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ข้ อค้ นพบที่สาํ คัญ
ประเด็นสําคัญคืออะไร?
มีรายงานจากสื่อมวลชนและผู้สงั เกตการณ์บางส่วนซึง่ ระบุวา่
กลุม่ ไอเอสมีการดําเนินงานซึง่ มีอิทธิพลเพิ่มขึ ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ของไทย แต่ Crisis Group
แย้ งว่าจนถึงปั จจุบนั
ไม่มีหลักฐานของอิทธิพลของกลุม่ ญิฮาดิสต์
ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะผู้ก่อความไม่สงบในไทยมีลกั ษณะของชาตินิยม
และมีเป้าหมายที่จะสถาปนารัฐอิสระขึ ้นมา
เหตุใดเรื่ องนีจ้ งึ สําคัญ?
แม้ ความกลัวต่อการดําเนินงานของญิฮาดิสต์ไม่ใช่เรื่ องไร้ เหตุผล
ถึงอย่างนันความขั
้
ดแย้ งเรื อ้ รังที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
จะกลายเป็ นโอกาสให้ กลุม่ ญิฮาดิสต์ข้ามชาตินําไปใช้ เป็ นประโยชน์ได้

แต่ในตอนนี ้ต้ องถือว่าผิดฝาผิดตัว

เราควรทําอย่ างไร?
จําเป็ นต้ องมีการเจรจาเพื่อหาทางออกสําหรับความขัดแย้ งนี ้ระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
ระบบการเมืองที่กระจายอํานาจ
ย่อมมีสว่ นช่วยบรรเทาความคับแค้ นใจที่สําคัญในภาคใต้
และช่วยให้ สามารถรักษาสถานภาพของประเทศไทยที่เป็ นรัฐเดี่ยวต่อไปได้
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บทสรุ ปผู้บริหาร
ความเสื่อมลงของกลุม่ Islamic State (ISIS)
และการเกิดขึ ้นของความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทําให้ เกิดความเป็ นไปได้ วา่ จะเกิดยุคใหม่ของลัทธิก่อการร้ ายแนวญิฮาดิสต์สากลในภูมิภาค
มีรายงานอย่างต่อเนื่อง แม้ จะไม่มีหลักฐานชัดเจน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุม่ ไอสิสในประเทศไทย
ซึง่ ทําให้ เกิดคําถามเกี่ยวกับความเปราะบางของจังหวัดชายแดนใต้
ซึง่ มีประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม
โดยเฉพาะในแง่ของอิทธิพลของลัทธิญิฮาดที่มีต่อการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยชาวมุสลิ
มเชื ้อสายมลายู
จนถึงปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานว่ากลุม่ ลัทธิญิฮาดได้ เข้ าไปมีอิทธิพลต่อบรรดาแนวร่วมแบ่งแยกดินแด
น ซึง่ กําลังต่อสู้เพื่อปลดแอกมาตุภมู ิของตนที่เรี ยกว่าปาตานี
แต่ความขัดแย้ งและเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวหลายครัง้ ของกลุม่ ไอสิสในประเทศไทย
กระพือให้ เกิดความหวาดกลัวต่อภัยก่อการร้ ายครัง้ ใหม่ ซึง่ ไม่ใช่ความกลัวที่ไร้ เหตุผล
แม้ จะผิดเป้าหมายเป็ นส่วนใหญ่
และไม่ควรบดบังความรุนแรงของการก่อความไม่สงบและความจําเป็ นที่จะต้ องหาทางยุติเหตุการ
ณ์เหล่านัน้ การเจรจาโดยตรงระหว่างแกนนํากลุม่ ก่อความไม่สงบและรัฐบาล
จึงถือเป็ นเรื่ องจําเป็ นเร่งด่วน
ระบบการเมืองที่กระจายอํานาจอาจช่วยตอบสนองข้ อเรี ยกร้ องสําคัญในภาคใต้
พร้ อมกับสามารถรักษาความเป็ นเอกรัฐของไทยไว้ ได้
กลุม่ อัลกออิดะห์และกลุม่ ไอสิสต่างใช้ ประโยชน์จากสงครามความขัดแย้ งที่ยืดเยื ้อในประเทศมุสลิ
มต่าง ๆ ในโลก เพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั อุดมการณ์ของตน
รวมทังในพื
้ ้นที่ซงึ่ ยังคงเป็ นรัฐเอกราชอย่างชัดเจน แต่รัฐบาลกลางมีความอ่อนแอ
ในยุคของกลุม่ ไอสิส ลัทธิญิฮาดข้ ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนใหญ่เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจาก ”ล่างสูบ่ น“
ในทํานองเดียวกับกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่มีอยูเ่ ดิมแล้ ว (อย่างกลุม่ ต่าง ๆ
ในอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์ซึง่ ได้ ประกาศความภักดีตอ่ กลุม่ ไอสิส ในประเทศต่าง ๆ เหล่านี ้ (
รวมทังในมาเลเซี
้
ยและสิงคโปร์
บรรดาบุคคลและกลุม่ ย่อยที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของเครื อข่ายที่มีความคิดสุดโต่ง
ต◌่ างหาทางจะเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ กับกลุม่ ไอสิส หรื อปฏิบตั ิการในนามของกลุม่ ไอสิส
แต่ในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
ยังไม่ปรากฏแบบแผนความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ ญิฮาดอื่น ๆ อย่างชัดเจน
เหตุผลหนึง่ เป็ นเพราะสังคมมุสลิมเชื ้อสายมลายูของไทย
ไม่ได้ เป็ นกลุม่ ที่มีความเห็นพ้ องกับลัทธิญิฮาดข้ ามชาติ บรรดาผู้นําศาสนามุสลิมในประเทศ
ทังที
้ ่เป็ นสายจารี ตนิยมและสายปฏิรูป ต่างปฏิเสธอุดมการณ์สาลาฟี -ญิฮาด
ที่ประกาศโดยกลุม่ ไอสิสและกลุม่ อัลกออิดะห์ ซึง่ อาจช่วยลดความเสี่ยง
แม้ จะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงไปได้ ทงหมดว่
ั้
า
ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูบางส่วนอาจหันไปนิยมลัทธิญิฮาด
แรงจูงใจในการเข้ าร่วมกับกลุม่ ญิฮาดมีความแตกต่างกันไป
และมักไม่เชื่อมโยงกับอุดมการณ์หรื อศรัทธาทางศาสนา
การโฆษณาชวนเชื่อของกลุม่ ญิฮาดาดอาจมีอิทธิพลต่อบุคคลบางส่วน อย่างไรก็ดี
ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูที่มีความปรารถนาจะเป็ นส่วนหนึง่ ของขบวนการ
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เป็ นส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์ หรื ออุดมการณ์บางอย่าง รวมทังมี
้ ความโกรธเคืองต่อรัฐไทย
ดูเหมือนมีแนวโน้ มจะเข้ าร่วมกับขบวนการปลดแอกปาตานีมากกว่า
เนื่องจากเป็ นขบวนการที่มีรากเหง้ าจากสังคมในท้ องถิ่นมากกว่ากลุม่ ญิฮาดสากล
อันที่จริ ง การก่อความไม่สงบของชาวชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูอาจจําแนกได้ ตามพื ้นที่
หน่วยงานของกลุม่ ที่มีความคิดสุดโต่งเหล่านี ้มุง่ แสวงหาอํานาจการจัดการตนเองในเฉพาะบางพื ้
นที่ พยายามจะเข้ าร่วมมากกว่าจะทําลายซึง่ ต่างจากระบบสากล
บรรดาแกนนํากลุม่ ที่มีความคิดสุดโต่งปาตานีมลายู ต่างมีความเห็นที◌่ตรงข้ ามกับกลุม่ ไอสิสและกลุม่ ที่คล้ ายคลึงกัน
และมองว่าแนวร่วมฝ่ ายตนเป็ นเหมือนกําแพงที่ตอ่ ต้ านอิทธิพลของญิฮาด
พวกเขาอ้ างว่าการเป็ นพันธมิตรกับกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์
หรื อการเลียนแบบวิธีโจมตีของกลุม่ เหล่านัน้
ทังการระเบิ
้
ดฆ่าตัวตายและการโจมตีทําร้ ายเพื่อสร้ างความเสียหายในวงกว้ างอย่างไม่เลือกเป้าห
มาย เป็ นการทําลายความชอบธรรมที่มีตอ่ ประชาคมระหว่างประเทศ
ทําลายแรงสนับสนุนจากท้ องถิ่น ทังยั
้ งสนับสนุนให้ มีอิทธิพลจากต่างประเทศเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
มาเลเซียซึง่ ต้ องรับมือกับภัยคุกคามภายในประเทศที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากกลุม่ ไอสิส
ดูเหมือนจะไม่ยอมอดทนกับการที่แกนนํากลุม่ ที่มีความคิดสุดโต่งของปาตานีซงึ่ ลี ้ภัยอยูใ่ นประเท
ศ ที่จะไปเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์
แต่สงิ่ นี ้ไม่ใช่เหตุผลที่เราควรนิ่งนอนใจ ความขัดแย้ งที่ดํารงสืบไป การปรับเปลี่ยนยุทธวิธี
ความไม่อดทนหรื อการต่อต้ านที่มีตอ่ การเจรจาสันติภาพที่ดําเนินไปอย่างเชื่องช้ า
ระหว่างรัฐบาลไทยกับแนวร่วมแบ่งแยกดินแดนบางส่วน
หรื อแม้ แต่ความโกรธเคืองโดยทัว่ ไปที่มีตอ่ ยุทธศาสตร์ โดยรวม
อาจเป็ นปั จจัยผลักดันให้ มีการแยกตัวของกลุม่ ซึง่ ใช้ ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง
เพื่อสร้ างอํานาจต่อรองให้ กบั ตนเอง ตัวอย่างเช่นนี ้ หรื อความสนับสนุนต่อญิฮาดิสต์
อาจเป็ นแรงจูงใจให้ สมาชิกกลุม่ ที่มีความคิดสุดโต่ง ซึง่ ไม่พงึ พอใจกับแกนนําของตน
แต่สงิ่ นี ้เป็ นเหตุผลที่ทําให้ เราควรตังคํ
้ าถามต่อเสียงที่เป็ นสัญญาณเตือนมากขึ ้น
ขบวนการปลดแอกปาตานีมีประวัติความเป็ นมาที่เต็มไปด้ วยความแบ่งแยกขัดแย้ ง
โดยกลุม่ หลักได้ แก่ ขบวนการแนวร่วมปฏิวตั ิแห่งชาติมลายูปัตตานี มลายู-ปาตานี) National
Revolutionary Front - BRN) มีการดําเนินงานแบบลับมาก
แต่ไม่มีสญ
ั ญาณที่ชดั เจนว่าเกิดความแตกแยกในเชิงรุ่นคนหรื อในเชิงอุดมการณ์
ความกลัวต่ออิทธิพลของลัทธิญิฮาดเป็ นผลมาจากความเชื่อที่ว่า ”สิง่ ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ “
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ต้องพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยูว่ า่
ในขณะนี ้ยังไม่มีแรงจูงใจในบรรดาแกนนําของกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่จะเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ กับ
กลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ ที่มีความคิดคล้ ายคลึงกัน
ภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลไทยและกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายู
จึงควรเป็ นการหาทางยุติสงครามความขัดแย้ ง ซึง่ ส่งผลให้ มีผ้ สู ญ
ู เสียชีวิตเกือบ 7,000
คนนับแต่ปี ไม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิตามความคาดเดาเกี่ยวกับอิทธิพลของลัทธิญิฮาด 2547
ยิ่งความขัดแย้ งดําเนินสืบเนื่องไปอีกยาวนานเท่าไร ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแบ่งขัวมากขึ
้
้น
และเป็ นเหตุให้ การก่อความไม่สงบที่เข้ มข้ นแพร่กระจายออกไปจากจังหวัดชายแดนใต้
รวมทังอาจกลายเป็
้
นการคํานวณที่ผิดพลาดที่ทําให้ กลุม่ ญิฮาดสากลนําไปใช้ ประโยชน์ได้
การหลัง่ ไหลออกจากตะวันออกกลางของนักรบกลุม่ ไอสิส
การโฆษณาชวนเชื่อถึงชัยจะนะของนักรบที่สนับสนุนกลุม่ ไอสิสที่เมืองมาราวี
เกาะมินดาเนาของฟิ ลปิ ปิ นส์
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และเสียงเรี ยกร้ องของกลุม่ ไอสิสและกลุม่ อัลกออิดะห์ให้ ล้างแค้ นแทนชาวโรฮิงญาที่ถกู บังคับให้ ห
ลบหนีจากเมียนมา ล้ วนเป็ นจุดร่วมที่อาจสร้ างความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างสําคัญในภูมิภาค
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงในหลายระดับเหล่านี ้
รัฐบาลไทยและขบวนการแนวร่วมปฏิวตั ิแห่งชาติมลายูปัตตานี
ควรสื่อสารอย่างชัดเจนกับกลุม่ สนับสนุนของตนในจังหวัดชายแดนใต้ วา่
พวกเขาต่างรับฟั งอย่างจริงจังต่อความหวังทางสังคมและข้ อกังวล
รวมทังความทุ
้
กข์ใจของแนวร่วมก่อความไม่สงบกลุม่ ต่าง ๆ หากทําเช่นนี ้ได้
รัฐบาลไทยจะสามารถเพิ่มพลังให้ กบั กระบวนการเจรจาสันติภาพกับกลุม่ บีอาร์ เอ็น
ทําให้ กลุม่ นี ้เข้ ามามีสว่ นร่วม ทังนี
้ ้เพื่อหาทางออกทางการเมืองให้ กบั จังหวัดชายแดนใต้
โดยอยูบ่ นพื ้นฐานการกระจายอํานาจ กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ ว
รัฐบาลควรคืนสิทธิที่จะมีการแสงออกอย่างเสรี และการชุมนุมทางการเมืองให้ กบั ประชาชน
เพื่อให้ พวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์ความต้ องการที่สอดคล้ องกับท้ องถิ่น
และนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงอย่างสันติได้
กรุ งเทพฯ /บรั สเซลส์ , 8 พฤศจิกายน 2560
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I.

อารัมภบท

ที่ผา่ นมามีรายงานอย่างสมํ่าเสมอถึงการเคลื่อนไหวและอิทธิพลของ Islamic State (กลุม่ ไอสิส (
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่าง
ซึง่ มีประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม
และกลุม่ แบ่งแยกดินแดนได้ ก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ช่วงต้ นทศวรรษ20001
ความรุ่งเรื องและเสื่อมลงของกลุม่ ไอสิสกระตุ้นให้ เกิดความกังวลเกี่ยวกับยุคใหม่ของลัทธิก่อการร้
ายแนวญิฮาดิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และภาคใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์
ซึง่ ได้ เกิดความรุนแรงอันเนื่องมาจากกลุม่ ในท้ องถิ่นและผู้ที่เห็นด้ วยและได้ รับแรงบันดาลใจ
ได้ รับการบงการและได้ รับทุนสนับสนุนจากกลุม่ ไอสิส2 จนถึงปั จจุบนั
ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบมุสลิมเชื ้อสายมลายูกบั กลุม่ ญิฮาดิสต์ที่เป็
นต่างชาติ
แต่พื ้นที่ภาคใต้ ตอนล่างของไทยดูเหมือนจะมีเงื่อนไขสนับสนุนให้ เกิดการขยายตัวของลัทธิญิฮาด
กล่าวคือมุสลิมนิกายสุหนี่ซงึ่ เป็ นชนกลุม่ น้ อยในพื ้นที่ความขัดแย้ ง
การก่อความไม่สงบโดยชาวมุสลิมซึง่ อ้ างว่าได้ ถกู พรากดินแดนไปจากเจ้ าอาณานิคมที่ไม่ใช่มสุ ลิ
ม
และสงครามความขัดแย้ งอย่างเรื อ้ รังประกอบกับการปราบปรามและการใช้ ความรุนแรงของทาง
การไทยอย่างสมํ่าเสมอ เจ้ าหน้ าที่ไทย นักวิเคราะห์
และแม้ แต่สมาชิกบางส่วนของขบวนการสุดโต่งแสดงความกังวลต่อโอกาสที่จะเกิดอิทธิพลของลั
ทธิญิฮาดขึ ้น3

สําหรับงานเขียนช่วงก่อนหน้ านี ้ของ Crisis Group โปรดดู Asia Reports N°s 270, ภาคใต้ ของไทย: Dialogue
in Doubt, 8 กรกฎาคม 2558; 241, Thailand: The Evolving Conflict in the South, 11 ธันวาคม 2555; 181,
Thailand: Moving Towards Political Solutions?,, 8 ธันวาคม 2552; 170, Recruiting Militants in Southern
Thailand,, 22 มิถนุ ายน 2552; 140, Thailand: The Problem with Paramilitaries,, 23 ตุลาคม 2550; 129,
Southern Thailand: The Impact of the Coup,, 15 มีนาคม 2550; 105, Thailand’s Emergency Decree:
No Solution, 18 พฤศจิกายน 2548; 98, Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad,, 18 พฤษภาคม 2548;
และ Briefings N°s 148, Southern Thailand’s Peace Dialogue: No Traction, 21 กันยายน 2559; 113, Stalemate in Southern Thailand, 3 พฤศจิกายน 2553; 80, Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency, 28 สิงหาคม 2551
2
Thomas Koruth Samuel, Radicalisation in Southeast Asia: A Selected Case Study of Daesh in Indonesia, Malaysia and the Philippines, ศูนย์ตอ่ ต้ านการก่อการร้ ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast
Asia Regional Centre for Counter-Terrorism, 2559; Greg Fealy และ John Funston,
ความสนับสนุนจากอิ นโดนีเซี ยและมาเลเซี ยต่อกลุ่ม Islamic State (รายงานฉบับสมบูรณ์ (Indonesian and
Malaysian Support for the Islamic State (Final Report)เมืองอาร์ ลิงตัน รัฐเวอร์ จิเนีย) , 6 มกราคม 2559);
The Failed Solo Suicide Bombing and Bahrun Naim’s Network, สถาบันการวิเคราะห์นโยบายความขัดแย้ ง
Institute for Policy Analysis of Conflict, Report No. 30, 29 กรกฎาคม 2559
3
Crisis Group interviews, นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กรุงเทพฯ 1 มีนาคม 2560; นักวิเคราะห์ไทย, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560;
ฝ่ ายข้ อมูลกลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2559, กุมภาพันธ์ 2560
1
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ความแตกต่างระหว่าง “ญิฮาด” กับ “ลัทธิญิฮาด” เป็ นหัวใจสําคัญของรายงานนี4้
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูสร้ างกรอบการต่อสู้กบั รัฐไทยของตนเองเป็ นเวลา
นานโดยเรี ยกว่าเป็ นญิฮาด แม้ ว่าเป้าหมายที่แท้ จริงของพวกเขาเป็ นเรื่ องของชาตินิยมมากกว่า
แนวคิดของคนกลุม่ นี ้อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นญิฮาดแนวกู้ชาติหรื อ อย่างเช่น ”เน้ นการรักชาติ“
การต่อสู้กบั กลุม่ นอกรี ตที่ไม่ใช่มสุ ลิมเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ดินแดนของตน5
แต่ในทางตรงข้ าม “ญิฮาดิสต์” เป็ นคําที่ถกู ใช้ เรี ยกขบวนการต่าง ๆ อย่างเช่น กลุม่ อัลกออิดะห์
กลุม่ ไอสิส และพันธมิตร6 ญิฮาดิสต์สว่ นใหญ่มีความเชื่อในลัทธิสาลาฟี -ญิฮาด
ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ปฏิเสธรัฐชาติ โดยถือเป็ นการละเมิดต่ออํานาจอธิปไตยที่เป็ นของพระเจ้ า
พวกเขามองว่าผู้ปกครองในรัฐต่าง ๆ ในโลกมุสลิมล้ วนเป็ นพวกนอกรี ต
และมุง่ ใช้ การปฏิวตั ิด้วยความรุนแรง
เพื่อสถาปนารัฐอิสลามที่บริสทุ ธิ์ในรูปแบบของระบบเคาะลีฟะฮ์7
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูโดยทัว่ ไปไม่ใช่พวกสาลาฟี
หากเป็ นพวกซึง่ ยึดมัน่ กับรูปแบบตามแนวจารี ตของอิสลามสุหนี่ของนิกายชาฟี อี )Shafii (
ซึง่ มีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูมกั ไม่ใช้ คําว่า
Mark Sedgwick, “Jihadism, Narrow and Wide: The Dangers of Loose Use of an Important Term”,
Perspectives on Terrorism, vol. 9, no. 2 (เมษายน 2558), น. 34-41
5
Crisis Group รายงานภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริ กาเหนือ/Report N°37, Understanding Islamism, 2
มีนาคม 2548, น. 14-15; Thomas Hegghammer, “Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On Religion and Politics in the Study of Militant Islamism” ใน Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious
Movement (นิวยอร์ ก, 2552), น. 258
6
รากศัพท์ในภาษาอาหรับของคําว่า
“ญิฮาด”
หมายถึงความเพียรเพื่อรับใช้ พระเจ้ า
ชาวมุสลิมจํานวนมากได้ นําคํานี ้มาใช้ อธิบายความรุนแรงทางการเมือง
ในลักษณะที่ไม่แม่นยําและเป็ นการใช้ แบบดูถกู
เป็ นการลดทอนแนวคิดทางศาสนาที่ซบั ซ้ อนเพื่อใช้ กบั การทําสงคราม
โดยใช้ ในความหมายที่บง่ บอกถึงความรุนแรง ทังยั
้ งครอบคลุมถึงการก่อความไม่สงบและสงครามแบบกองโจร
รวมทังการก่
้
อการร้ าย
สําหรับชาวมุสลิมส่วนใหญ่
“ญิฮาดิสต์”
ในปั จจุบนั เป็ นกลุม่ ที่บิดเบือนคําสอนของศาสนาอิสลาม แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงที่จะใช้ คํานี ้ กลุม่ ต่าง ๆ อย่างเช่น
กลุม่ อัลกออิดะห์และกลุม่ ไอสิสต่างถือว่าตนเองเป็ น
“ญิฮาดิสต์”
แต่อดุ มการณ์
“ญิฮาดิสต์”
ที่เกิดขึ ้นมาใหม่ไม่เพียงสะท้ อนแนวคิดแบบเดิม หากสะท้ อนถึงอุดมการณ์ที่ได้ รับอิทธิพลจากจารี ตอื่น ๆ
และมักแสดงให้ เห็นความไม่พอใจต่อความคับแคบในคําสอนของสาลาฟี ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดต่อยุทธวิธีในการต่อสู้
แม้ จะมีความแตกต่างที่สําคัญดังกล่าว
แต่กลุ่ม
“ญิฮาดิสต์”
ก็มีคําสอนที่คล้ ายคลึงกัน
กล่าวคือเป็ นการต่อสู้เพื่อทําให้ เกิดศาสนาอิสลามที่บริ สทุ ธิ์ในสังคม
เป็ นการใช้ ความรุนแรงต่อผู้ปกครองซึง่ มีนโยบายที่พวกเขาเห็นว่าขัดแย้ งกับแนวคิดของอิสลามตามความเข้ าใจข
องพวกเขา
และเชื่อมัน่ ในหน้ าที่ที่จะต้ องใช้ ความรุนแรงแม้ กบั ผู้ปกครองที่เป็ นมุสลิมซึง่ เพิกเฉยต่อคําสอนทางศาสนาเหล่านี ้
การใช้ คําว่า
“ญิฮาดิสต์”
ในรายงานนี ้ไม่ได้ มีเป้าหมายเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั คําอธิบายเช่นนี ้
หรื อเป็ นการขัดขวางความพยายามที่จะให้ มีคําอธิบายแบบอื่น
และใช้ คําว่า
“ลัทธิก่อการร้ าย”
เฉพาะกับความพยายามของกลุม่ ที่ไม่ใช่รัฐซึง่ ใช้ ความรุนแรงหรื อการข่มขู่
ต่อพลเรื อนเป็ นการเฉพาะ
ทังนี
้ ้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตน โปรดดู Crisis Group Special Report N°1, Exploiting Disorder:
al-Qaeda and the Islamic State, 14 มีนาคม 2559
7
Shiraz Maher, Salafi-Jihadism: The History of an Idea (ลอนดอน, 2559), น .11; Joas Wagemakers,
“Revisiting Wiktorowicz: Categorising and Defining the Branches of Salafism” in Francesco Cavatorta
และ Fabio Meron (eds.), Salafism After the Arab Awakening (ลอนดอน, 2560), น .18
8
ลัทธิสาลาฟี เป็ นขบวนการปฏิรูปสมัยใหม่
ก่อตังขึ
้ ้นในตะวันออกกลางช่วงปลายศตวรรษที่
19
”บรรพชนที่ดีงาม“
โดยอ้ างความภักดีตอ่
ในอาระเบีย
7 โดยเฉพาะศาสดามูฮมั หมัดและกาลิปสี่องค์แรกของชุมชนมุสลิมในยุคแรกเมื่อศตวรรษที่
ซึง่ ถือว่าเป็ นผู้กําหนดหลักการของศาสนาอิสลามขันพื
้ ้นฐานที่บริ สทุ ธิ์ นับแต่ทศวรรษ เป็ นต้ นมา 1970
4
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“ญิฮาดิสต์” กับกลุม่ ต่าง ๆ อย่างเช่น กลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์ แต่มกั เรี ยกกลุม่ เหล่านี ้ว่า
”กลุม่ ที่มีความคิดสุดโต่ง“ ”ผู้ก่อการร้ าย“(ekstremis หรื อ pelampau) หรื อเรี ยกชื่อเฉพาะ อย่าง
กลุม่ ญิฮาด กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่เรี ยกตัวเองว่า ญูแว )juwae) หรื อนักรบ
ซึง่ เป็ นคําที่มีนยั ที่สะท้ อนแนวคิดของญิฮาด9
ในบางกรณี
กลุม่ ไอสิสและกลุม่ อัลกออิดะห์ประสบความสําเร็จในการสร้ างความเชื่อมโยงกับกลุม่ ติดอาวุธแน
วรักชาติที่มีเป้าหมายเป็ นของตนเอง
และได้ ใช้ ประโยชน์จากความขัดแย้ งเช่นนันเพื
้ ่อตอบสนองเป้าหมายของตนเอง
แม้ แต่การดําเนินงานในรัฐชายขอบของรัฐที่มีอํานาจปกครองเข้ มแข็ง10
รายงานนี ้เป็ นการพิจารณาปั จจัยต่าง
ๆ
ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ซงึ่ เกิดขึ ้นในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
และประเมินความเสี่ยงที่ลทั ธิญิฮาดจะถือกําเนิดขึ ้นที่นี่11
โดยไม่ครอบคลุมกรณีของชาวมุสลิมในพื ้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย12
รูปแบบที่หลากหลายของลัทธิญิฮาดทําให้ เกิดความยุง่ ยากในการประเมินความเสี่ยง
ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ ไอสิสปรากฏทังในรู
้ ปของการก่อความไม่สงบ
ดินแดนกึง่ รัฐที่มีการปกครองพื ้นที่อย่างกว้ างขวาง
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่ปฏิบตั ิการก่อการร้ ายแบบลับ กลุม่ แนวร่วมที่อยูห่ า่ งไกล
และแนวคิดที่ถกู ใช้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจและความชอบธรรมให้ กบั การก่อการร้ าย13
กลุม่ ไอสิสได้ ยดึ ดินแดนในอิรักและซีเรี ย และดินแดนในโลกมุสลิมอื่น ๆ ในสัดส่วนที่น้อยกว่า
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการฉวยโอกาสเนื่องจากสงครามและความวุน่ วายในประเทศนัน้ ๆ
แต่ความสําเร็จของกลุม่ ในแง่การดึงดูดใจและสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั มวลสมาชิกในยุโรปและพื ้
นที่อื่น ๆ ซึง่ ไม่ได้ อยูใ่ ต้ ระบบปกครองที่ออ่ นแอหรื อสับสน
มีการเชื่อมโยงลัทธิสาลาฟี อย่างใกล้ ชิดกับกลุม่ เพียวริ แทนและกลุม่ ที่มีความคิดแCrisis Group รายงาน, Understanding Islamism, อ้ างแล้ ว, น .10-11. ชาฟี อี (Shafii) เป็ นหนึง่ ในสีน่ ิกายของกฎหมายอิสลาม
เมื่อถามว่าชาฟี อีกบั ฮันบาลี
)Hanbali มีความแตกต่างกันอย่างไร
ครูสอนศาสนาคนหนึง่ บอกว่า
(
”มันเหมือนทีมฟุตบอล เราเชียร์ ทีมของเรา แม้ ว่าจะเป็ นการแข่งขันครัง้ เดียวกัน แต่เราก็ไม่เปลี่ยนไปเชียร์ ทีมอื่น“
Crisis Group สัมภาษณ์, อิหม่าม, ปั ตตานี, มีนาคม 2560
9
Crisis Group แลกเปลี่ยนทางจดหมาย, Hara Shintaro, นักวิเคราะห์อิสระ, กันยายน 2560
10
Crisis Group รายงาน, Exploiting Disorder, อ้ างแล้ ว, น .28
11
ความขัดแย้ งส่วนใหญ่เกิดขึ ้นที่จงั หวัด
นราธิวาส,
ปั ตตานี,
และยะลา,
และสี่อําเภอทางตะวันออกของจังหวัดสงขลา ได้ แก่ อําเภอจะนะ นาทวี สะบ้ าย้ อย และเทพา
รายงานได้ กล่าวถึงพื ้นที่นี ้โดยใช้ ชื่อต่าง ๆ กัน รวมทัง้ “จังหวัดชายแดนใต้ ”, “deep south”, “ปาตานี” และ
“พื ้นที่ความขัดแย้ ง”. ปาตานี )Patani) ซึง่ สะกดด้ วยตัวอักษร “t” ตัวเดียวแบบในภาษามลายู
ที่มกั ใช้ เรี ยกพื ้นที่ซงึ่ ในอดีตประกอบด้ วยรัฐสุลต่านปาตานี ส่วนคําว่าปั ตตานี )Pattani) ซึง่ มีตวั อักษร “t”
สองตัวเป็ นการสะกดคําตามภาษาไทย ประชากรในพื ้นที่ความขัดแย้ งมีอยู่ประมาณสองล้ านคน โดย 84%
เป็ นชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายู
ที่เหลือเป็ นกลุม่ ชาวพุทธไทยหรื อไทยเชื่อสายจีน
สถิติประชากรได้ มาจากคณะพูดคุยเพื่อสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพฯ กรกฎาคม 2560, น .31
12
การคาดการณ์จํานวนประชากรมุสลิมในประเทศไทยแตกต่างกันมาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานว่ามีประชากรมุสลิม 4.3% จากจํานวนประชากรทังหมด
้
67.2 ล้ านคนในปี
2558
แต่จากข้ อมูลอย่างเป็ นทางการก่อนหน้ านัน้ (c2005) รายงานว่ามีประชากรมุสลิม 12% ของจํานวนประชากร
62.5 ล้ านคน Pew Research Forum รายงานว่ามีประชากรมุสลิม 5.8% ของจํานวนประชากรทังหมดในปี
้
2552
รายงานสัดส่วนประชากร รายงานการเปลี่ยนแปลงประชากรระหว่างปี 2558- สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2559
(กรุงเทพฯ 2559); เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงริ ยาห์ด “มุสลิมในประเทศไทย”, www.thaiembassy.org/riyadh/th/organize/29025-Muslim-in-Thailand.html Pew Research Center, Mapping the
Global Muslim Population, ตุลาคม 2552, น .29
13
กลุม่ อัลกออิดะห์ก็มีความแตกต่างหลากหลายเช่นกัน Crisis Group รายงาน, Exploiting Disorder, อ้ างแล้ ว
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ล้ วนเป็ นผลมาจากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปและสอดคล้ องกับแต่ละพื ้นที่14
“การเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง” เป็ นแนวคิดที่มีปัญหา
แต่ในที่นี ้หมายถึงการเปลี่ยนให้ บคุ คลหรื อกลุม่ เข้ าร่วมกับลัทธิญิฮาด15
รายงานนี ้มุง่ ตรวจสอบความเสี่ยงที่กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งเหล่านี ้
จะเข้ าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับองค์กรญิฮาดิสต์ข้ามชาติ
รวมทังโอกาสที
้
่จะเกิดการเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง
เนื่องจากลัทธิญิฮาดไม่ปรากฏตัวอย่างชัดเจนในปั จจุบนั ในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
รายงานนี ้จึงยังไม่ได้ ข้อสรุปที่ชดั เจน
หากอาศัยการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ของไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน
ตังแต่
้ ช่วงกลางปี โดยเป็ นการสัมภาษณ์สมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็น 2559 และกลุม่ สุดโต่งอื่น ๆ
ผู้นําศาสนาอิสลาม นักวิชาการ และนักวิชาชีพ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ทหารและตํารวจ
นักศึกษา และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา รวมทังผู
้ ้ หญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายูหลายคน
การสัมภาษณ์เหล่านี ้สะท้ อนมุมมองด้ านศาสนา การเมือง
และสังคมที่แตกต่างกันในจังหวัดชายแดนใต้
เรายังได้ สมั ภาษณ์นกั การทูตและนักวิเคราะห์คนอื่น ๆ ที่กรุงเทพฯ ด้ วย

Crisis Group รายงาน, Exploiting Disorder, อ้ างแล้ ว
“การเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง”) Radicalisation) เป็ นคําที่ถกู ใช้ ในตะวันตกตังแต่
้ ช่วงที่มีสงครามในอิรักในปี
โดยใช้ กบั กลุม่ ชาวมุสลิมในรุ่นที่สองหรื อสาม ซึง่ อพยพไปอยู่ในยุโรปและมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการก่อการร้ าย 2546
โดยทัว่ ไปถือว่าการเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง
มีความเชื่อมโยงกับอุดมการณ์ทางศาสนาเป็ นสําคัญ
และมุ◌่งเน้ นที่บคุ คล
โดยเป็ นการมองข้ ามบริ บททางสังคม
ประวัติศาสตร์
และการเมือง
การศึกษาการเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่งมักมีปัญหาเนื่องจากความบกพร่องของวิธีวิทยา
โดยเป็ นการศึกษาตัวบุคคลที่ได้ เปลี่ยนเป็ นผู้ก่อการร้ าย
ทําให้ เกิดคําถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการเหมารวมของผลการศึกษา Alex Schmid, Radicalisation, Deradicalisation, Counter-radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review, The Hague,
ICCT, มีนาคม 2556, น .19, 25; Mark Sedgwick, “The Concept of Radicalization as a Source of Confusion”, Terrorism and Political Violence, vol. 22, no. 4 (2553), น .480- 481; Arun Kaundani, A Decade
Lost: Rethinking Radicalisation and Extremism, Claystone (2558), น .11, 14-15; Tinka Veldhuis และ
Jørgen Staun, Islamist Radicalisation: A Root Cause Model (The Hague, 2552), น .17-20
14
15
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่
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การก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
ส่วนใหญ่เป็ นผลงานของขบวนการแนวร่วมปฏิวตั ิแห่งชาติมลายูปาตานี (หรื อกลุม่ บีอาร์ เอ็น)
เป็ นแนวร่วมสุดโต่งที่ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี เพื่อประกาศเอกราชให้ กบั ปาตานี ในช่วงทศวรรษ 2503
กลุม่ บีอาร์ เอ็นได้ แบ 1980◌่ งแยกเป็ นฝั กฝ่ ายและเกิดความอ่อนแอ
และเริ่มรวมตัวกันได้ ใหม่ในช่วงทศวรรษ 1990
มีการสร้ างเครื อข่ายแบบลับตลอดทัว่ จังหวัดชายแดนใต้
ก่อสจะเริ่มปฏิบตั ิการโจมตีระลอกใหม่ในช่วงต้ นทศวรรษ 2000
ถือเป็ นจุดเปลี่ยนครัง้ ใหม่ที่เกิดการปะทุขึ ้นของการก่อความไม่สงบในรอบหลายทศวรรษ
กลุม่ บีอาร์ เอ็นมีอํานาจปกครองเหนือนักรบมุสลิมเชื ้อสายมลายูสว่ นใหญ่ที่ก่อความไม่สงบในปร
ะเทศไทย
การปะทุขึ ้นมรของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ ช่วงปลายปี 2544
เกิดขึ ้นพร้ อมการถือกําเนิดขึ ้นของสิง่ ที่เรี ยกว่าสงครามปราบปรามการก่อการร้ ายระดับโลก
ทําให้ เกิดข้ อกังวลต่อบรรดานักวิเคราะห์การก่อการร้ ายว่า
ภูมิภาคนี ้อาจกลายเป็ นสนามรบแห่งใหม่ของกลุม่ อัลกออิดะห์และกลุม่ ที่เชื่อมโยงกับกลุม่ ญะมา
อะห์ อิสลามียะห์ (JI) ของอินโดนีเซีย16 มีการเปิ ดเผยในเวลาต่อมาว่า
การวางแผนระเบิดในบาหลีในปี เกิดขึ ้นในประเทศไทย และต่อมามีการจ 2544◌ับกุมนายริ ดวน
อิสมุดดิน )Riduan Isamuddin) หรื อฮัมบาลี (Hambali (
ซึง่ เป็ นสมาชิกผู้ปฏิบตั ิการของกลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์ได้ ที่จงั หวัดอยุธยา เมื่อเดือนสิงหาคม
ั ้ 2546
ซึง่ ยิ่งขับเน้ นให้ เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะเป็ นแหล่งส้ องสุมโดยไม่ตงใจ
ให้ กบั ผู้ก่อการร้ ายจากต่างชาติ
ทําให้ มีการคาดเดาถึงความเป็ นไปได้ ที่อาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูกบั กลุม่ ญิฮาดสากล17 แต่ในความเป็ นจริง
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูมีความหวาดระแวงผู้ก่อการที่มาจากต่างชาติ
พวกเขาปฏิเสธแนวคิดของกลุม่ เจไอ รวมทังข้
้ อเสนอให้ โจมตีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย18
สมาชิกอาวุโสกลุม่ บีอาร์ เอ็นเล่าว่า
โปรดดู Crisis Group Asia Reports N°63, Jemaah Islamiyah in South-East Asia: Damaged but Still Dangerous, 26 สิงหาคม 2546, และ N°43, Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist
Network Operates, 11 ธันวาคม 2545
17
เหตุคาร์ บอมบ์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่หาดคูต้า บาหลี เป็ นผลงานของสมาชิกกลุม่ ญะมาอะห์ อิสลามียะห์,
ส่งผลให้ มีผ้ เู สียชีวิต คน สมาชิกกลุม่ เจไอหลายคนเดินทางผ่านประเทศไทย 209 คนและได้ รับบาดเจ็บ 202
) มูห์คลาส ,รวมทังฮั
้ มบาลีMuhklas(, อัสฮารี ฮูซิน )Azahari Husin (และนูร์ดิน มูฮมั หมัด ท็อป )Noordin Mohammad
Top
”อับดุล
ฟาตาห์“
โดยการติดต่อกับ
((Abdul
Fatah (
ซึง่ เป็ นเจ้ าของโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามในนราธิวาส ฟาตาห์ปฏิเสธที่จะเข้ าร่ วมในปฏิบตั ิการของกลุม่ เจไอ
และไม่มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการก่อความไม่สงบ
ฮัมบาลีไม่สามารถโน้ มน้ าวให้ ชาวมุสลิมในท้ องถิ่นปฏิบตั ิการโจมตีในประเทศไทยได้
เขาบอกว่า
”พวกเขาไม่เห็นด้ วยกับเป้าหมายการโจมตีเหล่านี"้ Crisis Group รายงาน, Insurgency, Not Jihad, อ้ างแล้ ว, น .
37-38 และ Thailand’s Emergency Decree อ้ างแล้ ว, น .21, เชิงอรรถ 170
18
Crisis Group รายงาน, Insurgency, Not Jihad, อ้ างแล้ ว, น .37-38; Joseph Chinyong Liow และ Don
Pathan, Confronting Ghosts: Thailand's Shapeless Southern Insurgency, Lowy Institute Paper 30, 2010,
น .71–72
16
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เคยมีสมาชิกกลุม่ เจไอสามคนมาติดต่อระหว่างที่เขาเดินทางไปอินโดนีเซียเมื่อปี 2549
เขาได้ ปฏิเสธคําขอของคนเหล่านันที
้ ่จะเดินทางไปปาตานี
และปฏิเสธคําเชิญให◌้พบกับแกนนํากลุม่ เจไอคือ อาบู บาการ์ บาเชียร์ )Abu Bakar Bashir (
แนวทางการต่อสู้ของพวกเราต่างจากพวกเขา“เขาบอกว่า ”19
ขบวนการหัวรุนแรงมุสลิมเชื ้อสายมลายูมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุม่ ญิฮาด
เนื่องจากมีแนวคิดชาตินิยมมลายูที่มงุ่ ต่อต้ านลัทธิอาณานิคมของไทย และต่อสู้เพื่อสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง
โดยมีการสร้ างวาทกรรมแบบสุดโต่งที่มงุ่ เรี ยกร้ องการปกครองตนเองหรื อการเป็ นเอกราช
เป็ นเป้าหมายที่ชดั เจนที่ต้องพึง่ พาความเสี่ยงและความเสียสละ
รัฐบาลไทยได้ เลิกใช้ นโยบายการกล่อมเกลาให้ เข้ ากับสังคมไทยตังแต่
้ ช่วงต้ นทศวรรษ 1980
แต่กลุม่ บีอาร์ เอ็นก็ยงั คงใช้ ประโยชน์จากความไม่พงึ พอใจที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการเน้ นยํ ้าอัตลักษณ์
ไทยของรัฐ การควบคุมทางการเมืองจากส่วนกลาง
้
สลิมเชื ้อสายมลายู
และความรู้สกึ ว่าเป็ นพลเมืองชันสองของบรรดาชาวมุ
เราคงไม่อาจประเมินความสนับสนุนโดยทัว่ ไปได้
แต่การที่ผ้ กู ่อความไม่สงบสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่องกว่า ปี 13
ท่ามกลางมาตรการตอบโต้ ตา่ ง ๆ นับเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ20
หลังการทํารัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึง่ เป็ นเหตุให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2557
คสช.) มีอํานาจปกครองประเทศ )
รัฐบาลทหารสัญญาว่าจะเดินหน้ าพูดคุยก◌ับกลุม่ แบ่งแยกดินแดนที่มีแนวคิดสุดโต่งต่อไป
ตามขันตอนการเจรจาตั
้
งแต่
้ รัฐบาลชุดที่ผา่ นมาซึง่ เริ่มต้ นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กลุม่ 2556Majlis
Syura Patani (สภาที่ปรึกษาปาตานี, กลุม่ มาราปาตานี) ซึง่ เป็ นองค์กรร่มที่ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2558
เพื่อเจรจากับรัฐบาลไทยประกอบด้ วยตัวแทนจากกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งห้ ากลุม่ 21
กลุม่ บีอาร์ เอ็นไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของการพูดคุยสันติภาพครัง้ นี ้
แม้ วา่ สมาชิกของกลุม่ จะดํารงตําแหน่งระดับสูงสามตําแหน่งในกลุม่ มาราปาตานี
กลุม่ บีอาร์ เอ็นระบุวา่ สมาชิกของตนที่เข้ าร่วมกับกลุม่ มาราปาตานี เป็ นการเข้ าร่วมส่วนตัว
และไม่ได้ เป็ นการเข้ าร่วมในนามขององค์กร การพูดคุยยังคงเกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ นทางการ
โดยทางรัฐบาลไทยยังไม่ให้ ความเห็นชอบต่อกรอบอ้ างอิงของการพูดคุยครัง้ นี ้
ทังยั
้ งไม่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน
รัฐบาลไทยให้ ความสําคัญอย่างมากกับอธิปไตยของประเทศ และไม่ยอมรับข้ อเสนอใด ๆ
ที่สง่ ผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ปกครอง ในทางตรงข้ าม

Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์ 2560
Crisis Group Briefing, No Traction, อ้ างแล้ ว, น .3
21
กลุม่ มาราปาตานีเป็ นการรวมตัวของห้ ากลุม่ ด้ วยกัน
คือ
กลุม่ บีอาร์ เอ็น,
ขบวนการแนวร่ วมอิสลามเพื่อปลดปล่อยปาตานี (BIPP)), กลุม่ ย่อยสองกลุม่ ขององค์กรปลดปล่อยสหปาตานี
(ขบวนการพูโล) – ขบวนการพูโล-MKP (Majlis Kepimpinan Pertubuhan, Party Leadership Council)
ซึง่ มีกสั ตูรี มาโคทา )Kasturi Makhotaเป็ นแกนนํา (,และขบวนการพูโล-DSPP (Dewan Syura Pimpinan Pertubuhan, Consultative Council Leadership Party) ซึง่ มีนรู ์ อับดุลเราะห์มาน )Noor Abdurahmanเป็ นแกนนํา (
จนกระท◌ั◌่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนตุลาคม ) และเกเรคาน มูจาฮีดิน 2560Gerakan Mujahidin (
อิสลามปาตานี (Patani Islamic Mujahidin Movement, GMIP). กลุม่ ย่อยที่สามซึง่ แยกออกมาจากขบวนการพูโล
ได้ แก่ ขบวนการพูโล-4P (Pertubuhan Persatuan Pembebesan Patani, องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี)
โดยมีซามซูดิน
ข่าน
)Samsudin
Khanเป็ นแกนนํา
(
กลุม่ นี ้ไม่ได้ ลงนามในสัญญาก่อตังองค์
้ กรและถอนตัวจากกลุม่ มาราปาตานี เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2558
19

20
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กลุม่ มาราปาตานีถือว่าการประกาศเอกราชเป็ นเป้าหมายสูงสุด
แม้ วา่ การประกาศเอกราชต้ องได้ มาจากการเจรจา22
ข.

ิ ในเอเชย
ี ตะว ันออกเฉียงใต้
กลุม
่ ไอสส

จนถึงปั จจุบนั รูปแบบที่เกิดขึ ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มักเป็ นลักษณะที่มีกลุม่ แนวคิดสุดโต่งและเครื อข่ายสุดโต่งที่พยายามประกาศตนว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
กับกลุม่ ไอสิส23 กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งหลายกลุม่ ในอินโดนีเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
ต่างประกาศความภักดีตอ่ กลกลุม่ ไอสิสและอาบู บาเกียร์ อัล) แบกดาดี-Abu Bakr al-Baghdadiผู้นําไอสิสนับแต่ปี 2557 (24 บรรดาญิฮาดิสต์ในพื ้นที่ได้ พยายาม ”ปรับแต่งรูปแบบ“
ของกลุม่ ไอสิส เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเด็นปั ญหาในท้ องถิ่น25
ในทังสองประเทศนี
้
้และมาเลเซียต่างมีหน่วยงานและเครื อข่ายที่จดั ตังมาเป็
้
นเวลานานแล้ ว
และทําหน้ าที่สร้ างแรงจูงใจ คัดเลือกบุคคล
และสนับสนุนทุนให้ กบั กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งที่จะเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอสิสในตะวันออกกลาง
และปฏิบตั ิการโจมตีประเทศของตน
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ เข้ าร่วมกับกลุม่ ไอสิสในซีเรี ยและอิรัก ได้ ให้ การสนับสนุน
ส่วนใหญ่ในรูปของการเผยแพร่คําสอนหรื อการให้ ทนุ ในบางกรณี
ทังนี
้ ้เพื่อสนับสนุนสมาชิกและผู้ที่มีความเห็นสอดคล้ องกับกลุม่ ไอสิสในภูมิภาค26
กลุม่ ไอสิสยังไม่ให้ การยอมรับพื ้นที่สว่ นใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในเดือนมกราคม 2559
กลุม่ ไอสิสได้ แต่งตังอิ
้ สนิลอน ฮาบิลอน แกนนําของกลุม่ อาบู ซายยาฟ ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่แยกออกมา
ให้ มีตําแหน่งเอเมียร์ (ผู้บญ
ั ชาการ) และกระตุ้นกลุม่ อื่น ๆ ที่ประกาศความภักดีกบั กลุม่ ไอสิส
27
ให้ เชื่อฟั งเขา ในเดือนมิถนุ ายน 2559 ในวีดิโอของกลุม่ ไอสิสมีภาพชาวอินโดนีเซีย
มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ซึง่ เรี ยกร้ องให้ ผ้ สู นับสนุนปฏิบตั ิการโจมตีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Crisis Group สัมภาษณ์, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2559, กุมภาพันธ์ 2560 Crisis Group Briefing,
No Traction, อ้ างแล้ ว, น .5-6
23
Joseph Chinyong Liow, “ISIS in the Pacific: Assessing Terrorism in Southeast Asia and the Threat
to the Homeland”, คําให้ การต่อสภาผู้แทนราษฏร สหรัฐฯ 27 เมษายน 2559; ISIS in Ambon: Fallout from
Communal Conflict, Institute for Policy Analysis of Conflict, Report No. 28, 13 พฤษภาคม 2559; Fealy
และ Funston, อ้ างแล้ ว, น .12, 16, 20
24
มีกลุม่ ต่าง ๆ อย่างน้ อยสี่กลุม่ ในมินดาเนา ที่ประกาศความภักดีตอ่ กลุม่ ไอสิส ได้ แก่ กลุม่ อาบูซายยาฟ )Abu
Sayyaf) ที่มีอิสนิลอน ฮาบิลอน (Isnilon Hapilonเ (ป็ นแกนนํา กลุม่ Dawlah Islamiyah Ranao,
หรื อที่เรี ยกว่ากลุม่ มาอูเต
)Mauteที่มีพี่น้องอับดุลเลาะห์และโอมาร์
มาอูเต
เป็ นแกนนํา
(
กลุม่ ย่อยที่แยกออกมาจากBangsamoro Islamic Freedom Fighters และAnsarul Khalifa Philippines (Supporters
of
the
Caliphate
in
the
Philippines)
ในอินโดนีเซียมีการจัดพิธีแสดงความภักดีและสาบานตนหลายครัง้ ในหลายพื ้นที่ของประเทศในเดือนกรกฎาคม
2557Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia, Institute for Policy Analysis of Conflict, Report No.
38, 22 กรกฎาคม 2560, น. 2; The Evolution of ISIS in Indonesia, Institute for Policy Analysis of Conflict,
Report No. 13, 24 กันยายน 2557
25
Samuel, อ้ างแล้ ว, น .116
26
เชื่อว่า ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1,000 คนได้ เข้ าร่ วมกับกลุม่ ไอสิสในตะวันออกกลาง
ทังผู
้ ้ หญิงและเด็ก โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่งมาจากอินโดนีเซีย ตามมาด้ วยมาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และสิงคโปร์ “The Islamic State Looks East: The Growing Threat in Southeast Asia”, CTC Sentinel, 22 กุมภาพันธ์ 2560;
Zachary Abuza, “Jihadism back from the dead in Southeast Asia”, East Asia Forum 19 สิงหาคม 2560
27
Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia, อ้ างแล้ ว, น .2
22
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และเข้ าร่วมกับกลุม่ นักรบที่มินดาเนา28 ในเดือนพฤศจิกายน อาบู บาเกียร์ แบกดาดี 2559
”ทหาร“ผู้นํากลุม่ ไอสิสได้ เรี ยกร้ องต่อบรรดา
ให้ เริ่มปฏิบตั ิการโจมตีนอกเหนือจากประเทศอิรักและซีเรี ย
โดยได้ ยกตัวอย่างการโจมตีในอินโดนีเซีย บังคลาเทศ และฟิ ลปิ ปิ นส์
โดยไม่ได้ กล่าวถึงประเทศไทย
บรรดานักรบต่างชาติและผู้ที่ได้ รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากกลุม่ ไอสิส
ต่างสนับสนุนการยึดครองเมืองมาราวีในมินดาเนาของกลุม่ สนับสนุนไอสิส
รวมทังให้
้ สนับสนุนนายฮาบิลอน เมื่อเดือนพฤษภาคม 256029
หลังการล่มสลายของกลุม่ ไอสิสในซีเรี ยและอิรัก
นักรบบางส่วนอาจพยายามเดินทางมาที่มินดาเนา30
รัฐบาลในภูมิภาคต่างกังวลว่านักรบที่เดินทางกลับมานี ้และมีประสบการณ์ส้ รู บ
รวมทังความเชี
้
่ยวชาญด้ านยุทธวิธี
อาจเข้ าร่วมและทําให้ กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งในพื ้นที่มีอนั ตรายมากยิ่งขึ ้น
ค.

ิ ในประเทศไทย
ความกล ัวต่อกลุม
่ ไอสส

นับแต่ปลายปี มีรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภัยคุกคามของกลุม่ ไอสิสต่อประเทศไทย 2558
และการดําเนินงานของพวกเขาในจังหวัดชายแดนใต้
รายงานเหล่านี ้ส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานยืนยันหนักแน่น
เหตุที่สื่อรายงานถึงความหวาดกลัวต่อกลุม่ ไอสิส
ดูเหมือนจะสะท้ อนการทําหน้ าที่ที่ขดั กันของเจ้ าหน้ าที่ไทย
เพราะในแง่หนึง่ ทางการต้ องการลดภัยคุกคามของการก่อการร้ ายให้ น้อยสุด
เพื่อประโยชน์ในการสร้ างภาพลักษณ์วา่ มีความมัน่ คง แต่ในอีกแง่หนึง่
การวางระเบิดในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
เป็ นเหตุให้ เจ้ าหน้ าที่บางส่วนให้ ข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามด้ านความมัน่ คง
เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการโจมตีของผู้ก่อการร้ ายอย่างแท้ จริง
และกรณีซงึ่ ทางการไม่ได้ แจ้ งเตือนล่วงหน้ าว่าจะมีการโจมตีทําร้ ายเช่นนัน้
ย่อมส่งผลด้ านลบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน31
ในวันที่ 21 มกราคม 2559 นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ทางการอยูร่ ะหว่างสอบสวนตามรายงานว่ามีชาวต่างชาติซงึ่ เชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิสสามคน
ได้ เดินทางไปเยือนโรงเรี ยนสอนศาสนาในอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ช่วงปลายปี 2558
สื่อได้ รายงานโดยอ้ างอิงแหล่งข่าวซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงที่ไม่เปิ ดเผยช◌ื ◌่ อว่า
Phuong Nguyen, “Recalibrating the Islamic State threat in Southeast Asia”, Center for Strategic and
International Studies, 7 กรกฎาคม 2559
29
Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia, อ้ างแล้ ว, น .8-9
30
เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงระดับสูงของฟิ ลิปปิ นส์ยืนยันว่ามีนกั รบต่างชาติอยู่ในมาราวี เมื่อวันที่ มิถนุ ายน 1
มีรายงานว่าทหารได้ สงั หารนักรบต่างชาติแปดคน
เป็ นชาวอาหรับสองคน
ชาวมาเลเซียสองคน
ชาวอินโดนีเซียสองคน ชาวเยเมนหนึง่ คน และชาวเชชเนียหนึง่ คน เมื่อวันที่
มิถนุ ายน
23
คนในประเทศ รวมทังที
้ ่มาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย 40 กองทัพฟิ ลิปปิ นส์รายงานว่ามีนกั รบต่างชาติประมาณ
ซาอุดิอาระเบียและเยเมน“AFP chief: 40 foreign terrorists in PH; more may arrive in coming months”,
CNN Philippines, 24 มิถนุ ายน 2560
31
เหตุวางระเบิดที่ศาลพระพรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ คน 20 เป็ นเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวิต 2558 สิงหาคม 17
คน
125
คนและได้ รับบาดเจ็บ
14
เป็ นชาวต่างชาติ
ผู้ต้องสงสัยชาวอุยกูร์สองคนได้ เข้ ารับการไต่สวนในศาลทหารกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่11-12 สิงหาคม 2559
ได้ เกิดเหตุวางระเบ◌ิ ดและวางเพลิงอย่างต่อเนื่อง ครัง้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเจ็ดจังหวัดของภาคใต้ ตอนบน 17
คน 12 คน เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 เป็ นเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวิตสี่คนและได้ รับบาดเจ็บ
28
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บุคคลดังกล่าวซึง่ มีสว่ นเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิสได้ มาพบกับอิหม่าม บริจาคเงินให้
และขอให้ มีการสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิส เจ้ าของโรงเรี ยนแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ทหารว่า
ชาวอินโดนีเซียคนหนึง่ และชาวมาเลเซียอีกคนหนึง่ ซึง่ ได้ มาที่โรงเรี ยนเมื่อเดือนธันวาคม 2558
เคยเป็ นนักเรี ยนที่นี่ และไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสแต่อย่างใด32 ประยุทธ์ และแม่ทพั ภาค
ซึง่ รับผิดชอบเขตจังหวัดภาคใต้ 4
ยังได้ ตอบโต้ ข่าวลือว่ามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุม่ ไอสิสที่นราธิวาส33
ผู้บญ
ั ชาการทหารในพื ้นที่คนหนึ่งบอกว่า
เจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ ตรวจพบการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ไอสิสแต่อย่างใด34
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พลตํารวจเอก ศรี วราห์ รังสิพราหมณกุล 2559
รองผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ แจ้ งกับผู้สื่อข่าวว่า
คนไทยจํานวนมากรวมทังบางส่
้
วนในจังหวัดชายแดนใต้
ได้ เดินทางไปที่ซีเรี ยและให้ เงินสนับสนุนกลุม่ ไอสิส และที่ผา่ นมามีคนไทยกว่า 100, 000
คนที่เข้ าไปดูเว็บไซต์ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับกลุม่ ไอสิส
เป็ นการอ้ างข้ อมูลจากหน่วยตํารวจกลางออสเตรเลีย35
เจ้ าหน้ าที่ต้องออกมาแก้ ข่าวของศรี วราห์ทนั ที ในวันต่อมา รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า
ไม่มีหลักฐานว่าคนไทยให้ เงินสนับสนุนกลุม่ ไอสิส
และโฆษกตํารวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื ้องต้ นไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ งานอินเตอร์ เ
น็ตของไทยกับกลุม่ ไอสิส ศรี วราห์อธิบายว่า มันเป็ นข้ อมูล (ของออสเตรเลีย) ไม่ใช่ของเรา“”36
เจ้ าหน้ าที่ออสเตรเลียบอกว่า ข้ อมูลในรายงานถูกตีความผิด ๆ37
ช่วงต้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีรายงานข่าวซึง่ อ้ างว่าหนึง่ ในเจ็ดคนซึง่ ถูกจับกุมที่รัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีพรมแดนติดกับจังหวัดนราธิวาส
เป็ นบุคคลสัญชาติไทยคนหนึง่ ซึง่ ต้ องสงสัยว่าให้ การสนับสนุนกลุม่ ไอสิส
ั ชาการทหารบกของไทยบอกว่า
บุคคลเหล่านี ้ถูกกล่าวหาว่าประกอบระเบิดแสวงเครื่ อง38 ผู้บญ
ความเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิสอาจมีในหลายระดับ “
“Report ties IS suspects to South”, Bangkok Post; “Govt on the lookout for Islamic State activists in
the deep South”, The Nation; “แม่ทพั ภาค รับผูต้ อ้ งสงสัยโยงไอเอสเข้านราฯ นายกฯ ไม่ปฏิ เสธ 4
ศูนย์ข่าวอิศรา วันที่ ”อ้างเรื ่องลับความมัน่ คง22 มกราคม 2559 ทังหมด
้
33
กองทัพภาค จังหวัดในคาบสมุทรภา 14 มีที่ตงที
ั ้ ่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช รับผิดชอบ 4คใต้ ของไทย กองทัพภาค
1, รับผิดชอบพื ้นที่ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกและเหนือตามลําดับ 3 และ 2
34
“Has IS established a foothold ในจังหวัดชายแดนใต้ ?” สํานักข่าวอิศรา, 24 มกราคม 2559
35
“พลตํารวจเอกศรี วราห์บอกว่า คนไทยหลายพันคนสนับสนุนกลุม่ ไอสิส”, Thai PBS, 22 พฤศจิกายน 2559.
36
“Thai links to IS denied, despite heavy Facebook, online activity”, The Nation, 24 พฤศจิกายน 2559;
“Authorities play down fears of ISIS in Thailand”, Khaosod English, 24 พฤศจิกายน 2559.
37
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
นักการทูต,
กรุงเทพฯ
มกราคม
2560
การประเมินจํานวนการเข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิส ใช้ วิธีการที่ดจู าก web scraping
ซึง่ เป็ นกระบวนการแยกข้ อมูลที่สร้ างขึ ้นโดยอัตโนมัติ
แต่จากข้ อมูลเหล่านี ้
เราไม่สามารถจําแนกได้ วา่ บุคคลเหล่านันตั
้ งใจเข้
้ าถึงบางเว็บไซต์หรื อไม่
38
การจับกุมมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวไทยมุสลิมเชื ้อสายมลายู
ซึง่ เป็ นผู้ประกอบระเบิดที่เมือง
Pasir
Mas
ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในเดือนธันวาคม
2552
โดยตํารวจมาเลเซียได้ บกุ เข้ าไปในห้ องเช่า
เพื่อตังใจตรวจค้
้
นหายาเสพติด
แต่พวกเขากลับพบอุปกรณ์และวัตถุดิบจํานวนมากที่ใช้ ประกอบระเบิดแสวงเครื่ อง
บุคคลสัญชาติไทยทังสามคนเป็
้
นชาวมุสลิมจากนราธิวาสทังหมด
้
พวกเขาถูกจับกุมและต่อมาถูกแจ้ งข้ อหามีอาวุธปื นและยุทธภัณฑ์ไว้ ในครอบครอง และมีระเบิดไว้ ในครอบครอง
ศาลมาเลเซียได้ ยกฟ้องผู้ต้องสงสัยทังสามคนเมื
้
่อปี เนื่องจ 2555ากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ Anthony Davis,
“Borderline Support: Malaysia and Indonesia aid Thai insurgency”, Jane’s Intelligence Review,
กรกฎาคม 2553; Crisis Group รายงาน, The Evolving Conflict, อ้ างแล้ ว, น .22, เชิงอรรถ 155
32

ลัทธิญิฮาดในภาคใต้ ของไทย: ภัยหลอน
Crisis Group Asia Report N°291, 8 พฤศจิกายน 2560

หน้ า 10

โดยอาจเป็ นแค่การรับความเห็นผ่านการโฆษณาชวนเชื่อทางโซเชียลมีเดีย”39 ในทํานองเดียวกัน
จากการจําแนกความเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิสในเบื ้องต้ น ทําให้ พบข้ อผิดพลาด
ผู้ต้องสงสัยทังสามคนเป็
้
นพลเมืองไทย และต้ องสงสัยว่าเป็ นสมาชิกของกลุม่ บีอาร์ เอ็น40
ช่วงต้ นเดือนพฤษภาคม ทางการมาเลเซียรายงานว่าตํารวจหน่วยต่อต้ านการก่อการร้ าย
ได้ จบั กุมบุคคลหกคนซึง่ เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิส โดยจับกุมได้ จากรัฐยะโฮร์ กลันตัน
มะละกา ปะหัง และปี นัง ผู้ต้องสงสัยคนที่เจ็ดคือนายมูฮมั หมัด มูซฟั ฟา อาเนฟี จูไนดี )Muhammad Muzaffa Arieff Junaidiซึง่ มาจากรัฐกลันตัน (
โดยมีรายงานว่าเขาได้ หลบหนีเข้ าประเทศไทยเมื่อวันที่22 มีนาคม ตํารวจมาเลเซียกล่าวว่า
นายจูไนดีเป็ นส่วนหนึง่ ของขบวนการลักลอบนําเข้ าอาวุธปื นขนาดเล็กจากภาคใต้ ของไทย
ซึง่ ทํามาแล้ วประมาณหนึง่ ปี และเป็ นการเตรี ยมพร้ อมที่จะปฏิบตั ิการโจมตีในมาเลเซีย ในวันที่ 3
พฤษภาคม นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ”ไม่ต้องเล่นข่าวนี ้มาก“
เพราะอาจทําให้ เกิดความหวาดกลัว41 ทางการไทยบอกว่า
จากข้ อมูลการเข้ าเมืองพบว่านายจูไนดีออกจากประเทศไทยที่ด่านสุไหงโกลก นราธิวาส เมื่อวันที่
21 เมษายน42 นายจูไนดีได้ เข้ ามอบตัวกับตํารวจมาเลเซียเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม43 แม่ทพั ภาค
บอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันตามคํากล่าวอ้ างของมาเลเซียว่า 4
นายจูไนดีลกั ลอบนําอาวุธจากประเทศไทย44
ข่าวสารทางอินเตอร์ เน็ต ส่งผลให้ เกิดความเชื่อว่ามีภยั คุกคามของกลุม่ ไอสิสต่อประเทศไทย
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน มีการโพสต์วีดิโอโฆษณาชวนเชื่อของกลุม่ ไอสิสสองชิ ้น 2558
โดยมีการจัดทําซับไตเติลเป็ นภาษาไทย
การที่จดั ทําซับไตเติลเป็ นภาษาไทยแทนที่จะเป็ นภาษามลายู
แสดงว่าชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูอาจไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายหลักของวีดิโอนี ้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
มีการโพสต์วีดิโอความยาวสี่นาทีชื่อว่า จากหน่วยอัลฮายัต ”ไม่มีหยุดพัก“
) ซึง่ ทําหน้ าที่ด้านสื่อให้ กบั กลุม่ ไอสิส โดยเป็ นการโพสต์ในบัญชียทู ิวบ์ของมินเลาะห์ อิบราฮิมMillah Ibrahimและมีซบั ไตเติลเป็ นภาษาไทย (45 ทางการได้ บล็อกวีดิโอชิ ้นนี ้ในวันต่อมา
แต่ก็ยงั สามารถดูได้ ในหน้ าเฟซบุ๊กภาษาไทยที่ชื่อ Pulse of the Islamic World ในวันที่ 30
พฤศจิกายน รวมทังยั
้ งมีการโพสต์วีดิโออีกชิ ้นหนึง่ ซึง่ มีซบั ไตเติลเป็ นภาษาไทยในเว็บไซต์“From
Inside Halab”46 ในเดือนเมษายน 2559 มีการโพสต์รูปในเฟซบุ๊ก Pulse of the Islamic World
เป็ นภาพของธงไอสิสสีดํา โดยฉากหลังเป็ นแผนที่จงั หวัดชายแดนใต้ ของไทย
“Thais said to be among suspected ISIS militants arrested in Malaysia”, Khaosod English, 7 กุมภาพันธ์
2560; “มาเลย์จบั คนไทยพัน BRN รัฐประสานขอตัวกลับ”, ไทยโพสต์ 8 กุมภาพันธ์ 2560
40
แหล่งข่าวจากฝ่ ายความมัน่ คงของไทยระบุวา่
การจับกุมซึง่ เกิดขึ ้นที่รัฐกลันตัน
ซึง่ ถือว่าเป็ นเขตหลบภัยของกลุม่ บีอาร์ เอ็น
รวมทังการเชื
้
่อมโยงกับกลุม่ ไอสิส
เป็ นผลมาจากความขัดแย้ งภายในของหน่วยตํารวจพิเศษของมาเลเซีย
ซึง่ พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของสื่อในประเทศ จากกรณีอื ้อฉาวคอรัปชันธนาคาร 1Malaysia Development
Berhad ซึง่ นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก มีสว่ นเกี่ยวข้ องตังแต่
้ กลางปี
2558Crisis Group สัมภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ, ปั ตตานี; เจ้ าหน้ าที่ทหาร, นราธิวาส, สัมภาษณ์ทงหมดในเดื
ั้
อนมีนาคม 2560
41
“Malaysian IS suspect ‘may have fled to far South’”, Bangkok Post, 3 พฤษภาคม 2560; “ISIS cell found
smuggling weapons into Malaysia”, The Straits Times, 5 พฤษภาคม 2560
42
“Malaysian linked to IS left Thailand on April 21”, Benar News, 6 พฤษภาคม 2560
43
“Busted: ISIS cell smuggling arms into Malaysia”, The Straits Times, 28 พฤษภาคม 2560
44
“Thai officials deny Malaysian allegations of IS-linked arms smuggling”, Benar News, 30 พฤษภาคม
2560
45
“ISIS spillover unlikely in Thailand, but can’t be ignored, experts say” ประชาไท, 4 ธันวาคม 2558
เว็บไซต์ของมินเลาะห์ อิบราฮิม ยังเผยแพร่นิตยสารDabiq ในภาษาอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นสิ่งพิมพ์ของกลุม่ ไอสิส
Fealy and Funston, อ้ างแล้ ว, น .20
46
“Islamic State supporters in Thailand launch online blitz”, Benar News, 2 ธันวาคม 2558
39
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ไม่มีการระบุที่มาของภาพนี ้ แต่เป็ นเหตุให้ มีการวิเคราะห์วา่
กลุม่ ไอสิสอาจฉวยโอกาสใช้ ประโยชน์จากการก่อความไม่สงบ47
ง.

มุมมองจากร ัฐบาลไทย

ข้ อกังวลสําคัญของรัฐบาลไทยคือ
การปกป้องเศรษฐกิจจากความเสียหายของการก่อการร้ ายสากล
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึง่ ในทางอ้ อมคิดเป็ นสัดส่วนกว่า 20%
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ48 ซึง่ ไม่ได้ เพียงหมายถึงการป้องกันไม่ให้ เกิดการโจมตี
หากยังต้ องลดภาพการคุกคามและทําให้ สื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการกอ่การร้
าย49 ประเทศไทยไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของพันธมิตรประเทศที่ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
เพื่อต่อต้ านกลุม่ ไอสิส
ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะต้ องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ ตกเป็ นเป้าหมายของกลุม่ ไอสิส50
ปั ญหาเฉพาะหน้ าสําหรับประเทศไทยคือ
ผู้ปฏิบตั ิการตามแนวญิฮาดิสต์ได้ ใช้ ประเทศไทยเพื่อเป็ นจุดพัก เป็ นที่หลบภัย
และเป็ นเส้ นทางขนส่ง นโยบายการออกวีซา่ ให้ กบั หลาย ๆ ประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
และการเป็ นแหล่งปลอมแปลงเอกสารเดินทางที่สําคัญ
ทําให้ ไทยกลายเป็ นประเทศเป้าหมายที่มีประโยชน์51
นักวิเคราะห์ตีความว่าประเทศไทยเล่นบทบาทในแง่การเป็ นพื ้นที่ที่กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิการที่ไม่ใช่รัฐสาม
ารถแฝงตัว ทําธุรกิจของตนได้ อย่างสะดวกสบาย
ซึง่ ตอบสนองประโยชน์ด้านความมัน่ คงของประเทศ
โดยมีความเชื่อว่ากลุม่ เหล่านี ้คงไม่คิดที่จะทุบหม้ อข้ าวตัวเองด้ วยการเลือกประเทศไทยเป็ นเป้าห
มายการโจมตี52
นักรบจากเอเชียและออสเตรเลียเดินทางไปและกลับจากซีเรี ยโดยผ่านประเทศไทย
หลายคนออกเดินทางโดยตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังตุรกี ส่วนคนอื่น ๆ
เดินทางผ่านประเทศที่สามก่อน53 มีรายงานว่ากลุม่ ไอสิสให้ รางวัลนักรบของตน

“Whatever may be the case, the post has, for the first time, raised the real possibility of ISIL’s hijacking
the Southern Thai Terrorism” Vikram Rajakumar, “Insurgency in Southern Thailand: What Does ISIL’s
Black Flag of Pattani Portend?” RSIS Commentary No. 78, 7 เมษายน 2559. และโปรดดู Anthony Davis,
“Media-driven panic fueling fears in Southeast Asia”, Bangkok Post, 2559 กันยายน 22
48
การท่องเที่ยวมีสว่ นในทางอ้ อมช่วยเพิ่มจีดีพีของประเทศไทย รวมทัง้ ผลกระทบด้ านการลงทุน การผลิต “
ซึง่ คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นถึง ”และการสร้ างรายได้ 21.9% ในปี ผลกระทบทางอ้ อมของการท่องเที่ยวต่อจีดีพีในปี 2560
อยู 2559◌่ ที่ 9.2% Travel & Tourism Economic Impact 2017: Thailand, World Travel & Tourism Council,
มีนาคม 2560, น .3
49
Crisis Group สัมภาษณ์, เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงของไทย, กรุงเทพฯ เมษายน 2560
50
Crisis Group สัมภาษณ์, เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทย, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560
51
Crisis Group สัมภาษณ์, นักการทูต, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560; นายวีระ อุไรรัตน์
รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กรุงเทพฯ 1 มีนาคม 2560 “Probe into
terror links in Thailand-based fake passport racket”, The Straits Times, 6 ตุลาคม 2559. U.S. Department
of State, Country Reports on Terrorism 2016 - Thailand, 19 กรกฎาคม 2560
52
ในช่วงทศวรรษ ) กลุม่ ปลดแอกอาเจะห์ 1990 และ 1980Gerakan Aceh Merdeka และกลุม่ พยัคฆ์ทมิฬอีแลม (
)Liberation Tigers of Tamil Eelamและกลุม่ อื่น ๆ ได้ ใช้ ประเทศไทยเป (◌็ นฐานที่มนั่ ในการจัดซื ้ออาวุธ Anthony
Davis and John Cole, “Thailand’s Terrorism nexus”, Jane’s Terrorism and Security Monitor, 29 มีนาคม
2555
53
“Thailand watchful of Islamic State movements”, Benar News, 10 มิถนุ ายน 2558
47
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โดยจัดทริปให้ เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจในประเทศไทย54 ขาวอุยกูร์สี่คนซึง่ ถูกจับที่เมืองโปโซ
อินโดนีเซีย ในปี เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ซานโตโซ ซึง่ เชื่อมโยงกับกลุม่ ไอสิส 2557
และมีหนังสือเดินทางปลอมซึง่ จัดทําขึ ้นในประเทศไทย55 มีรายงานว่า
ผู้ปฏิบตั ิการที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุม่ ไอสิสในอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และตุรกี
ได้ พยายามให้ ความช่วยเหลือชาวอุยกูร์ที่หลบหนีออกมาจากสถานกักตัวในภาคตะวันออกเฉียงเ
หนือของไทยเมื่อเดือนกันยายน 255956
กลุม่ อัลกออิดะห์และกลุม่ ไอสิสได้ พยายามฉวยโอกาสจากสภาพที่ทกุ ข์ยากของชาวโรฮิงญา
ซึง่ ทําให้ เกิดความโกรธเคืองอย่างมากในบรรดาชาวมุสลิมทัว่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเรี ยกร้ องให้ มีการล้ างแค้ นต่อเมียนมา57
เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทในเชิงเป็ นเส้ นทางเดินทางและเป็ นประเทศที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั เมียนมา
โอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของกลุม่ ญิฮาดิสต์ก็อาจเพิ่มขึ ้น
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงเน้ นว่า
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับลัทธิญิฮาดข้ ามชาติ
แต่พวกเขากังวลกับอิทธิพลของกลุม่ ไอสิสในภูมิภาค และภัยคุกคามที่อาจมีตอ่ ประเทศไทย58
ที่ปรึกษาระดับสูงของรัฐบาลบอกว่า
ดูเหมือนว่าภาคใต้ จะมีภมู ิค้ มุ กันบางอย่างต่อความคิดที่สดุ โต่ง ค“◌ํ าถามคือ
สถานการณ์จะเป็ นแบบนี ้ไปอีกนานเพียงใด?”59
เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทยให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษต่อนักศึกษาชาวไทยมุสลิมซึง่ อยูใ่ นต่างประเทศประ
มาณ 7,500 คน60
สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศมุสลิมต่างมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับสมาคมของนักศึก
ษาชาวไทยมุสลิม ซึง่ ทางการอ้ างว่าเพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ องนักศึกษา
โดยมีโครงการเพื่อหางานทําให้ เมื่อเดินทางกลับประเทศ61

Crisis Group สัมภาษณ์, เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทย, กุมภาพันธ์; นักการทูต, เมษายน,
สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ในกรุงเทพฯ 2560
55
“กระแสผวา สํานักข่าวอิศรา ”ใช้ พาสปอร์ ตปลอมจากไทย ”อุยกูร์“ ลามหลังอินโดนฯ จับกุม ’ไอเอส‘, 18
กันยายน 2557
56
56 Marawi, the “East Asia Wilayah” and Indonesia, Institute for Policy Analysis of Conflict, Report No.
38, 22 กรกฎาคม 2560, น .18-19
57
“Al Qaeda warns Myanmar of ‘punishment’ over Rohingya”, Reuters, 13 กันยายน 2560; “Malaysians
in Rakhine State to fight army: KL top cop”, Straits Times, 20 กันยายน 2560. โปรดดู Crisis Group Asia
Report N°283, Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State, 15 ธันวาคม 2559
และแถลงการณ์ของ Crisis Group, “Myanmar Tips into New Crisis after Rakhine State Attacks”, สิง 27หาคม
และ 2560“The Rakhine State Danger to Myanmar's Transition”, 2560 กันยายน 8
58
Crisis Group สัมภาษณ์, นายพลทหาร, หาดใหญ่, มกราคม; เจ้ าหน้ าที่ตํารวจระดับสูง, กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ ;
นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, กรุงเทพฯ 1 มีนาคม,
สัมภาษณ์ทงหมดในปี
ั้
2560
59
Crisis Group สัมภาษณ์, กรุงเทพฯ มกราคม 2560
60
“Thai security agency dismisses allegation about Thai Muslim students abroad”, Bernama, 18
มิถนุ ายน 2559; “Egypt ranks the most favoured destination for Thai Muslim students”, สํานักข่าวอิศรา, 19
มิถนุ ายน 2558
61
Crisis Group สัมภาษณ์, นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, 1 มีนาคม; เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทย, เมษายน, สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ที่กรุงเทพฯ
2560 โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโรเจดดาห์ และจาการ์ ตา ,อิสลามาบัด ,อิสตันบูล ,
มีบทบาทอย่างมากในเรื่ องนี ้
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การแข่งขันกันระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตํารวจและทหาร
ประกอบกับการแบ่งขัวในกองกํ
้
าลังของตํารวจเอง
กลายเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้ านข่าวกรองในช่วงสามปี ภายใต้ การปกครองของทหาร
รัฐบาลทหารทุ่มทรัพยากรอย่างมากให้ กบั การจับตามองฝ่ ายตรงข้ ามทางการเมืองในประเทศ ทัง้
ๆ ที่อาจใช้ ทรัพยากรเหล่านันไปกั
้ บการต่อต้ านการก่อการร้ าย ถึงอย่างนัน้
นักการทูตตะวันตกชี ้ว่าประเทศไทยยังคงมีศกั ยภาพเป็ นอย่างดีในการต่อต้ านการก่อการร้ าย
กรณีที่ทางการรู้เห็นล่วงหน้ าเกี่ยวกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ ้น เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทยยืนยันว่า
จะได้ รับประโยชน์จากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในแง่การฝึ กอบรมปฏิบตั ิการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติและการคัดกรองผู้เดินทางเ
ข้ าเมืองจากต่างประเทศ แต่รัฐบาลไทยก็ยงั ไม่ยอมรับเทคโนโลยีซงึ่ ทางสหรัฐฯ เสนอให้
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการความมัน่ คงทางอากาศและพรมแดน
ซึง่ จะทําให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ทา่ อากาศยานนานาชาติ
สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลตํารวจสากลว่าด้ วยผู้ก่อการร้ ายต่างชาติและข้ อมูลการสูญหายของเอก
สารการเดินทาง62
ประเทศไทยเป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเก้ าจาก ฉบับ 14
ที่เกี่ยวข้ องกับการปราบปรามการก่อการร้ าย และได้ แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 135)/2) เมื่อปี ให้ สอดคล้ องกับมติของคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติที่ 2546
เพื่อให้ สามารถตังข้
้ อหาต่อความผิดเกี่ยวกับการเตรี ยมพร้ อมที่จะป 1373ฏิบตั ิการได้
ประเทศไทยยังไม่ได้ จดั ทําร่างกฎหมายเป็ นการเฉพาะ
เกี่ยวกับฐานความผิดของนักรบก่อการร้ ายจากต่างชาติ
ทังในแง่
้
การสนับสนุนเงินทุนหรื อการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
หรื อการคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของนักรบจากต่างชาติ
อย่างน้ อยน่าจะเป็ นผลมาจากความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อการท่องเที่ยว63

62

Crisis Group สัมภาษณ์, นักการทูต, เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คงจากชาติตะวันตก นักวิเคราะห์ด้านความมัน่ คง,
เจ้
า
หน้ าที่รัฐบาลไทย มีนาคม, เมษายน, มิถนุ ายน, กรกฎาคม, สัมภาษณ์ทงหมดที
ั้
่กรุงเทพฯ 2560
63
Crisis Group สัมภาษณ์, นักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ าย, กุมภาพันธ์; นักการทูต, มีนาคม,
สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ที่กรุงเทพฯ 2560 Kitti Jayangakula, “A Critique on Thailand’s Law on Terrorism as a
Tool to Combat International Terrorist Activities”, EAU Heritage Journal, vol. 4, no. 1 (มกราคม-เมษายน
2557), น .6
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ปั จจัยที่ช่วยลดอิทธิพลของญิฮาดิสต์

จนปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีชาวไทยคนไหนเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอสิส64
ทังไม่
้ มีหลักฐานว่ากลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งปาตานีมลายูใด ๆ แสดงความสนใจที่จะเข้ าร่วมเป็ นพันธมิตรกับกล◌ุ ◌่ มไอสิส กลุม่ อัลกออิดะห์
หรื อเครื อข่ายญิฮาดิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางตรงข้ าม
แนวร่วมสุดโต่งเหล่านี ้ต่างพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกลุม่ เหล่านี ้
หลายปั จจัยได้ กลายเป็ นอุปสรรคต่อการสร้ างอิทธิพลของลัทธิญิฮาดข้ ามชาติในสังคมมุสลิมเชื ้อส
ายมลายู และแนวร่วมสุดโต่งของไทย
ก.

เสรีภาพทางศาสนา

ผู้นําและนักวิชาการศาสนาอิสลามเชื่อว่า ในปั จจุบนั มีโอกาสน้ อยมากที่อดุ มการณ์สาลาฟี ญิฮาดจะเติบโตในประเทศไทย ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะรัฐคุ้มครองเสรี ภาพทางศาสนา
และไม่เข้ าไปแทรกแซงการปฏิบตั ิศาสนกิจของมุสลิม
แม้ จะมีแรงสนับสนุนจากประชากรบางส่วนให้ ประกาศพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ
ส่งผลให้ ความพยายามที่จะอ้ างการกดขี่ทางศาสนาต่อชาวมุสลิม
กลายเป็ นประเด็นที่ไม่ได้ รับความนิยมมากนัก แม้ วา่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
กําหนดให้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็ นพุทธมามกะ
แต่ก็กําหนดให้ มีหน้ าที่ปกป้องคุ้มครองทุกศาสนาเช่นกัน65 องค์การความร่วมมืออิสลาม )Organisation of Islamic Cooperationซึง่ ประเทศไทยมีสถานะเป็ นผู้สงั เกตการณ์ตงแต่
ั ้ ปี 2540 (
ไม่เคยประณามประเทศไทยในแง่การตอบโต้ ตอ่ การก่อความไม่สงบ
ทังไม่
้ ได้ ประกาศว่าชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูในประเทศได้ ถกู คุกคามอย่างเป็ นระบบเช่นกัน66
กล่าวโดยสรุป
ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ารัฐไทยพยายามปราบปรามการปฏิบตั ิแนวอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ ห
รื อพื ้นที่อื่น ๆ ของประเทศ67
ข.

อิสลามในจ ังหว ัดภาคใต้ตอนล่างของไทย

เราอาจแบ่งแนวการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอิสลามของภาคที่มีประชากรส่วนใหญ่มีเชื ้อสายมลา
ยูของไทยได้ เป็ นสามกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่มีแนวคิดสายจารี ต กลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูป

Crisis Group สัมภาษณ์, นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ, กรุงเทพฯ 1 มีนาคม 2560; นักการทูตชาติตะวันตก, กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม
2560
“หน่วยงานความมัน่ คงเน้ นว่า
ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ วา่ คนไทยได้ เข้ าร่ วมกับกลุม่ ไอสิส
และปฏิเสธว่าไม่มีความเชื่อมโยงในแง่การปฏิบตั ิการระหว่างกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบที่เป็ นมุสลิมเชื ้อสายมลายูในภ
าคใต้ ของไทยกับเครื อข่ายผู้ก่อการร้ ายสากลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
”
2559 รายงานประเทศว่าด้ วยการก่อการร้ ายปี – ประเทศไทย 19 กรกฎาคม 2560
65
มาตรา 7, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ..2559 มาตรา คุ้มครองเสรี ภาพทางศาสนา และมาตรา 31
กําหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ มและคุ้มครองพุทธศ 67าสนานิกายเถรวาท
66
“OIC head praises govt on South”, Bangkok Post, 13 มกราคม 2559
67
Crisis Group สัมภาษณ์สมาชิกกลุม่ , สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์
2560
ผู้ให้ ข้อมูลคนหนึง่ แสดงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ ้นต่อศาสนาอิสลาม
โดยตังข้
้ อสังเกตว่าในอดีตจะไม่มีห้องทําละหมาดในปั๊ มนํ ้ามันช่วงระหว่างปั ตตานีและหาดใหญ่
ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่สดุ ในภาคใต้ ตอนล่าง
แต่ในปั จจุบนั มีห้องละหมาดอยู่หลายที่
แม้ ในปั๊ มนํ ้ามันที่เจ้ าของเป็ นคนพุทธ Crisis Group สัมภาษณ์, นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมแนวสาลาฟี ,
ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
64
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(หรื อฝ่ ายทันสมัยและแนวฟื น้ ฟู (68
ซึง่ เป็ นการแบ่งกลุม่ ที่สอดคล้ องกับรูปแบบของศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ ลัทธิสาลาฟี
และขบวนการเผยแพร่ศาสนาในพื ้นที่ อย่างเช่นกลุม่ Tablighi Jamaat ตามลําดับ69
ในพื ้นที่สว่ นนี ้มีประชากรที่เป็ นมุสลิมชีอะฮ์อยู่น้อยมาก70
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ที่มีแนวคิดสายจารี ตกับสายปฏิรูป
อาจไม่สะท้ อนถึงความซับซ้ อนของกลุม่ เหล่านี ้
เนื่องจากสาระและความหมายของการแบ่งกลุม่ เช่นนี ้เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา71
แต่คนในพื ้นที่ก็ยดึ กับการแบ่งกลุม่ แบบนี ้ และยังคงมีประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์72 ในช่วง 30
ปี ที่ผา่ นมา กลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปเริ่มมีอิทธิพลอย่างกว้ างขวาง
เป็ นเหตุให้ ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูจําแนกตนเอง ระหว่างคนที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสายจารี ต
หรื อสายปฏิรูป73
1.

กลุม
่ ทีม
่ แ
ี นวคิดสายจารีต) Traditionalist(

ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูสว่ นใหญ่ในประเทศไทย
นิยมปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอิสลามแนวจารี ตหรื อที่เรี ยกว่า ส่วนในพื ้นที่อื่น ๆ ”สายเก่า“
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ตามแนวชาฟี อิมีอิทธิพลมากกว่า
อิสลามสายเก่าในปั ตตานีเป็ นการผสมผสานระหว่างความเชื่อตามจารี ต
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เกิดก่อนศาสนาอิสลาม หรื อที่เรี ยกว่าอาดัท ซึง่ หมายถึงจารี ตประเพณีเดิม74
เป็ นการปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ ว
เป็ นการสะสมบุญเพื่อตนเองและเพื่อญาติที่เสียชีวิตไปแล้ ว โดยการประกอบคุณงามความดี) )
การทํานุบํารุงศาสนสถาน และการขอคําปรึกษาจากพ่อหมอของหมูบ่ ้ านหรื อbomoh
การปฏิบตั ิตามแนวอิสลามสายจารี ต เต็มไปด้ วยพิธีกรรม รหัสยนัย “
และโดยส่วนใหญ่เป็ นการแสดงออกถึงศรัทธาทางศาสนา”75
Christopher M. Joll, “Islamic Diversity in Thailand’s Far South”,
เอกสารที่นําเสนอในการประชุมนานาชาติวา่ ด้ วย ศาสนา ธุรกิจ และความขัดแย้ งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “”,
University of Malaya กัวลาลัมเปอร์ , 27-28 มิถนุ ายน 2555, น .2-5
69
Tablighi Jamaat ในประเทศไทยถือเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและจะไม่มีการกล่าวถึงหลังจากนี ้อีก โปรดดู
Ernesto Braam, “Travelling with the Tablighi Jamaat in South Thailand”, ISIM Review, no. 17 (2549);
Alex- ander Horstmann, “The Inculturation of a Transnational Islamic Missionary Movement: Tablighi
Jamaat al-Dawa and Muslim Society in Southern Thailand”, Sojourn: Journal of Social Issues In Southeast Asia, vol. 22, no. 1 (2550)
70
ไม่มีตวั เลขอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับจํานวนประชากรของชีอะฮ์ในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ชีอะฮ์มีจํานวนไม่ถึง
1% ของประชากรมุสลิมทังประเทศไทย
้
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง Pew Research Center, Mapping the
Global Muslim Population, ตุลาคม 2552, น .41
71
“การจําแนกระหว่างสายเก่าและสายใหม่
เต็มไปด้ วยอุปสรรคทังในเชิ
้ งปฏิบตั ิและเชิงเทววิทยา
และในทางปฏิบตั ิ ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูจํานวนมากมีความเชื่อ การปฏิบตั ิ และอัตลักษณ์ที่ผสมผสานกัน ”
McCargo, Tearing Apart, อ้ างแล้ ว, น .25
72
Crisis Group รายงาน, Recruiting Militants, อ้ างแล้ ว, น .16
73
Crisis Group สัมภาษณ์, อิหม่าม, ปั ตตานี, มีนาคม 2560 Marte Nilsen, Negotiating Thainess: Religious
and National Identities in Thailand’s Southern Conflict, Lund University, 2555, น .167; McCargo, Tearing
Apart, อ้ างแล้ ว, น .25
74
Worawit Baru (Ahmad Idris), “Tradition and Cultural Background of the Patani Region”, in Volker
Grabowski (ed.), Regions and National Integration in Thailand, 1892-1992 (Wiesbaden, 1995), น .208
75
Joseph Chinyong Liow, “Muslim Identity, Local Networks and Transnational Island in Thailand’s
Southern Border Provinces”, Modern Asian Studies, vol. 45, no. 6 (2554), น .1389
68
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อัตลักษณ์ความเป็ นมลายูเป็ นสาระสําคัญของการปฏิบตั ิของอิสลามสายจารี ตในปั ตตานี
โดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกันทังทางชาติ
้
พนั ธุ์และศาสนาอย่างแยกไม่ออก
ความเชื่อมโยงระหว่างชาติพนั ธุ์กบั ศาสนาปรากฏในรูปแบบการสนทนาในพื ้นที่อย่างการพูดว่า
masok nayu “ความเป็ นมลายู”76 แน่นอนว่าคําว่า “ความเป็ นมลายู” ยังมีความหมายไม่ชดั เจน
จนกระทัง่ เมื่อกลางทศวรรษที่ คําว่า 20“ปาตานีมลายู-”
จึงเริ่มกลายเป็ นอัตลักษณ์ทางการเมือง77 ในทางปฏิบตั ิแล้ ว
ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูในพื ้นที่มีอตั ลักษณ์ที่ทบั ซ้ อนกันซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุปัจจัยหลายประกา
ร ทังความเป็
้
นคนไทย ความเป็ นมลายู มลายูปาตานี นายู) ความเป็ นมุสลิม ฯลฯ)78
อัตลักษณ์ความเป็ นมลายูที่ปราศจากรูปแบบที่ชดั เจน ไม่ได้ ช่วยป้องกันไม่ให้ หน่วยงานที่สดุ โต่ง
ใช้ ประโยชน์จากอัตลักษณ์เช่นนี ้เพื่อเผยแพร่คําสอนและอุดมการณ์ของตน
การก่อความไม่สงบยิ่งขับเน้ นให้ เห็นความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ของมุสลิมปาตานีมลายูกบั ไทยพุทธ
ผู้นําศาสนาอิสลาม นักวิชาการ นักกิจกรรม และกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งในพื ้นที่จํานวนมา
มองว่าอิสลามตามแนวจารี ตและอัตลักษณ์ความเป็ นปาตานี เป็ นกําแพงสกัดอุดมการณ์ญิฮาด
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดแบบสาลาฟี คนหนึง่ กล่าวว่า คนที่มาจากปาตานีแท้ ๆ
ต้ องใช้ เวลาอยูเ่ มืองนอกหลายสิบปี กว่าที่จะสามารถลืมวัฒนธรรมปาตานีมลายูของตนได้ และอาจได้ รับอิทธิพลจากกลุม่ ต่าง ๆ อย่างเช่น กลุม่ ไอสิส79
บางส่วนมองว่าการศึกษาแบบอิสลามในพื ้นที่เป็ นอุปสรรคอีกอย่างหนึง่ ต่อการสร้ างอิทธิพลของ
ญิฮาดิสต์
การเรี ยนการสอนเพื่อสร้ างความรู้และความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งต่อศาสนาอิสลามตามโรงเรี ยนสอน
ศาสนาในพื ้นที่ ส่งผลให้ แม้ ผ้ เู รี ยนจะได้ รับทราบถึงแนวคิดของญิฮาดิสต์
แต่พวกเขาก็ไม่หวัน่ ไหวคล้ อยตาม80 สมาชิกอาวุโสคนหนึง่ ขององค์กรปลดปล่อยสหปาตานี
(ขบวนการพูโล) บอกว่า คําสอนแบบชาฟี อิในโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามในพื ้นที่ได้ กลายเป็ น
สําหรับคนในพื ้นที่ ”ภูมิค้ มุ กัน“
ความศรัทธาของพวกเขาเป็ นเหมือนกําแพงไฟร์ วอลล์ที่กนขวางอิ
ั้
ทธิพลของฝ่ ายสุดโต่ง“”81
ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูบางส่วน รวมทังแกนนํ
้
ากลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
มองว่ากลุม่ ไอสิสไม่มีความเป็ นอิสลาม
Crisis Group สัมภาษณ์, นักกิจกรรมภาคประชาสังคม, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์และเมษายน 2560;
สมาชิกของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี เมษายน 2560; Imtiyaz Yusuf, “The Southern Thailand
Conflict and the Muslim World”, Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 27, no. 2 (สิงหาคม 2550), น .325
77
Patrick Jory, From “Melayu Patani” to “Thai Muslim”: Violence of Ethnic Identity in Southern Thailand
(สิงคโปร์ 2550)
78
สําหรับงานศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็ นมลายูในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย, โปรดดู Soroja
Dorairajoo, “‘No Fish in the Sea’: Thai Malay Tactics of Negotiation in a Time of Scarcity”
วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด 2545; อนุสรณ์ อุณโณ, “‘We Love “Mr. King”’: Exceptional Sovereignty, Submissive Subjectivity, and Mediated Agency in Islamic Southern Thailand,”
วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน 2554; Christopher Joll, Muslim Merit-Making in Thailand’s
Far-South (Dordrecht, 2555); Michiko Tsuneda, “Navigating Life on the Border: Gender, Migration, and
Identity in Malay Muslim Communities in Southern Thailand,” วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมดิสนั -, 2552; Pierre Le Roux, “To Be or Not to Be ...: The Cultural Identity of the
Jawi (Thailand),” Asian Folklore Studies, vol. 57, no. 2 (2541); Nilsen, อ้ างแล้ ว
79
Crisis Group สัมภาษณ์ อาจารย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
กุมภาพันธ์ 2560
80
Crisis Group สัมภาษณ์, นักศึกษาที่เป็ นนักกิจกรรมมุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560; อิหม่าม,
ปั ตตานี, มีนาคม 2560
81
Crisis Group สัมภาษณ์, แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKP มีนาคม 2560
76
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เนื่องจากการไม่อดทนยอมรับผู้อื่นและความทารุณโหดร้ าย82
พวกเขาเชื่อว่าความทารุณที่กลุม่ ไอสิสปฏิบตั ิต่อนักโทษ และปฏิบตั ิการโจมตีพลเรื อน
ถือว่าขัดกับหลักศาสนาอิสลาม และขัดแย้ งกับแนวคิดเรื่ องญิฮาด
้ อสังเกตว่า
ทังยั
้ งทําลายภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลาม83 ครูสอนศาสนาคนหนึง่ ตังข้
แม้ วา่ การเทศนาระหว่างการละหมาดในมัสยิดท้ องถิ่นจะมีการกล่าวถึงกลุม่ มูจาฮีดินในปาเลสไต
น์และอัฟกานิสถาน รวมทังชาวโรฮิ
้
งญาอยูบ่ ้ าง แต่ ไม่เคยมีการพูดถึงชื่อของกลุม่ ไอสิสเลย“”84
2.

กลุม
่ ทีม
่ แ
ี นวคิดสายปฏิรป
ู ) Reformist(

แม้ วา่ ชาวมลายูในชนบทส่วนใหญ่จะปฏิบตั ิตามอิสลามสายจารี ต
แต่ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูในเขตเมืองที่มีการศึกษา
มักเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูป หรื อ อิสลาม ”สายใหม่“85
แนวคิดสายปฏิรูปแบบสาลาฟี ในประเทศไทยเริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ช่วงทศวรรษ 1920
และคลื่นการปฏิรูปต่อเนื่องกันหลายครัง้ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสนาอิสลามในพื ้นที่
86
กลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปแม้ จะมีจํานวนน้ อย แต่ถือว่าเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่มีอิทธิพล
โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ 10% ของประชากรมุสลิมในพื ้นที่
นักคิดสายสาลาฟี คนสําคัญมีสว่ นเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
้ ้นเมื่อปี 2541
ซึง่ เดิมเรี ยกว่าวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึง่ ก่อตังขึ
คนกลุม่ นี ้ดําเนินการทางการเมืองอย่างเงียบ ๆ และแสดงจุดยืนข้ างเดียวกับรัฐเป็ นส่วนใหญ่
กลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปที่ร้ ูจกั กันมากสุด ได้ แก่ ผู้ก่อตังและอธิ
้
การบดีของมหาวิทยาลัย
87
ผศดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา.
ลุตฟี ได้ รับการศึกษามาจากซาอุดิอาระเบียและเป็ นแกนนําสําคัญสุดของลัทธิสาลาฟี ในประเทศไ
ทย88 ลุตฟี ประกาศการต่อต้ านการก่อความไม่สงบและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีกรับรัฐไทย89
สาลาฟี เป็ นกลุม่ ที่มีแนวโน้ มไม่เข้ าร่วมกับขบวนการที่มีแนวคิดสุดโต่ง
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
นักข่าวหญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู;
นักวิชาการแนวสาลาฟี ;
นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมแนวสาลาฟี ; สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น ทังหมดในเดื
้
อนกุมภาพันธ์ 2560
83
Crisis Group สัมภาษณ์, ผศอาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายอับดุลกอฮาร์
อาแวปูเต๊ ะ
ผู้อํานวยการ
ศูนย์ทนายความมุสลิม;
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมหญิงมุสลิม;
กุมภาพันธ์ 2560
สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี; สัมภาษณ์ที่ปัตตานีทงหมด,
ั้
84
Crisis Group สัมภาษณ์, อุสตาซ และสมาชิกสภาภาษามลายูแห่งประเทศไทย, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560;
อดีตผู้ต้องขัง, เรื อนจํากลางจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, เมษายน 2560
85
McCargo, Mapping National Anxieties, อ้ างแล้ ว, น .55
86
อาห์หมัด วาฮับ )Ahmad Wahab 2469 ชาวอินโดนีเซียได้ ลี ้ภัยมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี (
และได้ ก่อตังสมาคมสายปฏิ
้
รูปอิสลามเป็ นแห่งแรกขึ ้นชื่อว่าAnsorisunnah. Raymond Scupin, “The Politics of
Islamic Reformism in Thailand”, Asian Survey, vol. 20, no. 12 (1980), น .1225
87
Crisis Group รายงาน, Insurgency, Not Jihad, อ้ างแล้ ว, น .32; Christopher M. Joll, “Religion and Conflict in Southern Thailand: Beyond Rounding Up the Usual Suspects”, Contemporary Southeast Asia vol.
32, no. 1 (2553), น .264
88
ลุตฟี ได้ รับปริ ญญาเอกในสาขาแนวนิติศาสตร์ เปรี ยบเทียบศาสานาอิสลามจาก Islamic University of AlImam Mohammad Ibn Saud กรุงริ ยาดห์
89
ลุตฟี ได้ เขียนบทความตอบโต้ คําสอน
Berjihad
di
Patani
(การต่อสู้เพื่อปาตานี)
ซึง่ พบว่ามีอยู่ในตัวของกลุม่ ที่คิดสุดโต่งซึง่ ถูกสังหารเดือนเมษายน
2547
เป็ นคําสอนที่ให้ ความชอบธรรมทางศาสนากับความรุนแรง
เขายังเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นวุฒิสมาชิกจากการแต่งตังภายหลั
้
งรัฐประหารเดือนกันยายน
2549
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ในขณะที่เป็ นมกุฎราชกุมาร
ได้ เสด็จเยือนวิทยาลัยอิสลามยะลาเมื่อปี 2547Liow, “Muslim Identity”, อ้ างแล้ ว, น .1411
82
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ซึง่ มักเน้ นอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู [โปรดดู บทที่ III ข้ อ ค ด้ านล่าง 1]90 ในเวทีของสาลาฟี
ผู้เข้ าร่วมมักใช้ ภาษาไทยเพื่อสื่อสารมากกว่าภาษามลายู
คนในพื ้นที่ร้ ูจกั กลุม่ สาลาฟี จากการทํางานด้ านการศึกษา และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ91
สาลาฟี มุง่ ชําระการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอิสลามให้ บริสทุ ธิ์
ไม่เจือปนด้ วยจารี ตในท้ องถิ่นและรหัสยนัย ซึง่ พวกเขามองว่าเป็ นนวัตกรรมของพวกนอกรี ต (bidaa) โครงการของกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปในปาตานีเริ่มตังมั
้ น่ ในช่วงทศวรรษ และ 1980
ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นอย่างเช่น การเปลี่ยนมาใช้ ภาษาอาหร 1990◌ับกับคําสอนทางศาสนา
และการสวมใส่ฮิญาบและแม้ กระทัง่ นิกอบ ผ้ าคลุมแบบปิ ดทังใบหน้
้
า) สําหรับผู้หญิงบางส่วน)92
ความแพร่หลายของแนวคิดอิสลามอนุรักษ์ นิยมในกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปในพื ้นที่ในช่วง 30
ปี ที่ผา่ นมาทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างแกนนําสาลาฟี กับกลุม่ ที่มีแนวคิดสายจารี ต
สายจารี ตมักกล่าวหาว่าพวกสาลาฟี เป็ น ซึง่ สาลาฟี เห็นว่าเป็ นการดูหมิ่น ”วาฮาบี“93
ในทางตรงข้ าม แนวคิดที่เห็นว่าตนเองเป็ นฝ่ ายถูกต้ องของกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูป
ไม่เป็ นที่ยอมรับมากนักในบรรดาคนจํานวนมากในพื ้นที่94
ส่งผลให้ เกิดความแตกแยกภายในชุมชนต่าง ๆ
และการก่อตังมั
้ สยิดใหม่เพื่อตอบสนองกลุม่ ศรัทธาของกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูป95
ทังยั
้ งนําไปสูค่ วามไม่ชดั เจนในแง่ความเป็ นผู้นําทางศาสนาและอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู
เนื่องจากสายปฏิรูปปฏิเสธการปฏิบตั ิตามหลักวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น
และท้ าทายอํานาจผู้นําศาสนาแบบดังเดิ
้ ม96
เมื่อต้ องเผชิญกับแรงต่อต้ านจากกลุม่ ที่มีแนวคิดสายจารี ต
ซึง่ มองว่าการปฏิรูปเป็ นภัยต่ออัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์มลายู กลุม่ สาลาฟี จึงเริ่มปรับแนวทาง
โดยเน้ นที่ วะสะฏียะฮ์ หรื อ ทางสายกลาง97 นักวิชาการคนหนึง่ อธิบายว่าเป็ นกระบวนการ
ปรับให้ ลทั ธิวาฮาบีเข้ ากับท้ องถิ่น“”98
การปฏิบตั ิบางประการซึง่ เคยเป็ นสิง่ ต้ องห้ ามเนื่องจากถูกมองว่าเป็ นสิง่ นอกรี ต )bidaa)
ของกลุม่ สาลาฟี อย่างเช่น การทําความเคารพศาสนสถาน
จึงกลายเป็ นสิง่ ที่สามารถทําได้ ในบางโอกาส99 ยกตัวอย่างเช่น
แม้ วา่ สาลาฟี ที่เคร่งครัดจะปฏิเสธงานเมาลิด ซึง่ เป็ นการเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสดามูฮมั หมัด

Crisis Group สัมภาษณ์, อดีตผู้มีความคิดสุดโต่ง; ครูสอนศาสนา, สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ในปั ตตานี, เมษายน
2560
91
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 2, มีนาคม 2560;
สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, เมษายน 2560
92
Joll, “Usual Suspects”, อ้ างแล้ ว, น .265
93
กลุม่ สายเก่ายังมักเรี ยกกลุม่ ที่มีแนวคิดสายปฏิรูปว่า ore ngaji mudo (ปาตานีมลายู-:
คนที่ปฏิบตั ิตามคําสอนใหม่หรื อ ( ore Brao (ปาตานีมลายู-: คนที่มาจาก Brao); Brao
เป็ นชื่อหมู่บ้านใกล้ กบั ตัวเมืองปั ตตานี และเป็ นบ้ านเกิดของลุตฟี Joll, “Islamic Diversity”, อ้ างแล้ ว, น .3
94
Crisis Group สัมภาษณ์, นักวิชาการไทย, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560
95
McCargo, Tearing Apart, อ้ างแล้ ว, น .28-30
96
Yusuf, “Faces”, อ้ างแล้ ว, น .13; Joll, “Usual Suspects”, อ้ างแล้ ว, น .265
97
Crisis Group สัมภาษณ์, อาจารย์มหาวิทยาลัยสายสาลาฟี , ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560; นักวิเคราะห์ชาวไทย,
กรุงเทพฯ มีนาคม 2560 Joll, “Islamic Diversity”, อ้ างแล้ ว, น .5; McCargo, Tearing Apart, อ้ างแล้ ว, น .25-27.
98
Joseph Chinyong Liow, “Islamic Education in Southern Thailand: Negotiating Islam, Identity, and
Modernity,” in Robert Hefner (ed), Making Modern Muslims The Politics of Islamic Education in Southeast Asia (โฮโนลูลู 2552), น .163
99
Crisis Group สัมภาษณ์, Christopher Joll, Research Associate, Religious Studies Program, Victoria
University of Wellington, กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2560
90
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แต่ลตุ ฟี ก็ได้ เขียนงานในสิง่ พิมพ์ที่จดั พิมพ์โดยศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในโอกาสฉลองวั
นเกิดดังกล่าว100
คนในพื ้นที่บางส่วนรวมทังสาลาฟี
้
จํานวนมากมองว่า
กลุม่ ไอสิสเป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาขึ ้นมาจากในตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ
โดยถือว่าเป็ นผลผลิตของกลไกระหว่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการปกป้องศาสนาอิสลาม
หรื อการส่งเสริมสวัสดิภาพของมุสลิมนิกายสุหนี่เลย101 ด้ วยเหตุดงั กล่าว
คนบางส่วนจึงมองว่ากลุม่ ไอสิสมีลกั ษณะเหมือนกลุม่ อัลกออิดะห์
ซึง่ พวกเขามองว่าเป็ นสิง่ ที่ถกู ผลิตขึ ้นมา และได้ เปลี่ยนไปเป็ นกลไกที่ผลิตสิง่ อื่น102
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสเพื่อสนับสนุนแนวคิดนี103
้
นักวิชาการสายสาลาฟี อธิบายว่า
ผมมองว่าอุดมการณ์ของกลุม่ ไอสิสไม่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของคนในพื ้นที่ “
ไม่ได้ สะท้ อนอะไรที่เป็ นอิสลามเลย หากแต่เป็ นวัฒนธรรมในยุคป่ าเถื่อนของชาวอาหรับ
ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะถือกําเนิดขึ ้นมา”104
ค. องค์กรสุดโต่งปาตานี-มลายู

กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งปาตานีรังเกียจลัทธิญิฮาดทังในแง่
้
อดุ มการณ์และการปฏิบตั ิ105
กลุม่ สุดโต่งประกาศตัวต่อสู้เพื่อสถาปนารัฐอิสลามปาตานี
และได้ ประกาศการต่อต้ านอุดมการณ์ญิฮาด กลุม่ บีอาร์ เอ็น
และกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งปาตานีอื่น ๆ ต่างมีความแตกต่างด้ านอุดมการณ์ การเมือง
และศาสนาเมื่อเทียบกับกลุม่ ไอสิสและกลุม่ อัลกออิดะห์ ตรงข้ ามกับกลุม่ ไอสิส
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งปาตานีไม่ได้ ปฏิเสธระบบสากลที่เป็ นอยู่
หากต้ องการสร้ างรัฐขึ ้นมาใหม่ในระบบดังกล่าว106
โดยแนวร่วมสุดโต่งกลุม่ หลักได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาในช่วงทศวรรษ นานก่อนจะมีกลุม่ อัลกออิดะห์ 1960
กลุม่ ไอสิส หรื อกลุม่ อาบู ซายยาฟ
และแกนนํากลุม่ เปล่านี ้ไม่ประสงค์ที่จะลดตัวเป็ นฝ่ ายสนับสนุนกลุม่ อํานาจจากภายนอก107
ผู้มีความคิดสุดโต่งหลายคนมองว่าขบวนการชาตินิยมปาตานีเป็ นกําแพงที่สกัดลัทธิญิฮาด108

Liow, “Islamic Education in Southern Thailand”, อ้ างแล้ ว, น .163
Crisis Group สัมภาษณ์, นักกิจกรรมด้ านชุมชนหญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560;
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมสายสาลาฟี , ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560; แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKP มีนาคม
2560
102
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์; แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKP มีนาคม;
แกนนํา
BIPP,
มีนาคม,
สัมภาษณ์ทงหมดในปี
ั้
ยกตัวอย่างเช่น
2560
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งหลายกลุม่ ตังข้
้ อสังเกตว่ากลุม่ ไอสิสไม่เคยโจมตีอิสราเอล
103
Crisis Group สัมภาษณ์, อดีตผู้ต้องขัง, เรื อนจํากลางจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, เมษายน 2560
104
Crisis Group สัมภาษณ์, นักวิชาการสายสาลาฟี , ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
105
สําหรับการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลว่าทําไมกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งในพื ้นที่จงึ เลือกที่จะสนับสนุนขบวนการญิฮ
าดิสต์สากล และเหตุใดขบวนการเหล่านันจึ
้ งพยายามหรื อยอมรับการเข้ าร่ วมดังกล่าว โปรดดู Daniel L. Byman,
Breaking the Bonds between Al-Qaida and Its Affiliate Organizations, Brooking Analysis Paper No. 27,
สิงหาคม 2555
106
Maher, Salafi-Jihadism, อ้ างแล้ ว, น .11
107
Crisis Group สัมภาษณ์, นายพลทหาร, หาดใหญ่, มกราคม 2560; แกนนํา BIPP, มีนาคม 2560; Crisis
Group แลกเปลี่ยนทางจดหมาย, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2560
108
Crisis Group สัมภาษณ์, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์ 2560; สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 2
มีนาคม 2560
100
101
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ความเป็นชาตินย
ิ มทางชาติพ ันธุ ์

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเป็ นชาตินิยมทางชาติพนั ธุ์
เป็ นแกนกลางสําคัญของอุดมการณ์ของกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง109
กลุม่ บีอาร์ เอ็นและขบวนการพูโลยึดมัน่ ในอุดมการณ์ที่มีพื ้นฐานจากศาสนา
ความเป็ นชาติพนั ธุ์และอาณาเขต ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นจากคําในภาษามลายู อย่างเช่น agama
(ศาสนา) bangsa (ชาติ) และ tanah air (มาตุภมู ิ)110
แนวคิดที่มองว่ารัฐไม่ยอมรับหรื อเคารพอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู
เป็ นความทุกข์ใจที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางในสังคมปาตานีมลายู-111
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งกําลังต่อสู้เพื่อสิง่ ที่พวกเขามองว่าเป็ นการกําหนดชะตากรรมของตนเอง
แทนที่จะยอมรับอํานาจตามพื ้นที่ภมู ิศาสตร์ และต่อสู้เพื่อฟื น้ ฟูสทิ ธิของตนเอง
พวกเขามองว่าตนเองเป็ นนักรบที่ตอ่ ต้ านอาณานิคม สําหรับแกนนํากลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
อัตลักษณ์ของเจ้ าอาณานิคมเป็ นเรื่ องโดยบังเอิญ
การต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้ อยูบ่ นพื ้นฐานความเกลียดชังกลุม่ ศาสนาหรื อชาติพนั ธุ์กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
บางคนบอกว่าเป็ นการต่อสู้เพื่อรัฐที่ประกอบด้ วยหลายชาติพนั ธุ์
ซึง่ คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ไม่ใช่มสุ ลิมด้ วย พวกเรายอมรับว่าชาวพุทธซึง่ เกิดในปาตานี “
อาศัยอยูใ่ นปาตานี
”และพร้ อมจะยอมรับการปกครองแบบอิสลามว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของประชาชนของเรา112
ความสนับสนุนต่อพหุนิยมเช่นนี ้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นกับสมาชิกทัว่ ไปทังหมด
้
แต่เป็ นสัญญาณอีกอย่างหนึง่ ของความแตกต่างในขันพื
้ ้นฐานเมื่อเทียบกับญิฮาดิสต์ข้ามชาติ113
แนวคิดที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ สุดโต่งในบางครัง้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับแนวคิดแบบปาตานีนิยม
กล่าวคือมีการกีดกันคนในพื ้นที่ที่ไม่ได้ มีเชื ้อสายปาตานี
หรื อแม้ กระทัง่ กีดกันคนที่พดู ภาษามลายูด้วยกันเอง ยกตัวอย่างเช่น
สมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็นคนหนึง่ พยายามเรี ยกร้ องความไว้ วางใจจากองค์กร
แม้ วา่ ตัวเองจะเกิดในปั ตตานี เนื่องจากพ่อแม่ของเขาได้ ย้ายไปอยูท่ ี่ภาคกลางมาก่อน
เขาพูดมลายูได้ มีเชื ้อสายมาจากเชลยสงครามชาวปาตานีที่ถกู ส่งตัวไปกรุงเทพฯ
ช่วงสิ ้นศตวรรษที่ พ่อของเขายังได 18◌้ก่อตังโรงเรี
้
ยนสอนศาสนาอิสลาม
แต่เนื่องจากในครอบครัวของเขาพูดภาษาไทยกันที่บ้าน ทําให้ เขาตกเป็ นผู้ต้องสงสัย114
ครูสอนศาสนาคนหนึง่ ตังข้
้ อสังเกตว่า
กลุม่ บีอาร์ เอ็นไม่เคยเปิ ดประตูรับอิทธิพลจากภายนอกเลย"”115

Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์; สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 1, มีนาคม,
สัมภาษณ์ทงหมดในปี
ั้
2560
110
แนวคิดทังสามประการถู
้
กย่อด้ วยตัวอักษรแรกในภาษาอาหรับ คือ alif, ba และ ta ขบวนการพูโลได้ เติมข้ อที่ 4
เข้ าไปคือperkemanusiaan (มนุษยธรรม) Crisis Group สัมภาษณ์ อดีตผู้ต้องขัง, เรื อนจํากลางจังหวัดปั ตตานี,
ปั ตตานี, เมษายน 2560; Crisis Group รายงาน, Recruiting Militants, อ้ างแล้ ว, น .10-17; Evolving Conflict,
อ้ างแล้ ว, น .3; ญิฮาด, Jihad, Not Insurgency, อ้ างแล้ ว, น .8
111
“ไม่เคยมีการยอมรับชาติพนั ธุ์ของเรา ดิฉนั ไม่ได้ มีปัญหากับสัญชาติไทย แต่ชาติพนั ธุ์ของดิฉนั ไม่ใช่คนไทย
แต่เป็ นคนมลายูเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยช...การเพิกเฉยต่อชาติพนั ธุ์ของเราและการจํากัดการใช้ ภาษาของเรา...
นของเรา” Crisis Group สัมภาษณ์, นักข่าวหญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
112
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKP
แกนนํา
BIPP,
สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ในเดือนมีนาคม 2560
113
ตามความเห็นของสมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็น
“พวกเราบางคนต้ องการโจมตีพวกสยาม
ซึง่ เป็ นสิ่งผิด
เพราะชาวสยามไม่ใช่ศตั รูของเรา คนแต่ละชาติพนั ธุ์ล้วนแต่ถกู สร้ างขึ ้นมาโดยพระเจ้ าทังนั
้ น”
้ Crisis Group
สัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ 2560
114
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็น, ธันวาคม 2559
115
Crisis Group สัมภาษณ์, ครูสอนศาสนาชาวมุสลิม, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
109
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กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายู
ฝั กใฝ่ การต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนในคาบสมุทรมลายู
ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึง่ ของจังหวัดชายแดนใต้ ของไทย116
มีการปลูกฝั งความคิดในกลุม่ บีอาร์ เอ็นซึง่ เน้ นว่ารัฐบาลจากกรุงเทพฯ
ได้ พยายามส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็ นชาติไทย โดยมุง่ ทําลายอัตลักษณ์ความเป็ นมลายูปาตานี และพยายามปลูกฝั งแนวคิดทางประวัติศาสตร์
ชาตินิยมและศาสนาในอาณาจักรของปาตานี117 มีรายงานว่า ธรรมนูญของกลุม่ บีอาร์ เอ็นจําแนก
พื ้นที่การต่อสู้ “
ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดของชาวมุ
ั้
สลิมเชื ้อสายมลายูภายใต้ อาณานิคมของสยาม”118
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งกลุม่ อื่นยังยืนยันว่า การต่อสู้ของพวกตนเป็ นการต่อสู้เพื่อพื ้นที่สว่ นหนึง่
ซึง่ ตามสิทธิแล้ ว ควรเป็ นของชาวปาตานี119 ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูจํานวนมากนอกขบวนการ
มีความเห็นตรงกันในแง่การต่อสู้ที่มีเป้าหมายทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
และชาติพนั ธุ์ชาตินิยม120 แกนนําศาสนาคนหนึง่ กล่าวว่า
แม้ วา่ กลุม่ ไอสิสจะพ“ยายามแทรกซึมเข้ ามาในพื ้นที่ของเรา เพื่อหาสมาชิกจากคนในพื ้นที่
แต่เป็ นเรื่ องที่ยากมาก เพราะเรามีหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นของตนเองอยูแ่ ล้ ว
ความต้ องการของคนในพื ้นที่กบั ความต้ องการของกลุม่ ไอสิสแตกต่างกัน
เป็ นการต่อสู้ที่มีบริ บทแตกต่างกัน”121
การที่กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งปฏิเสธกลุม่ ไอสิส
ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากจารี ตของกลุม่ แบ่งแยกดินแดนปาตานีที่ตงข้
ั ้ อสงสัยกับบุคคลจากภายนอ
ก
โดยส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากความต้ องการที่จะรักษาความมัน่ คงและหลีกเลี่ยงความสับสนวุน่ วาย
122
ตามความเห็นของแกนนําอาวุโสขบวนการพูโลคนหนึง่ ที่บอกว่า
ไม่มีความจําเป็ นต้ องไปขโมยอุดมการณ์ความคิดมาจากคนอื่น
และไม่จําเป็ นที่เราต้ องไปใช้ ประโยชน์จากแนวคิดที่สดุ โต่งเพราะปั ญหาของพวกเราไม่เคยได้ รับ...
การแก้ ไข ไม่มีเหตุผลที่เราต้ องไปมีสว่ นร่วมกับการต่อสู้ของคนอื่น

Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 2, มีนาคม 2560; สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น,
กุมภาพันธ์ 2560
117
Helbardt, Deciphering, อ้ างแล้ ว, น .120-122
118
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น,
กุมภาพันธ์
2560
ขบวนการปลดแอกปาตานีในยุคแรกบางกลุม่
มีภาพอาณาจักรปาตานีที่ครอบคลุมถึงจังหวัดสตูลซึง่ อยู่ทางชายฝั่ งด้ านตะวันตกด้ วย
ประชากรส่วนใหญ่ในสตูลเป็ นชาวมุสลิม
แต่ไม่สามารถพูดภาษามลายูได้
ในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมา
สตูลไม่เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐสุลต่านปาตานี
และการก่อความไม่สงบไม่ได้ เกิดขึ ้นที่นี่
โดยทัว่ ไปแล้ วเราไม่ถือว่าศัตรูเป็ นส่วนหนึง่ ของปาตานี โปรดดูThomas I. Parks, “Maintaining Peace in a
Neighbourhood Torn by Separatism: The Case of Satun Province in Southern Thailand”, Small Wars &
Insurgencies, no. 20, no. 1 (2552)
119
Crisis Group สัมภาษณ์, แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล, มีนาคม 2560
120
Crisis Group สัมภาษณ์, แพทย์มสุ ลิมเชื ้อสายมลายู สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี;
ครูสอนศาสนาสัมภาษณ์ที่ปัตตานีทงหมด
ั้
กุมภาพันธ์ 2560
121
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
122
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกอาวุโสบีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์ 2560 Astri Suhrke and Lela Garner Noble,
“Muslims in the Philippines and Thailand” in Suhrke and Noble (eds.), Ethnic Conflict in International
Relations (นิวยอร์ ก, 1977), น .208
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การต่อสู้ของกลุม่ ไอสิสมีบริ บทแตกต่างกับของเรา
ในขณะที่เราต่อสู้เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลในปาตานีตามหลักยุติธรรมและมนุษยภาพ123
แนวร่วมสุดโต่งไม่เคยจัดทําแผนอย่างละเอียดเกี่ยวกับรัฐบาลที่จะมาปกครองรัฐปาตานีอิสระ
ความคลุมเครื อเช่นนี ้ทําให้ ความขัดแย้ งมีน้อยลง
และช่วยรักษาความเป็ นเอกภาพของชุมชนมุสลิมเชื ้อสายมลายูไว้ ได้
2.

ศาสนา

อิสลามเป็ นสัญลักษณ์ที่บง่ บอกอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู
และเป็ นองค์ประกอบของการต่อสู้เพื่อการกําหนดชะตากรรมตนเอง
แกนนําศาสนาของกลุม่ ที่มีแนวคิดสายจารี ตและกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
ได้ ใช้ ประโยชน์จากศาสนาอิสลามและญิฮาดมาเป็ นเวลานานแล้ วเพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ กบั
การต่อสู้เพื่อรัฐปาตานี124 สมาชิกขบวนการพูโลให้ สมั ภาษณ์เมื่อปี โดยบอกว่า 2514
“[ประชาชน] ต้ องได้ รับการสอนศาสนาอิสลามเป็ นเบื ้องต้ น เมื่อเข้ าใจพื ้นฐานของอิสลามดีแล้ ว
เราก็ควรสอนประวัติศาสตร์ ของภูมิภาคและความจําเป็ นต่ออนาคต”125 ช่วงปลายทศวรรษ 1970
ในใบปลิวของขบวนการพูโลได้ อ้างถึงพระคัมภีร์กรุ อ่านที่ยืนยันหน้ าที่ของชาวมุสลิมที่ต้องต่อสู้กบั
ผู้ปกครองที่เป็ นกาฟิ ร พวกนอกศาสนา) และการจําแนกมุสลิมที่ปฏิเสธที่จะต่อสู้วา่ เป็ นมุนาฟิ ก)
”พวกหน้ าไหว้ หลังหลอก“หรื อ 126
การต่อสู้เพื่อกําหนดชะตากรรมตนเองได้ ถกู หล่อหลอมให้ กลายเป็ นหน้ าที่ทางศาสนาอย่างหนึง่
ตามความเห็นของแกนนําอาวุโสขบวนการพูโล ถ้ าเราหันหลังให้ กบั การต่อสู้ครัง้ นี ้ “
เขายังบอกว่า ”เราจะถูกตังคํ
้ าถามในวันพิพากษา
ศาสนาอิสลามห้ ามไม่ให้ ทําสงครามกับศาสนาอื่น
มลายู-และให้ ตอ่ สู้เพื่อความอยูร่ อดของประชาชนชาวปาตานี127
นักวิชาการด้ านศาสนาคนหนึง่ ตังข้
้ อสังเกตว่า
”การต่อสู้เพื่อชาตินิยมมลายูยอ่ มหมายถึงการต่อสู้เพื่ออิสลามโดยอัตโนมัติ“
”หน้ าสองหน้ าบนเหรี ยญอันเดียวกัน“เพราะชาติพนั ธุ์มลายูและอิสลามเป็ นเหมือน 128
ผู้ก่อความไม่สงบในปั จจุบนั ไม่จําเป็ นต้ องพึง่ พาความช่วยเหลือจากผู้ร้ ูทางศาสนาที่มีชื่อเสียง
เพื่อวิเคราะห์ข้อความในพระคัมภีร์หรื อแนวคิดทางเทววิทยาใด ๆ
ที่สร้ างความชอบธรรมให้ กบั ญิฮาด
แต่พวกเขาได้ รับแรงบันดาลใจสําคัญโดยตรงมาจากครูสอนศาสนาในพื ้นที่ที่เผยแพร่คําสอนให้ กั
บนักเรี ยน129
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกอาวุโสขบวนการพูโล-MKP มีนาคม 2560
Crisis Group รายงาน, Insurgency, Not Jihad, อ้ างแล้ ว, น .21, 22 และ and Recruiting Militants, อ้ างแล้ ว,
น .14-15; Astri Suhrke, “The Thai-Muslim Border Provinces: Some National Security Aspects”, in Robert
Ho and E. C. Chapman (eds.), Studies of Contemporary Thailand (Canberra, 1973),น .310; สุรินทร์
พิศสุวรรณ, Islam and Malay Nationalism: A Case Study of the Malay Muslims of Southern Thailand (Boulder, 1985), น .116-117, 246-247; Wan Kadir Che Man, Muslim Separatism: The Moros of the Southern
Philippines and the Malays of Southern Thailand (สิงคโปร์ , 2533), น .174
125
Astri Suhkre, “Loyalists and Separatists: The Muslims in Southern Thailand”, Asian Survey, vol. 17,
no. 3 (มีนาคม 2510), น .245
126
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ Islam and Violence: A Case Study of Violent Events in the Four Southern Provinces, Thailand, 1976-1981, USF Monographs in Religion and Public Policy, 1987, น .30-35
127
Crisis Group สัมภาษณ์, แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKP มีนาคม 2560
128
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, เมษายน 2560
129
Joseph Chinyong Liow, “Ideology, Religion, and Mobilization in the Southern Thai Conflict”, in Scott
Helftsen (ed.), Radical Islamic Ideology in in Southeast Asia (West Point, 2553), น .82
123
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เป้าหมายการก่อความไม่สงบจึงยังอยูท่ ี่การแสวงหาการกําหนดชะตากรรมตนเองของชาวปาตานี
130

3.

ั ัดหรือการเลียนแบบ
ต้นทุนของการเข้าสงก

แนวร่วมสุดโต่งปาตานีตระหนักว่าการเข้ าสังกัดกับกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์
อาจสร้ างความเสียหาย และอาจทําให้ พา่ ยแพ้
ทําให้ สญ
ู เสียความสนับสนุนจากประชาชนในพื ้นที่ของตนเองและสูญเสียความชอบธรรมในสาย
ตาของคนต่างชาติ
เป็ นเหตุผลอย่างหนึง่ ให้ กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งรังเกียจแนวคิดที่จะให้ มีการแทรกแซงของญิฮาดิส
ต์ตา่ งชาติในภาคใต้ ของไทย131
การตัดสินใจเข้ าสังกัดเดียวกับญิฮาดิสต์สากล
ย่อมกระตุ้นให้ ประชาคมระหว่างประเทศต่อต้ านกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
และทําให้ สญ
ู เสียโอกาสที่จะได้ รับการยอมรับและการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่จําเป็ นเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกครองตนเอง132
ทังยั
้ งจะทําให้ ทางกลุม่ สูญเสียการเข้ าถึงที่มนั่ อันปลอดภัยในทางปฏิบตั ิในภาคเหนือของมาเลเซีย
เนื่องจากมาเลเซียไม่น่าจะยอมให้ มีการเคลื่อนไหวของกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์ภายในพร
้ อสังเกตว่า
มแดนของตน133 นักวิชาการมุสลิมเชื ้อสายมลายูคนหนึง่ ตังข้
ถ้ ามาเลเซียปิ ดประตูไม่รับขบวนการนี ้ พวกเขายังจะสามารถดําเนินการอย่างเป็ นอยูไ่ ด้ หรื อไม่? “
ด้ วยเหตุดงั กล่าว พวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะถูกมองว่าเป็ นพวกส◌ุ ดโต่ง”134
การเข้ าสังกัดเดียวกับกลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์
ยังจะทําให้ สญ
ู เสียความสนับสนุนจากมวลชน
สิง่ ที่ได้ มาไม่อาจเทียบกับความสูญเสียต่อความชอบธรรมไปได้
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมคนหนึง่ บอกว่า ถ้ า“[กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง]
ถูกมองว่าเป็ นพวกเดียวกับกลุม่ ไอสิส พวกเขาจะสูญเสียความชอบธรรมในการต่อสู้โดยทันที”135
ด้ วยเหตุผลที่คล้ ายคลึงกัน
แนวร่วมมุสลิมเชื ้อสายมลายูยอ่ มไม่กล้ าที่จะใช้ ยทุ ธวิธีที่เป็ นเอกลักษณ์ของญิฮาดิสต์ตา่ งชาติ
อย่างการวางระเบิดฆ่าตัวตาย
และการโจมตีที่มีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดการบาดเจ็บล้ มตายจํานวนมาก กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
เจ้ าหน้ าที่ และคนในพื ้นที่ตา่ งยืนยันว่า
Virginie Andre, “Violent Jihad and Beheadings in the Land of Al Fatoni Darussalam”, Religion,
vol. 6 (2558), น .1207
131
Crisis Group สัมภาษณ์, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2559, กุมภาพันธ์ 2560
“กลุม่ ไอสิสอาจไม่ทะลักเข้ ามาใน ประเทศไทย แต่ก็ไม่อาจมองข้ ามไปได้ ผู้เชี่ยวชาญระบุ”, ประชาไท, 4 ธันวาคม
2558
132
“ถ้ าเราเดินตามรอย [กลุม่ ไอสิส] ไม่มีทางเลยที่พวกเราจะได้ รับความสนับสนุนจากโลกภายนอก” Crisis
Group สัมภาษณ์, สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 1, มีนาคม 2560
133
Crisis Group สัมภาษณ์, ผศอาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.ดร. ปั ตตานี,
กุมภาพันธ์ 2560; Liow, “Muslim Identity”, อ้ างแล้ ว, น .1419; และโปรดดู Jason Johnson, “Faint ISIS footprint in Thailand’s deep south”, Asia Times, 8 มีนาคม 2560
134
Crisis Group สัมภาษณ์, ผศอาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย.ดร., รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปั ตตานี,
กุมภาพันธ์ และโปรดดู 2560 ความเห็นของพลจํารูญ เด่นอุดม ประธานมูลนิธิวฒ
ั นธรรมอิสลามภาคใต้ .ต.ต., ใน
“ISIS’s Malay-language media unlikely to win hearts, minds in deep south”, Khaosod English, 13
กรกฎาคม 2559
135
Crisis Group สัมภาษณ์, นักกิจกรรมภาคประชาสังคมหญิงมุสลิม, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
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การเลือกโจมตีเพื่อสร้ างความเสียหายโดยไม่เลือกเป้าหมาย
จะทําให้ ขบวนการสูญเสียความสนับสนุนจากมวลชน
และสูญเสียความชอบธรรมในสายตาของนานาชาติ136 ตัวแทนของกลุม่ บีอาร์ เอ็นบอกว่า
พวกเขาจะไม่ใช้ วิธีโจมตีเพื่อสร้ างความเสียหายโดยไม่เลือกเป้าหมาย
เพราะทางกลุม่ ยังคงต้ องพึง่ พาความร่วมมือจากประชากรมุสลิมในพื ้นที่137
แกนนําขบวนการพูโลบอกว่า การต่อสู้ของพวกเขาช่วยปกป้องปาตานีจากลัทธิญิฮาด ทังนี
้ ้เพราะ
ทันทีที่เรามีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่แสดงถึงอิทธิพลของกลุม่ ไอสิสแม“◌้เพียงเล็กน้ อย
ฝ่ ายมหาอํานาจต้ องเข้ ามาแทรกแซงการทําลายล้ างในวงกว้ างไม่มีประโยชน์ต่อการต่อสู้ของเร...
า หากยังจะส่งผลกระทบด้ านลบ”138
ทังนี
้ ้ไม่ได้ หมายความว่า กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งจะมีศีลธรรมในการเลือกเป้าหมาย
หรื อมีความลังเลในการสังหารพลเรื อนรวมทังมุ
้ สลิม
ในขณะที่กลุม่ บีอาร์ เอ็นไม่เคยประกาศความรับผิดชอบต่อการโจมตี
และทําให้ ยากจะระบุวา่ เป็ นผลงานของกลุม่ ได้
แต่ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเต็มไปด้ วยความทารุณโหดร้ าย มีการสังหารพลเรื อน การตัดศีรษะ
หลังการเสียชีวิต) การเผาศพ )
และการวางระเบิดอย่างไม่เลือกเป้าหมายต่อเจ้ าหน้ าท◌ี ◌่ หรื อพลเรื อนที่เป็ นชาวพุทธ139
การวางระเบิดช่วงวันที่ห้างสรรพสินค้ าบิ๊กซีที่ปัตตานีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ซึง่ ส่งผลให้ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ คนรวมทังผู
้ ้ หญิงและเด็กชาวมุสลิม 80
ดูเหมือนจะสะท้ อนแนวโน้ มมากขึ ้นของกลุม่ ที่จะเสี่ยงก่อเหตุอนั รุนแรงโดยไม่เลือกเป้าหมายต่อพ
ลเรื อนชาวมุสลิม แต่ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูหลายคนตังข้
้ อสังเกตว่า ในการวางแผนใด ๆ
กลุม่ บีอาร์ เอ็นมักคํานึงถึงภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ ้นกับมวลชนของตน
เสียงต่อต้ านจากประชาชนและคําวินิจฉัยทางศาสนาส่งผลให้ กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งลดหรื อหยุด
ความรุนแรงแบบที่อื ้อฉาว อย่างการตัดศีรษะและการโจมตีพระภิกษุ140

136

Crisis Group สัมภาษณ์, นักกกฎหมายมุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์; เจ้ าหน้ าที่ที่เป็ นมุสลิม,
ยะลา, มีนาคม; นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ,
กรุงเทพฯ 1 มีนาคม, สัมภาษณ์ทงหมดในปี
ั้
2560
137
Crisis
Group
สั
ม
ภาษณ์
,
ฝ่
ายข้
อ
มู
ล
กลุ
ม
่
บีอาร์ เอ็น, กุมภาพันธ์ 2560
138
Crisis Group สัมภาษณ์, สมาชิกขบวนการพูโล-DSPP คนที่ 2, มีนาคม 2560 In 2006,
แกนนําขบวนการพูโลตังข้
้ อสังเกตว่า “ถ้ าชื่อของเราไปอยู่ในรายชื่อ [ของผู้ก่อการร้ าย] ก็จบเห่เลย” “สัมภาษณ์:
กัสตูรี มะห์โกตา โฆษกการต่างประเทศ องค์กรปลดปล่อยสหปาตานี (ขบวนการพูโล)”, Jane’s Intelligence Review,
9 กันยายน 2549
139
Crisis
Group รายงาน, Recruiting Militants, อ้ างแล้ ว, น .14
140
Crisis Group สัมภาษณ์, แพทย์หญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560;
สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560; เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทยที่เป็ นมุสลิม,
ยะลา, มีนาคม ดอน ปาทาน 2560, “Thai military and insurgents change tack in southern provinces”, Nikkei
Asian Review, 2559 สิงหาคม 15
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“นรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”?
ความเสี่ยงที่จะเกิดอิทธิพลของกลุม่ ญิฮาดิสต์

แม้ จะมีปัจจัยที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอิทธิพลของญิฮาดิสต์ตามที่กล่าวถึงข้ างต้ น
แต่มีความกลัวอย่างต่อเนื่องว่าอุดมการณ์ญิฮาดจะได้ รับความนิยมในภูมิภาคภายใต้ เงื่อนไขบาง
ประการ เมื่อถามถึงความเป็ นไปได้ สมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็นได้ อ้างคําพูดของ Tengku Mahmud
Mahyiddin บุตรชายของสุลต่านคนสุดท้ ายของปาตานี ประมาณ พ.ศ.2488 ที่บอกว่า
ถ้ าไม่มีการแก้ ปัญหาของปาตานีโดยเร็ว จะกลายเป็ นนรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “”
สมาชิกกลุม่ บีอาร์ เอ็นกล่าวต่อไป
ในอดีต
ดูเหมือนคําพูดแบบนี ้ไม่น่าจะเป็ นความจริงได้
แต่ในปั จจุบนั
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว
องค์ประกอบภายนอกพยายามเข้ ามาแทรกตัวในความขัดแย้ งครัง้ นี ้
และมีองค์ประกอบที่ไม่มีใครต้ องการ
อย่างอุดมการณ์ของผู้ก่อการร้ าย
ลัทธิก่อการร้ ายสากล
สิง่ ที่ผมพยายามบอกคือว่า
มันอาจกลายเป็ นนรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีโอกาสที่มนั จะเกิดขึ ้นได้
กลุม่ บีอาร์ เอ็นไม่สามารถควบคุมองค์ประกอบที่นําไปสูก่ ารก่อการร้ ายได้ ทงหมด
ั ้ 141
คําเตือนเช่นนี ้สะท้ อนข้ อกังวลสองประการเกี่ยวกับลัทธิญิฮาด
ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นทัว่ ไปของคนในพื ้นที่ กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทย
และผู้สงั เกตการณ์จากต่างชาติ ประการแรก
ั ้ น่
เยาวชนชาวมุสลิมโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของขบวนการสุดโต่งที่ตงมั
อาจพัฒนาแนวคิดที่สดุ โต่งขึ ้นมาจากการโฆษณาชวนเชื่อทางอินเตอร์ เน็ต ประการที่สอง
การก่อความไม่สงบที่เกิดขึ ้นอย่างยืดเยื ้ออาจเปิ ดรับการเข้ ามาของแนวคิดสุดโต่งของญิฮาดิสต์ข้า
มชาติ
โดยเฉพาะถ้ ากลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งบางกลุม่ มีความเห็นว่ารูปแบบการก่อความไม่สงบที่เป็ นอยูใ่
ช้ ไม่ได้ ผลแล้ ว
ก.

การเปลีย
่ นความคิดให้สด
ุ โต่ง) Radicalisation( ?

ชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูบางส่วนในจังหวัดชายแดนใต้ ดเู หมือนจะมีความคิดที่ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับ
กลุม่ ไอสิส ส่วนหนึง่ น่าจะเป็ นเพราะความไม่ร้ ู 142 อันที่จริง ผู้ที่ให้ สมั ภาษณ์กบั เราหลายคนบอกว่า
Crisis Group สัมภาษณ์, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2559
การสํารวจความเห็นหลายครัง้ ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาด แต่ไม่เหนือความคาดหมาย
มีการสํารวจครัง้ แรกในปี
เมื่อถามว่ามีความรู้เกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสหรื อไม่
2558
และเห็นด้ วยกับการปฏิบตั ิตอ่ นักโทษสงครามของกลุม่ ไอสิสหรื อไม่
ผู้ตอบแบบสอบถาม49%
บอกว่ารู้จกั กลุม่ ไอสิส และ 10.9% เห็นด้ วยกับวิธีการปฏิบตั ิตอ่ นักโทษ กลุม่ หน่วยงานวิจยั
15
15 แห่งได้ ทําการสํารวจครัง้ อื่น ๆ เมื่อถามว่าเห็นด้ วยกับปฏิบตั ิของกลุม่ ไอสิสหรื อไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม.8%
เห็นด้ วยหรื อเห็นด้ วยมาก
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2559
เมื่อถามว่าการปฏิบตั ิตอ่ นักโทษและฝ่ ายตรงข้ ามของกลุม่ ไอสิสมีความเหมาะสมหรื อไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
19.3% เห็นด้ วยหรื อเห็นด้ วยมาก 41.9% ตอบว่า และ ”ไม่ร้ ู“ 11% ไม่ประสงค์จะตอบ
สถานวิจยั ความขัดแย้ งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ได้ สํารวจความเห็นของประชาชน
2,014
คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในปี แห่งได้ ทําการสํารวจ 15 ส่วนคณะของหน่วยงานวิจยั ของไทย 2558
สามครัง้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ”ความเห็นต่อสันติภาพ“-มีนาคม 2559, กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
และเมษายน-พฤษภาคม 2560 โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง 1,560, 1,570 และ 1,583 ตามลําดับ
มีการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจากจังหวัดชายแดนใต้ และสี่อําเภอทางตะวันออกเฉียงใต้ ของสงขลา
โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
Crisis
Group
แลกเปลี่ยนทางจดหมาย,
CSCD,
เมษายน
2560;รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ครัง้ ที่ 1
141
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พวกเขาไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิส143
นักกิจกรรมมุสลิมเชื ้อสายมลายูคนหนึง่ วิจารณ์ปัญญาชนและนักวิชาการในพื ้นที่
เนื่องจากไม่ยอมให้ มีการพูดคุยเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสอย่างเปิ ดเผย แต่เธอยอมรับว่า
ความเงียบของพวกเขาอาจเป็ นผลมาจากความกลัว
พวกเขาอาจคิดว่าแค่พดู เกี่ยวกับกลุม่ ไอสิส อาจทําให้ พวกเขาถูกมองว่าเป็ นพวกไอสิส“
[โดยทางการ] ได้ ”144 อิหม่ามบางคนมีแนวโน้ มจะไม่ให้ ความสําคัญกับลัทธิญิฮาด
ทําให้ เยาวชนซึง่ มีคําถามก็ไม่ร้ ูจะไปแสวงหาคําตอบกับใคร145 นักศึกษาในอินโดนีเซียบอกว่า
นักศึกษาไทยมีช่องทางเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสมากกว่า ทังหมดเป็
้
นข้ อมูลด้ านลบ
สถานการณ์ในปาตานีอนั ตรายมากกว่า “
เพราะการเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ ไอสิสมีอย่างจํากัดมาก”146 ผู้ให้ ข้อมูลเหล่านี ้เชื่อว่า
ถ้ าเปิ ดให้ มีการพูดคุยเกี่ยวกับลัทธิญิฮาดอย่างกว้ างขวาง จะช่วยให้ ประชาชนในพื ้นที่มีข้อมูล
และช่วยขจัดความเชื่อที่ผิด ๆ ไปได้
ทางการไทยและกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งบางกลุม่ เตือนว่า
เยาวชนอาจตกเป็ นเหยื่ออุดมการณ์ญิฮาดที่มีการเผยแพร่ผา่ นโซเชียลมีเดียได้
มีข้อกังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเยาวชนชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูซงึ่ เติบโตขึ ้นมาท่ามกลางความขั
ั ้ อสังเกตว่า
ดแย้ งที่ยงั ไม่ยตุ ิ147 นักกิจกรรมมุสลิมเชื ้อสายมลายูตงข้
“พวกเขาบางส่วนอาจถูกโน้ มน้ าวใจได้ เพียงเพราะได้ ยินคําว่า ‘อิสลาม’
และอาจสนับสนุนการต่อสู้ของชาวมุสลิมทุกอย่าง
นับเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่อาจนําไปสูค่ วามคิดที่สดุ โต่ง”148
ความกลัวว่าการได้ เห็นโฆษณาชวนเชื่อทางอินเตอร์ เน็ตอาจส่งผลให้ เกิด
“การเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง” ในบรรดาเยาวชนชาวมุสลิม เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวาง
แต่มกั ไม่มีหลักฐาน149 นอกจากนัน้ มีชาวมุสลิมไม่มากที่หนั ไปสมาทานความรุนแรง
ทําให้ ยากที่จะหาความเชื่อมโยงได้ อย่างแม่นยํา
ซึง่ จะช่วยให้ จําแนกได้ วา่ กลุม่ ทางสังคมใดมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนความคิดให้ สดุ โต่ง
อันที่จริงการพยายามทําเช่นนันอาจส่
้
งผลกระทบด้ านลบ
้ างไม่เป็ นธรรม150
เพราะอาจเป็ นการสร้ างตราบาปให้ กบั กลุม่ คนเหล่านันอย่

มีนาคม- กุมภาพันธ์2559 ครัง้ ที่ 1, กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559] (กรุงเทพฯ 2559), น .31;
“การแถลงข่าวผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปาตานี /
ครัง้ ที่3” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ , 24 กันนยายน 2560
143
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี;
นักข่าวหญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู
แพทย์หญิงมุสลิมเชื ้อสายมลายู สัมภาษณ์ที่ปัตตานีทงหมด,
ั้
กุมภาพันธ์ 2560
144
Crisis Group สัมภาษณ์, นักกิจกรรมนักกิจกรรมภาคประชาสังคมมุสลิมหญิง, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
145
Crisis Group สัมภาษณ์, นักวิเคราะห์, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560
146
Crisis Group สัมภาษณ์, นักศึกษามุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
147
Crisis Group สัมภาษณ์, นักการทูต, เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลไทยs, กรุงเทพฯ มีนาคม, เมษายน 2560; ฝ่ ายข้ อมูล
กลุม่ บีอาร์ เอ็น มิถนุ ายน 2559, กุมภาพันธ์ 2560 “‘ไอเอส ”เกิดยาก ไทยไม่ใช่เป้าหมาย ’Post Today, 28
พฤษภาคม 2560; “Thailand’s Deep South not suitable for ISIS: experts”, ประชาไท, 25 มกราคม 2559
งานวิจยั โฟกัสกรุ๊ปที่ไม่ได้ รับการตีพิมพ์ ซึง่ จัดทําโดย Virginie Andre of Deakin University ในปี 2560 และ 2558
เกี่ยวกับกลุม่ ไ
”ความประหลาดใจและความอยากรู้อยากเห็น“
พบว่ามีอสิสในระดับหนึง่
ในบรรดาเยาวชนมุสลิมไทยทัว่ ประเทศ Crisis Group สัมภาษณ์, Virginie Andre, กรุงเทพฯ 17 มีนาคม 2560
148
Crisis Group สัมภาษณ์, นักศึกษาที่เป็ นนักกิจกรรมมุสลิมเชื ้อสายมลายู, ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
149
Kate Ferguson, Countering Violent Extremism Through Media and Communications Strategies, Partnership for Conflict, Crime & Security Research, 1 มีนาคม 2559, น .10-11
150
Veldhuis and Staun, อ้ างแล้ ว น .64-66
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มีหลักฐานไม่มากนักที่ยืนยันว่ากลุม่ ไอสิสได้ รับความสนับสนุนหรื อความเห็นอกเห็นใจในจังหวัด
ภาคใต้ ตอนล่างของไทย โดยผ่านการใช้ โซเชียลมีเดีย151 ในช่วงปี 2557- 2558
มลายูบางส่วนได้ โพสต์สญ
ั ลักษณ์ของกลุม่ ไอสิส -เยาวชนชาวปาตานี
โดยเฉพาะธงสีดําในหน้ าเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
ไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่กว้ างขวางมากเพียงไร
ั ้ อสังเกตถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องสองประการ ได้ แก่ ประการแรก
แต่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลในพื ้นที่ตงข้
การใช้ ภาพของกลุม่ ไอสิสแพร่หลายมากสุดภายหลังเหตุการณ์ที่กลุม่ ไอสิสรบได้ ชยั ชนะเมื่อปี
2557
และแรงจูงใจดูเหมือนจะเป็ นการแสดงความเป็ นเอกภาพกับชัยชนะของมุสลิมที่มีกองกําลังอ่อนแ
อกว่าได้
แต่การโพสต์ภาพเหล่านี ้เริ่มจางหายไปเมื่อสื่อมวลชนเริ่มรายงานอย่างกว้ างขวางถึงความทารุณโ
หดร้ ายของกลุม่ ไอสิส
และยิ่งจางหายไปมากขึ ้นเมื่อกลุม่ ไอสิสประสบความพ่ายแพ้ ในอิรักและซีเรี ย ประการที่สอง
ธงของกลุม่ ไอสิสมีคําซึง่ เป็ นสิง่ ที่ค้ นุ เคยกับชาวมุสลิม ซึง่ ไม่ใช่คําทังที
้ ่สดุ โต่งหรื อคําที่น่ารังเกียจ
”อัลเลาะห์ มูฮมั หมัด ผู้นําสาร“และ ”ไม่มีพระเจ้ าองค์อื่นนอกจากพระอัลเลาะห์“152
ตัวแทนของฝ่ ายข้ อมูลของกลุม่ บีอาร์ เอ็นแสดงข้ อกังวลว่า คนรุ่นใหม่ในพื ้นที่
โดยเฉพาะผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งอาจได้ รับอิทธิพลจากการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่
มญิฮาดทางอินเตอร์ เน็ต
ในแง่ของการสร้ างแรงดึงดูดใจ การโฆษณาชวนเชื่อของกลุม่ ไอสิสทําได้ อย่างชาญฉลาด
เพราะแสดงให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ ายที่เป็ นศัตรูกบั ความทุกข์ยากที่เกิดขึ ้น เพราะทุก ๆ
วัน เยาวชนในปาตานีได้ เห็นการกดขี่ของชาวสยาม
ซึง่ สอดคล้ องกับสิง่ ที่โฆษณาชวนเชื่อเหล่านี ้นําเสนอ
ความเสี่ยงสําหรับเยาวชนที่อยูน่ อกเหนือจากแนวร่วมต่าง ๆ [กลุม่ บีอาร์ เอ็น]
คือพวกเขาขาดวุฒภิ าวะด้ านศาสนาหรื อการเมือง ทําให้ หลงเชื่อคําโฆษณาเหล่านี ้ได้ ง่าย
กลุม่ บีอาร์ เอ็นเชื่อว่าสามารถควบคุมปั ญหานี ้ได้
แต่แสดงความสนใจที่จะทํางานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ
เพื่อสร้ างกําแพงสกัดลัทธิญิฮาดในภูมิภาค
ตัวแทนของกลุม่ บีอาร์ เอ็นไม่ได้ ให้ รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับภาพที่ต้องการ
แต่บอกว่าถ้ ามีการเปิ ดพื ้นที่ทางการเมืองมากขึ ้นเพื่อการพูดคุยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุม่ บีอาร์ เอ็นก็จะสามารถปกป้องปาตานีจากอิทธิพลจากภายนอกเหล่านี ้ได้ ดียิ่งขึ ้น153
เนื่องจากไม่มีการให้ รายละเอียด
และเนื่องจากตัวแทนของบีอาร์ เอ็นเพิ่งจะปรากฏตัวสูส่ าธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี ้
และมีความลังเลในการแสดงออก
จึงต้ องมีการตีความต่อไปว่าพวกเขามีความจริงจังในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศม
ากน้ อยเพียงใด ความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของญิฮาดิสต์ที่เป็ นต่างชาติอาจเป็ นเรื่ องจริง
แต่ก็เป็ นไปได้ วา่
กลุม่ บีอาร์ เอ็นมองว่าการที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ ความสนใจต่อกลุม่ ไอสิส
การติดตามข้ อมูลโซเชียลมีเดียของญิฮาดิสต์ทําได้ ยาก เนื่องจากมักมีการปิ ดเว็บไซต์ของกลุม่ เหล่านี ้
และมีการเปิ ดใหม่อย่างสมํ่าเสมอ นักการทูตให้ ข้อมูลว่า มีเว็บไซต์ของญิฮาดิสต์คอ่ นข้ างน้ อย (แห่ง 10 ไม่ถึง)
ที่มีเป้าหมายเจาะจงที่กลุม่ มุสลิมไทยCrisis Group สัมภาษณ์, กรุงเทพฯ เมษายน, สิงหาคม 2560
152
Crisis Group สัมภาษณ์, นักศึกษามุสลิมเชื ้อสายมลายูs, ปั ตตานี; สมาชิกสภาภาษามลายูแห่งประเทศไทย,
ปั ตตานี; แกนนําอาวุโสขบวนการพูโล-MKPall กุมภาพันธ์ and มีนาคม 2560 Hara Shintaro, “Bin Laden was
everywhere”, ประชาไท, 22 มีนาคม 2559
153
Crisis Group สัมภาษณ์, ฝ่ ายข้ อมูล กลุม่ บีอาร์ เอ็น, มิถนุ ายน 2560 และกุมภาพันธ์ 2559
151
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และความพยายามของทางกลุม่ ที่จะเน้ นให้ เห็นภัยคุกคามเช่นนี ้
เป็ นโอกาสที่จะฉวยความได้ เปรี ยบจากความสัมพันธ์กบั กลุม่ ภายนอก
เพื่อหนุนเสริมจุดยืนของตน กรณีที่ข้อเรี ยกร้ องไม่ได้ รับการตอบสนอง
ย่อมจะทําให้ รัฐไทยอาจต้ องเผชิญกับศัตรูที่ร้ายกาจกว่านันมากโดยเร็
้
ว
ข.

้
ความข ัดแย้งทีย
่ ด
ื เยือ

การก่อความไม่สงบที่ยืดเยื ้อและไม่อาจหาตัวผู้กระทําได้
เป็ นพลวัตที่น่าจะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในขบวนการของฝ่ ายที่สดุ โต่ง
และเป็ นโอกาสให้ ญิฮาดิสต์ที่เป็ นต่างชาตินําไปใช้ เป็ นประโยชน์ของฝ่ ายตน
นับเป็ นข้ อกังวลโดยรวมที่ครอบคลุมทัง้ เช่น ความรู้สกึ สิ ้นหวังในบรรดาชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายู
การแบ่งเป็ นก๊ กเป็ นฝ่ ายภายในกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง หรื อการที่รัฐหันไปใช้ ยทุ ธวิธีแบบแข็งกร้ าว
ซึง่ เป็ นการยัว่ ยุให้ เกิดการตอบโต้ กลับของฝ่ ายที่สดุ โต่ง กล่าวโดยรวมแล้ ว
ความขัดแย้ งที่ยืดเยื ้อหมายถึงการมีอาวุธมากขึ ้น มีผ้ ชู ํานาญการด้ านความรุนแรงมากขึ ้น
และทําให้ ความแบ่งแยกทางศาสนาและชาติพนั ธุ์รุนแรงขึ ้น
หากไม่มีการพูดคุยสันติภาพอย่างมีสว่ นร่วม หรื อหากไม่มีการสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการพูดคุย
ย่อมทําให้ เกิดความเสี่ยงมากขึ ้นที่กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งจะหันไปใช้ ความรุนแรงที่เรี ยกร้ องความ
สนใจ เพื่อกดดันรัฐบาลไทยมากขึ ้น มีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่า
ความพยายามของขบวนการฝ่ ายสุดโต่งที่จะงดเว้ นปฏิบตั ิการโจมตี
นอกเหนือจากสี่จงั หวัดชายแดนใต้ หรื อปฏิบตั ิการที่ทําให้ เกิดความสูญเสียต่อพลเรื อน
เริ่มอ่อนแอลง154
บางส่วนแย้ งว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสขุ เป็ นการผลักให้ กลุม่ บีอาร์ เอ็นไปอยูช่ ายขอบ
เพราะเป็ นกระบวนการที่ทางกลุม่ ปฏิเสธแต่ก็ไม่ถงึ กับไม่ยอมรับในแง่หลักการ
หรื อถึงกับหลีกเลี่ยง
แต่เป็ นสิง่ ที่ทางกลุม่ พยายามแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนี155
้
สิง่ ที่น่าจะเกิดขึ ้นแม้ จะไม่แน่นอนนักคือการแบ่งแยกเป็ นกลุม่ ย่อย
ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากช่องว่างระหว่างรุ่นคน
และอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ เหล่านี ้มองเห็นข้ อได้ เปรี ยบในการเข้ าสังกัดกับกลุม่ ญิฮาดิสต์
ความชะงักงันในแง่การรณรงค์ก่อความไม่สงบหรื อการพูดคุยสันติภาพ
อาจทําให้ แนวร่วมสุดโต่งเกิดความอ่อนล้ า อดีตผู้ต้องขังเรื อนจํากลางจังหวัดปั ตตานีบอกว่า
ผู้ก่อความไม่สงบที่เคยต้ องโทษจําคุกหลายคนต่างแสดงความรู้สกึ เป็ นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กบั ก
ลุม่ ไอสิส โดยถือเสมือนเป็ นนักรบมุสลิมด้ วยกัน
แต่ถ้าถามว่าพวกเขาต้ องการเข้ าร่วมกับกลุม่ ไอสิสหรื อไม่ “
การโจมตีบางส่วนที่เกิดขึ ้นนอกจังหวัดชายแดนใต้
ได้ แก่
ระเบิดขนาดเล็กซึง่ เกิดขึ ้นใกล้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่กรุงเทพฯ
เมื่อเดือนพฤษภาคม
2556
รถบรรทุกระเบิดที่ยงั ไม่ทนั ระเบิดออกที่ภเู ก็ต
เมื่อเดือนธันวาคม
2556
คาร์ บอมบ์ในที่จอดรถของห้ างสรรพสินค้ าในเกาะสมุย
เมื◌่อเดือนเมษายน
2558
และการวางระเบิดบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ ตอนบนช่วงระหว่างวันที่11-12 สิงหาคม 2559
155
Crisis
Group
สัมภาษณ์,
ฝ่ ายข้ อมูล
กลุม่ บีอาร์ เอ็น,
กุมภาพันธ์
2560;
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมแนวสาลาฟี ;
สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปั ตตานี,
สัมภาษณ์ทงสองครั
ั้
ง้ ในปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560; นักวิเคราะห์ชาวไทย, กรุงเทพฯ มีนาคม 2560
กลุม่ บีอาร์ เอ็นระบุวา่
พวกเขาไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ มาราปาตานี
การพูดคุยสันติภาพ
กลุม่ บีอาร์ เอ็นกําหนดเป็ นเงื่อนไขของการเจรจาว่าต้ องมีคนกลางที่ไม่ลําเอียง
มีผ้ สู งั เกตการณ์ที่เป็ นกลาง
และเป็ นกระบวนการที่ออกแบบโดยคู่เจรจา Barisan Revolusi Nasional Melayu (กลุม่ บีอาร์ เอ็น), ใบแถลงข่าว,
10 เมษายน 2560
154
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พวกเขาจะบอกว่ามันเป็ นไปไม่ได้ หรอก
เพราะการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อประชาชนและมาตุภมู ิของพวกเขาเองยังไม่สิ ้นสุดดี
‘แล้ วทําไมเราต้ องไปยังประเทศของเขา
ในขณะที่การต่อสู้ในประเทศของเราเองก็ยงั ไม่สิ ้นสุด?’”156
นักวิเคราะห์ด้านความมัน่ คงอาวุโสตังข้
้ อสังเกตว่า
หากจะมีกลุม่ มุสลิมเชื ้อสายมลายูที่แยกตัวออกมาและนํายุทธวิธีของผู้ก่อการร้ ายไปใช้
มีแนวโน้ มว่าพวกเขาคงจะยอมรับแนวคิดชาตินิยมปาตานี มากกว่าอุดมการณ์ญิฮาด157
ข้ อกังวลที่อาจเกิดขึ ้นอีกประการหนึง่ คือ
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ ้นหรื อการโจมตีซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกต่อพลเรื อนนอกจังหวัดชายแดนใต้
ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ ชิงชังต่อมุสลิมมากขึ ้น
และกระพือความรู้สกึ ชาตินิยมของพุทธสุดโต่ง
158
้
ทําให้ เกิดความไม่ไว้ วางใจและความเกลียดชังระหว่างชุมชนมุสลิมและพุทธทัว่ ทังประเทศ
ในทางกลับกัน
ความพยายามของรัฐที่จะนํานโยบายเดิมซึง่ ถูกมองว่าไม่เป็ นธรรมกับมุสลิมมาใช้ ใหม่
จะทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่ามีการคุกคามทางศาสนา ผู้ให้ ข้อมูลหลายคน ยกตัวอย่างเช่น
ถ้ ามีการรื อ้ ฟื น้ คําสัง่ ห้ ามสวมฮิญาบ ซึง่ เคยถูกยกเลิกไปเมื่อทศวรรษ 1980
แม้ วา่ ในความเป็ นจริ งไม่เคยมีการพิจารณาจะนํานโยบายนี ้มาใช้ ใหม่159
ข้ อเสนอที่ไม่ได้ ผา่ นการไตร่ตรองเป็ นอย่างดี อย่างการเสนอให้ ก่อสร้ างพุทธมณฑลที่ปัตตานี
เสี่ยงจะทําให้ เกิดความแปลกแยกมากขึ ้น
ทําให้ เกิดความรู้ สกึ เลือกปฏิบตั ิในบรรดาชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายู
ความรู้สกึ เช่นนี ้ได้ สง่ ผลให้ เกิดความเห็นอกเห็นใจมากขึ ้นต่อขบวนการญิฮาดิสต์ข้ามชาติในที่อื่น
ๆ มาแล้ ว เนื่องจากพวกเขาอ้ างว่าดําเนินการเพื่อปกป้องชาวมุสลิม160
ประการสุดท้ าย มีความเสี่ยงที่ผ้ สู นับสนุนกลุม่ ไอสิสในมาเลเซีย
จะทะลักเข้ ามาในจังหวัดชายแดนใต้ ของไทย
ซึง่ อาจกลายเป็ นที่หลบภัยสําหรับญิฮาดิสต์จากมาเลเซีย
เนื่องจากพรมแดนซึง่ ไม่มีกําแพงอย่างชัดเจน และการมีอาวุธมากมายในพื ้นที่
ตามความเห็นของอาห์เหม็ด ซาฮิด ฮามิดี )Ahmad Zahid Hamidiรองนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย (
ผู้สนับสนุนกลุม่ ไอสิสได้ เดินทางข้ ามพรมแดนจากไทยไปมาเลเซีย และจากมาเลเซียไปไทย
เป็ นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศอื่น
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ได้ กล่าวยอมรับความจําเป็ นที่จะต้ องแก้ ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

Crisis Group สัมภาษณ์, อดีตผู้ต้องขัง, เรื อนจํากลางจังหวัดปั ตตานี, ปั ตตานี, เมษายน 2560
Crisis Group สัมภาษณ์, นักวิเคราะห์ด้านความมัน่ คง, กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2560
158
Crisis Group สัมภาษณ์, เจ้ าหน้ าที่ทหาร, นราธิวาส, มีนาคม 2560; แกนนําชุมชนพุทธ, ยะลา, เมษายน 2560
“ISIS spillover unlikely in Thailand, but can’t be ignored, experts say”, ประชาไท, 4 ธันวาคม 2558; “Thailand: Buddhists cite violence fears in bid to withhold mosque permit”, Benar News, 7 มิถนุ ายน 2560;
Panu Wongcha-um, “In conflict-hit southern Thailand, Buddhist nationalism is on the rise”, Channelnewsasia.com, 18 มิถนุ ายน 2560
159
Crisis Group สัมภาษณ์, นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมสายสาลาฟี , ปั ตตานี, กุมภาพันธ์ 2560
160
จังหวัดปั ตตานีด้วยความสนับสนุนจากเครื อข่ายพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริ มพระพุทธศาสนา
เสนอให้ ก่อสร้ างพุทธมณฑลในเขตอําเภอเมือง ชาวมุสลิมในพื ้นที่ได้ คดั ค้ านจนมีการยกเลิกโครงการนี ้ไป “Thailand’s Deep South not suitable for ISIS: experts”, ประชาไท, 25 มกราคม 2559; “Muslim leaders question
Buddhist park plan in Pattani”, Bangkok Post, 17 มกราคม 2560
156
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ทังนี
้ ้เพื่อสกัดกันโอกาสที
้
่กลุม่ หัวรุนแรงจากภายนอกจะเข้ ามาแทรกแซงในสถานการณ์ความขัดแ
161
ย้ ง
แม้ จะมีข้อกังวลเหล่านี ้
ภาคใต้ ตอนล่างของไทยในปั จจุบนั ยังคงมีบรรยากาศที่ไม่เป็ นมิตรต่อกลุม่ ต่าง ๆ อย่าง
กลุม่ ไอสิสหรื อกลุม่ อัลกออิดะห์ แต่ในขณะที่การก่อความไม่สงบยังยืดเยื ้อต่อไป
ก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่กลุม่ ซึง่ แยกตัวออกมาหรื อกลุม่ อื่น ๆ
อาจเห็นประโยชน์จากการเข้ าสังกัดกับญิฮาดิสต์ข้ามชาติ
การยุติความขัดแย้ งจึงควรเป็ นเรื่ องเร่งด่วน ทังของฝ่
้
ายรัฐบาลและกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
ซึง่ จะช่วยยุติความทุกข์ยากของประชาชนและผลกระทบด้ านต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นมา
ทังยั
้ งช่วยลดภัยคุกคามดังกล่าวได้ การพูดคุยโดยตรงระหว่างรัฐบาลกรุงเทพฯ กับกลุม่ บีอาร์ เอ็น
และความพร้ อมที่จะประนีประนอมของทังสองฝ่
้
าย จึงนับเป็ นเรื่ องจําเป็ นเร่งด่วน
สําหรับกลุม่ บีอาร์ เอ็น หมายถึงการยอมรับจุดยุติ เพื่อรักษาอาณาเขตของประเทศไทยเอาไว้
สําหรับรัฐบาลไทย หมายถึงการยอมรับว่า
สถานการณ์การเมืองที่เป็ นอยูไ่ ม่มีแนวโน้ มจะช่วยยุติความรุนแรงลงได้
แนวทางกระจายอํานาจทางการเมืองซึง่ อยูบ่ นพื ้นฐานการเคารพอัตลักษณ์ของมุสลิมเชื ้อสายมล
ายู และทําให้ เกิดโอกาสที่จะบรรลุความหวังของคนในพื ้นที่
โดยที่สามารถคุ้มครองสิทธิของชาวพุทธในพื ้นที่ไว้ ได้
ยังคงเป็ นความหวังที่ดีสดุ ในการคลี่คลายความขัดแย้ งครัง้ นี ้
ประชาคมระหว่างประเทศอาจมีสว่ นช่วยด้ วยการกระตุ้นให้ ทงสองฝ่
ั้
ายพูดคุย
และให้ ความสนับสนุนหากมีความเหมาะสม และช่วยเพิ่มศักยภาพให้ กบั กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่ง
เพื่อให้ สามารถเข้ าร่วมการพูดคุยได้ อย่างสร้ างสรรค์
ทังยั
้ งต้ องหลีกเลี่ยงที่จะประณามการก่อความไม่สงบว่าเป็ นปั ญหาจาก ความสุดโต่งที่รุนแรง“”162
การคลี่คลายความขัดแย้ งจึงควรเป็ นหน้ าที่สําคัญสุด

161

“Cross-border crime, counterterrorism among key issues in Zahid’s visit”, New Straits Times, 4
สิ162งหาคม 2559; "บิ๊กตู"่ ปั ดไฟใต้ เชื่อมโยง "ไอเอส"– คมชัดลึก 30 พฤษภาคม 2560
สําหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการต่อต้ านหรื อป้องกันความสุดโต่งที่รุนแรง (Countering or Preventing Violent Extremism - C/PVE) โดยทัว่ ไป โปรดดู Crisis Group, Exploiting Disorder,
อ้ างแล้ ว
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สรุป

การก่อความไม่สงบของสมาชิกชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูซงึ่ เป็ นชนกลุม่ น้ อย ที่กระทําต่อรัฐไทย
สําหรับนักสังเกตการณ์บางส่วนอาจมองว่า
เป็ นการเปิ ดประตูรับกลุม่ ญิฮาดิสต์ข้ามชาติที่ต้องการขยายอิทธิพลของตน
แน่นอนว่ามีกรณีที่กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งซึง่ มีเป้าหมายการดําเนินงานในพื ้นที่
อาจมองเห็นข้ อได้ เปรี ยบจากการเข้ าสังกัดกับกลุม่ ญิฮาดสากล แต่จนถึงปั จจุบนั
อย่างน้ อยในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
ลัทธิชาตินิยมในพื ้นที่ยงั คงแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากวิธีการและอุดมการณ์ของกลุม่ ต่าง ๆ
เหล่านี ้ ประเทศไทยไม่เคยมีมรดกของขบวนการและเครื อข่ายญิฮาดิสต์
ซึง่ ได้ ประกาศความภักดีตอ่ กลุม่ ไอสิสและกลุม่ อัลกออิดะห์ ต่างจากพื ้นที่อื่น ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แกนนําของแนวร่วมสุดโต่งในปั จจุบนั ต่างมีความรังเกียจกลุม่ เหล่านี ้
และบรรดาพันธมิตรของกลุม่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากพวกเขามองว่าการเข้ าไปเชื่อมโยงกับกลุม่ ก่อการร้ ายสากล
จะเป็ นภัยคุกคามต่อเป้าหมายการกําหนดชะตากรรมของตนเองของปาตานี
การนํายุทธวิธีของกลุม่ ญิฮาดมาใช้
จะทําให้ พวกเขาสูญเสียความสนับสนุนในพื ้นที่และสูญเสียความชอบธรรมในระดับสากล
ทังยั
้ งทําให้ เกิดความรังเกียจจากระดับสากลด้ วย
หมายถึงว่าในปั จจุบนั การขยายตัวของญิฮาดิสต์ในจังหวัดภาคใต้ ตอนล่างของไทย
ยังเป็ นไปได้ อย่างมากแค่ในระดับทฤษฎี
แต่นบั เป็ นความผิดพลาดถ้ าเราจะเพิกเฉยอย่างสิ ้นเชิงต่อความเป็ นไปได้ ที่ญิฮาดิสต์อาจโน้ มน้ าว
ใจบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลขนาดเล็ก หรื อแม้ กระทัง่ กลุม่ ย่อยต่าง ๆ
ซึง่ แฝงตัวอยูใ่ นกลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งในปั จจุบนั ยังไม่มีสญ
ั ญาณชัดเจนว่าสิง่ นี ้กําลังเกิดขึ ้น
และมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ช่วยลดความเสี่ยงเช่นนี ้ได้
แต่แรงจูงใจที่จะเข้ าร่วมกับความรุนแรงของญิฮาดิสต์อาจเกิดขึ ้นได้ ในหลายรูปแบบ
และบ่อยครัง้ ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับศรัทธาต่อศาสนาหรื ออุดมการณ์เลย
กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งชาวมุสลิมเชื ้อสายมลายูและรัฐไทย
ควรเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันที่จะสกัดการเข้ ามาของกลุม่ ไอสิสและกลุม่ ญิฮาดอื่น ๆ
แม้ วา่ ความขัดแย้ งในปั จจุบนั อาจไม่นําไปสูค่ วามอ่อนแอของระบบ
ซึง่ ญิฮาดิสต์สามารถใช้ ประโยชน์ได้ แบบในประเทศฮื่น
แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทําให้ เกิดเงื่อนไขซึง่ สนับสนุนการเข้ ามาแทรกแซงของญิฮาดิ
สต์มากขึ ้น ความยืดเยื ้อของความรุนแรงหรื อการคิดคํานวณที่ผิดพลาด
อาจส่งผลให้ กลุม่ ที่มีแนวคิดสุดโต่งบางส่วนหันมาใช้ ความรุนแรงเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจมากขึ ้น
ซึง่ ย่อมส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ ต่อต้ านมุสลิมมากขึ ้นในประเทศไทย
และส่งเสริ มความขัดแย้ งทางศาสนามากขึ ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหานี ้และเพื่อปฏิบตั ิตามพันธกรณีที่มีตอ่ ประชาชนในภาคใต้ ตอนล่างของไทย
รัฐบาลไทยและแนวร่วมก่อความไม่สงบ ควรหาทางประนีประนอมและพูดคุยเพื่อยุติความขัดแย้ ง
กรุ งเทพฯ /บรั สเซลส์ , 8 พฤศจิกายน 2560
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