
 

 

 

 
 -  สรุปประวัติศาสตร 
 -  การรวมประเทศใน ค.ศ.1990 
 -  ประเทศเยอรมนียุคปจจุบัน (ค.ศ.1990-ปจจุบัน) 
 -  รัฐธรรมนูญ The Basic Law 
 -  ระบบรัฐสภาประยุกต 
 -  ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 

สรุปประวัติศาสตร 
 Who are the Germans?8 ชนชาติเยอรมันมีความเปนมาอยางไรนั้น สามารถศึกษา
จากประวัติศาสตรที่ เ ก่ียวกับประเทศน้ี แตสิ่งที่โลกรู จักเยอรมันก็คือ ประเทศเยอรมนี           
เปนสถานที่เกิดของคารล มารก (Karl Marx) บิดาแหงลัทธิคอมมิวนิสต ประเทศเยอรมนี     
เปนชนชาติของอดอลฟ ฮิตเลอร (Adolf Hitler) ผูมีอุดมการณแบบนาซี  ประเทศเยอรมนี    
เปนชาติยุโรปที่มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมหนัก ประวัติศาสตรสมัยใหมของประเทศเยอรมนี 
มักจะเริ่มจากการรวมชาติใน ค.ศ.1871 โดยบิสมารค (Bismark) การเกิดขึ้นของสาธารณรัฐ   
ไวมาร ใน ค.ศ.1919 (Weimar Republic) การถูกแบงแยกออกเปน 2 ประเทศ ใน ค.ศ.1945 
(The Federal Republic of Germany and German Democratic Republic) 
 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรกําเนิดชาติเยอรมันไดมีการอางอิงไวหลายรูปแบบอาทิ 
การกลาวไววา พวกติวตัน (Teutons)9 คือ ชนเผาเยอรมันในยุคแรกเร่ิม ซึ่งเปนชนเผาที่
สามารถปราบอาณาจักรโรมันไดสําเร็จ รวมทั้งมีการกลาวไววา เม่ือจักรวรรดิโรมันเริ่มเส่ือมลง  
ชนเผาแฟรงค (Franks)10 ซึ่งเปนอีกชนเผาหนึ่งของเยอรมันไดอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานทางตอน
                                             
8 Russell J. Dalton.  “Politics In West Germany” in A World View Comparative Politics Today.  
1993, pp. 257-308 
9 Reader’ s Digest 1977 Almanac Yearbook.  1977,  pp 565-567 
10 ชัยวัฒน  ถาวรธนสาร,  ประวัติศาสตรเยอรมนีสมัยใหม.  2530,  หนา 3. 

(The Federal Republic of Germany) 

บทที่ 4 
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
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 เคยมีความเชื่อวาประวัติศาสตรของชาวเยอรมันเริ่มใน ค.ศ.9 โดยเจาผูครองเผาหน่ึง 
ชื่อ “Arminius”11 (เผา cherusci) สามารถปราบกองทัพโรมันไดสําเร็จ ดังมีหลักฐานแหงการ
สรางอนุสาวรียเพ่ือเปนที่ระลึกแกเขา อยางไรก็ดี แนวคิดในเรื่องประวัติศาสตรชนชาติเยอรมัน
ที่กลาวมาขางตน ดูเหมือนจะเลิกเชื่อถือกันตอไป หลักฐานที่จะนับกันเม่ือศึกษาเกี่ยวกับความ
เปนมาของชนชาติเยอรมัน  เร่ิมจากจูเลียส ซีซาร (Julius Czar) ยกทัพไปเหนือแมน้ําไรน 
ในชวงกอน ค.ศ. โดยพระองคตองการสถาปนาจักรวรรดิโลก  และทรงไดรับความชวยเหลือจาก
ชาวเยอรมันดวย และพระองคก็เปนผูสอนใหชาวเยอรมันกระทําการรวมชาติ จนในที่สุด         
ก็สรางชาติไดสําเร็จ โดยคําวา “Deutsch” ที่ใชเรียกชาวเยอรมัน ไดปรากฏขึ้นมาพรอมกับ
กําเนิดจักรวรรดิโรมันของชาวเยอรมัน  สําหรับคําวา “Kaiser” (ไกเชอร กษัตริยของเยอรมัน)  
ก็มีเคามูลวามาจากพระนามของซีซาร รวมไปถึงตําแหนง Tsar (ซารของรัสเซีย) หรือ Shah 
(ชารของอิหราน) ก็มีตนตอมาจากคําเดียวกัน12 
 การเริ่มตนประวัติศาสตรแท ๆ ไดแก ในยุคของพระเจาชารลมาล (Charlemagne) 
ใน ค.ศ.800 พระองคเปนผูทรงฟนฟูจักรวรรดิขึ้นใหม ทั้งยังทรงขยายเขตแดนเขาไปถึงใจกลาง
ของโลก (ซึ่งแมแตกองทหารโรมันก็ยังไมเคยปราบปรามมาไวในครอบครองของตนได)        
ไปจนถึงสมัยพระเจาออตโตมหาราช (Otto the Great) ใน ค.ศ.962 ซึ่งในขณะนั้นชนเผา
เยอรมันไดกลายเปนชาติเยอรมันไปแลว 
 ใน ค.ศ.911 ขุนนางชั้นสูงชาวฝรั่งเศสไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกษัตริยเยอรมัน 
ทรงพระนามวา พระเจาคอนราดที่ 1 (Konrad I) พระองคไดรับสมญาวาเปนกษัตริยองคแรก  
ในตอนตนของยุคกลาง ในศตวรรษที่ 11 ราชอาณาจักรถูกเรียกวาเปนจักรวรรดิโรมัน (Roman 
Empire) ในศตวรรษที่ 13 เรียกวาเปนจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ (Holy Roman Empire)   
และในศตวรรษที่ 15 เรียกวาเปนจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์แหงชนชาติเยอรมัน (Holy  
Roman Empire For The German Nation) โดยที่เปนระบอบกษัตริยที่มาจากการเลือกตั้ง 

                                             
11 รุจิรา  เตชางกูร,  การเมืองระหวางประเทศในยุโรปตะวันตก.  2531,  หนา 3-6. 
12 นิธิ  เอียวศรีวงศ (แปล),  ประวัติศาสตรเยอรมัน.  2510,  หนา 1-2 
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 ตอจากพระเจาคอนราด ไดแกพระเจาเฮนรี่ที่ 1 (Henry I) และตอจากพระเจาเฮนรี่ที่ 1 
ไดแก พระเจาออตโตที่ 1(Otto I) ตอมาในรัชสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 3 (Henry III) ไดเกิด 
ปรากฏการณใหมก็คืออาณาจักร (State) สามารถอยูเหนือศาสนจักร (Church) ได แตพอมาถึง
สมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 4 (Henry IV) กลับไปทรงสามารถรักษาสถานภาพขอน้ีไวได  เพราะทรง   
มีกรณีพิพากกับประมุขทางศาสนา คือ พระสันตะปาปาเกรเกอรี่ที่ 7 (Pope Gregory VII)    
โดยที่ฝายกษัตริยพายแพตอฝายสันตะปาปา และศาสนจักรไดโตตอบฝายอาณาจักรดวยวิธีการ      

ที่รุนแรงที่เรียกวา “A Walk to Canossa”∗∗ 
 ในชวงรัชสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 6 (Henry VI) และพระเจาเฟรดเดอริคที่ 7 (Frederick 
VII) ตามลําดับ เกิดมีความแตกแยกภายในราชอาณาจักร นํามาซ่ึงความส้ินสุดของระบบ
จักรวรรดิ ตอมาจากยุคกลางตอนปลายตอเน่ืองไปยังยุคใหม พระเจารูดอลฟที่ 1 (Rudolf I)   
ขึ้นครองราชย ทรงดําริใหมีการรางรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
กษัตริยของเยอรมัน ใน ค.ศ.1356 เรียกวา “รัฐธรรมนูญตราทอง” (Golden Bull – The 
Imperial Constitution) โดยคณะผูเลือกตั้งมี 7 คน ประกอบดวย พระ 3 และฆราวาส 4 วิธี
ลงคะแนนใหเขียนชื่อผูที่จะเลือกใหเปน Kaiser แลวปดผนึกตีตราทอง ผลของการเลือกตั้ง
ปรากฏวาราชวงศ Habsburg เปนผูครองอํานาจที่แข็งแกรงมากที่สุด 
 ในศตวรรษที่ 15 ไดมีการปฏิรูปการเพ่ิมอํานาจใหแก Kaiser โดยพระเจาแม็กซิมิเลี่ยน
ที่ 1 (Maximillian I) ทรงเปน Kaiser องคแรกที่ไมยอมรับการสวมมงกุฎจาก Pope ในพิธี
ราชาภิเษก วิธีการน้ีทางศาสนจักรถือวาเปนความพยายามในการปฏิรูป ขั้นตอนตอไปไดแก 
การสรางสภา Reichstat (Imperial Assembly)  ใน ค.ศ.1517 ความไมพอใจของฝายศาสนจักร
ไดระเบิดขึ้นมา  โดยอาจกลาวไดวามีสาเหตุใหญมาจากการกระทําของ Martin Luther        
การปฏิรูปน้ีไดแพรสะพัดออกไปรวดเร็ว ทําใหเกิดการเลียนแบบทางการเมืองในรูปแบบตางๆ   

                                             
∗ พระองคเจาจุลจักรพงษ ทรงเรียกเจาผูครองแควนท่ีไดรับเลือกเปน Kaiser วา “เจาอีเล็คเตอร” 
∗∗ A walk Canossa : เปนเหตุการณท่ีเมือง Canossa ใน ค.ศ.1077 Pope Gregory VII ทรมาน            
King Henry IV โดยใหเดินฝาหิมะอันหนาวเหน็บเพ่ือมาคุกเขาขอโทษ มิฉะนั้นจะถูกประกาศเปน
ปพพาชนียกรรม และต้ังแตนั้นมาตําแหนง Pope กับ King ถือวามีอํานาจเทากัน 
  ในปจจุบัน “A Walk to Canossa” หมายถึงการรับศีลลางบาปของคริสตศาสนิกชน (to eat     
humble pie)  

 PS430                                                                                                        29 



 ในสมัยพระเจาชาลสที่ 5 (Charles V) ซึ่งเปนรัชทายาทของพระเจาชาลสสมาญ      
ไดมีการทําสัญญา  “Peace of Augsburg” ใน ค.ศ.1535 อันมีผลทําใหปญหาความแตกแยก
ทางศาสนาในเยอรมันหมดไปเพราะพวก Protestant มีสิทธิเทาเทียมกับพวก Catholic         
แตปญหาทางการเมืองยังคงมีความแตกแยกอยู เม่ือมิทรงแกไขไดจึงทรงสละราชสมบัติ       
ผลที่ตามมาคือเกิดความคิดขัดแยงเรื่องความเชื่อทางศาสนา   เกิดมีกลุมการเมืองทางศาสนา
ขึ้นมา 2 กลุม คือ Protestant Union  และ Catholic Leaque ความขัดแยงทวีความรุนแรง       
ในที่สุดเกิดสงครามทางศาสนาขึ้นในดินแดนของประเทศเยอรมัน เรียกวา “Thirty Years War” 
(ค.ศ.1618-ค.ศ.1648) ประชาชนตองเสียชีวิตลงเปนจํานวนมาก และภายหลังการปฏิวัติ       
ในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1789 กอใหเกิดการเลียนแบบในเยอรมัน เกิดมีกลุมพลังอํานาจทาง
การเมือง ขบวนการปฏิรูปสังคมใหทุกคนมีความเสมอภาคกัน ยกเลิกระบบทาสติดที่ดิน  
ทําลายอํานาจพวกขุนนาง  ตลอดจนใหมีเสรีทางการคา  ในที่สุดอาณาจักรไรช (Reich)        
ถึงจุดจบลง พระเจาฟรานซที่ 2 (Franz II) ทรงสละราชสมบัติ นับเปนภาระสิ้นสุด               
ยุคจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ของชนชาติเยอรมัน 
 สมาพันธรัฐเยอรมัน (German Confederation) ไดถูกจัดตั้งขึ้นมาแทนที่อาณาจักร
ไรชเดิม (The Old Reich) หากแตวาเปนการรวมกันอยางหลวม ๆ ของรัฐอธิปไตยแตละรัฐ 
อํานาจที่แทจริงคงเปนของสองผูยิ่งใหญในยุคน้ัน คือ ปรัสเซีย (Prussia) และออสเตรีย 
(Austria) เม่ือเปนเชนนี้ จึงเริ่มมีการประทวงและมีการเคลื่อนไหวตาง ๆ อาทิ การเคลื่อนไหว
ของขบวนการกรรมกรใน ค.ศ.1844 และใน ค.ศ.1848 เกิดมีการจลาจลทางการเมือง (uprising) 
ในเกือบทุกรัฐ ในปเดียวกันนี้ Karl Marx เร่ิมเผยแพรลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งความรูสึก           
ของประชาชนชาวเยอรมันสวนใหญมีความกลัวฝายซายมากกวากลัวอํานาจแบบเกา ในที่สุด
ขบวนการตอตานในทุกแหงก็ยุติลงไปเอง ดวยเหตุผลที่วากลัวเกิดสภาพอนาธิปไตย 
(Anarchy)13  
 
 

                                             
13 สิทธิพันธ  พุทธหุน,  “ลัทธิอนาธิปไตย”  ใน ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 3.  2527,  หนา 71-108. 
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 ค.ศ.1849 ผูแทนรัฐตางๆ ไดมาประชุมกันที่ เมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) เพื่อ             
รางรัฐธรรมนูญ โดยใชโบสตเพาสเกอเช (Paulskirche) เปนสถานที่ประชุม รัฐธรรมนูญฉบับ 
ค.ศ.1849 จึงเรียกวา Frankfurt Paulskirche Constitution ซึ่งสรุปสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1849 ไดแก 
 1. รัฐสภา  เรียกวา  Reichstag  ประกอบดวย  2  สภา  คือ  สภาผูแทนราษฎร           
                 กับสภาซีเนต 
 2.   ตําแหนงจักรพรรดิ ไดรับเลือกตั้งจากรัฐสภา 
 3.   ศาลสูงสุด มีอํานาจเหนือศาลประจํารัฐทั้งหมด และยังมีอํานาจตัดสินกรณีพิพาท 
                    ระหวางรัฐ 
 4.   สิทธิขั้นพ้ืนฐานของราษฎร เขียนไวในภาคผนวก 
  สามารถกลาวไดวารัฐธรรมนูญ ค.ศ.1849 เปนแบบอยางของความเปนประชาธิปไตย 

ในลําดับแรก  และเปนแบบอยางสําหรับรัฐธรรมนูญของเยอรมันฉบับตอ ๆ มา                
  ซึ่งไดแก 
 - รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ.1867 
 - รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไรชเยอรมัน ค.ศ.1871 
 - รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐไวมาร ค.ศ.1919 
 - รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ค.ศ.1949 
 

เหตุการณที่เกิดขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1849 
 หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1849 รัฐสภาไดเลือกพระเจาเฟรดเดอริก       
วิลเฮล็มที่ 4 (Frederick Wilhelm IV) แหงปรัสเซีย ใหดํารงตําแหนง Kaiser แตพระองค      
ทรงปฏิเสธดวยเหตุผลที่วา เปนรัฐธรรมนูญที่มาจากพวกปฏิวัติ พระองคไมตองการเปนหน้ี
บุญคุณพวกปฏิวัติ  ดังน้ันเหตุการณวุนวายจึงเกิดตามมา โดยมีการจลาจลทางการเมือง 
(uprising) เกิดขึ้น  เพราะประชาชนตองการนํารัฐธรรมนูญฉบับน้ีออกมาใชใหได  การจลาจล
ทางการเมืองทําทาจะลามไปสูสงครามกลางเมือง (Civil War) ทหารจึงออกมาปราบปราม  
ประชาชนรวมกันรบแตพายแพฝายทหาร  พระเจาเฟรดเดอริค วิลเฮลมที่ 4  ทรงพยายามรวม
เยอรมันใหเปนหน่ึงเดียว  แตทรงมีเง่ือนไขวาตองไมรวมออสเตรียเขาดวย  จึงเกิดสงครามกับ
ออสเตรียทําใหพระองคตองยอมจํานน  ในที่สุดออตโต ฟอน บิสมารค (Otto Von Bismarck) 
ไดเขามาจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จนสามารถเปนผูรวมชาติเยอรมันไดสําเร็จ 
 สรุป  รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1849  ยกเลิกไปโดยที่ยังไมมีผลในการใชบังคับ 
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 กอนมีการใชรัฐธรรมนูญ  ค.ศ.1867  ไดมีเหตุการณที่ทําใหยุโรปทั้งหมดตอง     
ตกตะลึงกับฝมือรบของปรัสเซียใน ค.ศ.1866 เพราะเกิดสงครามโดยฝายปรัสเซียรบชนะ
ออสเตรียและรัฐในเยอรมันตอนกลางและตอนใตทั้งหมด  นับแตนั้นมาชาติตาง ๆ  จึงยอมรับ 
ปรัสเซียวาเปนชาติมหาอํานาจใหม 
 ใน ค.ศ.1867 บิสมารค ซึ่งมีเชื้อสายปรัสเซีย ไดทําการสถาปนาสหพันธรัฐเยอรมัน-
เหนือขึ้น โดยมีปรัสเซียเปนผูนํา  ตัวบิสมารคเองเขาดํารงตําแหนงอัครมหาเสนาบดี 
(chancellor) 

รัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ.1867 มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ คือ  
 1.  รัฐสภา ประกอบดวย 2 สภา  คือ 
  -   Reichstag (สภาผูแทนราษฎร) มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
  -   Bundesrat  (สภาสหพันธ) ซึ่งขณะนั้นมี  25  รัฐ  และ  25  รัฐของเยอรมัน 

   ในเวลานั้น ยังแบงออกเปน 3 รัฐ ที่มีสภาพเปนสาธารณรัฐกับอีก 22 รัฐ ที่มี 
   กษัตริย 

        โดยทางปฏิบัติ Reichstag จะมีอํานาจมากกวา Bundesrat เพราะถือวาเปน 
ตัวแทนชาวเยอรมันทั้งหมด และเปนสภาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งใน                      

   ทวีปยุโรป 
 2. ตําแหนงกษัตริยแหงปรัสเซีย 
  -   เปนประมุขของสหพันธรัฐ มียศเปน Kaiser 
  -   เปนผูแทนอาณาจักรไรช ในการติดตอกับตางประเทศ 
  -   เปนผูบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ (เฉพาะเวลาสงคราม) 
  -   เปนผูแตงตั้งและถอดถอน Chancellor 
 ภายใตรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1867 เรียกวาอาณาจักรไรชเยอรมัน ผูดํารงตําแหนง Kaiser         
คือ พระเจาวิลเฮลมที่ 1 (Wilhelm I)  สวนบิสมารคดํารงตําแหนง Chancellor ในทางปฏิบัติ        
ดวยความสามารถพิเศษในหลายดาน ทําใหบิสมารคมีอํานาจมาก แมแตกับศาสนจักร บิสมารค
ก็สามารถในการเจรจากับสันตะปาปาลีโอที่ 8 ได  อยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาด
ของบิสมารค ไดแก การหามมีพรรคฝายคาน และตอมาใน ค.ศ. 1890  Kaiser องคใหมคือ   
พระเจาวิลเฮลมที่ 2 (Wilhelm II) ซึ่งไมโปรดบิสมารค และปลดบิสมารคออกจากตําแหนง 
ประเทศเยอรมัน ภายใต Kaiser องคใหมจึงตองเผชิญหนากับพวกจักรวรรดินิยมอยางโดดเด่ียว 
โดยทาทีของเยอรมันอยูในลักษณะที่ลอแหลมตอการเกิดสงคราม (สําหรับบิสมารคน้ันถึงแกกรรม
ใน ค.ศ.1898) 
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รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐไวมาร ค.ศ.1919 
 สาธารณรัฐไวมาร (Weimar Republic) เกิดขึ้นจากการที่ประเทศเยอรมันเปนฝายแพ
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 กลาวไดวา นับตั้งแตเร่ิมสงคราม อํานาจของ Kaiser ก็เริ่มหมดลง   
การรบของเยอรมันใน ค.ศ.1914 ก็มองไมเห็นทางที่จะเอาชนะฝายอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย  
ยิ่งเม่ือสหรัฐอเมริกาอยูเบื้องหลังฝายสัมพันธมิตรก็ยิ่งสอใหเห็นถึงอนาคตของความพายแพ   
ใน ค.ศ.1916 จอมพลไฮเดนเบอรค (Field Marshal Von Hindenburg) จึงไดรวบอํานาจ
ปกครองโดยใหนายพลลูเดนดอรฟ (General Erich Ludendorff) เปนหัวหนา แตกองทัพ
เยอรมันก็รบสูฝายกองทัพสัมพันธมิตรไมได  ใน ค.ศ.1918 ฝายเยอรมันจึงยอมจํานน          
ในขณะเดียวกันพระเจาวิลเฮลมที่ 2  ทรงสละราชบัลลังกเพ่ือเปนการปกปองระบอบกษัตริย      
มิใหตองเส่ือมเสียเกียรติยศ  ฝายสัมพันธมิตรจึงไดรางสนธิสัญญาแวรซายส (Versaille Treaty) 
โดยฝายเยอรมันตองลงนามในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1919 
 รัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ.1919 สรุปไดดังนี้ คือ 
 1. ตําแหนงประธานาธิบดีมีอํานาจมาก มีวาระสมัย 7 ป และประธานาธิบดีสามารถ
มีอํานาจเด็ดขาดในภาวะฉุกเฉิน โดยไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
 2. รัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ 
  -  Reichstag (สภาผูแทนราษฎร) 
  -  Reichsrat (สภาผูแทนรัฐ) 
 3. ประชาชนชาวเยอรมันทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป เปนผูมีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้งได (voters) นับไดวา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเยอรมันที่ใหสิทธิสตรี    
ในการเลือกตั้งเทาเทียมบุรุษ (Universal Suffrage) 
 4. มีในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน (Basic Human Rights) 
 5. มีการจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย 
 กลาวไดวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (A new democratic system of 
Weimar Republic)  สําหรับปญหาหนัก (severe problems) ภายใตสาธารณรัฐไวมาร คือ
สนธิสัญญาที่เปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 การตองจายคาประติมากรรมสงครามแกฝาย 
สัมพันธมิตร และระบบการเมืองภายในที่เผชิญกับทั้งฝายซายจัดและฝายขวาจัด 
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 ใน ค.ศ.1923 เกิดภาวะเงินเฟอ (inflation) ทําใหสกุลเงินของเยอรมันไรคา และ      
ใน ค.ศ.1929 มีภาวะการวางงานเกือบ 1 ใน 314 เหตุการณเหลาน้ีถือวาเปนวิกฤตการณ 
(crisis) นํามาซ่ึงความตึงเครียดทางการเมือง (political tension) วี่แววการลมลงของระบอบ
ประชาธิปไตยเริ่มปรากฏใหเห็น  ประเทศเยอรมนีชวงน้ีตองพบกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 
 ความลมเหลวของสาธารณรัฐไวมาร  มาจากการท่ีความเปนประชาธิปไตยขึ้นอยูกับ   
ชนชั้นผูนํามากกวาระเบียบทางการเมือง  ซึ่งประชาชนยังมีความสงสัยในความชอบธรรม 
(Legitimacy) ของไวมาร  สิ่งที่เปนปญหามากที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญไวมารเขียนไมชัดเจน       
ในเรื่องอํานาจของรัฐสภา (Parliament) กับประธานาธิบดี (President) อีกทั้งรัฐธรรมนูญ     
ยังใหอํานาจพิเศษในสถานการณพิเศษ (Emergency Power) แกประธานาธิบดี และ            
เม่ือประธานาธิบดีไฮเดนเบอรก (Hindenburg) แตงตั้งใหอดอลฟ ฮิตเลอร (Hitler) เปน
นายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1933 ถือวาเปนจุดเร่ิมตนในจุดจบของระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy soon came to an end) 
 

ประเทศเยอรมนีสมัยนาซี  มีอดอลฟ ฮิตเลอร เปนผูนํา  (The Third Reich ค.ศ.
1933 – 1945) 
 หนทางสูอํานาจของฮิตเลอร สรุปไดเปน 2 ประเด็นใหญ คือ 
 1. ความรูสึกชาตินิยมสุดขั้ว 
 2. สนธิสัญญาแวรซายส 
 ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  เปนยุคที่พรรคฝายซายจัดกําลังมาแรง ทําใหเกิด
ความรูสึกชาตินิยมอยางสูงขึ้นในเยอรมัน ฮิตเลอรไดใชสถานการณดังกลาว จนทําใหตนไดรับ
ความนิยมอยางสูง  ตลอดจนพรรคฝายขวาของตนก็ไดรับการเลือกตั้ง คือ พรรคชาติสังคม 
(National Socialist Party)  
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา รัฐธรรมนูญไวมาร ค.ศ.1919 (มาตรา 48) ใหอํานาจเด็ดขาด          
แกประธานาธิบดีในยามวิกฤต  ประธานาธิบดีไฮเดนเบอรกจึงแตงตั้งใหฮิตเลอรดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี (Reich Chancellor) ใน ค.ศ.1933 ฮิตเลอรสามารถสรางคะแนนนิยม           
ในหมูประชาชนผูเลือกตั้ง อีกทั้งยังไดรับการยอมรับจากพรรคชนชั้นกลางทั้งหมด สิ่งนี้ทําให       

                                             
14 Russell J Dalton. “Politics in West Germany” in Comparative Politics Today A World View.  1993,   
    pp 258-259. 
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 ใน ค .ศ .1934 ประธานาธิบดีไฮเดนเบอรกถึงแกอสัญกรรม ฮิตเลอร จึงรวม       
ตําแหนงประธานาธิบดีกับตําแหนงนายกรัฐมนตรีไวที่ตนผูเดียว  ประกาศตั้งตนเปนผูนํา 
รวมทั้งรวบอํานาจในตําแหนงผูบัญชาการกองทัพอีกดวย เรียกวาตําแหนงผูนํา หรือ “Fuhrer” 
เปนการรวบอํานาจทั้งหมดไวที่บุคคลเพียงคนเดียว  ปรากฏวาชนชาวเยอรมันสวนใหญ      
ตองยอมรับโดยไมมีการตอตานแตอยางใด ทั้งน้ีอาจเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยภายใต
สาธารณรัฐไวมารดํารงอยูในระยะเวลาอันส้ัน จึงไมไดฝงรากไวใหแกประชาชนชาวเยอรมัน 
การปกครองแบบเผด็จการโดยผูนําเขามาแทนที่ประชาธิปไตย 
 ฮิตเลอรบัญชาการ  2  องคกรที่สําคัญ  คือ 
 1. สถาบันทางการเมือง (Government Institutions) 
 2. พรรคนาซี (The Nazi Party) 
 ฮิตเลอรกําจัดพรรคฝายคานอ่ืน ๆ ทั้งหมด คงมีแตพรรคนาซีเทาน้ัน จึงเรียกกันวา 
เปนสมัยนาซี (The Nazi regime) นอกจากนี้มีการปราบชาวยิว (Jews) จํานวนมากมาย
มหาศาลดวยวิธีโหดราย โดยการกระทําขอน้ีของฮิตเลอร ไมอาจลบลางไปไดจากความทรงจํา
ของมวลมนุษยชาติในโลก 
 ใน ค.ศ.1935 ไดผนวกแควนซาร (Saar) กลับมาเปนของเยอรมัน ใน ค.ศ.1938   
เขาครอบครองออสเตรีย และยึดครองแควนสุเดเตน (Sudeten) ของเชคโกสโลวาเกีย ตอมา  
ไดฉีกสนธิสัญญาแวรซายสทิ้ง และนําประเทศเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน 
ค.ศ.1939 กองทัพเยอรมันบุกโจมตีโปแลนด การรบใชเวลา 6 วัน เยอรมันก็ยึดกรุงวอรซอ    
ไดใน ค.ศ.1940 เยอรมันโจมตีกรุงปารีสได   ใน ค.ศ.1941 เยอรมันโจมตีรัสเซียและยึด       
กรุงมอสโควได แตก็ตองถอยทัพออกไปเพราะทนตอสภาพดินฟาอากาศท่ีหนาวจัดไมไหว 
ตอมาใน ค.ศ.1942 เม่ือสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมันและฝายอักษะ โดยเขา
รวมกับฝายสัมพันธมิตร มีผลทําใหฝายเยอรมันตองพายแพสงคราม ในที่สุดอาณาจักรไรช
ทั้งหมดถูกยึดครองใน ค.ศ.1945 โดยมีขาวปรากฏออกมาวา ฮิตเลอรกระทําอัตวินิบาตกรรม 
(suicide)  ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1945 และผูที่เขารับการปฏิบัติหนาที่แทนคือ Grand 
Admiral Donitz ซึ่งถูกจับกุมและยอมจํานนตอฝายสัมพันธมิตรโดยไมมีเง่ือนไข 
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ประเทศเยอรมนีกับผลกระทบภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 •  ในฐานะผูแพสงคราม ประเทศเยอรมันตองยอมจํานนตอเง่ือนไขของผูชนะ          
ทุกประการ  ซึ่งไดแก 
 -   ดินแดนที่เคยผนวกไดในสมัยนาซี ชวง ค.ศ.1939-1940 ตองคืนใหเจาของเดิม
ทั้งหมด 
 -  ดินแดนของประเทศถูกแบงออกเปน 2 ประเทศ คือ เยอรมันตะวันตก (West 
Germany)  อยูภายใตการยึดครอบของอังกฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา สวนเยอรมัน-
ตะวันออก (East Germany) อยูภายใตการยึดครองของสหภาพโซเวียต โดยที่มีลัทธิ          
ทางการเมืองที่แตกตางกัน กลาวคือในดินแดนเขตเยอรมันตะวันตกปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และในดินแดนเขตเยอรมันตะวันออก ปกครองระบอบคอมมิวนิสต 
 -  กรุงเบอรลิน (Berlin) ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแตสมัย ค.ศ.1871 ก็ถูก
แบงเปนเขตยึดครองเชนกัน กลาวคือ เบอรลินตะวันออกเปนเขตยึดครองของสหภาพโซเวียต 
จึงมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต และในเขตเบอรลินตะวันตกเปนเขตยึดครองของอังกฤษ 
ฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา  จึงมีการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  ในสภาพของบานเมือง สรุปไดวาผลของสงครามโลกครั้งที่ 2   60 ลานชีวิต 
หายไปจากสงคราม  6 ลานชาวยิวถูกฆาโดยนาซี  ประเทศพังพินาศยอยยับ  อุตสาหกรรมและ
ระบบการคมนาคมขนสงถูกทําลาย  คนเปนลานชีวิตไรที่อยูอาศัย (homeless) แมแตอาหาร   
ก็ขาดแคลน15 
 กลาวโดยสรุป   ประสบการณทางประวัติศาสตรของเยอรมัน  ตางจากชาติอ่ืน ๆ        
ในยุโรปตะวันตก ในภาพรวมของการปกครองจะเปนในลักษณะ authoritarian โดยมีคานิยม
แบบประชาธิปไตย (democratic values) เขามาแทรกบางในบางชวง  ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 - ยุคประวัติศาสตร ตอจากจักรวรรดิโรมัน 
 - ยุคจักรวรรดิโรมัน (The German Empire)   อาณาจักรไรช (Reich)  
  (ค.ศ.1871-ค.ศ.1918) 
 - ยุคสาธารณรัฐไวมาร  (The Weimar Republic) (ค.ศ.1919-ค.ศ.1933) 
 - ยุคนาซี, อาณาจักรไรซที่ 3 (The Third Reich) (ค.ศ.1939-ค.ศ.1945) 
 - ยุคการแบงประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (West Germany and East  
  Germany) (ค.ศ.1949-ค.ศ.1990) 

                                             
15 Russell J. Dalton., ibid., p 259. 
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ประวัติศาสตรในยุคปจจุบัน  
 ถาจะนับจากเหตุการณภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่มีการแบงประเทศเยอรมัน
ออกเปน 2 ประเทศ  และ 2 ลัทธิทางการเมือง คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน 
หรือเยอรมันตะวันออก  (German Democratic Republic) กับประเทศสหพันธสาธารณรัฐ-
เยอรมันหรือเยอรมันตะวันตก (The Federal Republic of Germany) ก็อาจจัดไดวา           
เปนประวัติศาสตรในยุคปจจุบันของเยอรมัน คือเร่ิมจาก ค.ศ.1949 จนถึงการรวมประเทศ     
ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 
 ลําดับเหตุการณ (chronology) ที่สําคัญในชวงดังกลาว ไดแก 
ค.ศ.1945 
 - มีการแตงตั้งสภาเพ่ือพิจารณาปญหาเบอรลิน  เรียกวา  “Magistrat” 
 - มีการตั้งกองบัญชาการฝายพันธมิตรเพ่ือปกครองเบอรลิน  เรียกวา  “Allied 
 Kommandatura” 
 - มีการประชุมที่เมือง Potsdam โดยสตาลิน (สหภาพโซเวียต) ทรูแมน 
(สหรัฐอเมริกา) เชอรชิล (อังกฤษ) เพ่ือพิจารณานโยบายการครอบครองประเทศเยอรมนี 
 - ฝรั่งเศสอางสิทธิ์ขอในการเปนผูรับผิดชอบเยอรมันดวย 
ค.ศ.1946 
 - มีการรางรัฐธรรมนูญสําหรับเบอรลิน โดยไดรับการยอมรับจากฝายพันธมิตร    
แตถือวาเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว 
ค.ศ.1947 
 - ทาทีของสหรฐัอเมริกาที่มีตอยุโรป และเยอรมัน คือ มี Truman Doctrine และมี 
Marshall Plan 
 - ศาสตราจารย Ernst Reuter ไดรับเลือกใหเปนนายกเทศมนตรีเบอรลิน 
ค.ศ.1948 
 - ทาทีของฝายสหภาพโซเวียต คือยึดอํานาจในประเทศเชคโกสโลวาเกีย 
 - โซเวียตตั้งขอจํากัดการเดินทางรถไฟและถนนหลวง เรียกวา “Little Blockade”  
โซเวียตยังปดเสนทางไปเบอรลิน 
 - มหาวิทยาลัยแหงกรุงเบอรลิน (University of Berlin) อยูภายใตการควบคุมของ
สภา Magistrat 
 - ฝายโซเวียตถอนตัวออกจาก Allied Kommandatura 
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 - ฝายโซเวียตปดเสนทางไปเบอรลินโดยสิ้นเชิง พรอมตัดกําลังไฟฟาทั้งหมด      
โดยอางวาเปนเรื่องปญหาขัดของทางดานเทคนิค (Technical Difficulties) 
 - ฝายสหรัฐอเมริกา สงความชวยเหลือโดยเสนทางขนสงทางอากาศ เรียกวา 
“Airlift”  และสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รวมกันประทวงตอโซเวียตที่ปดพรมแดน            
ซึ่งฝายโซเวียตก็ตอบยืนยันวาเปนเรื่อง Technical Difficulties ฝายมหาอํานาจตะวันตก        
จึงยื่นเรื่องกรณีพิพาทปญหาเบอรลินไปยังสหประชาชาติ (UN.) 
 - Friedrich Ebert ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรีเบอรลินตะวันออก 
ค.ศ.1949  
 - วันที่ 12 พฤษภาคม การปดก้ันเขตแดน (Berlin Blockade) ยกเลิกไป (หลังจาก
ใชมานาน 10 เดือน กับ 23 วัน) 
 - วันที่ 23 พฤษภาคม มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญสําหรับเยอรมันตะวันตก 
เรียกวา “The Basic Law” 
 - วันที่ 30 พฤษภาคม มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญสําหรับเยอรมันตะวันออก 
 - ในเดือนสิงหาคม มีการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) เปนคร้ังแรก    
ในเยอรมันตะวันตก  และผูที่ไดรับเลือกใหเปนนายกรัฐมนตรีคนแรก  คือ  คอนราด  อาเคเนาว  
(Kanrad  Adenauer)  
 - ในเดือนกันยายน การขนสงทางอากาศท่ีเรียกวา airfift  สิ้นสุดลง 
 - ในเดือนตุลาคม มีการประกาศใหเบอรลินเปนเมืองหลวงของเยอรมันตะวันออก 
และมีประธานาธิบดีชื่อ Pieck 
 - ในเดือนธันวาคม เยอรมันตะวันตกและเบอรลินตะวันตก ไดรับเงินชวยเหลือ
อยางเต็มที่ ตามแผนการมารแชล 
ค.ศ. 1950 
 - ฝายสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ยืนยันสิทธิที่จะมีตอไปในเบอรลินและสิทธิ
ในการปกปองผูอาศัยอยูในเบอรลินดวย 
 - ในเดือนมิถุนายน ทางดานเอเชีย มีเหตุการณกองทัพเกาหลีเหนือ (ฝาย
คอมมิวนิสต) บุกเกาหลีใต (ฝายประชาธิปไตย) ดังน้ันในเดือนกันยายน รัฐมนตรีตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออกประกาศวา “รัฐบาลฝายพันธมิตรจะดูแลเยอรมันตะวันตก
และเบอรลินตะวันตก โดยถือวา การโจมตีบุกรุกเยอรมันตะวันตกและเบอรลินตะวันตก         
จะเหมือนหนึ่งวาเปนการโจมตีตอพวกเขาทั้งหมดดวย” 
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ค.ศ.1951 
 - มีการตกลงทําสัญญาทางการคาระหวางเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก 
 - มีการประชุมที่กรุงปารีส ระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ  อังกฤษ  
ฝรั่งเศสและเยอรมันตะวันตก เพ่ือการรวมเยอรมันตะวันตกเขาไวกับยุโรปตะวันตก 
ค.ศ.1952 
 - ฝายโซเวียตรางสัญญาสันติภาพไปยังมหาอํานาจฝายตะวันตก โดยไดรับการ
ตอบกลับมาวา   การเลือกตั้งโดยเสรีขึ้นอยูกับเง่ือนไขของรัฐบาลเยอรมันทั้งหมด  ซึ่งฝาย        
โซเวียตก็คัดคานไมใหเจาหนาที่ของสหประชาชาติมาตรวจตราผลการเลือกตั้งของเยอรมัน
ทั้งหมดเชนกัน 
 - เยอรมันตะวันออกไดตัดสายโทรศัพทระหวางเบอรลินตะวันตกกับเบอรลิน
ตะวันออก และมีการปดเขตแดนดวย เพ่ือเปนการแกเผด็ตอฝายพันธมิตรตะวันตก 
ค.ศ.1953 
 - ผูนําฝายโซเวียต คือ สตาลิน (Stalin) ถึงแกอสัญกรรม 
 - มีการจลาจลเกิดขึ้นในเยอรมันตะวันออก ฝายสหรัฐฯ เสนอใหความชวยเหลือ
ดานเสบียงอาหารแกเยอรมันตะวันออก แตฝายโซเวียตปฏิเสธความชวยเหลือน้ี 
 - Ernst Reuter นายกเทศมนตรีเบอรลินตะวันตก ถึงแกอสัญกรรม 
ค.ศ.1954 
 - ประเทศมหาอํานาจทั้ง 3 มีการประชุมกันในปญหาเก่ียวกับเบอรลิน 
 - ประเทศสหภาพโซเวียตประกาศวา จะโอนอํานาจอธิปไตยใหเยอรมันตะวันออก 
 - สภา Bundestag ของเยอรมันตะวันตก ประกาศไมรับรองเยอรมันตะวันออก 
 - มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเยอรมันตะวันตก  โดย Theodore Heuss ไดรับ
เลือกใหเปนประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง 
 - รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ประชุมกันเก่ียวกับเรื่อง
เบอรลิน  โดยชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการแกเบอรลิน 
 - เยอรมันตะวันตกเขารวมในองคการ NATO 
 - มีการจัดตั้งสหภาพยุโรปตะวันตกขึ้น (West European Union)  
 - มีการเลือกตั้งในเบอรลินตะวันตก Otto Suhr ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรี 
ค.ศ.1955 
 - เยอรมันตะวันตก เขาเปนสมาชิกองคการ NATO 
 - มีการตั้ง Warsaw Pact ขึ้นในกลุมประเทศฝายตะวันออก 
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 - นายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันตกคือ Adenauer ไดสนทนากับประมุข          
ฝายโซเวียต  ผลคือความสัมพันธทางการทูตไดเกิดขึ้น และทางโซเวียตไดสงเชลยชาวเยอรมัน
กลับคืน 
ค.ศ.1956 
 - ผูนําโซเวียต Nikita Kruschev ประณามลัทธิ Stalinism  
 - เยอรมันตะวันตก ประกาศใหพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคผิดกฎหมาย 
 - เยอรมันตะวันตกและฝรั่งเศสตกลงรวมกันที่จะให Saarland อยูในเยอรมัน-
ตะวันตก 
ค.ศ.1957 
 - Saarland เปนของเยอรมันตะวันตก 
 - สหภาพโซเวียตสงดาวเทียม Sputnik 
 - เยอรมันตะวันตกเลิกลมความสัมพันธทางการทูตกับยูโกสลาเวีย (ภายใตเง่ือนไข
ของ  Hallstein Doctrine 
ค.ศ.1958 
 - มีการจัดตั้งตลาดรวมยุโรป (EEC) โดยเยอรมันตะวันตกไดเขารวมเปนสมาชิกดวย 
 - Charles de Gaulle เปนผูนําประเทศฝรั่งเศส 
 - Kruschev ประกาศวา พันธมิตรตะวันตกตองออกไปจากเบอรลิน โดยใหเบอรลิน
เปนนครเสรี (free city)  
 - Eisenhower ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธขอเสนอของฝายโซเวียต 
ค.ศ.1959 
 - ฝายสหรัฐอเมริกา เร่ิมพูดถึงวิธีการรวมประเทศเยอรมัน (German Reunification)  
 - พรรค SPD แหงเยอรมันตะวันตก เสนอแผนการรวมประเทศ 
 - De Gaulle สนับสนุนนโยบายรวมชาติเยอรมัน และ Adenauer เดินทางไปเยือน
ฝรั่งเศสเปนคร้ังแรก ตอมา De Gaulle ไดไปเยือนกรุงบอนนใน ค.ศ. 1962 
 - รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต 
ประชุมกันที่กรุงเจนีวา เพ่ือพิจารณาปญหาเยอรมันและเบอรลิน ซึ่งการประชุมเจนีวาส้ินสุดลง
ในแบบ “deadlock”   
ค.ศ.1960 
 - เริ่มมีการเซ็นสัญญาทางการคา ระหวางเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก  
 - John F. Kennedy ไดรับเลอืกตั้งเปนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
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ค.ศ.1965 
 - เกิดกรณี Bay of Pigs ขึ้น 
 - Kennedy (U.S.A.) และ Kruschev (U.S.S.R) พบกันที่กรุงเวียนนา 
 - ฝายพันธมิตรตะวันตก ปฏิเสธขอเสนอของ Kruschev  
 - กลุม Warsaw Pact ประชุมกันที่กรุงมอสโคว 
 - มีการสรางกําแพงเบอรลิน (Berlin Wall) ในเดือนสิงหาคม เปนการปดเขตแดน
ในกรุงเบอรลิน โดย Walter Ulbricht ซึ่งเปนผูนําเยอรมันตะวันออก ตัดสินใจใหสราง 
 -  มีเหตุการณรถถังของสหรัฐอเมริกากับของสหภาพโซเวียต ออกมาเผชิญหนากัน
ที่ดานตรวจในเบอรลิน จนทําให Adenauer ซึ่งเปนผูนําเยอรมันตะวันตก ตองเดินทางไป
สหรัฐอเมริกาเพ่ือถกปญหาเบอรลิน 
ค.ศ.1962 
 - ทางฝายสหรฐัอเมริกากับฝายโซเวยีต มีการเจรจากันหลายครั้งเรื่องปญหาเบอรลิน 
 - Adenauer เดินทางไปเยือนฝร่ังเศสเปนคร้ังแรก และตอมา De Gaulle ไดเดินทาง
ไปเยอืนกรุงบอนน 
 - โซเวียตปฏิเสธท่ีจะเจรจากบัสี่มหาอํานาจตะวันตกเกี่ยวกับเบอรลิน 
 - มีการเจาะอุโมงคใตดิน 29 แหง ในเยอรมันตะวันออก เพ่ือหนีไปยังเบอรลิน
ตะวันตก 
ค.ศ.1963 
 - ประเทศควิบารับรองเยอรมันตะวันออก กรุงบอนนจึงตัดขาดมิตรภาพกับคิวบา 
 - ฝรั่งเศสประกาศทดลองอาวธุนิวเคลียร 
 - ประธานาธิบดี Kennedy แหงสหรัฐอเมริกา ไดเดินทางไปเยือนเบอรลินตะวันตก 
โดย Kennedy ไดสรางความประทับใจแกชาวเยอรมันที่อาศัยอยูในกรุงเบอรลิน โดยมีขอความ
กลาวในสุนทรพจนประโยคหนึ่งเปนภาษาเยอรมันวา “ich bin ein Berliner” ซึ่งแปลวา “ฉันก็
เปนชาวเบอรลินคนหนึ่งเชนกัน” 
 - Kruschev ไดเดินทางไปเยือนเบอรลินตะวันออกบาง (3 วันหลังจากที่ Kennedy 
ไปเยือนเบอรลินตะวันตก) 
 - De Gaulle เดินทางไปเยือนเยอรมันตะวันตก 
 - Kruschev เดินทางไปเยือนยูโกสลาเวยี 
 - Kennedy เซ็นสัญญาเลิกทดลองอาวุธนิวเคลียร 
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 - ไดมีเหตุการณที่เยอรมันตะวันตก คือ นายกรัฐมนตรี Adenauer ลาออก        
โดย Ludwig Erhard ขึ้นมาดํารงตําแหนงสืบตอ 
 - ไดมีเหตุการณสะเทือนขวัญไปท่ัวโลก เม่ือ Kennedy ถูกลอบสังหารที่เมือง 
Dallas ในรัฐ Texas ของ U.S.A. 
 - มีขอตกลง Passierchein Agreement ซึ่งมีผลทําใหชาวเบอรลินตะวันตก 
สามารถไปเย่ียมญาติที่อยูในเบอรลินตะวันออกได 
ค.ศ.1964 
 - มีทางผานเสนใหมสําหรับผูที่จะไปเยือนเยอรมันตะวันตก 
 - Erhard เจรจากับ De Gaulle ที่กรุงปารีส และ Erhard เดินทางไปเยือน
ประธานาธิบดี Lindon B. Johnson ที่สหรัฐอเมริกา 
 - Kruschev และ Walter Ulbricht เสนอใหเบอรลินเปนนครเสร ี
 - เยอรมันตะวันออกมีผูนําคนใหม คือ Willi Stoph  
 - Kosygin ขึ้นมาเปนผูนําแทน Krushchev 
 - ประเทศจีนทดลองระเบิดปรมาณู (atomic bomb) 
 - เริ่มใหผูเกษียณอายุ (คนแก) จากเยอรมันตะวันออก ไปเยือนเยอรมันตะวันตก 
และเบอรลินตะวันตกได 
ค.ศ.1965 
 - มีการประชุมผูนําเยอรมันตะวันตกกบัฝรั่งเศส โดยประชุมกันที่ฝรั่งเศส 
 - มีเหตุการณทางหลวงไปเบอรลินถูกปดกั้น 4 ชั่วโมง 
 - ประเทศจีนทดลองระเบิดปรมาณู ลูกที่ 2 
ค.ศ.1966 
 - เยอรมันตะวันตก มีนายกรัฐมนตรีคนใหม คือ Kurt Georg Kiesinger  
 - รัฐบาลผสมของเยอรมันตะวันตก มีลักษณะที่เรียกวา “Grand Coalition Government”  
ค.ศ.1967 
 - นายกรัฐมนตรี Kiesinger ไปฝร่ังเศสเพ่ือประชุมกับ De Gaulle  
 - เยอรมันตะวันตก และโรมาเนีย ตกลงแลกเปลี่ยนทตูกัน 
 - รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันตก คือ Willy Brandt ไปประชุมกับ
ประธานาธิบดี Johnson ที่สหรัฐอเมริกา 
 - อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรมันตะวันตก คือ Adenauer ถึงแกอสัญกรรม 
 - กรุงบอนนและเชคโกสโลวาเกีย ตกลงคาขายแลกเปลีย่นกัน 
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 - สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ทําสัญญาที่จะไมทดลองอาวุธนิวเคลียร 
 - การประชุม NATO ไดมีการพูดถึงเรื่องการรวมประเทศเยอรมัน 
ค.ศ.1968 
 - กรุงบอนนและกรุงเบลเกรด ตกลงแลกเปลี่ยนทตูซึ่งกนัและกัน 
 - เสน Oder – Neisser Line เปนเสนเขตแดนกั้นเยอรมันตะวันออก 
 - สภา Bundestag มีมติใหมีมาตราพิเศษในสถานการณพิเศษ (Emergency Law)  
ในรัฐธรรมนูญของเยอรมันตะวันตก 
 - เยอรมันตะวันออก มีรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นบังคับใช 
 - นักศึกษากอการจลาจลทางการเมืองในมิวนิค, เบอรลิน และเมืองตาง ๆ ใน
เยอรมันตะวันตก จากขอหามของเยอรมันตะวันออกเก่ียวกับเสนทางไปเบอรลิน 
 - เยอรมันตะวันออกกําหนดใหมีพาสปอรตและวีซาสําหรับผูที่จะเดินทางไปยัง
เบอรลินตะวันออก 
 - กลุม NATO ประชุมและกลาวถึงขอจํากัดการเดินทางไปเบอรลินวาเปนเรื่อง
สะเทือนตอความม่ันคง 
 - มีเหตุการณโซเวียตบุกเชคโกสโลวาเกีย 
 - มีการประกาศ Breshnev Doctrine 
 -  เยอรมันตะวันตก อนุญาตใหมีพรรคคอมมิวนิสตได (D.K.P.) 
 - เยอรมันตะวันตก และสหรัฐอเมริกา เจรจาตกลงเรื่องความม่ันคงของกองทหาร
อเมริกันในประเทศเยอรมัน 
ค.ศ.1969 
 - Willy Brandt แหงพรรค S.P.D. ขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแหงเยอรมัน
ตะวันตก 
 - นโยบายการรวมประเทศ (Die Ostpolitik) เริ่มดําเนินขึ้น 
ค.ศ.1970 
 - ผูนําเยอรมันตะวันตก (Willy Brandt) กับผูนําเยอรมันตะวันออก (Willy Stoph) 
มีการตกลงเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
 - รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันตก  เดินทางไปยังกรุงมอสโคว โดยมีการ    
ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับสหภาพโซเวียต และจากสนธิสัญญาดังกลาว เปนการยอมรับวา 
ดินแดนปรัสเซียตะวันออกเปนของสหภาพโซเวียตและของโปแลนด 
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 - ไดมีการลงนามในสนธิสัญญากับโปแลนด ถึงการยอมรับเขตแดนอยางเปน
ทางการ คือเขตกั้นดินแดนระหวางประเทศเยอรมันทั้งสองที่เรียกวา “Oder – Neisser Line” 
ค.ศ.1971 
 - นับเปนคร้ังแรกที่รัฐบาลเยอรมันทั้งสองมาทําความตกลงกันเรื่องเสนเขตแดน    
มีการเปดโอกาสใหชาวเบอรลินตะวันตกไดเขาไปเยี่ยมญาติในเขตเบอรลินตะวันออกและในเขต
เยอรมันตะวันออก 
 - มีการติดตอทางโทรศัพทระหวางเบอรลินตะวันตกกับเบอรลินตะวันออกหลังจาก
หยุดไปนานถึง 19 ป 
 - ประเทศเยอรมันตะวันออก ไดมีผูนําคนใหม คือ Erich Honecker (ขึ้นมาแทนที่ 
Walter Ulbricht)  
 - มีการตกลงเกีย่วกับการไปรษณียระหวางเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก 
 - Willy Brandt ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize)  
ค.ศ.1972,  ค.ศ.1973 
 - พรรค SPD เปนรัฐบาลของเยอรมันตะวันตก นโยบาย Die Ostpolitik ดําเนินไป
อยางจริงจัง เริ่มมองเห็นภาพการรวมประเทศเยอรมันทั้งสองอยางเปนรูปธรรม 
ค.ศ.1974 
 - Willy Brandt ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันตก เพราะทาง        
โซเวียตใหขาวทางหนาหนังสือพิมพวา ที่ปรึกษาคนสนิทของ Brandt ที่ชื่อ Gunter Guillaume 
แทจริงแลวก็คือ Spy (สายลับที่ฝายเยอรมันตะวันออกสงมากระทําจารกรรม) การลาออกคร้ังน้ี 
คือ Spirit ในมารยาททางการเมืองของผูนําประเทศที่  Civilize 
 - ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเยอรมันตะวันตกแทนที่ Brandt คือ Helmut 
Schmidt จากพรรค  SPD 
ค.ศ.1975 
 - Helmut Schmidt ทําหนาที่นายกรัฐมนตรี จนถึงปตอไปที่จะครบกําหนดการ
เลือกตั้งทั่วไป 
ค.ศ.1976 
 - มีการเลือกตั้งทั่วไป Helmut Schmidt ชนะการเลือกตั้ง และไดเปนนายกรัฐมนตรี
ตอไป  โดยเปนรัฐบาลผสมรวมกับพรรค FDP และบริหารประเทศครบวาระสมัย 4 ป คือ     
ค.ศ.1976-ค.ศ.1980 
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ค.ศ.1977 
 - Helmut Schmidt ถูกโจมตีในดานนโยบายตางประเทศอยางมาก ซึ่งความ
แตกตางดานความสามารถระหวาง Willy Brandt กับ Helmut Schmidt มองเห็นไดชัดเจน    
แมจะมีนโยบายในแบบพรรค SPD ก็ตาม  
ค.ศ.1978 
 - ประธานาธิบดี Jimmy Carter แหงสหรัฐอเมริกา ไดเดินทางมาเยือนเยอรมัน
ตะวันตกและเยือนกรุงเบอรลินตะวันตก (ซึ่ง Kennedy เคยมาเยือนใน ค.ศ.1963) 
ค.ศ.1979 
 - โลกตองตกตะลึงเม่ือสหภาพโซเวียตสงกองทัพเขายึดครองประเทศอัฟกานิสถาน 
 - Helmut Schmidt เจรจาทางการทูต ของรองให Breshnev ถอนทหารออกจาก
อัฟกานิสถานเพ่ือลดความตึงเครียด 
ค.ศ.1980 
 - มีการเลือกตั้งในแยอรมันตะวันตก Helmut Schmidt ไดเปนนายกรัฐมนตรีอีก 
 - มีเหตุการณชุมนุมประทวงครั้งใหญขึ้นในเบอรลินตะวันตก แตกลับเปนการ
ประทวงตอสหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส และตอนโยบายของรัฐบาลเยอรมันตะวันตก ซึ่งการชุมนุม
คร้ังนี้ฝายพันธมิตรตะวันตกกลาวอางวาเปนการกระทําของฝายซาย 
ค.ศ.1981 
 - มีการชุมนุมประทวงขึ้นอีกในกรุงเบอรลินตะวันตก เปนการคัดคานนโยบายของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับสมัยประธานาธิบดี Ronald Reagan ตอปญหาการเสริมสรางพลังอาวุธ
นิวเคลียร 
ค.ศ.1982 
 - Helmut Schmidt ตองออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงมติ     
ไมไววางใจจากสภา (vote of no confidence) และสภา Bundestag ไดเลือก Helmut Kohl 
ขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแทน 
ค.ศ.1983 
 - สถานการณของโลกชวงนี้ เกิดการเผชิญหนาและขมขูกันดวยอาวุธนิวเคลียร
ระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต โดยผลกระทบมาตกอยูกับเยอรมันตะวันตกอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
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 - สหภาพโซเวียตสงนายอันเดร โกรมิโกร ซึ่งเปนรัฐมนตรีตางประเทศไปเจรจา  
ในเชิงบีบบังคับวา หากรัฐบาลเยอรมันตะวันตกยอมรับจรวดนิวเคลียรแบบใหมของสหรัฐอเมริกา
เขาไวในประเทศ จะกระเทือนตอสัมพันธภาพระหวางเยอรมันตะวันตกกับสหภาพโซเวียต 
 - ประธานาธิบดีฟรังซัว มิตเตอรองค แหงฝรั่งเศส ไดเดินทางไปเยือนประเทศ
เยอรมันตะวันตก  
 - ประเทศอังกฤษภายใตนายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher เพ่ิงชนะการทํา
สงครามแยงชิงเกาะ Falkland คืนมาจากอารเจนตินา 
 - ประเทศเยอรมันตะวันตก มีพรรคการเมืองใหมที่มองวาเปน New Left เปนพรรค
ที่มีนโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนวิทยา คือพรรค Green Party และหัวหนา
พรรคเปนสตรีชื่อ Miss Petra Kelly 
ค.ศ.1984 
 - นายกรัฐมนตรี Helmut Kohl เดินทางไปเยือนประเทศอิสราเอล (ในอดีตเม่ือ   
ค.ศ.1973 Willy Brandt เคยไปเยือน) โดยทางอิสราเอลภายใตนายกรัฐมนตรียิสซัค ซามีร       
ไดสรางความลําบากใจใหแกผูนําเยอรมันตะวันตก คือ เรื่องที่ชาวอิสราเอลคัดคานกรณีเยอรมัน
ตะวันตกจะขายอาวุธใหกับประเทศซาอุดิอาระเบีย แมวา เยอรมันจะอางวาเปนเหตุผลทาง
การคาก็ตาม 
ค.ศ.1985  
 - พรรค CDU และพรรค CSU ซึ่งเปนพรรคพันธมิตรกัน เปนพรรคใหญในชวงนี้   
มีกลุมทํางาน (Working Groups) ถึง 20 ชุด ในขณะที่พรรคอ่ืน ๆ มีเพียง 5-7 กลุมทํางาน 
 - งานตางๆ ของรัฐสภาเยอรมันตะวันตก มักจะกระทํากันในระดับคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งทํางานเขมแข็งมาก ทําใหสภา Bundestag ไมตองประชุมมาก โดยจากสถิติระหวาง      
ค.ศ. 1949-1983 มีการเลือกตั้งรวม 10 คร้ัง Bundestag นั้นประชุมเพียง 1,950 คร้ัง       
เพราะคณะกรรมาธิการตาง ๆ ประชุมกันประมาณ 23,800 คร้ัง หรือเฉลี่ยปละ 700 คร้ัง16 
ค.ศ.1986  
 - นายกรัฐมนตรี Helmut Kohl เร่ิมเดินสายนโยบายรวมชาติเยอรมัน โดยพยายาม       
เสนอนโยบายใหชาติตาง ๆ มองเยอรมันวา การรวมประเทศไมใชเพ่ือการสรางความยิ่งใหญ 
แตเพ่ือประชาชนชาวเยอรมันตางหาก 
 - Helmut Kohl อยูครบวาระสมัยภายหลังการเลือกตั้ง คอื ค.ศ.1983-1986 
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ค.ศ.1987  
 - มีการเลือกตั้งทั่วไปในเยอรมันตะวันตก Helmut Kohl ชนะการเลือกตั้ง ไดดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอ 
 - พรรค Green Party ไดที่นั่งในสภาถึง 44 ที่นั่ง 
 - ผูนําเยอรมันตะวันออก คือ Erich Honecker เดินทางมาเยือนเยอรมันตะวันตก 
นับเปนคร้ังแรกในรอบ 38 ป ที่มีการเปดเพลงชาติเยอรมันตะวันออกในเขตเยอรมันตะวันตก 
และเปนครั้งแรกภายหลังการแบงเยอรมันออกเปน 2 ประเทศ ที่นาย Honecker ไดไปเยี่ยม
บานเกิดของเขาซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูในเขตเยอรมันตะวันตก Honecker ไดชี้แจงเหตุผลของ 
การสรางกําแพงเบอรลินวา เพ่ือตอตานลัทธิ Fascism ขอดีของการมาเยือนคร้ังน้ีก็คือ ผูนํา
เยอรมันตะวันออกมีคําสั่งยกเลิกการยิงทิ้งผูพยายามหนีจากกําแพงเบอรลินโดย VOPO      
เปนการชั่วคราว 
ค.ศ.1988  
 - เกิดภาวะวิกฤตในสหภาพโซเวียต ถึงขั้นตองแบงปนอาหาร 
ค.ศ.1989  
 - มีการเลือกตั้งในเยอรมันตะวันตก โดย Richard Von Weizsacker ไดรับเลือก   
ใหเปนประธานาธิบดี (สมัยที่ 2)  
 - เกิดเหตุการณชาวเยอรมันตะวันออก อพยพเขาไปอยูในเขตเยอรมันตะวันตก
จํานวนมากมาย โดยผานโปแลนดและเชคโกสโลวาเกีย โดยขบวนรถไฟ 10 กวาขบวน 
 - รัฐบาลเยอรมันตะวันออก ประกาศวา ผูอพยพถือวาถูกถอดสัญชาติเยอรมัน-
ตะวันออก แตกลับไมไดรับความสนใจ 
 - ประเทศเยอรมันตะวันออก ยื่นเรื่องไปยังประเทศฮังการี ใหยุติการอนุญาตให 
ชาวเยอรมันตะวันออกใชฮังการีเปนทางผานไปสูเยอรมันตะวันตก 
 - ผูนําโซเวียตเวลานั้น คือ กอรบาชอฟ กลาววา รัฐบาลเยอรมันตะวันออก       
ตองแกไขปญหาเศรษฐกิจใหดีขึ้น เพ่ือปองกันไมใหมีการอพยพออกไป 
 - Erich Honecker ซึ่งเปนผูนําเยอรมันตะวันออก ตั้งแต ค.ศ.1971 ถูกบีบ         
ใหลาออก ผูขึ้นมาดํารงตําแหนงแทนคือ Egon Krenz มีการวิจารณกันวา “Honecker เปนผูให
สรางกําแพงเบอรลิน ใน ค.ศ.1961 และตองหมดอํานาจเพราะการทําลายกําแพงเบอรลิน” 
 - ฮังการีประกาศยกเลิกการปกครองภายใตพรรคคอมมิวนิสต ที่เคยนําโดยสหภาพ-      
โซเวียตถึง 40 ป โดยกลับไปใชชื่อเดิม คือ “สาธารณรัฐฮังการี”  
 - เกิดขบวนการนิยมประชาธปิไตยขึ้นในเยอรมันตะวันตก เรียกวา “New Forum” 
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 - กลุม Warsaw Pact ประกาศยกเลิก Breshnev Doctrine ซึ่งอดีตผูนําที่ชื่อ 
Breschnev  เคยยกกําลังทหารเขาบุกประเทศเชคโกสโลวาเกีย ใน ค.ศ.1968 และบุกประเทศ
อัฟกานิสถานใน ค.ศ.1979 โดยมีเหตุผลวา “เพ่ือปกปองลัทธิสังคมนิยมไวในประเทศน้ัน ๆ      
ที่กําลังตกอยูในภาวะอันตราย” 
 -  Helmut Kohl เดินทางไปเยือนโปแลนด หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศไดตัดความ- 
สัมพันธจากกันนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา 
 - ที่เบอรลินมีการชุมนุมครั้งใหญที่สุดของชาวเยอรมันตะวันออก ประมาณ 1 ลานคน 
จนเกือบเทาจํานวนพลเมืองของเบอรลินตะวันออกที่มีจํานวนประมาณ 1 ลาน 2 แสนคน    
เปนความตองการมีรัฐบาลใหม ผลคือ Politburo ลาออกทั้งคณะ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ    
ตอการอพยพออกนอกประเทศของชาวเยอรมันตะวันออก และการชุมนุมประทวงชุดใหญ        
ที่เบอรลิน 
 - กลุม New Forum ไดจดทะเบียนเปนกลุมการเมืองที่ถูกตองตามกฎหมายจึง
ประกาศเจตนารมยวาจะไมไปไหน จะอยูที่เยอรมันตะวันออก  
 - ผูนําอังกฤษ คือ Margaret Thatcher และผูนําสหรัฐอเมริกาคือ Geoge Bush 
ยินดีใหใชสถานที่ในฐานทัพของตน เปนที่พักของชาวเยอรมันตะวันออก ที่อพยพเขาไปในเขต
เยอรมันตะวันตก 
 - วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 กําแพงเบอรลิน (Berlin Wall) ถูกทําลายลง 
(กําแพงเบอรลินยาว 47 กิโลเมตร รวมเวลา 28 ป)  
 - รัฐบาลเยอรมันตะวันตก จายเงินใหชาวเยอรมันตะวันออกที่เขามาคนละ 100 
มารค โดยไปรับที่ธนาคาร เพ่ือใชซื้อของที่ขาดแคลนในเขตตะวันออก เชน โทรทัศนสี, 
เคร่ืองใชไฟฟา, ชอคโกแลต ฯลฯ  
 - ชาวเยอรมันตะวันออก กลับไปอยูในเยอรมันตะวันออกตามเดิม คงเหลือเพียง   
1 เปอรเซ็นตเทาน้ัน ที่ขออยูในเขตตะวันตก  
 - มีตําแหนง West German Minister for East-West German Relations สําหรับ
ชวยเหลือชาวเยอรมันในเขตตะวันออก 
 - รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันตก คือ Hans dietrich Genscher เดินทางไป
เยือนสหรัฐอเมริกา และนํากอนอิฐจากกําแพงเบอรลินยาว 30 เซนติเมตร ไปฝากประธานาธิบดี 
Bush เปนของที่ระลึก 
 - Gregor Gysi ไดรับการเสนอชื่อใหมีอํานาจสืบตอ Egon Krenz  
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 - เกิดเหตุการณประหารชีวิตผูนําประเทศโรมาเนีย คือ นิโคไล เชาเชสกู         
(และภริยา)  โดยถือวาเขาเปน Stalinist คนสุดทายที่ยังหลงเหลืออยู  
 *สรุปไดวา ค.ศ.1989 เปน The end of Socialism ของผูนําของสหภาพโซเวียต
ในขขณะนั้นคือ มิคาอิล กอรบาชอฟ  ( Mikail Gorbachev) 
 

การรวมประเทศใน ค.ศ.1990 
 วันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 เปนวันรวมชาติหรือรวมประเทศเยอรมันทั้ง 2 คือ   
เยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก ใหเปนประเทศเยอรมันเทาน้ัน (Reunited Germany 
หรือ German Reunification หรือ One Germany) โดยกําหนดใหวันที่ 3 ตุลาคม เปนวันชาติ
เยอรมันใหมที่รวมกันแลว (Nation Day) 
 กอนหนาวันที่ 3 ตุลาคม เร่ือยมาจนถึงเดือนธันวาคมในป 1990 สามารถลําดับ
เหตุการณที่สําคัญ ๆ ได ดังตอไปน้ี คือ  
มกราคม ค.ศ.1990 
 -  ทางดานผูนําสหภาพโซเวียต คือ Mikail Gorbachev เห็นดวยกับการรวม
ประเทศเยอรมัน แตเสนอใหกระทําแบบคอยเปนคอยไปและควรคํานึงถึง 4 ชาติ ผูรับผิดชอบ           
ตอเยอรมันทั้ง 2 ดวย คือ ควรคํานึงถึงผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส และ  
โซเวียตดวย 
 นอกจากน้ี Gorbachev ตองเผชิญกับปญหาหนักมากมาย อาทิ การเคลื่อนไหว
เรียกรองเอกราชจากประเทศสาธารณรัฐตาง ๆ   ปญหาการจลาจลในอาเซอรไบจัน ฯลฯ 
 -  ทางดานเยอรมันตะวันออก ประกาศจะใหมีการเลือกตั้งอยางเสรีเปนคร้ังแรก     
โดยเชิญผูสังเกตการณจากตางประเทศใหไปตรวจสอบการเลือกตั้งแบบเสรีคร้ังแรกนี้ดวย 
กุมภาพันธ ค.ศ.1990 
 -   Helmut Kohl และผูนําฝายเยอรมันตะวันออกพบกันที่สวิตเซอรแลนด ในเรื่อง
การรวมประเทศเยอรมนี   เรื่องการเลือกตั้งแบบเสรีเปนคร้ังแรกในเขตเยอรมันตะวันออก 
 -   Helmut Kohl และ Genscher (รมต.ตางประเทศ) เดินทางไปพบ Gorbachev     
ที่โซเวียต  เพ่ือปรึกษาเร่ืองการรวมประเทศเยอรมนี ตอมาไดไปยังฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา และ
อังกฤษ 
 -   ทาทีของอังกฤษ คือ การรวมชาติควรใหชาลงเพื่อความม่ันคงของยุโรป ทาทีของ
ฝรั่งเศส  คือไมคัดคาน  แตไมเห็นดวยกับการที่ประเทศเยอรมันใหมจะวางตัวเปนกลาง 
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 -  ทางฝายเยอรมันตะวันตกตองออกแถลงวา ความตองการของชาวเยอรมันคือการ
รวมเปนประเทศเดียวเทาน้ัน รวมทั้งรับประกันความปลอดภัยของประเทศเพื่อนบานที่มี
ดินแดนติดกัน  อีกทั้งจะไมสะสมอาวุธนิวเคลียร  หรืออาวุธเคมี  หรืออาวุธอ่ืน ๆ ดวย 
มีนาคม ค.ศ.1990 
 - เยอรมนีตกลงกับโปแลนดวา จะไมมีการละเมิดเรื่องพรมแดน ทั้งนี้เพราะ
โปแลนดเกรงวา ดินแดนที่ผนวกเปนของโปแลนดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะถูกหยิบยก
มากลาวถึงในการเจรจารวมประเทศเยอรมนี 
 - ในเขตเยอรมันตะวันออก มีการเลือกตั้งแบบเสรีเปนครั้งแรกในรอบ 41 ป       
ในวันที่ 18 มีนาคม พรรคที่เขาแขงขันมีทั้งฝายซาย ฝายขวา และฝายเสรีนิยมแบบเปนกลาง 
แตนโยบายของทุกพรรคกลับเหมือนกันหมดคือเสนอนโยบายรวมประเทศเยอรมัน เพียงแต     
มีรายละเอียดในวิธีการที่ตางกัน 
 ผลการเลือกตั้ง มีประชาชนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งเกิน 80 เปอรเซ็นต พรรค CDU        
ซึ่งเปนฝายขวา มีอุดมการณแบบอนุรักษนิยมชนะการเลือกตั้ง ดังน้ันหัวหนาพรรค คือ Lothar     
de Maiziere จึงไดเปนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันออก มีการวิเคราะหวา ผลการเลือกตั้ง      
คร้ังน้ีถือเปนชัยชนะของ Helmut Kohl ดวย เพราะเปนพรรค CDU เหมือนกัน สําหรับพรรค
คอมมิวนิสตของ Gregor Gysi ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนพรรค PDS ไดคะแนนเปนอันดับ 3 และ   
พรรค SPD ไดอันดับ 2  
 - Helmut Kohl ประกาศวา จะชวยเหลือดานเศรษฐกิจในเขตเยอรมันตะวันออก 
เมษายน ค.ศ.1990 
 - รัฐมนตรีตางประเทศของเยอรมันตะวันตก รวมประชุมกับรัฐมนตรีตางประเทศ
ของอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตที่กรุงบอนน เพ่ือเจรจาในหัวขอเรื่อง
การรวมประเทศเยอรมนี, เรื่องบทบาทของเยอรมันใน NATO และเรื่อง Warsaw Pact 
พฤษภาคม ค.ศ.1990 
 - มีนโยบาย 2 บวก 4 คือ เยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก รวมกับอังกฤษ, 
ฝรั่ ง เศส ,  สหรัฐอเมริกา ,  สหภาพโซเวียต  โดยจัดค ร้ังแรกที่ก รุงบอนน  ตอมาจัดที่           
เบอรลินตะวันออก, กรุงปารีส และกรุงมอสโควโดยที่ประชุมไดเชิญโปแลนดเขารวมดวย    
เพราะมีอาณาเขตติดตอกัน 
มิถุนายน ค.ศ.1990 
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 - เน่ืองจากจะมีการรวมเงินตรา ซึ่งถือวา เปนจุดเร่ิมตนของการรวมชาติ ดังน้ันใน
เยอรมันตะวันตก จึงมีการพิมพเหรียญ Deutsch Mark เพ่ิมขึ้น สวนเหรียญ Ostmark มีการ
หลอมละลายไวสําหรับใชทําเปนโลหะในการทํารถยนตตอไป 
 - เยอรมันตะวันตกขนสงเงินจํานวน 25,000 ลานมารค โดยใชรถหุมเกราะบรรทุก
เงินไปไวตามธนาคารตางๆ ในเขตเยอรมันตะวันออก เพ่ือเตรียมไวใชจายในเยอรมันตะวันออก 
กรกฎาคม ค.ศ.1990 
 - ในวันที่ 1 กรกฎาคม มีการรวมระบบเงินตราใหใชเหมือนกันหมด ทั้งในเขต
ตะวันตกและเขตตะวันออก โดยใชสกุลเงิน Deutschmark  
 - นายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันออก คอื Lothar de Maiziere ตองการให
เบอรลินเปนเมืองหลวงของประเทศเยอรมันที่รวมกันแลว และเสนอใหมีการรวมรัฐสภาดวย 
สิงหาคม ค.ศ.1990 
 - มีการลงนามรวมกันระหวางรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมันตะวันตกกับรัฐมนตรี
กิจการของรัฐในเยอรมันตะวันออก ในเรื่องการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศเยอรมันที่รวมกัน
แลว โดยกําหนดใหเปนวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1990 
 - ในวันที่ 2 สิงหาคม เกิดเหตุการณประเทศอิรัคบุกคูเวต ผลคือ สหรัฐอเมริกา    
ทําสงครามทางอากาศกับอิรัค (Star War) เปนวิธีการรบแบบ high Technology มีการถายทอด
ใหชมทางโทรทัศนไปยังประเทศตาง ๆ  
 - พรรค FDP ของเยอรมันตะวันตกกับของเยอรมันตะวันออกรวมกัน เพ่ือเตรียมตัว 
สําหรับการเลือกตั้ง ตอมาพรรค CDU และพรรค SPD ของเยอรมันทั้งสอง ก็มารวมกัน
เชนเดียวกัน 
กันยายน ค.ศ.1990 
 - รัฐสภาเยอรมันตะวันออก มีมติใหวันที่ 3 ตุลาคม เปนวันรวมชาต ิ
 - สหภาพโซเวียตเสนอใหเยอรมันที่รวมกันแลว เปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ เพ่ือมาทําหนาที่ชวยเหลือ UN. ในการแกปญหาวิกฤตการณ 
ตาง ๆ รวมทั้งทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออก 
ตุลาคม ค.ศ.1990 
 - พรรค CDU ที่รวมกันแลวในเขตตะวันตกกับเขตตะวันออก ให Helmut Kohl 
เปนหัวหนาพรรค 
 * 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 เปนวันรวมชาติเยอรมัน (ไมมีคําวาเยอรมันตะวันตก         
กับเยอรมันตะวันออกอีกตอไป มีเพียงเยอรมันเดียว) ดังน้ันจึงกําหนดใหวันที่ 3 ตุลาคม      
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 - ในเขต 5 รัฐ ที่เคยเปนเยอรมันตะวันออกเกา ไดมีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการปกครองในแบบสหพันธรัฐ ผลคือ พรรค CDU มีชัยชนะถึง 4 รัฐ       
และอีก 1 รัฐ เปนของพรรค SPD 
 - มีการประชุมรัฐสภาเปนคร้ังแรกของประเทศเยอรมนีที่รวมกันแลว (ในรอบ 57 ป 
นับตั้งแต ค.ศ.1933) รวมที่นั่งในสภา Bundestag ทั้งสิ้น 662 ที่นั่ง โดยมีสตรีทําหนาที่        
เปนประธานรัฐสภา คือ Mrs.Rita Suesmuth 
 - สรุปผลการประชุมสภาคร้ังแรก มี 2 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก 
  (1)   พิจารณาเรื่องกฎหมายเลือกตั้งใหม ซึ่งผานดวยคะแนนเสียงขางมากโดยใช
วิธียกมือ 
  (2)   พิจารณางบประมาณใหมที่จะตองใชเกี่ยวกบัการรวมเยอรมันโดยเฉพาะ
การฟนฟูเศรษฐกิจในเขตเยอรมันตะวันออก 
ธันวาคม ค.ศ.1990 
 - มีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกของประเทศเยอรมันใหมที่รวมกันแลวในวนัที ่2 ธนัวาคม 
นับเปนการเลือกตั้งรวมกันของชาวเยอรมันทั้ง 16 รัฐ (ในเขตเยอรมันตะวันออกเดิม 5 รัฐ และ     
ในเขตเยอรมันตะวันตกเดิม 11 รัฐ) นับตั้งแตป ค.ศ.1932 
 - ผลการเลือกตั้งพรรค CDU รวมกับพรรค CSU ซึ่งเปนพรรคอนุรักษนิยม        
ไดคะแนนสูงสุด หัวหนาพรรค CDU คือ Helmut Kohl จึงไดเปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง และเปน
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมันที่รวมกันแลว 
 - รัฐบาลชุดแรก เปนพรรครัฐบาลผสม (Coalition Government) ระหวางพรรค
แบบอนุรักษนิยมรวมกับพรรคแบบเสรีนิยม คือ CDU/CSU + FDP ซึ่งก็เคยรวมรัฐบาลผสม 
กันมาตั้งแตสมัยที่เปนประเทศเยอรมันตะวันตก สําหรับพรรคอ่ืน ๆ ที่มีที่นั่งในสภาไดแก   
พรรค SPD (พรรคสังคมนิยม), พรรค PDS (พรรคคอมมิวนิสต), พรรค Alliance 90/Greens 
(พรรคแนวอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและตอตานอาวุธนิวเคลียร) สําหรับพรรค Republican 
(พรรคขวาจัด) ไมไดรับเลือกเลย สําหรับที่นั่งในสภา Bundestag มีจํานวน 662 ที่นั่ง 
 กลาวโดยสรุป :- 
 ค.ศ.1989  เปน The end of Socialism  
 ค.ศ.1990  เปน  Reunification 
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 สําหรับ Chancellor Helmut Kohl สามารถใชโอกาสในจังหวะของการสิ้นสุดสงคราม
ดานลัทธิ มาเปนโอกาสในการรวมประเทศได 
 

สรุปการรวมประเทศเยอรมนีไดสําเร็จในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 
 อาจวิเคราะหไดดังนี้ คือ :- 
 (1) เปนการผนวกเขตตะวันออกมารวมเปนของเขตตะวันตกไดโดยปราศจากการทํา
สงคราม 
 (2) เปนชัยชนะของโลกเสรีประชาธิปไตยที่มีตอโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต  เพราะ 
ประเทศเยอรมันที่รวมกันแลว ใชอุดมการณในระบอบประชาธิปไตย 
 (3)  ประเทศเยอรมันใหมที่รวมกันแลว  ใชสัญลักษณของประเทศเยอรมันตะวันตก
เดิมทั้งหมด อาทิ :- 
  - รัฐธรรมนูญ The Basic Law 
  - นามประเทศอยางเปนทางการ “ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี”  
  - ธงชาติ,  เพลงชาต ิ
  - รูปแบบรัฐ เปนแบบสหพันธรัฐ (Federal State)  
  - ระบบเงินตรา ใชสกุลเงิน Deutschmark ในระยะเริ่มแรก (ตอมาใชเงิน EURO) 
  - ระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 
  - การปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบระบบรัฐสภา 
  - แมแตผูนํา ก็ยังเปนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันตกเดิม (Helmut Kohl)  
 (4) เมืองหลวงของเยอรมันใหมที่รวมกันแลว คือ เบอรลิน (ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
เยอรมันตะวันออกเดิม) แตถาวิเคราะหใหลึกซ้ึง กรุงเบอรลินแทจริงแลว เคยเปนเมืองหลวงเกา
ในอดีต หรือในยุคสมัยที่เยอรมันยังไมไดถูกแบงแยกประเทศ ดังน้ันเบอรลินก็คือสัญลักษณ 
แหงประเทศน่ันเอง 
 (5) กรุงบอนน (Bonn) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกเดิมใหเปนสถานที่
ทําการรัฐบาลชั่วคราว โดยทุกส่ิงจะยายไปอยูที่เบอรลินใน ค.ศ.2000 
 (6) นโยบายการรวมชาติ (German Reunification) เปนความคิดที่มีมาตั้งแต       
การประกาศใชรัฐธรรมนูญ The Basic Law ใน ค.ศ.1949 เพราะเจตนารมยของการ           
รางรัฐธรรมนูญระบุวา เปนการบังคับใชชั่วคราว (temporary framework) สําหรับระบอบใหม 
(for a new democratic system) โดยหัวใจของรางรัฐธรรมนูญยังหวังที่จะใหมีเพียงเยอรมัน
เดียวเทาน้ัน ดังปรากฏในมาตรา 146 ซึ่งเปนมาตราสุดทายของรัฐธรรมนูญ  แตเม่ือเวลา     
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 เม่ือประเทศเยอรมันใหมที่รวมกันแลวใชรัฐธรรมนูญ The Basic Law ค.ศ.1949     
จึงตองแกไขบางมาตราเพ่ือใหเปนผลใชบังคับไดในภาคปฏิบัติ ตัวยางเชน แกไขบทนํา 
(Preamble) ที่ระบุวา รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชบังคับ 11 รัฐ ของประเทศ ก็แกไขใหมวา ใชบังคับ
สําหรับชาวเยอรมันทั้งหมด (The Basic Law is thus valid for the whole german nation) 
หมายถึงใชบังคับทั้ง 16 รัฐ 
 อน่ึง การแกไขรัฐธรรมนูญ (Amendment) กระทําเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1990 และ  
วันที่ 23 กันยายน ค.ศ.1990 โดย Unification Treaty สรุปไดวา การรวมประเทศ มีการแกไข
รัฐธรรมนูญบางมาตราและยกเลิกไปบางมาตรา สําหรับมาตราที่เก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
โดยตรง (Amendment to the Basic Law) คือ มาตรา 79 (Article 79) 
 

ประเทศเยอรมนียุคปจจุบัน (ค.ศ.1990 – ปจจุบัน) 
 นามประเทศแบบเปนทางการ คือ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (The Federal 
Republic of Germany)  
 สําหรับขอมูลพ้ืนฐาน (Basic information) ไดแก 
Location :  ตั้งอยูใจกลางทวีปยุโรป (country in the heart of Europe) มีดินแดน

ติดตอกับ 9 ประเทศ คือ ประเทศเดนมารค, เนเธอรแลนด, เบลเยีย่ม, 
ลักเซมเบอรก, ฝรั่งเศส, สวิตเซอรแลนด, ออสเตรีย, สาธารณรัฐเชค, 
โปแลนด 

Total area :    356,824  ตารางกิโลเมตร 
Constitution :   The Basic Law For The Federal Republic of Germany ค.ศ.1949 
National Flag :  สีดํา - แดง -  ทอง 
Nation Day :    3  ตุลาคม (วนัรวมประเทศเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออก) 

 54                                                                                                        PS430 



Currency :    Deutsch Mark, และตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม ค.ศ.1990 ใชสกุลเงิน EURO 
Infrastructure :  ทางรถยนต  10,672  กิโลเมตร,  ทางรถบรรทุก  44,300  กิโลเมตร,  

ทางรถไฟ 44,000 กิโลเมตร ดูแลรักษาโดยรัฐบาลสหพันธรวมกับ
รัฐบาลมลรัฐ 

Major Industries :  อุตสาหกรรมรถยนต วิศวกล วิศวไฟฟา อุตสาหกรรมเคมีและยา 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

National Anthem :  เพลงชาติ แตงทํานองโดย Franz Josef Haydn ใน ค.ศ.1797 โดย
เริ่มตนดวยคําวา “Unity…Justice and Freedom”  

Regime :  Democracy, Parliamentary System. Bicameral. (Bundesrat and 
Bundestag). 

 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีทั้งหมด 16 รัฐ (Lander) ซึ่งคือดินแดน 11 รัฐ 
ของเยอรมันตะวันตกเดิม และอีก 5 รัฐของเยอรมันตะวันออกเดิม โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหใช
รูปแบบของรัฐในแบบสหพันธรัฐ (Federal State) โดยที่แตละรัฐจะมีชื่อเมืองหลวงของรัฐนั้น ๆ 
และมีเบอรลินเปนเมืองหลวงของประเทศ 
 รายชื่อรัฐตาง ๆ มีดังน้ี  คือ :-  
 1.  Baden – Wurttemberg (บาเดน – เวอรทเทมเบอรก) มีเมืองหลวงชื่อ Stuttgart  
(ชตุทการท) 
 *   เปนรัฐที่อยูติดกับประเทศฝรั่งเศส, สวิตเซอรแลนด,  ออสเตรีย  มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 3, เปนรัฐที่มีการทํานาฬิกามากถึง 90%   มีมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของเยอรมัน คือ 
Hindelburg University ตั้งอยูในรัฐน้ี,   เมือง Karlsruhe  ที่เคยใชเปนที่รางรัฐธรรมนูญใน
ประวัติศาสตรก็ตั้งอยูในรัฐน้ี 
 2.  Bavaria (บาวาเรีย)  มีเมืองหลวงชื่อ Munich (มิวนิค)  
 *  เปนรัฐที่มีขนาดใหญที่สุด, มีการผลิตรภยนต BMW., มีเทศกาลด่ืมเบียรที่ใหญ
ที่สุดในโลก, เปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญที่สุด, Kaiser Ludwig โปรดใหสรางปราสาท       
ที่สวยงาม รัฐน้ีจึงมีอนุสาวรียทางสถาปตยกรรม 
  3.  Bremen (เบรเมน) มีเมืองหลวงชื่อ Bremen (เบรเมน)  
  *   เคยเปนรฐัในสมัยจักรวรรดิเยอรมัน, เปนเมืองในดานขนบธรรมเนียม 
  4.   Lower Saxony (โลเวอรแซกโซนี่)  เมืองหลวงชื่อ ฮันโนเวอร (Hannover)  
  *   เปนรัฐที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2, มีเทศกาล Hannover ประจําปสําหรับผูผลติ
ทั่วโลก 
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  5.   Hamburg (ฮัมเบอรก)  เมืองหลวงชื่อฮัมเบอรก (Hamburg)   
  *   เปนเมืองทาชายทะเลที่สําคญัที่สุด,  เปนศูนยกลางส่ือมวลชนดวย 
  6.  North Rhine – Westphalia (นอรทไรนเวสฟาเรีย) เมืองหลวงชื่อ Dusseldorf  
(ดุสเซลดอรฟ) 
  *  กรุงบอนน (Bonn) ที่เคยเปนเมืองหลวงสมัยเปนเยอรมันตะวันตก ตั้งอยูในรัฐน้ี 
บีโธเฟนนักแตงเพลง Orchestra เกิดที่ Bonn 

ไรนแลนดพาลาทิเนท) เมืองหลวงชื่อ Mainz (เมนส)   7.   Rhineland – Palatinate (
  *   คารล มารกซ เจาทฤษฎี Communist Manifesto เกิดที่รัฐน้ี, เปนรัฐที่มีไรองุน    
ที่ใหญที่สุดในเยอรมัน (ประเทศเยอรมันเคยมีรัฐมนตรีการเกษตรกรรมองุน), สําหรับเมือง 
Mainz เปนเมืองเกาแก มีอดีตมาตั้งแตสมัยโรมัน 
  8.   Saarland (ชารแลนด)  เมืองหลวงชื่อ Saarbrucken (ซาบรึคเคน) 
  *   เปนรัฐที่มีขนาดเล็กสุด,  เคยตกเปนของฝรั่งเศส  จึงถึงป พ.ศ.2499  จึงกลับมา
เปนของเยอรมัน 
 9. Schleswig – Holstein (ชเลสวิก โฮลสไตน)  เมืองหลวงชื่อ คีล (Kiel) 
 *   เปนรัฐที่มีชายแดนจรดทะเล 2 แหง, เมือง Kiel มีการแขงขันเรือใบนานาชาต ิ
 10. Hesse (เฮสเซ) เมืองหลวงชื่อ Wiesbaden (วีสบาเดน)  
 *   เปนรัฐที่มีเมือง Frankfurt ที่มีสนามบินที่ใหญโต และเมือง Frankfurt เคยเปน
เมืองรางรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร, สวนเมือง Wiesbaden เปนเมืองฟนฟูสุขภาพ 
 11. Berlin (เบอรลิน)   
 *  เคยเปนเมืองหลวงในประวัติศาสตรตั้งแต ค.ศ.1871, เคยเปนเมืองหลวงของ
เยอรมันตะวันออก,  ปจจุบันเปนเมืองหลวงของประเทศเยอรมัน, เปนเมืองที่มีการประชุม
ระหวางประเทศ, เปนเมืองอุตสาหกรรมไฟฟา, เปนเมืองแหงแวดวงการละคร 
 12. Saxony (แซกโซนี)  เมืองหลวงชื่อ Dresden (เดรสเดน)  
 *  เปนรัฐที่มีสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรที่หาดูไดยากในเมือง Dresden ตลอดจน
เปนที่รวมของศิลปะที่มีชื่อเสียงของโลก 
 13. Brandenburg (บรันเดนเบอรก)  เมืองหลวงชื่อ Potsdam (ปอตสดัม)   
 *  เปนรัฐที่มีพระราชวัง Sanssouci Palace ซึ่งสรางในป ค.ศ. 1745 - 1747 สําหรับ  
The Prussian King Frederick II ที่เมือง Potsdam 
 14. Mecklenburg–Western Pomerania (เมคเคลนเบอรก พอเมอเรเนียนตะวันตก) 
เมืองหลวงชื่อ Schwerin (ชเวริน)  
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 *  เปนรัฐที่มีทะเลสาบมาก (Land of a thousand lakes) มีประชากรเบาบางมาก 
สําหรับเมือง Schwerin ไดรับเลือกเปนเมืองหลวงของรัฐน้ีภายหลังการรวมประเทศแลว 
 15. Saxony Anhalt (แซกโซนี อันฮัลท) เมืองหลวงชื่อ Magdeburg (มักเดเบอรก) 
 16. Thuringia (ทูริงเจีย) เมืองหลวงชื่อ Erfurt (แอรเฟอรต)  
 *  Weimar (former Royal Capital) อยูในรัฐน้ี 
 ทั้ง 16 รัฐ มีกฎหมายของตนเอง แตกฎหมายของมลรัฐจะขัดกับรัฐธรรมนูญ        
The Basic Law ไมได แตละรัฐจะมีรายไดของตนเองจากการเก็บภาษีดานตาง ๆ และยังไดเงิน
ชวยเหลือบางสวนจากรัฐบาลสหพันธดวย เปนลักษณะของการกระจายอํานาจในการปกครอง
ใหแกรัฐตาง ๆ มีการเลือกผูวาการแตละรัฐ อยางไรก็ตามอํานาจที่มลรัฐตาง ๆ ไมมีคือ         
ดานตางประเทศและดานนโยบายความมั่นคง (foreign and security policy) 
 สําหรับผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ไดแก 

1.  Theodore Heuss  (ธีโอดอร ฮอยส) 
2.  Heindrich Lubke  (ไฮนคริช ลึบเก) 
3.  Gustav Heinemann  (กุสตาฟ ไฮนมานน) 
4.  Walter Scheel (วลัเตอร ชีล) 
5.  Karl Carstens  (คารล คารสเตนส) 
6.  Richard Von Wiezsacker  (ริชารด ฟอน ไวนแซกเกอร) 
7.  Roman Herzog  (โรมัน เฮอรซอก) 
8.  Johannes Rau  (โจฮันเนส เรา) 
9.  Horst Kohler  (โฮส โคหเรอ) 

หมายเหตุ :  ลําดับที่ 1 ถึง 5 คือ ประธานาธิบดี เม่ือครั้งที่เปนประเทศเยอรมันตะวันตก  และ 
  ลําดับที่ 6 ถึง 19 คือ  ประธานาธบิดีของประเทศเยอรมันที่รวมกันแลว 

 รายนามนายกรัฐมนตรี (Chancellor) ไดแก 
1.  Konrad Adenauer   (คอนราด อาเดเนาว)  ค.ศ. 1949 - 1963 
2.  Ludwig Erhard   (ลุควคิ แอรฮารด)  ค.ศ. 1963 - 1966 
3.  Kurt Geog Kiesinger   (เคิรด เกยอช คิสซิงเกอร)  ค.ศ. 1966 - 1969 
4.  Willy Brandt  (วิลลี่ บรนัดท)  ค.ศ. 1969 - 1974 
5.  Helmut Schmidt  (เฮลมุด ชมิคท)  ค.ศ. 1974 - 1982 
6.  Helmut Kohl  (เฮลมุด โคหล)  ค.ศ. 1982 - 1990 
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 หลังจากรวมประเทศไดแลว ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดแก 
1.  Helmut Kohl  (เฮลมุด โคหล)  ค.ศ. 1990 - 1994 
2.  Helmut Kohl  (เฮลมุด โคหล)  ค.ศ. 1994 - 1998 
3.  Gerhard Schroder  (เกอรฮารด ชโรเดอร)  ค.ศ. 1998 - 2002   
4.  Gerhard Schruder  (เกอรฮารด ชโรเดอร)  ค.ศ. 2002 - 2005 
5.  Angela Merkel  (แองกาลา เมอรเดล)  ค.ศ. 2005 – 2009 

 

รัฐธรรมนูญ The Basic Law ค.ศ.1949 
 The Basic Law เปนรัฐธรรมนูญที่ถือกําเนิดมาจาก “The Parliamentary Council” 
หรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 65 คน โดยเริ่มรางในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1949 
และรางเสร็จอันมีผลบังคับใชในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1949 โดยวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ      
คือวันที่ 23 พฤษภาคม จึงกําหนดใหวันที่ 23 พฤษภาคม เปนวันชาติเยอรมัน (ตะวันตก)      
ในเวลานั้น สําหรับประธานรางรัฐธรรมนูญ (President of the Parliamentary Council)         
คือ  Dr. Konrad Adenauer ซึ่งตอมาไดดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของ      

ประเทศเยอรมัน (ตะวันตก)∗ 
 เน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญ แบงเปน 11 หมวด (Chapter) 146 มาตรา (Article) และ
ยังมีภาคผนวกอีก 5 มาตรา ที่นํามาจากรัฐธรรมนูญไวมาร (Weimar Constitution 11 August 
1919) ที่ยกมาคือมาตรา 136 ถึงมาตรา 141 โดยเขียนไวตอจากมาตราสุดทายคือตอจาก
มาตรา 146 ของ The Basic Law 
 *สําหรับสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ Basic Law สรุปไดดังนี้ คือ 
หมวดที่ 1 (Chapter I : Basic Rights)  
 วาดวยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปวงชนชาวเยอรมัน มี 19 มาตรา ถือวาเปนแบบฉบับของ
เสรีประชาธิปไตยที่มีหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพอยางมากมาย ถือไดวาในหมวดที่ 1 นี้ 
เปนจุดเดนของหลักการในเร่ืองสิทธิ เร่ืองเสรีภาพ เร่ืองศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ดวยเหตุนี้ 
จึงควรศึกษาถึงเน้ือหาโดยสรุปของแตละมาตราในหมวดนี้ ไดแก 

                                             
∗ ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ที่ตอมาไดเปนผูนําประเทศคนแรก:  
    ประเทศเยอรมันตะวันตก คือ Konrad  Adenauer  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ George Washington 
 

 58                                                                                                        PS430 



 - Article 1 (Protection of human dignity)  
มาตรา 1  เกียรติภูมิแหงความเปนมนุษยจะถูกละเมิดมิได 
 -  Article 2 (Personal freedom)  
มาตรา 2  เปนเรื่องเสรีภาพสวนบุคคลที่ไมไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ และ  
ไมขัดตอหลักศีลธรรมอันดี 
 - Article 3  (Equality before the Law) 
มาตรา 3  เปนเร่ืองความเสมอภาคตามกฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ทุกคน
จะตองไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน โดยจะนํามาเปนขออางในเรื่องเพศ, การเกิด, สีผิว, 
ภาษา, เชื้อชาติ, สถานภาพทางสังคม, ความเชื่อ, ศาสนา, ความคิดทางการเมือง เพ่ือเลือก
ปฏิบัติไมได 
 - Article 4  (Freedom of faith, conscience and creed) 
มาตรา 4 เปนเรื่องเก่ียวกับเสรีภาพในศรัทธา ความเชื่อในทางศาสนา โดยมาตรานี้มีลักษณะ
พิเศษ คือ จะบังคับใหชาวเยอรมันกระทํากิจกรรมทางทหารที่เก่ียวของกับการใชอาวุธสงคราม
ไมได หากเปนการกระทําที่ตองขัดกับคติธรรมประจําใจ โดยมีรายละเอียดเขียนไวในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
 - Article 5  (Freedom of expression)  
มาตรา 5 เปนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกําหนดวาเสรีภาพของสื่อ (media) จะไดรับ 
ความคุมครอง โดยไมมีการควบคุม (no censorship) ในมาตรานี้ยังรวมถึงเสรีภาพในดานศิลปะ,  
การศึกษา, การทําวิจัย, และการสอนตองเปนไปโดยเสรี 
 - Article 6 (Marriage and family, children born outside Marriage)  
มาตรา 6 เสรีภาพในสถาบันครอบครัว และลูกนอกสมรส ผูเปนมารดาทุกคนตองไดรับการ
ปกปองและดูแลจากชุมชน และลูกนอกสมรสจะตองไดรับการปฏิบัติโดยกฎหมายและโดยสังคม
เชนเดียวกับบุตรที่เกิดมาโดยถูกตองดวยวิธีการสมรส   
 - Article 7 (School education) 
มาตรา 7 โรงเรียนทั้งหมดอยูในความดูแลของรัฐ แตโรงเรียนเอกชน (private school)           
ก็สามารถมีได  สําหรับจุดเดนของมาตรานี้ก็คือจะบังคับใหผูเปนครูสอนในส่ิงที่ขัดกับความเชื่อ
ทางศาสนาไมได  และไมใหมีโรงเรียนเตรียมอนุบาล (preparatory school) เพ่ือตองการให       
ผูเปนมารดาเล้ียงลูกตนเอง  โดยสังคมของเยอรมันผูเปนแมสามารถขอพักงานเปนปเพ่ือมา
เลี้ยงดูลูกได 
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 - Article 8 (Freedom of assembly) 
มาตรา 8 เสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธและเปนไปดวยความสงบ (peacefully and 
unarmed)  
 - Article 9 (Freedom of association)  
มาตรา 9 เสรีภาพในการสมาคม แตถาเปนการสมาคมที่มีวัตถุประสงคหรือมีกิจกรรมที่ผิด
กฎหมายที่ตอตานรัฐธรรมนูญหรือกระทบตอความเขาใจอันดีกับนานาชาติเปนสิ่งตองหาม 
 - Article 10 (Privacy of correspondence, posts and telecommunications)  
มาตรา 10 สิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร, ไปรษณียและโทรคมนาคม การจํากัดสิทธิในขอนี้      
อาจทําไดภายใตกฎหมาย   เพื่อปกปองระบอบเสรีประชาธิปไตย และความมั่นคงของสหพันธ 
กับของมลรัฐ 
 - Article 11 (Freedom of movement)  
มาตรา 11 เปนเรื่องเก่ียวกับเสรีภาพในการเลือกที่อยูอาศัย, สิทธิเสรีภาพในการสัญจร         
ทั่วอาณาจักร แตขอจํากัดในสิทธิเร่ืองน้ีสามารถทําไดภายใตรัฐธรรมนูญ เพ่ือใชสําหรับปองกัน
อันตรายที่จะมีตอสหพันธหรือมลรัฐ หรือเพ่ือปองกันโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ,     
การกออาชญากรรม หรือเพ่ือปองกันเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งมีปญหา 
 - Article 12 (Free choice of occupation or profession, prohibition of forced 
labour) 
มาตรา 12 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการไมถูกเกณฑแรงงาน ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่จะไป
ศึกษาและการอบรมดวย การบังคับแรงงานจะกระทําไดโดยศาลสั่งเทาน้ัน หรือเปนเรื่องบริการ
ชุมชนที่ทุกคนควรทํา 
 - Article 12 a (Compulsory military or alternative service)  
มาตรานี้ เปนการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 12 ภายใต Amending act ใน ค.ศ.1968 เปนเรื่องหนาที่
ในการเกณฑทหารสําหรับเพศชายที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป สําหรับผูที่ไมประสงคจะยุงเก่ียวกับ
กิจกรรมที่เก่ียวกับการใชอาวุธซึ่งเปนสิ่งขัดกับมโนธรรมของตนก็สามารถทําได โดยใหไปทํา
หนาที่บริการดานอ่ืนแทน โดยระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ตองเกณฑทหาร 
 - Article 13 (Privacy of the home) 
มาตรา 13 เสรีภาพในเคหสถาน ซึ่งตองมีหมายคนจากศาล เวนแตเพ่ือเปนการปองกันอันตราย
ตอสาธารณะ, ตอชีวิตของปจเจกบุคคล, เพ่ือปองกันโรคระบาด และเพื่อปองกันเยาวชนที่กําลัง
ตกอยูในภยันตราย 
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 - Article 14 (Property, inheritance, expropriation)  
มาตรา 14 สิทธิในทรัพยสิน, มรดก, การเวนคืน ซึ่งเปนสิทธิในการรับเงินทดแทนจากการ
เวนคืนที่ยุติธรรมระหวางสาธารณประโยชนกับผลประโยชนสวนบุคคล 
 - Article 15 (Public ownership) 
มาตรา 15 ในเร่ืองการโอนที่ดิน, ทรัพยากรธรรมชาติ, เครื่องมือการผลิตใหเปนของสวนรวม 
โดยตราเปนกฎหมาย และจายเงินทดแทน 
 - Article 16 (Nationality, extradition)  
มาตรา 16 หามถอนสัญชาต ิและหามเนรเทศชาวเยอรมันออกนอกประเทศ 
 - Article 16 a (Asylum)  
มาตรานี้เปนการเพ่ิมมาตรา 16 เปนเรื่องการใหความคุมครองผูลี้ภัย แตตอมาใน ค.ศ.1993     
มีการแกไขมาตรา 16 a ผลคือผูลี้ภัยไมไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญแลว 
 - Article 17 (Right of petition)  
มาตรา 17 เปนสิทธิในการเสนอเรื่องราวรองทุกข ไปยังองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในเร่ืองน้ี      
เพ่ือนําเสนอตอไปยังรัฐสภา 
 - Article 17 a (Restriction of certain basic rights by legislation on defence    
and alternative service)  
มาตรานี้เพ่ิมเติมขึ้นใน ค.ศ.1956 เปนการจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานบางเรื่องเชนสิทธิภายใต  
มาตรา 11 และมาตรา 13 โดยมีการตรากฎหมายขึ้นมาเหตุผลเพื่อปองกันประเทศ 
 - Article 18 (Forfeiture of basic rights)  
มาตรา 18 เปนเรื่องของการเพิกถอนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูตัดสิน 
 - Article 19 (Restriction of basic rights) 
มาตรา 19 เปนเร่ืองเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการที่ประชาชนไดรับความเสียหาย
จากการกระทําของรัฐ หากหนวยราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลยอมมีสิทธิฟองรอง     
ตอศาลได และหากศาลอ่ืนไมมีอํานาจพิจารณา ใหเปนอํานาจของศาลยุติธรรมธรรมดา 
หมวดที่ 2  (Chapter II : The Federation And the Lander) 
 วาดวยสหพันธและมลรัฐตาง ๆ ไดแก มาตรา 20 ถึงมาตรา 37 จุดเดนที่สุดคือ 
มาตรา 20 ซึ่งแบงเปน 4 ขอยอย (อนุมาตรา) โดยมีเน้ือหาสาระคือ 
มาตรา 20  (1) กําหนดใหประเทศเยอรมันใชระบอบประชาธปิไตยและรูปแบบสหพันธรัฐ 
 (2) อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน โดยผานการเลือกตัง้และการทําประชามต ิ
 (3) การใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยฝายนิติบัญญัติ, ฝายบริหาร และฝายตุลาการ 
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 (4) ประชาชนชาวเยอรมันทกุคนมีสิทธติอตานบุคคลผูทีพ่ยายามละเมิดรัฐธรรมนูญ 
หมายเหตุ : มาตรา 20 (4) มีการเพ่ิมเติมใน ค.ศ.1968 และรัฐธรรมนูญหามแกไขมาตรา 20  
กับมาตรา 1 
 สําหรับมาตราอ่ืน ๆ ในหมวดที่  2  ที่นาสนใจ ไดแก 
มาตรา 21 - เปนเรื่องเก่ียวกับพรรคการเมือง ซึ่งสรุปไดวา พรรคตองเปดเผยแหลงที่มาของเงิน
สนับสนุน และสําหรับพรรคการเมืองตองหาม ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความ
วินิจฉัย 
มาตรา 23  -  เปนเรื่องเก่ียวกับสหภาพยุโรป โดยแกไขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 1993 และสําหรับ
เน้ือหาสาระเดิมของมาตรา 23 ยกเลิกไปใน ค.ศ.1990 นอกจากนี้ใน ค.ศ.1993 ก็มีเร่ือง 
องคการระหวางประเทศบรรจุไวในมาตรา 24 
มาตรา 28   -   แสดงถึงลักษณะของรูปแบบสหพันธรฐั 
มาตรา 29   -   เปนการเปลี่ยนแปลงเขตแดนของมลรัฐตาง ๆ เสียใหม 
มาตรา  31  -   แสดงใหเห็นวากฎหมายสหพันธสามารถลบลางกฎหมายมลรัฐได แมวาจะเปน
สหพันธรัฐก็ตาม และมาตรา  37 แสดงถึงอํานาจของสหพันธที่เขามาแทรกแซงมลรัฐ 
หมวดที่ 3  (Chapter III : The Bundestag)  
 วาดวยสภาผูแทนราษฎร ไดแก มาตรา 38 ถึงมาตรา 48 แตเดิมมีถึงมาตรา 49    
แตยกเลิกไป  มาตราที่สําคัญในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 38 – วาดวยการเลือกตั้ง โดยประชาชนผูมีอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธิเปนผูเลือกตั้งได 
(voters) สวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทน (Bundestag) จะกําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง        
การเลือกตั้งผูแทนของเยอรมันเปนเรื่องของสิทธิไมใชหนาที่ (ประเทศไทยปจจุบัน การเลือกตั้ง
เปนหนาที่) จุดเดนชัดของการเลือกตั้งผูแทนของเยอรมัน คือ รัฐธรรมนูญกําหนดชัดเจนไววา 
ผูแทนคือผูแทนของปวงชน  ไมใชผูแทนของเขตเลือกตั้ง 
มาตรา 39 – วาระสมัยของ Bundestag คือ 4 ป และสภาจะประชุมคร้ังแรกหลังการเลือกตั้ง  
30 วัน 
มาตรา 40 – Bundestag จะมีการเลือกประธานสภา, รองประธานสภา และเลขาธิการ        
โดยตําแหนงประธานสภามีอํานาจในฐานะเจาของผูรับผิดชอบตัวอาคารและอํานาจตํารวจ 
(police powers) ในตึกของสภา โดยการจับกุมในสภา Bundestag จะกระทําไดตอเม่ือ
ประธานสภาอนุญาต 
มาตรา 42 – วาดวยการประชุมสภาที่กระทําโดยการเปดเผย สําหรับการประชุมลับตองให
สมาชิก 1 ใน 4 เขาชื่อ หรือโดยมติของรัฐบาลสหพันธและตองไดคะแนนเห็นชอบ 2 ใน 3 
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มาตรา 44 – เปนอํานาจของ Bundestag ในเรื่องควบคุมการทํางานขององคกรรัฐอ่ืน ๆ  
มาตรา 45 – เปนเรื่องเกี่ยวกับ The Committee on European Union ซึ่งเพ่ิงมีเม่ือวันที่       
20 ธันวาคม ค.ศ.1993 โดยแยกยอยเปน 45 a, b, c โดยเปนคณะกรรมาธิการตาง ๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินงานของสภา  (ออกกฎหมายและประสานงานระหวางรัฐบาลกับสภา)  อาทิ         
มีคณะกรรมาธิการตางประเทศ,  มีคณะกรรมาธิการกลาโหม,  มีคณะกรรมาธิการรับเร่ืองราว
รองทุกข 
มาตรา 46 – เปนเรื่องเอกสิทธิของ ส.ส. แตไมไดรวมไปถึงกรณีการหม่ินประมาท และเรื่องการ    
ถูกจับขณะทําผิดโดยจับกุมในวันถัดไป อยางไรก็ดีถา Bundestag รองขอการจับกุมใด ๆ ก็ตอง
พักไวกอน 
มาตรา 48 – เปนการใหสิทธิแก candidates ซึ่งระบุไดดังนี้คือ วาที่ ส.ส. มีสิทธิขอลางาน    
เพ่ือไปหาเสียงได, การกีดขวางไมใหบุคคลสมัครเปน ส.ส. จะกระทําไมได, การใหบุคคลลาออก
จากงานเพราะการที่เขาจะไปสมัครเปน ส.ส. จะกระทําไมได 

 นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมาธิการที่ไมไดมีกําหนดในรัฐธรรมนูญแตมีในทางปฏิบตัิ 
ไดแก 
 -  คณะกรรมาธิการปกครอง 
 -  คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
หมวดที่ 4  (Chapter IV : The Bundesrat) 

วาดวยสมาชกิสภาผูแทนรัฐตาง ๆ หรือวุฒิสภา ไดแก มาตรา 50 ถึงมาตรา 53  
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 50 – เปนเร่ืองอํานาจหนาที่ของ Bundesrat โดยมลรัฐ (Lander) มีอํานาจรวมกับ
สหพันธ (Federal State) ในการออกกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวของกับสหภาพยุโรป 
(European Union)  
มาตรา 51 – รัฐบาลมลรัฐ (The Land Governments) ไดรับการแตงตั้งและถอดถอนโดย 
Bundesrat สําหรับจํานวนสมาชิกสภา Bundesrat ในแตละรัฐ ใหมีระหวาง 3-6 คน โดยขึ้นอยู
กับจํานวนประชากรของแตละรัฐ 
มาตรา 52 – ประธานสภา Bundesrat เลือกโดยสมาชิกสภา Bundesrat อยูในตําแหนง 1 ป 
ประธานสภา Bundesrat ตองเรียกประชุมถามีสมาชิกอยางนอย 2 มลรัฐรองขอ 
 นอกจากนี้ยังมีหมวด 4 เพ่ิมเติม เปน Chapter IV a วาดวยกระบวนการนิติบัญญัติ
ระหวางสภาทั้งสอง (The Joint Committee) โดยรัฐบาลสหพันธจะจัดตั้ง The Joint Committee 
เม่ือเกิด State of defence 
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หมวดที่ 5  (Chapter V :  The Federal President) 
 วาดวยประธานาธิบดี ไดแก มาตรา 54 ถึงมาตรา 61 
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 54 – ตําแหนงประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งโดย Federal Convention โดยมี
คุณสมบัติคือ ตองมีอายุ 40 ปขึ้นไป, มีวาระสมัย 5 ป และเปนไดไมเกิน 2 สมัย 
 สําหรับ Federal Convention ประกอบดวยสมาชิกสภา Bundestag และสมาชิกจาก 
Land Parliaments (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสภานิติบัญญัติมลรัฐ จํานวนเทากัน) 
 ผูไดคะแนนเสียงขางมากจะไดเปนประธานาธิบดี   หากไมมีผูใดไดคะแนนเสียง      
ขางมาก   ในการเลือกรอบ 2  ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดจะไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี (two 
ballots system)  
มาตรา 57 – ถาประธานาธิบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานสภา Bundesrat ทําหนาที่แทน 

 •   สําหรับอํานาจหนาที่ของประธานาธิบดี ปรากฏในมาตรา 59 และ มาตรา 60 
ไดแก อํานาจหนาที่ในการเปนผูแทนของสหพันธในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ, 
ประธานาธิบดีมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนผูพิพากษาสหพันธ, ขาราชการพลเรือนสหพันธ, 
นายทหารและทหารชั้นประทวน เวนแตวากฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน, อํานาจอภัยโทษ
บุคคลเปนเฉพาะรายในนามของสหพันธ 
มาตรา 61 – การกลาวโทษประธานาธิบดีตอศาลรัฐธรรมนูญ (Impeachment) แมวา
ประธานาธิบดีไมไดมีอํานาจเปนหัวหนารัฐบาล แตอาจถูกกลาวโทษได โดยมีขั้นตอนดังน้ี คือ 
 - Bundestag หรือ Bundesrat จํานวนไมต่ํากวา 1 ใน 4 มีสิทธิเสนอญัตติ impeach 
ในขอหาที่ประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนใดของสหพันธโดยเจตนา 
 -  มติฟองรอง ตองไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของ Bundestag หรือ Bundesrat  
 -  ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court) เปนผูทําหนาที่ตัดสิน 
หมวดที่ 6  (Chapter VI : The Federal Government) 
 วาดวยรฐับาลสหพันธ ไดแก มาตรา 62 ถึงมาตรา 69 
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 62 – รัฐบาลสหพันธประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและคณะรฐัมนตร ี
มาตรา 63 – เก่ียวกับที่มาของตําแหนงนายกรัฐมนตรี (Chancellor) โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี คือ 
 - ประธานาธบิดีเปนผูเสนอชื่อให Bundestag เลือก โดยปราศจากการอภิปราย 
 - ผูไดรับเลือกตองไดคะแนนเสียงขางมากจากสมาชิก Bundestag  
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 - ถาไมมีผูใดไดรับเลือก ใหมีการเลือกใหมภายใน 14 วัน โดยผูที่ไดรับเลือกตองได
คะแนนเสียงขางมากเกินกวาคร่ึงหน่ึง 
 - หากไมมีผูใดไมไดรับเลือกดวยคะแนนเสียงดังกลาว จะตองเลือกกันอีกโดยเร็ว     
ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดถือวาไดรับเลือก  ซึ่งประธานาธิบดีตองเลือกระหวางประกาศแตงตั้งหรือ
ยุบสภาภายใน 7 วัน 
หมายเหตุ  ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของเยอรมัน ไมจําเปนตองมาจาก ส.ส. แตเปนบุคคลที่ 
ส.ส.ทั้งหมดเปนผูเลือก 
มาตรา 64 – นายกรัฐมนตรี เปนผูแตงตัง้และถอดถอนรัฐมนตรีสหพันธ 
มาตรา 65 – กําหนดให Chancellor เปนผูกําหนดนโยบายโดยท่ัวไปใหแกรัฐมนตรี ยกเวน
อํานาจบังคับบัญชากองทัพใหเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
มาตรา 67 – การเปดอภิปราย เพ่ือลงมติไมไววางใจอยางสรางสรรค (constructive vote of no 
confidence) โดยมีหลักการวา ถา Bundestag อภิปรายไมไววางใจ Chancellor ตองหาผูสืบตอ
ใหไดภายใน 48 ชั่วโมง 
มาตรา 68 – หาก Bundestag ไมไดคะแนนเสียงขางมาก และไมอาจหา Chancellor คนใหม
ภายใน 48 ชั่วโมง Chancellor สามารถเสนอให President ประกาศยุบสภาภายใน 21 วัน 
มาตรา 69 – มีตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี (Deputy Chancellor) ซึ่งไดรับการแตงตั้ง         
โดย Chancellor ซึ่งทั้ง 2 ตําแหนงจะหมดลง เม่ือมีสภา Bundestag ชุดใหม 
หมวดที่ 7  (Chapter VII : Federal Legislation) 
 วาดวยการออกกฎหมาย ไดแก มาตรา 70 ถึงมาตรา 82 
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 76 – รางกฎหมาย (Bills) สามารถเสนอได 3 ทาง คือ โดยรัฐบาลสหพันธ (ฝายบริหาร), 
โดย Bundestag และ โดย Bundesrat  
มาตรา 79 – เก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ (Amendment) ซึ่งตองไดคะแนนเสียง 2 ใน 3    
ของทั้ง Bundestag และ Bundesrat และรัฐธรรมนูญหามแกไข มาตรา 1 กับมาตรา 20 
มาตรา 80 a – เก่ียวกบัภาวะวิกฤต (State of Tension exist) โดย Bundestag เปนผูยืนยัน
และลบลางภาวะวิกฤตดังกลาว และให Chancellor เปนผูใชอํานาจนี้ (emergency power)  
มาตรา 81 – ภาวะคับขันในทางนิติบัญญัติ (Legislative emergency) โดยมีหลักการวา        
รางกฎหมายที่ Chancellor เสนอวามีความจําเปนเรงดวนไดรับการปฏิเสธจากสภา Bundestag 
และไมมีการยุบสภา ถาประธานาธิบดีนํารางกฎหมายดังกลาวใหสภา Bundesrat รับรองก็จะ 
ถือวามีผลบังคับใชได แตมีขอแมวาในขณะที่ใชมาตรา 81 หามแกไขรัฐธรรมนูญ 
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หมวดที่ 8 (Chapter VIII : Implementation of Federal Legislation, Federal Administration)  
 วาดวยการแยกแยะอํานาจของรัฐบาลสหพันธกับรัฐบาลมลรัฐ ไดแก มาตรา 83 ถึง
มาตรา 91 
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ไดแก  
มาตรา 83 – มลรัฐมีอํานาจออกกฎหมายภายในรัฐตนได โดยตองไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  
The Basic Law 
มาตรา 87   – ดานการตางประเทศ และการคลัง เปนของสหพันธ รวมทั้ง :- 
         87 a – ดานกองทัพ (Armed Forces) 
         87 b – ดานกลาโหม (Defence Administration)  
         87 c – ดานพลังนิวเคลียร  (Nuclear energy Administration)  
         87 d – ดานการคมนาคมทางอากาศ (Air transport Administration)  

ดานคมนาคมทางรถไฟ (Railways  Administration)          87 e – 
มาตรา 88 – มีธนาคารชาติ  (The Federal Bank)  
มาตรา 89 – การคมนาคมทางน้ํา (Federal Waterways) 
มาตรา 90 – ทางหลวงแผนดิน (Federal Highways) 
มาตรา 91 – กรณีที่มีความจําเปนตองปองกันอันตราย มลรัฐสามารถรองขอความชวยเหลือ
จากกําลังตํารวจของรัฐอ่ืน หรือจากกองทัพ หรือจากหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอํานาจ รวมทั้งจาก 
Federal Boarder Guard นอกจากน้ันยังมี มาตรา 91 a เพ่ิมเติม ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
รวมกันระหวางสหพันธกับมลรัฐ (Joint Responsibilities) อาทิ ในเรื่องการวางแผนการศึกษา 
(educational planning), การสงเสริมการวิจัย (the promotion of research institution) เปนตน 
หมวดที่ 9 (Chapter IX : Administration of Justice)  
 วาดวยการบรหิารงานตุลาการ ไดแก มาตรา 92 ถึงมาตรา 104  
 มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ ไดแก 
มาตรา 92 – อํานาจตุลาการ 
มาตรา 93 – วาดวยอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 94 – วาดวยองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 95 – วาดวยศาลสูงสุดสหพันธ ซึ่งรายละเอียดจะมีปรากฏในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 96 – วาดวยศาลมลรัฐ 
มาตรา 97 – ความเปนอิสระของผูพิพากษา 
มาตรา 98 – สถานภาพของผูพิพากษาสหพันธและผูพิพากษามลรัฐ 
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มาตรา 101 – หามจัดตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาคดีใดโดยเฉพาะ 
มาตรา 102 – ใหยกเลิกโทษการประหารชีวติ (Capital punishment)  
มาตรา 103 – สิทธิที่จะแสดงขอเท็จจริง หรือไดรับฟงการพิจารณาคดีในศาล, ในเรื่องความผิด
อาญาจะตองบัญญัติไวชัดเจน, การลงโทษผูทําผิดในการกระทํากรรมเดียวกัน จะลงโทษ
มากกวา 1 คร้ังไมได 
มาตรา 104 – การจับกุมคุมขังจะกระทําไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจและจะปฏิบัติตอผูถูก  
คุมขังใหไดรับผลรายทางรางกายและจิตใจไมได, ตํารวจควบคุมไวไดวันเดียว, ผูพิพากษา       
มีอํานาจออกกฎหมายคุมขัง  โดยศาลเปนผูออกหมายจับหรือหมายปลอยโดยไมชักชา  และ
การออกหมายจับจะตองแจงใหญาติมิตรของผูถูกจับไดทราบโดยไมชักชา (รัฐธรรมนูญไทย 
ตํารวจจับแลวตองสั่งศาลภายใน 2 วัน สําหรับรัฐธรรมนูญเยอรมัน ตํารวจจับแลวควบคุมตัว
เพียง 1 วัน 
หมวดที่ 10  (Chapter X : Finance)  
 วาดวยการคลงั ไดแก มาตรา 104 a ถึงมาตรา 115  

มาตราที่สําคญัในหมวดนี้ไดแก  
มาตรา 109 – งบประมาณของสหพันธและมลรัฐ 
มาตรา 110 – พระราชบัญญัติงบประมาณ (Budget Act) 
มาตรา 113 – กฎหมายเก่ียวกับการใหเพ่ิมงบประมาณแผนดินเปนอํานาจของรัฐบาลสหพันธ 
 นอกจากน้ียังมี Chapter xa : State of Defence ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับความมั่นคง 
ของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
มาตรา 115 a – เปนคําจํากัดความของคาํวาภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภารประกาศภาวะดังกลาว 
มาตรา 115 b – ยามวิกฤตการณ อํานาจบังคับบญัชาภารกองทัพ ใหเปนของนายกรัฐมนตร ี
มาตรา 115 c – ขยายอํานาจนิติบัญญัตขิองสหพันธ 
มาตรา 115 d – ขบวนการกรณีตองการเรงดวนดาน Urgent bills 
มาตรา 115 e – อํานาจของคณะกรรมาธกิารรวม 
มาตรา 115 f – อํานาจของรัฐบาลสหพันธ 
มาตรา 115 g และ h – สถานภาพ (Status) ของศาลรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 115 i – อํานาจของรัฐบาลมลรัฐ 
มาตรา 115 k – การออกกฎหมายพิเศษ 
มาตรา 115 l – การยกเลิกภาวะวิกฤต,  กลับมาสูภาวะสงบ 
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หมวดที่ 11  (Chapter XI : Transitional And Concluding Provisions) 
 ไดแก มาตรา 116 ถึงมาตรา 146 ซึ่งมาตราที่สําคัญไดแก 
มาตรา 116 – เปนการใหคาํจํากัดความของคําวา  “a german” กับ “citizenship”  
มาตรา 121 – เปนการใหคาํจํากัดความของคําวา “Majority of the Members” 
มาตรา 134 – วาดวยทรัพยสินของอาณาจักรไรซ แที่ตกเปนทรัพยสนิของสหพันธรัฐ 
มาตรา 136 – การประชุมสภา Bundesrat คร้ังแรก จะกระทําในวันที่สภา Bundestag ประชุม  
                 ครั้งแรก 
มาตรา 142 – สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนภายใตรฐัธรรมนูญมลรัฐ 
มาตรา 145 – การประกาศใชรัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 146 – เปนมาตราสดุทาย เปนการแสดงวาอํานาจประธิปไตยหรืออํานาจอธิปไตย  
                  เปนของประชาชน 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ The Basic Law ยังมีภาคผนวกอีก 5 มาตรา ซึ่งนํามาจาก
รัฐธรรมนูญไวมารบางสวน คือ มาตรา 136, 137, 138, 139, 140 
หมายเหตุ  การรวมประเทศ มีการแกไขบางมาตราและยกเลิกไปบางมาตราเชนกัน 
สําหรับมาตรา 146 ซึ่งเปนมาตราสุดทาย มีการแกไขเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1990 และ
วันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1990 โดย Unification Treaty 
 

 •   ระบบรัฐสภาประยุกต  (Apply Parliamentary System) 
 โครงสรางของระบบการปกครองในยุโรปโดยทั่วไปจะเปนระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ 
(Classical Parliamentary System) โดยเฉพาะประเทศในยุโรปตะวันตก, ยุโรปเหนือ สําหรับ
กลุมประเทศในยุโรปตะวันออก (ซึ่งเคยใชระบอบสังคมนิยมแบบสหภาพโซเวียต) ก็เปลี่ยน     
มาใชระบบการปกครองแบบฝรั่งเศส คือระบบก่ึงประธานาธิบดี-ก่ึงรัฐสภา เปนสวนใหญ 
 กรณีประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน โครงสรางการเมืองการปกครองภายใต
รัฐธรรมนูญ The Basic Law จะเปน “ระบบรัฐสภาประยุกต” หมายความวาเปนการ            
รางรัฐธรรมนูญ โดยนําวัฒนธรรม (Culture) และวิถีชีวิต (Way of life) ของความเปนคนเยอรมัน
มาปรับใชกับระบบรัฐสภา เปนการนําแมแบบระบบรัฐสภาของอังกฤษมาปรับประยุกตเพ่ือใช  
กับคนเยอรมัน ซึ่งเจตนารมยของรัฐธรรมนูญมุงเนนเสถียรภาพของรัฐบาลที่ตองการใหบริหาร
ประเทศครบวาระสมันแมจะเปนพรรครัฐบาลผสมก็ตาม คือ เนน “Strong executive” 
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โครงสรางการปกครองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 
 โครงสรางการปกครองของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Germany’s Federal Structure) 
เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ คือ 
 
       
 (Government)  Federal President  Constitutional Court 
 Ministers     
      
 Chancellor     

      
  

Federal 
Convention    

  

  
Bundestag      

      
       16 Länder  Bundesrat 
     
     
     

    
   

The people   

     
 
 
คําอธิบายแผนภูมิมีดังนี้ คือ 
 - ประชาชนชาวเยอรมัน (the people) เลือกสภาผูแทนราษฎร (Bundestag) 
 - มลรัฐตางๆ ทั้ง 16 มลรัฐ (16 Länder) เลือกสภาผูแทนมลรัฐ (Bundesrat)      
ซึ่งเทียบไดกับวุฒิสภา 
 - ตําแหนงนายกรัฐมนตรี (Chancellor) เลือกโดยสภา Bundestag และ Chancellor 
เปนผูเลือกรัฐมนตรี (Ministers) หรือคณะรัฐบาล (Government)   
 - ตําแหนงประธานาธิบดี (President) ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญที่ทําหนาที่นี้
โดยเฉพาะ (Federal Convention)  
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 - Federal Convention มาจากสภา Bundestag ทั้งหมดรวมกับสภานิติบัญญัติ 
ของมลรัฐในจํานวนเทากัน  (สรุปก็คือ Bundestag + Land Parliament)  
 - ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Count) มาจากการเลือกโดย Bundestag และ 
Land Parliament เชนกัน 
 สําหรับกลไกภายใตรัฐธรรมนูญที่เนน “Strong Executive” อันเปนลักษณะของระบบ
รัฐสภาประยุกต วิเคราะหไดดังตอไปน้ี คือ  
 1.   ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไมจําเปนตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนแตเปนบุคคลที่ 
สภาผูแทนมีอํานาจชี้ขาดในการเลือกตั้ง 
หมายเหตุ  :  ในทางปฏิบัติไมเคยเกิดปญหา เพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติของระบบรัฐสภาน้ัน 
ประมุขของรัฐจะเสนอชื่อหัวหนาพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนสูงสุด  ซึ่งก็คือ
บุคคลที่เปนที่ยอมรับโดยคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทนอยูแลว 
 วิธีการเลือกนายกรัฐมนตรีของเยอรมัน มีการกําหนดไวชัดเจนภายใตกลไกแหง
รัฐธรรมนูญ ดังนี้คือ17 
 -  ใหประธานาธิบดีเปนผูเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี โดยปราศจากการอภิปราย 
 -  สภาผูแทนราษฎรเปนผูลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีดวยคะแนนเสียงขางมาก 
 -  ถาบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อขึ้นมาไมไดรับการเลือกตั้งจากสภา  ใหที่ประชุมสภา
เลือกตั้งกันเองภายใน 14 วัน ดวยคะแนนเสียงขางมากเกินกวาคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาผูแทน 
 -  หากปรากฏวา ยังไมมีผูใดไดรับเลือก ก็ใหมีการเลือกอีกคร้ังหน่ึงโดยถือคะแนน
เสียงขางมากของสมาชิกสภาผูแทน ซึ่งประธานาธิบดีตองเลือกอยางใดอยางหน่ึงวาจะประกาศ
แตงตั้งภายใน 7 วันหรือยุบสภา 
 2.  อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีมีคอนขางมากภายใตกลไกแหงรัฐธรรมนูญ     
ดังนี้คือ 
 -  การใหอํานาจพิเศษในสถานการณพิเศษ18 (emergency power) ภายใตหลักการ
ทางรัฐศาสตรที่วา รัฐธรรมนูญที่ดีตองสรางกลไกเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา 
 -  การหาทางออกใหแกนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีการขัดกัน (conflict) ระหวางสภา
กับรัฐบาล19 และไมมีการยุบสภา ตลอดจนไมมีการเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจดวย 

                                             
17From The Basic Law 1949,  Article 63 

18From The Basic Law 1949, Article 80 (a) 
19From The Basic Law 1949, Article 81 
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 -  การเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองเปนในเชิงสรางสรร20 
(Constructive Vote of no Confidence)  โดยมีหลักเกณฑวา สภา Bundestag ตองสามารถหา
ผูมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมไดภายใน  48 ชั่วโมง  ถาไมสามารถทําได 
นายกรัฐมนตรีคนเดิมสามารถเสนอใหประธานาธิบดีประกาศยุบสภาได ภายใน 21 วัน 
 3.  มาตรการปองกันมิใหนายกรัฐมนตรี ตองเปลี่ยนไปเปนผูเผด็จการ21  โดยมี
หลักการวา ประชาชนมีสิทธิตอตาน (right to resist) ผูปกครองที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและระบอบ
ประชาธิปไตยได 
หมายเหตุ :  ความสมดุลแหงอํานาจ  จากเจตนารมยของรัฐธรรมนูญที่เนนเสถียรภาพของ
รัฐบาล  ไดมีการกําหนดกลไกภายใตรัฐธรรมนูญไวนาศึกษา  กลาวคือ :- 
 -  ภายใตระบบรัฐสภาในแบบของเยอรมัน นายกรัฐมนตรีแหงสหพันธสาธารณรัฐ-
เยอรมนีไมมีอํานาจยุบสภากอนครบวาระ (term) หากไมมีขอขัดแยงกับฝายสภา (conflict) 
แบบที่ประเทศอังกฤษนิยมใชวิธีนี้ หมายถึงวา นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนิยมใชวิธียุบสภากอน
ครบวาระเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้ง เพราะเห็นวา เปนชวงจังหวะที่พรรครัฐบาลกําลังไดคะแนน
เสียงนิยมสูงจากประชาชน (timing) แตในกรณีของเยอรมัน จะกระทําไมได 
 -  ภายใตระบบรัฐสภาในแบบของเยอรมัน การเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจ
รัฐบาลจากสภาผูแทน  เปนการลงมติเพ่ือไมไววางใจเฉพาะนายกรัฐมนตรีผูเดียวเทาน้ัน 
 
 

                                             
20From The Basic Law 1949, Article 68 
21From The Basic Law 1949, Article 20 (4) 
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 กลาวโดยสรุป  ระบบรัฐสภาประยุกตภายใตรัฐธรรมนูญ The Basic Law เปนการ   
รางรัฐธรรมนูญที่รางภายใตปรัชญาที่วา “รัฐธรรมนูญที่ดีตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช” 
และ “รัฐธรรมนูญที่ดีตองสรางกลไกเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาดวย” ดังน้ันแมวาพรรครัฐบาลของ
เยอรมันจะเปนรัฐบาลผสมโดยตลอด (coalition government) แตก็สามารถอยูจนครบวาระสมัย
ได 
 

ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  (Political Parties and Election) 
 ภายใตมาตรา 21 (2) แหงรัฐธรรมนูญ The Basic Law ไดระบุในเรื่องพรรคการเมือง
ไววา ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับพรรคการเมืองตองหาม 
(ดังเชนพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคนาซี) และภายใตมาตรา 21 (1) กําหนดไววา พรรคการเมือง
ตองเปดเผยแหลงที่มาของเงินสนับสนุน สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ ทั่วไปเก่ียวกับพรรคการเมือง 
จะปรากฏใน Federal Law 
 พรรคการเมืองในเยอรมัน มีจํานวนหลายพรรค แตสําหรับพรรคที่มีโอกาสมีที่นั่ง   
ในสภา Bundestag หรือเปนพรรคที่ติดอันดับเปนพรรคเดน ๆ มีเพียง 6 – 7 พรรคเทาน้ัน และ
ในประเทศเยอรมนี นิยมเขียนชื่อยอพรรค ซึ่งไดแก :- 
 พรรค CUD – มีชื่อเต็มวา Christian Democratic Union เปนพรรคที่มีอุดมการณ
แบบขวา หรืออนุรักษนิยม 
 พรรค CSU – มีชื่อเต็มวา Christian Socialist Union มีอุดมการณแบบขวา 
หมายเหตุ : เน่ืองจากพรรค CDU และพรรค CSU มีอุดมการณตรงกัน จึงตกลงที่จะทํางาน
รวมกัน และมักเรียกวา CDU/CSU ยกเวนในรัฐบาวาเรีย ซึ่งเปนรัฐที่มีขนาดใหญที่สุด ที่พรรค 
CSU แยกเปนอิสระ 
 พรรค SPD – มีชื่อเต็มวา Social Democratic Party มีอุดมการณไปในแนว     
สังคมนิยม (ในปจจุบันพรรคนี้มีชื่อเต็มวา Social Democratic Patty for Deutschland)  
 พรรค FDP – มีชื่อเต็มวา Free Democratic Party เปนพรรคที่มีอุดมการณในแบบ
เสรีนิยม  จัดวาเปนพรรคขนาดเล็กแตก็มีความสําคัญ  เพราะเปนตัวรวมสําหรับการจัดตั้ง
รัฐบาลผสม 
 พรรค PDS – มีชื่อเต็มวา Party of Democratic Socialism เปนพรรคคอมมิวนิสตเกา
ของเยอรมันตะวันออก 
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 พรรค Republican – เปนพรรคที่มีนโยบายขวาจัด มีผลงานดวยวิธีการสราง
ขบวนการฟนฟูลัทธิชาตินิยมในแบบตาง ๆ  
 พรรค Alliance 90/Greens – เปนพรรคที่มีนโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอม มุงแกปญหา
นิเวศนวิทยา เปนพรรคที่เพ่ิงมีขึ้นใน ค.ศ.1980 โดยเริ่มจากเปนพรรค Greens กอน ตอมากลุม 
Alliance 90 เขารวมเปนพันธมิตรดวย 
 การเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี เรียกวา การเลือกตั้งแบบผสม (Mixed System) 
หมายความวา บัตรเลือกตั้งกําหนดใหประชาชนเลือก 2 วิธี กลาวคือ 
 1.  ดานซาย เปนการเลือกตวับุคคล ดวยวธิีเสียงขางมากรอบเดียว 
 2.  ดานขวาเปนการเลือกพรรคตามบัญชีรายชื่อผูสมัคร โดยมีชื่อพรรคกอนชื่อ
ผูสมัครดวยวิธีสัดสวน โดยตองเลือกทั้งพรรค 
 กฎหมายเลือกตั้ง (Electoral Law) กําหนดวา ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
(voters) ตองมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และผูสมัครรับเลือกตั้ง (candidates) ตองมีอายุตั้งแต 21 
ปขึ้นไป 
 สําหรับผูที่จะมีสิทธิไดเปนผูแทน จะตองไดคะแนน 5 เปอรเซ็นตขึ้นไปหรือได    
อยางนอย 3 ที่นั่ง จากวิธีระบบสัดสวน 
หมายเหตุ : การคิดวิธีระบบสัดสวน ในชวงแรกจะใชวิธีการของชาวเบลเยี่ยม ชื่อ ดองท      
(d’ Hondt Proportional Representation) ตอมาไดใชวิธีการของชาวอังกฤษ ชื่อ โทมัส แฮร 
(Thomas Hare) และในปจจุบันใชวิธีการของนักคณิตศาสตรชาวเยอรมันที่ชื่อ นีไมเออร 
(Professor Niemeyer’s Method)  
 กฎหมายเลือกตั้ง กําหนดคุณสมบัติของ voters ไววา ตองมีที่อยูที่แนนอนในประเทศ      
ไมนอยกวา 3 เดือน กอนวันเลือกตั้ง สําหรับชาวเยอรมันที่อาศัยอยูในประเทศอ่ืน ๆ จะมีสิทธิ
เลือกตั้งไดในชวง 10 ป ที่จากบานเกิดไป นอกจากน้ี ชาวเยอรมันที่อาศัยอยูในประเทศ         
ที่เปนสมาชิก Council of  Europe  มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยไมจํากัดระยะเวลาวาอยูนานก่ีป    
ซึ่งชาวเยอรมันที่อยูตางประเทศทั้ง 2 กลุมน้ี ตองมีที่อยูอาศัยในประเทศไมนอยกวา 3 เดือน 
กอนที่จะออกจากประเทศตนไป  สวนผูที่ไดสัญชาติเยอรมันตองใชเวลาอยางนอย 12 ป        
จึงจะ มีสิทธิเลือกตั้งได   ในสวนของ candidates กฎหมายเลือกตั้งระบุวา ส.ส. ตองสังกัด 
พรรคการเมือง  ถาเปน ส.ส.อิสระ (Non – Party) จะตองมีผูลงนามสนับสนุนอยางนอย 200 ชื่อ
ขึ้นไป และในสวนเลือกบัญชีรายชื่อทั้งหมด ใหประกาศรายนามพรรคตาง ๆ โดยเขียนเปน   
ชื่อยอของพรรคการเมืองน้ัน ๆ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งของเยอรมัน จะทําหนาที่เปน       
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 กฎหมายเลือกตั้ง  ยังกําหนดอีกวา ใหประธานาธิบดีเปนผูกําหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งตอง
เปนวันอาทิตย (Sunday) หรือวันหยุดราชการ (Public Holiday)22 และเวลาของการเลือกตั้ง 
เร่ิมตั้งแต  8 โมงเชา  และสิ้นสุดเวลา 6 โมงเย็น  ซึ่งประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    
สามารถใชวิธีการเลือกตั้งทางไปรษณียก็ได ซึ่งเรียกวา “Postal Ballot”23  
 ดวยวิธีการเลือกตั้งแบบผสมของเยอรมัน เปนสาเหตุใหตองอยูในภาวะการมีรัฐบาล
ผสมมาโดยตลอด (Coalition Government)  
 ภายหลังการรวมประเทศในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 (Reunited Germany) 
ประเทศเยอรมนีใหมที่รวมชาติไดสําเร็จแลว  ก็ไดจัดใหมีการเลือกตั้งข้ึนเปนครั้งแรกในวันที่ 
2 ธันวาคม ค.ศ.1990 โดยจํานวนประชากรประมาณ 60 ลานคน ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
78.5 เปอรเซ็นต สําหรับที่นั่งในสภาผูแทน มีจํานวน 662 ที่นั่ง 
 ผลของการเลือกตั้งคร้ังแรกนี้ ก็เปนการจัดตั้งพรรครัฐบาลผสม คือ พรรค CDU/CSU     
รวมกับพรรค FDP รวมคะแนนเสียง 398 ที่นั่ง สวนพรรคฝายคานไดแก พรรค SPD, พรรค 
PDS และพรรค Alliance 90/ Greens โดยรวมคะแนนเสียงของพรรคฝายคาน 264 เสียง 
ดังน้ัน พรรครัฐบาลผสมจึงมีคะแนนเสียงขางมาก  มากกวาพรรคฝายคาน 134 เสียง และผูที่
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศเยอรมนีที่รวมกันแลว คือ นายเฮลมุด โคหล 
 การเลือกตั้งครั้งที่ 2 กระทําในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.1994  ผลการเลือกตั้งปรากฏ
วา ชัยชนะยังคงเปนพรรครัฐบาลผสมของนายเฮลมุด โคหล ชุดเดิม คือ พรรค CDU/CSU 
รวมกับพรรค FDP แตคะแนนเสียงของพรรครัฐบาลผสมมีเพียง 134 เสียง ซึ่งที่นั่งใน        
สภาผูแทน  มีจํานวน  672  ที่นั่ง  และพรรครวมฝายคานไดแก  พรรค SPD,  PDS,  Alliance    
90/ Greens มีคะแนนเสียงรวมกันคือ 331 เสียง ซึ่งพรรครัฐบาลผสมมีคะแนนเสียงมากกวา
พรรครวมฝายคานเพียง 10 เสียงเทาน้ัน  แตภายใตนายกรัฐมนตรีเฮลมุด โคหล ก็สามารถ
บริหารประเทศไดครบวาระ 
 การเลือกตั้งคร้ังที่ 3 กระทําในวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.1998 จํานวนที่นั่งใน     
สภาผูแทนมี 656 ที่นั่ง ผลการเลือกตั้งในครั้งน้ีกลายเปนพรรค SPD รวมกับพรรค Greens 
เปนพรรครัฐบาลผสมดวยคะแนน 345 เสียง โดยมีการวิจารณพรรครวมรัฐบาลผสมวาเปน  
                                             
22 From the Federal Electoral Law 28 July 1993, Article 16 
23 From the Federal Electoral Law 28 July 1993, Article 36 
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การเลือกตั้งคร้ังที่ 4 กระทําในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.2002  
 จํานวนที่ตั้งในสภา Bundestag มี 603 ที่นั่ง ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรครัฐบาลผสม 
ชุดของนายเกอรฮารด  ชโรเดอร  ไดเปนกลุมผูบริหารประเทศตอไป  สําหรับคะแนนเสียง       
ที่ไดรับเลือกของแตละพรรคมีดังนี้ คือ 
 - พรรค SPD   ได  251  เสียง 
 - พรรค CDU/CSU   ได  248  เสียง 
 - พรรค Alliance  90/Greens  ได  55  เสียง  
 - พรรค FDP  ได  47  เสียง 
 - พรรค PDS   ได  2  เสียง 
พรรครัฐบาลผสม มีคะแนนเสียงมากกวาพรรครวมฝายคาน 9 เสียง โดยนายกรัฐมนตรี 
Gerhard Schröder จะตองบริหารประเทศในรอบนี้ ตั้งแต ค.ศ.2002 ถึง ค.ศ. 2006 (แตมีการ
ยุบสภาใน ค.ศ.2005)  
หมายเหตุ :   การเลือกตั้ง 4 คร้ัง ภายหลังการรวมประเทศแลว แตถาจะนับถึงการเลือกตั้ง
ทั้งหมดก็จัดวาเปนคร้ังที่ 15  (the 15th German Bundestag) คือ นับยอนไปตั้งแตสมัยยังเปน
ประเทศเยอรมันตะวันตก 
ขอสังเกต :  ในการเลือกตั้งบางคร้ังผลจะปรากฏวา จํานวนสมาชิกสภาผูแทนมีมากกวา 
จํานวนที่นั่งในสภา Bundestag ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณจํานวนที่นั่งในวิธีการของนีไมเออร 
ซึ่งมีการปดเศษเพ่ิมใหเปน 1 คน ดังน้ันจึงมีจํานวนผูแทนเกินขึ้นมา ซึ่งถาศึกษากฎหมาย
เลือกตั้งของเยอรมันโดยละเอียด จึงไดคําตอบวา ผูแทนที่เกินมานี้ คือ “ผูแทนอะหลั่ย”      
เพราะประเทศเยอรมันไมมีการเลือกตั้งซอม (by – election) และเม่ือใดที่ผูแทนเกิดขาดหายไป 
(ตาย, ลาออก ฯลฯ) ก็จะใชผูแทนอะหลั่ย (Overhang Seat) เลื่อนขึ้นมาเปนผูแทนตัวจริง      
คือใชวิธีเลื่อนอันดับถัดไป 
 การเลือกตั้งคร้ังที่ 5 กระทําในวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.2005 
 ความจริงแลว รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเกอรฮารด ชโรเดอร กับพรรคกรีนส  
ของนายฟชเชอร  ที่เรียกกันวา  “Red – Greens Coalition Government”  ยังไมครบวาระ    
แตเน่ืองจากปญหาคนวางงานในประเทศที่สูงมาก (high unemployment) จึงเปนเหตุของการ
ยุบสภาใน ค.ศ.2005 เพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหมกอนกําหนด 1 ป 
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 ผลของการเลือกตั้ง ทําใหประเทศเยอรมนี ไดมีนายกรัฐมนตรีหญิงเปนครั้งแรกของ
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง คือ นางแองเกลา เมอรเคล (Dr.Angela Merkel) แหงพรรค 
C.D.U. 
 การจัดตั้งรัฐบาลของประเทศเยอรมนี ก็คงเปนรัฐบาลผสมมาโดยตลอด และรัฐบาล
ผสมชุดของนายกรัฐมนตรีหญิงคร้ังน้ี  ไดแก พรรค C.D.U./C.S.U. รวมกับพรรค S.P.D.      
ซึ่งตางก็เปนพรรคใหญ  จึงเรียกวาเปน “Grand Coalition Government” โดยมีระยะเวลาของ
การบริหารประเทศ คือ ค.ศ. 2005 – ค.ศ. 2009 
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