แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
Political Concepts on Buddhist Approach of M.R. Kukrit Pramoj
ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรื อง
มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิ งลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาเจาะจง จํานวน 14 คน และกระบวนการสนทนากลุ่มจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน นํามารวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณา
ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช คือการปกครอง
ที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครอง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวตั ร ซึ่ ง
สามารถนํามาใช้กบั การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบนั เฉพาะอย่างยิง่ ทศพิธราชธรรม ได้นาํ มาประยุกต์
กับการบริ หารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง สําหรับการปกครองของประเทศไทยด้วย
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขสอดคล้องกับหลักธรรมราชาหรื อราชาธิ ป
ไตย ที่ ผูน้ าํ การปกครองต้องกอปรด้วย คุณธรรมจริ ยธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และความกล้าหาญเป็ นคุณสมบัติที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด นอกจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช ได้นาํ เสนอแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธผ่านทางนวนิ ยายและบทความในหนังสื อพิมพ์แล้ว
ยังได้แสดงบทบาทดํารงตนและดํารงความเป็ นผูน้ าํ ทางการเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันถือ
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นักการเมืองและการบริ หารบ้านเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัย
คําสํ าคัญ : แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 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
พุทธศาสนามีความรุ่ งเรื องมากในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังจากนั้นพุทธศาสนาได้เลือนหาย
ไปทีละสาย แม้ประเทศศรี ลงั กาที่พทุ ธศาสนามีรากฐานมัน่ คงในยุคนั้น ก็เสื่ อมสลายลงเหลือที่มนั่ สุ ดท้าย
ในแผ่นดิ นสุ วรรณภูมิอนั เป็ นผลงานการวางรากฐานของพระธรรมฑูตต่างประเทศ โดยมี พระโสณะ
และพระอุตตระเป็ นหัวหน้า (พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด วงศ์ชะอุ่ม), 2556) แต่พทุ ธศาสนาในแผ่นดิน
สุ วรรณภูมิในลาว กัมพูชา หรื อเมียนม่า (พม่า) เริ่ มเสื่ อมถอยลง เพราะการเมืองของประเทศนั้น ๆ และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่จนพุทธศาสนาเหลือปราการสุ ดท้ายบนผืนแผ่นดินไทยที่เป็ นที่พ่ ึงของ
สังคมและแนวคิดทางการเมืองไทยมาทุกยุคทุกสมัย
เมื่อย้อนไปพุทธศตวรรษที่ 19 ไทยได้รับอิทธิ พลจากพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์ เกิดคติที่ถือว่า
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นจักรพรรดิ หรื อธรรมราชา พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นผูน้ าํ ให้คนทั้งหลายประพฤติ
ตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา (ทวี สุ รฤทธิกลุ , 2547) พระมหากษัตริ ยห์ รื อพระราชา คือผูซ้ ่ ึงทําให้คน
ทั้งหลายยินดี หรื อปกครองให้ราษฎรมีความสุ ข ดังนั้น จึงต้องทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ถึงพร้อม
ในการทําหน้าที่ผูป้ กครองรัฐตามหลักสังคหวัตถุ มีหลักการของจักรพรรดิที่เป็ นใหญ่เหนื อกษัตริ ยอ์ ื่น
และการสร้างสัมพันธ์ไมตรี กบั กษัตริ ยท์ ี่ปกครองเมืองขึ้นเมืองออกอย่างชัดเจน ในเรื่ องเหล่านี้ ม.ร.ว. คึก
ฤทธิ์ ปราโมช ได้อรรถาธิบายและเสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่น่าสนใจหลายประเด็น
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับแนวคิดทางพุทธศาสนา (สมบัติ ภู่กาญจน์, 2554) มีการเขียนวิพากษ์
วิจารณ์เรื่ องราวต่าง ๆ แล้วนําเข้าเปรี ยบเทียบกับหลักธรรมที่อธิ บายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ จึงอาจกล่าวได้
ว่า ท่านเป็ นนักเขียนไทยคนเดียวที่นาํ หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเขียนเป็ นบทความและนวนิ ยายได้
มากกว่านักเขียนคนอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ได้เป็ นคนแรกที่นาํ ความคิดการสอนวิชาพุทธศาสนา
เข้าไปเป็ นวิชาที่นกั ศึกษาชั้นปี ที่หนึ่ งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอ้ งเรี ยนก่อนไปเรี ยนวิชาเฉพาะทาง
ของแต่ละคณะวิชา ซึ่ งในระยะแรกนั้นได้นิมนต์สมเด็จพระญาณสังวรก่อนเป็ นพระสังฆราชสอนวิชา

๑๘ กระแสวัฒนธรรม

พุทธศาสนาคู่กบั ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ภาพรวมแห่ งชีวิตของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ถือเป็ นพุทธมามกะคนหนึ่ งที่ได้นาํ หลักธรรมมะ
มาปฏิบตั ิ และมาสอนแก่ผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเทศะตลอดมา เพราะท่านเชื่ อว่าหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้านั้นเป็ นอกาลิโก คือ จริ งแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกาลเวลา งานเขียนเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาหลายชิ้ นได้ให้สติ แก่สังคม ให้สติ แก่กิจกรรมทางการเมื องและบทบาททางการเมื องของท่าน
ในช่วงที่ดาํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 13 (พ.ศ. 2518-2519) ย่อมมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาหรื อ
การบริ หารงานแนวพุทธอยูเ่ ป็ นอันมาก
ในประเด็นพระสงฆ์กบั การเมือง (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2548) มีเฉพาะประเทศที่เคยตกเป็ นเมืองขึ้น
ของชาติอื่น ส่ วนประเทศที่ดาํ รงเอกราชได้ตลอดมา เช่น ประเทศไทย พระสงฆ์ไม่ได้เล่นการเมือง การที่
พระสงฆ์ในประเทศเหล่านั้นเล่นการเมือง เพราะประชาชนถูกบีบคั้น จึงต้องพึ่งพระสงฆ์ช่วยเจรจาขอร้อง
ให้ผปู ้ กครองผ่อนคลายการบีบคั้น เมื่อปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานาน พระสงฆ์เกิดเข้าใจว่าตนมีหน้าที่เจรจากับ
รัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และประชาชนมักนําเรื่ องเดือดร้อนไปเล่าให้พระสงฆ์ฟัง
ทําให้พระสงฆ์น้ นั เล่นการเมือง
ด้านการเมืองกับพุทธศาสนา (คึกฤทธิ์ ปราโมช, 2548) ในเมืองไทยได้กล่าวกันว่าพุทธศาสนา
ไม่ เ กี่ ย วกับ การเมื อ ง เพราะพระบรมศาสดาทรงสละราชสมบัติ แ ละทรงสละทางโลกออกบรรพชา
ทรงแสวงหาธรรมอันเป็ นเครื่ องหลุดพ้นก็จริ งตามพุทธประวัติ แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้แล้วยังทรง
สอนวิธีการปกครองที่ชอบที่ถูกใช้ได้ทุกกาลทุกสมัย ดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองย่อมไม่ถูก
ต้อง เพราะที่ได้นาํ มากล่าวแล้วข้างต้นเป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนานั้นเกี่ยวกับการเมือง
อย่างยิง่ และลัทธิการเมืองตลอดจนรัฐประศาสโนบายต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนไว้น้ นั เป็ นของดี
และของจริ งที่ใช้ได้ทุกกาลสมัย สมควรที่นกั การเมืองในปั จจุบนั จะได้คน้ คว้าศึกษาให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจแทนที่จะเข้าใจผิดไปว่าพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วละเลยเสี ยไม่สนใจ เมื่อปั ญหาทางการ
เมืองเกิดขึ้นก็ไปค้นคว้าหาคําตอบปั ญหานั้นจากที่อื่น คําตอบที่ได้มานั้นเมื่อนํามาใช้กบั คนไทยที่นบั ถือ
พุทธศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ ก็ยอ่ มจะบกพร่ องใช้ได้ไม่เต็มที่
จากเอกสารและงานวิชาการที่ กล่าวถึ ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และงานวรรณกรรมของท่าน
ย่อมปรากฏแนวคิดทางการเมืองที่นาํ หลักพุทธศาสนามาประยุกต์ ซึ่ งทําให้เกิดแนวคิดทางการเมืองอีก
แนวทางหนึ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการเมืองและนักการเมืองของไทย จึ งได้นาํ เสนองานวิจยั ในลักษณะ
วิทยานิพนธ์ตามหัวข้อเรื่ องนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

คําถามในการวิจยั
แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็ นอย่างไร
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กรอบแนวคิดการวิจยั
เป็ นกรอบแนวคิดหรื อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์ใช้กบั การเมืองการปกครองไทย
ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวตั ร

แนวคิดทางการเมือง

ทศพิธราชธรรม
สังคหวัตถุ
จักรวรรดิวตั ร

แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ กษาเฉพาะแนวคิ ดทางพระพุทธศาสนาที่ นาํ มาใช้ในการเมื อง การ
ปกครองไทย
2. ขอบเขตด้านตัวบุคคล ศึกษาเฉพาะแนวคิดทางการเมืองของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

นิยามศัพท์ เฉพาะ

แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ หมายถึง ความคิดทางการเมืองการปกครองที่นาํ หลักธรรมหรื อ
คําสอนพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังควัตถุ และจักรวรรดิวตั ร
ทศพิธราชธรรม หมายถึ ง ธรรมของพระราชาหรื อผูป้ กครองบ้านเมื องหรื อผูบ้ ริ หารองค์กร
10 ประการ
สังคหวัตถุ หมายถึง หลักการครองใจคน 4 ประการ
จัก รวรรดิ ว ตั ร หมายถึ ง การนํา หลัก ธรรมเป็ นธงชัย ในการปกครอง (ของพระจัก รพรรดิ์
ในอดีตกาล) 12 ประการ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. นําเสนอผลการวิจยั เพื่อเป็ นตัวอย่างในทางการเมืองแนวพุทธ
2. ใช้แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อภิปรายผลทางการเมือง

วิธีดาํ เนินการวิจยั

วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู ้ทางพุทธศาสนา และการเมืองที่สามารถให้ขอ้ มูลเชื่อมโยงถึง ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช จํานวน 14 รู ป/คน โดยจําแนกเป็ นพระผูใ้ หญ่ช้ นั ราชาคณะ 2 รู ป และบุคคลทัว่ ไป 12 คน
โดยมีการวิพากษ์และประเมินงานวิจยั จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั
2. สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้อง (Key informants) จํานวน 14 ราย
3. กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

วิเคราะห์ ข้อมูล
1. นําเอกสารงานวิจยั มาสรุ ปตามวัตถุประสงค์
2 . นําสาระที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุ ปประเด็นเพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงค์
3. รวบรวมประเด็นสําคัญจากการสรุ ปเอกสารงานวิจยั จากการสัมภาษณ์มาเรี ยบเรี ยง เพื่อให้
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่วจิ ยั ประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. สรุ ปสาระสําคัญเรี ยบเรี ยงเป็ นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สรุปการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary) การสัมภาษณ์ (Key Informant) และกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ปรากฏชัดเจนในวรรณกรรม “ธรรม
แห่งอริ ยะ” ซึ่ งได้พิมพ์เป็ นตอน ๆ ในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐรายวัน ตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2512 ถึงวัน
ที่ 10 มกราคม 2513 แล้วจึงพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2537 เนื้อหากล่าวถึงความเจริ ญและ
วัฒนธรรมของชนเผ่า “อริ ยะ” หรื อ “อารยะ” ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ถือชาติกาํ เนิดในชนเผ่านี้
ในการปกครองของชนเผ่าอริ ยะ ปกครองด้วยหลักธรรมแห่ งพุทธศาสนา ซึ่ งมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
มากใน ยุคการปกครองของพระเจ้าอโศก หรื อที่ศาสนาพุทธเรี ยกว่าพระเจ้าศรี ธรรมาโศกราช หลักการ
ปกครองของพระเจ้าอโศกเป็ นผลของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคําสอนหลักธรรมแห่ งการ
ปกครองมี 2 ระบอบ คือ
1. ระบอบสาธารณรัฐ หรื อ วาหิ กคณะ ใช้ “อปริ หานี ยธรรม” คือ ธรรมเป็ นที่ต้ งั แห่ งความไม่
เสื่ อม 7 ประการ ได้แก่ หมัน่ ประชุมกันเนื องนิ ตย์ พร้อมเพรี ยงกันประชุม ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่พระพุทธเจ้า
ทรงบัญญัติ เคารพนับถือผูใ้ หญ่ ยินดีในเสนาสนะ ไม่ลุอาํ นาจตัณหา และอยูด่ ว้ ยกันอย่างผาสุ ก เป็ นหลัก
ธรรมที่ปรากฏอยูใ่ นมหาปริ นิพานสูตร และอรรถกถาสุ มงั คลวิลาสิ นี ทีฆานิกายมหาวรรค หลักธรรมข้อนี้
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มิได้อธิบายขยายความไว้ในวรรณกรรมธรรมแห่งอริ ยะ
2. ราชาธิปไตย หรื อ ธรรมราชา คือ ธรรมแห่งพระเจ้าแผ่นดิน ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ
สังคหวัตถุ 5 ประการ และจักรวรรดิวตั ร 12 ประการ ซึ่ ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้อรรถาธิ บาย การ
ปกครองของพระเจ้าอโศกที่ใช้หลักธรรมทั้งสามนี้เป็ นส่ วนใหญ่
กระแสวัฒนธรรม

๒๑

อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ อง “แนวคิดทางการเมื องแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช” ได้ศึกษาเอกสาร
(Documentary) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview) กับผูร้ อบรู ้และให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Key
informant) และกระบวนการกลุ่มสนทนา (Focus group discussion) นับเป็ นการวิจยั ที่แยบคาย ตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ มูลที่มีคุณค่าถูกต้อง แม่นตรงเชื่อถือได้ จึงขอนําข้อมูลทั้งหมด
มาอภิปรายดังต่อไปนี้
1.ภูมหิ ลังและแนวคิดทางการเมือง
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความพร้อมในการเป็ นปราชญ์ เพราะมีปัจจัยเอื้อหลายประการ กล่าว
คือ ชาติกาํ เนิดเป็ นราชนิกลู มีการศึกษาขั้นสู งจากสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงในการสร้างผูน้ าํ มีไหว
พริ บฉลาด มีความรู ้ดา้ นหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีความสามารถด้านวรรณกรรม เป็ นนักหนังสื อพิมพ์
และมีประสบการณ์ทางการเมือง ทําให้มีอตั ลักษณ์หลากหลายที่ถือเป็ นแบบอย่างแก่สังคมไทย จึงขอ
อภิปรายตามกรอบการวิเคราะห์ของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทวี สุ ขฤทธิ กุล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช (ทวี สุ รฤทธิกลุ , 2547)
(1) ความเป็ นพวกกษัตริ ยน์ ิ ยม (Royalist) และพวกหัวเก่า (Traditional) แนวคิดทางการเมื อง
แนวพุทธ คือ ธรรมราชา และการปกครองแบบราชาธิ ปไตย (พระราชาเป็ นใหญ่) จากการวิเคราะห์
วรรณกรรมธรรมแห่ ง อริ ย ะ ที่ ย กหลัก การปกครองของพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ งทรงสั่ ง สอนธรรมแห่ ง
การปกครองสองระบอบ คือ อปริ หานี ยธรรม สําหรับ “สาธารณรัฐ” หรื อ “วาหิ กคณะ” และธรรมแห่ ง
พระเจ้าแผ่นดิ น คือ ทศพิธราชธรรม 10 สังคหวัตถุ 4 และจักรวรรดิ วตั ถุ 12 ปรากฏเนื้ อหาเป็ นธรรม
แห่ งพระเจ้าแผ่นดิน โดยไม่ได้กล่าวถึงสาระของการปกครองระบบสาธารณรัฐ และได้ยกตัวอย่าง การ
ปกครองของพระเจ้าอโศกที่ เป็ นธรรมราช ซึ่ งปกครองในแบบราชาธิ ปไตย โดยเชื่ อมโยงมาถึ งการ
ปกครองสมัย อยุธ ยาที่ รั บ แบบแผนการปกครองของอิ น เดี ย มาเป็ นกฎระเบี ย บการปกครอง เรี ย กว่า
“พระธรรมศาสตร์ ” แสดงความเป็ นพวกกษัตริ ยน์ ิ ยม และพวกหัวเก่าอย่างชัดเจนของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช
(2) ความเป็ นพวกหัวก้าวหน้า หรื อเสรี นิยม (Progressive or liberal) มีความคิดเป็ นอิสระเสรี เชื่อ
มัน่ ในตัวเองสู งไม่ยดึ ติดรู ปแบบเดิม มีนโยบายบริ หารที่แปลกใหม่ และมีความกล้าหาญในการตัดสิ นใจ
มีเหตุผล ยืนยันจากการเปิ ดสัมพันธไมตรี กบั ประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนที่ให้การสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย การนําคณะรัฐมนตรี ไปเยือนปั กกิ่ งเป็ นครั้งแรก ท่ามกลางความขัดแย้ง
ทางการเมือง และเสี ยงคัดค้านจากบางกลุ่ม นับเป็ นความกล้าหาญและเชื่อมัน่ ในตนเองของ ม.ร.ว. คึก
ฤทธิ์ ปราโมช
อย่างไรก็ตามในวรรณกรรมธรรมแห่ งอริ ยะ ได้กล่าวถึงการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาของ
พระเจ้าอโศก ซึ่ งเปิ ดสัมพันธไมตรี กบั ประเทศเอกราชต่าง ๆ มีการส่ งราชฑูตไปเจริ ญทางพระราชไมตรี
เช่นเดียวกับการดําเนินรัฐประศาสโนบายของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อสมัยเป็ นนายกรัฐมนตรี
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(3) ความเป็ นพวกปฏิบตั ินิยม (Pragmatistic) มุ่งผลสําเร็ จมากกว่าการยึดติดกรอบหรื ออุดมการณ์
ใด ๆ ได้แก่ การกําหนดคําขวัญของพรรคกิจสังคมในสมัยที่เป็ นรัฐบาลว่า “เราทําได้” เน้นผลงานตาม
คําแถลงนโยบาย ทําให้เกิ ดผลที่ประจักษ์หลายโครงการ ได้แก่ เงิ นผันประกันราคาพืชผล สภาตําบล
กองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นนโยบายและโครงการที่ รัฐบาลต่อไปนําไปเป็ นตัวอย่างจนกลายเป็ นนโยบาย
ประชานิยมในปั จจุบนั
(4) ความเป็ นพวกประชาธิ ปไตย (Democratist) เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์แม้ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช เป็ นราชนิ กูล หรื อชนชั้นสู งทางสังคม แต่เข้าใจความเป็ นอยูข่ องคนระดับล่าง ไม่เลือกชนชั้น
สามารถประสานความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายจากการเป็ นรัฐบาลผสม และรับฟั งเสี ยง
ข้างน้อย ใช้การประนี ประนอมที่เน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักการในประเทศ จุดเด่นที่สําคัญ คือ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขสอดคล้องกับความเป็ นกษัตริ ยน์ ิยมของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช ทําให้การปกครองของไทยในสมัยต่อมาเป็ นประชาธิ ปไตยที่มีค่านิ ยมเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริ ยต์ ราบถึงปั จจุบนั
(5) ความเป็ นพวกสังคมนิ ยม (Socialist) มุ่งกระจายความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจและสังคม
แก่ประชาชน เฉพาะอย่างยิง่ ชาวนา และเกษตรกรนี้ เป็ นประชากรส่ วนใหญ่ โดยถืออุดมการณ์วา่ “ทุกข์
ของชาวนา คือ ทุกข์ของแผ่นดิน” ถ้าจะให้ประเทศไทยก้าวสู่ การพัฒนาต้องแก้ไขปั ญหาของชาวนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข้ ึน นโยบายสําคัญ คือ เงินผันจึงเป็ นจุดเด่นของรัฐบาลพรรคกิจสังคมและ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมถึงการประกันราคาพืชผลการเกษตร การจัดตั้งสภาตําบล ซึ่ งต่อมามีบทบาทอย่าง
มากสําหรับการปกครองท้องถิ่น อันเป็ นการกระจายความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจที่เป็ นรู ปธรรม และ
เป็ นตัวอย่างของการบริ หารประเทศในรัฐบาลชุดต่อมา
(6) ความเป็ นพวกอํานาจนิยม (Authoritarianism) เนื่องจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความเชื่อ
มัน่ ในตนเองสู ง จึ งมี ความเด็ดขาดจนถูกมองว่า เป็ นคนอารมณ์ ร้าย และถื อความคิดตนเองเป็ นใหญ่
(Autocracy) แต่มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดําเนินชีวติ รู ้จกั ระงับอารมณ์ใช้สติความมีเหตุผล และ
มีอารมณ์ขนั ทําให้ภาพลักษณ์ที่สาธารณชนพบเห็นยอมรับได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับความเป็ นปราชญ์ และ
ความศรัทธาจากสังคม
(7) ความเป็ นพุทธหรื อพุทธนิ ยม (Buddhism) มีความรอบรู ้เข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
ลักษณะของโลกียธรรมอย่างดี ถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ เมื่อเข้าสู่ การเมืองและมีบทบาทบริ หารประเทศ
จึงเกิดแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ ทั้งในวรรณกรรม การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและการเป็ นนายก
รัฐมนตรี
อนึ่ ง ความเป็ นพุทธนิ ยมของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชยังแสดงออกถึงแนวคิดการปกป้ องพุทธ
ศาสนาจากข้อเขียนและการวิจารณ์ในบทความของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐถึงความเชื่อที่งมงาย ความเชื่อ
ไสยศาสตร์ และการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของภิกษุสามเณร ตลอดจนแสดงความเห็นโต้ตอบพระ
ภิกษุที่มีบทบาทเป็ นที่นิยมรับของพุทธศาสนิกชน เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็ นต้น
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พระสงฆ์ ในพุทธศาสนากับการเมือง
จากวรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องต่ างเห็ นพ้องว่าศาสนากับการเมื องเกี่ ยวข้องกัน หลัก
ธรรมย่อมนําใช้กบั การเมืองได้ แม้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาอาจมีบทบาททางการเมืองแตกต่างกันตาม
บริ บทของสังคมและวัฒนธรรม แต่สถานะของพระสงฆ์กบั การแสดงบทบาททางการเมืองควรพิจารณา
ให้เหมาะสม ดัง่ เช่นพระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีบทบาทให้การศึกษาอบรมสั่งสอนคนในสังคม เป็ นผู ้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาตามโอกาสต่าง ๆ
อย่า งไรก็ต าม ปั จ จุ บ ัน บทบาทของพระภิ ก ษุ ส ามเณรได้เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพสั ง คมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ พระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาทางโลกจากมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่ ง คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ม.จ.ร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ม.ม.ร.) ซึ่ ง
เนื้ อหาหลักสู ตรคล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป มีการศึกษาด้านการเมืองการปกครองมีหลักสู ตรด้าน
รัฐศาสตร์ มีการวิพากษ์ประเด็นการศึกษาและการเมือง ทําให้พระภิกษุสามเณรยุคใหม่มีแนวคิดและ
บทบาทเกี่ ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น จึงควรตระหนักถึงบทบาทการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนากับ
บทบาททางการเมืองว่าจะกําหนดขอบเขตอย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความเห็นในประเด็นนี้วา่
(1) การอบรมสัง่ สอนของพระภิกษุสามเณรควรมีความทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เข้าถึงประชาชน หรื อกลุ่มเป้ าหมาย
(2) ประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้กบั ชีวิตประจําวัน การบริ หารองค์กรจนถึงการ
บริ หารประเทศ
(3) ความเกี่ยวข้องกับการเมือง ควรเป็ นลักษณะให้ความรู ้ความเข้าใจการเมือง การใช้สิทธิเสรี ภาพ
และการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการใช้ความรุ นแรง
(4) ควรแสดงบทบาททางการเมื องให้เหมาะสมกับสถานะการเป็ นพระสงฆ์ ไม่ ควรเป็ นผูน้ าํ
ทางการเมืองเสี ยเอง และไม่แสดงบทบาทเลือกข้างหรื อสนับสนุ นพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ ง แต่ควร
เป็ นการประนีประนอม และส่ งเสริ มความสามัคคีเป็ นสําคัญ

ธรรมราชากับราชาธิปไตย
ดัง ได้ก ล่ า วมาแล้ว ถึ ง แนวคิ ด ทางการเมื อ งของ ม.ร.ว. คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช ที่ เ ป็ นกษัต ริ ย ์นิ ย ม
(Royalist) และพุทธนิยม (Buddhist) ซึ่งตรงกับคุณลักษณะของ “ธรรมราชา” คือ พระราชา หรื อพระมหา
กษัตริ ยท์ ี่ทรงใช้ หลักธรรมในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ อันเป็ นผูน้ าํ การปกครองประเทศไทยมา
แต่โบราณ
ด้านอํานาจอธิ ปไตย คือ อํานาจสู งสุ ดในการปกครองประเทศ เมื่ออดีตเป็ นพระราชอํานาจของ
พ่อขุน (สมัยสุ โขทัย) พระราชา (สมัยอยุธยา) และพระมหากษัตริ ย ์ (สมัยรัตนโกสิ นทร์ ) ซึ่ งมีพระราช
อํานาจสิ ทธิขาดแต่เพียงพระองค์เดียว เรี ยกว่า “สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์” การปกครองลักษณะนี้คือการปก
ครอบแบบ “ราชาธิ ปไตย” ที่คนไทยยอมรับมาเป็ นเวลานาน จนเป็ นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ยัง
ผลให้สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ หรื อพระราชาอยูใ่ นฐานะที่ควรเทิดทูน ผูใ้ ดจะละเมิดมิได้ แม้เปลี่ยนแปลง
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การปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกฉบับเน้นชัดเจนถึงการปกครอง
ประเทศไทย คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ความโดดเด่นของธรรมราชากับราชาธิ ปไตยยังคงอยูใ่ นระบอบการเมืองการปกครองปั จจุบนั มี
ปั จจัยสําคัญจากวัฒนธรรมการปกครองของไทย ความมีพระปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ที่คน
ไทยส่ วนใหญ่เชื่อว่าเป็ นผูม้ ีบุญบารมีเหนือคนทัว่ ไปทั้งปวง เช่นเดียวกับราชาปราชญ์ (Philosopher King)
ตามแนวคิดทางการเมืองของเพลโต้ (Plato) ดังนั้นไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเป็ นอย่างไร
พรรคการเมืองใดเป็ นรัฐบาล มีการยึดอํานาจเป็ นเผด็จการ หรื อเกิดวิกฤตทางการเมืองในกรณี ใด ๆ พระ
มหากษัตริ ย ์ หรื อพระราชาจะเข้ามามีส่วนได้รับการกล่าวถึงหรื ออ้างอิงเสมอ
อย่างไรก็ตาม การเมืองการปกครองไม่วา่ เป็ นรู ปแบบใด หรื ออํานาจอธิปไตยจะอยูก่ บั ผูใ้ ด ควรใช้
หลักทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวตั รมาประยุกต์ จะทําให้ประสบความสําเร็ จเป็ นผลดีต่อ
สังคม

ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้มีขอ้ เสนอแนะ 3 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ และ
ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป็ นข้อเสนอแนะที่เป็ นกรอบการดําเนินงานโดยกฎหมาย และการบริ หารระดับสูง คือ
1.1 บัญญัติหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวตั ร มา
กําหนดในนโยบายแห่งรัฐ หรื อนโยบายที่เกี่ยวกับศาสนาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.2 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ ยวกับการบริ หาร และการเมืองการปกครองต้องสอด
แทรกหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังกล่าวใน 1.1 มาประยุกต์ในการปฏิบตั ิ
1.3 หลักธรรมภิบาล ในระบบราชการที่มี 6 ประการ ตามหลักทศพิธราชธรรมมาประยุกต์เพิ่ม
เติมตามความเหมาะสม อาทิ หลักคุณธรรมคือการมีศีล หลักนิติธรรมคือหนักแน่นในธรรม (อวิโรธนะ)
หลักความโปร่ งใสคือ ความซื่อตรง (อาชชวะ) หลักการมีส่วนร่ วมคือ ความสามัคคี (วาชไปยะ) หลักความ
รับผิดชอบคือมุ่งทํากิจให้บริ บูรณ์ (ตปะ) และหลักความคุม้ ค่า คือ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ทาน)
เป็ นต้น
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
เป็ นข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบตั ิหรื อแนะนําแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธไปใช้ได้กล่าวคือ
2.1 จัดตั้งองค์กรอิสระในการกํากับดูแลการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทศพิธราช
ธรรม สังคหวัตถุ และจักวรรดิวตั ร มาใช้ประพฤติปฏิบตั ิ มีการตรวจสอบ มีการวางมาตรฐาน และการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องเป็ นธรรม
2.2 องค์กรทางศาสนา ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา ต้องให้ความรู ้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางศาสนาแก่องค์กรทางการเมือง หน่ วยราชการและติดตามการปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิดต่อเนื่ อง
โดยผ่านสื่ อหลากหลายรู ปแบบ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อสารสนเทศต่าง ๆ
กระแสวัฒนธรรม
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3.ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
แม้ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีชื่อเสี ยงและมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์แต่งานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่ องกับ
แนวคิดและบทบาทต่าง ๆ ยังมีนอ้ ย จึงขอเสนอแนะให้มีการวิจยั ในครั้งต่อไปดังนี้
3.1 นําวรรณกรรมของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มาวิเคราะห์เฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดและบทบาท
ทางการเมือง วรรณกรรมเกื อบทุกเล่มล้วนให้แนวคิดทางสังคมและการเมือง เช่ น หลายชี วิตเกี่ ยวกับ
ความตายที่เป็ นสัจธรรมของทุกชี วิต สี่ แผ่นดินเกี่ยวกับสังคมในยุครัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งสามารถวิเคราะห์
สภาพความเชื่อในการปกครองของแต่ละแผ่นดินได้ ส่ วนไผ่แดงเป็ นวรรณกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในการ
ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และบทบาทของรัฐบาลไทยที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในยุคเผด็จการทหาร เป็ นต้น
3.2 หลักธรรมทางศาสนาอื่น ได้แก่ อิสลาม คริ สต์ ก็นาํ มาวิจยั เกี่ ยวกับแนวคิดและบทบาท
ทางการเมืองการปกครองได้เช่นกัน
3.3 การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการนําแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธมาใช้กบั การเมือง
การปกครองไทย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองได้อีกเรื่ องหนึ่ง
3.4 การเมืองแนวพุทธผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์ : กรณี ศึกษา ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช จะเป็ นตัวอย่าง
ของงานวิจยั เกี่ยวกับบทบาทของหนังสื อที่มีผลต่อการเมืองการปกครอง
กล่าวโดยสรุ ป ความเป็ นปราชญ์ที่มีความหลากหลายสาขาของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีประเด็น
น่าสนใจเป็ นอันมากที่จะนํามาศึกษาวิจยั ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเมืองไทยทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
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