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บทคดัย่อ
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย  การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเฉพาเจาะจง จาํนวน 14 คน และกระบวนการสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุ 

จาํนวน 5 คน นาํมารวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา

 ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช คือการปกครอง

ท่ีใชห้ลกัธรรมทางพทุธศาสนาในการปกครอง ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม สงัคหวตัถุ และจกัรวรรดิวตัร ซ่ึง

สามารถนาํมาใชก้บัการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบนั เฉพาะอยา่งยิง่ทศพิธราชธรรม ไดน้าํมาประยกุต์

กบัการบริหารองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งกวา้งขวาง สาํหรับการปกครองของประเทศไทยดว้ย

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมราชาหรือราชาธิป

ไตย ท่ีผูน้าํการปกครองตอ้งกอปรดว้ย คุณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา โดยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต และความกลา้หาญเป็นคุณสมบติัท่ีสังคมไทยตอ้งการมากท่ีสุด  นอกจาก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช ไดน้าํเสนอแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธผ่านทางนวนิยายและบทความในหนงัสือพิมพแ์ลว้ 

ยงัไดแ้สดงบทบาทดาํรงตนและดาํรงความเป็นผูน้าํทางการเมืองตามหลกัธรรมทางพุทธศาสนา อนัถือ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัการเมืองและการบริหารบา้นเมืองไทยในทุกยคุทุกสมยั

คาํสําคญั :  แนวคิดทางการเมืองแนวพทุธ  ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

Abstract
 The objective of this research is study the Buddhist Approach on Political Concepts of M.R. 

Kukrit Pramoj.  

 The research methodology employed this research is qualitative, including several qualitative 

methods of (1) documentary research, (2) in-depth interview with fourteen informants selected by

 purposive sampling method and (3) focus group interview with five qualifying experts, in which 

descriptive approach of data  analysis were employed.

 The result of the study was that the Buddhist political Concepts of M.R. Kukrit Pramoj 

resembles Buddhist principles of governance which include: desa-raja-dhamma (Ten Duties of the King), 
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sanga-ha-vatthu (Principles of Service and Social Integration), and cak-ka-vatti-vat (Duties of the Great 

rulers). All these principles were being widely adapted to modern Politics and Governance in Thailand, 

especially the desa-raja-dhamma (Ten Duties of the King) that being applied in managing public and 

private sectors nationwide.  Consequently, the democratic form of governance in Thailand with the King 

as the head of the state stipulates the condition of dhamma-raja in which the head of the state must uphold 

their virtue and moral according to the Buddhist principles.  Ultimately, honesty, integrity, and courage are 

leadership characteristics mostly demanded by Thai public and society.  Apart from the fact that M.R. 

Kukrit Pramoj had presented his Buddhist political ideology via his several outstanding masterpieces 

including novels and newspaper articles, he also consistently live and committed to his role status as a 

faithful Buddhist-principle-guided Thai political leader, thus, being a great role model for both politics 

and governance circles in Thailand until nowadays.

Keywords : Political Concepts on Buddhist Approach, M.R. Kukrit Pramoj

บทนํา
 พทุธศาสนามีความรุ่งเรืองมากในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช หลงัจากนั้นพทุธศาสนาไดเ้ลือนหาย

ไปทีละสาย  แมป้ระเทศศรีลงักาท่ีพทุธศาสนามีรากฐานมัน่คงในยคุนั้น กเ็ส่ือมสลายลงเหลือท่ีมัน่สุดทา้ย

ในแผ่นดินสุวรรณภูมิอนัเป็นผลงานการวางรากฐานของพระธรรมฑูตต่างประเทศ โดยมีพระโสณะ

และพระอุตตระเป็นหวัหนา้ (พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด วงศช์ะอุ่ม), 2556) แต่พทุธศาสนาในแผน่ดิน

สุวรรณภูมิในลาว กมัพชูา หรือเมียนม่า (พม่า) เร่ิมเส่ือมถอยลง เพราะการเมืองของประเทศนั้น ๆ และ

การเปล่ียนแปลงของโลกสมยัใหม่จนพทุธศาสนาเหลือปราการสุดทา้ยบนผนืแผน่ดินไทยท่ีเป็นท่ีพ่ึงของ

สงัคมและแนวคิดทางการเมืองไทยมาทุกยคุทุกสมยั

 เม่ือยอ้นไปพุทธศตวรรษท่ี 19 ไทยไดรั้บอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ ์ เกิดคติท่ีถือว่า

พระมหากษตัริยท์รงเป็นจกัรพรรดิ หรือธรรมราชา พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูน้าํใหค้นทั้งหลายประพฤติ

ตนตามหลกัธรรมทางพทุธศาสนา (ทว ีสุรฤทธิกลุ, 2547) พระมหากษตัริยห์รือพระราชา คือผูซ่ึ้งทาํใหค้น

ทั้งหลายยนิดี หรือปกครองใหร้าษฎรมีความสุข ดงันั้น จึงตอ้งทรงถึงพร้อมดว้ยทศพิธราชธรรม ถึงพร้อม

ในการทาํหนา้ท่ีผูป้กครองรัฐตามหลกัสังคหวตัถุ มีหลกัการของจกัรพรรดิท่ีเป็นใหญ่เหนือกษตัริยอ่ื์น 

และการสร้างสมัพนัธ์ไมตรีกบักษตัริยท่ี์ปกครองเมืองข้ึนเมืองออกอยา่งชดัเจน ในเร่ืองเหล่าน้ี ม.ร.ว. คึก

ฤทธ์ิ ปราโมช ไดอ้รรถาธิบายและเสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองท่ีน่าสนใจหลายประเดน็ 

 ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช กบัแนวคิดทางพุทธศาสนา (สมบติั ภู่กาญจน์, 2554) มีการเขียนวิพากษ์

วิจารณ์เร่ืองราวต่าง ๆ แลว้นาํเขา้เปรียบเทียบกบัหลกัธรรมท่ีอธิบายให้เขา้ใจไดง่้าย ๆ จึงอาจกล่าวได้

ว่า ท่านเป็นนกัเขียนไทยคนเดียวท่ีนาํหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาเขียนเป็นบทความและนวนิยายได้

มากกวา่นกัเขียนคนอ่ืน ๆ  ในประเทศไทย นอกจากน้ีไดเ้ป็นคนแรกท่ีนาํความคิดการสอนวชิาพทุธศาสนา

เขา้ไปเป็นวิชาท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ตอ้งเรียนก่อนไปเรียนวิชาเฉพาะทาง

ของแต่ละคณะวิชา ซ่ึงในระยะแรกนั้นไดนิ้มนตส์มเด็จพระญาณสังวรก่อนเป็นพระสังฆราชสอนวิชา
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พทุธศาสนาคู่กบั ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

 ภาพรวมแห่งชีวิตของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ถือเป็นพุทธมามกะคนหน่ึงท่ีไดน้าํหลกัธรรมมะ

มาปฏิบติั และมาสอนแก่ผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะตลอดมา เพราะท่านเช่ือว่าหลกัธรรมของ

พระพทุธเจา้นั้นเป็นอกาลิโก คือ จริงแทแ้น่นอนไม่เปล่ียนแปลงไปดว้ยกาลเวลา  งานเขียนเก่ียวกบัพทุธ

ศาสนาหลายช้ินไดใ้ห้สติแก่สังคม ให้สติแก่กิจกรรมทางการเมืองและบทบาททางการเมืองของท่าน

ในช่วงท่ีดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 13 (พ.ศ. 2518-2519) ยอ่มมีหลกัธรรมทางพุทธศาสนาหรือ

การบริหารงานแนวพทุธอยูเ่ป็นอนัมาก

 ในประเด็นพระสงฆก์บัการเมือง (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2548) มีเฉพาะประเทศท่ีเคยตกเป็นเมืองข้ึน

ของชาติอ่ืน ส่วนประเทศท่ีดาํรงเอกราชไดต้ลอดมา เช่น ประเทศไทย พระสงฆไ์ม่ไดเ้ล่นการเมือง การท่ี

พระสงฆใ์นประเทศเหล่านั้นเล่นการเมือง เพราะประชาชนถกูบีบคั้น จึงตอ้งพ่ึงพระสงฆช่์วยเจรจาขอร้อง

ใหผู้ป้กครองผอ่นคลายการบีบคั้น เม่ือปฏิบติัมาเป็นเวลานาน พระสงฆเ์กิดเขา้ใจวา่ตนมีหนา้ท่ีเจรจากบั

รัฐบาลเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และประชาชนมกันาํเร่ืองเดือดร้อนไปเล่าให้พระสงฆฟั์ง 

ทาํใหพ้ระสงฆน์ั้นเล่นการเมือง 

 ดา้นการเมืองกบัพุทธศาสนา (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2548) ในเมืองไทยไดก้ล่าวกนัว่าพุทธศาสนา

ไม่เก่ียวกับการเมือง เพราะพระบรมศาสดาทรงสละราชสมบติัและทรงสละทางโลกออกบรรพชา 

ทรงแสวงหาธรรมอนัเป็นเคร่ืองหลุดพน้ก็จริงตามพุทธประวติั แต่เม่ือพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้แลว้ยงัทรง

สอนวิธีการปกครองท่ีชอบท่ีถูกใชไ้ดทุ้กกาลทุกสมยั ดงันั้นพระพุทธเจา้ไม่เก่ียวกบัการเมืองยอ่มไม่ถูก

ตอ้ง  เพราะท่ีไดน้าํมากล่าวแลว้ขา้งตน้เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นว่า  พุทธศาสนานั้นเก่ียวกบัการเมือง

อยา่งยิง่และลทัธิการเมืองตลอดจนรัฐประศาสโนบายต่าง ๆ  ท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงสัง่สอนไวน้ั้นเป็นของดี

และของจริงท่ีใชไ้ดทุ้กกาลสมยั  สมควรท่ีนกัการเมืองในปัจจุบนัจะไดค้น้ควา้ศึกษาใหเ้กิดความรู้ความ

เขา้ใจแทนท่ีจะเขา้ใจผดิไปวา่พทุธศาสนาไม่เก่ียวกบัการเมืองแลว้ละเลยเสียไม่สนใจ  เม่ือปัญหาทางการ

เมืองเกิดข้ึนกไ็ปคน้ควา้หาคาํตอบปัญหานั้นจากท่ีอ่ืน  คาํตอบท่ีไดม้านั้นเม่ือนาํมาใชก้บัคนไทยท่ีนบัถือ

พทุธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ กย็อ่มจะบกพร่องใชไ้ดไ้ม่เตม็ท่ี 

 จากเอกสารและงานวิชาการท่ีกล่าวถึง ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช และงานวรรณกรรมของท่าน 

ยอ่มปรากฏแนวคิดทางการเมืองท่ีนาํหลกัพุทธศาสนามาประยกุต ์  ซ่ึงทาํให้เกิดแนวคิดทางการเมืองอีก

แนวทางหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเมืองและนกัการเมืองของไทย จึงไดน้าํเสนองานวิจยัในลกัษณะ

วทิยานิพนธ์ตามหวัขอ้เร่ืองน้ี

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 เพ่ือศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพทุธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

คาํถามในการวจิยั 
 แนวคิดทางการเมืองแนวพทุธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นอยา่งไร 
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กรอบแนวคดิการวจิยั
 เป็นกรอบแนวคิดหรือหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีประยกุตใ์ชก้บัการเมืองการปกครองไทย 

ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม  สงัคหวตัถุ และจกัรวรรดิวตัร

ขอบเขตการวจิยั
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเฉพาะแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีนาํมาใช้ในการเมือง การ

ปกครองไทย

 2.  ขอบเขตดา้นตวับุคคล  ศึกษาเฉพาะแนวคิดทางการเมืองของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

นิยามศัพท์เฉพาะ
 แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ หมายถึง ความคิดทางการเมืองการปกครองท่ีนาํหลกัธรรมหรือ

คาํสอนพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม  สงัควตัถุ และจกัรวรรดิวตัร 

 ทศพิธราชธรรม  หมายถึง  ธรรมของพระราชาหรือผูป้กครองบา้นเมืองหรือผูบ้ริหารองค์กร

10 ประการ

 สงัคหวตัถุ  หมายถึง  หลกัการครองใจคน 4 ประการ 

 จักรวรรดิวตัร  หมายถึง  การนําหลักธรรมเป็นธงชัยในการปกครอง (ของพระจักรพรรด์ิ

ในอดีตกาล) 12 ประการ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
 1.  นาํเสนอผลการวจิยัเพ่ือเป็นตวัอยา่งในทางการเมืองแนวพทุธ

 2.  ใชแ้นวคิดทางการเมืองแนวพทุธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช อภิปรายผลทางการเมือง

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร การ

สมัภาษณ์ และกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
 การสมัภาษณ์บุคคลท่ีมีความรู้ทางพทุธศาสนา และการเมืองท่ีสามารถใหข้อ้มูลเช่ือมโยงถึง ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช จาํนวน 14 รูป/คน โดยจาํแนกเป็นพระผูใ้หญ่ชั้นราชาคณะ 2 รูป และบุคคลทัว่ไป 12 คน 

โดยมีการวพิากษแ์ละประเมินงานวจิยัจากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 คน 

แนวคิดทางการเมือง แนวคิดทางการเมืองแนวพทุธ

ทศพิธราชธรรม   

สงัคหวตัถุ                           

จกัรวรรดิวตัร
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล
  1. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยั

  2. สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง (Key informants) จาํนวน 14 ราย

  3. กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

วเิคราะห์ข้อมูล
  1. นาํเอกสารงานวจิยัมาสรุปตามวตัถุประสงค์

  2 . นาํสาระท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาสรุปประเดน็เพ่ือหาคาํตอบตามวตัถุประสงค ์

  3. รวบรวมประเด็นสาํคญัจากการสรุปเอกสารงานวิจยั จากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง เพ่ือให้

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีวจิยั ประเมินและใหข้อ้เสนอแนะ

  4. สรุปสาระสาํคญัเรียบเรียงเป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์

สรุปการวจิยั
 การวิจยัเร่ือง “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพทุธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qual-

itative research) โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary) การสมัภาษณ์ (Key Informant) และกระบวนการ

สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

 แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปรากฏชดัเจนในวรรณกรรม “ธรรม

แห่งอริยะ”  ซ่ึงไดพิ้มพเ์ป็นตอน ๆ ในหนงัสือพิมพส์ยามรัฐรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2512 ถึงวนั

ท่ี 10 มกราคม 2513  แลว้จึงพิมพร์วมเล่มคร้ังแรกเม่ือเดือนเมษายน 2537 เน้ือหากล่าวถึงความเจริญและ

วฒันธรรมของชนเผา่ “อริยะ” หรือ  “อารยะ” ซ่ึงพระพทุธเจา้กไ็ดถื้อชาติกาํเนิดในชนเผา่น้ี

 ในการปกครองของชนเผา่อริยะ ปกครองดว้ยหลกัธรรมแห่งพุทธศาสนา ซ่ึงมีความเจริญรุ่งเรือง

มากใน ยคุการปกครองของพระเจา้อโศก หรือท่ีศาสนาพุทธเรียกว่าพระเจา้ศรีธรรมาโศกราช หลกัการ

ปกครองของพระเจา้อโศกเป็นผลของคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้โดยตรงคาํสอนหลกัธรรมแห่งการ

ปกครองมี 2 ระบอบ คือ

 1. ระบอบสาธารณรัฐ หรือ วาหิกคณะ ใช ้ “อปริหานียธรรม” คือ ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความไม่

เส่ือม 7 ประการ ไดแ้ก่ หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์พร้อมเพรียงกนัประชุม ไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีพระพุทธเจา้

ทรงบญัญติั เคารพนบัถือผูใ้หญ่ ยนิดีในเสนาสนะ ไม่ลุอาํนาจตณัหา และอยูด่ว้ยกนัอยา่งผาสุก เป็นหลกั

ธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นมหาปรินิพานสูตร และอรรถกถาสุมงัคลวลิาสินี ทีฆานิกายมหาวรรค หลกัธรรมขอ้น้ี 

ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช มิไดอ้ธิบายขยายความไวใ้นวรรณกรรมธรรมแห่งอริยะ

 2. ราชาธิปไตย หรือ ธรรมราชา คือ ธรรมแห่งพระเจา้แผน่ดิน ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ 

สังคหวตัถุ 5 ประการ และจกัรวรรดิวตัร 12 ประการ ซ่ึง ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดอ้รรถาธิบาย การ

ปกครองของพระเจา้อโศกท่ีใชห้ลกัธรรมทั้งสามน้ีเป็นส่วนใหญ่
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อภปิรายผล
 งานวิจยัเร่ือง “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช” ไดศึ้กษาเอกสาร 

(Documentary) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) กบัผูร้อบรู้และใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพ (Key 

informant) และกระบวนการกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) นบัเป็นการวจิยัท่ีแยบคาย ตรวจสอบ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีมีคุณค่าถูกตอ้ง แม่นตรงเช่ือถือได ้ จึงขอนาํขอ้มูลทั้งหมด

มาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 

 1.ภูมหิลงัและแนวคดิทางการเมอืง
  ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช มีความพร้อมในการเป็นปราชญ ์เพราะมีปัจจยัเอ้ือหลายประการ กล่าว

คือ ชาติกาํเนิดเป็นราชนิกลู มีการศึกษาขั้นสูงจากสถาบนัต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการสร้างผูน้าํ มีไหว

พริบฉลาด มีความรู้ดา้นหลกัธรรมทางพทุธศาสนา มีความสามารถดา้นวรรณกรรม เป็นนกัหนงัสือพิมพ ์

และมีประสบการณ์ทางการเมือง ทาํให้มีอตัลกัษณ์หลากหลายท่ีถือเป็นแบบอย่างแก่สังคมไทย จึงขอ

อภิปรายตามกรอบการวิเคราะห์ของผูช่้วยศาสตราจารยท์วี สุขฤทธิกุล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

สุโขทยัธรรมาธิราช (ทว ี สุรฤทธิกลุ, 2547)

 (1) ความเป็นพวกกษตัริยนิ์ยม (Royalist) และพวกหัวเก่า (Traditional) แนวคิดทางการเมือง 

แนวพุทธ คือ ธรรมราชา และการปกครองแบบราชาธิปไตย (พระราชาเป็นใหญ่) จากการวิเคราะห์

วรรณกรรมธรรมแห่งอริยะ ท่ียกหลักการปกครองของพระพุทธเจ้า  ซ่ึงทรงสั่งสอนธรรมแห่ง

การปกครองสองระบอบ คือ อปริหานียธรรม สาํหรับ “สาธารณรัฐ” หรือ “วาหิกคณะ” และธรรมแห่ง

พระเจา้แผ่นดิน คือ ทศพิธราชธรรม 10 สังคหวตัถุ 4 และจกัรวรรดิวตัถุ 12 ปรากฏเน้ือหาเป็นธรรม

แห่งพระเจา้แผน่ดิน โดยไม่ไดก้ล่าวถึงสาระของการปกครองระบบสาธารณรัฐ และไดย้กตวัอยา่ง  การ

ปกครองของพระเจา้อโศกท่ีเป็นธรรมราช ซ่ึงปกครองในแบบราชาธิปไตย โดยเช่ือมโยงมาถึงการ

ปกครองสมยัอยุธยาท่ีรับแบบแผนการปกครองของอินเดียมาเป็นกฎระเบียบการปกครอง เรียกว่า 

“พระธรรมศาสตร์” แสดงความเป็นพวกกษตัริยนิ์ยม และพวกหัวเก่าอย่างชดัเจนของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช

 (2)  ความเป็นพวกหวักา้วหนา้ หรือเสรีนิยม (Progressive or liberal) มีความคิดเป็นอิสระเสรี เช่ือ

มัน่ในตวัเองสูงไม่ยดึติดรูปแบบเดิม มีนโยบายบริหารท่ีแปลกใหม่ และมีความกลา้หาญในการตดัสินใจ 

มีเหตุผล ยนืยนัจากการเปิดสัมพนัธไมตรีกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนท่ีใหก้ารสนบัสนุนพรรค

คอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย การนาํคณะรัฐมนตรีไปเยือนปักก่ิงเป็นคร้ังแรก ท่ามกลางความขดัแยง้

ทางการเมือง และเสียงคดัคา้นจากบางกลุ่ม นบัเป็นความกลา้หาญและเช่ือมัน่ในตนเองของ ม.ร.ว. คึก

ฤทธ์ิ ปราโมช

 อย่างไรก็ตามในวรรณกรรมธรรมแห่งอริยะ ไดก้ล่าวถึงการใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนาของ

พระเจา้อโศก ซ่ึงเปิดสมัพนัธไมตรีกบัประเทศเอกราชต่าง ๆ  มีการส่งราชฑูตไปเจริญทางพระราชไมตรี

เช่นเดียวกบัการดาํเนินรัฐประศาสโนบายของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เม่ือสมยัเป็นนายกรัฐมนตรี 
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 (3) ความเป็นพวกปฏิบติันิยม (Pragmatistic) มุ่งผลสาํเร็จมากกวา่การยดึติดกรอบหรืออุดมการณ์

ใด ๆ ไดแ้ก่ การกาํหนดคาํขวญัของพรรคกิจสังคมในสมยัท่ีเป็นรัฐบาลว่า “เราทาํได”้ เนน้ผลงานตาม

คาํแถลงนโยบาย ทาํให้เกิดผลท่ีประจกัษห์ลายโครงการ ไดแ้ก่ เงินผนัประกนัราคาพืชผล สภาตาํบล 

กองทุนหมู่บา้น ซ่ึงเป็นนโยบายและโครงการท่ีรัฐบาลต่อไปนาํไปเป็นตวัอย่างจนกลายเป็นนโยบาย

ประชานิยมในปัจจุบนั 

 (4)  ความเป็นพวกประชาธิปไตย (Democratist) เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ม ้ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช เป็นราชนิกูล หรือชนชั้นสูงทางสังคม แต่เขา้ใจความเป็นอยูข่องคนระดบัล่าง ไม่เลือกชนชั้น 

สามารถประสานความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีหลากหลายจากการเป็นรัฐบาลผสม และรับฟังเสียง

ขา้งนอ้ย ใชก้ารประนีประนอมท่ีเนน้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัการในประเทศ จุดเด่นท่ีสําคญั  คือ 

ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบัความเป็นกษตัริยนิ์ยมของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 

ปราโมช ทาํใหก้ารปกครองของไทยในสมยัต่อมาเป็นประชาธิปไตยท่ีมีค่านิยมเทิดทูนสถาบนัพระมหา

กษตัริยต์ราบถึงปัจจุบนั 

 (5) ความเป็นพวกสังคมนิยม (Socialist)  มุ่งกระจายความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคม

แก่ประชาชน เฉพาะอยา่งยิง่ชาวนา และเกษตรกรน้ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ โดยถืออุดมการณ์วา่ “ทุกข์

ของชาวนา คือ ทุกขข์องแผน่ดิน” ถา้จะใหป้ระเทศไทยกา้วสู่การพฒันาตอ้งแกไ้ขปัญหาของชาวนาเพ่ือ

พฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน  นโยบายสาํคญั คือ เงินผนัจึงเป็นจุดเด่นของรัฐบาลพรรคกิจสงัคมและ ม.ร.ว. 

คึกฤทธ์ิ ปราโมช  รวมถึงการประกนัราคาพืชผลการเกษตร  การจดัตั้งสภาตาํบล ซ่ึงต่อมามีบทบาทอยา่ง

มากสาํหรับการปกครองทอ้งถ่ิน  อนัเป็นการกระจายความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรม  และ

เป็นตวัอยา่งของการบริหารประเทศในรัฐบาลชุดต่อมา 

 (6) ความเป็นพวกอาํนาจนิยม  (Authoritarianism) เน่ืองจาก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช มีความเช่ือ

มัน่ในตนเองสูง จึงมีความเด็ดขาดจนถูกมองว่า เป็นคนอารมณ์ร้าย และถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ 

(Autocracy) แต่มีหลกัธรรมทางพทุธศาสนาในการดาํเนินชีวติ รู้จกัระงบัอารมณ์ใชส้ติความมีเหตุผล และ

มีอารมณ์ขนั ทาํใหภ้าพลกัษณ์ท่ีสาธารณชนพบเห็นยอมรับได ้ เม่ือเปรียบเทียบกบัความเป็นปราชญ ์และ

ความศรัทธาจากสงัคม

 (7) ความเป็นพุทธหรือพุทธนิยม (Buddhism) มีความรอบรู้เขา้ใจหลกัธรรมทางพุทธศาสนาใน

ลกัษณะของโลกียธรรมอยา่งดี ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ เม่ือเขา้สู่การเมืองและมีบทบาทบริหารประเทศ 

จึงเกิดแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ ทั้งในวรรณกรรม การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการเป็นนายก

รัฐมนตรี

 อน่ึง ความเป็นพุทธนิยมของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมชยงัแสดงออกถึงแนวคิดการปกป้องพุทธ

ศาสนาจากขอ้เขียนและการวิจารณ์ในบทความของหนงัสือพิมพส์ยามรัฐถึงความเช่ือท่ีงมงาย ความเช่ือ

ไสยศาสตร์ และการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของภิกษุสามเณร ตลอดจนแสดงความเห็นโตต้อบพระ

ภิกษุท่ีมีบทบาทเป็นท่ีนิยมรับของพทุธศาสนิกชน เช่น ท่านพทุธทาสภิกข ุเป็นตน้ 
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พระสงฆ์ในพทุธศาสนากบัการเมอืง
 จากวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างเห็นพอ้งว่าศาสนากบัการเมืองเก่ียวขอ้งกนั หลกั

ธรรมย่อมนาํใชก้บัการเมืองได ้แมพ้ระสงฆใ์นพุทธศาสนาอาจมีบทบาททางการเมืองแตกต่างกนัตาม

บริบทของสังคมและวฒันธรรม แต่สถานะของพระสงฆก์บัการแสดงบทบาททางการเมืองควรพิจารณา

ให้เหมาะสม ดัง่เช่นพระสงฆใ์นประเทศไทยท่ีมีบทบาทให้การศึกษาอบรมสั่งสอนคนในสังคม เป็นผู ้

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมทางพทุธศาสนาตามโอกาสต่าง ๆ 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทบาทของพระภิกษุสามเณรได้เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมทั้ ง

ภายในและภายนอกประเทศ พระภิกษุสามเณรเขา้มาศึกษาทางโลกจากมหาวิทยาลยัสงฆส์องแห่ง คือ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (ม.จ.ร.) และมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั (ม.ม.ร.) ซ่ึง

เน้ือหาหลกัสูตรคลา้ยกบัสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ไป มีการศึกษาดา้นการเมืองการปกครองมีหลกัสูตรดา้น

รัฐศาสตร์ มีการวิพากษป์ระเด็นการศึกษาและการเมือง ทาํให้พระภิกษุสามเณรยุคใหม่มีแนวคิดและ

บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการเมืองมากข้ึน จึงควรตระหนกัถึงบทบาทการใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนากบั

บทบาททางการเมืองวา่จะกาํหนดขอบเขตอยา่งไรใหเ้หมาะสม  ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นในประเดน็น้ีวา่

 (1) การอบรมสัง่สอนของพระภิกษุสามเณรควรมีความทนัสมยั มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

เขา้ถึงประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย

 (2) ประยกุตห์ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชก้บัชีวิตประจาํวนั การบริหารองคก์รจนถึงการ

บริหารประเทศ 

 (3)  ความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ควรเป็นลกัษณะใหค้วามรู้ความเขา้ใจการเมือง การใชสิ้ทธิเสรีภาพ 

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเชิงสร้างสรรคม์ากกวา่การใชค้วามรุนแรง

 (4)  ควรแสดงบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกบัสถานะการเป็นพระสงฆ์ ไม่ควรเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองเสียเอง และไม่แสดงบทบาทเลือกขา้งหรือสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง แต่ควร

เป็นการประนีประนอม และส่งเสริมความสามคัคีเป็นสาํคญั

ธรรมราชากบัราชาธิปไตย 
 ดังได้กล่าวมาแล้วถึงแนวคิดทางการเมืองของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ท่ีเป็นกษตัริย์นิยม 

(Royalist) และพทุธนิยม (Buddhist) ซ่ึงตรงกบัคุณลกัษณะของ “ธรรมราชา” คือ พระราชา หรือพระมหา

กษตัริยท่ี์ทรงใช ้หลกัธรรมในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ อนัเป็นผูน้าํการปกครองประเทศไทยมา

แต่โบราณ 

 ดา้นอาํนาจอธิปไตย คือ อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เม่ืออดีตเป็นพระราชอาํนาจของ

พ่อขุน (สมยัสุโขทยั) พระราชา (สมยัอยธุยา) และพระมหากษตัริย ์ (สมยัรัตนโกสินทร์) ซ่ึงมีพระราช

อาํนาจสิทธิขาดแต่เพียงพระองคเ์ดียว เรียกวา่ “สมบูรณาญาสิทธิราชย”์  การปกครองลกัษณะน้ีคือการปก

ครอบแบบ “ราชาธิปไตย” ท่ีคนไทยยอมรับมาเป็นเวลานาน จนเป็นวฒันธรรมทางการเมืองของไทย ยงั

ผลใหส้ถาบนัพระมหากษตัริย ์หรือพระราชาอยูใ่นฐานะท่ีควรเทิดทูน ผูใ้ดจะละเมิดมิได ้แมเ้ปล่ียนแปลง
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การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรทุกฉบบัเนน้ชดัเจนถึงการปกครอง

ประเทศไทย  คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

 ความโดดเด่นของธรรมราชากบัราชาธิปไตยยงัคงอยูใ่นระบอบการเมืองการปกครองปัจจุบนั มี

ปัจจยัสาํคญัจากวฒันธรรมการปกครองของไทย ความมีพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยไ์ทย ท่ีคน

ไทยส่วนใหญ่เช่ือวา่เป็นผูมี้บุญบารมีเหนือคนทัว่ไปทั้งปวง เช่นเดียวกบัราชาปราชญ ์(Philosopher King) 

ตามแนวคิดทางการเมืองของเพลโต ้ (Plato) ดงันั้นไม่ว่าการเปล่ียนแปลงทางการเมืองจะเป็นอย่างไร 

พรรคการเมืองใดเป็นรัฐบาล มีการยดึอาํนาจเป็นเผดจ็การ หรือเกิดวิกฤตทางการเมืองในกรณีใด ๆ พระ

มหากษตัริย ์หรือพระราชาจะเขา้มามีส่วนไดรั้บการกล่าวถึงหรืออา้งอิงเสมอ

 อยา่งไรกต็าม การเมืองการปกครองไม่วา่เป็นรูปแบบใด หรืออาํนาจอธิปไตยจะอยูก่บัผูใ้ด ควรใช้

หลกัทศพิธราชธรรม สังคหวตัถุ และจกัรวรรดิวตัรมาประยกุต ์จะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จเป็นผลดีต่อ

สงัคม

ข้อเสนอแนะ
 งานวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะ 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั และ

ขอ้เสนอแนะของการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นกรอบการดาํเนินงานโดยกฎหมาย และการบริหารระดบัสูง คือ

  1.1 บญัญติัหลกัธรรมทางพทุธศาสนา ไดแ้ก่ ทศพิธราชธรรม  สงัคหวตัถุ และจกัรวรรดิวตัร มา

กาํหนดในนโยบายแห่งรัฐ  หรือนโยบายท่ีเก่ียวกบัศาสนาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

  1.2 กฎหมายระดบัพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร และการเมืองการปกครองตอ้งสอด

แทรกหลกัธรรมทางพทุธศาสนา ดงักล่าวใน 1.1 มาประยกุตใ์นการปฏิบติั

  1.3 หลกัธรรมภิบาล ในระบบราชการท่ีมี 6 ประการ ตามหลกัทศพิธราชธรรมมาประยกุตเ์พ่ิม

เติมตามความเหมาะสม อาทิ หลกัคุณธรรมคือการมีศีล หลกันิติธรรมคือหนกัแน่นในธรรม (อวิโรธนะ) 

หลกัความโปร่งใสคือ ความซ่ือตรง (อาชชวะ) หลกัการมีส่วนร่วมคือ ความสามคัคี (วาชไปยะ) หลกัความ

รับผิดชอบคือมุ่งทาํกิจใหบ้ริบูรณ์ (ตปะ) และหลกัความคุม้ค่า คือ การบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ (ทาน) 

เป็นตน้ 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิต ิ
 เป็นขอ้เสนอแนะท่ีควรปฏิบติัหรือแนะนาํแนวคิดทางการเมืองแนวพทุธไปใชไ้ดก้ล่าวคือ

  2.1 จดัตั้งองคก์รอิสระในการกาํกบัดูแลการนาํหลกัธรรมทางพุทธศาสนา ไดแ้ก่ ทศพิธราช

ธรรม สังคหวตัถุ และจกัวรรดิวตัร มาใชป้ระพฤติปฏิบติั มีการตรวจสอบ มีการวางมาตรฐาน และการ

ประเมินอยา่งต่อเน่ืองเป็นธรรม 

  2.2 องคก์รทางศาสนา ไดแ้ก่ กระทรวงวฒันธรรม และกรมการศาสนา ตอ้งใหค้วามรู้เก่ียวกบั

หลกัธรรมทางศาสนาแก่องคก์รทางการเมือง หน่วยราชการและติดตามการปฏิบติัอยา่งใกลชิ้ดต่อเน่ือง  

โดยผา่นส่ือหลากหลายรูปแบบ อาทิ วทิย ุโทรทศัน ์และส่ือสารสนเทศต่าง ๆ 
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 3.ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป
  แม ้ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  มีช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ต่งานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

แนวคิดและบทบาทต่าง ๆ ยงัมีนอ้ย จึงขอเสนอแนะใหมี้การวจิยัในคร้ังต่อไปดงัน้ี 

  3.1 นาํวรรณกรรมของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช มาวเิคราะห์เฉพาะอยา่งยิง่ แนวคิดและบทบาท

ทางการเมือง วรรณกรรมเกือบทุกเล่มลว้นให้แนวคิดทางสังคมและการเมือง เช่น หลายชีวิตเก่ียวกบั

ความตายท่ีเป็นสัจธรรมของทุกชีวิต ส่ีแผ่นดินเก่ียวกบัสังคมในยุครัตนโกสินทร์ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์

สภาพความเช่ือในการปกครองของแต่ละแผน่ดินได ้ส่วนไผแ่ดงเป็นวรรณกรรมเก่ียวกบัความเช่ือในการ

ปกครองแบบคอมมิวนิสต ์และบทบาทของรัฐบาลไทยท่ีต่อตา้นคอมมิวนิสตใ์นยคุเผดจ็การทหาร เป็นตน้ 

  3.2 หลกัธรรมทางศาสนาอ่ืน ไดแ้ก่ อิสลาม คริสต์ ก็นาํมาวิจยัเก่ียวกบัแนวคิดและบทบาท

ทางการเมืองการปกครองไดเ้ช่นกนั 

  3.3 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนาํแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธมาใชก้บัการเมือง

การปกครองไทย ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาการเมืองการปกครองไดอี้กเร่ืองหน่ึง 

  3.4 การเมืองแนวพทุธผา่นส่ือหนงัสือพิมพ ์: กรณีศึกษา ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช จะเป็นตวัอยา่ง

ของงานวจิยัเก่ียวกบับทบาทของหนงัสือท่ีมีผลต่อการเมืองการปกครอง 

 กล่าวโดยสรุป  ความเป็นปราชญท่ี์มีความหลากหลายสาขาของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช  มีประเดน็

น่าสนใจเป็นอนัมากท่ีจะนาํมาศึกษาวจิยั  ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการเมืองไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
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