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หลังเลือกตัง้
หลังเลือกตัง้ พรรคการเมืองทีไ่ ด้คะแนนเสียงข้างมากคงเตรียมพร้อมทีจ่ ะจัดตัง้ รัฐบาล
แล้วเหตุการณ์บา้ นเมืองจะเป็ นเช่นไรคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะรุนแรง สงบราบเรียบ หรือ
ทหารจะออกมาตามคํารํ่าลือ ก็คงยากจะคาดเดา แล้วน้อง ๆ ในรัว้ อุดมศึกษา เห็นเป็ นประการ
ใด
น้องนํ้า หรือ ธนารีย์ สะสุนทร นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง บอกว่า หลังเลือกตัง้ มองว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะ
สงบเพียงระยะหนึ่งเท่านัน้ และจะมีความขัดแย้งเกิดขึน้ อีก รวมทัง้ อีกไม่นานความร้อนแรงทาง
่ างคน
การเมืองก็จะดุเดือดขึน้ มาอีก เพราะเชื่อมันว่
่ าการเมืองไทยยังไม่จบสิน้ ยังมีหลายฝายต่
่ ตนฝากนักการเมืองว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่
ต่างคิด รวมถึงมีการแบ่งขัว้ อํานาจของแต่ละฝาย
อยากเห็นประเทศไทยเดินหน้า แต่ประชาชนทัง้ ประเทศคงอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่าง
่
สมานฉันท์ ยอมรับในคะแนนเสียงและระบอบประชาธิปไตย ไม่อยากให้มกี ารแบ่งสี ทุกฝายควร
ปรองดองกัน เพือ่ ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ิ
ิ ิ น้ ปี ที่ 4 วทยาลั
ิ
ิ ่อการศึกษา
ธนทัต อนวรรตน์
หรือ เเก๊ป นสตชั
ยนานาชาตเพื
ิ
ิ
ิ
ความยังยื
่ น มหาวทยาลั
ยศรีนครนทรวโรฒ
มองวา่ การเลือกตัง้ จบลงแล้ว เชื่อว่า
่ ่ ทางหมดไปได้ และ
ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงรายวัน ก็น่ าจะลดลงบ้าง แตไมมี
ภาพที่เห็นหลังจากเลือกตัง้ คือไมมี่ ศตั รูถาวรในหมู่นักการเมือง เพราะคงจะจับขัว้ กันวุ่น
โดยเอาผลประโยชน์ ของตนเองและพรรคพวกเป็ นที่ตงั ้ ซึ่งเป็ นเรื่องธรรมดาของพรรค
่ ๆ แตตนอยา
่
การเมืองตาง
กเห็นทุกฝ่ าย ทุกพรรคหยุดทะเลาะกัน หันหน้ าเข้ามา
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่ ่ ่มไหนจะมาเป็ น
ปรองดอง เพื่อนําพาประเทศกลับมาสู่ความสงบสุข และที่สาํ คัญไมวากลุ
รัฐบาลหรือฝ่ ายค้ า นควรทํา ความเข้ าใจกับกลุ่ ม ตนเองให้ ยอมรับ และเคารพผลการ
เลือกตัง้ เพื่อจะได้ไมมี่ ความรุนแรงขึน้ มาอีก รวมทัง้ ตระหนักรับรูประสบการณ์
้
จากการ
ิ
่ 3-5 ปี ที่ผานมาวาไมกอให้
่
่ ่ ่ เกดประโยชน์
ทะเลาะ แบะแว้งกัน ชวง
ใด ๆ เลย
ด้า น
นางวรรณวรางค์ ศุ ท ธชัย คณบดีค ณะนิ ติศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ไว้ว่า หลังเลือกตัง้ ตนคิดว่า เหตุการณ์กจ็ ะ
วนกลับไปเหมือนเมือ่ ปี 2550 คือเมือ่ เลือกตัง้ จบความวุน่ วายก็เริม่ ขึน้ ใหม่ 2 พรรคใหญ่กจ็ ะแย่ง
ั ่ ายได้ฝงขวาไม่
ั่
กันเป็ นแกนนํา เมือ่ ฝงซ้
ยอม เช่น หากเพือ่ ไทยได้ตงั ้ รัฐบาล เสือ้ เหลืองหรือเสือ้
ั ได้เป็ นรัฐบาลเสือ้ แดงก็ออกมาปว่ น
อะไรก็แล้วแต่กจ็ ะออกมาประท้วงอีก หรือหากประชาธิปตย์
อีก เป็ นต้น เมื่อความวุ่นวายรุนแรงมากขึน้ กระบวนการทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะทําให้เกิดความสงบได้ ก็
คือ ทหาร ทหารจะออกมา แต่กไ็ ม่อยากให้เป็ นเช่นนัน้ ทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การยอมรับความ
จริงยอมรับกติกา ในขณะเดียวกันนักการเมืองทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เข้ามาต้องทําเพือ่ ประโยชน์
ของประเทศชาติจริง ๆ ไม่ใช่มผี ลประโยชน์สว่ นตัวแอบแฝง ถึงแม้จะมีคนส่วนหนึ่งไม่ชอบ ก็
เชื่อว่า จะอยู่ได้เพราะได้ทาํ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ส่วน
ประชาชนก็ตอ้ งลดอคติอย่ายึดว่า คนนี้ไม่ใช่พวกของตน โดยไม่ได้ตดั สินกันด้วยผลงานยึดแค่
คําว่า ชอบไม่ชอบเท่านัน้ ทุกอย่างก็จะไม่จบ ความสงบในบ้านเมืองก็จะไม่ม ี การเลือกตัง้ ก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์
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