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สเปน
: เส้นทางการเปลี่่�ยนผ่่านไปส่่ประชาธิิปไตย

	 หลายคนอาจจะคิดว่่า	 “ราชอาณาจักรสเปน”	 เป็นหน่�ง

ในประเทศประชาธิิปไตยในระบบรัฐสภาท่�ม่ีพระมีหากษััตริย์ 

ทรงเป็นประมุีข	 ท่�ม่ีคว่ามีมัี�งคั�ง	 มัี�นคงและม่ีสันติสุขมีาช้านาน 

แต่ท่�จริงแล้ว่ประเทศสเปนเพิ�งเปล่�ยนผ่่านมีาเป็นระบอบ

ประชาธิิปไตยอันม่ีพระมีหากษััตริย์ทรงเป็นประมีุขอย่างราบร่�น

และยั�งย่นเม่ี�อราว่	46	ปีท่�ผ่่านมีา	โดยกระบว่นการเปล่�ยนผ่่านไป

เป็นประชาธิิปไตยของสเปน	 เกิดข่�นภายในระยะเว่ลา	 7	 ปี 

ซ่ึ่� ง เ ป็นการเปล่� ยนผ่่านอย่างราบ ร่�นและสมีานฉัันท์ 

แต่ก่อนหน้านั�น	ประเทศสเปนอย่่ภายใต้การปกครองระบอบ

เผ่ด็จการของคน	ๆ 	เด่ยว่	ยาว่นานถ่ึง	36	ปี	ซ่ึ่�งในช่ว่งระยะเว่ลา

นั�น	 เป็นระยะเว่ลาท่�ยาว่นานจนสามีารถึสร้างสถึาบันทาง 

การเม่ีองแบบเผ่ดจ็การ	และเร่ยกระบอบเผ่ดจ็การนั�นได้ว่่าเป็น
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ระบอบ	 “ฟรัังโก”	 ภายใต้การปกครองของนายพล	ฟรันซิึ่สโก 

ฟรังโก	 แต่เพ่ยงผ้่่เด่ยว่	 การสัมีมีนาในครั�งน่�ม่ีวั่ตถุึประสงค์ 

เพ่�อทำาคว่ามีเข้าใจว่่า	 ปัจจัยท่�ทำาให้ประเทศสเปนสามีารถึ

เปล่�ยนผ่่านจากระบอบฟรังโกมีาเป็นระบบรัฐสภาแบบม่ี 

ตัวลี่ะครทางการเมืือง 

	 ในการทำาคว่ามีเข้าใจการเปล่�ยนแปลงท่� เ กิดข่�นในสเปน 

ช่ว่งการเปล่�ยนผ่่านไปส่่ประชาธิิปไตย	 ต้องทำาคว่ามีเข้าใจกับตัว่ละคร 

ทางการเม่ีอง	3	ขั�ว่	ได้แก่	กลุ่่�มสถาบัันกษััตรัิย์	์(ซ่ึ่�งในยุคแรกยังไม่ีค่อยเป็นท่�
เช่�อมัี�นศรัทธิาในกลุ่มีประชาชน)	กลุ่่�มฟรัังโก	 ซ่ึ่�งแบ่งเป็นแนว่ทางหัว่รุนแรง	
และแนว่ทางประน่ประนอมี	และ	กลุ่่�มต�อต้าน ซ่ึ่�งแบ่งเป็นหลายแนว่ทางได้แก่	
แนว่สังคมีนิยมี	(กลุ่มี	PSOE	พรรค	labour)	แนว่พรรคคอมีมิีว่นิสต์	(เป็น 

กลุ่มีเล็กและไม่ีค่อยม่ีบทบาทสำาคัญมีาก)	 แนว่ชาตินิยมี	 (ภ่มิีภาคนิยมี)	

เช่น	 คาตาลัน	 บาส์ก	 และกาลิเซ่ึ่ย	 ซ่ึ่�งออกมีาเร่ยกร้องอำานาจปกครอง 

ตัว่เอง	

	 ป ร ะ วั่ ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ม่ี อ ง ส เ ป น เ ป็ น

ป ร ะ วั่ ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ม่ี อ ง ท่� ม่ี ก า ร น อ ง เ ล่ อ ด 

ม่ีการเปล่�ยนแปลงการปกครอง	 ม่ีการล้มีล้างสถึาบัน

กษััตริย์	 จนเปล่�ยนเป็นสาธิารณรัฐตั�งแต่	 ค.ศ.	 1931 

ซ่ึ่�งเป็นกระบว่นการเปล่�ยนผ่่านไปส่่ประชาธิิปไตยเป็น

ครั� งแรก	 แต่ผ่ลของการเปล่� ยนผ่่านในครั� ง นั�น 

ค่อ	 สงครามีกลางเม่ีอง	 (1936-1939)	 ท่�มีาจาก 

การปะทะของสังคมีระหว่่างพลังของกลุ่มีฝ่่ายซ้ึ่าย 

และฝ่่ายขว่าท่�ไม่ีลงรอยกันอย่างรุนแรง	 ขณะท่�กลุ่มี 

ฝ่่ายซ้ึ่ายต้องการปฏิิร่ปเศรษัฐกิจและสังคมี	 ต้องการ

ปฏิิร่ปประเทศตามีกรอบกฎหมีาย	 ม่ีการกระจาย 

รายได้	 ลดคว่ามีเหล่�อมีลำ�าและยกระดับคุณภาพช่วิ่ต	

โดยม่ีเป้าหมีาย	 ค่อ	 คว่ามีเป็นประชาธิิปไตยอย่าง

แท้จริง	 แต่บริบทภายนอกประเทศในขณะนั�นไม่ีเอ่�อ

อำานว่ย	เพราะกำาลังประสบปัญหาภาว่ะเศรษัฐกิจตกตำ�า

ทั�ว่โลก	 อ่กทั�ง	 กระแสการขยายตัว่ของลัทธิิฟาสซิึ่สต์ 

ในอิตาล่และเยอรมีน่	 รว่มีไปถึ่งการขยายตัว่ของลัทธิิ

คอมีมิีว่นิสต์	ซ่ึ่�งการปฏิิร่ปของรัฐบาลฝ่่ายซ้ึ่ายสร้างศัตร่

กับกลุ่มีอำานาจเก่าในสังคมีอย่างถ้ึว่นหน้า	ดังต่อไปน่�	

ต้องการการปฏิิร่ปกองทัพ	ไม่ีให้ทหารแทรกแซึ่งทางการเม่ีอง	

ต้องการให้ประชาชนม่ีเสร่ภาพในการนับถ่ึอศาสนา	 ไม่ีบังคับ 

การสอนศาสนาในโรงเร่ยน	

ต้องการเพิ�มีค่าแรงขั�นตำ�า	 กำาหนดชั�ว่โมีงการทำางาน	 และบังคับ 

การจ่ายค่าล่ว่งเว่ลา	

ต้องการปฏิิร่ปท่�ดิน	กำาหนดให้ม่ีการเว่นค่นท่�ดิน	โดยเจ้าของท่�ดิน

จะได้รับเงินชดเชยเป็นพันธิบัตร	

ต้องการให้อำานาจคาตาโลเน่ยในการจัดตั�งรัฐบาลท้องถิึ�น		รัฐบาล

ท้องถิึ�นม่ีอำานาจในการออกกฎหมีายและบริหารงาน	 การคลัง	

เศรษัฐกิจ	การศ่กษัา	และวั่ฒนธิรรมี	กำาหนดให้ภาษัาคาตาลันเป็น

ภาษัาราชการในคาตาโลเน่ยคว่บค่่กับภาษัาสเปน		

พื้้�นฐานประวัติศาสตร์การเมืืองสเปน 

พระมีหากษััตริย์ทรงเป็นประมุีขนั�นเกิดข่�นได้อย่างไร	โดยการ

เร่ยนร้่ผ่่านประวั่ติศาสตร์การเม่ีองสเปนตั�งแต่	 ค.ศ.	 1931-

1982	ม่ีดังน่�

กองทัพื้

ศาสนา

กลี่่่มืธิ่รกิจ

กลี่่่มืต่อต้านภู่มืิภูาคนิยมื

เจ้าของท่�ดิิน
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การเปลี่่�ยนแปลี่งทางการเมืือง เศรษฐกิจ สังคมื สเปนในย่คเปลี่่�ยนผ่่าน

	 ห ลังจากฟรังโกมีาเ ป็น ผ้่่นำาประเทศ 

ได้เปล่�ยนจากประเทศเกษัตรกรรมีเปน็อุตสาหกรรมี	

สร้างรายได้หลักจากการท่องเท่�ยว่	 การลงทุนจาก

ต่างชาติ	ม่ีเงินส่งกลับจากแรงงานสเปน	ม่ีการอพยพ

จากชนบทเข้าส่่เม่ีอง	 ม่ีการพัฒนาสุขอนามัีย 

และสร้างสังคมีบริโภคนิยมี	ในส่ว่นของอุดมีการณ์

ทางการเม่ีองนั�น	 ม่ีการเปิดรับแนว่คิด	 ค่านิยมี 

จากยุโรปตะวั่นตกผ่่านภาพยนตร์	 ว่รรณกรรมี 

นักท่องเท่�ยว่	 ฟรังโกยอมีรับการเปล่�ยนแปลงทาง

เศรษัฐกิจ	 แต่ไม่ียอมีรับการเปล่�ยนแปลงทาง 

การเม่ีอง	

บทบาทของสถาบันกษัตริย์

	 บทบาทของสถึาบันกษััตริย์	 ม่ีคว่ามีสำาคัญท่�สุด 

ในการสถึาปนาระบอบประชาธิิปไตย	 เพราะสมีเด็จ 

พระราชาธิิบด่ฮว่น	 คาร์ลอส	 ท่�	 1	 เป็นผ้่่ท่�ถ่ึกเล่อกมีาจาก 

นายพลฟรังโกและเติบโตมีาจากระบอบฟรังโก	แต่ทรงเร่ยนร้่

จากขอ้ผิ่ดพลาดของกษััตรย์ิองค์ก่อน	ทรงเขา้ใจและจบักระแส

คว่ามีเปล่�ยนแปลงและคว่ามีต้องการของประชาชน	 พระองค์

	 ในปลายทศว่รรษัท่�	 1970	 ได้เกิดกลุ่มีต่อต้านนายพล 

ฟรังโก	 และระบอบฟรังโก	 ซ่ึ่� งประกอบด้ว่ย	 กลุ่มีแรงงาน 

กลุ่มีชาตินิยมี	 กลุ่มีคาตาลัน	 และบาสก์	 นักศ่กษัา	 ชนชั�นกลาง 

ชนชั�นนำา	 คริสตจักร	 กลุ่มีนิยมีเจ้า	 เพราะชนชั�นนำาเริ�มีตระหนักว่่า

ระบบเผ่ดจ็การเปน็อุปสรรคตอ่การพฒันาประเทศ	และสเปนตอ้งการ

เข้าร่ว่มีประชาคมียุโรป	 คริสตจักรท่�เคยสนับสนุนฟรังโก	 ออกมีา

ขอโทษัชาว่สเปนท่�เคยสนับสนุนฟรังโก	 คริสตจักรบอกเองเลยว่่าจะ

แยกตัว่เองออกจากระบบการเม่ีอง	ทำาให้ระบบฟรังโกสั�นคลอนมีาก	

ในขณะนั�นเองท่�คว่ามีร้่ส่กของประชาชนต่อต้านระบอบฟรังโก 

ถ่ึงข่ดสุด	 ต่างคนต่างพ่ดเร่�องคว่ามีทรงจำาอันเลว่ร้ายเก่�ยว่กับ

สงครามีกลางเม่ีอง	 หวั่�นเกรงว่่ากองทัพจะแทรกแซึ่ง	 ผ่ลจาก

สงครามีกลางเม่ีองทำาให้ประชาชนต้องการประน่ประนอมีมีากกว่่า

การเผ่ชิญหน้า	

จ่งเปล่�ยนแปลงจากการเป็นกษััตริย์ของฟรังโก	 มีาเป็น	

“กษััตริย์ของชาว่สเปนทุกคน”	การปฏิิร่ปให้เป็นประชาธิิปไตย

ของสมีเดจ็พระราชาธิิบด่ฮว่น	คาร์ลอส	ท่�	1	เป็นการปฏิิร่ปจาก

เบ่�องบนเพ่�อคว่ามีอย่่รอดของกษััตริย์ 	 การสถึาปนา

ประชาธิิปไตยจ่งเป็นหน่�งในภารกิจท่�เกิดข่�นคว่บค่่กับการ 

กอบก้่สถึาบันพระมีหากษััตริย์	
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เส้นทางต่อเนื�องของการปฏิิร่ปการเมืือง

	 หลังจากการเล่อกตั�งในเด่อน	มิี.ย.	1977		ได้เข้าส่่

กระบว่นการของการร่างรัฐธิรรมีน่ญ	 คณะกรรมีการร่าง 

ม่ี	 7	 คน	 ร่างโดยลับ	 ไม่ีเปิดเผ่ยรายละเอ่ยดจนกระทั�ง

กระบว่นการแล้ว่เสร็จ	 หลังจากนั�นรัฐสภาอนุมัีติ	 ม่ีการทำา

ประชามีติ	 ซ่ึ่�งม่ีประชาชนท่�ออกไปลงคะแนนเส่ยงประชามีติ

จำานว่นร้อยละ	87	เห็นด้ว่ย	หลังจากนั�น	ยุบสภาและเล่อกตั�งใหม่ี	

ปรัะเด็็นที่่�น�าสนใจในรััฐธรัรัมนูญสเปน คืือ กำาหนด็ให้สเปนเป็น
ปรัะเที่ศที่่�เป็นหน่�งเด็่ย์วสำาหรัับัชาวสเปนที่่กคืน แบั�งแย์กปรัะเที่ศไม�ได็้ 
แต�ย์อมรัับัในสิที่ธิปกคืรัองตนเองของแต�ลุ่ะภููมิภูาคื	 ซ่ึ่�งเป็นการ

ความืท้าทายใหมื่ 

	 เม่ี�อประชาธิิปไตยลงหลักปักฐานไปได้แล้ว่	 ม่ีอ่กหลายเหตุการณ์ 

ท่�ทดสอบประชาธิิปไตยในสเปน	เช่น	 วิ่กฤติในพรรค	UCD	เกิดคว่ามีแตกแยก	

ต้องยุบสภาเล่อกตั�งใหม่ี	 แต่สิ�งน่�แสดงให้เห็นว่่าแม้ีว่่าพรรคท่�เป็นแกนนำา 

ในการปฏิิร่ปอย่่ไม่ีได้แล้ว่	 แต่การปฏิิร่ปก็ยังดำาเนินอย่่ได้	 ส่ว่นพรรค	 PSOE	

เปล่�ยนจากสายมีาร์กซิึ่สม์ี	 (Marxist)	 ไปส่่ทางสายกลางมีากข่�น	 เคารพใน

กระบว่นการประชาธิิปไตย	 เน้นการปฏิิร่ป	 ซ่ึ่�งในกระบว่นการทั�งหมีดนั�น 

กลุ่มี	ETA	ซ่ึ่�งเป็นกลุ่มีท่�ชอบใช้คว่ามีรุนแรงยังคงอย่่	

การเปล่�ยนผ่่านไปส่่ประชาธิิปไตยในสเปน	เกิดข่�นจาก	

ความืต้องการการประน่ประนอมื	 เกิดข่�นจากการเร่ยนร้่บทเร่ยนในอด่ตว่่า	 การแบ่งขั�ว่และ 

การเปล่�ยนแปลงแบบสุดโต่ง	 นำามีาซ่ึ่�งการใช้คว่ามีรุนแรงและการส่ญเส่ยท่�ไม่ีอาจ 

ย้อนค่นได้	 นำาไปส่่คว่ามีต้องการการประน่ประนอมี	 การยอมีรับศัตร่ทางการเม่ีอง 

และการด่งทุกกลุ่มีการเม่ีองให้เข้ามีาเจรจาบนสนามีเด่ยว่กัน

ตวัแสดิง	ค่อ	การสนับสนุนอย่างจริงจังจากสมีเด็จพระราชาธิิบด่ฮว่น	คาร์ลอส	ท่�	1	ท่�ไม่ียอมีกลับ
ไปใช้ระบอบเผ่ด็จการอ่กครั�งหน่�ง	 บทบาทของนักปฏิิร่ปคนสำาคัญอย่าง	Aldofo	 Suarez 

ท่�เน้นการเจรจากับทุกกลุ่มีในสังคมี	รว่มีทั�งกลุ่มีทหารท่�เข้าใจถ่ึงบรรยากาศท่�จะต้องปรับตัว่

ให้เข้ากับการเปล่�ยนแปลง	

บรรยากาศ	 ภายในและระหว่่างประเทศท่�ม่ีการพัฒนาเศรษัฐกิจ	 ท่�ต้องการการปกครองแบบ

ประชาธิิปไตย		

ประน่ประนอมีกับกลุ่มีท่�ต้องการอำานาจปกครองตนเอง 

ดังนั�น	สเปนแบ่งการปกครองเป็น	17	แคว้่น	ให้ภาษัาสเปน

เป็นภาษัาราชการ	 ประชาชนชาว่สเปนทุกคนม่ีหน้าท่� 

ในการเร่ยนร้่และม่ีสิทธิิใช้ภาษัาสเปน	 แต่ในพ่�นท่�ท่�ใช้ภาษัา

อ่�น	 เช่น	 คาตาลุนยา	 ท่�พ่ดภาษัาคาตาลัน	 หร่อบางพ่�นท่�พ่ด

ภาษัาบาสก์	หร่อ	กาเยโก	ให้ภาษัาเหลา่นั�นเป็นภาษัาราชการ

ด้ว่ยถ่ึอว่่าเป็นการเปล่�ยนผ่่านท่�สว่ยงามีและประสบ 

คว่ามีสำาเร็จ	

บทสร่ป 
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