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 แนวคิด “สิทธิในการก าหนดใจตนเอง” (Right to Self - determination) ได้เร่ิมต้นขึ้นในศตวรรษท่ี ๑๘ โดยองค์การสหประชาชาติได้มีมติท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีให้ความชัดเจนต่อแนวคิดดังกล่าว คือ มติท่ี ๑๕๑๔ และมติ ๒๖๒๕ ในป ี๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ ตามล าดับ ท าให้แนวคิดฯ นีไ้ด้ถูกน ามาใชท้ั้งทางบวก เช่น ติมอร์
ตะวันออก (พ.ศ.๒๕๔๒) ซูดานใต้ (พ.ศ.๒๕๕๔) ท่ีสามารถลดปญัหาความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนความไมเ่ท่าเทียมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาได้ในระดับหนึง่ ในสว่นผลกระทบทางลบ  เชน่ เคอร์ดิสถาน (พ.ศ.๒๕๖๐) และคาตาโลเนยี (พ.ศ.๒๕๖๐) ได้ถูกน าไปขยายผลจนท าให้เกิด
ความแตกแยกในสงัคมเปน็วงกวา้ง จนในท่ีสุดอาจกลายเป็นวิกฤติการณ์เลวร้าย ส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การวิเคราะห์
และท าความเข้าใจกับแนวคิดฯ ดังกล่าวนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ตระหนักและน าไปประยุกต์เป็นนโยบายส่งเ สริมการรับรู้
และความเข้าใจท่ีถูกต้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐาน มีศักด์ิศรี และมีโอกาสทางสงัคมให้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังประสานแนวคิดพร้อมกับ
แสวงหาจุดร่วมของผู้ท่ีมีความเห็นต่าง เพ่ือป้องกันการเบี่ยงเบนน าแนวคิดการก าหนดใจตนเองไปสร้างความเข้าใ จท่ีไม่ถูกต้อง อันเป็นสาเหตุน ามาซึง่ความ 
ไมส่มัครสมานสามัคคีของคนในชาติ 

แนวคิด “สิทธิในการก าหนดใจตนเอง (Right to Self - determination)” : อิสรภาพและความขัดแย้ง 

 ความเป็นมา 
 แนวคดิ “สทิธิในการก าหนดใจตนเอง” (Right to Self - determination) 
ได้เริม่ต้นข้ึนในศตวรรษที ่๑๘ จากกระแสชาตินิยมของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม
ทีก่ระจายอยู่ในจกัรวรรดิและราชอาณาจกัรต่างๆ ในยุโรป ทีต้่องการรฐัเอกราช 
หรือต้องการแยกดินแดนออกจากรัฐเดิม เพ่ือไปรวมตัวกับรัฐข้างเคียงที่มี
วัฒนธรรมหรอืชาติพันธ์ุเดียวกนั โดยมผีลบงัคบัใชก้บัรฐัทีเ่ปน็สมาชกิขององคก์าร
สหประชาชาติ ตามมติที่ ๑๕๑๔ (XV) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  
ลงวันที ่๑๔ ธ.ค. ๑๙๖๐ เรือ่ง “การใหเ้อกราชแกดิ่นแดนอาณานิคม” (Declaration 
on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)  
ผลของมติน้ี ท าใหก้ารปลดปลอ่ยอาณานิคมประสบความส าเร็จ  
 ต่อมาในปี ๑๙๗๐ จากมติ ๒๖๒๕ (XXV) แนวคิดฯ น้ีได้ถูกพัฒนา
เปน็กฎหมายระหว่างประเทศ เรือ่ง “ความสัมพันธ์ฉันท์มติรและความรว่มมือ
ระหว่างประเทศ” (Declaration on Principal of International Law  
concerning Friendly Relations and Cooperation among States) 
ผลของมติน้ี ท าใหส้ทิธิในการก าหนดใจตนเองต้องยึดหลักผลประโยชน์ทั่วไป
ของประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ ตลอดถึงหลักบูรณภาพแห่งดินแดน และหลักในการรักษา
ขอบเขตดินแดนอาณานิคม (Uti Possidetis Juris) ด้วยเหตุน้ี แนวคดิฯ น้ีอาจสรปุ
ได้ว่า การให้เอกราชกับดินแดนอาณานิคมและมีขอบเขตในบริบทของ 
สทิธิมนุษยชนแต่ไม่เป็นการยอมรับการกระท าใดที่ขัดต่อหลักบูรณภาพ 
แหง่ดินแดนหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

 ผลกระทบทางบวกของแนวคิดฯ 
 อินโดนีเซีย : เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๔๒ รัฐบาลอินโดนีเซียยินยอม
ให้ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพ่ือแยกตัวเป็นเอกราช โดยมีผู้น า คือ 
ไก ราลา ชานานา กุฌเมา ผลปรากฏว่า ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออก
สนับสนุนการแยกตัวเปน็เอกราชรอ้ยละ ๘๐ แต่อย่างไรกต็าม กลุม่ทหารบา้น 
ติดอาวุธ (militia) ที่นิยมอินโดนีเซีย ได้ก่อเหตุรุนแรงเผาท าลายอาคาร
บ้านเรือนและเข่นฆ่าประชาชนที่สนับสนุนการเป็นเอกราช ปมความขัดแย้ง
ที่เกิดข้ึนก็ด้วยความแตกต่างของการเมือง ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 
ที่ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตมีช่องว่างทางสังคมระหว่างส่วนกลางและท้องถ่ิน
มีความแตกต่างกันมาก รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้สหประชาชาติ
ต้องตัดสินใจจัดต้ังกองก าลังนานาชาติ ( International Force in East  
Timor : INTERFET) เพ่ือส่งเข้าไปรักษาสันติภาพ และด าเนินการสนับสนุน
ติมอรต์ะวันออกจนได้รบัเอกราชเมือ่วันที ่๒๐ พ.ค.๒๕๔๕  และเรยีกประเทศน้ี
อย่างเป็นทางการว่า ติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) 
 ซูดาน : เมือ่วันที ่๙  ม.ค.๒๕๕๔ ซูดานใต้ได้ประกาศต้องการแยกตัว
ออกจากซดูานเหนืออย่างเปน็ทางการ โดยสบืเน่ืองมาจากความตกลงสนัติภาพ
เบด็เสรจ็ระหว่างรัฐบาลกลางคาร์ทูม และกองทัพปลดปล่อยประชาชน
ซูดาน (SPLA/M) ซึ่งมีนาย จอห์น กาแรง เป็นผู้ก่อต้ังกองทัพ จากผลการ 
ลงประชามติ ประชาชนซูดานใต้มีคะแนนเสียงข้างมากเกือบร้อยละ ๙๙  
รัฐบาลซูดานจึงยอมรับมติและให้ซูดานใต้มีสิทธิในการปกครองตนเอง 
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 นับได้ว่าเปน็การยุติความขัดแย้งภายในประเทศทีม่มีาอย่างยาวนานลงใน
ทีส่ดุ โดยจุดเริ่มต้นความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างซูดานเหนือและซูดานใต้
กว่า ๑๗ ปี มีที่มาจาก ชาวซูดานใต้ที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ต้องการอยู่
ภายใต้อ านาจการปกครองโดยชาวมุสลิมทางซูดานเหนือ อีกทั้ง สิทธิ
ผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และทรัพยากรล้วนเอ้ือต่อทางการของ
รัฐทางเหนือมากกว่าทางใต้ ท าใหบ้รรดาตัวแทนทางใต้รูส้ึกว่าตนถูกกีดกันจาก
เวทีการเมืองและเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องช่วงชิงฐานะทางการเมืองใหเ้ทา่เทยีม
กับทางเหนือ จนน าไปสู่การจัดต้ังขบวนการปลดปล่อยประชาชาติซูดานเพ่ือ
เรียกร้องอ านาจในการปกครองตนเอง และมีรัฐบาลเป็นของตนเองน่ันเอง 
 
 ผลกระทบทางลบของแนวคดิฯ 
 อิรัก : เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๐ ชาวเคิร์ด (Kurd)  ในพ้ืนที่ปกครอง
ตนเองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอาร์บิล สุไลมานิยะห์ และโดฮุก  
ได้จดัท าประชามติเพ่ือแยกสามจังหวัดเป็นรัฐเอกราช การลงประชามติครั้งน้ี 
ไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย โดยผู้ริเริ่ม  คือ มาสซูด บาร์ซานี ผู้น าชาวเคิร์ด  
มีคูหาให้ลงประชามติทั้งหมด ๑๒,๐๗๒ แห่ง ซึ่งผลการลงประชามติภายใน  
๒๔ ชั่วโมง พบว่า ผู้ลงคะแนนเสียงมากกว่า ร้อยละ ๙๒ สนับสนุนการแยก
ดินแดนและสรา้งรฐัเอกราชส าหรบัชาวเคิร์ดในอิรัก ถือเป็นการแสดงพลังทาง
สัญลกัษณต่์อรฐับาลอริกั ทัง้น้ี สบืเน่ืองมาจากปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดที่มี
หลายล้านคนกระจายตัวอยู่ในประเทศ อิหร่าน อิรัก ตุรกี ซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นของตนเอง ท าให้เกิดการเรียกร้องที่จะต้ังเป็นประเทศ
เคอร์กิสถาน (Kurdistan) แต่ถึงทุกวันน้ีก็ได้ถูกปราบปราม ท าให้การ 
ลงประชามติไมเ่กดิผล ทัง้ยังสรา้งความแตกแยกมากย่ิงข้ึน 
 สเปน : เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ รัฐบาลสเปนประกาศใช้ก าลัง 
ต ารวจเข้าควบคุมคูหาเลือกต้ังในแคว้นคาตาโลเนีย เพ่ือสกัดกั้นการลง
ประชามติ โดยมี นายคาร์เลส ปุยเดมองต์ เป็นผู้น ารัฐบาลท้องถ่ินเรียกร้อง
ให้คาตาโลเนียเป็นชาติเอกราชจากรัฐบาลกลางสเปนอย่างเต็มรูปแบบ  
ซึ่งผลการลงประชามติภายใน ๔๘ ชั่วโมง พบว่า ผู้ลงคะแนนเสียงร้อยละ 
๙๐ เลือกที่จะแยกตัวออกจากสเปน แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ีขัดกับ
รัฐธรรมนูญสเปนที่ไม่อนุญาตให้จัดการออกเสียงลงคะแนนว่าด้วยเอกราช
ไม่ว่าในภูมิภาคใด ๆ ก็ตามภายในประเทศ และถือว่าการจัดให้มีประชามติ
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหากปราศจากความยินยอมของรัฐบาล ทั้งน้ี 
แคว้นคาตาโลเนีย เป็นแคว้นที่มีรัฐบาลอิสระในการปกครอง มีนโยบาย 
ด้านภาษี สาธารณสุข และการศึกษาเป็นของตนเอง มีภาษาคาตาลุญญา
เป็นภาษาท้องถ่ิน มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่เป็นอัตลักษณ์ของแคว้น รวมถึงยัง
เป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งร่ ารวยที่สุด และถือเป็นแคว้นที่สร้างรายได้ส าคัญอย่าง
มากใหแ้กป่ระเทศสเปน แต่กลบัไมไ่ด้รบัการดูแลอย่างทีค่วรจะเปน็  ด้วยเหตุน้ี จึง
มีการเรียกร้องให้มีการลงประชามติแยกตัวออกจากสเปน หลังจากที่
เศรษฐกิจของสเปนเผชิญภาวะวิกฤติต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา 
  
บทวเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ 
 แนวคิดสิทธิในการก าหนดใจตนเอง มีจุดมุ่งหมายหลักในการส่งเสริม
ความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนกับทุกประเทศทั่วโลก ฉะน้ันเพ่ือไม่ให้น า
แนวคดิฯ น้ีไปแสวงหาประโยชน์อย่างไมถู่กต้อง และปอ้งกนัการน าแนวคดิน้ีมา

เปน็ข้ออา้งสรา้งความเสยีหายให้กับประเทศ รัฐบาลจึงต้องพัฒนาประเทศให้
ครอบคลมุทกุมติิ โดยผูน้ าควรมกีารบริหารบา้นเมอืงทีดี่ แกไ้ขปญัหาการเมอืง 
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนท าให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่
มีชีวิตความเปน็อยู่ทีดี่ข้ึนได้ นอกจากน้ี ควรมกีารทบทวนรปูแบบในการเข้ามามี
สว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการตัดสนิใจอืน่ๆ อาทิ การเลือกต้ัง การรบัฟัง
ความคดิเหน็สาธารณะ โดยเน้นการมสีว่นรว่มของประชาชนในทกุภาคสว่น 
 จากบทเรียนของหลายประเทศคงจะเป็นข้อคิดให้กับประเทศไทย 
ในการใช้แนวทางสันติวิธีโดยการเจรจาพูดคุย (Peace Dialogue) กับผู้ที่
เห็นต่างจากรัฐทั้งในพ้ืนที่และในต่างประเทศให้มีความต่อเน่ืองมากย่ิงข้ึน 
เช่นเดียวกัน รัฐบาลควรใช้โอกาสน้ีเสริมสร้างความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิต
ของคนในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมถึงควรเร่งรั ด 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น และลดความ
หวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐโดยยึดถือความเป็นธรรม กระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนา
กลไกคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของประชาชน สิง่เหลา่น้ีจะเป็นหนทางหน่ึงในการ
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้เกิดข้ึนได้ 
 นอกจากน้ี  ประเทศไทยยังได้เปน็หน่ึงในประเทศทีร่ว่มรบัรองปฏญิญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี ๒๔๙๑ และได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่มีการภาคยานุวัติ เมื่อวันที ่ 
๒๙ ต.ค.๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๒๕๔๐ 
โดยมกีารต้ังข้อสงวนระบใุน ข้อที ่๒ วรรค ๑ เรือ่ง สทิธิในการก าหนดใจตนเอง  
ที่ได้ตีความตามปฏญิญาและแผนปฏบิติัการเวียนนากล่าวคือ “มิให้ตีความว่า
อนุญาต หรือสนับสนุนการกระท าใดๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยก หรือท าลาย 
บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเอกภาพทางการเมอืงของรฐั เอกราชอธิปไตย ไมว่่า
ทัง้หมดหรอืบางสว่น”  ประกอบกบั ประเทศไทยเองไมไ่ด้เปน็เจา้อาณานิคม และ
ยังมีลักษณะเป็นพหุสังคม ที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสันติมาอย่างยาวนาน 
ดังน้ัน เพ่ือไมใ่หม้กีารน าแนวคดิฯ น้ีมาสรา้งความแตกแยกข้ึนภายในประเทศ  
ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้กองทพัไทยในฐานะหน่วยงานหลัก 
ด้านความมัน่คง ควรเรง่เสรมิสรา้งความรบัรูแ้ละเข้าใจทีถู่กต้องกบัประชาชนใน 
ทกุพ้ืนที ่และเผยแพรใ่หส้งัคมวงกว้างได้รับรู้ข้อเท็จจริงน้ีไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือน ามาซึง่การอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุ ขณะเดียวกนั การปฏบิติังานของกองทพั
จงึควรมคีวามระมดัระวังเพ่ือไมใ่หเ้กดิการสร้างเงื่อนไขใหม่ในการน าไปสู่การ
เรียกร้องสิทธิในการก าหนดใจตนเองที่เกิดข้ึนมาแล้วในหลายประเทศ  
 
 

ข้อมูลอ้างอิง 
๑. https://www.thairath.co.th/content/1080769  
๒. http://infantry7001bat.dx.am/KM/LESSON%201(1-56).pdf 
๓. https://www.posttoday.com/world/news/517695  
๔. http://www.geocities.ws/wichai_chucherd/separatisminindonesia-2.html 
๕. http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa/detail.php?ID=68 
๖. http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F06843.pdf 
๗. http://www.geozigzag.com/pdf/59.pdf 
๘. http://www.polsci-law.buu.ac.th/journal/document/7-3/19.pdf 
๙. https://www.gotoknow.org/posts/566495 

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://ssc.rtarf.mi.th 
                          บทวิเคราะห์โดย นางสาวกรรณิการ์ มหาสารกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศศย.สปท. 

f Thailand  

 
S S C 

c u s 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา SSC  Focus    กรุณาส่งข้อคิดเห็นของท่านมายังคณะผู้จัดท า (ศศย .สปท.)  T/F : ๐๒ ๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖

    ๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิ่มเติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม

           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….


