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บทวิเคราะห์องค์กรและอิทธิพลขบวนการ ISIS
ขบวนการ ISIS ได้ก่อตัวและแสดงบทบาทอย่างโดดเด่นต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตั้งแต่ต้นปี ๕๗
เมื่อถึงกลางปี ๕๗ นอกจากประสบความสําเร็จในการควบคุมพื้นที่บางส่วนในอิรักและซีเรียแล้ว ยังแสดงเจตนาในเวทีสากลที่เป็น
การคุกคามกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย บ่งชี้ว่า ISIS เป็นขบวนการในลัทธิก่อการร้ายสากลโดดเด่นอีกขบวนการหนึ่ง
1
บทความนี้ศึกษาภูมิหลังของ ISIS โดยใช้ตัวแบบการศึกษากลุ่มติดอาวุธ ในหัวข้อ เป้าหมายอุดมการณ์ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ผู้นํา การเงิน ยุทโธปกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปฏิบัติ และคาดการณ์อิทธิพลต่อลัทธิก่อการร้ายในประเทศไทย
ปูมหลัง
ISIS (the Islamic State of Iraq and Syria, หรือ the Islamic State of Iraq and al-Sham (Greater Syria) หรือ ISIL:
2
the Islamic State of Iraq and the Levant) เป็นขบวนการนักรบศักดิ์สิทธิ์สงั กัด al-Qaeda in Iraq (AQI) ที่พัฒนามาจากกลุ่ม
JTJ ที่จัดตั้งในปี ๒๕๔๖ เพื่อต่อต้านกองทัพสหรัฐฯ ภายหลังจัดตัง้ ISI (Islamic State in Iraq) ที่หัวแข็งจนถูกขับออกจาก al-Qaeda
3
4
ในเดือน ก.พ.๕๗ กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวอิสระ และใน ๒๙ มิ.ย.๕๗ ประกาศตั้งโลกมุสลิม (Caliphate) เรียกชื่อสามัญว่า
Islamic State (IS) โดยขณะที่สหรัฐฯ เลือกชื่อ ISIL เป็นชื่อที่ใช้ในเอกสารราชการและการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เป้าหมายอุดมการณ์
ISIS ยึดแนวทางแข็งกร้าวของ al-Qaeda และทําสงครามศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลก ขยายแนวความคิดจาก Muslim Brotherhood
5
(MBH) ที่ Qubt ก่อตั้งไว้ ยึดการต่อต้านอารยะธรรมตะวันตกเป็นสรณะ 6 มีเป้าหมาย คือ ต่อต้านให้ถอนกําลังนานาชาติจากอิรัก
ลอบสังหารผู้สนับสนุนรัฐบาล กําจัดนิกายชีอะและกองกําลังนิกายชีอะ 7 ก่อตั้งโลกมุสลิม (Caliphate) ที่ปกครองด้วยกฎหมาย
อิสลามเข้มงวด (Strict Islamic Law) เรียกร้องให้ชาวมุสลิมปฏิเสธประชาธิปไตยและคุณค่าอื่นๆ ของอารยะธรรมตะวันตก 8
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ISIS มีจุดแข็งพื้นฐานในการระดมผู้เข้าร่วมหรือสนับสนุนขบวนการด้วยคําประกาศที่เน้นเงื่อนไขศาสนา วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเงิน และมีพื้นที่ควบคุมเป็นฐานปฏิบัติการ9 มีจุดอ่อน คือ การใช้ความรุนแรง
การแบ่งฝักฝ่ายทางศาสนา 10 และการตีความกฎหมายศาสนาตามคัมภีร์อย่างเข้มงวดไปอ้างสิทธิ์ทางศาสนาและการเมืองเหนือชาว
มุสลิมทั่วโลกอาจคุกคามผู้มีศักยภาพในการสนับสนุน11 ใช้กําลังทั้งการปฏิบัติการทํานองรบและก่อวินาศกรรม ใช้กําลังติดอาวุธยึด
เมืองทั้งในอิรักและซีเรีย ทําลายศาสนสถานลัทธิชีอะ วัฒนธรรมตะวันตก รวมถึงโจมตีพลเรือนที่ไม่ใช่นิกายสุหนี่
ผู้นํา
Abu Bakr al-Baghdadi เป็นผู้นําขบวนการและประกาศแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้นําโลกมุสลิม (Caliph) มีสมาชิกชั้นแกนนําที่
ยังหลงเหลืออยู่ ประกอบด้วย Abu Suleiman al-Naser, Abu Omar al-Shishani, Abu Waheeb องค์กรนํา คือ Mujahideen
12
Shura Council (MSC) ยึดถือลัทธิ Islamic Fundamentalism
การเงิน
ISIS ก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นับถือนิกายสุหนี่ การศึกษาของ RAND ในปี ๒๕๕๗ (อ้างใน Wikipedia) ระบุว่า ISIS
พึ่งการสนับสนุนทางการเงินต่างประเทศเพียง ๕% รายได้หลักมาจากการกิจกรรมผิดกฎหมายภายในอิรัก โดยผลจากการยึดเมือง
13
โมซุลนั้นได้เงินสดจากธนาคารต่างๆ ๑๒,๙๐๐ ล้านบาท พร้อมทองแท่งจํานวนมาก คาดว่าปัจจุบันมีทุนถึง ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท
1

Richard H. Shultz,Douglas Farah, Itamara V. Lochard (2004); Armed Groups: A Tier-One Security Priority, INSS Occasional Paper 57,USAF Institute for
National Security Studies, USAF Academy, Colorado ภายหลังคณะผูว้ ิจัยได้รับการสนับสนุนจาก RAND จัดทําเป็นรายงานวิจัยของ RAND ดาวน์โหลดต้นฉบับที่เผยแพร่โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a435193.pdf
2
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html
3
http://www.businessinsider.com/isis-controls-shocking-percentage-of-iraq-and-syria-2014-6
4
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962
5
http://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb#cite_note-Qutbism.23Takfir-67
6
http://www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-what-does-the-isis-caliphate-mean-for-global-jihadism-9573951.html
7
https://web.archive.org/web/20110522153638/http:/www.dni.gov/press_releases/letter_in_english.pdf
8
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962
9
http://news.stanford.edu/news/2014/july/crenshaw-isis-threat-071014.html
10
http://news.stanford.edu/news/2014/july/crenshaw-isis-threat-071014.html
11
http://news.stanford.edu/news/2014/july/crenshaw-isis-threat-071014.html
12
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/03/17/AR2007031701373.html
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กําลังรบแและยุทโธปกรณ์
ณ์
ก่อน
อ ISIS ยึดเมืองโมซุ
อ ลนั้น เชือว่
อ่ ามีกําลังประมมาณ ๓,๐๐๐ คน เมื่อ ISIS ยึดเมืองโมซุลได้ด้พร้อมยุทโธปกกรณ์จํานวนมากก
144
15
16
เช่น SAM แบบ Stinger ปืนใหญ่อัตตาาจรแบบ M-1988 Howitzer ปกน./ปตอ.
ป
แบบบ DShK จรววด SCUD อย่างน้อย ๑ แท่นยิง
17
188
ฮ.UH-660 Blackhawkks และ บ.ลล. อีกจํานวนหนึง่ จึงประมาณกาารใหม่ว่าอาจมีกํกําลังพลถึง ๑๒,๐๐๐ คน การยึยึดวัสดุนิวเคลียร์
จากห้องปปฏิบัติการของมหหาวิทยาลัยโมซุซุล ทําให้ทูตอิรัรักประจําสหปรระชาชาติ มีจดหมายถึ
ด
งเลขาฯฯ สหประชาชาาติ แจ้งว่าวัสดุ
199
เหล่านั้น “can
“ be usedd in manufactturing weapoons of mass destruction”
d
แต่โฆษกองค์กกรพลังงานปรมณูสากล (IAEA))
20
แถลงว่าวัสดุ
ส เหล่านั้น “loow grade and would not prresent a signifficant safety, security
s
or nuuclear proliferration risk”
ความสัมพันธ์ระหว่างปรระเทศ
เมืมื่อ ISI ใช้โอกาสสจากสงครามกลลางเมืองในซีเรียผนวกพื
ย
้นที่ซีเรียเป็นส่วนหนึ่งของอุ
ข ดมการณ์ และขยายเป็น ISIS ซึ่งในที่สดุ
21
แม้ถูกขับออกจาก
อ
Al-Qaaeda แต่มีความสําเร็จในการคควบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกของซีเรียกับภาคตตะวันตกของอิรัก นอกจากนีนี้
การที่ ISISS ยึดเมืองโมซุลและได้
แ ยุทโธปกรรณ์ทันสมัยจํานวนมาก
น
จน ปธธน.สหรัฐฯ (โอบบามา) ออกมาแแถลงการณ์ว่า “It
“ should bee
22
clear thaat ISIL is not only
o a threatt to the stability of Iraq buut a threat too the entire reegion.” ซึ่งคํคาแถลงการณ์นีน้ี
อาจถือเป็นข้
น อบ่งชี้ได้ว่าสหรั
ส ฐฯ ยังไม่อาจถอนตัวออกจากความขัดแย้งในภู
ง มิภาคนี้ได้ และความรุนแแรงอย่างเป็นทาางการจะเกิดขึ้น
ในภูมิภาคคตะวันออกกลางอีกรอบหนึ่ง
การปฏิบัติติ
พื้นที่ปฏิบัติการ
ครรอบคลุมพื้นที่จากเมืองอเลปโปป (Aleppo) ในภาคเหนื
ใ
อของซีเรีย ถึงเมืองดิ
ง ลายา (Dilayya) ในภาคตะวัวันออกของอิรัก
ISIS ปฏิบัติการอย่างกว้างขวางทั
ง
้งในพื้นทีท่ชาวอิรักที่นับถืถอนิกายสุหนี่ และพื
แ ้นที่ของผู้นันบถือนิกายชีอะะในภาคใต้ของอิอิรัก ISIS ก่อตัว
ข้ามชายแดนอิรัก-ซีเรีย รังควานพื้นที่ ชกน.ชาวเคิ
ช
ร์ดในนอิรัก และประชชิดพื้นที่ ชกน.ชชาวอาลาไวต์ (AAlawis) ในซีเรีย พื้นที่ควบคุม
เป็นแหล่งชุมชนในอิรักแลละซีเรีย จากด้านตะวั
า
นออก คือ จาลูลา (Jaluula) ในอิรัก ถึงด้านตะวันตก คือ รัคคาห์ (Raqqah) ในซีเรีย
น้ ่ของชนกลุ่มน้อยและนิกายต่างๆ
า ควบคุมทั้งเมืองใหญ่และพืพื้นที่ทะเลทราย ที่สําคัญ คือ ยึดเมืองโมซุล (เมมืองอันดับสอง))
ตัดผ่านพืนที
23
และไทกริส ได้ใน ๙ และ ๑๑ มิ.ย.๕๗ ตามลํ
ต าดับ พร้อมทรั
ม พย์สินและยยุทโธปกรณ์ ล่าสุดควบคุมพื้นที่เกือบ ๑ ใน ๓ ของอิรัก

ที่มา: Institute for thhe Study of Warr
13

http://ww
ww.mcclatchydc.coom/2014/06/23/2331223/records-show
w-how-iraqi-extrem
mists.html
http://ww
ww.foxnews.com/w
world/2014/06/16/us-made-stinger-m
missiles-have-likely--fallen-into-isis-hannds-officials-say/
15
http://ww
ww.stripes.com/new
ws/middle-east/iraaqi-army-remains-oon-defensive-as-exxtent-of-june-debaccle-becomes-clearrer-1.293417
16
http://ww
ww.militarytimes.coom/article/20140612/NEWS08/3061220062/How-did-8000-ISIS-fighters-rout--2-Iraqi-divisions17
http://ww
ww.bbc.com/news//world-middle-east-28116846
18
http://ww
ww.zerohedge.com
m/news/2014-06-100/al-qaeda-militantts-capture-us-blackkhawk-helicopters-iraq
19
http://ww
ww.telegraph.co.ukk/news/worldnews//middleeast/iraq/110958388/Iraq-jihaadists-seize-nuclear-material-says-am
mbassador-to-UN.httml
20
http://ww
ww.nytimes.com/20014/07/11/world/m
middleeast/iraq.html?_r=1
21
http://new
ws.stanford.edu/neews/2014/july/crennshaw-isis-threat-0071014.html
22
http://ww
ww.state.gov/r/pa/pprs/ps/2014/06/2227378.htm
23
http://ww
ww.businessinsider..com/isis-attacked--samarra-shrine-today-2014-6
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ความเคลื่อนไหวที่สําคัญ
24
๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ มีส่วนร่วมในเหตุการณ์รุนแรงที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑,๐๐๐ ราย/ปี โดยในปี ๒๕๔๘ ประกาศ
สงครามศาสนากับผู้นับถือนิกายชีอะ
25
๙ มิ.ย.๕๗ ยึดเมืองโมซุล ๑๑ มิ.ย.๕๗ ยึดไทกริส และปล่อยผู้ต้องขังจํานวนมากจากเรือนจํา ๑๖ มิ.ย.๕๗ กห.อิรักโจมตี
26
27
ทางอากาศต่อที่ตั้ง ISIS ใกล้กรุงแบกแดด ๒๐ มิ.ย.๕๗ ปะทะกับกําลังรัฐบาลอิรกั ๒๙ มิ.ย.๕๗ ประกาศสถาปนาโลกมุสลิม
28
(Caliphate) ใหม่ และกําหนดชื่อใหม่ว่า Islamic State (IS) ๓๐ มิ.ย.๕๗ โจมตีสถานที่แสวงบุญชื่อ Samarra ในมัสยิด al-Askari
29
ของนิกายชีอะ มีผู้บาดเจ็บ ๙ ราย
30
๒ ก.ค.๕๗ ประกาศเป้าหมายยึดกรุงโรมและเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกสนับสนุน ๓ ก.ค.๕๗ ยึดแหล่งผลิตน้ํามัน al31
32
Omar ของซีเรียจากกลุ่ม al-Nusra Front ๗ ก.ค.๕๗ โจมตีพลเรือนในเส้นทางจากเมืองไทกริสไปยังแบกแดด ๑๔ ก.ค.๕๗
ส่งจดหมายข่มขู่ไปยัง FIFA ให้ถอนสิทธิ์การจัด World Cup 2022 ของ Qatar ๑๗ ก.ค.๕๗ ยึดแหล่งผลิตแก๊ส ชื่อ Shaer ของ
33
ซีเรีย ทหารเสียชีวิตในการต่อสู้ไม่น้อยกว่า ๙๐ นาย และอาจรวมถึง จนท.เทคนิคในแหล่งผลิตทั้งสิ้น ๒๗๐ ราย
ความเคลื่อนไหวในชาติอาเซียน
การพบปะกับ จนท.ขว.ทร. ได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบางอย่างในมาเลเซียและอินโดนีเซียพัวพันกับ ISIS ประกอบด้วย
ทางการมาเลเซียพบชาวมาเลย์มากกว่า ๓๐ คน เดินทางไปเข้าร่วมกับ ISIS โดยอ้างว่าเพื่อการปกป้องและปลดปล่อยมุสลิมสุหนี่
จากการกดขี่ข่มเหง โดยพบว่าทหารอาสาและกําลังพล ทร.มซ. พัวพันการวางแผนก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย ปลายเดือน มิ.ย.๕๗
ทางการมาเลเซียค้นพบกลุ่มก่อการร้ายจัดตั้งใหม่ ๔ กลุ่ม ชื่อย่อว่า BKAW, BAJ, Dimzia และ ADI มีเป้าหมายสร้างรัฐอิสลามชื่อ
ว่า Daulah Islamiah Nusantara ครอบคลุมพื้นที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และภาคใต้ของไทย และ
ต้นเดือน ก.ค. ๕๗ จับกุมผู้ต้องสงสัย ๕ ราย ที่เชื่อว่าพัวพันกับขบวนการ ISIS โดยในจํานวนนั้นมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาลายา ณ
กัวลาลัมเปอร์อยู่ด้วย ขณะที่ทางการอินโดนีเซีย ยืนยันว่ามีชาวอินโดนีเซียไม่น้อยกว่า ๕๖ ราย อ้างเป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่
องค์กรให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม ยื่นเรื่องขอเดินทางออกนอกประเทศเดินทางไปร่วมกับ ISIS ในอิรักและซีเรีย
บทวิเคราะห์
มูลฐานสําคัญของแนวคิดเชิงการเมืองของผู้นิยมการปกครองโดยหลักศาสนา มีรากฐานของ MBH ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ อันเป็นช่วงเวลาของการดิ้นรนเพื่ออิสรภาพจากสถานะรัฐอาณานิคมของมหาอํานาจ ยังมีพลังและทรงอิทธิพล
ต่อแนวความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวนิยมความรุนแรงในกลุ่มลัทธิ Fundamentalism การที่พลวัตรในตะวันออกกลางเปลี่ยนไป
มากในทศวรรษ 2010 และการวางกําลังนานาชาติในอิรักเป็นจุดเริ่มของการเกิดขบวนการต่อต้านตะวันตกในอิรัก คือ JTJ ซึ่งพัฒนา
เป็น al-Qaeda in Iraq (AQI) และ ISI ตามลําดับ มีอุดมการณ์ที่จะสถาปนารัฐขึ้นในประทศอิรัก ปรากฏการณ์ Arab Spring และ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ MBH ได้เป็นเหตุการณ์ที่เสริมประสบการณ์ให้กับ ISI ในขณะที่การอยู่รอดได้ในการต่อสู้กับกองทัพ
สหรัฐฯ ในห้วงปี ๒๐๐๖ – ๒๐๑๑ เป็นสิ่งที่รับประกันความเข้มแข็งของการจัดตั้งและความใจสู้ของ ISI การเกิดภาวะสูญญากาศใน
ตะวันออกของซีเรียจากสงครามกลางเมืองที่ถูกแทรกแซงจากภายนอก ทั้งมหาอํานาจและชาติอาหรับ และภาวะรัฐล่มสลายยืดเยื้อ
ในอิรัก เป็นปัจจัยเสริมให้ ISIS มีความได้เปรียบรัฐบาล ในขณะที่ด้านการเงินนั้นจากเดิมมีฐานรายได้ภายในประเทศอิรักก็ยืนหยัด
ต่อสู้ได้ ๑๐ ปี เมื่อเสริมด้วยทุนที่ได้จากการยึดเมืองโมซุล ISIS จึงมีความเข้มแข็งทางการเงินเพิ่มขึ้น
คําประกาศของ ISIS เน้นเงื่อนไขทางศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เป็นที่ทราบว่านิกายสุหนี่หัวรุนแรงมีอุดมการณ์
สร้างสังคมอิสลามบริสุทธิ์ และ ISIS ยึดอุดมการณ์อิสลามบริสุทธิ์ ถือว่ารูปเคารพขัดหลักจริยธรรมอิสลามและต้องถูกทําลาย ศาสนสถานของชาวนิกายชีอะ จึงเป็นเป้าหมายในการโจมตี ซึ่งอาจหมายรวมถึงรูปเคารพอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะทําให้มุสลิมในตะวันออกกลาง
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือฯ
ชุด ยุทธศาสตร์ปริทัศน์ (ฉบับทดลอง)

บทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์รายปักษ์

ก.ค.๕๗ ส.๔

เมื่อมองในแง่ร้าย ถ้าซีเรียและอิรักยังไม่สามารถสถาปนาความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ เพื่อกระชับอํานาจรัฐและ
บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเพื่อฟื้นฟูระเบียบสังคมขึ้นใหม่ การใช้ความรุนแรงและบังคับใช้กฎหมายศาสนาตามอุดมการณ์สถาปนา
รัฐอิสลามของ ISIS ก็อาจบรรลุผลสําเร็จได้ ส่งผลให้ประเทศอิรักซึ่งมีชนกลุ่มน้อยที่แตกต่างกันทางศาสนาและชาติพันธุ์ แตกเป็น
ดินแดนของชาวสุหนี่ ชาวชีอะ และชาวเคิร์ด เช่นเดียวกับกรณีที่โซมาเลียล่มสลาย แตกเป็น ๓ ภูมิภาค รัฐบาลกลางไม่มีอํานาจพอ
ทําให้ Al-Shabab ก่อตัวขึ้นเป็นองค์กรการมืองที่ใช้อํานาจปกครองซ้อนกับอํานาจรัฐ
การขยายตัวของ ISIS มีแนวโน้มที่จะเป็นองค์การก่อการร้ายระดับโลกแบบ al-Qaeda หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์
ของผู้นําขบวนการ ที่ประกาศสถาปนาโลกมุสลิม ตั้งเป้าหมายเชิงสัญลักษณ์ในการโจมตีกรุงโรม อ้างเอกสิทธิ์ในการตีความกฎหมาย
ศาสนา โดยผ่านกลไก Mujahideen Shura Council และมีอํานาจการเมืองเหนือมุสลิมทั่วโลกและเรียกร้องให้มุสลิมสนับสนุนผู้นํา
อิสลาม (Caliph) เห็นได้ว่า ISIS มีเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นองค์กรระดับสากล ซึ่งความสามารถกระทําได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งใน
การเข้าถึง และจัดการทรัพยากร ที่องค์กรประสบความสําเร็จมากในปี ๒๕๕๗ จนเชื่อได้ว่ามีความเข้มแข็งด้านการเงินอย่างก้าว
กระโดด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยเผชิญกับอุดมการณ์สถาปนาโลกมุสลิมของ Jamiah Islamiah
(JI) มาแล้ว ในห้วงปี ๒๕๕๐ ดังนั้น แนวคิดโลกอิสลามจึงไม่ใช่เรื่องเกิดใหม่ในภูมิภาคนี้ แต่อิทธิพลต่อภูมิภาค รวมถึงประเทศไทย
คือ การลอกเลียนแบบแผนการปฏิบัติ ดังที่เคยมีตัวอย่างของการตั้งขบวนการและกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน ที่มีชื่อคล้าย al-Qaeda
ในช่วงเฟื่องฟู เช่น Al-Qaeda in Iraq (AQI) หรือ al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP) เป็นต้น ซึ่งสามารถกําหนดเป็น
เป้าหมายในการศึกษาแนวโน้มได้ต่อไป
อิทธิพลต่อลัทธิก่อการร้ายในประเทศไทย
การที่แนวทางของนิกายสุหนี่ในกลุ่ม Fundamentalism ได้แสดงตัวในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าโน้มเอียงที่จะเกื้อกูล
ขบวนการและกลุม่ ที่ยอมรับการใช้ความรุนแรง โดยที่ทัศนคติและความโน้มเอียงนี้สามารถแพร่กระจายผ่านโครงข่ายสังคมของนัก
เคลื่อนไหวที่นิยมการปกครองแบบอิสลาม ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่อุดมการณ์ปกครองตามหลักศาสนาอิสลามจะถูกนํามาใช้
ประกอบการเคลื่อนไหวในประเทศไทย จึงควรพิจารณาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นหลัก และพื้นที่ในด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ
เป็นลําดับถัดมา เพราะเป็นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่อยู่หนาแน่น โดยเน้นเฝ้าระวังแบบแผนและแนวทางปฏิบัติของ
ISIS ที่อาจกระตุ้นแนวคิดของกลุ่มผู้นิยมความรุนแรงให้ลอกเลียนการปฏิบัติที่ใช้ความเด็ดขาด รุนแรงเป็นยุทธวิธีหลัก ซึ่ง จนท.ไทย
ควรกําหนดเป็นเป้าหมายในการศึกษาแนวโน้มได้ตอ่ ไป ทั้งนี้ ควรเฝ้าจับตาการจัดตั้งกลุ่ม/ขบวนการ ที่มีคําว่า Islamic อยู่ในชื่อ
ขบวนการ หรือมีองค์กรภายในชื่อ Mujahideen Shura Council หรือมีอักษรย่อ I และ M เป็นพิเศษ
ตามอุดมการณ์ของ ISIS นั้น การบรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจาก
ISIS ไม่สามารถประนีประนอมหรือยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมได้ เพราะขัดแย้งกับพื้นฐานอุดมการณ์ ในขณะที่
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีการสู้รบกันมาในอดีต จะเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ฝ่ายผู้นิยมแนวทางของ ISIS ใช้เป็นประโยชน์ใน
การสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรง
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของ ISIS ซึ่งหากถูกลอกเลียนมาใช้จะเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศไทย คือ การใช้กําลังเข้าโจมตี
หรือยึดเมืองสําคัญ แม้จากการประเมินข่าวของหลายหน่วยงานเชื่อว่า ผกร. ในประเทศไทย ยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอ แต่ควร
สังเกตเห็นว่า ISI ทําการรบต่อเนื่องต่อต้าน กกล.สหรัฐฯ ภายใต้ความขาดแคลน ด้วยความทรหดอดทน อย่างยาวนาน เมื่อพิจารณา
สภาพการณ์ในประเทศไทย จึงเป็นข้อควรระวังในระดับนโยบายว่า “การเมืองที่ไร้เสถียรภาพอาจค่อยๆ เปิดโอกาสให้กับ ผกร.”
ข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงประการหนึ่งของรัฐบาลอิรัก คือ การประเมินข้าศึกต่ําเกินไป จนเมื่อ ISI ยึดเมืองโมซุลได้แล้ว
รัฐบาลจึงตระหนักถึงอันตรายจาก ISI ที่เคยมองข้ามมาเป็นเวลาหลายเดือนตั้งแต่ ก.พ.๕๗ จึงเป็นบทเรียนที่ จทน.ไทย ต้องศึกษา
--------------น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์
ผอ.กศย.ศยร.ยศ.ทร.
กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ ข้อความทั้งมวลในบทวิเคราะห์นี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของผู้วิเคราะห์/เรียบเรียง เพือ่ แบ่งปันความคิดเกีย่ วกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
ภูมิภาค และของประเทศ บนพื้นฐานและในขอบเขตของความมีอิสระทางวิชาการ ไม่มีข้อผูกพัน หรือสะท้อนนโยบาย หรือเจตนารมณ์ของหน่วยหรือ
ของผู้บริหารแต่ประการใด
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