สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณทางการเมืองสูการปฏิรูปประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาการรางรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------วันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายโดย Prof. Dominique Rousseau ศาสตราจารยวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยปารีสที่ ๑ โดยใหมุมมองประสบการณและประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส
ในชวงที่ประเทศไทยกําลังรางรัฐธรรมนูญอยูขณะนี้ สรุปสาระสําคัญของการบรรยายไดดังนี้
๑. กฎหมายมีบทบาทสําคัญสําหรับวิกฤติการณ จะเปนกลไกสําคัญในการแกปญหา ซึ่งเปนหลักสากลที่
ยอมรับในสังคม เมื่อเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญกับรถยนต การผลิตรถยนตตองมีเครื่องยนต พวงมาลัย เบรก และ
คันเรง รัฐบาลเปนคันเรง ตองควบคุมความสมดุล ไมใหแลนเร็ว หรือหยุด เพื่อใหเกิดอุบัติเหตุ
๒. การยกรางรัฐธรรมนูญ เปนวางระบบโครงสราง กฎเกณฑใหกับประเทศใหม เพื่อใหสังคมสงบสุข และ
สมดุล
๓. ผูบรรยายมองบทบาทของรัฐธรรมนูญในการแกวิกฤติ เปน ๓ มิติ คือ
(๑) อะไรคือบทบาทของรัฐ ธรรมนูญในการจั ดการวิกฤติ และความผิด พลาดจากอดีต เพื่อจะ
ถายทอดลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม
(๒) จะทําอยางไรใหรางรัฐธรรมนูญกาวขามวิกฤติ ผูบรรยายมองวาการจัดตั้งสภารางหรือใหนัก
กฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญเปนผูราง และประชามติเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดเนื้อหาในราง
(๓) บทบัญญัติคอนขางคลุมเครือระหวางอํานาจประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรี ไมไดเขียนถึง
อํานาจการบริหารทั้ง ๒ ตําแหนงไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความขัดแยงในฝรั่งเศสหลายครั้ง ทุกครั้งจะมีการ
รัฐประหารหรือการลมละลายทางการเมือง
๔. ฝรั่งเศสพนวิกฤติการณ ๔ ครั้ง โดยการนํารัฐธรรมนูญมาใชในการแกวิกฤติ (ป ค.ศ.๑๙๖๑ วิกฤติของ
รัฐบาล ค.ศ. ๑๙๖๗ วิกฤติรัฐสภา ค.ศ. ๑๙๖๘ วิกฤติระบอบการปกครอง และ ค.ศ. ๑๙๖๙ วิกฤติทางสังคม)
ตัวอยางเชน ในสมัย พลเอก ชารล เดอ โกล เปนประธานาธิบดี ในป ค.ศ. ๑๙๖๑ มีขอสังเกตที่สําคัญใน
การรางรัฐธรรมนูญใหม การขออํานาจรัฐสภาในการแกรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนเครื่องมือในบางสถานการณ การ
รวบอํานาจนิ ติ บั ญญัติ บริ ห าร อยู ในมือประธานาธิ บ ดี เ พีย งผู เ ดี ย ว เพื่อแกวิ กฤติ ความขัด แย งต ออัล จี เ รี ย
ตลอดจนเมื่อ เกิ ด วิ ก ฤติ ทางการเมือ งในป ค.ศ. ๑๙๖๘ ประชาชนเกิ ด ความไม พอใจในการแก ป ญหาเชิ ง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม นักศึกษาออกมาประทวง ประชาชน สหภาพแรงงาน ชาวนา เขารวมประทวง โดยให
นายพล เดอ โกล ลงจากตําแหนง นายพล เดอ โกล จะใชวิธีใหออกเสียงประชามติจากประชาชน โดยขาม ส.ส.
ซึ่งโดยอํานาจ จะตองเสนอนายกรัฐมนตรีกอนในการออกเสียงประชามติ และในป ค.ศ. ๒๐๐๕ เกิดวิกฤติทาง
สังคมแถบชานเมืองปารีส มีการเผารถยนต ปดกั้นถนน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น นายพล เดอ โกล ใชการแกไข
ภาวะฉุ ก เฉิ น (กฎอั ย การศึ ก ) อํ า นาจอยู ใ นมื อ ทหาร และให เ พิ่ ม อํ า นาจผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ให อํ า นาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบตัดสินใจปดสถานบันเทิง มีการสั่งจับกุม
๕. การร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในป ค.ศ. ๑๗๘๙ มี ก ารจั ด ทํ า ประชามติ ฝรั่ ง เศสเคยผ า นประสบการณ ที่ มี
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ าหนดให มี ส ภาเดี ย ว ไม มี วุ ฒิ ส ภา และไมมี ก ารกํา หนดคํ า ประกาศสิ ทธิ ม นุ ษยชน ซึ่ง สิ่ ง นี้ มี
ความสําคัญอยางมากตอแนวคิดประชาธิปไตยของชาวฝรั่งเศส ประชาชนโหวตไมผานรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
มีผลใหคณะรางรัฐธรรมนูญตองทํางานหนัก กลับไปแกรัฐธรรมนูญกันใหมนอกจากนี้ การจัดทําประชามติ
หรือไมจัดทําจะมีผลตอการกําหนดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ และคุณภาพของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสามารถแกไข
วิกฤติการณได

-๒๖. รัฐธรรมนูญไมสามารถแกปญหาทุกอยางได แตเปนเพียงหลักการอยูรวมกันดวย จึงขึ้นอยูกับการใช
รัฐธรรมนูญ การรางรัฐธรรมนูญเปนความพยายามใหประเทศมีกฎ หลักการ มีดุลภาพสูงสุด และประชาชนมี
อิสรภาพทางการเมือง
๗. ผู บ รรยายมองว าการใช ร ะบบการเลือกตั้ งแบบอังกฤษเปน ระบบที่ดีที่สุ ด ระบบรั ฐ สภาอังกฤษไมมี
รัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกตั้งใชหลักเสียงขางมาก ทําใหเกิดเสถียรภาพการบริหารของรัฐบาลจึงไมจําเปนตอง
มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบบการเลือกตั้งใชเสียงขางมาก จะทําใหเกิดพรรคใหญ ๒ พรรคอยางชัดเจน (ฝรั่งเศสใช
ระบบการเลือกตั้ง ๒ ครั้ง)
- ระบบการเลือกตั้งรอบเดียวจะสรางเสียงขางมากใหกับรัฐบาล มีประสิทธิภาพ
- ระบบสัดสวน พรรคการเมืองรูสึกวามีความยุติธรรมในการเขาสูสภา แตไมมีประสิทธิภาพ
- ระบบการเลือกตั้งแบบผสม (ไมมีความเห็น)
๘. ภายหลังจากการบรรยาย ไดมีการถาม-ตอบ และ ศาสตราจารยโดมินินิค ไดกลาวตอบ ดังนี้
(๑) การจัดทําประชามติใหความเห็นชอบธรรมกับรัฐธรรมนูญอยางไร
กลาวตอบ หากมองประวัติศาสตร คําตอบคือ ใช ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ผานการจัดทําประชามติ
ยอมมีความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับมากกวารัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยพรรคการเมืองบางฝายหรือกลุมใด
กลุมหนึ่งเพียงฝายเดียว สามารถแกไขปญหาความขัดแยงทางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การลงประชามติยอมสราง
ความชอบธรรมใหกับรัฐธรรมนูญมากกวา เปนรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชน เกิดความรูสึกเปน
เจาของรัฐธรรมนูญ ควรจะตองสรางกลไกการมีสวนรวมขึ้นมา เพื่อทําใหเห็นวา รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง
สิทธิของประชาชน
(๒) หลักการรางรัฐธรรมนูญ จะตองจํากัดเรื่องอะไรบางเปนสําคัญ
กลาวตอบ ทุกประเด็นเปนเรื่องสําคัญทั้งสิ้น รัฐธรรมนูญตองกําหนดทุกเรื่องที่เปนปญหาของ
สังคม แตตองแยกแยะเรื่ององคกร สถาบัน การดําเนินการตางๆ เชน ความเปนอิสระขององคกรตุลาการ หลัก
กฎหมายแรงงาน หรือแมแตรูปแบบการกระจายหรือรวมอํานาจก็ตาม
(๓) ควรจะร า งรั ฐธรรมนู ญอยา งไร จึ งจะช วยใหประชาชนเขา ใจสิทธิ หน า ที่ของตน โดย
ประชาชนรูสึกวาตนเปนเจาของอํานาจการปกครอง
กลาวตอบ รัฐธรรมนูญจําเปนตองทําใหพลเมืองหรือประชาชนเกิดความรูสึกวารัฐธรรมนูญ
เปนของเขา ไมใชเปนเพียงของนักการเมืองหรือของผูรางรัฐธรรมนูญเทานั้น หากรัฐธรรมนูญอยูภายนอกของ
สังคม ประชาชนจะไมรูจักใชรัฐธรรมนูญ จะเกิดการใชชีวิตที่อยูภายนอกกรอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเปนอันตราย
โดยรัฐธรรมนูญเอง จึงตองมีกลไกที่ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงรัฐธรรมนูญ และสามารถใชรัฐธรรมนูญนั้น
เพื่อปกครองตนเองทั้งจากฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ ก็ตาม
(๔) จะรู ได อยางไรวาการร างรัฐธรรมนู ญนั้น จะนํา ไปสูวิก ฤติ และสัญญาณใดที่จ ะบงชี้วา
นําไปสูการเกิดวิกฤติ
กลาวตอบ เปนปญหายากที่จะตอบ ยากที่จะบอกไดลวงหนาวารัฐธรรมนูญจะนําไปสูวิกฤติ
หรือไม เพราะทุกอยางขึ้นอยูกับการใช วาจะใชรัฐธรรมนูญนั้นอยางไร รัฐธรรมนูญอาจเขียนไวดี สมบูรณแบบ
และไมวารัฐธรรมนูญฉบับใด วันใดวันหนึ่ง อาจเกิดวิกฤติขึ้นไดทั้งนั้น อยูท ี่สถานการณนั้นๆ
(๕) การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบอํานาจรัฐจะทําอยางไร
กลาวตอบ การควบคุมการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยประชาชนถูกแบงออกเปนสองแบบคือ
(๑) การควบคุมทางการเมืองโดยประชาชน สามารถแสดงความเห็นตอนโยบายของ
รัฐบาลไดในเวลาตอมา ประชาชนจะสามารถประเมินผลงานของผูมีอํานาจนั้น ๆ ได เวลามีการเลือกตั้งอีกครั้ง
เมื่อครบวาระ

-๓(๒) การตรวจสอบผานทางกฎหมาย ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ได เชนสามารถยื่นเรื่องตรวจสอบตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง เพราะประชาธิปไตยคือ การปกครองที่เคารพ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
-----------------------------

(สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. สวนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๔ สรุปการบรรยายพิเศษถอดบทเรียน)

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณทางการเมืองสูการปฏิรูปประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาการรางรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายโดย Prof. Michel Troper ศาสตราจารยเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยปารีสที่ ๑๐ Nanterre สาธารณรัฐฝรั่งเศส สรุปสาระสําคัญของการบรรยายไดดังนี้
๑. กรณีรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะหลายประการที่คลายคลึงกับประเทศไทย เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมีการทํารัฐธรรมนูญหลายฉบับ รวมทั้งมีการทํารัฐประหารหลายครั้ง ซึ่งการเกิด
รัฐประหารในบางครั้ง ไมไดหมายความวามีการใชอํานาจหรือใชกําลัง โดยปกติการทํารัฐประหารจะนึกถึง
ทหาร แต บ างครั้ ง ไม ได เ กิ ด จากทหาร ตั ว อย า งเช น เหตุ การณ ใ นวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ค.ศ.๑๘๕๒ การทํ า
รัฐประหารนําไปสูเผด็จการ แตบางครั้งไมไดนําไปสูเผด็จการ แตเปนการปูทางไปสูการฟนฟูประชาธิปไตย และ
ทําใหประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น
๒. มุมมองรัฐธรรมนูญและแนวคิดของผูบรรยาย (ไมสามารถจัดประเภทรัฐธรรมนูญฉบับใดใหอยูในรูปแบบ
ใดไดอยางลงตัว) ปรัชญาของการจัดทํารัฐธรรมนูญแบงออกเปน ๒ แนวคิด คือ
(๑) แนวคิดเชิงกฎเกณฑ เปนแนวคิดที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เชน
องคกรตุลาการ เปนการประมวลกฎเกณฑทางกฎหมายเขาไวดวยกัน มีสภาพบังคับ
(๒) แนวคิดเชิงกลไก เป นการมองคนในสังคมดี จะเคารพกฎหมายและรั ฐธรรมนูญ ตางกับ
แนวคิดกฎเกณฑ โดยเชื่อวาคนจะเปนคนดี
๓. เหตุการณในประเทศฝรั่งเศส ชวงสาธารณรัฐที่ ๔ ในขณะนั้นประเทศจําเปนตองหารัฐบาลผสม เพราะ
รัฐบาลไมมีความมั่นคง มีพรรคเล็กพรรคนอยเปนรัฐบาล และพรรคเล็กพรรคนอยขูวาจะออกจากรัฐบาลเพราะ
ไมพอใจในนโยบายของรัฐบาล ทําใหเกิดเหตุการณวิกฤติหลายครั้ง จนรัฐบาลลมสลาย ไมมีรัฐบาลตอเนื่อง
หลายสัปดาห ประชาชนและกองทัพเกรงวารัฐบาลจะใหอิสรภาพแกแอลจีเรีย จึงขูทําสงครามกลางเมืองและ
ทํารัฐประหาร และขอให นายพล ชารล เดอ โกล อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส จัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้น
ในขณะนั้น มองกันวา รัฐบาลผสมซึ่งมีพรรคเล็กพรรคนอย ตองการทาทายและตอรอง ทําใหระบบ
รัฐสภาดูเหมือนจะมีความสมดุล ระหวางอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร เมื่อเกิดความขัดแยงระหวาง
องคกร ก็จะมีเครื่องมือในการกดดัน สภาสามารถคว่ํารัฐบาลได
สุด ทายประชาชนเป นผู ตัด สิน ใจ และถาสภาคว่ําประชาชนก็จ ะเลือก สส. หน าเดิมเขาสภาอีกซึ่งไม
สามารถแกไขปญหาอะไรได กลไกการยุบสภาจึงไมใชกลไกที่มีประสิทธิภาพและไมมีประโยชน
๔. ผูบรรยายไดกลาวถึงตัวอยาง เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญในป ๑๙๗๕ มีระยะเวลาการใชสั้นมาก
ไมไดระบุถึงการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ แตสภาสามารถยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจได ถาเสียงขางมากไม
ไวว างใจ รัฐ บาลจะตองลาออก คือ เปนประเพณีต ามรั ฐธรรมนูญ และในขณะเดี ยวกันถารั ฐบาลขอความ
ไววางใจจากสภา ถาหากรางกฎหมายถูกการปฏิเสธ รัฐบาลก็ตองแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกเชนกัน
เพราะถือวาไมมีเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน
๕. ในชวงสาธารณรัฐที่ ๕ ไดมีแนวคิดใหม กลไกใหม โดยนายพล ชารล เดอ โกล คิดวา การมีพรรค
เล็กพรรคนอย การเมืองจะเดินตอไปได แตคิดผิด นายพล เดอโก จึงไดปรับปรุงแกไขมาตรา ๔๙ วรรค ๓ แหง
รัฐธรรมนูญป ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถขอความไววางใจตอนโยบายที่แถลงตอสภาได และให
เพิ่มหลักเกณฑใหมขึ้น คือ กําหนดให ส.ส. รวมลงชื่อ ๑ ใน ๑๐ ของสมาชิก ยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ แต
ตองมีเสียงขางมากจึงจะคว่ํารัฐบาลได (นับเฉพาะผูที่ลงมติไมไววางใจ) ซึ่งสวนใหญเสียงไมพอที่จะคว่ํารัฐบาล

-๒ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอความไววางใจจากสภา เปนเรื่องที่รัฐบาลตองการผานกฎหมายสําคัญ รัฐบาล
สามารถผานกฎหมายไดเลยโดยไมตองมีการอภิปราย เวนแตมีการยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ซึ่งการ
ลงมติตรงนี้ มิไดเปนการลงมติในรางกฎหมาย
๖. การใชหลักเกณฑนับเสียงที่เห็นดวยกับการญัตติไมไววางใจถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ผูบรรยายไดกลาวถึง
ตัวอยาง เชน มี ส.ส. ๕๐๐ คน รัฐบาลขอความไววางใจตอสภาผานรางกฎหมาย มีเสียงเห็นดวย ๒๐๐ เสียง
ไมเห็นดวย ๒๒๐ เสียง และงดออกเสียง ๘๐ เสียง หมายความวารัฐบาลไมตองลาออก เพราะเสียงโหวตยังไม
ถึ ง เสี ย งข า งมาก (ส.ส. ต อ งลงมติ ไ ม เ ห็ น ด ว ย ๒๕๑ คน แต ส.ส. โหวตไม ไ ว ว างใจเพี ย ง ๒๒๐ เสี ย ง)
ประสิทธิภาพของรัฐบาลในชวงสาธารณรัฐที่ ๕ คือชัยชนะของการมองรัฐธรรมนูญแบบกลไก เปนกลไกที่มี
รัฐบาลผสม
๗. มีการมองวา รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๔๙ วรรค ๓ จึงไมจําเปน และมองวากลไก วรรค
๓ ใหอํานาจรัฐบาลมากเกินไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพจึงไดกําหนดใหใชกับการรางกฎหมายงบประมาณ ราง
กฎหมายทุนประกันสังคม ภายในสมัยประชุมหนึ่งเทานั้น
๘. สรุปวา กลไกของสาธารณรัฐที่ ๕ ไมอาจเปนตนแบบของทุกประเทศได แตนํามาเปนบทเรียนได
บทเรียนแรก คือ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยางรุนแรง ฉับพลันทันที อาจนําไปสูระบอบเผด็จ
การก็ได อาจนําไปสูการปรับปรุงประชาธิปไตยที่สมบูรณก็ได
บทเรียนที่สอง คือ เปนไปไมไดที่จะกําหนดวิธีการบังคับใชรัฐธรรมนูญไวลวงหนาได ไมวาจะเขียน
รัฐธรรมนูญไวดีแลว เมื่อไมสามารถกําหนดได จึงไมจําเปนตองเขียนรัฐธรรมนูญใหยาวเกินไป เขียนรัฐธรรมนูญ
สั้น ๆ อาจเปนผลดี แลวปลอยใหผูใชรัฐธรรมนูญตีความเอง เชนรัฐธรรมของของสหรัฐอเมริกาที่สั้นกระชับ มี
ความทนทาน แมจะเปลี่ยนขั้วการเมืองแลวก็ตาม
บทเรียนที่สาม คือ แนวคิดในเชิงกลไก มีขอดีกวาแนวคิดเชิงกฎเกณฑ
๙. ภายหลังการบรรยาย ไดมีการถาม-ตอบ และ ศาสตราจารยโทรแป ไดกลาวตอบ ดังนี้
(๑) ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยพยายามสร า งอํ า นาจพลเมื อ งให เ ป น ฐานั น ดรที่ ๔ กลไกนี้
เหมือนกับเซเยส (Sieyes) หรือไม
กลาวตอบ แตกตางกันมาก ความคิดที่วาประชาชนเปนอํานาจที่ ๔ นั้น ประชาชนมีอํานาจ
อธิปไตยไดยาก เพราะไมสามารถแบงแยกอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจที่ ๔ ได ในเยอรมนี สมัยคริสตศตวรรษที่
๑๙ ประชาชนไมไดมีอํานาจอธิปไตย แบบที่เปนองคกรหนึ่งของอรัฐ อํานาจในอํานาจอธิปไตยของเยอรมนีคือ
รัฐ ซึ่งมีหนาที่และกลไกที่ยากจะถือวาประชาชนเปนทั้งอํานาจอธิปไตยและเปนองคกรของรัฐ
การใหผูมีสิทธิเลือกตั้งบางกลุมเขามาพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เปนไปไดที่
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีอํานาจควบคุมหรือถอดถอนผูสมัคร ซึ่งที่สหรัฐอเมริกาเรียกวา Recall หรือระบบถอดถอน
และรัฐธรรมนูญของลิคเตนสไตน มีกรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงประชามติเพื่อใชระบบสาธารณรัฐ
แตไมใชองคกรที่ ๔ แตถือวาประชาชนใชอํานาจอธิปไตยของตน แตในบางครั้งก็ยากที่จะสรางระบบดังกลาว
การพิจ ารณาประชามติ หรื อกลไกพิพากษาคดี ที่ป ระกอบไปด วยประชาชนใน
ฝรั่งเศสหรือในสหรัฐอเมริกาบางรัฐมีสวนรวมในการพิจารณา โดยใหประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญไดมีสวนรวม
นั้น ไมใชกลไกควบคุมอยางแทจริง เปนเพียงบทบาทในเชิงที่ปรึกษาเทานั้น ไมตรงกับสิ่งที่เซเยส (Sieyes)
เสนอ คือ สภาที่ประกอบดวยนักการเมือง เชน นักการเมือง ๑๐๐ คน ไดสมาชิกรัฐสภาเทา ๆ กัน แตวาไมได
เปนคณะลูกขุนที่มาจากประชาชน ในประมวลกฎหมายอาญา คณะผูพิพากษา หรือตุลาการควรจะตองเปนผู
พิจารณา และการที่ใหประชาชนเขามารวมพิจารณาก็ไมใชในเชิงกฎหมาย แตเปนเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง
คณะลู กขุนคือผู ที่ตั ดสิ นใจในทางการเมือง เซเยสเห็ น ดว ยว าควรจะมี แต ไมใช ในกรณีการตั ดสิ นใจในทาง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งทําใหคณะลูกขุนของเซเยส ไมมีการใชในทางปฏิบัติ

-๓ในการปฏิวั ติ ฝ รั่งเศส มีคณะลูกขุนพิจ ารณา เป นเรื่ องกฎหมายที่ไมเป น ไปตาม
ตรรกะ แตไมใชเรื่องของประชาชนเลย เปนเรื่องขององคกรเทานั้น เพื่อปองกันผูพิพากษามิใหกลายเปนผูราง
กฎหมายเสียเอง
(๒) ในการปกปองเสียงสวนนอย ถาสภากับฝายบริหารเปนพวกเดียวกัน จะทําอยางไร
กลา วตอบ สมัย สาธารณรั ฐ ที่ ๕ ไมมี ความสมดุ ล ระหว า งฝ ายนิ ติ บั ญญัติ กับ ฝ ายบริ ห าร
อํานาจอยูกับฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติเปนพวกเดียวกันเสียสวนใหญ สวนใหญ ส.ส. เสียงขางมากจะเปน
พวกเดียวกับประธานาธิบดี ประธานาธิบดีเขมแข็งไมใชเพราะรัฐธรรมนูญสนับสนุน แตเปนเพราะ ส.ส. เปน
พวกเดี ย วกั บ ประธานาธิ บ ดี ประธานาธิ บ ดี จึ ง รวบอํ า นาจทั้ ง ทางบริ ห ารและนิ ติ บั ญ ญั ติ เช น เดี ย วกั บ
นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ อยางไรก็ตามมีบางสมัยที่ฝายบริหารและฝายคานเปนคนละพวกกัน เชน ในป ค.ศ.
๑๙๘๖ และ ค.ศ. ๑๙๙๕ มิตเตอรองด (Mitterrand) ไดรับเลือกในป ๑๙๙๑ และจะอยูในวาระ ๗ ป มีการยุบ
สภาและพรรคสังคมนิยมไดเสียงขางมาก ดังนั้น สภากับประธานาธิบดีจึงเปนพวกเดียวกัน แตในป ๑๙๘๖
มิตเตอรองดแพฝายขวา จึงถูกบีบให ฌัก ชีรัก (Jacques Chirac) เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหัวหนาพรรคฝาย
ขวา ฌี รั ก ก็ ไ ด ผ า นกฎหมายในช ว งที่ เ ป น นายกรั ฐ มนตรี ประธานาธิ บ ดี ข าดเครื่ อ งมื อ ในการต อ รองกั บ
นายกรัฐมนตรี จะใชมาตรา ๑๖ ก็ไมได จะยุบสภาก็ไมได เพราะเพิ่งแพการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงไมมีความสมดุล
ไมวาประธานาธิบดีกับสภาจะเปนพวกเดียวกันหรือตางพวกกัน จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสภาพเชนนี้ หลังจาก
นั้น ประธานาธิบดีกับสภาก็มาจากพรรคเดียวกันตลอด สําหรับสิทธิในการแสดงความเห็นคัดคาน ส.ส. ฝาย
คานมีสิทธิเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป
(๓) มีการเรียกรองใหประชาชนเปนใหญ จนเกิดกระแสที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตาง
ๆ จะมีผลกับรัฐบาลอยางไร
กลาวตอบ อํานาจในการดําเนินการของประชาชนเปนของรัฐบาล ในรัฐธรรมนูญป ค.ศ.
๑๙๔๖ อํานาจเปนของประชาชน ประชาชนใชอํานาจผานผูแทน ผานการเลือกตั้ง นี่คือหลักทฤษฎี ประชาชน
เปนเพียงแนวความคิด เราอาจเปนบุรุ ษ สตรี เด็ กหรือคนชรา แต ทั้งหมดนี้ไมใชประชาชน แต เราเรียกว า
ประชาชนเพราะบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎหมายจะกําหนดวาประชาชนจะมีสวนในการเลือกตั้งอยางไร ใน
ระดับทองถิ่น ในสภาภูมิภาค การทําประชามติ การเลือกประธานาธิบดี เหลานี้คือสิทธิของประชาชน การมี
สวนรวมในสภาประชาชนคือการรวมเปนคณะลูกขุน ซึ่งขึ้นอยูกับการคิดรูปแบบ
(๔) การปฏิ รู ปจะสามารถดํ า เนิ น การใหสํ า เร็ จ ภายในระยะเวลาอัน สั้น ได ห รื อ ไม และจะ
รับประกันไดอยางไรวา จะมีการดําเนินการตอเนื่อง
กลาวตอบ ขึ้นกับยุคสมัย ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสในป ๑๗๘๙ ฝรั่งเศสไดปฏิรูปทุกดานพรอมกัน
สภาไดปฏิรูปทุกอยาง เชน ยกรางกฎหมายแพง กฎหมายอาญา มีการปฏิรูปศาสนา แตสภาในยุคอื่นก็มีการ
ปฏิรูปที่สําคัญ เชน ยุคนโปเลียน ในป ๑๙๓๐ พรรคฝายซายมีการปฏิรูปสังคม มีการปฏิรูปหลายดาน ในป
๑๙๔๖ มีการยกร างรั ฐธรรมนูญใหม มีการปฏิรู ปกองทุน ประกัน สังคม นําเอากิจ การเกี่ย วกับ การเงินการ
ธนาคาร และไฟฟามาเปนของรัฐ มีการปฏิรูปศาล ซึ่งทําไปพรอม ๆ กัน
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ทํ า ให นึ ก ถึ ง ไปถึ ง ยุ ค ปฏิ วั ติ แต รั ฐ บาลต อ ง
ประนีประนอม ไมใชคิดจะทําอะไรก็ทํา หากเปนพรรคเสียงขางมาก และไดรับการสนับสนุนจากประชาชนก็จะ
เปนการดี พรรคฝายซายชนะก็ไดเสนอการปฏิรูป เมื่อฝายขวาขึ้นมาก็ลมสิ่งที่ฝายซายทํา ในฝรั่งเศสเองก็เปน
เรื่องยาก บางครั้งมีการถอนเรื่องออก ประนีประนอมกัน รัฐบาลจะระวังเพราะกลัววาจะเจอแรงตาน ก็ตองมา
พูดคุยกัน กอนการปฏิรูปจึงตองพูดคุยกับสวนตาง ๆ ในสังคม สวนรัฐสภานั้นมีอํานาจนอยมาก รัฐบาลตองคุย
กับกลุมผลประโยชนฝายตาง ๆ ถาฝายไหนไมยอมก็ตองแกไข

-๔(๕) บทบาทของขาราชการกับการปฏิรูป เปนอยางไร
กล า วตอบ ข า ราชการมี ค วามคิ ด ร ว มกั น กั บ รั ฐ เช น เป น ที่ ป รึ ก ษาให กั บ คณะรั ฐ มนตรี
ขาราชการชั้นสูงตองเขาโรงเรีย นฝกอบรม (ยกเวนทหาร) ซึ่งไมไดสอนเทคนิคการบริหารจัดการ แตสราง
นักศึกษาใหเปนผูที่มีกรอบความคิดเกี่ยวกับรัฐ ซึ่งจะตองดูแลผลประโยชนของประเทศ ขาราชการเหลานี้เปน
ผูรับใชรัฐ มีแนวคิดในการใหบริการแกสวนรวม ขาราชการเหลานี้ เปนสมาชิกสภาของรัฐดวย ดังนั้น คณะที่
ทํางานใหกับรัฐมนตรีแตละคณะ ทําใหรัฐมีความมั่นคง และทุกคนพยายามทํางานเพื่อสวนรวม
-----------------------------

(สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. สวนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๔ สรุปการบรรยายพิเศษถอดบทเรียน)

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณทางการเมืองสูการปฏิรูปประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตย: ประสบการณจากตางประเทศ”
การบรรยายในหัวขอ “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤติการณทางการเมือง”
วันที่ ๒๒, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
------------------------------------

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บรรยายโดย Prof. Ulrich Karpen ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ มหาวิทยาลัยฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยกลาวถึงประสบการณในการรางรัฐธรรมนูญของ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สรุปได ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีอายุ ๖๕ ป ผูบรรยายไดพิจารณาถึงเหตุผล
ที่ไดรับเชิญมาบรรยาย เห็นวาประกอบดวยเหตุผล ดังนี้
(๑) การทําความเขาใจเหตุผลของสาธารณรัฐ หลังจากใชรัฐธรรมนูญมากวาสองชั่วอายุ
คน
(๒) เสถียรภาพการพัฒนาของสังคม
(๓) ความยากลําบากในการรวมประเทศที่มีพื้นฐานทางสังคมนิยมและทุนนิยม ทําให
เกิดปญหา และตองแกปญหาดวยรัฐธรรมนูญ
๒. หลั งจากความล มเหลวของรั ฐ ธรรมนู ญไวมาร ซึ่ง ไม เ ลวร ายมากนั ก แต ก็ เ ป น ความ
ลมเหลวในชวงป ค.ศ. ๑๙๓๓-๑๙๔๕ ในยุคของฮิตเลอร ทั่วโลกถือวาเยอรมนีไดเรียนรูบทเรียนอยางลําบาก
ยากเย็น ที่จะตอสูเพื่อใหสังคมมีนิติธรรมบนหลักของรัฐธรรมนูญ ทําอยางไรจึงจะเกิดนิติธรรมขึ้นในประเทศ
โดยการผสมผสานในแบบของเยอรมนีเอง อํานาจหนาที่ใดที่รัฐจะรับรองได เปนคําตอบที่รัฐตองคนหาดวย
ตัวเอง มิฉะนั้นก็จะเปนรัฐที่ลมเหลว หนาที่เหลานั้น ก็คือ การรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง เสถียรภาพ
ภายในและภายนอก ความอยูรอดของประชาชน ความเสมอภาค การอยูรวมกันไดดวยความสงบ สภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ตองพึ่งพางบประมาณที่สังคมมอบใหแกรัฐ รัฐบาลจะตองไมใชอํานาจที่เปนการปฏิบัติ
เพื่อผลประโยชนของบางกลุม รัฐบาลตองกระทําการตาง ๆ ตามกฎหมาย ถารัฐบาลตองมีความโปรงใส
รัฐบาลจะตองอยูในฐานะที่จะตอตานการทุจริต ทายที่สุด ในสถานการณที่มีความรายแรง รัฐบาลจะตอง
อาศัยการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน
๓. เสาหลักประชาธิปไตยของเยอรมนี มี ๕ เสา ประกอบดวย
(๑) ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ
(๒) รัฐธรรมนูญกําหนดใหผูแทนของประชาชนมาจากการเลือกตั้ง
(๓) สิทธิมนุษยชน ความเกี่ยวของกับปฏิญญาขององคการสหประชาชาติ (UN) กฎบัตร
สหภาพยุโรป (EU) สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเครือขายประเทศในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลจะตองปกปองสิทธิมนุษยชน และรับรองวาประชาชนจะมีสิทธิ
ที่จะแสดงความคิดเห็นของตน
(๔) สิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน จะบอกไดวารัฐเปนประชาธิปไตยหรือไม
(๕) เยอรมนีจัดแบงอํานาจในแนวตั้งและแนวนอน ประกอบดวย
อํา นาจแนวนอน หมายถึ ง การที่ อํ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ยกออกจากอํ า นาจบริ ห าร
รัฐสภาโอนอํานาจไปใหแกรัฐบาล รัฐธรรมนูญจะตองไดรับการยอมรับจากศาลรัฐธรรมนูญ ทุกรัฐบาลจะตอง
ฟงความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ ทุกฝายจะตองยอมรับรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญจะตองสะทอนถึงการ
แยกอํานาจในแนวตั้ง

-๒อํา นาจแนวตั้ ง หมายถึ ง การที่รั ฐ บาลแห ง สหพัน ธรั ฐ และรั ฐ บาลของรั ฐ ต า ง ๆ
จะตองมีนิติธรรมที่ไมไดกลาวถึงในรัฐธรรมนูญ เยอรมนี ไดจัดระเบียบรัฐมาเปนเวลา ๕๐ ปแลว การจั ด
ระเบียบสังคมและการกระจายความมั่งคั่ง งบประมาณ จะตองรักษาระบบเศรษฐกิจการตลาดเอาไว และ
ทายที่สุด นโยบายการเงินจะขึ้นอยูกับสถานการณทางการเงินของสหพันธรัฐ
เยอรมนี มี ป ระชากรประมาณ ๘๐ ล า นคน ระบบต อ งขึ้ น กั บ ความเข ม แข็ ง ของ
สหพันธรัฐ ระบบการเลือกตั้งของแตละรัฐ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหแตละรัฐสามารถกาวผานความทาทาย
จากภายนอก โดยเฉพาะการสูรับกับตางประเทศ
๔. ทําอยางไรจึงจะเสริมสรางบทบาทของรั ฐบาลที่มีเสียงขางมากได ในยามที่ตองมีการ
ปองกันประเทศ เครื่องมือที่ใชเสริมสรางบทบาทของรัฐบาลที่มีเสียงขางมาก นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง
คณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง หมดจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากประธานาธิ บ ดี ก อ นการแต ง ตั้ ง คณะรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรีมาจากการพิจารณาเสียงขางมากของสภา ผูเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็คือประธานสภา จะตองมี
เสียงขางมากเด็ดขาด โดยไดคะแนนรอยละ ๕๑ สภาของสาธารณรัฐจะพิจารณาวามีผูอื่นที่เหมาะสมอีก
หรือไม ในรอบแรก ภายใน ๑๔ วัน ถาไมมีผูใดไดรับการเสนอชื่อ ประธานสภาก็จะเสนอชื่อผูที่ไดรับการเสนอ
ชื่ อ ให เ ป น นายกรั ฐ มนตรี แต ถ า มี เ สี ย งไม ถึ ง ข า งมากแบบเด็ ด ขาด เป น เพี ย งเสี ย งข า งมากธรรมดา
ประธานาธิบดีก็จะตองแตงตั้งหรือไมก็ยุบสภา
ด ว ยรั ฐ สภาแตกออกเป น พรรคเล็ ก พรรคน อย เพื่อให ตํ าแหน งของนายกรั ฐ มนตรี มี
เสถียรภาพก็จะตองยุบสภา เพราะเมื่อเปนนายกรัฐมนตรีแลวยากที่จะยุบสภา สภาจะแสดงความไมไววางใจ
ตอนายกรัฐมนตรี โดยสภาผูแทนราษฎรตองไดเสียงมากกวารอยละ ๕๐ ในกรณีนั้น ประธานาธิบดีก็จะตอง
ปฏิบัติตามคําขอของรัฐสภาและยุบสภา
๕. เยอรมนียุคสาธารณรัฐที่ ๑ ไวมาร (Weimar) มีรัฐบาลกวา ๒๐ ชุด สวนใหญเปนเสียง
ขางนอยที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี เปนการงายที่จะไดบุคคลที่ไมไดรับเสียงขางมาก ถาหากมีความ
ไมพอใจตอรัฐมนตรีคนใด ก็จะตองรวมเสียงกัน ในประวัติศาสตรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มี ๒ กรณี
ที่ไมไววางใจ เชน กรณีนายกรัฐมนตรี Helmut Schmidt (ดํารงตําแหนง ๑๙๖๙-๑๙๘๑) และนาย Helmut
Kohl ไดรับเลือกขึ้นมาแทน เปนตน
๖. ในขณะเดี ย วกั น เครื่ อ งมื อ การเสริ ม สร า งเสถี ย รภาพของรั ฐ สภา ก็ คื อ การเลื อ ก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งสามารถใชทดสอบเสียงในสภาได ในการลงคะแนนเสียงไมไววางใจรวมกับการพิจารณา
กฎหมายที่สําคัญ โดยหากไมไดรับเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีก็สามารถยุบสภาได และก็จะตองมีการ
เลือกตั้ งใหม มีกรณีเ ทานั้น ที่สภาจะแสดงออกถึงการสนับ สนุ นนายกรั ฐมนตรี นายกรัฐ มนตรี ก็ส ามารถ
ทดสอบเสียงขางมากที่จะสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งถือเปนภัยคุกคามในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงไมไววางใจตอ
รัฐบาล รัฐสภาจะไมชอบชวงเวลานี้ เพราะหากมีการยุบสภา ก็จะตองหาเสียงและลงคะแนนกัน ซึ่งยากที่จะ
รักษาฐานเสียงไวได กลุมพรรคตาง ๆ ไดรวมตัวกันใหไดเสียงสวนใหญเพื่อสนับสนุนรัฐบาล ปญหาก็คือ เปน
เรื่องดีหรือไม ที่นายกรัฐมนตรีสูญเสียความไววางใจไป สิ่งเหลานี้สะทอนเบื้องหลังปญหาทางการเมืองวาจะ
ลงคะแนนไววางใจหรือไมไววางใจ วาจะมีสวนรวมในเสียงขางมากนั้น หรือไม
๗. กฎหมายเร งด ว นทางนิ ติ บั ญ ญัติ เกี่ย วกับ ดุ ล ยภาพในการลงคะแนนไมไว ว างใจ แม
นายกรัฐมนตรีมีเสียงขางมากก็สามารถยุบสภาได แมวาจะไมจําเปนก็ตาม รัฐบาลเสียงขางนอยในเยอรมนีไม
ชอบ และไมเคยมีการใชวิธีนี้
ในสภาวะฉุกเฉินทางนิติบัญญัติ ใหเปนความชอบของสภาสหพันธรัฐ ไมใชสถานการณที่
รั ฐ บาลจะสนั บ สนุ น กฎหมายได สภาสามารถช ว ยให ร างกฎหมายนั้ น ผ านได ประการนี้ เ ป น ผลเสี ย จาก
รัฐธรรมนูญตั้งแตสมัยสาธารณรัฐที่ ๓ ของเยอรมนี เนื่องจากรัฐบาลในสาธารณรัฐไวมาร มีการลงคะแนน
เสียงซึ่งในที่สุดก็เกิดการสนับสนุนฮิตเลอรตามแนวทางของรัฐธรรมนูญของเยอรมนี

-๓๘. บทบาทของทหารในการปองกันประเทศ สมรรถนะของทหารในเยอรมันอยูในการดูแล
ขององคการสนธิสัญญาแหงแอตแลนติกเหนือ (NATO) ซึ่งทําใหเกิดความสงบในยุโรปและในโลก แตทหารก็มี
หนาที่ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมนีในการดําเนินการตามองคการสหประชาชาติ (UN) การใชกําลังทหารแยก
ออกไปจากเรื่องของรัฐ แตเปนทหารของรัฐสภาโดยใหเปนการริเริ่มโดยรัฐบาล รัฐบาลจะตัดสินใจกรณีวิกฤติ
เชน ในกรณีอัฟกานิสถาน หรือ โซมาเลีย ซึ่งแยกออกไปจากองคการนาโต
๙. ในป ๑๙๖๘ มีกรณีเรงดวนเพื่อคุมครองสาธารณรัฐ ในกรณีที่สาธารณรัฐอยูภายใตภัย
คุกคามทําให ๓ อํานาจหลักของรั ฐ ธรรมนู ญถูกโจมตี และอาจจะถูกทําลายลงไปได ในสงครามปองกัน
ประเทศ สภาจะตองลงคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ เพื่อใหมีการใชกําลังทางทหาร ในกรณีนั้น ภาวะเรงดวนฉุกเฉิน
อํานาจของทหารจะถูกโอนไปอยูที่ประธานาธิบดี การผานกฎหมาย สองสภาจะพิจารณารวมกัน เพื่อไมให
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับผลกระทบ แตกรณีการใชอํานาจของสภาตองเปนไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ เชน
เกิดภัยพิบัติ หรือภาวะอันตรายอื่น ๆ ซึ่งอาจทําลายความสงบของประเทศได รัฐบาลอาจตองตัดสินใจใช
กําลังทหารเมื่อสภารองขอ เยอรมนีไมเคยมีทหารเขามา เพราะเยอรมนีมีประสบการณสมัยฮิตเลอร เยอรมนี
ไมตองการใหทหารเปนรัฐ
๑๐. รัฐธรรมนูญไมควรละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเทากับเปนการละเมิดสาธารณรัฐดวย ดังนั้น
เปนเหตุผลวา พรรคการเมืองที่แสดงความมุงมั่นที่จะละเมิดกฎ ระเบียบในประเทศประชาธิปไตย ยอมผิด
กฎหมาย และขัดตอกฎ ระเบียบของศาลรัฐธรรมนูญ เยอรมนีมีพรรคขวาสุดและซายสุด และชาวเยอรมันก็มี
สิทธิที่จะตอตานเชนกัน ในยุค ๑๙๖๐ ทําใหภาวะความไมสงบ เกิดปญหาขึ้นมา
๑๑. ธรรมเนียม หลักปรัชญา ประโยชน คําวินิ จฉัยในการเลือกตั้งของเยอรมนีมีทั้งการ
เลือกตั้งโดยตรงและผานบัญชีรายชื่อ (Party List) รวมจํานวน ๕๙๕ ที่นั่งในรัฐสภา เปนการเลือกตั้งทั้ง
ทางตรงและทางออม รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางกวาง ๆ วาการเลือกตั้งควรจะเสรี แตไมไดลงรายละเอียดวา
จะดําเนินการอยางไร เปนเรืองการใชดุลพินิจในการใชกฎหมาย ในศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี ๖-๗ คน ทําหนาที่
ตัดสินในขณะดําเนินการทําใหไมมีการเปลี่ยนขั้วพรรค ที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จะลงในบัญชีรายชื่อ
ซึ่งเปนรัฐทั้ง ๑๖ รัฐ ไมใชเรื่องของรัฐบาลกลาง รัฐในที่นี้ อาจจะเทียบไดกับจังหวัดของไทยซึ่งจะไมขอลง
รายละเอียด เยอรมนีมีสิ่งที่เรียกวา Overhang Mandates เกิดขึ้น คือ การที่รัฐสภาจะไดผูแทนราษฎรเกิน
กวาสัดสวนที่จะมีได เปนอํานาจตัดสินใจของศาล ซึ่งผูที่มีสิทธิจากคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไมนํามารวมกับผูที่
เพิ่มขึ้นจากระบบบัญชีรายชื่อนี้ เพราะจะเปนการเรงขยายจํานวน ส.ส. ออกไป Overhang Seats ถือเปน
เครื่ องมือที่จ ะช ว ยให รั ฐ สภามีเ สถีย รภาพ ซึ่ง มีองคป ระกอบ ๓ ประการ คือ การจั ด ตั้ งรั ฐ บาล การร า ง
กฎหมาย และการใหประชาชนอยูในระเบียบสังคม ถารัฐบาลใดไมสามารถรวมตัวกันได แตกเปนพรรคเล็ก
พรรคนอย การบริหารประเทศก็จะลมเหลว ในเยอรมนีมีกติกาวาหากพรรคใดไดคะแนนเสียงนอยกวารอยละ
๕ ก็จะไมไดที่นั่งในสภา การตัดสินจะจบลงดวย ๓-๕ พรรค ที่จะมีโอกาสเขาไปอยูในสภา ซึ่งเปนเหตุผลของ
การจัดการควบคุมไมใหมีพรรคการเมืองมากเกินไป ในใบลงคะแนนจะมี ๒ ฝง คือ การเลือกทางตรง กับการ
เลือกทางออม บางรัฐสามารถสงผูแทนไดหลายคน เชน ในฮัมบูรก
ในเยอรมนี มีระบบการถวงดุล ทําอยางไรจะรับมือได กฎหมายของเยอรมนีมีความ
ยุงยาก มีทั้งเสียงจากเขตและสัดสวน (หรือบัญชีรายชื่อ) แตเยอรมนีเชื่อวาพวกเขาสามารถทํางานได ผูออก
เสียงเลือกตั้งตองทําใหประชาชนเชื่อมั่นในระบบ
๑๒. สําหรับศาลรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งมีฐานของรัฐธรรมนูญที่แคบมาก แตศาลเปนสวน
หนึ่งของฝายตุลาการที่สามารถจะวินิจฉัย เพื่อทําใหเกิดน้ําหนักในระบบการเมืองมากขึ้น แตละรัฐสามารถ
ออกกฎหมายของแตละรัฐได การทํางานการเมืองจะอยูในระบบรัฐสภาที่มีระบบที่ดีเฉกเชน สหรัฐอเมริกา
ในปจ จุบัน ประชาชนเริ่มไมพอใจในระบบมากขึ้น เราต องใหประชาชนเขามามีส วนร วมทางตรงมากขึ้น
ประเทศไทยและเยอรมนีมีความคลายกัน กลาวคือ ไมนิยมการทําประชามติ แตวาการปรับตัวไมควรจะเปน

-๔แบบหนามือเปนหลังมือ ในเยอรมนี มีการเสนอใหใช ส.ส. เขต ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งใชไดก็ตอเมื่อมีระบบที่
เที่ยงธรรม คุณธรรมและ มีความเชื่อมั่นในผูลงคะแนนเสียง
ในป ค.ศ. ๑๙๕๑ เริ่มจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ จนถึงปจจุบัน คํารองตาง ๆ ที่ขึ้นสูศาลถือ
วาประสบความสําเร็จ ศาลรัฐธรรมนูญมีไวเพื่อปกปองสิทธิของประชาชน
๑๓. คําถามจากผูรับฟงการบรรยาย มีดังนี้
(๑) การใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม ควรจะกํ าหนดขอบเขตอยางไร เพื่อไมใ ห
กระทบกับการบริหารงานของรัฐบาล
กล า วตอบ เยอรมนี มีป ระชาธิ ป ไตยทางตรงทั้ง ในระดั บ เทศบาลและรั ฐ มีก าร
ลงคะแนนเสียงแบบใหม เชน การลงมติเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา วาจะหาพลังงานทดแทนแหลงที่ใชอยูหรือไม
หรือที่ฮัมบูรก มีการพิจารณาเรื่องการรับเปนเจาภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปค ในป ๒๐๒๔ และ ๒๐๒๘ เปน
ตน ประชาชนรวมกันตัดสินใจวาตองการหรือไมตองการ หรือตองการระบบการศึกษาอยางไร เราตองการ
สัญญาณจากประชาชนวา ประชาชนตองการอะไร การฟองรองจะมีผลผูกพันทั้งศาลและรั ฐบาล ระบบ
ประชาธิปไตยแบบนี้จะมีผลตอระบบสหพันธรัฐหรือไม อาจเปนเรื่องของเวลา มีการกลาววานี่คือผลเสียของ
ยุคไวมาร ในชวงป ๑๙๓๑-๑๙๓๓ ที่วา ไมควรมีการนําระบบประชามติมาใช หลังจากนั้นก็มีระบบที่มีคณะ
ผูแทน แตก็เปนแนวทางใหมที่เกิดในยุโรป เชน สวีเดน สเปน และสหราชอาณาจักร เปนตน จะเห็นไดวา มี
รัฐบาลอยูในระดับหนึ่ง และประชาชนอยูอีกระดับหนึ่ ง เพราะฉะนั้น การมีสวนรวมโดยตรงจึงไดรับการ
สนั บสนุน จากผูมีสิทธิ เลื อกตั้ ง ถาพิจ ารณาบริบ ทของสหภาพยุ โรป (EU) ในเวลานี้ EU กําลั งกาวไปสู
ประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น
(๒) จะสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดอยางไร และประสบการณในเยอรมนี
สามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทยไดหรือไม
กลาวตอบ เยอรมนีอยูในรอยตอของพลเมืองที่มีสถานภาพเปนปจเจกบุคคล เรา
กําลังรับมือกับปญหาพลเมือง อันแรกคือ ผูที่อพยพมาจากยุโรปจะสามารถเดินทางไปในรัฐใดใน EU ก็ได ใน
ระบบ Schengen ไมมีตํารวจตรวจคนเขาเมือง ไมมีตํารวจตรวจสอบ นี่คือ ความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ
สเปน อิตาลี พนสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจมาได แตกรีซไมรอด สวนโรมาเนีย มอลโดวา มี GDP ที่ต่ํามาก
พลเมืองในยุโรปที่เคลื่อนยายได สามารถเปนพลเมืองของประเทศนั้น ๆ ได ผูที่มาจากตูนิเซีย ซีเรีย หรือลิเบีย
ตางดิ้น รนเพีย งเพื่อจะมีชี วิต อยู รอด ยุ โรปจะตองแกปญหาเหล านี้ แต เราไมมีฐ านรองรับ แต ละหั วจะใช
งบประมาณ ประมาณ ๕๐๐ ยูโรตอเดือน ซึ่งเปนปญหามาก ผูลี้ภั ยจะไมสามารถเปนแรงงาน หรือเขาสู
การศึกษาได ในแงของบทบาททางการเมือง เราจะตองชวยเหลือคนเหลานี้ โดยอาจใหอยูอาศัยอยางถูก
กฎหมาย หรือสงตัวกลับ อีก ๑๐๐ ป อาจจะเปนปญหาที่ผูอพยพจากแอฟริกาเขามาแสวงหาความมั่นคงใน
ชีวิตในยุโรป เชน จาก ชาด โซมาเลีย เราไมสามารถสงไปสูทะเลเมดิเตอเรเนียนได นี่เปนปญหาที่คลายคลึง
กับไทยในเวลานี้ (ปญหาการอพยพของชาวโรฮิงญา)
(๓) ในเยอรมนี มีผูที่ชนะการเลือกตั้งโดยการซื้อเสียงหรือไม
กลา วตอบ ในเยอรมนี ไมมี การทุจ ริ ต ฉอโกง เนื่ องจากระบบการเงิ น ของพรรค
การเมืองจะไดรับเงิน ๑ ลาน ยูโร สําหรับการหาเสียง พรรคการเมืองอาจจะขาดการสนับสนุนจากรัฐ หาก
ตัดสินใจไมรับเงินจากรัฐ ซึ่งเปนเงินใหเปลา พรรคการเมืองจะหาเสียงและใหความรูกับประชาชน จึงไมมีการ
ซื้อเสียง

-๕(๔) การปฏิ รู ป สามารถทํา ได ภ ายใน ๑ ป หรื อ ไม และจะดํ า เนิ น การต อ ไปใน
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไดอยางไร
กลาวตอบ การปฏิรูปสามารถทําไดหลายเรื่อง เชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับมหาดไทย
สิ่ งแวดล อม เศรษฐกิจ และสั งคม ฯลฯ ในรู ป ของกฎหมายฉบั บ ต าง ๆ การปฏิ รู ป สามารถดํ าเนิ น การได
ตลอดเวลา ประชาธิปไตยคือความตอเนื่อง รัฐสภาใหมก็อาจตัดสินใจในประเด็นเดียวกัน ในเยอรมนีมีรัฐบาล
ที่ทําเรื่องตลาด รัฐบาลที่เขามาใหมเห็นดวย ก็ดําเนินการตอไป แตถาไมเห็นดวยก็อาจจะไมดําเนินการตอ
การปฏิ รู ป ที่ดี ก็คือ การบั ญ ญัติ เ กี่ย วกับ การปฏิ รู ป ไว ในรั ฐ ธรรมนู ญ เพราะเนื้ อหาจะผู กมัด รั ฐ บาลต อไป
นอกจากรัฐบาลอื่น ๆ จะแกไขรัฐธรรมนูญ
(๕) รัฐธรรมนูญควรมีหลักประกันอยางไร จึงจะไดผูแทนที่ดี และรัฐบาลที่ดี
กลา วตอบ เป น ไปได สํ าหรั บ คณะรั ฐ มนตรี ที่ดี เราต อ งดู แลเสี ย งข างมากใน
รัฐสภา ซึ่งเปนวิธีการที่เราใชรับรองรัฐบาลที่ดีไดหลายป แตรัฐธรรมนูญเปนขอความที่ไมสามารถกําหนดให
เปนจริงได จึงตองดูวา เราจะไดผูสมัครรับเลือกตั้งที่ดี หรือคนดีมาเปนรัฐบาลไดอยางไร คนดีหรือรัฐบาลที่ดี
นั้น เราพิจารณาจากปรัชญาของเพลโต ถึงแมจะบอกได แตพระเจาก็อาจจะทรงไมไดยินวาความดีคืออะไร
มนุ ษย เราพยายามที่จ ะได อิส รภาพ ความมั่งคั่ง และเสรี ภาพในความคิด เห็ น สว นตั ว สิ่งเหล านี้ ขึ้น อยู กับ
การศึกษาเพียงใด ทานอาจจะเปนคอมมิวนิสตที่ดี แตนั่นเปนปรัชญา มนุษยทุกคนในโลกรูสึกวา เราสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตัวเอง เราจะกระจายทรัพยสินของประเทศอยางไร เราอยากจะเห็นสิ่งที่เราตองการเกิดขึ้น
อยางไร ผูบรรยายกลาววา ตนจะเลือกคนที่ขยัน ไมเอาเปรียบผูอื่น คนที่แสวงหาความรู ถายโอนอํานาจ
ใหกับบุคคลอื่น ไมวาจะเปนสวนใดของโลก เราจะตองพิจารณาเรื่องนี้ดวยตัวเอง นี่คือพื้นฐานของมนุษยที่
รองรับประชาธิปไตย มนุษยเกิดมาเพื่อจะมีอิสรภาพ มีสวนรวมและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง
(๖) ในกรณีที่รัฐบาลกุมเสียงขางมากเด็ดขาด เมื่อลงคะแนนก็จะชนะ และออก
กฎหมาย แกไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทั่วไป โดยมิไดคํานึงถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการกระทําดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ ก็จะยุบสภาแลวลงสมัครรับเลือกตั้งเขามาอีก
เปนปญหาของเสียงขางมาก จึงมีการเมืองภาคประชาชนเขามา ทานมีความเห็นอยางไร
กลาวตอบ ในรัฐบาลผสมของพรรคสังคมนิยม (Socialist Party) และพรรค
อนุรักษนิยม (Conservative Party) กุมเสียงมากกวารอยละ ๗๐ ในสภา ทานไมจําเปนตองมีเสียงขางมาก
เด็ดขาดในการรางกฎหมาย ถาใชเสียงเพียงเล็กนอย เชน รอยละ ๒๐ หรือ รอยละ ๓๐ แลวกฎหมายผาน ก็
เปนเรื่องที่ดี และเราใช ในบางกรณี เชน การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี เราจํ าเปนตองใช เสียงในกรณี
เชนนั้น ในกรณีเสียงสวนนอยฝายซาย เราตองอยูดวยกัน เราตองใหเงินสนับสนุนตามกฎหมาย การเปนขาว
จะมีการติดตามขาว เสียงสวนนอยจะไมหายไปจากจอโทรทัศน พวกเขาไมมีความยากลําบากในการทํางาน
พวกเขามีฐานเสียงของเขา เนื่องจากคนเหลานั้นไดรับคะแนนเสียงมาจากประชาชน แมจะเปนคนเดียวของ
สภาก็มีสิทธิที่จะพูด
ในระบบอังกฤษ ซึ่งเปนระบบถวงดุล ที่มีมาจากการจัดใหมีสัดสวนในแตละพรรค
สําหรับ สังคมนิยมและคอมมิวนิสตนั้น ก็ไมไดแตกตางกัน แมผูที่อยูในพรรคอนุรักษก็สามารถทํางานรวมกัน
ได สิ่งที่ไดเรียนรูคือ การอดกลั้นตอการโตแยงกันในรัฐสภา ผลสุดทายแลว พวกเขาตางมีภาพลักษณของการ
ทํางานทีด่ ีไดเหมือนกัน
(๗) การใหความรูแกพลเมือง (Civic Education/Re-education) ในเยอรมนี
กอตั้งอยางไร และกระบวนการนี้เดินหนาไปอยางไร และไดประเมิน หรือไมวาผลการดําเนิน การเปน
อยางไร

-๖กลาวตอบ การใหการศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมือง เกิดจากอํานาจที่ปกครอง
เยอรมนีในสมัยนั้น ทําใหชาวเยอรมันจําตองไดรับการอบรมใหม ไมเปนประชาชนที่กาวราว ซึ่งถือเปนภารกิจ
ใหม โดยการสรางความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเหตุผลที่หลากหลายของสังคม สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย
และโลกเสรี และเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ เกียรติภูมิของมนุษยซึ่งจําเปนตองไดรับการสนับสนุน นี่คือปรัชญาโดย
ยอ ในแงของการศึกษา เรามีหลักสูตรหนาที่พลเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐกิจในทุกโรงเรียน ทุกคนจะรูสึกถึง
การเปนสวนประกอบหนึ่งของสังคม การยอมรับความคาดหวังของคนอื่น การมีสวนรวมของคนอื่น การ
ถกเถียงในโบสถ ในพรรคการเมือง ในมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการอุตสาหกรรม เราจะตองถกเถียงกัน
กอนที่จะตัดสินใจ ไมมีใครชอบระบบเผด็จการ เรามีเรื่องที่มีการถกเถียงกัน ไมเห็นพองกัน ความจริงอาจไมมี
เพียงหนึ่งเดียว การบูรณาการกันคือสิ่งที่เรามี เราเคยมีผูที่เปนคอมมิวนิสต ๑๗ ลานคน ทุนนิยม ๖๐ ลานคน
ซึ่งนาจะเกิดความขัดแยง แตสิ่งนั้นไมเกิดขึ้น เรามีพรรคการเมืองที่ทํางานรวมกับคนที่เคยอยูแยกจากกันถึง
๕๐ ป ดังนั้น ความเสมอภาคของโอกาสถูกดํารงไวในระบบของเยอรมนี เราตอสูเพื่อรักษาไว
(๘) เยอรมนีจัดการปญหาการทุจริตอยางไร
กลาวตอบ ไมสามารถพูดไดวาเยอรมนีปราศจากคอรัปชั่น แตตัวเลขจากการ
สํารวจของ OECD คอนขางต่ํา เครื่องมือที่จะใชได ผูบรรยายกลาววา ตนคิดถึงขาราชการที่ดี พอ ๆ กับการมี
ผูแทนที่ดี เราจําเปนตองมีการศึกษาที่ดี อาจจะตองฟนฟูระบบในศตวรรษที่ ๑๗ ของพระเจา Frederick ที่
๒ แหงปรัสเซีย พระองคทรงสอนผูบริหารและนายพลวา พวกเขาทํางานใหกับประเทศ จะตองมีความซื่อสัตย
กับประชาชน มันดูงายแตยากที่จะจายผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เราจะตองมีอัตลักษณในเชิงองคกร
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ทา นจะต อ งไมย อมรั บ ให ก ารทุจ ริ ตเกิด ขึ้ น ซึ่งจะเป น ผลเสี ย ต อ
รั ฐ มนตรี ที่ต องรั บ ผิ ด ชอบเพราะเป น ความผิ ด ของข าราชการ การต อต านการทุจ ริ ต เป น เรื่ องของความ
รับผิดชอบ ในทางศาสนา ไมวาขงจื้อ หรือพุทธศาสนาก็มีความคิดในเรื่องนี้ การศึกษาตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญ
เราจะลงโทษพรรคการเมืองอยางรุนแรง ถอนเงินสนับสนุนการบริหาร และใหจายเงินสนับสนุนเหลานั้นคืน
(๙) บทบาทขององคกรอิสระของเยอรมนีเปนอยางไร
กลาวตอบ เยอรมนีมีคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งที่เปนอิสระ แตเยอรมนี
ไมมีองคกรอิสระมากเทากับไทย โดยเปนการรายงานโดยตรงตอรัฐสภา ในแงของความเปนอิสระ เยอรมนีมี
ธนาคารกลางที่มีอิสระ ศาลและอัยการเองก็มีความอิสระ แตไมมีคณะกรรมการใดที่มีความอิสระอยางสิ้นเชิง
ผูแทนพิเศษที่มากเกินไป เปนตัวบงชี้วาระบบของเยอรมนีทํางานไมดี
(๑๐) ปญหาเรื่องความปรองดองและเอกภาพของสังคม รัฐธรรมนูญจะแกไขเรื่อง
นี้อยางไร
กลาวตอบ ในสมัยของฮิตเลอร รัฐธรรมนูญในรัฐ ซึ่งมีหลายรัฐบัญญัติเกี่ยวกับ
คูปรปกษที่มีความขัดแยง แตจะไมใชรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับผูที่สูรับกันในสงครามกลางเมือง เราให
บทบาทกับสังคม ในนามของสหภาพแรงงาน นายจาง กลุมเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม รัฐบาลจะตองใชจุด
แข็งของเขาเหลานั้นใหเปนประโยชน ถาประชาชนสูญเสียเอกภาพจะเปนปญหาที่ใหญมาก นักการเมือง
จะตองประนีประนอม แตรัฐธรรมนูญไมใชฐานของการประนีประนอม หากรัฐธรรมนูญไมดีก็สามารถแกไขได
รัฐธรรมนูญไมใชทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้
-----------------------------
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