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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

โครงการเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการก ากับดูแลเน้ือหารายการ 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

เพ่ือชนกลุ่มน้อยในทีรอลใต้และไอร์แลนด์เหนือ 
 

โดย Rüdiger Korff, Sascha Helbardt และ Dagmar Hellmann 

บริบท: ข้อตกลงร่วมในฐานะที่เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง 

              
          ในทิโรลใต้ (South Tyrol) และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นสองพื้นที่ในยุโรปที่ถูกจับตามองอยู่นั้น มีการท า
ข้อตกลงที่แตกต่างกันที่สามารถน าไปสู่การยุติความรุนแรงได้ โดยในกรณีแรกเกิดข้ึนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว และในอีก
กรณีหนึ่งเกิดข้ึนเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองพื้นที่นี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการจัดการเจรจาโดยผู้มี
บทบาททั้งจากภายนอกและภายใน ซึ่งมีความสามารถในการสร้างทั้งแรงกดดันและแรงจูงใจ ประชาธิปไตยใน
รูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ (Consociationalism) เป็นรูปแบบหนึ่งของอ านาจร่วม 
(power-sharing) ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งโดยมากเป็นชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อย วัตถุประสงค์ คือ ในการออก
กฎหมายนั้น ชนกลุ่มใหญ่ไม่สามารถมีอ านาจเหนือชนกลุ่มน้อยได้ ในขณะเดียวกันคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นตัวแทนของ
ชนกลุ่มน้อยต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจใดๆ นั้น ด้วยในกระบวนการตัดสินใจในระบบอ านาจร่วมนี้ คนกลุ่มใหญ่
หลายกลุ่มจ าเป็นต้องหมายรวมถึงกลุ่มดังต่อไปนี้ด้วย 
 1. คนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกฝ่าย ยกตัวอย่าง เช่น ในรัฐสภา หรือในสภาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2. คนกลุ่มใหญ่ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากแต่ละฝ่าย  
 วัตถุประสงค์ คือ การมีเสถียรภาพของรัฐบาล และการหลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยใช้การมีส่วนร่วมและการ
ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม รูปแบบแรกของรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบประสานกันระหว่าง
กลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ถูกจัดต้ังข้ึนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ประกอบด้วย 4 กลุ่มที่แตกต่างกัน (กลุ่มที่นับถือนิกาย
คาลวิน กลุ่มชาวคาทอลิก กลุ่มนักสังคมนิยม และกลุ่มทั่วไป) ในกรณีดังกล่าวนี้ กลุ่มทางศาสนาและทางการเมืองมี
การผสมปนเปกัน  การตัดสินใจใดๆ จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคนกลุ่มใหญ่ของทุกๆ กลุ่มด้วยระบบนี้
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ท าให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างยากล าบากหรืออาจท าให้เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ า     
เนื่องจากบางกลุ่มสามารถจะสกัดกั้นกระบวนการทั้งหมดได ้ยิ่งไปกว่าน้ัน ระบบเช่นนี้เปิดช่องทางให้คนกลุ่มน้อย
จ านวนหนึ่ง กระท าการที่ท าให้กระบวนการทางกฎหมายหยุดชะงักลงได้ด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งว่า โดย
ส่วนมากแล้ว ทุกกลุ่มจะมีจุดสนใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว และการขัดขวางก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย 
 ระบบที่ เป็นคู่ตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยแบบประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ คือ 
ประชาธิปไตยแบบแข่งขัน (หรือระบบเสียงข้างมาก) ซึ่งเป็นระบบที่เสียงข้างมากมีอ านาจตัดสินใจ ซึ่งจุดนี้ท าให้
การตัดสินใจเป็นไปง่ายกว่า เพราะเพียงแค่หนึ่งเสียงก็เพียงพอแล้ว แต่ก็มักน าไปสู่วิกฤตความชอบธรรมอยู่บ่อยครัง้ 
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยรูปแบบใดก็ตาม  จ าเป็นต้องมีระเบียบข้อบังคับที่ว่าด้วยการปกป้องคนกลุ่มน้อย / 
เสียงข้างน้อยด้วย เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายว่าระบบหนึ่งดีกว่าอีกระบบหนึ่งอย่างไร  และบ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่า 
มีการผสมผสานกันของหลายๆ ระบบ เช่น ระบบสองสภา เป็นต้น กรณีตัวอย่างที่เกิดข้ึนจริงของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่แสดงให้เห็นภาพของการผสมปนเป ตัวอย่างเช่น       
ในประเทศเบลเยี่ยม บางครั้งก็ได้ผล แต่เมื่อเร็วๆ นี้กลับมีอุปสรรค  ในขณะที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้ผลดีมาก  
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ในกรณีเหล่าน้ีมีการบริหารจัดการรัฐ/ประเทศตามแนวทางการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ในขณะที่
กรณีของทิโรลใต้หรือไอร์แลนด์เหนือน้ัน ประชาธิปไตยแบบประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติถูกจ ากัดอยู่ใน
ระดับการบริหารจังหวัด/ภูมิภาคเท่านั้น จึงดูเหมือนกับว่า ประชาธิปไตยในรูปแบบนี้จะได้ผลหรือไม่นั้น        
ข้ึนอยู่กับการท าฉันทามติร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของข้ันตอนกระบวนการและความคิดเห็นทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการยุติความรุนแรง 
 ความเกี่ยวพันกันระหว่างประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ การท า
ฉันทามติ รวมไปถึงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม จ าเป็นต้องสร้างผ่านและสร้างภายในพื้นที่
สาธารณะ (Public sphere) จึงเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสื่อ (Media) ในขณะที่กระบวนการ
ตัดสินใจที่มุ่งสร้างความได้เปรียบกัน สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับข้อตกลงลับๆ หรือข้อตกลงในสภาได้ง่ายๆ แต่ใน
กระบวนการตัดสินใจในระบบประชาธิปไตยแบบประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติจ าเป็นต้องดึงการมีส่วน
ร่วมจากสาธารณะหรือคนในวงกว้างเข้ามาด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุผลว่าเสียงส่วนใหญ่จากกลุ่มที่หลากหลายเป็น
สิ่งจ าเป็น ดังนั้น เรามีพลวัตระหว่างประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่
ต้องการสื่อและสื่อที่เอื้ออ านวยต่อประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติและต่อ
ตัวสื่อเองด้วย 

วัตถปุระสงคใ์นการศึกษา: การวิเคราะห์บทบาทของส่ือในการท าข้อตกลงร่วมในกรณีศกึษา 2 กรณ ี

 ประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติจะด าเนินไปได้ดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับ
การท าฉันทามติ ซึ่งก็ต้องข้ึนอยู่กับการเข้าถึงข้อมูลและพื้นที่สาธารณะเป็นล าดับเช่นกัน ในการนี้สื่อจึงมีบทบาทที่
ส าคัญมากจริงๆ แล้วก่อนที่ระบบต่างๆ เหล่านี้จะถูกสร้างข้ึน สื่อต้องปูพื้นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเสียก่อน     
ระบบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขและสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายที่ไม่สามารถ
ท าการศึกษาได้ด้วยวิธีการทั่วไป แต่จ าเป็นต้องอาศัยการศึกษาเชิงประจักษ์ที่มีการลงลึกในรายละเอียด เราจึงได้
คัดเลือกกรณีของทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือมาเป็นกรณีศึกษาครั้งนี้ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงได้
ยุติลงไปแล้วและได้มีการท าข้อตกลงร่วมข้ึนแล้วในกรณีทั้งสองนี้ ดังนั้น เพื่อท าความเข้าใจกับกระบวนการที่
เกิดข้ึน จ าเป็นต้องเข้าใจมุมมองทางประวัติศาสตร์ด้วย 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในสองพื้นที่ซึ่งมีการประนปีระนอมและการท า
ข้อตกลงร่วม รวมทั้ง ส ารวจว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเหล่าน้ีถูกสะท้อนออกมาในสื่อและกฎหมายสื่ออย่างไร การศึกษาน้ีจะมุ่ง
ไปที่มุมมองและผู้มีบทบาทที่หลากหลาย 
 1. ผู้มีบทบาททางการเมืองจากภายใน ได้แก่ ผู้มีบทบาทในพื้นที่ๆ มีความขัดแย้ง ในกรณีของทิโรลใต้ ผู้มี
บทบาทเหล่าน้ีคือ ชุมชนที่พูดภาษาเยอรมัน ชุมชนที่พูดภาษาอิตาเลียน และชุมชนที่พูดภาษา Ladin ส่วนในกรณี
ของไอร์แลนด์เหนือ ผู้มีบทบาทคือกลุ่มคนที่ต้องการที่จะให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจกัรตอ่ไป 
(Unionists-Loyalists) และกลุ่มคนที่ต้องการแยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์ (Nationalists-
Republicans) โดยจะศึกษาถึงความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีบทบาทเหล่าน้ี 
 2. ผู้มีบทบาทจากภายนอกล าดับแรกๆ ได้แก่ ประเทศ / รัฐที่เป็นเจ้าของบ้าน ในกรณีของทิโรลใต้        
คือ ประเทศอิตาลี และในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ คือ สหราชอาณาจักร โดยจะศึกษามุมมองของประเทศ /รัฐทั้ง
สองต่อปัญหาความขัดแย้งและความคิดเห็นของคู่ขัดแย้งที่มีต่อประเทศ / รัฐทั้งสอง รวมทั้ง ความคิดเห็นต่อ
แนวทางปฏิบัติที่พอจะเป็นไปได้ 
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 3. ผู้มีบทบาทจากภายนอกล าดับที่สอง ได้แก่ ประเทศ / รัฐที่เป็นเสมือนรัฐญาติ ในกรณีของทิโรลใต้      
คือ ประเทศออสเตรีย และในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ คือ ประเทศไอร์แลนด์ โดยศึกษาว่า ประเทศเหล่านี้มอง
ปัญหาความขัดแย้งอย่างไรและจะส่ง/สามารถส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการของความขัดแย้งที่เกิดข้ึนอย่างไร 
 4. ผู้มีบทบาทระดับนานาชาติ เช่น สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ        
โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่ผู้มีบทบาทกลุ่มนี้ จะส่งผลกระทบบางประการต่อตัวปัญหาความขัดแย้งและแนว
ทางแก้ไข 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล คาดว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยาระหว่างผู้มีบทบาทเหล่าน้ี จะน าไปสู่การ
ยุติปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในทั้งสองกรณีได้อย่างไร  รวมทั้ง จะมีการเปรียบเทียบถึงรูปแบบและการน าวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปปฏิบัติการเปรียบเทียบบทบาทของผู้มีบทบาทจากภายในและภายนอก และจะมีการ
ส ารวจว่า ปัญหาความขัดแย้งถูกน าเสนอในสื่ออย่างไร  สื่อและกฎหมายสื่อมีผลให้ปัญหาคลี่คลายหรือเลวร้ายลง
อย่างไรด้วย 

ขอบเขตการศกึษา 

 โครงการวิจัยเริ่มข้ึนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ด้วยการสัมภาษณ์เบื้องต้นในทิโรลใต้และการสืบค้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการติดต่อประสานงานกับ The European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC)    
ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ตั้งอยู่ที่เมือง Bozen ส่วนกรณีของไอร์แลนด์เหนือ ได้มีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและมี
การสัมภาษณ์โดยได้รับการช่วยเหลือจาก University of Belfast 

จุดสนใจหลักในการศกึษา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์เชิงทฤษฎีและเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับการรับรู้และมุมมอง ทีม่ตีอ่ความ
ขัดแย้งในสองพื้นที่และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมทั้ง ตัวแสดงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องและบทบาทของสื่อที่
ผ่านมาด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะท าให้สามารถติดตามข้ันตอนกระบวนการที่ชัดเจน
และแนวโน้มของการเจรจาที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายได ้       

ในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ  การตีความในประเด็นปัญหาความขัดแย้งและสาเหตุ ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน
ในสื่อและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และความขัดแย้งและกรณีพิพาทในพื้นที่ก็ยังคงรุนแรงข้ึนมาอีก เป็นช่วงๆ    
ค าถามหลัก คือ ความขัดแย้งนี้ถูกอธิบายว่า เป็นประเด็นทางศาสนา หรือเกี่ยวกับรัฐชาติ หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ
สังคมหรือปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติ 

กรอบระเบียบวิธีวิจัย 

 ในส่วนของข้อมูลภูมิหลังรูปแบบของการท าข้อตกลงร่วมกันจะน าเสนอในลักษณะที่เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่แตกแยกร้าวลึกในทางเช้ือชาติการท าข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบต่างๆ มีข้ึนในหลาย
ประเทศแล้ว เช่น ประเทศมาเลเซีย จะมีการอธิบายถึงรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและท างาน
อย่างไร ในกรณีศึกษาของเรา ข้อตกลงร่วมกันที่น าไปปฏิบัติใช้มีอยู่ 2 รูปแบบ นั่นคือ 
 กรณีของทิโรลใต้ เป็นข้อตกลงร่วมที่ก าหนดอย่างเคร่งครัดมาก ประกอบไปด้วย พันธกิจการประสานกัน
ให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ จากทุกชุมชน สัดส่วนที่แน่นอนในทุกพื้นที่ของชีวิตสาธารณะ ได้แก่ การเมือง วัฒนธรรม   
ภาษา การจ้างงาน การบริการสาธารณะ การเคหะ เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้อยู่อาศัยต้องก าหนดด้วยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม
ชาติพันธ์ุใด 
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 กรณีของไอร์แลนด์เหนือ เป็นข้อตกลงที่มีลักษณะยืดหยุ่นกว่า การประสานกันให้ครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ใช่
เรื่องบั งคับ แต่ด า เนินการโดยผ่านการก่อตั้งสถาบันทางการ เมืองทั้ งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ                    
มีการเตรียมการเรื่องการวางสัดส่วนแต่ยังไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่ชีวิตสาธารณะด้านอื่นๆ 
เช่น  มีการวางแผนที่เกี่ยวกับการศึกษาและต ารวจแล้ว แต่ยังไม่ได้เตรียมการเกี่ยวกับระบบศาลยุติธรรม เป็นต้น 
 ทั้งสองพื้นที่พอใจกับประเด็นสิทธิการปกครองตนเองมาก ซึ่งทิโรลใต้มีมากกว่าไอร์แลนด์เหนือ       
อย่างไรก็ตาม ไอร์แลนด์เหนือมีโอกาสจะได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการหยั่งเสียงเพื่อรวมตัวกับประเทศไอรแ์ลนด ์   
ในขณะที่ทิโรลใต้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีอย่างแน่นอน โดยสรุป รูปแบบการท าข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีความ
แตกต่างกันในสองกรณีนี้ ดูจะช่วยรับรองการยุติความรุนแรงและการบังคับใช้สิทธิชนกลุ่มน้อย 
 
แผนภาพ: มิติเชิงข้อมูลเน้ือหาและมิติเชิงสถาบันของสิทธิพิเศษ 

มิติเชิงข้อมูลเน้ือหา 
และมิติเชิงสถาบัน 

อ านาจตามท่ีระบุไว้ในระดับรัฐ 
และอ านาจท่ียังคงมีอยู่ในระดับรัฐ

ย่อย 

อ านาจท่ียังคงมีอยู่ในระดับรัฐ และ
อ านาจตามท่ีระบุไว้ในระดับรัฐย่อย 

ตัวแทนเชิงสถาบันจากส่วนภูมิภาค
ในระดับรัฐและตัวแทนที่ได้รับ
เลือกตั้งจากผู้ใช้สทิธิเลอืกตั้ง 

1. Classical federation 2. Modified federation 

ตัวแทนที่ได้รับเลือกตัง้จากผู้ใช้สทิธิ
เลือกตั้ง 

3. Modified territorial 
autonomy 

4. Territorial autonomy 

ประเด็นเปรียบเทียบ 
ก) ข้อมูลจ าเพาะ/รายละเอียดในระดับจังหวัดและภูมิภาค/แคว้น ทิโรลใต้เป็นจังหวัดปกครองตนเองอยู่

ภายใต้การปกครองของแคว้นปกครองตนเองเตรนติโน-ทิโรลใต้ (Trentino-South Tyrol) จุดนี้ท าให้จ าเป็นต้องมี
การอภิปรายพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับองค์กรและสถาบันทางการเมืองทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค/แคว้น รวมถึง
ประเด็นเรื่องตัวแทนจากพื้นที่ที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนกลาง (กรุงโรม) ด้วย ซึ่งนี่ก็น าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เป็นรูปแบบเฉพาะตัว 

ส่วนการบริหารจัดการในไอร์แลนด์เหนือ ภายหลังจากที่มีสนธิสัญญาเบลฟัสต์ (Good Friday 
Agreement) เกิดข้ึนก็ได้มีการถ่ายโอนอ านาจให้พื้นที่หลังจากที่ อยู่ภายใต้การบริหารของส่วนกลา ง               
(กรุงลอนดอน) มาหลายปี การท างานรูปแบบนี้ใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากรณีของทิโรลใต้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 
 ข) การบริหารจัดการระบบทางการเมือง ชุมชนที่พูดภาษาเยอรมันถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในทิโรลใต้ แต่เป็น
คนกลุ่มน้อยในแคว้นเตรนติโนและในกรุงโรม กฎระเบียบพิเศษได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นการประกันผลประโยชน์ของ
กลุ่มคนที่พูดภาษาเยอรมันในทั้งสองภาคส่วนดังกล่าว ส่วนในสหราชอาณาจักร คะแนนเสียงของไอร์แลนด์เหนือ
มักจะเป็นคะแนนเสียงที่จ าเป็นต้องได้รับการรับรองโดยเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา ดังนั้น  บทบาทของเสียงส่วนใหญ่
และเสียงส่วนน้อยจึงสัมพันธ์และข้ึนอยู่กับว่าเสียงเหล่าน้ันถูกมองมาจากมุมใด ระบบเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียว
ในระดับจังหวัดจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีของทิโรลใต้ชนกลุ่มใหญม่ีสิทธิพิเศษ ขณะที่ในไอร์แลนด์เหนือ คน
กลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีแนวคิดชาตินิยมได้รับมอบอ านาจมากกว่าโดยคิดตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม ในทั้งสองกรณี
สิทธิในการยับยั้ง (Veto) ก็ถูกออกแบบเพื่อกลุ่มเสียงข้างน้อยด้วยเช่นกัน ในการจัดให้ลงคะแนนเสียงใหม่ เสียง
ส่วนใหญ่ต้องมีทั้งในชุมชนและข้ามชุมชนด้วย นี่คือความคิดพื้นฐานของแนวคิดการท าข้อตกลงร่วม 
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สิทธิของชนกลุ่มน้อยเชิงสถาบัน 
- ไม่ว่าจะมองจากภายในจังหวัดหรือมองจากส่วนกลาง ชนกลุ่มน้อยควรได้รับสิทธิเพื่อรับรองการบริหาร

จัดการภายในของตนเองทั้งในเรื่องวัฒนธรรมและการศึกษา สิ่งนี้เกิดข้ึนเต็มพื้นที่ในทิโรลใต้ แต่ยังเกิดข้ึนอย่าง
จ ากัดเพียงบางพื้นที่ในไอร์แลนด์เหนือ  

- ในฝ่ายนิติบัญญัติ ประเด็นเรื่องสัดส่วนควรได้รับการรับรองควบคู่ไปกับความยินยอมพร้อมใจ 
- ในฝ่ายบริหาร รัฐบาลผสม/รัฐบาลร่วมควรได้รับการรับรองผ่านการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐบาลกลางควรมีอ านาจเท่าที่จ าเป็น
ตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
 ค) สิทธิและหน้าที่ ในทิโรลใต้ อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารแทบทั้งหมดได้ถูกถ่ายโอนมายังพื้นที่
โดยรัฐบาลกลางดูแลเพียงเรื่องภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และงานด้านกลาโหม ภาษีถูกส่งกลับมายังพื้นที่
เกือบ 100% ขณะที่ในไอร์แลนด์เหนือรัฐบาลกลางยังคงมีอ านาจในบางเรื่อง ส่วนบางเรื่องก็มีอ านาจร่วมกัน     
ส่วนอ านาจอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงและยังคงมีอยู่จะถูกถ่ายโอนไปให้ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ทั้งๆ ที่มีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผู้ที่มีบทบาทอยู่รอบนอกก็ยังคงต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ หลักการช่วยเหลือส่งเสริมนี้มี
การน าไปปฏิบัติในทั้งสองพื้นที่ 

ง) สิทธิในการก าหนดตนเองทางวัฒนธรรม (Cultural autonomy) ในทั้งสองกรณีศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้ว
สิทธิชนกลุ่มน้อยได้รับการรับรองในการมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา ภาษา และสื่อ    
ในกรณีของทิโรลใต้  สื่อที่รัฐให้ทุนสนับสนุนในการเผยแพร่แนวความคิดเฉพาะที่ผ่านมา มีการเซ็นเซอร์น้อยมาก
และมักจะใช้กับสื่อโสตและสื่อทัศน์ ส่วนในไอร์แลนด์เหนือ มีการเซ็นเซอร์ในสื่อทุกประเภทและมีการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดด้วยในบางครั้ง หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบลฟัสต์ การเซ็นเซอร์ดูจะผ่อนปรนลง และให้
ความส าคัญกับการให้โอกาสชนกลุ่มน้อยได้แสดงออกผ่านภาษาของกลุ่ม ในทิโรลใต้ สถาบันวิจัย EURAC           
มีโครงการวิจัยเพื่อส ารวจบทบาท จุดมุ่งหมาย และภารกิจของสื่อที่ใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อย ซึ่งต้องหาค าตอบ
ต่อไปว่าสื่อเหล่าน้ียืนหยัดอยู่ได้อย่างไรในพื้นที่ๆ สื่อดิจิตอลเข้าถึงได้อย่างไม่จ ากัด 

จ) การศึกษา การศึกษามักจะเป็นประเด็นที่มาเป็นล าดับแรก เมื่อพิจารณาถึงสิทธิทางวัฒนธรรมของชน
กลุ่มน้อย เพื่อเป็นการประกันว่า ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมจะได้รับการดูแลคุ้มครองและถ่ายทอดไปยังเยาวชน 
วิธีการพื้นฐานหนึ่งคือการเปิดโรงเรียนสองภาษา ทั้งในทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือ โรงเรียนโดยส่วนใหญ่ยังคงใช้
นโยบายแบ่งแยกตามภาษาและศาสนา แต่การเรียนการสอนด้วยภาษาอีกภาษาหนึ่งนั้น ถือเป็นภาคบังคับ         
พ่อแม่มีอิสระที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูก โรงเรียนในทั้งสองกรณีศึกษาน้ีบริหารโดยจังหวัด/พื้นที่ แต่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนกลาง 

ฉ) กฎระเบียบพิเศษทางวัฒนธรรม สืบเนื่องจากสนธิสัญญาเบลฟัสต์ “Ulster Scots” จึงได้รับความสนใจ
เป็นพิเศษ Ulster Scots ได้รับการพิจารณาว่าเป็นภาษาเฉพาะและน าไปใช้สอนในโรงเรียนและใช้ในสื่อด้วย 
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ข้อค้นพบเบื้องตน้ 

  

โมเดลการท าข้อตกลงร่วมกันได้ถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปรายในฐานะที่เป็นโมเดลที่ดีที่สุดโมเดลหนึ่งในการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งในสั งคมที่แตกร้าวลึกโมเดลนี้ได้มีการน าไปใช้ในทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือ         

อย่างไรก็ตาม ในการน าไปใช้ในแต่ละที่ ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในทิโรลใต้ตอนแรกเริ่มใช้เป็นโมเดล

บรรษัท แต่ปัจจุบันน้ีได้รับการคลี่คลายให้เป็นไปในทิศทางเสรีนิยมมากข้ึน ในขณะที่ไอร์แลนด์เหนือมีลักษณะที่

เปิดกว้างมากกว่า โดยใช้โมเดลที่เป็นไปในแนวทางเสรีนิยมซึ่งก าลังดูการประเมินผลในทางปฏิบัติอยู่ด้วย           

ในทั้งสองกรณีศึกษาน้ี  สื่อและกฎหมายสื่อมีบทบาทที่ส าคัญมากทั้งในแง่ที่ท าให้ปัญหาความขัดแย้งนั้น ถูกพูดถึง

ในวงกว้างและมีอิทธิพลต่อทัศนคติไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของไอร์แลนด์เหนือ 

กฎหมายการควบคุมสื่อที่เข้มงวดมากดูจะส่งผลไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้มี

ท่าทีที่ผ่อนปรนมากยิ่งข้ึนแล้ว 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนอื 

ทิโรลใต้ 
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า  ทิโรลใต้น้ัน ถือเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว

นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากที่สุดแห่งหนึ่ง  นอกจากนี้ ขณะที่ทิโรลใต้เป็นดินแดนของประเทศอิตาลี            

แต่ประชากรทิโรลใต้ส่วนใหญ่กลับติดต่อสื่อสารกันด้วยภาษาเยอรมัน ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ ที่ท าให้คนที่พูด

ภาษาเยอรมันมีความพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ที่จริงแล้วทิโรลใต้ 

เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ก่อนหน้านั้น ทิโรลใต้เคยเป็น

ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฮับส์บูร์ก (Habsburg) อยู่หลายศตวรรษ การผนวกดินแดนทิโรลโดยประเทศอิตาลีนั้น       

ที่จริงแล้ว เขตปกครองทั้งหมดที่ผนวกกันเป็นทิโรลโดยอิตาลีนี ้แต่ละเขตแยกต่างหากจากกันในเรื่องเศรษฐกิจและ

การเมืองโดยเด็ดขาด ทิโรล ประกอบไปด้วย ทิโรลเหนือ ทิโรลใต้ ทิโรลตะวันออก ทิโรลตะวันตก (เตรนหรือที่

เรียกว่า เตรนติโน) หรือแม้แต ่อินส์บรุค เอง ภายหลังปี พ.ศ.2461 ก็ได้มีการปรับทัศนคติในเรื่องทางสังคมและ

การเมืองให้กับประชากรทิโรลใต้ ด้วยเหมือนกัน 
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ทิโรลใต้นับเป็นดินแดนที่ประสบความส าเร็จในหลายๆ เรื่อง อย่างไม่น่าเช่ือ   ตั้งแต่สมัยที่ระบอบฟาสซิสต์

ได้รับชัยชนะเมื่อปี พ.ศ. 2465 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2486 ที่ทหารเยอรมันรุกรานดินแดนในครั้งนั้น ประชากรส่วน

ใหญ่ที่พูดภาษาเยอรมันถูกกดข่ีข่มเหงและถูกบังคับให้ท าตัวให้กลมกลืนทางวัฒนธรรมกับประชากรชาวอิตาเลียนที่

เป็นรัฐบาลกลาง จริงๆ แล้วก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายในปี พ.ศ. 2512 มาตรการทุกอย่างดูราวกับว่า 

ได้เคยมีการวางแผนไว้แล้วว่า จะท าการควบรวมหรือพยายามพิชิตเอาดินแดนของชนกลุ่มน้อยที่ไม่เต็มใจจะเป็น

ส่วนหนึ่งของอิตาลีหรือบางส่วนของดินแดนที่ภายหลังมีช่ือเสียงข้ึนมาและใครๆ ก็ต้องการที่จะได้ครอบครอง        

ทิโรลใต้เองก็เช่นกัน  มีหลายๆ ประเทศที่พยายามที่จะครอบครองแต่ก็ท าไม่ส าเร็จ โดยการบังคับให้รวมกันและท า

ตัวให้ผสมกลมกลืนกันหรือกดดันทางด้านภาษา การขับไล่หรือเนรเทศออกจากดินแดน การย้ายถ่ินที่อยู่ใหม่      

การอพยพลี้ภัย การลิดรอนเศรษฐกิจ การลดบทบาททางการเมือง การดึงเอาโครงสร้างทางการเมืองและอ านาจ

บริหารมารวมไว้ที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้วิธีการต่างๆ ข้างต้น แตก่็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 

แม้กระทั่งภายหลังปี พ.ศ. 2489 ในช่วงที่มีการใช้ข้อตกลง Gruber-de Gasperi เป็นเวลาราวเกือบ 20 ปี  

ที่สหประชาชาติได้เข้ามาแก้ไขปัญหาถึง 2 ครั้ง โดยเรียกร้องให้ประเทศอิตาลีเข้ามาร่วมหารืออย่างจริงจังในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครองตนเองอย่างอิสระ ซึ่งขณะนั้นก าลังเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงหลายครั้ง   

หลายหนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 ยิ่งไปกว่าน้ัน แม้ว่าในปี พ.ศ. 2489 การปกครองตนเองโดยอิสระ

จะได้รับอนุญาตให้ท าได้แล้วก็ตาม ซึ่งก็ท าให้ 2 จังหวัดของเตรนติโนและทิโรลใต้ ที่เรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า       

อัลโต อะดิเจ (Alto Adige) ได้มารวมกันเป็นเขตปกครองใหม่ที่มีชนกลุ่มใหญ่เป็นชาวอิตาเลียนสมดังเจตนารมณ์   

แม้กระทั่งทุกวันน้ีเขตปกครองเตรนติโน - อัลโต อาดิเจ ก็ยังประกอบด้วยจังหวัดที่มีอิสระในการปกครองตนเอง    

2 จังหวัด ในเตรนติโนและบอลซาโน–ทิโรลใต ้ซึ่งมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันกฎหมายที่ว่าด้วยการ

ปกครองตนเองอย่างมีอิสระ ฉบับที่ 2 ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2515 และในปี พ.ศ. 2519  

กฎหมายที่ว่าด้วยความได้สัดส่วนกันก็ได้มีการประกาศใช้ โดยการจัดท าเป็น 2 ภาษา ในปีถัดมา กฎหมายที่ว่าด้วย

ความได้สัดส่วนที่ว่าน้ี กว่าจะบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ก็กินเวลาเกือบ 20 ป ีภายหลังจากที่ได้มีการประกาศยุติข้อ

โต้แย้งโดยออสเตรียในปี พ.ศ. 2535 ก็มีการถ่ายโอนความสามารถในเรื่องต่างๆ แก่ผู้บริหารทิโรลใต้มากข้ึนเรื่อยมา

จนถึงปี พ.ศ. 2548 ทุกวันน้ี ภายหลังจากที่ได้ประกาศใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการปกครองตนเองโดยอิสระ ฉบับที่  3  

ในปี พ.ศ. 2544 เขตปกครองที่ปกครองตนเองโดยอิสระก็ไม่ได้มีสภาพแตกต่างไปจากเปลือกหอยมากนัก    

ในขณะที่ความสามารถที่แท้จริงและอ านาจทางการเมืองต้องพึ่งพิงทิโรลใต้ แม้ว่าทุกวันนี้จะได้ช่ือว่าเป็นจังหวัดที่

ร่ ารวยที่สุดของอิตาลีก็ตาม แตก่ารไม่เจรจาหารือกัน ในประเด็นความได้สัดส่วนและอ านาจอธิปไตยก็ยังเป็นปัญหา
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ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความเจ็บปวดจะหมดไปแล้วจากการที่ยุโรปได้เปิดพรมแดนและทิโรลใต้ได้แปรสภาพ

เป็นทั้งเขตปกครองยุโรปและเป็นพื้นที่ของพลเมืองทิโรล ในประเทศออสเตรียก็ตาม 

ประชาธปิไตยในรูปแบบของการประสานกนัระหว่างกลุม่ชนต่างเชื้อชาติ  
อะไรเป็นเหตุผลที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการหาค าตอบนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนรอยไปดูการ

พัฒนาทิโรลใต้ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งลักษณะที่โดดเด่นกว่าที่อื่นๆ ซึ่งท าให้ทิโรลใต้ค่อนข้างมี

ความเป็นพิเศษกว่าดินแดนอื่นๆ ในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมาศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และ

การพัฒนาเขตปกครองรวมถึงโมเดลที่มีหลายรูปแบบแตกต่างกัน  อีกทั้งร่างกฏหมายเพื่อการปกครองตนเองอย่าง

มีอิสระ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาพิจารณาถึงรูปแบบของการปกครองตนเองโดยอิสระที่ท าให้ทุกวันน้ีทิโรลใต ้เปน็

ต้นแบบของประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ  

รูปแบบของ  Arend LiJphart 

รูปแบบประชาธิปไตยที่เกิดจากการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ตามทฤษฎีของ Lijphart  

แสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันส าหรับกลุ่มสังคมที่ถูกแบ่งแยกอย่างเห็นได้ชัดหรือเป็นสังคมที่มีการแบ่งแยก

เช้ือชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม พวกเขาต้องเข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะปกครองตนเองและบ่อยครั้งที่ต้องน า

กฎเกณฑ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพหุสังคม คือ สังคมที่มีกลุ่มชนเล็กๆ หลายกลุ่มมาอยู่ร่วมกัน กลุ่มหลายกลุ่มที่

รวมตัวกัน ซึ่งเขาเรียกขานว่าเป็น การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ บ่อยครั้งที่การจ าแนกว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนไม่ไ ด้

ค านึงถึงความแตกต่างทางความคิดหรือความแตกต่างทางการเมือง แต่จัดกลุ่มโดยพิจารณาจากชาติพันธ์ุ ศาสนา  

ภาษา หรือทุกอย่างรวมกัน มีหลายวิธีการที่น ามาใช้ในการจัดกลุ่มและการท าหน้าที่ของกลุ่มขนาดใหญ่นี้ ไม่ว่าจะ

โดยการเข้ามาเป็นพันธมิตรกันของกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหรือเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นรัฐบาลหรือ

โดยการจัดสรรต าแหน่งทางการปกครองตามโควต้าที่ตกลงกันหรือจะโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาท า

หน้าที่ บางครั้งใช้ 2 รูปแบบรวมกันก็มี  ที่ท าแบบนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ชนกลุ่มน้อยจะได้มีโอกาสเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลและเสียงของพวกเขาจะไม่ถูกลืมหรือเงียบหายไปในอากาศ ในการเลือกตั้งโดยค านึงถึง

เสียงส่วนใหญ่และระบบการเมืองในพหุสังคมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่อาจให้หลักประกันได้เสมอไป ทั้งนี้ เพราะใครที่เปน็

ชนกลุ่มน้อย และชนกลุ่มใหญ่ ก็น่าที่จะเป็นแบบนั้นตลอดไป ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันแบบช่ัวครั้งช่ัวคราว    

และส าหรับรัฐบาลที่ต้องรอคอยเวลาที่จะได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้าก็น่าจะถูกกันออกจากต าแหน่งส าคัญๆ        

และไม่ได้รับการวางตัวให้มีต าแหน่งใดๆ ในรัฐบาล หรือแม้แต่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
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ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก สิ่งนี้เองที่เป็นความตั้งใจที่จะให้เกิดข้ึนเพื่อป้องกันปัญหาโดยรัฐบาล

ผสมขนาดใหญ่ รัฐบาลผสมที่มีขนาดใหญ่ ไดน้ าเอาระบบสัดส่วนมาใช้ในการลงคะแนนเสียงแทนที่จะใช้ระบบการ

เลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต พร้อมกันนี้ได้มีการวางกลไกอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า ทั้งชนกลุ่ม

ใหญ่และชนกลุ่มน้อยหรือทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเท่า

เทียมกัน แน่นอนว่า ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิที่จะระงับยับยั้งการตัดสินใจของรัฐบาลในทุกๆ เรื่องที่พวกเขาไม่เห็นด้วย       

การใช้สิทธิยับยั้งที่ว่าน้ี จะสามารถขจัดปัญหาให้หมดไปได้  แต่ liJphart  กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ชนกลุ่มน้อยที่

ใช้สิทธิในการระงับยับยั้งการท างานของรัฐบาล  เท่ากับเป็นการปิดโอกาสตนเองในการบริหารประเทศซะมากกว่า  

ซึ่งไม่น่าจะเกิดผลดี กลไกอีกอันหนึ่งที่เข้ากันได้ดีกับรัฐบาลผสมขนาดใหญ่ คือ การท าให้ได้สัดส่วนในการบริหาร

ประเทศและการให้บริการประชาชน ซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท าให้แน่ใจว่า ชนกลุ่มน้อยจะมีโอกาสในชีวิตและมี

อ านาจเท่าเทียมกับชนกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่างเสมอภาคกันในทุกๆ เรื่อง Lijphart เน้นย้ าว่า รูปแบบการ

ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติจะมีให้เห็นมากข้ึน ในประเทศเล็กๆ ที่ได้รับแรงกดดันและแรงจูงใจจาก

ภายนอกประเทศ ได้แก่ ประเทศเลบานอน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐออสเตรียภายหลัง

ปี พ.ศ.2488 และไซปรัส ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2517 Lijphart ยังได้จัดล าดับเงื่อนไขต่างๆ ทั้งที่สนับสนุนและที่ไม่เอื้อ

ประโยชน์ต่อความส าเร็จของประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ และยังเน้น

ย้ าด้วยว่า ถึงแม้รูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติจะมีการแจกแจงรายละเอียดในเรื่องของ

อ านาจ  ตามทฤษฎีที่ควรจะเป็นก็ตาม  แต่ก็ไม่ถือเป็นค าสั่งหรือเป็นค าท านายใดๆ ได ้ด้วยเหตุน้ี เงื่อนไขที่ได้รับจึง

เป็นได้แค่เพียงองค์ประกอบที่ช่วยให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น  ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ีจริงๆ ประเทศที่มีขนาด

เล็กน่าจะใช้รูปแบบการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติได้ดีกว่าประเทศที่มีขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นประเทศมีขนาดเล็กไม่ใช่องค์ประกอบที่ส าคัญอะไร ทั้งนี้เพราะก็มีประเทศใหญ่ๆ หลายประเทศที่ใช้

รูปแบบการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่ว่านี้ การจ ากัดจ านวนของชนกลุ่มน้อยในการเจรจาต่อรอง   

ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันเพราะว่า ถ้าคนที่จะเจรจาต่อรองมีจ านวนมากเกินไป ก็จะไปท าให้

กระบวนการตัดสินใจชะงักงันไม่สามารถด าเนินการอะไรต่อไปได ้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆ 

เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น การปกครองที่มีการบริหารจากส่วนกลาง เป็นการปกครองที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระไม่

ข้ึนกับใครโดยหลักการ ถึงแม้จะเป็นระบบที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อย ก็ควรจะมีการจัดกลุ่มตามขนาดอยู่ดี นอกจากนี ้ 

ถ้ามีความแตกแยกทางความคิดเกิดข้ึนบ้าง บางครั้งก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์  เพราะจะท าให้ผู้ที่อยู่ท่ามกลาง

สถานการณ์แบบนี้  รู้วิธีที่จะวางตัวเป็นกลาง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่ง อีกตัวอย่างหนึ่ง      



13 
 

เป็นการแบ่งแยกกันในเรื่อง เช้ือชาติ ศาสนา ซึ่งก็ชดเชยได้ด้วยการให้พวกเขาได้ใช้ภาษาเดียวกัน การท างานคนละ

บริษัทกัน ก็สามารถเป็นพันธมิตรกันได ้ทั้งๆ ที่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นไปได้

เหมือนกันที่การแบ่งแยกกันในเรื่องต่างๆ นั้น จะเป็นตัวที่ท าให้งานเดินต่อไปไม่ได้หรือ ไม่ได้รับความไว้วางใจ

เพียงพอ (ยกตัวอย่าง คนที่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคในอิตาลี เวลาจะตัดสินใจเรื่องอะไรสัก

เรื่องก็คิดแล้ว คิดอีก) ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ส าคัญมากๆ ไม่ว่าใครที่ว่าเก่งหรือฉลาดกว่าคนอื่นจะเข้ามาช่วย

หรือไม่ก็ตาม ขณะที่หลักการยังคงมีการแบ่งแยกกันอยู่ไม่มากก็น้อย ความสามารถในการตัดสินใจยังเป็นเรื่องที่

จ าเป็นต้องมีอยู่ต่อไปและก็อยู่ที่ว่า คนที่เก่งที่สุดของกลุ่มที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาจะได้รับการยอมรับจากกลุ่ม

แต่ละกลุ่มและสามารถดึงมวลชนให้อยู่ข้างเขาได้มากแค่ไหน อีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขาสามารถด าเนินการตามที่ได้

ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เป็นทางสายกลาง มากกว่าความต้องการของพวกนักการเมืองที่เวลาอยากจะได้หรือ

อยากจะท าอะไร ก็มักจะเป็นไปอย่างสุดโต่งมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่ ถ้าพวกเขาท าไม่ได้ล่ะ อย่างกรณีที่เกิดข้ึนใน

ประเทศศรีลังกาหรือที่ขยายไปสู่บางส่วนของประเทศมาเลเซีย ที่มีการน าเอารูปแบบการปกครองที่เป็นการ

ประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติไปใช้ แต่ไม่ประสบความส าเร็จขณะที่ปัจจัยที่ไม่เอื้ออ านวยน่าจะเป็นตัวที่

ช้ีให้เห็นความแตกต่างมากกว่ากรณีที่พูดถึงซึ่งก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นกรณีนี้เสมอไป  

      อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นไปได้ว่า ในส่วนที่แบ่งแยกอย่างชัดเจนแล้ว จะสามารถให้ความร่วมมือกันได้ง่ายกว่า  

เพราะการแตกแยกที่ท าให้เกิดภาวะชะงักงันน้ันไม่มีแล้ว ส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มาจากภายนอกและเป็น

นโยบายจากต่างประเทศก็มีบทบาทอยู่เหมือนกัน ก็จะต้องมาดูว่า ไดม้ีการเข้าร่วมอยู่ในสังกัดเดียวกันที่จะเป็นการ

ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการปกครองที่เป็นการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ  หรือไม่        

หรือถ้าจะเกิดอันตราย ก็ต้องดูว่า จะเป็นภัยต่อทั้งระบบหรือเป็นภัยต่อส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงส่วนเดียว อีกเรื่องที่มี

ความส าคัญเหมือนกัน คือ การมีหรือไม่มีศูนย์รวมความซื่อสัตย์และจงรักภักดี  อย่างเช่น การมีส านึกร่วมกันใน

ความเป็นชาติและความรู้สึกที่ว่านี้ จริงจังมากน้อยแค่ไหน  ถ้าไม่เคยมีความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติเลย       

ขอเลยว่า ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของชุมชนไปซะ  เพราะบางทีสิ่งนี้น่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  

หากรูปแบบการปกครองที่เป็นการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติจะใช้ไม่ได้ผลไม่ว่าจะจากสาเหตุ           

อะไรก็ตาม  แม้ว่าความคิดน้ีจะไม่ใช่ความคิดหลักที่ทุกประเทศท ากัน แต่อย่างไรก็ดี  มันก็น่าจะเป็นหนทางเดียวที่

จะช่วยแก้ปัญหาได้ นีคื่อค าพูดของเขา  

ค าท านายของเขาที่พูดไว้แบบนี้ ได้รับการพิสูจน์ในประเทศสหภาพโซเวียต คาบสมุทรบอลข่าน รวมทั้ง

ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก Lijphart แถลงอย่างเป็นทางการว่า ประเทศมาเลเซียจะไม่มีทางประสบ
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ความส าเร็จในการน าระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติมาใช้อย่างแน่นอน  

สิ่งที่เขาประเมินค่อนข้างไม่น่าเช่ือ แตเ่ขาก็พิจารณาจากรูปแบบการปกครองที่เป็นการประสานกันระหว่างกลุ่มชน

ต่างเช้ือชาติและลักษณะที่เป็นพหุสังคมของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เขายังคาดหวังว่า จะได้เห็น รูปแบบการ

ปกครองที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ที่ประชากรในส่วนกลางถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม       

ได้มีโอกาสดูแลกิจการภายในองค์กรกันเองตามล าพัง แต่เขาก็ไม่ไดค้าดหวังอะไรนักกับเรื่องนี้ ทั้งนี้เพราะเขาคิดว่า 

มันไม่น่าจะมีความเป็นอิสระและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางอย่างเข้มแข็งได้  กล่าวคือ    

รูปแบบการปกครองที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ มันเกิดข้ึนแค่เฉพาะภายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เท่านั้น ไม่ได้เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่งรูปแบบที่ว่าน้ี ต่อมาได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้ว  

โดย Stefan Wolff and Thomas Benedikter 

รูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเชื้อชาตแิละการปกครองตนเองโดยอสิระ 

อย่างไรก็ดี  ผู้เขียนทั้ง 2 ท่าน ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของระบบการปกครองที่มีการประสานกัน

ระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติมากนัก แต่มาให้ความสนใจในพื้นที่ๆ มีการปกครองตนเอง ซึ่งชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาว

พื้นเมืองอาศัยอยู่  โดยเขาไดศึ้กษาเกี่ยวกับสถิตจิ านวนประชากรและอาณาบริเวณในแถบนั้น ส าหรับกรณีศึกษานี้      

WOLFF ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า ชนกลุ่มน้อย ที่อยู่รอบนอกไว้อย่างคร่าวๆ ว่า เป็นกลุ่มเจ้าบ้านที่มีถ่ินที่อยู่ในรัฐๆ 

หนึ่ง  แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในด้านภาษา ศาสนา และเช้ือชาติกับอีกรัฐหนึ่ง  รัฐที่เปรียบเสมือนเป็นรัฐญาติ   

ดังนั้นกลุ่มคนเหล่าน้ีก็เลยมักจะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกัน กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมอาณาบริเวณของ

ประเทศตั้งแต่หรือเกินกว่า 2 ประเทศ ที่เรียกร้องอ านาจอธิปไตย ข้อเรียกร้องที่ว่านี้ อาจน าไปสู่ลัทธิที่สนับสนุน

การเรียกร้องที่จะได้ดินแดนคืน หรือรวมเอาดินแดนที่มีประชากรเช้ือชาติเดียวกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน     

จากรัฐที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นรัฐญาติหรือระหว่างชนกลุ่มน้อยหรือไม่เช่นนั้น ก็อาจเรียกร้องให้ถอนตัว

ออกจากสังกัด แต่ก็มีวิธีอยู่อีก วิธีหนึ่งที่จะรักษาสิทธิของชนกลุ่มน้อยเอาไว้โดยไม่ต้องสูญเสียดินแดนหรือ       

ความเป็นชาติ วิธีที่ว่าน้ีก็คือ รูปแบบของการเป็นรัฐอิสระที่ปกครองดูแลตนเอง  ซึ่ง Wolff ได้ให้รายละเอียดไว้ 2-3 

รูปแบบ  เพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การถอนตัวออกจากสังกัด หรือการประสานกัน

ระหว่างกลุ่มชนต่าง เช้ือชาติ การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติในเขตปกครอง คือ อย่างไรเสียก็ย่อมจะ

แตกต่างกับการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่อยู่รวมกันในประเทศ การท างานภายใต้เงื่อนไขที่มีความ

เป็นอิสระ ระบบการปกครองที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ต้องการแค่เพียงความสามารถของคน

ที่เป็นผู้แทนของเขตปกครองนั้นๆ ที่จะสามารถกระท าการใดๆ ก็ตาม โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด หรืออย่าง
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น้อยก็มีอิสระ การปกครองที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติในประเทศน้ัน จ าเป็นจะต้องอาศัยคนที่

เก่งหรือฉลาดที่สุดในกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือ การเข้ามามีปฏิสัมพันธ์โดยรัฐที่เป็นเสมือนเครือญาติที่อยู่รอบนอก   

เป็นได้ทั้งค าอวยพรหรือค าสาปแช่ง ทั้งนี้เพราะมันอาจน าไปสู่การแทรกแซงและก่อให้เกิดข้อขัดแย้งได้ อย่างที่เห็น

มาแล้วในทิโรลใต้ ที่มีผลกระทบพอสมควร Wolff เล็งเห็นปัญหาเฉพาะกับระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน ที่มีผลให้

เงื่อนไขทางประชากรศาสตร์เปลี่ยนไป คนหลายกลุ่มอาจรู้สึกว่า เสียเปรียบในทิโรลใต้ก็เป็นแบบนี้ ซึ่งก็คงต้องมา

หารือกันในเรื่องของการปกครองตนเองที่จะท าให้เกิดพลังและความรับผิดชอบของจังหวัดในการท าส ามะโน

ประชากรอย่างเป็นทางการตามที่ผลจะออกมาว่า ระบบสัดส่วนแบบของใครได้รับการน ากลับมาเจรจาใหม่อย่าง

สม่ าเสมอ โดยด าเนินการ ณ จังหวัดที่รับผิดชอบโดยตรงเลย ไม่ต้องไปที่รัฐบาลกลางการปกครองตนเองอย่างมพีลงั 

เป็นหัวข้อหลักของการศึกษาของ Benedikter โดยเขาได้อภิปรายถึงรูปแบบการปกครองตนเองโดยอิสระของ    

แต่ละเขตอยู่  2 - 3  รูปแบบ ซึ่งเขาก็บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหยิบเอาทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดมาใช้        

ทั้งนี้เพราะบ่อยครั้งที่ข้อมูลที่จะน ามาใช้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง ไม่สามารถจะน ามาใช้ได้กับทุกๆ เรื่องได้    

แต่เขาก็พิจารณาแล้วว่า กฎเกณฑ์ในเรื่องนี้มีทฤษฏีสนับสนุน เพราะการปกครองตนเองอย่างมีอิสระนั้น ต้องได้รับ

การจ าแนกให้เห็นถึงความแตกต่างจากรูปแบบการใช้อ านาจร่วมรูปแบบอื่นๆ การปกครองตนเองโดยอิสระเป็น

รูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบแบ่งแยกอ านาจตามล าดับช้ันหรือการใช้อ านาจร่วมกันเพื่อปกป้องสิทธิของชน

กลุ่มน้อย ซึ่งก็หมายความว่า ชนกลุ่มน้อยก็จะอยู่ในอาณาบริเวณของตนมีอ านาจในทางการเมืองที่จะขยายเผ่าพันธ์ุ   

วัฒนธรรม และภาษาของพวกเขา ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การปกครองตนเองโดยอิสระอยู่เหนือระบบสหพันธรัฐ     

ที่อาจจะไม่สามารถปกป้องสิทธิของคนที่อยู่ภายใต้ระบบได้เสมอไป ถ้าเพียงแต่มีข้อสงสัยว่า ชนกลุ่มน้อยมีถ่ิน

พ านักที่ใดแน ่ระบบสหพันธรัฐไม่ได้สัดส่วน การปกครองตนเองโดยอิสระเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าที่จะปกป้องสิทธิของ

ชนกลุ่มน้อยและลูกหลานของพวกเขาที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มจ านวนมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของระบบการปกครองตนเอง

แบบประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ การปกครองตนเองในแต่ละเขตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด  

ยกตัวอย่างเช่น ข้อจ ากัดในสหรัฐอเมริกา เป็นเพราะกฎหมายที่ว่าด้วยการปกครองตนเองเป็นส่วนหนึ่ งของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  ฉะนั้น จึงได้กลายเป็นข้อบังคับ (Pacta sunt servanda) ยิ่งไปกว่านั้น          

ความมีเอกราชโดยแท้นั้น เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบัญญัติกฎหมายและฐานะทางการเงิน  ซึ่งก็ไม่แน่เสมอ

ไปว่า แม้จะอยู่ภายใต้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ แต่กับเรื่องที่ไม่ส าคัญนัก ทุกเรื่อง  จะได้รับความยินยอม

ให้ด าเนินการเองไดห้รือไม่ ยกตัวอย่าง สภาจังหวัดในประเทศศรีลังกา รัฐมอบอ านาจตามกฎหมายให้แต่ละเขต

ด าเนินการได้ด้วยตนเองเพียง 2– 3 เรื่อง เท่านั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับการจัดเตรียมอย่างเป็น



16 
 

กิจจะลักษณะเพื่อที่จะปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ แต่พอมาดูเนื้อหาสาระแล้วก็ยังไม่ใช่อยู่ดี ดังนั้น        

รูปแบบต่างๆ ของการบริหารจัดการตัวเองแบบเสร็จสรรพภายในท้องถ่ินและการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน        

ไม่มีอะไรที่สอดคล้องต่อระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้เพราะไม่มีอ านาจในทางนิติบัญญัติ และในเรื่องที่

ส าคัญๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของการปกครองตนเอง 

ด้วยเหตุน้ี ความมีอิสระในการปกครองตนเองจึงหมายถึงความมีอิสระของฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ในการจ ากัดขอบเขตทางการเมืองและการปกครองได้อย่างชัดเจนและแม่นย า การมอบอ านาจหรือ

กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค ได้แก่ การมอบอ านาจด้านความสามารถที่จะน าไปสู่การปกครองตนเอง

โดยอิสระของแต่ละเขตปกครอง แต่โดยตัวของเขตปกครองเองนั้น ไม่มีอ านาจในตัวเอง  เพราะว่า สิ่งที่ส่งผลที่ไม่

อาจหลีกเลี่ยงได้ล่าสุดนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงอ านาจที่จะบัญญัติกฎหมายเท่านั้น แต่มันยังเป็นอ านาจที่ส าคัญที่สุดใน

การลงคะแนนเลือกตัวจักรส าคัญของรัฐบาลซึ่งด าเนินการโดยและเพื่อเขตอ านาจนั้นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม       

การปกครองตนเองโดยอิสระท าให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งในหลายๆ 

คุณสมบัติที่ก าหนด คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า ห้ามยกเลิก เพิกถอนเรื่องใดๆ ก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมของชน

กลุ่มน้อย ในขณะที่การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคเป็นพระราชบัญญัติในทางบริหารที่สามารถ

ยกเลิกได้ง่ายมากแค่เพียงสะบัดปลายปากกาสั่งการเท่านั้น ส าหรับ Benedikter แล้ว การปกครองตนเองโดยอิสระ

เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนความมีอิสระทางวัฒนธรรม ซึ่งมักจะบ่งบอกถึงกลุ่มและเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลความแตกต่างระหว่างการปกครองตนเองโดยอิสระกับการใช้อ านาจร่วมกันในรูปแบบ

อื่นๆ จึงเป็นวิถีทางที่ท าให้โครงสร้างของรัฐมีความมั่นคง ยิ่งไปกว่านั้น เขตปกครองที่เป็นอิสระจะต้องท าหน้าที่

เสมือนเป็นจุดศูนย์รวมของรัฐ ด้วยเหตุน้ีความมีอิสระในการปกครองตนเองคือ ความสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่อง

ยากๆ ที่กฎหมายระหว่างประเทศได้เคยวินิจฉัยแล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจด้วยตนเอง ในอดีตความมีอิสระในการ

ปกครองตนเองได้เคยเข้ามามีบทบาทในปัญหาการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย  โดยช่วยให้ชนกลุ่มน้อยได้รับสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน เรื่องนี้เกิดข้ึนในยุโรป ยุคที่ประเทศยูโกสลาเวียล่มสลาย ก่อนหน้านั้น  ตามที่เคยปฏิบัติ     

กันมา ปัญหาของชนกลุ่มน้อยจะถูกจัดล าดับความส าคัญให้เป็นเรื่องรองจากปัญหาเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ตั้งแต่

หลังจากปี พ.ศ. 2533 ก็เป็นที่รู้กันว่า สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิส่วนรวมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันและกัน

ไดอ้ย่างง่ายๆ ปี พ.ศ. 2535  การปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยได้รับการร่างเป็นกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาโดย

สหประชาชาติ ซึ่งปัญหาหลักๆ ก็หนีไม่พ้น  เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิของพลเมือง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
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ได้รับสิทธิส่วนบุคคลหรือการได้ช่ือว่า เป็นพลเมืองของรัฐหรือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และได้รับสิทธิด้วย

เหตุผลดังกล่าวนี้ แต่ก็ยังไม่เห็นมีเรื่องใดเลยที่ได้รับการสะสางหรือถ้าจะแก้ไขได้ก็คงต้องใช้เวลาอีกนาน กล่าวอีก

นัยหนึ่ง ใครคือผู้ถือสิทธิปัจเจกบุคคลหรือแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือทุกคนในกลุ่มรวมกัน         

ดูเหมือนว่า สิทธิทุกรูปแบบล้วนแล้วแต่มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองด้วยกันทั้งนั้น ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ชนกลุ่มน้อยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบหรือเวลาที่ชนกลุ่มน้อยแต่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพล   

ท าให้ชนกลุ่มใหญ่ที่อ่อนแอกว่าเสียเปรียบ ค าแถลงการณ์ของสหประชาชาติที่ให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคลในฐานะที่พวก

เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มแตไ่ม่ได้ให้สิทธิแก่กลุ่มโดยตรง ลักษณะคล้ายคลึงกับสภาแห่งยุโรปที่รับร่างการประชุมเพื่อ

ปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2537 แต่ในขณะนั้นยังไม่ไดม้ีการพูดถึงเรื่องการปกครองตนเองโดยอิสระ 

มีแต่เพียงรายงานที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เท่านั้น  

สิทธิในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากอีกปัญหาหนึ่ง      

ทั้งนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับสิทธิในการก าหนดสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวของเราเอง ส าหรับ Benedikter   

ข้อได้เปรียบของการปกครองตนเองโดยอิสระประกอบด้วย การสั่งระงับข้อเรียกร้องที่จะลาออกจากการเปน็สมาชิก

ของชุมชนและการเข้าไปร่วมกระบวนการทางการเมืองกับพวกหัวรุนแรง การคัดค้านระบบการปกครองตนเองที่มี

อิสระ กรณีนี้อาจเกิดจากชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นว่า ไม่น่าจะเข้าไปเป็นสมาชิกของชุมชนตั้งแต่ก้าวแรกแล้ว เรื่องน่ากลัว

ที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆ คือ เรื่อง ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะท าได้ส าเร็จ       

และอาจน าไปสู่ความต้องการลึกๆ ที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชุมชนก็ได้  หรือบางทีก็อาจจะกลัวอีกว่า ถ้าหาก

ต้องอยู่ภายใต้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระจริงๆ อาจท าให้สูญเสียประโยชน์บางอย่างได ้แต่ทางด้านชนกลุ่ม

น้อยก็อาจจะกลัวระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ ด้วยเหตุผล ที่ตรงกันข้ามกับชนกลุ่มใหญ่ กล่าวคือ เป็นไปได้

ที่จะเกิดการผสมกลมกลืนกันในทางวัฒนธรรม และในที่สุดก็ไม่เหลือเอกลักษณ์ความเป็นกลุ่มชนเดิมให้เห็นอีก

ต่อไป ข้อโต้เถียงที่ว่ายังคงเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ ยกต้วอย่าง ในประเทศศรีลังกา  LiJphard น่าจะเห็นด้วยกับ

สมมุติฐานน้ี แต ่Benedikter กลับท้วงติง โดยเขาแย้งว่า ในเมื่อการลาออกไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร ก็น่าจะอนุญาตให้

ท าได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างก็ชัดเจนและเป็นไปตามบรรทัดฐานที่เคยมีมา 

ตามความเห็นของ Benedikter เขาคิดว่า อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างเหตุผลสนับสนุนระบบการปกครอง

ตนเองอย่างมีอิสระไม่ได้ช้ีให้เห็นถึงการน าทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือพูดถึงการ
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บริหารจัดการรัฐอย่างเป็นระบบมากมายนักแต่ในแง่ของสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชน การปกครองตนเองโดยอิสระ

เป็นหนึ่งในหลายๆ เรื่องที่ได้รับอนุญาตให้ท าได้ภายใต้สภาวะกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ           

แต่มันก็ไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้ว ตามความเห็นของ Benedikter คือ การปกครองตนเองโดยอิสระ

เกิดข้ึนได้ทั้งกับการมีอิสระในเขตแดนและมีอิสระทางวัฒนธรรม ความมีอิสระในเขตแดน ประกอบไปด้วย อ านาจ

ในการบัญญัติกฎหมาย การบริหาร รวมทั้งอ านาจตลุาการ  แต่ทว่าเน้นในด้านวัฒนธรรมและการศึกษามากที่สุด     

ความมีอิสระทางวัฒนธรรมน ามาประยุกต์ใช้กับถ่ินที่ชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ โดยไม่ได้สนใจในสภาพภูมิศาสตร์       

แต่กระจายตัวกันไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระอาจจะน ามาใช้ตั้งแต่แรกเริ่มที่

ก่อตั้งประเทศ หรืออาจจะใช้ในภายหลังก็ได้ ฉันทามติที่ได้จากประชาชนทั้งประเทศ ตามที่ Benedikter       

กล่าวไว้นั้น ไม่น่าจะเป็นความหมายที่ เหมาะสมนักกับการน าระบบการปกครองตนเองโดยอิสระมาใช้              

การประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลาง และกับหน่วยงานของหลายๆ ประเทศ อย่าง สหภาพยุโรป     

( EU ) นั้น เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการท าให้เกิดอิสระในการปกครองตนเอง ด้วยวัตถุประสงค์นี้ การบัญญัติ

กฎหมายอย่างระมัดระวังและการก ากับดูแลให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องได้รับการก าหนดให้อยู่ในกรอบเพื่อ

ท าให้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระมีความชัดเจนในตัวเอง และเมื่อถึงคราวจ าเป็นก็สามารถน าไปพิจารณาใน

ศาลได้ การได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก หรือ จากผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ อาจเป็นประโยชน์ในการท า

ให้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระมีความมั่นคง การด าเนินการตามระบบการปกครองตนเองโดยอิสระกระท า

โดยคณะกรรมการรัฐและเขตปกครองที่มีสถานะเท่าเทียมกัน Benedikter ที่เราจะได้เห็นคือ  มีการโต้เถียงกันเป็น

อย่างมากในเรื่องทิโรลใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก ากับดูแลในเรื่องของภาษาที่มีการใช้ 2 ภาษา ในระหว่างชนกลุ่ม

น้อยด้วยกันเองและผู้แทนเขตปกครองจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ถือเป็นตัวอย่างของระบบการ

ปกครองตนเองที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่ประสบความส าเร็จที่สุด ซึ่งก็ได้มีการน าไป

ประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ โดยอนุโลมด้วย นี่คือตัวอย่างของการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ

ที่เป็นไปอย่างถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิทธิที่ทุกคนในประเทศจะพาตัวเองไปยังสถานที่ใดก็ได้โดยอิสระหรือท างาน

ที่ไหนก็ได้ ก็น่าจะมีการจ ากัดสิทธิอยู่บ้างในเขตปกครองที่ตนมีถ่ินที่อยู่ที่ต้องท าแบบนี้ก็ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสถิติ

จ านวนประชากร มิฉะนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้เป็นการวางรากฐานความ

ยุติธรรมในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวส าหรับประชาชนจ านวนมาก ซึ่งแตกต่างจากการรวมตัวกันในรัฐที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน ที่ประชาชนเป็นเพียงคนงานคนหนึ่งในเขตปกครองเท่านั้น ในขณะที่ในความเป็นรัฐบาลกลาง ชนกลุ่มน้อย

ก็ยัง เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีสิทธิเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันมากที่สุด หรือสามารถยับยั้งการใช้สิทธิได้               
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ในประเทศแถบยุโรปที่เกิดจากการรวมตัวกันนั้น ประเด็นปัญหาในเรื่องสิทธิระหว่างประเทศ หรือสิทธิตามขอ้ตกลง

ในสัญญาที่ว่าด้วยเขตปกครองได้กลายเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเพิ่มมากข้ึนและจ าเป็นต้องได้รับการก ากับดูแล    

โดยกฎหมาย โดยทั่วๆ ไป Benedikter จะโต้แย้งในเรื่องโครงสร้างของระบบการปกครองตนเองอย่างมีอิสระ   

โดยลงรายละเอียดในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบจะใช้ได้ผล อะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรปล่อยไป    

แล้วหันมาดูที่การปฏิบัติจะดีกว่า แตข่ณะเดียวกันการปกครองตนเองโดยอิสระก็ควรจะมีพลังมากพอที่จะสามารถ

เปลี่ยนแปลง สภาวะแวดล้อมและปัญหาที่จะเกิดในอนาคตซึ่งไม่สามารถคาดการณ์หรือเห็นล่วงหน้าได้           

เรื่องนี้จะได้ก าหนดไว้เป็นองค์ประกอบหลักๆ ของแต่ละเขตปกครอง ในการปกครองตนเองโดยอิสระ 

ผู้เขียนบางคนเล็งเห็นถึงความไม่ยืดหยุ่นของชาติพันธ์ุ ภาษา และความแตกต่างกันในการนับถือศาสนา ใน

การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ และทั้งหมดที่ว่านี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวและการให้ความ

ร่วมมือกันของกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ แต่ดูเหมือนว่า ผู้เขียนเหล่านี้ ต่างก็มีจินตนาการเพ้อฝันกันไปในเรื่องที่จะน า

ผู้คนต่างเช้ือชาติมาอยู่รวมกันและประสานความร่วมมือกัน ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมันมักจะเป็นไปไม่ได้      

Benedikter อ้างถึงความตอ้งการของกลุ่มว่า พวกเขามีอิสระที่จะรวมกลุ่มกันหรือไม่รวมก็ได้ ระบบการปกครอง

ตนเองโดยอิสระจะต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเลือกตั้งโดยเสรีและมีโครงสร้างที่

เป็นประชาธิปไตย การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของชุมชนที่เกิดจากการกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่าย

เดียว หรือการปกครองตนเองโดยอิสระที่มีการใช้ความรุนแรง ไม่ใช่ความหมายของการปกครองตนเองโดยอิสระที่

แท้จริง ภายในเขตปกครองประชาชนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน สิ่งนี้คือหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ เพราะจะไม่มีการ

ค านึงถึงสิทธิพิเศษ ในชาติพันธ์ุ หรือของคนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ทั้งสิ้น ( Benedikter รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้ง

เวลาที่เขาจ าเป็นต้องจ าแนกให้เห็นความแตกต่างของระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ  จากรูปแบบการแบ่งแยก         

การปกครองรูปแบบอื่นๆ ที่เขาพิจารณาแล้วว่า มีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าระบบที่เรียกว่า  Autonomy   

ต่อจากนี้ ไป จะเป็นการน าเสนอประวัติศาสตร์ของทิโรลใต้และการปกครองตนเองโดยอิสระ  

พระราชบัญญัติการปกครองตนเองโดยอิสระและวิถีทางของระบบในปัจจุบัน การปกครองตนเองทีเ่ปีย่มไปดว้ยพลงั

จะถูกหยิบยกมาพูดคุย และเปรียบเทียบกับรูปแบบของการแก้ปัญหาในระบบการปกครองตนเองโดยอิสระรปูแบบ

อื่นๆ ที่ปรากฏท้ายที่สุด หน้าที่ในแบบที่พึงจะเป็นของกรณีศึกษา ทิโรลใต้ ต่อสถานการณ์การขัดแย้งอื่นๆ ก็จะ

ได้รับการพิจารณาอย่างย่อๆจากข้อตกลง GRUBER - DE GASPERI (สนธิสัญญา Paris)  ไปสู่พระราชบัญญัติ
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การปกครองตนเองโดยอิสระ พ.ศ. 2515 ฉบับท่ี 2 ข้อตกลงในเรื่องการปกครองตนเองโดยอิสระ มีการเจรจาเพื่อ

ยุติสงครามระหว่างชนชาติอิตาเลียนและออสเตรียเป็นครั้งแรกและน ามาผนวกไว้ในสนธิสัญญาปารีส  เมื่อปี      

พ.ศ. 2489 ต่อมาเป็นที่รู้จัก ว่าคือ พระราชบัญญัติการปกครองตนเองโดยอิสระฉบับที่ 1 รัฐมนตรีต่างประเทศ

ออสเตรีย นาย Gruber และ นายกรัฐมนตรี Italian นาย De Gasperi แต่ไม่มี ทิโรลใต้ อยู่ด้วยภายใต้สภาวะ

กดดันของบรรดาประเทศพันธมิตรที่ถกเถียงกันถึงอนาคตของเขตปกครองภายในประเทศอิตาลีและการประกาศ

สละสิทธิที่จะเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการของประเทศออสเตรีย กระทั่งปลายปี พ.ศ.2488 ก็ยังไม่มีความชัดเจน

เลยว่า ประเทศพันธมิตรจะคืนจังหวัดให้กับประเทศอิตาลีหรือไม่  มีการให้สิทธิพิเศษแก่ประชากรที่พูด

ภาษาเยอรมัน  โรงเรียนที่สอนภาษาเยอรมันได้รับอนุญาตให้กลับมาสอนได้อีกครั้งหนึ่ง  เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ที่

ตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันก็กลับมาด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง  หนังสือพิมพ์ Dolomiten และหนังสือพิมพ์อื่นๆ       

จากส านักพิมพ์ Athesia รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่บังคับให้การตั้งช่ือทุกช่ือต้องมีความเป็น อิตาเลียนก็ถูกยกเลิกไปด้วย    

ในการเจรจากันหลายครั้งหลายหนน้ัน De Gasperi เตรียมใจยอมรับความผิดพลาดต่อระบบการปกครองตนเอง

โดยอิสระ และการคุ้มครองประชาชนที่พูดภาษาเยอรมัน ในระดับหนึ่ง Gruber ยืนยันว่า ความอยุติธรรมที่เกิด

ข้ึนกับชาวเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2462 จะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อรักษาทิโรลใต้ให้อยู่กับประเทศอิตาลีต่อไป    

ยิ่งกว่าน้ัน De Gasperi ยังยอมรับในความผิดพลาดที่ประชาชนต้องกลับมาเลือกว่า เขาต้องการจะได้สัญชาติเดิม

ก่อนการเปลี่ยนแปลงอ านาจอธิปไตยหรือสัญชาติใหม่ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว รวมทั้งการ

ปฏิเสธทางเลือกที่มีร่วมกัน ที่ท าเช่นนี้ ก็เพื่อท าให้สถานะของชาวอิตาเลียนแข็งแกร่งข้ึน เพราะการกลับมาของ    

ผู้ที่เลือกสัญชาติให้กับตนเองนั้น น่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงทั้งเรื่องของค่านิยมและความตั้งใจของผู้ที่กลับมาอยู่

กับอิตาลีอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับผู้ที่เลือกสัญชาติตนเองแล้ว การกระท าเช่นน้ี เท่ากับเป็นการถอนตัวออกจากสังกดัเดมิ    

ครั้งส าคัญที่สุดครั้งหนึ่ง เพราะใครที่เลือกว่า ยังจะถือสัญชาติเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงอ านาจการปกครองประเทศ  

ในทางเทคนิคก็เหมือนกับว่า เขาคนน้ันเป็นคนไร้สัญชาติ และเป็นคนต่างด้าวที่เป็นศัตรู ในสายตาของชาติพันธมิตร    

ทุกวันน้ี อิตาลี ให้สัญญาว่า จะด าเนินการทุกวิถีทางให้ประเทศมีระบบการปกครองตนเองที่เป็นอิสระ ตามที่ได้ให้

การรับรองไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 Gruber ต้องการให้ค ารับรองดังกล่าว มีสถานะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ในขณะที่ อิตาลี เอง กลับมองว่า เรื่องนี้เป็นกิจการภายในประเทศ  เพราะที่สุดแล้ว กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้  ก็

เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาอยู่ดี อย่างไรก็ตาม Gruber ยืนยันที่จะให้นานาประเทศให้การรับรอง ที่สุดแล้ว 

ข้อตกลงที่ว่านี้ก็ได้กลายเป็นภาคผนวกข้อที่ 10 ของสนธิสัญญาปารีส ต้นฉบับภาษาอังกฤษและคาดหวังว่า       

จะมีความเท่าเทียมกันทางด้านภาษา มีการสอนภาษาประจ าชาติ การก่อสร้างอาคารสถานที่และใช้นามสกุล      
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ในรูปแบบ ที่มีความเป็นเยอรมัน ทางเลือกในการยกเลิกและความได้สัดส่วน การให้การรับรองปริญญาบัตรที่ออก

โดยมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมัน การเดินทางผ่านประเทศได้อย่างเสรี  ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้แทนพล    

เมืองทิโรลใต้ที่ต้องการให้มีฉันทามติได้รับการปฏิเสธ ทั้งๆ ที่ เรื่องนี้เป็นประเด็นความมั่นคงระหว่างชาติ       

ประเทศอิตาลีก็ยังถือว่า เรื่องของจังหวัดเป็นกิจการภายในซึ่งประเทศออสเตรียไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาแทรกแซง     

นอกเสียจากจะเป็นการขอค าปรึกษา นั่นก็เป็นปัญหาหนึ่ง แต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ระบบการปกครองตนเองโดย

อิสระไม่ได้จะน ามาใช้แต่กับทางตอนใต้ของทิโรลใต้เท่านั้น แต่ยังใช้กับเขตปกครอง เตรนติโน อัลโต อะดิเจ 

(Trentino – Alto Adige) เพื่อที่ว่า เตรน (Trient) เมืองหลวงของ เตรนติโน (Trentino) ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่

เป็นชาวอิตาเลียน ได้รับการบรรจุไว้ในแผนด้วย สิ่งนี้เกิดข้ึนจากการยืนกรานของ De Gasperi  ซึ่งตัวเขาเองก็เป็น

ชาว เตรนติโน (Trentine) ด้วยเหตุน้ีเขาจึงประสบความส าเร็จในการท าให้เขตปกครองซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขามี

การปกครองตนเองที่เป็นอิสระแค่เพียงตวัดปลายปากกาเท่านั้น ปัญหาต่อมา คือไม่มีการร่างค าจ ากัดความและการ

ก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการการปกครองตนเองโดยอิสระ ซึ่งหากเกิดกรณีที่มีการคัดค้านหรือไม่ยอมรับ

ข้อตกลงใด รัฐบาลจะได้สามารถถอนข้อตกลงนั้น ออกไปก่อนแล้วน ามาปรับแก้ไขใหม่  โดยระบุข้อกฎหมายให้

ละเอียด ชัดเจนยิ่งข้ึนเป็นไปตามเงื่อนไข ตั้งแต่ที่ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีศูนย์รวมอ านาจอยู่ที่รัฐบาลกลาง 

รัฐธรรมนูญก็ให้การยอมรับการมีเขตปกครอง มีจังหวัดและเป็นเมืองที่มีนายกเทศมนตรีและคณะปกครอง        

อยู่ในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งที่มีหน้าที่แค่เพียงบริหารจัดการรัฐเท่านั้น ซึ่งมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่พอใจกับสถานะ

พิเศษที่ว่าน้ี 

กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ไม่พอใจอย่างมากกับข้อตกลงนี้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถแสดงอะไรที่เป็นการ

ต่อต้านได้มากมายนัก แม้กระทั่งประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในออสเตรียก็ยังต่อต้านข้อตกลงฉบับนี้  ด้วยเช่นกัน   

แตภ่ายใต้สถานการณ์แบบนี้ก็ถือว่า ท าไดด้ีที่สุดแล้ว เพราะว่า ประเทศออสเตรียเองก็ยังไม่มีอ านาจอธิปไตยเป็น

ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ  Gruber แนะน ากับกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ว่า ขอให้คอยเวลาสัก 1 ปี แล้วก็จะได้

เห็นว่า การน าระบบการปกครองตนเองอย่างมีอิสระมาใช้กับเมืองเตรน จะจัดการกับปัญหาได้อย่างไร ต่อมา 

Gruber แถลงว่า เขาตั้งใจที่จะเขียนข้อตกลงให้มีความคลุมเครือ  เพื่อเวลาที่ต้องการจะเจรจาและตีความในเรื่อง

ส าคัญๆ จะได้มีโอกาสท าได้ ออสเตรียไม่เคยล้มเลิกความคิดที่จะเข้าแทรกแซงทิโรลใต้ และทั้งออสเตรียและทิโรล

ใต้ต่างก็ไม่มีใครที่จะสละหลักการในการก าหนดการปกครองด้วยตนเอง (self – determination) อย่างไรก็ตาม 

Gruber ตระหนักดีว่า หลักการก าหนดการปกครองด้วยตนเองเป็นเรื่องที่หลอกลวง ไม่มีอยู่จริง ภายใต้สถานการณ์
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ที่ เป็นอยู่   และนั่นเองที่ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระเป็นระบบที่น่าจะใช้ได้ผลที่สุดในเวลานี้                  

ในที่สุดประเทศออสเตรียและกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ก็ยอมรับประโยคข้างต้น ที่ส าคัญ คือ เพราะเป็นความเหน็

ของต่างประเทศบางประเทศ ท่ามกลางประเทศเหล่าน้ัน ก็ยังมีประเทศอินเดียที่ให้การรับรอง แม้เวลาจะผ่านไป 

60 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2549 สหภาพ the Südtiroler Heimatbund ก็ยังไม่เลิกอาลัยอาวรณ์กับข้อตกลงของ

สนธิสัญญาปารีส  เมื่อปี พ.ศ. 2489 จน De Gasperi เป็นผู้ดับความต้องการที่จะก าหนดการปกครองด้วยตนเอง 

สนธิสัญญาปารีส  ให้ประโยชน์แก่พลเมืองที่พูดภาษาเยอรมันเพียงเล็กน้อย ทันทีที่เกิดข้อพิพาทว่า 

ประเทศอิตาลีเคยให้สัญญาว่า จะไม่ยกเลิกจังหวัดที่แสดงถึงความเป็นเยอรมัน หรือจะให้พลเมืองที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดพูดแต่ภาษาเยอรมันเท่านั้น หรือไม่ ซึ่งประการหลังน่าจะหมายความถึง คนที่พูดภาษาเยอรมันแต่ละคน

เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง  ไม่ได้หมายถึง คนทั้งกลุ่ม  เรื่องนี้ต่อมาได้กลายเป็นปัญหาใหญ่โตในช่วงทศวรรษ       

ที่ผ่านมา ข้อเคลือบแคลงของทั้ง 2 ฝ่าย ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ที่ส าคัญเลยคือ ถ้าเป็นความเห็นที่ยังตกลง       

กันไม่ได้ต้องเสนอให้ประเทศพันธมิตรอื่นๆ อีก 4 ประเทศ พิจารณาด้วย เนื่องจากไม่เคยมีการก าหนดกรอบในการ

ก ากับดูแลการปฎิบัติการใดๆ ไว้เลยการตีความจึงข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของประเทศอิตาลี    

ประเทศอิตาลีอ้างว่า การคุ้มครองชนกลุ่มน้อยแต่ละคนทางด้านวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ เคยตกลงกันไว้    

แต่กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้คัดค้านเรื่องนี้ ถึงแม้จะอนุญาตให้ใช้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นของประเทศเยอรมัน และมี

โรงเรียนที่สอนภาษาเยอรมัน แต่ภาษาเยอรมันก็ยังไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการอยู่ดี เพราะว่า ชาวอิตาเลียนยังเกรงว่า 

คนเยอรมันจะมีอิทธิพลเหนือกว่า แต่ทั้งนี ้มข้ีอบังคับว่า ข้าราชการอิตาเลียนต้องเรียนรู้และศึกษาภาษาและความ

เป็นชาวเยอรมัน กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้เรียกร้องให้มีศาสนานิกายโรมันคาทอลิคในจังหวัดต่อไป และพ่อ แม่ มี

สิทธิที่จะเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรหลานของพวกเขาได้ เด็กๆ ที่พูดภาษา อิตาเลียนจะต้องเข้าโรงเรียนที่สอนภาษา  

อิตาเลียน กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้มีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องการปกครองตนเองโดยอิสระและการด าเนินการ  

ตามความคิดนั้น ซึ่งทุกอย่างได้มีการบันทึกไว้ในร่างกฎหมายหลายฉบับ ในช่วงปี พ.ศ. 2493 – 2502 และเมื่อถึง

คราวจ าเป็นร่างดังกล่าว จะถูกน ามาจัดท าใหม่  แม้กระทั่งแนวความคิดที่มีอยู่แล้วของสมาคม the Deutscher 

Verband ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463  ซึ่งเป็นเรื่องของความมีอิสระในการปกครองตนเองของจังหวัด การใช้ 2 ภาษา    

ความมีอิสระในทางวัฒนธรรมและการศึกษา การท าให้ได้สัดส่วนกันทางชาติพันธ์ุและหลักการกระจายอ านาจ       

สู่หน่วยย่อยที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนจากส่วนกลาง สมาคมมองว่า ควรเป็นความสามารถของจังหวัด ประเทศอิตาลี
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กลับมองเรื่องนี้ไปซะอีกทางหนึ่ง จึงไม่ได้กระจายอ านาจอะไรให้กับจังหวัดเลย ทุกอย่างยังคงอยู่ในความรับผิดชอบ

ของสว่นกลาง ยิ่งไปกว่าน้ัน ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ คือ การที่รัฐบาลอิตาลีอนุญาตให้จังหวัดสามารถ

ด าเนินการในบางเรื่องได้ด้วยตนเอง แต่ก็สามารถถอนเรื่องกลับมาด าเนินการเองอีกได้ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่การบังคับ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ร่างฉบับของกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ก็ต้องการให้พลเมืองที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ทิโรลใต้เท่านั้น ที่ได้สิทธิระยะยาวในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วิธีนี้น่าจะเป็นการสกัดกั้นพลเมืองอิตาเลียน

ที่มีบ้านเกิดที่อื่น แต่ได้รับแรงจูงใจจากรัฐบาลอิตาลีจึงอพยพมาอยู่ทิโรลใต้ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ร่างกฎหมาย    

ฉบับของกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ได้ถูกปฏิเสธ ไม่รับอยู่หลายครั้งหลายหน จนได้มีการหารือกันอย่างจริงจังในปี 

พ.ศ. 2504  

ในช่วงปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2502  ได้มีการหารือกันถึงลักษณะทางชาติพันธ์ุ อย่างกว้างขวางแต่ก็ไม่มี   

ข้อยุติระหว่างกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้และรัฐบาลอิตาลี รัฐบาลโต้แย้งโดยยึดหลักตัวบทกฎหมายมาสนับสนุน  

และอ้างถึง ลักษณะทางเช้ือชาติของพลเมืองทิโรลใต้เป็นรายบุคคลว่า ได้มีการรับรองในเรื่องนี้โดยกฎข้อบังคับ 

ของการปกครองตนเองโดยอิสระและโดยเงื่อนไขที่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย      

เรื่องนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ถูกกล่าวหาว่า ท าให้สนธิสัญญาปารีสส าเร็จลุล่วง ภาษาเยอรมันเป็นภาษาเพื่อการสื่อสาร       

แต่ไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการ และก็ยังไม่มีการก ากับดูแลเกี่ยวกับการใช้สองภาษาอยู่ดี  ซึ่งกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรล

ไม่พอใจและโต้แย้งต่อประเด็นนี้อย่างรุนแรงทีเดียว มีค ากล่าวที่ว่า ความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายนั้น           

ยังไม่เพียงพอ ในเวลาที่เราท าอะไรไปแล้วแต่ผลที่ออกมายังไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังไม่สามารถท าให้เกิดความ  

เท่าเทียมกันได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ก็ยังมีค าแนะน าจากประเทศออสเตรียที่ว่า ให้ท าใจยอมรับเถอะ     

เพื่อที่อย่างน้อยที่สุดก็ยังได้รับ สิทธิพิเศษในการปกครองตนเองอย่างมีอิสระ 2 – 3 เรื่อง เฉพาะอย่างยิ่ง             

ท าให้พลเมืองที่มีสิทธิเลือกสัญชาติกลับมาเลือกและได้รับอนุญาตให้ เป็นพลเมืองของทิโรลใต้อีกครั้งหนึ่ง            

ซึ่งประการหลังนี้จะเกิดข้ึนได้ก็ต้องมีหนังสือยืนยันจากกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ไปถึง De Gasperi โดยระบุ

เนื้อหาว่า การก ากับดูแลการปกครองตนเองโดยอิสระเป็นไปตามความต้องการของพลเมืองทิโรลใต้ (Paressi 

letter) ต่อมา เข้าใจว่า กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ น่าจะมีข้อโต้แย้งว่า หนังสือถูกเขียนและลงนามโดยมีการข่มขู่

บังคับ จาก Paressi ด้วยเหตุนี้เอง หนังสือดังกล่าวจึงเป็นโมฆะและไม่มีผลตามกฎหมาย ส าหรับกลุ่มผู้แทน

พลเมืองทิโรลใต้ อิสระในการปกครองตนเองของเขตปกครองในจังหวัด ที่ถูกจ ากัดสิทธิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เยอรมัน (Landtag) ได้ให้การยอมรับแล้วในรอบแรก แต่ประเทศอิตาลีจะเป็นผู้พิจารณาในรอบสุดท้าย    
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องค์ประกอบบางประการของประชาธิปไตยในรูปแบบที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ 

ได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการปกครองตนเองโดยอิสระของแคว้นแล้ว คณะกรรมการแห่งแคว้น       

เตรนติโน อัลโต อะดิเจ ที่ปกครองโดย รัฐบาลผสมขนาดใหญ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้     

(SVP) ชนะการเลือกตั้งในทิโรลใต้ทุกครั้ง นั่นก็หมายความว่า SVP มีฐานเสียงในเขตปกครองที่เข้มแข็งทีเดียว    

พรรค The Democracia Cristiana เป็นพรรคที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดในเขตปกครองตนเองเตรนติโน          

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรค The Democracia Cristiana จึงถูกบังคับให้บริหารงานร่วมกันกับคณะกรรมการแห่ง

แคว้น เตรนติโน อัลโต อะดิเจ ภายใต้ระบบ ประชาธิปไตยในรูปแบบที่มีการประสานกันระหว่างกลุ่มชน          

ต่างเช้ือชาติ ตราบเท่าที่พรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งได้รับการเลือกตั้งจากจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด ก็จะไม่มีปัญหา

อะไร แต่ถ้าเมื่อไร ที่พรรค The Democracia Cristiana สูญเสียคะแนนนิยม ไม่มีโอกาสได้ที่นั่งอีก คราวนี้ก็จะ

เป็นโอกาสของพรรคการเมืองหลายพรรคที่มีขนาดเล็กและไม่เข็มแข็งเท่าก็จะได้ที่นั่งแทน กลุ่มผู้แทนพลเมืองทโิรล

ใต้ก็สูญเสียพรรคการเมือง ซึ่งเข้ามาร่วมงาน ที่มีความน่าเช่ือถือไปเหมือนกัน ในท่ามกลางสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ มีอ านาจเหนือรัฐบาล แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด แม้ว่า กลุ่มผู้แทนพลเมือง  

ทิโรลใต้จะได้น าพรรคการเมืองอิตาลีขนาดเล็กบางพรรคเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ตาม  ความขุ่นเคืองใจ

ของพลเมืองทิโรลใต้ ณ ขณะนี้ มีสาเหตุส าคัญมาจาก 2  ประเด็น  นั่นก็คือ  จากการที่ตามสถานที่ราชการยังมีการ

จ้างงาน ข้าราชการที่เคยเป็นอดีตข้าราชการของระบอบฟาสซิสต์และการกันเอาพลเมืองทิโรลที่พูดภาษาเยอรมัน

ออกไป แต่ขณะเดียวกันกลับอพยพพลเมืองอิตาเลียนเข้ามาในพื้นที่แทน หรือพยายามท าให้ทิโรลใต้เป็นเมือง

อุตสาหกรรม  แม้ว่าจะมีทรัพยากรประเภทนั้น อยู่แล้วก็ตาม  ยกตัวอย่าง เช่น  ยังไม่มีโรงงานผลิตรถยนต์เลย    

แต่มีการจ้างงานพลเมืองอิตาเลียนจ านวนมากมายในธุรกิจประเภทนี้ และที่ส าคัญอีกอย่าง พลเมืองทิโรลใต้ไม่เคย

ได้รับการซักซ้อมให้ท างานในโรงงานมาก่อน พวกเขากลัวที่จะเป็นคนชนช้ันกรรมาชีพ  เพราะกรรมกรจัดว่าเป็นคน

ช้ันต่ าที่สุดในสังคม ซึ่งกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนเตือนพลเมืองของเขาในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการปูทางไปสู่    

การปกครองลัทธิคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม ความขุ่นเคืองใจอย่างที่สุดเกิดข้ึนจากนโยบายในเรื่องที่อยู่อาศัย        

ที่คนที่อพยพมาจากประเทศบ้านเกิดต้องการที่จะมีที่อยู่อย่างรีบด่วน ใครที่สมควรจะเป็นประเด็นของเรื่องกรณีที่ๆ 

พักอาศัยที่มีอยู่ตามปกติไม่เพียงพอ ควรจัดที่พักหลักๆ ให้กับทุกคนอย่างนั้นหรือ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เริ่มด าเนินการ

เพื่อที่อยู่อาศัยตามที่วางแผนไว้ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้  กล่าวโจมตีว่า การอพยพและนโยบายเรื่อง

ที่อยู่อาศัยเอื้อประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงสถิติประชากรของจังหวัด เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้อพยพได้ตั้งหลักปักฐาน

ในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมพลเมืองหน้าใหม่ๆ แทนที่จะไม่ได้รับสิทธิอะไรเลย ก็จะได้รับเชิญให้เข้ามาอยู่ในที่พัก
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ฉุกเฉิน ด้วยเหตุน้ี แผนการเรื่องที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ จึงกลายเป็นเรื่องที่จ าเป็น และแล้วพลเมืองอิตาเลียนก็อพยพ

เข้ามาอยู่มากข้ึนๆ Canon Michael Gamper เรียกเหตุการณ์นี้ว่า “การสวนสนามมาสู่ความตาย” และนี่เองเป็น

เหตุให้พลเมืองทิโรลที่พูดภาษาเยอรมัน  มีสภาพเป็นชนกลุ่มน้อยในจังหวัดของตัวเองหรือเรียกได้ว่า ท าให้สูญพันธ์

กันไปเลยก็ว่าได ้ซึ่งจากปี พ.ศ. 2461 จนถึง พ.ศ. 2493  พลเมืองชาวอิตาเลียนก็เพิ่มจ านวนข้ึนจาก 3 % ไปถึง 30 

% ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา ภายหลังจากที่ประเทศออสเตรียได้ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกร่วมกับประเทศ

พันธมิตรหลายประเทศ และได้รับอ านาจอธิปไตยกลับคืนมาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ในฐานะที่เป็นประเทศที่วางตัว

เป็นกลางไม่ฝักไฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ดูเหมือนว่า จะท าให้ประเทศออสเตรีย มีสิทธิมีเสียง ดังข้ึน ในการแสดงความห่วง

กังวลในทิโรลใต ้ทิโรลเหนือ และอินส์บรูค ออสเตรียมักจะกดดันรัฐบาล ให้แสดงท่าทีที่เด็ดขาดมากข้ึน อยู่เสมอ  

และรัฐบาลก็ยังมีบุคคลส าคัญคนหนึ่ง ที่ท างานให้กับทิโรลใต้ เป็นเวลานานหลายปี เขาคือ Viktoria  Stadlmeyer   

ช่วงต้นปี พ.ศ. 2493 ประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศบาวาเรีย ได้แสดงความห่วงใยในการดูแลทิโรลใต้       

ได้ปรากฏบทความหลายบทความ อาทิ ในหนังสือพิมพ์ FAZ ของประเทศเยอรมนี  ที่มีข่าวเกี่ยวกับการไม่สามารถ

ท าให้สนธิสัญญาปารีส เสร็จสมบูรณ์ได้  หรือในปี พ.ศ. 2497  ใน อินส์บรูค สมาคม The  Berg – Isel - Bund     

ก็พูดถึงเรื่อง การก าหนดการปกครองด้วยตนเองของทิโรลใต้ รวมกฎหมาย  ปี พ.ศ. 2512  พระราชบัญญัติการ

ปกครองตนเองโดยอิสระ ปี พ.ศ. 2515 กฎหมาย ว่าด้วยความได้สัดส่วนกัน  ปี พ.ศ. 2519  และกฎหมายท่ีว่า

ด้วยความสามารถในการใช้  2  ภาษา  พ.ศ. 2520 

ในช่วงที่การเจรจาไม่เป็นผลที่ Klagenfurt and Zurich ในปี พ.ศ. 2503 และ 2504 ได้เกิดเหตุการณ์

รุกรานข้ัวอ านาจครั้งใหม่ขึ้น กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ (SVP) ได้รวมตัวกันต่อต้านการท างานของสภาแห่งแคว้น

ในเมืองเตรน อิตาเลียนยืน่ข้อเสนอให้จังหวัดมีความสามารถในการบริหารเพิ่มข้ึน แต่กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้

ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว   เพราะสิ่งที่ SVP ต้องการคือ ความสามารถในทางนิติบัญญัติ ยิ่งกว่านั้น เทศบาล  

Magnago  จังหวัดมิลาน ประเทศอิตาลี  ยืนกรานตามข้อตกลงที่ว่าด้วยการปกครองตนเองโดยอิสระที่ได้รับการ

รับรองแล้วจากนานาชาติ ในการเผชิญหน้ากับการหาทางออกโดยสหประชาชาติครั้งที่ 2 ที่ส่อเค้าว่าจะเกิดข้ึน      

ในไม่ช้า และการเผยแพร่รายงานการทรมาน ท าให้อิตาลีต้องหันไปเจรจาทั้งกับออสเตรียและกลุ่มผู้แทนพลเมือง   

ทิโรลใต้ไปพร้อมๆ กัน ขณะที่การเจรจากับออสเตรียด าเนินไปตามหลักการ ในระหว่างนั้นก็มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ านวน 19 คน ในการนี้ กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ได้เข้าร่วมประชุมด้วย การหารือเป็นไปอย่าง

เคร่งเครียดและใช้เวลานาน แต่ในที่สุดก็มีมติออกมา คณะกรรมการมีก าหนดให้เสร็จสิ้นการประชุมภายในปี พ.ศ. 
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2507 แต่ก็ยืดเยื้อต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2512 ในปี พ.ศ. 2505 กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ ก็เสนอร่างอีกฉบับหนึ่ง 

เรียกว่า แผนเบ็ดเตล็ดต่อคณะกรรมการทั้ง 19 คน หลักๆ แล้ว เนื้อหาสาระของร่างก็เป็นเรื่องที่มาจากการ

ผสมผสานกัน จากร่างฉบับก่อนหน้านี้  และเรียกร้องให้รัฐบาลมอบหน้าที่ส าคัญๆ ของรัฐบาลให้จังหวัดด าเนินการ

แทนเขตปกครอง การกระท าเช่นน้ี น่าจะท าให้เกิดภาวะชะงักงัน เพราะอิตาลีเองก็ไม่พร้อมที่จะมอบสิทธิให้กับใคร    

ประเด็นนี้ สภายุโรปได้เข้ามาแทรกแซงพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเจรจากันตามเงื่อนไขของสหประชาชาติ     

อิตาลีจ าเป็นต้องยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพราะ ขณะนี้ทุกอย่างข้ึนอยู่กับแหล่งเงินที่จะน ามาพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมนี ยิ่งไปกว่าน้ัน จ านวนพลเมืองอิตาลีที่เดินทางเข้าไปท างานในประเทศเยอรมนีที่

เศรษฐกิจก าลังรุ่งเรืองในฐานะคนงานรับเชิญ ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง ดังนั้น การสนับสนุนของเยอรมันจึงเป็น

เรื่องที่ส าคัญมากส าหรับอิตาลี  ณ  เวลาน้ี  อิตาลีพร้อมที่จะเจรจา แต่ขออย่างเดียวว่า ขอให้ประเทศออสเตรียได้

พิจารณาหาทางออกให้กับทุกเรื่องในรอบสุดท้ายด้วย 

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดน้ี ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงปี พ.ศ. 2508 รายงานในเบื้องต้นได้รับการ

ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2507 ผลที่ได้คือ คณะกรรมการได้เสนอให้หลายจังหวัดใช้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ    

ซึ่งในที่สุด ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนสนธิสัญญาปารีสและพระราชบัญญัติฉบับใหม่ มีการเพิ่มหลักเกณฑ์การก ากับดูแล

รูปแบบใหม่ๆ ที่จ าเป็น  อาทิ สิทธิที่จะเลือกใช้ภาษา สิทธิในการเป็นเจ้าของสื่อ (แม้ว่าจะไม่มีสถานีวิทยุของจังหวัด

ที่ได้รับอนุญาต และ RAI ยังคงมีหน้าที่ในการก ากับดูแล และตรวจตัด หรือแก้ไขรายการ) นอกจากนี้ยังให้สิทธิแก่

จังหวัดในการจัดสรรที่อยู่อาศัย และเห็นว่า แต่ละจังหวัดควรจะมีส านักงานข้อมูลทางสถิติประจ าจังหวัด เพื่อที่จะ

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมสถิติจ านวนประชากร โครงสร้างอ านาจ 

หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจยังคงสังกัดอยู่กับส่วนกลาง และยังคงใช้รัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเขตปกครอง มาตรา 14   

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาอีกชุดหนึ่ง จ านวน 6 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มี 19 คน     

เพื่อมาท าหน้าที่พิจารณามาตรการในการบริหารประเทศ ในเรื่องส าคัญๆ อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่า 

น่าจะเป็นคณะกรรมการชุดน้ี ที่ต่อมาภายหลังได้ร่างกฎหมายเพื่อท าให้เกิดความสมดุลระหว่างชาติพันธ์ุ ในปี พ.ศ. 

2508   กรรมการคนหนึ่งที่เป็นชาวอิตาเลียนมองว่า การยุติการด าเนินการและข้อเรียกร้องต่อสนธิสัญญาปารีส 

เกิดจากความต้องการของทิโรลใต้ อย่างไรก็ตาม  สมาชิกหลายคนในกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้  มองว่า ผลของ

สนธิสัญญาปารีส เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และยังต้องการที่จะเปิดการเจรจาต่อไปอีก ในประเด็นที่ยังไม่ได้รับ

การแก้ไขล าดับแรกๆ  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจช่วงเวลาที่คณะกรรมการเข้ามาท าหน้าที่ ความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศออสเตรียและประเทศอิตาลี เลวร้ายข้ึนกว่าเดิม ออสเตรียเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา           

ในทุกประเด็นที่ขัดแย้งกันพร้อมกับขอความเห็นชอบจากนานาประเทศ Kreisky ประกาศว่า ประเทศออสเตรียจะ

พิจารณาสนธิสัญญาปารีส ก็ต่อเมื่อสนธิสัญญาเป็นไปตามข้อตกลงและเมื่อชนกลุ่มใหญ่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ใน

ประเด็นที่ขัดแย้งกันทุกประเด็น จะว่าไปแล้ว ไม่ถือว่าคณะกรรมการท างานประสบความส าเร็จ โดยดูจากประเด็น

ปัญหาทั้ง 108 ประเด็น ในปี พ.ศ. 2508 ปัญหาได้รับการคลี่คลายไป 90 เรื่อง ซึ่งยังเหลือประเด็นขัดแย้งที่ค้าง

พิจารณาอยู่อีก 18 เรื่อง อย่างไรก็ดี ในจ านวน 90 เรื่อง ที่พิจารณาไปแล้ว ก็ไม่ได้ตัดสินปัญหาโดยมีคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์หรือแม้กระทั่งได้เสียงข้างมาก ประเทศอิตาลีต้องการปฏิบัติตามก็แต่เฉพาะประเด็นทีมีการตัดสิน

อย่างเป็นเอกฉันท์หรือที่ได้รับเสียงข้างมากเท่านั้น รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี Saragat ประกาศว่า ผลงานที่ท าได้

ขนาดนี้ ก็ถือว่าได้รับความส าเร็จสูงสุดแล้ว จากนั้นก็จัดส่งรายงานที่มีข้อมูลตรงกันให้กับรัฐบาลออสเตรีย        

เป็นการประกาศยุติข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม ประเทศอิตาลีไม่มีทางเลือก แต่ยังคงขอให้มีการเจรจาต่อไปอีกใน

ประเด็นที่ขัดแย้งกัน ซึ่งอีก 30 ปี ต่อมา ก็กลายเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ ออสเตรียให้สัญญาว่า จะไม่น าประเด็น

ปัญหาเสนอต่อสหประชาชาติหรือองค์กรต่างชาติอื่นๆ ก่อนที่กฎหมายจะเสร็จสมบูรณ์ เป็นเวลากว่า 4 ปี            

ที่รายละเอียดตามที่พลเมืองอิตาเลียนเสนอไว้ จะถูกน ามาหารือ ยังโชคดอียู่บ้างที่ในเวลาน้ัน รัฐบาลที่เป็นเสรีนิยม 

เข้ามาบริหารประเทศ ทั้งประเทศออสเตรียและอิตาลี เลยท าให้การเจรจาง่ายข้ึน ประกอบกับ นายกรัฐมนตรี 

Aldo Moro เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจรับฟังปัญหาของพลเมืองทิโรลใต้มากกว่านายกรัฐมนตรีที่ด ารงต าแหน่ง

มาก่อนหน้านี้ทุกคน Kreisky ให้ค าแนะน าว่า กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรล มีอิสระในการเจรจากับประเทศอิตาลี      

แต่ประเทศออสเตรียไม่น่าจะให้ความเห็นชอบต่อการแก้ปัญหาใดๆ ที่ทิโรลใต้ โดย SVP ไม่ได้ให้การสนับสนุน      

ทั้งนี้ ประเด็นที่ติดขัดแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆ ก็จะเป็นปัญหาระหว่างประเทศและอยู่ในระดับการปกครองตนเองโดย

อิสระ  ซึ่งได้แก่  ความสามารถในทางนิติบัญญัติระดับจังหวัด ในที่สุด ปี พ.ศ. 2512  ก็เป็นที่รู้กันว่า รวมกฎหมาย

เสร็จสมบูรณ์แล้ว กฎ ระเบียบที่ละเอียดถ่ีถ้วนและถูกต้องทั้ง 137 มาตรา (ดูได้จากภาคผนวก) ได้รับการบรรจุเป็น

กฎหมาย รวมกฎหมายได้รับการรับรองจากรัฐสภา ( Landtag ) ด้วยเสียงข้างมากที่ไม่มากนัก คือ 500 : 400    

ในประเทศออสเตรียก็ไม่ไดแ้ตกต่างกัน มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับรวมกฎหมาย เป็นจ านวนมากเสียงที่ให้การสนับสนุน

เป็นเสียงที่ลงคะแนนให้พรรคอนุรักษ์นิยม (OVP) แต่ไม่ใช่เสียงที่สนับสนุนพรรคประชาธิปไตยแห่งออสเตรีย        

(SPO)  ซึ่งในเวลานี้ เป็นพรรคฝ่ายค้านในประเทศอิตาลี เสียงข้างมากก็มีน้อยเช่นกัน ทั้ง 2 ประเทศ ต่างก็กลัว

ผลกระทบที่จะตามมา หลังจากใช้กฎหมายที่ว่าน้ีแล้ว  ประเทศอิตาลีเกรงว่า ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระจะ

กลายเป็นก้าวแรกที่ท าให้พลเมืองอิตาลีลาออกจากการเป็นสมาชิกชุมชน   ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่า สถานะ
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ทางสังคมของชนกลุ่มน้อยที่เป็นพลเมืองอิตาเลยีนในทิโรลใตต้กต่ าลงและเพราะพวกเขาตระหนักดีถึงความขุ่นเคือง

ใจที่พลเมืองทิโรลใต้มีต่อประเทศอิตาลี ที่เกิดข้ึน จากการกดข่ีข่มเหงและปกครองอย่างโหดเหี้ยมโดยระบอบ

ฟาสซิสต์ ส่วนประเทศออสเตรียและพลเมืองทิโรลใต้ก็กลัวว่า จะเกิดการกดข่ีทางด้านเศรษฐกิจหรืออยู่ในสภาพ

ด้อยพัฒนา อีกทั้งอาจถูกลิดรอนสิทธิทางด้านการศึกษา การน าระบอบฟาสซิสต์มาใช้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะแก้ไข

อะไรได้แค่เพียงตีความตามพระราชบัญญัติการปกครองตนเองโดยอิสระและปฏิบัติตามวิถีทางของการเป็น

ข้าราชการที่ยึดมั่นกฎหมาย อย่างข้าราชการระบอบฟาสซิสต์ก่อนนั้น ในที่สุด มันก็จะเป็นลักษณะของการยึดถือ

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่มากเกินไป ซึ่งถ้าจะว่าดี ก็ดีตรงที่ช่วยรักษากฎหมายที่ว่าด้วยการปกครองตนเอง

อย่างมีอิสระและท าให้ทิโรลใต้ ได้รับขีดความสามารถในการบริหารและความสามารถทางนิติบัญญัติเพิ่ม ข้ึน         

ไม่ใช่แต่เฉพาะการตีความทางการเมืองที่ต้องมีหลักการและการด าเนินการตามสนธิสัญญาปารีส ที่ต้องท าอย่าง

ถูกต้องแม่นย าเท่านั้น แต่การก าหนดรายละเอียดว่า อะไรคือ การปกครองตนเองอย่างมีอิสระ และกฎ ระเบียบ   

ที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องท าอย่างถูกต้องแม่นย าด้วยเช่นกัน กฎ ระเบียบ ที่ว่าน้ีได้รับการบันทึกไว้ในปฏิทิน

การด าเนินงาน ซึ่งถือปฏิบัติเรื่อยมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2515 ได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติการปกครองตนเองโดยอิสระส าหรับทิโรลใต้และโบเซน ฉบับที่ 2 และต่อมาเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  

พ.ศ. 2515  ก็ได้มีการน าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มาผนวกกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของประเทศ

อิตาลี   ในปี พ.ศ. 2519  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยความได้สัดส่วนมีผลบังคับใช้ ภายในเขตปกครองที่มีอิสระในการ

ปกครองตนเองอย่าง เตรนติโน อัลโต อะดิเจ ขณะนี้ก็มีจังหวัดที่มีอิสระในการปกครองตนเองแล้ว 2 จังหวัด      

คือ เตรน และ โบลเซน ทิโรลใต้ รวมกฎหมายแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในระดับพื้นฐาน และระดับรองลงมา

ของจังหวัด ความสามารถในระดับพื้นฐานเลยคือ จังหวัดยังคงมีอ านาจอย่างสมบูรณ์ทุกประการ กล่าวคือ  จังหวัด

มีอิสระที่จะออกกฎหมายและมาตรการในทางบริหารในเรื่องต่างๆ ความสามารถรองลงมา ก็คงเป็นเรื่องที่

เหมือนกันกับประเทศอื่นๆ ในเวลาน้ี คือ ปรับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากส่วนกลางแล้วน ามาบังคับใช้ภายใน

จังหวัดนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของส่วนกลางด้วย ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องน ามารวมอยู่กับ

ความสามารถในระดับพื้นฐานของจังหวัด  นั่นก็คือ จังหวัดจะต้องจัดตั้งส านักงานของตนเองแยกต่างหากจาก

ส่วนกลาง   โดยมีการตั้ ง ช่ือสถานที่ มีการแสดงให้ เห็น ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในพื้นที่                   

การประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านสื่อสาธารณะ การวางผังและ จัดระเบียบเมือง การท่องเที่ยว        

การเวนคืนทรัพย์สินจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยรัฐ ระบบน้ าประปา การศึกษา ความสามารถรองลงมาก็เป็นเรื่อง

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การควบคุมดูแลสถานศึกษา  ยกเว้นโรงเรียนอาชีวศึกษา การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า    
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การค้าขายระหว่างประเทศ โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สุขอนามัย การมีสุขภาพดี การกีฬา 

นอกจากนี้ กฏหมายยังเปิดช่องให้บริษัทสามารถมีเจ้าของเป็นชาวเยอรมันได ้สมาคมทหารผ่านศึกและเยอรมันอัล

ไพน์คลับ (Alpenverein) กลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่ง มาตรการตามกฎหมาย 13 มาตรการแรก             

เริ่มด าเนินการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2515 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง จ านวน 12  คน        

(6 คน ส าหรับเมืองโบเซน) เพื่อมาท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2517 

และกว่าจะบรรลุเป้าหมายใช้เวลาอยู่อีก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 จึงได้ส าเร็จลุล่วงตามปฏิทินการด าเนินงาน  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ช่วยให้กฎหมายมีความแม่นย าและถูกต้องก็คือ การปฏิบัติงานตามปฏิทินการด าเนินงาน        

ซึ่งแทนที่จะได้แต่คอยจนแต่ละมาตราได้รับการจัดหมวดหมู่ทั้งหมด  ก็เปลี่ยนเป็นว่า มาตราไหนก็ตามที่ได้รับความ

เห็นชอบแล้ว ก็น่าจะด าเนินการได้ทันทีและในการเจรจาก็คุยกันแต่เฉพาะเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง   

จึงควรมีความเป็นเอกฉันท์   ส่วนปฏิทินการด าเนินงานก็ควรด าเนินต่อไปไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  นี่คือสิ่งที่ Alfons  

Benedikter หนึ่งในคณะกรรมการจ านวน 19 คน และกับในอีกชุดหนึ่งที่มี 12 คน เรียกว่า ระบบการปกครอง

ตนเองอย่างมีอิสระที่มีพลัง อันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ เสนอข้ึนมาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 ซึ่งทุกวันนี้   

แนวความคิดน้ี ได้รับการพิจารณาว่า เป็นหนึ่งในหลักการที่เป็นแก่นแท้ของระบบการปกครองตนเองโดยอิสระที่

ประสบความส าเร็จ Magnago ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มขีดความสามารถภายใต้แนวคิดนี้ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี     

การก ากับดูแลกฎหมายที่มีความส าคัญมากที่สุด 2 เรื่อง ซึ่งได้ลงมือด าเนินการก่อนเรื่องอื่นๆ  คือ การก ากับดูแลให้

ไดส้ัดส่วน ปี พ.ศ. 2519  และกฎหมายว่าด้วยการใช้สองภาษา ปี พ.ศ. 2520 

การปกครองตนเองโดยอสิระและปฏิทินการด าเนินงาน จนถึงป ีพ.ศ. 2535 

กรุงโรม ไม่อาจเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการปกครองตนเองอย่างมีอิสระได้ในทันที มีครั้งหนึ่งที่

พระราชบัญญัติฯ ถูกน าไปรวมไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ซึ่งได้ให้หลักประกันแก่พลเมืองทิโรลใต้ตามที่พวกเขา

ร้องขอ ท่าทีของออสเตรียในฐานะผู้มีอ านาจคุ้มครอง ประสบความส าเร็จเข้าข้ันระดับสากล  แต่อย่างไรก็ตาม     

มันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนอยู่ดี ว่า กฎหมายที่ก าลังใช้อยู่นี้เป็นข้อตกลงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่       

แต่อย่างน้อย เวลาที่คดีความถูกน าไปพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ  กฎหมายเหล่าน้ีก็จะช่วยให้คดีน้ันมีความถูกต้อง

มากข้ึน สิทธิของจังหวัดที่มีอิสระในการปกครองตนเอง ได้รับการรับรอง จริงๆ แล้ว ค าตัดสินกว่า 300 คดี      

ได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  ซึ่งครึ่งหนึ่งของค าตัดสินเป็นเรื่องที่จังหวัดไม่ได้เห็นด้วยเลย แต่อีกครึ่งหนึ่งเป็น

ที่พอใจ ในคดีทีเ่ป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในขอบข่ายอ านาจของรัฐบาลกลาง ซึ่งพบว่า ค า
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ตัดสินมักสวนทางกับการพิจารณาของจังหวัด  ในขณะที่ ถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับชาติพันธ์ุแล้ว  ผลการตัดสินส่วน

ใหญ่ จังหวัดจะพอใจ 

โครงการนี้ออกแบบโดย Silvius Magnago   ซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมอบอ านาจทางกฎหมาย

ให้กับตัวแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ในช่วงเวลาที่มีการน าโครงการนั้นมาด าเนินการ     ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2518  สถานีวิทยุที่แยกตัวออกมาจากส่วนกลางของโบเซน  ก็ก่อตั้งข้ึน ช่ือสถานี RAS และในปี พ.ศ. 2520 

ธนาคารเพื่อการกู้ยืมเงิน ก็ได้รับมอบหมายให้ก าหนดมาตรการควบคุมจังหวัดร่วมกับสหภาพการค้าและส านักงาน

สถิติ อีกครั้งหนึ่ง   กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ  Sprachgruppenzugehörigkeit  ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปี พ.ศ. 2528    ในปี  พ.ศ. 2523  ความได้สัดส่วนในการพิจารณาคดีก็ถูกน ามาใช้  และในการเจรจาครั้งต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2527 ฝ่ายตุลาการของแคว้นก็ได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทนจังหวัด 

  เมื่อโรมพยายามที่จะก ากับ ดูแล ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาในปฏิทินการด าเนินงานโดยล าพัง  ใน

ปี พ.ศ. 2529 – 2530 เพราะว่า หมดความอดทนกับความคืบหน้าที่ช้ามาก   แต่แล้วก็ต้องล้มเลิกความคิดไป

ภายหลังจากที่มีการประท้วงที่รุนแรงในจังหวัด  โดยกลุ่มพวกหัวรุนแรงกลุ่มใหม่ที่มารุกราน    กลุ่มผู้แทน

พลเมืองทิโรลใต้กล่าวว่า ผู้ที่นิยมด าเนินนโยบายตามล าพัง เป็นพวกที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และออสเตรียยืนยัน             

ซ้ าอีกครั้ง ว่า หากปราศจากความเห็นชอบจากกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้  จะไม่มีการประกาศใช้  ค าสั่ง

Streitbeilegungserklärung  ดังนั้นในการเจรจาครั้งหน้า ตามปฏิทินการด าเนินงานที่จะจัดข้ึน ระหว่างปี พ.ศ. 

2530 – พ.ศ.2531 จะหารือกันในประเด็นที่เหลืออยู่   จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ. 2531  จังหวัดแถลงการณ์อย่างเป็น

ทางการว่า นับจากนี้ไป ภาษาเยอรมันและอิตาลีมีความเท่าเทียมกันแล้วอย่างแท้จริง  ทางด้านเส้นทางการรถไฟ

และธนาคารเพื่อการลงทุนก็ได้มีการให้บริการแล้ว    อย่างไรก็ตาม ทั้งๆ ที่มีกฎ ระเบียบว่า ให้สามารถใช้ภาษาได้

ทั้ง 2 ภาษา  แตภ่าษาอิตาเลียนก็ยังคงเป็นภาษาราชการอยู่ดี   ส่วนภาษาเยอรมันมีคนใช้น้อย   การเปลี่ยนแปลง

ที่ว่านี้  หากเกิดกรณีมีข้อสงสัยในปัญหาข้อกฎหมาย      ต้นฉบับที่เป็นของอิตาลีจะมีผลบังคับตามกฎหมาย   

อย่างไรก็ดี กฎหมายทั้งหมดจะต้องมีการจัดท าและประกาศใช้ใน  2 ภาษา   ต่อมาในปี พศ. 2532  ปัญหายุ่งยาก

ในเรื่องการเงินและภาษีก็มีการน ามา     หาทางออก โดยอาศัยอ านาจอธิปไตยทางภาษีที่จัดสรรให้กับจังหวัดอย่าง

ไม่เป็นธรรม   ในขณะที่รัฐยังคงขึ้นภาษีอย่างต่อเนื่อง  ในทางปฏิบัติรายได้ที่รัฐได้จากภาษีทั้งหมด รัฐบาลกลางจะ

คืนให้กับจังหวัด 80 % เนื่องจากค่า GSP (ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร) ของทิโรลใต้สูงกว่าอิตาเลียน
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และแม้กระทั่งค่าเฉลี่ยของประเทศในแถบยุโรป (120  จุด)  สิ่งนี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็น

อย่างมาก รวมทั้งรายได้จากการใช้จ่ายของประชากรในจังหวัด   จากการที่ภาษาทั้ง 2 ภาษา มีความเท่าเทียมกัน  

การเรียนการสอนในภาษาที่ 2 จึงกลายเป็นภาคบังคับในโรงเรียน  พ่อมีสิทธิที่จะลงทะเบียนให้ลูกได้เรียนใน

โรงเรียนที่ใช้ภาษาที่ตนเห็นว่าเหมาะสม   หรือการสร้างมหาวิทยาลัย เพียงแค่จังหวัดให้ความเห็นชอบเท่านั้น  ก็

สามารถเปิดมหาวิทยาลัยได้แล้ว  

ตารางเวลาการการมอบอ านาจด้านความสามารถและความหมายของแถลงการณ์ ปี พ.ศ. 2535 

ตามที่ได้ระบุไว้ ปฏิทินการด าเนินงานจะต้องมีการเจรจาทบทวนหลายครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2515 – 2530  

เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2531  มาตรการการด าเนินการที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติ  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่

ท่ามกลางความเท่าเทียมกันของทุกภาษา   กฎเกณฑ์ของการศึกษา กรณีที่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่าง

ไปจากภาษาแม่  การตรวจสอบของคณะกรรมการผู้ควบคุมด้านการเงิน ฯลฯ ทิโรลใต้ให้การอนุมัติในเรื่องเหล่านี้ 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ     กฎ ระเบียบเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านภาษาที่จะใช้ในการบริหาร 

จัดการ ประชากรและภาระหน้าที่ด้านภาษี  มีการประกาศใช้เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  ปี พ.ศ. 2532  แม้ว่าจะมี

แถลงการณ์คัดค้านกฎเกณฑ์ในการช าระภาษีจาก Magnago และ วุฒิสมาชิก  Riz  ด้วยเหตุผลที่ว่า จังหวัดไม่มี

สิทธิที่จะเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรหรือภาษีศุลกากร  แม้ว่าจะมีอิสระทางด้านการเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงิน

ที่ได้รับจากรัฐบาลกลางก็ตาม    และเมื่อวันที่  21  พฤษภาคม   พ.ศ. 2534  ก็ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง  the 

Landtage Vorarlberg     Tyrol  และ Trentino   ที่ถูกจัดข้ึน ณ จุดที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน    มาตรการ

เพิ่มเติมเป็นการให้บริการโดยชาวเยอรมันใน  ANSA  (ศูนย์ข่าวอิตาเลียน) และข้อตกลงในการขนส่งผ่านประเทศ 

ระหว่างอิตาลีกับออสเตรีย รวมทั้งการย้ายถ่ินฐานของศาลจังหวัดและเยาวชนไปอยู่ที่โบเซน     ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2534  มาตรการทางกฎหมายฉบับที่ 3 ก็ได้มีการประกาศใช้ในที่สุด   มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในเขตเลือกตั้งในเตรนและโบเซน    เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2535  

การด าเนินการ  รอบสุดท้ายตามปฏิทินการด าเนินงานก็ได้มีการประกาศใช้    โดยมีการจ ากัดความสามารถที่

ส าคัญในจังหวัด    การสร้างระบบการปกครองตนเองข้ึนใหม่ให้มีอิสระเต็มรูปแบบ   การยอมรับในปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี  เรื่องนี้อิตาลีมองว่า กฎหมายเป็นไปตามข้อตกลงแล้ว 

ในที่สุด ในปี พ.ศ. 2535  ก็ได้มีการออกค าสั่ง  The Austrian Streitbeilegungserklärung ภายหลังจาก

ที่นายกรัฐมนตรี Andreotti ได้ก าหนดเงื่อนไข ว่า กฎ ระเบียบ การปกครองตนเองโดยอิสระ จะเปลี่ยนแปลงได้ก็
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ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ออสเตรีย ยังคงกุมอ านาจในฐานะผู้ปกครอง และ

คณะกรรมการ ทั้งชุดที่มี 12 คน และชุดที่มี 6 คน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาว่า มีความ

มั่นคงเพียงพอที่จะออกประกาศ เพราะว่ามันหมายถึง หนึ่ง ค าสั่งนั้นได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นสากลแล้ว  

และสอง  แม้ว่าออสเตรียจะออกประกาศไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) มันก็ไม่ได้มีความหมายโดยตรงว่า  

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกประกาศสิ้นสุดไปแล้ว ในทางตรงกันข้ามหน่วยงานในออสเตรียและทิโรลใต้ 

กลับระบุว่า ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยการปกครองตนเองอย่างมีอิสระ ออสเตรียยังสามารถที่จะเสนอ

เรื่องไปยังศาลหรือองค์กรที่ยุโรปได้ เรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในรายละเอียดของหนังสือที่บางบทความ  

เป็นเรื่องเกี่ยวกับนัยทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ ภายใต้หลักการของการปกครองตนเองโดยอิสระที่มีพลัง    

มีค ากล่าวว่า การพัฒนาในอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  และระบบการปกครองตนเองโดยอิสระและ

ความได้สัดส่วนกันน้ันต้องได้รับการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ฉะนั้น มาตรการใหม่ๆ อาจกลายเป็น

สิ่งจ าเป็นภายใต้พระราชบัญญัติบรรลุผลตามลายลักษณ์อักษรหรือตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการปกครอง

ตนเองโดยอิสระ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544  ทันทีที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เป็นเสมือนค าท านาย   

ตั้งแต่หลังจากปี พ.ศ. 2535 จังหวัดได้รับการขยายขีดความสามารถอีกครั้งหนึ่ง และการเจรจาก็ยังมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องต่อไปอีก สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องประดับที่ถาวรชนิดหนึ่ง  พลเมืองทิโรลใต้แสดงความเห็นว่า 

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนจะต้องไม่น ามาสู่การให้ความยินยอมหรือพิจารณายุติเรื่องราว สิ่งที่ถูกมองว่ามีความส าคัญเปน็

พิเศษ คือ สิทธิของกลุ่มภาษาที่ยินยอมจะจัดสรรให้หรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางกลุ่ม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2531      

กฎ ระเบียบเพื่อการคุ้มครองพลเมืองลาดินฉบับพิเศษก็ได้รับการประกาศใช้เพื่อเป็นการคุ้มครองพลเมอืงลาดนิดว้ย

กันเอง  ที่ประสบความล้มเหลวจากช่องโหว่ของข้อตกลงหลายฉบับก่อนหน้านี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะจ านวน

พลเมืองลาดินน้อยเกินไปหรือเพราะอิตาลีมองว่า อย่างไรเสียพลเมืองลาดินก็เป็นคนที่พูดภาษาอิตาเลียนอยู่แล้ว  

ปัจจุบันสิทธิในการใช้ภาษาละดินได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับภาษาเยอรมันก็ตาม  

พลเมืองลาดินเกือบ 100% สามารถพูดได้ 3 ภาษา จากการปฏิรูปพระราชบัญญัติการปกครองตนเอง พ.ศ. 2544   

ยังผลให้สถานภาพชนกลุ่มน้อยเข้มแข็งข้ึน    

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2532 จากนั้นการรวมตัวกันที่เพิ่มข้ึนของชาวยุโรปก็ท า

ให้เกิดสถานการณ์ใหม่ๆ ข้ึนมาที่ช่วยให้อิตาลีพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับระบบการปกครองตนเองที่เป็นอิสระใน
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แบบที่ผ่อนคลายมากขึ้น ในที่สุดการเจรจากันในครั้งถัดมาก็น ามาสู่พระราชบัญญัติการปกครองตนเองที่เป็นอิสระ 

ฉบับที่ 3    

จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ได้ขยายขอบเขตความมีอิสระในการ

ปกครองตนเองเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครอง สถานภาพของจังหวัดมีความเข้มแข็ง

ข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเขตปกครอง ซึ่งก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทิโรลใต ้จังหวัดจึงกลายเป็นองค์กรที่ปกครอง

ตนเองอย่างมีอิสระที่สามารถแยกตัวออกมาจากเขตปกครองหรือสามารถสถาปนาตัวเองข้ึนมาใหม่ได้เลย      

จังหวัดในทิโรลใต้และเตรนติโน ปัจจุบันไม่ถือเป็นหน่วยงานภายใต้เขตปกครองอีกต่อไปแล้ว และโดยตัวของ

จังหวัดแต่ละจังหวัดเองก็มีความสามารถในการบริหารจัดการและในทางนิติบัญญัติมากกว่าเขตปกครองโดยรวม   

ตามปกติแล้วจังหวัดจะมีขีดความสามารถต่ ากว่าหรือต้องใช้อ านาจร่วมกัน ดังนั้น ทิโรลใต้จึงเป็นกรณีพิเศษ    

ความสามารถพิเศษของจังหวัดในทิโรลใต้ หลายอย่างได้รับการก าหนดไว้เป็นล าดับ ซึ่งประกอบไปด้วย กฎที่ว่า 

ต้องมีการตั้งช่ือสถานที่ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน มารยาทสังคม การส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (แม้ว่า 

ในขณะนั้น ยังไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นอิสระ) ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย          

ที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวและเรื่องอาหารการกิน การออกกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเป็นเรื่องที่จังหวัดมีอิสระในการ

ตัดสินใจได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากใคร การจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการปกครองตนเอง

โดยอิสระก็ท าได้โดยแต่ละจังหวัดร่างแก้ไขกันเองไม่ต้องพึ่งพาเขตปกครองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติ

บังเกิดผล รัฐบาลกลางต้องให้ค าปรึกษาแก่จังหวัด  ซึ่งต่างกับเขตปกครองในสมัยก่อน และกรรมการของคณะ

ผู้บริหารจังหวัดไม่จ าเป็นต้องเป็นกรรมการของสภาจังหวัดอีกต่อไปแล้วระบบการกระจายความสามารถในอดีตใช้

วิธีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป ความสามารถของรัฐบาลกลางที่จะผ่องถ่ายไปสู่จังหวัดไม่ว่าจะเรื่องอะไร ก็ยังไม่มี

ขอบเขตอ านาจที่ ชัดเจนจังหวัดใช้ความสามารถเท่าที่จังหวัดมี ฐบาลกลางเองก็ไม่สามารถระงับยับยั้งการออก

กฎหมายของจังหวัดได้ แม้ว่าจะต้องการคัดค้านก็ตาม มีทางเดียวที่ท าได้ คือต้องยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ      

ยิ่งกว่าน้ันจะเห็นว่า เขตปกครองของอิตาลีและจังหวัดหลายแห่ง มีระดับความเป็นอิสระในการปกครองตนเองใน

ระดับสากล  ประเทศเหล่าน้ีสามารถท าข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจกับเขตปกครองอื่นๆ 

อย่างมีอิสระได ้สิ่งนี้เองที่น าไปสู่ทิโรลที่เป็นเขตปกครองยุโรป เป็นการรวมเอาพลเมืองออสเตรียและอิตาเลียนทีอ่ยู่

ในส่วนของทิโรลเข้าด้วยกัน ที่ท าแบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงท าให้การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการค้าระหว่างประเทศมี

ความคล่องตัวยิ่งข้ึนเท่านั้น แต่ยังท าให้ประชากรไดม้ีโอกาสโยกย้ายถ่ินที่อยูแ่ละท าให้เกิดอิสระอย่างแท้จริง ในการ
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ติดต่อสื่อสารกันด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจและการให้ความร่วมมือกับเขตปกครองอื่นๆ อย่างไรก็ดี     

จะมีอะไรที่ส าคัญมากไปกว่า การที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่ตระหนักว่า รูปแบบการปกครองตนเองโดยอิสระได้รับ

การรับรองโดยนานาอารยประเทศเป็นครั้งแรกที่เยอรมันตั้งช่ือทิโรลใต้เป็นช่ือของจังหวัดในรปูลกัษณ์ทีเ่ปน็เยอรมนั  

ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายภายใตร้ัฐธรรมนูญอิตาเลี่ยนในระบบสหพันธรัฐ ปัจจุบันเขตปกครองนี้ มีช่ือว่า  เตรนติโน 

- ทิโรลใต้  (Trentino-Südtirol) ซึ่งทิโรลใต้เป็นเจ้าของธง จังหวัดมีสิทธิที่จะร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับน้ า    

กระแสไฟฟ้า และรายได้จากโรงผลิตไฟฟ้าในอัตราส่วนที่มีความสมดุลกับจังหวัด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกัน

อย่างมาก เพราะส่วนมากแล้วกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ได้พลังงานไฟฟ้ามา

จากพลังงานน้ าในทิโรลใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2542 Berlusconi นักการเมืองและนักธุรกิจชาวอิตาลี ได้

พยายามที่จะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการด้านงบประมาณ แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับค าฟ้อง 

ปัจจุบันรัฐบาลกลางมีเพียงอ านาจหน้าที่ที่จะดูแลนโยบายด้านต่างประเทศ ต ารวจ ทหาร การป้องกัน

ประเทศ อ านาจฝ่ายตุลาการ เส้นทางรถไฟ การไปรษณีย์ โทรคมนาคมและภาษี แต่แม้ว่า เรื่องทั้งหมดนี้จะเป็น

ความสามารถของส่วนกลางก็ตาม ความได้สัดส่วนก็ยังเป็นเรื่องที่บังคับให้มีในการให้บริการในจังหวัด ซึ่งนี่เองที่

เป็นสิ่งที่ตั้งใจให้เป็น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544   

  ค าช้ีแจงและกฎระเบียบใหม่ๆ นั้น ไม่เพียงแต่ท าให้จังหวัดเกือบจะมีสถานะเป็นสหพันธรัฐ แต่ยังช่วยท าให้

ความกดดันของทั้งพลเมืองทิโรลที่พูดภาษาเยอรมันและรัฐบาลอิตาลีหมดไป  ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถท าได้และไม่

จ าเป็นต้องกังวลกับการตีความและการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของประเทศและรัฐบาล 

ท าอย่างไรระบบการปกครองตนเองโดยอิสระจึงจะประสบความส าเร็จ: โดยการอยูร่่วมกันหรืออยู่เคียงข้างกัน 
วันน้ี มีค าถามว่า จะท าอย่างไรให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการปกครองตนเองโดยอิสระประสบความส าเร็จ 

เมื่อน ามาใช้กับทิโรลใต้และมันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอย่างไร ในบางวิถีสังคมของ

พลเมืองทิโรลใต ้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับ  พหุสังคม John Furnivall เคยระบุไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว  กล่าวคือ เป็น

กลุ่มคนที่อยู่ปะปนกันแต่ยังไม่ถึงกับผสมผสานกัน ทั้งนี้ Furnivall สังเกตเห็นจาก กลุ่มคนที่ปะปนกันอยู่ใน

ท้องตลาด แต่ส าหรับในทิโรลใต้  ผู้คนค่อนข้างจะพบปะพูดคุยกันตามพื้นที่เศรษฐกิจมากกว่า เห็นได้ชัดว่า       

การแบ่งแยกกันทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมมีน้อยมาก และไม่มีปัญหาในการให้ความร่วมมือกัน เลย       

ในพื้นที่อื่นๆ ทุกที่ของสังคม  ชัดเจนว่า ถึงจะมีการแบ่งแยกกัน  แต่ก็มีมิตรภาพให้กันมีการผสมผสานกันโดยการ
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แต่งงาน แต่ก็ไม่ได้ขยายวงกว้างอะไร ทั้งนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากรูปแบบของการจัดการที่พลเมืองเยอรมันยังคง

อาศัยอยูก่ับชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ชนบท และก็มีไม่กี่คนที่ต้องการจะมีเพื่อนเป็นคนต่างเช้ือชาติ การบังคับให้พลเมอืง

ต้องใช้ 2 ภาษา ยังคงมีอยู่ ได้แก่ เด็กๆ แต่ละคนต้องเรียนภาษาอื่นๆ ควบคู่กันไปกับภาษาแม่ของพวกเขา        

แต่ปัจจุบันกฎเกณฑ์นี้เปลี่ยนไปแล้ว จะบังคับให้เรียนก็แต่เฉพาะคนที่มีอาชีพด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น   

ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาที่มีความส าคัญเท่าเทียมกันกับภาษาเยอรมันและอิตาเลี่ยน  ยิ่งไปกว่านั้น  

ความสามารถในการใช้สองภาษายังหมายถึง สถานการณ์ในการใช้ที่แตกต่างกัน ภาษาหนึ่งก็ใช้กับคนกลุ่มหนึ่ง  

ส าหรับพลเมืองที่พูดภาษาเยอรมันมีจ านวนไม่มากนัก แต่ภาษาของกลุ่มอื่นๆ จะต้องเรียนเป็นภาษาที่สอง         

คนส่วนใหญ่รู้ ภาษาอื่นได้ดีพอที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนโดยไม่มีปัญหา แต่จากสถิติเยอรมันรู้ภาษาอิตาเลียน

มากกว่า อิตาเลียนรู้ภาษาเยอรมัน ส่วนลาดินตามปกติก็จะมีความสามารถพูดได้ทั้ง 3 ภาษาอยู่แล้ว จากการ

ทดสอบด้านภาษาที่จัดข้ึนเพื่อบริการประชาชน ปรากฎผลคะแนนที่ไม่แน่นอน ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบ มีแค่เพียง 40 % โดยรวม  และแตกต่างกันไปตามเส้นทางอาชีพ ทั้งนี้ ในการจัดการทดสอบความรู้ในด้าน

ภาษาระดับสูงข้ึนมา ส าหรับผู้ที่ต้องมีคุณสมบัติมีความรู้ด้านภาษาดีกว่าบุคคลทั่วไป พบว่าเปอร์เซ็นผ่านการ

ทดสอบลดลง พลเมืองอิตาเลียน ก็เลยหมดความพยายาม ไม่อยากจะเรียนภาษาเยอรมันที่ยากๆ อีกต่อไป  แล้วก็มี

ปัญหาเกิดข้ึนกับคนอีกระดับหนึ่งจนได้ นั่นคือ คนที่พูดภาษาเยอรมันตามปกติแล้วจะไม่พูดภาษาช้ันสูงที่เรียนจาก

ในโรงเรียน แต่ใช้ภาษาถ่ินที่เรียกว่า Alemann เรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของภาษาเอง

ก็ตาม  ในระหว่างคนเยอรมันด้วยกันเอง เวลาที่พูดคุยกันเขาก็จะใช้ภาษาถ่ิน แต่กับคนอิตาเลียนก็จะพูดภาษาอิตา

เลียนหรือไม่เช่นน้ันก็เป็นภาษาเยอรมันช้ันสูงที่สอนกันในโรงเรียน 

การประเมินผล :  การปกครองตนเองโดยอสิระในทิโรลใต้ประสบความส าเร็จอย่างไร 

เง่ือนไขต่างๆ เพ่ือให้การจัดการระบบการปกครองตนเองโดยอิสระมีความมั่นคงตลอดไป 

ตามที่ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่ประเมิน ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระที่มีพลังอันเกิดจากการ

ประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในทิโรลใต้  แม้ว่าในระยะแรก          

สถาพการณ์ต่างๆ จะดูไม่ดีนัก แต่เราก็สามารถหาเงื่อนไขที่ท าให้การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ     

ในทิโรลใต้ประสบความส าเร็จจนได้  แม้ว่า สิ่งเหล่าน้ีจะสรุปจากข้อขัดแย้งที่เป็นปัญหาที่ยังไม่มีข้อยุติ ก็ตาม 
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Wolff ก าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ในกรณีที่เป็นประเทศเจ้าบ้าน รัฐญาติ และเป็นชนกลุ่มน้อย เพื่อให้

บรรลุข้อตกลงที่ว่าด้วยการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอย่างยั่งยืนเพียงแค่ประเทศเจ้าภาพ จัดท าสิ่งที่

รองรับผลประโยชน์หลักของชนกลุ่มน้อย ก็จะมีโอกาสท าให้การจัดการอะไรทุกอย่างมีความมั่นคงต่อไป     

Benedikter ได้ความคิดน้ีมาจากเงื่อนไขข้ันต่ าเพื่อให้เกิดอิสระในการปกครองตนเองที่มั่นคง ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึง

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยภายในเขตปกครองไปสู่องค์กรทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็น

ตัวแทนในระดับกลางเพื่อรักษาอ านาจในการตัดสินใจข้ันต่ าเพื่อชนกลุ่มน้อยด้วย แง่มุมหนึ่งที่ส าคัญมากๆ เลยคือ  

ข้อสงสัยของกรรมการที่เป็นผู้แทนชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยในเขตปกครองที่มีการ

ปกครองตนเองโดยอิสระ  สิทธิของพวกเขาต้องได้รับการประกันด้วยเช่นกัน ความมีอิสระในการปกครองตนเองใน

เรื่องของภาษาถ่ิน ระบบการศึกษา สื่อกระจายเสียง และนโยบายทางด้านวัฒนธรรมต้องได้รับการรักษาไว้ให้มีอยู่

ตลอดไป ส าหรับ Benedikter แล้ว การคุ้มครองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในผลประโยชน์หลักของระบบ

การปกครองตนเองโดยอิสระ Wolff มองไปที่ปัญหาจากมุมมองด้านการบริหารจัดการมากกว่ามุมมองด้านอื่นๆ   

แต่แม้ว่า ส าหรับเขา ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมของผู้มีส่วนร่วมจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาก็ยังกล่าวว่า เงื่อนไขเพื่อ

การท าข้อตกลงส าหรับรัฐญาติจะต้องได้รับการจัดท าให้ผลประโยชน์ต่างๆ มีความสมดุลกับประเทศที่เป็นเจ้าบ้าน

และชนกลุ่มน้อย รวมถึงมีการประนีประนอมกันในเรื่องของสิทธิของชนกลุ่มน้อยและการควบคุมดินแดน        

ความเต็มใจที่จะประนีประนอม ยังมีความส าคัญส าหรับชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นชนกลุ่ม ใหญ่ในเขตปกครอง              

ที่มีกรณีพิพาทและส าหรับชนกลุ่มน้อยของแคว้นที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเจ้าบ้านความเต็มใจที่ว่านี้ จะต้อง

ขยายไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคนเช้ือชาติเดียวกันที่อยู่ในเขตปกครองและผู้ที่เป็นแกนหลักของประเทศเจ้าบ้าน    

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติและการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ขาด

ไม่ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งแรงจูงใจและแรงกดดันจากทั้งประเทศรัฐญาติและประเทศเจ้าบ้านเป็น

สิ่งที่จ าเป็น นอกจากนี้ Wolff ยังเน้นย้ าว่า เรื่องนี้เป็นบริบทระหว่างประเทศด้วย หากนานาประเทศพึงพอใจกับ

ข้อตกลง สถานการณ์เช่นนี้จะท าให้บรรลุผลได้ง่ายข้ึนกว่ากรณีอื่นๆ เขาน าสิ่งนี้ไปรวมเข้ากับสิ่งที่เขาเรียกว่า   

ความสุกงอมได้ที่ ของข้อขัดแย้งเพื่อน าไปสู่การหาข้อยุติ เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่อ้างถึงได้มีการน ามา

ประยุกต์ใช้  เพื่อให้ข้อยุติมีเสถียรภาพ Benedikter ได้ให้เงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ส าหรับเขาความได้สัดส่วน

เป็นสิ่งจ าเป็นข้ันพื้นฐานที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับอ านาจตุลาการที่ต้องท าหน้าที่อย่างมีอิสระ มันไม่จ าเป็นที่การ

ปกครองตนเองโดยอิสระจะต้องเคร่งครัดมากมายแต่ตุลาการต้องมีอิสระในการรับรู้เพื่อที่ว่า จะได้อุทธรณ์คดีที่เป็น

ข้อขัดแย้งหรือที่มีรัฐบาลกลางเป็นคู่กรณีต่อไปอีก ซึ่งก็หมายความว่า คดีจะถูกส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่ท า
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หน้าที่ในระดับที่สูงกว่าศาลไกล่เกลี่ยจะเป็นการดีที่สุดเลย ถ้าข้อยุติได้รับการบันทึกไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ    

การเจรจาก็เช่นเดียวกัน คงต้องเจรจากันไปตลอด ไม่มีวันจบสิ้น ในขณะที่เส้นเวลาที่มีความแม่นย าเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับการด าเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถประกาศยุติกระบวนการการท างาน ณ เวลาใด

เวลาหนึ่งได้ แตเ่ห็นได้ชัดว่า Benedikter ได้เตือนเกี่ยวกับ ความพยายามที่จะส่งตัวอย่าง การหาทางออกให้กับ

ปัญหา  และการปกครองตนเองโดยอิสระ โดยน าเสนอสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันของที่หนึ่งไปให้อีกที่หนึ่ง    

ดังที่ Liz Philipson กล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งทุกๆ เรื่อง มันจะกลับมาหาตัวของมันเอง และไม่อาจที่จะแก้ปัญหา

ตามแผนภาพไดด้้วยอิฐบล็อคส าเร็จรูปจากที่อื่นๆ แต่กับ Benedikter ตรงกันข้าม กับสิ่งที่เขากล่าวไว้ก่อนหน้านี้  

จ านวนขีดความสามารถในระดับสากล  ถือว่า เป็นสิ่งส าคัญต่อเขตปกครองด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ๆ 

สภาพเศรษฐกิจ น่าเป็นห่วง มิติระหว่างประเทศส าหรับเขาแล้วมีความส าคัญในฐานะเป็นผู้รับรองเสถียรภาพของ

ประเทศ ถ้าสหภาพยุโรป (EU) หรือองค์กรว่าด้วยความมั่นคง และความร่วมมือในยุโรป (OSCE) เสนอทางผ่าน  

เข้าไปใน EU ในกรณีที่ต้องการให้มีระบบการปกครองตนเองโดยอิสระอย่างรวดเร็ว โอกาสอาจจะสูงข้ีน            

แตอ่ย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะมีระบบการปกครองตนเองโดยอิสระโดยอาศัยวิธีการดังกล่าว ถ้าเห็นได้

ชัดว่า การปกครองตนเองโดยอิสระไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของชาติพันธ์ุและการท าให้ถูกต้องตามกฎหมายในระบอบ

ประชาธิปไตย ก็ต้องมีการเจรจากันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินการแบบนี้จะมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จได้มากข้ึน บางครั้งการมอบอ านาจให้ผู้แทนมีความสามารถในการปกครองตนเองโดยอิสระอย่างค่อย

เป็นค่อยไป  ก็เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงระบบทุกอย่างโดยทันที Benedikter ไม่สงสัยอีกต่อไปเลย

ว่า  สิทธิที่มีร่วมกันไม่มากพอที่จะก าหนดความต้องการของตนเอง แต่ส าหรับอิสระในการปกครองตนเองที่มีอยู่

และที่อ้างถึงนี้  ได้มีการประชุมพิจารณาร่างกันไปเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยสหพันธ์สหภาพแห่งชาติยุโรป            

เป็นผู้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขในการด าเนินการ แต่จนถึงขณะนี้ ร่างก็ยังไม่ได้รับการหารือในคณะกรรมการหรือ

สภาเลย ในกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีข้อบังคับให้รัฐ ต้องอนุญาตให้มีระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ       

แต่การบังคับทางด้านศีลธรรมน่าจะเป็นอะไรที่มีอิทธิพลมากกว่า 

การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเชื้อชาตใินทิโรลใต้ 
จากเงื่อนไขหลายประการข้างต้น ตอนนี้เราคงต้องมาดูว่า ท าไมถึงได้มีการน าระบบการปกครองตนเอง

โดยอิสระโดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคนต่างเช้ือชาติมาใช้ในพื้นที่นั้น ลักษณะที่โดดเด่น หลาย

ประการของระบบการปกครองตนเองโดยอิสระในทิโรลใต้ ได้ถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น ในการปกครองตนเอง

โดยอิสระทั่วๆ ไป อ านาจอธิปไตยยังคงอยู่กับอิตาลี แต่การปกครองตนเองโดยอิสระได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อให้มีระดับที่สูงข้ึนกว่าที่เคย เช่นเดียวกับสภาของแคว้น อ านาจอธิปไตยของอิตาเลียนจึงกลายเป็นเพียงแค่

เปลือกนอกเท่านั้น การประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติในทิโรลใต้ อาศัยเสาหลักที่มั่นคงอยู่    

3 เสา นัน่คือ การรวมตัวกันของรัฐบาลผสมขนาดใหญ่ ความสามารถในการใช้ 2 ภาษา และความได้สัดส่วนกัน    

การรวมตัวกันของกลุ่มขนาดใหญ่อาศัยความร่วมมือกันของคนเก่งระดับหัวกะทิในสังคมซึ่งก็ยังมีอยู่ค่อนข้างมาก  

ในขณะที่โดยหลักแล้วยังมีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมอยู่ อันนี้เองที่เป็นความหมายของการให้

ความร่วมมือกันทางการเมืองที่เข้มแข็งขนานกันไปกับการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม ส าหรับ Lijphart รูปแบบการ

ติดต่อสื่อสารที่ถูกจ ากัด เป็นองค์ประกอบเพื่อความมีเสถียรภาพในการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ 

กล่าวคือ ที่ใดก็ตามที่การติดต่อสื่อสารถูกจ ากัด โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันก็มีน้อยลงด้วย 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตามทัศนะของการปกครองตนเองโดยอิสระในทิโรลใต้คือ วัฒนธรรมการกลืนชาติ   

ซึ่งก็ยังไม่เกิด การผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่พลเมืองที่พูดภาษาเยอรมันวิตกกังวลมานานแล้ว    

ก็ยังไม่เกิดข้ึน สังคมพหุนิยม มีชีวิตชีวา และไปได้สวย Benedikter ยังกล่าวว่า ปัจจุบัน ทิโรลใต้ เป็นมากกว่า     

ที่เคยเป็น คือ ยังคงผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมที่ เป็นเยอรมันภายในยุโรป ซึ่งมีรัศมีครอบคลุม หลายประเทศ          

อาทิ เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ทิโรลใต้ และรัฐซึ่งได้รับมอบอ านาจที่มีขนาดเล็กกว่า การให้ความร่วมมือ

และการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างคนที่มีเช้ือชาติเดียวกัน เพิ่มมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจ แม้ว่ายังคงมีการแบ่งแยก

เช้ือชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมอยู่ก็ตาม พลเมืองทิโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมันจะมีอาชีพเป็นเกษตรกรหรือคล่องตัว

อยู่ในภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับกีฬาในช่วงหน้าหนาว ในขณะที่พลเมืองอิตาเลียนสนใจแต่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน

เมืองและภาคอุตสาหกรรมเท่าน้ัน ทุกวันน้ีพลเมืองอิตาเลียนเข้าไปจับงานภาคการท่องเที่ยวมากขึ้น  โดยเฉพาะใน

โบเซน  แต่อย่างไรเสียงานน้ีก็ยังคงเป็นงานหลักของพลเมืองเยอรมันอยู่ด ี

ส าหรับ Wolff สถานการณ์การต่อสู้กับรัฐญาติและดินแดนที่มีข้อพิพาทกันอย่างประเทศออสเตรีย ลุล่วง

ไปภายหลังจากปี พ.ศ. 2504  ซึ่งที่สุดแล้วก็มีการเจรจากันต่อไปอีก นี่คือการพัฒนาที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก

ในทิโรลใต้ การเจรจากับประเทศออสเตรียเริ่มต้นมีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2483 – 2492 แต่ทิโรลใต้ในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของอิตาเลียนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่ขับเคลื่อนการเจรจาไปข้างหน้าคือ การด าเนินการแบบคู่ขนานที่ได้

เคยอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ การเจรจามีข้ึนระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศออสเตรียและประเทศอิตาลีกับ     

ทิโรลใต้ในเวลาเดียวกัน แม้ว่าเรื่องที่เจรจาจะเป็นประเด็นที่แตกต่างกันก็ตาม ประเทศอิตาลีและออสเตรียเจรจา
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กันในประเด็นหลักการที่ไม่ลงรอยกันและประเด็นที่เป็นหลักสากลซึ่งในที่สุดอิตาลีก็ยอมรับอย่างเงียบๆ      

ทางด้านอิตาลีและทิโรลใต้ก็เจรจากันในเรื่องของความสามารถที่ปฏิบัติได้ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็น าไปสู่การบัญญตัเิปน็

กฎหมาย ทางด้านการร่วมมือกันของบุคคลในระดับหัวกะทิก็ยังคงมีต่อไป ตลอดระยะเวลาที่มีการเจรจา    

บางครั้งในการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม ทั้ง Gruber and De Gasperi ต่างก็รู้ว่า ประเด็นคือเรื่องอะไร   

เพราะว่า พวกเขาต่างก็มาจากเขตปกครองแต่ละที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ทิโรลเหนือและเตรนติโน ในช่วงปี 

พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512 Aldo Moro เป็นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาที่มีท่าทีเห็นอกเห็นใจทิโรลใต้และพร้อมที่จะ

ยอมรับผลประโยชน์ของพวกเขา Aldo Moro เป็นนายกรัฐมนตรีที่ค่อนข้างเข้มแข็งเพราะเขาไม่ต้องเจรจาให้

ความเห็นใดๆ กับรัฐบาลชุดใหม่ในช่วง 2-3 เดือนให้หลัง อีกปัจจัยที่ถือเป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ทางฝั่งทิโรลใต้ 

มีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปได้ว่า น่าจะมีการเจรจากันอีกกับกลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ที่มีขนาดใหญ่    

ในเวลาอันใกล้นี้ กลุ่มผู้แทนพลเมืองทิโรลใต้ทุกคน ได้รับต าแหน่งเป็นผู้เจรจาที่เข้มแข็งจากสถานภาพที่ยิ่งใหญ่   

กระบวนการการเจรจาไม่มีทางที่จะสิ้นสุด และที่ส าคัญอย่างมาก มันไม่มีวันที่จะถูกล้มเลิกหรือเลื่อนออกไป  

เพราะฝีมือของพวกหัวรุนแรงที่ชอบรุกรานทุกๆ ฝ่ายดูเหมือนจะตระหนักดีว่า ต้นเหตุที่ท าให้การเจรจาพัง      

น่าจะเกิดจากฝีมือของพวกหัวรุนแรงของทั้ง 2  ฝ่าย  

ในขณะที่มีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการเจรจาที่ ได้รับการขยายเวลา           

อาจขัดขวางการแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ เป็นการถาวร ก็ได้ในทิโรลใต้ตรงกันข้าม การแก้ปัญหาใหญ่ๆในทาง

ปฏิบัติไม่เคยท าได้ส าเร็จ ดังนั้น แทนที่จะต้องเจรจากันก็ปรับเป็นยอมรับกันไป ในประเด็นที่เป็นความสามารถ

เล็กๆ น้อยๆ สิ่งนีอ้ยู่ในหลักการความขัดแย้งซึ่งเป็นวิธีด าเนินการเจรจาที่ได้รับการยอมรับตามทฤษฎีของ Modi  

แต่น ามาปฏิบัตใินกรณีนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบ ขณะที่ Alcock ยังเรียกร้องไม่เลิกที่จะบริหารการด าเนินการตาม

สนธิสัญญาปารีส ในแบบที่ยึดถือกฎหมายหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด ในความเห็นของเขาการด าเนินการตาม

สนธิสัญญาปารีส เป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของสนธิสัญญา การยึดถือกฎหมายหรือระเบียบมากจนเกินไป      

ที่สุดแล้วก็จะประสบความส าเร็จ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปกครองตนเองโดยอิสระฉบับที่ 2 และ 3 ก็ยึดถือ

กฎหมายหรือระเบียบซึ่งบางครั้งก็มากจนเกินไปกฎเกณฑ์และการก ากับดูแลการปกครองตนเองโดยอิสระไดร้บัการ

บัญญัติเป็นกฎหมายไม่ใช่แต่เฉพาะในมาตรา 137 เท่านั้น แต่ยังอธิบายและขยายความให้ละเอียดยิ่งข้ึนในปฏิทิน

การด าเนินงานปฏิทินได้ให้ค าอธิบายแก่ลูกจ้างในส านักงานและอพาร์ทเมนท์ที่เป็นสตูดิโอที่มีขนาดเล็กที่สุดว่า 

ต าแหน่งในรัฐบาลและสิทธิโดยชอบธรรมได้รับการจัดสรรบนพื้นฐานของการเลือกสังกัดกลุ่มภาษาอย่างไร         

ในฐานะที่เป็นนักการเมืองชาวเยอรมัน Herbert Wehner ได้กล่าวให้ความเห็นต่อสนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่งไว้ว่า  
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จงเดินตามมันอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมันอย่างเต็มที่การยึดถือกฎหมายหรือระเบียบที่มีรายละเอียดมาก

เกินไปนั้น ช่วยสร้างกฎ ระเบียบที่สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และที่ส าคัญที่สุดคือ ชอบด้วยเหตุผลในการได้รับ

สิทธิทางภาษาหรือสิทธิโดยชอบธรรมอื่นๆ นั้น ไม่จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของข้าราชการหรือผู้บริหารอีกต่อไป

แล้ว  แต่สามารถตรวจสอบกฎ ระเบียบได้เองตามที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถ้ากฎเกณฑ์ที่ว่านี้ไม่ได้เก็บ

รักษาไว้หรือมีใครคิดว่ามันไม่ยุติธรรม ใครคนน้ันก็คงต้องไปขอความเป็นธรรมจากศาล ผลลัพธ์ที่ได้มีความส าคัญ

มากที่สุดคือ ท าให้สังคมเกิดความสงบสุขและราบรื่น 

ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของสนธิสัญญาปารีสและการตีความตามสนธิสัญญาน้ัน ยังคงมีความเห็นที่

ไม่ลงรอยกัน ระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศออสเตรียการเจรจาจึงเป็นเรื่องที่ยังต้องมีต่อไป เมื่อทั้ง 2 ประเทศ 

ลงความเห็นว่า ให้ยุติการถกเถียงกันในหลักการและหันมาให้ความสนใจแต่เฉพาะในเรื่องของความสามารถที่อาจ

ได้รับมอบหมายภายใต้หรือนอกเหนือจากข้อตกลง ก็แล้วแตป่ระเด็นของเรื่อง อย่างไรก็ตาม คู่ขนานกันไปกับการ

ยึดถือกฎหมายหรือระเบียบที่มากเกินไป ทฤษฎีที่ว่าด้วยการเจรจาต่อรองและการด าเนินการก็ควรจะรักษาไว้   

ตัวอย่างเช่น การเข้าสังกัดภาษาไม่ถือว่า เป็นเรื่องที่หยุดนิ่งหรือท้ายแล้ว แต่ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันตาม

ส ามะโนประชากร เป็นระยะๆ และเรื่องของความสามารถก็เช่นกัน ไม่ได้รับมอบอ านาจแค่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ

กัน  แตอ่าจได้รับเพิ่มเติมหรือขยายอ านาจก็ได ้

ตามปกติแล้ว Wolff ก็รับรู้จ านวนผู้ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระในประเทศ

อิตาลี  ซึ่งมีเป็นจ านวนมากแต่ Benedikter ไม่ค่อยจะเช่ือมั่นเท่าไร เขามองว่า ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้าน

ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระในจังหวัดและระบบที่สนับสนุนรัฐบาลกลางอยู่อีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

พวกกลุ่มฝ่ายขวาที่เป็นอิตาเลียน แต่ตั้งแต่ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

จนถึงปัจจุบันนี้  โอกาสที่จะเดินถอยหลังหรือยกเลิกนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เอกราชส าหรับทิโรลใต้  ที่      

Eva Klotz และ พรรคเสรีภาพทิโรลใต้ (FPS) เรียกร้อง น่าจะเป็นทางออกที่ไม่เอื้ออ านวยนัก เพราะข้อดีของการ

เป็นรัฐที่เข้มแข็งนั้น ใกล้เคียงกับ  การที่เกือบจะสูญเสียความมีเอกราชไปเลย ยิ่งกว่าน้ัน ทิโรลใต้อาจจะแปรพักตร์

ไปรวมกับอีกรัฐหนึ่งอย่างบาวาเรีย Verwandtenaffären และAmigowirtschaft ก็เป็นได ้ถ้าหากมี การฉ้อราษฎร์

บังหลวงและมีลักษณะความเป็นจังหวัด ในทางตรงกันข้าม แทบจะไม่มีใครอยากกลับไปประเทศออสเตรีย    

เพราะน่ันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท าให้ทิโรลใต ้กลายเป็นเสมือนไส้ติ่งที่ไม่มีความส าคัญอะไร ของทิโรลที่ใหญ่ข้ึน  

และด้วยเหตุนีเ้อง จึงไดย้กเลิกข้อได้เปรียบทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานะที่เป็นจังหวัดหนึ่งของอิตาลี 
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ระบบการปกครองตนเองโดยอิสระ  ก่อให้เกิดศูนย์กลางแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อจังหวัดจากทุกชาติพันธ์ุ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจมีความมั่งค่ังเราเปรียบเทียบสถานการณ์ของทิโรลใต้ กับประเทศอินเดีย      

ทุกคนที่นี่รู้สึกและภูมิใจในความเป็นทิโรลใต้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความเป็นชาติพันธ์ุ รวมทั้งเอกลักษณ์

ทางด้านภาษาและจิตส านึกควบคู่กันไปอย่างเหนียวแน่น       

ในความเป็นจริง ความเป็นตัวตนของพลเมืองทิโรลใต้ดูเหมือนว่าจะเข้มแข็งพอๆ กันหรือเข้มแข็งกว่า

พลเมืองอิตาเลียนเสียอีกในบางเรื่อง แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่รับรู้ได้ แต่แน่นอนว่า ในทางปฏิบัติและในความเป็นจริง 

มันก็น าไปสู่การผสมกลมกลืนหรือบูรณาการกันที่อย่างน้อยก็เกิดข้ึนแล้วในทิโรลใต้ และน ามาซึ่งความสุขสงบ    

และความส าเร็จทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นอะไรที่กล้าพูดได้เลยว่า รูปแบบการปกครองตนเองโดยอิสระแบบทิโรลใต้น้ี 

มเีพียงไม่กี่แห่งในโลก 

ไอร์แลนด์เหนอื 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  ความขัดแย้งรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือ ยังคงเป็นเรื่องที่ท าให้ไม่สบายใจนัก       

อย่างน้อยที่สุดก็เรื่องที่เกี่ยวกับการอภิปรายที่รุนแรงที่สุดแล้ว ข้อตกลง The Good – Friday ก็ได้รับการจัดท า

เป็นเอกสารฉบับร่างเพื่อเป็นทางออกส าหรับการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ เอกสารดังกล่าวนี้ ได้รับ

การกลั่นกรองและขยายความให้มีรายละเอียดยิ่งข้ึน เป็นไปตามสนธิสัญญา St. Andrews พ.ศ. 2549  ซึ่งมีผล

บังคับใช้มาจนถึงทุกวันน้ี โดยผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว 2 ครั้ง  แม้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ราบรื่นจะยังเกิดข้ึนบ้างก็ตาม    

ล่าสุด คือ การจับกุมนาย Gerry  Adams รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนแรกของไอร์แลนด์เหนือ สมาชิกของ

พรรค Sinn Fein ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการใช้ความรุนแรง IRA (Irish Republican Army) เขาถูก

สอบปากค ากรณีมีความเช่ือมโยงกับการฆาตกรรมแม่ลูก10 เมื่อกว่า 30 ปีมาแล้ว แตก่็ได้รับการปล่อยตัว ภายหลัง

จากที่ถูกสอบสวนอยู่  48  ช่ัวโมง 

เปรียบเทียบกับทิโรลใต้ ซึ่งปกครองดินแดนด้วยความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง เรื่อยมา นับตั้งแต่ปี       

พ.ศ. 2515 แม้ว่า การเจรจาจะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในไอร์แลนด์เหนือก็ยังมีความ

เปราะบางและหาความแน่นอนไม่ได้ โดยไม่มีทีท่าว่าเมื่อไรจะดีข้ีน อย่างไรก็ตาม  ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่อยากจะ

กลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องวุ่นวายน่ากลัวอีกแล้ว ซึ่งกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดลงได้ ก็ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี     

คือ จาก ปี พ.ศ. 2512 จนถึงปี พ.ศ. 2541 อะไรที่ท าให้เรียกว่า ปัญหา ใช้ค าว่า ปัญหา เพื่อต้องการให้ความหมาย
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ดูอ่อนโยนข้ึนในเวลาที่มีการน าข้อเขียนที่เป็นเรื่องการสู้รบติดอาวุธมารวมเป็นเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเกาะ

ไอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง ความรุนแรงที่กระท าต่อกันโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์นี้ และความพยายามของรัฐใน

การที่จะฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยโดยวิธีการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และมาตรการต่างๆ ทางการเมือง         

ค าว่า ปัญหา เกิดข้ึนจากภาวะตกต่ าทางอุตสาหกรรม ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20        

และการแข่งขันในชนเผ่าซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามศาสนาในศตวรรตที่ 17  ดังนั้น เสียงข้างมากที่เป็น Orange   

โปรเตสแตนท์ มองว่าตัวเองเป็นผู้สนับสนุน การรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ  มีการให้ค ามั่นสัญญาว่า 

จะรักษา กฎ ระเบียบ แห่งสหราชอาณาจักรให้ด ารงอยู่ต่อไปในจังหวัด ทั้ง 6 เขต ของแคว้นอัลสเตอร์ แรงจูงใจที่

รุนแรงข้ึน แสดงออกในรูปแบบของอุดมการณ์ที่เรียกว่า ความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องที่ Orange โปรเตสแตนท์ท าสืบ

ทอดกันมาช้านาน พวกเขาอยู่ท่ามกลางชนกลุ่มน้อยที่เป็นโรมันคาทอลิค ผู้ซึ่งปรารถนาจะได้กลับมารวมตัวกันใหม่   

มีผู้ถอนสิทธิจากการเป็นพลเมืองทางตอนเหนือของสาธารณรัฐ แต่ทางตอนใต้กลับได้เสียงข้างมากอย่างท่วมท้น   

ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เสียงข้างมากที่ว่านี้ ก็ คือ พรรคชาตินิยมหรือพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแยก

ไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์  สิ่งที่เห็นในตอนแรกเลยเป็นมาตรการช่ัวคราวที่จะใช้ฟื้นฟู

เสถียรภาพจนที่สุดแล้วได้ขยายขอบเขตมีการน าไปใช้กับการปฏิบัติงานที่ยาวนานที่สุด โดยกองทัพสหราช

อาณาจักร ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ความรุนแรงยังคงด าเนินต่อไปตลอดปี พ.ศ. 2513 –  พ.ศ. 2522 และในปี 

พ.ศ.2523 – พ.ศ. 2532 ส่วนมากแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงจะจ ากัดอยู่แต่ภายในจังหวัด แต่ก็มีบ้างบางครั้งที่มี

การปะทะกันทางตอนใต้ของไอร์แลนด์ แต่สถานที่หลักๆ ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและมีความพยายามที่

จะลอบสังหาร คือ Britain รวมถึงที่อื่นๆ   

จุดเริ่มต้นของปัญหา 

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2506 ทั้งพลเมืองคาทอลิคและโปรเตสแตนท์ต่างก็ตระหนักดีว่า การเลือก

ปฏิบัติต่อชาวคาทอลิคจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว จากความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย สิทธิของพลเมือง  

ความเคลื่อนไหวของพลเมือง สร้างตัวของมันเองในการเรียกร้องให้เกิดความเสมอภาคทางการเมืองและสังคม   

เพื่อชุมชนทุกกลุ่มที่มีถ่ินที่อยู่ในไอร์แลนด์เหนือ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ มีองค์กรระหว่างชุมชนที่สนับสนุน

การไม่ใช้ความรุนแรง และใช้หลักการ 1 คน หนึ่งเสียง ส าหรับพลเมืองคาทอลิก การชุมนุมประท้วงครั้งแรก 

เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2509 ตามหลักฐานเกร็ดเล็กเกล็ดน้อย อ้างว่า  ชนวนของการประท้วงในปี พ.ศ. 2512 เกิดจาก

นโยบายการจัดหาที่อยู่อาศัยให้พลเมือง จะเห็นได้ชัดว่า ในทิโรลใต้นโยบายการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับพลเมืองที่ดู

ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนั้น อาจจะเป็นเสมือนชนวนที่ก่อให้เกิดระเบิดที่รุนแรง  ยิ่งกว่าสภาวะการว่างงานของ   
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ผู้คนซะอีก แม้ว่าตัวเลขจ านวนพลเมืองคาทอลิคที่ว่างงานจะเพิ่มเป็น 2 เท่า จากอัตราคนว่างงานปกติก็ตาม     

กรณี Feltona เป็นภาพยนตร์เชิงสารคดทีี่แสดงให้เห็นถึง นโยบายการจัดหาที่อยู่อาศัยในไอร์แลนด์เหนือที่เลือก

ปฏิบัติต่อพลเมืองคาทอลิกอย่างน่าเกลียดที่สุด คณะกรรมการเพื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาจัดสรรที่อยูใ่ห้คนอื่นก่อน 

และให้พลเมืองคาทอลิคเป็นอันดับสุดท้ายเสมอ ส่วนกรณีนี้เลขานุการสาวโสดของสมาชิกรัฐสภาโปรเตสแตนท์ 

ได้รับการจัดสรรบ้าน มีสิทธิพิเศษกว่าครอบครัวคาทอลิคที่มีเด็กเป็นจ านวนมากในเมืองเบลฟาสต์  ความจริงแล้ว 

การรณรงค์ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมนั้น ถือก าเนิดมาจากสมาคมพลเมืองที่ไร้ที่อยู่อาศัย (Homeless 

Citizens League) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 พวกเขาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนที่อยู่อาศัยและต่อต้าน  

การเอารัดเอาเปรียบรวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพย์ในการเลือกตั้งท้องถ่ิน การเดนิขบวนประทว้ง

และคัดค้านนี้เองมีผลท าให้พลเมืองได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมากข้ึน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา       

ทั้งที่สมาคมและองค์กร The umbrella (NICRA) ยังคงยึดถือนโยบาย หลีกเลี่ยงความรุนแรง 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2512 ผู้รักชาติ (Loyalist) ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่ง

เดียวกับสหราชอาณาจักรโจมตีผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธระหว่างการเดินขบวนไปยัง Derry โดยที่กองก าลังต ารวจใน

ไอร์แลนด์เหนือ (RUC) ยังคงเป็นฝ่ายตั้งรับในการเผชิญหน้ากัน สถานการณ์ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วมาก    

พวกชาตินิยม (Nationalist) กลุ่มที่ต้องการแยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์ปฏิบัติการโจมตีอีกครัง้

หนึ่ง ในช่วง 3 วันของการสู้รบที่สนามรบ Bogside ใน Derry ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2512  ผลจากการสู้รบมี

ผู้เสียชีวิตรวม 8 คน บาดเจ็บ 750 คน พลเมืองประมาณ 1500 คน ที่เป็นคาทอลิคและอีก 315 ครอบครัว       

ต้องไร้ที่อยู่อาศัยเพราะถูกบังคับให้ต้องออกจากบ้านเรือนของพวกเขา ในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลของ O’Neill     

พ่ายแพ้อย่างถล่มทลายจากการเลือกตั้ง และเป็นครั้งแรกที่กลุ่มพวกหัวรุนแรงได้ชัยชนะในจ านวนนี้คือ           

Ian Paisley จากพรรคสหภาพประชาธิปไตย (DUP) ชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2514 ด้วยคะแนนเสียง 3.8 %  

ในการเลือกตั้งครั้งแรกของเขา , Bernadette  Devlin อายุ 21 ปี จากพรรค Sinn Fein ซึ่งภายหลังได้เป็น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา Westminter ในการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่ว่างลง O’Neill ลาออก       

ซึ่ง Chichester-Clark ข้ึนรับต าแหน่งประธานาธิบดีแทน ภายใต้ความกดดันจากอเมริกา และรัฐบาลที่มาจาก

พรรคแรงงาน Chichester-Clark พยายามที่จะฟื้นฟูประเทศให้มีความสงบและน าวิธีการเจรจามาใช้กับกลุ่มที่เป็น

อริกัน  อย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่สามารถระงับเหตุรุนแรงได้ ประธานาธิบดี Wilson ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือใดๆ 
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ทางเศรษฐกิจนอกเสียจากจะได้มีการปฏิรูปที่เด็ดขาดก่อน ความรุนแรงแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว  ลอนดอนจึงได้ส่ง

ทหาร  6,000 คน เข้าไปฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในจังหวัด เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม   

สิ่งที่น่าสนใจมากๆ เลยคือ ในตอนแรก กองทัพแห่งสหราชอาณาจักรได้รับการต้อนรับจากชนกลุ่มน้อยที่

เป็นคาทอลิก  ด้วยเขาคิดว่า กองทัพน่าจะสามารถช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการกดข่ีข่มเหงจากชาวไอร์แลนด์

เหนือที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์กองทัพได้รับการรับรองเป็นอย่างดีด้วยน้ าชาและขนมปังกรอบ

ภายในที่พักของชาวคาทอลิค (ซึ่งถ้าเป็น IPKF (Indian Peace Keeping Force) ในศรีลังกา ชาวทมิฬจะต้อนรับ

แขกของเขาด้วยการสวมพวงมาลัยให้) อย่างไรก็ตามความบาดหมางเริ่มก่อตัวข้ึนในปี พ.ศ. 2513 เนื่องจากมีค าสั่ง

ห้ามประชาชนออกจากบ้านหรือชุมชนในยามวิกาล  มีการค้นอาวุธ และใช้วิธีด าเนินการที่โหดร้ายต่อผู้ต้องสงสัย  

และยิ่งเพิ่มพูนข้ึน เมื่อกองทหารถูกมองว่า เป็นกองทัพอาณานิคมที่กดข่ีข่มเหง เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้น คือ พวกเขา

กลายเป็นศัตรูที่ถูกกล่าวหาว่า สมรู้ร่วมคิดกับกองก าลังต ารวจในไอร์แลนด์เหนือ  The Royal Ulster  

Constabulary (RUC) และกองก าลังอาสาองค์กรทหาร โปรเตสแตนท์ Ulster Volunteer Force (UVF)        

กดข่ีและรุกรานชาวคาทอลิก กองทัพไม่สามารถแยกกองทัพสาธารณรัฐไอริช Irish  Republican Army (IRA) 

ออกจากชาวคาทอลิกได้  ดังนั้น จึงเหมารวมและปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะผู้ก่อการร้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 สงคราม

การสู้รบระหว่างกองทัพและ IRA ก็เปิดฉากอย่างเต็มรูปแบบส าหรับกองทัพแล้วคาทอลิกเท่ากับเป็น  IRA และ IRA 

ก็เท่ากับเป็นผู้ก่อการร้าย สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงด้วยการเพิ่มก าลังทางปีกเหนือของ IRA ให้มากขึ้น โดยอ้าง

ว่า เป็นการท าเพื่อปกป้องที่พักอาศัยของชาวคาทอลิกและเริ่มหันไปโจมตีกองทหารอังกฤษ แต่ตั้งแต่นั้นมา       

คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 พวกเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งหรือท าสงครามกับใครอีกเลยยิ่งกว่านั้น กิจกรรมต่างๆ ของ IRA      

ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐด้วยจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและความขัดแย้งที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน  

ท าให้ IRA แข็งแกร่งข้ึนทุกวัน ปัจจุบันจึงเห็นว่า ชุมชนคาทอลิคเริ่มให้การสนับสนุนพวกเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ

ชุมชนไอริชในสหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและทางด้านศีลธรรมแก่พวกเขา  (NORAID)       

IRA ไม่ได้ให้ความสนใจในสิทธิมนุษยชนมากมายนัก แต่กับการรวมตัวกันครั้งใหม่ของไอร์แลนด์และการปฏิวัติทาง

สังคมในระบอบฟาสซิสต์ด้วยวิธีการทางทหารนั่นคือ จุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมือง 30 ปี  ซึ่งแม้ว่า ช่ือนี้จะไม่

เคยมีใครเรียก แตป่ัญหาที่เกิดก็เกินพอทีเดียว เพราะเหตุการณ์นี้ เป็นสาเหตุให้คนต้องเสียชีวิตไปราว 3000 คน  

และบาดเจ็บหรือบอบช้ าทางจิตใจอีกเป็นจ านวนมาก 
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ความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา จากข้อตกลง Sunningdale จนถึงข้อตกลง Good Friday 

ข้อตกลง Sunningdale พ.ศ. 2516 

คู่ขนานกันไปกับความพยายามในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19  

สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้มกีารแถลงการณ์ร่วมระหว่างประเทศอังกฤษและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ค ามั่นสัญญากับ

พลเมืองคาทอลิคว่า จะให้สิทธิแก่พวกเขามากข้ึน แม้ว่าจะไม่มีการแบ่งแยกออกจากอังกฤษ อังกฤษปฏิเสธข้อ

เรียกร้องของไอร์แลนด์ที่ร้องขอให้จัดกองก าลังสหประชาชาติให้ ช่วงต้นปี พ.ศ. 2513 Chichester-Clark  ยังคงมี

ทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี แต่ความหวังของเขาดูจะผิดที่ผิดทางไปหน่อย เพราะไม่มีรัฐบาลไหน

เลยที่จะมีแนวความคิดที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุการแก้ไขปัญหา สิ่งที่แถลงการณ์ร่วมกัน ด าเนินการเป็นอย่างแรกเลย

คือ มีค าสั่งหยุดยิงช่วงสั้นๆ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2515 และหารือกับพรรค Social Democratic and  Labour 

Party (SDLP) ผลการเจรจาท าให้ได้เอกสารแผ่นสีเขียวและสีขาว ซึ่งมีหน้าตาคล้ายคลึงกันมากและจบลงด้วย

ข้อตกลง Sunningdale Agreement ที่ท าข้ึนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2516 สิ่งนี้เองที่ท าให้เล็งเห็นว่า         

การปกครองตนเองโดยอิสระที่มีผลกระทบอย่างมากจะเป็นตัวท าให้จังหวัดผูกพันอยู่กับข้อตกลงที่ว่าด้วยการ

ประสานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอย่างไม่เข้มงวดจนเกินไป ซึ่งก็ท าให้พลเมืองที่เป็นคาทอลิคมี

สิทธิมีเสียงในการบริหารจัดการจังหวัดเป็นอย่างมาก แต่ในที่สุด ข้อตกลงก็ล้มเหลวเพราะพลเมืองโปรเตสแตนท์    

ไม่เห็นด้วย อีกทั้งกลุ่มที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร ก็ยังไม่พร้อมที่จะแบ่งปัน

อ านาจนายกรัฐมนตรี Faulkner ลาออกจากต าแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 แต่แม้ว่าเขาจะลาออกจากต าแหน่งก็ตาม  

ในเดือนพฤษภาคม ก็ยังมีการนัดหยุดงานทั่วไป เพื่อต่อต้านการเจรจาต่อรองโดย The Ulster Workers  Council 

(UWC) เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้จังหวัดทั้งจังหวัดเป็นอัมพาตและเกินกว่าที่กองทัพจะควบคุมสถานการณ์ได้  และแลว้

การนัดหยุดงานก็สามารถเอาชนะข้อตกลง Sunningdale agreement ได้ ในการเลือกตั้งอีกหลายครั้ง         

พรรคแรงงานได้รับชัยชนะในประเทศอังกฤษ แต่ฝ่ายตรงข้าม Sunningdale ชนะการเลือกตั้งในไอร์แลนด์เหนือ  

Wilson กล่าวด้วยความโมโหว่า จากนี้ไปเห็นทีจะต้องปล่อยให้ไอร์แลนด์เหนือด าเนินนโยบายตามล าพัง  อย่างไรก็

ดี Wilson ก็ยังคงกลับมาใช้ระบบการปกครองโดยตรงที่เขตปกครองแต่ละเขตมีรัฐบาลเป็นของตนเอง ในปี พ.ศ. 

2518 ภายหลังการเลือกตั้งในจังหวัดเพื่อการประชุมพิจารณารัฐธรรมนูญ ในวันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2518    

การประชุมถูกมองว่า ประสบความล้มเหลวและสลายตัวไป 
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ในที่สุดในวันเดียวกันนั้น  ที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือ ในการเลือกตั้งทางนิติบัญญัติ ข้อตกลง 

Sunningdale ได้รับการรับรองแต่ในการเลือกตั้งสภา กลุ่มที่คัดค้านข้อตกลง Sunningdale กลับเป็นฝ่ายชนะ        

Heath ปรารถนาอยากจะให้มีการแบ่งกลุ่มการเจรจากับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ออกเป็น 3 ฝ่าย แต่ก็ถูกคัดค้านจาก

บรรดาสมาชิกสหภาพแรงงาน การปฎิรูปการปกครองถูกน าเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลสหภาพแรงงานภายใต้

การน าของ Chichester-Clark ซึ่งสูญเสียคะแนนนิยมจากผู้ที่ให้การสนับสนุนตัวเขารวดเร็วมาก เขาเรียกร้อง

อ านาจบังคับบัญชาเหนือกองทัพอังกฤษเพื่อเป็นการชดเชยที่ก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธและท าให้เขาต้องลาออกจาก

ต าแหน่งเมื่อวันที่ 20  มีนาคม พ.ศ. 2515 ทายาทผู้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากเขา คือ Faulkner ผู้ซึ่งพยายามที่จะ

หาฉันทามติข้ันพื้นฐานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ขัดแย้งและใช้ความรุนแรง แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ เขาได้ด าเนินการ

ด้วยมาตรการที่รุนแรงมากต่อ IRA ในปี พ.ศ. 2499 และแม้ว่าเขาจะให้การสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองก็ตาม   

แต่จากกรณีที่เขาเคยกักขังฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเขา ก็เลยท าให้ช่ือเสียงของเขาไม่อาจฟื้ตัวข้ึนมาได้  

ข้อตกลง Anglo-Irish ปี พ.ศ. 2528 

และแล้วความพยายามที่จะท าข้อตกลงครั้งใหม่ก็เริ่มต้นอีกในช่วงแค่กว่า 10 ปี ให้หลังเท่านั้น  ข้อตกลง  

The Anglo-Irish ลงนาม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ครั้งนี้คาดการณ์ไว้ได้เลยว่า เสียงของสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ในเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดจะยิ่งมีพลังมากกว่าครั้งที่แล้วและก็ถูกคัดค้านอย่างหนักจาก ผู้ที่สนับสนุนให้

ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักรบางทีการประชุม ในปี พ.ศ. 2526 นี้อาจเป็นการเริ่มที่เร็วเกินไป    

อย่างไรก็ดี ผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุม ก็จัดว่าอยู่ในระดับที่มีคุณสมบัตพิอใช้ได ้รายงานการประชุมได้รับการเผยแพร่เมื่อ

วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สนับสนุนให้แยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ แต่ว่าไม่ใช่พวกที่หัวรุนแรงนัก และผู้ที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร   

ภายใต้ระบบสหพันธรัฐและหรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ว่านี้ ผู้สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็น

หนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักรปฏิเสธในสิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องร่วมมือพวกเขาจะยอมให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ

เท่านั้น การพูดคุยได้รับความเห็นชอบในทุกเรื่อง ก็ด้วยความกลัวว่า พรรค Sinn Fein จะชนะการเลือกตั้ง         

ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนายกรัฐมนตรี Thatcher,นายกรัฐมนตรีไอริช Fitzgeraldและเลขาธิการรัฐ Hurd เข้า

ร่วมการประชุมอยู่ด้วย เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้รักชาติ ที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับ สหราชอาณาจกัร 

ออกมาต่อต้าน Paisley กล่าวหา Thatcher ว่าดีแต่จะสนองความต้องการของผู้อื่นตลอด Sinn Fein เองก็ปฏิเสธ

ไม่ยอมรับด้วยเช่นกัน แต่ในคราวนี้พวกเขาต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆ ขณะที่ก่อนหน้านี้ พวกเขาก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

เลือกตั้งอยู่ด้วย แต่ค าสั่งของพวกเขาไม่มีผลในทางปฏิบัติ แต่ตอนน้ีพวกเขาน าความเป็นทหารมารวมเข้ากับค าสั่ง
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ทางการเมืองทั้ง Sinn Fein และ IRA ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ แม้ว่า สหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุน AIA 

อยู่ด้วยก็ตาม เหตุการณ์รุนแรงที่แสดงถึงความรักชาติก็ขยายวงกว้างข้ึนอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี สัมพันธภาพ

ระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษก็ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน พวกเขาต้องการให้           

กฎข้อบังคับที่ใช้โดยตรงกับจังหวัดได้รับการรวมเข้าด้วยกันและตอนนีศั้ตรูของไอร์แลนด์ก็ไม่ใช่อังกฤษอีกตอ่ไปแลว้   

แต่เป็น การสนับสนุนการรวมเป็น สหราชอาณาจักรของไอร์แลนด์เหนือข้อตกลงนี้มีผลอยู่จนปี พ.ศ. 2532  แม้ว่า

มันจะไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์รุนแรงได้ แต่มันก็ท าให้ทางด้านกลุ่มผู้สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่ง

เดียวกับสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนะคติมากข้ึน 

การเจรจาต่อรองมาสูข่้อตกลง Good Friday 

การเจรจาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องคู่ขนานกันไปกับเหตุการณ์       

ความรุนแรงทางการเมือง แม้ว่าจะไม่เป็นข่าวให้ผู้คนได้รับรู้ทุกครั้ง พรรค Sinn Fein และพรรค SDLP ก็ได้เปิด

ฉากเจรจากันในเรื่อง จะยุติการสู้รบที่ติดอาวุธ ได้อย่างไร ภายหลังจากที่ Sinn Fein ในปี พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยน

ท่าทีของพรรคที่มีต่อการก าหนดการปกครองด้วยตนเองและโต้แย้งในประเด็นนี้ กับกองทัพสาธารณรัฐไอริช (IRA) 

ว่า เรื่องนี้ควรน าไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มในไอร์แลนด์เหนือ ไม่ใช่ใช้เฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็เป็นครั้ง

แรกอีกด้วยเหมือนกัน ที่ Sinn Fein แสดงให้เห็นว่า การเจรจาอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะรวมกันกับ

กลุ่มผู้ที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะเรียกร้องให้มีการรวมตัวกันอีกครั้ง

หนึ่งมาโดยตลอด นับจากเวลานี้ไปจนตลอด ปี พ.ศ. 2533–พ.ศ. 2542 การปฏิเสธไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้ว  

สโลแกนนี้ไม่เพียงแต่จะใช้ได้กับ พรรค Sinn Fein เท่านัน้ แต่กับกลุ่มทางการเมืองอื่นๆก็อยู่ภายใต้สโลแกนนี้ด้วย

เช่นกัน ทางเลือกเดียวที่มีอยู่ขณะนี้ กลายเป็นการปกครองตนเองโดยอิสระของแต่ละแคว้น โดยการเข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของผู้ที่ต้องการแยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์  รือท าตัวให้กลมกลืนกันไปเลยกับ        

สหราชอาณาจักร  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครปรารถนาจะท าอย่างนั้น ความมีอิสระส าหรับไอร์แลนด์เหนือแล้ว       

ถูกมองว่า เป็นทางเลือกเดียวของผู้ที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร ที่เป็นพวกที่หัว

รุนแรงมากๆ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่รอบนอก      

จนมาถึงภายหลังปี พ.ศ. 2532 การเจรจาถูกเร่งให้มีเร็วข้ึน การยุติสงครามเย็นท าให้แผนการทุกอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง Peter Brooke กลายเป็นรัฐมนตรีของไอร์แลนด์เหนือในปี พ.ศ. 2532 แล้วการเจรจา
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กับ IRA ก็เริ่มข้ึน ภายหลังจากที่ไอร์แลนด์เหนือมีการประกาศค าสั่งหยุดยิงในช่วงคริสมาสต์  การเจรจาพูดคุย

ด าเนินไปตลอดทั้งปี พ.ศ.2533 และในปี พ.ศ. 2534 และกลายเป็นการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ในสาระส าคัญ   

3 เรื่อง ได้แก่ ประเด็นโครงสร้างของรัฐ ไอร์แลนด์เหนือกับไอร์แลนด์และอังกฤษกับไอร์แลนด์ การพูดคุยถูก

ขัดขวางหลังจากนั้นไม่นาน แต่ก็กลับมาเริ่มเจรจา กันใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2535 ภายใต้การท างานของเลขาธิการ

ไอร์แลนด์เหนือคนใหม่ Patrick Mayhew จริงๆ แล้ว เริ่มมีการติดต่อกันอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536  

ระหว่าง Major และพรรค Sinn Fein กับ IRA โดยผ่านทาง Gerry ADAMS ครั้งนั้น IRA ยื่นข้อเสนอที่จะให้มีค าสั่ง

หยุดยิงอย่างลับๆ ต่อ Major อย่างไรก็ดี  พวกเขาได้รับการปฏิเสธเมื่อถูกซักถามจากไอร์แลนด์เหนือและ

ส านักพิมพ์ที่ชอบสอดรู้สอดเห็นมีการติดต่อในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ระหว่างรัฐบาลไอร์แลนด์กับ IRA อีกหลาย

ครั้ง  ด้วยเหตุน้ีเอง จึงไม่เคยมีการปะทะกันเลย  แต่แล้วในที่สุดเหตุการณ์ความรุนแรงก็ทวีข้ึนจนได้ในช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2537 แต่ก็ไม่ได้มีผลให้การเจรจาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่อย่างใด ในวันที่  27  

ตุลาคม  พ.ศ. 2536  แถลงการณ์ร่วมได้ถูกร่างขึ้นโดยการท าให้เป็นรูปเป็นร่างจากเอกสารที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้

ความเห็นไว้ในตอนที่หารือกันในห้องประชุม  พร้อมกันนี้ก็ได้มีการบรรจุหลักการเพื่อสันติภาพอีก 6 ข้อ ไว้ด้วย   

ในที่สุดการแอบติดต่อกันอย่างลับๆ ก็มีคนรู้จนได้และท าให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียช่ือเสียงเป็นอย่างมาก   

อย่างไรก็ดี แถลงการณ์ร่วมก็ยังได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2536 โดยไม่สนใจว่า   

เป็นแถลงการณ์ในเรื่องของโครงสร้างเป็นครั้งแรกที่ไอร์แลนด์แสดงตัวอย่างชัดเจนว่า พร้อมที่จะยกเลิกบทบัญญัติ

ใน มาตรา 2 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และจะมีความสุขมากที่ได้ต่อสู้เพื่อให้มีการรวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง      

ในบันทึกตั้งใจให้เป็นเพียงแค่หลักการเพื่อไว้หารือกันสื่อตั้งช่ือบันทึกฉบับนี้ว่า ผลงานช้ินเอกที่มีความหมาย

หลากหลาย ซึ่งบันทึกฉบับที่มีช่ือก ากวมนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่มีการเจรจากันและตลอดช่วงที่มี

การใช้ข้อตกลง Good Friday ด้วย 

ปี พ.ศ. 2536/2537 สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแม้ว่า สหภาพยุโรปจะปฏิเสธบทบาทโดยตรง

ก็จริง แต่ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ได้รับความสนใจจากนานาชาติเพิ่มมากข้ึนในตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ไดย้ื่นมือเข้ามาให้การ

ช่วยเหลือ สาเหตุที่พลเมืองไอริชได้รับความเห็นอกเห็นใจจากอเมริกา ก็เนื่องจากในอเมริกามีประชากรไอริชอาศัย

อยู่เป็นจ านวนมาก การให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและด้านศีลธรรมเป็นเรื่องปกติที่ท าอยู่แล้ว            

แต่การพยายามกดดันรัฐบาลโดย Thatcher ในช่วงปี พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542 

รวมทั้งการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือ จนถึงช่วงกลางปี พ.ศ. 
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2533 – พ.ศ. 2542 สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงเพราะมีความกังวลในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง

ส าคัญเป็นพิเศษ คือเรื่องที่ตอนนี้ Bill Clinton ได้เข้าไปแทรกแซงไอร์แลนด์อย่างเปิดเผย ภายหลังจากที่ได้

เดินทางไปเยือนไอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2536 เขาเสนอที่จะส่ง George Mitchell  ไปท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้เจรจา

ไกล่เกลี่ยส่วนตัว พรรค Sinn Fein ตีความเรื่องนี้ว่าเป็น สถานการณ์ที่แสดงท่าทีให้การสนับสนุนต่อต่างชาติและ

เรียกร้องให้มีการถอนทหารอังกฤษออกไป จากนั้น Adams และ McGuiness ก็ได้ประกาศค าสั่งหยุดยิง อย่างไรก็

ตาม ทางด้าน IRA  มองว่า สถานการณ์ ณ ขณะนี้ วิกฤตมากข้ึน มีการยื่นข้อเสนอให้ยุติการสู้รบกันสักพัก       

นอกเสียจากจะมีการคัดค้าน ซึ่งก็ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งมีปฏิกิริยาโต้ตอบมาบ้าง อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2537   

ปฏิกิริยาโต้ตอบที่มาจากทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ เนื่องจาก อเมริกันกดดัน    

พวกเขา ด้วยเหตุนี้ IRA จึงได้ประกาศค าสั่งหยุดยิงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งได้รับ  

การตอบแทนบุญคุณจากผู้รักชาติที่หัวรุนแรง 1 วัน ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งที่จริงแล้ว ค าสั่งยุติการสู้รบก็มีผล   

แม้ว่าจะถูกขัดจังหวะก็ตาม    

การเจรจาพูดคุยได้กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้ง ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2537 มีผู้เข้าร่วมเจรจา คือ พรรค    

Sinn Fein และรัฐบาลไอริช แต่ทั้งนี้ช่วงที่มีค าสั่งหยุดยิงจนกระทั่งลงนามในข้อตกลง Good-Friday ใช้เวลานาน

พอสมควร 

เวทีประชุมเพื่อสันติภาพและสมานฉันท์ ได้มีการเผยแพร่เอกสารโครงสร้างร่วมในช่วงต้นปี พ.ศ. 2538  

ในฐานะเป็นผู้จัดท าข้อตกลง อาจกล่าวได้ว่า ระหว่างที่มีการด าเนินการและในปีต่อๆ มา การเจรจาหลักๆ แล้ว    

ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการปรับหลักการและ กฎ ระเบียบต่างๆ          

ในประกาศ ตามที่ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้ใหม่ แต่ส าหรับมุมมองตรงกันข้ามนั้น น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่

ค่อยๆ มีเพิ่มข้ีนมา ในตอนที่มีการเจรจาระดมความคิดเห็นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะยืนยันได้จากข้อเท็จจริงว่า     

ค าสั่งหยุดยิงได้ผลมากน้อยแค่ไหนยังมีการยิงกันหรือไม่ หรือยิงกันมากข้ึนหรือน้อยลง แต่ในความเป็นจริง การ

เจรจาเป็นตัวถ่วงเวลาที่เข้ามาขัดจังหวะเป็นระยะๆ  เนื่องจาก พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของความรุนแรงหรือ

ความขัดแย้งที่ผู้คนต้ังตาคอยนั้น เป็นเรื่องที่ว่าด้วย สิทธิของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์  ที่จะมีสิทธิ

เดินขบวนและประท้วง (ยกตัวอย่าง กรณีข้อพิพาท Drumcree 1, 2 และ3) ซึ่งได้รับการรับรองมากกว่าการ

ประเมินในตอนแรก นอกจากนี้ ก็ยังมีการคืบคลานไปหาสถาบันที่มีข้อตกลงร่วมกันบางที่ เช่น องค์กร North-

South ว่า ควรจะให้ความร่วมมือในพื้นที่บางพื้นที่    
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ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2538 David Trimble รับต าแหน่งผู้น า UUP (Ulster unionist Party) ต่อจาก 

Molyneux. เขาถูกมองว่าเป็นคนที่ยึดนโยบายโดยไม่ผ่อนปรน แต่เขาก็พร้อมที่จะเจรจาในนามของ UUP   

ยิ่งกว่าน้ัน ในตอนน้ัน Trimble และ Hume จาก SDLP (Social Democrat and Labour Party) ท างานเข้ากัน

ได้เป็นอย่างดี พวกเขายกเลิกการเรียกร้องให้ลดอาวุธและก าลังทหารที่เคยท าอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหาทางแก้ปัญหา  

Hume จัดว่าเป็น IRA Fascist คนหนึ่ง แต่เขาก็ได้รับการวางตัวให้ท าหน้าที่เจรจาต่อรองกับเครือข่ายทางการเมือง

ของเขาในวันที่ 28 พฤศจิกายน ได้มีประกาศแถลงการณ์ร่วมของทางราชการ ให้ทุกฝ่ายมาร่วมเจรจากัน          

เพื่อหาทางออกส าหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ซึ่ง George Mitchell รับหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก 

เส้นทางไปสู่ข้อตกลง ในขณะนี้ เป็นการป้องกันที่เกินกว่าเหตุ เพราะความรุนแรงไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ า  

อาจส่งผลให้ข้ันตอนการเจรจาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ภายหลังจากที่พรรคแรงงานได้รับชัยชนะจากการเลือกตัง้ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 Tony Blair ตัดสินใจที่จะผลักดันกระบวนการสันติภาพให้มีต่อไปเพื่อให้บรรลุ

ข้อตกลงแผนการที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มแรก ขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง แต่หนทางข้างหน้าก็ยังคงเต็มไปด้วยความ

ยากล าบากอยู่ดีความรุนแรงทวีข้ึนอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2540 แต่ตอนน้ี Mo Mowlam รัฐมนตรีคนใหม่

ของไอร์แลนด์เหนือ ได้จัดการเจรจากับ Ulster Freedom Fighter (UFF) เพื่อให้มีค าสั่งหยุดยิง เมื่อวันที่ 9  

มกราคม  พ.ศ. 2541 Toni Blair ให้สัญญาว่าจะพูดคุยกับ Sinn Fein ภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อ   

ข้อที่ 1 ยุติการสู้รบอย่างถาวร 

ข้อที่ 2  ยอมรับให้ George Mitchell เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย 

ข้อที่ 3  ให้มีกรอบเวลาจนถึงเดือนพฤษภาคม  2541 

ข้อที่ 4  การรื้อถอนอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ข้อที่  5  มาตรการสร้างความเช่ือมั่น   

วัตถุประสงค์หลักเลยคือ การรับสมัครพลเมืองคาทอลิคเข้าเป็นต ารวจไอร์แลนด์เหนือ Mitchell กลายเปน็

ประธานคณะกรรมการโดยร่วมงานกับ Chastelain นายพลชาวแคนาเดียน ซึ่งเป็นประธานในการรื้อถอนอาวุธ   

ในวันที่  20  กรกฎาคม  IRA ตอบรับเงื่อนไขและขยายเวลาค าสั่งหยุดยิง เนื่องมาจากกลุ่ม The  Real IRA  

ประท้วงโดยแยกตัวออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากในตอนนั้นจึงมีกลุ่ม IRA เกิดข้ึนเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ IRA        
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ที่เป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันและ IRA ที่เป็นสมาชิกขบวนการก่อการร้าย ไออาร์เอ The Provo (Provisional  

IRA) ซึ่งกลุ่มหลังนี้เป็นพวกฝ่ายซ้ายที่หัวรุนแรงมากและถือเป็นกองก าลังอาณานิคมแห่งสหราชอาณาจักร        

การแยกตัวออกจากกลุ่มยังเกิดข้ึนอีกภายหลังจากที่มีข้อตกลง Good Friday แล้ว 

ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 มีประกาศว่า ข้อตกลง Good Friday ได้มีการลงนามแล้วระหว่าง 

สหราชอาณาจักร กลุ่มการเมืองในไอร์แลนด์เหนือและรัฐบาลไอริช โดยการใช้อ านาจร่วมกัน  ในตอนนั้น        

การเจรจาในแบบที่ใช้อ านาจร่วมกันมักจะล้มเหลวเสมอมีการตั้งค าถามว่า จะต้องให้บอกอีกกี่ครั้งว่า พลเมือง     

คาทอลิคควรมีสิทธิมีเสียงในการเมืองของไอร์แลนด์เหนือ เรื่องนี้ชนกลุ่มใหญ่ที่เป็นโปรเตสแตนท์ไม่เต็มใจเปน็อยา่ง

มากที่จะมอบสิทธิของพวกเขาให้แก่คาทอลิค จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541ผู้น ากลุ่มที่สนับสนุนการรวมกันของ

ไอร์แลนด์เหนือกับสหราชอาณาจักร David Trimble รู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะปกป้องข้อตกลงดังกล่าว รวมถึง

ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดน้ีได้น าไปประยุกต์ใช้กับผู้น ากลุ่มที่สนับสนุนให้

มีการแยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับประเทศไอร์แลนด์ HUME ด้วยจริงๆ แล้ว ในเช้าของวันที่ลงนามในข้อตกลง  

Good  Friday ผู้ที่สนับสนุนการรวมกันของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Unionist) ยังคัดค้านและ

เรียกร้องให้ IRA ลดอาวุธก่อน อยู่เลยแต่ Trimble กลับชักชวนพวกเขาให้ลงนามในข้อตกลงพร้อมกับสัญญาว่า 

การลดอาวุธจะต้องมีอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ขอให้คอยไปก่อน ข้อตกลงได้รับการเผยแพร่สู่ประชาชน              

เพื่อขอฉันทามติ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2541  ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในจ านวนที่มากทีเดียว 

(71%,  99% catholics และ 51% unionists) ในที่สุดข้อตกลงนี้ก็เปลี่ยนสถานะเป็นพระราชบัญญัติไอร์แลนด์

เหนือ ในปี พ.ศ. 2541 ด้วยอัตราส่วนของผู้ที่ให้ความเห็นชอบ 94 % ผลงานนี้ท าให้  Hume และ Trimble  ได้รับ

รางวัลโนเบล  สาขาสันติภาพ  ในปี พ.ศ. 2541 ส าหรับความพยายามของพวกเขา 
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จาก Good Friday มาสู่ St. Andrews 

การเลือกตั้งไดจ้ัดข้ึนตามเวลาที่ก าหนด คือวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2541  พรรคที่ได้รับคะแนนนิยม

สูงสุด  คือพรรค Social Democratic and  Labour Party ผู้ที่เห็นด้วยกับการรวมกันของสหราชอาณาจักร

และไอร์แลนด์เหนือและผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีจ านวนพอๆ กัน David Trimble และSeamus Mallon เป็นรัฐมนตรีและ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีตามล าดับ คณะรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แต่กว่ารัฐบาลจะพิจารณา

เรื่องอะไร สักเรื่องเป็นไปด้วยความยากล าบาก ทั้งนี้ เพราะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบที่มีคณะกรรมการจ านวนมากถึง 

30 คน และเป็น 30 คน ที่มีอ านาจสกัดกั้นการตัดสินใจได้ทุกเรื่อง ผลที่ตามมาจึงท าให้เกิดภาวะชะงักงัน ก้าวต่อไป

ข้างหน้าไม่ได้และในปีเดียวกันนี้เองก็ได้มกีารเดินขบวนประจ าปี ที่เรียกว่า Drumcree 4 ต่อต้านความคิดเห็นที่มี

ต่อ Good Friday Agreement (GFA) โดยกลุ่มผู้สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร   

ที่หัวรุนแรง เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้เกิดความรุนแรงจากสงครามศาสนาอยู่ราว 2 อาทิตย์ ตามติดมาด้วย          

ความขัดแย้งในการรื้อถอนอาวุธยุทโธปกรณ์  ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ท าให้ผิดใจกันเป็นเวลานาน 

ข้อตกลง St. Andrews 

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2549 ข้อตกลง Good Friday ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก็เริ่มเสื่อมความ

นิยมลงเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่แตเ่ฉพาะกับพลเมืองโปรเตสแตนท์เท่านั้น พลเมืองคาทอลิคบางคนเอง ก็ไม่ชอบใจ

ด้วย  ( 36 % vs  75 % ) Trimble ได้ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี หลังการลาออกของเขา สถานการณ์ก็ยิ่ง

เปราะบางมากข้ึน ช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2549 มีการตัดมาตราบางมาตราในข้อตกลง St. Andrews ที่ว่าด้วยเรื่อง      

การประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ที่ไม่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ถกเถียงกัน ออกผลที่ได้ คือ กฎเกณฑ์

แห่งการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ  ได้รับการปรับให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น และการประสานกันระหว่างกลุ่ม

ชนต่างเช้ือชาติก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากข้ึน แทนที่จะเป็นภาระหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลง       

ก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก ใครที่ เคยพูดถึงข้อตกลงนี้อย่างไร ทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามนั้น            

จริงๆ แล้ว Trimble ให้ฉายาข้อตกลงฉบับนี้ว่า เป็นฝาแฝดที่เหมือนกันกับ the Good Friday Agreement (GFA) 

จะมีบ้างก็บางมาตราที่ได้รับการปรับเปลี่ยนไปเลยจริงๆ  

ข้อตกลงฉบับนี้ มีข้ันตอนการด าเนินการที่ถูกต้องแม่นย ามากข้ึนและเป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงเอกลักษณ์

ประจ าชาติและการให้ความร่วมมือกัน แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันนั้น รัฐสภา 

Stormont เป็นที่รวมของทุกกลุ่ม ด้วยเหตุผลข้างต้น กลุ่มที่มาจากชุมชนทั้งสองชุมชนต้องท าหน้าที่แทนกลุ่มของ
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ตนและต้องท างานร่วมกันและที่ส าคัญคือ เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่มีน้ าหนัก ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง St. Andrews 

กับ Sunningdale ก็เรียกได้ว่า St. Andrews ประสบความส าเร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จทั้งหลายที่เกิดข้ึน

ไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงสักเท่าไร แต่เกิดข้ึนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปซะ

มากกว่า   ในปี พ.ศ. 2516 Faulker สูญเสียคะแนนนิยมจากผู้ที่สนับสนุนการรวมกันของสหราชอาณาจักรและ

ไอร์แลนด์เหนือ ที่เคยให้การสนับสนุนเขา แต่เขาก็ยังคงท าหน้าที่เป็นผู้บริหารต่อไป มีบางครั้งที่ Trimble ก็หลบ

หลีกปัญหาน้ี ทั้งนี้ เพราะการประชุมถูกระงับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาลาออก ยิ่งกว่านั้น ตามข้อตกลง Sunningdale  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ยังไม่ปรากฏว่ามีค าสั่งหยุดยิงเลยอีกครั้งหนึ่งที่ St. Andrews มีข้อได้เปรียบกว่า Good Friday 

Agreement (GFA) เพราะว่า จากแง่มุมนี้พื้นฐานทางการเมืองของคู่แข่งทุกคนมีจ ากัดกว่าหรือเปล่าและเพราะ

เนื่องจากในอังกฤษและไอร์แลนด์ GFA ถูกมองว่า ไม่มีทางเลือกอื่น ในเดือนเมษายน พ.ศ.2549 เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ  อังกฤษจึงเริ่มลงมือด าเนินการตามแผน B Blair ให้เวลาแก่กลุ่มต่างๆ ที่จะจ าแนกแยกแยะความ

แตกต่างของพวกเขาและยอมรับการใช้อ านาจร่วม จนถึงวันที่  26  พฤศจิกายน   ซึ่งถ้าสิ่งที่วางแผนไว้นี้ไม่เกิดข้ึน   

การปกครองโดยตรง ของรัฐมนตรีว่าการไอร์แลนด์เหนือ Peter Hain ก็จะไม่มี  ซึ่งก็หมายความว่า เงินเดือนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติ Member of the Legislative Assembly (MLAs)  ก็จะไม่มีด้วยเช่นกัน การจัดเก็บภาษี

ท้องถ่ินและอัตราค่าน้ าจะมีอัตราสูงข้ึน เพื่อเป็นการจัดหางบประมาณในการบริหาร จัดการ ให้กับจังหวัด         

อีกรูปแบบหนึ่งของการปกครองโดยตรง ก็โดยการร่วมมือกับเมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Dublin)   

สภาวะล่อแหลมต่ออันตรายนี้ เนื่องจาก มีผู้สังเกตการณ์บางรายใช้อุบาย  เพราะรู้ว่า  พรรคสหภาพประชาธิปไตย 

Democratic Unionist Party (DUP) ไม่เคยกลัวอะไรมากไปกว่า รัฐบาลที่อ่อนประสบการณ์ เพราะว่า มันจะ

น าไปสู่การแตกแยกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ระหว่าง London กับ DUP แต่สิ่งนี้เองที่เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดความ

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันภายในไอร์แลนด์เหนือต่อไป 

  การเจรจาในข้อตกลง St. Andrews ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13  ตุลาคม พ.ศ. 2549  ได้น าไปสู่หนทางสว่างแก่ 

GFA และการให้ความร่วมมือข้ามพรมแดนที่เข้มแข็งข้ึน ( แม้ว่าในความเป็นจริงทั้ง London และ Dublin ไม่มีใคร

เลยที่ปรารถนาจะรับภาระในการปกครองดูแลจังหวัดที่มีแต่ปัญหา The DUP เห็นด้วยกับการใช้อ านาจร่วมและ

การมีบทบาทของพรรค Sinn Fein ในรัฐบาล  ซึ่ง Sinn Fein เอง ก็ให้การสนับสนุน the Police Service of  

Northern Ireland (the PSNI) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมทั้งมีการปฏิรูปการพิจารณาคดี มาตั้งแต่วันที่ 2 

พฤศจิกายน พ.ศ 2549 คณะรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกระทั่งมีการเลือกตั้ง ใหม่ในปี       
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พ.ศ. 2550 การเลือกตั้งวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 และอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2554 พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง

ไม่ใช่พรรคที่เดินสายกลาง แต่เป็นพรรค nationalists ที่ต้องการให้มีการแยกไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ และพรรค unionists ที่สนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งสองพรรค

เป็นประเภทที่หัวรุนแรงทั้งคู่ พวกหนึ่งสนับสนุนการปกครองแบบสาธารณรัฐ ส่วนอีกพวกหนึ่งก็เป็นประเภท        

ผู้รักชาติ พรรค Sinn Fein อยู่ภายใต้การน าของ Martin McGuinness และพรรคสหภาพประชาธิปไตย (DUP) 

อยู่ภายใต้การน าของ Paisley ต่อมา Paisley และ McGuinness ก็ได้เป็น รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยตามล าดับ    

การถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถ่ิน ก็ได้รับการสังคายนาข้ึนใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ในวันที่ 8 พฤษภาคม      

การแต่งตั้งท าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ต่อต้านประชาธิปไตยในรูปแบบของการประสานกันระหว่างกลุม่ชน

ต่างเช้ือชาติว่า ข้อตกลงน่าจะเป็นได้อย่างมากแค่เพียง การยึดหลักการที่ใช้ความรุนแรงและน าพลเมืองที่แยกกัน

อยู่มารวมกันเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่เฝ้าดูอยู่ไม่น้อยที่เห็นว่า ความร่วมมือกัน

ระหว่างกลุ่มทั้งสองกลุ่ม ไปได้ดีพอสมควร ทั้งๆ ที่ปัญหาความยุ่งยากก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกัน เพราะสถานการณ์

ทางทหารและทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  พวกเขาต้องให้ความสนใจกับมันเป็นประจ าทุกวัน  

และในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญอะไรเลย เรื่องเดียวกันนี้ได้น าไปใช้กับ Paisley และ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่อจากเขา  

คือ Peter Robinson ในการประสานความร่วมมือกัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา     

ภายหลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 คราวนี้ Peter Robinson และ Gerry Adams ได้ต าแหน่ง นับจากปี      

พ.ศ. 2550 จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีเลยที่รัฐบาลจะถูกสั่งพักการท างานหรือต้องกลับมาเริ่มต้นใช้ระบบการ

ปกครองโดยตรงใหม่ แม้ว่าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จะมีเหตุการณ์ลอบฆ่าเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร         

โดยสมาชิกพรรครีพับลีกันที่ไม่เห็นด้วย แตก่็ไม่ได้กระทบกับความร่วมมือที่มีต่อกันทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายต่างรุมประณาม

การกระท าของฆาตกร 

หลังจากหลายปีที่ซบเซาสันติภาพที่เปราะบางก็น าความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมาสู่ไอร์แลนด์เหนือ 

สิ่งนี้ได้น าพาความรุนแรงที่เกิดข้ึนระหว่างชุมชนต่อชุมชนออกไป แม้ว่าจะยังคงมีเส้นแบ่งในเรื่องของศาสนา     

การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแนวเขตแดนผนังสันติภาพการเรียนการสอนที่แบ่งแยกเช้ือชาติ  ศาสนา        

และวัฒนธรรม และอื่นๆอยู่ก็ตาม แต่แล้วสันติภาพที่เปราะบางก็ยิ่งชัดเจนข้ึน จากที่เมื่อไม่นานมานี้ Gerry 

Adams ถูกจับและสอบสวนอยู่ 48 ช่ัวโมง ในข้อหาฆาตกรรมแม่ลูก 10 เมื่อ 30 ปี ที่แล้ว      
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แต่วัตถุประสงค์ของกลุ่มต่างๆ ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากข้อตกลง Sunningdale และตอนนี้         

พวกเขารู้สึกว่า ไม่มีอันตรายอีกต่อไปแล้วส าหรับประเทศอังกฤษความรุนแรงได้ยุติลง และความส าคัญของ

ไอร์แลนด์เหนือที่มีต่อการเมืองอังกฤษก็ลดน้อยลง ตอนนี้หากมีใครที่อยากจะท าเป็นลืมจังหวัดไปบ้าง ก็ลืมได้อย่าง

ปลอดภัย ประเด็นการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือเป็นหนึ่งเดียวกับสหราชอาณาจักร ก็คล้ายๆ กัน ตอนนี้ไม่มีใคร

รู้สึกว่าถูกคุกคามอีกต่อไปแล้ว พรรคสหภาพประชาธิปไตย (DUP) ก็เลิกร้องหาสันติภาพ เพราะกระบวนการ

สันติภาพได้รับการตอบสนองแล้ว เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มกันสมาชิกพรรครีพับลีกันได้รับการยอมรับ

ในทางการเมืองและการมีส่วนร่วมและตอนน้ีพรรค Sinn Fein ก็สามารถที่จะน าเสนอกระบวนการสันติภาพเพื่อ

เป็นหนทางเลือกไปสู่ความเป็นเอกภาพของพลเมืองไอริช ในที่สุดการจัดการเพื่อให้เกิดการประสานกนัระหว่างกลุม่

ชนต่างเช้ือชาติไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะพอใจ โดยเฉพาะกับพวกฝ่ายซ้ายที่เป็นเสรีนิยม พวกเขาโต้แย้งว่าการจัดการ

ท านองนี้ เป็นการรุกล้ าความแตกต่างของชุมชนที่ควรจะเอาชนะและแบ่งแยกชุมชนออกจากกันต่อไป  พวกเขายัง

กล่าวอีกว่า การให้ความร่วมมือที่เกิดจากการบังคับ จะไม่ท าให้ชุมชนมาอยู่ร่วมกันได้หรอก 

วิวัฒนาการในปัจจบุัน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Peter Robinson และMartin McGuinness เป็นความร่วมมือที่ไม่แนบแน่นเท่ากับ

ที่ Paisley มีต่อ McGuinness. บ่อยครั้งที่ Sinn Fein ปฎิเสธที่จะให้การรับรองวาระและเอกสารการประชุม

ผู้บริหารตลอดระยะเวลา 154  วัน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2551  Robinson กล่าวว่า เขาไม่มี

ความสุขกับอ านาจร่วมที่บังคับให้ต้องปฏิบัติตามและต้องการที่จะเป็นรัฐบาลผสมโดยความสมัครใจมากกว่า      

(ลบ Sinn Fein ออกไป) ซึ่งเขาทนไม่ได้เลยที่จะต้องอยู่ภายใต้ St. Andrews อย่างไรก็ตาม ทั้งพรรค DUP      

และ Sinn Fein กลายเป็นพรรคที่เข้มแข็งที่สุดอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2554 การแถลงนโยบายเลือกตั้งของ         

ทั้งสองพรรคไม่ได้เป็นอะไรที่สุดขีดจนเกินไป แม้ว่า Sinn Fein จะเน้นย้ าในเรื่องของความเท่าเทียมกันของ      

ทุกๆ กลุ่ม การให้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐและการปกป้องภาษาและวัฒนธรรมของชาวไอริช ท่ามกลางเรื่อง

อื่นๆ อีกมากมาย แต่ทว่า DUP จะพูดคุยแสดงความกังวลในเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถ่ิน สภา และการคุ้มครองช่ือเสียง

ของไอร์แลนด์เหนือซะมากกว่า อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดก็ยังคงมีอยู่ในหลายๆ ประเด็น ยกตัวอย่างเช่น      

การเลือกสถาบันการศึกษา ภาษาไอริช พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิ  ปัญหาที่ เกี่ยวกับธง  เรื่องเขตแดน              

และโรงเรียนที่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มีความก้าวหน้าอยู่บ้างในการถ่ายโอนอ านาจจาก

ส่วนกลางไปสู่ท้องถ่ิน  ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยและกรมยุติธรรมทางอาญา ซึ่งตั้งใจที่จะให้มี

รัฐมนตรีที่ได้รับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงข้ามชุมชน เพียงต าแหน่งเดียวท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กร  ไม่ใช่ใช้วิธี
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หาค่าเฉลี่ยสูงสุดในการจัดสรรที่นั่ง (d’Hondt) ดังนั้น จึงต้องมีการแยกพรรค SDLP ออกไป แล้วเสนอให้มีการท า

ข้อตกลงครั้งต่อไปในปี  พ.ศ. 2555 แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่ค่อยจะมีประเด็นอะไร ที่ได้รับการตัดสินใจ          

รัฐบาลยังคงอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแต่เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธ์ิเท่านั้น การมีส่วนร่วม

ของประชาชนจริงๆ นั้น ไม่มีและนั่นเองที่ยังคงเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ที่ คัดค้านรูปแบบของการ

ประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติยิ่งกว่านั้น การมีส่วนร่วมของผู้ลงคะแนนเสียงก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมา  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2550 69.9%, 63.1% และ 62.3% ตามล าดับ อย่างไรก็ดี เมื่อถูกถามประชาชน

ก็จะแสดงความสนใจในปัญหาบ้านเมืองราวกับมันเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจ าวันได ้            

แต่การจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์เหนือนั้น ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมของชาวไอริช   

พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ 

Good Friday Agreement (GFA) รวบรวมทุกฝ่ายไว้ด้วยกัน จะมียกเว้นก็แต่พวกรักชาติที่หัวรุนแรง และ

พวกที่ที่สุดแล้วถูกมองว่า ไม่มีความส าคัญอะไร ในขณะที่ภายในองค์กรเกิดความสับสนแผนปฏิบัติการก็ มี

รายละเอียดที่หยุมหยิมจนเกินไป (ซึ่งไม่สมบูรณ์พอที่จะด าเนินการตามแผนได้) และก็มีประเด็นช้ึขาดหลาย

ประเด็นที่ยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบอกกล่าวในเรื่องของเวลาที่จะปลดอาวุธ ซึ่งทุกฝ่ายก็

อาจจะตีความกันไปตามที่ตนเองต้องการ 
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ข้อเปรียบเทียบระหว่างไอร์แลนด์เหนอืและทิโรลใต้ 
อย่างที่กล่าวไปแล้ว ว่า  มีหลายเรื่องที่เป็นความคล้ายคลึงกันระหว่างกรณีของทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือ    

พอๆ กับความแตกต่างที่ก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกันดังที่ Liz Phillipson กล่าวทุกๆ ความขัดแย้งจะกลับมาหาตัว

มันเองส าหรับการเริ่มต้นและที่จะเริ่มต้นในปัจจุบัน ขณะนีเ้ขตปกครองทั้ง 2 มีรูปแบบของการประสานกันระหว่าง

กลุ่มชนต่างเช้ือชาติของรัฐบาลอยู่แล้ว แม้ว่าแบบหนึ่งจะมีความเข้มงวดและยึดถือกฎหมายมากจนเกินไปก็ตาม    

ส่วนอีกแบบหนึ่งก็ยังคลุมเครืออยู่และคิดแต่จะพึ่งพาแรงจูงใจทางการเมืองและรัฐธรรมนูญเท่านั้น ทั้ง 2 กรณี     

มีความแตกต่างกันทางชาติพันธ์ุ ศาสนา จนบางครั้งน าไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรงทางการเมือง ซึ่งผลสุดท้ายก็คง

จะจัดการได้อย่างเดียวคือ โดยการจับแยกกัน ทั้ง 2 กรณี ที่ว่าน้ี กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ  ศาสนา  จะเป็นกลุ่มที่มี

ความรู้สีกว่า ถูกกดข่ีข่มเหงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และมีคนคอยกีดกัน ความคล้ายคลึงกันทางโครงสร้าง

ของสิทธิหรือโอกาสที่จะเข้าถึง แตก่ลับถูกปฎิเสธ สามารถเห็นได้จากทั้งสองกรณีศึกษานี ้อย่างไรก็ดี ความแตกต่าง

เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากกว่าหรือพอๆ กัน   

ไอร์แลนด์เหนือ และ ทิโรลใต้ ทั้ง 2 ดินแดน ต่างก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งอดีตเช่นเดียวกัน        

ทิโรลใต้น้ัน ถูกแบ่งแยกออกจากออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด (รัฐญาติ) โดยเหตุผลทางการเมืองโดยแท้ อีกทั้ง

ยังมีสิ่งที่พ่วงมากับแผ่นดินที่ถูกแบ่งแยก นั่นก็คือ คนส่วนใหญ่ที่แตกต่างกันทางชาติพันธ์ุ ภาษา และสงัคม    

ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองก็ตาม แต่ก็ท าให้มีคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ดี ถ้าจะเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับทิโรลใต้ ไอร์แลนด์เหนือมีความประสงค์ที่จะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินเกิด  

(รัฐญาติ) โดยความสมัครใจของตนเอง และคงไว้ซึ่งอ านาจในฐานะที่เป็นอาณานิคม นั่นคือ สิ่งที่ประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศระบุไว้ อย่างไรก็ตามที่นั่นก็ยังมีชนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้มีความสุขไปด้วย พวกเขาได้นิยามในเรื่องเกี่ยวกับ

ศาสนาและ/หรือ ชาติพันธ์ุ ที่พวกเขาต้องการที่จะให้ประเทศที่ เขามองเห็นว่า เป็นรัฐที่มีความชอบธรรม       

กลับมาเป็นเหมือนเดิม ดังนั้น ประเด็นที่ว่า มีการแยกตัวออกมาเพื่อประท้วงและเคลื่อนไหวทางการเมือง จึงเป็น

เรื่องที่แตกต่างกันมากส าหรับสองประเทศน้ี (ซี่งทั้งหมดนี้คือ เหตุผลว่าท าไม Alcock จึงได้สนับสนุนความมุ่งมาด

ปรารถนาของทิโรลใต้ที่ต่อต้านอิตาลีแต่กลับปฏิเสธ ผู้ที่เป็นคาทอลิคในไอร์แลนด์เหนือ   

ทั้ง 2 กรณีศึกษาน้ี มิติด้านต่างประเทศสอดคล้องกันแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างมากในทิโรลใต้ 

ประเทศที่เกี่ยวข้องคือ ประเทศออสเตรียและอิตาลี (ส่วนที่เกี่ยวข้องน้อยมากๆ ก็จะเป็นประเทศเยอรมนีหรือที่

เกี่ยวข้องกันบ้างก็จะเป็นประเทศบาวาเรีย) ซึ่งประเทศเหล่านี้ยังคงใช้อ านาจในกรณีที่มีข้อขัดแย้งประเทศอื่นๆ     
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ก็จะมีบทบาทเพียงแค่ให้การสนับสนุนเท่านั้น  เช่นเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติปฎิบัติอยู่ แม้ว่าประเทศ

ออสเตรียจะพยายามน าข้อขัดแย้งของตนไปสู่สากล ในปี พ.ศ. 2504 สิ่งที่ได้รับทั้งหมดก็คือ องค์การสหประชาชาติ

ได้ช่วยให้ทั้งอิตาลีและออสเตรียมีความสุขด้วยการหาทางให้มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ออสเตรียเองไม่สามารถท า

อะไรได้ดีมากไปกว่าน้ีอีกแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยพ่ายแพ้ทั้งสงครามและ ไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้วิธีทางทหารเพื่อ

หาทางแก้ไขปัญหา อิตาลีใช้วิธีการบีบบังคับเพื่อที่จะระงับความขัดแย้ง เหมือนอย่างที่ภาคใต้ของทิโรลท า        

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไอร์แลนด์เหนือ ความรุนแรงของพื้นที่หลังนี้อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าในไอร์แลนด์เหนือมาก       

มีความแตกต่างอยู่อีกประการหนึ่งในเส้นทางการเจรจาที่จัดข้ีน  ในทิโรลใต้การเจรจาเริ่มมีในปี พ.ศ. 2489  

พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ เพิ่มข้ึน แต่ก็ไม่ทิ้งการเจรจายังคงให้มีอยู่ต่อไป  มีการเร่งมือด าเนินการอยู่บ้าง 

ภายหลังจากที่มีความรุนแรงเกิดข้ึนเป็นระยะๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2503 และเมื่อมีการลงคะแนนเสียง

โดยสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2504 หลายมาตราที่ได้รับความเห็นชอบมีการน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทันทีโดยไม่

รอคอยให้กฎหมายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ก่อน ด้วยเหตุน้ี เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายที่ว่าด้วยการประนีประนอม  

(Streitbeilegungserklärung) ในปี พ.ศ. 2535 ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขโดยทั่วไป การเจรจาในตอนนั้น สิ่งที่กังวล

เป็นล าดับแรกเลยคือ การด าเนินการตามข้อตกลงที่เหลืออยู่ การขยายขอบเขต ข้อตกลง และการบันทึกไว้ใน

รัฐธรรมนูญอิตาเลียน 

ในไอร์แลนด์เหนือ  สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ พวกหัวรุนแรงและรัฐบาล ที่ใช้ความรุนแรงอย่างมาก

และยาวนาน การเจรจายุติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา ช่วงนี้มีช่องว่างยาว ซึ่งระหว่างนั้น เปลี่ยนจากการเจรจา

กัน เป็นหันมาจับอาวุธต่อสู้กันแทน ข้อตกลงที่ต่อเนื่องและแถลงการณ์ที่มีออกมาก็ซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือแค่ปรับแก้ข้อ

หารือและผลของมันที่มีมาก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่มีการด าเนินการใดๆ เลย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 

ซึ่งอันที่จริงแล้ว หลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลง St. Andrews ในปี พ.ศ. 2549 ก็มีการน าเอากฎ ระเบียบ 

ต่างๆ มาปฏิบัติตามอย่างจริงจัง แม้ว่าจะลังเลอยู่บ้างก็ตาม ยิ่งกว่าน้ัน ที่แตกต่างกันกับทิโรลใตคื้อ การสั่งระงับการ

ท างานของรัฐบาลท้องถ่ินที่เกิดข้ึนเป็นเวลานานในขณะที่ในอดีต รัฐบาลท้องถ่ินสามารถท าในสิ่งที่เป็นการรักษา

สถานภาพของตนเองต่อรัฐบาลกลางเสมอ 

มิติด้านต่างประเทศในไอร์แลนด์เหนือประกอบด้วยผู้มีบทบาทจ านวนมากกว่าทิโรลใต้มาก นอกจากนี้   

อังกฤษ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไดป้ลดแอกตัวเองจากการเป็นอาณานิคมในปี พ.ศ. 2466 หรืออย่างในสหรัฐอเมริกา

ก็ยังมีอัตราส่วนของเช้ือชาติไอริชอยู่เป็นจ านวนมาก และที่อยู่รอบนอกราชอาณาจักรอังกฤษ รวมทั้งในประเทศ
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อื่นๆ ที่ก็มีชนกลุ่มน้อยเรียกร้องสิทธิ ดังนั้น ไอร์แลนด์เหนือจึงมีตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยตนเองให้

เป็นอิสระ มากกว่าที่ภาคใต้ของทิโรลเคยมีมาก อาทิ ปาเลสไตน์ อิสราเอล แอฟริกาใต้ สลับกันไป    

เช่นเดียวกับทิโรลใต้  องค์การสหประชาชาติเล่นบทบาทอยู่รอบนอก แต่ประเด็นที่เด่นๆ ก็แตกต่างจาก    

ทิโรลใต้อีกอยู่ดี หลายประเทศไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อินเดีย จะให้ ความสนใจก็แต่

ปัญหาความขัดแย้งบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน สิ่งนี้ท าให้รัฐบาลเกิดความกังวลใจพอๆ กับที่ห่วงใยประชาชนและ

นี่เองที่ท าให้เกิดความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก    

สิ่งส าคัญที่สุดคือ ความแตกต่างในการจัดกลุ่มและความต้องการของแต่ละกลุ่ม  ในทิโรลใต้คนส่วนใหญ่ใน

เขตปกครองต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระในการปกครองตนเอง แม้จะมีความพยายามโดยชนกลุ่มใหญ่ที่       

เป็นอิตาเลียน ที่จะเปลี่ยนแปลงประชากรและท าให้พวกเขากลับกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ของตนเอง          

ก็ตาม ขณะที่ชนกลุ่มน้อยอยู่อย่างต่อต้านประเทศ พวกเขากลับถูกบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ ในส่วนของ

รัฐญาติ คนส่วนใหญ่ที่มีเช้ือชาติและนับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาก็ช่วยพวกเขาได้แค่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น   

ในไอร์แลนด์เหนือ ชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดข่ีข่มเหงต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงชนกลุ่มใหญ่ที่อยู่   

ในจังหวัดพวกเขารู้สึกผูกพันกับรัฐญาติซึ่งที่จริงแล้ว ก็ไม่ได้ต้องการพวกเขานัก ชนกลุ่มน้อยเป็นเพียงเสียงข้างมาก

ในรัฐญาติ ฉะนั้น พวกเขาจึงเป็นผู้ซึ่งต้องการที่จะรวมตัวกันใหม่  (เน้นว่า อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อที่จะท าให้เสียงข้างมาก

ในจังหวัดกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ ปัญหาการกลับมารวมตัวกันใหม่ยังไม่สามารถท าได้

ส าเร็จ และปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้มีการพูดคุยกันเลยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในไอร์แลนด์เหนือ       

ส่วนในทิโรลใต ้ตรงกันข้ามเลย ปัญหาการกลับมารวมตัวกันใหม่ในแผ่นดินเกิดเป็นเรื่องที่ท าส าเร็จแล้ว  

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ งที่  2 ล่าสุดเลยคือ หลังจากที่ทางเลือกที่จะอพยพ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า            

เป็นไปไม่ได้ จากนั้นมา ปัญหาการกลับมารวมตัวกันก็มีอิสระมากข้ึนๆ และ ทุกวันนี้ ทิโรลก็เป็นรัฐอิสระแล้ว    

ในทิโรลใต้ ออสเตรียยังคงมีอ านาจในฐานะผู้ปกครองคอยเฝ้าดูแลผลประโยชน์ของชนกลุ่มใหญ่ ในไอร์แลนด์เหนือ 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ท าหน้าที่นี้เพื่อชนกลุ่มน้อย ขณะที่อังกฤษถูกคาดหวังให้ดูแลชนกลุ่มใหญ่ แต่เพราะทั้ง 2  

ประเทศมีความผูกพันกับ North South Ministerial Council (NSMC) พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันท าในสิ่งนี ้
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ความแตกต่างเหล่านี้ อธิบายได้ถึงผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันในทิโรลใต้ ไม่มากก็น้อยที่ออสเตรีย      

ถอนตัวจากบทบาททางการเมือง และทั้งออสเตรียและอิตาลีออกจากจังหวัดเพื่อปกครองตนเอง ซึ่งก็ประสบ

ความส าเร็จเป็นอย่างมาก เขตปกครองได้รับการบริหาร จัดการเป็นอย่างดี และมีรายละเอียดที่ว่า ด้วยการ

ประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติที่ยึดมั่นในกฎหมายเป็นอย่างมาก (มีการรวมกันของกลุ่มขนาดใหญ่และได้

สัดส่วน) 

ในไอร์แลนด์เหนือ ผู้มีบทบาทอยู่รอบนอกได้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงหลังจากที่มีข้อตกลง

แล้วก็ตาม ซึ่งนอกจากจะมี NSMC แล้ว ตอนนี้ก็ยังมี British Irish Council  (BIC) ด้วย คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้  

แต่งตั้งข้ึนมาเพื่อร่วมกันบริหารจัดการ จังหวัด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม พวกเขาจะคอยเฝ้าดูและสรุปสถานการณ์   

เพื่อใครสักคนหรือเพื่อกลุ่มอื่นๆ  ขณะที่ตอนนีป้ระชากรทิโรลใต้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอิตาลี ส าหรับชาวไอริชที่เป็น

คาทอลิคทางภาคเหนือ คณะลูกขุนก็ยังไม่สามารถคิดหรือท าอะไรให้เป็นประโยชน์แก่พวกเขาได้มากไปกว่านี้    

ด้วยรูปแบบการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติยังเป็นอะไรที่คลุมเครือ ต้องอาศัยแรงจูงใจและการ

ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญมากกว่าทิโรลใต้มากนัก นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่อีกมาก ก็เลยท าให้

อนาคตไม่มีความแน่นอน ว่า ไอร์แลนด์เหนือจะเป็นของใคร มีความพยายามที่จะประกาศอิสรภาพจากประเทศ

อังกฤษ โดยผู้ที่นับถือศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ที่นิยมใช้ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นซึ่งมีจ านวนไม่มาก   

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอะไรที่  อับจนหนทาง ท าอะไรต่อไปไม่ได้จริงๆ   

ที่ส าคัญก็คือ มันเป็นความคาดหวังที่แตกต่างกันไปส าหรับทิโรลใต ้ไอร์แลนด์เหนือและอีกหลายกลุ่มที่เพิ่ง

เกิดในช่วงหลัง ซึ่งช้ีแจงได้ถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ เข้มแข็งในทิโรลใต้มีอิทธิพลเหนือ

กระบวนการทางการเมืองตั้งแต่เริ่มต้น และสามารถที่จะก าหนดสิ่งที่เขารับรู้ว่า อันไหนที่เป็นผลประโยชน์ของ

ประชาชน แล้วจึงเสนอความเห็นที่ว่าให้ประชาชนได้พูดคุยหารือกัน เพื่อให้การรับรองทางออกของปัญหานั้น     

ในไอร์แลนด์เหนือประเด็นเหล่าน้ีเกือบจะเรียกได้ว่า ตรงกันข้ามเลยทีเดียว กล่าวคือ  ความคาดหวังที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อมุมมองของทั้งข้อตกลง Good Friday (GFA) และข้อตกลง St. Andrews  ซึ่งส าหรับพรรค Sinn Fein 

แล้ว มันเหมือนเป็นการเริ่มต้น  แต่กับ Democratic Unionist  Party (DUP) กลับเป็นอวสานสองมุมมองนี้ไม่

สามารถที่จะปรองดองกันได้  DUP รู้สึกว่า ข้อเรียกร้องและทัศนคติของ Sinn Fein ละเมิดข้อตกลง และนั่นเองที่

ท าให้พวกเขายอมจ านนต่อผลประโยชน์ทั้งหลายของคาทอลิคในความเป็นจริง อย่างที่นักวิชาการอนุรักษ์นิยมและ

นักข่าว Paul Bew ช้ีให้เห็นในข้อตกลงทั้งสองฉบับ  ข้อเรียกร้องต่างๆ ของทางฝ่ายโปรเตสแตนท์มักได้รับอนุมัติ
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มากกว่าของทางฝ่ายคาทอลิค การกลับมารวมตัวกันใหม่ถูกขัดขวางหรือหากจะเป็นไปได้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่

เข้มงวดมากๆ โปรเตสแตนท์ยังคงเสนอช่ือพรรคการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดและได้ที่นั่งมากที่สุด แม้ว่าจะอยูภ่ายใตก้าร

มอี านาจร่วมกับพรรค Sinn Fein ก็ตาม และในที่สุดความรุนแรงที่เกิดจาก IRA ก็ไม่มีอีกต่อไป    

แต่มุมมองของทั้งสองฝ่ายไม่มีทางที่จะปรองดองกันได้ นั่นคือเหตุผลว่าท าไมข้อตกลง ในตอนแรก         

จึงมีความพยายามที่จะท าให้ข้อขัดแย้งหมดไป แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถหาทางออกได้ สถานการณ์ในไอร์แลนด์

เหนือจึงมีความแตกต่างจากสถานการณ์ในทิโรลใต้อย่างมากแม้ว่า ในไอร์แลนด์เหนือ การเจรจาและหารือกันใน

ประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตการมีอิสระในการปกครองตนเองที่จังหวัดได้รับยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ข้อเท็จจริง

พื้นฐานอย่างหนึ่งของความมีอิสระในการปกครองตนเองและการท าให้เกิดการประสานกันระหว่างกลุ่มชน        

ต่างเช้ือชาติ  ได้รับการยอมรับและตระหนักในคุณค่า จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญอิตาลี การเจรจาที่จัด

ข้ึน หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลและการบริหาร จัดการ ในเรื่องของการ

ประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ การเตรียมการเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่มีรายละเอียดทุกแง่มุม (ความสมดุล

และได้สัดส่วนจะต้องมีในทุกๆ เรื่อง) และการมีคุณลักษณะที่ยึดมั่นในกฎหมาย เป็นตัวช่วยให้การเจรจาคลาย

ความรุนแรงไปได้มาก ในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมทางอาญาได้รับ

การกระจายอ านาจไปสู่จังหวัด และได้รับการบริหาร จัดการ ตามกฎแห่งความสมดุลด้วย    

 ในไอร์แลนด์เหนือ ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ต้องท าให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้การประสานกันระหว่างกลุ่ม

ชนต่างเช้ือชาติไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ยังสับสนและไม่ชัดเจนเท่านั้น แต่มันยังไม่ได้รับการจัดการให้ถูกต้องตาม

กฎหมายและยังคงอยู่บนพื้นฐานของแรงจูงใจและพันธกรณีโดยสมัครใจที่จะแบ่งอ านาจกันไม่มากก็น้อย           

ถ้าไม่พิจารณาการเมืองและรัฐบาลแล้ว มาดูแต่ กฎ ระเบียบ เพื่อความได้สัดส่วน  ความ  เท่าเทียมกันในชีวิตด้าน

สังคมและเศรษฐกิจ ถือว่ายังบกพร่องอยู่และนี่คือค าถาม จะเกิดอะไรข้ึนกับ สก๊อตแลนด์ในเดือนกันยายน       

พ.ศ. 2557 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อะไรจะเกิดข้ึนถ้า สก๊อตแลนด์ลงคะแนนเสียงเพื่ออิสรภาพของ

ตนเองข้ึนมาจริงๆ มาดูทางด้านโปรเตสแตนท์กันบ้าง นับตั้งแต่โปรเตสแตนท์จ านวนมาก รับรู้ว่าพวกเขาสืบเช้ือ

สายมาจากชาติพันธ์ุ  Ulster Scots พวกเขาพยายามที่จะอพยพเข้าไปให้ใกล้กับสก๊อตแลนด์ แล้วประกาศ

อิสรภาพด้วยตนเองหรือท าอะไรอย่างอื่นหรือไม่ เปรียบเทียบกับทิโรลใต้ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด อนาคตของ

ไอร์แลนด์เหนือดูเหมือนว่าจะไม่สงบมากขึ้นทุกที 
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บทบาทของส่ือสารมวลชนในไอร์แลนด์เหนอืและกระบวนการทางการเมือง 

ทัศนคติของพรรค Sinn Fein 
  นับตั้งแต่ที่ความรุนแรงปะทุข้ึนมา เมื่อปี พ.ศ. 2512 ภูมิทัศน์ทางการเมืองในไอร์แลนด์เหนือ ก็ถูกแบ่ง

ออกอย่างชัดเจนเป็น 3 ยุค คือ ยุคแห่งความขัดแย้ง (พ.ศ. 2512 – 2537) ยุคการเจรจาเพื่อสันติภาพ ซึ่งน าไปสู่

ข้อตกลงทางการเมือง (พ.ศ. 2537 – 2541) และยุคแห่งการปรองดองกัน รวมทั้งการใช้อ านาจร่วมกัน                      

(พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน) 

  พรรคการเมืองหลักๆ ในไอร์แลนด์เหนือ มีอยู่ 5 พรรค ด้วยกัน 2 ใน 5 พรรค คือ พรรค Sinn Fein และ

พรรค the Social Democratic and Labour Party (SDLP)  ซึ่งเป็นตัวแทนพวกชาตินิยมชาวไอริช ในทางตอน

เหนือของไอร์แลนด์ส่วนอีก 2 พรรค คือ พรรค the Democratic Unionist Party (DUP) และ the Ulster 

Unionist (UUP) เป็นตัวแทนของผู้สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ  ส่วนพรรคที่ 5 คือ      

พรรค the Alliance ซึ่งเป็นพรรคผสมที่มาจากการรวมกันของพรรคการเมืองหลายพรรค ที่ใช้อ านาจบริหาร

ร่วมกัน และเรียกตนเองว่าเป็นพวกชาตินิยม หรือสนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ฯลฯ  

  ในไอร์แลนด์เหนือ ยังไม่มีพรรคใดเลยที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นพรรค the British Labour   

พรรค Conservative หรือพรรคหลักๆ จากสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พรรค Sinn Fein จึงเป็นพรรคเดียวที่เป็นองค์กร

ในพื้นที่ส าคัญของไอร์แลนด์ 

  ในอดีตผู้ด าเนินกิจการกระจายเสียงหลักในไอร์แลนด์เหนือ เป็นตัวแปรในเขตปกครองของผู้ด าเนินกิจการ

กระจายเสียงหลักของอังกฤษ (BBC, ITV, Channel 4) นอกจากนี้ ผู้ด าเนินกิจการกระจายเสียงไอริชรายใหญ่ 

อย่าง RTE ก็ยังให้บริการอยู่ทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ด้วย โดยถ้าเจ้าของครัวเรือน ติดตั้งเสาอากาศเครื่องรับ

วิทยุ หรือ โทรทัศน์ เพิ่มเติมแล้ว ผลก็คือ สถานี RTE จะได้กลุ่มผู้รับชมรายการเกือบทั้งหมดเป็นผู้รักชาติที่อยู่ทาง

ตอนเหนือของไอร์แลนด์ 

  เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ด าเนินกิจการกระจายเสียง RTE ได้ท าการจัดระเบียบสถานีข่าวต่างประเทศครั้งใหญ่ 

โดยเปิดให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมแบบ pay per view (จ่ายเงินเพื่อเลือกรับชมรายการ) แก่สมาชิกที่อยู่ทางตอน

เหนือของไอร์แลนด์   
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 สื่อมวลชนต่างชาติ ไม่ได้มีบทบาทส าคัญอะไร ในกระบวนการทางการเมืองของไอร์แลนด์เหนือและแน่นอนว่า 

พวกเขาได้ท ารายงานเกี่ยวกับการกระท าอันทารุณโหดร้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนในช่วงระหว่างที่เกิดความขัดแย้ง   

และมีการเจรจาเพื่อสันติภาพ รวมทั้งเป็นช่วงที่มีการปฎิบัติตามข้อตกลง the Good Friday ฯลฯ ด้วย 

  สื่อมวลชนที่เป็นต่างชาติไม่ได้อยู่ในไอร์แลนด์เหนือจริงๆ ในช่วงที่เกิดความขัดแย้งส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะ

ไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในลอนดอนและยอมรับข่าวทุกข่าวที่ BBC รายงานไปยังเครือข่ายของตนบางครั้งเขาน่าจะ

เข้ามาที่เบลฟาร์ดบ้างแต่เขากลับติดตามผู้สื่อข่าวอังกฤษและไอริช ไปทุกย่างก้าวและไม่เคยท าอะไรที่เป็นการ

คัดค้านสถานะของรัฐบาลเลย 

  สื่อสิ่งพิมพ์ของทั้งอังกฤษและไอริชกระจายอยู่ทั่วไปในไอร์แลนด์เหนือ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินจาก

หลากหลายส านักก็เช่นกันจะถูกแบ่งประเภทตามความเช่ือในทางศาสนาที่ประชาชนมีต่อแต่ละนิกาย 

ระเบียบวิธปีฏิบัต ิ

การประสานงานเบือ้งต้นกบัพรรคการเมืองตา่งๆ 
พรรคการเมืองหลักๆ 5 พรรค ในไอร์แลนด์เหนือได้รับการติดต่อทาบทามผ่านทางอีเมล เพื่อเชิญเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ โดยรอบแรกจดหมายทั้งหมดถูกจัดส่งไปยังส านักงานใหญ่  ที่เป็นที่ท าการพรรคและ

ส านักพิมพ์ ซึ่งในตอนน้ันมีเพียงพรรค the UUP และ Sinn Fein เท่านั้น ที่ตอบกลับและแจ้งว่า ค าเชิญเพื่อไปให้

สัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณา 

  อย่างไรก็ดี หลังจากพรรค the UUP ติดต่อกลับมาครั้งนั้นแล้ว ก็ไม่ได้มีจดหมายฉบับที่ 2  ตามมาอีก  

ทั้งๆ ที่มีการติดตามอีเมลอยู่อย่างสม่ าเสมอ ส่วนทางพรรค Sinn Fein ทีมวิจัยได้ท าการติดต่อกับพรรคอีกครั้งหนึ่ง

เป็นการส่วนตัว  โดยผ่านทางพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการประสานงานกับสมาชิกหลายคนที่

เป็นแกนน าของพรรค 

  หลังจากนั้นมา ก็มีการจัดส่งสรุปโครงการให้กับผู้แทนทางการเมืองแต่ละคนของพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ 

4 พรรค ทางอีเมล พร้อมกับขอให้มาให้สัมภาษณ์ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือก มีคุณสมบัติอยู่ในระดับปานกลาง

จนถึงดีมาก ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากจ านวนผู้แทนทางการเมืองทั้งหมด ของแต่ละพรรคที่พวกเขาสังกัด   รวมทั้งจาก

วงการสื่อสารมวลชนด้วย นอกจากนี้ ยังตกลงใจว่า จะติดต่อไปแต่เฉพาะผู้แทนที่ร่วมงานกับสื่ออยู่เป็นประจ า   

ภ า ย ใ ต้ ส ม มุ ติ ฐ า น ที่ ว่ า  เ ข า น่ า จ ะ เ ต็ ม ใ จ ที่ จ ะ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ น่ า จ ะ มี ข้ อ มู ล ม า ก ก ว่ า                                                
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เพื่อนร่วมงาน ที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก พรรคการเมืองแต่ละพรรค ทั้ง 4 พรรค ต่างก็รู้ว่า พรรค Sinn Fein       

เห็นด้วยที่จะเข้ามาร่วมโครงการ ด้วยความหวังว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว น่าจะเป็นตัวกระตุ้นพวกเขาให้เข้ามามี

ส่วนร่วม  และอยากให้มีการบันทึกความคิดเห็นของพวกเขาควบคู่กันไปกับความเห็นของพรรค Sinn Fein        

แต่โชคไม่ดี ผู้แทนทางการเมืองที่ได้รับการติดต่อ คือ นาย Sammy Wilson สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งพรรค 

the DUP เป็นคนเดียวที่ตอบรับอีเมลล่าสุดในสนธิสัญญาชุดใหม่ ได้ด าเนินการตามข้อตกลงในเบื้องต้น รวมทั้งการ

ใช้วิธีการใหม่ๆ ในข้อตกลง Good Friday Agreement  ฉบับปี พ.ศ. 2541    

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร 
  และแล้ว Sinn Fein ก็ได้เริ่มติดต่อเข้ามาอีกครั้ง ครั้งนี้ ผู้สมัคร จ านวน 5 คน ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้า

มาให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีความเกี่ยวข้องหรือมีสัมพันธภาพกับพรรค Sinn Fein โดยผ่านกระบวนการทางการเมืองในรูปแบบ

ของไอร์แลนด์ตอนเหนือ ทั้ง 3 เวที ที่กล่าวไปแล้ว (ความขัดแย้ง การเจรจาเพื่อสันติภาพ และการใช้

อ านาจร่วมกัน) 

 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติอยู่ในระดับปานกลางจนถึงดีมาก 

 มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อสันติภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2533 - 2542 

 สมาชิกที่ได้รับคัดเลือก มาจากมติที่ประชุมที่มีวาระในเรื่อง การใช้อ านาจร่วมกัน 

  ทั้งนี้ จดหมายอีเลคโทรนิคส์ ถูกจัดส่งไปถึงผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 คน โดยอธิบายถึงลักษณะของ

โครงการและเรื่องที่จะสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ต่างรู้สึกยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ 

แม่แบบค าถามพ้ืนฐาน 
  ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์นั้น สิ่งที่ตามมา คือ การสร้างแม่แบบค าถามอิสระ ซึ่งการมีแม่แบบค าถามอิสระนี้ 

ไม่ได้หมายความว่า ผู้สัมภาษณ์จะต้องถามค าถามที่มีอยู่ทั้งหมดกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน ทั้งนี้ เนื่องจากว่า        

เวลามีจ ากัด ประกอบกับการสัมภาษณ์ ตั้งใจจะให้เป็นลักษณะของการเล่าเรื่อง หรือการบรรยายมากกว่า      

แม่แบบค าถามที่กล่าวถึงนี้  สามารถหาดูได้จากภาคผนวก 
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การบันทึกการสัมภาษณ ์
  ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับสมาชิกของโครงการคนอื่นๆ แล้วก็ตกลงใจกันว่า จะไม่มีการบันทึกเทป

การสัมภาษณ์  ด้วยพวกเขาคิดว่า การท าเช่นน้ัน อาจท าให้ผู้สมัครเกิดความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ ดังนั้น จึงเป็นไป

ได้ว่าน่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสัมภาษณ์อย่างเต็มรูปแบบให้น้อยลง ทั้งนี้ เห็นด้วยที่ว่า ผู้ให้สัมภาษณ์น่าจะใช้

บันทึกที่เป็นชวเลข ในระหว่างการสัมภาษณ์ แล้วเขียนต้นฉบับทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรใหม่ในภายหลัง   

อย่างไรก็ดี ระหว่างที่มีการสัมภาษณ์กันครั้งแรกนั้น เห็นได้ชัดเจนเลยว่า  ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้มีสมาธิเลย จากการ

ต้องคอยจดบันทึก ดังนั้น  ผู้ให้สัมภาษณ์ จึงตัดสินใจที่จะยุติการบันทึก การสัมภาษณ์ที่เหลืออยู่ จากประสบการณ์

ข้างต้น จึงตัดสินใจที่จะไม่บันทึกอะไรอีกเลย ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งต่อมา 

ชีวประวัติผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรก  ไม่ประสงค์จะออกนาม 

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2  คือ  Alex Maskey   เป็นสมาชิกสมัชชาด้านนิติบัญญัติ, Maskey เป็นบุคคลส าคัญ

ในระดับแถวหน้า ของพรรค Sinn Fein มาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2528 Maskey ถูกดึงให้เป็นจุดศูนย์กลาง

ของการเจรจาเพื่อสันติภาพ ในแต่ละรอบที่มีการจัดการเจรจา และจนกระทั่งทุกวันน้ี ก็ยังเป็นผู้ไกล่เกลี่ยอาวุโสซึ่ง

เป็นสมาชิกของทีม Sinn Fein ที่เข้าไปเจรจาในข้อตกลง the Stormont House เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 

  ในปี พ.ศ. 2526 Maskey ก็ได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีและเป็นสมาชิกของพรรค Sinn Fein คนแรกที่

ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาเบลฟาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 และในปีพ.ศ. 2545 เขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ 

โดยได้เป็น Lord Mayor แห่งสาธารณรัฐคนแรกของเมือง ปัจจุบันเขาเป็นตัวแทนของเมืองเบลฟาสตะวันตกในการ

ประชุมเพื่อออกกฎหมายระหว่างช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง เขารอดชีวิตจากความพยายามที่มุ่งหมาย

จะเอาชีวิตเขาหลายครั้งหลายหน เขาถูกบุกโจมตีที่บ้านของเขาเองและได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายหลังจากที่ถูกลอบ

ยิงหลายครั้ง และในปี พ.ศ. 2531 ก็มีความพยายามที่มุ่งจะเอาชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่ง  ในขณะที่เขาออกไปทาน

อาหารกลางวันกับภรรยาในวันอาทิตย์ แต่โชคดีที่เขาออกไปจากบ้านพักก่อนที่มือปืนจะมา ถึง ในปี พ.ศ. 2536 

บ้านของเขาก็ถูกบุกโจมตีอีก และคราวนี้  ช่างที่มาติดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับบ้านของเขาถูกสังหาร     

ในปี พ.ศ. 2537 บ้านของเขารวมทั้งบ้านของเพื่อนบ้าน (บ้าน 5 หลัง ถูกโจมตี) โดนระดมยิงด้วยปืนแบบออโตเม

ติค แต่น่าประหลาดใจมาก ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยในเหตุการณ์นั้น 
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  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 คือ Danny Morrison นาย Morrison เข้ามามีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของ

พรรครีพับลีกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513- 2518  และในปี พ.ศ. 2517 – 2522  เขาก็เป็นบรรณาธิการข่าวของ       

พรรครีพับลีกัน จากนั้นเป็นผู้อ านวยการด้านการประชาสัมพันธ์ของ Sinn Fein ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2528    

ในปี พ.ศ. 2526 นาย Morrison ได้รับเลือกให้เป็นอดีตสมัชชาไอร์แลนด์เหนือที่ปฏิเสธการเข้าไปนั่งท างาน       

อยู่ในสภา ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 เขาถูกจ าคุกในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นท าฆาตกรรม และได้รับการปลดปล่อยให้

เป็นอิสระ เมื่อปี พ.ศ. 2538 อย่างไรก็ดี เขาปฏิเสธที่จะกลับมาร่วมงานกับ Sinn Fein อีก ปัจจุบันเขาเป็นนักเขียน

และนักวิจารณ์การเมืองอยู่ทาง ตอนเหนือของไอร์แลนด์ และยังคงมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับแกนน าของพรรค  

Sinn Fein 

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Conor Murphy นาย Murphy เป็นผู้เจรจา        

ไกล่เกลี่ยอาวุโสของพรรค Sinn Fein และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่างข้อตกลงทุกฉบับ นับตั้งแต่ข้อตกลง the 

Good Friday  ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา เขาเป็นสมาชิกสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2541 นาย Murphy ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นสมัชชาของไอร์แลนด์เหนือเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2541   จากนั้นเป็นรัฐมนตรีในการพัฒนาส่วน

ภูมิภาค  ในปี พ.ศ. 2551 และท าหน้าที่อยู่ในต าแหน่งนั้น จนถึงปี พ.ศ. 2554 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของเมือง Newry และ Armagh 

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 คือ Gerry Kelly โดยนาย Kelly เป็นสมาชิกสมัชชาด้านนิติบัญญัติ ที่เข้ามามีส่วน

ร่วมกับการเคลื่อนไหวของพรรครีพับลีกัน ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2518 เขาถูกจ าคุกตลอดชีวิตในปี พ.ศ. 2516 

ข้อหาวางระเบิดศาล Old Bailey ในกรุงลอนดอน 

  ปี พ.ศ. 2526 เขาเป็นผู้น าในการหลบหนีครั้ งใหญ่ของสมาชิกขบวนการก่อการร้ายไออาร์ เอ                 

(Provisional Irish Republican Army) จากคุก Maze ในครั้งนั้น นักโทษจ านวน 38 คน หลบหนีออกจากคุกที่มี

การรักษาความปลอดภัยแบบทหารอย่างสูงสุดในยุโรปตะวันตก  เขาถูกจับตัวได้ในปี พ .ศ. 2529 และในที่สุดก็

ได้รับการปล่อยตัวไปในปี พ.ศ. 2535 นาย Kelly ร่วมงานกับผู้น า Sinn Fein ทันทีที่ได้รับอิสรภาพและรับหน้าที่

เป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยอาวุโสของพรรคตั้งแต่นั้นมา เขาเป็นศูนย์กลางของการเจรจาในข้อตกลง The Good Friday 

Agreement  และการเจรจาอีกหลายต่อหลายครั้งที่ตามมาเขาได้รับเลือกให้เป็นสมัชชาของไอร์แลนด์เหนือเป็น

ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2541 และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้รับต าแหน่งนั้น ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง 
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การวิเคราะห์บทสัมภาษณ ์
  มีเรื่องส าคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดข้ึนระหว่างที่ท าการสัมภาษณ์นั่นก็คือ อย่างไรก็ตาม ควรตั้งข้อสังเกตว่า 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดล้วนมาจากพรรค Sinn Fein เพียงพรรคเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่า พวกเขาก็

จะมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสื่อมวลชนคล้ายคลึงกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนรู้สึกว่า สื่อแสดงออกในทางที่มีอคติ

ต่อ Sinn Fein และแน่นอนว่า มุมมองของพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ และแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็อาจจะโต้แย้ง

กับเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี ในตอนที่สัมภาษณ์นั้น Sinn Fein เป็นเพียงพรรคเดียวที่ตอบรับว่า ยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ด้วย ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นส าคัญๆ ที่ได้มาในระหว่างที่ท าการสัมภาษณ์ 

1) สื่อมวลชนได้เติมความเป็นสูญญากาศให้กับพรรคฝ่ายค้านทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปจากการประชุม

เพื่อใช้อ านาจร่วมกันในไอร์แลนด์เหนือ 

2 ) สื่อมวลชนยอมรับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอร์แลนด์เหนือมากจนเกินไป 

3) ผลประโยชน์ของสื่อมวลชนถูกน าไปรวมเข้ากับผลประโยชน์ของรัฐบาลและผู้มีอิทธิพลมากเกินไป 

4) สื่อมวลชนมีอคติในทางลบต่อพรรค Sinn Fein อย่างรุนแรง 

5) สื่อต่างชาติไม่ได้รับบทบาทที่ส าคัญ 

6) ทั้งรัฐไอริช อังกฤษ และสื่อมวลชน ต่างก็ใช้วิธีการตรวจสอบพรรค Sinn Fein 

7) สื่อมวลชนให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลอังกฤษทางด้านกลยุทธ์การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์  และการท า

ให้นักรณรงค์ต่อสู้พรรค Sinn Fein หมดความส าคัญลง 

8)  สื่อมวลชนให้ความสนใจกับข่าวพาดหัวมากจนเกินไป บ่อยครั้งละเลยต่อรายละเอียดที่แฝงอยู่ และปัจจัยที่

มีบทบาทต่อข่าวนั้น 

9) การเกิดข้ึนของสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นการพัฒนาที่ส่งผลในทางที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 

ประเด็นที่ส าคัญดังกล่าว  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สื่อมวลชนในฐานะฝ่ายค้านทางการเมืองในการประชุมเพ่ือใช้อ านาจร่วมกัน 
  ในไอร์แลนด์เหนือผู้บริหารที่ใช้อ านาจร่วมกัน   คือ พรรคการเมืองหลักทั้ง 5 พรรค  ที่แบ่งกันรับผิดชอบ

ดูแลกระทรวงหลายกระทรวง  โดยพิจารณาจากระดับอ านาจทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงเป็นความ

รับผิดชอบของสื่อมวลชนที่จะเดินหน้าคัดค้านพรรค Sinn Fein รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ โดยไม่อาจจะหยุดได้   

เพื่อไม่ให้ปรากฏคู่แข่งทางการเมืองที่มีอยู่เป็นปกติ อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน ต่างรู้สึกว่า สื่อมวลชนมอง

พรรค Sinn Fein ในแง่ลบ มากกว่าพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ มาก Sinn Fein มักจะถูกสื่อมวลชนจ้องที่จะคัดค้าน

อย่างไม่เลิกรา และกระตือรือร้นที่จะท าเช่นน้ันเป็นอย่างมาก ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกว่า สื่อมวลชนมีอคติต่อ

พรรค Sinn Fein มากเป็นพิเศษนั้น ก็ยังมีข้อโต้แย้งที่ว่า สื่อ มีความคิดในแง่ลบต่อพรรคการเมืองทุกพรรคที่

บริหารประเทศในไอร์แลนด์เหนือมากเกินไปด้วย รู้สึกว่า ทั้งพรรค Sinn Fein และ พรรค The DUP           

(พรรคการเมืองใหญ่ที่สุด 2 พรรค ที่บริหารประเทศ) ไม่ได้รับความไว้เนื้อเช่ือใจจากสื่อมวลชน ในความส าเร็จที่ทั้ง 

2 พรรค ได้ร่วมกันสร้างข้ึน มากพอ คือ แทนที่จะให้ความเช่ือถือ สื่อมวลชนกลับให้ความสนใจแต่เรื่องความ

แตกต่างและความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างพรรค  2  พรรค  มากเกินไป จึงท าให้กลุ่มผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง   

รับรู้ได้ว่า นั่นคือ ปัจจัยที่ท าให้พวกเขารู้สึกผิดหวังกับนักการเมืองไอร์แลนด์เหนือ 

  เรื่องนี้ได้รับการโต้แย้งว่า สื่อมวลชนควรจะสนับสนุนพรรคการเมือง 2 พรรค ข้างต้นให้มากข้ึน           

ในความพยายามของพรรคที่จะผลักดันให้ไอร์แลนด์เหนือได้ใช้อ านาจร่วมกันในการปกครองรัฐ ข้อตกลงระหว่าง

พรรคต่างๆ สมควรได้รับการยอมรับมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพิจารณา 2 พรรคการเมืองที่มีความคิด

ตรงกันข้ามกันอย่างสุดข้ัว ในประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและปัญหาสังคมหลายปัญหา  ยกตัวอย่างเช่น  เรื่องที่

มุ่งประเด็นไปที่พรรคการเมือง 2พรรค ที่ เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณ ไปกับความต้องการให้เกิดการ

ประนีประนอมกันอย่างจริงจัง ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งๆ ที่ทั้ง 2 พรรค มีความแตกต่างกัน แต่ทั้ง 2  ก็ยังจะท าให้ข้อตกลง

เป็นจริงให้ได้ อย่างไรก็ตาม  จากการรายงานข่าวของสื่อ ระบุว่า ทั้ง 2 พรรค ถูกตัดงบประมาณออกเป็นจ านวน

มาก ผู้ให้สัมภาษณ์บอกถึงความรู้สึกว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความยากล าบาก พวกเขาคิดว่า พรรคได้

ท าอย่างดีที่สุดแล้ว  และตรงนี้เองที่สื่อมวลชนควรจะพิจารณา ในขณะที่มีการรายงานความคืบหน้าของพรรค 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการชุด Victims Commission ถูกอ้างว่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ได้รับการ

รายงานข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีแต่ความขัดแย้งและไม่เคยท าอะไรประสบ
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ความส าเร็จเลยขณะที่ต้องสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่างไรก็ดี นาย Maskey แย้งว่า สื่อควรจะ

ให้แนวคิดให้มากขึ้น ว่า ค าว่า Victims นั้น จริงๆ แล้ว มีความละเอียดอ่อน และยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไป อย่างไร 

   เป็นที่ถกเถียงกันว่า สื่อควรอนุญาตให้สมาชิกในคณะกรรมการชุด the Victims Commission มีพื้นที่เพิ่ม

มากขึ้น เพื่อท าให้งานที่ยากอย่างไม่น่าเช่ือนั้น มีความคืบหน้า การรายงานข่าวในทางลบอยู่ตลอดเวลา ท าให้ยาก

มากที่จะบรรลุข้อตกลง หรือมีการประนีประนอมกันได้ 

อคติบางประการที่สื่อมตี่อพรรค Sinn Fein 
  ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างก็รู้สึกว่า สื่อแสดงให้เห็นเลยว่า มีอคติเป็นพิเศษต่อพรรค Sinn Fein อคติที่ว่านี้

เห็นได้ชัดเจนจากหลายๆ ทาง รวมทั้งจากการตรวจสอบ และการท าให้พรรค Sinn Fein หมดความส าคัญ ซึ่งเรื่อง

ของทั้ง 2 พรรค จะได้น ามาหารือกันอีกครั้งหนึ่งในภายหลัง แต่ก่อนอื่นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ ส าหรับอคติในทางลบที่

รับรู้ได้น้ี จะได้รับการขยายความ ให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไป เหตุผลหลักๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายว่า ท าไม

สื่อจึงได้แสดงอคติกับพรรค Sinn Fein มากเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีบทบาทในกระบวนการทาง

การเมืองอื่นๆ  

    1. พรรค Sinn Fein ก าลังท้าทายสถานภาพทางรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร       

และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

        2. มีความแตกต่างทางชนช้ันที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกพรรค Sinn Fein ประชาชนที่พรรคเป็นตัวแทน       

กับรัฐบาล สื่อมวลชนและบรรดาสมาชิกของสื่อมวลชน 

  ทั้งรัฐบาลไอริชและอังกฤษ ต่างก็เห็นด้วยกับการรักษาสถานภาพทางรัฐธรรมนูญ ที่ไอร์แลนด์เหนือยังคง

เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร  ในระหว่างนั้น  ก็เป็นความตั้งใจหลักของพรรค Sinn Fein ที่จะคัดค้านและ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   รวมทั้งรณรงค์เพื่อการกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งของไอร์แลนด์ 

และ การถอนอ านาจของอังกฤษออกไปจากดินแดนไอริช 

  ผู้บริหารและการท างานของสื่อมวลชนอังกฤษ มักจะมีประวัติที่มาด้านการศึกษาและชีวิตส่วนตัว 

คล้ายคลึงกับบุคคลในคณะรัฐบาล ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะมาจาก ชนช้ันทางสังคมตั้งแต่ระดับ ชนช้ันกลางจนถึง

ชนช้ันสูง เมื่อเป็นเช่นน้ัน  พวกเขาจึงพอใจกับการที่สหราชอาณาจักร จัดการในทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลและ

รัฐธรรมนูญเพราะชีวิตของเขาประสบความส าเร็จ   มาจากตรงนั้น 



70 
 

  สิ่งที่เหมือนกันคือความจริงที่ว่า สื่อมวลชนและรัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการ

รักษาสถานภาพของรัฐธรรมนูญในแบบที่เป็นรัฐทางใต้ จริงๆ แล้วมันก็เห็นได้ชัดมาต้ังแต่ตอนที่มีการสัมภาษณ์แล้ว

ว่า สื่อมวลชนไอริช  เป็นศัตรูกับพรรค Sinn Fein มากกว่าพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ ในอังกฤษ และจะยังคงเป็น

อย่างนั้นต่อไป ความเป็นคู่อริกันนี้ มีสาเหตุมาจากลักษณะของรัฐไอริชที่เป็นอนุรักษ์นิยมและคาทอลิคอย่างสุดโต่ง 

  ความไม่จงรักภักดี ที่มีต่อรัฐทางตอนใต้ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) เป็นเรื่องที่ท าให้ไอร์แลนด์ไม่พอใจเป็น

อย่างมากพรรค Sinn fein ก าลังท้าทายบูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ร รวมทั้งถามหา

ความชอบธรรมที่แท้จริง จากสาธารณรัฐไอริช ที่ไม่ได้รวมเกาะทุกเกาะของไอร์แลนด์ 

  จุดมุ่งหมายของ Sinn Fein ที่มีต่อสาธารณรัฐไอร์แลนด์ทั้งหมด คือ การคัดค้านโดยตรงต่อผู้มีอิทธิพลที่

ได้รับการปกป้องอยู่ในรัฐทางตอนใต้ ซึ่งสื่อมวลชนทางใต้เองก็อยู่ในแถบนั้นด้วย 

  ในตอนเหนือของไอร์แลนด์ เจ้าของหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้แทนของกลุ่มคนที่รักชาติ     

ก็มาจากชนช้ันกลางและชนช้ันสูงของสังคมเหมือนกัน  โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาก็เป็นพวก  ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุข

สบาย อยู่ในตอนเหนือของไอร์แลนด์ แม้ในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้ง ก็ตาม  เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็พอใจกับ

สถานภาพแห่งรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์เหนือ ที่ เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร เพราะชีวิตของพวกเขา 

ประสบความส าเร็จ และร่ ารวยข้ึนมาได้ก็จากที่สหราชอาณาจักรจัดการทุกสิ่งอย่างให้หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินของ

ไอร์แลนด์เหนือหลายส านักพิมพ์ มีนักการเมืองที่มีช่ือเสียงซึ่งสนับสนุนการรวมกันของอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ 

และเป็นเจ้าของส านักพิมพ์มานานมาก อย่างนาย John Taylor ที่ในตอนนั้นได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภา the British House of Lords ซึ่งจากสภานั้นเอง ท าให้เขาได้รับยศเป็นลอร์ด 

Kilclooney  

  ในระหว่างนั้น Mike Nesbitt ผู้ซึ่งตอนนี้เป็นผู้น าพรรค Ulster Unionist  (ด้วยความช่ืนชมในสถานภาพ

ที่เป็นอยู่ของรัฐธรรมนูญ) ขณะที่ อดีตผู้รายงานข่าวอีกคนหนึ่งคือ Fergal McKinney ซึ่งขณะนี้ก าลังเป็นผู้น า

พรรค SDLP (พรรคคาทอลิคของชนช้ันกลางที่มีขนาดเล็กกว่า และเก่าแก่กว่าพรรค Ulster Unionist)             

ไม่มีหลักฐานปรากฎชัดถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ระหว่างสื่อมวลชนกับพรรค Sinn Fein แต่อย่างใด         

สมาชิกพรรค Sinn Fein  ที่เป็นเสียงข้างมากและมีอยู่ทั่วไป รวมทั้งแกนน าพรรคที่มาจากคนที่มีพื้นเพเป็นชนช้ัน

ผู้ใช้แรงงาน ท าให้จ านวนกลุ่มผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงของพรรค Sinn Fein  มีเป็นจ านวน
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มาก พวกเขาไม่พอใจกับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  เนื่องจากมีอยู่หลายส่วนที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน

ทางด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย และการให้บริการโดยรัฐในเรื่องอื่นๆ แบบระยะยาว       

การจัดวางผลประโยชนข์องสื่อกบัของรัฐให้ใกล้เคียงกนั เป็นการท าให้สื่อยอมรับและปราศจากข้อกังขาใน
สถานภาพของรฐั  
  ในระหว่างการสัมภาษณ์ท าให้นึกไปถึงเหตุผลหลายประการที่สื่อมวลชนอังกฤษและไอริช ยอมรับใน

สถานภาพของรัฐบาลอังกฤษอยู่เนืองๆ  ในประเด็นที่เกี่ยวกับทางตอนเหนือของไอร์แลนด์  ในระหว่างนั้น       

จุดยืนของพรรค Sinn Fein หรือการตอบรับต่อสถานภาพของอังกฤษ  เป็นทั้งการท้าทาย หรือไม่เช่นน้ันก็เป็นการ

มองข้ามอย่างที่สุดจุดยืนของทั้งคู่ไม่มีวันได้รับการยอมรับว่า เป็นปัญหาระหว่างรัฐบาล 2 รัฐบาลเรื่องนี้มีการพูดถึง

อยู่หลายครั้ ง  ในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ว่า  เพียงแค่รัฐบาลอังกฤษแถลงจุดยืนของตนเองในทันที                 

ส่วน  Sinn Fein ก็แถลงจุดยืนของพรรคด้วยเช่นกัน แต่ต้องท าหลายๆ ครั้ง  กว่าจะได้รับการยอมรับ อย่างเช่น

ตัวอย่างนี้  ผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก อ้างถึงแถลงการณ์  Downing Street Declaration เมื่อเดือนธันวาคม          

ป ีพ.ศ. 2536  ซึ่งเป็นแถลงการณ์ร่วมระหว่าง รัฐบาลอังกฤษและไอริช  สรุปคร่าวๆ ถึงความหวังของพวกเขาที่จะ

ท าให้ไอร์แลนด์เหนือสงบสุข เนื้อหาของเอกสารตัดเรื่องที่  Sinn Fein ก าลังคาดการณ์อยู่ให้สั้นลงไปมาก         

เขารับรู้ได้ว่า เนื้อหาน่าจะเป็นอะไรที่ขายให้กับแกนน า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยากอยู่สักหน่อยแล้วก็ไม่ได้ให้การรับรองใน

เจตจ านงของอังกฤษและสิทธิของประชาชนไอริชที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตนเองที่ชัดเจนเพียงพอ  นอกจากนี้ 

เอกสารยังถูกต่อต้านจากกลุ่มผู้สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ  ซึ่งไม่พอใจบทบาทของรฐับาล

ไอริช  ในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่า เป็นปัญหาภายในของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี  แม้ว่าความไม่พอใจจะขยายวง

กว้างออกไปทุกขณะ และผู้ที่มีบทบาททางการเมืองต่างก็ไม่มีความสบายใจ แต่สื่อก็ไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลในเรื่อง

แถลงการณ์ Downing Street Declaration. และก็ไม่ได้ แสดงความคิดเห็นอะไรต่อความกังวลและยุทธศาสตร์ที่

เป็นทางเลือกของพรรค Sinn Fein  

  อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น ามาอธิบายได้ คือ เหตุการณ์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2528 – 2532 เมื่อ Douglas Hurd 

เลขาธิการพรรคอนุรักษ์นิยมของรัฐไอร์แลนด์เหนือ ได้ออกแถลงการณ์ ว่ากลุ่มประชาสังคมเฉพาะกิ จใน West 

Belfast แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อองค์กรที่มีองค์ประกอบคล้ายหน่วยงานทางทหาร  อย่างไม่เหมาะสม 

ความหมายก็คือว่า การสนับสนุนองค์กรที่ว่าน้ี เท่ากับเป็นการสนับสนุนหน่วยรบกึ่งทหาร และการให้เงินทุนที่เป็น

เงินของประชาชน แก่องค์กร ก็ควรได้รับการขจัดให้หมดไป 
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  เรื่องนี้น าไปสู่การใส่ร้ายป้ายสีกลุ่มที่รวมตัวกันอยู่ใน West Belfast  ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ อยู่ในเมืองที่มี

ความส าคัญ แต่กลับไม่เคยได้รับการจัดสรรเงินทุนให้อย่างเพียงพอเลย นอกจากนี้ ยังท าให้พวกเขา ตกเป็น

เป้าหมายในการสังหาร ที่ท าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยหน่วยรบกึ่งทหารจากกลุ่มต่างๆในสังคมที่เป็นพวก

ชาตินิยม  ที่บางครั้งก็มีสมาชิก เป็นอดีตนักโทษของพรรครีพับลีกันก็มีหรือบางคนก็เข้ามาคลุกคลีอยู่กับพรรค  

Sinn Fein  หรือมีญาติ หรือคู่สมรส ซึ่งถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของพรรครีพับลีกัน เรื่องเหล่าน้ีเป็น

ที่เข้าใจได้เป็นอย่างดีและที่จริงก็คาดหวังไว้ว่า ในเวลานั้นสถานการณ์ทางการเมืองจะมีความมั่นคง  ทั้งนี้มี

ความรู้สึกว่า สื่อไม่ควรที่จะยอมรับในความคิดของเลขาธิการอังกฤษอย่างง่ายๆ  ซึ่งจะน าไปสู่การรณรงค์โดยสื่อ    

ที่เน้นการติดต่อใดๆ ก็ตาม ที่รับรู้กันในระหว่างกลุ่มคนที่มารวมกัน และหน่วยรบกึ่งทหาร แทนที่จะท าอย่างนั้น   

สื่อควรออกมา ยอมรับว่า  ระหว่างการรณรงค์เพื่อให้บรรลุผลในทางสังคมกับการรณรงค์เพื่อให้บรรลุผลในทาง

การเมือง แน่นอนว่าจะต้องมีอะไรที่เกินเลยกันไปบ้างอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สื่ออาจจะหันไปเน้นงานที่เป็น

ประโยชน์  ที่กลุ่มที่มารวมกันน้ันด าเนินการอยู่ และตรวจสอบบทบาทของพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน อันที่จริง

แล้ว มันเป็นความรับผิดชอบของสื่อที่จะท าอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม สื่อไม่ได้เต็มใจที่จะท า เพราะสิ่งนี้น่าจะเป็นเรื่อง

ที่มีความขัดแย้ง กับนโยบายของรัฐบาลอังกฤษในยุคนั้น  ซึ่งมีความพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะใส่ร้ายป้ายสี และท า

ให้พรรครีพับลิกันตลอดจนสังคมรอบข้างหมดความส าคัญลง 
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การตรวจสอบสื่อของพรรค Sinn Fein 
  มีการบังคับใช้กฎหมายกับสื่อของ  Sinn Fein โดยรัฐ เป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ทั้งในสหราชอาณาจักร

และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี ก็ยังรับรู้ได้ว่า สื่อได้ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบรายการกันเองในพื้นที่ๆ 

สามารถรับการถ่ายทอดจากสื่อของ Sinn Fein ได ้

  การตรวจสอบรายการโดยรัฐ 
  ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้มาตรการสั่งห้ามไม่ให้พรรค Sinn Fein ออกอากาศ    

การสั่งห้ามเป็นการห้ามสื่อมวลชนของสหราชอาณาจักรเผยแพร่เสียง แต่ไม่ได้ห้าม หากสมาชิกพรรคจะเขียนเป็น

ลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนก็หลีกเลี่ยงค าสั่งห้ามอยู่บ้าง โดยในตอนแรกก็จะถ่ายทอดรายการของ 

Sinn Fein แบบไม่มีเสียงพูด มีแต่ค าบรรยายใต้ภาพ และในเวลาต่อมาก็พากษ์เสียงของนักแสดงชายแทนเสียงพูด

จริงๆ ของสมาชิกพรรค Sinn Fein ค าสั่งห้ามยังคงใช้อยู่จนถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2537 1 เดือน หลังจากที่ 

Irish Republican Army (IRA) ยุติการสู้รบ การสั่งห้ามถ่ายทอดรายการในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้กับ Sinn Fein  

เคยเกิดข้ึนมาแล้วครั้งหนึ่งในรัฐไอริช ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2514 แต่ค าสั่งห้ามที่บังคับใช้ในคราวนั้นเข้มงวดมากกว่า

ตอนนี ้ที่การพากษ์เสียงของนักแสดงชายแทนเสียงของสมาชิกพรรค Sinn Fein ไม่ได้รับอนุญาตให้ท าได้ ค าสั่ง

ห้ามที่ว่าน้ี ถูกยกเลิกไปในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2537  ระหว่างที่มีการเจรจาเพื่อสันติภาพ และ 8 เดือนก่อนที่ 

Irish Republican Army (IRA)จะยุติการสู้รบ ผลของค าสั่งห้ามที่สหราชอาณาจักรมีมาตรการออกมานั้น        

เป็นอะไรที่เคร่งครัดมาก Danny Morrison  ผู้ซึ่งเป็นผู้อ านวยการการประชาสัมพันธ์ในขณะนั้น ระบุว่า ในเวลา   

3 เดือน ก่อนที่จะมีค าสั่ง Sinn Fein ได้รับค าขอจากสื่อ ประมาณ 500 เรื่อง แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง 

ภายหลังจากที่มีการน าค าสั่งห้ามมาใช้ตัวเลขดังกล่าวก็ลดจ านวนลงมาเหลือแค่ประมาณ 100 เรื่องได้            

นาย Morrison เสนอความเห็นว่า การที่ค าขอของสื่อลดลงอย่างมาก  แสดงว่า สื่อไม่ได้พยายามคัดค้านค าสั่งห้าม 

การตรวจสอบรายการกันเองโดยสือ่ 
  หลายปีก่อนที่จะมีค าสั่งห้ามนักการเมืองที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ       

ปฏิเสธที่จะนั่งในห้องเดียวกันหรือพูดคุยเจรจาโดยตรงกับผู้แทนที่มาจากพรรค Sinn Fein และสื่อมวลชนก็อ านวย

ความสะดวกเพื่อสนองความต้องการของนักการเมืองกลุ่มนี้ 

  Sinn Fein ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมอภิปรายโต๊ะกลม หรือสามารถเข้าไปแสดงความเห็นคัดค้านฝ่าย

ตรงข้ามทางการเมืองได้โดยตรงแต่อย่างใด แต่พรรค Sinn Fein จะได้รับแจ้งหัวข้อการอภิปรายทั่วๆ ไป และขอให้
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น าเสนอสิ่งที่ต้องการจะแจ้งต่อที่ประชุมที่เตรียมมาแล้วแทน นอกเหนือจากเวลาท างานแล้ว นาย Morrison จะถูก

ขอให้มาที่สตูดิโอ โดยแยกตัวออกจากนักการเมืองคนอื่นๆ และให้สัมภาษณ์แต่เพียงล าพังในฐานะเป็นโฆษก    

นาย Morrison รับรู้ได้ว่าสิ่งที่กระท าต่อพรรค Sinn Fein เป็นการท าให้พรรคเกิดความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก 

  ตามปกติแล้วการสัมภาษณ์ที่บันทึก เสียงของเขาไว้ล่ วงหน้าจะถูกน ามาเปิดตอนต้นรายการ           

จากนั้น นักการเมืองที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือก็จะใช้รายการในส่วนที่เหลอืโจมตจีดุยนื

ของพรรค Sinn Fein โดยไม่เปิดโอกาสให้พรรค Sinn Fein ได้ตอบโต้หรือป้องกันตนเองเลย 

  อีกประการหนึ่ง นักการเมืองกลุ่มที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ  ยังคงปฏิเสธที่จะ

นั่งประชุมในห้องเดียวกันกับนักการเมืองของพรรค Sinn Fein ตลอดเวลาที่มีการเจรจาเพื่อสันติภาพเรื่อยมาจนถึง

เมื่อมีข้อตกลง the Good Friday Agreement แล้วในปี พ.ศ. 2541 สื่อได้ท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ค่อย

ได้คัดค้านกลุ่มที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือมากนัก 

  ประเด็นการรวมหัวกันเพื่อสร้างความขัดแย้ง ระหว่างกองก าลังรักษาความมั่น คงของอังกฤษ                

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อมวลชนถูกกล่าวหาว่า ว่าจ้างให้มีการตรวจสอบรายการกันเอง 

  ทั้งหมดนี้ท าให้รู้สึกได้เลยว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน ไม่ได้มีการรายงานอย่างเท่าเทียมกันในเวลานั้น    

ทุกอย่างถูกปิดบังโดยสื่อ อีกทั้งสถานการณ์ต่างๆ ก็ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือท ารายงานอย่างที่ควรจะเป็น  

  Alex Maskey เล่าถึงเมื่อตอนที่เพื่อนของเขา Alan Lundy ถูกสังหารขณะที่ก าลังท างานอยู่ที่บ้านเมื่อปี 

พ.ศ. 2536 หลังจากเหตุการณ์นั้น นาย Maskey ได้เข้าพบผู้รายงานข่าวอาวุโสของทางสถานีโทรทัศน์ ITV       

และกล่าวว่า เขาเช่ือทีเดียวว่า การสมรู้ร่วมคิดระหว่างกองก าลังรักษาความมั่นคงและหน่วยรบกึ่งทหารที่รักชาติ  

น าไปสู่การสังหารเพื่อนของเขา อย่างไรก็ตาม จากข่าวที่ถ่ายทอดหลังจากวันนั้น ผู้รายงานข่าวก็ไม่ได้อ้างถึงการ

สนทนาหรืออารมณ์ ความรู้สึกใดๆ ของนาย Masky เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดดังกล่าวนั้นอีก และต่อมาก็ได้พิสูจน์

ทราบว่า ที่จริงแล้ว มีการสมรู้ร่วมคิดกันที่จะสังหารนาย Masky และผู้รักชาติอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก             

จนเมื่อเร็วๆ นี้  ผู้รายงานข่าว ที่เพิ่งจะเกษียณอายุก็ได้พบกับนาย Maskey ในงานๆ หนึ่ง เขาได้ย้อนกลับไปพูดถึง

เรื่องเดิมอีกและกล่าวว่า ตอนที่นาย Maskey ยืนยันเรื่องการสมรู้ร่วมคิด ความคิดของเขาคือ เขาไชโยโห่ร้องด้วย

ความยินดี  ว่า ทีนี้ล่ะจะได้เดินหน้าต่อไปล่ะ พรรค Sinn Fein เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดและพยายามที่จะท าให้



75 
 

รัฐบาลอังกฤษเสียช่ือเสียงเขากล่าวขอโทษนาย Maskey เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องที่ไม่ได้มีการรายงานและ

ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า สมรู้ร่วมคิด เพิ่มเติมอีกในตอนน้ัน 

  นาย Maskey ย้ าว่า ไม่ใช่มีเพียงแค่เขาคนเดียวนะ ที่เป็นเป้าหมายในการโจมตี สมาชิกพรรค Sinn Fein 

หลายคนถูกสังหารตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาและยังถูกโจมตีและได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากข้ึนสื่อไม่เคยที่จะเข้ามา

ตรวจสอบการฆาตกรรมที่เกิดข้ึนกับพรรค Sinn Fein อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยรายการการสื่อสารมวลชนที่ว่า

ด้วยการสอบสวนพรรค Sinn Fein ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมันท าให้รู้สึกว่า สื่อได้จ้างให้มีการตรวจสอบ

รายการกันเอง โดยมีการไต่สวนและตรวจสอบพรรค Sinn Fein อย่างละเอียดมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ มาก     

ที่เป็นเช่นน้ีส่วนมากก็เพราะ มีคนที่เป็นระดับผู้มีอิทธิพลอยู่ในพรรค Sinn Fein หลายคน ความกังวลเกี่ยวกับการ

เติบโตอย่างเข้มแข็งในด้านการเลือกตั้งของพรรค Sinn Fein  เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ 

การท าให้พรรค Sinn Fein หมดความส าคญัโดยสื่อมวลชน 
  ยุทธวิธีที่เด่นชัดของรัฐบาลอังกฤษในระหว่างช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งและที่มีการเจรจาเพื่อสันติภาพ ใน

การท าให้พรรค Sinn Fein หมดความส าคัญลงไป ผู้ให้สัมภาษณ์รับรู้ได้ว่า สื่อมวลชนช่วยเปิดทางและเป็นก าลัง

เสริมนโยบายการท าให้พรรค Sinn Fein หมดความส าคัญ การที่สื่อมวลชนตรวจสอบรายการกันเองก็เป็นเรื่องหนึ่ง

ที่ตอบโจทย์ข้างต้น อย่างไรก็ดี นโยบายในการท าให้พรรค Sinn Fein หมดความหมายลงไปนี้ ก็ยังมีให้เห็นอย่าง

ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ ด้วยเหมือนกัน  

  การจัดล าดับชั้นเหยื่อผูเ้คราะห์ร้าย 
  เป็นที่รับรู้ว่า สื่อมวลชนได้รายงานถึงการเสียชีวิตของนักรณรงค์ต่อสู้ที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลีกัน แตกต่าง

ไปจากผู้เคราะห์ร้ายคนอื่นๆ  ในขณะที่ เรื่องที่เกิดข้ึนน้ีเป็นเรื่องจริงจากมาตรฐานการรายงานที่แตกต่างกัน ของผูท้ี่

ท าหน้าที่ส่งกระจายเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น BBC ITV และ RTE ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกรู้สึกว่า จะมีก็แต่

สถานีโทรทัศน์ RTE, the Irish Republic national broadcaster เท่านั้นที่น าเสนอเรื่องจริง ผู้ให้สัมภาษณ์คน

แรกระบุว่า สถานีโทรทัศน์ RTE มีแนวโน้มที่จะน าเรื่องส่วนตัวมาน าเสนอด้วย ในตอนที่มีการรายงานถึง

ผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสาธารณรัฐ อย่างไรก็ตาม สมาชิกหลายคนของพรรค  
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รีพับลีกันเอง ก็ถูกสังหารด้วยเช่นกัน แต่กลับไม่ได้มีการรายงานในแบบเดียวกันนั้น มีการเน้นให้เห็นความส าคัญ

ของผู้ที่ร่วมต่อสู้อย่างเข้มแข็ง มากเสียกว่าบุคคลในกองทัพอังกฤษ หรือกองก าลังต ารวจไอร์แลนด์เหนือ       

(RUC, Royal Ulster Constabulary) เสียอีก ส่วนทางด้านผู้ส่งกระจายเสียงหลักอย่าง BBC และ ITV ก็มีการพูด

กันว่า ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นประชาชน จะมีการรายงานที่แตกต่างออกไป ผู้เคราะห์ร้ายเหล่าน้ีบางคน  อาจเป็นผู้ร่วม

ต่อสู้ที่มีอาวุธ (เป็นสมาชิกพรรค IRA) แต่คนอื่นๆ เพียงแค่เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานทางการเมืองกับพรรค 

Sinn Fein เท่านั้น สมาชิกพรรค IRA ถูกพาดพิงว่า เป็นผู้ก่อการร้าย ในขณะที่ผู้ร่วมต่อสู้ที่ติดอาวุธคนอื่นๆ 

อย่างเช่น สมาชิกของกองก าลังรักษาความมั่นคง กลับถูกรายงานว่า เป็นผู้เคราะห์ร้าย  โดยสามัญส านึกแล้ว

สื่อมวลชนน่ันแหละที่เป็นผู้ที่ท าให้ผู้เคราะห์ร้าย ถูกจัดล าดับให้แตกต่างกันออกไป 

  เมื่อถามถึงการรายงานข่าวของสื่อมวลชน โดยมุ่งไปที่เรื่อง การโจมตีที่กระท าต่อเขาและครอบครัวนาย 

Masky รู้สึกว่า สื่อมวลชนคิดว่า การที่เขาท างานอยู่กับพรรค Sinn Fein นั้น เป็นเพียงเรื่องเล่าและข่าวพาดหัวข่าว

หนึ่งเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่สื่อมวลชนคิด แทนที่จะถามว่า ผู้ที่ท าร้ายเขาสามารถบุกเข้ามาโจมตีเขาถึงในบ้านที่ตั้งอยู่ใจ

กลางของสาธารณรัฐ West Belfast ได้อย่างไร กับสาเหตุอีกหลายประการที่กองก าลังรักษาความมั่นคง ไม่เคย

ตระหนักมาก่อนเลย สื่อควรจะพาดหัวด้วยประวัติส่วนตัวของเขา และพูดถึงเหตุผลที่เขาถูกจับ หรือเรื่องการกักกัน

ของเขาที่ไม่มีการสอบสวนในปี พ.ศ. 2513 – 2522   มากกว่า 

  อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ นาย  Maskey หยิบยกข้ึนมา ก็คือ การฆาตกรรมวัยรุ่นชาวเบลฟาสต์ที่ช่ือ  Peter Mc 

Bride โดยทหารของกองทัพอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2535 นาย Mc Bride ซึ่งมีอายุ 18 ปี ถูกกองทัพอังกฤษเรียกให้

หยุดและค้นตัวบนถนน the New Lodge Road ในเบลฟาสต์  เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2535  จากการค้นตัว

วัยรุ่นดังกล่าว ก็ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติอะไร  และหลังจากนั้นเขาได้ว่ิงหลบหนีจากการลาดตระเวน ของทหารอังกฤษ             

ทันทีที่ เขาออกว่ิงเขาก็ถูกยิงที่หลัง และขณะที่ เขาทรุดตัวลงไปกับพื้น เขาก็ถูกยิงซ้ าไปที่ เดิมอีกค รั้งหนึ่ง         

ขณะที่สื่อมวลชนมาถึงที่เกิดเหตุภายหลังการฆาตกรรมนั้น นาย Maskey ก็แถลงว่า ตามที่คนท้องถ่ินพูดกัน   

สื่อมวลชนหลายคนสอบถามว่า นาย Mc Bride เป็นคนของพรรค Sinn Fein หรือไม่   หรือเป็นผู้สนับสนุนคนหนึ่ง

ของพรรค Sinn Fein หรือว่าเขาขายข่าวของพรรครีพับลีกัน นาย Maskey รู้ว่า เรื่องนี้ถูกน าไปเสนอเป็นข่าวพาด

หัว อย่างที่สื่อก าลังมองหาข้อมูลอยู่  ในขณะที่เรื่องที่พาดหัวควรจะเป็นเรื่องวัยรุ่นไม่พกอาวุธ ถูกฆาตกรรมโดย

กองทัพอังกฤษมากกว่าไม่ว่าผู้ตายจะขายข่าวของพรรครีพับลีกันหรือสนับสนุนพรรค Sinn Fein หรือไม่ ก็ไม่ควร

จะน ามาเป็นประเด็น 
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  เรื่องท านองเดียวกันนี้  Danny Morrison จ าได้ว่ามีอีก 2 ตัวอย่าง ที่แตกต่างกัน ในปี พ.ศ. 2524  ตอน

นั้นมีเด็กผู้หญิง 2 คน Julie Livingstone กับ Carol Ann Kelly ทั้งคู่อายุ 12 ปี  ถูกยิงตายโดยกองทัพอังกฤษใน  

West Belfast  เด็กหญิงทั้ง 2 ก าลังเดินทางกลับมาจากร้านขายของช าในหมู่บ้าน  และ Carol Ann ก าลังถือกล่อง

นมตอนที่เธอถูกยิง อย่างไรก็ตาม สื่ออธิบายว่าเด็กหญิงทั้งสองถูกฆ่าตาย ในขณะที่เกิดการจลาจล  มากกว่าจะเป็น

การฆาตกรรมโดยกองทัพอังกฤษ แม้ว่าเหตุการณ์ทั้ง 2 กรณี จะเกิดข้ึนในพื้นที่ๆ มีการจลาจล แต่การจลาจล       

ก็เพิ่งเกิดข้ึนหลังจากที่มีการยิงกันจนเสียชีวิตแล้ว ในขณะที่  ตอนที่ IRA หรือ กลุ่มอื่นๆ ยิงทหารอังกฤษหรือ

สมาชิกของกองก าลังรักษาความมั่นคงสื่อจะให้ข่าวอยู่เสมอว่า พวกเขาถูกลอบสังหารโดยผู้ก่อการร้าย           

นาย Morrison โต้แย้งว่า การยิงเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ทั้งสองคน ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป โดยฝีมือของ

ทหารมืออาชีพไม่อาจจะมองเห็นเป็นเรื่องอื่นไปได้ นอกเสียจากเริ่อง การฆาตกรรมแต่ในความเห็นของเขา 

สื่อมวลชนถูกก าหนดให้ ท าอะไรก็ได้ที่จะท าให้อังกฤษถูกต้องตามกฎหมายและท าให้พรรค Sinn Fein กับผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งหมดความส าคัญ   

     การจัดล าดับชั้นผู้มีบทบาททางการเมือง 
  เช่นเดียวกันกับการช่วยท าให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย มีล าดับช้ันสื่อมวลชนก็ช่วยท าให้ผู้มีบทบาททางการเมือง

มีล าดับช้ันด้วยเช่นกัน เรื่องนี้ถูกระบุไว้ในบทสัมภาษณ์ว่า การติดต่อของ Sinn Fein กับ IRA ถูกสื่อเน้นย้ าและใช้

เป็นเครื่องมือที่จะท าให้พรรค Sinn Fein มีช่ือเสียงไปในทางลบอยู่ตลอดเวลา  อย่างไรก็ดี สมาชิกพรรคการเมือง

อื่นๆ ที่ติดต่อกับหน่วยรบกึ่งทหารที่จงรักภักดี กองก าลังรักษาความมั่นคง หรือองค์กรต่อต้านนิกายโรมันคาทอลิค 

อย่างองค์กร the Orange Order สื่อก็ไม่ได้ท าอะไรที่เป็นการต่อต้านเหมือนอย่างที่ท ากับพรรค Sinn Fein  

นอกจากนี้ สื่อมวลชนก็ยังกดดันสมาชิกพรรค Sinn Fein อยู่ตลอดเวลา โดยการประณามการกระท าหรือการลอบ

สังหารของ IRA  และท าให้เสียช่ือเสียง ถ้าหากพวกเขาปฎิเสธว่าไม่ได้ท าอย่างนั้น 

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้ว นักการเมืองที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือได้ให้

อภัย สมาชิกพรรค Sinn Fein ในประเด็นการโจมตีและการสังหาร จนหมดสิ้น ซึ่งเห็นได้จากการสัมภาษณ์      

น้อยครั้งที่สื่อจะคัดค้านการกระท าของพวกเขา 

  Danny Morrison จ าได้ถึง เหตุการณ์ที่ Westminster  เมื่อปี พ.ศ. 2524 ครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งซ่อม

นักโทษ IRA  นาย Bobby Sands  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเสียชีวิตในเรือนจ า Maze  จากการอดอาหาร

ประท้วงการเลือกตั้งซ่อมแทนนาย Sand  และได้นาย Owen Carron เป็นผู้แทน ทั้งนี้ นาย Carron ได้รับเลือกตั้ง
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โดยประชาชนชาว Fermanagh และ  South Tyrone อย่างไรก็ตาม ในห้องที่นับคะแนน  ทันทีที่การเลือกตั้งเสร็จ

สิ้น   สื่อมวลชนอังกฤษก็เลือกที่จะสัมภาษณ์ นาย Ken Maginnis  ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สนับสนุนการรวมกันของ

อังกฤษและไอร์แลนด์ ผู้แพ้การเลือกตั้งก่อน โดยเป็นรายการข่าวที่ถ่ายทอดสด แล้วหลังจากนั้นจึงคุยกับนาย 

Owen Carron  ผู้ชนะการเลือกตั้ง 

  ในขณะที่  RTE สั่งห้าม Sinn Fein ไม่ให้ออกอากาศทางวิทยุ และโทรทัศน์ในตอนนั้น จึงได้เลือกที่จะ

สัมภาษณ์นาย Maginnis เพียงคนเดียวนาย Morrison รับรู้ได้ว่า เรื่องที่เกิดข้ึนนี้เป็นนโยบายที่สื่อตั้งใจจะให้เป็น

เพื่อที่จะตัดนาย Carron ออกจากกลุ่มออกจากพรรค Sinn Fein และท าให้นาย Maginnis รวมถึงพรรคของเขา 

ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่นาย Maginnis จะแพ้การเลือกตั้งก็ตาม 

  ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรก  รู้สึกอย่างมากเลยว่า ตลอดการเจรจาเพื่อสันติภาพ  สื่อมวลชนให้การสนับสนุน 

David Trimble ซึ่งเป็นนักการเมืองคนส าคัญที่สนับสนุนการรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือในเวลานั้น    

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันของสังคมที่ต้องการจะรวมอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือหรือมีเพียง

ความคิดที่จะเจรจากับพวกชาตินิยม แม้ว่าตลอดทั้งกระบวนการนาย Trimble และพรรค Ulster Unionist    

ของเขาปฏิเสธที่จะพูดคุยหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรค Sinn Fein โดยตรง ตรงนี้ท าให้รู้สึกว่า สื่อมวลชนเอื้อ

ประโยชน์ให้แก่ Trimble ในประเด็นนี้ โดยที่ตัวเขาเอง ไม่ต้องลงทุน ลงแรง ท าอะไรเลย การที่สื่อออกมาปกป้อง 

David Trimble ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท าให้พรรค Sinn Fein มีความกดดันมากข้ึนในการที่จะรวบรวมผู้สนับสนุน

พรรคในระดับรากหญ้าให้มาเป็นฐานเสียงของพรรค  ในช่วงเวลาที่มีความละเอียดอ่อนและยากล าบากมากๆ  
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การขาดการตรวจสอบในเชิงลึก 
  เป็นทีรู่้ว่า ระหว่างช่วงเวลาที่มกีารใช้อ านาจร่วมกันน้ัน  สื่อมวลชนยังคงเป็นฝ่ายที่ไม่มีการตอบโต้ 

และยอมรับในความส าเรจ็หรือข้อตกลงอย่างเห็นได้ชัด 

  ท าให้นึกถึงว่า สื่อสนใจก็แต่เพียงข่าวพาดหัวที่เป็นเรื่องของผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์เท่านั้น  แต่ไม่มีเวลาให้กับ

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังข่าวพาดหัว ยกตัวอย่างเช่น องค์ประกอบหลายอย่างในข้อตกลง the Good Friday Agreement  

ที่ยังต้องด าเนินการแต่สื่อไม่สนใจที่จะตรวจสอบว่า ท าไมถึงได้เกิดเรื่องนี้ข้ึนมา ยกตัวอย่าง การกระจายอ านาจ

ยุติธรรมจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค และการจัดก าลังต ารวจจาก Westminster ไปยังไอร์แลนด์เหนือ  ซึ่งเป็น

สาระส าคัญของข้อตกลง The Good Friday agreement  ที่ไม่เกิดข้ึน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553  เป็นเวลาเกือบ 

12 ปี หลังจากเริ่มมีข้อตกลงและเป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่มีข้อตกลง St Andrews agreement ตามมา       

มุมมองอื่นๆของข้อตกลง the St Andrews agreement ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา อย่างเช่นเรื่อง  

พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยภาษาไอริช  และการสอบสวนการฆาตกรรมทนายความของ Pat Finucane 

  มันเป็นความเห็นของผู้ใหส้ัมภาษณ์คนแรกทีส่ื่อมวลชนไม่ได้สนใจว่า ท าไมเรื่องที่ส าคัญอย่างนั้น ถึงไม่ได้มี

การด าเนินการเสียที สือ่มวลชนส่วนใหญจ่ะสนใจแต่เฉพาะข่าวพาดหัวที่เด่นเป็นพิเศษมากกว่า                                       

  ความล้มเหลวในการให้ค าบรรยายที่จ าเป็น ส าหรับมาตราที่มีความส าคัญมากๆ ของข้อตกลงที่ผ่านความ

เห็นชอบแล้ว ไม่มีความส าคัญพอที่จะปรากฎเป็นข่าวพาดหัว ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรุนแรง  หรือเป็นการเจรจา

เพื่อสันติภาพ และเป็นข้อตกลงที่มีมานานแล้ว  

  สื่อมีทัศนคติอยู่อย่างหนึ่งว่า นิทานหลายเรื่องมักจะจบลงด้วยข้อตกลง และตัวนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ใน

เมือง ฯลฯ ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกรู้สึกว่า  นิทานเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเอง 

  อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการครอบง าสื่อ ก็คือ  ข่าวพาดหัวที่มีภาพประกอบและติดป้ายพรรค Sinn Fein  

และพรรค The DUP อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง (พรรคการเมือง 2 พรรค ที่ใหญ่ที่สุดใน The 

Northern Ireland Executive) ในฐานะที่เป็นพวกที่ยึดถือนโยบายไม่ผ่อนปรน มันท าให้รับรู้ได้ว่า นี่เป็นข่าวพาด

หัวที่แสนจะง่ายดาย แม้ว่าสื่อมวลชนจะไม่เคยที่จะหาข้อมูลอย่างถูกต้องหรือขยายผลไปสู่ค าถามที่ว่า ท าไมพรรค

การเมืองทั้ง 2 พรรค จึงได้ยึดนโยบายโดยไม่มีการผ่อนปรน เมื่อเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ ที่บริหาร

ประเทศ พรรค The SDLP (พรรคการเมืองชาตินิยมที่มีขนาดเล็กกว่าพรรค Sinn Fein) ท าข้อตกลงร่วมกับ Sinn 
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Fein ก็ได้ลงนามเป็นสมาชิกของ United Ireland ด้วย ขณะที่ UUP (พรรคการเมืองที่สนับสนุนการรวมกันของ

อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือที่มีขนาดเล็กกว่า) ท าข้อตกลงร่วมกับ พรรค the DUP ก็ลงนามกับไอร์แลนด์เหนือ ใน

การเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกเหมือนกันที่ล้ าเส้นระหว่างพวกชาตินิยมและพวกที่

สนับสนุนการรวมกัน ของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนได้ท าให้เห็นเนื้อหาที่ติดป้ายพรรค

การเมือง 2 พรรคซึ่งยึดนโยบายไม่ผ่อนปรน โดยไม่มีการให้เหตุผลที่ชอบด้วยกฏหมาย   ส่วนพรรคการเมืองพรรค

อื่นๆ ก็ไม่ได้เสนอทางเลือกอื่นที่ยืดหยุ่นไปกว่าน้ี 

  ผู้ใหส้ัมภาษณ์หลายคนรับรู้ถึงเหตุผลว่าท าไม Sinn Fein จึงไดท้ าให้พรรค the SDLP ลดความส าคัญลง 

(คู่แข่งทางการเมอืงทีส่ าคัญและเป็นพวกชาตินิยม) นั่นคือเพราะ Sinn Fein มีโครงสร้างพรรคที่มปีระสิทธิภาพ 

มากกว่าพรรค SDLP มาก ทั้งนี้ผูส้มัครยังมปีระวัติที่โดดเด่นกว่าและยังต่อสู้รวมทั้งสนับสนุนจุดยืนของพรรค  

อย่างตรงไปตรงมามากกว่าในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ ท าให้นึกถึง การติดป้ายโฆษณาในลักษณะนั้น (ที่ไม่ยอม

ผ่อนปรนและเป็นอะไรที่สุดข้ัว) มีผลกระทบไปในทางลบต่อกระบวนการทางการเมืองของไอร์แลนด์เหนือ  ไม่ต่าง

ไปจากกระบวนการการปรองดองระหว่างสังคมของไอร์แลนด์เหนือที่ถูกแบ่งแยกออกจากกัน สื่อหมกมุ่นอยู่แต่กับ

ข่าวพาดหัวที่มีการลงวันที่ ยุคที่มีการใช้อ านาจร่วมกันในไอร์แลนด์เหนือไว้ล่วงหน้าและยังอ้างว่า เป็นปัญหา      

ในระหว่างที่มีความขัดแย้งและในช่วงที่มีกระบวนการการเจรจาเพื่อสันติภาพด้วย  เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนข้างต้น

เกี่ยวข้องกับป้ายประกาศขององค์กรที่รวมกลุ่มกันใน West Belfast ที่ได้แสดงความเห็นใจต่อกลุ่มหน่วยรบกึ่ง

ทหาร ว่า เป็นแบบอย่างที่ดี  ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนั้น จะได้อธิบาย ต่อจากนี้ไป 

  ภายหลังจากที่สมาชิกสภาคนแรกของพรรค Sinn Fein ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภา Belfast City 

Council ในปี พ.ศ. 2526 ก็ท าให้นาย Maskey มีประวัติที่ดีมากทีเดียว เขาเล่าว่า สื่อมวลชนบรรยายว่า เขาเป็น

คนที่ชอบโต้แย้ง  อย่างไรก็ดี ไม่เคยมีเลยสักครั้ง ที่สื่อจะถามว่า ท าไม เขาถึงเป็นคนที่ชอบโต้แย้ง  นาย Maskey 

เล่าว่า บรรยากาศในสภา  Belfast City Council ในตอนน้ัน เป็นอะไรที่แย่สุดๆ ส่วนมากแล้วเวลาที่เขาพยายาม

จะออกความเห็น เขาก็จะถูกกลบเสียง โดยการตะโกนขัดจังหวะจากผู้ที่สนับสนุนการรวมกันของ อังกฤษและ

ไอร์แลนด์เหนือ นอกจากนี้ เขายังถูกข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย หากยังจะให้ความเห็นอีกด้วย ยิ่งไปกว่าน้ัน  เขาและ

สมาชิกสภาของพรรค Sinn Fein คนอื่นๆ ซึ่งติดตามเขาข้ึนไปประชุมบนสภายังถูกกีดกันจากต าแหน่งใน

คณะอนุกรรมการสภาและองค์กรภายนอก หลายต าแหน่งที่พวกเขา มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้ ส าหรับเรื่องที่เขา
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คัดค้าน ต่อการปฏิบัติที่เป็นการแบ่งแยกเช้ือชาตินั้น นาย Maskey ถูกจับอยู่หลายครั้งหลายหน โดยทั่วไปก็มักจะ

ถูกจับในข้อหาขัดขืนต่อสู้การจับกุมหรือไม่เช่นน้ันก็เป็นเรื่องการท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ต ารวจ การจับกุมดังกลา่ว 

เกิดข้ึนหลังจากที่ นาย Maskey ปฏิเสธการเรียกร้องของสมาชิกสภากลุ่มผู้สนับสนุน การรวมกันของอังกฤษและ 

ไอร์แลนด์เหนือ  แล้วเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ก าลังคุมตัวออกไปจากสภา ซึ่งต่อมาเขาก็ยังท้าทายการจับกุมใน

ลักษณะนี้อีกหลายต่อหลายครั้งในศาล 

  นาย Maskey ยืนยันว่า ประเด็นการจับกุมตัวเขานั้นเป็นเรื่องราวที่สื่อฉวยโอกาสน ามาเป็นประเด็น      

สื่อไม่เคยที่จะให้ข่าวได้อย่างแม่นย าเลยว่า เขาถูกจับด้วยข้อหาอะไร 

  ส าหรับสื่อมวลชนแล้ว ข่าวพาดหัวที่ดีไปกว่าน้ีคือ ข่าวที่สมาชิกสภา Sinn Fein ก าลังถูกจับในข้อหา 

ปฏิเสธที่จะออกไปจากห้องในสภา  ทั้งนี้ สื่อไม่มีความพยายามที่จะค้นหาเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการจับกุมเลย 

  สื่อเต็มใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สองตาจับจ้องอยู่แต่ข่าวพาดหัว แต่กลับล้มเหลวที่จะ

บรรยายถึงภาพรวมทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของพรรค Sinn Fein ในสายตา

ของประชาชน 

ความพยายามทีจ่ะควบคุมดูแลสื่อมวลชน 
   จะเห็นได้ เลยว่า พรรค Sinn Fein นั้น รู้สึกอย่างไร เวลาที่สื่อแสดงออกถึงอคติที่มีต่อตนเอง            

อย่างไม่เลิกรา ในการตอบโต้อคติที่รับรู้ได้น้ี Sinn Fein ได้ว่าจ้างให้มีการท ากลยุทธ์ 3 ทาง 

     1. การยุติข้อพิพาทโดยการตัดสินคดี         
  อันดับแรก พรรค Sinn Fein คัดค้านผู้ด าเนินกิจการส่งกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ ผ่านทางศาลอยู่

ตลอด ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หัวข้อทั่วๆไปในการสัมภาษณ์ก็คือ การยุติข้อพิพาทโดยการตัดสินคดี ซึ่งเป็นบทบาทที่

ส าคัญมากที่จะช่วยคัดค้านและบีบบังคับให้สื่อท ารายงาน สถานการณ์ทางการเมืองในไอร์แลนด์เหนืออย่างไม่มี

อคติมากข้ึน 
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  2.   เครือข่ายพรรคการเมอืงท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  ประการที่ 2 พรรค Sinn Fein มีโครงสร้างพรรคในระดับรากหญ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ในระหว่าง

ช่วงเวลาส าคัญที่มีความขัดแย้งกัน การเจรจาเพื่อสันติภาพ และยุคสมัยแห่งการใช้อ านาจ ร่วมกันของกระบวนการ

ทางการเมือง 

  พรรค Sinn Fein จัดการประชุมในศาลากลางจังหวัด ทั้งแบบที่เป็นการประชุมขนาดใหญ่ และขนาดย่อย 

เพื่อให้บุคคลที่เป็นแกนน าของพรรค ได้สรุปและตอบค าถาม รวมทั้งความวิตกกังวลต่างๆ ของผู้ให้การสนับสนุน

พรรคในระดับรากหญ้า 

  กลยุทธ์ดังกล่าวนี้ เป็นกลยุทธ์ที่พรรค Sinn Fein ใช้ได้ผลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยที่พรรคได้ให้ความ

ช่วยเหลือสังคมไปทั่วอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งๆ ที่สื่อมีอคติต่อพรรคก็ตาม 

  ตั้งแต่เมื่อต้นปี พ.ศ. 2513 - 2516 พรรค Sinn Fein จ าหน่ายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ช่ือว่า An 

Phoblacht หนังสือพิมพ์ดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบอกถึงจุดยืนที่ชัดเจนของพรรครีพับลีกัน ในขณะที่วันนี้  

รูปแบบที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตได้เปิดใช้งานแล้ว 

  ก่อนหน้านีห้นังสือพิมพ์ An Phoblacht มีขายอยู่ตามบาร ์ คลับ และบ้านเรอืน ที่อยู่อาศัยในแถบทีเ่ป็น

พื้นที่ของพรรครีพับลีกัน ดังนั้นยอดจ าหน่ายของหนงัสือ จึงถูกจ ากัดอยู่แต่ในพื้นที ่

ของกลุม่ผูม้ีสทิธิลงคะแนนทีเ่ป็นแกนน าของพรรคเท่านั้น 

  เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง Sinn Fein ก็มีช่อง youtube เป็นของตนเอง ซึ่งก็มีผู้โพสต์ ตอนหนึ่งของภาพการ

ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ รวมทั้งการรายงานข่าว 

การประชุมพรรคและการประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯลฯ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความรู้สึกที่ดีมากๆ   กับการเปิดตัว 

ของช่องข่าวช่องนี้ 

  พวกเขามองว่า มันเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลทีเดียว ในการติดต่อกับผู้คนในพื้นที่สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ๆ 

พวกเขายังไม่มีพรรคการเมืองท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพมาก่อนเลย นอกจากนี้ก็ยังหวังอีกด้วยว่า มันน่าจะช่วยให้

บรรดาผู้ที่สนับสนุน การรวมกันของอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ ที่อยู่ทางตอนเหนือของไอร์แลนด์  ได้พบกับคุณ

ค่าที่แท้จริงของพรรค Sinn Fein มากกว่าจะมีแต่มุมมองที่เป็นลบอย่างมากๆ ต่อพรรค Sinn Fein  



83 
 

การเข้าสูยุ่คสื่อสังคมออนไลน ์
  นอกจากพรรค Sinn Fein จะมีช่อง you tube เป็นของตนเองแล้ว แกนน าและนักรณรงค์ต่อสู้ของพรรค 

ก็ยังมีพื้นที่ๆ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกเป็นจ านวนมาก อาทิ ทวิตเตอร์  เฟสบุ๊ค ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างรู้สึกพอใจ

กับการพัฒนาในลักษณะนี้ของ Sinn Fein และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกมองว่า เป็นวิธีการที่จะดึงผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งที่เป็น republican และ unionist 

  สื่อสังคมออนไลน์  ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของผู้น า Sinn Fein ที่จะแสดงให้เห็นว่า พวกเขาน้ันเป็นมนุษย์

ปุถุชนธรรมดาที่มีครอบครัวและมีความสนใจในเรื่องที่ไม่ใช่การเมืองเป็น ปกติเหมือนผู้คนทั่วไป ทั้งๆ ที่ภาพของ

สื่อป็นอะไรที่ติดลบไปแล้ว 

  ยิ่งไปกว่าน้ัน สื่อสังคมออนไลน์ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส าหรบัการอภิปราย และหารือกัน 

ในทางการเมืองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะสื่อกระแสหลกัเป็นอสิระไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้มีอทิธิพลหรือรัฐบาล  
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บทสรปุและบทวิจารณ ์
  จากการสัมภาษณ์พอจะสรุปได้ว่า พรรค Sinn Fein รับรู้ได้ถึงอคติที่สื่อมวลชนมีต่อพรรคของตน        

เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พรรคมองว่า ถ้าจะเปรียบเทียบกับพรรคอื่นแล้ว สื่อมวลชนท้าทายพรรค Sinn Fein มากกว่า

พรรคการเมืองอื่นๆ มาก หรืออาจจะสรุปได้ว่า Sinn Fein รู้สึกได้ว่า สื่อยอมรับจุดยืนของรัฐบาลอังกฤษ ในเรื่องที่

เกี่ยวกับไอร์แลนด์เหนืออย่างออกนอกหน้าเกินไป สื่อมวลชนมีความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้บริหารของ 

ไอร์แลนด์เหนือที่ใช้อ านาจร่วมกันอย่างมาก ในขณะที่เรื่องนี้ถูกคาดการณ์ว่าในการจัดต้ังรัฐบาลผสม ตามที่รัฐบาล

มีอ านาจที่จะด าเนินการได้ จะไม่มีพรรคฝ่ายค้านตามที่ควรมี Sinn Fein รู้สึกว่า สื่อมวลชนปฏิเสธต่อบทบาทใน

การท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้านของพรรค การที่พรรคการเมืองหลายพรรคต้องมาอยู่ร่วมกันโดยมีทัศนคติในทาง

การเมืองที่แตกต่างกันไป รวมทั้งเส้นทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความยากล าบาก กว่าที่พรรค จะเดินมาถึงจุดนี้ได้ 

ดังนั้น สื่อควรจะให้การสนับสนุนต่อกระบวนการ การใช้อ านาจร่วมกันให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู ่

  ทัศนคติในทางบวกที่มีมากข้ึนกว่าแต่ก่อนของสื่อ น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยยกระดับกระบวนการเพื่อสันติภาพ 

และการปรองดองที่ยังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ระหว่างสังคมทั้งสองของไอร์แลนด์เหนือให้ดีข้ีนได้ 

  การวางตัวของสื่อต่อสังคมในเวลาที่สังคมมีความขัดแย้งหรือภายหลังจากนั้นก็ตาม เป็นเรื่องที่ส าคัญและ

ละเอียดอ่อนต่อสื่อเป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นว่า ผู้ที่มีบทบาทส าคัญคนหนึ่งในกระบวนการทาง

การเมือง ของไอร์แลนด์เหนือ เช่ือว่า สื่อแสดงบทบาทในทางลบ ทั้งนี้การสัมภาษณ์ช่วยอธิบาย โดยยกตัวอย่าง

ความคิดเห็นที่ส าคัญ เกี่ยวกับโครงสร้างที่เหมาะสมของสื่อ ในสังคมที่มีความขัดแย้ง หรือภายหลังจากที่เกิดความ

ขัดแย้งขึ้นแล้วในหลายๆเรื่อง กับรัฐบาลผสมที่ได้รับอ านาจ ความคิดเห็นดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบของรัฐบาลผสมที่ได้รับอ านาจ เป็นรัฐบาลที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็เปน็ธรรมชาติ

อยู่เองที่สื่อจะปฏิบัติตามบทบาทที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี สื่อจะต้องตรวจสอบพรรคการเมืองแต่ละพรรค ที่เข้า

มาเป็นรัฐบาลผสมอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และปราศจากอคติ 

 ในสังคมที่มีความขัดแย้ง สื่อควรจะมีความละเอียดอ่อนต่อทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะคน

ที่มีความเห็นต่างในอดีต ก าลังน าความคิดเดิมๆ กลับมาอีกครั้ง 

 สื่อต้องพร้อมที่จะคัดค้านจุดยืนของรัฐธรรมนูญซึ่งตามปกติ จะวางแนวทางโดยบุคคลที่เป็นผู้น ากลุ่ม 
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 สื่อควรอนุญาตให้มีการพูดคุยหารือกันโดยจัดหา platform ให้กับผู้ที่ก าลังคัดค้านความเห็นของคนที่เป็น

ผู้น าทางการเมือง  

 ควรจะมีความสมดุลระหว่างผลประโยชนส์าธารณะกับผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นซึง่เป็นเอกชนในบริษัท 

ที่ประกอบธุรกจิสื่อ 

 สื่อควรหลีกเลี่ยงการก ากับดูแลกันเองของพรรคการเมืองทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 

 สื่อควรระมัดระวังที่จะไม่กลายเป็นพาหนะให้กับรัฐบาล ในการใช้กลยุทธ์กดข่ี ข่มเหง อาทิ การท าให้ผู้ที่

รณรงค์ต่อสู้เพื่อพรรค Sinn Fein ทางตอนเหนือของไอร์แลนด์ต้องเสื่อมเสียช่ือเสียง และหมดความส าคัญ

ลง 

 สื่อควรจะให้ความสนใจกับรายละเอียดและที่มาของเรื่องราวด้วย  ไม่ใช่จะมีแต่เพียงข่าวพาดหัวเท่านั้น 

 การเข้าถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยปราศจากอคติ วิชาวารสารศาสตร์ที่ว่าด้วย การสอบสวน เป็นวิชาที่รับ

บทบาทส าคัญ  หากสื่อต้องการที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ สื่อก็จะต้องพร้อมที่จะตรวจสอบ และ

คัดค้านการท างานของรัฐบาล รวมถึงผู้ที่มีบทบาททางการเมืองคนอื่นๆ ด้วย 

อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ค าแนะน าและบทสรุปดังกล่าวนี้ ยึดถือผู้ให้สัมภาษณ์ที่

ท างานอยู่กับพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเป็นหลัก การศึกษาครั้งนี้  อาจยกระดับให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนไป

อีกได ้โดยการสัมภาษณ์สมาชิกพรรคการเมืองพรรคอื่นๆ ด้วย แน่นอนว่า รัฐบาลอังกฤษและไอริชและ

แม้กระทั่งสื่อมวลชนเอง โชคไม่ดีนัก พวกเขาไม่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มีบทบาททาง

การเมืองคนอื่นๆ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ขณะที่ท าการสัมภาษณ์ ประเด็นที่จะท าการวิจัยเพิ่มเติมอาจ

รวมไปถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพรรค Sinn Fein กับสื่อมวลชนในช่วงระหว่างที่เกิดความขัดแย้ง

ในไอร์แลนด์เหนือ ในเชิงลึกข้ึนกว่าเดิม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่า Sinn Fein 

นั้น ถือเป็นมือขวาทางการเมืองของ IRA แต่เพียงพรรคเดียว ในขณะที่กลุ่ม 2 กลุ่ม ถูกร้อยรวมกันอย่างไม่

มีข้อสงสัย ช่วงระหว่างที่มีความขัดแย้งกันน้ัน  Sinn Fein ยืนยันอยู่เสมอว่า พรรคเป็นองค์กรอิสระที่แยก

เป็น 2 ส่วน ในช่วงระหว่างที่มีความขัดแย้ง พรรค Sinn Fein ยังคงเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่มี

อ านาจเป็นประชาธิปไตย แม้ว่าในตอนน้ันจะเป็นพรรคที่มีขนาดเล็ก 
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กว่าทุกวันนี้มากก็ตาม การวิจัยที่จะท าเพิ่มเติม อาจเป็นการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายที่สื่อได้ให้

รายละเอียดเกี่ยวกับพรรค Sinn Fein ว่า พรรค Sinn Fein เป็นเพียงพรรคเดียวที่เป็นมือขวาทางการเมืองของ 

IRA 

สื่อมวลชนในทิโรลใต้และไอร์แลนด์ 
  ความคล้ายคลึงกันที่เห็นได้ชัดก็คือ สื่อของรัฐให้ความสนใจ กับมุมมองที่เป็นด้านลบ  และพยายามที่จะท า

ให้ผู้ที่รณรงค์ต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยเสียช่ือเสียง  ความแตกต่างที่ส าคัญก็คือสื่อที่ใช้

ภาษาเยอรมันโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศออสเตรียจะมีทัศนคติต่อ ความต้องการของชนกลุ่มน้อย  

เป็นไปในทางบวกมากกว่า ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกันแล้ว ตามที่การให้สัมภาษณ์แสดงให้เห็นนั้น สื่อมวลชนของ

สาธารณรัฐไอร์แลนด์เดินตามอังกฤษ ในการรักษาทัศนคติด้านลบที่มีต่อพรรค Sinn Fein ความแตกต่างที่ส าคัญ

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในทิโรล สื่อที่ใช้ภาษาเยอรมัน กลายเป็นสื่อที่มีอยู่ทั่วไป ที่ส าคัญเลยเป็นเพราะประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศพูดภาษาเยอรมัน      

  สื่อมวลชนและการเมืองของชนกลุ่มน้อยก็เลยผสมผสานกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเรื่องนี้ต่อมาไดก้ลายเปน็ปญัหา 

เนื่องจากคนที่เป็นผู้แทน และพรรคการเมืองหลายพรรคที่อยู่ในพื้นที่เหนือข้ีนไปจากพรรค Volksparti ไม่ได้รับ

การรายงานข่าว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพวกเขาเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ท าหน้าที่ตรวจสอบพรรค  Volkspartei ที่เป็น

เจ้าของสื่อในไอร์แลนด์เหนือ หากจะเปรียบเทียบกันแล้ว ไม่มีสื่อส าหรับชนกลุ่มน้อยเลย จนกระทั่งเกิดการกระตุ้น

จาก สื่อสังคมออนไลน์ (youtube facebook ฯลฯ) ด้วยเหตุน้ี พรรค Sinn Fein จึงเผชิญกับความยากล าบากที่จะ

ประชาสัมพันธ์จุดยืนของพรรค และท าความเข้าใจกับสถานการณ์   

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มาจากไอร์แลนด์เหนือ เผยให้เห็นว่า สื่อมวลชนกับการรายงานที่เต็มไปด้วย

อคติน้ัน มีบทบาทในการขยายความขัดแย้งมากกว่าที่จะสร้างสันติภาพ ทัศนคติที่มีอคติ ซึ่งเป็นความเห็นของใคร

คนใดคนหนึ่งเพียงด้านเดียว และได้รับการเผยแพร่โดยสื่อ  เป็นสิ่งที่ก าลังกีดกันผลประโยชน์ที่ชนกลุ่มน้อยจะได้รับ  

สิ่งเหล่าน้ีเองที่ท าให้เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  

          1. ตัวแทนของชนกลุ่มน้อยเผชิญกับความยากล าบาก ในการที่จะดึงประชาชนให้เข้ามาร่วมเจรจากัน   

พวกเขาพยายามที่จะท าสิ่งนี้ด้วยพื้นที่ๆมีจ ากัด โดยแจกจ่ายหนังสือพิมพ์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ และโดยการประชุม
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กันที่ศาลากลางจังหวัด ด้วยเหตุน้ัน ประชาชนจึงไม่อาจเข้าใจความหมายของการเจรจาต่อรอง การเข้ามามีส่วน

ร่วม และการผลักดันให้ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้า 

            2. ประชาชนในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จ านวนมากข้ึน ไม่สามารถพัฒนาทัศนคติให้มีความเป็น

กลาง และไม่ฝักไฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ เพราะข้อมูลที่พวกเขาได้รับเป็นข้อมูลที่มาจากด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

  ผลลัพธ์ก็คือ กระบวนการในการเป็นประชาธิปไตยก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกจ ากัด แม้ว่า การปรองดองกันจะ

ประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อทั้ง 2 ฝ่าย เห็นด้วยกับกระบวนการ หรือวิธีด าเนินการที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อที่ว่า

ทุกฝ่ายจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ซึ่งมีบทเรียนอยู่หลายบทเรียนด้วยกันที่ดึงเอามาจากประสบการณ์นี ้
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บทสรุปและการให้ค าแนะน าทางด้านนโยบาย 
  ความแตกต่างระหว่างทิโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือมีความหมายเป็นนัยๆ ครอบคลุมถึงกระบวนการ 

เพื่อสันติภาพและสื่อมวลชน   

  สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันที่สุด คือ  

1. ทิโรลใต้เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศออสเตรียและกับอีกประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรม และภาษาที่แตก 

ต่างกันทั้งนีเ้นื่องมาจากข้อตกลงทางการเมือง ขณะที่ไอร์แลนด์เหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษเมื่อตอนที่ 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้รับอิสรภาพ   

  2. ทั้ง 2 กรณี มีมิติด้านต่างประเทศที่เหมือนกัน แต่วิถีทางนั้นแตกต่างกันมากมาย ในทิโรลใต้ประเทศที่

เกี่ยวข้องคือออสเตรียและอิตาลี (ขยายอาณาเขตไปยังเยอรมนีและบาวาเรียบ้างแต่ไม่มากนัก) ส่วนประเทศอื่นๆก็

เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างที่สหประชาชาติท า แม้ว่าประเทศออสเตรียพยายามที่จะยกระดับ 

ความขัดแย้งให้เป็นปัญหาระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2504 แต่ทั้งหมดที่ได้กลับมาคือ สหประชาชาติบังคับให้ทั้ง

อิตาลี และออสเตรียต้องเข้ามารับภาระหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อิตาลีใช้วิธีบีบบังคับเพื่อที่จะระงับความขัดแย้ง

อย่างที่ท ากับคนทิโรลใต้ แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับไอร์แลนด์เหนือก็ยังถือว่า ที่นี่มีระดับความรุนแรงต่ ากว่าที่

ไอร์แลนด์เหนือมากนัก ไอร์แลนด์เหนือประกอบด้วยผู้ที่เข้ามามีบทบาทจ านวนมากข้ึน นอกจากนี้ก็ยังมีอังกฤษ

และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งได้อิสระจากการเป็นอาณานิคมแล้ว ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2466 แต่นอกเหนือจากที่    

กล่าวมา สหรัฐอเมริกาเองก็มีอัตราส่วนของคนเช้ือชาติไอริชและตามแนวชายแดนก็จะมีดินแดนปกครองตนเองที่

เป็นส่วน  หนึ่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษ (the British Dominions) และประเทศอื่นๆ ที่มีชนกลุ่มน้อยหลาย

กลุ่มก าลังเรียกร้องสิทธิ ด้วยเหตุนี้ ไอร์แลนด์เหนือจึงมีแบบอย่างของการดิ้นรนต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ

มากกว่าที่คนทิโรลใต้มี มากนัก สรุปสั้นๆ เลยคือ กรณีของทิโรลใต้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนซึ่งเป็นของรัฐ 

2 รัฐ (อิตาลีจะเป็นในแง่ของเขตแดน ส่วนออสเตรียจะเป็นในแง่ของวัฒนธรรม) ในขณะที่ไอร์แลนด์เหนือ การต่อสู้

จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อขัดแย้งในอาณานิคม  

  3. เส้นทางการเจรจาต่อรอง ในทิโรลใต้การเจรจาต่อรองได้เริ่มต้นข้ึนในปี พ.ศ. 2489 การเปลี่ยนแปลงที่

ค่อยๆเพิ่มข้ึน และการด าเนินการที่ยังด าเนินอยู่ต่อไป  เป็นตัวเร่งให้มีการเจรจาต่อรองให้เร็วข้ึน ภายหลังจากที่
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ความรุนแรงเกิดข้ึนเป็นระยะๆในช่วงปี พ.ศ.2499 – 2501 หลายมาตราที่ผ่านความเห็นชอบได้มีการน าไปบังคับใช้

อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทั น ที  โ ดย ไม่ ไ ด้ ร อ ใ ห้ ชุ ด ร ว ม กฎ ห มา ย เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ์ ก่ อ น  ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ พ อ ค า สั่ ง 

‘Streitbeilegungserklärung’ ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2535 ปัญหาโดยทั่วไปก็ได้รับการแก้ไข การเจรจาตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะกังวลกับการน ามาตราที่เหลืออยู่ของข้อตกลง ภาคผนวกและตัวบทกฎหมายที่

เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญอิตาเลียนมาบังคับใช้ ทางด้านไอร์แลนด์เหนือ หากจะเปรียบเทียบกันแล้ว   

พวกหัวรุนแรงและรัฐบาลใช้ความรุนแรงต่อกันในระดับที่สูงมากและยืดเยื้อยาวนาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515    

เป็นต้นมา การเจรจากันก็ทิ้งช่วงยาวไม่ได้มีการเจรจาใดๆ กันอีก ส่วนมากแล้วก็จะคุยกันด้วยอาวุธมากกว่า 

ข้อตกลงและแถลงการณ์ต่อเนื่องมีออกมาซ้ าแล้วซ้ าอีก หรือบางทีก็เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเรื่องที่พูดคุยและผลการ

เจรจา ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยไม่มีการด าเนินการใดๆ จนกระทั่งมาเมื่อปี พ.ศ.2541 ก็ได้มี

การพิจารณาโครงสร้างอ านาจในไอร์แลนด์เหนือ ที่ซึ่งชาวไอริชเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยกลุ่มเดียวของที่นั่นเท่านั้น 

(แตกต่างจากคนเยอรมันในทิโรล) ชนกลุ่มใหญ่ใช้อ านาจของพวกเขาถ่วงเวลาและท าให้กระบวนการในการสร้าง

สันติภาพล่าช้าออกไป ที่ส าคัญมากๆเลย คือ เป็นเพราะพวกเขาคาดการณ์ว่าข้อตกลงใดๆ ก็ตามน่าจะเป็นอะไรที่

จ ากัด   

  การมีอ านาจเหนือผู้อื่น ความจริงแล้ว เพียงแค่หลังจากที่มีข้อตกลง St. Andrews ในปี พ.ศ.2549 เท่านั้น   

กฎ ระเบียบ อะไรต่างๆ ก็มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง แม้ว่าจะเป็นอะไรที่ลังเลอยู่บ้างก็ตาม ยิ่งกว่าน้ันยังเป็นอะไร

ที่แตกต่างจากในทิโรลใต้ที่การยับยั้งการท างานของรัฐบาลท้องถ่ินช่ัวคราว ในตอนนั้นเกิดข้ึนเพื่อเป็นการยืดเวลา

ออกไป ในขณะที่ในอดีตรัฐบาลท้องถ่ินมักจะท าเช่นน้ันเสมอ แต่เป็นการท าเพื่อรักษาสถานะของตนที่มีต่ออ านาจ

จากส่วนกลาง   

  4. สิ่งส าคัญที่สุด คือ ความแตกต่างในการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ และสิ่งที่เป็นความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น  

ในทิโรลใต้  ชนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในเขตปกครอง ต่อสู้ดิ้นรน เพื่อให้มีอิสระในการปกครองตนเอง แม้ว่าจะมีความ

พยายามของชนกลุ่มใหญ่ที่เป็นอิตาเลียน พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และท าให้พวกเขา

เป็นชนกลุ่มน้อยในดินแดนที่เป็นของเขาเองก็ตาม ขณะที่ชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐอยู่นั้น ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ถูก

บีบบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศด้วย ในรัฐที่เป็นเสมือนรัฐญาติ ชนกลุ่มใหญ่ก็คือ การโน้มน้าวทางด้านชาติ

พันธ์ุ และศาสนา แต่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เท่าที่มีการขยายขอบเขตอันจ ากัด ในไอร์แลนด์เหนือ  

ทางด้านของชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดข่ีข่มเหงก็ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิและโอกาสในความเท่าเทียมกันกับชนกลุ่มใหญใ่นจงัหวัด 
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ซึ่งรู้สึกผูกพันกับรัฐญาติ ที่จริงๆ แล้วก็ใช่ว่าจะต้องการพวกเขานัก ดังนั้น ชนกลุ่มน้อยจึงเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่ชน

ส่วนใหญ่ในรัฐญาติต้องการที่จะกลับมา รวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เองที่น่าจะท าให้ชนส่วนใหญ่ ใน

จังหวัดกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ปัจจุบันปัญหาของการรวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อยุติ และเป็น

อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการน ามาพูดคุยกัน ในไอร์แลนด์เหนือ   

  5. ในทิโรลใต ้ไม่มากก็น้อยที่ออสเตรียถอนตัวออกจากบทบาททางการเมือง และทั้งอิตาลีและออสเตรีย

ต่างก็ปล่อยให้จังหวัดปกครองดูแลตนเองในทุกเรื่อง อย่างเบ็ดเสร็จ เขตปกครองได้รับการบริหารจัดการเป็นอยา่งด ี

และให้รายละเอียดในเรื่องการรวมตัวกันอย่างละเอียดละออ โดยยึดกฎหมายเป็นหลัก  (ประเด็นการรวมตัวกันของ

พรรคการเมืองขนาดใหญ่หรือความได้สัดส่วนกัน) และก็ในไอร์แลนด์เหนือ ผู้มีบทบาทอยู่รอบนอกได้เข้ามา

เกี่ยวข้องมากข้ึน แม้ว่าจะเป็นช่วงหลังจากที่มีข้อตกลงแล้วก็ตาม ซึ่งนอกจากจะมีสภา the North South 

Ministerial Council  (NSMC) แล้ว ตอนนี้ก็ยังมีสภา British Irish Council  (BIC) ด้วย สภาทั้ง 2 สภา           

นี้  แต่งตั้งข้ึนมาเพื่อร่วมกันบริหาร จัดการจังหวัด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม พวกเขาจะคอยเฝ้าดูและสรุปสถานการณ์ 

เพื่อใครสักคนหรือ เพื่อกลุ่มอื่นๆ  ขณะที่ตอนนี้ประชากรทิโรลใต้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอิตาลี   ส าหรับชาวไอริชที่

เป็นคาทอลิคทางภาคเหนือ  คณะตุลาการก็ยังไม่สามารถคิดหรือท าอะไรให้เป็นประโยชน์แก่พวกเขาได้มาก        

ไปกว่าน้ี ด้วยรูปแบบการประสานกันระหว่างกลุ่มชนต่างเช้ือชาติยังเป็นอะไรที่คลุมเครือ ต้องอาศัยแรงจูงใจและ

การด าเนินการตามรัฐธรรมนูญมากกว่าทิโรลใต้มากนัก นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่อีกมาก ก็เลยท าให้

อนาคตไม่มีความแน่นอน ว่า ไอร์แลนด์เหนือจะเป็นของใคร  มีความพยายามที่จะประกาศอิสรภาพจากประเทศ

อังกฤษ โดยผู้ที่นับถือศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ที่นิยมใช้ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นซึ่งมีจ านวนไม่มาก   

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอะไรที่  อับจนหนทาง ท าอะไรต่อไปไม่ได้จริงๆ   

  โดยสรุปก็คือ สื่อมวลชนในทิโรลใต้รับใช้ชนส่วนใหญ่ ที่อยู่ในเขตปกครอง ซึ่งก็คือ ชนส่วนน้อยที่อยู่ใน

อิตาลี ในขณะที่ในไอร์แลนด์เหนือ สื่อจะมีสถานะเป็นรองชนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คนไอริช ยิ่งไปกว่าน้ัน ไอร์แลนด์เองก็

ไม่ได้รับบทบาทอะไรที่ใกล้เคียงกับออสเตรีย ในการสนับสนุนประชาชนของเขาเลย  ตรงกันข้ามกลับท าตัวเหินห่าง

จากผู้ที่รณรงค์ต่อสู้ ในไอร์แลนด์เหนือด้วยซ้ าไป  ในทางกลับกันเท่ากับเป็นการยอมแพ้และไม่ได้มีการตรวจสอบ

การมีอ านาจเหนือใน ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งในทิโรลใต้เกิดข้ึนแต่เฉพาะในระหว่างที่มีการปกครอง โดยระบอบ

ฟาสซิสต์   ที่จริงแล้วได้มีการน าเอามาตรการ ต่อต้านชาวโรมันคาทอลิคที่เตือนให้ระลึกถึงระบอบฟาสซิสต์  2 - 3 

มาตรการ มาประยุกต์ใช้ในไอร์แลนด์เหนือ ผลก็คือ ตามแนวชายแดนรวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ที่แตกต่างออกไปในทิโรลใต้ 
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ยังคงสามารถเจรจากันได้  และจากผลที่ได้รับความรุนแรงก็ถูกจ ากัดขอบเขตลง ในขณะที่ในไอร์แลนด์เหนือความ

รุนแรงสามารถมองไปได้ว่า เป็นระดับของการป้องกันตนเองโดยแท้   ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนนั้น  สื่ออิตาเลียน

ไม่เคยที่จะมีอิทธิพลเหนือทิโรลเลย ยกเว้นในระหว่างที่มีการปกครองในระบอบฟาสซิสต์ สื่อท้องถ่ินก็แสดงบทบาท

เป็นผู้พูดที่ออกมาพูดได้อย่างชัดเจนท่ามกลางประชาชนในทิโรลใต้ นอกจากนี้ นโยบายของคนอิตาเลียนน่าจะมี

ใครให้ความเห็นบ้าง เช่นเดียวกันกับสื่อออสเตรีย ที่เข้าถึงได้ง่ายในทิโรลใต้ ในไอร์แลนด์เหนือ สื่ออังกฤษถูกรัฐ

ตรวจสอบอย่างเข้มงวด  และสื่อไอริชก็พาตนเองออกไปอยู่ห่างๆ จนแทบจะไม่ได้รายงานสถานการณ์ของชาวไอริช

ที่อยู่ทางตอนเหนือเลย และด้วยเหตุที่สื่อท้องถ่ินถูกห้ามนี้เอง  การเจรจาแบบชัดถ้อยชัดค าจึงไม่มีโอกาสเกิดข้ึนได้  

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ สิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสื่อสังคมออนไลน์  ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยคือ         

การระงับการท างานของสื่อมวลชนก็ยังคงมีให้เห็นต่อไป แม้จะเกิดข้ึนหลังจากที่มีข้อตกลงเพื่อสันติภาพแล้วก็ตาม   

แน่นอนว่า เป็นมาตรการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและยังคงถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อจ ากัด ขอบเขตการพูดคุยของสื่อ

อันจะน าไปสู่การพิจารณาจุดยืนของคนไอริชที่นับถือ คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ค าถามก็คือ จะต้องใช้ระยะ

เวลานานเท่าไหร่ที่สิ่งนี้จะยังเป็นปัจจัยในทางลบ ส าหรับข้อตกลงและการเจรจาเพื่อสันติภาพที่จะมีข้ึนในครัง้ตอ่ไป 

โดยมีค าแนะน าในด้านนโยบาย ดังน้ี   

           1. การเจรจาอย่างเป็นทางการ เป็นเรื่องซึ่งข้ึนอยู่กับสื่อมวลชน ที่จะก าหนดข้อมูลข่าวสารเป็น 2 ระดับ 

           1.1 กลุ่มแต่ละกลุ่มต้องสามารถที่จะสื่อสารกันในเรื่องที่เป็นความต้องการ และ เป็นผลประโยชน์ภายใน

องค์กรของตน (สื่อท้องถ่ินก็ท าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม)      

     1.2 ประชาชนทั้งที่เป็นเจ้าของประเทศเและที่มาจากประเทศอื่นๆ จะต้องรับรู้ ถึงความต้องการ   

ผลประโยชน์ และเหตุผลของกลุ่มหรือรัฐที่ก าลังเจรจากันอยู่นั้น สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวก าหนดความโปร่งใส และด้วย

เหตุน้ีเอง ผู้ที่เข้ามาร่วมในการเจรจาก็จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนดข้ึนเพื่อการเจรจาน้ัน 

          2. การเข้าถึงสื่อมวลชนโดยเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นเรื่องที่จะต้องท าให้เกิดข้ึน   

ทั้งนี้ขอเพียงแต่ให้รู้ว่าสื่อควรจะท าตัวยังไง เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ปราศจากอคติ

และเป็นกลาง ด้วยตนเองได้แล้ว 

  3. สื่อมวลชนจะต้องแสดงให้เห็นว่า สื่อมีความเป็นกลางในกรณีที่มีความขัดแย้งและเมื่อมีการเจรจา       

บนพื้นฐานของการพูดที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยปฏิบัติเช่นนั้นกับทุกกลุ่ม การท าเช่นนั้น จะท าให้เห็นถึงบริบท

ของความขัดแย้งในภาพที่กว้างขึ้น 
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  4. สื่อมวลชนให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ในประเด็นความขัดแย้งและการเจรจา นอกจากนี้ยัง

ควรเพิ่มเติมกรณีพร้อมกับตัวอย่าง ที่จะแก้ไขปัญหาในคราวต่อไปด้วย โดยสามัญส านึก สื่อเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ

ให้การศึกษา บ่อยครั้งที่กลุ่มอื่นๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมมักจะให้ความสนใจแต่เฉพาะมุมมองและการรับรู้ของกลุ่ม

ของตนเองเท่านั้น 

  5. ปัญหาใหญ่ก็คือ ปัญหาที่สื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่มีความเช่ือมโยงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ      

ก็จะโฆษณาชวนเช่ือชักจูงผู้คนให้มีความเช่ือในด้านนั้นเพียงด้านเดียวและน าพาความเกลียดชังมาสู่สังคม         

ตรงนี้เองที่รูปแบบการตรวจสอบรายการเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องมี  อย่างไรก็ตาม  การตรวจสอบสื่อต่างๆ ที่ว่านี้  

จะต้องใช้ประมวลกฎหมายที่ว่าด้วยจริยธรรมและกฎหมายอื่นๆ เป็นหลัก 

  6. สื่อต่างชาติรับบทบาทที่เป็นไปในทางบวก  เพื่อที่จะได้ไม่มีอคติและสามารถแก้ไข การรายงานข่าวที่

เป็นการน าเสนอเพียงด้านเดียว โดยสื่อที่เช่ือมโยงกับกลุ่มที่ขัดแย้ง  ให้ถูกต้อง 

  7. ยกตัวอย่าง การสัมภาษณ์ในไอร์แลนด์เหนือ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สื่อนั้นมีความส าคัญอย่างไร

กับกลุ่มที่ไม่เข้มแข็งพอและถูกชักจูงได้ง่ายๆ  ในเวลาที่มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการ ที่น่าสนใจมากๆ เลยคือ 

การตรวจสอบรายการและนโยบายเกี่ยวกับอาณานิคมสมัยใหม่อย่างที่อังกฤษใช้อยู่  แสดงให้เห็นถึงความทารุณ

โหดร้ายอย่างไม่คิดจะปิดบัง พวกเขามุ่งหวังแต่ที่จะท าให้สถานีซึ่งตามปกติได้รับความเช่ือถือจากผู้คนอย่าง BBC 

ต้องเสื่อมเสียช่ือเสียง 

  8. ตราบเท่าที่ความต้องการ ความคิดเห็น หรือสิ่งอื่นๆ อีกมากมายยังมีอยู่  สื่อต้องออกมาพูดให้ชัดเจน  

ทุกคนต้องรับรู้และสามารถหยิบยกเรื่องเหล่าน้ีมาพูดคุยกันได้ และเพราะเหตุนี้เอง จึงต้องประเมินทุกเรื่องอย่าง

รอบคอบ เพียงแค่เวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป ข้อมูลดังกล่าวก็ไปแบบเป็นข่าวลือ มีความเกลียดชัง       

ความไม่พอใจและความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายไปด้วย ดังนั้น การรายงานข่าวของสื่อจะต้องท าในลักษณะที่เป็นการลด

ความรุนแรงลง โดยการโยกเอาความรุนแรง ไปสู่การพูดคุยหารือกันแทน 

  9. สื่อมวลชนรับบทบาทที่ส าคัญมาก ในการที่จะสร้างความสงบสุขและการเจรจากัน ดังนั้น รูปแบบการ

ตรวจสอบรายการใดๆก็ตาม ที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการเพียงด้านเดียว ควรที่จะหลีกเลี่ยง  เพราะหาก

ประชาชนรับรู้ได้ว่า สื่อนั้นเป็นสื่อของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความขัดแย้ ง ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มาจากสื่อนั้น     

จะถูกมองว่า มีอคติและไม่มีความเป็นกลางทันที  ด้วยเหตุนี้ การก ากับดูแลเนื้อหารายการจึงเป็นเรื่องที่มี

ความส าคัญมาก แต่ก็ยังไม่ส าคัญเท่ากับการตรวจสอบรายการ  อย่างไรก็ตามการก ากับดูแลรายการเป็นเครื่องมือที่

จะรักษามาตรฐานของความเป็นกลางและใช้กับสังคมที่มีกลุ่มชนที่แตกต่างกันแบบพหุสังคม 
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