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ใ น ฐ า น ะ ผู ้ แ ท น ข อ ง ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมาขอ
แสดงความชื
ขออกงงัน
ใ นใ่ฐนนชมยิ
าฐนานะนดีผูะต้ ผู่แอส�้ แทำทนันกนขวาติ
ผูส้จมัดสการประชุ
เ ด็ม เจด็พจรพมะรนานาชาติ
สัะงสัฆง รฆารคชารัช้งนีแ้ แทีห่ห่่เปิงงด
อาตมาขอแสดง
เวที
ใประเทศไทย
ห้ ผู ้ น� ำ ศาสนาต่
า งๆ ได้ มี โ อกาส
ประเทศไทย
อาตมาขอแสดง
ความชื
น่ ชมยิ
สำนัาากนังความร่
กวาติกกนั วนั ม
พบปะแลกเปลี
ย่ นนกั
ความชื
น่ ชมยิ
ดีนตนดีเพื
อ่ ตสำอ่อ่ าสร้
วาติ
้จดีัดระหว่
การประชุ
มนานาชาติบคเคลื
มืผูอ้จอััดผูนการประชุ
างศาสนาในการขั
มนานาชาติ
ครั้รัง้งนีอ่ นี้น้
ที่เปิเป้ดาเวที
ใ ห้ผู้นำาศาสนาต่
ให้
ฒนาทีาางๆ
ย่ งๆ
งั่ ยืน
ที่เบปิรรลุ
ดเวทีหมายของการพั
ใ ห้ผู้นำาศาสนาต่
ได้ มี โ อกาสพบปะแลกเปลี่ ย น
ภายในปี
ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)
ได้ มกัี โนอกาสพบปะแลกเปลี
เพื่อสร้างความร่วมมืออั่ ยนนดี
ตามที
่อ่องค์สร้การสหประชาชาติ
กอั�ำนหนด
กันเพื
างความร่วมมืไบด้อเคลื
ระหว่
างศาสนาในการขั
่อดีน
ไว้
ระหว่ให้าบงศาสนาในการขั
บเคลืฒ่อนา
น
รรลุเป้าหมายของการพั

ให้บทีรรลุ
หมายของการพั
ฒนา
่ยั่งยืเป้นาภายในปี
ค.ศ. ๒๐๓๐
ที่ยั่ง(พ.ศ.
ยืนภายในปี
๒๕๗๓) ค.ศ.
ตามที๒๐๓๐
่องค์การ
สหประชาชาติ
ด้กำาหนดไว้
(พ.ศ.
๒๕๗๓) ไตามที
่องค์การ
สหประชาชาติได้กำาหนดไว้
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ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สานต่อความสัมพันธ์

การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อความสัมพันธ์
ส�นต่อคว�มสัมพันธ์
แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือน
การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อ
ส�ำนักวาติกนั ตามค�
ำ
อาราธนาของสมเด็
จ พระสั
สตจักรโรมันคาทอลิก
ความสัมพันธ์แต่อดีตอันยาวนานตั
้งแต่นคตะปาปาปอลที
รั้งที่สมเด็จพระวัน่ รั๖ต ประมุ
(ปุ่น ปุขณแห่
ฺณสิงรคริ
ิมหาเถร
เจ้าอาวาสวั
ดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒
(พ.ศ. ๒๕๑๕)

ต่อมาในแห่ค.ศ.
(พ.ศ.
ได้ติดาอาราธนาของสมเด็
ต่อขอความร่วมมืจ อจากคณะสงฆ์
งกรุงรั๒๐๑๖
ตนโกสินทร์
) เดิน๒๕๕๙)
ทางมาเยือส�นสำำานันักกวาติ
วาติกกันันตามคำ
ประมุวรรตคั
ขแห่งคริ
รโรมันคาทอลิ
เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒
วัดพระเชตุพนวิพระสั
มลมันงตะปาปาปอลที
คลารามให้ช่ ๖่วยปริ
มภีสตจั
ร์พกระมาลั
ย ฉบักบภาษาบาลี
และภาษาไทยที่จารึก
(พ.ศ. ๒๕๑๕)
ด้วยอักษรขอมโบราณให้
เป็นอัค.ศ.
กษรไทยและ
ษรโรมันสำานัโดยส�
จะน�ำไปแปลต่
ต่อมาใน
๒๐๑๖ (พ.ศ.อัก๒๕๕๙)
กวาติำกนัันกได้วาติ
ติดต่กอันขอความร่
วมมือ ออีก ๗ ภาษา
จากคณะสงฆ์
วั ด พระเชตุ พ นวิ
ม ลมั ง คลารามให้
ช่ ว่หยปริ
พ ระมาลั ย จพระสันตะปา
คัมภีร์นี้เป็นของที
่ระลึกที่ พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้าอยู
ัว รัวชรรตคั
กาลทีม่ ภี๗ร์ถวายสมเด็
ฉบั บ ภาษาบาลี แ ละภาษาไทยที่ จ ารึ ก ด้ ว ยอั ก ษรขอมโบราณให้ เ ป็ น อั ก ษรไทยและ
ปาปิอุส ที่ ๑๑ อัเมืกษรโรมั
่อครั้งนเสด็โดยสำ
จประพาสยุ
โรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)
านักวาติกันจะนำาไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา คัมภีร์น้ีเป็นของที่ระลึกที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุส
ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)
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ให้คณะผู้แทนซึ่งนำาโดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี
(เที
ยบ สิร
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คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำาเนินการปริวรรตจนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะสงฆ์
คณะผู้แวทนซึ
่งนำาโดยพระราชรั
นทรวรรตจนส�
(วินัย ธมฺ
พระราชปริ
ิมุน้แี ทน
ัดพระเชตุ
พนฯ ได้ด�ำเนิตนนสุ
การปริ
ำเร็มจเรีานนฺ
ยบร้โท)
อยแล้
วมอบ ให้ยคัตณะผู
ยบ สิร
ิ าโณ)
่ ยเจ้(วิานอาวาส
อมด้
คุณฐาปนยสิัตริมวิ ุนฒ
ั ี นภั
สติ เขมะศั
กดิาช์ อาวาส
ยั
ซึ่งน�ำ(เที
โดยพระราชรั
ตนสุผูนช้ วทร
ัย ธมฺมพร้
านนฺ
โท)วยพระราชปริ
(เทียกบดี คุสิณ
ริดุาโณ)
ผู้ช่วยเจ้
ไวยาวั
คัมกภีดีรคุ์ทณี่ปดุริสวิตรรตแล้
จพระสั
พร้อมด้
วย คุจณกรของวั
ฐาปน สิดริวนำัฒานภั
เขมะศัวกนัดิ้น์ชมาถวายสมเด็
ัย ไวยาวัจกรของวั
ด น�นำคัตะปาปาฟรานซิ
มภีร์ที่ปริวรรตแล้สวนั้น
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์
มาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย
คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย
4

เพื่อกระชั
นธ์ระหว่างคณะสงฆ์
บสำกานัันกให้วาติ
ให้แนน่ยิน่งแฟ้
เพื่อกระชับความสั
มพับนความสั
ธ์ระหว่มาพังคณะสงฆ์
ไทยกับส�ำไนัทยกั
กวาติ
แน่กนันแฟ้
ขึ้นนส�ำนักวาติกัน
ยิ่งขึ้น สำานักวาติกันจึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วม
จึงมีหนังสือกราบทู
ลสมเด็
จพระสังเ รืฆราชขอให้
ส่งผูบ้แเป้ทนเข้
าร่วมการประชุ
เรื่อง “ศาสนากับ
การประชุ
ม นานาชาติ
่ อ ง “ศาสนากั
า หมายการพั
ฒ นาทีม่ ยนานาชาติ
ั่ ง ยื น (SDGs)”
เป้าหมายการพั
ั่งยืนใ ห้(SDGs)”
นเหตุให้แอละอุ
าตมาพร้
และอุ
บาสกอุบาสิกา
นั่ นฒ
จึ งนาที
เป็ น่ยเหตุ
อ าตมาพร้นัอ่นมกัจึงบเป็
คณะสงฆ์
บ าสกอุอบมกั
าสิบกคณะสงฆ์
าวั ด พระเชตุ
พ นฯ
วมการประชุ
มสัมมนาในครั
้งนี้
วัดพระเชตุพได้
นฯมาเข้
ได้มาร่าเข้
าร่วมการประชุ
มสัมมนาในครั
้งนี้
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5

ประเพณีทางสังคมของคาทอลิก

5

ตั้งแต่พิธีเปิดการประชุมเมื่อวานจนถึงบ่ายวันนี้ อาตมาสังเกตพบว่า ขั้นตอนการประชุมครั้งนี้
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
ยัง่ ยืนกับค�ำสอนทางศาสนาของตนว่ามีความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกันอย่างไรบ้าง หลักปฏิบตั ใิ นศาสนา
จะมีส่วนส่งเสริมให้ บรรลุตามเป้าหมายนั้นอย่างไร
๓. การปฏิบัติ (Act) หมายถึง แต่ละศาสนาจะด�ำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเฉพาะการบรรลุขอ้ ตกลงความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ จะเกิดขึน้ ได้อย่างไร
ขั้นตอนทั้งสามนี้เทียบได้กับวิธีการแก้ปัญหา ๔ ขั้นตอนในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า อริยสัจ ๔
ดังนี้
๑. ทุกข์ คือการก�ำหนดรู้สภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ขอบเขตของปัญหามีแค่ไหน ปัญหา
ร้ายแรงหรือไม่เพียงใด
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6

๒. สมุทัย คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาว่ามาจากสาเหตุใดบ้าง สาเหตุนั้นมีความสลับ
ซับซ้อนเพียงใด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
๓. นิโรธ คือการก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงซึ่งเป็นสภาวะที่แก้ปัญหาส�ำเร็จแล้ว
๔. มรรค คือการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น
องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ในโลกใบนี้ที่มีอยู่มากมาย เช่น ปัญหา
ความยากจน ปัญหาจากภัยสงคราม ปัญหาการท�ำลายสิ่งแวดล้อม แล้วสรุปว่า แม้ว่าประเทศทั่วโลก
จะได้พยายามระดมสรรพก�ำลังในการพัฒนาบ้านเมือง อย่างหนัก แต่ผลของการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนถาวร
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โรคอื่นตามมา เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น
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เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำานวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ศาสนากับทีเป้่ยั่งายืหมาย
การพัค.ศ.
ฒนาที
่ยั่งยืน (พ.ศ.
(SDGs)
นภายในปี
๒๐๓๐
๒๕๗๓)
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สรุปเป้าหมายการพั
ฒนาทีฒ่ยนาที
ั่งยืน่ยั่งยืน
สรุปเป้าหมายการพั

ดสำา่อคังนีญ้ขในเรื
่องนีก้ขารสหประชาชาติ
ององค์การสหประชาชาติ
็คือว่าฒการพั
นาไม่้งเป้
ควร
หลักคิดส�ำหลั
คัญกคิในเรื
ององค์
ก็คือว่า กการพั
นาไม่ฒควรตั
าหมายไว้ที่
าหมายไว้ที่การเจริ
บโตทางเศรษฐกิ
จเพีย่ผงอย่
างเดียว ฒเพราะที
่ผ่านมาการจจนเจริญ
การเจริญตัเติ้งเป้
บโตทางเศรษฐกิ
จเพีญยเติงอย่
างเดียว เพราะที
่านมาการพั
นาทางเศรษฐกิ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญเติบโตมากกลับเป็นผลร้ายเพราะมันนำาไปสู่การทำาลาย
เติบโตมากกลับเป็นผลร้ายเพราะมันน�ำไปสูก่ ารท�ำลาย สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมซึง่ ท�ำให้ผลของการ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำาให้ผลของการพัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนา
พัฒนาไม่ยทีั่ง่ยยืั่งนยืนดัต้งอนังรวมเป้
้น การพัาฒหมายหลั
นาที่ยั่งกยืสามประการเข้
นต้องรวมเป้าาหมายหลั
กสามประการเข้
าด้วยกัน กล่าวคือ
ด้วยกัน กล่
าวคือ
๑. การพัฒ๑.นาด้การพั
านเศรษฐกิ
ฒนาด้าจนเศรษฐกิจ
นาด้านสังคม
๒. การพัฒ๒.นาด้การพั
านสัฒงคม
นาด้านสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒ๓.นาด้การพั
านสิฒ่งแวดล้
อม
10
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การพัฒนาทั้งสามด้านนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนไม่สามารถแยกจากกันได้ นั่นหมายความว่า
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้
เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อท�ำอย่างนี้ได้ 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�ำคัญของการพัฒนาทุกด้าน
ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาทุกด้านต้องน�ำไปสู่สันติภาพจึงจะมีความ
ยั่งยืน
๕. หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ
ในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน
People

Partnership

Prosperity

Sustainable
Development

Planet

Peace

มุมมองเรื่องการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนาแบบแยกส่วน
มุมมองเรื่องการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนา
ก็เปลีย่ นเป็นการพัแบบแยกส่
ฒนาแบบองค์
ทีถ่ อื เอาการพั
ฒนาด้ทีา่ถนือเอาการพั
เศรษฐกิฒจนาด้สังานคม และสิง่ แวดล้อม
วนก็เปลีร่ยวม
นเป็(Holistic)
นการพัฒนาแบบองค์
รวม (Holistic)
จ สังคม และสิ
ง่ แวดล้
ฒนาทีฒย่ งั่น์ยืขนองไทยสมั
ข้อนีท้ าำ ให้ ยแรกเรียกชื่อว่า
เป็นเป้าหมายร่วมกัเศรษฐกิ
นของการพั
ฒนาที
่ย่ังอยืมเป็
นข้นอเป้นีา้หมายร่
ท�ำให้วนมกัึกถึนของการพั
งว่า สภาพั
นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”
“สภาพัฒนาการเศรษฐกิ
งชาติ
” ปัจฒจุนาการเศรษฐกิ
บนั ได้ชอื่ ใหม่จและสั
วา่ “สภาพั
ฒนาการเศรษฐกิ
ปัจจุบนั ได้จชแห่
อื่ ใหม่
วา่ “สภาพั
งคมแห่งชาติ
” ต่อไปอาจต้องเปลีจย่ และสั
น งคมแห่งชาติ”
ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม
ต่อไปอาจต้องเปลีชืและสิ
ย่ อ่ นชื
อ่ ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
่งแวดล้อมแห่งชาติ”
สังคมและสิ่งแวดล้การพั
อมแห่
งชาติ” รวม
ฒนาแบบองค์
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การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความสำาคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า
สตรี เด็ก เยาวชน คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน
ตามหลักการที่ว่า “ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”
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ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การพัฒนาแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความส�ำคัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า สตรี เด็ก เยาวชน
คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน ตามหลักการที่ว่า “ไม่มีใครถูก
ทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)” หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์
ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน
ท่านจะอยู่โปรดสัตว์ต่อไปจนกระทั่งว่าไม่เหลือสัตว์ให้โปรด เมื่อนั้นแหละท่านจึงจะเข้านิพพานเป็น
คนสุดท้าย
การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์ แบบแยกส่วน
นาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒ
ษย์ครบทุ
น (Whole)
ฒนามนุษย์ฒนา ดังค�ำกล่าว
อีกต่อไป ข้อนีไ้ ปกันได้กการพั
บั ค�ำฒสอนในพระพุ
ทนามนุ
ธศาสนาที
ถ่ อื กว่ส่าวมนุ
ษย์เป็นไม่ตัมวีกตัารพั
ง้ ของการพั
แบบแยกส่วนอีกต่อไป ข้อนี้ไปกันได้กับคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เป็น
ที่ว่า “พัฒนาชาติ
เริ่มที่ประชาชน
ฒานาคนให้
่มที่ใจให้จะพั
นาอะไรให้
ริ่มที่ตัวเราเองก่อน”
ตัวตัให้
้งของการพั
ฒนา ดังคำพั
ากล่
วที่ว่า “พัฒเรินาชาติ
เริ่มทีฒ
่ประชาชน
พัฒเนาคน
ให้เยริกการพั
่มที่ใจ จะพั
ฒนาอะไรให้
เริ่มที่ตัวหมายถึ
เราเองก่งอการพั
น” พระพุ
ทธศาสนาเรี
กการพัฒรนา
พระพุทธศาสนาเรี
ฒนา
ว่า “ภาวนา”
ฒนามนุ
ษย์แยบบองค์
วมเช่นกัน คือไม่มี
ว่า “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเช่นกัน คือไม่มกี ารแยกส่วนในการ
การแยกส่วนในการพั
ฒนามนุ
นั่นษคืย์อต้อมนุ
ต้องได้
รับการพั
พัฒนามนุ
ษย์ นั่นษคืย์อ มนุ
งได้ษ
รับย์การพั
ฒนาให้
ครบทั้งฒสี่ดนาให้
้าน ดังคต่รบทั
อไปนี้ง้ ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้
พัฒน�แบบองค์รวม
ก�ย

สังคม

มนุษย์

จิต

ปัญญ�
กายภาวนา
การพั ฒ นาด้ า นกายภาพทั
้ ง ด้ าจนเศรษฐกิ
จ และ อม
๑. กายภาวนา๑.หมายถึ
ง การพัหมายถึ
ฒนาด้งานกายภาพทั
้งด้านเศรษฐกิ
และสิ่งแวดล้
สิ่งแวดล้อม
๒. สีลภาวนา หมายถึ
ง การพัหมายถึ
ฒนาทางสั
งคมที
่ส่งเสริงมคมที
ให้ค่สนอยู
นอย่่ร่วามกั
งสันนติ
๒. สีลภาวนา
ง การพั
ฒนาทางสั
่งเสริ่รม่วให้มกั
คนอยู
อย่างสังนติการพัฒนาทางจิตใจที่ท�ำให้คนมีคุณธรรมและความสุข
๓. จิตตภาวนา หมายถึ
๓. จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ทำาให้คนมีคุณธรรมและ
๔. ปัญญาภาวนาความสุ
หมายถึ
ข ง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู้ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง
๔. ปัญวญาภาวนา
ง การพัฒนาด้อัานสติ
่หยั่งรู้ความเชื
ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้
เกิดกรุณาหมายถึ
คือ ความสงสาร
นเป็ปนัญพืญาที
้นฐานของสั
นติ่อภมโยง
าพและการอนุรักษ์
ของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร
สิ่งแวดล้อม
อันเป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
13
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พระพุทธศาสนาถือพระพุ
ว่า ภาวนาหรื
ฒนาที่แอท้การพั
จริงต้ฒอนาที
งพัฒ่แนามนุ
รบทั้งษย์๔ให้ด้คารบน
ทธศาสนาถืออการพั
ว่า ภาวนาหรื
ท้จริงต้ษอย์งพัให้ฒคนามนุ
ถ้าเน้นด้านใดด้านหนึ
ฒนาที
่ไม่่งยก็ั่งยืถืนอว่าถ้เป็าเน้
นการพั
ฒนาด้
ไป
ทั้งสี่งก็่ดถ้านือว่ถ้าาเป็เน้นนการพั
ด้านใดด้
านหนึ
นการพั
ฒนาที
่ไม่ยาั่งนเศรษฐกิ
ยืน ถ้าเน้จนมากเกิ
การพัฒนนา
จมากเกิ
นยิ มทีส่ งดุ การหมกมุ
โต่งไปด้วยกามสุ
ขลั ลิกขานุ
ยคนซึการพั
ง่ หมายถึ
ก็เป็นวัตถุนิยมที่สุดด้โต่านเศรษฐกิ
งไปด้วยกามสุ
ขัลลินกไปก็
านุเโป็ยคนวัซึต่งถุหมายถึ
่นในกามสุ
ถ้าโเน้
ฒนาง
การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนา
ด้ า นจิ ต ใจอย่ า งเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนาเศรษฐกิ จและสิ่ ง แวดล้ อ มก็ เ ป็ นการพั ฒ นาที่ สุ ดโต่ ง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาที่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค
อีกด้านหนึ่ง คือ อัตซึตกิ
ลมถานุงโยค
ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้
ล�ำบาก
่งหมายถึ
การทรมานตนเองให้
ลำาบาก
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื นการพั
ต้ อ งเป็
น ทางสายกลางหรื
ฒ นาที
่ ยั่ ง ยื น ต้ อ งเป็ น ทางอ
มัชฌิมาปฏิปทาที่เอาใจใส่
องค์ปอระกอบแห่
นาทั้ง
สายกลางหรื
มัชฌิมาปฏิงปการพั
ทาที่เฒ
อาใจใส่
ประกอบแห่
้งสี่ด้าญนคืญาอ
๔ ด้าน คือ การพัองค์
ฒนาทั
้งทางกายงการพั
สังคมฒนาทั
จิตและปั
ง้ ทางกาย สังคม จิตและปัญญา
โดยไม่ทิ้งด้านใดด้าการพั
นหนึฒ่ง นาทั
ถ้าขาดด้
านใดด้านหนึ่งก็จะเสีย
โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใด
ความสมดุลเหมือนเก้
าอี้ท่งี่มก็ีสจี่ขะเสี
าเมืย่อความสมดุ
ขาดขาเก้ลาเหมื
อี้ไปหนึ
ด้านหนึ
อนเก้่งขา
าอี้
เก้าอี้ตัวนั้นก็ขาดความมั
อมที่จะล้
ได้ต่งลอดเวลา
ที่มีสี่ขา่นคงพร้
เมื่อขาดขาเก้
าอี้ไมปหนึ
ขา เก้าอี้
นั้นก็้ง ข๔าดความมั
อมทีม่จพัะล้
ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒตัวนาทั
ด้าน ยัง่นเกีคงพร้
่ยวโยงสั
นธ์มกได้ัน
ยิ่ ง ไปกว่
า นัอ้ นงกัการพั
ฒ นา
อย่าง แยกไม่ออก ตลอดเวลา
หลักการพัฒนานี
้สอดคล้
บแนวทาง
ทั้ ง สี่ ด้ า นยั ง เกี่ ย วโยงสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า ง
การพัฒนาขององค์แยกไม่
การสหประชาชาติ
ที่ก�ำหนดว่าเป้าหมาย
ออก หลักการพัฒนานี้สอดคล้อง
การพัฒนาที่ยั่งยืนกัทับ้ง แนวทางการพั
๓๗ ข้อ ไม่แยกจากกั
น แต่มกีการ
าร
ฒ นาขององค์
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันสหประชาชาติที่กำาหนดว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อไม่แยกจากกัน
แต่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

๔ กับเป้ฒานาที
หมายการพั
ภาวนา ๔ กับเป้าภาวนา
หมายการพั
่ยั่งยืน ฒนาที่ยั่งยืน

อไปนี้เาราจะมาพิ
จารณาว่าฒนาที
เป้าหมายการพั
ฒนาที
ยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบอ
ต่อไปนี้เราจะมาพิจต่ารณาว่
เป้าหมายการพั
่ยั่งยืนข้อใดบ้
างอยู่ยั่ง่ในกรอบของภาวนาหรื
ของภาวนาหรือการพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
การพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการ
ประการแรกพัฒกายภาวนาคื
อ การพั
มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นาที่ยั่งยืนหลายข้
อด้วฒยกันาด้
น ดัางนกายภาพครอบคลุ
นี้
หลายข้อด้วยกัน ดังนี้ เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้
เป้าหมายที่ ๑ ไม่มีคเป้วามยากจนเหลื
นโลกใบนี
าหมายที่ ๒ อไม่อยูม่บีใครหิ
วโหยอี้ กต่อไป
เป้าหมายที่ ๒ ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป
14
เป้าหมายที่ ๓ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
เป้าหมายที่ ๘ การท�ำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
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เป้าหมายที่ ๓ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
เป้าหมายที่ ๘ การทำางานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
13
ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที
ไม่มีค่อวามเหลื
่อมล้ำาในการกระจายรายได้
ญ
เป้าหมายที
่ ๑๐ ไม่่ ๑๐
มีความเหลื
มล�้ำในการกระจายรายได้
และความเจริและความเจริ
ญ
เป้าหมายที
่ ๑๒ โภคและการผลิ
การบริโภคและการผลิ
ตทีบ่มผิดีคชอบต่
วามรัอบสิผิ่งดแวดล้
ชอบต่อมอสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที
่ ๑๒ การบริ
ตที่มีความรั

พระพุพระพุ
ทธศาสนาได้
เสนอแนวทางเพื
่อบรรลุอ่ เบรรลุ
ป้าหมายดั
งกล่าวมานี
ยการพั
นาตามแนวทาง
ทธศาสนาได้
เสนอแนวทางเพื
เป้าหมายดั
งกล่้ดา้ววมานี
ด้ ว้ ฒยการพั
ฒนา
ของเศรษฐศาสตร์
เชิงพุทธ (Buddhist เEconomics)
อันเป็นเศรษฐศาสตร์
ตและการบริโภค
ตามแนวทางของเศรษฐศาสตร์
ชิงพุทธ (Buddhist
Economics)ทเี่ น้อันนการผลิ
เป็นเศรษฐศาสตร์
ทีร่ บั ทีผิ่เดน้ชอบต่
อสังคมและสิ
ง่ แวดล้โภคที
อม เศรษฐศาสตร์
มมากกว่
าจะกระตุ
ความโลภของมนุ
นการผลิ
ตและการบริ
่รับผิดชอบต่นอี้ มุสัง่ ควบคุ
งคมและสิ
่งแวดล้
อม น้ เศรษฐศาสตร์
นี้ ษย์
เพราะความโลภไม่
มีขีดจ�ำากัจะกระตุ
ด ดังพุท้ธภาษิ
ตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺษหย์าสมา
นที แม่น�้ำเสมอด้วมยตั
มุ่งควบคุมมากกว่
นความโลภของมนุ
เพราะความโลภไม่
ีขีดณจำหา
ากัดไม่ม”ี
ที่ว่าไม่“นตฺ
ถิ ตณฺ
หาสมา
แม่น้ำาเสมอด้
วยตั
ม”ี คนทุ
้
คนทุดักงวัพุนทนีธภาษิ
้ ได้เท่ตาไรก็
รู้จักพอ
เราลุ
่มหลงมันที
วเมาในการบริ
โภคอย่
างไม่ณลหา
ืมหูลไม่ืมตาจึ
งทั้งขุกดวันทันี้งเจาะ
เท่าไรก็
ไม่อรู้จมักเราท�
พอ ำเราลุ
หลงมั
ืมตาจึงทัน้งจริขุดงเรามี
ทั้งท�ได้
ำลายสิ
่งแวดล้
เหมือ่มนหนึ
่งว่าวมีเมาในการบริ
โลกหลายใบให้โบภคอย่
ริโภคใช้าสงไม่
อย ลทัืม้งหูที่ใลนความเป็
ง้ ทำยาวลายสิ
อนหนึง่ ว่ามีโลกหลายใบให้
ที่ คน
โลกนีทั้ง้เพีเจาะทั
ยงใบเดี
ดังนัง่ ้นแวดล้
เราจึองมต้อเราทำ
งใช้ทารัเหมื
พยากรในโลกใบนี
้อย่างประหยัดบเพืริโ่อภคใช้
เหลือสไว้อย
ส่งต่ทัอง้ ให้
รุ่นต่ในความเป็
อไปได้อยู่อาศันจริ
ยอย่งเรามี
างผาสุโกลกนี
บ้าง้เพียงใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้
อย่ประการที
างประหยั่สดอง
เพื่อสีเหลื
อไว้ส่งคืต่ออการพั
ให้คนรุ
่นต่อไปได้
อยู่อ่อาศัให้ยคอย่
างผาสุ
างางสันติ การพัฒนา
ลภาวนา
ฒนาทางสั
งคมเพื
นอยู
่ร่วมกักนบ้อย่
ประการที่ ส อง สี ล ภาวนา คื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมเพื่ อ ให้ ค นอยู่ ร่ ว มกั น
ด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้
อย่างสันติ การพัฒนาด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้
เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี และบุรุษ
เป้าหมายที
ความเสมอภาคทางเพศ
เป้าหมายที
่ ๑๑ เมื่ ๕องและชุ
มชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี
และบุรุษ
เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

01.

สำาหรั
่ ๕่ ๕พระพุ
ทธศาสนาเชื
่อมัอ่นมัในศั
ยภาพของสตรี
และบุ
รแุษละบุ
สำาบหรั
สำเป้
าหรั
บาเป้หมายที
บาเป้หมายที
าหมายที
่ ๕พระพุ
พระพุ
ทธศาสนาเชื
ทธศาสนาเชื
่อนมัในศั
่นกในศั
กยภาพของสตรี
กยภาพของสตรี
และบุ
รุษรุษ
ว่าสามารถพั
ฒนาได้
ท่าเเที
นยดัมกั
ภาษิภตาษิภทีตาษิ
่ว่าทีต่ว่าที่ว่า
(1-28).indd
ว่าสามารถพั
ว่13าสามารถพั
ฒนาได้
ฒเนาได้
ท่าเยเที
ท่มกั
ายเทีมกั
นงพุดันทงพุดัธศาสนสุ
งทพุธศาสนสุ
ทธศาสนสุ
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ส�ำหรับเป้าหมายที่ ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ ว่าสามารถพัฒนา
ได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
				 “น หิ สพฺเพสุ าเนสุ 		
ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
				 อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ 		
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา”
แปลความว่า
			 “มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน
			 แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ”
ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น ค�ำว่า “สันติภาพ” ไม่ได้มีความหมาย
แค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก
ความสามัคคี มีความยุติธรรม ค�ำสอนพื้นฐานในพระพุทธ ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษา
ศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด
ประการที่สาม จิประการที
ตตภาวนา
การพัฒคือนาด้
องยอมรั
ในบรรดาเป้าหมายทั้ง
ส่ าม จิคืตอตภาวนา
การพัาฒนจิ
นาด้ตาใจ
นจิตเราต้
ใจ เราต้
องยอมรับบว่ว่าาในบรรดา
เป้าหมายทั้งา๑๗
ข้อ ไม่่อมงจิ
ีเป้ตาหมายใดว่
าด้วยเรื่องจิตทั
ตภาวนาโดยตรง
ทั้งนี้อาาจอนุ
โลมาหมายที่ ๓ คือ
๑๗ ข้อ ไม่มีเป้าหมายใดว่
ด้วยเรื
ตภาวนาโดยตรง
้งนี้อาจอนุโลมเข้
กับเป้
เข้ากับเป้าหมายที่ ๓ คือ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

ค�ำว่าสุขภาพและสุ
ง้ สุขภาพกายและสุ
ขภาวะทางใจ
ดังทีอ่ งค์การอนามัยโลก
คำ าขว่ภาวะหมายรวมทั
า สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะหมายรวมทั
้ ง สุ ข ภาพกายและสุ
ข ภาวะทางใจ
ดังทีอ่ งค์
ยโลกได้
วามหมายของคำ
าว่าสุขงภาพ
ขภาพหมายถึ
ได้ให้ความหมายของค�
ำว่กาารอนามั
สุขภาพ
ไว้วใ่าห้ค“สุ
ขภาพหมายถึ
การมีไว้วสา่ ุข“สุภาวะที
่สมบูงรการ
ณ์ทางกาย ทางใจ
มีสขุ ภาวะทีส่ มบูรณ์ทางกาย ทางใจ และทางสังคม (Health is a state of complete
และทางสังคม (Health
a state
complete
mental and
social well-being)
physical,ismental
and of
social
well-being)physical,
คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมี
ความฉลาด
ในอารมณ์ค
หรืวามฉลาด
อ EQ อันมีผในอารมณ์
ลเป็นการอยู่รห่วรืมกั
อย่างสั
คนที่มีสุขภาวะทางใจจะมี
อนEQ
อันนติมีผลเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจด้วยสมถกรรมฐานคือ กรรมฐาน
พระพุทธศาสนาสอนเรื
่องการพั
ตใจด้่นวๆยสมถกรรมฐานคื
่สร้างความสงบใจ
ที่สร้างความสงบใจซึ
่งพัฒฒ
นาคุนาจิ
ณธรรมอื
เช่น เมตตา ความรัก อกรุกรรมฐานที
ณา ความสงสาร
ขึ้น่น
ภายในจิ
จิตใจที่ไความรั
ด้รับการพั
องใส ปราศจากความโกรธเกลี
ซึ่งพัฒนาคุณธรรมอื
ๆ เช่นตใจเมตตา
ก ฒกรุนาแล้
ณาวจะผ่
ความสงสาร
ขึ้นภายในจิตใจยดจิตใจที่ได้รับการ
และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน
พัฒนาแล้วจะผ่องใส ปราศจากความโกรธเกลียด และเป็นฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน
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ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

INNER PEACE

WORLD PEACE

OUTER PEACE

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

สัพระพุ
นติภาพมี
๓ ระดับ คืออว่าสันติภาพภายในจิตใจเป็นพื้นฐานของสันติภาพในสังคม
ทธศาสนาถื
สันบติสิภ่าพภายในจิ
ตใจ นติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจด้วยสมถกรรมฐาน
สันติภ๑)าพกั
งแวดล้อมและสั
๒) สันติภาพในสังคมทธศาสนาจึ
และ
ตามแนวทางของพระพุ
งช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท
๓) สันติภาพกับสิ่งแวดล้
อม คืตอไม่
มีการเบี
ของศาสนาในการพั
ฒ นาจิ
ใจจึ
ง มี สย่ดเบี
ว นสำยนท�
า คัำลายสิ
ญ ที่ ท่งแวดล้
ำ า ให้อบมรรลุ เ ป้ า หมายข้ อ นี้
พระพุทอธศาสนาถื
อว่าสันติภาพภายในจิญตใจ
ซึ่ ง สอดคล้
งกั บ คำ า ปรารภในธรรมนู
เป็ น พื้ น ฐานของสั
ติ ภ าพในสั
ภ าพกั บ
ขององค์
ก ารยู เนนสโกที
่ ว่ าง คม“เนืสั่ อน ติงจาก
สิ่งแวดล้อมและสั
การพัฒนาทางจิ
สงครามเริ
่ ม ต้นตินภทีาพโลก
่ ใ จของคน
ดั ง นั้ นตใจ
ด้วยสมถกรรมฐานตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ปราการแห่
งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น
วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท
ทีจึง่ใช่จของคน”
ไม่มีองค์กรใดในโลกจะมี
ของศาสนาในการพัฒนาจิตใจจึงมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำ
ความชำ า นาญในการสร้ า งปราการแห่ ง
เป้าหมายข้อนี้ ซึ่งสอดคล้องกับค�ำปรารภ
สัให้นบติรรลุ
ภาพได้
มากเท่าองค์กรศาสนา
ในธรรมนูญขององค์การยูเนสโกที่ว่า “เนื่องจาก
สงครามเริ่มต้นที่ใจของคน ดังนั้น ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กร
18 ใดในโลกจะมีความช�ำนาญในการสร้างปราการแห่งสันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา
ประการที่สี่ ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาสติปัญญาที่ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๔ คือ
การศึกษาที่มีคุณภาพส�ำหรับทุกคน การศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางโลกเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาที่พัฒนาจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยง
ของสรรพสิง่ ตามหลักปฏิจจสมุปบาททีว่ า่ ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ โดยไม่องิ อาศัยซึง่ กันและกัน ตัง้ แต่โครงสร้าง
ของอะตอมไปจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์
รวมไปถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อบุคคลมีปัญญา ก็จะเห็นว่ามนุษย์
ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้
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ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ตั้งแต่โครงสร้างของอะตอมไปจนถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์ รวมไปถึง
การโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อบุคคลมีปัญญา
ก็จะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษา
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้
เป้าหมายที่ ๑๓ การดำาเนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ ๑๓เป้การด�
ำเนิ่ ๑๔
นการแก้
มิอากาศ
าหมายที
การอนุไรขปั
ักษ์ญ
ชีวหาสภาพภู
ิตในน้ำา
าหมายทีร่ ๑๕
เป้าหมายที่ ๑๔เป้การอนุ
ักษ์ชการอนุ
ีวิตในน�รกั ้ำษ์ชวี ติ บนบก เพือ่ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)

เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรักษ์ชีวิตบนบก เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมนีม้ พี ทุ ธศาสนสุภาษิตทีส่ อนให้คนเรามีความกตัญญูตอ่ สิง่ แวดล้อม
19
19

ไว้ว่า
				 “ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย 		
นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
				 น ตสฺส สาขํภญฺเชยฺย 		
มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก”
แปลความว่า
			 “บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น
			 ใครท�ำเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้ๆ”
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“บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด
ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น
ใครทำาเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร
เป็นคนเลวแท้ๆ”

ศาสนากับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

17

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในประเทศไทยได้
มี กมารน�
ในประเทศไทยได้
ี ำ เอาแนวคิ ด เรื่ อ ง
การนำฒา เอาแนวคิ
ด เรืร่ อวมตามหลั
งการ ก พระพุ ท ธศาสนา
การพั
นาแบบองค์
เศรษฐกิจ
พั ฒ น า แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม ต า ม
ไปใช้พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การสหประชาชาติ
พอเพียง
หลั ก พระพุ ท ธศาสนาไปใช้
จะประกาศใช้
า หมายการพั
พัฒนาประเทศก่เ อป้นที
่องค์การ ฒ นาในสหั ส วรรษ
ท�งส�ยกล�ง
สหประชาชาติ
(MDGs)
ด้วยซ�จ้ำะประกาศใช้
ไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพอประม�ณ
เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ
มหาภู
มิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
(MDGs) ด้วยซ้ำาไป พระบาท
ทรงแนะน�
ำพสกนิ
กรชาวไทยให้
ด�ำเนินการพัฒนา
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน
สมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภู
มพิ ล
ล ยเดช
บรมนาถบพิ ตจรพอเพี ย ง (Sufficiency
ด้อดุ
วยปรั
ชญาของเศรษฐกิ
รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำ
พสกนิกร ่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economy)
ที่มีเป้าาหมายอยู
นำ�ไปสู่
ชาวไทยให้ดาำ เนินการพัฒนาด้วย
สั
งคมและสิ
ง่ แวดล้อมไปพร้
ปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียองมกันดังพระบรมราโชวาท
เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
ที(Sufficiency
่ว่า “พอเพียEconomy)
งมีความหมายกว้
างขวางยิ่งกว่านี้
ที่มี
สมดุล / พร้อมรับต่อก�รเปลี่ยนแปลง
อ ยู่ ที่ก็กพา รอเพี
พั ฒยนงนีา ้ก็พอแค่นั้นเอง คนเรา
อีเกป้คืาอหค�มำาว่ยาพอ
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ถ้ า พอในความต้ อ งการก็ มีค วามโลภน้ อ ย เมื่ อ มี
ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่าท�ำอะไรต้อง
พอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ อย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข... จะมีของหรูหรา
ก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่กระตุน้ ความโลภทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเบียดเบียนมนุษย์ดว้ ยกัน
และการท�ำลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ตรงกันข้าม กลับส่งเสริมให้รู้จักพอและมีความสุขตามอัตภาพ
ดังนั้น ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจึงพบหลักธรรม ๓ ประการในพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. ความพอดี (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางสายกลางในการพัฒนาทีส่ ร้างความสุขทัง้ ทางกายและ
ทางจิตใจไปพร้อมกัน โดยไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป จนละทิ้งคุณค่าทางจิตใจและไม่หลงยึดติด
กับคุณค่าทางจิตใจมากเกินไป จนละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ความพอเหมาะ (มัตตัญญุตา) คือ การรู้จักประมาณในการผลิตและการ บริโภคที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี ทีเ่ หมาะสมหรือการใช้ปยุ๋ ธรรมชาติซงึ่ ไม่เป็น
ภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ปรัชญ�ของ

20
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๓. ความพอใจ (สุข) คือ รู้จักพอใจอิ่มใจกับทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน�้ำพักน�้ำแรง (อัตถิสุข) พอใจ
ในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเลี้ยงตนและแบ่งปัน (โภคสุข) พอใจที่เป็นไทยเพราะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(อนณสุข) และพอใจ ภูมิใจในการประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชชสุข)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นแต่เพียงแนวคิดทางปรัชญาเท่านั้น หากแต่ยังมีการ
แปลสูภ่ าคปฏิบตั เิ ป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ อีกทัง้ รัฐบาลไทยก็ได้อญ
ั เชิญ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นปรัชญาน�ำในการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เป็นต้นมา เพราะเหตุที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้น�ำเสนอ เป้าหมายการพัฒนาแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติดงั กล่าวมา องค์การสหประชาชาติจงึ ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนา
มนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ.
๒๕๔๙)

นายโคฟี่ อันนันายโคฟี
น เลขาธิ
ในขณะนั
้นได้้นได้กกล่ล่าาวถวายพระราชสดุ
่ อันนักนารสหประชาชาติ
เลขาธิการสหประชาชาติ
ในขณะนั
วถวายพระราชสดุดี ดี ในพิธีถวาย
ในพิธีถวายรางวั
กาลที
นกษัเพราะทรงถื
ตริย์นักพัฒนาอเอาคนเป็
เพราะ นศูนย์กลาง
รางวัลว่า “ในหลวงรั
ชกาลทีลว่่ า๙“ในหลวงรั
ทรงเป็นชกษั
ตริ่ ย๙์นักทรงเป็
พัฒนา
ทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา นัน่ คือมนุษย์เป็นตัวตัง้ ของการพัฒนา
แห่งการพัฒนาหัวนัใจของการพั
่นคือมนุษฒย์นาอยู
เป็นตั่ทวี่คตัน”้งของการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน”

01.
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บวร
บวร
วัด

บ้�น

ร�ชก�ร

หุ้นส่วนสามประสาน

หุ้นส่วนสามประสาน

ในประเทศไทย สถาบั น กษั ต ริ ย ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น ศาสนามาอย่ า งยาวนาน
ในประเทศไทย สถาบั น กษั ต ริ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น ศาสนา
เมือ่ พระมหากษั
ต
ริยท์ รงน�ำเสนอหลั
กปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพีกยปรัง ชทีญาของเศรษฐกิ
ส่ อดคล้องกับหลัจกพอเพี
ธรรมทางศาสนา
มาอย่างยาวนาน
เมื่อพระมหากษั
ตริย์ทรงนำาเสนอหลั
ยง
สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่
างยิ่งคณะสงฆ์ไทย
ช่วยกันเทศนาสั่งสอนให้
ประชาชนด�
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา
สถาบัก็นได้ศาสนาโดยเฉพาะอย่
างยิ่งคณะสงฆ์
ไทย ำรงชีวิต
ได้ชว่ ญาของเศรษฐกิ
ยกันเทศนาสัง่ สอนให้
ประชาชนดำ
กปรัชหญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง
ตามหลักก็ปรั
จพอเพี
ยง จึงเกิารงชี
ดหุ้วนติ ส่ตามหลั
วนไตรภาคี
รือ สามประสาน
(Tripartite
จึ ง เกิ ด หุอั้ นนส่เป็
ว นไตรภาคี
(Tripartite
อั น เป็ น ฒนา
Partnership)
น ความร่หวรืมมือ สามประสาน
อระหว่างรัฐบาลกั
บคณะสงฆ์Partnership)
และภาคประชาชนในการพั
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลกั บ คณะสงฆ์ และภาคประชาชนในการพั ฒ นาประเทศ
ประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน
การสร้างความเป็
หุ้นส่วนในการด�
เนินงานใดๆ
นไปได้กจะเป็
็ต่อเมืน่อไปได้
มี โครงการที
การสร้ านงความเป็
น หุ้ น ส่ วำนในการดำ
า เนิจะเป็
น งานใดๆ
ก็ ต่ อ เมื่ อ่มมีีเป้าหมาย
ร่วมกัน โครงการที
(Projects ่มofีเป้าshared
ดังกรณี
ความร่วpurpose)
มมือ ของทุดังกกรณี
ภาคส่ความร่
วนในสั
งคมไทยเพื
่อ
หมายร่วpurpose)
มกัน (Projects
of shared
วมมื
อ
ของทุกภาคส่วนในสัฐงในปั
คมไทยเพื
่อนโครงการประชารั
ฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ
ขับเคลื่อนโครงการประชารั
จจุบัน ่อซึขั่งบเป็เคลื
นความ
ร่วมมือระดับชาติ
ร่วมมืบอท้ระดั
ในระดั
องถิบน่ชาติ
คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้สง่ เสริมให้เกิดหุน้ ส่วนการพัฒนาชุมชนด้วยนโยบาย
ในระดับท้องถิ่น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการพัฒนา
ทีเ่ รียกว่า “บวร” หมายถึงความร่วมมือแบบสามประสานระหว่าง บ้าน+วัด (โบสถ์และมัสยิด)+ราชการ
ชุมชนด้วยนโยบายที่เรียกว่า “บวร” หมายถึงความร่วมมือแบบสามประสานระหว่าง
ในการขับบ้เคลื
่อนการพั
ฒนาท้
องถิ
่อบรรลุเป้าหมายการพั
ฒนาที่ยฒั่งนาท้
ยืน อขอยกการพั
ฒนาชุมชน
าน+วั
ด (โบสถ์
และมั
สยิ่นดเพื
)+ราชการในการขั
บเคลื่อนการพั
งถิ่นเพื่อบรรลุ
ย่านกะดีเป้
จีนาเป็
นตัวอย่างในเรื
หมายการพั
ฒนาที่อ่ยงนีั่งยื้ น ขอยกการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้
23
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การพัฒนาย่านกะดีจีน

การพัย่าฒนกะดี
นาย่จีนาประกอบด้
นกะดีจวยชุ
ีน มชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ

ีนประกอบด้
แก่ ด๖บุปผาราม
ชุมชนคือ ๑) ชุมชนวัดประยุรวงศ์
๑)ย่ชุามนกะดี
ชนวัดจประยุ
รวงศ์ 		วยชุมชนเก่
๒) ชุมาชนวั
๒) ชุม๓)
ชนวัชุมดชนวั
บุปผาราม
ชุมชนวัดกัลยาณ์
ชุมชนโรงคราม ๕) ชุมชนโบสถ์ซางตาครูส้
ดกัลยาณ์๓)		
๔) ชุม๔)
ชนโรงคราม
๖) ชุม๕)ชนมั
สยิดกุซฎางตาครู
ีข าว เมื
ชุมชนโบสถ์
้ส 		่ อ ดู ชื่ อ ชุ ม๖)ชนแล้
ชุมชนมัว ก็สยิจดะเห็
กุฎีขนาวว่ า ย่ า นกะดี จี น ประกอบด้ ว ย
๓ ศาสนา
เมื่อดูช๔
ื่อชุมความเชื
ชนแล้วก็่อจะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ
๓ ศาสนา
พุทสต์ธ อิคริ
สต์ ส่อิวสนทีลาม
่ว่ามี่อ ๔เพราะพุ
ความเชื
่อ งเพราะพุ
ที่วที่า่วมี่า๓มี ศาสนา
คือ พุคืทอธ คริ
สลาม
่ว่ามี ส่๔วนที
ความเชื
ทธ แบ่
ออกเป็นท๒ธ
แบ่
ออกเป็บนมหายาน
๒ คือเถรวาทกั
อ่ รวมกั
สต์และอิ
คือ งเถรวาทกั
เมื่อรวมกับบมหายาน
คริสต์และอิเมื
สลามจึ
งได้บ๔คริความเชื
่อ สลามจึงได้ ๔ ความเชือ่
นโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อพัฒนาย่านกะดีจีน ยึดหลัก ๒ ประการ คือ
๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
ที่ว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาท�ำความ
สนิ ท สนมคุ ้ น เคยกั น มี ก ารเชิ ญ ผู ้ น� ำ ศาสนามาขึ้ น เวที เ สวนาแลกเปลี่ ย น (Dialogue) ในงาน
24 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารท�ำโครงการ ที่มีเป้าหมาย
ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์ งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน
งานแห่ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ท างน�้ ำ งานลอยกระทง โดยเชิ ญ ชวนชาวบ้ า นทุ ก ชุ ม ชนให้ น� ำ สิ น ค้ า
เครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจ�ำหน่ายในวัด โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

01.

นโยบายในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศาสนาเพื่ อ พั ฒ นาย่ า นกะดี จี น
นโยบายในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศาสนาเพื่ อ พั ฒ นาย่ า นกะดี จี น
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า
ยึดหลัก ๒ ประการคือ ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒) แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ที่ว่า
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โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำาหน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มูลนิธสิ ริ วิ ฒ
ั นภักดี และบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๒
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จำากัด (มหาชน)

นอกจากนี
้ ยัง้มีโยัครงการอื
่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี
งมีโครงการอื
่นๆ อีกเช่น โครงการเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม
โครงการมอบทุ
กษาแก่เด็กและเยาวชนาโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอ้ น โครงการศิลป์ในซอย
มากมาย เช่นนการศึ
โครงการเยาวชนเจ้
บ้ า น
โครงการประกวดอาหาร
๓ ศาสน์ โครงการงดสู
สืบสานวัฒนธรรม โครงการมอบทุ
นการศึกษาบบุหรี่ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์ศาสนสถาน เช่น
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดียข์ องวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทีไ่ ด้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

ประกวดอาหาร ๓ ศาสน์ โครงการงดสูบบุหรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เช่น โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดียข์ องวัดประยุรวงศาวาส
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก

รอื่นๆ อีก
ชนเจ้ า บ้ า น
นการศึกษา
รมเยาวชน
26
ย โครงการ
รงดสูบบุหรี่
ษ์ภูมิปัญญา
ยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
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โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังต่อไปนี้

๑. การสร้
างความสมั
ครสมานสามั
คคีให้บเรรลุ
กิดขึเ้นป้ในย่
านกะดีจีนเป็
นนาที
ไปตามเป้
่ ๑๖
โครงการที
่ก่กล่ล่าาวถึ
งงมานี
้ช้ช่ว่วยให้
าาหมายการพั
ฒ
่ย่ยั่งั่งยืยืนนาหมายที
(SDGs)
โครงการที
วถึ
มานี
ยให้
บ
รรลุ
เ
ป้
หมายการพั
ฒ
นาที
(SDGs)
(สันติภาพ ความยุ
ติธรรม้ และสถาบันที่เข้มแข็ง)
ดัดังงต่ต่ออไปนี
ไปนี้
๒. การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนในย่านกะดีจนี ด้วยการ ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
๑. การสร้
คค รสมานสามั
๑.
การสร้่ ๑าา งความสมั
งความสมั
รสมานสามั คค คีคี ใใ ห้ห้ เเ กิกิ ดดขึขึ้้นนในย่
ในย่าานกะดี
นกะดีจจี ีนนเป็
เป็นนไป
ไป
เป็นไปตามเป้
าหมายที
(ไม่มีความยากจน)
ตามเป้
า
หมายที
่
๑๖
(สั
น
ติ
ภ
าพ
ความยุ
ต
ธ
ิ
รรม
และสถาบั
น
ที
เ
่
ข้
ม
แข็
ง
)
ตามเป้
หมายที
๑๖มีค(สัวามสะอาดร่
นติภาพ ความยุ
ิธรรม
และสถาบั
นที่เเป้ข้มาหมายที
แข็ง) ่ ๑๑
๓. การพั
ฒนาย่ฒาานกะดี
จีน่ พให้
มรืใ่นห้น่กตาั บอยู
่อาศั
ยเป็นไปตาม
๒.
การพั
นาอาชี
และสร้
า
งรายได้
ชุ
ม
ชนในย่
า
นกะดี
จ
ี
น
ด้ด้ววยการ
๒.
การพั
ฒ
นาอาชี
พ
และสร้
า
งรายได้
ใ
ห้
ก
ั
บ
ชุ
ม
ชนในย่
า
นกะดี
จ
ี
น
ยการ
(เมืองและชุมชนที
ัฒนาอย่
างงยัวั่งฒยืนธรรมเป็
น)
ท่ท่ออ่พงเที
ย
่
วเชิ
น
ไปตามเป้
า
หมายที
่
๑
(ไม่
ม
ค
ี
วามยากจน)
่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็
ไปตามเป้
หมายที่ ๑ (ไม่มทีคุนวามยากจน)
๔. การส่
งเสริงเที
มโครงการเยาวชนเจ้
าบ้ให้านนสื
บสานวั
ฒานธรรมและการให้
การศึ
กษาเป็
นไปตาม
๓.
การพั
ฒ
นาย่
า
นกะดี
จ
ี
น
ม
ี
ค
วามสะอาดร่
มมรืรื่่นนน่น่าาอยู
่ ่ออาศั
ยยเป็
นนไปตาม
๓.
การพั
ฒ
นาย่
า
นกะดี
จ
ี
น
ให้
ม
ี
ค
วามสะอาดร่
อยู
าศั
เป็
ไปตาม
เป้าหมายที่ ๔ (การศึ
กษา) ่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)
เป้าหมายที

เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)
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การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)
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24
หัวใจของความสำาเร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสานหัวคืใจของความส�
อ “บวร” ำโดยเฉพาะอย่
่ง ความร่
วมมือระหว่
ดพุทธกับโบสถ์
คริสต์
เร็จในการพัฒนาย่าางยิ
นกะดี
จีนมาจากการเป็
นหุ้นส่าวงวั
นสามประสาน
คือ “บวร”
และมั
ส ยิ ด ถืางยิอ ว่ง่ าความร่
เป็ นวองค์
ป ระกอบที
เ ศษและเป็
ั ว อย่ า งของ
โดยเฉพาะอย่
มมือระหว่
างวัดพุท่ โธกัดดเด่
บโบสถ์นคเป็
ริสนต์ พิและมั
สยิด ถือว่านเป็กรณี
นองค์ปตระกอบที
โ่ ดด
ความสำ
ทีเ่ กิดจากการพบปะสนทนาแลกเปลี
น (Dialogue) ของผูน้ ำาศาสนาในระดั
เด่นเป็านเร็
พิเจศษและเป็
นกรณีตวั อย่างของความส�ำเร็จทีเ่ กิดย่ จากการพบปะสนทนาแลกเปลี
ย่ น (Dialogue) บ
ท้อของผู
งถิ่นน้ ทีำ� ศาสนาในระดั
บ ท้อกงถิับน่ การสนทนาแลกเปลี
ทีเ่ ป็นต้นแบบให้กบั การสนทนาแลกเปลี
ย่ นในระดับประเทศและระดั
บ
่เป็นต้นแบบให้
่ยนในระดับประเทศและระดั
บนานาชาติ
ต่อนานาชาติ
ไป ต่อไป
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สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก
สภาสากลวั
วิสาขบูแสดงให้
ชาโลก เห็นถึงความสำาเร็จของ
การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบู
ชาโลก น(ICDV)
การจัดตั้งสภาสากลวับนนานาชาติ
วิสาขบูชาโลก สภานี
(ICDV) ้รแสดงให้
จของความร่
วมมืน
อ
ความร่วมมือสามประสานระดั
ับหน้าเห็ทีน่จถึัดงความส�
งานวิำสเร็าขบู
ชาโลกเป็
บนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็นประจ�ำทุกปีโดยเชิญประมุขสงฆ์
ประจำาทุกปีสามประสานระดั
โดยเชิญประมุ
ขสงฆ์ ผูน้ าำ ทางการเมือง และชาวพุทธทัว่ โลกมาประชุมสนทนา
ผู้น�ำทางการเมือง และชาวพุทธทั่วโลกมาประชุมสนทนา แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนา
การจั
นวิสฒ
าขบูนาที
ชาโลก
แสดงให้เห็นถึมงความสำ
แลกเปลี่ยนกันในหั
วข้ดอตัที้ง่เสภาสากลวั
กี่ยวกับการพั
่ยั่งยื(ICDV)
น ผลของการประชุ
เหล่านัา้นเร็ทำจาของ
ให้
ที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นท�ำให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะ
ความร่
วมมืชอาโลกได้
สามประสานระดั
้รับหน้องค์
าที่จกัดรที
งานวิ
น
สภาสากลวั
วิสกาขบู
รับการรับบนานาชาติ
รองให้
ีสสภานี
ถานะเป็
่ป(ECOSOC)
รึสกาขบู
ษาพิชาโลกเป็
เตัศษของ
เป็นนองค์
รทีป่ รึกษาพิเศษของคณะมนตรี
เศรษฐกิจมและสั
งคมแห่งน
สหประชาชาติ
ง้ แต่ ค.ศ.
าทุกปีจโดยเชิ
ขสงฆ์สหประชาชาติ
ผูน้ าำ ทางการเมือ(ECOSOC)
ง และชาวพุทธทัว่ โลกมาประชุมสนทนา
คณะมนตรีประจำ
เศรษฐกิ
และสัญงเป็ประมุ
คมแห่
๒๐๑๓
(พ.ศ. ๒๕๕๖)
นต้นมา งโดยก�
ำหนดให้สภา มีพันธกิจ ๔ ด้าน คือตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำาให้
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ๑.เป็การพั
นต้นมา ่ยั่งโดยกำ
าหนดให้สภา
น 		
สภาสากลวันวิฒสนาที
าขบูชยืาโลกได้
รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ
มิอากาศเปลี่ยนแปลง
มีพันธกิจ คณะมนตรี
๔ ด้า๒.นคืสภาพภู
อเศรษฐกิ
จและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓
๓.
การศึ
ก
ษา
			
๑.(พ.ศ.
การพั๒๕๕๖)
ฒนาทีเป็
่ยั่งนยืต้นนมา โดยกำาหนดให้สภา
๔. การสร้างสันติภาพ ่ยนแปลง
๒.มีพสภาพภู
ันธกิจ ๔มิอด้ากาศเปลี
านคือ
๓. การศึ๑.กษาการพัฒนาที่ยั่งยืน
สภาพภู
๔. การสร้๒.างสั
นติภมาพิอากาศเปลี่ยนแปลง

สภ�ส�กลวันวิส�ขบูช�โลก

๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ
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จข้อวทีจะเห็
่ ๑ แล้
นว่า สภาสากลวั
นวิสชาขบู
ชาโลกมี
เมื่อดูพันธกิจเมืข้่ออดูทีพ่ ัน๑ธกิแล้
นว่วาจะเห็
สภาสากลวั
นวิสาขบู
าโลกมี
หน้หาน้ทีา่ดที�ำ่ดเนิำาเนินนการให้บรรลุ
การให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับ
เป้ า หมายการพั
ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยเช่ น กั น สภาจึ ง พร้ อ มที่ จ ะเป็ น หุ ้ น ส่ ว นกั บ องค์ ก รศาสนาต่ า งๆ
องค์กรศาสนาต่างๆ เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด
เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยการที
งว่าจะเป็
องค์กรใหญ่
ยงใด
่องค์กนรศาสนาต่
างๆหรืจัอบเล็
มือกกัเพี
นแบบรวมการเฉพาะกิ
จด้วยวัตถุประสงค์
ยวกักนรศาสนาต่
คือบรรลุเป้าางๆ
หมายการพั
ย่ งั่ ยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
ก็เหมื
การทีเดี
่องค์
จับมือฒกันาที
นแบบรวมการเฉพาะกิ
จด้ว(พ.ศ.
ยวัตถุ๒๕๗๓)
ประสงค์
เดีอยนวกันคือบรรลุ
การตั้งวงดนตรีวงใหญ่ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจำานวนมาก เป้าหมายคือการ
เป้าหมายการพั
ฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ก็เหมือนการตั้งวงดนตรีวงใหญ่
ได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจำาเป็นที่ทุกฝ่ายต้องทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
ที่ประกอบด้วเพลงจะมี
ยนักร้องนั
กดนตรีจ�ำนวนมาก
ร้องเพลงที
่ไพเราะ
จ�ำนเป็นที่ทุกฝ่าย
ความไพเราะก็
ต่อเมื่อนักร้อเป้งนัาหมายคื
กดนตรีทอำาการได้
งานประสานกั
น ในทำ
านองเดีจึยงวกั
เป้าหมายการพัฒ
นาที
จะเป็นไปได้
ก็ต่อเมื่อทุกฝ่าตยทำ่อาเมืงานประสานกั
ต้องท�ำหน้าทีการบรรลุ
่ที่ได้รับมอบหมายอย่
างดี
ที่ส่ยุั่ดงยืนเพลงจะมี
ความไพเราะก็
่อนักร้องนักนดนตรีท�ำงาน
เป็นอย่างดี ขอฝากไว้วา่ “ไม่มใี ครยิง่ ใหญ่พอทีจ่ ะทำางานนีใ้ ห้สาำ เร็จได้ตามลำาพังและ
ประสานกัน ในท�
ำนองเดียวกัน การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะเป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ ทุกฝ่ายท�ำงาน
ไม่มีใครเล็กเกินไปจนช่วยทำาอะไรไม่ได้”
ประสานกัน เป็นอย่างดี ขอฝากไว้วา่ “ไม่มใี ครยิง่ ใหญ่พอทีจ่ ะท�ำงานนีใ้ ห้สำ� เร็จได้ตามล�ำพังและ ไม่มี
31
ใครเล็กเกินไปจนช่วยท�ำอะไรไม่ได้”
ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็นประธานว่า
สภานี้พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาเพื่อด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติก�ำหนดไว้

01.

(1-28).indd 27

17/5/2562 10:06:10

ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็น
พนธ์พุทธศาสตรบั
ณฑิต ๒๕๖๒
28
ประธานว่าสภานีพ้ ร้อมจะเป็นหุน้ ส่วนร่วมมือกับทุกองค์กสารนิ
รศาสนาเพื
อ่ ดำาเนินการให้
บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติกำาหนดไว้
ในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย อาตมา ขอส่งความปรารถนาดี
ในพระนามของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชแห่ ง ประเทศไทย อาตมา
มายังท่านทั้งหลาย ขอให้การประชุมนานาชาติครั้งนี้ จงด�ำเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ขอส่ ง ความปรารถนาดี ม ายั ง ท่ า นทั้ ง หลาย ขอให้ ก ารประชุ ม นานาชาติ ค รั้ ง นี้
ตั้งไว้ทุกประการ
จงดำาเนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
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