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วัันพุุธท่ี่� 2 กุุมภาพัุนธ์ 2565 เวัลา 13.30 – 15.30 น.

ผ่่าน Facebook live เพุจ สถาบัันพุระปกุเกุล้า

สำานักุนวััตกุรรมเพุ่�อประชาธิปไตย สถาบัันพุระปกุเกุล้า

อาจารย์ปุรวัิชญ์์ วััฒนสุข

นักุวัิชากุารวัิที่ยาลัยกุารเมืองกุารปกุครอง สถาบัันพุระปกุเกุล้า 

นายจิราวัุฒิ จิตจักุร 

เจ้าหน้าที่่�โครงกุาร  สำานักุนวััตกุรรมประชาธิปไตย 

นายรัชช์ดลธ์ รัตนวัิเช่ยร

วัันเวัลา : 

สถานที่่� : 

จัดโดย : 

วัิที่ยากุร : 

ผ่้้สรุป :  

ผ่้้ออกุแบับั:

สัมมนาเวัที่่สาธารณะ 

ตอนที่่� 5
รััฐธรัรัมนูญเนเธอรั์แลนด์์

: พััฒนาการัและการัปฏิิรัูปการัเมือง
ผ่่านกรัอบเชิิงสถาบัน

“รััฐธรัรัมนูญเปรัียบเที่่ยบ”

	 ภายหลัังสงครามท่ี่�วอเตอร์ลูัได้้ม่การจััด้การประชุุม

ท่ี่�เว่ยนนาเพ่ื่�อจััด้ระเบี่ยบียุโรปใหม่	 โด้ยยึด้หลัักความ 

ชุอบีธรรมตามกฎหมาย	 หลัักการสกัด้กั�น	 หลัักการชุด้เชุย

ความเส่ยหาย	 นอกจัากน่�ยังม่การยกเนเธอร์แลันด์้ให้เป็น 

ราชุอาณาจัักรเนเธอร์แลันด์้	 โด้ยม่	 House	 of	Orange- 

Nassau	ปกครองประเที่ศในฐานะกษััตริย์	รวมไปถึึงการรวม

เน เ ธอร์ แลัน ด์้แลัะ เบีลั เย่� ยม เ ป็นประ เที่ศ เ ด่้ ยวกั น 

อย่างไรก็ตาม	วิลัเล่ัยม	เฟรเด้อรกิ	ม่เง่�อนไขในการเข้ารับีเป็น

กษััตริย์	 นั�นค่อ	 จัะต้องม่รัฐธรรมนูญ	 ที่ำาให้เป็นท่ี่�มาของ

รััฐธรัรัมนููญฉบัับัแรักของเนูเธอรั์แลนูด์ ์ใน	ค.ศ.	1815	นั�นเอง	
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รััฐธรัรัมนูญ ค.ศ. 1815 รััฐธรัรัมนูญ ค.ศ. 1840

รััฐธรัรัมนูญ ค.ศ. 1848 รััฐธรัรัมนูญในชิ่วงศตวรัรัษที่่� 20

	 รั ฐธรรมนูญฉบัีบีน่� จััด้ที่ำาโด้ยคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญเพ่ื่�อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึึ่�งประกอบีด้้วย 

ฝ่่ายเหน่อ	(เนเธอร์แลันด์้)	แลัะฝ่่ายใต้	(เบีลัเย่�ยม)	โด้ยสาระ

สำาคัญ	ค่อ	ใชุ้	“ระบีบีสองสภา”	โด้ยม่สภาสูงเร่ยกว่า	“สภาท่ี่�หนึ�ง”	

ได้้รับีการแต่งตั�งจัากกษััตริย์	ส่วนสภาล่ัางเร่ยกว่า	“สภาท่ี่�สอง”	

มาจัากการเล่ัอกตั�งของรัฐบีาลัจัังหวัด้	นอกจัากน่�รัฐธรรมนูญ

ฉบัีบีน่�ยังม่การบัีญญัติให้พื่ระราชุบัีญญัติงบีประมาณต้อง 

ถูึกนำาเสนอเพ่ื่ยง	1	ครั�งในทุี่ก		10	ปี	กล่ัาวได้้ว่า	รัฐธรรมนูญ

ฉบัีบีน่�ให้อำานาจัแก่กษััตริย์แลัะคณะรัฐมนตร่ค่อนข้างมาก	

	 สภาพื่เศรษัฐกิจั	ความแตกต่างที่างด้้านภาษัา	ที่ำาให้

เบีลัเย่�ยมแยกตัวออกไปจัากเนเธอร์แลันด์้ใน	 ค.ศ.	 1830 

ส่งผลัให้เนเธอร์แลันด์้ต้องปฏิิรูปรัฐธรรมนูญใน	 ค.ศ.	 1840	

โด้ยสาระสำาคัญท่ี่�เปล่ั�ยนไป	ได้้แก่	การนำาเสนอพื่ระราชุบัีญญัติ

งบีประมาณจัากทุี่ก	10	ปีเป็นทุี่ก	 	2	 ปี	พื่ระราชุกฤษัฎ่กาท่ี่�

ออกโด้ยกษััตริย์ต้องม่การสนองพื่ระบีรมราชุโองการ	รวมไป

ถึึงรัฐมนตร่สามารถึถูึกด้ำาเนินคด่้ได้้หากที่ำาผิด้รัฐธรรมนูญ	

การปฏิิรูปรัฐธรรมนูญครั�งน่�ที่ำาให้อำานาจัของกษััตริย์เริ�มท่ี่�จัะ

เคล่ั�อนเข้ามาสู่รัฐสภามากขึ�น	

	 ชุ่วง	ค.ศ.	1848	เกิด้กระแสการปฏิิวัติทัี่�วภาคพ่ื่�นยุโรป	

เชุ่น	อิตาล่ั	ฝ่รั�งเศส	เยอรมัน	โปแลันด์้	โรมาเน่ย	เป็นต้น	แลัะ

พื่ระเจ้ัาวิลัเลิัมท่ี่�	2	กษััตริย์ในขณะนั�นตระหนักได้้ว่าการปฏิิรูป

รัฐธรรมนูญเป็นสิ�งท่ี่�หล่ักเล่ั�ยงไม่ได้้	 จึังม่การแต่งตั�ง

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ	 โด้ยม่โจัฮััน	 ธอร์เบีค	 (Johan	

Thorbecke)	 เป็นประธาน	 โด้ยธอร์เบีคได้้วิพื่ากษ์ัวิจัารณ์ 

รัฐธรรมนูญ	ค.ศ.	1815	ประกอบีกบัีธอร์เบีคม่ความเชุ่�อมั�นใน

การเปลั่�ยนแปลังแบีบีค่อยเป็นค่อยไปโด้ยใชุ้ระบีบีรัฐสภา 

จึังที่ำาให้สาระสำาคัญของรฐัธรรมนญู	ค.ศ.	1848	เปลั่�ยนแปลัง

ไปอย่างมาก	 เชุ่น	 การให้สมาชิุกทัี่�งสองสภามาจัาก 

การเล่ัอกตั�ง	 การสถึาปนาความรับีผิด้ชุอบีของรัฐมนตร่ 

โด้ยรัฐสภาสามารถึถึอด้ถึอนรัฐมนตร่ได้้	ม่การรับีรองเสร่ภาพื่

ในรัฐธรรมนูญ	 กำาหนด้ให้ม่การจััด้งบีประมาณสนับีสนุน 

การศึกษัา	เป็นต้น	

	 ชุ่วงเวลัาน่�เกิด้กระแสการพัื่ฒนาประชุาธิปไตย	

(Democratization)	 ที่ำาให้รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลันด์้กลัาย

เป็นรัฐธรรมนูญแบีบีประชุาธิปไตยมากขึ�น	เชุ่น	การขยายสิที่ธิ

เล่ัอกตั�งจัากผู้ท่ี่�ม่ฐานะเป็นผู้ชุายทุี่กคน	 ไปสู่การกลัายเป็น

สิที่ธิสำาหรับีทุี่กคน	 นอกจัากน่�ยังม่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ื่�อ

การเข้าเป็นสมาชิุกสหภาพื่ยุโรป	 รวมไปถึึงการนำาระบีบี 

เล่ัอกตั�งแบีบีสัด้ส่วนมาใชุ้	เป็นต้น	
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สิที่ธิขั�นพ่ื่�นฐานท่ี่�น่าสนใจัในรัฐธรรมนูญ

เนเธอร์แลันด์้	 ได้้แก่	 สิที่ธิในการได้้รับี

การปฏิิบัีติท่ี่� เ ท่ี่าเท่ี่ยมกัน	 สิที่ธิใน 

การถึวายฎ่กา	 สิที่ธิในการตั�งสมาคม	

การเด้ินขบีวน	 สิที่ธิในการปกป้อง 

สิ�งแวด้ลั้อม	 สิที่ธิในการพื่ัฒนาสังคม	

สิที่ธิในการพื่ัฒนาวัฒนธรรม	 แลัะสิที่ธิ

ความเป็นส่วนตัวของจัด้หมาย	โที่รศัพื่ท์ี่	

โที่รเลัข	เป็นต้น	

สิที่ธิขั้ั�นพั้�นฐาน

รัฐธรรมนูญกำาหนด้ให้รัฐบีาลัประกอบี

ด้้ ว ย ก ษัั ต ริ ย์ แ ลั ะ คณ ะ รั ฐ ม น ต ร่ 

โด้ยกษััตริย์นั�นต้องส่บีสายโลัหิตจัาก

ที่ายาที่โด้ยชุอบีของกษััตริย์วิลัเลิัมท่ี่�	 1	

เจ้ัาแห่งออเรนจ์ั-นาสเซึ่า	 ส่วนคณะ

รัฐมนตร่นั�นเม่�อการเล่ัอกตั�งเสร็จัสิ�น	

กษััตริย์จัะปรึกษัากับีประธานสภาท่ี่�หนึ�ง	

ประธานสภาท่ี่�สอง	 ผู้นำาที่างการเม่อง 

ทุี่กกลุ่ัม	 จัากนั�นจัะแต่งตั�งบุีคคลัเข้าจััด้

ตั�งรัฐบีาลั	เร่ยกว่า	Informateur	แลัะ

จัะม่การที่าบีที่ามผู้ด้ำารงตำาแหน่ง

รัฐมนตร่ในลัำาดั้บีถัึด้ไป

รััฐบาลและพัรัะมหากษัตรัิย์ 

ประกอบีด้้วย	2	สภา	ได้้แก่	สภาท่ี่�หนึ�ง	

มาจัากการเล่ัอกตั�งของสมาชิุกสภา

จัังหวัด้	 แลัะสมาชุิกคณะผู้เล่ัอกตั�ง 

ส่วนสภาท่ี่�สอง	มาจัากการเล่ัอกตั�งแบีบี

สัด้ส่วน	ซึึ่�งเป็นการเล่ัอกตั�งบัีญชุ่รายชุ่�อ

พื่รรคการเม่อง	 โด้ยผู้ม่สิที่ธิเล่ัอกตั�ง

สามารถึลังคะแนนเล่ัอกผู้สมัครในบัีญชุ่

รายชุ่�อของพื่รรคการเม่องตามความชุอบี

ในการเล่ัอกตั�งสภาล่ัาง	

รััฐสภา

ที่ำาหน้าท่ี่�เป็นท่ี่�ปรึกษัาร่างพื่ระราชุบัีญญัติ	

รวมถึึงให้ความเห็นต่อสนธิสัญญาต่าง	ๆ 	

รวมไปถึึงให้คำาแนะนำาการวินิจัฉัย 

ข้อพิื่พื่าที่	ความน่าสนใจัของสภาแห่งน่�

ค่อ	ม่กษััตริย์เป็นประธานโด้ยตำาแหน่ง	

ที่ำาหน้าท่ี่�ตรวจัสอบีภาษ่ัแลัะการใชุ้จ่ัาย

ของรัฐ	ความน่าสนใจั	ค่อ	เม่�อตำาแหน่ง

สมาชิุกในศาลัว่างลัง	ศาลัต้องตรวจัสอบี

แลัะที่ำาความเห็นเพ่ื่�อให้สภาล่ัางเล่ัอก 

ผู้สมควรด้ำารงตำาแหน่ง	

ที่ำาหน้าท่ี่�ในการสอบีสวนการกระที่ำาของ

หน่วยงานภาครัฐ	ว่าการกระที่ำานั�นเป็น

ไปตามข้อกำาหนด้ความเหมาะสมใน

การปกครองหร่อไม่	 โด้ยให้คำาแนะนำา

แลัะปรับีปรุงการที่ำางาน	โด้ยคำาแนะนำาน่�

ไม่ม่ผลัผูกพัื่นตามกฎหมาย	 แต่ม่

อำานาจัแลัะต้องปฏิิบัีติตามเป็นส่วนใหญ่	

สภาแห่งรััฐ
(Council of state) 

ศาลตรัวจสอบ
(Court of Audit)

ผู่�ตรัวจการัแผ่่นด์ิน
(National Ombudsman) 
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	 ในการเสนอแก้ไขเพิื่�มเติมรัฐธรรมนูญ		ต้องเสนอในรูปแบีบีพื่ระราชุบัีญญัติ	เม่�อสภา

ม่มติรับีหลัักการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ัว	 ต้องม่การยุบีสภาแลัะจััด้การเล่ัอกตั�งใหม่	 เพ่ื่�อให้

ประชุาชุนได้้เล่ัอกว่าจัะสนับีสนุนให้ม่การแก้ไขรัฐธรรมนูญหร่อไม่	ภายหลัังจัากการเล่ัอกตั�ง	

สภาท่ี่�หนึ�งแลัะสภาท่ี่�สองจัะประชุุมพิื่จัารณาร่วมกันในวาระท่ี่�สอง	 โด้ยเส่ยงในการเห็นชุอบี

ต้องเป็นอย่างน้อย	2	ใน	3	ของผู้ลังคะแนน	หากรัฐธรรมนูญได้้รับีความเห็นชุอบี	กษััตริย์จัะ

ให้สัตยาบัีน	จัากนั�นก็จัะประกาศใชุ้อย่างเป็นที่างการ	

	 เนเธอร์แลันด้์เป็นประเที่ศท่ี่�ม่การแบี่งขั�วในที่าง 

สังคมสูง	 เชุ่น	 การแบ่ีงขั�วที่างศาสนาระหว่างนิกายคาที่อลิัก	

แลัะนิกายโปรเตสแตนต์	 หร่อการแบ่ีงขั�วระหว่างกลุ่ัม

สหภาพื่แรงงานแลัะกลุ่ัมเสร่นิยม	 การแบ่ีงขั�วที่างการเม่อง

เหล่ัาน่�ที่ำาให้แต่ลัะกลุ่ัมม่สถึาบัีนที่างสังคมเป็นของตนเอง	

แลัะม่พื่รรคการเม่องเป็นของตนเองอ่กด้้วย	 แลัะจัากการท่ี่�

เนเธอร์แลันด์้ม่การใชุ้ระบีบีการเล่ัอกตั�งแบีบีสัด้ส่วน	 ม่ 

“สภาท่ี่�หนึ�ง”	 ซึึ่�งมาจัากทีุ่กจัังหวัด้	 ม่องค์กรที่างรัฐธรรมนูญ 

ท่ี่�เอ่�อให้ประชุาชุนม่ชุ่องที่างในการร้องเร่ยนจัำานวนมาก	

สามารถึรับีประกันได้้ว่าประชุาชุนจัะได้้รับีการตอบีสนองจัาก

ภาครัฐอย่างแน่นอน

	 ยิ�งกว่านั�นเนเธอร์แลันด์้ยังเป็นประเที่ศท่ี่�ม่ลัักษัณะ

ประชุาธปิไตยแบีบีรว่มม่อ	(Consociational	Democracy)	

อันเป็นระบีอบีประชุาธิปไตยท่ี่�ม่การแบ่ีงปันอำานาจั	 (Power	

sharing)	ระหว่างกลุ่ัมที่างสังคมต่าง	ๆ 	ทัี่�งด้้านภาษัา	ศาสนา	

อุด้มการณ์ที่างการเม่อง	ซึึ่�งรััฐธรัรัมนูญูวางอยูู่�บนูพื้้�นูฐานูของหลััก

การัดึึงทุุกกลุั�มทุางสัังคม มีหลัักปรัะนูีปรัะนูอม มีการัใช้้ฉัันูทุามติิ 

โดึยู่ไม�สัลัายู่อัติลัักษณ์์ของแติ�ลัะบุคคลั แทุนูทุี�จะยึู่ดึมั�นูหลัักการัเสีัยู่ง

ข้างมากเข้าบังคับเสัียู่งข้างนู้อยู่หรัือการัผูู้้ช้นูะไดึ้ไปทุั�งหมดึ ในูรัะบอบ

ปรัะช้าธปิไติยู่แบบรั�วมมอืนูี� รัะบบเลัอืกติั�งจะทุำาให้ไม�มกีลุั�มใดึกลุั�มหนึู�ง

ไดึ้เสัียู่งเกินูกึ�งหนึู�ง ผู้ลัคือช้นูชั้�นูนูำาในูทุางการัเมืองจะพื้ยู่ายู่ามทีุ�จะ

ปรัะนูีปรัะนูอมกันูแลัะปรัะสัานูปรัะโยู่ช้นู์ซึ่ึ�งกันูแลัะกันู ซึ่ึ�งทุำาให้กลัุ�มทุาง

สัังคมติ�าง ๆ ในูปรัะเทุศเนูเธอรั์แลันูดึ์ยู่ังคงอยูู่�รั�วมกันูไดึ้จนูถึึงปัจจุบันู
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