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การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล และแนวทางในการขยาย

ความรวมมือ ปฏิสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหกับองคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC ) โดยประเมิน
จากปฏิสัมพันธระหวางไทยและ OIC ต้ังแตไทยเขาเปนประเทศผูสังเกตการณใน OIC ในป 2541 ถึง
ปจจุบัน ซึ่งที่ผานมา ไทยใหความสําคัญเปนอยางมากและพยายามที่จะเขาไปรวมมือกับ OIC และ
ประเทศสมาชิกในกรอบการประชุมที่สําคัญ ๆ อาทิ การประชุมประจําประดับรัฐมนตรีตางประเทศ 
(Islamic Conference of Foreign Ministers–ICFM) และการประชุมสุดยอดสมัยสามัญ (OIC 
Summit) โดยมีหัวหนาคณะผูแทนระดับสูงเขารวมประชุม อาทิ รัฐมนตรี ผูชวยรัฐมนตรี ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  

นับแตเกิดเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตในป 2547 เปนตนมา OIC ไดให
ความสนใจและพยายามเขามามีบทบาทเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตและชุมชนมุสลิมในพื้นที่มากข้ึน 
ซึ่งฝายไทยไมไดปดกั้น และไดใชแนวทางรักษาการติดตอประสานงานกับสํานักเลขาธิการ OIC และ
ประเทศสมาชิกมาโดยตลอดเพื่อใหเห็นวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนประเด็นภายในประเทศ 
มิใชปญหาความขัดแยงทางศาสนา และไดดําเนินการที่สําคัญ ๆ อาทิ การจัดสงคณะผูแทนระดับสูง
เดินทางไปเยือนสํานักเลขาธิการ OIC และเชิญฝาย OIC มาเยือนไทยหลายครั้ง รวมทั้งเชิญเลขาธิการ 
OIC เดินทางมาเยือนไทยในป 2550 พบหารือกับนายกรัฐมนตรี บุคคลสําคัญ ผูนําศาสนาอิสลาม  
ซึ่งการเยือนไทยครั้งน้ัน นายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และ
ศาสตราจารย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการ OIC ไดจัดแถลงขาวรวมกันและออกเอกสาร
แถลงขาวรวม (Joint Press Statement) โดยฝาย OIC ไดแสดงการสนับสนุนแนวทางสมานฉันท
และสันติวิธี และการแกไขปญหาที่ตนเหตุแบบบูรณาการ พรอมทั้งเคารพใน อัตลักษณ วัฒนธรรม 
และศาสนาของประชาชนในพื้นที่  หลังจากที่ไทยและ OIC มีแถลงการณรวมกันในป 2550 จนถึงป 
2555 ไทยก็ยังใหความสําคัญกับเวทีการประชุม OIC มาโดยตลอด โดยสงคณะผูแทนระดับสูงไปรวม
ประชุมทุกครั้ง แมวาไทยเปนเพียงประเทศผูสังเกตการณ ไมสามารถเขารวมประชุม closed session 
แตก็สามารถใชประโยชนจากการที่ไปประชุมประสานงานพบปะหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
หรือพูดคุย  

corridor กับระดับสูงของประเทศตาง ๆ ได อยางไรก็ตาม ในระยะหลัง ต้ังแตป 2556 
จนถึงปจจุบัน ดูเหมือนวา การติดตอระหวางไทยกับ OIC คอนขางขาดความตอเน่ือง และไมคอยสง
ผูแทนระดับสูงไปรวมประชุม โดยจะพิจารณาประเด็นสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนหลัก 
โดยเฉพาะการแกไขถอยคําในรางขอมติ กลาวคือ หากรางขอมติมีเน้ือหาไมเปนผลเสียตอไทย หรือ
สามารถยอมรับไดก็จะไมพิจารณาเสนอผูแทนระดับสูงไปรวมประชุม  

ผูศึกษาเห็นวา ไทยควรใชประโยชนใหเต็มที่ในฐานะผูสังเกตการณประเทศเดียวในอาเซียน
ที่ไมใชเปนประเทศมุสลิม ไทยมีความรวมมือและมีประเด็นมากมายที่จะอธิบายใน OIC มากกวา 
เพื่อนบานอาเซียน เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม นอกจากน้ี ไทยอาจเตรียมกําหนดยุทธศาสตรการทูต



จ 

ในประเด็นการรับผูสังเกตการณเพิ่มเติมของ OIC เสียต้ังแตเน่ิน ๆ เน่ืองจากขณะน้ี มีหลายประเทศที่
ตองการเขามามีสวนรวมในฐานะประเทศผูสังเกตการณ อาทิ กัมพูชา เบลารุส ยูกันดา มอริเตเนีย 
เวเนซูเอลา แอฟริกาใต เปนตน สําหรับกัมพูชาน้ัน ไดแสดงบทบาทเชิงรุกและพยายามสงเสริม
ความสัมพันธกับ OIC อยางขันแข็ง ดังน้ัน ไทยควรจะรักษาความโดดเดนของการเปนหน่ึงเดียวใน
กลุมอาเซียนที่มิไดเปนประเทศมุสลิม แตมีสถานะเปนผูสังเกตการณที่มีบทบาทเคียงบาเคียงไหลกับ
ประเทศมุสลิมอาเซียนอีก 3 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน ทั้งน้ี ไทยสามารถรวมมือ
หลายดานกับ OIC เชน เศรษฐกิจ การคา การลงทุน ดานการพัฒนา การศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรม ความรวมมือทางเทคนิคและวิชาการ การสงออกผลิตภัณฑ สินคาและการบริการที่ ฮาลาล 
การอํานวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ เชน สถานที่ทองเที่ยว โรงแรม โรงพยาบาล ในขณะที่ 
ประเทศเพื่อนบานดังกลาวอาจไมมี อยางไรก็ดี ไทยควรใชประโยชนจากการที่ OIC กําลังประสบกับ
ปญหาภายในประเทศสมาชิก การขาดเอกภาพ ภาวะสงครามและความขัดแยงระหวางประเทศในรัฐอาว 
ปญหาการกอการรายที่ใชศาสนาอิสลามเปนขออาง และประเด็น Islamophobia การอพยพของชาว
มุสลิมไปยังยุโรป และอื่น ๆ โดยพิจารณาประสานความรวมมือและชวยเหลือในเรื่องที่ OIC/สมาชิก 
สนใจตามความเหมาะสม และไมจําเปนตองรอฉันทานุมัติจากอาเซียนในทุก ๆ เรื่องเสมอไป และสิ่งที่
สําคัญที่สุดคือการดําเนินการใด ๆ ทีท่ําให OIC ยอมรับ  สําหรับมิติภายในประเทศมีความสําคัญอยางย่ิง
ที่จะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากสภาวะพึ่งพาอาศัย OIC โดยสิ่งแรกที่ควรตระหนัก คือ จะตอง
แกปญหาภายในของไทยเองซึ่งไดแกการบูรณาการของหนวยงานความมั่นคงภายในประเทศ  
การดําเนินการที่โปรงใส มีความยุติธรรมและเปนรูปธรรม เชน การไมละเมิดหลัก นิติรัฐ นิติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน เปนตน กระทรวงการตางประเทศเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ดังน้ัน ความสําเร็จของงานดานตางประเทศ หรืองานสงเสริมความเขาใจมิติ
ตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตใหกับ OIC ข้ึนอยูกับวารัฐบาลสามารถควบคุม
สถานการณ และทําใหความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตลดลงไดหรือไมอยางไร 
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ผูศึกษาขอขอบคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ และสถาบันเทวะวงศ 
วโรปการที่ไดจัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต และอนุมัติใหผูศึกษาไดเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ในครั้งน้ี การทํารายงานศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับ
การสนับสนุนดานขอมูลและเอกสารอางอิงจากกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อธิบดี
กรมเอเชียใตฯ ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง คุณประสาท  ศรแดง คุณเปายี  แวสะแม เจาหนาที่
กรมเอเชียใตฯ และนายฐานิศร  ณ สงขลา กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ซึ่งไดมอบหมายใหผูศึกษา
ปฏิบัติภารกิจ OIC ขณะประจําการที่สถานกงสุลใหญฯ ระหวางป 2557–พฤษภาคม 2560 และได
กรุณาสนับสนุนขอมูลและขอแนะนําตาง ๆ ทั้งระหวางการปฏิบัติหนาที่ที่สถานกงสุลใหญฯ และใน
การทําศึกษาครั้งน้ี  

การทํารายงานฉบับน้ีจะไมมีคุณภาพ หากไมไดรับคําแนะนําที่ดีและการเอาใจใสดูแลจาก
อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ไดแก เอกอัครราชทูต สุรพงษ  ชัยนาม ฐานะอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
เอกอัครราชทูต ธฤต  จรุงวัฒน และ รศ.ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ ที่เสียสละเวลาอันมีคา  
ใหขอช้ีแนะ ใหขอคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งคําวิจารณที่สรางสรรคและตรงไปตรงมาซึ่งเปนประโยชนกับ
การศึกษาที่มุงหวังจะไดมีสวนในการสรางคุณประโยชนใหกับเพื่อน ๆ ที่จะไปปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ 
OIC ทั้งที่กระทรวงการตางประเทศ และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณ
เปนอยางย่ิงมา ณ โอกาสน้ี 

ผู ศึกษาขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันและเจาหนาที่ทุกทานที่กรุณาใหการดูแล
ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเขาอบรมดวยความเต็มใจและอัธยาศัยไมตรีที่ดีย่ิง 
รวมทั้งเพื่อนรวมรุนนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ที่คอยประสานงานใหความชวยเหลือและมอบกําลังใจ
ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห ซึ่งเปนมิตรภาพที่ทรงคุณคาควรเก็บรักษาไว นอกจากน้ี ขอขอบคุณ
สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนขาราชการที่ใหขอคิดเห็นและกําลังใจทําใหการศึกษาฉบับน้ี เสร็จสิ้น
สมบูรณ  

สุดทายน้ี หากสวนใดของเอกสารศึกษาฉบับน้ีคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใด  
ลวนเปนความรับผิดชอบของผูศึกษาแตเพียงผูเดียว 

 
 
มูหมัดลูตฟ  อุเซ็ง 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 สถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตชวงรอบหลังสุดที่เปนปญหา
จนถึงทุกวันน้ี เริ่มประทุข้ึนนับต้ังแตเหตุการณปลนปนที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนมกราคม 2547 
จากน้ันในปเดียวกัน เกิดเหตุการณรุนแรงตามมาเปนระยะ ๆ อาทิ เหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัด
ปตตานี และที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเหตุการณทั้งสองถือเปนปญหาความมั่นคงของชาติที่
สําคัญย่ิง และมีการกําหนดใหเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหลายชุดที่ผานมา แตโดยที่ปญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเรื่องละเอียดออน มีความสลับซับซอน และเรื้อรังมาเปนเวลานาน ทําให
การแกไขปญหาเปนไปดวยความยากลําบาก หากภาครัฐยังไมสามารถจัดการกับปญหาดังกลาว หรือ
มีมาตรการที่ทําใหเหตุการณลดลงไดในระดับหน่ึง ก็ยอมมีผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบั่นทอนตอความมั่นคงของชาติและระบบเศรษฐกิจใน
พื้นที่อีกดวย และที่สําคัญจะเปนจุดสนใจใหกับสาธารณชนทั้งในและตางประเทศ อาทิ องคกร
ระหวางประเทศ โลกมุสลิมซึ่งเฝาติดตาม ดูแลทาทีของรัฐบาลไทยในการรับมือและแกไขปญหา
ดังกลาว อยางไรกดี็ ปญหารากเหงาของความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีทั้งมิติภายในและมิติ
ภายนอกที่เขามาเกี่ยวของอยางไมอาจแยกแยะออกจากกัน1 กลาวคือ 

1) มิติภายในประเทศ 
การบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรมและไมคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพพื้นฐานของประชาชน เชน จับขังหนวงเหน่ียวกอนที่จะสืบสวน หรือการใชอํานาจนอกระบบ
กฎหมาย อาทิ การทํารายรางกายผูตองสงสัย ซอมผูตองหา ลักพาตัว เปนตน ทั้งหมดน้ีเปนผลมาจาก
ปญหาเชิงโครงสรางในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่ถูกสะสมมาเปนเวลายาวนาน ซึ่งอันที่จรงิปญหา
ดังกลาวเกิดข้ึนไดทั่วประเทศ แตจะกอใหเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงหากเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพราะประชาชนมีการรวมตัวกันเปนเครือขายเหนียวแนน และพรอมที่จะตอบโตในลักษณะ
รวมหมูและผลักดันใหกลุมดังกลาวกลายเปนแนวรวมและสนับสนุนฝายที่ตอตานรัฐบาลโดยปริยาย  

2) มิติภายนอกประเทศ  
ไทยเปนสมาชิกของสังคมอารยประเทศ มีทั้งสิทธิและหนาที่จะตองยึดถือ

ปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศในฐานะเปนสมาชิกของประชาคมโลก จึงจําเปนตองคํานึงถึงขอ
ผูกพัน เคารพและปฏิบัติตามสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 6 ฉบับ ไดแก  

(1) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
(2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

                                                
1 สุรพงษ  ชัยนาม, วิกฤตการณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต : (1) “เรื่องของตาบอดคลําชาง”, มติชนสุดสัปดาห 
25, 1308 (9–15 กันยายน 2548). 
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(3) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบตอสตรี  
(4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  
(5) อนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ  
(6) อนุสัญญาตอตานการทรมาน  
ไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญา 5 ฉบับแรกแลว คือ ไดใหสัตยาบันแลว แตยัง

ไมไดเปนภาคีของ อนุสัญญาฉบับน้ี เพราะยังไมไดใหสัตยาบัน ประเทศไทยจําเปนตองเคารพ และไม
ละเมิดอนุสัญญาฉบับที่ 6 ดังกลาวขางตน และหากมีการละเมิดขอผูกพันดังกลาว ไมสามารถอางไดวา
เปนเรื่องภายในของประเทศไทย นอกจากน้ี ไมวาอะไรจะเกิดข้ึน ถึงแมจะเกิดภายในประเทศ เชน 
เหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใต ยอมจะถูกจับตามองและติดตามสถานการณอยางใกลชิดจาก
ประชาคมโลก อาทิ องคการสหประชาชาติ องคกรความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic 
Cooperation : OIC) องคกรเอกชนระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวมีความละเอียดออน มีอิทธิพลและสําคัญย่ิงตอความมั่นคงของประเทศไทย ที่ผานมา 
OIC สนใจและพยายามจะเขามามีบทบาท และติดตามสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ยังคงดําเนินไปอยางตอเน่ือง ตราบใดที่ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงดํารงอยู 
ดวยเหตุน้ี ไทยจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบวานับจากน้ีไปไทยควรมียุทธศาสตรเชิงรุกในการดําเนิน
ความสัมพันธและรวมมือกับ OIC และโลกมุสลิมอยางไร 

1.1.2 งานศึกษาฉบับน้ีนําเสนอหัวขอการเสริมสรางความเขาใจมิติตางประเทศใหกับ OIC 
โดยจะศึกษาความเปนมา บทบาทของ OIC ที่ถือวาเปนแกนนําทางการเมืองของประเทศมุสลิม
ทั้งหลาย รวมทั้งบทบาทขององคกรน้ีที่มีตอปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยเพื่อหาขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอการดําเนินการในดานการตางประเทศในระยะตอไป 

เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอการศึกษา ผูศึกษาขอนําเสนอขอมูลภูมิหลัง
องคการความรวมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation : OIC) โดยสังเขป ดังน้ี  

1) องคการความรวมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation) 
หรือ OIC  

กอต้ังข้ึนเมื่อป 2512 โดยมีปรัชญาพื้นฐานในการกอต้ังไดแก อุดมคติ
ประชาชาติอิสลาม (Ummah) แนวคิดทางการเมืองแบบมวลอิสลาม (Pan Islamism) และความ
ตองการรวมมือกันตามแนวทางความรวมมือระหวางรัฐบาล (Inter–governmental Cooperation) 
มีประเทศสมาชิกเทากับจํานวนในปจจุบันคือ 57 ประเทศ (รวมทั้งปาเลสไตน) อยูใน 4 ทวีป ไดแก 
เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาใต และแอฟริกา OIC ถือไดวา เปนองคการระหวางประเทศที่ใหญ
เปนอันดับสองรองจากองคการสหประชาชาติ ทําหนาที่เปนเสียงและผูแทนใหกับโลกมุสลิมและ 
การปกปองดูแล "ศาสนาอิสลาม" และชาวมุสลิมในเวทีระหวางประเทศ ปจจุบัน OIC ไดใหสถานะ 
ผูสังเกตการณ (Observer Status) แก 3 กลุม ดังน้ี  

(1) ประเทศผูสังเกตการณ (Observer State) ไดแก บอสเนีย–เฮอรเซโกวินา 
(2537) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (2538) ไทย (2541) รัสเซีย (2548) 
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(2) ชุมชนมุสลิมและชนกลุมนอยมุสลิม (Muslim Communities and 
Minorities) ไดแก แนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (Moro National Liberation Front–MNLF) 
(2520)  

(3) องคการระหวางประเทศและองคการภูมิภาค ไดแก สันนิบาตอาหรับ 
(Arab League) (2518) สหประชาชาติ (United Nation : UN) (2519) กลุมไมฝกใฝฝายใด (Non–
Aligned Movement : NAM) และสหภาพแอฟริกา (African Union : AU) (2520) องคการความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ ( Economic Cooperation Organization : ECO) (2539) 

2) โครงสราง กลไก กระบวนการตัดสินใจ 
องคการ OIC มีการแบงโครงสรางและกลไกการทํางาน เปน 5 สวน คือ  
(1) องคกรหลัก (Principal Organs) 

ก. ที่ประชุมสุดยอดอิสลาม (The Islamic Summit Conference) 
เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดของ OIC ประกอบดวยประมุขแหงรัฐและผูนําประเทศของรัฐสมาชิก OIC 
เพื่อพิจารณาตัดสินใจนโยบายและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ OIC และประเด็นที่
เกี่ยวของกับประชาชาติมุสลิม โดยจัดใหมีการประชุมทุก 3 ป ปจจุบัน ตุรกีเปนประธานในการ
ประชุมสุดยอด ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน ป 2559  

ข. ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ (Council of Foreign Ministers: 
CFM) ซึ่งจัดใหมีการประชุมทุกป ทําหนาที่พิจารณาและตัดสินใจนโยบายทั่วไป (general policy) 
ของ OIC รวมทั้งปฏิบัติตามและติดตามทบทวนผลการประชุมทั้งในระดับการประชุมสุดยอดและ 
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ OIC  

ค.  สํานักงานเลขาธิการ (The General Secretariat) เปนหนวยงาน
บริหารกลาง (executive organ) ทําหนาที่ปฏิบัติตามขอมติและนโยบาย ซึ่งไดรับจากที่ประชุมสุดยอด
และที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการ OIC ต้ังอยูที่เมืองเจดดาห ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย มีเลขาธิการที่มาจากการเลือกต้ัง ดํารงตําแหนงวาระ 5 ป เลขาธิการคนปจจุบัน คือ 
ดร.ยูเซฟ อัล โอไซมีน (Dr.Youssef Al Othaimeen ) ชาวซาอุดีอาระเบีย ดํารงตําแหนงเลขาธิการฯ 
คนที่ 11 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ป 2559 

ง.  ศาลยุติธรรมอิสลามระหวางประเทศ (International Islamic 
Court of Justice) เปนองคกรทางกระบวนการยุติธรรมของ OIC 

(2) คณะกรรมการประจํา (Standing Committees) กอต้ังข้ึนตามขอมติ
ของที่ประชุมสุดยอด OIC หรือขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ โดยคณะกรรมการ
ประจํา จะมีประมุขแหงรัฐ หัวหนารัฐบาล ทําหนาที่เปนประธาน คณะกรรมการประจําไดรับการ
จัดต้ังข้ึนเพื่อพัฒนาประเด็นที่สําคัญตาง ๆ ตอองคการ OIC และรัฐสมาชิกใหมีความคืบหนา 

(3) องคกรรอง (Subsidiary Organs) เปนองคกรภายใตกรอบการทํางาน
ของ OIC โดยการตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดหรือที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ โดยรัฐสมาชิก OIC 
จะมีสถานะเปนสมาชิกขององคกรเหลาน้ีโดยอัตโนมัติ 
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(4) องคกรชํานัญพิเศษ (Specialized Organs) ดําเนินงานภายใตการ
ตัดสินใจจากที่ประชุมสุดยอดผูนําหรือที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ องคกรชํานัญพิเศษของ OIC 
เปดกวางใหประเทศสมาชิกของ OIC สามารถเลือกเปนสมาชิก  

(5) สถาบันสมทบ (Affiliated Organs) เปนองคกรที่ไดรับการรับรองจากที่
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ โดยรัฐสมาชิก OIC สามารถเลือกเขารวมเปนสมาชิกสถาบันรวมสมทบ 
องคกร Affiliated Organs  

3) กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process)  
ตามหลักการการประชุมสุดยอด (Islamic Summit) เปนกลไกสูงสุดในการ

ตัดสินใจ อยางไรก็ดี จากการที่มีการประชุมสุดยอด 3 ป ตอครั้ง ทําใหในทางปฏิบัติการตัดสินใจเชิง
นโยบายสวนใหญทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการบริหารจะดําเนินการในที่
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ (Islamic Conference of Foreign Ministers : ICFM) ซึ่งจัดประชุม
ทุกป  

ในการตัดสินใจขององคการ จะยึดหลักการปรึกษาหารือ (Shura) และการ 
เห็นพองตองกัน หรือฉันทามติ (Consensus) ซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิมของชาวอาหรับ
ในยุคศาสดามูหัมมัด เปนตนมา รวมทั้งเปนหลักการที่ใชในองคการระหวางประเทศอื่น ๆ แตในบาง
กรณี หากไมอาจหาฉันทามติได ก็จะตัดสินใจโดยอาศัยเสียงสวนใหญจํานวน 2 ใน 3 ของประเทศ
สมาชิก  

4) ความสําคัญของ OIC  
OIC เปนองคกรระหวางประเทศองคกรเดียว ที่ประกอบข้ึนมาจากประเทศ

มุสลิมและเปนเสมือนตัวแทนของอิสลามในเวทีระหวางประเทศ ต้ังข้ึนมาเพื่อสรางความเปนเอกภาพ
และแกปญหารวมกัน OIC มีสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งในอุดมการณทางการเมือง การปกครอง 
ภูมิศาสตร ชาติพันธ ภาษา ประเพณี อีกทั้งมีระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันเปน
อยางมาก โดยมีทั้งประเทศที่ร่ํารวยจากทรัพยากรและประเทศที่มีความเติบโตกาวหนาทางเศรษฐกิจ
โดยมีความสําคัญ ดังน้ี 

(1) ดานการเมืองระหวางประเทศ การที่ OIC มีสมาชิก 57 ประเทศ ซึ่ง
เทากับมีคะแนนเสียง 57 เสียงในสหประชาชาติ มีองคการระหวางประเทศตาง ๆ เปนผูสังเกตการณ 
มากกวา 20 องคการ OIC จึงมีบทบาทสําคัญในสหประชาชาติและในการเมืองระหวางประเทศ  

(2) ดานศาสนา (อิสลาม) เปนองคการระหวางประเทศเดียวที่จัดต้ังบน
พื้นฐานทางศาสนา เปนสัญลักษณของความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน (Islamic Solidarity) และ
เจตจํานงที่จะดําเนินการรวมกันของโลกมุสลิม (Islamic Solidarity) 

(3) ดานเศรษฐกิจ เปนแหลงของประเทศที่มีนํ้ามันและกาซธรรมชาติ อาทิ 
ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร บาหเรน คูเวต โอมาน แอลจีเรีย อิรัก อียิปต กาบอง 
ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ลิเบีย อิหราน มาเลเซีย และบรูไน นอกจากน้ัน มีหลายประเทศเป นสมาชิก 
องคการประเทศผูผลิตนํ้ามันเพื่อการสงออก (Organization of the Petroleum for Exporting 
Countries : OPEC) กลุมประเทศดังกลาวมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีอํานาจซื้อสูงและเปนตลาด 
สงออกที่สําคัญ  
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5) ความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC 
ไทยมีความสัมพันธกับ OIC มาต้ังแตกอนที่ OIC จะรับเขามาเปนประเทศ 

ผูสังเกตการณ ในป 2541 โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อให OIC เขาใจทาทีและนโยบายของไทยในการ
ปฏิบัติตอชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต การขยายปฏิสัมพันธและความรวมมือกับโลกมุสลิมที่มี
สมาชิกมากเปนอันดับสองรองจากสหประชาชาติ รวมทั้งการปองกันมิใหกลุมแนวรวมและขบวนการ
ในภาคใต ใชประเด็นปญหาในภาคใตข้ึนเวทีระหวางประเทศและเปนปญหาสากล  

จากการศึกษาเอกสารช้ันตนของกระทรวงการตางประเทศพบวา ไทยเริ่ม
ปฏิสัมพันธ OIC ในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศครั้งที่ 5 ที่กรุงกัวลาลัมเปอรในป 2517 
เน่ืองจากในการประชุมดังกลาว ผูแทนขบวนการในภาคใตมีโอกาสเขารวมประชุม และแจก
หนังสือเวียนโจมตีประเทศไทย พรอมทั้งขอความชวยเหลือและสนับสนุนจากประเทศสมาชิก โดยอางวา
ชาวมุสลิมในภาคใตถูกกดข่ีขมเหงจากรัฐบาลไทย จากบทบาทความเคลื่อนไหวดังกลาวทําใหมีการ
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการติดตอกับ OIC เพื่อกระชับความสัมพันธและรวมมือในดานตาง ๆ 
รวมทั้งใหเปนเวทีในการทําความเขาใจใหกับ OIC เกี่ยวกับขอเท็จจริงและการดําเนินการของรัฐบาล
ตอชาวมุสลิมในจังหวัดภาคใต ตลอดจนเพื่อมิให OIC รับขอมูลจากขบวนการดังกลาวฝายเดียว 

กลาวโดยรวม ความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC เปนไปอยางราบรื่น และมี
ความเขาใจอันดีระหวางกันซึ่งในชวงน้ัน ไทยไดวางเครือขายและชองทางการสื่อสัมพันธกับประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ ของ OIC โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในอาเซียน อาทิ มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

ปจจุบันไทยและ OIC มีความรวมมือกันหลายดาน2 อาทิ เศรษฐกิจ มีสมาคม
นักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย–มุสลิม (Thai Islamic Trade and Industrial Association ) เปน
สมาชิกหอการคาและอุตสาหกรรม ประเทศอิสลาม (Islamic Chamber of Commerce and 
Industry: ICCI) ซึ่งเปนสถาบันสังกัดของ OIC สวนดานการศึกษา ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม 
(Islamic Development Bank : IDB) ไดใหการสนับสนุนดานการศึกษาแกชาวไทยมุสลิม โดยมอบเงิน
สรางสถานศึกษา และใหทุนแกนักศึกษาเพื่อไปศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ จํานวน 400 ทุน รวมทั้งสนับสนุนการกอสรางมหาวิทยาลัยอิสลามในจังหวัดยะลา 
จํานวน 32 ลานบาท และชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ จํานวน 180,000 ดอลลารสหรัฐ ในขณะไทย
ขยายความรวมมือกับ OIC ในดานอื่น ๆ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและวิชาการ ฯลฯ  

6) การเขาเปนประเทศผูสังเกตการณของไทย  
ในป 2540 นายสุรินทร พิศสุวรรณ ไดใชโอกาสในชวงการประชุมตาง ๆ 

ขณะที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในการขอใหประเทศสมาชิก OIC 
สนับสนุนประเทศไทย อาทิ กาตาร ซึ่งเปนประธานประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศ OIC และ
อิหรานซึ่งเปนประธาน OIC ในขณะน้ัน และมีสารถึงนาย Azeddine Laraki เลขาธิการ OIC (คนที่ 7) 
แจงความจํานงของไทยในการสมัครเขาเปนผูสังเกตการณใน OIC ตอมานายสุรินทรฯ ไดพบหารือ
ขอรับการสนับสนุนจากนาย Azeddine Laraki เลขาธิการ OIC ในระหวางการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติครั้งที่ 53 ที่นครนิวยอรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 

                                                
2 จรัล  มะลูลีม, OIC องคกรมุสลิมโลกในโลกมุสลิม, หนา 326, 331. 
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จากความพยายามตาง ๆ ทําใหที่ประชุม OIC Annual Coordination Meeting 
(ACM) ที่กรุงนิวยอรก มีฉันทามติรับไทยเขาเปนประเทศผูสังเกตการณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541  
ทําใหไทยเปน 1 ใน 4 ประเทศที่ไดรับสถานะดังกลาว (อีก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
บอสเนีย–เฮอรเซโกวินา และรัสเซีย) 

7) ปจจัยที่ทําใหประเทศไทยเขาเปนผูสังเกตการณ ใน OIC 
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา สาเหตุที่ไทยตองการเขาไปมีบทบาทใน 

OIC เน่ืองจากมีปจจัยแวดลอมที่สําคัญ ไดแก ดานเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง กลาวคือ  
(1) ดานเศรษฐกิจ ในชวงป 2540 เกิดวิกฤตการณทางการเงิน การคลังและ

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยและชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนทุกกลุมอยางรุนแรง รัฐบาล (ภายใตนายกชวน 2) ซึ่งเพิ่งกอต้ังรัฐบาลใหม จึงตองการ
แสวงหาพันธมิตร การสนับสนุนชวยเหลือจากนานาประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ การคา และการเงิน  
ซึ่งหากไทยไดเขาในกรอบเวทีใหม ๆ โดยเฉพาะโลกมุสลิม ไทยจะไดมีโอกาสขยายความรวมมือกับรัฐ
สมาชิกซึ่งจะมีสวนชวยในการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทยได  

(2) ดานการเมือง จากการที่นายสุรินทรฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศในขณะน้ัน เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ไดใหความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเทศในกลุมอิสลามซึ่งมีสมาชิก 57 ประเทศ เพื่อขยายผลประโยชนดานธุรกิจการคา การสงออก 
การทองเที่ยว รวมทั้งความพยายามในการฟนฟูความสัมพันธกับประเทศซาอุดีอาระเบีย  

นอกจากน้ี แรงจูงใจอีกประการหน่ึงที่ไทยสมัครเขาเปนผูสังเกตการณใน OIC 
เน่ืองจากไทยไดเสนอช่ือนายศุภชัย พาณิชภักด์ิ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย ลงสมัครตําแหนงผูอํานวยการใหญองคการการคาโลก (World Trade Organization–
WTO) ในป 2541 ซึ่งจะเปนโอกาสในการขอเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโลกมุสลิม และกลาวไดอีก
ดวยวา หากไทยไดขยายเครือขายความสัมพันธอันดีกับประเทศมุสลิม จะเปนชองทางในการ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาลตอชาวมุสลิมในประเทศไทยอีกดวย  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ OIC กระบวนการตัดสินใจ และพฤติกรรม ที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะหากมีผลกระทบตอไทย 

1.2.2  วิเคราะหสาเหตุที่ทําให OIC ตองการเขามามีบทบาทที่เกี่ยวของกับสถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ความสนใจที่จะติดตามความคืบหนาในการดําเนินแกไขปญหาภาคใต
จากรัฐบาลไทย 

1.2.3  ศึกษาความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC ในระยะกอนและหลังเหตุการณ ความไมสงบ
ในไทยในป พ.ศ. 2547 การมีปฏิสัมพันธในปจจุบันและแนวทางการเพิ่มพูนความรวมมือกับ OIC ใน
อนาคต  

1.2.4  ศึกษาแนวคิด ยุทธศาสตร ยุทธวิธีการดําเนินการทางการทูตการตางประเทศของ
ไทยในการเสริมสรางความสัมพันธกับ OIC ในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นปญหาจังหวัดชายแดน
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ภาคใต อาทิ ความรวมมือดานเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอมและการตอตานการกอการรายในทุกรูปแบบ 

1.2.5  เสนอขอเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อใชเปนทางเลือกในการเสริมสรางปฏิสัมพันธกับ 
OIC อาทิ การมีความเอกภาพของหนวยงานภาครัฐของไทย ผูเกี่ยวของที่จะมาดูแลเรื่อง OIC บทบาท
ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ในซาอุดีอาระเบีย  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  
ผูศึกษาเลือกมิติการตางประเทศของไทยเกี่ยวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

และการเสริมสรางความเขาใจใหกับ OIC ในการแกไขปญหาของรัฐบาล เปนหัวขอในการศึกษาโดย
เริ่มจากความสัมพันธกับ OIC กอนที่ไทยเขาเปนสมาชิกผูสังเกตการณใน OIC เมื่อป 2541 การเขา
เปนประเทศผูสังเกตการณ บทบาทของไทยในเวที OIC จนถึงปจจุบัน การเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ 
(engagement) วิเคราะหเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อใหการดําเนินสัมพันธกับ OIC ในระยะ 
ตอไป มีประสิทธิภาพ และเปนผลดีตอการสงเสริมความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหกับ OIC  

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา  
ผูศึกษาจะอางอิงแหลงขอมูลตาง ๆ ดังน้ี  
1) เอกสารของทางราชการ นโยบายของรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ

เอกสารช้ันตนและช้ันกลางของกระทรวงการตางประเทศ (จะอางอิงเฉพาะส วนที่เป ดเผย  
ตอสาธารณะได) เอกสารแถลงขาวของกระทรวงการตางประเทศ แถลงการณรวมระหวางไทยกับ OIC  

2) เอกสารทางการของ OIC ขาวสารนิเทศ/เว็บไซตของ OIC รายงาน รางขอมติ 
ขอมติ แถลงการณที่เกี่ยวของกับไทย สรุปผลการประชุมใน OIC ที่เกี่ยวของกับไทย  

3) นําเสนอความคิดเห็นจากประสบการณในการทํางานและจากการสังเกต
พฤติกรรมของผูที่เกี่ยวของในการประกอบการวิเคราะห โดยอาศัยแนวคิดและกรอบทางทฤษฎีตาง ๆ 
ซึ่งผูศึกษาจะนําเสนอในบทที่ 2 เปนฐานในการวิเคราะหและสังเคราะห  

4) การสัมภาษณผู ที่ เกี่ยวของ อาทิ ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ 
นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับโลกอาหรับและโลกมุสลิม เพื่อนนักการทูต
และคณะกงสุลมิตรประเทศของไทยใน OIC ที่เมืองเจดดาห เจาหนาที่ใน OIC ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณจะเปนสวนเสริมและเปนขอสังเกตเพิ่มเติมจากขอมูลที่กลาวมาทั้งหมด  

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
1) ศึกษาประเด็นที่ OIC ใหความสําคัญในปจจุบัน และทิศทางการดําเนินการใน

ระยะตอไปที่อาจมีผลกระทบตอไทย   
2) ศึกษาความสัมพันธ และการดําเนินการทางการทูตของไทยตอ OIC และ

บทบาททาทีของ OIC ภายหลังไทยไดเปนประเทศผูสังเกตการณใน OIC ในป 2541 และการ
ปฏิสัมพันธในชวงที่มีเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตและการปฏิสัมพันธในปจจุบัน  
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1.4  คําถามของการศึกษา   
ไทยจะมีบทบาทในความรวมมือและเสริมสรางความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัด

ชายแดนภาคใตใหกับ OIC ไดอยางไร 
 
1.5  สมมุติฐานการศึกษา   

ผูศึกษาเห็นวาปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต หากไดรับการแกไขและมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน ก็จะชวยสงเสริมความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ใหกับ OIC ไดมากย่ิงข้ึน 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  ทราบเกี่ยวกับองคการการประชุมอิสลาม (OIC) ความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC 
ในระยะทั้งกอนและหลังเหตุการณความไมสงบในชวงป 2547–จนถึงปจจุบัน 

1.6.2  เขาใจแงคิดมุมมองของ OIC ตอความพยายามของรัฐบาลในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตที่อาจมีความเช่ือมโยงทั้งในทางตรงและทางออมกับการเมืองของโลกมุสลิมที่
ทวีความซับซอนข้ึนหลังเหตุการณ 9/11 และ Arab Spring และตระหนักถึงความพยายามของ
รัฐบาลไทยที่จะมีความรวมมือในดานตาง ๆ กับ OIC  

1.6.3  การเพิ่มพูนปฏิสัมพันธเชิงรุกกับ OIC ในลักษณะที่ใกลชิดและตอเน่ืองซึ่งจะชวยให
เกิดความเช่ือมั่น เขาใจและนําไปสูการยอมรับและรวมมือกับรัฐบาลไทยในการแกไขและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใตและในมิติอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอไทย 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน 

เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ OIC การปฏิสัมพันธและความรวมมือกับองคการดังกลาว  
ผูศึกษาใชแนวคิดและทฤษฎี เปนพื้นฐานในการวิเคราะห ดังน้ี 

2.1.1  ทฤษฎีสัจจนิยม (Realism) 
แนวคิดน้ีมีความเช่ือวารัฐเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินการดานความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และภารกิจที่สําคัญของรัฐบาลคือการปกปองผลประโยชนของรัฐ ซึ่งหมายถึงการมี
อํานาจ การตอสูเพื่อความอยูรอด รวมถึงการคํานึงถึงสงครามและสันติภาพเปนหลัก ทฤษฎีสัจจนิยม 
ใหความสําคัญตอผลประโยชนแหงชาติมากกวาหลักคุณธรรม โดยเช่ือวาคุณธรรมเปนสิ่งฟุมเฟอย 
และจะใชมันก็ตอเมื่อหลักคุณธรรมเหลาน้ันเอื้อประโยชนตอผลประโยชนแหงชาติ การสรางดุลแหง
อํานาจระหวางประเทศเปนมาตรการที่ดีที่สุดในการปองกันสงคราม และจะชวยสรางความมั่นคงและ
สันติภาพภายใตระบบการเมืองระหวางประเทศแบบอนาธิปไตย   

ทฤษฏีน้ีเช่ือวาการมีกําลังทหารที่เขมแข็งเปนสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุด ระบบ
การเมืองระหวางประเทศจะมีบทบาทนําระบบเศรษฐกิจ ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเปนเพียง
เครื่องมืออยางหน่ึงในการชวยเสริมสรางหรือดํารงสภาพความเขมแข็งของกําลังทหาร ทฤษฎีมอง
การเมืองระหวางประเทศในลักษณะ Zero–Sum Game3 คือจะมีฝายที่ไดประโยชนสูงสุดเพียงฝาย
เดียวเทาน้ัน น่ันหมายความวา ตองมีผูได (Winner) และผูเสีย (Loser) ในเกมน้ี ผูตัดสินใจจะตอง
ประเมินอํานาจตอรอง และตองมีความมั่นใจวา ตนมีอํานาจตอรองสูงกวาอีกฝายหน่ึงจึงกลาที่จะ
ตัดสินใจแบบได–เสีย 

2.1.2  แนวคิดวาดวยประชาคมโลกอิสลาม “อุมมะฮ”4 หรือ “ประชาคมโลกของชน
มุสลิม” (worldwide community of Islam)  

แนวคิดน้ีมีรากฐานความเปนมาในโลกมุสลิมต้ังแตเมื่อครั้งที่ศาสดามูฮัมมัด อพยพ
ยายถ่ินจากเมืองมักกะหไปยังเมืองมาดีนะห ในป พ.ศ. 1165 และไดประกาศจัดต้ังชุมชน (Ummah) 
ข้ึนที่นครมาดีนะห โดยใชชารีอะห (กฎหมายอิสลาม) ซุนนะห (แบบอยางของศาสดา) ในการปกครอง
เน่ืองจากยุคเริ่มตนของการเผยแผศาสนาอิสลามในอาระเบียมีปญหาความขัดแยง การเขนฆา และ
ชวงชิงผลประโยชนและอํานาจระหวางเผาและผลประโยชนของชนเผาหรือวงศญาติเปนที่ต้ัง ทําให
ศาสดาเนนความสําคัญของหลักความเปนเอกภาพและภราดรภาพของประชาคมมุสลิม เพื่อให

                                                
3 สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน, ทฤษฎีเกมกับการดําเนินนโยบายตางประเทศ, ใน ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวคิด 
ทฤษฎี และกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547)  
4 นายพิษณุ  จันทรวิทัน, การดําเนินการทางการทูต การตางประเทศเพื่อแกไขปญหาสถานการณจังหวัดชายแดน
ภาคใต, (หลักสูตร รุนที่ 50 ประจําปการศึกษาพุทธศักราช 2550–2551), หนา 19–21. 
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จิตสํานึกความเปนอุมมะฮขามพนชนเผา เครือญาติ และชาติพันธ ดังเชนที่ปรากฏในคัมภีรกุรอาน 
บทที่ 3 โองการที่ 103 มีความวา 

“ และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลเลาะห โดยพรอมกันทั้งหมด และจงอยา
แตกแยกกัน และจงรําลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะหที่มีแดพวกเจา ขณะที่พวกเจาเปนศัตรูกัน แลว
พระองคไดทรงใหสนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวกเจา แลวพวกเจาก็กลายเปนพี่นองกันดวยความ
เมตตาของพระองค...”  

ตามรากศัพทภาษาอาหรับ คําวา “อุมมะฮ” มาจากคําวา “อุมม” ที่แปลวา แม/
ที่มาของการมี “ชุมชน” (Community) และ“ชาติ” (Nation) ในกุรอานใชคําวา “อุมมะฮ” ซึ่งมี
ความหมายหลายนัยทั้งที่หมายถึงสังคมหรือชุมชนมนุษยทั้งหมดวาเปนประชาคมหน่ึงเดียวเพราะ
มนุษยชาติถือกําเนิดมาจากแหงเดียวกันและที่ใชเพื่อหมายถึงกลุมผูมีความศรัทธา มีอุดมการณ และ
กระทําในสิ่งเดียวกันที่ถูกตอง มีความสามัคคี และเช่ือในความยุติธรรมเดียวกัน ดังน้ัน มุสลิมจึงตอง
เอาใจใสชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน ไมน่ิงเฉยตอชะตากรรมของพี่นองมุสลิมของตน จะตองสอดสองดูแล
สภาพความเปนอยูและทุกขสุขซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ศาสดามหูัมมัด ไดเปรียบสังคมอิสลามวา  

“อุปมาบรรดาผูศรัทธาในความรัก ความเมตตาและความเอื้ออาทรของพวกเขาที่มี
ตอกันน้ัน อุปมัยไดด่ังรางกายที่เมื่ออวัยวะสวนหน่ึงไดรับความเจ็บปวด อวัยวะสวนอื่น ๆ ของรางกาย
ของเขาตางก็จะไดรับผลกระทบดวยการอดหลับอดนอนและความปวยไขไปดวย”5 

นักวิชาการตะวันตก ใหทัศนะคําวา “อุมมะฮ”วามีความที่แตกตางหลากหลาย
ตลอดมาในประวัติศาสตรอิสลามจนถึงยุคปจจุบัน และยังไมอาจกําหนดอยางตายตัวได และมีการ
นําไปใชแตกตางกันตามแตจุดมุงหมายทางการเมือง ทั้งโดยกลุมมุสลิมที่ ยึดแนวทางด้ังเดิม 
(Traditionalist) กลุมสมัยใหม (Modernist) และกลุมหัวรุนแรง (Radicalist) แตกลาวโดยรวมไดวา 
สารัตถะหลักของความคิดน้ีคือ มุสลิมทุกคนไมวาจะอยูสวนใดในโลก มีภูมิหลังทางเช้ือชาติ ภาษา 
เพศ ชนช้ัน วรรณะ วัฒนธรรมใด ลวนเปนสวนหน่ึงของ “อุมมะฮ” ซึ่งเปนประชาคมของผูศรัทธาที่ได
ปฏิญาณตนตอพระเจา (Shahadah) ปฏิบัติศาสนกิจ (ibadah) และอยูภายใตกฎอันศักด์ิสิทธ์ิ 
(Divine law–Shariah) โดยทุกคนมีความเสมอภาคกันในสายตาของพระเจา จึงทําใหมีความรูสึก
ผูกพันกันดวยจิตวิญญาณและมีจิตสํานึกความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในชุมชน (Sense of Unity 
and Affinity) มีความเปนสากลและไมมีพรมแดนใดขวางกั้น “อุมมะฮ” จึงเปนประชาคมที่อยูเหนือ
ชาติพันธ (Supraethnic) และอยูเหนือชาติ (Supranational) หากอธิบายดวยภาษาทางการเมือง
และมนุษยวิทยารวมสมัย อาจกลาวไดวา คือ “ชุมชนในจินตนาการ” (Imagined) และนําไปสูการมี
จิตสํานึกรวม และมีอัตลักษณรวมหมู (Collective Identity) จากการมีศรัทธาเดียวกัน6 
  

                                                
5 มูฮัมมัดนา อีม, ประดับญาต ิวจนะของศาสดามูฮัมมัด, ใน บทความเรื่องสายสัมพันธที่ศรทัธาชนมีตอกัน  
6 Graham E. Fuller The Future of Political Islam (New York: Pelgrave Macmillan, 2003), pp.18–19; 
รายละเอียดแนวคิดเรื่อง Imagined Communities โปรดด ูBenedict Anderson Imagined Communities: 
Reflections on the Spread of Nationalism (London: Verso, 1993) 
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2.1.3  ทฤษฎีเก่ียวกับองคการระหวางประเทศ (International Organization Theory) 
หรือองคการระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Organization Theory)  

แนวคิดวาดวยองคการระหวางประเทศ7 (International Organizations–IO) หรือ
องคการระหวางรัฐบาล (Inter–Governmental Organization–IGO) ซึ่งประกอบดวย องคการที่
สมาชิกต้ังแต 3 รัฐข้ึนไป รวมกันจัดต้ังข้ึน เพื่อใชเปนกลไกในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
รวมทั้ง การวางนโยบาย เจรจา และสนับสนุนความรวมมือพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ในภารกิจที่เปน
ประโยชนรวมกันดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และดานอื่น ๆ ซึ่งรัฐเดียวไม
สามารถดําเนินการไดเพียงลําพัง 

องคการระหวางประเทศเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินการเพื่อหลกีเลีย่งความ
ขัดแยงกับรัฐอื่น ๆ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการสงเสริมความสัมพันธระหวางรัฐสมาชิก ในปจจุบัน 
ขอบเขตกิจกรรมของบางองคการระหวางประเทศเหลาน้ี นับวันย่ิงมีความสลับซับซอนและครอบคลมุ
ในแทบทุกมิติของชีวิตประชากรโลก และสงผลกระทบตอการดําเนินการทางการทูต นโยบายตางประเทศ
ของรัฐสมาชิก อาทิ ประเด็นที่เป นปญหาภายในประเทศ แตมีความเกี่ยวโยงกับตางประเทศ 
นอกจากน้ี ยังเปนเวทีในการระดมการสนับสนุนประสานประโยชน แสดงพลังและเพิ่มอํานาจตอรอง
ของรัฐอีกดวย และเปนที่ทราบกันดีวา ปจจุบัน สังคมโลกมีความเช่ือมโยงและพึ่งพากันมากข้ึน อีกทั้ง
มีประเด็นปญหาที่มีลักษณะขามชาติขามพรมแดน (Transnational Issues) เปนอันมากไดทําให
องคการระหวางประเทศมีบทบาทในประชาคมโลกทั้งในฐานะตัวแสดง (Actor) และเวทีการแสดง 
(Forum) ที่สําคัญ ทั้งจากการที่มีองคการระหวางประเทศตาง ๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมากหลัง 
สงครามโลก ครั้งที่ 2 เปนตนมา และจากการที่ขอบเขตของกิจกรรมขององคการเหลาน้ี นับวันย่ิงมี
ความสลับซับซอนและครอบคลุมในแทบทุกมิติของชีวิตประชากรโลก ดังน้ัน บทบาทขององคการ
ระหวางประเทศจึงสงผลกระทบตอการดําเนินการทางการทูต นโยบายตางประเทศของรัฐชาติ 
(State) รวมทั้งในประเด็นที่แมจะเปนปญหาภายในประเทศ (Internal Affairs) ก็ตาม   

2.1.4  แนวคิดวาดวยการบริหารจัดการ (Theory of Management)  
เพื่อสนับสนุนความเขาใจมิติตางประเทศของไทยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต 

และการสงเสริมความเขาใจใหกับ OIC ซึ่งจะกลาวถึงในบทที่ 3 ผูศึกษาจะใชแนวคิดระบบบริหาร
จัดการและการมีเอกภาพของหนวยงาน เปนกรอบในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนําการไปสูการ
ปฏิบัติที่เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการสนับสนุนการดําเนินการของภาครัฐใหไปสูใน
ทิศทางเดียวกัน 

คําวา “การบริหาร” สวนใหญมักจะนึกถึงการบริหารราชการ (Administration) 
หรือเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล สวนคําวา “จัดการ” (Management) นิยมใชกับการบริหารธุรกิจ
ของเอกชน แตในความเปนจริง ทั้งสองมีความเช่ือมโยงกันและอาจมีความหมายทดแทนกันได การ
ดําเนินการภายในองคกรจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 1) บุคลากรและ 2) การบริหารจัดการ
องคกร นอกจากน้ัน ตองมีปจจัยดานอื่น ๆ ประกอบดวย อาทิ งบประมาณ ทรัพยากร/วัตถุ หาก
องคกรใดขาดหรือมีขอจํากัดในเรื่องดังกลาวก็ยอมมีอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินการตามภารกิจ

                                                
7 สมพงศ  เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2523). 
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ที่ต้ังไว การบริหารจัดการที่ดี มีลักษณะเดนและเปนสากล จะประกอบดวยพื้นฐานการดําเนินการใน
ลักษณะเปนกระบวนการรวมกันของกลุมบุคคล โดยอาศัยความรวมมือรวมใจอยางมีเหตุผลของ
บุคคล (Collective Mind) จากน้ันจะกอใหเกิดความรวมมือในระดับกลุม (Group Cooperation) 
และในที่สุดจะเปนแรงผลักดัน (Group Effort) ทําใหภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค แตถาหากการ
บริหารจัดการขาดการตัดสินใจที่ดีพอ ยากที่จะที่ใหการองคกรน้ันสูความสําเร็จได องคประกอบของ
องคกร (Elements of Organization ) ที่สําคัญมี 5 ประการ ไดแก (1) บุคคลการ ประกอบดวยคน
ต้ังแต 2 คนข้ึนไป สวนใหญองคกรจะมีคนเปนจํานวนมาก ปฏิบัติงานรวมกันหรือแบงงานกันทํา 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด (2) วิธีการบริหาร อาทิ การแกไขปญหาหรือการตัดสินใจ (3) ความรู 
ขอมูล ขาวสาร เพื่อการวิเคราะห (4) โครงสราง ซึ่งนักบริหารจะตองจัดโครงสรางใหสอดคลองกับงาน 
เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (5) เปาหมาย หรือ
บรรลุวัตถุประสงคที่ชัดเจน  
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

องคการความรวมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation–OIC) โดย
ศาสตราจารย ดร. จรัญ  มะลูลีม เปนเอกสารรายงานการวิจัยในโครงการ “องคการมุสลิมโลกในโลก
มุสลิม” ภายใตการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิมพเปนเอกสารคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิมพครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานวิจัยน้ีใหขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับ OIC ทั้งในดานประวัติความเปนมา ปรัชญาพื้นฐาน โครงสราง กรอบการดําเนินการ และ
บทบาทของ OIC ในดานตาง ๆ เชน ในปญหาตะวันออกกลาง ปญหาปาเลสไตน การกอการราย การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร ปญหาชนกลุมนอยมุสลิม และประเด็นดาน 
สิทธิมนุษยชนในกรอบของ OIC ทั้งน้ี ผูศึกษาไดคนควาและหาขอมูลประกอบเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ  
ซึ่งไดกลาวมาแลวในขอ 1.3 (วิธีการดําเนินการศึกษา)  
 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด  

ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคการ OIC โดยสังเขป อาทิ โครงสราง กลไก กระบวนการ ตัดสินใจ 
การปฏิสัมพันธของไทยใน OIC หลังจากเขามาเปนผูสังเกตการณ ทาทีและทัศนคติของ OIC เกี่ยวกับ
ประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห เสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายดานการเพิ่มพูนความสัมพันธในเชิงรุก
กับ OIC ในลักษณะใหมีอยูอยางตอเน่ืองและในระยะยาว พรอมทั้งเสนอแนะความรวมมือกับ OIC ใน
มิติอื่น ๆ นอกเหนือจากความพยายามที่จะใหขอความเกี่ยวกับประเทศไทยมีความสมดุลในเอกสาร
การประชุมประจําปของ OIC ทั้งน้ี ผลของการศึกษา จะชวยแนะนําถึงปจจัยในการเสริมสรางความ
เขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนหัวขอของการศึกษา รวมทั้งเปนการ
สนับสนุนสรางความรวมมือกับ OIC ในระยะยาวตอไป  
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การดําเนินการทางการทูตของไทยหลังเหตุการณความไมสงบในป 2547 

นับแตเกิดเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ในป 2547 เปนตนมา OIC 
โดยเฉพาะสํานักเลขาธิการ OIC ไดใหความสนใจและพยายามเขามามีบทบาทเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใตและชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งฝายไทยไมไดปดกั้น และไดใชแนวทาง
รักษาการติดตอ และการมีความสัมพันธในการทํางาน (working relationship) กับสํานักเลขาธิการ 
OIC และประเทศสมาชิกเพื่อมุงใหเห็นวาปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประเด็นภายในประเทศ
มิใชปญหาความขัดแยงทางศาสนา และฝายไทยยึดแนวทางการแกไขปญหาโดยสันติวิธี รวมทั้ง
แนวทางพระราชทานเขาใจ เขาถึง พัฒนา การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิม การสงเสริม 
อัตลักษณ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่และการอํานวยความยุติธรรมในการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศ OIC ที่ผานมาทุกครั้ง  

ต้ังแตการประชุมฯ ครั้งที่ 32 และ ครั้งที่ 33 ที่กรุงซานาประเทศเยเมน ในป 2548 และป 
2549 ตามลําดับ ที่ประชุมไดมีขอมติเกี่ยวกับชุมชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตทุกครั้งใน
หัวขอ Muslim Minorities and Communities in Non–OIC Member States ซึ่งเปนขอมติที่
กลาวถึงไทยรวมกับประเด็นชุมชนมุสลิมในประเทศอื่น ๆ เชน ฟลิปปนส เมียนมาร จีน อินเดีย และ
มุสลิมในยุโรป และฝายไทยไดดําเนินการผานมิตรประเทศ เชน บาหเรน บรูไน และอินโดนีเซีย ทําให
ขอมติที่กลาวพาดพิงไทยไมมีถอยคํารุนแรงและอยูในระดับที่ฝายไทยยอมรับได แมในการประชุมฯ 
บางครั้งสํานักเลขาธิการ OIC จะพยายามเสนอรางที่มีถอยคําหรือการวิพากษวิจารณที่รุนแรงก็ตาม  

อยางไรก็ดี OIC ไดพยายามเพิ่มการกดดันไทยเปนระยะ ๆ โดยเมื่อป 2552 กอนการ
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 36 ที่ซีเรีย สํานักเลขาธิการ OIC ไดพยายามเสนอรางขอมติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ (country–specific solution) เชนเดียวกับที่ OIC ได
มีขอมติแบบดังกลาวเกี่ยวกับมุสลิมในฟลิปปนส เมียนมาร และกรีซ มาอยางตอเน่ือง แตฝายไทยได
ดําเนินการผานมิตรประเทศทําใหในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ต้ังแตครั้งที่ 36 ถึงครั้งที่ 
39 ฝาย OIC ไดเลื่อนการพิจารณารางขอมติ (defer) และในการประชุมครั้งที่ 40–42 สํานัก
เลขาธิการ OIC มิไดนําเรื่องขอมติเฉพาะเกี่ยวกับไทยเขาที่ประชุมแตยังคงกลาวถึงไทยในขอมติทั่วไป 
(general resolution) ที่ผานมา การที่ขอมติ/เอกสารการประชุมของ OIC มีถอยคําที่ไมเปนผลเสีย
ตอไทย เปนผลจากการดําเนินการของฝายไทยในเวทีประชุม OIC โดยไดรับการสนับสนุนจากมิตร
ประเทศเปนอยางดี อาทิ กลุมประเทศอาหรับ เชนบาหเรน คูเวต โอมาน กาตาร สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรตส และประเทศมุสลิมเพื่อนบานไดแก อินโดนีเซีย และบรูไน กอปรกับการพยายามช้ีแจงทํา
ความเขาใจใหขอมูลกับเลขาธิการและสํานักเลขาธิการ OIC และประเทศสมาชิกอยางตอเน่ือง 
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การดําเนินการที่สําคัญของไทยตอ OIC ที่สําคัญ ไดแกการจัดสงคณะผูแทนระดับสูง
เดินทางไปเยือนสํานักเลขาธิการ OIC และการเชิญฝาย OIC มาเยือนไทยหลายครั้ง เชน คณะของ
นาย Syed Kasem El–Masry ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการ OIC ซึ่งรับผิดชอบประเด็นชุมชนไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต และการเชิญนาย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการ OIC เดินทางมา
เยือนไทยเมื่อ 30 เมษายน–1 พฤษภาคม 2550 และพบหารือกับนายกรัฐมนตรี บุคคลสําคัญของไทย 
ผูนําศาสนาอิสลาม และระหวางการเยือนประเทศไทย เลขาธิการ OIC ไดเห็นและรับทราบขอมูลตาง 
ๆ ดวยตนเองรวมถึงไดรับรายงานการเดินทางมาเยือนของคณะ OIC กอนหนาน้ัน  

ในการเยือนไทยครั้งน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และเลขาธิการ OIC ได
จัดแถลงขาวรวม และออกเอกสารแถลงขาวรวม (Joint Press Statement)8 ซึ่งฝาย OIC ไดแสดง
การสนับสนุนแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี และการแกไขปญหาที่ตนเหตุแบบบูรณาการ พรอมทั้ง
เคารพในอัตลักษณ วัฒนธรรม และศาสนาของประชาชนในพื้นที่  

เลขาธิการ OIC แสดงเจตนารมณในการดําเนินการตาง ๆ ที่เห็นพองตองกันเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งมีประเด็นหลักคือ การสงเสริมการกระจายอํานาจ การสงเสริมอัตลักษณ สงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมืองในพื้นที่ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร การมีสาน
เสวนากับชุมชนมุสลิม และการพิจารณายกเลิกกฎหมายพิเศษในพื้นที่ 

 
3.2  การปฏิสัมพันธระหวางไทยกับ OIC กอนและหลังป 2559  

จากการศึกษาพัฒนาการความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC พบวาหลังจากที่ไทยและ OIC 
ไดมีแถลงการณรวมกันในป 2550 สํานักงานเลขาธิการ OIC ยังไดใหความสนใจและพยายามเขามามี
บทบาทเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตเปนระยะ ๆ จะเห็นไดจากการที่รางขอมติซึ่งมีเน้ือหาคอย ๆ 
กดดันประเทศไทยข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับสถานการณในจังหวัดภาคใตเปนหลัก อยางไรก็ตาม ใน
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 40–41 ในป 2556–2557 ที่กรุงโกนากรี ประเทศกีนี 
และเมืองเจดดาห ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตามลําดับ พบวาเน้ือหาขอมติเกี่ยวกับประเทศไทยโดยรวม 
ยังมีใจความสมดุลและเปนบวกตอประเทศไทยอยู จนกระทั่งถึงในการประชุม สุดยอด OIC Summit 
ครั้งที่ 13 ในเดือนเมษายน 2559 ที่ประเทศตุรกี สํานักงานเลขาธิการ OIC ไดเสนอรางขอมติที่ไม
เกื้อหนุนตอความพยายามของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงตอกระบวนการ พูดคุยสันติสุขโดย
เรียกรองใหรัฐบาลไทยรับรองกลุม MARA PATANI9 และใหความคุมกัน (Immunity) แกคณะผูแทน
เจรจาของกลุม เปนตน ในขณะที่ไทยไมตองการรับรองกลุม MARA PATANI เน่ืองจากเห็นวามิใชเปน
ตัวแทนของชาวมุสลิมทั้งหมดในจังหวัดภาคใต ไมสามารถประกันความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง

                                                
8 ดูในภาคผนวก ข. 
9 MARA PATANI :Majlis Amanah Rakyat Patani สภาอะมานะฮแหงประชาชนปาตานี (บก.deepsouthwatch) 
เปนการริเริ่มของสมาชิก BRN ที่สนับสนุนการเจรจาตอรองวา จะเปนกระบวนการเชิงรุกหน่ึงที่จะนําไปสูการพูดคุย
เพื่อสันติภาพ กอตั้ง เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยกลุมสมาชิก BRN ทั้งรุนเกาและรุนใหม รวมถึงกลุมเยาวชน, อุ
ลามาอ และกลุมติดอาวุธ ที่มีแนวโนมตองการหาทางแกปญหาทางการเมืองดวยวิธีการเจรจากับรัฐบาลไทย (อาบู
ฮาฟซ อัลฮากีม, MARA PATANI คืออะไร?, แหลงที่มา: http://prachatai.org/journal/2015/05/594) 
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อาจมีนัยที่เกี่ยวของกับกฎหมายระหวางประเทศที่แสดงถึงความขัดแยงภายใน ซึ่งในขอเท็จจริงเปน
เพียงเหตุการณความไมสงบของผูกอกวนและไมประสงคดีเทาน้ัน 

อน่ึง เลขาธิการ OIC เดินทางเยือนประเทศไทยระหวางในวันที่ 10–13 มกราคม 2559 โดย
กอนหนาน้ัน ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ไดเยือนประเทศมาเลเซียและไดพบกับกลุม MARA PATANI 
กอนเดินทางเขาประเทศไทย 

จากการที่ไทยมีสถานะเปนประเทศผูสังเกตการณของ OIC ทําใหไมสามารถเขารวม 
เจาหนาที่อาวุโส OIC Senior Officer Meeting: SOM ที่เจดดาห ซึ่งเปนเวทียกรางขอมติตาง ๆ ได 
อยางไรก็ดี โดยความชวยเหลือจากมิตรประเทศของไทย เชน ตุรกี จอรแดน บาหเรน ซึ่งพรอมใหการ
สนับสนุน ทําใหสามารถปรับแกสํานวนถอยคําสําคัญในรางขอมติขางตนได 

ตอมา การประชุม OIC–SOM สําหรับการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 43 ที่
ประเทศอุซเบกิสถาน ในเดือนกรกฎาคม 2559 สํานักเลขาธิการฯ ไดบรรจุรางขอมติที่มีขอความ
ตองการใหรัฐบาลไทยรับรองสถานะของกลุม MARA PATANI อีกครั้ง ทั้งน้ี รางขอมติดังกลาว
คลายคลึงกับขอมติของการประชุมสุดยอดที่ประเทศตุรก ี

ในระหวางการประชุม OIC–SOM ไทยไดรับความชวยเหลือจากมิตรประเทศหลัก ไดแก 
จอรแดน บาหเรน และตุรกี ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนหลักอยางแข็งขัน โดยมีอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน 
รวมสนับสนุน จนกระทั่งที่ประชุม OIC–SOM ไดเห็นชอบใหตัดคํา MARA PATANI ออกจากรางขอมติฯ ไป 

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 43 ที่อุซเบกิสถานเมื่อ 18–19 ตุลาคม 2559 
ซึ่งมีนายปญญรักษ  พูลทรัพย รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวคณะผูแทนของไทย โดยชวง
กอนและระหวางการประชุม คณะผูแทนของไทยไดพบกับมิตรประเทศ ไดแก ตุรกี จอรแดน บาหเรน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ซึ่งรวมสนับสนุน ทั้งน้ี ขอมติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยยังคง
เปนขอมติเดิมที่ไดรับการพิจารณาในที่ประชุม OIC เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่เจดดาห โดยไมมีคําวา 
MARA PATANI ในขอมติ ซึ่งทั้งหมดน้ี เปนความพยายามทางการทูต การเจรจาตอรองที่ตองอาศัย
มิตรประเทศรวมสนับสนุน โดยในชวง ป 2559–2560 มิตรประเทศของไทยในเจดดาหที่มีสวนสําคัญ
ในการผลักดันแกไขรางขอมติไดแก ผูแทนจอรแดน ตุรกี ใน OIC ประจําเมืองเจดดาห ซึ่งมีการ
ประสานงานที่ดีกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห และมีความรวมมือใกลชิดรวมทั้งใหขอมูลและ
ขอแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับฝายไทย  

3.2.1 การดําเนินการกระชับความสัมพันธกับผูแทนมิตรประเทศของไทยใน OIC  
ประเทศไทยเล็งเห็นวา นอกจากการเสริมสรางความสัมพันธกับสํานักเลขาธิการ 

OIC แลว ไทยยังจําเปนตองกระชับความสัมพันธกับมิตรประเทศของไทยใน OIC ใหใกลชิดมากย่ิงข้ึนดวย 
โดยเฉพาะผูที่เปนผูแทนที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม OIC SOM ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการยก
รางและปรับแกถอยคํารางขอมติตาง ๆ ของ OIC เพื่อประโยชนในการสรางความเขาใจและสงเสริม
บทบาทของรัฐบาลไทยตอการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนไทยใน OIC  

3.2.2 การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเพ่ือพบหารือกับผูแทน OIC ท่ีเปนมิตรประเทศ
ของไทย  

ในเดือนกรกฎาคม 2559 นายพุทธพร  อิ้วตกสาน รองอธิบดีกรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย และพบกับมิตรประเทศของไทยในซาอุดีฯ 
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ซึ่งเปนผูแทน OIC ในเจดดาห เพื่อขอใหสนับสนุนในการแกไขปรับขอความในรางขอมติ และพบกับ
นาย Sayed El Masry ที่ปรึกษาพิเศษของ OIC และ Dr. Hassan Abdein ผูอํานวยการสํานักงาน
ชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใชสมาชิก OIC เพื่อทําความรูจักและช้ีแจงทําความเขาใจและใหขอมูล
ลาสุดเกี่ยวกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

3.2.3 การเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนมิตรประเทศของไทยใน OIC  
ในเดือนกุมภาพันธ 2560 ไทยเชิญผูแทนมิตรประเทศใน OIC 11 ประเทศมาเยือน

ไทย แตมีผูตอบรับการเยือนครั้งน้ี รวม 4 ประเทศ ไดแก บาหเรน อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย และ
ปากีสถาน ในการเยือน คณะไดพบหารือกับจุฬาราชมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
และเดินทางลงไปยังจังหวัดภาคใต เพื่อรับการบรรยายสรุปจากหนวยงานความมั่นคง ศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจชายแดนภาคใต ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และเย่ียมชม
สถาบันการศึกษา พบผูนําศาสนา และเย่ียมชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตางวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

3.2.4 ความรวมมือระหวางไทยกับ OIC (นอกเหนือจากประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต) 
ไทยมีความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่อยูภายใต OIC ที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (Islamic Development Bank : IDB) ซึ่งไดใหเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
แกชุมชนไทยมุสลิมอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ไทยเปนผูสังเกตการณขององคการศึกษา วิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Scientific, Educational and Cultural Organization–ISESCO) 
และสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย–มุสลิม (Thai–Islamic Trade and Industrial Association) 
เปนสมาชิกสภาหอการคาและอุตสาหกรรมอิสลาม (Islamic Chamber of Commerce and 
Industry–ICCI) นอกจากน้ี ไทยเคยรวมมือกับ OIC ในการจัดสัมมนาในหัวขอ Symposium on 
Interfaith Dialogue เมื่อวันที่ 10–13 มกราคม 2559 โดยสถาบันเทวะวงศวโรปการ รวมมือกับศูนย 
Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) ของ OIC ซึ่งในการสัมมนา
ครั้งน้ัน มีนาย Iyad Madani เลขาธิการ OIC (ในขณะน้ัน) เดินทางมาเยือนประเทศไทยและเปนแขก
ของกระทรวงการตางประเทศเพื่อเปนปาฐกในการสัมมนาดังกลาว นอกจากน้ี ไทยไดสงผูแทน 
เขารวมการประชุมอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงการมีสวนรวมของไทยใน OIC ที่สําคัญ ไดแก การประชุมดาน
ความมั่นคง อาหาร นํ้า วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดานการคาและความรวมมืออิสลาม ความรวมมือ
ของสถาบันและมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย (ไทยเปนสมาชิกผูสังเกตการณ Stands and 
Metrology Institute for Islamic Countries–SMIIC ซึ่งมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560) และเขา
รวมประชุมดานสิทธิสตรี และสถาบันครอบครัวของ OIC  

3.2.5 การรวมประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งท่ี 44 ท่ีเมืองอาบิดจาน โกตดิวัวร  
ระหวางวันท่ี 10–11 กรกฎาคม 2560 

การประชุมครั้งน้ี ถือเปนความสัมพันธและรวมมือครั้งลาสุด ระหวางไทยและ OIC 
โดยฝายไทยไดมอบหมายใหนายเกริกพันธ ฤกษจํานง อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา เปนหัวหนาคณะผูแทนของไทย ซึ่งไดพบหารือกับมิตรประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย จอรแดน 
แกมเบีย ตุรกี โอมาน ปากีสถาน บาหเรน เพื่อจะขอบคุณที่ชวยทําใหรางขอมติเกี่ยวกับไทยสะทอน
ขอเท็จจริงในความพยายามของไทยในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตและใหมีความสมดุล 
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รวมทั้งจะขอความรวมมือจากมิตรประเทศชวยสนับสนุนไทยตอไป อยางไรก็ตาม การประชุมครั้งน้ีไม
มีขอความ MARA PATANI ปรากฏในรางขอมติเหมือนในปที่ผานมา นับวาเปนผลของความพยายาม
ในการดําเนินทางการทูตของไทย และการมีปฏิสัมพันธเชิงรุกกับทั้งมิตรประเทศและเจาหนาที่ OIC 
ตลอดจนการเชิญใหผูแทนถาวรใน OIC ของมิตรประเทศในเมืองเจดดาห เดินทางมาเยือนไทยเพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวไทยมุสลิมและการดําเนินการของรัฐบาล ในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560  

ระหวางการประชุมฯ คณะผูแทนของไทยไดพบผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิม
ในประเทศที่ไมใชสมาชิกของ OIC โดยจะสื่อถึงความพยายามที่จะรวมมือและมีปฏิสัมพันธกับ OIC 
อยางสรางสรรค ในลักษณะ proactive ทั้งน้ี ผูอํานวยการฯ ยืนยันบทบาทของ OIC ตามที่เลขาธิการ 
OIC แจงกับนายกรัฐมนตรี เมื่อตนป 2559 วา OIC สนับสนุนการดําเนินการของไทยอยางเปนอิสระ 
และยืนยันวาจะไมลวงละเมิดอธิปไตยของไทย แตพรอมที่จะเขามีสวนรวมอยางสรางสรรคในดานตาง ๆ 
กับไทย 

 
3.3  สรุปความสัมพันธไทยกับ OIC  

ผูศึกษาเห็นวา ความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC ต้ังแตเริ่มแรกมิไดวางอยูเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใตเทาน้ัน แตอยูบนความสัมพันธกวางขวางทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ในชวง
ระยะเวลา 13 ปที่ผานมา บริบทของความสัมพันธถูกเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสภาพแวดลอม 
โดยเฉพาะหลังเหตุการณรุนแรง ในป 2547 OIC ตองการความรวมมือกับไทยตอการคนหาวิธีการ
และแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการกับความไมสงบ การรับทราบมาตรการและวิธีการตรวจสอบ
ความรุนแรง รวมทั้งพยายามเขามามีบทบาทในฐานะองคกรของประเทศมุสลิมและเปนตัวแทนของ
อิสลามในเวทีระหวางประเทศ อยางไรก็ดี ในเรื่องความสัมพันธกับ OIC ดูเหมือนวาประเทศไทยและ 
OIC ยังคงพูดดวยนํ้าเสียงที่ตางกัน10 

ในระยะ 5–7 ปจนถึงปจจุบัน มีเหตุการณตาง ๆ เกิดข้ึน อาทิ Arab Spring สงครามใน
ซีเรีย เยเมน อิรัก และการกอการราย ในขณะที่ฝายไทยใหความสําคัญกับกระบวนการพูดคุยสันติสุข
กับกลุมผูเห็นตาง ก็มิไดทําใหบริบทความสัมพันธกับ OIC ตางไปจากเดิม หากจะมีแตการเพิ่ม 
ความรวมมือในดานอื่น ๆ มากข้ึน มีการพบปะหารือที่ ไมเปนทางการกับ OIC โดยเฉพาะกับ
ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใชสมาชิก โดยการประสานงานของสถานกงสลุใหญ 
ณ เมืองเจดดาห อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาไทยและ OIC ตางก็มีความคาดหวังที่จะใหอีกฝาย
ดําเนินการ ดังน้ี  

3.3.1 สิ่งท่ีไทยตองการจาก OIC  
1) แสดงให OIC เห็นวา ไทยมีทาทีและจุดยืนรวมกับ OIC ในประเด็นสําคัญตาง ๆ 

เชน การคัดคานและตอตานแนวคิดสุดโตง การกอการราย ไมเห็นดวยกับการตอตานอิสลาม 
(Islamophobia) ไทยสนับสนุนสิทธิของชาวปาเลสไตนและการแกปญหาปาเลสไตน 

                                                
10 Achara Ashayagachat, Thailand and the OIC: Finding it hard to explain southern unrest abroad, 
Bangkok Post (5 มิถุนายน 2551): 9. (อางใน จรัญ  มะลูลีม, OIC องคกรมุสลิมโลกในโลกมุสลิม, หนา 323). 
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2) แสดงใหเห็นวาไทยใหความสําคัญและพรอมที่จะรวมมือกับ OIC ในดานอื่น ๆ 
นอกเหนือจากประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว ความรวมมือ
ทางวิชาการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาและการสรางความเช่ือมโยง
ระหวางประชาชน  

3) ใหขอมูลและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานการณในจังหวัดชายแดน
ภาคใตและปองกันมิใหกลุมผูไมประสงคดีใชเวที OIC ในการสรางผลประโยชนของตน 

3.3.2 สิ่งท่ี OIC ตองการจากไทย  
1) ใหไทยดําเนินการตามแถลงขาวรวม (Joint Press Statement ป 2550) 

ระหวางนายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับนาย Ekmeleddin 
Ihsanoglu เลขาธิการ OIC ในโอกาสการเยือนไทยอยางเปนทางการของเลขาธิการฯ เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2550  

2) ขอทราบความคืบหนาเกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ไทยเขามาเปนผูสังเกตการณใน OIC เพื่อขยายการติดตอสัมพันธกับประชาคมโลกมุสลิม
และแสวงหาความรวมมือกับ OIC และประเทศสมาชิก รวมทั้งปองกันมิใหขบวนการในจังหวัด
ชายแดนภาคใตใชประเด็นปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหกลายมาเปนปญหาระหวางประเทศ ตอมา
หลังจากเหตุการณความรุนแรงในป 2547 กลาวคือ ในชวงระยะเวลา 13 ปที่ผานมา ความสนใจของ 
OIC ที่มีตอสถานการณไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สรางความหวาดระแวงใหแกบางหนวยงาน
ของรัฐอยางมาก เน่ืองจากเกรงวาจะกระทบตออํานาจอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ดวยเหตุน้ี จึง
มีการต้ังขอสังเกตและวิพากษวิจารณกันตาง ๆ นานาวา OIC อาจมีเจตนาใหปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต กลายเปนประเด็นระหวางประเทศ ซึ่งที่ผานมาไทยและ OIC มีความรวมมือมาโดยตลอด ไทย

สงผูแทนไปรวมประชุมในกรอบเวทีตาง ๆ ของ OIC ในขณะเดียวกัน มีการโตแยงคิดตางทางการทูต
เพื่อสานประโยชนของแตละฝายในประเด็นเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตไปพรอม ๆ กัน 

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางไทยกับ OIC มิไดเปนความสัมพันธที่มีอยูตามลําพัง
ระหวาง 2 ฝายเทาน้ัน แตดําเนินไปในบริบทที่ครอบคลุมประชาคมโลกมุสลิม ที่มีประชากรกวา 
1,500 กวาลานคน และมปีระเทศสมาชิก 57 ประเทศ มีสํานักเลขาธิการ OIC นําโดยเลขาธิการ OIC 
มีกลุมที่ไมเห็นดวยกับรัฐที่ยังคงมุงใช OIC เปนที่พึ่งทางการเมือง ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการทางการทตู 
และการตางประเทศของไทยตอ OIC ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงควรอาศัยการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร และยุทธวิธี โดยมีประเด็นที่สําคัญไดแก การหาทางปรับแนวทางจากการต้ังรับ 
(reactive) การสนองตอบตอสถานการณ และการแกไขปญหาเฉพาะหนาดังที่ผานมา เปนการ
ดําเนินการเชิงรุก (proactive) โดยรวม และเสริมสรางความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหกับ OIC โดยเฉพาะ ซึ่งจะเปนการตอบโจทยการศึกษาสวนบุคคลของผูศึกษา โดย
วิเคราะหจากความสัมพันธกับ OIC การวางแนวทางและคาดการณแนวโนวความเปลี่ยนแปลงอยางนอย 5 
ปขางหนา หรือเตรียมรับมือกับการประชุมสุดยอด OIC (OIC Summit) ครั้งที่ 14 ซึ่งจะมีข้ึนใน
ประเทศแกมเบีย ในป 2561 โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอกประกอบการดําเนินนโยบาย
ไทยกับ OIC ใน 3 ระดับ ซึ่งผูศึกษาจะขอเสนอ ขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน ไดแก ขอเสนอแนะดาน
นโยบาย และขอเสนอแนะในการดําเนินการ ไดแก (1) ระดับบุคคล (2) ระดับประเทศ/ภาครัฐ และ 
(3) ระดับระหวางประเทศ 
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4.2  ขอเสนอแนะ  
4.2.1  ขอเสนอดานนโยบาย  

ระดับบุคคล: ผูนําจะตองมีเจตจํานงทางการเมือง (political will) อยางชัดเจน
และมั่นคงหรือผูที่มีภารกิจที่เกี่ยวของในการดูแลกํากับนโยบายตางประเทศรวมทั้งผูที่ไดรับการ
มอบหมายในภารกิจเกี่ยวกับประชาคมโลกมุสลิม ที่ผานมา โดยเฉพาะหลังจากที่ไทยสามารถทําให
ระดับการพาดพิงประเทศไทยของ OIC ลดลง กลาวคือในรางขอมติของ OIC ที่เกี่ยวกับไทยมีถอยคํา
ไมรุนแรงและฝายไทยยอมรับได ทําใหมีการขาดความตอเน่ืองที่จะติดตามเรื่องดังกลาวจากฝายไทย   

ทั้งน้ี ผูศึกษาเห็นวาระดับบุคคลมีความสําคัญในการดําเนินการทางการทูตในมิติ
ตางประเทศกับ OIC เน่ืองจากจากการสังเกตพฤติกรรมจะเห็นวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของในประเด็นที่
เกี่ยวกับประเทศไทยใน OIC มีเพียงไมกี่คนเทาน้ัน โดยสวนอื่น ๆ ของสํานักงานเลขาธิการ OIC และ
ประเทศสมาชิกสวนใหญไมทราบแมแตขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ผูที่เกี่ยวของและมีสวนในการยก
รางขอมติเสนอในที่ประชุม OIC ไดแก (1) นาย Sayed Kasem El Masry อดีตนักการทูตอียิปต ซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ OIC คนเกาใหเปนที่ปรึกษาพิเศษ (special Advisor) เพื่อใหติดตาม
ดูแลประเด็นที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต (ขณะน้ีไมประสงคที่จะทํางานอีกตอไปเน่ืองจากมี
ขอจํากัดดานสุขภาพ) (2) Dr. Hassan Abdein ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใช
สมาชิก อดีตอาจารยมหาวิทยาลัย Oxford สัญชาติอังกฤษ เช้ือสายปากีสถาน เปน Friend of 
Thailand ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห มีทัศนคติและความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทยและ
กับสถานกงสุลใหญฯ และ (3) อาจเปนบุคคล/กลุมในประเทศสมาชิก หรือประเทศเพื่อนบาน ซึ่งถา
หากฝายไทยสามารถเขาถึงและทําความเขาใจกับบุคคลดังกลาว อาจมีความเปนไปไดที่จะไมตอง
พึ่งพาอาศัยหรือหวาดหว่ันไปกับ OIC อีกตอไป หรืออาจทําใหประเด็นที่เกี่ยวของกับประเทศไทยคอย ๆ 
หายไป แตทั้งน้ี ข้ึนอยูกับรัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตไดมากนอย
เพียงใดดวย  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) สรางยุทธศาสตรคงการติดตอและสานสัมพันธกับ OIC และมิตรประเทศของ

ไทยใหมากข้ึนและตอเน่ือง ไมมุงเนนเฉพาะหวงเวลาที่จํากัด กลาวคือจะมีความเคลื่อนไหวอยาง
จริงจัง เมื่อใกลถึงวาระการประชุมประจําปของ OIC เปนตน ซึ่งที่ผานมา ไทยจะเริ่มมีการติดตอกับ 
OIC หลังจากไดรับขอมูลวา รางขอมติที่จะนําเสนอตอที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC มีใจความที่
ไมเปนบวกตอไทย จากน้ันจะมีการสงคณะไปพบกับมิตรประเทศและขอความชวยเหลือใหชวย
ปรับแกถอยคําใหสมดุลตามที่ฝายไทยตองการ รวมทั้งขอพบกับผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมใน
ประเทศที่ไมใชสมาชิก OIC เพื่ออธิบายถึงการดําเนินการของฝายไทยตอประเด็นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยใหสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาหเปนผูประสานการพบปะอยางไมเปนทางการ และ
การเชิญมิตรประเทศ OIC ใหไปเยือนประเทศไทย ตลอดจนการเชิญคณะทูตสมาชิก OIC ที่กรุงเทพฯ 
ใหไปศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในจงัหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

2) หาโอกาสเยือน พบหารือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงใน OIC ไมวาในโอกาส
และสถานที่ใดไดแก เลขาธิการ OIC ผูอํานวยการชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใชสมาชิก ที่ปรึกษา
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เลขาธิการฯ ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลภารกิจเกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากน้ัน กับผูแทน OIC มิตร
ประเทศของไทยที่มีแนวโนมในการสนับสนุนไทย  

อน่ึง ผูศึกษาไดสอบถามผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใช
สมาชิก11 เพื่อขอทราบทาทีขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดสานเสวนาที่เคยพูดไวเมื่อป 2558 ซึ่งไดรับการ
ยืนยันวา ไทยควรตอยอดความรวมมือกับ OIC ในการจัดสัมมนา“International Symposium on 
Interfaith Dialogue” เหมือนกับที่เคยจัดเมื่อป 2559 และเชิญเลขาธิการ OIC มากลาวสุนทรพจน  

ระดับประเทศ/ภาครัฐ: ขาดความเปนเอกภาพและบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับภารกิจ OIC รวมทั้งไมมีคณะทํางานโดยเฉพาะที่คอยดูแลและเฝา
ติดตาม (monitor)12 ภารกิจดังกลาวอยางตอเน่ือง เหมือนกับในชวงป 2550–2554 กระทรวงการ
ตางประเทศ เปนหนวยงานหน่ึงที่ดําเนินการในมิติตางประเทศ และเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานกับ OIC ผานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห 
เกี่ยวกับการดําเนินตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร การนําขอมูลความคืบหนาของผลการดําเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไปช้ีแจงใหกับ OIC และมิตรประเทศ แตในระยะหลังการติดตอ
ระหวางไทยกับ OIC หรือแมแตกระทรวงการตางประเทศ คอนขางหางเหินและขาดความตอเน่ือง 
ทั้งน้ี จากการวิเคราะหพบวา อาจมีสาเหตุเน่ืองจาก   

1) มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลากร และไมไดมีกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวสําหรับ
การรับมือกับ OIC และปรับตัวไมทันกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ อาทิ ในประเด็น MARA 
PATANI  

2) ขาดความชัดเจนในการมอบหมายอํานาจหนาที่ของโครงสรางองคกร เน่ืองจาก 
OIC มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองเจดดาห และในทางปฏิบัติเจดดาห เปนที่ต้ังของสถานกงสุลใหญฯ ซึ่งมี
ภารกิจและอํานาจหนาที่ในกฎระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศคือ การดูแลดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก มิใชการเมือง เมื่อสํานักงานเลขาธิการ OIC ตองการประสานงานกับฝายไทยก็
ติดตอกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งต้ังอยูที่กรุงริยาด เปนตน  

อน่ึง จากการศึกษา พบวา ต้ังแตไทยเขาเปนประเทศผูสังเกตการณใน OIC ในป 
2541 ประเทศไทยมีคณะผูแทนระดับรัฐมนตรี ผูชวยรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี และผูแทนพิเศษ
รัฐมนตรีวาการ ฯ ไปรวมประชุมในเวทีของ OIC มาโดยตลอดเปนเวลา 14 ป จนถึงป 2555 จากน้ัน
คอย ๆ ลดระดับหัวหนาคณะผูแทนเปนปลัดกระทรวงการตางประเทศ รองปลัดฯ เอกอัครราชทูต 
                                                
11 สัมภาษณ  Hassan Abdein, ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใชสมาชิก OIC, 20 กรกฎาคม 
2560 ผานส่ือสังคม WhatsApp (Dr. Hassan เปน Friend of Thailand ของสถานกงสุลใหญเจดดาห ตั้งแตป 
2557) 
12 ในป 2552 เคยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรมิติดานตางประเทศของสถานการณจังหวัดชายแดน
ภาคใต และกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน นายสุรพงษ  ชัยนาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ หัวหนาคณะทํางานนําหนวยงานผูปฏิบัติโดยตรงในพื้นที่ไปพบเลขาธิการ และผูบริหาร OIC ใน
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในป 2553–2554 ระหวางน้ัน มีการเยือนประเทศสมาชิก หลายประเทศ อาทิ อียิปต ซีเรีย 
โมรอกโก มาเลเซีย บรูไนและเยือนประเทศฟลิปปนสดวย โดยกอนหนาน้ัน นายสุรพงษฯ เคยดูแลเรื่องจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในชวงที่มีตําแหนงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัยพลเอก สุรยุทธ  จุลานนท ในหวงป 
2549–2551 
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และลาสุดเปนระดับอธิบดี ซึ่งจะเห็นถึงขอเปรียบเทียบตัวช้ีวัดการใหความสําคัญตอ OIC หลังจากที่
ไทยเขามาเปนผูสังเกตการณ (ดูในภาคผนวก) 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการในเรื่องน้ี 
เห็นควรมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษ High Level Inter–Agency ประกอบดวย

คณะทํางาน 1 ชุด ประมาณ 8–9 คน และมีรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ ฝายการเมืองเปน
ประธาน โดยอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณเกี่ยวกับโลกมุสลิมและตะวันออกกลาง 
อาทิ ผูทรงคุณวุฒิ (อดีตเอกอัครราชทูต) นักวิชาการดานตะวันออกกลาง และโลกมุสลิมจาก
สถาบันการศึกษา 2 คน และอาจพิจารณาสัดสวนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ อาทิ ความมั่นคง 
ฯลฯ ทั้งน้ี เมื่อมีการจัดต้ังคณะทํางานแลว ผูศึกษาจะขอเสนอใหใชกฎชัทแธมเฮาส (Chatham 
House Rule) ในการอภิปรายหรือประชุมหารือของคณะทํางาน ซึ่งกฎน้ีมีเปาหมายเพื่อการประกัน
สภาวะนิรนามใหกับผูพูด กลาวคือ ทุกคนสามารถพูดหรือออกความคิดเห็นที่อาจแตกตางจากคนอื่น 
และที่พูดไปก็จะไมเปดเผยไป ที่อื่นซึ่งเปนการสนับสนุนการอภิปรายอยางเสรี ผูพูดมีเสรีภาพในการ
พูดความคิดเห็นของตนเอง โดยไมตองกังวลถึงเรื่องช่ือเสียงสวนตัวหรือหนาที่การงาน ผูศึกษาเห็นวา
ที่ผานมา การเปลี่ยนตัวผูทํางานดาน OIC บอย ทําใหขาดความตอเน่ืองในความรวมมือและสัมพันธ 
ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับ OIC โดยเฉพาะผูที่ทํางานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ OIC เชน อธิบดี
ในกระทรวงการตางประเทศ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ หรือผูที่กํากับดูแลในเรื่องน้ีซึ่งมีการโยกยาย
เปลี่ยนตัวกันอยูเปนประจํา จึงทําใหผูที่รับผิดชอบในภารกิจ OIC คนใหมตองใชเวลาในการศึกษางาน 
และต้ังตนเริ่มทํารูจักกับเครือขายใน OIC และมิตรประเทศใหมซึ่งอาจตองใชเวลา  

ระดับระหวางประเทศ : ในปจจุบัน OIC มีปญหาภายในและขาดความเปน
เอกภาพเน่ืองจากสมาชิกมีความหลากหลายทั้งดานภูมิศาสตร การเมือง ภาษา วัฒนธรรม มีความ
แตกตางในเรื่อง นิกาย เชน ความขัดแยงระหวางซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเปนมุสลิมสายสุหน่ีกับอิหรานที่
เปนซีอะห เพื่อแยงชิงการเปนผูนําในภูมิภาค และความขัดแยงลาสุดที่นําไปสูการตัดความสัมพันธ
ระหวางประเทศในกลุมรัฐอาว (Gulf Cooperation Council : GCC) ไดแก ซาอุดีฯ บาหเรน สหรัฐ
อาหรับ เอมิเรสต กับการตา โดยมีอีกหลายประเทศสมาชิกรวมสมทบ เชน อียิปต เยเมน และมัลดีฟส 

จากการวิเคราะห พบวา OIC ไมมีกลไกและกรอบกฎหมายในการบังคับการปฏิบัติ
ของประเทศสมาชิก ทําให OIC กลายเปนองคกรที่ ขับเคลื่อนโดยประเทศสมาชิกที่ คํานึงถึง
ผลประโยชนแหงชาติของตนเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการปกปองผลประโยชนของรัฐ ซึ่ง
หมายถึง การมีอํานาจ การตอสูเพื่อความอยูรอด OIC ไมไดมีลักษณะเปนองคกรเหนือชาติ ไมมีกลไก
ในลักษณะทําหนาที่บังคับประเทศสมาชิกใหปฏิบัติตามมติหรือการตัดสินใจได เชน ไมสามารถยุติ
เรื่องความขัดแยงและสงครามภายในประเทศสมาชิก เชน ในซีเรีย อิรัก เยเมน อัฟกานิสถาน และสิ่ง
ที่สําคัญทาทาย OIC มากที่สุด ในขณะน้ี คือ ปญหาการกอการรายที่มีการกลาวอางอิสลามเขาไป
เกี่ยวของ อีกทั้ง OIC มีขอจํากัดดานการเงิน ดังน้ัน จึงจําเปนที่ไทยจะตองรีบฉวยโอกาสทําใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด ระหวางที่ OIC กําลังออนแอและไรประสิทธิภาพ ตัวอยางที่เห็นไดเดนชัดคือ OIC 
ยังไมสามารถแมแตแกปญหาเรื่องปาเลสไตนซึ่งเปนเหตุผลหลักในการกอต้ังองคการ  
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ขอเสนอแนะในการดําเนินการในเรื่องน้ี 
จัดแผนการและกระบวนทัศนใหม โดยไมควรมองวา เน่ืองจากไทยเปนเพียง

ประเทศผูสังเกตการณ หากไปรวมประชุม ก็ไมสามารถพูดหรือกลาวในที่ประชุมได หรือหากไดรับ
อนุญาตก็คงเปนลําดับทายหลังสมาชิกตาง ๆ แตควรจะมีวิสัยทัศนและตระหนักถึงการดําเนินกลยุทธ 
“จับมือใหอุน” และใชโอกาสระหวางประชุมในการพบหารือในลักษณะ corridor meeting กับ
ประเทศหรือองคการระหวางประเทศใดก็ได แมกระทั่งกับฝายซาอุดีฯ เพื่อหารือในเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธไทย–ซาอุดีฯ หรือในเรื่องอื่นใดในเวที OIC เน่ืองจากซาอุดีฯ มีอิทธิพลมากใน OIC ไม
เพียงเฉพาะเปนแหลงสนับสนุนดานการเงินใหกับองคการอยางเดียวเทาน้ัน ซาอุดีฯ ยังมีบทบาท
เสมือนผูมีอํานาจในการยับย้ัง (veto) โดยพฤตินัย13 ใน OIC อีกดวย ซึ่งการสงคณะผูแทนระดับสูงไป
รวมประชุมฯ สามารถดําเนินการไดและในขอเท็จจริง ไมสามารถปฏิเสธไดเลยวา เวทีการประชุม
ประจําประดับรัฐมนตรีวาการตางประเทศ OIC มีความสําคัญในหมูประเทศมุสลิมเปนอยางย่ิง อาทิ 
ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 42 ที่ประเทศคูเวต เมื่อป 2558 นาย Adel bin 
Ahmed Al–Jubeir รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบีย ไปรวมประชุมฯ เพื่อ
เปดตัวและพบกับรัฐมนตรีตาง ๆ ของ OIC หลังจากไดรับตําแหนงไดไมนาน ขณะที่รัฐมนตรี
ตางประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนสุภาพสตรี และเพิ่งเขารับตําแหนงเชนเดียวกัน เดินทางไปรวมประชุมฯ 
โดยขอแวะที่เจดดาห และทางการซาอุดีฯ จัดใหเขาเฝากษัตริยซัลมาน สําหรับประเทศไทยได
มอบหมายใหเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รวมประชุมฯ  

จากการวิเคราะหเรื่องการสงผูแทนไปรวมประชุมที่สําคัญ ๆ ของ OIC ผูศึกษาเห็น
วาตามแนวปฏิบัติและธรรมเนียมทางการทูต การสงผูแทนที่มีความอาวุโสจากเมืองหลวงไปรวมการ
ประชุมตาง ๆ ยอมจะไดรับความเกรงใจ และเปนการแสดงออกถึงการใหความสําคัญและใหเกียรติ
เจาภาพการประชุม และทําใหการแสดงขอคิดเห็นในการพบปะพูดคุยตาง ๆ ไดรับการยอมรับ และ
เกรงใจมากกวาหากจะเทียบกับการมอบหมายใหระดับเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาคณะ โดยเฉพาะ
การประชุมในระดับที่มีรัฐมนตรีตางประเทศตาง ๆ มารวม  

ระหวางที่ผูศึกษาประจําการอยูที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ไดพบและ
พูดคุยเปนประจํากับ Dr.Hassan Abdein ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใช
สมาชิกซึ่งได ปรารภวา ในระยะหลังเทาที่ตนประสบ ฝายไทยมักจะติดตอกับ OIC หรือสงคณะมาพบ
หารือ รวมทั้งรวมประชุมโดยจะมุงเนนประเด็นเกี่ยวกับรางขอมติของ OIC ซึ่งตรงกับทัศนะของ 
นายสุรินทร  พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และอดีตเลขาธิการอาเซียน 
ซึ่งไดกลาวเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เมื่อชวงที่สถานกงสุลใหญฯ ใหการตอนรับระหวางที่มาประชุมกับ 
Islamic Development Bank: IDB โดยนายสุรินทรฯ แสดงทัศนะวา ไทยอาจมีการปฏิสัมพันธและ
รวมมือกับ OIC/ประเทศสมาชิกในกรอบอื่น ๆ ในเชิงรุกซึ่งจะทําใหไทยไดประโยชนและไดรับการ

                                                
13 Global Institutions, The Organization of Islamic Cooperation”Politics, problems, and potencial, 
Turan Kayaoglu 
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ยอมรับเพิ่มมากข้ึน ผูศึกษาไดติดตอนายสุรินทรฯ14 ขอเพื่อทราบความเห็นเพิ่มเติมซึ่งนายสุรินทรฯ 
ไดใหทัศนะวา 

– ประเทศไทยควรใชประโยชนใหเต็มที่ในฐานะผูสังเกตการณใน OIC ไทยมี
ประเด็นและสามารถแสดงบทบาทไดอีกมากมายในขณะที่เพื่อนบานในอาเซียน เชน เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา ไมมี สวนฟลิปปนสน้ัน ยังคงแสดงความประหลาดใจกับไทยมาโดยตลอดวาไทยเขาไปเปนผู
สังเกตการณใน OIC ไดอยางไร แตไทยกลับเลือกที่จะมีบทบาทเมื่อตองการความชวยเหลือจาก OIC 
โดยการสงคณะผูแทนกลุมใหญเขารวมการประชุมซึ่งมีจํานวนมากกวาประเทศที่เปนสมาชิกหลกั และ
หลังจากน้ันจะหายไปจนกวาจะมีปญหาใหมเขามาหรือจนกวาจะมีวิกฤตทางการทูตครั้งใหญเกิดข้ึน 

– หวังวาไทยจะเขามามีบทบาทและสรางความสัมพันธทางการทูตกับ OIC โดย
จัดลําดับความสําคัญในความรวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวางกลุมประเทศสมาชิกอยางเหมาะสม 
และเห็นวากรมความรวมมือระหวางประเทศ อาจจัดโครงการรวมกับสมาชิก OIC ดานการเกษตร 
สาธารณะสุข การศึกษา การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

– ไทยตองการทีมที่เขมแข็งในกระทรวงการตางประเทศที่พรอมที่จะอุทิศตัวใหกบั
วาระที่เกี่ยวกับ OIC โดยเฉพาะการเสริมสรางความสัมพันธ และความรวมมือในดานหลัก ไมใชเฉพาะ
เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใตเพียงอยางเดียว และควรกําหนดแผนยุทธศาสตรในระยะยาวเพื่อให OIC 
สนับสนุนไทยในดานตาง ๆ เมื่อไทยตองการซึ่งรวมไปถึงการเขาไปมีบทบาทในสหประชาชาติ   

ผูศึกษาเห็นวา ไทยควรเตรียมตัวกําหนดยุทธศาสตรการทูตกับ OIC ในประเด็น
เกี่ยวกับสถานภาพการรับผูสังเกตการณเพิ่มเติมของ OIC ดวย ซึ่งขณะน้ีมีหลายประเทศตองการเขามา 
อาทิ กัมพูชา เบลารุส ยูกันดา มอริเตเนีย เวเนซูเอลา แอฟริกาใต ทั้งน้ี ผูศึกษาไดรับทราบจากคณะ
กงสุลในเจดดาห วา กัมพูชาได แสดงบทบาทเชิงรุกและเกาะติดกับ OIC ในเรื่องน้ีเปนอยางมาก 
ฉะน้ัน จึงเปนสิ่งที่นาพิจารณาวา ไทยจะมีปฏิสัมพันธระดับใดกับ OIC หากกัมพูชาไดเขาเปนประเทศ
ผูสังเกตการณรายใหม ซึ่งกัมพูชาก็ยอมจะมีบทบาทและสรางสถานะการยอมรับตอมวลสมาชิก ดังน้ัน 
ไทยควรจะรักษาความโดดเดนของการเปนหน่ึงเดียวในกลุมอาเซียนที่มิไดเปนประเทศมุสลิม แตไดรับ
สถานะเปนผูสังเกตการณ มีบทบาทเคียงบาเคียงไหลกับประเทศมุสลิมอีก 3 ประเทศในอาเซียน ซึ่ง
เปนสมาชิก อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน และหากไทยปลอยใหกัมพูชาซึ่งกําลังรอการ
พิจารณาใหเขาเปนผูสังเกตการณ จนกระทั่งไดเปนผูสังเกตการณ กัมพูชาอาจจะบดบัง (over 
shadow) บทบาทตาง ๆ ของไทยอยางไมตองสงสัย  

อน่ึง ในการพบของคณะผูแทนไทยกับนาย Salih Sen ผูแทนถาวรตุรกีประจํา OIC 
ในเมืองเจดดาห เมื่อ 9 กรกฎาคม 2560 ระหวางการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 44 ที่
ประเทศโกตดิวัวร ผูแทนตุรกี ปรารภวา15 นาย Hassan Abdein ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิม
ในประเทศที่ไมใชสมาชิก OIC (Department of Muslim Communities in Non–OIC Member 
States) เลาวา ขณะน้ีสถานภาพการรับผูสังเกตการณของประเทศเบลารุส ยูกันดา มอริตาเนีย 
เวเนซุเอลา และกัมพูชาหยุดชะงักไปกอน และยังไมมีการพิจารณาจาก OIC 
                                                
14 สัมภาษณ  สุรินทร  พิศสุวรรณ, อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน, 7 
สิงหาคม 2560. 
15 สัมภาษณ  ฐานิศร  ณ สงขลา,  กงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห, 20 กรกฎาคม 2560. 
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– ไทยควรมีความรอบคอบในการดําเนินความรวมมือกับมาเลเซีย เพราะมาเลเซีย
เคยทั้งชวยไทยและใช OIC กดดันไทยในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต อยางไรก็ดี สมาชิก OIC สวนใหญ 
รับฟงมาเลเซีย เน่ืองจากเปนประเทศมุสลิม เปนเพื่อนบานกับไทย และตระหนักถึงการเปนคนเอเชีย
ดวยกันนาจะเขาใจวิถีของเอเชีย กรณีน้ี จะเห็นไดจากการที่ OIC ซึ่งไมสามารถเขาถึงกับเมียนมาร 
(เมียนมารไมแยแสตอเสียงเรียกรองและขอวิจารณของ OIC และปดประตูมิให OIC เขาไปมีบทบาท
เรื่องชาวโรฮีนจา) จึงอยากไดรับการรวมมือจากไทยเพื่อใหสามารถเขาถึงเมียนมารเน่ืองจาก OIC  
เห็นวาไทยเปนเพื่อนบานที่ใกลชิดของเมียนมาร สําหรับประเด็นของไทยใน OIC น้ัน มาเลเซียเองก็ไม
ตองการให OIC เขามาแยงบทบาทการเปน facilitator ในกระบวนการพูดคุยสันติสุข เน่ืองจากเกรง
วาจะเสียผลประโยชน อยางไรก็ดี สําหรับมาเลเซียน้ัน หากมองอีกมุมหน่ึงเสมือนเปนสวนหน่ึงของ
ปญหา เพราะมีผูกอความไมสงบและนักเคลื่อนไหวและขบวนการตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต
จากหลากหลายขบวนการพํานักอยูในประเทศมาเลเซีย ฉะน้ันหากจะพิจารณาลดบทบาทของ
มาเลเซียในกระบวนการพูดคุย นาจะเปนผลดีกับไทย ทั้งน้ี ไทยก็ไมควรพึ่งพามาเลเซียมากนัก แต
ควรเปนการพึ่งพาในลักษณะช่ัวคราวตามความจําเปน  

– ควรติดตอกับซาอุดีอาระเบีย เน่ืองจากปจจุบันเลขาธิการ OIC เปนชาวซาอุดีฯ 
หากไทยมีการติดตอและการประสานงานที่ใกลชิดกับซาอุดีฯ (ซึ่งเนนในเรื่องการมีความสัมพันธ
สวนตัว) ในกรอบของ OIC และความสัมพันธกับเลขาธิการ OIC ก็เทากับวา ไทยจะไดประโยชนทั้ง 
ในแงของการ ฟนฟูความสัมพันธกับประเทศซาอุดีฯ ในทางออมและความรวมมือกับ OIC ไปพรอม ๆ 
กัน ทั้งน้ี จากการที่ซาอุดีฯ เปนเสมือนมหาอํานาจใน OIC เปนแหลงเงินขององคกร และมีเสียงในเวที
การประชุม รวมทั้งเปนที่เกรงใจของประเทศสมาชิกในการคัดคานหากมีการนําเสนอประเด็นใด ๆ 
จากซาอุดีฯ อาทิ นาย Iyad Madani เลขาธิการ OIC คนกอนซึ่งแตงต้ังโดยกษัตริยอับดุลเลาะห และ
ไดลาออกหลังจากดํารงตําแหนงเลขาธิการฯ เปนเวลา 2 ป 10 เดือน (ขาวลือในวงการทูตวา นาย 
Iyad ถูกกษัตริยซัลมานกดดันใหลาออก) จากน้ันนาย Yousef Al–Othaimeen ไดเปนเลขาธิการฯ 
คนใหมแทน ซึ่งในทางปฏิบัตินาจะอยูในตําแหนงไมเกิน 3 ป เพื่อใหครบวาระ (วาระละ 5 ปตาม 
กฎบัตรของ OIC) ซึ่งในเรื่องน้ี ผูอํานวยการสํานักงานชุมชนมุสลิมในประเทศที่ไมใชสมาชิกเคยเลาวา 
ทางการซาอุดีฯ ตองการใหนาย Yousef อยูในตําแหนงเลขาธิการฯ เสมือนเริ่มตนใหม ซึ่งหากเปนไป
ตามน้ีจริง ก็อาจไมมีประเทศใดคัดคานอีกเชนกัน  

– ไทยควรใหความสําคัญในประเด็นที่ OIC สนใจมากกวาการนําเอาประเด็น
ภาคใตไปหารือทุกครั้งที่ไปพบ อยางไรก็ดี ถามองประเทศในกลุมอาเซียนดวยกันโดยไมรวมประเทศ
มุสลิมที่เปนสมาชิกใน OIC อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน ไทยจะไดเปรียบมากกวาประเทศ
เพื่อนบานเชน กัมพูชา เวียดนาม ลาว เน่ืองจากมีความสัมพันธและเคยทํางานรวมกัน ไทยอาจ
พิจารณาใหการสนับสนุนในประเด็นที่ OIC และโลกมุสลิมตองการขอรับความรวมมือ โดยไม
จําเปนตองรอผานฉันทามติจากอาเซียนในทุก ๆ เรื่อง ไทยสามารถกําหนดแผนงานของไทยเองเพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับ OIC ได 

– ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยทั้งที่อยูในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมถึงในภาคใตตอนบนและลาง ควรมีบทบาทในลักษณะประชาสังคมหรือแบบขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาลตอชาวมุสลิมในประเทศไทยเพื่อให
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สาธารณชนทั่วไปโดยเฉพาะประเทศมุสลิมไดรับทราบและเขาใจวาชาวมุสลิมในประเทศไทยมิใชเปน
ชนกลุมนอย หากแตเปนประชากรของประเทศที่มากที่สุดเปนอันดับสอง ชาวมุสลิมในประเทศไทยมี
สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของศาสนาอิสลาม ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบทบาทของชาวไทยมุสลิมจะเปนกระบอกเสียงที่สําคัญในการเสริมสรางความเขาใจมิติตาง ๆ 
เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งในขอเท็จจริงประเทศมุสลิมสวนใหญสนิทใจทีจ่ะไดรบัฟง
จากชาวมุสลิมดวยกัน โดยอาจใหองคกรมุสลิมรวมกับสถาบันการศึกษา หนวยงานภาควิชาการใน
พื้นที่รวมกันจัดสัมมนาระหวางประเทศ หรือจัดโครงการทัศนศึกษาวิถีชีวิตของมุสลิมในประเทศไทย 
และทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานภาพของชาวมุสลิมในประเทศไทยโดยรวม 

ในขณะเดียวกัน ชุมชมมุสลิมในประเทศไทยก็ควรสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแก
ประชาคมมุสลิมไทยดวยกันเอง โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับคําสอนของศาสนา ประวัติศาสตร  
ชาติพันธ การรักษาอัตลักษณ สิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการทําหนาที่ฐานะสวนหน่ึงของกลไกรัฐหรือให
ความรวมมือกับทางราชการผานองคกร สถาบันทางศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) องคกรภาคประชาสังคม สื่อมวลชนตลอดจนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยเชนกัน 

4.2.3  ขอเสนอแนะสําหรับการไปประจําการท่ีสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห  
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ถือวาเปนสํานักงานผูแทนไทยที่มีความสําคัญอีก

แหงหน่ึงในตะวันออกกลาง และไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับ OIC 
เน่ืองจากเจดดาห เปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ OIC เปนจุดติดตอขอความชวยเหลือและบริการคนไทย
ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในตะวันออกกลาง (12,000 กวาคน) ตลอดจนเปนหนวยงานหลักในพื้นที่ในการ
อํานวยความสะดวกแกผูที่ไปประกอบพิธีฮัจยทุกป จํานวน 10,000 กวาคน ดังน้ัน ควรที่กระทรวง
การตางประเทศใหความสําคัญอยางย่ิง และควรเปลี่ยนทัศนะใหขาราชการรุนใหมไดเขาใจวาเจดดาห
มิใชเปนสถานที่ที่ไมมีขาราชการใดประสงคจะไปประจําการเหมือนในอดีต หากแตเปนโพสตที่มี
ภารกิจที่สําคัญตอประเทศไทยเชนเดียวกับที่อื่น ๆ และเพื่อประโยชนในการทํางานและประสานงาน
กับ OIC ผูที่จะไปประจําการที่สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห กระทรวงการตางประเทศควร
พิจารณาคัดเลือกบุคคลากร ดังน้ี 

1) มีทัศนคติที่ดีตอประเทศที่จะไปประจําการ และกับคนทองถ่ินซึ่งเปนทั้งชาว 
ซาอุดีฯ ชาวอาหรับสัญชาติอื่น ชาวเอเชียใตซึ่งเปนคนสวนใหญที่ทํางานในซาอุดีฯ และที่สําคัญที่สุด
คือ ตองไมมีอคติตอวัฒนธรรมและความเช่ือของคนดังกลาว  

2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความมุงมั่น มีจิตอาสา (sense of service) มีทักษะใน
การสรางเครือขายเพื่อนทั้งที่เปนเจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการ OIC มิตรประเทศในเมืองเจดดาห 
และหากเปนขาราชการมุสลิมที่รูภาษาอาหรับก็จะชวยสนับสนุนใหเกิดประโยชนเพิ่มอีกทางหน่ึงดวย 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการทั่วไป 
–  ขยายความรวมมือกับมิตรประเทศใหม ๆ เชน บังคลาเทศ ซึ่งจะเปนเจาภาพ

ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ในป 2561 โกตดิวัวร (เจาภาพการประชุมฯ ในป 2560) คูเวต 
อียิปต แกมเบีย รวมถึงประเทศสมาชิก OIC ในแอฟริกา ดวยการสนับสนุนอยางเหมาะสมในเรื่องที่
ประเทศดังกลาวสนใจ ทั้งน้ี เพื่อจะไดใหชวยสนับสนุน และเพิ่มอํานาจตอรองของไทย   
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–  การเชิญมิตรประเทศของไทยที่มีบทบาทชวยเหลือประเทศไทยในที่ประชุม
เจาหนาที่อาวุโส OIC เดินทางมาเยือนประเทศไทยและไปศึกษาสภาพและวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยในพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต (เชน การเชิญคณะ 
OIC เยือนไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2560) มีความสําคัญลําดับตน หากจะเทียบกับการเชิญ
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก OIC ในประเทศไทย 

–  เชิญสื่อมวลชนกระแสหลักที่ไดรับความนิยมจากประชาคมโลกมุสลิมและ
ตะวันออกกลาง อาทิ Al Jazeerah มาทําสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทย และนําเสนอวิถีชีวิตของ 
ชาวไทยมุสลิมโดยนําเสนอศักยภาพ และความพรอมของไทยที่จะเปนหุนสวนทางดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน การทองเที่ยวและขอมูลการทองเที่ยวและการบริการฮาลาลในประเทศไทย  

อน่ึง เมื่อเดือนเมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห นําผูสื่อขาว
หนังสือพิมพ Saudi Gazette มาเยือนไทยและลงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใตตามโครงการ
ปฏิสัมพันธกับนักธุรกิจ นักวิชาการและสื่อมวลชนและพบหารือกับเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ชุมชนไทยหลากหลายวัฒนธรรมใน
พื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการ ผูประกอบการและนักธุรกิจ นักเคลื่อนไหวในพื้นที่และ
เขียนสูสาธารณชนซึ่งมีใจความวา ประชาชนทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใตตองการสันติภาพและ
ตองการความปลอดภัย และการพูดคุยสันติภาพเทาน้ันที่จะแกปญหาไดทั้งหมด16  
 
4.3 บทสรุป  

การติดตอปฏิสัมพันธระหวางไทยกับ OIC ในระยะหลัง คอนขางขาดความตอเน่ือง ซึ่งจาก
การวิเคราะหอาจสรุปไดวา รัฐบาลที่มีผูนําเปนทหาร ยอมใหความสําคัญกับมิติดานความมั่นคง เปน
สําคัญ ในขณะที่รัฐบาลพลเรือนอาจใหความสําคัญกับ OIC ในระดับรอง ดังจะเห็นไดจากตัวช้ีวัดการ
สงระดับคณะผูแทนไทยไปรวมประชุมกับ OIC ระหวางป 2550–2555 กับป 2556–จนถึงปจจุบัน 
(2560) ซึ่งมีผลที่แตกตางกันมาก อยางไรก็ตาม การปฏิสัมพันธของไทยกับ OIC มักจะพิจารณา
ประเด็นสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตและรางขอมติของ OIC เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนหลัก วามีเ น้ือหาและถอยคําอยางไร และควรที่จะพิจารณาสงผูแทนในระดับใด จึงทําให
ความสัมพันธของไทยกับ OIC ในปจจุบันเปนไปในลักษณะต้ังรับ มากกวาเชิงรุก เชน 

1) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 41 ที่เมืองเจดดาห เมื่อป 2557 ไทย
มอบหมายใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เขารวมประชุมฯ  

2) การประชุมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 42 ที่คูเวต เมื่อป 2558 ซึ่งมี
รัฐมนตรีวาการตางประเทศซาอุดีฯ ไปรวมประชุมฯ เพื่อเปดตัวหลังจากเขารับตําแหนง การประชุม
ครั้งน้ี ประเทศไทยมอบหมายใหเอกอัครราชทูต ณ คูเวตเขารวมประชุม  

3) การประชุมสุดยอด OIC (OIC Summit) ครั้งที่ 13 ที่ตุรกี ในเดือนเมษายน 2559 เดิม
ไทยจะมอบหมายใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เขารวมการประชุมฯ แตเมื่อรับทราบวามีการ
ระบุถอยคํา MARA PATANI ผูมีอํานาจจึงตัดสินใจในระดับนโยบายใหปรับเปลี่ยนกลยุทธโดยได

                                                
16 ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต (แหลงที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/10678) 
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มอบหมายใหปลัดกระทรวงการตางประเทศไปรวมการประชุมฯ และไดประสานงานกับมิตรประเทศ
ของไทยใน OIC อยางใกลชิดกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อาทิ จอรแดน ตุรกี จนทําใหถอยคํา
ดังกลาวไมปรากฏในเอกสาร และจากน้ัน ฝายไทยจึงไดเริ่มมีการวางกลยุทธ ใหความสําคัญและ
เพิ่มพูนปฏิสัมพันธกับ OIC และมิตรประเทศของไทยใน OIC อยางเปนระบบ  

ผูศึกษาจะขอสรุปประเด็นของวิเคราะหผลการศึกษา ดังน้ี  
1) การที่ไทยจะเสริมสรางความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตใหกับ 

OIC และทําใหประเทศไทยหลุดพนจากสภาวะพึ่งพาอาศัย OIC ไดน้ัน ข้ึนอยูกับวารัฐบาลสามารถ
ควบคุมสถานการณ และทําใหความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตลดลงไดหรือไมอยางไร สิ่งแรกที่
ควรตระหนักคือจะตองแกปญหาภายในของไทยเอง ไดแกการบูรณาการของหนวยงาน
ภายในประเทศ การเขาใจกรอบความคิดและทิศทางที่สอดคลองและเปนเอกภาพ การเขาใจปญหาที่
เช่ือมโยงของมิติภายในและภายนอกในการผลักดันการแกไขปญหาตามแนวทางสันติวิธี กระทรวงการ
ตางประเทศเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะเดียวกัน 
ความสําเร็จงานดานตางประเทศ หรืองานสงเสริมความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหกับ OIC ข้ึนอยูกับการดําเนินการภายในที่เปนรูปธรรมของรัฐบาล เชน การไมละเมิดหลัก
นิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน เปนตน  

2) ต้ังแตเกิดเหตุการณไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน  
ชาวไทยมุสลิมไมวาจะอยูในภาคกลาง ภาคเหนือ แมกระทั่งในภาคใต ไมคอยมีบทบาทและ 
สวนรวมกับรัฐบาลในการดําเนินการเพื่อลดปญหาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต การน่ิงเฉยและไมสงสัญญาณใด ๆ ของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยอาจทําใหเกิด
ความเขาใจไดหลายอยางจากผูที่ไมเคยทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทยมากอน เชน 
อาจเขาใจวาชาวมุสลิมเห็นดวยกับอีกฝายหน่ึง หรืออาจตีความไกลไปย่ิงกวาน้ันคือเห็นดวยกับตอสู
กับรัฐไทยที่เปนชาวพุทธในการปกปองศาสนาอิสลาม (ญิฮาด) หากเปนเชนน้ันจริงก็อาจทําให
สาธารณชนเขาใจวาปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตมีมิติของความขัดแยงทางศาสนาอยางหลีกเลี่ยง
ไมได  

3) ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตจะกลายมาเปนปญหาหรือไมน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับการมีตัว
แสดงจากภายนอก เชน องคกรระหวางประเทศ หรือ OIC เขามามีบทบาทเกี่ยวของ หากแตเปน
ความไมสําเร็จในการดําเนินการแกไขปญหา ซึ่งจะเปนสิ่งที่ดึงดูดใหตางประเทศเขามาเกี่ยวของและ
ขยายขอบเขตของปญหา  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาและวิเคราะหเหตุผลและปจจัยตาง ๆ  ทั้งหมดสรุปไดวา ปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต หากไดรับการแกไขและมีพัฒนาการที่ดีข้ึนก็จะชวยสงเสริม
ความเขาใจมิติตางประเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยใหกับ OIC ไดมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
ขาวสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
 
เรื่อง ไทยเขารวมประชุมสุดยอดอิสลาม ครั้งที่ 9 (9th OIC Summit) ณ กรุงโดฮาร 

ประเทศกาตาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 
“วันน้ี (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) นายอุม เมาลานนท ไดแถลงขาวตอสื่อมวลชน สรุป

สาระสําคัญไดดังน้ี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 คณะผูแทนไทยนําโดยนายสุรินทร พิศ
สุวรรณ ในฐานะตัวแทน ฯพณ นายกรัฐมนตรี ไดเขารวมการประชุมการประชุมสุดยอดโลกอิสลาม 
ครั้งที่ 9 (9th OIC Summit) ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ในฐานะประเทศผูสังเกตการณ  การ
ประชุมครั้งน้ีมี H.H. Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani เจาผูครองรัฐแหงกาตารเปนประธาน 
และไดกําหนดคําขวัญสําหรับการประชุมครั้งน้ีวา “Peace and Development Summit” โดยเปน
การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสระหวางวันที่ 8–9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 การประชุมระดับ
รัฐมนตรีตางประเทศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และการประชุมระดับประมุขประเทศหรือ
ผูนํารัฐบาลระหวางวันที่ 12–14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543  

ในการประชุมครั้งน้ี ที่ประชุมไดปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกําหนด ยุทธศาสตรความรวมมือ
ดานตางๆ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ ศาสนกิจ และความรวมมือในการตอตาน
การกอการรายระหวางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศอิสลาม นาย
สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมฯ มี
ประเด็นสําคัญสรุปไดวา แมไทยจะมิใชประเทศมุสลิม แตก็มีคนไทยนับถือศาสนาอิสลามมากเปน
ลําดับสองอยูรวมกันในสังคมเปด มีอิสระเสรี มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา 
พระมหากษัตริยไทยทรงเปนองคอุปถัมภ กิจกรรมทางศาสนา อิสลามและชุมชนชาวไทยมุสลิมอยาง
แข็งขันทัง้ในดานถาวรวัตถุที่มีมัสยิดทั่วประเทศกวา 3,000 แหง และดานการยกระดับความกินดีอยูดี
ของพี่นองชาวไทยมุสลิม ในสวนของรัฐบาลไทยก็ไดใหความ สําคัญตอการทําแผนพัฒนาแหงชาติที่
สนองความตองการของชุมชนชาวไทยมุสลิมทั่วไปอยางตอเน่ือง 

การที่ประเทศไทยไดรับสถานะเปนประเทศผูสังเกตการณใน OIC ไดชวยเสริมสรางโอกาส
ในการเรงรัดพัฒนา ชุมชนไทยมุสลิมผานความรวมมือกับประเทศสมาชิก OIC ซึ่งมีความสัมพันธและ
ผลประโยชนสอดคลองตองกันอยูแลว นโยบายตางประเทศของไทยในปญหาของ 

โลกมุสลิม จึงมีแนวทางและจุดยืนเดียวกัน เห็นไดจากการออกเสียงสนับสนุนขอมติ
สหประชาชาติในปญหาปาเลสไตนที่ผานมา ทั้งน้ี การที่ไทยไดเขาเปนสมาชิก OIC ในสถานะผู
สังเกตการณ เปนการชวยสงเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยมุสลิมในเวทีระหวางประเทศอีกดวย 
นอกจากน้ี นายสุรินทรฯ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาเพียงช่ัวระยะเวลาสั้น ๆ ที่ประเทศไทยเขาเปน
ประเทศผูสังเกตการณของ OIC ประเทศไทยไดรับประโยชนมากมาย อาทิ การเปดตลาดสินคาใหม ๆ 
การสนับสนุนดานการเมืองและการทูต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรม การสงเสริมการ
ทองเที่ยว และความเขาใจอันดีตอนโยบายการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย” 
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ภาคผนวก ข. 
แถลงขาวรวมไทย–OIC วันท่ี 1 พฤษภาคม 2550 

ระหวาง ศาสตราจารย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการองคการการประชุมอิสลาม (OIC) 
และนายนิตย  พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

ในโอกาสการเยือนไทยอยางเปนทางการของเลขาธิการ OIC 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 
1) ศาสตราจารย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการ OIC พรอมดวยคณะผูแทน

ระดับสูง ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ตามคําเชิญของรัฐบาลไทย ระหวางวันที่
30 เมษายน–1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี ภายหลังการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ OIC 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะเดินทางไปรวมการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ OIC 
ครั้งที่ 34 (Islamic Conference of Foreign Ministers–ICFM 34) ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศ
ปากีสถาน ระหวางวันที่ 15–17 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

2) คณะผูแทน OIC ไดเขาเย่ียมคารวะ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี พลเอก 
สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ นายนิตย พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ นายอารีย วงศอารยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ัน คณะผูแทน 
OIC ยังไดพบและหารือกับนายพระนายสุวรรณรัฐ ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ผูวาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี 
และจังหวัดยะลา นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานคณะกรรมการอิสระ
เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส) และ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  

3) คณะผูแทน OIC ไดเดินทางไปเย่ียมเยียนมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
และไดประชุมหารือกับผูนําศาสนา ผูนําชุมชนไทยมุสลิม และผูแทนองคกรเอกชน 

4) ในระหวางการเยือนน้ี คณะผูแทน OIC ไดหารือกับบุคคลสําคัญของไทย ผูแทน
หนวยงานรัฐบาล และองคกรตางๆ อยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค 

5) การเยือนครั้งน้ี แสดงถึงความสนใจและความพยายามอยางจริงใจของ OIC ในการ
ติดตามพัฒนาการและสภาพชีวิตความเปนอยูของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใตและ
จังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งน้ี ในระหวางการหารืออยางเปนทางการ ฝายไทยไดใหขอมูลและ
สรางความเขาใจแกคณะผูแทน OIC เกี่ยวกับความพยายามของไทยในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตดวยแนวทางสมานฉันทและสันติวิธี  

6) คณะผูแทน OIC แสดงความหวงกังวลถึงสถานการณในจงัหวัดชายแดนภาคใตซึ่งยังคง
มีความรุนแรง และกระทบตอความปลอดภัยของผูบริสุทธ์ิ ทั้งน้ี เพื่อสรางความมั่นใจและความไวใจ
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งลดความกังวลเกี่ยวกับการไมลงโทษผูกระทําผิดและการไดรับความไม
ยุติธรรม ควรมีการเรงรัดกระบวนการของความรับผิดชอบ พรอมกับการดําเนินการสอบสวนโดย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขอหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมการใช
กฎหมายในดานตางๆ นอกจากน้ัน คณะผูแทน OIC ยังเช่ือวา การแกปญหาในระยะยาว ควรจะ
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รวมถึงการใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรับผิดชอบมากข้ึนในการบริหารกิจการในทองถ่ินภายใตขอบเขต
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

7) คณะผูแทน OIC ยินดีที่รัฐบาลไทยใหความมั่นใจวา การแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดใหความสําคัญเปนอยางสูง คณะผูแทน 
OIC ไดแสดงความยินดีที่รัฐบาลไทยมคีวามมุงมั่นที่จะแกไขปญหาที่ตนเหตุดวยแนวทางแบบ บูรณา
การบนพื้นฐานของความสมานฉันทและความปรองดอง ฝายไทยไดยํ้าความสําคัญในการใชแนวทาง
ดังกลาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนไทยมุสลิมทุกดานดวยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน และการสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยเคารพในอัตลักษณ วัฒนธรรม และศาสนา คณะผูแทน 
OIC ไดแสดงความยินดีในมาตรการความรวมมือและความเปนหุนสวนระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บานในการดําเนินการดานน้ีดวย  

8) ฝายไทยแจงใหคณะผูแทน OIC ทราบเกี่ยวกับโครงการนํารองของรัฐบาลในดาน
การศึกษา โดยปจจุบัน โรงเรียนสาธิตจํานวน 12 แหง ไดเริ่มทําการเรียนการสอนทั้งโดยภาษาไทย
และภาษาทองถ่ิน นอกจากน้ัน คณะรัฐมนตรียังไดอนุมัติแผนการศึกษาสําหรับโรงเรียนจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งกําหนดใหบรรจุวิชาดานอิสลามไวในหลักสูตรของโรงเรียนรัฐบาลในทองถ่ินดวย 

9) ฝายไทยแจงใหคณะผูแทน OIC ทราบวา รัฐบาลกําลังดําเนินการเพื่อเพิ่มการนํา
กฎหมายอิสลามมาใชในคดีเกี่ยวกับครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต  

10) คณะผูแทน OIC ยํ้าการสนับสนุนแนวทางสมานฉันทของนายกรัฐมนตรีตอชุมชนไทย
มุสลิม ทั้งน้ี ทั้งสองฝายไดยํ้าความสําคัญของการเพิ่มมาตรการสรางความเช่ือมั่น และแสดงความหวังวา 
ความพยายามดังกลาวจะนําไปสูการแกปญหาอยางย่ังยืนโดยสันติวิธี นอกจากน้ัน คณะผูแทน OIC 
ไดยืนยันความพรอมที่จะใหการชวยเหลือและสนับสนุนอยางสรางสรรค เพื่อใหกระบวนการแกไข
ปญหาบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งฝายไทยมีความยินดีที่ OIC ไดเสนอใหการสนับสนุน 

11) คณะผูแทน OIC แสดงความพอใจที่ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ รวมทั้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในการนับถือศาสนา เชนเดียวกับคนไทยที่นับถือ
ศาสนาอื่น คณะผูแทน OIC ยํ้าวา สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมใชความขัดแยงทางศาสนา 
แตเปนความขัดแยงที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม 

12) ทั้งสองฝายแสดงความกังวลอยางย่ิงตอการสูญเสียชีวิตของประชาชนเปนจํานวนมาก 
ทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม และผูที่นับถือศาสนาอื่น พรอมทั้ง ไดประณามการใชความรุนแรงโดยไมละ
เวนตอผูบริสุทธ์ิ เพราะการกระทํารุนแรงตอประชาชนไมวาจากฝายใดก็ตาม ไดสงผลกระทบตอ
สถานการณสิทธิมนุษยชน และไมควรใหเกิดข้ึนตอไป 

13) ฝายไทยไดใหความมั่นใจกับคณะผูแทน OIC วา รัฐบาลไทยใหความสําคัญตอการ
สืบสวน และการดําเนินการตามกระบวนยุติธรรมในคดีนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานสมาคม
ทนายความมุสลิม นอกจากน้ี รัฐบาลไทยไดดําเนินการตามมาตรการเยียวยา เพื่อใหความชวยเหลือ
แกครอบครัวผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณกรือเซะและตากใบ รวมทั้งการใหความชวยเหลือดาน
การเงิน การใหทุนการศึกษาและคาเลี้ยงดูบุตร และความชวยเหลือในทางสังคมอื่น 
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14) คณะผูแทน OIC ยินดีที่รัฐบาลไทยไดดําเนินการถอนฟองผูชุมนุมประทวงซึ่งถูกจับกุม
ในเหตุการณตากใบจํานวน 58 คน ในทันทีที่รัฐบาลเขามาบริหารประเทศ และทั้งสองฝายไดยํ้าวา 
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม พยานหลักฐาน และความโปรงใส เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการ
สรางบรรยากาศของความเช่ือมั่น ความยุติธรรม สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งจะชวยประกันไมใหมี
การกระทําผิดโดยไมไดรับการลงโทษ 

15) คณะผูแทน OIC ช่ืนชมความรวมมืออันดีระหวางไทยกับประเทศสมาชิก OIC ซึ่ง
ครอบคลุมความรวมมือในสาขาตางๆ อยางกวางขวาง ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข อาหารฮาลาล 
และการทองเที่ยว พรอมทั้ง แสดงความหวังวา ความรวมมือในลักษณะหุนสวนดังกลาวจะยังคง
ดําเนินตอไป นอกจากน้ี ฝายไทยไดแสดงความพรอมที่จะเสริมสรางความเปนหุนสวนและการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในสาขาที่ทั้งสองฝายสนใจรวมกัน โดยผานโครงการริเริ่มตางๆ 
อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติวาดวยการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของไขหวัดนก (Workshop 
on Avian Influenza Prevention and Control) ซึ่งจะจัดข้ึนที่กรุงไคโร ในเดือนมิถุนายนน้ี และ
การประชุมระหวางประเทศวาดวยเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ของกลุมประเทศอิสลาม 
ครั้งที่ 2 (2nd International Islamic Economic Culture and Tourism Conference) ณ 
กรุงเทพมหานคร 

16) ไทยและ OIC ไดยํ้าถึงความพรอมที่จะขยายความรวมมืออยางสรางสรรคระหวางกัน 
ที่จะชวยใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต มีสวนรับผิดชอบกิจการในทองถ่ินตามกระบวนการ
กระจายอํานาจ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตามลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและภาษา และสามารถ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดมัน่ในอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของประเทศไทย 

17) ไทยและ OIC ไดแสดงความเสียใจที่กลุมผูมีเจตนาไมบริสุทธ์ิ ไมวาจากฝายใดก็ตาม ได
พยายามเผยแพรขอมูลที่บิดเบือนและเปนเท็จ ทั้งโดยต้ังใจและไมไดต้ังใจ ซึ่งสรางความเกลียดชัง 
และบรรยากาศแหงความหวาดกลัวและความไรเสถียรภาพ ในการน้ี ทั้งสองฝายเนนความจําเปนที่
จะตองอาศัยหาแนวทาง การแกไขปญหาที่ครอบคลุมทั่วทุกดาน เพื่อนําไปสูความสมานฉันทและ
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน พรอมกับการสงเสริมการยอมรับตอกันในทางวัฒนธรรมและศาสนา 

18) คณะผูแทน OIC ไดแสดงความขอบคุณฝายไทยที่ไดเตรียมการอยางดีย่ิง และใหการ
ตอนรับคณะดวยไมตรีจิตและการเคารพซึ่งกันและกัน เปนผลใหการเยือนครั้งน้ีประสบผลสาํเรจ็อยางดีย่ิง 
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ภาคผนวก ค. 
การปฏิสัมพันธของไทยกับ OIC ภายหลังประเทศไทยเปนประเทศผูสังเกตการณใน OIC  

 
หลังจาก OIC รับประเทศไทยเปนผูสังเกตการณในป 2541 ไทยไดมอบหมายใหสถานกงสุลใหญ 

ณ เมืองเจดดาห เปนผูประสานงาน (Coordinator) กับสํานักงานเลขาธิการ OIC อยางเปนทางการ 
และสงคณะผูแทนของไทยเขารวมการประชุมที่สําคัญของ OIC ทุกครั้ง โดยในครั้งแรก เปนการ
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 26 ที่เมืองอูวากาโดกัว บูรกีนาฟาโซ ในป 2542 ซึ่งมีนาย
สุรินทรฯ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและครั้งที่ 2 ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของ OIC ครั้งที่ 
27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย ในป 2543 จากน้ัน นายสุรินทร ฯ เขารวมการประชุมสุดยอด OIC 
ครั้งที่ 9 ที่กรุงโดฮา กาตาร เมื่อ 12-14 พฤศจิกายน 2544 ตอมาประเทศไทยสงคณะผูแทนเขารวม
ประชุมใน OIC ดังน้ี 

1) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 28 ที่กรุงบามาโก มาลี (25-29 มิถุนายน 
2544) โดยมีนายประชา  คุณะเกษม ที่ปรึกษาและผูแทนพิเศษ (Special Envoy) เปนหัวหนาผูแทน
ของไทย 

2) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OICครั้งที่ 29 ที่กรุงคารทูม ซูดาน 25-27 มิถุนายน 
2545) มีนายวรวิทย กนิษฐเสน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนหัวหนาผูแทนของไทย 

3) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ OIC ครั้งที่ 30 ที่กรุงเตหะราน อิหราน (28-31 
พฤษภาคม 2546) มีนายประชา  คุณะเกษม ที่ปรึกษาและผูแทนพิเศษรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย  

4) การประชุมสุดยอดสมัยสามัญ (OIC Summit) ครั้งที่ 10 ที่เมืองปุตราจายา มาเลเซีย 
(16-18 ธันวาคม 2546) มีนายชัยสิริ  อนะมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เปนหัวหนา
คณะผูแทนไทย  

5) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 31 ที่นครอิสตันบูล ตุรกี (14-16 มิถุนายน 
2547) มีนายโภคิน  พลกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

6) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 32 ที่กรุงซานอา เยเมน (มิถุนายน 2548) มี
นายกันตธีร  ศุภมงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย- การ
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 33 ที่กรุงบากู อาเซอรไบจาน (มิถุนายน 2549) มีนายกันตธีร ศุภ
มงคล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

7) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 34 ที่กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน (พฤษภาคม 
2550) มีนายนิตย  พิบูลสงคราม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทน
ไทย- การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 35 ที่กรุงกัมปาลา ยูกันดา (มิถุนายน 2551) มีนาย
พิทยา พุกกะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

8) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 36 ที่กรุงดามัสกัส ซีเรีย (พฤษภาคม 2552) มี
นายพนิช  วิกิตเศรษฐ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

9) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 37 ที่กรุงดูชานเบ ทาจิกิสถาน (พฤษภาคม 
2553) มีนายกษิต  ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 
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10) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 38 (มิถุนายน 2554) ณ กรุงอัสตานา 
คาซัคสถาน มีนายกษิต  ภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

11) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 39 ที่ประเทศจิบูติ (15-17 พฤศจิกายน 
2555) มีนายจุลพงษ  โนนศรีชัย ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะ
ผูแทนไทย 

12) การประชุมสุดยอดสมัยสามัญ (OIC Summit) ครั้งที่ 12 ที่กรุงไคโร อียิปต (14-15 
เมษายน พ.ศ.2556) มีนายพีรศักย  จันทวรินทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

13) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 40 ที่กรุงโกนากรี กินี (8-10 ธันวาคม 2556) 
มีนายพีรศักย  จันทวรินทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

14) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 41 ที่เมืองเจดดาห (18-19 มิถุนายน 2557) มี
นายพีรศักย  จันทวรินทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

15) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 42 ณ คูเวต เมื่อ 27-28 พฤษภาคม 2558 มี
นายประศาสน  ประสาทวินิจฉัย เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

16) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 43 ที่กรุงทาสเคนส อุซเบกิสถาน เมื่อ 18-19 
ตุลาคม 2558 มีนายปญญรักษ  พูลทรัพย รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

17) การประชุมสุดยอดสมัยสามัญ (OIC Summit) ครั้งที่ 13 ที่นครอิสตันบูล ตุรกี 14-15 
เมษายน 2559 มีนายอภิชาต  ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย 

18) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ ครั้งที่ 44 ที่เมืองอาบิดจาน โกตดิวัวร (10-11 
กรกฎาคม 2560) มีนายเกริกพันธ  ฤกษจํานง อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา เปน
หัวหนาคณะผูแทนไทย 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายมูหมัดลูตฟ  อุเซ็ง 
 
ประวัติการศึกษา – Graduate Diploma, International Relations,  

Deakin University, Australia 
 – Bachelor of Arts in English and Arabic Literature,  

Al-Azhar University, Cairo, Egypt 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2537  นักการทูต 3 กองตะวันออกกลาง  
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

พ.ศ. 2539–2543 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา  
พ.ศ. 2544–2545 นักการทูต 5 กองตะวันออกกลาง  

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
พ.ศ. 2546–2550 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุริยาด 
พ.ศ. 2551–2552 นักการทูต 6 สํานักเลขานุการกรม กรมอเมริกา และแปซฟิกใต 
พ.ศ. 2553–2556 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุออตตาวา  
พ.ศ. 2556–30 พ.ค. 2560 รองกงสลุใหญ สถานกงสลุใหญ ณ เมอืงเจดดาห  

 
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสอืเดินทางช่ัวคราว จังหวัดยะลา 
 
 


