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องค<การความร0วมมืออิสลาม 

(Organisation of Islamic Cooperation-OIC) 

 

เว็บไซต< www.oic-oci.org 

 

ท่ีต้ังสำนักงานใหญ0 นครญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย 

 

เลขาธิการ นายฮุเซน  อิบรอฮีม ฏอฮา (ชาวชาด) 

 

ประวัติการก0อต้ัง   OIC เปIนองค2การระหวKางประเทศท่ีเปIนการรวมตัวของรัฐบาลประเทศตKาง ๆ ในโลก

มุสลิมท่ีใหญKท่ีสุด ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกับความเปIนประชาชาติเดียวกัน (อุมมะฮ2) ภายใตZ

ช่ือวKา “องค2การการประชุมอิสลาม” (Organisation of the Islamic Conference) โดยจัดต้ังข้ึนตามมติ       

ท่ีประชุมสุดยอดของผูZนำประเทศมุสลิม 25 ประเทศ ท่ีราบัต โมร็อกโก เม่ือ 25 ก.ย.2512 หลังเกิดเหตุอิสราเอล

บุกยึดมัสญิดอัลอักศอ ในอัลกุดส2 (เยรูซาเล็ม) ศาสนสถานสำคัญอันดับ 3 ของศาสนาอิสลามเม่ือปpเดียวกัน 

ตKอมาที่ประชุมระดับ รมว.กระทรวงการตKางประเทศขององค2การการประชุมอิสลาม เมื่อปp 2513 มีมติใหZ

จัดตั้งสำนักเลขาธิการของ OIC ขึ้นที่ญิดดะฮ2 ซาอุดีอาระเบีย และออกกฎบัตร OIC ฉบับแรกเม่ือปp 2515 

จากน้ันออกกฎบัตร OIC ฉบับแกZไขเพ่ิมเติมเม่ือปp 2551 ท้ังน้ี ท่ีประชุมระดับ รมว.กระทรวงการตKางประเทศของ

องค2การการประชุมอิสลาม คร้ังท่ี 38 ท่ีคาซัคสถาน เม่ือ มิ.ย.2554 มีมติใหZเปล่ียนตราสัญลักษณ2และช่ือหนKวยงาน

เปIน “องค2การความรKวมมืออิสลาม” (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) เพ่ือสะทZอนถึงเจตนารมณ2

ขององค2กรท่ีตZองการเพ่ิมการดำเนินการตKาง ๆ ใหZมากข้ึนกวKาการเปIนเพียงแคKเวทีปรึกษาหารือ  
 

สมาชิก มี 57 ประเทศ ประกอบดZวย ประเทศในทวีปเอเชีย (27 ประเทศ) ไดZแกK อัฟกานิสถาน 

อาเซอร2ไบจาน บาห2เรน บังกลาเทศ บรูไน กาตาร2 อินโดนีเซีย อิหรKาน อิรัก จอร2แดน คาซัคสถาน คูเวต 

คีร�กีซสถาน เลบานอน มาเลเซีย มัลดีฟส2 โอมาน ปากีสถาน ปาเลสไตน2 ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย ทาจิกิสถาน 

ตุรกี เติร�กเมนิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส2 อุซเบกิสถาน และเยเมน ประเทศในทวีปแอฟริกา (27 
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ประเทศ) ไดZแกK แอลจีเรีย เบนิน บูร�กินาฟาโซ แคเมอรูน ชาด คอโมโรส โกตดิวัวร2 จิบูตี อียิปต2 กาบอง 

แกมเบีย กินี กินีบิสเซา ลิเบีย มาลี มอริเตเนีย โมร็อกโก โมซัมบิก ไนเจอร2 ไนจีเรีย เซเนกัล เซียร2ราลีโอน 

โซมาเลีย ซูดาน โตโก ตูนิเซีย และยูกันดา ประเทศในทวีปอเมริกาใตZ (2 ประเทศ) ไดZแกK กายอานา และซูริ

นาเม ประเทศในทวีปยุโรป (1 ประเทศ) ไดZแกK แอลเบเนีย นอกจากน้ี ยังมีประเทศและองค2กรท่ีไดZรับสถานะผูZ

สังเกตการณ2 อีก 5 ประเทศและ 8 องค2กร/สถาบัน ไดZแกK บอสเนียและเฮอร2เซโกวีนา รัสเซีย และรัฐตุรกี

แหKงไซปรัสหรือไซปรัสเหนือ (ทวีปยุโรป) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ทวีปแอฟริกา) ไทย (ทวีปเอเชีย) แนวรKวม

ปลดปลKอยแหKงชาติโมโร (MNLF) ในฟ�ลิปป�นส2 สหภาพรัฐสภาแหKงรัฐสมาชิก OIC (PUOICM) ที ่ประชุม

เยาวชนอิสลามเพื่อการสานเสวนาและความรKวมมือ (ICYF-DC) สหประชาชาติ (UN) กลุKมประเทศไมKฝ�กใฝ�

ฝ�ายใด (NAM) สันนิบาตอาหรับ (AL) สหภาพแอฟริกา (AU) และองค2การความรKวมมือทางเศรษฐกิจ (ECO)  
 

วัตถุประสงค</ภารกิจ  มาตรา 1 บทท่ี 1 ของกฎบัตร OIC (มี 18 บท 39 มาตรา) ฉบับแกZไขเพ่ิมเติมปp 2551 

ระบุวัตถุประสงค2ในการกKอต้ัง OIC ไวZ 20 ประการ สาระสำคัญดังน้ี  

 1)  สKงเสริมภราดรภาพและเอกภาพในหมูKสมาชิก 

 2)  พิทักษ2ปกป�องผลประโยชน2รKวมกันของรัฐสมาชิกในการเผชิญกับป�ญหาทZาทายตKอโลกอิสลาม

และประชาคมระหวKางประเทศ   

 3) เคารพสิทธิในการกำหนดใจตนเอง และไมKแทรกแซงกิจการภายใน อธิปไตย เอกราช และ

บูรณภาพแหKงดินแดนของรัฐสมาชิก 

 4) สนับสนุนการสถาปนาอธิปไตยและบูรณภาพแหKงดินแดนโดยสมบูรณ2ของรัฐสมาชิกท่ีถูก

ใชZกำลังเขZายึดครอง 

 5) สKงเสริมการมีสKวนรKวมของรัฐสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจดZานการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมในเวทีโลก 

 6) สKงเสริมความสัมพันธ2ระหวKางรัฐบนพื้นฐานของความยุติธรรม ความเคารพตKอกัน และ

ความเปIนมิตรประเทศท่ีดี เพ่ือกKอใหZเกิดสันติภาพ ความม่ันคง และความสมานฉันท2ในโลก 

 7) ยืนยันการสKงเสริมสิทธิของประชาชนกลุKมตKาง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎบัตร UN และ

กฎหมายระหวKางประเทศ 

 8) สนับสนุนการมีสิทธิของชาวปาเลสไตน2ในการกำหนดใจตนเองเพื่อสถาปนารัฐอธิปไตย

ท่ีมีอัลกุดส2 (เยรูซาเลม) เปIนเมืองหลวง 

 9) สKงเสริมความรKวมมือทางเศรษฐกิจและการคZาในโลกอิสลามท่ีจะนำไปสูKการจัดต้ังตลาด

รKวมอิสลาม (Islamic Common Market) 

 10) สKงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ของรัฐสมาชิกอยKางรอบดZานและยั่งยืนเพื่อใหZมี

ความเปIนอยูKท่ีดี 

 11) สKงเสริมการเผยแผKคำสอนของศาสนาอิสลามตามแนวทางสายกลาง 

 12) ปกป�องคุZมครองภาพลักษณ2ท่ีถูกตZองของศาสนาอิสลาม และตKอสูZกับการกระทำท่ีทำใหZ
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ภาพลักษณ2อิสลามตZองเส่ือมเสีย ตลอดจนสKงเสริมการเสวนาระหวKางศาสนาและอารยธรรม 

 13) สKงเสริมความรKวมมือดZานวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี และการวิจัยระหวKางรัฐสมาชิก 

 14) สKงเสริมและปกป�องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ครอบคลุมถึงสิทธิสตรี 

เด็ก เยาวชน ผูZสูงอายุ และผูZพิการ ตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

 15) สKงเสริมบทบาทของครอบครัวในฐานะท่ีเปIนหนKวยพ้ืนฐานของสังคม   

 16) พิทักษ2สิทธิ เกียรติภูมิ และอัตลักษณ2ของชุมชนมุสลิมและชนกลุKมนZอยมุสลิมในรัฐท่ีมิใชK

สมาชิก OIC 

 17) รักษาการมีจุดยืนรKวมกันในประเด็นท่ีเปIนผลประโยชน2รKวมกันในเวทีโลก 

 18)  รKวมมือกันตKอตZานการกKอการรZายทุกรูปแบบ รวมท้ังขบวนการอาชญากรรม การคZายาเสพติด 

การทุจริตการฟอกเงิน และการคZามนุษย2 

 19) รKวมมือกันในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินดZานมนุษยธรรม อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 20) สKงเสริมความรKวมมือดZานสังคม วัฒนธรรม และขZอมูลขKาวสารระหวKางรัฐสมาชิก 
 
การจัดองค<กร/หน#าท่ี  มาตรา 5-25 บทท่ี 3-13 ของกฎบัตร OIC ระบุถึงการจัดองค2กรตKาง ๆ ของ OIC 

พรZอมท้ังหนZาท่ีดังน้ี 

 1) การประชุมสุดยอด (Islamic Summit) เปIนองค2กรสูงสุดในการกำหนดกรอบนโยบายของ 

OIC โดยเปIนการประชุมระดับผูZนำรัฐบาล กษัตริย2 และประมุขของรัฐสมาชิกท่ีจัดข้ึนทุก 3 ปp แตKอาจจัด

ประชุมวาระพิเศษไดZตามคำแนะนำของท่ีประชุมระดับ รมว.กระทรวงการตKางประเทศ รัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหน่ึง 

หรือเลขาธิการ และไดZรับการสนับสนุนดZวยเสียงขZางมากของรัฐสมาชิก 

 2) การประชุมระดับ รมว.กระทรวงการตKางประเทศ (Islamic Conference of Foreign 

Ministers-ICFM) ซ่ึงภายใตZกฎบัตรฉบับใหมKเปล่ียนช่ือเปIน การประชุมคณะมนตรี รมว.กระทรวงการตKางประเทศ 

(Council of Foreign Ministers-CFM) เปIนองค2กรท่ีทำหนZาท่ีพิจารณาและติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

รวมท้ังออกขZอมติเพ่ือแกZไขป�ญหาตKาง ๆ ท่ีเปIนขZอหKวงกังวลของรัฐสมาชิก โดยจัดประชุมทุกปp แตKอาจจัดประชุม

วาระพิเศษไดZ หากมีสถานการณ2ท่ีจำเปIนและไดZรับการสนับสนุนดZวยเสียงขZางมากของรัฐสมาชิก 

 3) คณะกรรมการถาวร (Standing Committees) เปIนคณะทำงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามความเห็นชอบ

ของท่ีประชุมสุดยอดหรือขZอแนะนำของ CFM เพ่ือติดตามประเด็นตKาง ๆ ท่ีสำคัญ ซ่ึงป�จจุบันมี 4 คณะ ไดZแกK 

คณะกรรมการอัลกุดส2 (Al Quds Committee) คณะกรรมการถาวรดZานขZอมูลขKาวสารและวัฒนธรรม (COMIAC) 

คณะกรรมการถาวรดZานความรKวมมือทางเศรษฐกิจและการพาณิชย2 (COMCEC) และคณะกรรมการถาวร

ดZานความรKวมมือทางวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี (COMSTECH) 

 4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดZวย ประเทศท่ีเปIนประธาน

การประชุมสุดยอด และการประชุม CFM ของ OIC ในคร้ังป�จจุบัน คร้ังกKอนหนZา และคร้ังถัดไป รวมท้ังประเทศ

ท่ีเปIนท่ีต้ังของสำนักเลขาธิการและผูZท่ีดำรงตำแหนKงเลขาธิการ ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารอาจจัดการประชุม

ไดZตามรูปแบบและระเบียบวิธีท่ีกำหนดข้ึนเอง 
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 5) คณะกรรมการผูZแทนถาวร (Committee of Permanent Representatives) เปIน

หนKวยงานซ่ึงตามบทบัญญัติของกฎบัตร OIC กำหนดใหZ CFM เปIนผูZพิจารณาอำนาจและบทบาทหนZาท่ี      

ของคณะกรรมการชุดน้ีในภายหลัง 

 6) ศาลยุติธรรมอิสลามระหวKางประเทศ (International Islamic Court of Justice) 

เปIนศาลยุติธรรมของ OIC ซ่ึงต้ังอยูKท่ีคูเวต ประกอบดZวยคณะผูZพิพากษา 7 คน ท่ีไดZรับเลือกใหZดำรงตำแหนKง

โดยการลงคะแนนลับของ CFM มีวาระ 4 ปp และอาจไดZรับเลือกใหZดำรงตำแหนKงตKออีกหน่ึงวาระไดZ ทั้งนี้ 

คณะผูZพิพากษาดังกลKาวจะตZองเปIนมุสลิมและไมKเปIนบุคคลท่ีมีสัญชาติเดียวกัน สKวนประธานและรองประธาน

มาจากการคัดเลือกภายในของคณะผูZพิพากษาดังกลKาว 

 7) คณะกรรมาธิการอิสระถาวรดZานสิทธิมนุษยชน (Independent Permanent Commission of 

Human Rights) เปIนองค2กรท่ีทำหนZาท่ีสKงเสริมสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม และสิทธิทาง

เศรษฐกิจ ตามท่ีปรากฏในขZอตกลงและปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากล สอดคลZองกับคKานิยมของศาสนาอิสลาม 

 8) สำนักเลขาธิการ (General Secretariat) เปIนหนKวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบงานธุรการของ OIC 

เฉพาะอยKางย่ิงการจัดเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดและการประชุม CFM รวมท้ังติดตามและ

รายงานการนำเอาขZอมติของ OIC ไปปฏิบัติใหZ CFM ทราบเปIนประจำทุกปp สำหรับท่ีต้ังสำนักเลขาธิการ OIC 

อยูKท่ีนครญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย ขณะท่ีผูZดำรงตำแหนKงเลขาธิการ OIC ตZองเปIนคนชาติของ  

รัฐสมาชิกท่ีไดZรับการแตKงต้ังโดย CFM ตามหลักการหมุนเวียนไปตามภูมิภาคตKาง ๆ มีวาระการดำรงตำแหนKง 

5 ปp และอาจไดZรับเลือกใหZดำรงตำแหนKงไดZอีกหน่ึงวาระ ท้ังน้ี เลขาธิการมีอำนาจในการเสนอช่ือบุคคลใหZ 

CFM แตKงตั ้งเปIนผู ZชKวยเลขาธิการ และผูZแทนพิเศษเพื ่อติดตามประเด็นตKาง ๆ ตามขZอมติของ CFM 

ขณะเดียวกันก็อาจแตKงต้ังท่ีปรึกษาและผูZเช่ียวชาญไดZตามท่ีตนเห็นสมควร 

 9) องค2กรในกำกับ (Subsidiary Organs) เปIนองค2กรท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือดำเนินกิจกรรม

ภายใตZกรอบของ OIC โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมสุดยอด หรือ CFM ขณะท่ีงบประมาณมาจากการอนุมัติของ 

CFM ป�จจุบันมีอยูKหลายองค2กร เชKน ศูนย2วิจัยและฝ กอบรมทางสถิติ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอิสลาม 

(SESRIC) ท่ีอังการา ตุรกี ศูนย2วิจัยประวัติศาสตร2 ศิลปะ และวัฒนธรรมอิสลาม (IRCICA) ท่ีอิสตันบูล ตุรกี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสลาม (IUT) ท่ีธากา บังกลาเทศ ศูนย2พัฒนาการคZาอิสลาม (ICDT) ท่ีคาซาบลังกา 

โมร็อกโก สำนักนิติศาสตร2อิสลามระหวKางประเทศ (IIFA) ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย สำนักบริหาร

กองทุนเอกภาพอิสลามและศาสนสมบัติ (ISF) ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย มหาวิทยาลัยอิสลาม 

อุมมุลกุรออ2 ท่ีเซย2 ไนเจอร2 และมหาวิทยาลัยอิสลามแหKงยูกันดา ท่ีเอ็มบาเล ยูกันดา 

 10) สถาบันชำนัญพิเศษ (Specialized Institutions) เปIนองค2กรท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือดำเนิน

กิจกรรมภายใตZกรอบของ OIC โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมสุดยอดหรือ CFM เชKนเดียวกับองค2กรในกำกับ 

แตKมีอำนาจจัดสรรงบประมาณเองโดยอิสระ ป�จจุบันมีอยูKหลายองค2กร เชKน ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม 

(IDB) ที่ญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย องค2การการศึกษา วิทยาศาสตร2 และวัฒนธรรมอิสลาม 

(ISESCO) ท่ีราบัต โมร็อกโก สำนักขKาวอิสลามระหวKางประเทศ (IINA) ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย 

และองค2การกระจายเสียงแหKงรัฐอิสลาม (IBU) ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย  
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 11) สถาบันสมทบ (Affiliated Institutions) เปIนองค2กรที่มีวัตถุประสงค2สอดคลZองกับ

วัตถุประสงค2ของ OIC และไดZรับการรับรองจาก CFM โดยมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณเอง นอกจากน้ี 

สถาบันสมทบยังอาจไดZรับสถานะเปIนผูZสังเกตการณ2ของ OIC ไดZเชKนกัน ป�จจุบันมีหลายองค2กร เชKน 

สภาหอการคZาอิสลาม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (ICCIA) ท่ีการาจี ปากีสถาน ท่ีประชุมเศรษฐกิจอิสลามโลก 

(WIEF) ท่ีกัวลาลัมเปอร2 มาเลเซีย องค2การแหKงนครและนครหลวงอิสลาม (OICC) ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) 

ซาอุดีอาระเบีย สหพันธ2การแขKงขันกีฬาเพื่อเอกภาพอิสลาม (ISSF) ที่ริยาด (รียาฎ) ซาอุดีอาระเบีย 

คณะกรรมการอิสลามเส้ียววงเดือนแดงสากล (ICIC) ท่ีเบงกาซี ลิเบีย สมาคมเจZาของเรือเดินทะเลอิสลาม (ISA) 

ท่ีญิดดะฮ2 (เมืองเจดดาห2) ซาอุดีอาระเบีย สหพันธ2โลกโรงเรียนอาหรับ-อิสลามนานาชาติ (WFAIIS) ท่ีไคโร อียิปต2 

และมีสำนักงานสาขาท่ีปากีสถาน และมาเลเซีย ท่ีประชุมเยาวชนอิสลามเพ่ือการสานเสวนาและความรKวมมือ 

(ICYF-DC) ท่ีอิสตันบูล ตุรกี คณะมนตรีใหญKสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอิสลาม (CIBAFI) ท่ีมานามา 

บาห2เรน และสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (SMIIC) ท่ีอิสตันบูล ตุรกี ซ่ึงสรZางและ

ใหZการรับรองมาตรฐานฮาลาลแกKประเทศอิสลาม    

 การดำเนินการที่ผKานมาของ OIC ยังไมKปรากฏใหZเห็นถึงความสำเร็จที่เปIนรูปธรรมมากนัก 

นอกจากการแสดงจุดยืนรKวมกันเพื่อพิทักษ2ปกป�องผลประโยชน2ของสมาชิก รวมทั้งกระชับความรKวมมือใน

ดZานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนปกป�องสิทธิของชุมชนและชนกลุKมนZอยมุสลิมในประเทศท่ีมิใชK

สมาชิก OIC เฉพาะอยKางย่ิงการเปIนปากเสียงเม่ือมีวิกฤตการณ2ในโลกมุสลิมเร่ือยมาจนถึงป�จจุบัน แมZไมKสามารถ

แกZไขไดZท้ังหมดก็ตาม แตK OIC มีความสำคัญในดZานการเมืองระหวKางประเทศ จากการท่ีมีสมาชิกถึง 57 ประเทศ 

หรือประมาณ 1 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมดของ UN และดูแลประชากรมุสลิมกวKา 1,600 ลZานคน จนกลKาวไดZวKา

เปIนสหประชาชาติของโลกมุสลิม ดZวยเหตุน้ี หากประเทศใดตZองการท่ีจะไดZรับเสียงสนับสนุนจากโลกมุสลิมใน

เวทีระหวKางประเทศ ก็คงไมKสามารถละเลยพลังอำนาจของ OIC ไดZ 

 นอกจากนี้ การที่สมาชิกสKวนใหญKของ OIC เปIนประเทศผูZสKงออกทรัพยากรพลังงานที่สำคัญ 

ไดZแกK น้ำมันดิบประมาณ 70% ของโลก และก̈าซธรรมชาติกวKา 50% ของโลก ทำใหZสมาชิกหลายประเทศของ OIC 

เฉพาะอยKางย่ิงกลุKมประเทศรอบอKาวอาหรับ/อKาวเปอร2เซีย มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีอำนาจในการซ้ือสูง 

ขณะเดียวกันก็มีความพยายามบูรณาการทางเศรษฐกิจระหวKางรัฐสมาชิก OIC ซ่ึงมีผลิตภัณฑ2มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) รวมกันกวKา 10 ลZานลZานดอลลาร2สหรัฐ ภายใตZ “OIC-2025 Programme of Action” 

ซ่ึงเปIนแผนปฏิบัติการ 10 ปp (ปp 2559-2568) ของ OIC ท่ีกำหนดเป�าหมายการเพ่ิมปริมาณการคZาภายในกลุKม

ประเทศสมาชิก OIC จากเม่ือปp 2558 เฉล่ียอยูKท่ีประมาณ 18.5% ของปริมาณการคZาโลก ใหZเพ่ิมข้ึนเปIน 25% 

ภายในปp 2568 เพ่ือปูทางไปสูKการจัดต้ังเปIนตลาดรKวมอิสลามตามบทบัญญัติของกฎบัตร OIC  

 

ความสัมพันธ<ไทย-OIC  

 กลุKมผูZกKอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตZของไทย พยายามยกระดับป�ญหาในพ้ืนท่ีเขZาสูKเวที

ระดับโลก เฉพาะอยKางย่ิงการเขZาไปเคล่ือนไหวใน OIC ดZวยการผลักดันใหZท่ีประชุม OIC พิจารณาป�ญหามุสลิม

ในไทยและสนับสนุนการแยกตัวเปIนรัฐอิสระตั้งแตKปp 2517 แตKก็ไมKไดZรับการสนับสนุนจากประเทศมุสลิม 
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เน่ืองจากไทยใชZวิธีเคล่ือนไหวผKานประเทศเพ่ือนบZานท่ีเปIนสมาชิก OIC ในการยับย้ังความเคล่ือนไหวของกลุKม

ดังกลKาวใน OIC และช้ีแจงตKอท่ีประชุม OIC แทน อยKางไรก็ดี หลังจากรัฐบาลไทยแจZงความประสงค2อยKางเปIน

ทางการที่จะเขZาเปIนสมาชิก OIC เมื่อ ก.พ.2541 และรณรงค2หาเสียงสนับสนุนอยKางแข็งขันก็สKงผลใหZ OIC 

มีฉันทามติรับไทยเขZาเปIนผูZสังเกตการณ2ต้ังแตK 1 ต.ค.2541 และทำใหZไทยสามารถเขZาไปช้ีแจงป�ญหาเก่ียวกับ

สถานการณ2ในจังหวัดชายแดนภาคใตZไดZโดยตรง 

  การเขZาเปIนผูZสังเกตการณ2ของ OIC เปIนโอกาสใหZไทยไดZรับประโยชน2จากการท่ี OIC เปIนอีกหน่ึง

ชKองทางในการแสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมืองในเวทีโลกของไทย นอกจากน้ี ยังเปIนชKองทางใหZไทยสามารถ

ขยายความรKวมมือกับ OIC และองค2กรท่ีเก่ียวขZองกับ OIC มากข้ึน เชKน ดZานเศรษฐกิจ  อาทิ การท่ีสภาหอการคZา

อิสลาม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม (ICCIA) ซ่ีงเปIนสถาบันสมทบของ OIC รับรองสมาคมนักธุรกิจและ

อุตสาหกรรมไทยมุสลิม (TITIA) ของไทยในสถานะผูZสังเกตการณ2ใน ICCIA และการลงนามในบันทึกความเขZาใจ 

(MoU) ระหวKาง ICCIA กับสำนักงานสKงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยKอม (OSMEP) ของไทยเม่ือปp 2550 

เพ่ือรKวมมือในการสKงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยKอม (SMEs) โดยเฉพาะดZานอาหารและ

สินคZาฮาลาล อัญมณีและเครื่องประดับ และสินคZาแฟชั่น อาจทำใหZไทยขยายตลาดการคZาในโลกมุสลิมไดZ 

ดZานสังคมและอ่ืน ๆ อาทิ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาอิสลาม (IDB) ซ่ึงเปIนองค2กรชำนัญพิเศษของ OIC ใหZเงิน

สนับสนุน และเงินกูZในการสรZางโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชนในไทยหลายแหKง รวมถึงใหZทุนการศึกษาแกK

นักเรียนไทยมุสลิมศึกษาตKอภายในประเทศอยKางตKอเน่ือง และการท่ีสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับ

ประเทศอิสลาม (SMIIC) ซ่ึงเปIนสถาบันสมทบของ OIC ใหZการรับรองสถาบันมาตรฐานฮาลาลแหKงประเทศไทย

เขZาเปIนสมาชิกของ SMIIC เม่ือปp 2559    

 อยKางไรก็ดี หลังเกิดเหตุปลZนปªนท่ีคKายกองพันทหารพัฒนา จ.นราธิวาส เม่ือ 4 ม.ค.2547 และ

ตามมาดZวยกรณีการใชZกำลังปราบปรามกลุKมผูZกKอเหตุรุนแรงในมัสญิดกรือเซะ จ.ป�ตตานี และการใชZกำลังสลาย

ผูZชุมนุมหนZา สภ.อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในปpเดียวกัน OIC สนใจสถานการณ2ในภาคใตZของไทยมากข้ึน ขณะเดียวกัน

กลุKมผูZกKอเหตุรุนแรงก็พยายามเชื่อมโยงสถานการณ2ที่เกิดขึ้นใหZเปIนเรื่องความขัดแยZงทางศาสนา และอZาง

ความชอบธรรมเพ่ือแบKงแยกดินแดนเปIนรัฐปาตานี โดยอาศัยพ้ืนฐานความแตกตKางทางประวัติศาสตร2 ประเพณี 

วัฒนธรรม ศาสนา และเช้ือชาติของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 สถานการณ2ดังกลKาวสKงผลใหZรัฐบาลไทยใหZความสำคัญกับการสรZางความเขZาใจท่ีถูกตZองกับ OIC 

มากข้ึน ดZวยการเชิญคณะผูZแทน OIC ท่ีมีนายซัยยิด กอเซ็ม อัลมัศรี ท่ีปรึกษาของเลขาธิการ OIC เปIนหัวหนZา

คณะเยือนไทยในลักษณะ Goodwill Mission ระหวKาง 2-13 มิ.ย.2548 เพื่อรวบรวมขZอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สถานการณ2ในพ้ืนท่ีและรายงานใหZท่ีประชุม ICFM (หรือเปล่ียนช่ือเปIน CFM ในป�จจุบัน) คร้ังท่ี 32 ท่ีซานา 

เยเมน ระหวKาง 28-30 มิ.ย.2548 ทั้งนี้ ผลการเยือนดังกลKาวทำใหZ OIC เขZาใจสถานการณ2ในไทยมากขึ้น 

พรZอมกับยอมรับวKาเหตุการณ2ที่เกิดขึ้นไมKใชKความขัดแยZงทางศาสนา ขณะที่ฝ�ายไทยชี้แจงวKา เหตุการณ2ที่ 

มัสญิดกรือเซะ และ สภ.อ.ตากใบ เกิดจากความผิดพลาดของเจZาหนZาท่ีในการปฏิบัติหนZาท่ี มิใชKนโยบายของรัฐ

ท่ีตZองการใชZความรุนแรงตKอคนไทยมุสลิม ท่ีประชุม ICFM คร้ังท่ี 32 จึงออกขZอมติวKาดZวยการพิทักษ2สิทธิของชุมชน

และชนกลุKมนZอยมุสลิมในประเทศท่ีมิใชKสมาชิก OIC ท่ีมีเน้ือหาพาดพิงถึงสถานการณ2ในภาคใตZของไทยเปIน     
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คร้ังแรก แตKไมKมีเน้ือหาเชิงลบ โดยเปIนการรับทราบผลการเยือนดังกลKาวและมอบหมายใหZเลขาธิการ OIC 

รายงานความคืบหนZาใหZ ICFM  ทราบในปpตKอ ๆ ไป 

 รัฐบาลไทยยังคงสานตKอความรKวมมือกับ OIC ดZวยการเชิญ ศ.ดร.เอกเมเลดดีน อิห2ซาโนกลู 

เลขาธิการ OIC เยือนไทย ระหวKาง 30 เม.ย.-2 พ.ค.2550 และมีการออกคำแถลงขKาวรKวม (Joint Press Statement) 

ซ่ึงมีสาระสำคัญระบุวKา OIC ยังคงกังวลตKอสถานการณ2ท่ีเกิดข้ึนในภาคใตZของไทย และเรียกรZองทางการไทยใหZเรKง

ดำเนินกระบวนการเสริมสรZางความนKาเช่ือถือและความเช่ือม่ันใหZเกิดข้ึนแกKคนไทยมุสลิมในพ้ืนท่ี รวมท้ังเป�ด

โอกาสใหZประชาชนมีบทบาทในการดำเนินกิจการตKาง ๆ ของตนภายในกรอบของรัฐธรรมนูญไดZมากข้ึน 

อยKางไรก็ดี OIC ยินดีที่รัฐบาลไทยใหZคำมั่นวKาจะจัดการกับรากเหงZาของป�ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตZ

อยKางจริงจัง โดยไดZรับทราบถึงแผนงานของทางการไทยท่ีจะจัดวิชาอิสลามศึกษาไวZในหลักสูตรของโรงเรียนใน

จังหวัดชายแดนภาคใตZ และอนุญาตใหZใชZบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเปIนกฎหมาย (ชะรีอะฮ2) ในสKวนท่ีเก่ียวขZอง

กับกิจการในครอบครัว นอกจากน้ี ยังยินดีท่ีรัฐบาลไทยยืนยันจะนิรโทษกรรมผูZท่ีเก่ียวขZองกับเหตุรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนภาคใตZ และยกเลิกขZอกลKาวหาผูZชุมนุมหนZา สภ.อ.ตากใบ ท่ีถูกจับกุมเม่ือปp 2547 ตามคำเรียกรZอง

ของเลขาธิการ OIC 

 เหตุรุนแรงท่ียังคงเกิดข้ึนอยูKเปIนระยะ รวมท้ังการท่ีมีกลุKมแบKงแยกดินแดนพบหารือกับเจZาหนZาท่ี

ระดับสูงของสำนักเลขาธิการ OIC ทำใหZสำนักเลขาธิการ OIC มีทKาทีโนZมเอียงไปในทางเห็นอกเห็นใจกลุKมดังกลKาว

มากข้ึน เห็นไดZจากกรณีนายซำซูดิง คาน (หรือ อบู ยาซิร ฟ�กริ) ประธานกลุKมพูโลเกKา ไดZรับเชิญใหZเขZารKวมแสดง

ความเห็นเก่ียวกับสถานการณ2ในภาคใตZของไทยตKอท่ีประชุมระดับผูZเช่ียวชาญของ OIC (Intergovernmental 

Group of Experts-IGGE) ท่ีญิดดะฮ2 ซาอุดีอาระเบีย เม่ือ เม.ย.2552 นอกจากน้ี สำนักเลขาธิการ OIC ยังจัดทำ

รKางขZอมติเก่ียวกับสถานการณ2ของชุมชนมุสลิมในภาคใตZของไทยเปIนการเฉพาะเพ่ือเสนอใหZท่ีประชุม CFM 

พิจารณามาต้ังแตKการประชุม CFM คร้ังท่ี 35 ท่ียูกันดา เม่ือปp 2551 แตKการดำเนินการของไทยรKวมกับมิตร

ประเทศก็สKงผลใหZท่ีประชุมมีมติเล่ือนการพิจารณารKางขZอมติดังกลKาวออกไปทุกคร้ัง  

 อยKางไรก็ดี การประชุม CFM คร้ังท่ี 39 ท่ีจิบูตี เม่ือ พ.ย.2555 ขZอมติซ่ึงมีขZอความท่ีระบุใหZเล่ือน 

(defer) การพิจารณาออกขZอมติวKาดZวยสถานการณ2ของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตZของไทยเปIนการเฉพาะ 

ถูกตัดออกไปอยKางสิ้นเชิงเปIนครั้งแรก และนับตั้งแตKการประชุม CFM ครั้งที่ 40 ที่กินี เมื่อ ธ.ค.2556 จนถึง

การประชุม CFM คร้ังลKาสุดซ่ึงเปIนคร้ังท่ี 48 ท่ีกรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหวKาง 22-23 

มี.ค. 2565 ซ่ึงเล่ือนจัดประชุมจากปp 2564 เน่ืองจากสถานการณ2แพรKระบาดของโรค COVID-19 มีการรับรอง

ขZอมติเก่ียวกับสถานการณ2ของชุมชนมุสลิมในภาคใตZของไทย แตKไมKมีเน้ือหาเชิงลบตKอไทยมากนัก อีกท้ังไมK

ปรากฏขZอความในลักษณะขKมขูKวKาจะกลับไปพิจารณาเก่ียวกับการออกขZอมติวKาดZวยสถานการณ2ของชุมชน

มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตZของไทยเปIนการเฉพาะอีกเชKนกัน  

 

------------------------------------------------ 

 



                                                      ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 8 

 

 

นายฮุเซน อิบรอฮีม ฏอฮา 

(Hissein Brahim Taha)  

 
ตำแหน0ง   - เลขาธิการองค2การความรKวมมืออิสลาม (OIC) 

 

เกิด   - 1 พ.ย.2494 (อายุ 72 ปp/ปp 2566) ท่ีเมือง Abeche ชาด 

 

ศาสนา   - อิสลาม (ซุนนี) 

 

สถานภาพ     - สมรสแลZว มีบุตร 6 คน  

 

การศึกษา  

ปp 2515   - ประกาศนียบัตรนานาชาติ หลักสูตร International Baccalaureate  

ปp 2521   - อนุปริญญา สถาบัน Languages and Oriental Civilization ในปารีส  

   ฝร่ังเศส 

 

ประวัติการทำงาน 

ปp 2524-2525   - หัวหนZากองยุโรปและอเมริกา กรมเศรษฐกิจและวิเทศสัมพันธ2  

   กระทรวงการตKางประเทศชาด 

ปp 2533-2534   - หัวหนZาสำนักงานรัฐมนตรี (Chief of Staff) กระทรวงการตKางประเทศ ชาด 

ปp 2534-2544   - Chief advisor สอท.ชาด ประจำซาอุดีอาระเบีย 

ปp 2554-2549   - ออท.ชาด ประจำไตZหวัน 

ปp 2550-2560   - ออท.ชาด ประจำฝร่ังเศส สเปน โปรตุเกส กรีซ และวาติกัน 

ปp 2560   - รมว.กระทรวงการตKางประเทศชาด 

ปp 2561    - ท่ีปรึกษาดZานการทูตประธานาธิบดีชาด 

ปp 2562-2563   - รัฐมนตรีและรองเลขาธิการประธานาธิบดีชาด 

ปp 2563   - Dignitary Ambassador ของชาด 
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28 พ.ย.2563   - ท่ีประชุม CFM คร้ังท่ี 47 ของ OIC ท่ีไนเจอร2 มีฉันทามติเลือกนายฏอฮา  

   ดำรงตำแหนKงเลขาธิการ OIC คนใหมKแทน ดร.ยูซุฟ อัล อุษัยมีน ซ่ึง 

   หมดวาระการดำรงตำแหนKงเม่ือ พ.ย.2564 

17 พ.ย.2564-ป�จจุบัน   - เลขาธิการ OIC คนท่ี 12 อยKางเปIนทางการ 

 

ความสามารถพิเศษ   - ภาษาฝร่ังเศส อาหรับ และอังกฤษ 

 

ข#อมูลท่ีน0าสนใจ   - กKอนหนZาน้ี มีการคาดการณ2วKา ดร.อุษัยมีน เลขาธิการ OIC คนเดิม 

   ซ่ึงเปIนชาวซาอุดีอาระเบีย จะไดZรับเลือกใหZดำรงตำแหนKงตKออีกวาระ แตK 

ปรากฏวKา รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ซ่ึงมีอิทธิพลและบทบาทนำใน OIC  

ตัดสินใจไมKเสนอช่ือ ดร.อุษัยมีน และเป�ดทางใหZกลุKมประเทศแอฟริกามี

โอกาสเสนอช่ือบุคคล เพ่ือใหZท่ีประชุม CFM ลงมติเลือกใหZข้ึนดำรง

ตำแหนKงเลขาธิการ OIC คนใหมK โดยกลุKมประเทศแอฟริกาเสนอช่ือ นาย 

ฏอฮา อดีตรัฐมนตรีวKาการกระทรวงการตKางประเทศชาด เพียงช่ือเดียวและ

ไดZรับเลือกจากท่ีประชุม CFM คร้ังท่ี 47 ดZวยฉันทามติ 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ<และเหรียญรางวัล 

   - Knight of the national Order Merit ของชาด 

   - Officer of the Legion of Honor ของฝร่ังเศส 

   - Honorific ambassador of Republic ของชาด 

 

----------------------------------------- 

(พ.ย.2565) 

 

 

 

 

 

 

 


