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            หนังสือ การเมืองใหม วิถีพุทธ เขียนโดย พระครูภาวนาโพธิคุณ (พระสมชาย 

            กนฺตสีโล, ดร.) ตีพิมพครั้งแรกในปใดไมปรากฏในสารระบบออนไลน หากแต

            มีการตีพิมพคร้ังที่ 2 เมื่อเดอืนเมษายน ป พ.ศ.2554 ในหนารองของการเมือง

ใหม วิถีพุทธ ไดโปรยคําอธิบายที่ดูเหมือนจะเปนคําถามกลาย ๆ วา “เพ่ือเปนสันติภาพที่แท ความเปนสากล 3 

ประการ ทําไดหรอืไม” ไดแก 1) ความเปนมนุษยที่สากล กลาวคือ การมองมนุษยที่ไหนในโลกก็เปนมนุษยเหมือนกัน

ทั้งน้ัน ทุกคนรักชีวิต รักสุข เกลียดทุกข กลัวตอความตาย มนุษยทุกคนลวนเปนเพ่ือเกิดแกเจ็บตาย อยูในกฏของ

ธรรมชาติอยางเดียวกัน 2) ความจริงที่เปนนสากล ทําเหตุปจจัยอยางไร ผลก็เกิดตามนั้น เม่ือทําเหตุดี ผลก็เกิดดี 

ไมวาจะทําดทีี่ไหนก็ไมแตกตางกัน นี่คือความเปนสากล เปนไปตามกฏธรรมชาติ ธรรมะก็เปนความจริงตามธรรมชาติ

เฉกเชนกัน 3) ความเมตตาที่เปนสากล ความรักที่กวางขวาง ไมมีพรมแดน เมตตาจึงเปนสากลไมเลือกกลุมเหลา 

หากทําสามสิ่งน้ีใหเปนสากลไมได สันติภาพที่แทไมมีทางมาถึง (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต))

 เนื้อหาดานการเมืองใหม วิถีพุทธ จากมุมมองของ ฆารวาสโดย พระครภูาวนาโพธิคุณ เจาอาวาสวัดโพธ์ิ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ซึ่งมุมมองภาพรวม

มีความนาสนใจ จากมุมมองการเมืองใหมในประเทศไทยในมิติเชิงพุทธศาสนา ซึ่งปฏิเสธไมไดวาพระพุทธศาสนา

ในบานเรามีการปลูกฝงใหกับสังคมมานมนานและไดรับการหลอหลอมจากหลักธรรม  คําสอนในพระพุทธศาสนา

มายาวนาน วิถีชีวิตของคนไทยสวนใหญตั้งแตกําเนิดจนถึงตาย จึงเกี่ยวโยงสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

พระพุทธศาสนา แตเมื่อสงัคมโลกเปดกวางขึ้นท้ังในดานสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงเปน

เหตุผลสําคัญที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุคโลกาภิวัฒน สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติ

ในหลาย ๆ ดาน กลาวคือ

   1. วิกฤติการเมอืง

   2. วิกฤติดานเศรษฐกิจ

   3. วิกฤติดานสังคม

   4. วิกฤติดานส่ิงแวดลอม

 พระพุทธศาสนา จึงเปนกระบวนทัศนใหมที่จะสามารถนําหลักการสาํคัญที่มีอยูในพระไตรปฏกมาประยุกต

ใชในการแกปญหาในแบบองครวม  เพื่อจะทําใหการแกปญหาเปนไปอยางครบวงจร อันจะสงผลดีกับการแกไขปญหา

วิกฤติตาง ๆ ของสังคมไทยตอไป

 ในบทแรก ๆ ทานไดใหนยิามการเมอืงใหม จุดมุงหมายของการเมอืงใหม โดยมกีารเช่ือมโยงหลกัพุทธจรยิธรรม

ขั้นพ้ืนฐาน อันไดแกศลี 5 เพื่อปองกันไมใหชาวไทยชาวพุทธหลงใหลหลุดไปเขาปากเขาทางของพญามาร คือ การมี
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มิจฉาทิฏฐิ มีอคติตอกันและกัน โดยชักนําใหคนไทยเหลียวหลังดอูดีตกัน บางวา บรรพบุรษของเรา สถาบันพระพุทธ

ศาสนาและพระมหากษัตรยรักษาแผนดิน ชาติบานเมือง ใหอยูรอดปลอดภัยมาไดอยางไร? และเราจะเลือกเอาสิ่งท่ี

ถูกตองดีงามเหลานี้ มาใชใหเกิดประโยชนในการแกปญหาชาติบานเมืองในภาวะวิกฤตไดอยางไร? 

 ในตอนที่หนึ่งไดกลาวถึง พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตรย ท่ีเชื่อมโยงใหเปนรูปธรรมโดยใชวัด

และวังที่มีความสัมพันธกันยาวนาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ร.1-ร.9) โดยทิ้งทายในบทนี้ไวอยางนาสนใจในหัวขอที่

กลาวถึง แนวทางการเมอืงวิถพีทุธไมควรหยุดอยูแคทองจาํ แตตองลงมอืทาํ โดยยกตวัอยางคตขิองนกัพฒันาทีก่ลาวไววา 

“จะปลูกพืชตองเตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนางานตองพัฒนาคน ถาจะพัฒนาคนตองพัฒนาท่ีจิตใจ 

ถาจะพัฒนาใคร ๆ ก็ตองพัฒนาที่ตัวเรากอน” ซ่ึงทั้งหมดนี้มันเปนเรื่องราวของการ ปรับพ้ืนฐานใหดี โดยใชศีลธรรม

นั่นเอง

 ในตอนที่สอง เปนเรื่องของการนําหลักศีล 5 มาสรางการเมืองใหม จึงพาไทยหลุดพนวิกฤต ผูอานเอง 

จึงหวนคิดไปวา อาว...! “ที่ผานมาไมมีบูรณาการประชาธิปไตยใหสอดคลองกับความเปนไทย จนเกิดคุณธรรม และ

มีปญหาคุณธรรม ทําใหเกิดการซื้อสิทธิขายเสียง ไมคํานึงถึงประชาชน แสวงหาประโยชนเพื่อตัวเองตลอดจน

การแยงชงิอาํนาจ” งัน้หรอื พออานมาถงึหวัขอสดุทายในบททีส่องทีเ่ปนบทวเิคราะหการปกครองของพระเจามหาวิชติราช

ทีมี่มากอนยุคพุทธการท่ีถอืเปนเรือ่งเลาของการปกครองทีน่าสนใจทีเ่อยอางความยาวนานนบัเปนพนั ๆ ป ท่ีพระราชา

แตละแคลนไดปกครองดวยหลกัสังคหวตัถุ โดยยึดหลกั ยัญ 5 ประการ คอื 1) สัสสเมะ คอื ความฉลาดในการทาํนบุาํรงุ

พืชพันธัญญาหาร 2) ปุริสเมธะ คือ ฉลาดในการบํารุงขาราชการ รูจักสงเสรมิคนดีมีความสามารถ 3) สัมมาปาสะ คือ 

ความรูจักผกูประสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ 4) วาชเปยยะ คือ การมีวาจาอันดูดดื่ม ดวยการพบปะ

ใหโอวาทประชาชน 5) นรัคคฬะ คือ บานเมืองสงบสุขปราศจากผูราย ไมตองระแวงกัน

 บทสรุป พบวา ศีล 5 หลักการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน เมื่อกลาวถึงหลักพระธรรมและพระวินัยที่

พระพุทธเจาไดทรงแสดงและบัญญัติไวนั้น พระองคทรงประสงคใหเปนตัวแทนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนปจจัย

สาํคัญ อนัจะสงผลใหเกิดความดํารงคงม่ันอยูไดอยางย่ังยนืของพระพทุธศาสนา และใหเกิดความสนัตสิขุของมวลมนษุย

ในสังคมโดยรวม และเมื่อกลาวถึงพระวินัยในสวนแหงศีล โดยเฉพาะศีล 5 จัดเปนขอปฏิบัติสากลของมวลมนุษย 

หากมนุษยสามารถอยูคนเดียวตามลําพังในโลกนี้ได ศีลก็ไมมีความจําเปน แตมนุษยจําตองอยูรวมกันเปนหมูเปนคณะ

และเปนสังคม ศีลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งและมีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนในการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

รวมถึงความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน

 สงัคมไทยกาํลงัเผชญิหนากบัการเปลีย่นแปลงทีส่งผลอยางรนุแรงตอวิถชีวิีต โดยเฉพาะอยางย่ิงการนาํวัฒนธรรม

ตะวันตกเขามาประยุกตใชในสังคมไทย ไดสงผลตอแบบแผนการเล้ียงดูและปฏิสัมพันธของสถาบันทางสังคมในระดบั

ตาง ๆ ใหเปลีย่นไปอยางรวดเรว็ กระบวนการขัดเกลาทางสงัคมทีม่ลีกัษณะไรรากฐานทางวฒันธรรมและขาดคุณธรรม 

จรยิธรรมนัน้ เปนสวนหนึง่ของปญหาเชิงโครงสรางทีด่าํรงอยูในทกุระดับความสมัพันธของสงัคมไทยขณะนี ้ การยกระดับ

มาตรฐานการดําเนินชีวิตใหกับสังคมไทยในอนาคตตองเริ่มจากการพัฒนาคนในสังคม เพื่อเสริมสรางและพัฒนา

กระบวนการสรางสังคมปรองดอง สงเสริมแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติ คํานึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมไทย 

ซึ่งการจะสรางดุลภาพในสังคมไดนั้นก็คือ กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนากาย จิตวิญญาณ ที่เปนฐานคิดเพื่อการพัฒนา

ที่ตัวมนษุยในฐานะปจเจก และกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมบนฐานคิดท่ีวามนษุยเปนสัตวสังคม มนุษยไมอาจแยก

ตนเองออกไปอยูอยางโดดเดี่ยว แตตองอยูรวมกันเปนกลุมเกื้อกูลสนองตอบความตองการกันและกัน

 นัดถิ กัมมะสะมัง พะลัง ไมมีแรงใดใดในโลก เสมอดวยแรงกรรม บาปบุญ นรก สวรรคมีจริง ขอจงเช่ือเถอะ

ทําอยางไรจะไดอยางนั้น หนีไมพน จริง ๆ นะ
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