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คํานํา 

 
งานวิจัยเรื่อง การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (เยอรมันตะวันออก) 

อันนําไปสูการเปดกําแพงเบอรลินในป ค.ศ.1989  ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนดวยวัตถุประสงคหลายประการ 

ประการแรกน้ันเพื่อศึกษาเหตุปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นําไปสูการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออก 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอการปฏิวัติในยุโรปตะวันออกจนทําใหระบอบคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก 

ลมสลายลง ประการตอมาเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาระบบระหวางประเทศในยุคหลังสงคราม

เย็นรวมทั้ง การบูรณาการยุโรปทั้งในแนวลึก (vertical) และแนวกวาง (horizontal) และประการ

สุดทายเพื่อเปนตัวอยางหน่ึงในการศึกษาเรื่องของการรวมชาติซึ่งอาจเปนในลักษณะการวิเคราะห

แบบเจาะลึกหรือเปนไปในแบบการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 

 

ผูวิจัยคาดหวังวางานวิจัยฉบับน้ีจะสามารถเพิ่มพูนความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งของ

ผูวิจัยเองในเรื่องของการสิ้นสุดสงครามเย็น การรวมประเทศเยอรมนี การบูรณาการยุโรป และระบบ

ความสัมพันธระหวางประเทศในยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งลวนแลวแตเปนประเด็นที่สําคัญอยางย่ิงใน

สาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากน้ีผูวิจัยยังต้ังใจนําความรูและความเขาใจน้ีไปใชใน

การเรียนการสอนในวิชาที่เกีย่วของกับการเมืองระหวางประเทศ นโยบายตางประเทศของมหาอํานาจ 

และการเมืองการปกครองของประเทศในยุโรป รวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและนโยบาย

ตางประเทศของประเทศในยุโรป ซึ่งบางสวนของวิชาเหลาน้ีผูวิจัยก็กําลังสอนอยูหรือต้ังใจจะทําการ

สอนในอนาคต ผูวิจัยยังหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกนิสิตนักศึกษาและ

สาธารณชนทั่วไปที่สนใจประเด็นดังกลาวและนําการวิจัยฉบับน้ีไปเปนพื้นฐานหรือไปประกอบการ

ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต 

 

ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณศูนยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เปนอยางสูงที่

ไดเอื้อเฟอสนับสนุนในเรื่องทุนการวิจัย และขอขอบคุณบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด คณะ

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดของ Geschwister-Scholl-Institut fuer Politische 

Wissenschaften คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมิวนิค และ ศูนยเอกสารแหงรัฐบาวาเรีย 

(Bayerische Staatsarchiv) ณ.นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี รวมทั้งบรรดามิตรสหายชาวเยอรมัน

ของผูวิจัยที่ไดใหความอนุเคราะหในเรื่องขอมูลอันยังประโยชนอยางย่ิงตองานวิจัยฉบับน้ี ขอผิดพลาด

ใดๆที่อาจปรากฏในงานวิจัยฉบับน้ีน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 

 

รองศาสตราจารย ดร.บรรพต  กําเนิดศิร ิ
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บทคัดยอ 
 

สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันหรือเยอรมัน

ตะวันออกน้ันเกิดจากสาเหตุภายในเปนหลักซึ่งอาจแบงไดออกเปนทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคม ตามลําดับความสําคัญ ทางดานเศรษฐกิจน้ันระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง 

(Plan Economy) โดยที่มิไดคํานึงถึงกลไกดานการตลาด การแขงขันและอุปสงคอุปทานดังเชนใน

ระบบเศรษฐกิจแบบแขงขันเสร ีมิไดตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเพียงพอแมวารัฐบาล

จะไดพยายามทุมเงินอุดหนุนในภาคการผลิตและการคาเพื่อกดใหราคาสินคาตํ่าลงกวาความเปนจริง 

นอกจากน้ีการที่รัฐบาลตองการดําเนินตามแผนทางเศรษฐกิจที่ไดปรับลดเปาหมายลงเปนระยะๆทํา

ใหตองใชมาตรการประหยัดคาใชจายในบางดานจึงสงผลใหสภาพความเปนอยูของประชาชนตกตํ่าลง

โดยพิจารณาจากจํานวนและสภาพของที่พักอาศัยที่ไมไดมาตรฐาน โรงงานผลิตสินคาดาน

อุตสาหกรรมที่ไมไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยทําใหสินคาที่ผลิตข้ึนมามีคุณภาพดอยลงและไม

สามารถสงไปแขงขันในตลาดตางประเทศไดดีแมวาจะมีตลาดในเยอรมันตะวันตกเกื้อหนุนอยูก็ตาม 

นโยบายประหยัดคาใชจายเพื่อนําเงินไปใชหน้ีตางประเทศยังทําใหรัฐบาลไมสามารถลงทุนในดาน

เศรษฐกิจที่สําคัญไดสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมากและคาเงินมารคของเยอรมนัตะวันออกตก

ตํ่าลงเรื่อยๆ 

ปจจัยการผลิตดานแรงงานของเยอรมันตะวันออกก็ประสบปญหามากไมแพปจจัยดาน

เศรษฐกิจอื่นๆ แมวาแรงงานจะมีการศึกษาสูงและไมมีปญหาเรื่องการวางงาน แตแรงงานกลับขาด

กําลังใจในการทํางานและขาดจิตสํานึกวาเปนสวนหน่ึงของหนวยงานที่ตนทําอยูทําใหผลงานที่ออกมา

ไมมีคุณภาพมากนักและเกิดการยายงานบอยๆ นอกจากน้ีปญหาแรงงานอพยพไปต้ังถ่ินฐานใน

เยอรมันตะวันตกเน่ืองจากไมพอใจสภาพการทํางานและไดรับเงินเดือนคาจางไมสอดคลองกับภาระที่

ตองรับผิดชอบย่ิงทําใหปญหาดังกลาวทวีความรุนแรงข้ึน การที่รัฐบาลนําเขาแรงงานตางดาวมิไดทํา

ใหปญหาดังกลาวลดนอยลงแตกลับสรางปญหาสังคมเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากแรงงานตางชาติถูกมองวา

มาแยงงานทํา แมวารัฐบาลจะไดพยายามลดความไมพอใจของประชาชนดวยการกดราคาสินคาใหตํ่า

ดวยการทุมเงินอุดหนุนสินคาแตก็ทําใหสินคาขาดแคลนและมีคุณภาพตํ่า ความไมพอใจดานเศรษฐกิจ

ที่ตอเน่ืองสะสมมาเปนเวลานานและมองไมเห็นทางออกที่ดีเปนสาเหตุสําคัญที่ประชาชนเริ่ม

เคลื่อนไหวทางการเมือง 

แมวารัฐธรรมนูญของเยอรมันตะวันออกกําหนดวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ

สรางสรรคประเทศใหเปนสังคมนิยมเต็มรูปแบบตามแนวทางของมารซและเลนิน แตในความเปนจริง

พรรค SED และรัฐบาลไดพยายามอยางย่ิงยวดที่จะรวบอํานาจทุกอยางไวที่สวนกลางและปฏิเสธ

แนวคิดแบบเสรีนิยมหรือการปฏิรูปใดๆ อีกทั้งยังใชการสอดแนม ควบคุม และลงโทษประชาชนของ
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ตนที่กระทําการใดๆ ที่รัฐพิจารณาวาเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐและของพรรค การที่นายมิคาอิล 

กอรบาชอฟ ไดนําแนวทางเสรีนิยมบางสวนมาใชปฏิรูปดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในสหภาพ

โซเวียต หรือการที่โปแลนดและฮงัการกีําลงักาวไปสูแนวทางเสรีนิยมตามแบบสภาพโซเวียตก็ย่ิงทําให

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกยึดเกาะแนวทางสังคมนิยมแบบสตาลินอยางเหนียวแนนมากย่ิงข้ึนและย่ิง

กอความไมพอใจใหแกประชาชนเยอรมนัตะวันออกรวมไปถึงสมาชิกพรรค SED หัวกาวหนามากย่ิงข้ึน  

ความไมพอใจในหมูประชาชนไดแปรเปลีย่นไปเปนพลงัปฏิวัติที่พรอมจะปะทะกบัผูนําของตน

ในป ค.ศ.1989 เน่ืองจากเหตุการณสองเหตุการณ ไดแก การออกกฎระเบียบฉบับใหมวาดวยการ

เดินทางและการเดินทางออกนอกประเทศในเดือนธันวาคม ค.ศ.1988 และการเลือกต้ังสวนทองถ่ินใน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1989 ขอจํากัดที่เขมงวดมากข้ึนในระเบียบดังกลาวและการทุจริตผลการ

เลือกต้ังไดแสดงใหประชาชนเยอรมันตะวันออกตระหนักวาผูนําพรรค SED ยังไมยอมเปลี่ยนแปลง

หลักการและโลกทัศนของตนที่เคยมีมานานถึง 40 ป ความอดทนของประชาชนไดถึงที่สุดแลว  

ผูอพยพลี้ภัยชาวเยอรมันตะวันออกหลายหมื่นคนไดเขาไปพํานักอยูในสถานทูตเยอรมันตะวันตก  

ณ กรุงบูดาเปสต ปราก และวอรซอ รวมทั้งสํานักงานผูแทนเยอรมันตะวันตกในกรุงเบอรลิน

ตะวันออกเพื่อบีบบังคับใหรัฐบาลของตนยินยอมปลอยใหพวกตนเดินทางไปสูเยอรมันตะวันตกได

ตามที่ตองการ สวนในประเทศเยอรมันตะวันออกเองน้ัน บรรดากลุมฝายคานทั้งหลายตางก็เริ่มการ

เคลื่อนไหวเพื่อจัดต้ังพรรคการเมืองในรูปแบบตางๆ กันเพื่อเรียกรองเสรีภาพจากพรรค SED 

ประชาชนที่กําลังโกรธแคนจํานวนมากไดออกมายังทองถนนทุกๆวันเพื่อเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ ใน

พรรค SED เองก็เกิดความไมพอใจในหมูสมาชิกพรรคระดับลางเน่ืองจากบรรดาผูนําพรรคระดับสูงไม

พยายามรับรูและเขาใจปญหาของประเทศซึ่งเปนเหตุใหสมาชิกพรรคขอลาออกจากการเปนสมาชิก

เปนจํานวนมากต้ังแตเดือนสิงหาคม ค.ศ.1989  

ภายใตสถานการณอันยุงยากเชนน้ี เยอรมันตะวันออกไมมีทางเลือกอื่นใดอีกนอกจากตอง

เปลี่ยนแปลงบางอยางเพื่อความอยูรอดของพรรค SED ตอไป การปรับเปลี่ยนผูนําพรรคก็มิไดทําให

ภาพลักษณของพรรคดีข้ึนแตอยางใด เสียงของประชาชนหลายแสนคนที่พากันออกมาตามทองถนน

เพื่อเรียกรองเสรีภาพดังย่ิงข้ึนทุกทีและจํานวนผูออกมาเดินขบวนประทวงก็มีมากข้ึนทุกวัน พรรค 

SED ไมมีทางเลือกอื่นใดอีกแลวนอกจากจะตองยอมตามความตองการของประชาชน ในวันที่ 9 

พฤศจิกายน ค.ศ.1989 รัฐบาลเยอรมันตะวันออกยินยอมเปดกําแพงเบอรลินใหประชาชนเยอรมันทั้ง

สองประเทศเดินทางไปมาหาสูกันไดโดยเสรี เหตุการณดังกลาวน้ีถือไดวาการปฏิวัติในเยอรมัน

ตะวันออกไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 
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สวนนํา 
 

การเปดกําแพงเบอรลินโดยรัฐบาลเยอรมันตะวันออกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 

นับวาเปนเหตุการณที่สําคัญที่สุดเหตุการณหน่ึงที่ไดรับการบันทึกไวในประวัติศาสตรโลกรวมสมัย 

กําแพงเบอรลินเปนสวนหน่ึงของเสนเขตแดนที่เคยแบงแยกรัฐสองรัฐที่มีประชากรเช้ือชาติเดียวกัน 

พูดภาษาเดียวกัน และเคยอยูรวมกันเปนประเทศมหาอํานาจทีย่ิ่งใหญมาเปนเวลาชานาน ออกจากกัน

เปนเวลาถึง 28 ป ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันหรือเยอรมนีตะวันตกซึ่งมรีูปแบบการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันหรือเยอรมนีตะวันออกที่ปกครองโดย

พรรคคอมมิวนิสต ภายในเวลาเพียง 1 ป หลังจากน้ัน เยอรมันตะวันออกไดขอเขามารวมประเทศกับ

เยอรมันตะวันตกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1990 และไดกลายเปนรัฐ 5 รัฐของสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมันซึ่งก็หมายถึงวาเยอรมนีสามารถรวมชาติกันไดอีกครั้งหน่ึง (ครั้งแรกโดยบิสมารคเมื่อป ค.ศ.

1870) และอาจถือไดวาบทหน่ึงแหงประวัติศาสตรโลกที่เคยถูกแบงแยกและรอนระอุไปดวยสงคราม

เย็นไดปดฉากลง 

การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกไดจุดประกายและแพรเช้ือแหงการปฏิวัติไปทั่วภูมิภาคยุโรป

ตะวันออกที่ยังคงปกครองในระบอบคอมมิวนิสตอยู (แมวาฮังการีเปนประเทศแรกในกลุมรัฐบริวาร

ของสหภาพโซเวียตที่ตัดสินใจเปดมานเหล็กโดยที่ปราศจากความรุนแรงใดๆก็ตาม จึงไมถือวามีการ

ปฏิวัติเกิดข้ึนในฮังการี) ในช่ัวเวลาเพียง 2 เดือน ประชาชนในเช็คโกสโลวาเกีย โปแลนด บัลแกเรีย 

ตางพากันออกสูทองถนนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยและตางก็ประสบความสําเร็จในการโคนลม

ระบอบการปกครองที่เคยกดข่ีพวกตนมาเปนเวลานานถึง 40 ป โดยแทบจะไมเสียเลือดเน้ือแตอยาง

ใด ยกเวนในโรมาเนียที่การตอสูระหวางประชาชนที่มีทหารสวนใหญใหการสนับสนุนกับกองกําลัง

รักษาความปลอดภัย (Sicuritate) ของรัฐบาลจอมเผด็จการภายใตการนําของนายนิโคไล เชาเชสกู 

ตองจบลงอยางนองเลือดโดยที่ฝายประชาชนชาวโรมาเนียไดรับชัยชนะเปนของขวัญวันคริสตมาสใน

วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1989 อีก 2 ปหลังจากน้ันสหภาพโซเวียตซึ่งเคยเปนผูนําของโลกคอมมิวนิสตก็

ถึงแกกาลลมสลาย และหมายถึงยุคแหงสงครามเย็นที่เริ่มข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ.1947 สิ้นสุดลงอยางเปน

ทางการ 

การสิ้นสุดสงครามเย็นที่เริ่มตนข้ึนจากการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกเปนเสมือนหน่ึงปจจัย

ที่ผลักดันใหสหภาพยุโรปเรงบูรณาการทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง สนธิสัญญามาสทริชท (Treaty of 

Maastricht 1993) และสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม (Treaty of Amsterdam 1997) นอกจากจะทําให

สมาชิกของสหภาพยุโรปรวมตัวกันอยางเหนียวแนนมากข้ึนจนนําไปสูการจัดต้ังสหภาพทางการเงิน

และการนําเงินตราสกุลเดียวกันมาใชต้ังแตป ค.ศ.1999 แลว ยังทําใหยุโรปประสานนโยบาย

ตางประเทศและนโยบายดานความมั่นคงไดดีย่ิงข้ึนในรูปของ CFSP (Common Foreign and 
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Security Policy) นอกจากน้ียุโรปยังขยายสมาชิกภาพไปสูประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปใต

อยางกวางขวางจนบัดน้ีมีจํานวนสมาชิกมากถึง 27 ประเทศแลว และยังมีประเทศในกลุมคอมมิวนิสต

เดิมที่กําลังรอการเขาไปเปนสมาชิกโดยสมบูรณอีก เหตุการณที่เกิดข้ึนที่ชาวยุโรปกอนป ค.ศ.1989 

ไมคาดคิดวาจะเปนไปไดคือการที่ประเทศอดีตสมาชิกกติกาสนธิสัญญาวอรซอ (Warsaw Pact) บาง

ประเทศไดกลายเปนสมาชิกขององคการที่เคยเปนศัตรูหมายเลขหน่ึงของพวกตน น่ันคือองคการ

สนธิสัญญารวมปองกนัแอตแลนติกเหนือหรอืองคการนาโต นอกจากน้ี การบูรณาการของยุโรปยังเปน

ตัวอยางสําคัญที่ทําใหเกิดการรวมกลุมหรือการรวมมือระดับภูมิภาคมีมากข้ึนในเกือบทุกสวนของโลก

หรือที่มีอยูแลวก็กําลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เขมขนมากข้ึน 

ดังน้ัน เราอาจกลาวไดวาการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกซึ่งเปนทั้งเหตุและผลของการสิ้นสุด

สงครามเย็นและตามมาซึ่งระบบโลกแบบใหมที่ยังไมอาจกําหนดรูปแบบที่แนชัดลงไปได จึงเปน

เหตุการณที่ควรคาแกการศึกษาอยางลึกซึ้งใหเขาใจวาเพราะสาเหตุใดที่รัฐหน่ึงที่เคยสามารถยืนหยัด

และดํารงความเปนรัฐมาไดถึง 40 ปตองลมสลายลงอยางฉับพลันทันทีและไดสูญหายไปจากแผนที่

ของยุโรปตลอดไป นอกจากน้ีการศึกษาในเรื่องน้ีอาจนําไปใชในการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับ

ประเทศที่ถูกแบงแยกและพยายามที่จะรวมประเทศกันตามรูปแบบที่แตละฝายคิดวาสมควรจะเปน 

ดังเชนประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลใีต หรือประเทศที่ตองการจะรวมดินแดนที่ตนคิดวาถูกแบงแยก

ในขณะที่ดินแดนสวนน้ันก็ตานทานความพยายามน้ันอยางเต็มทีดั่งเชนประเทศจีนและไตหวัน  

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาเหตุปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่นําไปสูการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออก  ซึ่ง

จะสงผลกระทบตอการปฏิวัติในยุโรปตะวันออกจนทําใหระบอบคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกลม

สลายลง 

2) เพื่อเปนพื้นฐานสําหรบัการศึกษาระบบระหวางประเทศในยุคหลังสงครามเย็น การบูรณาการ

ยุโรปทั้งในแนวลึก (vertical) และแนวกวาง (horizontal)  

3) เพื่อเปนตัวอยางหน่ึงในการศึกษาเรื่องของการรวมชาติซึ่งอาจเปนในลกัษณะการวิเคราะห

แบบเจาะลึกหรือเปนไปในแบบการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งของผูวิจัยเองในเรื่องของการสิ้นสุดสงคราม

เย็น การรวมประเทศเยอรมนี การบูรณาการยุโรป และระบบความสัมพันธระหวางประเทศในยุคหลัง

สงครามเย็น ซึ่งลวนแลวแตเปนประเด็นที่สําคัญอยางย่ิงในสาขาวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
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2) เพื่อนําความรูและความเขาใจน้ีไปใชในการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวของกับการเมือง

ระหวางประเทศ นโยบายตางประเทศของมหาอํานาจ และการเมืองการปกครองของประเทศในยุโรป 

รวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของประเทศในยุโรป ซึ่งบางสวน

ของวิชาเหลาน้ีผูวิจัยก็กําลังสอนอยูหรือต้ังใจจะทําการสอนในอนาคต 

3) เพื่อเปนประโยชนแกนิสิตนักศึกษาและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจประเด็นดังกลาวและนํา

การวิจัยฉบับน้ีไปเปนพื้นฐานหรือไปประกอบการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไปในอนาคต 

 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและ/หรือเอกสารอางอิง 

เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงเอกสาร ผูวิจัยจึงเนนการใชเอกสารอางอิงดังตอไปน้ี 

1) เอกสารข้ันปฐมภูมิ ไดแก เอกสารราชการ สนธิสัญญา สุนทรพจน คําใหสัมภาษณ 

แถลงการณ คําปราศรัย จดหมายเปดผนึก คําสั่งอันถือเปนกฎหมาย รายงานการประชุม บันทึกความ

ทรงจําของบุคคลที่อยูรวมในเหตุการณ ฯลฯ 

2) เอกสารข้ันทุติยภูมิ ไดแก หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการวิจัยในทุก

แงมุม บทความในวารสารทางวิชาการ 

3) เอกสารข้ันตติยภูมิ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร  

เอกสารเหลาน้ีสวนใหญผูวิจัยเลือกใชเอกสารตนฉบับในภาษาเยอรมัน รองลงมาเปนเอกสาร

ในภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลําดับ ซึ่งบางสวนผูวิจัยมีอยูแลว ในสวนที่เหลือและที่จําเปนตองใช

น้ันผูวิจัยจะทําการสืบคนตอไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีสัจนิยมใหม (Neorealist Theory/ Neorealismus) ตามแนวทางของ

อารโนลด แบรกชเตรสเซอ (Arnold Bergstraesser) และศาสตราจารย ดร.กอตฟรีด-คารล คินเดอร

มันน (Prof.Dr.Gottfried-Karl Kindermann) ซึ่งเปนผูกอต้ังทฤษฎีน้ีตามแบบ German School 

จากหนังสือเรื่อง Grundelemente der Weltpolitik ของศาสตราจารยคินเดอรมันน ทาน

ไดระบุวาทฤษฎีสัจนิยมใหมหรือ Neorealismus น้ี ไดรับการพัฒนามาจากแนวคิดสัจนิยมทาง

การเมืองแบบด้ังเดิมที่ไรนโฮลด นีบัวร (Reinhold Niebuhr) ผูเปนเสาหลักทางความคิดของทฤษฎีน้ี

เปนผูนําประเด็นดานปรชัญา-มานุษยวิทยามาใชประกอบทฤษฎี ในขณะที่ฮันส เจ มอรเกนเธา (Hans 

J. Morgenthau) เปนผูวางรากฐานระเบียบวิธีการในการใชทฤษฎีดังกลาวในระบบทฤษฎีทางดาน

รัฐศาสตร สาขาวิชาการเมืองระหวางประเทศ 

การใหช่ือทฤษฎีวา “สัจนิยมใหม (Neorealismus)” น้ีช้ีใหเห็นถึงขอเท็จจรงิทีว่าสัจนิยมใหม

น้ียอมแตกตางจากสัจนิยมแบบด้ังเดิม เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากการคนควาวิจัยใหมๆ แรงบันดาลใจ



8 

ที่สําคัญที่สุดที่ทําใหทฤษฎีน้ีเปนรูปรางข้ึนมาน้ันมาจากแนวคิดของอารโนลด แบรกชเตรสเซอ 

(Arnold Bergstraesser) ผูเปนบิดาของสาขาวิชารัฐศาสตรสมัยใหมในเยอรมนี มาจากกลุมทฤษฎี

การตัดสินใจ (Entscheidungstheorien) ที่ใชในการศึกษานโยบายตางประเทศ มาจากกลุมทฤษฎี

ระบบ (Systemtheorien) ทางดานการเมืองระหวางประเทศ และแนนอนวาบางสวนตองมาจากการ

วิจัยดานสังคมจิตวิทยา 

หากเปรียบเทียบกับแนวคิดของมอรเกนเธาแลว สัจนิยมใหมมิไดมองวา “อํานาจ” เปนแรง

ขับเคลื่อนที่สําคัญอันดับแรกที่นําไปสูพฤติกรรมทางการเมอืง ตามความเห็นของนักทฤษฎีสัจนิยมใหม

น้ันอํานาจถูกกําหนดจากความต้ังใจอันหลากหลายและการแขงขันกันแสวงหาผลประโยชนในโลกแหง

ความเปนจริงทางดานการเมืองเพื่อใชในการทําใหตนเอง (รัฐ) อยูรอดหรือเพื่อเนนใหโลกประจักษ

ความมีตัวตนของรัฐทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เราจึงตองนําอํานาจมาใชรวมกับตัวแปรอื่นๆในการ

วิเคราะหสถานการณการเมืองระหวางประเทศ (Konstellationsanalyse) 

 

ดังน้ัน เราจึงอาจสรุปแนวคิดของทฤษฎีสัจนิยมใหมไดดังน้ี 

1) เปนแนวคิดแบบวิเคราะหและวิพากษโดยต้ังอยูบนรากฐานของการเปรียบเทียบ

ประสบการณทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยพิจารณาจากตัวแปรที่เกี่ยวของกับมนุษยทั้งในเรื่องแรง

บันดาลใจ วิธีการแสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบโตในทางการเมืองระหวางประเทศ 

2) การเนนการวิจัยที่ที่ใชประวัติศาสตรและมานุษยวิทยาในการมองลําดับพัฒนาการของ

เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยพิจารณาจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

3) ดวยความสํานึกวาระเบียบวิธีการในการศึกษาวิจัยทางดานรัฐศาสตรน้ันเปนการบูรณาการ

ความรูในลักษณะสหวิชาการ 

4) เปนการแสดงหนวยทางดานพฤติกรรมอยางเปนระบบและความสัมพันธระหวางหนวย

เหลาน้ันในระดับของการมีปฏิสัมพันธที่แตกตางกันของการเมืองระหวางประเทศหรือความสัมพันธ

ขามชาติในลักษณะอื่นๆ 

5) ในการวิเคราะห เราตองไมลืมพิจารณาปจจัยเรื่องพฤติกรรมของผูมีสวนทําใหเกิด

สถานการณน้ันๆ โดยพิจารณาจุดยืนที่แตกตางกัน ประสบการณ ผลประโยชน และโลกทัศนของ

บุคคลเหลาน้ัน 

6) ใหตระหนักวาตัวแปรภายในของรัฐที่มีปฏิสัมพันธกันเองในรัฐหรือระหวางรัฐมี

ความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาตัวแปรระหวางประเทศในการวิเคราะหดานการเมืองระหวางประเทศ 

7) ความคิดในเรื่องสาเหตุของการเกิดวิกฤติการณที่มีหลากหลายสาเหตุในกระบวนการทาง

การเมืองที่ดําเนินสืบเน่ืองมากจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
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เราอาจกลาวโดยสรุปไดวาวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของทฤษฎีสัจนิยมใหมในแบบ German 

School น้ีคือการพัฒนาและสังเคราะหวิธีการและกระบวนการในการวิจัยดานการเมืองระหวาง

ประเทศใหมีความสมบูรณแบบมากย่ิงข้ึนไปกวาสัจนิยมในรูปแบบด้ังเดิม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผูวิจัยเนนการวิจัยไปที่เหตุการณที่เกิดข้ึนในเยอรมันตะวันออกเปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิง

เหตุการณที่เกิดข้ึนต้ังแตตนป ค.ศ.1989 ซึ่งอาจจะมีการวิเคราะหเหตุการณกอนหนาน้ีบางเพื่อเปน

การโยงเหตุการณใหเปนเหตุเปนผลกันและเพื่อชวยใหเขาใจไดดีข้ึน การวิจัยจะสิ้นสุดลงเมื่อรัฐบาล

เยอรมันตะวันออกตัดสินใจเปดกําแพงเบอรลินในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1989 
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การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (German Democratic Republic – 

GDR) หรือ เยอรมันตะวันออกในฤดูใบไมรวง ปค.ศ.1989 

 

1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมันตะวันออกในชวงตนทศวรรษ 1980 จนกระทั่งถึงป ค.ศ.

1989 

 

นอกเหนือจากประเทศฮังการี หากเราพิจารณาเฉพาะดานเศรษฐกิจแลว เยอรมันตะวันออก

นับไดวาเปนประเทศในกลุมกติกาสนธิสัญญาวอรซอ (Warsaw Pact) ที่เขมแข็งที่สุดและประสบ

ความสําเร็จมากที่สุด ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันตะวันออกสามารถผลิตสินคาสงออกมาไดอยาง

หลากหลาย นอกจากน้ียังเปนประเทศผูนําดานเทคโนโลยีระดับสูงในกลุมประเทศสังคมนิยมแบบ

คอมมิวนิสตดวยกัน ภาคเกษตรกรรมของประเทศใหผลผลิตที่สูงและอยางตอเน่ืองตามเงื่อนไขของ

ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง (Plan Economy) ซึ่งสภาพการทํางานและการดํารงชีพ

ของประชาชนยังจัดไดวาดีกวาประเทศในระบบเศรษฐกิจเดียวกัน ประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกมี

ชีวิตอยูอยางไมขัดสน สินคาจําเปนสําหรับการดํารงชิพไดรับการอุดหนุนดานการเงินจากรัฐจนมีราคา

ที่ตํ่ามาก นอกจากน้ีการวางงานก็ไมปรากฏในสังคมเยอรมันตะวันออกเน่ืองจากรัฐคอยดูแลมิใหเกิด

การวางงานข้ึน 

อยางไรก็ตาม เหตุผลหลักประการหน่ึงที่เยอรมันตะวันออกสามารถดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในทุกแขนงไดผลเปนที่นาประทบัใจไดน้ันก็เพราะไดรับความชวยเหลือดานการเงนิอยางมาก

จากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (Federal Republic of Germany) หรือเยอรมันตะวันตก

โดยเฉลี่ยถึงปละ 1.5 พันลานมารคในรูปของการใหสินเช่ือและการอุดหนุนดานการเงินในรูปแบบ

ตางๆ นอกจากน้ีเยอรมันตะวันออกยังสามารถสงสนิคาเขาไปขายยังประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่ร่ํารวย

ไดโดยผานพอคาคนกลางชาวเยอรมันตะวันตก1 

สถานการณอันสงบเน่ืองจากทุกอยางดูเสมือนวากําลังดําเนินไปดวยดีน้ันกลับพลิกผันไปโดย

สิ้นเชิง เมื่อความไมพอใจของประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกปะทุข้ึนมาโดยที่ไมมีใครคาดฝน การที่

ประชาชนนับพันพากันหนีออกนอกประเทศโดยเขาไปขอลี้ภัยในสถานทูตของเยอรมันตะวันตกใน

โปแลนด ฮังการี และเช็คโกสโลวาเกีย ไดทําลายภาพลักษณของรัฐตัวอยางหลังมานเหล็กไปโดย

สิ้นเชิงและไดฉายภาพของอีกสาธารณรัฐหน่ึงที่แตกตางออกไปจากที่ชาวโลกเคยเขาใจดวยโครงสราง

พื้นฐานที่ลาหลังและถูกปลอยปละละเลยรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกาลาสมัยไรการพัฒนาใดๆ 

สาเหตุหลักที่กอใหเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนก็คือระบบเศรษฐกิจที่เยอรมันตะวันออกใชมา

ตลอดเปนเวลาถึง 40 ป รัฐธรรมนูญมาตรา 9 ระบุวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน “...ดําเนิน

นโยบายเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลาง (Plan Economy)...” ซึ่งน่ันยอมหมายถึงเศรษฐกิจ
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ของประเทศทั้งระบบถูกกําหนดและตัดสนิใจโดยรฐับาล ไมวาจะเปนการผลติหรอืการแบงสรรวัตถุดิบ

เพื่อใชในการผลิต รัฐเปนผูกําหนดเปาหมาย สัดสวนการผลิต คาจาง และราคา รวมทั้งผูกขาดการ

คาขายตางประเทศ จุดออนที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีก็คือการขาดการแขงขันซึ่งตามมาดวย

การขาดกลไกกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจแบบแขงขันเสรี นอกจากน้ีระบบราชการที่ใหญโตอุย

อายก็มิไดทําใหกระบวนการผลิตดําเนินไปไดดวยดี สวนผูผลิตก็มีแนวโนมที่จะดําเนินการตามกรอบที่

รัฐไดกําหนดไวอยางเขมงวดซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอกลไกตลาดอยางย่ิง ระบบเศรษฐกิจดังกลาว

มิไดมีสวนชวยพัฒนาการบริหารจดัการใหดีข้ึน คุณภาพสินคา การผลิตโดยเนนที่อุปทาน และไมมีการ

นํานวัตกรรมดานการผลิตใหมๆมาใชเลย 2 

ต้ังแตที่นายเอริค ฮอนเนคเคอร (Eric Honecker) กาวข้ึนมากุมอํานาจบริหารประเทศน้ัน 

รัฐบาลที่นําโดยพรรคเอกภาพสังคมนิยมแหงเยอรมนี (Sozialistische Einheit Deutschlands - 

SED) ไดเนนเอกภาพในนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมตามแบบอุดมการณคอมมิวนิสต น่ันยอม

หมายถึงวาระดับคุณภาพชีวิตดานวัตถุ ดานจิตใจ และดานวัฒนธรรมจะตองไดรับการสงเสริมให

กาวหนาไปพรอมๆกับอัตราการผลิต เอกภาพของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวจะตองมีสวน

กระตุนใหประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกรูสึกต่ืนตัวทางการเมืองและพรอมที่จะยอมรับรูปแบบทาง

สังคมที่เปนเอกลักษณตามแบบฉบับ “เยอรมันตะวันออก” โครงการที่รวมนโยบายดานเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมเขาดวยกันซึ่งเปนโครงการที่นับวาใหญที่สุดน้ี หากประสบความสําเร็จก็จะสงผล

ใหพรรค SED สามารถดํารงความชอบธรรมในการกุมบังเหียนประเทศอยูได3 แตทวาสิ่งที่เปนผลลัพธ

อันเกิดจากนโยบายดังกลาวจะไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดโดยแยกแยะเปนประเด็นเพื่อใหเห็นได

อยางชัดเจนเปนลําดับ 

แผนกระตุนเศรษฐกิจ 5 ป ระหวางป ค.ศ.1986-1990 ไดกําหนดใหรายไดประชาชาติ

เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอปหลังจากที่อัตราการเพิ่มระหวางป ค.ศ.1981-1985 อยูที่รอยละ 4.5 

ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเพิ่มของรายไดประชาชาติในชวง 3 ปแรกของแผน (1986-1988) ก็มิได

ถึงระดับที่ไดกําหนดไว แมวารายไดประชาชาติในป ค.ศ.1986 จะมีอัตราเจริญเติบโตเกือบถึงเปาที่

วางไว คือรอยละ 4.5 แตกลับลดลงตํ่ากวาเปาเปนอยางมากในป ค.ศ.1987 ซึ่งเหลือเพียงรอยละ 3.6 

และตํ่าลงไปอีกในป ค.ศ.1988 เหลือเพียงรอยละ 3 เทาน้ัน4 จากการพัฒนาที่ไมสรางความพึงพอใจ

นักใหแกบรรดาผูนําพรรคและผูนําดานเศรษฐกิจของประเทศเปนเหตุใหในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.

1988 สภาประชาชน (Volkskammer - เปนช่ือที่ใชเรียกรัฐสภาของเยอรมันตะวันออก) ไดออก

กฎหมายแกไขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแผนกระตุนเศรษฐกิจใหลดลงอยูในระดับปาน

กลางคือที่ รอยละ 4 ตอป 5 

ในสวนที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยน้ัน ในป ค.ศ.1986 เยอรมันตะวันออกมีหองชุดที่รัฐไดสรางให

ประชาชนไดพักอาศัยเปนจํานวน 6,910,720 หนวย ซึ่งในจํานวนน้ันเปนหองชุดที่สรางข้ึนมาใหม
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ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจาํนวน 2,625,881 หนวย และที่ปรับปรุงจากโครงสรางเดิมทีม่ีอยูกอน

หนาจํานวน 1,351,814 หนวย6 สถิติการสรางหองชุดเพื่อการพักอาศัยที่ดีที่สดุของเยอรมนัตะวันออก

ที่ไดบันทึกไวต้ังแตป ค.ศ.1981 คือ 125,731 หนวย หลังจากน้ันการสรางที่พักอาศัยก็ลดลงไปอยาง

ตอเน่ืองในป ค.ศ. 1987 มีการสรางหองชุดจํานวนเพียง 113,974 หนวยเฉพาะในป ค.ศ.1988 ที่ฤดู

หนาวไมหนาวจัดเทากับปกอนหนาน้ีที่สถิติการสรางหองชุดดีข้ึนกวาปที่ผานมาโดยจํานวน 219,243 

หนวย7 อยางไรก็ตามจํานวนของหองชุดที่วางแผนไววาจะสรางข้ึนใหมตามแผนกระตุนเศรษฐกิจป 

ค.ศ.1989 มีจํานวนนอยกวาปกอนหนาน้ี (108,000 แทนที่จะเปน 110,000 หนวย) ในทางตรงกัน

ขาม จํานวนของหองชุดที่ปรับปรุงข้ึนมาจากของเกากลับมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนกวาในปกอนหนา 

(104,000 แทนที่จะเปน 101,000 หนวย) สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐบาลไดปรับเปลี่ยนนโยบาย

ในเรื่องการกอสรางที่พักอาศัย โดยที่รัฐพยายามประหยัดงบประมาณในการกอสรางเพื่อใหไดผลที่

ใกลเคียงกัน รัฐบาลใชเงินในการกอสรางหองชุดใหมหน่ึงหนวยเทากันกับที่รัฐใชจายเงินเพื่อการ

บูรณะหองชุดเกาใหเหมาะแกการอยูอาศัยตอไปไดเปนจํานวนถึง 3 หนวย นอกจากน้ีการกอสรางโดย

มุงเนนการประหยัดงบประมาณทําใหหองชุดที่สรางข้ึนมาน้ันคับแคบและหองตางๆก็เล็กลงจนนาอึด

อัด แมแตนายเอริค ฮอนเนคเคอรผูนําพรรค SED เองยังยอมรับวา ในปลายป ค.ศ.1990 หองชุดใน

เยอรมันตะวันออกรอยละ 14 ไมมีอางอาบนํ้า หองอาบนํ้า หรือ แมแตฝกบัวที่ใชอาบนํ้า และรอยละ 

21 ไมมีหองสุขาภายในหองชุด (เขาใจวามีหองสุขาแบบใชรวมกันนอกหองชุดของแตละช้ัน) 

นอกจากน้ี รอยละ 50 ของหองชุดทั้งหมดไมมีเครื่องทําความรอนที่ทันสมัย8 

ในภาคการคาตางประเทศกับชาติตะวันตกน้ัน เยอรมันตะวันออกสูญเสยีสัดสวนในตลาดมาก

ย่ิงข้ึนทุกทีมาต้ังแตป ค.ศ.1985 สินคาขาเขาจากเยอรมันตะวันออกไปยังประเทศกลุม OECD (โดยไม

นับรวมการคาระหวางเยอรมันตะวันตกและตะวันออก) มีสัดสวนลดลงไปเรือ่ยๆ แนวโนมดังกลาวยัง

เกิดข้ึนกับการคาระหวางเยอรมันทั้งสองประเทศ การที่เศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกออนแอลงทํา

ใหคาเงินของประเทศออนตัวลงไปดวยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินมารคของเยอรมันตะวันตก ในป ค.ศ.

1980 เยอรมันทั้งสองประเทศคาขายกันโดยคิดคาเงิน 1 มารคตะวันตกเทากับ 2.40 มารคตะวันออก 

ในป ค.ศ.1989 1 มารคตะวันตกสามารถแลกเงินมารคตะวันออกไดถึง 4.40 มารค9  เยอรมัน

ตะวันออกมุ งเนนความสัมพันธทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับประเทศในกลุมสมาชิกโคมิคอน 

(Comecon) ซึ่งเปนกลุมประเทศคอมมิวนิสตเหมือนกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อคงความเปนที่หน่ึงของ

กลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แตทวาการคาขายกับกลุมรัฐสมาชิกโคมิคอนจนถึงป ค.ศ.

1989 ก็มิไดราบรื่นและยังมีอัตราลดลงอีกตางหาก10 อยางไรก็ตามเยอรมันตะวันออกมีขอไดเปรียบ

เหนือกวาประเทศในกลุมสมาชิกโคมิคอนดวยกันเน่ืองจากไดรับผลประโยชนไมนอยจากการคาขาย

กับเยอรมันตะวันตกซึ่งมักจะคิดเสมอวาเยอรมันทั้งสองสวนน้ีแทที่จริงแลวก็คือประเทศเดียวกัน 

เยอรมันตะวันออกจึงสงสินคาไปยังเยอรมันตะวันตกโดยที่แทบไมตองเสียภาษีขาเขาแตอยางใด และ

ยังไดรับเครดิตและความชวยเหลือในรูปแบบตางๆจากเยอรมนัตะวันตกอีกเปนอันมาก11 
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หลังจากที่คณะผูปกครองของเยอรมันตะวันออกไดตัดเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนลงไป

อยางมากเพื่อออมเงินไปชดใชหน้ีสินตางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเจาหน้ีตะวันตก ทําให

เศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกเกิดชองวางทางการลงทุนซึ่งสงผลกระทบในทางลบอยางย่ิงตอภาค

ธุรกิจสวนใหญ (ซึ่งลงทุนโดยรัฐ) เยอรมันตะวันออกใชจายเงินเพื่อการพลังงานไปมากถึงปละ 9-10 

พันลานมารค ซึ่งมากถึง 1 ใน 3 ของการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมทั้งหมด12 การที่ราคานํ้ามันดิบ

และกาซธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึนตลอดชวงทศวรรษ 1980 ทําใหเยอรมันตะวันออกลงทุนไปในการทํา

เหมืองถานหินเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนซึ่งกลายเปนการลงทุนที่ผิดพลาดและมีราคาแพง จากสถิติ

ในป ค.ศ.1989 เยอรมันตะวันออกใชพลังงานไฟฟาจากถานหินมากถึงรอยละ 80 และจากพลังงาน

นิวเคลียรเพียงรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานทางเลือกอื่นๆแลวถานหินใหความรอนตํ่ากวา

และยังสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมอยางมาก (การผลิตถานหินทําใหพื้นดินไดรับความเสียหายใน

อัตราสวน 1 ตอ 10 และควันจากถานหินเมื่อผสมกับนํ้าฝนก็จะกลายเปนฝนกรดที่เปนอันตรายตอ

สิ่งมีชีวิตทั้งมวลอยางย่ิง)13 

ปญหาใหญที่เกี่ยวของกบัปจจยัการผลติในระบบเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกอีกประการ

หน่ึงน้ันคือเรื่องของแรงงาน เยอรมันตะวันออกมีแรงงานที่จํากัดและแทบจะไมเพียงพอสําหรับการ

ผลิต ประมาณรอยละ 90 ของประชากรในชวงวัยทํางานเปนผูที่มีงานทํา ดังน้ันเยอรมันตะวันออกจึง

ใชแรงงานประชากรอยางเต็มที่ แรงงานเหลาน้ีจะยังคงอยูในตําแหนงของตนเองตอไปไดเรื่อยๆแมวา

โดยข้ันตอนการผลิตจะไมตองใชแรงงานเหลาน้ีแลวก็ตาม นอกจากน้ีความรูสึกไมพอใจในหมูผูใช

แรงงานก็เพิ่มมากข้ึนเรือ่ยๆ ในวารสารของเยอรมันตะวันออก “Arbeit und Arbeitsrecht (งานและ

กฏหมายแรงงาน)” ฉบับที่ 1/1989 ไดรายงานขอมูลที่นาสนใจวา 1 ใน 10 ของผูมีงานทําน้ันมักจะ

เปลี่ยนงานบอยๆดวยเหตุผลสวนตัวและเปนเหตุใหรัฐตองเกิดความเสียหายหลายพันลานมารค

ตลอดเวลา 40 ปที่ผานมา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณเชนน้ีน้ัน ประการแรกคือสภาพ 

การทํางานที่ไมนาพึงพอใจ ประการตอมาคือเงินเดือนคาจางที่ตํ่า และประการสุดทายก็คือการขาด

จิตสํานึกที่วาตนเปนสวนหน่ึงของสถานที่ทํางานน้ัน14 ทุกสถานที่ทํางานเต็มไปดวยกฎระเบียบอัน

ยุงยากซับซอนที่ผูกมัดใหผูใชแรงงานไมอาจใชศักยภาพของตนไดเต็มที่ การใชแรงงานโดยแบงเปน

รอบ (หรือในภาษาพูดคือกะเชา กะกลางวัน และกะกลางคืน) ซึ่งเพิ่มมากข้ึนทุกทีทําใหผูใชแรงงาน

รูสึกตรากตรําทั้งรางกายและจิตใจและกอใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา15 ปจจัยในเชิงบวกปจจัย

หน่ึงที่เยอรมันตะวันออกมีคือระดับคุณภาพของแรงงานที่คอนขางสูง 3 ใน 4 ของผูใชแรงงานได

ประกาศนียบัตรวิชาชีพมาแลว  เกือบรอยละ 20 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือโรงเรียนอาชีวะ 

สภาวะ “สมองไหล” เกิดข้ึนจากการที่ประชาชนเยอรมันตะวันออกไดยายไปต้ังถ่ินฐานในเยอรมัน

ตะวันตก จากป ค.ศ.1984 จนถึง 1988 มีประชากรอพยพออกไปจากเยอรมันตะวันออกเปนจํานวน

มากถึง 150,000 คน และรอยละ 60 ของจํานวนดังกลาวเปนประชากรในวัยทํางาน (จํานวน

ประมาณ 90,000 คน)  
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อยางไรก็ตามรัฐบาลเยอรมันตะวันออกพร่ําประกาศดวยความภาคภูมิใจเสมอมาวาไมมี

ประชากรที่ไมมีงานทําในประเทศน้ีและรัฐบาลยังตองพยายามหาแรงงานทั่วทั้งประเทศมาเพิ่มเติมให

เหมาะสมกับปริมาณงาน หากแตภาพที่แทจริงมิไดสอดคลองกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามโฆษณาชวนเช่ือ 

กลไกบริหารของรัฐใหญโตอุยอาย รอยละ 16.5 ของผูทํางานมักจะน่ังอยูในสํานักงาน หรือในโรงงาน

ที่มีเครื่องจักรเกาแกลาหลัง และใหผลผลิตที่นอยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงาน เพราะเหตุที่

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไมสามารถหาแรงงานในประเทศมาเพิ่มเติมได จึงตองนําเขาแรงงาน

ตางชาติเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ.1989 มีผูใชแรงงานตางชาติถึง 85,000 คนทํางานในหนวยงานและ

โรงงานตางๆถึง 800 แหง ผลที่เกิดข้ึนก็คือแรงงานเหลาน้ีบริโภคสินคาจํานวนจํากัดที่รัฐบาลใหเงิน

อุดหนุนอยางมากซึ่งทําใหสินคาขาดแคลนและราคาแพงข้ึน ทําใหเกิดกระแสตอตานชาวตางชาติใน

เยอรมันตะวันออกซึ่งกลายเปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ16 ปญหาดังกลาวทําใหรัฐบาลเยอรมัน

ตะวันออกวิตกกังวลมากเสียจนตองยอมรับออกมาเปนครัง้แรกวามีปญหาเกดิข้ึนกับแรงงานตางชาติ17 

สภาพการครองชีพของประชาชนในเยอรมันตะวันออกกลายเปนประเด็นแหงการถกเถียง

อภิปรายมาเปนเวลานานแลว เรื่องแรกที่เปนประเด็นสําคัญเสมอมาคือการจายคาจางที่ไมเหมาะสม

กับผลงาน ในทางทฤษฎีน้ันหลักการสําคัญย่ิงในการจัดสรรรายไดของประชากรในเยอรมันตะวันออก

คือหลักการที่อยูบนพื้นฐานของผลงานที่ทําออกมา ในความเปนจริงน้ันไมวาใครจะผลิตผลงานมาก

นอยเพียงใดก็จะไดรับคาจางในอัตราใกลเคียงกัน (Gleichmacherei – หมายถึงทําใหเหมือนหรือ

เทากันทั้งหมด) ชวงหางระหวางผูที่มีรายไดตํ่าและผูที่มีรายไดสูงไมหางจากกันมากนัก คนทํางานที่

ตองใชความรับผิดชอบสูงกวาอาชีพอื่นๆ ก็มิไดรับเงินเดือนหรือคาจางมากกวากันเทาไรนักซึ่งสงผล

เสียตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานที่ตองรับผิดชอบสูง  

ประเด็นตอมาที่ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักในหมูประชาชนก็คือในดานอุปทาน (supply) 

ปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีพมีแทบไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน การแยงชิงสินคาที่

จําเปนทําใหการจับจายซื้อของเปนไปดวยความยากลําบากและบอยครั้งที่ช้ันวางของในรานคาวาง

เปลาในชวงเย็น รัฐบาลเยอรมันตะวันออกพยายามทุกวิถีทางในการตรึงราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่

จําเปนโดยใชวิธีการใหเงินอุดหนุนอยางมาก ต้ังแตป ค.ศ.1979 เมื่อรัฐบาลจําเปนตองข้ึนราคาสินคา

สําเร็จรูปตามแผนเศรษฐกิจที่ไดกําหนดไว รัฐบาลกลับหลีกเลี่ยงที่จะทําตามแผนดวยการเพิ่มเงิน

อุดหนุนสินคาอุตสาหกรรมซึ่งทําใหราคาสินคาหางไกลจากราคาที่แทจริงเปนอยางมาก นอกจากน้ี

รัฐบาลไดปฏิรูปราคาสินคาดานการเกษตรดวยการใหเงินอดุหนุนสินคาในหมวดอาหารเพื่อใหราคาลด

ตํ่าลงใหมากที่สุด ในป ค.ศ.1988 เยอรมันตะวันออกใชจายเงินเพื่อการอุดหนุนสินคาประเภทตางๆ

เปนจํานวนสูงถึง 50 พันลานมารคซึ่งคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 20 ของงบประมาณแผนดิน18 

การดําเนินนโยบายของเยอรมันตะวันออกในอันที่จะประกันความกินดีอยูดีของประชาชน

กลับสรางความไมพอใจแกประชาชนมากย่ิงข้ึนทุกที รัฐบาลจําเปนตองรีดภาษีจากสินคาอุปโภค
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บริโภคหลายรายการเพื่อนําเงินไปอุดหนุนสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ (ซึ่งก็ประสบปญหาดังที่ได

กลาวมาแลว)19 แมแตนายฮอนเนคเคอรผูนําเยอรมันตะวันออกก็ยังยอมรับวาในป ค.ศ.1988 สินคาที่

จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนมีไมเพียงพอกับความตองการ20 นอกจากน้ีบุคคลในคณะรัฐบาล

บางคนยังออกมาวิพากษวิจารณคุณภาพสนิคาที่ไมไดมาตรฐานอีกดวย21 

กลาวโดยสรุปแลว สถานการณทางดานเศรษฐกิจของ “รัฐแมแบบแหงคายคอมมิวนิสตยุโรป

ตะวันออก (Musterland des Ostblocks)” มิไดสวยหรูดังที่ไดโฆษณาชวนเช่ือไว โดยเฉพาะอยางย่ิง

เมื่อคณะกรรมการกลางแหงรฐัไดเผยแพรผลการบริหารงานดานเศรษฐกิจของรฐับาลในชวงครึ่งปแรก

ของป ค.ศ.1989 ซึ่งถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางโดยหนังสือพิมพของเยอรมันตะวันออกดวยกัน

เอง หนังสือพิมพ “Neues Deutschland” ซึ่งเปนกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสตเยอรมัน

ตะวันออกไดระบุถึงจุดดอยของภาคการผลิตสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค สวนหนังสือพิมพ “Neue 

Zeit”  ของพรรคคริสเตียนเดโมแครตแหงเยอรมันตะวันออกไดเขียนไวในบทบรรณาธิการวาตัวเลขที่

รัฐบาลนําออกมาเผยแพรน้ีมไิดแสดงภาพที่แทจรงิของการขาดแคลนสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคและ

ความไมพอใจในหมูประชาชนที่กําลังเพิ่มทวีข้ึน22 ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมดังที่ไดกลาวมาแลว

น้ียังเปนปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดการปฏิวัติข้ึนในฤดูใบไมรวงป ค.ศ.1989 

   

2. สภาพการณทางการเมืองในเยอรมันตะวันออกในชวงทศวรรษ 1980 จนถึงป ค.ศ.1988 และ

สาเหตุภายในโดยตรงที่กอใหเกิดการปฏิวัติในชวงครึ่งแรกของป ค.ศ.1989 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.1974 มาตรา 1 ระบุไววาเยอรมันตะวันออกน้ัน “...เปนรัฐสังคม

นิยม ภายใตการนําโดยชนช้ันกรรมาชีพและพรรคที่กอปรดวยอุดมการณมารซ-เลนินของชนช้ัน

ดังกลาว...” ในสวนที่เกี่ยวของกับประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกน้ัน มาตรา 19 กลาวไวชัดเจนวา

เยอรมันตะวันออกน้ัน “...ใหหลักประกันแกประชาชนทั้งมวลทั้งในเรื่องสิทธิและการมีสวนรวมในการ

พัฒนาสังคมใหเจรญิรดุหนา โดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ การกดข่ี ซึ่งประชาชนทุกคนจะไดรับ

สิทธิดังกลาวน้ีโดยเทาเทียมกัน...” นอกจากน้ี มาตรา 21 ยังระบุวาประชาชนทุกคน “...มีสิทธิในการ

รวมรังสรรควิถีชีวิตดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาติ...ตรงกับหลักการพื้นฐาน

คือ ทํางานดวยกัน วางแผนดวยกัน และปกครองดวยกัน...” 23 แตสิ่งที่เกิดข้ึนจริงๆน้ันแตกตางไปจาก

ที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดไว รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดกดข่ีและสอดแนมประชาชนของตนเปน

เวลานานถึง 40 ป รวมทั้งไดลิดรอนเสรีภาพและสิทธิของประชาชนโดยกลาวอางวากระทําไปเพื่อ

ประชาชน (Im Namen des Volkes) จวบจนกระทั่งเสียงเรียกรอง “เราคือประชาชน (Wir sind 

das Volk)” ดังกระหึ่มไปทั่วประเทศซึ่งเปนจุดเริ่มตนของจุดจบระบอบคอมมิวนิสตในเยอรมัน

ตะวันออก 
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รัฐธรรมนูญเยอรมันตะวันออกกําหนดใหระบบการเมืองของรัฐเปนแบบสังคมนิยม (ซึ่ง

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกภูมิใจเสนอวาเปน “สังคมนิยมแทจริงที่ เคยมีปรากฏข้ึน (real 

existierender Sozialismus)” ซึ่งอยูบนพื้นฐานของอุดมการณแบบมารซ-เลนิน (Marxistisch-

Leninistische Ideologie) อุดมการณดังกลาวไดนําเสนอแบบแผนของระบบที่เนนความชอบธรรม

ของการปกครองโดยชนช้ันกรรมาชีพและใชระบบพรรค (พรรคเดียวซึ่งก็คือพรรคคอมมิวนิสต) 

รวมทั้งกลไกของรัฐในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายซึ่งก็คือสังคมที่มีแตความเทาเทียมกันและ

ปราศจากการกดข่ีขูดรีด ตามความเห็นของ คารล มารซ น้ันระเบียบทางสังคมที่เกิดข้ึนมาใหมน้ี

จะตองอยูภายใตการกํากับของรฐับาลแบบเผด็จการโดยชนช้ันกรรมาชีพเพียงช่ัวคราวไปสักระยะหน่ึง

กอนที่สังคมทั้งระบบจะกลายเปนสังคมนิยมที่สมบูรณแบบ ดังน้ันการที่พรรค SED และรัฐบาลที่ถูก

ช้ีนําโดยพรรคดังกลาวพยายามยึดอํานาจการปกครองไวในกํามือของพวกตนใหมั่นคงที่สุดจึงแสดงให

เห็นทั้งหลักการในการดําเนินนโยบายตางๆและเปาหมายของตนอยางชัดเจน ความชอบธรรมและ

แกนหลักของระเบียบทางสังคมแบบคอมมิวนิสตน้ันอยูบนพื้นฐานของการปฏิเสธทุนนิยมทุกรูปแบบ 

หากแตมิไดนําเสนอรูปแบบใหมที่เปนระบบและอยางสรางสรรคเพียงพอที่จะไมกอปญหาใดๆใน

อนาคต24 

อยางไรก็ตาม สังคมนิยมแบบ real existierender Sozialismus น้ันจําเปนตองใชความ

รุนแรงเพื่อใหสามารถตอตานและตอกรกับสภาพความเปนจริง (ที่กําลังถูกครอบงําโดยทุนนิยม) 

หลังจากที่ชนะการตอสูไดแลว สังคมนิยมรูปแบบน้ีจะวางโครงสรางของสังคมใหมที่มีลักษณะไม

สอดคลองกับความเปนจริง (kuenstllich) และจะตองเปนสังคมที่ถูกปลุกเราใหตอสูกับความเปนจริง

อยางสม่ําเสมอ ดังน้ันเมื่อเราไดทราบถึงอุดมการณของสังคมนิยมแบบ real existierender 

Sozialismus เราจึงสามารถเขาใจไดวาอุดมการณน้ีพยายามมองสภาพความเปนจริงในลักษณะที่

บิดเบือนไปจากที่เปนอยูไปสูสภาพสังคมแบบยูโธเปยที่พึงปรารถนาและพยายามสกัดกั้นมิให

ประชาชนไดเห็นสภาพที่แทจริงของชีวิตโดยใชมานหมอกแหงอุดมการณปกคลุมไว25 

ตลอดชวงทศวรรษ 1980 พรรค SED ก็ยังคงแสดงตนวาเปนอภิสิทธ์ิชนของสังคม บรรดา

ผูนําของพรรคตางก็มุงเนนไปที่การรวบอํานาจในทุกแขนงใหอยูในกํากับดูแลของพรรคและนํา

ประเทศไปสูเปาหมายที่ไดวางไว นอกจากน้ีโครงสรางทางอํานาจการปกครองของเยอรมันตะวันออก

ก็ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญตลอดชวงทศวรรษน้ี ความคิดใดๆที่จะนําบรรยากาศของ

เสรีภาพและประชาธิปไตยมาสูการบริหารงานภายในพรรคหรือรัฐจะถูกตอตานโดยกลุมผูนําพรรค 

SED อยางแข็งขันแบบที่เปนมาเสมอ ระบบเผด็จการแบบสตาลินิสตที่รัฐบาลเยอรมันตะวันออก

เลือกใชน้ันจะทํางานไดดีก็ตอเมื่อกลไกของพรรคยังทรงประสิทธิภาพอยูและยังคงยึดมั่นกับหลักการ

รวมศูนยอํานาจที่ถายทอดคําสั่งจากเบื้องบนลงมาใหเบื้องลางปฏิบัติเปนลําดับช้ันโดยที่จะตองไมมี

การถกเถียงอภิปรายโตแยงใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันเหลาบรรดาผูนําเยอรมันตะวันออกจึงไมอาจปลอยให

เสรีภาพเติบโตข้ึนไมวาจะเปนในหมูประชาชนหรือภายในพรรค SED ดวยกันเอง26 
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แมในชวงกลางทศวรรษ 1980 เมื่อมิคาอิล กอรบาชอฟ (Michail Gorbachev) กาวข้ึนสู

อํานาจในสหภาพโซเวียตและไดริเริ่มนโยบายเปเรสตรอยกา (Perestroika) และกลาสนอสต 

(Glasnost) ที่ทําใหชาวรัสเซียไดสัมผัสกับเสรีภาพเปนครั้งแรกน้ัน ผูนําของเยอรมันตะวันออกก็ยัง

มองวาการครอบงํารัฐและสังคมโดยพรรค SED เปนเงื่อนไขสําคัญที่สุดในการสรางเสถียรภาพใหแก

ระบอบการปกครองของพวกตน ดังน้ันพรรคจึงดําเนินการสรางความเขมแข็งใหแกพรรคอยูตลอดซึ่ง

หน่ึงในมาตรการน้ันคือการสนับสนุนผูนําหนุมๆใหข้ึนมารับตําแหนงสูงๆ เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ.1983 ที่นายเอกอน เครนซ (Egon Krenz) วัย 46 ปกาวข้ึนมาเปนสมาชิกคณะกรรมการกลางที่

หนุมที่สุด  นอกจากน้ีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1984 สมาชิกกลุมเลือดใหม (Young Blood) ที่ยังอายุ

ไมมากตางก็สมัครแขงขันเขาเปนสมาชิกคณะกรมการเมือง (Politbuero) คนหนุมเหลาน้ีไดแก นาย

แวรเนอร ยาโรวินสกี (Werner Jarovinsky) นายกึนเธอร ไคลเบอร (Guenther Kleiber) และนาย

กึนเธอร ชาบาวสกี (Guenther Schabowsky) พรรค SED ยังคงมีสถานะพรรคแบบรวมศูนยอํานาจ

ไวที่สวนกลาง (Centralized Party) กลุมผูนําของพรรคเปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมใหการ

ดําเนินตามนโยบายไดผลตามที่ต้ังเปาหมายไว การตัดสินใจทางการเมืองทุกรูปแบบจะกระทําโดย

คณะกรมการเมืองเทาน้ัน ดังน้ันศูนยกลางอํานาจที่แทจริงของเยอรมันตะวันออกก็คือคณะกรมการ

เมืองของพรรค SED ซึ่งรับผิดชอบทั้งในกิจการที่เกี่ยวกับพรรคและการดําเนินนโยบายทุกดานของ

ประเทศโดยรัฐบาล (ซึ่งก็มาจากพรรค SED) น่ันยอมหมายถึงวาพรรคเขาไปควบคุมไมเพียงนโยบาย

ดานการเมือง หากแตรวมถึงนโยบายดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดวย ต้ังแตที่พรรค SED นํา

แนวคิดแบบสตาลินิสตมาใชในการบริหารพรรคในป ค.ศ.1948-49 โครงสรางที่เนนการรวมศูนย

อํานาจไวที่สวนกลางก็ไมเคยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเชนเดียวกับบทบาททางการเมืองของพรรค SED 

ในเยอรมันตะวันออกในชวงทศวรรษ 1980 ต้ังแตการสถาปนาความเปนรัฐเอกราช พรรค SED ก็

ยังคงเปนพรรคที่ครอบงําระบบการเมืองแตเพียงพรรคเดียว (Hegemonialpartei) ต้ังแตที่พรรค 

SED กาวข้ึนสูอํานาจโดยความชวยเหลือของกองกาํลังโซเวียตที่เขามายึดครองเยอรมนีภาคตะวันออก

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงน้ัน พรรคไดวางเปาหมายที่สําคัญเปนอันดับหน่ึงไวที่การยึด

อํานาจไวใหมากที่สุดและเขาครอบงําทุกสวนของสังคม เปาหมายตอมาคือพรรคไมยินยอมใหมีการ

บางแยกอํานาจโดยเด็ดขาดและหามาตรการปองกันมิใหพรรคตองเสื่อมสูญไปโดยกระบวนการทาง

กฎหมาย เปาหมายที่สามน้ันพรรคจะไมยอมใหเกิดสภาพประชาสังคม (Pluralismus) ข้ึนในรัฐ และ

ประการสุดทายน้ันพรรคจะเปนผูตัดสินใจในทุกเรื่องไมวาในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐหรือชีวิตของประชาชน 

กลาวโดยสรุปคือพรรค SED เปนพรรคเผด็จการที่ปกครองโดยอํานาจที่ไรขีดจํากัด27 

ในการประชุมใหญของพรรค SED ที่จัดข้ึนที่กรุงเบอรลินตะวันออกระหวางวันที่ 17-21 

เมษายน ค.ศ.1986 และมผีูแทนของพรรคเขารวมประชุมถึง 2,500 คนน้ัน ที่ประชุมไดเลือกบุคคล

เดิมทั้งหมดเขาไปเปนสมาชิกคณะกรรมการกลาง (Zentralkommittee) ซึ่งบุคคลเหลาน้ีเปนสมาชิก

มาต้ังแตป ค.ศ.1981 แสดงใหเห็นวาพรรคมีความตอเน่ือง หลังจากน้ันคณะกรรมการกลางไดเลือก
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สมาชิกคณะกรมการเมืองซึ่งก็เปนบุคคลเดิมเชนเดียวกัน สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดคือ นายเอริค มีล

เคอ (Erick Mielke) น้ันก็มีอายุเกือบ 80 ปแลว สวนนายเอกอน เครนซซึ่งหนุมที่สุดก็มีอายุ 50 ป 

ชายชรากลุมน้ีเองที่มีบทบาทกําหนดทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเยอรมัน

ตะวันออกมาจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม ค.ศ.1989 เมื่อเกิดการปฏิวัติอยางสงบโดยประชาชนข้ึน และ

ตองรับผิดชอบตอการลมสลายของรัฐในเวลาตอมาดวย 

คณะผูปกครองเยอรมนัตะวันออกซึง่นําโดยนายเอริค ฮอนเนคเคอรตองเผชิญกับวิกฤตการณ

เน่ืองจากพวกเขาตอตานนโยบายของนายกอรบาชอฟ ผูนําโซเวียตซึ่งกอความรูสึกไมมั่นคงแก

ประชาชน สมาชิกพรรค และแกนนําของพรรค SED การที่นายมิคาอิล กอรบาชอฟไดรับเลือกต้ัง

ข้ึนมาดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตโซเวียตในที่ประชุมใหญของพรรคครั้งที่ 27 ซึ่งจัดข้ึน

ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1985 น้ันไดนําการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงมาสูสหภาพโซเวียต กอรบาชอฟ

คาดหวังวาการปฏิรูประบบตางๆภายในโซเวียตโดยใชนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสนอสตจะชวย

บรรเทาวิกฤตการณดานการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมที่โซเวียตกําลังเผชิญอยู โดยเขาไปเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการเมืองการปกครองแบบสตาลินิสตและเปดทางใหรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตนําพา

ประเทศเขาสูแนวทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแนวใหมใหประสบผลสําเร็จ  รัฐบาล

เยอรมันตะวันออกพยายามไมใสใจในเหตุการณที่เกิดข้ึนในสหภาพโซเวียต แกนนําพรรคบางคนที่

กอนหนาน้ีเคยสนับสนุนการเลียนแบบโซเวียตในทุกดานกลับพากันรณรงคใหเยอรมันตะวันออกเปน

อิสระจากโซเวียต นายควรท ฮาเกอร (Kurt Hager) หน่ึงในสมาชิกคณะกรมการเมืองไดใหสัมภาษณ

ในนิตยสารชแตรน (Stern) ของเยอรมันตะวันตกในป ค.ศ.1987 โดยเปรียบเทียบการดําเนินนโยบาย

เปเรสตรอยกากับการปูพรมปดผนังในอพาตเมนตโดยไดกลาวถามดวยสํานวนโวหารวา “...เรา

จําเปนตองปูพรมปดผนังใหมดวยหรือเมื่อเราเห็นเพื่อนบานทําเชนน้ัน...” 28 

ในรายงานของคณะกรมการเมืองเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรค SED ที่

จัดข้ึนระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม ค.ศ.1988 ซึ่งนายเอริค ฮอนเนคเคอร เลขาธิการพรรค SED เปน

ผูจัดทําข้ึนดวยตนเองน้ัน แสดงใหเห็นวาเยอรมันตะวันออกไมสนับสนุนการปฏิรูปของกอรบาชอฟ 

“...ในการทําใหเปาหมายและการดําเนินการเปนไปอยางสอดคลองตองกันน้ัน สังคมนิยมแบบ

คอมมิวนิสตก็ยังมีรูปแบบและหนทางอันหลากหลายที่จะนําพาไปสูเปาหมาย สิ่งที่สําคัญย่ิงที่จะนํา

ความสําเร็จมาสูสังคมนิยมน้ันไดแกการประสานความรวมมือกันระหวางรัฐสังคมนิยมดวยกันบน

พื้นฐานของหลักการความเสมอภาค อิสรภาพและบูรณาการแหงรัฐ...” นอกจากน้ีนายฮอนเนคเคอร

ยังไดวิพากษวิจารณแนวทางปฏิรูปของกอรบาชอฟโดยกลาววา “...ผูทรงอิทธิพลจํานวนมากจากโลก

ตะวันตกไมวาจะเปนหนังสือพิมพยักษใหญของเยอรมันตะวันตกต้ังแตชปริงเงอร (Springer) จนถึง 

ซุดดอยเชอไซตุง (Sueddeutsche Zeitung) ไดใหคําแนะนําแกเราวาเราไมควรเลียนแบบรสัเซียมาก

เกินไป พวกเขาเนนยํ้าวาเราเปนชาวเยอรมัน เราสมควรตองรักษาลักษณะพิเศษที่ไมเหมือนชนชาติใด

ไว เราตองไมดําเนินรอยตามนโยบายใดๆที่จะทําใหเราตองตกอยูสภาพอนาธิปไตย...” 29 
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ในสุนทรพจน เ น่ืองในวาระการเฉลิมฉลองการกอ ต้ังพรรคคอมมิวนิสต เยอรมัน 

(Kommunistische Partei Deutschlands - KPD) ครบรอบ 70 ปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.1988 

น้ัน นายฮอนเนคเคอรยังไดปฏิเสธการปฏิรูปทุกรูปแบบอยางชัดเจน “...เราไดรังสรรคระบบสังคม

แบบสังคมนิยมที่ประเทศน้ี มิใชในหองที่วางเปลา และมิใชโดยขาดหลักการดังเชนที่เปนอยูในที่อื่นๆ 

เราไดรังสรรคข้ึนมาในสีสนัแบบเยอรมันตะวันออก...” 30 คํานิยามวา “สีสันแบบเยอรมันตะวันออก 

(In den Farben der DDR)”เปนการนํากลับมาใชใหมอีกครั้งหน่ึงเพื่ออธิบายลักษณะที่เปน

เอกลักษณของเยอรมันตะวันออก วลีดังกลาวน้ีถูกคิดคนข้ึนมาโดยพรรคคอมมิวนิสตแหงฝรั่งเศส

ในชวงกลางของทศวรรษ 1970 ขณะที่พรรคกําลังปฏิรูปตนเองใหเปนคอมมิวนิสตแหงยุโรป 

(Eurokommunismus) และไดกลายเปน “สังคมนิยมในสีสันแบบฝรั่งเศส (In den Farben 

Frankreichs)” ในชวงเวลาดังกลาวพรรคคอมมิวนิสตฝรั่งเศส สเปน และอิตาลไีดเลือกแนวทางสังคม

นิยมบนพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกและนําเขามาแทนที่รูปแบบสังคมนิยมแบบ 

โซเวียต นอกจากน้ีพรรคคอมมิวนิสตแหงยุโรปยังปฏิเสธรูปแบบเผด็จการโดยชนช้ันกรรมาชีพและ

ขออางของโซเวียตที่เปนผูนําโลกคอมมิวนิสต ดังน้ันสังคมนิยมในสีสันแบบเยอรมันตะวันออกจึงเปน

หน่ึงในความพยายามหลายรูปแบบของบรรดาผูนําประเทศน้ีที่ตองการจะคงสถานะของเยอรมัน

ตะวันออกไวในกลุมรัฐคอมมิวนิสตแหงยุโรปตะวันออกที่กาํลังสมัผสัสายลมแหงการปฏิรูปที่พัดมาจาก

สหภาพโซเวียต โดยที่จะตองปกปองประเทศของตนจากผลกระทบดังกลาว31 

ไมเพียงแตทางดานการเมืองเทาน้ัน พรรค SED ยังปฏิเสธการปฏิรูปทางดานเศรษฐกิจดังทีไ่ด

เกิดข้ึนในฮังการีและโปแลนดอยางแข็งขัน หลักฐานเรื่องน้ีปรากฏอยูในบทความในวารสาร 

“Einheit” ที่จัดพิมพโดยคณะกรรมการกลางพรรค SED ฉบับเดือนกุมภาพันธ ผูเขียนบทความดัง

กลาวคือ นายฮารรี นิค (Harry Nick) และ นายแกรด-ไรเนอร รัดตเคอ (Gerd-Rainer Radtke) 

นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรแหงสถาบันเพื่อการศึกษาสังคมวิทยาไดอธิบายไวในบทความดังกลาววา

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการถือครองกรรมสิทธ์ิในเยอรมันตะวันออกโดยการใชหลักทฤษฎีของทุน

นิยมที่ใหประชาชนถือกรรมสิทธ์ิไดอยางเสรีน้ัน “...จะทําใหประเทศชาติตองตกอยูในหวงหายนะทั้ง

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การปรับเปลี่ยนหลักการถือครองกรรมสิทธ์ิต้ังแตสมัยที่เปน

เขตยึดครองของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งสองมาจนกระทั่งกลายเปนรัฐเยอรมันตะวันออก

น้ันเปนกระบวนการที่ยุงยากซับซอน ในปจจุบันน้ีการปรับเปลี่ยนเปนไปอยางสมบูรณแบบเสีย

จนกระทั่งเยอรมันตะวันออกไมตองนําแนวคิดใดๆมาพัฒนาเพื่อการปฏิรูปอีกตอไป...” 32 

ความไมพอใจในการบริหารประเทศโดยเหลาผูนําพรรค SED มีสูงมากไมเพียงแตในหมู

ประชาชนเทาน้ัน แตยังรวมถึงในหมูสมาชิกของพรรค SED เองดวย ในปลายป ค.ศ.1988 พรรค SED 

มีสมาชิกและผูที่ตองการสมัครเขามาเปนสมาชิกพรรคจํานวน 2,324,995 คน ในจํานวนน้ีมีผูที่เปน

สมาชิกพรรคอยูแลว 2,260,979 คน และจํานวนผูมาสมัครใหม 64,016 คน ตัวเลขที่แสดงสถานะ

ของสมาชิกพรรคจัดทําข้ึนมาในรูปรายงานโดยสํานักเลขาธิการของคณะกรรมการกลางพรรค SED34 
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ตัวเลขดังกลาวแสดงวาจํานวนสมาชิกพรรคและผูสมัครรายใหมลดลงไปจากป ค.ศ.1987 ถึง 3,336 

คน ความถดถอยในจํานวนสมาชิกพรรคหมายถึงความลมเหลวของบรรดาผูนําพรรค SED ที่พยายาม

ดําเนินนโยบายหยุดย้ังการลดจํานวนสมาชิกมาต้ังแตป ค.ศ.198435 เหตุผลสําคัญประการหน่ึงที่

สมาชิกพรรคไมพอใจจนถึงข้ันลาออกไปน้ัน นายโรลฟ เฮนริช (Rolf Henrich) สมาชิกพรรค SED 

และเปนผูที่มักวิพากษวิจารณกลุมคณะผูปกครองของพรรค SED ไดวิเคราะหไววา การแตงต้ังบุคคล

เขาดํารงตําแหนงตางๆในพรรคและในหนวยงานตางๆของรัฐ ในองคกรมวลชนตางๆ ในโรงงาน และ

ในหนวยงานที่รับผิดชอบดานวัฒนธรรมเปนไปอยางไมโปรงใสทั้งๆที่มีกฎหมายระบุไวชัดเจนวา

ตําแหนงเหลาน้ีเปนตําแหนงที่สมาชิกพรรคตองเลือกต้ังเขามา สวนเลขาธิการพรรค SED ก็มิไดแกไข

สิ่งที่บกพรองและสรางความไมพอใจใหแผขยายไปในวงกวางน้ีใหถูกตองทั้งน้ีเน่ืองจากเขาตองดําเนิน

นโยบายเอาใจบรรดากลุมบุคคลที่ใหการสนับสนุนเขา ทําใหเกิดการเลนพรรคเลนพวกข้ึนซึ่งควรเปน

สิ่งที่สังคมนิยมพึงประณาม36 

 

3. กลุมฝายคานรัฐบาลในเยอรมันตะวันออกในชวงทศวรรษ 1980  

การที่พรรค SED ไมอนุญาตใหผูใดในสังคมหยิบยกประเด็นเรื่องอนาคตทางการเมืองของรัฐ

และพรรคมาอภิปรายถกเถียงกันได (เพื่อนําไปสูการแกปญหาหรือการปฏิรูปใหดีข้ึน) เปนผลมาจาก

วิกฤตการณของระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตหลังยุคสตาลินที่พยายามปดกั้นมิใหเกิดการปฏิรูปไมวา

จะเปนระบบสังคม การบริหาร แนวคิดทางการเมือง และระบบราชการ นอกจากน้ีการที่ระบบ

เศรษฐกิจที่ยํ่าแยคอยๆกัดกรอนใหสังคมหมดความอดทนมากย่ิงข้ึนทุกที สภาพสิ่งแวดลอมที่เลวราย 

รวมไปถึงความมั่นใจของประชาชนที่คอยๆเพิ่มมากข้ึน ยอมนําไปสูการจัดต้ังกลุมฝายคานที่ตอตาน

อํานาจรฐัซึ่งพรรค SED ไมพึงปรารถนา 

ความซับซอนของปญหาเกิดจากการที่เยอรมันตะวันออกในทศวรรษ 1960 พยายาม

เปลี่ยนแปลงประเทศไปในแนวทางสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสตทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและ

การเมืองซึ่งก็มิไดขจัดปญหาที่มีอยูกอนหนาหรือสามารถรับมือกับปญหาใหมๆที่เกิดข้ึน ดังน้ันสังคม

เยอรมันตะวันออกซึ่งตระหนักถึงอํานาจทีม่ีชองโหวดังกลาวน้ีจึงสามารถต้ังตัวข้ึนมาเปนพลงัแฝงเรนที่

มีความเปนตัวของตัวเองอยูบาง แมวาพรรค SED จะไดพยายามกดดันและกําจัดหากเปนไปไดแตก็ไม

สามารถทําไดเน่ืองจากพรรค SED ก็ยังตองการการสนับสนุนจากสังคมอยูดวยเชนกัน ดังน้ันกลุม

สังคมเหลาน้ีจึงเติบโตข้ึนโดยมีบรรทัดฐานและคานิยมเปนของตัวเองซึง่กไ็ดรับอิทธิพลสวนหน่ึงมาจาก

ขอมูลขาวสารที่ไดรับมาจากเยอรมันตะวันตก กลุมทางสังคมเหลาน้ีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วในทศวรรษ 

1970 ภายใตรมเงาของคริสตจักรโปรแตสแตนทที่ยังคงหย่ังรากลึกอยูในสังคมและจิตสํานึกของชาว

เยอรมันตะวันออกที่อุดมการณสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสตไมอาจกําจัดออกไปได37 ในทศวรรษ 1980 

เราสามารถจําแนกกลุมฝายคานในเยอรมันตะวันออกไดเปนสองกลุมใหญๆดวยกัน 
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3.1. กลุมฝายคานที่อยูนอกการอุปถัมภของคริสตจักร 

1. กลุมปญญาชน เปนกลุมที่ตองการอยูในเยอรมันตะวันออก (โดยมิไดมีความคิดที่จะอพยพ

หนีออกไปอยูเยอรมันตะวันตกเหมือนประชาชนบางสวน) และอางสิทธ์ิในการวิพากษวิจารณระบอบ

การปกครองของพรรค SED จากจุดยืนของแนวคิดสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต กลุมปญญาชนเหลาน้ี

จะเปนผูคอยเตือนความจําบรรดาผูปกครองถึงภารกิจที่พงึกระทําอยางถูกตองตามหลกัการสังคมนิยม

และมักจะเสนอทางเลือกทางการเมืองใหมๆใหแกสังคมเยอรมันตะวันออก นอกจากน้ีพวกเขายังมอง

วาฝายตนน้ันกําลังทําสงครามอยูกับฝายปกครองอยูตลอดเวลาและใชสื่อมวลชนของตะวันตกในการ

แสดงจุดยืนของตน กลุมปญญาชนมักจะมีปญหากับพรรค SED ซึ่งจะมองพวกเขาวาเปนศัตรูของ

ระบบอยูเสมอแมวาพวกเขาจะพยายามตอสูเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในกรอบของระบอบ

สังคมนิยมก็ตาม 

2. ประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกที่เดินทางออกนอกประเทศและตองการต้ังถ่ินฐานอยูใน

เยอรมันตะวันตกหรือประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตก สาเหตุที่บุคคลกลุมน้ีตองการอพยพออกมาน้ันก็

เพื่ออนาคตที่ดีข้ึน การปฏิเสธระบบการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมวินิสต (สวนมากบุคคลเหลาน้ีมักจะ

เปนชาวครสิเตียนหรือพวกที่ตอตานสงัคมนิยม) ความตองการที่จะใชชีวิตรวมกับญาติพี่นองของตนใน

เยอรมันตะวันตก หลายคนในกลุมน้ีไมมีบัตรอนุญาตใหออกนอกประเทศไดและไดกอต้ังกลุมที่จะ

ชวยเหลือตัวเองในเรื่องดังกลาว 

3. กลุมรักสันติภาพที่กอต้ังข้ึนอยางไมเปนทางการ แมวาจะขาดองคกรกลางในการ

ประสานงาน แตกลุมน้ีก็ถือไดวาเปนกลุมอิสระที่มีการติดตอกับคริสตจักรโรมันคอทอลิกและ 

โปรแตสแตนทในเยอรมันตะวันออก38 

 

3.2.กลุมฝายคานที่อยูภายใตการอุปถัมภของคริสตจักร  

ดังที่ไดกลาวมาแลววาคริสตจักรโปรแตสแตนทมีบทบาทสําคัญย่ิงในเยอรมันตะวันออก ใน

เบื้องแรกน้ันก็เนนไปในดานสงัคมเทาน้ันแตตอมาก็คอยๆสงผลไปในดานการเมือง คําอธิบายในเรื่องน้ี

อยูที่วัฒนธรรมแบบโปรแตสแตนทในเยอรมันตะวันออก 

นโยบายดานศาสนาต้ังอยูบนหลักการของการแยกรัฐและคริสตจักรออกจากกันโดยมี

เปาหมายใหคริสตจักรมีบทบาททางดานสังคมเทาน้ัน ดังน้ันต้ังแตทศวรรษ 1980 จึงมีการกอต้ังกลุม

ที่มุงเนนไปที่การชวยเหลือดานการแกปญหาทางสังคมอยางไมเปนทางการจํานวนมาก กลุมเหลาน้ี

เรียกตัวเองวา “ความเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม (Neue Soziale Bewegung)” และเปนภาพ

สะทอนจากสังคมอุตสาหกรรมของเยอรมันตะวันออก กลุมเหลาน้ีเกือบทั้งหมดอยูภายใตอุปถัมภของ

คริสตจักรและสามารถใชประโยชนจากเสรีภาพที่ครสิตจักรไดรับในการขยายขอบเขตกิจกรรมของตน
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ไดกวางขวางมากย่ิงข้ึน ความเคลื่อนไหวน้ีดึงดูดใหผูคนจํานวนมากพากันเขาโบสถเพื่อรวมกิจกรรม 

ย่ิงพรรค SED และรัฐบาลสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนมากข้ึนเพียงไร คริสตจักรก็กลายเปน

ความหวังใหมของประชาชนและเพิ่มความสําคัญมากย่ิงข้ึนเทาน้ัน ปญหาทางสังคมและการเมืองที่นา

วิตกสําหรับประชาชนรวมถึงวิถีทางแกไขจะถูกนําไปถกเถียงกันในโบสถซึ่งการกระทําดังกลาวน้ี

สะทอนภาพของความขัดแยงในสังคมเยอรมันตะวันออก แมแตผูที่มิไดยึดมั่นในศาสนาคริสตนิกาย 

โปรแตสแตนทก็ยังมองเห็นคุณประโยชนของโบสถที่เปนสถาบันที่แกปญหาใหไดต้ังแตเรื่องสวนตัวไป

จนถึงเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือไปจากน้ัน โบสถจึงการเปนความหวังของประชาชนที่ตองการเห็น

ประชาธิปไตยในเยอรมันตะวันออก39 

สําหรับคริสตจักรคาทอลิกในเยอรมันตะวันออกมองตนเองวาถูกกระหนาบดวยสถาบันที่

สําคัญย่ิงสองสถาบัน ในดานหน่ึงน้ันคริสตจักรคาทอลกิเปนสังคมของชนกลุมนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ

พวกโปรแตสแตนท ในอีกดานหน่ึงชนกลุมนอยเหลาน้ีกําลังทํางานอยูในรัฐที่ผูปกครองพยายาม

ปรับเปลี่ยนทุกสวนของชีวิตประชาชนใหเปนไปตามแบบอุดมการณที่พวกตนเช่ือถือโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการไมนับถือพระผูเปนเจาอีกตอไป พวกคาทอลิกมองความเสื่อมศรัทธาในพระเจาดังกลาวเปนศัตรู

หมายเลขหน่ึงมาเปนเวลานานแลว สําหรับผูสังเกตการณที่มีใจเปนกลางอาจวิเคราะหไดวาคริสตจักร

คาทอลิกหยิบยกเรื่องน้ีข้ึนมาเพื่อกลบเกลื่อนความขัดแยงระหวางสองนิกายที่มีมาเปนเวลานานนับ

รอยป40 ดังน้ันบทบาทของคริสตจักรคาทอลิกจึงไมอาจเทียบไดกับคริสตจักรโปรแตสแตนทแมวาทั้ง

สองนิกายจะถูกรัฐกดข่ีมาดวยกันก็ตาม พวกคาทอลิกจะไมคอยมีกิจกรรมที่ทาทายรัฐบาลและเปน

เสมือนคนแปลกหนาในประเทศของตนเอง ภายใตรวมเงาของคริสตจักรคาทอลิกไมคอยมีกลุม

เคลื่อนไหวทางการเมือง ดังน้ันพวกคาทอลิกบางสวนจึงหันไปรวมมือกับพวกโปรแตสแตนท41 

เราสามารถกลาวโดยสรุปไดวาการปรากฏข้ึนของกลุมฝายคานในเยอรมันตะวันออกโดย

แรกเริ่มเลยน้ันเกิดจากผลของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหมที่กลุมคนบางกลุมไมเห็นดวยกับสิ่งที่กําลัง

เกิดข้ึนอยูในสังคมและในรัฐของตนและตองการจะมีสวนในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน สวนใหญของคน

กลุมน้ีอาศัยอยูที่ชายขอบของสังคม สําหรับชาวเยอรมันตะวันออกโดยทั่วๆ ไปจะไดรับสิทธิใน

ขอบเขตที่จํากัดในการวิพากษวิจารณและเสนอแนะทางเลือกใหมในชีวิตภายใตรมเงาของคริสตจักร  

เพราะเหตุที่รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไมอนุญาตใหมีระบบสังคมแบบอื่นๆได (นอกจากแบบสังคม

นิยม) บรรดาบุคคลเหลาน้ีจึงไดจัดต้ังกลุมของตนเองข้ึนภายใตอุปถัมภของคริสตจักรซึง่ใหการปกปอง

ไดในระดับหน่ึงและทําใหเปาหมายของกลุมผสมผสานกับความรูสึกทางดานศาสนาแบบหลวมๆ ผูนํา

รัฐและพรรค SED มองวาบทบาทของบรรดากลุมฝายคานเหลาน้ีย่ิงทําใหสถานะของคริสตจักร

แข็งแกรงข้ึน42 

ปฏิกิริยาของพรรค SED และหนวยงานดานความมั่นคงของรัฐตอกลุมฝายคานไดแปรเปลี่ยน

ไปจากแตกอน แทนที่จะใชวิธีการปราบปรามอยางเด็ดขาดดังเชนที่เคยปฏิบัติมาในชวงแรกของการ
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สถาปนารัฐ พรรค SED ไดเลือกใชระบบแบบผสมผสาน ทั้งการยอมออนขอใหในบางเรื่องการยุติขอ

ขัดแยงโดยสันติวิธี หรือการใชมาตรการลงโทษจากสถานเบาไปหาหนัก (ซึ่งก็ยังนับไดวาไมรุนแรงเทา

แตกอน)43  รัฐบาลที่มาจากพรรค SED น้ีมีเครื่องมือที่ใชควบคุมศัตรูหรือใชปองปรามผูที่อาจ

กลายเปนศัตรูไดในภายหลังซึ่งน่ันก็คือกระทรวงดานความมั่นคงแหงรัฐ (Ministerium fuer 

Sicherheit หรือที่เรียกกันสั้นๆในหมูประชาชนเยอรมันตะวันออกวา Stasi) การที่กลุมฝายคานและ

กลุมที่ชอบวิพากษวิจารณรัฐบาลไดปรากฏตัวข้ึนทําใหเหลาบรรดาผูปกครองเช่ือมั่นวาการใช

หนวยงานดานความมั่นคงดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิงการสกัดกั้นมิใหอิทธิพลของ

แนวคิดและการบอนทําลายโดยโลกตะวันตกแทรกซึมเขามาในเยอรมันตะวันออก Stasi มีเจาหนาที่

ประมาณ 20,000 คน และมีเจาหนาที่ระดับแนวรวมอกีประมาณ 100,000 คน ซึ่งเจาหนาที่ทั้งหมดน้ี

มิไดมีหนาที่เพียงตอตานการกออาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อใหเกิดความมั่นคงแกรัฐและประชาชน

เทาน้ัน แตรัฐบาลยังใช Stasi เพื่อผดุงความมั่นคงของพรรค SED ดวย44 

วิธีการปฏิบัติงานของ Stasi เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังที่ไดกลาวมาแลวน้ีโดยหลักการแลว

คือการคิดคนระบบสอดสองและสอดแนมที่มีเครือขายกวางขวาง ระบบน้ีนอกจากจะเตือนผูปกครอง

ลวงหนาถึงกลุมฝายคานและกิจกรรมของกลุมเหลาน้ีแลว ยังทําหนาที่เปนเสมือนเรดารที่ตรวจวัด

ระดับอารมณและความรูสึกของประชาชนตอผลงานของรัฐบาลและพรรค SED รวมไปถึงการควบคุม

ใหประชาชนอยูในหนทางที่พึงปรารถนาสําหรับรัฐบาล (แตอาจไมพึงปรารถนาสําหรับประชาชน) 

ดังน้ัน Stasi จึงมีเจาหนาที่ระดับแนวรวมจํานวนมากที่ทําหนาที่คอยสอดแนมพฤติกรรมของ

ประชาชนทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร วิชาการ วัฒนธรรม และแมแตในชีวิตสวนตัวทุก

ดานของประชาชน (ซึ่งในโลกตะวันตกถือวาเปนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงหากรัฐ

กระทําการเชนน้ัน) หรือแมแตในพรรค SED และในทุกหนวยงานของรัฐเองก็ตาม ดังน้ันระบบสอด

แนมดังกลาวจึงสงผลกระทบดานจิตใจอยางรุนแรงตอประชาชนชาวเยอรมันตะวันออก ประชาชนจะ

รูสึกวาถูกสอดแนมอยูตลอดเวลาและบังเกิดความหวาดระแวงคนรอบขางเน่ืองจากไมแนใจวาใครกัน

บางที่เปนเจาหนาที่แนวรวมของ Stasi การออกไปใชเวลาวางเพื่องานอดิเรกที่ดูๆแลวมิไดมีอันตราย

หรือสงผลตอความมั่นคงแตอยางใดอาจถูกสอดแนมและรายงานไปยัง Stasi กลาวกันวาผูคนใน

เยอรมันตะวันออกพูดจากันดวยภาษาสองแบบ แบบแรกเปนภาษาแบบเปนทางการซึ่งเปนภาษาที่มี

เน้ือหาบงบอกถึงความซื่อสัตยจงรักภักดีตอรัฐเยอรมันตะวันออก แบบที่สองคือภาษาสวนตัวซึ่งเปน

ภาษาที่ใชบอกถึงความรูสึกนึกคิดที่แทจริง ชาวเยอรมันตะวันออกทุกคนจะระมัดระวังตัวและไม

ไววางใจใครโดยงาย ความระแวดระวังที่ตองปฏิบัติอยูเปนกิจวัตรน้ีสงผลใหชาวเยอรมันตะวันออก

กลายเปนคนพูดนอย ระบบการสอดแนมน้ีไดซึมลึกเขาไปอยูในจิตใตสํานึกของประชาชนไปเสียแลว 

ทําใหขาดความมั่นใจในตัวเองและไมอาจแยกแยะผูคนที่แวดลอมไดอยางเด็ดขาดวาใครคือมิตรใครคือ

ศัตรู หากวาความรูสึกเหยียดผิว ชิงชังคนตางชาติ และเปนอริตอผูที่ออนแอดอยโอกาสจะแพรหลาย
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อยูในดินแดนที่เคยเปนเยอรมันตะวันออก ก็อาจกลาวไดวาสาเหตุหน่ึงเกิดจากความรูสึกเกลียดชัง

ตัวเองที่เปนมรดกตกทอดมาจากอดีตน่ีเอง45 

องคประกอบหน่ึงที่สําคัญที่สุดของ Stasi ในการคํ้าประกันความมั่นคงภายในรัฐก็คือการมี

หนวยงานติดอาวุธ เชนเดียวกับ KGB ในอดีตสหภาพโซเวียต Stasi ของเยอรมันตะวันออกก็

รับผิดชอบดานความมั่นคงโดยมีกองทพัประชาชนแหงชาติ (Nationale Volksarmee) และกองกําลัง

รักษาพรมแดน (Grenztruppen) แมแตกระทรวงกลาโหมของเยอรมันตะวันออกเองก็อยูภายใตการ

ปกปองดูแลของ Stasi ดวยเชนกัน น่ันยอมหมายถึงวาพรรค SED เปนผูคํ้าประกันความมั่นคงทั้งหมด

ของรัฐโดยผานการใชกองกําลังติดอาวุธทั้งสองหนวยงาน46  บทบาทดานความมั่นคงของ Stasi เปน

อยางไร เราจะไดเห็นอยางชัดเจนมากข้ึนในการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกในฤดูใบไมรวงป ค.ศ.

1989 

 

4. การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกในฤดูใบไมรวงป ค.ศ.1989 และสาเหตุที่กอใหเกิดการปฏิวัติ 

ตามทัศนะของกรีวังค (Griewank) น้ัน การปฏิวัติหมายถึง 

1. กระบวนการทางการเมืองที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในรัฐและทางดานกฎหมาย 

2.กระบวนการทางสังคมที่นําโดยการเคลือ่นไหวของมวลชนเพื่อตอตานอํานาจรฐัโดยเปดเผย 

3.กระบวนการทางความคิดโดยการนําแนวคิดหรืออุดมการณใดๆมาปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริง

อยางไดผล47 

การปฏิวัติที่เกิดข้ึนในยุคน้ีน้ันมักจะกระทําไปในนามของประชาชนเพื่อตอตานระบบอุปถัมภ 

การฉอราษฎรบังหลวง ระบบการเมืองหรือสังคมที่เกาแกพนสมัยไปแลว สาเหตุที่กอใหเกิดการปฏิวัติ

น้ันแมวาจะมีรูปแบบที่ตางกันก็ตาม หากแตมักจะกระทําไปดวยสาเหตุที่คลายๆกัน น่ันคือความไร

ประสิทธิภาพของกลุมผูนําทางการเมือง วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ หรือการเกิดสงคราม สาเหตุอีก

ประการหน่ึงที่อาจเกิดข้ึนไดบอยๆก็คือความวุนวายปนปวนทางสังคมอันเน่ืองมาจากการที่ประชาชน

สวนหน่ึงหรือชนช้ันทางสังคมช้ันใดช้ันหน่ึงมิไดรับสิทธิทางการเมืองเทาเทียมกันกับกลุมอื่นๆหรือชน

ช้ันอื่น หรือเมื่อบุคคลเหลาน้ีตองเผชิญกับโครงสรางหรอืกลุมผูปกครองทีเ่ขมงวด หรือเมื่อขอเรียกรอง

ทางดานเศรษฐกิจและดานสังคมมิไดรบัการตอบสนอง การปฏิวัติในบางครั้งไดรับแรงสนับสนุนหรือ

ถูกชักนําโดยกลุมคนบางกลุมหรือบางชนช้ันทางสังคม (เชนการลุกฮือของพวกชาวนา) หากแตการ

ปฏิวัติสวนใหญมักจะมีฐานเสียงสนับสนุนที่กวาง กลุมปญญาชนมักจะมีบทบาทนําในการปฏิวัติที่

เกิดข้ึนสวนใหญในยุโรปต้ังแตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา48 

หากเราพิจารณาคําจํากัดความที่ไดอรรถาธิบายไวแลวน้ี เราอาจกลาวไดวาเหตุการณที่

เกิดข้ึนในเยอรมันตะวันออกต้ังแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1989 เปนการปฏิวัติโดย

ประชาชน และเกิดข้ึนจากปญหามากมายหลากหลายที่สะสมอยูเปนเวลานานเชนเดียวกับการปฏิวัติ
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สวนใหญที่เกิดข้ึนมากอนหนาน้ี เหตุการณสองเหตุการณในป ค.ศ.1989 เปนเสมือนหน่ึงชนวนที่ทําให

การปฏิวัติระเบิดข้ึนมา เหตุการณแรกคือการที่คณะรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันออกไดออกระเบียบ

ใหมเกี่ยวกับการเดินทางและการออกนอกประเทศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1988 และการ

เลือกต้ังทองถ่ินในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1989 

 

4.1.ระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางและการออกนอกประเทศ ประกาศใชเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.

1988 

ตามกฏหมายเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1979 ผูที่

ตองการเดินทางออกไปนอกเยอรมันตะวันออกจําเปนตองมีตราประทับอนุญาตในหนังสือเดินทาง49 

จึงอาจกลาวไดวาเยอรมันตะวันออกมิไดปฏิบัติตามประเพณีที่มีผลผูกพันทางดานกฏหมายเกี่ยวกับ

การออกหนังสือเดินทาง ในมาตราที่ 17 ของกฏหมายเกี่ยวกับหนังสือเดินทางฉบับดังกลาวระบุไววา 

“...การตัดสินใจในการอนุมัติหรือไมอนุมัติคํารองในเรื่องการเดินทางออกนอก เดินทางเขา หรือเดิน

ทางผานเยอรมันตะวันออกน้ัน ไมตองการคําอธิบายหรือการใหเหตุผลใดๆทั้งสิ้น...”50 ในชวงตน

ทศวรรษ 1980 สถานการณเกี่ยวกับเรื่องน้ีไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนอันเปนผลมาจากการประชุมวา

ดวยความมั่นคงและความรวมมือแหงยุโรป (Conference for Security and Cooperation in 

Europe – CSCE) ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงมาดริด คําประกาศเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการคมนาคมของ

ประชาชนเยอรมันตะวันออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 198251 และระเบียบปฏิบัติในเรื่องการกลับเขา

มาอยูรวมกันของบุคคลในครอบครัวและการสมรสระหวางชาวเยอรมันตะวันออกและชาวตางชาติที่

ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.198352 แสดงใหเห็นความกาวหนาไปในหนทางที่มีมนุษยธรรม

มากข้ึน ในระเบียบปฏิบัติที่ประกาศในป ค.ศ.1983 ระบุวาการตัดสินใจอนุมัติหรอืไมน้ัน จําเปนตองมี

การระบุขอกฏหมายประกอบเหตุผลดวยเปนลายลักษณอักษรภายในเวลา 6 อาทิตย หลังจากที่

ทางการไดรับคํารองแลว ในมาตราที่ 8 ของระเบียบปฏิบัติดังกลาวยังไดระบุถึงเหตุผลที่ทางการอาจ

ปฏิเสธคํารองขอไวเปนขอๆอยางชัดเจน ซึ่งแตละขอ “มิไดสอดคลองกับผลประโยชนของเยอรมัน

ตะวันออกอยางเดนชัด”  อยางไรก็ตาม ทางการสามารถอางเหตุผลที่จะปฏิเสธคํารองไดเสมอโดย

หยิบยกเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงดังกลาวมาเปนขออาง ซึ่งอาจจะมิไดสอดคลองกับเหตุผลที่แทจริงแต

อยางใด53 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.1988 คณะรัฐมนตรีเยอรมันตะวันออกไดออกระเบียบใหมวา

ดวยการเดินทางและการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.198954 

ทางการไดระบุเหตุผลของการออกระเบียบใหมไวในหนังสือขาวสารของพรรค (SED) ไววา  

“...เยอรมันตะวันออกเปนประเทศที่เปดกวางออกสูประชาคมโลก...หากเรานับเฉพาะการเดินทาง

เย่ียมเยียนกันระหวางชาวเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกแตเพียงอยางเดียวในป ค.ศ.1987 

ก็มีจํานวนมากถึงกวา 10 ลานคน ครึ่งหน่ึงของจํานวนน้ันเปนชาวเยอรมันตะวันออก...” นอกจากน้ียัง
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เปนที่ประจักษแลววาเยอรมันตะวันออกน้ัน “...ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศไดอยางเหมาะสม 

ขอตกลงดังกลาวอาทิเชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองและทางแพงที่มีผลบังคับใช (สําหรับ

ประเทศภาคี) ในป ค.ศ.1966...” 55 

ในระเบียบปฏิบัติฉบับน้ีมีขอนาสังเกตอยูบางขอ นอกจากจะระบุถึงเหตุผลของการเดินทาง

ออกนอกประเทศอยางชัดเจนเปนขอๆแลว ในมาตราที่ 10 วรรค 3 ยังมีขอความวา “...การเดินทาง

ออกนอกประเทศอยางสม่ําเสมออาจไดรับการอนุมัติไดโดยเหตุผลดานมนุษยธรรมอื่นๆ...” ตามมา

ดวยขอจํากัดที่เปนที่รูจักกนัดี น่ันก็คือทางการสงวนสิทธ์ิในการไมอนุมัติการเดินทางออกนอกประเทศ

ไดอยูเสมอ ระเบียบปฏิบัติฉบับน้ียังไดเปดชองใหตีความอีกวา “การเดินทางออกนอกประเทศอยาง

สม่ําเสมอ” น้ันจะทําใหประชาชนผูน้ันถูกถอดถอนออกจากความเปนพลเมืองเยอรมันตะวันออก

หรือไม เปนครั้งแรกที่มีการระบุเหตุผลของการปฏิเสธคํารองขอออกนอกประเทศโดยทําไวเปนขอๆ

โดยมีการอธิบายดวยขอกฎหมายกํากับไวดวยและทางการตองแจงเหตุผลของการปฏิเสธน้ันใหแกผู

ย่ืนคํารองเปนลายลักษณอักษรดวย เจาหนาที่ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดไว ซึ่งไม

เกิน 30 วันทําการ ในกรณีเรงดวนอาจพิจารณาไดเสร็จภายในเวลาเพียง 3 วัน ผูที่ย่ืนคํารองและถูก

ปฏิเสธคํารองมีสิทธิทางกฎหมายในการย่ืนอุทธรณได นอกจากน้ียังเปนครั้งแรกที่ใหศาลสามารถ

พิจารณาคํารองที่ถูกปฏิเสธไดหากมิไดกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกมองระเบียบปฏิบัติฉบับใหมน้ีในเชิงบวก ซึ่งตรงกันขามกับเยอรมัน

ตะวันตกที่มองไปในทางลบและดวยความหวาดระแวง เกรกอร กือซี (Gregor Gysi) ผูซึ่งดํารง

ตําแหนงประธานสมาพันธทนายความแหงเยอรมันตะวันออกในขณะน้ันไดใหทัศนะในเรื่องน้ีวา “...

ระเบียบปฏิบัติดังกลาวมิไดเพียงจัดระเบยีบการเดินทางไปตะวันตกอยางที่เราเขาใจกันเทาน้ัน แตเปน

การใหความมั่นคงทางดานกฏหมายแกประชาชนอีกดวย...”56 หากแตความเปนจริงกลบัมไิดเปนอยาง

ที่เห็น ระเบียบปฏิบัติฉบับดังกลาวมิไดปกปองสทิธิของประชาชนโดยใชหลักการแหงกฎหมาย แตเปน

การจํากัดสิทธิเสียมากกวา เห็นไดชัดวารัฐบาลเยอรมันตะวันออกพยายามหาทางแกไขภาพลักษณ

ของตนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวยการโฆษณาชวนเช่ือโดยใชระเบียบดังกลาวเปนสื่อ ใน

หนังสือขาวสารของพรรค SED น้ัน เยอรมันตะวันออกยอมรับวาจะปฏิบัติตามมาตรา 12 ของ

อนุสัญญานานาชาติวาดวยสิทธิทางการเมืองและทางแพงซึ่งระบุไววามนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทาง

ออกจากประเทศใดๆก็ได แมแตประเทศของตนเอง แตเยอรมันตะวันออกก็ยังสงวนสิทธ์ิ “ในการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงอนุสัญญาโดยตองสอดคลองกับเงื่อนไขแหงรัฐ” ทั้งน้ีเน่ืองจากวารัฐภาคีแหง

อนุสัญญาจําเปนตองนํากฏหมายหรือขอตกลงระหวางประเทศมาบัญญัติเปนกฏหมายภายในประเทศ
57 นอกจากน้ีผูออกกฏหมายยังไดใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องการพิจารณา

อนุมัติหรือไมอนุมัติอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปฏิเสธคํารองขอออกนอกประเทศ และยังใช

หลักการแหงกฏหมายสรางความชอบธรรมใหแกการตัดสินใจของหนวยงานน้ันๆอีกดวย ในประการ

สุดทายน้ันกฏหมายมิไดเปดชองใหผูรองคัดคานกฏหมายได เพียงแตอนุญาตใหอุทธรณการตัดสินใจ
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ของรัฐไดเทาน้ัน ดังน้ันหากคํารองใดถูกปฏิเสธตามเหตุผลที่ไดระบุไวในขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ 

การอุทธรณน้ันก็มิไดบังเกิดผลใดๆเลย58 

เหตุผลที่แทจริงในการออกระเบียบปฏิบัติใหมฉบับดังกลาวมีนัยยะเกี่ยวของกับเรื่องภายใน

รัฐและเรื่องการตางประเทศ ตามความเห็นของเบิตตเกอร (Boettger) น้ัน รัฐบาลเยอรมันตะวันออก

พยายามลดกระแสความไมพอใจของประชาชนในเรื่องกระบวนการการพิจารณาอนุมัติใหออกนอก

ประเทศไดหรือไมไดที่คลุมเครืออยางย่ิง และเหลาบรรดากลุมฝายคานรวมทั้งผูแทนของคริสตจักร 

โปรแตสแตนทในเยอรมันตะวันออกตางแสดงบทบาทเปนหัวหอกเรียกรองใหรัฐบาลปฏิบัติในเรื่องน้ี

ใหโปรงใสมากย่ิงข้ึน ระเบียบปฏิบัติฉบับใหมน้ีเปนเสมือนหน่ึงสัญญาณที่รัฐบาลสงออกไปยัง

คริสตจักรวารัฐบาลพรอมแลวที่จะเจรจาใหบังเกิดความเขาใจกัน59 ในอีกดานหน่ึงน้ัน ระเบียบปฏิบัติ

ฉบับใหมน้ียังนาจะชวยลดจํานวนชาวเยอรมันตะวันออกที่ตองการอพยพออกไปต้ังถ่ินฐานยังเยอรมัน

ตะวันตก60 รัฐมนตรีวาการกิจการเยอรมัน นางโดโรธี วิลมส (Dorothee Wilms) ของเยอรมัน

ตะวันตกไดใหความเห็นวา “...หากเราพิจารณาระเบียบปฏิบัติฉบบัใหมน้ีทางดานกฏหมายลวนๆ แลว

ละก็ เราอาจกลาววาระเบียบใหมน้ีเปดกวางมากกวาระเบียบปฏิบัติที่เคยมีมากอนหนาน้ี หากแต

กระบวนการพิจารณาที่จะอนุมัติใหใครเดินทางออกนอกประเทศเยอรมันตะวันออกกลับเขมงวดมาก

เสียย่ิงกวาระเบียบที่ออกมากอนหนาน้ี ทั้งน้ีระเบียบฉบับน้ีไดจํากัดวงของผูที่มีสิทธ์ิย่ืนคํารองแคบลง

กวาฉบับกอนๆ...” 61 

ความสําคัญของระเบียบฉบับใหมในดานความสัมพันธระหวางประเทศตอพรรค SED น้ัน เรา

มองเห็นไดชัดจากชวงเวลาที่ระเบียบฉบับน้ีออกมา เพราะเหตุที่พรรค SED ตีความและดําเนิน

นโยบายดานสิทธิมนุษยชนในแบบของตนเองมากอนหนาน้ี ทําใหพรรค SED ไมไดรับความเช่ือถือจาก

สังคมนานาชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ รัฐบาลเยอรมันตะวันออกภายใตการนําของพรรค SED จึงพยายาม

แกไขภาพลักษณอันตกตํ่าของตนในเรื่องน้ีดวยการประกาศใชระเบียบฉบับใหมในวันที่ 10 ธันวาคม 

1988 (แตมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1989) อันเปนวันฉลองครบรอบ 40 ปของคํา

ประกาศองคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน เหตุผลดานการตางประเทศที่เกี่ยวของกับ

เรื่องน้ีอีกประการหน่ึงคือการประชุมวาดวยความมั่นคงและความรวมมือแหงยุโรป ณ.กรุงเวียนนา

กําลังจะสิ้นสุดลง เยอรมันตะวันออกซึ่งเปนหน่ึงในรัฐภาคีของการประชุมที่สําคัญย่ิงของยุโรปครั้งน้ี

ดวย ตองการสรางภาพลักษณของการเปนรัฐภาคีที่ดีดวยการเรงนําขอตกลงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ระบุ

ไวในเอกสารการประชุมมาปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม 62 

ความไมพอใจและความหวาดระแวงของประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกตอระเบียบฉบับ

ใหมน้ีมองเห็นไดอยางชัดเจน ในการประชุมของคริสตจักรโปรแตสแตนทระหวางวันที่ 31 มีนาคม ถึง 

4 เมษายน ค.ศ.1989 ที่กรุงเบอรลินตะวันออก ที่ประชุมไดมีมติเรียกรองใหผูนําของคริสตจักร 

“ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง” ใหชาวเยอรมันตะวันออกทุกคนมีสิทธ์ิเดินทางออกนอกประเทศได
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โดยไมตองมีขอจํากัดเชนเดียวกับที่ระบุไวในเอกสารการประชุมวาดวยความมั่นคงและความรวมมือ

แหงยุโรป ณ.กรุงเวียนนา นอกจากน้ีในมติของที่ประชุมยังไดช้ีใหเห็นวาการที่มีคํารองขอเดินทางออก

นอกประเทศจํานวนมากยอมแสดงใหเห็นวาประเทศกําลังเผชิญกับปญหาหนักที่ประชาชนจํานวน

มากไมปรารถนาที่จะประสบพบพานอีกตอไป บิชอบแหงรัฐเมเคลนบวรก คริสตอฟ ชเตียร 

(Christoph Stier) ไดรายงานถึง “ความโกรธเคืองและความไมสงบ” ที่เริ่มปะทุข้ึนมาในหมู

ประชาชนเยอรมันตะวันออกจากขอจํากัด “ความเปนญาติโดยสายเลือด” โดยที่รัฐกระทําตาม

ระเบียบฉบับน้ีโดยที่มไิดคํานึงถึงเรือ่งดังกลาวเลย63 หลังจากน้ันไมนาน ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.1989 

รัฐบาลไดปรับปรุงระเบียบฉบับดังกลาวเสียใหมเพื่อลดความไมพอใจของประชาชนลง64  หากแต

ความโกรธแคนในหมูประชาชนก็ยังไมจางลง ในการประชุมของคริสตจักรที่เมืองเกอรลิตซ (Goerlitz) 

บิชอบ ยัวคิม รอกเกอ (Joachim Rogge) ไดกลาวไวในการบรรยายของทานวา “...พรรคและรัฐใน

เยอรมันตะวันออกไมควรจะปดหูปดตาตนเองโดยที่ไมยอมเจรจาเรื่องความตองการของประชาชนที่

ตองการเดินทางออกนอกประเทศ พรรคและรัฐควรจะคิดใครครวญถึงสาเหตุที่ผลักดันใหประชาชน

ของตนอยากอพยพไปต้ังถ่ินฐานยังนอกประเทศ...” ทานยังไดพูดถึงความโกรธข้ึงของประชาชนตอไป

วา “...มีผูคนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆมาทีโ่บสถพรอมกับปญหาและความวิตกกังวลทั้งที่ควรจะเปนเรือ่งของ

รัฐ มิใชกิจของสงฆ...” 65 ชาวเยอรมันตะวันออกผูซึ่งคุนเคยกับสภาพออนแอไรอํานาจโดยสิ้นเชิงยาม

เมื่อตองเผชิญกับอํานาจรัฐ มาบัดน้ีบังเกิดความรูสึกหวาดระแวงกฏระเบียบใหมและพยายามเรง

กดดันใหพวกตนไดออกนอกประเทศไดโดยเร็วที่สุด โดยการเขาไปขอลี้ภัยในที่ทําการของคณะผูแทน

เยอรมันตะวันตกในกรุงเบอรลินตะวันออกและในสถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก ต้ังแตเดือน

มกราคม ค.ศ.1989 อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดข้ึนน้ีเปนเพียงจุดเริ่มของสัญญาณมรณะสําหรับรัฐบาล

เยอรมันตะวันออกที่นําโดยพรรค SED เมื่อเปรียบเทียบกบัคลื่นผูอพยพที่หลัง่ไหลออกนอกประเทศใน

ฤดูรอนของปเดียวกันน้ัน ซึ่งเกิดข้ึนจากตัวเรงสําคัญอีกเหตุการณหน่ึง น่ันคือ การเลือกต้ังทองถ่ิน 

 

4.2.การเลือกต้ังสวนทองถ่ินในเยอรมันตะวันออกในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1989 

ต้ังแตเดือนมกราคม ค.ศ.1989 รัฐบาลที่มาจากพรรค SED ไดประกาศเปนนัยใหตระหนักวา

ในการเลือกต้ังสวนทองถ่ินที่จะจัดข้ึนในวันที่ 7 พฤษภาคม พรรค SED จะไมยอมใหมีผูสมัครที่มาจาก

กลุมตางๆหรือผูสมคัรอิสระที่พรรคมิไดควบคุมหรือครอบงาํใหลงสมัครรับเลือกต้ังได นอกจากผูสมัคร

ที่มาจากพรรคพันธมิตรหรือองคกรทางสังคมที่พรรคใหการสนับสนุนเทาน้ัน ซึ่งเปนประเพณีที่พรรค 

SED ปฏิบัติสืบเน่ืองมาถึง 40 ปแลว66 ย่ิงใกลวันเลือกต้ังเขามา พรรค SED ก็ย่ิงแสดงความวิตกกังวล

ตอบรรดากลุมฝายคานที่มักจะวิพากษวิจารณรัฐบาลใหไดประจักษดวยการสั่งหามมิใหผูสมัครกลุมที่

รณรงคดานสิ่งแวดลอมและสันติภาพซึ่งปลอดจากอิทธิพลของพรรค SED ทั้งที่เบอรลิน ไลปซิก แอร

เฟรต และเมืองอื่นๆ มิใหลงสมัครรับเลือกต้ังได ทางการไดปฏิเสธที่จะออกหนังสือรับรองใหแก

ผูสมัครเหลาน้ีซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญในการลงสมัครรับเลือกต้ังได67 เพื่อเปนการปองกันมิใหบุคคลใด
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กระทําการอันเปนอันตรายตอรัฐหรือผูที่กระทําการตอตานสังคมนิยม พรรค SED ไดจัดต้ังหนวย

ลาดตระเวนซึ่งจะคอยดูแลความสงบเรียบรอยต้ังแตวันที่ 5 จนกระทั่งถึงเย็นวันที่ 7 พฤษภาคม และ

จะดูแลกันตลอด 24 ช่ัวโมงโดยจะลาดตระเวนไปตามยานพักอาศัยทุกที่ สมาชิกพรรค SED ที่ไดรับ

การคัดเลือกแลวจะไดรับคําสั่งลับใหเฝาจับตาดูเพื่อนบานของพวกตนวามีความเคลื่อนไหวอันจะ

กอใหเกิดความวุนวายอันใดหรือไม สวนบรรดาสายลับสมัครเลนก็มหีนาที่ตองตรวจตราดูวาประชาชน

ไปพํานักอยูที่ไหนทําไมจึงไมอยูในที่พักของตนอยางนอยหน่ึงอาทิตยกอนการเลือกต้ัง เจาหนาที่ของ

รัฐที่ประจําอยูตามหมูบานตางๆไดกระทําการขมขูประชาชนวาหากไมไปเลือกต้ังแลวละก็ ก็ไมตองย่ืน

คํารองขอออกเดินทางไปเยอรมันตะวันตกใหเสยีเวลา (เน่ืองจากจะไมไดรับการอนุมัติอยางแนนอน)68 

แมวาประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกสวนใหญจะปฏิบัติตามความตองการของรัฐบาล แตก็

ยังมีประชาชนกลุมนอยที่เริ่มจะมีขนาดใหญมากข้ึนเรื่อยๆไมอาจวางเฉยตอสิ่งที่รัฐกระทําตอ

ประชาชนไดอีกตอไป กอนที่จะมีการเลือกต้ังทองถ่ิน กลุมตอตานเหลาน้ีไดวิพากษวิจารณรปูแบบการ

เลือกต้ังอยางเปดเผย ดังเชน “...เราก็ทราบดีอยูแลวจากประสบการณอื่นๆนอกเหนือจากการเลือกต้ัง

วา ประชาชนของประเทศน้ีถูกหามมิใหวิพากษวิจารณการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล ใครก็

ตามที่ยังขืนด้ือดึงก็จะถูกเพงเล็งระแวงสงสัย ไปจนกระทั่งถูกขมขูคุกคาม พวกเรามองการเลือกต้ังใน

เยอรมันตะวันออกมิใชเปนสาเหตุของสิ่งเลวรายที่เกิดข้ึนกับพวกเรา หากแตเปนอาการของความ

พิการทางการเมืองของประเทศน้ีเอง...” 69 การเลือกต้ังทองถ่ินในครั้งน้ีตางจากครั้งลาสุดเมื่อ 5 ป

กอนหนาน้ี ในครั้งน้ีบุคคลในคริสตจักรไดวิจารณวิธีการจัดการเลือกต้ังวาเปนประหน่ึงพิธีกรรมที่จัด

ข้ึนเพื่อใหประชาชนยอมรับรัฐบาลและพรรค SED เทาน้ัน70 

ผลการเลือกต้ังที่ประกาศออกมาในคํ่าคืนของวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1989 เปนครั้งแรกที่ผู

ไปหยอนบัตรไมถึงรอยละ 99 จากสถิติของทางการระบุวาคะแนนเสียงของผูไปหยอนบัตรเลือกต้ัง

ทั้งหมด 12,324,351 คน ไดเลือกผูสมัครจากพรรค SED และพันธมิตร 12,182,050 คน นับเปน

สัดสวนไดรอยละ 98.85 ประชาชนในกรุงเบอรลินตะวันออกไปเลือกต้ังกันมากที่สุดถึงรอยละ 97.20 

ในเมืองพอตสดัม (Potsdam) มีบัตรเสียมากที่สุดรอยละ 0.22 สวนคะแนนเสียงที่ระบุวาไมตองการ

ผูสมัครคนใดเลยน้ันมีมากที่สุดในเขตเมืองไลปซิก (2.33%) แฟรงเฟรต อัน แดร โอเดอร (2.05%) เด

รสเดน (1.95%) คารล-มารซ-ชตัดต (1.62%) และสุดทายคือที่กรุงเบอรลินตะวันออก (1.37%) 71 

ในการเลือกต้ังครั้งน้ี นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรเยอรมันตะวันออกที่พิสูจนไดวามีการ

กระทําผิดกฏหมายเลอืกต้ังและการปลอมแปลงผลการเลอืกต้ัง ทั้งกลุมที่ครสิตจกัรใหการอุปถัมภและ

กลุมที่จัดต้ังข้ึนโดยการริเริ่มของประชาชนเองไดเฝาสังเกตการณการนับบัตรเลือกต้ังในแตละหนวย

เลือกต้ังอยางใกลชิด และนําผลการเลือกต้ังที่พวกตนบันทึกไวมาเปรียบเทียบกับผลการเลือกต้ังที่

ทางการประกาศใหประชาชนทราบ จากการเปรียบเทยีบดังกลาวทําใหเราไดเห็นผลลพัธที่แตกตางกัน

อยางย่ิง ยกตัวอยางเชนในเขตเลือกต้ังเบอรลิน-ฟรีดริชสไฮน (Berlin-Friedrichshain) ทางการได
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ประกาศวามีผูลงคะแนนเสียงคัดคานผูสมัคร 1,611 เสียง ซึ่งในการนับคะแนนเสียงคัดคานอยางเปน

ทางการจากหนวยเลือกต้ังในเขตดังกลาว 82 หนวย จาก 89 หนวยปรากฏวามีเสียงคัดคานมากถึง 

4,919 เสียง ในเขตไลปซิก-มิทเทอ (Leipzig-Mitte) คะแนนเสียงคัดคานตางกัน 2,087 ตอ 4,424 ใน

เดรสเดน 9,751 ตอ 12,827 (227 จากหนวยเลือกต้ัง 444 หนวย)72 ในหนวยเลือกต้ังหลายหนวย 

ทางการไดหามมิใหผูไปลงคะแนนเสียงที่สนใจใครรูวาการนับคะแนนเสียงเปนอยางไรเขาไปในหนวย

เลือกต้ังได นอกจากน้ียังไมมีการประกาศใหชัดเจนวาทางการไดใชอะไรเปนเครื่องตัดสินวาบัตร

เลือกต้ังที่ไดกาไปแลวใชการไดหรือเปนบัตรเสีย73 

ในเย็นวันเลือกต้ังหลังจากที่มีการปดหีบเพื่อนับคะแนน ประชาชนในเมืองไลปซิกไดพากันมา

รวมตัวกันอยูที่จตุรัสกลางเมืองดวยความรูสึกโกรธแคนในวิธีการดําเนินการเลือกต้ังที่ไมโปรงใสและ

นาเคลือบแคลงใจอยางย่ิง พวกเขามีจุดประสงคเพื่อประทวงการเลือกต้ังที่พวกเขามองวาไมบริสุทธ์ิ

ยุติธรรมมาต้ังแตตน ทางการไดดําเนินการจบักุมผูประทวงประมาณ 100 คน74 ดวยขอหาตามที่ระบุ

ไวในเอกสารขอมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังสวนทองถ่ินเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1989 วา “ไดเกิด

เหตุการณที่ตอตานการเลือกต้ัง เชน การที่มีผูย่ืนคํารองขอออกนอกประเทศเพิ่มมากข้ึนอยางจงใจ

แสดงใหรัฐเห็น การเผยแพรเอกสารโจมตีรัฐและพรรค การโทรศัพทขมขูวางระเบิด ซึ่งทั้งหมดน้ี

หนวยงานดานความมั่นคงไดสืบทราบมาเปนอยางดี และไดทําการปราบปรามไปแลวโดยเรียบรอย”75  

บรรดากลุมฝายคานหลายกลุมไดหันไปหาสภาแหงรัฐและไดเรียกรองใหมีการตรวจสอบผล

การนับคะแนนเสียใหมที่ไดรับการยืนยันแลววาไมถูกตองตรงกับความเปนจริง สภาแหงรัฐภายใตการ

นําของนายเอริค ฮอนเนคเคอร ไดรับทราบผลการเลือกต้ังที่นําเสนอโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง

และไดยอมรับผลการเลือกต้ังน้ันแลว นอกจากน้ีเขายังไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกคน 

โดยเฉพาะอยางย่ิง นายเอกอน เครนส (Egon Krenz) ประธานคณะกรรมการที่ไดตระเตรียมและ

ดูแลใหการเลือกต้ังดําเนินไปดวยความเรียบรอย76 แตในความเปนจริงน้ันปรากฏวามีการย่ืนหนังสือ

คัดคานการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่ดูแลการเลือกต้ัง หรือแมแตการเขาแจงความกลาวหาวา

เจาหนาที่เหลาน้ีไดกระทําการอันมิชอบดวยกฏหมายตามมาตรา 211 ของกฏหมายวาดวยระเบียบ

ปฏิบัติของเจาหนาที่77 แตการคัดคานเหลาน้ีกลับไรผลโดยสิ้นเชิง ในทางตรงกันขาม ใบแจงความ

เหลาน้ีไดถูกตีกลับดวยเหตุผลที่วาเปนการแจงความ “โดยไมมีมูลความผิด” ชาวเยอรมันตะวันออก

สวนมากที่ไดไปแจงความกลับถูกทางการขมขูวาจะถูกดําเนินคดี เห็นไดชัดวาการคัดคานทั้งหลายที่

เกิดข้ึนน้ันไมอาจทําใหพรรค SED สั่นคลอนหรือหว่ันไหวแตอยางใด 

จากเหตุการณทั้งสองเหตุการณที่ไดบรรยายมาน้ัน อันไดแกการออกระเบียบใหมวาดวยการ

เดินทางออกนอกประเทศและการเลือกต้ังสวนทองถ่ิน เราเห็นไดอยางชัดเจนวา รัฐบาลที่มาจาก

พรรค SED ต้ังใจมั่นที่จะรักษาอํานาจของพวกตนไวและยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูดังเชนที่ไดเคย

ปฏิบัติมาหลายทศวรรษ คําวาประชาธิปไตยไมมีในโลกทัศนของสมาชิกพรรค SED ดวยความยโสและ
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ไมมีความเขาใจในอารมณที่เริ่มจะคุกกรุนของประชาชนของตนเอง รวมทั้งการไมแยแสตอบรรยากาศ

ที่เริ่มเปนไปในแนวทางเสรีมากข้ึนในกลุมรัฐยุโรปตะวันออกอื่นๆ ทาทีดังกลาวของรัฐบาลเยอรมัน

ตะวันออกย่ิงทําใหประชาชนของตนโกรธแคนอึดอัดคับของใจมากย่ิงข้ึนทุกท ีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.

1989 รัฐบาลจีนไดใชรถถังบดขย้ีนักศึกษาที่กําลังรวมกลุมกันอยูที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ทั้งน้ีเพื่อ

ประทวงรัฐบาลจีนและเรียกรองใหมีการปฏิรูปในแนวทางประชาธิปไตย รัฐบาลเยอรมันตะวันออกได

กลาวช่ืนชมมาตรการกวาดลางนักศึกษาของรัฐบาลจีนเปนอยางมากในขณะที่ชาวเยอรมันตะวันออก

กลับออกมาประทวงปฏิบัติการของรัฐบาลจีนที่กระทําการอันโหดเหี้ยมตอกลุมผูประทวง78 ครั้นเมื่อ

ฮังการีตัดสินใจเปดมานเหล็กทางดานประเทศของตนกับประเทศออสเตรีย ทางเยอรมันตะวันออกก็

กําลังเกิดเหตุการณ “การลงคะแนนเสียงดวยเทา  (Abstimmung mit Fuessen)” หรือกลาวอีกนัย

ยะหน่ึงก็คือการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออก ซึ่งจะนําไปสูการลมสลายของรัฐบาลคอมมิวนิสตจาก

พรรค SED ในที่สุด 

 

5. การลงคะแนนเสียงดวยเทา – การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกในฤดูใบไมรวงของป ค.ศ.1989 

เราอาจเรียกเหตุการณที่เกิดข้ึนในเยอรมันตะวันออกในฤดูใบไมรวงของป ค.ศ.1989 วาเปน

การปฏิวัติหรือการลงคะแนนเสียงดวยเทา ผูเขียนไดอธิบายคําจํากัดความแรกไปแลวกอนหนาน้ี สวน

การลงคะแนนเสียงดวยเทาน้ันในที่น้ีหมายถึงการที่ชาวเยอรมันตะวันออกไมปรารถนาจะน่ังเฉยอยูที่

บานอีกตอไป หรือไมก็น่ังอยูในโรงงานที่ตนเองกําลงัทํางานอยูและยอมรับทุกสิ่งทุกอยางที่รัฐบาลจาก

พรรค SED กระทําตอพวกตนมายาวนานถึง 40 ป พวกเขาไดสําแดงความโกรธและความรูสึกหมด

หวังในชีวิตดวยวิถีทางอันสงบ พวกเขามองเห็นความเปนไปไดเพียงสองทางในการแสดงออกถึง

อารมณดังกลาวซึ่งทั้งสองหนทางน้ันก็ดําเนินควบคูกันไป หนทางแรกก็คือการเดินทางออกนอก

ประเทศและการอพยพเขาไปลี้ภัยในที่ตางๆที่รัฐบาลไมอาจเอื้อมมือเขามาจัดการกับพวกตนได อีก

หนทางหน่ึงน้ันก็คือการออกมาประทวงอยางสงบ 

 

5.1.การเดินทางออกนอกประเทศและคลื่นผูอพยพจากเยอรมันตะวันออก 

ต้ังแตที่ประเทศเยอรมันตะวันออกถือกําเนิดข้ึนมา รัฐบาลจากพรรค SED ตองเผชิญกับ

ปญหาที่ไมอาจแกไขไดโดยงาย ซึ่งน่ันก็คือการที่ประชาชนสวนใหญพยายามใชทุกวิถีทางที่พอจะคิด

กันข้ึนมาไดเพื่อละทิ้งบานเกิดของตนและเดินทางไปยังดินแดนบานพี่เมืองนองทางดานตะวันตก 

(เยอรมันตะวันตก) ต้ังแตเดือนกันยายน ค.ศ.1949 จนกระทั่งถึงฤดูใบไมรวง ค.ศ.1989 เยอรมัน

ตะวันออกตองสูญเสียประชากรไปเปนจํานวนมากถึง 3.3 ลานคน โดยการหลบหนีอยางผิดกฏหมาย

หรือโดยการขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ79 
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ทางการเยอรมันตะวันออกไดใชจายเงินไปมหาศาลเพื่อพยายามแกปญหาดังกลาว ซึ่งหน่ึงใน

มาตรการน้ันก็คือการสรางกําแพงปดกั้นมิใหพลเมืองของตนหลั่งไหลออกนอกประเทศโดยไมหยุด 

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกยอมเสียช่ือเสียงและเสียภาพพจนในสังคมระหวางประเทศเพื่อแลกกับการ

หยุดย้ังเหตุการณ “สมองไหล” ที่อาจกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกไดในระยะ

ยาว การสรางกําแพงสามารถหยุดย้ังคลื่นผูอพยพออกนอกประเทศไดก็จริง หากแตปญหากลับไปสั่ง

สมอยูในมิติอื่นๆอันไดแก การลักลอบขามเขตแดนระหวางเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก 

การที่ชาวเยอรมันตะวันออกถูกยิงเสียชีวิตหรือโดนกับระเบิดในระหวางลักลอบปนกําแพงหนี จํานวน

ผูที่ตองการหลบหนีออกนอกประเทศและถูกทางการจับกุมสงตัวเขาที่คุมขังก็มีเพิ่มมากข้ึนอยางนา

ตกใจ การกลาวหาติเตียนรัฐบาลเยอรมันตะวันออกในที่ประชุมนานาชาติ การที่หนวยงานดานความ

มั่นคงของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดรองขอไปยังพันธมิตรที่เปนประเทศคอมมิวนิสตดวยกันในเกอืบ

ทุกที่ในโลกใหชวยติดตามตัวผูที่หลบหนีออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายย่ิงทําใหภาพลักษณของ

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกตกตํ่าลงไปทุกที ในป ค.ศ.1989 รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดใชจายเงินไป

ถึง 1,221 พันลานมารคในการปองกันการหนีขามพรมแดนของประชาชนของตน 80 

อยางไรก็ตาม มาตรการอันเขมงวดที่รัฐบาลเยอรมันตะวันออกใชปองปรามประชาชนของตน

ก็มิไดสรางความหว่ันเกรงแกประชาชนที่ต้ังใจแนวแนจะหลบหนีออกนอกประเทศของตน เกือบจะ

ในทันทีที่รัฐบาลออกระเบียบใหมเกี่ยวกับการเดินทางและการออกนอกประเทศ ก็มีชาวเยอรมัน

ตะวันออกเปนจํานวนมากหลั่งไหลกันเขาไปพํานักอยูในที่ต้ังของคณะผูแทนเยอรมันตะวันตกในกรุง

เบอรลินตะวันออก (การที่เยอรมันตะวันตกและตะวันออกมิไดมีความสัมพันธทางการทูตกันในระดับ

ปกติ เน่ืองจากเยอรมันตะวันตกมิไดรับรองเยอรมันตะวันออกวาเปนประเทศ หากเปนสวนหน่ึงของ

เยอรมันที่ถูกแบงแยกไป ทําใหทั้งสองประเทศมีเพียงคณะผูแทนที่ทําหนาที่ประหน่ึงคณะทูตใน

ความสัมพันธระหวางกัน) และในสถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก ในประเทศเชคโกสโลวาเกีย 

ทั้งน้ีเพื่อบีบบังคับใหรัฐบาลเยอรมันตะวันออกยอมปลอยพวกตนใหเดินทางไปเยอรมันตะวันตกได81 

ในคํ่าคืนวันที่ 5 ตอวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ.1989 ชาวเยอรมันตะวันออก 3 คนไดพยายามหลบหนี

ออกนอกประเทศดวยการปนกําแพงออกไป หน่ึงในจํานวนน้ันถูกทหารรักษาพรมแดนของเยอรมัน

ตะวันออกคนหน่ึงยิงเสียชีวิต แมวาทางการเยอรมันตะวันออกจะไมยอมรับวาไดมีการออกคําสั่งใหยิง

ผูหลบหนีและไดทําการสอบสวนทหารรกัษาพรมแดนคนน้ัน แตเหตุการณดังกลาวไดกอความเสียหาย

แกภาพลักษณของเยอรมันตะวันออกในสายตาของประชาคมโลกอยางย่ิง และยังกระทบกระเทือน

ความสัมพันธกับเยอรมันตะวันตกอยางมาก82 นอกจากน้ีชาวเยอรมันตะวันออกที่อพยพออกไปนอก

ประเทศกอนหนาน้ียังไดประกาศเตือนวาบุคคลใดที่หลบหนีออกจากเยอรมันตะวันออกหรือไดรับ

อนุมัติใหเดินทางออกนอกประเทศเพื่อวัตถุประสงคไปเย่ียมญาติไดช่ัวคราว แตแลวไมยอมกลับไป

เยอรมันตะวันออกหลังจากเดือนตุลาคม ค.ศ.1987 อาจถูกเจาหนาที่เยอรมันตะวันออกจับกุมตัวไว

ทันทีที่เดินทางผานเยอรมันตะวันออกเพื่อไปยังประเทศอื่นๆ (หรือผานดินแดนเยอรมนัตะวันออกเพื่อ
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เขาสูเบอรลินตะวันตก)83 ในวันที่ 12 มีนาคม ระหวางการทําพิธีมิซซาตนปที่เมืองไลปซิก ประชาชน

ราว 600 คนที่ตองการเดินทางออกนอกประเทศตางก็แสดงความไมพอใจในมาตรการของรัฐบาลดวย

การเดินขบวนประทวง และยังไดประกาศวา “...เราจะใชชวงการทําพิธีมิซซาเพื่อแสดงใหชาวโลกได

ตระหนักวาเรามีปญหาทางสังคมที่ไมไดรับการแกไขและยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงอีก

ดวย...” 84 เหตุการณที่เกิดข้ึนยอมหมายถึงวารัฐบาลคอมมิวนิสตกําลังตกที่น่ังลําบากและกําลัง

สูญเสียความไววางใจในหมูประชาชนของตนไปแลวซึ่งก็ตรงกับรายงานจากกระทรวงความมั่นคงซึ่ง

ยืนยันวา “...ต้ังแตที่ระเบียบใหมเกี่ยวกับการเดินทางและการออกนอกประเทศมีผลบังคับใช จํานวน

ของผูย่ืนคํารองขอออกนอกประเทศมีมากข้ึน ซึ่งบุคคลเหลาน้ีไมยอมรับกฏระเบียบของรัฐและวิธีการ

พิจารณาอนุมัติหรือการตัดสินใจในเรื่องน้ีของทางการ ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือการใชวิธีประทวงตอ

หนาธารกํานัลเพื่อสรางแรงกดดันแกกลไกของรัฐและเพื่อบังคับใหรัฐตองยอมออนขอใหแกขอ

เรียกรองของพวกตน...” 85 

เหตุการณอันสําคัญย่ิงที่จะตองจารึกไวในประวัติศาสตรเริ่มข้ึนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ.

1989 เมื่อทหารรักษาพรมแดนของฮงัการเีปด “มานเหล็ก” ดวยการเปดพรมแดนระหวางฮังการีและ

ออสเตรียใหประชาชนของทั้งสองประเทศผานเขาออกไดโดยเสรี เหตุการณดังกลาวทําใหพรมแดน

ของกลุมรัฐคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกมีชองโหว ต้ังแตวันที่ 15-31 กรกฎาคม ก็มีรายงานขาวจาก

กรุงบูดาเปสต ปราก และเบอรลินตะวันออกเกี่ยวกับคลื่นผูอพยพที่หนีกันเขาไปพํานักอยูในสถานทูต

เยอรมันตะวันตกและในที่ต้ังคณะผูแทนเยอรมันตะวันตกในกรุงเบอรลินตะวันออก ต้ังแตตนเดือน

พฤษภาคม รัฐบาลออสเตรียไดบันทึกไววามีชาวเยอรมันตะวันออกหนีขามพรมแดนฮังการีเขาสู

ออสเตรียเปนจํานวน 237 คน แตจํานวนผูที่หลบหนีออกมาที่เขาไปรายงานตัวตอสถานทูตเยอรมัน

ตะวันตกในกรุงเวียนนามีจํานวนสูงกวาน้ันมาก สถานการณเริ่มตึงเครียดมากย่ิงข้ึนในระหวางที่

ออสเตรียและฮังการีไดจัดงานเฉลิมฉลองการเปดพรมแดน (Pan-Europaeisches Picknick) ที่

พรมแดนระหวางสองประเทศในวันที่ 19 สิงหาคม ชาวเยอรมันตะวันออกหลายรอยคนไดไปออกัน

แนนขนัดที่พรมแดนตรงประตูทางเขาสูออสเตรียและหลบหนีเขามาได จนกระทั่งถึงวันที่ 23 สิงหาคม 

มีชาวเยอรมันตะวันออกมากกวา 3,000 คนที่หลบหนีเขาออสเตรียเพื่อมุงหนาสูเยอรมันตะวันตกโดย

ผานพรมแดนฮังการี ในขณะที่สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก ตองปดทําการเน่ืองจากมี

ประชาชนเยอรมันตะวันออกไปพํานักอยูจนแทบลนทะลักออกมานอกสถานทูต86 

ในระหวางน้ัน รัฐบาลเยอรมันตะวันออกยังคงไมแสดงปฏิกิริยาใดๆออกมาในปญหาเรื่อง

ผูอพยบเน่ืองจากไมตองการใหปญหาดังกลาวกลายเปนเรื่องราวที่ใหญโต และยังคงยึดมั่นในขอตกลง

ระหวางเยอรมันตะวันออกกับฮังการีวาดวยการเดินทางผานพรมแดนระหวางประเทศทั้งสองโดยไม

ตองขอวีซา ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.1969 ตามขอตกลงน้ีประเทศทั้งสองจะตอง

ไมอนุญาตใหประชาชนของประเทศภาคีเดินทางออกไปสูประเทศที่สามไดหากปราศจากหนังสือ

เดินทางที่ทางการออกให87 รัฐมนตรีตางประเทศของเยอรมันตะวันออก นายออสการ ฟชเชอร 
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(Oskar Fischer) จึงไดอางถึงขอตกลงดังกลาวเมื่อเขากลาวเตือนรัฐมนตรีตางประเทศของฮังการี 

นายกยูลา ฮอรน (Gyula Horn) วา “...ความพยายามใดๆที่มุงหมายให (ชาวเยอรมันตะวันออก) 

เดินทางออกนอกประเทศได ไมวาจะโดยการเขาไปพํานักในสถานทูตเยอรมันตะวันตกหรือที่ต้ังคณะ

ผูแทนเยอรมันตะวันตกน้ัน ถือวาเปนสิ่งที่รับไมได...”88 นอกจากน้ี ความสัมพันธระหวางเยอรมัน

ตะวันออกและฮังการีก็ตกตํ่าลงกอนหนาการเกิดเหตุการณดังกลาวเน่ืองจากรัฐบาลเยอรมัน

ตะวันออกไดเคยกลาววิพากษวิจารณความพยายามปฏิรูปประเทศของฮังการีเมื่อตนปค.ศ.1989 89 

สวนรัฐบาลฮังการีไดออกแถลงการณตอบโตวา “...เราไดตัดสินใจแนนอนแลวที่จะละเลิกการ

ปฏิบัติที่เคยกระทํามากอนหนาน้ี และจะไมบังคับใหชาวเยอรมันตะวันออกเดินทางกลับไปประเทศ

ของตนแมแตคนเดียว...ตามความรูสึกของขาพเจา (รัฐมนตรีตางประเทศฮอรน) การกระทําดังกลาว

ขัดกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งฮังการีก็เปนภาคีประเทศหน่ึงของอนุสัญญาน้ัน นอกจากน้ี

ขาพเจายังถือวาการบังคับใหผูคนกลบัไปยังบานเกิดของตนซึ่งพวกเขามิไดปรารถนาจะใชชีวิตอยูที่น่ัน

อีกตอไปเปนการกระทําที่ปาเถ่ือนและไรมนุษยธรรม...” 90 ครั้นเมื่อคลื่นผูอพยพหลั่งไหลเขาไปยึด

ครองสถานทูตเยอรมันตะวันตกในกรุงบูดาเปสตในปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1989 รัฐบาลเยอรมัน

ตะวันตกหวังใหฮังการีแกปญหาโดยปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยผูอพยพที่ไดลงนามที่นครเจนีวา ซึ่ง

ฮังการีเปนประเทศสังคมนิยมประเทศแรกที่เขาเปนภาคีของอนุสัญญาดังกลาวในชวงตนป ค.ศ.1989 

เพื่อหาหนทางแกปญหาและชวยเหลือชนกลุมนอยชาวฮังการีที่อยูในประเทศโรมาเนีย รัฐบาล

เยอรมันตะวันตกโดยนายเยอรเกน สุดฮอฟฟ (Juergen Sudhoff) เลขานุการคณะรฐัมนตรีไดขอรอง

ไปยังรัฐมนตรีตางประเทศฮังการีวาอนุสัญญาเจนีวาน้ีสามารถนําไปปรับใชเพื่อแกปญหาชาวเยอรมัน

ตะวันออกได เน่ืองจากวารัฐบาลเยอรมันตะวันออกมีกฎหมายลงโทษผูที่หลบหนีออกจากประเทศ 

หรืออยางนอยที่สุดบุคคลผุน้ันก็อาจประสบปญหาทางสังคมหรือหนาที่การงานไดเมื่อตองกลับไปยัง

เยอรมันตะวันออกอีก แตฮังการีก็มิไดพิจารณาขอเสนอใหสถานะผูลี้ภัยแกผูอพยพชาวเยอรมัน

ตะวันออก นายคาโรลี นอช (Karoly Nagy) อธิบดีกรมควบคุมดูแลชาวตางชาติ กระทรวงมหาดไทย

ฮังการีไดกลาววาฮังการีมิไดมีสวนเกี่ยวของกับความตองการออกนอกประเทศของชาวเยอรมัน

ตะวันออก และไมปรารถนาจะเขาไปรวมแกปญหาใดๆในเรื่องน้ี 91 พูดตรงๆก็คือรัฐบาลฮังการีไม

ตองการเติมเช้ือไฟแหงความขุนเคืองใจระหวางฮังการีและเยอรมันตะวันออกใหรอนแรงมากย่ิงข้ึนไป

อีก92 นอกจากน้ีรัฐมนตรีตางประเทศฮอรนยังไดกลาวเสริมดวยวารัฐบาลฮังการีไมสามารถบังคับให

ใครยอมรับสถานะผูลี้ภัยไดหากบุคคลน้ันมิไดปรารถนา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออก

มิไดตองการลี้ภัยอยูในฮังการี93 หากแตตองการเขาไปต้ังถ่ินฐานในเยอรมันตะวันตก94 

ในชวงเวลาน้ันรัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดพยายามใชการโฆษณาชวนเช่ือหยุดย้ังคลื่นผู

อพยพระลอกใหม ในบทวิจารณของหนังสือพิมพ “Junge Welt” ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1989 

ไดเรียกผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกวาเปนพวกทรยศตอชาติ “...หากใครก็ตามอยากจะทรยศ

ประเทศบานเกิดเมืองนอนของตน ก็ยังมีชองทางที่กระทําไดดวยการย่ืนคํารองขอเดินทางออกนอก



36 

ประเทศได มิใชใชวิธีหลบหนีออกไปโดยผิดกฎหมายซึ่งกอความเสียหายใหแกเพื่อนรวมชาติที่ยัง

จงรักภักดีตอประเทศของพวกเขาและตองการมีสวนรวมในการกอรางสรางประเทศของเขา...” 95 

นอกจากน้ีคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค SED ยังไดมอบอํานาจใหแกเลขานุการกรมการเมือง

ของพรรค นายยัวคิม แฮรมันน (Joachim Herrmann) ซึ่งรับผิดชอบดานการกอกวนและโฆษณา

ชวนเช่ือ ใหใชศักยภาพทุกอยางในสื่อทุกสื่อเพื่อหยุดย้ังมิใหประชาชนหลบหนีออกนอกประเทศมาก

ข้ึนไปอีก ต้ังแตน้ันมาสื่อของเยอรมันตะวันออกทุกแขนงจึงไดวาดภาพที่นาหดหูและไรศีลธรรมของ

โลกตะวันตกซึ่งมีสวนทําใหผูที่เคยอพยพออกจากสภาพแวดลอมอันอบอุนของระบบสังคมนิยม

คอมมิวนิสตตองทนทุกขทรมานและประสบกับความหายนะในที่สุด รายงานขาวยังไดกลาวตอไปอีก

วาอดีตผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกที่ต้ังถ่ินฐานอยูในเยอรมันตะวันตกกําลังทนทุกขทรมานกับ

สภาวะแปลกแยกของสังคมตะวันตก (ความรูสึกที่วาตนมิไดเปนสวนหน่ึงของสังคม) และความรูสึก

โดดเด่ียวอางวาง บางคนถึงกับตองการกลับมาอยูในเยอรมันตะวันออกอีก96 สําหรับชาวเยอรมัน

ตะวันออกที่กําลังพํานักอยูในฮังการีน้ัน รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดสั่งการใหกระทรวงความมั่นคง

จัดหาเจาหนาที่จํานวนมากเพื่อสงไปยังฮังการีเพื่อถายภาพและพยายามพูดเกลี้ยกลอมใหผูคน

เหลาน้ันเดินทางกลบัประเทศ นอกจากน้ีเจาหนาที่เหลาน้ียังไดรับคําสั่งใหสังเกตปฏิกิริยาของทางการ

ฮังการีในเรื่องน้ีดวย 97 

เพราะเหตุที่รัฐบาลฮังการีไมรับรองหนังสือเดินทางของชาวเยอรมันตะวันออกที่ออกใหโดย

สถานทูตเยอรมันตะวันตก98 รัฐบาลฮังการีจึงไดตัดสินใจแกปญหาภายหลังการหารือกันระหวางนาย

สุดฮอฟฟและนายฮอรนโดยอนุญาตใหกาชาดสากลนําตัวชาวเยอรมันตะวันออก 108 คนออกนอก

ฮังการีเพื่อเดินทางไปยังเยอรมันตะวันตกไดในวันที่ 24 สิงหาคม ในขณะเดียวกันรัฐบาลฮังการีไดสง

สัญญาณไปใหรัฐบาลเยอรมันตะวันออกรับทราบวาการกระทําดังกลาวน้ีถือเปนการแกปญหาเฉพาะ

หนาเพียงครั้งเดียว เน่ืองจากสถานทูตเยอรมันตะวันตกในกรุงบูดาเปสตตองปดทําการช่ัวคราวจาก

การบุกรุกเขาไปของชาวเยอรมันตะวันออก อยางไรก็ตามชาวเยอรมันตะวันออกยังคงหลั่งไหลเขาสู

ฮังการีมากย่ิงข้ึนทุกที คนเหลาน้ีจะพํานักอยูในเต็นทช่ัวคราวและพยายามหลบหนีเขาออสเตรียโดย

ผิดกฎหมาย เน่ืองจากรัฐบาลเยอรมันตะวันออกมิไดหาหนทางแกปญหาผูอพยพออกนอกประเทศ

อยางเปนรูปธรรมนอกจากใหสัญญาวาจะไมเอาโทษทางกฏหมายหากผูอพยพคนใดเดินทางกลับ

ประเทศโดยที่มิไดใหความมั่นใจใดๆวาเมื่อกลบัแลวจะดําเนินการอนุมติัใหออกนอกประเทศไดโดยเร็ว

และถูกตองตามกฎหมาย99 รัฐบาลฮังการีจึงตัดสินใจแกปญหาน้ีเองแบบมวนเดียวจบ 

ในระหวางการไปเยือนเยอรมันตะวันตกของนายกรัฐมนตรีเนเมต (Nemeth) และรัฐมนตรี

ตางประเทศฮอรนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม รัฐบาลฮังการีไดใหคํามั่นสัญญาวาจะเปดพรมแดนฮังการี

ใหแกผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกและรัฐบาลเยอรมันตะวันตกไดเสนอจะใหความชวยเหลือดาน

เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปของฮังการีเปนการตอบแทน100 เพื่อใหมาตรการดังกลาวไมขัดตอ

กฎหมายใดๆ รัฐบาลฮังการีจึงไดตัดสินใจยกเลิกขอตกลงระหวางเยอรมันตะวันออกกับฮังการีวาดวย
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การเดินทางผานพรมแดนระหวางทั้งสองประเทศของป ค.ศ.1969 ในวันที่ 29 สิงหาคม รัฐบาล

เยอรมันตะวันออกไดเชิญใหนายฮอรนไปหารือในเรื่องปญหาผูอพยพที่กรุงเบอรลินตะวันออก ซึ่งเขา

ไดพบกับนายออสการ ฟชเชอร รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันออก และนายกึนเทอร มิตทาก 

(Guenther Mittag) สมาชิกกรมการเมืองของพรรค SED การหารือกันระหวางทั้งสองฝายไมบังเกิด

ผลใดๆ รัฐบาลเยอรมันตะวันออกยังคงยึดมั่นจุดยืนของตนอยางเหนียวแนนและยังขูรัฐบาลฮังการี

ดวยวาจะตองยอมรับผลอันไมนาช่ืนชมที่อาจบังเกิดข้ึน หากรัฐบาลฮังการียังคงคิดที่จะเปดพรมแดน

ของตนอยู ในวันที ่8 กันยายน นายฟชเชอรไดสงคําเตือนไปยังรัฐบาลฮังการีเพื่อเรียกรองใหฮังการี

ยกเลิกการตัดสินใจที่จะเปดพรมแดนของตนเสียซึ่งฮังการีปฏิเสธขอเรียกรองดังกลาว101 

ในวันที่ 10 กันยายน รัฐบาลฮังการีไดประกาศใหทราบโดยทั่วกันวา “...ชาวเยอรมัน

ตะวันออกทุกคนที่พํานักอยูในฮังการีสามารถออกเดินทางจากฮังการีไดต้ังแตเวลาเที่ยงคืนของวันน้ี 

(10 กันยายน) เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ตนปรารถนาได ภายใตเงื่อนไขเพียงขอเดียวเทาน้ัน น่ัน

คือประเทศเปาหมายจะตองยินยอมรับตัวผูอพยพเหลาน้ี...” นายฮอรนไดกลาววา “...มาตรการ

ดังกลาวเปนการริเริ่มของฮังการีแตเพยีงประเทศเดียว และมาตรการน้ีจะยังคงมีผลบงัคับใชอยูจนกวา

จะมีหนทางแกปญหาทีดีกวาน้ี...”102  ดังน้ันประตูที่เปดสูตะวันตกจึงเปดกวางสําหรับชาวเยอรมัน

ตะวันออกอยางเปนทางการแลว รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดเรียกรองใหฮังการียุติมาตรการดังกลาว

และยังไดกลาวหาฮังการีและเยอรมันตะวันตกวากําลังรวมมือกันทําธุรกิจคามนุษย และยังไดสง

หนังสือประทวงไปยังฮังการีโดยระบุวาฮังการีกําลังละเมิดสนธิสัญญาระหวางประเทศ103 

ในระหวางชวงเวลาดังกลาวรัฐบาลเยอรมนัตะวันออกไดออกมาตรการที่เขมขนมากย่ิงข้ึนเพือ่

แกปญหาผูอพยพโดยไดสงนายโวลฟกัง โฟเกล (Wolfgang Vogel) ทนายความผูแทนของนายฮอน

เนคเคอรไปเจรจากับผูอพยพที่เขาไปพํานักอยูในที่ต้ังคณะผูแทนเยอรมันตะวันตกที่กรุงเบอรลิน

ตะวันออก และที่สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก พรอมกับคํามั่นสัญญาวาหากผูใดตกลงใจ

เดินทางกลับเยอรมันตะวันออก รัฐบาลจะไมเอาผิดทางกฎหมาย จะใหกลับไปทํางานในที่ทํางานเดิม

ของตน และจะหาทนายใหคอยดูแลหากตองการย่ืนคํารองขอออกเดินทางไปนอกประเทศ มีเพียงผู

อพยพบางคนเทาน้ันที่ยินยอมกลบัประเทศ104 นอกจากน้ีรัฐบาลเยอรมันตะวันออกยังออกมาตรการที่

ทําใหการเดินทางไปยังฮังการียากลําบากมากย่ิงข้ึน โดยการเพิ่มมาตรการควบคุมตามพรมแดน

ระหวางทั้งสองประเทศรวมทั้งพรมแดนดานเชคโกสโลวาเกียใหเขมขนมากย่ิงข้ึน รวมทั้งปฏิเสธคํารอง

ของประชาชนที่ตองการเดินทางไปยังประเทศฮังการีมากย่ิงข้ึน ในบางกรณีรัฐบาลยังไดถอนอนุมัติ

การเดินทางออกไปฮังการีซึ่งไดเคยอนุมัติไปกอนหนาน้ี สวนหนวยงานที่ทําคํารองขออนุมัติออก

เดินทางไปนอกประเทศแจงวามีคํารองมากถึง 700,000 ฉบับวางกองอยูในหนวยงานของตน105 

ทาทีของรัฐบาลเชคโกสโลวาเกียแตกตางไปจากฮังการี และดวยเหตุน้ันสถานการณของ

บรรดาผูอพยพที่พากันมาพํานักอยูที่กรุงปรากจึงแตกตางไปจากที่ฮังการีเชนกัน เชคโกสโลวาเกียเปน
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หน่ึงในประเทศคอมมิวนิสตยุโรปตะวันออกที่อยูในกลุมตอตานการปฏิรูปทุกรูปแบบและไมเห็นดวย

กับนโยบายปฏิรูปในฮังการี โปแลนด และสหภาพโซเวียต เมื่อนายกรัฐมนตรีอดาเมค (Adamec) 

แหงเช็คโกสโลวาเกียเดินทางไปเยือนกรุงเบอรลินตะวันออก ทั้งสองประเทศไดประกาศ “การผนึก

กําลังกันอยางเหนียวแนนระหวางพันธมิตรสองพี่นอง (Festigung des Bruderbundes)” ระหวาง

เยอรมันตะวันออกและเชคโกสโลวาเกีย เพื่อแสดงออกถึงความวิตกกังวลและการไมเห็นดวยกับ

นโยบายปฏิรูปของสหภาพโซเวียต106 ครั้นเมื่อผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกเริ่มเขาไปลี้ภัยใน

สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก รัฐบาลเชคโกสโลวาเกียไดแจงใหกระทรวงการตางประเทศ

เยอรมันตะวันตกทราบวาหนทางเดียวที่เปนไปไดในการแกปญหาน้ีก็คือการที่ผูอพยพลีภั้ยทั้งหมดตอง

กลับบาน (ซึ่งเปนไปตามความปรารถนาของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกที่ตองการใหปฏิบัติตอผูอพยพ

เชนน้ัน)107 ผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกหลายคนรายงานวาเจาหนาที่ของเชคโกสโลวาเกียไม

อนุญาตใหพวกเขาเดินทางขามเขตแดนไปสูฮังการี แมวาพวกเขาจะมีหนังสือเดินทางและหนังสือ

อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศที่ออกโดยรัฐบาลเยอรมันตะวันออกก็ตาม108 ผูแทนกระทรวงการ

ตางประเทศของเชคโกสโลวาเกีย นายซาโดวสกี้ (Sadowsky) ไดกลาวยืนยันอยางหนักแนนวาปญหา

เรื่องผูลี้ภัยเปนปญหาระหวางเยอรมันทั้งสองประเทศและไมเกี่ยวของกับเชคโกสโลวาเกียแตอยางใด
109 หลังจากที่รัฐบาลฮังการีตัดสินใจเปดพรมแดน จํานวนของผูลี้ภัยชาวเยอรมันตะวันออกใน

สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปรากพุงสูงข้ึนอยางนาตกใจ แมวารัฐบาลเยอรมันตะวันออกจะ

แตงต้ังใหนายโฟเกลไปเจรจากับผูอพยพพรอมทั้งใหคํามั่นสัญญาวาจะดําเนินการอนุญาตใหออกนอก

ประเทศไดภายใน 6 เดือนหากผูอพยพเดินทางกลับเยอรมันตะวันออก แตก็มีผูอพยพเพียง 215 คน

จาก 2,500 คนยอมรับขอเสนอดังกลาว110  

ต้ังแตตนเดือนกันยายนเปนตนมา สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ. กรุงวอรซอก็กําลังประสบ

ปญหาเดียวกันกับที่เชคโกสโลวาเกียเน่ืองจากจํานวนผูอพยพกําลังเพิ่มสูงมากข้ึนเรื่อยๆ จํานวนของผู

ลี้ภัยในโปแลนดนอยกวาในเชคโกสโลวาเกียมากเน่ืองจากการเดินทางเขาโปแลนดน้ัน ชาวเยอรมัน

ตะวันออกตองใชวีซาโปแลนด ซึ่งตางจากการเดินทางไปเชคโกสโลวาเกียที่ใชเพียงหนังสือเดินทาง

เทาน้ัน สภาพความเปนอยูของพวกเขาในกรุงวอรซอก็ไมทนทุกขทรมานดวยความแนนขนัดเหมือนที่

ปรากเน่ืองจากรัฐบาลโปแลนดแบงพวกเขาใหไปพํานักอยูตามสถานที่ตางๆในกรุงวอรซอ รัฐบาล

โปแลนดไดรวมมือกับสถานทูตเยอรมันตะวันตกแจกจายอาหาร มีการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และ

ยังต้ังโรงเรียนช่ัวคราวใหเหลาบรรดาเด็กๆในกลุมผูอพยพไดเรียนหนังสืออีกดวย111 การที่สถานการณ

ของผูอพยพในโปแลนดไมดูวาไรมนุษยธรรมเชนน้ีเน่ืองจากรัฐบาลโปแลนดอดกลั้นตอกลุมผูอพยบ

และไมคิดที่จะสงกลับบานเหมือนรัฐบาลเชคโกสโลวาเกีย ทําใหผูอพยพสามารถเดินทางไปมานอก

สถานทูตได112 ในวันที่ 27 กันยายน คณะของนายโฟเกลสามารถโนมนาวใหผูอพยพบางคนกลับ

เยอรมันตะวันออกได นอกจากขอเสนอเดิมๆที่รัฐบาลเยอรมันตะวันออกนํามาใชจูงใจผูอพยพอยางที่

ไดบรรยายมาแลว นายโฟเกลยังไดเพิ่มขอเสนออีกหลายขอดวย อาทิเชน ผูอพยพคนใดหนีออกนอก
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ประเทศโดยทิ้งญาติพี่นองที่สนิทไวในเยอรมันตะวันออก หากยอมกลับบานเมื่อไร จะสามารถนําญาติ

พี่นองเหลาน้ันไปต้ังถ่ินฐานใหมยังเยอรมนัตะวันตกได ผูอพยพบางคนยังไดรับคํามั่นสัญญาวาทางการ

จะดําเนินเรื่องการขอออกเดินทางจากเยอรมันตะวันออกโดยถูกตองตามกฎหมายภายในเวลาเพียง

ไมกี่อาทิตยหลังจากย่ืนคํารองแลว ทุกคนที่ยอมใชชองทางการเดินทางออกนอกประเทศอยางที่

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกกําหนดไว จะไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาในเยอรมันตะวันออกเพื่อเย่ียม

ญาติหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆได แมวานายโฟเกลจะพยายามย่ืนขอเสนอที่ดึงดูดใจมากเพียงไร แตผู

อพยพจํานวนมากก็ปฏิเสธไมยอมรับหรือแมแตไมยอมพบหนานายโฟเกล113 เห็นไดชัดวารัฐบาล

เยอรมันตะวันออกไดพยายามอยางหนักในการแกปญหาเรื่องผูอพยพดวยวิธีการของตนเองที่คิดวา

เหมาะสมแลว โดยที่มิไดตระหนักถึงปญหาที่แทจริงที่ผลักดันใหประชาชนของตนหลั่งไหลออกนอก

ประเทศเชนน้ี ดังน้ันมาตรการเหลาน้ีจึงไรผลเสียเปนสวนใหญเน่ืองจากประชาชนเยอรมันตะวันออก

สูญสิ้นความไววางใจในรัฐบาลของพวกตนไปแลวโดยสิ้นเชิงและอยางไมมีวันหวนกลับคืนมาไดดังเดิม 

หนทางในการแกปญหาโดยเยอรมันทั้งสองประเทศสอเคาวามีความเปนไปได เมื่อทั้งสองฝาย

มีโอกาสพบปะกันในที่ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ ณ.นครนิวยอรค เมื่อปลายเดือน

กันยายน นายเกนเชอร (Genscher) รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันตกไดใชวาระโอกาสดังกลาว

พบปะกับนายฟชเชอร รัฐมนตรีตางประเทศเยอรมันตะวันออกเพื่อหาทางแกปญหาเรื่องผูอพยพ

รวมกัน โดยที่เกนเชอรเสนอแนะวาการแกปญหาโดยเร็วและการปฏิรูปในเยอรมันตะวันออกเปนสิ่งที่

จําเปนในการทําใหปญหาน้ีทุเลาเบาบางลงไดโดยที่ฝายเยอรมันตะวันออกมิไดแสดงทาทีประทับใจใน

ขอเสนอแนะดังกลาวแตอยางใด แตเหตุการณที่นับไดวาสําคัญอยางย่ิงที่เปนจุดเปลี่ยนในเรื่องการ

แกปญหาน้ีก็คือการพบปะกันระหวางนายเกนเชอรกับนายเชอวารดนัดเซ (Schewardnadse) 

รัฐมนตรีตางประเทศของสหภาพโซเวียตโดยที่ฝายเยอรมันตะวันตกไดบรรยายสถานการณอันนาวิตก

ของบรรดาผูอพยพในกรุงปรากและกรุงวอรซออยางละเอียด นายเชอวารดนัดเซไดเสนอใหความ

ชวยเหลือในเรื่องน้ีโดยรับปากจะติดตอเจรจากับ “รัฐบาลประเทศอื่นๆ” เพื่อใหสถานการณของผูลี้

ภัยในประเทศเหลาน้ันดีข้ึน114 

ในวันที่ 1 ตุลาคม ผูอพยพชาวเยอรมันตะวันออกมากกวา 6,000 คนซึ่งเขาไปลี้ภัยอยูใน

สถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปรากและวอรซอ ไดออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษซึ่งจัดใหโดย

รัฐบาลเยอรมันตะวันออกเขาสูเยอรมันตะวันตกโดยตองผานดินแดนของเยอรมันตะวันออก รัฐบาล

เยอรมันตะวันออกไดออกแถลงการณวาหลังจากที่ไดหารือกับ รัฐบาลเชคโกสโลวาเกีย โปแลนด และ

เยอรมันตะวันตกแลว จึงไดยินยอม “ใหผูที่พํานักอยางผิดกฏหมายอยูในประเทศเหลาน้ันออก

เดินทางโดยผานดินแดนเยอรมันตะวันออกเขาสูเยอรมันตะวันตกในลักษณะเชนเดียวกับการถูกขับ

ออกนอกประเทศ”115 เยอรมันตะวันออกตัดสินในดําเนินการเชนน้ีเพื่อเปนการรักษาหนาของตนเอง 

หากแตเบื้องหลังของการดําเนินการดังกลาวอยูที่การพบปะกันระหวางนายเกนเชอรและนายเชวารด

นัดเซ รายงานขาวอางวาหลังจากการพบปะกันที่นครนิวยอรคแลว นายเชวารดนัดเซได โทรศัพท
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ติดตอไปยังกรุงเบอรลินตะวันออก ปราก และวอรซอ และยังเปนตัวจักรสําคัญที่ผลักดันใหรัฐบาล

เยอรมันตะวันออกตองยอมดําเนินการเชนน้ัน116 

ผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากคลื่นผูอพยพตอรัฐบาลเยอรมันตะวันออกเห็นไดอยางชัดเจนในการ

สํารวจความคิดเห็นของบรรดาผูลี้ภัยทีไ่ดเดินทางเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในเยอรมันตะวันตก การสํารวจ

ความคิดเห็นน้ีจัดข้ึนระหวางวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.1989 ในคายรับตัวผูอพยพ

ฉุกเฉินที่เมืองกีเซน (Giessen) และเมืองราสทชตัดท (Raststatt) รอยละ 55 ของจํานวนผูอพยพมี

อายุตํ่ากวา 30 ซึ่งเปนกลุมประชากรเพียงรอยละ 25 ของจํานวนประชากรในเยอรมันตะวันออก การ

ที่ผูอพยพที่อายุนอยเชนน้ียอมเสี่ยงทุกอยางเพื่อหนีออกมาจากประเทศบานเกิดนาจะเน่ืองมาจาก

พวกเขามีโอกาสนอยมากที่จะเดินทางออกมาไดโดยผานชองทางปกติที่ทางการกําหนด และอีก

ประการหน่ึงพวกเขาก็ยังไมมีขาวของหรือสิ่งมีคาใดๆที่จะตองหวงกังวลเหมือนกลุมประชากรที่อายุ

มากกวาน้ี นอกจากน้ีรอยละ 93 ของผูลี้ภัยก็เปนผูที่มีการงานทําเปนหลักเปนฐานแลวและมีคุณภาพ

เหมาะสมแกการทํางาน รอยละ 86 เรียนจบการศึกษาดานอาชีวะจึงเปนชางผูชํานาญงานในสาขา

วิชาชีพของตน117 หากวาจํานวนผูลี้ภัยตรงตามตัวเลขของทางการคือประมาณ 130,000 คนต้ังแตตน

ป ค.ศ.1989 จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมในปเดียวกันน้ัน เราก็คงคาดเดาไดวาเยอรมันตะวันออก

จะตองเผชิญวิกฤติดานเศรษฐกิจอยางหนักจากปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ครั้นเมื่อชาว

เยอรมันตะวันออกหนีเขาไปลีภั้ยอยูในสถานทูตเยอรมนัตะวันตก ณ.กรุงปราก และวอรซออีกครั้งหน่ึง

หลังจากวันที่ 1 ตุลาคมที่ผานมา รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดออกมาตรการที่เขมขนมากข้ึนในการ

ปองกันมิใหประชาชนของตนหลั่งไหลออกนอกประเทศดวยการยกเลิกขอกําหนดที่ใหชาวเยอรมัน

ตะวันออกเดินทางเขาเชคโกสโลวาเกียโดยไมตองใชหนังสอืเดินทางและวีซา และยังไดสั่งใหกองทหาร

รักษาพรมแดนดานโปแลนดควบคุมการผานเขาออกพรมแดนของทั้งสองประเทศอยางเขมงวด118 

มาตรการดังกลาวสงผลใหเยอรมันตะวันออกโดดเด่ียวตัวเองอยางสมบูรณ ประชาชนชาวเยอรมัน

ตะวันออกจึงไมมีหนทางเลือกอยางอื่นอกีแลวนอกจากจะพากันออกมานอกทองถนนเพื่อแสดงออกถึง

ความโกรธแคนของพวกตน 

 

6. การเดินขบวนประทวงอยางสงบตราบจนกระทั่งถึงการเปดกําแพงเบอรลินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 

ค.ศ.1989 

เมื่อพิจารณาเหตุการณที่เกิดข้ึนในเยอรมันตะวันออกในป ค.ศ.1989 เราจะเห็นไดวามี

ประชาชนอยูสองกลุม กลุมแรกคือพวกที่ไมสามารถทนสภาพตกตํ่าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ในเยอรมันตะวันออกไดอีกตอไปและหมดหวังที่จะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ประชาชนกลุมน้ี

ทอดทิ้งทุกอยางที่พวกเขามีอยูในเยอรมันตะวันออกและหนีไปต้ังถ่ินฐานใหมในเยอรมันตะวันตก 

ประชากรกลุมน้ีสวนใหญยังหนุมสาวและนาจะเปนแรงงานคุณภาพสําหรับเยอรมันตะวันอกได สวน

กลุมที่สองน้ันตองการจะอยูในเยอรมันตะวันออกตอไปและยังรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของรัฐบานเกิดของ
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ตน ในการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมการเดินขบวนประทวงที่จัดข้ึนทุกวันจันทรที่เมืองไลปซิก

ระหวางเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1989 และเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1990 โดย “องคกรของสถาบัน

สวนกลางเพื่อการวิจัยเยาวชน (Organisation des Zentralinstituts fuer Jugendforschung)” 

ไดใหผลลัพธที่นาสังเกต น่ันคือประชากรที่มีอายุ 35 ปข้ึนไปตองการใชชีวิตอยูในเยอรมันตะวันออก

ตอไป119 นอกจากน้ีบรรดากลุมคนเหลาน้ีมิไดปรารถนาระบบการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมแบบอื่นๆ

นอกจากระบบสังคมนิยม พวกเขาตองการเพียงความยุติธรรมและเสรีภาพมากข้ึนโดยการปฏิรูปตาม

แบบอยางสหภาพโซเวียตภายใตการนําของนายมิคาอิล กอรบาชอฟ (Michail Gorbaschev) ในรัฐ

ของตน เมื่อรัฐบาล SED ปฏิเสธขอเรียกรองของพวกเขา ประชากรกลุมน้ีจึงตองตอสูเพื่อใหไดสิ่งที่

พวกตนปรารถนาโดยใชวิธีประทวงอยางสงบ  

ดังที่ไดกลาวมาแลววาในชวงครึ่งแรกของป ค.ศ.1989 มีการเดินขบวนประทวงโดยผูที่

ตองการเดินทางออกนอกประเทศอยูประปราย ตัวอยางเชนในวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งเปนกลุมคนที่ไม

พอใจระเบียบใหมเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ หรือวันที่ 7 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน ที่

ผูคนพากันเดินขบวนประทวงเน่ืองจากการทุจริตการเลือกต้ังสวนทองถ่ิน อยางไรก็ตามการเดินขบวน

ประทวงเหลาน้ันเปนเพียงการแสดงออกถึงความไมพอใจและมิใชเปนการเดินขบวนประทวงโดยคน

กลุมใดกลุมหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจงที่มีการจัดระบบการประทวงเพื่อวัตถุประสงคที่ชัดเจน รัฐบาล

จากพรรค SED ไดจัดการกับกลุมผูเดินขบวนประทวงดวยวิธีการเดิมๆแบบที่เคยใชมาคือการใชความ

รุนแรงและการจับกุมโดยเจาหนาที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย รัฐบาลจากพรรค SED ไดประกาศ

อยางไมรู เหน็ดเหน่ือยวาระบบสังคมนิยมของเยอรมันตะวันออกไดกาวไปสูระบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตยไปแลวอยางสมบูรณแบบดวยการใชอุดมการณมารซ-เลนินและดําเนินการโดยพรรค 

SED ตามอุดมการณอยางเขมงวด120 ในขณะเดียวกัน พรรค SED ไดเรียกรองใหสมาชิกพรรคระดับ

ลางเปดใจใหกวาง เน่ืองจากพรรคกําลังเริ่มสูญเสียความเช่ือมั่นและประสบกับความไมพอใจภายใน

พรรคของตนเอง121 

บุคคลกลุมแรกที่ไดพูดถึงปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปคือคริสตจักร ในการ

ประชุมคริสตจักรสัมพันธระหวางวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน ซึ่งมีคริสตจักรทุกนิกายในเยอรมัน

ตะวันออกเขารวมโดยเฉพาะอยางย่ิงคริสตจักรโรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนทไดเรียกรองให “มี

ความยุติธรรมมากข้ึนในเยอรมันตะวันออก การเจรจาหารือกันในสังคมของพวกเรา รวมไปถึงใหมี

หลักประกันดานกฏหมายแกประชาชน” เน่ืองจากสถานการณที่นาวิตกเกี่ยวกับปญหาผูตองการ

เดินทางออกนอกประเทศที่เพิ่มมากข้ึนทุกที122 ในที่ประชุมคริสตจักรโปรแตสแตนทนิกายลูเธอรัน

แหงแควนแซกโซนีซึ่งจัดข้ึนที่เมืองไลปซิกระหวางวันที่ 6 ถึง 9 กรกฏาคม ค.ศ.1989 ซึ่งเปนชวงเวลา

หลังจากการเลือกต้ังสวนถองถ่ิน ผูมาปาฐกถาและผูเขารวมประชุมจํานวนมากพากันกลาวปราศรัยไป

ในทํานองเดียวกันคือตางก็ตองการการปฏิรูปทางสังคมอยางเขมขนและตางก็เห็นดวยกับการมี 

“ระบบที่อยูบนพื้นฐานทางกฏหมายที่ไมขัดกับความเปนมนุษย รวมไปถึงโอกาสในการเดินทางไปยังที่
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ตางๆไดตามใจปรารถนา” พวกเขาตางประณามการทุจริตการเลือกต้ัง รองประธานคริสตจักรสัมพันธ 

นายมันเฟรด ชโตลเพอ (Manfred Stolpe) ไดกลาวแสดงความคิดเห็นวา “...ขาพเจาแนใจวาผูคน

สวนใหญของเราตองการเหน็เยอรมันตะวันออกในสภาพที่ดีกวาน้ี และไมตองการเยอรมันตะวันออกที่

เปนประเทศทุนนิยม พวกเราเปนสวนหน่ึงของสังคมน้ีและสังคมน้ีก็เปนของพวกเราทุกคน...”123 ครั้น

เมื่อปญหาผูอพยพเพิ่มความรุนแรงมากย่ิงข้ึนทุกทีและสรางความวิตกกังวลไปทั่วสงัคมนานาชาติ สภา

แหงคริสตจักรโปรแตสแตนทไดย่ืนจดหมายเปดผนึกแกนายฮอนเนคเคอรเมื่อวันที่ 10 กันยายน ซึ่งมี

ใจความสําคัญวา “...คริสตจักรโปรแตสแตนทมีความวิตกกังวลเปนอยางย่ิงตอสถานการณเกี่ยวกับ 

ผูอพยพลี้ภัย และขอเรียกรองใหมีการถกเถียงอภิปรายถึงปญหาน้ีอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา และ

ถูกตองตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยพยายามคนหาสาเหตุที่ประชาชนไมพอใจและการพัฒนาที่

ลมเหลว การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางของประชาชน การมีสื่อมวลชนที่ยึดถือความเปนจริงและ

มีจรรยาบรรณในแบบสากล ใหมีเสรีภาพในการเดินทาง และโอกาสที่ผูที่เดินทางออกไปนอกประเทศ

จะไดกลับเยอรมันตะวันออกได...” 124 

รัฐบาลจากพรรค SED แสดงปฏิกิริยาอยางที่เคยเปนมาเสมอ คือไมอาจยอมเปดใจกวาง

รับคําวิจารณหรือขอเสนอแนะใดๆได หนังสือพิมพ “นอยเออไซท (Neue Zeit)” ซึ่ งเปน

กระบอกเสียงของพรรคอนุรกัษนิยมสายเยอรมันตะวันออก (CDU) ไดกลาวตําหนิและกลาวหาบรรดา

ผูแทนของคริสตจักรวาเปนพวก “เยอหย่ิงจองหอง และหมกมุนอยูกับเรื่องไมเปนเรื่อง”   โดยที่ไม

เคยกลาวถึงความพยายามของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกในเรื่องการลดกําลังอาวุธ และการที่

ประเทศชาติประสบผลสําเร็จในเรื่องความมั่นคงทางสังคมและการที่ทุกคนในประเทศมีงานการทํา

อยางเพียงพอ125 สวนพรรค SED ไดกลาวโจมตีสภาแหงคริสตจักรโปรแตสแตนทที่ไดเรียกรองใหมี

การปฏิรูปอยางเผ็ดรอนโดยใชหนังสือพิมพ “นอยเอส ดอยชลันด (Neues Deutschland)” ซึ่งเปน

กระบอกเสียงของพรรค SED ฉบับวันที่ 21 กันยายน โดยมีใจความวา “...เราไดสรางสรรคธุรกิจ

โรงงานของเราที่มีประชาชนเปนเจาของรวมกันใหเปนหนวยทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมี

สวนชวยมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันในแบบที่ทุนนิยมทํากัน เราไมตองการใหมีสื่อมวลชนที่ถูก

ควบคุมโดยกลุมทุนขนาดใหญอยางที่ปรากฏในสังคมทุนนิยมซึ่งวันๆเอาแตรายงานความลมเหลวของ

ตัวเอง เชน การวางงานที่สูงมาก พวกเรรอนไรที่พักอาศัย และการคายาเสพติด...” 126 สาเหตุที่

แทจริงที่พรรค SED ไมยอมรับการปฏิรูปเหมือนดังเชนที่กําลังเกิดข้ึนในฮังการี โปแลนด และสหภาพ

โซเวียตน้ัน ไมมีผูใดกลาวไดอยางชัดเจนเทากับนายออตโต ไรนโฮลด (Otto Reinhold) ผูอํานวยการ

สถาบันเพื่อการศึกษาสังคมวิทยาทีเ่ปนสวนหน่ึงของพรรค SED และยังเปนนักวิชาการดานอุดมการณ

ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเยอรมันตะวันออก โดยเขาไดกลาวบทวิจารณในสถานีวิทยุ Radio DDR II เมื่อ

วันที่ 22 สิงหาคมวา “...สิ่งที่ผูคนเรียกขานวาเอกลักษณทางดานอุดมการณแบบสังคมนิยมของ

เยอรมันตะวันออกคืออะไรน้ัน คําตอบอยางชัดเจนอยูที่ความแตกตางกันระหวางเยอรมันตะวันออก

และประเทศสังคมนิยมอื่นๆ ประเทศเหลาน้ันเคยเปนรัฐทุนนิยมหรือไมกเ็ปนรัฐกึ่งๆศักดินาสวามิภักด์ิ



43 

กอนที่จะปรับเปลี่ยนใหเปนสังคมนิยม (แบบคอมมิวนิสต) ความเปนรัฐของประเทศเหลาน้ันจึงมิได

ข้ึนกับรูปแบบทางสังคม แตเยอรมันตะวันออกแตกตางไปจากรัฐอื่นๆเน่ืองจากเปนประเทศที่เกิดข้ึน

จากการตอตานลัทธิฟาสซิสตและไดกลายเปนรัฐสังคมนิยมซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงนอกจากเยอรมัน

ตะวันตก เยอรมันตะวันออกที่กลายเปนทุนนิยมไปแลวจะมีขออางอะไรอื่นอีกที่จะใหคงความเปนรัฐ

อีกตอไปไดเมื่อตองเปรียบเทียบกับเยอรมันตะวันตก...แนนอนวาไมม.ี..” 127 

ในระหวางน้ันพรรค SED ไดใชมาตรการใหมในการแบงแยกคริสตจักรและทําใหบรรดากลุม

ฝายคานที่คริสตจักรอุปถัมภอยูออนแอลง การที่นายฮอนเนคเคอรเขารวมในพิธีมิซซาเพื่อเฉลิมฉลอง

วิหารแหงไกรฟสวัลด (Greifswalder Dome) ในวันที่ 11 มิถุนายน ตามคําเชิญของทานสาธุคุณเกียน

เคอ (Gienke) บิชอปแหงไกรฟสวัลด และการหารือกันระหวางบุคคลทั้งสองในศาลาวาการเมือง

ไกรฟสวัลดกอใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณอยางรุนแรงในหมูผูนําคริสตจักรโปรแตสแตนท ในการ

ประชุมผูนําแหงคริสตจักรที่จัดข้ึนหลังจากน้ันไดมีการเนนยํ้าถึงขอบังคับที่สมาชิกแหงคริสตจักรพึง

กระทํา โดยเฉพาะอยางย่ิงในการดําเนินการใดๆที่อาจมีผลตอคริสตจักรน้ัน สมาชิกจะตองแจงให

สมาพันธแหงคริสตจักรรับทราบและรวมมือกันในเรื่องดังกลาว นอกจากน้ีผูนําแหงคริสตจักรโปรแตส

แตนทเฝารอคอยที่จะหารือกับนายฮอนเนคเคอรมาเปนเวลานานแลว แตไมเคยไดรับโอกาสน้ันเสียที

เหมือนดังที่ทานสาธุคุณเกียนเคอ (Gienke) บิชอปแหงไกรฟสวัลด ไดรับเกียรติดังกลาว ในที่ประชุม

ผูนําแหงคริสตจักรไดประกาศวาการที่รัฐใชการปฏิบัติหลายมาตรฐานตอสมาชิกของคริสตจักรมิไดทํา

ใหความสัมพันธระหวางรัฐและคริสตจักรดีข้ึนแตอยางใด128 เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนวามาตรการของพรรค SED ที่มุงสรางความแตกแยกในคริสตจักรนอกจากจะไมบังเกิดผลตาม

ความคาดหมายแลว ยังย่ิงทําใหความไมพอใจและความหวาดระแวงที่คริสตจักรมีตอพรรค SED พุง

สูงข้ึนอีกดวย129 

 

6.1. การจัดต้ังกลุมเคลื่อนไหวของมวลชน พรรคการเมืองใหม และความแตกแยกในหมู

พรรคพันธมิตรของพรรค SED 

ในชวงกลางป ค.ศ.1989 จํานวนกลุมตอตานรัฐบาลที่อยูภายใตการอุปถัมภของคริสตจักรใน

เยอรมันตะวันออกคาดกันวามีประมาณ 500 กลุม การที่ทางการปลอมแปลงผลการเลือกต้ังสวน

ทองถ่ินเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม โดยไดรับการยืนยันจากผูสังเกตการณของกลุมตอตานรัฐบาลมากมาย

หลายกลุมย่ิงเปนตัวเรงใหกลุมเหลาน้ีเพิ่มระดับการปฏิบัติการใหเขมขนย่ิงข้ึน130 จนถึงชวงเวลา

ดังกลาวน้ีในขณะที่พรรค SED ยังประสบความสําเร็จในการโดดเด่ียวกลุมที่มักจะวิพากษวิจารณ

รัฐบาลและยังสามารถปองปรามใหประชาชนสงบลงไดน้ัน การเลือกต้ังสวนทองถ่ินก็ยังเปนขอพิสูจน

ใหเห็นอยางชัดเจนวาความไมพอในในรัฐบาลไดแพรหลายไปในกลุมประชาชนกวางขวางมากข้ึน

เรื่อยๆและผูคนก็เริ่มที่จะหวาดกลัวอํานาจรัฐนอยลงไปทุกที การที่รัฐพยายามกดดันคริสตจักรหรือ

พยายามจัดระเบียบกลุมฝายคานที่คริสตจักรใหการอุปถัมภ ยอมเปนเหตุใหบรรดากลุมเหลาน้ี
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ตองการสรางเวทีที่ปลอดจากอํานาจรัฐเพื่อการหารือไปจนถึงการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุผลตามที่

ต้ังเปาหมายไว131 

กลุมเวทีเสวนาใหม (Das Neue Forum) ไดรับการจัดต้ังข้ึนอยางเปดเผยเมื่อวันที่ 12 

กันยายน โดยมีสมาชิกกอต้ัง 30 คน และได ย่ืนคํารองขอจดทะเบียนอยางเปนทางการกับ

กระทรวงมหาดไทยของเยอรมันตะวันออกเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของประเทศน้ีเมื่อวันที่ 19 

กันยายน แกนนําคนสําคัญของกลุมไดแก แบรเบล โบหไล (Baerbel Bohley) คัทยา ฮาเวอมันน 

(Katja Havemann) และโรลฟ ไฮนริช (Rolf Heinrich) ตางก็เคยมีประสบการณอันแสนขมข่ืนกับ

พรรค SED มาแลว บรรดาแกนนําเหลาน้ีแสดงเจตนารมณในการกอต้ังกลุมโดยอางถึงรัฐธรรมนูญ

เยอรมันตะวันออก มาตรา 29 ที่ระบุวาประชาชนชาวเยอรมันตะวันออก “มีสิทธิเสรีภาพในการ

รวมกลุมกัน เพื่อใหมีการปฏิบัติการรวมกันในพรรคการเมือง ในองคกรทางสังคม และเพื่อให

ผลประโยชนรวมกันของประชาชนที่สอดคลองกับเปาหมายของรัฐธรรมนูญปรากฏเปนความจริง

ข้ึนมา” 132 

ต้ังแตเริ่มกอต้ังข้ึนแลวที่แกนนําของกลุมประกาศใหสาธารณชนทราบทั่วกันวาเวทีเสวนาใหม

น้ีเปนเวทีทางการเมืองที่เปดกวางสําหรับประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกในการเสวนากันดาน

การเมือง แบรเบล โบหไลไดกลาวในเรื่องน้ีวา “...พวกเราไมประสงคจะจัดต้ังกลุมของเราเปนพรรค

การเมืองเน่ืองจากตองการใหกลุมของเราเปดกวางแมแตสําหรับสมาชิกพรรค SED ซึ่งก็จะยังสามารถ

เขามารวมกิจกรรมกับกลุมของเราไดโดยที่ไมจําเปนตองลาออกจากพรรค SED แตอยางใด...” เธอยัง

ไดกลาวเนนยํ้าวา “...ยังมีผูคนที่น่ีอีกมากมายที่ตองการอยูที่เยอรมันตะวันออกตอไป และคนเหลาน้ัน

ก็พูดตรงกันวาระบบทุนนิยมแบบที่ประเทศทางตะวันตกใชกันอยูน้ันมิใชทางเลือกสําหรับเยอรมัน

ตะวันออก แตระบบสังคมนิยมก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกสวนของระบบ...” 133 นอกจากจะมี

แกนนํา 30 คนแลว  ยังมีประชาชนอีกกวา 1,500 คนที่ไดรวมกันลงนามเรียกรองใหจัดต้ังเวทีเสวนา

ใหมน้ี ซึ่งหลายคนในจํานวนน้ันก็เปนสมาชิกพรรค SED รุนใหมอยูดวย134 นายโรลฟ ไฮนริช อดีต

แกนนําของพรรค SED ไดยืนยันวามีสมาชิกพรรค SED จํานวนมากแสดงความตองการที่จะเขา

มารวมกิจกรรมกับกลุมเสวนาใหม “...แตถึงแมวาสมาชิกพรรค SED เหลาน้ีจะมิใชแกนนําระดับสูง

ของพรรค แตน่ีก็เปนหลักฐานใหเราไดตระหนักถึงสภาพการณภายในพรรค SED ไดอยางชัดเจน..”135 

ในวันที่ 19 กันยายนซึ่งเปนวันเดียวกับที่กลุมเวทีเสวนาใหมไดย่ืนคํารองขอจัดต้ังกลุมของตน

ตอกระทรวงมหาดไทย กระทรวงความมั่นคงไดมอบขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับกลุมฝายคานทุกกลุม

ที่สืบทราบมาได พรอมทั้งขอเสนออีกหลายขอเพื่อสกัดกั้นมิใหมีการกอต้ังกลุมใดๆที่อาจเปนอันตราย

ตอรัฐบาลและพรรค SED ได ตอกระทรวงมหาดไทยดวย เพื่อจะทําใหแกนนํากลุมฝายคานทั้งหลาย

บังเกิดความเกรงกลัวและหยุดการเคลื่อนไหวใดๆ กระทรวงความมั่นคงยังไดเสนอใหใชวิธีการทาง

กฎหมาย ไดแก มาตรการลงโทษเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบในสังคมที่ระบุอยูในกฎระเบียบวาดวย
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การจัดกิจกรรมที่ประกาศใช ณ.วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1980 และกฎระเบียบวาดวยการปราบปราม

พฤติกรรมอันอาจทําลายระเบียบสังคมประกาศใช ณ.วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.1984 ซึ่งควรจะนํามาใช

ในกรณีน้ีอยางย่ิง136 เหตุการณที่เกิดข้ึนหลังจากน้ันแสดงใหเห็นชัดวากระทรวง มหาดไทยดําเนินการ

ตามคําแนะนําของกระทรวงความมั่นคง ในวันที่ 21 กันยายน กระทรวงมหาดไทยไดตัดสินคํารอง

จัดต้ังกลุมวาเปาหมายและกิจกรรมของกลุมเสวนาใหมขัดกับรัฐธรรมนูญ และเปนการต้ังเวทีอภิปราย

ที่สอความเปนอริตอรัฐ ดังน้ันคํารองดังกลาวจึงไมไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนได นอกจากน้ี

กระทรวงมหาดไทยยังใหขอสังเกตวาการที่ประชาชนรวมกลุมกันลงนามสนับสนุนการจัดต้ังกลุม

เสวนาดังกลาวเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย เน่ืองจากทางการมิไดรับทราบและอนุญาตใหมีการรวมกลุม

ของประชาชนดังกลาวได 137 

การปฏิเสธคํารองขออนุญาตจัดต้ังกลุมเสวนาและการที่ทางการกลาวหาวากลุมเสวนามี

เปาหมายและกิจกรรมที่ขัดตอรัฐธรรมนูญน้ันสอดคลองกับทาทีที่ยอมหักแตไมยอมงอของรัฐบาล

พรรค SED ที่มีตอความตองการ (ของประชาชน) ที่จะใหมีการปฏิรูปทุกรูปแบบ พรรค SED เกรงวา

การยอมรับคําวิพากษวิจารณแมในเชิงสรางสรรค ซึ่งมิไดแสดงความเปนอริตอระบบสังคมนิยมหรือ

การปกครองของพรรค SED น้ันยอมหมายถึงความออนแอของพรรคในสายตาของสาธารณชน แต

กลุมฝายคานก็มิไดแสดงความวิตกกังวลตอมาตรการของรัฐบาล SED แตอยางใด บรรดาแกนนําของ

กลุมเวทีเสวนาใหมไดนําหนังสือปฏิเสธคํารองขอจดัต้ังกลุมที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบ

ทางดานกฎหมาย ในวันที่ 24  กันยายน ผูแทนของกลุมตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน 20 กลุมจากทั่ว

เยอรมันตะวันออกไดมาประชุมกันที่เมืองไลปซิกเพื่อแสดงการสนับสนุนกลุมเสวนาใหม และในวัน

ตอมาไดออกแถลงการณรวมกันเพือ่เรยีกรองใหทางการระบุเหตุผลที่แนชัดในการปฏิเสธการขอจัดต้ัง

กลุม138 นอกจากน้ีกลุมตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนยังไดเปดตัวตอสาธารณชนเปนครั้งแรกและประกาศ

เห็นดวยกับการปฏิรูปเยอรมันตะวันออกอยางเปดเผย ในวันที่ 25 กันยายนจึงไดเกิดการเดินขบวน

ประทวงที่มีประชาชนมารวมมากที่สุดต้ังแตการสรางกําแพงปดประเทศในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1961 

ตามขอมูลของผูแทนกลุมตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน มีประชาชนกวา 8,000 คนรวมเดินขบวนประทวงไป

ตามถนนสายหลักในตัวเมืองหลังจากการทําพิธีสวดมนตเพื่อสันติภาพที่ปฏิบัติกันมาเปนประเพณี ณ.

โบสถนิโคไลแหงไลปซิก (Nicholaikirche von Leipzig) กองกําลังตํารวจจํานวนมากมาเฝา

สังเกตการณโดยที่มิไดใชความรุนแรงใดๆตอประชาชน อยางไรก็ตามตํารวจไดจับผูเขารวมเดินขบวน

ไป 30 คน 139 

พรรค SED ตกอยูในสภาพที่ยากลําบากมากข้ึนเมื่อบรรดาพรรคพันธมิตรกับพรรค SED และ

บรรดาสมาชิกของพรรค SED เองแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากแกนนําของ SED บุคคลแรกที่

กลากลาววิพากษวิจารณสถานการณในเยอรมันตะวันออกอยางตรงไปตรงมาคือหัวหนาพรรคเสรี

ประชาธิปไตยแหงเยอรมัน (Liberaldemokratische Partei Deutschlands – LDPD) นายมันเฟรด 

แกรลาค (Manfred Gerlach) เขายังเปนรองประธานสภาแหงรัฐหน่ึงในแปดคนที่มนีายฮอนเนคเคอร
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น่ังเปนประธานอยู พรรค LDPD ไดพยายามแสดงจุดยืนดานเสรีนิยมของตนมาอยางตอเน่ืองและ

ประสบความสําเร็จ บรรดาผูนําของพรรค LDPD ตางเขาใจตรงกันวาพรรคของตนเปนองคกรที่เปด

กวางสําหรับการอภิปรายและการวิพากษวิจารณดวยความยินดี แมวาพรรคจะไมเคยแสดงความของ

ใจในบทบาทนําของพรรค SED ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาชานาน แตแกนนําของพรรคไดกลาวเนน

ยํ้าวาพรรคจะไมจํากัดตัวเองในการใชอํานาจบรหิารราชการเฉพาะในสวนที่ไดรับการจัดสรรใหเทาน้ัน 

คําวิพากษวิจารณโดยเปดเผยของพรรค SED ที่มักจะพยายามจํากัดอํานาจของพรรคพันธมิตรใหอยูใข

อบเขตที่พรรค SED พอใจจึงทําใหภาพพจนของพรรค LDPD ดีข้ึนมากในสายตาของประชาชนที่

ตองการมีสวนรวมในการปฏิรูประบบสังคมนิยมโดยที่ตนไมจําเปนตองกลายเปนพวกคอมมิวนิสตไป

ดวย 140 บรรดาผูนําของพรรค LDPD ไดแสดงตัวออกหางจากพรรค SED มาต้ังแตชวงกลางป ค.ศ.

1989 นายแกรลาคเองก็ยังเคยวิพากษวิจารณการตัดสินใจเลือกดําเนินนโยบายของพรรค SED ทั้ง

โดยเปดเผยและอยางเปนนัยๆและยังเห็นดวยกับลักษณะพหุสังคมที่เยอรมันตะวันออกควรจะมี 141 

จากการที่มีสถานะที่เปนเอกเทศบางและจากปญหาผูลี้ภัยอพยพลี้ภัยออกไปจากเยอรมัน

ตะวันออกอยางไมหยุดย้ัง นายแกรลาคจึงวิเคราะหสถานการณที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง “...เพราะ

เหตุที่สมาชิกพรรค LDPD ละทิ้งประเทศของตนเอง พวกเขาถอดใจกันไปแลวและพวกเราจะตองต้ัง

คําถามตัวเองวาทําไมพวกเขาจึงถอดใจ...”142 ในการกลาวปราศรัยเน่ืองในงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 

40 ปของการต้ังประเทศเยอรมันตะวันออก ซึ่งตีพิมพอยูในหนังสือพิมพแดร มอรเกน (Der Morgen 

– รับอรุณ) ฉบับวันที่ 20 กันยายน นายแกรลาคไดแสดงตนอยางเปดเผยวาเปนผูที่ช่ืนชมและ

สนับสนุนนโยบายของนายกอรบาชอฟ ผูนําสหภาพโซเวียตผูซึ่งกําลังนําการปฏิรูปอยางย่ิงใหญมาสู

สังคมโซเวียต “...นโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสรางประเทศของกอรบาชอฟมีเปาหมายเพื่อแพว

ทางที่จะนําไปสูการสรางระบบสังคมนิยมที่สมบูรณ นโยบายน้ีจะกําจัดสนิมเน้ือในที่ทําใหสังคมนิยม

เนาเสียและจะสามารถแกไขความพิกลพิการของสังคมไดสําเร็จ...” 143 

ในชวงเวลาเดียวกันน้ัน บรรดาแกนนําระดับสูงในพรรค SED ก็มีความคิดเห็นที่แตกแยกกัน

อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน นายเคลาส เฮิบคเคอ (Klaus Hoepcke) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

วัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออกไดแสดงความเห็นวา “...เราตองพูดกันออกมาตรงๆวาเกิดอะไรข้ึน

ในพวกเรา เราจําเปนตองมีการหารอืเกีย่วกับความเปนจริงที่เรากําลังเผชิญอยูและความสําคัญของสิ่ง

น้ันตอเรา เราจําเปนตองทําใจใหเปดกวางสําหรับทุกขอเสนอแนะที่มุงแกปญหาที่กําลังเกิดข้ึนกับเรา

...” (144) เชนเดียวกับนายมารคุส โวลฟ (Marcus Wolf) อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงความ

มั่นคงไดใหความเห็นไปในทํานองเดียวกันวา “...สําหรับพวกเราแลว สิ่งที่นําความเจ็บปวดและความ

เศราใจมาใหเราอยางแนนอนก็คือการที่คนหนุมสาวมากมายหันหลังใหแกสังคมนิยมในรัฐของเรา  

เราจําเปน  ตองคิดใครครวญถึงสาเหตุอยางวิเคราะหเจาะลึกและตองมาพูดคุยกันในปญหาเรื่องน้ี 

ดวย...” 145 
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ในวันที่ 11 กันยายน กระทรวงความมั่นคงไมเพียงแตจะรายงานรัฐบาลถึงการที่ประชาชน

จํานวนมากพากันขอลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค SED แตยังแสดงความวิตกกังวลใหญหลวงตอ

การที่รัฐจะสามารถคงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองไดหรือไม รายงานดังกลาวระบุวา “...พวกเขา 

(สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกมานานแลว) มีทัศนคติที่เกี่ยวกับดานการทํางาน การอยูอาศัย และการมี

เวลาวางคลายคลึงกับพวกกลุมตอตานที่กําลังทวีจํานวนมากข้ึนทุกที และจะใชถอยคําวิพากษวิจารณ

ปญหาเหลาน้ีแรงข้ึนทุกขณะ สมาชิกเหลาน้ีมีความคิดเห็นและพฤติกรรมไมตางจากพวกที่ไมสังกัด

พรรคการเมืองใดๆ...” 146 สําหรับสาเหตุสําคัญที่ทําใหสมาชิกพรรคขอลาออกจากการเปนสมาชิก 

กระทรวงความมั่นคงไดวิเคราะหไววา “...เกิดจากความไมเห็นดวยกับนโยบายที่มุงปรับเปลี่ยนระบบ

เศรษฐกิจของพรรคเพื่อใหบรรลุผลสูงสุด การขาดความไวเน้ือเช่ือใจในกลุมผูบริหารของพรรค 

(เหตุผลหลักก็คือผูนําพรรคไมยอมรับความเปนจริงที่วาสังคมกําลังเผชิญกับปญหาหนักและกําลังทํา

ตัวแปลกแยกจากสมาชิกระดับลาง) และการปฏิเสธไมยอมรับนโยบายดานการใหขอมูลขาวสารของ

รัฐบาล...” 147 

ในระหวางน้ันเองที่บรรดากลุมฝายคานมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนและเขมขนมากข้ึนโดยที่มิได

หว่ันเกรงตอการประกาศหามการชุมนุมที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยกอนหนาน้ี กลุมดังกลาวนับ

รวมถึงกลุม “เปดประตูสูประชาธิปไตย ( Der Demokratische Aufbruch)”  ซึ่งกอต้ังข้ึนในเดือน

มิถุนายน ค.ศ.1989 และสมาชิกสวนใหญก็เกี่ยวของกับคริสตจักรทั้งสองนิกาย ในวันที่ 1 ตุลาคม 

สมาชิกของกลุมน้ีไดมารวมประชุมกันเพื่อรางกฎบัตรของพรรค ณ.กรุงเบอรลินตะวันออก แตก็ถูก

สกัดกั้นโดยเจาหนาที่รักษาความมั่นคงที่สงมาจากกระทรวงความมั่นคง เน่ืองจากกลุมดังกลาวน้ี “...

ตางจากกลุมเวทีเสวนาใหมที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวากิจกรรมของกลุมเนนกิจกรรมทางการเมือง

โดยเฉพาะ โดยมีเปาหมายเพื่อทําลายสถานการเปนผูแทนของปวงชนเพียงหน่ึงเดียวของพรรค 

SED…” 148 “เอกสารกอต้ังกลุมทางเลือกใหม” ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกอต้ังพรรคสังคมประชาธิปไตย 

(Sozialdemokratische Patei - SDP) ข้ึนมาใหมน้ันไดรับการลงนามโดยบาทหลวงนิกายโปรแตส

แตนท 4 ทานเมื่อวันที่ 24 กันยายน พรรค SDP จึงกอต้ังข้ึนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 

ตามกฎบัตรของพรรค SDP พรรคแสดงจุดยืนวาจะดําเนินไปในแนวทางของลัทธิสังคมประชาธิปไตย

ของสังคมนิยมแบบยุโรปที่ยึดถือเปนประเพณีสืบตอกันมานาน นอกจากน้ีพรรคยังมุงสงเสริมระบบ

เศรษฐกิจแบบตลาดแขงขันเสรีที่เนนนโยบายสิ่งแวดลอมและใหความเปนธรรมกับทุกคนในสังคม149 

สวนกลุมเคลื่อนไหวของประชาชน “ประชาธิปไตยเด๋ียวน้ี (Demokratie Jetzt)” กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 

12 กันยายนโดยไดเรียกรองให “...นําปญหาที่กระทบพวกเราทั้งหมดมาถกเถียงกันในที่สาธารณะ 

นอกจากน้ีทางกลุมยังปรารถนาใหบรรดาชาวคริสเตียนและพวกนิยมลัทธิมารซที่มีจิตใจเปดกวางมา

รวมกลุมกันเพื่อการสรางสังคมที่เขมแข็งและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน...” 150 

เปนที่นาสังเกตวาเปาหมายและนโยบายของกลุมตอตานรัฐบาลสวนใหญแลวเปนไปใน

แนวทางที่สอดคลองกัน ทุกกลุมยังแสดงแนวโนมตองการใหมีระบบสังคมนิยมแบบใหมที่ไดรับการ
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ปรับปรุงขอเสียแลวมากกวาที่จะตองการใหมีระบบทุนนิยมแบบเสรีเต็มที่ดังเชนที่ปรากฏในเยอรมัน

ตะวันตก นอกจากน้ีทุกกลุมยังปรารถนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีระบบ

กฎหมายที่ยุติธรรม ระบบเศรษฐกิจก็ควรจะมีโครงสรางที่เอื้อตอการใหประโยชนแกทุกคนโดยให

เหลื่อมล้ํากันนอยที่สุดและใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอมดวย นอกจากน้ีการที่ประชาชนถูกรัฐบาลครอบงํา

มาเปนเวลานาน ทุกกลุมจึงตองการใหทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ใหทุกคนรับผิดชอบ

ตัวเองไดโดยที่รัฐไมตองมาช้ีนํา และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มและสรางสรรคทางวัฒนธรรม 

การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธระหวางบุคคลระดับตางๆในสังคม151 

ในวันที่ 2 ตุลาคม ประชาชนไดเดินขบวนประทวงในบริเวณโบสถนิโคไลที่เมืองไลปซิกเพื่อ

เรียกรองประชาธิปไตยและนับวามีจํานวนผูคนเขารวมมากที่สุดเทาที่เคยปรากฏมาในเยอรมัน

ตะวันออก ตามขอมูลของกลุมสิทธิมนุษยชนไดมีผูคนราว 10,000 คนมารวมตัวกันหลังจากการ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถนิโคไลเสร็จสิน้ลง และเรยีกรองใหมมีการปฏิรปูดวยการเปลงถอยคําวา 

“กอรบี กอรบี” (เปนช่ือเลนที่ชาวเยอรมันใชเรียกนายกอรบาชอฟ ผูนํานักปฏิรูปของสหภาพโซเวียต) 

ในที่สุดก็เกิดการปะทะกันระหวางผูเดินขบวนและเจาหนาทีร่ักษาความมั่นคงโดยมผีูทีบ่าดเจ็บและถูก

จับกุมไปเปนจํานวนมาก “...เพื่อปองปรามมิใหเหตุการณดังกลาวน้ีกระทบกระเทือนความมั่นคง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อมิใหประชาชนเขาโจมตีกองกําลังความมั่นคงและสถานที่สําคัญ ทางการจึง

จําเปนตองใชกระบองและใชสุนัขเขารวมปฏิบัติการดวยโดยมีตะกรอครอบปากอยู...” 152 เห็นได

ชัดเจนวากระทรวงความมั่นคงไมประสบความสําเร็จเน่ืองจากในวันตอมาประชาชนในกรุงเบอรลิน

ตะวันออกไดออกมาเดินตามทองถนนและเรียกรองสิทธิของพกตน การเดินขบวนประทวงรัฐบาลใน

เยอรมันตะวันออกเริ่มขยายตัวไปตามที่ตางๆและมีจํานวนคนที่เขารวมเพิ่มมากข้ึนทุกที ผูนําพรรค 

SED ไมสามารถจัดการกับผูมาชุมนุนประทวงแตอยางใดได การแกปญหาโดยใชปนกลและรถถัง

ดังเชนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทําตอผูมาประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปกกิ่งก็

เปนสิ่งที่พนวิสัยทําไมได แมวากลไกดานการรักษาความมั่นคงจะยังคงมีอยูครบถวนพรอมใชงาน 

หากแตรัฐบาลเยอรมนัตะวันออกยังขาดโอกาสที่จะใชไดเน่ืองจากการชุมนุมของกลุมผูประทวงเปนไป

โดยสงบ นอกจากน้ีสหภาพโซเวียตยังไดแจงใหรัฐบาลเยอรมันตะวันออกทราบดวยวาจะไมอนุญาตให

ใชกองกําลังของสหภาพโซเวียตที่ยังประจําการอยูในเยอรมันตะวันออกเพื่อการปราบปรามกลุมผู

ชุมนุม ประธานาธิบดีกอรบาชอฟอาจจะไมมารวมงานเฉลมิฉลองการกอต้ังประเทศเยอรมันตะวันออก

ครบรอบ 40 ปที่กรุงเบอรลินตะวันออกถาหากรัฐบาลเยอรมันตะวันออกใชกําลังในการแกปญหา

ดังกลาว153 

ในพิธีเลี้ยงฉลองที่พาลาสท แดร เรพุบลิค (Palast der Republik) ในวันที่ 7 ตุลาคมซึ่ง

นายกอรบาชอฟไดรับเชิญมาเปนแขกผูมีเกียรติในงานดวยน้ัน นายฮอนเนคเคอรไดกลาวอยางชัดเจน

วาเขาไมตองการใหมกีารปฏิรูปใหญใดๆในเยอรมันตะวันออก154 กอรบาชอฟไดช้ึแนะอยางออมๆให

ผูนําเยอรมันตะวันออกตระหนักถึงความจาํเปนในการปฏิรูปโดยกลาววา “...เราไมเคยสงสยัเลยสักนิด



49 

วาพรรค SED ซึ่งศักยภาพสูงในดานภูมิปญญา มีประสบการณมากมายและมีอํานาจทางการเมืองใน

มือจะสามารถหาหนทางแกปญหาที่เกิดไดโดยรวมมือกับพลังทางสังคมทุกภาคสวน...”155 นอกจากน้ี

เขายังแสดงความไมเห็นดวยกับหลักการเบรชเนฟที่จํากัดอธิปไตยของประเทศสังคมนิยม (หมายถึง

ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตทุกประเทศตองดําเนินนโยบายทั้งภายในและภายนอกแบบเดียวกับ

สหภาพโซเวียต มิฉะน้ันโซเวียตก็จะสามารถใชกองกําลังทหารเขาแทรกแซงหรือปราบปรามรัฐบาล

ของประเทศเหลาน้ีไดเชนเดียวกับที่เกิดกับฮังการีป ค.ศ.1956 และกับเชคโกสโลวาเกียในป ค.ศ.

1968) หลักการดังกลาวเปนอดีตที่ลาสมัยไปนมนานแลว 156 

แมวากระทรวงความมั่นคงจะออกมาตรการที่เขมงวด “...ดวยการใชทุกวิถีทางและทุก

เครื่องมือที่มี...” เพื่อปองกันมิใหเกิดการชุมนุมประทวงใดๆในชวงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง157 ผูคน

ในเยอรมันตะวันออกทั้งที่กรุงเบอรลินตะวันออก เดรสเดน ไลปซิก พอตสดัม และในเมืองอื่นๆตางก็

หลั่งไหลออกมาเดินตามทองถนน ในบางทองที่กองกําลังตํารวจไดใชกําลังปราบปรามกลุมผูออกมา

ชุมนุมประทวงอยางรุนแรง ที่บริเวณใจกลางเมืองไลปซิกเกิดการปะทะกันระหวางผูที่ออกมาชุมนุม

ประทวง 4,000 กวาคนกับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ฝายความมั่นคง ประชาชนหลายคนถูกจับ

ตัวไปดําเนินคดี ในเมืองอื่นๆก็เกิดเหตุการณในทํานองเดียวกันกับที่ไลปซิก ในวันที่ 8 ตุลาคม 

กระทรวงความมั่นคงไดระบุในรายงานดวนเสนอตอรัฐบาลวา “...เบาะแสจากเมืองหลวงและเมือง

อื่นๆช้ีใหเห็นวาระเบียบทางสงัคมและระเบยีบแหงรัฐกําลังตกอยูในอันตรายอยางใหญหลวง...”158 จุด

พลิกผันที่นําความสําเร็จมาสูผูชุมนุมประทวงที่ไลปซิกเพื่อตอตานรัฐบาลพรรค SED เกิดข้ึนในวันที่ 9 

ตุลาคม ชวงเย็นของวันน้ันมีประชาชนออกมารวมชุมนุมมากถึง 70,000 คนโดยที่ไมมีกองกําลังตํารวจ

ปรากฏใหเห็น นอกจากน้ีเหลาแกนนําพรรค SED ประจําสาขาไลปซิกไดเรียกรองตอผูประทวงใหมีสติ

ย้ังคิดกอนจะดําเนินการรุนแรงใดๆและไดสัญญาวาจะเปดใหมีการเจรจาระหวางผูประทวงและพรรค 

SED ทั้งที่ไลปซิกและที่อื่นๆ 159 ทางดานนายมันเฟรด แกรลาคก็ไดวิพากษวิจารณพรรค SED อยาง

ตรงไปตรงมาแบบที่ไมเคยทํามากอนโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องที่พรรค SED น่ิงเฉยตอการแกปญหาที่

แทจริงที่เยอรมันตะวันออกกําลังประสบอยู 160 ในบรรดาองคกรยอยของพรรค SED สมาชิกพรรคไม

เพียงแตจะพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูป พวกเขายังสงขอเรียกรองของพวกเขาไปยังผูนําระดับสงูของพรรค 

ในจดหมายฉบับหน่ึงที่สมาชิกพรรคเขียนไปถึงนายเอกอน เครนส บรรดาสมาชิกพากันเรียกรองให

พรรคออกกฎบัตรใหมที่รับรองความคิดเห็นที่แตกตางภายในพรรคและใหมีการเลือกผูบริหารพรรค

โดยใชวิธีลับดวย161 ความแตกแยกภายในพรรค SED เห็นไดชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ ในวันที่ 9 ตุลาคมน้ี

เองที่ผูวาการเมืองเดรสเดน นายแบรกโฮเฟอร (Berghofer) ซึ่งก็เปนสมาชิกพรรค SED ระดับสูงได

ออกมารับหนังสือประทวงของผูประทวงในเดรสเดน162 

เน่ืองจากพรรค SED กําลังเผชิญกับปญหารอบดาน กรมการเมืองของพรรคจงึไดเรยีกประชุม

สมาชิกฉุกเฉินข้ึนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เพื่อประเมินสถานการณที่กําลังเกิดข้ึนในประเทศ ใน

แถลงการณของที่ประชุมสมาชิกไดกลาวยอมรับวา “...สาเหตุที่ทําใหประชาชนเลือกใชวิธีการเชนน้ี 
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(การอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศและการชุมนุมประทวง) มีอยูหลายปจจัยดวยกัน ซึ่งทางพรรคเองก็

จะตองสืบคนหาสาเหตุจากในพรรคดวยเชนกัน...” 163 ดังน้ันจึงเปนครั้งแรกที่ทางผูนําพรรค SED 

ยอมรับวาสาเหตุที่เกดิเหตุการณตางๆข้ึนมีรากเงามาจากในประเทศของตน “ดวย” เชนกัน แตก็ยังไม

มีสัญญาณใดที่บงบอกวาพรรค SED พรอมแบงสรรอํานาจใหใครอื่นเพื่อปลอยใหการเมืองของ

เยอรมันตะวันออกเปนแบบพหุสังคม ไมมีขอเสนอใหเปดการเจรจากับกลุมฝายคาน และที่สําคัญคือ

ไมมีรองรอยวาจะเห็นชอบดวยกับการปฏิรูป ในวันที่ 16 ตุลาคม ไดเกิดการชุมนุมประทวงครั้งใหญ

ที่สุดที่เคยมีมาที่เมืองไลปซิก ประชาชนกวา 120,000 คนเรียกรองใหมีการปฏิรูปและการเลือกต้ัง

อยางเสรี แรงกดดันตอผูนําพรรค SED เพิ่มทวีข้ึนไปตามลําดับ ในทุกสื่อของเยอรมันตะวันออกตางก็

กําลังถกเถียงกันในเรื่องการปฏิรูปอยางเปดเผย 

 

6.2. การปลดนายฮอนเนคเคอรออกจากตําแหนงและแตงต้ังนายเอกอน เครนสข้ึนมาดํารง

ตําแหนงผูนําพรรคแทน และสถานการณในเยอรมันตะวันออกจนกระทั่งถึงการเปดกําแพงเบอรลิน 

วิกฤตการณในประเทศสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงภายในพรรค 

SED อยางหลีกเลี่ยงไมได กอนการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองในวันที่ 17 ตุลาคม นายเอกอน 

เครนส (Egon Krenz) กึนเธอร ชาบาวสกี้ (Guenther Schabowski) วิลลี ชตอฟ (Willi Stoph) 

และฮารรี ทิช (Harry Tisch) ไดรวมหารือกันถึงเรื่องการปลดนายฮอนเนคเคอรออกจากตําแหนงผูนํา

พรรค ในการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ประชุมไดพยายามเกลี้ย

กลอมใหฮอนเนคเคอรลงจากตําแหนงอยางสงางามดวยการอางเหตุผลดานสุขภาพ รวมทั้งการปลด

คณะกรรมการกรมการเมืองในสายเหย่ียวอีกหลายคน164 จากบันทึกความทรงจําของตัวเขาเอง นาย

ฮอนเนคเคอรรูสึกประหลาดใจอยางย่ิงที่ตนเองถูกปลดออกจากตําแหนง “...ขาพเจาคงจะตองกลาว

อยางเปดเผยวาขาพเจาไมเคยทราบเรื่องการจะปลดขาพเจามากอนเลย มีแถลงการณออกมาวา

ขาพเจาลมปวยหนักมานานถึง 4 เดือนแลวและตองรับการผาตัด จึงเปนเหตุใหขาพเจาตองยุติ

ภาระหนาที่ทางการเมือง ทุกอยางน้ีเกิดข้ึนโดยที่ขาพเจามิไดรูเห็นดวยเลย...” 165  

คณะกรรมการกรมการเมืองมีเหตุผลมากพอในการแตงต้ังใหนายเอกอน เครนสข้ึนดํารง

ตําแหนงเลขาธิการพรรค SED และประธานสภาแหงรัฐเยอรมันตะวันออก แตเพราะเหตุผลเหลาน้ีเอง

ที่ทําใหนายเครนสไมไดรับความไววางใจจากประชาชน หลักฐานสําคัญที่แสดงวาเขายังยึดมั่นอยูใน

แนวทางอนุรักษนิยมแบบเดิมก็มีมากมายไมแพกัน เขาเปนคนแรกๆในเยอรมันตะวันออกที่กลาววา

การสังหารหมูประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินโดยรัฐบาลจีนที่กรุงปกกิ่งเปนมาตรการที่เหมาะสมตอ

การฟนฟูกฏระเบียบข้ึนมาอกีครั้งหน่ึง ซึ่งบรรดากลุมฝายคานในเยอรมันตะวันออกถือวาเปนสญัญาณ

อันตรายตอพวกตนหากนายเครนสกาวข้ึนมาเปนผูนํา ในฐานะที่เขาเปนผูอํานวยการจัดการเลือกต้ัง

และดูแลใหเกิดความเรียบรอย เขาจึงตองเปนผูที่รับผิดชอบอยางเต็มที่ตอการปลอมแปลงผลการ

เลือกต้ังสวนทองถ่ินเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1989 ในการกลาวปราศรัยในวันที่ 18 ตุลาคม เขาได
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พูดอยางสงวนทาทีตอความตองการใหมีการปฏิรูปในเยอรมันตะวันออก เขายังไมเอยถึงกลุมเรียกรอง

ใหมีการปฏิรูปที่เกิดข้ึนมากมายหลายกลุมและตางก็มีกิจกรรมที่เขมขนมาข้ึนทุกขณะ เขายอมรับแต

เพียงวาความไวเน้ือเช่ือใจที่ประชาชนและพรรคเคยมีใหตอกันน้ันกําลังอยูในสภาวะนาวิตก แตเขาก็

ยังกลาวโจมตีดวยวา “...ศัตรูของสังคมนิยม ทั้งนอกและในรัฐ กําลังพยายามชวงชิงความไดเปรียบ

จากสถานการณที่เกิดข้ึน...” 166 

หน่ึงในหนาที่อันดับแรกๆของเขาคือตองพยายามใหภาพลักษณของพรรค SED ดีข้ึนและทํา

ใหประชาชนไววางใจพรรค SED อีกครั้งหน่ึง เพียงวันเดียวหลังจากเขาไดรับตําแหนง เขาไดพบปะกับ

บิชอปแวรเนอร ไลช (Werner Leich) ทั้งสองฝายไดแสดงเจตนารมณรวมกันใน “...การสรางความ

เช่ือมั่นและกลาที่จะเช่ือมั่น...”167 ในวันที่ 20 ตุลาคม โฆษกกระทรวงการตางประเทศเยอรมัน

ตะวันออกไดแจงใหทราบวาประชาชนทุกคนที่ละทิ้งประเทศของตนไปและตองการกลับมาอีก

สามารถไปปรึกษาคณะผูแทนเยอรมันตะวันออกในตางประเทศได168 ในวันที่ 27 ตุลาคมทางการ

เยอรมันตะวันออกไดออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสมบูรณแบบ ตามกฎหมายฉบับน้ีบรรดาผูอพยบ

และผูชุมนุมประทวงที่ถูกทางการจับกุมตัวและถูกจองจําอยูจะไดรับการนิรโทษกรรม169 นอกจากน้ี

ทางการยังไดออกกฎหมายเกีย่วกับการเดินทางฉบับใหมโดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 

ซึ่งไดอนุญาตใหประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกทุกคนสามารถเดินทางไปยังประเทศตะวันตกไดปละ 

30 วัน และใหเปดพรมแดนสูเชคโกสโลวาเกียใหประชาชนเดินทางไปมาไดตามปกติ 

นายเครนสไดสัญญาวาจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในเยอรมันตะวันออกและได

ขอรองใหประชาชนเขาใจและเห็นใจรัฐบาลดวย 170 คําจํากัดความของ “ความเปลี่ยนแปลง” ใน

ทัศนะของเครนสและแกนนําพรรค SED คือการแกไขนโยบายที่ผิดพลาดโดยที่มิไดปรับเปลี่ยน

โครงสรางใดๆในสาระสําคัญ ซึ่งมิไดสอดคลองกับความตองการของกลุมฝายคานที่ตองการให

ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองเสียใหม สถานการณในเยอรมันตะวันออกกลับย่ิงนาวิตกมากข้ึนทุกที 

เพียงช่ัวเวลา 4 วันหลังจากการเปดพรมแดนสูเชคโกสโลวาเกีย ชาวเยอรมันตะวันออกกวา 4,000 คน

ไดหลบหนีออกจากประเทศเพื่อไปพํานักลี้ภัยอยูในสถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.กรุงปราก ต้ังแตหลัง

การปลดนายฮอนเนคเคอรและนายเครนสข้ึนมาเปนผูนําแทน ไมมีสักวันหน่ึงที่จะไมมีการเดินขบวน

หรือชุมนุมประทวงในเยอรมันตะวันออก ในวันที่ 30 ตุลาคมประชาชนหลายแสนคนไดออกมาชุมนุม

ประทวงเพื่อเรียกรองใหมีการปฏิรูปที่จะนําไปสูประชาธิปไตย การชุมนุมหลักอยูที่เมืองไลปซิก ฮัล

เลอ (Halle) ชเวริน (Schwerin) และคารล-มารซ-ชตัดท (Karl-Marx-Stadt) ขอเรียกรองสวนใหญ

ของผูชุมนุมก็คือใหมีประชาธิปไตยและมีการเลือกต้ังโดยเสรี ใหพรรคและรัฐแยกออกจากกัน ให

ยกเลิกการกุมอํานาจทั้งหมดของพรรค SED ใหยกเลิกพวกสิทธิพิเศษทั้งหลายและใหรัฐปกครองโดย

หลักแหงกฏหมายแบบอารยะประเทศอื่นๆ นอกจากน้ีบรรดาพรรคพันธมิตรของพรรค SED ตางก็พา

กันยกเลิกภาระผูกพันที่พรรคเหลาน้ีมีตอพรรค SED เน่ืองจากถูกกดดันจากสมาชิกระดับลาง และ

ประกาศจะไมเดินไปในแนวทางเดียวกับพรรค SED อยางที่เคยปฏิบัติมาในอดีต171 



52 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน รัฐบาลเยอรมันตะวันออกไดตีพิมพรางกฎหมายใหมเกี่ยวกับการ

เดินทางลงในหนังสอืพิมพ172 กลุมเสวนาใหมไดแสดงความระแวงสงสยัในรางกฎหมายฉบับน้ีพรอมทั้ง

เรียกรองใหใหมีการปฏิรูปใหมากกวาน้ี การชุมนุมประทวงของมวลชนในเมืองตางๆก็ยังคงมีอยูตอไป 

ที่เมืองเดรสเดน หัวหนาสาขาพรรค SED นายฮันส โมโดรว (Hans Modrow) พรอมทั้งผูวาการเมือง

นายโวลฟกัง แบรกโฮเฟอร (Wolfgang Berghofer) ไดเขารวมในการชุมนุมประทวงของมวลชนดวย 

รางกฏหมายวาดวยการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลฉบับน้ีไมไดรับการยอมรับจากสภาประชาชนโดยให

เหตุผลวารางกฎหมายน้ีมิไดสอดคลองกับความคาดหมายของประชาชน นอกจากน้ีสภายังไดระบุวา

รางกฏหมายฉบับใหมไมควรจะมีขอบังคับเรื่องการตองขอประทับตราวีซาอีกตอไป173 รัฐมนตรีทั้ง

คณะจึงตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนรวมทั้งการประทวงและการอพยพออกนอกประเทศโดยไมมี

สัญญาณวาจะยุติดวยการลาออกทั้งคณะ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรมการเมืองของพรรค SED ก็

ไดลาออกทั้งหมดตามไปดวย คณะกรรมการกลางไดทําการเลือกคณะกรมการเมืองชุดใหมเขามาโดย

ลดจํานวนลงเหลือ 11 คน มีเพียงสมาชิก 7 คนที่มาจากชุดเกา และนายฮันส โมโดรว ไดรับเลือกเขา

มาเปนสมาชิกดวย คณะกรรมการกลางไดลงมติเปนเอกฉันทเลือกนายเอกอน เครนส ข้ึนมาเปน

เลขาธิการพรรคอีกครั้งหน่ึงการปราศรัยตอหนาคณะกรรมการกลาง นายเครนสไดแสดงความเห็น

ดวยที่จะมีกฎหมายเลือกต้ังฉบับใหมที่ใหการเลือกต้ังทุกระดับเปนไปโดยเปดเผย เปนอิสระจากการ

ครอบงําของรัฐและเปนแบบลงคะแนนเสียงลับ174 

แตมาตรกาทุกอยางก็มิไดชวยใหสถานการณอันยํ่าแยของประเทศดีข้ึนไดแตอยางใด ทุกวัน

จะมีชาวเยอรมันตะวันออกถึงกวา 10,000 คนอพยพเขาไปในเยอรมันตะวันตก ผูคนเรือนแสนก็ยัง

ชุมนุมประทวงอยูตามทองถนนในเกือบทุกเมืองและเรียกรองเสรีภาพ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.

1989 รัฐบาลเยอรมันตะวันออกจึงไดตัดสินใจเปดกําแพงเบอรลินหลังจากที่ถูกปดมาเปนเวลานานถึง 

28 ป ชาวเยอรมันตะวันออกจึงไดลิ้มรสเสรีภาพที่เฝารอคอยมาเปนเวลานานเปนครั้งแรก การเปด

กําแพงเบอรลินน้ีถือวาเปนชัยชนะของประชาชนชาวเยอรมันตะวันออกและยังเปนกาวแรกที่นําไปสู

การรวมประเทศเยอรมันทั้งสองสวนเขาดวยกันอีกครั้งหน่ึง  
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บทสรุป 
 

แมวาบรรยากาศในหมูประเทศยุโรปตะวันออกสวนใหญจะอบอวลไปดวยเสรีภาพที่

ประชาชนไมเคยพานพบตลอดชวงการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตแบบสตาลิน แตเยอรมัน

ตะวันออกไมเคยเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเลยแมแตนอย ความหวังของเยอรมันตะวันตกที่จะกระชับ

ความสัมพันธระหวางเยอรมันทั้งสองประเทศโดยการใชการบูรณาการยุโรปและการปฏิรูปในยุโรป

ตะวันออกตองพังพินาศลงเน่ืองจากเหตุการณที่ทหารรักษาพรมแดนเยอรมันตะวันออกยิงประชาชน

ของตนที่ตองการอพยพขามพรมแดนมายังเยอรมันตะวันตกเสียชีวิตไปหลายคนในชวงตนป ค.ศ.

1989 แมวาเยอรมันตะวันออกจะตองประสบกับปญหาดานเศรษฐกิจและการเมืองที่ยุงยากซับซอน

ข้ึนทุกที แตก็ไมมีสิ่งใดจะผลักดันใหรัฐบาลเยอรมันตะวันออกดําเนินไปตามหนทางที่นําไปสู

ประชาธิปไตยได 

อาการที่สอแสดงถึงความไมมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและการเมืองในเยอรมันตะวันออก

ในชวงทศวรรษ 1980 มิใชเกิดข้ึนอยางฉับพลันทันใด หากแตเปนพัฒนาการที่คอยเปนคอยไปซึ่ง

สาเหตุที่จะกอใหเกิดความหายนะในอนาคตอันใกลน้ันเกิดจากระบบสังคมนิยมแบบเขาถึงแกน 

(realsozialistisches System) หากพิจารณาทางดานเศรษฐกิจ ทุกอยางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เกิดจากการวางแผนจากสวนกลางซึ่งรัฐบาลจะเปนผูตัดสินใจในเรื่องการลงทุน การผลิต และการ

กระจายรายได จากการวางแผนดานเศรษฐกิจที่ผิดพลาดมาเปนเวลาชานานยอมสงผลกระทบในทาง

ลบอยางใหญหลวงตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่

ถดถอยลง เสียเปรียบดุลการคาระหวางประเทศ การสรางที่พักอาศัยที่ตํ่ากวามาตรฐานและก็ยังไม

เพียงพอตองความตองการของประชาชน อยางไรก็ตาม ชาวเยอรมันตะวันออกมิไดตระหนักถึงความ

เสื่อมโทรมของประเทศในทุกดานเน่ืองจากพวกเขาไดแตเปรียบเทียบประเทศของพวกเขากับประเทศ

คอมมิวนิสตอื่นๆในยุโรปตะวันออกซึ่งพวกเขาไดรับอนุญาตใหเดินทางเขาไปไดและไดเห็นความเปน

จริงที่นาเจ็บปวดในประเทศเหลาน้ันเสียย่ิงกวาในเยอรมันตะวันออกของพวกตน 

สภาพการณทางการเมืองในเยอรมันตะวันออกในชวงทศวรรษ 1980 กอความยากลําบาก

ใหแกพรรค SED ไมนอยและทําใหชาวเยอรมันตะวันออกเริ่มทนไมไดมากย่ิงข้ึนทุกที  ทั้งน้ีก็

เน่ืองมาจากกระบวนการปฏิรปูไปสูความเปนเสรีนิยมและประชาธิปไตยมากข้ึนในยุโรปตะวันออกโดย

เริ่มตนที่สหภาพโซเวียตกอน หลังจากน้ันโปแลนดและฮังการีก็ดําเนินนโยบายตามภายในเวลาไมนาน 

พรรค SED ยังคงเปนตัวแทนของกลุมอภิสิทธ์ิชนในเยอรมันตะวันออก เหลาผูนําพรรคมีเจตนารมณที่

จะรวบอํานาจไวในหมูพวกตนใหมากและนานที่สุดและใชอํานาจน้ันในการปกครองรัฐ โครงสราง

ทางการปกครองของเยอรมันตะวันออกไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญต้ังแตการกอต้ังประเทศ 

พรรค SED พยายามตอตานทุกแนวคิดที่จะนําไปสูความเปนประชาธิปไตยมาโดยตลอดและปกปองมิ
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ใหแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปแพรเขามาสูเยอรมันตะวันออก รัฐบาลจากพรรค SED ทราบดีวาเยอรมัน

ตะวันออกที่กลายเปนรัฐประชาธิปไตยจะตองสูญเสียความชอบธรรมในการเปนรัฐเมื่อมีเยอรมัน

ตะวันตกเปนตัวแทนของรัฐเยอรมันที่เปนประชาธิปไตยอยูแลว การที่เยอรมันตะวันออกยังคงยึดมั่น

ในระบอบสตาลินและปฏิเสธการปฏิรูปในทุกเรื่องสามารถพิจารณาไดวาเปนการตอสูเพื่อความอยู

รอดของพรรค SED แตทวาชาวเยอรมันตะวันออกตางก็ยังจําไดถึงคําขวัญที่วา “เรียนรูจากสหภาพ 

โซเวียตเพื่อเรียนรูเรื่องชัยชนะ (von der Sowjetunion lernen, einen Sieg zu lernen)” พวกเขา

ไดตระหนักแลววาสิ่งที่พรรค SED ไดเคยบอกกับพวกเขาน้ันขัดกับความเปนจริงที่เขากําลังประสบอยู 

กลุมคนที่ไมสามารถทนตอความขัดแยงดังกลาวและไมตองการใหรัฐครอบงําชีวิตของตนอีกตอไปตาง

ก็ออกเดินทางดวยความยากลําบากไปสูเยอรมันตะวันตก ผูคนกลุมอื่นๆที่ไมตองการหลบหนีไปไหน

และตองการเห็นเยอรมันตะวันออกในสภาพที่ดีกวาน้ันไดรวมตัวกันจัดต้ังกลุมตางๆข้ึนซึ่งอยูภายใต

การอุปถัมภของคริสตจักรและมีเปาหมายเพียงดานสังคมเทาน้ัน พรรค SED มองกลุมเหลาน้ีวาเปน

กลุม “ที่เปนภัยตอรัฐ”  ที่กระทรวงความมั่นคงตองจับตามองอยางใกลชิดและพยายามสอดแนม

กิจกรรมของกลุมอยูโดยตลอด ความไมพอใจในหมูประชาชนเพิ่มทวีข้ึนทุกขณะ 

ความไมพอใจในหมูประชาชนไดแปรเปลีย่นไปเปนพลงัปฏิวัติที่พรอมจะปะทะกบัผูนําของตน

ในป ค.ศ.1989 เน่ืองจากเหตุการณสองเหตุการณ ไดแก การออกกฎระเบียบฉบับใหมวาดวยการ

เดินทางและการเดินทางออกนอกประเทศในเดือนธันวาคม ค.ศ.1988 และการเลือกต้ังสวนทองถ่ินใน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1989 ขอจํากัดที่เขมงวดมากข้ึนในระเบียบดังกลาวและการทุจริตผลการ

เลือกต้ังไดแสดงใหประชาชนเยอรมันตะวันออกตระหนักวาผูนําพรรค SED ยังไมยอมเปลี่ยนแปลง

หลักการและโลกทัศนของตนที่เคยมีมานานถึง 40 ป ความอดทนของประชาชนไดถึงที่สุดแลว  

ผูอพยพลี้ภัยชาวเยอรมันตะวันออกหลายหมื่นคนไดเขาไปพํานักอยูในสถานทูตเยอรมันตะวันตก ณ.

กรุงบูดาเปสต ปราก และวอรซอ รวมทั้งสํานักงานผูแทนเยอรมันตะวันตกในกรุงเบอรลินตะวันออก

เพื่อบีบบังคับใหรัฐบาลของตนยินยอมปลอยใหพวกตนเดินทางไปสูเยอรมันตะวันตกไดตามที่ตองการ 

สวนในประเทศเยอรมันตะวันออกเองน้ัน บรรดากลุมฝายคานทั้งหลายตางก็เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อ

จัดต้ังพรรคการเมืองในรูปแบบตางๆกันเพื่อเรียกรองเสรีภาพจากพรรค SED ในชวงแรกน้ันผูนํา SED 

ไดพยายามหาหนทางแกปญหาโดยไมตองยอมตอขอเรียกรองของประชาชน นโยบายดังกลาวไม

ประสบผลสําเร็จเน่ืองจากประชาชนไดสูญเสียความไวเน้ือเช่ือใจในพรรค SED ไปแลวอยางสิ้นเชิง 

ประชาชนที่กําลังโกรธแคนจํานวนมากไดออกมายังทองถนนทุกๆวันเพื่อเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ ใน

พรรค SED เองก็เกิดความไมพอใจในหมูสมาชิกพรรคระดับลางเน่ืองจากบรรดาผูนําพรรคระดับสูงไม

พยายามรับรูและเขาใจปญหาของประเทศซึ่งเปนเหตุใหสมาชิกพรรคขอลาออกจากการเปนสมาชิก

เปนจํานวนมากต้ังแตเดือนสิงหาคม ค.ศ.1989 สวนพรรคพันธมิตรอันไดแกพรรค LDPD ก็ทําตัวออก

หางจากพรรค SED และยังกลาวิพากษวิจารณพรรค SED อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน 
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ภายใตสถานการณอันยุงยากเชนน้ี เยอรมันตะวันออกไมมีทางเลือกอื่นใดอีกนอกจากตอง

เปลี่ยนแปลงบางอยางเพื่อความอยูรอดของพรรค SED ตอไป การปลดนายเอริค ฮอนเนคเคอรออก

และแตงต้ังนายเอกอน เครนสเขามาดํารงตําแหนงผูนําพรรค SED แทนก็เพื่อชวยใหพรรคอยูรอดและ

ไมตองสูญเสียความเปนผูนําของรัฐ แตนายเครนสก็ไมสามารถฟนฟูความไววางใจในหมูประชาชนที่

สูญเสียไปแลวได เสียงของประชาชนหลายแสนคนที่พากันออกมาตามทองถนนเพื่อเรียกรองเสรีภาพ

ดังย่ิงข้ึนทุกทีและจํานวนผูออกมาเดินขบวนประทวงก็มีมากข้ึนทุกวัน พรรค SED ไมมีทางเลือกอื่นใด

อีกแลวนอกจากจะตองยอมตามความตองการของประชาชน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ.1989 ชาว

เยอรมันตะวันออกไดลิ้มรสเสรีภาพเปนครั้งแรกในรอบ 40 ป จากการที่รัฐบาลเยอรมันตะวันออก

ยินยอมเปดกําแพงเบอรลินใหประชาชนเยอรมันทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสูกันไดโดยเสรี 

เหตุการณดังกลาวน้ีถือไดวาการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว 

จากผลการวิจัยดังกลาวเราอาจสรุปไดวาสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการปฏิวัติเกิดข้ึนจากปจจัย

ภายในของเยอรมันตะวันออกเองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามลําดับความสําคัญดังที่

ไดบรรยายมาแลวอยางละเอียด สวนปจจัยภายนอกทั้งการที่สหภาพโซเวียตที่นําโดยนายมิคาอิล  

กอรบาชอฟใชนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสนอสในประเทศของตนที่มีสวนกระตุนใหประเทศหลัง

มานเหล็กทั้งมวลไดสัมผสับรรยากาศแหงเสรีมากข้ึน หรือการที่คลื่นผูอพยพจากเยอรมันตะวันออกได

สงผลใหบรรดาชาติตางๆทั้งประเทศหลังมานเหล็กและออสเตรียรวมทั้งเยอรมันตะวันตกตอง

เคลื่อนไหวในทิศทางที่ตองรวมมือกันเพื่อแกปญหาดังกลาวก็ยังนับวาเปนสาเหตุรองของการปฏิวัติใน

ครั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินขบวนประทวงอยางหนักหนวงและตอเน่ืองของชาวเยอรมัน

ตะวันออกกลายแสนคนพรอมคํารองตะโกนวา “Wir sind das Volk (เราคือประชาชน)” ที่ดัง

กระหึ่มทุกวันจนรัฐบาลเยอรมันตะวันออกตองเปดกําแพงเบอรลินในที่สุด 

การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกซึ่งนําไปสูการลมสลายของระบอบคอมมิวนิสตในยุโรป

ตะวันออกทําใหระบบระหวางประเทศที่เคยมีลกัษณะเปนแบบสองข้ัวอํานาจ (bi-polar system) ที่มี

สหรัฐอเมริกาเปนผูนําคายทุนนิยมและสหภาพโซเวียตในฐานะผูนําคายคอมมิวนิสตตองเปลี่ยนแปลง

ไป สหรัฐอเมริกามไิดกาวออกมาอยางผูชนะทีน่าภาคภูมิใจนักเมื่อเราพจิารณาวาสหรฐัอเมริกาตองจม

อยูในหวงปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมในอีกสองทศวรรษตอมาโดยที่ยังไมเห็นหนทางออกมาจาก

ปญหาดังกลาวไดซึ่งทําใหอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศลด

นอยลงไปอยางมากในปจจุบัน ภาพลักษณของระบบระหวางประเทศที่เราพอจะมองเห็นไดในขณะน้ี

น้ันก็คือการที่ประเทศตางๆในโลกหันมารวมกลุมกันทางดานเศรษฐกิจและการเมืองมากข้ึนพรอมๆ

กับกระแสชาตินิยมก็กําลังแพรสะพัดไปทั่วโลกที่กอใหเกิดความขัดแยงทั้งภายในรัฐในรูปสงคราม

กลางเมืองหรือการตอสูของชนกลุมนอยเพื่อใหไดเอกราชในเกือบทุกพื้นที่ในโลก และความขัดแยง

ระหวางประเทศที่ยังมิไดลดลงไปจากยุคสมัยสงครามเย็นมากนักเน่ืองจากมีสงครามดานการเงินและ
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สงครามดานเศรษฐกิจมาเปนปจจัยเสริมที่ทําใหเรายังไมอาจช้ีชัดลงไปไดวาระบบระหวางประเทศ

ปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร 

งานวิจัยฉบับน้ีผูวิจัยไดคนควาเพื่อตอบคําถามวาเพราะเหตุใดจึงเกิดการปฏิวัติข้ึนในเยอรมัน

ตะวันออกซึ่งผลการวิจัยไดตอบคําถามดังกลาวแลว สวนเรื่องที่วาการปฏิวัติในเยอรมันตะวันออกได

นําไปสูการรวมประเทศเยอรมันน้ันเปนอีกเหตุการณหน่ึงที่ควรคาแกการศึกษาโดยผูที่สนใจในเรื่อง

ดังกลาวตอไป ซึ่งอาจไดแงคิดในเชิงเปรียบเทียบกับการรวมชาติของรัฐที่เคยตองถูกแบงแยกและ

รวมกันไดแลวหรือรัฐที่ปรารถนาจะรวมชาติกันแตยังมิอาจทําได อยางไรก็ตามผูวิจัยยังเช่ือมั่นวาจิต

สํานักในความเปนชาติเดียวกันของคนในชาติน้ันและความปรารถนาอันแรงกลาที่จะรวมชาติกันยอม

เปนปจจัยหลักที่ไมอาจละเลยไดในการศึกษากรณีดังกลาว ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐยอมประกอบดวย

ประชาชนและความตองการของประชาชนน้ันยอมเปนปจจัยหลักในการกําหนดทิศทางของรัฐดวย

เชนกัน 
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