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การคลี่ คลายวิกฤติการณ์ 
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ถ้อยแถลง

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย

อยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(คสช.)มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ11ด้านโดย

สภาปฏิรูปแห่งชาติภายใต้บทบัญญัติและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557

ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานทั้ง2ส่วนมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป

ในครั้งนี้คือการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์และความขัดแย้งทาง

การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา

โดยมีเป้าหมายหลักที่จะปฏิรูประบบการเมืองการปกครองให้มี

ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับสภาพสังคม

ไทยมุ่งขจัดความเหลื่อล้ำสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ในการจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปให้เกิดผลสำเร็จตาม

เป้าหมายดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีเจตนารมณ์ที่จะ

สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับ

กลไกมาตรการในการป้องกันแก้ไขและเยีวยยาวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองการปฏิรูปประเทศและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มี

หลักการสำคัญที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
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ดว้ยเหตดุงักลา่วคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติจงึไดแ้ตง่ตัง้คณะทำงาน

ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย

1. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ  ประธานคณะทำงาน

 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2. นายวิษณุเครืองาม    คณะทำงาน

 รองนายกรัฐมนตรี

3. นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย   คณะทำงาน

 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1

4. รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทอง คณะทำงาน

 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่2

5. ศาสตราจารย์ดร.สุจิตบุญบงการ  คณะทำงาน

 รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  คณะทำงาน

7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะทำงาน

8. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  คณะทำงาน

         และเลขานุการ

โดยมีสถาบันพระปกเกล้าเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานเพื่อทำ

หน้าที่ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการเมือง

การปกครองการจัดทำรัฐธรรมนูญการปฏิรูปการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์

และความขัดแย้งทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะ

ประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปภายหลัง

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาบรรยายถ่ายทอด

ประสบการณ์และความเข้าใจในการพัฒนาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

และการปฏิรูปประเทศเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์

ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ

ชาวต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดทำ

รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศและสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้เกิด

ขึ้นร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนนำไปสู่ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดทำ

รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ขัดแย้ง

กับหลักการอันเป็นสากลตลอดจนหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย

จากนั้นคณะทำงานฯได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการและจัดให้มีการ

บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ฯตามกรอบการทำงานดังกล่าวโดยที่

คณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกและทาบทามเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยายพิ เศษ“ถอดบทเรียนการคลี่คลาย

วิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย: 

กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ”ซึ่งได้รับเกียรติจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รวม3ท่านตอบรับเข้าร่วมการบรรยายฯครั้งนี้โดยมีกำหนดการและหัวข้อ

การบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านดังนี้

ครัง้ที ่1 เรือ่ง “บทบาทของรฐัธรรมนญูในการคลีค่ลายวกิฤตกิารณ ์
ทางการเมือง”  
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.  

โดย Prof. Dominique Rousseau  

ศาสตราจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยปารีสที่ 1  
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ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวนการเชิงสถาบันในการออกจากวิกฤต : 
กรณีสาธารณรัฐฝรั่งเศส กลไกบางประการที่ทำให้ระบบรัฐสภา  
มีเสถียรภาพในสาธารณรัฐที่ 5 ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส”  
วันอังคารที่26พฤษภาคม2558เวลา13.30–16.30น.

โดย Prof. Michel Troper 

ศาสตราจารย์ วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยปารีสที่ 10  

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ครั้งที่ 3 เรื่อง “ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณ์ทาง  
การเมืองสู่ การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย:   
กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” 
วันพุธที่27พฤษภาคม2558เวลา13.30–16.30น.

โดย Prof. Ulrich Karpen  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยฮัมบรูก 

สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี 

การบรรยายพิเศษทั้ง3ครั้งมีผู้เกี่ยวข้องนักวิชาการและสื่อมวลชน

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วย

•คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

•คณะรัฐมนตรี

•สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

•สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)

•คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

•กรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

•ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากนี้คณะทำงานยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายพิเศษ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11โดยเป็นการนำบันทึกเทป

การบรรยายพิเศษในวันที่22พฤษภาคม2558ไปออกอากาศในวันที่

23พฤษภาคม2558และถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษในวันที่26และ

27พฤษภาคม2258

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯจึงได้นำ

เนื้อหาการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านมาเรียบเรียงเป็นหนังสือ

การบรรยายพิเศษ“ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมือง

สู่การปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษาการร่าง

รัฐธรรมนูญของต่างประเทศ”เล่มนี้ออกเผยแพร่เพื่อสร้างความรับรู้และ

ความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนและจะได้นำ

บทเรียนจากต่างประเทศที่ได้รับจากการบรรยายทั้ง3ครั้งมาปรับใช้ในการ

จัดทำรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้บรรลุผลนำไปสู่ความ

สามัคคีปรองดองเพื่อนำพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์

โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามประเพณีการปกครองของประเทศ

ไทยสืบไป
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บทสรุปผู้บริหาร

Prof. Dominique Rousseau  
แห่งมหาวิทยาลัยParisIPanthéon-Sorbonne

บรรยายในหัวข้อ

“บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการกับวิกฤตการณ์”  

 

1.  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งตกอยู่ในสภาวะความขัดแย้ง

และวิกฤตการณ์ปัญหา การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อ

แสวงหาแนวทางในการหาทางออกของปรากฎการณ์ดังกล่าว  

เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเห็นได้จากการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในค.ศ.1789และการร่างรัฐธรรมนูญ

ภายหลังการปฏิวัติในโปรตุเกสในค.ศ.1974เช่นเดียวกับประเทศ

อื่นๆที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้เป็นประชาธิปไตยเช่น

ตูนีเซียโปแลนด์และโรมาเนียเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่า

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นไม่ว่าในประเทศใดก็จะมีการจัดทำ

รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและฟื้นฟูสังคม

2. รัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเป็นวิกฤติ

ของประเทศได้คือรัฐธรรมนูญที่มีความสมดุลระหว่างคันเร่งและ

เบรกโดยเปรียบเทียบกลไกการทำงานของรัฐธรรมนูญว่ามีทั้งส่วนที่

เปน็การใชอ้ำนาจดำเนนิการตา่งๆ(คนัเรง่)และสว่นที่เปน็องคก์รตา่งๆ

ที่ควบคุมตรวจสอบรัฐบาล(เบรก)เพื่อที่จะนำพารัฐและสังคมก้าวข้าม
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การเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อดำเนินสู่เป้าหมายของชาติได้อย่างปลอดภัยและ

มีสวัสดิภาพรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวสู่สันติสุขและแก้ไข

ปัญหาวิกฤติในประเทศได้จึงต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถหาจุด“พอดี”

ระหว่าง“คันเร่ง”และ“เบรก”จุดสมดุลของรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ

จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

สังคมของแต่ละประเทศ

3. มุมมองของการใช้รัฐธรรมนูญในฐานะเครื่องมือในการ

จัดการวิกฤตการณ์และความขัดแย้งทางสังคมนั้นมี 3 มุมมอง คือ

1.รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของวิกฤต2.รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น

เครื่องมือในการแก้ไขวิกฤตและ3.รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือ

บริหารจัดการวิกฤต

4. รัฐธรรมนูญในฐานะบ่อเกิดของวิกฤต คือ รัฐธรรมนูญที่  

ปราศจากความสมดุล คือมีการใช้คันเร่งหรือเบรกมากเกินไป  

  กรณีศึกษาที่ 1รัฐธรรมนูญค.ศ.1848ของฝรั่งเศสมีการ

จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีด้วยเหตุนี้จึงถูก

เจา้ชายหลยุส์นโปเลยีนโบนาปารต์ทีต่อ้งการเปน็ประธานาธบิดี

มากกว่า1สมัยทำการรัฐประหารในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบันของประเทศโตโกมิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานาธิบดีซึ่งเป็นที่มาของวิกฤตการณ์ทางการเมืองของ

ประชาชนทีต่อ้งการจำกดัวาระการดำรงตำแหนง่ของประธานาธบิดี

    กรณีศึกษาที่ 2รัฐธรรมนูญค.ศ.1958ของฝรั่งเศสแม้จะไม่ได้

ถึงกับทำให้เกิดวิกฤติจนถึงการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่เป็นที่มา

ของปัญหาการดำเนินงานของสถาบันการเมืองต่างๆเพราะ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวที่มีการแบ่งแยกอำนาจ

หน้าที่ระหว่างประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีไว้อย่างคลุมเครือ

  กรณีศึกษาที่ 3เป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวระหว่าง

ประธานาธิบดีและรัฐสภาในช่วงสาธารณรัฐที่สามและสี่ของ

ฝรั่งเศสซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวของ

ระบอบการปกครองในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ว่ามีสาเหตุมาจากตัวบท

กฎหมายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้รัฐธรรมนูญหรืออาจ

มาจากระบบการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเพราะมีระบบการ

เลือกตั้งมีผลต่อผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อการกำหนด

ผู้เล่นทางการเมือง

  กรณีศึกษาที่ 4เป็นเรื่องการออกเสียงประชามติในประเทศสเปน

และอังกฤษซึ่งในสเปนได้กำหนดไว้ว่าการออกเสียงประชามติ

ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ส่งผลต่อบูรณภาพของดินแดนในขณะที่

อังกฤษสามารถออกเสียงประชามติได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เตือนให้เราใช้

ความระมัดระวังในการยกร่างรัฐธรรมนูญและในการใช้รัฐธรรมนูญ

 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นข้างต้นทั้ง4กรณีทำให้เห็นว่าหาก

รัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่สมดุลมีการเร่งการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

หรือชะลอการเปลี่ยนแปลงจนเกินพอดีหรือเขียนให้ซับซ้อนและเคลือบคลุม

อาจส่งผลต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้

5. ช่ ว ง เวลาในการจัดทำรั ฐธรรมนูญ และองค์กรหรือ

กระบวนการที่จัดทำรัฐธรรมนูญมีผลต่อความสำเร็จในการพาประเทศ

ออกจากปัญหาทางการเมือง   

 ช่วงเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญมีผลต่อการแก้ไขวิกฤตการณ์

โดยหากใช้ระยะเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญนานมากเท่าไรบริบทที่เป็น

เหตุผลในการรัฐประหารก็จะจางหายและมีผลต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญ

น้อยลงเท่านั้นเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละขั้นตอนอาจส่งผล

ต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นอีกปัจจัยคือองค์กรและกระบวนการ

ในการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งองค์กรที่ร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นสภายกร่าง
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รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

หรือผู้ทำการรัฐประหารจะดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเสียเองก็ได้ซึ่งขึ้น

อยู่กับว่าเป็นกระบวนการที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่

มากน้อยขนาดไหน

6. ในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวิกฤตในอนาคต 

รัฐธรรมนูญที่ร่างมาดีจะยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตได้ ในการร่างรัฐธรรมนูญผู้ยกร่างต้องนำประสบการณ์และ

ประวัติศาสตร์ในอดีตมาใช้ในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญ

ที่สมดุลยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาะแวดล้อมทางการเมืองได้

ไม่ว่าขั้วอำนาจใดจะเป็นรัฐบาลและยังเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยให้ทุก

ภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

7. กรณีศึกษาของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ของสาธารณรัฐที่ห้า  

นั้น นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่สามารถหาทางออกจากวิกฤตการณ์

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงสาธารณรัฐที่สี่แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ  

ดังกล่าวยังสามารถบริหารจัดการวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น

ในช่วงระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา จาก4วิกฤตการณ์ด้วยกันคือ

1.วิกฤตการณ์ของรัฐ(crised’État)ค.ศ.19612.วิกฤตการณ์ของระบบ

รัฐสภา(criseparlementaire)ค.ศ.19623.วิกฤตการณ์ของระบอบ

การปกครอง(crisederégime)ค.ศ.1968และ4.วิกฤตการณ์ทางสังคม

(crisesociale)ค.ศ.2005

8. เราจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของ

ประเทศต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจว่า แต่ละประเทศมีแนวทางในการ

จัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรมิใช่เพื่อจะได้ลอกเลียนแนวทาง

ของประเทศอื่นแต่เป็นการนำข้อคิดที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ

ที่สามารถหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในประเทศของเราและเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

9.  ภายหลังจากการร่างรัฐธรรมนูญ อาจยังไม่สามารถแก้ ไข

วิกฤตการณ์ได้ทันที ยังต้องมีการเปิดช่องไว้รับมือกับสถานการณ์

ทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเราไม่สามารถคาดหวัง

ได้ว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้จริงอยู่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย

สำคัญเพราะวางหลักการพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมรวมทั้ง

ก่อตั้งสถาบันต่างๆที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีทั้ง“เบรค”และ

“คันเร่ง”แต่ในอีกแง่หนึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงตัวอักษรท้ายที่สุดขึ้นอยู่

กับว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องจะใช้รัฐธรรมนูญอย่างไรดังนั้นหน้าที่ของผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญก็คือวางกฎเกณฑ์และหลักการที่สามารถสร้างสมดุลระหว่าง

อำนาจต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อที่จะได้

ธำรงรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพทางการเมืองของพลเมือง
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Prof. Michel Troper  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยปารีสที่10Nanterre

บรรยายในหัวข้อ

“ถอดบทเรียนจากการรัฐประหารเพื่อการปฏิรูประบอบ
ประชาธิปไตย : กรณีของฝรั่งเศส กลไกที่ทำให้ระบบรัฐสภา
ภายใต้สาธารณรัฐที่ห้ามีความเป็นเหตุเป็นผล” 



1. ไทยและฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น   

ทั้งประสบการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ และการรัฐประหาร 

ฝรั่งเศสเองก็เคยประสบพบเจอการรัฐประหารมาแล้วหลายครั้งและยังมี

รัฐธรรมนูญหลายฉบับฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญกว่า15ฉบับนับตั้งแต่

การปฏิวัติเมื่อค.ศ.1789

2. การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างฉับพลันทันใดนั้น

ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจนิยม  

เสมอไป การรัฐประหารอาจนำไปสู่การปรับปรุงระบอบประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ได้  

3.  กระบวนคิดหรือระเบียบวิธีในการทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญ

มี 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์และแนวคิดในเชิงกลไก 

	 แนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์	ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่แพร่หลาย

มากที่สุดในปัจจุบันแนวคิดนี้มีผลต่อการก่อร่างสร้างตัวของหลักนิติรัฐและ

เป็นฐานคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอื่นๆ

ของรัฐแนวคิดนี้มองรัฐธรรมนูญว่าเป็นการประมวลกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

ซึ่งต้องมีสภาพบังคับ

	 แนวคิดในเชิงกลไก	แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มีมาก่อนแนวคิด

ในเชิงกฎเกณฑ์ซึ่งมองว่าการแบ่งแยกอำนาจและการดุลและคานกัน

ระหว่างอำนาจต่างๆจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้แทนของฝ่ายต่างๆ

ในสงัคมปรากฏชดัในบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัรฐัธรรมนญูองักฤษของมงเตสกเิออ

(Montesquieu)ที่กำหนดให้อำนาจนิติบัญญัติเป็นของสามองค์กรได้แก่

สภาสามัญชน(Chambredescommunes)สภาฐานันดร(Chambredes

Lords)และกษัตริย์การแบ่งอำนาจเช่นนี้ช่วยป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนหรือ

ล่วงละเมิดต่อกันและกัน

 แนวคิดในเชิงกลไกเป็นฐานคิดสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18แต่ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19แนวคิดนี้

ก็เสื่อมความนิยมลงเนื่องจากมีการพัฒนาแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย

มาแทนที่ซึง่แนวคดิในเชงิกลไกกย็งัคงมอีทิธพิลตอ่การกำหนดความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้า

เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้

4. เหตกุารณส์ำคญัทีน่ำไปสูก่ารจดัทำรฐัธรรมนญูของสาธารณรฐั 

ที่ห้า 

	 ที่มาของปัญหา:วิกฤตการณ์แอลจีเรียในค.ศ.1958ได้ทำให้

สถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสตึงเครียดอย่างหนักซึ่งรัฐธรรมนูญของ

สาธารณรัฐที่สี่ไม่มีกลไกที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้และรัฐบาลชุดต่างๆที่ผลัด

กันเข้ามาบริหารประเทศไม่สามารถจัดการกับวิกฤตการณ์แอลจีเรียได้

ทำให้นักการเมืองและประชาชนส่วนใหญ่เชิญนายพลเดอโกลเข้ามาช่วย

แก้ไขวิกฤตนี้

	 กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ:ทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเดอโกลเสนอให้รัฐสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว

และมอบอำนาจเต็มให้แก่รัฐบาลเพื่อที่ เขาจะได้ออกมาตรการต่างๆ

ที่จำเป็นแก่การบริหารประเทศในช่วงเวลาที่รัฐสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อมา

ได้ตรารัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค.ศ.

1946เมื่อรัฐบาลจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จจะส่งร่างไปให้คณะกรรมการ
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ที่ปรึกษารัฐธรรมนูญ(Comitéconsultatifconstitutionnel)พิจารณาให้

ความเห็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้สภา

ชุดเดิมมีสิทธิมีเสียงที่จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสอง

ในสามของกรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรรมาธิการชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาส่วนกรรมการ

ที่เหลืออีกหนึ่งในสามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐบาลแต่งตั้งเมื่อคณะกรรมการ

ที่ปรึกษารัฐธรรมนูญให้ความเห็นต่อร่างแล้วก็จะส่งร่างให้สภาแห่งรัฐ

พิจารณาให้ความเห็นจากนั้นจะเสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อลงมติให้ความ

เห็นชอบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

	 หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญ:รัฐธรรมนูญค.ศ.1958

กำหนดที่มาขององค์กรของรัฐต่างๆต้องมาจากประชาชนต้องมีการ

แบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริงเพื่อที่

รัฐบาลและรัฐสภาจะได้ใช้อำนาจของตนได้อย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีไม่ได้มา

จากการแตง่ตัง้ของสภาแตม่าจากการแตง่ตัง้ของประธานาธบิดีและรฐัมนตรี

จะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องรับผิดชอบทาง

การเมืองต่อรัฐสภาและองค์กรตุลาการต้องมีความเป็นอิสระเพื่อที่จะได้

ปกปักรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติรับรองไว้ในคำปรารภ

ของรัฐธรรมนูญค.ศ.1946และคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

ค.ศ.1789ซึ่งเงื่อนไขนี้สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างที่ต้องการ

สร้างหลักประกันในการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน

 จุดเด่นของกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญมีสองประการคือ:		

จุดเด่นข้อ	1.รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากฉบับเก่าแบบ

หน้ามือเป็นหลังมือแต่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับเดิม

จุดเด่นข้อ	2	คือตัวตนของนายพลเดอโกลเองที่มีชีวประวัติอันโดดเด่น

เป็นทหารกล้าและเป็นนักกลยุทธเดอโกลจึงมองรัฐธรรมนูญในเชิงกลไก

5. กลไกที่ทำให้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐที่ห้า  

มีประสิทธิภาพ 

 5.1	 กลไกความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาล	

  ในช่วงสาธารณรัฐที่สามฝรั่งเศสมีปัญหาความไร้เสถียรภาพ

ของรัฐบาลซึ่งมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยส่งผลเสียต่อความต่อ

เนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและไม่สามารถกำหนด

นโยบายบริหารประเทศในระยะยาวไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆของประเทศ

  ผูย้กรา่งรฐัธรรมนญูของสาธารณรฐัทีจ่งึพยายามแกไ้ขปญัหา

นี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิด

จากรัฐธรรมนูญแต่เกิดจากปัญหาระบบพรรคการเมือง

รั ฐธรรมนูญในช่ ว งสาธารณรั ฐที่ ห้ าจึ ง ได้ ออกแบบ

รัฐธรรมนูญค.ศ.1958ให้ตอบสนองระบบพรรคเล็กพรรค

น้อยจำนวนมากและรัฐบาลผสมผลก็คือรัฐธรรมนูญของ

สาธารณรัฐที่ห้ามีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติซึ่ง

ประสิทธิภาพตรงนี้ไม่ได้เกิดจากการกำหนดหน้าที่ให้องค์กร

ต่างๆปฏิบัติตามโดยใจสมัครแต่เป็นผลลัพธ์ของกลไกใน

ตัวรัฐธรรมนูญเอง(แนวคิดในเชิงกลไก)

	 5.2		อำนาจของประธานาธิบดีในภาวะวิกฤต	(มาตรา	16)	

  มาตรา16ของรั ฐธรรมนูญค.ศ .1958มีที่ มาจาก

วิกฤตการณ์ที่รัฐบาลฝรั่งเศสขาดอำนาจเด็ดขาดในการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่

ส อ ง เ พื่ อ เ ป็ น ก า รป้ อ ง กั น วิ ก ฤติ ก า รณ์ นั้ น อี ก ค รั้ ง

ประธานาธิบดี ควรมี อำนาจมากพอที่ จ ะจั ดการกับ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการใช้

อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ
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  ดังนั้นมาตรา16จึงบัญญัติให้อำนาจประธานาธิบดีเพื่อทำ

หน้าที่เป็น“ผู้เผด็จการ”(“dictateur”)ซึ่งหมายความว่า

เป็นอำนาจที่ประชาชนพร้อมใจกันมอบให้ใช้โดยไม่มีข้อ

จำกัดภายในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นในยาม

สงครามทั้งนี้มิใช่ เพื่อ“ทำลาย”องค์กรหรือสถาบัน

ทางการเมอืงแตเ่พือ่“คุม้ครอง”องคก์รหรอืสถาบนัเหลา่นัน้

โดยการบังคับใช้มาตรา16มี เงื่อนไข2ประการคือ

1.มีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วนต่อสถาบัน

ของสาธารณรัฐความเป็นเอกราชของชาติบูรณภาพแห่ง

ดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

2.การดำเนินงานตามปกติขององค์กรของรัฐหยุดชะงักลง

ทั้งนี้ถือเป็นอำนาจเฉพาะตัวของประธานาธิบดีที่ไม่ต้องมี

การลงนามกำกับโดยผู้ดำรงตำแหน่งอื่นแต่อย่างใดอย่างไร

ก็ดีก่อนที่จะประกาศใช้มาตรา16ประธานาธิบดีจะต้อง

ดำเนินการตามขั้นตอนบางประการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

เสียก่อน

 อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีที่จะใช้

มาตรา16นี้อย่างเกินเลยเพราะเมื่อประธานาธิบดีประกาศใช้มาตรานี้

รัฐสภาก็จะเปิดสมัยประชุมได้เองทันทีซึ่งในบรรดาอำนาจที่รัฐสภามีอยู่

เรื่องหนึ่งก็คืออำนาจในการเอาผิดทางอาญากับประธานาธิบดีได้ด้วยหตุนี้

ก่อนก่อนที่ประธานาธิบดีจะพิจารณาว่าสถานการณ์หนึ่งๆมีความร้ายแรง

ถึงขั้นที่จะประกาศใช้มาตรา16หรือไม่ประธานาธิบดีจึงต้องสังวรณ์ไว้

เสมอว่าอาจถูกรัฐสภากล่าวหาว่าทรยศอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติได้

 กรณีจึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางกลไกในเรื่องนี้ไว้อย่างสมดุล

เพราะด้านหนึ่งก็ให้อำนาจประธานาธิบดีไว้อย่างกว้างขวางในการตัดสินใจ

ใช้บังคับมาตรา16แต่ขณะเดียวกันรัฐสภาก็มีอำนาจดุจพินิจที่จะกล่าวหา

ประธานาธิบดีว่าทรยศต่อชาติอย่างร้ายแรงได้หากมีการใช้มาตรา16

ในทางที่บิดผันไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

6. สรุปข้อคิดจากประสบการณ์การเมืองของประเทศฝรั่งเศส 

 6.1การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างฉับพลันทันใดนั้น

ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจ

นิยมเสมอไปกรณีของประเทศฝรั่งเศสในค.ศ.1958เป็น

ตัวอย่างที่ชี้ ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่การ

ปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ได้

 6.2ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนบทบัญญัติต่างๆไว้อย่างละเอียด

มากเกินไปรั ฐธรรมนูญที่ สั้ น เช่น รั ฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกากฎหมายรัฐธรรมนูญค.ศ.1875ของ

สาธารณรัฐที่สามหรือรัฐธรรมนูญค.ศ.1958สามารถถูก

ตีความให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้

 6.3การที่แนวคิดในเชิงกลไกเป็นแนวคิดที่เหนือกว่าแนวคิด

ในเชิงกฎเกณฑ์
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Prof. Ulrich Karpen  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยฮัมบรูก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

บรรยายในหัวข้อ

“ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤติการณ์ทางการเมืองสู่การ
ปฏิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษาการร่าง
รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” 



1. เหตุผลที่ประสบการณ์ของเยอรมันมีความน่าสนใจสำหรับ

การร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยคือ

 1.1 รัฐธรรมนูญเยอรมันได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นและ

ยาวนานจนเป็นที่ยอมรับว่าปัจจุบันเยอรมันเป็นประเทศ

ที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเมือง

 1.2 เยอรมันมีรัฐธรรมนูญที่มาจากความพยายามในการเอาชนะ

วิกฤติการณ์ของประเทศ2ครั้งคือรัฐธรรมนูญไวมาร์และ

ช่วงเวลาโหดร้ายของนาซี

 1.3 รัฐธรรมนูญของเยอรมันได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอย่าง

ของประเทศที่มีประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ

เป็นนิติรัฐ

2. รัฐธรรมนูญของเยอรมันตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการ ได้แก่ 

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐ รัฐสวัสดิการ และระบบ

สหพันธรัฐโดยในส่วนของหลักการประชาธิปไตยคือการที่รัฐธรรมนูญ

เยอรมันส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนผ่านระบบเลือกตั้งแบบ

สัดส่วนในส่วนของหลักการสิทธิมนุษยชนนั้นคือการที่รัฐธรรมนูญของ

เยอรมันมีมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิมุษยชนในระดับโลกและคาบเกี่ยว

กับคำประกาศสิทธิมนุษยชนหลายฉบับในส่วนของหลักนิติรัฐนั้นรัฐธรรมูญ

เยอรมันให้การรับรองการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยทั้งในแนวนอนและ

แนวตั้งคือในส่วนของแนวนอนมีการแยกอำนาจนิติบัญญัติและบริหารออก

จากกันในส่วนแนวตั้งนั้นคือมีรัฐบาลสองระดับได้แก่ระดับสหพันธรัฐและ

ระดับมลรัฐในส่วนของรัฐสวัสดิการได้แก่การที่รัฐธรรมนูญกล่าวถึงรัฐที่มี

หลักนิติรัฐสังคมและความคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบตลาดและสังคมซึ่งเป็น

ระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในเยอรมันมากว่า65ปีในส่วนของหลักสุดท้ายได้แก่

การเป็นสหพันธรัฐคือการที่รัฐธรรมนูญรับรองความเป็นสหพันธรัฐของ

เยอรมัน

3. ความสำเร็จของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1949 มาจาก 3 ประเด็น

คือ

 3.1 มี เครื่องมือที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้นภายใต้

สภาวการณ์ทั่วไปรัฐธรรมนูญให้ความชอบธรรมกับการใช้

อำนาจของรัฐบาลผ่านเสียงข้างมากในสภาและเครื่องมือ

ที่สำคัญของรัฐบาลคือการสามารถขอมติไว้วางใจจาก

สภาล่างได้โดยหากรัฐบาลไม่แน่ใจในเสียงข้างมากของ

ตนเองสามารถขอมติไว้วางใจจากสภาล่างได้และ

บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิติบัญญัติเพื่อ

แก้ไขสภาวะทางต้นของกลไกการถ่วงดุลอำนาจ

 3.2 จำกัดบทบาทของทัพและการป้องกันประเทศโดยในเรื่อง

กำลังทหารของกองทัพเยอรมันนั้นได้ไปรวมกับNATO

เกือบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเยอรมันยอมจำกัดอำนาจ

อธิปไตยของตนเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพที่มั่นคงและถาวร

ในยุโรปและในโลก
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 3.3 มีการปกป้องรัฐธรรมนูญและสงวนสิทธิในการต่อต้านคือ

หลักการที่ว่า“ผู้ที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญคือผู้ที่สละสิทธิ

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ”ดังนั้นหากพรรคการเมืองใด

ทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคำวินิจฉัยยุบ

พรรคได้โดยที่ผ่านมามี2กรณีคือพรรคฟาสซิสม์และ

พรรคคอมมิวนิสต์ในส่วนของผู้คุ้มครองรัฐธรรมนูญได้แก่

พลเมืองเยอรมันทุกคน

4. เยอรมันมีระบบเลือกตั้งที่ซับซ้อนเพราะเป็นการประนีประนอม

ระหว่างระบบสัดส่วนและระบบเสียงส่วนใหญ่โดยเยอรมันมีระบบเลือกตั้ง

2ระบบได้แก่การเลือกตั้งผู้แทนโดยตรงจำนวน299ที่นั่งและการเลือกตั้ง

ทางอ้อมผ่านการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองอีก299ที่นั่งในรัฐธรรมนูญ

มีเพียงการกำหนดหลักการของการเลือกตั้งแต่ไม่มีการระบุรายละเอียด

เกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงหากมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินกำหนดรายละเอียดซึ่งได้กลายเป็นกฎหมาย

เลือกตั้งไปในที่สุดนอกจากนี้ยังมีกฎ5%คือพรรคที่ได้คะแนนเสียงน้อย

กว่า5%ไม่ได้รับที่นั่งในสภาทำให้พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเหลือ

เพียง4-5พรรคจากจำนวนกว่า20พรรคที่ลงเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมี

คะแนนที่เรียกว่าoverhangmandateซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้การเลือกตั้ง

ระบบสัดส่วนเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ในรัฐสภามีสัดส่วนเท่ากับคะแนนเสียง

ที่ได้รับจริงๆ
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การบรรยาย เรื่อง  
“บทบาทของรัฐธรรมนูญ
ในการจัดการกับวิกฤตการณ์”1

โดย ศาสตราจารย์ โดมินิก  รุสโซ 

ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปารีสที่หนึ่ง-ปองเตองซอร์บอนน์



ท่านประธานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมขอเรียนว่า

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ผมจะพยายาม

บรรยายให้ตรงกับความต้องการของท่านที่ประสงค์จะทราบถึง

ประสบการณ์ของต่างประเทศในเรื่ องรัฐธรรมนูญ ในขณะที่

ประเทศไทยกำลังยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ในขณะนี้ในบ่าย

วันนี้ผมจะเสนอบทวิเคราะห์ว่าเราจะใช้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ

เป็นเครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างไร

โดยปกติเรามักมองกันว่าในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น

กฎหมายเป็นปัจจัยรองเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆเช่นสังคมวิทยา

ดุลอำนาจระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆบทบาทของพรรคการเมือง

ต่างๆแต่ผมเห็นว่านอกจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นนี้แล้วกฎหมาย

โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ

ในการแก้ไขปัญหาในยามที่สังคมต้องเผชิญกับความวุ่นวายหรือ

วิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกทั้งในยุโรปเอเซียแอฟริกา

 1 แปลและอธิบายความเพิ่มเติม(ในเชิงอรรถ)โดยนายศุภวัฒน์สิงห์สุวงษ์
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  บรรยายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2558

ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซอร์บอน

อดีตสมาชิกสภาตุลาการ(2002-2006)

สมาชิกกิตติมศักดิ์สถาบันการอุดมศึกษาแห่งฝรั่งเศส

1987-2010ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและค้นคว้าเปรียบเทียบด้าน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐศาสตร์

ประธานสภาที่ปรึกษาด้านวิชาการของสมาคมนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส
(AFDC)

สมาชิกกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายมหาชน(Revuedudroitpublic)

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการสำนักพิมพ์OdileJacob

บรรณาธิการหนังสือของสำนักพิมพ์Lextenso

 การค้นคว้าของเขาเน้นด้านความขัดแย้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวคิด
เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและการให้ประชาชนยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
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หรืออเมริกาที่ว่ากฎหมายมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานั้นเพราะ

กฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์หลักการกลไกและเครื่องมือต่างๆที่เรา

สามารถใช้แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆได้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะมีหลักการ

ที่เป็นสากลซึ่งสามารถใช้ได้ไม่ว่าในประเทศใดสังคมใด

หากจะเปรียบเปรยเราอาจเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญได้กับรถยนต์

เวลาเราผลิตรถยนต์ไม่ว่าประเทศใดในโลกประเทศไทยโคลัมเบียฝรั่งเศส

แคนาดาหรือโตโกรถยนต์ที่เราผลิตจะต้องมีเครื่องยนต์พวงมาลัยเบรค

และคันเร่งทุกประเทศต้องทำเช่นนี้เหมือนกันหมดสำหรับรัฐธรรมนูญ

ก็เช่นกันรัฐธรรมนูญต้องมี“คันเร่ง”คือรัฐบาลที่ใช้อำนาจดำเนินการ

เรื่องต่างๆแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมี“เบรค”คือองค์กรต่างๆที่ควบคุม

ตรวจสอบรัฐบาลเช่นรัฐสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญที่ป้องกันมิให้การ

ดำเนินการต่างๆเร่ งรีบเกินไปและเกิดความผิดพลาดได้ดั งนั้น

รัฐธรรมนูญต้องหาจุดสมดุลระหว่าง“คันเร่ง”และ“เบรค”หากมีแต่

“เบรค”ประเทศก็เดินหน้าไปไม่ได้แต่ถ้าเหยียบแต่“คันเร่ง”ประเทศก็อาจ

ไปเร็วเกินไปหลุดโค้งและพบกับความหายนะได้ดังนั้นไม่ว่าในประเทศใด

รัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นต้องพยายามหาสมดุลระหว่างสองสิ่ งนี้ ให้ได้

รัฐธรรมนูญต้องวางหลักการกฎเกณฑ์กลไกและสถาบันต่างๆที่ทำให้

ประเทศเดินหน้าได้อย่างสมดุลมากที่สุดกรณีจึงเห็นได้ว่ากฎหมายและ

รัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสากลสังคมอาจจะแตกแยกด้วยเหตุผลทาง

ประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจทางศาสนาแต่ผู้คนในสังคมอาจกลับมาสมัครส

มานสามัคคีกันได้โดยกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญจะวาง

กลไกที่ทำให้สังคมมีความสมดุลนั่นเอง

การยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญสำหรับสังคมหนึ่ง

เพราะนอกจากจะเป็นการวางรากฐานของสังคมหรือฟื้นฟูสังคมขึ้นมาใหม่

แล้วยังเป็นการวางกฎเกณฑ์และกลไกในการเล่นเกมการเมืองระหว่าง

ฝ่ายต่างๆด้วยการร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเสมือนการก่อร่าง

สร้างประเทศขึ้นใหม่ในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบมีตัวอย่างให้เห็นอยู่หลาย

กรณีว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์บรรดาผู้เกี่ยวข้องก็จะเสนอให้มีการจัดทำ

รัฐธรรมนูญเช่นในค.ศ.1789ภายหลังการปฏิวัติใหญ่สิ่งแรกที่พวก

ปฏิวัติทำก็คือยกร่างรัฐธรรมนูญหรือในโปรตุเกสหลังการรัฐประหาร

ในค.ศ.1974สิ่งแรกที่คณะทหารผู้ก่อการรัฐประหารทำก็คือเสนอให้มีการ

จัดตั้งสภายกร่างรัฐธรรมนูญไม่นานมานี้ในตูนีเซียทันทีที่ประธานาธิบดี

เบนอาลีลงจากอำนาจก็มีข้อเสนอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือใน

ประเทศยุโรปตะวันออกเช่นโปแลนด์หรือโรมาเนียหลังการล่มสลายของ

ระบอบคอมมิวนิสต์ประเทศเหล่านี้ต่างก็จัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ดังนั้น

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นไม่ว่าในประเทศใดก็จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ขึ้นใหม่เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและฟื้นฟูสังคมกรณีจึงเห็นได้ว่า

การจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างสังคมใหม่นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสากล

ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการกับ

วิกฤตการณ์ซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ผมจะได้วิเคราะห์ประเด็น

นี้ในสามแง่มุมด้วยกันประการแรกรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของ

วิกฤตการณ์เสียเองตรงนี้ความผิดพลาดในอดีตจะให้บทเรียนแก่เราว่า

ในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ ประการที่สอง 

รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขวิกฤตการณ์หรือหาทางออก

จากวิกฤตการณ์ซึ่งผมจะยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ฝรั่งเศสสเปนตูนีเซียหรือประเทศยุโรปตะวันออกและประการสุดท้าย 

รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือบริหารจัดการวิกฤตการณ์เราจะมาดูกัน

ว่ารัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นนั้นสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์หรือไม่สามารถ

แก้ไขวิกฤตการณ์ได้อย่างไร

1. รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของวิกฤตการณ์ 

หากจะกล่าวว่ารัฐธรรมนูญอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์

ก็อาจฟังดูประหลาดอยู่ไม่น้อยเพราะโดยปกติเรามักเชื่อกันว่ากฎหมายและ

รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการแก้ไขวิกฤตการณ์มากกว่าจะเป็นปัจจัยที่

ทำให้เกิดวิกฤตการณ์เสียเองทว่าในบางกรณีหากเราเขียนรัฐธรรมนูญไม่ดี

เช่นไม่ติด“เบรค”หรือเน้น“คันเร่ง”มากเกินไปรัฐธรรมนูญก็อาจทำให้
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เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นก็ได้ในประเด็นนี้ผมขอยกตัวอย่างสักสองสามกรณีทั้งที่

เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและในประเทศอื่นๆ

ตัวอย่างที่หนึ่งกรณีของรัฐธรรมนูญค.ศ.1848ที่จัดตั้งสาธารณรัฐ

ที่ ส อ งของฝรั่ ง เ ศส รั ฐ ธ ร รมนูญฉบั บนี้ บัญญั ติ ว่ า ป ร ะธานาธิ บดี

มีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวเท่านั้นผู้ดำรง

ตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนั้นคือเจ้าชายหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ต

(LouisNapoléonBonaparte)ที่ได้รับการเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่ง

ในค.ศ.1849และดำรงตำแหน่งครบวาระในค.ศ.1852แต่ เมื่อ

รัฐธรรมนูญปิดช่องไม่ให้เขาดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งเจ้าชายหลุยส์

นโปเลียนโบนาปาร์ตจึงทำการรัฐประหารในวันที่2ธันวาคมค.ศ.1852

เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

เสียใหม่

จึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญค.ศ.1848เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด

วิกฤตการณ์ขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามมิให้ประธานาธิบดีดำรง

ตำแหน่งหลายวาระแต่เจ้าชายหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตต้องการ

ลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็นประธานาธิบดีอีกจึงก่อการรัฐประหารและ

ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเสียในทางตรงกันข้ามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของ

ประเทศโตโกมิได้บัญญัติห้ามการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลายวาระ

จึงเป็นที่มาของวิกฤตการณ์ทางการเมืองในโตโกในช่วงสองสามเดือนที่ผ่าน

มานี้มีผู้คนออกมาชุมนุมประท้วงกันในท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีตรงนี้

ชี้ให้เห็นปัญหาในเรื่อง“เบรค”และ“คันเร่ง”ได้เป็นอย่างดีในค.ศ.1848

รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

(ติด“เบรค”)ขณะที่ในโตโกประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งกี่วาระ

ก็ได้(เหยียบแต่“คันเร่ง”)ผลลัพธ์ก็คือทั้งสองกรณีจบลงด้วยวิกฤตการณ์

ด้วยกันทั้งคู่เพราะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีและวางกลไกที่

สมดุลในเรื่องอำนาจของฝ่ายบริหาร

ตัวอย่างที่สองรัฐธรรมนูญค.ศ.1958ของฝรั่ ง เศสซึ่ ง เป็น

รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ถึงกับทำให้เกิด

วิกฤตการณ์แต่ก็เป็นที่มาของปัญหาการดำเนินงานของสถาบันการเมือง

ต่างๆเพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่าง

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีไว้อย่างคลุมเครือรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้

มีผู้ นำฝ่ ายบริหารสองคน(dyarch ieause inde l ’exécu t i f )คือ

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้แบง่แยกอำนาจหนา้ที่

ระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารทั้งสองไว้อย่างชัดเจนเป็นต้นว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติ

ให้ประธานาธิบดีเป็นจอมทัพแต่ขณะเดียวกันก็บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี

เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันประเทศจึงมีปัญหาว่าใครจะเป็น

ผู้มีอำนาจสั่งการในเรื่องนี้กันแน่การที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีความ

เคลือบคลุมทำให้ เกิดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างประธานาธิบดีและ

นายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดไม่ว่าประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีจะอยู่ขั้ว

การเมืองเดียวกันหรืออยู่คนละขั้วกันเช่นกรณีระหว่างประธานาธิบดี

ชาร์ลเดอโกล(CharlesdeGaulle)กับนายกรัฐมนตรีมิเชลเดอเบร

(M iche lDeb ré) โดยเฉพาะในช่ วงวิกฤตการณ์แอลจี เ รี ยกรณี

ระหว่ างประธานาธิบดีชอร์ชปงปีดู (GeorgesPomp idou)กับ

นายกรัฐมนตรีชากชาบอง-เดลมาส(JacquesChaban-Delmas)ในปี

ค.ศ.1972กรณีระหว่างประธานาธิบดีวาเลรีชิสการ์เดสแตง(Valéry

Giscardd’Estaing)กับนายกรัฐมนตรีชากชีรัก(JacquesChirac)กรณี

ระหว่างประธานาธิบดีฟรองซัวมีเตรอง(FranéoisMitterrand)กับ

นายกรัฐมนตรีมิเชลโรการ์(MichelRocard)กรณีระหว่างประธานาธิบดี

นิโกลาส์ซาร์โกซี(NicolasSarkozy)กับนายกรัฐมนตรีฟรองซัวฟียง

(FrançoisFillon)หรือกรณีระหว่างประธานาธิบดีฟรองซัวโอลอง

(FrançoisHollande)กับนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์(ManuelValls)

ดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายหรือปัญหาเกี่ยวกับ

บรบิททางการเมอืงแตเ่ปน็ปญัหาในเชงิโครงสรา้งทีเ่กดิจากความเคลอืบคลมุ

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
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ตัวอย่างที่สาม กรณีของสาธารณรัฐที่สามและสาธารณรัฐที่สี่ของ

ฝรั่งเศสในช่วงสาธารณรัฐที่สามที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้น

ในค.ศ.1875ระบบรัฐสภาตั้งอยู่บนเสาหลักสองประการประการแรกด้าน

หนึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อรัฐสภาโดยรัฐสภาสามารถลงมติ

ไม่ไว้วางใจและคว่ำรัฐบาลได้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันแต่ในอีก

ด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดยความเห็นชอบของวุฒิสภาก็มีอำนาจยุบสภา

ผู้แทนราษฎรได้ระบบนี้ออกแบบไว้อย่างสมดุลทว่าในค.ศ.1877

จอมพลปาตรซีเดอมคั-มาอง(MaréchalPatricedeMacMahon)ซึ่งเป็น

ประธานาธิบดีอยู่ในขณะนั้นมีปัญหาความขัดแย้งกับฝ่ายการเมืองเสียง

ข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอย่างหนักจอมพลมัค-มาองโดยความ

เห็นชอบของวุฒิสภาจึงได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและขอให้ประชาชนเลือก

ผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนฝ่ายประธานาธิบดีเข้าสภาแต่ผลการเลือกตั้ง

ปรากฏว่าฝ่ายของจอมพลมัค-มาองแพ้การเลือกตั้งและฝ่ายตรงข้าม

ครองเสียงข้างมากในสภาต่อมาในค.ศ.1879จอมพลมัค-มาองจึง

ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีและจูลส์เกรวี(JulesGrévy)เข้าดำรง

ตำแหน่งแทนโดยในการกล่าวสุนทรพจน์ขณะเข้ารับตำแหน่งจูลส์เกรวี

ได้ ให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำการใดๆในทางที่ขัดแย้งกับรัฐสภาอีก

หมายความว่าจะไม่ใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง2นับจากนั้น

ก็ไม่มีประธานาธิบดีคนใดใช้อำนาจยุบสภาอีกซึ่งเป็นผลให้ระบบรัฐสภา

ในช่วงสาธารณรัฐที่สามขาดความสมดุลเพราะสภาสามารถคว่ำรัฐบาลได้

โดยไม่ต้องกลัวว่ารัฐบาลจะเสนอให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจยุบสภา

ต่อมาในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจึงพยายามวางกลไก

ที่ทำให้ระบบรัฐสภามีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น(rationnalisation

durégimeparlementaire)โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ทางการเมอืงของรฐับาลใหเ้ขม้งวดยิง่ขึน้เพือ่ทีร่ฐัสภาจะควำ่รฐับาลไดย้ากขึน้

ตามรฐัธรรมนญูของสาธารณรฐัทีส่ี่สภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งใหค้วามเหน็ชอบ

ตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สภาผู้แทนราษฎรและได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแล้วโดยหลัก

นายกรัฐมนตรีก็สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศได้

ทว่าในช่วงนั้นกลับมีประเพณีปฏิบัติในทางรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรี

จะต้องกลับมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบตัวบุคคลที่จะ

แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้วยแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมิได้บัญญัติขั้นตอนดังกล่าวไว้

ก็ตามซึ่งปรากฏว่าบ่อยครั้งสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ

ตัวบุคคลที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอเพื่ อแต่ งตั้ ง เป็นรั ฐมนตรี เพราะ

พรรคการเมืองต่างๆในสภาต้องการต่อรองให้คนของตนได้รับตำแหน่ง

รัฐมนตรีในทำนองเดียวกันรัฐธรรมนูญค.ศ.1946ได้กำหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางเมืองของรัฐบาลไว้ว่ารัฐบาลต้องลาออก

หากมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้รับคะแนนเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดจาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ในทางปฏิบัติแม้มติไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากธรรมดาไม่ใช่คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดรัฐบาลก็จะ

ลาออกเช่นเดียวกันเพราะไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาเพียงพอที่จะผ่าน

ร่างกฎหมายและอยู่บริหารประเทศต่อไปได้

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพต่อ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในทางวิชาการมีการวิเคราะห์ถึงความล้มเหลว

ของระบอบการปกครองในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรมาจาก

การที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ไม่ดีหรือมาจากการใช้รัฐธรรมนูญโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

กันแน่หรือจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย(ทั้งผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญและผู้ใช้รัฐธรรมนูญ)ซึ่งปัจจุบันข้อถกเถียงในประเด็นนี้ก็ยังหา

ข้อยุติไม่ได้

บทเรียนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากสาธารณรัฐที่สี่ก็คือระบบ  

การเลือกตั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องระบบการ

เลือกตั้งเรามักจะนึกถึงระบบอังกฤษที่มองกันว่าเป็นระบบรัฐสภาที่ดีที่สุด

 2 สุนทรพจน์นี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า“ธรรมนูญเกรวี”(ConstitutiondeGrévy)ซึ่งเป็นการ
ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญค.ศ.1875ในแนวทางที่ถือว่าสภาเป็นใหญ่และฝ่ายบริหารต้องอยู่
ภายใต้อำนาจของสภาทำให้เกิดประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญที่ยึดถือกันต่อมาว่าประธานาธิบดี
จะไม่ใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎร
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ปัจจัยอะไรที่ทำให้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษประสบความสำเร็จคงไม่ใช่

รัฐธรรมนูญเป็นแน่เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญแต่ความสำเร็จเป็นผลมา

จากระบบการเลือกตั้งคือระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและเลือกตั้ง

รอบเดียว(scrutinmajoritaireàuntour)ที่ทำให้ได้เสียงข้างมากในสภา

และฝ่ายค้านในสภาและทำให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพด้วยระบบนี้เดวิด

คาเมรอน(DavidCameron)จึงมีเสียงข้างมากในสภาและตั้งรัฐบาล

ที่มี เสถียรภาพเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปได้อีกสี่ปีซึ่งอดีต

นายกรัฐมนตรีมิเชลเดอเบรก็เคยให้ความเห็นไว้ในค.ศ.1958ว่า

ถ้าฝรั่งเศสใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและเลือกตั้งรอบเดียว

เช่นเดียวกับอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องออกแบบกลไกในการทำให้ระบบรัฐสภา

เป็นเหตุเป็นผลอีกเพราะผลการเลือกตั้งจะทำให้ได้เสียงข้างมากและฝ่าย

ค้านในสภาอย่างชัดเจนและสามารถตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ตรงนี้ชี้ให้

เห็นว่าในการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นระบบการเลือกตั้งเป็นประเด็นที่มีความ

สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะมีผลต่อการกำหนดเกมการเมืองที่จะมีขึ้น

ในอนาคตซึ่งระบบการเลือกตั้งที่ต่างกันก็จะมีผลต่อระบบการเมืองต่างกัน

ตามไปด้วย

ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและเลือกตั้งรอบเดียวจะทำให้เกิด

พรรคการเมืองใหญ่สองพรรค(bipartisme)พรรคที่ชนะการเลือกตั้งและ

ได้รับเสียงข้างมากก็จะเป็นรัฐบาลพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าก็จะ

เป็นฝ่ายค้านขณะที่ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน(scrutinproportionnel)

จะสะท้อนถึงคะแนนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับอย่างแท้จริงเช่น

ถ้าพรรคการเมืองหนึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ20ก็จะมีผู้แทนราษฎรได้

20คนหรือถ้าได้รับคะแนนเสียงร้อยละ15ก็จะมีผู้แทนราษฎรได้15คน

ส่วนระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและเลือกตั้งสองรอบ(scrutin

major i taireádeuxtours)แบบที่ ใช้อยู่ ในฝรั่งเศสนั้นจะทำให้เกิด

การจับขั้วทางการเมืองเป็นสองขั้วใหญ่ๆ(bipolarisation)ตัวอย่างเช่น

ในการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้พรรคเสรีนิยม(Liberal

Party)ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ15แต่มีจำนวนผู้แทนราษฎรเพียง8ที่นั่ง

ในสภาตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและเลือกตั้ง

รอบเดียวนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมแต่ก็มีประสิทธิภาพที่ว่าไม่เป็นธรรมนั้น

เพราะว่าไม่ได้สะท้อนคะแนนเสียงที่แท้จริงตามสัดส่วนที่พรรคการเมือง

แต่ละพรรคได้รับแต่ระบบนี้ก็มีประสิทธิภาพเพราะทำให้ได้เสียงข้างมาก

ในสภาและตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในทางตรงกันข้ามระบบการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนมีความเป็นธรรมเพราะสะท้อนคะแนนเสียงที่แท้จริงตามสัดส่วน

ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับแต่ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะทำให้

มีพรรคเล็กพรรคน้อยในสภา(multipartisme)และอาจจะทำให้ไม่มี

เสยีงขา้งมากทีช่ดัเจนในสภาปญัหาวา่เราจะเลอืกระบบใดระบบทีไ่มเ่ปน็ธรรม

แต่มีประสิทธิภาพหรือระบบที่เป็นธรรมแต่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหานี้

เป็นเรื่องที่นักกฎหมายต้องอธิบายถึงข้อดีข้อเสียแต่ท้ายที่สุดฝ่ายการเมือง

จะเป็นผู้ตัดสินใจโดยในการตัดสินใจจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย

นอกจากนี้บางครั้งอาจจะมีทางเลือกอื่นด้วยเช่นระบบการเลือกตั้งแบบผสม

(modedescrutinmixte)ที่ใช้อยู่ในประเทศเยอรมันที่ใช้ฐานของระบบ

สัดส่วนแต่ก็มีกลไกที่ทำให้ได้เสียงข้างมากในสภาด้วยซึ่งเข้าใจว่าจะมี

อาจารย์จากเยอรมันมาบรรยายเรื่องนี้ในโอกาสหน้า

ตัวอย่างที่สี่ ซึ่ ง เป็นตัวอย่างสุดท้ายที่จะเตือนให้ เราใช้ความ

ระมัดระวังในการยกร่างรัฐธรรมนูญและในการใช้รัฐธรรมนูญก็คือเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนและในสหราชอาณาจักรเมื่อไม่นานมานี้ในกรณี

ของสหราชอาณาจักรนั้นชาวสกอตแลนด์ต้องการออกเสียงประชามติ

เพื่อตัดสินใจว่าจะอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปหรือจะแยกตัวออกมาเป็น

ประเทศเอกราชเช่นเดียวกันในสเปนพลเมืองของแคว้นคะตะลันก็ประสงค์

ให้มีการออกเสียงประชามติว่าแคว้นคะตะลันจะแยกตัวจากสเปนออกมาเป็น

ประเทศเอกราชหรือไม่ในสหราชอาณาจักรได้มีการออกเสียงประชามติ

ในเรื่องนี้แต่ในสเปนไม่ได้มีการออกเสียงประชามติและเป็นที่มาของ

วิกฤตการณ์ทางการเมืองซึ่งเหตุที่ไม่มีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับ

แคว้นคะตะลันนั้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญสเปนค.ศ.1978มีบัญญัติห้าม

มิ ให้มีการออกเสียงประชามติ เกี่ยวกับดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่ งของ
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ราชอาณาจักรสเปนนายกรัฐมนตรีสเปนและศาลรัฐธรรมนูญสเปนจึงอ้าง

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิเสธไม่ให้ชาวคะตะลันจัดการออกเสียง

ประชามติซึ่งทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างแคว้นคะตะลันกับ

รัฐบาลกลางที่มาดริดและจนถึงบัดนี้ประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัญหา

ที่ไร้ทางออกในทางตรงกันข้ามกรณีของสหราชอาณาจักรนั้นรัฐธรรมนูญ

ไม่ได้ห้ามการทำประชามติในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนรัฐบาลจึงปล่อยให้

ชาวสก็อตแลนด์ออกเสียงประชามติซึ่งผลของประชามติคือชาวสก็อตแลนด์

ส่วนใหญ่ต้องการให้สก็อตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไป

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดจะเห็นได้ว่าหากรัฐธรรมนูญ

เขียนไว้ไม่ดีไม่มีความชัดเจนหรือคลุมเคลือบก็อาจเป็นที่มาของปัญหา

ข้อบกพร่องในการดำเนินงานขององค์กรของรัฐหรือทำให้เกิดวิกฤตการณ์

ทางการเมืองได้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่พึงใส่ใจในการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญอาจมีแนวคิดแบบ

คาร์ลชมิตต์(CarlSchmitt)ที่ปรึกษากฎหมายของฮิตเลอร์โดยเขียน

รัฐธรรมนูญแบบประนีประนอมเอาตัวรอดไปก่อน(compromisdilatoire)คือ

เขียนบทบัญญัติหนึ่งขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจแม้ว่าบทบัญญัติที่เขียนนั้น

อาจก่อให้เกิดปัญหาก็ไปตายเอาดาบหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายผมเห็นว่าแนวคิดแบบนี้เป็นอันตรายเพราะการ

หมกปัญหาไว้ใต้พรมการปล่อยให้ถ้อยคำในรัฐธรรมนูญมีความคลุมเครือ

ไม่ชัดเจนในวันหนึ่งข้างหน้าย่อมทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเป็นที่มา

ของวิกฤตการณ์ต่างๆได้โดยส่วนตัวแล้วผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญจะต้องใช้

ถ้อยคำที่ชัดเจนต้องกำหนดไว้อย่างกระจ่างชัดว่าองค์กรต่างๆมีอำนาจ

หน้าที่ทำอะไรเพื่อที่องค์กรนั้นๆจะได้ใช้อำนาจหน้าที่ได้โดยถูกต้องและ

เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้ว่าองค์กรใดมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องใดและเอาผิดกับ

องค์กรนั้นๆได้

เพื่อเป็นการสรุปประเด็นนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการมี

ส่วนร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของตูนีเซียที่ประกาศใช้ในเดือน

มกราคมค.ศ.2014ที่ผ่านมาในการยกร่างรัฐธรรมนูญตูนีเซียนั้นประเด็น

หนึ่งที่มีการอภิปรายกันก็คือสถานะของ“รัฐตูนีเซีย”ในมาตรา1ของ

รัฐธรรมนูญว่าควรกำหนดเป็นรูปแบบใดซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันเป็น

สองฝ่ายฝ่ายพรรคอิสลามเสนอให้กำหนดว่ารัฐตูนีเซียเป็น“รัฐอิสลาม”

(Étatislamique)ขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆเสนอให้กำหนดว่ารัฐตูนีเซีย

เป็น“รัฐฆราวาส”(É tat laïc)หรือรัฐที่ ไม่ยุ่ งเกี่ยวกับศาสนากรณี

จึงต้องหาถ้อยคำกลางๆที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพอใจท้ายที่สุดจึงมีการเสนอ

ให้ใช้คำว่า“รัฐพลเรือน”(Étatcivil)ซึ่งฝ่ายพรรคอิสลามก็พอใจเพราะ

คำว่า“รัฐพลเรือน”มีนัยว่ารัฐบาลใหม่จะไม่ใช่รัฐบาลทหารที่สนับสนุน

แนวคิดแบบรัฐฆราวาสขณะเดียวกันฝ่ายพรรคการเมืองอื่นๆก็ไม่ขัดข้อง

เพราะถ้อยคำที่ใช้มีนัยว่าอำนาจรัฐจะไม่อยู่ในมือของพวกผู้นำทางศาสนา

ตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของถ้อยคำที่ใช้ในรัฐธรรมนูญและความจำเป็น

ในการหาข้อยุติให้ได้ทันทีในการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าจะใช้ถ้อยคำอย่างไร

และใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนซึ่งการหาข้อยุติในเรื่องนี้ได้ก็มีส่วนทำให้ร่าง

รัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบและเปิดทางไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าเขียน

รัฐธรรมนูญอย่างไรจึงจะไม่เป็นปัญหาและไม่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์

ในลำดับต่อไปจะได้พิจารณารัฐธรรมนูญในแง่ที่ เป็นเครื่องมือแก้ไข

วิกฤตการณ์
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2. รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นเครื่องมือหาทางออกจาก
วิกฤตการณ์ 

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง

หรอืมกีารรฐัประหารรฐัธรรมนญูเปน็เครือ่งมอืหาทางออกจากวกิฤตการณไ์ด้

ภายหลังการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสในค.ศ.1789สิ่งแรกที่พวกปฏิวัติทำ

คือยกร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับในช่วงที่ฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้สงคราม

เช่นในค.ศ.1870ที่ฝรั่งเศสปราชัยแก่เยอรมันและทำให้จักรวรรดิที่สอง

ล่มสลายลงก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาระบอบการปกครองใหม่

คือสาธารณรัฐที่สามเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในค.ศ.1814(เมื่อ

นโปเลียนปราชัยต่ออังกฤษและพันธมิตร)และค.ศ.1830(เมื่อมีการ

ปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าชาร์ลที่สิบ)ก็ต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นกัน

ตัวอย่างที่ ใกล้ตัวยิ่งขึ้นคือรัฐธรรมนูญค.ศ.1958ที่ เกิดจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมืองเช่นกันโดยนายพลเดอโกลมีความเห็นว่า

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองของ

สาธารณรัฐที่สี่ได้

ผมขอเล่าเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญค.ศ.1958

โดยสรุปในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.1958สงครามแอลจีเรียยืดเยื้อมากว่า

สีป่แีลว้แตร่ฐับาลชดุตา่งๆกต็ดัสนิใจไมไ่ดว้า่จะเดนิหนา้ทำสงครามใหห้นกัขึน้

หรือหันมาเจรจากับขบวนการปลดแอกแอลจีเรียจะเลือกแนวทางใดแนวทาง

หนึ่งหรือดำเนินการทั้งสองแนวทางไปพร้อมกันหรือดำเนินการตาม

แนวทางหนึ่งก่อนใช้อีกแนวทางหนึ่งไม่มีรัฐบาลใดที่ตัดสินใจเด็ดขาดได้

ในค.ศ.1958สาธารณรัฐที่สี่ก่อตั้งมาเป็นเวลา12ปีแล้วและมีรัฐบาล

เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาถึง18ชุดเฉลี่ยรัฐบาลหนึ่งอยู่บริหารประเทศได้เพียง

6เดือนความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนี้มีสาเหตุมาจากระบบการเลือกตั้ง

ประเพณีปฏิบัติในทางรัฐธรรมนูญและปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ

ซึ่งความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนี่เองที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่สามารถแก้ไข

วิกฤตการณ์แอลจีเรียได้ในสถานการณ์เช่นนี้ประธานาธิบดีเรอเน่โกตี

(RenéCoty)จึงร้องขอให้นายพลเดอโกลเข้ามาช่วยหาทางออกซึ่ง

เดอโกลมองว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากรัฐธรรมนูญที่เขียนไม่ดี

ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้องค์กรของรัฐ

มีอำนาจที่จะดำเนินนโยบายบริหารประเทศมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและ

มีอำนาจมากพอที่จะกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในระยะยาวในเรื่องแอลจีเรีย

ในขณะนั้นเดอโกลไม่ได้มีความเห็นเป็นที่ยุติว่าฝรั่งเศสควรทำสงคราม

ต่อไปหรือเจรจากับขบวนการปลดแอกแอลจีเรียแต่สิ่งที่เดอโกลสนใจ

เป็นลำดับแรกคือการจัดทำรั ฐธรรมนูญฉบับใหม่ดั งนั้ น ในวันที่

3มิถุนายนค.ศ.1958เดอโกลจึงขอให้รัฐสภาตรากฎหมายมอบอำนาจ

เต็มให้แก่รัฐบาลเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตรงนี้ชี้ ให้ เห็นว่า

รัฐธรรมนูญอาจเป็นเครื่องมือหาทางออกจากวิกฤตการณ์ได้

ในการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญในแง่มุมที่เป็นเครื่องมือหาทางออกจาก

วิกฤตการณ์นั้นข้อพิจารณาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือช่วงเวลาในการ

จัดทำรัฐธรรมนูญและองค์กรยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่

อาจทำให้รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์หรือไม่สามารถแก้ไข

วิกฤตการณ์ให้สำเร็จก็ได้

ในการจัดทำรัฐธรรมนูญภายหลังการรัฐประหารหรือในช่วงที่เกิด

วิกฤตการณ์ของระบอบการปกครองเช่นในฝรั่งเศสในค.ศ.1958นั้น

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

หรือทำแบบค่อยเป็นค่อยไปหากพิจารณาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ

เราจะพบว่ามีคำตอบที่หลากหลายในประเด็นนี้เช่นในโมร็อคโคเมื่อวันที่

9กุมภาพันธ์ค.ศ.2011ประชาชนได้ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้อง

ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อมาในเดือนมีนาคมกษัตริย์

โมฮัมเหม็ดที่หกทรงรับสั่งว่าจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่

ผู้ชุมนุมเรียกร้องซึ่งปรากฏว่ามีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จภายในระยะ

เวลาเพียงสามเดือนและวันที่1กรกฎาคมค.ศ.2011ร่างรัฐธรรมนูญก็ได้

รับความเห็นชอบจากประชาชนในการออกเสียงประชามติส่วนกรณีของ

ตูนีเซียประธานาธิบดีลงจากอำนาจในเดือนมกราคมค.ศ.2011แต่ตูนีเซีย
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ใช้เวลาถึงสามปีในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในเดือน

มกราคมค.ศ.2014หรือกรณีของโปรตุเกสที่มีการรัฐประหารในเดือน

เมษายนค.ศ.1974ก็ใช้เวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญถึงสองปีก่อนมีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนเมษายนค.ศ.1976หรือกรณี

สาธารณรัฐที่สามของฝรั่งเศสภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิที่สอง

ในค.ศ.1870ก็ต้องใช้เวลาถึงห้าปีกว่าจะมีการตรากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้น

ใช้บังคับในค.ศ.1875สำหรับกรณีของสาธารณรัฐที่ห้านั้นเดอโกล

ใช้เวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญเพียงสามเดือนโดยเดอโกลได้รับอำนาจ

เต็มในการจัดทำรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่3มิถุนายนค.ศ.1958และประชาชน

ได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่28กันยายน

ค.ศ.1958

ปัญหาว่าควรจัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือไม่นั้นเป็นเรื่อง

ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางการเมืองแต่ขอให้ข้อคิดประการหนึ่ง

ว่ายิ่งเราจัดทำรัฐธรรมนูญนานมากเท่าไรบริบทที่เป็นเหตุผลในการ

รัฐประหารก็จะจางหายและมีผลต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญน้อยลงเท่านั้น

ตัวอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.1848ที่ประชาชนได้ลุกฮือโค่นล้ม

พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปตอนนั้นลามาร์ตีน(Lamartine)ได้ประกาศสถาปนา

สาธารณรัฐขึ้นใหม่จากระเบียงศาลาว่าการกรุงปารีสไม่กี่เดือนหลังจากนั้น

ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งปรากฏว่าพวกกษัตริย์นิยมได้ชนะการเลือกตั้ง

จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างพวกสาธารณรัฐนิยมที่ทำการปฏิวัติกับพวก

กษัตริย์นิยมและเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ประกาศใช้ก็ปรากฏว่าทั้งพวก

สาธารณรัฐนิยมและพวกกษัตริย์นิยมต่างไม่ได้ประโยชน์เพราะเจ้าชาย

หลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและขึ้นสู่

อำนาจ3เรื่องประหลาดของสาธารณรัฐที่สองก็คือพวกสาธารณรัฐนิยมไม่มี

อำนาจแต่คนที่เป็นใหญ่คือเจ้าชายหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตและพวก

นิยมโบนาปาร์ตที่เป็นรัฐบาลขณะที่พวกกษัตริย์นิยมครองเสียงข้างมากใน

สภาผู้แทนราษฎรอีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณีของตูนีเซียเมื่อประชาชน

โค่นล้มประธานาธิบดีเบนอาลีในเดือนมกราคมค.ศ.2011กลุ่มประชาชน

ที่ลุกฮือนั้นได้ชูแนวคิดว่าด้วยเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์เป็นอุดมการณ์ในการต่อสู้แต่ไม่กี่ เดือนต่อมาในเดือนตุลาคม

ค.ศ.2011เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภายกร่างรัฐธรรมนูญกลับปรากฏว่า

พรรคอิสลามได้ครองเสียงข้างมากในสภายกร่างรัฐธรรมนูญจึงเกิดประเด็น

ปัญหาว่าใครที่สมควรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายที่ทำการปฏิวัติหรือฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลา

ที่การเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองจากระบอบเดิมที่ล่มสลายลงและระบอบ

ใหม่ยิ่งเราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปเพียงใดก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่

ผู้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจะไม่ได้กลับมาเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่หรือกลับมาเป็นผู้มีอำนาจดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับช่วงเวลาในการ

จัดทำรัฐธรรมนูญจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ

ในการจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นช่วงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละขั้นตอนอาจมี

ผลต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นเช่นในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ของตูนีเซียร่างแรกของรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นโดยพวกพรรค

อิสลามที่ครองเสียงข้างมากในสภายกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติว่าหญิงเป็น

“ส่วนเสริม”ของชายบทบัญญัตินี้ทำกลุ่มสตรีในตูนีเซียออกมาเคลื่อนไหว

คัดค้านและมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในสังคมตูนีเซียว่าสตรีมีสถานะ

เท่าเทียมกับผู้ชายหรือเป็นรองผู้ชายจนในที่สุดจึงมีการแก้ไขบทบัญญัตินี้

เสียใหม่ว่าหญิงชายเท่าเทียมกันซึ่งชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญกับภาคประชาสังคมและการที่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญยอมฟังเสียง

ของคนในสังคมและแก้ไขร่างในแนวทางที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของฝ่าย

ที่ทำการปฏิวัติมากกว่าแนวคิดของฝ่ายที่ครองเสียงข้างมากในสภายกร่าง

รัฐธรรมนูญ(พรรคอิสลาม)ตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของช่วงเวลาใน

การจัดทำรัฐธรรมนูญต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ

 3 ในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มการเมืองสามขั้วใหญ่ๆที่แย่งชิงอำนาจในการปกครองประเทศ
ได้แก่พวกสาธารณรัฐนิยม(républicains)ที่ยึดถือการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐและแนวคิด
ที่สืบทอดจากการปฏิวัติใหญ่พวกกษัตริย์นิยม(royalistes)ที่ต้องการฟื้นฟูการปกครองในระบอบ
กษัตริย์ขึ้นใหม่และพวกนิยมโบนาปาร์ต(bonapartistes)ที่สนับสนุนการปกครองตามแนวคิดของ
พระจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ต
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ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญคือองค์กรผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เราจะมอบหมายให้องค์กรใดเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญสภายกร่างรัฐธรรมนูญ

ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทำการ

รัฐประหารจะดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเสียเองหากพิจารณาในแง่มุม

ของกฎหมายเปรียบเทียบคำตอบมีอยู่หลากหลายเช่นกรณีของฝรั่งเศส

ในค.ศ.1958ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ยก

ร่างรัฐธรรมนูญภายใต้การควบคุมกำกับของมิเชลเดอเบรรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นส่วนนักการเมืองถูกกันให้อยู่ห่ างๆ

ไมใ่หม้สีว่นรว่มในการยกรา่งมากนกัเปน็เหตใุหน้กัการเมอืงสว่นใหญไ่มช่อบ

รัฐธรรมนูญค.ศ.1958ส่วนรัฐธรรมนูญค.ศ.1946ของสาธารณรัฐ

ที่สี่นั้นได้ยกร่างขึ้นโดยสภายกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน

การเลือกวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญแบบใดแบบหนึ่งนั้นถือเป็นการ

ตัดสินใจทางการเมืองขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

หรือไม่เพียงใดเราจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือก

เข้ามาทำหน้าที่ในสภายกร่างรัฐธรรมนูญหรือจะกันประชาชนอยู่ห่างๆ

โดยถือว่าเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทำนองเดียวกันเมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ

เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีประเด็นว่าใครจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

สภายกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเองหรือจะจัดให้ประชาชน

ออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นนี้มีความสำคัญ

อย่างยิ่ง

ในค.ศ.1946สภายกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

และเสนอให้ประชาชนออกเสียงประชามติในวันที่4พฤษภาคมค.ศ.1946

ซึ่งผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญการที่ประชาชน

ออกเสียงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปด้วยเหตุผลหลาย

ประการด้วยกันแต่เหตุผลสำคัญคือร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนี้กำหนดให้มี

สภาเดียวคือมีแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่มีวุฒิสภาและเหตุผลอีกประการ

หนึ่งที่ประชาชนไม่พอใจก็คือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำคำประกาศ

ขึ้นใหม่แทนที่คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองค.ศ.1789ซึ่ง

เรื่องนี้ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้เพราะถือว่าคำประกาศค.ศ.

1789มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอัตลักษณ์ของปรัชญาการเมืองการปกครองของ

ฝรั่งเศสมายาวนานดังนี้ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างที่สองผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญจึงต้องคงคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองค.ศ.1789ไว้

ดังเดิมและกำหนดให้ใช้ระบบสภาคู่โดยมีวุฒิสภาด้วย

ในทำนองเดียวกันในการจัดทำรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้า

รัฐบัญญัติลงวันที่3มิถุนายนค.ศ.1958ที่มอบอำนาจเต็มให้นายพล

เดอโกลจัดทำรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติต่อ

ร่างรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งการกำหนดให้มีการจัดทำประชามตินี้มีผลต่อเนื้อหา

ของร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดทำขึ้นโดยเดอโกลต้องตัดบทบัญญัติบางส่วนที่

น่าจะไม่เป็นที่พอใจของประชาชนออกจากร่างรัฐธรรมนูญเสียเพื่อให้ร่าง

รัฐธรรมนูญมีโอกาสได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในการออกเสียง

ประชามติดังนี้ในรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นในค.ศ.1958จึงมิได้กำหนดให้

ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเพราะในขณะนั้นประชาชน

ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยเกรงว่าประธานาธิบดี

จะมีอำนาจมากเกินไปในทำนองเดียวกันกับหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ต

ในช่วงสาธารณรัฐที่สองอย่างไรก็ดีต่อมาในค.ศ.1962ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ก็ได้รับความเห็น

ชอบจากประชาชนด้วยดีทั้งนี้ในบางกรณีอาจไม่มีการจัดออกเสียง

ประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญก็ได้เช่นกรณีของ

ประเทศตูนีเซียเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จไม่ได้มีการเสนอให้

ประชาชนออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญแต่กลุ่มการเมืองที่สำคัญๆ

ในสภายกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแทนก่อนจะ

มีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
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จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสหรือ

ในประเทศอื่นๆจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญก็ดีหรือ

องค์กรที่จัดทำและเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญก็ดีล้วนเป็นปัจจัยที่มีผล

ต่อเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและส่งผลต่อการหาทางออกจากวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองด้วยกันทั้งสิ้น

หลังจากได้วิ เคราะห์แล้วว่ารัฐธรรมนูญอาจจะเป็นบ่อเกิดของ

วิกฤตการณ์ได้อย่างไรหรืออาจจะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาทางออกจาก

วิกฤตการณ์ได้อย่างไรในประเด็นสุดท้ายเราจะมาดูกันว่ารัฐธรรมนูญ

อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆได้อย่างไร



3. รัฐธรรมนูญในฐานะที่ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ
วิกฤตการณ์ 

โดยที่เรามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากผมจะขอยกตัวอย่างสักสองสามกรณี

ในประเด็นนี้โดยเน้นตัวอย่างของประเทศฝรั่งเศส

ตวัอยา่งทีเ่ดน่ชดัคอืกรณขีองรฐัธรรมนญูค.ศ.1958ของสาธารณรฐั

ที่ห้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตการณ์ทาง

การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ซึ่งมีปัญหาความไร้เสถียรภาพของ

รัฐบาลถ้ารัฐธรรมนูญค.ศ.1958สามารถหาทางออกจากวิกฤตการณ์ของ

สาธารณรัฐที่สี่ได้เราจะมาดูกันต่อไปว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถบริหาร

จัดการวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบหกสิบปีที่ใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญนี้ได้หรือไม่อย่างไรซึ่งการที่รัฐธรรมนูญสามารถบริหารจัดการ

วิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ย่อมชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีเนื้อหา

ที่ดียกร่างมาดีแต่หากรัฐธรรมนูญที่จัดทำขึ้นเพื่อหาทางออกจาก

วิกฤตการณ์เขียนไว้ไม่ดีในอนาคตย่อมเกิดปัญหาขึ้นอีกและจำเป็นต้อง

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ที่ ผ่ านมาประเทศฝรั่ ง เศสต้องประสบกับวิกฤตการณ์สำคัญ

4เหตุการณ์ด้วยกันและในแต่ละครั้งรัฐธรรมนูญได้ถูกนำมาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์วิกฤตการณ์แรกเกิดขึ้นในปี

ค.ศ.1961เป็นวิกฤตการณ์ของรัฐ(crised’État)วิกฤตการณ์ที่สองเกิดขึ้น

ในค.ศ.1962เป็นวิกฤตการณ์ของระบบรัฐสภา(criseparlementaire)

วิกฤตการณ์ที่สามเกิดขึ้นในค.ศ.1968เป็นวิกฤตการณ์ของระบอบ

การปกครอง(crisederégime)และวิกฤตการณ์ที่สี่ เกิดขึ้นในค.ศ.

2005เป็นวิกฤตการณ์ทางสังคม(crisesociale)วิกฤตการณ์ทั้งสี่นี้ล้วนมี

ลักษณะที่แตกต่างกันเราจะมาดูกันว่ารัฐธรรมนูญจะถูกนำมาใช้เพื่อบริหาร

จัดการวิกฤตการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเป็นผลสำเร็จหรือไม่

วิกฤตการณ์แรก ในค .ศ .1961ขณะนั้นสาธารณรัฐที่ห้ า

ได้สถาปนาขึ้นมาสามปีแล้วเดอโกลได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี

ในเดือนธันวาคมค.ศ.1958และในค.ศ.1960เดอโกลประกาศว่า

มีนโยบายที่จะเปิดการเจรจาสันติภาพกับขบวนการปลดแอกในแอลจีเรียและ

พร้อมที่จะให้เอกราชกับแอลจีเรียซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

รัฐบาลชุดก่อนๆที่มีนโยบายรักษาแอลจีเรียไว้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ

ฝรั่งเศสท่าทีของเดอโกลในเรื่องนี้ได้สร้างความไม่พอใจในกับประชาชน

ส่วนหนึ่งอย่างมากโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่ตั้งรกรากอยู่ในแอลจีเรีย

อย่างไรก็ดีในค.ศ.1960เดอโกลได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติ

ในเรื่องนี้ซึ่งผลปรากฏว่าชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ได้ออกเสียงประชามติเห็น

ชอบด้วยกับนโยบายของเดอโกลที่จะให้เอกราชกับแอลจีเรีย

ทั้งนี้ต่อมาในเดือนเมษายนค.ศ.1961นายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งประจำ

การอยู่ในแอลจีเรียได้ประกาศยึดอำนาจและตั้งคณะกรรมการรักษาความ

สงบเรียบร้อยขึ้นในแอลจีเรียเพื่อกดดันให้เดอโกลล้มเลิกนโนยายที่จะให้

เอกราชกับแอลจีเรียและกลับมารักษาแอลจีเรียไว้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ

ฝรั่งเศสต่อไปดังเดิมกลุ่มทหารที่ก่อการรัฐประหารนี้ได้ข่มขู่ว่าจะยกพล

ขึ้นบกที่ฝรั่งเศสและส่งหน่วยทหารพลร่มเข้าปฏิบัติการในกรุงปารีสภายใต้
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สถานการณ์วิกฤตนี้เดอโกลจึงตัดสินใจใช้มาตรา16ของรัฐธรรมนูญ

มาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มเข้ามาในค.ศ.1958ตามคำร้องขอของ

เดอโกลและเป็นบทบัญญัติที่เปิดช่องให้มีการรวบอำนาจทั้งปวงไม่ว่าจะ

เป็นอำนาจนิติบัญญัติตุลาการหรือบริหารไว้ในมือของประธานาธิบดีแต่

เพียงผู้เดียวเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตมาตรานี้มีที่มาจากความทรงจำ

อันขมขื่นของเดอโกลต่อเหตุการณ์ในค.ศ.1940ในครั้งที่ฝรั่งเศสต้อง

พ่ายแพ้ให้กับเยอรมันในครั้งนั้นนายกรัฐมนตรีจอมพลฟิลิปเปแตง

(MaréchalPhilippePétain)ได้ลงนามในสัญญาสงบศึกกับเยอรมัน

และยอมให้กองทัพเยอรมันยึดครองดินแดนส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสตอนนั้น

เดอโกลได้ถามประธานาธิบดีอัลแบร์เลอเบริง(AlbertLebrun)ว่า

ด้วยเหตุใดจึงไม่ทำสงครามต่อเหตุใดจึงไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง

เลอเบริงตอบว่าก็เพราะไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจ

ประธานาธิบดีตัดสินใจแทนนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเหตุนี้ในค.ศ.1958

เดอโกลจึงเสนอให้เพิ่มมาตรา16ไว้ในรัฐธรรมนูญ

มาตรานี้กำหนดว่าในกรณีที่มีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบัน

ทันด่วนต่อสถาบันของสาธารณรัฐความเป็นเอกราชของชาติบูรณภาพแห่ง

ดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและการดำเนินงาน

ตามปกติขององค์กรของรัฐหยุดชะงักลงประธานาธิบดีสามารถตรารัฐ

กฤษฎีการวบอำนาจทั้งปวงไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยก่อนที่จะตรารัฐกฤษฎีกา

ประธานาธิบดีจะต้องหารือนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานวุฒิสภารวมทั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและแถลงให้ประชาชน

ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้บังคับมาตรา16และในระหว่างที่มี

การใช้บังคับมาตรานี้รัฐสภาสามารถเปิดสมัยประชุมได้เองแม้ว่ารัฐสภา

จะไม่มีอำนาจตรากฎหมายตามปกติต่อไปแต่ก็มีอำนาจตรวจสอบว่าการใช้

อำนาจตามมาตรา16เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้ประธานาธิบดี

จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา16โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้องค์กร

ต่างๆของรัฐกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติเท่านั้นไม่อาจกระทำการเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้ได้เช่นฉวยโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญในค.ศ.1961องค์กรต่างๆที่ประธานาธิบดีหารือต่างเห็น

พ้องต้องกันว่ามี เงื่อนไขในการบังคับใช้มาตรา16ครบถ้วนตามที่

รัฐธรรมนูญกำหนดเพราะการดำเนินงานตามปกติขององค์กรของรัฐได้หยุด

ชะงักลงและมีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วนต่อบูรณภาพแห่ง

ดินแดนเนื่องจากแอลจีเรียซึ่งมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของฝรั่งเศสในขณะนั้น

ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทหารที่ก่อกบฏและรัฐมนตรีคนหนึ่ง

ที่ เดินทางไปราชการที่แอลจีเรียก็ถูกจับเป็นตัวประกันไว้ด้วยทำให้

คณะรัฐมนตรีไม่สามารถประชุมได้ตามปกติจึงเป็นกรณีที่การดำเนินงาน

ขององค์กรของรัฐได้หยุดชะงักลง

ประธานาธิบดีเดอโกลได้ใช้อำนาจตามมาตรา16ปราบกลุ่มทหาร

ที่ก่อกบฏลงได้อย่างราบคาบภายในเวลาเพียงสี่วันแต่เดอโกลยังคงใช้

บังคับตามมาตรา16ต่อไปอีกหลายเดือนการที่เดอโกลใช้อำนาจพิเศษ

ตามมาตรา16ต่อเนื่องยาวนานไปภายหลังวิกฤตการณ์ได้จบลงแล้วนี้

ทำให้สมาชิกสภาส่วนหนึ่งไม่พอใจและคิดที่จะตั้งข้อกล่าวหาเดอโกล

รวมทั้งนายกรัฐมนตรีต่อศาลสูง(HauteCour)ในความผิดฐานทรยศ

ต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง(crimedehautetrahison)เดอโกลจึงได้

ประกาศยกเลิกการใช้มาตรา16ในวันที่1ตุลาคมค.ศ.1961ก่อนหน้า

วันเปิดประชุมสภาสมัยสามัญตามปกติเพียงหนึ่งวันตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหา

ของตัวบทรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาอันสมควรในการใช้บังคับ

มาตรา16ไว้ซึ่งทำให้มีการใช้บังคับมาตรานี้ต่อเนื่องยาวนานจนเกือบ

ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นในเวลาต่อมาจึงได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดกรอบการใช้มาตรา16ให้รัดกุมยิ่ งขึ้น

โดยจนถึงปัจจุบันมีการใช้บังคับมาตรา16เพียงครั้งเดียวในค.ศ.1961

ในกรณีของแอลจีเรีย

วิกฤตการณ์ที่สองเป็นวิกฤตการณ์ของระบบรัฐสภาที่ เกิดขึ้น

ในเดือนตุลาคมค.ศ.1962ย้อนไปในเดือนมีนาคมค.ศ.1962ฝรั่งเศส

ได้ให้เอกราชกับแอลจีเรียสร้างความไม่พอใจให้กับชาวฝรั่งเศสที่ตั้งรกราก
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ในแอลจีเรียและมีกลุ่มบุคคลที่พยายามลอบสังหารประธานาธิบดีเดอโกล

ไม่ว่าเดอโกลจะเดินทางไปที่ใดก็จะมีคนพยายามลอบสังหารตลอด

หลังจากการก่อการร้ายที่เดอโกลเกือบเอาชีวิตไม่รอดเดอโกลก็ตัดสินใจ

จัดให้มีการออกเสียงประชามติว่านับจากนี้ไปประธานาธิบดีจะมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแต่แรกนั้นเดอโกลมองว่าประธานาธิบดี

ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ได้เพราะตัวท่านมีบารมี

เป็นผู้รักษาเกียรติภูมิของฝรั่งเศสไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่

เดอโกลคิดไปไกลในอนาคตว่าคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีต่อจากท่านนั้น

จำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อที่จะได้มีความชอบ

ธรรมในการบริหารประเทศและสามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างมี

เสถียรภาพเดอโกลจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้

โดยใช้กระบวนการออกเสียงประชามติตามมาตรา11ซึ่งประเด็นนี้มีปัญหา

ให้ถกเถียงกันในหมู่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญค.ศ.1958

ได้กำหนดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ในมาตรา89บทบัญญัติมาตรานี้กำหนดว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อ

ประธานาธิบดีให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและอาจมีการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญนั้นให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือจะให้

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ประชุมร่วมกันเป็นรัฐสภาให้ความเห็นชอบ

โดยคะแนนเสียงสามในห้าของสมาชิกสภาทั้งหมดที่มีอยู่ก็ได้จึงเห็นได้ว่า

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่กำหนดในมาตรา89มีขั้นตอน

ค่อนข้างยุ่งยากขณะที่มาตรา11บัญญัติเพียงว่าอาจมีการจัดออกเสียง

ประชามติต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ

จึงมีประเด็นอภิปรายกันทั้งในหมู่นักการเมืองและนักกฎหมายว่า

การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถใช้กระบวนการตามมาตรา11ได้หรือไม่หรือ

ต้องใช้กระบวนการตามมาตรา89เท่านั้นซึ่งข้อแตกต่างประการสำคัญ

ระหว่างสองมาตรานี้ก็คือหากใช้กระบวนการตามมาตรา89ร่างแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาส่วนกรณีที่ใช้

มาตรา11กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องผ่านสภาเลยแต่ให้

ประชาชนออกเสียงประชามติเท่านั้น

ทั้งนี้ในค.ศ.1962นายพลเดอโกลตัดสินใจใช้กระบวนการตาม

มาตรา11แทนมาตรา89และจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็น

เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงซึ่งท่านมองว่าเป็นปัญหา

เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐที่ใช้กระบวนการตามมาตรา11ได้ตอนนั้น

ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักกฎหมายหรือองค์กรต่างๆทั้งสภา

แห่งรัฐคณะตุลาการรัฐธรรมนูญต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเดอโกลฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญเพราะไม่อาจใช้กระบวนการตามมาตรา11ในการแก้ไข

เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูได้วนัที่6ตลุาคมค.ศ.1962สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จึงลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลทำให้รัฐบาลต้องลาออกซึ่งเป็นครั้งแรกและ

ครั้งเดียวที่รัฐบาลถูกคว่ำโดยการลงมติไม่ไว้วางใจภายใต้สาธารณรัฐที่ห้า

โดยสมาชิกสภาได้กล่าวหาว่ารัฐบาลเป็นคนยุยงให้ประธานาธิบดีใช้

กระบวนการตามมาตรา11ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่

ไม่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสภาและรัฐบาลประธานาธิบดี

เดอโกลจึงใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือน

พฤศจิกายนค.ศ.1958จึงเห็นได้ว่าเดอโกลใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญ

สองประการในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์คือกระบวนการออกเสียง

ประชามติ(มาตรา11)และการยุบสภา(มาตรา12)ซึ่งเดอโกลได้ชนะ

เดิมพันในทั้งสองกรณีโดยประชาชนได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับ

ข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงและในการเลือกตั้งทั่วไป

พรรคการเมืองที่สนับสนุนเดอโกลก็ได้รับชัยชนะและครองเสียงข้างมาก

ในสภา

ความเข้มข้นของวิกฤตการณ์ทางการเมืองในค.ศ.1962ยังจารึกอยู่

ในความทรงจำของนักการเมืองทุกฝ่ายจนนักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

หลายคนมองว่าจุดกำเนิดที่แท้จริงของสาธารณรัฐที่ห้าไม่ใช่ค.ศ.1958

แต่เป็นค.ศ.1962เพราะในค.ศ.1962ประธานาธิบดีเดอโกลได้ใช้
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บังคับมาตราต่างๆของรัฐธรรมนูญเพื่อบริหารจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆ

ได้อย่างเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นมาตรา16เพื่อปราบกลุ่มทหารที่ก่อกบฏหรือ

มาตรา11และมาตรา12เพื่อสู้กับสภาผู้แทนราษฎร

ข้อคิดสำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับความรับ

ผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลในช่วงสาธารณรัฐที่สี่นั้นสภาผู้แทนราษฎร

สามารถลงมติไม่ไว้วางใจคว่ำรัฐบาลได้อย่างง่ายดายนำมาซึ่งปัญหา

ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง18ชุดภายใน

ระยะเวลาสิบสองปีด้วยเหตุนี้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญค.ศ.1958จึงออกแบบ

กลไกความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลเสียใหม่ให้สภาคว่ำรัฐบาล

ได้ยากขึ้นกว่าเดิมกลไกที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือมาตรา49วรรคสาม

ในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเงื่อนไขประการแรกต้องมีสมาชิกสภา

จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสภาทั้งหมดเข้าชื่อในญัตติขอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งลดความเสี่ยงที่จะมีการเสนอญัตติไม่ไว้วางใจ

เพราะต้องมีสมาชิกสภาอย่างน้อย58คนเข้าชื่อเสนอญัตติปัจจุบันส.ส.

พรรคคอมมิวนิสต์มีอยู่10คนก็ไม่เพียงพอที่จะเสนอญัตติได้หรือส.ส.

พรรคกรีนมีอยู่15คนก็ไม่เพียงพอที่จะเสนอญัตติได้เช่นกันกลไกตรงนี้

ออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลถูกสมาชิกสภาคุกคามเงื่อนไขประการ

ที่สองมีการทอดเวลาออกไปสี่สิบแปดชั่วโมงนับจากเวลาที่ยื่นญัตติก่อนที่

จะมีการพิจารณาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เป็นเรื่องใหญ่สมาชิกสภาจึงควรลงมติโดยใช้เหตุผลมิใช่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

จึงควรทอดเวลาให้ทุกฝ่ายได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจลงมติซึ่งเมื่อตรองดู

ให้ดีแล้วสมาชิกสภาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ประการที่สามและประการสำคัญ

มีหลักว่าสมาชิกสภาที่เห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจเท่านั้นที่จะลงมติ

ส่วนผู้ที่ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติและผู้ที่ประสงค์จะงดออกเสียงไม่ต้องลงมติ

ตรงนี้ทำให้ญัตติไม่ไว้วางใจได้รับเสียงข้างมากยากขึ้นเพราะนับพวกที่งด

ออกเสียงรวมกับพวกไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.2015ที่ผ่านมารัฐบาลที่มีพรรคสังคมนิยมเป็น

แกนนำต้องตกที่นั่งลำบากเพราะส.ส.พรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกรีน

รวมทั้งส.ส.พรรคสังคมนิยมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล

โดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจในโอกาสนี้พรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นพวก

ฝ่ายขวาได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ส.ส.พรรคคอมมิวนิสต์พรรคกรีน

และพรรคสังคมนิยมก็ไม่กล้าลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ของฝ่ายค้านแต่ตัดสินใจงดออกเสียงซึ่งทำให้ญัตติของฝ่ายค้านไม่ได้รับ

เสียงข้างมากและรัฐบาลสามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได้จึงเห็นได้ว่าแม้

ในกรณีที่สมาชิกสภาจำนวนมากซึ่งอาจเป็นเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับ

นโยบายของรัฐบาลแต่ด้วยกลไกในการลงมติไม่ไว้วางใจที่นับเฉพาะคะแนน

เสียงที่เห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจก็ทำให้ญัตติไม่ได้รับคะแนนเสียง

มากพอที่จะคว่ำรัฐบาลได้ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าการเขียนรัฐธรรมนูญมีส่วน

สำคัญในการแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลเพราะนับแต่มีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญค.ศ.1958เป็นต้นมาปรากฏว่ารัฐบาลถูกลงมติไม่

ไว้วางใจเพียงครั้งเดียวในค.ศ.1962

หากพิจารณาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบบางประเทศได้ออกแบบ

กลไกที่เข้มงวดกว่ารัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเสียด้วยซ้ำเช่นรัฐธรรมนูญเยอรมัน

ที่กำหนดว่าในการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นผู้ยื่นญัตติจะต้องเสนอชื่อ

ผู้ที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยซึ่งเราเรียกกลไกนี้ว่า“ญัตติ

ไม่ไว้วางใจแบบสร้างสรรค์”(motiondedéfianceconstructive)หาก

สมาชิกสภาจะคว่ำรัฐบาลของอังเกลาแมร์เคิล(AngelaMerkel)ก็ต้อง

ตกลงกันให้ได้ก่อนว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อทุกพรรค

ต้องการให้คนของตนเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกันได้

และที่ผ่านมาการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในเยอรมันก็มักจะไม่เป็นผลสำเร็จ

วิกฤตการณ์ที่สาม ที่เกิดขึ้นในค.ศ.1968เป็นวิกฤตการณ์ของ

ระบอบการปกครองในค.ศ.1968นายพลเดอโกลเป็นประธานาธิบดี

มานานสิบปีแล้วตอนนั้นเกิดความไม่พอใจทางสังคมและทางวัฒนธรรม

อย่ า งมากบรรดานั กศึ กษาพากั นชุ มนุ มประท้ ว งตามด้ วยกลุ่ ม

สหภาพแรงงานที่นัดหยุดงานกลุ่มชาวนาก็ออกมาเช่นกันมีชาวฝรั่งเศส

ที่ออกมาชุมนุมประท้วงและนัดหยุดงานกว่าสิบล้านคนทั่วประเทศในเดือน
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พฤษภาคมค.ศ.1968แต่ละวันที่ผ่านไปมีแต่ความวุ่นวายมีการปิดถนน

มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มผู้ชุมนุม

เรียกร้องให้นายพลเดอโกลลงจากอำนาจในขณะนั้นเดอโกลคิดที่จะใช้

มาตรา16เพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์นี้เหมือนกับที่เคยใช้สำเร็จมาแล้ว

ในค.ศ.1962ในครั้งที่ปราบกลุ่มทหารที่ก่อกบฏในแอลจีเรียแต่เหตุการณ์

ครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็แตกต่างกันเพราะในค.ศ.1962เป็นวิกฤตการณ์ของรัฐ

แต่ในค.ศ.1968เป็นเรื่องความไม่พอใจของประชาชนที่หยุดงานประท้วง

ใ นที่ สุ ด เ ด อ โ กล ก็ ล้ ม เ ลิ ก ค ว ามคิ ดที่ จ ะ ใ ช้ ม าต ร า 16 จ ากนั้ น

เดอโกลก็มีแนวคิดที่จะใช้กระบวนการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขปัญหา

โดยให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจรัฐบาลออกเสียงประชามติแทนที่จะชุมนุม

ประท้วงตามท้องถนนโดยในการทำประชามติเดอโกลจะถามประชาชน

ว่าต้องการให้มีปฏิรูปประเทศหรือไม่หากเห็นด้วยก็ขอให้มอบอำนาจให้

บริหารประเทศต่อไปซึ่งการทำประชามตินี้เป็นวิธีการที่เดอโกลชื่นชอบ

อย่างมากดังนี้เราจึงมักจะเปรียบเทียบเดอโกลกับนโปเลียนโบนาปาร์ต

ที่ชอบขอความไว้วางใจจากประชาชนในทำนองเดียวกันที่ผ่านมาเดอโกล

จัดให้มีการออกเสียงประชามติหลายครั้ ง ไม่ว่ าจะในค.ศ.1958

ค.ศ.1960ค.ศ.1961หรือค.ศ.1962จนเรากล่าวกันว่าเดอโกล

ปกครองฝรั่งเศสผ่านการทำประชามติซึ่งเป็นการกลับไปหาประชาชน

โดยตรงโดยไม่ผ่านระบบตัวแทนแต่ในค.ศ.1968การทำประชามติอาจ

ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดเพราะสังคมได้พัฒนาไปจากเดิมและปัญหาที่จะขอให้

ประชาชนออกเสียงประชามติไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับดินแดนหรือองค์กรของรัฐ

แต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนอกจากนี้มาตรา11

ยังกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้จัดการออกเสียงประชามติทว่า

ชอร์ชปงปีดู(GeorgesPompidou)นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่เห็นด้วย

กับการทำประชามติเพราะปงปีดูเห็นว่าสังคมแตกแยกเกินกว่าที่เดอโกล

จะคว้าชัยในการทำประชามติปงปิดูจึงปฏิเสธที่จะเสนอให้มีการทำ

ประชามติในขณะที่ยังหาทางออกจากวิกฤตการณ์ไม่ได้นั้นอยู่ๆเดอโกล

ก็หายตัวไปอย่างลึกลับในวันที่28เมษายนค.ศ.1968ในวันที่ต้องมีการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประธานาธิบดีต้องเป็นประธานในที่ประชุมแม้แต่

นายกรัฐมนตรีปงปีดูเองก็ไม่รู้ว่าเดอโกลหายไปไหนอยู่ที่ไหนก่อนที่จะ

รู้กันในภายหลังว่าตอนนั้นเดอโกลเดินทางไปเยอรมันที่เมืองบาเดน-

บาเดนและใช้เวลาสองวันอยู่ที่ฐานทัพฝรั่งเศสในเยอรมันวิกฤตการณ์

ดูเหมือนจะถึงจุดสูงสุดในขณะนั้นแต่เดอโกลก็กลับฝรั่งเศสในวันที่30

พฤษภาคมค.ศ.1968และแถลงผ่านทางโทรทัศน์ต่อประชาชนว่าล้มเลิก

ความคิดที่จะจัดการออกเสียงประชามติแต่ใช้อำนาจประกาศยุบสภา

ผู้แทนราษฎรและขอให้ชาวฝรั่งเศสเลือกผู้แทนราษฎรที่เห็นว่าเหมาะสม

ที่จะเข้ามากำหนดนโยบายของประเทศต่อไปหลังจากเดอโกลได้ประกาศ

ยุบสภาแล้วการชุมนุมประท้วงและนัดหยุดงานก็ค่อยๆซาลงเพราะ

ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเมื่อจะได้ใช้สิทธิเลือกผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่มี

ประโยชน์อะไรที่จะชุมนุมในท้องถนนอีกต่อไปกรณีจึงเป็นการใช้กลไกตาม

รัฐธรรมนูญซึ่งได้แก่การยุบสภาในการปลดชนวนวิกฤตการณ์ทำให้

ประเด็นเคลื่อนจากการต่อสู้ในท้องถนนไปสู่การใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งผลการ

เลือกตั้งปรากฏว่าพรรคการเมืองที่สนับสนุนเดอโกลชนะการเลือกตั้ง

อย่างถล่มทลายสำหรับนักวิเคราะห์จำนวนมากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม

ค.ศ.1968ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รัฐธรรมนูญค.ศ.1958ลงหลัก

ปักฐานในภูมิทัศน์การเมืองของฝรั่งเศสซึ่งหากเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน

เกิดขึ้นในช่วงสาธารณรัฐที่สามหรือสาธารณรัฐที่สี่ระบอบการปกครองก็คง

ล่มสลายไปแล้วแต่รัฐธรรมนูญค.ศ.1958สามารถจัดการกับวิกฤตการณ์

ที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญค.ศ.1958ได้กำหนดกลไก

ที่หลากหลายไว้รับมือกับปัญหาต่างๆเพื่อที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้เลือกใช้กลไก

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งๆมากที่สุด

วิกฤตการณ์ที่สี่ ที่เกิดขึ้นในค.ศ.2005เป็นวิกฤตการณ์ทางสังคม

ในปีนั้นเกิดการจลาจลในแถบชานกรุงปารีสและรอบๆหัวเมืองใหญ่ๆ

โดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นได้ก่อความวุ่นวายมีการเผารถยนต์ปิดกั้นเส้นทางจราจร

ตอนนั้นฝ่ายขวาปกครองประเทศอยู่ชากชีรัก(JacquesChirac)

เป็นประธานาธิบดีโดมินิกเดอวิลแปง(DominiquedeVillepin)เป็น

นายกรัฐมนตรีและนิโกลาส์ซาร์โกซี(NicolasSarkozy)เป็นรัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงมหาดไทยและคิดกันว่าจะใช้มาตรการใดจัดการกับ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดีใช้มาตรา16ทำประชามติหรือยุบสภาแต่ในที่สุด

รัฐบาลก็ตัดสินใจใช้วิธีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในฝรั่ ง เศส

มีมาตรการพิเศษที่ใช้จัดการกับวิกฤตการณ์อยู่สองวิธีการด้วยกันคือ

การประกาศใช้กฎอัยการศึก(étatdesiège)ตามที่กำหนดในมาตรา36

ของรัฐธรรมนูญและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน(Étatd’urgence)

ตามที่กำหนดในรัฐบัญญัติค.ศ.1955ข้อแตกต่างระหว่างสองมาตรการ

ข้างต้นก็คือการประกาศใช้กฎอัยการศึกมีฐานทางกฎหมายตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญขณะที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีฐานทางกฎหมาย

ตามกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นตอนนั้นประธานาธิบดีชากชีรัก

ได้ตัดสินใจใช้วิธีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามรัฐบัญญัติค.ศ.1955การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้อง

กระทำโดยการตรารัฐกฤษฎีกาของประธานาธิบดีตามข้อเสนอของ

คณะรัฐมนตรีและมีระยะเวลาเพียงสิบสองวันเท่านั้นหากมีเหตุผล

ความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกินสิบสองวันก็ต้องเสนอให้

รัฐสภาตรารัฐบัญญัติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป

ทั้งนี้ในการตรารัฐกฤษฎีกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นกฎหมาย

กำหนดว่าจะต้องเป็นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของ

รัฐที่ก่อผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยสาธารณะและสุ่มเสี่ยง

ที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ที่ผ่านมาเคยมีการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินหลายครั้งด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงคราม

แอลจีเรียในค.ศ.2005ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีความเห็นว่า

การจลาจลที่เกิดขึ้นชานกรุงปารีสและตามหัวเมืองใหญ่ๆต่อเนื่องกัน

หลายวันนั้นได้ก่อผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยสาธารณะ

และเป็นภยันตรายต่อองค์กรของรัฐจึงเป็นเหตุผลให้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินได้ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจพิเศษในการออก

มาตรการต่างๆเกี่ยวกับการสัญจรของประชาชนการเข้าใช้สถานที่

สาธารณะหรือมาตรการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในการนี้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งห้ามบุคคลออกนอก

เคหะสถานสั่งปิดสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นโรงละครโรงภาพยนต์

ร้านกาแฟหรือสั่งให้มีการค้นเคหะสถานของบุคคลไม่ว่าในเวลากลางวันหรือ

กลางคืนประธานาธิบดีได้ตรารัฐกฤษฎีกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน

วันที่8พฤศจิกายนค.ศ.2005และวันที่12พฤศจิกายนค.ศ.2005

รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป

จนถึงวันที่2มกราคมค.ศ.2005การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีข้อ

แตกต่างจากการประกาศกฎอัยการศึกตรงที่อำนาจยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายพลเรือนอยู่แม้จะมีการให้อำนาจพิเศษต่างๆก็ตามแต่ในกรณีที่มีการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกอำนาจจะถูกโอนไปเป็นของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมี

อำนาจออกมาตรการต่างๆและศาลทหารจะมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษา

คดีเกี่ยวกับความผิดในการฝ่าฝืนมาตรการนั้นๆซึ่งที่ผ่านมาในช่วง

สาธารณรัฐที่ห้ายังไม่เคยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
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จากตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีบทบาท

สำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆปัจจัยอื่นๆอาจมีความสำคัญไม่ว่า

จะเป็นพรรคการเมืองดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆหรือการแข่งขันในสนาม

เลือกตั้งแต่กฎหมายก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเราจึงจำเป็นต้อง

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆเพื่อที่จะได้

เข้าใจว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแต่ละประเทศมีแนวทางในการจัดการกับ

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรตามบริบททางการเมืองของแต่ละประเทศมิใช่

ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจะได้ลอกเลียนแนวทางของประเทศอื่นๆมาใช้กับ

ประเทศของเราหากจะเปรียบเปรยก็เหมือนกับผึ้งที่เก็บเกี่ยวเกสรจาก

ดอกไม้นานาพรรณแต่ท้ายที่สุดมันก็จะกลับมาทำน้ำผึ้งตามแนวทางของ

มันเองเช่นเดียวกันเราก็ต้องศึกษาประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์ของ

ประเทศอื่นๆโดยเข้าใจบริบทของประเทศนั้นๆและนำข้อคิดที่ได้รับมา

ปรับใช้เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญที่สามารถหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์

ในประเทศของเราและเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวิกฤการณ์ที่อาจเกิด

ขึ้นในอนาคต

อย่าคิดว่า เมื่อทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อย

เพราะเกมการเมืองยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นจึงต้องยกร่างรัฐธรรมนูญให้ดี

และเปิดช่องไว้รับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองรูปแบบต่างๆได้อย่าง

ยืดหยุ่นกรณีของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสค.ศ.1958นั้นแต่เดิมฝ่ายขวา

มีอำนาจและใช้รัฐธรรมนูญมาจนถึงค.ศ.1981ก่อนที่ฝ่ายซ้ายจะขึ้นสู่

อำนาจและเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญบ้างจนถึงค.ศ.1986และฝ่ายซ้ายได้กลับ

มามีอำนาจอีกครั้งนับแต่ค.ศ.2012เป็นต้นมาหรือบางครั้งฝ่ายขวา

และฝ่ายซ้ายก็เป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญร่วมกันในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีมาจาก

ฝ่ายหนึ่งและนายกรัฐมนตรีมาจากอีกฝ่ายหนึ่งเช่นตอนที่ชากชีรัคเป็น

ประธานาธิบดีและลีโอแนลชอสแปง(LionelJospin)เป็นนายกรัฐมนตรี

หรือตอนที่ฟรองซัวมีเตรองเป็นประธานาธิบดีและเอดูอาร์บัลลาดูร์

(ÉdouardBalladur)เป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ

ค.ศ.1958ไม่เพียงแต่แก้ไขวิกฤตการณ์แอลจีเรียได้แต่ยังสามารถบริหาร

จัดการวิกฤตการณ์ต่างๆนับแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐที่ห้าเป็นต้นมา

ซึ่งหากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้กำหนดกลไกไว้อย่างยืดหยุ่นและมีตัวบท

ที่ชัดเจนแล้วก็อาจไม่ทนทานต่อกาลเวลาและคงมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญไปนานแล้ว

อย่างไรก็ดี ในฐานะนักกฎหมายรัฐธรรมนูญเราต้องถ่อมตนด้วย

เราต้องไม่คิดว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้จริงอยู่รัฐธรรมนูญ

เป็นกฎหมายสำคัญเพราะวางหลักการพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคน

ในสังคมรวมทั้งก่อตั้งสถาบันต่างๆที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีทั้ง

“เบรค”และ“คันเร่ง”แต่ในอีกแง่หนึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงตัวอักษร

ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องจะใช้รัฐธรรมนูญอย่างไรดังนั้น

หน้าที่ของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือวางกฎเกณฑ์และหลักการที่สามารถ

สร้างสมดุลระหว่างอำนาจต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดในช่วงเวลาใด

เวลาหนึ่งเพื่อที่จะได้ธำรงรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพทางการเมืองของพลเมืองดังที่

มองเตสกิเออเคยกล่าวไว้นั่นเองขอบคุณ
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การบรรยาย เรื่อง  
“ถอดบทเรียนจากการรัฐประหารเพื่อการ
ปฏิ รู ป ร ะ บ อบปร ะ ช าธิ ป ไ ต ย : ก รณี ข อง
ฝรั่งเศส”
กลไกที่ทำให้ระบบรัฐสภาภายใต้สาธารณรัฐที่ห้ามีความ
เป็นเหตุเป็นผล1 

โดย ศาสตราจารย์ มิเชล  โทรแปร์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยปารีสที่สิบ-นองแตร์



ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญให้

มาพูดถึงประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคำเชิญ

ครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากเพราะเป็นโอกาสที่จะได้กลับมา

พบอาจารย์บวรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์เคยเป็น

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีสที่สิบ-นองแตร์เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ปราชญ์เปรื่องถ้าผมจะบอกว่าอาจารย์บวรศักดิ์

เป็นหนึ่งในบรรดานักศึกษาที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ก็เพียงเพราะไม่อยากให้นักศึกษาคนอื่นรู้สึกด้อยค่าเท่านั้นแต่ตาม

ความเป็นจริงแล้วอาจารย์บวรศักดิ์ เป็นนักศึกษาที่ เก่งที่สุด

ย้อนกลับไปในชั้นปริญญาโทซึ่งยังไม่ใช่ระดับชั้นที่สูงที่สุดปกติ

นักศึกษาจะทำสารนิพนธ์จำนวนประมาณร้อยกว่าหน้าแต่อาจารย์

บวรศักดิ์ได้ทำสารนิพนธ์ที่ต้องแบ่งเป็นสองตอนตอนละห้าร้อยกว่า

 1 แปลและอธิบายความเพิ่มเติม(ในเชิงอรรถ)โดยนายศุภวัฒน์สิงห์สุวงษ์
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  บรรยายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558









1969-1978ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเมืองRouen

1978ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยปารีสที่10Nanterre

ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทฤษฎีนิติศาสตร์

 มีแนวคิดที่แตกแขนงจากวิธีตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร( legal
positivism)โดยยึดถือความเป็นจริงตาม“ทฤษฎีการตีความแบบสัจนิยม”กล่าวคือ
ถือว่าตัวบทกฎหมายทั้งหลายเช่นรัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
จะใช้ เป็นบรรทัดฐานได้ก็ต่อเมื่อมีการตีความโดยสถาบันยุติธรรมขั้นสูงสุด
ซึ่ งคำตั ดสินถื อ เป็นที่ สุ ด ( ในฝรั่ ง เศสได้ แก่ สภาแห่ ง รั ฐศาลฎีกาหรื อ
ศาลรัฐธรรมนูญ)


Prof.MichelTroper
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หน้าเลยทีเดียวและสารนิพนธ์ที่อาจารย์บวรศักดิ์ทำนั้นมีคุณภาพมาตรฐาน

ดีกว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหลายเล่มเสียอีกต่อมาเราจึงตัดสินใจว่า

จะต่อยอดหัวข้อดังกล่าวเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกซึ่งทำให้อาจารย์

บวรศักดิ์สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็วและเป็น

ดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อยผมขอเรียนตรงๆว่าที่ผ่านมา

ไม่เคยเห็นความสำเร็จในทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ในกรณีใดที่จะเทียบกับ

กรณีของอาจารย์บวรศักดิ์ได้เลย

ผมยินดีที่อาจารย์บวรศักดิ์สนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์

รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย

และเลือกเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะว่าไปแล้วก็มี

หลายข้อที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยข้อแรกฝรั่งเศสเหมือนกับประเทศไทย

ตรงที่มีรัฐธรรมนูญมาแล้วมากมายหลายฉบับคือกว่า15ฉบับนับแต่การ

ปฏิวัติใหญ่ในค.ศ.1789เป็นต้นมาอันที่จริงแล้วเป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัด

ลงไปว่าฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญมาแล้วกี่ฉบับเพราะบางครั้งก็เป็นการแก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับเดิมในประเด็นเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งก็เป็น

รัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ก็ไม่เคยนำมาใช้บังคับและ

บางกรณีเราก็ไม่ถือว่ากฎเกณฑ์การปกครองที่กำหนดขึ้นนั้นมีสถานะเป็น

รัฐธรรมนูญเลยในแง่นี้ฝรั่ งเศสย่อมคล้ายกับประเทศไทยมากกว่า

สหรัฐอเมริกาที่มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวคือรัฐธรรมนูญค.ศ.1787

ที่ใช้บังคับมายาวนานและมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดังนั้น

หากคำนึงถึงจำนวนรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับและการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็น

เครื่องบ่งชี้ถึงเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแล้วถือว่า

ประเทศฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยและแตกต่างจาก

สหรัฐอเมริกามากกว่าหลายประเทศในโลกตะวันตก

ข้อคล้ายคลึงอีกประการหนึ่งของทั้งสองประเทศและเป็นที่มาของชื่อ

การบรรยายในวันนี้ก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับการรัฐประหารฝรั่งเศสเอง

ก็เคยประสบพบเจอการรัฐประหารมาแล้วหลายครั้งด้วยกันเริ่มจากการทำ

รัฐประหารโดยนโปเลียนโบนาปาร์ต(NapoléonBonaparte)ในค.ศ.

1799แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชี้ชัดลงไปว่าอะไรคือการรัฐประหารเพราะ

“รัฐประหาร”ไม่ใช่คำทางกฎหมายและยากที่จะหาเกณฑ์แน่นอนที่จะบอก

ได้ว่ารัฐประหารมีความหมายอย่างไรหากจะหาเกณฑ์ที่บอกได้ว่าอะไรคือ

การรัฐประหารเราอาจคิดถึงการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจแต่บางกรณีอาจมี

การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันใดโดยไม่มีการใช้กำลังหรือแม้กระทั่งการข่มขู่

ว่าจะใช้กำลังตัวอย่างหนึ่งคือกรณีที่เกิดขึ้นในค.ศ.1940เมื่อฝรั่งเศส

ต้องปราชัยให้กับเยอรมันและรัฐสภาได้ตรากฎหมายมอบอำนาจเต็มให้แก่

จอมพลฟิลิปเปแตง(MaréchalPhilippePétain)ในกรณีนี้จอมพลเปแตง

ไม่ได้ใช้กำลังหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังแต่อย่างใดและเหตุที่รัฐสภาได้มอบ

อำนาจให้จอมพลเปแตงนั้นก็มิใช่ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นนายทหารแต่ด้วยเชื่อ

ว่าเขาจะพลิกฟื้นสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้นอกจากนี้กระบวนการในการตรา

กฎหมายมอบอำนาจให้แก่จอมพลเปแตงยังล้อตามกระบวนการในการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สามอีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งคือ

เหตุการณ์ในค.ศ.1958เมื่อจำเป็นต้องหาทางออกในวิกฤตการณ์

แอลจีเรียก็มีการมอบหมายให้นายพลเดอโกลจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

โดยยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญค.ศ.1946ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นทั้งนี้

การรัฐประหารคืออะไรเราไม่สามารถให้ความหมายได้โดยพิจารณาจาก

ที่มาหรือฐานะของผู้ก่อการเพราะบางกรณีผู้ทำการรัฐประหารอาจเป็น

ทหารเช่นในค.ศ.1799(กรณีของนโปเลียนโบนาปาร์ต)แต่ก็มีกรณีที่

ผู้ทำการรัฐประหารเป็นพลเรือนแม้ว่าจะก่อการโดยความเห็นชอบจาก

กองทัพเช่นการรัฐประหารเมื่อวันที่2ธันวาคมค.ศ.1851โดยเจ้าชาย

หลุยส์นโปเลียน(LouisNapoléon)ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สอง

ซึ่งเป็นหลานลุงของนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือพระจักรพรรดินโปเลียน

ที่หนึ่งได้ทำการยึดอำนาจการปกครองและฉีกรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ

ที่สองทิ้งนอกจากนี้เราไม่อาจให้คำจำกัดความกับคำว่า“รัฐประหาร”โดย

พิจารณาจาก“ผลลัพธ์”ที่เกิดขึ้นเพราะบางกรณีการรัฐประหารอาจนำไป
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สู่การปกครองแบบเผด็จการเช่นการรัฐประหารในค.ศ.1799ค.ศ.1851

หรือค .ศ .1940แต่บางครั้ งการรั ฐประหารหรือสิ่ งที่ เ รา เรียกว่ า

การรัฐประหารก็อาจปูทางไปสู่การฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยธำรงรักษาไว้

ซึ่งระบอบประชาธิปไตยหรืออาจนำไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็ได้ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในค.ศ.1958ซึ่งผม

ก็หวังเช่นกันว่าจะเป็นเช่นนั้นในประเทศไทยด้วย

ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นที่เป็นหัวใจของการบรรยายในวันนี้ซึ่งได้แก่

กลไกที่ทำให้ระบอบการปกครองในสาธารณรัฐที่ห้ามีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ

เป็นกลไกความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลหรือการใช้อำนาจพิเศษ

ของประธานาธิบดีในเบื้องต้นผมขอเวลานำเสนอข้อสังเกตบางประการ

เสียก่อนข้อสังเกตประการแรกจะว่าด้วยเรื่องกระบวนคิดหรือระเบียบวิธี

ส่วนข้อสังเกตประการที่สองจะเป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญๆในช่วงที่

ระบอบการปกครองได้เปลี่ยนผ่านจากสาธารณรัฐที่สี่ไปสู่สาธารณรัฐที่ห้า

ในค.ศ.1958ทั้งนี้คงต้องใช้เวลานำเสนอข้อสังเกตทั้งสองประการนี้

นานพอสมควรเพราะจะเป็นประโยชน์แก่การทำความเข้าใจเนื้อหาของ

การบรรยายในประเด็นหลักต่อไป



1. ข้อสังเกตในเชิงระเบียบวิธี 

เราอาจมีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้สองแบบด้วยกันแนวคิดที่ว่านี้

คือวิธีการในการทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญทำงาน

อย่างไรมีประสิทธิภาพอย่างไรแนวคิดทั้งสองแบบนี้ส่งผลต่อวิธีการในการ

ตระเตรียมและยกร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนการตีความและการวิเคราะห์

เนือ้หาของรฐัธรรมนญูแนวคดิเกีย่วกบัรฐัธรรมนญูทัง้สองแบบนี้อาจเรยีกวา่

แนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์(conceptionnormative)และแนวคิดในเชิงกลไก

(conceptionmécaniste)

แนวคิดที่กล่าวถึงนี้เป็น“แบบทางวิชาการ”(modèlesintellectuels)

ซึ่งแมกซ์เวเบอร์(MaxWeber)เรียกว่า“แบบเชิงอุดมคติ”(idéaux-

types)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ดี

ในความเป็นจริงแล้วไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่จะจัดเข้ากับแนวคิดแบบใด

แบบหนึง่ไดอ้ยา่งลงตวัแตอ่าจมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัแนวคดิแบบใดแบบหนึง่

เท่านั้น

       1.1 แนวคิดในเชิงกฎเกณฑ ์

 แนวคิดที่มองรัฐธรรมนูญในเชิงกฎเกณฑ์นี้ไม่ใช่แนวคิดที่มีมา

แต่ดั้งเดิมแต่เป็นแนวคิดใหม่ที่แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันแนวคิดนี้มี

ผลต่อการก่อร่างสร้างตัวของหลักนิติรัฐและเป็นฐานคิดในการจัดตั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอื่นๆของรัฐแนวคิดนี้มอง

รัฐธรรมนูญว่าเป็นการประมวลกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหัวใจของกฎเกณฑ์

ทางกฎหมายคือต้องมีสภาพบังคับสภาพบังคับนี้เป็นแก่นสาระของ

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายกฎเกณฑ์ใดที่ไม่มีสภาพบังคับย่อมไม่ใช่กฎเกณฑ์

ทางกฎหมายแต่เป็นเพียงคำแนะนำที่เราจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

 เวลาเราบอกว่ากฎเกณฑ์ต้องมีสภาพบังคับคำถามที่ตามมาก็คือ

สภาพบังคับนี้มีที่มาจากอะไรทำไมกฎเกณฑ์ทางกฎหมายจึงมีสภาพบังคับ
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สำหรับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายส่วนใหญ่เราอาจจะตอบคำถามได้ไม่ยาก

เหตุที่นิติกรรมทางปกครอง(กฎและคำสั่งทางปกครอง)มีสภาพบังคับ

ก็เพราะออกโดยฝ่ายปกครองที่มีอำนาจตามกฎหมายโดยฝ่ายปกครอง

ได้รับมอบอำนาจมาจากสภาส่วนเหตุที่กฎหมายต่างๆมีสภาพบังคับ

ก็เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่สภาในการตรากฎหมายแต่ปัญหาเริ่ม

ซับซ้อนขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐธรรมนูญจึงมีสภาพบังคับถ้าเรา

ตอบว่ารัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับเพราะจัดทำขึ้นโดยผู้มีอำนาจสถาปนา

รัฐธรรมนูญหรือเพราะเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนที่เป็น

องค์รัฏฐาธิปัตย์ก็จะมีคำถามตามมาอีกว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนเป็น

องค์รัฏฐาธิปัตย์เราอาจจะตอบว่าประชาชนเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์โดยสภาพ

หรือโดยความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและไม่มีความจำเป็นต้องได้รับมอบ

อำนาจจากผู้ใดแต่คำตอบนี้ก็ไม่ใช่คำตอบในทางกฎหมายแต่เป็นคำตอบ

ในเชิงปรัชญาการเมืองที่มีฐานคิดมาจากกฎหมายธรรมชาติหรือแนวคิด

ในทางศาสนาดังนั้นไม่ว่าในระบบกฎหมายใดจึงไม่มีกฎเกณฑ์ทาง

กฎหมายที่ก่อตั้งให้ประชาชนเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์อันจะถือเป็นกฎเกณฑ์

ทางกฎหมายสูงสุด

 ปัญหาประการที่สองก็คือการที่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายมีสภาพ

บังคับนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การเคารพเชื่อฟังกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอีก

เรื่องหนึ่งในระบบกฎหมายหนึ่งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอาจมีสภาพบังคับ

แต่ผู้คนอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะปฏิบัติตาม

แต่บางคนไม่ปฏิบัติตามกรณีจึงมีคำถามตามมาว่าแล้วเราจะต้องทำ

อย่างไรเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรือปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญสำนักแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์เห็นว่ามีวิธีการที่ทำให้ผู้คนปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอยู่สองวิธีการด้วยกันวิธีการแรกคือทำให้ผู้คน

สำนึกจากภายในว่าเป็นหน้าที่(intériorisationdel’obligation)ทำให้เขา

เชื่อจากใจว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นเขาก็จะปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์โดยใจสมัครหรือมิฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่สองคือวางระบบการ

ควบคุมตรวจสอบและลงโทษการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

 การที่องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสำนึกหรือเชื่อว่าตนมีหน้าที่

ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นในเบื้องต้นองค์กรหรือบุคคลดังกล่าวจะต้อง

รับรู้ รับทราบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเสียก่อนดังนั้นบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญจึงต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนและเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แต่ทว่าไม่ว่าเราจะพยายามเขียนรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเพียงใดแต่ภาษา

หรือถ้อยคำที่เราใช้เขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ภาษาคณิตศาสตร์หรือภาษา

ตรรกศาสตร์แต่เป็นภาษาทั่วไปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเคลือบคลุมไปได้

เพราะถ้อยคำต่างๆที่เราใช้นั้นอาจตีความในแนวทางที่แตกต่างกันได้

นอกจากเนื้อหาที่ชัดเจนไม่เคลือบคลุมแล้วความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ก็เป็นเรื่องสำคัญดังนี้เราจึงพยายามทำให้รัฐธรรมนูญมีความขลังมีความ

ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่บุคคลที่ เกี่ยวข้องจะได้เลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกาเราถึงกับเรียกรัฐธรรมนูญว่าเป็น“ศาสนาของ

พลเรือน”คนอเมริกันมองรัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องราวของความรักคือความ

รักในกฎหมายแต่เรารู้ดีว่าความรักนั้นมันสั่งกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความรัก

ระหว่างหญิงชายหรือความรักในกฎหมายก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้

รัฐธรรมนูญขลังและศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่ผู้คนจะได้เคารพบูชาภายหลังการปฏิวัติ

ใหญ่พวกปฏิวัติพยายามสร้างความขลังให้กับคำประกาศสิทธิมนุษยชนและ

พลเมืองโดยจัดพิมพ์คำประกาศในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภาพวาดบัญญัติ

สิบประการที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่โมเสสแต่กระนั้นพวกเขาก็ทำ

ไม่สำเร็จเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาดังนั้นไม่ว่า

เราจะเขียนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายให้ดีเพียงใดเราก็ไม่อาจทำให้กฎเกณฑ์

นั้นขลังและศักดิ์สิทธิ์ได้ในชั่วข้ามคืน

 นอกจากการสร้างความเชื่อถือศรัทธาในรัฐธรรมนูญแล้วสำนัก

แนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์ยังพึ่งพากระบวนการควบคุมตรวจสอบโดยจัดตั้ง

องค์กรขึ้นทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยถูกต้องและ

หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญองค์กรตรวจสอบก็มีอำนาจ

วินิจฉัยความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ

การกระทำต่างๆตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือการตรวจสอบความชอบด้วย
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รัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์นั้น

เป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งมีไม่นานมานี้ก่อนค.ศ.1920ไม่มีรัฐธรรมนูญของ

ประเทศใดที่กำหนดให้มีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายไว้อย่างชัดแจ้งแม้แต่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้

บัญญัติให้ศาลสูงสุด(Supremecourt)มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่ศาลสูงสุดเห็นว่าตนมีอำนาจดังกล่าวในค.ศ.

1803ในคดีMarburyv.Madisonโดยเป็นกรณีที่ศาลตีความรัฐธรรมนูญ

เอาเองทั้งนี้รัฐธรรมนูญออสเตรียฉบับค.ศ.1920ที่ยกร่างขึ้นโดย

ฮันส์เคลเซน(HansKelsen)เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดให้มีการ

จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียถือเป็นต้นแบบให้แก่

ประเทศอื่นๆที่เริ่มก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นบ้างในช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง

 อย่างไรก็ดีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นตรวจสอบการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญก็ใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญ

ได้เสียเลยทีเดียวปัญหายังไม่จบลงเพียงเท่านั้นเราคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญ

จะมีสภาพบังคับเพราะเราคิดว่าหากมีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง

ก็จะดำเนินไปตามที่เราคาดหวังไว้ทว่าวิธีคิดแบบนี้ใช้ได้กับกฎเกณฑ์ในทาง

กฎหมายอาญาหรือกฎหมายภาษีอากรเท่านั้นถ้ากฎหมายบัญญัติให้การ

ลักทรัพย์เป็นความผิดหรือบัญญัติให้บุคคลต้องเสียภาษีรวมทั้งบัญญัติ

บทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไว้หากบุคคล

ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่มีการลักทรัพย์และมีการจ่ายภาษี

เข้ารัฐแต่สำหรับกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญในบางเรื่องแล้ววิธีคิดแบบนี้

อาจจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมีลักษณะแตกต่างจาก

กฎเกณฑ์ในทางกฎหมายอาญาหรือกฎหมายภาษีอากรเพราะไม่ใช่

กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้กระทำการ(règlesimpératives)แต่เป็นกฎเกณฑ์

ที่อนุญาตให้กระทำการ(règlesd’habilitation)ที่เปิดช่องให้องค์กรต่างๆ

มีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการใช้อำนาจของตนจริงอยู่บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐสภาตรากฎหมายอาจจำกัดการใช้อำนาจนี้ได้เช่น

บัญญัติให้ผู้ตรากฎหมายต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลแต่

ภายใต้กรอบที่จำกัดการใช้อำนาจของสภาไว้นี้สภาก็ยังมีอำนาจดุลพินิจ

อย่างกว้างขวางที่จะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาอย่างไรก็ได้บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถกำหนดเนื้อหาของกฎหมายที่รัฐสภาจะตราขึ้นไว้

ล่วงหน้าได้สภาอาจจะตรากฎหมายที่มีเนื้อหาก้าวหน้าหรืออาจจะตรา

กฎหมายที่มีเนื้อหาอนุรักษ์นิยมก็ได้ไม่มีใครที่จะล่วงรู้ได้นอกจากนี้โดยที่

กฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้กระทำการเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างหนึ่งกรณี

จึงอาจมีการตีความกฎเกณฑ์นั้นได้โดยศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กร

ตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจตีความกฎเกณฑ์ต่างๆในรัฐธรรมนูญและ

ศาลรัฐธรรมนูญมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการตีความรัฐธรรมนูญเสียด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าศาลรัฐธรรมนูญเองจะเคารพและ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือจะต้องจัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาควบคุมตรวจสอบ

ศาลรัฐธรรมนูญและจัดตั้งองค์กรอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมาควบคุมตรวจสอบ

องค์กรนั้นอีกชั้นหนึ่งเป็นเช่นนี้ไปไม่รู้จบดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมตรวจสอบขององค์กรอื่นใดแล้วเราจึงสรุปได้ว่าแนวคิด

ในเชิงกฎเกณฑ์ไม่สามารถที่จะให้หลักประกันได้ว่าจะมีการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญจะมีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้นอกเหนือจากแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์แล้วยังมีแนวคิด

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอีกแบบหนึ่งซึ่งมีที่มาจากปรัชญายุคภูมิธรรมในศตวรรษ

ที่18ที่มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆภายหลังการปฏิวัติ ใน

สหรัฐอเมริกาและในฝรั่งเศส

      1.2 แนวคิดในเชิงกลไก  

 แนวคิดนี้คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ต่างจากแนวคิดในเชิง

กฎเกณฑท์ีค่ำนงึถงึความรูผ้ดิชอบชัว่ดขีองคนแนวคดิในเชงิกฎเกณฑม์องวา่

สังคมจะดีถ้าคนในสังคมเป็นคนดีเมื่อคนเป็นคนดีก็จะเคารพกฎหมาย

เราจึงพยายามสร้างคนให้เป็นคนดีด้วยกระบวนการควบคุมตรวจสอบต่างๆ
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อย่างไรก็ดีดังที่เจมส์เมดิสัน(JamesMadison)ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยกร่าง

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ความดีนั้นเป็นของหา

ยากเกินไปกว่าที่เราจะคาดหวังอะไรได้และถ้าทุกคนเป็นคนดีดีดุจเทพ

เทวดาเราก็คงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายไม่จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ

กฎหมายและรัฐธรรมนูญนั้นมีขึ้นสำหรับคนธรรมดาที่ไม่ใช่เทพเทวดาคนที่

อาจจะไม่ใช่คนดีเสมอไปดังนั้นแทนที่จะออกแบบกฎเกณฑ์ที่จะได้รับการ

เคารพต่อเมื่อคนเป็นคนดีสำนักแนวคิดในเชิงกลไกมองว่าต้องออกแบบ

กฎเกณฑ์ที่จะได้รับการเคารพปฏิบัติตามแม้คนจะไม่ใช่เป็นคนดีก็ตาม

กฎเกณฑ์ที่ว่านี้ต้องทำให้คนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแม้ว่าเขาจะไม่สมัครใจ

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ด้วยบทกำหนดโทษที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่ด้วยกลไกอื่น

 แนวคิดนี้ปรากฏชัดในบทวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอังกฤษ

ของมองเตสกิเออ(Montesquieu)ตามรัฐธรรมนูญอังกฤษในศตวรรษที่18

รัฐธรรมนูญอังกฤษในยุคนั้นได้จัดสรรอำนาจนิติบัญญัติไว้อย่างซับซ้อน

โดยกำหนดให้อำนาจนิติบัญญัติเป็นของสามองค์กรได้แก่สภาสามัญชน

(Chambredescommunes)สภาฐานันดร(ChambredesLords)และ

กษัตริย์ขณะที่อำนาจบริหารเป็นของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวส่วนอำนาจ

ตุลาการเป็นของศาลที่ตีความกฎหมายเพื่อตัดสินข้อพิพาทต่างๆในทัศนะ

ของมองเตสกิเออแล้วการจัดสรรอำนาจตามแนวทางข้างต้นนี้มีผลในทาง

ปฏิบัติหลายประการด้วยกัน

 ประการแรกและสำคัญที่สุดคือสิ่งที่มองเตสกิเออเรียกว่า

เสรีภาพทางการเมือง(libertépolitique)เสรีภาพทางการเมืองนี้ไม่ใช่สิทธิ

ที่บุคคลจะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการไม่ใช่ความเป็นอิสระของบุคคลแต่เป็น

สิทธิที่จะทำสิ่งที่เราต้องประสงค์จะทำหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทำสิ่งที่

กฎหมายบอกให้ทำแล้วทำไมถึงเรียกว่าเสรีภาพก็เพราะว่าเรามีอิสระถ้า

เรารู้ถึงผลแห่งการกระทำของเราเรามีอิสระถ้าในขณะที่จะทำบางสิ่ง

บางอย่างเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามหรือสามารถทำได้และถ้าเป็นเรื่อง

ต้องห้ามเราจะต้องรับโทษทัณฑ์อย่างไรดังนี้เราจึงมีสิทธิเลือกที่จะทำหรือ

ไม่ทำก็ได้โดยมีข้อมูลในการตัดสินใจเหตุที่มองเตสกิเออเห็นว่าระบบ

อังกฤษทำให้เกิดเสรีภาพทางการเมืองก็เพราะว่ากษัตริย์หรือศาลได้เพียง

แต่ใช้บังคับกฎหมายแต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงกฎหมายในขณะที่ใช้บังคับแก่

กรณีใดกรณีหนึ่งตามพระราชประสงค์ได้เมื่อเราคาดหมายได้ว่าจะมีการใช้

บังคับกฎหมายในทิศทางใดเราจึงมีเสรีภาพทางการเมืองนั่นเอง

 ประการที่สอง รัฐธรรมนูญอังกฤษเอื้อต่อการออกกฎหมายที่

พอเหมาะพอสมไม่สุดโต่งเพราะกำหนดให้องค์กรหลายองค์กรมีส่วนร่วม

ในกระบวนการตรากฎหมายทั้งสภาฐานันดรที่เป็นตัวแทนของบรรดา

ราชนิกูลและอภิสิทธิ์ชนสภาสามัญชนที่เป็นตัวแทนของชนชั้นกระฎุมพี

ในเมืองและกษัตริย์ที่ปกป้องผลประโยชน์ของข้าราชการกองทัพและ

รับผิดชอบการดำเนินนโยบายต่างประเทศเมื่อกฎหมายจะตราขึ้นได้ต่อเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากองค์กรทั้งสามกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับจึงเป็นผล

ของการประนีประนอมระหว่างฝ่ายต่างๆทำให้กฎหมายมีเนื้อหาพอเหมาะ

พอสมไม่สุดโต่งกฎหมายที่พอเหมาะพอสมนี้จะช่วยรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพ

เสรีภาพในที่นี้ไม่ใช่เสรีภาพทางการเมืองแต่เป็นเสรีภาพของบุคคล(liberté

civile)เป็นความอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆภายใต้ข้อจำกัด

บางประการตามที่กฎหมายกำหนดการที่องค์กรต่างๆต้องใช้อำนาจ

นิติบัญญัติร่วมกันนี้ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพทำให้กฎหมายมีเนื้อหา

พอเหมาะพอสมเพราะแต่ละองค์กรต่างเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันจึงดุลและคานกันตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบ

ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคนดีแต่มีประสิทธิภาพ

เพราะแต่ละองค์กรมุ่งหมายปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเห็นแก่ตัว

 ประการสุดท้ายระบบอังกฤษตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ช่วยป้องกัน

มิให้มีการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญแม้ว่าบางองค์กรต้องการล่วง

ละเมิดหรือพยายามล่วงละเมิดต่อรัฐธรรมนูญก็ตามการที่รัฐธรรมนูญ

มีลักษณะที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้นี้มิใช่เป็นเพราะการควบคุมตรวจสอบหรือ

บทกำหนดโทษแต่เพราะมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่างๆไว้
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เป็นอย่างดีหากองค์กรใดองค์กรหนึ่งคิดจะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกระทำการ

นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตนองค์กรอื่นก็จะคัดค้านทันทีเพื่อปกป้อง

อำนาจหน้าที่ของตนบ้างเช่นหากสภาคิดจะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญโดยตรา

กฎหมายที่ก้าวล่วงอำนาจของกษัตริย์ย่อมเป็นการรวบอำนาจนิติบัญญัติ

และอำนาจบริหารไว้ในองค์กรเดียวอันเป็นการปกครองแบบเผด็จการหาก

เป็นเช่นนั้นกษัตริย์ก็คงปกป้องอำนาจหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มที่โดยใช้

สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายเมื่อเป็นเช่นนี้สภาจึงไม่คิดที่จะเสนอร่างกฎหมาย

ที่จะก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารทำให้การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่าง

องค์กรต่างๆเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในทางกลับกันหากกษัตริย์พยายาม

จะล่วงละเมิดต่ออำนาจของสภาก็ย่อมถูกสภาต่อต้านคัดค้านกรณีจึงเห็นได้

ว่าหลักประกันมิให้มีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนั้นมิได้อยู่ในกระบวนการควบคุม

ตรวจสอบภายนอกแต่เป็นกลไกภายในตัวรัฐธรรมนูญเองที่ทำให้ระบบ

มีความสมดุลเปรียบได้กับกลไกของนาฬิกาดังที่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญของ

สหรฐัอเมรกิาเคยกลา่วไวว้า่รฐัธรรมนญูทีจ่ะยกรา่งขึน้นัน้จะเปน็เครือ่งจกัรกล

ที่ทำงานด้วยตัวของมันเอง

 แนวคิดที่ว่ากลไกภายในรัฐธรรมนูญเองจะช่วยป้องกันการฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญนี้เป็นแนวคิดที่เราใช้ปรามซีเยส(Sieyès)ที่เคยมีข้อเสนอใน

ค.ศ.1795ให้จัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า“คณะลูกขุนรัฐธรรมนูญ”(jurie

constitutionnaire)ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบมิให้มีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้สภาในสมัยนั้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับข้อเสนอของซีเยสโดยให้

เหตุผลว่าในการป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญไม่มีความจำเป็นต้อง

อาศัยกลไกภายนอกมาช่วยเพราะกลไกภายในของรัฐธรรมนูญซึ่งได้แก่

การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

 แนวคิดในเชิงกลไกนี้เป็นฐานคิดสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18แต่ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19แนวคิดนี้

ก็เสื่อมความนิยมลงเนื่องจากมีการพัฒนาแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย

มาแทนที่แนวคิดเดิมที่ว่าการแบ่งแยกอำนาจและการดุลและคานกัน

ระหว่างอำนาจต่างๆจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้แทนของฝ่ายต่างๆ

ในสังคมโดยผู้แทนของบางฝ่ายอาจได้รับเลือกตั้งจากประชาชนขณะที่

ผู้แทนของบางฝ่ายไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งนั้นแนวคิดนี้เริ่ม

เสื่อมถอยลงเพราะปะทะกับแนวคิดใหม่ที่ว่าประชาชนต้องเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันประชาชนเป็นองค์รัฐฏาธิปัตย์และผู้แทนของประชาชนเท่านั้น

ที่สมควรมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือองค์กรอื่นๆ

อย่างไรก็ดีแนวคิดในเชิงกลไกก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการกำหนดความ

สัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญซึ่ งรัฐธรรมนูญของ

สาธารณรัฐที่ห้าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้

  

2. เหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐที่ห้า 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของค.ศ.1958สถานการณ์ทางการเมือง

ในฝรั่งเศสเริ่มตึงเครียดอย่างหนักสาธารณรัฐที่สี่ติดหล่มอยู่กับปัญหานานับ

ประการโดยเฉพาะปัญหาอาณานิคมหลังจากสงครามอินโดจีนจบลงได้

ไม่นานสงครามแอลจีเรียก็ปะทุขึ้นในค.ศ.1954และมีการสู้รบต่อเนื่องมา

สามปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเมื่อใดโดยกองทัพและชาวฝรั่งเศสที่ตั้ง

รกรากในแอลจีเรียต้องการให้แอลจีเรียเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส

ต่อไปและไม่ยอมรับการเจรจาที่จะนำไปสู่การให้เอกราชหรือแม้แต่ให้ความ

เป็นอิสระในการปกครองตนเองแก่แอลจีเรียซึ่งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ

ที่สี่ไม่มีกลไกที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สี่ได้ประกาศใช้ในค.ศ.1946ภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการสถาปนาระบบรัฐสภาแบบเอกนิยม

(régimeparlementairemoniste)ที่ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง

ใช้ระบบสภาคู่ที่สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรเป็นใหญ่รัฐบาลต้อง

รับผิดชอบทางการ เมื องต่ อสภาผู้ แทนราษฎรและในทางปฏิบัติ
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ประธานาธิบดีไม่อาจใช้อำนาจยุบสภาได้2ระบบการเมืองมีพรรคเล็ก

พรรคน้อยจำนวนมากและรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมทั้งนี้โดยที่พรรคสุดโต่ง

ทั้งขวาจัดและซ้ายจัดไม่สามารถร่วมงานกับพรรคอื่นๆได้บรรดาพรรค

ที่เหลือจึงต้องจำใจร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลผสมซึ่งชะตากรรมของรัฐบาลผสม

ขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลที่พร้อมจะแยกตัวได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะพรรค

เล็กๆที่ชอบต่อรองรัฐบาลจึงไร้เสถียรภาพมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่

บ่อยครั้งโดยเฉลี่ยรัฐบาลแต่ละชุดอยู่บริหารงานได้ไม่เกินเก้าเดือนเท่านั้น

รัฐบาลชุดต่างๆที่ผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศไม่สามารถจัดการกับ

วิกฤตการณ์แอลจีเรียได้วันที่15เมษายนค.ศ.1958สภาผู้แทนราษฎร

ได้ลงมติไม่ไว้วางใจคว่ำรัฐบาลของเฟลิกซ์กายาร์(Fé l ixGaillard)

ทั้งพรรคซ้ายจัดและพรรคฝ่ายขวาต่างลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ด้วย

เหตุผลที่แตกต่างกันและขัดกันเองโดยพรรคซ้ายจัดกล่าวหาว่ารัฐบาล

ไม่ยอมเจรจากับขบวนการปลดแอกแอลจีเรียขณะที่พรรคฝ่ายขวา

หวาดระแวงว่ารัฐบาลจะเปิดการเจรจา

สูญญากาศทางการเมืองดำเนินต่อเนื่องไปหลายสัปดาห์ชาวฝรั่งเศส

ที่ตั้งรกรากในแอลจีเรียต่างหวั่นเกรงว่ารัฐบาลใหม่จะให้เอกราชแก่แอลจีเรีย

จึงขู่ ว่ าจะก่อสงครามกลางเมืองหรือยุ ให้กองทัพทำการรัฐประหาร

ในสถานการณ์เช่นนี้นักการเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ต่างนึกถึงนายพล

เดอโกลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวหน้าขบวนการฝรั่งเศสเสรีต่อสู้กับกองทัพ

เยอรมันและเป็นหัวหน้ารัฐบาลชั่วคราวหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง

โดยที่เดอโกลมีบทบาทสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของชาติและ

วางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในช่วงหลังสงครามทุกฝ่ายจึงเห็นตรงกัน

ว่าทางออกเดียวที่เหลืออยู่คือเชิญนายพลเดอโกลกลับมาบริหาร

ประเทศแต่การกลับมาของเดอโกลในคราวนี้มิใช่การกลับมาในฐานะ

นายทหารดังเช่นในอดีตแต่เป็นการคืนสู่อำนาจในฐานะพลเรือนคนหนึ่ง

อย่างไรก็ดีในขณะนั้นไม่มีใครรู้ว่าเดอโกลคิดอย่างไรกับปัญหาแอลจีเรีย

บ้างก็เชื่อว่าท่านมีนโยบายรักษาแอลจีเรียไว้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ

ฝรั่งเศสต่อไปบ้างก็มองว่าท่านจะให้แอลจีเรียมีอิสระในการปกครองตนเอง

มากยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดีเรอเน่โกตี(RenéCoty)ได้มอบหมายให้นายพล

เดอโกลจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งแม้ว่าเดอโกลจะไม่ได้เป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการหวนคืนสู่อำนาจครั้งนี้

เดอโกลไม่ได้ต้องการบริหารประเทศภายใต้ระบบการเมืองของสาธารณรัฐ

ที่สี่แต่ประสงค์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถาบันการเมืองต่างๆและมี

อำนาจเต็มในการดำเนินการทันทีที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดอโกล

จึงเสนอให้รัฐสภามีมติและตรากฎหมายในหลายเรื่องด้วยกัน

 1)รัฐสภาได้ลงมติว่าจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนสิ้นสุด

สมัยประชุมสามัญ

 2)รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติลงวันที่19มิถุนายนค.ศ.1958มอบ

อำนาจเต็มให้แก่รัฐบาลของเดอโกลเพื่อที่รัฐบาลจะได้ตรารัฐ

กำหนดออกมาตรการต่างๆที่จำเป็นแก่การบริหารประเทศใน

ช่วงเวลาที่รัฐสภาหยุดปฏิบัติหน้าที่

 3)รัฐสภาได้ตรารัฐบัญญัติลงวันที่3มิถุนายนค.ศ.1958แก้ไข

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญค.ศ.1946

รฐับญัญตัิลงวนัที่3มถินุายนค.ศ.1958บญัญตัวิา่“รฐับาลทีจ่ดัตัง้ 

เมื่ อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ . 1958 จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ ไข

 2 เหตุที่ในทางวิชาการเรียกระบบนี้ว่า“เอกนิยม”เพราะรัฐบาลต้องได้รับความไว้วางใจจาก
สภาแต่เพียงองค์กรเดียวขณะที่ในระบบรัฐสภาแบบทวินิยม(régimeparlementairedualiste)
รัฐบาลจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสององค์กรจึงจะอยู่บริหารราชการแผ่นดินได้คือต้องได้รับ
ความไว้วางใจทั้งจากสภาและจากประมุขของรัฐ(ซึ่งอาจเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี)โดย
ตัวอย่างที่เด่นชัดของระบบรัฐสภาแบบทวินิยมคือการปกครองในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ฟิลิป
(LouisPhilippe)ในระหว่างค.ศ.1830-1848ที่ถือกันว่าสถาบันกษัตริย์มิได้เป็นเพียง
สัญลักษณ์แต่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินและรัฐบาลต้องได้รับความไว้วางใจจาก
กษัตริย์ด้วย(ดังคำกล่าวของที่ว่า“ราชบัลลังก์ไม่ใช่เก้าอี้ที่ว่างเปล่า”)ซึ่งนักวิชาการส่วนหนึ่ง
เห็นว่าระบบรัฐสภาแบบทวินิยมนี้มีความสมดุลมากที่สุด
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รัฐธรรมนูญ” กรณีจึงเป็นการมอบอำนาจเฉพาะตัวหากต่อมารัฐบาลของ

เดอโกลมีอันเป็นไปรัฐบาลใหม่ย่อมไม่อาจใช้อำนาจดังกล่าวได้เมื่อรัฐบาล

จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จจะส่งร่างไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญ

(Comitéconsultatifconstitutionnel)พิจารณาให้ความเห็นองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการดังกล่าวออกแบบมาเพื่อให้สภาชุดเดิมมีสิทธิมีเสียงที่จะ

แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสองในสามของกรรมการที่ปรึกษา

รัฐธรรมนูญจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการชุดต่างๆของสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาส่วนกรรมการที่เหลืออีกหนึ่งในสามเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิที่รัฐบาลแต่งตั้ง

เมื่อคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญให้ความเห็นต่อร่างแล้วก็จะส่ง

ร่างให้สภาแห่งรัฐพิจารณาให้ความเห็นจากนั้นจะเสนอร่างต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติต่อร่าง

รัฐธรรมนูญต่อไป

สำหรับเงื่อนไขทางสารบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญร่างจะต้องเคารพ

ต่อหลักการสำคัญสี่ประการด้วยกัน

 1) ที่มาขององค์กรของรัฐต่างๆต้องมาจากประชาชนกล่าวคือทั้ง

อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารจะต้องมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนหรือมาจากการเลือกขององค์กรที่ได้รับ

เลือกจากประชาชนอีกชั้นหนึ่ง

 2) ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

อย่างแท้จริงเพื่อที่รัฐบาลและรัฐสภาจะได้ใช้อำนาจของตนได้

อย่างเต็มที่โดยเดอโกลมองการแบ่งแยกอำนาจนี้ในเชิงองค์กร

โดยคณะรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของสภาแต่มาจากการ

แต่งตั้งของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภา

ในขณะเดียวกัน

 3)รัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อรัฐสภาซึ่งเงื่อนไขนี้ปิดทาง

ไปสู่ระบอบการปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบอเมริกา

 4)องค์กรตุลาการต้องมีความเป็นอิสระเพื่อที่จะได้ปกปักรักษาไว้ซึ่ง

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติรับรองไว้ในคำปรารภของ

รัฐธรรมนูญค.ศ.1946และคำประกาศสิทธิมนุษยชนและ

พลเมืองค.ศ.1789ซึ่งเงื่อนไขนี้สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของ

ผู้ยกร่างที่ต้องการสร้างหลักประกันในการใช้สิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

ร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่3กันยายนค.ศ.1958ซึ่งนับเป็นเวลาสามเดือนหลังจากมีการตรา

รัฐบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญลงวันที่3มิถุนายนค.ศ.1958กระบวนการ

ยกร่างอาจแบ่งออกได้เป็นสามขั้นตอนด้วยกันได้แก่(1)การจัดทำร่างแรก

(2)การพิจารณาร่างแรกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญและ

(3)การจัดทำร่างสุดท้าย

การจัดทำร่างแรกใช้เวลาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างแรกมีอยู่2องค์กรได้แก่คณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นองค์กรทางเทคนิคและคณะกรรมการร่วมระหว่าง

กระทรวงซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองร่างแรกได้รับความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กรกฎาคมค.ศ.1958และส่งต่อไปยังคณะ

กรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญในวันรุ่งขึ้นทันที

คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการจำนวน

ทั้งสิ้น39คนโดยสองในสามได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการชุด

ตา่งๆของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาจงึอาจมองวา่เปน็รฐัสภาทีย่อ่สว่นมา

ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดอโกลก็ต้องการ
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แรงสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆเช่นกันโดยพรรคการเมืองสำคัญๆ

ต่างมีผู้แทนในคณะกรรมการชุดนี้ยกเว้นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปฏิเสธที่จะร่วม

สังฆกรรมด้วย

แม้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะมีบทบาทเพียงให้คำปรึกษาแต่รัฐบาล

ก็ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามหรือบางครั้งนายกรัฐมนตรี

(เดอโกล)ก็มาประชุมเองโดยในการประชุมจะมีการจดรายงานการประชุม

ซึ่งช่วยให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างโดยเฉพาะแนวคิดของเดอโกล

ทั้งยังทำให้ทราบว่าการใช้การตีความรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาอาจจะไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างเสียเลยทีเดียวโดยเฉพาะในประเด็น

เกี่ยวกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ได้พัฒนาบทบาทในการควบคุม

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไปไกลกว่าตัวบทของ

รัฐธรรมนูญในทำนองเดียวกันกับศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ผู้ยกร่างได้แก้ไขร่างเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษารัฐธรรมนูญก่อนที่จะส่งร่างไปให้สภาแห่งรัฐพิจารณาให้ความเห็น

ต่อร่างซึ่งเป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาและร่างสุดท้ายได้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที่3กนัยายนค.ศ.1958และเสนอให้

ประชาชนออกเสียงประชามติเมื่อวันที่28กันยายนปีเดียวกันซึ่งปรากฏว่า

ผู้ออกเสียงมากกว่าร้อยละ80ได้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่4ตุลาคมค.ศ.1958

หลังจากนั้นเดอโกลได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง

ท่วมท้นและเดอโกลได้แต่งตั้งมิเชลเดอเบร(MichelDebré)ซึ่งเป็นผู้มี

ส่วนสำคัญคนหนึ่งในการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญมีจุดเด่นสองประการ 

จุดเด่นประการแรกส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มักจะไม่ได้

เปลี่ยนแปลงของเก่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีตัวอย่าง

ให้เห็นในเรื่องนี้รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สี่พยายามแก้ไขข้อบกพร่อง

ของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สาม(แม้จะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าใดนัก)

และรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้าก็พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของ

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สี่บ้าง

อย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้าก็สร้างความเปลี่ยนแปลง

อย่างมากในบางเรื่องเช่นกรณีของประธานาธิบดีจากเดิมในสมัย

สาธารณรัฐที่สี่ที่ประธานาธิบดีมีบทบาทในเชิงสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญของ

สาธารณรฐัทีห่า้กท็ำใหป้ระธานาธบิดมีบีทบาทสำคญัหรอืสำคญัทีส่ดุเลยกว็า่ได้

ทั้งนี้แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้อำนาจประธานาธิบดีมากแต่ในทาง

ปฏิบัติประธานาธิบดีจะมีบทบาทสำคัญได้ต่อเมื่อมีเสียงสนับสนุนในสภา

ดังนั้นในช่วงที่เสียงข้างมากในสภาเป็นคนละขั้วกับประธานาธิบดีหรือ

ที่เรียกว่าช่วง“การอยู่ร่วมกัน”(cohabitation)ระหว่างประธานาธิบดีที่มา

จากพรรคหนึ่งและเสียงข้างมากในสภาที่มาจากอีกพรรคหนึ่งประธานาธิบดี

ก็จะมีบทบาทลดน้อยถอยลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ข้อบกพร่องประการสำคัญประการหนึ่งของสาธารณรัฐที่สี่คือ

ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลและการไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจพิเศษแก่

ประธานาธิบดีจัดการกับวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้า

พยายามแก้ไขข้อบกพร่องในสองเรื่องนี้ดังที่จะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป

จุดเด่นประการที่สองคือตัวตนของเดอโกลเองที่มีชีวประวัติ

อันโดดเด่นเป็นทหารกล้าและเป็นนักกลยุทธตัวยงในค.ศ.1940ฝรั่งเศส

ต้องพ่ายแพ้ให้กับเยอรมันและรัฐบาลฝรั่งเศสตอนนั้นยินยอมทำสัญญา

สงบศึกกับ เยอรมันแม้ ว่ า เดอ โกลต้ อ งการสู้ กั บ เยอรมันต่ อ ไป

โดยไปตั้งหลักในอาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศสแต่ในขณะนั้นไม่มีองค์กร

ใดเลยที่มีอำนาจตัดสินใจเช่นนี้ได้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขแห่ง

สาธารณรัฐไม่มีอำนาจตัดสินใจได้ดังที่เดอโกลได้กล่าวไว้ว่า“ตอนนั้น 

ไม่มี รั ฐ และไม่มีประมุข” ตรงนี้ เป็นที่ มาของการสร้ างสถาบัน

ประธานาธิบดีที่มีความเข้มแข็งมีอำนาจพิเศษจัดการกับวิกฤตการณ์
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อันเป็นที่มาของมาตรา16ของรัฐธรรมนูญค.ศ.1958ถ้าตอนนั้น

มีมาตรา16เหตุการณ์ก็อาจเปลี่ยนไปในค.ศ.1940เดอโกลต้อง

รวบรวมกองกำลังไปตั้งหลักที่อังกฤษเพื่อทำสงครามต่อทั้งที่ไม่มีอำนาจตาม

กฎหมายเลยแม้แต่น้อย

ด้วยความเป็นนักกลยุทธเดอโกลจึงมองรัฐธรรมนูญในเชิงกลไกใน

เชิงดุลอำนาจและกำหนดหลักเกณฑ์โดยจัดดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆให้

ลงตัวสำหรับเดอโกลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นเพียงการประกาศหลักเกณฑ์

อย่างขึงขังและชัดเจนเท่านั้นแต่เป็นการบัญญัติให้อำนาจแก่องค์กร

ที่เกี่ยวข้องและให้เครื่องมือในการใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงกรณีจึงมิใช่

การจัดสรรอำนาจในลักษณะที่เป็นนามธรรมแต่คำนึงถึงความเป็นจริงคำนึง

ถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวคิดของเดอโกลนี้ปรากฏชัดในเรื่องความรับผิดชอบทางการ

เมืองของรัฐบาลและอำนาจของประธานาธิบดีในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นกลไกที่

ทำให้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐที่ห้ามีประสิทธิภาพดังที่จะได้กล่าว

ต่อไป


3. กลไกที่ทำให้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐที่ห้า  
มีประสิทธิภาพ 

       3.1  กลไกความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาล 

 ก่อนที่จะพิจารณากลไกในเรื่องนี้ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ห้า

จำต้องย้อนกลับไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสาธารณรัฐที่สามและสาธารณรัฐ

ที่สี่เสียก่อน

 กลไกในช่วงสาธารณรัฐที่สาม 

 รั ฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ สามประกอบด้วยกฎหมาย

รัฐธรรมนูญจำนวน3ฉบับที่ตราขึ้นในค.ศ.1875ในเรื่องความรับผิดชอบ

ทางการเมืองของรัฐบาลนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกระบวนการ

ขั้นตอนในรายละเอียดเพียงแต่บัญญัติหลักไว้สั้นๆแต่เพียงว่า“รัฐมนตรี

ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสภาสำหรับนโยบายทั่วไปของรัฐบาลและ  

รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวสำหรับการกระทำส่วนตัวของตน”  

 ในทางปฏิบัติมีกลไกเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเมืองของ

รัฐบาลอยู่สองวิธีการด้วยกันได้แก่

 1)การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยสมาชิก

สภา(motiondecensure)หากญัตติได้รับความเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากธรรมดาของสมาชิกสภารัฐบาลก็ต้อง

ลาออก

 2)การที่รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภา(questionde

confiance)ในกรณีที่รัฐบาลเห็นว่าร่างกฎหมายที่เสนอต่อ

สภามีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลแต่

ไม่มั่นใจว่าจะมีเสียงในสภามากพอที่จะผ่านร่างกฎหมายนั้น

รัฐบาลก็จะผูกโยงการผ่านร่างกฎหมายกับการขอความ

ไว้วางใจจากสภาด้วยวิธีการนี้รัฐบาลสามารถกดดันสภา

ให้ลงมติไว้วางใจรัฐบาลและผ่านร่างกฎหมายไปในคราว

เดียวกันแต่หากสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายก็เท่ากับเป็นการ

แสดงความไม่ไว้วางใจรัฐบาลและรัฐบาลต้องลาออก

 ในช่วงสาธารณรัฐที่สามวิธีการทั้งสองนี้ไม่มีแบบพิธีที่กำหนดไว้

เป็นพิเศษและไม่มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องได้รับเสียงข้างมากซึ่งถือเป็น

ข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญต่อมาในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ

จึงพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนี้

 ในช่วงสาธารณรัฐที่ สามรั ฐบาลไร้ เสถียรภาพอย่างมาก

ในระหว่างค.ศ.1875ถึงค.ศ.1940มีรัฐบาลกว่าร้อยคณะซึ่งสร้าง

ผลเสียนานับประการกล่าวคือรัฐบาลไม่สามารถกำหนดนโยบายบริหาร
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ประเทศในระยะยาวได้ไม่มีความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญๆของประเทศจนทำให้ประชาชน

ไม่พอใจและต่อต้านระบบรัฐสภาและทำให้ฝรั่งเศสอ่อนแอลงเรื่อยๆ

เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเยอรมันที่มีการปกครองแบบอำนาจนิยมแต่มี

ประสิทธิภาพ

 กลไกในช่วงสาธารณรัฐที่สี่ 

 ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สี่พยายามแก้ไขปัญหาความ

ไร้เสถียรภาพของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในช่วงสาธารณรัฐที่สามโดยผู้ยกร่าง

เชื่อว่าแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญและธรรมเนียมปฏิบัติของ

ระบบรัฐสภาจะแก้ไขปัญหาได้

 ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญมองว่าปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล

มีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญและเชื่อว่าการที่

รัฐบาลลาออกเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทำให้

ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลดความเสี่ยงที่รัฐบาลจะถูก

บีบให้ลาออกผู้ยกร่างเชื่อในแนวคิดดั้งเดิมของระบบรัฐสภาที่ตั้งอยู่บนความ

สมดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่ดุลและคานซึ่งกันและกันฝ่าย

นิติบัญญัติอาจคว่ำรัฐบาลโดยการลงมติไม่ให้ความไว้วางใจตามที่รัฐบาล

ร้องขอหรือลงมติเห็นชอบกับญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนรัฐบาลก็อาจ

เสนอให้ประธานาธิบดียุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการใช้อำนาจยุบสภา

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและสภาโดยให้

ประชาชนเป็นคนตัดสินในการเลือกตั้งทั่วไปทว่าในช่วงสาธารณรัฐที่สาม

สภาสามารถคว่ำรัฐบาลได้โดยง่ายเพราะไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเสียง

ข้างมาก(เพียงแค่ร่างกฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลก็ลาออกแล้ว)ส่วนการยุบ

สภาก็เป็นเพียงกลไกที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ในทางปฏิบัติ

ไม่มีประธานาธิบดีคนใดกล้าใช้อำนาจยุบสภาอีกหลังจากการยุบสภาใน

ค.ศ.1877ที่ฝ่ายของประธานาธิบดีแพ้การเลือกตั้งหลังจากยุบสภา

 ด้วยเหตุนี้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจึงคิดว่าสามารถแก้ไขปัญหา

ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลได้ง่ายๆโดยกำหนดให้สภาต้องใช้เสียง

ข้างมากเด็ดขาดในการคว่ำรัฐบาลและเปิดช่องให้มีการยุบสภาได้ในกรณีที่

เกิดความขัดแย้งระหว่างสภาและรัฐบาลอย่างไรก็ดีปรากฏว่าในช่วง

สาธารณรัฐที่สี่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกับ

ในอดีต

 เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ยกร่างรัฐธรรรมนูญวิเคราะห์ปัญหา

ของสาธารณรฐัทีส่ามคลาดเคลือ่นไปอนัทีจ่รงิแลว้ปญัหาความไรเ้สถยีรภาพ

ของรัฐบาลไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญแต่เป็นผลสืบเนื่อง

มาจากระบบพรรคการเมืองเพราะสาธารณรัฐที่สามเป็นระบอบที่มีพรรคเล็ก

พรรคน้อยจำนวนมากรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพหากพรรค

ร่วมรัฐบาลพรรคใดพรรคหนึ่งถอนตัวจากรัฐบาลหรือปฏิเสธที่จะผ่านร่าง

กฎหมายของรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ต่อไปไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่าร่างกฎหมายจะไม่

ผ่านด้วยเสียงข้างมากธรรมดาหรือเสียงข้างมากเด็ดขาดผลก็ไม่แตกต่างกัน

เพราะเมื่อรัฐบาลไม่มีเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเสียแล้วรัฐบาล

ก็จำเป็นต้องลาออกกรณีจึงเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ลาออกเพื่อปฏิบัติให้เป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญแต่ลาออกเพราะไม่อาจอยู่บริหารประเทศต่อไปได้

 ส่วนการยุบสภาประธานาธิบดีก็ไม่อาจใช้อำนาจนี้ได้ไม่ว่า

รัฐธรรมนูญจะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรเหตุผลเป็นเพราะประธานาธิบดี

จะใช้อำนาจยุบสภาได้ไม่ว่าจะริเริ่มเองหรือโดยการร้องขอจากรัฐบาล

ต่อเมื่อมีเงื่อนไขครบสองประการประการแรกเกิดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างเสียงข้างมากในสภาและรัฐบาลประการที่สองฝ่ายบริหารจะต้อง

มั่นใจว่าหากยุบสภาแล้วจะชนะการเลือกตั้งและมีเสียงข้างมากในสภาได้

ทว่าเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เคยมีครบเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความ

ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับเสียงข้างมากในสภาแต่เป็นความขัดแย้งกับพรรค

ร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพรรคเล็กๆกรณีจึงไม่ใช่ปัญหา

ที่จะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินได้อีกประการหนึ่งประธานาธิบดีก็ดี
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นายกรัฐมนตรีก็ดีอาจเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคการเมืองนั้น

ก็ไม่อาจครองเสียงข้างมากในสภาได้พรรคเดียวแต่ต้องพึ่งพาพรรคอื่นๆ

เพื่อตั้งรัฐบาลผสมดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเช่นไรก็ไม่อาจ

แก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุนี้ในช่วงสาธารณรัฐที่สามจึงมีการยุบสภาเพียงครั้ง

เดียวและประธานาธิบดีเป็นผู้แพ้เดิมพัน

 ในช่วงสาธารณรัฐที่สี่เหตุทำนองเดียวกันก็ทำให้เกิดผลทำนอง

เดียวกันการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้หลักเสียงข้างมากเด็ดขาดในการ

คว่ำรัฐบาลทำให้เกิดผลที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนเพราะรัฐธรรมนูญกำหนด

เงื่อนไขในการใช้อำนาจยุบสภาไว้ว่าจะต้องมีการคว่ำรัฐบาลสองครั้งในช่วง

เวลาสิบแปดเดือน“ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ”คือสภาต้องลง

มติไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาดทว่าในทางปฏิบัติเพียงแค่

สภาลงมติไม่ไว้วางใจด้วยเสียงข้างมากธรรมดารัฐบาลก็ลาออกแล้วเพราะ

อยู่บริหารประเทศต่อไปไม่ได้เมื่อรัฐบาลลาออกด้วยเสียงข้างมากธรรมดา

ของสภาไม่ใช่เสียงข้างมากเด็ดขาดประธานาธิบดีจึงไม่สามารถใช้อำนาจ

ยุบสภาได้กลไกตามรัฐธรรมนูญจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์

 กลไกในช่วงสาธารณรัฐที่ห้า 

 รัฐธรรมนูญค.ศ.1958ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ต่าง

ออกไปเพราะเดอโกลและมิเชลเดอเบรเข้าใจเป็นอย่างดีว่าปัญหา

ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลไม่สามารถ

ผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญแก่การดำเนินนโยบายจึงไม่อาจอยู่บริหารประเทศ

ต่อไปได้ทั้งสองเชื่อว่าปัญหาของระบบพรรคการเมืองที่มีพรรคเล็ก

พรรคน้อยจะดำเนินต่อไปจึงพยายามที่จะกำหนดกลไกให้รัฐบาลสามารถอยู่

บริหารประเทศต่อไปได้แม้จะไม่มีเสียงข้างมากในสภาก็ตามโดยกลไก

ที่ว่านี้บัญญัติไว้ในมาตรา49ของรัฐธรรมนูญ

 มาตรา49ตามทีบ่ญัญตัขิึน้ในค.ศ.1958(กอ่นการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ในค.ศ.2008)บัญญัติว่า

	 “นายกรัฐมนตรี	หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แล้ว	อาจผูกพันความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้กับ

แผนการดำเนินงานหรือคำแถลงนโยบายทั่วไป	

	 สภาผู้แทนราษฎรอาจขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ	โดยการ

เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล	ญัตติดังกล่าว

จะได้รับการพิจารณาต่อเมื่อมีการเข้าชื่อเสนอญัตติโดยสมาชิกสภา		

ผู้แทนราษฎรอย่างน้อยหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่	การออก

เสียงลงมติต่อญัตติดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการเสนอญัตติไปแล้ว		

ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง	การนับคะแนนเสียงให้นับเฉพาะคะแนนเสียง		

ที่เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรคนหนึ่งไม่อาจเข้าชื่อเสนอญัตติไม่ไว้วางใจได้เกินกว่าสามครั้งในสมัย

ประชมุสามญัสมยัหนึง่หรอืเกนิกวา่หนึง่ครัง้ในสมยัประชมุวสิามญัสมยัหนึง่ได	้

เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคถัดไป	

	 นายกรัฐมนตรี	หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	

อาจผูกพันความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้กับการลงมติ

ผ่านร่างรัฐบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งได้	ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าสภาผู้แทน

ราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐบัญญัตินั้นแล้ว	เว้นแต่จะมีการเสนอญัตติ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลัง

จากนั้น	และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามเงื่อนไขที่

กำหนดในวรรคก่อน	

	 นายกรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อการ

แถลงนโยบายทั่วไปได้”	

 บทบัญญัติสองวรรคแรกล้อตามบทบัญญัติที่ มีมาก่อนใน

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สี่แต่ขณะเดียวกันก็พยายามจำกัดช่องทาง

ในการยื่นเสนอญัตติไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งทอดเวลาระหว่างการยื่นญัตติและ

การลงมติออกไปเพื่อมิให้มีการลงมติอย่างเร่งรีบโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี

เสียก่อน
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 บทบัญญัติที่ เป็นของใหม่คื อวรรคสามของมาตรา49

บทบัญญัตินี้ดูเผินๆอาจเหมือนกับกลไกที่เคยมีมาก่อนในช่วงสาธารณรัฐ

ที่สามหรือสาธารณรัฐที่สี่เพราะเป็นกรณีที่รัฐบาลขอความไว้วางใจจากสภา

เพื่อผ่านร่างกฎหมายสำคัญๆอย่างไรก็ดีข้อแตกต่างจากกลไกในอดีต

ก็คือตามบทบัญญัติใหม่นี้สภาจะไม่ลงมติต่อร่างกฎหมายของรัฐบาล

(แต่จะลงมติต่อญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาล)หรือบางครั้งสภาอาจจะไม่ได้ลงมติ

อะไรเลยหากไม่มีการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

ในกรณีเช่นนี้ถือว่าร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากสภาโดยไม่มีการ

ลงมติหรือการอภิปรายเลยแม้แต่น้อยแต่หากมีการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ

สภาก็จะพิจารณาลงมติต่อญัตติไม่ไว้วางใจมิใช่ลงมติต่อร่างกฎหมายดังนี้

ในการนับคะแนนเสียงจึงต้องใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงมติไม่ไว้วางใจ

คือนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับญัตติไม่ไว้วางใจเท่านั้นโดยญัตติจะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของสมาชิกสภาจึงจะถือว่าสภา

ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะทำให้สมาชิก

สภาไม่อาจลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติหรืองดออกเสียงหาก

งดออกเสียงก็จะสันนิษฐานว่าไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจและ

สนับสนุนรัฐบาล

 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขอยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบกลไกของ

สาธารณรัฐที่สี่กับกลไกของสาธารณรัฐที่ห้าว่าให้ผลแตกต่างกันอย่างไร

โดยสมมุติว่าสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น500คน

 กรณีของสาธารณรัฐที่สี่ รัฐบาลขอให้สภาลงมติไว้วางใจเพื่อผ่าน

ร่างกฎหมายฉบับหนึ่งสมาชิกสภาลงมติต่อร่างกฎหมายโดยมีคะแนนเสียง

ดังต่อไปนี้

 เห็นชอบ   200

 ไม่เห็นชอบ  220

 งดออกเสียง 80

 ในกรณีนี้สภามีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายด้วยเสียงข้างมาก

ธรรมดาโดยหลักแล้วรัฐบาลไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ในทางปฏิบัติรัฐบาล

ก็ต้องลาออกเพราะไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายที่จำเป็นแก่การดำเนิน

นโยบายของตน

 กรณีของสาธารณรัฐที่ห้า รัฐบาลขอให้สภาลงมติไว้วางใจ

เพื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง

 -หากไม่มีการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลถือว่าร่างกฎหมาย

ได้รับความเห็นชอบจากสภาโดยไม่ต้องมีการลงมติใดๆ

เลย

 -หากมีการยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลสภาจะลงมติต่อญัตติ

ไม่ไว้วางใจมิใช่ลงมติต่อร่างกฎหมายดังนั้นจึงต้องนับ

เฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจโดย

ใช้ตัวเลขข้างต้นคือมีผู้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้

วางใจจำนวน220คนผลก็คือญัตติไม่ไว้วางใจไม่ได้รับ

คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดดังนั้นนอกจากรัฐบาลไม่ต้อง

ลาออกแล้วยังถือว่าร่างกฎหมายได้รับความเห็นชอบทำให้

รัฐบาลมีเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่อไปได้

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ห้า

มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติซึ่งประสิทธิภาพตรงนี้ไม่ได้เกิด

จากการกำหนดหน้าที่ให้องค์กรต่างๆปฏิบัติตามโดยใจสมัครแต่เป็น

ผลลัพธ์ของกลไกในตัวรัฐธรรมนูญเองเท่านั้น(แนวคิดในเชิงกลไก)

 มาตรา49วรรคสามตามที่ยกร่างขึ้นในค.ศ.1958นั้น

ออกแบบเพื่อตอบสนองระบบเดิมในสาธารณรัฐที่สี่ที่มีพรรคเล็กพรรคน้อย

จำนวนมากและรัฐบาลผสมอ่อนแอผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเกรงว่าสถานการณ์

เช่นนี้จะยืดเยื้ออยู่ต่อไปในช่วงสาธารณรัฐที่ห้าจึงวางกลไกในมาตรา49
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วรรคสามไว้ทว่าการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นระบบพรรคการเมืองเปลี่ยนไป

อย่างหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการด้วย

กันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบารมีของนายพล

เดอโกลบทบาทสำคัญของประธานาธิบดีที่ทำให้เกิดขั้วการเมืองใหญ่

สองขั้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงตั้งแต่ค.ศ.1965ดังนั้นนับแต่

ค.ศ.1959รัฐบาลจึงมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอด

หรือหากไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองเสียงข้างมากรัฐบาลผสมก็จะมี

พรรคใหญ่พรรคหนึ่งเป็นแกนนำและคุมพรรคอื่นๆที่เหลือทำให้การผ่าน

ร่างกฎหมายของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 อย่างไรก็ดีมาตรา49วรรคสามก็ยังถูกนำมาใช้อยู่เนืองๆทั้งนี้

มิใช่เพื่อจัดการพรรคฝ่ายค้านแต่เพื่อกำราบสมาชิกพรรครัฐบาลด้วยกัน

ดังนี้เมื่อต้นค.ศ.2015รัฐบาลก็ได้ใช้มาตรา49วรรคสามอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งที่เราคิดว่ามาตราดังกล่าวเป็นของพ้นสมัยไปแล้วเพราะไม่ได้นำมาใช้อีก

เลยตั้งแต่ค.ศ.2006ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ค.ศ.2015ที่ผ่านมา

รัฐบาลของมานูเอลวาลส์(ManuelValls)ที่มีพรรคสังคมนิยมเป็นแกนนำ

ต้องตกที่นั่งลำบากเพราะมีปัญหาในการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการเจริญ

เติบโตกิจกรรมและความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกขานกัน

โดยทั่วไปว่าร่างกฎหมายมาครง(LoiMacron)ตามชื่อของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่งผ่าน

การลงมติในรายมาตราในวาระแรกในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

แต่วันที่17กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการลงมติเห็นชอบต่อร่างทั้งฉบับรัฐบาล

ตระหนักว่าอาจไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาพอที่จะผ่านร่างกฎหมายเพราะมี

ส.ส.พรรคสังคมนิยมกว่า50คนที่ไม่พอใจเนื้อหาของร่างที่มองว่า

เอื้อประโยชน์ภาคธุรกิจมากเกินไปและอาจจะไม่ยกมือผ่านร่างกฎหมายให้

กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์จึงต้องเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี

เป็นการด่วนเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา49

วรรคสามพรรคฝ่ายค้านจึงใช้โอกาสนี้ยื่นมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ปรากฏว่า

ส.ส.พรรคสังคมนิยมที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของรัฐบาลก็ไม่กล้า

ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านทำให้ญัตติไม่ได้

รับเสียงข้างมากและถือว่าร่างกฎหมายของรัฐบาลได้รับความเห็นชอบจาก

สภาผู้แทนราษฎรกรณีจึงเห็นได้ว่ามาตรา49วรรคสามยังเป็นบทบัญญัติ

ที่เป็นประโยชน์เพราะเป็น“ไม้ตาย”ที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถคุมเสียง

ข้างมากในสภาไม่ให้สั่นคลอน

 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในค.ศ.

2008มีความเห็นว่าระบบพรรคการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปรัฐบาลมีเสียง

ข้างมากในสภาและมีเครื่องมือต่างๆตามรัฐธรรมนูญที่สร้างระบบรัฐสภาให้

เป็นเหตุเป็นผลขณะเดียวกันสภาก็อยู่ในสภาพอ่อนแอหากเทียบกับฝ่าย

บริหารด้วยเหตุนี้จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา49วรรคสาม

เพื่อจำกัดการใช้บทบัญญัติดังกล่าวจากเดิมที่รัฐบาลจะใช้มาตราดังกล่าว

เมื่อใดก็ได้และบ่อยเท่าใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดนับจากนี้รัฐบาลสามารถใช้

มาตรา49วรรคสามสำหรับการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณหรือ

ร่างกฎหมายเงินกองทุนสวัสดิการสังคมและร่างกฎหมายของรัฐบาลหรือ

ร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาอีกหนึ่งฉบับเพียงเท่านั้นภายใน

หนึ่งสมัยประชุม

 มาตรา49วรรคสามที่แก้ไขเพิ่มเติมในค.ศ.2008บัญญัติว่า

“นายกรัฐมนตรี	หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว			

อาจผูกพันความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้กับการลงมติ

ผ่านร่างรัฐบัญญัติงบประมาณหรือร่างรัฐบัญญัติเงินกองทุนสวัสดิการสังคม	

ในกรณีดังกล่าวให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐบัญญัติ

นั้นแล้ว	เว้นแต่จะมีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจรัฐบาลภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากนั้น	และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ

ไมไ่วว้างใจรฐับาลตามเงือ่นไขทีก่ำหนดในวรรคกอ่น	นอกจากนี	้นายกรฐัมนตร	ี

อาจใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อผ่านร่างรัฐบัญญัติของรัฐบาลหรือร่าง		

รัฐบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาอีกฉบับหนึ่งในสมัยประชุมหนึ่ง”	
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 หากพิจารณาในแง่สถิติการตีกรอบการใช้มาตรา49วรรคสาม

ตามแนวทางข้างต้นก็ดูเหมือนจะไม่เข้มงวดเท่าใดนักเพราะยังเปิดโอกาสให้

นายกรัฐมนตรีสามารถใช้มาตราดังกล่าวเพื่อผ่านร่างกฎหมายได้ถึงห้าฉบับ

ภายในหนึ่งสมัยประชุมสามัญที่เริ่มในเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในเดือน

มิถุนายนได้แก่ร่างรัฐบัญญัติงบประมาณประจำปีร่างรัฐบัญญัติเงินกองทุน

สวัสดิการสังคมร่างรัฐบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมงบประมาณประจำปี(ซึ่งมี

ทุกปี)ร่างรัฐบัญญัติชำระงบประมาณค้างจ่ายของปีงบประมาณที่แล้ว

(ซึ่งถือเป็นร่างรัฐบัญญัติงบประมาณอย่างหนึ่ง)และร่างรัฐบัญญัติของ

รัฐบาลหรือร่างรัฐบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาอีกหนึ่งฉบับโดยรัฐบาล

สามารถใช้มาตรา49วรรคสามได้ใหม่ในการพิจารณาร่างในแต่ละวาระ

เมื่อโดยปกติการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับหนึ่งมีสามวาระกรณีจึงอาจมี

การใช้มาตรา49วรรคสามได้ถึงสิบห้าครั้งในหนึ่งสมัยประชุมสามัญ

นอกจากนี้รัฐบาลอาจใช้มาตราดังกล่าวเพื่อผ่านร่างกฎหมายฉบับอื่น

เพิ่มเติมได้อีกหากมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญในระหว่างเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนตุลาคม

      3.2 อำนาจของประธานาธิบดีในภาวะวิกฤต 

 มาตรา16ของรัฐธรรมนูญค.ศ.1958มีที่มาจากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะเหตุการณ์เดือนมิถุนายน

ค.ศ.1940ที่กองทัพเยอรมันเข้ายึดครองดินแดนส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส

ตอนนั้นประธานาธิบดีอัลแบร์เลอเบริง(AlbertLebrun)และนายกรัฐมนตรี

ปอลเรย์โนด์(PaulReynaud)เคยคิดชั่วขณะที่จะทำสงครามกับเยอรมัน

ต่อไปโดยจะรวบรวมบรรดารัฐมนตรีและสมาชิกสภาไปตั้ งหลักที่

กรุงลอนดอนหรือที่เมืองแอลเจียร์ในแอลจีเรียแต่ทั้งสองก็ต้องล้มเลิก

ความคิดเพราะรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่สามไม่ได้ให้อำนาจแก่

ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่จะกระทำการเช่นนั้นได้

 แนวคิดอันเป็นที่มาของมาตรา16ก็คือหากวันหนึ่งประเทศ

ฝรั่งเศสต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันดังเช่นในเดือนมิถุนายนค.ศ.1940

(เช่นถูกรุกรานโดยศัตรูเกิดสงครามกลางเมืองถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณู

ฯลฯ)ประธานาธิบดีในฐานะผู้ปกปักรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติบูรณภาพ

แห่งดินแดนและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศก็ควรมีอำนาจ

มากพอที่จะจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการ

ใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ

 ดังนั้นมาตรา16จึงบัญญัติให้อำนาจประธานาธิบดีเพื่อทำหน้าที่

เป็น“ผู้เผด็จการ”(“dictateur”)ซึ่งคำว่า“ผู้เผด็จการ”ในที่นี้ไม่ได้มีความ

หมายตามที่ เข้ า ใจกันโดยทั่ วไปหรือความหมายในเชิงลบแต่ เป็น

“ผู้เผด็จการ”ในสมัยโรมันโบราณที่ประชาชนพร้อมใจกันมอบอำนาจให้ใช้

โดยไม่มีข้อจำกัดภายในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นในยาม

สงครามทั้งนี้มิใช่เพื่อทำลายองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองแต่เพื่อ

คุ้มครององค์กรหรือสถาบันเหล่านั้น

 โดยเหตุที่มาตรา16ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์พิเศษ

และสิ่งที่เป็น“พิเศษ”นั้นโดยสภาพแล้วย่อมไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้

ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องใช้คำว่า“สถานการณ์พิเศษ”ซึ่งเป็นถ้อยคำ

กว้างๆที่สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้แต่ในอีก

แง่หนึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในการตีความมาตรา16และแม้ว่าอาจแก้ปัญหา

ในการตีความได้โดยถือตามบรรทัดฐานที่มีมาก่อนในการใช้มาตราดังกล่าว

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญค.ศ.1958

มีการนำมาตรา16มาใช้เพียงครั้งเดียวในเดือนเมษายนค.ศ.1961ในครั้ง

ที่คณะนายทหารที่บัญชาการอยู่ในแอลจีเรียดื้อแพ่งต่อรัฐบาลที่ปารีสและ

จัดตั้งรัฐบาลปฏิวัติในแอลจีเรียเพื่อต่อต้านกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาล

ฝรัง่เศสกบัขบวนการปลดแอกแอลจเีรยีทัง้นี้แมว้า่กลุม่กบฏจะถกูปราบปราม

ภายในเวลาไม่กี่วันแต่ก็มีการใช้มาตรา16ต่อเนื่องมาอีกหลายเดือนจนถึง

วันที่29กันยายนค.ศ.1961

 ในที่นี้จะได้พิจารณาว่ามาตรา16มีเงื่อนไขในการบังคับใช้

อย่างไรและผลทางกฎหมายของการบังคับใช้มาตราดังกล่าวเป็นอย่างไร
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 เงื่อนไขในการบังคับใช้มาตรา 16 

 มาตรา16มีเงื่อนไขในการบังคับใช้อยู่สองประการด้วยกัน

ประการแรกมีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วนต่อสถาบันของ

สาธารณรัฐความเป็นเอกราชของชาติบูรณภาพแห่งดินแดนหรือการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศประการที่สองการดำเนินงานตามปกติ

ขององค์กรของรัฐหยุดชะงักลง

 เงื่อนไขข้างต้นนี้จะต้องครบถ้วนทั้งสองประการจึงจะใช้บังคับ

มาตรา16ได้ในทางปฏิบัติจึงต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ามีเงื่อนไขทั้ง

สองประการหรือไม่อย่างไรซึ่งเงื่อนไขแต่ละประการก็มีลักษณะแตกต่างกัน

โดยเงื่อนไขประการแรกในเรื่องภัยคุกคามนั้นเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่สำหรับเงื่อนไขประการที่สอง

จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกล่าวคือการดำเนินงานขององค์กรของ

รัฐได้หยุดชะงักลงแล้วมิใช่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 กรณีเหตุการณ์ในเดือนเมษายนค.ศ.1961นั้นเดอโกล

มีความเห็นสอดคล้องกับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญว่ามี เงื่ อนไขทั้ ง

สองประการครบถ้วนแก่การบังคับใช้มาตรา16แล้วสำหรับเงื่อนไข

ประการแรกไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะมีการตั้งรัฐบาลปฏิวัติที่เมืองแอลเจียร์

และรัฐบาลปฏิวัติข่มขู่ว่าจะโค่นล้มองค์กรของรัฐที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ

ลงกรณีจึงมีภัยคุกคามอย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วนต่อสถาบันของ

สาธารณรัฐส่วนเงื่อนไขประการที่สองนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนเท่าใดนัก

เพราะกลุม่กบฏยงัไมไ่ดโ้จมตกีรงุปารสีและองคก์รสำคญัๆของรฐัไมว่า่จะเปน็

ประธานาธิบดีรัฐบาลรัฐสภาหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ยังดำเนินงาน

ได้อยู่ตามปกติอย่างไรก็ดีนายพลเดอโกลและคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นกรณีที่การดำเนินงานตามปกติขององค์กรของรัฐ

หยุดชะงักลงเพราะแม้ว่าองค์กรต่างๆจะยังทำงานได้แต่แอลจีเรียซึ่งเป็น

ดินแดนส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสไม่อยู่ภายใต้การสั่งการขององค์กรของรัฐ

เสียแล้วอีกทั้งในขณะนั้นกลุ่มกบฏยังจับรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นตัวประกันไว้ที่

เมืองแอลเจียร์ด้วย

 กรณีจึงเห็นได้ว่าเงื่อนไขที่ว่าการดำเนินงานตามปกติขององค์กร

ของรัฐหยุดชะงักลงนั้นไม่ได้เรียกร้องว่าศูนย์การตัดสินใจและสั่งการของ

องค์กรของรัฐจะต้องเป็นอัมพาตเสมอไปเพียงแต่ดินแดนส่วนหนึ่งส่วนใด

ของประเทศหลุดจากอำนาจสั่งการขององค์กรของรัฐก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข

ดังกล่าวแล้ว

 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการอธิบายถึงเงื่อนไขในการบังคับใช้

มาตรา16แต่องค์กรใดเล่าที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการพิจารณาและ

วินิจฉัยว่ามีเงื่อนไขทั้งสองประการครบถ้วนคำตอบก็คือประธานาธิบดี

ผู้เดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจใช้บังคับมาตรา16และการประกาศใช้บังคับ

มาตรา16ถือเป็นอำนาจเฉพาะตัวของประธานาธิบดีที่ไม่ต้องมีการลงนาม

กำกับโดยผู้ดำรงตำแหน่งอื่นแต่อย่างใด

 อย่างไรก็ดีก่อนที่จะประกาศใช้มาตรา16ประธานาธิบดีจะต้อง

ดำเนินการตามขั้นตอนบางประการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสียก่อน

 ประการแรกประธานาธิบดีจะต้องหารือนายกรัฐมนตรีประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภารวมทั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

แต่ทั้งนี้ความเห็นขององค์กรต่างๆเป็นเพียงความเห็นประกอบการ

พิจารณาของประธานาธิบดี เท่านั้นไม่มีผลผูกพันการตัดสินใจของ

ประธานาธิบดีแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีความเห็นเหล่านี้ก็มีนัยสำคัญใน

ทางการเมืองอยู่ เหมือนกันโดยเฉพาะความเห็นของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญที่มีการประกาศให้รับทราบเป็นการทั่วไป

 มี ป ร ะ เด็ นน่ าพิ จ า รณาว่ า ก า รที่ รั ฐ ธ ร รมนูญกำหนดให้

ประธานาธิบดีต้องหารือความเห็นจากองค์กรของรัฐต่างๆจะเป็นเรื่องที่ขัด

กับเงื่อนไขในการบังคับใช้มาตรา16ที่ว่าการดำเนินงานตามปกติของ
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องค์กรของรัฐหยุดชะงักลงหรือไม่เพราะประธานาธิบดีจะหารือความเห็น

จากองค์กรของรัฐต่างๆได้องค์กรของรัฐเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ดำเนิน

งานตามปกติได้อยู่ทั้งนี้หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ขัดแย้ง

กันในเรื่องนี้เพราะเงื่อนไขที่ว่าการดำเนินงานตามปกติขององค์กรของรัฐ

หยุดชะงักลงนั้นมิได้หมายความว่าอำนาจการตัดสินใจขององค์กรของรัฐ

ต่างๆต้องเป็นอัมพาตเสมอไปและแม้ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดข้องทำให้

ประธานาธิบดีไม่อาจขอความเห็นจากองค์กรต่างๆได้ประธานาธิบดีก็อาจ

ถือว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในมาตรา16

ได้

 ทั้งนี้หลังจากขอความเห็นจากองค์กรต่างๆครบถ้วนแล้ว

หากประธานาธิบดียังตั้งใจที่จะบังคับใช้มาตรา16ก็ต้องแถลงให้ประชาชน

ทราบถึงเหตุผลในการใช้มาตราดังกล่าว

 ในเรื่องการใช้อำนาจพิเศษนี้รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีข้อแตกต่างจาก

ระบบของประเทศอื่นๆตรงที่ให้อำนาจตัดสินใจแก่ประธานาธิบดีแต่เพียง

องค์กรเดียวขณะที่ในระบบของประเทศอื่นๆนั้นจะให้องค์กรหลายองค์กร

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินการเช่นองค์กรหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยว่า

มีสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้ใช้อำนาจพิเศษหรือไม่และมอบหมายให้อีก

องค์กรหนึ่งควบคุมสถานการณ์และมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งตรวจสอบว่า

สถานการณ์ได้กลับสู่ภาวะปกติและสามารถยุติการใช้อำนาจพิเศษได้

 ผลทางกฎหมายของการบังคับใช้มาตรา 16 

 การบังคับใช้มาตรา16จะมีผลเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจของ

องค์กรของรัฐต่างๆอย่างมาก

 มาตรา16บัญญัติให้ประธานาธิบดีมีอำนาจออก“มาตรการใด	ๆ	

ที่จำเป็นแก่การจัดการสถานการณ์”ที่เกิดขึ้นได้ซึ่งจะสังเกตได้ว่าข้อความ

ที่ ใช้นี้ เป็นถ้อยคำทั่วๆไปที่มีความหมายกว้างขวางอย่างยิ่ งดังนี้

ประธานาธิบดีจึงมีอำนาจออกมาตรการที่ในช่วงเวลาปกติไม่อยู่ในอำนาจ

หน้าที่ของตนโดยประธานาธิบดีอาจใช้อำนาจเข้ากระทำการแทนที่รัฐบาล

รัฐสภาหรือแม้แต่องค์กรตุลาการประธานาธิบดีอาจออกมาตรการจำกัด

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือจำกัดเสรีภาพของบุคคลโดยสั่งกักขังบุคคลหรือสั่ง

ห้ามออกนอกเคหะสถานหรือสั่งปลดหรือย้ายข้าราชการที่ไม่จงรักภักดีได้

อันเป็นการจำกัดหลักประกันตามกฎหมายของข้าราชการ

 โดยที่มาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นการใช้อำนาจเป็นการเฉพาะตัว

ของประธานาธบิดีจงึไมต่อ้งมกีารลงนามกำกบัโดยนายกรฐัมนตรีอยา่งไรกด็ี

มาตรา16กำหนดให้ประธานาธิบดีต้องหารือความเห็นของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญก่อนที่จะออกมาตรการต่างๆแต่ความเห็นของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงความเห็นประกอบการพิจารณาของประธานาธิบดี

เท่านั้นไม่มีผลผูกพันการตัดสินใจของประธานาธิบดีนอกจากนี้รัฐธรรมนูญ

รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้

บังคับให้มีการประกาศความเห็นดังกล่าวให้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งแตกต่าง

จากความเห็นของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในชั้นการตัดสินใจบังคับใช้

มาตรา16ที่ต้องประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันเมื่อไม่มีการเปิดเผยความ

เห็นของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในชั้นที่เป็นการออกมาตรการต่างๆตาม

มาตรา16ประชาชนจึงไม่รู้ว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีข้อทักท้วงประการ

ใดบ้างต่อการออกมาตรการของประธานาธิบดีทำให้ประธานาธิบดีไม่ต้อง

แยแสต่อข้อทักท้วงของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

 อย่างไรก็ดีในการใช้อำนาจตามมาตรา16ของประธานาธิบดี

ก็มีข้อจำกัดในทางเนื้อหาสาระอยู่สองประการ

 ประการแรกตราบใดที่ยังมีการประกาศใช้มาตรา16อยู่

ประธานาธิบดีไม่อาจใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะมาตรา16

วรรคท้ายบัญญัติว่า“ไม่อาจมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่มีการใช้
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มาตรา	16”ในเรื่องนี้อำนาจของประธานาธิบดีจึงมีอยู่จำกัดเมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาปกติ

 ประการที่สองตามมาตรา16วรรคสามการออกมาตรการต่างๆ

ของประธานาธิบดีจะต้องเป็นไปด้วย“เจตจำนงที่จะทำให้องค์กรของรัฐตาม

รัฐธรรมนูญกลับมาปฏิบัติภารกิจของตนได้ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด”

ดังนั้นการใช้อำนาจพิเศษนี้จึงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่เคร่งครัดคือต้องมี

ความมุ่งหมายเพื่อทำให้สถานการณ์ต่างๆกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ในทำนองเดียวกันกับการใช้อำนาจของผู้เผด็จการสมัยโรมันโบราณ

ในการนี้ประธานาธิบดีอาจมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางที่จะพิจารณาว่าจะเลือก

ใช้มาตรการใดเพื่อทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแต่ประธานาธิบดีก็ไม่

อาจกระทำการบางอย่างได้เช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะจะทำให้การกลับสู่

ระบบรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ดีประธานาธิบดีอาจงดใช้

รัฐธรรมนูญในบางมาตราได้เช่นนายพลเดอโกลที่มีคำสั่งให้งดใช้มาตรา

64วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติคุ้มครองมิให้มีการโยกย้ายผู้พิพากษา

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน

 แม้ว่าจะเคยมีบรรทัดฐานในการใช้บังคับมาตรา16มาแล้วใน

ค.ศ.1961แต่มาตราดังกล่าวก็ทิ้งประเด็นปัญหาไว้หลายประการ

 ประการแรกในช่วงเวลาที่มีการใช้บังคับมาตรา16ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐสภารัฐบาลและประธานาธิบดีจะเป็นอย่างไรทั้งนี้มาตรา16

วรรคสี่บัญญัติว่า“รัฐสภาเปิดสมัยประชุมได้เอง”ดังนั้นในกรณีที่รัฐสภา

ไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมสามัญรัฐสภาก็สามารถเปิดสมัยประชุมได้เองทันทีที่

มีการประกาศใช้มาตรา16โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรารัฐกฤษฎีกาเปิดสมัย

ประชุมสภาโดยประธานาธิบดีการที่รัฐสภาสามารถเปิดสมัยประชุมได้เองนี้

ถือเป็นหลักประกันที่สำคัญเพราะหากประธานาธิบดีใช้อำนาจตามมาตรา

16โดยบิดผันรัฐสภาก็สามารถประชุมร่วมกันเป็นศาลสูง(HauteCour)

เพื่อลงมติถอดถอนประธานาธิบดีได้อย่างไรก็ดีนอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว

ยังมีปัญหาน่าคิดอีกเช่นรัฐสภาจะยังคงใช้อำนาจต่างๆที่มีอยู่เหมือนใน

ช่วงเวลาปกติได้หรือไม่เช่นใช้อำนาจให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมาย

หรือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

 ประการที่สองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจาก

มาตรการที่ออกตามมาตรา16มีสิทธิยื่นคำร้องหรือฟ้องคดีต่อศาลได้หรือ

ไม่และบรรดามาตรการต่างๆที่ออกตามมาตรา16จะถือว่าสิ้นผลใช้บังคับ

ไปในทันทีที่มีการประกาศยุติการใช้มาตราดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

 ประการที่สามแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้บังคับ

มาตรา16ไว้ค่อนข้างชัดเจนแต่ก็มิได้บัญญัติว่าการใช้บังคับมาตรา

ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงอย่างไรซึ่งตามความเห็นของฝ่ายตำราส่วนหนึ่งเห็นว่า

จะต้องยุติการใช้บังคับมาตรา16ทันทีเมื่อไม่มีสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้ใช้

บังคับมาตราดังกล่าวอีกต่อไปทว่าในค.ศ.1961นั้นแม้ว่ากลุ่มทหาร

ที่ก่อกบฏจะถูกจัดการตั้งแต่วันที่25เมษายนแล้วแต่ก็ยังคงมีการใช้บังคับ

มาตรา16ต่อเนื่องไปอีกห้าเดือนจนถึงวันที่29กันยายนยิ่งไปกว่านั้น

ประธานาธิบดียังประกาศให้มาตรการบางอย่างที่ออกตามมาตรา16ยังคงมี

ผลใช้บังคับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมค.ศ.1962ด้วย

 ทั้งนี้การขยายระยะเวลาในการใช้บังคับมาตรา16ในกรณี

ดังกล่าวอาจเป็นไปด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องความเหมาะสมเพราะ

ตอนนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อกบฏขึ้นมาได้อีกดังที่มอริสดูแวร์เช

(MauriceDuverger)ได้เปรียบเปรยไว้ว่า“เราไม่อาจถอนกำลังรถดับเพลิง

กลับทันทีที่เพลิงสงบ	แต่ต้องคงกำลังรถดับเพลิงไว้ก่อนอีกชั่วขณะหนึ่งเพื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟจะไม่โหมขึ้นมาอีกและจัดการกับไฟที่สุมอยู่ใต้		

เถ้าถ่านให้ดับสนิท”อย่างไรก็ดีในอีกแง่หนึ่งการปล่อยให้ประธานาธิบดี

มีอำนาจดุลพินิจที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้บังคับมาตรา16

ได้ตามอำเภอใจก็นับเป็นเรื่องอันตรายเช่นกัน

 ด้วยเหตุนี้ในค.ศ.2008จึงมีการตรารัฐบัญญัติลงวันที่23

กรกฎาคมค.ศ.2008แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะตุลาการ
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รัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบเหตุผลความจำเป็นในการใช้มาตรา16

ในกรณทีีม่กีารประกาศใชม้าตราดงักลา่วเปน็เวลานานโดยมาตรา16วรรคหก

ที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติไว้ดังนี้

	 “ เมื่ อมีการใช้อำนาจพิ เศษครบสามสิบวัน	ประธานสภา		

ผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหกสิบคน	

หรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหกสิบคน	อาจยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญขอให้ตรวจสอบว่าเงื่อนไข	(ในการบังคับใช้มาตรา	16)	ตามที่

กำหนดในวรรคหนึ่ งยังคงมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่	ทั้ งนี้	คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้ความเห็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยเร็วที่สุด	

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบและให้ความเห็นได้เองภายใต้

หลักเกณฑ์เดียวกันในกรณีที่มีการใช้อำนาจพิเศษครบหกสิบวัน	และ		

ใช้อำนาจเช่นว่านี้ได้ทุกเมื่อหลังจากพ้นกำหนดเวลาหกสิบวันไปแล้ว”	

 จากบทบัญญัติข้างต้นมีข้อสังเกตอยู่สามประการด้วยกันดังนี้

 ประการแรกเมื่อมีการยื่นคำร้องตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น

ใหม่นี้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะต้องตรวจสอบว่า“เงื่อนไขตามที่กำหนด

ในวรรคหนึ่งยังคงมีอยู่ครบถ้วนหรือไม่”ซึ่งในการตรวจสอบคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญจะต้องตีความบทบัญญัติมาตรา16อย่างเข้มงวดกล่าวคือ

ประธานาธิบดีมีอำนาจใช้มาตรา16ต่อไปได้ตราบเท่าที่การดำเนินงานตาม

ปกติขององค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญยังคงหยุดชะงักและยังมีภัยคุกคาม

อย่างร้ายแรงและปัจจุบันทันด่วนต่อสถาบันของสาธารณรัฐความเป็น

เอกราชของชาติบูรณภาพแห่งดินแดนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเท่านั้นดังนั้นการขยายระยะเวลาใช้บังคับมาตรา16

ออกไปเพียงเพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอีกดังเช่นที่เคยทำ

ในค.ศ.1961ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติใหม่นี้อย่างชัดแจ้ง

 ประการที่สองผู้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ต้องการปล่อยให้การ

ตรวจสอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายการเมือง

ที่มี เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กำหนดให้สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจำนวนหกสิบคนหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหกสิบคนอาจยื่น

คำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกับการยื่นคำร้องขอให้

ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายนอกจากนี้เมื่อครบ

กำหนดเวลาหกสิบวันในการใช้บังคับมาตรา16แล้วคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญยังมีอำนาจตรวจสอบและให้ความเห็นได้เองโดยไม่ต้องมีคำร้อง

จากบุคคลใดด้วย

 ประการที่สามเช่นเดียวกับก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสินใจว่าสมควรยุติการบังคับใช้

มาตรา16เมื่อใดมีแต่เพียงอำนาจในการให้ความเห็นที่ไม่มีผลผูกพันการ

ตัดสินใจของประธานาธิบดีอย่างไรก็ดีโดยที่มีการเปิดเผยความเห็นของ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญต่อสาธารณะดังนั้นในทางการเมืองจึงเป็นเรื่อง

ยากที่ประธานาธิบดีจะทำหูทวนลมไม่สนใจคำทักท้วงของคณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญ

 โดยสรุปแล้วประธานาธิบดีจึงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจตีความตัวบท

มาตรา16ว่ามีสถานการณ์พิเศษที่เป็นเหตุให้ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรานี้

หรือไม่รวมทั้งตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการใดเพื่อทำให้องค์กรของรัฐต่างๆ

กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติโดยนัยนี้ประธานาธิบดีจึงมีฐานะเป็น

องค์รัฏฐาธิปัตย์ตามความหมายของคาร์ลชมิตต์(CarlSchmitt)

 ท้ายที่สุดแล้วหลักประกันเดียวที่ เหลืออยู่ที่จะป้องกันมิให้

ประธานาธิบดีใช้อำนาจตามมาตรา16โดยบิดผันก็คือความสัมพันธ์

ระหว่างประธานาธิบดีและรัฐสภาเมื่อใดก็ตามที่ประธานาธิบดีเห็นว่ามี

เงื่อนไขครบถ้วนแก่การใช้บังคับมาตรา16และประกาศใช้อำนาจพิเศษ

ตามมาตรานี้รัฐสภาก็จะเปิดสมัยประชุมได้เองทันทีซึ่งในบรรดาอำนาจที่

รัฐสภามีอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออำนาจในการเอาผิดทางอาญากับประธานาธิบดี

ดังที่มาตรา68ของรัฐธรรมนูญตามที่ยกร่างในค.ศ.1958ได้บัญญัติ

ไว้ว่า“ประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของ
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ตนก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง	การกล่าวหา

ประธานาธิบดีว่ากระทำการดังกล่าวจะทำได้ก็แต่โดยมติของสภาทั้งสอง		

ที่ออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกันอย่างเปิดเผยและโดยเสียงข้างมากอย่าง

เด็ดขาดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของแต่ละสภา	ในกรณีดังกล่าว			

ให้ศาลสูงเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดการกระทำของประธานาธิบดี”	

 ทั้งนี้การทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง(hautetrahison)

เป็นความผิดอาญาซึ่งไม่มีการกำหนดองค์ประกอบความผิดและบทกำหนด

โทษไว้ไม่ว่าจะในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายฉบับอื่นใดซึ่งคล้าย

กับกรณีของhighcrimesandmisdemeanorsในรัฐธรรมนูญอเมริกาดังนั้น

ในทางปฏิบัติการกระทำใดจะถือเป็นการทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง

จึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับอำนาจดุลพินิจของสภาทั้งสองที่จะเป็นผู้วินิจฉัยส่วน

“ศาลสูง”ที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดของทั้ง

สองสภาซึ่งศาลสูงก็มีดุลพินิจในการพิจารณาความผิดของประธานาธิบดี

เช่นกันเพราะไม่มีกฎหมายกำหนดองค์ประกอบความผิดและบทกำหนดโทษ

สำหรับความผิดฐานทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงไว้

 โดยนัยนี้การกล่าวหาและพิพากษาประธานาธิบดีจึงเป็นการ

ตัดสินใจในทางการเมืองและเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยแท้ดังนั้นก่อนที่

ประธานาธิบดีจะพิจารณาว่าสถานการณ์หนึ่งๆมีความร้ายแรงถึงขั้นที่จะ

ประกาศใช้มาตรา16หรือไม่ประธานาธิบดีจึงต้องสังวรณ์ไว้เสมอว่าอาจ

ถูกรัฐสภากล่าวหาว่าทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงได้ทั้งนี้ความเสี่ยง

ที่ประธานาธิบดีจะถูกตั้งข้อกล่าวหาย่อมขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นสมาชิกของ

สภาทั้งสองเป็นพวกใครแต่อย่างไรก็ตามกลไกการเอาผิดทางอาญานี้ก็มี

ส่วนไม่น้อยในการป้องปรามมิให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดย

บิดผันข้อนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้มาตรา16ถูกนำมาใช้เพียงครั้งเดียว

แม้ว่าที่ผ่านมามีผู้ที่คิดจะนำมาตรา16มาใช้บังคับอยู่ เนืองๆเช่น

ในเหตุการณ์ประท้วงของนักศึกษาในค.ศ.1968แต่ในที่สุดผู้มีอำนาจ

ก็ล้มเลิกความคิดที่จะใช้มาตราดังกล่าวในการแก้ไขปัญหา

 กรณีจึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางกลไกในเรื่องนี้ไว้อย่างสมดุล

เพราะด้านหนึ่งก็ให้อำนาจประธานาธิบดีไว้อย่างกว้างขวางในการตัดสินใจ

ใช้บังคับมาตรา16แต่ขณะเดียวกันรัฐสภาก็มีอำนาจดุจพินิจที่จะกล่าวหา

ประธานาธิบดีว่าทรยศต่อชาติอย่างร้ายแรงได้หากมีการใช้มาตรา16

ในทางที่บิดผันไปจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหากจะเปรียบเปรย

อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีอาวุธปรมาณูไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง

เหมือนกับหลักความสมดุลของความน่าสะพรึงกลัว(équilibredela

terreur)ในช่วงสงครามเย็นที่มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างมีอาวุธปรมาณูไว้

ข่มขู่กันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่กล้าทำอะไรนอกลู่นอกทางจนเกินไปและช่วย

รักษาสันติภาพและความมั่นคงในโลกไว้ได้

 ทั้ งนี้หลักเกณฑ์การเอาผิดทางอาญากับประธานาธิบดีได้

เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในค.ศ.2008และ

การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในค.ศ.2014ที่ยกเลิกความผิดฐาน

ทรยศต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงปัจจุบันประธานาธิบดีอาจรับผิดทาง

อาญาต่อเมื่อสภาทั้งสองตั้งข้อกล่าวหาประธานาธิบดีว่า“ละเลยต่อหน้าที่		

ในทางที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอย่างชัดแจ้ง”ซึ่งเป็นถ้อยคำ

กว้างๆที่เปิดช่องให้สภาสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้การตั้ง

ข้อกล่าวหาประธานาธิบดีต้องอาศัยเสียงสองในสามของสมาชิกที่มีอยู่ของ

สภาทั้งสองส่วนศาลสูงที่จะวินิจฉัยความผิดของประธานาธิบดีจะประกอบ

ด้วยสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาทั้งสองและการวินิจฉัยว่าประธานาธิบดี

กระทำความผิดต้องใช้เสียงสองในสามของสมาชิกที่ประกอบกันเป็นศาลสูง

เช่นกันโดยศาลสูงมีอำนาจลงมติถอดถอนประธานาธิบดีได้เท่านั้นไม่อาจ

พิพากษาให้ประธานาธิบดีรับโทษอาญาอย่างอื่นได้กรณีจึงอาจพิจารณา

ได้ว่าประธานาธิบดีมีความเสี่ยงน้อยลงกว่าเดิมในการใช้มาตรา16สถา
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ในบทสรุปของการบรรยายในวันนี้ผมใคร่ขอให้ข้อคิดว่ากลไกของ

สาธารณรัฐที่ห้าของฝรั่งเศสหรือระบบของประเทศใดๆก็ตามไม่อาจนำไป

ใช้กับประเทศอื่นๆได้ง่ายๆมันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับ“ต้นแบบ”ที่เรา

สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเทศเหมือนกันหมดแต่ในการศึกษา

ประสบการณ์ของประเทศอื่นๆนั้นก็อาจทำให้เราได้บทเรียนหรือข้อคิดดีๆ

ที่นำไปปรับใช้ได้

ข้อคิดประการแรก การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่าง

ฉับพลันทันใดนั้นไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการหรืออำนาจ

นิยมเสมอไปกรณีของประเทศฝรั่งเศสในค.ศ.1958เป็นตัวอย่างที่ชี้

ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่การปรับปรุงระบอบประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ได้

ข้อคิดประการที่สองเราไม่อาจกำหนดแนวทางการบังคับใช้

รัฐธรรมนูญไว้เป็นการล่วงหน้าว่าจะเป็นไปในแนวทางใดกรณีจึงเปล่า

ประโยชน์ที่จะเขียนบทบัญญัติต่างๆไว้อย่างละเอียดลออประวัติศาสตร์

ที่ผ่านมาสอนเราว่ารัฐธรรมนูญที่ทนทานต่อกาลเวลานั้นมักจะเป็น

รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสั้นๆแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดการตีความในแนวทางที่

แตกต่างกันได้แต่รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็ต้องอาศัยการตีความด้วยกันทั้งสิ้น

ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่สั้นเช่นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกากฎหมาย

รัฐธรรมนูญค.ศ.1875ของสาธารณรัฐที่สามหรือรัฐธรรมนูญค.ศ.1958

ล้วนทนทานต่อกาลเวลาเพราะสามารถตีความให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตก

ต่างหลากหลายได้รัฐธรรมนูญค.ศ.1958มีความยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการก่อรัฐประหารโดยกลุ่มทหารใน

แอลจีเรียการที่รัฐบาลขาดเสียงข้างมากในสภาการเปลี่ยนขั้วการเมือง

ที่ครองอำนาจหรือการที่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมาจากฝ่าย

การเมืองต่างขั้วกันและแม้ว่าแต่เดิมผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ได้ตั้งใจให้มี

การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแต่

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้พัฒนากระบวนการควบคุมนี้ขึ้นโดยอาศัย

การตีความและแนวคำวินิจฉัย

ข้อคิดประการที่สามคือการที่แนวคิดในเชิงกลไกเป็นแนวคิด

ที่ เหนือกว่าแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์ดังที่ตัวบทและการใช้รัฐธรรมนูญ

ค.ศ.1958ได้พิสูจน์ให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้ว
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การบรรยาย เรื่อง  
“ถอดบท เรี ยนการคลี่ คลายวิ กฤติ การณ์
ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย:กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”1

โดย ProfessorUlrichKarpen

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยฮัมบรูก




สำหรับการบรรยายในวันนี้ผมได้รับคำเชิญให้มาบรรยายหัวข้อ

ระบบการเลอืกตัง้ของประเทศเยอรมนัทัง้สองรปูแบบคอืระบบเลอืกตัง้

แบบเสียงส่วนใหญ่(majorityvote)และระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน

(proportionalrepresentation)ซึ่งผมเข้าใจว่าหัวข้อนี้เป็นส่วน

สำคัญของการแบ่งปันประสบการณ์ในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เพื่อนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤติการณ์ผมจึงอยากจะแบ่งปัน

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา65ปีของรัฐธรรมนูญประเทศ

เยอรมันต่อจากนั้นผมจะกล่าวสั้นๆถึงบทบัญญัติพิ เศษ

บางประการของรัฐธรรมนูญของเราที่ช่วยให้ประชาชนและสถาบัน

ต่างๆต่อสู้กับวิกฤติการณ์และสภาวะทางตันของระบบท้ายสุด

ผมจะอธิบายรายละเอียดและรากฐานของระบบเลือกตั้งของเยอรมัน

ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากให้เยอรมันมีความมั่นคงตลอดสองชั่วอายุคน

ที่ผ่านมา








ได้รับทุนFullbrightไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยPennsylvaniaState

ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติเยอรมนี

อาจารย์พิเศษที่Sydney,Southamton,SantiagodeChileCaracas,Nanjing,
Kalkutta

คณะกรรมการยกร่างกฎหมายแห่งชาติเยอรมนี

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคมEuropeanAssociotionofLegislation(EAL)

ที่ปรึกษารัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรในประเทศละตินอเมริกา,ประเทศ
ในคาบสมุทรบอลข่าน,Southafrica,Ethiopiaและประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพ
โซเวียตเดิม

Prof.UlrichKarpen

 1 แปลและอธิบายความเพิ่มเติมโดยนายณัฎฐพลสกุลเมฆา

  บรรยายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2558
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ผมพยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก

ประเทศสาธารณรัฐสหพันธรัฐอย่างผมมาบรรยายในโอกาสนี้ซึ่งผมพอจะคิด

เหตุผลได้3ข้อด้วยกัน

ข้อแรก หากท่านได้มาเยือนประเทศเยอรมันและพยายามทำความ

เข้าใจความคิดเห็นสาธารณะท่านจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญเยอรมันได้ผ่าน

บททดสอบต่างๆนานาเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมากว่าสองชั่วอายุ

คนแล้วแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนจากระยะเวลาที่ผ่านไปบ้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการพัฒนาของรัฐสวัสดิการและการก้าวข้าม

ความยากลำบากในการรวมประเทศระหว่างรัฐฝั่งตะวันตกที่เป็นทุนนิยมและ

รัฐฝั่งตะวันออกที่เป็นคอมมิวนิสต์ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการยอมรับ

รากฐานรัฐธรรมนูญที่ฝึกรากลึกซึ่งประเทศอื่นๆต่างก็เห็นเช่นนี้ด้วย

ข้อสองรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกรอบทางการเมืองของสังคมเป็นผล

มาจากประวัติศาสตร์การพยายามเอาชนะวิกฤติการณ์ของประเทศชาติ

2ครั้งด้วยกันซึ่งตรงกับหัวข้อของการบรรยายในวันนี้หลังจากความ

ล้มเหลวของรัฐธรรมนูญไวมาร์(1919-1933)ซึ่งมิได้เป็นรัฐธรรมนูญ

ที่ไม่ดีแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและช่วงเวลาอันโหดร้ายของเผด็จการโดย

ฮิตเลอร์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว(1933-1945)บางประเทศคิดว่า

เยอรมันจริ งจั งกับการทำให้ยุ โรปเป็นหนึ่ ง เดียวกันภายใต้ระบอบ

เสรีประชาธิปไตยต้องเรียนรู้บทเรียนที่ยากลำบากและพยายามที่จะเป็น

แนวหน้าของสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ข้อที่สาม รัฐธรรมนูญเยอรมันเป็นโมเด็ลหนึ่งของรัฐประชาธิปไตยที่มี

สิทธิมนุษยชนและเป็นนิติรัฐหรือที่มักเรียกกันว่ารัฐที่มีรัฐธรรมนูญแบบ

ตะวันตกคำถามที่ต้องถามคือจุดมุ่งหมายของรัฐที่มีรัฐธรรมนูญอันประกอบ

ด้วยประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและหลักนิติรัฐคืออะไรจริงๆแล้ว

จุดมุ่งหมายก็คือการสร้างรัฐหากมีการร่างรัฐธรรมนูญนั่นหมายถึงมีความ

ต้องการสร้างรัฐจุดแข็งของรัฐคือหน้าที่ในการทำกิจการต่างๆของรัฐและ

อำนาจรัฐแต่ละรัฐจะต้องกำหนดเองว่าภาระงานใดที่ประสงค์และสามารถ

ทำได้รัฐที่ต้องการเป็นรัฐอย่างแท้จริงไม่ใช่รัฐล้มเหลวจะต้องสามารถทำ

หน้าที่ด้านความมั่นคงไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกหน้าที่ในการสร้าง

หลักประกันความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนหน้าที่อื่นๆที่ต้องเพิ่มมาคือ

การจัดการศึกษาที่ดีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือทางสังคมและ

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่รัฐจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอเพื่อที่จะ

สามารถนำส่งสิ่งเหล่านี้ต่อประชาชนได้ต้องมีอำนาจในการบังคับให้มีการ

ปฏิบัติตามนโยบายแม้ต้องเผชิญกับแรงต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะ

ไม่ยินดีกับนโยบายของรัฐรัฐจะมีอำนาจทำการนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการใช้

อำนาจบังคับผลการตัดสินใจที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยสถาบัน

ต่างๆรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับทางปกครองเป็นต้นรัฐจะทำสิ่งนี้ได้

ต่อเมื่อการกระทำนั้นโปร่งใสเมื่อรัฐสามารถต่อสู้กับการทุจริตการติดสินบน

และรัฐจะต้องพึ่งพาผู้กระทำที่มีความซื่อสัตย์

คำถามต่อไปลักษณะของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติรัฐในเยอรมัน

เป็นอย่างไรระบบรัฐธรรมนูญของเยอรมันนั้นตั้งอยู่บน5หลักการด้วยกัน

คือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนิติรัฐรัฐสวัสดิการและระบบสหพันธรัฐ

ในส่วนของประชาธิปไตยนั้นรัฐธรรมนูญเรามีลักษณะที่เอียงไปทาง

ประชาธิปไตยระบบผู้แทนมากกว่าประชาธิปไตยทางตรงผ่านการทำ

ประชามติผมจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนของระบบเลือกตั้ง

ในส่วนของสิทธิมนุษยชนนั้นรัฐธรรมนูญมีความคาบเกี่ยวกับปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(UniversalDeclarationofHumanRights)

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(EuropeanConventionofHuman

Rights)และกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป(Charterof

FundamentalRightsoftheEuropeanUnion)ทั้งหมดนี้เป็นเครือข่ายการ

คุ้มครองปัจเจกชนที่แน่นแฟ้นสิทธิมนุษยชนในยุโรปรวมถึงในอเมริกานั้น

ถือว่าเป็นค่านิยมพื้นฐานของสังคมและรัฐเป็นสิ่งที่ปกป้องสิทธิของมนุษย์

จากรัฐการมีสิทธิเรียกร้องสิ่งที่รัฐต้องจัดหาให้สิทธิในการแบ่งปันก็เป็น

แง่มุมหนึ่งของรัฐสวัสดิการสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นเสรีภาพ
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ในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการประท้วงการจะดูว่า

ระบอบประชาธิปไตยของประเทศหนึ่งไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราดูที่ว่า

เสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกมีมากน้อยแค่ไหน

หลักนิติรัฐครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการแบ่งแยกอำนาจ

อธิปไตยและการเข้าถึงศาลที่เป็นอิสระสำหรับประเทศเยอรมันการ

แบ่งแยกอำนาจนั้นมีทั้งในแนวนอนและแนวตั้งกล่าวคือในด้านแนวนอน

อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารแยกออกจากกันแม้ในระบบรัฐสภาจะมี

การเชื่อมโยงกันโดยมีการถ่ายโอนความชอบธรรมจากรัฐสภาไปยังรัฐบาล

รัฐธรรมนูญมีการตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐซึ่งมีสถานะ

พิ เ ศษ รั ฐ ธ ร รมนูญนั้ น มี ผ ลผู กมั ดก า ร ใช้ อ ำนาจของ รั ฐบ าลแต่

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตีความว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าอย่างไรที่ท่าน

ผู้พิพากษาแฟรงค์เฟิร์ตเตอร์แห่งศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ใน

ทำนองเดียวกันนี้จริงอย่างยิ่งส่วนการแบ่งแยกอำนาจในแนวตั้งนั้น

คือระบบสหพันธรัฐเป็นการมีรัฐบาล2ระดับคือระดับสหพันธรัฐและ

ระดับมลรัฐ

รัฐสวัสดิการในเยอรมันได้พัฒนามายาวนานและมีความแตกต่าง

รัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงรัฐที่มีหลักนิติรัฐสังคม(socialruleoflawstate)และ

ความคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบตลาดและสังคม(socialmarketeconomy)ก็ไม่

ได้มีการกล่าวถึงในรัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเยอรมัน

มากว่า65ปีแน่นอนว่าขนาดและรายละเอียดของรัฐสวัสดิการการปรับและ

กระจายความร่ำรวยทางเศรษฐกิจเป็นหน้าที่หนึ่งของนโยบายทางเศรษฐกิจ

และการคลังของประเทศเราเราดูแลรักษาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและ

สังคมซึ่งอาจจะไม่คงอยู่ตลอดไปแต่ท้ายที่สุดนโยบายทางสังคมก็เป็น

หน้าที่หนึ่งของการคลังการให้สวัสดิการรัฐไม่อาจทำได้หากรัฐไม่มี

งบประมาณที่เพียงพอ

หลักสุดท้ายคือการเป็นสหพันธรัฐของประเทศเยอรมันที่มีประชากร

กว่า80ล้านคนเพราะระบบสหพันธรัฐนั้นฝังรากลึกอยู่ในระบบการ

ปกครองและระบบการเลือกตั้งของเราเรามีการเลือกตั้งของมลรัฐที่แยกออก

ไปต่างหากผมจะอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมภายหลัง



ต่อไปผมจะกล่าวถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตราที่ผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญในปี1949ได้ใส่มาเพื่อให้ประเทศสามารถเอาชนะปัญหา

สภาวะทางตันในการจัดตั้งรัฐและรัฐบาลและให้สามารถปกป้องประเทศจาก

ภัยคุกคามจากภายนอกซึ่งก็คือสงครามผมขอพูด3ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นแรกคือบทบาทของรัฐบาลในช่วงเวลาที่เสียงข้างมากในสภาไม่มี

ประสิทธิภาพและสภาวะฉุกเฉินในกระบวนการนิติบัญญัติประเด็นที่สองคือ

กองทัพและการป้องกันประเทศและประเด็นที่สามการปกป้องรัฐธรรมนูญ

และสิทธิในการต่อต้าน

ประเด็นแรกเครื่องมือในการทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นในระหว่างที่

เสียงข้างมากในรัฐสภาไม่มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการณ์ทั่วไป

รัฐธรรมนูญมุ่งหมายให้ความชอบธรรมกับการใช้อำนาจของรัฐบาลผ่านเสียง

ข้างมากในรัฐสภานายกรัฐมนตรีเสนอชื่อสมาชิกคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
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ประธานาธิบดีแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสภา

ล่างจากการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีจะพิจารณาคะแนน

เสียงข้างมากในสภาล่างก่อนที่จะแต่งตั้งผู้ที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อจะต้องได้

คะแนนเสียงมากกว่า50%ของสมาชิกทั้งหมดของสภาล่างตามกฎ

absolutemajorityหากไม่ได้คะแนนมากกว่า50%สมาชิกอาจเลือกผู้ที่

ประธานาธิบดีเสนอชื่อหรือผู้อื่นภายใน14วันด้วยคะแนนเสียงมากกว่า

50%หากมีผู้ได้รับเลือกภายในระยะเวลา14วันนี้ประธานธิบดีต้องแต่งตั้ง

ผู้นั้นหากมีผู้ได้เสียงข้างมากแต่ไม่มากกว่า50%ประธานาธิบดีอาจแต่งตั้ง

ผู้นั้นหรือหากไม่แต่งตั้งก็ต้องยุบสภาภายในระยะเวลา7วันในการตัดสินใจ

ว่าจะแต่งตั้งหรือใหม่ประธานาธิบดีต้องพิจารณาว่าเสียงในสภาแตกเป็น

ฝักฝ่ายควรที่จะให้เลือกตั้งใหม่เพื่อให้ได้สภาที่มั่นคงกว่านี้หรือไม่เป็นกลไก

ที่มุ่งให้รัฐบาลและสภามีเสถียรภาพเพราะหากนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง

แล้วก็ยากที่จะถอดถอนต้องใช้การลงมติไม่ไว้วางใจแบบสร้างสรรค์

(constructivevoteofno-confidence)เท่านั้นโดยต้องเลือกผู้ที่จะเข้ามา

แทนที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันด้วยคะแนนเสียงมากกว่า50%ก่อนแล้ว

จึ งจะสามารถขอให้ประธานาธิบดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีคนเดิม

ซึ่งประธานาธิบดีจะต้องทำตามการลงมติเสียงไม่ไว้วางใจแบบสร้างสรรค์นี้

เป็นบทเรียนที่สำคัญและได้ผลมากสุดอันหนึ่งที่ผู้ร่างเรียนรู้จากสาธารณรัฐ

ไวมาร์(1919-1933)ที่มีรัฐบาลกว่า20รัฐบาลด้วยกันส่วนมากเป็น

รัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีความชอบธรรมจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี

เท่านั้นในความเป็นจริงนั้นการรวมเสียงข้างมากเพื่อเลือกคนที่เราไม่ชอบ

นั้นทำง่ายกว่าการรวมเสียงข้างมากเพื่อคนที่เราชอบในประวัติศาสตร์ของ

สาธารณรัฐสหพันธรัฐเรามีการลงมติไม่ไว้วางใจ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกต่อ

นายBrandtซึ่งล้มเหลวครั้งที่สองต่อนายSchmidtซึ่งประสบความสำเร็จ

เพราะมีการเลือกนายHelmutKohlเข้ามา

อีกเครื่องมือที่สำคัญคือการขอมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีสามารถ

ทดสอบแรงสนับสนุนของรัฐบาลผสมของตัวเองได้หากไม่แน่ใจในเสียง

ข้างมากโดยการขอมติไว้วางใจหากได้คะแนนเสียงไม่เกิน50%ของ

สมาชิกสภาล่างทั้ งหมดประธานาธิบดีอาจยุบสภาตามคำขอของ

นายกรัฐมนตรีแต่สิทธิในการยุบสภาจะหมดไปหากสภาสามารถเลือก

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยคะแนนมากกว่า50%ได้โอกาสที่จะโดนยุบสภา

เป็นเหมือนแส้ม้าสำหรับสมาชิกเพราะหากมีการยุบสภาก็ต้องลงหาเสียง

เลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นงานหนักที่ผ่านมามีการขอมติไว้วางใจ3ครั้งด้วยกัน

โดยนายBrandtนายSchmidtและนายKohlซึ่งสำเร็จทุกครั้งเสียงข้างมาก

ยังคงอยู่หลังจากการอภิปรายในเรื่องนี้ได้มีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ

2ครั้งด้วยกันคำถามมีอยู่ว่ามีการไม่เชื่อใจในตัวนายกรัฐมนตรีจริงๆหรือ

โดยศาลได้ตัดสินว่าความไว้วางใจนั้นเป็นคำถามทางการเมืองที่ตอบได้แค่

“ใช่”หรือ“ไม่” เท่านั้นไม่ ใช่คำถามทางจิตวิทยาว่า เชื่ อ ใจในตัว

นายกรัฐมนตรีหรือไม่

เครื่องมือที่สามในการสร้างหลักประกันให้เสถียรภาพของรัฐบาล

คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิติบัญญัติ(legislative

emergency)ซึ่งมีจุดมุ่งหมายแก้ไขสภาวะทางตันของกลไกการถ่วงดุล

อำนาจจากที่กล่าวไปแล้วว่าหากนายกรัฐมนตรีขอความไว้วางใจและไม่ได้

รับความไว้วางใจประธานาธิบดีอาจยุบสภาซึ่งหมายความว่าประธานาธิบดี

อาจเลือกที่จะไม่ยุบสภาก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดให้ต้องยุบสภา

ดังนั้นก็อาจจะมีรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รัฐธรรมนูญ

เยอรมันไม่ประสงค์อย่างยิ่งและในความเป็นจริงยังไม่เคยมีในกรณีนี้

ประธานาธิบดีอาจประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิติบัญญัติ

หากรัฐบาลประกาศให้ร่างกฎหมายใดเป็นเรื่องเร่งด่วนและสภาล่างได้ลงมติ

ไม่รับร่างกฎหมายนั้นให้ถือว่าร่างกฎหมายนั้นประกาศใช้บังคับได้หากสภา

ผู้แทนรัฐซึ่งคือสภาสูงมีมติเห็นชอบและสามารถผ่านร่างกฎหมายอื่นๆ

ตามกระบวนการนีใ้นระหวา่งชว่งเวลาของสถานการณฉ์กุเฉนิทางนติบิญัญตันิี้

ซึ่งสามารถประกาศใช้กฎหมายได้ด้วยความเห็นชอบของสภาเดียวแต่ตั้งแต่

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาก็ยังไม่เคยมีกรณีนี้การจัดการสถานการณ์

ฉุกเฉินเช่นนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งจากรัฐธรรมนูญไวมาร์ซึ่งรัฐบาลได้รับการ

สนับสนุนจากสภาที่แบ่งเป็นฝ่ายฟาสซิสต์และฝ่ายคอมมิวนิสต์น้อยมาก
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รัฐบาลทำได้เพียงใช้กฎหมายของประธานาธิบดีรัฐเท่านั้นสถานการณ์ที่ไม่

น่าพอใจเช่นนี้ทำให้ประชาชนหันไปสนับสนุนฮิตเลอร์ที่เข้าสู่อำนาจด้วย

วิธีตามรัฐธรรมนูญในที่สุด

หลังจากกล่าวถึงมาตรการในการทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วต่อไป

ผมจะกล่าวถึงบทบาทของกองทัพและการป้องกันประเทศประการแรกเป็น

ที่ทราบกันดีว่ากำลังทหารและเป้าหมายของกองทัพเยอรมันได้ไปรวมอยู่กับ

NATOเกือบทั้งหมดการทำเช่นนี้เท่ากับว่าเยอรมันยินยอมจำกัดอำนาจ

อธิปไตยของตนเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพที่มั่นคงและถาวรในยุโรปและในโลก

รัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ให้เยอรมันจัดส่งกองทัพให้กองกำลังของ

สหประชาชาติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงกองทัพนั้นเปรียบเสมือน

แขนขาของรัฐสภาและรัฐบาลขึ้นต่อการตัดสินใจทางการเมืองไม่ได้เป็น

อำนาจที่แยกออกมาของรัฐถือว่าเป็นกองทัพของรัฐสภาเนื่องจากรัฐสภา

เป็นผู้กำหนดการจัดกองทัพขนาดกำลังและภารกิจและการปฏิบัติการ

ของกองทัพโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มรัฐสภายังตัดสินในในเรื่องเกี่ยวกับการ

จัดการวิกฤติการณ์ระดับระหว่างประเทศเช่นในอัฟกานิสถานโซมาเลีย

เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่แยกออกมาจากNATOในปี1968มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินภายนอกเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องการ

ป้องกันประเทศในกรณีที่สาธารณรัฐถูกโจมตีหรือถูกคุกคามส่งผลกระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนการแบ่งแยกอำนาจและอิสระของศาลอันเป็นแก่นหลักของ

รัฐธรรมนูญปกติแล้วเรามักเข้าใจการป้องกันประเทศว่าเป็นเรื่องของ

สงครามและการเคลื่อนย้ายกำลังพลการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต้องใช้เสียง2/3ของรัฐสภาและเมื่อประกาศก็จะมีการรวมอำนาจของ

รัฐคืนศูนย์กลางอำนาจบัญชาการสูงสุดจะย้ายจากรัฐมนตรีกลาโหมไปสู่

นายกรัฐมนตรีอำนาจนิติบัญญัติบางประการของมลรัฐไปสู่สหพันธรัฐการ

ออกกฎหมายจะกระทำโดยการประชุมร่วมของทั้งสองสภาแต่ไม่มีการลด

สถานะและอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญกองทัพจัดตั้งขึ้นเพื่อการป้องกัน

ประเทศเท่านั้นนอกเหนือจากการป้องกันประเทศแล้วจะเคลื่อนพลได้

ต่อเมื่อเป็นเหตุที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งเท่านั้นซึ่งก็คือภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติการหลีกเลี่ยงภัยต่อระบอบประชาธิปไตยเสรีของรัฐเมื่อ

ตำรวจไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือเพื่อต่อสู้กับกบฎที่มีอาวุธ

กองทัพจะหยุดเคลื่อนพลเมื่อสภาใดสภาหนึ่งสั่งการนอกเหนือจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติแล้วเราไม่เคยมีการใช้กองทัพในกิจการที่เป็นเรื่องภายใน

อันเป็นบทเรียนจากสมัยจักรวรรดิและสมัยฮิตเลอร์เพราะเราไม่อยากให้

กองทัพตั้งตนเป็นรัฐภายในรัฐอีกที

เรื่องต่อไปคือการคุ้มครองรัฐธรรมนูญและสิทธิในการต่อต้านใคร

ก็ตามที่ไม่ เคารพรัฐธรรมนูญเราถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญดังนั้นหากมีพรรคการเมืองกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่น

ทำลายระบอบประชาธิปไตยเสรีหรือการแบ่งแยกอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

อาจมีคำวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและยุบพรรคนั้นได้

ที่ผ่านมามี2กรณีด้วยกันคือพรรคฟาสซิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์

ผู้คุ้มครองรัฐธรรมนูญคนสุดท้ายก็คือพลเมืองเยอรมันทุกคนซึ่งมีสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญในการต่อต้านผู้ใดที่พยายามล้มล้างรัฐธรรมนูญหากไม่มี

มาตรการเยียวยาทางอื่นแล้ว

ด้วยความจำกัดทางเวลาผมจะกล่าวถึงระบบเลือกตั้งอย่างสั้นๆเรามี

การเลือกตั้ง2ระบบด้วยกันคือการเลือกตั้งผู้แทนโดยตรงและการเลือกตั้ง

ทางอ้อมผ่านรายชื่อพรรคการเมืองรัฐสภามี598ที่นั่งแบ่งออกเป็น

299ที่นั่งสำหรับผู้แทนที่เลือกตั้งโดยตรงและ299ที่นั่งสำหรับผู้แทน

ที่เลือกตั้งทางอ้อมรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเรื่องระบบเลือกตั้งไว้แต่กำหนด

เพียงเรื่องหลักการเช่นต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีเป็นความลับเป็นต้น

ซึ่งแตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญของไทยเยอรมันก็มีปัญหาเช่นกันเนื่องจาก

การที่ไม่มีบทบัญญัติกำหนดรายละเอียดไว้ทำให้กลายเป็นหน้าที่ของ

ศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องกำหนดรายละเอียดโดยมีคำตัดสิน6-7เรื่องด้วยกัน

ที่กลายเป็นกฎหมายเลือกตั้งของเราไปแล้วซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นแต่ก็ไม่

ได้แก้ไขได้ง่ายพรรคการเมืองในเยอรมันนั้นได้เงินสนับสนุนจากรัฐเป็น

รายได้ส่วนใหญ่และมีบทบาทสำคัญในการเสนอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชี
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รายชื่อพรรคการเมืองเยอรมันมีการจัดตั้งในระดับมลรัฐดังนั้นมลรัฐซึ่งอาจ

เทียบได้กับจังหวัดของไทยจึงมีความสำคัญมาก

ต่ อไปผมจะพูดถึ ง เ รื่ อ งove rhangmanda teซึ่ ง เกิดขึ้ น เมื่ อ

พรรคการเมืองหนึ่งได้ที่นั่งในส่วนของการเลือกตั้งโดยตรงมากกว่าส่วนของ

การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนื่องจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมี

ความชอบธรรมจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงจึงไม่สามารถไป

แตะต้องได้จึงต้องมีการปรับเพิ่มจำนวนที่นั่งของส่วนผู้แทนบัญชีรายชื่อของ

พรรคอื่นเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันตามสัดส่วนคะแนนเสียงตามระบบบัญชี

รายชื่อ

ต่อไปเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้สภามีเสถียรภาพรัฐสภามีหน้าที่

3ประการด้วยกัน1)แต่งตั้งรัฐบาล2)ร่างและออกกฎหมายและตัดสินใจ

ในเรื่องงบประมาณและ3)เป็นผู้แทนของประชาชนสภาไม่อาจทำหน้าที่

ได้หากเสียงของพรรคการเมืองแตกไม่สามารถรวมตัวเพื่อสนับสนุนรัฐบาล

ได้ดังนั้นเราจึงมีกฎ5%ซึ่งคือการกำหนดให้พรรคการเมืองที่มีที่นั่งในสภา

ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า5%ในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐทำให้จาก

จำนวนพรรคการเมืองกว่า20พรรคตอนก่อนเลือกตั้งลดลงเหลือ4-5

พรรคเข้าสภา

ผมขอสรุปการบรรยายวันนี้ดังนี้เราจะออกจากวิกฤติการณ์ได้อย่างไร

จากที่ท่านได้เห็นกฎหมายเลือกตั้งของเยอรมันนั้นซับซ้อนแต่ก็เป็นการ

ประนีประนอมระหว่างระบบสัดส่วนและระบบเสียงส่วนใหญ่ผมคิดว่าระบบ

เลือกตั้งที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงคือระบบสัดส่วนเราไม่คุ้นกับระบบเสียง

ส่วนใหญ่แบบของอังกฤษที่คะแนนเสียงกว่า30%สูญเปล่านี่ก็เป็นเรื่อง

ของประวัติศาสตร์และความเชื่อมั่นว่ารัฐสภาควรเป็นตัวแทนของคน

หลากหลายกลุ่มในสังคมคนอาจจะไม่เข้าใจระบบการเลือกตั้งแบบผสมหรือ

แบบบัญชีรายชื่อทั้งเปิดหรือปิดแต่ระบบเหล่านี้ก็ได้มีการใช้งานที่ถูกต้อง

ปัจจุบันนักการเมืองและนักกฎหมายรัฐธรรมนูญกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับ

การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเป็นความจริงว่าศาลต้องตัดสิน

ในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งบนรากฐานในรัฐธรรมนูญที่บางเบามากศาลนั้น

เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการแต่การตีความรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำพิพากษา

ที่เป็นที่สิ้นสุดก็ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอิทธิพลทางการเมืองมากการตัดสิน

ของศาลจริงๆแล้วเป็นการกำหนดรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งและ

การคาดการณ์แนวทางการตัดสินของศาลในอนาคตก็ทำได้ยากดูเหมือนว่า

นี่จะเป็นตุลาการภิวัฒน์ที่ไปจำกัดอำนาจที่ชอบธรรมของรัฐสภาซึ่งเป็น

สถานการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงกันในอเมริกาเช่นกันด้วยหลายๆเหตุผลผู้คน

เริ่มมีความไม่พอใจกับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่ใช่แค่ที่เยอรมัน

เท่านั้นที่กำลังประสบแนวโน้มการเรียกร้องประชาธิปไตยทางตรงในรูปแบบ

ใหม่ด้วยประวัติศาสตร์ของเยอรมันการทำประชามติไม่เป็นที่นิยมนัก

เราคงจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขที่สุดโต่งสำหรับ

คำถามที่ว่าระบบการเลือกตั้งหรือส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญของเยอรมันนั้น

ควรแนะนำให้กับประเทศอื่นหรือไม่ระบบการเลือกตั้งแบบผสมของเยอรมัน

นั้นซับซ้อนไม่โปร่งใสเสมอไปแต่ก็ เชื่อถือได้อย่างไรก็ตามต้องมี

พรรคการเมืองที่จัดตั้งตามระบบประชาธิปไตยและมีความมั่นคงและ

ประชาชนต้องเชื่อมั่นในกระบวนการที่เป็นธรรมและยุติธรรมนอกจากนั้น

ประชาชนยังต้องมีความเชื่อมั่นที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนใน

ศาลรัฐธรรมนูญประชาชนเยอรมันสามารถเป็นผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

ตั้งแต่การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในค.ศ.1951ประชาชนจำนวนกว่า

180,000ได้มีคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแม้จะไม่สำเร็จทุกรายแต่ก็เป็น

สิ่งที่บ่งบอกถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชน

อันเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวเยอรมันดังนั้นระบบการเลือกตั้งของ

เยอรมันก็อาจจะแนะนำให้ประเทศอื่นได้หากมีความเชื่อมั่นในรัฐ

ในรัฐธรรมนูญและในหลักนิติธรรมโดยอาจจะเริ่มที่ระบบที่จัดการง่ายก่อน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจขอบคุณครับ
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ช่วงตอบคำถาม

คำถามที่ 1 การให้ประชาชนและภาคสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสิน  

ในเรื่องต่าง ๆ เช่น โครงการของรัฐ การให้ประชาชนและภาคสังคม  

เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติเช่นนี้จะกระทบการใช้อำนาจของรัฐบาล

หรือไม่ 

คำตอบเยอรมันมีประชาธิปไตยทางตรงเช่นนี้ในระดับเทศบาลและระดับ

มลรัฐมีการใช้ประชามติสำหรับโครงการและร่างกฎหมายเช่นมีประชามติ

ในมลรัฐฮัมบวร์กว่าควรจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกส์ในปี2024หรือไม่

ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถตอบ“ใช่”หรือ“ไม่”ได้ง่ายตอนแรกประชามติไม่มี

ผลผูกมัดเป็นเพียงคำแนะนำที่รัฐบาลอาจนำไปใช้แต่ภายหลังได้มีการ

แก้ไขให้ผลของประชามติมีผลผูกมัดต่อรัฐบาลและศาลผมไม่แน่ใจว่า

มีการนำการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นนี้ไปใช้ในระดับสหพันธรัฐหรือไม่

แต่ก็คงเป็นเรื่องของเวลาบทเรียนหนึ่งที่เราได้รับจากสมัยไวมาร์คือการใช้

ประชามติบ่อยครั้งและการที่ไม่สามารถนำผลประชามติไปปฏิบัติตามได้

สุดท้ายประธานาธิบดีก็ใช้อำนาจสั่งการรัฐบาลนี่ทำให้เรามีประชาธิปไตย

แบบตัวแทนกว่า60ปีแต่เราก็อยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วและเราก็อยู่ในสหภาพ

ยุโรปด้วยเรามีรัฐบาลระดับใหม่สำหรับคนกว่า320ล้านคนที่บริหารจาก

ระบบราชการขนาดใหญ่ที่บรัสเซลส์ซึ่งไม่โปร่งใสเสมอไปทำให้มีเสียงเรียก

ร้องประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้นหากท่านติดตามยุโรปก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้

ยุโรปกำลังมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยทางตรง

คำถามที่ 2 รัฐธรรมนูญเยอรมันมีแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองหรือไม่ 

และหากมี ท่านคิดว่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่ 

อย่างไร 

คำตอบที่ เยอรมันมีปัญหาเรื่องพลเมืองคือการย้ายถิ่นฐานของคน

ต่างประเทศเข้ามาในเยอรมันซึ่งมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือผู้อพยพ

ภายในยุโรปซึ่งตามกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วจะสามารถได้รับสิทธิ

พลเมืองหลังจากได้ย้ายถิ่นฐานและพิสูจน์ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่

แล้วกลุ่มที่สองคือผู้ลี้ภัยทางการเมืองโดยมักจะมีถิ่นจากจากลิเบียตุรกี

ซีเรียเป็นต้นซึ่งต้องยอมรับว่าในจุดนี้สหภาพยุโรปเองก็ยังไม่มีแนวทาง

การจัดการที่ดีนักในเบื้องต้นระหว่างรอขอเป็นผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คนกลุ่มนี้จะได้รับเงินสนับสนุนประมาณ500ยูโร/เดือนแต่ก็ไม่สามารถ

ทำงานหรือเข้ารับการศึกษาได้การเรียนภาษาก็ทำได้ลำบากและสหภาพ

ยุโรปเองก็รับผู้ลี้ภัยน้อยมากประมาณ5%ส่วนที่เหลือนั้นเมื่อโดนปฏิเสธ

ไม่รับเป็นผู้ลี้ภัยก็ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนและกลุ่มที่สามคือผู้อพยพที่หนี

ความยากจนในประเทศตัวเองโดยเฉพาะประเทศในแอฟริกาซึ่งสหภาพ

ยุโรปเองก็ไม่สามารถส่งคนเหล่านี้ลงเรือกลับไปได้จึงต้องรับไว้ก่อนสำหรับ

ผู้อพยพสองกลุ่มหลังนี้สหภาพยุโรปยังไม่มีแนวทางรับมือที่แน่ชัดในเรื่องนี้

ผมเข้าใจว่าประเทศไทยเองก็กำลังประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันอยู่

คำถามที่ 3 ในประเทศเยอรมันมีการซื้อสิทธิขายเสียงหรือไม่ หากมี   

มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

คำตอบ ที่เยอรมันไม่มีปัญหานี้และกฎหมายพรรคการเมืองของเยอรมัน

ก็มีความเคร่งครัดในเรื่องแหล่งที่มาของเงินสนับสนุนพรรคการเมืองมาก

โดยแหล่งเงินหลักของพรรคการเมืองมาจากเงินสนับสนุนของรัฐหาก

พรรคการเมืองรับเงินสนับสนุนการหาเสียงที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยที่

ไม่มีการแจ้งไว้อาจส่งผลให้พรรคการเมืองนั้นเสียเงินสนับสนุนจากรัฐได้
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คำถามที่ 4 การเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรณีของ 

overhang mandate นั้น เป็นธรรมหรือไม่ ท่านจะแนะนำกลไกนี้ให้กับ

ประเทศไทยหรือไม่  

คำตอบระบบoverhangmandateเป็นธรรมแน่นอนเพราะผู้แทนเหล่านี้ได้

รับเลือกตั้งโดยตรงจากการเลือกของประชาชนแต่ขณะเดียวกันการที่

พรรคการเมืองหนึ่งได้รับคะแนนเสียงจากระบบเลือกตั้งโดยตรง50%แต่ได้

คะแนนเสียงจากระบบรายชื่อเพียง40%ก็ไม่เป็นไปตามหลักความ

เท่าเทียมกันของคะแนนเสียง(principleofequalityofvotes)เพราะได้ที่นั่ง

ถึง50%ทั้งๆที่มีประชาชนเพียง40%สนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญเคยมี

คำวินิจฉัยว่านี่ไม่เป็นปัญหาแต่ต่อมาก็ได้มีคำวินิจฉัยในปี2013ว่า

ผิดสัดส่วนทำให้พรรคการเมืองอื่นๆได้รับที่นั่งเพิ่มตามจำนวนที่นั่งที่พรรค

ข้างต้นได้เกินมาด้วยจำนวนที่นั่งในสภาจึงเพิ่มขึ้นจาก600เป็น630เพื่อ

ให้สัดส่วนของพรรคการเมืองในสภาตรงกับสัดส่วนของคะแนนที่ได้รับในการ

เลือกตั้งสภายุโรป(EuropeanParliament)ก็มีการเลือกตั้งที่ใช้หลักการ

เดียวกันจากการที่ตอนแรกมีการกำหนดให้พรรคที่จะได้มีที่นั่งในสภาต้อง

ได้คะแนนเสียงมากกว่า5%ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปก็มีคำตัดสินว่า

ไม่ควรมีการกำหนดสัดส่วนคะแนนเสียงขั้นต่ำแต่อย่างใดสำหรับ

พรรคการเมืองขนาดเล็กศาลให้เหตุผลว่าในกรณีทั่วไปการบริหารราชการ

แผ่นดินต้องการรัฐสภาและรัฐบาลที่มีสเถียรภาพแต่สภายุโรปนั้นยังไม่ใช่

สถาบันที่มีอำนาจนิติบัญญัติเด็ดขาดเนื่องจากอำนาจตัดสินใจที่แท้จริงอยู่ที่

คณะรัฐมนตรียุโรป(EuropeanCouncil)ดังนั้นการกำหนดสัดส่วนคะแนน

เสียงขั้นต่ำจึงยังไม่จำเป็นต่อรัฐสภาที่ยังไม่โตเต็มที่อย่างสภายุโรปนั้น

ในความเห็นของผมแล้วระบบเลือกตั้งไม่ว่าระบบใดก็ตามล้วนแต่มีผู้แพ้

ระบบเสียงส่วนใหญ่มีคะแนนเสียงกว่า30-40%ที่สูญเปล่าและมีคนที่ไม่

พอใจอยู่มากส่วนระบบสัดส่วนก็ไม่สามารถทำให้มีผู้นำที่ผู้คนให้ความ

เชื่อมั่นในแต่ละท้องถิ่นแต่สำหรับเยอรมันนั้นได้มีระบบเลือกตั้งแบบผสม

หากถามคนเยอรมันตามท้องถนนให้อธิบายระบบเลือกตั้งของตัวเองก็อาจจะ

อธิบายกันลำบากแต่ความเชื่อมั่นในระบบเลือกตั้งก็เพียงพอแล้ว

คำถามที่ 5 การปฏิรูปประเทศนั้นจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้หรือไม่ หากไม่ได้ จะมีวิธีการอะไรที่ทำให้

การปฏิรูปมีความต่อเนื่องและได้รับการสานต่อจากรัฐบาลต่อไป 

คำตอบ สำหรับผมแล้วการปฏิรูปคือการควบรวมกฎหมายในหลายๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านมหาดไทยเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นซึ่งกฎหมายเหล่านี้

ก็ต้องออกโดยรัฐสภาอาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำต่อไป

ได้เรื่อยๆซึ่งหากรัฐบาลต่อไปมีนโยบายในทางเดียวกันก็จะสามารถสาน

ต่อได้แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็คงจะสานไม่ได้เราก็ต้องคำนึงว่าหลักการ

พื้นฐานของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาคือความไม่ต่อเนื่องท้ายสุดความ

ชอบธรรมของรัฐสภาและกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่เปิดกว้างรัฐสภาใหม่

สามารถตัดสินใจในเรื่องเดียวกันได้ในคนละแนวทางได้ดังนั้นมาตรการ

เดียวที่สามารถทำได้คือนำองค์ประกอบพื้นฐานของการปฏิรูปไปใส่ไว้ใน

รัฐธรรมนูญก็จะทำให้มีผลผูกมัดต่อรัฐบาลต่อไปเว้นแต่ว่ารัฐบาลต่อไปจะ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเสีย

คำถามที่ 6 หลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1945 คน

เยอรมันอาจไม่สามารถเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย  

ที่เหมือนกับความเข้าใจของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญของเยอรมัน รัฐบาล

ในขณะนั้นทำอย่างไรเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันกับคณะผู้ ร่ าง

รัฐธรรมนูญ 

คำตอบ คำถามนี้ตรงกับช่วงชีวิตของผมพอดีผมอายุ6ปีตอนที่สงคราม

สิ้นสุดในด้านการเมืองแล้วนี่เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยรัฐธรรมนูญมีจุดขัดแย้งกับ

ธรรมเนียมเก่าตรงไหนบ้างอย่างแรกคือภายหลังการปกครองแบบรวม

ศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางโดยรัฐบาลฮิตเลอร์การแบ่งประเทศออกเป็น

16มลรัฐเป็นสิ่งที่แตกต่างจากอดีตมากการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเราเป็น

ชาติเดียวถึงแม้กฎหมายในมลรัฐหนึ่งจะแตกต่างจากอีกรัฐหนึ่งในขณะนั้น

เป็นเรื่องยากระบบสหพันธรัฐเป็นระบบที่ซับซ้อนเข้าใจยากอีกเรื่องคือ
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การทำให้ประชาชนเข้าใจและชินกับการสร้างพรรคการเมืองซึ่งใช้เวลานาน

ต้องทำให้คนเข้าใจว่าการสร้างและการทำงานในพรรคการเมืองนั้นไม่ใช่

งานสกปรกแต่เป็นงานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนและในเวลาต่อมา

ตัวผมเองสมัยยังเป็นนักศึกษาและเป็นสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมก็เข้าใจว่า

หากเราไม่ลงมือทำเองก็จะมีคนอื่นมาทำและมักจะทำได้ไม่ดีเท่าเราทำเอง

ความรู้สึกที่ว่ารัฐและระบบพรรคการเมืองยืดหยุ่นและอยู่ในความควบคุมของ

เราก็เกิดขึ้นผมต้องขอกล่าวจากความทรงจำว่าการศึกษาที่ได้รับจาก

กลุ่มประเทศพันธมิตรที่เข้ามาอยู่ที่เยอรมันมีบทบาทมากโดยกลุ่มประเทศนี้

มักจะกล่าวว่าการให้การศึกษาใหม่(re-education)ต่อประชาชนเป็น

สิ่งสำคัญมากซึ่งบางครั้งก็เป็นแนวทางการให้การศึกษาที่เป็นทางลบ

คือการบอกว่าเราควรเป็นแบบไหนซึ่งมีสิ่งแอบแฝงเป็นการบอกว่า

ประชาธิปไตยเสรีนิยมนั้นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงแตกต่างจากสิ่งที่เราเคย

เรียนรู้มาก่อนการให้การศึกษาใหม่แบบนี้มีการปลูกฝังมาพร้อมกับการดูแล

ของโรงเรียนผ่านอุปกรณ์ช่วยเหลือภาพยนตร์ปาฐกถาต่างๆทั้งหมดนี้

เป็นกระบวนการการให้การศึกษาใหม่ซึ่งในเวลาต่อมาได้รวมประชาชนให้

เป็นหนึ่งเดียวกันอีกประเด็นที่เราต้องไม่ลืมคือบทบาทของพรรคการเมือง

และโดยเฉพาะของสหภาพแรงงานซึ่งแข็งแรงมากในขณะนั้นและมีส่วน

อย่างมากในการรวบรวมผู้คนให้รู้จักรวมตัวเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ

การเคลื่อนไหวจากสมัยพ่อแม่ผมที่คนถูกกดขี่ไปสู่ยุคสมัยที่เราสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศเติบโตไปสู่กลไกของระบบรัฐสภาทั้งหมดนี้เกิด

จากการช่วยประชาชนซึ่งผมขอตอบว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในระยะเวลา

10ปีแต่หากจะต้องใช้เวลา15หรือ20ปีก็ขอให้เริ่มเสียแต่ตอนนี้เพราะ

เป็นสิ่งที่ต้องทำท่านต้องตั้งใจที่จะทำและมีความมั่นใจว่าจะทำได้นี่เป็น

หนทางเดียว

คำถามที่ 7 ในโลกของเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดี อยากถามว่ากลไกทาง

รัฐธรรมนูญและกฎหมายจะต้องมีหลักประกันอย่างใดที่จะสามารถ

ทำให้ได้ผู้แทนที่ดี มีรัฐบาลที่ดี มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพให้แก่สังคม

เยอรมัน 

คำตอบ คำถามแรกเกี่ยวกับการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ดีและมีเสถียรภาพ

ผมคิดว่ากลไกที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้าคือกฎหมายเลือกตั้งที่แม้อาจจะ

ไม่โปร่งใสเสมอไปแต่ก็ชัดเจนและน่าเชื่อถือและการจัดการให้มีเสียง

ส่วนใหญ่ที่มีเสถียรภาพในรัฐสภาเป็นวิธีเดียวที่จะเป็นหลักประกันการให้ได้

มาซึ่งรัฐบาลที่มั่นคงและก็เป็นกลไกที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเยอรมันด้วยแต่เรา

ไม่สามารถบริหารประเทศไปได้เพียงเพราะมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์

อักษรเท่านั้นเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่ใช้ได้ในชีวิตความเป็นจริงด้วยคำถาม

ต่อมาคือเราจะสามารถสร้างหลักประกันให้คนดีมาเป็นผู้แทนและ

นักการเมืองได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากคนดีคืออะไรเป็นคนขยัน

คนที่มีความรู้หรือนี่เป็นคำถามทางปรัชญาที่มีมาตั้งแต่สมัยเพลโตความดี

คืออะไรสำหรับผมท้ายที่สุดแล้วการที่คนคนหนึ่งได้รับเลือกเป็นผู้แทน

เป็นเรื่องความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์มนุษย์นั้นแสวงหาเสรีภาพ

การแสดงตัวตนและความร่ำรวยเล็กน้อยพอให้ตนอยู่รอดนอกจากนั้นแล้ว

แต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองการเตรียมความพร้อมและให้การศึกษาคน

เพื่อให้เขาเป็นเป็นคนดีเช่นเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีในระบบสังคมนิยมนั้น

ผมว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับผมในทางปรัชญาผมรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็น

ผู้คนในทุกๆที่บนโลกไม่ว่าจะในแอฟริกาใต้หรือในเอเชียหรือในประเทศ

นี้เองพยายามกำหนดชะตาชีวิตและตัดสินใจด้วยตนเองผมชอบแนวคิดการ

กระจายความร่ำรวยที่เป็นธรรมและคาดหวังให้รัฐบาลของผมทำและ

สร้างหลักประกันในเรื่องนี้แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วผมเลือกคนที่ดูขยัน

ไม่เกียจคร้านคอยแต่พึ่งผู้อื่นพยายามหาความรู้ให้ตัวเองพยายามส่งผ่าน

ลมหายใจให้ผู้อื่นนี่เป็นสเน่ห์(charisma)ของผู้นำผมคิดว่านักการเมือง

ต้องมีสเน่ห์เช่นนี้อยู่บ้างต้องทำให้คนเชื่อมั่นและศรัทธาได้ว่าสามารถ

ทำงานได้ดีถกเถียงได้ดีผมคิดว่านี่เป็นเรื่องการประเมินศักยภาพของ
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มนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องคิดและถกเถียงกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้

เป็นเรื่ องทั้ งง่ ายและยากแต่ก็ เป็นพื้นฐานในเรื่ องมนุษย์ของระบบ

ประชาธิปไตยกว่า70ปีที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ามนุษย์

นั้นเกิดมาเพื่อมีเสรีภาพรวมตัวกันมีส่วนร่วมทางการเมืองและพัฒนา

ตนเอง

คำถามที่ 8 การที่เสียงข้างมากใช้อำนาจออกกฎหมายโดยไม่สนใจ  

เสียงข้างน้อยหรือความเป็นธรรม แม้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

ก็ยุบสภาและอาจชนะการเลือกตั้งอีก ซึ่งเสียข้างน้อยไม่สามารถสู้ได้   

นี่เป็นวิกฤติการณ์ที่ทำให้ประชาชนออกมาประท้วง ท่านมีความคิดเห็น

อย่างไร 

คำตอบในเยอรมันก็มีปัญหานี้เช่นกันตอนนี้กลุ่มพรรคสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น

ฝั่งซ้ายมีเสียงในสภาเพราะพรรคนี้ได้เงินสนับสนุนจากรัฐเหมือนพรรคอื่นๆ

จึงสามารถหาเสียงและมีพื้นที่ในสื่อแม้จะน้อยแต่ในด้านการทำงานในสภา

เช่นในคณะกรรมาธิการงานวิจัยฯลฯนั้นไม่ลำบากเท่าเพราะมีสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมแม้จะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกคนเดียวผู้แทนคนนั้น

ก็สามารถเข้าเป็นคณะกรรมาธิการได้มีสิทธิพูดในสภาจากประสบการณ์

การทำงานในสภาของผมพรรคสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์นั้นไม่ได้

ซ้ายมากนักผมซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็สามารถทำงานร่วมกันได้เพราะ

เสรีภาพในการพูดการแสดงออกทำให้เรามีความอดทนอดกลั้นต่อความ

แตกต่างเราได้รับการศึกษาในกรอบที่เหมือนกันดังนั้นเมื่อได้คุยกันก็จะ

รู้สึกได้ว่าเราก็มีภาพของรัฐที่สามารถทำงานได้ดีเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่

สำคัญในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญสมาชิกจำนวน20%ของที่นั่งในสภา

สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งคณะทำงาน

วิจัยทำแบบสอบถามหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิเกี่ยวกับระยะ

เวลาการอภิปรายในสภาหรือการเข้าเป็นกรรมาธิการหรือเรื่องการเงิน

ที่เป็นของสมาชิกรายบุคคลสมาชิกคนนั้นก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้

ส่วนใหญ่แล้วคำร้องต่อศาลเป็นเรื่องของสมาชิกรายบุคคลสำหรับคำร้อง

ที่เป็นความขัดแย้งของสถาบันการเมืองก็เป็นเรื่องที่ส่งผลทางการเมืองมาก

จึงต้องตัดสินโดยคณะใหญ่ของศาลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผล

ผูกมัดและเป็นที่สิ้นสุดนี่เป็นหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญเยอรมันเราไม่เคย

มีกรณีของการต่อต้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผยที่อเมริกา

ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

คำถามที่ 9 หลังสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ ประชาชนเยอรมันจำนวนมาก

ให้การสนับสนุนฮิตเลอร์และพรรคนาซี แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 

2 ก็ได้เปลี่ยนไปนิยมประชาธิปไตย การศึกษามีบทบาทอย่างไรในการ

ช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนความคิดจากสมัยฮิตเลอร์ไปสู่สมัยหลัง

สงครามโลก 

คำตอบก่อนอื่นขอผมกล่าวก่อนว่าฮิตเลอร์เข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญไวมาร์ไม่ได้มีการทำรัฐประหารหรือปฏิวัติแต่

อย่างใดแต่1ปีให้หลังทั้งสองอย่างก็เกิดขึ้นโดยฮิตเลอร์ได้ยึดอำนาจ

ไว้ที่ตนไม่มีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยถอดถอนประธานาธิบดีเป็นต้น

ฮิตเลอร์เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จตั้งแต่1934ซึ่งต่อมาเราก็ได้รู้ถึงความ

รุนแรงความพินาศจากยุคนี้ในส่วนของประชาชนนั้นก่อนอื่นไม่ใช่จู่ๆ

ทุกสิ่งสงบสุขภายหลังสงครามผู้คนไม่ได้ฟื้นตัวทันทีหลังจากที่กองทัพ

พันธมิตรเข้ามาแต่เป็นความจริงที่ว่าหลังปี1945คนยุคพ่อแม่ผมเริ่มคิด

ติตรองใหม่เกี่ยวกับตัวตนและประเทศของเราอย่างเงียบๆภายในครอบครัว

กันเองว่าเราต้องทำอะไรกับกลไกของระบบไหมในโรงเรียนก็มีการพูดถึง

แค่ในวิชาพลเมือง(civiceducation)ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เรียนจากสื่อ

และวัฒนธรรมของอเมริกาหรืออังกฤษเป็นการมองเยอรมันจากฝั่งตรงข้าม

นอกจากนั้นก็มีกระบวนการพิจารณาคดีผู้กระทำผิดในเอาช์วิทซ์หรือค่าย

กักกันต่อมาก็เป็นรุ่นผมที่ผ่านกระบวนการข้างต้นนี้ซึ่งมีต่อไปจนถึงรุ่นหลัง

ต่อมาในปี1968ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยนักศึกษาซึ่งไม่พอใจกับ

ระบบเก่าส่งผลให้มหาวิทยาลัยบริษัทหรือแม้แต่ในกองพลที่ผมเคยเป็น

กองกำลังสำรองอยู่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทหารเริ่มถูกสอนว่าตนเป็นเพียง
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พลเมืองในเครื่องแบบเท่านั้นแน่นอนว่าทหารไม่สามารถเป็นพลเมืองได้

เต็มตัวแต่ในด้านความคิดสามารถเป็นได้หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้

มหาวิทยาลัยศาลสหภาพแรงงานกองทัพพรรคการเมืองตามระบบเก่า

ก็หมดอิทธิพลผมคิดว่าเราเริ่มเผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง

ในช่วงแรกของปีทศวรรษ1970แล้วเราก็รู้ตัวว่าต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามกับ

สิ่งที่เคยทำมาเป็นเวลานานซึ่งป่านนั้นก็เป็นประชาชนอีกรุ่นแล้วที่ต้องมา

ต่อสู้ด้วยกันคนเหล่านี้ได้เรียนรู้และซึมซับหลักการต่างๆที่สอนกันมาเป็น

เวลานานหลักการเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจยากแต่ก็ต้องให้ผู้คนซึมซับและกลาย

เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของผู้คนก่อนทั้งหมดนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหลัง

Brandtเริ่มนโยบายOstpolitikอีกอย่างคือการไถ่โทษต่อยุโรปซึ่งเป็น

พาร์ทเนอร์ของเยอรมันเยอรมันไม่สามารถฟื้นฟูได้โดยลำพังแต่เราสามารถ

ทำได้หากร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสอิตาลีสเปนกรีซ

ผมเรียนภาษาโรมันภาษากรีกและได้เดินทางไปที่ต่างๆมาบ้างผมรู้สึกว่า

ยุโรปเป็นบ้านผมเข้าใจว่าประเทศไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

การเติบโตไปด้วยกันและการค้นหาตัวตนใหม่โดยการใช้จุดแข็งและเรียนรู้

ความล้มเหลวร่วมกันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมใหม่เกิดขึ้นมาได้

คำถามที่ 10 การศึกษาวิชาพลเมือง (civic education) และการให้  

การศึกษาใหม่ (re-education) เริ่มขึ้นอย่างไร ปัจจุบันกระบวนการนี้  

ยังดำเนินอยู่หรือไม่ และผลประเมินที่ได้เป็นอย่างไร 

คำตอบก่อนอื่นขออธิบายว่าการให้การศึกษาใหม่นั้นคือการที่ประเทศ

พันธมิตรที่เข้ามายึดเยอรมันในขณะนั้นรู้สึกว่าคนเยอรมันควรได้รับการสอน

เพื่อให้มีความอดทนต่อความแตกต่างและไม่ใช้ความรุนแรงผมเข้าใจว่า

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้คือการให้คนเยอรมันมีโอกาสเรียนรู้ถึงสังคมที่มี

เป็นพหุนิยมที่แท้จริงประชาธิปไตยที่เป็นพหุนิยมที่เคารพสิทธิมนุษยชน

ซึ่งเมื่อมองจากหลักปรัชญาของโลกเสรีตะวันตกแล้วการเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของแนวคิดนี้การมีส่วนร่วมทางการเมือง

การที่รัฐจัดให้มีการเข้าถึงปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเราจ่ายภาษีให้รัฐเพื่อให้

รัฐสร้างโอกาสให้เราพัฒนาตนเองได้มีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก

การศึกษาเป็นไปตามหลักปรัชญานี้ปัจจุบันก็ยังมีการสอนวิชาพลเมืองอยู่

เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ในทุกโรงเรียนคนเยอรมันที่ใช้ชีวิต

ในสังคมจริงๆสามารถสัมผัสได้ถึงส่วนประกอบต่างๆของสังคมที่เป็น

ประชาธิปไตยการเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่นการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผู้อื่นเพื่อเสริมสร้างมุมมองให้กันและกันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมเราไม่ว่าจะอยู่ ในโบสถ์สหภาพแรงงานพรรคการเมือง

มหาวิทยาลัยหรือในหมู่ผู้บริหารธุรกิจการถกเถียงอย่างเปิดเผยและตัดสิน

ด้วยการลงคะแนนเป็นสิ่งที่ทำในทุกวงการขณะเดียวกันการใช้อำนาจเบ็ด

เสร็จเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบส่วนผลที่ได้และการประเมินผลนั้นผมได้กล่าว

ในตอนต้นของการบรรยายว่าคนเยอรมันมีความเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญมาก

แม้ความนิยมในตัวนักการเมืองจะเปลี่ยนแปลงเสมอคนก็ยังเชื่อมั่นในระบบ

ของรัฐธรรมนูญแต่ผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยมีเสียงส่วนใหญ่

ในการถกเถียงปัญหาต่างๆเราไม่สามารถหาคำตอบเดียวได้แต่เราจะได้

คำตอบมาหลายแง่มุมแล้วเราก็นำมารวมกัน(integration)อย่างที่เรารวม

คนที่เป็นคอมมิวนิสต์และคนที่ เชื่อในทุนนิยมได้เป็นประเทศเดียวกัน

ท่านอาจจะคิดว่าต้องมีความขัดแย้งมากแต่ความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ

เราลงทุนทั้งเงินและความพยายามในการนำความหลากหลายและความ

แตกต่างมารวมกันแต่เยอรมันก็ไม่ได้เป็นประเทศที่คนต้องเหมือนกันทุกคน

(uniformcountry)สามารถมีความแตกต่างหลากหลาย(pluriformcountry)

เช่นด้านความเชื่อเชื้อชาติผมคิดว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การมีโอกาสที่เท่ากันในการศึกษาและความอดทนต่อความแตกต่างเป็นสิ่ง

ที่เราจะต้องต่อสู้อยู่เสมอแต่ท้ายที่สุดเราก็จะสามารถชนะมันได้สถา
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คำถามที่ 11 ระบบการเลือกตั้งของเยอรมันมีความซับซ้อนมาก 

ประเทศเยอรมันทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้าใจระบบที่ยุ่งยาก และ

ทำไมเยอรมันไม่ใช้รายชื่อเปิด (open list) สำหรับระบบการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วน 

คำตอบการทำให้ประชาชนเข้าใจระบบเลือกตั้งของเราเป็นเรื่องยากจริงๆ

ผมเชื่อว่านักการเมืองทุกคนที่เคยมีประสบการณ์หาเสียงรู้ดีและผมก็มี

ประสบการณ์หาเสียงมาบ้างสื่อทั้งทางโทรทัศน์หรือสื่อพิมพ์จะรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกวันว่าต้องทำอะไรบ้างต้องไปลงคะแนนที่ไหน

การช่วยเหลือสำหรับผู้พิการเป็นต้นเช่นนี้ในที่สุดประชาชนก็เข้าใจ

ส่วนเรื่องการใช้รายชื่อเปิดซึ่งประชาชนอาจให้คะแนนทั้งหมดกับผู้สมัคร

คนเดียวพรรคเดียวก็ได้หรือจะแบ่งคะแนนระหว่างผู้สมัครจากหลายพรรค

มากน้อยตามความชอบก็ได้นั้นผมคิดว่ายุ่งยากเกินไปปัจจุบันก็มีบัตรเสีย

กว่า10%แล้วเพราะไม่เข้าใจการลงคะแนนเราเคยมีความคิดจะเปลี่ยน

ระบบเลือกตั้งแต่ก็ไม่สำเร็จซึ่งผมก็ได้ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยน

ระบบในอนาคตก็อาจจะมีอีกแต่ข้อดีของรัฐธรรมนูญเยอรมันคือการที่ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งทำให้การเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายเพียงแค่

ออกกฎหมายเท่านั้นส่วนตัวผมชอบระบบการเลือกตั้งที่ง่ายกว่าระบบเสียง

ส่วนใหญ่ก็มีข้อดีที่ทำให้ได้รัฐบาลที่มั่นคงแต่หากประสงค์จะใช้ระบบผสม

ผมคิดว่าแบบบัญชีรายชื่อปิดน่าจะดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วระบบการเลือกตั้ง

ก็เป็นแค่วิธีเป็นเหมือนช้อนที่ใช้กินขนมเค้กซึ่งก็คือรัฐสภา

คำถามที่ 12 ประเทศเยอรมันมีวิธีจัดการปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างไรและ

รัฐธรรมนูญมีวิธีจัดการปัญหานี้อย่างไร 

คำตอบในรัฐธรรมนูญเราไม่มีเขียนเรื่องแบบนี้มีแต่คำสวยๆงามๆ

เยอรมันใช่ว่าจะไม่มีการทุจริตและสินบนเสียทีเดียวแต่ตามระดับของ

OECDแล้วก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะ

จัดการได้แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งไม่ค่อยได้ผลในหมู่สมาชิกผู้แทนในสภา

นักแต่ได้ผลมากกับข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญมากพอๆกับผู้แทนคือ

ค่าตอบแทนที่มากพอเพื่อที่จะไม่ต้องหารายได้เพิ่มและการศึกษาที่ดีที่

ปลูกฝังให้คนซื่อสัตย์ภักดีต่อรัฐระบบการศึกษานี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า

เฟรเดริคที่2แห่งปรัซเซียเป็นการสอนข้าราชการพลเมืองและทหารให้มี

ความภักดีต่อประเทศชาติและประชาชนนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่ยากที่จะ

ปลูกฝังในระบบการเพิ่มเงินเดือนนั้นทำง่ายกว่าแต่บางประเทศก็ไม่สามารถ

ทำได้OECDแนะนำให้สร้างเอกลักษณ์องค์กร(corporateidentity)คือ

การที่ผู้นำแต่ละหน่วยงานรัฐเช่นรัฐมนตรีกลาโหมแสดงออกอย่างชัดเจน

ว่าไม่ยอมรับการทุจริตสมมติว่าหากมีการทุจริตโดยข้าราชการระดับสูง

ก็ต้องมีการจัดการอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยต้องให้หน่วยงานมี

สำนึกความรู้สึกต่อต้านการทุจริตจากการที่ผมได้สังเกตการณ์หลายๆ

ประเทศทั้งในแอฟริกาหรือที่อื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติและ

การศึกษาระยะยาวหากเป็นนักการเมืองก็ควรมีการลงโทษพรรคอย่าง

จริงจังทำให้ไม่มีผู้สนับสนุนเลยและให้จ่ายเงินที่ได้รับคืนหากเป็นเงินจำนวน

ไม่มากผมขอยกตัวอย่างกรณีการลงมติไม่ไว้วางใจนายBrandtที่ล่มไป

เพราะขาดไป1คะแนนเรารู้ว่ามีการซื้อคะแนนนั้นด้วยเงิน50,000มาร์ค

คำถามที่ 13 รัฐธรรมนูญมีกลไกอะไรบ้างที่ทำให้การทำงานขององค์กร

อิสระไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลหรือเสียงข้างมากในสภา 

คำตอบเยอรมันไม่มีองค์กรอิสระมากเท่าไทยมีองค์กรตรวจสอบกองทัพ

ซึ่งขึ้นตรงต่อสภาธนาคารกลางธนาคารกลางยุโรปและศาลยุติธรรมก็เป็น

อิสระส่วนอัยการก็เป็นอิสระแต่อาจจะไม่เต็มที่ใน15ปีนี้มีกรณีหนึ่ง

ที่รัฐบาลสั่งให้อัยการสั่งฟ้องมิฉะนั้นต้องออกจากตำแหน่งนอกจากนี้

ผมคิดว่าไม่มีองค์กรอะไรที่ เป็นอิสระอย่างเต็มที่การที่ต้องมีองค์กร

คณะกรรมการอิสระต่างๆขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นตัวบ่งชี้ว่ากลไกการแบ่งแยก

อำนาจอธิปไตยมีปัญหาจึงต้องมีองค์กรเหล่านี้มาทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล

แทนนี่เป็นหน้าที่ของอำนาจอธิปไตยทั้งสามด้วยนอกจากการออกกฎหมาย

องค์กรตรวจสอบกองทัพของเยอรมันก็มีขึ้นในช่วงที่การบังคับบัญชา

ของกองทัพขาดความโปร่งใสหากมีปัญหาในเรื่องวินัยนายทหารรายบุคคล
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ก็สามารถร้องต่อองค์กรนี้เพื่อรายงานต่อรัฐสภาได้ผมอาจจะพูดแรงไปนิด

แต่การมีองค์กรพิเศษเหล่านี้มากไปแสดงว่ากลไกการแบ่งแยกอำนาจและ

ตรวจสอบถ่วงดุลยังทำงานได้ไม่มีเท่าที่ควร

คำถามที่ 14 ในช่วงที่มีความไม่สงบทางการเมือง หากประชาชนมีการ

ใช้อาวุธหรือความรุนแรง รัฐบาลสามารถใช้กองทัพเพื่อแก้ปัญหาได้

หรือไม่ หากมีการบาดเจ็บ เสียชีวิต ใครควรเป็นผู้รับผิดตามกฎหมาย 

คำตอบตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าและที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ

ท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์เรากองทัพนั้นมีไว้

เพื่อต่อสู้การโจมตีหรือภัยคุกคามจากภายนอกส่วนภัยจากภายในนั้น

จะสามารถใช้ได้เฉพาะกรณีร้ายแรงมากที่มีการใช้อำนาจภายในประเทศ

ในทางที่ภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิที่จะต่อ

ต้านการกระทำเช่นนี้ส่วนการประท้วงเดินขบวนซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคม

ประชาธิปไตยรวมถึงเยอรมันด้วยโดยเฉพาะในฮัมบวร์กที่ผมอยู่ก็มีผู้คนจาก

ที่อื่นมาเข้าร่วมเดินขบวนต่างๆมากมายนั้นอย่างแรกเป็นความรับผิดชอบ

ของตำรวจประชาชนไม่ต้องขออนุญาตในการเดินขบวนแต่ต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่อาจกำหนดสถานที่ที่ไม่

สามารถประท้วงเดินขบวนได้ด้วยเหตุว่าอาจมีการประทะกับกลุ่มอื่น

นอกจากนี้อาจจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยได้

เพื่อให้การเดินขบวนดำเนินไปได้ด้วยดีถือว่าเป็นการคุ้มครองเสรีภาพ

ในการชุมนุมและเดินขบวนโดยปราศจากอาวุธในกรณีที่มีการใช้ความ

รุนแรงประทะกันตำรวจมีหน้าที่ต้องคุ้มครองผู้ชุมนุมจากการประทะกับ

ผู้ชุมนุมด้วยกันเองและจากการใช้ความรุนแรงหรืออาวุธโดยผู้ชุมนุมบางส่วน

ปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงผ่านทาง

ข่าวกรองก่อนอย่างในเยอรมันเช่นฮัมบวร์กก็มีการขอเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากมลรัฐอื่นมาเพิ่มหากกำลังไม่พอเราไม่เคยมีกรณีที่ต้องให้กองทัพออกมา

ขจัดความขัดแย้งรัฐธรรมนูญกำหนดให้กองทัพสามารถออกมาได้เฉพาะ

กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติและการโจมตีการมีอยู่ของรัฐคำถามที่ว่า

การชุมนุมหรือเดินขบวนประท้วงแบบไหนที่คุกคามการมีอยู่ของระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนของไทยผมคงตอบแทนไม่ได้แต่การออกมา

ประท้วงแบบนี้ที่ เยอรมันก็มีเช่นกันและผมก็เข้าใจถึงเหตุผลแต่ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพเยอรมันก็ไม่

ได้ออกมาช่วยจัดการแต่อย่างใด
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คำถามที่ 15 ในสภาพสังคมที่มีความแตกแยกและสุดโต่ง รัฐธรรมนูญ

จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร 

คำตอบในช่วงก่อนสมัยฮิตเลอร์เยอรมันก็มีความแตกแยกเช่นนี้ทั้งฝั่ง

ฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ออกมาประท้วงบนถนนเช่นกันรัฐธรรมนูญในรัฐ

ที่เป็นพหุนิยมนั้นเป็นรัฐธรรมนูญของการแข่งขันการถกเถียงความขัดแย้ง

พื้นฐานต่างๆของรัฐแต่ไม่อาจเป็นรัฐธรรมนูญของกลุ่มคนที่ทะเลาะกัน

นั่นเป็นสถานการณ์ของสงครามกลางเมืองซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นรากฐาน

ของรัฐธรรมนูญบทบาทของสังคมในกรณีนี้หมายถึงสถาบันอย่าง

สหภาพแรงงานสหภาพของนายจ้างกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้น

หากเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้

ประชาชนมีความอดทนอดกลั้นขั้นต่ำต่อความแตกต่างหากไม่อยากให้มี

ความขัดแย้งก็อาจจะหาวิธีทำให้คนไทยสามัคคีซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะทำโดย

รัฐธรรมนูญได้แต่เป็นงานของนักการเมืองที่จะต้องประนีประนอมปรองดอง

กันรัฐธรรมนูญไม่ได้สิ่งที่จะทำให้คนสามัคคีปรองดองกันได้ไม่ควรมีการ

แบ่งแยกกว่าคนนี้เป็นสีดำสีขาวหรือสีอะไรอื่นเพราะโลกเรามีหลายสี

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญต้องจัดให้มีแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้

ทุกอย่าง
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