สารจาก สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
เนืองในโอกาสการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
ประจําปี พ.ศ. 2555

เรือง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา”
วันเสาร์ที 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น.
ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
สมาคมรัฐธรรมนูญเพือประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
***********************************************
ความจริงทีปฏิเสธไม่ได้ ประการหนึงเกียวกับมนุษย์ คือ ความเป็ น “สัตว์สงั คม” มนุ ษย์จึง
มิอาจอยู่โดดเดียวเพียงลําพัง เมือเป็ นเช่ นนั>นทําให้ ต้องมีการจัดระบบของการอยู่ร่วมเพือความ
เรี ยบร้ อยในสังคมมนุ ษย์ โดยตั>งอยู่บนฐานคิดทีต้ องมีการอิงอาศัยกัน และย่อมหลีกเลียงไม่ได้
จากการทีจะต้ อ งมี ท>ังฝ่ ายปกครอง และฝ่ ายทีถู ก ปกครอง ซึ งไม่ ว่ า จะได้ รั บ การจั ดวางอยู่ ใ น
ฝ่ ายปกครอง หรือฝ่ ายทีถูกปกครอง ต่างก็ต้องร่ วมมือร่ วมใจกันในการจัดระบบของการอยู่ร่วม
เพื อสร้ างความสุขสงบ สันติ ให้ เกิดขึ>นในสังคมทีตนเป็ นสมาชิกอยู่ ความแตกต่างทางเชื>อชาติ
ภาษา ศาสนา และความเชือใดๆ นอกจากจะมิใช่ เป็ นอุปสรรคของการบริ หารจัดการเพือการอยู่
ร่ วมในโลกของมนุ ษย์ทรัี กความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์แล้ ว ความหลากหลายของความ
แตกต่างดังกล่ าว ยังเป็ นปั จจัยสําคัญทีมนุ ษย์สามารถนํามาเป็ นเครื องมือในการจัดระบบเพื อให้
เกิดเป็ นความงามได้ อย่างลงตัวด้ วย โดยเฉพาะหลักความเชือทางศาสนา ทีได้ รับการนํามาวาง
เป็ นฐานรากในระบบของการอยู่ร่วม เนื องจากพลังแห่ งสันติภาพของศาสนาคือทางรอดของ
มวลมนุ ษยชาติ
อย่างไรก็ตาม แม้ มนุษย์รักความสุข และไม่ปรารถนาความทุกข์ แต่กิเลส ความอยากได้
อยากมี อยากเป็ น ทีเกิดแต่ใจมนุ ษย์ซึงเติบโตขึ>นพร้ อมกับร่ างกาย ก็ได้ กลายเป็ นอุปสรรคภายใน
อันสําคัญ ทีขัดขวางมิให้ มนุษย์ประสบความสําเร็จในการร่ วมกันสร้ างสังคมสันติสุขตามปรารถนา
และจนถึงทุกวั นนี>ความขัดแย้ งในสังคมทุกระดับทีรุ นแรงถึงขั>นก่อตัวไปสู่สภาวะ “สงคราม” ได้
ก็ยังคงเป็ นภาพคู่ขนานไปกับความพยายามในการยุติความขัดแย้ ง

-2สหพันธ์นานาชาติ และศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมู ลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็ นส่วนหนึงขององค์กรทีตระหนักและเห็นคุณค่าของสันติภาพ
ทีมีศาสนาเป็ นฐานราก อีกทั>งได้ พิจารณาว่ าเป็ นหน้ าทีของภาคประชาสังคมทีต้ องก้ าวเข้ าไปมี
บทบาทในการรั ก ษาสัน ติ ภาพในกรอบของสหประชาชาติ ดั งปรากฏในกฎบั ตร (ข้ อ ๗๑) ที
อนุ โ ลมให้ ภาคประชาสั ง คม มี บ ทบาทในคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ดังนั>น สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงกําหนดบทบาทอย่างมีขอบเขต ในการมีส่วนร่ วมสร้ าง
สันติภาพเพื อประโยชน์ของประชาคมโลกบนเวทีสหประชาชาติ และเพื อให้ มีบุคลากรเข้ ามา
ปฎิบัติภารกิจและสานสืบงานอย่างต่อเนือง จึงสถาปนา “ทู ตสันติภาพ” ขึ>น โดยดําเนินการครั> ง
แรกเมือเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ในงานวัฒนธรรมโลก ครั>งที ๗ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึง
ในงานดังกล่าว สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้ มีส่วนร่ วมด้ วย
การจัดการประชุมระดับนานาชาติ เรือง “ครอบครัว ความคิด และสันติ”
หลั งจากนั> น ได้ มีการพั ฒนาเสริ มสร้ า งเครื อข่ ายของทู ตสันติ ภาพเพื อปฏิบัติงานสร้ า ง
สันติภาพอย่างต่อเนือง จนในปั จจุ บัน มีทูตสันติภาพจากหลากหลายเชื>อชาติ ภาษา ศาสนา และ
ความเชือ จํานวนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน จากกว่ า ๑๘๐ ประเทศทัวโลก ซึงเป็ นทีน่าภาคภูมิใจว่ า
ท่ามกลางความแตกต่างทีหลากหลาย หาได้ เป็ นอุปสรรคในการดําเนินงานเพือสันติภาพไม่
ในโอกาสทีชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน และภาคี
องค์กร ได้ กาํ หนด เรื อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารกับพระพุทธศาสนา” มาเป็ น
หัวข้ อของจัดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือความเท่าเทียมกัน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั>น มีความน่าสนใจและควรชืนชมเป็ นอย่างยิง เพราะนอกจากจะเป็ นการ
ร่วมเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี” ๒๖๐๐ ปี แห่ งการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้า ซึงหมายถึงวาระทีเลย
ล่วงมายาวนานถึง ๒๖๐๐ ปี ทีพระพุทธเจ้ าทรงมีชัยชนะต่อหมู่มารและกิเลสทั>งปวงอย่างสิ>นเชิง
แล้ ว ยังมีประเด็นเชือมโยงการดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนาทียาวนานมาจนถึงยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ซึงเป็ นยุคทีอยู่ทา่ มกลางกระแสแห่งความเปลียนแปลงทีส่งผลกระทบ
ต่อพระพุทธศาสนาได้ ท>งั ด้ านบวกและด้ านลบด้ วย
ขอแสดงความชืนชมยินดี ในความระลึกถึงคุณอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า เชือมันว่าผลจากการประชุมทางวิชาการครั> งนี>จะเป็ นส่วนสําคัญทีช่วยผลักดันสังคมไปสู่
เส้ นทางแห่งสันติภาพทีรอคอย เพราะ “หัวใจของพระพุทธศาสนาคือสันติภาพภายในตัวของ
มนุ ษย์” และด้ วย “สันติ” ด้ วย “ความสงบ” ภายในจิตใจของมนุ ษย์น> ีเองทีจะเป็ นเครืองนําสังคม
ไปสู่สนั ติภาพ
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