
รศ.ดร.พีรสิทธ์ิ ค ำนวณศิลป์ 
วทิยำลัยกำรปกครองท้องถ่ิน 

มหำวทิยำลัยขอนแก่น 

ควำมตืน่ตวัเชิงกำรเมืองของนักศึกษำ 

Student Political Activism 

1 



2 

ทบทวนทฤษฎีการมีส่วนร่วมของการเมือง 
(Samuel Huntington) 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
Economic Development 

ความคับข้องใจทางสังคม 
Social Frustration 

ความคับข้องใจทางสังคม 
Social Frustration = การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Political Participation โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม 
Social Mobility 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Political Participation 

การพัฒนาสถาบันทางการเมือง 
Political Institutionalization 

= 
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3 
ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 

Political Instability 

การเคลื่อนย้ายทางสังคม 
Social Mobilization 
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บทบาทของนักศึกษาในอดีต 

 นักศึกษาญี่ปุ่นได้รวมตัวกันขึ้นและต่อต้านสนธิสัญญาระหว่าง
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1960 

 นักศึกษาเกาหลีใต้ร่วมกับหน่วยอื่นๆในสังคมไดม้ีบทบาทส าคัญ
ในการล้มล้างรฐับาลซิงมันลีในปี ค.ศ.1960 

 นักศึกษาญวนใต้ร่วมกับหน่วยอื่นๆในสังคมท าการโค่นล้มรฐับาล
โง ดิน เงียม ในปี ค.ศ.1963 

 นักศึกษาอเมริกันไดม้ีบทบาทในการเปลี่ยนแปลสังคมอเมริกัน
โดยเริ่มต้นจากขบวนการ Free Speech Movement ที่ 
University of Califormia at Berkeley ในช่วงปี 1960s 

 นักศึกษาไทยได้มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2516  
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นักศึกษาไม่จ าเป็นต้องหัวรุนแรง 

 โดยปกตินักศึกษาจะมีบทบาทในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แต่การเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทัศนคติและพฤติกรรม
ของนักศึกษา 

 ทัศนคตินักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย อาจจะซ้ายสุด
หรือขวาสุดในบางครั้งหรืออาจเป็นกลางๆในบางเวลา 

 ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่รวมกลุ่ม
และมีบทบาททางการเมืองมากคือสมาชิกยุวชนของพรรค 
Democrat และพรรค Republican สองกลุ่มนี้มีความคิดแบบ
กลางๆ แต่มีสมาชิกรวมกันเกือบ 250,000 คน ในขณะทีก่ลุ่มหัว
รุนแรงมีสมาชกิเพียง 7,000 คน 
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วิวัฒนาการของกิจกรรมนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

คศ. 1950-1959 
นักศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ช่ือว่าเป็น The Silent 

Generation  
(วัยเงียบ หรือ ช่วงเวลาเงียบ) 

“เงยีบในทางการเมือง แต่ไม่เงยีบในกิจกรรมบันเทิง” 

คศ. 1960 
เมื่อ John F. Kennedy ได้เป็นประธานาธิบดี ปรากฏว่า
นักศึกษาได้เปลี่ยนแนวไปเป็นในรุปแบบผู้กระตืนรือร้น 

(Activists) ในกิจกรรมทางการเมืองมาก 

ขบวนการ Free Speech ที่  
University of California at Berkeley 
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วิวัฒนาการของกิจกรรมนักศึกษาใน Germany และ Austria 

 ในก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นักศึกษา
ใน Germany และ Austria มีแนวโน้มไป
ทางอนรุกษนิยม และแสดงออกซึ่งความรัก
ชาติอย่างรุนแรงซึ่งเอื้อต่อการสนับสนุน
ลัทธิ Fascism ในภายหลัง 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักศึกษา 
German ที่เอียงซ้ายมีกลุ่มส าคัญที่เรียกว่า 
Sozialistische Deutsche 
Studentendbund (SDS) ซึ่งมาจาก Free 
University of Berlin 
 ตัวอย่างการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของ SDS คือการประท้วงการเยี่ยมเยียน
ของพระเจ้า Shah แห่งอิหร่านในกรุง 
Berlin  เมื่อปี พ.ศ. 2510 
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วิวัฒนาการของกิจกรรมนักศึกษาในฝรั่งเศส 
 กลุ่มเอียงซ้ายของฝร่ังเศส คือ UNEF 
(L’Union Nationals des Etudiants de 
France) ถือตนว่าเป็นสหพันธ์กรรมกร  
 ระดมก าลังผู้สนับสนุนให้ต่อต้านการท า
สงครามของรัฐบาลฝร่ังเศสใน Algeria และ
ประท้วงรัฐบาลที่ให้งบประมาณการศึกษา
น้อยเกินไป 
 เมื่อ 2 ประเด็นนั้นหมดไป อิทธิพลของ 
UNEF ก็ลดลง แสดงว่าการปลุกระดมเป็น
เพียงการสะท้อนว่านโยบายในช่วงเวลานั้น
สะท้อนความต้องการของนักศึกษา 
 ในช่วงประมาณปี 1984 รัฐบาล
ฝร่ังเศสไดเ้ปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อให้
เข้มข้นขึ้น ปรากฏว่ามีการประท้วงโดย
นักศึกษา แต่ในไม่ช้าก็ยอมจ านนต่อการ
ปฏิรูป 

 



8 

วิวัฒนาการของกิจกรรมนักศึกษาใน The Netherlands 

 มีกลุ่มนักศึกษาชื่อ Studenten Vakbeweging (SVB) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เรียกร้องให้ 
 รัฐบาลเพิ่มเงินช่วยเหลือนักศึกษา 
 ประท้วงสภาพที่ไม่สะดวกของหอพัก 

 อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประท้วงประเด็นสงครามเวียดนาม กลับได้รับการ
สนับสนุนน้อยเนื่องจากเป็นสงครามท่ีไกลตัวชาว Dutch ผิดกับกรณีใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีทหารอยู่เป็นจ านวนมากในสงคราม 
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สรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาในยุโรป 

ประเด็นประท้วงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลได้ผลเสียของนักศึกษาเอง
และได้รับการสนับสนุนเป็นอันมาก 
บางครั้งประเด็นที่เข้าร่วมที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความอยุติธรรม 
เช่น เรื่องต่อต้านสงคราม มกีารประท้วงน้อยกว่าเพราะมีลักษณะ
ไกลตัว 

ภาพการประท้วงของนักศึกษา
กรณีงบประมาณการศึกษาใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาญี่ปุ่น (1/2) 

ภาวะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1-2 นักศึกษามีความเป็นชาตินิยมสูงมาก 
มักจะไม่มีการต่อต้านรัฐบาล เพราะเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็มักได้ท างานกับ
รัฐบาลทันที 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มมีการก่อหวอดของนักศึกษาเพื่อเรียกร้อง
ให้มีประชาธิปไตยมากขึ้นในการเลือกตั้งและสิทธิในการจัดตั้งอง๕การ
นักศึกษา 
 แต่ขบวนการนักศึกษาถูกรัฐบาลออกกฎหมายควบคุม นักศึกษาญีปุ่่นจึง
หันไปจัดกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยแทน  
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาญี่ปุ่น (2/2) 

ภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
 ขบวนการนักศึกษารวมตัวกันจัดตั้งสหพันธ์องค์การนักศึกษา เรียกว่า 
Zengaguren มีสมาชิกทั้งสิ้น 300,000 คน  
 นักศึกษากลุ่มนี้ประท้วงการมาเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดี Eisenhower 
จนกระทั่งประธานาธิบดีตั้งงดการเยือน 
 การประท้วงของนักศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากนักศึกษาเกรงว่าอเมริกาจะชัก
จูงรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าสงครามอีกครั้งเพราะช่วงนั้นเป็นระยะ “สงครามเย็น” 
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
 ภายหลัง ค.ศ. 1980 ขบวนการนักศึกษาได้อ่อนลง เพราะ 
 ปัญหาเรื่องค่าครองชีพลดน้อยลง 
 มีการปรับปรุงระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
 มีการขัดแย้งในสหพันธ์นักศึกษา 
 เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองในหมู่นักศึกษา 
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาไทย (1/4) 

ช่วงที่ 1: ก่อนปี พ.ศ.2500 
 กิจกรรมที่เกี่ยวการเมืองที่ส าคัญ ได้แก ่การร่วมในรายการ Hyde 
Park ที่จอมพล ป. พิบูลสงครามอนุญาตใหม้ีขึ้นในปี พ.ศ.2499 
 มีการร่วมสังเกตการณ์เลือกต้ังสมัยยังมีพรรคเสรีมนังคศิลา และมี
การประท้วงการเลือกต้ังที่ถือว่าไม่สุจริตในเขตเลือกตั้งหน่วยอ าเภอ
ดุสิต ท าให้เกิดคลื่นนักศึกษาและประชาชนเดินขบวนเป็นผลให้จอม
พล ป. พิบูลสงคราม ต้องหลบหนีออกนอกประเทศ พร้อมกับการยึด
อ านาจของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2500 
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาไทย (2/4) 

ช่วงที่ 2: พ.ศ.2500-2510 
 บรรยากาศทางการเมืองโดยนักศึกษาซบเซาเนื่องจากจอม
พลสฤษดิ ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นใช้มาตรการแบบเด็ดขาด
ปกครอง 
 ในภาวะกฎอัยการศึก นักศึกษาในช่วงนั้นให้ความสนใจวนเรื่อง
บันเทิงรื่นเริงมากกว่ากิจกรรมทางการเมือง 
 ในปี พ.ศ.2510 นักศึกษามีความตื่นตัวมากขึ้น เมื่อมรข่าวการร่าง
รัฐธรรมนูญใกล้จะเสร็จเรียบร้อย หลังจากได้ใช้เวลาร่างนานเกือบ 10 
ปี นับตั้งแต่จอมพลสฤษดิท์ าการยึดอ านาจในปี 2500 
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาไทย (3/4) 

ช่วงที่ 3: พ.ศ.2510-2519 
 ช่วงนี้กิจกรรมนักศึกษาหันมาทางการเมืองมากขึ้น มีการโจมตี
ระบบอาวุโส การมีงานนพมาศ งานดาวจุฬา การรับน้องใหม่ และมี
ฟุตบอลประเพณี เป็นต้น 
 มีการจัดตั้งชมรม ชุมนุทมทางวิชาการมากขึ้น เช่น ชุมนุมวิชาการ
ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ชมรมรัฐศาสตร์ และสภาหน้าโดม 
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การตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาไทย (4/4) 

ประเภทของกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาไทย 
1. ประเภทกิจกรรมบันเทิง เ 
2. ประเภทวรรณศิลป์ 
3. ประเภทศาสนาและประเพณ ี
4. ประเภทที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
5. ประเภทที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6. ประเภทเรียกรอ้งสิทธิและความเสมอภาค 
7. ประเภทที่เกี่ยวกับความส านึกทางสังคมในเรื่องเศรษฐกิจ 
8. ประเภทที่เกี่ยวกับการแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

เช่น การต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2516 
9. ประเภทที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง 
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ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของนักศึกษาไทย 

เหตุ
ปัจจัย 

บรรยากาศ
ทางการเมือง 

สิทธิ เสรีภาพ 
และสภาพทาง

เศรษฐกิจ 

สภาพทาง
สังคม 

ความสามารถ
ในการ

รวมกลุ่มของ
นักศึกษา 

การมีพลัง
ส่วนเกินของ

ร่างกาย 


