๑
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในอาเซียน **
พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
อธิการบดี มจร
เกริ่นนา
-ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๓ ประชาคมย่อย คือ (๑)ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คง (๒)ประชาคมเศรษฐกิจ (๓)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
*แต่ละประชาคมก็มีภารกิจแตกต่างกันไป กล่าวเฉพาะประชาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาโดยตรง คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มี ๖ ภารกิจคือ (๑)การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒)การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (๓)สิ ทธิและความยุติธรรม
ทางสังคม (๔)ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม (๕)การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (๖)การลด
ช่องว่างทางการพัฒนา
*ฐานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่ควรจะเป็ นก็คือ การช่วยให้ภารกิจทั้ง ๖
ด้านนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยพัฒนาเรื่ องที่อยูใ่ นแต่
ละภารกิจให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น การศึกษาวิจยั ของคณาจารย์และนิสิตของ มจร.ก็ควรจะ
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาต่อภารกิจทั้ง ๖ ด้านนี้เช่นกัน
อาเซียนยุคที่ ๑ รัฐโบราณ จุดเริ่มแห่ งสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ประเด็นที่ ๑ อาเซียนในสมัยโบราณคืออะไร ?
-อาณาจักรพนม (๖๐๐-๑๐๕๐)
-อาณาจักรทวารวดี (๑๐๕๐-๑๑๘๑)
-อาณาจักรศรี วิชยั (๑๑๐๐-๑๒๐๐)

๒
*เป็ นศูนย์การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและวัฒนธรรมมาครั้งโบราณ เป็ นที่ชุมนุมบรรดา
พ่อค้าวานิช นักการทูต และนักวิชาการด้านต่างๆ ในทางสังคมมีกระบวนการ
Indianization และ Localization อยูต่ ลอดเวลา
-พระพุทธศาสนาในยุคนี้ สื บเนื่องมาจากยุคที่พระโสณะและพระอุตตระเป็ นสมณ
ทูตนาพระพุทธสาสนามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิแล้ว
ประเด็นที่ ๒ รัฐโบราณทั้ง ๓ มีความสาคัญอย่ างไร ?
อะไรเป็ นเหตุปัจจัยทาให้ ความสาคัญมาแต่ ครั้งโบราณ ?
เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า “วงจรการค้าทะเลใต้ ” ?
-ประตูเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกในยุคโบราณ มี ๒ ทางเท่านั้นคือ (๑)เส้นทาง
สายน้ า เริ่ มจากเอเธนส์(มาเซโดเนีย) ผ่านอาหรับ-เปอร์เซีย-อินเดีย-ศรี ลงั กา มหาสมุทร
อินเดีย ผ่านช่องแคบมะละกา ออกทะเลจีนใต้ ขึ้นบกที่เมืองกวางตุง้ ของจีน มีมาก่อน
เส้นทางสายที่ ๒ ซึ่งก็คือ (๒)เส้นทางสายไหม เริ่ มจากเอเธนส์(มาเซโดเนีย) ผ่านอาหรับเปอร์เซีย-(ช่องแคบไคเบอร์)เอเชียกลางไปจีน
*เส้นทางสายไหมได้เชื่อมโยงพ่อค้านักเดินทางผ่านอินเดียตอนเหนือถึงจีน อินเดีย
ตอนเหนือเป็ นเหมือนตลาดค้ามหาศาล
นอกจากนี้ยงั เป็ นเส้นทางสายศรัทธาระหว่าง
อินเดียกับจีนผ่านวัฒนธรรมความเชื่อโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา แต่เส้นทางสายไหมก็มี
ปัญหาอุปสรรค คือ ข้ามภูเขา ผ่านทะเลทรายโกบี ใช้มา้ -อูฐ-หรื อสัตว์อื่นเป็ นพาหนะอื่น
เช่นเกวียนเทียมวัว บรรทุกสิ นค้าได้ไม่มาก
*เส้นทางสายน้ าทางทะเล แม้จะเจอพายุมรสุมทางทะเลหรื อโจรสลัดบ้าง แต่
เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าและวัฒนธรรม ปริ มาณสิ นค้า ผูค้ า้ และผูบ้ ริ โภคมีมาก
ความหลากหลายของสินค้า ทาให้หนั หาใช้เส้นทางสายทะเลย เพราะใช้เรื อขนาดใหญ่
บรรทุกสิ นได้มาก ทาให้เส้นทางสายน้ าได้รับความนิยมมากกว่า ทาให้รัฐโบราณทั้ง ๓
ทวีความสาคัญมากขึ้นเป็ นลาดับ

๓
*รัฐโบราณทั้ง ๓ นี้ รัฐพนมเป็ นชาวบก รัฐทวารวดีเป็ นชาวน้ าลาคลอง รัฐศรี วชิ ยั
เป็ นชาวน้ าทางทะเล มีความคึกคัก พลุกพล่านด้วยผูค้ นทั้งที่ที่มาจากต่างถิ่นและคนพื้นถิ่น
เป็ นศูนย์การค้าการลงทุน การเผยแผ่ศาสนา การแลกเปลี่ยนสนทนาสรรพวิทยาการ
*เหตุปัจจัยประการที่ ๑ ที่ทาให้รัฐโบราณทั้ง ๓ มีความสาคัญคือเป็ นประตู
เชื่อมต่อระหว่างตะวันออกกับตะวันตกและการเป็ นศูนย์กลางแลกเปลียนสิ นค้าจานวน
มหาศาลจากทัว่ ทุกมุมโลก เหตุปัจจัยประการที่ ๒ คือเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
สรรพวิทยาการระหว่างตะวันออกคือจีน(เต๋ า+ขงจื้อ+ประเพณี ทอ้ งถิ่นจีน)กับตะวันตกคือ
เอเธนส์+อินเดีย(ปรัชญาตะวันตก+พราหมณ์หรื อฮินดู+พระพุทธศาสนา)
อาเซียนยุคที่ ๒ อาณาจักรขอม(พนมเดิม)และอาณาจักรศรีวชิ ัย
ประเด็นที่ ๓ สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาเป็ นอย่ างไร ?
-กล่าวได้วา่ “เส้นทางสายพระพุทธศาสนาทั้งทางบกและทางทะเล เป็ นแรง
ขับเคลื่อนทางการค้าที่นามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ในหมู่ชนชาวน้ าของน่านทะเล
มหาสมุทร น่านน้ าเอาเซียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็ นส่วนขยายของการค้ามหาสมุทร
อินเดีย
*บันทึกของสมณะฟาเหียนคืออะไร ? สมณะจีนชื่อฟาเหี ยน ซึ่งเดินทางจากจีนผ่าน
เส้นทางสายไหมไปสื บพระศาสนาในอินเดียในช่วง พ.ศ. ๘๔๓-๙๕๗ ขณะมีอายุ ๖๕ ปี
เดินทางกลับทางทะเลโดยแวะจาพรรษาที่ศรี ลงั กา ๒ ปี นัง่ เรื อผ่านช่องแคบมะละกาไป
เมืองจีน ใช้เวลาในการเดินทางและแสวงหา ๑๔ ปี มีร่องรอยสะท้อนสถานะและบทบาท
ของพระพุทธศาสนาและสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง ปรากฏตามบันทุกสมณะฟา
เหี ยนบันทึกการเดินทางและสภาพบ้านเมืองไว้วา่ “ได้เดินทางโดยเรื อสิ นค้าขนาดใหญ่
บรรทุกคนได้มากกว่า ๒๐๐ คน ออกเดินทางไปด้านตะวันออกได้ ๒ วันก็พบพายุลูกเห็บ
บรรดาพ่อค้าพากันทิ้งสิ่ งของหนักลงทะเลเพื่อให้เรื อเบา ฟาเหี ยนก็ทาเช่นเดียวกัน แต่กลัว
ว่าจะต้องทิ้งพระไตรปิ ฎกและพระพุทธรู ป
จึงอ้อนวอนขอความคุม้ ครองจากเจ้าแม่
กวนอิม” อีกตอนหนึ่งว่า “ในทะเลเต็มไปด้วยโจรสลัด เดินทางต่อมาอีก ๙๐ วันก็ถึง

๔
ประเทศชื่อเย่ห์โพตี เป็ นดินแดนซึ่งศาสนาพราหมณ์เฟื่ องฟู ส่วนศาสนาพุทธไม่อยูใ่ น
สถานะดีนกั
*บันทึกของสมณะอี้จิงคืออะไร ? สมณะจีนชื่ออี้จิงเดินทางจากจีนผ่านช่องแคบมะ
ละกาเข้ามหาสมุทรอินเดียไปสื บพระศาสนาในอินเดียในช่วงปี พ.ศ.๑๒๑๔-๑๒๓๙ รวม
เวลาอยูใ่ นต่างประเทศ ๒๕ ปี บันทึกไว้วา่ “จากกวางตุง้ เดินทางโดยเรื อที่ใช้ใบเรื อ ๕
ชั้น ภายใน ๒๐ วันก็ถึงชีลีโฟฉี(ศรี วิชยั ) พานักอยูท่ ี่ศรี วิชยั ๖ เดือนเพื่อศึกษาสรรพวิทยา
คือไวยากรณ์สนั สกฤต” อีกตอนหนึ่งว่า “กษัตริ ยแ์ ละหัวหน้าเผ่าของหมู่เกาะในทะเลใต้
นั้นนิยมชมชอบในพระพุทธศาสนาและพยายามประพฤติดี ในเมืองศรี วิชยั ซึ่ งเป็ นเกาะอยู่
ในทะเลใต้ มีสงฆ์ในพระพุทธศาสนามากกว่า ๑,๐๐๐ รู ป ศึกษาเล่าเรี ยนอยูต่ ามแบบอย่าง
ของมัธยมประเทศคือินเดีย สงฆ์จีนที่ตอ้ งการไปอินเดียกลาง ควรศึกษากฎระเบียบ(วินยั )
จากที่นี่ก่อนอย่างน้อย ๑ หรื อ ๒ ปี ”
*นอกจากนี้
สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาสะท้อนออกในรู ปของ
สถาปัตยกรรมและประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ปราสาทนพมรุ ้ง นครวัดนคร
ธม ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทหิ นพิมายและปราสาทอื่นๆ ในเขตอีสานใต้ ซากวัด
เก่าแก่ที่เนินภูเขาบูจงั ในมาเลเซีย
ซากวัตถุโบราณทางพระพุทธศาสนาที่จมั บี้เกาะสุ
มาตรา บรมพุทโธที่เกาะชวาเป็ นต้น
*ศาสนสถานเหล่านี้แม้บางส่วนจะเป็ นของพราหมณ์-ฮินดู แต่กม็ ีการอุทิศถวาย
ให้แก่พระพุทธศาสนา(มหายาน)ในบางยุคสมัย แสดงให้เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องของ ๒
ศาสนาควบคู่กนั ไป
*ในทางการเมืองการปกครอง พระพุทธศาสนาเสริ มฐานะของกษัตริ ยใ์ ห้มีฐานะ
เป็ นพระโพธิสตั ว์ (โดยฝั่งศาสนาฮินดูเสริ มฐานะให้เป็ นเทพ)
*ในทางเศรษฐกิจ
วัตถุอนั เกี่ยวเนื่องกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เช่น
พระพุทธรู ป พระเครื่ อง พระธาตุและพระบรมสารี ริกธาตุ คัมภีร์พระพุทธศาสนา สถูป
เจดียเ์ ล็กๆ และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ได้กลายเป็ นสิ นค้าที่สาคัญ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมาก

๕
อาเซียนยุคที่ ๓ อาณาจักรสยาม(สุ โขทัย+อยุธยา+ลพบุรี) อาณาจักขอมและศรีวชิ ัย
ประเด็นที่ ๔ การแผ่อานาจของจักรพรรดิจนี สมัยราชวงศ์ หมิง(หย่ งเล่อ)
-ในยุคต่อมา เส้นทางสายไหมเริ่ มเสื่ อมความนิยมลงไป เพราะเหตุปัจจจัยหลาย
อย่าง เช่น พวกมองโกลแผ่อิทธิพลคุมพื้นที่(เจงกิสข่านและกุลไลข่าน)ทาให้เส้นทาง
สายน้ าทางทะเลเป็ นที่นิยมมากขึ้น
*การตั้งกองเรื อมหาสมบัติของกษัตริ ยห์ ย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ส่งขันทีผกู ้ ล้านาม
ว่า “เจิ้งเหอออกเดินทางสารวจทะเล สร้างสัมพันธ์ไมตรี กบั นานาประเทศในแถบทะเลจีน
ใต้และมหาสมุทรอินเดีย
เลาะตามชายฝั่งไปจนถึงทวีฟแอฟริ กา(เมืองโมกาดิชูของ
โซมาเลีย)
*ในกองเรื อมหาสมบัติของเจิ้งเหอ ให้มีพระภิกษุเดินทางไปกับเรื อทุกครั้ง(รวมกับ
นักบวชของศาสนาอื่นด้วย) เพื่อประกอบพิธีกรรม ให้คาแนะนาสัง่ สอน เป็ นที่พ่ ึงทางใจ
ในยามทุกข์ยาก นี่เป็ นเหตุปัจจัยหนึ่งทาให้ พระพุทธศาสนาในถิน่ นีเ้ จริญรุ่งเรื องมาก
อาเซียนยุคที่ ๔ ประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่ ๕ สังคมพหุวฒ
ั นธรรมเต็มรูปแบบ
*อาเซียนยุคปัจจุบนั อาจแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ (๑)กลุ่มประเทศที่สงั คมพหุ
วัฒนธรรมอยูต่ วั คือมาเลเซีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย อาจบวกกับบรู ไน ซึ่งเป็ นประเทศที่
พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาใกล้ถึงจุดหมายแล้ว (๒) กลุ่มประเทศที่สงั คมพาหุวฒั นธรรม
ยังไม่อยูต่ วั โดยมีไทยเป็ นศูนย์กลาง
ประเด็นที่ ๖ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในอาเซียน
-สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในอาเซียนเป็ นอย่างไร ?
*พระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช สมัยอาณาจักรพนมและทวารวดีรุ่งเรื อง แผ่เข้าไปในประเทศอื่นๆ ที่เหลือ
ในยุคอาณาจักรศรี วิชยั รุ่ งเรื อง ฟิ ลิปปิ นส์มีชาวพุทธประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ มีวดั และ

๖
องค์กรพุทธแบบมหายานอยูจ่ านวนหนึ่ง เช่น วัดสาขาโฟกวงซัน องค์กรพุทธโซกกักไก
มูลนิธิฉือจี้ บรู ไนมีชาวพุทธประมาณ ๑๓ เปอร์เซ็นต์
*อินโดนีเซียมีวดั อยูป่ ระมาณ ๑๕๐ วัด เป็ นวัดมหายาน ๑๐๐ วัดเถรวาท ๕๐ อยูใ่ น
ความดูแลของคฤหัสถ์เป็ นส่วนมาก ภาษาบาหาซาที่ใช้อยูใ่ นมาเลเซียและอินโดนีเซียมีคา
บาลีอยูม่ าก ใช้อกั ษรโรมัน วัฒนธรรมพุทธแทรกอยูท่ วั่ ไปในสังคมอินโดนีเซียน ในปี
พ.ศ. ๒๔๘๘ ประธานาธิบดีซูการ์โนประกาศปรัชญาแห่งรัฐ ใช้คาบาลีวา่ เรี ยกว่า “ปัญจ
สี ละ ประกอบด้วย (๑)ศรัทธาในพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว (๒) มนุษยนิยม (๓)ชาตินิยม (๔)
ประชาธิปไตย (๕)ความยุติธรรม
-หลักพุทธธรรมที่จะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคืออะไร ?
-กิจกรรมการพัฒนาคืออะไรบ้าง ?
*การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของคนระดับล่างซึ่งเป็ นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศกลุ่มที่ไม่พฒั นาและกาลังพัฒนา ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง
ดาเนินการเรื่ องนี้อยู่ ในพม่า มีวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่ที่วดั มหากันดายงค์ เมืองอมรปุระ มัณฑ
เลย์ มีพระภิกษุและสามเณรเล่าเรี ยนอยูป่ ระมาณ ๑,๒๐๐ รู ป
*สังคมสงเคราะห์
*สุขภาพหรื อการสาธารณสุข
-คนในประเทศกลุ่มกาลังพัฒนาและยังไม่พฒั นา เอาข้อมูลของประเทศไทยเป็ น
ฐาน มีผถู ้ ือพื้นที่ทาการเกษตรอยูป่ ระมาณ ๖ ล้านราย(เฉพาะเจ้าของที่ดิน) มีแรงงานภาค
เกษตรกรรมอยูป่ ระมาณ ๓๗ เปอร์เซ็นต์ คนเหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสด้านการศึกษา ขาด
แคลนเครื่ องอุปโภคบริ โภคและมีปัญหาด้านสุขภาพมาก
*ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา
คนด้อยโอกาสเหล่านี้จะไปทางไหน
?
พระพุทธศาสนาสได้ช่วยคนด้อยโอกาส ๒ ส่วน (๑)มีคาสอนเรื่ องทาน ศีล ภาวนา การ
ทาบุญโดยการให้ ทาให้คนมีฐานะทาบุญในสถาบันทางพระพุทธศาสนา ทาให้คนด้อย
โอกาสมาบวชเพื่อเรี ยนหนังสื อหรื อใช้ชีวติ เป็ นพระเพื่อให้สามารถดารงชีวติ ได้สะดวก

๗
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสพัฒนาตัวเองบาเพ็ญธรรม (๒)สร้างสถาบันการศึกษา
เอื้ออานวยให้คนด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาการต่างๆ
*พระพุทธศาสนาจะช่วยพัฒนาคนในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้วอย่างไร ? คนใน
ประเทศด้อยโอกาส มักจะถูกคนในประเทศที่พฒั นากว่าเอาเปรี ยบ ผูด้ อ้ ยควรพัฒนาตน
อย่างไร ? ในขณะเดียวกันคนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกาลังมีปัญหาอะไร ? คนเหล่านี้
กาลังบริ โภควัตถุอย่างเมามัน หลงใหลไปกับวัตถุ กาลังมีปัญหาชีวิต

