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1. นิยามของ "สทิธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง" 

 "สทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง" (Right to Self-Determination) มคีวามหมายอยา่งไร  

หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรืองของปจัเจกบุคคล ซงึไม่ใช่ เรากาํลงัพูดถงึสิทธิทีเป็นเรืองโครงสรา้งและเกียวขอ้งกบั

สาธารณะ คือ มคีวามเชอืมโยงกบักลุม่ประชาชน ประชาคม และบคุคล ผ่านภาษา ความเชือ วฒันธรรม และความเป็นชาติ

พนัธุท์มีบีางอย่างเหมอืนกนั  

 ในแง่ของกฎหมาย องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ไดใ้หก้ารรบัรองเป็นสิทธิขนัพืนฐานในกฎบตัร

สหประชาชาติ และอยู่ในมาตรา 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง (International 

Covenant on Civil and Political Rights) และมาตรา 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights) ทําใหส้ิทธินีมีผลบงัคบัใชต่้อร ัฐ

ต่างๆ ทีเป็นสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติไปดว้ย ซึงรองรบัให ้"กลุ่มชน (a people) ทงัปวงมีสิทธิในการกําหนดชะตา

กรรมตนเอง โดยสิทธิดงักล่าวพวกเขามีเสรีภาพในการตดัสินใจในสถานะทางการเมือง และดําเนินการพฒันาทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของตนเองไดอ้ย่างเสรี" แต่ก็ไม่ใช่เรืองทเีกิดขนึงา่ยๆ เพราะแมก้ฎบตัรของสหประชาชาติ

จะมผีลต่อรฐั ต่อประเทศทีเป็นสมาชิก แต่ผูท้จีะตดัสนิใจว่าจะใหก้ลุุ่มชนสามารถมสีทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเองได ้

หรือไมน่นั ก็คือรฐันนัเอง อกีทงัหากมองในแง่ของรายละเอียดเนือหาและนิยามความหมายอย่างเป็นทางการนนั ก็นบัว่ายงัมี

ความคลุมเครืออยู่ ทาํใหเ้กิดขอ้ถกเถยีงทางแนวคิดและทฤษฎตีามมาหลากหลาย 

 

2. จุดกําเนิดทางประวตัิศาสตร ์

 คําว่า "สิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง" นีมีตน้กาํเนิดจากเยอรมนัตงัแต่ศตวรรษท ี19 ช่วงนนัจกัรวรรดิ

เยอรมนัดาํเนินนโยบายผสมกลมกลนืรฐัย่อยๆ ขณะทคีวามตอ้งการของประชาชนในรฐัต่างๆทถีูกกลนืก็เพมิมากขนึดว้ย มี

การตงัคาํถามทา้ทายว่าทาํไมตอ้งขนึกบัผูน้าํของรฐับาล(กลาง)เยอรมนั ทาํไมเราไม่มสีทิธิในการกาํหนดวถิีชวีติของตนเองบา้ง 

นีจงึเป็นจดุเริมตน้ของแนวคิดนี  

คนกลุ่มทสีองทเีรียกรอ้งสิทธินีในเวลาต่อมา คือ สหรฐัอเมริกา ในปี 1817 ดินแดนทเีป็นสหรฐัอเมริกาในปจัจุบนั

ถูกปกครองโดยองักฤษ และคนทีถูกปกครองมคีวามรูส้ึกว่าตอ้งการอิสระและตอ้งการจะมสีิทธิในการกาํหนดวถิชีีวิตของ

ตนเอง จงึต่อสูโ้ดยใชแ้นวคิดนี สหรฐัอเมริกาเป็นประเทศกลุม่แรกๆทใีชส้ทิธินีเพอืก่อตงัประเทศของตนเอง และหลงัจาก 

หวัขอ้:  สทิธิในการกาํหนดชะตากรรมของตนเอง (Right to Self-Determination) 

วิทยากร:  Dr.Norbert Ropers 

     ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  6-7 เมษายน 2557 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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นนัก็ใชแ้นวคิดนีเขา้ไปในประเทศแถบละตินอเมริกา เพอืใหก้ลุม่ชนต่างๆไดป้ลดปลอ่ยตนเองเป็นอสิระจากสเปน เรืองตลก

รา้ยในภายหลงัคือ อเมริกากลบัมาเป็นประเทศจกัรวรรดินิยมเสยีเองในการยึดครองรุกรานประเทศฟิลปิปินส ์คิวบา และ

ฮาวาย ทงัทตีนเองเกิดมาไดจ้ากสทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง แต่ทา้ยทสีุดกลบัไปครอบงาํคนอนื  

 เมอืสหรฐัอเมริกาไดก้ลายเป็นจกัรวรรดินิยมในภายหลงั จึงมกีารถกเถียงอย่างหนกัว่า "สทิธิในการกาํหนดชะตา

กรรมตนเอง" คืออะไรกนัแน่ ทาํไมจึงกลายเป็นเรืองยอ้นแยง้อย่างยงิ ในทสีุด สหรฐัอเมริกาก็แสดงจุดยนืทางการเมอืงและ

มมุมองของตนเองต่อเรืองนีเป็นครงัแรกหลงัสนิสุดสงครามโลกครงัท ี1 (สหรฐัอเมริกาประกาศสงครามกบัฝ่ายอกัษะ คือ

เยอรมนีและออสเตรีย-ฮงัการี) โดยคาํแถลงของประธานาธิบดีวูดโรว ์วลิสนัทโีด่งดงัมากคือ "จากนีไปประชาชนควรจะมี

อสิระ และสามารถกาํหนดชะตากรรมของตนเอง"1  

ดว้ยผลของคาํกล่าวนี ทาํใหห้ลายประเทศทตีกเป็นอาณานิคมกลายเป็นอิสระ พน้จากการครอบงาํของจกัรวรรดิ

นิยมออสเตรีย-ฮงัการี สเปน เยอรมนั รุสเซีย และออตโตมาน แต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีวิลสนัเองก็มีปญัหาตามมา 

เพราะว่า พนัธมติรของตนเองทชีนะสงครามครงันนัคือองักฤษและฝรงัเศส บอกว่าอย่ามาแต่ตอ้งเรืองภายในอาณานิคมของ

เขา และสหรฐัอเมริกาเองก็ทาํตวัเช่นนนัเหมอืนกนั กลายเป็นว่าแนวคิดนีถูกนาํไปบงัคบัใชก้บัประเทศทแีพส้งครามเท่านนั 

ส่วนประเทศทชีนะสงครามโลกครงัท ี1 กลบัไมม่ใีครเขา้ไปแตะตอ้งได ้ 

 ต่อมาหลงัสงครามโลกครงัท ี2 ผูน้าํสหรฐัอเมริกาก็ยงัประกาศจดุยนืเช่นเดิม พรอ้มยาํว่าต่อไปนตีอ้งยดึถอืแนวคิด

นีอย่างเคร่งครดัเพอืใหอ้ิสระแก่ประชาชน รวมทงัประเทศองักฤษ ฝรงัเศส สเปน และเบลเยียมดว้ย แน่นอนประเทศเจา้

อาณานิคมหลายประเทศไม่สบายใจกบัคาํประกาศนี และบางประเทศออกมาระบวุ่าทสีหรฐัอเมริกายนืยนัจุดยนืเช่นน ีก็เพอื

ผลประโยชนข์องประเทศตนเองเป็นหลกัในการขยายแนวคิดการคา้เสรีนนัเอง 

 หลงัสงครามโลกครงัท ี2 ประมาณปี 1950-1960 แมว้่าจะมหีลายประเทศเกิดขนึใหม่ประมาณ 200 กว่าประเทศ 

แต่ก็ยงัมบีางพนืททียีงัมร่ีองรอยการครอบงาํของเจา้อาณานิคมหลงเหลอืและเป็นประเดน็อยู่ 

 

3. นิยามของ “ประชาชน” ทีมีสทิธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง  

 สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองนนัเกียวขอ้งกบั “กลุ่มชน” หรือ "ประชาชน" (people) ดว้ย แต่ปญัหาที

ตามมาคือ ไม่มีใครกาํหนดนิยามของ "ประชาชน" ไวอ้ย่างชดัเจน ประชาคมระหว่างประเทศเองก็ไม่มีการนิยามคําว่า 

"ประชาชน" ไวอ้ย่างชดัเจนเช่นกนัว่าคือใคร เรืองนีกลายเป็นประเด็นปญัหามาโดยตลอดว่าใครเป็นคนทีจะสามารถใชส้ทิธิ

ในการกาํหนดชะตากรรมตนเองได ้ใชอ้ะไรเป็นฐาน หรือจะใชภ้าษา วฒันธรรม และอตัลกัษณ์เป็นองคป์ระกอบหลกั 

 
1 แนวคิดทางการเมอืงทีประธานาธิบดวีลิสนัพยายามใชใ้นการสรา้งสนัติภาพขนึคือ แนวคิดเกียวกบัสทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง โดยกล่าวไวว่้า 

สหรฐัอเมริกาเชือมนัใน "สทิธิของปวงชนทุกคนในอนัทจีะเลอืกว่าจะจงรกัภกัดผูีใ้ด และในอนัทจีะเลอืกว่าตนควรจะเป็นอสิระไม่อยู่ในบญัชาของผูใ้ด"            

(“... the right of every people to choose their own allegiance and be free of masters altogather.” อา้งองิจาก "หลกัการกาํหนดใจตนเอง" (The 

Principle of Self-Determination), จุดสารความมนัคงศึกษา ฉบบัท ี122, บรรณาธกิารโดย รศ.ดร.สุรชาติ บาํรุงสุข โครงการความมนัคงศึกษา: มนีาคม 

2556. (หนา้ 5) 



IPP 13 

 

4 

 

ทปีระชาคมระหว่างประเทศยอมรบักนัเบอืงตน้คือคาํว่า "คนพนืเมอืง" (indigenous peoples) 

 ประชาคมระหว่างประเทศยอมรบัคาํว่า "คนพนืเมอืง" อาทิ ชาวอะบอริจินในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มคนทีถูก

เรียกว่าอินเดียนแดงซึงเป็นคนพืนเมอืงเจา้ของดินแดนอเมริกาในยุคแรกๆ ทว่าการยอมรบัดงักล่าวนีไม่ไดเ้กียวกบัการ

แยกตวัออกเป็นประเทศ เพยีงแค่เป็นการยอมรบัการมอียู่ การดาํรงอยู่ของคนพืนเมอืงเหล่านี และใหม้สีิทธิในฐานะคนที

เคยอยู่ในพนืทมีาก่อน  

 เนืองจากชนพนืเมอืงดงัเดิมเหล่านียงัคงรกัษาระบบความคิด ระบบคุณค่า ระบบกฎหมาย และระบบจารีตปฏิบตัิ

ของตนไวอ้ย่างเหนียวแน่น ซงึแตกต่างไปจากวธิีคิดในระบบสงัคมทวัไปในปจัจุบนั ดงันนั เพอืความอยู่รอดของตนเอง ชน

พืนเมืองดงัเดิมเหล่านีจึงลุกขึนมาเคลือนไหวเรียกรอ้งสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง(ภายใน) และความเป็นชน

พนืเมอืงดงัเดิมเพอืทจีะปกป้องรกัษาทีดิน แหล่งทรพัยากร และอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนไว ้ทงันีเป้าหมายสุดทา้ยก็เพือ

การอยู่รอดของพวกเขาในฐานะทีเป็นมนุษยท์ีไดร้บัความเคารพและยอมรบัในการความเป็นชนพืนเมืองดงัเดิมของตน2 

ภายใตบ้ริบทของสทิธิมนุษยชน แต่ไม่ไดเ้คลอืนไหวเพอืช่วงชงิอาํนาจรฐั 

 กระนนัก็ตาม "สิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง" จะไม่เป็นประเด็นขึนมา หากว่าประเทศหรือรฐันันมี         

อตัลกัษณ์เดียว คนกลุ่มเดียวทวีถิีชีวติเหมอืนกนั เช่น ประเทศนอรเ์วย ์โปแลนด ์เป็นตน้ แต่จะเป็นประเด็นปญัหาความ

ขดัแยง้ขนึมาหากประเทศนนัมีหลายกลุ่มชน หลายชาติพนัธุ์ทีแตกต่างกนั และตอ้งมาอยู่ร่วมกนัในรฐัทีมีความแตกต่าง

หลากหลาย สงิทน่ีาสนใจคือ ในรฐัสมยัใหม่ทวัโลก ประเทศจาํนวนมากเกิดขนึจากการรวมตวัของกลุ่มคนทมีีหลากหลาย 

อตัลกัษณ์ หลากหลายกลุ่มชาติพนัธุใ์นประเทศและเขตแดนของตนเอง จึงทาํใหเ้รืองสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง

กลายเป็นขอ้ถกเถยีงตงัแต่นิยามและขอบเขตทสีามารถกระทาํไดใ้นแต่ละพนืท ี

 

4. ความตึงเครียดระหวา่งหลกัสทิธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองกบัหลกับูรณภาพแห่งดินแดนของรฐั 

 มองยอ้นเวลาไป 50-70 ปีทผี่านมา จะเห็นการเคลอืนไหวของกลุ่มชนในหลายพนืทเีรียกรอ้งสิทธิในการกาํหนด

ชะตากรรมของตนเอง ลุกขนึมาและบอกว่าตนเองมสีทิธินนั เมอืมกีารเคลอืนไหวของกลุ่มคนเหล่านีในประเทศใดประเทศ

หนงึขนึมาก็จะกลายเป็นประเดน็ขดัแยง้ในรฐันนัๆ ทาํใหก้ารถกเถยีงในประเด็นสิทธิการกาํหนดชะตากรรมของตนเองดาํเนิน

ไปโดยไม่มขีอ้สรุปชดัเจน ตดัสนิใจไดย้ากระหว่างสองหลกัการดงักลา่ว  

 หากมองประเทศทวัโลก 200 กว่าประเทศ เขตแดน พรมแดนทีขีดก ันัไวจ้นกลายเป็นประเทศทุกวนันี ก็มาจาก

ความขดัแยง้อย่างรุนแรงจากสงครามโลกครงัท ี1 และครงัท ี2 จนตอ้งแบ่งประเทศกนั เช่นเดยีวกนั หากมองยอ้นกลบัเวลา

ไปเมอื 200 กว่าปี ก็ไม่มใีครลุกขนึมาทา้ทายรฐัว่ารฐัไม่มอีาํนาจในการขดีเสน้แบ่งพรมแดนเหล่านี หลงัจากสงครามโลกครงั

ท ี2 องคก์ารสหประชาชาติไดก้าํหนดอย่างชดัเจนว่า จากนีไม่มไีปรฐัใดหรือประเทศหนึงประเทศใดสามารถมอีาํนาจไป

รุกรานประเทศอนืได ้นอกจากเป็นการป้องกนัพรมแดนประเทศของตนเอง  

 
2 "หลกัการกาํหนดใจตนเอง" (The Principle of Self – Determination), จุดสารความมนัคงศึกษา ฉบบัท ี122, หนา้ 2  (อา้งแลว้) 
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5. “สิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง" ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

 บางรฐัมกีารกาํหนดเรืองสิทธิในการกาํหนดชะตากรรมของตนเองไวใ้นรฐัธรรมนูญ แต่ก็มนีอ้ยรฐัมากทีระบุไว ้

เช่นนนั ในอดีตมีประเทศใหญ่ทีเขียนสิทธินีไวใ้นรฐัธรรมนูญคือ สหภาพโซเวียตกบัยูโกสลาเวยี และเพราะเหตุนี หลงั

สงครามเย็น สหภาพโซเวยีตจึงสามารถแบ่งพรมแดนของตนเองออกเป็นหลายประเทศได ้3 หลงัจากสองประเทศดงักลา่วได ้

แบ่งตนเองออกเป็นประเทศย่อยก็เกิดปญัหาขดัแยง้กนัเองภายในตามมา เพราะชนชนันาํหรือผูน้าํของประเทศย่อยๆนนัมอง

ว่าพรมแดนทีขีดแบ่งดินแดนนนัไม่น่าจะสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงของพืนที และเสนอใหม้ีการขีดแบ่งเขตแดนกนัใหม่ 

กลายเป็นประเด็นขดัแยง้ภายในขึนมา วิกฤตล่าสุดทีเราติดตามข่าวสารขณะนีคือ วิกฤตในเขตปกครองตนเองไครเมยี 

ประเทศยูเครน4 ซงึถอืเป็นสงิทตีกคา้งจากปรากฏการณ์ของโซเวยีตกบัรสัเซยีนนัเอง  

 ปจัจบุนัมนีอ้ยประเทศมากทกีาํหนดหลกัการนแีละอนุญาตใหป้ระชาชนหรือกลุ่มชาตพินัธุท์มีอีตัลกัษณ์แตกต่างกบั

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศของตนเองสามารถใชส้ทิธินีได ้ทเีห็นไดช้ดัคือ เอธิโอเปียกบัแคนาดา ทอีนุญาตใหช้นชาติพนัธุ์

กลุ่มใดกลุ่มหนึงทมีคีวามรูส้กึหรือตอ้งการแบ่งแยกตนเองเป็นประเทศใหม่สามารถทาํได ้

  

6. ทฤษฎทีีอธิบายถงึเหตทุีจะทําใหป้ระชาชนสามารถใชส้ิทธิกาํหนดชะตากรรมตนเองได ้

 ม ีทฤษฎหีลกัทีเกยีวขอ้งอยู่ 4 ทฤษฎ ีไดแ้ก่  

1) สทิธิพนืฐานเกียวกบัชุมชนในทางประวตัิศาสตรแ์ละการปกครอง รวมทงัการกดขจีากเจา้อาณานิคม 

   ทฤษฎีนีบอกว่า ถา้คนกลุ่มหนึงเป็นเจา้ของดินแดนนีมาก่อน เป็นมาตุภูมิ เป็นแผ่นดินแม่ แต่ถูกคนขา้งนอก

รุกราน เขา้มากดขี เขา้มาเป็นเจา้อาณานิคม คนกลุ่มนีสามารถกาํหนดชะตากรรมตนเองไดโ้ดยใหถ้อืเป็นสิทธิพนืฐานติด

ตวั เป็นสิทธิทีพึงมี และแน่นอนว่าจะตอ้งมกีารถกเถียงในเชิงประวตัิศาสตรเ์พอือา้งถงึความเป็นเจา้ของดนิแดนนนั ซงึหาก

ในพนืทนีนัๆมเีรืองเล่าทางประวตัิศาสตรท์ีแตกต่างกนั ก็จะกลายเป็นประเด็นขดัแยง้ขนึมาได ้กรณีของสกอตแลนดก์บั

องักฤษกเ็กิดประเด็นนีเช่นเดยีวกนั เพราะความขดัแยง้ของสองประเทศนีวางอยู่บนเรืองเล่าและประวตัศิาสตรท์แีตกต่างกนั  

 

 

 

 
3 สหภาพโซเวยีตไดล่้มสลายเมอื ค.ศ. 1991 ทาํใหส้าธารณรฐัต่าง ๆ แบ่งแยกตงัเป็นประเทศทงัหมด 15 ประเทศ  คือ (1) เอสโตเนีย (2) ลตัเวยี (3) ลทิวัเนีย (4) 

เบลาลุส (5) ยูเครน (6) รสัเซยี (7) อารเ์มเนีย (8) อาเซอรไ์บจาน (9) คาซคัสถาน (10) คีรก์ีซสถาน (11) มอลโดวา (12) ทาจกิิสถาน (13) เติรก์เมนิสถาน (14) 

อุซเบกิสถาน และ (15) จอรเ์จยี หลงัจากการแยกตวัออกมาปกครองอย่างเอกเทศแลว้ ประเทศเหล่านียงัมกีารรวมกลุ่มกนัเป็นเครือรฐัเอกราช 

(Commonwealth of Independent States - CIS) ยกเวน้ เอสโตเนีย ลตัเวยี และลทิวัเนยี 

4 วกิฤตการณ์ไครเมยี 2014 เป็นวกิฤตการณ์ทางการทูตในเขตปกครองตนเองไครเมยี ประเทศยูเครน อนัเป็นผลสบืเนืองจากการปฏวิตัิยูเครนซงึโค่นรฐับาล

ประธานาธิบดวีคิเตอร ์ยานูคอวชิในกรุงเคียฟ เมอืงหลวงของประเทศ ตงัแต่วนัท ี23 กุมภาพนัธ ์มกีลุ่มชาติพนัธุร์สัเซยีบางกลุ่มจดัการประทว้งคดัคา้น

เหตุการณ์ในกรุงเคียฟ และตอ้งการใหม้คีวามสมัพนัธก์บัประเทศรสัเซยีใกลชิ้ดยงิขนึ อา้งองิจาก "Ukraine’s Crimea: a hotbed of Russia-bound 

separatism". Euronews. 2014-02-26. 
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2) สทิธิพนืฐานเกียวกบัเจตจาํนงของเสยีงส่วนใหญ่เหนือดนิแดน 

      แนวคิดนีไม่มองจากอดีตเหมอืนทฤษฎแีรก แต่มองจากแว่นของปจัจุบนัเป็นหลกั คนทีอยู่ในดินแดนปจัจุบนัมี

ความตงัใจและเจตจาํนงทีอยากจะอยู่กบัใคร เช่นกรณีฮาวาย เริมมกีารเคลอืนไหวเพอืแยกตวัเป็นอิสระจากสหรฐัอเมริกา 

โดยไมม่องว่าอดตีทผี่านมาใครอยู่ในดินแดนแห่งนีมาก่อนหรือหลงั มองเพยีงแค่ว่า ณ ปจัจุบนั อยากอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของสหรฐัอเมริกาหรือไม่ กระนนัก็มีประเด็นว่าทาํไมมีเฉพาะคนฮาวายทีสามารถใชส้ิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเอง 

แลว้คนกลุ่มอนืๆทอียู่ในรฐัต่างๆของสหรฐัอเมริกาสามารถใชส้ทิธินีไดห้รือไม่ ขณะนีจงึกลายเป็นประเดน็ถกเถยีงว่าใครควร

เป็นคนกาํหนดว่าฮาวายสามารถใชส้ทิธินีในการกาํหนดชะตากรรมตนเองไดห้รือไม ่

 

 3) สิทธิทีตอ้งไดร้บัการชดเชยเพือการแยกตวั (อนัมาจากความคบัขอ้งหมองใจร่วมกนั และการละเมิดความ           

เสมอภาค) 

   ทฤษฎนีีบอกว่า คนกลุ่มหนึงกลุ่มใดสามารถบอกไดว้่าพนืทใีดสามารถกาํหนดชะตากรรมตนเองได ้ต่อเมอืคน

กลุ่มนันรูส้ึกว่าไม่มีความสุขทีจะอยู่กบัประเทศทีตนเองอยู่ในปจัจุบนัอกีต่อไป ดว้ยเหตุผลของการถูกกดข ีถูกรุกราน ถูก

เลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม จนทาํใหเ้กิดความรูส้ึกว่าเป็นพลเมืองชนัสองต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนกลุ่ม

ดงักล่าวก็สามารถใชส้ิทธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเองโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงความเป็นมาในอดีต แนวคิดนี ตวัอย่างเช่น 

กบฏพยคัฆท์มฬิอีแลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) ในศรีลงักา ทรูีส้กึว่าศรีลงักาหลงัไดร้บัเอกราชแลว้ 

รฐับาล(สงิหล)ปฏบิตักิบักลุม่ชาวทมฬิเหมอืนเป็นพลเมอืงชนัสอง เพราะฉะนนั จงึมสีทิธิทกีาํหนดชะตากรรมของตนเองได ้

 

4) การแบ่งแยกดว้ยความเห็นพอ้งตอ้งกนั (ผ่านการลงประชามติหรือการตดัสนิใจของชนชนันาํ) 

   ทงัสามทฤษฎขีา้งตน้ เราจะเห็นภาพความขดัแยง้ทหีนกัหน่วงและมกีารใชค้วามรุนแรงเพอืนาํไปสู่การใชส้ทิธิใน

การกาํหนดชะตากรรมตนเอง ทว่าก็ยงัมทีฤษฎีที 4 คือ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบัขดัแยง้ตอ้งเห็นพอ้งร่วมกนัผ่านการลง

ประชามติ หรือผ่านการตดัสินใจของผูนํ้ารฐันันๆ โดยผลการประชามติเป็นอย่างไรก็ใหด้าํเนินการไปตามนนั ไม่มีการ

ถกเถียงโตแ้ยง้กนัจนกลายเป็นความรุนแรงในภายหลงั กรณีตวัอย่างคือ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเชโกสโลวะเกีย ไดม้ีการ

ปฏิรูปประเทศ เป็นผลใหเ้กิดการแยกออกเป็นสองประเทศอิสระ คือ "สหพนัธ์สาธารณรฐัเช็ก" และ "สโลวกั" แบ่งเป็น 

"ชาวเชคโก" กลุ่มหนึง และ "ชาวสโลวาเกีย" อีกกลุ่มหนึง ผูน้าํของทงัสองกลุ่มเห็นพอ้งกนัว่า ต่างฝ่ายต่างไม่มคีวามสุขอกี

ต่อไปในการอยู่ร่วมกนั เพราะฉะนนัจงึควรลงประชามตเิพอืแยกจากกนัเป็นคนละประเทศดีกว่า 

   หลงัสงครามโลกครงัท ี2 เป็นตน้มา การแบ่งแยกประเทศโดยการเห็นพอ้งตอ้งกนั ส่วนใหญ่เป็นการเห็นพอ้ง

ดว้ยการลงประชามติของทุกฝ่าย และทีกาํลงัจะเกิดขึนเร็วๆนี คือ สกอตแลนดท์ีตอ้งการแยกตวัเองออกจากสหราช

อาณาจกัร ดว้ยทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัแลว้ว่าควรทาํประชามติเพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั โดยหลงัจากทผีลออกมาเป็นเช่นไรก็

ใหย้ดึผลนนัเป็นหลกั  
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7. การกาํหนดชะตากรรมของตนเองภายใน 

 สงัเกตว่า เรากล่าวถึงสทิธิและหลกัการในการกาํหนดชะตากรรมตนเองเพือนาํไปสู่การแยกตวัเป็นอิสระ หรือแยก

ประเทศออกมา (External Self-Determination) เป็นส่วนมากในช่วงตน้ แต่ในช่วงเวลา 20-30 ปีทีผ่านมา เริมมีการ

เปลยีนมมุมองและพูดถงึการกาํหนดชะตากรรมตนเองแบบ "ภายใน" (Internal Self-Determination) ขนึ ซงึมองว่าการใช ้

สิทธินี ไม่จําเป็นตอ้งเป็นไปเพือการแยกตวัเป็นประเทศอิสระ (secession) เพียงทางเดียวเท่านัน แต่สามารถอยู่ใน

ประเทศนนัๆ โดยใหส้ทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเองภายในแก่คนกลุ่มนนัมากขนึ ไดแ้ก่ 

 การกาํหนดสทิธิของคนกลุ่มนอ้ยใหช้ดัเจนมากขนึว่ามอีะไรบา้ง 

 การใหอ้าํนาจแก่คนกลุม่นอ้ยมากขนึในรูปแบบต่างๆ 

 การใหม้กีารกระจายอาํนาจ การปกครองตนเอง หรือการปกครองทอ้งถนิรูปแบบพเิศษ 

 การปรบัโครงสรา้งรฐัใหเ้ป็นแบบสหพนัธรฐั   

 การมพีนืทปีกครองร่วมระหว่าง 2 รฐั ซงึอาจเป็นรูปแบบทไีม่คุน้กนั คือรูปแบบการปกครองพนืทที ี2 รฐัทเีห็น

ไม่ตรงกนั มาตกลงร่วมกนัว่าทงัสองรฐัจะเป็นเจา้ของพนืทนีีร่วมกนั กรณีเช่นนีเกิดขนึจาํนวนมากในช่วงเวลา

ระหว่างสงครามโลกครงัที 1 ก่อนสงครามโลกครงัที 2 เพราะพรมแดนเป็นปญัหาระหว่างรฐัอย่างมากใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว เมอืตกลงกนัไม่ได ้ขอ้สรุปจึงเป็นการบริหารปกครองพนืทร่ีวมกนั โดยพนืทนีนัไม่ไดเ้ป็นของ

ประเทศใดประเทศหนึง ตวัอย่างเช่น บางเมอืงในเยอรมนี อยู่ระหว่างพรมแดนโปแลนดก์บัเยอรมนีทีตกลงว่า

จะบริหารจดัการพนืทร่ีวมกนั  

 การบริหารจดัการพืนทโีดยองคก์ารสหประชาชาติ (UN) เช่น ประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนีา หลงัจากทมีคีวาม

ขดัแยง้และรุนแรงกนัอยา่งยาวนานโดยไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้

 

8. ผลลพัธจ์ากความขดัแยง้เรืองการกาํหนดชะตากรรมตนเอง 

 สาํหรบัขอ้ขอ้แยง้เกียวกบัการกาํหนดชะตากรรมตนเอง (Conflict of Self-Determination) แผนภาพดา้นล่างนี

จะแสดงใหเ้ห็นถงึปจัจยัหรือตวัแปรทีทาํใหเ้กิดผลลพัธท์างออกทแีตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี  
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ตวัแปรสาํคญัทีเป็นตวักําหนดว่าจะเรียกรอ้งสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองไดส้าํเร็จหรือไม่ ม ี4 ตวัแปร 

คือ 

1) ความชอบธรรมของฝ่ายทอีา้งสทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเองและของฝ่ายทไีม่เห็นดว้ย 

   กล่าวคือ สิงทีเราเรียกรอ้งหรือบอกกบัสงัคมนัน มีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใด มคีวามเป็นเหตุเป็นผล

อย่างไร ยอ้นกลบัไปทบทวนทงั 4 ทฤษฎทีเีกยีวกบัสทิธิในการกาํหนดชะตากรรมตนเองขา้งตน้ แนวคิดใดเป็นตวัหนุนใหข้อ้

เรียกรอ้งมนีาํหนกัมากขนึหรือไม่ ทงัเรืองประวตัิศาสตร ์ดินแดน การคบัขอ้งหมองใจ การถูกละเมดิความเสมอภาค หรือ

แมแ้ต่การเรียกรอ้งเพอืใหเ้กิดการเห็นพอ้งตอ้งกนั ทงัหมดนีเป็นความชอบธรรมทเีราตอ้งเลอืกในการสอืสารกบัประชาคม

โลกว่าเราตอ้งการอะไร จากสาเหตุใด จะใชข้อ้ใดใหเ้ป็นนาํหนกัของเรา ความชอบธรรมนีจึงเป็นอาํนาจรูปแบบหนึง (เป็น

อาํนาจอ่อน) ทจีะทาํใหค้นเชอืถอืและคลอ้ยตามเราได ้

2) อาํนาจแขง็ของฝ่ายทขีดัแยง้ 

   ปจัจยันี คือ กองกาํลงัทหารทต่ีอสูก้นั เป็นการวดักนัดว้ยกาํลงัทหาร  

3) การสนบัสนุนและการต่อตา้นจากอาํนาจภายนอก 

   นอกจากสองปจัจยัขา้งตน้ซงึเป็นปจัจยัภายในประเทศแลว้ ยงัตอ้งอาศยัปจัจยัจากนานาประเทศเขา้มาร่วมดว้ย

ว่ามีประเทศใดทีเห็นอกเห็นใจในขอ้เรียกรอ้งของเรา หรือมีประเทศใดทีต่อตา้นการเรียกรอ้งเพอืกําหนดชะตากรรมของ

เราบา้ง อย่างไรก็ตาม การทีรฐัอืนๆจะเขา้มาเป็นปจัจยัในการเรียกรอ้งการเป็นรฐัอิสระนนั เป็นเรืองทเีกิดขนึไดย้าก เพราะ

ประเทศส่วนใหญ่มกัไม่สนบัสนุนใหใ้ครแยกตวัเองเป็นอิสระ เพราะอาจจะส่งผลยอ้นกลบักลบัมาเกิดขนึในประเทศเขาได ้ 
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4) ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจทต่ีางประเทศจะได ้(ทรพัยากรธรรมชาตแิละภูมศิาสตรก์ารเมอืง) 

   ปัจจยันีตอ้งพิจารณาดว้ยว่าการใชส้ิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองไม่ว่าเป็นการแยกประเทศแบบ 

"ภายนอก" หรือการกาํหนดชะตากรรมตนเองแบบ "ภายใน" รูปแบบใดรูปแบบหนึงก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในทิศทางใด มี

ประเทศอนืใดทีจะไดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจไปดว้ยหรือไม่ กรณีตวัอย่างประเทศเมยีนมาร ์(พม่า) นานาชาติสนบัสนุนให ้

เป็นสหพนัธรฐัทเีปิดโอกาสใหก้ลุ่มชาติพนัธุต่์างๆจาํนวนมากเป็นอสิระสามารถกาํหนดชะตากรรมตนเองภายในได ้ก็เพือจะ

ไดเ้ป็นพนัธมติรกนั เพราะนานาชาตกิ็จะไดป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจดว้ยโดยการเจรจาตรงกบักลุม่ชาติพนัธุน์นัเลย 

 

 ปจัจยัทงั 4 ทกีล่าวมานี สามารถกาํหนดผลลพัธข์องความขดัแยง้ได ้ซงึหากลองมาดูผลลพัธท์เีกิดขนึทวัโลก จะ

สามารถแบ่งกลุ่มผลลพัธไ์ด ้6 กลุ่ม ดงันี  

(1) การกาํหนดชะตากรรมตนเองภายนอก สามารถแยกตนเองเป็นอิสระโดยเห็นพอ้งตอ้งกนั: เป็นการ

แยกตวัเองเป็นอสิระโดยการเหน็พอ้งจากทุกฝ่าย เช่น "สหพนัธส์าธารณรฐัเช็ก" และ "สโลวกั" ททีงัสอง

ฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าควรแยกออกเป็นสองประเทศดีกว่าอยู่ดว้ยกนั และหากกนัยายน ปี 2014 

สกอตแลนดผ์่านการทาํประชามติในการแยกตวัเองออกจากองักฤษ ก็จะเป็นอีกตวัอย่างหนึงในกลุม่นี อกี

กรณีหนึง ซึงมีความเป็นไปไดใ้นอีก 10-20 ปีขา้งหนา้ คือ ไอร์แลนดเ์หนือ หากคนคาทอลิกอยู่ใน

ไอรแ์ลนดเ์หนือเป็นจาํนวนมากขนึกว่าปจัจุบนั และสามารถจดัประชามติจนกลายเป็นความตอ้งการของ

คนส่วนใหญ่ ก็อาจเป็นอกีหนึงตวัอย่างในอนาคตทสีามารถแยกตวัเองเป็นอสิระได ้ทงันี การทําประชามติ

จะเกดิขึนได ้กต็่อเมือคู่ขดัแยง้เห็นพอ้งร่วมกนัว่าจะหาทางออกดว้ยวิธีนี และประชาชนจะตอ้งเห็นดว้ย 

ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะยดึถอืหรือคิดว่าเป็นทางออกแต่ฝ่ายเดียว การทาํประชามติก็จะไม่สามารถเกิดขนึได ้

และหากยืนยนัทีจะทาํฝ่ายเดียวก็ยงัไม่เพียงพอทีจะเปิดโอกาสใหผู้ส้งัเกตการณ์จากภายนอกเขา้มา

สงัเกตการณ์การลงประชามติในประเทศนนัไดด้ว้ย ตวัอย่างเช่น กรณีของศรีลงักา มกีารทาํประชามติโดย

ภาคประชาสงัคมและกลุ่มคนทเีป็นคนทมฬิพลดัถนิ (diaspora) ทอียู่นอกประเทศ และจดัทาํประชามติ

เฉพาะคนทอียู่นอกศรีลงักาว่ามคีวามตอ้งการแยกประเทศเป็นอิสระหรือไม่ สองในสามของจาํนวนคนที

ลงคะแนนเสยีงตกลงแยกประเทศ แต่ไม่มผีลในทางปฏบิตัเิลย เท่ากบัเป็นเพยีงการประเมนิเสียงเบืองตน้

เท่านนัเอง เพราะรฐับาลศรีลงักาไม่ไดร้บัรูแ้ละไม่ไดย้อมรบัใหม้ีการทาํประชามติแบบนี ดงันนั ผลที

ออกมาไม่ไดม้ผีลอย่างไรทางการเมอืง การทาํประชามตฝ่ิายเดียวมผีลเพียงแค่ความชอบธรรมสาํหรบัคน

ทอีอกมา แต่ไม่มผีลไปถงึคนทไีม่ไดแ้สดงออกดงักล่าว   

 

(2) การแยกตนเองเป็นอิสระแบบทีมีขอ้ขดัแยง้กนั: มีความขดัแยง้อย่างรุนแรงเกิดขึนในติมอรต์ะวนัออก 

และโคโซโวก่อนทีจะสามารถแยกตวัเป็นอสิระได ้และทเีราจะเห็นในอนาคตคือกรณีของไครเมยี 
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(3) ความขดัแยง้ทีถูกแช่แข็งกบัขอ้เรียกรอ้งแยกตวัเป็นอิสระ: กลุ่มนีเป็นผลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความ

พยายามตอ้งการแยกตวัเองเป็นอิสระ แต่ว่าการเคลือนไหวดงักล่าวไม่ไปถึงไหน ไม่สามารถเดินเกม

ทางการเมอืงได ้เท่ากบัว่ากระบวนการเรียกรอ้งเพือการแยกตวัเป็นอสิระนันไดถู้กแช่แข็งไว ้ประหนึงว่า

ไม่มใีครสนใจหรือรบัรูใ้นสถานการณ์ว่าคนกลุ่มนีมคีวามตอ้งการแยกตวัเป็นอิสระอีกต่อไป ตวัอย่างกลุ่ม

ประเทศเหล่านี คือ ไซปรสัเหนือ, อบัคาเซีย, เซาทอ์อสเซเตีย, นาการโ์น-คาราบคั และทรานสนิ์สเทรีย 

ตอ้งการแยกตวัเป็นอิสระ มเีพยีง 1-2 ประเทศเท่านนัทมีรีฐัรบัรอง เช่น ตุรกีรบัรองไซปรสัเหนือ เป็นตน้ 

ขณะทปีระเทศอืนๆไม่ยอมรบัรูแ้ละไม่ยอมรบัว่าคนในกลุ่มประเทศนีตอ้งการแยกตวัเป็นอิสระ  ความ

น่าสนใจอย่างยงิในกลุ่มผลลพัธนี์คือ กลุ่มประเทศเหล่านีประกาศตนเองว่าเป็นประเทศแลว้ เช่น ไซปรสั

เหนือ แต่กระนนั คนในประเทศไซปรสัเหนือเองก็มสีองขวัความคิดทแีตกต่างกนั ฝ่ายหนึงยอมรบัการ

เป็นประเทศใหม่ แต่อีกฝ่ายหนึงอยากกลบัไปผนวกรวมกบัรฐัเดิมโดยใหม้กีารกาํหนดชะตากรรมตนเอง

ภายในรูปแบบอืนขนึมา ทาํใหก้ารเคลือนไหวของกลุ่มขบวนการทีตอ้งการเป็นอิสระนนั ไม่สามารถ

เคลอืนไหวต่อไดอ้กี  

 

(4) ความขดัแยง้ทีถูกแช่แข็งทีไม่มีขอ้เรียกรอ้งเพือแยกตวัเป็นอิสระ: สถานการณ์ของกลุ่มนีคือกลุ่ม

ขบวนการเคลอืนไหวยงัมคีวามขดัแยง้กบัรฐั และไม่สามารถหาขอ้ตกลงกนัได ้รวมทงัไม่สามารถหาทาง

ออกร่วมกนัภายในประเทศไดว่้าจะแยกตวัออกเป็นประเทศใหม่ดี หรือจะกําหนดชะตากรรมตนเองอยู่

ภายในประเทศดี เช่น กรณีแคชเมียรแ์ละทิเบต ก็อยู่ดว้ยสถานการณ์นิงเช่นนีมานานกว่า 50 ปีแลว้ 

เพราะทงัจนีและอนิเดยีก็จะไม่ยอมใหท้งัสองแยกประเทศ 
 

(5) การกาํหนดชะตากรรมตนเองภายในโดยเห็นพอ้งตอ้งกนั: กลุ่มนีสามารถกําหนดชะตากรรมตนเอง

ภายในดว้ยการเหน็พอ้งตอ้งกนัของคนในประเทศ กลายเป็นเขตปกครองตนเอง (autonomy) เช่น หมู่

เกาะโอลนัดท์เีคยเป็นขอ้ขดัแยง้ระหว่างฟินแลนดก์บัเดนมารค์, ส่วนหมู่เกาะแฟโรส ์เคยเป็นขอ้ขดัแยง้

ระหว่างเยอรมนักบัอิตาล ีก็ไดร้บัอาํนาจในการดูแลตนเองระดบัหนึง และตวัอย่างใกล ้ๆ ทรูีจ้กักนัดีคือ

กรณีของอาเจะห ์ประเทศอินโดนีเซยี และบงัซาโมโร ประเทศฟิลปิปินส ์กรณีในอนาคตคือพม่าทอีาจจะ

เป็นสหพนัธรฐั หรือรูปแบบอืนใด และเมอืไม่นานนี เยเมนก็เริมมขีอ้ตกลงทีจะแบ่งประเทศเป็น 6 ส่วน

เพอืจดัการตนเองภายใตป้ระเทศเยเมนเช่นกนั 
 

(6) การกาํหนดชะตากรรมตนเองภายในทตีอ้งหาทางเลอืกทางการเมอืงภายในทจีะเป็นทางออกได:้ กลุ่มนี

เป็นการกําหนดชะตากรรมตนเองแบบภายใน แต่ระยะอนัใกลย้งัไม่ทราบแน่ชัดว่าทางออกจะเป็น

รูปแบบใด เช่น กรณีของพม่าก็อาจถูกจดัในกลุ่มนีไดเ้ช่นกนั หรือกรณีของควเิบค, คาตาโลเนีย, หรือ

บาสกท์เีรียกรอ้งการจดัการตนเองแต่ยงัไม่ไดข้อ้สรุป  
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จะเห็นว่าม ี6 ความเป็นไปไดส้าํหรบัการกาํหนดชะตากรรมตนเอง ในแต่ละทางของทุกความเป็นไปไดก้็ยงัย่อยได ้

อีกหลายรูปแบบ ซงึบางเสน้ทางจบลงดว้ยดี บางเสน้ทางเดินไปดว้ยความยากลาํบาก และก็มแีมก้ระทงัสถานการณ์ถูกแช่

แขง็จนไมส่ามารถเคลอืนไหวไปในทศิทางใดๆต่อไปไดอ้กี ความรูเ้หลา่นีกาํลงับอกเราว่า ทางออกมไีดห้ลายทาง อยู่ทรีฐั นกั

เคลอืนไหวทเีห็นต่างจากรฐั และคนทาํงานสนัติภาพจะคิดออกแบบทางเลอืกอย่างสรา้งสรรค ์และมยีุทธศาสตรท์ีเหมาะแก่

พนืททีสีอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง มคีวามเป็นไปไดจ้ริงมากนอ้ยเพยีงใด  

 การคิดถงึเรืองนีจาํเป็นตอ้งคิดยาวและวางแผนเป็นขนัเป็นตอน บนฐานความจริงและความเป็นไปไดด้ว้ย ดงัทีมี

คาํพูดทมีกัจะกลา่วกนัคือ การเมืองเป็นเรืองของศิลปะแห่งความเป็นไปได ้ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


