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พระพุทธศาสนากบัการพฒันาสังคมในอาเซียน ** 
 
                           พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
         อธิการบดี  มจร 
 
เกร่ินน า 
  -ประชาคมอาเซียน ประกอบดว้ย ๓ ประชาคมยอ่ย คือ (๑)ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คง (๒)ประชาคมเศรษฐกิจ (๓)ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
  *แต่ละประชาคมกมี็ภารกิจแตกต่างกนัไป กล่าวเฉพาะประชาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
พระพุทธศาสนาโดยตรง คือ ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม มี ๖ ภารกิจคือ (๑)การ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (๒)การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม (๓)สิทธิและความยติุธรรม
ทางสงัคม (๔)ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (๕)การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (๖)การลด
ช่องวา่งทางการพฒันา 
  *ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีควรจะเป็นกคื็อ การช่วยใหภ้ารกิจทั้ง ๖ 
ดา้นน้ีบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยการช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนและช่วยพฒันาเร่ืองท่ีอยูใ่นแต่
ละภารกิจใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึน การศึกษาวิจยัของคณาจารยแ์ละนิสิตของ มจร.กค็วรจะ
เก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธศาสนาต่อภารกิจทั้ง ๖ ดา้นน้ีเช่นกนั 
 

อาเซียนยุคที่ ๑  รัฐโบราณ จุดเร่ิมแห่งสังคมพหุวฒันธรรม 
ประเดน็ที่ ๑ อาเซียนในสมัยโบราณคืออะไร ? 
  -อาณาจกัรพนม (๖๐๐-๑๐๕๐) 
  -อาณาจกัรทวารวดี (๑๐๕๐-๑๑๘๑) 
  -อาณาจกัรศรีวิชยั (๑๑๐๐-๑๒๐๐)  
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  *เป็นศูนยก์ารแลกเปล่ียนสินคา้และวฒันธรรมมาคร้ังโบราณ เป็นท่ีชุมนุมบรรดา
พ่อคา้วานิช นกัการทูต และนกัวิชาการดา้นต่างๆ ในทางสงัคมมีกระบวนการ 
Indianization และ Localization อยูต่ลอดเวลา 

  -พระพุทธศาสนาในยคุน้ี สืบเน่ืองมาจากยคุท่ีพระโสณะและพระอุตตระเป็นสมณ
ทูตน าพระพุทธสาสนามาเผยแผใ่นดินแดนสุวรรณภูมิแลว้ 
 
ประเดน็ที่ ๒  รัฐโบราณทั้ง ๓ มีความส าคญัอย่างไร ? 
                      อะไรเป็นเหตุปัจจยัท าให้ความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณ ? 
                      เพราะเหตุไรจงึเรียกว่า “วงจรการค้าทะเลใต้” ? 
  -ประตูเช่ือมตะวนัออกกบัตะวนัตกในยคุโบราณ มี ๒ ทางเท่านั้นคือ (๑)เสน้ทาง
สายน ้ า เร่ิมจากเอเธนส์(มาเซโดเนีย) ผา่นอาหรับ-เปอร์เซีย-อินเดีย-ศรีลงักา มหาสมุทร
อินเดีย ผา่นช่องแคบมะละกา ออกทะเลจีนใต ้ ข้ึนบกท่ีเมืองกวางตุง้ของจีน มีมาก่อน
เสน้ทางสายท่ี ๒ ซ่ึงกคื็อ (๒)เสน้ทางสายไหม เร่ิมจากเอเธนส์(มาเซโดเนีย) ผา่นอาหรับ-
เปอร์เซีย-(ช่องแคบไคเบอร์)เอเชียกลางไปจีน 
  *เสน้ทางสายไหมไดเ้ช่ือมโยงพอ่คา้นกัเดินทางผา่นอินเดียตอนเหนือถึงจีน อินเดีย
ตอนเหนือเป็นเหมือนตลาดคา้มหาศาล นอกจากน้ียงัเป็นเสน้ทางสายศรัทธาระหวา่ง
อินเดียกบัจีนผา่นวฒันธรรมความเช่ือโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา แต่เสน้ทางสายไหมกมี็
ปัญหาอุปสรรค คือ ขา้มภูเขา ผา่นทะเลทรายโกบี ใชม้า้-อูฐ-หรือสตัวอ่ื์นเป็นพาหนะอ่ืน 
เช่นเกวียนเทียมววั บรรทุกสินคา้ไดไ้ม่มาก 
  *เสน้ทางสายน ้าทางทะเล แมจ้ะเจอพายมุรสุมทางทะเลหรือโจรสลดับา้ง แต่
เน่ืองจากการขยายตวัทางการคา้และวฒันธรรม ปริมาณสินคา้ ผูค้า้ และผูบ้ริโภคมีมาก 
ความหลากหลายของสินคา้ ท าใหห้นัหาใชเ้สน้ทางสายทะเลย เพราะใชเ้รือขนาดใหญ่ 
บรรทุกสินไดม้าก ท าใหเ้สน้ทางสายน ้ าไดรั้บความนิยมมากกวา่  ท าใหรั้ฐโบราณทั้ง ๓ 
ทวีความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดบั 
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  *รัฐโบราณทั้ง ๓ น้ี รัฐพนมเป็นชาวบก รัฐทวารวดีเป็นชาวน ้ าล าคลอง รัฐศรีวิชยั
เป็นชาวน ้ าทางทะเล มีความคึกคกั พลุกพล่านดว้ยผูค้นทั้งท่ีท่ีมาจากต่างถ่ินและคนพ้ืนถ่ิน 
เป็นศูนยก์ารคา้การลงทุน การเผยแผศ่าสนา การแลกเปล่ียนสนทนาสรรพวิทยาการ 
 *เหตุปัจจยัประการท่ี ๑ ท่ีท าใหรั้ฐโบราณทั้ง ๓ มีความส าคญัคือเป็นประตู
เช่ือมต่อระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตกและการเป็นศูนยก์ลางแลกเปลียนสินคา้จ านวน
มหาศาลจากทัว่ทุกมุมโลก เหตุปัจจยัประการท่ี ๒ คือเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้
สรรพวิทยาการระหวา่งตะวนัออกคือจีน(เต๋า+ขงจ้ือ+ประเพณีทอ้งถ่ินจีน)กบัตะวนัตกคือ
เอเธนส์+อินเดีย(ปรัชญาตะวนัตก+พราหมณ์หรือฮินดู+พระพุทธศาสนา) 
 

อาเซียนยุคที่  ๒  อาณาจกัรขอม(พนมเดมิ)และอาณาจกัรศรีวชัิย 
ประเดน็ที่ ๓ สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร ? 
  -กล่าวไดว้า่ “เสน้ทางสายพระพุทธศาสนาทั้งทางบกและทางทะเล เป็นแรง
ขบัเคล่ือนทางการคา้ท่ีน ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลง ในหมู่ชนชาวน ้าของน่านทะเล
มหาสมุทร น่านน ้ าเอาเซียตะวนัออกเฉียงใตก้ลายเป็นส่วนขยายของการคา้มหาสมุทร
อินเดีย 
  *บันทึกของสมณะฟาเหียนคืออะไร ? สมณะจีนช่ือฟาเหียน ซ่ึงเดินทางจากจีนผา่น
เสน้ทางสายไหมไปสืบพระศาสนาในอินเดียในช่วง พ.ศ. ๘๔๓-๙๕๗  ขณะมีอาย ุ๖๕ ปี 
เดินทางกลบัทางทะเลโดยแวะจ าพรรษาท่ีศรีลงักา ๒ ปี นัง่เรือผา่นช่องแคบมะละกาไป
เมืองจีน ใชเ้วลาในการเดินทางและแสวงหา ๑๔ ปี มีร่องรอยสะทอ้นสถานะและบทบาท
ของพระพุทธศาสนาและสถานการณ์ระหวา่งการเดินทาง ปรากฏตามบนัทุกสมณะฟา
เหียนบนัทึกการเดินทางและสภาพบา้นเมืองไวว้า่ “ไดเ้ดินทางโดยเรือสินคา้ขนาดใหญ่ 
บรรทุกคนไดม้ากกวา่ ๒๐๐ คน ออกเดินทางไปดา้นตะวนัออกได ้๒ วนักพ็บพายลูุกเห็บ 
บรรดาพอ่คา้พากนัท้ิงส่ิงของหนกัลงทะเลเพ่ือใหเ้รือเบา ฟาเหียนกท็ าเช่นเดียวกนั แต่กลวั
วา่จะตอ้งท้ิงพระไตรปิฎกและพระพุทธรูป จึงออ้นวอนขอความคุม้ครองจากเจา้แม่
กวนอิม”  อีกตอนหน่ึงวา่ “ในทะเลเตม็ไปดว้ยโจรสลดั เดินทางต่อมาอีก ๙๐ วนักถึ็ง
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ประเทศช่ือเยห์่โพตี เป็นดินแดนซ่ึงศาสนาพราหมณ์เฟ่ืองฟู ส่วนศาสนาพุทธไม่อยูใ่น
สถานะดีนกั 
  *บนัทึกของสมณะอ้ีจิงคืออะไร ? สมณะจีนช่ืออ้ีจิงเดินทางจากจีนผา่นช่องแคบมะ
ละกาเขา้มหาสมุทรอินเดียไปสืบพระศาสนาในอินเดียในช่วงปี พ.ศ.๑๒๑๔-๑๒๓๙ รวม
เวลาอยูใ่นต่างประเทศ ๒๕ ปี บนัทึกไวว้า่ “จากกวางตุง้ เดินทางโดยเรือท่ีใชใ้บเรือ  ๕ 
ชั้น ภายใน ๒๐ วนักถึ็งชีลีโฟฉี(ศรีวิชยั) พ  านกัอยูท่ี่ศรีวิชยั ๖ เดือนเพื่อศึกษาสรรพวิทยา 
คือไวยากรณ์สนัสกฤต” อีกตอนหน่ึงวา่ “กษตัริยแ์ละหวัหนา้เผา่ของหมู่เกาะในทะเลใต้
นั้นนิยมชมชอบในพระพุทธศาสนาและพยายามประพฤติดี ในเมืองศรีวิชยัซ่ึงเป็นเกาะอยู่
ในทะเลใต ้มีสงฆใ์นพระพุทธศาสนามากกวา่ ๑,๐๐๐ รูป ศึกษาเล่าเรียนอยูต่ามแบบอยา่ง
ของมธัยมประเทศคือินเดีย สงฆจี์นท่ีตอ้งการไปอินเดียกลาง ควรศึกษากฎระเบียบ(วินยั)
จากท่ีน่ีก่อนอยา่งนอ้ย ๑ หรือ ๒ ปี” 
  *นอกจากนี ้ สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาสะทอ้นออกในรูปของ
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ปราสาทนพมรุ้ง นครวดันคร
ธม ปราสาทเขาพระวหิาร ปราสาทหินพิมายและปราสาทอ่ืนๆ ในเขตอีสานใต ้ ซากวดั
เก่าแก่ท่ีเนินภูเขาบูจงัในมาเลเซีย ซากวตัถุโบราณทางพระพุทธศาสนาท่ีจมับ้ีเกาะสุ
มาตรา บรมพุทโธท่ีเกาะชวาเป็นตน้ 
  *ศาสนสถานเหล่าน้ีแมบ้างส่วนจะเป็นของพราหมณ์-ฮินดู แต่กมี็การอุทิศถวาย
ใหแ้ก่พระพุทธศาสนา(มหายาน)ในบางยคุสมยั แสดงใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของ ๒ 
ศาสนาควบคู่กนัไป 
  *ในทางการเมืองการปกครอง พระพุทธศาสนาเสริมฐานะของกษตัริยใ์หมี้ฐานะ
เป็นพระโพธิสตัว ์(โดยฝ่ังศาสนาฮินดูเสริมฐานะใหเ้ป็นเทพ) 
  *ในทางเศรษฐกิจ วตัถุอนัเก่ียวเน่ืองกบัศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น 
พระพุทธรูป พระเคร่ือง  พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ คมัภีร์พระพุทธศาสนา สถูป
เจดียเ์ลก็ๆ และประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาอ่ืนๆ ไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีส าคญั
ส่งเสริมเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมาก 
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อาเซียนยุคที่ ๓  อาณาจกัรสยาม(สุโขทัย+อยุธยา+ลพบุรี) อาณาจกัขอมและศรีวชัิย 
ประเดน็ที่ ๔ การแผ่อ านาจของจกัรพรรดจินีสมัยราชวงศ์หมิง(หย่งเล่อ) 
  -ในยคุต่อมา เสน้ทางสายไหมเร่ิมเส่ือมความนิยมลงไป เพราะเหตุปัจจจยัหลาย
อยา่ง เช่น พวกมองโกลแผอิ่ทธิพลคุมพ้ืนท่ี(เจงกิสข่านและกลุไลข่าน)ท าใหเ้สน้ทาง
สายน ้ าทางทะเลเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 
  *การตั้งกองเรือมหาสมบติัของกษตัริยห์ยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง ส่งขนัทีผูก้ลา้นาม
วา่ “เจ้ิงเหอออกเดินทางส ารวจทะเล สร้างสมัพนัธ์ไมตรีกบันานาประเทศในแถบทะเลจีน
ใตแ้ละมหาสมุทรอินเดีย เลาะตามชายฝ่ังไปจนถึงทวีฟแอฟริกา(เมืองโมกาดิชูของ
โซมาเลีย) 
  *ในกองเรือมหาสมบติัของเจ้ิงเหอ ใหมี้พระภิกษุเดินทางไปกบัเรือทุกคร้ัง(รวมกบั
นกับวชของศาสนาอ่ืนดว้ย) เพ่ือประกอบพิธีกรรม ใหค้  าแนะน าสัง่สอน เป็นท่ีพ่ึงทางใจ
ในยามทุกขย์าก น่ีเป็นเหตุปัจจยัหน่ึงท าให้พระพุทธศาสนาในถิน่นีเ้จริญรุ่งเรืองมาก 
 
อาเซียนยุคที่ ๔ ประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ที่ ๕  สังคมพหุวฒันธรรมเตม็รูปแบบ 
  *อาเซียนยคุปัจจุบนั อาจแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ (๑)กลุ่มประเทศท่ีสงัคมพหุ
วฒันธรรมอยูต่วัคือมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อาจบวกกบับรูไน ซ่ึงเป็นประเทศท่ี
พฒันาแลว้และก าลงัพฒันาใกลถึ้งจุดหมายแลว้ (๒) กลุ่มประเทศท่ีสงัคมพาหุวฒันธรรม
ยงัไม่อยูต่วัโดยมีไทยเป็นศูนยก์ลาง 
  
ประเดน็ที่ ๖ พระพุทธศาสนากบัการพฒันาสังคมในอาเซียน 
  -สถานการณ์ของพระพทุธศาสนาในอาเซียนเป็นอยา่งไร ? 
  *พระพุทธศาสนาแผเ่ขา้มาในประเทศไทย พม่า ลาว และกมัพูชาตั้งแต่สมยัพระเจา้
อโศกมหาราช สมยัอาณาจกัรพนมและทวารวดีรุ่งเรือง แผเ่ขา้ไปในประเทศอ่ืนๆ ท่ีเหลือ
ในยคุอาณาจกัรศรีวิชยัรุ่งเรือง ฟิลิปปินส์มีชาวพุทธประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต ์ มีวดัและ
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องคก์รพุทธแบบมหายานอยูจ่  านวนหน่ึง เช่น วดัสาขาโฟกวงซนั องคก์รพุทธโซกกกัไก  
มูลนิธิฉือจ้ี บรูไนมีชาวพุทธประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต ์
  *อินโดนีเซียมีวดัอยูป่ระมาณ ๑๕๐ วดั เป็นวดัมหายาน ๑๐๐ วดัเถรวาท ๕๐ อยูใ่น
ความดูแลของคฤหสัถเ์ป็นส่วนมาก ภาษาบาหาซาท่ีใชอ้ยูใ่นมาเลเซียและอินโดนีเซียมีค า
บาลีอยูม่าก ใชอ้กัษรโรมนั วฒันธรรมพุทธแทรกอยูท่ ัว่ไปในสงัคมอินโดนีเซียน ในปี 
พ.ศ. ๒๔๘๘ ประธานาธิบดีซูการ์โนประกาศปรัชญาแห่งรัฐ ใชค้  าบาลีวา่ เรียกวา่ “ปัญจ
สีละ ประกอบดว้ย (๑)ศรัทธาในพระเจา้สูงสุดองคเ์ดียว (๒) มนุษยนิยม (๓)ชาตินิยม (๔)
ประชาธิปไตย (๕)ความยติุธรรม 
  -หลกัพุทธธรรมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคืออะไร ? 
  -กิจกรรมการพฒันาคืออะไรบา้ง ? 
  *การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของคนระดบัล่างซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศกลุ่มท่ีไม่พฒันาและก าลงัพฒันา ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลยัสงฆ ์ ๒ แห่ง
ด าเนินการเร่ืองน้ีอยู ่ ในพม่า มีวิทยาลยัสงฆใ์หญ่ท่ีวดัมหากนัดายงค ์ เมืองอมรปุระ มณัฑ
เลย ์มีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรียนอยูป่ระมาณ ๑,๒๐๐ รูป 
 *สงัคมสงเคราะห์ 
  *สุขภาพหรือการสาธารณสุข 
  -คนในประเทศกลุ่มก าลงัพฒันาและยงัไม่พฒันา เอาขอ้มูลของประเทศไทยเป็น
ฐาน มีผูถื้อพ้ืนท่ีท าการเกษตรอยูป่ระมาณ ๖ ลา้นราย(เฉพาะเจา้ของท่ีดิน) มีแรงงานภาค
เกษตรกรรมอยูป่ระมาณ ๓๗ เปอร์เซ็นต ์ คนเหล่าน้ีไม่ค่อยมีโอกาสดา้นการศึกษา ขาด
แคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคและมีปัญหาดา้นสุขภาพมาก 
  *ถา้ไม่มีพระพุทธศาสนา คนดอ้ยโอกาสเหล่าน้ีจะไปทางไหน ?  
พระพุทธศาสนาสไดช่้วยคนดอ้ยโอกาส  ๒ ส่วน (๑)มีค าสอนเร่ืองทาน ศีล ภาวนา การ
ท าบุญโดยการให ้ ท าใหค้นมีฐานะท าบุญในสถาบนัทางพระพุทธศาสนา ท าใหค้นดอ้ย
โอกาสมาบวชเพื่อเรียนหนงัสือหรือใชชี้วติเป็นพระเพื่อใหส้ามารถด ารงชีวติไดส้ะดวก
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ข้ึน ในขณะเดียวกนักมี็โอกาสพฒันาตวัเองบ าเพญ็ธรรม (๒)สร้างสถาบนัการศึกษา 
เอ้ืออ านวยใหค้นดอ้ยโอกาสไดศึ้กษาวิชาการต่างๆ  
  *พระพุทธศาสนาจะช่วยพฒันาคนในกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้อยา่งไร ?  คนใน
ประเทศดอ้ยโอกาส มกัจะถูกคนในประเทศท่ีพฒันากวา่เอาเปรียบ ผูด้อ้ยควรพฒันาตน
อยา่งไร ? ในขณะเดียวกนัคนในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ก าลงัมีปัญหาอะไร ? คนเหล่าน้ี
ก าลงับริโภควตัถุอยา่งเมามนั หลงใหลไปกบัวตัถุ ก าลงัมีปัญหาชีวิต 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


