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หนวยการเรยีนรูที่

ใ นปจจุบันโลกมีความใกล ชิดและ
เก่ียวของกันท้ังในดานความสัมพันธทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ทําใหการ
ตัดสินกระทําการใดๆ ของรัฐบาลประเทศ
หน่ึง หรือของบุคคลท่ีเปนผูนํากลุมองคกร 
เชน องคกรทางการเมือง องคกรพัฒนา
เอกชน จําเปนตองฟงเสียงหรือสนใจ
กระแสตอบรับของนานาประเทศ เพราะ
หากการกระทําน้ันไมไดรับการยอมรับตาม
กติกาสากลของโลก ของสหประชาชาติ 
หรือละเมิดสนธิสัญญาระหวางประเทศ 
รัฐบาลของประเทศท่ีตัดสินใจกระทําการ
ดังกลาวอาจไดรับผลกระทบในดานตางๆ ได 

๑๑

ประเด็นที่จะศึกษา

  สถาบันทางสังคม

  สถาบันหรือองคกรที่มีบทบาทสําคัญในเวทีโลก

  การเขามามีบทบาทของสถาบันหรือองคกรในสถานการณโลก

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

  วิเคราะหบทบาทสําคัญของสถาบันและองคกร  
ที่มีผลตอสถานการณโลกยุคปจจุบัน
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๑.	ส¶าบันทางสังคม
	 เมื่อคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างกัน	 ความสัมพันธ์จะเชื่อมโยง

กนัไปมาเสมือนเป็นแบบแผนทีม่ัน่คง	หากจดัแบ่งความสัมพันธ์เหล่านีอ้อกเป็นเร่ืองๆ	เรากจ็ะเหน็

มนุษย์ต่างต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต

กลุ่มความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

เราเรียกกลุ่มความสัมพันธ์ในเรื่องหน่ึงๆ	 ว่า	

“สถาบันทางสังคม (Social Institution)”	ซึ่งจะ

ท�าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

ในสังคม

	 โดยพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา	 ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พุทธศักราช	๒๕๒๔	ได้ให้

ความหมายของสถาบันทางสังคมว่า	 หมายถึง	

ยอดรวมของรปูแบบความสัมพนัธ์	กระบวนการ	

และวสัดอุุปกรณ์ทีส่ร้างขึน้	เพือ่สนองประโยชน์	

ส�าคัญๆ	 ทางสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ทุก

สถาบนัจงึมจีารตีประเพณ	ีกฎเกณฑ์	ธรรมเนยีม

ปฏิบตั	ิและวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ	ของตนเอง	เช่น	อาคารสถานที	่เครือ่งจักรกล	อปุกรณ์สือ่สาร	เป็นต้น

	 สถาบันทางสังคมตามนัยแห่งสังคมวิทยานั้น	มิใช่จะปรากฏออกมาในรูปที่เป็นทางการ	เช่น	

การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวในบ้านแห่งหนึ่ง	 (สถาบันครอบครัว)	 ธนาคาร	 ส�านักงาน	 ตลาดสด	

(สถาบันทางเศรษฐกิจ)	โรงเรียน	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	(สถาบันการศึกษา)	เท่านั้น	แต่รวมไปถึง

รูปแบบที่ไม่เป็นทางการอีกด้วย	 ซึ่งในหน่วยนี้จะกล่าวถึงสถาบันหรือองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญ

ระดับโลก

๒.	ส¶าบันหร×อองค์กรทีèมีบทบาทสÓคัÞãนเÇทีâลก
	 ในหัวข้อน้ีกล่าวถึงบทบาท	ความส�าคัญของสถาบัน	องค์กร	สนธิสัญญา	และรัฐบาลของประเทศ

ท่ีมีส่วนเก่ียวพันกับเร่ืองราวของโลก	 โดยจะกล่าวถึงตัวอย่างส�าคัญ	 เช่น	 องค์การสหประชาชาติ	

สหภาพยุโรป	 ประชาคมอาเซียน	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 หรือเอ็นจีโอ	 (Non-Governmental

Organization-NGOs)	และบทบาทของรัฐบาลบางประเทศ

๒



องค์การสหประชาชาตเิป็นสถาบันระดบัโลกทีม่เีป้าหมาย
หลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก

	 ๒.๑	องค์การสหประชาชาติ	(United Nations : UN)
	 องค์การสหประชาชาติ	เป็นสถาบันระดับโลกที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ	ใน	ค.ศ.	๑๙๔๕	หลัง

สงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 นับเป็นองค์กรท่ีเป็นความร่วมมือระดับโลกที่มีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก

จ�านวนมาก	 วัตถุประสงค์และหน้าท่ีขององค์การสหประชาชาติมีความเก่ียวข้องกับโลกและ

ประชากรของโลกโดยตรง	 คือ	 การรักษา

สันติภาพและความม่ันคงของโลก	 การพัฒนา

ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศ	 ร่วมมือ 

แก้ปัญหาระหว่างประเทศ	ส่งเสริมสทิธมินษุยชน

และเป็นศนูย์กลางในการสร้างความสมานฉนัท์

ในการด�าเนินนโยบายของชาติต่างๆ

	 ส�าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

สหประชาชาตลิ�าดับที	่๕๕	ซ่ึงการท่ีประเทศไทย

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติแสดงให ้

เห็นว ่าประเทศไทยและพลเมืองไทยเป ็น

ส่วนหน่ึงของประชาคมโลก	 ต้องเคารพและ

ปฏิบัติตามหลักการของสหประชาชาติ	 รวมถึง 

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมส�าคัญต่างๆ	ของสหประชาชาติ	

	 ตัวอย่างการด�าเนินการที่ส�าคัญของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับโลกและประชากรโลก

	 ๑)	 ด้านการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	ปัญหาด้านการละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นปัญหา
ส�าคญัทีอ่งค์การสหประชาชาตใิห้ความสนใจและรณรงค์ส่งเสรมิให้ทัว่โลกเหน็ความส�าคญัของสิทธิ

มนุษยชน	องค์การสหประชาชาติก�าหนดให้วันที	่๑๐	ธันวาคม	ของทุกปี	เป็นวันสิทธิมนุษยชนโลก	

ก�าหนดให้มีหน่วยงานในสหประชาชาติที่ดูแลส่งเสริมเร่ืองสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 องค์การทุนเพื่อ 

เด็กแห่งสหประชาชาตหิรอืยนูเิซฟ	(United	Nations	Children’s	Fund	:	UNICEF)	มบีทบาทด้าน

การส่งเสรมิสทิธเิด็ก	การคุม้ครองเด็ก	การไม่ท�าร้ายเด็ก	สทิธใินความเป็นมนษุย์ของเดก็	เช่น	การ

ปกปิดหน้าตาและชื่อ-นามสกุลของเยาวชนที่มีคดีความ	เป็นต้น

	 ๒)	ด้านการรกัษาและส่งเสรมิสนัตภิาพของโลก		ความขดัแย้งกนัระหว่างประเทศ
จนเกดิความตงึเครยีดขึน้ในภมูภิาค	หรือการปะทะกนัทางทหารนัน้	เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เสมอๆ	

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	โดยมีสาเหตุมาจากการมีเขตแดนที่ติดต่อกัน	มีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน	

การแย่งชิงทรัพยากรและเขตแดน	 ตลอดจนความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้าน

เชื้อชาติ	ศาสนา	และแนวคิดทางการเมือง
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	 ในด้านนี้องค์การสหประชาชาติมีการด�าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 เพื่อป้องกัน	

ระงับ	 และยุติความขัดแย้งระหว่างกัน	 และสร้างสันติภาพของโลก	 เช่น	 การตักเตือนประเทศ

คู่ขัดแย้ง	 การด�าเนินการทางการทูต	 การออกสนธิสัญญาว่าด้วยการลดและไม่สะสมก�าลังอาวุธ	

การส ่งเสริมการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าที่หนึ่งในด้านการพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ

การใช้มาตรการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ	และการ

ส่งกองก�าลังรักษาความสงบของสหประชาชาติ

เข้าประจ�าการในดินแดนหรือประเทศที่มีความ

ขัดแย้ง	 เช่น	 การส่งกองก�าลังเข้าปลดปล่อย

ประเทศคูเวตจากการยึดครองของอิรักหรือ

ที่เรียกว่า	 “สงครามอาวเปอรเซีย”	 เมื่อ	 ค.ศ.	

๑๙๙๑	 การส่งหน่วยงานของสหประชาชาติ

เข้าไปดูแลการจัดการเลือกตั้งในกัมพูชา	 เมื่อ	

ค.ศ.	๑๙๙๓	และการส่งกองก�าลงัเข้าดแูลประเทศ

ติมอร์-เลสเต	 เม่ือ	 ค.ศ.	๒๐๐๒	 จากการถูก

กองทัพอินโดนีเซียเข้ายึดครอง	เป็นต้น	

	 ๓)	ด้านการพัฒนาสังคม	คุณีภาพชีวิต	และสิ�งแวดล้อม	สหประชาชาติให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร	 ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย	

ผ่านองค์การช�านัญพเิศษ	เช่น	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	:	WHO)	องค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	:	FAO)	ส�านักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	:

UNHCR)	 ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การประกาศ

เขตมรดกโลก	ประกาศวนัอนรุกัษ์โลกหรอืเอร์ิธเดย์	(Earth	Day)	ซึง่ประเทศสมาชกิได้เข้าร่วมกจิกรรม

เหล่านี้ของสหประชาชาติ

	 ๒.๒	สหÀาพัยØâรป	(European Union : EU)
	 สหภาพยุโรป	 เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในทวีปยุโรปที่มีการรวมกันอย่างเข้มแข็ง	 ท�าให้

สหภาพยุโรปเป็นองค์กรที่มีความส�าคัญและมีผลต่อดุลอ�านาจของโลก	 ปัจจุบันสหภาพยุโรป

มีสมาชิก	๒๗	ประเทศ	ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	มีประชากร

ในประเทศสมาชิกกว่า	๔๔๗	ล้านคน	ประชากรมีคุณภาพ	มีก�าลังซ้ือสูง	ซึ�งจากการรวมเป็นสหภาพ

ได้ท�าให้ภูมิภาคมีความเข้มแข็ง	 เป็นหนึ่งเดียวกัน	 เช่น	มีนโยบายความมั่นคงและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศร่วมกันผ่านคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภายุโรปที่ได้เข้ามาท�างานในฐานะ

ตัวแทนของพลเมืองยุโรป

๔



	 การรวมกนัเป็นสหภาพท�าให้สหภาพยุโรปเป็นองค์กรทีป่กป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชกิ

และกีดกันประเทศนอกกลุ่มจากสิทธิพิเศษต่างๆ	ดังนั้น	การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจึงท�าให้

ประเทศสมาชิกได้ประโยชน	์ส่วนประเทศนอกสหภาพยุโรปหากมีความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

ประเทศใดประเทศหนึง่ในสหภาพยโุรป	เช่น	ดา้นเศรษฐกจิ	ก็จะได้โอกาสในการตดิต่อหรอืร่วมมอื 

กับประเทศสมาชิกอื่นๆ	 ของสหภาพยุโรปด้วย	 ในทางตรงกันข้าม	 หากประเทศใดถูกปฏิเสธการ 

ติดต่อจากหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	 ก็อาจท�าให้ไม่ได้รับการยอมรับให้ติดต่อทาง

เศรษฐกิจหรือด้านอื่นๆ	จากประเทศสมาชิกที่เหลือ

	 ๒.๓	ประชาคมอาเซีียน (ASEAN Community)
	 ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชกิอาเซียน	๑๐	ประเทศ	เม่ือ	ค.ศ.	๒๐๑๕	

ประกอบด้วย	ไทย	เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	บรูไน	และ

ฟิลิปปินส์	 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความมั�นคงเป็นปึกแผ่นของภูมิภาค	 ส่งเสริมความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ	ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี	 เพิ�มอ�านาจต่อรองและขีดความ

สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและส�าคัญของโลก

	 ในดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ	สหภาพยโุรปมสีถานะเป็นสหภาพเศรษฐกิจโดยประเทศสมาชกิ

ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินเดียวกัน	 คือ	 ยูโร	 (Euro)	 นอกจากน้ี	 ยังมีการลงนามในข้อตกลงเชงเกน	 

เกี่ยวกับนโยบายด้านวีซ่า	 (Visa)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อค้าขายในภูมิภาค	 

ซึ่งประเทศในยโุรปลงนาม	๒๖	ประเทศ	ในจ�านวนนีม้	ี๒๒	ประเทศเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป	ท�าให้

พลเมืองของประเทศที่ลงนามสามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ	 โดยได้รับการยกเว้น 

การตรวจลงตราหรือวีซ่า
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สามารถทางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศ	รวมถึงสามารถ

รับมือกับปัญหาใหม่ๆ	 ในระดับโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน	 โดยมีกฎบัตรอาเซียนเป็น 

พ้ืนฐานทางกฎหมาย	ซึ�งเปรียบเสมือนธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญของอาเซียน

	 ประชาคมอาเซยีนท่ีจัดต้ังใน	ค.ศ.	๒๐๑๕	ประกอบดว้ย	๓	เสาหลัก	ได้แก่	ประชาคมการเมือง

และความมั�นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community	:	APSC)	ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

(ASEAN	Socio-Cultural	Community	:	ASCC)	และได้มีการจัดท�าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	

๒๐๒๕	(ASEAN	Vision	2025)	และแผนงานประชาคมอาเซียน	๒๐๒๕	(ASEAN	Community	

Blueprint	 2025)	 เพ่ือก�าหนดทิศทางของอาเซียนในอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 (ค.ศ.	๒๐๑๖	-	๒๐๒๕)	

ประกอบด้วย	๓	แผนงานหลัก	ได้แก่	

	 ๑)	แผนงานประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซีียน	 ๒๐๒๕ (APSC  
Blueprint	2025)	เน้นความรว่มมือหลัก	๔	ด้าน	ได้แก่	ความร่วมมือในการสง่เสริมประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน	การพัฒนาบรรทัดฐาน	การพัฒนากลไกแก้ไขความขัดแย้ง	และการจัดการกับ

ปัญหาความมั�นคงในรูปแบบใหม่

	 ๒)	แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน	 ๒๐๒๕ (AEC	 Blueprint	 2025)
มุ่งหวังให้เศรษฐกิจอาเซียนมีการรวมตัวและเช่ือมโยงกันในระดับสูง	 รับมือกับปัจจัยท่ีกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้	 สร้างเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ

ภาคีภายนอก	และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเสมอภาคและครอบคลุมมากยิ�งข้ึน

	 ๓)	แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซีียน	๒๐๒๕ (ASCC Blueprint 
2025)	 มุ่งหวังการเป็นประชาคมท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน	 ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 มีความยั�งยืน	แข็งแกร่ง	และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลวัต	 มีการพัฒนาทางสังคมและ

อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม	 สามารถปรับตัวและรับมือกับภัยคุกคามและสิ�งท้าทายต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

	 ๒.๔	องค์กรพัฒันาเอกชน	(Non-Governmental Organization : NGOs)
	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 เป็นองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของภาคราชการ	 หรือเรียกได้ว่าเป็นองค์กร

ภาคประชาชน	ซึ่งด�าเนินงานโดยอิสระ	มีทั้งที่เป็นสถาบัน	สมาคม	และมูลนิธ	ิก่อตั้งขึ้นมาโดยมี 

วัตถุประสงค์ด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

	 องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองโลกโดยตรง	คือ	องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งมี

อยูห่ลายองค์กรในภมิูภาคต่างๆ	ทัว่โลก	กลุม่องค์กรด้านสิทธมินษุยชนส่วนใหญ่ได้รบัการสนบัสนนุ
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ทางการเงินจากธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (International	 

Monetary	Fund	:	IMF)	และเงินบริจาคจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

	 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมีบทบาทครอบคลุมหลายด้าน	 เช่น	 ต่อต้านอาชญากรรมการค้า

มนุษย์	การใช้แรงงานเด็ก	การใช้แรงงานผิดกฎหมาย	การช่วยเหลือเหย่ือการค้ามนุษย์	รณรงค์

เรียกร้องให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 สิทธิทางการเมือง	 สิทธิทางการแสดงความคิดเห็น	 

ดังเช่นเคยเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางอองซาน	 ซูจี	 การประณามรัฐบาลจีนในการ

ปราบปรามผู้ประท้วงทางการเมืองอย่างรุนแรงท่ีเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	เม่ือ	ค.ศ.	๒๐๑๐	

เป็นต้น

	 ส�าหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีบทบาทหลายเรื่อง	เช่น	การ

เรียกร้องสิทธิด้านการศาลของผู้ประท้วงทางการเมือง	 การเรียกร้องให้คุ้มครองครูและนักเรียน 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ท่ามกลางความไม่สงบ	 การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ

แรงงานไทยและต่างชาติ	การต่อต้านการค้ามนุษย์	ค้าผูห้ญงิ	ค้าแรงงานเด็ก	การให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	เช่น	เด็กก�าพร้า	คนพิการ	ผู้ป่วย	เป็นต้น

	 กล่าวได้ว่า	 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มต่างๆ	 มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และ

พลเมืองของโลก	 เพราะบางครั้งหน่วยงานของภาครัฐไม่อาจเข้าถึงประชาชนหรือเข้าถึงได้ช้า	

องค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีอิสระและความคล่องตัวในการท�างานมากกว่าก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ

พลเมืองในส่วนต่างๆ	 ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชน 

เราจงึควรเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจกบับทบาทหน้าทีแ่ละการท�างานทีผ่่านๆ	มาขององค์กรพฒันา

เอกชนกลุม่ต่างๆ	เพือ่จะได้เกดิความเข้าใจและรูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงและบทบาทขององค์กร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและโลกที่เราอาศัยอยู่

	 ๒.๕	รัฐบาลของประเทศมหาอÓนาจ
	 รัฐบาลของประเทศมหาอ�านาจ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	จีน	รัสเซีย	ญ่ีปุ่น	มักจะมีบทบาทส�าคัญ

เก่ียวขอ้งกบัประเดน็ตา่งๆ	ของโลก	เช่น	การประชมุของผู้น�า	๖	ประเทศ	ได้แก	่สหรฐัอเมรกิา	รัสเซยี	จีน 

ญ่ีปุ่น	เกาหลีเหนือ	และเกาหลีใต้	เพ่ือจัดการเจรจาไกล่เกล่ียปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี

ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้	ซึ�งมีการจัดประชุมกันหลายคร้ังในรอบหลายปีท่ีผ่านมา	แม้การ

ประชุมและเจรจาคร้ังท่ีผ่านๆ	 มายังไม่อาจท�าให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและ

เกาหลีใต้ส้ินสุดลง	แต่ก็มีส่วนช่วยให้ความตึงเครียดในภูมิภาคลดลงบ้าง	รวมท้ังยับย้ังการปะทะกัน 

ทางทหารมาได้ยาวนาน	จงึนบัได้ว่าในโลกปัจจบัุนรฐับาลของประเทศมหาอ�านาจได้เข้ามามีบทบาท

ในสถานการณ์โลกอย่างมาก

7
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 สาํนกังานขาหลวงใหญผูลีภ้ยัแหงสหประชาชาต ิ(United Nations High Commissioner for Refugees : 
UNHCR) เปนองคการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชน มีสํานักงานใหญอยูท่ีนครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด

 วัตถุประสงคหลัก เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือผูลี้ภัยจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอมามีภารกิจหลักในการ
ชวยเหลือผูลี้ภัยทั่วโลกในพื้นที่ที่เกิดปญหาตามขอเรียกรองของรัฐบาลประเทศนั้นๆ หนาที่อื่นๆ ของสํานักงาน
ขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติที่สําคัญ เชน การสงผูลี้ภัยกลับประเทศหรือสงตอไปยังประเทศที่สามเพื่อ
ตั้งถิ่นฐาน โดยสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ มีหนาที่รวบรวมความชวยเหลือจากนานาชาติ
สงตอไปยงัผูลีภ้ยั ดแูลดานความปลอดภยัของผูลีภั้ยทัง้ในคายผูอพยพ ทัง้เมือ่เดนิทางกลบัประเทศบานเกดิแลว 
หรือเมื่อเดินทางตอไปยังประเทศท่ีสาม โดยในกรณีนี้ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ จะให
ความชวยเหลือและเตรียมความพรอมแกผูอพยพที่จะไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศอื่น นอกจากนี้ยังใหการชวยเหลือ
ดูแลบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ
 สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ มีสํานักงานระดับภูมิภาคอยูในภูมิภาคและในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก เพื่อดําเนินงานชวยเหลือผูลี้ภัยทั่วโลกอยางใกลชิด พื้นที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ที่มีปญหาทาง
การเมืองท่ีทําใหเกิดปญหาผูอพยพ พ้ืนท่ีท่ีมีสงครามกลางเมือง และพื้นที่สูรบระหวางประเทศ รวมทั้งพื้นที่ที่
สถานการณความขัดแยงยังไมสิ้นสุด เชน อัฟกานิสถาน ซูดาน โซมาเลีย อิรัก เลบานอน เปนตน

สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ

๘
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 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงประเด็นท่ีวา ในปจจุบันโลกมีความใกลชิดและเกี่ยวของกัน ทั้งในดาน

ความสมัพนัธทางการเมอืง เศรษฐกิจ และอืน่ๆ ทาํใหการตัดสินกระทาํการใดๆ ของรฐับาลประเทศ

หนึ่งหรือของบุคคลที่เปนผูนํากลุมองคกร เชน องคกรทางการเมือง องคกรพัฒนาเอกชน จําเปน

ตองฟงเสียงหรือสนใจกระแสตอบรับของนานาประเทศ เพราะหากการกระทํานั้นไมไดรับการ

ยอมรับตามกติกาสากลของโลกท่ีสหประชาชาติกําหนด หรือละเมิดสนธิสัญญาระหวางประเทศ 

รัฐบาลของประเทศทีต่ดัสนิใจกระทาํการดงักลาวอาจไดรบัการประทวง ประณาม หรอืถกูควํา่บาตร

 ตัวอยางสถานการณโลกที่สถาบันหรือองคกรตางๆ เขามามีบทบาท ไดแก

 ๑) กรณีพิพาทระหวางรัฐบาลกับกลุมผูเรียกรองทางการเมืองในสหภาพพมา 
ความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐบาลพมาและผูเรียกรองประชาธิปไตยมีมาอยางยาวนาน

จนกระทัง่ ค.ศ. ๑๙๘๙ รฐับาลพมาไดปราบปรามผูเรยีกรองประชาธปิไตยอยางรุนแรง สัง่กกับรเิวณ

นางอองซาน ซูจี ผู นําพรรคฝายคาน และหามการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

จนประเทศพมาถูกควํ่าบาตรจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แตรัฐบาลพมาก็ไมสนใจการ

ควํ่าบาตรของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารัฐบาลพมาปดประเทศ ไมสนใจการลงทุนจาก

ตางชาติ ยกเวนบางประเทศที่ไมไดมีนโยบายทางการเมือง เชน ญี่ปุน เปนตน   นอกจากนี้ พมา

ยังทําการคากับจีน ซ่ึงการที่ประเทศพมาไมไดมีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบเสรี จึงไมไดรับ

ผลกระทบจากการถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจมากนัก

ความขัดแยงในบานเมืองและปญหาความยากจน ทําให
ชาวพมาสวนหนึ่งลี้ภัยเขามาสูประเทศไทย

 อยางไรก็ตาม การท่ีในอดีตรัฐบาล

พมาปดประเทศ และรับการติดตอเฉพาะกับ

บางชาติ โดยไมเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทําให

ประเทศพมามีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขาง

ยากจน แตในปจจุบันพมาเริ่มใหความสนใจ

ในการติดตอกับนานาชาติมากขึ้น เห็นไดจาก

การที่ใน ค.ศ. ๒๐๑๐ พยายามแสดงใหโลก

รับรู ว ารัฐบาลพมาไมใชเผด็จการ แตเปน

ประชาธิปไตยและกาํลงัดาํเนนิการปรองดองกบั

กลุมการเมืองตางๆ โดยจัดการเลือกตั้งขึ้นเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๐ และปลอยตัว

นางอองซาน  ซูจี เม่ือครบกําหนดพนโทษใน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๐ โดยไมไดตั้ง

๙



ข้อหานางซจีูเพิ�มอีก	แต่องค์กรนิรโทษกรรมสากลวจิารณว่์าการปล่อยตัวนางซจีูเป็นเพียงการสร้าง

ภาพให้ดูดีของรัฐบาลเมียนมาในสายตาของประชาคมโลกเท่าน้ัน

	 ใน	ค.ศ.	๒๐๑๕	นางซูจีได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกต้ังและได้เป็นผู้แทนราษฎร	แต่ไม่

สามารถเป็นประธานาธิบดีได้เนื�องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีระบุว่าผู้มีสามี	หรือภรรยา	หรือ

ลูกเป็นคนสัญชาติอ่ืนไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้	ผลการเลือกต้ังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือ

ประชาธิปไตย	(NLD)	โดยการน�าของนางซจีูได้รับเสียงข้างมาก	ท�าให้สามารถจัดต้ังรัฐบาลพลเรือน

บริหารประเทศ	แต่ยังไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้	ส่วนนางซูจีด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาแห่งรัฐ

	 เม่ือเมียนมาจัดให้มีการเลือกต้ังคร้ังใหม่ในเดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	๒๐๒๐	ผลการเลือกต้ัง 

พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย	(NLD)	ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนกว่าร้อยละ	๘๐	ขณะท่ี 

กองทัพเมียนมาเห็นว่าการเลือกคร้ังน้ีไม่โปร่งใส	 จึงได้คัดค้านและเข้ายึดอ�านาจการปกครองเม่ือ

เดือนกมุภาพนัธ	์ค.ศ.	๒๐๒๑	โดยมีการควบคมุตวันางซจีูและเจา้หน้าท่ีระดับสงูของรฐับาล	น�าไปสู่ 

การชุมนุมประท้วงทั�วประเทศ	นอกจากน้ี	กองทัพได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน	๑	ปี	เพ่ือตรวจสอบผลการ 

เลือกต้ังท่ีผ่านมาและจัดการเลือกต้ังข้ึนใหม่	 การรัฐประหารคร้ังน้ีส่งผลให้เกิดการต่อต้านกองทัพ

เมียนมาจากนานาชาติพร้อมกับจะตอบโต้ด้วยการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ	 ขณะท่ีพรรคสันนิบาต

สหภาพยุโรปให้ความส�าคัญอย่างมากต่อความปลอดภัย 
ดังนั้น การส่งอาหารและยาเข้าไปจ�าหน่ายในอียู จึงต้อง
ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด

แห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย	(NLD)	ได้เรียกร้อง

ให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันกดดัน

กองทัพเมียนมาให้ปล่อยตัวบรรดาเจ้าหน้าท่ี

ระดับสูงของรัฐบาล	รวมถึงนางซูจี	

	 ๒)	กรณีีประเทศอตุสาหกรรมนำา
เงื�อนไขด้านสิ�งแวดล้อมมาใช้กับประเทศ 
ผ้้ส่งออก	การท่ีประเทศอตุสาหกรรมน�าเง่ือนไข
ด้านสิ�งแวดล้อมมาใช้กับประเทศผู้ส่งออก	 ซึ�ง

หากประเทศผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตาม	 หรือท�า

ผิดเง่ือนไขก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าการค้า

ด้วย	 เช่น	 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก

ปลาทูน่ากระป๋องเป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก	 แต่

การท่ีปัจจุบันจ�านวนปลาทูน่าในทะเลลดลง

มาก	 เพราะการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ

และการท�าอุตสาหกรรมประมง	 ท�าให้หลาย

ประเทศหรือกลุ่มองค์กรมีมาตรการเพ่ือลดหรือ
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