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1.  แนวคิด 

1.1 รฐับาลประชาธปิไตยสง่เสรมิใหร้าษฎรเขา้ไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงตามมติต่ิาง ๆ 

1.2 คนบางกลุ่มในพลเมอืงมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงเป็นพเิศษในบางโอกาส 

 

2.  วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

เมือ่อา่นบทน้ีแลว้ นกัศกึษาจะสามารถ 

2.1 อธบิายการมสีว่นรว่มทางการเมอืงในระดบัแหง่ความมากน้อยต่าง ๆ กนัได ้

2.2 ระบุบทบาทของคน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัศกึษากบัทหารในทางการเมอืงได ้
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การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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1.  ความนํา 

การเมืองเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 1) รฐั 2) อาํนาจ และ 3) นโยบายสาธารณะ  

(Herbert M. Levine. Political Issues Debated. Englwood Clifts, New Jersey, 

1982, p.1.)   

อารสิโตเติ้ลบดิาแห่งวชิารฐัศาสตร ์กล่าวว่า การเมอืงไม่ใช่เป็นศาสตรแ์ห่งมโนทศัน์

เชงิทฤษฎเีท่านัน้ แต่เป็น “ศาสตรท่ี์เน้นภาคปฏิบติั” (practical science) ในภาคปฏบิตั ิ

คอื ในโลกแหง่ความเป็นจรงิ การเมอืงเป็นเรื่องของ 1) ชนชัน้ระดบันํา (elite) กบั 2) พลเมอืง

ทัว่ไป  

ในยุคสมบูรณาญาสทิธิราชย์นับตัง้แต่สมยัราชวงศ์ไอยคุปต์ของอียิปต์โบราณ หรือ

ยุคจ๋ินซีฮ่องเต้ จกัรพรรดจินีผูร้เิริม่สรา้งกําแพงเมอืงจนี (The Great Wall of China) 

ประชาชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการทางการเมืองน้อยมาก “ถูกสัง่” ใหก้ระทําการต่าง ๆ 

โดยมสีทิธมิเีสยีงน้อยมาก 

ในระบบแบบเผด็จการ ประชาชนมกัถูกกําหนดให้มีบทบาทในวงจํากดัหรือถูก

กําหนดกรอบแห่งพฤตกิรรมเชงิการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ในระบบ

การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย ส่งเสรมิให้ราษฎรมสี่วนในกระบวนการทางการเมืองใน

รูปแบบต่าง  ๆ ทัง้น้ีแล้วแต่ว่าเป็นระบบประชาธปิไตยแบบโดยตรง หรอืระบบประชาธปิไตย

แบบโดยออ้ม นอกจากน้ียงัเกี่ยวโยงกบัรูปแบบของรฐับาล (ว่าเป็นแบบรฐัสภาหรอืเป็นแบบ

ประธานาธบิด)ี 

ผูเ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) อธบิายการเมืองว่าประกอบดว้ย 7 P’s ไดแ้ก่ 1) Public  

เป็นเรื่องระดบัมหาชน 2) Power   3) อาํนาจ  Person  ตวับุคคล ทัง้ในระดบันํา(elite)และ

ระดบัรากหญ้า(grassroots) 4) Policy  นโยบาย 5) Practice การลงมอืกระทาํ 6) Party 

พรรคการเมอืง และ 7) Participation การมสีว่นรว่ม 

 

บทท่ี 12 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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2.  การมีส่วนรว่มในประชาธิปไตยแบบโดยตรง 

รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบโดยตรงหรือแบบมีส่วน (direct or 

participatory democracy) เคยมใีนนครรฐัเอเธนสย์ุคซอคระตสี ยุคเพลโต และยุคอารสิโตเติ้ล

ประมาณ 2400 ปีมาแลว้ในช่วงเวลาดงักล่าวเอเธนสม์ปีระชากรประมาณ 300,000 - 400,000 

คน  

(Levine, op.cit.,p.38.)  

กรณีกรีกโบราณ  ประชากรซึง่มสีทิธทิางการเมอืงเตม็ทีใ่นฐานะพลเมือง (citizen) ใน

นครรฐัเอเธนส์ขณะนัน้แตกต่างจากประชากรของประเทศเสรปีระชาธปิไตย ในปจัจุบนัทัง้น้ี

พลเมอืงส่วนใหญ่ (คอืมอีายุเกนิ 18 ปี หรอื 20 ปีในบางกรณี) มสีทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ 

แต่ในกรณีนครรัฐเอเธนส์เมื่อ 24 ศตวรรษล่วงมาแล้ว ผู้มีสิทธิทางการเมือง คือเป็น 

“พลเมือง” มเีพยีงรอ้ยละไม่เกนิ 10 เท่านัน้ คอืประมาณ 20,000-40,000 คนเท่านัน้ จํานวน

พลเมอืงเท่าน้ีเทยีบเท่ากบัตําบลบางตําบลในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ จงึไม่น่าแปลกใจทีว่่า 

พลเมอืงเอเธนสย์ุคนัน้สามารถไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองไดอ้ย่างแขง็ขนั

เป็นกจิวตัร ทัง้น้ีโดยการชมุนุมพร้อมกนัได้ทัง้หมด ไม่ผา่นการมีตวัแทน  

นครรฐัเอเธนสแ์ตกต่างจากนครรฐัอื่น ๆ ในอาณาบรเิวณซึ่งเรยีกว่ากรซี  อนัเป็นถิน่

ของชาวกรกีพลเมอืง 

เอเธนส์มสีถาบนัทางการเมือง ซึ่งราษฎรสามารถแสดงสิทธิและเสรีภาพได้ตาม

หลกัการแห่งความทดัเทียม หรอืความเสมอภาคทางการเมอืง (political equality) คอืแต่ละ

คนมีสิทธิเท่ากนัโดย 1 คน 1 เสียง (one man, one vote) ชว่งตน้ของสหรฐัอเมรกิา สตรโีสด 

สตรทีีส่มรสแลว้ยกเวน้สตรไีมม่สีทิธอิอกเสยีง 

ยุคร่วมสมยัประชาธิปไตยแบบราษฎรมสี่วนร่วมโดยตรงมอียู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่

ระดบัชาตหิรอืระดบัประเทศ ตวัอยา่ง คอื  

1) การประชุมทัว่ทัง้เมืองในมลรฐัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐัอเมริกา 

(New England town meeting)  

2) การมสีว่นในแควน้หรอืกงัตอ็งของสวติเซอรแ์ลนด ์(Swiss cantons)  

3) การมนิีคม ชุมชน สหคามคิบบทุซ ์(kibbutz) ในประเทศอสิราเอล  

4) การมคีณะลูกขนุ (jury) ในบางระบบตุลาการของบางประเทศ และในบางกรณ ี

เช่น ระบบการตดัสนิคดคีวามเป็นคณะลูกขุนในสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ีผูพ้พิากษาซึ่งได้รบัการเล่า

เรยีนและฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะ (professional judges) เป็นประธานในการตดัสนิ 
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แนวโน้มในร่วมสมยั : การกระจาย อํานาจ 50 ปีเศษที่ผ่านมา คือ นับตัง้แต่ 

ทศวรรษที ่1960-69 เป็นตน้มา มผีูส้นบัสนุนใหเ้กดิระบบประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม โดยใชว้ธิ ี

“การกระจายอาํนาจ ออกจากศนูยก์ลาง” (decentralization)  

(Terrence E. Cook and Patrick M. Morgan, eds. Participatory Democracy. 

San Francisco, Canfield Press, 1971.)  

การตดัสนิใจมุ่งใหเ้กดิมขีึน้ได้เองในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบั“รากต้นหญ้า"”(“grass-

roots”)    

3.  กระบวนการมีส่วนรว่มในประชาธิปไตยแบบตวัแทนหรอืแบบโดยอ้อม 

หลายศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น  

โดยเฉพาะใน 1) เชิงประชากร สงัคมการเมืองได้ขยายใหญ่กว่าเดิม เช่น อินโดนีเซียมี

พลเมอืงเพิม่เป็นอนัดบั 4 ของโลก ประมาณ 235 ลา้นคน และฟิลปิินสก์บัเวยีตนามมพีลเมอืง

แต่ละแห่งใกล้ 90 ล้านคนและ 2) มปีระเดน็ปัญหา (issues) ต่าง ๆ มาก และสลบัซบัซ้อน

ยิง่ขึน้  

กลไกง่าย ๆ แห่งความเป็นประชาธิปไตยแบบโดยตรงย่อมไม่สามารถกระทําได ้

ดงันัน้จงึพฒันากลไกประชาธปิไตยแบบตวัแทนหรอืประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม เกี่ยวโยง

ถงึการมสีว่นรว่มโดยกลไกแหง่กลุ่มสนใจหรือกลุ่มผลกัดนั (interest group or pressure 

group) และพรรคการเมอืง 

นักวชิาการผูห้น่ึง คอื เลสเตอร ์มิลแบรธ (Milbrath)ไดจ้ดัลําดบัของการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงออกเป็น 14 ระดบัดว้ยกนั ดงัน้ี 

1) รบัฟังหรอืรบัทราบข่าวสารการเมือง (เป็นการเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืงในระดบั

ตํา่สุด หรือน้อยท่ีสดุ แต่มคีนเก่ียวข้องด้วยมากท่ีสดุ)  

2) ไปออกเสียงลงคะแนน (voting) ดว้ยตนเอง 

3) ชกัชวนใหผู้อ้ื่นสนทนาเรือ่งการบา้นการเมอืง  

4) ชกัชวนใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธิออกเสียงใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้คนใดคนหน่ึง  

5) ช่วยโฆษณาใหพ้รรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ กนั  

6) ตดิต่อแสดงความเหน็หรอืขอ้เรยีกรอ้งต่อเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงหรอืนกัการเมอืง  

7) สนบัสนุนดว้ยการบริจาคเงินใหพ้รรคการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้    

8) ติดตามการหาเสียงของนกัการเมอืงบางคนหรอืหลายคน  
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9) เขา้ช่วยผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รณรงคห์าเสยีง  

10) เขา้เป็นสมาชิกพรรคโดยทาํงานใหพ้รรคการเมอืงเป็นประจาํเสมอ  

11) เขา้มสีว่นรว่มในการวางแผนของพรรค   

12) ช่วยหาเงินเขา้เป็นกองทุนของพรรค  

13) ส่งสมคัรเข้าแข่งขนัรบัเลอืกตัง้ เพือ่ตําแหน่งทางการเมอืง  

14) เขา้เป็นเจา้หน้าที่ของพรรค หรอืได้รบัการเลอืกตัง้ (เป็นการเก่ียวข้องกบั

การเมืองในระดบัท่ีมากท่ีสดุ แต่มีผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงน้อยท่ีสดุ)  

(Lester W. Milbrath, Political Participation. Rand Mc Nally, 1965, pp.16-29.) 

4.  การเก่ียวข้องทางการเมืองมากน้อยต่างกนั 

พลเมืองในระบบประชาธิปไตยโดยทัว่ไปมกัเกีย่วกบัการเมืองในข้อแรกมากท่ีสุด 

คอื ระดบัรบัฟงัหรอืตดิตามขา่วสารการเมอืงทางหนงัสอืพมิพห์รอืวทิยุกระจายเสยีง การออก

เสียงเลือกตัง้นัน้ แมใ้นประเทศที่ว่าเจรญิทางประชาธปิไตย เช่น สหรฐัอเมรกิา โดยปกตกิ็

มิได้มีการออกเสียงลงคะแนนเกิน 72 % ของผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (แม้จะเป็นการเลือกตัง้

ประธานาธบิด)ี ในประเทศเผดจ็การบางประเทศ เช่น ประเทศทีนิ่ยมคอมมวินิสต์ มกีารออก

เสยีงลงคะแนนในอตัราที่สูงมาก คือ เกินร้อยละ 90 ทัง้น้ีเพราะมีการบงัคบัให้ออกเสียง

ลงคะแนน 

เปอรเ์ซ็นต์ท่ีสูงจงึไม่แสดงว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสมอไป 

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมมีากกว่า 200 ประเทศ ย่อมม ี“วฒันธรรมทางการเมือง” แตกต่าง

กนัออกไป อนัมผีลกระทบต่อการมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

5.  สามประเภทของวฒันธรรมการเมือง 

วฒันธรรมมคีวามหมาย 3 ประการ คอื ความเลอเลิศหรอืลํ้าค่า เช่น ดนตร ีและกวี

นิพนธท์ีไ่ดร้บัการยกย่องนับเป็นรอ้ย ๆ ปี 2) ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 3) ผลิตผลจาก

การเรียนรู้ของมนุษย ์ 

ความหมายที ่3 ของ “วฒันธรรม"”น้ีกว้างขวางท่ีสดุ เรยีกกนัว่าเป็น “วฒันธรรมตาม

นัยแห่งสังคมศาสตร์” และ “วฒันธรรมทางการเมือง” ใช้ในความหมายน้ี คือ ได้แก่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี, ทศันคต,ิ ค่านิยม, ความเชื่อของประชาชนทีม่ต่ีอการเมอืงและมผีล

สะทอ้นต่อพฤตกิรรมเชงิการเมอืง  
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(Lucian W. Pye and Sidney Verba, ed. Political Culture and Political 

Development. Princeton University Press, 1965, pp.7, 513 ff.)   

อลัมอนด์ และเวอรบ์าแบ่งประเภทของประชาชนในการเก่ียวข้องกบัการเมือง

หรือลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองออกเป็นสาม ได้แก่ 1) ผู้สนใจเพียงน้อยนิด 2) ผู้

ดาํรงชวีติเป็น   ไพร่ฟ้า และ 3) ประชาชนผูส้นใจ 

(Almond and Verba, The Civic Culture, op.cit., pp.17-26.) 

5.1 ประเภทแรกผู้สนใจเพียงน้อยนิด (Parochial) มลีกัษณะในทางนิเสธ (ทาง

ลบ) ทีเ่กีย่วกบัการเมอืง กล่าวคอื มกัไม่ทราบหรอืมกัไม่สนใจการเมืองมากนัก เป็นผูเ้ขลา

คอื 1) ไม่ทราบ และ 2) ไม่ชอบแสดงออกทางการเมอืง ดงัน้ี 

1) ขาดความรู้เก่ียวกบัประเทศชาติของตนเอง เช่น ไม่ทราบ 1) ประวตัิศาสตร์

ความเป็นมาของประเทศของตน 2) ขนาดพืน้ทีห่รอื 3) ทรพัยากรของประเทศตนเอง 

2) ขาดความรู้และไม่มีความเหน็เก่ียวกบัผูนํ้า และนโยบายของประเทศ มกัไม่

ทราบชื่อผูนํ้าหรอืผูบ้รหิารประเทศ 

3) ขาดความรู้และไม่มีทศันคติเก่ียวกบันโยบาย และการทํางานของผูบ้รหิาร

ระดบัทอ้งถิน่ หรอืระดบัประเทศ 

5.2 ประเภทท่ี 2 ผู้ดํารงชีวิตเป็นไพร่ฟ้า (Subject)  บุคคลหรือวฒันธรรมทาง

การเมอืงประเภทน้ีม ี1) เจตคตหิรอืทศันคติเชงิบวกมากขึน้ และ 2) รูจ้กัคิดคาํนวณในเชิง

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั มคีวามรูเ้กีย่วกบัประเทศของตนพอสมควร และสนใจในผลประโยชน์จาก

บ้านเมือง คือ เอาใจใส่ติดตามว่าตนเองจะต้องได้รบัประโยชน์ (เอ้าท์พุท output) จาก

ผูบ้รหิารอย่างใดบา้ง เช่น สนใจว่ากฎหมายท่ีออกใหม่จะกระทบการทํามาหาเลี้ยงชพีของตน

อยา่งไร  

หากกล่าวอย่างกว้างท่ีสดุ คอื ระดบันานาชาตหิรอืในระดบัโลก คนส่วนมากอยู่ใน

ประเภทน้ี คือผู้ที่ “ดํารงชีวิตเป็นไพร่ฟ้า” ศพัท์ “ไพร่ฟ้า” บ่งชี้ว่ามีลกัษณะคล้ายกบั

การเมืองยคุเก่าก่อน ซึง่ราษฎรมบีทบาททางการเมอืงน้อย ผูด้ํารงชวีติเป็นไพรฟ้่า เป็นผูท้ีม่ ี

ความเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงพอสมควร คอื มคีวามรูบ้า้งเกีย่วกบัประเทศหรอืทอ้งถิน่ของตน แต่

ไมถ่งึกบักระตือรือร้นมากในเรือ่งการเมอืงมากนกั คอื สนใจระดบักลาง ๆ  

คนไทยสว่นใหญ่อาจจดัอยูใ่นประเภทที ่2 คอื “ผูด้าํรงชีวิตเป็นไพร่ฟ้า” 

5.3 ประเภทท่ี 3 ประชาชนผู้สนใจ (Participant)  คือ ผู้สนใจการเมืองและมี

คุณสมบตัคิรบทัง้ 4 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  
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1) มคีวามรู้เกี่ยวกบัประเทศของตน เช่น ทราบ 1) ความเป็นมาในอดีต 2) สภาพ

ภมูศิาสตร ์ 3) เกีย่วกบัทรพัยากรและกาํลงัอาํนาจต่อชาต ิ 

2) เกีย่วกบันโยบายของประเทศทัง้ภายในและนโยบายต่างประเทศ 

3) นโยบายและการปฏบิตังิานของผูนํ้าทางการเมอืง  

4) สทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะเป็นราษฎร 

ประเภทน้ีคอื “ประชาชนผูส้นใจ” เอาใจใสใ่นกจิการบา้นเมอืงทัง้ในดา้น input (ส่ิง

ท่ีป้อนเข้าไป หมายถงึ นโยบายและการกระทําต่าง ๆ อนัจะก่อใหผ้ลตามมา) output อนั

ไดแ้ก่ ผลทีป่รากฏ  

ประเทศทีม่วีฒันธรรมทางการเมอืงประเภทน้ีย่อมมีการพฒันาทางการเมืองสงู  

บุคคลทีม่วีฒันธรรมทางการเมอืงประเภทน้ีในสงัคมหน่ึง ๆ มไีม่มากนัก ทัง้น้ีเพราะ

การเอาใจใส่ในเรื่องการเมืองอย่างเตม็ท่ีต้องใช้เวลามาก เช่น จะตอ้งเสยีสละเวลาเพื่อเขา้

รว่มประชุมและดาํเนินการบางอยา่ง เป็นตน้ 

6.  การต่ืนตวัของนักศึกษาในเชิงการเมือง : กรณีสหรฐัอเมริกา 

นักศึกษาโดยปกตมิบีทบาทในการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง แต่การเปลีย่นแปลงจะ

ช้าหรือเรว็ขึน้อยูก่บัทศันคตแิละพฤตกิรรม 

6.1 ลกัษณะทางจิตวิทยา มกัเขา้ใจกนัว่านักศึกษาส่วนใหญ่มหีวัรุนแรงหรอืชอบ

ดาํเนิน การแบบสดุกู่ (extremists) หรอืใชว้ธิกีารแบบแหวกแนว (radical) ความเขา้ใจในขอ้น้ี

ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเสมอไปนัก ทศันคตนิักศกึษาอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยั ใน

สหรฐัอเมรกิา นักศกึษาทีร่วมกลุ่มและเคยมบีทบาททางการเมอืงโดยตรงมาก  คอื กลุ่มทีเ่ป็น

สมาชกิรุ่นเยาวข์องพรรคเดโมแครทและพรรครีปับลิกนั (ยุวเดโมแครทและยวุรีปับลิกนั) 

สองกลุ่มน้ีมแีนวคดิแบบกลาง ๆ และเคยมสีมาชกิรวมกนัยุคตน้ของทศวรรษ “Sixties” เป็น

จํานวนประมาณ 250,000 คน ต่อมากลุ่มที่มหีวัรุนแรงมสีมาชกิเพยีง 7,000 คนเศษเท่านัน้ 

(Seymour Martin Lipset, “Students and Politics in Comparative Perspective”, Daedalus, 

Winter, 1968, pp.1-20.) 

6.2 ช่วงเวลาเงียบ ในช่วง 10 ปีแห่งครสิตศกัราช 1950-1959 (Fifties) นักศกึษา

อเมรกินัไดช้ื่อว่าเป็น The Silent Generation (วยัเงียบหรือช่วงเวลาเงียบ) คอื เงียบใน

กิจกรรมที่มผีลกระทบต่อส่วนรวมทางการเมืองแต่ไม่เงียบในกจิกรรมทางบนัเทงิหรอืการ

สนุกสนานเฮฮาต่าง ๆ 
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6.3 ช่วงเวลาต่ืนตัว   ตั ้งแต่ ปี  ค .ศ .  1960 เมื่อจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เ ป็น

ประธานาธิบดีปรากฏว่านักศึกษาเปลี่ยนเป็นผู้กระตือรือร้น (activists) ในกิจกรรมเชิง

การเมอืงมาก   

ขบวนการนักศึกษาแผ่ขยายจากภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาไปยังฝัง่

ตะวนัออก ขา้มไปยงัทวปียุโรป โดยเฉพาะในเยอรมนี และขยายต่อไปยงัส่วนอื่น ๆ ของโลก

รวมประมาณ 12 ปี   

จุดเริม่ตน้คอืทีม่หาวทิยาลยัแหง่แคลิฟอรเ์นีย ณ นครเบิรค์ล่ีย ์ในปี ค.ศ.1964 โดย

ขบวนการ “เสรีภาพในการพดู” (FSM or Free Speech Movement) ซึง่ผูเ้ขยีน(จริโชค วี

ระสย) มโีอกาสสงัเกตุใกลช้ดิ ในยุคนัน้นักศกึษาถกูเกณฑท์หารจงึมกีารผนึกกําลงักนัไดม้าก 

มกีารต่อต้าน 1) การเกณฑท์หาร และ 2) การเขา้ไปมสี่วนกบัการสู้รบในญวน  3) สนับสนุน

ความเสมอภาคโดยไม่จํากัดผิวหรือศาสนา 4) สนุนการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยหรือต่าง

วฒันธรรม (ethnic minorities)  

การมบีทบาทนักศกึษาในเรื่องการเรยีกรอ้งเพื่อความเสมอภาคนัน้เป็นช่วงที่คนนิโกร

กําลงัตื่นตวัอย่างมาก ภายใตผู้นํ้า เช่น นักบวชมารติ์น ลูเธอร ์คิง และนักการเมอืงหลายคน

รวมทัง้รอเบริต์ เคนเนดี ้น้องชายอดตีประธานาธบิด ีจอหน์ เอฟ เคนเนดี ้

7.  การต่ืนตวัของนักศึกษาญ่ีปุ่ นในทางการเมือง 

ในสมยัแรกคือ จวบจนกระทัง่สงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึงส้ินสุดลง  นักศึกษา

สนับสนุนลทัธิชาตินิยม ในระยะนัน้นักศกึษาส่วนใหญ่ไม่มกีารต่อต้านรฐับาล ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะเมือ่จบการศกึษาแลว้กม็กัได้ทาํงานกบัรฐับาลทนัท ี 

(ขอ้มลูสว่นใหญ่ไดม้าจากขอ้เขยีนของ Knotaro Sthiozuki, University Crisis and 

Student Unrest, ในการสมัมนาเรื่อง Recent Trends in University Administration จดัโดย 

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning-ASAIHL. การสมัมนา

ซึง่ผูเ้ขยีน—จริโชค วรีะสย ไดเ้ขา้รว่มดว้ย ณ Chinese University of Hong Kong ระหว่าง

วนัที ่9-11 ธนัวาคม 2512) 

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง ญี่ปุ่นพฒันาอตุสาหกรรมและมสีภาพเป็นเมือง

ใหญ่ขึน้อกีมาก หลงัจากปี ค.ศ.1918 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัของญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้

ขยายจาํนวนมหาวิทยาลยั  

การก่อหวอดของนักศกึษาญี่ปุ่นในระยะแห่งการพฒันาอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม

เรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น เช่น เรียกร้องให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือกตัง้
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โดยทัว่ไป และสนบัสนุนการจดัตัง้องคก์ารกรรมกร เมื่อญีปุ่น่พา่ยแพส้งครามในปี ค.ศ.1945 

ขบวนการนักศกึษาเริม่มมีากขึน้ ครัง้แรกเกดิขึน้เมื่อตุลาคม ค.ศ.1945 ในโรงเรยีนมธัยมสตร ี

โดยมกีารเรยีกรอ้งใหค้รใูหญ่ทีส่นบัสนุนสงครามลาออก  

ในปี ค.ศ.1948 มกีารจดัตัง้สหพนัธ์องค์การนักศึกษานานามหาวิทยาลยั  คือ 

เซง็กากเูรน็ หรือเซง็เงก็ กเูรน็ (Zengaguren) ซึง่ในปี ค.ศ.1960 นักศกึษาจากสหพนัธน้ี์ได้

ประทว้งการเยอืนญี่ปุ่นของประธานาธบิดไีอเซนเฮาว์  จนกระทัง่ประธานาธบิดอีเมรกินัผูน้ัน้

ต้องงดเดนิทาง  หลงัปี ค.ศ.1960 ขบวนการนักศกึษาญี่ปุ่นอ่อนลง ซึ่งอาจเป็นเพราะ 1) ค่า

ครองชีพเป็นปญัหาน้อยลง 2) การบริหารมหาวทิยาลยัปรบัปรุงให้ดีขึ้นแลว้ 3) การขดัแยง้

กนัเองในสหพนัธเ์ซง็กากเูรน็ 4) เกดิความรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะการต่อสูไ้มไ่ดผ้ลดงัใจเสมอ

ไป  

ในเดอืนกนัยายน 2514 นักศกึษาญี่ปุ่นก่อหวอดต่อตา้นการสรา้งสนามบนิใหม่ทีน่าริ

ตะ เพราะเกรงวา่จะทาํใหค้นยากจนเดอืดรอ้นจากการเวนคนืทีด่นิ  

8.  การต่ืนตวัของนักศึกษาในเกาหลีใต้ 

นักศกึษาเกาหลเีริม่ก่อตวัตัง้แต่การส้ินสุดของมหาสงครามโลกครัง้ท่ีหน่ึง (ค.ศ.

1918-1919) นกัศกึษาเกาหลจีบักลุ่มกนัและประกาศอิสรภาพจากญ่ีปุ่ น ทัง้ ๆ ทีย่งัไมไ่ดเ้อก

ราชจรงิ ๆ ในปี ค.ศ.1926 และ ค.ศ.1929 มกีารรวมกนัประท้วงการกระทาํของญี่ปุน่ต่อชาว

เกาหลี ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง เมื่อเกาหลีพ้นจากการควบคุมของญี่ปุ่นแล้ว แต่อยู่

ภายใต้อาณัติประเทศมหาอํานาจ นักศึกษาต่อต้านเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชโดยสมบูรณ์ 25 

มิถุนายน ค.ศ. 1951 นักศึกษาส่งอาสาสมคัรไปช่วยทหารรบในสงครามกบัเกาหลีเหนือ 

ปรากฏการณ์เช่นว่านี้แสดงว่าพฤติกรรมของนักศกึษาไม่จาํเป็นต้องเป็น ไปในรูปของ

บ่อนทาํลายดงัทีเ่กรงกนัเสมอไปไม ่ 

การปกครองทีก่ดขีข่องประธานาธิบดี ซิงมนั รี ทําใหป้ระชาชนทัว่ไปและนักศกึษา

ไม่พอใจ มกีารเดนิขบวนประทว้ง เมื่อ 19 เมษายน 1960 ซึง่ทําใหร้ฐับาลล้ม ในปี ค.ศ.1969 

มกีารต่อตา้นไมใ่หแ้กร้ฐัธรรมนูญ ซึง่อนุญาตใหป้ระธานาธบิดดีาํรงตําแหน่งได ้3 สมยั แต่ไมไ่ด้

ผลตามความตัง้ใจ  

ขบวนการนักศึกษาในเกาหลีใต้มบีทบาทโดยเฉพาะกลุ่ม “สามมินตุ” (Sammintu) 

กลุ่มสามมนิตุมุ่งปฏบิตักิารเพื่อ “3 มิน” ในภาษาเกาหล ีคอื 1) การสรา้งเอกภาพของเกาหล ี

2) การใหเ้สรีภาพแก่มวลชน และ 3) การต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตย กลุ่มสามมนิตุมสีายสมัพนัธ์

กบัสหพนัธแ์ห่งชาติของบรรดาองคก์ารนกัศกึษาเกาหล ีเดอืนพฤษภาคม 2528  บุกหอ้งสมุด
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ศูนยว์ฒันธรรมของสหรฐัในกรุงโซล เรยีกรอ้งใหส้หรฐักล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อการที่

ไดช้่วยรฐับาลเกาหลใีตป้ราบการจลาจลโดยฝ่ายพลเรอืนทีเ่มอืงกวางจ ูเมื่อ 5 ปีทีแ่ลว้มา อนั

เป็นผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 191 คน  

(Far Eastern Economic Review, 8 August 1985, p.25.) 

นักศึกษาเกาหลีใต้แสดงบทบาทมากย่ิงขึ้นในช่วงก่อนเปิดการแข่งขนักีฬา

เอเชียนเกมส ์(Asian Games) ในกรงุโซล (Seoul) ในวนัที ่20 กนัยายน 2529 สาเหตุทีม่กีาร

เรง่ระดมรวมตวักนัในระยะก่อนหน้าการเปิดแขง่ขนักฬีา  เพราะเหน็ว่าความสาํเรจ็ของกฬีาจะ

ทาํใหร้ฐับาลของประธานาธบิด ีชนุ ดวูาน (Chun Doo Hwan) ซึง่กลุ่มนกัศกึษาเป็นปฏปิกัษ์มี

ความเขม้แขง็ยิง่ขึน้  

(1. Far Eastern Economic Review, September 11, 1986, p.14. 2. Time, June 

29, 1987, pp.4-15.) 

9.  สาเหตแุห่งการมีส่วนรว่มของนักศึกษาในทางการเมือง 

นกัศกึษามบีทบาทในทางการเมอืงเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

ปัจจยัท่ีหน่ึง : จาํนวนมหาวิทยาลยัมีมากขึ้น  การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เริม่

เขา้สูส่ภาพสากลมากยิง่ขึน้  ซึง่หมายความว่า มผีูเ้ขา้เรยีนต่อหลงัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็น

จาํนวนมากและได้รบัอิทธิพลจากสถาบนัการศึกษาเหล่านัน้  

(Kenneth A. Feldman and T.M. Newcomb. The Impact of College on 

Students. San Francisso : Jossey-Bass, 1969.)  

สหรฐัอเมริกามสีถาบนัระดบัอุดมศกึษาไมต่ํ่ากว่า 3,000 แหง่  ในช่วงตน้ศตวรรษที ่

21 มจีาํนวนเพิม่ขึน้เกนิกว่า 3,700 แหง่ มทีัง้ระดบั junior college, city college, มหาวทิยาลยั

ซึง่เน้นการศกึษาคน้ควา้วจิยั 

ในองักฤษเปิดมหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้หลงัจากปี พ.ศ.2500 และโดยเฉพาะภายหลงัการ

รายงานของ ลอรด์ รอบบินส ์(Lord Robbins) วา่สถาบนัอดุม ศึกษาในองักฤษมน้ีอยเกนิไป   

ในประเทศไทยนับตัง้แต่มหาวิทยาลยัภมิูภาคแห่งแรกทีเ่ชยีงใหม่ในปี พ.ศ.2507 

ต่อมาได้มมีหาวทิยาลยัอื่น ๆ เกดิขึน้ในเวลาห่างกนัเพยีงไม่กี่ปี และจุดหกัเหสาํคญัย่ิง คอื 

การสถาปนามหาวทิยาลยัรามคําแหงขึน้ในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งมปีระวตัใินภาคผนวก ในปี 2554 

มสีถาบนั อุดมศกึษาทัง้ของรฐับาลในไทย 170 แหง่ เพิม่จากเมือ่ก่อตัง้ ม.ร. ถงึ 160 แหง่ 

ในอินเดียและญ่ีปุ่ นมหาวทิยาลยัมจีํานวนมาก และมหาวทิยาลยั อนิทริา คานธ ีมี

สาขาเกนิกวา่ 200 สาขาทัว่โลก มนีกัศกึษาประมาณ 4 ลา้นคนเป็นสถาบนัใหญ่ทีส่ดุในโลก 
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ในเม็กซิโกสถาบันท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National 

Autonomous University of Mexico) มหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นสถาบนัแห่งแรกในทวีป

อเมริกา ซึง่ไดร้บัการสถาปนาขึน้ในปี ค.ศ.1551 คอื เกนิกว่า 450 ปีมาแลว้ โดยกษตัริยเ์ฟลิ

เป้ (Felipe) ที ่2  ของสเปน  

(ตัวเลขในปี 1981-82 คือ 316,000 คน และมีคณาจารย์ 30,000 คน โปรดด ู

International Handbook of Universities, 9
th
 ed., International Association of 

Universitites, 1983, pp.655-656.)  

การมมีหาวทิยาลยัมากยอ่มทาํใหม้ ี1) จํานวนนกัศกึษามากขึน้   2) ทําใหม้ปีระเดน็

ปัญหามากขึน้ และ 3) เมือ่นกัศกึษาจาํนวนมากสามารถรวมตวักนัไดก้ย็อ่มเป็นพลงัมาก 

ปัจจยัท่ีสอง : แต่ละมหาวิทยาลยัมีนักศึกษามากขึ้น  มหาวทิยาลยัขยายตวั ใน

ดา้นจาํนวนนกัศกึษา (enrollment)  

ในเอเชีย ยุโรป และสหรฐัอเมริกา ซึ่งเดมิมกัมนีักศกึษาเพยีงนับเป็นหลกัพนัคน 

(คอื 1,000-4,000 คน) ไดเ้พิม่ขึน้นับเป็นจํานวนหมื่น และจํานวนนักศกึษาในแต่ละหอ้งขยาย

เพิม่ขึน้ 

ตวัอย่าง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัโตเกียว (Tokyo Daigaku ในภาษาญี่ปุ่น และ

ภาษาองักฤษ คอื University of Tokyo มนีกัศกึษาประมาณ 20,000 คน ชว่งปี 1981-1982)  

(International Handbook of Universities, op.cit., pp.537-538.) 

การที่นักศกึษาเพิม่ขึน้ (บางแห่งมนีักศกึษาเกนิกว่า 40,000 คน) น้ี  ทําใหม้กีารตัง้

ฉายามหาวทิยาลยัวา่เป็น“มหึมามหาวิทยาลยั” หรอื “มหาพิศาลวิทยาลยั” (Megaversity)  

(“How Good is the Megaversity”, Newsweek, February 26, 1968, pp.78-72.) 

เมือ่มหาวทิยาลยัใหญ่โตมากขึน้ แทนทีจ่ะมสีภาพเป็นเพยีงวทิยาลยัชุมชน (Junior or 

Community colleges) มหาวทิยาลยัระดบักลาง ๆ ย่อมทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่าง 1) 

อาจารยก์บันักศึกษา หรอื 2) ผู้บริหารกบัอาจารยแ์ละ 3) นกัศกึษาเป็นไปในรปูทีเ่ป็นทางการ 

(formal) และไม่เป็นกนัเองมากยิง่ขึ้น ความสมัพนัธ์แบบที่ห่างกนัย่อมมผีลสะท้อนต่อความ

เข้าใจกนัระหว่างผู้บริหาร อาจารย ์และนักศึกษา ความไม่เข้าใจกนัย่อมนําไปสู่ประเดน็

ปญัหาต่าง ๆ และเป็นสาเหตุประการหน่ึงของการมปีฏกิริยิาประท้วงจากนกัศกึษา  

(Riley Dunlap. “A Comment on Multiversity, University Size, University Quality, 

and Student Protest: An Empirical Study”. Ameican Sociological Review. 35 (June 

1970), pp.525-28.) 
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ปัจจยัท่ีสาม : สภาพความเป็นเมืองและท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมกั

ตัง้อยู่ในเมืองใหญ่ ทัง้น้ีเพราะทําให้สะดวกในการหา 1) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 2) มี

บรรยากาศทางปัญญา (intellectual atmosphere) เมื่อมหาวทิยาลยัรวมกนัอยู ่ณ บรเิวณ

ใกล้เคียงกนัในเมอืงใหญ่ (urban centers) ยอ่มทาํใหน้กัศกึษาเกิดความรู้สึกว่า มพีลงัท่ีเป็น

นักศึกษาดว้ยกนัไมใ่ชน้่อย และทาํใหก้ล้าแสดงความคิดเหน็หรอืกลา้ดาํเนินการในเรือ่งต่าง ๆ  

ปญัหาต่าง ๆ ในเมืองหรือนครใหญ่มีมากอยู่แล้ว เช่น ปญัหาแหล่งเสื่อมโทรม 

การจราจร ความยากจน และปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ เป็นตน้ นักศึกษาย่อมประสบปัญหา

เหล่านัน้ด้วยตนเอง และรูส้กึกระวนกระวายใจ จงึแสดงออกมาในรูปของการก่อหวอดเป็น

ครัง้คราว 

ปัจจยัท่ีส่ี : การพฒันาทางวิทยาการ  โดยทีส่งัคมเปลีย่นแปลงโดยไมห่ยุดยัง้ มกีาร

พฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลงทางสภาพเศรษฐกจิและสงัคมอยา่ง

มาก  บรรดาวทิยาการกต็้องเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย  แต่คณาจารยบ์างคนอาจล้าหลงั  ปรบัตวั

ไมท่นั   

นักศกึษาหลายคนตระหนักความจรงิเรื่องน้ีและแสดงบทบาทในการกระตุ้นใหม้กีาร

ปรบัปรุงการเรยีนการสอน รวมทัง้หลกัสูตรให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ โดยเฉพาะเพื่อ

ประโยชน์ในการประกอบอาชพี ตวัอย่างคอื ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นิสตินักศกึษา

จาํนวนไม่ใช่น้อยรูส้กึอย่างทีว่่า “ฉันเยาว ์ฉันเขลา ฉันท่ึง ฉันจึงมาหาความหมาย” และลง

ทา้ยดว้ย “ผลสดุท้ายฉันได้กระดาษแผน่เดียว” 

ปัจจยัท่ีห้า : นักศึกษามีสภาพ “อยู่ระหว่าง” หรือ “อยู่ริมขอบ”  การมสีภาพอยู่

ระหว่าง (marginal) หรอื “การอยู่ริมขอบ” การเขา้กบับทบาทหน่ึงไม่ไดถ้นัด สถานภาพที่

ไมแ่น่ชดัเป็นชว่งเปลีย่นผา่นทีไ่มอ่ยูค่งที ่ 

นักศึกษาอยู่ในวยัท่ีครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือที่ภาษาไทยเก่านิยมเรียกว่า “สะเทิ้น” 

(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2493, หน้า 887.) และใชว้่า “สะเทินหนุ่ม สะเทิน

สาว” คอื ยงัไม่เป็นผู้ใหญ่นัก และกไ็ม่ใช่เดก็นัก เขา้ทํานองว่าเป็น “วยัรุ่น รุ่นผู้ใหญ่” หรอื 

“ผู้ใหญ่วยัรุ่น”  จึงเกิดปญัหาในการวางตัว และมีปญัหาในการแสดงทัศนะ เพราะมกั

แตกต่างจากทศันะของผูอ้ยู่ในวยัเดก็  และผูอ้ยู่ในวยัผูใ้หญ่อย่างแท้จริง   

อน่ึง นักศกึษาอยู่ในสภาพทีไ่ม่พรอ้มทีจ่ะพ่ึงตนเองได ้ บางคนทํางานดว้ยเรยีนไป

ดว้ย บางคนตอ้งพึง่บดิามารดาเตม็ตวั และรูส้กึไมแ่น่ใจในการไดง้านทาํตามทีต่อ้งการอกีดว้ย 

ปัจจยัท่ีหก : สภาพทางจิตวิทยา : จริยธรรมแห่งจดุหมายปลายทางหรือ  
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การยึดในหลกั การบัน้ปลาย (ethic of “absolute ends”) จริยธรรมแห่งจดุมุ่งหมาย

ปลายทางสุดกู่ เป็นศพัท์หรอืวลีวิชาการของนักสงัคมศาสตร์ชาวเยอรมนัชื่อ Max Weber 

ซึ่งบญัญตัิขึ้น มาเพื่อให ้หมายถึง การคดิคํานึงเรื่องอุดมการณ์ การมมีโนภาพแห่งอนาคต  

ทัง้น้ีโดยมุง่มองในแงท่ีส่ดใส  

แนวโน้มของนิสิตนักศึกษาตามทรรศนะของแมก็ซ์ เวเบอร ์คอื การชื่นชมกบัอุดม

คติ วาทะจูงใจ คาํคม คารมปราชญ์ และคําขวญัต่าง ๆ เช่น ที่เกี่ยวกบัสทิธเิศรษฐกจิหรอื

การเมอืง ตวัอย่าง คอื ว่าดว้ย 1) “สิทธิเสรีภาพ” 2) “ภราดรภาพ” 3) โลกแห่งสนัตสิุข ทัง้น้ี 

โดยทีไ่ม่ค่อยเข้าใจในเน้ือแทแ้ละความยุง่ยากในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมายนัน้ ๆ  

หลกัหรือจริยธรรมแห่งความรบัผิดชอบ (ethic of responsibility) ไดแ้ก่ การใช้

ความสําคญักบัการลงมือปฏิบติัการ การคาํนึงถึงขัน้ตอนและบริบท (context) แห่งการ

วางนโยบายและการทาํให้บรรลุเป้าหมาย แมก็ซ์ เวเบอรส์นับสนุนหลกัการน้ี เพราะทําให้

เกิดความรอบคอบ ใช้วิชาการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรบัผิดชอบโดย

ดาํเนินการตดิต่อกนัไปจนเป็นผลสาํเรจ็ 

การมจีรยิธรรมแห่งจุดหมายปลายทางมตีวัอย่างคอื มอียู่บ่อย ๆ ทีน่ักศกึษาบางคน

เป็นห่วงเรื่องความสกปรก หรอืความไม่เรยีบร้อยของสภาพแวดล้อมในชนบท หรอืนอกรัว้

มหาวิทยาลัย  แต่ไม่สนใจหรือเอาจริงเอาจังกับสภาพรุงรังในอาณาบริเวณของ

มหาวิทยาลยั   

อน่ึง มีการเรียกร้องประชาธิปไตยในบ้านเมืองตาม  แนวทางจริยธรรมแห่ง

จุดหมายปลายทาง แต่นักศกึษาที่ม ี“จริยธรรมแห่งความรบัผิดชอบ” ต้องมองกลบัมาที่

กลุม่ของตนดว้ยวา่ ประพฤตปิฏบิตัติามครรลองประชาธปิไตยหรอืไม ่ ในยุคทีส่ทิธเิสรภีาพเฟ่ือง

ฟูหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แลว้ ไดม้กีารเผยแพร่ลทัธปิระชาธปิไตยของนิสตินักศกึษา

บางกลุ่มในปลายปี พ.ศ.2516 ถึงต้นปี พ.ศ.2517 มกีารวพิากษ์วจิารณ์กนัมากกว่าเจตนา

อาจจะดี (ตามจริยธรรมแห่งจุดหมายปลายทาง) แต่ผู้เผยแพร่บางคนไม่ได้ทําตนแบบ

ประชาธิปไตยที่ตนสัง่สอนผูอ้ื่นเลย เช่น บางคนอาจสนับสนุนใหม้กีารใช้วธิกีารรุนแรง ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธปิไตย 

ปัจจยัท่ีเจด็ : อิทธิพลจากคณาจารย ์ นักศกึษาย่อมได้รบัอิทธิพลจากผู้สอนไม่

มากก็น้อย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแห่งการได้ร ับความกล่อมเกลา หรือ “สังคมประกิต” 

(socialization)  



PS 103 421 

เซมูร ์มารติ์น ลิปเสท็ แหง่มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย ณ นครเบริค์ลยี ์กล่าวว่า ม ี3 

ประเดน็ทีอ่าจารยม์อีทิธพิลต่อกจิกรรมนกัศกึษา  

(Seymour M. Lipset. Student Activists: A Profile Dialogue, 1969,no.2, pp. 3-

12.)   

การเป็นปฏิปักษ์ทางปัญญา  มอีาจารยบ์างประเภท หรอืบางคนซึ่งรูส้กึเป็นอริกบั

นักวิชาการซ่ึงเก่งทางหาทุนวิจยั จงึพยายามเบนความสนใจของตนเองไปในการสนับสนุนให้

นกัศกึษาสนใจในกิจกรรมทีไ่มเ่ป็นวชิาการแท ้ๆ แต่เป็นเรือ่งของสงัคมภายนอก  

แนวคิดเชิงเสรีนิยม (liberal) อาจารยบ์างคนซึ่งมแีนวคดิไปในเชิงเสรีนิยมมกัไม่

ขดัขวางการแสดงออกของนกัศกึษา เพราะเหน็ว่าตราบเท่าทีเ่ป็นการแสดงออกโดยสุจริตและ

ไมใ่ชค้วามรนุแรง หรอืไมย่ ัว่ยใุหม้กีารใชค้วามรนุแรงยอ่มอยูใ่นขอบขา่ยทีพ่อจะยอมรบัได ้ 

บรรยากาศทางปัญญา (intellectual atmosphere) ของมหาวทิยาลยัย่อมมี

อทิธพิลในการดึงดดูให้อาจารยแ์ละนักศึกษาบางคนเขา้รว่มกลุ่มทีม่กีจิกรรมทางการเมอืงได้

เช่นเดยีวกนั  ทัง้น้ีเพราะบุคคลรอบขา้ง วารสารทางวชิาการ และอื่น ๆ มแีนวโน้มสนับสนุน

การแสดงออกซึง่ความคดิทีแ่ปลกใหม ่  

อยา่งไรกต็ามการเรียนรู้ในทางทฤษฎีอาจชกัจงูใหป้ระสงคจ์ะลองลงมอืปฏบิตัดิบูา้ง

กไ็ด ้ 

ปัจจยัท่ีแปด : อิทธิพลจากเน้ือหาของวิชาการ  นกัศกึษาสาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตรม์กัเอนเอยีงไปทางเสรีนิยม ผูท้ีเ่รยีนสาขาเภสชักรรม, แพทย,์ วศิวกรรม หรอื

บรหิารธุรกจิ มกัสนใจเรื่องทางการเมืองน้อย 

ปัจจยัท่ีเก้า : อิทธิพลจากภมิูหลงัทางสงัคม นักศกึษาอเมรกินัซึ่งมฐีานะไม่ดนีัก 

มกัเลอืกเรยีนวชิาที่สามารถประกอบอาชีพได้ทนัที เช่น วศิวกรรม บญัช ีหรอืบรหิารธุรกจิ  

เน่ืองจากนักศึกษาเหล่าน้ีต้องทํางานไปด้วยในขณะเล่าเรียน จึงไม่สามารถปลีกเวลาร่วม

กจิกรรมนอกหลกัสตูรไดม้าก   

นักศกึษาที่มาจากครอบครวัที่สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมดีมกัเลอืกเรยีน

วชิาทางศลิปศาสตรห์รอืสงัคมศาสตร ์และมแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตไิปในทางเสรนิียม  

(Riley Dunlap. “Radical and Conservative Student Activists: A Comparison of 

Fat groups”, Pacific Sociological Review, Summer 1970, pp.171-81.) 

ปัจจัยท่ี สิบ :  ประวัติและประเพณีของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเคย 

มปีระวตัเิก่ียวกบับทบาททางการเมืองมาแลว้ในอดตี มกัทาํใหน้กัศกึษารุน่ใหม ่ๆ เจริญรอย
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ตามชื่อเสยีงหรอืกติติศพัท์เดมิ ซึ่งภาษาสงัคมวทิยา เรยีกว่า “กลุ่มอ้างอิง” (reference 

group) หรอื “จดุอ้างอิง” (reference point)  

การที่ขบวนการนักศึกษาอเมรกินัเร่ิมแรกที่มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ณ นคร

เบอร์คล่ีย์และขยายไปถึงมหาวิทยาลยัอื่น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัประวตัิพื้นเพดัง้เดิมของ

มหาวทิยาลยัดว้ย กล่าวคอื แถบอ่าวซานฟรานซิสโก (Bay Area) ซึง่นครเบอรค์ลีย่ต์ ัง้อยูใ่น

บรเิวณนัน้เคยมอีดีตความเป็นมาที่มคีวามตื่นตวัทางการเมอืงเชิงเสรีนิยมตัง้แต่ประมาณต้น

ศตวรรษที ่21 คอื ปี ค.ศ.1900 (พ.ศ.2443)  

เมื่อประเด็นแห่งการแบ่งแยกผิว (apartheid) ในแอฟรกิาใต้รุนแรงขึน้ นักศกึษา

อเมรกินัได้เขา้ร่วมต่อต้านรฐับาลสหภาพแอฟรกิาใต้เป็นจาํนวนมาก  

มกีารชุมนุมต่อต้าน ณ มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ณ นครเบอร์คลี่ย์ ในปลายเดอืน

กรกฎาคม 2528  

(Time, August 5, 1985, p.15.)  

แถบมหาวิทยาลยัวิสคอนซินก็มปีระวตัิแห่งการกระตือรอืร้นและสนใจการเมอืง

แบบก้าวหน้า (progressive) คอื ในทศิทางใหก้ารมใีจเปิดกวา้ง (open mind) และแบบสงัคม

นิยมตัง้แต่สมยัก่อนมหาสงครามโลกครัง้ทีห่น่ึง 

กรณีมหาวทิยาลยัในประเทศไทยบางแห่งกม็ลีกัษณะทํานองเดยีวกนั ดงัปรากฏใน

กรณคีวามเคลื่อนไหวซึง่ทาํใหเ้กดิเหตุการณ์วนัประชาธปิไตย 14 ตุลาคม 2516   

ปัจจยัท่ีสิบเอด็ : บุคลิกภาพในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการต่ืนตวัเชิงการเมืองของ

นักศึกษา  กล่าวกนัในสหรฐัอเมรกิาวา่ นายแพทยเ์บนจามิน สป็อค (Benjamin Spock) ซึง่

มชีื่อเสยีงโด่งดงัในทางโรคเดก็มบีทบาทสาํคญัทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีเอียงซ้ายและก่อใหเ้กดิการ

ตื่นตวัโดยทัว่ไปของนกัศกึษาอเมรกินั   

หนังสอืที่นายแพทยส์ป็อคเรยีบเรยีงชื่อ “เดก็และการเลี้ยงเดก็” (Baby and 

Child Care) ขายดทีีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิามาเป็นเวลาหลายสบิปี และไดป้ฏวิตัวิธิกีารเลีย้งดเูดก็

ทารก  

แต่เดิมนัน้ทารกอเมรกินัถกูเลี้ยงเป็นเวลาหรอืตามกําหนด คอืถึงแม้ร้องส่งเสยีง

อยากกนินมแต่กไ็มใ่หก้นิ หากยงัไม่ตรงตามตารางเวลา เชน่ ทุก 3 หรอื 4 ชัว่โมง  

หนังสือของนายแพทยส์ป็อคแนะนําใหค้นอเมรกินัเลี้ยงลูกแบบยืดหยุ่น (flexible 

หรือ flexitime) คอื ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาอยา่งเขม้งวด การเลีย้งแบบน้ีกล่าวกนัว่าทําให้

ทารกเกดิความอบอุ่น  คอื ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาอย่างเขม้งวด เป็นผลทําใหเ้กดิทศันคติ
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หรอืความประทบัใจ ในทางที่ดต่ีอโลกภายนอก และเมื่อเติบใหญ่ขึน้จงึมแีนวคดิไปทางเสรี

นิยม คอืชอบสิทธิเสรีภาพ  

การเลี้ยงดูแบบกําหนดเวลาตายตัวมีการกดข่ีบังคับเชิงอํานาจนิยม  

(authoritarian)  

การค ้นคว ้าวจิยัเพื่อทราบถึงความเกี ่ยวพนัระหว่างการเลี ้ยงเดก็กบัสภาพ

การเมืองตอ้งใชเ้วลานานมาก โดยตอ้งคอยเฝ้าดูแลเดก็ค่อย ๆ เจรญิเตบิโตปีต่อปี หรอืเดอืนต่อ

เดอืน  

พงึคาํนึงดว้ยวา่มปัีจจยัหรือตวัแปร (variables) อื่น ๆ ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้มทีม่าจาก 1) 

เพื่อนฝูง 2) การเรียนในห้องเรียน 3) จากสื่อมวลชน 4) บรรยากาศทางสงัคม ฯลฯ เข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ พงึคํานึงถึงองคร์วมแห่งกระบวนการอบรมเลี้ยงดูและ

กล่อมเกลานิสยัโดยสงัคมทัง้หมด  

10.  ภาพลกัษณ์ท่ีเปล่ียนไปของพรรคการเมืองคู่แข่ง 

ในชว่งทา้ยแหง่ศตวรรษที ่20 คอื ปี ค.ศ.1997 ผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้องักฤษยอมรบัว่า

แนวทางของพรรคแรงงานไดเ้ปลี่ยนแปลงไป กล่าวคอื ไม่เน้นการยดึหรอืแปลงกจิการต่าง ๆ 

ซึ่งเอกชนไดเ้คยทําอยู่แล้ว เช่น กจิการโทรศพัทใ์หร้ฐัเป็นกรรมสิทธ์ิโดยตรงหรอืโดยออ้มให้

เป็นกจิการของรฐั หรอืของชาติ (nationalisation)  

ภาพลกัษณ์โดยทัว่ไปของพรรคแรงงานในความรูส้กึนึกคดิของผูม้สีทิธิอ์อกเสยีง คอื 

พลเมอืงองักฤษ ไดแ้ก่ 1) ไมส่นบัสนุนการเกบ็ภาษีมากขึน้ และ 2) ให้รฐัเป็นเจ้าของกิจการ

ต่าง ๆ (nostate ownership)  

ภาพลกัษณ์ของพรรคอนุรกัษ์นิยมของพลเมอืงองักฤษขณะที่มกีารสํารวจกค็อื เอน

เอยีงไปทางขวามาก (rightist) ความหมายคอื 1) มุ่งเกบ็ภาษมีากยิง่ขึน้ และ 2) การพยายาม

ยดึครองวสิาหกจิหรอืกจิการต่าง ๆ ใหเ้ขา้เป็นของรฐัมากยิง่ขึน้  

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ (electorate) ส่วนใหญ่หนัไปทางซ้าย (leftist) คอื 1) 

ตอ้งการใหก้จิการของเอกชนเข้าสู่ คอื แปลงสภาพใหเ้ป็นกจิการของรฐัมากยิง่ขึน้ 2) ยอมให้

เก็บภาษีสูงกว่าเดมิ เพื่อนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ใหม้ากขึน้ และ 3) ต้องการใหร้ฐับาล

ดําเนินการเพื่อลดความไม่เสมอภาค (inequality) ขอ้มูลดงักล่าวเป็นการเปรยีบเทยีบกบั

ผลการวจิยัในปี ค.ศ.1992 

ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจินัน้มกีารคน้พบว่า ในช่วงทศวรรษแห่ง 1980-89 พรรคอนุรกัษ์

นิยมชนะการเลอืกตัง้ทัว่ไปทุกครัง้ สามารถแสดงใหเ้หน็ว่าเศรษฐกจิอยูใ่นภาวะทีด่ ีแต่ในช่วงที่
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มกีารทําการวจิยัในระยะหลงั พรรคอนุรกัษ์นิยมกลบัมปีญัหาทัง้ ๆ ที่เศรษฐกจิกําลงัไปได้ด ี

ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่า แมก้ระทัง่ผูท้ี่ยงัเป็นผูส้นับสนุนพรรคอนุรกัษ์นิยมอยู่ก็มกัไม่คดิว่า 

แนวโน้มเศรษฐกจิของประเทศองักฤษจะไปในทศิทางที่ด ีอนึ่ง ผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ส่วน

ใหญ่มคีวามเชื่อว่าพรรคอนุรกัษ์นิยมคงจะไมส่ามารถทีจ่ะจดัตัง้รฐับาลทีเ่ขม้แขง็ได ้และตวัเลข

ไดแ้สดงใหป้รากฏว่า สําหรบัผูท้ี่ไม่คดิว่าพรรคอนุรกัษ์นิยมจะเป็นผลดต่ีอคนทุกชนชัน้มกัจะ

เปลี่ยนใจไม่เลอืกพรรคดงักล่าว ดงันัน้พอจะกล่าวไดว้่าผลจากการสํารวจแสดงใหเ้หน็ว่าผูอ้อก

เสยีงลงคะแนน สนใจไมเ่พยีงแต่วา่มรีายไดม้ากน้อยเพยีงใด แต่สนใจกว่านัน้กค็อืว่าพรรคใดซึง่

สามารถจดัตัง้รฐับาลหรอืบรหิารไดด้ ี 

ผลสํารวจแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนใจระหว่างพรรคการเมือง 

กล่าวคอื ก่อนปี ค.ศ.1994 พรรคกรรมกรไดร้บัเสยีงสนบัสนุนจากผูท้ีเ่คยสงักดัหรอืเป็นใจกบัผู้

ที่เคยสนับสนุนพรรคอนุรกัษ์นิยม ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่า มกีารโฆษณาให้เห็นว่า พรรค

กรรมกรแนวใหม่ (the repackaging of Labours as ‘New Labour’.) 

11.  บทสรปุ 

การเกี่ยวขอ้งระหว่างพลเมอืงกบัรฐับาลในรูปของการมสี่วนร่วมมรีะดบัต่าง ๆ กนั 

สาํหรบัพลเมอืงทัว่ไป สาํหรบับุคคลบางกลุ่ม เช่น ทหารกบันักศกึษา กม็บีทบาททางการเมอืง

ไม่ใช่น้อย ทัง้น้ีโดยเฉพาะทหารในประเทศที่กําลังพัฒนา ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

สหรฐัอเมรกิา นายพลไอเซนเฮาว ์(Eisenhower) ไดก้ล่าวคาํอาํลาตําแหน่งประธานาธบิดขีอง

เขาด้วยการเตือนใหค้นอเมรกินัระมดัระวงั “การร่วมมือระหว่างฝ่ายอุตสาหกรรมกบัฝ่าย

ทหาร” ซึ่งท่านเรยีกว่า “military-industrial complex” สําหรบัขบวนการนักศกึษานัน้มี

บทบาทในบางชว่งเวลาแหง่ประวตัศิาสตร ์บางครัง้มอีทิธพิลสงู บางครัง้มบีทบาทไมม่ากนกั 

การมสีว่นรว่มหรอืการใชช้วีติทางการเมอืง Max Weber แยกออกเป็น 2 ประเภท คอื  

1) live for politics มชีวีติอยูโ่ดยอทิุศตนเพื่อการบา้นเมอืง กล่าวคอืมองในเชงิ

เสยีสละ  

2)  live off politics คอืมชีวีติอยูห่รอืเขา้ยุง่เกีย่วกบัการเมอืงเพื่อไดป้ระโยชน์ทาง

วตัถุคอืนึกถงึประโยชน์สว่นตน 

12.  ตวัอย่างคาํถาม 

1) อธบิาย 7 P’s ทีเ่กีย่วกบัการเมอืง 

2) “รากตน้หญา้” หมายถงึอะไร  กรณปีระเทศกาํลงัพฒันา เชน่ ไทย เรยีกวา่อะไร 

3) อธบิายความหมายของ “ผูส้นใจเพยีงน้อยนิด”, “ไพรฟ้่า” 
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4) คนองักฤษประมาณรอ้ยละเทา่ใดเคยออกเสยีงลงคะแนน 

5) จาํนวนนกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิากบัญีปุ่น่มปีระมาณเทา่ใด 

6) ยวุเดโมแครท หมายถงึอะไร 

7) “ชว่งเวลาเงยีบ” หมายถงึอะไร 

8) อธบิายเซง็กากุเรน็ เกีย่วกบัการเดนิทางไปเยอืนของประธานาธบิดอีเมรกินัอยา่งไร 

9) มหมึามหาวทิยาลยัคอือะไร 

10) อธบิาย “จรยิธรรมแห่งจุดหมายปลายทาง” กบั “จรยิธรรมแห่งความรบัผดิชอบ” ของ

นกัศกึษา 

11) เบน็จามนิ สป็อค เกีย่วขอ้งอะไรกบัการตื่นตวัของนกัศกึษาและบทบาทหนงัสอืทีเ่ขา

แต่ง 

12) อธบิาย “ผูอ้ยูร่ะหวา่ง” 

13) สามมนิตุ คอือะไร 

14) นกัวชิาการทีว่เิคราะหท์หารกบัการเมอืงในประเทศทีก่าํลงัพฒันาเป็นชาตอิะไร 

15) ทกัษะทีเ่ป็นลกัษณะพเิศษของทหาร คอือะไร 

16) อตัราสว่นของทหารประเภทต่าง ๆ ในประเทศกาํลงัพฒันาเป็นอยา่งไร 

17) ภมูลิาํเนาของทหารในประเทศกาํลงัพฒันามกัมาจากทีใ่ด 

18) นายพลไอเซนเฮาวร ์กล่าวถงึทหารกบัฝา่ยอุตสาหกรรมไวอ้ยา่งไร 

19) การถอืวา่ตน “เหนือการเมอืง” หมายถงึอะไร 

20) ในการสํารวจเมื่อไม่นานมาน้ีเกี่ยวกบัสถิติการออกเสยีงเลอืกตัง้ทัว่ไปในประเทศ

ประชาธปิไตย 20 ประเทศ ออสเตรเลยี สวติเซอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมรกิา มสีถติทิี่

น่าสนใจอยา่งไร 

21) มหาวทิยาลยั อนิทริา คานธ ีมลีกัษณะพเิศษอยา่งไร 

22) Free Speech Movement ที ่University of California, Berkeley คอือะไร มผีล

อยา่งไรในระยะยาว. 
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