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คำให้การของผู้เขียน 

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาท้องถิ่นของ

เบลเยี่ยมเกิดจากความอยากรู้ว่าประเทศที่มีความ

ขัดแย้ งทางการเมืองภายในอย่ าง เบลเยี่ ยม   

ที่ปัญหาของภาษาและวัฒนธรรมของคนสังคม  

จนทำให้การเมืองระดับชาติมีปัญหามากนั้น   

การกระจายอำนาจได้ดำเนินไปอย่างไร 

โดยทั่ ว ไปนั้ น เบลเยี่ ยมก็ เป็นประเทศ  

ในยุโรปที่มีพื้นฐานการปกครองที่พัฒนายาวนาน   

ชุมชนเล็กๆ ได้มีอยู่ด้วยความเป็นอิสระในระดับ

หนึ่งมานานแล้ว นานก่อนที่จะมีการรวมตัวกันเป็น

รัฐและเป็นชาติตามเงื่อนไขของการเมืองระหว่าง

ประเทศในอดีต ดังนั้น แม้หลังความเป็นชาติแล้ว 

ชุมชนเหล่านี้ก็ยังได้สิทธิในการดูแลชุมชนของ

ตนเองโดยคนในชุมชน 



PB

จากการศึกษาเราทราบว่าปัญหาและอุปสรรคของท้องถิ่นที่

ปกครองตนที่มีอยู่ในบางประเทศอันเนื่องมาจากรัฐบาลกลางนั้น มิได้

เป็นปัญหาใหญ่ของการปกครองท้องถิ่นเบลเยี่ยม เพราะรัฐบาลกลาง

ของเบลเยี่ยมได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเบลเยี่ยมค่อนข้างมาก   

แต่ปัญหาที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมนั้น ทำให้ชุมชนเดียวกัน  

ขนาดเล็กก็มีความขัดแย้งด้วยในชุมชน 

การศึกษาครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากวิทยาลัยพัฒนา-  

การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยเลขาธิการคนก่อน  

และคนปัจจุบันกับผู้อำนวยการวิทยาลัย ส่วนที่ประเทศเบลเยี่ยมนั้น

ท่านเอกอัคราชทูต อภิชาติ  ชินวรรโณ และเจ้าหน้าที่ของสถานทูตได้

กรุณาช่วยติดต่อกับบุคคลในพื้นที่ทำให้ได้เรียนรู้เป็นอย่างดี จึงต้องขอ

ขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 

ผลของการศึกษาครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะเปิดเรื่องราวของ  

ท้องถิ่นต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้ช่วยกันดู เชื่อว่ายังมีเรื่องราว

ที่น่าจะได้เรียนรู้กันมากขึ้นไปอีก 

 

นรนิติ  เศรษฐบุตร 

คุ้มครู ที่กรุงเทพ 
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ประเทศเบลเยี่ยมเป็นประเทศขนาดเล็ก

ในยุโรป มีพลเมือง 11,099,554 คน 

จากการสำรวจ ประชากรเมื่อ ค.ศ. 

2013 มีพื้นที่ 30,500 ตารางกิโลเมตร1 แต่

การเมืองการปกครองของประเทศเบลเยี่ยม ก็มี

ความซับซ้อนชวนให้สนใจศึกษา และการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของเบลเยี่ยมที่มีมานานแล้วก็ได้

พัฒนาในยุคปัจจุบันไปค่อนข้างมาก และดูจะมี

ลักษณะเฉพาะตัวของประเทศเบลเยี่ยมเอง ทั้ง

ความเข้าใจที่เคยมีมาเดิมของผู้คนในประเทศไทย

รวมทั้ งผู้ เขียนเองที่ ว่ าประเทศเบลเยี่ยมเป็น

ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการของชาติเท่านั้น  

ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะประเทศนี้  

มีภาษาราชการอยู่ ถึ ง 3 ภาษาได้แก่ ภาษา

ฝรั่งเศส ภาษาดัช และภาษาเยอรมัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภาษาเยอรมันนั้นหลายคนอาจนึกไม่ถึง

เลยทีเดียว 

 1 en.wikipedia.org/wiki/Belgium (อ่าน 14 มกราคม 2557) 
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ความที่การเมืองการปกครองของประเทศเบลเยี่ยมมีความซับซ้อน

มาก จนเมื่อ พ.ศ. 2511 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปแล้วทางรัฐสภาก็ยังไม่

สามารถดำเนินการให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่มารับหน้าที่แทนรัฐบาลเก่า  

ที่จัดการเลือกตั้งได้เป็นเวลานานถึง 18 เดือน2 ประเทศที่เลือกตั้งและ  

ตั้งรัฐบาลได้ล่าช้านานมากก่อนหน้านี้คือรัฐบาลอิรัก นับเป็นปรากฏการณ์

ทางการเมืองที่แปลก และมีขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรปเป็นประเทศแรกด้วย 

นานเสยีจนประชาชนเบลเยีย่มบน่กนัมาก แตก่ย็อมรบัวา่ในทีส่ดุนกัการเมอืง 

ของเบลเยี่ยมก็ต้องพยายามหาทางออกให้แก่ชาติบ้านเมืองให้ได้ 

ปจัจบุนัประเทศเบลเยีย่มเปน็สหพนัธรฐั (Federation) ทีป่ระกอบดว้ย 

ภาคปกครอง (Region) 3 ภาคปกครอง และ 3 เขตชุมชน (Community) 

แต่เป็นสหพันธรัฐที่เป็นราชอาณาจักรมีกษัตริย์ เป็นประมุขของประเทศ 

กษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระเจ้าฟิลลิปเป (Philippe) ที่ขึ้นครองราชย์   

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา 

กษัตริย์ อัลแบร์ต (Albert) ที่ ได้สละราชสมบัติ ให้พระราชโอรส   

การปกครองของประเทศเบลเยี่ยมเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ในระบบรัฐสภานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ ได้รับแต่งตั้ ง เมื่อวันที่   

6 ธันวาคม ค.ศ. 2011 จากกษัตริย์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี คือ นายเอลิโอ 

ดิ รูโป (Elio Di Rupo)3 หัวหน้าพรรค Socialist Party จากพื้นที่วาลลูน 

(Walloon) เพราะได้รับความสนับสนุนจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทน

ราษฎรของเบลเยี่ยม แต่ก็เป็นเสียงรวมกันจากหลายพรรคการเมือง   

จึงเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค 

รัฐบาลของนายรูโปนี่เองที่หลังเลือกตั้งเข้ามารับตำแหน่งช้ามาก 

เพราะการเลือกตั้งทั่วไป มีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2010 แต่กว่า  

 2 เพิ่งอ้าง 
 3 en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo. (อ่าน 14 มกราคม 2557) 
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จะตั้งรัฐบาลของนายรูโปได้ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2011 นับเป็นเวลา 

541 วันหลังเลือกตั้ง คือประมาณ 1 ปีครึ่งจึงตกลงตั้งรัฐบาลได้ ทั้งนี้

เพราะพรรคการเมืองหลักสองพรรคได้แก่พรรค New Flemish Alliance 

(N-VA) ชนะเกือบทั้งหมดในเขตพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาดัช คือ ได้ที่นั่ง 27 ที่นั่ง 

กับพรรค Socialist Party (PS) ซึ่งก็ชนะในเขตพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศส 

ชนะได้ที่นั่งทั้งหมด 26 ที่นั่ง แม้นายรูโป จะมาจากพรรคที่มีเสียงน้อยกว่า

หนึ่งเสียง แต่หลังจากที่นักการเมืองหลายคนพยายามที่จะตั้งรัฐบาล แต่ไม่

สำเร็จมาประสบความสำเร็จ4 ที่นายรูโป เขาจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรี 

กระนั้นรัฐบาลผสมชุดนี้ก็ถูกท้าทายอยู่หลายครั้ง 

ประเทศเบลเยี่ยมเป็นประเทศที่มีการแบ่งแยกในสังคมมาตั้งแต่ต้น

อันเนื่องมาจากประชาชนของประเทศเบลเยี่ยมนั้นประกอบด้วยคนส่วน

ใหญ่สองพวก คือพวกหนึ่งเป็นคนทางตอนใต้ของประเทศที่ใช้ภาษา

ฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ที่เรียกกันว่าพวก “วาลลูน” (Walloon) และ  

คนทางตอนเหนือของประเทศที่มีจำนวนมากกว่าเล็กน้อย ซึ่งเรียกกันว่า

พวก “เฟลมมิช” (Flemish) ที่ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้ยังมี

คนเชื้อชาติอื่นอีกแต่มีอยู่เป็นจำนวนกลุ่มละไม่มาก ที่เป็นกลุ่มก้อนและ

รวมอยู่กันพอควรทางด้านตะวันออกของจังหวัดแลจ (Liege) ก็คือพวก  

เชือ้ชาตเิยอรมนัและใชภ้าษาเยอรมนั ทัง้นีก้ม็คีวามเปน็มาทางประวตัศิาสตร ์

เพราะดินแดนที่ติดกันก็คือเยอรมนี 

กติกาการปกครองแผ่นดินหรือรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักของประเทศ

เบลเยี่ยมในยุคหลังก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 18315 และ

ตลอดเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มา 182 ปี ก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 4 en.wikipedia.org/wiki/2007-11_Belgium_politics_crisis (อ่าน 30 ธันวาคม 
2556) 
 5 en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Belgium (อ่าน 30 ธันวาคม 2556) 
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ฉบับนี้หลายๆ ครั้ ง ในจำนวนนี้มีการแก้ ไขรัฐธรรมนูญในปลาย  

คริ สต์ ศตวรรษที่ 20 ในช่ ว ง 30 ปี หลั ง ของศตวรรษที่ มี ผลต่ อ  

การเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและการกระจายอำนาจออกไปยังองค์กร

ปกครองและการบริหารที่ต่ำกว่าระดับชาติมากขึ้นเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงเป็น

สิ่งที่นำไปสู่ความสนใจในการศึกษาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

ตั้งแต่เริ่มแรกประเทศเบลเยี่ยมก็ยอมรับว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา

ราชการ หรือภาษาประจำชาติ และชนชั้นนำในประเทศได้นิยมใช้ภาษา

ฝรั่งเศสกันมากกว่า แม้แต่ในเขตพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาดัช คนชั้นนำก็ใช้ภาษา

ฝรั่งเศส ดังนั้นจึงทำให้คนต่างชาติเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้  

ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักของประเทศ แต่ในประเทศเบลเยี่ยมเอง

ความขัดแย้งของประชาชนที่ใช้ภาษาต่างกันสองกลุ่มคือผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

และผู้ใช้ภาษาดัชมีมากขึ้นตามลำดับ ความแตกต่างกันของกลุ่มคนที่มี

ภาษาแม่ต่างกัน และมีบ้านเกิดในดินแดนคนละพื้นที่ของประเทศของกลุ่ม

วาลลูนและเฟลมมิชได้เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 และมี

สืบต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1831 ครั้งสำคัญเกิดขึ้น ภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อ ค.ศ. 19706 ที่มี

การจัดตั้งเขตชุมชนวัฒนธรรม (Community) ขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งใช้ภาษา

ฝรั่งเศสและภาษาดัชแยกกันตามชุมชนและประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 

กำหนดให้มีสภา (Council) มาดูแลเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประชากร

ที่ใช้ภาษาต่างกันสองภาษานี้นั่นเอง การจัดตั้งเขตพื้นที่แยกตามภาษานี้  

ถือได้ว่าเป็นผลของความพยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง  

เชื้อชาติภาษา และวัฒนธรรมของชนสองกลุ่มในชาติเบลเยี่ยมที่เห็นได้ชัด 

และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินของประเทศ  

เบลเยี่ยมที่มีในทศวรรษสืบมา โดยมีจุดเริ่มที่มีความแตกต่างทางภาษา 

 6 เพิ่งอ้าง 
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รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1831 ได้รับการแก้ไขครั้งสำคัญต่อมาอีกใน ค.ศ. 

1980 และมีการออกกฎหมายที่ทำให้เขตชุมชน (Community) นั้นมีความ

เป็นอิสระเพิ่มขึ้น โดยนอกจากมีสภาของเขตชุมชนแล้ว ยังให้มีคณะ  

ผู้บริหารด้วย ทั้งนี้ได้มีการมอบอำนาจให้แก่เขตชุมชนมากขึ้น นอกจาก

ทางด้านภาษาที่สำคัญก็คือทางด้านการศึกษาเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันกับ

ภาษาอย่างมาก โดยเรียกเขตชุมชนของพวกที่ใช้ภาษาดัชว่า Flemish 

Communi t ies และเรียกเขตพื้นที่ ของพวกที่ ใช้ภาษาฝรั่ ง เศสว่ า 

Francophone Communities 

การปฏิรูปการปกครอง ใน ค.ศ. 1980 นี้ 7 ยังได้มีการตั้ ง  

ภาคปกครอง (Region) ระดับรองจากระดับประเทศขึ้นมาอีก 2 ภาค โดย

แบ่งกันตามพื้นที่ประชากรที่ใช้ภาษาต่างกันระหว่างภาษาดัชกับภาษา

ฝรั่งเศสเช่นกัน เรียกภาคปกครองของประชาชนที่ใช้ภาษาดัชว่า ภาค  

ปกครองเฟลมมิช (Flemish Region) และเรียกภาคปกครองของ

ประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสว่า ภาคปกครองวาลลูน (Walloon Region)8 

โดยที่ภาคปกครองนี้มีอำนาจหน้าที่กว้างขวางกว่าเขตชุมชน ทางรัฐบาล

กลางได้ดำเนินการทั้งมอบอำนาจและกระจายอำนาจไปให้ภาคปกครองทำ

แทน และทำเองในพื้นที่ของภาคปกครอง นับว่าเป็นการให้อำนาจหน้าที่อื่น

นอกเหนือไปจากเรื่องภาษาและการศึกษาเบื้องต้นที่ให้มาตั้งแต่มีการจัดตั้ง

เขตชุมชนเมื่อ ค.ศ. 1970 แล้ว 

ดังนั้นเมื่อเป็นดังนี้ในภาคปกครองแต่ละภาคจึงมีสภาและคณะ  

ผู้บริหารอยู่ ภาคละ 2 ชุด ได้แก่ สภาและคณะผู้บริหารของภาคปกครอง

หนึ่งชุด และสภากับคณะผู้บริหารของเขตชุมชนอีกหนึ่งชุด แต่ปรากฏว่า

ในภาคปกครองของเฟลมมิชนั้น ได้มีการรวมสภาของเขตชุมชนเข้ากับ  

 7 en.wikipedia.org/wiki/State_reform_in_Belgium (อ่าน 21 พฤษภาคม 
2557) 
 8 en.wikipedia.org/wiki/Communities_region (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
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สภาของภาคปกครองเป็นเพียงสภาเดียว และก็มีคณะผู้บริหารร่วมเป็น

คณะเดียวอีกเช่นกัน ทำให้ภาคปกครองของเฟลมมิชมีสภาและคณะ  

ผู้บริหารชุดเดียวที่ทำหน้าที่ของทั้งภาคปกครองและเขตชุมชนเป็น  

ชุดเดียวกัน 

ทางด้านวัฒนธรรมและภาษาในชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรที่ใช้

ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ที่มีถิ่นที่อยู่ในบริเวณทางด้านตะวันออกของ

เมืองแลจ (Liege) ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นเขตชุมชน (Community) 

ด้วยที่มีทั้งสภาและคณะผู้บริหารขึ้นมาอีกหนึ่งเขตชุมชน ซึ่งใช้ภาษา

เยอรมันเป็นหลักใน ค.ศ. 1984 จึงเป็นเขตชุมชนแห่งที่สามทางด้าน

วัฒนธรรมและภาษา เมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าเขตชุมชนที่ใช้ภาษา

เยอรมันนี้เป็นเขตที่มีอาณาบริเวณเล็กกว่าสองเขตชุมชนซึ่งตั้งมาก่อนมาก 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของประชากรที่ใช้ภาษาเยอรมันในเขตชุมชนนี้

นัน่เอง แตป่ระชากรทีใ่ชภ้าษาเยอรมนัทีเ่ปน็กลุม่ประชากรทีใ่ชภ้าษาตา่งกบั 

ภาษาดัชและภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีภาคปกครอง (Region) แยกออกมา

เหมือนประชากรของภาษาฝรั่งเศสและภาษาดัชที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาได้มี

การตั้งภาคปกครอง (Region) ที่สามคือเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานคร (Brussels-Capital Region) ขึ้นในช่วง ค.ศ. 1988-1989 ที่จริง

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อ ค.ศ. 1980 ก็ได้เปิดทางให้เขตบรัสเซลส์ตั้งเป็น

ภาคปกครองได้แล้ว แต่กว่าจะมาตั้งขึ้นจริงก็ใน ค.ศ. 1988 เรียกว่า 

Brussels-Capital Region โดยมีสภาและคณะผู้บริหารเช่นเดียวกันกับภาค

ปกครอง เฟลมมิชและภาคปกครองวาลลูน ความแตกต่างอยู่ที่ เขต

ปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ไม่ได้แบ่งการปกครองภายในภาค

ปกครองเป็นจังหวัดเหมือนสองภาคปกครองที่ตั้งมาก่อน แต่ได้แบ่ง  

การปกครองภายในภาคเป็นเขตปกครองเพียงหนึ่งเขตและเป็นเทศบาล 

(municipalitip) จำนวน 19 เทศบาล ที่น่าจะพิเศษกว่าเขตปกครองอื่น  

ก็คือ ในเขตปกครองพิ เศษบรัส เซลส์ -มหานครนี้ ได้แบ่ ง เขตพื้นที่ 
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(Community) ออกเป็นเขตพื้นที่ภาษาดัชและเขตพื้นที่ภาษาฝรั่งเศส   

นั่นก็คือมีเขตชุมชนซึ่งภาษาแตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณภาค

ปกครองเดียวกัน ดังนั้นเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครจึงมีทั้ง  

สภาเขตปกครองพิเศษกับคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษเท่านั้น และสภา

เขตชุมชนและคณะผู้บริหารเขตชุมชนของดัชกับฝรั่งเศสได้รับผิดชอบ  

เข้ามาดูแลงานของชุมชนด้วย9 

การปฏิรูปการปกครองของประเทศเบลเยี่ยมที่ปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ 

ค.ศ. 1970 ได้ดำเนินการมาถึงจุดสำคัญมากใน ค.ศ. 1993 เพราะเปลี่ยน

ฐานะประเทศจากรัฐเดี่ยวเป็นสหพันธรัฐ โดยมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 

1831 กันอีกโดย ในมาตรา 1 ได้บัญญัติเสียใหม่ที่มีความว่า 

“เบลเยี่ยมเป็นสหพันธรัฐที่ประกอบด้วยเขตชุมชนและภาค

ปกครอง” 

 

จึงเป็นการเปลี่ยนฐานะของประเทศเบลเยี่ยมจากรัฐเดี่ยวมาเป็น

สหพันธรัฐอย่างเป็นทาง การหลังจากที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรปกครองใน

ระดับรองจากระดับชาติให้มีเขตชุมชนก่อนแล้วจึงตามมาด้วยภาคปกครอง 

แต่ก็ค่อยๆ ปรับมา รวมทั้งได้มีการมอบอำนาจและกระจายอำนาจไปยัง

องค์กรปกครองระดับต่อจากระดับชาติคือภาคปกครองมากขึ้น 

ที่น่าสังเกตก็คือการเลือกตั้งสมาชิกของสภาทั้งในเขตชุมชนและ  

ภาคปกครองได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้งโดยตรงเป็นครั้งแรกในวันที่ 

2 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการปฏิรูปการปกครองของ

ประเทศเบลเยี่ยมจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบการปกครอง และ

การให้มีการเลือกตั้งในระดับรองๆ เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนี้ได้พัฒนามา

 9 เพิ่งอ้าง 
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ภายในระยะเวลา 25 ปี ของช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นี่เอง อย่างไรก็ตาม

การปฏิรูปการปกครองที่เกิดมาในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังไม่ได้ทำให้ปัญหา

ความขัดแย้งในสังคมเบลเยี่ยมอันเนื่องมาจากความแตกต่างในภาษาแม่ที่

ประชากรใช้ต่างกันอยู่ และมีผลไปถึงวัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่ในสังคม

เบลเยี่ยมจะลดลงได้ 

ดังนั้น จึงยังมีการปฏิรูปการปกครองของประเทศเบลเยี่ยมต่อมาอีก

ที่ผู้คนในประเทศเบลเยี่ยมรับว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองครั้งที่ 5 และ

ครั้งที่ 6 ตามมา โดยการปฏิรูปการปกครองครั้งที่ 5 เกิดขึ้นใน ค.ศ. 

200110 อันเนื่องมาจากการที่รัฐสภาผ่านกฎหมายพิเศษ 2 ฉบับที่สำคัญใน

วันที่ 13 กรกฏาคม ค.ศ. 2001 การปฏิรูปโดยมีกฎหมายพิเศษที่เรียกว่า

กฎหมาย Lombard และกฎหมาย Lambermond ตามชื่อของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรผู้เสนอกฎหมาย กฎหมาย 2 ฉบับนี้ผ่านออกมาในสมัย

รัฐบาลที่นาย Guy Verhofstadt เป็นนายกรัฐมนตรี สาระสำคัญของ

กฎหมาย Lombard ก็คือการให้การประกันว่าประชากรกลุ่ม Flemish ใน 

Brussels จะต้องมีผู้แทนของตนในสภาของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานคร ส่วนกฎหมาย Lamber-mond นั้นสำคัญมากในเรื่องการกระจาย

อำนาจ เพราะกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้กระจายอำนาจต่างๆ ไปยัง  

ท้องถิ่นมากคือเขตชุมชนและภาคปกครอง รวมทั้งอำนาจที่หลายประเทศ  

ก็ไม่ได้ให้แก่ท้องถิ่นก็คืออำนาจในการ “ค้าขายกับต่างประเทศ” ทางภาค

ปกครองเองก็ได้ความรับผิดชอบเรื่องภาษีมาถึง 12 รายการ ทั้งกำหนดให้

เรื่องการปกครองท้องถิ่น การปกครองจังหวัดเป็นเรื่องของภาคปกครอง11  

ดังนั้นอีก 5 ปีต่อมาการเลือกตั้งของเทศบาลและของจังหวัดใน ค.ศ. 

2006 จึงเป็นการเลือกตั้งของเทศบาลและของจังหวัดเป็นครั้งแรกที่อยู่ใน

ความดูแลและจัดการเลือกตั้งของภาคปกครอง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า 

 10 en.wikipedia.org/wiki/State_reform_in_Belgium (อา่น 21 พฤษภาคม 2557) 
 11 www.belgium.be/en/about_belgium/countr... (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
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การปฏิรูปการปกครองครั้งที ่5 ใน ค.ศ. 2001 เป็นการปฏิรูปการปกครอง 

ที่มีผลมากในเรื่องการกระจายอำนาจหรือเรื่องความเข้มแข็งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเบลเยี่ยมโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในระดับภาค

ปกครอง 

การปฏิรูปการปกครองของประเทศเบลเยี่ยมที่ถือว่าเป็นครั้งที่ 6 ได้

ปรากฏขึ้นใน ค.ศ. 2011 นับเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษห่างมาจากการปฏิรูป

การปกครองครั้งที่ 5 และเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังวิกฤตการณ์ของการตั้ง

รัฐบาลไม่ได้ของนักการเมืองเป็นเวลาประมาณปีครึ่งหลังการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อกลางปี ค.ศ. 2010 นั่นเอง และการปฏิรูปการปกครองครั้งนี้ก็เกิดขึ้น

จากการตกลงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่สนับสนุน นาย Di  Rupo 

หัวหน้าพรรคสังคมนิยม พรรคทั้งหลายนี้ก็มีทั้งพรรคในพื้นที่เฟลมมิชและ

พรรคในพื้นที่วาลลูน  ครั้งนี้มีผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การเมืองระดับชาติก็คือการปรับเปลี่ยนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่เดิม

ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นมาจากสภาของ

ภาคปกครอง และให้มีจำนวนสมาชิกน้อยลง ตรงนี้เท่ากับเน้นถึงความ

สำคัญของภาคปกครอง 

ในส่วนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจนั้นถือได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนมาก

ที่ให้เขตพื้นที่ทั้ง 5 เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่เฟลมมิช เขตพื้นที่วาลลูน 

เขตพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาเยอรมัน และเขตพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาดัชกับเขตพื้นที่ซึ่งใช้

ภาษาฝรั่งเศสในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร มีความเป็นอิสระ

มากขึ้น และที่เป็นรูปธรรมก็คือการโอนอำนาจหน้าที่จากระดับชาติคือจาก

สหพันธรัฐไปให้ระดับเขตชุมชนและภาคปกครองหลายด้านที่ประเมินได้

เป็นงบประมาณตกปีละ 17 พันล้านเหรียญยูโร ทั้ งนี้พอจะแบ่งได้  

กว้างๆ ว่า เขตชุมชนจะรับผิดชอบด้านนโยบายเกี่ยวกับครอบครัว และ

ภาคปกครองนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ และการดูแลเรื่อง  

การจ้างงานมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการแก้กฎหมายการคลังเพื่อให้ทั้งเขตชุมชน
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และภาคปกครองมีความเป็นอิสระทางด้านการคลังมากขึ้นจริง 

ปัจจุบันประเทศเบลเยี่ยมจึงเป็นสหพันธรัฐเล็กๆ ในยุโรปที่เป็น

สมาชิกของประชาคมยุโรป ที่มีการปกครองในระบบรัฐสภา มีสภาคู่  

คือ สภาผู้แทนราษฎร12 และวุฒิสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 150 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนในระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน (proportion) ทุก 4 ปี (ก่อน 

ค.ศ. 1993 เคยมสีมาชกิ 212 คน) สภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศเบลเยีย่ม 

ในวันนี้ดูว่าจะมีอำนาจมากกว่าวุฒิสภาอยู่ในบางเรื่องที่จะพิจารณาตัดสินได้

โดยไมต่อ้งผา่นวฒุสิภาวาระของการดำรงตำแหนง่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

ได้ขยายจาก 4 ปี มาเป็น 5 ปี อันเป็นผลมาจากการปฏิรูปการปกครอง

แผ่นดินยุคใหม่ครั้งที่ 6 ซึ่งทำให้วาระตรงกับการเลือกผู้แทนของสภายุโรป

ที่ประเทศเบลเยี่ยมมีจำนวนสมาชิกอยู่ 22 คน และก็จะตรงกับวาระการ

เลือกสมาชิกสภาของภาคปกครอง (Region) ของประเทศเบลเยี่ยม  

เองด้วย 

ส่วนวุฒิสภาจะมีสมาชิกวุฒิสภาอยู่ 71 คน โดยแบ่งออกเป็น  

สามส่วน ส่วนที่หนึ่งจำนวน 40 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ 4 

ปี (ซึ่งก็จะขยายเป็น 5 ปี เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) โดย

เป็นการเลือกตั้งแบบสัดส่วนเหมือนกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่

สองจำนวน 21 คน มาจากการแตง่ตัง้โดยสภาของเขตชมุชน (Community) 

และที่เหลือส่วนที่สามจำนวน 10 คนนั้นมาจากการเลือกสรรโดยวุฒิสภา  

สองส่วนแรกในจำนวน 10 คนนี้จะมีวุฒิสมาชิกโดยสิทธิตามฐานะตำแหน่ง

ของตนเองเช่นเป็นทายาทของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ตั้งแต่การเลือกตั้ง  

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไปจำนวนสมาชิกวุฒิสภาก็จะลดลง

เหลือเพียง 60 คน โดยจะเปลี่ยนจากการเลือกตั้งเป็นการแต่งตั้ง แต่จะ

 12 en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Belgium (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
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เป็นการแต่งตั้งเป็นสภาของเขตชุมชนและภาคปกครอง ทั้งนี้ได้กำหนดให้ 

 1. สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 29 คน มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา

ของเฟลมมิชและกลุ่มภาษาดัชของรัฐสภาของเขตปกครอง

พิเศษบรัสเซลส์-มหานคร 

 2. สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 10 คน มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา

ของเขตชุมชนฝรั่งเศสและกลุ่มภาษาฝรั่งเศสของรัฐสภาของ

เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร 

 3. สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 8 คน มาจากรัฐสภาวาลลูน 

 4.  สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน มาจากรัฐสภาของเขตปกครอง

พิเศษบรัสเซลส์-มหานคร 

 5.  สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 คน มาจากรัฐสภาของเขตชุมชนที่

ใช้ภาษาเยอรมัน 

 6.  สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกกันเอง จำนวน 6 คนจากใน

กลุ่มภาษาดัช และอีก 4 คนจากในกลุ่มที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

รวมด้วยกันเป็น 10 คน 

การเปลี่ยนแปลงในด้านวุฒิสภานี้ทำให้เห็นชัดว่าต้องการให้วุฒิสภา

เป็นสภาที่มาจากสภาของเขตชุมชนกับภาคปกครองเป็นหลักและที่สำคัญ

แสดงถึงความตั้งใจที่จะดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับ “ภาษา” เป็นสำคัญ 

สำหรับอำนาจการบริหารของสหพันธรัฐเบลเยี่ยมนั้น มิได้มาจาก

การเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน แตจ่ะมาจากการเลอืกของสภาผูแ้ทนราษฎร 

อันเป็นลักษณะของระบบรัฐสภา หัวหน้ารัฐบาลก็คือ นายกรัฐมนตรีที่จะ

คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้นั่นเอง คณะรัฐมนตรีของเบลเยี่ยม
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จึงประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (Minister) อีกจำนวนไม่เกิน 

15 คน ทั้งนี้ไม่นับรวมนายกรัฐมนตรีโดยมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าต้องมีรัฐมนตรีจากประชากรที่ใช้ภาษาดัชและภาษาฝรั่งเศสเป็น

จำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ไม่รวมนายกรัฐมนตรี เงื่อนไขนี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า

ปัญหาเรื่องการขัดแย้งระหว่างพลเมืองเบลเยี่ยมที่ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาแม่

กับพลเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่และเป็นปัญหา

หลักของการเมืองเบลเยี่ยมที่ยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้ และยังไม่เห็นลู่ทางที่จะ

หมดไปในระยะเวลาอันสั้น 

การปกครองและการบริหารในระดับที่รองลงมาจากระดับชาติก็มี

องค์กรปกครองรองลงมา 5 หน่วย ซึ่งทั้ง 5 หน่วยจะมีทั้งสภาและคณะ  

ผู้ปกครองโดยสภานั้นถ้าเป็นระดับภาคปกครอง (Regions) จะเรียกว่า 

Parliament ส่วนของเขตชุมชนที่เรียกว่า Council สำหรับคณะผู้ปกครอง

นั้นเรียกว่า คณะผู้ปกครอง (Government) ทั้งสิ้น 

 1.  สภาของ Flemish ซึ่งเป็นสภาเดียวทำหน้าที่ทั้งของภาค

ปกครอง (Region) และเขตชุมชน (Community) และก็มี

คณะผู้ปกครองของเฟลมมิช ที่มีหัวหน้าเรียกว่าประธานมนตรี 

(Minister-President) 

 2. สภาของ French Community เป็นสภาของเขตชุมชน 

(Community) ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ และมีคณะ  

ผู้ปกครองของเขตชุมชน ที่มีหัวหน้าเรียกว่าประธานมนตรี 

(Minister-President) เช่นเดียวกันกับเขตปกครองของ

เฟลมมิช 

 3.  สภาของ German Community เป็นสภาของเขตชุมชน 

(Community) ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ และมีคณะ  
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ผู้ปกครองของเขตชุมชน ที่มีหัวหน้าคณะเรียกว่าประธาน

มนตรี (Minister-President) 

 4.  สภา (parliament) ของภาคปกครอง Walloon (Region)   

ที่เป็นพื้นที่ปกครองที่ครอบคลุมจังหวัด 5 จังหวัดที่มีประชากร

ที่ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาแม่พำนักอยู่ มีคณะผู้ปกครองที่มี

หัวหน้าคณะเรียกว่าประธานมนตรี (Minister-President)   

เช่นเดียวกัน 

 5.  สภา (Parliament) ของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร 

ซึ่ ง เป็นภาคปกครองที่มี เขตชุมชนทั้ ง 2 กลุ่ม คือ ของ  

ประชากรเบลเยี่ยมที่ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาแม่และประชากร  

เบลเยี่ยมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่พักอาศัยอยู่ มีคณะ  

ผู้ปกครองที่มีหัวหน้าเรียกว่าประธานมนตรี (Minister-

President) 

ดังนั้นในสหพันธรัฐเบลเยี่ยมทุกวันนี้จึงมีสภาอยู่ด้วยกัน 6 สภา 

และรัฐบาล 6 รัฐบาลมีนายกรัฐมนตรี 1 คน กับประธานมนตรีหรือ

หัวหน้าคณะผู้ปกครองหรือรัฐบาลระดับรองลงมาอีก 5 ชุด ซึ่งจะได้ศึกษา

ในรายละเอียดขององค์กรปกครองระดับรอง และอำนาจหน้าที่ ตลอดจน

การให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนเบลเยี่ยมต่อไป 

นอกจากดูโครงสร้างองค์กรทางการเมืองที่เป็นทางการอันได้แก่ 

สภาและรัฐบาลอย่างคร่าวๆ แล้ว สิ่งที่ต้องการให้ความสำคัญที่จะต้องดู

บทบาททางการเมืองขององค์กรการเมืองอย่างพรรคการเมืองในประเทศ

เบลเยี่ยมด้วย จนกล่าวได้ว่าในประเทศเบลเยี่ยมไม่มีพรรคการเมือง  

แห่งชาติ ซึ่งหมายถึงพรรคการเมืองที่เป็นของประชากรสองกลุ่มใช้ภาษา

ดัชเป็นภาษาแม่และใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ทั้งในพื้นที่เฟลมมิชและ

วาลลูน แม้แต่ในพื้นที่บรัสเซลส์-มหานครก็ตามที 
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ในสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และการขัดแย้งในเรื่อง

ภาษาและวัฒนธรรมในสั งคมยั ง ไม่ปรากฏมาก การรวมตัว เป็น

พรรคการเมืองก็ยังไม่แบ่งแยกตามภาษาและพื้นที่พรรคการเมืองสำคัญที่มี

บทบาททางการเมืองในประเทศเบลเยี่ยม ก็มี Catholic Party ซึ่งเป็น

พรรคแนวอนุรักษ์นิยมและมีแนวในทางศาสนาพรรคหนึ่ง และมีพรรคตรง

กันข้ามอย่างเด่นชัดก็คือ Liberal Party ซึ่งเป็นพรรคก้าวหน้าที่มีแนวคิด

คัดค้านแนวคิดเอาศาสนานำ ครั้นต่อมาเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรม  

มากขึ้น มีกรรมกรทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีพรรค Socialist 

Party ขึ้นมามีบทบาทและได้รับความสนับสนุนจากผู้ใช้แรงงานในภาค

อุตสาหกรรมด้วย แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ ค.ศ. 1960 และ

การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยุคใหม่ครั้ งที่หนึ่ ง ใน ค.ศ. 1970 

พรรคการเมืองก็ได้แยกกันออกไปตามพื้นที่ของประชากรที่ใช้ภาษาดัชและ

ภาษาฝรั่งเศสอย่างแจ้งชัด เมื่อมาถึงวันนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า จะแยก

พรรคการเมืองออกไปตามพื้นที่และภาษาแม่ของประชากรได้ ดังนี้ 13 

 1. พรรคการเมืองสำคัญในพื้นที่ผู้ใช้ภาษาดัช มี 7 พรรคการเมือง 

 1.1  Christian Democratic and Flemish [CD TV] 

 1.2  Groen 

 1.3  Libertarian, Direct, Democratic [LDD] 

 1.4  New Flemish Alliance [N-VA] 

 1.5  Open Flemish Liberals and Democrats [Open Vld] 

 1.6  Socialist Party-Differently [sp.a] 

 1.7  Vlaams Belang 

 13 เพิ่งอ้าง 
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 2.  พรรคการเมืองสำคัญในพื้นที่ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส มี 6 พรรค 

การเมือง 

 2.1  Ecolo 

 2.2  Francophone Democratic Federalists [FDF] 

 2.3  Humanist Democratic Centre [cdH] 

 2.4  Socialist Party [PS] 

 2.5  Reformist Movement [MR] 

 2.6  Citizens’ Movement for Change [MCC] 

 3.  พรรคในพื้นที่ผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมัน 

 3.1 Christian Social Party [CSP] 

 3.2  Party for Freedom and Progress [PFF] 

 3.3  Pro D G 

 





บ 
ท 

ที ่

ชุมชนวัฒนธรรม และภาคปกครอง 
2





การปฏิรูปทางการเมืองที่สำคัญใน ค.ศ. 

197014 ที่ได้เปลี่นแปลงโครงสร้างและ

เพิ่มหน่วยปกครองของประเทศเบลเยี่ยม

นั้น นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ  

ที่สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด “ชุมชน

วัฒนธรรม” ที่ยึดภาษาพูดของประชากรในเขต

แต่ละพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งใน

สังคมเบลเยี่ยมที่มีเหตุมาจากความแตกต่างทาง 

“ภาษา” ระหว่างพลเมือง เบลเยี่ยมที่ใช้ภาษา

ดัชกับพลเมืองเบลเยี่ยมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนั้นได้

ขยายตัวรุนแรงจนเป็นวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง

จนต้องมีการกำหนดให้มี ชุ มชนวัฒนธรรม   

3 ชุมชนวัฒนธรรม ในพื้นที่การปกครองเดิมที่มี

อยู่แล้วในประเทศเบลเยี่ยมจำนวน 9 จังหวัด   

ต่อมาขยายเป็น 10 จังหวัดกับเขตปกครองพิเศษ

บรัสเซลส์-มหานคร การแบ่งพื้นที่ในการบริหาร

จัดการโดยมีเป้าหมายไปที่ประชากรผู้ใช้ภาษาใด

ภาษาหนึ่งเป็นภาษาหลักเป็นทางการในอาณาเขต

การปกครองเดิมเช่นนี้ นับว่าเป็นลักษณะพิเศษ

 14 en.wikipedia.org/wiki/State_reform_in_Belgium (อ่าน 21 พฤษภาคม 
2557) 
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และเฉพาะตัวมากสำหรับประเทศเบลเยี่ยม ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ว่านี้มีอยู่

ด้วยกัน 3 ภาษา คือ ภาษาดัช ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 

ชุมชนวัฒนธรรม (Cultural Communities) ทั้ง 3 แห่งนี้ได้แก่ 

 1. ชุมชนวัฒนธรรมดัช (the Dutch Culture Community) 

 2. ชุมชนวัฒนธรรมฝรั่งเศส (the French Culture Community) 

 3. ชุมชนวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาเยอรมัน (the German-speaking 

Community) 

หลัง ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นปีที่มีการปฏิรูปการเมืองในประเทศ  

เบลเยี่ยมอีกเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นได้มีการตั้งหน่วยปกครองที่เรียกว่าภาค

ปกครอง (Regions) ขึ้นมา 2 ภาคปกครอง และชื่อของชุมชนวัฒนธรรม

ดัชก็เปลี่ยนเป็น “ชุมชนเฟลมมิช” ชื่อชุมชนวัฒนธรรมจึงถูกตัดให้สั้นลง

เป็น “ชุมชน” (Communities) คำเดียว15 

ดั งที่ ได้มีบัญญัติอยู่ ในรัฐธรรมนูญเบลเยี่ ยม มาตรา 2 ว่ า 

“ประเทศเบลเยี่ยมประกอบด้วยสามเขตชุมชน : เขตชุมชนเฟลมมิช 

เขตชุมชนฝรั่งเศส และเขตชุมชนที่พูดภาษาเยอรมัน” 

ที่น่าสังเกตก็คือเขตชุมชนเฟลมมิชและเขตชุมชนฝรั่งเศสนั้น  

เรียกต่างจากเขตที่ 3 ที่เรียกว่าเขตชุมชนที่พูดภาษาเยอรมัน ซึ่งอาจเป็น

เพราะว่าเขตที่ 3 แม้จะเป็น “เขตชุมชน” เช่นเดียวกัน มีสภาและคณะ  

ผู้บริหารของเขต แบบเดียวกับเขตชุมชนเฟลมมิชและเขตชุมชนฝรั่งเศส 

แต่ก็เป็นเขตชุมชนที่ไม่ได้มีพื้นที่ทั้งระดับภาคปกครองหรือระดับจังหวัดแต่

อย่างใด อย่างที่เขตชุมชนเฟลมมิชและเขตชุมชนฝรั่งเศสมี ปรากฏว่าเขต

ชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันมีพื้นที่อยู่ในเทศบาลจำนวนไม่กี่เทศบาลใน  

จังหวัด Liège ของภาคปกครองวาลลูน (Walloon) ทางด้านชายแดนที่  

 15 en.wikipedia.org/wiki/Flemish_Community (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
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ติดกับประเทศเยอรมันนั่นเอง จึงเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอยู่รวมกัน

เพียง 71,000 คนเท่านั้นเอง 

1. ชุมชนเฟลมมิช (Flemish Community) นี้เดิมเรียกว่า The 

Dutch Culture Community ได้รับการเปลี่ยนชื่อมาเป็นชุมชนเฟลมมิชใน

การปฏิรูปรัฐหลัง ค.ศ. 1980 ในพื้นที่ของชุมชนนี้ที่ประกอบด้วยจังหวัด

ทั้งหมดในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ 4 จังหวัดที่ใช้ภาษาดัชเป็น

ภาษาราชการ ได้แก่ จังหวัด Antwerp จังหวัด East Flanders จังหวัด 

Limburg และจังหวัด West Flanders ต่อมาเมื่อจังหวัด Brabant เดิมได้

แยกออกเป็นสองจังหวัด คือ จังหวัด Flemish Brabant กับ Walloon 

Brabant จังหวัด Flemish Brabant ก็มาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเฟลมมิช  

นอกจากนี้ก็อีกส่วนหนึ่งของพื้นที่สองภาษาของเขตปกครองพิเศษ

บรัสเซลส์-มหานคร ในส่วนที่ประชากรใช้ภาษาดัชก็ถือว่าเป็นชุมชน

เฟลมมิชจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งระบุว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตาม

กฎหมายของชุมชนเฟลมมิชนี้มีอยู่ 6,450,000 คน16 ชุมชนเฟลมมิชนี้  

มีธงของชุมชนเองเป็นธงสีเหลืองเป็นพื้นและรูปสิงห์สีดำอยู่กลางธงในท่า

ยืนสองขาหลังยกสองขาหน้า 

ในเขตพื้นที่ของประชากรที่ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาทางการนี้แม้จะมี

การแบ่งเป็นภาคปกครองเฟลมมิช (Flemish Region) และแบ่งเป็นชุมชน

เรียกชุมชนเฟลมมิช เป็น 2 ประเภทก็ตามที แต่สภาและอำนาจบริหาร

ของหน่วยบริหารและปกครอง 2 ประเภทนี้ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นสภา

เดียว และรัฐบาลของพื้นที่รัฐบาลเดียว คือ Flemish Parliament กับ 

Flemish Government โดยตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลล์ (City of Brussels)   

ดังนั้นจึงถือว่ากรุงบรัสเซลล์เป็นเมืองหลวงของชุมชนเฟลมมิชด้วย 

 16 en.wikipedia.org/wiki/Flemish_Community (อ่าน 23 กรกฎาคม 2557) 
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2. ชุมชนฝรั่งเศส (French Community) นี้บางทีก็เรียกว่า 

Wallonia-Brussels Federation หรือถ้าชัดขึ้นมาก็เป็น “the French-

speaking Community of Belgium” ซึ่งจะทำให้เห็นว่าเป็นชุมชนของ

พลเมืองเบลเยี่ยมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนนั่นเอง17 

อาณาบริเวณของชุมชนฝรั่งเศสในประเทศเบลเยี่ยมนี้แรกเริ่มขึ้นมา

ก็คลุมพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัดในพื้นที่วาลลูนเนีย (Wallonia) ได้แก่   

จังหวัด Hainaut จังหวัด Liège จังหวัด Luxembourg และจังหวัด Namur   

กับในจังหวัด Brabant ในส่วนที่มีคนใช้ภาษาฝรั่งเศส กับในพื้นที่เขต

ปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครในส่วนที่มีคนใช้ภาษาฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อ

มีการแบ่งจังหวัด Brabant ออกเป็น 2 จังหวัดแล้ว ดังนั้น จังหวัด 

Walloon Brabant จึงอยู่ในชุมชนฝรั่งเศสเป็นจังหวัดที่ 5 และเมื่อมีการตั้ง

เขตปกครองบรัสเซลส์-มหานครขึ้นมาในส่วนที่มีคนใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ถือว่า

อยู่ในอาณาเขตของชุมชนฝรั่งเศสด้วย นั่นก็คือ 5 จังหวัดของภาคปกครอง

วาลลูนกับอีกส่วนหนึ่งที่มีคนใช้ภาษาฝรั่งเศสในเขตปกครองบรัสเซลส์-

มหานคร ดังนั้นผู้แทนประชาชนที่เลือกจากพื้นที่ทั้งหมดนี้ นอกจากจะเป็น

ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งมาจากพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคปกครองวาลลูนแล้ว

ยังมีผู้แทนที่มาจากพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร 

(Brussels-Capital) ด้วย  

ในอาณาบริเวณของชุมชนฝรั่งเศสนี้จะมีประชากรอยู่ 4.3 ล้านคน 

เปรียบเทียบแล้วจะน้อยกว่าประชากรในเขตชุมชนเฟลมมิชที่มีประชากร 

6,450,000 คน ทั้งๆ ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า เพราะชุมชนฝรั่งเศสมีพื้นที่ 

16,844 ตารางกิโลเมตร มากกว่าชุมชนเฟลมมิชที่มีพื้นที่เพียง 13,522 

ตารางกิโลเมตร จากประชากรทั้งหมดของชุมชนฝรั่งเศสนี้ปรากฏว่า

 17 en.wikipedia.org/wiki/Frence_Community_of_Belgium (อ่าน 1 มีนาคม 
2557) 
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ประมาณร้อยละ 80 คือ 3.4 ล้านคน มีถิ่นที่อยู่ในภาคปกครองวาลลูน

เกือบทั้งหมด เพราะในพื้นที่ภาคปกครองวาลลูนนี้ได้แบ่งให้เป็นชุมชนผู้ใช้

ภาษาเยอรมัน ที่มีจำนวนประชากร 71,000 คนอยู่ที่บริเวณจังหวัด Liege  

ส่วนประชากรอีกประมาณร้อยละ 20 คือ 0.9 ล้านคนนั้นมีถิ่นที่อยู่ในเขต

ปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ซึ่งแสดงว่าในพื้นที่เขตปกครองพิเศษ

บรัสเซลส์-มหานครนั้น ชุมชนฝรั่งเศสมีประชากรอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่า

ชุมชนเฟลมมิช เพราะประชากรร่วมในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานครมีอยู่ 1.1 ล้านคน  

เมื่อกำหนดเป็นพื้นที่ ในการปกครอง ชุมชนฝรั่งเศสจึงมีสภา 

(parliament) และรัฐบาล (Government) รวมทั้งธงของชุมชน ซึ่งเป็นธงที่

มีพื้นสีเหลืองมีรูปไก่ (ตัวผู้หรือไอ้โต้ง) สีแดงอยู่ในท่าย่างก้าว เมื่อเข้าไป

ในอาณาบริเวณของชุมชนฝรั่งเศสก็สามารถเห็นธงและสัญลักษณ์ตราไก่นี้

ได้ทั่วไป 

สภาของชุมชนฝรั่งเศส (Parliament of the French Community) 

เปน็สภาเดยีวทีม่าจากการเลอืกตัง้ของประชาชน มสีถานทีต่ัง้ในกรงุบรสัเซลล ์

ทีเ่รยีกวา่ “Hotel de Ligne” มสีมาชกิสภาอยูท่ัง้สิน้ 94 คน โดย 75 คน 

มาจากสภาของวาลลูน และอีก 19 คน มาจากกลุ่มภาษาฝรั่งเศสของสภา

ของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร18 

ในการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2009 สมาชิกสภา

ของชุมชนฝรั่งเศสได้มาจากพรรคการเมืองในพื้นที่ 5 พรรค ได้แก่ 

 1.  Parti Socialiste  

  มีสมาชิกมากที่สุด จำนวน 35 คน 

 18 en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_French_Community (อ่าน   
1 มีนาคม 2557) 
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 2.  Movement Reformateur  

  มีสมาชิกมากเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 23 คน 

 3.  Ecolo 

  มีสมาชิก จำนวน 18 คน 

 4.  Centre Democrate Humaniste                     

  มีสมาชิก จำนวน 16 คน 

 5.  Federaliste Democrates Francophones       

  มีสมาชิกน้อยที่สุดเพียง 2 คน 

ผู้นำของสภาชุมชนฝรั่งเศสคนปัจจุบันมาจากพรรค Parti Socialiste 

คือ นาย Jean Charles Luperto เป็นประธานสภาชุมชนฝรั่งเศสมาตั้งแต่

วันที่ 16 กรกฏาคม ค.ศ. 2009 การเลือกตั้งสมาชิกสภาชุมชนฝรั่งเศส

ครั้งต่อไปได้กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 นี้ 

รัฐบาลของชุมชนฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายบริหารนี้จะมีประธาน

มนตรี (Minister-President) เป็นหัวหน้ารัฐบาล และมนตรีที่สภาจะเป็น  

ผู้เลือกตามจำนวนที่สภากำหนดซึ่งไม่คงที่ ชุดปัจจุบัน นอกจากมุขมนตรี

แล้วมีมนตรีอยู่ 6 คน แต่คณะมนตรีของชุมชนฝรั่งเศสชุดที่แล้วมีประธาน

มนตรีและมนตรีรวมกัน 8 คน ปรากฏว่ารัฐบาลปัจจุบันของชุมชนฝรั่งเศส

เป็นรัฐบาลผสม 3 พรรคประกอบด้วย พรรค Party Socialist พรรค 

Ecolo และพรรค Centre Demarcate Humaniste โดยมีนาย Rundy 

Demotte เป็นประธานมนตรี และตำแหน่งมนตรีให้พรรคทั้ง 3 พรรคละ 

2 ตำแหน่ง หากดูงานที่มนตรีรับผิดชอบแล้ว จะเห็นว่านอกจากเป็นเรื่อง

งานคลัง งานงบประมาณแล้ว กิจการต่างๆ ที่รัฐบาลชุมชนฝรั่งเศสดูแลรับ

ผิดชอบเป็นงานด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษาจากระดับล่างถึงระดับ
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อุดมศึกษา การกีฬา ด้านเด็กและเยาวชน จะมีสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมีภารกิจ

ด้านวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) อยู่ด้วย 

3 . ชุ ม ชนคน ใ ช้ ภ าษ า เ ย อ รมั น (G e rman - s p e a k i n g 

Community) เป็นอาณาบริเวณของชุมชนวัฒนธรรมที่มีขนาดเล็กที่สุด

ของประเทศเบลเยี่ยมที่ครอบคลุมพื้นที่เพียง 854 ตารางกิโลเมตรใน

จังหวัด Liege ที่อยู่ในภาคปกครองวาลลูน พื้นที่นี้ไม่ได้เป็นจังหวัดหากแต่

เป็นพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลจำนวน 9 เทศบาลในบรรดาเทศบาล

ทั้งหมด 11 แห่งในพื้นที่ ซึ่งเรียกกันว่า East Cantons19 ชุมชนแห่งนี้  

มีรัฐสภาและรัฐบาลตั้งอยู่ที่เมืองยูเป็น (Eupen) และมีธงรูปสิงห์สีแดงยืน 

2 ขาและมีดอกไม้สีน้ำเงิน 9 ดอกล้อมรอบบนพื้นผ้าสีขาว 

เมืองยูเป็นคือที่ตั้งของเทศบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Liege ของภาค  

ปกครองวาลลูนเป็นเมืองที่มีขนาด 103.74 ตารางกิโลเมตร โดยที่เมืองนี้

ตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนที่ติดกับดินแดนประเทศเยอรมันเพียง 15 ตาราง

กิโลเมตร จาก ค.ศ. 2006 เมืองยูเป็นมีประชากร 18,248 คน เป็นเมือง

ที่ประชากรใช้ภาษา เยอรมัน แต่ในประเทศเบลเยี่ยมถือว่าเมืองยูเป็นคือ

เขตของนิกายโรมันแคทธอลิค ซึ่งผู้คนในเมืองมีทัศนะไปทางอนุรักษ์นิยม 

แต่แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรยังไม่ถึง 2 หมื่นคนก็ตาม แต่

เมืองนี้ก็มีมหาวิทยาลัยเล็กๆ The Autonome  Hochschule in der 

deutschsprachigen Gemeinschaft ที่สอนในระดับปริญญาตรีทางด้าน

การศึกษาและการพยาบาล20 ทั้งนี้ได้ให้บริการแก่ประชากรของเขตชุมชน

คนใช้ภาษาเยอรมันที่มีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ 71,000 คน 

 19 en.wikipedia.org/wiki/German-speaking_Community_of_Belgium (อ่าน   
1 มีนาคม 2557) 

 20 en.wikipedia.org/wiki/Eupen (อ่าน 1 มีนาคม 2557) 
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สว่นเทศบาลอืน่อกี 8 แหง่ทีอ่ยูใ่นอาณาบรเิวณของชมุชนวฒันธรรม 

แห่งนี้ได้แก่ 21 

 1.  เทศบาล Amel เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 125.15 ตารางกิโลเมตร 

และมีประชากร 5,468 คน 

 2. เทศบาล Bullingen ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ใหญ่มากที่สุดใน

บรรดาเทศบาลทั้ง 9 แห่งนี้คือมีพื้นที ่150.49 ตารางกิโลเมตร 

แต่มีประชาชนเพียง 5,506 คน 

 3.  เทศบาล Burg-Reuland เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 108.96 ตาราง

กิโลเมตร และมีประชากร4,004 คน 

 4.  เทศบาล Butgenbach เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 97.31 ตาราง

กิโลเมตร และมีประชากร 5,716 คน 

 5.  เทศบาล Kelmis ซึ่งมีพื้นที่ เล็กที่สุดเพียง 18.12 ตาราง

กิโลเมตร แต่มีประชากรมากรองลงมาจากเมือง Eupen คือมี

ประชากร 10,884 คน 

 6.  เทศบาล Lontzen ซึ่ งมีพื้นที่ 28.73 ตารางกิ โลเมตร   

มีประชากรมากเป็นอันดับหก จำนวน 5,577 คน 

 7.  เทศบาล Raeren เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 74.21 ตารางกิโลเมตร 

และมีประชากร 10,564 คน  

 8.  เทศบาล St.Vith เปน็เทศบาลทีม่พีืน้ที ่146.93 ตารางกโิลเมตร 

และมีประชากร 9,479 คน 

 21 อ้างแล้ว, en.wikipedia.org/wiki/German-speaking_Community_of_Belgium 
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สภาของเขตชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมัน (Parliament of German-

speaking Community) ซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติของชุมชนแห่งนี้เป็นสภา

เดี่ยว มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองยูเป็น Eupen อำนาจหน้าที่สำคัญก็คือเลือกรัฐบาล

ของเขตชุมชน และคอยติดตามตรวจสอบรัฐบาลที่ตนตั้ง ตลอดจน  

มีอำนาจออกข้อบัญญัติ สำหรับชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมัน และพิจารณา

ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณของรัฐบาลของชุมชน22 

สมาชิกสภาเขตชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกอยู่ 2 ประเภท โดยประเภท

แรกมีอยู่ 25 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในอาณา

บริเวณ ทุกระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็จะตรงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป 

ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นสมาชิกประเภทที่ปรึกษาคือสมาชิกสภาจังหวัด 

Liege กับสมาชิกสภาภาคปกครองวาลลูนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับ

สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของเขตชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมันและ

เป็นผู้ปฏิญาณตนเป็นภาษาเยอรมัน รวมทั้งสมาชิกสภายุโรปที่ได้รับเลือก

จากคณะผู้เลือกตั้ง (electoral college) ของผู้ใช้ภาษาเยอรมันโดยที่

สมาชิกประเภทหลังนี้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมอภิปรายได้เท่านั้น แต่สมาชิก

ประเภทแรกนั้นมีทั้งสิทธิในการอภิปรายและออกเสียงลงมติได้ 

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2009 สมาชิกของ

สภาเขตชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมัน จำนวน 25 คนนี้ ได้มาจากพรรค 

การเมือง 6 พรรค ดังนี้ 

 1.  พรรค Christian Social Party (CSP)   

  ได้สมาชิกมากที่สุดจำนวน 7 คน 

 2.  พรรค Socialist Party (SP)  

  ได้สมาชิกจำนวน 5 คน 

 22 en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_German-speaking_Community 
(อ่าน 1 มีนาคม 2557) 
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 3.  พรรค Party for Freedom and Prograss (PFF)  

  ได้สมาชิกจำนวน 4 คน 

 4.  พรรค Pro DG     

  ได้สมาชิกจำนวน 4 คน 

 5.  พรรค Ecolo  

  ได้สมาชิกจำนวน 3 คน 

 6. พรรค Vivant     

  ได้สมาชิกจำนวน 2 คน 

ประธานสภาของเขตชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมันปัจจุบันมาจากพรรค 

PFF คือ นาย Alexnder Mieson ซึ่งเพิ่งจะดำรงตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว 

(ค.ศ. 2013) นี่เอง 

ส่วนรัฐบาลของชุมชนนี้เป็นรัฐบาลผสมของพรรคการเมือง 3 พรรค 

ได้แก่ พรรค PS พรรค Pro DG และพรรค PFF โดยมีนาย Karl-Heinz 

Lambertz จากพรรค PS เป็นประธานมนตรี และมีมนตรีอีก 3 คน จาก 

2 พรรค คือ พรรค Pro DG ได้ 2 ตำแหน่ง และพรรค PFF ได้หนึ่ง

ตำแหน่ง  

โครงสร้างการเมืองการปกครองของสหพันธรัฐเบลเยี่ยมในวันนี้นั้น

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยระดับแรกเป็นระดับชาติดังที่กล่าวมาแล้วใน  

บทที่ 1 ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองใน ค.ศ. 1970 ก็มีชุมชน

วัฒนธรรมเกิดขึ้นเป็นตามที่กล่าวมาในตอนต้นของบทนี้ ครั้นถึง ค.ศ. 

1980 ก็มีการปฏิรูปการปกครองอีกเป็นครั้งที่สอง รัฐธรรมนูญก็กำหนดให้

มีการแบ่งพื้นที่ปกครองใหม่ที่เรียกกันว่าภาคปกครอง (Region) การจัดให้

มีการเมืองการปกครอง ที่เป็นภาคปกครองนี้เกิดขึ้นจริงตามกฎหมายก็เมื่อ

มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อ ค.ศ. 1980 ดังความในมาตรา 3 ที่ว่า 
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“เบลเยี่ยมประกอบด้วยสามภาคปกครอง : ภาคปกครอง

เฟลมมิช ภาคปกครองวาลูน และภาคปกครองบรัสเซลส์”  

 

ภาคปกครองที่เกิดขึ้นในปีนั้นที่จริงเริ่มขึ้นเพียง 2 ภาคเท่านั้น 

ได้แก่ ภาคปกครองของเฟลมมิช (Flemish Region) กับภาคปกครอง  

วาลลูน (Walloon Region)  ภาคปกครองเฟลมมิชเป็นของประชากรที่ใช้

ภาษาดัชเป็นภาษาแม่ในพื้นที่ทางด้านเหนือของประเทศ ภาคปกครอง

เฟลมมิชนี้พื้นที่เล็กเป็นลำดับที่สอง คือ มีพื้นที่ 13,522 ตารางกิโลเมตร 

แต่มีประชากรมากที่สุดเป็นจำนวนรวมถึง 6,450,000 คน ภาคปกครองนี้

ใช้กรุงบรัสเชลส์เป็นเมืองหลวงของภาค นั่นก็คืออยู่ในเมืองหลวงของ

ประเทศด้วย 

ส่วนภาคปกครองที่สองที่เกิดมาพร้อมๆ กันก็คือภาคปกครอง  

วาลลูน (Walloon Region) ของประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

ในพื้นที่ทางด้านใต้ของประเทศ ภาคปกครองวาลลูนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดใน

บรรดาภาคปกครองด้วยกัน แต่มีพลเมืองน้อยกว่าภาคปกครองเฟลมมิช 

เพราะมีประชากรเพียง 3,546,329 คน ภาคปกครองนี้เป็นภาคปกครอง

เดียวที่มีเมืองหลวงที่ไม่ได้อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ หากแต่อยู่ เมืองนามูร 

(Namur) ซึ่งอยู่ในจังหวัดนามูรของภาคปกครองนี้เอง 

สำหรับภาคปกครองที่สามนั้นเกิดมาทีหลังภาคปกครองทั้ง 2 ที่

กล่าวมาแล้ว คือ เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร (Brussels-Capital 

Region) รัฐธรรมนูญได้เปิดทางให้ตั้งภาคปกครองได้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 

ก็จริง แต่เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ได้ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1988 

เป็นภาคปกครองที่มีขนาดเล็กมาก มีพื้นที่เพียง 161 ตารางกิโลเมตร เล็ก

กว่าจังหวัดต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม แต่พลเมืองค่อน ข้างจะมาก
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และความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ก็มาก มีพลเมือง 1,138,854 คน 

คอื ประมาณรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศอยูใ่นเขตปกครองพเิศษนี ้

ในภาคปกครองก็จะแบ่งหน่วยปกครองย่อยลงไปอีก โดยที่ภาค

ปกครองเฟลมิช และภาคปกครองวาลลูนได้แบ่งหน่วยปกครองระดับถัดไป

เป็นจังหวัดโดยทั้งสองภาคปกครองนี้มีจังหวัดเท่าๆ กัน คือ 5 จังหวัด   

อันจังหวัดที่มีอยู่ในภาคปกครองเฟลมมิชมีจังหวัด Antwerp จังหวัด 

Limburg จังหวัด Flemish Brabant จังหวัด East Flanders และจังหวัด 

West Flanders  ส่วนจังหวัดในภาคปกครองวาลูนก็มีจังหวัด Hainant 

จังหวัด Liege จังหวัด Luxembourg จังหวัด Namur และจังหวัด 

Walloon Brabant ที่แตกต่างกว่าภาคปกครองทั้งสองนี้ก็คือภาคปกครองที่ 

3 ได้แก่ เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร เพราะเป็นภาคปกครองที่

ไม่มีหน่วยปกครองที่เรียกว่าจังหวัด แต่แบ่งเป็นเทศบาลจำนวน 19 แห่ง  

เทศบาลทั้ง 19 แห่งของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครนี้มีความ

เป็นมาย้อนหลังไปได้นานอย่างน้อยก็ตั้งแต่ ค.ศ. 1831 เมื่อมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันของเบลเยี่ยมและเกิดประเทศเบลเยี่ยมในเวลาต่อมาเมื่อมี

ความพยายามที่จะยุบรวมเทศบาลเล็กๆ เข้าด้วยกันนั้น เทศบาลอื่นๆ ใน

ประเทศก็ได้ยุบรวมเข้าด้วยกันจากจำนวน 2,739 เทศบาล จนวันนี้  

เหลือเพียง 500 กว่าแห่งนั้น เทศบาลทั้ง 19 แห่งในเขตปกครองพิเศษ

บรัสเซลส์-มหานคร ก็ยังมีจำนวนเท่าเดิม เพียงแต่ว่าเทศบาลกรุง

บรัสเซลส์นั้นได้รวมเอาเทศบาลเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วย อันมี

เทศบาล Laeken เทศบาล Haren และเทศบาล Nader-Over-Heembuk 

นั่นเอง 

เมื่อเขตปกครองพิเศษนี้เป็นภาคปกครอง องค์กรการเมืองที่สำคัญ  

ก็มีสภา (Parliament) ซึ่งทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติและเลือกรัฐบาล สมาชิก

ของสภาแห่งนี้เมื่อแรกตั้งใน ค.ศ 1989 มีอยู่เพียง 75 คน ตั้งแต่ ค.ศ. 

2004 ได้เพิ่มเป็น 89 คน ในจำนวนนี้ได้แบ่งเป็นสมาชิกสภากลุ่มภาษา
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ฝรั่งเศส 72 คน และสมาชิกสภากลุ่มภาษาดัช 17 คน23 

จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ประชาชน  

ในพื้นที่ภาคปกครองนี้ได้เลือกสมาชิกสภาภาคปกครองนี้ปะปนกันจาก

พรรคการเมืองทั้งหมด จำนวน 11 พรรค เสียงจึงค่อนข้างจะกระจัด-

กระจาย และแบ่งได้ว่าสมาชิกสภากลุ่มภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนมากถึง   

72 คนนั้นมาจากพรรคการเมือง 5 พรรค ดังนี้ 

 1. พรรค Parti Socialiste   

  ได้สมาชิกสภามากที่สุด จำนวน  21 คน 

 2.  พรรค Ecolo  

  ได้สมาชิกสภา จำนวน  16  คน 

 3.  พรรค Movement Reformateur   

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 13 คน 

 4.  พรรค Centre Democrate Humaniste   

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 11 คน 

 5.  พรรค Federalistes Democrates Francophone   

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 11 คน 

สำหรับกลุ่มภาษาดัชที่มีจำนวน 17 คนนั้นมาจาก พรรคการเมือง

มากถึง 6 พรรค ดังนี้ 

 1.  พรรค Open Vlaamse Liberalen en Democraten  

  ได้สมาชิกสภามากที่สุด จำนวน 4 คน 

 23 en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Brussels_Capital_Region (อ่าน   
1 มีนาคม 2557) 
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 2.  พรรค Socialistische Partij Anders    

  ได้สมาชิกสภา จำนวนมากเท่ากัน 4 คน 

 3.  พรรค Vlaams Belang    

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 3 คน 

 4.  พรรค Christem_Democratisch en Vlaams  

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 3 คน 

 5.  พรรค Groen       

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 2 คน 

 6.  พรรค Niew-Vlammse Alliantie    

  ได้สมาชิกสภา จำนวน 1 คน 

ในปัจจุบันประธานสภาภาคปกครอง Brussels-Capital มาจาก

พรรค Parti Socialiste คือ นาง Franzoise Dupuis24 อายุ 64 ปี ย่างเข้า 

65 ปี เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน 

อำนาจหน้าที่ของสภาภาคปกครองที่สำคัญหลังเลือกตั้งก็คือตั้ง  

คณะผู้บริหารที่ประกอบ ด้วยมนตรี 5 คน และใน 5 คนนี้จะเป็นประธาน

มนตรี เรียกตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันทั้งหมดในประเทศเบล

เยี่ยม คือ “Minister-President” กับเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of 

State) อีก 3 ตำแหน่ง จากนั้นหน้าที่หลักต่อมาก็คือควบคุมดูแลการ

ทำงานของรัฐบาลของภาคปกครองแห่งนี้ และพิจารณาผ่านร่างภาคบัญญัติ 

(ที่เรียกว่า Ordinances) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลทางกฎหมายผูกพันในขอบเขต

ของภาคปกครอง และที่สำคัญก็คือพิจารณาอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล

ภาคปกครองที่เสนอประจำปี 

 24 en.wikipedia.org/wiki/Franzoise_Depuis (อ่าน 1 มีนาคม 2557) 



3�

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

เมื่อมีอำนาจตั้งมนตรีของภาคและเลขาธิการแห่งรัฐได้ดังนั้นการมี

มติให้คณะผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งจึงทำได้ โดยสามารถลงมติไม่ไว้วางใจ

ผู้บริหารทั้งคณะหรือรายบุคคลได้ แต่เนื่องจากสภาของภาคปกครอง  

ไม่สามารถถูกยุบได้ก่อนวาระ 5 ปี ดังนั้นถ้าจะดำเนินการไม่ไว้วางใจ  

ผู้บริหารในคณะรัฐบาลไม่ว่าจะเดี่ยวหรือทั้งคณะก็ต้องเสนอคนเข้ามาแทน

ด้วย 

สำหรับรัฐบาลหรือคณะผู้บริหารของภาคปกครอง Brussels-Capital 

นั้น มีสมาชิกรวมคณะทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วยประธานมนตรี 

(Minister-President) กับมนตรี (Minister) อีก 4 คน และผู้ช่วยมนตรี 

(Secretary of State) อีก 3 คน เพียงแค่นี้ก็คงไม่มีอะไรที่น่าสังเกตมาก  

แต่เนื่องจากการขัดแย้งทางภาษาจนทำให้มีการปฏิรูปรัฐมาถึงขนาดต้อง

แก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดโครงสร้างของประเทศใหม่ ดังนั้นในพื้นที่ซึ่ง  

พลเมืองของเบลเยี่ยมยังต้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างของภาค

ปกครอง จึงต้องมีข้อกำหนดย่อยที่ทำให้คนสองภาษาที่แตกต่างกันย่อมอยู่

ด้วยกันได้ นั่นคือไม่ว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรตำแหน่งมนตรีและ

ตำแหน่งผู้ช่วยมนตรีที่เป็นผู้บริหารของภาคปกครองนี้จะมีคนใช้สองภาษา

มาร่วมทำงานอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

อันประธานมนตรีนั้นโดยพฤฒินัยก็จะเป็นนักเมืองกลุ่มภาษา

ฝรั่งเศส เพราะดูจากจำนวนสมาชิกสภาก็เห็นได้ชัดว่าเสียงของกลุ่มภาษา

ฝรั่งเศสเป็นเสียงข้างมากที่มากกว่าหลายเท่า แต่พอถึงมนตรีที่มีอยู่   

4 ตำแหน่งก็ได้แบ่งกันให้เท่ากันไปเลยว่า นักการเมืองกลุ่มภาษาฝรั่งเศส

และนักการเมืองกลุ่มภาษาดัชจะต้องเป็นมนตรีกลุ่มละ 2 คน25 ทั้งๆ ที่

กลุ่มภาษาฝรั่งเศสมีเสียงในสภามากกว่ากลุ่มภาษาดัช ถึง 3 เท่าตัวกว่า 

 25 en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_Government_of_the_Brussels (อ่าน   
1 มีนาคม 2557) 
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และเมื่อถึงตำแหน่งเลขาธิการรัฐ ที่เป็นตำแหน่งการเมืองระดับที่รองลงมา

จากตำแหนง่มนตร ีซึง่มอียูท่ัง้หมด 3 ตำแหนง่ กก็ำหนดวา่ตอ้งมนีกัการเมอืง 

จากกลุ่มภาษาอย่างน้อยหนึ่งคนได้ตำแหน่งการเมืองนี้ในรัฐบาล และใน

รัฐบาลชุดปัจจุบันปรากฏว่านักการเมืองจากพรรค Groen ที่มีเสียงในสภา

เพียง 2 เสียงก็ได้เป็นเลขาธิการรัฐ ดังที่คณะมนตรีปัจจุบันของภาค

ปกครอง Brussels-Capital มีรายนามนักการเมืองและพรรคการเมือง ดังนี้ 

 1.  นาย Rudi Vervoort เป็นประธานมนตรี และมนตรีว่าการด้าน

การปกครองท้องถิ่น กับกิจการอื่นๆ อีก 3 กิจการ ท่านผู้นี้  

มาจากพรรค PS อยู่กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

 2.  นาย Guy Venhenge เป็นมนตรีว่าการคลัง งบประมาณ และ

การต่างประเทศ มาจากพรรค VLD อยู่กลุ่มภาษาดัช 

 3.  นาง Brigitte Gronwels เป็นมนตรีว่าการด้านงานโยธา, 

พลังงาน, และอีกสองกิจการ มาจากพรรค CD&V อยู่กลุ่ม

ภาษาดัช 

 4.  นาง Evelyne Huytebroeck เป็นมนตรีว่าการด้านสิ่งแวดล้อม

และกิจการอื่นอีก 3 กิจการ มาจากพรรค Ecolo อยู่กลุ่ม

ภาษาฝรั่งเศส 

 5.  นาง Celine Fremault เป็นมนตรีว่าการด้านการจ้างแรงงาน 

เศรษฐกิจและการค้ าต่ างประเทศกับการวิจัยทางด้ าน

วิทยาศาสตร์ 

 6.  นาย Bruno De Lille เป็นเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการเพื่อ

ความเสมอภาค มาจากพรรค Groen อยู่ในกลุ่มภาษาดัช 
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 7.  นาย Rachid Madrane เป็นเลขาธิการแห่งรัฐด้านการวางแผน

เมืองและการกำจัดของเสีย และการรักษาสิ่งแวดล้อม มาจาก

พรรค PS อยู่ในกลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

 8.  นาย Christos Doulkeridis เป็นเลขาธิการแห่งรัฐด้านโครงการ

ที่อยู่อาศัย งานดับเพลิงและการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน มาจาก

พรรค Ecolo อยู่ในกลุ่มภาษาฝรั่งเศส 

ในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์ -มหานครแห่งนี้มี เทศบาลอยู่   

19 เทศบาลดังที่กล่าวมาแล้ว เทศบาลที่สำคัญที่สุด คือ เทศบาลของ  

กรุงบรัสเซลส์ (City of Brussels) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศคือ  

สหพันธรัฐเบลเยี่ยม เป็นเมืองหลวงของภาคปกครองเฟลมมิช และเป็น

เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร นับเป็นเทศบาลที่มี

พื้นที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีพื้นที่อยู่ 32.6 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 

มากที่สุดในบรรดาเทศบาลในเขตปกครองพิเศษนี้ คือ มีประชากร 

148,873 คน26 ในขณะที่เทศบาลที่มี 

พื้นที่เป็นลำดับที่สองคือเทศบาล Uccle ที่มีพื้นที่ 22.9 ตาราง

กิโลเมตร มีประชากรอยู่ 76,732 คน ส่วนเทศบาลที่มีพื้นที่เล็กที่สุด  

ในเขตปกครองพิเศษนี้ และรวมทั้งเล็กที่สุดในประเทศเบลเยี่ยมก็คือ  

เทศบาล Saint-Josse-ten-Noode ที่มีพื้นที่เพียง 1.1 ตารางกิโลเมตร และ  

มีประชากรอยู่ 23,785 คน (จากการสำรวจเมื่อ ค.ศ. 2007) นอกจาก  

มีพื้นที่เล็กที่สุดแล้ว เทศบาลนี้ยังมีอัตราความหนาแน่นประชากรมาก  

ที่สุดในประเทศ27 คือ 20,664 คนต่อพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร และมี  

 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_and_Government_of_the Brussels-
Capital_Region (อ่าน 23  มิถุนายน 2557) 
 27 en.m.wikipedia.org “List of municipalities of the Brussels_Capital 
Region (อ่าน 23 กรกฎาคม 2557) 
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ผู้ว่าราชการของเขตปกครองพิเศษ (Governor of the Brussels-Capital 

Region) นี้ โดยผู้ว่าราชการจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้มี  

หน้าที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต

ปกครองพิเศษ28 ซึ่งอาจดูว่ามีอำนาจค่อนข้างเฉพาะและจำกัด แต่ก็ดูจะ

เป็นอำนาจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้คนและชุมชนได้ดี   

นี่ ยั ง ไม่นับคนต่างชาติ ที่ ใน ค.ศ. 2007 ประมาณการว่ ามีอยู่ ถึ ง   

50,000 คน เพราะกรุงบรัสเซลนั้นมิได้เป็นเฉพาะเมืองหลวงของประเทศ

เบลเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนเมืองหลวงของยุโรปเป็นที่ตั้งของสภา

ของสหภาพยุโรป และสำนักงานกลางขององค์การความร่วมมือนาโต้ 

(NATO) จึงมีผู้แทนของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมาประจำ

หรือเดินทางมาร่วมกิจกรรมนานาชาติอยู่เป็นประจำ 

เทศบาลทั้ง 19 แห่งในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร   

เรียงลำดับตามขนาดของพื้นที่ได้ดังนี้ (ชื่อที่ปรากฏนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส 

และสำรวจประชากรเมื่อ ค.ศ. 2009) 

 1.  เทศบาลกรุงบรัสเซลส์ ขนาดพื้นที่ 32.6 ตารางกิโลเมตร  

มีประชากร 148,873 คน 

 2.  เทศบาล Uk ke l ขนาดพื้ นที่ 22 . 9 ตาร า งกิ โ ล เมตร    

มีประชากร 76,732 คน 

 3. เทศบาล Anderlecht ขนาดพื้นที่ 17.7 ตารางกิโลเมตร    

มีประชากร 99,085 คน 

 4.  เทศบาล Watermael-Boitsfort ขนาดพื้นที่ 12.9 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 24,134 คน 

 28 en.m.wikipedia.org Saint_Josse_ten_Noode (อ่าน 23 กรกฎาคม 2557) 
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 5.  เทศบาล Auderghem ขนาดพื้นที่ 9.0 ตารางกิโลเมตร    

มีประชากร 30,086 คน 

 6.  เทศบาล Woluwe-Saint-Pierre ขนาดพื้นที่ 8.9 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 38,651 คน 

 7.  เทศบาล Schaerbuk ขนาดพื้นที่ 8.1 ตารางกิ โลเมตร    

มีประชากร 116,039 คน 

 8.  เทศบาล Woluwe-Saint-Lambert ขนาดพื้นที่ 7.2 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 49,261 คน 

 9.  เทศบาล I xe l l e s ขนาดพื้ นที่ 6 . 3 ตาร า งกิ โ ล เมตร    

มีประชากร 79,768 คน 

 10. เ ทศบาล F o r e s t ขน าดพื้ น ที่ 6 . 2 ต า ร า งกิ โ ล เ มตร    

มีประชากร 48,906 คน 

 11. เทศบาล Molenbeek-Saint-Jean ขนาดพื้นที่ 5.9 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 83,674 คน 

 12. เทศบาล Evere ขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 

42,902 คน 

 13. เทศบาล Jette ขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ

เทศบาล Evere แต่มีประชากร 44,601 คน 

 14. เทศบาล Etterbeek ขนาดพื้นที่ 3 .1 ตารางกิ โลเมตร    

มีประชากร 42,902 คน 



�0

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

 15. เทศบาล Berchem-Sainte-Agathe ขนาดพื้นที่ 2.9 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 20,976 คน 

 16. เทศบาล Ganshoren ขนาดพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร    

มีประชากร 21,743 คน 

 17. เทศบาล Saint-Gilles ขนาดพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ

เทศบาล Ganshoren  แต่มีประชากร 45,235 คน 

 18. เทศบาล Koekelberg ขนาดพื้นที่ 1.2 ตารางกิโลเมตร    

มีประชากร 19,020 คน 

 19. เทศบาล Sain-Josse-Ten-Noode ขนาดพื้นที่ 1.1 ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร 24,078 คน 
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องค์กรปกครองที่มาถึงวันนี้ถือว่าอยู่ใน  

ลำดับต่อมาจากภาคปกครองคือจังหวัด 

(provinces) ที่ขณะนี้มีอยู่ 10 จังหวัด 

แต่ถ้าดูที่ความเป็นมาแล้วจะพบว่าองค์กรปกครอง

ที่เรียกว่าจังหวัดนี้เป็นหน่วยปกครองที่มีมาตั้งแต่

แรกตั้งประเทศเบลเยี่ยม มีมาก่อนที่ประเทศ  

เบลเยี่ยมจะปฏิรูปการเมืองจากรัฐเดี่ยวมาเป็น

สหพันธรัฐ และเกิดขึ้ นก่อนจะมีชุมชนทาง

วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันทางภาษาอย่าง  

เด่นชัด ทั้งยังก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเมืองให้มี

หน่วยปกครองที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าภาคปกครอง 

(Regions) ในค.ศ 1980 ด้วย จังหวัดนั้นน่าจะมี

มาก่อนที่เบลเยี่ยมจะมีรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1831 

ตอนที่ เกิดประเทศเบลเยี่ยมเสียด้วย จังหวัด  

เหล่านี้บางจังหวัดก็เสมือนนครรัฐ (City State) 

มาแต่เดิม อย่างเช่นจังหวัด Antwerp ที่มีชื่อเสียง

ว่าเป็นเมืองศูนย์การค้ามานานแล้ว มีชื่อเสียง  

ในการค้าขายเพ็ชรในสังคมโลกมาแต่ก่อนและ  

สืบต่อมาจนทุกวันนี้ 
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ในตอนแรกที่ตั้งประเทศเบลเยี่ยม ได้มีจังหวัดอยู่รวมทั้งหมดเพียง 

9 จังหวัด ตอนนั้นจังหวัด Brabant ยังไม่แยกออกเป็นจังหวัด Flemish 

Brabant กับจังหวัด Walloon Brabant เมื่อมาถึงวันนี้ ประเทศเบลเยี่ยม

ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นสหพันธรัฐและมีหน่วยปกครองทั้งที่เรียกว่าเขต

ชุมชนและภาคปกครองแล้ว หน่วยปกครองที่เรียกว่าจังหวัดของประเทศ

เบลเยี่ยมที่เวลานี้มีอยู่ทั้งหมด 10 จังหวัด แบ่งไปในพื้นที่เฟลมมิชและวาล

ลูนพื้นที่ละ 5 จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดยังมีบทบาทและความสำคัญในการเมือง

การปกครองของประเทศเบลเยี่ยมอยู่บ้างแต่ก็ลดลง 

โดยมาตรา 4 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญเบลเยี่ยมระบุว่า 

“ภาคปกครองเฟลมมิชประกอบด้วยจังหวัดต่อไปนี้ Antwerp, 

Flemish Brabant, West Flanders, East Flanders และ 

Limburg ภาคปกครองวาลลูน ประกอบด้วยจังหวัดดังต่อไปนี้   

Walloon Brabant, Hainaut, Liège, Luxembourg และ   

Namur” 

 

จังหวัดแรกในภาคปกครองของเฟลมมิชได้แก่จังหวัด Antwerp   

ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ จังหวัดนี้แบ่งเป็นเขตปกครองย่อย

ลงไป 3 เขตปกครอง ได้แก่ เขตปกครอง (arrondisse-ments) Antwerp 

ซึ่งเป็นทั้ง Administrative และ Judicial Arrondissement ทั้งนี้เขตอาณา

ของ Judicial Arrondissement ของ Antwerp กับ Administrative 

Arrondissement เป็นพื้นที่ เดียวกัน ในเขตปกครอง Antwerp นี้   

มีเทศบาลอยู่ 30 เทศบาล เขตปกครองที่สองได้แก่ เขตปกครอง Michele 

ซึ่งแบ่งออกเป็นเทศบาล จำนวน 3 เทศบาล และเขตปกครองที่สามได้แก่

เขตปกครอง Turnout ซึ่งแบ่งเป็นเทศบาล 27 เทศบาล ดังนั้นทั้งจังหวัด 

Antwerp จึงมีเทศบาลรวมกันถึง 70 เทศบาล จังหวัด Antwerp นี้มีพื้นที่
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ทั้งหมด 1,781,904 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,781,904 คน ถือว่า

เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลักของ

จังหวัดนี้ก็คือเมือง Antwerp ที่ชื่อเดียวกันกับจังหวัดนั่นเองและก็เป็นที่ตั้ง

ของเทศบาล Antwerp 

ส่วนจังหวัดที่สองได้แก่จังหวัด East Flanders เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ 

2 ,991 ตารางกิ โล เมตร มีประชากร 1 ,454 ,7 16 คน โดยแบ่ ง  

หน่วยปกครองย่อยภายในจังหวัดเป็นเขตปกครอง 6 เขตปกครอง คือ 

เขตปกครองที่หนึ่ง ได้แก่ เขตปกครอง Ghent ในเขตนี้มีเทศบาลอยู่   

21 เทศบาล ถัดมาก็ เป็นเขตปกครองที่สอง ได้แก่ เขตปกครอง 

Oudenaarde ที่มีเทศบาลอยู่ 11 เทศบาล เขตปกครองที่สามได้แก่เขต

ปกครอง Eeklo มีเทศบาลอยู่ 6 เทศบาล เขตปกครองที่สี่ได้แก่เขต

ปกครอง Aalst ที่มีเทศบาลอยู่ 10 เทศบาล เขตปกครองที่ห้าได้แก่เขต

ปกครอง Dendermonde ที่มีเทศบาลอยู่ 10 เทศบาลเช่นกัน เขตปกครอง

สุดท้ายของจังหวัดนี้ได้แก่เขตปกครอง Sint-Niklaas ที่มีเทศบาลอยู่   

7 เทศบาล ดังนั้นจังหวัดนี้จึงมีเทศบาลด้วยกันทั้งหมด 65 เทศบาล เมือง

หลักของจังหวัดนี้ก็คือเมือง Ghent หรือเทศบาล Ghent นั่นเอง 

จังหวัดที่สามได้แก่จังหวัด Limburg ที่มีพื้นที่ 2,214 ตาราง

กิโลเมตร แต่มีประชากรน้อยที่สุดเพียง 844,621 คน จังหวัดนี้เป็น

จังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศ ได้แบ่งเขตปกครองย่อยใน

จังหวัดได้เป็น 3 เขตปกครอง ได้แก่ เขตปกครองแรกคือเขตปกครอง 

Hasselt ในเขตปกครองนี้มีเทศบาล 18 เทศบาล เขตปกครองต่อมาได้แก่

เขตปกครอง Maaselk ที่มีเทศบาลอยู่ 13 เทศบาล และเขตปกครอง 

Tongeren ที่มีเทศบาลอยู่ 13 เทศบาลเช่นกัน ดังนั้นรวมกันแล้ว จังหวัด 

Limburg มีเทศบาลอยู่ 44 เทศบาล เมืองหลักของจังหวัดนี้ได้แก่เมือง 

Hasselt หรือเทศบาล Hasselt 
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จังหวัดที่สี่คือจังหวัด West Flanders จังหวัดนี้มีเมือง Bruges เป็น

เมืองหลักของจังหวัด ทั้งจังหวัดมีพื้นที่ 3,125 ตารางกิโลเมตร และ  

แบ่งเป็นหน่วยปกครองรองลงมาในระดับจังหวัดเป็นเขตปกครอง 8 เขต 

โดยเขตแรก ได้แก่ เขตบริหาร Bruges ที่มีเทศบาลอยู่ 10 เทศบาล   

เขตบริหารที่สองคือเขตบริหาร Diks muide ที่มีเทศบาลอยู่ 5 เทศบาล 

เขตบริหารที่สาม คือ เขตบริหาร Ostend ที่มีเทศบาลอยู่ 7 เทศบาล   

เขตบริหารที่สี่ คือ เขตบริหาร Roeselare ที่มีเทศบาลอยู่ 8 เทศบาล   

เขตบริหารที่ห้าคือเขตบริหาร Title ที่มีเทศบาลอยู่ 9 เทศบาล เขตบริหาร

ที่หกคือเขตบริหาร Kortrijk ที่มีเทศบาลอยู่ 12 เทศบาล เขตบริหารที่เจ็ด 

คือเขตบริหาร Ypres ที่มีเทศบาลอยู่ 8 เทศบาล และเขตบริหารที่แปดคือ

เขตบริหาร Verne ที่มีเทศบาลอยู่ 5 เทศบาล 

จังหวัดสุดท้ายของภาคปกครองเฟลมมิชได้แก่ Flemish Brabant 

จังหวัดนี้เกิดจากการแยก ตัวของจังหวัด Brabant เดิม เมื่อ ค.ศ. 1955 

ออกเป็นสองจังหวัดได้แก่จังหวัด Flemish Brabant และจังหวัด Walloon 

Brabant ทำให้ประเทศเบลเยี่ยมมีจำนวนจังหวัดเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น   

10 จังหวัด อันจังหวัด Flemish Brabant นี้มีพื้นที่ทั้งหมด 2,106 ตาราง

กิโลเมตร ทางด้านปกครองระดับรองลงมาในจังหวัดนี้แบ่งออกเป็น 2 เขต

ปกครอง (district หรือ arrondissement ในภาษาฝรั่งเศส) ได้แก่เขต

ปกครอง Halle-Vilvoorde กับเขตปกครองที่กรุงบรัสเซลส์ตั้งอยู่กลางพื้นที่ 

เป็นเขตที่มีที่พักอาศัยสำคัญ และสนามบินหลักของประเทศเบลเยี่ยมก็อยู่

ในพื้นที่ของเขตนี้ ส่วนเขตปกครองที่สอง ได้แก่ เขตปกครอง Leuven ที่มี

เมือง Leuven ซึ่งมีมหาวิทยาลัย Leuven ที่สำคัญตั้งอยู่ ในทั้งสองเขต

ปกครองนี้มี เทศบาลตั้งอยู่ถึง 65 เทศบาล คือ เป็นเทศบาลในเขต

ปกครอง Halle-Vilvoorde จำนวน 35 เทศบาล และเทศบาลในเขต

ปกครอง Leuven จำนวน 30 เทศบาล 
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มาดูจังหวัดในภาคปกครองวาลลูนที่มีอยู่ 5 จังหวัดเท่ากันนั้น 

ปรากฏว่าจังหวัด Namur ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สี่

คือ มีพื้นที่ 3,664 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับที่สาม

เช่นเดียวกัน จำนวน 476,835 คน แต่กลับมีความสำคัญมาก เพราะ

เมืองหลวงของภาคปกครองตั้งอยู่ที่เมืองหลักของจังหวัด Namur นี่เอง 

การแบ่งเป็นองค์กรหรือพื้นที่ปกครองในจังหวัดนี้แบ่งออกเป็น 3 เขต

ปกครอง ได้แก่ เขตปกครอง Dinant เขตปกครอง Namur และเขต

ปกครอง Philippe Ville โดยเขตปกครอง Dinant มีเทศบาลอยู่จำนวน   

15 เทศบาล  และเขตปกครอง Namur มีเทศบาลอยู่จำนวนมากที่สุด   

16 เทศบาลกบัเขตปกครอง Philippe Ville ทีม่เีทศบาลอยูเ่พยีง 7 เทศบาล 

จังหวัดในภาคปกครองนี้ทั้งหมดจังหวัด Hainaut เป็นจังหวัดที่มี

ประชากรมากที่สุดถึง 1,317,284 คน แต่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่สามคือ 

3,800 ตารางกิโลเมตร เมืองหลักของจังหวัดได้แก่ เมือง Mons และมี

เขตปกครองอยู่ถึง 7 เขตปกครอง ได้แก่ หนึ่งเขตปกครอง Ate ซึ่งมี

เทศบาลอยู่ 8 เทศบาล สองเขตปกครอง Charleroi ซึ่งมีเทศบาลอยู่   

14 เทศบาล สามเขตปกครอง Mons ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 13 เทศบาล สี่เขต

ปกครอง Mouscron ซึ่งมีเทศบาลอยู่เพียง 2 เทศบาล ห้าเขตปกครอง 

Soignies ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 8 เทศบาล หกเขตปกครอง Thuin ซึ่งมี

เทศบาลอยู่ 14 เทศบาล กับเจ็ดเขตปกครอง Tournai ซึ่งมีเทศบาลอยู่   

10 เทศบาล รวมทั้งจังหวัด Hainaut มีเทศบาลอยู่ 69 เทศบาล 

ส่วนจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่อันดับสองในภาคปกครองนี้ ได้แก่ 

จังหวัด Liege เพราะมีพื้นที่ 3,844 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวน 

1,083,400 คน ถึงจะมีพื้นที่ใหญ่ แต่ในจังหวัดก็แบ่งเป็นเขตปกครองเพียง 

4 เขตปกครอง ได้แก่ หนึ่งเขตปกครอง Hay ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 17 เทศบาล  

สองเขตปกครอง Liege ซึ่งมีเมือง Liege เป็นเมืองหลักของจังหวัดด้วย 

และในเขตปกครองนี้มีเทศบาลอยู่ 24 เทศบาล 
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สามเขตปกครอง Verviers ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 29 เทศบาล และสี่เขต

ปกครอง Waremme ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 14 เทศบาล ดังนั้น จังหวัดนี้จึงมี

เทศบาลอยู่ทั้งหมด 84 เทศบาล 

จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคปกครองนี้ แต่มีประชากรน้อยที่สุด 

ได้แก่ จังหวัด Luxem- bourg คือ มีพื้นที่ถึง 4,443 ตารางกิโลเมตร   

ที่จริงนับเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเบลเยี่ยมด้วย อีกทั้งยังมี

ประชากรเพียง 271,352 คน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดใน

ประเทศอีกด้วย เมืองหลักของจังหวัดนี้ได้แก่ เมือง Arion จังหวัดได้แบ่ง

เขตปกครองออกเป็น 5 เขต ได้แก่ หนึ่งเขตปกครอง Arion ซึ่งเมืองหลัก 

Arion ตั้งอยู่ในเขตนี้ เขตปกครองนี้มีเทศบาลอยู่ 5 เทศบาล สองเขต

ปกครอง Bastogne ซึ่งมีเทศบาลอยู่ 8 เทศบาล สามเขตปกครอง 

Marche-en-Fammen ซึ่ งมี เทศบาลอยู่ 9 เทศบาล สี่ เขตปกครอง 

Neufchateau มีเทศบาลอยู่ 12 เทศบาล และห้าเขตปกครอง Virton ซึ่งมี

เทศบาลอยู่ 10 เทศบาล รวมแล้วจังหวัดนี้มีเทศบาลอยู่ 44 เทศบาล 

จังหวัดสุดท้ายได้แก่ จังหวัด Walloon Brabant ซึ่งตั้งขึ้นใน ค.ศ. 

1995 เป็นการแยกตัวออกมาจากจังหวัด Brabant นั่นเอง จังหวัดนี้เป็น

จังหวัดใหม่เหมือนกันกับจังหวัด Flemish Brabant ในภาคปกครอง 

Flemish เมืองหลักของจังหวัดนี้คือเมือง Waver เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็ก

ที่สุด เพราะมีพื้นที่เพียง 1,093 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่ 347,423 

คน และเป็นจังหวัดที่มีเขตปกครองเดียว คือ เขตปกครอง Nivelles ที่มี

เทศบาลอยู่ 27 เทศบาล 
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องค์กรปกครองของจังหวัด 

ในแต่ละจังหวัดของประเทศเบลเยี่ยมจะมีองค์กรปกครองแยกออก

จากกันเป็น 3 ฝ่าย29 

1. สภาจังหวัด (Provincial Councils) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กร  

ของผู้แทนประชาชนในแต่ละจังหวัด เพราะสมาชิกของสภาจังหวัดมาจาก  

การเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด หลังการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2012 

เป็นต้นมา จำนวนสมาชิกสภาจังหวัดได้ลดลง การดำรงตำแหน่งของ

สมาชิกสภาจังหวัดจะมีวาระ 6 ปี วันและปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

จังหวัดจะเป็นวันเดียวกับที่มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาล (ต่างไปจากเดิม

ที่มีการเลือกสมาชิกสภาจังหวัดในวันเวลาเดียวกับการเลือกสมาชิกสภา  

ผู้แทนราษฎรระดับชาติ) 

 29 en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Belgium (อ่าน 17 มกราคม 2557) 
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2. คณะผู้บริหาร (Permanent Deputation หรือ Provincial 

College) อันคณะผู้บริหารในจังหวัดของภาคปกครองเฟลมมิชกับภาค  

ปกครองวาลลูนก็คล้ายๆ กัน มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนี้ คือ 

คณะผู้บริหารในจังหวัดของภาคปกครองเฟลมมิช จะประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดและผู้ช่วย (Deputy) จำนวน 6 คน โดยผู้ช่วยทุกคนจะได้

รับการเลือกมาจากสมาชิกสภาจังหวัดโดยสภาจังหวัดเอง ส่วนในจังหวัด

ของภาคปกครองวาลลูนนั้น คณะผู้บริหารจะประกอบด้วยผู้ว่าการจังหวัด

และผู้ช่วยเหมือนกัน แต่จำนวนผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีน้อยกว่าคือ  

มีอยู่เพียง 4-5 คน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆ จังหวัด

ที่มีประชากรมากจึงจะมีผู้ช่วยผู้ว่าการจังหวัดได้ 5 คน บรรดาผู้ช่วย  

ผู้ว่าการจังหวัดเหล่านี้ก็มาจากการเลือกกันเองในสภาจังหวัด เช่นเดียวกัน

กับจังหวัดของภาคปกครองเฟลมมิชและคณะผู้บริหารของจังหวัดนี้จะมี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) เรียกได้ว่าเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัด เพราะเดิมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมาจากการแต่งตั้งของกษัตริย์ 

โดยคำแนะนำของรัฐบาลสหพันธรัฐ30 ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย 

(Ministry for the Home Department) แต่ขณะนี้ภายหลังจากมีข้อตกลง

ที่เรียกว่า Lambermont Agreement แล้ว คำแนะนำมาอยู่ในความ  

รับผิดชอบของรัฐบาลของภาคปกครอง นั่นคือจังหวัดในภาคปกครอง  

เฟลมมิชก็อยู่ในความดูแลของภาคปกครองเฟลมมิช ส่วนจังหวัดในภาค  

ปกครองวาลลูนก็จะอยู่ในความดูแลของภาคปกครองวาลลูน31 

 30 http://www.uni.mannheim.de/edz/pdf/sonstige/govenment (อ่าน   
7 มิถุนายน 2557) 

 31 www.begium.be/en/about_belgium/...provinces/institutions (อ่าน   
23 กรกฎาคม 2557) 
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เขตปกครอง 

องค์กรปกครองระดับล่างถัดมาจากระดับจังหวัด และเป็นหน่วยที่ได้

มีมาเก่าแก่ตั้ งแต่ตั้ งประเทศเมื่อ ค.ศ. 1831 นั้นก็คือเขตปกครอง 

(Arrondissement หรือ Deputation) แต่เขตปกครองนี้ถ้าแบ่งกันจริงๆ จะ

แบ่งได้ชัดเจนเป็นถึง 3 เขต32 หรือ 3 ประเภทของเขต ดังนี้ 

1. เขตปกครองด้านบริหาร (Administrative Arrondissement) 

เวลานี้มีอยู่ด้วยกัน 43 เขต ถือว่าเป็นหน่วยปกครองที่อยู่กลางระหว่าง

หน่วยปกครองจังหวัดกับหน่วยปกครองเทศบาล ในกรณีภาคปกครอง 

(พิเศษ) Brussels-Capital นั้นมีเขตปกครองด้านบริหารอยู่เขตเดียวที่คลุม

ทั้ง 19 เทศบาล ในภาคปกครองพิเศษแห่งนี้ ที่เหลืออีก 42 เขตปกครอง

ดา้นบรหิารนัน้มอียู ่22 เขตใน 5 จงัหวดัของภาคปกครองเฟลมมชิ และอกี 

20 เขต อยู่ใน 5 จังหวัดของภาคปกครองวาลลูน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว33 

2. เขตปกครองด้านตุลาการ (Judicial Arrondissement) ที่มี

อยู่ 27 เขต ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเขตปกครองด้านตุลาการ มีจำนวนน้อยกว่า

เขตปกครองด้านบริหาร ดังนั้นเขตปกครองด้านตุลาการเขตหนึ่ง อาจ

ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งเขตปกครองด้านบริหารได้ และบางกรณีเขต

ปกครองด้านตุลาการหนึ่งอาจครอบคลุมเพียงบางส่วนของเขตปกครอง

บริหารก็ได้ ดังนี้ 

 1.  เ ขตปกครองด้ านตุ ล าการ A r i o n อยู่ ใ นจั งหวั ด 

Luxemburg มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ในเขตปกครองบริหาร 

Arion และเขตปกครองด้านบริหาร Virion 

 2.  เขตปกครองด้านตุลาการ Antwerp อยู่ ในจังหวัด 

Antwerp มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ในเขตปกครองบริหาร 

Antwerp 
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 3.  เขตปกครองด้านตุลาการ Bruges ที่อยู่ในจังหวัด West 

Flanders มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ในเขตปกครอง Bruges 

และในเขตปกครอง Ostend กับบางส่วนในเขตปกครอง 

Roeselare และบางส่วนในเขตปกครอง Tielt 

 4.  เขตปกครองด้านตุลาการ Brussels อยู่ ในจังหวัด 

Flemish Brabant มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ในเขตปกครอง 

Brussels-Capital และเขตปกครอง Halle-Vilvoord 

 5.  เขตปกครองด้านตุลาการ Charleroi ที่อยู่ในจังหวัด 

Hainaut มีเขตอาณาคลุมไปในเขตปกครอง Charleroi 

กับเขตปกครองด้านบริหาร Thuin 

 6.  เขตปกครองด้านตุลาการ Dende monde ที่อยู่ ใน

จังหวัด East Flanders มีเขตอาณาคลุมเขตบริหาร 

Sint-Niklaas เขตบริหาร Dende monde เฉพาะส่วน 

(part of Aalst) 

 7.  เขตปกครองด้านตุลาการ Dinant ที่อยู่ในจังหวัด Namur 

มีเขตอาณาคลุมเขตบริหาร 2 เขต คือ เขตบริหาร 

Dinant กับเขตบริหาร Philippeville 

 8.  เขตปกครองด้านตุลาการ Eupen อยู่ที่จังหวัด Liege มี

เขตอาณาคลุมเพียงส่วนของ Verv iers (part of 

Verviern) 

 9.  เขตปกครองด้านตุลาการ Ghent ที่อยู่ในจังหวัด East 

Flanders มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร 2 เขต คือ 

เขตบริหาร Ghent กับ เขตบริหาร Eeklo 

 10.  เขตปกครองด้านตุลาการ Hasselt ที่อยู่ ในจังหวัด 

Limburg มีเขตอาณาคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตบริหาร 

Hasselt กับส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Masselk 
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 11.  เขตปกครองด้านตุลาการ Huy ที่อยู่ในจังหวัด Liege   

มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ของเขตบริหาร Huy และส่วนหนึ่ง

ของเขตบริหาร Liege กับส่วนหนึ่งของเขตบริหาร 

Waremme 

 12. เขตปกครองด้านตุลาการ Kortrijk อยู่ที่จังหวัด West 

Flanders มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ของเขตบริหาร Kortrijk 

และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Roeselare กับส่วนหนึ่ง

ของเขตบริหาร Tielt 

 13.  เขตปกครองด้านตุลาการ Leuven ที่อยู่ ในจังหวัด 

Flemish Brabaul มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ของเขตบริหาร 

Leuven 

 14.  เขตปกครองด้านตุลาการ Liege ที่อยู่ในจังหวัด Liege 

มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Liege 

และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Waremune 

 15. เขตปกครองด้านตุลาการ Marche-en Famenne ที่อยู่ใน

จังหวัด Luxemburg มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร 

Marche-en Famenne และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร 

Bastogne 

 16.  เขตปกครองด้านตุลาการ Mechelen ที่อยู่ในจังหวัด 

Antwerp มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Mechelen 

 17.  เขตปกครองด้านตุลาการ Mons ที่อยู่ในจังหวัด Hainaut 

มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Mons และส่วนหนึ่ง

ของเขตบรหิาร Ath กบัสว่นหนึง่ของเขตบรหิาร Soignies 

 18.  เขตปกครองด้านตุลาการ Namur ที่อยู่ในจังหวัด Namur 

มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Namur 

 19.  เขตปกครองด้านตุลาการ Nuugchateau ที่อยู่ในจังหวัด 

L u xembu r g มี เ ขตอาณาคลุ มพื้ นที่ เ ขตบริ ห า ร 



��

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

Nenfchatean กับส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Bastogne 

 20.  เขตปกครองด้านตุลาการ Nivelles ที่อยู่ ในจังหวัด 

Walloon Brabant มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร 

Nivelles 

 21. เขตปกครองด้านตุลาการ Ouderaarde ที่อยู่ในจังหวัด 

East F landers มี เขตอาณาคลุมพื้นที่ เขตบริหาร 

Oudendarde และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Aalst 

 22.  เขตปกครองด้านตุลาการ Tongeren ที่อยู่ในจังหวัด 

Limburg มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Tongeren 

และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Hasselt กับส่วนหนึ่งของ

เขตบริหาร Maaselk 

 23.  เขตปกครองด้านตุลาการ Tournai ที่อยู่ ในจังหวัด 

Hainaut มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Tournai เขต

บริหาร Mouscron และส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Ath 

กับส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Soiqnies 

 24.  เขตปกครองด้านตุลาการ Turnhout ที่อยู่ในจังหวัด 

Antwerp มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหารชื่อเดียวกันคือ 

Turnhont 

 25.  เขตปกครองด้านตุลาการ Veviers ที่อยู่ในจังหวัด Liege 

มีเขตอาณาคลุมพื้นที่ เพียงส่วนเดียวของเขตบริหาร 

Verviers 

 26.  เขตปกครองด้านตุลาการ Veurne ที่อยู่ในจังหวัด West 

Flanders มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Veurne และ

เขตบริหหาร Diksmuide 

 27.  เขตปกครองด้านตุลาการ Ypres ที่อยู่ในจังหวัด West 

Flanders มีเขตอาณาคลุมพื้นที่เขตบริหาร Ypres และ

ส่วนหนึ่งของเขตบริหาร Roeselare 
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เทศบาล 

องค์กรปกครองที่เล็กที่สุดและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ

องค์กรปกครองเทศบาล องค์กรปกครองเทศบาลเป็นองค์กรปกครองที่มีมา

ก่อนที่เบลเยี่ยมจะเป็นประเทศ ใน ค.ศ. 1831 เพราะเทศบาลได้ถูกตั้ง

อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1795 ดังนั้นจึงได้รับการรับรองการมีอยู่

ของเทศบาลในรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1831 ของประเทศเบลเยี่ยม และ

กฎหมายที่วางรูปแบบของเทศบาลก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหรือ

ชุมชน เมื่อ ค.ศ. 1836 ต่อมาอีกกว่า 150 ปี จึงมีกฎหมายเกี่ยวกับชุมชน

ฉบับใหม่ใน ค.ศ. 1988 โดยมีหลักการสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอิสระ

ของชุมชน ที่จะได้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนโดยการกำกับดูแล

ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรระดับที่สูงกว่า 

เมื่อแรกตั้งเป็นประเทศเบลเยี่ยมใน ค.ศ. 1831 ได้มีเทศบาลอยู่ใน

ประเทศเบลเยี่ยม 2,739 เทศบาล แต่จากการเปลี่ยนแปลงเรื่องดินแดน

อันมีเหตุมาจากการต้องจัดพรมแดนใหม่ ประกอบกับมีการขายพื้นที่ให้แก่

ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการเกิดประเทศลุกซัมเบอร์กที่ดินแดนติดกัน 

ทำให้ต้องเสียดินแดนที่มีเทศบาลอยู่ในดินแดนนั้นถึง 119 เทศบาล ดังนั้น

จำนวนเทศบาลของประเทศเบลเยี่ยมจึงลดลง แต่ก็ยังมีการตั้งเทศบาล  

ขึ้นมาเป็นแห่งใหม่ในประเทศเบลเยี่ยมสืบมาจนถึง ค.ศ. 1928 

การยุบรวมเทศบาลของประเทศเบลเยี่ยมนั้นมีเหตุผลหลายประการ

ไม่เฉพาะเหตุผลของความคุ้มค่าทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลในทาง

ด้านภูมิศาสตร์ ด้านภาษาและด้านวัฒนธรรม ตั้งแต่ ค.ศ. 1961 เป็นต้น

มา การยุบรวมเทศบาลได้มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง 15 ปี และเรื่อง

ภาษากับวัฒนธรรมก็ดูจะเป็นแรงผลักดันอย่างสำคัญที่ทำให้มีการยุบรวม

เทศบาลต่างๆ แต่ภายหลังการดำเนินการยุบรวมเทศบาลที่มีขนาดเล็ก  

เข้าด้วยกันบ้างหรือรวมกับเทศบาลขนาดใหญ่บ้าง จึงเหลือเทศบาลที่มีอยู่
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ในเวลานี้เพียง 589 เทศบาล โดยเทศบาล จำนวน 308 เทศบาลนั้น  

มีกระจายอยู่ในจังหวัดทั้ง 5 ในภาคปกครองเฟลมมิช และอีก 262 

เทศบาลที่กระจายอยู่ในเมืองต่างๆ ใน 5 จังหวัดของภาคปกครองวาลลูน  

ที่น่าสังเกตก็คือจำนวนเทศบาลที่มีอยู่ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษ

บรัสเซลส์-มหานครนั้นมีอยู่ 19 เทศบาลตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศ เมื่อ ค.ศ. 

1831 มาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีจำนวนเทศบาลเท่าเดิม แต่เทศบาลทั้ง 19 แห่งนี้

บางแห่งอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประชากรมากขึ้น เพราะได้มีเทศบาล

ขนาดเล็กๆ ที่อยู่ติดกันได้ขอยุบเข้ามารวมด้วย 

แต่ถึงแม้วันนี้จะมีการยุบรวมเทศบาลเข้ามาได้มาก จนสามารถลด

จำนวนเทศบาลลงได้มากไปประมาณได้ถึง 3 ใน 4 แล้วก็ตาม ตาม

โครงสร้างขององค์กรปกครองเทศบาลที่กล่าวกันว่าเป็นองค์กรระดับล่างสุด

ขององค์กรปกครองที่มีการแบ่งกัน แต่เทศบาลที่มีประชากรเกินกว่า 

100,000 คน สภาเทศบาลก็อาจกำหนดให้มีองค์กรปกครองย่อยลงไปได้

เรียกว่า “เขต” (District) ดังที่ เทศบาลเมือง Antwerp ซึ่งมีขนาดใหญ่

เพราะมีประชากรมากกว่า 500,000 คน จึงได้มีการแบ่งหน่วยปกครอง

ย่อยลงไปอีกถึง 9 เขต 

ในบรรดาเทศบาลทั้ง 589 เทศบาลนี้ มีเพียง 9 เทศบาลเท่านั้น  

ที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน โดยเป็นเทศบาลจำนวน 3 แห่งใน

ภาคปกครองเฟลมมิช เทศบาล 3 แห่งในภาคปกครองวาลลูน และ

เทศบาล 3 แห่งในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครเรียงลำดับจำนวน

ประชากรจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 34 

 34 en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_in_Belgium (อ่าน 18 มกราคม 
2556) 
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 1.  เทศบาล Antwerp ที่อยู่ในจังหวัด Antwerp ในภาคปกครอง

เฟลมมิชมีประชากรมากเป็นอันดับที่หนึ่ง จำนวน 483,505 

คน 

 2.  เทศบาล Ghent ที่อยู่ ในจังหวัด East Flanders ในภาค  

ปกครองเฟลมมิชมีประชากรมากเป็นอันดับที่สอง จำนวน 

243,366 คน 

 3.  เทศบาล Charleroi ที่อยู่ในจังหวัด Hainant ในภาคปกครอง

วาลลูนมีประชากรเป็นอันดับที่สาม จำนวน 202,598 คน 

 4.  เทศบาล Liege ที่อยู่ในจังหวัด Liege ในภาคปกครองวาลูน  

มีประชากรเป็นอันดับที่สี่จำนวน 192,504 คน 

 5.  เทศบาลหรือกรุงบรัสเซลส์ ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ อยู่ใน

เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ที่มีประชากรเป็นอันดับ

ที่ 5 จำนวน 157,673 คน 

 6.  เทศบาล Schaebuk ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานครที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 6 จำนวน 121,232 คน 

 7.  เทศบาล Bruges ที่อยู่ในจังหวัด West Flanders ในภาค  

ปกครองเฟลมมชิมปีระชากรเปน็อนัดบัที ่7 จำนวน 116,741 คน 

 8.  เทศบาล Namur ที่อยู่ในจังหวัด Namur ในภาคปกครองวาล

ลูนมีประชากรอันดับที่ 8 จำนวน 108,950 คน 

 9. เทศบาล Anderlecht ที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานครที่มีประชากรจำนวน 104,647 คน 

ส่วนจังหวัดที่เหลือ 4 จังหวัด นั้นก็คือจังหวัดอยู่ในภาคปกครอง

เฟลมมิช และ 2 จังหวัดอยู่ในภาคปกครองวาลลูน หากดูเทศบาลที่อยู่ใน 

4 จังหวัดที่เหลือนี้จะพบว่าเทศบาล Leuven ในจังหวัด Flanders Brabant 

เปน็เทศบาลทีม่ปีระชากรมากเปน็อนัดบัที ่10 คอืมปีระชากรอยู ่95,463 คน 

และถ้าไปดูที่จังหวัด Limburg ในภาคปกครองเฟลมมิช ก็จะพบว่าเทศบาล 
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Hasselt เป็นเทศบาลที่มีประชากรมากเป็นอับดับที่ 19 คือมีประชากร 

73,067 คน และถ้าไปดูที่จังหวัด Walloon Brabant ในภาคปกครองวาล

ลูนก็จะพบว่าเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัดนี้คือเทศบาล 

Braine-l’ Allend ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีประชากรเป็นอันดับที่ 43 คือมี

ประชากรอยู่ 38,303 คน35 และในจังหวัด Luxembourg ในภาคปกครอง

วาลลูนนั้นพบว่าเมืองหรือเทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดของจังหวัดนี้ได้แก่

เทศบาลเมือง Arlon ที่มีประชากรอยู่เพียง 28,520 คน36  

แต่เทศบาลที่ใหญ่ที่สุดในแง่จำนวนประชากรในประเทศเบลเยี่ยมนั้น

ก็คือเทศบาลของเมืองหลวงของประเทศคือ กรุงบรัสเซลส์ที่มีประชากร 

1.2 ล้านคน และเทศบาลที่มีประชากรมากเป็นอันดับสอง ได้แก่ เทศบาล

เมือง Antwerp ที่อยู่ในภาคปกครองเฟลมมิช ที่มีประชากร 502,604 คน 

เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดที่มีชื่อเดียวกัน คือ จังหวัด Antwerp 

ส่วนเทศบาลที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดก็เป็นเทศบาลที่อยู่ในภาคปก

ครองเฟลมมิชอีกเช่นกัน ได้แก่ เทศบาลเมือง Mesen ที่อยู่ในเขตปกครอง 

Ypres ในจังหวัด West Flanders ของภาคปกครองเฟลมมิชที่มีประชากร

เพียง 952 คนเท่านั้น 

โครงสรา้งของการปกครองและบรหิารงานเทศบาลตา่งๆ มโีครงสรา้ง 

ทีค่ลา้ยกนัทัง้ในเมอืงทีอ่ยูใ่นภาคปกครองเฟลมมชิ และภาคปกครองวาลลนู 

คือ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี (Mayor) ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร 

กับคณะผู้บริหาร (College of Mayor and Aldermen) ที่แบ่งกันทำหน้าที่

บริหารงานของเทศบาลและส่วนสุดท้าย คือ สภาเทศบาลที่ประกอบด้วย

สมาชิกสภาจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดของเทศบาล สมาชิกสภา

 35 เพิ่งอ้าง 
 36 en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Wallonia (อ่าน 13 กุมภาพันธ์ 
2557) 
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เทศบาลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรง

ตำแหน่ง 6 ปี  

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้นไม่ได้ให้ประชาชนเลือกโดยตรง แต่

รัฐบาลของภาคปกครองเป็นผู้เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่

ภาคปกครองของตน37 ในทางปฏิบัตินั้นประธานมนตรีของคณะผู้ปกครอง

หรือรัฐบาลของภาคปกครองก็จะฟังเสียงของสภาเทศบาล และในความ

เป็นจริงพรรคการเมืองหรือผู้ที่ ได้รับเสียงสนับสนุนในสภาเป็นฝ่าย  

ข้างมากก็จะได้รับการแต่งตั้ง ด้วยเหตุนี้นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้า

คณะผู้บริหารเทศบาลที่ต้องจัดการบริหารท้องถิ่นของตนโดยมีความอิสระ

นั้น ก็ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของภาคปกครองในงานที่ได้รับมอบหมายมาทำ

ในเขตเทศบาลด้วย 

ในเขตของภาคปกครองเฟลมมิชและเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานคร นายกเทศมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากภาคปกครอง จากการเสนอ

ชื่อของสภาเทศบาล วาระ 6 ปี หมายความว่าเป็นสมาชิกสภาหรือไม่ก็ได้ 

แต่โดยทั่วไปก็เป็นสมาชิกสภาเพียงแต่อาจมียกเว้นอยู่บ้างได้ แต่ในภาค  

ปกครองวาลลูน นายกฯ จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลนั้นๆ ที่ได้รับเสียง

สนับสนุนข้างมากในสภา และในภาคปกครองวาลลูนนี้สภาเทศบาลก็ออก

เสียงไม่ไว้วางใจได้ด้วย38 

สำหรับคณะผู้บริหารซึ่งมีอยู่น้อยคนนี้จะมีทำหน้าที่บริหารงาน

ประจำวันของเทศบาล และก็รับผิดชอบเตรียมนำเสนอเรื่องให้สภาเทศบาล

พิจารณาตัดสิน 

 37 en.wikipedia.org/wiki/Belgiun_provincial_and_mumicipal_elections (อ่าน 
14 กุมภาพันธ์ 2557) 

 38 en.wikipedia.org/wiki/Municipality_of_Belgium (อ่าน 25 กุมภาพันธ์ 
2557) 



�0

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

สภาเทศบาลเป็นสภาตัวแทนของคนในท้องถิ่นเทศบาลนั้นๆ   

มีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของจำนวนประชากรในเทศบาล   

จากจำนวนต่ำสุด 7 คนไปจนถึงจำนวนมากที่สุด 55 คน สภาเทศบาลที่

มีหน้าที่พิจารณางานของเทศบาล เทศบาลจำนวน 10 แห่งทั้งในภาค  

ปกครองเฟลมมิช ภาคปกครองวาลูน และเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

นครหลวง มีจำนวนสมาชิกสภาลดหลั่นกันลงมาดังนี้ 

 1.  เทศบาลเมือง Antwerp ในภาคปกครองเฟลมมิช เป็นเทศบาล

ที่มีสมาชิกสภามากที่สุด จำนวน 55 คน 

 2.  เทศบาลเมือง Ghent ในภาคปกครองเฟลมมิช เป็นเทศบาล  

ที่มีสมาชิกสภารองลงมาคือมีอยู่ 51 คน 

 3.  เทศบาลเมือง Liege ในภาคปกครองวาลลูน เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภาในลำดับถัดมาจำนวน 49 คน 

 4.  เทศบาลเมือง Brugs ในภาคปกครองเฟลมมิช เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภาลำดับต่อมา จำนวน 47 คน 

 5.  เทศบาลเมือง Namur ในภาคปกครองวาลลูน เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภาเท่ากับเทศบาล Brugs และเทศบาล Namur คือ 

จำนวน 47 คน 

 6.  เทศบาลเมือง Mons ในภาคปกครองวาลลูน เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภาในลำดับสูงรองลงมา คือ มีจำนวน 45 คน 

 7.  เทศบาลเมือง Leuven ในภาคปกครองเฟลมมิช เป็นเทศบาล  

ที่มีสมาชิกสภาจำนวนเท่ากันกับเมือง Mons คือ มีจำนวน   

45 คน 

 8.  เทศบาลเมือง Hasselt ในภาคปกครองเฟลมมิช เป็นเทศบาล  

ที่มีสมาชิกสภา 40 คน 

 9.  เทศบาลเมือง Wave ในภาคปกครองวาลลูน เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภา 31 คน 
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 10. เทศบาลเมือง Arlon ในภาคปกครองวาลลูน เป็นเทศบาลที่มี

สมาชิกสภา 29 คน 

นายกเทศมนตรีนั้นเป็นผู้นำสำคัญของเทศบาลเลยทีเดียว เพราะ

เป็นผู้รักษากฎหมาย และรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย ดังนั้นจึงดูแล

ตำรวจ  และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะเทศมนตรี (College) 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 รัฐธรรมนูญของประเทศเบลเยี่ยมได้ยอม  

ให้มีการจัดตั้ง “สหการ” หรือการร่วมมือของเทศบาลต่างๆ เข้าเป็น 

agglomeration และมีอยู่เพียงกรณีเดียว ในปี ค.ศ. 1971 ที่เทศบาล   

19 เทศบาลในเขตพื้นที่บรัสเซลส์ ได้ร่วมมือกันเป็นสหการ ความร่วมมือ

ดังกล่าวนี้ได้สิ้นสุดลงโดยพฤตินัย เมื่อ ค.ศ. 1989 เมื่อมีการตั้งเขต

ปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครขึ้นมา 

ในประเทศเบลเยี่ยมจะมีเทศบาลอยู่จำนวนหนึ่งที่เรียกว่า “เทศบาล

ที่ให้ความสะดวกด้านภาษา” (with language facilities) ทั้งนี้ 

รฐัธรรมนญูของประเทศเบลเยีย่มไดคุ้ม้ครองสทิธใินดา้นภาษาของประชาชน 

เบลเยี่ยมเป็นพิเศษต่างกว่าที่พบในเทศบาลประเทศอื่น สิทธิในด้านภาษานี้

จะเป็นของประชากรส่วนน้อยที่ใช้ภาษาต่างกว่าภาษาทางการในพื้นที่ของ

เทศบาลนั้นๆ แต่ภาษาของประชากรส่วนน้อยนี้ก็คือหนึ่งใน 3 ภาษา

ทางการของชาตินั่นเอง คือ ภาษาดัช ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 

เทศบาลประเภทนี้ถ้าตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใช้ภาษาใดเป็นภาษาทางการ  

ก็จะใช้ภาษานั้นเป็นหลัก ประชากรในพื้นที่นอกจากใช้ภาษาทางการของ  

จังหวัดแล้วก็มีสิทธิที่จะใช้ภาษาของประชากรส่วนน้อยที่ยอมรับในการ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของสหพันธรัฐ และภาษาในการเรียน

การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา (primary schools) กระนั้นในการ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของภาคปกครอง ตลอดจนใช้



�2

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

ในการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษา (Secondary Schools) ก็ต้องเป็น

ภาษาที่ใช้ในจังหวัดนั้น ๆ คือถ้าจังหวัดนั้นใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษา  

ดัช ภาษาใดก็ต้องใช้ตามนั้น จึงเห็นได้ว่าเป็นการให้ความสะดวกที่มุ่งไปที่

งานท้องถิ่นระดับล่างสุด คือ เทศบาลและการศึกษาขั้นแรกและการติดต่อ

ราชการระดับเทศบาลเป็นสำคัญ39 

เทศบาลที่ ให้ความสะดวกด้านภาษานี้มีอยู่ ด้ วยกันทั้ งหมด   

27 เทศบาล อยู่ในพื้นที่ภาคปกครอง 2 ภาคปกครอง คือ ภาคปกครอง

เฟลมมิชและภาคปกครองวาลลูน ที่ในเขตปกครองพิเศษ บรัสเซลส์-

มหานครนั้น ใช้ทั้งภาษาดัชและภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาของประชากรอยู่

แล้ว ในจำนวน 27 เทศบาลนี้ยังแบ่งได้ คือ 

1. ในภาคปกครองเฟลมมิช มีอยู่ 12 เทศบาล แบ่งเป็นประเภทที่

อยู่รอบ ๆ เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร กับจากพื้นที่ของจังหวัด 

Flemish Brabant โดยเรียกว่า Rim municipalities มีอยู่ 6 เทศบาล 

ได้แก่ 

 1. เทศบาล Drogenbos 

 2.  เทศบาล Kraainem 

 3. เทศบาล Linkebeek 

 4. เทศบาล Sint-Genesius-Rode 

 5.  เทศบาล Wemmel 

 6. เทศบาล Wezembeek-Oppem 

ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเทศบาลที่อยู่ที่ชายเขตของภาคปกครอง

เฟลมมิชติดกับเขตภาคปกครองวาลลูนนั้น เรียกว่า Language border 

municipalities มี 6 เทศบาลเช่นกัน ดังนี้ 

 39 http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_with_language_facilities (อ่าน 
23 กรกฏาคม 2557) 
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 1.  เทศบาล Bever 

 2.  เทศบาล Herstappe 

 3.  เทศบาล Mesen 

 4.  เทศบาล Ronse 

 5.  เทศบาล Spiere-Helkiju 

 6.  เทศบาล Voeren 

เทศบาลทั้ง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดของภาคปกครองเฟลมมิช 

นี้ได้จัดให้บริการภาษาฝรั่งเศสด้วย นอกจากจะให้ด้านภาษาดัชแล้ว ขณะนี้

กล่ าวกันว่ า ทั้ ง 6 เทศบาล ที่ เ รียกว่ า R im mun ic ipa l i t ies นั้น   

มีประชากรผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเกินกว่าครึ่ง จึงไม่ใช่ “ภาษาของคนส่วน

น้อย” ในพื้นที่แล้ว ถึงขนาดหนังสือพิมพ์ Le Soir ซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์

ภาษาฝรั่งเศสอ้างว่าได้สำรวจ และพบว่าเทศบาลทั้ง 6 แห่ง ก็มีประชากร

มากกว่าครึ่งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยเรียงลำดับ ดังนี้ 

 1.  เทศบาล Linkebeek มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  

  อยู่ร้อยละ 79 

 2.  เทศบาล Kraainem มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  

  อยู่ร้อยละ 78 

 3.  เทศบาล Wezembeek  มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  

  อยู่ร้อยละ 72 

 4.  เทศบาล Sint-Genesins-Rode มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

อยู่ร้อยละ 58 

 5.  เทศบาล Drogenbos มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  

  อยู่ร้อยละ 55 

 6.  เทศบาล Wemmel มีประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  

  อยู่ร้อยละ 54 
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สำหรับเทศบาลในภาคปกครองวาลลูนนั้นมีเทศบาลที่ให้ความ

สะดวกด้านภาษาอยู่ด้วยกันเพียง 6 เทศบาล คือ เทศบาลที่ให้ความ

สะดวกด้านภาษาดัชอยู่ 4 เทศบาล ได้แก่ 

 1.  เทศบาล Comines-Warneton 

 2. เทศบาล Eughien 

 3.  เทศบาล Flobeeq 

 4.  เทศบาล Mouscron 

ยังมีอีก 2 เทศบาลที่ให้ความสะดวกด้านภาษาเยอรมัน คือ 

 1.  เทศบาล Malonedy 

 2.  เทศบาล Waimes 

ในเขตภาคปกครองวาลลูนนี้ยังมีเทศบาลอีก 3 แห่งที่ไม่ได้นับรวม

เป็นเทศบาลที่ให้ความสะดวกด้านภาษาเหมือนอย่าง 6 เทศบาลที่กล่าวมา

แล้วข้างบน เพราะไม่ได้ให้ความสะดวกตามเงื่อนไขทั้งหมด แต่ให้ความ

สะดวกที่จำกัดเฉพาะด้านการศึกษามีอยู่ด้วยกัน 3 เทศบาล และเป็นการ

ให้ทั้ง 2 ภาษาที่ต่างจากภาษาของภาคปกครองที่เป็นภาษาฝรั่งเศส คือ 

เทศบาล 3 แห่งนี้ ให้ความสะดวกด้านภาษาที่จำกัดเฉพาะในเรื่อง  

การศึกษา เทศบาลที่ว่านี้ได้แก่ 

 1.  เทศบาล Baelen 

 2.  เทศบาล Plombiires 

 3. เทศบาล Welkenraedt 

ส่วนพื้นที่ของชุมชนวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาเยอรมันของประเทศเบล

เยี่ยมนั้นตั้งอยู่ในภาคปกครองวาลูน ที่มีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ  

ก็จริง แต่ในพื้นที่ซึ่งใช้ภาษาเยอรมันเป็นทางการนี้มีเทศบาลจำนวน   

9 เทศบาล ซึ่งเทศบาลทั้งหมด 9 แห่งนี้ เป็นเทศบาลที่ให้ความสะดวกใน

ด้านภาษาแก่คนกลุ่มน้อยที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งสิ้น เทศบาล 9 แห่งนี้ 

ได้แก่ 
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 1.  เทศบาล Biillingen มีพื้นที่ใหญ่อันดับหนึ่ง จำนวน 150.49 

ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรเพียง 5,506 คน (ตัวเลขเดือน

มกราคม ค.ศ. 2013) 

 2.  เทศบาล St.Vith มีพื้นที่ 146.93 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

9,479 คน 

 3.  เทศบาล Amel มีพื้นที่ 125.15 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

5,468 คน 

 4.  เทศบาล Burg-Reuland มีพื้นที่ 108.96 ตารางกิโลเมตร   

มีประชากร 4,004 คน 

 5.  เทศบาล Eupen มีพื้นที่ 103.74 ตารางกิโลเมตร มีประชากร

มากถึง 18,892 คน 

 6.  เทศบาล But jenbach มีพื้นที่ 97.31 ตารางกิ โลเมตร   

มีประชากรมากถึง 5,716 คน 

 7.  เทศบาล Raeren มีพื้นที่ 74.21 ตารางกิโลเมตร มีประชากร

มากถึง 10,564 คน 

 8.  เทศบาล Lontzen มีพื้นที่ 28.73 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

5,577 คน 

 9.  เทศบาล Kelmis มีพื้นที่ 18.12 ตารางกิ โลเมตร แต่มี

ประชากรมากถึง 10,884 คน 

 

 

 





บ 
ท 
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การแบ่งภาระกิจกับรายได้ 
ในการบริการประชาชน 

4





เมื่อเบลเยี่ยมเปลี่ยนประเทศจากรัฐเดี่ยว  

มาเป็นสหพันธรัฐใน ค.ศ. 1993 และมีการ

แบ่งหน่วยปกครองระดับรองลงไปจากระดับ

ชาติ คือ สหพันธ์รัฐแล้ว การแบ่งภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบจากระดับชาติไปสู่ระดับชุมชน

วัฒนธรรมและภาคปกครอง ดังนี้ 

รัฐบาลสหพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ40 

 1.  ความสัมพันธ์ต่างประเทศ 

 2.  การป้องกันประเทศและกิจการทหาร 

 3.  กิจการยุติธรรมและการรักษาความ

สงบภายในรวมทั้งตำรวจ 

 4.  การประกันสังคม 

 5.  การคลังและกำกับงานเก็บภาษีของ

ภาคปกครอง 

 6.  การคมนาคมระดับชาติ เช่น รถไฟ 

โทรคมนาคม 

 7.  กิจการพลังงาน 

 8.  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 40 UN-HABITAT Seville-Seville CZC@unhabitat.org. หน้า 10 (อ่าน   
24 กรกฎาคม 2557) 
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รัฐบาลของชุมชน (วัฒนธรรม) มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.  ภาระกิจที่เกี่ยวกับภาษา 

 2.  การศึกษาอบรม 

 3.  การสาธารณสุข 

 4.  วัฒนธรรม 

 5.  สวัสดิการ 

 6.  ประสานงานระหว่างชุมชนวัฒนธรรมกับภาคปกครอง 

รัฐบาลของภาคปกครอง มีภาระกิจทางด้านพื้นที่ปกครอง 

 1.  การวางแผนเมืองและประเทศ 

 2.  การเคหะ 

 3.  นโยบายเรื่องน้ำ 

 4.  สิ่งแวดล้อม 

 5.  เศรษฐกิจในพื้นที่ 

 6.  นโยบายจ้างงาน 

 7.  งานโยธา 

 8.  การขนส่งในพื้นที่ (รถเมล์ประจำทาง รถราง และรถใต้ดิน) 

 9.  นโยบายพลังงาน 

 10.  งานกิจการท้องถิ่น 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชุมชนวัฒนธรรมเฟลมมิชกับภาคปกครอง

เฟลมมิชได้รวมเข้าเป็นสภาแห่งเดียวและรัฐบาลเดียวโดยไม่แยกเป็นของ

ชุมนุมวัฒนธรรมกับของภาคปกครอง ดังนั้น สภาเฟลมมิช และรัฐบาล

เฟลมมิชจึงต้องรับผิดชอบภาระงานของทั้ง 2 หน่วยองค์กรปกครองมาไว้

ด้วยกัน 

เมื่อพิจารณาจากงานที่มีการแบ่งหน้าที่กันระหว่างรัฐบาลกลาง  

ซึ่งเป็นรัฐบาลสหพันธ์กับรัฐบาลของชุมชนวัฒนธรรมกับภาคปกครองแล้ว 
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จะเห็นว่าอาจมีการทับซ้อนกันบ้าง ดังนั้นจึงควรไปตรวจดูการแบ่งงานของ

หน่วยปกครองของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นทั้งที่เป็นเขตชุมชนและ

ภาคปกครองได้จากการดูที่ตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลทั้ง 3 หน่วย

ปกครอง 

ในรัฐสหพันธรัฐจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตำแหน่งที่ดูแลรับผิดชอบงานทั้ง   

4 ด้านนี้จะไม่มีอยู่ในระดับเขตชุมชนและระดับภาค ซึ่งก็จะเหมือนกันกับ

ประเทศอื่นๆ ที่ถือว่างานเหล่านี้เป็นงานของรัฐบาลกลางเท่านั้น กระนั้น  

ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตว่างานเกี่ยวกับติดต่อต่างประเทศนั้นทั้งรัฐบาลเฟลมมิช 

และรัฐบาลของภาคปกครองวาลลูนได้มีมนตรีที่รับผิดชอบงานด้าน  

ต่างประเทศอยู่ด้วย โดยของรัฐบาลเฟลมมิชเรียกว่า ด้านนโยบาย  

ต่างประเทศ (Foreign Policy) และในรัฐบาลของภาคปกครองวาลลูน

เรียกว่า ด้านเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ (Economy and Foreign 

Commerce) 

ครั้นมาดูตำแหน่งผู้บริหารของรัฐบาลในหน่วยปกครองท้องถิ่น  

ของรัฐบาลเฟลมมิชที่รวมภาระกิจของชุมชนวัฒนธรรมและภาคปกครอง

เข้าด้วยกันจะพบว่ารัฐบาลแห่งนี้หลังการเลือกตั้ง เมื่อ ค.ศ. 2009 แล้วมี

รายชื่อมนตรีในคณะรัฐบาลดังนี้ 41 

 1.  ประธานมนตรีและมนตรีด้านเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศ 

นโยบายด้านเกษตรและชนบท 

 2.  มนตรีด้านงานนวัตกรรม การลงทุนสาธารณะ สื่อสารและการ

ลดความยากจน 

 41 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Goverments_in_Belgium (อ่าน 27 
พฤษภาคม 2557) 
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 3.  มนตรีด้านงานบริหารรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลของจังหวัด  

บรูณาการประชาคม การทอ่งเทีย่ว และงานบรเิวณรอบๆ บรสัเซลส ์

 4.  มนตรีด้านงานสาธารณสุขและกิจการครอบครัว 

 5.  มนตรีด้านงานเคลื่อนย้ายและสาธารณูปโภค 

 6.  มนตรีด้านกิจการพลังงาน การเคหะเมืองและเศรษฐกิจสังคม 

 7.  มนตรีด้านงานคลัง งบประมาณ โยธา การวางแผนเมืองและ

ประเทศและการกีฬา 

 8.  มนตรีด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 9.  มนตรีด้านงานการศึกษา งานยุวชน สร้างความเสมอภาคและ

กิจการบรัสเซลส์ 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าหลังการมีกฎหมายชื่อ Lombardmond ซึ่งเปิด

ทางหรือกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทำงานด้านต่างประเทศได้

เกี่ยวกับการติดต่อค้าขาย ด้วยเหตุนี้ งาน “นโยบายต่างประเทศ” ที่อยู่

ในรายการความรับผิดชอบของประธานมนตรีของรัฐบาลเฟลมมิชจึงเป็น

งานที่เน้นไปในเรื่องการติดต่อทางด้านพาณิชยกรรม 

ในขณะเดียวกันถ้าดูเทียบภาระงานของรัฐบาลสหพันธ์และรัฐบาล

เฟลมมิชก็จะเห็นได้ชัดว่า ภาระกิจที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านจังหวัดและ

เทศบาลนั้นอยู่กับรัฐบาลเฟลมมิช ซึ่งเป็นรัฐบาลระดับภาคปกครองแต่ฝ่าย

เดียวเพราะเมื่อมีการปฏิรูปการเมือง ใน ค.ศ. 1993 รัฐธรรมนูญได้

บัญญัติให้ภาคปกครองเป็นผู้รับผิดชอบ 

ภาระกิจทางด้านการศึกษานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทางเขตชุมชนกับ

ภาคปกครองอาจต้องแบ่งกันดูแล แต่เมื่อรัฐบาลเฟลมมิชเป็นรัฐบาลเดียว  

ที่รับภาระทั้งของเขตชุมชนและภาคปกครองมาดูแล ดังนั้นรัฐบาลเฟลมมิช  

ที่ดูแลการศึกษา จึงเป็นการดูแลการศึกษาเกือบทุกระดับตั้งแต่การศึกษา

ระดับต้น ระดับกลางและระดับปลาย เว้นก็แต่การศึกษาระดับปริญญา 
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ภาระกิจด้านการรักษาพยาบาลก็จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเฟลมมิช  

มีมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและกิจการครอบครัวอยู่ด้วย   

งานที่ว่านี้จึงเป็นการดูแลในการป้องกันหรือเป็นงานอนามัย และการ

ดำเนินนโยบายสาธารณสุขบางส่วนกับเรื่องครอบครัวเป็นสำคัญ ไม่ใช่การ

รักษาพยาบาลหลัก ด้วยว่างานด้านสาธารณสุขนี้ก็มีกระทรวงและรัฐมนตรี

ทางด้านกิจการสังคมและสาธารณสุขดูแลอยู่ในระดับชาติด้วยเหมือนกัน 

ครั้นดูเปรียบเทียบไปที่ตำแหน่งในรัฐบาลของชุมชนและภาค  

ปกครองวาลลนูบา้งจะพบวา่ ไดม้กีารกำหนดงานใหแ้กผู่ร้บัผดิชอบ ดงันี ้42 

รฐับาลของเขตชมุชนฝรัง่เศสมคีณะมนตรปีระกอบดว้ยมนตร ี7 คน 

 1.  ประธานมนตรี 

 2.  รองประธานมนตรี และมนตรีด้านการศึกษาระดับสูง 

 3.  มนตรดีา้นวฒันธรรม กจิการโสตทศันะ กจิการดา้นสาธารณสขุ 

และสิทธิเสมอภาค 

 4.  รองประธานมนตรีและมนตรีกิจการงบประมาณ คลัง และ  

การกีฬา 

 5.  มนตรีด้านการศึกษา 

 6.  รองประธานมนตรีและมนตรีด้านกิจการเด็ก การวิจัยและ

กิจการของพนักงาน 

 7.  มนตรีกิจการเยาวชน 

ส่วนรัฐบาลของภาคปกครองวาลลูน มีคณะมนตรีประกอบด้วย

มนตรี 7 คน42 

 41 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Goverments_in_Belgium (อ่าน 27 
พฤษภาคม 2557) 

 42 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Goverments_in_Belgium (อ่าน 10 
กรกฏาคม 2557) 
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 1.  ประธานมนตรี 

 2.  รองประธานมนตรีและมนตรีด้านเศรษฐกิจและการค้า  

ต่างประเทศ 

 3.  มนตรีด้านการปกครองท้องถิ่นและนโยบายเมือง 

 4.  มนตรีด้านกิจสังคมและสาธารณสุข 

 5.  มนตรีด้านกิจการสาธารณูปโภค เกษตรกรรม กิจการชนบท 

และนโยบายด้านธรรมชาติ 

 6.  มนตรีกิจการงบประมาณ คลัง การจ้างงาน การศึกษาและการ

กีฬา 

 7.  มนตรีกิจการด้านการเคลื่อนย้ายและการวางแผน 

จะเห็นได้ว่าขอบข่ายของงานที่ทางเขตชุมชนฝรั่งเศสและภาคปก

ครองวาลลูนแบ่งภาระกิจทำนั้น การแบ่งไม่ได้เด็ดขาดไปทั้งหมด ดังจะเห็น

ได้ว่าเรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้ทั้งของเขตชุมชนและภาคปกครอง แต่ก็

เชื่อว่ารัฐบาลของทั้งสองจะได้ประสานงานกันโดยไม่ยาก เพราะทางรัฐบาล

เดียวของทางเฟลมมิชยังร่วมกันทำได้โดยเป็นเนื้อเดียวกัน และหากจะ

เทียบกลับไปที่งานของรัฐบาลเฟลมมิชแล้วแม้จะกำหนดภาระกิจไม่เหมือน

กันทุกอย่าง แต่ในภาพรวมก็จะคล้ายกัน สิ่งที่มีเหมือนกันคือภาระกิจด้าน 

“การค้าต่างประเทศ” ที่ทางเฟลมมิชใช้ “นโยบายต่างประเทศ” และ

ด้าน “การปกครองท้องถิ่น” ที่รัฐบาลเฟลมมิชก็ระบุชัดว่าเป็น “รัฐบาล

ท้องถิ่นและรัฐบาลจังหวัด” ส่วนที่ต่างกันก็คือ งานด้านการศึกษาที่ทาง

รัฐบาลเขตชุมชนฝรั่งเศสให้ความสำคัญมากแยกให้มี 2 หน่วยงาน และ  

มีมนตรีแยกกันดูแล คือ ภาระกิจแรกเป็นงาน “ด้านการศึกษาระดับสูง” 

ที่แสดงว่าน่าจะรวมถึงระดับอุดมศึกษาได้และอีกภาระกิจหนึ่งเป็น “ด้าน

การศึกษา” ซึ่งน่าจะหมายถึงการศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่การศึกษาระดับสูง 
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สำหรับรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครที่ถือว่าเป็น

ภาคปกครองภาคที่ 3 ในประเทศเบลเยี่ยมนั้นก็มีรัฐบาลของตนเป็นฝ่าย

บริหารและก็มีสภาของตนเช่นเดียวกันกับ 2 ภาคปกครองแรก และตั้งแต่

วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-

มหานคร มีรัฐบาลที่มีนายรูดี เวอร์วูร์ต (Rudi Vervoort) เป็นหัวหน้า

รัฐบาลหรือประธานมนตรี โดยมีรัฐมนตรีรวม 5 คนกับเลขาธิการ 

(Secretary of State) ซึ่งเทียบได้กับมนตรีผู้ช่วยดูงานแยกกันรับผิดชอบ

ตามสายงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ประธานมนตรี และมนตรีด้านกิจการท้องถิ่น ด้านวางแผน

กระจายประชากรด้านอนุสาวรีย์และภูมิทัศน์ ด้านพัฒนาความ

ช่วยเหลือและสถิติ 

 2.  มนตรีด้านงานคลัง งบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

 3.  มนตรีด้ านงานโยธา การขนส่ ง การท่ าของบรัส เซลส์   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.  มนตรีด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน รับผิดชอบเรื่องน้ำและพัฒนา

เมืองให้เจริญ 

 5.  มนตรีด้านการจ้างงาน เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศและ  

การวิจัย 

 6.  เลขาธิการด้านการเคลื่อนย้ายจัดการเรื่องโอกาสในความ  

เสมอภาคและพนักงานของรัฐ 

 7.  เลขาธิการด้านวางผังเมือง รวบรวมและขจัดขยะกับรักษา  

สิ่งแวดล้อม 

 8.  เลขาธิการด้านงานเคหะกับที่อยู่อาศัย งานดับเพลิงและ  

งานรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
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ถ้าดูงานของคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครแล้ว

ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นงานที่ไม่มีด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับครอบครัว   

ซึ่งเป็นภาระงานของเขตชุมชน ซึ่งงานของเขตชุมชนในพื้นที่เขตปกครอง

พิเศษบรัสเซลส์-มหานครนี้เป็นภาระกิจของเขตชุมชนดัชและเขตชุมชน

ฝรั่งเศสที่ดูแลอยู่ ดังที่ทราบกันแล้วว่าในพื้นที่เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส-์

มหานครนั้นเป็นพื้นที่ของการใช้ “สองภาษา” คือภาษาฝรั่งเศสและภาษา

ดัช การเลือกผู้แทนในพื้นที่ก็มีเงื่อนไขและโควต้ากำหนดไว้ 

เมื่อดูภาระงานที่หน่วยปกครองในระดับรองจากระดับชาติคือเขต

ชุมชนและภาคปกครองจะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะเห็นได้ว่า ทั้งเขตชุมชน

และภาคปกครองนั้นมีความเป็นอิสระค่อนข้างมาก รัฐบาลสหพันธ์เอง

เหลือภาระหน้าที่หลักที่เป็นของส่วนรวมที่ยังไม่กระทบกระเทือนก็คือภาระ

กิจด้านป้องกันประเทศ การคลังของประเทศ และงานยุติธรรม ส่วนงาน

ด้านติดต่อต่างประเทศนั้นภาคปกครองได้มีหน้าที่และภาระกิจเข้ามาปฏิบัติ

ด้วยถึงขนาดมีมนตรีรับผิดชอบและสามารถติดต่อโดยตรงกับต่างประเทศ

ได้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานกิจการวิเทศสัมพันธ์ของภาคปกครอง

เฟลมมิชเองก็ได้เดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศไทย 

ทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายของประเทศเบลเยี่ยมได้ให้อำนาจที่ทางภาคปกครอง

จะทำข้อตกลงกับต่างประเทศได้ 

จากภาระงานที่แบ่งกันค่อนข้างชัดเจนมากดังนี้ เรื่องที่ต้องตามไปดู

ก็คือเรื่องรายได้ของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธ์ที่เป็นรัฐบาลของ

ประเทศชาติ นับเป็นรัฐบาลที่ 1 กับรัฐบาลของเขตชุมชนที่มีอยู่ 3 รัฐบาล

คือ รัฐบาลของเขตชุมชนฝรั่งเศส รัฐบาลของเขตชุมชนดัชและรัฐบาล  

ของเขตชุมชนที่ใช้ภาษาเยอรมัน กับรัฐบาลของภาคปกครองวาลลูน   

ส่วนรัฐบาลของภาคปกครองเฟลมมิชนั้นได้ร่วมกันรัฐบาลของเขตชุมชนดัช

เป็นรัฐบาลเฟลมมิชเพียงรัฐบาลเดียว และก็มีรัฐบาลของเขตปกครอง

พิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ซึ่งมีส่วนของชุมชนภาษาฝรั่งเศสและชุมชนดัช
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อยู่ด้วยอีกหนึ่งรัฐบาล ดังนั้นจึงมีรัฐบาลทั้ง 2 ระดับของหน่วยปกครองใน

ประเทศเบลเยี่ยมอยู่ 6 รัฐบาล รายได้สำคัญของประเทศก็มาจากภาษี 

และภาษีรายได้ทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคลนั่นเองที่จะแบ่งปันกันให้แก่   

6 รัฐบาลนี้กับเทศบาลต่างๆ ดังที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในทุกประเทศว่า

ภาษีที่ท้องถิ่นเก็บได้นั้นไม่มากพอจะเป็นรายจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

หรือคณะผู้บริหารที่จะมาใช้ให้บริการประชาชน จึงต้องพึ่งส่วนแบ่งจาก  

รายได้รวมของรัฐบาลกลาง 

ในกรณีของประเทศเบลเยี่ยมนั้น รัฐธรรมนูญของประเทศในมาตรา 

170 ว่าการจะเก็บภาษีได้นั้นต้องผ่านร่างเป็นกฎหมายและทางเขตชุมชน 

ทางภาคปกครองจะมีอำนาจในการเก็บภาษีใดก็ต้องเป็นกฎหมายของ

สหพันธ์ ดังนั้นทางเขตชุมชนกับภาคปกครองจึงจะไปเก็บภาษีโดยต่างไป

จากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ แต่ดูจากงานที่ทางเขตชุมชนและภาคปกครอง

ทำนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในภาระกิจที่มีการมอบ

อำนาจจากรัฐบาลกลางหรือมีการกระจายอำนาจจากรัฐบาลกลางมาให้ทำ

ด้วยเหตุนี้การแบ่งเงินงบประมาณไปทำหน้าที่จึงเป็นเรื่องปกติมีตัวเลขว่า

เขตชุมชนและภาคปกครองของเบลเยี่ยมมีเงินมาใช้จ่ายในการให้บริการ

สาธารณะรวมกันประมาณได้ถึงร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่ายในการบริการ

สาธารณะของทั้งประเทศ43 

สำหรับเงินภาษีในพื้นที่นั้นก็เป็นส่วนเพิ่มที่เขตชุมชนหรือภาค

ปกครองสามารถจะเก็บได้ดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หากมีกฎหมายของ

รัฐบาลกลางให้ทำได้ ซึ่งก็เป็นเสมือนค่าธรรมเนียมเฉพาะด้านดังที่  

เขตชุมชนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการมีวิทยุและโทรทัศน์กับได้ภาษี

มูลค่าเพิ่ม หรือทางภาคปกครองสามารถเก็บค่าธรรมเนียมทางด้าน  

 43 “5. Regional and Local Government in Belgium” หน้า 48 ใน http://
www.uni-mannheim.de/enz/pdf/sonstige/Government (อ่าน 14 กรกฎาคม 
2557) 
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สิ่งแวดล้อมได้ เป็นต้น ทางด้านรายจ่ายนั้นรายจ่ายสำคัญของเขตชุมชน

นั้นอยู่ที่เรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเขตชุมชนดัชหรือเขตชุมชนฝรั่งเศส

ก็ตามที 

ส่วนเทศบาลนั้นก็ไม่สามารถจะหารายได้ในเทศบาลมาใช้ได้อย่าง

เพียงพอเช่นกัน เรื่องที่จะให้เทศบาลดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได ้ 

รายรับที่ทางเทศบาลต่างๆ มีใช้อยู่จึงมาจากเงินนอกเขตเทศบาล และเป็น

ที่ยอมรับกันว่ากองทุนที่สำคัญที่ทำให้เทศบาลต่างๆ มีรายได้มาจัดหา

บริการสาธารณะให้ประชาชนในเขตเทศบาลของตนนั้นมาจาก “กองทุน

เทศบาล” (Municipality Funel)44 ซึ่งเป็นของรัฐบาลสหพันธ์ แต่ทาง

ภาคปกครองทั้ง 3 ได้เป็นผู้บริหารจัดการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งเงิน

ไปตามเทศบาลต่างๆ ทั้งนี้เพราะหน่วยปกครองที่รับผิดชอบดูแลเทศบาล

ทั้งหลายนั้นก็คือภาคปกครองนั่นเอง 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเทศบาลทั้งหลายจะไม่กล้าเก็บภาษีท้องถิ่น

หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาลยังอาศัยเทศบัญญัติที่ผ่านสภาเทศบาล

เก็บภาษีท้องถิ่นและมีการขอเก็บเพิ่มจากภาษีของสหพันธ์ด้วย เพราะเพียง

เงินอุดหนุนจากกองทุนเทศบาลนั้นไม่เพียงพอ เรื่องรายได้เพื่อมาใช้จ่าย

ของหน่วยปกครองจึงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่ผู้บริหารต้องคิดหาทางแก้ไข

อยู่ตลอดไป 

 

 44 เพิ่งอ้าง 
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ประเทศเบลเยี่ยมเกิดขึ้น ใน ค.ศ. 1831 

เป็นราชอาณาจักรที่เป็นรัฐเดี่ยวและ  

มีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ ทั้งๆ 

ที่ประชากรในประเทศนั้นก็มีอยู่จำนวนมากโดย

เฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือที่พูดภาษาถิ่นของดัช 

(Dia lecta l f rom Dutch ซึ่ งก็คือ F lemish , 

Brabantish หรือ Limburgish) ภาษาฝรั่งเศสจึง

เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในระบบราชการของประเทศ

เบลเยี่ยม ในโรงเรียน สถานที่ราชการ หน่วย

ปกครองท้องถิ่น ศาล และอื่นๆ และด้วยเหตุนี้

ผู้คนต่างชาติจึงอาจคิดว่าประชากรจำนวนมาก  

ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นพวกใช้ภาษาฝรั่งเศส 

คนชั้นนำของประเทศก็นิยมใช้ภาษาฝรั่ งเศส 

ประกอบกับในระยะเวลานั้นคนที่มั่งมีในประเทศ 

เป็นคนในพื้นที่ทางใต้ของประเทศที่เรียกว่าในเขต

วาลลูน (Walloon) ใช้ภาษาฝรั่งเศส เพราะทาง

ตอนใต้มีการทำเหมืองและอุตสาหกรรมหนักที่

เจริญรุ่งเรือง ในขณะที่ทางตอนเหนือของประเทศ

ยังมีอุตสาหกรรมน้อย ฐานะความเป็นอยู่โดย

ทั่วไปก็ถือว่าภาพรวมนั้นทางตอนเหนือจะจนกว่า

ทางตอนใต้ แต่สถานะวันนี้ก็ต่างกันในขณะที่ภาวะ

ทางเศรษฐกิจของทางตอนใต้ซบเซา ภาวะของ
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เศรษฐกิจทางตอนเหนือที่เป็นเมืองท่าสำคัญกลับเจริญขึ้นธุรกิจด้าน

พลังงานทำให้ดินแดนทางส่วนเหนือมั่งมีขึ้นมาก 

ความขัดแย้งในเรื่องการใช้ภาษาทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

ศาลในการพิจารณาคดีได้มีมาตั้งแต่หลังการตั้งประเทศเบลเยี่ยมขึ้นมาได้

ไม่นาน โดยเฉพาะประชากรที่ใช้ภาษาดัชที่มีการอ้างกันว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็น

เฟลมมิช (Flemish) ที่ไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสต้องถูกพิจารณาคดีโดยใช้ภาษา

ฝรั่งเศส และถูกลงโทษซึ่งน่าจะไม่เป็นธรรม และความพยายามของ

ประชากรที่ใช้ภาษาดัชมาประสบความสำเร็จเมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการใช้

ภาษาฉบับแรกออกมาใช้ในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1873 ที่บัญญัติให้ใช้

ภาษาดัชในการพิจารณาคดีอาญาในเขตจังหวัดเฟลมมิช (Flemish) ได้   

แต่ภาษาฝรั่งเศสก็ยังให้ใช้ได้หากผู้ต้องหายินยอม45 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับภาษาที่

สำคัญก็คือการออกกฎหมายมากำหนดพื้นที่ทางภาษา (Language 

Areas) ชื่อ Second Gilson Act ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 

196346 โดยแบ่งพื้นที่ของภาษาออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภาษาดัช 

พื้นที่ภาษาฝรั่งเศส พื้นที่ภาษาเยอรมัน และพื้นที่บรัสเซลส์ที่เป็นพื้นที่สอง

ภาษาได้แก่ภาษาดัชและภาษาฝรั่งเศส 

ความขัดแย้งทางภาษาที่ใช้กันอยู่ในสังคมเบลเยี่ยมได้มุ่งไปที่  

การศึกษา กิจการด้านวัฒนธรรม และเป็นปัญหาการเมืองที่นักการเมือง

ต้องยอมรับมากขึ้นจึงได้มีการดำเนินการแก้ไขมาในช่วงระยะเวลากว่า   

40 ปีที่ผ่านมา จนมีพื้นที่ในการปกครองที่เรียกว่าเขตชุมชนวัฒนธรรมที่มี

ภาษาดัชกับภาษาฝรั่งเศสเป็นตัวกำหนดแรก ต่อมาก็มีชุมชนของคนที่ใช้

ภาษาเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญของประเทศอันเนื่องจาก

 45 www.docu.Vlaamserand.be/ned/webpage (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
 46 en.wikipedia.org/wiki/Communities_Region (อ่าน 21 พฤษภาคม 2557) 
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ความแตกต่างที่มาจากภาษาทำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยน

ฐานะประเทศเบลเยี่ยมจากรัฐเดี่ยวมาเป็นสหพันธรัฐที่มีภาคปกครอง   

3 ภาค คือ ภาคปกครองเฟลมมิช ภาคปกครองวาลลูน และภาคปกครอง

ที่ 3 ที่เรียกว่าเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร โดยภาคปกครอง

เฟลมมิชนั้นคือที่ใช้ภาษาดัช ภาคปกครองวาลลูนคือที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

ส่วนเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานครคือที่ใช้ทั้งภาษาดัชและฝรั่งเศส 

ทั้งนี้เขตชุมชน (วัฒนธรรม) ก็ยังคงอยู่ 

ทั้งนี้ในพื้นที่ของภาคปกครองทั้ง 3 ภาคนี้ต่างก็มีหน่วยปกครอง  

ท้องถิ่นระดับล่างที่สุด คือ เทศบาลอยู่ด้วยจำนวนมากบ้างน้อยบ้าง แม้แต่

เขตปกครองพิเศษบรัสเซลส์-มหานคร ซึ่งมีฐานะเป็นภาคปกครองที่ไม่มี

หน่วยปกครองระดับรองลงมาที่เรียกว่าจังหวัดก็ตามที ก็ยังมีเทศบาลที่มี

ขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างอยู่ในพื้นที่ของเขตปกครองพิเศษนี้ รวมทั้งเขต

พื้นที่ชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมันที่เป็นเพียงดินแดนส่วนเล็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่

จังหวัด Liege ของภาคปกครองวาลลูนก็มีเทศบาลหลายแห่งอยู่ในพื้นที่

เขตชุมชนคนใช้ภาษาเยอรมันด้วยเหมือนกัน เทศบาลจึงเป็นหน่วย

ปกครองท้องถิ่นที่แม้จะเป็นระดับล่างสุดของประเทศ แต่ก็ยังมีความสำคัญ

แม้ในทางด้านความเป็นอิสระจะถูกกำกับดูแลจากภาคปกครองค่อนข้าง

มากก็ตาม 

ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นในประเทศเบลเยี่ยมนั้นโดยทั่วไป  

ก็อาจมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ยังมีเทศบาลขนาดเล็กมากๆ มีประชาชน

เพียงหลักร้อยอยู่อีก ทั้งๆ ที่ได้มีการยุบรวมเทศบาลเข้าด้วย กันเป็นอย่าง

มากจากจำนวนสองพันกว่าเทศบาลมาเหลืออยู่เพียงห้าร้อยกว่าเทศบาล 

ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ยังเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยทางตะวันตกทั้งหลาย

ที่กระจายอำนาจและมีเทศบาลขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะ

เทศบาลขนาดเล็กและมีคนอยู่น้อยมากนี้เป็นเทศบาลที่มีมานาน โดยเป็น
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ชุมชนเก่าแก่มีมาเป็นร้อยปีแล้ว แต่ปัญหาในการปกครองท้องถิ่นหรือที่จริง

อาจะเป็นปัญหาของประเทศชาติที่มีอยู่ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นก็คือความ  

ขัดแย้งทางภาษาที่เกี่ยวพันไปทั้งเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรม กระนั้น

ประเทศเบลเยี่ยมก็ไม่ต่างไปจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่รัฐธรรมนูญของ

ประเทศได้กำหนดให้ประเทศสวิตเซอร์- แลนด์มีภาษาทางการได้ถึง   

4 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษา

โรมังช์ และรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังให้รัฐมีอำนาจเลือก

ใช้ภาษาทางการของตนเองด้วย47 

“ในมาตราเดียวกันนี้ ยังให้อำนาจแก่รัฐในการกำหนดภาษา

ทางการของแต่ละรัฐเอง เราจึงเห็นว่ารัฐต่างๆ มีภาษาที่เป็น

ทางการของรัฐแตกต่างกัน และบางรัฐก็มีภาษาทางการของรัฐ

มากกว่า 1 ภาษา ปรากฏอยู่ด้วยเหมือนกัน” 

 

ส่วนประเทศเบลเยี่ยมนั้นรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีภาษาทางการที่

ใช้ในแต่ละพื้นที่ต่างกันและมีอยู่ด้วยกัน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาดัช ภาษา

ฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน 

ในขณะที่การมีภาษาต่างกันใช้อยู่ในพื้นที่หรือเขตปกครองต่างกัน

หรือในเขตปกครองเดียว กันของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ช่วยทำให้

พลเมืองสวิสขัดแย้งกันน้อยลง แต่ในกรณีประเทศเบลเยี่ยมกลับทำให้

ความขัดแย้งกันเพิ่มระดับมากขึ้นและยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันที่กระทบถึง

การเมืองระดับชาติด้วยจนเป็นปัญหาถึงขนาดทำให้การเมืองของประเทศ

เบลเยี่ยมขาดเสถียรภาพตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาปกครองประเทศไม่ได้ในเวลา

อันสั้นหลังการเลือกตั้งทั่วไป จนต้องเสียเวลาไปเป็นเวลาประมาณ 1 ปี   

 47 นรนิติ  เศรษฐบุตร, การปกครองท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
(กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า, 2555), หน้า 19 
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ทั้งภาวการณ์ขัดแย้งอันเนื่อง จากภาษานี้ก็ยังคงอยู่ยังหาทางแก้ไขให้ลุล่วง

ไปด้วยดีไม่ได้ในวันนี้  

ในท้องถิ่นระดับเล็กที่ประชาชนส่วนมากใช้ภาษาหนึ่ง แต่หน่วย

ปกครองท้องถิ่นนี้อยู่ในพื้นที่หน่วยปกครองพื้นที่ระดับสูงกว่าใช้อีกภาษา

หนึ่งเป็นหลักกติกาต่างๆ ที่เป็นระเบียบ ข้อบังคับที่อาจกำหนดลงไปถึง

เรื่องภาษา การศึกษาและวัฒนธรรมที่ใช้อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งในทาง

ปฏิบัติได้จึงเกิดขึ้น และเป็นเรื่องปลุกเร้าอารมณ์ให้มีข้อขัดแย้งที่บางทีอาจ

ดูว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไป

เกี่ยวกับการเมืองจนถึงระดับชาติ 

กรณีของเทศบาล Linkebuk ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ ในจังหวัด 

Flamish Brahant ของภาคปกครอง เฟลมมิช และในจังหวัด Flamish 

Brabant นี้เทศบาล Linkebuk ก็ตั้งอยู่ในเขตบริหาร Hall-Vilvoorde48 

ภาษา ทางการของเทศบาลนี้คือภาษาดัช และมีภาษาฝรั่งเศสใช้อำนวย

ความสะดวกได้ (French Facilition) ย้อนไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   

ได้มีการสำรวจสัมมโนประชากรที่เขตเทศบาลนี้ ได้มีตัวเลขว่าประชากร

เกือบร้อยละ 40 เป็นผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ดังนั้นอีก 7 ปีต่อมา ค.ศ. 1957 

ทางการของจังหวัดจึงได้ให้สิทธิพิเศษแก่ประชากรในพื้นที่ในการใช้ภาษา

ฝรั่งเศสได ้เวลาผ่านมา 50 ปี ประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเขตเทศบาล

ก็เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นจำนวนข้างมากของประชากรทั้งหมด ประชากรที่ใช้

ภาษาฝรั่งเศสก็ได้เรียกร้องให้อำนวยความสะดวกในเรื่องภาษาฝรั่งเศส  

มากขึ้น เช่น ในการขอเอกสารทางการเป็นภาษาฝรั่งเศส และโรงเรียน

อนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาก็จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส 

  48 en.wikipedia.org/wiki/Linkebuk (อ่าน 20 พฤษภาคม 2557)    
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แต่ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องราวอันเนื่องจากภาษาและ

เกี่ยวพันไปถึงการเมืองก็เพราะ ในการเลือกตั้งของเทศบาล เมื่อ ค.ศ. 

2006 นาย Damien Thiery จากพรรค Union de Francophone ชนะ

การเลือกตั้งได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น คือมากถึงร้อยละ 86 ของ  

ผู้มาออกเสียง แต่รัฐมนตรีมหาดไทยของภาคปกครองเฟลมมิช คือ   

นาย Marino Keulen ก็ไม่ยอมตั้งเขาให้เป็นนายกเทศมนตรี โดยเหตุผล  

ทีว่า่นาย Thiery สง่เอกสารเลอืกตัง้เปน็ภาษาฝรัง่เศสเทา่นัน้ไปยงัผูเ้ลอืกตัง้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ตามที่กำหนดนั้นต้องส่งเอกสารที่เป็นภาษาดัช

ไปด้วย เรื่องนี้จึงเป็นข่าวดังในยุโรป ถึงขนาดที่มีความเห็นว่าการแบ่งแยก

ทางภาษาจะทำให้ประเทศเบลเยี่ยมแตกแยกกัน49 การขัดแย้งเรื่องภาษานี้

เกิดขึ้นในหน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือเทศบาลจนเกิดความ  

ขัดแย้งกับหน่วยปกครองระดับที่สูงกว่าคือภาคปกครอง ทั้งๆ ที่เป็นความ

ข้ดแย้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย 

ที่น่าคิดก็คือการแบ่งหรือการขัดแย้งในเรื่องภาษานี้ได้ไปถึงการเมือง

มานานพอสมควรแล้ ว และที่ เห็น ได้ ชั ด เจนต้องคิด ให้มากก็คื อ 

พรรคการเมืองที่เดิมจะเป็นพรรคการเมืองระดับชาติก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็น

พรรคการเมืองในระดับเขตชุมชนกับภาคปกครอง และผลการเลือกตั้งใน

ระยะหลังก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเลือกตั้งที่แน่ชัดว่าสัมพันธ์กับ

ประชากรผู้ออกเสียงว่าเป็นผู้ใช้ภาษาใด หรือจะสัมพันธ์กับพื้นที่ปกครอง

ก็ได้ 

การที่พรรคการเมืองแสดงตัวตนลงตามภาคปกครอง เขตชุมชน 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผูกพันกับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ เป็นภาษาหลัก  

ในประเทศเช่นนี้ ยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากการขัดแย้งเรื่องอื่นๆ   

 49 Ian Traynor, “The Language Devide at the heart&a sphit that is 
Tearing Belgium apart,” ดูใน www.theguardian.com/world/2010/May/09 (อ่าน 
21 พฤษภาคม 2557) 
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ที่ประเทศอื่นที่จะถือว่าเป็นประเด็นๆ ไป ไม่ใช่ความแตกต่างด้านภาษา  

เป็นหลัก 

ในขณะเดียวกันความขัดแย้งในเรื่องภาษานี้ จึงทำให้ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือเทศบาลนั้น

ต่างจากที่ประเทศอื่นหลายประเทศ จึงเห็นได้ว่ารัฐบาลสหพันธ์กับเทศบาล

ทั้งหลายมีการติดต่อกันโดยตรงน้อยมาก แม้แต่เงินอุดหนุนที่เป็นกองทุน

ของสหพันธ์เพื่อให้แก่เทศบาลทั้งหลายนั้น องค์กรที่มีบทบาทกำหนด  

หลักเกณฑ์และบริหารจัดการแบ่งสรรเงินอุดหนุนก็คือภาคปกครอง จะมี

กรณีพิเศษก็คือกรุงบรัสเซลส์เท่านั้นที่รัฐบาลสหพันธ์ได้เป็นผู้ให้เงิน

อุดหนุนโดยตรง ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะกรุงบรัสเซลส์มีฐานะเฉพาะตัวเป็น

พิเศษ คือเป็นเมืองหลวงของประเทศนั่นเอง 

การขัดแย้งที่ว่านี้ทำให้มีคนคิดถึงการแยกตัวของภาคปกครองออก

จากประเทศเบลเยี่ยมอันเป็นประเทศเอกราช หรือไปเข้ารวมกับประเทศ

อื่นที่ใช้ภาษาประจำชาติเป็นภาษาเดียวกันกับภาคปกครองนั้นๆ ในทีนี้  

ก็หมายความว่าภาคปกรองวาลลูน อาจแยกไปรวมกับประเทศฝรั่งเศสที่มี

พื้นที่ติดต่อกัน หรือภาคปกครองเฟลมมิชก็อาจแยกออกไปรวมกับประเทศ

เนเธอร์แลนด์นี้เป็นการคิดฝ่ายเดียวของภาคที่ต้องการแยกตัว ยังไม่ทราบ

ว่าประเทศที่ถูกกล่าวถึง คือ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเนเธอร์แนด์จะมี

ความคิดเห็นอย่างไร 

ในส่วนที่จะแยกออกมาป็นประเทศเอกราชนั้น ถ้าเป็นสมัยก่อน  

ก็อาจคิดว่าการแยกตัวนั้น ถ้าทำแล้วก็จะทำให้ฐานะของดินแดนที่แยกตัว

ยิ่งเล็กลงในวงการนานาชาติ บทบาทและความสำคัญก็จะลดลงเสียยิ่งกว่า

ยังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม แต่ก็มีแนวคิดเมื่อมีสหภาพ

ยุโรป หรือ EU อย่างป็นทางการอยู่ในปัจจุบัน การแยกตัวและเป็น  
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ส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปก็น่าจะไม่ทำให้ฐานะและบทบาทลดลง เพราะ

สหภาพยุโรปนั้นก็เป็นตัวแทนที่ใหญ่กว่าประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่แล้ว 

ความเห็นของผู้ที่อยากแยกตัวและไม่อยากแยกตัวนี้มีอยู่พอสมควร 

แต่เชื่อกันว่าเสียงข้างมากยังน่าจะไปในทางที่ให้ภาคปกครองและเขตชุมชน

ได้มีโอกาสปกครองตนเองมากขึ้น และยังอยู่ในสหพันธรัฐเบลเยี่ยม  

มากกว่าที่จะแยกตัวออกไป ที่สำคัญเขตปกครองพิเศษบรัสเซลส-์มหานคร

นั้นเป็นพื้นที่ที่ใช้สองภาษา การแยกตัวออกไปจึงเป็นเรื่องยาก แม้จะมีการ

ขัดแย้งกันในเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตพิเศษนี้อยู่บ้างก็ตาม 

สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าหน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือเทศบาล

กับหน่วยปกครองระดับบนสุดอันได้แก่รัฐบาลสหพันธ์นั้นไม่ค่อยมีปัญหา

ขัดแย้งกัน เพราะภาคปกครองกับเขตชุมชนได้เป็นตัวกลางที่จะไปทั้งกำกับ

ดูแลและประสานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ 
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รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเบลเยี่ยม 
(เฉพาะบางมาตราที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงในงานชิ้นนี้) 

 

Article 4 

Belgium comprises for linguistic regions: the Dutch-speaking 

region, the French-speaking region, the bil ingual region of 

Brussels-Capital and the German-speaking region. 

Each municipality of the Kingdom forms part of one of 

these linguistic regions. 

The boundaries of the four linguistic regions can only be 

changed or corrected by a law passed by a majority of the votes 

cast in each linguistic group in each House, on condition that a 

majority of the members of each group is present and provided 

that the total number of votes in favour that are cast in the two 

linguistic groups is equal to at least two thirds of the votes cast. 

Article 5 

The Flemish Region comprises the following provinces: 

Antwerp, Flemish Brabant, West Flanders and Limburg. The 

Walloon Region comprises the following provinces: Walloon 

Brabant, Hainaut, Liege, Luxembourg and Namur. 

A law is required, if it is found necessary, to further divide 

the territory to create more provinces. 
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A law can exclude certain territories, of which it establishes 

the boundaries, from division into provinces, bring them directly 

under the federal executive power and subject them to a specific 

statute. This law must of passed by a majority as described in 

Article 4, last paragraph. 

Article 6 

Provincial subdivisions can only be established by virtune of 

a law. 

Article 7 

The boundar ies of the State, the provinces and the 

municipalities can only be changed or corrected by virtue of a law. 

Article 7bis 

In the exercise of their respective competences, the 

Federal State, the Communities and the Regions follow the 

objectives of lasting development in its social, economic and 

environmental aspects, taking into account the solidarity between 

the generations. 

Article 30 

The use of languages spoken in Belgium is optional; only 

the law can rule on this matter, and only for acts of the public 

authorities and for judicial affairs. 
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Article 43 

1. For cases determined by the Constitution, the elected 

members of each House are divided into a Dutch linguistic group 

and a French linguistic group, in the manner determined by the 

law. 

2. The senators referred to in Article 67, I, Io, 3o and 6o 

make up the Dutch linguistic group of the Senate. The senators 

referred to in Article 67, I, 2o, 4o and 7o make up the French 

linguistic group of the Senate. 

Article 54 

Except for budgets and laws requiring a special majority, a 

reasoned motion signed by at least three-quarters of the members 

of one of the linguistic groups and tabled following the depositing 

of the report and prior to the final vote in public sitting can 

declare that the provisions that it designates of a Government bill 

or private member’s bill can gravely damage relations between 

the Communities. 

In this case, Parliamentary procedure is suspended and the 

motion is referred to the Council of Ministers, which within thirty 

days gives its reasoned opinion on the motion and invites the 

House invo lved to pronounce on th i s op in ion or on the 

Government bill or private member’s bill that, if need be, has 

been amended. 
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This procedure can be applied only once by the members 

of a linguistic group with regard to the same Government bill of 

private member’s bill. 
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CHAPTER IV 
ON COMMUNITIES AND REGIONS 

 

SECTION I 

ON BODIES 

SUB-SECTION I 

ON COMMUNITY AND REGIONAL PARLIAMENTS 

Article 115 

1. There is a Parliament of the Flemish Community, called 

the F lemish Par l i ament , and a Par l i ament of the French 

Community, the composit ion and functioning of which are 

determined by a law adopted by a majority as described in 

Article 4, last paragraph. 

There is a Parliament of the German-speaking Community, 

the composition and functioning of which are determined by the 

law. 

2. Without prejudice to Article I 37, the regional bodies 

referred to in Article 39 include a Parliament for each Region. 

Article 116 

1. The Community and Regional Parliaments are composed 

of elected representatives. 
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2. Each Community Parliament is composed of members 

elected directly as members of a Regional Parliament. 

Except when Art ic le I 37 is appl ied, each Regional 

Parliament is composed of members elected directly as members 

of the Regional Parl iament concerned or as members of a 

Community Parliament. 

Article 117 

Members of the Community and Regional Parliaments are 

elected for a period of five years. The Community and Regional 

Parliaments are re-elected as a whole every five years. 

Unless a law, adopted by a majority as described in Article 

4, last paragraph, specifies otherwise, Community and Regional 

Parliament elections take place on the same day and coincide 

with European parliamentary elections. 

Article 118 

1. Elections referred to in Article I 16, 2, as well as the 

composi t ion and funct ion ing of Community and Regional 

Parliaments are regulated by the law. Expect for the Parliament of 

the German-speaking Community, such a law is adopted by a 

majority as described in Article 4, last paragraph. 

2. A law adopted by a majority as described in Article 4, 

last paragraph designates those matters to the elect ion, 
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composition and functioning of the Flemish Community Parliament, 

the French Community Parl iament and the Walloon Region 

Parliament which are regulated by these Parliaments, each one for 

matters of its concern, either by federate law or by rule as 

referred to in Article I34, according to the case. This federate 

law and this rule as referred to in Article I 34 are adopted by a 

two-thirds majority of the votes cast, provided that a majority of 

members of the Parliament concerned is present. 

Article 118bis 

Within the national borders, the members of the Regional 

and Community Parliaments, referred to in Articles 2 and 3, have 

the right to free travel on all means of transport operated or 

conceded by the public authorities. 

Article 119 

A member of a Community or Regional Parliament cannot 

be at the same time a member of the House of Representatives. 

Moreover, neither can he be a senator as referred to in Article 

67, I, Io, 2o, 6o and 7o 

Article 120 

All members of Community and Regional Parliaments benefit 

from the immunities described in Articles 58 and 59 
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SUB-SECTION II 

ON COMMUNITY AND REGIONAL GOVERNMENTS 

Article 121 

1. There is a Government of the Flemish Community and a 

Government of the French Community, the composition and 

functioning of which are determined by a law adopted by a 

majority as described in Article 4, last paragraph. 

There is a Government of the German-speaking Community, 

the composition and functioning of which are determined by the law. 

2. Without prejudice to Article I 37, the regional bodies 

referred to in Article 39 include a Government for each Region. 

Article 122 

Members of each Community or Regional Government are 

elected by their Parliament. 

Article 123 

1. The law establishes the composition and functioning of 

the Community and Regional Governments. Expect with regard to 

the Government of the German-speaking Community, this law is 

adopted by a majority as described in Article 4, last paragraph. 

2. A law adopted by a majority as described in Article 4, 

last paragraph des ignates those matters re la t ing to the 
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compos i t ion and funct ion ing of the F lemish Commun i ty 

Government, the French Community Government and the Walloon 

Region Government which are regulated by their Parliaments, each 

one for matters of its concern, either by federate law or by rule 

as referred to in Article I 34, according to the case. This 

federate law and this rule referred to in Article I 34 are adopted 

by a two-thirds majority of the votes cast, provided that a 

majority of the members of the Parliament concerned is present.  

Article 124 

No member of a Community or Regional Government can 

be prosecuted or be the subject of any investigation with regard 

to opinions expressed and votes cast by him in the exercise of 

his duties. 

Article 125 

Members of a Community or Regional Government are tried 

exclusively by the appeal court for offences they have allegedly 

committed in the exercise of their duties The same rule applies in 

the case of offences allegedly committed by members of a 

Community or Regional Government outside the exercise of their 

duties and for which they are tried during the exercise of their 

duties. As the case may be, Articles I 20 and 59 are not 

applicable. 

The law determines the manner of proceeding against them, 

both when they are prosecuted and when they are tried. 
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The law designates the appeal court that has jurisdiction, 

which sits in banc, and specifies its composition. The judgments 

of the appeal court can be appealed to the united chambers of 

the Supreme Court, which does not pronounce on the merits of 

the case. 

Only the public prosecutor to the appeal court having 

jurisdiction may institute and lead criminal proceedings against a 

member of a Community or of a Regional Government. 

Authorisation by the Parl iament of the Community or 

Region, each one for matters of its concern, is required for any 

public prosecutor’s request to refer the member concerned to a 

particular court or to discharge him, for his direct summons before 

the appeal court and, except in a case of a flagrant offence, for 

his arrest. 

The law determines the procedure to be followed when 

Articles I 03 and I 25 are both applicable and when there is a 

double application of Article I 25. 

A pardon may be granted to a member of a Community or 

Regional Government convicted in accordance with the first 

paragraph only upon request by the Community or Regional 

Parliament concerned. 

The law determines in which cases and in accordance with 

which rules injured parties may bring a civil action. 
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The laws referred to in the present article must be adopted 

by a majority as described in Article 4, last paragraph. 

Transitional provision 

The present article is not applicable to acts which have 

been the subject of a preliminary judicial investigation or to 

proceedings instituted prior to the entry into force of the law 

implementing the article. 

In such a case, the following rule applies: the Community 

or Regional Parliament concerned has the right to indict members 

of their Government and to bring them before the Supreme Court. 

Only the united chambers of this court have jurisdiction to try 

ministers in cases covered by the criminal laws and by application 

of the penalties prescribed by such laws. The special Law of 28 

Feb r u a r y 1997 c on c e r n i n g t h e t empo r a r y a nd p a r t i a l 

implementation of Article I 25 of the Constitution remains 

applicable in such cases. 

Article 126 

Constitutional provisions that apply to members of the 

Reg i ona l and Commun i t y Gove rnmen t s , as we l l a s t he 

implementing laws referred to in Article I 25, last paragraph apply 

equally to Regional secretaries of State. 
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SECTON II 

ON RESPONSIBILITIES 

 

SUB-SECTION I 

ON THE RESPONSIBILITES OF THE COMMUNITIES 

Article 127 

1. The Parliaments of the Flemish and French Communities, 

each one in so far as it is concerned, regulate by federate law: 

 Io  cultural matters; 

 2o  education, with the exception of: 

 a) The setting of the beginning and of the end of 

compulsory education; 

 b)  minimum standards for the granting of diplomas; 

 c) the pension scheme; 

 3o  cooperation between the Communities, as well as 

international cooperation, including the concluding or 

treaties for those matters referred to in Io and 2o 

A law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph designates the cultural matters referred to in Io and 

determines the forms of cooperation referred to in 3o, as well as 

the specific arrangements for the concluding or treaties referred 

to in 3o  



10�

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

2. These federate laws have the force of law in the Dutch-

speaking and French-speaking regions respectively, as well as in 

those institutions established in the bilingual region of Brussels-

Capital which, because of their activities, must be considered as 

belonging exclusively to one Community or the Other. 

Article 128 

I. The Parliaments of the Flemish and French Communities 

regulate by federate law, each one in so far as it is concerned, 

person-related matters, as well as, in such matters, cooperation 

between the Communities and international cooperation, including 

the concluding of treaties. 

A law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph designates such person-related matters and determines 

the forms of cooperation, as well as the specific arrangements for 

the concluding of treaties. 

2. These federate laws have the force of law in the Dutch-

speaking and French-speaking regions respectively, as well as – 

unless a law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph determines otherwise – with regard to those institutions 

established in the bilingual region of Brussels-Capital which, 

because of their organization, must be considered as belonging 

exclusively to one Community or the other. 
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Article 129 

I. The Parliaments of the Flemish and French Communities, 

to the exclusion of the federal legislator, regulate by federate law, 

each one as far as it is concerned, the use of languages for: 

 Io  administrative matters; 

 2o  education in the establishments created, subsidized or 

recognized by the public authorities; 

 3o  social relations between employers and their personnel, 

as well as company acts and documents required by 

the law and by regulations. 

2. These federate laws have the force of law in the Dutch-

speaking and French-speaking regions respectively, except as 

concerns: 

 -  the municipalities or groups of municipalities adjacent to 

another linguistic Region and in which the law prescribes 

or permits the use of another language that that of the 

Region in which they are located. For these municipalities, 

a change to the rules governing the use of languages 

in the matters as described in I may be made only by 

a law adopted by a majority as described in Article 4, 

last paragraph; 

 -  services whose activities extend beyond the linguistic 

region within which they are located; 

 -  federal and international institutions designated by the 

law whose activities are common to more than on 

Community. 
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Article 130 

I. the Parl iament of the German-speaking Community 

regulates by federate law:  

 Io  cultural matters; 

 2o  person-related matters; 

 3o  education, within the limits established by Article I 27, 

I, first paragraph, 2o; 

 4o cooperation between the Communities, as well as 

international cooperation, including the conclusion of 

treaties, for matters referred to in Io, 2o and 3o 

 5o  the use of languages for education in establishments 

created, subsidized or recognized by the public authorities. 

The law designates the cultural and person-related matters 

referred to in Io and 2o and determines the forms of cooperation 

referred to in 4o, as well as the manner in which treaties are 

concluded. 

2. These federate laws have the force of law in the 

German-speaking region. 

Article 131 

The law determines the measures designed to prevent all 

forms of discrimination for ideological or philosophical reasons. 
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Article 132 

The right to propose legislation belongs to the Community 

Government and to the members of the Community Parliament. 

Article 133 

Only the federate law can give an authoritative interpretation 

of federate laws. 

SUB-SECTION II 

ON THE COMPETENCES OF THE REGIONS 

Article 134 

Laws passed in order to execute Article 39 determine the 

judicial force of the rules which the bodies that they create enact 

in matters which they determine. 

They can confer to these bodies the power to pass 

federate laws that have the force of law, within the jurisdiction 

and in the manner that they determine. 

SUB-SECTION III 

SPECIAL PROVISIONS 

Article 135 

A law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph designates the authorities which exercise for the 
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bilingual region of Brussels-Capital the competences not assigned 

to the Communities in the matters referred to in Article I 28, I. 

Article 136 

There are linguistic groups within the Parliament of the 

Brussels-Capital Region, as well as executive colleges, responsible 

for Community matters; their composition, functioning and 

competences and, without prejudice to Article I 75, their financing 

are regulated by a law adopted by a majority as described in 

Article 4, last paragraph. 

The colleges together form the United College, which acts 

as a consultation and coordination body between the two 

Communities. 

Article 137 

With a view to the application of Article 39, the Parliaments 

of the Flemish and French Communit ies, as wel l as thei r 

respect ive Governments, may exercise the competences, 

respectively, of the Flemish Region and of the Walloon Region, 

under the conditions and according to the terms set by the law. 

This law must be adopted by a majority as described in Article 4, 

last paragraph. 



110

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

Article 138 

The Parliament of the French Community, on one hand, and 

the Parliament of the Walloon Region and the French linguistic 

group of the Parliament of the Brussels-Capital Region, on the 

other hand, may decide by common accord and each by federate 

law, that in the French-speaking region, the Parliament and the 

Government of the Walloon Region and, in the bilingual region of 

Brussels-Capital, the French linguistic group of the Parliament of 

the Brussels-Capital Region and its executive college exercise, in 

full or in part, competences of the French Community. 

These federate laws are adopted by a two-thirds majority 

of the votes cast within the Parliament of the French Community 

and by absolute majority of the votes cast within the Parliament 

of the Walloon Region and within the French linguistic group in 

the Parliament of the Brussels-Capital Region, provided that a 

majority of the Parliament members or of the members of the 

linguistic group concerned is present. They can regulate the 

financing of the competences which they designate, as well as 

the transfer of personnel, assets, rights and obligations linked 

with these competences. 

These competences are exercised, according to the case, 

by means of federate laws, decisions or regulations. 
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Article 139 

Upon proposal by their respective Governments, the 

Parliament of the German-speaking Community and the Parliament 

of the Walloon Region can, each by federate law, decide by 

common accord that the Parliament and the Government of the 

German-speaking Community exercise, in whole or in part, 

competences of the Walloon Region. 
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CHAPTER VIII 
ON PROVINCIAL AND MUNICIPAL INSTITUONS 

Article 162 

Provincial and municipal institutions are regulated by the 

law. The law guarantees the appl icat ion of the fol lowing 

principles: 

 Io the direct election of the members of provincial and 

municipal councils; 

 2o  the attribution to provincial and municipal councils of all 

that is of provincial and  municipal interest, without 

prejudice to the approval of their acts in the cases and 

in the manner that the law determines; 

 3o  the decentralization of competences to provincial and 

municipal institutions; 

 4o  the public nature of provincial and municipal council 

meetings, within the limits established by the law; 

 5o  the disclosure of accounts and budgets; 

 6o  the intervention of the supervisory authority or of the 

federal legislative power to prevent the law from being 

violated or public interests from being harmed. 

In accordance with a law adopted by a majority as described 

in Article 4, last paragraph, the organization and exercise of 

administrative supervision can be regulated by the Community or 

Regional Parliaments. 
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In accordance with a law adopted by a major i ty as 

described in Article 4, last paragraph, the federate law or rule 

referred to in Article I 34 establishes the conditions and the 

manner in which several provinces or municipalities can cooperate 

or from associations. However, provincial councils or municipal 

councils cannot be permitted to deliberate jointly. 
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TITLE V 
ON FINANCES 

Article 170 

1. Taxes to the benefit of the State can only be introduced 

by a law. 

2. Taxes to the benefit of a Community or Region can only 

be introduced by a federate law or a rule as described in Article 

I 34. 

The law determines, with respect to the taxes referred to 

in the first paragraph, the exceptions that are proved to be 

necessary. 

3. A charge or tax can only be introduced by a province 

by the decision of its council. 

The law determines, with respect to the taxes described in 

the f irst paragraph, the exceptions that are proved to be 

necessary. 

The law can abolish, either totally or partially, the taxes 

referred to in the first paragraph. 

4 . A cha rge o r tax can on ly be in t roduced by the 

metropolitan districts, federations of municipalities or by the 

municipalities by a decision of their council. 

The law determines, with respect to the taxes referred to 

in the first paragraph, the exceptions that are proved to be 

necessary. 
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Article 171 

Taxes to the benefit of the State, a Community or a Region 

are subject to an annual vote. 

The rules which introduce them are valid only for one year 

if they are not renewed. 

Article 172 

No privileges with regard to taxes can be introduced. 

No exemption or reduction of taxes can be introduced 

except by a law. 

Article 173 

Except to the benef i t of the prov inces , the bodies 

responsible for polders and for draining and flood protection, an 

except for the cases formally excepted by the laws, the federate 

laws and rules referred to in Article I 34, charges can only be 

claimed from citizens in the form of taxes to the benefit of the 

State, the Community, the Region, the metropolitan district, the 

federation of municipalities or the municipality. 

Article 174 

Each year, the House of Representatives passes the law 

that settles the final accounts and approves the budget. However, 

the House of Representatives and the Senate fix their respective 

operating allowances annually. 
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All State receipts and expenditure must be included in the 

budget and in the accounts. 

Article 175 

A law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph establishes the system for financing the Flemish 

Community and the French Community. 

The Flemish and French Community Parliaments, each one 

for matters of its concern, decide by federate law upon the use 

of their revenues. 

Article 176 

A law establishes the system for financing the German-

speaking Community.  

The Parliament of the German-speaking Community decides 

by federate law upon the use of its revenues. 

Article 177 

A law adopted by a majority as described in Article 4, last 

paragraph establishes the system for financing the Regions. 

Regional Parliaments determine, each one for matters of its 

concern, the use of their revenues, by means of the rules 

referred to in Article I 34. 



11�

การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม

Article 178 

Under the conditions and in the manner stipulated by a law 

adopted by a majority as described in Article 4, last paragraph, 

the Parliament of the Brussels-Capital Region transfers, by the 

rule referred to in Article I 34, financial means to the Joint 

Community Commission and to the Flemish and French Community 

Commissions. 

Article 179 

No pension or gratuity payable by the public treasury can 

be attributed other than by virtue of a law. 

Article 180 

Members of the Court of Audit are appointed by the House 

of Representative for a term established by the law. 

The Court is responsible for examining and validating the 

general administration accounts and the accounts of all accounting 

officers answerable to the pubic treasury. It must see that no 

budgetary item is surpassed and that no transfers take place. The 

Court also has general oversight of operations relating to the 

establishment and collection of entitlements owned to the State, 

including tax receipts. It clears the accounts of the various State 

administrations and is responsible for collecting all information and 

accounting documents needed for that purpose. General accounts 

of the State are submitted to the House of Representatives with 

the Court of Audit’s observations. 
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This Court is organised by the law. 

Article 181 

1. The salaries and pensions of ministers of religion are paid 

for by the State; the amounts required are charged annually to 

the budget. 

2. The sa la r ies and pens ions of representat ives of 

organisations recognized by the law as providing moral assistance 

according to a non-denominational philosophical concept are paid 

for by the State; the amounts required are charged annually to 

the budget. 

Article 189 

The text of the Constitution is drafted in Dutch, in French 

and in German. 

Article 194 

The city of Brussels is the Capital of Belgium and the seat 

of the Federal Government. 
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