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คำ�นำ�

	 สถาบัันวิิจััยพุุทธศาสตร์์	มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าช
วิิทยาลััย	 ได้้เป็็นเคร์ือข่่ายทางวิิชาการ์ในการ์ด้ำาเนินกิจักร์ร์มร์่วิม
กับัสำานักสนับัสนุนสุข่ภาวิะองค์กร์	สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ์
สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ	 (สสส.)	 มาเป็็นร์ะยะเวิลัาต่อเน่�อง	 ซ่ึ่�งช่วิงเวิลัา
ข่องการ์ด้ำาเนินกิจักร์ร์มร์่วิมกันนั�น	 ทั�งสองหน่วิยงานได้้ด้ำาเนิน
การ์ศึกษาวิิจััย	พุัฒนากิจักร์ร์มเชิงป็ฏิิบััติการ์	แลัะผลัักด้ันนโยบัาย 
สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธให้เกิด้ป็ร์ะโยชน์กับัสังคมไทยแลัะสถาบัันสงฆ์์ได้้
ตามกำาลัังแลัะควิามสามาร์ถที�จัะผลัักดั้นร์่วิมกัน	 โด้ยในร์ะยะเวิลัา
ข่องการ์ด้ำาเนินกิจักร์ร์มวิิจััยภายใต้	 “โคร์งการ์พุัฒนาเคร์ือข่่าย
องคก์ร์สขุ่ภาวิะวิถิพุีุทธเชงิสร์า้งสร์ร์ค์”	ได้้มเีป็า้หมายสำาคญัป็ร์ะการ์
หนึ�งค่อการ์พุัฒนาชุด้ควิามร้้์สำาหร์ับัการ์ข่ับัเคลั่�อนเคร์ือข่่ายหน่วิย
อบัร์มป็ร์ะชาชนป็ร์ะจัำาตำาบัลัแลัะองค์กร์สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธในสังคม
ไทย	 ซ่ึ่�งจัะมีส่วินสำาคัญต่อการ์การ์พุัฒนาสุข่ภาวิะโด้ยใช้หลัักธร์ร์ม
ทางพุร์ะพุุทธศาสนาให้มีควิามยั�งย่นต่อไป็
	 ในการ์นี�ทางผ้้ด้ำาเนินงานโคร์งการ์แลัะภาคีเคร์ือข่่ายจ่ังได้้
อาร์าธนาพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ	 พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	 ศาสตร์าจัาร์ย์	 ด้ร์.	
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กร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม	แลัะอุป็นายกสภามหาวิิทยาลััยมหาจัุฬา
ลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	ได้โ้ป็ร์ด้เมตตาบัร์ร์ยายพุเิศษหัวิข่้อ	“พุร์ะพุทุธ
ศาสนากับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น”	 ต่อมาจ่ังได้้พุัฒนาเป็็นชุด้ควิามร์้้
สาธาร์ณะเร์ื�อง	 “สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธสำาหร์ับัการ์ข่ับัเคล่ั�อนหน่วิยอบัร์ม
ป็ร์ะชาชนป็ร์ะจัำาตำาบัลั”	เลัม่ที�	1	เพุ่�อสร์า้งใหเ้กดิ้ป็ร์ะโยชนต์อ่สงัคม
แลัะการ์สร์า้งองค์ควิามร้้์สขุ่ภาวิะวิถิพุีุทธใหเ้ป็็นสว่ินหนึ�งข่องการ์ยก
ร์ะด้ับัการ์เร์ียนร์้้พุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนาอย่างยั�งย่นต่อไป็
	 ทา้ยที�สดุ้	คณะภาคเีคร์อืข่า่ยจ่ังข่อกร์าบัข่อบัพุร์ะคณุในควิาม
เมตตาข่องพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ	 พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	 ศาสตร์าจัาร์ย์	 ด้ร์.	 
ที�ได้้สลัะเวิลัามาเป็็นองค์ป็าฐกที�ได้้สร์้างให้เกิด้ปั็ญญาแลัะการ์
พุัฒนาการ์เร์ียนร์้้ทางวิิชาการ์พุร์ะพุุทธศาสนาบั้ร์ณาการ์กับัศาสตร์์
สมยัใหม	่ใหส้มกบัับัทบัาทการ์สร์า้งพุ่�นที�แหง่การ์เร์ยีนร์้	้ตามป็ร์ชัญา
ข่องมหาวิทิยาลัยัมหาจัฬุาลังกร์ณร์าชวิทิยาลัยั	ที�วิา่	“ป็ญฺญฺา	โลักสฺมิ 
ป็ชฺโชโต	ที�แป็ลัวิ่า	ป็ัญญาเป็็นแสงสวิ่างในโลัก”	ส่บัไป็

พระสุุธีีรัตนบััณฑิิต รองศาสุตราจารย์์ ดร.
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คำ�นิยม
	 องค์กร์พุร์ะพุุทธศาสนาเป็็นร์ากฐานที�สำาคัญ	 ค่้กับัสังคม
ไทยมาช้านาน	เพุ่�อเชื�อมโยงงานสร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุส้่วิิถีชีวิิตคนไทย		
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุจั่งมีการ์ด้ำาเนิน
งานสร์า้งเสร์มิสขุ่ภาวิะกลัุม่องค์กร์พุร์ะพุุทธศาสนาข่่�น	เพุ่�อเชื�อมโยง 
ศกัยภาพุข่องพุร์ะสงฆ์์	ในฐานะทุนสำาคัญข่องป็ร์ะเทศ	เป็็นผ้้ถา่ยทอด้
ควิามร้้์สุข่ภาวิะแก่ญาติโยม	 แลัะศักยภาพุข่องวิัด้ในการ์เป็็นพุ่�นที�
เร์ียนร์้้สุข่ภาวิะ	 สสส.จ่ังได้้ร์่วิมม่อกับัสถาบัันวิิจััยพุุทธศาสตร์	์
มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	 ในการ์สร์้างเคร์ือข่่าย
องค์กร์พุร์ะพุุทธศาสนาให้เป็็นแหล่ังบั่มเพุาะพุลัังทางปั็ญญาเพุ่�อ
สนับัสนุนการ์ขั่บัเคล่ั�อนพุลัังทางสังคมแลัะพุลัังนโยบัาย	 อันจัะ
สามาร์ถตอ่ยอด้ใหเ้กดิ้ป็ร์ะโยชนก์บััสงัคมอยา่งยั�งยน่		โด้ยมรี์ป้็ธร์ร์ม 
การ์ข่ับัเคลั่�อนงานสุข่ภาวิะวิิถีพุุทธหลัายป็ร์ะการ์	 เช่น	 การ์ร์่วิม 
ข่ับัเคลั่�อนธร์ร์มน้ญสุข่ภาพุพุร์ะสงฆ์์แห่งชาติ	 การ์ร์่วิมข่ับัเคลั่�อน
หน่วิยอบัร์มป็ร์ะชาชนป็ร์ะจัำาตำาบัลัข่องคณะสงฆ์์	 หร์ือการ์ร่์วิม 
ข่ับัเคลั่�อนพุร์ะนิสิตป็ฏิิบััติศาสนกิจักับัป็ร์ะเด้็นสุข่ภาวิะ	 เป็็นต้น	 
ถ่อควิามสอด้คล้ัองกันข่องพุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนาสังคม 
สุข่ภาวิะที�จัะทำาให้คนไทยมีทุกข่์ที�น้อยลังด้้วิยพุลัังทางป็ัญญา
	 โคร์งการ์พุัฒนาเคร์ือข่่ายองค์กร์สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธเชิง
สร์้างสร์ร์ค์ถ่อเป็็นงานสร์้างพุลัังป็ัญญาอันเป็็นหนึ�งร์ากฐานสำาคัญ
ในการ์สนบััสนนุการ์พุฒันาสขุ่ภาวิะองค์ร์วิมแกส่งัคมไทย	โคร์งการ์
ด้ำาเนินการ์โด้ยสถาบัันวิิจััยพุุทธศาสตร์์	 มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬา 
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ลังกร์ณร์าชวิิทยาลััยแลัะภาคีเคร์ือข่่าย	 ได้้รั์บัควิามเมตตาจัาก 
พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณพุร์ะพุร์หมบััณฑิิต,	 ศาสตร์าจัาร์ย์	 ด้ร์.	 กร์ร์มการ์ 
มหาเถร์สมาคม	 เจั้าอาวิาสวิัด้ป็ร์ะยุร์วิงสาวิาส	 วิร์วิิหาร์	 แลัะ	
อุป็นายกสภามหาวิิทยาลััยมหาจุัฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	 เป็็นองค์
บัร์ร์ยายพิุเศษจันนำามาส้่การ์พุัฒนาเป็็นเอกสาร์วิิชาการ์ที�ชื�อวิ่า	
“พระพุทธศาสนากัับกัารพัฒนาท่�ยั่ั�งยั่ืน” จ่ังถ่อเป็็นการ์พุัฒนา
องค์ควิามร์้้ที�จัะมีส่วินต่อการ์ส่งเสร์ิมการ์สร์้างสังคมสุข่ภาวิะตาม
ยุทธศาสตร์์ข่องสำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ
ให้ป็ร์ะสบัควิามสำาเร์็จัอย่างยั�งย่นได้้
	 ด้ังนั�น	 ในนามข่อง	 สำานักสนับัสนุนสุข่ภาวิะองค์กร์	
สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ	 กร์ะผมจ่ังข่อ 
กร์าบัข่อบัพุร์ะคุณในควิามเมตตานุเคร์าะห์ข่องพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ 
พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต,	 ศาสตร์าจัาร์ย์	 ด้ร์.	 กร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม 
เจ้ัาอาวิาสวิดั้ป็ร์ะยรุ์วิงสาวิาส	วิร์วิหิาร์	แลัะ	อุป็นายกสภามหาวิทิยาลัยั
มหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	แลัะ	ข่อแสด้งควิามยินด้ีกับัโคร์งการ์ 
พุัฒนาเคร์ือข่่ายองค์กร์สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธเชิงสร์้างสร์ร์ค์	 ที�ได้้พุัฒนา
เอกสาร์วิชิาการ์ที�จัะสามาร์ถเผยแพุร์ใ่นการ์สร์า้งพุลังัทางปั็ญญาให้
ทั�งกบััพุร์ะสงฆ์์	ผ้ค้นในสงัคม	นักวิชิาการ์	แลัะนสิตินกัศึกษาได้้ตอ่ไป็

	 ด้ร์.ป็ร์ะกาศิต	กายะสิทธิ�
      ร์องผ้้จััด้การ์กองทุนสนับัสนุนการ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ
	 	 	 			แลัะร์ักษาการ์ผ้้อำานวิยการ์สนับัสนุนสุข่ภาวิะองค์กร์	
	 	 	 				สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ
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สั�รบัญ

- ประเด็็นท่ี่� 2 - 
หลักพุทำธธรรมกับก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น

- ประเด็็นท่ี่� 1 - 
ควิ�มหม�ยของก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น

- ประเด็็นท่ี่� 3 - 
ก�รประยุกต์์พุทำธธรรมเพ่�อบรรลุ

เป้�หม�ยก�รพัฒน�

เกริ�นนำ�เข้�เร่�อง

12

16

28

48

ช่วิงถ�ม-ต์อบ

64

- ภาคผนวก -
แนวิคิดควิ�มคิดพ่�นฐ�นเพ่�อก�รเร่ยนร้้
เก่�ยวิกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น 

80
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ชุดความีร้� “สุขภาวะวิถีีพุุทั้ธสำาหร้บข้บเคล่�อนงานหน่วยอบรมี
ประชาชนประจำำาตำาบล” เล่มีทั้ี� 1 พุ้ฒนาข้�นจำากการส้มีมีนา
ออนไลน์ จ้ำดข้�นโดย สถีาบ้นวิจ้ำยพุุทั้ธศาสตร์ มีหาวิทั้ยาล้ย 
มีหาจุำฬาลงกรณราชวิทั้ยาล้ย รว่มีกบ้สำาน้กงานกองทั้นุสน้บสนนุ
การสร�างเสรมิีสุขภาพุ (สสส.) และภาคีเครอืข่ายทั้างวิชาการ ได�แก่ 
คณะส้งคมีศาสตร์ มีหาวิทั้ยาล้ยศรีนครินทั้รวิโรฒ ศ้นย์พุุทั้ธ
ศาสน์ศึกษา จำุฬาลงกรณ์มีหาวิทั้ยาล้ย และศ้นย์ศึกษาส้นติภาพุ
และความีข้ดแย�ง จำุฬาลงกรณ์มีหาวิทั้ยาล้ย โดยได�ร้บเกียรติจำาก 
พระพรหุมบััณฑิิต ศาสตราจารย์์ ดร. กรรมีการมีหาเถีรสมีาคมี 
และอุปนายกสภามีหาวิทั้ยาล้ยมีหาจำุฬาลงกรณราชวิทั้ยาล้ย 
บรรยายในห้วข�อ “พระพุทธศาสนากัับักัารพัฒนาที�ย์ั�งย์ืน” 
โดยมีี อาจำารย์ ดร. ณ้ชพุล ศิริสว้สดิ� อาจำารย์ประจำำาสาขาวิชา 
ภาษาเอเชียใต� ภาควิชาภาษาตะว้นออก คณะอ้กษรศาสตร์ 
จำฬุาลงกรณม์ีหาวทิั้ยาล้ย เปน็ผู้้�ดำาเนนิการเสวนา เมี่�อว้นอาทั้ติยท์ั้ี� 
7 มีีนาคมี พุ.ศ. 2564

พระพรหุมบััณฑิิต, ศ.ดร. พระสุธรีตันบัณัฑิติ, รศ.ดร. อ.ดร. ณัชีพล ศิริสวีัสดิ�
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 กัราบนมััสกัาร	 พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ	 ศ.ด้ร์.พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	
กร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม	 เจั้าอาวิาสวิัด้ป็ร์ะยุร์วิงศาวิาสวิร์วิิหาร์	
กร์ุงเทพุมหานคร์	 อุป็นายกสภามหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณ
ร์าชวิิทยาลััย	 กร์าบันมัสการ์พุร์ะเถร์านุเถร์ะ	 แลัะสวิัสด้ีคณาจัาร์ย์	 
ตลัอด้จันผ้้เข่้าร์่วิมสัมมนาทุกท่าน	 ข่อต้อนร์ับัทุกท่านเข่้าส้่การ์
สัมมนาออนไลัน์	 ป็ร์ะเด็้นสาธาร์ณะกับัพุร์ะพุุทธศาสนาเพุ่�อสังคม	
ผม	 ด้ร์.ณัชพุลั	 ศิร์ิสวิัสดิ้�	 อาจัาร์ย์ป็ร์ะจัำาสาข่าวิิชาภาษาเอเชียใต้	 
ภาควิชิาภาษาตะวินัออก	คณะอักษร์ศาสตร์	์จัฬุาลังกร์ณม์หาวิทิยาลััย	
ร์ับัหน้าที�เป็็นผ้้ด้ำาเนินการ์เสวินาวิันนี�คร์ับั
	 ก่อนอ่�นผมข่อนำาเร์ียนป็ร์ะวิัติองค์ป็าฐกโด้ยสังเข่ป็	 ดั้งนี�
พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณพุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	 จับัการ์ศึกษาจัากเป็ร์ียญธร์ร์ม	
9	 ป็ร์ะโยคข่ณะเป็็นสามเณร์	 สำานักเร์ียนป็ร์ะยุร์วิงศาวิาสวิร์วิิหาร์ 
จับัการ์ศึกษาร์ะด้ับัป็ร์ิญญาเอก	สาข่าป็ร์ัชญา	จัากมหาวิิทยาลััยเด้ลั ี

เกริ�นนำ�เข้�เร่�อง
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สาธาร์ณร์ัฐอินเดี้ย	 ปั็จัจัุบัันท่านได้้ด้ำาร์งตำาแหน่งสำาคัญ	 เช่น	
กร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม	 อุป็นายกสภามหาวิิทยาลััยมหาจุัฬา 
ลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	 ร์าชบััณฑิิตกิตติมศักดิ้�	 ป็ร์ะเภทวิิชาป็ร์ัชญา	 
พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณมีผลังานทางวิิชาการ์ที�ได้้ร์ับัการ์พุิมพุ์เผยแพุร์่
จัำานวินมากกวิ่า	120	เร์ื�อง	แลัะได้้แสด้งป็าฐกถาในหัวิข่้อพุร์ะพุุทธ 
ศาสนากับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นในที�ป็ร์ะชุมผ้้นำาทางศาสนา	 เน่�องใน 
การ์ป็ร์ะชุมข่ององค์การ์สหป็ร์ะชาชาติเร์ื�องป็ร์ะชากร์กับัการ์พุัฒนา	
ณ	กร์ุงไคโร์	ป็ร์ะเทศอียิป็ต์
	 สำาหร์บััการ์จััด้สมัมนาออนไลันใ์นคร์ั�งนี�	จััด้ข่่�นโด้ยโคร์งการ์ 
พุัฒนาเคร์ือข่่ายองค์กร์สุข่ภาวิะวิิถีพุุทธเชิงสร์้างสร์ร์ค์	สถาบัันวิิจััย
พุุทธศาสตร์์	มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	สนับัสนุน 
โด้ย	 สำานักสนับัสนุนสุข่ภาวิะองค์กร์	 สำานักงานกองทุนสนับัสนุน
การ์สร์้างเสร์ิมสุข่ภาพุ	 หร์ือวิ่า	 สสส.	 แลัะภาคีเคร์ือข่่าย	 ได้้แก่	 
ศน้ยพุ์ุทธศาสนศ์กึษา	จัฬุาลังกร์ณม์หาวิิทยาลััย	ศน้ยศ์กึษาสันติภาพุ 
แลัะควิามขั่ด้แย้ง	 จุัฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย	 คณะสังคมศาสตร์์	
มหาวิิทยาลััยศร์ีนคร์ินทร์วิิโร์ฒ	 โด้ยมีวิัตถุป็ร์ะสงค์เพุ่�อนำาเสนอให้
เหน็บัทบัาทข่ององคก์ร์ทางพุร์ะพุุทธศาสนา	ภายใตบ้ัริ์บัทสงัคมร์ว่ิม
สมยั	แลัะเป็็นการ์เป็ดิ้พุ่�นที�แหง่การ์เรี์ยนร์้	้แลัะเป็ดิ้ป็ร์ะเด็้นสาธาร์ณะ
ที�กำาลัังเป็็นที�สนใจัข่องผ้้คนในสังคม
	 ก่อนเร์ิ�มต้นการ์บัร์ร์ยาย	 ผมข่ออนุญาตแจั้งข่้อตกลัง
ร์่วิมกันสำาหร์ับัการ์สัมมนาออนไลัน์ในคร์ั�งนี�	 พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ 
พุร์ะพุร์หมบััณฑิิตจัะใช้เวิลัาในการ์บัร์ร์ยายจันถึงเวิลัาป็ร์ะมาณ 
13.00	-	15.00	น.	โด้ยร์ะหวิา่งนี�ข่อควิามกรุ์ณาจัากผ้้เข่า้ร์ว่ิมสมัมนา 
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ทุกท่านได้้ปิ็ด้ไมโคร์โฟนในห้วิงเวิลัาการ์บัร์ร์ยายเพุ่�อไม่ให้เป็็น 
การ์ร์บักวินผ้้อ่�นคร์ับั	หากมีข่้อควิามในการ์สอบัถามก็สามาร์ถฝาก 
เป็็นข่้อควิามในกล่ัองข่้อควิาม	 หร์ือ	 Chat	 Box	 ได้้	 ผ้้เข่้าร์่วิม 
สมัมนาสามาร์ถเปิ็ด้กลัอ้ง	หร์อืตั�งร์ป้็ภาพุ	แลัะชื�อแทนตวัิตนที�สภุาพุ
ได้้	แลั้วิช่วิงเวิลัาป็ร์ะมาณ	15.00	-	15.30	น.	จัะเป็็นช่วิงข่องการ์
ถาม-ตอบั	 แลัะข่้อซึ่ักถามต่าง	 ๆ	 ก็สามาร์ถที�จัะถามสด้ได้้หร์ือวิ่า
ท่านที�ไม่สะด้วิกก็สามาร์ถฝากข้่อควิาม	 ในกลั่องข่้อควิามข่องเร์า
ได้้	 กิจักร์ร์มสัมมนาออนไลัน์ในคร์ั�งนี�จัะมีการ์บัันทึกกิจักร์ร์มผ่าน
โป็ร์แกร์ม	 zoom	 เพุ่�อเป็็นป็ร์ะโยชน์สำาหร์ับัการ์เผยแพุร์่ในงาน
วิิชาการ์พุร์ะพุุทธศาสนาต่อไป็	เพุ่�อไม่ให้เป็็นการ์เสียเวิลัา	ในลัำาด้ับั
ต่อจัากนี�	 ผมก็ข่อกร์าบัอาร์าธนาพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณพุร์ะพุร์หมบััณฑิิต
ได้้โป็ร์ด้เมตตาบัร์ร์ยายในหัวิข่้อ	 “พระพุทธศาสนากัับกัารพัฒนา

ท่�ยั่ั�งยั่ืน”	กร์าบันมัสการ์ด้้วิยควิามเคาร์พุยิ�ง

พระพรหมบััณฑิิต 

	 ท่านเจ้ัาคุณพุร์ะสุธีร์ัตนบััณฑิิต	 ผ้้อำานวิยการ์สถาบัันวิิจััย
พุุทธศาสตร์์	 มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	 ท่านพุร์ะ 
เถร์านุเถร์ะ	 ผ้้เข่้าร์่วิมการ์สัมมนาฝ่ายบัร์ร์พุชิตทุกร์้ป็	 ข่อเจัร์ิญพุร์
คณะคร์้บัาอาจัาร์ย์แลัะผ้้เข่้าร์่วิมเสวินา	 สัมมนาในฝ่ายคฤหัสถ์ 
ทุกท่าน	
	 เร์ื�องพุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นเป็็นป็ร์ะเด้็น
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ที�อย้่ในควิามสนใจัในปั็จัจุับััน	 แลัะก็เป็็นป็ร์ะเด้็นสาธาร์ณะอย่าง 
ที�ภาคีเคร์อืข่า่ยมาร่์วิมกนัจััด้สมัมนาในวัินนี�นั�น	กเ็พุร์าะวิา่เร์าอย้ใ่น 
ชว่ิงที�องคก์าร์สหป็ร์ะชาชาตไิด้้ป็ร์ะกาศเป้็าหมายการ์พุฒันาที�ยั�งยน่ 
จัะตอ้งบัร์ร์ลัใุหถ้งึในปี็	พุ.ศ.	2573	หรื์อ	ค.ศ.	2030	แลัะก็ได้้ร์ณร์งค์ 
ใหป้็ร์ะเทศทั�วิโลัก	ร์วิมทั�งองคก์ร์เอกชน	หร์อืปั็จัเจักบุัคคลักไ็ด้้	เข่า้มา 
มีส่วินร่์วิมในการ์ขั่บัเคลั่�อนให้บัร์ร์ลุัเป้็าหมายข่องโลัก	 ให้เกิด้การ์
พุัฒนาที�ยั�งย่น	 ถ้าคิด้เป็็นคร์ิสต์ศักร์าชก็เหล่ัอสิบัป็ีโด้ยป็ร์ะมาณ	 
จัะถึง	 ค.ศ.	 2030	 เร์าจัะต้องไป็ให้ถึงเป้็าหมายร่์วิมกันข่องคน 
ทั�วิโลัก	แลัะเร์ยีกร้์องใหอ้งคก์ร์ศาสนาทกุศาสนาร์ว่ิมข่บัวินร์ถไฟแหง่
การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นร์ะด้ับัโลักในคร์ั�งนี�ไป็ด้้วิย	
	 ด้ังนั�น	 ป็ร์ะเด้็นที�จัะพุ้ด้เร์ื�องพุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนา 
ที�ยั�งย่นจัง่เป็น็เร์ื�องที�เกี�ยวิข่้องกับัภาคป็ฏิบิััติที�อยากให้เกิด้ข่่�น	แลั้วิ
ก็ข่อมีส่วินร์่วิมในการ์ขั่บัเคลั่�อนในมุมมองข่องพุร์ะพุุทธศาสนาใน 
คร์ั�งนี�	 จัะแบ่ังป็ร์ะเด้็นในการ์บัร์ร์ยายวิันนี�เป็็น	 3	 ป็ร์ะเด้็นด้้วิยกัน	 
ตามเวิลัาที�กำาหนด้	
 ประเด็็นแรกักั็คืือ	 ควิามหมายข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นที� 
เกี�ยวิกับัองค์การ์สหป็ร์ะชาชาติ	
 ประเด็็นท่�สอง	 หลัักศาสนาหรื์อหลัักพุุทธธร์ร์มที�เกี�ยวิข่้อง
กับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	
 และประเด็็นท่�สามั	 เร์าจัะป็ร์ะยุกต์พุุทธธร์ร์มเพุ่�อบัร์ร์ลุั 
เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นได้้อย่างไร์		
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สหประชาชาติิไม่่สาม่ารถบรรลุุเป้าหม่าย
ได้้ติาม่ลุำาพัังติ้องอาศััยรัฐบาลุทั่ั�วโลุก
รัฐบาลุไม่่สาม่ารถบรรลุุเป้าหม่ายได้้ 
ติาม่ลุำาพััง ถ้าไม่่ได้้รับความ่ร่วม่ม่ือ 
จากทัุ่กภาคส่วน ทั่ั�งภาครัฐแลุะเอกชน
จึงรณรงค์เรียกร้องให้ทัุ่กฝ่่ายเข้้าม่าเป็น
Partnership ม่าจับม่ือกัน
ไปส่่เป้าหม่ายการพััฒนาทั่ี�ยั�งยืนข้องโลุก

"

"
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	 ป็ร์ะเด้็นแร์กที�จัะพุ้ด้ถึงก็ค่อ	 ควิามหมายข่องการ์พุัฒนา
ที�ยั�งย่น	 เร์าต้องเข้่าใจัให้ตร์งกันก่อน	 มิฉะนั�นมันจัะพุ้ด้ไป็คนลัะ
ทางสองทาง	 ถ้าเร์าเข่้าใจัคำาว่ิาการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นไม่ตร์งกัน 
ก็จัะเหม่อนกับัเร์าพุ้ด้เร์ื�องเด้ียวิกันแต่ใช้ควิามหมายคนลัะอย่าง 
การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นมีป็ร์ะวิัติการ์พุัฒนาควิามหมายข่องคำามา 
ในร์อบัสามสิบัป็ีเศษ	แตกต่างออกไป็จัากเด้ิมที�เคยใช้	เพุร์าะฉะนั�น 
ใคร์ที�ยึด้ติด้กับั	 Concept	 หร์ือควิามหมายข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น 
ในช่วิงต้น	 ๆ	 ก็จัะไป็คนลัะทาง	 ช่วิงแร์กสุด้ข่องการ์ใช้คำาวิ่าการ์
พุัฒนาที�ยั�งย่น	 หร์ือ	 Sustainable	 Development	 ซ่ึ่�งองค์การ์
สหป็ร์ะชาชาติเป็็นผ้้ใช้ข่่�นคร์ั�งแร์กในป็ี	 1987	ตร์งกับั	พุ.ศ.	 2530 
ควิามหมายตอนนั�น	 เกี�ยวิข่้องกับัสิ�งแวิด้ลั้อม	ด้ังภาษาอังกฤษต่อ
ไป็นี�
	 “Sustainable	development	is	development	that	meets	

ประเด็นท่ำ� 1
 ควิ�มหม�ยของก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น
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the	needs	of	the	present	without	compromising	the	ability	
of	future generations	to	meet	their	own	needs”	แป็ลัควิาม
วิ่า	 “การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นเป็็นการ์พัุฒนาที�ตอบัสนองควิามต้องการ์
ข่องคนร์ุ่นป็ัจัจัุบััน	โด้ยไม่ไป็ลัด้ทอนควิามสามาร์ถข่องคนร์ุ่นต่อไป็
ในอนาคต	ที�จัะตอบัสนองควิามต้องการ์ข่องตน”
	 การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นค่อควิามฉลัาด้ในการ์ใช้	 ทร์ัพุยากร์ 
ธร์ร์มชาตทิี�มอีย้อ่ยา่งจัำากดั้เพุ่�อตอบัสนองควิามตอ้งการ์ข่องมนษุย์	
ซึ่่�งไม่มีข่ีด้จัำากัด้	ด้ังพุุทธพุจัน์ที�วิ่า	นตฺถิ	ตณฺหาสมา	นที	แม่นำ�าใด้
เสมอด้้วิยตัณหาหร์ือควิามทะยานอยากเป็็นไม่มี	 ดั้งนั�นเร์าต้อง
เร์ียนร์้้ที�จัะบัร์ิโภคใช้สอยทร์ัพุยากร์ธร์ร์มชาติโด้ยเหลั่ออะไร์ไวิ้ให้ร์ุ่น
ลั้กร์ุ่นหลัานได้้ใช้บั้าง	 ด้้วิยควิามห่วิงใยอันนี�จ่ังเกิด้แนวิคิด้วิ่าการ์
พุัฒนาจัะต้องยั�งย่น	 ค่อเหลั่ออะไร์ไวิ้ให้ลั้กหลัานบั้าง	 โด้ยเฉพุาะ
ทร์พัุยากร์ธร์ร์มชาต	ิพุอเร์าใช้คำาว่ิาการ์พุฒันาที�ยั�งยน่ในควิามหมาย
นี�ในช่วิงต้น	มันก็กลัายเป็็นเร์ื�องสิ�งแวิด้ลั้อม	เร์ื�องการ์เป็ลัี�ยนแป็ลัง
สภาพุภ้มิอากาศ	เร์ื�องโลักร์้อน	
	 ตอ่มาในป็	ีค.ศ.2000	องคก์าร์สหป็ร์ะชาชาตไิด้้ใชค้ำาวิา่การ์
พุัฒนาที�ยั�งย่นให้มีควิามหมายกว้ิางออกไป็	 ไม่ได้้ร์วิมอย้่ในเร์ื�อง
ข่องสิ�งแวิด้ลั้อมเท่านั�น	 โด้ยข่ยายไป็ถึงเร์ื�องเศร์ษฐกิจัแลัะสังคม	 
ก็ใช้อย่างนี�มาร์ะยะหนึ�ง	จันกร์ะทั�งใน	ช่วิง	7	-	8	ป็ีที�ผ่านมา	ก็มี
การ์พุ้ด้กนัถงึ	SDGs	หมายถงึ	Sustainable	Development	Goals	
เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 ที�องค์การ์สหป็ร์ะชาชาติเร์ิ�มคิด้ข่่�นมา 
แลั้วิก็เร์าใช้อย้่ในปั็จัจุับัันแลัะเร์ียกร์้องให้ทุกฝ่ายเข่้ามามีส่วินร่์วิม 
โด้ยเฉพุาะพุุทธศาสนากบััศาสนาสำาคัญข่องโลักกร็์วิมตวัิกนัจััด้การ์
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ป็ร์ะชุม	 เร์ื�องศาสนากับัเป้็าหมายการ์พัุฒนาที�ยั�งย่น	 (SDGs)	 
เม่�อป็ี	 2562	 โด้ยองค์การ์สหป็ร์ะชาชาติร์่วิมกับัสำานักวิาติกัน	 ซ่ึ่�ง
เป็็นสมาชกิข่ององคก์าร์สหป็ร์ะชาชาต	ิเชญิผ้น้ำาศาสนาทั�วิโลักไป็พุ้ด้
คุยกันที�วิาติกัน	 โด้ยเฉพุาะสำานักงานสหป็ร์ะชาชาติที�เจันีวิาได้้เข้่า
มามีส่วินสำาคัญในการ์พุ้ด้คุยกันว่ิาศาสนาจัะช่วิยให้บัร์ร์ลุัเป้็าหมาย
การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นได้้อย่างไร์	ทางวิาติกันมีหนังส่อมาที�เจั้าพุร์ะคุณ
สมเด้จ็ัพุร์ะสังฆ์ร์าชแหง่ป็ร์ะเทศไทย	เจัา้พุร์ะคุณสมเด้จ็ัพุร์ะสังฆ์ร์าช	
มอบัอาตมาผ้้บัร์ร์ยายเป็็นผ้้แทนคณะสงฆ์์ไทยไป็พุ้ด้คุยกันกับัผ้้นำา
ศาสนาโลัก	ในเร์ื�องศาสนากับัเป้็าหมายการ์พุฒันาที�ยั�งยน่ที�ศาสนา
จัะช่วิยกันข่ับัเคลั่�อนได้้อย่างไร์	 ในช่วิงวิันที�	 7	 -	9	มีนาคม	2562	
สองปี็มาแลั้วิ	 ได้้ฟังสุนทร์พุจัน์ข่ององค์พุร์ะสันตะป็าป็าฟร์านซิึ่สที�
วิาติกัน	แลั้วิก็ได้้พุ้ด้คุยกันแลักเป็ลัี�ยนกันในเวิทีที�นั�น	ป็ร์ะเด้็นที�เร์า
ได้้เร์ยีนร์้ร้์ว่ิมกนัเกี�ยวิข่อ้งกบััพุฒันาการ์ข่องควิามหมายการ์พุฒันา
ที�ยั�งยน่ที�นำามาส้	่SDGs	หร์อืเป้็าหมายการ์พุฒันาที�ยั�งยน่ในปั็จัจับุันั
	 เร์าได้้เรี์ยนร์้ว้ิา่มีเหตกุาร์ณ์สำาคัญเกิด้ข่่�นในปี็	2555	ที�บัร์าซึ่ลิั	
เม่�อมีการ์ป็ร์ะชุมองค์การ์สหป็ร์ะชาชาติเร์ื�องการ์พุัฒนา	 โลัโก้หร์ือ
สัญลัักษณ์ที�ใช้ในการ์ป็ร์ะชุมคร์ั�งนั�น	เป็็นภาพุอย่างที�เร์าเห็น
	 ในสัญลัักษณ์หรื์อโลัโก้นี�	 เร์าจัะเห็นวิ่าใบัไม้สีเข่ียวิเป็็น
ตัวิแทนข่องการ์พุัฒนาด้้านสิ�งแวิด้ลั้อม	ที�เร์ียกวิ่า	Green	Planet	
โลักสีเข่ียวิ	 มีบัันได้อย้่ถัด้ลังมาเป็็นสัญลัักษณ์ข่องการ์พุัฒนาทาง
เศร์ษฐกิจั	 มีร์้ป็คนอย้่ข่้างลั่าง	 หมายถึงมนุษย์	 ที�ส่�อถึงการ์พุัฒนา
ด้้านสังคม	 สัญลัักษณ์นี�ได้้บั้ร์ณาการ์ควิามหมายข่องการ์พุัฒนาที�
ยั�งย่นให้คร์อบัคลัุมสามเร์ื�อง	 ค่อภาพุใบัไม้หมายถึงสิ�งแวิด้ลั้อม	
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โลัโก้ในคร์ั�งที�สหป็ร์ะชาชาติได้้จััด้การ์ป็ร์ะชุมวิ่าด้้วิยการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	หร์ือที�เร์ียกวิ่า	Rio+20	 
ณ	นคร์ร์ิโอ	เด้อ	จัาเนโร์	สหพุันธ์สาธาร์ณร์ัฐบัร์าซึ่ิลั	เม่�อเด้่อนมิถุนายน	ป็ี	2555
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ภาพุบัันได้หมายถึงการ์เติบัโตทางเศร์ษฐกิจั	 แลัะภาพุคนหมายถึง
การ์พุัฒนาด้้านสังคม	 ถ้าไป็ถามคนทั�วิไป็วิ่าเห็นสัญลัักษณ์นี�คร์ั�ง
แร์ก	เข่าคิด้ถึงอะไร์	เด้็กๆ	ก็บัอกวิ่าคิด้ถึงป็ลัาฉลัามกำาลัังไลั่กัด้คน
อย้่	อย่างไร์ก็ตาม	สัญลัักษณ์นี�แสด้งวิ่าการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นจัะต้องมี
ทั�งสาม	เร์ื�องไม่ใช่เร์ื�องสิ�งแวิด้ลั้อมอย่างเด้ียวิ
	 ตั�งแต่ป็ี	2555	เป็็นต้นมา	สหป็ร์ะชาชาติตั�งคณะกร์ร์มการ์
ยกร์า่งเป็า้หมายการ์พุฒันาที�ยั�งยน่	ในที�สดุ้กป็็ร์ะกาศใชใ้นที�ป็ร์ะชมุ
ใหญ่สหป็ร์ะชาชาติ	 วิ่าโลักใบันี�จัะต้องพุัฒนาไป็ส้่เป็้าหมายที�พุึง
ป็ร์ะสงค์เร์ียกวิ่าเป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นโด้ยเอา	 3	 ป็ร์ะเด้็น	
ค่อ	สังคม	เศร์ษฐกิจั	สิ�งแวิด้ลั้อม	มาข่ยายออกไป็เป็็น	17	ข่้อ	เป็็น 
เป้็าหมายที�จัะต้องบัร์ร์ลุัให้ถึง	 เร์ิ�มตั�งแต่ปี็	 พุ.ศ.	 2558	 บัร์ร์ลัุให้
ถึงในป็ี	พุ.ศ.	2573	 เร์าร์้้จัักกันในนามวิ่า	SDGs	ย่อมาจัากคำาวิ่า	
Sustainable	Development	Goals	(เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น)
	 เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นมี	17	ข่้อ	ถ้าหากวิ่าเร์าจัะเน้น
บัางข่้อก็ได้้	 แต่วิ่าต้องไป็ให้ถึงทั�งหมด้ไม่เช่นนั�นการ์พุัฒนาจัะไม่
ยั�งย่น	 อย่าไป็พัุฒนาแบับัแยกส่วิน	 เพุ่�อให้เกิด้ควิามเข่้าใจัง่ายๆ	 
เร์าแบ่ังเป้็าหมาย	17	ข่อ้ออกเป็็น	3	กลุ่ัม	ค่อ	ด้้านสังคม	สิ�งแวิด้ล้ัอม	
แลัะเศร์ษฐกิจัก็จัะกลัายเป็็น	Sustainability	เร์ื�องข่องการ์พุัฒนาที�
ยั�งย่นก็เป็็นไตร์สด้มภ์	เสาหลััก	3	เสาข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
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3	เสาหลััก	ข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
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	 อันนี�ค่อสร์ุป็	17	ข่้อมาอย้่	3	กลัุ่ม	เพุ่�อเวิลัาที�ข่ับัเคลั่�อนเร์า
จัะได้้ไมส่บััสนวิา่เร์ากำาลัังทำากลุ่ัมไหน	อยา่งไร์	ที�วิาติกนัเร์าสร์ปุ็เป็็น	
5	กลัุ่ม	เร์ียกวิ่า	5Ps

Sustainable
Development - Prosperity

- Planet

- Partnership
- Peace

- People
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	 3Ps	 แร์กก็ค่อ	 3	 เร์ื�องที�ว่ิาด้้วิยเศร์ษฐกิจั	 สังคม	 แลัะ 
สิ�งแวิด้ลั้อม	 สังคมค่อ	 People	 ป็ร์ะชาชนค่อเร์ื�องข่องสังคม	
เศร์ษฐกจิัค่อ	Prosperity	(economic	prosperity)	ควิามมั�งคั�งทาง
เศร์ษฐกจิั	แลัว้ิก	็Planet	(Green	planet)	โลักสเีข่ยีวิ	สามคำานี�คงเดิ้ม	
แต่ที�เพุิ�มมา	ก็ค่อ	Peace	สันติภาพุ	แลั้วิเอาไวิ้ข่้างลั่างเพุร์าะวิ่าใน
มุมมองข่องศาสนาถ้าไม่มีควิามสงบัทั�งสงบัภายในจัิตใจั	แลัะสงบั
ในสงัคมภายนอกเร์าจัะพัุฒนาอยา่งอ่�นไมไ่ด้้	ร์บักนัที�ไหน	เศร์ษฐกจิั
พุงัที�นั�น	ทิ�งร์ะเบัดิ้ที�ไหน	ป่็าร์าบัเป็็นหนา้กลัองที�นั�น	ฉะนั�น	สนัติภาพุ
จั่งเป็็นพุ่�นฐาน	เป็็น	Foundation	ข่องอีกสามเร์ื�อง	ค่อ	เศร์ษฐกิจั	
สังคม	แลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	
	 อีกคำาหนึ�งที�เอามาใช้ค่อเป็้าหมายที�	17	ข่้อสุด้ท้าย	เร์ียกวิ่า 
Partnership	 การ์มีส่วินร์่วิม	 สหป็ร์ะชาชาติไม่สามาร์ถบัร์ร์ลัุ 
เป้็าหมายได้้ตามลัำาพุังต้องอาศัยร์ัฐบัาลัทั�วิโลัก	 ร์ัฐบัาลัไม่สามาร์ถ
บัร์ร์ลัุเป้็าหมายได้้ตามลัำาพัุงถ้าไม่ได้้ร์ับัควิามร์่วิมม่อจัากทุกภาค
สว่ิน	ทั�งภาคร์ฐัแลัะภาคเอกชน	ด้งันั�น	จ่ังร์ณร์งคเ์ร์ยีกร์อ้งใหท้กุฝา่ย
อยา่งพุวิกเร์าด้้วิย	ทั�งศาสนาหร์อืวิงวิชิาการ์เข่า้มาเป็็น	Partnership	
มาจัับัม่อกนั	ไป็ส้เ่ป้็าหมายการ์พุฒันาที�ยั�งยน่ข่องโลัก	มิฉะนั�นมันก็
เป็็นแตค่วิามฝัน	เป็็นกร์ะด้าษที�เขี่ยนไวิส้วิยหร์แ้ตบ่ัร์ร์ลัถุงึยาก	แลัว้ิก็
นา่เป็็นห่วิงตอนนี�เร์าเสยีเวิลัามาเกอ่บั	2	ปี็ไม่ได้้พุ้ด้เร์ื�องนี�เลัย	เพุร์าะ
วิ่าเร์ามาเจัอวิิกฤติ	โควิิด้	19	ทั�วิโลักมีป็ัญหาเฉพุาะหน้า	แลั้วิก็คง
ต้องไป็แก้ในเร์ื�องข่องสุข่ภาวิะด้้วิย	 เร์าจัะส้้กับัมันอย่างไร์	 แลั้วิเร์า
จัะมาร์วิมกลัุ่ม	ร์วิมพุลัังกันเด้ินหน้าต่ออย่างไร์โด้ยไม่ติด้กับัป็ัญหา
เฉพุาะหน้า	 เร์ื�องโควิิด้	 19	 เร์าต้องข้่ามพุ้น	 โลักต้องข่้ามพุ้นไป็ส้่ 
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เป็้าหมายนั�น	แต่เสียเวิลัาไม่ตำ�ากวิ่า	2	ป็ีแลั้วิ	
	 ทีนี�พุอเร์ากำาหนด้สามเร์ื�อง	 ค่อ	 เศร์ษฐกิจั	 สังคม	 แลัะ 
สิ�งแวิด้ลั้อม	หร์ือ	5	เร์ื�องโด้ยเพุิ�มสันติภาพุแลัะควิามร์่วิมม่อเข่้าไป็	
หลักั	ๆ 	มันก็ค่อสามเร์ื�องนั�นแหลัะ	สามเร์ื�องค่อสิ�งที�จัะต้องพุฒันาให้
ถงึด้้วิยกนั	ในสามเร์ื�องนั�นลัองจััด้กลุ่ัมใหด้้้ในเวิลัาสั�น	ๆ 	ยกตวัิอยา่ง
เป้็าหมายที�เกี�ยวิข่้องกับัเศร์ษฐกิจัค่อเป้็าหมายที�	 1	 No	 Poverty	
ไม่มีควิามยากจันให้คนทั�วิโลักอย้่เหน่อเส้นแบั่งควิามยากจันที�
ธนาคาร์โลักกำาหนด้ไวิ้	 ยกคนข่่�นให้พุ้นเส้นแบั่งควิามยากจันให้ได้้	
เป้็าหมายที�	 2	 Zero	 Hungerไม่มีควิามหิวิโหย	 อาหาร์เหลั่อเฟือ
ทั�วิโลักมีมากมาย	แต่ทำาไมเด้็กยังหิวิโหย	โด้ยเฉพุาะในแอฟร์ิกาจัะ
ต้องไม่มีควิามหิวิโหย	นี�เป็็นเร์ื�องเศร์ษฐกิจั	เป็้าหมายที�	8	Decent	
Work	 การ์งานด้ี	 ค่อมนุษย์มีศักดิ้�ศร์ี	 ไม่ใช่เคร์ื�องจัักร์ในโร์งงาน	
การ์ทำางานจัะตอ้งเป็็นเร์ื�องที�พุฒันาคณุคา่ควิามเป็็นมนษุย	์มีควิาม
สุข่กับังานแลัะการ์เติบัโตเศร์ษฐกิจันั�นต้องเป็็นไป็โด้ยไม่ไป็ทำาลัาย
สังคมแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม
	 ด้้านสังคม	ยกตัวิอย่างเป็้าหมายที�	4	Quality	Education	
ก็ค่อการ์ศึกษาที�มีคุณภาพุแลัะมีควิามเท่าเทียมกัน	 คนทั�วิโลักได้้
ร์ับัการ์ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	 เป็้าหมายที�	 5	Gender	Equality	
ควิามเทา่เทยีมทางเพุศร์ะหว่ิางบัรุุ์ษแลัะสตร์ก็ีตอ้งเป็็นสิ�งที�บัร์ร์ลุัให้
ถึง	เป็้าหมายที�	16	Peace	and	Justice	สันติภาพุ	ควิามยุติธร์ร์ม	
องค์กร์ที�สมัคร์สมานสามัคคีมีพุลััง	นี�ก็เป็็นเร์ื�องสังคม	
	 เร์ื�องสิ�งแวิด้ล้ัอม	 เป้็าหมายที�	 13	 Climate	 Change	 
การ์ร์ับัม่อกับัการ์เป็ลีั�ยนแป็ลังสภาพุภ้มิอากาศ	 เป้็าหมายที�	 14	 
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Life	Below	Water	ชีวิิตที�อย้่ใต้นำ�า	เร์าจัะได้้ป็ร์ะโยชน์จัากชีวิิตหร์ือ
ทรั์พุยากร์ในนำ�าอย่างไร์	โด้ยที�ใชท้ร์พัุยากร์อยา่งนั�นแตไ่มท่ำาลัายโลัก
ใบันี�	เป้็าหมายที�	15	Life	On	Land	การ์ใชป้็ร์ะโยชน์จัากร์ะบับันิเวิศ
บันบัก	ก็คอ่	การ์อย้่ร์่วิมกันอย่างสันติกับัสิ�งแวิด้ลั้อมตามธร์ร์มชาติ	
	 เร์าจัะเห็นได้้วิ่า	 ควิามหมายข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นใน 
มุมมองข่องชาวิโลักข่ณะนี�ข่ยายจัากเร์ื�องการ์อนุร์ักษ์สิ�งแวิด้ล้ัอม
เม่�อ	33	ปี็ที�แลัว้ิ	ใหค้ร์อบัคลัมุไป็ถงึการ์พุฒันาเศร์ษฐกจิั	การ์พุฒันา
สังคม	 สันติภาพุ	 เพุร์าะฉะนั�นเวิลัาที�เร์าพุ้ด้เร์ื�องพุร์ะพุุทธศาสนา
กับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นจ่ังไม่ได้้หมายแค่	 การ์เป็ลีั�ยนแป็ลังสภาพุ 
ภ้มิอากาศ	 หร์ือโลักร์้อนเท่านั�น	 แต่ยังหมายควิามถึงเศร์ษฐกิจั	
สังคม	วิัฒนธร์ร์ม	ทุกเป็้าหมายจัะต้องไป็ให้ถึง	แลัะพุัฒนาแบับัไม่
แยกส่วินเพุ่�อไป็ส้่เป้็าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 นี�ค่อป็ร์ะเด็้นแร์กที�
นำาเสนอ	
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เจริญในทั่างโลุกแลุะเจริญในทั่างธรรม่ 
เจริญในทั่างโลุกก็คือในทั่างเศัรษฐกิจ  
สังคม่ สิ�งแวด้ลุ้อม่ อะไรติ่าง ๆ แลุะ
เจริญในทั่างธรรม่ก็คือความ่สุข้สงบในจิติใจ  
นั�นคือเป้าหม่ายการพััฒนายั�งยืนใน 
พัระพัุทั่ธศัาสนา คือ ติ้องพััฒนาทั่ั�งสองด้้าน 
ด้้วยปัญญาในทั่างโลุก แลุะปัญญาในทั่างธรรม่ 

"

"
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ประเด็นท่ำ� 2

	 ป็ร์ะเด็้นที�สองที�จัะพุ้ด้ถึงค่อ	 หลัักพุุทธธร์ร์มกับัการ์พุัฒนา
ที�ยั�งย่น	 เน่�องจัากได้้พุ้ด้ถึงเหตุการ์ณ์ป็ัจัจัุบััน	ควิามคิด้การ์พุัฒนา
ที�ยั�งย่นข่ององค์การ์สหป็ร์ะชาชาติเป็็นแนวิคิด้ใหม่	 ซ่ึ่�งในสมัย
พุร์ะพุุทธเจั้าอาจัจัะต่างจัากสมัยนี�	 เพุร์าะฉะนั�น	 สิ�งที�จัะต้องร์ะวิัง
ก็ค่อ	 เวิลัาที�เร์าพุ้ด้เร์ื�องเหล่ัานี�ต้องคำานึงพุุทธศาสนสุภาษิตที�วิ่า	 
ปุ็ร์าณำ	 นาภินนฺเทยฺย	 อย่าหลังข่องเก่า	 ค่ออย่ายึด้ติด้คัมภีร์	์ 
Dogmatic	แลัะนเวิ	ข่นตฺมิกพุุพฺุเย	อยา่เมาข่องใหม	่เวิลัาเร์ามาเป็็น
หุ้นส่วิน	Partnership	จัับัม่อกันทำางานเร์าต้องแสวิงจัุด้ร์่วิม	สงวิน
จัดุ้ตา่ง	เพุร์าะวิา่เร์ามาจัากพุ่�นฐานที�หลัากหลัาย	เป็็นพุหวุิฒันธร์ร์ม	
ค่อมวีิฒันธร์ร์มที�หลัากหลัาย	แตเ่ร์ามุ่งส้เ่ป้็าหมายเด้ยีวิกนั	บัางเร์ื�อง 
บัางอย่างอาจัจัะต้องเก็บัไวิ้บั้าง	 ไม่ใช่ร์ับัสิ�งใหม่จันลั่มร์ากเหง้า
ข่องตวัิเอง	จัะพุฒันาอะไร์ก็ใหด้้้สิ�งที�เร์ามเีร์าเป็็น	ด้้หลัักธร์ร์มตา่ง	ๆ 	 
อนัไหนพุอจัะผสมผสานกันได้้เร์ากท็ำาโด้ยไม่เสยีหลัักการ์	พุอยดึ้หลััก

หลักพุทำธธรรมกับก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น
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พุุทธศาสนสุภาษิตอันนี�แลั้วิเร์าก็เด้ินหน้าต่อไป็	 ก็ค่อเอาพุร์ะส้ตร์ 
มาพุ้ด้ถึงการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 พุร์ะส้ตร์ไหนน่าจัะเข่้ากับัเร์ื�องนี�ได้้ดี้ 
ทั�งเร์ื�องสิ�งแวิด้ล้ัอม	เร์ื�องสงัคมแลัะเร์ื�องเศร์ษฐกจิั	ข่ออา้งพุร์ะสต้ร์นี� 
ค่อ	“จักักสต้ร์”	คำาวิา่จักัก	หมายถงึกงลัอ้	เหม่อนธร์ร์มจัักร์	จัักกสต้ร์ 
นี�วิ่าด้้วิยกงลั้อที�หมุนไป็ส้่เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น		
	 พุร์ะบัาลัีในพุร์ะส้ตร์นี�ที�วิ่า	“ป็ฏิิร์้เป็	วิเส	เทเส		อร์ิยมิตฺตกโร์	
สิยา”	เป็็นต้น	แป็ลัควิามวิ่า	
 “(๑) นรชนพึงอยั่่�ในถิ่่�นท่�เหมัาะ 

 (๒) พึงกัระทำาอริยั่ชนให้เป็นมั่ตร

 (๓) ถิ่ึงพร้อมัด็้วยั่คืวามัตั�งตนไว้ชอบ 

 (๔) มั่บุญได็้กัระทำาไว้แล้วในปางกั�อน 
 ข้้าวปลาอาหาร ทรัพยั่์ ยั่ศ ช่�อเส่ยั่ง และคืวามัสุข้  

ยั่�อมัหลั�งไหลมัาส่�นรชนนั�น” 
	 ข่ยายควิามวิ่า	 (๑)	คนอย้่ในถิ�นที�เหมาะควิร์เป็็นป็ฏิิร์้ป็เทศ	
(๒)	 ทำาอร์ิยชนให้เป็็นมิตร์ก็ค่อสร์้างสังคมอริ์ยะ	 พุัฒนาสังคมให้มี
อาร์ยธร์ร์ม	(๓)	ถงึพุร์อ้มด้้วิยควิามตั�งตนไวิช้อบั	อนันี�ค่อพุฤตกิร์ร์ม
ในการ์ป็ฏิิบััติตนต่อเพุ่�อนมนุษย์แลัะสิ�งแวิด้ล้ัอมอย้่ในกร์อบัข่อง 
ศลีัธร์ร์มอันด้งีาม	(๔)	มีบัญุได้้กร์ะทำาไวิแ้ล้ัวิในป็างกอ่น	คนเร์ามีบัญุ
ไมเ่ทา่กนั	ทนุข่องแต่ลัะสงัคมแตล่ัะป็ร์ะเทศกไ็มเ่ทา่กนั	บัางป็ร์ะเทศ
ตน้ทนุสง้	ค่อสภาพุแวิด้ลัอ้มด้	ีอะไร์กด็้	ีทำาใหพุ้ฒันาแบับักา้วิกร์ะโด้ด้	
แต่บัางป็ร์ะเทศเพิุ�งพุ้นจัากสภาพุสงคร์าม	 เร์ิ�มต้นจัากศ้นย์	 จัาก
เศษซึ่ากป็ร์ักหักพุัง	เร์ียกวิ่าบัุญไม่เท่ากัน	เม่�อคนใด้มีองค์ป็ร์ะกอบั
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ทั�ง	4	ป็ร์ะการ์แลั้วิ	ข่้าวิป็ลัาอาหาร์	ทร์ัพุย์	ยศ	ชื�อเสียงแลัะควิามสุข่	 
ย่อมหลัั�งไหลัมาส้่คนนั�น	 ไม่วิ่าจัะเป็็นปั็กเจักบัุคคลั	 เป็็นองค์กร์	
หร์ือเป็็นอะไร์ก็ตาม	ถ้าหากวิ่าเร์ามีองค์ป็ร์ะกอบั	4	ป็ร์ะการ์ข่้างต้น	 
ข่้าวิป็ลัาอาหาร์ย่อมอุด้มสมบั้ร์ณ์	 เศร์ษฐกิจัดี้แลัะที�สำาคัญที�สุด้ค่อ	
“สุข่ญฺฺเจัตำธิวิตฺตติ	 ควิามสุข่หลัั�งไหลัมา”	 ร์วิมควิามว่ิาเป้็าหมาย
ข่องการ์พุัฒนาในพุร์ะพุุทธศาสนาอย้่ที�ควิามสุข่	 เร์าไม่ได้้พุัฒนา
เศร์ษฐกจิัเพุ่�อมานั�งด้้วิา่เร์ามีเงินกี�พุนัล้ัานกี�หม่�นลัา้น	เร์ามาด้้ว่ิาคน
มคีวิามสขุ่มากไหม	เป้็าหมายข่องพุฒันาที�ยั�งยน่อย้ท่ี�คำาวิา่ควิามสขุ่	

จัักร 4

ปฏิิร้ปเทำสัวิ�สัะ 

(สิั�งแวิดล้อมด่)

ปุพเพกต์ปุญญต์� 

(ทุำนเดิมด่)

อัต์ต์สััมม�ปณิธิ 

(วิ�งตั์วิด่)

สััปปุริส้ัปัสัสัยะ

(สัังคมด่)

1

2

3

4
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	 จัักร์	 4	 เป็็นกงลั้อที�นำาพุาไป็ส้่การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นเพุ่�อสร้์าง
ควิามสุข่	มีร์ายลัะเอียด้ด้ังนี�		
	 กงลัอ้ที�	๑	ป็ฏิริ์ป้็เทสวิาสะ	แป็ลัวิา่	อย้ใ่นสิ�งแวิด้ลัอ้มด้	ีค่ออย้่
ในสิ�งแวิด้ลั้อมที�เอ่�ออำานวิยต่อการ์พุัฒนา	ไม่วิ่าจัะอย้่อย่างชาวิบั้าน	
หร์ืออย้่เพุ่�อการ์พุัฒนาด้้านจัิตใจั	สิ�งแวิด้ลั้อมด้ีเป็็นเคร์ื�องช่วิยให้ไป็
ส้่การ์พุัฒนา	เร์ียกวิ่าคติสมบััติ	เป็็นควิามถึงพุร์้อมข่องสิ�งแวิด้ลั้อม
ค่อถิ�นที�เร์าอย้	่ถา้เร์าอยากจัะทำาอะไร์ใหป้็ร์ะสบัควิามสำาเร์จ็ัแตไ่ป็อย้่
ผิด้ที�ผิด้เวิลัา	 แม้ทำาแทบัตายก็ไม่ได้้ผลั	 คนทำาควิามด้ีเพุ่�อสังคมที�
เกดิ้ผดิ้ยคุผดิ้สมยักเ็ชน่เด้ยีวิกนั	เร์าด้้ป็ร์ะวิตัศิาสตร์เ์ร์ากเ็ห็นวีิร์บัรุุ์ษ
วิรี์สตร์ทีี�เกง่ป็านนั�นดี้ป็านนั�นแตก่ลัายเป็็นคนดี้ที�โลักไม่ตอ้งการ์ใน
ยคุเข่า	หลังัจัากที�เข่าตอ่ส้	้สร์า้งผลังานมาแลัว้ิ	บัางท	ี50	ปี็	หร์อื	100	
ปี็ตอ่มาคนเพิุ�งร์้ห้ร์อืเพิุ�งยอมร์บัั	อนันี�เร์าเรี์ยนร์้จ้ัากป็ร์ะวัิตศิาสตร์ใ์น
เร์ื�องคตสิมบัตั	ิสมมตวิิา่เร์าเกง่ภาษาต่างป็ร์ะเทศแตเ่วิลัาทำางานเร์า
สอนหนังส่ออย้่ไกลัปื็นเที�ยงที�โร์งเร์ียนหนองหมาวิ้อ	 ภาษาอังกฤษ
ก็ไม่ได้้ใช้	 ภาษาเยอร์มันก็ไม่ได้้ใช้	 ที�ใช้จัร์ิงกลัับัเป็็นภาษาท้องถิ�น	
แสด้งวิ่าสิ�งที�เป็็นคติเป็็นถิ�นที�อย้่หร์ือสิ�งแวิด้ลั้อมไม่เหมาะสม	
	 เพุร์าะฉะนั�น	ในทางศาสนาถ่อวิ่าสิ�งแวิด้ลั้อมมีควิามสำาคัญ	
ผ้้ป็ฏิิบััติกร์ร์มฐาน	 มีเสียงเป็็นป็ฏิิปั็กษ์ต่อสมาธิ	 เสียงดั้งโคร์ม
คร์ามไม่ทำาให้เกิด้อัป็ป็นาสมาธิ	 เพุร์าะฉะนั�นพุร์ะพุุทธเจั้าจ่ังไป็อย้่
ใต้ต้นโพุธิ	 ตร์ัสร์้้	 ณ	 ตร์งนั�น	 เม่�อเร์าจัะพัุฒนาชีวิิตให้มีควิามสุข่	 
สิ�งแวิด้ลั้อมจัะต้องด้ี	ที�เอ่�อต่อการ์พุัฒนาศักยภาพุข่องตัวิเร์า	
	 ข่้อ	2	ค่อ	สัป็ป็ุร์ิส้ป็ัสสยะ	ก็ค่ออย้่ใกลั้คนด้ี	เร์าเป็็นคนเก่ง
คนดี้มีควิามร้้์มีควิามสามาร์ถ	 ได้้ผ้้ใหญ่สนับัสนุนคนอย่างเร์าก็จัะ
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ทำาให้พุัฒนาได้้ด้ี	 แต่ในบัางยุคบัางสมัยไม่มีกาลัสมบััติ	 ควิามถึง
พุร์้อมแห่งกาลัเวิลัา	 ค่อผ้้ใหญ่ก็ดี้	 คนใกล้ัชิด้ก็ดี้	 คนสนับัสนุนก็ดี้
มันข่าด้หายไป็	สังคมจั่งไม่เอ่�อให้เร์าพุัฒนา	เพุร์าะฉะนั�นต้องสร์้าง
สภาพุสังคมที�มีคนดี้	 มีอาร์ยธร์ร์ม	 ก็จัะหนุนนำาให้ไป็ส้่เป้็าหมาย 
ที�ด้ีงาม	
	 ข่้อ	 3	 อัตตสัมมาป็ณิธิ	 ค่อเร์ื�องการ์ตั�งตนไว้ิชอบั	 เร์ามี 
สิ�งแวิด้ล้ัอมที�ดี้	 หรื์อได้้สร้์างสังคมด้ี	 ค่อข่้อแร์กเป็็นสิ�งแวิด้ล้ัอมด้ี	 
ข่อ้ที�สองเป็็นสังคมด้	ีทีนี�การ์จัะไป็ส้ก่าร์พุฒันาที�ยั�งยน่มันอย้ท่ี�ตัวิเร์า	
เร์ามีพุฤติกร์ร์มอย่างไร์	บัร์ิหาร์จััด้การ์ตัวิเองอย่างไร์	ซึ่่�งถ้าหากวิ่า
ตดั้สินใจัด้ำาเนนิการ์ผดิ้พุลัาด้	ไม่สอด้คลัอ้งกบััข่อ้ด้ทีั�งสองข่อ้ที�เร์ามี
อย้	่มันกอ็อกนอกลั้น่อกทาง	เชน่	มีเงินแลัว้ิใชเ้งินหมด้	ตัด้ไม้ทำาลัาย
ป็่า	มันก็ไม่สามาร์ถที�จัะบัร์ร์ลัุเป็้าหมายร์่วิมกันได้้	
	 ข่้อ	4	ป็ุพุเพุกตป็ุญญตา	อันนี�ค่อทุนเด้ิมด้ี	เร์ียกวิ่าบัุญที�ทำา
แต่ป็างก่อน	ทำาให้เร์ามาเกิด้ในป็ร์ะเทศนี�	มาอย้่ตร์งนี�ในสมัยนี�	ซึ่่�ง
มสีิ�งแวิด้ล้ัอมดี้	มีทร์พัุยากร์ธร์ร์มชาตดิ้	ีเม่�อเร์ามาพุบัเจัอข่องดี้แลัว้ิ	
เร์าจัะใช้ข่้อ	 3	 อัตตสัมมาป็ณิธิ	 ป็ฏิิบััติตัวิอย่างไร์	 เร์าจัะสามาร์ถ
เป็ลัี�ยนวิิกฤติเป็็นโอกาส	เป็ลัี�ยนพุินาศเป็็นพุัฒนา	เป็ลัี�ยนป็ัญหาให้
เป็็นบัทเร์ียน	ด้้วิยข่้อ	3	หร์ือ	เร์าใช้ทุนเด้ิมจันหมด้	อย่างที�เข่าบัอก
วิ่าคนร์ุ่นปั็จัจัุบัันอย่าใช้ทร์ัพุยากร์หมด้จันร์ุ่นลั้กร์ุ่นหลัานไม่มีจัะใช้	
ป็ร์ะเทศเร์าเคยมีทร์พัุยากร์ดี้มากมาย	แม่นำ�าลัำาธาร์เคยใสสะอาด้	ใน
นำ�ามีป็ลัาในนามีข่้าวิ	ตกมาถึงร์ุ่นเร์า	แลั้วิเร์าจัะส่งอะไร์ดี้	ๆ	ไป็ให้
ร์ุน่ตอ่ไป็ได้้ไหม	หร์อืมันหมด้ในร์ุน่เร์า	ถ้าหากวิา่เร์าทำาองค์ป็ร์ะกอบั
ทั�ง	4	ป็ร์ะการ์ให้ด้ี	มันก็จัะหมุนไป็ส้่การ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	นี�ค่อจัักร์สี�ที�	
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นำาไป็ส้่ควิามสุข่สงบัในสังคม	
	 ใคร์ที�สนใจัเศร์ษฐศาสตร์์เชิงพุุทธ	 ต้องอ่านหนังส่อข่อง 
ช้มัคเกอร์์	 (Schumacher)	 เร์ื�องจัิ�วิแต่แจั๋วิ	 (Small	 Is	Beautiful)	 
ช้มัคเกอร์์ได้้ศึกษาสัมมาอาชีวิะในมร์ร์คมีองค์	 8	 เป็็นแนวิ
เศร์ษฐศาสตร์์	ถ่อวิ่าเป็็นหนังส่อบัุกเบัิกเร์ื�องเศร์ษฐศาสตร์์เชิงพุุทธ	
เข่าได้้แนวิคดิ้นี�จัากการ์ทำางานเป็็นที�ป็ร์ก่ษาร์ฐับัาลัในป็ร์ะเทศเพุ่�อน
บั้านค่อพุม่าหร์ือเมียนมาหลัังสงคร์ามโลักคร์ั�งที�	 2	 แลั้วิก็เข่ียน
หนังส่อนั�นออกมาวิ่า	การ์พุัฒนาเศร์ษฐกิจัที�เป็็นไป็เพุ่�อสิ�งแวิด้ลั้อม
งด้งามอย่างไร์	คนกห็นัมาสนใจัต่�นตัวิในเร์ื�องเศร์ษฐศาสตร์เ์ชิงพุุทธ	
Buddhist	Economics	กันมาก	ผ่านมากวิ่า	60	ป็ี	การ์พุัฒนาที�
ไม่ได้้สนใจัสิ�งแวิด้ลั้อม	 ไม่ได้้สนใจัสภาพุสังคม	 สร์้างป็ัญหาอะไร์
ข่่�น	เม่�อเด้่อนกร์กฎาคมป็ีที�แลั้วิ	เร์าคงจัำาภาพุที�เกิด้ด้ินถลั่มทับัคน
พุม่าตายอย่างน้อย	 170	 คน	 ที�เหม่องหยกในภาคเหน่อข่องพุม่า	 
คนเหลั่านี�ไป็ทำาอะไร์ในเหม่องหยก	ซึ่่�งก็ไม่ร์้้วิ่านายทุนจัากป็ร์ะเทศ
อะไร์ไป็ลังทนุ	ทนุเด้มิด้มีากในป็ร์ะเทศนี�	มีหยกมทีองมีมากมาย	แต่
การ์บัร์ิหาร์จััด้การ์ทำาให้คนท้องถิ�นไม่สามาร์ถเข่้าถึง	ต้องไป็ร์อเศษ
ด้นิที�เข่าข่ดุ้ในเหม่องมาเททิ�ง	ทา่นคงเห็นภาพุนี�	พุอร์ถนำาเศษดิ้นจัาก
เหม่องมาเททิ�งคนกวิ็ิ�งไป็ตกัเอามาร์อ่นเพุ่�อหาหยก	พุอฝนตกนำ�าป่็า
หลัากมาด้ินก็ถล่ัมอย่างที�เป็็นข่่าวิ	 ถ้าป็ร์ะเทศนี�สามาร์ถร์ักษาสิ�งที� 
ช้มัคเกอร์์	ได้้เข่ียนไวิ้ตามนัยแห่งจัักร์	4	วิิกฤตทางเศร์ษฐกิจั	สังคม
แลัะสิ�งแวิด้ลั้อมเช่นนี�จัะไม่เกิด้ข่่�น
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(1)	อุตสาหกร์ร์มเหม่องหยก	เหม่องทอง	ในเมียนมา	มีม้ลัค่าทางเศร์ษฐกิจัมหาศาลั	 
แต่สวิัสด้ิภาพุแลัะผลัป็ร์ะโยชน์ข่องคนในท้องถิ�นยังเป็็นป็ร์ะเด้็นป็ัญหาในเร์ื�องควิามเหลั่�อมลัำ�า
(2)	การ์ก้้ภัยจัากเหตุด้ินโคลันถลั่มที�เหม่องหยกในร์ัฐคะฉิ�น	เมียนมา	ที�มีผ้้บัาด้เจั็บั	 
แลัะเสียชีวิิตเป็็นจัำานวินมาก	Photo:	Myanmar	Fire	Services	Department
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	 คนฉลัาด้มี	2	ป็ร์ะเภท	ค่อ	ป็ร์ะเภทที�	1	คนฉลัาด้ธร์ร์มด้า	
เร์ียนร้้์จัากควิามผิด้พุลัาด้ข่องตนเอง	 ป็ร์ะเภทที�	 2	 คนฉลัาด้กวิ่า	
เร์ียนร้้์จัากควิามผิด้พุลัาด้ข่องคนอ่�น	 คนไทยควิร์เร์ียนร้้์ควิามผิด้
พุลัาด้ข่องป็ร์ะเทศอ่�นแล้ัวินำามาสอนตัวิเองว่ิาอย่าไป็ทำาตามอย่าง
เข่า
	 จัักร์	 4	 เป็็นกงลั้อที�หมุนพุาไป็ส้่เป้็าหมายข่องการ์พุัฒนา
ที�ยั�งย่นในทางพุร์ะพุุทธศาสนาที�เร์ียกว่ิาภาวินา	 คำาวิ่าภาวินาแป็ลั
วิ่าการ์พุัฒนามี	4	ป็ร์ะการ์	ด้ังต่อไป็นี�

พัฒน� 4

ก�ยภ�วิน�
หม�ยถึงก�รพัฒน�ด้�นก�ยภ�พ ซึึ่�งในกรอบก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น  
ได้แก่ก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจักับสิั�งแวิดล้อม น่�เป็นองค์ประกอบ 
ทำ�งก�ยภ�พท่ำ�ต้์องบรรลุให้ถึง

ปัญญ�ภ�วิน�
ค่อก�รพัฒน�ปัญญ�ด้วิยก�รศึกษ�และศ�สัน�

จิัต์ภ�วิน� 
ค่อก�รพัฒน�จิัต์ใจัให้ม่ควิ�มสังบสุัข 

ส่ัลภ�วิน� 
ค่อ ก�รพัฒน�ก�รอย่้ร่วิมกันอย่�งสังบสุัขด้วิยศ่ล ก็ค่อ 
ก�รพัฒน�ทำ�งสัังคม

1

2

3

4
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	 ถ้าเทียบัเป็้าหมายตามภาวินา	4	 ในพุร์ะพุุทธศาสนากับั	 3	
เป้็าหมายหลัักข่องการ์พัุฒนาที�ยั�งย่นข่ององค์การ์สหป็ร์ะชาชาติ	
ได้้แก	่เศร์ษฐกจิั	สิ�งแวิด้ล้ัอม	แลัะสงัคมวัิฒนธร์ร์มกน็บััว่ิาสอด้คล้ัอง
กัน	 เร์าจัะเห็นได้้ว่ิาเป้็าหมายด้้านเศร์ษฐกิจักับัสิ�งแวิด้ล้ัอมอย้่ใน 
ข่้อ	1	ค่อกายภาวินา	เป็้าหมายด้้านสังคมวิัฒนธร์ร์มอย้่ในข่้อ	2	ค่อ
สีลัภาวินา	 ที�ต่างกันก็ค่อเป้็าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นข่ององค์การ์
สหป็ร์ะชาชาตไิมไ่ด้้พุ้ด้ถึงจัติภาวินาแลัะปั็ญญาภาวินาโด้ยตร์ง	อนันี�
แหลัะที�เร์าตอ้งร์ว่ิมกนัผลัักด้นัใหไ้ตร์สกิข่าในพุร์ะพุุทธศาสนาเข่า้ไป็
มีส่วินให้การ์ศึกษาช่วิยพุัฒนาชีวิิตแลัะจัิตใจัข่องชาวิโลัก	 ร์วิมทั�ง
ผลัักด้ันเร์ื�องป็ัญญาภาวินาให้เป็็นเป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	

BROKEN	CHAIR	อนุสาวิร์ีย์เก้าอี�ข่าหัก	ตั�งอย้่ที�เม่องเจันิวิา	ป็ร์ะเทศสวิิตเซึ่อร์์แลันด้์
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	 นำาภาพุเก้าอี�สามข่านี�มาให้ด้้เพุร์าะวิ่า	เก้าอี�ตัวินี�ตั�งอย้่หน้า
องค์การ์สหป็ร์ะชาชาต	ิที�เจันวีิา	หมายถงึวิา่การ์พุฒันาใด้จัะสมบัร้์ณ์
จัะต้องมีองค์ป็ร์ะกอบัคร์บัถ้วิน	ถ้ากำาหนด้ให้มี	4	ก็ต้องคร์บั	4	ถ้า
กำาหนด้ให้มีควิามร์่วิมม่อข่องภาคีเคร์ือข่่าย	 ทุกฝ่ายต้องเข่้ามา 
ร์ว่ิมม่อกนั	มิฉะนั�นจัะเหม่อนกับัเกา้อี�ตวัินี�ที�ไม่มีควิามมั�นคง	เกา้อี�ข่า
หกั	ตวัิใหญม่าก	เข่าตั�งไว้ิเป็็นอนสุาวิรี์ยท์ี�หนา้องคก์าร์สหป็ร์ะชาชาติ
ที�เจันีวิา	ป็ีนข่่�นไป็นั�งไม่ได้้	ทำาเป็็นสัญลัักษณ์ให้คนนึกถึงควิามร์่วิม
ม่อ	Partnership	วิ่าอย่าทิ�งใคร์ไวิ้ข่้างหลััง	ให้พุัฒนาคนทั�งป็ร์ะเทศ
ไม่ใช่พุัฒนาบัางกลุ่ัม	 แลั้วิทิ�งคนจันไว้ิข่้างหลััง	 ดั้งคำากลั่าวิที�วิ่า	
“No	One	is	Left	Behind”	หมายควิามวิ่า	ในการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
จัะต้องไม่ทิ�งใคร์ไวิ้ข่้างหลััง	ทุกภาคส่วินต้องช่วิยกันผลัักด้ัน	ทำาให้
นึกถึงอุด้มการ์ณ์ข่องพุร์ะโพุธิสัตวิ์มหายาน	 ที�วิ่า	 แม้จัะบัร์ร์ลัุธร์ร์ม
จันพุร์้อมที�จัะเข่้านิพุพุานได้้แลั้วิ	จัะข่อเป็็นพุร์ะโพุธิสัตวิ์อย้่อย่างนั�น
เพุ่�อลังมาช่วิยข่นสร์ร์พุสัตวิ์ให้เข่้าพุร์ะนิพุพุาน	 ตร์าบัใด้ที�ยังมีคน
ยังไม่เข่้านิพุพุาน	ยังมีควิามทุกข่์	ยังตกนร์กอย้่	พุร์ะโพุธิสัตวิ์จัะไม่
ยอมเข่้านิพุพุาน	
	 อันนี�ก็ค่อพุร์ะโพุธิสัตว์ิฝ่ายเร์าที�จัะมาตรั์สร์้้ในชาติสุด้ท้าย	
เทียบักันก็ค่อพุร์ะศรี์อาร์ย์ตอนนี�ที�อย้่บันสวิร์ร์ค์ชั�นดุ้สิตร์อเวิลัาลัง
มาตร์ัสร์้้ในยุคพุร์ะศรี์อาร์ย์	 มหายานนำาเสนอให้พุร์ะศร์ีอาร์ย์ลังมา
โลักมนุษย์ช่วิยโป็ร์ด้สัตวิ์ก่อนชาติสุด้ท้ายที�จัะเข่้านิพุพุาน	มหายาน
เสนอวิา่พุร์ะศรี์อาร์ย์ตอนนี�ที�อย้ส่วิร์ร์ค์ชั�นดุ้สติลังมาชว่ิยการ์พุฒันา
ที�ยั�งยน่ก่อนแลัว้ิค่อยจุัตคิร์ั�งสดุ้ท้ายมาเป็็นพุร์ะพุุทธเจัา้ในยุคพุร์ะศรี์
อาร์ย์	นี�ค่อคติมหายาน	
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	 การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นจัะไม่ทิ�งใคร์ไวิ้เบั่�องหลััง	 การ์พุัฒนาที�
ยั�งยน่จัะตอ้งมกีาร์พุฒันากาย	พัุฒนาสงัคม	พัุฒนาจัติ	พัุฒนาปั็ญญา
ควิบัค้่กันไป็	อย่างไร์ก็ตาม	พุร์ะพุุทธศาสนาให้ควิามสำาคัญแก่การ์
พุัฒนาป็ัญญา	 ซ่ึ่�งสหป็ร์ะชาชาติไม่ค่อยได้้พุ้ด้ถึงตร์งนี�	 พุร์ะพุุทธ
ศาสนายกย่องการ์ด้ำาร์งชีวิิตด้้วิยป็ัญญาเป็็นชีวิิตที�ป็ร์ะเสร์ิฐสุด้	
ป็ญฺฺญาชีวิ่	ชีวิิตมาหุ	เสฏฺฐำ	ป็ร์าชญ์ทั�งหลัายกลั่าวิวิ่าชีวิิตที�มีป็ัญญา
เป็็นชีวิิตที�ป็ร์ะเสร์ิฐสุด้	
	 ฉะนั�น	 เคร์ื�องม่อสำาคัญในการ์ที�จัะพุัฒนาคนให้ไป็ส้่การ์
พุฒันาที�ยั�งยน่	ค่อทำาคนใหมี้ปั็ญญา	ถามวิา่การ์ศกึษาชว่ิยได้้แคไ่หน	
การ์ศกึษาใหค้วิามร์้	้แตอ่าจัจัะไม่ได้้ใหปั้็ญญา	ควิามร์้ค่้อ	Knowledge 
ตร์งกับัภาษาบัาลัีเร์ียกวิ่า	สุตะ	ถ้าเร์าไป็หยุด้การ์ศึกษาอย้่ที�ควิามร์้ ้
อยา่งเดี้ยวิมนัไป็ไม่ถงึปั็ญญา	พุร์ะพุุทธศาสนาตอ้งการ์ใหส้ร์า้งชมุชน
แห่งป็ัญญา
	 ควิามร์้้หรื์อสุตะ	 ค่อ	 สิ�งที�สั�งสมมาจัากการ์ศึกษาเลั่าเร์ียน	
จัากการ์ฟัง	 การ์ค้นควิ้า	 หร์ือทักษะอย่างเช่นเร์ื�องภาษา	 ร์วิมถึง
ป็ร์ะสบัการ์ณ์ที�ได้้ร์ับัหร์ือสั�งสมมา	 องค์ป็ร์ะกอบัสำาคัญข่องควิามร้้์
จัะต้องมี	Information	ค่อข่้อม้ลัข่่าวิสาร์	สาร์สนเทศที�ได้้ฟัง	ได้้อ่าน	
ได้้เห็น	 เอามาย่อยร์วิมกับัป็ร์ะสบัการ์ณ์เด้ิมข่องเร์าที�มีมาก่อนจัน
จัมหายแลั้วิกลัายเป็็นควิามร์้้ในตัวิเร์า	 อย่างท่านนั�งฟังข่ณะนี�ท่าน
ก็คิด้เอาไป็ผสมผสานคลัุกเคลั้ากับัป็ร์ะสบัการ์ณ์เด้ิม	 ท่านฟังแลั้วิ
คดิ้ไป็ด้้วิย	จันมันตกผลึักมาเป็็นสิ�งที�เร์านำาไป็ใชก้าร์ได้้	ท่านมีควิาม
ร์้้จัากการ์ฟังเพุร์าะเม่�อฟังแลั้วิท่านนำาเอาไป็พุ้ด้ต่อได้้	 เอาไป็เข่ียน
วิทิยานพิุนธไ์ด้้	เอาไป็ใชก้าร์ได้้นี�ค่อควิามร์้	้ไมใ่ชท่อ่งจัำาแบับันกแกว้ิ
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นกข่นุทอง	เอาไป็ทำาอะไร์ไม่ได้้	ใชป้็ร์ะโยชนไ์ม่ได้้	อันนั�นไม่ใชค่วิามร้้์ 
นั�นไม่ใช่สุตะ	นั�นเป็็นสัญญาค่อควิามจัำา	ฉะนั�น	การ์ศึกษาจัะต้องนำา
ไป็ส้่ป็ัญญาที�ไป็ไกลักวิ่าควิามร์้้	
	 ปั็ญญาค่ออะไร์	 พุจันานุกร์มฉบัับัร์าชบััณฑิิตยสถานให้คำา
นิยามวิ่าป็ัญญาค่อ	“ควิามร์อบัร์้้	ร์้้ทั�วิ	ควิามฉลัาด้เกิด้แต่เร์ียนแลัะ
คิด้”	เหม่อนพุุทธพุจัน์นี�ที�วิ่า	“ป็ญฺฺญา	สุตวิินิจัฺฉินี	ป็ัญญาเป็็นเคร์ื�อง
วิินิจัฉัยควิามร์้้”	 ที�ว่ิาควิามฉลัาด้เกิด้แต่การ์เร์ียนแลัะคิด้หมาย 
ควิามวิ่า	พุอเร์าเร์ียนมามากเร์าใช้ป็ัญญาวิินิจัฉัยเร์ื�องที�เรี์ยน	มันก็ 
เกิด้ปั็ญญา	 บัางคนเร์ียนมากก็จัร์ิงแต่ไม่ได้้ใช้ปั็ญญาวิินิจัฉัยหร์ือ
พุิจัาร์ณาต่อไป็มันก็เลัยหยุด้อย้่แค่ควิามร์้้หร์ือสุตะ	 (Knowledge)	
แต่ไป็ไม่ถึงป็ัญญา	(Wisdom)	ทำาอย่างไร์ถึงจัะไป็ถึงป็ัญญา
	 คำาว่ิาปั็ญญา	ข่อแป็ลัว่ิาร์้ร้์อบักบััร์้ลึ้ัก	ที�วิา่ร์้ร้์อบัค่อเหน็ควิาม
สัมพุันธ์เชื�อมโยงข่องสร์ร์พุสิ�ง	 ถ้าเทียบักันกับัคำาทางศาสนา	 ก็ค่อ 
ร์้ป้็ฏิจิัจัสมุป็บัาท	ร้้์วิา่สิ�งทั�งหลัายอาศยักนัแลัะกันเกดิ้ข่่�น	เหน็ควิาม
เชื�อมโยงเป็็นเหตุเป็็นปั็จัจััยอยา่งที�เร์าใชใ้นทางวิทิยาศาสตร์ว่์ิาเหตุ
นี�ทำาให้เกิด้ผลันี�	มันเป็็นควิามร์้้ร์อบัเร์ื�อง	Cause	and	Effect	ค่อ
ร์้้ควิามสัมพุันธ์เชิงเหตุผลั	 ที�วิ่าร์้้ลัึกค่อหยั�งเห็นคุณสมบััติด้้านใน	
(Inner	Qualities)	หร์อืเบ่ั�องลักึเบั่�องหลัังข่องสิ�งที�เร์ากำาลังัคดิ้กำาลังั
ศึกษา	 ในทางศาสนาคำาว่ิาร์้้ลัึกค่อหยั�งร์้้ไตร์ลัักษณ์ได้้แก่	 อนิจัจััง	 
ทกุข่งั	อนตัตา	ในทางวิทิยาศาสตร์ค่์อร์้โ้คร์งสร์า้งอะตอม	ร์้ค้วิอนตัม 
มันเป็็น	Insight	ค่อมองเห็นด้้านในข่องสิ�งทั�งหลัาย	
	 ควิามร้้์ร์อบัแลัะควิามร์้้ลัึกทั�งสองอย่างเป็็นปั็ญญาเหม่อน
กัน	 ควิามร์้้ลัึกค่อร์้้แบับัแยกส่วินโด้ยวิิเคร์าะห์แยกธาตุไป็เร์ื�อย	 ๆ	
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ควิามร์้ร้์อบัหมายถงึร์้แ้บับัสงัเคร์าะหว์ิา่สว่ินป็ร์ะกอบัตา่ง	ๆ 	ร์วิมกนั
ทำาใหเ้กดิ้องคร์์วิมได้้อยา่งไร์	ทั�งควิามร้้์ร์อบัแลัะควิามร้้์ลักึนี�แหลัะค่อ
ป็ัญญา
	 ในยุคข่้อม้ลัข่่าวิสาร์ที�คนเร์าถ้กร์ะด้มยิงใส่ด้้วิย	 ข้่อม้ลั
ข่่าวิสาร์ทุกวิันจัากโทร์ทัศน์	 อินเทอร์์เน็ต	 แลัะส่�อออนไลัน์ต่าง	 ๆ	
บัางทีข่้อม้ลัข่่าวิสาร์เหล่ัานั�นไม่ใช่ควิามร้้์ด้้วิยซึ่ำ�าไป็	 ทำาให้เร์ามึนไป็
หมด้	 แต่ถ้าสามาร์ถบัร์ิโภคข่้อม้ลัข่่าวิสาร์อย่างร์้้ร์อบัร์้้ลึัก	 เร์าจัะ
พุัฒนาปั็ญญาได้้อย่างมหาศาลั	 ไม่ใช่ว่ิาใช้เครื์อข่่ายอินเทอร์์เน็ต
มาคุยเลั่นกัน	 ป็ร์ะเทศในกลัุ่มอาเซึ่ียนพุยายามพุัฒนาป็ร์ะเทศให้มี	
Communication	ใน	2	เร์ื�อง	ค่อ	Communication	ในควิามหมาย
ข่องจัร์าจัร์	 เดิ้นทางถึงกันด้้วิยร์ถไฟควิามเร็์วิส้ง	 กับั	 Communi-
cation	 ในควิามหมายข่องการ์ส่�อสาร์	 ที�ทำาให้ทุกคนเข่้าถึงข่้อม้ลั
ข่า่วิสาร์ได้้ไมว่ิา่จัะอย้ใ่นทุง่นาหร์อือย้ที่�ไหนกต็าม	ข่อเพุยีงใหค้นเร์า
มปัี็ญญาสำาหร์บัักร์องหร์อืวิินิจัฉัยข่อ้ม้ลัข่า่วิสาร์	กจ็ัะสามาร์ถพุฒันา
ป็ัญญาได้้ตลัอด้เวิลัา
	 การ์พุัฒนาจัะไม่ยั�งย่นถ้าข่าด้การ์พุัฒนาปั็ญญา	 เพุร์าะ
องค์การ์สหป็ร์ะชาชาติถ่อวิ่า	 มนุษย์เป็็นศ้นย์กลัางข่องการ์พัุฒนา	
(Man	is	a	center	of	development)	ค่อมนุษย์เป็็นตัวิข่ับัเคลั่�อน
การ์พุัฒนาทั�งป็วิง	เร์ิ�มต้นด้้วิยการ์พุัฒนามนุษย์ให้มีป็ัญญา	มนุษย์
ที�พุัฒนาปั็ญญาแลั้วิก็จัะไป็ขั่บัเคลั่�อนการ์พุัฒนาเศร์ษฐกิจั	 พัุฒนา
สังคม	 แลัะพัุฒนาสิ�งแวิด้ล้ัอมต่อไป็	 ดั้งนั�น	 การ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
เร์ิ�มจัากการ์พัุฒนามนุษย์ให้มีปั็ญญาจัักษุ	 ค่อ	 ด้วิงตาแห่งปั็ญญา	 
“อนฺโธ	 ยถา	 โชติมธิฏฺฐเหยฺย	คนไม่มีป็ัญญาก็เหม่อนคนตาบัอด้ที�
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เหยียบัไป็ได้้แม้บันไฟที�ส่องทาง”	 ข่องดี้ในบั้านเม่องรั์กษาไวิ้ไม่ได้้
เพุร์าะข่าด้ป็ัญญา	ด้ังที�ไม่มีการ์อนุร์ักษ์สิ�งแวิด้ลั้อม	มร์ด้กข่องชาติ
กเ็อาไป็ข่ายต่างป็ร์ะเทศ	ทุนทางสงัคมค่อวิฒันธร์ร์มที�ดี้กถ็ก้ทำาลัาย	
คนไม่มีปั็ญญาเหม่อนคนตาบัอด้ที�เหยียบัไป็ได้้แม้แต่ป็ร์ะทีป็ส่อง
ทางที�เป็็นป็ร์ะโยชน์	 เข่าข่าด้ควิามร์้้ร์อบัที�เห็นควิามเชื�อมโยงข่อง
สร์ร์พุสิ�งทั�งไม่หยั�งเห็นคุณค่าแท้ข่องสิ�งนั�นๆ	 เพุร์าะอคติบัังตา	 
ข่้อนี�ชวินให้นึกถึงพุุทธพุจัน์ในอันธส้ตร์ที�วิ่า	 “บัุคคลั	 3	 จัำาพุวิกนี�	 
มีป็ร์ากฏิอย้่ในโลัก	3	จัำาพุวิกเป็็นไฉน	ค่อ	คนตาบัอด้	คนตาเด้ียวิ		
คนสองตา”
	 คนตาบัอด้	(อันธจัักขุ่)	ค่อคนที�ไม่มีป็ัญญาในทางโลัก	แลัะ
ไม่มีป็ัญญาในทางธร์ร์ม	คนตาเด้ียวิ	(เอกจัักขุ่)	มีแต่ป็ัญญาในทาง
โลักแต่ไม่มีปั็ญญาในทางธร์ร์ม	 คนสองตา	 (ทวิิจัักขุ่)	 มีปั็ญญาทั�ง
สองด้้าน	 ป็ร์ะสบัควิามสำาเร็์จัในทางโลักแลัะในทางธร์ร์ม	 ป็ัญญา 
สองอย่างนี�ต้องไป็ด้้วิยกัน	 ถ้าคุณมีแค่เอกจัักขุ่	 ปั็ญญาในทางโลัก
อยา่งเด้ยีวิกไ็ม่รั์บัป็ร์ะกันว่ิาคุณจัะเป็็นผ้้ข่บััเคลั่�อนการ์พุฒันาที�ยั�งยน่
ได้้	มันอาจัจัะกลัายเป็็นม่อใคร์ยาวิสาวิได้้สาวิเอา	ควิามเก่ง	ควิามร์้ ้
ควิามสามาร์ถอาจัเป็็นไป็เพุ่�อกอบัโกยแบับัป็ลัาใหญ่กนิป็ลัาเลัก็	หร์อื
เป็็นไป็เพุ่�อทำาลัายสังคมแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	ก็เป็็นได้้	
	 เพุร์าะฉะนั�น	 สิ�งที�พึุ�งป็ร์ะสงค์	 ค่อ	 ทวิิจัักขุ่	 คนสองตาที�มี
ปั็ญญาในทางธร์ร์มกำากบััป็ญัญาในทางโลัก	ไมว่ิา่เข่าจัะคดิ้นโยบัาย
อะไร์สักอย่างหนึ�งมันเป็็นไป็เพุ่�อสงบัสุข่ข่องสังคม	 เพุ่�อร์ักษา 
สิ�งแวิด้ล้ัอมเอาไว้ิสำาหร์ับัคนร์ุ่นต่อไป็	 เพุร์าะเข่ามองเห็นควิาม 
เชื�อมโยงแบับัป็ฏิจิัจัสมปุ็บัาท	ร์้ล้ักึไป็ถงึเบั่�องหลัังแหง่ป็ร์ากฏิการ์ณ์	
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ถ้ามีป็ัญญาในทางธร์ร์มกำากับัป็ัญญาในทางโลักในยามที�เจัอพุิษ 
โควิิด้คงไม่ฆ์่าตัวิตาย	 แลัะไม่ฆ์่าคนอ่�นให้ตายตามไป็ด้้วิย	 ภาษิต
ในอินเด้ียบัอกวิ่า	 “วิินาสกาเลั	 วิิป็ร์ีตพุุทฺธิ	 ในยามจัะพุินาศควิามร์้ ้
มักวิิป็ร์ิต”	 คนเร์าตัด้สินใจัผิด้พุลัาด้เพุร์าะอาศัยควิามร์้้ค่อ	 สุตะ	
ควิามร้้์ผิด้พุลัาด้ได้้เพุร์าะข่้อม้ลัถ้กบัิด้เบั่อน	 มันไม่มีป็ัญญากำากับั	
ป็ญฺฺญา	สุตวิินิจัฺฉินี	ป็ัญญาเป็็นเคร์ื�องวิินิจัฉัยข่้อม้ลัข่่าวิสาร์	วิ่าจัร์ิง	
เท็จั	ลัวิง	หร์ือไม่อย่างไร์	ควิามร์้้บันพุ่�นฐานข่องข่้อม้ลัข่่าวิสาร์บัาง
ตัวิที�ผิด้พุลัาด้	กลัายเป็็นวิิป็ร์ิตทำาให้พุินาศอย่างน่าเสียด้าย	ฉะนั�น
ควิามร้้์จัะต้องมีปั็ญญากำากับั	 ปั็ญญาในทางธร์ร์มกำากับัปั็ญญาใน
ทางโลัก	 หลัวิงพุ่อพุุทธทาสภิกขุ่	 เร์ียกวิ่า	 การ์ไถนาด้้วิยควิายสอง
ตัวิ	เป็็นตัวิอย่างที�งด้งามอันหนึ�งในเร์ื�องนี�

      ชีวิติข้องคนเรา ก็ติ้องเทั่ียม่ด้้วย
ควายสองติัวเหม่ือนกัน คือติัวหนึ�งร่้ 
แลุะติัวหนึ�งแรง ติัวหนึ�งคือความ่ร่้ 
ติัวหนึ�งคือกำาลุัง ถ้าชีวิิติไหนเทั่ียม่
ด้้วยควายแติ่ติัวเด้ียวม่ันก็ม่ีปัญหา

"

"

พัุทั่ธทั่าสภิกขุ้
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	 คนโบัร์าณไถนาด้้วิยควิายสองตวัิ	ไม่ใชต่วัิเด้ยีวิ	เอาควิายแก่
ตวัิผอม	มาเทยีมค่้กบััควิายหนุม่	มแีร์ง	ควิายแกไ่มค่อ่ยมแีร์งลัากไถ	
แตมั่นมีป็ร์ะสบัการ์ณไ์ถนามานาน	ร้้์ภาษาชาวินา	พุอชาวินาสง่เสยีง
ด้งั	ฮึ่ึ�ย	มันร์้ว้ิา่จัะใหเ้ด้นิ	ใหเ้ลีั�ยวิ	แคช่าวินากร์ะตกุเชอืกเทา่นั�นแหลัะ	
มันเด้ิน	มันหยุด้ตามสัญญาณที�เจั้าข่องส่งไป็	 เม่�อเทียมค้่กับัควิาย
หนุ่ม	ควิายแก่เป็็นตัวิร์้้คอยกำากับัควิายหนุ่มอีกทีหนึ�ง	เพุร์าะตัวิแก่
ไม่มีแร์งลัากไถ	พุอคนส่งสัญญาณไป็ที�ตัวิแก่	ตัวิแก่ข่ยับั	ตัวิหนุ่มก็
ข่ยับัตาม	พุอตัวิแก่หยุด้	ตัวิหนุ่มก็หยุด้ตามเพุร์าะตัวิหนุ่มไม่ร์้้จัะไป็
ซึ่้ายไป็ข่วิา	แต่มันมีแร์งมาก	ถ้าป็ลั่อยเฉพุาะตัวิหนุ่มอย่างเด้ียวิมัน
ไม่หยุด้	มันไม่เลัี�ยวิ	การ์ไถนาไม่สำาเร์็จั	การ์ด้ำาเนินชีวิิตข่องคนเร์าก็
เช่นเด้ียวิกัน	เม่�อไร์ควิร์จัะหยุด้	เม่�อไร์ควิร์จัะร์ุก	เม่�อไร์ควิร์จัะเลัี�ยวิ	
เม่�อไร์ควิร์จัะถอย	ปั็ญญาในทางโลักต้องถก้กำากับัด้้วิยปั็ญญาในทาง
ธร์ร์มที�เหม่อนกับัควิายแกท่ี�เป็็นตัวิร์้ค้อยกำากับั	ควิายหนุม่ที�เป็็นตวัิ
แร์ง	เพุร์าะฉะนั�นการ์พัุฒนาที�ยั�งยน่มันจัะตอ้งมีหลักัธร์ร์ม	กำากบััการ์
พุฒันา	แลัะผ้ท้ี�เกี�ยวิข่อ้งจัะตอ้งมีป็ญัญาในทางธร์ร์มกำากบััป็ญัญาใน
ทางโลักข่องตนเองแลัะข่องคนอ่�น
	 ในวัิฑิฒิส้ตร์วิ่าด้้วิยการ์พุัฒนา	 เป็็นตัวิอย่างข่องพุร์ะส้ตร์
ที�แสด้งถึงป็ัญญาทั�งสองด้้านนำาไป็ส้่การ์พัุฒนาที�ยั�งย่นได้้อย่างไร์	 
ด้งัพุร์ะบัาลัทีี�วิา่	“ธเนน	ธญฺเฺญน	จั	โยธ	วิฑฺิฒต”ิ	เป็็นตน้	แป็ลัควิามวิา่ 
“บัุคคลัใด้ในโลักนี�	 ย่อมเจัร์ิญด้้วิยทร์ัพุย์	 ข่้าวิเป็ลั่อก	บัุตร์	ภร์ร์ยา	
แลัะสัตวิ์สี�เท้า	บัุคคลันั�นย่อมเป็็นผ้้มีโชค	มียศ	 เป็็นผ้้อันญาติมิตร์
แลัะพุร์ะร์าชาบั้ชาแลั้วิบุัคคลัใด้ในโลัก	 นี�ย่อมเจัร์ิญด้้วิย	 ศรัทธา  

ศ่ล สุตะ จาคืะและปัญญา	 บัุคคลัเช่นนั�น	 เป็็นสัป็บัุร์ุษ	 มีป็ัญญา
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เคร์ื�องพุิจัาร์ณา	 ย่อมเจัร์ิญด็้วยั่คืวามัเจริญทั�งสองประกัาร	 ใน
ป็ัจัจัุบััน”
	 ป็ร์ะโยคสุด้ท้ายที�วิ่า	 “มั่ปัญญาเป็นเคืร่�องพ่จารณา ยั่�อมั

เจริญด็้วยั่คืวามัเจริญทั�งสองประกัาร”	 ค่อเจัร์ิญในทางโลักแลัะ
เจัร์ิญในทางธร์ร์ม	 เจัร์ิญในทางโลักก็ค่อเจัร์ิญในทางเศร์ษฐกิจั	
สังคม	 สิ�งแวิด้ลั้อม	 แลัะเจัร์ิญในทางธร์ร์มก็ค่อมีควิามสุข่สงบัใน
จัติใจั	นั�นค่อเป้็าหมายการ์พัุฒนายั�งยน่ในพุร์ะพุุทธศาสนา	ค่อ	ตอ้ง
พุัฒนาทั�งสองด้้านด้้วิยป็ัญญาในทางโลักแลัะป็ัญญาในทางธร์ร์ม
	 นกึถงึคำาพุ้ด้ข่อง	อัลัเบัริ์ต์	ไอนส์ไตน	์นกัวิทิยาศาสตร์ช์ั�นแนวิ
หนา้	มนษุยท์ี�สมบัร้์ณจ์ัะต้องมคีวิามร์้ท้ั�งทางโลักแลัะทางธร์ร์ม	ทาง
โลักก็ค่อวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลัยี	 ทางธร์ร์มก็ค่อศาสนา	 ไอน์สไตน์
กลัา่วิไว้ิวิา่	“Science	without	religion	is	lame.	Religion	without	
science	is	blind.	วิิทยาศาสตร์์ที�ไร์้ศาสนาย่อมพุิการ์	ศาสนาที�ไร์้
วิิทยาศาสตร์์ย่อมม่ด้บัอด้”	วิิทยาศาสตร์์แลัะศาสนาเหม่อนตาสอง
ข่า้ง	วิทิยาศาสตร์แ์ทนป็ญัญาในทางโลัก	เร์ื�องศาสนาแทนป็ญัญาใน
ทางธร์ร์ม	ถา้มปัี็ญญาด้้านเดี้ยวิ	เป็็นมนษุยไ์มส่มบัร้์ณ	์ป็ร์ะเทศกไ็ม่
สมบั้ร์ณ์	
	 ตามมุมมองข่องไอน์สไตน์	 วิิทยาศาสตร์์ที�ไร์้ศาสนาย่อม
พุิการ์	 หมายถึงวิ่า	 พัุฒนาไป็ผิด้ทาง	 เพุร์าะไม่มีศีลัธร์ร์มทาง
ศาสนากำากับั	เช่น	สร์้างร์ะเบัิด้ข่่�นมาทำาลัายโลักข่องเร์าอะไร์อย่างนี� 
มันทำาให้โลักพุิการ์ไป็ด้้วิย	 ดี้ไม่ด้ีทำาลัายโลัก	 ส่วินศาสนาที�ไร์้
วิทิยาศาสตร์ม่์ด้บัอด้	หมายถงึ	ศาสนาที�ไมด้่้ควิามจัร์งิจัากการ์ค้นพุบั 
ข่องวิทิยาศาสตร์	์กลัายเป็็นพุวิกยึด้ตดิ้คัมภรี์	์พุวิกคลัั�งศาสนา	ยดึ้ตดิ้ 
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กบััอะไร์กไ็มร่์้	้ไมส่ามาร์ถป็ร์บััตวัิใหทั้นตอ่การ์เป็ลัี�ยนแป็ลังข่องโลัก	
ผ้น้ำาศาสนาบัางคนในบัางป็ร์ะเทศเชื�อวิา่ศาสนาป้็องกนัโควิดิ้ได้้	เข่า
เทศน์	บัร์ร์ยาย	ท้าทายคำาสั�งข่องร์ัฐ	ในที�สุด้ไม่นานเข่าก็ตายเพุร์าะ
โควิิด้	
	 เร์าได้้พิุจัาร์ณาเร์ื�องการ์พุัฒนาในมุมมองข่องวิิทยาศาสตร์	์
ในมุมมองข่องสหป็ร์ะชาชาติ	 แลัะในมุมมองข่องพุร์ะพุุทธศาสนา	
เร์าพุบัว่ิาการ์พัุฒนาที�ยั�งย่นต้องมีลัักษณะเป็็นการ์พัุฒนาแบับั 
บั้ร์ณาการ์
	 บั้ร์ณาการ์ค่อนำาสิ�งที�แยกกันมาร์วิมกันเข่้าเป็็นอันหนึ�งอัน
เด้ียวิกันจันเกิด้องค์ร์วิม	กลั่าวิค่อร์วิมการ์พุัฒนากาย	พุัฒนาสังคม	
พุฒันาจัติ	พัุฒนาปั็ญญาเข่า้ด้้วิยกันเป็็นการ์พุฒันาที�ยั�งยน่	เร์าเร์ยีกว่ิา 
ทางสายกลัางข่องการ์พุัฒนาที�ร์วิมการ์พุัฒนาทางกายภาพุเข่้า
กับัการ์พุัฒนาทางจัิต	 ถ้าพุัฒนาองค์ป็ร์ะกอบัทางกายอย่างเด้ียวิ	 
มนักเ็ป็็นสุด้โตง่ด้้านหนึ�ง	พุฒันาทางจัติอยา่งเด้ยีวิมนักเ็ป็็นสุด้โตง่ 
ด้้านหนึ�ง	 การ์พุัฒนาที�เน้นแต่การ์	 ป็ร์นเป็ร์อทางกายเรี์ยกวิ่า 
กามสุข่ัลัลิักานุโยค	 หมายถึงการ์หมกมุ่นในกามสุข่	 ส่วินการ์ 
พุัฒนาที�เน้นหนักไป็ในทางจิัตโด้ยไม่สนใจัร์่างกายเลัย	 เรี์ยกวิ่า	 
อตัตกลิัมถานโุยค	หมายถงึการ์ทำาตนเองใหล้ัำาบัาก	พุร์ะพุุทธศาสนา
สอนทางสายกลัางแบับั	All	 Inclusive	 ที�ร์วิมเป็้าหมายการ์พุัฒนา 
ทั�งด้้านกายแลัะจัิตเข่้าด้้วิยกันก่อให้เกิด้บั้ร์ณาการ์ในการ์พุัฒนา
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ในทั่างศัาสนา พััฒนาในทั่างโลุกแลุะ
พััฒนาในทั่างธรรม่ อย่าไปพััฒนาใน
ทั่างโลุกอย่างเด้ียว ม่ันจะสุด้โติ่ง ม่ีแติ่
สิ�งข้องไม่่ม่ีม่ิติิทั่างจิติใจ พััฒนาคุณธรรม่
จริยธรรม่ม่ันจึงจะยั�งยืน ให้เกิด้ balance 
ทั่างสายกลุาง แลุ้วก็ใช้ปัญญาในทั่างธรรม่
กำากับปัญญาในทั่างโลุก 

"

"
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	 ป็ร์ะเด้็นที�	3	เป็็นเร์ื�องข่องการ์ป็ร์ะยุกต์พุุทธธร์ร์มเพุ่�อบัร์ร์ลัุ
เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	เร์าป็ร์ะยุกต์ด้้วิยการ์มีส่วินร์่วิมในการ์
ข่ับัเคลั่�อนที�เร์ียกวิ่า	 Partnership	 การ์มีส่วินร์่วิมนี�ทำาเป็็นป็ัจัเจัก
เฉพุาะคนก็ได้้	 หร์ือจัะขั่บัเคลั่�อนเป็็นข่บัวินการ์ค่อ	 Movement	 
ทั�งป็ร์ะเทศก็ได้้	 วิันนี�จัะพุ้ด้เร์ื�องข่บัวินการ์ข่ับัเคลั่�อนร์่วิมกัน	 
โด้ยอาศัยกร์อบัข่องยุทธศาสตร์์ชาติที�ป็ร์ะเทศไทยป็ร์ะกาศใช้ช่วิง	
พุ.ศ.	 2561-2580	 ซ่ึ่�งจัะช่วิยข่ับัเคลั่�อนทั�งป็ร์ะเทศส้่เป้็าหมายการ์
พุัฒนาที�ยั�งย่น	
	 ในยุทธศาสตร์์ชาติมีวิิสัยทัศน์ป็ร์ะเทศไทยว่ิาป็ร์ะเทศไทย
ที�พุึงป็ร์ะสงค์ใน	 20	 ปี็ข้่างหน้าจัะเป็็นอย่างไร์	 ใน	 20	 ปี็ข่้างหน้า
ป็ร์ะเทศไทยมีควิามมั�นคง	 มั�งคั�ง	 ยั�งย่น	 เป็็นป็ร์ะเทศพุัฒนาแลั้วิ	
นี�เป็็นวิิสัยทัศน์ค่อควิามฝันวิ่าป็ร์ะเทศจัะมั�นคง	 มั�งคั�ง	 ยั�งย่น	 
เป็็นป็ร์ะเทศพุัฒนาแลั้วิ	Developed	Countries	ใน	20	ป็ีข่้างหน้า

ประเด็นท่ำ� 3
 ก�รประยุกต์์พุทำธธรรมเพ่�อบรรลุเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�
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โด้ยป็ร์ะมาณด้้วิยการ์พุฒันาตามหลักัป็ร์ชัญาข่องเศร์ษฐกจิัพุอเพุยีง	 
นี�ค่อวิิสัยทัศน์ป็ร์ะเทศไทย

	 ถา้เร์าจัะใหพุ้ร์ะพุุทธศาสนามสีว่ินในการ์พุฒันาป็ร์ะเทศไทย
ไป็ส้่เป้็าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 เร์าก็ต้องหันมามองยุทธศาสตร์์
ชาต	ิทำาไมจ่ังเกดิ้ยทุธศาสตร์ช์าต	ินั�นเพุร์าะในปี็	2554	ธนาคาร์โลัก
ได้้ป็ร์ะกาศยกร์ะดั้บัป็ร์ะเทศไทยให้อย้่ในกลัุ่มป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้
ป็านกลัางร์ะด้ับัส้ง	 (Upper	Middle-Income	Countries)	นั�นค่อ	
ธนาคาร์โลักได้้แบั่งกลัุ่มป็ร์ะเทศในโลักออกไป็เป็็น	4	กลัุ่ม	ด้ังนี�	
 กัลุ�มัท่� 1	ป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ส้ง	เช่น	สหร์ัฐอเมร์ิกา	สิงคโป็ร์์	
เกาหลัีใต้	สมัยก่อนเร์าเร์ียกวิ่าป็ร์ะเทศพุัฒนาแลั้วิ	

ยุทธศาสตร์์ชาติ	20	ป็ี	พุ.ศ.2561-2580
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 กัลุ�มัท่� 2	 ป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ป็านกลัางร์ะด้ับัส้ง	 เช่น	 จัีน	
มาเลัเซึ่ีย	ไทย	
 กัลุ�มัท่� 3	ป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ป็านกลัางร์ะดั้บัล่ัาง	เชน่	อินเด้ยี	
เวิียด้นาม	ป็ร์ะเทศกลัุ่มอาเซึ่ียนทั�งหมด้	ยกเวิ้น	สิงคโป็ร์์	ไทย	แลัะ
มาเลัเซึ่ีย	
 กัลุ�มัท่� 4	ป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ตำ�า	เช่น	เนป็าลั	เกาหลัีเหน่อ	

	 เม่�อป็ร์ะเทศไทยได้้ร์บััการ์จััด้เข่า้มาอย้ใ่นกลุ่ัมที�	2	ในป็	ีพุ.ศ.	
2554	กเ็ลัยเกดิ้แร์งบันัด้าลัใจักลัายเป็็นวิิสัยทศันว์ิา่เร์าจัะข่บััเคลั่�อน
ป็ร์ะเทศไทยให้ไป็ส้่เป็า้หมายการ์เป็น็ป็ร์ะเทศที�มรี์ายได้ส้้งในกลัุ่มที�	
1	ซ่ึ่�งตร์งนี�แหลัะเป็็นป็ร์ะเด้น็สำาคญั	ถ้าเร์าไมพุ้่ด้เตอ่นกนัเสยีตอนนี�	
เร์าอาจัจัะขั่บัเคล่ั�อนการ์พัุฒนาทางเศร์ษฐกิจัข่องป็ร์ะเทศไป็พุร้์อม
กบััการ์ทำาลัายสิ�งแวิด้ล้ัอม	แลัะสงัคมวิฒันธร์ร์มโด้ยไมร่์้ต้วัิ	วัินหนึ�ง
เม่�อเร์าต่�นข่่�นมา	เร์าอาจัพุบัว่ิาป็ร์ะเทศไทยกลัายเป็็นป็ร์ะเทศที�มรี์าย
ได้้ส้งแต่ไม่มีอะไร์เหลั่อ	เร์าไม่ต้องการ์ให้เป็็นอย่างนั�น	ป็ร์ะเทศที�มี
ร์ายได้้สง้ที�มแีตเ่งนิอยา่งเด้ยีวิยงัไมพุ่อ	เร์าตอ้งมอีงคป์็ร์ะกอบัอ่�น	ๆ  
ข่องการ์พุัฒนาอย้่ด้้วิย	นี�เร์าต้องพุ้ด้เป็็นเสียงเด้ียวิกัน	
	 ยุทธศาสตร์์ชาติได้้กำาหนด้ให้การ์ผลัิตแลัะการ์บัร์ิโภคเป็็น
มิตร์กับัสิ�งแวิด้ล้ัอม	 ซ่ึ่�งสอด้คลั้องกับัเป้็าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	
(SDGs)	 ที�ร์วิมเร์ื�องเศร์ษฐกิจั	 สังคมวัิฒนธร์ร์มแลัะสิ�งแวิด้ล้ัอม
ไวิ้ด้้วิยกัน	 เพุร์าะฉะนั�นยุทธศาสตร์์ชาติข่องไทยจ่ังสอด้คลั้องกับั 
เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs)	ข่องสหป็ร์ะชาชาติ	ด้้วิยเหตุนี� 
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ป็ร์ะเทศไทยจั่งสามาร์ถร์่วิมข่บัวินร์ถไฟข่บัวินใหญ่ร์ะดั้บัโลักไป็ส้ ่
เป็้าหมายเด้ียวิกัน	นั�นค่อเป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	
	 อีกเร์ื�องหนึ�งที�ต้องพุ้ด้ถึงก็ค่อยุทธศาสตร์์ชาติได้้นำาหลััก
ป็ร์ัชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียงมาเป็็นกร์อบัข่องการ์พุัฒนา	 เพุ่�อ
ให้การ์พุัฒนาเป็็นไป็อย่างมีควิามสมดุ้ลัในด้้านเศร์ษฐกิจั	 สังคม
วิัฒนธร์ร์มแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	 ดั้งจัะเห็นได้้วิ่า	 หลัักป็ร์ัชญาข่อง
เศร์ษฐกิจัพุอเพุียงได้้เป็็นกร์อบัในการ์ทำาแผนพัุฒนาเศร์ษฐกิจัแลัะ
สังคมแห่งชาติ	 ตั�งแต่ฉบัับัที�	 8	 มาจันฉบัับัป็ัจัจัุบัันค่อฉบัับัที�	 12	
เพุร์าะฉะนั�นเร์าต้องตีบัทให้แตกวิ่า	หลัักป็ร์ัชญาเศร์ษฐกิจัพุอเพุียง
เป็็นเร์ื�องอะไร์	เกี�ยวิข่้องกับัหลัักพุร์ะพุุทธศาสนาหร์ือไม่		เร์าลัองมา
วิิเคร์าะห์กันด้้	
	 เร์าได้้วิิเคร์าะห์แลั้วิวิ่าเป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs)
ข่องสหป็ร์ะชาชาติสอด้คลั้องกับัหลัักพุร์ะพุุทธศาสนา	ทีนี�เร์าหันมา
พุิจัาร์ณาหลัักพุุทธธร์ร์มในหลัักป็รั์ชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียงซ่ึ่�ง
เป็็นกร์อบัข่องการ์ทำาแผนพัุฒนาเศร์ษฐกิจัสังคมแห่งชาติแลัะเป็็น 
กร์อบัข่องการ์ทำายุทธศาสตร์์ชาติ	ก่อนจัะไป็ถึงตร์งนั�นให้ด้้ภาพุนี�
	 เม่�อสิบัปี็ที�ผ่านมา	 ภาพุนี�ข่่�นหน้าหนึ�งข่องหนังส่อพุิมพุ์
บัางกอกโพุสต์	 ภาพุเร์ือยอร์์ชหร์้ม้ลัค่าพุันลั้านบัาทจัมแม่นำ�าท่าจัีน	
ค่อ	 คนไต้หวิันมาสั�งต่อเร์ือร์าคาพุันลั้านบัาทที�ป็ร์ะเทศไทย	 พุอต่อ
เสร์็จัก็ป็ลั่อยเร์ือลังแม่นำ�าเป็็นคร์ั�งแร์ก	 เร์ือก็จัมไป็ต่อหน้าต่อตา
เจั้าข่องที�มาสั�งต่อนั�นแหลัะ	 มีคำาถามว่ิาทำาไมเร์ือลั่มในวิันแร์กที� 
ลังนำ�า	เหม่อนสะพุานสร์้างใหม่ทั�งหลัายทำาไมถลั่ม	ถนนที�เพุิ�งสร์้าง
เสร์็จัทำาไมพุัง	 มันเป็็นป็ัญหาร์่วิมสมัย	 มีคำาตอบัในมุมมองข่อง
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สหป็ร์ะชาชาติสองข่้อ	 เร์าอาจัจัะเรี์ยกวิ่าเป็็นกับัด้ักป็ร์ะเทศไทยที�
ทำาให้ไป็ไม่ถึงเป็้าหมายการ์เป็็นป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ส้งใน	 20	 ปี็ข่้าง
หน้า	

	 กับัด้ักป็ร์ะเทศไทยที�มาจัากภาพุมี	 2	 ป็ร์ะการ์	 1)	 ทุจัริ์ต
คอร์ัป็ชั�น	เช่น	ลัด้สเป็คข่องที�ใช้ในการ์ก่อสร์้าง	2)	บัร์ิหาร์ผิด้พุลัาด้	
(Mismanagement)		ตั�งแต่ออกแบับัผิด้	เร์ือส้งมากแต่ท้องเร์ือเลั็ก
นดิ้เด้ยีวิ	เหม่อนตกึสง้ลัอยนำ�าไม่ได้้มนักพ็ุลักิควิำ�า	ในบัา้นเร์ามปี็ญัหา
สองเร์ื�องนี�แหลัะเป็็นกับัด้ักป็ร์ะเทศไทย	
	 ทุจัร์ิตคอร์ัป็ชั�นเป็น็ปั็ญหาใหญท่ี�เร์าร์้้อย้่แลัว้ิ	อกีป็ญัหาหนึ�ง
ค่อการ์บัร์หิาร์ผดิ้พุลัาด้	การ์บัร์หิาร์ที�ด้ทีำาใหค้นสามาร์ถทำางานร์ว่ิม

เร์ือยอร์์ชหร์้	ม้ลัค่าพุันลั้าน	จัมแม่นำ�าท่าจัีน	/	12	ธันวิาคม	2553	(Bangkok	Post)
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กันไป็ส้่เป้็าหมายเดี้ยวิกัน	 มีวิิสัยทัศน์ร่์วิมกัน	 สร์้างควิามสามัคคี
แลัะถ้าเกิด้ควิามขั่ด้แย้งต้องสามาร์ถบัร์ิหาร์ควิามขั่ด้แย้งได้้ให้คน
สามัคคีกัน	 ฝีม่อบัร์ิหาร์ข่องเร์ายังไม่ถึงตร์งนี�ที�จัะร์วิมพุลัังทุกฝ่าย
เพุ่�อการ์พุฒันาป็ร์ะเทศไป็ในทางเดี้ยวิกนั	เม่�อใด้กต็ามที�เร์าสามาร์ถ
บัร์ิหาร์จััด้การ์ควิามข่ัด้แย้งให้เกิด้พุลัังข่่�นมา	 เร์าก็จัะไม่ติด้กับัดั้ก	
มันก็จัะข่ับัเคลั่�อนไป็ตามยุทธศาสตร์์ได้้	 เกิด้เสถียร์ภาพุ	เกิด้ควิาม
มั�นคง	เพุร์าะไม่ทะเลัาะกัน	เกดิ้ควิามมั�งคั�ง	เศร์ษฐกิจัดี้แลัว้ิกย็ั�งยน่	

ก�รพัฒน�แบบองค์รวิม
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ก�รพัฒน�แบบทำ�งสั�ยกล�ง

มนุษย์ จิัต์

ก�ย

สัังคม

ปัญญ�

	 ร์วิมควิามวิ่า	 การ์พุัฒนาแบับัองค์ร์วิมตามเป้็าหมายการ์
พุัฒนาที�ยั�งย่น	 (SDGs)	 ข่องสหป็ร์ะชาชาติ	 ค่อการ์พัุฒนาอย่าง 
เชื�อมโยงกันทางสังคม	เศร์ษฐกิจั	แลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	ในทางพุร์ะพุุทธ
ศาสนากเ็ชน่เด้ยีวิกนัค่อพุฒันาแบับัองคร์์วิมเร์ยีกวิา่มชัฌิมิาป็ฏิปิ็ทา	
เป็็นทางสายกลัางแหง่การ์พุฒันาที�องคป์็ร์ะกอบัทางกาย	ทางสงัคม	
ทางจิัต	 แลัะทางปั็ญญาด้ำาเนินไป็ด้้วิยกัน	 โด้ยมีมนุษย์เป็็นตัวิตั�ง
ข่องการ์พุัฒนา

	 แผนภาพุข่องม้ลันธิชิยัพุฒันาที�พุ้ด้ถึงป็ร์ชัญาข่องเศร์ษฐกิจั
พุอเพุียงเป็็นทางการ์เป็็นด้ังนี�
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ปรัชญ�เศรษฐกิจัพอเพ่ยง

ทางสายกลาง

พอประม�ณ

ม่เหตุ์ผล ม่ภ้มิคุ้มกัน
ในตั์วิท่ำ�ด่

ความรู้้� คุณธรู้รู้ม
รอบร้้ รอบคอบ ระมัดระวัิง ซ่ึ่�อสััต์ย์ ขยันอดทำน สัติ์ปัญญ� 

แบ่งปัน

นำำาไปส้�

เศรษฐกิจั / สัังคม /  สิั�งแวิดล้อม / วัิฒนธรรม

สัมดุล / พร้อมรับก�รเปล่�ยนแปลง
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	 เร์ิ�มจัากมชัฌิมิาป็ฏิปิ็ทาทางสายกลัางข่องการ์พุฒันาเหม่อน
กนั	ค่อร์วิมเอาทกุสิ�งทกุอยา่งไป็ส้เ่ป้็าหมายแหง่การ์พุฒันา	4	ด้้านก็
ค่อ	พุัฒนาด้้านเศร์ษฐกิจั	สังคม	วิัฒนธร์ร์ม	สิ�งแวิด้ลั้อม	เป็้าหมาย
การ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	(SDGs)	ข่องสหป็ร์ะชาชาติมีสามข่้อ	ค่อพุัฒนา
ด้้านเศร์ษฐกิจั	 สังคม	 สิ�งแวิด้ลั้อม	 ในหลัวิงร์ัชกาลัที�	 9	 ทร์งเพิุ�ม 
คำาวิ่าวัิฒนธร์ร์ม	 ซ่ึ่�งในมุมมองสหป็ร์ะชาชาติก็ค่อสังคมนั�นเอง	 
เป็า้หมายข่องป็ร์ชัญาเศร์ษฐกจิัพุอเพุยีงกไ็ป็อย้ท่ี�	3	คำา	เชน่เด้ยีวิกบัั
ข่องสหป็ร์ะชาชาติ	ได้้แก่เศร์ษฐกิจั	สังคม	(วิัฒนธร์ร์ม)	สิ�งแวิด้ลั้อม	
นี�เป็็นเร์ื�องที�ร์ัชกาลัที�	 9	 ได้้ทร์งนำาเสนอตั�งแต่ปี็	 2517	 ทร์งนำามา
ข่ยายควิามในป็	ี2541	ตอนคา่เงินบัาทลัอยตวัิ	ดั้งพุร์ะร์าชด้ำาร์สัที�วิา่	 
“คืำาว�าพอกั็เพ่ยั่งพอ เพ่ยั่งน่�กั็พอ คืนเราถิ่้าพอในคืวามัต้องกัาร

มันัก็ัมัค่ืวามัโลภนอ้ยั่ เมัื�อมัค่ืวามัโลภนอ้ยั่กัเ็บย่ั่ด็เบย่ั่นคืนอื�นนอ้ยั่ 

ถิ่้าทุกัประเทศมั่คืวามัคื่ด็ว�าทำาอะไรต้องพอเพ่ยั่ง หมัายั่คืวามัว�า 

พอประมัาณ ไมั�สุด็โต�ง ไมั�โลภอยั่�างมัากั คืนเราก็ัอยั่่�เป็นสุข้”  
ข่อให้ด้้คำาวิ่าโลัภน้อยก็ด้ี	พุอป็ร์ะมาณก็ด้ี	อย้่เป็็นสุข่ก็ด้ี	มันมีนัยใน
ทางธร์ร์มะ	ในป็ร์ัชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียง
	 หลัักพุุทธธร์ร์มในหลัักป็ร์ัชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพีุยง	
ป็ร์ะกอบัด้้วิย
 1) พอด็่ มััชฌิ่มัาปฏิ่ปทา	 ทางสายกลัางร์ะหวิ่างฝ่ายกาย 
กับัฝ่ายจัิต	 ดั้งที�ได้้พุ้ด้มาแลั้วิ	 การ์พุัฒนาที�พุอด้ีจัะไม่ไป็เน้นหนัก
ด้้านใด้ด้้านหนึ�งเกินไป็	
 2) พอตัว อัตโนนาถิ่ พึ�งตน	 เป็็นการ์พุัฒนาที�ย่นอย้่บัน 
ข่าข่องตัวิเอง	ไม่ย่มจัม้กคนอ่�นหายใจั	ไม่เป็็นหนี�สินลั้นพุ้นตัวิ	
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 3) พอเหมัาะ มััตตัญญุุตา	 ควิามร์้้จัักพุอป็ร์ะมาณ	 ค่อ	
นกน้อยทำาร์ังแต่พุอตัวิ	 ใช้เทคโนโลัยีที�เหมาะสม	 ไม่ไป็ทำาลัาย 
สิ�งแวิด้ลั้อม	เป็็นต้น		
 4) พอใจ คืือคืวามัสุข้ ซึ่่�งเป็็นเป็้าหมายข่องการ์พุัฒนาใน 
ทางพุร์ะพุุทธศาสนาในจัักร์	 4	 ที�อธิบัามาแลั้วิว่ิากงลั้อแห่งการ์
พุัฒนาทั�ง	4	หมุนพุาไป็หาควิามสุข่ซึ่่�งเป็็นเป็้าหมายในป็ร์ัชญาข่อง
เศร์ษฐกิจัพุอเพุียง	

	 พุร์ะร์าชด้ำาร์ัสที�วิ่า	“ไมั�โลภอยั่�างมัากั คืนเรากั็อยั่่�เป็นสุข้” 

ชวินให้นึกถึงพุุทธภาษิตที�วิ่า	 “อติโลัโภ	หิ	ป็าป็โก	โลัภมากเกินไป็
เลัวิแท้	ๆ”	แลัะคำาพุ้ด้ข่องมหาตมะ	คานธี	ที�วิ่า	“โลักให้ทร์ัพุยากร์
เพุยีงพุอตอ่ควิามตอ้งการ์ที�จัำาเป็็นข่องมนษุยท์กุคน	แต่ไมเ่พุยีงพุอ
ตอ่ควิามโลัภข่องมนุษยท์กุคน”	ควิามโลัภเหม่อนทะเลัที�ถมเทา่ไร์ก็
ไม่มวีินัเตม็	ควิามไมร่์้จั้ักพุอในใจัข่องคนโลัภมากเป็็นไป็ตามกฎข่อง
การ์ตอบัแทนที�ลัด้ลัง	(Law	of	Diminishing	Returns)	ค่อยิ�งบัร์โิภค
มากยิ�งได้้ควิามพุงึพุอใจันอ้ยลัง	เชน่	ทานอาหาร์อร์อ่ยร์าคาแพุงม่�อ
แร์กให้ควิามสุข่มาก	 แต่พุอทานอาหาร์เมน้เด้ียวิกันนั�นซึ่ำ�าในวิันร์ุ่ง
ข่่�น	ควิามสขุ่จัะลัด้ลังจันกลัายเป็็นควิามเบั่�อถา้ทานซึ่ำ�าตดิ้ต่อกันเกนิ
สามวิัน	 นี�ค่อ	 ยิ�งบัร์ิโภคมากกลัับัได้้ควิามสุข่น้อย	 เพุร์าะฉะนั�นต่อ
ให้คนเร์ากอบัโกยทรั์พุยากร์มากข่นาด้ไหนก็ไม่มีวิันสุข่ใจัเป็็นเวิลัา
นาน	พุอเบั่�อตร์งนี�กไ็ป็แสวิงหาข่องใหม่ที�เร์า้ใจักวิา่	มันทำาให้โลัภไมร่์้้
จับั	ถมเท่าไร์ไม่ร์้้จัักเต็ม	ด้ังพุุทธภาษิตที�วิ่า	“นัตถิ	ตัณหาสมา	นที	 
ไม่มีแม่นำ�าใด้เสมอด้้วิยตัณหา”
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LAW	OF	DIMINISHING	RETURNS
|	CREDIT:	EGOEH	SETH	GOGO	/	HTTPS://SETHGOGO.COM/2010/11/29/
THE-LAW-OF-DIMINISHING-RETURNS/

Additional
Output

input

Point of Diminishing Returns

	 นักจัิตวิิทยาได้้ทำาวิิจััยเกี�ยวิกับัชีวิิตข่องกลัุ่มคนถ้กหวิย
ร์างวิัลัที�	 1	 พุบัวิ่าพุวิกเข่ามีควิามสุข่มากเม่�อได้้รั์บัเงินร์างวัิลั	 แต่
มีควิามสุข่อย้่ได้้ไม่กี�เด่้อน	 แลั้วิก็เกิด้ควิามเคยชินตามกฎข่องการ์
ตอบัแทนที�ลัด้ลัง	ควิามร์้ส้กึข่องพุวิกเข่าจัะกลัับัมาอย้ใ่นจุัด้เดิ้มกอ่น
ที�จัะถ้กหวิย	 จัุด้นั�นค่อ	 เส้นมาตร์ฐานข่องควิามสุข่	 (Base	 Level)	 
อันนี�เร์ียกวิ่าจัุด้พุอเพุียง	 ต่อให้คนเร์าได้้ลัาภยศหร์ือตำาแหน่งอะไร์
ก็ตาม	 เร์าจัะยินดี้มีสุข่ได้้ไม่นาน	 ในที�สุด้ควิามร้้์สึกเคยชินจัะพุา 
กลัับัมาอย้่จัุด้เด้ิม	
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	 งานวิิจััยเกี�ยวิกับัชีวิิตคนโชคร์้ายที�ป็ร์ะสบัอุบััติเหตุข่าข่าด้	
แข่นข่าด้ก็ให้ผลัคลั้ายกัน	 พุวิกเข่าอาจัจัะเสียใจัมากตอนที�เกิด้
อบุัตัเิหตใุหม	่ๆ 	หลัังจัากนั�นควิามเคยชนิทำาใหป้็ร์บััใจัได้้	เร์าจ่ังเหน็
คนพุิการ์หัวิเร์าะได้้	บัางทีด้้พุวิกเข่ามีควิามสุข่มากกวิ่าคนมีอวิัยวิะ
คร์บับัริ์บั้ร์ณ์	 เพุร์าะวิ่าในที�สุด้พุวิกเข่าจัะป็รั์บัใจัข่่�นจัากควิามทุกข์่
มาที�จัุด้พุอเพุียง	 คนเร์ามีจัุด้พุอเพุียงอย้่ในใจัด้้วิยกันทุกคน	 เพุียง
แต่ต้องหาจัุด้พุอเพุียงให้พุบั	 การ์ค้นพุบัจุัด้พุอเพุียงนี�ทำาให้คนเร์า
มีควิามสุข่ตามสมควิร์แก่อัตภาพุ	
	 ในการ์นำาเสนอแนวิคิด้เร์ื�องป็ร์ะเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	
มุ่งเป็ลัี�ยนสังคมไทยใน	20	ป็ีข่้างหน้าจัากการ์ทำางานมากแต่ได้้เงิน
น้อย	(More	for	less)	ให้เป็็นการ์ทำางานน้อยแต่ได้้เงินมาก	(Less	
for	more)	อาตมาเห็นวิ่าเงินไม่ใช่เป็้าหมายที�แท้จัร์ิง	ควิามสุข่เป็็น
เป้็าหมายข่องการ์พุัฒนา	 นั�นค่อทำางานน้อยแต่ได้้เงินมากแลัะได้้ 
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สขุ่มาก	นี�แหลัะค่อสิ�งที�เร์าต้องการ์	เร์าบัริ์โภคนอ้ยแตม่คีวิามสขุ่มาก	
ไม่ต้องลังทุนทำาลัายสิ�งแวิด้ลั้อม	คนไทยก็มีควิามสุข่ได้้		

Thai Economy 4.0
Transforming towards the Value-Based Economy

More for Less Less for More

Commodities

Industries

Trade in Goods

Innovation

Technology

Trade in Services

Conversion-Uplift.co.uk

	 กล่ัาวิในทางพุร์ะพุุทธศาสนา	 คำาว่ิาควิามสุข่ไม่ได้้หมายถึง 
สามิสสุข่ที�เกิด้จัากการ์บัริ์โภคใช้สอยเท่านั�น	 แต่ยังหมายถึง 
นิร์ามิสสุข่	 ที�เกิด้จัากกิจักร์ร์ม	 เช่น	 ทำากร์ร์มฐาน	 ทำาควิามด้ีด้้วิย
จัิตอาสาเป็็นต้น	 เพุร์าะฉะนั�นควิามสุข่ที�เป็็นเป้็าหมายแห่งป็ร์ัชญา
ข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียงจั่งสอด้คลั้องกับัควิามสุข่	 4	 อย่างตามหลััก
พุร์ะพุุทธศาสนา	ด้ังนี�
 1) อัตถิ่่สุข้	ค่อ	สุข่จัากการ์มีทร์ัพุย์	หมายร์วิมถึงมีทุนเด้ิม
ด้ี	สิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี	มีทุนทางสังคมด้ี	แบับับั้ร์ณาการ์กัน	
 2) โภคืสุข้	ค่อ	สุข่จัากการ์บัร์ิโภค	 เม่�อมีทร์ัพุย์แลั้วิร์้้จัักใช้
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อย่างพุอเพุียง	ค่อใช้น้อยบัร์ิโภคน้อยแต่ได้้ควิามสุข่มาก	ไม่เป็็นภัย
ต่อสังคมแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	
 3) อนณสุข้	ค่อ	สุข่จัากการ์ไม่เป็็นหนี�	หมายถึงไม่มีหนี�สิน
ลั้นพุ้นตัวิ	สามาร์ถย่นอย้่บันข่าข่องตัวิเอง
 4) อนวัชชสุข้	 ค่อ	 สุข่จัากการ์งานไม่มีโทษ	 ไม่หาเงินโด้ย
ผดิ้กฎหมายแลัะศลีัธร์ร์ม	ที�โควิิด้ร์ะบัาด้ร์อบัสองคร์ั�งนี�มาจัากธรุ์กจิั
สีเทาซึ่่�งไม่ควิร์ทำา
	 ป็ร์ะเทศภ้ฏิานถ่อเร์ื�องการ์ทำางานน้อยแต่ได้้ควิามสุข่มาก
เป็็นเป้็าหมายข่องการ์พุัฒนา	 กษัตร์ิย์จัิกมี�องค์ที�	 4	 ข่องภ้ฏิาน
ได้้ป็ร์ะกาศให้สหป็ร์ะชาชาติรั์บัทร์าบัวิ่าภ้ฏิานจัะไม่ใช้ผลัิตภัณฑิ์ 
มวิลัร์วิมข่องป็ร์ะเทศหร์ือ	GNP	(Gross	National	Product)	เป็็น 
เป้็าหมายข่องการ์พุัฒนาป็ร์ะเทศ	 แต่ใช้ควิามสุข่มวิลัร์วิมข่อง
ป็ร์ะเทศ	หร์ือ	GNH	(Gross	National	Happiness)	เป็็นเป็้าหมาย
ข่องการ์พุัฒนา
	 ในปี็	 2558	 ได้้มีโอกาสไป็แสด้งป็าฐกถาในที�ป็ร์ะชุม
นานาชาติเร์ื�องควิามสุข่มวิลัร์วิมข่องป็ร์ะเทศ	(GNH	Conference)	
ที�ภ้ฏิาน	ป็ร์ะเทศนี�ไม่มีหอ้งป็ร์ะชมุใหญพุ่อที�จัะจัดั้ป็ร์ะชมุคนจัำานวิน
มาก	 เข่ากางเต้นท์ทำาเป็็นห้องป็ร์ะชุม	 ผ้้เข่้าสัมมนานานาชาติ 
ถ่ายภาพุหม่้ร์่วิมกันกับักษัตร์ิย์ภ้ฏิานองค์ปั็จัจุับัันที�ร์ิมด้งไม้	 นายก
ร์ัฐมนตร์ีภ้ฏิานบัอกที�ป็ร์ะชุมวิ่า	ภ้ฏิานกำาหนด้นโยบัายวิ่า	ป็ร์ะเทศ
นี�ต้องมีป็่าไม้	 70%	 ข่องพุ่�นที�ป็ร์ะเทศ	 เวิลัาป็ฏิิบััติจัร์ิงป็ร์ะเทศมี
ป่็าไม้	 75%	 ส่วินในด้้านสังคมก็มีนโยบัายให้คนนอนหลัับัวัินลัะ	
8	 ชั�วิโมง	 โด้ยเฉลีั�ยร์ัฐบัาลัสามาร์ถทำาให้คนทั�งป็ร์ะเทศนอนหลัับั 
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วินัลัะ	8.2	ชั�วิโมง	นบััว่ิาเกนิเป้็า	คนไป็เที�ยวิภ้ฏิานจัะไป็ช้อป็ปิ็�งตลัอด้
เวิลัาไม่ได้้	ทุกห้างร์้านต้องป็ิด้หนึ�งวิันต่อสัป็ด้าห์	ไม่มีป็ร์ะเภทเป็ิด้	
24	ชั�วิโมง	ที�ให้ป็ิด้หนึ�งวิันต่อสัป็ด้าห์ก็เพุ่�อให้โอกาสพุนักงานได้้อย้่
บั้านมีควิามสุข่กับัคร์อบัคร์ัวิ
	 สร์ุป็วิ่า	การ์พุัฒนาในมุมมองข่ององค์การ์สหป็ร์ะชาชาติจัะ
ต้องเชื�อมโยงบั้ร์ณาการ์ทั�งสามด้้านค่อด้้านเศร์ษฐกิจั	 สังคม	 แลัะ 
สิ�งแวิด้ล้ัอม	 จ่ังจัะเป็็นการ์พัุฒนาที�ยั�งย่น	 ซ่ึ่�งตร์งกับัการ์พุัฒนา
แบับัทางสายกลัางในพุร์ะพุุทธศาสนาที�เชื�อมโยงการ์พุัฒนาทั�งทาง
กาย	 ทางสังคม	 ทางจัิตแลัะทางปั็ญญาเข่้าด้้วิยกัน	 หลัักป็รั์ชญา
ข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียงก็ค่อทางสายกลัางแห่งการ์พุัฒนาที�นำาไป็
ส้่เป้็าหมายทางเศร์ษฐกิจั	 สังคมวิัฒนธร์ร์ม	 แลัะสิ�งแวิด้ลั้อมเช่น
เดี้ยวิกนั	ทั�งหมด้นั�นเป็็นภาพุร์วิมแหง่การ์พุฒันาที�ยั�งยน่	ข่บััเคลั่�อน
โด้ยมนษุยท์ี�สมบัร้์ณ์ผ้มี้ตาแหง่ปั็ญญาสองข่า้ง	ค่อปั็ญญาในทางโลัก
แลัะปั็ญญาในทางธร์ร์ม	 เข่าใช้ป็ัญญาในทางธร์ร์มกำากับัปั็ญญาใน
ทางโลักสำาหร์ับัข่ับัเคลั่�อนโลักใบันี�ไป็ส้่เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
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ช่วิงถ�ม-ต์อบ
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คำาถาม

	 ในยุคปั็จัจัุบัันนี�	 มนุษย์อาจัจัะร์้้สึกวิ่าเร์าเป็็นเจ้ัาข่อง 
สิ�งแวิด้ลั้อม	 เร์าเป็็นเจั้าข่องทร์ัพุยากร์	 เร์าเลัยอาจัจัะต้องใช้คำาที�
หลัวิงพุอ่บัอกว่ิามนษุยอ์าจัจัะยังไม่ร์้ร้์อบั	แลัะยงัไม่ร์้ลึ้ักพุอวิา่	ทกุสิ�ง
ทุกอย่างมันอิงอาศัยซึ่่�งกันแลัะกัน	 ค่อเร์าไม่สามาร์ถที�จัะไป็จััด้การ์
หร์ือใช้ทรั์พุยากร์เกินกว่ิาควิามต้องการ์	 ซ่ึ่�งถ้ามันเกินแลั้วิก็จัะก่อ
ให้เกิด้ปั็ญหาอ่�น	 ๆ	 ตามมา	 แลั้วิก็จัะเป็็นอย่างที�พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ 
หลัวิงพุ่อบัอกว่ิา	 มันอาจัจัะไม่ก่อให้เกิด้การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นอย่าง
แท้จัร์ิง	อันนี�ผมวิ่าก็อาจัจัะเป็็นส่วินหนึ�งที�เป็็นป็ัญหาอย้่	ณ	ป็ัจัจัุบััน	
แลั้วิก็มนุษย์เร์าก็ยังมีเร์ื�องข่องควิามโลัภ	แลัะก็ยังมีเร์ื�องที�ต้องการ์	
หร์ือมีควิามอยากได้้อย้่เป็็นเร์ื�องป็กติตร์งนี�	 ต้องทำายังไง	 อาจัจัะ
เร์ียนถามพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณหลัวิงพุ่อวิ่าจัะมีแนวิทาง	 หร์ือวิ่าข่้อเสนอ
แนะอยา่งไร์ที�ทำาใหพุ้วิกเร์าสามาร์ถนำาทร์พัุยากร์มาใชใ้หเ้กดิ้สมดุ้ลั
แลัะยั�งย่นจัากหลัักธร์ร์มต่าง	ๆ 	ที�ได้้ยกมา	ซึ่่�งก็เป็็นป็ร์ะโยชน์อย่าง
มากแลั้วิ

พระพรหมบััณฑิิต

	 เร์ื�องข่องควิามคิด้วิ่ามนุษย์เป็็นนายเป็็นเจ้ัาข่องทร์ัพุยากร์ 
ธร์ร์มชาต	ิมาจัากอทิธพิุลันอกพุร์ะพุุทธศาสนา	อนันี�เร์ามจีัดุ้ด้อีนัหนึ�ง 
ที�เร์าจัะต้องสลััด้อิทธิพุลัอันนี�ไป็	 อิทธิพุลัแร์กมาจัาก	 วิิทยาศาสตร์์
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เทคโนโลัยีที�พุยายามเอาชนะธร์ร์มชาติให้ได้้	 ซ่ึ่�งพุ้ด้ให้ลัึกไป็
หน่อยก็ได้้	 แก่นข่องวิิทยาศาสตร์์ค่อฟิสิกส์	 วิ่าด้้วิยควิามจัร์ิงข่อง
สร์ร์พุสิ�ง	 ฟิสิกส์ดั้�งเด้ิมหรื์อ	 Classical	 Physics	 เช่น	 กฎข่อง
นิวิตัน	 ในร์อบัสามร์้อยปี็ที�ผ่านมา	 ทำาให้มนุษย์พุยากร์ณ์ทุกสิ�ง
ทุกอย่างได้้หมด้	 ถ้าเร์าร์้้สถานที�	 เร์าร์้้แร์งกร์ะทำาต่อสิ�งที�อย้่นั�น	 
ที�มันมากร์ะทำากัน	 เร์าจัะพุยากร์ณ์ได้้หมด้ว่ิาอะไร์จัะเกิด้ข่่�น	 อันนี�
ค่อควิามเชื�อข่องนักวิิทยาศาสตร์์แลั้วิก็เอามาใช้ในทุกสาย	ทุกวิันนี� 
ที�เร์าเร์ียนสังคมศาสตร์์	 เร์ียนอะไร์ต่าง	 ๆ	 เพุร์าะเร์าพุยากร์ณ์ได้้	
เม่�อเร์าพุยากร์ณ์ได้้เร์าควิบัคุมได้้	ค่อเร์าเข่้าใจัวิ่าเร์าคุมได้้ทุกอย่าง	 
เร์าจ่ังลัม่เร์ื�องอนจิัจััง	ทกุขั่ง	อนตัตา	เหม่อนกบััทกุสิ�งทกุอยา่งตอ้งได้้ 
ด้ั�งใจั	มันข่ัด้กับัหลัักอนัตตาข่องเร์า	
	 ทีนี�พุอมายุคสักร์้อยปี็ที�ผ่านมา	 มันเกิด้ยุคฟิสิกส์ใหม่ข่่�น	
ป็ัจัจัุบัันเร์ียกวิ่า	Quantum	Physics	ควิอนตัมฟิสิกส์	มีการ์ค้นพุบั
สิ�งที�เร์ียกว่ิา	 Unpredictability	 พุยากร์ณ์ไม่ได้้	 เร์าไม่สามาร์ถจัะ
พุยากร์ณ์ได้้ว่ิาควิอนตัมจัดุ้หนึ�งมนัจัะไป็ไหนอยา่งไร์	เร์าพุ้ด้ถึงเร์ื�อง
ข่องทวิภิาคข่อง	Particle	อนภุาคแลัะ	Wave	คลั่�น	ซ่ึ่�งไอนส์ไตน์บัอก
วิา่	เร์ื�องเหล่ัานี�เป็็นไป็ไมไ่ด้้	การ์ที�พุยากร์ณ์ไม่ได้้แล้ัวิบัอกว่ิาไม่ร์้อ้ะไร์
จัะเกิด้ข่่�นมันทำาลัายร์ะบับัวิิทยาศาสตร์์	
เพุร์าะฉะนั�น	 ไอน์สไตน์ป็ฏิิเสธเร์ื�องควิอนตัม	 บัอกว่ิาพุร์ะเจั้าไม่
ได้้ทอด้ล้ักเต๋า	 วิิทยาศาสตร์์ต้องพุยากร์ณ์ได้้	 พุร์ะพุุทธศาสนาไม่
ถึงกับับัอกว่ิาพุยากร์ณ์ไม่ได้้	 แต่ไม่ให้ไป็ติด้ในเร์ื�องควิามแน่นอน	
จ่ังสอนเร์ื�อง	 อนิจัจััง	 ทุกข่ัง	 อนัตตา	 มาตลัอด้สองพัุนปี็	 ในข่ณะ
ที�วิิทยาศาสตร์์ก็ยึด้เร์ื�องอะตอม	 ศาสนาอ่�น	 ๆ	 ก็ยึด้เร์ื�องอาตมัน	 
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ถ้าเร์ากลัับัมาใช้ปั็ญญาพุิจัาร์ณาหลัักพุร์ะพุุทธศาสนาเร์ื�อง	 อนิจัจััง	
ทกุข่งั	อนตัตา	เร์าจัะอ่อนนอ้มถ่อมตนตอ่ธร์ร์มชาต	ินี�ค่อเร์ื�องที�หนึ�ง	
ค่อมาเน้นเร์ื�องไตร์ลัักษณ์กันให้มากข่่�น	 ในชีวิิตจัร์ิงมันไม่แน่นอน
วิันด้ีค่นด้ี	 เร์าคิด้วิ่าเร์าควิบัคุมโร์คได้้	มันก็มาแลั้วิค่อ	COVID-19	 
เร์าก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน	 เร์าจัะต้องร์ะมัด้ร์ะวัิง	 เกิด้ควิามไม่
ป็ร์ะมาท	นี�ค่อเร์ื�องที�หนึ�ง
	 เร์ื�องที�	2	บัางศาสนาสอนวิ่าพุร์ะผ้้สร์้าง	ได้้สร์้างมนุษย์เป็็น
เงา	เป็น็ตัวิสะท้อนข่องพุร์ะผ้้เป็น็เจั้า	พุร์ะผ้้สร์้างได้้สร์้างสร์ร์พุสิ�งใน
โลักนี�ร์วิมถึงธร์ร์มชาติเอามาร์ับัใช้มนุษย์	 เพุร์าะฉะนั�น	 ฆ์่าสัตวิ์ไม่
บัาป็	 แต่ในพุร์ะพุุทธศาสนาเคาร์พุสิทธิแม้กร์ะทั�งข่องสัตว์ิทั�งหลัาย	
ไป็ฆ์่าไม่ได้้	เป็็นบัาป็	นี�เร์ื�องหนึ�งที�เร์าเห็นคุณค่าข่องสิ�งต่าง	ๆ	แลัะ
ก็มีศีลั	 5	 ห้ามฆ์่าสัตวิ์	 ห้ามทำาร์้ายธร์ร์มชาติ	 แลั้วิยังมีคุณธร์ร์ม
ที�สำาคัญเกี�ยวิกับัธร์ร์มชาติแวิด้ลั้อมวิ่าสิ�งใด้ก็ตามมีคุณค่าแก่เร์า	 
เร์าต้องเคาร์พุต้องกตัญญฺ้	 ยัสสะ	 ร์ุกข่ัสสะ	 ฉายายะ	 นิสีเทยยะ	 
สะเยยยะ	 วิา	 บัุคคลันั�งหร์ือนอนอย้่ใต้ร์่มเงาข่องต้นไม้ใด้	 ไม่ควิร์
หักร์าญกิ�งข่องต้นไม้นั�น	 ใคร์ทำาเช่นนั�น	 ชื�อว่ิาป็ร์ะทุษร์้ายมิตร์	 
มติตฺทุพุโฺภ	ห	ิป็าป็โก	คนป็ร์ะทุษร์า้ยมิตร์เลัวิแท	้ๆ 	อยา่วิา่แตก่ตญัญฺ้
ต่อคน	ต่อสัตวิ์เลัย	แม้แต่ธร์ร์มชาติแวิด้ลั้อมก็ต้องกตัญญฺ้	แต่เร์า
เอาเร์ื�องนี�มาสอนกันน้อยไป็หน่อย
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คำาถาม

	 อยากจัะถามวิา่พุร์ะพุุทธศาสนาในไทยจัะมีบัทบัาททั�งในเชงิ
ควิามคิด้แลัะภาคป็ฏิิบััติการ์ในสถานการ์ณ์	COVID-19	ยังไงคร์ับั	
(ผมชื�อบัณัฑิติเป็็นนักศึกษาจัากมหาวิทิยาลัยัศรี์นคร์นิทร์วิโิร์ฒคร์บัั)

พระพรหมบััณฑิิต

	 ในสถานการ์ณ์โควิิด้นี�เร์าจัะเห็นเร์ื�องที�เป็็นควิามคลัี�คลัาย
ข่องการ์ร์ะบัาด้ในช่วิงแร์ก	ๆ	ทางศาสนาต้องการ์ให้คนป็ร์ับัตัวิเข่้า
กับัสิ�งที�เร์าเร์ียกวิ่า	New	Normal	ตั�งแต่ต้นเลัย	ควิามห่วิงใยซึ่่�งกัน
แลัะกนั	ด้้แลัซ่ึ่�งกนัแลัะกนัที�เร์าเร์ยีกว่ิาเมตตากรุ์ณาเป็็นเร์ื�องสำาคัญ	
บัางทีคนหนุ่มคนสาวิไม่ค่อยห่วิงใยคนกลุ่ัมเสี�ยงผ้้ส้งอายุที�อย้่ใน
บั้านเร์ือน	ก็ไป็เอาเชื�อกลัับัมาเข่้าบั้าน	 เร์าก็เร์ียกร์้องให้ทุกคนต้อง
ป็ร์บััตวัิ	โด้ยใชห้ลัักในทางศาสนาวิา่	อัตตานงั	ร์กัข่นัโต	ป็ร์งั	ร์กัข่ะติ	
ร์กัษาตวัิเองใหป้็ลัอด้ภยัเทา่กบััร์กัษาคนอ่�น	ป็ร์งั	ร์กัข่นัโต	อัตตานงั	
ร์กัข่ต	ิร์กัษคนอ่�นใหป้็ลัอด้ภัยเทา่กบััรั์กษาตนเอง	ห่วิงใยคนในบัา้น
วิ่าเร์าจัะไม่เอาเชื�อไป็ติด้เข่าเท่ากับัทำาให้เร์าป็ลัอด้ภัย	 ค่อพุร์ะพุุทธ
ศาสนาสอนให้มองภาพุกวิ้าง	 ร์้้ร์อบั	 อย่าไป็เห็นแก่ตัวินึกถึงแต่ตัวิ	
อย่าไป็เอาแต่ธุร์กิจัตัวิเองเข่้ามาทำาลัาย	 ร์ะบับัธุร์กิจัคนอ่�น	 บัางที
ก็จัะต้องร์ักษาตนแลัะร์ักษาคนอ่�น	 นึกถึงส่วินร์วิม	 นี�ค่อสิ�งที�เป็็น 
คำาสอนที�พุร์ะท่านได้้เผยแพุร์่ออกเทศน์ออกสอนกันมากในช่วิงนี�
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	 เร์ื�องที�	2	ในช่วิงที�เร์าป็ร์ะสบัวิิกฤติทำาอย่างไร์เร์าจั่งจัะผ่าน
พุ้นไป็ได้้	หลัักข่องศาสนาก็ค่อป็่วิยกายแต่อย่าป็่วิยใจั	หมายควิาม
วิา่เวิลัาที�เร์าได้้ร์บััผลักร์ะทบัทางเศร์ษฐกจิักด็้	ีโร์คภัยไข่เ้จับ็ักด็้	ีจัาก
พุิษโควิิด้	 เหม่อนโด้นยิงด้้วิยล้ักศร์ด้อกที�หนึ�งในสัลัลัส้ตร์	 เม่�อถ้ก
ยิงด้้วิยล้ักศร์ด้อกที�หนึ�งทำาให้เร์าเจั็บัป่็วิย	 ทำาให้เร์ามีปั็ญหาทาง
เศร์ษฐกิจัอะไร์ต่าง	ๆ	นี�ค่อลั้กศร์ด้อกที�หนึ�ง	ก็อย่าไป็ซึ่ำ�าเติมตัวิเอง
ด้้วิยลั้กศร์ด้อกที�สอง	ค่อไป็พุิไร์ร์ำาพุันจันตั�งสติไม่ได้้	เสียอะไร์ก็เสีย
ไป็อย่าให้เสียกำาลัังใจั	
	 หมด้อะไร์ก็หมด้ได้้แต่อย่าหมด้หวิัง	 เพุร์าะฉะนั�นศาสนาก็
ชว่ิยเตอ่นใหค้นตั�งสตไิด้้	หนึ�งร์กัษา	New	Normal	ไมข่่ยาย	ไมท่ำาให้
เชื�อมันแพุร์่	อันที�สองให้ฟื�นย่นกลัับัข่่�นมาได้้	ส้้ต่อไป็	โด้ยที�วิ่าร์ักษา
สภาพุจิัตใจัข่องตนเอง	ด้้แลัจัติใจัข่องตนเอง	แลัะมองกว้ิาง	ไมใ่ชเ่ร์า
คนเด้ียวิที�ทุกข่์	มองร์อบั	ๆ	คนอ่�นก็ทุกข่์	แต่ทำาอย่างไร์ที�จัะมีนำ�าใจั
ต่อกัน	พุึ�งพุาอาศัยกัน	เป็็นกำาลัังใจัให้กัน	ถึงจัะห่างทางกาย	แต่ใจั
จัะตอ้งด้้แลักัน	ปิ็ยญฺจฺั	อนนฺป็านมฺห	ิเวิลัามขี่า้วินำ�าสมบัร้์ณ์เร์านกึถงึ
คนเป็็นที�ร์ัก	เวิลัาทุกข่์เร์าก็ต้องช่วิยเหลั่อกัน	ด้้แลักัน	กัลัยาณมิตร์
เพิุ�มควิามสุข่เป็็นหลัายเทา่	ลัด้ควิามเศร้์าใหน้อ้ยลัง	เพุร์าะฉะนั�นใน
ยามวิกิฤต	ิร์ะบับักลััยาณมติร์	ร์ะบับัควิามเหน็ใจั	ร์วิมถงึธร์ร์มะอะไร์
ต่าง	ๆ 	ต้องออกมาช่วิยกันพุ้ด้	ช่วิยกันสอนเพุ่�อให้ผ่านพุ้นวิิกฤติไป็
ให้ได้้
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คำาถาม

	 การ์ที�เร์าจัะมทีวิิจัักข่ไุด้้ค่อคนสว่ินใหญก่จ็ัะเร์ยีนการ์ป็ร์ะกอบั
สมัมาอาชีพุอย่างเดี้ยวิ	ค่อเอกจัักขุ่อยา่งเดี้ยวิ	แตว่่ิาจัะทำายงัไงใหไ้ด้้
ทวิิจัักขุ่เกิด้ข่่�น

พระพรหมบััณฑิิต

	 การ์ศึกษาเนน้ในเร์ื�องข่องควิามร้้์ในทางโลัก	ข่าด้ควิามสนใจั
ใหค้วิามสำาคัญกบััควิามร้้์ในทางธร์ร์ม	ไม่ได้้อย้ท่ี�ทำาอยา่งไร์	ในเร์ื�อง
มร์ร์คมีองค์	8	ก็ค่อ	สร์้างสัมมาทิฐิก่อน	ค่อทำาควิามเห็นให้ถ้กต้อง
กอ่น	ถา้เร์าคดิ้วิา่ควิามร้้์ในทางโลักสำาคัญที�สดุ้แลัะจัำาเป็็นที�สดุ้อยา่ง
เด้ียวิ	โอกาสที�เร์าจัะให้ควิามสำาคัญแก่ควิามร์้้ในทางธร์ร์มหร์ือทาง
ศาสนามันก็ไม่เกิด้	 เพุร์าะฉะนั�นก็ต้องทำาควิามเห็นให้ถ้กต้องก่อน	
อย่างที�เร์าพุ้ด้กันในวิันนี�	ในชีวิิตจัร์ิงเอาแค่ให้เห็นควิามสำาคัญก่อน
แลั้วิจัะไป็แสวิงหาเอง	 เร์ียกวิ่าเม่�อพุบัทุกข่์แลั้วิจัะแสวิงหาธร์ร์มะ	
มันจัะหาป็ัญญาเอง	 แต่ทีนี�มันจัะมีสองวิิธี	 ป็ร์ะการ์ที�	 1	 ก็ค่อคุณ
ยังไม่พุบัทุกข่์คุณก็หาธร์ร์มะหาป็ัญญาจัักษุเอาไวิ้ก่อน	หร์ือป็ร์ะการ์
ที�	2	พุอพุบัทุกข่์ป็ัญญาจัักษุจัะเข่้ามา	โด้ยธร์ร์มชาติมันจัะเป็็นอย่าง
นี�	ถา้โลักนี�ไมม่คีวิามทุกข่	์พุร์ะพุุทธเจ้ัาไม่จัำาเป็็นต้องอบุัติั	พุร์ะธร์ร์ม
ไม่จัำาเป็็นจัะต้องส่องแสง	แต่เพุร์าะโลักนี�มีควิามทุกข่์	พุร์ะพุุทธเจั้า
จั่งอุบััติ	พุร์ะธร์ร์มจั่งส่องแสง	ในฝ่ายข่องศาสนาต้องเตร์ียมควิาม
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พุร์้อมไวิ้ตร์งนี�	 ข่้อแร์ก	 เม่�อคนหันเข่้ามาหาแสงแห่งพุร์ะธร์ร์ม	 ค่อ
ป็ัญญาจัักษุเร์าพุร์้อมที�จัะสอนเข่าไหม	อันที�สองทำาอย่างไร์ถึงจัะให้
คนที�ยังไม่ต้องพุบัทุกข่์มาก	 เข่้าใจัว่ิามันต้องมีป็ัญญาในทางธร์ร์ม	
อันนี�แหลัะมันอย้่ที�การ์ป็ลั้กฝัง	คร์อบัคร์ัวิ	การ์ศึกษา	แม้กร์ะทั�งทาง
ศาสนา	ป็ร์ะกาศธร์ร์มไป็เร์ื�อย	ๆ 	แจักด้วิงตาข่องป็ญัญา	เร์าป็ร์ะกาศ
ธร์ร์ม	พุ้ด้ไป็เร์ื�อย	ๆ 	แลั้วิในที�สุด้คนก็จัะเห็นเอง	ส่วินวิ่าเม่�อคนเห็น
แลั้วิก็เข่้ามาส้่กร์ะบัวินการ์จัุด้ป็ร์ะกายป็ัญญา	
	 ตร์งนี�	 ต้องถ่อวิ่าทางองค์กร์ศาสนาท่านพุร์้อมหมด้ท่านมี
เร์ื�องข่องการ์สอนกร์ร์มฐาน	เร์ื�องข่องการ์สอนธร์ร์มะอะไร์มากมาย	
ป็ร์ะต้วิัด้เป็ิด้กวิ้าง	แต่คนไม่เข่้าวิัด้	ส่�อข่องเร์าก็ส่งไป็แต่คนไป็หมด้
เวิลัากับัเร์ื�องอ่�น	เพุร์าะฉะนั�นเร์าก็จัะต้องโฆ์ษณากันให้มาก	เพุ่�อให้
คนเห็นคุณค่าข่องป็ัญญาไม่ใช่ไป็ติด้อย้่ที�สุตะค่อเร์ื�องควิามร์้้

คำาถาม

	 SDGs	 ในมุมมองข่องการ์ลัด้ควิามเหล่ั�อมลัำ�า	 วิ่าศาสนา
หร์ือคณะสงฆ์์จัะเข่้าไป็มีบัทบัาทได้้อย่างไร์บั้างในการ์สร์้างควิาม 
เท่าเทียมในสังคมคร์ับั	(คำาถามจัากคณุพุิชฌิ์นิพุัทธ์	นิสิตจัาก	มศวิ)

พระพรหมบััณฑิิต

	 ตอนนี�เร์ื�องข่อง	 SDGs	 เป้็าหมายข่องการ์กร์ะจัายควิาม
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มั�งคั�งน่าเป็็นห่วิง	 เพุร์าะวิ่ายิ�งพุัฒนาให้ไป็ส้่เป้็าหมายการ์เป็็น
ป็ร์ะเทศที�มีร์ายได้้ส้ง	 มันอาจัจัะหลัอกตา	 เพุร์าะว่ิาเอาร์ายได้้
ป็ร์ะชากร์ต่อคนต่อป็ีมาเป็็นตัวิกำาหนด้	 เอาร์ายได้้ทั�งป็ร์ะเทศมาตั�ง	
แลั้วิเอาป็ร์ะชากร์ทั�งหมด้มาหาร์	 ป็ร์ากฏิวิ่าคนจันก็แฝงอย้่ในนั�น	
เพุร์าะคนที�ร์วิยก็ร์วิยมาก	กฎข่องพุาเร์โต	เร์ียกวิา่กฎ	20:80	ร์ะบัุวิา่
ในแต่ลัะป็ร์ะเทศคน	20%	เป็็นเจั้าข่องทร์ัพุย์สิน	80%	ข่องป็ร์ะเทศ 
นั�นๆ	 เป็็นอย่างนี�ทั�วิโลัก	 แลัะคนอีก	 80%	 เป็็นเจั้าข่องทร์ัพุย์สิน
เพุียง	20%	พุาเร์โตพุ้ด้มาร์้อยห้าสิบัป็ีแลั้วิ	มันก็เป็็นอย่างนี�ทั�วิโลัก	 
ถามวิา่เร์าจัะกร์ะจัายควิามมั�งคั�ง	จัากคน	20%	ไป็ส้ค่น	80%	ให้มาก
ข่่�นได้้อยา่งไร์โด้ยเฉพุาะในทางศาสนา	ถา้คดิ้ในเชงินโยบัายมนักจ็ัะ
ต้องเข่้าไป็กร์ะตุ้นให้เกิด้การ์ใช้ป็ร์ัชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียงอย่าง
จัร์ิงจัังในภาคป็ฏิิบััติ	 ไม่ใช่เข่ียนไว้ิในเอกสาร์อย่างเด้ียวิ	 สิ�งที�พุ้ด้
วิันนี�ก็ค่อ	การ์พุยายามที�จัะเร์ียกร์้องให้ใช้คุณค่าในทางศาสนาแป็ลั
มาส้่การ์ป็ฏิิบััติ	 แม้เร์าจัะเร์ียกชื�อวิ่าป็ร์ัชญาข่องเศร์ษฐกิจัพุอเพุียง
กต็าม	อันนี�จัะมีพุลัังมากเพุร์าะอ้างถงึพุร์ะบัาทสมเด้จ็ัพุร์ะเจัา้อย้หั่วิ 
ร์ัชกาลัที�	9	อันนี�ค่อสิ�งที�ทางศาสนาจัะพุ้ด้ในภาพุร์วิมได้้	
	 ส่วินในเร์ื�องข่องปั็จัเจักแต่ลัะคน	 สิ�งที�อยากจัะให้ทำาค่อ
เร์ื�องข่อง	 Empowerment	 ค่อสร์้างพุลัังแห่งปั็ญญา	 สร์้างพุลััง
แห่งควิามร์้้ควิามสามาร์ถ	 ไม่ใช่ไป็งอม่อข่อเข่ากินอย่างเดี้ยวิ	 โด้ย
ส่วินตัวินั�นเชื�อเร์ื�องข่องภาษิตที�วิ่าถ้าท่านให้ป็ลัาแก่คนจัน	 เข่าจัะ
มีป็ลัากินเพุียงวิันเด้ียวิ	 แต่ถ้าท่านสอนวิิธีจัับัป็ลัาให้เข่า	 เข่าจัะมี
ป็ลัากินตลัอด้ชีวิิต	Empowerment	ค่อสอนวิิธีในการ์จัับัป็ลัา	สอน
ให้ข่ยัน	 สอนให้มีโอกาส	 ซ่ึ่�งมันก็น่าแป็ลักคนต่างป็ร์ะเทศตกงาน	 
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หนีงานเข่้ามาในป็ร์ะเทศเร์ามาทำางาน	 แย่งงานเร์าไป็เยอะแยะ	 
เร์าอย้ใ่นสังคมบัร์โิภคนยิมมากไป็	ถ้าพุร์ะเร์าชว่ิยกนัพุ้ด้ช่วิยกนัสอน
วิา่ควิามสขุ่ที�แทจ้ัริ์งมนัอย้ท่ี�เสน้	Base	Line	ค่อจัดุ้พุอเพุยีง	เร์าจัะมี
สุข่จัากการ์ให้	สุข่จัากกิจักร์ร์ม	จัากการ์กร์ะทำา	เป็ลัี�ยนลัักษณะนิสัย	
ข่องคนร์ุ่นใหม่ให้เอ่�อเฟื�อเผ่�อแผ่	ให้คนมีควิามร์้้ควิามสามาร์ถด้้วิย
การ์กร์ะจัายเร์ื�องการ์ศึกษา	เร์ื�องโอกาสกันมากข่่�น	อย่างที�ทำาอย้่ใน
มหาวิิทยาลััยสงฆ์์	 อยากให้มหาวิิทยาลััยสงฆ์์ในอนาคตข่ยายการ์
ศึกษาในเร์ื�องข่องธร์ร์มะไป็ให้ถึงร์ากหญ้าไป็ให้ถึงชาวิบั้าน	มันก็จัะ
ทำาให้เกิด้	 Movement	 เกิด้ข่บัวินการ์ที�ทำาให้คนมีควิามร้้์มีควิาม
สามาร์ถพุึ�งตนเองได้	้แลัว้ิกเ็กิด้การ์กร์ะจัายร์ายได้	้ไมใ่ช่ร์วิยกร์ะจักุ	
จันกร์ะจัาย	ส่วินนโยบัายข่องร์ัฐ	ในร์ัฐสวิัสด้ิการ์	ก็น่าสนใจั	คนไหน
ที�ร์วิยมากๆ	เสียสลัะจั่ายภาษีเยอะ	ๆ	หน่อย	เอามาช่วิยคนยากจัน	
มนักต็อ้งเกิด้ควิามเป็็นธร์ร์มในร์ะบับันี�ด้้วิย	ซ่ึ่�งทางศาสนาก็ช่วิยกนั
เทศน์ช่วิยกันสอน	เพุร์าะในที�สุด้เม่�อคุณนึกถึงส่วินร์วิม	คุณได้้เยอะ	
คุณก็ช่วิยคนอ่�นด้้วิย	เป็็นพุร์ะโพุธิสัตวิ์	อันนี�ก็น่าจัะเป็็นไป็ได้้

คำาถาม

	 ในฐานะที�พุร์ะเด้ชพุร์ะคุณได้้มีโอกาสไป็เย่อนต่างป็ร์ะเทศ 
แลัะมีโอกาสแลักเป็ลัี�ยนกบัันกัวิชิาการ์ตะวินัตกด้้วิยพุร์ะเด้ชพุร์ะคณุ
ได้้นำาเอาแนวิคิด้ทางพุร์ะพุุทธศาสนาในเร์ื�องข่องการ์พุฒันาที�ยั�งยน่	
ไป็แลักเป็ลีั�ยนกับัคนในสังคมที�เป็็นบัร์ิโภคนิยมตะวัินตก	 เค้ามอง
แนวิคิด้ทางพุร์ะพุุทธศาสนาข่องเร์าอย่างไร์	มีการ์ร์ับัแลัะนำาไป็ป็ร์ับั
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ใช้หรื์อไม่	 แลัะเร์าสามาร์ถนำาควิามร์้้ทางพุร์ะพุุทธศาสนาไป็ป็รั์บัใช้
กับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นอย่างเป็็นร์้ป็ธร์ร์มได้้อย่างไร์บั้างคร์ับั

พระพรหมบััณฑิิต

	 ในการ์ป็ร์ะชุมแลักเป็ลัี�ยนกัน	 เร์าเรี์ยกวิ่า	 Dialogue	 เร์า
จัะเร์ียนร์้้จัากกันแลัะกันนั�นส่วินหนึ�ง	 เร์าเคาร์พุควิามคิด้เห็น
แลักเป็ลีั�ยนกัน	 แต่สิ�งหนึ�งที�มันก้าวิหน้าไป็กวิ่านั�นในการ์ป็ร์ะชุม
นานาชาติก็ค่อ	 Partnership	 การ์จัับัม่อกันทำางาน	 ในร์ะด้ับัโลัก	
เร์าเชื�อมโยงกัน	แลักเป็ลัี�ยนกัน	ค่อ	ยึด้หลัักสองป็ร์ะการ์	ป็ร์ะการ์ที� 
1	 ค่อแลักเป็ลัี�ยนเร์ียนร์้้	 เข่าเรี์ยนร์้้จัากเร์า	 เร์าก็เร์ียนร์้้จัากเข่า	
ป็ร์ะการ์ที�	2	ก็ค่อ	มีโคร์งการ์	Project	ร์่วิมกันที�เร์าจัะจัับัม่อทำางาน	
เป็็นองค์กร์ทางศาสนาร์ะด้ับัโลัก	 อย่างการ์ป็ร์ะชุม	 COP	 ค่อเร์ื�อง
โลักร์้อน	 เร์าก็ได้้พุ้ด้วิ่าในทางพุร์ะพุุทธศาสนาเร์าทำาอย่างไร์ในการ์
อนรัุ์กษส์ิ�งแวิด้ล้ัอม	แตเ่ร์ากจ็ัะตอ้งพุ้ด้ใหอ้งค์กร์ร์ะด้บััโลักได้้เร์ยีนร์้้ 
เร์าก็จัะมีการ์ป็ร์ะชุมทางศาสนากัน	 ตอนนี�ก็กำาลัังเตรี์ยมการ์กัน	
COP	 26	 ที�จัะป็ร์ะชุมที�อังกฤษก็ติด้ต่อเร์ามา	 ข่อฟังควิามคิด้เห็น
ด้้านพุร์ะพุุทธศาสนา	แลัว้ิเร์าก็ป็ร์ะมวิลัควิามคิด้เหน็เข่า้ไป็ที�องค์การ์
สหป็ร์ะชาชาติในร์ะด้ับัโลัก	
	 ชาวิพุุทธเร์าจัับัม่อกบััจััด้วัินวิิสาข่บัช้าโลัก	ตั�งชื�อวิา่สภาสากลั
วิันวิิสาข่บั้ชาโลัก	International	Council	for	the	Day	of	Vesak	
ได้้ร์ับัฐานะเป็็นองค์กร์ที�ป็ร์่กษาพุิเศษข่องคณะมนตร์ีเศร์ษฐกิจัแลัะ
สังคมแห่งสหป็ร์ะชาชาติ	 เข่าก็ให้เวิลัาเร์าในการ์เสนอควิามคิด้ 
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ใด้	ๆ	ก็ตามที�เร์าคุยกันเร์ื�องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	เข่้าไป็ที�คณะมนตร์ี
เศร์ษฐกิจัแลัะสังคมแห่งสหป็ร์ะชาชาติได้้	 ซ่ึ่�งป็กติศาสนาเฉพุาะ
ป็ร์ะเทศเข้่าไป็ไม่ได้้	แตพุ่อเร์าจับััม่อร์ะดั้บัโลักเป็็นองคก์ร์นานาชาติ
ข่่�นมา	 เร์าสามาร์ถทำางานร่์วิมกันกับัชาวิพุุทธทั�วิโลัก	 หร์ือศาสนา
อ่�น	 แลั้วิก็แสด้งควิามคิด้เห็นเร์าเข่้าไป็ที�องค์การ์สหป็ร์ะชาชาติได้้	
อาตมามีบััตร์เข่้าไป็	ป็ร์ะชุมที�	UN	ได้้	เพุร์าะฉะนั�นในหลัาย	ๆ 	เร์ื�อง
เร์าก็เหม่อนฟังเข่า	 แลั้วิเร์าก็ป็ร์ะมวิลัมา	 แลั้วิเร์าก็ไป็เสนอกับัฝ่าย
ที�เกี�ยวิข่้อง	 ก็สร์้าง	 Partnership	 กับัเพุ่�อนผ้้นำาศาสนา	 กลัับัมาที�
ป็ร์ะเทศเร์า	ก็จัับัม่อกบััผ้น้ำาศาสนาซ่ึ่�งไป็ป็ร์ะชมุที�โนน้ด้้วิยกนั	มาถงึ
เม่องไทย	เร์าก็ร์่วิมม่อก็ทำางานต่อถึงกันได้้	ที�วิัด้ป็ร์ะย้ร์ฯ	นี�ก็ยังทำา
อย้่ย่านกะด้ีจัีนก็มาจัากการ์ไป็เจัอกันที�	 ต่างป็ร์ะเทศโน้น	 เม่�อกลัับั
มาก็มาทำางานร์่วิมกัน	ตอนอย้่เม่องไทยไม่ร์้้จัักกันหร์อก	

คำาถาม

	 กร์าบัมนสัการ์	พุร์ะเด้ชพุร์ะคณุพุร์ะพุร์หมบัณัฑิติ	ศาตร์าจัาร์ย์	
ด้อกเตอร์์	 สวิัสด้ีท่านอาจัาร์ย์ณัชพุลั	 ศิร์ิสวิัสดิ้�	 คณะอักษร์ศาสตร์์	
จัุฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย	 ผมชื�อนายพุงษ์พุัฒน์	 ใหม่จัันทร์์ดี้
เป็็นนักศึกษา	 ป็ริ์ญญาโท	 อย้่ที�คณะสิ�งแวิด้ล้ัอมแลัะทร์ัพุยากร์
ศาสตร์์	 มหาวิิทยาลััยมหิด้ลั	 ตอนนี�กำาลัังทำาวิิทยานิพุนธ์ป็ร์ะเด้็น 
พุร์ะสงฆ์์กับัสิ�งแวิด้ลั้อม	 ก็เลัยมีควิามสนใจัที�เข่้าร์่วิมร์ับัฟัง	 แลัะ
อยากจัะถามคำาถามไป็ถึงทางพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ	 ค่อ	 จัากการ์เก็บั
ข่้อม้ลัเบั่�องต้นก็ทำาให้ทร์าบัวิ่าธร์ร์มะ	 แลัะธร์ร์มชาติมันมีควิาม
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สอด้คลั้องกัน	เป็็นไป็ในทิศทางเด้ียวิกันทั�งสองส่วิน	แลั้วิก็จัากการ์
เก็บัข่้อม้ลัทั�งหมด้เห็นว่ิาพุร์ะสงฆ์์หนึ�งร์้ป็มีส่วินสำาคัญที�จัะอนุร์ักษ์ 
ป่็าไม้ได้้จัำานวินมาก	 ได้้หลัายพัุนไร์่	 แต่อย่างไร์ก็ตาม	 ส่วินใหญ่ 
พุร์ะสงฆ์์ที�ทำางานด้้านสิ�งแวิด้ลั้อมที�ไป็สังเกตด้้ก็ค่อจัะมีแต่พุร์ะป็่า	 
ที�เป็็นสายวิิปั็สสนาภาวินาที�ตั�งวิัด้อย้่ในป่็า	 จัะมีเพุียงส่วินน้อย
มากที�เป็็นพุร์ะบ้ัานที�มีควิามสนใจั	 แลัะอยากทำางานเร์ื�องอนุร์ักษ์ 
สิ�งแวิด้ลั้อม	 คำาถามก็ค่อ	 อยากจัะถามพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณในฐานะที�
เป็็นกร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม	ค่อถ้าคณะสงฆ์์เองมีส่วินในการ์ที�จัะ
ส่งเสร์ิมในเชิงนโยบัาย	หร์ือสนับัสนุนสิ�งต่าง	ๆ	ให้กับัพุร์ะที�อย้่วิัด้
บั้านในการ์ทำากิจักร์ร์มเร์ื�องอนุร์ักษ์สิ�งแวิด้ลั้อมได้้อย่างไร์บ้ัางข่อ 
กร์าบัข่อบัพุร์ะคุณคร์ับั

พระพรหมบััณฑิิต

	 ในนโยบัายข่องมหาเถร์สมาคม	ในสว่ินที�ทำาวิดั้ทกุวัิด้ใหเ้ป็็น
อาร์ามเป็็นที�ร์ื�นร์มยมี์ตน้ไม้อะไร์ต่าง	ๆ 	เทา่ที�อาตมาได้้รั์บัร์้ร้์บััทร์าบั
ก็ค่อ	การ์กำาหนด้นโยบัายให้วิัด้พุัฒนา	โคร์งการ์	“วิัด้สร์้างสุข่ด้้วิย
กิจักร์ร์ม	5ส”	ท่านก็ข่ยายไป็เร์ื�องทำาวิัด้ให้สวิยงามด้้วิยการ์มีต้นไม้
มีอะไร์งด้งาม	 อันนี�ที�เห็นเป็็นร์้ป็ธร์ร์มที�ท่านกำาหนด้เป็็นนโยบัาย	
แล้ัวิก็ร์่วิมม่อกับัทางฝ่ายร์ัฐบัาลัในเร์ื�องที�เข่้ามาสนับัสนุนสร้์าง
อุทยานในวิัด้ท่านข่ยับัตร์งนี�	 แต่ในเชิงงานข่องคณะสงฆ์์	 เร์าเร์ียก
งานข่องการ์พุัฒนาวิัด้ให้เป็็นอาร์ามเป็็นที�ร์ื�นร์มย์เป็็นสิ�งแวิด้ลั้อม 
ที�ด้	ีพัุฒนาวิดั้กอ่นเร์าเร์ยีกวิา่งานสาธาร์ณป้็การ์	ค่อการ์กอ่สร์า้งการ์
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พุัฒนาออกแผนผังแม่บัท	ตอนนี�ได้้มีการ์ฝึกอบัร์ม	พุร์ะสังฆ์าธิการ์
ในมุมมองนี�กันมากข่่�น	 ข่ยายไป็ถึงพุร์ะหนุ่มเณร์น้อยทั�งหลัายที�อย้่
ใน	 สถาบัันการ์ศึกษาต่าง	ๆ	 เร์าเร์ิ�มเห็นพุร์ะเณร์ที�ออกมาร์ณร์งค์
เพุ่�อ	 พุุทธเกษตร์มากข่่�น	 โด้ยเฉพุาะในฐานะเป็็นวิิทยากร์	 อาตมา
ได้้พุ้ด้เร์ื�องพุุทธเกษตร์ใหพุ้ร์ะเณร์ฟงั	ท่านต่�นตวัิกนัมาก	มหีลักัสต้ร์
ในมหาวิทิยาลัยัสงฆ์์ร์ะด้บััป็ร์ะกาศนยีบัตัร์	เร์ื�องการ์อนุร์กัษป่์็า	เร์ื�อง
พุุทธเกษตร์	ญาติโยมต่าง	 ๆ	 เข่้ามามีส่วินร่์วิมมาช่วิย	 โยงไป็ถึง
แนวิคิด้เร์ื�องทฤษฎีใหม่ข่องร์ัชกาลัที�	9	แลั้วิก็เร์ื�องอ่�น	ๆ	มากมาย
ตอนนี�เกิด้กร์ะบัวินการ์เกิด้	 Movement	 เพุ่�อการ์นี�ในเชิงข่องการ์
ศึกษาข่องคณะสงฆ์์	 แม้กร์ะทั�งที�มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าช
วิิทยาลััย	ที�วิังน้อยก็มีการ์ร์ณร์งค์เร์ื�องมหาวิิทยาลััยสีเข่ียวิ	Green	
Campus	 ต่�นตัวิกัน	 มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	
มีสาข่าอย้่	 40	 จัังหวัิด้	 ก็ร์ณร์งค์กันเร์ื�องเหล่ัานี�	 ลัองติด้ตามด้้ว่ิา
สถานการ์ณ์ป็ัจัจัุบัันมันมีผลักร์ะทบัแค่ไหน	เพุียงไร์	

กล่ัาวขอบัคุณ
 
	 น่าจัะเป็็นที�สมควิร์แก่เวิลัาแลั้วินะคร์ับัสำาหร์ับัการ์บัร์ร์ยาย
ในคร์ั�งนี�	 คิด้วิ่าผ้้เข่้าร์่วิมการ์สัมมนาทุกท่านคงจัะได้้ร์ับัควิามร์้้แลัะ
ได้้ข้่อคดิ้จัากการ์บัร์ร์ยายในคร์ั�งนี�	กจ็ัะเหน็ได้้ว่ิาพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณพุร์ะ
พุร์หมบััณฑิิตท่านได้้เน้นยำ�าให้พุวิกเร์าได้้ตร์ะหนักร์้้ถึงการ์พุัฒนาที�
ยั�งย่นที�สำาคัญในทางพุร์ะพุุทธศาสนาอย่างมาก	 ก็ค่อ	 การ์พุัฒนา
ด้้านปั็ญญา	 ซ่ึ่�งเร์าจัะต้องมีป็ัญญาทั�งทางโลักแลั้วิก็มีทั�งปั็ญญา
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ทางธร์ร์มเป็็นเคร์ื�องกำากับัเอาไวิ้	 ก็จัะทำาให้เกิด้การ์พุัฒนาที�ยั�งย่น
ได้้อย่างสมบั้ร์ณ์	 แลัะจัะเห็นได้้ว่ิาการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นตามแนวิพุุทธ	
เร์ียกได้้วิ่าเป็็นสิ�งที�ไม่มีโทษ	แลั้วิก็ไม่มีภัย	แลั้วิก็ไม่มีผลักร์ะทบัข่้าง
เคียงต่อสิ�งใด้	 ก็เป็็นการ์พุัฒนาที�เป็็นป็ร์ะโยชน์เก่�อก้ลัทั�งต่อมนุษย์	
ธร์ร์มชาติแลัะก็โลักเป็็นอย่างยิ�ง	
	 สำาหร์ับัวิันนี�	 ก็ต้องข่อกร์าบัข่อบัพุร์ะคุณพุร์ะเด้ชพุร์ะคุณ
พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	 ศาสตร์าจัาร์ย์	 ด้ร์.	 กร์ร์มการ์มหาเถร์สมาคม	
เจั้าอาวิาสวิัด้ป็ร์ะยุร์วิงศาวิาสวิร์วิิหาร์	 อุป็นายกสภามหาวิิทยาลััย
มหาจัฬุาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	ที�ได้้กรุ์ณาสลัะเวิลัาให้เกยีร์ตบิัร์ร์ยาย
ในหัวิข่้อพุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 แลั้วิข่อกร์าบั
ข่อบัพุร์ะคณุผ้เ้ข่า้ร์ว่ิมสมัมนาออนไลันท์กุทา่นคร์บัั	ในชว่ิงทา้ยกจ็ัะมี
การ์ทำาแบับัป็ร์ะเมนิ	ทางทมีงานได้้สง่แบับัป็ร์ะเมนิใหก้บััทกุทา่นคร์บัั	 
ข่อป็ร์ะชาสัมพุันธ์สำาหร์ับัการ์บัร์ร์ยาย	 ในการ์สัมมนาออนไลัน์ใน
ป็ร์ะเด้็นสาธาร์ณะพุุทธศาสนาเพุ่�อสังคม	 เร์ายังมีการ์บัร์ร์ยายอีก	
3	 หัวิข่้อย่อยที�กำาลัังจัะเกิด้ข่่�นนะคร์ับั	 โด้ยหัวิข่้อแร์กจัะเป็็นเร์ื�อง
ข่องบัทบัาทพุร์ะพุุทธศาสนากับัการ์พุัฒนาชุมชนร์ากฐาน	 โด้ย
ศาสตร์าจัาร์ย์นายแพุทย์ป็ร์ะเวิศ	วิะสี	การ์ป็ฏิิบััติการ์แห่งพุร์ะพุุทธ
ธร์ร์มกับัมุมมองสังคม	 แลัะมุมมองสังคมวิิทยาสาธาร์ณะ	 โด้ย
ศาสตร์าจัาร์ย์สุร์ิชัย	 หวัินแก้วิ	 ผ้้อำานวิยการ์ศ้นย์ศึกษาสันติภาพุ
แลัะควิามข่ัด้แย้ง	 จุัฬาลังกร์ณ์มหาวิิทยาลััย	 แลัะสุด้ท้ายนี�เป็็น
ป็ร์ะเด็้นข่บัวินการ์พุุทธใหม่ในสังคม	 จัาร์ีตนิยมส้่การ์เรี์ยนร์้้เชิง
สร์้างสร์ร์ค์	โด้ยพุร์ะสุธีร์ัตนบััณฑิิต	ร์องศาตร์าจัาร์ย์	ด้ร์.	ผ้้อำานวิย
การ์สถาบัันวิิจััยพุุทธศาสตร์์	 มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าช
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วิิทยาลััย	 ผ้้เข่้าร์่วิมสัมมนาหร์ือผ้้ที�สนใจัก็สามาร์ถติด้ตามเร์ื�องวิัน	
แลัะเวิลัาสำาหร์บััการ์สมัมนาออนไลัน์ดั้งกล่ัาวิได้้จัากFacebook	ข่อง
ชุด้โคร์งการ์วิิจััยพุร์ะพุุทธศาสนาเพุ่�อสังคม	 มจัร์.ข่องสถาบัันวิิจััย
พุุทธศาสตร์์	มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััยได้้ในลัำาด้ับั
ต่อไป็คร์ับั	
	 สำาหร์บััวัินนี�	ผม	ด้ร์.ณัชพุลั	ศิร์สิวิสัดิ้�	ก็ตอ้งข่อลัาทุกทา่นไป็
แต่เพุียงเท่านี�	ข่อบัคุณสำาหร์ับัการ์ติด้ตามร์ับัชม	สวิัสด้ีคร์ับั
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พระสุธีรัตนบััณฑิิต รองศาสตราจิารย์ู ดร. 
เจ้ิาอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

ผู้อำานวยูการสถาบัันวิจัิยูพุทธศาสตร์ มหาวิทยูาลััยูมหาจุิฬาลังกรณราชวิทยูาลััยู

แลัะผู้รับัผิดชอบัโครงการพััฒนาเครืือข่ายูองค์กรสุุขภาวะวิิถีีพุุทธเชิิงสร้างสรรค์ 

สำานักสนับัสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภ�คผนวิก
แนวิคิดควิ�มคิดพ่�นฐ�นเพ่�อก�รเร่ยนร้้
เก่�ยวิกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น



  พระพรหมบััณทิต  |  81

	 เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	(Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)	ร์ิเร์ิ�มจัากการ์ป็ร์ะชุม	Rio+20	โด้ยป็ร์ากฏิอย้่ในผลั
การ์ป็ร์ะชุมที�มีชื�อวิ่า	“The	Future	We	Want”	ทั�งนี�เพุ่�อเป็็นการ์ต่อ
เน่�องจัาก	MDGs	ซึ่่�งจัะสิ�นสุด้ในป็ี	ค.ศ.	2015	ในการ์นี�มีการ์จััด้ตั�ง	
Open	Working	Group	on	Sustainable	Development	Goals:	
OWG)	 เพุ่�อด้ำาเนินการ์จััด้ทำาเป็้าหมาย	 (Goals)	 แลัะเป็้าป็ร์ะสงค์	
(Targets)	 ข่่�น	OWG	ป็ร์ะกอบัไป็ด้้วิยป็ร์ะเทศต่างๆ	70	ป็ร์ะเทศ	
แบั่งเป็็น	70	กลัุ่มป็ร์ะเทศ	โด้ยป็ร์ะเทศไทยจััด้อย้่กับั	ร์าชอาณาจัักร์
ภ้ฏิาน	แลัะสาธาร์ณร์ัฐสังคมนิยมเวิียด้นาม	OWG	มีหน้าที�ในการ์
จััด้ทำาข่้อเสนอ	 Goals	 แลัะ	 Targets	 โด้ยได้้รั์บัข่้อม้ลัสนับัสนุน 
การ์ทำางานจัากร์ะบับัสนับัสนุนทางเทคนิคข่องสหป็ร์ะชาชาติ	 
(UN	 System	 Technical	 Support	 Team:	 TST)	 โด้ยข่้อเสนอ	
Goals	แลัะ	Targets	เสร์จ็ัสิ�นในเด่้อนมิถนุายน	ค.ศ.	2014	เสนอใน 
การ์ป็ร์ะชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป็ร์ะชาชาติ	คร์ั�งที�	68	(68th	United	

เป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ำ�ยั�งย่น 
(Sustainable Development Goals: SDGs)
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Nations	General	Assembly:	UNGA)	กร์ะบัวินการ์จััด้ทำาตัวิชี�วิัด้
เป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 (Sustainable	 Development	Goal	
Indicators:	 SDGs	 indicators)	 เร์ิ�มด้ำาเนินการ์ภายหลัังจัากได้้ 
ข่้อเสนอ	 Goals	 แลัะ	 Targets	 โด้ยคณะกร์ร์มาธิการ์ด้้านสถิติ	 
แห่งสหป็ร์ะชาชาติ	 (United	 Nations	 Statistical	 Commission:	
UNSC)	 ได้้ร์วิบัร์วิมตัวิชี�วิัด้ที�ได้้ร์ับัการ์เสนอจัากหน่วิยงานเฉพุาะ
ด้้าน	 แลัะหน่วิยงานสหป็ร์ะชาติอ่�นๆ	 จััด้ทำาเป็็นร์ายการ์ตัวิชี�วิัด้ 
ข่ั�นต้นที�ถ้กนำาเสนอ	(List	of	proposed	preliminary	indicators)	 
พุร์้อมเอกสาร์ควิามเป็็นมาข่องตัวิชี�วิัด้	 (Background	of	 List	 of	
proposed	preliminary	indicators)	ในป็นีี�สหป็ร์ะชาชาตจิัะป็ร์ะกาศ
เป้็าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	 หร์ือ	 Sustainable	 Development	
Goals	 (SDGs)	 โด้ยเป็ลัี�ยนจัากกร์อบัคิด้การ์พุัฒนาที�ยั�งย่นแบับั	 
3	 เสาหลััก	 (Pillars)	 มาส้่กร์อบัคิด้ใหม่ที�มองการ์พุัฒนาเป็็นมิติ	 
(Dimensions)	เศร์ษฐกจิั	สงัคม	แลัะสิ�งแวิด้ลัอ้ม	ให้มีควิามเชื�อมโยง 
กนั	เพุ่�อลัด้ข่อ้จัำากดั้ข่องการ์ส่งเสร์มิการ์พัุฒนาในแบับัแยกสว่ินที�ได้้
ร์ับัอิทธิพุลัจัากกร์อบัควิามคิด้แบับัเสาหลััก

หลัักการสำาคัญของ SDGs

	 ที�ป็ร์ะชุมสมัชชาใหญ่องค์การ์สหป็ร์ะชาชาติ	(UN	General	
Assembly)	ณ	กร์งุนวิิยอร์ก์	ได้้มีการ์ร์บััร์อง	“เป้็าหมายการ์พุฒันาที�
ยั�งย่นข่องโลัก	17	ป็ร์ะการ์”	(The	Global	Goals	for	Sustainable	
Development)	ป็ร์ะกอบัด้้วิย
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เป้้าหมาย์ท่ี่� 1 ขจัดความย์ากจนในทีุ่ก 

รูป้แบับั ทีุ่กที่่�	 กลั่าวิค่อข่จััด้ควิามยากจันทุก
ร์้ป็แบับั	ทุกสถานที�	ในทั�วิโลัก	ผ้้คนมากกวิ่า	
800	 ลั้านคน	 ยังคงอย้่ได้้ด้้วิยเงินน้อยกว่ิา	
1.25	ด้อลัลัาห์ต่อวินั	หลัายคนยังข่าด้การ์เข่้า

ถงึอาหาร์	นำ�าด่้�มที�สะอาด้แลัะสขุ่อนามยัที�เพุยีงพุอ	การ์เจัร์ญิเตบิัโต
ทางเศร์ษฐกิจัอย่างร์วิด้เร์็วิในป็ร์ะเทศ	เช่น	จัีน	อินเด้ีย	เป็็นต้น	ได้้
ช่วิยยกร์ะดั้บัป็ร์ะชากร์ออกจัากควิามยากจัน	 แต่ควิามเติบัโตใน
เร์ื�องด้ังกลั่าวิก็ยังไม่มีควิามสมำ�าเสมอเท่าใด้นัก	 ป็ร์ะชากร์ผ้้หญิงมี
สัด้ส่วินที�อย้่ในควิามยากจันมากกว่ิาผ้้ชาย	 เน่�องจัากการ์เข่้าถึงที�
ไม่เท่ากันในเร์ื�องค่าแร์งงาน	การ์ศึกษาแลัะทร์ัพุย์สิน

เป้้าหมาย์ท่ี่� 2 ขจัดความหิวโหย์ บัรรลุุเป้้า

ความมั�นคงที่างอาหารแลุะโภชนาการท่ี่�ด่ข้�น 

แลุะสุ่งเสุรมิเกษตรกรรมย์ั�งย์นื	กลัา่วิค่อบัร์ร์ลัุ
ควิามมั�นคงทางอาหาร์	ส่งเสร์ิมเกษตร์กร์ร์ม
อย่างยั�งย่นการ์เจัร์ิญเติบัโตทางเศร์ษฐกิจั

อย่างร์วิด้เร์็วิแลัะผลัผลัิตทางการ์เกษตร์ที�เพิุ�มข่่�นในช่วิงสอง
ทศวิร์ร์ษที�ผ่านมา	 ทำาให้ได้้เห็นสัด้ส่วินข่องป็ร์ะชากร์ที�ข่าด้แคลัน
อาหาร์ลัด้ลังเก่อบัคร่์�งหนึ�ง	 ป็ร์ะเทศกำาลัังพุัฒนาจัำานวินมากที�เคย
ได้้รั์บัควิามทุกข่์จัากควิามอด้อยากแลัะควิามหิวิโหย	 ซ่ึ่�งในข่ณะนี�	
ป็ร์ะเทศเหล่ัานั�นสามาร์ถใหค้วิามชว่ิยเหลัอ่ทางโภชนาการ์แกผ่้ด้้้อย
โอกาสได้้เป็็นจัำานวินมาก	มีควิามค่บัหน้าอยา่งมากในเร์ื�องการ์กำาจััด้
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ควิามหิวิ	โด้ยในภาคกลัางแลัะเอเชียตะวิันออก	ลัะตินอเมร์ิกา	แลัะ
ป็ร์ะเทศกลัุ่มแคร์ิบัเบัียน

เป้้าหมาย์ท่ี่� 3 ที่ำาใหแ้นใ่จถึึงการมสุ่ขุภาวะใน

การดำารงชีวิต แลุะสุ่งเสุริมความเป้็นอย์ู่ท่ี่�ด่

ของทีุ่กคนในทีุ่กช่วงอาย์ุ	 กลั่าวิค่อมีสุข่ภาพุ
แลัะควิามเป็็นอย้่ที�ด้ีร์ับัร์องการ์มีสุข่ภาพุแลัะ 
ควิามเป็็นอย้่ที�ด้ีข่องทุกคนในทุกช่วิงอายุ

ตั�งแต่การ์สร์้างเป้็าหมายการ์พัุฒนาแห่งสหัสวิร์ร์ษ	 ซ่ึ่�งป็ร์ะสบัผลั
สำาเร์็จัอย่างมีคุณค่าในหน้าป็ร์ะวิัติศาสตร์์	 จัากการ์ลัด้การ์เสียชีวิิต 
ข่องเด้็ก	 การ์ป็รั์บัป็รุ์งสุข่ภาพุข่องมาร์ด้าแลัะการ์ต่อส้้กับัเชื�อ 
เอชไอวิี	/	เอด้ส์	มาลัาเร์ียแลัะโร์คอ่�น	ๆ	โด้ยการ์สร์้างกลัไกที�ช่วิย
ให้เกิด้การ์หลัีกเลีั�ยงได้้โด้ยการ์ป้็องกันแลัะการ์ร์ักษา	 การ์ศึกษา	 
การ์สร์้างภ้มิคุ้มกันข่องโร์คแลัะการ์ด้้แลัสุข่ภาพุเพุศแลัะร์ะบับั
ส่บัพุันธุ์	 โด้ยเม่�อพุิจัาร์ณาจัากเป็้าหมายการ์พุัฒนาอย่างยั�งย่นมี
ควิามมุ่งมั�นที�จัะยุติการ์ร์ะบัาด้ข่องโร์คเอด้ส์	วิัณโร์ค	มาลัาเร์ียแลัะ
โร์คติด้ต่ออ่�นๆ	 ซ่ึ่�งมีจัุด้มุ่งหมายเพุ่�อให้บัร์ร์ลัุหลัักป็ร์ะกันสุข่ภาพุ
ถ้วินหน้าแลัะจััด้ให้มีการ์เข่้าถึงยาแลัะวิัคซึ่ีนอย่างป็ลัอด้ภัยแลัะมี
ป็ร์ะสิทธิภาพุสำาหร์ับัทุกคน	การ์สนับัสนุนการ์วิิจััยแลัะพุัฒนาวิัคซึ่ีน
กเ็ป็็นสว่ินสำาคัญข่องกร์ะบัวินการ์นี�เชน่เด้ยีวิกบััการ์เข่า้ถงึยาในร์าคา
ที�เหมาะสม		
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เป้้าหมาย์ท่ี่� 4 ที่ำาให้แน่ใจถึึงการได้รับัการ

ศึกษาท่ี่�ได้คุณภาพอย์่างเที่่าเท่ี่ย์มแลุะทัี่�วถึึง 

แลุะสุ่งเสุริมโอกาสุในการเรีย์นรู้ตลุอดชีวิต

แก่ทีุ่กคน	 กล่ัาวิค่อการ์ศึกษาที�เท่าเทียม
ร์บััร์องการ์ศกึษาที�เทา่เทยีมแลัะทั�วิถึง	สง่เสร์มิ 

การ์เร์ียนร์้้ตลัอด้ชีวิิตแก่ทุกคน	 เพุ่�อผลัักดั้นให้การ์ป็ร์ะสบัควิาม
สำาเร์็จัคร์อบัคลัุมถึงการ์ศึกษาที�มีคุณภาพุ	 เป้็าหมายนี�ทำาให้แน่ใจั
วิ่าเด็้กผ้้หญิงแลัะเด้็กผ้้ชายทุกคนจัะได้้ร์ับัสำาเร์็จัศึกษาฟร์ีในร์ะด้ับั
ป็ร์ะถมศึกษาแลัะมัธยมศึกษา	 นอกจัากนี�ยังมีวิัตถุป็ร์ะสงค์เพุ่�อจััด้
ให้มีการ์ฝึกอบัร์มอาชีพุในร์าคาที�เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน	 แลัะ
ข่จััด้ควิามไม่เสมอภาคทางเพุศแลัะควิามเหลั่�อมลัำ�า	 ด้้วิยควิาม 
มุ่งหมายที�จัะป็ร์ะสบัผลัสำาเร์จ็ัในการ์เข่า้ถงึหลักัสากลัเพุ่�อการ์ศกึษา
ที�ส้งข่่�นอย่างมีคุณภาพุ

เป้้าหมาย์ที่่� 5 บัรรลุุถึึงความเที่า่เท่ี่ย์มที่างเพศ 

แลุะเสุริมสุร้างพลุังให้แก่สุตรีแลุะเด็กหญิิง

ที่กุคน	กลัา่วิค่อการ์มจีัดุ้หมายที�จัะสร้์างควิาม 
สำาเร็์จัด้้านควิามเท่าเทียมทางเพุศเพุ่�อให้
แน่ใจัว่ิามีการ์ยุติการ์เลั่อกป็ฏิิบััติต่อผ้้หญิง

แลัะเด้็กผ้้หญิงในทุกที�	แต่ในบัางภ้มิภาคยังคงมีควิามไม่เท่าเทียม
กันในเบั่�องต้นสำาหร์ับัการ์เข่้าถึงค่าจั้าง	 แลัะยังคงมีช่องวิ่างที�มีนัย
สำาคัญร์ะหวิ่างชายแลัะหญิงในตลัาด้แร์งงาน	ควิามร์ุนแร์งทางเพุศ
แลัะการ์ลัะเมิด้ทางเพุศ	การ์ใช้แร์งงานที�ผิด้กฎหมาย	แลัะการ์แบั่ง
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แยกชนชั�นข่องป็ร์ะชาชนยังคงเป็็นอุป็สร์ร์คใหญ่ในเร์ื�องนี�

เป้้าหมาย์ที่่� 6 ที่ำาให้แน่ใจว่าเร่�องนำ�าแลุะการ

สุุขาภิบัาลุได้รับัการจัดการอย์่างย์ั�งย์ืน แลุะ

ม่สุภาพพร้อมใช้สุำาหรับัทุี่กคน	 กลั่าวิค่อการ์
สร์า้งใหมี้นำ�าด้่�มที�ป็ลัอด้ภยัแลัะร์าคาเหมาะสม 
แลัะยอมร์ับัถึงควิามจัำาเป็็นที�จัะต้องมีการ์

ลังทุนโคร์งสร์้างพุ่�นฐานที�เหมาะสม	 โด้ยจััด้ให้มีสิ�งอำานวิยควิาม
สะด้วิกด้้านสขุ่อนามยัแลัะสง่เสร์มิสขุ่อนามยัในทกุร์ะด้บัั	ป็กป้็องแลัะ
ฟื�นฟ้ร์ะบับันิเวิศที�เกี�ยวิข่้องกับันำ�า	เช่น	ป็่าไม้	ภ้เข่าแลัะแม่นำ�า	พุ่�นที�
ชุ่มนำ�าเป็็น	เป็็นต้น	เพุ่�อเป็้าหมายข่องการ์ยอมร์ับัวิ่าแหลั่งธร์ร์มชาติ
ต้นนำ�าจัำาเป็็นที�ต้องด้้แลั	 นอกจัากนี�	 ควิามร่์วิมม่อร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศ
ยงัเป็็นสิ�งจัำาเป็็นที�จัะสง่เสร์มิใหมี้การ์ใชน้ำ�าอยา่งมีป็ร์ะสทิธภิาพุแลัะ
สนับัสนุนเทคโนโลัยีการ์บัำาบััด้นำ�าในป็ร์ะเทศที�กำาลัังพุัฒนาอีกด้้วิย

เป้้าหมาย์ท่ี่� 7 ที่ำาให้แน่ใจว่าทุี่กคนสุามารถึ

เข้าถึึงพลุังงานท่ี่�ที่ันสุมัย์ย์ั�งย์ืน เช่�อถืึอได้

ตามกำาลัุงซื้่�อของตน	 กลั่าวิค่อการ์พุยายาม
ผลักัดั้นเป้็าหมายที�จัะทำาใหเ้กิด้การ์ผลัติไฟฟ้า
ที�เหมาะสมในทุกที�	 ซ่ึ่�งหมายถึงการ์ลังทุน

ในแหลั่งพุลัังงานสะอาด้	 เช่น	 พุลัังงานแสงอาทิตย์	 พุลัังงานลัม
แลัะพุลัังงานควิามร้์อน	 การ์นำามาตร์ฐานการ์ป็ร์ะหยัด้ค่าใช้จั่ายที�
มีป็ร์ะสิทธิภาพุมาใช้ในอาคาร์แลัะอุตสาหกร์ร์มสำาหรั์บัควิามหลัาก
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หลัายข่องเทคโนโลัยีที�จัะมีส่วินต่อการ์ลัด้การ์ใช้ไฟฟ้าทั�วิโลักได้้	
นอกจัากนี�ยังหมายร์วิมถึงการ์ข่ยายโคร์งสร์้างพุ่�นฐานแลัะพัุฒนา
เทคโนโลัยีเพุ่�อให้มีแหลั่งที�มาข่องพุลัังงานสะอาด้ในป็ร์ะเทศที�
กำาลัังพุัฒนา	เป็็นเป็้าหมายสำาคัญที�ทั�งการ์ข่ยายโคร์งสร์้างแลัะการ์
พุัฒนาเทคโนโลัยีสามาร์ถส่งเสร์ิมการ์เจัร์ิญเติบัโตแลัะช่วิยเหล่ัอ 
สิ�งแวิด้ลั้อมได้้

เป้้าหมาย์ที่่� 8 สุ่งเสุริมการเจริญิเติบัโตที่าง

เศรษฐกิจท่ี่�ย์ั�งย์ืนแลุะทัี่�วถึึงให้เป็้นไป้อย์่าง

ย์ั�งย์ืน สุ่งเสุริมศักย์ภาพการม่งานที่ำาแลุะ

การจา้งงานเต็มท่ี่� แลุะงานท่ี่�มค่ณุคา่สุำาหรบัั

ทีุ่กคน	 กลั่าวิค่อมุ่งมั�นที�จัะส่งเสร์ิมการ์เจัร์ิญ
เติบัโตทางเศร์ษฐกิจัที�ยั�งย่นโด้ยบัร์ร์ลัุเป็้าหมายการ์ผลัิตในร์ะด้ับัที�
ส้งข่่�นแลัะผลัิตผ่านนวิัตกร์ร์มทางเทคโนโลัยี	 สนับัสนุนนโยบัายที�
ส่งเสร์ิมให้ผ้้ป็ร์ะกอบัการ์แลัะการ์สร์้างงานซ่ึ่�งเป็็นกุญแจัสำาคัญใน
เร์ื�องนี�	 เช่นเด้ียวิกับัมาตร์การ์ที�มีป็ร์ะสิทธิภาพุที�จัะกำาจััด้การ์บัังคับั
ใช้แร์งงานทาสแลัะการ์ค้ามนุษย์

เป้้าหมาย์ท่ี่� 9 พัฒนาโครงสุร้างพื�นฐานท่ี่� 

พร้อมรับัการเป้ลุ่�ย์นแป้ลุง สุ่งเสุริมการป้รับัตัว 

ให้เป็้นอุตสุาหกรรมอย์่างย์ั�งย์ืนแลุะทัี่�วถึึง 

แลุะสุนับัสุนุนนวัตกรรม	กลั่าวิค่อการ์พุัฒนา
โคร์งสร์า้งพุ่�นฐานที�พุร์อ้มร์บััการ์เป็ลัี�ยนแป็ลัง	
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ส่งเสริ์มการ์ป็รั์บัตัวิให้เป็็นอุตสาหกร์ร์มอย่างยั�งย่นแลัะทั�วิถึง	
แลัะสนับัสนุนนวัิตกร์ร์มควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลัยีเป็็นกุญแจั
สำาคัญในการ์หาทางแก้ป็ัญหาอย่างยั�งย่นให้กับัควิามท้าทายทาง
เศร์ษฐกิจัแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	เช่น	การ์จััด้ให้มีชิ�นงานใหม่แลัะส่งเสร์ิม
ป็ร์ะสิทธิภาพุในการ์ใช้พุลัังงาน	 การ์ส่งเสร์ิมอุตสาหกร์ร์มที�ยั�งย่น
แลัะการ์ลังทุนในการ์วิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์แลัะนวิัตกร์ร์ม	เป็็นต้น

เป้้าหมาย์ท่ี่� 10 ลุดความเหลืุ�อมลุำ�าที่ั�งภาย์ใน

แลุะระหว่างป้ระเที่ศ กลั่าวิค่อการ์พุยายาม
แก้ไข่ป็ัญหาควิามไม่เท่าเทียมด้้านร์ายได้้ซ่ึ่�ง
เป็็นปั็ญหาร์ะด้ับัโลักที�ต้องการ์การ์แก้ไข่	 จัะ
เหน็ได้้วิา่ป็ญัหานี�เกี�ยวิข้่องกบััการ์ป็ร์บััป็ร์งุกฎ

ร์ะเบัียบัข่้อบัังคับั	การ์ตร์วิจัสอบัข่องตลัาด้การ์เงินแลัะสถาบัันด้้าน
การ์เงิน	 การ์ส่งเสร์ิมการ์ช่วิยเหล่ัอด้้านการ์พุัฒนา	 แลัะการ์ลังทุน
โด้ยตร์งจัากต่างชาติไป็ยังภ้มิภาคที�มีควิามจัำาเป็็นมากที�สุด้	 การ์
อำานวิยควิามสะด้วิกในการ์อพุยพุยา้ยถิ�นที�ป็ลัอด้ภัยแลัะการ์เคลั่�อน
ย้ายข่องผ้้คนก็เป็็นสิ�งสำาคัญในการ์แก้ไข่ป็ัญหาการ์แบั่งเข่ตแด้น

เป้้าหมาย์ท่ี่� 11 ที่ำาให้เมอืงแลุะการตั�งถิึ�นฐาน 

ของมนุษย์์ม่ความป้ลุอดภัย์ ที่ั�วถึึง พร้อมรับั 

การเป้ลุ่�ย์นแป้ลุงแลุะย์ั�งย์นื	กลัา่วิค่อการ์ทำาให้ 
เม่องแลัะการ์ตั�งถิ�นฐานข่องมนุษย์มีควิาม
ป็ลัอด้ภัย	 ทั�วิถึง	 พุร์้อมร์ับัการ์เป็ลีั�ยนแป็ลัง
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แลัะพุัฒนาอย่างยั�งย่น	 โด้ยผลัักด้ันให้ร์ัฐบัาลัร์ะด้ับัชาติแลัะร์ะด้ับั
ท้องถิ�นต้องพุยายามจััด้การ์เพุ่�อร์องร์ับัการ์เพิุ�มข่่�นข่องป็ร์ะชากร์ใน
พุ่�นที�เหลัา่นั�น	การ์ทำาใหเ้ม่องป็ลัอด้ภัยแลัะยั�งยน่	หมายถึง	การ์ทำาให้
เข่า้ถงึที�อย้อ่าศยัที�ป็ลัอด้ภยัแลัะเหมาะสมแลัะพุฒันาการ์ตั�งถิ�นฐาน
ข่องชมุชนแออดั้	นอกจัากนี�ยงัเกี�ยวิข้่องกบััการ์ลังทนุเร์ื�องการ์ข่นสง่
สาธาร์ณะ	 การ์สร์้างพุ่�นที�สาธาร์ณะสีเข่ียวิแลัะการ์ป็ร์ับัป็ร์ุงการ์วิาง
ผังเม่องแลัะการ์จััด้การ์ในลัักษณะแบับัมีส่วินร์่วิม

เป้้าหมาย์ท่ี่� 12 ที่ำาใหแ้นใ่จถึึงการมแ่บับัแผน

การผลุิตแลุะการบัริโภคท่ี่�ย์ั�งย์ืน	 กลั่าวิค่อ
การ์จััด้ให้การ์ใช้ทร์ัพุยากร์ธร์ร์มชาติสะท้อน
การ์เห็นพุ้องในการ์แบั่งปั็นร์่วิมกันอย่างมี
ป็ร์ะสทิธภิาพุ	อีกทั�งตอ้งคำานึงถงึวิธีิการ์กำาจััด้

ข่ยะที�เป็็นพุิษแลัะมลัพุิษเป็น็สิ�งสำาคัญร์่วิมด้้วิย	 ด้ังนั�นการ์พุยายาม
สร์้างกลัไกที�จัะสามาร์ถส่งเสริ์มให้มีการ์ร์ีไซึ่เคิลัแลัะลัด้ข่ยะม้ลัฝอย
ในอตุสาหกร์ร์ม	ตลัอด้จันการ์สร์า้งควิามตร์ะหนกัในกลัุม่ธรุ์กจิัแลัะ
ผ้้บัร์ิโภคจ่ังเป็็นสิ�งสำาคัญเท่าเทียมกับัการ์สนับัสนุนป็ร์ะเทศกำาลััง
พุัฒนาเพุ่�อก้าวิเข่้าส้่แผนการ์บัร์ิโภคที�ยั�งย่น

เป้้าหมาย์ท่ี่� 13 ดำาเนนิการอย์า่งเรง่ดว่นเพื�อ 

ต่อสุู้กับัการเป้ลุ่�ย์นแป้ลุงสุภาพภูมิอากาศ

แลุะผลุกระที่บัท่ี่�เกิดข้�น	 กลั่าวิค่อการ์สร์้าง
ควิามเข่ม้แข่ง็	ควิามยด่้หยุน่แลัะควิามสามาร์ถ 
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ในการ์ป็ร์บััตวัิข่องภ้มิภาคที�มีควิามเสี�ยง	เชน่	ป็ร์ะเทศที�ไม่มีทางออก
ทะเลัแลัะป็ร์ะเทศที�เป็็นเกาะ	 จัำาเป็็นต้องร์่วิมม่อกันเพุ่�อพุยายาม
สร์้างควิามตร์ะหนักร์้้แลัะบั้ร์ณาการ์มาตร์การ์เข่้าไป็ในนโยบัายแลัะ
กลัยุทธ์ร์ะด้ับัชาติ	เป็็นต้น	ซึ่่�งยังคงมีควิามเป็็นไป็ได้้ด้้วิยเจัตจัำานง
ทางการ์เม่องแลัะควิามหลัากหลัายข่องมาตร์การ์ทางเทคโนโลัยีที�
ถ้กพุัฒนาข่่�นโด้ยคำานึงถึงควิามยั�งย่นต่อร์ะบับันิเวิศ

เป้้าหมาย์ที่่� 14 อนุรักษ์แลุะใช้ป้ระโย์ชน์จาก

มหาสุมุที่ร ที่ะเลุ แลุะที่รัพย์ากรที่างที่ะเลุ

สุำาหรับัการพัฒนาที่่�ย์ั�งย์ืน ให้เป้็นไป้อย์่าง

ย์ั�งย์นื	กล่ัาวิค่อการ์สร์า้งกร์อบัการ์ทำางานเพุ่�อ
การ์จััด้การ์อยา่งยั�งยน่แลัะป็กป้็องร์ะบับันเิวิศ

ทางชายฝั�งแลัะทางทะเลัจัากภาวิะมลัพิุษจัากแหลัง่บันบัก	ตลัอด้จัน 
จััด้การ์ป็ัญหาผลักร์ะทบัข่องการ์เป็็นกร์ด้ข่องมหาสมุทร์	เสร์ิมสร์้าง
การ์อนุร์ักษ์แลัะใช้ป็ร์ะโยชน์อย่างยั�งย่นข่องทร์ัพุยากร์ทะเลัผ่าน
กฎหมายร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศซ่ึ่�งจัะสามาร์ถช่วิยบัร์ร์เทาป็ัญหาที�เกิด้ข่่�น
กับัมหาสมุทร์

เป้้าหมาย์ที่่� 15 พิที่ักษ์ บัูรณะ แลุะสุ่งเสุริม

การใชป้้ระโย์ชนท่์ี่�ย์ั�งย์นืของระบับันิเวศบันบัก 

จัดการป้่าไม้อย่์างย์ั�งย์ืน ต่อสุู้กับัการแป้ร

สุภาพเป้น็ที่ะเลุที่ราย์ หย์ดุย์ั�งแลุะฟ้ื้�นฟื้คูวาม

เสุื�อมโที่รมของที่่�ดิน แลุะหย์ุดย์ั�งการสุูญิเสุ่ย์
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ความหลุากหลุาย์ที่างชีวภาพ	 กล่ัาวิค่อการ์มุ่งมั�นที�จัะอนุร์ักษ์แลัะ
ฟื�นฟ้ป็ร์ะโยชน์จัากร์ะบับันิเวิศทางบัก	อาทิ	ป็่าไม้	พุ่�นที�ชุ่มนำ�า	พุ่�นที�
กึ�งแหง้แลัง้	แลัะภ้เข่า	ร์วิมทั�งการ์สง่เสร์มิการ์จััด้การ์ป่็าอยา่งยั�งยน่
แลัะแก้ไข่การ์ตัด้ไม้ทำาลัายป่็าก็เป็็นสิ�งสำาคัญที�จัะช่วิยบัร์ร์เทาผลั 
กร์ะทบัต่อการ์เป็ลีั�ยนแป็ลังสภาพุอากาศ	 ควิร์ต้องด้ำาเนินการ์
อย่างเร์่งด้่วินเพุ่�อที�จัะลัด้การ์ส้ญเสียถิ�นที�อย้่อาศัยตามธร์ร์มชาติ
แลัะควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพุที�ซ่ึ่�งเป็็นส่วินหนึ�งข่องมร์ด้กทาง
วิัฒนธร์ร์มร์่วิมกัน

เป้้าหมาย์ที่่� 16 สุ่งเสุริมให้สุังคมม่ความเป้็น

ป้กติสุุข ไม่แบั่งแย์ก เพื�อการพัฒนาที่่�ย์ั�งย์ืน 

มก่ารเขา้ถึึงความย์ตุธิีรรมโดย์ถึว้นหนา้ แลุะ

สุรา้งใหเ้กดิสุถึาบัันอันเป้น็ท่ี่�พึ�งของสุ่วนรวม 

ม่ป้ระสุิที่ธีิผลุ แลุะเป็้นท่ี่�ย์อมรับัในทีุ่กระดับั

กลัา่วิค่อการ์มุ่งมั�นที�จัะลัด้ควิามรุ์นแร์งทกุร์ป้็แบับั	พุร้์อมทำางานร่์วิม
กับัรั์ฐบัาลัแลัะชุมชนเพุ่�อหาแนวิทางแก้ไข่ปั็ญหาควิามขั่ด้แย้งแลัะ
ควิามไม่มั�นคงอย่างยั�งย่น	 การ์ส่งเสร์ิมการ์ป็กคร์องด้้วิยกฎหมาย
แลัะการ์ส่งเสร์ิมสิทธิมนุษยชน	 เป็็นกุญแจัสำาคัญในกร์ะบัวินการ์นี�
เช่นเดี้ยวิกับัการ์ลัด้อาวิุธผิด้กฎหมาย	 ส่งเสร์ิมการ์มีส่วินร์่วิมข่อง
ป็ร์ะเทศกำาลัังพุัฒนาในสถาบัันการ์ป็กคร์องทั�วิโลัก
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เป้้าหมาย์ที่่� 17 เสุริมสุร้างความเข้มแข็งใน

วิธีีการป้ฏิิบััติให้เกิดผลุ แลุะสุร้างพลัุงแห่ง

การเป็้นหุ้นสุ่วนความร่วมมือระดับัสุากลุต่อ

การพัฒนาท่ี่�ย์ั�งย์ืน กลั่าวิค่อการ์สร์้างพุลััง
แหง่การ์เป็น็หุ้นส่วินควิามร์่วิมมอ่ร์ะด้บััสากลั

ต่อการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	โลักยุคป็ัจัจัุบัันมีการ์เชื�อมต่อกันมากข่่�นกวิ่า
เด้ิม	การ์พุัฒนาในการ์เข่้าถึงเทคโนโลัยีแลัะควิามร์้้เป็็นสิ�งสำาคัญใน
การ์แบั่งป็ันควิามคิด้แลัะสนับัสนุนนวิัตกร์ร์ม	การ์ป็ร์ะสานงานด้้าน
นโยบัายจัะช่วิยให้ป็ร์ะเทศกำาลัังพุัฒนาสามาร์ถจััด้การ์หนี�ได้้	 เช่น
เดี้ยวิกับัการ์ส่งเสร์ิมการ์ลังทุนเพุ่�อการ์พุัฒนาเป็็นสิ�งสำาคัญเพุ่�อให้
ป็ร์ะสบัผลัในการ์เติบัโตแลัะการ์พุัฒนาอย่างยั�งย่น

	 กล่ัาวิโด้ยสร์ุป็เม่�อได้้พิุจัาร์ณาเกี�ยวิกับัแนวิคิด้ควิามคิด้ 
พุ่�นฐานเพุ่�อการ์เร์ียนร์้้เกี�ยวิกับัเป็้าหมายการ์พุัฒนาที�ยั�งย่น	จัะเห็น
ได้้ว่ิาเป้็าหมายข่องการ์พุัฒนาที�ยั�งย่นนี�	 ได้้ถ้กพัุฒนาข่่�นเพุ่�อมุ่งมั�น 
ที�จัะเพิุ�มควิามร่์วิมม่อร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศพัุฒนาแล้ัวิกับัป็ร์ะเทศกำาลััง
พุัฒนา	 (North-South)	 แลัะควิามร์่วิมม่อร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศกำาลััง
พุัฒนา	 (South-South)	 โด้ยการ์สนับัสนุนแผนร์ะดั้บัชาติเพุ่�อการ์
บัร์ร์ลัุเป็้าหมาย	 ส่งเสร์ิมการ์ค้าร์ะหวิ่างป็ร์ะเทศแลัะช่วิยเหล่ัอ
ป็ร์ะเทศกำาลัังพุัฒนาเพิุ�มอัตร์าการ์ส่งออก	 ซ่ึ่�งนี�ค่อส่วินป็ร์ะกอบั
ทั�งหมด้ที�จัะช่วิยให้ป็ร์ะสบัผลัสำาเร์็จัในหลัักเกณฑิ์สากลัแลัะร์ะบับั
การ์คา้ที�เสมอภาค	ซ่ึ่�งเป็็นสิ�งที�ยุติธร์ร์ม	เปิ็ด้กวิา้งแลัะเป็็นป็ร์ะโยชน์
ต่อทุกฝ่าย
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ประวัิติ์โดยสัังเขป

	 พุร์ะพุร์หมบััณฑิิต	เด้ิมชื�อ	ป็ร์ะย้ร์	มีฤกษ์	เกิด้เม่�อวิันที�	17	
เด่้อนกันยายน	พุ.ศ.	2498	ที�จังัหวัิด้สพุุร์ร์ณบัรุ์	ีสอบัได้้เป็ร์ยีญธร์ร์ม	
9	ป็ร์ะโยค	ข่ณะเป็็นสามเณร์จั่งได้้ร์ับัการ์อุป็สมบัทเป็็นนาคหลัวิงที�
วิดั้พุร์ะศรี์ร์ตันศาสด้าร์ามในพุร์ะบัร์มร์าชป้็ถมัภข์่อง	พุร์ะบัาทสมเด้จ็ั
พุร์ะมหาภ้มิพุลัอดุ้ลัยเด้ชมหาร์าช	 บัร์มนาถบัพุิตร์	 โด้ยมีสมเด้็จั 
พุร์ะพุุทธโฆ์ษาจัาร์ย์	(ฟื�น	ชุตินฺธโร์)	วิัด้สามพุร์ะยาเป็น็พุร์ะอุป็ชัฌิาย์	
สมเด็้จัพุร์ะมหาธรี์าจัาร์ย	์(นิยม	ฐานสิสฺโร์)	วิดั้ชนะสงคร์าม	คร์ั�งด้ำาร์ง 
สมณศักดิ้�ที�พุร์ะธร์ร์มป็ิฎกเป็็นพุร์ะกร์ร์มวิาจัาจัาร์ย์	 แลัะสมเด้็จั 
พุร์ะมหาร์ัชมังคลัาจัาร์ย์	(ช่วิง	วิร์ป็ุญฺฺโญ)	วิัด้ป็ากนำ�าภาษีเจัร์ิญ	คร์ั�ง 
ด้ำาร์งสมณศักด้ิ�ที�พุร์ะธร์ร์มธีร์ร์าชมหามุนีเป็็นพุร์ะอนุสาวินาจัาร์ย์	
	 ด้้านการ์ศกึษาร์ะด้บััอุด้มศกึษา	จับัการ์ศกึษาร์ะด้บััป็ริ์ญญา
ตร์ีพุุทธศาสตร์บััณฑิิตเกียร์ตินิยมอันดั้บัหนึ�ง	 สาข่าป็ร์ัชญา	 จัาก
มหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	 ร์ะดั้บัป็ริ์ญญาโทสาข่า
ป็ร์ัชญาจัาก	University	of	Delhi,	India		ร์ะด้ับัเตร์ียมป็ร์ิญญาเอก
สาข่าป็ร์ชัญาจัาก	University	of	Delhi,	India	แลัะร์ะดั้บัป็ร์ญิญาเอก
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สาข่าป็ร์ัชญาจัาก	University	of	Delhi,	 India	เช่นกัน	เม่�อสำาเร์็จั
การ์ศึกษาร์ะด้บััส้งสุด้แลั้วิ	จั่งได้เ้ด้นิทางกลัับัมาเป็น็อาจัาร์ย์ป็ร์ะจัำา
มหาวิทิยาลััยมหาจัฬุาลังกร์ณร์าชวิิทยาลััย	แลัะมีสว่ินร่์วิมสำาคัญตอ่
การ์ตร์าพุร์ะร์าชบัญัญัต	ิมหาวิทิยาลััยมหาจัฬุาลังกร์ณร์าชวิทิยาลััย	
พุ.ศ.	 2540	 อีกทั�งยังได้้ด้ำาร์งตำาแหน่งร์ะด้ับับัริ์หาร์เป็็นอธิการ์บัดี้
มหาวิทิยาลััยมหาจัฬุาลังณร์าชวิทิยาลัยั	ร์ะหวิา่งป็	ีพุ.ศ.	2540	-	2561 
ข่ณะที�ปั็จัจัุบัันได้้ร์ับัพุร์ะบััญชาแต่งตั�งจัาก	 สมเด็้จัพุร์ะอร์ิยวิงศา 
คตญาณ	สมเด้จ็ัพุร์ะสงัฆ์ร์าช	สกลัมหาสงัฆ์ป็ร์ณิายก	เป็็นกร์ร์มการ์
สภามหาวิิทยาลััย	 แลัะอุป็นายกสภามหาวิิทยาลััยมหาจัุฬาลังกร์ณ
ร์าชวิิทยาลััย
	 สำาหร์ับับัทบัาทด้้านคณะสงฆ์์แลัะการ์เผยแผ่พุร์ะพุุทธ
ศาสนา	ป็ัจัจัุบัันพุร์ะพุร์หมบััณฑิิตมีตำาแหน่งสำาคัญ	อาทิ	กร์ร์มการ์ 
มหาเถร์สมาคม	ป็ร์ะธานคณะกร์ร์มการ์ฝ่ายศึกษาสงเคร์าะห์	 ข่อง
มหาเถร์สมาคม	 รั์กษาการ์แทนป็ร์ะธานคณะกร์ร์มการ์ฝ่ายเผยแผ่	
ข่องมหาเถร์สมาคม	แลัะเจัา้อาวิาสวัิด้ป็ร์ะยุร์วิงศาวิาส	ร์วิมทั�งยงัเป็็น 
ผ้บ้ัร์ร์ยายพิุเศษด้้านพุร์ะพุุทธศาสนากบััการ์พุฒันาอยา่งยั�งยน่ทั�งใน
ร์ะดั้บันานาชาติแลัะร์ะดั้บัป็ร์ะเทศ	 ถอ่เป็็นนักวิิชาการ์ด้้านพุร์ะพุุทธ
ศาสนาที�มคีวิามร์อบัร์้แ้ลัะใหค้วิามสนใจัในการ์เชื�อมโยงองคค์วิามร์้้ 
พุร์ะพุุทธศาสนากบััศาสตร์ส์มยัใหมม่าอย่างตอ่เน่�อง	ซ่ึ่�งข่ณะนี�ทา่น
ยังได้้ทำาหน้าที�สำาคัญในการ์เป็็นป็ร์ะธานคณะอนุกร์ร์มการ์จััด้ทำา 
พุร์ะไตร์ปิ็ฎก	 ฉบัับัภาษาอังกฤษ	 (Tipitaka	 English	 Version)	 
อีกด้้วิย
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