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วัฒนธรรมการเลือกตั้งใหม่ “หัวใจ” คือประชาชน 

โดย จารุวรรณ แก้วมะโน* 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเหมาะสมนับเป็นคุณลักษณะที่พึงปรารถนาประการหนึ่งของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย ทว่าในความเป็นจริงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจแตกต่างกันออกไปแม้
จะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ต่างกัน แม้ในสังคมเดียวกันระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนก็
ยังแตกต่างกันออกไป ดังที ่แกรเบรียล อัลมอนด์ และ ซิดนี่ เวอร์บา (Gabriel Almond & Sidney Verba, 1965) 
ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีส่วนร่วมมากและ
กระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (participant cultures) กลุ่มท่ีเชื่อและท าตามนโยบายต่างๆอย่าง
เชื่อฟังหรือกลุ่มไพร่ฟ้า (subject cultures) และกลุ่มที่ไม่สนใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (parochial 
cultures) โดยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปก็คือวัฒนธรรมทางการเมือง
ของสังคมนั้นๆ กล่าวคือหากวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคมรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชีวิต 
เห็นความส าคัญของนโยบายสาธารณะต่อการด าเนินชีวิต สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองและมีความกระตือรือร้น
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมก็จะสู งตามไปด้วย แต่หากประชาชนไม่
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับชีวิต ไม่เห็นความส าคัญของนโยบายสาธารณะต่อการด าเนินชีวิต ระดับ
ความสนใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะลดน้อยลง 

 การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยชี้ให้เห็นว่าผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากนัก ทั้งยังมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการยอมรับเรื่องอ านาจวาสนาและบารมี เช่นงาน
ของทินพันธ์ นาคะตะ (1977) ที่ระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่มักมีวัฒนธรรมยอมรับความไม่เท่าเทียมและยกย่องผู้มี
อ านาจ ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคมที่ไม่สนับสนุนต่อประชาธิปไตยเท่าใดนัก ด้าน 
ลิขิต ธีรเวคิน (2529) ชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังขาดความตื่นตัวทางการเมือง
โดยระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการยอมรับว่ามนุษย์เกิดมาไม่เท่ากันเป็นเรื่องของบุญบาปที่ท าให้ผู้คนในสังคมไทย
ไม่ตื่นตัวมากนักท่ีลุกขึ้นมาเรียกร้องปกป้องสิทธิของตนเอง  

 ผลการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ของส านักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2565) ที่ท าการศึกษาเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งเสริมหรือ
ขัดขวางต่อการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ด าเนินการระหว่างปี  
2560-2564 จ านวน 17 พบว่าวัฒนธรรมและความเชื่อยังคงมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองอย่างมาก 
โดยพบว่าวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และด้วยวัฒนธรรม
ความเชื่อเหล่านี้เอง จึงส่งผลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขารู้สึกว่าการตัดสินใจเลือกผู้แทนยังคงตก

                                                           
* นักวิชาการผู้ช านาญการ ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวจิัยเร่ืองการขับเคลื่อนการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kpi.ac.th หรือ www.kpi-lib.com  

http://www.kpi-lib.com/
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อยู่ภายใต้อิทธิพลบางประการ ทั้งที่แท้จริงแล้วการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งพึงตระหนักใน
ศักยภาพของตนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและมีอิสระอย่างเต็มทีใ่นการตัดสินใจ  

 โดยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างมากมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่อง
ของสายสัมพันธ์และเรื่องของผลตอบแทน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้งผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งยอมรับว่าพวกเขา
ตัดสินใจเลือกผู้แทนหรือลงสมัครรับเลือกตั้งจากสายสัมพันธ์เรื่อง ‘ญาติ’ ที่ตนมี ดังที่ผู้สมัครรายหนึ่งกล่าวว่าญาติ
มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจลงสมัครของตนเอง“ถ้าว่าจะลง ก่อนอื่นเขาจะประเมินก่อนว่ามีญาติพ่ีน้องไหม ญาติๆ
เห็นว่าไง” ด้านอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกผู้หนึ่งกล่าวว่า“ถ้าได้แข่งกันแล้วก็นับเลยอีกกี่วันกว่าจะเลือกตั้ง ทีนี้
ปัญหามาแล้ว คือ พ่ีน้องอยู่ที่ไหน ไม่อยากให้พ่ีน้องแพ้ก็ต้องมาช่วยกัน ต่างจังหวัดหัวเท่าไหร่ประชากรมีเท่าไหร่ 
นับใส่กันแล้ว” เป็นต้น ขณะที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้หนึ่งระบุว่า “ก็ต้องเลือกญาติกันก่อน เลือกคนชอบพอกัน เคย
ช่วยเหลือกัน” ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกผู้หนึ่งกล่าวว่า “เงินไม่ได้ส าคัญญาติพ่ีน้องกันยังไงก็ต้องช่วยกันเอากันไว้
ก่อน” เป็นต้น 

 นอกเหนือจากปัจจัยด้านสายสัมพันธ์เรื่องญาติแล้ว ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า “เงิน” ยังคงเป็นปัจจัยที่
ได้รับการพูดถึงอย่างมากจากบรรดาอดีตผู้สมัครและผู้น าชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังที ่อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งอีก
ผู้หนึ่งเล่าให้ฟังว่า“การเลือกตั้งเขาก็ดูคน ดูเงิน ฐานะการเงิน การงาน ญาติพ่ีน้อง ความรู้ประสบการณ์ คนดี ต้อง
บริจาคเป็นที่รู้จัก ก็ต้องมีทุนพอสมควร” โดยอดีตผู้สมัครและผู้น าส่วนใหญ่ระบุถึงเหตุผลที่ท าให้เงินยังคงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเลือกตั้งว่า ‘เงิน’ เป็นปัจจัยส าคญัในการหาคะแนนเสียงตั้งแต่เป็นการ ‘เลี้ยงดูปูเสื่อ’ เพ่ือ ‘ซื้อ
ใจ’ ซึ่งมีการปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานก่อนหน้าที่จะมีประกาศวันเลือกตั้ง ดังที่ผู้น าชุมชนคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “มันก็
เป็นพ้ืนฐานมาแต่ไหนแต่ไรนะ เพียงแต่ว้าถ้าเราไม่พร้อม เราไม่มีให้ เราก็คงไม่เข้ามา คือชาวบ้านเขามองอย่างนี้ 
คือก็รักอยู่นะแต่คงไปด้วยกันไม่ได้ กัดก้อนเกลือกิน ผมมองว่าเป็นการแสดงน้ าใจมากกว่า” ขณะที่ผู้น าชุมชนอีก
รายแสดงความเห็นว่า “บางครั้งการนับถือของคนก็มีส่วนอยู่ คนจนฐานะ ท าอะไรก็ไม่เวิค พูดอะไรก็เข้าพวกเขา
ไมได้ บทบาทในค าพูดค าจาก็ไม่น่านับถือเท่าไหร่ มีเงินนับว่าเป็นน้อง มีทองนับว่าเป็นพ่ี ค านี้ยังใช้ได้อยู่ ระบบ
อุปถัมภ์ก็ยังใช้อยู่ สังคมไทยมีอยู่ ส าหรับผมก็คอยช่วยเหลือ คือ ก็ให้ค าปรึกษา อย่างนี้เรียกว่าความผูกพัน  คือ
ต้องกล้าเสียสละ กล้าดูแลเขา สิ่งดีๆ ที่เราท าให้ เขาจะจ าไม่ลืม” 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะในทางการเมืองส าหรับชาวอีสานการเล่นการเมืองจะต้องมี ‘ทุน’ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้
นั้นสามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่คนในชุมชนได้และการจ่ายเงินยังเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ‘เอาจริง’ หรือ
ก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานการเมืองเพ่ือสังคมชุมชน การลงเล่นการเมือง แต่ไม่ใช้เงิน จึงเข้าวลีที่ว่า  
‘ขี้ถี่มักม่วน’ ซึ่งหมายถึงเป็นผู้ที่พ่ึงพาไม่ได้และไม่เอาจริงเอาจัง ดังที่ผู้น าชุมชนผู้หนึ่งสะท้อนความเห็นต่อกรณี
ดังกล่าวว่า“เขาจะพูดเลย ว่าถ้าไม่มีเงิน จะมาลงเฮ็ดหยัง ‘ขี่ถี่มักม่วน’ เขาจะหาว่า เฮ็ดเล่นบ่อนี่” ขณะที่ผู้น า
ชุมชนอีกคนหนึ่งก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า “ตระหนี่ถี่เหนียว ขี่ถี่มักม่วน เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแบบนั้น 
สมัครคนเดียวก็ไม่ได้ บางทีการใช้จ่ายก็เป็นการแสดงความพร้อมให้ชาวบ้านเห็นคือ ‘ใจ’ แต่ว่าสิ่งที่จะแสดงให้
ชาวบ้านเห็นคืออะไรเพราะ ‘ใจ’ มันมองไม่เห็น” 
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ข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของบทสัมภาษณ์ที่ยืนยันว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคม โดยที่สังคมไทยนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยมากนัก ดังที ่Joseph de Rivera (2009) ได้ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่บั่นทอน
ประชาธิปไตยนั้นมีอาทิ การที่ผู้คนในสังคมมีอคติ ไม่มีทัศนคติเชิงบวกให้แก่กัน ไม่เปิดกว้าง ขาดความเห็นอกเห็น
ใจ เป็นสังคมที่ไม่เต็มใจจะให้อภัยและขาดเสรีภาพ ในแง่ที่นี้การพิจารณาเลือกผู้แทนจากสายสัมพันธ์ของความ
เป็นญาติและผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้มีเงินทองคือผู้ที่พ่ึงพาได้เป็นผู้ที่เสียสละ ล้วนเป็น
วัฒนธรรมที่บั่นทอนประชาธิปไตยในแง่ที่จะน าไปสู่อคติทางการเมือง น าไปสู่การสร้างทัศนคติด้านลบและน าไปสู่
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งและกองเชียร์ ส่งผลต่อความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชน
และอาจกระทบต่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนของฝ่ายต่างๆในเวลาต่อมาได้ ดังที่ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หลายรายชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันรุนแรงนั้นบางครั้งคู่แข่งไม่สามารถมองหน้ากัน ได้และไม่สามารถ
ท างานร่วมกันนานหลายปี บางรายนานถึง 2-3 ปี ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ชุมชนอาจต้องขาดความร่วมมือจากผู้ที่
มีความรู้ความสามารถบางคนไป 

ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การพัฒนาประชาธิปไตยจะต้องพิจารณาการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ให้มีความสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น กล่าวคือ ต้องเป็นสังคมที่ลดอคติ เป็นสังคมที่ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ไม่ยึดติดและกล้าเปลี่ยนแปลง แม้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ทางการเมืองเป็นเรื่องยากและต้องใช้ระยะเวลานาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่าประชาธิปไตยคือวิถีชีวิต 
ดังนั้นการปรับวัฒนธรรมของไทยให้มีความสอดคล้องกับประชาธิปไตยที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและอิสระในการ
ตัดสินใจเลือกนั้นจึงมีความจ าเป็น บทความนี้เสนอว่ามีวัฒนธรรมอย่างน้อย 3 ประการที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือส่งเสริมให้การเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

วัฒนธรรมต่างตอบแทน : แน่นอนว่าเป็นธรรมดาที่มนุษย์จะพิจารณาผลประโยชน์ที่ตนจะได้เป็นหลักเมื่อ
ต้องมีปฏิบัติการใดๆ ดังนั้น การพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นเป็นผู้แทนจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดา ทว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือการพิจารณาเลือกผู้แทนด้วยผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ทรัพย์สินเงินทอง ต าแหน่ง หรือความช่วยเหลือ เพราะการพิจารณาเลือกผู้แทนด้วยเหตุผลของการต่างตอบแทน
เช่นนั้นไม่เพียงแต่จะผิดกฎหมาย แต่ก็ยังสร้างให้ผู้แทนที่ได้มากลายเป็นผู้ที่ไม่มีความโปร่งใสทางการเมือง ส่งผล
ต่อศรัทธาและการปกครองรวมไปถึงความกล้าติดตามตรวจสอบผลงานของผู้แทนภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระยะยาว  

ดังนั้น แม้การค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับนับเป็นเรื่องธรรมดา ทว่าวัฒนธรรมที่พึงพัฒนาให้เกิดขึ้นก็
คือการมองผลประโยชน์ที่จะได้รับออกไปให้ไกลจากผลประโยชน์ส่วนตัว ครอบคลุมถึงผู้อ่ืนในสังคมและชุมชนให้
มากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะช่วยลดแรงจูงใจของวัฒนธรรมต่างตอบแทนลงได้ 
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   วัฒนธรรมความเคยชิน : การเลือกตั้งที่ส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั้นจ าเป็นที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจะต้องพิจารณาเลือกผู้แทนบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นหลัก โดยมุ่งไปที่ข้อมูลเรื่องปัญหาความ
ต้องการและนโยบายต่างๆที่ผู้สมัครเสนอ โดยเปรียบเทียบกันระหว่างความต้องการและปัญหาที่ชุมชนประสบ กับ
นโยบายหรือแนวคิดในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนของผู้สมัคร และใช้วิจารณญาณในการเลือกโดยเสรีบนฐานของ
นโยบายไม่ใช่บนฐานคิดเรื่องญาติด้วยความเคยชิน (habitual selection) เพราะการเลือกด้วยความเคยชินนั้นจะ
ไม่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้การเลือกตั้งมีความรุนแรงเนื่องจากผู้สมัครจะมุ่งไปที่การ
ระดมญาติสนิทมิตรสหายเข้าสู่สังเวียนของการเลือกตั้ง และนั่นท าให้ผู้สมัครต้องทุ่มเทเงินทองเข้าสู้ศึกทาง
การเมืองจ านวนมาก ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะน าไปสู่การถอนทุนคืนกลายเป็นการทุจริตเชิ ง
นโยบายในเวลาต่อมา  

ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรพิจารณาเลือกผู้แทนอย่างเปิดใจ ไม่จ ากัดไว้เฉพาะว่าต้องเป็นญาติกันเท่านั้น 
หรือเป็นผู้ที่ชอบเป็นพรรคที่ใช่ แต่พึงเปิดใจกว้างรับฟังข้อเสนอของผู้สมัครทุกฝ่ายและเปรียบเทียบผลได้ผลต่างที่
จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้ง ลด ‘ความกลัว’ และ ความไม่กล้าเปลี่ยนลงไป เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งแม้
ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใด แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือความสุจริต
เสรีที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งซ่ึงเป็นเสมือนเข็มทิศส าคัญท่ีจะน าพาให้การบริหารมีความโปร่งใสตามมา 

วัฒนธรรมของความสมานฉันท์: เป็นวัฒนธรรมที่ฟังดูดี ทว่าเบื้องลึกของกระบวนการที่จะน ามาสู่ความ
สมานฉันท์เป็นสิ่งส าคัญ เพราะภายใต้ความสงบเงียบไม่มีความขัดแย้งปราศจากการแข่งขันอาจก าลังกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของคลื่นใต้น้ าที่จะก่อตัวขึ้นเป็นพายุพัดพาฝ่ายต่างๆให้แตกออกจากกันอย่างยากจะประสาน หลายครั้ง
การเมืองในชุมชนมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นการเมืองของญาติ เป็นสังคมเล็กๆที่ผู้คนรู้จักกันและไม่จ าเป็นต้องแข่งขัน
กันก็ได้ ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดและไม่เคยเกิดขึ้นจริงแม้แต่ครั้งเดียว เพราะแม้แต่ชุมชนที่เชื่อกันว่าสามัคคี  
ผู้สมัครสามารถพูดคุยกันได ้ท าให้ไม่มีการแข่งขันเพราะผู้คนในชุมชนต่างเห็นพ้องกันที่จะยกต าแหน่งผู้น านี้ให้กับผู้
นั้นไป ในความเป็นจริงก่อนเข้าสู่การด ารงต าแหน่งของผู้นั้นเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาจะเห็นถึงกิจกรรมต่างๆ
มากมายที่ผู้นั้นด าเนินการมาก่อนหน้าที่จะได้รับการยกขึ้นเป็นผู้น า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การท ากิจกรรมจิต
อาสาต่างๆรวมไปถึงการบริจาคให้ชุมชน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองแม้ไม่พบว่า
มีการแข่งขันกันในช่วงเวลาที่มีประกาศเลือกตั้ง แต่ผู้น าในชุมชนก็มีการแข่งขันกันบริการประชาชนมาโดยตลอด 
ในแง่นี้การขอให้ไม่มีการแข่งขันเพ่ือสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งจึงเป็นก้าวย่างที่ผิด
อย่างมากเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายในฐานะที่ขัดขวางผู้ใดผู้หนึ่งในการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ก็ยังเป็นสิ่งที่
บ่มเพาะความไม่เข้าใจความไม่พอใจให้กับฝ่ายที่อาจจะสนับสนุนผู้สมัครอีกฝ่ายที่ถูกร้องขอให้ไม่ลงแข่งขันก็เป็นได้ 
ซึ่งนั่นจะน ามาสู่ความบาดหมางของกลุ่มคนในสังคมอย่างร้าวลึกในระยะยาว 

ดังนั้น สิ่งที่ผู้คนในชุมชนพึงปฏิบัติเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีการรับเลือกตั้ง จึงไม่ใช่ความพยายามปิดกั้น
ความเห็นต่างเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ แต่สิ่งที่พึงกระท าคือการเปิดรับทุกความเห็นต่างด้วยความเข้าใจ ด้วย
ความเคารพต่อความเห็นต่างๆเหล่านั้น และด าเนินการตามกติกาอย่างสุจริตเที่ยงธรรม เพ่ือผลประโยชน์แก่คนทุก
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ฝ่ายในชุมชน เพราะสุดท้ายความสมานฉันท์ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการกดทับความคิดต่างแต่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
เป็นธรรมชาติและย่ังย่ืนก็ต่อเมื่อความเห็นของทุกฝ่ายได้รับการยอมรับและตอบสนองอย่างเหมาะสม  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเลือกตั้งที่มีคุณภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการขับเคลื่อนของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ในการปรับเปลี่ยนความเชื่อและวัฒนธรรมแต่เดิมที่มีลักษณะไม่ส่งเสริมและบั่นทอนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยลงไป ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างตอบแทน วัฒนธรรมแห่งความกลัว และวัฒนธรรมความ เชื่อเรื่อง
ความสมานฉันท์แบบผิดๆ โดยมองผลประโยชน์ที่จะได้ครอบคลุมไปถึงวัฒนธรรมของชุมชนให้มากขึ้น ยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเปลี่ยน ไม่ยึดติดกับการเลือกด้วยความคุ้นชิน เปิดรับความเห็นที่หลากหลายและ
ปฏิบัติต่อความเห็นเหล่านั้นด้วยความเคารพ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาเลือกผู้แทนอย่างมี ‘สติ’ อย่างมีเหตุผล
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนที่มีความโปร่งใสส่งเสริมต่อศรัทธาและความร่วมมือของทุกฝ่ายภายหลังการเลือกตั้ง การเมือง
จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าการเลือกตั้งไม่มีคุณภาพฉันท์ใด การเลือกตั้งจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังคงอยู่
กับครรลองที่ผิดฉันท์นั้น เพราะหัวใจของการเลือกตั้งคือ ‘ประชาชน’  

 

                    

 

 


