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บทนํา
จากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสอานหนังสือ เรื่อง “สัญญาประชาคม หลักสิทธิทางการเมือง”
หรือ Du Contrat Social (1762) ของ ฌอง ฌากส รูสโซ (Jean Jacques Rousseau) ซึ่งไดรับการแปล
เปนภาษาไทยโดย วิภาดา กิตติโกวิท ทําใหผูเขียนไดหันมามองประชาธิปไตยของประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานที่ผานมานับตั้งแตคณะราษฎร ไดเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศ
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยหวังวา
จะกอใหเกิดความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ตามหลักสัญญาประชาคม หรือหลักแหงสิทธิทาง
การเมือง แตดูเหมือนวาตลอดระยะเวลา 78 ป ที่ผานมาสังคมไทยไมเคยไดรับสิ่งเหลานี้อยางแทจริงเลย
ดวยเหตุผลที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ “ชนชั้นผูที่มีอํานาจเขามาปกครองบานเมืองนั้น สวนใหญมิได
มุงเนนการทํางานเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง หากแตมุงประโยชน
สวนตนและพวกพอง เครือญาติเปนที่ตั้ง”

สัญญาประชาคม (Social Contract)
สั ญ ญาประชาคม (ในความหมายที่นํา มาใชใ นการเมือ งไทยปจจุ บั น) หมายถึ ง ความตกลง
รวมกันของประชาชน กลุมผลประโยชนรวมกันหรือกลุมคนที่มีแนวความคิดเดียวกัน กับฝายตรงขาม
เพื่อเปนการแสวงความตกลงและทางออกของปญหาซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบในวงกวางซึ่งหากปลอย
ไวอาจจะกอใหเกิดความแตกแยกในสังคม1
ความหมายที่แทจริงนั้น "สัญญาประชาคม" หมายถึง ทฤษฎีสัญญาประชาคม อันเปนนัยตาม
หลั ก กฎหมายธรรมชาติ มี ลั ก ษณะเปน สํ า นึ ก ของจริย ธรรม ที่ ผู ป กครองควรตระหนั กถึ ง สิท ธิบ าง
ประการที่ผูอยูใตปกครอง(ประชาคม)ไดยอมสละไป(อาจเรียกไดวายอมอยูใตอํานาจของผูปกครอง) เพื่อ
ความปลอดภัยของตนในสิทธิและเสรีภาพที่ยังคงเหลืออยู แนวคิดเชนนี้เองที่เปนพื้นฐานของการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย โดยตรรกกะจากสํานึกจริยธรรมดังกลาว หากมองในมุมกลับกันก็หมายความวา
อํานาจแทจริงของผูปกครองนั้นมาจากประชาชนนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนควรจะเปนผูที่ใชสิทธิของตน
เลือกผูปกครองขึ้นมา และในการนี้วิธีที่เหมาะสมก็คือการใชเสียงขางมากในการตัดสิน
นักคิดหลายคนที่ถือวาเปนผูมีสวนในการริเริ่มแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคม เชน โทมัส ฮอบบ Thomas Hobbes ปรากฏอยูในหนังสือ Leviathan (1651) อยางไรก็ตามจุดริเริ่มแนวคิดนี้ในหนังสือ
Leviathan(The Matter,Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil)นั้น ฮอบบ
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ไมไดเขียนเพื่อมุงกลาวถึงสัญญาประชาคมโดยเฉพาะเจาะจง แตมุงอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษยและ
โครงสรางสังคม และแนวทางการใชอํานาจที่เหมาะสม สวนผลงานเกี่ยวกับสัญญาประชาคมของ จอหน
ลอค - John Locke ปรากฏในหนังสือ Two Treatises of Government (1689) ฌองค ยารค รุสโซ Jean Jacques Rousseau ปรากฏอยูในหนังสือ Du Contrat social (1762)

ประชาธิปไตยในสังคมไทย
จุดเปลี่ยนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย เกิดขึ้นเมื่อคณะราษฎร (อานวา
คะ-นะ-ราด-สะ-ดอน) ซึ่ ง กลุ ม บุ ค คลที่ ดํ า เนิ น การปฏิ วั ติ ยึ ด อํ า นาจจากพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 และเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามประเทศ (ชื่อของประเทศไทยในสมัยนั้น)
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 24752
กลุ ม ผู ต อ งการเห็ นบ า นเมื อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น นั ก เรี ย นและ
นักเรียนทหารที่ศึกษาและทํางานอยูในทวีปยุโรป ไดทําการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2469 ณ หอพัก Rue du summerard ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และไดตกลงที่จะทําการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่กษัตริยอยูเหนือกฎหมาย มาเปนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีกษัตริยอยูใตกฎหมาย โดยตกลงที่ใชวิธีการ "ยึดอํานาจโดยฉับพลัน" รวมทั้งพยายาม
หลีกเลี่ยงการนองเลือด ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการถือโอกาสเขามาแทรกแซงจากมหาอํานาจที่มีอาณา
นิคมอยูลอมรอบสยามในสมัยนั้น คือ อังกฤษและฝรั่งเศส
ในการประชุมครั้งนั้น กลุมผูกอการไดตั้งปณิธานในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เพื่อใหสยาม
บรรลุเปาหมาย 6 ประการ ซึ่งตอมาหลังจากปฏิวัติยึดอํานาจไดแลว ก็ไดประกาศเปาหมาย 6 ประการนี้
ไวในประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 และตอมาไดเรียกวาเปน "หลัก 6 ประการของคณะราษฎร" โดย
หลัก 6 ประการนั้นคือ
1. จะต อ งรั ก ษาความเป น เอกราชทั้ ง หลาย เช น เอกราชในบ า นเมื อ ง ในทางศาล ในทาง
เศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง
2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก
3. จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม จะพยายามหางานให
ราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก
4. จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่เปนอยู)
5. จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก 4 ประการ
ดังกลาวแลวขางตน
6. จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร
หลังจากการประชุมนั้น เมื่อคณะผูกอการไดกลับมาประเทศสยาม ก็ไดพยายามหาสมาชิกเพื่อ
เขารวมการกอการปฏิวัติ โดยไดติดตอประชาชนทุกอาชีพ ทั้งพอคา ขาราชการพลเรือน และทหาร จน
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ไดสมาชิกทั้งสิ้น 102 คน แบงเปนสาย คือ สายพลเรือน นําโดย หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)
สายทหารเรือ นําโดย น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย สายทหารบกชั้นยศนอย นําโดย พ.ต. หลวงพิบูล
สงคราม และสายนายทหารชั้นยศสูง นําโดย พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา

สัญญาประชาคม กับประชาธิปไตยประเทศไทย
สั ญ ญาประชาคม หรื อ หลั ก แห ง สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ว า ด ว ยบ อ เกิ ด และพื้ น ฐานระบอบ
ประชาธิปไตย คือ
1. ความเสมอภาค (Equality)
ความเสมอภาคเปนธงนําที่คณะราษฎรนํามาเปนหนึ่งในเหตุผลและเปาหมายที่จะตองให
ราษฎรมีสิทธิเสมอกัน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ไดบัญญัติวาความเสมอภาคของ
บุคคลยอมไดรับความคุมครอง ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดยอมอยูในความ
คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย สวนที่ 2 ความเสมอภาค มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะ
เหตุแหงความแตกตางในเรื่องกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม สวนมาตรา 31 บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ
และพนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
แมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองความเสมอภาคไวดังกลาวขางตน หากแตในความเปน
จริงแลว ความเสมอภาคหาไดเกิดขึ้นจริง 100 เปอรเซ็นตในสังคมไทยไม ความเหลื่อมล้ําในการใชสิทธิ
เสรี ภ าพ การเข า ถึ ง บริ ก ารจากรั ฐ ระหว า งคนรวย คนจน คนมี อํ า นาจรั ฐ คนที่ ไ ม มี อํ า นาจรั ฐ คนมี
การศึกษา คนไรการศึกษา การแบงแยกชนชั้นทางสังคมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพราะ
ธรรมชาติของคนไทยสวนใหญยังมีความตองการที่จะทําตนใหสูงกวาคนอื่น เชน คนที่มีฐานะร่ํารวยก็จะ
มองคนที่มีฐานะยากจนวาต่ําตอยกวา ผูเขียนเห็นวาในประเทศที่พัฒนาแลวประชาชนจะใหความสําคัญ
ในเรื่องความเสมอภาค ทุกคนตางตระหนักวาตนเองมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน สงผลให
ความสุขมวลรวมของประชาชนสูง และวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีความเขมแข็ง ไมสามารถใชเงินซื้อ
เสียงในการเลือกตั้งได เชนในประเทศกําลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา
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2. เสรีภาพ (Liberty)
เสรีภาพเปนอีกหนึ่งธงนําที่คณะราษฎรนํามาเปนหนึ่งในเหตุผลและเปาหมายที่จะตอง
ใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลักขอที่ 1- 5 ของหลัก 6 ประการของ
คณะราษฎร และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ไดบัญญัติวาเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ไดบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว ดังนี้ สวนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สวนที่
4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สวนที่ 5 สิทธิในทรัพยสิน สวนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ สวนที่ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ 10 สิทธิในขอมูล
ขาวสารและการรองเรียน สวนที่ 11 เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม สวนที่ 12 สิทธิชุมชน และสวน
ที่ 13 สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
ซึ่งถือวามีความครอบคลุมดีมาก หากแตการนําไปปฏิบัติจริงจะบังเกิดผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดก็คงจะตองติดตามกันตอไป อยางไรก็ตามในการสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น ก็พึงระลึก
ไวดวยวาจะตองไมไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นดวย
3. ภราดรภาพ (Fraternity)
ภราดรภาพ (Fraternité ในภาษาฝรั่งเศส) คือ ความเปนพี่เปนนองกัน มนุษยทุกคน
จะตองมีความเทาเทียมกันและปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนสิ่งที่ธรรมชาติมอบให
มนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ หรือ เผาพันธุ3 สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได
ใหความหมายของคําวา “ภราดรภาพ” หมายถึง “ความเปนฉันพี่นองกัน” แมวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญของบางประเทศ เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส การที่ภราดรภาพ
จะบั ง เกิ ด ขึ้ น ได นั้ น สั ง คมจะต อ งมี ค วามเสมอภาค มี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ มี ค วามเมตตา เห็ น อกเห็ น ใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารีกันฉันพี่ฉันนอง ซึ่งสอดคลองกับพุทธพจนที่วา “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตาธรรมเปนเครื่องค้ําจุนโลก” กลาวคือ ทุกคนลวนเปนเพื่อนรวมชาติ รวมเกิด แก เจ็บ ตายดวยกัน
ทั้งหมดทั้งสิ้น การที่จะอยูดวยกันใหรมเย็นเปนสุขตองมีความรักกัน สมานสามัคคีกันในการที่จะทําอะไร
ทุกสิ่งทุกอยาง...ในประเทศเรานี้ก็ดี ถาหากมีเมตตาตอกันแลว งานทั้งหลายเหลานั้นคงจะสําเร็จไปอยาง
ราบรื่น เพราะทํางานดวยกันอยางฉันพี่นอง ไมกระทบกระเทือนกัน เราก็จะมีความสุขอยูดวยกันได
(พระอาจารยเปลี่ยน ปญญาปทีโป, 2537:2-3)4
ศาสตราจารยระพี สาคริก5 ไดวิเคราะหประชาธิปไตยในสังคมไทยไวอยางนาสนใจวา “…คน
กลุมหนึ่งจํานวนไมถึง 300 คน สวนใหญเปนผูที่ผานการไปศึกษาจากเมืองฝรั่งมาแลวรวมกับคณะทหาร
ทําการปฎิวัติบุกเขายึดราชบัลลังกขององคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และอางวา “ตองการ
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วิกิพีเดีย.(2553). เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ. http://th.wikipedia.org/wiki/เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ, คนคืนวันที่ 15
กุมภาพันธ 2553.
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พระอาจารยเปลี่ยน ปญญาปทีโป. (2537). เมตตาธรรมค้ําจุนโลก. เชียงใหม: วัดอรัญญวิเวก (บานปง).
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ระพี สาคริก.(2553, กุมภาพันธ). ประชาธิปไตย?. เราคิดอะไร, 16(235), หนา 54-57.
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เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนประชาธิปไตย”...ถัดจากนั้นมาอีกไม
เกิน 2 ป คนกลุมนี้ก็ไดเกิดการแตกแยกกันจนกระทั่งคิดฆากันเอง ทําใหนึกถึงสัจธรรมบทหนึ่งที่กลาว
ฝากไวอยางสําคัญวา “มีเงินมีอํานาจที่ไหนก็ยอมมีความแตกแยกเกิดขึ้นที่นั่น”…ทําใหอดสงสัยไมไดวา
“เหตุการณครั้งนั้นบุคคลกลุมดังกลาวตองการประชาธิปไตย หรือตองการอํานาจกันแน”...ยิ่งตองการ
ประชาธิปไตยก็ยิ่งทําใหสังคมไทยจําตองไดรับความเดือดรอนเนื่องจากสูญเสียรากฐานประชาธิปไตย
เพิ่มมาก”
บทเรียนจากประวัติศาสตรสอนมนุษยชาติวา6 กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยที่แทจริงในโลก
มิสามารถเกิดขึ้นได ตราบใดที่นักการเมืองยังคิดผูกขาดอํานาจอยูที่ตน หรืออํานาจพรรคเสียงขางมาก
ยังงมงายในระบบการปกครองที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน และประชาชนมิไดเปนเจาของ
อํานาจอยางแทจริง การที่จะแยกแยะวาประเทศใดเปนประชาธิปไตยแทจริงหรือไม มีเสนแบงที่ชี้วาสิ่งใด
เปนอํานาจอธิปไตย หรือประชาธิปไตยจากจุดยืนในการปกครอง นั่นคือจุดยืนเพื่อตนเอง พรรค หรือ
จุดยืนเพื่อประชาชน ซึ่งจะพิสูจนไดจากการกระทํา หรือปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองทั้งทางตรงและทางออม ไมใชนโยบายที่สวยหรู ปากพร่ําแต
ประชาชน อางประชาชนทําโนนทํานี่ อันเปนเหตุใหนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่อางกันใน
ปจจุบัน กลายเปนนักตลบตะแลงปลิ้นปลอนทั่วโลก
ในทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงสอนไววา “สมภาพ” คือ ความเสมอ
กันของสิ่งที่สามารถเทียบเคียงกันได ทําใหเทากันได ที่ทําไมไดก็เชน เพศชาย-เพศหญิง ความสูง-ต่ําดํา-ขาว นิ้วทั้งหาของคนยังยาวไมเทากัน เปนตน จะทําอยางไรก็คงไมเสมอกันไดอยางแนนอน เพราะ
เปนคนละเรื่องกันเลย หากฝนจะไปพยายามทําใหเทากันก็ไมพนเปรตจัดระเบียบในนิทาน
แนวทางปฏิบัติใหเกิดสมภาพ หรือความเสมอภาพ ก็คือ
• การมองตัวเราเองกับผูอื่นหรือ ผูอื่นกับตัวเองเสมอกัน
• เมื่อเรารักสุขเกลียดทุกข ผูอื่นก็รักสุขเกลียดทุกขเหมือนกัน
• ตัวเราไมปรารถนาใหผูอื่นมามากอกรรมไมดีแกเรา พอใจแตที่จะใหเขามากอกรรม
ที่ดีแกเราทั้งสิ้น ถึงผูอื่นก็เหมือนกัน เขาก็ไมประสงคใหเราไปกอกรรมที่ชั่วรายแกเขา ประสงคแตจะให
เราไปประกอบกรรมที่ดีแกเขาเทานั้น
เมื่อทั้งเรา ทั้งเขาตางมีความชอบและไมชอบเสมอกันอยูเชนนี้ ทางที่จะใหเกิดสมภาพไดโดยตรง
ก็คือการดําเนินเขาหาจุดที่เสมอกันนี้ คือ การงดเวนจากทางกรรมที่ชั่วราย ซึ่งตางก็ไมชอบใหใครมาทํา
แกตนดวยกัน และดําเนินไปในทางกรรมที่ดีซึ่งเกื้อกูลกัน ที่ตางก็ชอบจะใหใครมาทําแกตนดวยกัน เมื่อ
ประพฤติดังนี้ สมภาพที่ถูกตองก็เกิดขึ้น และเปนสมภาพ คือเปนความเสมอกันจริงๆ และ เมื่อมี สมภาพ
ดังนี้ ภราดรภาพ คือ ความเปนพี่นองกันหรือเปนญาติที่คุนเคยไววางใจกันไดก็เกิดขึ้น เสรีภาพ คือ
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กองบรรณาธิการไทยโพสต.(2547). http://www.thaipost.net/print.asp?news_id=87097&cat_id=500&post_date=19/Apr/2547, คนคืน
วันที่ 28 มกราคม 2551.
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ความมีเสรีในอันที่จะไปไหนๆ ได ทําอะไรไดโดยที่ไมถูกใครเบียดเบียน และก็ไมเบียดเบียนใครดวยก็
เกิดขึ้น7

บทสงทาย
สั ญ ญาประชาคมอั น เป น บ อ เกิ ด ของประชาธิ ป ไตยที่ ป ระเทศไทยนํ า เข า มาใช อ ย า งเด น ชั ด
คณะราษฎร ได เ ข า ยึ ด อํ า นาจการปกครองประเทศเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป น ระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 หากแตก็ยังไมอาจเกิดขึ้นเต็มใบเสียที เพราะกลุมผูมีอํานาจ
รัฐ นักการเมืองยังใชคําวาประชาธิปไตยและพี่นองประชาชนเพียงเพื่อสรางความชอบธรรมใหตนเองได
เขาสูอํานาจทางการเมือง หรืออํานาจรัฐเพื่อนํามาซึ่งผลประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวา
ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง หนทางที่จะไปสู “เสมอภาค เสรีภาพ ภราดร
ภาพ” ที่แทจริงก็เห็นจะมีแตแนวทางที่พุทธองคไดวางไววา “สมจริยาขององคสัมมาสัมพุทธเจา อัน
ยังใหเกิดสมภาพ ภราดรภาพ เสรีภาพ ดังกลาวมานี้ เปนธรรมจรรยา เปนหลักแมบทของหลัก
ทั้ ง หลายแห ง ความสงบสุ ข ของชุ ม ชนทั่ ว ไปนั่ น เอง หากปราศจากแม บ ทนี้ แ ล ว ความสงบ
ความสุขก็จะมีขึ้นไมได จะมีไดก็เชน เสรีภาพของฝายใดฝายหนึ่งกับผูที่ไปจัดทํานอกแมบทก็จะ
เปนเหมือนเปรตจัดระเบียบนั่นเอง ทั้งเปนการกอภัย กอศัตรู และสรางความวุนวายเดือดรอน8”
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