคอื่นตามมา เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น 

ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

 ช่วงเทีย่งวนันี ้คณะของพวกเราในท่ีประชมุนีไ้ด้มโีอกาสเข้าพบ “สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส” 

พระองค์ได้กล่าวสนุทรพจน์ต้อนรบัพวกเรา ความตอนหนึง่ว่า ปัญหาของการพัฒนาทกุวนันีเ้กิดมาจาก

ความคิดที่คับแคบว่า การพัฒนาหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น  

ดังนั้น ท่ัวโลกจึงวัดความเจริญเติบโตด้วย GNP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งวัดเฉพาะ 

การเจริญเติบโตทางวัตถุ ซึ่งมักจะเกิดจากการย�่ายีธรรมชาติแวดล้อมและการเอารัดเอาเปรียบ 

เพื่อนมนุษย์

7

แลว้สรปุวา่ แมว้า่ประเทศทัว่โลกจะไดพ้ยายามระดมสรรพกำาลงัในการพฒันาบา้นเมือง 
อย่างหนัก แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ย่ังยืนถาวรเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ  
ตามมาเป็นงูกินหาง เหมือนการใช้ยาขนานหนึ่งรักษาโรคหนึ่งแต่ก็เกิดโรคอื่นตามมา
เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น
ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 ช่วงเที่ยงวันนี้ คณะของพวกเราในท่ีประชุมนี้ได้มีโอกาสเข้าพบ "สมเด็จ 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส" พระองคไ์ดก้ลา่วสนุทรพจนต์อ้นรบัพวกเรา ความตอนหนึง่ว่า 
ปัญหาของการพัฒนาทุกวันน้ีเกิดมาจากความคิดที่คับแคบว่า การพัฒนาหมายถึง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น ดังนั้น ทั่วโลกจึงวัดความเจริญ
เตบิโตดว้ย GNP คอืผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศ ซึง่วดัเฉพาะการเจรญิเตบิโตทางวตัถ ุ
ซึ่งมักจะเกิดจากการย่ำายีธรรมชาติแวดล้อมและการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์
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 สนุทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดงักล่าวนีเ้ป็นการวเิคราะห์

ถึงสมุทัย คือสาเหตุแห่งการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนซ่ึงเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับการวิเคราะห์ขององค์การสหประชาชาติในการประชุม 

เรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งจัดข้ึนท่ีเมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 

เมื่อ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมมีมติให้ประกาศใช้เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals - MDGs) ซึ่งก�าลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ต้ังคณะท�างานเพ่ือยกร่างเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณา

Millennium Development Goals

 คณะท�างานใช้เวลาสามปีในการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนทั่วโลกจึงสามารถเสนอให ้

ทีป่ระชมุใหญ่ขององค์การสหประชาชาตพิิจารณาให้ความเหน็ชอบเป้าหมาย การพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) 

จ�านวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่าย 

ร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals
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ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมมีตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals

9

 สุนทรพจน์ขององค์พระสันตะปาปาดังกล่าวน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงสมุทัย 
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ 
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
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Millennium Development Goals
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ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ระชมุมีมตใิห้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย 
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals - MDGs) ซึ่งกำาลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำางานเพื่อยกร่าง 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่เสนอใหท้ีป่ระชมุใหญข่ององคก์ารสหประชาชาตพิจิารณา

Millennium Development Goals
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สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 หลักคิดส�าคัญในเรื่องนี้ขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า การพัฒนาไม่ควรต้ังเป้าหมายไว้ที ่

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญ 

เตบิโตมากกลบัเป็นผลร้ายเพราะมนัน�าไปสูก่ารท�าลาย สภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมซึง่ท�าให้ผลของการ

พัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องรวมเป้าหมายหลักสามประการเข้าด้วยกัน กล่าวคือ 

 ๑.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๒.  การพัฒนาด้านสังคม 

 ๓.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

10

สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 หลักคิดสำาคัญในเรื่องนี้ขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า การพัฒนาไม่ควร 
ตั้งเป้าหมายไว้ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญเติบโตมากกลับเป็นผลร้ายเพราะมันนำาไปสู่การทำาลาย
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำาให้ผลของการพัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนต้องรวมเป้าหมายหลักสามประการเข้าด้วยกัน กล่าวคือ

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 คณะทำางานใชเ้วลาสามปีในการระดมความคดิจากทกุภาคสว่นทัว่โลกจงึสามารถ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำานวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. 
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

11

 การพัฒนาทั้งสามด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกจากกันได้ 
นั่นหมายความว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อทำาอย่างนี้ได้ 
จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 อยา่งไรกต็าม ทีป่ระชมุนานาชาตคิรัง้นีส้รปุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืเหลอื ๕ ขอ้  
เรียกว่า ๕ Ps ดังนี้

๑. ประชาชน (People) หมายถึง การพัฒนาท่ีเก่ียวกับคน คือมุ่งถึง 
 การพัฒนาด้านสังคม

๒. ความมั่งคั่ง (Prosperity) หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. โลกของเรา (Planet) หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
๔. สันติภาพ (Peace) หมายถึง สันติภาพที่ เป็นองค์ประกอบสำาคัญ 

ของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้ 
การพัฒนาทุกด้านต้องนำาไปสู่สันติภาพจึงจะมีความยั่งยืน

๕. หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน 
 คนละไม้คนละมือในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน

Social

Equitable

EconomicEnvironment Viable

Sustainable

Bearable
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 การพัฒนาทั้งสามด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกจากกันได้ นั่นหมายความว่า  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และรักษาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติไว้ 

เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อท�าอย่างนี้ได้ จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมนานาชาติครั้งนี้สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหลือ ๕ ข้อ เรียกว่า  

๕ Ps ดังนี้ 

 ๑.  ประชาชน (People) หมายถึง การพัฒนาที่เกี่ยวกับคน คือมุ่งถึง การพัฒนาด้านสังคม 

 ๒.  ความมั่งคั่ง (Prosperity) หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ๓.  โลกของเรา (Planet) หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ 

 ๔.  สันติภาพ (Peace) หมายถึง สันติภาพที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนาทุกด้าน  

ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาทุกด้านต้องน�าไปสู่สันติภาพจึงจะมีความ

ยั่งยืน 

 ๕.  หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ

ในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน

 มุมมองเรื่องการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนาแบบแยกส่วน 

ก็เปลีย่นเป็นการพฒันาแบบองค์รวม (Holistic) ทีถ่อืเอาการพัฒนาด้าน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

เป็นเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาท่ียั่งยืนข้อนี้ท�าให้นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า 

“สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ ปัจจบัุนได้ชือ่ใหม่ว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ” 

ต่อไปอาจต้องเปลีย่นชือ่ใหม่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” 

12

 มุมมองเร่ืองการพัฒนาของโลกได้เปล่ียนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนา
แบบแยกส่วนก็เปลี่ยนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ถือเอาการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นเป้าหมายรว่มกนัของการพฒันาทีย่ัง่ยนื ขอ้นีท้ำาให้
นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” 
ปัจจบุนัไดช่ื้อใหมว่า่ “สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต”ิ ตอ่ไปอาจตอ้งเปลีย่น
ชือ่ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนวา่ “สภาพฒันาการเศรษฐกจิ สงัคม
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”

การพัฒนาแบบองค์รวม

 การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความสำาคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า
สตรี เด็ก เยาวชน คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน  
ตามหลักการท่ีว่า “ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”  
หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 
ที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน ท่านจะอยู่โปรดสัตว์ 
ตอ่ไปจนกระทัง่วา่ไมเ่หลอืสตัวใ์หโ้ปรด เมือ่นัน้แหละทา่นจงึจะเขา้นพิพานเปน็คนสดุทา้ย

Prosperity

Planet

Sustainable
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Peace

People
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การพัฒนาแบบองค์รวม 

 การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความส�าคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า สตรี เด็ก เยาวชน 

คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน ตามหลักการที่ว่า “ไม่มีใครถูก 

ทอดท้ิงไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)” หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว ์

ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน  

ท่านจะอยู่โปรดสัตว์ต่อไปจนกระท่ังว่าไม่เหลือสัตว์ให้โปรด เมื่อนั้นแหละท่านจึงจะเข้านิพพานเป็น 

คนสุดท้าย

 การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์ แบบแยกส่วน 

อกีต่อไป ข้อนีไ้ปกนัได้กบัค�าสอนในพระพทุธศาสนาทีถ่อืว่ามนุษย์เป็น ตัวต้ังของการพฒันา ดงัค�ากล่าว

ที่ว่า “พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน” 

พระพุทธศาสนาเรียกการพัฒนา ว่า “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเช่นกัน คือไม่มี

การแยกส่วนในการพัฒนามนุษย์ นั่นคือ มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

 ๑.  กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 ๒.  สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 ๓.  จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ท�าให้คนมีคุณธรรมและความสุข 

 ๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู ้ความเช่ือมโยงของสรรพสิ่ง 

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร อันเป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

13

 การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์
แบบแยกส่วนอีกต่อไป ข้อนี้ไปกันได้กับคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เป็น 

ตัวตั้งของการพัฒนา ดังคำากล่าวที่ว่า “พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคน

ให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน” พระพุทธศาสนาเรียกการพัฒนา
วา่ “ภาวนา” หมายถงึการพัฒนามนษุยแ์บบองคร์วมเชน่กนั คอืไมม่กีารแยกสว่นในการ
พัฒนามนุษย์ นั่นคือ มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้งสี่ด้าน ดังต่อไปนี้

๑. กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและ 
 สิ่งแวดล้อม

๒. สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน 
 อย่างสันติ

๓. จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ทำาให้คนมีคุณธรรมและ 
 ความสุข

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู้ความเชื่อมโยง 
 ของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร 
อัน เป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พัฒน�แบบองค์รวม

ก�ย

สังคม จิต

ปัญญ�

มนุษย์
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 พระพุทธศาสนาถือว่า ภาวนาหรือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน  

ถ้าเน้นด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ถ้าเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากเกินไป 

ก็เป็นวัตถุนิยมที่สุดโต่งไปด้วยกามสุขัลลิกานุโยค ซึ่งหมายถึง การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนา

ด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาท่ีสุดโต่ง 

อีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้ล�าบาก 

 การพัฒนาที่ยั่ งยืนต ้องเป ็นทางสายกลางหรือ 

มัชฌิมาปฏิปทาท่ีเอาใจใส่องค์ประกอบแห่งการพัฒนาท้ัง  

๔ ด้าน คือ การพัฒนาทั้งทางกาย สังคม จิตและปัญญา  

โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งก็จะเสีย

ความสมดุลเหมือนเก้าอี้ที่มีสี่ขาเมื่อขาดขาเก้าอี้ไปหนึ่งขา 

เก้าอี้ตัวนั้นก็ขาดความมั่นคงพร้อมที่จะล้มได้ตลอดเวลา  

ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ยังเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน

อย่าง แยกไม่ออก หลักการพัฒนานี้สอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนาขององค์การสหประชาชาติท่ีก�าหนดว่าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๓๗ ข้อ ไม่แยกจากกัน แต่มีการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ภาวนา ๔ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบของภาวนาหรือ

การพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 

 ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

หลายข้อด้วยกัน ดังนี้ 

 เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้ 

 เป้าหมายที่ ๒ ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป

 เป้าหมายที่ ๓ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ 

 เป้าหมายที่ ๘ การท�างานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม 

 เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
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 พระพุทธศาสนาถือว่า ภาวนาหรือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบ
ทั้งสี่ด้าน ถ้าเน้นด้านใดด้านหน่ึงก็ถือว่าเป็นการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน ถ้าเน้นการพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิมากเกินไปกเ็ป็นวตัถนุยิมทีส่ดุโตง่ไปดว้ยกามสขุลัลกิานโุยค ซึง่หมายถงึ 
การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาที่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค 
ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้ลำาบาก
 การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเป็นทาง
สายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เอาใจใส่
องค์ประกอบแห่งการพัฒนาทั้งสี่ด้านคือ  
การพฒันาทัง้ทางกาย สงัคม จติและปัญญา 
โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใด 
ด้านหนึ่งก็จะเสียความสมดุลเหมือนเก้าอ้ี
ที่มีสี่ขา เมื่อขาดขาเก้าอ้ีไปหน่ึงขา เก้าอี้
ตัวนั้นก็ขาดความมั่นคงพร้อมที่จะล้มได้ 
ตลอดเวลา ยิ่ งไปกว่านั้นการพัฒนา 
ทั้งสี่ ด้านยังเก่ียวโยงสัมพันธ์กันอย่าง 
แยกไม่ออก หลักการพัฒนาน้ีสอดคล้อง 
กับแนวทางการ พัฒนาขององค์การ
สหประชาชาติที่กำาหนดว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อไม่แยกจากกัน 
แต่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ภาวนา ๔ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบ
ของภาวนาหรือการพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
 ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหลายข้อด้วยกัน ดังนี้

เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้
เป้าหมายที่ ๒ ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป
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 เป้าหมายที่ ๑๐ ไม่มีความเหลื่อมล�้าในการกระจายรายได้และความเจริญ 

 เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมานี้ด้วยการพัฒนาตามแนวทาง

ของเศรษฐศาสตร์เชงิพุทธ (Buddhist Economics) อนัเป็นเศรษฐศาสตร์ทีเ่น้นการผลิตและการบริโภค

ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี ้มุง่ควบคมุมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนษุย์ 

เพราะความโลภไม่มีขีดจ�ากัด ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น�้าเสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี 

คนทุกวันนี้ ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด ทั้งเจาะ 

ทั้งท�าลายสิ่งแวดล้อม เราท�าเหมือนหนึ่งว่ามีโลกหลายใบให้บริโภคใช้สอย ทั้งที่ในความเป็นจริงเรามี

โลกน้ีเพียงใบเดียว ดังนั้น เราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คน 

รุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง 

 ประการที่สอง สีลภาวนา คือการพัฒนาทางสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การพัฒนา 

ด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้ 

 เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี และบุรุษ 

 เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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เป้าหมายที่ ๓  ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
เป้าหมายที่ ๘  การทำางานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
เป้าหมายที่ ๙  อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ ๑๐ ไม่มีความเหลื่อมล้ำาในการกระจายรายได้และความเจริญ
เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพือ่บรรลเุป้าหมายดงักลา่วมาน้ีดว้ยการพฒันา
ตามแนวทางของเศรษฐศาสตรเ์ชงิพุทธ (Buddhist Economics) อนัเป็นเศรษฐศาสตร ์
ที่เน้นการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี้ 
มุ่งควบคุมมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนุษย์ เพราะความโลภไม่มีขีดจำากัด  
ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น้ำาเสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี คนทุกวันนี้ 
ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด 
ทัง้เจาะทัง้ทำาลายสิง่แวดลอ้ม เราทำาเหมอืนหน่ึงว่ามโีลกหลายใบใหบ้รโิภคใช้สอย ทัง้ที่ 
ในความเป็นจริงเรามีโลกนี้เพียงใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้ 
อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง
 ประการที่สอง สีลภาวนา คือการพัฒนาทางสังคมเพื่อให้คนอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ การพัฒนาด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้

เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี 
 และบุรุษ
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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เป้าหมายที่ ๓  ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
เป้าหมายที่ ๘  การทำางานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
เป้าหมายที่ ๙  อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ ๑๐ ไม่มีความเหลื่อมล้ำาในการกระจายรายได้และความเจริญ
เป้าหมายที่ ๑๒ การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพือ่บรรลเุป้าหมายดงักลา่วมาน้ีดว้ยการพฒันา
ตามแนวทางของเศรษฐศาสตรเ์ชงิพุทธ (Buddhist Economics) อนัเป็นเศรษฐศาสตร ์
ที่เน้นการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี้ 
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เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

16

  สำาหรับเป้าหมายท่ี ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ 
ว่าสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า 

 “น หิ สพฺเพสุ าเนสุ   ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
 อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ  ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา”
แปลความว่า

 “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน 

 แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ”

 ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น คำาว่า “สันติภาพ”  
ไม่ได้มีความหมายแค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง
การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี มีความยุติธรรม คำาสอนพื้นฐานในพระพุทธ
ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษาศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์  
ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒14

 ส�าหรับเป้าหมายท่ี ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ ว่าสามารถพัฒนา 

ได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า 

    “น หิ สพฺเพสุ าเนสุ   ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 

    อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ   ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา” 

 แปลความว่า 

   “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน 

   แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ” 

 ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น ค�าว่า “สันติภาพ” ไม่ได้มีความหมาย 

แค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 

ความสามัคคี มีความยุติธรรม ค�าสอนพื้นฐานในพระพุทธ ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษา

ศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด

 ประการที่สาม จิตตภาวนา คือการพัฒนาด้านจิตใจ เราต้องยอมรับว่าในบรรดาเป้าหมายท้ัง  

๑๗ ข้อ ไม่มีเป้าหมายใดว่าด้วยเรื่องจิตตภาวนาโดยตรง ท้ังนี้อาจอนุโลมเข้ากับเป้าหมายท่ี ๓ คือ  

ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

17

 ประการทีส่าม จติตภาวนา คอืการพฒันาดา้นจติใจ เราตอ้งยอมรบัวา่ในบรรดา
เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อ ไมม่ีเป้าหมายใดว่าดว้ยเรื่องจิตตภาวนาโดยตรง ทั้งนี้อาจอนุโลม
เข้ากับเป้าหมายที่ ๓ คือ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

 คำาว่าสุขภาพและสุขภาวะหมายรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ 
ดงัทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายของคำาว่าสุขภาพ ไว้ว่า “สุขภาพหมายถงึการ

มสีขุภาวะทีส่มบรูณ์ทางกาย ทางใจ และทางสงัคม (Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being) คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมีความฉลาด 
ในอารมณ์หรือ EQ อันมีผลเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยสมถกรรมฐานคือ กรรมฐาน 
ที่สร้างความสงบใจซึ่งพัฒนาคุณธรรมอื่นๆ เช่น เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร
ขึ้นภายในจิตใจ จิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะผ่องใส ปราศจากความโกรธเกลียด 
และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน

 ค�าว่าสขุภาพและสขุภาวะหมายรวมทัง้สุขภาพกายและสุขภาวะทางใจ ดังทีอ่งค์การอนามยัโลก

ได้ให้ความหมายของค�าว่าสุขภาพ ไว้ว่า “สุขภาพหมายถึงการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย ทางใจ 

และทางสังคม (Health is a state of complete physical, mental and social well-being)  

คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมีความฉลาด ในอารมณ์หรือ EQ อันมีผลเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยสมถกรรมฐานคือ กรรมฐานท่ีสร้างความสงบใจ

ซึ่งพัฒนาคุณธรรมอ่ืนๆ เช่น เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร ขึ้นภายในจิตใจ จิตใจที่ได้รับการ

พัฒนาแล้วจะผ่องใส ปราศจากความโกรธเกลียด และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน
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ศาสนากับเปา้หมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 15

 สันติภาพมี ๓ ระดับ คือ 

 ๑)  สันติภาพภายในจิตใจ 

 ๒)  สันติภาพในสังคม และ 

 ๓)  สันติภาพกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีการเบียดเบียนท�าลายสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาถือว่าสันติภาพภายในจิตใจ

เป็นพ้ืนฐานของสันติภาพในสังคม สันติภาพกับ 

ส่ิงแวดล้อมและสันติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจ

ด้วยสมถกรรมฐานตามแนวทางของพระพทุธศาสนา

จึงช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท 

ของศาสนาในการพัฒนาจิตใจจึงมีส่วนส�าคัญท่ีท�า 

ให้บรรลุเป้าหมายข้อนี้ ซึ่งสอดคล้องกับค�าปรารภ 

ในธรรมนูญขององค์การยูเนสโกที่ว่า “เนื่องจาก 

สงครามเริ่มต้นที่ใจของคน ดังนั้น ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กร

ใดในโลกจะมีความช�านาญในการสร้างปราการแห่งสันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา

 ประการที่สี่ ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาสติปัญญาที่ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๔ คือ  

การศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับทุกคน การศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางโลกเท่านั้น แต่ยัง 

หมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาที่พัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยง

ของสรรพสิง่ตามหลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีว่า ไม่มอีะไรเกิดขึน้โดยไม่อิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั ต้ังแต่โครงสร้าง

ของอะตอมไปจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์  

รวมไปถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า 

 วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อบุคคลมีปัญญา ก็จะเห็นว่ามนุษย์

ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้ 

WORLD PEACE

INNER PEACE OUTER PEACE
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สันติภาพมี ๓ ระดับ คือ 
๑) สันติภาพภายในจิตใจ 
๒) สันติภาพในสังคม และ 
๓) สันติภาพกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีการเบียดเบียนทำาลายสิ่งแวดล้อม 

 พระพุทธศาสนาถือว่าสันติภาพภายในจิตใจเป็นพื้นฐานของสันติภาพในสังคม
สันติภาพกับส่ิงแวดล้อมและสันติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจด้วยสมถกรรมฐาน 
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท 
ของศาสนาในการพัฒนาจิตใจจึงมีส่ วนสำ าคัญที่ทำ า ให้บรรลุ เ ป้าหมายข้อนี้   
ซึ่งสอดคล้องกับคำาปรารภในธรรมนูญ
ขององค์การยูเนสโกที่ว่า “เนื่องจาก

สงครามเริ่มต้นที่ ใจของคน ดังนั้น

ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น 

ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กรใดในโลกจะมี
ความชำานาญในการสร้างปราการแห่ง
สันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา

OUTER PEACEINNER PEACE

WORLD PEACE
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒16

 เป้าหมายที่ ๑๓ การด�าเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ 

 เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์ชีวิตในน�้า

 เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรักษ์ชีวิตบนบก เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

 ในเรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมน้ีมพีทุธศาสนสภุาษติทีส่อนให้คนเรามคีวามกตัญูต่อสิง่แวดล้อม

ไว้ว่า 

    “ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย   นิสีเทยฺย สเยยฺย วา 

    น ตสฺส สาข�ภฺเชยฺย   มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก” 

 แปลความว่า 

   “บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น 

   ใครท�าเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้ๆ”

 

19

  ประการทีส่ี ่ปัญญาภาวนา หมายถงึการพฒันาสติปัญญาทีค่รอบคลมุเป้าหมาย
ที่ ๔ คือการศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับทุกคน การศึกษาท่ีว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษา 
ทางโลกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาท่ีพัฒนาจิตใจ
ให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ต้ังแต่โครงสร้างของอะตอมไปจนถึง 
ความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์ รวมไปถึง 
การโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
 วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เม่ือบุคคลมีปัญญา 
ก็จะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษา 
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้

เป้าหมายที่ ๑๓ การดำาเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์ชีวิตในน้ำา
เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรักษช์วีติบนบก เพ่ือรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ  
 (Biodiversity)
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ในประเทศไทยได ้มีการน�าเอาแนวคิดเรื่อง 

การพัฒนาแบบองค์รวมตามหลักพระพุทธศาสนา 

ไปใช้พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การสหประชาชาต ิ

จะประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ 

(MDGs) ด้วยซ�้าไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  

ทรงแนะน�าพสกนิกรชาวไทยให้ด�าเนินการพัฒนา 

ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกันดังพระบรมราโชวาท

ที่ว่า “พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้  

อีกคือค�าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเรา 

ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อม ี

ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าท�าอะไรต้อง 

พอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข... จะมีของหรูหรา

ก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...” 

 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไม่กระตุ้นความโลภทีจ่ะน�าไปสู่การเบยีดเบยีนมนษุย์ด้วยกนั

และการท�าลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ตรงกันข้าม กลับส่งเสริมให้รู้จักพอและมีความสุขตามอัตภาพ 

ดังนั้น ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจึงพบหลักธรรม ๓ ประการในพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 ๑.  ความพอด ี(มชัฌมิาปฏปิทา) คอื ทางสายกลางในการพัฒนาทีส่ร้างความสุขทัง้ทางกายและ

ทางจิตใจไปพร้อมกัน โดยไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป จนละทิ้งคุณค่าทางจิตใจและไม่หลงยึดติด

กับคุณค่าทางจิตใจมากเกินไป จนละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ๒.  ความพอเหมาะ (มัตตัญุตา) คือ การรู้จักประมาณในการผลิตและการ บริโภคท่ีมีความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมหรอืการใช้ปุย๋ธรรมชาตซิึง่ไม่เป็น

ภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้มีพุทธศาสนสุภาษิตที่สอนให้คนเรามี 
ความกตัญูต่อสิ่งแวดล้อมไว้ว่า 

 “ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย  นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
 น ตสฺส สาขำ ภฺเชยฺย  มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก”
แปลความว่า

 “บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด 

 ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น

 ใครทำาเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร 

 เป็นคนเลวแท้ๆ” 

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญ�ของ 
เศรษฐกิจ 
พอเพียง

ท�งส�ยกล�ง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

พอประม�ณ

นำ�ไปสู่

เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม 
สมดุล / พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง

 ในประ เทศไทยไ ด้มี
การนำาเอาแนวคิดเร่ืองการ
พัฒนาแบบอง ค์ ร วมต าม
หลักพระพุทธศาสนาไปใช้
พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การ
สหประชาชาติจะประกาศใช้ 
เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ 
(MDGs) ด้วยซ้ำาไป พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลท่ี ๙ ทรงแนะนำาพสกนิกร 
ชาวไทยให้ดำาเนินการพัฒนาด้วย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) ท่ีมี 
เ ป้ าหมายอ ยู่ ท่ีก า ร พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒18

 ๓.  ความพอใจ (สุข) คือ รู้จักพอใจอิ่มใจกับทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน�้าพักน�้าแรง (อัตถิสุข) พอใจ

ในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนและแบ่งปัน (โภคสุข) พอใจที่เป็นไทยเพราะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

(อนณสุข) และพอใจ ภูมิใจในการประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชชสุข) 

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นแต่เพียงแนวคิดทางปรัชญาเท่านั้น หากแต่ยังมีการ

แปลสูภ่าคปฏบิตัเิป็นโครงการตามแนวพระราชด�ารกิว่า ๔,๐๐๐ โครงการ อกีทัง้รฐับาลไทยก็ได้อญัเชิญ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นปรัชญาน�าในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เป็นต้นมา เพราะเหตุที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้น�าเสนอ เป้าหมายการพัฒนาแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องค์การสหประชาชาตดิงักล่าวมา องค์การสหประชาชาตจิงึถวายรางวลัความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพัฒนา

มนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. 

๒๕๔๙)

 นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้กล่าวถวายพระราชสดุดี ในพิธีถวาย 

รางวัลว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลาง 

แห่งการพัฒนา นั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน”

22

 นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้กล่าวถวายพระราชสดุดี 
ในพิธีถวายรางวัลว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพราะ 

ทรงถอืเอาคนเปน็ศูนย์กลางแหง่การพฒันา นัน่คอืมนษุยเ์ปน็ตวัตัง้ของการพฒันา 

หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน” 
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บวร

หุ้นส่วนสามประสาน 

 ในประเทศไทย สถาบันกษัตริย์มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันศาสนามาอย่างยาวนาน  

เมือ่พระมหากษตัรย์ิทรงน�าเสนอหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีส่อดคล้องกบัหลกัธรรมทางศาสนา 

สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ไทย ก็ได้ช่วยกันเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนด�ารงชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดหุ้นส่วนไตรภาคีหรือสามประสาน (Tripartite  

Partnership) อันเป็น ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการพัฒนา

ประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน 

 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการด�าเนินงานใดๆ จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมี โครงการที่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน (Projects of shared purpose) ดังกรณีความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อ 

ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ ร่วมมือระดับชาติ 

 ในระดบัท้องถ่ิน คณะสงฆ์และรฐับาลไทยได้ส่งเสรมิให้เกดิหุน้ส่วนการพฒันาชมุชนด้วยนโยบาย

ทีเ่รยีกว่า “บวร” หมายถงึความร่วมมอืแบบสามประสานระหว่าง บ้าน+วดั (โบสถ์และมสัยดิ)+ราชการ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ขอยกการพัฒนาชุมชน 

ย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้

23

หุ้นส่วนสามประสาน

 ในประเทศไทย สถาบันกษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันศาสนา 
มาอย่างยาวนาน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงนำาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ไทย 
กไ็ดช้ว่ยกันเทศนาส่ังสอนให้ประชาชนดำารงชวิีตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
จึงเกิดหุ้นส่วนไตรภาคีหรือสามประสาน (Tripartite Partnership) อันเป็น 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน
 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการดำาเนินงานใดๆ จะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือมี
โครงการที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Projects of shared purpose) ดังกรณีความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระดับชาติ
 ในระดับท้องถิ่น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการพัฒนา
ชุมชนด้วยนโยบายที่เรียกว่า “บวร” หมายถึงความร่วมมือแบบสามประสานระหว่าง
บ้าน+วัด (โบสถ์และมัสยิด)+ราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอยกการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้

บวร

วัด

ร�ชก�รบ้�น
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การพัฒนาย่านกะดีจีน 

 ย่านกะดีจีนประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ 

 ๑)  ชุมชนวัดประยุรวงศ์   ๒) ชุมชนวัดบุปผาราม 

 ๓) ชุมชนวัดกัลยาณ์   ๔) ชุมชนโรงคราม 

 ๕)  ชุมชนโบสถ์ซางตาครู้ส   ๖) ชุมชนมัสยิดกุฎีขาว 

 เมื่อดูชื่อชุมชนแล้วก็จะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ 

 ที่ว่ามี ๓ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่วนที่ว่ามี ๔ ความเชื่อ เพราะพุทธ แบ่งออกเป็น ๒ 

คือ เถรวาทกับมหายาน เมื่อรวมกับคริสต์และอิสลามจึงได้ ๔ ความเชื่อ

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน ยึดหลัก ๒ ประการ คือ 

 ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง 

 ที่ว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาท�าความ

สนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการเชิญผู ้น�าศาสนามาข้ึนเวทีเสวนาแลกเปล่ียน (Dialogue) ในงาน 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร24

การพัฒนาย่านกะดีจีน

 ย่านกะดีจีนประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ ๑) ชุมชนวัดประยุรวงศ์  
๒) ชมุชนวดับุปผาราม ๓) ชมุชนวดักัลยาณ์ ๔) ชมุชนโรงคราม ๕) ชมุชนโบสถซ์างตาครูส้ 
๖) ชุมชนมัสยิดกุฎีขาว เม่ือดูชื่อชุมชนแล้วก็จะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย  
๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ 
 ที่ว่ามี ๓ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่วนที่ว่ามี ๔ ความเชื่อ เพราะพุทธ
แบ่งออกเป็น ๒ คอืเถรวาทกบัมหายาน เมือ่รวมกบัครสิตแ์ละอสิลามจงึได ้๔ ความเชือ่
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 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารท�าโครงการ ที่มีเป้าหมาย 

ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์ งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน  

งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน�้างานลอยกระทง โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้น�าสินค้า 

เครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจ�าหน่ายในวัด โดยท่ีทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท  

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

25

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน 
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาทำา 
ความสนทิสนมคุน้เคยกนั มกีารเชญิผูน้ำาศาสนามาขึน้เวทเีสวนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 
ในงานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

25

 นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน 
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาทำา 
ความสนทิสนมคุน้เคยกนั มกีารเชญิผูน้ำาศาสนามาขึน้เวทเีสวนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 
ในงานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม 

โครงการมอบทนุการศกึษาแก่เดก็และเยาวชน โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการศลิป์ในซอย 

โครงการประกวดอาหาร ๓ ศาสน์ โครงการงดสูบบุหร่ีในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์ศาสนสถาน เช่น 

โครงการบรูณปฏสิงัขรณ์พระบรมธาตมุหาเจดย์ีของวดัประยรุวงศาวาสวรวหิารทีไ่ด้รบัรางวลัยอดเยีย่ม

อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

26

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน
สบืสานวฒันธรรม โครงการมอบทุนการศกึษา 
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
ประกวดอาหาร ๓ ศาสน ์โครงการงดสบูบุหรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทำาโครงการ 
ที่มีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์  
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำา งานลอยกระทง  
โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำาหน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 
การจดังานจากภาครัฐและภาคเอกชน เชน่ มูลนิธสิริวัิฒนภักด ีและบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน)

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เชน่ โครงการบรูณปฏสิงัขรณพ์ระบรมธาตมุหาเจดยีข์องวดัประยรุวงศาวาส 
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

26

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอ่ืนๆ อีก
มากมาย เช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน
สบืสานวฒันธรรม โครงการมอบทนุการศกึษา 
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
ประกวดอาหาร ๓ ศาสน ์โครงการงดสบูบหุรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทำาโครงการ 
ที่มีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์  
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำา งานลอยกระทง  
โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำาหน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 
การจดังานจากภาครฐัและภาคเอกชน เชน่ มลูนธิสิิรวิฒันภักดี และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน)

ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เชน่ โครงการบรูณปฏิสงัขรณพ์ระบรมธาตมุหาเจดยีข์องวดัประยรุวงศาวาส 
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
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โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังต่อไปนี ้

 ๑.  การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในย่านกะดีจีนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี ๑๖ 

(สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) 

 ๒.  การพฒันาอาชพีและสร้างรายได้ให้กบัชมุชนในย่านกะดจีนีด้วยการ ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

เป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน) 

 ๓.  การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม เป้าหมายที่ ๑๑  

(เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)

 ๔.  การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน การศึกษาเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา) 

27

โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในย่านกะดีจีนเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)

๒. การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในย่านกะดีจีนด้วยการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน)

๓. การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มร่ืนน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)

27

โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ดังต่อไปนี้

๑. การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในย่านกะดีจีนเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)

๒. การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในย่านกะดีจีนด้วยการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน)

๓. การพัฒนาย่านกะดีจีนให้มีความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่อาศัยเป็นไปตาม 
 เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒24

 หัวใจของความส�าเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสามประสาน คือ “บวร” 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความร่วมมอืระหว่างวดัพทุธกบัโบสถ์ครสิต์ และมสัยดิ ถอืว่าเป็นองค์ประกอบทีโ่ดด

เด่นเป็นพเิศษและเป็นกรณีตวัอย่างของความส�าเร็จทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) 

ของผู้น�าศาสนาในระดบั ท้องถิน่ทีเ่ป็นต้นแบบให้กบัการสนทนาแลกเปลีย่นในระดบัประเทศและระดบั

นานาชาติ ต่อไป

28

๔. การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน 
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)

 หัวใจของความสำาเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสาน คือ “บวร” โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความร่วมมือระหว่างวัดพุทธกับโบสถ์คริสต์ 
และมัสยิด ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษและเป็นกรณีตัวอย่างของ 
ความสำาเร็จทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) ของผูน้ำาศาสนาในระดบั
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบให้กับการสนทนาแลกเปลี่ยนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ต่อไป

28

๔. การส่งเสริมโครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรมและการให้ทุน 
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)

 หัวใจของความสำาเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสาน คือ “บวร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือระหว่างวัดพุทธกับโบสถ์คริสต์ 
และมัสยิด ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นเป็นพิเศษและเป็นกรณีตัวอย่างของ 
ความสำาเรจ็ทีเ่กดิจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่น (Dialogue) ของผูน้ำาศาสนาในระดบั
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบให้กับการสนทนาแลกเปล่ียนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ต่อไป
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒26

สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 

 การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จของความร่วมมือ 

สามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นประจ�าทุกปีโดยเชิญประมุขสงฆ์ 

ผู้น�าทางการเมือง และชาวพุทธทั่วโลกมาประชุมสนทนา แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นท�าให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะ 

เป็นองค์กรทีป่รกึษาพเิศษของคณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ต้ังแต่ ค.ศ. 

๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยก�าหนดให้สภา มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ 

 ๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน   

 ๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 ๓. การศึกษา    

 ๔. การสร้างสันติภาพ

30

สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก

 การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของ 
ความร่วมมือสามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็น
ประจำาทกุปีโดยเชญิประมขุสงฆ ์ผูน้ำาทางการเมอืง และชาวพทุธทัว่โลกมาประชมุสนทนา
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำาให้
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้สภา 
มีพันธกิจ ๔ ด้านคือ

๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ30

สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก

 การจัดต้ังสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของ 
ความร่วมมือสามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็น
ประจำาทกุปีโดยเชญิประมขุสงฆ ์ผูน้ำาทางการเมอืง และชาวพทุธทัว่โลกมาประชมุสนทนา
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำาให้
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้สภา 
มีพันธกิจ ๔ ด้านคือ

๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ
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 เมื่อดูพันธกิจข้อท่ี ๑ แล้วจะเห็นว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีหน้าที่ด�าเนิน การให้บรรล ุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ ้นส่วนกับองค์กรศาสนาต่างๆ  

เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด 

 การที่องค์กรศาสนาต่างๆ จับมือกันแบบรวมการเฉพาะกิจด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ก็เหมือนการตั้งวงดนตรีวงใหญ่ 

ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจ�านวนมาก เป้าหมายคือการได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจ�าเป็นที่ทุกฝ่าย

ต้องท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เพลงจะมีความไพเราะก็ต่อเมื่อนักร้องนักดนตรีท�างาน

ประสานกนั ในท�านองเดยีวกนั การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืจะเป็นไปได้กต่็อเมือ่ทกุฝ่ายท�างาน

ประสานกนั เป็นอย่างด ีขอฝากไว้ว่า “ไม่มใีครยิง่ใหญ่พอทีจ่ะท�างานนีใ้ห้ส�าเรจ็ได้ตามล�าพงัและ ไม่มี

ใครเล็กเกินไปจนช่วยท�าอะไรไม่ได”้

 ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็นประธานว่า 

สภานี้พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาเพื่อด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติก�าหนดไว้ 

31

 เม่ือดูพันธกิจข้อท่ี ๑ แล้วจะเห็นว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีหน้าที่ดำาเนิน
การให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับ
องค์กรศาสนาต่างๆ เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด
 การที่องค์กรศาสนาต่างๆ จับมือกันแบบรวมการเฉพาะกิจด้วยวัตถุประสงค์
เดยีวกันคือบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) กเ็หมอืน
การตั้งวงดนตรีวงใหญ่ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจำานวนมาก เป้าหมายคือการ 
ได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจำาเป็นท่ีทุกฝ่ายต้องทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด 
เพลงจะมีความไพเราะก็ต่อเมื่อนักร้องนักดนตรีทำางานประสานกัน ในทำานองเดียวกัน 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำางานประสานกัน
เป็นอยา่งดี ขอฝากไว้ว่า “ไม่มีใครย่ิงใหญพ่อทีจ่ะทำางานนีใ้หส้ำาเรจ็ไดต้ามลำาพงัและ 

ไม่มีใครเล็กเกินไปจนช่วยทำาอะไรไม่ได”้
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 ในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมา ขอส่งความปรารถนาดี

มายังท่านทั้งหลาย ขอให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้ จงด�าเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที ่

ตั้งไว้ทุกประการ

32

 ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็น
ประธานว่าสภานีพ้รอ้มจะเป็นหุน้สว่นรว่มมอืกบัทกุองคก์รศาสนาเพือ่ดำาเนนิการใหบ้รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติกำาหนดไว้
 ในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมา 
ขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลาย ขอให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้ 
จงดำาเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
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