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บทนํา

 การปกครองในรูปแบบ “รัฐอธิปไตย (Sovereign State)” นั้นไดถือกําเนิดขึ้นในศตวรรษท่ี ๑๖ 
โดยมลัีกษณะพืน้ฐานเปนการรวบรวมและผนวกดนิแดนหรอืแควนตาง ๆ เขาดวยกนัเพือ่สรางสถาบนั
การปกครองท่ีมีการรวมศูนยอํานาจการปกครองท่ีมีขนาดพอเหมาะ มีการกําหนดอาณาเขตของรัฐ
ดวยพรมแดนทางภูมิศาสตร โดยมิไดกําหนดอาณาเขตของรัฐดวยพรมแดนทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
วฒันธรรม ทาํใหประชาชนในรัฐมอีตัลักษณ (Identity) ทีแ่ตกตางท้ังทางดานเช้ือชาติ ชาติพนัธุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม อันอาจนํามาซึ่งความขัดแยงในสังคมได หากรัฐไมดําเนินนโยบายบนพ้ืนฐานของ
การเคารพในอัตลกัษณทีแ่ตกตางนัน้ ดงัเชนทีไ่ดปรากฏในหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหนึง่
ในหลายประเทศที่ตองประสบกับปญหาดังกลาวโดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อันมี
รากเหงาของปญหามาจากรูปแบบการปกครองที่ไมสอดคลองกับสังคมพหุลักษณ หรือสังคมที่มีความ
หลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม ดงัจะเหน็ไดจากปญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้เปนรายวนั 
ไมวาจะเปนการลอบสังหารขาราชการและประชาชนผูบรสิทุธิ ์หรอืการลอบวางระเบิดในสถานท่ีสาํคญั
ตาง ๆ  เปนตน ซึง่ในขณะน้ีทกุภาคสวนตางไดใหความสําคญัและพยายามหามาตรการตาง ๆ  ทีเ่หมาะสม
เพื่อแกไขปญหา ตลอดจนสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตในเร็ววัน 
 ดังนั้น บทความนี้จึงใครขอเสนอกระบวนการสรางสันติภาพของสหราชอาณาจักร ซึ่งประสบ
ปญหาความขัดแยงคลายคลึงกับประเทศไทย โดยตองเผชิญกับปญหาความไมสงบในไอรแลนดเหนือ
มาเปนเวลานานกวา ๓๐ ป และในปจจุบันปญหาดังกลาวไดสิ้นสุดลงภายหลังการดําเนินกระบวน
สันติภาพดวยสันติวิธีภายในชวงระยะเวลา ๑๐ ป (ค.ศ. ๑๙๙๗ – ค.ศ. ๒๐๐๗) 

  การกระจายอํานาจ 
โดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
กุญแจสําคัญสูสันติภาพ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักร 
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๑) ประวัติศาสตรความเปนมาและเหตุแหงความขัดแยง 
 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland) หรือที่เรียกกันโดยท่ัวไปวา “สหราชอาณาจักร” ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของภาคพื้นยุโรป มีจํานวนประชากรประมาณ ๖๑.๔ ลานคน โดยมีรูปแบบการปกครองเปนรัฐเดี่ยว 
(Unitary State) และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมขุ สหราชอาณาจกัรมีพืน้ทีท่างปกครองครอบคลมุเขตทีส่าํคญั ๔ สวน ไดแก องักฤษ (England), 
เวลส (Welsh), สกอตแลนด (Scotland) ซึ่งอยูบนเกาะบริเตนใหญ และไอรแลนดเหนือ (Northern 
Ireland) ซึ่งอยูบนเกาะไอรแลนด ทั้งนี้ การผนวกดินแดน ๔ สวนดังกลาวเขาดวยกันนั้นเปนผลพวง
มาจากการใชกําลังทางทหารและขอตกลงระหวางผูปกครองดินแดนตาง ๆ๑ ภายใตพระราชบัญญัติ
สหภาพ ค.ศ. ๑๗๐๗ (Act of Union 1707)๒ และพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๘๐๐๓ (Act of Union 
1800) ซึ่งในระยะตอมาพบวายังไมสามารถสมานเปนหนึ่งเดียวกันได เนื่องจากปญหาความแตกตางทาง
เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมของแตละพืน้ที ่ทาํใหเกดิการเรยีกรองอสิระในการปกครอง 
ตนเอง ทั้งในสกอตแลนดและไอรแลนดเหนือ 

 โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีเรยีกรองอิสระของชาวไอริชมาโดยตลอดนับแตการผนวกรวมราชอาณาจักร
ไอรแลนด (Kingdom of Ireland) เขาเปนสหราชอาณาจักรแหงเกาะบริเตนใหญและไอรแลนด 
(United Kingdom of Great Britain and Ireland) ในป ค.ศ. ๑๘๐๐ ภายใตพระราชบัญญัติสหภาพ 
ค.ศ. ๑๘๐๐ และมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อชาวอังกฤษและสกอตแลนดซึ่งนับถือศาสนาคริสต
นิกายโปรเตสแตนทไดอพยพยายถิ่นฐานไปยังเกาะไอรแลนด และตอมาไดกลายเปนชนสวนใหญ
ซึ่งกุมอํานาจทางการเมือง และทางเศรษฐกิจในไอรแลนด ทําใหชาวไอริช ซึ่งเปนชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม
เร่ิมเคล่ือนไหวตอตานเพ่ือเรียกรองดินแดนกลับคืน ตอมาเม่ือป ค.ศ. ๑๙๒๑ จึงไดมีการลงนาม

 ๑ขอมูลทั่วไปของสหราชอาณาจักร กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ     
 http://www.europetouch.in.th/detail.info.php?cId=EU20090049 
 ๒พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๗๐๗ เปนพระราชบัญญัติของรัฐสภาแหงอังกฤษ และรัฐสภาแหงสกอตแลนด เพื่อผนวก
แควนเวลสไว โดยมีประมุขรวมกันเปนราชอาณาจักรเดียวกัน เรียกวาราชอาณาจักรบริเตนใหญ (The Great Britain)
 ๓พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. ๑๘๐๐ บัญญัติใหผนวกรวมราชอาณาจักรไอรแลนด (Kingdom of Ireland) อันกอใหเกิด
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนด (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
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ใน the Government of Ireland Act 1920 ระหวางรฐับาล
แหงสหราชอาณาจกัรและไอรแลนดเหนอื เพือ่ให ๒๖ แควน
บนเกาะไอรแลนดสามารถแยกตัวเปนอิสระและกอต้ัง
เปนสาธารณรัฐไอรแลนด (Republic of Ireland) 
สวนอีก ๖ แควนทางตอนเหนือของเกาะยังคงอยูภายใต
การปกครองของอังกฤษตอไป ซึ่งการแบงประเทศครั้งนี้
ยิ่งทําใหความตองการในการแบงแยกดินแดนของชาวไอริช
ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ เนือ่งชาวไอรชิซ่ึงนับถอืศาสนาครสิตนิกายโรมนัคาทอลกิ หรอืรูจักกันในกลุม 
Nationalist ตองการปลดแอกจากการปกครองของรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร เพื่อไปอยูภายใต
การปกครองของสาธารณรัฐไอรแลนด และเพื่อเรียกรองความเปนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมท่ีถูกกดข่ีจากชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนทมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งตอมา
การประทวงเพ่ือตอตานรฐับาลไดขยายตัวเปนความรุนแรงถึงขัน้ปะทะกันระหวางกองกําลงัประชาชนกลุม 
Nationalist หรือรูจักกันในนาม “กองทัพกูชาติไอริช (Irish Republican Army : IRA)” กับกองกําลัง
ประชาชนกลุม Unionist ซึ่งเปนชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนทที่ยังตองการเปนสวนหนึ่งของอังกฤษ 
และกําลังทหารของสหราชอาณาจักรเปนระยะเวลานานกวา ๓๐ ป นับแตป ค.ศ. ๑๙๖๘ ทําใหมี
ทหาร กองกําลังประชาชน และประชาชนผูบริสุทธิ์เสียชีวิตประมาณ ๓,๖๐๐ คน มีผูบาดเจ็บจํานวน
หลายหมื่นคน และมีผูถูกจับกุมประมาณ ๓๖,๐๐๐ คน ทําใหความรุนแรงครั้งนี้ไดรับการขนานนามวา 
“The Troubles” 

๒) พัฒนาการของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ 
 เนือ่งจากการปะทะระหวางกองกําลังประชาชน และการกอความไมสงบของกลุมกอการรายตาง ๆ  
ในไอรแลนดเหนือ ทําใหตองสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งทําใหภาพลักษณของ
สหราชอาณาจักรย่ําแยลงไปในสายตาของนานาชาติ เนือ่งจากสหราชอาณาจักรในฐานะท่ีเปนประเทศ
มหาอํานาจและเปนประเทศตนแบบของประชาธิปไตย แตกลับตองมาตอสูกับการกอการรายแบบ
กองโจร ติดตอกันมานานกวา ๓๐ ป ทําใหรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นพยายามที่จะแกไขปญหา ทั้งการ
ใชกําลังปราบปราม การเจรจากับกองทัพกูชาติไอริช (Irish Republican Army : IRA) และกลุมที่
ไมมีอํานาจรัฐ (Non state holder) เพื่อใหมีการหยุดยิง ในป ค.ศ. ๑๙๙๔ แตก็ไมสามารถยุติ
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ปญหาความขัดแยงได๔ ตอมาไดมีขอเสนอจากนักการเมืองพรรคแรงงาน (Labour Party) และ
นกัวชิาการบางสวนใหรฐับาลแกไขปญหาความขัดแยงในไอรแลนดเหนอืดวยวธิกีารกระจายอาํนาจ
โดยการถายโอนอํานาจการปกครอง (Devolution) ใหแกไอรแลนดเหนอื แตขอเสนอดงักลาวไมไดรบั
การยอมรับจากทางพรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) ซึ่งเปนรัฐบาลในขณะน้ัน เน่ืองจาก
หวั่นเกรงวาการถายโอนอํานาจการปกครองอาจนํามาซึ่งการแบงแยกดินแดนไอรแลนดเหนือในที่สุด๕  
 อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ. ๑๙๙๗ เม่ือพรรคแรงงาน (Labour Party) ซึ่งมีนโยบายกระจาย
อํานาจการปกครองมาโดยตลอดชนะการเลือกตั้งทั่วไปและไดจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายโทนี แบลร
เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดดําเนินการเจรจาระหวางรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรอังกฤษ รัฐบาล
แหงสาธารณรัฐไอรแลนด และพรรคการเมืองตาง ๆ ของไอรแลนดเหนือ กระทั่งมีการจัดทําขอตกลง
เบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘ (Belfast Agreement 1998) หรือ Good Friday Agreement เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๘ เพื่อยุติความขัดแยงท่ียาวนาน ดวยสันติวิธี โดยมีสาระสําคัญใหจัดตั้ง
สภาแหงไอรแลนดเหนือ (Northern 
Ireland Assembly) และใหรัฐบาล
แหงสหราชอาณาจักรกระจายอํานาจ
โดยถ  าย โอนอํ านาจการปกครอง
(Devolution) ใหแกคณะผูบริหารและ
สภาแหงไอรแลนดเหนือ ทั้งทางดาน
การบริหาร และดานนิติบัญญัติ เพื่อให
ไอร แลนดเหนือมีองค กรนิติบัญญัติ
ที่มีอํานาจตรากฎหมายของตนเองได รวมท้ังมีการกําหนดไวในขอตกลงเบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘
ใหกําหนดสัดสวนของคณะผูบริหารและสมาชิกสภาแหงไอรแลนดเหนือตามหลักการแบงสรรอํานาจ 
(Power - Sharing) ระหวางพรรคการเมอืงหลกัของไอรแลนดเหนอื โดยมใิหตกเปนของฝายใดฝายหนึง่
ดังเชนในอดีต รวมทั้งมีการตกลงใหทุกฝายตองดําเนินการปลดอาวุธโดยเครงครัด๖ ซึ่งขอตกลง
ค.ศ. ๑๙๙๘ เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่รวมเจรจาที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อยุติความขัดแยง
รุนแรงที่ดําเนินมากวา ๓๐ ป ดวยสันติวิธี๗  

 ๔ภายหลังการเจรจาหยุดยิง ก็ยังพบวามีการกอความรุนแรงอยูเปนระยะ โดยอยางย่ิงกรณีการวางระเบิด เมื่อวันศุกรที่ 
๙ กมุภาพนัธ ค.ศ. ๑๙๙๖ ในยาน South Quay กลางกรงุลอนดอน เปนเหตุใหมผีูเสยีชวีติ และบาดเจบ็เปนจาํนวนมาก ซึง่เปนปฏบิตัิ
การรนุแรงครัง้แรกในรอบ ๑๗ เดือน หลังจากทีไ่ดมกีารหยดุยงิระหวางฝายรฐับาลองักฤษและฝายกลุมกบฏแบงแยกดนิแดน ซึง่ทาํให
ประเทศทั่วโลกเกิดความหวั่นเกรงวาสันติภาพจะไมมีทางเกิดขึ้นในไอรแลนดเหนือ 
 ๕Rodney Brazier, The constitution of the United Kingdom, Cambridge Law Journal, C.L.J. 1999, 58(1), 
หนา 96-128
 ๖Ayesha Zuhair, The Power – Sharing Experience in Northern Ireland and Sri Lanka, International Public 
Policy Review, Vol. 4, No. 1 – September 2008.
 ๗Peter Hain, Peacemaking in Northern Ireland : A Model for Confl ict Resolution?, 
 http://www.perterhain.org/default.asp?pageid=62&mpaqeid=61&groupid=2.  
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๓) การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) กญุแจสําคญัสูสนัตภิาพในไอรแลนดเหนอื 
 ๓.๑) แนวคิดของการถายกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจในสหราชอาณาจักร 
   การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) เปนรูปแบบการกระจายอํานาจ
การปกครอง (Decentralisation) ใหแกชุมชนทองถิ่น ผานการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองในรูป
รัฐสภา หรือสภาท่ีเปนของตนเอง๘ เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการสาธารณะตาง ๆ ภายในทองถิ่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรากฎหมายท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
ภายในชุมชนของตนได โดยในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๘ – ค.ศ. ๑๙๙๙ รัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรไดนํา
รูปแบบการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจใหแกรัฐสภาแหงสกอตแลนด สภาแหงเวลส และสภา
แหงไอรแลนดเหนือ โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทองถิ่น และเพื่อแกปญหา
ความไมสงบอันเน่ืองมาจากการเรียกรองความเปนอิสระในการปกครองตนเองของชาวสกอตแลนด
และชาวไอรแลนดเหนือ 
 ทั้งนี้ รูปแบบการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจของสหราชอาณาจักรมีความแตกตางกับ
รูปแบบการกระจายอํานาจของรัฐเดี่ยวรูปแบบปกติ๙ ซึ่งจํากัดอยูแคเพียงการกระจายอํานาจโดยโอน
อาํนาจการปกครอง และการบรหิารเทาน้ัน โดยการถายโอนอํานาจของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร 
ประกอบดวย การถายโอนอํานาจการปกครอง (Administrative Devolution) การถายโอน
อาํนาจการบริหาร (Executive Devolution) และการถายโอนอํานาจทางนิตบิญัญัต ิ(Legislative 
Devolution) ใหแกสถาบันนิติบัญญัติลําดับรอง ซึ่งถือเปนรูปแบบของการกระจายอํานาจขั้นสูงสุด
ภายใตการจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเด่ียว (Unitary System) จนมีลักษณะเขาใกลการ
ปกครองในรูปแบบรัฐรวม (Federal State)๑๐  
 ๓.๒) หลักเกณฑและขอบเขตการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจของสหราชอาณาจักร
ใหแกไอรแลนดเหนือ
          จากปรากฏการณการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจจากรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร
ใหแกรัฐสภาแหงสกอตแลนด สภาแหงเวลส และสภาแหงไอรแลนดเหนือ ในชวงระหวางป
ค.ศ. ๑๙๙๘ – ค.ศ. ๑๙๙๙ ใหมีอํานาจและหนาที่ในฐานะสภานิติบัญญัติลําดับรองจากรัฐสภา
แหงสหราชอาณาจักร เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณของความขัดแยงในขณะนั้น 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงคของการถายโอนอํานาจใหแตละพ้ืนที่ดังกลาวมีความแตกตางกัน 
ตามเหตุผลทางประวัติศาสตร และสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น หลักเกณฑและ
ขอบเขตการถายโอนอํานาจใหแกไอรแลนดเหนือจึงมีความแตกตางจากการถายโอนอํานาจใหแก

   ๘Matthew Leeke, Chris Sear and Oonagh Gay, An Introduction to devolution in the UK, House of Commons 
Library : Resarch Paper 03/84,  17 November 2003, หนา 1.
 ๙รศ. ดร. นครนิทร  เมฆไตรรตัน, การกระจายอาํนาจและการจดัการปกครองเขตพืน้ท่ีพเิศษ : ศกึษาประเทศสหราชอาณาจกัร
และประเทศญี่ปุน, รัฐศาสตรสาร ปที่ ๒๙ ฉบับพิเศษ (๒๕๕๑), หนา ๘๒.
 ๑๐ระบบรัฐรวม (Federal State) มีโครงสรางการปกครอง ๒ ระดับ ไดแก ระดับรัฐบาลกลาง และระดับมลรัฐ โดยทั้งระดับ
รัฐบาลกลางและระดับมลรัฐจะมีรัฐสภา คณะผูบริหาร และศาล เปนของตนเอง โดยรัฐบาลกลางมีอํานาจเพียงบางประการที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญในการเขาไปควบคุมการทํางานของรัฐบาลในระดับมลรัฐ
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สกอตแลนดและเวลส (Asymmetrical basis)๑๑ เนือ่งจากการถายโอนอํานาจใหแกไอรแลนดเหนือนัน้
ตองเปนไปตามขอตกลงเบลฟาสต ค.ศ. ๑๙๙๘ 
 ทัง้นี ้หลักเกณฑและขอบเขตการถายโอนอํานาจใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนือน้ันไดบญัญตัไิวใน 
พระราชบัญญัติไอรแลนดเหนือ ค.ศ. ๑๙๙๘ (Northern Ireland Act 1998)๑๒  ซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมนูญ (statue) การปกครองไอรแลนดเหนือ โดยมีหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 หมวด ๑ บทนํา ซึ่งกลาวรับรองถึงอํานาจของสภาแหงไอรแลนดเหนือ ภายใตหลักการกระจาย
อํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) 
 หมวด ๒ อาํนาจทางนิตบิญัญตั ิ(Legislative Powers) ของสภาแหงไอรแลนดเหนือ โดยบัญญตัิ
ใหมีอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติ ดังนี้ 
    ๑) อํานาจที่มอบให (Transferred mattes) คือ อํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติที่ได
มอบใหสภาแหงไอรแลนดเหนือ ซึ่งไดแก การตรากฎหมายเก่ียวกับสาธารณสุข การศึกษา การคา
การลงทุน การพัฒนาสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เปนตน 
    ๒) อาํนาจทีไ่ดรบัการสงวนไว (Reserved matters) คอื อาํนาจหนาทีท่างนติบิญัญตัิ
ที่สงวนไวใหเปนอํานาจของรัฐสภาอังกฤษ ไดแก การตรากฎหมายอาญา การบินพาณิชย กฎหมาย
คุมครองผูบรโิภค และกจิการตาํรวจ ซึง่อาจมกีารมอบอาํนาจในการตรากฎหมายทีส่งวนไวดงักลาวใหแก
สภาแหงไอรแลนดเหนอืในอนาคต หากไดรบัความยนิยอมจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงไอรแลนดเหนอื 
(Secretary of State for Northern Ireland)๑๓  
    ๓) อาํนาจท่ีไดรบัการยกเวนไว (Excepted matters) คอื อาํนาจหนาทีด่านนติบิญัญตัิ
ที่ยังคงเปนของรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรเทาน้ัน ไดแก การตรารัฐธรรมนูญ การตรากฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัราชวงศ การดาํเนนินโยบายตางประเทศ การทหารและความมัน่คง และการดาํเนินความ
สมัพันธกบัสหภาพยโุรป การดาํเนนินโยบายดานเศรษฐกจิและภาษอีากร การคาระหวางประเทศ แรงงาน 
การประกันสังคม การออกอากาศและกระจายเสียงดานสื่อสารมวลชน๑๔   
    ทัง้นี ้ภายใตการกระจายอํานาจดานนติบิญัญตัโิดยหลักการโอนอํานาจ (Devolution) 
รัฐสภาแหงสหราชอาณาจักรยังคงไวซึ่งอํานาจสูงสุดในการแกไข (amend) หรือเพิกถอน (repeal) 
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยสภาแหงไอรแลนดเหนือ๑๕  

 ๑๑Origins of Northern Ireland Assembly 
 (http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new_summary.htm) 
 ๑๒เนือ่งจากสหราชอาณาจกัรเปนประเทศทีไ่มมรีฐัธรรมนญูเปนลายลกัษณอกัษร (Unwritten Constitution) การตรากฎหมาย
ตาง ๆ จึงอยูในรูปแบบของการตราเปนพระราชบัญญัติ 
 ๑๓Origins of Northern Ireland Assembly 
 (http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/new_summary.htm) 
 ๑๔A Guide to the Northern Ireland Assembly 
 ๑๕Matthew Leeke, Chris Sear and Oonagh Gay, An Introduction to devolution in the UK, House of Commons 
Library : Resarch Paper 03/84,  17 November 2003, หนา 12. 
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 หมวด ๓ อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารไอรแลนดเหนือ (Executive Authorities) โดย
บญัญตัใิหคณะผูบรหิารมอีาํนาจหนาทีใ่นการบรหิารกจิการสาธารณะ หรอืกจิการใด ๆ  ทีไ่ดรบัการโอน
อํานาจจากรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร 
 หมวด ๔ สภาแหงไอรแลนดเหนือ โดยไดกําหนดองคประกอบของสภาแหงไอรแลนดเหนือ 
ตลอดจนที่มา คุณสมบัติ และอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาแหงไอรแลนดเหนือ 
 หมวด ๕ การจัดตัง้ British – Irish Council และ North/South Ministerial Council เพือ่
ประสานความสัมพนัธระหวางรัฐบาลแหงสหราชอาณาจักร รฐับาลแหงสาธารณรัฐไอรแลนด และคณะ
ผูบริหารไอรแลนดเหนือ ในการที่จะรวมกันพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไอรแลนดเหนือ
 หมวด ๖ การมอบอํานาจทางดานการคลังและงบประมาณ 
 หมวด ๗ การแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมกันแหงไอรแลนดเหนือ 
(Northern Ireland Human Rights Commission and an Equality Commission)  เพื่อทํา
หนาที่สงเสริมสนับสนุนกิจการของสภาแหงไอรแลนดดานสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ  

๔) ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานสําคัญของกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ 
 จากการศกึษาแนวทางการสรางสนัติภาพในไอรแลนดเหนอื นบัแตป ค.ศ. ๑๙๙๗ – ค.ศ. ๒๐๐๗ 
พบวาหลักการพื้นฐานสําคัญท่ีนํามาซึ่งกระบวนการสันติภาพในไอรแลนดเหนือ ภายใตหลักการ
กระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจท่ีอาจใชเปนขอพจิารณาของประเทศไทยในการหาแนวทางเพ่ือสราง
สันติภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต มีดังตอไปนี้ 
 ๔.๑) การเรียนรูและยอมรับในอัตลักษณของชนกลุมนอย 
         เนื่องจากในกระบวนการสรางชาติ (Nation – building) ไดมุงเนนการสรางอัตลักษณ
ของชาติโดยอิงกับอัตลักษณชนกลุมใหญ และใชนโยบายผสมผสานกลมกลืน (assimilation) ในการ
ลบเลือนอัตลักษณของชนกลุมนอย แตจากประสบการณของไอรแลนดเหนือ ก็พบวา อัตลักษณของ
ชนกลุมนอยนัน้ไมไดจางหายไป เพยีงแตถกูซอนไวและอาจปะทขุึน้เปนความรนุแรงไดทกุเมือ่ หากกลุมคน
เหลานีไ้ดรบัการปฏบิตัทิีไ่มเทาเทยีมกนัจากรฐัสวนกลาง หรอืถกูกดขีข่มเหงจากคนกลุมใหญในประเทศ 
ดังนั้น นโยบายสําคัญที่จะสามารถแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางทางอัตลักษณได 
คอื การทีร่ฐับาลและชนสวนใหญของประเทศเรยีนรูและยอมรบัในอัตลกัษณของชนกลุมนอย และมกีาร
ดําเนินนโยบายที่ไมเลือกปฏิบัติระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญ
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 ๔.๒) การแบงสรรอํานาจ 
          ปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งซ่ึงทําใหปญหาความขัดแยงในไอรแลนดเหนือ
สิ้นสุดลงภายในชวงระยะเวลา ๑๐ ป คือ การท่ีแกนนําของกลุม Nationalist และกลุม Unionist 
สามารถบรรลุขอตกลงสันติภาพ โดยเจรจาตกลงใหมีการแบงสรรอํานาจ (power – sharing) ระหวาง
พรรคการเมืองหลักของท้ัง ๒ ฝาย ในการจัดต้ังคณะผูบรหิารและสมาชิกสภาแหงไอรแลนด ๑๖ ตามหลัก
การโอนอํานาจใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนือ ซึ่งหลักการแบงสรรอํานาจดังกลาวทําใหความ
ไมเทาเทียมกันทางดานการเมืองที่เปนรากเหงาของความขัดแยงที่สําคัญไดถูกขจัดใหหมดไป 
 ๔.๓) การประสานความรวมมือ 
          ตามที่พระราชบัญญัติไอรแลนดเหนือ ค.ศ. ๑๙๙๘ ไดบัญญัติใหจัดตั้ง British – Irish 
Council และ North/South Ministerial Council เพ่ือประสานความสัมพันธระหวางรัฐบาล
แหงสหราชอาณาจกัร รฐับาลแหงสาธารณรฐัไอรแลนด และคณะผูบรหิารไอรแลนดเหนอื ในการรวมกนั
พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไอรแลนดเหนือ ซึ่งการดําเนินนโยบายประสานความรวมมือ
ระหวางรฐับาลดงักลาวนีถ้อืเปนประโยชนตอรฐับาลแหงสหราชอาณาจกัรเปนอยางมาก เนือ่งจากการ
แลกเปลีย่นขอมลู และใหคาํปรกึษาระหวางรฐับาล จะทาํใหรฐับาลแหงสหราชอาณาจกัรรบัรูและเขาใจ
ถึงสภาพปญหาที่แทจริงของชาวไอแลนดเหนือ และสามารถดําเนินนโยบายใหถูกตองตรงกับความ
ตองการและชีวิตความเปนอยูของชาวไอรแลนดเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 
 จากผลการศกึษากระบวนการสนัติภาพในไอรแลนดเหนอืดงักลาวขางตนน้ัน ไดพบวา รปูแบบ
การปกครองในลักษณะการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) ทางนิติบัญญัติ 
การบรหิารและการปกครองใหแกสภาแหงไอรแลนดเหนอืและคณะผูบรหิารไอรแลนดเหนอื ถอืเปน
การพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจขั้นสูงสุดเทาที่เคยปรากฏในรัฐเดี่ยว (Unitary state) เนื่องจาก
การถายโอนอํานาจดังกลาวไมไดจํากัดเฉพาะแตการถายโอนอํานาจทางการปกครอง (Adminitrative 
devolution) และการบริหาร (Executive devolution) ที่ใชกันทั่วไปในหลายประเทศ แตไดรวมถึง
การถายโอนอาํนาจทางนติบิญัญตั ิ(Legislative devolution) ใหสภาแหงไอรแลนดเหนอื เพือ่ทาํหนาที่
เสมือนเปนสถาบันนิติบัญญัติลําดับรองจากรัฐสภาแหงสหราชอาณาจักร โดยใหมีอํานาจบริหาร
และอํานาจในการตรากฎหมายของตนเอง เพื่อใหการบริหารและการตรากฎหมายสามารถตอบสนอง
กับความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในไอรแลนดเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจยังไดถูกใชเปนกุญแจสําคัญในการแกไขปญหา
ความขดัแยง ซึง่เกดิจากความแตกตางทางอตัลกัษณ ความไมเทาเทยีมทีเ่กดิขึน้ในไอรแลนดเหนอื
มาเปนระยะเวลานาน จนกลายเปนความขดัแยงทีห่ยัง่รากลกึ (Deep – rooted confilct) ทีไ่มอาจ
แกไขดวยการใชการผสมผสานกลมกลืนทางเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม หรือการใชมาตรการที่รุนแรง

 ๑๖Northern Ireland Act 1998, section 16 (3), 17(5). 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๕๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

เพื่อปราบปราม เนื่องจากแนวคิดการกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจมีหลักการอยูบนพ้ืนฐานของ
การยอมรบัในอตัลกัษณทีแ่ตกตางของผูคนในสงัคม และการแบงสรรอาํนาจใหแกคนทกุกลุมอยาง
เสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 ดังนั้น การกระจายอํานาจโดยถายโอนอํานาจ (Devolution) ตามรูปแบบของ
สหราชอาณาจักร จงึอาจเปนอกีแนวทางหน่ึงในการแกไขปญหาความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ใน ๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบรัฐเด่ียวของประเทศไทย
ใหสอดคลองกบัรปูแบบการกระจายอาํนาจโดยโอนอาํนาจใหแกทองถิน่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ แตทัง้นี้ 
จะตองไมขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑ 
ที่กําหนดใหประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได   
 อยางไรก็ตาม หากหนวยงานที่เก่ียวของจะนําหลักการกระจายอํานาจโดยการถายโอนอํานาจ 
(Devolution) มาปรับใชกับประเทศไทย จําเปนตองดําเนินการศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา
และความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางละเอียดรอบคอบ เนื่องจากปญหาเรื่องความแตกตาง
ทางอัตลักษณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาที่ละเอียด ซับซอน และมีหลายมิติ โดยอาจ
จดัใหมกีารทําประชาพิจารณเพือ่รบัฟงปญหาและความตองการท่ีแทจรงิของประชาชนท้ังชาวไทยพุทธ 
และชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ รวมทั้งอาจมีการจัดทําความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เชน สหพันธรัฐ
มาเลเซีย เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงรวมกัน ตลอดจนเพื่อสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคมที่จะเปนจุดเชื่อมตอความสัมพันธทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศอาเซียน
ตอไปไดในอนาคต  
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