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Aiticle Review 
Cultural Politics and Violence in Southern Thailand 1 

ชาญชัย ชัยสขุโกศล 

งานของวัฒนา สุกัณศีล ชิ้นนี้มีความแตกตางจากงานทั่วไปที่พูดถึงปญหาความรุนแรงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางนาสนใจมาก คือ อธิบายปจจัยที่ทําใหเกิดเหตุการณน้ีโดยวิเคราะห
อุดมการณอิสลาม (islamist ideology) และจิฮาด (Jihad) เปนหลัก และศึกษาปจจัยทางวัฒนธรรม
และการเมืองภายในวงการมุสลิมเองดวย วัฒนาเห็นวาเหตุการณน้ีเปนครั้งแรกที่วาทกรรมการตอสู
แบงแยกดินแดนไดเคลื่อนไปสูการเมืองอิสลามสุดขั้ว โดยการเรียกรองใหทําจิฮาดสูกับรัฐไทยและ
มุสลิมอ่ืนๆ   ตัวงานแบงเปน 6 สวนหลักๆ สวนแรกคือบทนํา ในขณะที่สวนที่สองปูพ้ืนบริบทดาน
การพัฒนาและประชาธิปไตยที่มีผลสภาพความเปนอยูของคนมุสลิม ซ่ึงเปนสาเหตุพ้ืนฐานอยางหนึ่ง
ของปญหาความรุนแรงดังที่กลาวถึงกันมาก กลาวคือ ยุทธศาสตรการพัฒนากวาสี่สิบปที่ผานมาใน
พ้ืนที่นี้เต็มไปดวยความขัดแยงทางการเมืองและความไมไวเน้ือเชื่อใจกันระหวางประชากรมุสลิมกับ
เจาหนาที่ภาครัฐ เต็มไปดวยการถูกเลือกปฏิบัติ 

สวนที่สามมุงสนใจการเกิดขึ้นของการตอสูแบบมุสลิมสุดขั้วที่ทําสงครามเบ็ดเสร็จกับคนพุทธ
ที่ถูกถือเปน “คนนอกศาสนา” (kafirs) ที่มาผูรุกราน รวมทั้งสนใจการเลือกตีความอัลกุรอานเฉพาะ
บางจุดเพื่อสรางความชอบธรรมในปฏิบัติการ  โดยวิเคราะหเน้ือความจากเอกสาร Ber Jihad di 
Patani (การตอสูที่ปตานี) ซ่ึงพบครั้งแรกจากศพผูเสียชีวิตที่มัสยิดกรือเซะในเหตุการณวันที่ 28 
เม.ย. 2547  เอกสารชิ้นน้ีเปรียบการตอสูแบงแยกดินแดนในปจจุบันเหมือนกับการทําสงครามศาสนา
ของศาสดาโมฮัมหมัดในศตวรรษที่ 7 เพ่ือเรียกรองแกมขมขูใหพี่นองมุสลิมรวมตอสูในหนทางของ
พระเจาในฐานะเปนหนาที่ทางศาสนา  มีการสอนวิธีการระบุศัตรูวา ผูที่ใหหรือไดรับความสนับสนุน
จากคนนอกศาสนาที่มุงทําลายศาสนาอิสลาม รวมทั้งคนมุสลิมที่ทรยศตอหลักการของอิสลาม ลวน
เปนคนชนิดหนาซื่อใจคด (munafik) ที่เปนศัตรูตัวฉกาจของอัลเลาะหและสมควรถูกฆาทั้งสิ้น  
เอกสารชิ้นน้ีอางขอความจากอัลกุรอานหลายบทเพื่ออภิปรายถึงความประเสริฐของการทําจิฮาด โดย
ถือวาผูที่เสียชีวิตจากการกระทําดังกลาวคือผูเสียสละเพื่อมนุษยชาติ (shahid) และจะไดขึ้นสวรรค  
การตีความแนวคิดดั้งเดิมของอิสลามเรื่องจิฮาด (jihad), คนนอกศาสนา (kafirs), คนหนาซื่อใจคด 
(manufik), การเสียสละเพื่อมนุษยชาติ (shahid), และการกลาวหาคนมุสลิมดวยกันวาเปนคนนอก
ศาสนา (takfir) เหลานี้ วัฒนาเห็นวาสะทอนถึงชุดโลกทัศนแบบนักรบและวิธีการสรางศัตรูและเหยื่อ
ในทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนโวหารเชิงการเมืองใน Ber Jihad di Patani น่ันเอง  นอกจากนี้ วัฒนาเห็น
วาปจจัยสําคัญ 2 อยางที่เปลี่ยนวาทกรรมและปฏิบัติการของการเมืองเร่ืองการแบงแยกดินแดนไปสู
อุดมการณอิสลามสุดขั้วดังกลาว คือ 1) อิทธิพลจากลัทธิอิสลามสุดขั้วจากตางประเทศ ซ่ึงกลาวถึงใน
                                                

1 Wattana Sugunnasil, “Cultural Politics and Violence in Southern Thailand”, ใน ปญหาความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จากมุมมองทางวิชาการดานไทยศึกษา, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 
จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 16-17 พ.ย. 2548 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร. 
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สวนที่สี่ และ 2) การกลับเฟองฟูขึ้นใหมของศาสนาอิสลามและความแตกแยกของอํานาจทางการใน
วงการศาสนาอิสลามของไทย ซ่ึงกลาวถึงในสวนที่หา 

สวนที่สี่ กลาวถึงพัฒนาการทางความคิดวาดวยจิฮาดที่กลายเปนลัทธิอิสลามสุดขั้วจาก
ตางประเทศที่มีอิทธิพลเขามาในประเทศไทย โดยเริ่มจากชี้ใหเห็นวาจิฮาดแตเดิมก็มีความสําคัญตอ
คนมุสลิมอยูแลว เน่ืองจากมีระบุไวในอัลกุรอานวาใหตอสูในหนทางของพระเจา  จิฮาดเริ่มถูกตีความ
ครั้งแรกในศตวรรษที่ 14 และอีก 3 ครั้งในชวงทศวรรษ 1970s-1990s เร่ือยมาผานนักคิดมุสลิม 4 
คนกระทั่งเปนจิฮาดสุดขั้วในปจจุบัน เพ่ือใชปรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางมุสลิมกับตะวันตกที่
รุกคืบทางวัฒนธรรม จุดสําคัญของการตีความ คือ จิฮาดเปลี่ยนความหมายจากหนาที่ของกลุมไป
เปนหนาที่ของปจเจก ทําใหเยาวชนไมเปนตองขออนุญาตจากพอแมกอนปฏิบัติการ สงผลใหการ
ควบคุมกันทางสังคมผานสถาบันแบบเดิมใชไมได  กระแสจิฮาดสุดขั้วแพรไปในระดับโลกและ
อาเซียน จากการทําจิฮาดของกลุมมูจาฮิดินเพ่ือขับไลโซเวียตในทศวรรษ 1980s ไดสําเร็จ จากนั้น
เริ่มมีการกอตั้งกลุมมูจาฮิดินในประเทศตางๆจากความชวยเหลือของกลุมมูจาฮิดินอัฟกานิสถาน 
สําหรับไทยในป 1995 กลุมมูจาฮิดินอิสลามแหงปตานีและเริ่มรวมตัวกับกลุมทองถิ่นที่เคลื่อนไหว
แบงแยกดินแดนกลายเปนอุดมการณสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจชุดใหมทามกลางความรูสึกไมม่ันคงใน
จิตใจและทางวัฒนธรรม จากการรุกคืบของการพัฒนา การเลือกปฏิบัติ และปญหาทางสังคม 
ตลอดจนความไมไววางใจกันตางๆที่เปนเชื้อไฟอยางดีอยูแตเดิมในพื้นที่อยูแลว กระทั่งกลายเปน
การทํา “สงครามอุดมการณ” กับรัฐไทย 

สวนที่หา กลาวถึงการกลับเฟองฟูขึ้นใหมของศาสนาอิสลาม ซ่ึงเห็นไดจากการศึกษาศาสนา, 
หนังสือพิมพและรายการโทรทัศนวิทยุ ตลอดจนสิ่งพิมพอ่ืนๆเกี่ยวกับมุสลิม และการแปลวรรณกรรม
มุสลิมจํานวนมาก ทามกลางความเฟองฟูน้ี วัฒนาเห็นวามีความแตกแยกแขงขันเพ่ือสรางสิทธิ
อํานาจทางวัฒนธรรมภายในวงการมุสลิม เพ่ือควบคุมวิถีปฏิบัติและความหมายของอิสลามจากหลาย
แหลง ไดแก อุลามะ (ulama) ตามธรรมเนียมของศาสนา, ลัทธิอิสลามสุดขั้ว, ปญญาชนและนัก
กิจกรรมมุสลิมที่ไดรับการศึกษาทางโลกย, ชนชั้นนําอิสลามทางการ, ผูนํากองกําลังแบงแยกดินแดน 
ฯลฯ  น้ีทําใหเกิดความสับสนขึ้นในหมูมุสลิมที่ไมไดรับการฝกฝนอยางเปนกิจลักษณะ จนกลายเปน
การลดความชอบธรรมของสถาบันอิสลามสวนกลาง รวมทั้งลดอํานาจการผูกขาดการตีความวิถี
ปฏิบัติ สุดทายกลายเปนความออนแอหรือสูญญาการทางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนมุสลิมที่ไมมี
สถาบันอะไรใหยึดเหนี่ยวจิตใจได น้ียิ่งทําใหงายขึ้นไปอีก (ทามกลางปจจัยเสริมอ่ืนๆดังกลาวแลว
ขางตน) ที่อุดมการณจิฮาดสุดขั้วจะแทรกซึมเขาถึงเยาวชนมุสลิม ผานระบบการศึกษาโดยกลุม
พันธมิตรระหวางกลุมแบงแยกดินแดนเดมิ, กลุมจิฮาดใหม, และอุซตาส (ustaz) จํานวนหนึ่ง    

สวนสุดทาย คือ บทสรุป วัฒนาเห็นวาดูเหมือนเจาหนาที่รัฐ, นักวิชาการเสรีนิยม และ
นักวิชาการมุสลิมสายกลางในสังคมไทยจะเชื่อวาความขัดแยงและความรุนแรงทาการเมืองใน
ชายแดนภาคใตมีสาเหตุมาจากมิติทางการเมือง, สังคม และเศรษฐกิจ  แตวัฒนาเห็นวาสาเหตุอยูลึก
ลงไปกวานั้น การแกปญหาจึงไมควรหยุดอยูเพียงปจจัย 3 ดานดังกลาว แตตองทําความเขาใจมิติ
ทางศาสนาและวัฒนธรรมของอุดมการณอิสลามสุดขั้วอันเปนแรงบันดาลใจและตัวขับเคลื่อนชุดโลก
ทัศนของกลุมกอการ เพ่ือสรางยุทธศาสตรการแกปญหาระยะยาวไดอยางเหมาะสม  

วันที่ 27 ธันวาคม 2548 
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ภาคผนวก 
“ลัทธิสุดขั้วอิสลามและการเมืองทองถิ่นวาดวยจิฮาด”2 

ในสวนนี้ของบทความ เปนการกลาวถึงพัฒนาการทางความคิดวาดวยจิฮาดที่กลายเปนลัทธิ
อิสลามสุดขั้วจากตางประเทศที่มีอิทธิพลเขามาในประเทศไทย  โดยเริ่มจากชี้ใหเห็นวาจิฮาดแตเดิมก็
มีความสําคัญตอคนมุสลิมอยูแลว เน่ืองจากมีระบุไวในอัลกุรอานวาใหตอสูในหนทางของพระเจา ดัง
ตัวอยางการกระทําของศาสดาโมฮัมหมัดและลูกศิษย  สวน Shahid หรือการเสียสละเพื่อมนุษยชาติ
เพ่ือกอตั้งหรือปกปองอุดมคติอิสลามก็จะไดรับการเคารพนับถือในทางศาสนา  ในปลายศตวรรษที่ 
20 ถึงตนศตวรรษที่ 21 น้ี ความคิดเรื่องจิฮาดและ Shahid ถูกมุสลิมทั่วโลกทั้งที่เปนกลุมตอตาน, 
กองกําลังตางๆ, กลุมกอบกูอิสรภาพ, และกลุมกอการราย นํามาใชในการสรางความชอบธรรมและ
กระตุนการเขารวมปฏิบัติการเพื่อปกปองดินแดนมุสลิม ตั้งแตปาเลสไตนไปถึงอัฟกานิสถาน, 
บอสเนีย, แคชเมียร, ฟลิปปนส และทางใตของไทย  ในวงการมุสลิมน้ัน ทั้งนักปฏิรูปสมัยใหมและ 
radical extremist อางอิงจากทั้งอัลกุรอาน, ถอยคําของศาสดาโมฮัมหมัด (Hadith), ความคิดของ
นักศาสนศาสตรและนักคิด ตลอดจนตัวอยางขบวนการเคลื่อนไหวฟนฟูมุสลิมในอดีต เพ่ือตีความ
และวินิจฉัยจิฮาดในปจจุบัน  วัฒนาเห็นวาสําหรับกองกําลังมุสลิมสุดขั้ว รวมทั้งคนเขียน Ber Jihad 
di Patani น้ัน ตีความจิฮาดสุดขั้วใหมบนฐานการตีความเดิมของนักศาสนศาสตรยุคกลางและ
นักวิชาการดานกฎหมาย อิบน เทมิยยะ (Ibn Taymiyya) และนักคิดสมัยใหมชาวอียิปตชื่อ Sayyid 
Qutb 

ในศตวรรษที่ 14 อิบน เทมิยยะเสนอวาคนมุสลิมผูมีศรัทธาไมควรยอมรับผูปกครองวาเปน
ผูนําเพียงเพราะเขาเปนมุสลิม แตคนมุสลิมมีสิทธิด้ือแพ ง (revolt) ตอผูปกครองที่ละเมิดหรือปฏิเสธ
กฎหมายอิสลามได  หลักการนี้ไดกลายมาเปนรากฐานทางความคิดของเหลามุสลิมสายสุดขั้วในยุค
สมัยใหมและเปนเหตุผลสําคัญในการปฏิเสธและตอตานผูนําชาติตางๆที่ถูกหาวาเปนมุสลิมที่
ผิดพลาด  รวมทั้ง Sayyid Qutb ที่ยึดม่ันในอุดมการณดังกลาว จนถูกประหารชีวิตโดยทางการอียิปต 
ในขอหารวมลมลางรัฐบาล  ตลอดจนมูฮัมหมัด ฟารัก (Muhammad Farag) สมาชิกองคการอิสลามจิ
ฮาดสุดขั้ว ซ่ึงลอบฆาอันวา ซาดัต (Anwar Sadat) ประธานาธิบดีอียิปตเม่ือป 1981   

นักคิดมุสลิมที่โดดเดนอีกคนคืออาบูล อลา เมาดูด้ี (Abul Ala Maududi) แหงปากีสถาน ซ่ึงมี
อิทธิพลทางความคิดอยางมากตอ Qutb, ฟารัก และมุสลิมกลุมอ่ืนๆอีกมาก ในเอกสารป 1969 น้ัน 
เมาดูด้ี เชื่อวา อิสลามคืออุดมการณปฏิวัติ และจิฮาดคือการตอสูแบบปฏิวัติถาวรเพื่อสรางระบบ
อิสลามสากล  เพ่ือการนี้ เมาดูด้ีเสนอใหมุสลิมผูกมัดตนเองในการทําจิฮาดเพ่ือขับเคี่ยวทุกทางในการ
กําจัดการกดขี่, คอรรัปชั่น และการแสวงประโยชนจากผูอ่ืน รวมทั้งทําการจัดระเบียบที่เปนธรรมของ
พระเจาขึ้นบนโลก 

                                                
2 สรุปและเรียบเรียงจาก หัวขอ “Islamic Radicalism and the Local Politics of Jihad” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของบทความเดียวกัน เพ่ือประกอบการทําความเขาใจในการ review งาน  ผูวิจารณเห็นวาไหนๆก็ทํามาแลว จึง
ผนวกแนบทายใหดูกันดวย 
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ดวยแรงบันดาลใจจากตรรกะการปกครองของอิบน เทมิยยะ และการสนับสนุนการตอสูทาง
การเมืองของเมาดูด้ี  Sayyid Qutb ไดนิยามจิฮาดอยางไมประนีประนอม วาเปนการตอสูดวยอาวุธ
เพ่ือปกปองอิสลามจากความอยุติธรรมและการกดขี่ของรัฐบาลที่ตอตานอิสลามและลัทธิลาอาณา
นิคมใหมของคนตะวันตก และเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนอีกดวย  ดวยความคิดแบบกลุม kwawarij 
ในประวัติศาสตรยุคแรกๆที่ความไมเห็นดวยของมุสลิมสามารถกลายเปนความรุนแรง สงคราม
กองโจร หรือการปฏิวัติในนามอิสลามไดน้ัน  Qutb ยังยืนยันตอไปดวยวามุสลิมที่ปฏิเสธการเขารวม
การตอสูดังกลาว จะถือวาเปนศัตรูของพระเจา ตองถูกขับออกจากศาสนา (takfir) และควรถูกลงโทษ
และฆาไปพรอมกับศัตรูอ่ืนๆของพระเจา  วิธีการตีความเชิงศาสนาและการเมืองของ Qutb เปนแรง
บันดาลใจใหกับการตอสูกับความชั่วรายจํานวนมาก ตั้งแตการลอบสังหารประธานธิบดีอันวา ซาดัต
แหงอียิปต, กลุมจิฮาดในอัฟกานิสถาน, และเหลาสาวกของอุซมะ บิน ลาดิน และกลุมอัลกอรอิดะห 

ความคิดสุดขั้วเรื่องจิฮาดใหมอีกแหลงหน่ึงมาจาก มูฮัมหมัด ฟารัก ที่แสดงอุดมการณอยาง
ชัดเจนในหนังสือเร่ือง Neglected Duty (แปลเปนภาษาอังกฤษเมื่อ 1986) ฟารักใชความคิดเรื่องจิ
ฮาดของเมาดูด้ี, อิบน เทมิยยะ, และ Qutb อยางหนักหนวงในการเสนอขอสรุปสุดขั้วเกี่ยวกับเง่ือนไข
ของโลกมุสลิมและโดยเฉพาะในประเทศอียิปต  เขาเชื่อวาความเสื่อมของสังคมมุสลิมน้ัน นาจะมา
จากกลุมที่กลอมเกลาใหชุมชนมุสลิมเชื่อวาจิฮาดเร่ืองไรความรุนแรง  การฟนคืนโลกมุสลิมใหมสู
หนทางอิสลามนั้น ขึ้นอยูกับการแกไขความหมายของจิฮาดใหถูกตองแทจริง ซ่ึงเปนภารกิจที่ถูก
หลงลืมละเลยไป  ขอเสนอสุดขั้วเรื่องจิฮาดของฟารักสามารถสรุปได 5 ประการ ดังนี้ 1) มุสลิมผู
ศรัทธาควรประกาศจิฮาดตอรัฐบาลและประเทศที่เขียนกฎหมายโดยคนนอกศาสนา  2) ความรวมมือ
ใดๆที่มีตอรัฐบาลนอกรีตที่อางวาเปนมุสลิมน้ัน ถือวาเปนบาปและบทลงโทษตอผูปกครองเหลานี้คือ
ความตาย  3) การทําจิฮาดอยางสืบเนื่องตอรัฐนอกรีตคือพันธกิจสูงสุด  4) การตอสูดวยอาวุธเปน
รูปแบบที่ยอมรับไดเพียงอยางเดียวของจิฮาด แตควรใชเพ่ือเหตุผลทางศาสนาเทานั้น ไมควรมาจาก
เหตุผลทางโลกยของชาติ  5) มุสลิมทุกคนตองเรียนรูเร่ืองจิฮาด และไมควรหาขออางหลบหลีกการ
ฝกฝนจิฮาด   

นอกจากนี้ ฟารักยังเสนอวาเนื่องจากจิฮาดเปนหนาที่ของปจเจก เยาวชนจึงไมจําเปนตอง
ไดรับการอนุญาตจากพอแมกอนเขารวม  ประเด็นนี้สําคัญมาก กลาวคือ จิฮาด ซ่ึงแตเดิมจาก
ศตวรรษที่ 9 ถูกถือเปนพันธกิจแบบรวมหมู (collective duty) ที่ตองมีจํานวนมุสลิมเขารวมมากพอ 
ไดถูกเปลี่ยนไปสูพันธกิจแบบปจเจก (individual duty) เพ่ือใหทุกคนสามารถปฏิบัติได  หนาที่นี้แม
ไมไดมีถูกกําหนดเปนขอบังคับเหมือนหลักหาประการของอิสลาม แตก็ไดกลายเปนหลักขอที่หกไป
แลว เพราะมุสลิมที่ไมทําตามจะถูกถือวาตองตกนรก  ดวยเหตุน้ี ฟารัก วิศวกรผูซ่ึงไมเคยเรียน
ศาสนาอยางเปนทางการ ไดเพ่ิมหลักขอที่หกเรื่องจิฮาดเขาไปในอิสลาม ซ่ึงเปนขอที่ถูกหลงลืมและ
ลดความสําคัญไปโดยอุลามะ (ulama) และมุสลิมสวนใหญ  หลักคําสอนแบบสุดขั้วเรื่องจิฮาดน้ีถูก
แปลงไปเปนจิฮาดในกิจกรรมทางการเมือง และการใชหนทางแหงความรุนแรง กระทั่งการลอบ
สังหารประธานธิบดีซาดัตดวย 

จากพัฒนาการของความหมายและวิถีปฏิบัติของเรื่องจิฮาดตั้งแตศตวรรษที่ 14 ผานนักคิด
มุสลิม 4 คนหลักๆ จนกลายเปนอุดมการณสุดขั้วที่ทรงอิทธิพลในปจจุบัน จิฮาดถูกอางถึงในฐานะ
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หนทางเรงดวนในการจัดปรับความสัมพันธระหวางมุสลิมกับชาวตะวันตกนอกรีต รวมทั้งกับมุสลิมที่
ทรยศตอหลักสูงสุดของอิสลามแลวเปดโอกาสในตางชาติเขามาโกงกินบานเมืองได  อยางไรก็ตาม 
การเคลื่อนไหวเรียกรองใหมุสลิมทั่วโลกทําจิฮาดในพื้นที่ตางๆของโลก เชน ปาเลสไตน หรือแควน
แคชเมียรน้ันไมประสบความสําเร็จมากนัก  จนกระทั่งทศวรรษที่ 1980s การรุกรานของโซเวียตใน
อัฟกานิสถานเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหเกิดการฟนคืนใหมของการทําจิฮาดเพื่อขับไลคนนอก
ศาสนาออกไปจากประเทศมุสลิมในฐานะเปนภารกิจของปจเจกมุสลิมทุกคนที่สามารถทําได  
ความสําเร็จและประสบการณของกลุมมูจาฮิดิน (mujahidin) ในอัฟกานิสถานในปลายทศวรรษ 
1980s และการลมสลายของจักรวรรดิโซเวียตในเวลาตอมา ทําใหนักรบศาสนาเหลานี้เกิดความ
เชื่อม่ันและภาคภูมิใจ ทําใหความหมายและปฏิบัติการของอุดมการณทางการเมืองแบบจิฮาดสุดขั้ว
ไดกระจายไปทั่วโลกมุสลิม พรอมกับการขยายตัวของกองกําลังและสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของเหลานักจิ
ฮาด เกิดเปนเครือขายขบวนการเคลื่อนไหวแบบสุดขั้วจํานวนมาก จนกลายเปนจิฮาดระดับโลก 
(global jihad) ขึ้นมา  โลกทัศนแบบจิฮาดสุดขั้วที่เกิดขึ้นในระดับโลกนี้ เม่ือผนวกกับอุดมการณ
ชาตินิยมมาเลยในชวงตนของการเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดน กลายเปนปจจัยเบื้องหลังความรุนแรง
ในชายแดนภาคใตของไทยที่กําลังขยายตัวมากขึ้น 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน การทําใหการเมืองอิสลามไปสูความสุดขั้ว (radicalization) ทําให
เกิดขบวนการเคลื่อนไหวและพรรคการเมืองอิสลามสุดขั้วใหมขึ้น  ในขณะที่การเมืองของมุสลิมฝาย
ตอตานในชวงทศวรรษที่ 1960s-1970s ในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, และฟลิปปนสถูกนําโดยผูนํา
ที่รับการศึกษาทางโลกย  พอถึงชวงทศวรรษ 1980s-1990s กลับมีการเกิดขึ้นของขบวนการ
เคลื่อนไหวสุดขั้วที่มีเครือขายขยายกวางขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนอุดมการณและวาทกรรมตางๆก็มาจาก
ความคิดและคุณคาทางศาสนาอยางหนักหนวง  แมแตในสิงคโปร, มาเลยเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงมี
การเมืองมุสลิมในลักษณะเปนแบบสายกลาง (moderate) มาตลอด ก็เร่ิมมีการขยายเครือขายกอง
กําลังจิฮาดสุดขั้วมากขึ้นในทศวรรษที่ 1990s  ลัทธิอิสลามสุดขั้วทั้งในภูมิภาคอื่นและภูมิภาค
อาเซียนไดกระตุนใหกลุมเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนที่กําลังออนแรงมองเห็นหนทางใหมในการตอสู
ทางการเมือง  พวกเขารับทหารผานศึกกลุมมูจาฮิดินจากอัฟกานิสถานเขามา  ในป 1995 จึงเกิด
กลุมมูจาฮิดินอิสลามแหงปตานี (Islamic Mujahihin Movement of Patani : GMIP) ขึ้น 

นอกจากนี้ ปรากฏการณการรุกรานอัฟกานิสถานและอิรักของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนทหาร
ตางชาติที่เขาไปในสังคมมุสลิมตางๆอยางตอเน่ืองยิ่งทําใหมุสลิมตางๆในประเทศไทยรับรูถึงความ
เจ็บช้ําในโลกมุสลิมและเลือกหนทางสุดขั้วมากขึ้นไปอีก  ชวงป 2001-2003 กองกําลังเหลานี้ได
ประสานกันโจมตีตามจุดตางๆดวยเทคนิคที่สลับซับซอนแปลกใหมมากขึ้นเรื่อยๆ  ในระยะตอมาก็
เห็นไดชัดวากลุมเหลานี้เปนกลุมทองถิ่นที่เขารวมตอสูเพ่ือเรียกรองอิสรภาพทางเชื้อชาติและศาสนา 
และเห็นไดชัดวากลุมจิฮาดสุดขั้วไดผสานรวมเขากับกลุมเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนไปเรียบรอย
แลว  ดังน้ัน ความขัดแยงในชายแดนภาคใตของไทยนี้ จึงกลายเปน “สงครามอุดมการณ” ที่การตอสู
ทางการเมืองเร่ืองจิตใจและความรูสึกเปนเรื่องที่ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

นอกจากการเกิดขึ้นของอิสลามสุดขั้วในระดับโลกและภูมิภาคแลว การยอมรับการตีความ
แบบสุดขั้วทางการเมืองของอิสลามและจิฮาด กระทั่งเกิดเปนกองกําลังมุสลิมจํานวนมาก ก็เปนผลมา
จากบริบทและสภาพแวดลอมในทองถิ่นมากมาย ไดแก ความไมไววางใจกันที่หยั่งรากลึก, ความ
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ระแวงสงสัยกันระหวางคนมุสลิมทองถิ่นกับเจาหนาที่รัฐ, เครือขายกิจกรรมผิดกฎหมายจํานวนมาก, 
การรุกคืบของการพัฒนาไปสูความทันสมัยแบบตะวันตกโดยเนนเศรษฐกิจ ดวยการคาบริการทาง
เพศ สุราและของมึนเมา, การบริหารภาครัฐที่ออนแอและฉอฉล, ความยากจนและการกีดกันสิทธิ
อยางกวางขวาง, ปญหาการคายาเสพติดอยางดกดื่น, ความไมเปนธรรมทั้งที่เปนจริงและในความ
รับรูของผูคน   สภาพการณเหลานี้ เม่ือรวมกับความรูสึกไมม่ันคงในจิตใจและแปลกแยกของคน
มุสลิม รวมทั้งรูสึกวาชุมชนมุสลิมกําลังเขาสูความเสื่อม จากการสูญเสียความภาคภูมิใจในหลักการ
ทางศาสนา เม่ือเผชิญกับการรุกคืบของวิถีชีวิตสมัยใหม สิ่งเหลานี้ยอมเปนหนอเชื้ออยางดีสําหรับ
การรับความเชื่อม่ันและสํานึกอยางใหมอันเปนผลจากการฟนคืนของอิสลามในระดับโลกและความ
ขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ กลายเปนสํานึกโหยหาอดีตของอารยธรรม
ของอิสลามในอดีต ทั้งดานประวัติศาสตร วรรณคดี ปรัชญา และศาสนศาสตร จนกลายเปนกองกําลัง
จิฮาดสุดขั้วและเกิดเปนความรุนแรงในชายแดนภาคใตน่ันเอง   


