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บทน า 

 

นกัศึกษาจดัให้ว่าเป็นกลุ่มชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการเป็นตวัน าการเปล่ียนแปลงทางการเมืองใน

หลายๆประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจะเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการต่อต้านผูน้ าเผด็จการ ต่อสู้

เรียกร้องประชาธิปไตยและการสร้างความชอบธรรมในสังคม โดยนกัศึกษาอาจใชว้ิธีการประทว้งรัฐบาลท่ี

กระท าการโดยไม่ชอบดงักล่าว จนเป็นผลท าให้เกิดการใช้ก าลงัรุนแรงต่อนักศึกษา และมีการรวมตวักนั

ต่อตา้นลม้ลา้งรัฐบาลในท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น นกัศึกษาในประเทศญ่ีปุ่นไดป้ระทว้งสนธิสัญญาท่ีญ่ีปุ่นไดท้  า

กบัสหรัฐอเมริกา จนกระทัง่มีผลท าให้รัฐบาลของนายโนะบุซุเกะ คิชิ ต้องหมดอ านาจ หรือกรณีของ

นกัศึกษาในสหรัฐอเมริกาเดินขบวนประทว้งหน้าท าเนียบขาว ในกรณีท่ีสหรัฐอเมริกาน าระเบิดไปทิ้งยงั

เวียดนาม และมีการคดัคา้นสงครามเวียดนาม หรือกรณีของนักศึกษาในประเทศลาตินอเมริกาได้ท าการ

ต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการ นักศึกษาคิวบาได้เปล่ียนจากการโจมตีรัฐบาลโดยใช้ก าลงัอาวุธ และต่อสู้ด้วย

รูปแบบของการก่อการร้ายหรือสงครามกองโจร รวมทั้ง นกัศึกษาในประเทศ พม่า เกาหลีใต ้เวียดนามใต ้

จีน อินโดนีเซีย และไทย ก็ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีน าโดยนกัศึกษาเช่นกนั 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมทางการเมือง ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

นกัศึกษาไทย ไดมี้ผูท้  าการศึกษาหลายท่านดว้ยกนั อาทิเช่น 

 ดร.สุจิต บุญบงการ ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบนิสิตนกัศึกษา 3 กลุ่ม คือนิสิตท่ีเรียนทางรัฐศาสตร์ 

นิสิตท่ีเรียนทางสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์ และนิสิตท่ีเรียนทางวทิยาศาสตร์และเทคนิค การวิจยัน้ีในนิสิตปี

สุดทา้ยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2510 จ านวน 372 คน เป็น

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่ นิสิตนกัศึกษามีความสนใจทางการเมืองพอสมควร โดยเฉพาะนิสิต

นักศึกษากลุ่มแรกท่ีเรียนทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความสนใจในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

มากกวา่นิสิตนกัศึกษาอีก 2 พวก และยงัพบอีกวา่อิทธิพลจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาในครอบครัว

และจากสภาพของสังคมโดยทัว่ไป มีส่วนในการก าหนดทศันคติและค่านิยมของนิสิตนกัศึกษาอย่างมาก 

นักศึกษาบางส่วนมีทศันคติ ค่านิยมและบุคคลิกภาพแบบเผด็จการ ทั้ งน้ีเน่ืองจากระบบ ลักษณะ วิธี

การศึกษาและสภาพสังคมในมหาวทิยาลยัมีอิทธิพลอยูม่าก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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 ทนิพนัธ์ นาคะตะ  ไดท้  าการศึกษาวจิยัพบวา่ นิสิตนกัศึกษาสมยัปี 2520 มีทศันคติทางการเมืองเป็น

แบบประชาธิปไตย มีความส านึกในหนา้ท่ีพลเมืองและความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความกระตือรือร้นสนใจเขา้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองมากกว่านิสิตนักศึกษาเม่ือปี 2515 และมีทศันคติทาง

การเมืองแบบเผด็จการนอ้ยกวา่นิสิตนกัศึกษาปี 2515 นั้นมาก นิสิตนกัศึกษาในสมยั พ.ศ. 2520 มีทศันคติ

ทางการเมืองไม่เป็นเผด็จการ ส่วนนิสิตนกัศึกษาสมยั พ.ศ. 2515 มีทศันคติทางการเมืองเป็นแบบเผด็จการ 

 ผลจากการศึกษาน้ี อาจสรุปไดว้า่ระบบการปกครองประเทศ และสารทวชิาเป็นปัจจยั    ตวัแปรท่ี

อาจมีอิทธิพลต่อการมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบเอ้ืออ านวยต่อการปกครองแบบประชาชนโดยของนิสิต

นกัศึกษา 

 จากการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นการศึกษาในแง่ทศันคติ วฒันธรรม และพฤติกรรม                     

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนกัศึกษาเท่านั้น ยงัไม่มีผูท้  าการศึกษาในแง่ของการแสดงบทบาทใน

ฐานะท่ีเป็นตวัน าการเปล่ียนแปลง (Agent of Change) ในทางการศึกษา นกัศึกษาไดเ้ขา้ไปมีบทบาทอยา่งไร

มีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีผลกัดนัใหน้กัศึกษาท าการเปล่ียนแปลง สภาพแวดลอ้ม มีส่วนก าหนดบทบาทดงักล่าว

อยา่งไร ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของนกัศึกษาต่อการพฒันาประชาธิปไตย จึงเป็นเร่ืองท่ีการใหค้วาม

สนใจ เพื่อใหม้องเห็นภาพการแสดงบทบาททางการเมืองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 

1. แนวคิดเกีย่วกบันักศึกษากบับทบาททางการเมือง  

 

นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา การศึกษาเก่ียวกบัขบวนการนกัศึกษาไดรั้บความสนใจอยา่ง

แพร่หลาย ทั้งจาก นกัสังคมศาสตร์ นกัจิตวทิยา นกัรัฐศาสตร์ โดยท าการศึกษาคน้ควา้ถึงสาเหตุของการเกิด

ขบวนการนกัศึกษา ไดมี้การรวบรวมปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อขบวนการนกัศึกษา และความไม่พอใจของ

ขบวนการนกัศึกษา และความไม่พอใจของขบวนการนกัศึกษา ดงัน้ี 

Lewis S. Fever กล่าวถึง ขบวนการนักศึกษาว่าเป็นการรวมกลุ่มกนัของนกัศึกษาท่ีมี             

แรงดลใจหรือมีความมุ่งหมายท่ีจะบรรลุถึงอุดมการณ์ทางการเมือง การรวมกลุ่มกนัของนกัศึกษามกั

เกิดจากความรู้สึกผิดหวงัหรือการไม่ยอมรับคุณค่าจากคนรุ่นก่อนในสังคมและการมีเป้าหมายไป

ในทางสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรมสมาชิกของขบวนการนกัศึกษามีความเช่ือมัน่ว่าตนเป็น
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ปัญญาชนหนุ่มสาวมีภารกิจส าคญัท่ีจะตอ้งปฏิบติัอนัเน่ืองมาจากชนรุ่นก่อน หรือชนชั้นอ่ืนในสังคมท่ี

ลม้เหลวในการปฏิบติัภารกิจนั้น 

 

ขบวนการนักศึกษา (Student Movement) จึงเกิดข้ึนจากสภาวะความไม่สมดุลระหวา่งคนสองวยัใน

สังคม และการไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสังคม เป็นความไม่สมดุลของสภาพสังคม ขบวนการนกัศึกษาจะ

ได้รับแรงกระตุ้นจากพวกปัญญาชนให้ปรับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การเมืองและสังคม 

ขบวนการนกัศึกษาเป็นผูท่ี้มีมโนธรรมทางสังคม มีอุดมคติ โดยเฉพาะในสังคมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีปาก

เสียง ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขบวนการนักศึกษาจะเขา้ไปท าหน้าท่ีเรียกร้องสิทธิแทนประชาชน และใน

สังคมท่ีประชาชนขาดความสนใจทางการเมือง ไม่เขา้ใจถึงบทบาทของตนในการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง 

ขบวนการนกัศึกษาก็จะเป็นผูริ้เร่ิมทางการเมือง โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ีของพวกตนตลอดมาในประวติัศาสตร์ 

นอกจากน้ีการขยายตวัของสังคมไดท้  าใหร้ะบบการศึกษาเปล่ียนไป สภาพแวดลอ้มของนกัศึกษาก็

เปล่ียนไป นกัศึกษามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนก่อให้เกิดการ

แตกต่างทางความคิด และทศันคติ เกิดช่องวา่ง (gap) ในการติดต่อส่ือสารความเขา้ใจระหวา่งนกัศึกษาซ่ึงเป็น

คนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นเก่าในสังคม ขบวนการนกัศึกษาจึงเป็นกลุ่มท่ีมีแนวทางคิดกา้วหนา้รุนแรงกวา่กลุ่มอ่ืนใน

สังคม 

 

2. บทบาทของนักศึกษาทางการเมืองช่วงเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 

 

การรวมตวักนัเป็นองคก์รของขบวนการนกัศึกษา(Student movement) โดยเกิดข้ึนจากความพยายาม

ของกลุ่มอิสระภายในสถาบนัต่างๆท่ีมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดความคิดท่ีจะรวบรวมสถาบนัการศึกษาต่างๆให้เขา้

มาท าหน้าท่ีประสานงานร่วมกนัในกิจกรรมท่ีเป็นการแสดงออกต่อสาธารณชนในนามของนิสิตนกัศึกษา

ทั้งหมดพยายามผลกัดนัให้เกิดการจดัตั้ง “ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ข้ึนโดยเร่ิมจากการ

รวมตวักนัของนกัศึกษาในการสังเกตการณ์เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน คือสภากรุงเทพมหานครในปี 2511 และใน

การเลือกตั้งทัว่ไประดบัชาติในปี 2512 ท่ีนิสิตนกัศึกษามีบทบาทในการรักษาความเป็นกลางทางการเมือง 
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พยายามรักษาความยติุธรรมในการเลือกตั้ง เป็นการดึงใหน้กัศึกษาหนัมาสนใจการเมือง และร่วมกิจกรรมท่ีมี

สาระกบันกัศึกษามหาวทิยาลยัอ่ืน 

หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ไปมีบทบาททางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติแลว้ ก็ไดมี้

การประชุมของสมาคมบริการนกัศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยข้ึนไดมี้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าควรมี

ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาข้ึน มีช่ือภาษาองักฤษวา่ “The National Student Center of Thailand” (NSCT) เม่ือ

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2513 

ภายหลงัจากการจดัตั้งศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาบทบาทของนกัศึกษาเร่ิมขยายตวักวา้งขวางออกไป 

โดยเร่ิมจากการเกิดชมรมทางวิชาการต่างๆ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม 

ชมรมและกลุ่มต่างๆ เกิดข้ึนทั้งในระดบัคณะและมหาวิทยาลยั กลุ่มต่างๆ พยายามต่อสู้เพื่อให้แนวความคิด

ของตนไดรั้บการปฏิบติั การต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่างๆภายในมหาวิทยาลยัน ามาซ่ึงความต่ืนตวัในการแสดง

บทบาทรับผดิชอบต่อสังคม 

การเคล่ือนไหวทางการเมืองของนิสิตนกัศึกษาด าเนินไปโดยกลุ่มอิสระต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

เขียนบทความและการออกหนงัสือวารสารท่ีลงบทความของนิสิตนกัศึกษา กลุ่มน้ีเป็นประจ า โดยเน้นการ

กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาหาทางเข้าไปมีบทบาททางการเมืองและสังคม เช่น  บทความในเอกสารช่ือ 

“อุดมการณ์” เขียนโดยเสกสรร  ประเสริฐกุล พิมพใ์นปี 2513 ท่ีพยายามกระตุน้ให้นิสิตนกัศึกษาเขา้ใจ

บทบาทของตนเองในสังคมเสียใหม่ และได้ท้าทายระบบการปกครองและสังคมขณะนั้นว่าต้องมีการ

เปล่ียนแปลง เพื่อความผาสุกของคนส่วนรวมอนัเป็นแนวความคิดของระบบประชาธิปไตย 

ในปี 2515 ขบวนการนกัศึกษาไดเ้ขา้มามีบทบาททางการเมืองมากข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ประชาชนเป็นอยา่งดี เม่ือนายธีรยทุธ  บุญมี  นิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดรั้บเลือก

เป็นเลขาธิการศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.)  โดยนายธีระยุทธ บุญมี ไดพ้ยายามพฒันา

กิจกรรมใหมี้ความหมายทางการเมืองมากข้ึน เร่ิมจากการต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่นในเดือนพฤศจิกายน โดยการจดั

“สัปดาห์ไม่ซ้ือสินคา้ญ่ีปุ่น” ระหวา่งวนัท่ี 20-30 พย. 2515 ตลอดสัปดาห์ไม่ซ้ือสินคา้ญ่ีปุ่น ปรากฏวา่ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 

 หลงัจากการต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่นต่อมาในเดือนธันวาคม 2515 ก็ไดมี้การประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 

299 ท่ีใหอ้  านาจรัฐมนตรีกระทรวงยติุธรรมในการควบคุมผูพ้ิพากษามากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร

กา้วก่ายอ านาจตุลาการนิสิตนกัศึกษาจึงแสดงความมุ่งมัน่ในการท่ีจะด าเนินการทางการเมืองในรูปแบบของ
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การต่อตา้นรัฐบาล โดยมองวา่เผด็จการทหารนั้นไดร้วบอ านาจบริหารและอ านาจนิติบญัญติัไวห้มดส้ิน จึงได้

รวมตวักนัประทว้งใหญ่ท่ีสนามหลวง การเคล่ือนไหวคร้ังน้ีด าเนินไปอย่างรวดเร็วกวา้งขวางจนเป็นผลให้

รัฐบาลเลิกล้มความพยายาม นับจากนั้นเป็นต้นมานิสิตนักศึกษาเร่ิมมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน คือ 

ตอ้งการการปกครองท่ีมีกฎเกณฑ์ มีความเสมอภาค และปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย 

 การเรียกร้องของนิสิตนกัศึกษาไดข้ยายขอบเขตกวา้งขวางออกไปมากข้ึน ไม่เฉพาะแต่การเคล่ือนไหว

ทางการเมืองเท่านั้น 

 สภาพการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของผูน้ าทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2511- 2516 

นบัตั้งแต่สมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นตน้มา ท่ีเนน้ลกัษณะการปกครองภายใตร้ะบอบเผด็จการทหารเป็น

ส่วนใหญ่ การพฒันาประเทศดว้ยการก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภายใตก้ระบวนการทางการเมือง

แบบเผด็จการอ านาจนิยมและการด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบพึ่งพาต่างชาติ ไดน้ ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมในหลายๆ ลักษณะด้วยกัน คือ เกิดความไม่สมดุลในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันระบอบการเมืองการปกครองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง ดว้ยเหตุน้ีกระแสการเรียกร้องของกลุ่มพลงัทางสังคมจึงเกิดข้ึน โดยมี

ขบวนการนิสิตนกัศึกษาเป็นตวัน าในการเรียกร้องการเปล่ียนแปลงเหตุการณ์รุ่นแรง 14 ตุลาคม 2516 

 เหตุการณ์อนัเป็นชนวนท่ีท าให้นิสิตนักศึกษาเผชิญหน้ากบัรัฐบาลโดยตรงคือ “กรณีทุ่งใหญ่” ท่ี

ข้าราชการต ารวจและทหารชั้นผู ้ใหญ่ท่ีใกล้ชิดกับผู ้น าทางการเมืองไปล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนทุ่งใหญ่                        

จ.กาญจนบุรี และเคร่ืองบินของทางราชการไดเ้กิดอุบติัเหตุตกเม่ือเดือน พ.ค. 2516 นกัศึกษาและส่ือมวลชนได้

กล่าวโจมตีการกระท าของรัฐบาลเพื่อตอ้งการใหล้งโทษผูล้ะเมิดกฎหมาย 

 นอกจากน้ี สภากลาโหมในขณะนั้ นได้มีมติต่ออายุราชการแก่จอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นผู ้

บญัชาการทหารสูงสุด และจอมพลประภาส  จารุเสถียร  เป็นผูบ้ญัชาการทหารบกต่อไปอีก 1 ปี  ท าให้

ความชอบธรรมของรัฐบาลลดลงเร่ือยๆ นิสิตนกัศึกษาและประชาชนแสดงความไม่พอใจ ในเดือน มิ.ย. 2516 

ไดมี้นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัรามค าแหงเร่ิมท าการเคล่ือนไหว คดัคา้น แจกใบปลิวโจมตีและพูดใชป้า  มีการ

ชุมนุมกนัท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเรียกร้องให้คืนสภาพนกัศึกษาให้แก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงทั้ง   

9 คน ท่ีถูกค าสั่งใหล้บช่ือออกจากระบบเป็นนกัศึกษา ตามหนงัสือค าสั่งมหาวทิยาลยัรามค าแหงท่ี 272/2516 
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 นิสิตนกัศึกษาไดช้ี้ให้เห็นวา่ ระบบเผด็จการก าลงัเขา้ครอบง าการศึกษาชั้นอุดมศึกษาสะทอ้นให้เห็น

ถึงการท่ีรัฐบาลกดข่ีข่มขู่ประชาชนตลอดเวลา ทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาล              

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้ึนไดภ้ายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการจดัตั้ง “กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ” มีนกัการเมือง 

อาจารยม์หาวทิยาลยั นิสิตนกัศึกษาประมาณ 100 คน ประการเจตนารมณ์ 3 ประการ คือ 

1.  เรียกร้องใหรั้ฐบาลประการใชรั้ฐธรรมนูญโดยเร็วท่ีสุดอยา่งสันติวธีิ 

2. ใหก้ารศึกษาทางการเมืองเก่ียวกบัเร่ืองรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย 

3. กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความส านึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตน  

 

เดือน ต.ค. 2516 มีการเขา้จบักุมผูเ้รียกร้องรัฐธรรมนูญ 11 คน ในขอ้หามัว่สุม ชกัชวนให้มีการชุมนุม

ทางการเมือง ทางศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาฯ ไดอ้อกมาแถลงการณ์คดัคา้นการจบักุมผูต้อ้งหาเพิ่มเป็น 13 คน 

 นกัศึกษาไดร้ะดมก าลงักนัติดโปสเตอร์ท่ีบริเวณมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ประนามการกระท าของ

รัฐบาลอยา่งเปิดเผย พฤติกรรมท่ีเป็นเผด็จการของรัฐบาลถนอมประภาส ในขณะนั้นมีดงัน้ี 

1.  การจบักุม 3 อดีต สส. ท่ียืน่ฟ้องคณะปฏิวติัชุด ถนอม-ประภาส เป็นกบฏในราชอาณาจกัรต่อศาล

ยติุธรรม 

2. การลม้ลา้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และประกาศโดยกฎอยัการศึกดว้ยอ านาจปฏิวติั 

3. การจบักุมประชาชน 8 คน เม่ือเดือน มิ.ย. 2516 

4. การประการคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 299 

5. ค าสั่งทบทวนเก่ียวกบัการอภิปรายในมหาวทิยาลยัของทบวงมหาวทิยาลยัของรัฐ 

6. กรณีการล่าสัตวป่์าวท่ีทุ่งใหญ่ 

7. การใชอ้ านาจตามมาตรา 17 ของคณะปฏิวติั 

8. การจบักุมกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย 

 

ไดมี้การเคล่ือนไหวคดัคา้นการกระท าของรัฐบาลทั้งในกรุงเทพและในส่วนภูมิภาค เหตุการณ์ไดบ้าน

ปลายจนน าไปสู่ความรุ่นแรง 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงเป็นผลจาการพฒันาของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการ

เมืองท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน โดยมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนก่อนหน้าเป็นระยะๆเปิดโอกาสให้ขบวนการ

นกัศึกษาท าการเคล่ือนไหวคดัคา้นรัฐบาลและไดรั้บการยอมรับจากประชาชน ดงันั้นเหตุการณ์ 14 ต.ค. จึงเป็น



7 
 

การเปิดโอกาสให้ศูนยก์ลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในการสร้างระบบองค์กรภายใน

อย่างเขม้แข็งและมีการเคล่ือนไหวอย่างเป็นแบบแผนนอกจากน้ียอมรับจากประชาชนให้เป็นผูน้ าในการ

คดัคา้นรัฐบาลทหารในขณะนั้น ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายกบัรูปแบบการปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ผูกขาดอ านาจโดยบุคคลบางกลุ่มใช้อ านาจบริหารประเทศตามความต้องการของตน ไม่เปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง พยายามปิดกั้นการแสดงออกของนกัศึกษา จนในท่ีสุดการต่อสู้ท่ีน าโดย

นกัศึกษาและประชาชนสามารถโค่นลม้ผูป้กครองท่ีใชอ้  านาจเผด็จการลงได ้

 หลงัเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ไดส้ิ้นสุดลงไดมี้การแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส าหรับปวงชนชาว

ไทยโดย และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรโดย พ.ศ. 2517 มีเน้ือหาสาระท่ีมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากท่ีสุด หลังจากนั้ นนักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองโดยให้ความส าคัญกับ 

“ประชาธิปไตย” ท่ีตนต่อสู้เรียกร้อง 

 ส าหรับขบวนการนกัศึกษาแลว้เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ใหส้าร้างความหวงัท่ีจะไดเ้ห็นประเทศไทยกา้ว

สู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัคือขบวนการนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงพลงัของพวกตนในการ

แก้ปัญหาทางการเมืองกบัปัญหาท่ีประชาชนประสบอยู่ในขณะนั้น บทบาทในระยะน้ีส่วนใหญ่จึงเป็นการ

ตระหนกัถึงพลงัของตนในการเปล่ียนแปลงสภาพการเมืองให้ดีข้ึนได ้ศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาฯ จึงเร่ิมเป็นผูน้ า

ในการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากข้ึน กิจกรรมของนักศึกษาเขา้เก่ียวขอ้งทางการเมืองสูง กิจการ

ฟุ้งเฟ้อไร้สาระลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วมุ่งแกปั้ญหาของประเทศชาติ เนน้กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลยั มีการ

ออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ออกไปสัมผสักบัชาวนาชาวไร่ท่ีทุกขย์าก สร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 ในปี 2517 ไดมี้การจดัตั้ง “โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย” มีคณะกรรมท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษา นกัเรียน

มาท าหนา้ท่ีเผยแพร่ประชาธิปไตยทัว่ประเทศโดยก าหนดใหก้ลุ่มนิสิตนกัศึกษาเขา้ไปสภาความส านึกและความ

เขา้ใจให้แก่ประชาชนในชนบท ซ่ึงส่งผลให้ส่วนกลางไดก้ าหนดนโยบายการกระจายอ านาจทางการเมืองการ

ปกครองจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน มีการจดัตั้งกลุ่มชาวนาชาวไร่ กลุ่มกรรมกร สหพนัธ์นกัศึกษาเสรี

แห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (ส.ส.ส) ในช่วงน้ีประชาชนมีการต่ืนตวัทางการเมืองมาก

ข้ึนเช่นกนั มีการเปิดอภิปรายโจมตี เดินขบวนขบัไล่ขา้ราชการท่ีคดโกง กดข่ีประชาชน มีการจดัตั้งกลุ่มคดัคา้น

นโยบายหรือการกระท าท่ีผิดพลาดของรัฐบาลและการแทรกแซงของต่างชาติ มีการนดัหยุดงานเพื่อเรียกร้อง

สิทธิอนัชอบธรรม เรียกร้องใหรั้ฐบาลหนัมาสนใจ หรือรับรู้ปัญหาของพวกตน 
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 โครงการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ และโครงการสามประสาน โดยท่ีขบวนการนักศึกษา เห็นว่า การ

เรียกร้องของชาวนาชาวไร่ไม่สามารถท่ีจะสร้างพลงัในการต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองมากจากชาวนาชาวไร่

เป็นผูท่ี้มีความส านึกทางการเมืองต ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม การบริหารงานของรัฐมกัจะเป็นผูท่ี้เคารพเช่ือฟัง 

เกรงกลวัอ านาจรัฐ ชาวนาชาวไร่ไม่กลา้ท่ีจะประทว้งของความเป็นธรรม เม่ือนกัศึกษาไดอ้อกไปร่วมกนัพฒันา

ชนบทเพื่อให้ชาวนาชาวไร่เกิดความต่ืนตวัทางการเมืองตอ้งการเรียกร้องความชอบธรรม เร่ิมมีการเดินขบวน

ประทว้งรัฐบาล มีการรวมตวัชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแกปั้ญหาเร่ืองหน้ีสินและท่ีดินท ากินต่อสู้การเอารัดเอา

เปรียบของนายทุน นกัศึกษาจะเป็นผูช่้วยเหลือในการหากลุ่มผูแ้ทนชาวนาไปเจรจากบัรัฐบาล ท าให้การต่อรอง

ของกลุ่มตนมีน ้ าหนกัน่าเช่ือถือมีการจดัตั้ง “สหพนัธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทย” เพื่อเป็นองค์การในการ

ต่อรองกบัรัฐบาล 

 นอกจากน้ีก็ไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือร่วมมือกบักรรมกรในโรงงานต่างๆ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเร่ือง

ค่าจา้ง สภาพการท างาน สวสัดิการ มีการต่อสู้เรียกร้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ขบวนการนกัศึกษาไดเ้ขา้ไป

ปลุกจิตส านึกในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม เช่น การเขา้ร่วมประทว้งของคนงานโรงแรมดุสิตธานี 

การประทว้งของคนงานบริษทัแสตนดาร์ด การ์เมนต์ การประทว้งของกรรมกรท่ีออ้มน้อย เป็นตน้ เป็นการ

ร่วมมือกนัระหวา่ง นกัศึกษา-กรรมกร-ชาวไร่ชาวนา หรือท่ีเรียกวา่ “โครงการสามประสาน” ในท่ีสุดไดมี้การ

เพิ่มคา่จา้งแรงงานขั้นต ่าใหก้รรมกร มีการออก พรบ.ปฏิรูปท่ีดินเพื่อช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ รวมไปถึงโครงการ 

“เคาะประตูเรียกประชาชน” เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยในเดือน เม.ย - พ.ค. 2517 เป็นการปลุกจิตส านึกทาง

การเมืองของประชาชนใหเ้กิดข้ึน 

 

3. บทบาทของนักศึกษาในช่วงเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 กบัการพฒันาประชาธิปไตย 

 

ขบวนการนักศึกษาหลังเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 นั้ นได้ปลุกการต่ืนตัวทางการเมืองในหมู่

ประชาชนใหมี้มากข้ึนอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เกิดกลุ่มทางการเมืองข้ึนหลายกลุ่ม เกิดพรรคการเมืองหลาย

พรรค และเกิดการขยายตวัของอดุดมการณ์สังคมนิยมเขา้ไปในหมู่นกัศึกษาและประชาชนอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น โดยตอ้งค านึงถึงการยอมรับของประชาชน และให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการเมืองท่ีอุดมการณ์สังคมนิยมไดรั้บความนิยมในช่วงปี 2516-2519 โดยรัฐบาลไดก้ าหนด

นโยบายทางการเมืองท่ีเนน้การให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของนกัศึกษาและอาจารยม์หาวิทยาลยั เห็นไดจ้าก
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นโยบายของรัฐบาล นายสัญญา ธรรมศกัด์ิ ท่ีส่งเสริมใหม้หาวทิยาลยัมีบทบาทในการพฒันาประชาธิปไตยและมี

การพดูถึงรัฐบาลจะจดัท่ีดินท ากินใหช้าวไร่ชาวนาท่ีเดือดร้อนใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม หากกล่าวโดยสรุปถึงบท

บทบาทของนกัศึกษาในเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ท่ีส่งผลกระทบต่อการเมืองในประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ  

 

1.  ผลต่อการพฒันาทางการเมือง (Political Development) 

การเคล่ือนไหวของขบวนการนกัศึกษาในแต่ละคร้ัง จะมีส่วนช่วยกระตุน้ให้ประชาชนมีความต่ืนตวั

ทางการเมืองเพิ่มข้ึน แต่เดิมนั้นประชาชนเฉยเมยต่อระบบการเมือง เม่ือมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองเพื่อให้

ประชาชนตระหนกัถึงอิทธิพลท่ีตนมีอยู ่ท  าใหผู้มี้อ  านาจทางการเมืองใหค้วามสนใจในประเด็นท่ีเรียกร้อง ท าให้

ระบบการเมืองมีการพฒันา สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน 

 นอกจากน้ีขบวนการนักศึกษายงัช่วยให้ระบบการเมืองมีความสามารถ (Capacity) ในการแจกแจง

ทรัพยากรอนัมีค่าของสังคมให้เป็นธรรม การให้การศึกษา ให้บริการสาธารณสุข การให้หลกัประกนัความ

ยติุธรรมทางสังคม ขบวนการนกัศึกษาจะคอยตรวจสอบความสามารถของระบบการเมือง เพื่อให้เป็นระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม ซ่ึงในบางคร้ังจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงหลายอย่าง 

เก่ียวกบัค่านิยม ประเพณี ทศันคติ การจดัระบบการศึกษา เศรษฐกิจ ระบบราชการเสียใหม่ ปฏิรูปหลายๆ ดา้นท า

ใหเ้กิดปฏิกิริยาคดัคา้นจากพวกอนุรักษท่ี์นิยมท่ีไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลง การต่อสู้เพื่อสร้างระบบใหม่จึงเป็นเร่ือง

ท่ียากและมีอุปสรรค 

2.  การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง(Political Stability)  

จากการท่ีขบวนการนกัศึกษาด าเนินการเคล่ือนไหว เพื่อสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรมมีความเสมอภาพ 

มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ประชาชนมีความพอใจในความเป็นอยูข่องตน มองสังคมในทางท่ีดี และช่วยกนัสร้างสรรค์

สังคมใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงส่งผลต่อระบบการเมือง ขอ้เรียกร้อง (demands) ต่างๆ ท่ีมีต่อระบบการเมืองจะถูกจดัอยา่ง

เป็นระบบ การตอบสนองขอ้เรียกร้องก็ท าไดง่้าย ประชาชนมีความเขา้ใจรู้ช่องทางในการเขา้มีส่วนร่วมทางการ

เมือง โดยผา่นนกัการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เป็นตน้ ขบวนการนกัศึกษาจึงเป็นกลุ่มพลงักลุ่มหน่ึง

ในสังคมท่ีจะช่วยใหร้ะบบการเมืองท าหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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3.  ผลต่อการพฒันาประชาธิปไตย (Democratic Development) 

บทบาททางการเมืองของขบวนการนกัศึกษาตั้งแต่ตน้ไดแ้สดงบทบาทเป็นนกัต่อสู้เพื่อระชาชนโดยเป็น

ผูค้ดัค้านระบอบการปกครองแบบเผด็จการมาโดยตลอด จะแสดงออกถึงความไม่พอใจและคดัคา้นการยึด

อ านาจของทหาร ดงัเช่นเหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ขบวนการนกัศึกษาจึงถือไดว้า่เป็นพลงัส าคญัท่ีมีส่วนช่วยใน

การพฒันาประชาธิปไตยโดยให้ด ารงอยู่ในสังคม คอยควบคุมมิให้ผูมี้อ  านาจใช้อ านาจตนริรอนสิทธิเสรีภาพ

ของส่วนรวม 

ในขณะเดียวกนัระบอบประชาธิปไตยโดยจ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเมือง

การปกครอง นกัศึกษาจึงเป็นผูมี้บทบาทในการสร้างการต่ืนตวัทางการเมืองท าให้ประชาชนสนใจและมีส่วน

ร่วมทางการเมือง เช่น มีการจดัอภิปรายปัญหาทางการเมือง กระตุน้ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การต่อสู้

เพื่อความเป็นธรรม ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม นกัศึกษาไดเ้ผยแพร่อุดมการณ์และหลกัการของประชาชน

โดยใหป้ระชาชนเขา้ใจรู้จกัสิทธิของตนทางการเมือง 

การท่ีนกัศึกษารวมตวักนัจดัตั้งเป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง เป็นตวักระตุน้ให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมตระหนกัถึง

การรวมตวัเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน (Associationalinterest) ให้ตระหนักถึงผลประโยชน์รวม

มากกวา่ปัจเจกนุบาลสร้างใหเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มผลประโยชน์เพื่อใหมี้ปากเสียง และให้มีผลแก่กลุ่มของตน 

การเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ เป็นการช่วยส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตยโดยเขม้แขง็ข้ึน 
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บทสรุป 

 

  จากท่ีไดก้ล่าวมาเป็นท่ีเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า นิสิตและนกัศึกษามีบทบาทต่อพฒันาการ

ทางการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมทั้ง ยงัถือไดว้า่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดและอุดมการณ์

ทางการเมืองอยา่งชดัเจน หากแต่เพียงในปัจจุบนั บทบาทของนิสิตและนกัศึกษาลดความส าคญัลงไปอยา่ง

เห็นไดช้ดั เน่ืองจากสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นิสิตและนกัศึกษาท่ีเป็นความหวงัใหม่ของประเทศ

ให้ความสนใจกบัการเมืองการปกครองน้อยลงอยา่งเห็นไดช้ดัจนเป็นท่ีน่าเป็นห่วง อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียน

เห็นว่า การปลุกจิตส านึกของชนชั้นนักศึกษาท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาขบัเคล่ือนประเทศชาติ

ต่อไปนั้นเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสมควรให้ความส าคญัและไม่อาจละเลยไดไ้ม่ว่าด้วย

ประการใดทั้งปวง 

  

 

 


