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สิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง (Right to Self-Determination)
Dr.Norbert Ropers
ทีปรึกษาอาวุโส สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
6-7 เมษายน 2557
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1. นิ ยามของ "สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง"
"สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง" (Right to Self-Determination) มีความหมายอย่างไร
หลายคนอาจคิดว่าเป็ นเรืองของปัจเจกบุคคล ซึงไม่ใช่ เรากําลังพูดถึงสิทธิทีเป็ นเรืองโครงสร้างและเกียวข้องกับ
สาธารณะ คือ มีความเชือมโยงกับกลุม่ ประชาชน ประชาคม และบุคคล ผ่านภาษา ความเชือ วัฒนธรรม และความเป็ นชาติ
พันธุท์ มีี บางอย่างเหมือนกัน
ในแง่ของกฎหมาย องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ให้การรับรองเป็ นสิท ธิขนพื
ั นฐานในกฎบัต ร
สหประชาชาติ และอยู่ในมาตรา 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพ ลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights) และมาตรา 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights) ทํา ให้สิท ธิ นี มีผ ลบัง คับ ใช้ต่ อ รัฐ
ต่างๆ ทีเป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติไปด้วย ซึงรองรับให้ "กลุ่มชน (a people) ทังปวงมีสิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมตนเอง โดยสิทธิ ดงั กล่าวพวกเขามีเ สรี ภาพในการตัด สิน ใจในสถานะทางการเมือง และดําเนิ น การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเสรี" แต่ก็ไม่ใช่เรืองทีเกิดขึนง่ายๆ เพราะแม้กฎบัตรของสหประชาชาติ
จะมีผลต่อรัฐ ต่อประเทศทีเป็ นสมาชิก แต่ผูท้ จะตั
ี ดสินใจว่าจะให้กลุุ่มชนสามารถมีสทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองได้
หรือไม่นนั ก็คือรัฐนันเอง อีกทังหากมองในแง่ของรายละเอียดเนือหาและนิยามความหมายอย่างเป็ นทางการนัน ก็นบั ว่ายังมี
ความคลุมเครืออยู่ ทําให้เกิดข้อถกเถียงทางแนวคิดและทฤษฎีตามมาหลากหลาย
2. จุดกําเนิ ดทางประวัติศาสตร์
คําว่า "สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง" นีมีตน้ กําเนิดจากเยอรมันตังแต่ศตวรรษที 19 ช่ วงนันจักรวรรดิ
เยอรมันดําเนินนโยบายผสมกลมกลืนรัฐย่อยๆ ขณะทีความต้องการของประชาชนในรัฐต่างๆทีถูกกลืนก็เพิมมากขึนด้วย มี
การตังคําถามท้าทายว่าทําไมต้องขึนกับผูน้ าํ ของรัฐบาล(กลาง)เยอรมัน ทําไมเราไม่มสี ทิ ธิในการกําหนดวิถีชวี ติ ของตนเองบ้าง
นีจึงเป็ นจุดเริมต้นของแนวคิดนี
คนกลุ่มทีสองทีเรียกร้องสิทธินีในเวลาต่อมา คือ สหรัฐอเมริกา ในปี 1817 ดินแดนทีเป็ นสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั
ถูกปกครองโดยอังกฤษ และคนทีถูกปกครองมีความรู ส้ ึกว่าต้องการอิสระและต้องการจะมีสิทธิในการกําหนดวิถชี ีวิตของ
ตนเอง จึงต่อสูโ้ ดยใช้แนวคิดนี สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศกลุม่ แรกๆทีใช้สทิ ธินีเพือก่อตังประเทศของตนเอง และหลังจาก
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นันก็ใช้แนวคิดนีเข้าไปในประเทศแถบละตินอเมริกา เพือให้กลุม่ ชนต่างๆได้ปลดปล่อยตนเองเป็ นอิสระจากสเปน เรืองตลก
ร้ายในภายหลังคือ อเมริกากลับมาเป็ นประเทศจักรวรรดินิยมเสียเองในการยึดครองรุกรานประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ คิวบา และ
ฮาวาย ทังทีตนเองเกิดมาได้จากสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง แต่ทา้ ยทีสุดกลับไปครอบงําคนอืน
เมือสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็ นจักรวรรดินิยมในภายหลัง จึงมีการถกเถียงอย่างหนักว่า "สิทธิในการกําหนดชะตา
กรรมตนเอง" คืออะไรกันแน่ ทําไมจึงกลายเป็ นเรืองย้อนแย้งอย่างยิง ในทีสุด สหรัฐอเมริกาก็แสดงจุดยืนทางการเมืองและ
มุมมองของตนเองต่อเรืองนีเป็ นครังแรกหลังสินสุดสงครามโลกครังที 1 (สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับฝ่ ายอักษะ คือ
เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี) โดยคําแถลงของประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสันทีโด่งดังมากคือ "จากนี ไปประชาชนควรจะมี
อิสระ และสามารถกําหนดชะตากรรมของตนเอง"1
ด้วยผลของคํากล่าวนี ทําให้หลายประเทศทีตกเป็ นอาณานิคมกลายเป็ นอิสระ พ้นจากการครอบงําของจักรวรรดิ
นิยมออสเตรี ย-ฮังการี สเปน เยอรมัน รุสเซีย และออตโตมาน แต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีวิลสันเองก็ มีปญ
ั หาตามมา
เพราะว่า พันธมิตรของตนเองทีชนะสงครามครังนันคืออังกฤษและฝรังเศส บอกว่าอย่ามาแต่ตอ้ งเรืองภายในอาณานิคมของ
เขา และสหรัฐอเมริกาเองก็ทาํ ตัวเช่นนันเหมือนกัน กลายเป็ นว่าแนวคิดนีถูกนําไปบังคับใช้กบั ประเทศทีแพส้ งครามเท่านัน
ส่วนประเทศทีชนะสงครามโลกครังที 1 กลับไม่มใี ครเข้าไปแตะต้องได้
ต่อมาหลังสงครามโลกครังที 2 ผูน้ าํ สหรัฐอเมริกาก็ยงั ประกาศจุดยืนเช่นเดิม พร้อมยําว่าต่อไปนีต้องยึดถือแนวคิด
นีอย่างเคร่งครัดเพือให้อิสระแก่ประชาชน รวมทังประเทศอังกฤษ ฝรังเศส สเปน และเบลเยียมด้วย แน่นอนประเทศเจ้า
อาณานิคมหลายประเทศไม่สบายใจกับคําประกาศนี และบางประเทศออกมาระบุว่าทีสหรัฐอเมริกายืนยันจุดยืนเช่นนี ก็เพือ
ผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็ นหลักในการขยายแนวคิดการค้าเสรีนนเอง
ั
หลังสงครามโลกครังที 2 ประมาณปี 1950-1960 แม้ว่าจะมีหลายประเทศเกิดขึนใหม่ประมาณ 200 กว่าประเทศ
แต่ก็ยงั มีบางพืนทีทียังมีร่องรอยการครอบงําของเจ้าอาณานิคมหลงเหลือและเป็ นประเด็นอยู่
3. นิ ยามของ “ประชาชน” ทีมีสทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
สิทธิ ในการกําหนดชะตากรรมตนเองนันเกียวข้องกับ “กลุ่มชน” หรื อ "ประชาชน" (people) ด้วย แต่ ปญ
ั หาที
ตามมาคือ ไม่มีใครกําหนดนิยามของ "ประชาชน" ไว้อย่างชัดเจน ประชาคมระหว่างประเทศเองก็ไม่มีการนิ ยามคํา ว่ า
"ประชาชน" ไว้อย่างชัดเจนเช่นกันว่าคือใคร เรืองนีกลายเป็ นประเด็นปัญหามาโดยตลอดว่าใครเป็ นคนทีจะสามารถใช้สทิ ธิ
ในการกําหนดชะตากรรมตนเองได้ ใช้อะไรเป็ นฐาน หรือจะใช้ภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์เป็ นองค์ประกอบหลัก

1 แนวคิดทางการเมืองทีประธานาธิบดีวลิ สันพยายามใช้ในการสร้างสันติภาพขึนคือ แนวคิดเกียวกับสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง โดยกล่าวไว้ว่า
สหรัฐอเมริกาเชือมันใน "สิทธิของปวงชนทุกคนในอันทีจะเลือกว่าจะจงรักภักดีผูใ้ ด และในอันทีจะเลือกว่าตนควรจะเป็ นอิสระไม่อยู่ในบัญชาของผูใ้ ด"
(“... the right of every people to choose their own allegiance and be free of masters altogather.” อ้างอิงจาก "หลักการกําหนดใจตนเอง" (The
Principle of Self-Determination), จุดสารความมันคงศึกษา ฉบับที 122, บรรณาธิการโดย รศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข โครงการความมันคงศึกษา: มีนาคม
2556. (หน้า 5)
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ทีประชาคมระหว่างประเทศยอมรับกันเบืองต้นคือคําว่า "คนพืนเมือง" (indigenous peoples)
ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับคําว่า "คนพืนเมือง" อาทิ ชาวอะบอริจินในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มคนทีถูก
เรียกว่าอินเดียนแดงซึงเป็ นคนพืนเมืองเจ้าของดินแดนอเมริกาในยุคแรกๆ ทว่าการยอมรับดังกล่าวนีไม่ได้เกียวกับการ
แยกตัวออกเป็ นประเทศ เพียงแค่เป็ นการยอมรับการมีอยู่ การดํารงอยู่ของคนพืนเมืองเหล่านี และให้มสี ิทธิในฐานะคนที
เคยอยู่ในพืนทีมาก่อน
เนืองจากชนพืนเมืองดังเดิมเหล่านียังคงรักษาระบบความคิด ระบบคุณค่า ระบบกฎหมาย และระบบจารีตปฏิบตั ิ
ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ซึงแตกต่างไปจากวิธีคิดในระบบสังคมทัวไปในปัจจุบนั ดังนัน เพือความอยู่รอดของตนเอง ชน
พืนเมืองดังเดิมเหล่านีจึงลุกขึนมาเคลือนไหวเรียกร้องสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง(ภายใน) และความเป็ นชน
พืนเมืองดังเดิมเพือทีจะปกป้ องรักษาทีดิน แหล่งทรัพยากร และอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนไว้ ทังนีเป้ าหมายสุดท้ายก็เพือ
การอยู่รอดของพวกเขาในฐานะทีเป็ นมนุ ษย์ทีได้รบั ความเคารพและยอมรับในการความเป็ นชนพืนเมืองดังเดิมของตน2
ภายใต้บริบทของสิทธิมนุ ษยชน แต่ไม่ได้เคลือนไหวเพือช่วงชิงอํานาจรัฐ
กระนันก็ ตาม "สิทธิ ในการกํา หนดชะตากรรมตนเอง" จะไม่เป็ น ประเด็นขึนมา หากว่ า ประเทศหรื อ รัฐ นันมี
อัตลักษณ์เดียว คนกลุ่มเดียวทีวิถีชีวติ เหมือนกัน เช่น ประเทศนอร์เวย์ โปแลนด์ เป็ นต้น แต่จะเป็ นประเด็นปัญหาความ
ขัดแย้งขึนมาหากประเทศนันมีหลายกลุ่มชน หลายชาติพนั ธุ ์ทีแตกต่างกัน และต้องมาอยู่ร่วมกันในรัฐทีมีความแตกต่ าง
หลากหลาย สิงทีน่าสนใจคือ ในรัฐสมัยใหม่ทวโลก
ั
ประเทศจํานวนมากเกิดขึนจากการรวมตัวของกลุ่มคนทีมีหลากหลาย
อัตลักษณ์ หลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นประเทศและเขตแดนของตนเอง จึงทําให้เรืองสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
กลายเป็ นข้อถกเถียงตังแต่นิยามและขอบเขตทีสามารถกระทําได้ในแต่ละพืนที
4. ความตึงเครียดระหว่างหลักสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองกับหลักบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ
มองย้อนเวลาไป 50-70 ปี ทผ่ี านมา จะเห็นการเคลือนไหวของกลุ่มชนในหลายพืนทีเรียกร้องสิทธิในการกําหนด
ชะตากรรมของตนเอง ลุกขึนมาและบอกว่าตนเองมีสทิ ธินนั เมือมีการเคลือนไหวของกลุ่มคนเหล่านีในประเทศใดประเทศ
หนึงขึนมาก็จะกลายเป็ นประเด็นขัดแย้งในรัฐนันๆ ทําให้การถกเถียงในประเด็นสิทธิการกําหนดชะตากรรมของตนเองดําเนิน
ไปโดยไม่มขี อ้ สรุปชัดเจน ตัดสินใจได้ยากระหว่างสองหลักการดังกล่าว
ั จนกลายเป็ นประเทศทุกวันนี ก็มาจาก
หากมองประเทศทัวโลก 200 กว่าประเทศ เขตแดน พรมแดนทีขีดกันไว้
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงจากสงครามโลกครังที 1 และครังที 2 จนต้องแบ่งประเทศกัน เช่นเดียวกัน หากมองย้อนกลับเวลา
ไปเมือ 200 กว่าปี ก็ไม่มใี ครลุกขึนมาท้าทายรัฐว่ารัฐไม่มอี าํ นาจในการขีดเส้นแบ่งพรมแดนเหล่านี หลังจากสงครามโลกครัง
ที 2 องค์การสหประชาชาติได้กาํ หนดอย่างชัดเจนว่า จากนีไม่มไี ปรัฐใดหรือประเทศหนึงประเทศใดสามารถมีอาํ นาจไป
รุกรานประเทศอืนได้ นอกจากเป็ นการป้ องกันพรมแดนประเทศของตนเอง

2 "หลักการกําหนดใจตนเอง" (The Principle of Self – Determination), จุดสารความมันคงศึกษา ฉบับที 122, หน้า 2 (อ้างแล้ว)
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5. “สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง" ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
บางรัฐมีการกําหนดเรืองสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเองไว้ในรัฐธรรมนู ญ แต่ก็มนี อ้ ยรัฐมากทีระบุไว้
เช่นนัน ในอดีตมีประเทศใหญ่ทีเขียนสิทธินีไว้ในรัฐธรรมนู ญคือ สหภาพโซเวียตกับยู โกสลาเวีย และเพราะเหตุนี หลัง
สงครามเย็น สหภาพโซเวียตจึงสามารถแบ่งพรมแดนของตนเองออกเป็ นหลายประเทศได้3 หลังจากสองประเทศดังกล่าวได้
แบ่งตนเองออกเป็ นประเทศย่อยก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันเองภายในตามมา เพราะชนชันนําหรือผูน้ าํ ของประเทศย่อยๆนันมอง
ว่าพรมแดนทีขีดแบ่ง ดินแดนนันไม่น่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพืนที และเสนอให้มีการขีดแบ่งเขตแดนกัน ใหม่
กลายเป็ นประเด็นขัดแย้งภายในขึนมา วิกฤตล่าสุดทีเราติดตามข่าวสารขณะนีคือ วิกฤตในเขตปกครองตนเองไครเมีย
ประเทศยูเครน4 ซึงถือเป็ นสิงทีตกค้างจากปรากฏการณ์ของโซเวียตกับรัสเซียนันเอง
ปัจจุบนั มีนอ้ ยประเทศมากทีกําหนดหลักการนีและอนุญาตให้ประชาชนหรือกลุ่มชาติพนั ธุท์ มีี อตั ลักษณ์แตกต่างกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศของตนเองสามารถใช้สทิ ธินีได้ ทีเห็นได้ชดั คือ เอธิโอเปี ยกับแคนาดา ทีอนุญาตให้ชนชาติพนั ธุ ์
กลุ่มใดกลุ่มหนึงทีมีความรูส้ กึ หรือต้องการแบ่งแยกตนเองเป็ นประเทศใหม่สามารถทําได้
6. ทฤษฎีทีอธิบายถึงเหตุทีจะทําให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิกาํ หนดชะตากรรมตนเองได้
มี ทฤษฎีหลักทีเกียวข้องอยู่ 4 ทฤษฎี ได้แก่
1) สิทธิพนฐานเกี
ื
ยวกับชุมชนในทางประวัติศาสตร์และการปกครอง รวมทังการกดขีจากเจ้าอาณานิคม
ทฤษฎีนีบอกว่า ถ้าคนกลุ่มหนึ งเป็ นเจ้าของดินแดนนี มาก่อน เป็ นมาตุภูมิ เป็ นแผ่นดินแม่ แต่ถูกคนข้างนอก
รุกราน เข้ามากดขี เข้ามาเป็ นเจ้าอาณานิ คม คนกลุ่มนี สามารถกําหนดชะตากรรมตนเองได้โดยให้ถอื เป็ นสิทธิพนฐานติ
ื
ด
ตัว เป็ นสิทธิทีพึงมี และแน่นอนว่าจะต้องมีการถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์เพืออ้างถึงความเป็ นเจ้าของดินแดนนัน ซึงหาก
ในพืนทีนันๆมีเรืองเล่าทางประวัติศาสตร์ทีแตกต่างกัน ก็จะกลายเป็ นประเด็นขัดแย้งขึนมาได้ กรณี ของสกอตแลนด์กบั
อังกฤษก็เกิดประเด็นนีเช่นเดียวกัน เพราะความขัดแย้งของสองประเทศนีวางอยู่บนเรืองเล่าและประวัตศิ าสตร์ทแตกต่
ี างกัน

3 สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายเมือ ค.ศ. 1991 ทําให้สาธารณรัฐต่าง ๆ แบ่งแยกตังเป็ นประเทศทังหมด 15 ประเทศ คือ (1) เอสโตเนีย (2) ลัตเวีย (3) ลิทวั เนีย (4)
เบลาลุส (5) ยูเครน (6) รัสเซีย (7) อาร์เมเนีย (8) อาเซอร์ไบจาน (9) คาซัคสถาน (10) คีรก์ ีซสถาน (11) มอลโดวา (12) ทาจิกิสถาน (13) เติรก์ เมนิสถาน (14)
อุซเบกิสถาน และ (15) จอร์เจีย หลังจากการแยกตัวออกมาปกครองอย่างเอกเทศแล้ว ประเทศเหล่านียังมีการรวมกลุ่มกันเป็ นเครือรัฐเอกราช
(Commonwealth of Independent States - CIS) ยกเว้น เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทวั เนีย
4 วิกฤตการณ์ไครเมีย 2014 เป็ นวิกฤตการณ์ทางการทูตในเขตปกครองตนเองไครเมีย ประเทศยูเครน อันเป็ นผลสืบเนืองจากการปฏิวตั ิยูเครนซึงโค่นรัฐบาล
ประธานาธิบดีวคิ เตอร์ ยานูคอวิชในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศ ตังแต่วนั ที 23 กุมภาพันธ์ มีกลุ่มชาติพนั ธุร์ สั เซียบางกลุ่มจัดการประท้วงคัดค้าน
เหตุการณ์ในกรุงเคียฟ และต้องการให้มคี วามสัมพันธ์กบั ประเทศรัสเซียใกล้ชิดยิงขึน อ้างอิงจาก "Ukraine’s Crimea: a hotbed of Russia-bound
separatism". Euronews. 2014-02-26.
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2) สิทธิพนฐานเกี
ื
ยวกับเจตจํานงของเสียงส่วนใหญ่เหนือดินแดน
แนวคิดนีไม่มองจากอดีตเหมือนทฤษฎีแรก แต่มองจากแว่นของปัจจุบนั เป็ นหลัก คนทีอยู่ในดินแดนปัจจุบนั มี
ความตังใจและเจตจํานงทีอยากจะอยู่กบั ใคร เช่นกรณีฮาวาย เริมมีการเคลือนไหวเพือแยกตัวเป็ นอิสระจากสหรัฐอเมริกา
โดยไม่มองว่าอดีตทีผ่านมาใครอยู่ในดินแดนแห่งนีมาก่อนหรือหลัง มองเพียงแค่ว่า ณ ปัจจุบนั อยากอยู่ภายใต้การปกครอง
ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ กระนันก็มีประเด็นว่าทําไมมีเฉพาะคนฮาวายทีสามารถใช้สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง
แล้วคนกลุ่มอืนๆทีอยู่ในรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาสามารถใช้สทิ ธินีได้หรือไม่ ขณะนีจึงกลายเป็ นประเด็นถกเถียงว่าใครควร
เป็ นคนกําหนดว่าฮาวายสามารถใช้สทิ ธินีในการกําหนดชะตากรรมตนเองได้หรือไม่
3) สิทธิทีต้องได้รบั การชดเชยเพือการแยกตัว (อันมาจากความคับข้องหมองใจร่ วมกัน และการละเมิดความ
เสมอภาค)
ทฤษฎีนีบอกว่า คนกลุ่มหนึงกลุ่มใดสามารถบอกได้ว่าพืนทีใดสามารถกําหนดชะตากรรมตนเองได้ ต่อเมือคน
กลุ่มนันรูส้ ึกว่าไม่มีความสุขทีจะอยู่กบั ประเทศทีตนเองอยู่ในปัจจุบนั อีกต่อไป ด้วยเหตุผลของการถูกกดขี ถูกรุกราน ถูก
เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม จนทําให้เกิ ดความรู ส้ ึกว่าเป็ นพลเมืองชันสองต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนกลุ่ม
ดังกล่าวก็สามารถใช้สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงความเป็ นมาในอดีต แนวคิดนี ตัวอย่างเช่น
กบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) ในศรีลงั กา ทีรูส้ กึ ว่าศรีลงั กาหลังได้รบั เอกราชแล้ว
รัฐบาล(สิงหล)ปฏิบตั กิ บั กลุม่ ชาวทมิฬเหมือนเป็ นพลเมืองชันสอง เพราะฉะนัน จึงมีสทิ ธิทกํี าหนดชะตากรรมของตนเองได้
4) การแบ่งแยกด้วยความเห็นพ้องต้องกัน (ผ่านการลงประชามติหรือการตัดสินใจของชนชันนํา)
ทังสามทฤษฎีขา้ งต้น เราจะเห็นภาพความขัดแย้งทีหนักหน่วงและมีการใช้ความรุนแรงเพือนําไปสู่การใช้สทิ ธิใน
การกําหนดชะตากรรมตนเอง ทว่าก็ยงั มีทฤษฎีที 4 คือ ทุกฝ่ ายทีเกียวข้อ งกับขัดแย้ง ต้อ งเห็นพ้องร่วมกันผ่า นการลง
ประชามติ หรือผ่านการตัดสินใจของผูน้ ํ ารัฐนันๆ โดยผลการประชามติเป็ นอย่างไรก็ให้ดาํ เนิ นการไปตามนัน ไม่มีการ
ถกเถียงโต้แย้งกันจนกลายเป็ นความรุนแรงในภายหลัง กรณีตวั อย่างคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกีย ได้มีการ
ปฏิรูปประเทศ เป็ นผลให้เกิดการแยกออกเป็ นสองประเทศอิสระ คือ "สหพันธ์สาธารณรัฐ เช็ก" และ "สโลวัก" แบ่งเป็ น
"ชาวเชคโก" กลุ่มหนึง และ "ชาวสโลวาเกีย" อีกกลุ่มหนึง ผูน้ าํ ของทังสองกลุ่มเห็นพ้องกันว่า ต่างฝ่ ายต่างไม่มคี วามสุขอีก
ต่อไปในการอยู่ร่วมกัน เพราะฉะนันจึงควรลงประชามติเพือแยกจากกันเป็ นคนละประเทศดีกว่า
หลังสงครามโลกครังที 2 เป็ นต้นมา การแบ่งแยกประเทศโดยการเห็นพ้องต้องกัน ส่วนใหญ่เป็ นการเห็นพ้อง
ด้วยการลงประชามติของทุกฝ่ าย และทีกําลัง จะเกิด ขึนเร็วๆนี คือ สกอตแลนด์ทีต้องการแยกตัวเองออกจากสหราช
อาณาจักร ด้วยทุกฝ่ ายเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าควรทําประชามติเพือหาข้อตกลงร่วมกัน โดยหลังจากทีผลออกมาเป็ นเช่นไรก็
ให้ยดึ ผลนันเป็ นหลัก
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7. การกําหนดชะตากรรมของตนเองภายใน
สังเกตว่า เรากล่าวถึงสิทธิและหลักการในการกําหนดชะตากรรมตนเองเพือนําไปสู่การแยกตัวเป็ นอิสระ หรือแยก
ประเทศออกมา (External Self-Determination) เป็ น ส่ว นมากในช่ วงต้น แต่ในช่ วงเวลา 20-30 ปี ทีผ่ า นมา เริ มมีก าร
เปลียนมุมมองและพูดถึงการกําหนดชะตากรรมตนเองแบบ "ภายใน" (Internal Self-Determination) ขึน ซึงมองว่าการใช้
สิทธิ นี ไม่จําเป็ นต้อ งเป็ นไปเพือการแยกตัวเป็ นประเทศอิสระ (secession) เพียงทางเดียวเท่า นัน แต่ สามารถอยู่ ใน
ประเทศนันๆ โดยให้สทิ ธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองภายในแก่ คนกลุ่มนันมากขึน ได้แก่
 การกําหนดสิทธิของคนกลุ่มน้อยให้ชด
ั เจนมากขึนว่ามีอะไรบ้าง
 การให้อาํ นาจแก่คนกลุม
่ น้อยมากขึนในรูปแบบต่างๆ
 การให้มก
ี ารกระจายอํานาจ การปกครองตนเอง หรือการปกครองท้องถินรูปแบบพิเศษ
 การปรับโครงสร้างรัฐให้เป็ นแบบสหพันธรัฐ
 การมีพนที
ื ปกครองร่วมระหว่าง 2 รัฐ ซึงอาจเป็ นรูปแบบทีไม่คุน้ กัน คือรูปแบบการปกครองพืนทีที 2 รัฐทีเห็น
ไม่ตรงกัน มาตกลงร่วมกันว่าทังสองรัฐจะเป็ นเจ้าของพืนทีนีร่วมกัน กรณีเช่นนีเกิดขึนจํานวนมากในช่วงเวลา
ระหว่างสงครามโลกครังที 1 ก่อนสงครามโลกครังที 2 เพราะพรมแดนเป็ น ปัญหาระหว่างรัฐอย่ างมากใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เมือตกลงกันไม่ได้ ข้อสรุปจึงเป็ นการบริหารปกครองพืนทีร่วมกัน โดยพืนทีนันไม่ได้เป็ นของ
ประเทศใดประเทศหนึง ตัวอย่างเช่น บางเมืองในเยอรมนี อยู่ระหว่างพรมแดนโปแลนด์กบั เยอรมนีทีตกลงว่า
จะบริหารจัดการพืนทีร่วมกัน
 การบริหารจัดการพืนทีโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) เช่น ประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา หลังจากทีมีความ
ขัดแย้งและรุนแรงกันอย่างยาวนานโดยไม่สามารถหาข้อยุติได้
8. ผลลัพธ์จากความขัดแย้งเรืองการกําหนดชะตากรรมตนเอง
สําหรับข้อข้อแย้งเกียวกับการกําหนดชะตากรรมตนเอง (Conflict of Self-Determination) แผนภาพด้านล่างนี
จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือตัวแปรทีทําให้เกิดผลลัพธ์ทางออกทีแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี
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ตัวแปรสําคัญทีเป็ นตัวกําหนดว่าจะเรียกร้องสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองได้สาํ เร็จหรือไม่ มี 4 ตัวแปร
คือ
1) ความชอบธรรมของฝ่ ายทีอ้างสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองและของฝ่ ายทีไม่เห็นด้วย
กล่าวคือ สิงทีเราเรียกร้องหรือบอกกับสังคมนัน มีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใด มีความเป็ นเหตุเป็ นผล
อย่างไร ย้อนกลับไปทบทวนทัง 4 ทฤษฎีทเกี
ี ยวกับสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองข้างต้น แนวคิดใดเป็ นตัวหนุนให้ขอ้
เรียกร้องมีนาหนั
ํ กมากขึนหรือไม่ ทังเรืองประวัติศาสตร์ ดินแดน การคับข้องหมองใจ การถูกละเมิดความเสมอภาค หรือ
แม้แต่การเรียกร้องเพือให้เกิดการเห็นพ้องต้องกัน ทังหมดนีเป็ นความชอบธรรมทีเราต้องเลือกในการสือสารกับประชาคม
โลกว่าเราต้องการอะไร จากสาเหตุใด จะใช้ขอ้ ใดให้เป็ นนําหนักของเรา ความชอบธรรมนีจึงเป็ นอํานาจรู ปแบบหนึง (เป็ น
อํานาจอ่อน) ทีจะทําให้คนเชือถือและคล้อยตามเราได้
2) อํานาจแข็งของฝ่ ายทีขัดแย้ง
ปัจจัยนี คือ กองกําลังทหารทีต่อสูก้ นั เป็ นการวัดกันด้วยกําลังทหาร
3) การสนับสนุ นและการต่อต้านจากอํานาจภายนอก
นอกจากสองปัจจัยข้างต้นซึงเป็ นปัจจัยภายในประเทศแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยจากนานาประเทศเข้ามาร่วมด้วย
ว่ามีประเทศใดทีเห็นอกเห็นใจในข้อเรียกร้องของเรา หรือมีประเทศใดทีต่อต้านการเรียกร้องเพือกําหนดชะตากรรมของ
เราบ้าง อย่างไรก็ตาม การทีรัฐอืนๆจะเข้ามาเป็ นปัจจัยในการเรียกร้องการเป็ นรัฐอิสระนัน เป็ นเรืองทีเกิดขึนได้ยาก เพราะ
ประเทศส่วนใหญ่มกั ไม่สนับสนุ นให้ใครแยกตัวเองเป็ นอิสระ เพราะอาจจะส่งผลย้อนกลับกลับมาเกิดขึนในประเทศเขาได้
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4) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีต่างประเทศจะได้ (ทรัพยากรธรรมชาติและภูมศิ าสตร์การเมือง)
ปัจ จัยนี ต้อ งพิจ ารณาด้ว ยว่า การใช้สิท ธิ ใ นการกํา หนดชะตากรรมตนเองไม่ว่ า เป็ น การแยกประเทศแบบ
"ภายนอก" หรือการกําหนดชะตากรรมตนเองแบบ "ภายใน" รู ปแบบใดรู ปแบบหนึงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นในทิศทางใด มี
ประเทศอืนใดทีจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปด้วยหรือไม่ กรณีตวั อย่างประเทศเมียนมาร์ (พม่า) นานาชาติสนับสนุ นให้
เป็ นสหพันธรัฐทีเปิ ดโอกาสให้กลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆจํานวนมากเป็ นอิสระสามารถกําหนดชะตากรรมตนเองภายในได้ ก็เพือจะ
ได้เป็ นพันธมิตรกัน เพราะนานาชาติก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยโดยการเจรจาตรงกับกลุม่ ชาติพนั ธุน์ นเลย
ั
ปัจจัยทัง 4 ทีกล่าวมานี สามารถกําหนดผลลัพธ์ของความขัดแย้งได้ ซึงหากลองมาดูผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนทัวโลก จะ
สามารถแบ่งกลุ่มผลลัพธ์ได้ 6 กลุ่ม ดังนี
(1) การกําหนดชะตากรรมตนเองภายนอก สามารถแยกตนเองเป็ นอิสระโดยเห็นพ้องต้องกัน: เป็ นการ
แยกตัวเองเป็ นอิสระโดยการเห็นพ้องจากทุกฝ่ าย เช่น "สหพันธ์สาธารณรัฐเช็ก" และ "สโลวัก" ทีทังสอง
ฝ่ ายเห็ นพ้องต้อ งกันว่ า ควรแยกออกเป็ นสองประเทศดีก ว่า อยู่ ดว้ ยกัน และหากกัน ยายน ปี 2014
สกอตแลนด์ผ่านการทําประชามติในการแยกตัวเองออกจากอังกฤษ ก็จะเป็ นอีกตัวอย่างหนึงในกลุม่ นี อีก
กรณี ห นึง ซึงมีความเป็ นไปได้ในอีก 10-20 ปี ขา้ งหน้า คื อ ไอร์แลนด์เหนื อ หากคนคาทอลิกอยู่ใ น
ไอร์แลนด์เหนือเป็ นจํานวนมากขึนกว่าปัจจุบนั และสามารถจัดประชามติจนกลายเป็ นความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ ก็อาจเป็ นอีกหนึงตัวอย่างในอนาคตทีสามารถแยกตัวเองเป็ นอิสระได้ ทังนี การทําประชามติ
จะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือคู่ขดั แย้งเห็นพ้องร่วมกันว่าจะหาทางออกด้วยวิธีนี และประชาชนจะต้องเห็นด้วย
ถ้าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะยึดถือหรือคิดว่าเป็ นทางออกแต่ฝ่ายเดียว การทําประชามติก็จะไม่สามารถเกิดขึนได้
และหากยืนยัน ทีจะทําฝ่ ายเดี ยวก็ยงั ไม่ เพียงพอทีจะเปิ ดโอกาสให้ผู ส้ งั เกตการณ์จากภายนอกเข้า มา
สังเกตการณ์การลงประชามติในประเทศนันได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น กรณีของศรีลงั กา มีการทําประชามติโดย
ภาคประชาสังคมและกลุ่มคนทีเป็ นคนทมิฬพลัดถิน (diaspora) ทีอยู่นอกประเทศ และจัดทําประชามติ
เฉพาะคนทีอยู่นอกศรีลงั กาว่ามีความต้องการแยกประเทศเป็ นอิสระหรือไม่ สองในสามของจํานวนคนที
ลงคะแนนเสียงตกลงแยกประเทศ แต่ไม่มผี ลในทางปฏิบตั เิ ลย เท่ากับเป็ นเพียงการประเมินเสียงเบืองต้น
เท่านันเอง เพราะรัฐบาลศรีลงั กาไม่ได้รบั รู แ้ ละไม่ได้ยอมรับให้มีก ารทําประชามติแบบนี ดังนัน ผลที
ออกมาไม่ได้มผี ลอย่างไรทางการเมือง การทําประชามติฝ่ายเดียวมีผลเพียงแค่ความชอบธรรมสําหรับคน
ทีออกมา แต่ไม่มผี ลไปถึงคนทีไม่ได้แสดงออกดังกล่าว
(2) การแยกตนเองเป็ นอิสระแบบทีมีขอ้ ขัดแย้งกัน: มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกิดขึนในติมอร์ตะวันออก
และโคโซโวก่อนทีจะสามารถแยกตัวเป็ นอิสระได้ และทีเราจะเห็นในอนาคตคือกรณีของไครเมีย
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(3) ความขัดแย้งทีถูกแช่แข็งกับข้อเรียกร้องแยกตัวเป็ นอิสระ: กลุ่มนีเป็ นผลจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงมีความ
พยายามต้องการแยกตัวเองเป็ นอิสระ แต่ว่าการเคลือนไหวดังกล่า วไม่ไปถึงไหน ไม่สามารถเดินเกม
ทางการเมืองได้ เท่ากับว่ากระบวนการเรียกร้องเพือการแยกตัวเป็ นอิสระนันได้ถูกแช่แข็งไว้ ประหนึงว่า
ไม่มใี ครสนใจหรือรับรูใ้ นสถานการณ์ว่าคนกลุ่มนีมีความต้องการแยกตัวเป็ นอิสระอีกต่อไป ตัวอย่างกลุ่ม
ประเทศเหล่านี คือ ไซปรัสเหนือ, อับคาเซีย, เซาท์ออสเซเตีย, นาการ์โน-คาราบัค และทรานส์นิสเทรีย
ต้องการแยกตัวเป็ นอิสระ มีเพียง 1-2 ประเทศเท่านันทีมีรฐั รับรอง เช่น ตุรกีรบั รองไซปรัสเหนือ เป็ นต้น
ขณะทีประเทศอืนๆไม่ยอมรับรู แ้ ละไม่ยอมรับว่าคนในกลุ่มประเทศนีต้องการแยกตัวเป็ นอิสระ ความ
น่าสนใจอย่างยิงในกลุ่มผลลัพธ์นีคือ กลุ่มประเทศเหล่านีประกาศตนเองว่าเป็ นประเทศแล้ว เช่น ไซปรัส
เหนือ แต่กระนัน คนในประเทศไซปรัสเหนือเองก็มสี องขัวความคิดทีแตกต่างกัน ฝ่ ายหนึงยอมรับการ
เป็ นประเทศใหม่ แต่อีกฝ่ ายหนึงอยากกลับไปผนวกรวมกับรัฐเดิมโดยให้มกี ารกําหนดชะตากรรมตนเอง
ภายในรู ปแบบอืนขึนมา ทําให้การเคลือนไหวของกลุ่มขบวนการทีต้องการเป็ นอิ สระนัน ไม่สามารถ
เคลือนไหวต่อได้อกี
(4) ความขัด แย้ง ทีถู กแช่ แ ข็ง ทีไม่ มีขอ้ เรี ย กร้อ งเพือแยกตัว เป็ น อิ สระ: สถานการณ์ ข องกลุ่ ม นี คื อ กลุ่ม
ขบวนการเคลือนไหวยังมีความขัดแย้งกับรัฐ และไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ รวมทังไม่สามารถหาทาง
ออกร่วมกันภายในประเทศได้ว่าจะแยกตัวออกเป็ นประเทศใหม่ดี หรือจะกําหนดชะตากรรมตนเองอยู่
ภายในประเทศดี เช่น กรณี แคชเมีย ร์และทิเบต ก็อยู่ดว้ ยสถานการณ์นิงเช่ นนีมานานกว่า 50 ปี แล้ว
เพราะทังจีนและอินเดียก็จะไม่ยอมให้ทงสองแยกประเทศ
ั
(5) การกําหนดชะตากรรมตนเองภายในโดยเห็นพ้องต้องกัน: กลุ่มนีสามารถกําหนดชะตากรรมตนเอง
ภายในด้วยการเห็นพ้องต้องกันของคนในประเทศ กลายเป็ นเขตปกครองตนเอง (autonomy) เช่น หมู่
เกาะโอลันด์ทเคยเป็
ี
นข้อขัดแย้งระหว่างฟิ นแลนด์กบั เดนมาร์ค, ส่วนหมู่เกาะแฟโรส์ เคยเป็ นข้อขัดแย้ง
ระหว่างเยอรมันกับอิตาลี ก็ได้รบั อํานาจในการดู แลตนเองระดับหนึง และตัวอย่างใกล้ๆทีรู จ้ กั กันดีคือ
กรณีของอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และบังซาโมโร ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ กรณีในอนาคตคือพม่าทีอาจจะ
เป็ นสหพันธรัฐ หรือรูปแบบอืนใด และเมือไม่นานนี เยเมนก็เริมมีขอ้ ตกลงทีจะแบ่งประเทศเป็ น 6 ส่วน
เพือจัดการตนเองภายใต้ประเทศเยเมนเช่นกัน
(6) การกําหนดชะตากรรมตนเองภายในทีต้องหาทางเลือกทางการเมืองภายในทีจะเป็ นทางออกได้: กลุ่มนี
เป็ นการกําหนดชะตากรรมตนเองแบบภายใน แต่ระยะอันใกล้ยงั ไม่ทราบแน่ ชัดว่า ทางออกจะเป็ น
รูปแบบใด เช่น กรณี ของพม่าก็อาจถูกจัดในกลุ่มนีได้เช่นกัน หรือกรณี ของควิเบค, คาตาโลเนีย, หรือ
บาสก์ทเรีี ยกร้องการจัดการตนเองแต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุป
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จะเห็นว่ามี 6 ความเป็ นไปได้สาํ หรับการกําหนดชะตากรรมตนเอง ในแต่ละทางของทุกความเป็ นไปได้ก็ยงั ย่อยได้
อีกหลายรูปแบบ ซึงบางเส้นทางจบลงด้วยดี บางเส้นทางเดินไปด้วยความยากลําบาก และก็มแี ม้กระทังสถานการณ์ถูกแช่
แข็งจนไม่สามารถเคลือนไหวไปในทิศทางใดๆต่อไปได้อกี ความรูเ้ หล่านีกําลังบอกเราว่า ทางออกมีได้หลายทาง อยู่ทรัี ฐ นัก
เคลือนไหวทีเห็นต่างจากรัฐ และคนทํางานสันติภาพจะคิดออกแบบทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ และมียุทธศาสตร์ทีเหมาะแก่
พืนทีทีสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง มีความเป็ นไปได้จริงมากน้อยเพียงใด
การคิดถึงเรืองนีจําเป็ นต้องคิดยาวและวางแผนเป็ นขันเป็ นตอน บนฐานความจริงและความเป็ นไปได้ดว้ ย ดังทีมี
คําพูดทีมักจะกล่าวกันคือ การเมืองเป็ นเรืองของศิลปะแห่งความเป็ นไปได้

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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