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บทนำ
ดวยปจจบุนัโลกไดมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ทัง้ดานบวกและลบ ดงัน้ันมนษุย

ชาติควรทีจ่ะสรางความตระหนกัในการปฏบิตัตินและสรางความเขาใจถงึสภาพการเปลีย่นแปลง
ไปของโลกภายนอก ที่ประกอบดวยปจจัยสำคัญๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคตเชน การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตันการเปล่ียนแปลงในโครงสรางประชากรของ
โลกปญหาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวโนมการวางระเบียบกฎเกณฑและ
การเรียกรองเพ่ือปกปองผลประโยชนระหวางชาตเิปนตน

ในปพทุธศกัราช ๒๕๕๘ มกีารรวมตวัเปนประชาคมอาเซยีน มอีงคประกอบของโครงสราง
๓ เสาหลกัคอืประชาคมการเมอืง-ความมัน่คง(ASEAN Political-Security Community :
APSC)ประชาคมเศรษฐกิจ(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) โดยมีคำขวญัวาหน่ึงวสิยั
ทศัน หน่ึงเอกลกัษณ หนึง่ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)  การ
รวมตัวกนัในครัง้นีเ้ปนการพฒันาไปอกีกาวหน่ึงของประชาคมอาเซียน ซึง่การพฒันาในคร้ังนี้
ตองมีความยั่งยืนเปนหนึ่งเดียวกันดังคำขวัญที่กลาวมา ในบทความนี้ผูเขียนขอนำเสนอเรื่อง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตามแนวทางพระพุทธศาสนา ดงั
มรีายละเอยีดตอไปนี้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนืตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ASEAN Socio-Cultural Community and Sustainable Development accord-
ing to Buddhism Concept

พระเทพปริยตัเิมธ ี ผศ.ดร.
ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค
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ความเปนมาของ ASEAN
ASEANชือ่เตม็วา Association of South East Asian Nations แปลใจความไดวา

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ASEAN กอตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ :
Bangkok Declaration เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ โดยม ี๕ ประเทศสมาชกิผกูอตัง้ป ๒๕๑๐
ประกอบดวย ประเทศไทย ประเทศมาเลเซยี ประเทศอนิโดนเีซยี ประเทศฟลปิปนส และประเทศ
สงิคโปร๑ และมปีระเทศเพิม่เตมิประกอบดวย ประเทศบรไูนดารสุซาลาม ประเทศเวยีดนาม
ประเทศลาว ประเทศพมา และประเทศกัมพชูา โดยมีตราสัญลักษณ ดงัน้ี

ความหมายของตราสัญลักษณอาเซียน๒เปนรวงขาวสเีหลอืง ๑๐
มัด หมายถึงการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง ๑๐
ประเทศรวมกันเพ่ือมติรภาพและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน อยใูนพ้ืนที่
วงกลมสีแดง สขีาว และน้ำเงิน ซึง่แสดงถึงความเปนเอกภาพ มตีวัอกัษร
คำวา “asean” สนี้ำเงนิ อยใูตภาพรวงขาวอนัแสดงถึงความมงุมัน่ทีจ่ะทำ

งานรวมกนัเพือ่ความมัน่คง สนัตภิาพ เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชกิอาเซยีน
สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสำคัญที่ปรากฏในธงชาติของแตละประเทศ
สมาชกิอาเซยีนสนี้ำเงนิ หมายถงึ สนัตภิาพและความมัน่คง สแีดง หมายถงึความกลาหาญและ
ความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
วนัอาเซียน คอื วนัที ่๘ สงิหาคมของทุกป โดยมีวตัถปุระสงค ดงัน้ี๓

๑. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรและการบรหิาร

๒. สงเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงสวนภมูภิาค
๓. เสรมิสรางความเจรญิรงุเรอืงทางเศรษฐกจิ พฒันาการทางวฒันธรรมในภมูภิาค
๔. สงเสริมใหประชาชนในอาเซยีนมคีวามเปนอยแูละคณุภาพชวีติทีด่ี

๑ กรมประชาสัมพนัธ, ประเทศไทยกับอาเซยีน, (สำนกัการประชาสมัพนัธตางประเทศ, ๒๕๕๔), หนา ๖.๒ กรมประชาสัมพนัธ, ประเทศไทยกบัอาเซียน, หนา ๑๐.๓ กรมประชาสัมพนัธ, ประเทศไทยกบัอาเซียน, หนา ๗.
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๕. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต

๖. เพิม่ประสทิธภิาพของการเกษตรและอตุสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจน การ
ปรบัปรงุการขนสงและการคมนาคม

๗. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองคการความรวมมือ
แหงภมูภิาคอืน่ๆ และองคการระหวางประเทศ

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปน ธรรมนูญอาเซียน ทีจ่ะวางกรอบของกฎหมาย
และโครงสรางองคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพของอาเซียนในการขับเคล่ือนเพ่ือการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) วตัถปุระสงคของกฎบัตรอาเซียน คอื ทำให
อาเซียนเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และเคารพกฎกติกาในการ
ทำงานกฎบตัรอาเซยีนจะใหสถานะนติบิคุคลแกอาเซยีนเปนองคการระหวางรฐับาล (Intergov-
ernmental organization)กฎบตัรอาเซยีนประกอบดวยบทบญัญตั ิ๑๓ หมวด ๕๕ ขอ๔ คอื

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)ลงนาม Bali Concord II ป ๒๐๐๓ ระบุ
การจัดตัง้ประชาคมอาเซียน ภายในป ๒๐๒๐ หรอื พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๓ เสาหลัก๕

๑. ประชาคมการเมือง-ความม่ันคง (ASEAN Political-Security Community : APSC)
๒. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC)
๓. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
โดยมกีารเรงรดัการจดัตัง้ประชาคมใหเรว็ข้ึนจากป ๒๕๖๓ เปนป ๒๕๕๘ โดยมกีารใช

กฎบัตรอาเซียนตัง้แต ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๑ โดยมีคำขวญัวา หน่ึงวสิยัทศัน หน่ึงเอกลักษณ หนึง่
ประชาคม(One Vision, One Identity, One Community)

๔ กรมประชาสัมพนัธ, ประเทศไทยกบัอาเซยีน, หนา ๑๓.๕ กรมประชาสัมพันธ, ประเทศไทยกับอาเซียน,หนา ๙.
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การพัฒนาท่ียั่งยืน
การพัฒนาท่ีเกิดความขัดแยง จนกลายเปนปญหา โดยเฉพาะปญหาสังคม เศรษฐกิจ

สิง่แวดลอม เดือดรอนกนัไปท้ังโลก การยายถ่ินของประชากรไปในท่ีไมมปีญหา จงึเปนกระแส
ทำใหทกุคนตองรบัผดิชอบรวมกนัและหาแนวทางการแกไขจุดเริม่ตนของการพฒันา (Sustain-
able development) เริม่ตนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕๖ เมือ่ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ ๑๑๓
ประเทศ มกีารประชมุวาดวยสภาพแวดลอมของมนษุย (United Nations Conference on the
Human Environment) ทีก่รงุสตอกโฮลม (Stockholm) ถอืเปนการรเิริม่ยคุของสภาพแวดลอม
และตอมาอกี ๑๑ ป พ.ศ. ๒๕๒๖ สมชัชาใหญองคการสหประชาชาติไดตัง้คณะกรรมาธิการโลก
วาดวยสิง่แวดลอมและการพฒันา (World Commission on Environment and Develop-
ment) ขึน้และไดมกีารประชุมกนัคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีการพิมพหนงัสือ
ออกมาชือ่วา อนาคตรวมกันของเรา (Our Common Future)๗ เมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ในหนังสอืดงักลาวมีคำวา Sustainable development (การพัฒนาท่ียัง่ยนื) เกดิข้ึน มกีารให
คำจำกดัความ อธบิายความหมาย และเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการทีจ่ะสรางการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืใหสำเรจ็ดวย๘ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ เดอืนมถินุายน ไดมกีารประชมุสหประชาชาติ
วาดวยส่ิงแวดลอมและพัฒนา (UN Conference on Environment and Development) อกี
เปนครัง้ท่ี ๒ ทีเ่มอืงกรงุรโีอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล มหีวัหนารฐับาล
ประเทศตางๆ จำนวน ๑๑๘ ประเทศ ภายหลงัการประชมุมมีตเิหน็ชอบออกประกาศหลกัการ
แหงสิง่แวดลอมและรางแผนปฏิบตักิารสำหรับทศวรรษ ๒๕๓๔-๒๖๔๒ และศตวรรษท่ี ๒๑ เพือ่
ดำเนนิการใหเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื เรยีกวา อเจนดา ๒๑ (Agenda ๒๑)๙ มคีวามยาว ๘๐๐
หนา การดำเนนิการเพือ่ใหเกิดความพฒันาทีย่ัง่ยนืเริม่เปนรปูธรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕ แสดงให

๖ ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๖-๑๑๗.๗ ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่ http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf๘ ธนากร สงัเขป, การพัฒนาท่ียัง่ยนื, หนา ๑๑๗.๙ ศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents /Agenda
21.pdf
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เหน็วาองคการระดบัโลก (องคการสหประชาชาต)ิ และประเทศสมาชกิทัง้หมดเหน็พองเปนเสยีง
เดยีวกนัวา การพฒันาทีผ่านมาในอดตีเปนการพฒันาทีไ่มยัง่ยนืจงึเกดิคำวาการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ควรทำความเขาใจในเรือ่งความหมายของคำวา “การพฒันา” และ

“ยัง่ยนื” สองคำนีก้อน
คำวา การพัฒนา มคีวามหมายท่ีหลากหลาย การพัฒนา หมายถึง ทำใหเจริญ๑๐ คอื

มงุทำใหเจรญิมัน่คงกาวหนา มงุใหทกุคนมคีวามสขุสบาย๑๑ ซึง่รวมไปถึงการแกไขปญหาส่ิงท่ี
เปนปญหา การรกัษาสิง่ทีด่อียแูลวและการสรางสรรคสิง่ทีม่ปีระโยชนขึน้มาใหม๑๒ สรปุไดวา
การพฒันา หมายถงึ การสรางสรรคในสิง่ใหม การแกไขปญหาเดมิ และการรกัษาสิง่ทีด่อียแูลว
ใหดกีวาเดิม เพ่ือใหชวีติและสังคมน้ันดทีกุดาน ใหมคีวามสุขทัง้ทางรางกายและจิตใจ

คำวา ยั่งยืน หมายถึง ยืนยง อยูนาน คงทน๑๓ การดำรงอยูทั้งระบบนิเวศ สังคม
วฒันธรรม และเศรษฐกจิไปพรอมๆ กนั และตอเนือ่งไปสอูนาคต๑๔

ทัง้สองคำนีค้อื “การพฒันา” และ “ยัง่ยนื” มาใชรวมกนัแทนคำวา sustainable de-
velopment ในภาษาอังกฤษ ฉะนั้น การพัฒนาที่ยั่ งยืน หมายถึง การพัฒนา
ทกุดานอยางเปนองครวมมดีลุยภาพอยางตอเนือ่ง ตอบสนองความตองการของคนในปจจบุนั
และในอนาคตอยางเทาเทยีมกนั๑๕

๑๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส,
๒๕๔๖), หนา ๗๗๙.๑๑ สมพร เทพสทิธา, การพฒันาแบบย่ังยนื, (กรงุเทพมหานคร : สภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ, ๒๕๔๖), หนา ๑.๑๒ เฉลียว บุรีภักดี, ชุดการศึกษาคนควารายวิชา ๒๕๓๕๑๐๑ หลักการพัฒนาและการสรางยุทธศาสตร
การพฒันา, (เพชรบุร ี : สถาบันราชภัฎเพชรบุร,ี ๒๕๔๖), หนา ๒-๓.๑๓ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๘๙๗.๑๔ ชัยวุฒิ ชัยพันธ, การพัฒนาชนบทท่ียั่งยืนสำหรับสาขาเศรษฐศาสตร, อางในอีคินส (Ekins, ๑๙๙๗),
(กรงุเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔), หนา ๓๑๙.๑๕ ธนากร สงัเขป, การพัฒนาท่ียัง่ยืน, หนา ๑๒๑.



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต74

การพฒันาทีย่ัง่ยืน มลีกัษณะเปนการพฒันาทีเ่ปนบรูณาการ (Integrated) คอื การทำให
เปนองครวม (holistic) ซึง่หมายถึง องคประกอบท้ังหลายท่ีเกีย่วของกันจะตองมาประสานกัน
ครบองคและมลีกัษณะทีเ่ปนดลุยภาพ (balanced) การทำใหกจิกรรมของมนษุยตองสอดคลอง
กับกฎเกณฑของธรรมชาติอันเปนความหมายที่ลึกลงไป ซึ่งเปนตัวรากฐานของการพัฒนาที่
ยัง่ยนื๑๖

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
หวัใจของการพฒันาทีย่ัง่ยืนนัน้มลีกัษณะเปนการพฒันาทีเ่ปนบรูณาการ (integrated)

คอืทำใหเกดิเปนองครวม (holistic) หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ีเกีย่วของจะตองมา
ประสานกันครบองคและมีลกัษณะอีกอยางหน่ึงคอื มดีลุยภาพ (balanced)๑๗การพฒันาอยาง
ยัง่ยนื ในภาษาพระไตรปฎก หรอืภาษาบาลี จะปรากฏในคำ ๒ คำ คอื ภาวนา กบั วฒันา
(พฒันา) โดยใหความหมายของคำท้ังสองน้ีวา

วฒันา (พฒันา) หมายถงึ การเตบิโต เชน ตนไมงอก เปนการเตบิโตทีไ่มมกีารควบคมุ
ไมมกีารกำหนดเปาหมาย ซึง่อาจจะย่ังยนืหรอืไมยัง่ยืนก็ได

ภาวนา หมายถึง๑๘การทำใหมขีึน้เปนข้ึน การทำใหเกดิข้ึน การเจริญ การบำเพ็ญ การ
พฒันา การฝกอบรม หรอืการเจรญิ เปนความเจรญิทีย่ัง่ยนื มกีารควบคมุและกำหนดเปาหมาย
ซึง่คำวาภาวนาน้ีใชในการพัฒนามนุษย คอื กายภาวนา จติภาวนา ศลีภาวนา และปญญาภาวนา
โดยการพัฒนาท่ียัง่ยนืเปนการพัฒนาท่ีสมัพนัธกบัมนุษย มมีนุษยเปนตวัตัง้ในการพัฒนา ม ี๒
อยาง คอื๑๙

๑๖ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), การพัฒนาท่ียัง่ยนื, พมิพครัง้ที ่๑๓, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพมิพมลูนธิิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๕๖), หนา๖๘-๖๙.๑๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), การพัฒนาท่ียัง่ยนื,หนา ๖๘-๖๙.๑๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลศัพท, พมิพครัง้ที ่๑๑, (กรงุเทพ
มหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๓.๑๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท,หนา ๒๘๓.
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๑. สมถภาวนา การฝกอบรมจิตใจใหอยกูบัความดีงามเกิดความสงบมีความเขมแข็งมัน่
คง เบกิบาน สงบสขุผองใสพรอมดวยความเพยีร สต ิและสมาธิ

๒. วปิสสนาภาวนา การฝกอบรมเจรญิปญญาใหเกิดความรแูจงชดัตามความเปนจรงิ
จนมใีจเปนอิสระไมถกูครอบงำดวยกเิลสและความทกุข

ซึง่หากมองไปวา การพัฒนาอยางย่ังยนื เปนการพัฒนาท่ีสมัพนัธกบัโลกและส่ิงแวดลอม
สวนใหญ หมายถงึการรกัษามรดกของโลก สิง่แวดลอมของโลกใหคงอยชูัว่ลูกชัว่หลาน จะเปน
แนวคดิทีส่มัพนัธกบัสิง่แวดลอมอยางเดยีว นอกจากนีแ้นวคดิทางพระพทุธศาสนายงัถอืวามนษุย
เปนองคประกอบทีส่ำคญั คอืใหคนเปนศนูยกลางของการพฒันา เพือ่ใหการพฒันาเปนไปเพือ่
การสรางสันติสุขการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการ
ดำเนนิการพฒันาและมหีลกัธรรมทางพทุธศาสนาเปนเครือ่งมอื เปนการใชวถิชีวีติของคนเปน
ฐานความคิดในการพฒันา คอืจะมงุไปท่ีการพัฒนาระบบการดำเนินชวีติของคน ชมุชน และสังคม
ตลอดจนสภาพแวดลอมใหดำรงอยดูวยดีตอเน่ืองเร่ือยไป

การพฒันาทีไ่มยัง่ยนืมตีนตอมาจากมนษุยทีถ่กูอทิธพิลครอบงำจากกิเลสทีเ่ปนตวัจอม
บงการอย ู๓ อยาง คอื๒๐

๑. ตณัหา หมายถึง ความติดใจอยาก ความยินด ียนิราย ความตองการ หรอืตดิในรส
อรอยของโลก ประกอบดวย ความกำหนัดดวยอำนาจความพอใจ เพลิดเพลินยิง่นักในอารมณ
นั้นๆ

๒. มานะ หมายถงึ ความยดึถอื อนัเกดิจากการปรงุแตง โดยถอืวาเราดกีวาเขาถอืวา
เราเสมอเขาถอืวาเราเลวกวาเขาคอืราคะ (การใหคา ตรีาคา) วาส่ิงตางๆ หยาบ ประณตี หรอื
เสมอ ทัง้ทีส่ิง่ทัง้ปวงเปนเชนนัน้เอง (ตถตา)ดบัไปไดดวยการมองทกุสรรพสิง่เปนดจุความวาง
(สญุญตา) การสิน้ไปของมานะเรียกอกีอยางหน่ึง วา วริาคะ

๓. ทฏิฐิ หมายถึง การเห็น ในพระพุทธศาสนาใชในความหมายเดียวกับ “มจิฉาทฏิฐ”ิ
คอืการเหน็ผดิ ม ี๒ ประการ ไดแก สสัสตทิฏฐิ (การเหน็วาเทีย่ง) อจุเฉททฏิฐิ (การเหน็วาขาด
สญู) เปนตนหากเปนการเห็นถกูเรยีกวา สมัมาทิฏฐิ เปนองคประกอบหน่ึงของ ปญญา หรอื

๒๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), การพัฒนาท่ียัง่ยนื, หนา ๒๒๔.
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การเหน็ตรง หรอื ทฏิฐวิสิทุธิ ซึง่หมายถงึความรเูขาใจโลกตามทีเ่ปนจรงิในภาษาไทยมกัใชใน
ความหมายวาความอวดดือ้ถอืด ีความดือ้รัน้ ความตะแบงทัง้ทีร่วูาผดิแตไมยอมรบัและไมยอม
แกไข เชนทีใ่ชวา “เขามีทฏิฐมิาก ไมยอมลงใคร” ทฏิฐมิานะของเขาทำใหเขาเขากบัใครไมได
เลยในที่ทำงาน

กเิลส ๓ ตวันีท้ีม่อีทิธิพลครอบงำทำใหการพฒันาไมเจรญิและไมยัง่ยนื
ในปพทุธศักราช ๒๕๕๘ มกีารรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน จะทำอยางไรจะเปนการ

รวมตัวทีย่ัง่ยนืพระพรหมคณุภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต) ไดกลาวไววา ในการพฒันาทีย่ัง่ยนื ตองพฒันา
คนมาเปนแกนกลางในการบูรณาการในระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตอประชาคมอาเซียน โดย
นำระบบความสัมพันธกันระหวางสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม ซึง่สามารถเขียนเปนแผนภาพ ไดดงัน้ี ๒๑

แผนภาพท่ี ๑ แสดงการบูรณาการในระบบการพัฒนาท่ียัง่ยนืตอประชาคมอาเซียน

๒๑ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), การพัฒนาท่ียัง่ยนื, หนา ๒๑๙-๒๒๗.
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การพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวทางพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาไดมิติทั้ง ๕ ดาน
ดงันี ้๒๒

๑. มติทิี ่๑ ดานคน สงัคมและธรรมชาติสิง่แวดลอม
๒. มติทิี ่๒ ดานคน ธรรมชาตสิิง่แวดลอมและเทคโนโลยี
๓. มติทิี ่๓ ดานคน เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
๔. มติทิี ่๔ ดานคน เศรษฐกจิและวฒันธรรม
๕. มติทิี ่๕ ดานคน วฒันธรรมและสงัคม
การพฒันาทีย่ัง่ยนืคอื คนในประชาคมอาเซยีนใหเปนอสิระทีแ่ทจรงิโดยภายในตวัตอง

มคีวามสุขเปนอสิระ และภายนอกตัวอยอูยางพึงพาอาศัยเก้ือกลูกนัไประหวางสังคม ธรรมชาติ
สิง่แวดลอม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ และวฒันธรรม โดยการบูรณาการองครวม (holistic)  คอื
จริยธรรม หมายถึง การดำเนินชีวิตใหเปนไปตามระบบจริยธรรม โดยเฉพาะพ้ืนฐาน คอื ศลี ๕,
พรหมวิหารธรรม ๔, สงัคหวัตถธุรรม ๔, อคตธิรรม ๔, และสปัปรุสิธรรม ๗ เปนตน ไปตามมติทิัง้ ๕
ดานท่ีไดกลาวมาแลว

บทสรุป
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ASEAN กอตั้งขึ้นโดย ปฏิญญา

กรงุเทพ : Bangkok Declaration เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๑๐ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิ
ความรวมมอืและความชวยเหลือซึง่กนัและกันในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
วทิยาศาสตร และการบริหาร, สงเสริมสันตภิาพและความม่ันคงสวนภูมภิาค, เสริมสรางความ
เจรญิรงุเรอืงทางเศรษฐกิจ พฒันาการทางวัฒนธรรมในภูมภิาค, สงเสริมใหประชาชนในอาเซียน
มคีวามเปนอยแูละมคีณุภาพชวีติทีด่,ี ใหความชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในรปูของการฝกอบรมและ
การวิจยั และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต, เพิม่ประสิทธภิาพของการเกษตร
และอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนการปรับปรงุการขนสงและการคมนาคม, เสรมิสราง

๒๒ตามทรรศนะของผเูขียน
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ความรวมมอือาเซียนกบัประเทศภายนอกองคการความรวมมอืแหงภูมภิาคอ่ืนๆ และองคการ
ระหวางประเทศ โดยมีคำขวัญรวมกันวา หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงเอกลักษณ หน่ึงประชาคม
(One Vision, One Identity, One Community) การรวมตวัครัง้น้ีเปนการพฒันาไปอกีขัน้
หนึง่ของประชาคมอาเซียน และจะตองเปนการพัฒนาท่ียัง่ยนื มีลกัษณะเปนการพัฒนาท่ีเปน
บูรณาการ (Integrated) คือ การทำใหเปนองครวม (holistic) ซึ่งหมายถึง องคประกอบ
ทัง้หลายทีเ่กีย่วของกันจะตองมาประสานกนัครบองคและมลีกัษณะทีเ่ปนดลุยภาพ (balanced)
การทำใหกจิกรรมของมนษุยตองสอดคลองกบักฎเกณฑของธรรมชาตอินัเปนความหมายทีล่กึ
ลงไป ซึง่เปนตวัรากฐานของการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยมงุเนนไปทีค่นใหละ ตณัหา มานะ ทฏิฐิ
โดยมจีรยิธรรมไปบรูณาการในทัง้ ๕ ดาน คอื ดานคน สงัคมและธรรมชาตสิิง่แวดลอม, ดาน
คน ธรรมชาตสิิง่แวดลอมและเทคโนโลย,ี ดานคน เทคโนโลยแีละเศรษฐกจิ, ดานคน เศรษฐกจิ
และวฒันธรรม และดานคน วฒันธรรมและสังคม  โดยเฉพาะการพัฒนาทีย่ัง่ยนืดวยการพฒันา
คนใหม ีศลี ๕, พรหมวหิารธรรม ๔, สงัคหวตัถธุรรม ๔, อคตธิรรม ๔, และสปัปรุสิธรรม ๗
ตามแนวหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทัง้น้ี หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาจะชวยใหเกดิความ
ยัง่ยนืและการพัฒนาประชาคมไดอยางแทจรงิ
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