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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ASEAN Socio-Cultural Community and Sustainable Development according to Buddhism Concept
พระเทพปริยตั เิ มธี ผศ.ดร.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค

บทนำ

ดวยปจจุบนั โลกไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วทัง้ ดานบวกและลบ ดังนัน้ มนุษย
ชาติควรทีจ่ ะสรางความตระหนักในการปฏิบตั ติ นและสรางความเขาใจถึงสภาพการเปลีย่ นแปลง
ไปของโลกภายนอก ที่ประกอบดวยปจจัยสำคัญๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคตเชน การเปลีย่ นแปลงตามกระแสโลกาภิวตั นการเปลีย่ นแปลงในโครงสรางประชากรของ
โลกปญหาเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม แนวโนมการวางระเบียบกฎเกณฑและ
การเรียกรองเพือ่ ปกปองผลประโยชนระหวางชาติเปนตน
ในปพทุ ธศักราช ๒๕๕๘ มีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน มีองคประกอบของโครงสราง
๓ เสาหลักคือประชาคมการเมือง-ความมัน่ คง(ASEAN Political-Security Community :
APSC)ประชาคมเศรษฐกิจ(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) โดยมีคำขวัญวาหนึง่ วิสยั
ทัศน หนึง่ เอกลักษณ หนึง่ ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) การ
รวมตัวกันในครัง้ นีเ้ ปนการพัฒนาไปอีกกาวหนึง่ ของประชาคมอาเซียน ซึง่ การพัฒนาในครัง้ นี้
ตองมีความยั่งยืนเปนหนึ่งเดียวกันดังคำขวัญที่กลาวมา ในบทความนี้ผูเขียนขอนำเสนอเรื่อง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดัง
มีรายละเอียดตอไปนี้
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ความเปนมาของ ASEAN

ASEANชือ่ เต็มวา Association of South East Asian Nations แปลใจความไดวา
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ASEAN กอตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ :
Bangkok Declaration เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมี ๕ ประเทศสมาชิกผกู อ ตัง้ ป ๒๕๑๐
ประกอบดวย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลปิ ปนส และประเทศ
สิงคโปร๑ และมีประเทศเพิม่ เติมประกอบดวย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศเวียดนาม
ประเทศลาว ประเทศพมา และประเทศกัมพูชา โดยมีตราสัญลักษณ ดังนี้
ความหมายของตราสัญลักษณอาเซียน๒เปนรวงขาวสีเหลือง ๑๐
มัด หมายถึงการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง ๑๐
ประเทศรวมกันเพือ่ มิตรภาพและความเปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน อยใู นพืน้ ที่
วงกลมสีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึง่ แสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตวั อักษร
คำวา “asean” สีน้ำเงิน อยใู ตภาพรวงขาวอันแสดงถึงความมงุ มัน่ ทีจ่ ะทำ
งานรวมกันเพือ่ ความมัน่ คง สันติภาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน
สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสำคัญที่ปรากฏในธงชาติของแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียนสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่ คง สีแดง หมายถึงความกลาหาญและ
ความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
วันอาเซียน คือ วันที่ ๘ สิงหาคมของทุกป โดยมีวตั ถุประสงค ดังนี๓้
๑. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและการบริหาร
๒. สงเสริมสันติภาพและความมัน่ คงสวนภูมภิ าค
๓. เสริมสรางความเจริญรงุ เรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิ าค
๔. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยแู ละคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
๑
กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน, (สำนักการประชาสัมพันธตา งประเทศ, ๒๕๕๔), หนา ๖.
๒
กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน, หนา ๑๐.
๓
กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน, หนา ๗.
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๕. ให ค วามช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในรู ป ของการฝ ก อบรมและการวิ จั ย และ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๖. เพิม่ ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจน การ
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม
๗. เสริ ม สร า งความร ว มมื อ อาเซี ย นกั บ ประเทศภายนอกองค ก ารความร ว มมื อ
แหงภูมภิ าคอืน่ ๆ และองคการระหวางประเทศ
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปน ธรรมนูญอาเซียน ทีจ่ ะวางกรอบของกฎหมาย
และโครงสรางองคการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลือ่ นเพือ่ การรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน คือ ทำให
อาเซียนเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการ
ทำงานกฎบัตรอาเซียนจะใหสถานะนิตบิ คุ คลแกอาเซียนเปนองคการระหวางรัฐบาล (Intergovernmental organization)กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยบทบัญญัติ ๑๓ หมวด ๕๕ ขอ๔ คือ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)ลงนาม Bali Concord II ป ๒๐๐๓ ระบุ
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๐๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๓ เสาหลัก๕
๑. ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คง (ASEAN Political-Security Community : APSC)
๒. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC)
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
โดยมีการเรงรัดการจัดตัง้ ประชาคมใหเร็วขึน้ จากป ๒๕๖๓ เปนป ๒๕๕๘ โดยมีการใช
กฎบัตรอาเซียนตัง้ แต ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีคำขวัญวา หนึง่ วิสยั ทัศน หนึง่ เอกลักษณ หนึง่
ประชาคม(One Vision, One Identity, One Community)

๔
กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน, หนา ๑๓.
๕
กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน,หนา ๙.
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การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาทีเ่ กิดความขัดแยง จนกลายเปนปญหา โดยเฉพาะปญหาสังคม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดลอม เดือดรอนกันไปทัง้ โลก การยายถิน่ ของประชากรไปในทีไ่ มมปี ญ
 หา จึงเปนกระแส
ทำใหทกุ คนตองรับผิดชอบรวมกันและหาแนวทางการแกไขจุดเริม่ ตนของการพัฒนา (Sustainable development) เริม่ ตนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕๖ เมือ่ ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ ๑๑๓
ประเทศ มีการประชุมวาดวยสภาพแวดลอมของมนุษย (United Nations Conference on the
Human Environment) ทีก่ รุงสตอกโฮลม (Stockholm) ถือเปนการริเริม่ ยุคของสภาพแวดลอม
และตอมาอีก ๑๑ ป พ.ศ. ๒๕๒๖ สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติไดตงั้ คณะกรรมาธิการโลก
วาดวยสิง่ แวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) ขึน้ และไดมกี ารประชุมกันครัง้ แรกเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีการพิมพหนังสือ
ออกมาชือ่ วา อนาคตรวมกันของเรา (Our Common Future)๗ เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ในหนังสือดังกลาวมีคำวา Sustainable development (การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน) เกิดขึน้ มีการให
คำจำกัดความ อธิบายความหมาย และเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการทีจ่ ะสรางการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนใหสำเร็จดวย๘ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนมิถนุ ายน ไดมกี ารประชุมสหประชาชาติ
วาดวยสิง่ แวดลอมและพัฒนา (UN Conference on Environment and Development) อีก
เปนครัง้ ที่ ๒ ทีเ่ มืองกรุงรีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล มีหวั หนารัฐบาล
ประเทศตางๆ จำนวน ๑๑๘ ประเทศ ภายหลังการประชุมมีมติเห็นชอบออกประกาศหลักการ
แหงสิง่ แวดลอมและรางแผนปฏิบตั กิ ารสำหรับทศวรรษ ๒๕๓๔-๒๖๔๒ และศตวรรษที่ ๒๑ เพือ่
ดำเนินการใหเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เรียกวา อเจนดา ๒๑ (Agenda ๒๑)๙ มีความยาว ๘๐๐
หนา การดำเนินการเพือ่ ใหเกิดความพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเริม่ เปนรูปธรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ แสดงให
๖

ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๖-๑๑๗.
๗
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
๘
ธนากร สังเขป, การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, หนา ๑๑๗.
๙
ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /Agenda
21.pdf
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เห็นวาองคการระดับโลก (องคการสหประชาชาติ) และประเทศสมาชิกทัง้ หมดเห็นพองเปนเสียง
เดียวกันวา การพัฒนาทีผ่ า นมาในอดีตเปนการพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืนจึงเกิดคำวาการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ควรทำความเขาใจในเรือ่ งความหมายของคำวา “การพัฒนา” และ
“ยัง่ ยืน” สองคำนีก้ อ น
คำวา การพัฒนา มีความหมายทีห่ ลากหลาย การพัฒนา หมายถึง ทำใหเจริญ๑๐ คือ
มงุ ทำใหเจริญมัน่ คงกาวหนา มงุ ใหทกุ คนมีความสุขสบาย๑๑ ซึง่ รวมไปถึงการแกไขปญหาสิง่ ที่
เปนปญหา การรักษาสิง่ ทีด่ อี ยแู ลวและการสรางสรรคสงิ่ ทีม่ ปี ระโยชนขนึ้ มาใหม๑๒ สรุปไดวา
การพัฒนา หมายถึง การสรางสรรคในสิง่ ใหม การแกไขปญหาเดิม และการรักษาสิง่ ทีด่ อี ยแู ลว
ใหดกี วาเดิม เพือ่ ใหชวี ติ และสังคมนัน้ ดีทกุ ดาน ใหมคี วามสุขทัง้ ทางรางกายและจิตใจ
คำวา ยั่งยืน หมายถึง ยืนยง อยูนาน คงทน๑๓ การดำรงอยูทั้งระบบนิเวศ สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจไปพรอมๆ กัน และตอเนือ่ งไปสอู นาคต๑๔
ทัง้ สองคำนีค้ อื “การพัฒนา” และ “ยัง่ ยืน” มาใชรวมกันแทนคำวา sustainable development ในภาษาอั ง กฤษ ฉะนั้ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นา
ทุกดานอยางเปนองครวมมีดลุ ยภาพอยางตอเนือ่ ง ตอบสนองความตองการของคนในปจจุบนั
และในอนาคตอยางเทาเทียมกัน๑๕
๑๐

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส,
๒๕๔๖), หนา ๗๗๙.
๑๑
สมพร เทพสิทธา, การพัฒนาแบบยัง่ ยืน, (กรุงเทพมหานคร : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ, ๒๕๔๖), หนา ๑.
๑๒
เฉลียว บุรีภักดี, ชุดการศึกษาคนควารายวิชา ๒๕๓๕๑๐๑ หลักการพัฒนาและการสรางยุทธศาสตร
การพัฒนา, (เพชรบุรี : สถาบันราชภัฎเพชรบุร,ี ๒๕๔๖), หนา ๒-๓.
๑๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๘๙๗.
๑๔
ชัยวุฒิ ชัยพันธ, การพัฒนาชนบทที่ย่ังยืนสำหรับสาขาเศรษฐศาสตร, อางในอีคินส (Ekins, ๑๙๙๗),
(กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๑๙.
๑๕
ธนากร สังเขป, การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, หนา ๑๒๑.
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การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีลกั ษณะเปนการพัฒนาทีเ่ ปนบูรณาการ (Integrated) คือ การทำให
เปนองครวม (holistic) ซึง่ หมายถึง องคประกอบทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกันจะตองมาประสานกัน
ครบองคและมีลกั ษณะทีเ่ ปนดุลยภาพ (balanced) การทำใหกจิ กรรมของมนุษยตอ งสอดคลอง
กับกฎเกณฑของธรรมชาติอันเปนความหมายที่ลึกลงไป ซึ่งเปนตัวรากฐานของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน๑๖

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

หัวใจของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนัน้ มีลกั ษณะเปนการพัฒนาทีเ่ ปนบูรณาการ (integrated)
คือทำใหเกิดเปนองครวม (holistic) หมายความวาองคประกอบทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของจะตองมา
ประสานกันครบองคและมีลกั ษณะอีกอยางหนึง่ คือ มีดลุ ยภาพ (balanced)๑๗การพัฒนาอยาง
ยัง่ ยืน ในภาษาพระไตรปฎก หรือภาษาบาลี จะปรากฏในคำ ๒ คำ คือ ภาวนา กับ วัฒนา
(พัฒนา) โดยใหความหมายของคำทัง้ สองนีว้ า
วัฒนา (พัฒนา) หมายถึง การเติบโต เชน ตนไมงอก เปนการเติบโตทีไ่ มมกี ารควบคุม
ไมมกี ารกำหนดเปาหมาย ซึง่ อาจจะยัง่ ยืนหรือไมยงั่ ยืนก็ได
ภาวนา หมายถึง๑๘การทำใหมขี นึ้ เปนขึน้ การทำใหเกิดขึน้ การเจริญ การบำเพ็ญ การ
พัฒนา การฝกอบรม หรือการเจริญ เปนความเจริญทีย่ งั่ ยืน มีการควบคุมและกำหนดเปาหมาย
ซึง่ คำวาภาวนานีใ้ ชในการพัฒนามนุษย คือ กายภาวนา จิตภาวนา ศีลภาวนา และปญญาภาวนา
โดยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเปนการพัฒนาทีส่ มั พันธกบั มนุษย มีมนุษยเปนตัวตัง้ ในการพัฒนา มี ๒
อยาง คือ๑๙
๑๖

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, พิมพครัง้ ที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมลู นิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๕๖), หนา๖๘-๖๙.
๑๗
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน,หนา ๖๘-๖๙.
๑๘
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๓.
๑๙
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท,หนา ๒๘๓.
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๑. สมถภาวนา การฝกอบรมจิตใจใหอยกู บั ความดีงามเกิดความสงบมีความเขมแข็งมัน่
คง เบิกบาน สงบสุขผองใสพรอมดวยความเพียร สติ และสมาธิ
๒. วิปส สนาภาวนา การฝกอบรมเจริญปญญาใหเกิดความรแู จงชัดตามความเปนจริง
จนมีใจเปนอิสระไมถกู ครอบงำดวยกิเลสและความทุกข
ซึง่ หากมองไปวา การพัฒนาอยางยัง่ ยืน เปนการพัฒนาทีส่ มั พันธกบั โลกและสิง่ แวดลอม
สวนใหญ หมายถึงการรักษามรดกของโลก สิง่ แวดลอมของโลกใหคงอยชู วั่ ลูกชัว่ หลาน จะเปน
แนวคิดทีส่ มั พันธกบั สิง่ แวดลอมอยางเดียว นอกจากนีแ้ นวคิดทางพระพุทธศาสนายังถือวามนุษย
เปนองคประกอบทีส่ ำคัญ คือใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพือ่ ใหการพัฒนาเปนไปเพือ่
การสรางสันติสุขการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการ
ดำเนินการพัฒนาและมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเปนเครือ่ งมือ เปนการใชวถิ ชี วี ติ ของคนเปน
ฐานความคิดในการพัฒนา คือจะมงุ ไปทีก่ ารพัฒนาระบบการดำเนินชีวติ ของคน ชุมชน และสังคม
ตลอดจนสภาพแวดลอมใหดำรงอยดู ว ยดีตอ เนือ่ งเรือ่ ยไป
การพัฒนาทีไ่ มยงั่ ยืนมีตน ตอมาจากมนุษยทถี่ กู อิทธิพลครอบงำจากกิเลสทีเ่ ปนตัวจอม
บงการอยู ๓ อยาง คือ๒๐
๑. ตัณหา หมายถึง ความติดใจอยาก ความยินดี ยินราย ความตองการ หรือติดในรส
อรอยของโลก ประกอบดวย ความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจ เพลิดเพลินยิง่ นักในอารมณ
นั้นๆ
๒. มานะ หมายถึง ความยึดถือ อันเกิดจากการปรุงแตง โดยถือวาเราดีกวาเขาถือวา
เราเสมอเขาถือวาเราเลวกวาเขาคือราคะ (การใหคา ตีราคา) วาสิง่ ตางๆ หยาบ ประณีต หรือ
เสมอ ทัง้ ทีส่ งิ่ ทัง้ ปวงเปนเชนนัน้ เอง (ตถตา)ดับไปไดดว ยการมองทุกสรรพสิง่ เปนดุจความวาง
(สุญญตา) การสิน้ ไปของมานะเรียกอีกอยางหนึง่ วา วิราคะ
๓. ทิฏฐิ หมายถึง การเห็น ในพระพุทธศาสนาใชในความหมายเดียวกับ “มิจฉาทิฏฐิ”
คือการเห็นผิด มี ๒ ประการ ไดแก สัสสตทิฏฐิ (การเห็นวาเทีย่ ง) อุจเฉททิฏฐิ (การเห็นวาขาด
สูญ) เปนตนหากเปนการเห็นถูกเรียกวา สัมมาทิฏฐิ เปนองคประกอบหนึง่ ของ ปญญา หรือ
๒๐

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, หนา ๒๒๔.
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การเห็นตรง หรือ ทิฏฐิวสิ ทุ ธิ ซึง่ หมายถึงความรเู ขาใจโลกตามทีเ่ ปนจริงในภาษาไทยมักใชใน
ความหมายวาความอวดดือ้ ถือดี ความดือ้ รัน้ ความตะแบงทัง้ ทีร่ วู า ผิดแตไมยอมรับและไมยอม
แกไข เชนทีใ่ ชวา “เขามีทฏิ ฐิมาก ไมยอมลงใคร” ทิฏฐิมานะของเขาทำใหเขาเขากับใครไมได
เลยในที่ทำงาน
กิเลส ๓ ตัวนีท้ มี่ อี ทิ ธิพลครอบงำทำใหการพัฒนาไมเจริญและไมยงั่ ยืน
ในปพทุ ธศักราช ๒๕๕๘ มีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทำอยางไรจะเปนการ
รวมตัวทีย่ งั่ ยืนพระพรหมคุณภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ไดกลาวไววา ในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตองพัฒนา
คนมาเปนแกนกลางในการบูรณาการในระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตอประชาคมอาเซียน โดย
นำระบบความสัมพันธกันระหวางสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม ซึง่ สามารถเขียนเปนแผนภาพ ไดดงั นี้ ๒๑

แผนภาพที่ ๑ แสดงการบูรณาการในระบบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตอประชาคมอาเซียน

๒๑

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน, หนา ๒๑๙-๒๒๗.
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การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาไดมิติทั้ง ๕ ดาน

ดังนี้ ๒๒
๑. มิตทิ ี่ ๑ ดานคน สังคมและธรรมชาติสงิ่ แวดลอม
๒. มิตทิ ี่ ๒ ดานคน ธรรมชาติสงิ่ แวดลอมและเทคโนโลยี
๓. มิตทิ ี่ ๓ ดานคน เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
๔. มิตทิ ี่ ๔ ดานคน เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
๕. มิตทิ ี่ ๕ ดานคน วัฒนธรรมและสังคม
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนคือ คนในประชาคมอาเซียนใหเปนอิสระทีแ่ ทจริงโดยภายในตัวตอง
มีความสุขเปนอิสระ และภายนอกตัวอยอู ยางพึงพาอาศัยเกือ้ กูลกันไประหวางสังคม ธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการบูรณาการองครวม (holistic) คือ
จริยธรรม หมายถึง การดำเนินชีวิตใหเปนไปตามระบบจริยธรรม โดยเฉพาะพืน้ ฐาน คือ ศีล ๕,
พรหมวิหารธรรม ๔, สังคหวัตถุธรรม ๔, อคติธรรม ๔, และสัปปุรสิ ธรรม ๗ เปนตน ไปตามมิตทิ งั้ ๕
ดานทีไ่ ดกลาวมาแลว

บทสรุป

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ASEAN กอตั้งขึ้นโดย ปฏิญญา
กรุงเทพ : Bangkok Declaration เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริม
ความรวมมือและความชวยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร และการบริหาร, สงเสริมสันติภาพและความมัน่ คงสวนภูมภิ าค, เสริมสรางความ
เจริญรงุ เรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมภิ าค, สงเสริมใหประชาชนในอาเซียน
มีความเปนอยแู ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ,ี ใหความชวยเหลือซึง่ กันและกันในรูปของการฝกอบรมและ
การวิจยั และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต, เพิม่ ประสิทธิภาพของการเกษตร
และอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนการปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม, เสริมสราง
๒๒

ตามทรรศนะของผเู ขียน
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ความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองคการความรวมมือแหงภูมภิ าคอืน่ ๆ และองคการ
ระหวางประเทศ โดยมีคำขวัญรวมกันวา หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community) การรวมตัวครัง้ นีเ้ ปนการพัฒนาไปอีกขัน้
หนึง่ ของประชาคมอาเซียน และจะตองเปนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีลกั ษณะเปนการพัฒนาทีเ่ ปน
บูรณาการ (Integrated) คือ การทำใหเปนองครวม (holistic) ซึ่งหมายถึง องคประกอบ
ทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกันจะตองมาประสานกันครบองคและมีลกั ษณะทีเ่ ปนดุลยภาพ (balanced)
การทำใหกจิ กรรมของมนุษยตอ งสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติอนั เปนความหมายทีล่ กึ
ลงไป ซึง่ เปนตัวรากฐานของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมงุ เนนไปทีค่ นใหละ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
โดยมีจริยธรรมไปบูรณาการในทัง้ ๕ ดาน คือ ดานคน สังคมและธรรมชาติสงิ่ แวดลอม, ดาน
คน ธรรมชาติสงิ่ แวดลอมและเทคโนโลยี, ดานคน เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ, ดานคน เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม และดานคน วัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนดวยการพัฒนา
คนใหมี ศีล ๕, พรหมวิหารธรรม ๔, สังคหวัตถุธรรม ๔, อคติธรรม ๔, และสัปปุรสิ ธรรม ๗
ตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทัง้ นี้ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะชวยใหเกิดความ
ยัง่ ยืนและการพัฒนาประชาคมไดอยางแทจริง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ
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