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Abstract
This article aims to study the French foreign policy making taking De Gaulle and the foreign policy
making in Algerian War (1954-1962) as a case study, by using the neoclassical realism as a main tool of
analysis. The question of the article is what political actors or factors influenced this case study. According
to the investigation, four actors were involved in the foreign policy making, namely: 1) Charles De Gaulle
(French President, 8 January 1959 – 28 April 1969), 2) the French Constitution of 1958, 3) the National
Liberation Front (Front de Libération Nationale; FLN) and 4) the Crisis of the French Fiscal and Budget.
In sum, domestic politics greatly influenced the French foreign policy decision of De Gaulle in the Algerian
War, especially the French political structure as a result of the 1958 French Constitution which made
De Gaulle be able to control the foreign policy on the Algerian War effectively.
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การเมืองภายใน ผูน
้ ำ และนโยบาย
ต่างประเทศ: De Gaulle กับ
การกำหนดนโยบายต่างประเทศ
ฝรัง่ เศสเรือ
่ งสงครามแอลจีเรีย**
ชุติเดช เมธีชุติกุล*

บทคัดย่อ
งานชิ้นนี้ต้องการศึกษาในเรื่องการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศฝรั่งเศสโดยใช้กรอบ
แนวคิด Neoclassical Realism เป็นหลักในการวิเคราะห์โดยหยิบยกกรณีของนายพล De Gaulle กับการกำหนด
นโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสในช่วงสงครามแอลจีเรีย โดยดูว่ากรณีดังกล่าวมีปัจจัยหรือตัวแสดงทาง
การเมืองใดที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสในช่วงดังกล่าว โดยผลการศึกษา
สรุปว่ามี 4 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) ตัวผู้นำ คือ นายพล De Gaulle 2) รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1958 3) กลุ่ม FLN
และ 4) วิกฤตการคลังและงบประมาณของฝรัง่ เศส กล่าวโดยสรุปปัจจัยการเมืองภายในมีสว่ นสำคัญอย่างมาก
ต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศในเรื่องสงครามแอลจีเรียของ De Gaulle โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างทาง
การเมืองทีส่ บื เนือ่ งจากผลของรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 ทีม่ สี ว่ นสำคัญทำให้ De Gaulle สามารถดำเนินนโยบาย
ต่อประเด็นเรื่องดังกล่าวตามที่ตนต้องการได้
คำสำคัญ: De Gaulle, การกำหนดนโยบายต่างประเทศ, สงครามแอลจีเรีย, รัฐธรรมนูญ 1958, Neoclassical
Realism
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บทนำ
บทความชิ้ น นี้ พ ยายามที่ ท ำความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศโดยใช้
การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในการศึกษา ซึ่ง
ผู้เขียนเลือกพิจารณาเหตุการณ์ในช่วงปี ค.ศ. 1958 –
1962 ของฝรัง่ เศส โดยที่ ณ ขณะนัน้ ชาร์ลส์ เดอ โกลล์
(Charles De Gaulle, 22 November 1890 – 9 November
1970) เป็นประธานาธิบดีอยู่ และเลือกพิจารณาใน
เรื่องการกำหนดนโยบายต่างประเทศของ De Gaulle
เกีย่ วกับปัญหาเรือ่ งสงครามแอลจีเรียทีป่ ะทุกอ่ นหน้า
ที่เขาจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ในแง่นี้
แล้วความน่าสนใจของช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ตรงที่
การขึ้นมาของ De Gaulle พร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับปี
ค.ศ. 1958 ทีแ่ ก้ปญ
ั หาความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
ของฝรั่ ง เศสในช่ ว งก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นั้ น
ฝรัง่ เศสได้เข้าสูว่ กิ ฤตหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทัง้ เรือ่ ง
เศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะปัญหาในดินแดน
อาณานิคมโดยเฉพาะแอฟริกา และเอเชีย ซึ่งความ
ล้มเหลวครั้งสำคัญของฝรั่งเศสนั้นก็คือกรณีสงคราม
อินโดจีน (1947 - 1954) ซึ่งเกิดขึ้นในเวียดนาม ใน
ยุทธการทีเ่ ดียนเบียนฟูนนั้ คือจุดจบของเจ้าอาณานิคม
ฝรั่งเศสในอินโดจีนเพราะหลังจากนั้น ฝรั่งเศสได้
ถอนตัวออกไปจากภูมภิ าคดังกล่าว และในเวลาต่อมา
ดิ น แดนอาณานิ ค มในแอฟริ ก าก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะต้ อ งการ
ปลดแอกและประกาศเอกราชจากฝรั่ ง เศส ได้ แ ก่
โมร็อคโค (ได้รบั เอกราชในปี ค.ศ. 1956) ตูนเี ซีย (ได้รบั
เอกราชในปี ค.ศ. 1956) และแอลจีเรีย (ได้รับเอกราช
ในปี ค.ศ. 1961) ซึ่งในบรรดา 3 ประเทศนี้ แอลจีเรีย
เป็นกรณีเฉพาะที่การได้เอกราชนั้น กลับกลายเป็น
สงครามครัง้ สำคัญของฝรัง่ เศสซึง่ ถูกเรียกว่า “สงคราม
แอลจีเรีย” (Algerian War, 1954 - 1962) สงครามดังกล่าว
นำมาสูจ่ ดุ จบของสาธารณรัฐที่ 4 ของฝรัง่ เศส ระหว่างปี

ค.ศ. 1946 - 1958 (Supranee Mukwichit 2002, 26-30) และ
การถือกำเนิดขึน้ ของสาธารณรัฐที่ 5 ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
ปี ค.ศ. 1958 ที่มี De Gaulle เป็นแกนนำในการแก้ไข
จนในที่สุดเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของฝรั่งเศส
แต่ ส่ิ ง ที่ พ่ ว งมากั บ ตำแหน่ ง ผู้ น ำด้ ว ยก็ คื อ สงคราม
แอลจีเรียทีย่ งั ยืดเยือ้ อยู่ และนัน่ คือความท้าทายสำคัญ
สำหรับเขา ทำให้เขากำหนดบทบาทของตัวเองในการ
ดูแลเรือ่ งต่างประเทศ การทหาร และดินแดนโพ้นทะเล
โดยการบริหารภายในนัน้ มอบหมายให้นายกรัฐมนตรี
เป็นคนดูแล และภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เขาได้
วางตัวเองอยู่เหนือการเมืองและการรับผิดชอบต่อ
สภาและพรรคการเมือง (Sanchai Suwangbut 2009, 128)
ซึ่งต่างจากรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 ที่มีลักษณะเป็น
ระบอบรัฐสภา และนัน่ ทำให้สาธารณรัฐที่ 4 อ่อนแอและ
ขาดเสถียรภาพตลอด 12 ปี ของการก่อตัง้ และนำไปสู่
การล่มสลายในที่สุด ฉะนั้นในแง่นี้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ไ ด้ เ ปิ ด ทางให้ กั บ ระบอบประธานาธิ บ ดี หรื อ
การทีฝ่ า่ ยบริหารมีความเข้มแข็ง ทำให้เกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองขึ้น ภายใต้อำนาจของประธานาธิบดี
และความอิสระในการจัดการ นโยบายต่างประเทศ
ของเขาจึ ง ค่ อ นข้ า งมี อิ ส ระในการกำหนดทิ ศ ทาง
ต่างๆ ของประเทศ และโดยเฉพาะกรณีของสงคราม
แอลจีเรีย เขาจึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหานี้
และนำไปสู่การมอบเอกราชให้กับแอลจีเรียและจบ
สงครามดังกล่าวในที่สุด
ผู้ เ ขี ย นใช้ ก รอบการศึ ก ษานโยบายต่ า ง
ประเทศสำหรับศึกษาโดยจะเน้นเรื่องของการกำหนด
นโยบายต่ า งประเทศเป็ น หลั ก สำหรั บ นโยบาย
ต่ า งประเทศนั้ น คื อ แบบแผนหรื อ แนวทางของการ
กระทำเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือผลประโยชน์แห่ง
ชาติ ในการปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ฉะนั้นแล้ว
ในการศึกษานโยบายต่างประเทศนั้นจะทำการศึกษา
แรงจูงใจ ตัวแสดง (Actor) ที่มีส่วนต่อการกำหนด
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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นโยบาย การรับรู้ (perception) ของรัฐบาลหรือผู้นำ
ต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งกำหนดต่อว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์แห่งชาติ และนั่นนำมาซึ่งพฤติกรรม
นโยบายต่ า งประเทศ (Foreign Policy Behavior)
(Apinya Rattanamongkolmat 2005, 33-34) ฉะนั้นใน
แง่นแี้ ล้วผูเ้ ขียนจะศึกษากระบวนการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศ (Foreign Policy Making) โดยจะพิจารณา
ถึ ง ตั ว แสดงที่ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการกำหนดนโยบาย
ต่ า งประเทศของฝรั่ ง เศสในช่ ว งสงครามแอลจี เ รี ย
จนนำมาสู่ ค วามสำเร็ จ ในการแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ด้ ว ยการเจรจาและมอบเอกราชให้ กั บ แอลจี เ รี ย
ในที่สุด นอกจากนี้เพื่อที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น งานชิ้นนี้จะเข้าไปศึกษาปัจจัยการเมือง
ภายในและระบบการเมืองระหว่างประเทศ ว่าได้สง่ ผล
ต่อกรณีสงครามแอลจีเรียอย่างไร ซึ่งจะนำกรอบคิด
Neoclassical Realism มาทำความเข้าใจปรากฏการณ์
ดังกล่าวเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าทำไมนโยบายดังกล่าว
ถึงได้เปลี่ยนไป
ฉะนั้นในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจะเริ่มต้นจาก
การอธิ บ ายกรอบคิ ด แบบ Neoclassical Realism
เพราะทฤษฎีดังกล่าวเปิดโอกาสและความเป็นไปได้
ของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองภายในและ
ระบบการเมืองระหว่างประเทศ หลังจากนั้นเพื่อที่จะ
ให้ เ ข้ า ใจที่ ม าที่ ไ ปของการตกเป็ น อาณานิ ค มของ
แอลจีเรีย ผูเ้ ขียนก็จะไล่ประวัตศิ าสตร์ตงั้ แต่แอลจีเรีย
ตกเป็ น อาณานิ ค มจนถึ ง สิ้ น สุ ด สงครามแอลจี เ รี ย
อย่างสั้นๆ เพื่อที่จะให้เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์
ซึ่งช่วยทำให้เราเห็นภาพถึงปัจจัยหรือตัวแสดงใดๆ
ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย ในส่วนต่อมาผู้เขียน
จะพิจารณาถึงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศ
และอิทธิพลของการเมืองภายใน ซึ่งในท้ายสุดก็จะ
นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ว่าถึงที่สุดแล้วใครเป็น
ผู้ ก ำหนดนโยบายต่ า งประเทศบ้ า ง โดยที่ ผ ลของ
120
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การศึกษานี้สรุปว่าปัจจัยหรือตัวแสดงทางการเมือง
ภายในที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายต่างประเทศในเรื่องสงครามแอลจีเรีย ได้แก่
1) De Gaulle 2) รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 3) กลุ่ม FLN
4) วิกฤตการคลังและงบประมาณของฝรั่งเศส และ
ผลของระบบการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

Neoclassical Realism: ปัจจัย
ภายในและภายในนอกกับการ
กำหนดนโยบายต่างประเทศ
Neoclassical Realism เป็นพัฒนาการทาง
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนามาจาก
Classical Realism และ Structural Realism (Neo
Realism) ในแง่นี้แล้วความเหมือนของทั้ง 3 ทฤษฎี
นั้นคือยังคงให้ความสำคัญกับรัฐ (State) ในฐานะ
ที่เป็นตัวแสดงหลักในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
และสภาพการเมืองระหว่างประเทศเป็นสภาวะแบบ
อนาธิปไตย (Anarchy) คือไม่มีรัฐใดที่เป็นผู้กุมอำนาจ
หลักเพียงรัฐเดียว ซึง่ เป็นผลมาจากสภาพโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ (Human Nature) ซึ่งมีลักษณะเห็นแก่ตัว
ต่ า งปรารถนาอำนาจเพื่ อ ความอยู่ ร อดและสะสม
อำนาจไปเรื่อยๆ เพราะด้วยสภาพที่ไร้ซึ่งกฎระเบียบ
และผู้ดูแลนี้เอง ส่งผลต่อสภาพโดยธรรมชาติของ
รัฐที่ต่างมีความก้าวร้าวและกระหายซึ่งอำนาจเช่น
กัน โดยต่างสะสมอาวุธ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับกองทัพป้องกันตนเองและในการทำ
สงคราม ด้วยสภาพที่เป็นอนาธิปไตยเช่นนี้ ทำให้
ทุกรัฐต่างระแวดระวังสงสัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอด
เวลา จึงทำให้การสะสมอาวุธเพื่อความมั่นคงกลับ
กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐยิ่งกลัวรัฐเพื่อนบ้าน
เพราะการสะสมอาวุธเป็นการเพิม่ ศักยภาพทางกองทัพ
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ตัวแสดงดังกล่าวกรอบคิดแบบ Neoclassical Realism
จึงเป็นทฤษฎีทเ่ี หมาะสมต่อการศึกษาประเด็นดังกล่าว
ซึง่ ด้วยสภาพเหตุการณ์ของสงครามแอลจีเรียทีค่ อ่ นข้าง
มีความซับซ้อนอย่างมาก มิอาจบอกได้ว่าคู่ขัดแย้ง
ที่สำคัญมีเพียงรัฐฝรั่งเศส และแอลจีเรีย อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการทำ “สงคราม” มาเป็น
การมอบเอกราชโดยการให้ประชาชนในแอลจีเรีย
ลง “ประชามติ ” ทั้ ง ๆ ที่ ก่ อ นหน้ า นั้ น ฝรั่ ง เศสมี
แนวโน้มที่จะทำสงครามไม่ยอมให้แอลจีเรียประกาศ
ตั ว เป็ น เอกราช ฉะนั้ น อะไรที่ ท ำให้ น โยบายต่ า ง
ประเทศดังกล่าวพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ ซึ่ง
Neoclassical Realism สามารถเปิดทางให้กับข้อมูล
ทั้งในระดับของการเมืองภายใน (Domestic Politics)
และการเมืองระหว่างประเทศ (International Politics)
ในการที่จะศึกษาว่าสุดท้ายแล้วตัวแปรหรือตัวแสดง
ใดทีม่ สี ว่ นสำคัญต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวนัน้ มีอะไรบ้าง
ซึ่งโดยตัวกรอบคิดนี้เองก็ยังคงให้ความสำคัญกับรัฐ
อยู่ แต่จะเจาะไปทีต่ วั ผูน้ ำ (Leader) ในฐานะผูก้ ำหนด
นโยบายต่างประเทศที่เป็นทางการและอยู่ยอดสุด
ของอำนาจในการกำหนดนโยบาย ซึง่ ในการทีจ่ ะออก
นโยบายได้นนั้ ผูน้ ำจะต้องมีการต่อรองหรือการสำรวจ
ถึงการรับรู้ (Perception) หรือความต้องการของกลุ่ม
ก้อนทางการเมืองภายในประเทศ และในระดับการ
เมืองระหว่างประเทศด้วย ฉะนั้น ผู้นำจะต้องประเมิน
และวิเคราะห์ทงั้ ในระดับโลกและระดับภายในประเทศ
ในการที่ จ ะกำหนดหรื อ นำนโยบายต่ า งประเทศ
ไปปฏิ บั ติ ใ ช้ จ ริ ง เพราะหากผู้ น ำเลื อ กใช้ น โยบาย
ต่างประเทศโดยไม่สนใจตัวแปรทั้งสอง อาจทำให้
ผู้นำถูกล้มหรือไม่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการ
เลือกตั้งกลับมาอีก ซึ่งโดยเฉพาะประเทศที่ปกครอง
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่างานชิ้นนี้
ด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้ว ฐานอำนาจและความ
ต้องการศึกษาถึงตัวแสดงอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ชอบธรรมของผู้นำก็จะอยู่ที่การเลือกตั้ง ซึ่งคนทั้ง
การกำหนดนโยบายต่ า งประเทศของ De Gaulle
ประเทศเป็นผูต้ ดั สินใจเลือก และด้วยในระดับการเมือง
ในประเด็นเรือ่ งสงครามแอลจีเรีย ฉะนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะค้นหา

เพื่อจะสามารถมีศักยภาพพอในการทำสงครามเพื่อ
ความอยู่รอด เมื่อรัฐข้างๆ เห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มการ
สะสมอาวุธขึ้นไปอีก ซึ่งกลายเป็นว่าการสะสมอาวุธ
เพื่อความอยู่รอดของรัฐในอีกมุมหนึ่งกลับกลายเป็น
การสร้างภัยคุกคามและความไม่มั่นคงให้แก่รัฐเอง
ด้วย โดย Neoclassical Realism จะให้ความสำคัญ
ต่อนโยบายต่างประเทศของรัฐมากกว่ากรอบคิดแบบ
Classical Realism และ Structural Realism และยิ่งไป
กว่านั้นยังให้ความสำคัญต่อปัจจัยภายในซึ่งสร้างผล
กระทบ เงื่อนไข และข้อจำกัดบางอย่างที่สำคัญต่อ
การกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐ ซึง่ ผูน้ ำจะเป็น
ผู้เผชิญหน้าต่อการประมวลความสัมพันธ์ทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศและระดับรัฐ (การเมืองภายใน) การให้
ความสำคัญต่อการเมืองภายในของ Neoclassical
Realism เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของกรอบคิดแบบ
Realism เพราะก่อนหน้านี้กรอบคิดแบบ Realism
ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเมืองภายในมากนัก
เพราะมองว่าสภาพโดยธรรมชาติของมนุษย์นนั้ เหมือน
กันหมด ก้าวร้าว และเห็นแก่ตัว แต่ Neoclassical
Realism กลับเห็นว่าการเมืองภายในมีผลอย่างมาก
ต่อการที่ผู้นำจะกำหนดนโยบายต่างประเทศ เพราะ
บางนโยบายอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว แสดงทาง
การเมื อ งภายใน โดยเฉพาะในเรื่ อ งผลประโยชน์
ความเด่นที่สำคัญของกรอบคิด Neoclassical Realism
จึงอยู่ที่การเพิ่มปัจจัยทางการเมืองภายในเข้าไปใน
การศึกษานโยบายต่างประเทศ และเห็นว่านโยบาย
ต่างประเทศของแต่ละประเทศต่างมีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่าง
กันตามเงื่อนไขที่เป็นผลจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของประเทศนั้นๆ
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การเมืองภายใน ผู้นำ และนโยบายต่างประเทศ:
De Gaulle กับการกำหนดนโยบายต่างประเทศฝรั่งเศสเรื่องสงครามแอลจีเรีย

ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ (International Political Economy) นั้น
มีผลต่อการส่งออกและนำเข้าสินค้า สิทธิประโยชน์
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ทั้ ง การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม การค้ า
และการทูต ซึ่งในยุคปัจจุบันในระดับดังกล่าวนั้น
ได้ มี ก ฎกติ ก าในเรื่ อ งการทู ต และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศร่วมกัน ซึ่งหากประเทศใดไม่ปฏิบัติ
ตามก็อาจไม่ได้รับความสนใจหรือให้การสนับสนุน
ในเรื่ อ งบางอย่ า งซึ่ ง มี ผ ลต่ อ อนาคตของประเทศ
ทั้ ง การเจริ ญ เติ บ โต และกิ น ดี อ ยู่ ดี ข องประชาชน
ภายในประเทศ
แต่ถึงกระนั้น Neoclassical Realism ก็จะ
เน้ น ประเด็ น เรื่ อ งการเมื อ งภายในที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
กำหนดนโยบายต่างประเทศของผู้นำ ซึ่ง “การเมือง
ภายใน” นั้ น ได้ แ ก่ เรื่ อ งศั ก ยภาพในการระดม
ทรัพยากรภายในของสถาบันการเมืองและกองทัพ
อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม ผลประโยชน์ และชนชั้ น นำ
Neoclassical Realism เสนอข้อถกเถียงที่ว่าในการ
จะกำหนดนโยบายต่างประเทศจากการที่ได้ประเมิน
ศักยภาพทางอำนาจ ทัง้ รูปของทรัพยากรทางธรรมชาติ
และอำนาจทางทหาร ซึง่ จะนำไปสูก่ ารกำหนดขอบเขต
ของนโยบายต่างประเทศในที่สุด แต่กระนั้นศักยภาพ
ทางอำนาจก็ไม่ใช่รฐั เท่านัน้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินและกำหนด
โดยตรง แต่ยังมีปัจจัยทางอ้อมที่มีความซับซ้อนที่
แทรกเข้ามา อันมีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในประเด็นเรือ่ งการระดมทรัพยากรภายใน
โดยรัฐนั้น ตัวแสดงภายในอย่างกลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ นักการเมือง ชนชั้นนำ และประชาชน เป็นตัว
แสดงที่สำคัญที่จะทำให้สามารถสร้างศักยภาพทาง
อำนาจในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร
ซึ่งนั่นจะนำไปสู่เงื่อนไขและข้อจำกัดในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศต่อไป (Lobell, Ripsman, and
Taliaferro 2009, 31)
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เพื่อที่จะนำกรอบคิดดังกล่าวมาใช้ในงาน
ชิ้นนี้ ผู้เขียนจึงใช้แนวทางของ Steven E. Lobell,
Norrin M. Ripsman and Jeffrey W. Taliaferro ในบทนำ
Introduction: Neoclassical Realism, The State, and
Foreign Policy ของหนังสือ Neoclassical Realism,
The State, and Foreign Policy ซึ่งบทนำดังกล่าว
ได้แบ่งการศึกษาตามแนวทางของ Neoclassical Realism
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) การเมืองของการประเมินภัยคุกคาม
(The Politics of threat assessment) 2) การเมือง
ของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ (The Politics of
Strategic Adjustment) 3) การเมืองของการระดม
ทรั พ ยากรภายในและการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ
(The Politics of Resource Extraction, Domestic
Mobilization, and Policy Implementation) ซึ่งในแง่นี้
ผู้ เ ขี ย นต้ อ งการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ต่างประเทศของฝรั่งเศส ฉะนั้นผู้เขียนจึงใช้แนวทาง
ที่ 2 คือ การเมืองของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
เป็นแนวทางในการศึกษาเหตุการณ์ดงั กล่าวซึง่ แนวทาง
ดั ง กล่ า วให้ ค วามสำคั ญ กั บ ตั ว แสดงภายในที่ มี ผ ล
ต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
ของรั ฐ ทั้ ง ในการต่ อ รองผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม
ซึ่งส่งผลต่อเนื้อหาของนโยบาย นโยบายความมั่นคง
รวมถึ ง การตอบสนองต่ อ ภั ย คุ ก คามระดั บ โลก
(International Threat) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายดังกล่าว ฉะนั้นแล้วตัวแสดงภายในตัวใด
บ้างที่มีส่วนในเรื่องดังกล่าว (Lobell, Ripsman, and
Taliaferro 2009, 31) และเพื่อให้มีแนวทางในการเก็บ
ข้อมูล ผู้เขียนได้นำการศึกษานโยบายต่างประเทศ
ระดับรัฐของอภิญญา รัตนมงคลมาศ ในหนังสือ
นโยบายต่างประเทศ: แนวทางศึกษา ทฤษฎี และ
ระเบียบวิจัย เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในและนโยบาย
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ต่างประเทศของ De Gaulle ในช่วงสงครามแอลจีเรีย
โดยดู จ ากโครงสร้ า งของรั ฐ บาล โครงสร้ า งทาง
การเมืองของรัฐ และบทบาทของสถาบันการเมือง
(Apinya Rattanamongkolmat 2548, 134) โดยให้ความ
สำคัญกับรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1958 ของฝรั่งเศส ว่า
ได้มสี ่วนสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างของรัฐบาล
โครงสร้างทางการเมืองของรัฐ และบทบาทของสถาบัน
การเมื อ งอย่ า งไร และอำนาจของประธานาธิ บ ดี
เปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้

แอลจีเรียในช่วงแห่งการเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส

แอลจี เ รี ย เป็ น ประเทศที่ อ ยู่ ท างตอนเหนื อ
ของทวี ป แอฟริ ก าเคยตกเป็ น ประเทศราชของ
จักรวรรดิออตโตมานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1626 – 1830 โดยมี
สถานะเป็นแคว้นหนึ่งของจักรวรรดิซึ่งแบ่งออกเป็น
3 แคว้นด้วยกัน ได้แก่ Algiers Constantine และ
Oran โดยทางจักรวรรดิจะส่งข้าหลวงมาปกครอง
ทัง้ 3 แคว้นนี้ พอมาในช่วงปลายทศวรรษปี ค.ศ. 1830s
โดยภาพรวมในการนำกรอบคิ ด แบบ
สถานะของแอลจีเรียถูกสัน่ คลอน ซึง่ นำไปสูก่ ารตกเป็น
Neoclassical Realism มาศึกษางานชิ้นนี้ ผู้เขียน
อาณานิคมของฝรั่งเศสในที่สุด
จะเน้นการศึกษาปัจจัยการเมืองภายในโดยเฉพาะ
ในวันที่ 29 เมษายน ปี ค.ศ. 1827 Hussein Dey
โครงสร้างของรัฐบาล โครงสร้างทางการเมืองของ
รั ฐ และบทบาทของสถาบั น การเมื อ ง โดยดู จ าก ข้าหลวงแคว้น Algiers แห่งออตโตมาน ได้มีสาร
รัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. 1958 ของฝรั่งเศส ว่ามีข้อจำกัด เชิญให้ทางฝรั่งเศส ส่งทูตมาเจรจาปัญหาเรื่องหนี้
หรือเงือ่ นไขในการเปลีย่ นแปลงนโยบายในเรือ่ งสงคราม ที่ฝรั่งเศสเคยทำเรื่องขอกู้ยืมจากพ่อค้าในแอลจีเรีย
แอลจีเรียจากการทำสงครามเป็นการมอบเอกราชผ่าน ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1793 – 1798
การลงประชามติแทน ถึงทีส่ ดุ แล้วการนำกรอบคิดแบบ ซึง่ ตอนนีป้ กครองด้วยระบอบราชาธิปไตยซึง่ มีพระเจ้า
Neoclassical Realism ถือเป็นเรื่องใหม่ในการศึกษา ชาร์ลส์ที่ 10 แห่งราชวงศ์บูรบง (Charles Philippe Or
นโยบายต่างประเทศในวงวิชาการไทย ซึ่งยังไม่มี Charles X, 9 October 1757 – 6 November 1836)
ใครนำทฤษฎีดังกล่าวมาใช้มากนัก อาจเป็นเพราะ เป็นกษัตริย์ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว โดยทางฝรั่งเศส
ตำราในเรื่องนโยบายต่างประเทศยังมีไม่มาก และ ได้สง่ Pierre Deval กงสุลฝรัง่ เศสประจำ Algiers ไปเจรจา
โดยเฉพาะตำราที่เกี่ยวกับวิธีการศึกษา และวิธีการ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้
วิ จั ย นโยบายต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะใน และเมื่อ Hussein ถามกงสุลว่าทำไมกษัตริย์แห่ง
วิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งจากวิ ช าทฤษฎี ก ารเมื อ ง ฝรั่งเศสจึงไม่ปฏิบัติต่อตนอย่างเท่าเทียมกับกษัตริย์
ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องศึกษาด้านนี้หรือเคย หรือข้าหลวงคนอื่น ซึ่ง Deval ก็ตอบไปว่ากษัตริย์
เรียนด้านนโยบายต่างประเทศมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ชาวคริสต์ (Charles X) ส่วนใหญ่มิอาจลดตัวไปมี
ประเด็นที่ผู้เขียนเลือกใช้ในการศึกษานี้ เท่าที่ผู้เขียน สัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ Dey ได้ ซึ่งด้วยคำถาม
ทราบยังไม่มีงานเขียนวิชาการไทยที่ศึกษาประเด็น ดังกล่าวทำให้ Hussein ไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ดังกล่าวโดยใช้วธิ กี ารศึกษาด้านนโยบายต่างประเทศ หรือพฤติกรรมตัวเองไว้ได้ จึงใช้พัดหางนกยูงตีไปที่
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แขนของ Deval 3 ที และไล่ให้เขาออกไป ซึง่ เหตุการณ์
ดังกล่าวกลายเป็นข่าวทีแ่ พร่สะพัดไปในนานาประเทศ
โดยเฉพาะเมื อ งท่ า ในทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ซึ่ ง
Hussein เองพยายามออกมาอธิบายในเหตุการณ์
ดังกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ประเทศฝรั่งเศส
แต่ เ ป็ น การกระทำที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายไปที่ ตั ว บุ ค คล
ไม่ ไ ด้ ห มายรวมถึ ง กษั ต ริ ย์ ห รื อ ประเทศฝรั่ ง เศส
แต่อย่างไร แต่ถึงกระนั้นกองเรือรบฝรั่งเศสก็ถูกส่ง
มาจำกัดขอบเขตทางทะเล (Blockade) ของ Algiers
เพื่อต้องการให้ทาง Hussein กล่าวคำขอโทษอย่าง
เป็ น ทางการต่ อ ฝรั่ ง เศสแต่ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ผล หนำซ้ ำ
Hussein ได้สั่งให้ทำลายเขตการค้าของฝรั่งเศสใน
Algiers ได้แก่ Bône (ภายหลังได้เอกราชเปลี่ยนชื่อ
เป็น Annaba) และ La Calle (ภายหลังได้เอกราช
เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น El Kala) ซึ่ ง ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
Charles X เห็นเป็นโอกาสที่จะระดมเสียงสนับสนุน
ให้กับตัวพระองค์เองอีกครั้ง ซึ่งพระองค์กำลังประสบ
ปัญหาเสียงสนับสนุนภายในอยู่ จึงส่งกองทัพไปบุก
ที่ แ คว้ น Algiers และสามารถยึ ด ครองได้ ใ นที่ สุ ด
(Ruedy 1992, 45-50) แต่ถึงกระนั้นกว่าที่ฝรั่งเศส
จะสามารถยึ ด ครองแอลจี เ รี ย ได้ เ บ็ ด เสร็ จ ก็ ต้ อ งใช้
เวลาอีกหลายปี เพราะระหว่างนั้นก็มีการลุกฮือและ
ต่อต้านฝรั่งเศสตลอดเวลาจากแคว้น Constantine
และ Oran แต่ในปี ค.ศ. 1848 ฝรั่งเศสก็สามารถบุกยึด
ทั้งแคว้น Constantine และ Oran ได้เป็นผลสำเร็จ
และรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 ของฝรัง่ เศสก็ได้ประกาศ
ให้แคว้น Algiers Constantine และ Oran เป็นจังหวัดหนึง่
(Déepartment) ของฝรั่งเศสในที่สุด
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 De Gaulle ได้ให้
สั ญ ญาแก่ ช าวแอลจี เ รี ย ว่ า หลั ง สงครามสิ้ น สุ ด ลง
จะให้ชาวอาหรับมีบทบาททางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองมากขึ้น แต่หลังสงครามสิ้นสุดก็ไม่มีรัฐบาล
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ชุดไหนได้ทำตามคำสัญญาดังกล่าว เพราะเป็นพรรค
การเมืองฝ่ายขวาที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลและกองทัพก็ไม่
เห็นด้วยเพราะเห็นว่าแอลจีเรียยังเป็นส่วนหนึ่งของ
ฝรั่งเศส (Sanchai Suwangbut 2009, 121) ในแอลจีเรีย
นั้นมีชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการผนวกแอลจีเรียเป็นจังหวัดหนึ่งของ
ฝรั่งเศสในรัฐธรรมนูญปี 1848 จึงมีชาวฝรั่งเศสอพยพ
มาอยู่ในแอลจีเรียจำนวนมาก ซึ่งชาวฝรั่งเศสที่อยู่
ในแอลจีเรียจะถูกเรียกว่า Colons (โคลองส์) ซึ่งเป็น
ชนชัน้ นำหลักทีบ่ ริหารประเทศ และควบคุมเศรษฐกิจ
ในแอลจีเรียซึ่งคิดเป็น 1 ส่วน 10 ของประชากร
แอลจี เ รี ย และอี ก 9 ส่ ว นเป็ น ประชาชนมุ ส ลิ ม
แอลจีเรีย ซึ่งไม่มีสิทธิทางการเมืองและทางสังคม
ใดๆ (Supranee Mukwichit 2002, 27) จะเห็นได้ว่า
ฝรัง่ เศสค่อนข้างให้ความสำคัญกับแอลจีเรียอย่างมาก
เพราะส่วนหนึ่งแอลจีเรียเป็นแหล่งการค้า และน้ำมัน
ที่สำคัญและเป็นอาณานิคมหลักแห่งแรกของฝรั่งเศส
ในแอฟริกา (Sanchai Suwangbut 2009, 121) รวมถึง
ก๊าซธรรมชาติดว้ ย ซึง่ แอลจีเรียในปัจจุบนั เป็นประเทศ
ที่มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับที่ 5 และเป็น
ผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นอันดับที่ 4 และมี
น้ำมันสำรองมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก (สถิติปี
2008) (Mamia 2010) นอกจากนี้แม้ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศส
จะให้เอกราชแก่ตูนีเซียและโมร็อคโคไปก่อนหน้าแล้ว
ก็ตาม แต่ทั้งสองอาณานิคมมีสถานะเป็นเพียงรัฐ
อารั ก ขาเท่ า นั้ น ต่ า งกั บ แอลจี เ รี ย ที่ มี ส ถานะเป็ น
จั ง หวั ด หนึ่ ง ของฝรั่ ง เศสและระบุ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ไว้
อย่างชัดเจนแล้ว ตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 จนถึง
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 หรือแม้แต่คำให้สัมภาษณ์
ของรั ฐ มนตรี บ างคนอย่ า งฟรองซั ว ส์ มิ ต เตรอง
(Francois Mitterand, 26 October 1916 – 8 January
1996) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย
(Minister of the interior) บอกว่า “แอลจีเรียเป็น
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ส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส เพราะจังหวัดแอลจีเรียนเป็น
จังหวัดหนึ่งของสาธารณรัฐฝรั่งเศส” (“Algeria is
France, because Algerian departments are
departments of the French Republic.”) (แปลโดย
ผู้เขียน) (Naylor 2002, 160) ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน
ถึงสถานะของแอลจีเรียที่สำคัญสำหรับฝรั่งเศส
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสได้
เข้าไปจัดการปัญหาสงครามอินโดจีนในปี ค.ศ. 1947 –
1954 แต่ก็ประสบความล้มเหลว ในช่วงเวลาไล่เลี่ย
กันนี้ตูนีเซีย และโมร็อคโค ก็ทำการเรียกร้องเอกราช
จากฝรั่งเศสเช่นกัน จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ฝรั่งเศสกำลังประสบกับปัญหาการเรียกร้องเอกราช
จากอาณานิคมของตนทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
โดยเฉพาะในแถบอินโดจีน ในแอลจีเรียมีการตั้งกลุ่ม
CRUA (Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action)
ขึน้ มาโดยใช้รปู แบบการปฏิวตั เิ พือ่ ปลดปล่อยแอลจีเรีย
และใช้รูปแบบสงครามกองโจรในการต่อสู้ ซึ่งมีกำลัง
อยู่ในแอลจีเรียประมาณ 500,000 คน (Supranee
Mukwichit 2002, 27) ซึ่งกลุ่มดังกล่าววางแผนที่จะ
ก่อการจลาจลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 1954 แต่ประสบ
ความล้มเหลว ในที่สุดกลุ่มดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติแอลจีเรีย (The
National Liberation Front of Algeria: FLN) และนั่น
คือจุดเริ่มต้นของสงครามแอลจีเรีย (Algerian War Or
Algerian War of Independence 1954 - 1962) และ
จุดหักเหสำคัญของเหตุการณ์นี้ก็คือกรณีการสังหาร
หมู่ ที่ Philippeville (the Philippeville massacre)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 1955 ซึ่งมีการสังหารหมู่กลุ่ม
FLN โดยฝั่ ง ฝรั่ ง เศส และสั ง หารหมู่ พ วก Colons
และประชาชนชาวมุสลิมโดยกลุ่ม FLN ด้วย ซึ่งนำ
ไปสูก่ ารเพิม่ ความรุนแรงของสงครามให้มากขึน้ ไปอีก
(Ruedy 1992, 157-162)

สงครามยังคงดำเนินต่อไปทัง้ สองฝ่ายต่างใช้
ความรุนแรงต่อกันทั้งการปล้นสะดม ลักพาตัวทั้ง
คนผิวขาวและชาวมุสลิมไปสังหาร รวมทั้งทรมาน
อย่างทารุณ ประชาชนฝรั่งเศสในประเทศต่างเบื่อ
หน่ายต่อสงครามดังกล่าว จากที่ตอนแรกสนับสนุน
อย่างแข็งขัน แต่ภายหลังที่รับรู้ถึงสภาพสงครามที่
เกิ ด ขึ้ น ทำให้ เ ริ่ ม มี ป ฏิ กิ ริ ย าที่ อ ยากให้ ยุ ติ ส งคราม
และหันไปเจรจาประนีประนอมกับกลุ่มตรงข้าม และ
ระดับโลกต่างก็ต่อต้านการทำสงคราม แต่สงคราม
ก็ ยั ง ไม่ ยุ ติ ล งแม้ ฝ รั่ ง เศสจะมี อ าวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ที่
เหนือกว่าก็ตาม จนในปี ค.ศ. 1958 กลุ่ม FLN จู่โจม
กองทหารฝรั่งเศส 16 กองเสียชีวิตไปจำนวนมาก
ฝรั่ ง เศสตอบโต้ ก ลั บ โดยการโจมตี ท างอากาศของ
ฐานทัพของกลุม่ ในตูนเี ซีย ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศในเรื่องดังกล่าวขึ้นทำให้อังกฤษและสหรัฐ
อเมริกาเข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างฝรั่งเศส
และตูนีเซีย และส่งผลให้รัฐบาลเฟลิกซ์ ไกยยาร์ด
(Felix Gaillard) หมดอำนาจลงเปิ ด ทางให้ ปิ แ อร์
ฟลิมแลง (Pierre Pflimlin, 5 February 1907 – 27 June
2000) จากพรรคคริสเตียนประชาธิปไตยขึ้นมาเป็น
นายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม 1958 ซึ่งเห็นว่า
สงครามดังกล่าวมีแต่จะสร้างความเสียหายให้กับ
ฝรั่ ง เศส เขาจึ ง มี น โยบายที่ จ ะประนี ป ระนอมกั บ
FLN ซึ่งผลที่ตามมาก็คือกองทัพฝรั่งเศสในแอลจีเรีย
ไม่พอใจต่อนโยบายดังกล่าว และได้ทำการยึดอำนาจ
จากการปกครองแอลจี เ รี ย จากรั ฐ บาลกลางโดยมี
Raoul Salan และ Jacques Massu เป็นผู้นำการยึด
อำนาจและตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อสวัสดิภาพแห่ง
สาธารณชน (Committee of the Public Safety)
และในเวลาต่อมาก็ส่งพลร่มไปยึดเกาะ Corsica จาก
รัฐบาลฝรั่งเศส (Sanchai Suwangbut 2009, 122-123)
ซึ่ ง การรั บ รู้ ข องกองกำลั ง ทหารกลุ่ ม นี้ เ ห็ น ว่ า หาก
แอลจีเรียได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อไร แอลจีเรีย
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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จะกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ไปในที่สุด ภายใต้
สภาพความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสผู้คนต่าง
โหยหา De Gaulle ในฐานะวีรบุรษุ ผูก้ อบกูฝ้ รัง่ เศสในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีอ่ าจสามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
นี้ได้ในที่สุด นายกรัฐมนตรี Pflimlin จึงประกาศลาออก
จากตำแหน่ง และรัฐสภาได้รับรอง De Gaulle ให้
เข้ า มาดำรงตำแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เขาได้ ข อ
อำนาจสิทธิข์ าดเป็นเวลา 6 เดือน เพือ่ ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นมา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง
สาธารณรัฐที่ 5 ภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958
ซึ่งมี De Gaulle เป็นแกนหลักในการร่าง และมีมิเชล
เดอแบร์ (Michel Debré, 15 January 1912 – 2 August
1996) รัฐมนตรียุติธรรม ณ เวลานั้น เป็นประธาน
คณะกรรมการยกร่าง ซึ่ง Debré ยึดปาฐกถาของ De
Gaulle ที่เมืองบาเยอเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 1946
(Sanchai Suwangbut 2009, 127) ว่ารูปแบบรัฐบาล
และร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น De Gaulle ต้ อ งการให้
ประธานาธิ บ ดี มี อ ำนาจและความเป็ น อิ ส ระเหนื อ
รัฐสภา (Sanchai Suwangbut 2552, 113) และในเดือน
กันยายน 1958 คณะผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในการ
ลงมติรบั ร่างดังกล่าวซึง่ มีอยู่ 84 อีเล็กตอเรต ซึง่ ลงมติ
เห็นชอบ 74 เสียง รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงได้
ถูกประกาศใช้ในวันที่ 4 ตุลาคม 1958 ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีไ้ ด้สร้างระบบทีถ่ กู เรียกในภายหลังว่า “ระบบกึง่
ประธานาธิบดี” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนประเทศใด
ในโลกเป็นรูปแบบเฉพาะของฝรั่งเศส โดยที่อำนาจ
ประธานาธิ บ ดี มี อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดมากขึ้ น
โดยเฉพาะอำนาจของฝ่ า ยบริ ห าร และไม่ ต้ อ ง
ขึ้นตรงกับรัฐสภา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐ
ที่ 5 ของฝรั่งเศส ในเวลาต่อมาก็จัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ขนึ้ โดยพรรคของ De Gaulle ชือ่ พรรคโกลลิสต์ใหม่
สำหรั บ กลุ่ ม สาธารณรั ฐ ใหม่ (The New Gaullist
Union Pour la Nouvelle Republique) และในวันที่ 9
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มกราคม 1959 De Gaulle จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ และได้แต่งตัง้ Michel
Debré เป็นนายกรัฐมนตรี (Supranee Mukwichit 2545,
28-30)
หลังจากได้รบั การเลือกตัง้ เป็นประธานาธิบดี
De Gaulle จึงเข้ามารับผิดชอบในเรือ่ งการต่างประเทศ
การทหาร และอาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศส และ
เตรียมจัดการกับปัญหาเรื่องสงครามแอลจีเรียที่ยืด
เยื้อมานานกว่า 4 ปี เมื่อเขาได้ไปเยือนอาณานิคม
ของฝรั่งเศสในแอฟริกา เขาได้ตระหนักว่าสงคราม
ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่การเจรจา
สงบศึกโดยเร็วคือวิธีการที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวนี้
ได้ โดยเริ่มแรกเขาได้จัดให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองในแอลจีเรีย โดยหลังเกิดสงครามได้
ไม่นานมีการทำรายงาน The (Roland) Maspétiol Report,
the Frappait Report, and the Perspectives décennales
ซึง่ รายงานทัง้ 3 ฉบับมีผลต่อการร่าง The Constantine
Plan อันเป็นแผนพัฒนา 5 ปีเพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับแอลจีเรียในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกาศ
เอกราช (Naylor 2002, 164-166) และเขาต้องการให้มี
การลงประชามติในเรื่องเอกราชของแอลจีเรียภายใน
4 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งเขาพยายามโน้มน้าวประชาชนใน
ประเทศว่าการทำสงครามในดินแดนอาณานิคมไม่ได้
เป็นการแสดงแสนยานุภาพ และความเข้มแข็งของ
กองทัพ แต่ควรมุ่งที่จะลดขนาดกองทัพให้มีขนาด
กะทัดรัด และมุ่งพัฒนาอานุภาพของอาวุธนิวเคลียร์
แทน และในวันที่ 8 มกราคม 1961 จึงได้มีการจัดการ
ลงประชามติในเรื่องการปกครองตนเองของแอลจีเรีย
ในช่วงกลางเดือนเมษายน กองทัพของ Salan และ
Massu ได้เข้ายึดกรุง Algiers แต่ในวันที่ 25 - 26 เมษายน
รัฐบาลฝรัง่ เศสจึงส่งกองทัพไปปราบปรามและทำการ
ยึดกรุง Algiers คืนมาได้ แต่ถึงกระนั้นเหตุการณ์
ยังไม่สงบ De Gaulle ต้องทำการเจรจากับกลุ่ม FLN

ชุติเดช เมธีชุติกุล

ให้สำเร็จ เขาจึงใช้อำนาจเด็ดขาดตามมาตรา 16
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์และเพื่อ
ผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จให้ได้
จนในที่ สุ ด ในการประชุ ม ที่ เ มื อ ง Evian-les-Bains
เมื อ งตากอากาศทางภาคตะวั น ออกของฝรั่ ง เศส
รั ฐ บาลฝรั่ ง เศสได้ เ จรจากั บ รั ฐ บาลชั่ ว คราวของ
แอลจีเรียในวันที่ 18 มีนาคม 1962 และได้บรรลุผล
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันใน “ข้อตกลงเอวียอง”
(Evain Agreement) ข้อตกลงนี้มีผลให้ยุติสงคราม
แอลจีเรียที่กินเวลากว่า 8 ปี นำสันติภาพกลับมาสู่
แอลจี เ รี ย และฝรั่ ง เศส หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารจั ด ให้
มี ก ารลงประชามติ ใ นเรื่ อ งเอกราชของแอลจี เ รี ย
โดยจะมีการลงคะแนนในวันที่ 8 เมษายน 1962
ในฝรัง่ เศส ซึง่ ประชาชนชาวฝรัง่ เศสกว่า 17.5 ล้านคน
หรือร้อยละ 90.7 สนับสนุนให้แอลจีเรียได้รับการ
ปลดปล่อยและมีเอกราชอย่างเป็นทางการ (Sanchai
Suwangbut 2009, 129-132) และผลจากสงคราม
มีผเู้ สียชีวติ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1954 – 1962 โดยเป็นประชาชน
ชาวแอลจีเรียกว่า 1 ล้านคน และประชาชนชาวฝรัง่ เศส
กว่า 27,000 คน (Supranee Mukwichit 2002, 30)
ทั้งหมดนี้คือภาพเหตุการณ์ของการเปลี่ยน
แปลงนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสต่อแอลจีเรีย
ในช่วงสงครามแอลจีเรียระหว่างปี ค.ศ. 1954 – 1962
ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1958 เมือ่ De Gaulle ขึน้ มามีอำนาจและประกาศ
ใช้รฐั ธรรมนูญ 1958 อันส่งผลต่อการก่อตัง้ สาธารณรัฐ
ที่ 5 ให้เกิดขึ้น นโยบายการทำสงครามเริ่มผ่อนลงไป
เรื่อยๆ จนจบลงอย่างเป็นทางการเมื่อมีการลงนาม
ในข้ อ ตกลงเอวี ย อง ในส่ ว นต่ อ ไปของงานชิ้ น นี้
ผู้เขียนจะเริ่มพิจารณาตัวแสดงต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ซึ่งจากงานในส่วนนี้
ทำให้พอเห็นภาพคร่าวๆ แล้วว่าผู้ที่มีบทบาทหลัก
ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือรัฐธรรมนูญปี 1958

และตัว De Gaulle เอง ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นไี้ ด้สร้าง
เงื่อนไขที่ทำให้ De Gaulle ดำเนินการนโยบายต่างๆ
ของตนได้ง่ายและนำไปสู่ผลสำเร็จในที่สุด ฉะนั้น
ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงตัวแสดงที่มีผล
ต่อการกำหนดนโยบายในช่วงดังกล่าวผ่านทฤษฎี
Neoclassical Realism ที่มุ่งพิจารณาตัวแสดงที่อยู่
ในการเมืองภายใน อันได้แก่ โครงสร้างทางการเมือง
สังคม และสถาบัน ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้มีผลต่อการ
กำหนดนโยบายอย่างมาก

การเมืองภายใน: รัฐธรรมนูญปี
1958 กับ De Gaulle
นโยบายต่างประเทศของฝรัง่ เศสทีเ่ ป็น
อิสระ
ในขั้นต้นผู้เขียนจะเริ่มจากให้คำอธิบายถึง
ความสำคัญของปัจจัยการเมืองภายในในช่วงเวลา
ของการเปลีย่ นแปลงนโยบายต่างประเทศของฝรัง่ เศส
ต่อแอลจีเรีย ซึ่งในบทความของ N. H. Waites ชื่อ
French Foreign Policy: External Influences on the
Quest for Independence ได้ทำการสำรวจงานวิชาการ
ที่พูดถึงนโยบายต่างประเทศในช่วงที่ De Gaulle ขึ้น
มามีอำนาจในปี ค.ศ. 1958 ซึ่งโดยสรุปงานที่เขาได้ทำ
การสำรวจนั้นต่างยอมรับว่าปัจจัยการเมืองภายใน
มีส่วนอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าว (Waites 1983, 257-260) โดย
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากบุคลิกภาพของผู้นำ (Personal
Leadership) ในตัว De Gaulle ซึ่งเขาจะไม่สามารถ
แสดงศั ก ยภาพทางด้ า นนี้ ไ ด้ เ ลยหากไม่ ไ ด้ ร ะบบ
ประธานาธิ บ ดี อั น เป็ น ผลจากรั ฐ ธรรมนู ญ 1958
ที่เขาเป็นผู้ผลักดันคนสำคัญ (Waites 1983, 251)
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการเมืองภายในเป็นปัจจัยที่
สำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของ De
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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Gaulle ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 1958 มีส่วนสำคัญที่ทำให้
De Gaulle มีอำนาจถึงขีดสุดในการบริหารประเทศ
และเลือกกำหนดนโยบายต่างๆ ด้วยตัวเขาเอง (Vallet
2012, 79)
และเพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ให้ ห นั ก แน่ น อี ก ว่ า
ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศหรือปัจจัยภายนอก
นั้ น ไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ ฝรั่ ง เศสในการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศมากนัก ซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ในปี ค.ศ.
1958 ที่ De Gaulle เรียกร้องให้เพิม่ ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
บริหารสูงสุดของ NATO จาก 2 คนเป็น 3 คน ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 นั้นเป็นอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา และต้องการให้ขยายขอบเขตการดูแล
ไปถึงแอฟริกาเหนือโดยเฉพาะแอลจีเรีย แต่สหรัฐ
อเมริกาปฏิเสธ De Gaulle จึงประท้วงโดยการถอนตัว
ออกจากพันธกิจทางทหารใน NATO ทั้งหมด และ
ดำเนินการจัดตัง้ อาวุธนิวเคลียร์ดว้ ยตัวเอง (ซึง่ ประสบ
ความสำเร็จในปี ค.ศ. 1960) เหตุการณ์เหล่านีแ้ สดงให้
เห็นว่า De Gaulle ต้องการมีอิสรภาพในด้านนโยบาย
ต่ า งประเทศ และปลอดจากอิ ท ธิ พ ลของทั้ ง สหรั ฐ
อเมริกาและสหภาพโซเวียต ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
การเมืองโลกเข้าสู่สภาวะสงครามเย็น (Cold War)
มีการแบ่งค่ายทางอุดมการณ์อย่างชัดเจน ระหว่างฝัง่
โลกเสรีนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกากับฝั่งคอมมิวนิสต์
ที่นำโดยสหภาพโซเวียต เหตุที่ฝรั่งเศสต้องการที่จะมี
อิ ส ระในการดำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศนั้ น เพื่ อ
ต้องการทีจ่ ะฟืน้ ฟูความยิง่ ใหญ่ของตนเองขึน้ ในฐานะ
ประเทศมหาอำนาจ (Sanchai Suwangbut 2552, 135-136)
ซึ่งหากไปสำรวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
ในช่วงหลังการปฏิรูปศาสนาในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 16 โดยเฉพาะช่วงท้ายของสงครามสามสิบปี (Thirty
Years’ War, 1618 – 1648) เรือ่ ยมาในสมัยพระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 (Louis XIV, 1643 - 1715) สมัยจักรพรรดินโปเลียน
ที่ 1 (Napoléon I, 1804 - 1814) และจักรพรรดินโปเลียน
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ที่ 3 (Napoléon III, 1852 - 1870) ฝรั่งเศสปรารถนาที่จะ
เป็นมหาอำนาจของยุโรปมาโดยตลอด และเพื่อจะ
ทำอย่างนัน้ ได้นโยบายต่างประเทศของฝรัง่ เศสตลอด
มาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเมืองภายในหรือความ
ปรารถนาของประเทศฝรัง่ เศสเอง ซึง่ ผูน้ ำในช่วงต่างๆ
ของประเทศยุโรปเองต่างตระหนักถึงความพยายาม
ดังกล่าวของฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็น บิสมาร์ค (Otto Van
Bismarck, 1 April 1815 – 30 July 1898) ผู้รวมชาติ
เยอรมนี ผูค้ ดิ นโยบายการโดดเดีย่ วฝรัง่ เศสและนำไป
สูส่ งครามฟรังโก-ปรัสเซีย (Franco-Prussia War, 1870 1871) ซึ่งกลัวการรื้อฟื้นแสนยานุภาพของฝรั่งเศส
ในยุโรป หรือหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาเองก็กลัวการฟื้นตัวของฝรั่งเศสและ
ครอบงำยุโรป และวินสตัน เชอร์ชิลล์เอง (Winston
Churchill, 30 November 1874 – 24 January 1965)
ซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ก็เกรงกลัวต่อการสร้างเสถียรภาพของกองทัพฝรัง่ เศส
ที่อาจทำให้ฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจที่ครอบงำยุโรปได้
(Keiger 2001, 20)

ปัจจัยทางการเมืองภายในกับการกำหนด
นโยบายต่างประเทศ
ในส่วนที่ว่าด้วยปัจจัยทางการเมืองภายใน
กั บ การกำหนดนโยบายต่ า งประเทศนั้ น ผู้ เ ขี ย น
จะเริ่มนำทฤษฎี Neoclassical Realism มาวิเคราะห์
ปัจจัยการเมืองภายใน โดยใช้ตัวแบบการวิเคราะห์
การเมืองภายในของอภิญญา รัตนมงคลมาศ ดังที่
กล่ า วไปแล้ ว ในส่ ว นที่ อ ธิ บ ายทฤษฎี โดยเริ่ ม จาก
โครงสร้ า งทางการเมื อ ง โครงสร้ า งของรั ฐ บาล
และโครงสร้ า งทางสั ง คม ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นจะวิ เ คราะห์
ว่ า ปั จ จั ย ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ต่ า งประเทศของฝรั่ ง เศสในช่ ว งสงครามแอลจี เ รี ย
นอกจากนี้อาศัยงานของ J. F. V. Keiger เรื่อง France
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and the world since 1870 ได้กล่าวถึงตัวแสดง
ที่ ส ำคั ญ ในการกำหนดนโยบายต่ า งประเทศของ
ฝรั่ ง เศส Keiger เห็ น ว่ า ฝรั่ ง เศสสามารถกำหนด
นโยบายโดยปลอดอิทธิพลจากประเทศต่างๆ ได้ ทำให้
ปัจจัยทางการเมืองภายในมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ
การกระทำดังกล่าว โดย Keiger ได้แบ่งตัวแสดงออก
เป็น 2 กลุ่มด้วยกันดังนี้ 1) กระทรวงการต่างประเทศ
รัฐสภา กองทัพ สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเงิน
และอุตสาหกรรม 2) ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Keiger
2001, 25) อาศัยการแบ่งตัวแสดงของ Keiger ผู้เขียน
จึงปรับให้เข้ากับตัวแบบของอภิญญา รัตนมงคลมาศ
จึงสรุปได้ดังนี้ 1) โครงสร้างทางการเมือง ผู้เขียน
จะพิจารณาตัวรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 โดยให้ความ
สำคัญกับอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีเป็นหลัก
และจะลงไปสำรวจบทสัมภาษณ์กับแนวคิดในการ
แก้ปัญหากรณีสงครามแอลจีเรียของ De Gaulle แล้ว
จึงค่อยพิจารณาตัวรัฐสภาต่อไป 2) โครงสร้างของ
รัฐบาล โดยพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี บทบาทของ
กระทรวงการต่างประเทศและตัวรัฐมนตรีกับกองทัพ
3) โครงสร้างทางสังคม โดยพิจารณาสื่อสารมวลชน
ภาคเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม และกลุ่ม
FLN

1) โครงสร้างทางการเมือง
ในส่วนนีโ้ ครงสร้างทางการเมืองนัน้ คือรูปแบบ
ระบบการเมืองที่รัฐต่างๆ ใช้ในการปกครอง เช่น
ระบบประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ เป็นต้น ซึง่ ตัวแบบ
การศึกษาที่ผู้เขียนยืมมาจากตัวแบบของอภิญญา
รัตนมงคลมาศ ซึ่งสรุปมาจาก Joe Hagen1 อีกที

โดยแบ่งระบบการเมืองออกเป็น ระบบประชาธิปไตย
(Democratic System) ระบบเผด็จการ (Authoritarian
System) และระบบการเมืองของประเทศโลกที่สาม
(The Third World System) (Apinya Rattanamongkolmat
2005, 135-138) ซึ่งผู้เขียนคิดว่าอาจไม่เหมาะที่จะนำ
ตัวแบบดังกล่าวมาใช้กับงานชิ้นนี้ เพราะดังที่เกริ่น
ไปแล้วว่าระบบทีเ่ กิดขึน้ จากรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 นัน้
ทำให้ฝรั่งเศสมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างไปจาก
ทุกทีซึ่งถูกเรียกว่า “ระบบกึ่งประธานาธิบดี” ซึ่ง
แม้อาจจะสามารถถูกจัดไปในระบบประชาธิปไตย
ตามตัวแบบดังกล่าวได้ แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไป
ในรายละเอียดประเภทย่อยของระบบประชาธิปไตย
มี ร ะบบประชาธิ ป ไตยแบบมี ป ระธานาธิ บ ดี (The
Presidential System) กับ ระบบประชาธิปไตยแบบมี
รั ฐ สภา (The Parliamentary Democrary) ซึ่ ง ใน
ประเภทระบบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีนั้น
คำอธิ บ ายลั ก ษณะระบบดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม
รูปแบบของฝรั่งเศส เพราะบอกว่าประเภทดังกล่าว
มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกประธานาธิบดีถูกฝ่าย
นิติบัญญัติควบคุม หรือเป็นประธานาธิบดีมีอำนาจ
มากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นพรรคเดียวกัน (Apinya
Rattanamongkolmat 2005, 136) ซึ่งโดยตัวรูปแบบ
ทีถ่ กู สร้างขึน้ ใหม่อนั เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.
1958 ฝรั่งเศสปกครองด้วยระบบที่ประธานาธิบดีมี
อำนาจมาก ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา แต่
เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง รัฐสภา
ไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้ แต่
สามารถทำได้กบั นายกรัฐมนตรี นอกจากนีย้ งั สามารถ
แต่งตั้งหรือปลดนายกรัฐมนตรีได้ มีอำนาจยุบสภา
และประกาศให้มีการลงประชามติ และแบ่งแยกอำ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Joe D. Hagen, (1993), Political Opposition and Foreign Policy in Comparative Perspective, London:
Lynne Rienner Publishers.
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นาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติอย่างชัดเจน
มี ก ารตั้ ง คณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ ทำหน้ า ที่ ดู แ ล
การแบ่งแยกหน้าที่ดังกล่าว (Sanchai Suwangbut
2009, 127-128) ซึง่ ตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946
ซึ่งอำนาจของรัฐบาลที่ผูกติดกับตัวรัฐสภาอย่างมาก
และจำกั ด อำนาจฝ่ า ยบริ ห ารทั้ ง เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง
นายกรั ฐ มนตรี แ ละนโยบายของฝ่ า ยบริ ห ารเอง
ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน จึงเห็นได้ว่า
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 อำนาจของรัฐสภามีมาก
และฝ่ายบริหารถูกจำกัดอำนาจพอสมควร (Sanchai
Suwangbut 2009, 114-115) ซึ่งต่างกับรัฐธรรมนูญ
ปี ค.ศ. 1958 ทีใ่ ห้อำนาจฝ่ายบริหารอย่างมาก และจำกัด
อำนาจรัฐสภาแทน ฉะนั้นเพื่อจะพิจารณาโครงสร้าง
ทางการเมืองของฝรั่งเศสผู้เขียนจึงเลือกพิจารณาที่
ตัวรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 ก่อน
ประธานาธิบดี ในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 19582
ได้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ อำนาจหน้ า ที่ ข องประธานาธิ บ ดี
และรัฐบาลไว้ในหมวดที่ 2 และ 3 และโดยเฉพาะ
ใน มาตรา 5 ประธานาธิบดีเป็นผู้ประกันความเป็น
อิ ส ระและบู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดน (Nanthawat
Boramanand 1998, 3) ซึ่งตามหลักการของ มาตรา 5
นี้จะเชื่อมโยงกับ มาตรา 13 - 16 และ มาตรา 52 - 55
ซึง่ ผูเ้ ขียนจะอธิบายต่อไป โดย มาตรา 13 ประธานาธิบดี
มีสทิ ธิแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือน และทหาร มาตรา 14
ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งเอกอัครรัฐทูต ผู้แทน
พิเศษแห่งสาธารณรัฐ มาตรา 15 ประธานาธิบดีเป็น
จอมทัพ เป็นประธานสภากลาโหม และประธาน
คณะกรรมการสูงสุดในการป้องกันประเทศ มาตรา 16

ประธานาธิบดีมีอำนาจจัดการกับกรณีพิพาทระหว่าง
ประเทศต่างๆ หากส่งผลกระทบต่อบูรณภาพแห่ง
ดินแดน (Nanthawat Boramanand 1998, 6-8) และ
ใน มาตรา 6 และ 7 ระบุว่าประธานาธิบดีมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งโดยช่วงแรก
ของการบังคับใช้การเลือกประธานาธิบดีนั้นยังเป็น
การเลือกตั้งทางอ้อมอยู่คือการให้ผู้แทนแห่งรัฐต่างๆ
มาเลือก ซึ่งใช้กับ De Gaulle สมัยแรกและมาแก้ไข
ในปี ค.ศ. 1962 (Nanthawat Boramanand 1998, 3-5)
เมือ่ ดูจากสิง่ ทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนีแ้ สดงให้เห็น
ถึงอำนาจทีม่ มี ากมหาศาลของประธานาธิบดี และเมือ่
พิจารณาดูจากกรณีสงครามแอลจีเรียแล้ว ประกอบกับ
ใน มาตรา 16 ทำให้เห็นว่าผู้ที่มีอำนาจในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศ และแนวทางต่างๆ ในการแก้ไข
กรณีสงครามแอลจีเรียนั้นคือประธานาธิบดี (Keiger
2001, 43) ซึง่ ในท้ายทีส่ ดุ De Gaulle ใช้อำนาจของเขา
ตามมาตราดังกล่าวประกอบกับมาตรา 11 ซึ่งให้
อำนาจประธานาธิบดีในการประกาศลงประชามติ
(Nanthawat Boramanand 1998, 5-6) และในหมวด
ที่ 6 ว่าด้วยสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ มาตรา 52 - 55 ซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดี
ลงนามในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ต่ า งๆ ได้ ซึ่ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ต้ อ งผ่ า น
มติของรัฐสภาหรือไม่ และซึ่งใน มาตรา 55 ก็ระบุ
ไว้แล้วว่าสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
มีฐานะทางกฎหมายทีเ่ หนือกว่ารัฐบัญญัติ (Nanthawat
Boramanand 1998, 21-22) และอาศัยตาม มาตรา 37
เมื่อรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้เป็นหน้าที่

ดูคำแปลภาษาไทยจาก นันทวัฒน์ บรมานันท์. ผู้แปล. 2541. รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สำนักงาน คณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ. http://www.nrct.go.th/th/Portals/0/data/etranslatedbook/book/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%
B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%
B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%
B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf. (วันทีค่ น้ ข้อมูล 15 เมษายน พ.ศ. 2558).
2

130

วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ชุติเดช เมธีชุติกุล

ของรัฐสภาในการตรากฎหมายตาม มาตรา 34 ให้เป็น
อำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายบริหารในการตรารัฐบัญญัตนิ นั้
(Nanthawat Boramanand 1998, 12-14) ในกรณีสงคราม
แอลจีเรียจึงเป็นหน้าที่ของ De Gaulle ในที่สุด ซึ่งเขา
ก็ใช้อำนาจดังกล่าวในการลงประชามติให้เอกราช
แก่แอลจีเรียในปี ค.ศ. 1962 ตาม มาตรา 11 และ
ตาม มาตรา 53 ซึ่ ง ระบุ ป ระเด็ น เรื่ อ งการยกให้
การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การผนวกดิ น แดนต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากประชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ก่ อ น
(Nanthawat Boramanand 1998, 21) ซึ่งการจะได้รับ
ความเห็นชอบดังกล่าวนั้นต้องทำประชามตินั้นเอง
และการยุติสงครามแอลจีเรียด้วยข้อตกลงเอวียอง
ประธานาธิบดีกม็ อี ำนาจตาม หมวดที่ 6 ทีไ่ ด้กล่าวมา
ในการที่จะลงนามหรือให้สัตยาบันต่อข้อตกลงและ
สนธิสัญญาต่างๆ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีสงคราม
แอลจีเรีย De Gaulle มีอำนาจเต็มตามการรับรอง
จากรัฐธรรมนูญ

ด้ ว ยเขาคิ ด ว่ า ฝรั่ ง เศสควรกลั บ มาให้ ค วามสำคั ญ
กับการสร้างอำนาจและแสดงบทบาทมหาอำนาจ
ในทวีปยุโรปมากกว่าที่จะไปสร้างบทบาทดังกล่าว
ในดินแดนอาณานิคมแอฟริกาเหนือ ดังที่กล่าวไป
ข้างต้นแอลจีเรียเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติ และ
น้ ำ มั น จำนวนมหาศาล รวมไปถึ ง ผลประโยชน์ ใ น
ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ดังนั้น ด้วยทัศนคติที่
ชัดเจนต่อกรณีแอลจีเรียของ De Gaulle ที่ปรารถนา
จะมอบเอกราชให้ รวมถึงช่วงจังหวะเวลาที่ประชาชน
ฝรั่งเศสต่างโหยหา De Gaulle ให้กลับมาแก้ปัญหา
ต่างๆ ทั้งสภาพความตึงเครียดทางการเมือง และ
ปัญหาสงครามแอลจีเรีย รัฐธรรมนูญ 1958 ได้สร้าง
เงื่ อ นไขและโครงสร้ า งทางสถาบั น ที่ เ อื้ อ ให้ เ ขาได้
ดำเนินนโยบายต่างๆ ตามที่เขาต้องการได้ในที่สุด
De Gaulle จึงเป็นตัวแสดงทีส่ ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลง
นโยบายจากการทำสงครามมาเป็นให้เอกราชโดยสันติ
แก่แอลจีเรีย

De Gaulle สำหรับตัว De Gaulle ค่อนข้าง
ชัดเจนในการจัดการกับกรณีสงครามแอลจีเรียว่า
ต้องมอบอิสรภาพแก่แอลจีเรีย แอลจีเรียควรที่จะ
ปกครองตนเองภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของฝรั่ ง เศส
(Winock 1994, 72) และก่ อ นหน้ า นั้ น ในช่ ว งหลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 De Gaulle ก็ได้สัญญากับชาว
แอลจีเรียไว้แล้วว่าจะให้ชาวแอลจีเรียมีบทบาททาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากขึน้ และในการเยือน
แอลจีเรียในวันที่ 4 มิถุนายน 1958 เขาได้ประกาศ
ในการเยือนครั้งนี้ว่า “Je vous ai compris” หรือ
“ฉันเข้าใจคุณมาตลอด” (แปลโดยผู้เขียน) (I have
understood you.) (Ruedy 1992, 172) ฉะนั้นเมื่อ
ประมวลจากคำพูดดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า De Gaulle
เลื อ กที่ จ ะร่ ว มมื อ (Cooperation) ในการพั ฒ นา
และประสานความร่วมมือระหว่างกันมากกว่าที่จะใช้
รูปแบบของนโยบายแบบอาณานิคม (Colony) และ

รัฐสภา ในหมวดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐสภา มาตรา 34 ซึง่ ระบุลกั ษณะกฎหมาย
หรือรัฐบัญญัติที่รัฐสภาเป็นผู้ตราขึ้น โดยที่ไม่ได้ระบุ
เกีย่ วกับเรือ่ งการต่างประเทศ (Nanthawat Boramanand
1998, 12-13) และยิง่ ใน มาตรา 37 ซึง่ ระบุวา่ หากลักษณะ
รัฐบัญญัติที่อยู่นอกเหนือจาก มาตรา 34 แล้วให้เป็น
หน้าที่ของฝ่ายบริหารในการตรารัฐบัญญัตินั้นๆ ซึ่ง
แม้ใน มาตรา 35 จะให้อำนาจรัฐสภาในการประกาศ
สงครามก็ตาม (Nanthawat Boramanand 1998, 14)
แต่ ส ำหรั บ กรณี ส งครามแอลจี เ รี ย นั้ น สงครามเริ่ ม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 ซึ่งแอลจีเรียถือเป็นจังหวัดของ
ฝรั่งเศส ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกองทัพและกระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้จัดการ ซึ่งเมื่อดูจาก มาตรา 34 และ
มาตรา 37 ก็ชัดเจนแล้วว่า รัฐสภาไม่ได้มีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศส
ในสงครามแอลจีเรีย (Keiger 2001, 32-33)
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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สำหรับโครงสร้างทางการเมืองนี้รัฐธรรมนูญ
เป็นตัวแปรสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
การระบุ ว่ า ใครมี อ ำนาจในการกระทำต่ า งๆ ทาง
การเมืองระหว่างประเทศ การลงนามในสนธิสัญญา
หรือการเจรจาสันติภาพ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ
รัฐสภาหรือไม่ หรือฝ่ายบริหารมีอำนาจเต็มที่ในการ
ตัดสินใจในเรื่องการต่างประเทศได้เลย ซึ่งในกรณี
De Gaulle เมื่อเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946
กับรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 แสดงให้เห็นชัดเจนถึง
ความแตกต่างอย่างสุดขั้วของอำนาจประธานาธิบดี
ต่อการเมืองระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946
อำนาจประธานาธิบดีถูกจำกัดอย่างมาก รัฐสภามี
อำนาจในการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งมากมาย
ไม่เพียงแต่เรื่องการตัดสินใจในเรื่องการต่างประเทศ
เลย อำนาจในการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี และนโยบาย
ของรัฐบาลต้องได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาทัง้ หมด
ฉะนั้นดูราวกับว่ารัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1946 ได้รวม
อำนาจทุกอย่างไว้ที่รัฐสภา ประธานาธิบดีกลายเป็น
เพียงการประชุมในเชิงสัญลักษณ์ไม่มอี ำนาจเต็มมาก
สักเท่าไรในการดำเนินการเรื่องต่างๆ แต่ตรงข้าม
กับรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 ที่อำนาจประธานาธิบดี
กลับพลิกขึ้นไปสู่อำนาจที่มากล้น โดยเฉพาะเรื่อง
การต่างประเทศที่สามารถตัดสินใจและดำเนินการ
ได้เลยโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการรัฐสภา รัฐธรรมนูญ
ปี ค.ศ. 1958 ได้สร้างสถาบันประธานาธิบดีรปู แบบใหม่
ขึ้นมา อันเป็นสถาบันที่เอื้อให้ผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง ฝรั่ ง เศสสามารถพิ สู จ น์ ใ ห้ ผู้ ค น
ได้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของตน ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนีภ้ าวะผูน้ ำและวิสยั ทัศน์กลายเป็นสิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์
ถึ ง ผลงานของประธานาธิ บ ดี ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การทำงานหรือไม่ ในขณะที่รัฐธรรมนูญ 1946 นั้น
ได้สร้างข้อจำกัดทางอำนาจของประธานาธิบดีมาก
จนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของเขามิอาจนำมาปฏิบัติ
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โดยง่าย ทำให้เราไม่สามารถประเมินถึงความสามารถ
และนโยบายทีไ่ ด้ผลของตัวประธานาธิบดี เมือ่ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ 1946 โครงสร้างทางการเมืองที่เกิดจาก
รัฐธรรมนูญ 1958 มีส่วนสำคัญอย่างมากที่เอื้อให้
ปั จ จั ย ภายในต่ อ การกำหนดนโยบายต่ า งประเทศ
ของฝรั่ ง เศสมี ผ ลอย่ า งชั ด เจน และโดยเฉพาะตั ว
ผู้ น ำทางการเมื อ ง ซึ่ ง ได้ ม อบอำนาจเต็ ม ในเรื่ อ ง
การต่างประเทศให้กับประธานาธิบดี และในกรณี
De Gaulle กับ สงครามแอลจีเรีย ซึ่ง De Gaulle แสดง
ตัวมาตลอดว่าเขาต้องการให้เอกราชแก่แอลจีเรีย
ฉะนั้น นโยบายต่อเรื่องสงครามของเขา จึงต้องการ
ยุ ติ ส งครามโดยการมอบเอกราชให้ แ ก่ แ อลจี เ รี ย
โดยเร็วที่สุด

2) โครงสร้างของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยรัฐบาล
นัน้ ใน มาตรา 20 และ 21 ระบุหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายต่างๆ ให้บรรลุผล
บังคับใช้กฎหมายและมอบหมายงานต่างๆ แก่รฐั มนตรี
หรือข้ารัฐการฝ่ายต่างๆ (Nanthawat Boramanand
1998, 8-9) รวมถึงใน มาตรา 8 ผู้แต่งตั้งหรือปลด
นายกรั ฐ มนตรี นั้ น เป็ น อำนาจของประธานาธิ บ ดี
(Nanthawat Boramanand 1998, 5) ดังนั้น โดยสรุป
แล้วนายกรัฐมนตรีไม่มีบทบาทใดๆ ในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศ (Keiger 2001, 44) ซึ่งในช่วง
เวลาของสงครามแอลจีเรียนั้นเมื่อ De Gaulle เป็น
ประธานาธิบดีเขาได้แต่งตั้ง Debré เป็นนายกรัฐมนตรี
และโดยอาศั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และงานชิ้ น ต่ า งๆ
ในกรณีสงครามแอลจีเรีย Debré ทำหน้าที่เป็นเพียง
ผู้ ป ระสานงานและนำนโยบายจากประธานาธิ บ ดี
ไปปฏิบัติให้ประสบผล ดังนั้น Debré จึงไม่มีบทบาท
ต่อการกำหนดนโยบายดังกล่าวนี้
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กระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรี
ในแง่นี้แล้วเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญโดยดูจาก
บทบาทของตัวนายกรัฐมนตรี บทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศและรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ไม่ต่างกันมาก
นัก โดยเป็นเพียงผูป้ ระสานงานและนำนโยบายปฏิบตั ิ
ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย ซึง่ เป็นไปตามนโยบาย
ของประธานาธิบดี โดยรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วง
ที่เผชิญกับสงครามแอลจีเรียนั้น คือ คูเว เดอ มูร์วิล
(Couve de Murville, 24 January 1907 – 24 December
1999) โดยสรุปตัวรัฐมนตรีและข้ารัฐการของกระทรวง
การต่างประเทศ ไม่ได้มีบทบาทใดๆ ในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศในเรื่องสงครามแอลจีเรีย แต่มี
หน้าทีแ่ ค่เพียงรับนโยบายจากประธานาธิบดีมาปฏิบตั ิ
ดูแลเรื่องงานเอกสารต่างๆ (Keiger 2001, 30)
กองทัพ เมื่อพิจารณาดูอำนาจหน้าที่ของ
ประธานาธิบดีแล้วนั้น กองทัพเป็นเพียงเครื่องมือของ
De Gaulle ในการดำเนินการแก้ไขสงครามแอลจีเรีย
ซึ่งแม้ว่ากองทัพฝรั่งเศสในแอลจีเรียจะไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายการเจรจากับกลุม่ FLN และเกิดการยึดอำนาจ
เกิดขึ้นในเวลาต่อมา แต่เมื่อพิจารณาตัวบุคคลนั้น
คือ De Gaulle แล้วกองทัพส่วนใหญ่มีความไว้ใจ และ
ศรัทธาในตัวเขาอย่างมาก ซึ่งในช่วงการตั้งรัฐบาล
เฉพาะกาลหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 De Gaulle ได้
ประกาศรัฐกฤษฎีกาปี ค.ศ. 1946 ปฏิรูปกองทัพให้มี
ความเป็ น ปึ ก แผ่ น มากขึ้ น และยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น De
Gaulle ยังมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านนาซีในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงทำให้ผคู้ นและโดยเฉพาะกองทัพ
ต่างชืน่ ชมและเคารพ De Gaulle อย่างมาก ฉะนัน้ แล้ว
หลังจากทีก่ องทัพฝรัง่ เศสในแอลจีเรียทำการยึดอำนาจ
ได้ไม่นาน De Gaulle ก็ส่งกองทัพไปปราบปรามและ
สามารถปราบปรามได้ในทีส่ ดุ (Keiger 2001, 35) ดังนัน้
กองทัพจึงไม่ได้มสี ว่ นต่อการกำหนดนโยบายดังกล่าว
นัก เพราะด้วยอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย

ต่างๆ อยูท่ ปี่ ระธานาธิบดี กองทัพเป็นเพียงผูร้ บั นโยบาย
และคำสั่งนำไปปฏิบัติให้ประสบผล

3) โครงสร้างทางสังคม
เมื่อพิจารณาดูแล้วด้วยผลจากรัฐธรรมนูญ
ที่ ใ ห้ อ ำนาจกั บ ประธานาธิ บ ดี ใ นเรื่ อ งนโยบาย
ต่างประเทศอย่างมากทำให้บทบาทของสือ่ สารมวลชน
ภาคเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม และกลุ่ม
FLN ไม่ ค่ อ ยมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
ต่างประเทศของ De Gaulle โดยตรง เพราะการ
ตัดสินใจสุดท้ายก็อยู่ที่ De Gaulle อยู่ดี ซึ่ง De Gaulle
มีร่องรอยทางความคิดในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ
การเงิน และอุตสาหกรรมเอง ไม่มีส่วนในการกำหนด
นโยบายดังกล่าว ด้วยผลของการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ในช่วงหลังสงครามโลก ภาคเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ที่สำคัญก็น่าจะคงอยู่ในการดูแลของรัฐ ฉะนั้นภาค
เศรษฐกิ จ การเงิ น และอุ ต สาหกรรมก็ ค งยั ง ไม่ มี
บทบาทในการกำหนดนโยบายต่ า งประเทศกรณี
สงครามแอลจีเรีย แต่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ยังเป็นของรัฐ
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ของฝรั่ ง เศส
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นปรากฏว่าได้รับ
ความเสี ย หายจากสงครามอย่ า งมาก ฝรั่ ง เศสจึ ง
ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจากแผนการ
มาร์แชล (Marshall Plan) เป็นจำนวน 20% ของ
เงินทั้งหมดหรือประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ อีกทั้ง
ยังสูญเสียประชากรจากสงครามไปกว่า 600,000 คน
ซึ่ ง มี ป ระชากรระหว่ า งอายุ 20-64 ปี ซึ่ ง เป็ น วั ย
ทำงานทั้งหมด 59.4% จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำ
เข้าแรงงานจากต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 400,000 คน
(Jintana Damronglert 2002, 33-35) โดยในช่วงแรกของ
การฟื้นฟูรัฐบาลเป็นแกนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
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โดยวางรากฐานเศรษฐกิจแนวทางทุนนิยมโดยรัฐ
จะไม่เข้าไปแทรกแซง แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็เข้าไป
ควบคุมธนาคารใหญ่ 4 แห่ง บริษัทประกันภัยกว่า
34 แห่ ง และกิ จ การอุ ต สาหกรรมที่ ส ำคั ญ เช่ น
ถ่านหิน ก๊าซ ไฟฟ้า และบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อ
เร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Sanchai Suwangbut 2552,
116-117) นอกจากนี้ตัวเลขงบประมาณที่ถูกใช้ไปกับ
การทำสงครามแอลจีเรียนัน้ ประมาณ 50,000 – 55,000
ล้านฟรังค์ ซึง่ คิดเป็น 50-60% ของงบประมาณกลาโหม
และคิดเป็น 10-15% ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งยัง
ไม่รวมถึงจำนวนแรงงานกว่า 200,000 คน ที่ต้องไป
เป็นทหาร และในปี ค.ศ. 1956 สภาพทางการเงินและ
งบประมาณของฝรั่งเศสเริ่มมีปัญหา เมื่อ De Gaulle
ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ปี ค.ศ. 1958 สภาพการเงิน
การคลัง และเศรษฐกิจมาถึงจุดวิกฤต รัฐบาลขาด
ดุ ล งบประมาณกว่ า 1.2 ล้ า นล้ า นฟรั ง ค์ เป็ น หนี้
ต่างประเทศกว่า 3 ล้านล้านฟรังค์ ซึ่งคิดเป็น 7.5%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National
Product: GNP) สภาพการค้า และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทรุดลงอย่างหนัก รวมถึงความเชื่อมั่นจาก
ต่างประเทศกำลังหมดลงไปเรื่อยๆ ปริมาณทองคำ
สำรองก็เหลือแค่ 630 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในท้ายที่สุด
ต้องนำเข้ามาทดแทนให้ได้ 5 สัปดาห์ แม้ในระยะสั้น
ความสามารถในการชำระหนี้ และการบริหารจัดการ
งบประมาณต่างๆ ที่ประสบอยู่นั้นจะสามารถจัดการ
ให้ เ รี ย บร้ อ ยได้ แต่ ก็ เ หนื่ อ ยและหนั ก พอสมควร
แม้ว่าในช่วงแรกของสงคราม เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะ
ค่อนข้างเติบโตอย่างมากเพราะผลจากการใช้จ่าย
ของกองทั พ ในการทำสงคราม แต่ ใ นระยะต่ อ มา
จากตัวเลขทางเศรษฐกิจและข้อมูลต่างๆ ทำให้เห็น
ว่ า สุ ด ท้ า ยสงครามกลั บ จะทำให้ รั ฐ บาลฝรั่ ง เศส
ล้มละลาย (Merom 2003, 95-98) เมื่อวิเคราะห์จาก
ข้อมูลดังกล่าวผู้เขียนคิดว่าเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ
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และปลดพันธนาการทางการเงินหนี้สาธารณะต่างๆ
จึงไม่แปลกที่ De Gaulle จะเลือกที่จะหยุดการทำ
สงคราม แต่เหนือสิ่งอื่นใดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
การเงิน และอุตสาหกรรม เป็นเพียงแค่ปจั จัยทางอ้อม
เท่านั้น
สำหรับ กลุ่ม FLN นั้นถึงที่สุดแล้วจากข้อมูล
เท่าที่ผู้เขียนมี กลุ่ม FLN ไม่ได้มีส่วนโดยตรงต่อ
การกำหนดนโยบายต่ า งประเทศในกรณี ส งคราม
แอลจีเรียมากนัก เพราะกว่าจะมีการลงนามหยุดยิง
ในข้อตกลงเอวียองในปี ค.ศ. 1962 ท่าทีของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเริ่มเห็นร่องรอยตั้งแต่
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และชัดมากขึน้ ในปี ค.ศ.
1958 ตัง้ แต่การไปเยือนแอลจีเรียของ De Gaulle ในวันที่
4 มิถุนายน 1958 (Ruedy 1992, 172) และได้ประกาศ
ใช้ The Constantine Plan ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1958
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านในการได้รับเอกราชของ
แอลจีเรีย ฉะนั้นกลุ่ม FLN จึงไม่ได้มีบทบาทมากต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงดังกล่าว

การเมืองภายใน ผู้นำ และนโยบาย
ต่างประเทศ
จากที่ ไ ด้ ไ ล่ เ รี ย งวิ เ คราะห์ ตั ว แสดงต่ า งๆ
ตั้งแต่ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ (ปัจจัย
ภายนอก) จนมาถึงปัจจัยทางการเมืองภายใน ซึง่ ได้แก่
1) โครงสร้างทางการเมือง ได้แก่ รัฐธรรมนูญปี 1958,
De Gaulle และรัฐสภา 2) โครงสร้างของรัฐบาล ได้แก่
นายกรัฐมนตรี บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ
และตัวรัฐมนตรี และกองทัพ 3) โครงสร้างทางสังคม
ได้แก่ สื่อสารมวลชน ภาคเศรษฐกิจ การเงิน และ
อุตสาหกรรม และกลุ่ม FLN ผลสรุปสุดท้ายที่ผู้เขียน
ได้โดยใช้กรอบคิดแบบ Neoclassical Realism โดย
กรณี นี้ ผู้ ที่ มี บ ทบาทในการเปลี่ ย นแปลงนโยบาย
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ต่ า งประเทศในกรณี ส งครามแอลจี เ รี ย นั้ น มี อ ยู่ 4
ตัวแสดงด้วยกัน 1) De Gaulle 2) รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.
1958 3) กลุ่ม FLN 4) วิกฤตการคลังและงบประมาณ
ทั้ง 4 ตัวแสดงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยทางการเมือง
ภายในทัง้ หมด โดย De Gaulle คือตัวแสดงทีม่ บี ทบาท
หลักในกรณีนี้ รัฐธรรมนูญปี 1958 มีส่วนทำให้เขา
สามารถแสดงศักยภาพและดำเนินการเปลี่ยนแปลง
นโยบายดังกล่าวได้สำเร็จ นอกจากนี้ตัวแสดงอย่าง
กลุ่ม FLN กับวิกฤตการคลังและงบประมาณของ
ฝรั่งเศสที่กำลังเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้น เป็นเพียงแค่
ตัวแสดงที่มีผลทางอ้อมเท่านั้น เพราะในเรื่องของ
วิ ก ฤตการคลั ง และงบประมาณ เป็ น ผลสื บ เนื่ อ ง
ในภายหลังเมื่อสงครามยืดเยื้อ ซึ่งก่อนหน้าที่ De
Gaulle จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้น เขาก็แสดง
ตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การทำสงครามในแอลจีเรีย ยิ่งไปกว่านั้น Pflimlin
นายกรัฐมนตรีฝรัง่ เศสก่อนหน้า De Gaulle ก็มแี นวคิด
ในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว แต่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้เพราะกองทัพฝรัง่ เศสในแอลจีเรียต่อต้านทำให้เกิด
สภาวะตึงเครียดเกิดขึน้ De Gaulle จึงได้เข้ามาจัดการ
กับปัญหาดังกล่าว ฉะนั้นวิกฤตดังกล่าวจึงไม่ได้มีผล
โดยตรง เช่นเดียวกับกลุ่ม FLN เป็นเพียงตัวแสดง
ที่กระตุ้นให้ฝรั่งเศสเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปสู่
เอกราชของแอลจีเรียในทีส่ ดุ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงแรกๆ
กลุ่ม FLN ก็ไม่ได้พอใจต่อท่าทีของ De Gaulle ใน
การแก้ปัญหามากนัก ก็ยังคงยึดการทำสงครามและ
ก่อความรุนแรงต่อไป ดังนั้น ตัวแสดงที่มีบทบาท
ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศดังกล่าว
จึ ง เป็ น ตั ว De Gaulle และรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 1958
โดยมีตัวแสดงอย่างกลุ่ม FLN และวิกฤตการคลังและ
งบประมาณของฝรั่งเศส เป็นตัวแสดงที่กระตุ้นใน
ทางอ้อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผลของการวิเคราะห์ข้างต้น ทำให้เห็นถึง
ความสั ม พั น ธ์ ข องการเมื อ งภายใน ผู้ น ำ และ
การกำหนดนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยที่สำคัญ
ในสามความสัมพันธ์นี้ก็คือการเมืองภายใน ซึ่งก็คือ
โครงสร้างทางการเมืองที่ระบุว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ
ในการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
ในกรณีฝรัง่ เศสในช่วงการตัดสินใจของ De Gaulle กับ
เรื่องสงครามแอลจีเรีย แสดงให้เห็นแล้วว่าโครงสร้าง
ทางการเมืองภายในเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ซึ่งทำให้
De Gaulle สามารถดำเนินนโยบายตามที่เขาต้องการ
ได้ เพราะอย่างทีก่ ล่าวไว้แล้วว่า De Gaulle มีความคิด
เรือ่ งการให้เอกราชแก่แอลจีเรียตัง้ แต่ชว่ งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 แต่ดว้ ยโครงสร้างทางการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญ
ปี ค.ศ. 1958 ที่ไม่เอื้อให้เขาทำตามความต้องการ
ของตนเอง การตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่ ง
ต่างประเทศยังอยูภ่ ายใต้กระบวนการทีร่ ฐั สภาต้องให้
การเห็นชอบด้วย แต่พอรัฐธรรมนูญปี 1958 ได้ประกาศ
ใช้ อ ำนาจในการต่ า งประเทศถู ก โอนถ่ า ยไปให้
ประธานาธิ บ ดี อ ย่ า งเบ็ ด เสร็ จ ไม่ ต้ อ งผ่ า นรั ฐ สภา
ประธานาธิบดีสามารถตัดสินใจได้เลย De Gaulle จึง
สามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องสงคราม
แอลจีเรียจนประสบความสำเร็จในที่สุด ฉะนั้นปัจจัย
ทางการเมืองภายในของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศทีอ่ ำนาจในการตัดสินใจในเรือ่ งการต่างประเทศ
แก่ประธานาธิบดีอย่างเบ็ดเสร็จ จะส่งผลอย่างมาก
ต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศ โดยดูได้จากกรณี
De Gaulle กับการแก้ปัญหาเรื่องสงครามแอลจีเรีย

บทสรุป: รัฐธรรมนูญ De Gaulle
และแอลจีเรีย
ตลอดงานชิ้นนี้ ผู้เขียนได้เริ่มจากอธิบาย
กรอบคิดแบบ Neoclassical Realism แล้วให้ข้อมูล
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เรื่ อ งประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ของนโยบาย จนถึ ง การลงไป
วิเคราะห์และพิจารณาตัวแสดงในปัจจัยทางการเมือง
ภายใน และจนถึ ง บทสรุ ป นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ถึ ง
การกำหนดนโยบายต่างประเทศในกรณีของ De Gaulle
ต่อประเด็นเรือ่ งสงครามแอลจีเรีย อาศัยกรอบคิดแบบ
Neoclassical Realism ในการวิเคราะห์ได้ผลออกมา
ว่าเหตุผลสำคัญของการเปลีย่ นแปลงนโยบายดังกล่าว
คือการปฏิบัติการของกลุ่ม FLN ในสงครามแอลจีเรีย
ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสไม่สามารถจบสงครามนี้ได้โดยเร็ว
กลับทำให้สงครามยืดเยื้อจนถึงปีที่ 4 ของสงคราม
ร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏโดยเฉพาะ
ปัญหาวิกฤตการคลังและงบประมาณของฝรั่งเศส
ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการทำ
สงครามดังกล่าว และที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสำคัญก็คอื การขึน้ มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
ของ De Gaulle และพร้อมกับรัฐธรรมนูญปี 1958 ซึ่ง
ช่วยให้โครงสร้างทางการเมืองของฝรั่งเศสเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จโดย De Gaulle
ได้เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศจากการทำสงคราม
ของฝรั่งเศสกรณีสงครามแอลจีเรียมาเป็นการมอบ
เอกราชให้แก่แอลจีเรียแทน ฉะนัน้ ปัจจัยหรือตัวแสดง
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้แก่ 1) De Gaulle
2) รัฐธรรมนูญปี 1958 3) กลุ่ม FLN 4) วิกฤตการคลัง
และงบประมาณของฝรั่งเศส
ฉะนั้นในแง่นี้เพื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างตัวแสดงดังกล่าวต่อการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
นั้ น ภายใต้ ก รอบคิ ด แบบ Neoclassical Realism
ฉะนัน้ ตัวแสดงทีส่ ำคัญ คือ De Gaulle ตัวแสดงทีท่ ำให้
De Gaulle สามารถการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้นั้น
ก็คอื รัฐธรรมนูญปี 1958 ในความสัมพันธ์คนู่ จี้ ะเห็นว่า
ตัวรัฐธรรมนูญทำให้ De Gaulle มีอำนาจในการกำหนด
นโยบายต่างประเทศตามที่ตนต้องการได้อย่างเต็มที่
ส่วนในคู่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม FLN และ วิกฤต
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การคลั ง และงบประมาณของฝรั่ ง เศสนั้ น ช่ ว ยเพิ่ ม
เหตุผลของการเปลีย่ นแปลงนโยบายทีห่ นักแน่นเพราะ
ทั้ง 2 ตัวแสดงนี้ในแง่นี้ก็บีบให้ De Gaulle ต้องเลือก
ทางที่เลี่ยงต่อการทำสงคราม เพราะงบประมาณที่
ต้องใช้ และความไม่ประสบผลต่อการปราบปราม
กลุ่ม FLN ด้วยกองทัพ แต่ถึงกระนั้นตัว De Gaulle
เองก็สำคัญถ้าหาก De Gaulle ไม่มีแนวคิดเรื่องให้
เอกราชให้ กั บ แอลจี เ รี ย De Gaulle ก็ อ าจเลื อ ก
ที่ไม่ให้เอกราชและดำเนินสงครามต่อไป แต่ที่สุดแล้ว
รัฐธรรมนูญปี 1958 เอง ก็สร้างโครงสร้างทางการเมือง
ที่ทำให้ De Gaulle ทำในสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างสะดว
กและประสบผล นี่เป็นปฏิสัมพันธ์ของเหล่าตัวแสดง
ต่างๆ ทีท่ ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายต่างประเทศ
ของฝรั่งเศสต่อกรณีสงครามแอลจีเรีย
ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว ผลการศึ ก ษาของงานชิ้ น นี้
ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศในระบบกึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศส
ที่อำนาจของประธานาธิบดีมีมาก และโดยเฉพาะ
ในเรือ่ งต่างประเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการใดๆ ฉะนัน้ ในแง่นี้
ผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เราเห็นประเด็นที่น่าสนใจ
สองประเด็นด้วยกัน ได้แก่ เรือ่ งประธานาธิบดีกบั การ
กำหนดนโยบายต่างประเทศของฝรัง่ เศส และลักษณะ
ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศในแบบฝรั่งเศส
ประเด็นในเรื่องแรกเราเห็นแล้วว่าภายใต้
รัฐธรรมนูญ 1958 ซึง่ บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ภาวะผูน้ ำ
และวิสยั ทัศน์ของประธานาธิบดีกลายเป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
เห็นได้ไม่ยากในฝรัง่ เศส นโยบายต่างๆ ทีป่ ระธานาธิบดี
ได้หาเสียงไว้ในช่วงเลือกตัง้ จะประสบความสำเร็จได้
ก็ดว้ ยความสามารถและภาวะผูน้ ำของประธานาธิบดี
เท่านั้น เพราะโครงสร้างการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวเอือ้ ให้ผนู้ ำต้องแสดงความสามารถและภาวะ
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ผูน้ ำในฐานะผูก้ มุ อำนาจสูงสุดของประเทศ ฉะนัน้ ทุกๆ
การดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีวิสัยทัศน์ของ
ประธานาธิบดีจะนำไปสู่การปฏิบัติในที่สุด และนั่น
คื อ ตั ว ชี้ วั ด สำคั ญ ต่ อ การเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะพิ สู จ น์ ว่ า
ประธานาธิบดีคนนีจ้ ะยังคงอยูใ่ นตำแหน่งนีต้ อ่ ไปหรือ
ไม่ แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่น่าสนใจของระบบการเมือง
ของฝรั่งเศสก็คือความลงตัวที่ระบบการเมืองนัยหนึ่ง
ผูกติดกับตัวผู้นำอย่างมาก แต่ก็ยังคงสถานะของ
ความเป็นสถาบันไว้ได้อย่างมัน่ คง การเปลีย่ นผ่านหรือ
การดำเนินนโยบายทางการเมืองแต่ละครั้งของระบบ
การเมืองฝรั่งเศสสามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวก
ตลอดเวลากว่า 60 ปี (ค.ศ. 1958 – 2015) ฝรั่งเศส
มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในอย่างมาก ไม่ว่า
นโยบายของประธานาธิบดีจะออกมาแบบซ้ายสุดโต่ง
หรื อ อนุ รั ก ษ์ นิ ย มสุ ด ขั้ ว ระบบการเมื อ งที่ ด ำรงอยู่
สามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวไปสู่การนำไปปฏิบัติ
และเห็ น ผลในที่ สุ ด ตั ว นโยบายต่ า งประเทศเอง
ก็ ลั ก ษณะเดี ย วกั น นั้ น คื อ ประธานาธิ บ ดี มี ค วาม
คิ ด เห็ น หรื อ ต้ อ งการดำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศ
อย่ า งไร แนวโน้ ม ที่ ฝ รั่ ง เศสจะดำเนิ น นโยบาย
ต่ า งประเทศตามที่ ป ระธานาธิ บ ดี ก็ มี สู ง อย่ า งมาก
เพราะตั ว โครงสร้ า งทางการเมื อ งฝรั่ ง เศสนั้ น ให้
อำนาจเบ็ดเสร็จต่างๆ ในเรื่องการต่างประเทศแก่
ประธานาธิบดี ฉะนั้นอาจพูดได้ว่าเมื่อต้องการรู้ว่า
ฝรั่งเศสจะดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อกรณีต่างๆ
อย่างไร การรู้ว่าประธานาธิบดี ณ ช่วงเวลานั้นคิด
อย่างไรต่อประเด็นดังกล่าว ทำให้เราอาจจะเห็นภาพ
ในอนาคตว่าฝรั่งเศสจะดำเนินนโยบายต่างประเทศ
ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างไร ดังนั้นสำหรับฝรั่งเศส
แล้วนโยบายต่างประเทศจะเป็นเช่นไร ก็ต้องไปดูที่
ตัวประธานาธิบดีวา่ คิดอย่างไร ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญ
1958 กำหนดให้ประธานาธิบดีมีอำนาจเต็มในเรื่อง
ดังกล่าว

ลั ก ษณะของการกำหนดนโยบายต่ า ง
ประเทศแบบฝรัง่ เศส ด้วยรูปแบบการกำหนดนโยบาย
ต่างประเทศ และการให้อำนาจผู้นำต่อเรื่องดังกล่าว
ทำให้เห็นว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างจากหลาย
ประเทศ บางทีกระทรวงการต่างประเทศมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการกำหนดนโยบาย หรือบางคณะทีป่ รึกษา
ผูน้ ำมีสว่ นสำคัญ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ยากจะมีลกั ษณะทีผ่ นู้ ำ
มี อ ำนาจในการกำหนดนโยบายต่ า งประเทศแบบ
ฝรั่งเศสได้ ซึ่งแน่นอนว่าการจะเอาฝรั่งเศสไปเปรียบ
เทียบกับประเทศคงยาก เพราะการเมืองภายในของ
แต่ละประเทศนัน้ ไม่เหมือนกัน ฝรัง่ เศสเองก็มลี กั ษณะ
เฉพาะของตัวโครงสร้างทางการเมือง และความลงตัว
ระหว่ า งการผู ก ติ ด กั บ ตั ว ผู้ น ำทางการเมื อ งกั บ คง
สถานะความเป็นสถาบันได้ในเวลาเดียวกัน แต่ถึง
กระนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเป็นอย่างที่
ฝรัง่ เศสเป็นได้ แต่อาจต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารเสียใหม่
เพื่อให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว แต่ก็เป็นเรื่อง
ที่ยากจะคาดคะเนได้ว่าประเทศอื่นๆ ที่อยากเป็น
อย่างฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นมาอย่างไร และมีลักษณะ
เหมือนหรือต่างไปจากที่ฝรั่งเศสเป็นหรือไม่ แต่กรณี
ฝรั่ ง เศสแสดงให้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า นโยบายต่ า งประเทศ
ไม่ใช่แค่เรื่องปัจจัยภายนอกหรือการเมืองระหว่าง
ประเทศ หรือระบบระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว
แต่ปจั จัยการเมืองภายใน และผูน้ ำ โดยเฉพาะการเมือง
ภายในที่แวดล้อมตัวผู้นำอยู่ จะเป็นตัวชี้ขาดสำคัญที่
จะบอกได้วา่ แนวโน้มของทิศทางนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศนัน้ ๆ จะไปในทางไหน และจะเป็นแบบใด
ฉะนั้นลักษณะการกำหนดนโยบายต่างประเทศแบบ
ฝรัง่ เศสทำให้เห็นว่าปัจจัยการเมืองภายในมีสว่ นสำคัญ
อย่างมากต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
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