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	 งานสััมมนาเร่ิ่�มต้้นโดยการิ่บริ่ริ่ยายพิเ่ศษ	เร่ิ่�อง	“ภูมูิทิัศัน์ก์ารเมืิอง
ของประเทัศสวิิตเซอร์แลน์ด์์”	โดย	H.E.	Mrs.	Helene	Budliger	Artieda	

เอกอัคริ่ริ่าชทููต้สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์	 ได้อธ่ิบายถึึงปริ่ะเด็นสัำาคัญเก่�ยวิกับ 

ภาพิริ่วิมการิ่เม่องการิ่ปกคริ่องของสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์	 เพ่ิ�อช่�ให้้เห็้นถึึง 

ควิามสัำาคัญของกริ่ะบวินการิ่ออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้

สัมิมินาเวัที่ีสาธิารณะ 

: ฉััน์ทัามิติใน์สังคมิภูายใต้ควิามิหลากหลายทัางวิัฒน์ธรรมิ
ประชาธิปไตยใน์สวิิตเซอร์แลน์ด์์ 
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	 สัำาห้รัิ่บปริ่ะเด็นเก่�ยวิกับภาพิริ่วิมการิ่เม่อง 

การิ่ปกคริ่องของสัวิ่ต้เซอร์ิ่แลนด์นั�นทู่านเอกอัคริ่ริ่าชทููต้ 

ได้อธ่ิบายว่ิา	 สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์เป็นปริ่ะเทูศห้นึ�งทู่� ม่ 

ควิามห้ลากห้ลายทูางวัิฒนธิริ่ริ่มและภาษา	 อันเป็น

ลักษณะพ่ิเศษของสัังคมสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์	และแม้ว่ิาจะเป็น

สัังคมแห้่งควิามห้ลากห้ลายแต้่สัว่ิต้เซอริ่์แลนด์ม่ริ่ะบบ

การิ่กริ่ะจายอำานาจสู่ัทู้องถ่ึ�นทู่�ม่ปริ่ะส่ัทูธ่ิภาพิ	 กล่าวิค่อ 

ทุูกจังห้วัิด	(Cantons)	ของสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์นั�นสัามาริ่ถึทู่�

จะตั้ดส่ันใจได้โดยอ่สัริ่ะ	ไม่ม่ใคริ่ห้ร่ิ่อสัถึาบันการิ่เม่องใด

ม่อำานาจเบ็ดเสัร็ิ่จสัมบูริ่ณ์	ตั้วิอย่างทู่�เห็้นได้ชัดเจนค่อ

1. ระบบการศึึกษา	 ทู่�ไม่ได้ริ่วิมศูนย์ทู่�ศูนย์กลางเพ่ิยง

อย่างเด่ยวิทุูกจังห้วัิดม่มห้าว่ิทูยาลัยเป็นของต้นเอง

และสัามาริ่ถึจัดการิ่ได้อย่างอ่สัริ่ะ

2. ระบบภาษี	 ปริ่ะชาชนชาวิสัวิ่สัเส่ัยภาษ่ให้้แก่รัิ่ฐบาล

กลางและริ่ฐับาลทูอ้งถ่ึ�น	โดยแต้ล่ะจังห้วัิดม่อัต้ริ่าการิ่

จัดเก็บภาษ่ทู่�แต้กต่้างกันขึ�นอยู่กับนโยบายของ 

ทู้องถ่ึ�นนั�น	 ๆ	 ด้วิยเห้ตุ้น่�จึงทูำาให้้แต่้ละทู้องถ่ึ�นม่

บทูบาทูในการิ่บร่ิ่ห้าริ่จัดการิ่อำานาจทู่�เป็นอ่สัริ่ะและม่

ปริ่ะส่ัทูธ่ิภาพิ

	 ในส่ัวินของปริ่ะเด็นเก่�ยวิกับกระบวนการออกเสีียง

ปริ่ะชามต่้ของสัวิ่ต้เซอริ่์แลนด์นั�นเป็นรูิ่ปแบบห้นึ�งของ	

“ประชาธิิปไตยทางตรง (Direct Democracy)”

สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์ได้นำาริ่ะบบดังกล่าวิมาใช้เป็นปริ่ะเทูศแริ่ก	 ๆ	

และค่อนข้างปริ่ะสับควิามสัำาเร็ิ่จ	ถืือว่่าฉัันทามติิ (Consensus) 
เป็็นเคร่ื่�องมือสำำาคัญในการื่แก้ป็ัญหาเรื่่�องป็รื่ะชาธิิป็ไติยแบบติัว่แทน 
เพิริ่าะปริ่ะชาธิ่ปไต้ยแบบตั้วิแทูนค่อรูิ่ปแบบการิ่ปกคริ่องทู่�

ปริ่ะชาชนเล่อกตั้�งผูู้้แทูนเข้าไปเพ่ิ�อสัร้ิ่างกฎห้มายและนโยบาย

ในนามของปริ่ะชาชน	เพิริ่าะบางครัิ่�งปริ่ะชาธิป่ไต้ยแบบต้วัิแทูน

ไม่ได้ต้อบสันองควิามต้้องการิ่ของปริ่ะชาชนอย่างแทู้จร่ิ่ง 

จึงนำาไปสู่ัการิ่เร่ิ่ยกริ่้องให้้ใช้กลไกแบบปริ่ะชาธิ่ปไต้ยทูางต้ริ่ง

มากขึ�น	

	 นอกจากน่�	 สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์ม่ริ่ะบบสัองสัภา	 ค่อ 

สัภาล่าง	(Lower	House)		ปริ่ะกอบด้วิยสัมาช่กสัภาผูู้้แทูน

ริ่าษฎริ่จำานวิน	200	คน	และสัภาสังู	(Upper	House)	จำานวิน	

40	 คนซึ�งเป็นตั้วิแทูนแต่้ละจังห้วัิดได้รัิ่บการิ่เล่อกตั้�งจาก

ปริ่ะชาชน	 เม่�อสัมาช่กรัิ่ฐสัภาทัู�งสัองสัภาม่จุดยึดโยงกับ

ปริ่ะชาชนทู่�ชัดเจน	จึงทูำาให้้สัภาของสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์ม่มุมมอง

ทู่�เปิดกว้ิาง	ทุูกคนม่อำานาจและม่ส่ัทูธ่ิเทู่าเทู่ยมกัน	และทักุครั�ง
ก่อน์ทั่�รัฐบาลจะม่ิร่างรัฐบัญญัติ หรือร่างกฎหมิายต่าง ๆ  จำาเป็น์ 
ต้องม่ิการลงประชามิติจากคน์ทัั�งประเทัศ เพื่่�อรับฟัังเส่ยงประชาชน์
ก่อน์เสมิอ 
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	 ถัึดมา	Prof.	Dr.	Daniel	Kübler	จาก	The	Research	Center	on	Direct	

Democracy	ได้บริ่ริ่ยายเร่ิ่�อง	 “ประชาธิปไตยใน์สวิิตเซอร์แลน์ด์์ : ฉััน์ทัามิติใน์สังคมิภูายใต้
ควิามิหลากหลายทัางวิฒัน์ธรรมิ”	ว่ิทูยากริ่ได้กล่าวิถึึงปริ่ะเด็นห้ลักสัำาคัญ	4	ปริ่ะเด็น	ดังน่�

ประเด์็น์ทั่�หน์่�ง คำาน์ิยามิประชาธิปไตยทัางตรง

	 ว่ิทูยากริ่ได้ให้้คำาน่ยามของปริ่ะชาธ่ิปไต้ยทูางต้ริ่ง 

ไว้ิว่ิา	ค่อ	การิ่ตั้ดส่ันใจโดยต้ริ่งโดยปริ่ะชาชน	ไม่ได้ผู่้านตั้วิแทูน	

ซึ�ง	 ว่ิธ่ิการิ่ห้นึ�ง	 ค่อ	 กริ่ะทูำาผู่้านเคร่ิ่�องม่อทู่�เร่ิ่ยกว่ิา	 “การิ่ทูำา

ปริ่ะชามต่้”	คนสัว่ิสัสัามาริ่ถึเข้าช่�อเพ่ิ�อเสันอคัดค้านกฎห้มาย

ทู่�รัิ่ฐสัภาออกห้ร่ิ่อเสันอแก้ไขรัิ่ฐธิริ่ริ่มนูญผู่้านการิ่ลงปริ่ะชามต่้

ได้	 ว่ิธ่ิการิ่ดังกล่าวิน่�ช่วิยรัิ่บปริ่ะกันว่ิาเส่ัยงส่ัวินน้อยจะม่พ่ิ�นทู่�

ในสัังคม	 โดยรัิ่ฐบาลกลางสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์จะกำาห้นดวัิน 

ลงปริ่ะชามต่้กันทุูกสัามเด่อนห้ร่ิ่อ	 4	 ครัิ่�งต่้อปี	 ซึ�งรัิ่ฐบาลได้ 

จัดทูำาคู่ม่อทู่�ม่ควิามค่ดเห็้นทัู�งสัองฝ่่ายแจกให้้พิลเม่องทู่�ม่ส่ัทูธ่ิ

ลงคะแนนทุูกคนก่อนวัินลงปริ่ะชามต่้	

ประเด์็น์ทั่�สอง การออกเส่ยงประชามิติของสวิิตเซอร์แลน์ด์์

	 ในปริ่ะเด็นน่�	 ว่ิทูยากริ่ได้กล่าวิถึึงลักษณะการิ่ออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้ใน 

สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์	 ว่ิา	 กลไกแบบปริ่ะชาธ่ิปไต้ยทูางต้ริ่งในสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์นั�น 

ม่ควิามโดดเด่นทัู�งในแง่ของการิ่ให้้พิลเม่องม่ส่ัทูธ่ิ�กำาห้นดปริ่ะเด็นการิ่เม่อง 

ห้ลากห้ลายด้าน	 ตั้�งแต่้ส่ัทูธ่ิ�ทัู�วิไปจนถึึงปริ่ะเด็นควิามมั�นคงและการิ่ต่้างปริ่ะเทูศ	

และในแง่ปริ่ะสับการิ่ณ์อันยาวินานของสัวิ่ต้เซอริ่์แลนด์ในการิ่ลงปริ่ะชามต่้นั�น

ทูำาให้้ทุูกเร่ิ่�องในช่ว่ิต้ปริ่ะจำาวัินของชาวิสัวิ่สัต้้องผู่้านการิ่ลงปริ่ะชามต่้ก่อนเสัมอ 

ไม่ว่ิาจะเป็นเร่ิ่�องงบปริ่ะมาณการิ่ออกกฎห้มาย	ห้ร่ิ่อแม้กริ่ะทัู�งเร่ิ่�องทัู�วิไป	

ประเด็์น์ทั่�สามิ รปูแบบการออกเสย่งประชามิติ

	 ว่ิทูยากริ่ได้ช่�ให้้เห็้นถึึงรูิ่ปแบบการิ่ออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้

ในสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์ทัู�งห้มด	3	รูิ่ปแบบ	ดังน่�

1. การทัำาประชามิติทั่�รัฐธรรมิน์ูญบัญญัติให้ต้องทัำา
(Mandatory Referendum) 

	 รัิ่ฐธิริ่ริ่มนูญของสัวิ่ต้เซอริ่์แลนด์นั�น	 กำาห้นดให้้ 

การิ่เปล่�ยนแปลงแก้ไขเร่ิ่�องสัำาคัญในริ่ะดับชาต่้1	เช่น	ปริ่ะเด็น

เก่�ยวิกับควิามมั�นคงของปริ่ะเทูศ	 ปริ่ะเด็นในการิ่ขอเข้าเป็น

1  ตำำ�ร�ท�งวิิช�ก�รเรียกประเด็็นเหล่่�นี�รวิมกันว่ิ� “ประเด็็นที�เกี�ยวิข้้องกับรัฐธรรมนูญ” (Constitutional Issue) หม�ยถึึงประเด็็นที�มีควิ�มสำำ�คัญ

ในระด็บัรัฐธรรมนูญ เน่�องจ�กอ�จจะสำง่ผล่กระทบต่ำอโครงสำร้�งข้ององคก์รท�งก�รเม่อง กระทบตำอ่รัฐธรรมนูญ หร่อโครงสำร้�งเกี�ยวิกับอำ�น�จอธปิไตำย 
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ติิดติามการสััมมนา

สัมาช่กองค์กริ่ทู่�ม่อำานาจเห้น่อรัิ่ฐ	อาทู่	สัห้ภาพิยุโริ่ป	(EU)	ห้ร่ิ่อ

สัห้ปริ่ะชาชาต่้	 (UN)	 ห้ร่ิ่อการิ่แก้ไขรัิ่ฐธิริ่ริ่มนูญ	 ริ่วิมถึึง 

การิ่ยกเล่กกฎห้มายริ่ะดับสัห้พิันธิรัิ่ฐซึ�งบังคับใช้มานานเก่น

กว่ิา	1	ปี	เป็นปริ่ะเด็นทู่�ถูึก	“บังคับให้้ต้้องทูำา”	ปริ่ะชามต่้	เพ่ิ�อ

ขอควิามเห็้นชอบจากปริ่ะชาชนก่อน	 	 ซึ�งเร่ิ่ยกว่ิา	 “ปริ่ะชามต่้

ภาคบังคับ”	 ห้ร่ิ่อ	 Mandatory	 Referendum	 	 สัำาห้รัิ่บ 

พิลเม่องชาวิสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์	แม้ว่ิาการิ่ทูำาปริ่ะชามต่้ในรูิ่ปแบบ

น่�จะดำาเน่นการิ่จัดการิ่โดยรัิ่ฐบาล	 แต่้ก็ไม่ได้ห้มายควิามวิ่า

รัิ่ฐบาลเป็นผูู้้ม่อำานาจร่ิ่เร่ิ่�มให้้ม่การิ่ออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้	

2. การทัำาประชามิติทัางเลือก (Optional Referendum)
	 ต้ามกฎห้มายของสัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์นั�นได้ให้้อำานาจ

ปริ่ะชาชนในการิ่เร่ิ่ยกร้ิ่องเพ่ิ�อขอทูำาปริ่ะชามต่้ได้ห้ากปริ่ะชาชน

ไม่เห็้นด้วิยกับกฎห้มายทู่�รัิ่ฐสัภานำาเสันอห้ร่ิ่อม่การิ่แกไ้ขโดย

รัิ่ฐสัภา	 เร่ิ่ยกริ่ะบบดังกล่าวิว่ิา	 “ปริ่ะชามต่้ทูางเล่อก”	 ห้ร่ิ่อ	

Optional	Referendum	โดยต้้องม่ริ่ายช่�อพิลเม่องอย่างต้ำ�า	

50,000	 ริ่ายช่�อและต้้องริ่วิบริ่วิมภายใน	100	 วัินนับแต่้วัินทู่�

ปริ่ะกาศกฎห้มายนั�นในริ่ัฐก่จจานุเบกษา	 เพ่ิ�อเร่ิ่ยกริ่้องให้้ม่

การิ่ทูำาปริ่ะชามต่้	 ซึ�งห้ากม่การิ่เข้าช่�อกันขอให้้ม่การิ่ทูำา

ปริ่ะชามต่้	 กฎห้มายจะยังไม่ม่ผู้ลบังคับใช้	 จนกว่ิาจะได้รัิ่บ 

การิ่ริ่บัริ่องจากผูู้้มาออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้กอ่นอย่างน้อยครึิ่�งห้นึ�ง	

3. การทัำาประชามิติทั่�ริ เ ริ�มิโด์ยพื่ลเมิืองเพื่่�อขอแก้ ไขเพ่ื่�มิเติมิ
รัฐธรรมิน์ูญ (Popular initiative)
	 พิลเม่องสัวิ่สัสัามาริ่ถึย่�นเร่ิ่�องเพ่ิ�อขอแก้ไขห้ร่ิ่อ

เปล่�ยนแปลงรัิ่ฐธิริ่ริ่มนูญได้	แต่้ปริ่ะเด็นทู่�เสันอแก้ไขเพ่ิ�มเต่้ม

นั�นจะต้้องสัอดคลอ้งกับห้ลักการิ่ของกฎห้มายริ่ะห้วิา่งปริ่ะเทูศ	

โดยรัิ่ฐสัภาจะเป็นผูู้้ต้ริ่วิจสัอบว่ิาปริ่ะเด็นทู่�ขอแก้ไขเพ่ิ�มเต่้มนั�น	

ขัดห้ร่ิ่อแย้งกับกฎห้มายริ่ะห้ว่ิางปริ่ะเทูศห้ร่ิ่อไม่	

ประเด์น็์ท่ั�ส่� ขอ้ด์แ่ละขอ้จำากดั์ของการใชก้ลไก
ประชาธิปไตยทัางตรงใน์สวิิตเซอร์แลน์ด์์
 

	 ในปริ่ะเด็นน่�	ว่ิทูยากริ่ได้กล่าวิถึึงข้อด่ของการิ่ใช้กลไก

ปริ่ะชาธิ่ปไต้ยทูางต้ริ่งทู่�เปิดโอกาสัให้้ปริ่ะชาชนม่การิ่ลง

ปริ่ะชามต่้	ว่ิาสัามาริ่ถึป้องกันการิ่ลงถึนนปริ่ะทู้วิงของพิลเม่อง	

ทูำาให้้การิ่แสัดงออกในปริ่ะเด็นการิ่เม่องม่เสัร่ิ่ภาพิมากขึ�น 

การิ่ใช้กลไกดังกล่าวิทูำาให้้สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์กลายเป็นปริ่ะเทูศ

ทู่�พิลเม่องริ่ำ�าริ่วิยควิามสัุขและม่ส่ัทูธ่ิเสัร่ิ่ภาพิ	 สัามาริ่ถึ 

ผู่้อนคลายควิามริ่้อนแริ่งทูางการิ่เม่องลงได้	 จึงเป็นเสัน่ห์้ 

อย่างห้นึ�งของการิ่ออกเส่ัยงปริ่ะชามต่้ซึ�งเป็นเคร่ิ่�องม่อของ

ปริ่ะชาธ่ิปไต้ยทูางต้ริ่ง

	 สัำาห้ริ่ับข้อจำากัดของการิ่ใช้กลไกปริ่ะชาธิ่ปไต้ยทูาง

ต้ริ่งนั�น	 ว่ิทูยากริ่ได้ช่�ให้้เห็้นว่ิาในบางครัิ่�งกริ่ะบวินการิ่ 

ลงปริ่ะชามต่้ต้้องปริ่ะสับกับควิามล่าช้า	 ตั้วิอย่างทู่�ชัดเจนค่อ

กริ่ะบวินการิ่ทู่�ทูำาให้้สัว่ิต้เซอร์ิ่แลนด์เป็นรัิ่ฐสัวัิสัด่การิ่ช้ากว่ิา

ปริ่ะเทูศอ่�น	ห้ร่ิ่อการิ่ไม่เข้าร่ิ่วิมนโยบายต้า่งปริ่ะเทูศบางอยา่ง	

และบางครัิ่�งเส่ัยงของคนกลุ่มน้อยก็ถูึกปัดต้กไป	เช่น	กฎห้มาย

ห้้ามสัร้ิ่างมัสัย่ดเพิริ่าะในสัวิ่ต้เซอร์ิ่แลนด์ม่ปริ่ะชาชนนับถ่ึอ

ศาสันาอ่สัลามจำานวินน้อย	 ไม่ใช่คนส่ัวินให้ญ่ของปริ่ะเทูศ 

จึงจำาเป็นต้้องม่ข้อริ่ะเบ่ยบห้ร่ิ่อกฎบังคับมากกว่ิาทู่�ริ่ะบุไว้ิใน

รัิ่ฐธิริ่ริ่มนูญ	และต้้องคำานึงถึึงส่ัทูธ่ิของคนกลุ่มน้อยมากกว่ิาน่�	


