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คำ�ปรารภ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นผูแ้ ทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้าร่วมประชุมผู้นำ�ศาสนา
นานาชาติในหัวข้อเรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” และบรรยาย
พิเศษในหัวข้อเดียวกัน ณ ห้องประชุมซินนอดใหม่ นครรัฐวาติกัน โดยมีพระราช
รัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระเชตุ พนวิม ลมังคลาราม พร้อมด้ วย คุ ณ ฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี ไวยาวั จ กร
วั ด พระเชตุ พ นฯ กรรมการมู ล นิ ธิ สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี และกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมด้วย
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เห็นว่าเนื้อหา
สาระของคำ � บรรยายมี ค วามน่ า สนใจ จึ ง ได้ ข ออนุ ญ าตพระพรหมบั ณ ฑิ ต จั ด พิ ม พ์
เผยแพร่ในการทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
มาทรงเปิดอาคารสิรภิ กั ดีธรรม เนือ่ งในโอกาสครบ ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ขออนุโมทนามูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ที่มีจิตศรัทธาสร้างอาคารสิริภักดีธรรมถวายวัด และจัดพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเผยแพร่หนังสือนี้เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้มาร่วมงาน
							
							วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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สานต่อความสัมพันธ์
ประเพณีทางสังคมของคาทอลิก
• ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ปรับปรุงจากคำ�บรรยายเรือ่ ง “Religions and Sustainable Development Goals” ในการประชุมผูน้ �ำ ศาสนา
นานาชาติเรื่อง "ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ณ ห้องประชุมซินนอดใหม่ นครรัฐวาติกัน
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑
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ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น ข อ ง
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช แ ห่ ง
ประเทศไทย อาตมาขอแสดง
ความชืน่ ชมยินดีตอ่ สำ�นักวาติกนั
ผู้จัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้
ที่เปิดเวทีใ ห้ผู้นำ�ศาสนาต่างๆ
ได้ มี โ อกาสพบปะแลกเปลี่ ย น
กันเพื่อสร้างความร่วมมืออันดี
ระหว่างศาสนาในการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
(พ.ศ. ๒๕๗๓) ตามที่องค์การ
สหประชาชาติได้กำ�หนดไว้
2

สานต่อความสัมพันธ์
การที่ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อ
ความสัมพันธ์แต่อดีตอันยาวนานตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) เดินทางมาเยือนสำ�นักวาติกันตามคำ�อาราธนาของสมเด็จ
พระสันตะปาปาปอลที่ ๖ ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒
(พ.ศ. ๒๕๑๕)
ต่อมาใน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) สำ�นักวาติกันได้ติดต่อขอความร่วมมือ
จากคณะสงฆ์ วั ด พระเชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลารามให้ ช่ ว ยปริ ว รรตคั ม ภี ร์ พ ระมาลั ย
ฉบั บ ภาษาบาลี แ ละภาษาไทยที่ จ ารึ ก ด้ ว ยอั ก ษรขอมโบราณให้ เ ป็ น อั ก ษรไทยและ
อักษรโรมัน โดยสำ�นักวาติกันจะนำ�ไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา คัมภีร์นี้เป็นของที่ระลึกที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุส
ที่ ๑๑ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗)
3

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ดำ�เนินการปริวรรตจนสำ�เร็จเรียบร้อยแล้วมอบ
ให้คณะผู้แทนซึ่งนำ�โดยพระราชรัตนสุนทร (วินัย ธมฺมานนฺโท) พระราชปริยัติมุนี
(เทียบ สิร
ิ าโณ) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส พร้อมด้วย คุณฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี คุณดุสติ เขมะศักดิช์ ยั
ไวยาวัจกรของวัด นำ�คัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วนั้นมาถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมถวายด้วย
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เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับสำ�นักวาติกันให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น สำ�นักวาติกันจึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุ ม นานาชาติ เ รื่ อ ง “ศาสนากั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs)”
นั่ น จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ อ าตมาพร้ อ มกั บ คณะสงฆ์ แ ละอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าวั ด พระเชตุ พ นฯ
ได้มาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้
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ประเพณีทางสังคมของคาทอลิก
ตั้งแต่พิธีเปิดการประชุมเมื่อวานจนถึงบ่ายวันนี้ อาตมาสังเกตพบว่าขั้นตอน
การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามประเพณี ท างสั ง คมของคาทอลิ ก (Catholic Social
Tradition) ซึ่งมีขั้นตอนอยู่สามขั้น นั่นคือ
๑. การเห็ น (See) หมายถึ ง ผู้ เ ข้ า ประชุ ม เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจว่ า
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals)
คืออะไร เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อมาจากไหน แต่ละข้อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างไร
๒. การตัดสิน (Judge) หมายถึง ผู้เข้าประชุมสามารถเทียบเคียงเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับคำ�สอนทางศาสนาของตนว่ามีความสอดคล้อง
หรื อ ขั ด แย้ ง กั น อย่ า งไรบ้ า ง หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นศาสนาจะมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ให้
บรรลุตามเป้าหมายนั้นอย่างไร
๓. การปฏิ บั ติ (Act) หมายถึ ง แต่ ล ะศาสนาจะดำ � เนิ น การอย่ า งไรบ้ า ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการบรรลุข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างศาสนาต่างๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
ขั้นตอนทั้งสามนี้เทียบได้กับวิธีการแก้ปัญหา ๔ ขั้นตอนในพระพุทธศาสนา
ที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ ดังนี้
๑. ทุกข์ คือการกำ�หนดรู้สภาพของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ขอบเขตของปัญหา
มีแค่ไหน ปัญหาร้ายแรงหรือไม่เพียงใด
๒. สมุ ทั ย คื อ การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หาว่ า มาจากสาเหตุ ใ ดบ้ า ง
สาเหตุนั้นมีความสลับซับซ้อนเพียงใด เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
๓. นิโรธ คือการกำ�หนดเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงซึ่งเป็นสภาวะที่แก้ปัญหา
สำ�เร็จแล้ว
๔. มรรค คื อ การกำ � หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ที่วางไว้นั้น
องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ในโลกใบนี้ที่มีอยู่มากมาย
เช่ น ปั ญ หาความยากจน ปั ญ หาจากภั ย สงคราม ปั ญ หาการทำ � ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม
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แล้วสรุปว่า แม้วา่ ประเทศทัว่ โลกจะได้พยายามระดมสรรพกำ�ลังในการพัฒนาบ้านเมือง
อย่ า งหนั ก แต่ ผ ลของการพั ฒ นาก็ ไ ม่ ยั่ ง ยื น ถาวรเพราะมั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอื่ น ๆ
ตามมาเป็นงูกินหาง เหมือนการใช้ยาขนานหนึ่งรักษาโรคหนึ่งแต่ก็เกิดโรคอื่นตามมา
เพราะผลข้างเคียงของยาขนานนั้น
ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ช่ ว งเที่ ย งวั น นี้ คณะของพวกเราในที่ ป ระชุ ม นี้ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า พบ "สมเด็ จ
พระสันตะปาปาฟรานซิส" พระองค์ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอ้ นรับพวกเรา ความตอนหนึง่ ว่า
ปัญหาของการพัฒนาทุกวันนี้เกิดมาจากความคิดที่คับแคบว่า การพัฒนาหมายถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น ดังนั้น ทั่วโลกจึงวัดความเจริญ
เติบโตด้วย GNP คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึง่ วัดเฉพาะการเจริญเติบโตทางวัตถุ
ซึ่งมักจะเกิดจากการย่ำ�ยีธรรมชาติแวดล้อมและการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์
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สุ น ทรพจน์ ข ององค์ พ ระสั น ตะปาปาดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ถึ ง สมุ ทั ย
คือสาเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์
ขององค์การสหประชาชาติในการประชุมเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
เมือ่ ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ทีป่ ระชุมมีมติให้ประกาศ
ใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อจากเป้าหมาย
การพัฒนาในสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals - MDGs) ซึ่งกำ�ลังจะสิ้นสุดลง โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำ�งานเพื่อยกร่าง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพจิ ารณา

Millennium Development Goals
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คณะทำ�งานใช้เวลาสามปีในการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนทัว่ โลกจึงสามารถ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จำ�นวน ๑๗ ข้อ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

สรุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักคิดสำ�คัญในเรื่องนี้ขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า การพัฒนาไม่ควร
ตั้งเป้าหมายไว้ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญเติบโตมากกลับเป็นผลร้ายเพราะมันนำ�ไปสู่การทำ�ลาย
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำ�ให้ผลของการพัฒนาไม่ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต้องรวมเป้าหมายหลักสามประการเข้าด้วยกัน กล่าวคือ
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนาด้านสังคม
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
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Social
Bearable

Equitable

Sustainable

Environment Viable

Economic

การพั ฒ นาทั้ ง สามด้ า นนี้ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น จนไม่ ส ามารถแยกจากกั น ได้
นั่นหมายความว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้เพื่อส่งมอบให้อนุชนคนรุ่นต่อไป เมื่อทำ�อย่างนี้ได้
จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ทีป่ ระชุมนานาชาติครัง้ นีส้ รุปเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเหลือ ๕ ข้อ
เรียกว่า ๕ Ps ดังนี้
๑. ประชาชน (People) หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วกั บ คน คื อ มุ่ ง ถึ ง
การพัฒนาด้านสังคม
๒. ความมั่งคั่ง (Prosperity) หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. โลกของเรา (Planet) หมายถึง การพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
๔. สั น ติ ภ าพ (Peace) หมายถึ ง สั น ติ ภ าพที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ
ของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าไม่มีสันติภาพ การพัฒนาทุกด้านก็เป็นไปไม่ได้
การพัฒนาทุกด้านต้องนำ�ไปสู่สันติภาพจึงจะมีความยั่งยืน
๕. หุ้นส่วน (Partnership) หมายถึงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน
คนละไม้คนละมือในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน
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Partnership
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Sustainable
Development

Planet

Peace
มุมมองเรื่องการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ แทนที่จะมองการพัฒนา
แบบแยกส่วนก็เปลี่ยนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ถือเอาการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเป็นเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ข้อนีท้ �ำ ให้
นึกถึงว่า สภาพัฒน์ของไทยสมัยแรกเรียกชื่อว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”
ปัจจุบนั ได้ชอื่ ใหม่วา่ “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ต่อไปอาจต้องเปลีย่ น
ชือ่ ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนว่า “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”
การพัฒนาแบบองค์รวม
การพัฒนาแบบองค์รวมนี้ให้ความสำ�คัญแก่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่า
สตรี เด็ก เยาวชน คนจน คนพิการ หรือคนชราต้องได้รับผลแห่งการพัฒนาเหมือนกัน
ตามหลักการที่ว่า “ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”
หลักการนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ที่ว่า พระโพธิสัตว์แม้จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็จะไม่ขอเข้านิพพาน ท่านจะอยู่โปรดสัตว์
ต่อไปจนกระทัง่ ว่าไม่เหลือสัตว์ให้โปรด เมือ่ นัน้ แหละท่านจึงจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย
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การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งพัฒนามนุษย์ครบทุกส่วน (Whole) ไม่มีการพัฒนามนุษย์
แบบแยกส่วนอีกต่อไป ข้อนี้ไปกันได้กับคำ�สอนในพระพุทธศาสนาที่ถือว่ามนุษย์เป็น
ตัวตั้งของการพัฒนา ดังคำ�กล่าวที่ว่า “พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชน พัฒนาคน
ให้เริ่มที่ใจ จะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อน” พระพุทธศาสนาเรียกการพัฒนา
ว่า “ภาวนา” หมายถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมเช่นกัน คือไม่มกี ารแยกส่วนในการ
พัฒนามนุษย์ นั่นคือ มนุษย์ต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทั้งสี่ด้าน ดังต่อไปนี้

พัฒนาแบบองค์รวม
กาย

สังคม

มนุษย์

จิต

ปัญญา
๑. กายภาวนา หมายถึ ง การพั ฒ นาด้ า นกายภาพทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้อม
๒. สีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางสังคมที่ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
๓. จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางจิตใจที่ทำ�ให้คนมีคุณธรรมและ
ความสุข
๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาด้านสติปัญญาที่หยั่งรู้ความเชื่อมโยง
ของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดกรุณา คือ ความสงสาร
อันเป็นพื้นฐานของสันติภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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พระพุทธศาสนาถือว่า ภาวนาหรือการพัฒนาที่แท้จริงต้องพัฒนามนุษย์ให้ครบ
ทั้งสี่ด้าน ถ้าเน้นด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ถ้าเน้นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจมากเกินไปก็เป็นวัตถุนยิ มทีส่ ดุ โต่งไปด้วยกามสุขลั ลิกานุโยค ซึง่ หมายถึง
การหมกมุ่นในกามสุข ถ้าเน้นการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเดียวโดยไม่สนใจการพัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก็เป็นการพัฒนาที่สุดโต่งอีกด้านหนึ่ง คือ อัตตกิลมถานุโยค
ซึ่งหมายถึง การทรมานตนเองให้ลำ�บาก
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ งเป็ น ทาง
สายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เอาใจใส่
องค์ประกอบแห่งการพัฒนาทั้งสี่ด้านคือ
การพัฒนาทัง้ ทางกาย สังคม จิตและปัญญา
โดยไม่ทิ้งด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าขาดด้านใด
ด้านหนึ่งก็จะเสียความสมดุลเหมือนเก้าอี้
ที่มีสี่ขา เมื่อขาดขาเก้าอี้ไปหนึ่งขา เก้าอี้
ตัวนั้นก็ขาดความมั่นคงพร้อมที่จะล้มได้
ตลอดเวลา ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การพั ฒ นา
ทั้ ง สี่ ด้ า นยั ง เกี่ ย วโยงสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า ง
แยกไม่ออก หลักการพัฒนานี้สอดคล้อง
กั บ แนวทางการพั ฒ นาขององค์ ก าร
สหประชาชาติที่กำ�หนดว่าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อไม่แยกจากกัน
แต่มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ภาวนา ๔ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อใดบ้างอยู่ในกรอบ
ของภาวนาหรือการพัฒนาทั้งสี่ด้านตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
ประการแรก กายภาวนาคือ การพัฒนาด้านกายภาพครอบคลุมเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหลายข้อด้วยกัน ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑
เป้าหมายที่ ๒
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ไม่มีความยากจนเหลืออยู่บนโลกใบนี้
ไม่มีใครหิวโหยอีกต่อไป

เป้าหมายที่ ๓
เป้าหมายที่ ๘
เป้าหมายที่ ๙
เป้าหมายที่ ๑๐
เป้าหมายที่ ๑๒

ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
การทำ�งานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีงาม
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่มีความเหลื่อมล้ำ�ในการกระจายรายได้และความเจริญ
การบริโภคและการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมานีด้ ว้ ยการพัฒนา
ตามแนวทางของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ (Buddhist Economics) อันเป็นเศรษฐศาสตร์
ที่เน้นการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นี้
มุ่งควบคุมมากกว่าจะกระตุ้นความโลภของมนุษย์ เพราะความโลภไม่มีขีดจำ�กัด
ดังพุทธภาษิตที่ว่า “นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แม่น้ำ�เสมอด้วยตัณหา ไม่ม”ี คนทุกวันนี้
ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ เราลุ่มหลงมัวเมาในการบริโภคอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงทั้งขุด
ทัง้ เจาะทัง้ ทำ�ลายสิง่ แวดล้อม เราทำ�เหมือนหนึง่ ว่ามีโลกหลายใบให้บริโภคใช้สอย ทัง้ ที่
ในความเป็นจริงเรามีโลกนี้เพียงใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้
อย่างประหยัดเพื่อเหลือไว้ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกบ้าง
ประการที่ ส อง สี ล ภาวนา คื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมเพื่ อ ให้ ค นอยู่ ร่ ว มกั น
อย่างสันติ การพัฒนาด้านนี้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้
เป้าหมายที่ ๕

ความเสมอภาคทางเพศ คือสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างสตรี
และบุรุษ
เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๖ สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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สำ�หรับเป้าหมายที่ ๕ พระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีและบุรุษ
ว่าสามารถพัฒนาได้เท่าเทียมกัน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
“น หิ สพฺเพสุ าเนสุ 		
อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ		
แปลความว่า

ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา”

“มิใช่แต่บุรุษจะเป็นบัณฑิตได้ในที่ทุกสถาน
แม้สตรีมีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆ”
ในเป้าหมายที่เกี่ยวกับสันติภาพและความยุติธรรมนั้น คำ�ว่า “สันติภาพ”
ไม่ได้มีความหมายแค่การอยู่อย่างปราศจากสงครามและความขัดแย้ง แต่ยังหมายถึง
การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี มีความยุติธรรม คำ�สอนพื้นฐานในพระพุทธ
ศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ ก็คือ การรักษาศีลห้าด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์
ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด และไม่เสพสุรายาเสพติด
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ประการทีส่ าม จิตตภาวนา คือการพัฒนาด้านจิตใจ เราต้องยอมรับว่าในบรรดา
เป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อ ไม่มีเป้าหมายใดว่าด้วยเรื่องจิตตภาวนาโดยตรง ทั้งนี้อาจอนุโลม
เข้ากับเป้าหมายที่ ๓ คือ ทุกคนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

คำ � ว่ า สุ ข ภาพและสุ ข ภาวะหมายรวมทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาวะทางใจ
ดังทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำ�ว่าสุขภาพ ไว้วา่ “สุขภาพหมายถึงการ
มีสขุ ภาวะทีส่ มบูรณ์ทางกาย ทางใจ และทางสังคม (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
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WORLD PEACE

INNER PEACE

OUTER PEACE

สันติภาพมี ๓ ระดับ คือ
๑) สันติภาพภายในจิตใจ
๒) สันติภาพในสังคม และ
๓) สันติภาพกับสิ่งแวดล้อม คือไม่มีการเบียดเบียนทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
พระพุทธศาสนาถือว่าสันติภาพภายในจิตใจเป็นพื้นฐานของสันติภาพในสังคม
สันติภาพกับสิ่งแวดล้อมและสันติภาพโลก การพัฒนาทางจิตใจด้วยสมถกรรมฐาน
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ) บทบาท
ของศาสนาในการพั ฒ นาจิ ต ใจจึ ง มี ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายข้ อ นี้
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คำ � ปรารภในธรรมนู ญ
ขององค์ ก ารยู เ นสโกที่ ว่ า “เนื่ อ งจาก
สงครามเริ่ ม ต้ น ที่ ใ จของคน ดั ง นั้ น
ปราการแห่งสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้น
ที่ใจของคน” ไม่มีองค์กรใดในโลกจะมี
ความชำ � นาญในการสร้ า งปราการแห่ ง
สันติภาพได้มากเท่าองค์กรศาสนา
18

 	
ประการทีส่ ี่ ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาสติปญ
ั ญาทีค่ รอบคลุมเป้าหมาย
ที่ ๔ คือการศึกษาที่มีคุณภาพสำ�หรับทุกคน การศึกษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษา
ทางโลกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงไตรสิกขาอันเป็นการศึกษาทางศาสนาที่พัฒนาจิตใจ
ให้เกิดสติปัญญาที่หยั่งเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ตั้งแต่โครงสร้างของอะตอมไปจนถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างเทศะและกาละตามหลักทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสไตน์ รวมไปถึง
การโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
วิปัสสนากรรมฐานจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อบุคคลมีปัญญา
ก็จะเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จะต้องรักษา
สิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายต่อไปนี้
เป้าหมายที่ ๑๓ การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ ๑๔ การอนุรักษ์ชีวิตในน้ำ�
เป้าหมายที่ ๑๕ การอนุรกั ษ์ชวี ติ บนบก เพือ่ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity)
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ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มนี้ มี พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต ที่ ส อนให้ ค นเรามี
ความกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมไว้ว่า
“ยสฺส รุกฺขสฺส ฉายาย		
น ตสฺส สาขํ ภญฺเชยฺย		
แปลความว่า

นิสีเทยฺย สเยยฺย วา
มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก”

“บุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใด
ไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้น
ใครทำ�เช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตร
เป็นคนเลวแท้ๆ”

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

นำ�ไปสู่
เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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ในประเทศไทยได้ มี
การนำ � เอาแนวคิ ด เรื่ อ งการ
พั ฒ น า แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม ต า ม
หลั ก พระพุ ท ธศาสนาไปใช้
พัฒนาประเทศก่อนที่องค์การ
สหประชาชาติ จ ะประกาศใช้
เป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ
(MDGs) ด้วยซ้ำ�ไป พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำ�พสกนิกร
ชาวไทยให้ด�ำ เนินการพัฒนาด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) ที่มี
เ ป้ า ห ม า ย อ ยู่ ที่ ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม

ไปพร้อมกันดังพระบรมราโชวาททีว่ า่ “พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิง่ กว่านีอ้ กี คือ
คำ�ว่าพอ ก็พอเพียง นีก้ พ็ อ แค่นน้ั เอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มคี วามโลภ
น้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้
มีความคิดว่าทำ�อะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภ
อย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็นสุข... จะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ...”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่กระตุน้ ความโลภทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารเบียดเบียน
มนุษย์ด้วยกันและการทำ�ลายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ตรงกันข้าม กลับส่งเสริม
ให้รู้จักพอและมีความสุขตามอัตภาพ ดังนั้น ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เราจึงพบหลักธรรม ๓ ประการในพระพุทธศาสนา ดังนี้
๑. ความพอดี (มัชฌิมาปฏิปทา) คือ ทางสายกลางในการพัฒนาทีส่ ร้างความสุข
ทั้งทางกายและทางจิตใจไปพร้อมกัน โดยไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไป
จนละทิ้งคุณค่าทางจิตใจและไม่หลงยึดติดกับคุณค่าทางจิตใจมากเกินไป
จนละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ความพอเหมาะ (มัตตัญญุตา) คือ การรู้จักประมาณในการผลิตและการ
บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมหรือการใช้ปุ๋ยธรรมชาติซึ่งไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
๓. ความพอใจ (สุข ) คือ รู้จั กพอใจอิ่ ม ใจกั บ ทรั พ ย์ ที่ ห ามาได้ ด้วยน้ำ � พั ก
น้ำ � แรง (อั ต ถิ สุ ข ) พอใจในการใช้ จ่ า ยทรั พ ย์ นั้ น เลี้ ย งตนและแบ่ ง ปั น
(โภคสุข) พอใจที่เป็นไทยเพราะไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว (อนณสุข) และพอใจ
ภูมิใจในการประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (อนวัชชสุข)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นแต่เพียงแนวคิดทางปรัชญาเท่านั้น
หากแต่ยงั มีการแปลสูภ่ าคปฏิบตั เิ ป็นโครงการตามแนวพระราชดำ�ริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
อีกทั้งรัฐบาลไทยก็ได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นปรัชญานำ�
ในการจัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๒
(พ.ศ. ๒๕๔๕) เป็นต้นมา เพราะเหตุที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นำ�เสนอ
เป้ า หมายการพั ฒ นาแบบองค์ ร วมที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ขององค์การสหประชาชาติดังกล่าวมา องค์การสหประชาชาติจึงถวายรางวัลความ
สำ�เร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
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นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นได้กล่าวถวายพระราชสดุดี
ในพิธีถวายรางวัลว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพราะ
ทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา นัน่ คือมนุษย์เป็นตัวตัง้ ของการพัฒนา
หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่คน”
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บวร
วัด

บ้าน

ราชการ

หุ้นส่วนสามประสาน
ในประเทศไทย สถาบั น กษั ต ริ ย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ สถาบั น ศาสนา
มาอย่างยาวนาน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงนำ�เสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา สถาบันศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ไทย
ก็ได้ชว่ ยกันเทศนาสัง่ สอนให้ประชาชนดำ�รงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึ ง เกิ ด หุ้ น ส่ ว นไตรภาคี ห รื อ สามประสาน (Tripartite Partnership) อั น เป็ น
ความร่ ว มมื อระหว่ างรั ฐ บาลกั บ คณะสงฆ์ แ ละภาคประชาชนในการพั ฒ นาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงสมัยรัชกาลปัจจุบัน
การสร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นในการดำ � เนิ น งานใดๆ จะเป็ น ไปได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี
โครงการที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Projects of shared purpose) ดังกรณีความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระดับชาติ
ในระดับท้องถิ่น คณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้เกิดหุ้นส่วนการพัฒนา
ชุมชนด้วยนโยบายที่เรียกว่า “บวร” หมายถึงความร่วมมือแบบสามประสานระหว่าง
บ้าน+วัด (โบสถ์และมัสยิด)+ราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอยกการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้
23

การพัฒนาย่านกะดีจีน
ย่านกะดีจีนประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่ ๖ ชุมชนคือ ๑) ชุมชนวัดประยุรวงศ์
๒) ชุมชนวัดบุปผาราม ๓) ชุมชนวัดกัลยาณ์ ๔) ชุมชนโรงคราม ๕) ชุมชนโบสถ์ซางตาครูส้
๖) ชุมชนมัส ยิดกุฎีข าว เมื่อดูชื่อชุมชนแล้วก็จะเห็นว่า ย่านกะดีจีนประกอบด้วย
๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ
ที่ว่ามี ๓ ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ส่วนที่ว่ามี ๔ ความเชื่อ เพราะพุทธ
แบ่งออกเป็น ๒ คือเถรวาทกับมหายาน เมือ่ รวมกับคริสต์และอิสลามจึงได้ ๔ ความเชือ่
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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
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการส่งเสริมให้สมาชิกของแต่ละชุมชนได้พบปะสนทนาทำ�
ความสนิทสนมคุน้ เคยกัน มีการเชิญผูน้ �ำ ศาสนามาขึน้ เวทีเสวนาแลกเปลีย่ น (Dialogue)
ในงานวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
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ที่ว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง คือ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารทำ�โครงการ
ที่มีเป้าหมายให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เช่น งานสมโภชพระอาราม งานสงกรานต์
งานถวายผ้ากฐินพระราชทาน งานแห่พระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ� งานลอยกระทง
โดยเชิญชวนชาวบ้านทุกชุมชนให้นำ�สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาวางจำ�หน่ายในวัด
โดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน
การจัดงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มูลนิธสิ ริ วิ ฒ
ั นภักดี และบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีก
มากมาย เช่ น โครงการเยาวชนเจ้ า บ้ า น
สืบสานวัฒนธรรม โครงการมอบทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โครงการศิลป์ในซอย โครงการ
ประกวดอาหาร ๓ ศาสน์ โครงการงดสูบบุหรี่
ในศาสนสถาน โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น หมูกระดาษวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขนมฝรั่งกุฎีจีน โครงการอนุรักษ์
ศาสนสถาน เช่น โครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดียข์ องวัดประยุรวงศาวาส
วรวิหารที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
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โครงการที่กล่าวถึงมานี้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ดังต่อไปนี้
๑. การสร้ า งความสมั ค รสมานสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในย่ า นกะดี จี น เป็ น ไป
ตามเป้าหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง)
๒. การพั ฒ นาอาชี พ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนในย่ า นกะดี จี น ด้ ว ยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๑ (ไม่มีความยากจน)
๓. การพั ฒ นาย่ า นกะดี จี น ให้ มี ค วามสะอาดร่ ม รื่ น น่ า อยู่ อ าศั ย เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่ ๑๑ (เมืองและชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)
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๔. การส่ งเสริ มโครงการเยาวชนเจ้ า บ้ า นสื บ สานวั ฒ นธรรมและการให้ ทุ น
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ ๔ (การศึกษา)
หัวใจของความสำ�เร็จในการพัฒนาย่านกะดีจีนมาจากการเป็นหุ้นส่วนสาม
ประสาน คือ “บวร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือระหว่างวัดพุทธกับโบสถ์คริสต์
และมั ส ยิ ด ถื อ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ โ ดดเด่ น เป็ น พิ เ ศษและเป็ น กรณี ตั ว อย่ า งของ
ความสำ�เร็จทีเ่ กิดจากการพบปะสนทนาแลกเปลีย่ น (Dialogue) ของผูน้ ำ�ศาสนาในระดับ
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบให้กับการสนทนาแลกเปลี่ยนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ต่อไป
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สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
การจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จของ
ความร่วมมือสามประสานระดับนานาชาติ สภานี้รับหน้าที่จัดงานวิสาขบูชาโลกเป็น
ประจำ�ทุกปีโดยเชิญประมุขสงฆ์ ผูน้ �ำ ทางการเมือง และชาวพุทธทัว่ โลกมาประชุมสนทนา
แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลของการประชุมเหล่านั้นทำ�ให้
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๓
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นต้นมา โดยกำ�หนดให้สภา
มีพันธกิจ ๔ ด้านคือ
๑. การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
๓. การศึกษา
๔. การสร้างสันติภาพ
30

เมื่อดูพันธกิจข้อที่ ๑ แล้วจะเห็นว่า สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกมีหน้าที่ดำ�เนิน
การให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน สภาจึงพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับ
องค์กรศาสนาต่างๆ เพื่อการนี้โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กเพียงใด
การที่องค์กรศาสนาต่างๆ จับมือกันแบบรวมการเฉพาะกิจด้วยวัตถุประสงค์
เดียวกันคือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ก็เหมือน
การตั้งวงดนตรีวงใหญ่ที่ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีจำ�นวนมาก เป้าหมายคือการ
ได้ร้องเพลงที่ไพเราะ จึงจำ�เป็นที่ทุกฝ่ายต้องทำ�หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
เพลงจะมีความไพเราะก็ต่อเมื่อนักร้องนักดนตรีทำ�งานประสานกัน ในทำ�นองเดียวกัน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทำ�งานประสานกัน
เป็นอย่างดี ขอฝากไว้วา่ “ไม่มใี ครยิง่ ใหญ่พอทีจ่ ะทำ�งานนีใ้ ห้ส�ำ เร็จได้ตามลำ�พังและ
ไม่มีใครเล็กเกินไปจนช่วยทำ�อะไรไม่ได้”
31

ในโอกาสนี้ ขอประกาศเจตนาของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่อาตมาเองเป็น
ประธานว่าสภานีพ้ ร้อมจะเป็นหุน้ ส่วนร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาเพือ่ ดำ�เนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในกรอบเวลาที่องค์การสหประชาชาติกำ�หนดไว้
ในพระนามของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราชแห่ ง ประเทศไทย อาตมา
ขอส่ ง ความปรารถนาดี ม ายั ง ท่ า นทั้ ง หลาย ขอให้ ก ารประชุ ม นานาชาติ ค รั้ ง นี้
จงดำ�เนินไปด้วยดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
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Religions and Sustainable
Development Goals (SDGs)1
Phra Brahmapundit (Prayoon Dhammcitto)
Member of the Supreme Sangha Council, Thailand
Abbot of Wat Prayurawongsawas

1

The text of the speech delivered at the International Conference on Religions and Sustainable
Development Goals held at Vatican City on the 8th of March 2019.
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On behalf of the Supreme Patriarch of Thailand, I wish to express
appreciation to the organizing committee, who have prepared this forum as
a platform for every religious tradition to participate in the effort to achieve
the Sustainable Development Goals (SDGs) by the year 2030.
Social
Bearable

Equitable

Sustainable

Environment Viable

Economic

All seventeen goals embodied in the Sustainable Development
Goals (SDGs) are interrelated. They can be classified under three main
groups, namely: 1) Economic Development; 2) Social Development; &
3) Environmental Development. This is confirmed by the explanation
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provided by the UN: “Broadly defined, sustainable development is a system
approach to growth and development and to manage natural, produced,
and social capital for the welfare of their own and future generations.”
From a Buddhist perspective, all seventeen goals contained in the
Sustainable Development Goals (SDGs) can be classified under four main
headings, according to the principle that human beings are the focal point
of all development. In this context, Buddhists set a target based on the need
for all people to engage in four kinds of development, i.e.:
1. Physical development (kaya-bhavana)
2. Social development (sIla-bhavana)
3. Mental development (citta-bhavana)
4. Wisdom development (panna-bhavana)
If development gives too much emphasis on the physical, to the extent
of neglecting the mind, this is considered one form of extreme, called ‘indulgence in sensual pleasure’ (kama-sukhallikanuyoga). If development gives too
much emphasis to the mind, to the extent of neglecting the economy and
the environment, this is considered another extreme, called ‘self-mortification’
(attakilamathanuyoga). Buddhism proposes a path of development striking
a balance between the body and mind. This is called the middle way of
development, which values every aspect of human development.
The first aspect is physical development or material development,
which involves economic and environmental development. The Sustainable
Development Goals (SDGs) that fall under this category include:
Goal 1: No Poverty
Goal 2: Zero Hunger
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Goal 8: Decent Work and Economic Growth
Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 10: Reduced Inequalities
Goal 12: Responsible Consumption and Production
As physical development also pertains to environmental development,
the following goals also fall under this category:

Goal 13: Climate Action
Goal 14: Life Below Water
Goal 15: Life on Land
Buddhism proposes a method of economic development beneficial to
the environment that is widely known as Buddhist Economics. King Rama IX of
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Thailand, King Bhumibol, incorporated this policy of Buddhist Economics. His
philosophy of Sufficiency Economy “focuses on living a moderate, self-reliant
life without harming social and natural environments.” The philosophy of
Sufficiency Economy has been implemented by the Thai government to be
the guiding principle of economic and social development plans of Thailand
since 2002. The UN Human Development Lifetime Achievement Award was
presented to King Bhumibol in May 2006 in recognition of the significance
of the philosophy of Sufficiency Economy.
The second aspect is social development. The Sustainable
Development Goals (SDGs) that fall under this category include:

Goal 5: Gender Equality
Goal 11: Sustainable Cities and Communities
Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions
The concept of peace in Buddhism means not only the absence of war
and conflict but also the presence of unity, harmony, freedom and justice.
The third aspect is mental development, which refers to developing
virtuous qualities and peace in the mind. The Sustainable Development
Goal (SDG) that falls under this category is: Goal 3:
Good Health and Well-Being, which encompasses
the development of both physical and mental health.
Buddhism teaches people to cultivate inner peace
by way of tranquility meditation, e.g. the meditation
on loving-kindness, which purifies the mind from
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anger and hatred. Purity of mind brings about inner peace, which is the
foundation for social peace. This conforms to the Preamble of UNESCO
Constitution: “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of
men that the defenses of peace must be constructed.”

The final aspect is wisdom development. The Sustainable
Development Goal (SDG) that falls under this category is: Goal 4: Quality
Education. This does not only refer to increasing knowledge, but also includes
the advancement of wisdom, i.e. an insight into the truth and into the interrelationship of all things. Knowledge and wisdom arise both from general
education and from training in insight meditation (vipassana).
People who develop wisdom in this way discern the law of Dependent
Origination (patฺiccasamuppada)-the interconnectedness of all things, including
interpersonal relationships and the relationship between human beings
and their environment. Wisdom thus naturally gives rise to environmental
conservation, which in turn promotes sustainable economic, social and
environmental development.
Having developed wisdom, people feel compassion, because they are aware
of other people’s problems and difficulties. They will try to solve these problems by
setting down specific goals and applying collective methods of reform. It is for
this reason of solving global problems that the United Nations has established
these SDGs along with the particulars of achieving them. When we, as members
of different religious traditions, witness the difficulties that others are
facing, we respond with compassion. We cannot remain idle and indifferent.
38

We are obliged to help as a driving force in order to realize these SDGs within
the designated time limit. On its own, the government sector is incapable of
realizing these goals. Other sectors, in particular the religious sector, must
cooperate and build a partnership, conforming to Goal 17: Partnerships for
the Goals.
Buddhists from across the globe have jointly established an
international platform to fulfil the aforementioned cooperation, namely the
International Council for the Day of Vesak (ICDV). An annual meeting is
organized on the Vesak Day, also known as the Buddha Day, for Buddhist
leaders, state leaders, and everyday Buddhists to brainstorm on how to
proceed in achieving the SDGs. Therefore, the Economic and Social Council
(ECOSOC) of the United Nations granted special consultative status to the
ICDV in July 2013.
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This shows the global Buddhist cooperation for achieving the SDGs
by applying a Tripartite Partnership, that is, cooperation between Buddhist
leaders, political leaders, and the general people.
In Thailand, the Supreme Sangha Council, with the Supreme Patriarch
at the helm, has implemented a development strategy called the Tripartite
Partnership, which initiates cooperation between religious leaders, political
leaders, and local people. In Thai this is referred to as ‘bowon’ (‘excellent’,
‘exalted’): a tripartite development policy for building cooperation between
the general public, the religious sector, and the government sector. In terms
of the religious sector, there is active support for collaboration and dialogue
between religious leaders of the officially recognized traditions, namely,
Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and Sikhism.
On the level of local community development, cooperation is being
fostered between Buddhist monasteries, Christian churches, and Muslim
mosques, by setting up projects of shared purpose. This is evident in the
community development around Wat Prayunwongsawas, where I am the
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abbot. The neighborhood around Wat Prayunwongsawas, known as Kadi
Chin, consists of six major communities and contains monasteries, churches,
and mosques. In the present time, it is not only religious leaders of the
Buddhist, Christian, and Muslim communities who hand-in-hand develop the
Kadi Chin quarter. We also receive an excellent backing from the people
sector and the government sector, who promote the role of the religious
sector in mobilizing the development of the local community.
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Organizing this forum on Tripartite Partnership demonstrates the healthy
cooperation between the religious sector, government sector and people
sector. It clearly expresses the shared aspiration to realize the Sustainable
Development Goals (SDGs).

Tripartite Partnership
Religious
Leaders

Political
Leaders

Local
People
BOWON

On behalf of the Supreme Patriarch of Thailand, may I express
the well-wishing for this enterprise to reach fulfilment in line with all of its
objectives. And may I declare the intent by the Buddhist community to build
a partnership with all sectors, in order to carry out the necessary work for
realizing the SDGs by the year 2030.
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