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พัฒนาประชาชาติดวย "ความรักเมตตาและสัจจธรรม" 

 
 

1. ความรักเมตตาและสัจจธรรม  คือ พลังขับเคล่ือนงานพัฒนาบุคคลและพัฒนาประชาชาต ิ

ความรัก   ชวยคนใหรูจักดําเนินชีวิตในความยุติธรรมและสันติภาพ   

ความรัก   มีตนกําเนิดในพระเปนเจา  พระองคเปนความรักและเปนสัจจธรรมแทจริงตลอดนิรันดร 

บุคคล   ที่ดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยเพระเปนเจา ยอมพบสัจจธรรมและดําเนินชิวิตตามสัจจธรรมนั้นจน

  บรรลุอิสรภาพ 

บุคคล   ที่ปกปองสัจจธรรมดวยความเชื่อมั่นและสุภาพถอมตน ก็เปนประจักษพยานความรักที่อยู       

  ในใจคน 

พระเยซูเจา   ใชแสดงความรักและสัจจธรรมของพระเปนเจาใหประจักษแจงแกเรามนุษย และยืนยัน         

  วาพระองคเองคือสัจจธรรม ความจริงขององคพระเปนเจา 

 

2. ความรักเมตตาเปนหัวใจขอคําสอนพระศาสนจักร 
ความรัก   ทําใหสายสัมพันธของคนกับพี่นอง และกับพระเปนเจา มีความหมายที่นาเชื่อถือ 

ความรัก   มีหลายระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับกลุม ระดับสังคม การเมือง การเศรษฐกิจ 

  ฯลฯ 

ความรัก   มีตนกําเนิดจากความรักของพระเจา  พระองคทรงสรางทุกส่ิงและทรงนําทุกส่ิงกลับไปหา         

  พระองค 

ความรัก   มีอันตราย และมักถูกแปลงความหมายในแงมุมที่ขัดตอศีลธรรม  ดังนั้น ความรักตองมี        

  สัจจธรรมเปนองคคุมกัน   

สัจจธรรม  ตองสามารถปรากฎตนในกิจการความรัก และความรักตอง สามารถปฏิบัติตนตามสัจจธรรม

 ความจริง 

 

3. มีความสัมพันธใกลชิดระหวาง สัจจธรรมความจริงและความรัก สองส่ิงนี้ทําใหมนุษยสามารถเปดเผยตัวเองได   

อยางถูกตองเที่ยงธรรม  กลาวคือ ถาเราดําเนินชีวิตในสัจจธรรม  ความรักเมตตาของเราก็ทอแสงสวางสุขใส  เพราะวา   

สัจจธรรมชวยใหความรักมีชีวิตที่ยั่งยืน สัจจธรรมใหแสงสวาง ใหคุณคาและความหมายแกความรัก เปนแสงสวางที่เกิดจาก

ความมีเหตุผล และจากความเชื่อตอพระเปนเจา   

ทั้งสองอยางนี้ คอยๆ ชวยเราใหเขาใจความรักที่เปนระดับธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ  ถาขาดสัจจธรรมความจริง 

ก็ทําใหความรักของมนุษยคงอยูที่ระดับอารมณความรูสึก ความรักแบบนี้เปนแคเปลือกนอก และบางทีก็สรางความขมขืน  

เส่ียงตอการลมสลาย  แตคนในสมัยปจจุบันมักคิดวา ความรักในอารมณหรือความรักแบบเพอฝนเปนความรักแท  ซ่ึง    

ที่จริงแลวเขาเขาใจผิด และมักลงเอยดวยการถูกหลอกลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบ  



สัจจธรรมความจริงทําใหความรักเปนอิสระจากอารมณตามภาษามนุษย หรือจากความเชื่องมงาย  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอ

การเจริญเติบโตสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ  บุคคลที่เขาใจถึงสัจจธรรมและความรักที่แทจริง ยอมเปนประจักษพยานถึง

องคพระเปนเจา พระองคเองทรงเปนองคความรัก สัจจธรรม และพระวจนารถ 

 

4. สัจจธรรมความจริง คือ องคพระวจนะ Logos พระองคทรงบังเกิดเปนมนุษย เพื่อสอนสัจจธรรม Logos และสราง

ความสัมพันธ Dia - logos ระหวางกัน คนกับพระวจนะ และคนกับคน 

ดังนั้นสัจจธรรม คือ คําสอนที่มาจากพระเจา  มีวัตถุประสงคที่จะรวมจิตใจของเราใหเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค...  

นี้คือพันธกิจ ที่คริสตชนตองประกาศ และเปนประจักษพยาน ถึงเรื่องนี ้

โลกสมัยนี้มีความสามารถแตเอาความรู และความรูสึกดีๆมากองรวมกัน  แตขาดความรักเมตตาที่จะเชื่อมโยง      

ทุกอยางเขาดวยกัน  เหตุก็เพราะวา มนุษยขาดจิตสํานึกถึงการประทับอยูของพระเจาบนโลกนี้  พระองคเปนสัจจธรรม   

และความรัก 

 

5. ความรักเมตตา คือ รักที่มอบใหและรักที่รับมาเปนของตน  เปนเหมือนกับพระพรที่รับมาจากพระบิดาเจาสวรรค   

พระองคทรงรักพระบุตรในองคพระจิตเจา  และความรักนี้ตกทอดลงมาสูมนุษยผานทางองคพระคริสตเจา  เปน  

ความรักที่สรางสรรค และชวยใหรอดพนจากอันตราย  พระคริสตเจาอธิบายความรักไดดีที่สุด  เพราะพระองคทรง     

รวมทุกข รวมสุข กับประชาชน  จนกระทั่งยอมส้ินพระชนมแทนคนบาปทั้งหลาย (ยน. 13:1) ความรักนี้ถูกถายทอดตอมา

โดยองคพระจิตเจา (โรม. 5:5)  

ดวยเหตุนี้เองชายและหญิง จึงไดรับกระแสเรียกใหรักกันและกัน เพื่อเขาทั้งสองจะไดนําความรักนี้สงมอบใหคนอื่นๆ  

จนกลายเปนเครือขายครอบครัวขยายออกไปทั่วโลก   

พระศาสนจักร มีหนาที่เทศนสอนความรักและสัจจธรรมแกสังคมโดยทั่วไป  เพื่อใหประวัติศาสตรสังคมที่เปล่ียนแปลง   

ไปมา  ไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระ  โดยอาศัยความรักและสัจจธรรมนั้น 

 

6. ความรักเมตตาและสัจจธรรมขอแรก กลาวถึง ความยุติธรรม ทุกสังคมมีระบบความยุติธรรมของตนเอง  จึงทําให  

แตละสังคมมีวิถีชีวิตที่แตกตางกันไป  แตความรักก็รวบรวมความแตกตางใหกลายเปนหนึ่งเดียวกัน  เพราะความรักมีพลัง

เสียสละตนเองเพื่อผูอื่น  โดยคํานึงถึงความยุติธรรมเปนอันดับแรก  กลาวคือ ถาเราจะรักใคร  กอนอื่นเราตองคืน    

ความยุติธรรมใหกับเขาเสียกอน  ดังนั้นความยุติธรรมกับความรักตองควบคูกัน (แยกจากกันไมได) ความยุติธรรม คือ 

ความรักขั้นต่ําสุดที่บุคคลหนึ่งพึงมอบใหแกบุคคลหนึ่ง แตก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหความรักของคนๆ หนึ่ง อยูในสัจจธรรม

ความจริง 

ความยุติธรรมประการแรก คือการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น  ถาเราอยูในสังคมเราตองเคารพกฎหมาย  

และความยุติธรรมของสังคมนั้น 

ความรัก มีคุณคากวางขวางกวาความยุติธรรม  เพราะความรักสอนใหคนเสียสละเพื่อผูอื่นและรูจักใหอภัยเมื่อผูอื่น 

ทําผิด  ดังนี้เองสังคมโลกตองยอมรับ  ความรักเปนหลักปกครอง  เพราะความรักเปนพระพรที่พระเจาโปรดประทานให  

ทําใหมนุษยชาติเคารพเกียรติและ ศักดิ์ศรีของกันและกัน ทั้งยังสอนใหเสียสละ ใหอภัยซ่ึงกันและกัน   

ความรักและสัจจธรรมจึงมีพลังไถกูประชาชนใหพนจากการเปนทาสของบาป  สูอิสรภาพในการเปนบุตรของพระเจา 

 



 

7. ความรักเมตตาและสัจจธรรมขอที่สองเก่ียวของกับ Common  Good    ความดีสวนรวม คือ ที่รวมของปจเจกบุคคล 

ครอบครัว กลุมตางๆ จนกระทั้งถึงสังคมทั่วไป  มีโครงสรางกฎหมาย พรรคการเมือง วัฒนธรรม  รวมเปนเอกภาพ เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของสมาชิกในชุมชนนั้น  เพื่อใหความรักของชุมชนบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

common  good    ความดีสวนรวมคือชุมชนแหงความรัก เปนเมืองจําลองของดินแดนอมตนิรันดร  เปนอาณาจักรพระเจา  

ที่คอยๆ รวม มนุษยทุกคนใหเปนพี่นองกันในโลกไรพรมแดน  ในอนาคตเราจะมีครอบครัวใหญครอบครัวเดียว  ที่ทุกคน

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและยึดสันติภาพเปนหลักปกครอง  เปนเหมือนกับอาณาจักรพระเจา ที่ไมแบงแยกกัน 

   

8. Populorum  Progressio  ป 1967 โดย Pope  Paul  VI  พระองคไดพูดถึงการพัฒนาประชาชาติ พระองคกลาววา    

พระคริสตเจาคือองครูปแบบของการพัฒนา ที่ประกอบดวยความรักเมตตาและสัจจธรรม การพัฒนา คือ ความเจริญใน

ทุกๆดาน ของบุคคลแตละคน และของสมาชิกทั้งหมดรวมกัน เปนความเจริญทางวุฒิภาวะจากนอยไปหามาก 

Populorum Progressio  บัดนี้มีอายุมากกวา 40 ปแลว  ขาพเจาจึงอยากใหเกียรติรําลึกถึง สมณสารฉบับนี้พรอมกับ

ตอยอด ขอคําสอนของพระองค ใหทันสมัยกับยุคปจจุบัน 

Sollicitudo  Rei  Socialis    โดย Pope  John  Paul  II  เอกสารฉบับนี้ลิขิตขึ้น  เพื่อฉลอง 20 ปของ Populorum 

Progressio เพราะสมัยนั้นสถานการณทางการ  ไดเปล่ียนแปลงไปมาก พระสันตะปาปา จึงตองพัฒนาคําสอนดานสังคมให

สามารถตอบสนองตอเหตุการณรวมสมัย  ขณะที่ประชาชาติกําลังเดินทางสูยุคใหมที่ทุกคนตองการเปนหนึ่งเดียวกัน 

   

9. Caritas in veritate  ความรักเมตตาและสัจจธรรม เนื่องจากสถานการณความสัมพันธของคนและของนานาชาติไมอยู

ในลองรอยของศีลธรรมที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนามนุษยที่ถูกตอง 

ขาพเจาอยากใหเอกสารฉบับนี้  จึงออกมาย้ําเตือนใหทุกคน กลับมายึดมั่น ใน “ความรักและสัจจธรรม” เสียใหม 

เพราะวา ความรักมาจากหลักเหตุผล และหลักความเชื่อ ที่กอใหเกิดการพัฒนาสูความเปนคนสมบูรณสอดคลองกับเกียรติ

และศักดิ์ศรีที่แทจริง ที่พระเปนเจาประทานให 

โลกเราปจจุบันนี้ สนใจแตเรื่องความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และสรางสายสัมพันธเชิงผลประโยชน แตกลับ

หลงลืมความรักที่สอนใหคนเอาชนะความชั่วดวยความดี  (โรม. 12:21) ความรักนี้เองที่เปนแรงผลักดันใหคนแบงปนสินคา 

และทรัพยากรทั้งหลาย ที่นําไปสูความเจริญกาวหนาที่แทจริง ความรักทําใหคนชวยกันสรางมโนธรรม และอิสรภาพที่ใหแก

กันและกัน 

สัจจธรรมความจริงก็เปนอีกมิติหนึ่ง  ที่ชวยคนใหไมตองดําเนินชีวิตแบบลองผิดลองถูก  ที่จริงแลวพระศาสนจักร  

ไมมีความชํานาญในการแกใขปญหาเศรษฐกิจ  ทั้งไมไดใหความสนใจกับเรื่องของการเมือง  แตพระศาสนจักรมีหนาที่

ประกาศสัจจธรรมความจริงใหกับสังคมสวนรวมใหยอมรับเกียรติและศักดิ์ศรีของกันและกัน  รวมทั้งพรสวรรคของเขาที่

ประทานมาจากพระเจา ถาสังคมไมยอมรับความจริงเรื่องนี้  คนเราก็จะไมเขาถึงคุณคาที่แทจริง ขาดหลักการในการ

ตัดสินใจและในการดําเนินชีวิต  แตถาเราจะมีความซื่อสัตยตอกันในฐานะที่เปนคนดวยกัน  เราก็ตองซ่ือสัตยตอหลักธรรม

ความจริงดวย  เพราะความจริงจะนําเราไปสูอิสรภาพ (ยน. 8:32) 

 พันธกิจ ในการประกาศสัจจธรรมความจริง เปนหนาที่สําคัญของพระศาสนจักร โดยอาศัยคําสอนดานสังคม 

 
 



บทที่ 1   

คําสอน Populorum Progressio 

 
 
 

10. Populorum Progressio  มีอายุมากกวา 40 ปแลว ดังนั้นการศึกษาเอกสารฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ  (1) 

คนหาความหมายของคําวา ความรักเมตตาและ      สัจจธรรม  (2) ปญหาของการพัฒนาสังคมในปจจุบันมีความแตกตาง

กับอดีตอยางไร  (3) คําสอนใหมและคําสอนเกายังยึดหลักธรรม และประเพณีอันเดียวกันที่สืบทอดความเชื่อมาจากบรรดา

อัครสาวก 

   

11. Populorum Progressio  จัดพิมพขึ้นหลังสังคายนาวาติกันที่ 2 ไมนานนัก จึงมีความเชื่อมโยงกับคําสอนของที่ประชุม

นั้น อีก 20 ปตอมา พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ในเอกสาร Sollicitudo  Rei  Socialis  ยืนยันวาเนื้อหาของ 

Populorum Progressio มีความเชื่อมโยงเปนพิเศษกับเอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2 ในเลม Gaudium et Spes   

เนื้อหาของ Populorum  Progressio ใหคําสอนไว 2 ประการ คือ (1) ทุกกิจกรรมในพระศาสนจักรถูกกระทําขึ้นก็ 

เพื่อประโยชน "ในการพัฒนามนุษยทุกๆ มิติ"  (2) การพัฒนามนุษยใหอยูในรองรอยที่ถูกตอง จําเปนตองใหความสําคัญ 

กับบุคคลในทุกๆ ดาน ดานสังคม รางกาย จิตใจ อารมณ สุขภาพ และความเชื่อ เปนตน เราตองไมลืมวาชีวิตมนุษยเปน

อมตะนิรันดร มิฉะนั้นแลวคนเราก็จะมุงไปแสวงหาความร่ํารวยทางวัตถุในโลกแตเพียงอยางเดียวและลืมภารกิจที่สูงสงกวา 

ในการแสดงความรักเมตตาตอเพื่อนมนุษย 

ลําพังมนุษยเอง มนุษยไมสามารถพัฒนาตัวเองได จะตองมีสถาบันเขามาชวยทําใหเจริญเติบโต ฉะนั้นการพัฒนา

มนุษยจึงเปนพระพรพิเศษ  เปนกระแสเรียกที่ พระประทานให และผูเกี่ยวของตองมีความรับผิดชอบ ตามสัดสวน

ภาระหนาที่ของแตละคน  การพัฒนาชนิดนี้ตองการพระเปนเจาเขามาเกี่ยวของ เหตุก็เพราะวามนุษยมีมิติที่โพนธรรมชาติ  

สวนคนที่คิดวาตนเองชวยตัวเองได มักจะลงเอยกลายเปนคนดอยพัฒนา 

สาเหตุที่คนเราตองการพระเจา เขามาชวยเหลือ ก็เพื่อชวยตัวเราใหจําตัวตนของคนได   "เรามีหนาตาเหมือนพระเจา" 

ดังนั้นเราจึงเสาะแสวงหาพระองค  จะไดสามารถเติบโตเปนผูใหญที่รูจักหวงใยถึงคนอื่นที่มีหนาตาเหมือนกัน   

 

12. ขอควรระวังอีกประการหนึ่ง คือ  คําสอนกอนสังคายนา และคําสอนหลังสังคายนา มิไดมีความแปลกแยกจากกัน    

ทั้ง 2 เปนคําสอนอันเดียวกัน เพียงแตทําใหทันสมัย สามารถตอบปญหาของสังคมรวมสมัยนั้นๆ  Populorum Progressio  

เปนคําสอนดานสังคมที่ไมเปล่ียนแปลงหลักการเดิม  เพียงแตตองการตอบโจทยของปญหาที่เกิดขึ้น คําสอนพระศาสนจักร

ในทุกยุคทุกสมัย ตั้งอยูบนหลักการดั่งเดิมของอัครสาวกและของบรรดาปตาจารยที่อางอิงถึงพระเยซูเจา พระองคเปนอาดัม

คนใหมที่มีความรักเมตตาเปนสัจจธรรมนิรันดร (1 คร. 13:8)  

 

13. สายสัมพันธที่เช่ือมโยงคําสอนดานสังคมทุกเลมเขาดวยกัน  ก็คือ สัจจธรรม  จากพระคัมภีรวาดวยเสรีภาพและความ

ยุติธรรม ที่มีความรักเปนแรงผลักดันไปสูความเปนจริง  แมปญหาจะมีอยูทั่วโลก แตความรักเมตตาและสัจจธรรมจะนําพา

มนุษยทุกคนใหกลับมาเปนพี่นองรวมสายสัมพันธเดียวกัน  ความรักแบบ คริสตชนนี้เองเปนหัวใจขอคําสอนดานการ   

พัฒนามนุษย  เปนพลังสําคัญขับเคล่ือนงานพัฒนาโดยไมทอถอยตอปจจัยลบของบางวัฒนธรรมที่มีอยูรวมสมัย 



 

14. Octogesima  Adveniens    สมณสารของพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  ในป 1971  กลาวถึงคุณคาแทในกิจกรรม

การเมือง  พระองคเตือนใหระวังการสรางสังคมแบบเพอฝน และในขณะนั้นเริ่มมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีแลว  โดย   

อางเหตุผลวา เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและไมมีทิศทางที่แนนอน  ขณะเดียวกันก็ทรงเห็นวาการตอตาน

เทคโนโลยีแบบสุดข่ัว  ก็เปนเรื่องไมถูกตองเพราะสิ่งประดิษฐทั้งหลายเปนผลงานของมนุษยที่นํามาใชเพื่อการพัฒนา  โลกที่

ไมพัฒนา คือ โลกที่ไมไววางใจกัน ทั้งตอพระเปนเจา และตอเพื่อนมนุษย  มนุษยนี้ถูกสรางโดยพระองค เพื่อแสวงหา   

การพัฒนาตัวเองสูความสมบูรณยิ่งขึ้น 

   

15. พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  ยังไดออกสมณสาร Humanae  Vitae  (25 ก.ค. 1968) และ Evangelii  Nuntiandi      

(8 ธ.ค. 1975)  เอกสารสองฉบับนี้ เกี่ยวของกับ การกําเนิดชีวิตมนุษย และการประกาศพระวรสาร ไมคอยเกี่ยวของกับ  

คําสอนดานสังคมมากนัก แตก็มีเนื้อหาสนับสนุนเอกสาร Populorum  Progressio  กลาวคือ Humanae  Vitae    สอนวา

กิจกรรมทางเพศ มีคุณคาเพื่อสรางความสัมพันธระหวางสามีภรรยาและเพื่อกอกําเนิดบุตร  ดังนั้น สามีภรรยาจึงเปน

หุนสวนของกันและกัน  ที่กอใหเกิดชีวิตใหมและสังคมใหม  อีกนัยหนึ่งคือ ทั้ง 3 ชีวิตกลายเปนชีวิตครอบครัวเดียวกัน 

เปนตนกําเนิดสังคมยอยที่จะเติบโตเปนสังคมใหญตอไป  เอกสารนี้ยังสอนอีกวา ชีวิตมนุษยและชีวิตสังคมมีกฎศีลธรรม

เชื่อมโยงกัน กลาวคือ มนุษยมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความตองการความยุติธรรมและสันติภาพ ดังนั้น พระศาสนจักร      

จึงตอตานกิจการใดๆ ที่ลดคุณคา เกียรติ ศักดิ์ศรีของมนุษย หรือการลวงละเมิดตอบุคคลที่ออนแอกวา ที่อยูชายขอบ  

ของสังคม 

  Evangelii  Nuntiandi    สอนวา การประกาศพระวรสาร และการพัฒนามนุษย มีความเกี่ยวของกัน กลาวคือ        

งานพัฒนา งานสงเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ  งานเหลานี้เปนประจักษพยานความรักเมตตา ความหวงใยของ    

พระคริสตเจาตอประชาชน สวนคําสอนดานสังคมก็เปนเนื้อหาสวนหนึ่งของการประกาศพระวรสารสูปวงชน 

   

16. Populorum Progressio  สอนวา ความเจริญกาวหนาเปนพระกระแสเรียกจากพระเปนเจา  พระองคทรงอํานวยพรให

มนุษยมีลูกดกเต็มแผนดิน ฉะนั้นความเจริญกาวหนา คือการพัฒนาการของมนุษยและของสังคม  มิใชมีเปาหมายอยูที่

พัฒนาเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว เพราะมนุษยมีตนกําเนิดจากพระเจา และกําลังเดินทางสูจุดหมายปลายทางเพื่อพบ 

กับพระองค  ดังนี้เอง พระศาสนจักรจึงตองประกาศพระวรสาร เพื่อใหเปนแสงสวางนําทางมนุษยในการแกไขปญหาสังคม  

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 1891    พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13  ก็ไดสอนคําสอนแบบเดียวกัน  โดยใหชื่อสมณสารของ

พระองค วา Rerum Novarum  

 ทําไมจึงเรียกงานพัฒนาวาเปนกระแสเรียกจากพระเปนเจา  คําตอบก็คือมนุษยมีคุณสมบัติที่โพนธรรมชาติ  

ขณะเดียวกัน มนุษยก็ไมสามารถหาคําตอบสุดทายใหกับตัวเองได  เขาจึงมีหนทางเดียว คือกลับมาพิจารณาเสียงเรียกของ

พระเจา  เสียงเรียกนี้ เอง ทําใหมนุษยเขาใจวา ตัวเองมีคุณคา เปนลูกของพระเจา มีหนาตาเหมือนกับพระองค         

ดังนั้นมนุษยจะพัฒนาตัวเองใหสมบูรณได ตองเสาะแสวงหาพระเปนเจาเปนเปาหมายปลายทางสําหรับตน 

 

17. กระแสเรียก  เปนเสียงเรียกจากพระเจา ตองการใหฝายที่ถูกเรียก ตอบรับ อยางอิสระและมีความรับผิดชอบ  ฉะนั้น

งานพัฒนามนุษยจึงเปนงานสรางเสรีภาพที่รูจักรับผิดชอบ  ไมมีภูมิคุมกันใดๆที่จะปกปองความรับผิดชอบได  ตองเปน

บุคคลนั้นเอง  ที่ตัดสินใจจะเดินทางสูอิสรภาพ และดวยวิธีนี้เทานั้น ที่คนเราจะเริ่มเติบโตเปนผูใหญที่แทจริง 



   

18. กระแสเรียก  นอกจากตองการผูถูกเรียกมีอิสรภาพแลว  ก็ยังตองการใหเขายอมรับเนื้อแทของ กระแสเรียกดวย คือ 

เราตองทํางานมากข้ึน  ศึกษามากขึ้น แสวงหามากขึ้น เพื่อเราจะเปนผูใหญมากข้ึน นี้คือ การพัฒนาที่แทจริง  เปนการ

พัฒนาคนทุกๆ ดาน  และพัฒนาทุกๆคนอยางทั่วถึง  คนคือหัวใจของการพัฒนา  คนที่เปนปจเจก คนที่เปนกลุม คนที่เปน

ประชาชาติทั้งมวล ลวนมีความสําคัญทั้งส้ิน 

 เมื่อคน ถูกเรียกใหรับการพัฒนาจนเปนผูใหญแลว  เปาหมายปลายทางของเขาคือ "พระคริสตเจา"  เพราะพระองค

เปนผูไข แสดงความรักเมตตา ของพระบิดาเจาแกเรา  พระองคใชพระวรสารอธิบายรหัสธรรมของพระองค ซ่ึงอยูเหนือ

ธรรมชาต ิ

 ดังนั้น การพัฒนามนุษยจะบรรลุถึงความสมบูรณ ตองสามารถชวยเขา เขาถึงมิติเหนือธรรมชาติ  ซ่ึงเปนมิติสูงสุดของ

การพัฒนา  กลาวโดยสรุป คือ การพัฒนามี   สองระดับ ดังนี้ (1) ระดับธรรมชาติ และ (2) ระดับเหนือธรรมชาติ  และ  

ครั้งใดที่คนละทิ้งพระเจา  เขาก็คอยๆ ออนลาลง ในการรับรูเขาใจธรรมชาติ  รวมทั้งเจตนาดีทั้งหลาย กลับกลายเปน    

คนดอยพัฒนา 

   

19. "Reason    หลักเหตุผล"  ทําใหคนอยูรวมกันอยางเทาเทียม และมีเสถียรภาพ ฐานะเพื่อนบานกัน  แต “ความรัก

เมตตา”  ทําใหเราเปนพี่นองใกลชิดกัน... ดังนั้นงานพัฒนามนุษยจะเสร็จสมบูรณได  ก็ตองสามารถชวยใหคนรักกัน  ซ่ึง   

มีหนทางเดียว คือ "เชื่อวาพระเจาทรงเปนพระบิดาของทุกคน  พระองคสอนเราใหรูจักรักกันและกัน  โดยสงพระเยซูเจามา

ดําเนินชีวิตและสละชีวิตนั้นเพื่อเรา  ใหดําเนินชีวิตในความรักตามแบบอยางของพระองค" 

 กระแสเรียกสูการพฒันา  บรรลุถึงความสมบูรณได  ก็อยูที่คนรูจักรักกันและกัน เหมือนอยางที่พระทรงรักเรา 

   

20. การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง  การเปล่ียนแปลงจะตองเกิดขึ้นอยูเสมอ เพราะสองสาเหตุ คือ (1) เพราะมีความ  

อยุติธรรมเกิดขึ้น ในกระบวนการพัฒนา และ (2) เพราะความรักตอพระเจา และตอพี่นอง  เรียกรองเราใหเปลี่ยนแปลง 

เพื่อสรางภารดรภาพในความจริง... การเปล่ียนแปลงตองเริ่ม “ที่ใจ”  เพื่อเปนหลักประกันวา   เราจะพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจ ไปในทิศทางของคนที่มีวุฒิภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2   

การพัฒนามนุษยในยุคนี ้

 
 
 

21. พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  ใหหลักการพัฒนาไดอยางดีเลิศ  ในเอกสาร Populorum  Progressio  แตเมื่อพิจารณา

สถานการณที่เปนจริงปจจุบัน  ตองยอมรับวา มีวิกฤติหลายประการ  เชน  

1. ความแยงเกิดข้ึนหลายแหง   

2. สังคมกําลังใชเทคโนโลยีในทิศทางที่ถูกตองหรือไม   

3. การแสวงหากําไรโดยไมคํานึงถึงความดีของสวนรวม   

4. ทําธุรกิจอยางไมรับผิดชอบ 

5. เก็งกําไร ในธุรกิจการเงิน 

6. แรงงานตางดาวขยายตัว 

7. เอารัดเอาเปรียบธรรมชาต ิ

 ทามกลางวิกฤติเหลานี้  นาจะเปนโอกาสทบทวนตัวเราเอง  พรอมกับหาวิธีใหมที่จะชนะอุปสรรคปจจุบัน  เพื่อ  

วันขางหนาจะมีอะไรดีขึ้น 

   

22. ตนเหตุของวิกฤติปจจุบัน มีหลากหลายปจจัย และที่สําคัญขออยาใหผูใดใชหลักการณวิเคราะหสถานการณแบบงายๆ  

โดยไมพิจารณาถึงปญหาอยางถี่ถวนในทุกๆ ดานของมนุษย  

 เราเห็นคนบางกลุมบริโภคแบบทิ้งขวาง  ขณะที่บางกลุมไมมีอะไรจะกิน การ Corruption  และกิจกรรมนอกกฎหมาย

มีอยูทั่วไปในประเทศร่ํารวย และยากจน บางคนไมเคารพสิทธิ์ของพวกแรงงาน องคกรการกุศลใชเงินผิดประเภท ผูรับ

ผลประโยชนก็ทําเชนเดียวกัน ประเทศร่ํารวยใชสิทธิทางปญญา หาประโยชนจากคนปวยคนจน วัฒนธรรมของหลายพื้นที่

เปนอุปสรรคตอการพัฒนา 

   

23. ความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทาน้ัน  ยังไมเพียงพอ  เพราะการพัฒนาที่แทจริง  ตองการหลายมิติ

มากกวานั้น  เพราะมนุษยมีความซับซอน  และอีกดานหนึ่งของความเจริญกาวหนา  เราก็มักจะพบปญหาใหมๆ เกิดขึ้น

ตามมาเสมอ 

   

24. กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเมือง กลาวคือ โลกเมื่อ 40 ปที่แลว ยังจํากัดวงอยูภายในประเทศ ระบบการผลิต 

ระบบการเงินก็เชนกัน ดังนั้นเมื่อ พระสันตะปาปา กลาวถึง อํานาจการปกครอง ก็หมายถึง อํานาจในวงที่จํากัด  

 แตในสมัยปจจุบัน เราพูดถึง ตลาดโลก ระบบการเงินโลกที่มีการเคล่ือนไหวจากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศหนึ่ง  ดังนั้น

คําวา “อํานาจการปกครองประเทศ” ก็มีความหมายตางจากอดีต 

 วิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา  ทําใหเรายิ่งตองทบทวนบทบาทของผูปกครองประเทศ รวมทั้งหาวิธีชวยใหเราสามารถ

เอาชนะปญหาอุปสรรคของโลกในปจจุบัน 



 "การมีสวนรวม"  ศัพทคํานี้ใชกันมากในโลกสมัยใหม แสดงวาคนสมัยนี้สนใจที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการ         

ริหารจัดการ  ตั้งแตระดับประชาชนในสังคม  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ บ
  

25. “ระบบสวัสดิการสังคม”    จะถูกผลกระทบมากในโลกสมัยใหม  เนื่องจากตลาดโลกปจจุบัน สนใจที่จะลดตนทุน    

การผลิตดวยวิธีตางๆ เชน ระบบจางเหมา  ระบบเคลื่อนยายการผลิตสูประเทศอื่น  ลดสวัสดิการคนงาน หรือตัด   

สวัสดิการสังคม ฯลฯ  วิธีการเหลานี้สงผลตอวิถีชีวิตของผูใชแรงงานเปนอยางยิ่ง 

 “แรงงานอพยพ” มีประโยชนในการเพิ่มผลการผลิต และชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมแกกัน แตปญหายังมี

ปญหาอยูมาก เนื่องจากระบบการจัดการยังไมดีพอ  ทําใหคนกลุมนี้ขาดความมั่นคงทางจิตใจ  ไมมีแผนในการดําเนินชีวิต  

ชีวิตสมรสไมมั่นคง  ยิ่งถาอยูในภาวะการวางงานหรือขาดคนชวยเหลือ  คนกลุมนี้ยิ่งมีความทุกขทางจิตใจมากขึ้น  

 ขอใหทางรัฐบาลและทุกๆฝายในสังคม  ใหความหวงใยตอคนกลุมนี้มากข้ึน  ในฐานะที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 

   

26. Intercultural Dialogue  วัฒนธรรมสัมพันธ 

‐  มิใชการรวมวัฒนธรรมใหเหลือวัฒนธรรมเดียว 

‐  มิใช Cultural Eclecticism อยูรวมกันโดยไมมีการแลกเปลี่ยนรวมมือกัน 

‐  มิใช Cultural Leveling  ไมยอมรับวิถีชีวิตที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมของคน 

‐  ที่จริง คนคอยๆ เรียนรูมิติเหนือธรรมชาติ  ก็โดยอาศัยวัฒนธรรมประจําทองถิ่นของตน  ถาเราไมยอมรับ

วัฒนธรรมของกันและกันแลว  ก็เส่ียงที่จะกดขี่ขมเหงกันตอไป 

 

27.  “ความมั่นคงทางอาหาร”  คือความพยายามที่จะเอาชนะความอดอยากขาดแคลนอาหาร  ที่มีสาเหตุจากการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมปรกติ  แตที่สําคัญกวาคือขาดเวทีความรวมมือ  สรางความมั่นคง  

ทางอาหารและมีน้ําใชเพียงพอ 

 หลักประกันความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว  กอนอื่นตองเริ่มตนจากการพัฒนาระบบเกษตรกรรม  ใหมีน้ําใช

เพียงพอ  มีระบบขนสง ระบบการตลาด และเทคโนโลยีการเกษตรที่ดี  ขอใหชาวนามีสวนรวมในการตัดสินใจ พัฒนาที่ดิน 

พัฒนาเครื่องมือการผลิตที่เหมาะกับพื้นที ่

 ตองสรางจิตสํานึกสาธารณะใหคนเขาใจวา  “การมีอาหารบริโภค มีน้ําใช เปนสิทธิพื้นฐานสําหรับมนุษยทุกคน     

อยางเทาเทียมกัน”  ที่สําคัญใหสงสารประเทศที่ยากจน  โดยชวยเขามีอาหารในการบริโภค  เมื่อมีการพัฒนาที่ดีแลว   

ยอมสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของคนในประเทศดีขึ้น สวนประเทศที่พัฒนาแลว ก็พลอยไดรับประโยชนจากการ     

พัฒนาของเขาเชนเดียวกัน 

 

28.  “เคารพชีวิต”    เปนมิติสําคัญชวยคนใหชนะความยากจน  เพราะในประเทศยากจนมีสถิติทารกเสียชีวิต            

เปนจํานวนมาก  แตอีกดานหนึ่งมีหลายประเทศจํากัดจํานวนประชากร  สงเสริมการคุมกําเนิด  บังคับการทําแทง           

ออกกฎหมายขัดตอชีวิตมนุษย  เชน การอนุญาตใหฉีดยาคนปวยใหเสียชีวิตกอนกําหนด เปนตน 



 “ใหโอกาสมนุษยมีชีวิตรอด”    คือ หัวใจของการพัฒนา  เพราะทําใหคนเราขวนขวายชวยกันทําส่ิงดีๆ เพื่อคนอื่น  

สงผลใหสังคมมีชีวิตพึ่งพาซึ่งกันและกัน  คนที่มีฐานะร่ํารวย มีความเขาใจและยื่นมือชวยเหลือคนยากจน สงผลใหผลผลิต

เพิ่มมากขึ้น  สรางตลาดเอื้ออาทร  ที่เคารพสิทธิของกันและกัน 

 

29.  “สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา”    เปนมิติหนึ่งของการพัฒนาคน  เพราะปจจุบัน เรามีปญหาในการแขงขันกัน

เผยแพรศาสนา  บางศาสนามีเปาหมายในการสรางความร่ํารวยทางวัตถุ  บางกลุมมีการตั้งกฎใหทํารายคนที่ทําผิดกฎ    

ของศาสนาจนถึงแกชีวิตโดยอางนามของพระเจา  บางกลุมพัฒนาองคกรศาสนาไปสูองคกรกอการราย บางกลุม            

มีพฤติกรรมคลั่งศาสนา  บางกลุมสงเสริมลัทธิไรศาสนา 

 ในสถานการณเชนนี้  มีความจําเปนที่คนเราตองยอมรับหลักความจริงที่วา  มนุษยเกิดมามิใชโดยบังเอิญ แตมีพระเจา

สรางเขาขึ้นมา  มีจิตวิญญาณรวมอยูดวย  และพระองคทรงรักมนุษยทุกคน ประสงคใหเรามีการพัฒนาการ  อยางถูกตอง  

ถาไมเช่ือเชนนี้แลว ก็เทากับวาเราไมเช่ือในชีวิตเหนือธรรมชาติ  สนใจแตการเติบโตทางดานวัตถุ และเชื่อในวิวัฒนาการที่  

ไรจุดหมายปลายทาง  ซ่ึงมิใชการพัฒนาที่แทจริง   

 การพัฒนาที่แทจริงนั้น คือ ตองใหความสําคัญตอจิตวิญญาณและหลักศีลธรรม  การเจริญเติบโตในทุกๆ ดาน  

จนกระทั่งเกิดจิตสํานึก หวงใยตอมนุษยดวยกัน  อยากทําดีตอผูอื่น  เพื่อตอบแทนความรักเมตตาของพระเจาที่มี         

ตอเราตลอดมาและตลอดไป 

 

30.  “ความรู”  คือ ผลผลิตของสติปญญารวมถึงประสบการณจากการทํางาน  และความรูขั้นสูงที่เรียกวา ปรีชาญาณ  คือ 

ผูรูวาคนมีตนกําเนิดมาจากตรงใหน กําลังจะไปที่ใด พรอมกับเพิ่มคุณคาใหกับความรูดวยกิจการแหงความรักเมตตา 

 “กิจการ”  กิจที่ขาดความรู ก็เหมือนคนตาบอดคลําชาง แตคนที่มีความรูและขาดความรัก  ความรูก็ไรประโยชน  

ดังนั้นพนักงานที่ทําหนาที่ดวยความรูและความรัก  เขาก็จะชนะทุกส่ิง เพราะเขารูเหตุแหงทุกข พรอมกับหาทางดับทุกข  

ดวยความรัก 

 ความรูและสัจจธรรม ความจริงและความรัก  จึงตองไปดวยกันเสมอ  ขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปก็จะทําใหการพัฒนามนุษย

ไมครบถวนสมบูรณ  ความรักทําใหสติปญญาเจริญเติบโต  สติปญญาก็ทําใหความรักสมบูรณขึ้น 

 

31. “การวิจัยเชิงวิชาการและการวัดผลทางศีลธรรม”  สองอยางนี้ตองไปควบคูกัน โดยมี “ความรักเมตตา”  เปน         

ตัวประสานและบูรณาการเขาดวยกัน  ดังนี้เราก็เปดโอกาสใหความเชื่อ metaphysic  และวิทยาศาสตร รวมมือกันชวยเหลือ

มนุษยชาต ิ

 เพราะที่ผานมา เรามิไดผนวกสิ่งเหลานี้เขาไปในการพัฒนา  ทําใหขาดการใชปรีชาญาณชวยการวิเคราะหไตรตรอง  ทํา

ใหมีผลสรุปที่ไมมีความชัดเจนในการสรางวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งมิติชิวิตจิต  ดังนั้น     

เราจะตองระวังการใหความรูแบบแยกสวนกัน  จะสรางความลมเหลวในงานดานการพัฒนา  ทําใหคนเปนคนที่ไมสมบูรณ 

 

32.  “ทางออกใหมในงานพัฒนามนุษย”  

 ‐  มองมนุษยใหครบทุกๆ มิติ ดวยความรักเมตตา ควบคูไปกับการใชกฎหมาย 



 ‐  เคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของแตละคนพรอมกับใหความเปนธรรมที่เทาเทียมกัน  เปนตนในดานเศรษฐกิจ      

เชน  การสงเสริมอาชีพใหทุกคนมีงานทํา และอยาใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากันทางสังคม  มิฉะนั้นอาจจะสงผล

กระทบตอความสามัคคีในหมูประชาชน  ประชาธิปไตยจะเสี่ยงอันตราย  ทุนทางสังคมก็จะหดหายไปดวย 

 ‐  ตองรูจักสรางเวทีสัมพันธบนความไววางใจซึ่งกันและกัน  และตองเขาใจวา เวลาที่คนขาดความมั่นคงในชิวิต    

คนก็ไมอยากทํางาน  หรือทําแลวผลงานก็ออกมาไมดีเทาที่ควร  สรุปก็คือ ถาเสียคน ก็เสียงาน ถาเสียงาน ก็เสีย

คนดวยเชนเดียวกัน 

 ‐  โลกสมัยนี้หวังผลกําไรระยะสั้น  จึงทดแทนคนดวยเทคโนโลยี  ในที่สุดระยะยาว คนจะไมมีการรวมมือกัน   

หรือรวมมือกันนอยลง  เราควรจะพิจารณาดูวา ความร่ํารวยทางเศรษฐกิจจะมีประโยชนอะไร ถาเปาหมายสุดทาย 

คือ “ความรัก” ไดถูกทําลายไปแลว 

 - ตองรีบปรับรูปแบบการพัฒนาเสียใหม เพื่อลดวิกฤติทางศีลธรรม วัฒนธรรม สภาพแวดลอมของโลก  เปนตน   

ในระบบนิเวศน ที่สงผลตอสุขภาพ 

 

33.  “ความเจริญกาวหนายังเปนคําถามปลายเปด”   กวาสิบปแลวที่ Populorum  Progressio  กลาวถึงการพัฒนา

ประชาชาติ  ในปจจุบันเราก็ยังเห็นวิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้น  เราเห็นบางประเทศรวยขึ้น บางประเทศจนลง  และอีกหลาย

ประเทศ เศรษฐกิจลมละลาย 

 ในสมัยนั้น หลายประเทศไดรับการปลดปลอยใหมีอิสรภาพ แตมาถึงปจจุบันเราก็ยังเห็นบางประเทศพึ่งตนเองไมได 

รัฐบาลยังเขมแข็งไมเพียงพอที่จะปกครองตนเองได 

 ในยุคโลกไรพรมแดน  มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อประเทศร่ํารวย รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  เปดประตูกวางสูโอกาส

มากมาย  ดานความรู วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตความเจริญทั้งหมดเหลานี้ตองอยูภายใตการนําของ 

“ความรักเมตตาและสัจจธรรม”  เพื่อจะไดไมถูกทําลายหรือถูกแบงแยก แตกลับทําใหมีชีวิตชีวา จนกลายเปน “วัฒนธรรม

แหงรัก” ที่พระไดวางแผนไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3   

ภราดรภาพ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และประชาสังคม 

 
 
 

34.  “ความรักเมตตาและสัจจธรรม” เปนพรพิเศษพระเจาทรงประทานมาในรูปแบบตางๆ  แตคนสวนใหญไมรับรู 

 มีหลายสาเหตุที่คนเหินหางจากความรักและสัจจธรรม คือ คนสวนใหญ สนใจประโยชนสวนตนและบริโภคนิยม     

บางคนคิดวาตนเปนเจาของชีวิตของตน  ไมตองพึ่งใคร  บางคนสับสนคิดวา “ความสุข” คือร่ํารวยสมบัติ และทํางานสังคม 

บางคนคิดวาเศรษฐกิจเปนงานสวนตัว  จะทําอยางไรก็ได ไมเกี่ยวกับศีลธรรม  ดังนั้น คนเหลานี้ก็คอยๆ ทําลายระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมือง ที่สุดก็ทําลายอิสรภาพของบุคคลและสังคมไปพรอมๆ กัน 

 ความรักและสัจจธรรม  มีพลังสรางชุมชน นําพาคนเขาหากัน  โดยไมรู สึกถูกบังคับ  สังคมที่สรางขึ้นดวย        

อํานาจมนุษย ไมสามารถสรางความเปนพี่เปนนองกันได  ไมสามารถเชื่อมความแตกตางใหกลายเปนสังคมใหญได  

เนื่องจากสายสัมพันธฉันทพี่นองของมนุษย  เปนคุณคาเหนือธรรมชาติ  มีพระเจาแตผูเดียวที่จะประทานใหได โดยอาศัย

พระสัจจธรรม  ที่ทรงสั่งสอนดวยความรัก 

 ดวยเหตุนี้  การพัฒนามนุษยเปนจริงได ตองอาศัยหลักสัจจธรรมและความรัก 

 

35. “การตลาด”  เปนสถาบันทางเศรษฐกิจที่ชวยบุคคลตางๆ ใหมาพบปะ แลกเปล่ียนสินคากัน ในมูลคาที่เทาเทียมกัน 

ตรงตามความตองการของแตละฝาย  ดังนั้นการตลาดตองมีระบบความเปนธรรม ควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา 

 ระบบการตลาดที่เปนธรรม  ที่จริงระบบการตลาดปจจุบันยังไมอาจสรางความสมานฉันทกลมเกลียวขึ้นในสังคมได  

การตลาดที่ดีตอง “มีหัวใจ”  ที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันและมีความไววางใจกัน  แตหัวใจเชนนี้ไดขาดหายไปจากตลาด โอกาส

ของคนจนก็ขาดหายไปดวย 

 การสรางความชอบธรรมใหระบบการตลาด  โดยวิธีการใหความอนุเคราะหหรือใหจํานวนโครตาวิธีการนี้ไมถูกตอง  

วิธีที่ดีกวาคือ Emancipation  “การคาเสรี” ที่มีระบบคุณธรรมเปนตัวควบคุม เพราะการตลาดดวยวิธีใดๆ จะปลอยอิสระ

โดยไมมีการควบคุม ซ่ึงส่ิงเหลานี้ยอมเปนไปไมไดหรือเปนไปไดยาก 

 

36.  “การเศรษฐกิจแบบการตลาด ไมสามารถแกไขปญหาสังคมไดทุกเรื่อง”    ตองใชหลัก “common  good  ยึด

ผลประโยชนของสวนรวม”    เปนตัวจําแนกเปาหมายเศรษฐกิจดวย  กลาวคือ ตองใหชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ  กิจกรรม

ใดๆในดานเศรษฐกิจ  ถามุงแคสรางความร่ํารวยเพียงอยางเดียว จะกอใหเกิดความไมสมดุลยทางสังคม  ดังนั้นตอง

คํานึงถึงดานการตัดสินใจรวมกัน  จึงจะสามารถสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนได 

 พระศาสนจักรไมคิดวาการทางเศรษฐกิจจะใหโทษตอสังคม  ถาสังคมนั้นไมปลอยใหคนรวยเอาเปรียบคนจนใน    

เรื่องการตลาด 

 การตลาดไมมีอํานาจในตัวเอง  แตถูกกําหนดโดยสถานการณความตองการ และวัฐจักรชีวิตของคนในแตละ        

ชวงจังหวะเวลา  เวลาใดที่มีคนชั่วเห็นแกตัวเขามาเกี่ยวของก็จะทําใหระบบเศรษฐกิจเสียไป  สมองชั่วรายของคนบางกลุม



หรือบางคนนี้เองที่กอใหเกิดความเสียหาย  ฉะนั้นการควบคุมการตลาด ตองเริ่มที่ตัวมนุษย  อบรมใหมโนธรรมมีศีลธรรม  

รูจักรับผิดชอบตอตัวเอง และตอสังคม 

 ความสัมพันธที่เปนมิตร  มีใจเอื้ออาทรตอกัน  ก็เปนองคประกอบที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง  การผูกสัมพันธตอง

พยายามใหเกิดข้ึนพรอมกันกับงานทางเศรษฐกิจ  เมื่อทําไดดังนี้เราก็จะพัฒนาสองอยางไปพรอมๆกัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม  ในยุคโลกาภิวัฒนและยุควิกฤตทางเศรษฐกิจ  เราตองชวยกันแกไขสถานการณโดยหลักสองประการ 

1.) สรางหลักจริยธรรม วาดวยความซื่อสัตย โปรงใส และรับผิดชอบตอธุรกิจของตน 

2.) สรางสัมพันธทางการคา  บนหลักของเอื้ออาทรที่มีมิตรจิต มิตรใจตอกัน  ทั้งหมดนี้ คือ “ความรักเมตตาที่มี    

สัจจธรรม” 

 

37.  “เศรษฐกิจทุกกิจกรรม ตองมีความยุติธรรมกํากับ” เศรษฐกิจเปนเรื่องเกี่ยวกับคนและความตองการของเขา  ดังนั้น

ตองมีหลักศีลธรรมควบคุม  ตั้งแตดานทรัพยากร ดานการเงิน การผลิต การบริโภค  และวงจรของมัน เพราะการตัดสินใจ

ทุกเรื่องในงานเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอศีลธรรม 

  ในสมัยกอนมีการแยกหนาที่กันดูแลโดยใหภาคการผลิต เปนหนาที่ของเศรษฐกิจ  และการกระจายรายได เปนหนาที่

การเมือง  แตโลกในปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน  ขณะที่อํานาจรัฐถูกขีดวงอยูภายในประเทศ  แตเศรษฐกิจก็ขยาย    

อาณาเขตออกโดยไมมีขีดจํากัด  ดังนี้เองเราจําเปนตองกําหนดกรอบความยุติธรรมใหม  ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ  ระบบความยุติธรรมตองไปพรอมกับระบบเศรษฐกิจ  ไมปลอยใหเศรษฐกิจมุงแตผลกําไรแตเพียง      

อยางเดียว  โดยไมคํานึงวา ทุกๆดาน ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ตองมีความชอบธรรมดวย ศาสนาจะสามารถใหคําตอบ        

ในดานนี ้

 ตอไปนี้ เปนระเบียบความยุติธรรมบางขอเกี่ยวของกับ ชีวิตดานเศรษฐกิจ 

1.) กอนจะมีการแลกเปลี่ยนทางการคา  ทั้งสองฝายตองทําสัญญา ใหชัดเจน 

2.) มีกฎหมายและรูปแบบกระจายรายได ที่เปนธรรม อันเปนผลจากการตัดสินใจรวมกัน 

3.) เปนกิจการที่แสดงถึงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 

38. เศรษฐกิจระดับชุมชน / ประชาสังคม  เปนโครงสรางดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจแบบเอื้ออาทร  ที่มีความเปนพี่นองกัน  

เนื่องจากในการทําธุรกิจใดๆ ยอมมีบุคคลหลายฝายหลายความคิดมาอยูรวมกัน  ทุกคนตองรวมมือกันดวยความเอื้ออาทร

ฉันทพี่นอง  ในระดับโลกก็เชนเดียวกัน ธุรกิจจะตองมีจิตตารมณ  การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ซ่ึงจะนําไปสูความเปนน้ําหนึ่ง

ใจเดียวกัน  ทําใหคนมีความรับผิดชอบ สรางความยุติธรรม  และพรอมทําดีเพื่อสมาชิกทุกๆคนที่รวมในธุรกิจเดียวกัน  

เปนความรับผิดชอบของแตละคนที่จะทําดีเพื่อสวนรวม 

 ดังนั้น การคาเสรี  จะตองมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.ใหโอกาสแกทุกฝาย อยางเทาเทียมกัน  2.ไดรับผลกําไรรวมกัน 3.มีการ

ชวยเหลือเกื้อกุลกัน  ถาทําไดดังนี้ตลาดก็กลายเปนสถานที่ของคนเขามาทําธุรกิจชวยซึ่งกันและกัน  เปนการยกระดับ

การคาใหเปนธุรกิจของคนที่เจริญแลว 

 

39. “การตลาดตองเปนของทุกคน”   ทุกคนตองมีสวนรวม   มิใชเปนของคนร่ํารวยแตเพียงกลุมเดียว โลกที่มีความเจริญ
แลว ทุกคนตองไดโอกาสที่จะรับและใหไดพอๆ กัน  มิใชปลอยใหกลุมหนึ่งกลุมใดคอยเอาเปรียบกลุมอื่นตลอดไป 



 ในโลกนี้ที่นับวันยิ่งเปดกวาง  เศรษฐกิจแบบเอื้ออาทร ตองรีบปรับใชในระบบการตลาดและระบบสวัสดิการสังคม  

เพื่อที่จะเอาชนะความดอยพัฒนา  แตเศรษฐกิจแบบนี้จะใหกฎหมายเปนตัวกําหนดมิได  ตองขึ้นอยูกับของคนแตละคน ที่

พรอมจะมอบความชวยเหลือแกกันและกัน 

 

40. “ตองระวังธุรกิจขามชาติ”    คนสมัยใหมหวังที่จะมีความร่ํารวยแบบรวดเร็ว จึงใชวิธี (1) จางผูรับเหมา (2) ยาย      

ฐานผลิตขามประเทศ (3) ลงทุนซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพย ธุรกิจแบบนี้มุงใหผูประกอบการและผูที่มีเงินทุนมากร่ํารวย

แตฝายเดียว 

 ธุรกิจที่ดี  ตองรับผิดชอบตอสังคมของประเทศนั้น รับผิดชอบตอคนงาน  ไมทําลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไม  

เอาเปรียบผูบริโภค มีการแบงผลประโยชนที่เปนธรรมในทุกๆสังคม  ชวยพัฒนาระบบการผลิตและระบบสังคมใหเขมแข็ง  

ธุรกิจที่มีคุณภาพเชนนี้ จึงสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได 

 

41. “สนับสนุนใหภาครัฐและภาคธุรกิจทํางานรวมกัน”    จะไดชวยปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของคนงาน...  ชวยพัฒนา

ภาคธุรกิจและทันสมัย ทันโลก  ชวยสรางความรวมมือธุรกิจในภาคตางๆ เขาดวยกัน  ภาคการเมือง มีหนาที่ชวยสราง

ระเบียบใหมใหภาคเศรษฐกิจ  รับผิดชอบภาคสังคมและแตละบุคคล  ใหสงเสริมธุรกิจกับนานาชาติ  ใหสรางความรวมมือ

ระหวางรัฐตอรัฐ  สงเสริมใหทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ  มิใชเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจเทานั้น  แตใหชวยพัฒนา

รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ระบบการปกครอง อีกดวย 

 ใหกฎหมายรัฐธรรมนูญเคารพสิทธิบุคคล และเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  ขอใหอํานาจการเมืองสงผลดี        

ตอทองถิ่น  ตอระดับชาติและนานาชาติ  จะไดชวยพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจโลกใหดีขึ้น 
 

42. “โลกาภิวัฒน”    มีประโยชนทําใหคนมีการเชื่อมโยงกัน  เปนประโยชนตอการพัฒนา ทําใหคนมีความรับผิดชอบ

รวมกัน เปนโลกไรพรมแดนในกิจกรรมตางๆ  รวมทั้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมดวย 

 ถาทั่วโลกยึดมันในหลักสามัคคีธรรมแบบครอบครัว  และพยายามเสริมสรางประโยชนสวนรวม  ปรากฎการณ

โลกาภิวัฒนก็จะเปนแรงเสริมใหแตละบุคคล แตละชุมชน มีวัฒนธรรมรวมเปนหนึ่งเดียวกัน  และเปดประตูสูมิติ       

เหนือธรรมชาต ิ

 แตปรากฎการณโลกาภิวัฒนอีกดานหนึ่ง ก็มีภัยอันใหญหลวง  ถาการกระจายรายไดของโลกไมเปนธรรม  ก็จะตอให

เกิดความยากจน  และความไมเทาเทียมกัน  จะเกิดการแตกแยกครั้งใหญในโลก 

 ตองชวยกันแกไขปจจัยคนเหลานั้น  อยาใหประเทศร่ํารวยกอบโกยมากจนเกินไป  อยาเห็นแกตัว  อยาใชลัทธิปกปอง

ผลประโยชน  และคิดแตประโยชนสวนตน 

 ใหเรามีจิตใจที่ เปนคนมีจริยธรรม  มุงสรางโลกสูความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ยึดหลักสามัคคีธรรมและ         

แบงปนทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

การพัฒนามนุษย – สิทธิและหนาท่ี – ส่ิงแวดลอม 

 
 
 

43. “ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นได ถาทุกคนตางทําหนาที่ของตน”    คนสมัยนี้ชอบพูดวา คนไมเปนหนี้ใคร 

นอกจากตนเอง คนชอบอางสิทธิ แตไมยอมชวยรับผิดชอบตัวเอง  รวมถึงการพัฒนาคนอื่นดวย คนที่ชอบอางสิกธิมักจะ   

ไมคอยทําหนาที่ของตน ตองใหคนพวกนี้ทํางานจะไดหยุดอางสิทธิ  เขาจะไดรูวา สิทธิมิใชใบเบิกทาง ตรงกันขาม คนที่รูจัก

ทําหนาที่อยางดี สิทธิของเขาก็มีพละกําลังมากขึ้น  เปนตน  เมื่อเขาทํางานรับใชสวนรวม 

 ยิ่งชวยกันทําหนาที่อยางดี ยิ่งทําใหสิทธินั้นยิ่งทรงพลัง มากกวาการเรียกรองสิทธ ิ

 

44. “สิทธิและหนาที่ ในการสรางครอบครัว” คนสมัยน้ีถือกิจกรรมทางเพศเปนแคการบันเทิง สวนการศึกษาก็สอนคนให
มีการคุมกําเนิด เพื่อไมใหเกิดบุตรและไมติดโรค 

 ดังนี้การสงเสริมชีวิตและการสรางครอบครัวก็ถูกลดคุณคาลงไป  คนเกิดนอยลง  ประเทศที่เจริญจะมีผูสูงอายุเปน

จํานวนมากและขาดการดูแลเอาใจใส ขาดความอบอุน รายไดที่จะเขากองทุนสวัสดิการชวยเหลือไมเพียงพอกับคาใชจาย    

นี้เปนอาการของสังคมที่มีความออนลาดานคุณธรรม 

 ขอใหหันกลับมาสงเสริมความรักในสถาบันครอบครัวเสียใหม  ใหทั้งชายและหญิงแตงงานกัน  สรางสังคมเซลแรกที่

มีความรับผิดชอบตอกัน  ทั้งดานเศรษฐกิจ และดานการเงิน  เปนตน  ใหเสริมสรางความรักเมตตาและสัจจธรรมที่เปน   

เนื้อแทของความสัมพันธที่ดีตอกัน 

 

45. “เศรษฐกิจตองมีจริยธรรมควบคุมใหดําเนินการอยางถูกตอง”    คนทุกวันนี้ชอบพูดถึงจริยธรรม มีการพูดกันใน     

ทุกสาขาอาชีพ  จนเปนที่นาสงสัยวาถูกตองหรือไม 

 พระศาสนจักร สอนวา จริยธรรมที่ถูกตอง ตองอยูบนสองหลักการ 

1.) บุคคลมีเกียรติและศักดิ์ศรี  จะลวงละเมิดมิได  เพราะเกิดมาจากพระเจาและมีหนาตาเหมือนพระองค 

2.) เกียรติและศักดิ์ศรีของคนสูงสงเหนือกฎเกณฑของโลกีย ดังนั้น เศรษฐกิจที่มีจริยธรรม ก็คือ ระบบเศรษฐกิจ 

การเงิน การตลาด ฯลฯ ที่ เคารพตอการตัดสินใจของบุคคล  ยกตัวอยางเรื่อง  กลุมออมทรัพย หรือ        

เครดิตยูเนียน  เปนกิจกรรมที่สมาชิกที่สวนรวมในการกําหนด กฎเกณฑรวมกัน  โดยยึดความดีของสมาชิก  

เปนตัวชวยตัดสินใจ 

 

46. “วิธีการทําธุรกิจที่มีจริยธรรม”  ธุรกิจหาผลกําไร และ ธุรกิจไมหวังผลกําไร     ทั้งสองอยางมิใชรูปแบบที่ถูกตอง  

เที่ยงธรรม สําหรับอนาคตอีกตอไป 

 รูปแบบที่นําเสนอนี้ เปนผลการผนวก ภาคธุรกิจกับภาครการกุศลเขาดวยกัน เปนระบบเศรษฐกิจที่หวังผลกําไรดวย  

แตมีเปาหมายเพื่อชวยคนและชวยสังคม  รูปแบบนี้ไมวัดผลสําเร็จที่การแบงผลกําไรวาไดมากหรือนอย ไมสนใจวารวมตัว



กันภายใตกฎหมายหรือไม  เพราะเปาหมายหลัก คือ ตองการสรางการตลาด  และสังคมที่มีความเปนมนุษย มากขึ้น

เทาน้ัน 

 ดังนั้น ในอนาคตจะมีรูปแบบหลากหลายในการทําธุรกิจ  ทําใหการตลาดมีความเปนมนุษยมากขึ้น และเกิด        

การแขงขันกันดวย 

 

47. “การทําธุรกิจในประเทศยากจน” เรายังอยูในเรื่องธุรกิจที่ตองการสรางการตลาด และสังคมที่มีความเปนมนุษย แต

ในบริบทของประเทศยากจน  เราควรชวยประเทศเหลานี้ในรูปของโครงการพึ่งตนเอง  โดยใชวิธีการ Subsidiarity    คือ  

การชวยเหลือเฉพาะส่ิงที่เขาขาดแคลน ดวยการวางแผนรวมกัน บริหารโครงการดวยกัน โดยเคารพสิทธิของกันและกัน 

 โครงการพัฒนาแบบนี้ควรใหเจาของโครงการ  ตองมีความรับผิดชอบเปนอันดับหนึ่ง มีเปาประสงคจะยกระดับคุณคา

ชีวิตใหดีขึ้นจริง  และบุคคลภายนอกจะชวยเหลือเทาที่จําเปน  โครงการแบบนี้ตองมีความยืดหยุน  เพื่อเปดโอกาสให    

ทุกคนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 

  องคการตางประเทศ  ควรสนับสนุนโดยการเยี่ยมเยียน  ใหคําแนะนําและฝกอบรม  ขณะเดียวกัน  องคกรทุนเอง   

ก็ตองมีความโปรงใส  รายงานการใชเงินใหกับผูบริจาก  คาใชจายในโครงการ คาสํานักงาน และคาดําเนินงานใหใช

งบประมาณที่เหมาะสม 

 

48. “ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสรางของพระ และเปนของขวัญมอบใหมนุษยใช

ประโยชนและใหชวยดูแล (ปฐก 2:15)  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงเปนตัวแทนบอกเราวาพระองคทรงรักเรามากเพียงไร  

แตในโลกนี้มีคนอยู 2 จําพวก คือ 

1.) พวกแรกสอนวา โลกนี้เกิดมาโดยบังเอิญ  เกิดจากวิวัฒนาการที่ยังหาบทสรุปไมได  คนที่คิดเชนนี้  ก็ไมชวย

พิทักษส่ิงแวดลอม 

2.) พวกที่สองคิดวา  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีเทพเจาสิงสถิตอยู  ก็กราบใหวธรรมชาติเปนพระเจา  บังคับให   

คนอยูใตอํานาจธรรมชาต ิ

 ความจริงแลว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก  และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของเรา เราจึงรักษา

ฟนฟูใหอุดมสมบูรณ  เพื่อเราจะไดมีความมั่นคงทางอาหาร  และสามารถสงมอบตอไปใหลูกหลานไดใชสอยเชนเดียวกัน 

 

49. “พลังงาน” บางประเทศ รวมกับกลุมอํานาจและบางบริษัท กักตุนน้ํามัน ทําใหประเทศยากจน ประสบปญหาใน    

การพัฒนาประเทศ  แตบางประเทศยากจนที่มีน้ํามันก็เกิดความขัดแยง และเอารัดเอาเปรียบกัน 

 จําเปนที่องคกรระหวางประเทศหามาตรการควบคุม การเอารัดเอาเปรียบในเรื่องน้ํามันนี้  ขณะเดียวกันก็ขอให

ประเทศพัฒนาแลว และมีอุตสาหกรรมหนัก ตองชวยกันประหยัดน้ํามัน พัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงาน  พรอมกับ

ชวยกันคิดคนพลังงานทางเลือกใหม  นอกนั้นขอใหมีการแจกจายน้ํามันอยางเปนธรรมและทั่วถึงกัน 

 ที่สุดขอใหคิดถึงคนรุนหลัง  เปนตน เด็กเยาวชนในประเทศยากจน  พวกเขาก็ตองการพัฒนาโลกของเขาใหดีขึ้น

ดวยเชนกัน 

 



50. “โลกจักรวาล” เปนหนาที่ของเราทุกคน ที่จะปกครองโลก ดวยการพิทักษคุมครอง  หาผลประโยชน เพาะปลูกและ  

ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อชวยเล้ียงคนทั้งโลก  เพราะทุกครอบครัวก็ตองการใชโลกเปนที่หาทรัพยากรสําหรับมีชีวิต

อยางมีศักดิ์ศรี  นอกนั้น เรายังตองคิดถึงคนรุนตอไป  ที่จะตองมีอยูมีกินดวยเชนกัน 

 วิธีการพิทักษโลก ก็คือ สรางพันธสัญญาใหมระหวาง คนกับส่ิงแวดลอม  เปนส่ิงแวดลอมที่สะทอนความรักของ   

พระเจามีตอเรา  เรามาจากพระองคและที่สุดจะกลับไปหาพระองค 

 รัฐบาลทุกประเทศจะตองตอตานผูทําลายส่ิงแวดลอม  วางระเบียบสังคมและกําหนดราคาในการใชทรัพยากร

ส่ิงแวดลอมอยางโปรงใส  ผูนํานานาประเทศตองทํางานรวมกันออกกฎหมาย  และสงเสริมความรวมมือกันในการ        

ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและชวยกันสรางจิตสํานึกที่วา... แมใชอยางดีมีประสิทธิภาพ ก็มิใช

ของฟร ี

 

51. “มนุษยกํากับสิ่งแวดลอมอยางไร  สิ่งแวดลอมก็ทํากับเราอยางนั้น”    พื้นที่กันดารขาดความสมบูรณยอมปลูกพืช    

ไมไดผล    ซ่ึงจะสงผลใหชาวบานขาดรายไดจากการเพราะปลูก เพื่อการดํารงชีพ  แตถาที่ใดมีเศรษฐกิจดี  มีวัฒนธรรม

เจริญรุงเรือง ธรรมชาติบริเวณนั้นก็จะไดรับการคุมครองดวย...  สงครามมักจะทําลายธรรมชาติ  แตถาผูคนมีสันติภาพ  

ส่ิงแวดลอมก็ปลอดภัย 

 แตโลกสมัยนี้เปนนักบริโภคนิยม  ถือความพอใจเปนกุศล  โดยไมคํานึงถึงเหตุรายที่จะตามมา 

 พระศาสนจักรมีหนาที่ปกปองจักรวาล  รวมทั้ง ดิน น้ํา อากาศ  ส่ิงเหลานี้เปนของขวัญที่พระมอบให  เปนกรรมสิทธิ์

ของทุกคน  ครั้งใดที่มนุษยมีความรักเอื้ออาทรตอกัน  ก็เหมือนสรางระบบนิเวศนมนุษย  Human  ecology  สงผลให

ระบบนิเวศนส่ิงแวดลอม Environmental  Ecology    พลอยรับผลประโยชนดวย  ดังนั้นระบบนิเวศนจึงขึ้นอยูกับสุขภาพ

ของสังคม และสายสัมพันธของสังคมนั้นกับส่ิงแวดลอม 

 การพิทักษส่ิงแวดลอม  มีความเชื่อมโยง กับ สังคมที่ยึดหลักศีลธรรม  ถาสังคมไมเคารพชีวิตมนุษยแลว เขาจะ

เคารพธรรมชาติไดอยางไร...  

 คนทุกวันนี้คุมกําเนิด ผสมเทียม ทําแทง  ระบบนิเวศนของมนุษยถูกทําลายแลว  เขาจะไมทําลายระบบนิเวศนของ

ส่ิงแวดลอมไดอยางไร 

 ระบบธรรมชาติเปนระบบที่ไมแบงแยก  ชีวิตมนุษยกับส่ิงแวดลอม  ดังนั้นกิจกรรมทางเพศการสมรส  ครอบครัว  

สายสัมพันธทางสังคม และทุกๆดานของการพัฒนามนุษย  มีความเชื่อมโยงกับส่ิงแวดลอม... หนาที่ตอเพื่อนพี่นอง      

และหนาที่พิทักษส่ิงแวดลอมคือ สองอยางที่เปนระบบธรรมชาต ิ

 

52. “สัจจธรรมและความรักเมตตา”    เราไมสามารถผลิตไดเอง แตเปนพระพรที่พระเจามอบให  จุดหมายปลายทางจึง 
มิไดจบอยูที่มนุษย  สัจจธรรมและความรักเปนของพระเจา เพราะพระองคทรงเปนความจริงและความรัก  นี้เปนหลัก

สําคัญในงานพัฒนา 

 งานพัฒนาจึงมิใชมาจากมนุษย  แตเปนกระแสเรียก  ที่พระเจาทรงเชื้อเชิญเราแตละคนใหตอบรับอยางเสรี  เพราะ 

สัจจธรรมและความรักจะเสริมสรางเรา  ใหรูวาอะไรดีและอะไรคือความสุขแท สัจจธรรมและความรักนี้แหละจะเปนปาย   

ชี้ทางสูการพัฒนาที่แทจริง 

 
 



บทที่ 5   

ความรวมมือในครอบครัวมนุษย 

 

  
 

53. ความยากจนที่รายแรงที่สุด คือ ความรูสึกวาคนถูกทอดทิ้ง  ที่จริงครั้งแรกเราแตละคนเกิดมาโดดเดี่ยว และ      

คอยพัฒนาจะกลายเปนคนรูจักรักคนอื่น...  ความยากจนอีกชนิดหนึ่ง คือ การทอดทิ้งพระเจาและความรักเมตตาของ

พระองค... หลายคนยึดติดกับตัวเอง  คิดวาพึ่งตนเองไดหรืออีกบางคนคิดวาตัวเองไรคาเปนคนแปลกหนา  ในจักรวาล...  

มนุษยเมื่อถอยหางจากความเปนจริง  เขาก็หยุดคิดถึงตนกําเนิดของของตนเอง  มนุษยกลายเปนตัวประหลาด เมื่อ      

ยึดติดกับกิจการฝายโลก  และฝนเฟองถึงเมืองในอุดมการณ 

 โลกปจจุบันมีปฏิสัมพันธกันมากกวาแตกอน  ใกลชิดกันจนกลายเปนความสัมพันธแทจริง  การพัฒนามนุษย คือ    

การชวยใหมนุษยมีจิตสํานึก วาเผาพันธของคนจะตองรวมเปนครอบครัวเดียวกัน  มุงทํางานสรางปกแผนใหเกิดขึ้นจริง  

มิใชแตละกลุมแบงแยกออกจากกัน โดยไมชวยเหลือกัน 

 การเปนครอบครัวเดียวกัน หมายถึง แตละครอบครัวมีปฏิสัมพันธตอกันจนกลายเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มิใช  

ทําลายลางกันแบบทฤษฎีวิวัฒนาการ... การพัฒนาแบบปฏิสัมพันธกันนี้  ตองอาศัยศาสตรตางๆ เขามารวมมือกัน เปนตน  

สังคมศาสตร เทวศาสตร  และ Metaphisic 

 มนุษยในฐานที่เปนจิตก็ตองการ มีปฏิสัมพันธตอกันและกัน ยิ่งเขามีความสัมพันธตอเพื่อนพี่นอง และสัมพันธตอ 

พระเจา  ชีวิตของเขาก็พัฒนาขึ้นจนเติบโตเปนผูใหญ 

 ความสัมพันธของปจเจกบุคคลกับชุมชน  มิไดทําใหคุณคาของคนหายไป  ยกตัวอยาง ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ

มิไดทําใหสมาชิกของคนหนึ่งคนใด ตกต่ําลงหรืออีกตัวอยางหนึ่ง ในครอบครัวพระศาสนจักร สมาชิกแตละคนรวมกัน   

เปนหนึ่งเดียว ในพระกายพระคริสตเจา  โดยอาศัยศีลลางบาปเดียวกัน  ทุกคนไดรับการยกฐานะใหกลายเปนบุตรพระเจา

เทาเทียมกัน 

 

54. เพื่อใหเขาใจรูปแบบความสัมพันธของมนุษยย่ิงขึ้น ขอยกตัวอยาง ของสามีภรรยาที่เปนหนึ่งเดียวกัน ทั้งรางกาย 

และจิตใจ  แตทั้งสองก็มีอิสรภาพของตนเอง  อีกตัวอยางหนึ่ง ของพระตรีเอกภพ  พระบิดา  พระบุตร และพระจิต       

มีความสัมพันธใกลชิดกัน  จนไดรับการกราบไหว ใหเปนพระเจาหนึ่งเดียว 

 พระเจามีพระประสงคใหพวกเราแตละคนรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และยิ่งกวานั้น  ใหรวมกันกับครอบครัวของ 

พระเจาดวย  ความสัมพันธในรูปแบบนี้ ยอมกอใหเกิดสันติภาพและความยุติธรรม  เพราะทุกฝายมีความยินดีรวมกัน 
 

55. ศาสนาคริสตสอนเราวา  มิติความสัมพันธ คือ เนื้อแทของการเปนมนุษย...   แตบางศาสนาก็สนับสนุนใหคน

แยกกันอยูเปนเอกเทศ  บางก็ใหรวมกันอยูหลวมๆ  บางก็ทรมานคน แยกเปนกลุม โดยใชไสยศาสตร  พฤติกรรมแบบนี้

ไมเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคล  ไมทําใหคนเขาใกลความรักและสัจจธรรม ผลสืบเนื่อง ก็คือ มนุษยไมสามารถ

พัฒนาตนเองได ที่จริง การมีอิสรภาพในการนับถือศาสนา มิใชปลอยใหศาสนาตางคนตางอยู หรือคิดวาทุกศาสนามี   

ความเทาเทียมกัน 



 จําเปนที่ผูมีอํานาจทางการเมืองตองจัดใหมีการใตรตรอง  ถึงผลกระทบของวัฒนธรรมและของศาสนาตางๆ ที่มี    

ตอสังคม ตองชวยใหชุมชนเขมแข็งอยูบนหลักความดีสวนรวม  ที่มีความรักเมตตาและสัจจธรรมเปนตัวกํากับ  เพราะ  

การพัฒนาที่ดีตองใหมนุษยมีอิสรภาพ แตก็มีความรวมมือกันดวย 
 

56. ทุกศาสนา สามารถชวยกันพัฒนางานสังคมได... แตตองอยูบนเงื่อนไข  ใหพระเจามีที่ของพระองคในเวทีสาธารณะ  

เปนตน  ในมิติวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการตัดสินใจ...  การปฏิเสธไมใหพูดถึงพระเจาในที่สาธาณะ  

ยอมสงผลตอการพัฒนาแนนอน...  แตอีกดานหนึ่ง  ก็มีกลุมคนคล่ังศาสนา ที่เปนอุปสรรคยิ่งตอการรวมมือกันระหวาง

บุคคล  เปนตน  ในการสรางความเจริญใหกับประชาชาต ิ

 ลัทธิคล่ังศาสนากับลัทธิไมเอาศาสนา  ทั้งสองรูปแบบเปนอุปสรรคตอการเสวนา  ทั้งทําใหความเชื่อและหลักเหตุผล

อยูดวยกันไมได  เนื่องจากความเชื่อทั้งหลายจะดูนาเช่ือถือ  ก็ตองเปนความเชื่อที่มีเหตุผล เชนเดียวกัน  หลักเหตุผล  

ของเขาจะฟงขึ้นถาเหตุผลนั้นมีความเชื่อเปนตัวกํากับ 

 

57. การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ระหวางความเชื่อและหลักเหตุผล  มีประโยชนสําหรับงานการกุศล  เพราะชวยสราง

ความรวมมือระหวาง ผูมีความเชื่อ กับผูไมเชื่อในพระเจา  ทําใหทั้งสองฝายสามารถสงเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ  

ในครอบครัวมนุษยที่ทั้งสองฝายยอมรับกันไดวา  ทุกกิจการบนโลกตองมีเปาหมาย ชวยพัฒนามนุษย 

 สําหรับผูมีความเชื่อ  เขาแนใจวาโลกมิไดเกิดมาโดยบังเอิญ  แตมาจากพระเจา  เมื่อเชื่อเชนนี้ เขาก็จะทํางานเต็มที่

โดยรวมมือกับทุกศาสนา  และอยูรวมกันเหมือนครอบครัว  ภายใตความคุมครองของพระองค 

 ความรวมมือของผูมีความเชื่อกับอีกฝายหนึ่งที่ไมเชื่อ  ยังชวยอธิบายความหมายของคํา subsidiarity  คือ          

การชวยเหลือกันดวยความเคารพตอกัน  ชวยใหทุกฝายบรรลุอิสรภาพ  โดยมีสวนชวยเหลือกันอยางเสรี  ตามสัดสวนที่

ตองรับผิดชอบ  subsidiarity  เปนการชวยเหลือที่เคารพเกียรติของบุคคล  เปนวิธีที่ดีกวาการสงเคราะหแบบใหเปลา 

 การชวยเหลือแบบนี้  ตองมีหลายเจาภาพ  มาวางแผนรวมกัน เพื่อสรางวิธีประสานงานกัน วิธีนี้เหมาะสําหรับโครงการ

ไรพรมแดน ลดอํานาจเผด็จการ แตวางหนาที่ตามลําดับชั้น เพื่อชวยใหทุกฝายทํางานรวมกัน 

 งานที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ ตองมีเจาภาพ  เพื่อแกไขปญหาที่อาจจะคิดขึ้น  ขณะที่เดินทางสูเปาหมายใหมรวมที่   

เปนผลประโยชนของทุกๆ คน แตเจาภาพชนิดนี้  มีอํานาจเพียงเพื่อแจกงาน และทําใหงานเดินไปตามแผน  ไมทําให    

ใครสูญเสียอิสรภาพ 

 

58. การชวยใหพึ่งตนเอง subsidiarity  มีความสัมพันธกับความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  solidarity    กลาวคือ ในการ

ชวยเหลือใคร  อยาทําใหเขาตองพึ่งพาคนอื่นไปตลอด  เพราะอาจจะนําไปสูการกดขี่เอารัดเอาเปรียบกัน ในกลุมผูรับการ

ชวยเหลือ 

 โครงการชวยเหลือในรูปแบบใหม  ขอใหเริ่มตนตั้งแต  ชุมชน มีสวนรวมเอาทรัพยากรของทองถิ่นมาวางรวมกันกอน 

เชน อาสาสมัคร เปนตน เพื่อเปนหลักประกัน วาโครงการจะยังดําเนินตอไปได ดวยตัวเองในอนาคต 

 อีกรูปแบบหนึ่ง  เปนตนโครงการเศรษฐกิจ  ถาเปนโครงการที่ดีตองมีเปาหมายชวยใหเขาถึงการตลาด  ตลาดใกลบาน  

หรือตลาดที่ไกลออกไป  ในขั้นตอนการตลาด  ตองรูจักสอนชาวบานใหผลิตสินคาตามความตองการของลูกคาดวย     

และที่สุดตองมีระบบชวยใหประเทศยากจนมีสิทธิพิเศษในการจําหนายสินคาของตน 

 



59. ความรวมมือในงานพัฒนา ประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยี  อยาคิดวาตัวเองมีวัฒนธรรมเหนือกวาประเทศอื่น      

เขานาจะทบทวนดูตัวเองบางวา ยังขาดคุณธรรมประการใดบาง  ที่ตองพัฒนาใหดีขึ้น 

 ที่จริงความรวมมือทางเศรษฐกิจ ก็เปนโอกาสที่ดี  ที่จะเรียนรูวัฒนธรรมของกันและกัน ถาไมสนใจวัฒนธรรมของคน

อื่น  เราก็จะติดตอไมรูเรื่อง เพราะแตละสังคมตองซื่อสัตยตอวัฒนธรรมของตนเอง  อยาไปหลงตามโลกเทคโนโลยี ที่    

ทําทุกอยางแบบเครื่องจักรกล  วัฒนธรรมคือที่รวมของจริยธรรมของพื้นที่นั้นๆ เปนการแสดงออกของธรรมชาติมนุษย 

ที่มาจากพระเจา 

 แมวัฒนธรรมมีรูปแบบมากมาย  แตทุกรูปแบบแสวงหาความดี ความจริง และแสวงหาพระเจา  ความเชื่อของ   

คริสตชน  ถายอมรับเอากายในวัฒนธรรมทองถิ่น ก็จะสามารถชวยยกระดับของวัฒนธรรมนั้นใหสูงสงขึ้น  จนสามารถ

เช่ือมโยงทั่วโลกใหเปนพี่นองกัน  มีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 

60.  ใหชวยเหลือประเทศยากจน ในทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ  ถามีทุนเพื่อการพัฒนาประเทศยากจน  ก็จะเปนวิธีที่ดีมาก

ที่จะชวยประเทศเหลานี้ใหร่ํารวยขึ้น แตระบบการชวยเหลือควรเปนรูปแบบของการชวยใหพึ่งตนเอง Subsidiarity  

ขณะเดียวกัน  ก็ใหชวยพัฒนาระบบสวัสดิการควบคูไปดวย  การชวยเหลือแบบนี้  ขอใหเริ่มที่ประชาชนมีสวนรวม  วิธีนี้

ลดขั้นตอนการทํางาน ขจัดวงจรทุจริต  สามารถสรางความรวมมือกับนานาชาติ  และทําใหคนในพื้นที่ทุกแหง  รวมเปน  

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 

61. “ชวยคนเขาถึงการศึกษามากขึ้น”    การศึกษาสมัยนี้มีความหมายกวางขวางกวาการศึกษาในหองเรียน  แตเปน     

การเรียนรูในทุกๆดาน  การศึกษาที่ดีตองเริ่มตนจากการเรียนรูวา ในสาขานั้นๆ ปจจุบันมีปญหาอะไร  ยกตัวอยาง     

“เรื่องการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”    ดานบวกของธุรกิจนี้ คือ ชวยหมุนเงินเขาประเทศ  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   

มากข้ึน  แตนักทองเที่ยวก็ตองรูปญหาของการทองเที่ยวดวย เชน sex  tourism  บริโภคนิยม  คือ ประพฤติออกนอกลู  

นอกทาง  เพราะสิ่งเหลานี้ไมสงเสริมความสัมพันธแบบมนุษย  ไมทําใหวัฒนธรรมดีขึ้น  ถาจะปรับปรุงการทองเที่ยวตองรู

วิธีการสรางความรวมมือ  โดยศึกษาจากประเทศตางๆ  และบริษัทที่พัฒนางานดานนี ้
 

62.  “แรงงานตางดาว”   เปนปรากฎการณของยุคนี้  ที่กอใหเกิดปญหามากมาย  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และความเชื่อ 

 หนทางแกปญหามีทางเดียว คือ ประเทศตนทางและปลายทางตองคุยกัน ตองมีกฎหมายระหวางประเทศ  ที่ชวย

ปกปองคนตางดาวและครอบครัวของเขา 

 แรงงานตางดาวชวยพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ  เขาสงเงินกลับบานชวยครอบครัวเขาใหมีอุปโภคบริโภค  เขาเปน

คนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี  เปนลูกของพระเจาเหมือนกับเรา 

 

63. งานที่ถูกใจ decent  work    คือ การงานที่บงบอกเกียรติและศักดิ์ศรีของคนในสังคม เปนงานที่พอใจทําเพื่อชวยกัน

พัฒนาชุมชนของตน  งานที่ดียอมสงเสริมใหเคารพอิสรภาพของคนงาน  และไมมีการเลือกปฏิบัติ  มีรายไดพอใชแก

ครอบครัว  พอสําหรับการศึกษาของบุตร  คนงานสามารถรวมกลุมกันไดมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น  ในฐานะที่เปน   

คนมีครอบครัว และมีจิตวิญญาณ  และที่สุดเมื่อเกษียณอายุแลว  ก็ยังมีหลักประกันชีวิตที่ดี 

 



64. สหภาพแรงงาน  พระศาสนจักรสนับสนุนการรวมกลุมของผูใชแรงงาน เพื่อเราจะไดชวยกันแกไขปญหาของเขา  

รวมถึงปญหาสังคมในที่อื่น  ดังนี้จึงเปนโอกาสใหสหภาพแรงงานสามารถแสดงซึ่งจริยธรรม และวัฒนธรรมที่นําไปสูการ

พัฒนา ทั้งยังชวยปกปองผูใชแรงงานไมใหถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ  ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนบอยครั้ง 

 

65. การเงิน  ระบบการเงินที่ดี ตองชวยสงเสริมความร่ํารวยและการพัฒนา  เปนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน ทั้ง

ระบบที่ไปพรอมกัน มิใชเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง  และตองมีจริยธรรมกํากับ 

 การเงินควรเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานมนุษยธรรม  งานพัฒนา สงเสริมประสิทธภาพการผลิต ปกปอง

ผลประโยชนของผูฝาก  มีเจตนาดี มีความโปรงใส มีผลประกอบการเปนบวก 

 ตองควบคุมระบบการเงินให  ชวยคนที่ลําบากกวา อยาใหมีการเก็งกําไร และพยายามใชระบบการเงินที่ทันสมัย 

ควบคุมนักลงทุนใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น  รูปแบบหนึ่งที่ดี คือ กลุมเครดิตยูเนี่ยนที่สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก

รายยอย  ทําใหคนจนมีโอกาสมากขึ้นในการทําธุรกิจ  อีกกิจกรรมหนึ่งที่นาสงเสริม คือ โรงจํานํา  เพราะ โรงจํานํา

ชวยเหลือคนจนได 

 

66. สมาคมผูบริโภค  การบริโภคมีคุณคาทางเศรษฐกิจ และทางศีลธรรม ตอเมื่อ  คนไมกินมากจนเกินไป  สมาคมมี

หนาที่ใหความรูแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ ใหรูจักรับผิดชอบตอสังคม สําหรับผูประกอบการคาก็เชนเดียวกัน... ระบบ

รานคาสหกรณก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ควรสงเสริม ควรหาวิธีใหมๆ ชวยใหผูผลิตไดคาตอบแทนที่เปนธรรมดวยเชนกัน   

แตผูผลิตเองตองรูจักควบคุมรายจาย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต..  หนาที่อีกประการหนึ่งของสมาคม อยาตกเปน

เครื่องมือขององคกรอื่น ที่มิใชเปนตัวแทนของประชาชน 

 

67. พัฒนาองคกรสหประชาชาติ  องคการทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ตองไดรับการพัฒนาใหม ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

บรรยากาศของครอบครัวนานชาติแทจริง  โดยตองเคารพหลักการของการรูจักรับผิดชอบ  รูจักรับฟงเสียงของประเทศยาก

จนกวา  ถาทําได องคกรเหลานี้จะชวยพัฒนาประชาชาติสูความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ทําใหโลกเกิดความสมดุลยทาง

เศรษฐกิจ  ไมเส่ียงตอวิกฤติรอบใหม 

 องคกรเหลานี้สามารถชวยลดการแขงขันสรางอาวุธสงคราม  ใหมาสรางความมั่นคงทางอาหารและสันติภาพ         

ใหพิทักษส่ิงแวดลอม ใหควบคุมการอพยพยายถิ่น 

 องคกรเหลานี้ควรไดรับการปรับปรุงโดยไมผิดหลักกฎหมาย  ขอใหยึดหลัก Subsidiarity and Solidarity คือ ชวยให

ประเทศตางใหสามารถพึ่งตนเองขณะเดียวกันก็ใหพึ่งพากันและกัน โดยมุงใหทุกฝายไดรับประโยชน ทําไดเชนนี้ องคการ

นั้นๆ ก็จะชวยใหเกิดการพัฒนามนุษยในทุกมิติ  โดยมีความรักและสัจจธรรมเปนหัวใจ 

 องคการจะทําไดสําเร็จ  สมาชิกทั่วโลกตองยอมรับอํานาจของเขา เปนตน ในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน... กลาวโดยสรุป ก็คือ การพัฒนามนุษยใหไดทุกมิติ และการพัฒนาความรวมกันในระดับนานาชาติ จะสําเร็จ  

คงไดนั้น ตองพัฒนาระเบียบโลก  มาใหความสําคัญกับคําวา subsidiarity  เขาถึงจะสามารถบริหารจัดการระบบ  

โลกาภิวัฒนได 

 ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดระเบียบสังคมใดๆ  ขอใหยึดกฎศีลธรรม และความสัมพันธที่ เขาไดกับ        

ระบบการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม ตามกฎบัตรสหประชาชาต ิ

 



บทที่ 6   

การพัฒนาประชาชาติและเทคโนโลย ี

 

 
 

68. มนุษยในฐานะบุคคล (เปนลูกพระเจามีคุณสมบัติของพระ)    คนมีธรรมชาตินิสัยที่อยากมีสวนในการพัฒนาตนเอง  

ไมถูกบังคับโดยเครื่องจักรกลใดๆ  เพราะการเปนบุคคลก็ตองการเปนอิสระ  และรับผิดชอบที่จะเลือกทําส่ิงใดๆ  นอกนั้น

เราทุกคนก็รูตัวเองวา  เราไมเกิดมาโดยบังเอิญ  การเกิดของเราเปนพระพรของพระเจา  สวนมโนธรรม... ก็เปนมโนธรรม

ของเรา  เราไมตองการเครื่องจักรกลภายนอกมาบังคับมโนธรรมของเรา...  ดังนั้น ถาวันหนึ่งเรารูวา  เครื่องจักรกลเปนผูให

กําเนิดเรา  แลวเราจะพัฒนา ตัวเราเองไดอยางไร  เรายังตองรับผิดชอบตัวเราเองอีกหรือไม  เพราะถาเราถูกเครื่องจักรกล

ควบคุม 

 ฉะนั้นเราตองระวังเทคโนโลยี  และอํานาจทางการเงิน  ที่คอยกระตุนคนใหบริโภค  และเจริญชีวิตแบบผิดธรรมชาติ  

ใหเราหันมายึดหลักการอิสรภาพและรับรูความดี ของการเปนมนุษย  ถาจะเปนคนดีครบครันตองกลับมาพิจารณาดู      

กฎธรรมชาติ  ที่เปนศีลธรรมพื้นฐานที่พระบันทึกไวที่หัวใจของเรา 

 

69. ดานดีของเทคโนโลยี  เครื่องจักรกลเกิดจากตัวมนุษย  เกิดจากอิสรภาพของมนุษย  บงบอกวาจิตวิญญาณของ
มนุษยนั้นยิ่งใหญและอยูเหนือวัตถุ  จิตวิญญาณถายิ่งมีอิสรภาพไมยึดติดส่ิงสราง  วิญญาณนั้นยิ่งเขาถึงพระเจา        

เพื่อกราบไหวบูชา  และเพงพิศเอาแบบอยางจากพระองค 

 เครื่องจักรกลชวยเราใหเปนเจาเหนือวัตถุ ลดการเส่ียงภัย  และประหยัดแรงงาน  พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น...  

เครื่องจักรกลเกิดจากภูมิปญญา  ทําใหคนรับรูความฉลาดเฉลียวของตนเอง  และนํามาพัฒนาตัวเอง...  ในมิตินี้เองที่

เทคโนโลยี  มิใชเปนแคเครื่องจักรกล  แตเปนรูปปรากฎของจิตมุงมั่น  ที่จะใหคนเอาชนะขอจํากัดของวัตถุธรรมดาๆ...

เทคโนโลยีในความหมายที่วานี้ จึงเปนพฤติกรรมของคนที่อยากทําตามน้ําพระทัยที่ ส่ังใหปกครองโลกและฟนฟูให       

เจริญขึ้น (ปฐก. 2:15)  ดังนั้นมนุษยจึงทํา พันธสัญญากับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อตอบรับและสะทอนออกไปให   

คนเห็นและเขาใจความรักของพระเจา 

 

70. ในโลกสมัยใหม ถาเราสามารถพัฒนาอุดมการณ  ใหมีตัวคนโดยเครื่องชวยของเทคโนโลยี  มนุษยก็จะไดอยูในโลก
ของความเปนจริงมากขึ้น  แตขณะเดียวกันอุดมการณก็จําเปน ในฐานะเปนแรงขับเคล่ือน... 

 แตเมื่อพัฒนาเทคโนโลยีไดดังนั้นแลว  มนุษยก็ตองเขาใจวา ถาคนจะเติบโตเปนผูใหญได  มิใชเพียงแต “คนที่เอาแต

ทํางาน Doing”  แตตองเปน “นักคิด” โดยใชเทคโนโลยีและผลงานตางๆ  ที่กระทํามาแลว  ทําใหเกิดความกลมกลืนพัฒนา

ตัวเองให  “เปนคนใหม”  กลาวคือ  เปนคนมีความรับผิดชอบ  มีอิสรภาพ มีศีลธรรม 

 ดังนั้น เทคโนโลยีเปนส่ิงประดิษฐนาพิศวง  ชวยเราใหมีอิสรภาพมากขึ้น  สามารถตอบสนองตอการพัฒนาตัวเอง    

ใหมีความเปนบุคคลมากขึ้น เปนผูใหญมากขึ้น (เปนลูกพระมีหนาตาเหมือนพระองค) 

 



71. การพัฒนามนุษย ในมิติธุรกรรมการเงิน ตลาดเสรี การลดภาษี การลงทุนในภาคการผลิต และการพัฒนาองคกร

สถาบัน การพัฒนาทั้งหลายเหลานี้เปนการพัฒนาทางกายภาพ  แมกระนั้นก็ตามเรามักเห็นผลประกอบการออกมา        

สองดานเสมอ คือมีทั้งลบและบวก 

 ใหเรากลับมาทบทวนความเขาใจใหมวาการพัฒนาที่แทจริง  ไมมีทางจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ  โดยไมตองมีการควบคุม  

แบบตลาดเสรี  หรือแบบการเมืองการตางประเทศ...  การพัฒนาจะเกิดขึ้นไดตองเกิดจากคนดีมีคุณธรรม  นักการเมือง 

นักการธนาคาร ที่มีมโนธรรมใสสะอาด  นึกถึงผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง...  มืออาชีพที่มีคุณธรรมเปนส่ิงจําเปน 

 เครื่องจักรกลที่มุงผลกําไร  สะสมอํานาจไมสามารถแกทุกขได  และความ อยุติธรรมก็ยังคงอยูตอไป  เครื่องจักรกล

ชนิดนี้ไมชวยคนจนใหหลุดพนได 

 

72. ขอตกลงสันติภาพ  ลําพังเพียงขอตกลง  ไมสามารถสรางสันติภาพได ตองทํากิจกรรมรวมกันตอเนื่องจะเปนทาง

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ทําโครงการรวมกัน  เปนตนการลดความขัดแยงทางทหาร  และ  

การกอการราย 

 อยางไรก็ดี  ถาจะใหความพยายามเหลานี้บังเกิดผล  ตองยืนอยูบนหลักการความจริงและเคารพคุณคาชีวิตมนุษย  

ใหฟงเสียงประชาชนนําและพวกเขาเขามาทํางานรวมกัน  โดยยึดหลักการพัฒนาที่อยูบนความรักความเขาใจกันและกัน    

ในมิตินี้เองที่คริสตชนควรมีบทบาท  ในงานพัฒนาทุกดาน  เปนตน ดานสันติภาพ 

 

73. เครื่องมือสื่อสารสังคม  การส่ือสารของสังคม นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  แนวโนมในการหารายได ขยาย

การตลาดสรางกระแสวัฒนธรรมรับใชอุดมการณและเจตนาทางการเมือง 

 เนื่องจากเครื่องมือสื่อสารกลายเปนสิ่งจําเปนตอชีวิตคนและครอบครัว  มีอํานาจเปลี่ยนทัศนคติตอความจริงที่

เกิดขึ้น  รวมทั้งความจริงของการเปนคน  เราตองพินิจพิเคราะหอิทธิพลของ ส่ือที่มีผลตอวัฒนธรรมและจริยธรรม      

ซ่ึงเปนพลังขับเคล่ือนคนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในโลกที่ไรพรมแดน 

 สื่อทั้งหลายจะมีคุณคา ก็ตอเมื่อสงเสริมคนใหทําดี  ใหมีวัฒนธรรมสูงสง  กระจายขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน    

ตอสวนรวมและไปไดกับคุณคาสากลที่ทุกแหงยอมรับได 

 ความสามารถของสื่อในการกระจายขอมูลขาวสาร  มิไดหมายความวา ส่ือมีความชอบธรรมแลว  ส่ือที่ดีตองสงเสริม

อิสรภาพ  เกียรติศักดิ์ของคน  สงเสริมความรัก และสัจจธรรมที่ดีตอธรรมชาติและตอเพื่อนมนุษยที่อยูเหนือธรรมชาติ  

เพราะมนุษยมีสายสัมพันธกับคุณคาเหนือธรรมชาติ  ถาทําไดดังนี้  ส่ือก็จะชวยพัฒนาความสัมพันธในครอบครัวมนุษย 

และคุณคาสังคมที่นําไปสูความเปนธรรมมากขึ้น 

 

74. Bio‐Ethic  ความเจริญของมนุษย  พัฒนาจนถึงขั้นที่วา  “เราสามารถสรางตัวออนของเราไดหรือไม”  ดังนั้น เรา    

ไมจําเปนตองพึ่งพระเจาแลว และเครื่องจักรกลก็มีพละกําลังมากกวาและตอไปนี้คนไมตองมีศีลธรรมกํากับแลว 

 คําตอบก็คือ มนุษยปกติ  ไมนาจะใชหลักเหตุผลของคน  ทําใหตัวเองไรหลักการดําเนินชีวิต  เราไมนาจะทําตามใจ

ตัวเองจนถึงกับละทิ้งคุณคาดั้งเดิมของตน  ใหเราลองคิดดูวา “สิ่งมีชีวิตจะเกิดจากความวางเปลาไดอยางไร”  และมนุษย  

ที่มีสติปญญาจะเกิดมาโดยบังเอิญไดอยางไร 



 อยาใหการพึ่งพาเครื่องจักรกล ทําใหเราละทิ้งหลักเหตุผล  และหลักความเชื่อที่พระประทานใหเรา  หลักเหตุผลทําให

ความเชื่อของเราอยูในโลกของความเปนจริง  ขณะเดียวกันความเชื่อก็ชวยเราใหคิดไตรตรองอยางมีเหตุผล เพื่อเราจะไดไม

คิดทําลายชีวิตของตนเอง 

 

75. กําเนิดมนุษย  ปญหาสังคมทุกวัน ซึมลึกเขาไปถึงการกําเนิดมนุษย  ปจจุบันมีการปฏิสนธิตัวออนนอกตัวมนุษย  

การวิจัยตัวออน  และกําลังจะโคลนนิ่งมนุษยใหเปนมนุษยที่เปนอัจฉริยะ  ขณะเดียวกันก็ทําแทง  ฉีดยาฆาคนที่อยากตาย

...  วัฒนธรรมใหมประหลาดๆเหลานี้  ทําใหมนุษยบางกลุมภาคภูมิใจ  ที่ตนเองสามารถใชสติปญญา  เปดประตูสูมิติ

ลึกลับ  เพราะที่สามารถเขาถึง การใหกําเนิดมนุษย ถามองในแงดี  เราเห็นชัดแจงวา พละกําลังของเทคโนโลยี  สามารถทํา

ไดทุกอยาง  ขอแตเพียงอยาไปทําลายอนาคตของตนเอง  ดวยการสรางวัฒนธรรมใหม เปนวัฒนธรรมแหงความตาย..   

เราไมควรลดคุณคาของมนุษย  ดวยการวางเฉยตอการกระทํากิจกรรมที่ไมใชมนุษย 

 เรานาจะสนใจคนจนที่เคาะประตูบานคนร่ํารวย  แตบางคนที่มีมโนธรรมพิการยอมแยกไมออกวาอะไร คือ มนุษยและ

อะไรที่ไมใชมนุษย 

 พระเปนเจาประทานเหตุผลและความเชื่อใหเราเพื่อชวยเราจะไดเขาใจ อะไรดี-ไมดี 

 ดังนั้นใหเราศึกษาธรรมชาติ  และชื่นชอบหลักเหตุผลเพราะจะชวยเราใหเขาใจความยิ่งใหญของเราเอง  แตในทาง  

ตรงขาม  ถาเราไมยอมรับสัจจธรรมนี้  เราก็กําลังสรางหายนะ  ยิ่งใหญใหกับตัวเอง 

 

76. ปญหาอีกอยางหนึ่งในยุคเครื่องจักรกลเจริญถึงขีดสุด  คือ “มองมิติภายในของมนุษยเปนแคสุขภาพจิต”  ในโลก

แบบนี้  เราก็ทําใหมิติภายในของมนุษยวางเปลา  หมดคุณคา  ที่บรรดานักบุญไดเคยพูดถึงความล้ําลึกของจิตวิญญาณ    

ก็ลืมเสียหมด  ขณะเดียวกันมนุษยกลับสับสนคิดวาตัวคนมีแตจิตใจ  สวนจิตวิญญาณก็ไมมีแลว  และบางทีก็สับสน

ระหวางสุขภาพจิต กับสุขภาพทางวิญญาณ 

 คนเราไมเขาใจชีวิตจิต  จึงไมเขาใจวา  การพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จไดนั้น  ตองชวยแกปญหาของจิตวิญญาณดวย...  

การพัฒนาที่ถูกตอง  ตองทําสองดานพรอมกัน  คือ ดานรางกายและดานจิตวิญญาณ  ซ่ึงถือกําเนิดมาจาก พระเจาเพื่อ  

เปนอมตะนิรันดร 

 ดังนั้นการพัฒนามนุษยใหเปนผูใหญ  เราตองพัฒนาวิญญาณใหรูเขาใจสัจจธรรมความจริง  ที่พระปลูกฝงที่วิญญาณ  

และเมื่อเขายิ่งสัมพันธกับพระองค  เขาก็ยิ่งรูจักตัวเองมากขึ้น วันใดที่เขาละทิ้งพระองค  เขาก็เรรวนไมเปนสุข 

 ในประเทศที่เจริญทุกดานทางวัตถุแลว แตก็ยังเสพติดยา ก็เพราะวาจิตวิญญาณของเขายังไมพัฒนา จิตวิญญาณ   

วางเปลา ไรความหวัง จะรักษาอยางไรก็ไมหาย 

 การพัฒนาจะครบสมบูรณ ตองพัฒนาจิตวิญญาณ และกฎศีลธรรมที่บันทึกรวมอยูในวิญญาณนั้นแลว  คนจึงมี  

ความสมดุลยและหวงใยผลประโยชนของสวนรวม 

 

77. บุคคลที่หลงใหล ในความยอดเยี่ยมของเครื่องจักรกล  มักขัดขวางคนอื่นมิใหรับรูเรื่องราวที่อธิบายไมไดทาง

วิทยาศาสตร  แตเรา ก็ไมสามารถปฏิเสธวามีอีกหลายอยางที่จับตองไมได  และหลายอยางก็เปนจิต  แมในสิ่งที่จับตองได 

ก็ยังมีอีกบางอยางที่อยูเหนือสัมผัส  ความรูแตละคําก็ยังไมสามารถอธิบายใหชัดเจนแจงได  ยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับสัจจธรรม



และความรัก  ก็ยิ่งมีเนื้อหามากมายอยางนาประหลาด  ในเรื่องความรูและความรักนี้จิตวิญญาณ  มีสวนชวยเราใหไดพบ

หลายส่ิงหลายอยางที่มีมากกวา  และเหนือกวาเสมอ  เปนเหมือนพระพรที่มอบให พรอมกันนั้นก็ยกฐานะของเราใหสูงขึ้น 

 ในงานพัฒนาก็เชนเดียวกัน  เราจะเดินทางไปไดไกลมากขึ้นและสูงขึ้น  ถาเรานําเอามิติดานจิตวิญญาณ  เขามา

รวมอยูในงานพัฒนา  ทําใหเราเขาใจคําวา “พัฒนาทุกมิติ”    โดยมีสัจจธรรมและความรักเมตตา เปนพลังขับเคลื่อน  และ

เปนปายชี้ทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 

 

 

78. “ถาไมมีพระเจา  พวกทานก็จะทําอะไร ไมไดเลย”  (ยน. 18:5)...  แตพระเจาจะอยูกับพวกทานตลอดไป         

(มธ. 28:20) 

 เรามีชีวิตอยูไดทุกวันนี้ก็เพราะเราเชื่อวาพระองคประทับกับเรา  พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6  ย้ําเสมอวา  “ความ  

เจริญกวาหนาของเราจะไมเปนจริง ถาเราไมรูสึกนึกวา นี่เปนพระพรของพระ  พระองคเรียกเราใหทําตามแบบของพระองค”  

เพราะเราเปนลูกของพระองค และอยูในครอบครัวเดียวกัน  ถาเราทําตาม  เราจะเกิดผลมากมาย  สามารถชวยคนใน

ทิศทางของความกาวหนาในทุกๆ ดาน  งานพัฒนาแบบคริสตชน  ชวยเราใหรูจักจุดไฟแหงความรัก และมีสัจจธรรม    

เปนปายชวยชี้ทาง ใหยอมรับ  สองส่ิงนี้เปนพระพรประทานมาจากพระเจา  ยิ่งเราเปดรับพระเจา  เรายิ่งเปนผูใหญ  

สามารถชวยพี่นองเราไดมากๆ  พรอมกันนั้น เราจะเขาใจชีวิตของเราเองไดดีขึ้น  และเต็มไปดวยความปติยินดีที่เห็น     

ทุกคนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 ความรักของพระเจากระตุนเราใหอุตสาหพยายามมากขึ้น  ใหมีความกลาหาญชวยเหลือทุกๆคน  แมจะไมสําเร็จ

สมบูรณเวลานี้...  พระเจาโปรดประทานพละกําลัง  ใหสู - อดทน - ที่จะรักความดีสวนรวม  เพราะพระองคเปน        

พระเจาของทุกคน  และทรงเปนความหวังอันยิ่งใหญของเรา 

 

79. การพัฒนามนุษยตองการใหคริสตชนพนมมือสวดภาวนาถึงพระเจา  เพราะงานพัฒนามิใชมาจากเรา  แต         

เปนพระองคที่ประทานใหเรา  โดยมีความรูในสัจจธรรมพรอมกับความรัก  ชวยปรุงแตงการพัฒนาใหเปนการพัฒนาที่

ถูกตอง  ดังนั้นเราตองหันหนามาหาพระเจา  สวมใสชีวิตจิตและวางใจในพระเจา โดยเปนมิตรติดตามพระคริสเจา วางใจ 

ในพระญาณสอดสอง  ความรัก ความเมตตาของพระ  รูจักใหอภัย ละทิ้งความเห็นแกตัว  รูจักยอมรับผูอื่น  ยึดมั่นใน

ความยุติธรรมและสันติธรรม 

 คุณสมบัติดังกลาว  เปนคุณสมบัติของมนุษย  เพราะมนุษยแมเปนตัวของตัวเอง แตก็เปนของพระเจาดวย พระองค

เปนผูใหกําเนิดและรอเราที่ปลายทาง เปนความรอดพนนิรันดร 

 ดังนั้นใหเราเรียกพระองค เปนพระบิดา สวดขอพระองคตามคําที่พระเยซูทรงสอน พระนามพระองคจนเปนที่สักการะ 

ขอใหน้ําพระทัยจงเปนไป.. โปรดประทานอาหารประจําวันแกเรา  ขอใหเรามีเมตตาตอผูอื่น  เหมือนที่พระองคทรงเมตตา

ตอเรา 

 ขอพระแมมารีอา  มารดาพระศาสนจักร โปรดเปนมารดาแหงความหวังเปนราชินีแหงสันติภาพ  โปรดปกปองเรา    

ใหมีพละกําลัง มีความหวัง และอุทิศตน   ในงานพัฒนามนุษยที่ละคน และทุกๆ คน 

 

โรม 29 มิ.ย. 2009 

วันฉลองนักบญุเปโตรและเปาโล 
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