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การเข้าไปมีบทบาทในตะวันออกกลางของชาติมหาอ านาจภายนอกภูมิภาค  นับตัง้แต่

สงครามอิรัก ค.ศ. 2003 ท าให้เกิดการรวมตัวของนักรบมุสลิมขึน้เป็นกลุ่มติดอาวุธกระจายไปอยู่ใน
ประเทศต่างๆ ในตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะการเข้าไปมีบทบาทในการต่อต้านการยึดครองอิรักของ
สหรัฐฯ เหตกุารณ์นีท้ าให้นกัรบมสุลิมจ านวนมากเข้าไปยงัอิรักและรวมตวัขึน้เป็นเครือข่ายติดอาวธุ กลุ่ม
ท่ีมีบทบาทมากคือ กลุม่ญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด ท่ีน าโดยนายอบ ูมสูอบั อลั-ซอร์กาวี ซึง่มุง่โจมตี
สหรัฐฯ และรัฐบาลชีอะห์ของอิรัก  ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากชาวซุนนีในอิรักเป็นจ านวนมาก 
ปฏิบตัิการของกลุม่ท่ีใช้ความรุนแรงได้น าไปสูก่ารปราบปรามจากสหรัฐฯ จนกระทัง่ ค.ศ. 2006 ซอร์กาวี
เสียชีวิตจากการโจมตี หลงัจากนัน้ถือได้วา่เป็นช่วงท่ีกลุม่นีพ้ยายามฟืน้ฟคูวามเข้มแข็งจากการโดนโจมตี 
และปรับภาพลกัษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นอิรักมากขึน้ โดยเปลี่ยนช่ือกลุ่มเป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก 
หรือไอเอสไอ และมีเป้าหมายใหญ่ขึน้คือ การตัง้รัฐอิสลามในอิรัก จนเมื่อ นายอบู บกัร อลั-บัฆดาดี ขึน้
เป็นผู้น ากลุ่มใน ค.ศ. 2010 โดยมียุทธศาสตร์เร่งฟื้นฟูความเข้มแข็งของกลุ่ม กลุ่มจึงฟื้นตวัได้มากขึน้ 
และเมื่อสหรัฐฯ ถอนทหารออกจากอิรักใน ค.ศ. 2011 กลุ่มไอเอสไอก็สามารถระดมนักรบและเพ่ิม
จ านวนปฏิบัติการในอิรัก  เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียในปีเดียวกัน  กลุ่มไอเอสไอจึงขยาย
ปฏิบตัิการเข้าไปในซีเรีย เพ่ือตอ่ต้านรัฐบาลซีเรียและเปลี่ยนช่ือกลุม่เป็น กลุม่รัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย 
หรือไอซิส กลุ่มไอซิสสามารถยึดพืน้ท่ีได้เป็นจ านวนมาก  และน าไปสู่การประกาศตัง้รัฐอิสลาม และ
เปลี่ยนช่ือเป็น กลุ่มรัฐอิสลาม หรือไอเอสใน ค.ศ. 2014 จากนัน้ กลุม่ได้ขยายปฏิบตัิการออกไปนอกอิรัก
และซีเรีย ท าให้นานาประเทศผนึกก าลงักนัเพ่ือปราบปราม จนในท่ีสดุ ใน ค.ศ. 2017 รัฐอิสลามท่ีจดัตัง้
ขึน้ได้ลม่สลาย กลุม่ไอเอสจงึเกือบหมดบทบาทลงในอิรักและซีเรีย 
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The role of the major powers outside Middle East since the Iraq War in 2003 led 

Muslim fighters to group themselves into various armed forces which then spread to various 
Middle Eastern countries. They participated in resisting the U.S. occupation of Iraq. This 
situation induced a large number of Muslim militiamen to pour into Iraq and form armed forces 
networks. The most prominent group was Jama'at al-Tawhid wal-Jihad or JTJ, led by Abu 
Musab al-Zarqawi, which aimed to attack both the U.S. and the Shia government in Iraq 
and the group then received support from the Sunni people. These violent operations resulted 
in U.S. repression until 2006 and Zarqawi was killed in an attack. Afterwards, there was a 
period of revival of attacks and attempted to rebrand the group by changing their name to the 
Islamic State of Iraq or ISI. Their aims were expanded to establish an Islamic state in Iraq. In 
2010, Abu Bakr al-Baghdadi became the leader with the intention of making it stronger. The 
withdrawal of American soldiers from Iraq in 2011 enabled ISI to recruit new members and 
carried out many operations. When a civil war in Syria broke out in the same year, ISI then 
expanded its operations into Syria to oppose the Syrian government and changed the name of 
the group to Islamic State of Iraq and Syria or ISIS. This enabled ISIS to occupy larger areas 
and led to the declaration of the establishment of Islamic State. The name was then changed 
to Islamic State or IS in 2014. Their operations beyond Iraq and Syria brought many countries 
into action against IS. As a result, the short-lived Islamic State collapsed in 2017 and IS almost 
lost its role in Iraq and Syria. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เหตุการณ์ 9/11 ท่ีกลุ่มก่อการร้ายมุ่งโจมตีศูนย์กลางทุนนิยมอย่างตึก World Trade ท่ี
สหรัฐฯในค.ศ. 2001 ท าให้ประชาคมโลกตระหนกัถึงภยัการก่อการร้าย ท่ีสร้างความหวาดกลวัและ
ความเสียหายเป็นวงกว้าง น าไปสู่การก าหนดนิยามการก่อการร้ายขึน้ใหม่ว่าเป็น การใช้ความ
รุนแรง ท่ีมุ่งให้เกิดความกลวั ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง โดยมีเป้าหมายทาง
การเมือง1  และหลงัจากเหตกุารณ์ 9/11 ได้เกิดวาทกรรมท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
การก่อการร้ายคือ ความบ้าคลั่ง ไร้เหตุผล อิสลาม และหัวรุนแรง2  จากวาทกรรมและเหตุการณ์ 
9/11 ได้น าไปสู่การจัดการกับการก่อการร้ายในรูปของ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (War on 
Terror)”  

การก่อการร้ายไม่ใช่ปัญหาใหม่ท่ีเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของโลก แตเ่ป็นปัญหาท่ีมี
พฒันาการและประวตัศิาสตร์มายาวนาน หากแตเ่หตกุารณ์ 9/11 เป็นจดุเปล่ียนท่ีส าคญัของการก่อ
การร้าย ท่ีแสดงให้เห็นว่ากลุม่ก่อการร้ายมีการเปล่ียนแปลงแนวคดิ อดุมการณ์ ยทุธศาสตร์ รูปแบบ
ปฏิบตัิการท่ีตา่งไปจากท่ีเคยมีมาในอดีต3  ท าให้ประชาคมโลกหนักลบัมาตระหนกัถึงภยัการก่อการ
ร้ายรูปแบบใหม่อีกครัง้หนึง่ อนัน าไปสู่การประกาศสงครามตอ่ต้านการก่อการร้ายขึน้ทัว่โลก ในวนัท่ี 
20 กันยายน ค.ศ.20014  ภายใต้การน าของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร โดยได้รับการสนับสนุน
จากองค์การระหว่างประเทศอยา่งสหประชาชาติ (United Nations - UN) และนาโต้ (NATO) ซึ่งเน้น
การใช้ก าลงัทางทหารและความร่วมมือด้านการข่าวเพ่ือกวาดล้างกลุม่ก่อการร้ายด้วยงบประมาณ
มหาศาล แตปั่ญหาการก่อการร้ายนอกจากจะยงัไม่ได้หมดไป กลบัขยายตวัเพิ่มมากขึน้ในรูปของ
การรวมตวักนัของกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวธุขึน้เป็นเครือข่าย ความถ่ีและความรุนแรงของ
ปฏิบตักิารได้ยกระดบัมากขึน้เร่ือยๆ พืน้ท่ีของปฏิบตัิการได้ขยายไปทัง้ในตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และในโลกตะวนัตกด้วย หลังนายโอซามะ บิน ลาเดน หวัหน้ากลุ่มอัล
กออิดะห์ (Al-Qaeda) ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นผู้ วางแผนก่อเหตุการณ์ 9/11ถูกสงัหารในค.ศ. 2011 
ปัญหานีก้็ไม่ได้หมดไป แต่กลบัเกิดกลุ่มใหม่อย่างกลุ่มรัฐอิสลาม หรือ ไอ เอส (Islamic State - 

                                                           
1 ศราวฒิุ อารีย์.  (2550).  การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม.  หน้า 51. 
2 กฤดิกร วงศ์สวา่งพานิช.  (2559).  Thou Shall Fear : เจ้าจงตื่นกลัว การก่อการร้าย ความรุนแรง และการครอบง า.  หน้า 27. 
3 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2554).  การก่อการร้ายร่วมสมัย.  หน้า 19-20. 
4 Tamplin, Harley.  (2016).  It’s been 15 years since George W. Bush declared ‘War on Terror’.  (online). 
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IS) [ท่ีถกูมองวา่มีศกัยภาพและความโหดร้ายมากกวา่กลุม่อลักออิดะห์] ท่ีทัว่โลกมองว่าเป็นกลุ่มก่อ
การร้าย และมีศกัยภาพ มีความโหดร้ายมากกว่ากลุ่มอลักออิดะห์ แตท่างกลุ่มไอเอสเองกลบัไม่ได้
มองว่าตนเองเป็นกลุ่มก่อการร้าย แตเ่ป็นนกัรบมสุลิมท่ีต้องการสร้างรัฐอิสลามเหมือนท่ีเคยมีมาใน
อดีต5  

การเกิดขึน้ของกลุ่มไอเอสท่ีสร้างความภาพความโหดร้ายได้มากกว่ากลุ่มอลักออิดะห์นัน้ 
เน่ืองมาจาก กลุ่มไอเอสเป็นกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงท่ีมีแนวคิดสุดโต่ง การปฏิบัติการของกลุ่ม  
ไอเอสเป็นการใช้ความรุนแรงเพ่ือสร้างความหวาดกลวัให้แก่ประชาชน รวมไปถึงแนวคิดในการสร้าง
รัฐอิสลาม ท าให้ในค.ศ. 2014 กลุ่มไอเอสสามารถขยายพืน้ท่ีปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถยึดครองพืน้ท่ีในอิรักและซีเรีย ได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งพืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม 
ไอเอส มีผู้ประเมินว่ามีขนาดถึง 90,000 ตารางกิโลเมตร6  หรือมีขนาดใหญ่กว่าประเทศจอร์แดน ซึ่ง
ยงัไม่เคยมีกลุ่มติดอาวธุกลุ่มไหนท่ีสามารถท าได้ นกัวิชาการบางคนเปรียบเทียบขนาดพืน้ท่ีภายใต้
อิทธิพลของกลุ่มไอเอสกบัประเทศจอร์แดน เน่ืองจากจอร์แดนถือเป็นพืน้ท่ีต้นก าเนิดของขบวนการท่ี
ได้พัฒนามาเป็นกลุ่มไอเอส และนายอบู มุสอับ อัล-ซอร์กาวี (Abu Musab al-Zarqawi) ผู้ ก่อตัง้
กลุ่มไอเอสก็เป็นชาวจอร์แดน7  การยึดพืน้ท่ีเพ่ือสร้างรัฐอิสลามนัน้ท าให้กลุ่มไอเอสมีพืน้ท่ีและฐาน
ท่ีมั่นท่ีแน่นอน ต่างกับกลุ่มอัลกออิดะห์ท่ีมุ่งโจมตีกองก าลังต่างชาติในพืน้ท่ี ท่ีถูกยึดครอง 
ปฏิบตัิการของกลุ่มอลักออิดะห์จึงมีพืน้ท่ีท่ีจ ากัด แต่การสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
กบฏและประชาชนในพืน้ท่ีปฏิบตัิการ ท าให้กลุ่มอลักออิดะห์ได้รับความนิยมมากกว่ากลุ่มไอเอสท่ี
ได้รับการตอ่ต้านเพราะปฏิบตัิการท่ีมีความสดุโตง่จนสร้างความหวาดกลวัให้แก่ประชาชน 

กลุ่มไอเอสไม่ได้เพิ่งเกิดขึน้ในค.ศ. 2014 แต่เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่ม
ติดอาวุธในอิรักเพ่ือต่อต้านการเข้ามายึดครองของสหรัฐฯในสงครามอิรักเม่ือ ค.ศ. 2003 ซึ่งการ
รวมตัวเพ่ือต่อต้านมหาอ านาจนอกภูมิภาคในลักษณะเช่นนี ้เคยเกิดขึน้มาแล้วในช่วงสงคราม
อฟักานิสถาน ค.ศ. 1979 ซึ่งนายอบู มุสอบั อลั-ซอร์กาวี ได้เข้าร่วมในสงครามอฟักานิสถาน ต่อมา
ได้รวมตวักับนักรบมุสลิมกลุ่มอ่ืนๆ ขึน้เป็นเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธ และพัฒนามาเป็นกลุ่มไอเอส 
กลุ่มไอเอสได้ประกาศช่ือกลุ่มอย่างเป็นทางการในช่ือ กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก ( Islamic State of 
Iraq - ISI) ใน ค.ศ. 2006 กล่าวได้ว่า สถานการณ์ในอิรักได้เปิดโอกาสให้กลุ่มไอเอสเข้าไปมีฐานท่ี
มั่นและปฏิบตัิการ โดยสงครามอิรักท่ีสหรัฐฯเข้าไปรุกรานนัน้ได้ท าให้เกิดการหลั่งไหลของนักรบ

                                                           
5 จรัญ มะลลูีม.  (2557).  รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย The Islamic State of Iraq and Syria.  (ออนไลน์). 
6 ยอดชาย วิถีพานิช.  (2558).  ไอเอส กลุ่มก่อการร้ายที่โลกต้องจับตามอง.  (ออนไลน์). 
7 Kerr, Gordon.  (2016).  A Short History of the Middle East from Ancient empires to Islamic State.  p. 178. 



  3 

มสุลิมเข้าไปยงัอิรักเป็นจ านวนมาก ซึง่มีเปา้หมายในการตอ่ต้านสหรัฐฯและชาติตะวนัตก เกิดการ
รวมกลุ่มกันขึน้เป็นเครือข่ายโดยมีจุดมุ่งหมายในการต่อต้านการเข้าไปยึดครองของมหาอ านาจ
นอกภูมิภาค ส่วนในพืน้ท่ีซีเรียนัน้ต่างไปจากอิรัก บาชาร์ ฮาฟิซ อัล -อัสซาด (Bashar Hafez al-
Assad) ผู้น าซีเรียไม่ได้เป็นศตัรูโดยตรงของสหรัฐฯ จึงไม่ได้เกิดการหลัง่ไหลของนกัรบมุสลิมเพ่ือ
ตอ่ต้านมหาอ านาจตะวนัตกในซีเรีย แตเ่ป็นสถานการณ์ความรุนแรงในลกัษณะของสงครามกลาง
เมือง ท่ีเป็นความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลอสัซาด และกลุม่ตอ่ต้านรัฐบาลท่ีน าโดย กองทพัปลดแอก
ซีเรีย (Free Syrian Army - FSA) กลุ่มไอเอสใช้โอกาสท่ีซีเรียเกิดความวุ่นวายเข้ายึดพืน้ท่ีทาง
เหนือของซีเรียเป็นฐานท่ีมัน่ กลุ่มไอเอสจงึยิ่งเติบโตขึน้ การยึดครองพืน้ท่ีทัง้ในอิรักและซีเรียท าให้
กลุ่มไอเอสถือได้ว่า เป็นกลุ่มท่ีมีฐานท่ีมั่น มีรูปแบบปฏิบัติการ และจุดมุ่งหมายท่ีเป็นรูปธรรม
มากกว่ากลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธอ่ืนในภูมิภาค และสามารถสร้างความเข้มแข็งขึ น้มาได้
อยา่งรวดเร็วจนท าให้เป็นกลุม่ท่ีเข้มแข็งและโหดเหีย้มท่ีสดุกลุม่หนึง่  

ความเข้มแข็งของกลุม่ไอเอสนัน้มีหลายปัจจยัท่ีสนบัสนนุ ซึ่งปัจจยัในด้านแหลง่เงินทนุนัน้
ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลส่งต่อการเติบโตของกลุ่ม แหล่งเงินทุนหลกัมาจากการขายน า้มนั จากบ่อ
น า้มันในพืน้ท่ีท่ียึดได้ในซีเรียและอิรัก โดยขายผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาถูกกว่าตลาด น า้มัน
สามารถสร้างรายได้ให้กบักลุ่มไอเอสเป็นจ านวนมากกวา่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่เดือน8  สง่ผลให้
การค้าน า้มันเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มท่ีถูกน ามาใช้ในการปฏิบตัิการทางทหาร และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบตัิการ ส่งผลให้กลุ่มไอเอสสามารถปฏิบตัิการได้มีประสิทธิภาพมาก 
เชน่ การดดัแปลงโดรนให้สามารถใช้ในการโจมตีทางอากาศได้ หรือ การดดัแปลงโดรนพาณิชย์มา
ใช้ในการทิง้ระเบิด และยงัมีการใช้โดรนในภารกิจอ่ืนๆ เช่น การลาดตระเวน การชีเ้ปา้ รวมถึงใช้
โดรนเป็นระเบิดแสวงเคร่ือง นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านส่ือและสิ่งพิมพ์เพ่ือสร้าง
ภาพความโหดร้ายของกลุ่มต่อสายตาประชาคมโลก และยังได้ใช้ส่ือสังคม (social media) 
อย่างเช่น Facebook, Twitter, Youtube เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่แนวคิด อุดมการณ์ และ
ผลงานในพืน้ท่ีต่างๆ ผลของการใช้ส่ือสังคม นอกจากจะสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้ คนแล้ว ยัง
สามารถชกัจงูคนจากทัว่โลกท่ีมีความคิด ความเช่ือคล้ายๆ กนัให้หนัมาเข้าร่วมกบักลุม่ไอเอส 

ปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอสในการใช้ความรุนแรงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ท าให้เกิด
การต่อต้านกลุ่มไอเอสจากประชาชนและกลุ่มติดอาวุธภายในอิรักและซีเรีย และท าให้ทั่วโลก
ตระหนกัถึงภัยก่อการร้ายอีกครัง้ท่ีรุนแรงมากกว่าท่ีเคยมีมา ส่งผลให้มหาอ านาจภายนอกภูมิภาค
อย่าง สหรัฐฯและรัสเซียเข้าไปด าเนินนโยบายต่อต้านกลุ่มไอเอส การเข้าไปของมหาอ านาจท าให้

                                                           
8 ประชาชาติธุรกิจ.  (2558).  เจาะข้อมูลอุตสาหกรรมน า้มัน “ไอเอส”.  (ออนไลน์). 



  4 

กลุ่มไอเอสประสบปัญหาในการขยายพืน้ท่ีปฏิบัติการ ท าให้ในช่วงค.ศ. 2017 กลุ่มไอเอสได้เสีย
พืน้ท่ีส าคญัทัง้ในอิรักและซีเรียซึง่เคยเป็นท่ีมัน่ส าคญัของกลุม่  

การศึกษาเร่ือง พัฒนาการของกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรีย ค.ศ. 2006-2017 จะท าให้
ทราบถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของกลุ่มไอเอส ตัง้แต่การเกิดขึน้ การขยายอ านาจ 
จนกระทัง่การลดบทบาทลงในอิรักและซีเรีย รวมไปถึงบริบทท่ีท าให้กลุ่มไอเอสขึน้มามีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด ซึ่งขณะท่ีทั่วโลกมองว่ากลุ่มไอเอสเป็นกลุ่มก่อการร้าย แต่กลุ่มไอเอสเองไม่ได้มองตัวเอง
เช่นนัน้ การศกึษานีจ้ึงเป็นการมุ่งหาค าตอบทัง้จากมมุของกลุ่มไอเอสด้วย และตอบค าถามท่ีว่าใคร
เป็นผู้ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการเติบโตของกลุ่มไอเอส ซึ่งมีงานท่ีศกึษาเก่ียวกบักลุ่มไอเอสอยู่บ้าง แตย่งัไม่มี
งานท่ีศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ นอกจากนีจ้ะช่วยให้เข้าใจกลุ่มก่อการร้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลงึกนัอีกด้วย  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฒันาการของกลุม่ไอเอส ในอิรักและซีเรีย ระหวา่งค.ศ. 2006-2017 
2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฒันาการและการด ารงอยูข่องกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรีย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์นีมุ้่งศึกษากลุ่มไอเอส (Islamic State - IS) ในประเด็นประวัติการจัดตัง้ 

สภาพการณ์ในอิรักและซีเรียท่ีเอือ้ต่อการเติบโต ปฏิบตัิการในอิรักและซีเรีย และการลดบทบาทลง
ในอิรักและซีเรียของกลุ่มไอเอส โดยเร่ิมตัง้แต่การเกิดช่ือกลุ่มไอเอสไอ หรือกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก 
(ISI) ในค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นช่ือแรกของกลุ่มก่อนมีการเปล่ียนมาใช้ช่ือกลุ่มไอเอส (IS) จนถึงการลด
บทบาทในอิรักและซีเรียของกลุ่มไอเอสในค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นผลมาจากการเสียพืน้ท่ี ท่ี เป็น
ยทุธศาสตร์ส าคญัในอิรักและซีเรีย  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้านีผู้้ วิจัยใช้ข้อมูลท่ีเป็นหลักฐานชัน้ต้น (Primary Sources) เช่น ค า
แถลงการณ์ นิตยสารของกลุ่มไอเอส และหลักฐานชัน้รอง (Secondary Sources) เช่น บทความ 
หนงัสือ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ข่าวจากส านกัข่าวต่างๆ และวิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
การก่อการร้ายในอิรักและซีเรีย แล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Approach) และน าเสนอข้อมลูแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การก่อการร้าย (Terrorism) หมายถึง  การกระท าท่ีใช้ความรุนแรงของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคล มุ่งให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ เพ่ือก่อให้เกิดความหวาดกลัว โดยมีเป้าหมายทาง
การเมือง 

การระเบิดพลีชีพ หรือการระเบิดฆ่าตวัตาย (Suicide Bomb) หมายถึง การก่อเหตโุดยใช้
วตัถุระเบิดผกูติดกับตวัและเคล่ือนท่ีเข้าหาเป้าหมาย เพ่ือระเบิดเป้าหมายไปพร้อมกับตวัผู้ก่อเหต ุ
ในปัจจุบนัก าหนดให้ใช้ค าว่า การะเบิดฆ่าตวัตายเพราะถือเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกต้อง ไร้มนุษยธรรม 
ต่างจากค าว่า พลีชีพ ท่ีส่ือถึงการเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาบางสิ่ง ซึ่งในงานวิจัยนีจ้ะใช้ค าว่า การ
ระเบิดพลีชีพ เน่ืองจากศึกษาในมุมของกลุ่มติดอาวุธท่ีมองว่า การกระท าดงักล่าวถือเป็นวิธีการท่ี
ชอบธรรมและกล้าหาญ เป็นการสละชีวิตเพ่ือปกปอ้งแผ่นดินของตน 

ชีอะห์ (Shia) หมายถึง มุสลิมท่ีเช่ือเร่ืองการสืบเชือ้สายของผู้น า ว่าต้องมาจากครอบครัว
ของศาสดาเทา่นัน้ โดยมีอะลี เป็นอิหม่ามคนแรก ซึ่งมสุลิมชีอะห์ถือเป็นประชากรสว่นน้อยของผู้นบั
ถือศาสนาอิสลาม โดยอิหร่านเป็นประเทศท่ีมีมสุลิมชีอะห์อาศยัอยูม่ากท่ีสดุ 

ซุนนี (Sunni) หมายถึง มสุลิมท่ีเช่ือว่าผู้น าสามารถมาจากการเลือกตัง้ แตง่ตัง้ หรือมาจาก
เผา่พนัธุ์ของศาสดา(กร็ุอยช์) ซึง่มสุลิมซุนนีถือเป็นประชากรสว่นใหญ่ของศาสนาอิสลาม 

ญิฮาด (Jihad) หมายถึง การตอ่สู้ในแนวทางอิสลาม 
มญูาฮิดีน (Mujahideen) หมายถึง นกัตอ่สู้หรือนกัรบ 
รัฐอิสลาม (Islamic State) หมายถึง พืน้ท่ีภายใต้การปกครองของคอลีฟะห์ หรือกาหลิบ 

(Caliph) โดยใช้กฎหมายชารีอะห์ในการปกครอง ซึ่งคอลีฟะห์จะเป็นผู้น าสูงสุดท่ีดแูลกิจการทาง
ศาสนาและกิจการของรัฐ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงพฒันาการของกลุม่ไอเอส ในอิรักและซีเรีย ระหวา่งค.ศ. 2006-2017 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฒันาการและการด ารงอยู่ของกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรีย 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบั พฒันาการของกลุ่มไอเอส ในอิรัก

และซีเรีย ระหวา่งค.ศ. 2006-2017 ได้แก่ 
1. งานเขียนท่ีวา่ด้วยเร่ือง การก่อการร้าย 
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ในขณะท่ีทัว่โลกระบวุา่กลุม่ไอเอสเป็นกลุม่ก่อการร้าย แตก่ลุ่มไอเอสเองนัน้ไมไ่ด้
มองวา่ตนเป็นกลุม่ก่อการร้าย จงึน าไปสูก่ารพิจารณานิยามและความหมายของการก่อการร้าย ซึ่ง
มีงานเขียนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค านิยามการก่อการร้ายไว้เป็นจ านวนมาก 

กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.  (2559).  THOU SHALL FEAR : เจ้าจงต่ืนกลวั การก่อ
การร้าย ความรุนแรง และการครอบง า.  กรุงเทพฯ: มติชน. ได้ให้ภาพของนิยามการก่อการร้ายท่ีมี
การพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตใ่นอดีต ซึ่งค าว่า “การก่อการร้าย” เร่ิมใช้ครัง้แรกท่ีฝร่ังเศส ช่วง
ค.ศ. 1795 ความหมายของการก่อการร้ายได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา จนถึงปัจจุบัน
ความหมายของการก่อการร้ายยังไม่คงท่ี กฤดิกรจึงยกนิยามของ Alex P. Schmid ท่ีเขียนไว้ใน
หนังสือ Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data bases, Theories 
and Literature โดย Alex P. Schmid ตีพิมพ์ในค.ศ.1988 ได้สรุปองค์ประกอบหลักท่ีใช้ในการ
นิยามได้ 22 องค์ประกอบ ซึ่งสรุปได้ว่า เป็นวิธีการสร้างความกลัว จากการใช้ความรุนแรง ซึ่งมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยกระท าในท่ีสาธารณะ ใช้ประชาชนผู้บริสุทธ์ิเป็นเหย่ือโดยไม่เลือก
เป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างความกดดันและข้อเรียกร้องทาง
การเมือง นิยามนีเ้ป็นท่ียอมรับในวงกว้าง แตใ่นปัจจบุนัเร่ิมไม่ครอบคลมุสถานการณ์ความรุนแรง
ท่ีเกิดขึน้ 

ศราวุฒิ อารีย์.  (2550).  การก่อการร้าย : มุมมองของโลกอิสลาม = Terrorism 
in Islamic World's Perspectives.  กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. ได้
กล่าวถึงนิยามการก่อการร้ายขององค์การการประชุม อิสลาม (Organization of Islamic 
Cooperation - OIC) ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงหรือคุกคามท่ีมีแผนก่อความผิดทางกฎหมายทัง้
ต่อส่วนรวมและปัจเจก โดยมีเป้าหมายในการสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็น
อนัตรายตอ่ชีวิต อิสรภาพ ความมัน่คง ทรัพย์สินส่วนบคุคลและส่วนรวม รวมไปถึงการท าอนัตราย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างประเทศ การข่มขู่ คกุคามบูรณภาพแห่ง
ดนิแดน และอ านาจอธิปไตย แตไ่ม่รวมถึงการตอ่สู้ของประชาชนตอ่ลทัธิลา่อาณานิคม การรุกราน 
และยดึครองของตา่งชาต ิโดยมีเปา้หมายท่ีจะปลดปลอ่ยและมีอิสระในการก าหนดชีวิตของตน 

สุรชาติ บ ารุงสุข.  (2554).  การก่อการร้ายร่วมสมยั.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (โครงการ
หนงัสือชดุ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศศกึษา) ได้ให้ความหมายของการก่อการร้ายว่า เป็นกลุ่ม
บุคคล องค์กรหรือประเทศ ท่ีใช้ความรุนแรง เพ่ือสร้างความหวาดกลัวในวงกว้างเพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์อยา่งใดอย่างหนึง่ ซึ่งนิยามนี ้สรุชาต ิบ ารุงสขุ กล่าวว่าเป็นการให้ความหมายการก่อ
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การร้ายอย่างกว้างท่ีสดุ เพราะค าว่าการก่อการร้ายมีความล่ืนไหล และเปล่ียนแปลงไปตามบริบท 
เช่น ในช่วงหลงัการปฏิวตัิฝร่ังเศส ก่อการร้ายได้ถกูน ามาใช้เรียกการปกครองของ Robespierre ท่ี
ใช้นโยบายกวาดล้างผู้ไม่เห็นด้วย ชว่งทศวรรษ 1920-1930 การก่อการร้ายมกัใช้อ้างถึงการกระท า
ของรัฐท่ีใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบต่อประชาชน โดยมีเป้าหมายทางการเมือง เพ่ือก าจัดผู้
ตอ่ต้านและให้ประชาชนเช่ือฟัง เช่น วิธีการท่ีรัฐบาลนาซีของเยอรมนี รัฐบาลฟาสซิสต์ของอิตาลี 
และรัฐบาลสตาลินของโซเวียตรัสเซียใช้ในช่วงเวลาดงักล่าว หลงัจบสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การก่อ
การร้ายเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่รัฐ พบได้ในพืน้ท่ีอาณานิคม เป็นกลุ่มชาตินิยม และตอ่ต้านจกัรวรรดินิยม 
ท่ีใช้ปฏิบตัิการการก่อการร้ายเพ่ือต่อต้านการปกครองของเจ้าอาณานิคม ในช่วงทศวรรษ 1960-
1970 กลุ่มก่อการร้ายขยายตวั ไม่ได้จ ากัดในกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์ด้านชาตินิยม แต่ขยายไปถึง
กลุ่มท่ีมีเป้าหมายด้านชาติพนัธุ์ อดุมการณ์ทางการเมือง ซึ่งในปัจจบุนัการก่อการร้ายท่ีมีบทบาท
และได้รับความสนใจมากท่ีสุดคือ การก่อการร้ายท่ีมีจุดมุ่งหมายทางศาสนา ซึ่งความเช่ือทาง
ศาสนาเป็นหนึ่งในแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ โดยการก่อการร้ายทางศาสนา เป็นการใช้ความรุนแรง
เพ่ือบรรลุสิ่งท่ีเห็นว่าเป็นความต้องการของพระเจ้า โดยมุ่งโจมตีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง และไมต้่องการแรงสนบัสนนุ ไมมี่ข้อจ ากดัในการปฏิบตักิาร  

 
2.งานเขียนท่ีวา่ด้วยเร่ือง กลุม่ไอเอส  

จรัญ มะลูลีม.  (2557).  รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย The Islamic State of Iraq 
and Syria.  (online) กล่าวถึงกลุ่มไอเอส ว่าเป็นกลุ่มมุสลิมซุนนีท่ีเกิดขึน้มาเพ่ือต่อต้านสหรัฐฯ 
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มภราดรภาพมสุลิม แตมี่ปฏิบตัิการท่ีรุนแรงกว่า และสหรัฐฯเป็นผู้ท าให้กลุ่ม
ไอเอสและกลุม่ตดิอาวธุอ่ืนๆ ก่อตวัขึน้จากการท าสงครามตอ่ต้านการก่อการร้ายในอิรัก นอกจากนี ้
สหรัฐฯยังแทรกแซงการเมืองของอิรัก โดยตัง้คนท่ีสหรัฐฯเห็นว่าน่าจะยอมรับข้อเรียกร้องของ
สหรัฐฯขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนในซีเรีย สหรัฐฯได้ให้การสนบัสนนุกลุ่มกบฏสายกลางเพ่ือล้ม
รัฐบาลอัสซาด และสนบัสนุนชนกลุ่มน้อยเคิร์ดให้ประกาศเอกราช โดยการส่งอาวุธให้กลุ่มกบฏ
สายกลางและกองทหารของเคิร์ด เพ่ือตอ่ต้านรัฐบาลและกลุ่มไอเอส ปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอสท่ี
รุนแรงและยึดพืน้ท่ีจ านวนมากในอิรักและซีเรีย ท าให้สหรัฐฯประกาศให้กลุ่มไอเอสเป็นผู้คกุคาม
ระยะยาวต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ น าไปสู่การโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสทัง้ในอิรักและซีเรีย 
อย่างไรก็ดีบทความนีไ้ม่ได้ให้รายละเอียดพฒันาการของกลุ่มมากนกั เพราะเน้นไปท่ีบทบาทของ
สหรัฐฯในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองของอิรัก และการพยายามล้มรัฐบาลซีเรีย นอกจากนี ้
รายละเอียดบางสว่นของพฒันาการกลุม่ไอเอสไมต่รงกบัข้อมลูในงานชิน้อ่ืนๆ 
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จิตราภรณ์ จิตรธร.  (2557).  ISIS กับการเปล่ียนแปลงในตะวันออกกลาง.  
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวถึงกลุ่มไอเอสว่าเป็น
สาเหตหุนึ่งท่ีท าให้อิรักและซีเรียกลายเป็นรัฐล้มเหลว ซึ่งไอเอสเป็นท่ีรู้จกัจากความขดัแย้งในซีเรีย 
และมีบทบาทมากขึน้ในอิรักในชว่งค.ศ. 2013 ตอ่มาจึงประกาศตัง้รัฐอิสลาม โดยสมาชิกของกลุ่ม
ไอเอสมาจากหลายประเทศทัง้ในตะวนัออกกลางและยโุรป กลุ่มไอเอสสามารถยึดพืน้ท่ีทางเหนือ
ของอิรักและซีเรียซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัได้ ปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอสท่ีขยายตวัมากขึน้ท าให้
สหรัฐฯและอิหร่านเข้ามามีบทบาทในการต่อต้านกลุ่มไอเอส โดยสหรัฐฯใช้การโจมตีทางอากาศ
บริเวณพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอส และอิหร่านได้ส่งหน่วยทหารท่ีเข้มแข็งท่ีสุดเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาล
ซีเรีย หนงัสือเล่มนีก้ล่าวถึงปฏิบตัิการของกลุม่ไอเอสในพืน้ท่ีอิรักและซีเรียและผลท่ีเกิดตามมา แต่
ไมไ่ด้ให้ข้อมลูถึงการเกิดขึน้และการลดบทบาทของกลุม่ 

ยอดชาย วิถีพานิช.  (2558).  ไอเอส กลุ่มก่อการร้ายท่ีโลกต้องจับตามอง.  
(online) กล่าวถึงกลุ่มไอเอสวา่ เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของนกัรบขึน้เป็นเครือข่ายในช่วง
สงครามอิรัก ค.ศ. 2003 และต่อมาได้ตัง้รัฐอิสลามโดยน ากฎหมายอิสลามเข้ามาใช้ในพืน้ท่ีรัฐ
อิสลาม รวมไปถึงการใช้ความรุนแรงในการปฏิบตัิการ บทความชิน้นีเ้น้นไปในด้านเงินทนุของกลุ่ม
แตไ่มไ่ด้ให้ข้อมลูละเอียดมากนกั และไมไ่ด้กลา่วถึงการเข้ายดึครองพืน้ท่ีอิรักและซีเรีย 

อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2560).  ขบวนการรัฐอิสลาม.  นนทบุรี : สถาบันคลัง
ปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต หนงัสือเล่มนีใ้ห้ข้อมูลของกลุ่มไอเอสตัง้แต่การ
เกิดขึน้จนถึงการขยายอ านาจของกลุ่มค่อนข้างละเอียด โดยน าค าสอนทางศาสนาอิสลามเข้ามา
วิเคราะห์กลุ่มไอเอส รวมไปถึงการพยายามพิสจูน์วา่กลุม่ไอเอสตีความหลกัศาสนาในทางท่ีผิด แต่
งานชิน้นีไ้ม่ครอบคลุมถึงการลดบทบาทของกลุ่มไอเอส และไม่ได้ชีใ้ห้เห็นถึงปัจจัยทางด้าน
เส้นทางการเงินของกลุม่ไอเอส 

Aymenn Jawad al-Tamimi.  (2014).  The Dawn of the Islamic State of Iraq 
and ash-Sham.  (online). กล่าวถึงกลุ่มไอเอส ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไอเอสกับกลุ่ม
แนวหน้าอลันสุเราะฮ์ วา่กลุ่มแนวหน้าอลันสุเราะฮ์ได้แยกตวัออกมาจากกลุ่มไอเอส ซึ่งการแยกตวั
นีเ้ป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้กลุ่มไอเอสประกาศตดัความสมัพนัธ์กบักลุ่มอลักออิดะห์ และถึงแม้กลุ่ม
ไอเอสและกลุม่แนวหน้าอลันสุเราะฮ์จะแยกจากกนั แตส่มาชิกทัง้สองกลุม่ไมไ่ด้แยกจากกนัไปด้วย 
ยงัคงมีการย้ายกลบัไปกลบัมาระหว่างทัง้สองกลุ่ม นอกจากนีย้งักล่าวถึงการด าเนินยุทธศาสตร์
ทางการเมืองและการปกครองในพืน้ท่ีท่ียึดครองได้ แต่บทความนีไ้ม่ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การมีตวัตนและการลดบทบาทของกลุม่ไอเอส 
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Gulmohamad, Zana Khasraw.  (2014).  The Rise and Fall of the Islamic 
State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS.  (online). กลา่วถึงกลุ่มไอเอสว่า เป็นกลุ่มท่ีพฒันามา
จากกลุ่มอลักออิดะห์ ซึ่งได้แยกตวัออกมา และกลายเป็นกลุ่มติดอาวธุหวัรุนแรงท่ีสุด โดยมีแหล่ง
เงินทนุจากการขายน า้มนั และการก่ออาชญากรรม มีเปา้หมายในการตัง้รัฐอิสลามและการก าจดั
อิทธิพลของชาติตะวันตก ในซีเรีย กลุ่มไอเอสมีความสัมพันธ์กับกลุ่มแนวหน้าอัลนุสเราะฮ์ 
(Jabhat al-Nusra - JN) โดยให้การสนับสนุนกลุ่มแนวหน้าอัลนุสเราะฮ์ในซีเรีย แต่ต่อมาได้เกิด
ความขดัแย้งกันจนน าไปสู่การตดัความสัมพันธ์ บทความกล่าวถึงความเข้าใจทัว่ไปว่า การขาย
น า้มนัเป็นแหล่งรายได้หลกัของไอเอส แตผู่้ วิจยัพบว่า BBC ได้ท าการส ารวจรายได้ของกลุ่ม และ
พบวา่รายได้หลกันัน้ไมไ่ด้มาจากการขายน า้มนั 

งานท่ียกมาข้างต้นนัน้มีลกัษณะคอ่นข้างคล้ายคลึงกนัคือ เป็นการกล่าวถึงการปฏิบตัิการ
ของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย โดยเน้นไปท่ีการยึดพืน้ท่ี การสร้างความแตกแยกระหว่างส านกัคิด
ชีอะห์ (Shia) และซุนนี (Sunni) รวมไปถึงการเกิดกลุ่มต่อต้านของประชาชนต่อการเข้าไปในพืน้ท่ี
ของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย งานสว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของบทความ และไม่มีชิน้ไหนท่ีครอบคลมุ
พัฒนาการของกลุ่มไอเอสตัง้แต่ก าเนิดขึน้ จนถึงการลดบทบาทลง อีกทัง้ยังไม่มีวิทยานิพนธ์ใน
ประเทศไทยท่ีศกึษาในประเด็นดงักลา่ว 

 
แหล่งค้นคว้า 

ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้องสมดุคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศนูย์มสุลิมศกึษา สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนัวิทยาการอิสลามและอาหรับศกึษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
แหลง่ข้อมลูออนไลน์ 
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บทที่ 2 
ภูมิหลังสถานการณ์และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ค.ศ. 1979-2003 

 

ตะวนัออกกลางถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัของโลก เป็นภูมิภาคท่ีเช่ือมระหว่าง
เอเชีย ยโุรป และแอฟริกา เป็นดินแดนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส าคญัอย่าง น า้มนั ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมี
ผลตอ่ระบบเศรษฐกิจโลก ท าให้ชาติมหาอ านาจต้องการเข้าไปควบคมุ9 และยงัเป็นแหล่งอารยธรรม
ท่ีส าคญัทางศาสนาอย่าง ยูดาห์ คริสต์ และอิสลาม10 ด้วยปัจจัยข้างต้นท่ีกล่าวมาท าให้ดินแดน
ตะวันออกกลางเป็นท่ีต้องการของมหาอ านาจภายนอกภูมิภาคท่ีต้องการเข้าไปแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยอังกฤษและฝร่ังเศสได้เข้าไปมีบทบาทส าคญัในการจดัการดินแดนในตะวนัออก
กลาง ซึ่งหลงัจากการเกิดรัฐชาติสมยัใหม่ท่ีแบ่งเขตการปกครองตะวนัออกกลางตามข้อตกลง ไซค์-
พิโกต์ (Sykes-Picot agreement) ใน ค.ศ. 1916 พร้อมๆ กับการเกิดกระแสชาตินิยมอาหรับ ได้ท า
ให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มชาติอาหรับ ท าให้ดินแดนตะวนัออกกลางเป็นเขตอิทธิพลของชาว
อาหรับท่ีมีความเหนียวแน่นทางวฒันธรรม เม่ือมีการสถาปนารัฐอิสราเอลใน ค.ศ. 1948 จึงท าให้
เกิดการท้าทายความเป็นเอกภาพของชาวอาหรับ เกิดการรวมตัวกันเพ่ือต่อต้านอิสราเอลและ
มหาอ านาจภายนอกอย่างเป็นระบบ11 เหตกุารณ์ส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในกลุ่มชาติ
อาหรับ นอกเหนือจากการต่อต้านการตัง้รัฐอิสราเอล ใน ค.ศ. 1948 ได้แก่ วิกฤตการณ์คลองสุเอซ 
ใน ค.ศ. 1956 การท าสงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอล ใน ค.ศ. 1967 เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
กระแสชาตินิยมในกลุ่มชาติอาหรับก็ก่อความขดัแย้งท่ีน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในภูมิภาคท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างอ านาจในตะวนัออกกลางในเวลาตอ่มา 

 
ชาตนิิยมอาหรับหลังการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน 

หลังจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายใน ค.ศ. 1920 มหาอ านาจฝ่ายสัมพันธมิตรได้ท า
ข้อตกลงแบ่งแยกดินแดนในจักรวรรดิออตโตมนั มีการตัง้รัฐสมยัใหม่ และลากเส้นแบ่งอาณาเขต
ของรัฐตา่งๆ มีประเทศเกิดใหม่ 5 ประเทศคือ ซีเรีย เลบานอน ทรานส์จอร์แดน อิรัก และปาเลสไตน์ 
ไม่รวมซาอุดิอาระเบียและประเทศเล็กๆ ในอ่าวเปอร์เซียท่ีปกครองโดยเชค12 อังกฤษและฝร่ังเศส

                                                           
9 สทุิน สนองผนั.  (2546).  ไฟสงครามในตะวันออกกลาง.  หน้า 38. 
10 นนัทนา กปิลกาญจน์.  (2554).  การปฏิวัติดอกมะลิในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ.  หน้า 1. 
11 สทุิน สนองผนั.  (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 41. 
12 เชค (Sheikh) หมายถึง ผู้น าของเผ่า โดยเลือกจากความอาวโุสและคณุสมบตัิสว่นตวั  
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ต้องการรักษาอิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ในขณะท่ีสหรัฐฯ 
สนับสนุนให้ดินแดนอาณานิคมมีสิทธิก าหนดการปกครองด้วยตนเอง (Self-determination) ตาม
หลกัการ 14 ข้อของประธานาธิบดีวูดโรล์ วิลสัน (Woodrow Wilson) แนวคิดท่ีขดัแย้งระหว่างชาติ
มหาอ านาจได้คล่ีคลายลงหลังการประชุมสันติภาพท่ีปารีส (Paris Peace Conference) ใน ค.ศ. 
1919 ซึ่งได้ตกลงบริหารดินแดนในตะวนัออกกลางในนามของสนันิบาตชาติ (League of Nations) 
ในรูปแบบของระบบอาณัติ (Mandate system) ซึ่งเจ้าอาณานิคมมีสิทธิเต็มรูปแบบในการก าหนด
นโยบายการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ท าให้ชาวอาหรับไม่ได้สิทธิในการจดัตัง้รัฐอาหรับของตน
อย่างเต็มท่ี จากการท าข้อตกลงปกครองดินแดนในตะวันออกกลาง ชาติมหาอ านาจยุโรปได้
แบง่แยกและรวมดินแดนภายใต้อาณัตขิองตนขึน้เป็นรัฐชาตติา่งๆ โดยท่ีชาวอาหรับไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจแตอ่ย่างใด ท าให้ชาวอาหรับบางส่วนไม่พอใจและน าไปสู่การตอ่ต้านเจ้าอาณานิคม
ของผู้น าอาหรับท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการก าหนดการปกครองด้วยตนเอง 13 ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้สกึร่วมในการตอ่ต้านมหาอ านาจภายนอกร่วมกนัของกลุม่ชาตินิยมอาหรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แผนท่ีการแบ่งเขตแดนรัฐเกิดใหม่ 
ท่ีมา : Hourani, Albert.  (2019).  A History of the Arab Peoples. 

                                                           
13 ศราวฒิุ อารีย์.  (2561).  ตะวันออกกลางยุคอาณานิคมและการก่อเกิดรัฐสมัยใหม่(3) : รูปแบบและระบบการปกครอง

ภายใต้อาณัติ.  (ออนไลน์). 
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กรณีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกระแสชาตินิยมท่ีร่วมกนัตอ่ต้านมหาอ านาจนอกภูมิภาคนัน้ เห็น
ได้จากหลายกรณี เช่น ผลท่ีเกิดจากสนธิสญัญาแซฟร์ (Treaty of Sèvres)14 ได้ก าหนดให้องักฤษได้
ดินแดนปาเลสไตน์ และเมโสโปเตเมีย และฝร่ังเศสได้ดินแดนซีเรียและเลบานอน อาจกล่าวได้ว่า
ระบบดินแดนใต้อาณัติตอบสนองความต้องการขององักฤษและฝร่ังเศสในการรักษาผลประโยชน์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในตะวนัออกกลาง15 การก าหนดให้องักฤษได้ดินแดนเมโสโปเตเมียหรือ
อิรักนัน้ ขดักบัค าสญัญาท่ีองักฤษเคยให้ไว้กบั ชารีฟ ฮสุเซน (Sharif Hussein of Mecca) ผู้น าเมือง
มักกะฮ์ ว่าจะมอบดินแดนอาหรับท่ีเคยเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน แลกกับการช่วยอังกฤษท า
สงครามกบัเยอรมนี ดินแดนอิรักภายใต้อาณตัิองักฤษจึงถกูตอ่ต้านอยา่งมากจากประชาชนอิรัก ได้
เกิดกลุ่มผู้พิทักษ์เอกราชอิรัก (The Guardians of Iraqi independence) ท่ีรวมก าลังต่อต้านระบบ
อาณัติของอังกฤษเป็นครัง้แรก และได้เกิดการประท้วงใหญ่ท่ีอิรักใน ค.ศ. 1920 น าโดยผู้น าทาง
ศาสนา ส านักคิดชีอะห์ จากเมืองต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์นีถื้อได้ว่าเป็นเหตุการณ์ส าคญั เพราะเป็น
ความร่วมมือของประชาชนมสุลิมอิรักจากทัง้ซุนนีและชีอะห์ท่ีตอ่ต้านผู้ครอบครองตา่งชาติเป็นครัง้
แรก  

ส่วนการมอบดินแดนซีเรียให้แก่ฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1920 ได้ขัดต่อสภาแห่งชาติซีเรีย (The 
Syrian National Congress) ท่ีระบุไว้ในบันทึกของคณะกรรมการคิง -เครน (The King-Crane 
Commission) ท่ีต้องการให้เจ้าชายไฟซอลเป็นกษัตริย์ปกครองซีเรีย และให้สหรัฐฯ ได้รับมอบ
อาณตัดิินแดนซีเรียจนกวา่จะสามารถปกครองตนเองได้อยา่งอิสระ ซึ่งน าไปสูก่ารเกิดกระแสตอ่ต้าน
ฝร่ังเศสในซีเรีย16 ท าให้เจ้าชายไฟซอล (Prince Faisal) บุตรของชารีฟ ฮุสเซน ผู้ปกครองซีเรียใน
ขณะนัน้ท าสงครามกบัฝร่ังเศส ผลของสงครามคือ เจ้าชายไฟซอลแพ้และถกูขบัออกจากซีเรีย ทาง
อังกฤษจึงแต่งตัง้เจ้าชายไฟซอลขึน้เป็นกษัตริย์ปกครองอิรัก ภายใต้อาณัติอังกฤษและแต่งตัง้
เจ้าชายอับดุลลอฮ์ (Abdullah I bin al-Hussein) น้องชายของเจ้าชายไฟซอลขึน้เป็นกษัตริย์
ปกครองทรานส์จอร์แดน ซึ่งแยกตัวออกมาจากปาเลสไตน์ใน ค.ศ. 1921 การปกครองซีเรียของ
ฝร่ังเศสประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก ฝร่ังเศสใช้วิธีการแบง่แยกและปกครอง โดยแบ่งซีเรีย
ออกเป็น 5 รัฐคือ ดามัสกัส (Damascus) อะเลปโป (Aleppo) อลาไวต์ (Alawites) ญาบัล-ดรูซ 

                                                           
14 สนธิสญัญาแซฟร์ (Treaty of Sèvres) ได้ลงนามใน ค.ศ. 1920 ที่ฝร่ังเศส เป็นจดุเร่ิมต้นของการแบง่แยกจกัรวรรดอิอตโตมนั และ
การมอบดินแดนอาณตัใิห้องักฤษและฝร่ังเศสปกครอง 
15 ศราวฒิุ อารีย์.  (2561).  ตะวันออกกลางยุคอาณานิคมและการก่อตัง้รัฐสมัยใหม่(2) : ที่มาของระบบดินแดนใต้อาณัติ.  
(ออนไลน์). 
16 ศราวฒิุ อารีย์.  (2561).  ตะวันออกกลางยุคอาณานิคมและการก่อตัง้รัฐสมัยใหม่(5) : ซีเรียในอาณัติฝร่ังเศส.  

(ออนไลน์). 
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(Jabal-Druze) และเลบานอน (Lebanon) โดยฝร่ังเศสแบ่งตามความแตกต่างทางศาสนาและชาติ
พันธุ์ของประชาชนในซีเรีย เพ่ือป้องกันการแผ่ขยายอิทธิพลแนวคิดชาตินิยมอาหรับ (Arab 
Nationalism) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือไม่ให้ขบวนการชาตินิยมซีเรียแผ่ขยายอิทธิพลและสร้างฐาน
สนับสนุนนอกพืน้ท่ีดามัสกัส อะเลปโป ฮามา และฮอมส์ ฝร่ังเศสใช้การแบ่งแยกและปกครองใน
ดินแดนใต้อาณัติเพ่ือให้การปกครองดินแดนท่ีเต็มไปด้วยกลุ่มชนหลากหลายกลุ่มเอือ้ประโยชน์
ให้แก่ผู้ ปกครอง แต่ถึงแม้ฝร่ังเศสจะพยายามขจัดขบวนการชาตินิยมซีเรียจากการแบ่งแยกและ
ปกครอง แต่ระบบดงักล่าวได้ท าให้เกิดกระแสชาตินิยมในเลบานอน และน าไปสู่การเกิดสงคราม
กลางเมืองในเวลาตอ่มา ผู้น าเลบานอนเป็นคริสต์ในขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงท าให้
เกิดความขดัแย้งในเร่ืองสิทธิและแนวคิดท่ีแตกตา่งกนั เช่น ใน ค.ศ. 1958 เป็นความขดัแย้งระหว่าง 
ชาวมุสลิมท่ีสนบัสนนุประธานาธิบดีนสัเซอร์แห่งอียิปต์ กบัชาวคริสเตียนท่ีสนบัสนนุประธานาธิบดี
เลบานอนท่ีมีนโยบายสนับสนุนชาติตะวนัตก ซึ่งสาเหตมุาจากวิกฤตการณ์คลองสุเอซ จึงเกิดการ
เรียกร้องของประชาชนในเลบานอนให้ตดัความสมัพนัธ์กบัองักฤษและฝร่ังเศส ซึ่งผู้น าเลบานอนใน
ขณะนัน้เป็นชาวคริสต์และยังคงความสมัพันธ์กับทัง้ 2 ประเทศเช่นเดิม ท าให้มุสลิมในเลบานอน
เกิดความไม่พอใจน ามาสู่สงครามกลางเมือง17 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นข้อพิพาทท่ียาวนานในเลบานอน
หลงัจากระบบอาณตัสิิน้สดุลง  

กรณีของเลบานอนจะเห็นได้วา่เป็นความขดัแย้งทางศาสนาและการเมืองระหว่างคริสเตียน
กบัมสุลิมในเลบานอน มากกวา่จะเป็นปัญหาความขดัแย้งในโลกมสุลิมด้วยกนัเอง อาจกลา่วได้ว่า
กระแสชาตินิยมอาหรับในตะวนัออกกลางได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ และความร่วมมือ
กนัของกลุ่มประเทศมสุลิม โดยมีจดุมุ่งหมายเดียวกนัคือ การตอ่ต้านการปกครองของมหาอ านาจ
ตะวนัตก ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระแสชาตินิยมอาหรับนัน้ได้อยู่เหนือความแตกต่างทางส านกัคิดและ
เชือ้ชาต ิ 

กระแสชาตนิิยมอาหรับได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาหรับด้วยกนัทัง้ในด้าน
การร่วมต่อสู้ ในนามของกลุ่มชาติอาหรับ และการก่อตัง้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอาหรับ ซึ่งจะเห็นได้ในหลายกรณี เช่น ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาหรับในการต่อต้านมหาอ านาจนอกภูมิภาคจากกรณีวิกฤตการณ์คลองสุเอช (Suez Crisis) ใน 
ค.ศ. 1956 ถือเป็นความขดัแย้งระหว่างอียิปต์กับองักฤษ ฝร่ังเศสและอิสราเอล โดยผู้น าของอียิปต์
ในขณะนัน้คือ ญะมาล อบัดนุนาซิร ฮุซยัน์  (Gamal Abdel Nasser Hussein) หรือนัสเซอร์ ได้ยึด
เอาคลองสเุอซท่ีเคยเป็นกรรมสิทธ์ิขององักฤษและฝร่ังเศสมาเป็นของรัฐบาล ท าให้ทัง้องักฤษและ

                                                           
17 ศราวฒิุ อารีย์.  (2550).  ปัญหาการเมืองในเลบานอน: จากอดีตถึงปัจจุบัน.  (ออนไลน์). 
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ฝร่ังเศสเสียผลประโยชน์และหนัไปร่วมมือกบัอิสราเอลในการโจมตีอียิปต์เพ่ือยึดคลองสเุอซคืนและ
เพ่ือโค่นอ านาจของประธานาธิบดีนสัเซอร์ ซึ่งวิกฤตการณ์คลองสุเอซได้ท าให้เกิดความร่วมมือของ
ชาติในอาหรับอย่าง อียิปต์ ซีเรีย และจอร์แดน ในการต่อสู้กับฝ่ายองักฤษ ฝร่ังเศส และอิสราเอล18 
ผลจากการโจมตีก่อให้เกิดแรงกดดนัจากประชาคมระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติและชาติ
มหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตท่ีเรียกร้องให้องักฤษและฝร่ังเศสหยดุยิงและถอนทหาร
ออกจากอียิปต์19 ถึงแม้ในวิกฤตการณ์คลองสุเอซ อียิปต์จะเป็นฝ่ายแพ้แต่ประธานาธิบดีนสัเซอร์
ได้รับการยอมรับจากชาติอาหรับอ่ืนๆ ให้เป็นแกนน าจดัตัง้แผนการรวมชาติอาหรับ เพ่ือร่วมปกปอ้ง
ชาตอิาหรับจากการคกุคามของชาติตะวนัตกโดยเฉพาะอิสราเอล20 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1956 เป็นต้นมาโลกอาหรับท่ีมีเปา้หมายร่วมกนัคือ การตอ่ต้านอิสราเอล จาก
เปา้หมายนีไ้ด้น าไปสูก่ารรณรงค์สร้างความเกลียดชงัอิสราเอลผ่านใบปลิว ภาพยนต์ โทรทศัน์ การ
กระจายเสียง รวมไปถึงในหนงัสือเรียนด้วย ความขดัแย้งระหวา่งชาตอิาหรับและอิสราเอลได้น ามา
สู่การท าสงครามระหว่างกนั21 โดยใน ค.ศ. 1967 ซีเรียได้ระดมยิงใส่พืน้ท่ีของชาวยิวในท่ีราบสงูโกลัน 
(Golan Heights) ท าให้อิสราเอลตอบโต้กลบั อียิปต์จึงได้ปิดช่องแคบติราน (Straits of Tiran) และ
อ่าวอะกาบา (Gulf of Aqaba)เพ่ือปิดเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงของอิสราเอล ท าให้อิสราเอลเข้า
โจมตีอียิปต์และบุกเข้าไปถึงคาบสมุทรไซนาย (Sinai Peninsula) และคลองสุเอซ เข้ายึดดินแดน
ฉนวนกาซา (Gaza Strip) คาบสมทุรไซนาย ชายฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้จอร์แดน และท่ีราบสงูโกลนั 
การโจมตีของอิสราเอลนัน้ได้รับการสนบัสนนุจากชาติตะวนัตก ในขณะท่ีชาติอาหรับตา่งรวมตวักนั
เพ่ือต่อต้านอิสราเอล ผลของสงครามคือ อิสราเอลได้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ และได้รับการ
ยอมรับจากสหรัฐฯ ในฐานะพันธมิตรหลักในตะวันออกกลาง ต่อมาใน  ค.ศ. 1973 ถือได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นของสงครามอาหรับและอิสราเอลขึน้อีกครัง้ เม่ือทหารอียิปต์และซีเรียบุ กเข้าไปยัง
อิสราเอล สงครามจึงเร่ิมขึน้และเต็มไปด้วยความรุนแรง แต่ละฝ่ายต่างได้รับการสนับสนุนจาก
มหาอ านาจโลกกล่าวคือ ฝ่ายอาหรับได้รับการสนบัสนุนจากสหภาพโซเวียต และก าลงัหนุนจาก
อิรักและจอร์แดน ในขณะท่ีอิสราเอลได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ เม่ือระดบัความรุนแรงของ
สงครามเพิ่มมากขึน้สหประชาชาติจึงเข้าไปควบคุมสถานการณ์และได้น าไปสู่การยุติสงคราม 22 

                                                           
18 ปรีชา ศรีวาลยั.  (2549).  กรณีพิพาทตะวันออกกลาง.  หน้า 35. 
19 ไพลิน กิตติเสรีชยั.  (2556).  ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่.  หน้า 43. 
20 ดานภุา ไชยพรธรรม.  (2554).  ประวัติศาสตร์อียิปต์: จากยุคก่อนราชวงศ์จนถึงปัจจุบัน.  หน้า 181-182. 
21 ปรีชา ศรีวาลยั.  (2549).  เล่มเดิม.  หน้า 51. 
22 วนัเฉลิม จนัทรากลุ. (2546). ความเกลียดชังไม่เคยชนะ = Hate can not win.  หน้า 163-168. 
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สงครามครัง้นีถู้กมองว่าเป็นการโจมตีผลประโยชน์ของชาติตะวนัตก โดยได้รับการสนบัสนุนจาก
สหภาพโซเวียต23  

วิกฤตการณ์คลองสุเอซและสงครามระหว่างอาหรับและอิสราเอลถือได้ว่าเป็นความ
ขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในภูมิภาคตะวนัออกกลาง แต่เป็นความขัดแย้งท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศอาหรับท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนีก้ลุ่มประเทศอาหรับยงัมีความร่วมมือในรูปแบบ
อ่ืนๆ อย่าง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมาจากแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาหรับให้มี
ความเป็นเอกภาพ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศอาหรับ24 เช่น องค์การสนันิบาต
อาหรับ (Arab League) ตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1945 โดยเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
สงัคม เพ่ือเช่ือมความร่วมมือระหว่างกลุ่มอาหรับ ร่วมกันรักษาอธิปไตย และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศสมาชิก จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในตะวนัออกกลางมีความร่วมมือกันมากกว่า
ความขัดแย้ง แต่อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในอียิปต์ถือได้ว่าเป็นจุดเปล่ียนส าคัญท่ีท าให้เกิด
ปัญหาความรุนแรงในเวลาตอ่มา 

 
การเกิดขึน้ของขบวนการภราดรภาพมุสลิม 

การเข้ามาของชาติตะวันตกนอกจากจะก่อให้เกิดกระแสชาตินิยมอาหรับแล้วนัน้ ยัง
ก่อให้เกิดกระแส ฟืน้ฟูอิสลามท่ีต้องการกลบัสู่การเป็นอิสลามตามท่ีปรากฏในอลักรุอานและฮะดีษ 
และการน ากฎหมายชารีอะฮ์เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยในอียิปต์ได้เกิดขบวนการอัล -อิควาน 
อลั-มุสลิมูน (al-Ikwan al-Muslimun) หรือขบวนการภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) ขึน้
ซึ่งก่อตัง้ใน ค.ศ 1928 โดยฮะซัน อัล-บันนา (Hassan al-Banna) เป็นขบวนการทางศาสนาและ
การเมืองท่ีต้องการฟืน้ฟอิูสลาม และได้พฒันาเป็นองค์กรเพ่ือการเคล่ือนไหวท่ีมีแผนการด าเนินงาน
และรูปแบบองค์กรท่ีชัดเจน โดยมีแนวคิดให้เลิกใช้ระบบตะวันตก เช่น ให้ใช้ภาษาอาหรับแทน
ภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศส เลิกการด่ืมสุราในงานเลีย้งของราชการ รวมถึงไนต์คลบั บ่อน และการ
แข่งม้า นอกจากนีย้ังเสนอให้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
การศกึษาอยา่งเต็มท่ี และขบวนการภราดรภาพมสุลิมยงัได้ตัง้โรงเรียน มสัยิด ศนูย์สงัคมสงเคราะห์
ขึน้ทั่วประเทศท าให้อิทธิพลของขบวนการภราดรภาพมุสลิมแพร่ขยายไปทั่วอียิปต์และประเทศ
ใกล้เคียง แตค่วามขดัแย้งทางแนวคิดและอดุมการณ์ระหว่างขบวนการภราดรภาพมสุลิมกบัรัฐบาล

                                                           
23 ไพลิน กิตติเสรีชยั.  (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 46. 
24 ทองหลอ่ วงษ์ธรรมา.  (2557).  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน.  หน้า 176. 
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ทหารท่ีกลุม่เคยให้การสนบัสนนุในชว่งปฏิวตัินัน้มีความรุนแรงมากขึน้จนน าไปสูก่ารลดบทบาทของ
ขบวนการภราดรภาพมสุลิมในอียิปต์ 

รัฐบาลทหารได้ขึน้มาบริหารประเทศจากการปฏิวัติล้มระบอบกษัตริย์ท่ีอังกฤษให้การ
สนบัสนุน และเปลี่ยนไปสู่การปกครองในระบอบสาธารณรัฐใน  ค.ศ. 1952 การปฏิวตัิน าโดย 
มุฮมัมดั นาจิบ (Muhammad Najib) และนัสเซอร์ รวมถึงได้รับการสนบัสนุนจากขบวนการภราดร
ภาพมุสลิม ภายหลังการปฏิวัติจึงได้ตัง้รัฐบาลโดยมี  มุฮัมมัด นาจิบขึน้เป็นประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรี และตัง้สภาบญัชาการปฏิวตัิอียิปต์ (Egyptian Revolutionary Command Council) 
ต่อมาประธานาธิบดีมุฮัมมัด นาจิบได้เกิดความขัดแย้งกับนัสเซอร์ในเร่ืองนโยบายการบริหาร
ประเทศ จึงน าไปสู่การกดดนัให้ประธานาธิบดีมุฮมัมัด นาจิบลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
และด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากสภาบัญชาการปฏิวัติอียิปต์เห็นว่า
ประธานาธิบดีมฮุมัมดั นาจิบเป็นท่ียอมรับในหมูท่หารและประชาชน แตใ่นทางปฏิบตัอิ านาจในการ
บริหารประเทศไม่ได้อยู่ท่ีประธานาธิบดี ท้ายท่ีสุดประธานาธิบดีมฮุมัมดั นาจิบถกูกดดนัให้ลาออก
จากต าแหนง่ และนสัเซอร์ได้ขึน้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ในเวลาตอ่มา25 

การขึน้มาของนัสเซอร์พร้อมกับนโยบายแบบสังคมนิยมท่ีเน้นในเร่ืองชาติ และการรวม
ชาติอาหรับเข้าด้วยกัน ได้ท าให้เกิดความขดัแย้งกับขบวนการภราดรภาพมุสลิม และน าไปสู่การ
ต่อต้านนโยบายของนัสเซอร์ เพราะขบวนการภราดรภาพมุสลิมเช่ือว่าหลักการในการปกครอง
ทัง้หมดได้มีอยู่แล้วในอิสลาม การฟื้นฟูหลักการและการปฏิบตัิตามแนวอิสลามดัง้เดิม จะท าให้
อิสลามเข้มแข็งขึน้เพ่ือต่อต้านการเข้ามาของลัทธิวตัถุนิยม26 นอกจากนีย้ังเช่ือว่าอิสลามต้องมา
ก่อนเขตแดนทางภูมิศาสตร์ การเมือง เชือ้ชาติ หรือภาษา เพราะอิสลามอยู่บนจุดหมายในเร่ือง
เอกภาพของมนษุย์27 ความขดัแย้งระหว่างทัง้ 2 ฝ่ายได้ขยายตวัมากขึน้น าไปสู่การปราบปรามและ
จบักมุสมาชิกของขบวนการภราดรภาพมสุลิม และเมื่อเกิดการพยายามลอบสงัหารประธานาธิบดี 
จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและขบวนการภราดรภาพมุสลิมสิน้สุดลง และน าไปสู่การ
จบักมุและปราบปรามสมาชิกขบวนการภราดรภาพมสุลิมโดยรัฐบาลอียิปต์  

ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ได้น าไปสู่การเปล่ียนแปลงอดุมการณ์จากการเคล่ือนไหวทางสงัคม
เพื่อฟืน้ฟูอิสลามไปสู่ค าสอนของซยัยิด กฏุบ (Sayyid Qutb)28 ที่เสนอให้ใช้ก าลงัในการตอ่สู้

                                                           
25 ดานภุา ไชยพรธรรม.  (2554).  ประวัติศาสตร์อียิปต์: จากยุคก่อนราชวงศ์จนถึงปัจจุบัน.  หน้า 177-179. 
26 จรัญ มะลลูีม.  (2559).  Islamophobia: เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง.  หน้า 76. 
27 รุสตัม้ หวนัส.ู  (2560).  กลุ่มภราดรภาพมุสลิมกับการเมือง.  (ออนไลน์).   
28 ซยัยิด กฏุบ (1906-1966) เป็นนกัคิดคนส าคญัในโลกมสุลิม มีแนวคิดในการฟืน้ฟอิูสลามและสงัคมอียิปต์จากลทัธิวตัถนิุยม และ
ได้เข้าร่วมขบวนการภราดรภาพมสุลิมในต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
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หรือญิฮาด (Jihad)29 และการโดนทรมานในระหว่างการจบักมุท าให้สมาชิกบางส่วนของขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมหันไปใช้ความรุนแรง ในขณะท่ีบางส่วนยังคงยึดถือในแนวทางเดิมจึงท าให้
ขบวนการภราดรภาพมุสลิมแตกออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายสายกลาง ท่ีด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
และสงัคม และฝ่ายหวัรุนแรงท่ีไปเข้าร่วมกบักลุ่มติดอาวธุ ซึ่งการต่อสู้กบัรัฐบาลได้ท าให้ขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมท่ีเดิมมีฐานอยู่ในอียิปต์ต้องกระจายตัวออกไปยังประเทศต่างๆ  เช่น ซีเรีย 
เลบานอน จอร์แดน ตนีูเซีย โมร็อกโก และซูดาน เป็นต้น30 นอกจากนีย้งัท าให้เกิดกลุ่มติดอาวธุท่ีรับ
เอาแนวคดิของขบวนการภราดรภาพมสุลิมไปใช้ เชน่ กลุม่ฮามาส31  

ความขดัแย้งระหว่างขบวนการภราดรภาพมสุลิมกบัรัฐบาลอียิปต์ เป็นความขดัแย้งในหมู่
มสุลิมด้วยกนัเอง ซึง่ตา่งกบัความขดัแย้งในประเทศอ่ืนท่ีเป็นความขดัแย้งระหว่างศาสนาท่ีแตกตา่ง
กนั และขบวนการภราดรภาพมุสลิมถือได้ว่าเป็นขบวนการแรกๆ ท่ีลุกขึน้มาใช้ความรุนแรงในการ
ต่อต้านชาติตะวันตก รวมไปถึงรัฐบาลท่ีได้รับการสนับสนุนจากตะวันตก และเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและความขดัแย้งตา่งๆ ในตะวนัออกกลาง โดยส่วนหนึง่ได้กลายเป็นกลุม่ตดิอาวธุ และ
กลุม่ก่อการร้ายในเวลาตอ่มา 

 
โครงสร้างอ านาจและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ค.ศ. 1979-2003 

ก่อน ค.ศ. 1979 ภูมิภาคตะวนัออกกลางถือได้ว่ามีความร่วมมือระหว่างกนัมากกว่าความ
ขดัแย้ง แตก่ารปฏิวตัิอิหร่านท่ีน าไปสู่การล้มระบอบกษัตริย์และเปล่ียนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐใน 
ค.ศ.1979 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงส าคัญท่ีกระทบต่อลักษณะความสัมพันธ์และโครงสร้าง
อ านาจในตะวันออกกลาง การปฏิวัตินีท้ าให้เกิดการแบ่งขัว้อ านาจขึน้ในตะวันออกกลางอย่าง
ชดัเจน นอกจากนีใ้นปีเดียวกันสหภาพโซเวียต ได้รุกรานอฟักานิสถานท าให้เกิดการหลัง่ไหลของ
นกัรบมูญาฮิดีนเข้าไปในอฟักานิสถานเป็นจ านวนมาก เพ่ือต่อสู้ขบัไล่สหภาพโซเวียต ภายใต้การ
สนบัสนุนของสหรัฐฯ กลุ่มมูญาฮิดีนเหล่านีก้ลายเป็นกลุ่มติดอาวุธ และกลายเป็นกลุ่มก่อการร้าย
ในเวลาตอ่มาท่ีมีความเช่ือมโยงกบักลุม่อลักออิดะห์  

การรุกรานอฟักานิสถานของสหภาพโซเวียต ได้เร่ิมขึน้เมื่อกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์
ชาวอฟักัน ล้มการปกครองและเปล่ียนระบอบการปกครองจากสาธารณรัฐไปสู่การปกครองแบบ

                                                           
29 จรัญ มะลลูีม.  (2555).  อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง.  หน้า 131. 
30 มสุลิมไทยโพสต์.  (2556).  ที่มาของ กลุ่ม อิควาน (ภราดรภาพมุสลิม) - กลุ่มฟ้ืนฟูอิสลาม ขบวนการอัล-อิควานอัล-

มุสลิมูน.  (ออนไลน์). 
31 กลุม่ฮามาส ก่อตัง้ใน ค.ศ. 1987 โดยเชค อะห์มดั ยซัซีน (Sheikh Ahmad Yassin) เป็นขบวนการอิสลามที่มีบทบาทส าคญัใน
ดินแดนปาเลสไตน์ มีจดุมุง่หมายในการปลดปลอ่ยดินแดนทางประวตัิศาสตร์ของอิสลามโดยการท าญิฮาด 
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สงัคมนิยม ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอฟักานิสถาน ได้เปิดโอกาสให้สหภาพโซเวียตเข้า
รุกรานใน ค.ศ. 1979 ซึ่งในขณะนัน้อยู่ในช่วงสงครามเย็น เป็นการแข่งขนัการขยายอิทธิพลระหว่าง
สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต เม่ือเกิดความผันผวนทางการเมือง และการแบ่งแยกอ านาจระหว่าง
กลุ่มต่างๆ ในอัฟกานิสถาน จึงเป็นโอกาสให้สหภาพโซเวียตเข้าไปยังอัฟกานิสถาน น ามาสู่การ
หลั่งไหลของนักรบมูญาฮิดีนเพ่ือท าสงครามต่อต้านสหภาพโซเวียต โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สหรัฐฯ32 ซึ่งการรุกรานของสหภาพโซเวียตถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของสงครามการต่อสู้ ระหว่าง
มหาอ านาจนอกภูมิภาคกบันกัรบมูญาฮิดีน กล่าวได้ว่าสงครามอฟักานิสถาน ค.ศ. 1979 ได้ท าให้
เกิดการหลัง่ไหลของนกัรบมูญาฮิดีนเพ่ือต่อต้านอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาค และ
เป็นการรวมตวัของโลกมสุลิมในการตอ่สู้กบัศตัรูคนเดียวกนั การหลัง่ไหลของนกัรบมญูาฮิดีนเข้าไป
ในอัฟกานิสถานท าให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายนักรบจากสงครามครัง้นี ้และหลายๆ 
กลุ่มได้พฒันาเป็นกลุ่มก่อการร้ายขนาดใหญ่ในปัจจุบนั เช่น กลุ่มอลักออิดะห์  (Al-Qaeda)33 ท่ีน า
โดยนายโอซามะ บิน ลาเดน (Osama bin Laden) ท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตอ่ต้านการยึดครอง
อฟักานิสถานของสหภาพโซเวียต โดยได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และก่อตัง้กลุ่มอลักออิดะห์ท่ี
รวมกลุม่นกัรบมญูาฮิดีนเข้าด้วยกนั34 ซึง่กลุ่มก่อการร้ายเหล่านีจ้ะเข้าไปมีบทบาทในการปฏิบตักิาร
ในประเทศต่างๆ เพ่ือต่อต้านมหาอ านาจนอกภูมิภาคอย่างในกรณีสงครามอิรัก ค.ศ. 2003 และ
ตอ่ต้านรัฐบาลในประเทศตา่งๆ เชน่ สงครามกลางเมืองในซีเรีย ค.ศ. 2011 

ใน ค.ศ. 1979 นอกจากการเกิดสงครามอัฟกานิสถานท่ีน าไปสู่การรวมตัวของ
นกัรบมญูาฮิดีนขึน้เป็นกลุ่มติดอาวธุจ านวนมากและขยายปฏิบตัิการออกไปนอกอฟักานิสถานแล้ว
นัน้ ยงัได้เกิดเหตกุารณ์ส าคญัท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขัว้อ านาจในภูมิภาคตะวันออกกลางคือ 
การปฏิวัติอิหร่าน ซึ่งเป็นการปฏิวัติตามแนวทางอิสลาม เกิดจากการเคล่ือนไหวของประชาชน 
นกัศึกษาและนกัการศาสนา เพ่ือโคน่ล้ม โมฮมัหมดั เรซา ชาห์ ปาห์ลาวี (Mohammad Reza Shah 
Pahlavi) ซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ปาห์เลวีองค์สดุท้ายท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และมีนโยบาย
ท่ีเป็นพันธมิตรทางการเมือง การทหารกับสหรัฐฯ ท าให้ระบบเศรษฐกิจและกลไกทางทหารของ
อิหร่านถกูครอบง าโดยสหรัฐฯ และเกิดการหลัง่ไหลของวฒันธรรมตะวนัตกเข้าไปยงัอิหร่าน35 มีการ
ปรับภาพลกัษณ์ของอิหร่านให้มีความทนัสมยัมากขึน้ เช่น การห้ามมุสลิมสวมฮิญาบ การอนญุาต
ให้เปิดสถานบนัเทิง ซึ่งท าให้ฝ่ายอนรัุกษ์นิยมและฝ่ายศาสนาไมพ่อใจ รวมไปถึงการปฏิรูปท่ีดินและ

                                                           
32 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2545).  สงครามอัฟกานิสถาน.  หน้า 17. 
33 วรรณสิงห์ ประเสริฐกลุ.  (2559).  ใครคือตาลิบัน และท าไมอัฟกานิสถานถึงมีสงคราม.  (ออนไลน์). 
34 โกวิท วงศ์สรุวฒัน์.  (2561).  สาเหตุที่โอซามา บิน ลา เดน ก่อให้เกิดวินาศกรรม 9/11.  (ออนไลน์). 
35 จรัญ มะลลูีม.  (2555).  อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง.  หน้า 84. 
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อตุสาหกรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ให้ชนชัน้น า ท าให้เกิดช่องวา่งระหว่างชนชัน้ ในขณะท่ีประชาชนอิหร่าน
มีความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก ขาดแคลนยารักษาโรคและการศึกษา นอกจากนีน้โยบายท่ีสนบัสนุน
อิสราเอล ย่ิงท าให้เกิดความไม่พอใจแก่ประชาชน น าไปสู่การเดินขบวนประท้วง การจลาจล การนดั
หยดุงาน สถานการณ์ในอิหร่านได้มีความรุนแรงมากขึน้ น าไปสู่การเดินทางออกนอกประเทศของ
โมฮัมมัดเรซา ชาฮ์ ปาห์ลาวีเพ่ือลีภ้ัย และอะยาตุลลอฮ์ รูหุลลอฮ์ มูซาวี อัล-โคมัยนี (Ayatollah 
Ruhollah Musavi Khomeini) ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการเรียกร้องให้โค่นล้มรัฐบาลของชาฮ์ขึน้มา
เป็นผู้ปกครอง และเปล่ียนการปกครองของอิหร่านจากระบอบราชาธิปไตยสูส่าธารณรัฐอิสลาม36 

อิหร่านหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองได้มีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
พฒันาคณุภาพชีวิตประชาชน ยึดสมัปทานน า้มนัท่ีเคยเป็นของชาติตะวนัตกมาเป็นของรัฐทัง้หมด 
นอกจากนีอิ้หร่านยังได้พยายามส่งออกแนวคิดการปฏิวัติไปยังประเทศอ่ืนๆ ในตะวันออกกลาง 
อิหร่านจึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของระบอบราชาธิปไตย ท าให้ผู้ ปกครองใน
หลายๆ ประเทศเร่ิมตระหนกัถึงความไม่มัน่คงในสถานะกษัตริย์ของตน ซึ่งจากเหตกุารณ์นีถื้อได้ว่า
เป็นจดุเปล่ียนท่ีท าให้เกิด 2 ขัว้อ านาจ ระหว่างซาอดุิอาระเบียท่ีเป็นแกนน ามุสลิมซุนนี และอิหร่าน
ท่ีเป็นแกนน ามุสลิมชีอะห์ อาจมองได้ว่าไม่ใช่แคก่ารแข่งขนัทางอ านาจระหว่างส านกัคิดท่ีแตกตา่ง
กัน แต่เป็นการแข่งขนักันทางแนวคิด อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นการต่อสู้ ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์
นิยมน าโดยประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยอยา่งซาอดุิอาระเบีย กบัฝ่ายชาตนิิยมอาหรับ
อยา่งอิหร่าน  

อิหร่านได้ขึน้มาเป็นภัยคกุคามท่ีน่ากลวัมากกว่าอิสราเอล ดงันัน้ความเป็นเอกภาพของ
ประเทศในตะวนัออกกลางท่ีมีจุดร่วมเดียวกันคือ การต่อต้านอิสราเอลได้ถูกสัน่คลอน น าไปสู่การ
แข่งขนัทางอ านาจระหว่างซาอดุิอาระเบียท่ีมีส านกัคิดซุนนีและอิหร่านท่ีมีส านกัคิดชีอะห์ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ตะวนัออกกลางสมยัใหม่ท่ีเกิดการแตกแยกอย่างเห็นได้ชดัในกลุ่ม
ประเทศอาหรับ และเกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างอ านาจ โดยโครงสร้างอ านาจนีไ้ด้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอีกครัง้เม่ือซาอดุิอาระเบียสนบัสนนุอิรักภายใต้การน าของประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็น 
(Saddam Hussein) ให้ท าสงครามกบัอิหร่านใน ค.ศ. 1980 

การเกิดขัว้อ านาจในตะวนัออกกลาง ท าให้สถานการณ์ในตะวนัออกกลางอยู่ในลกัษณะ
ของสงครามตวัแทน (Proxy War) ใน ค.ศ. 1980 ได้เกิดสงครามระหว่างอิรักและอิหร่าน โดยอิรัก
ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและสหรัฐฯ ในการท าสงคราม โดยมีความแตกต่างทาง
อดุมการณ์ และการพิพาทเร่ืองดินแดนเป็นสาเหตสุ าคญัของสงคราม ใน ค.ศ. 1980 อิรักเป็นฝ่าย

                                                           
36 สารคดีการปฏิวัติอิสลาม ตอนที่1.  (2553).  (วีดิทศัน์). 
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ละเมิดสนธิสญัญาท่ีท ากบัอิหร่านใน ค.ศ. 1975 และประกาศอธิปไตยเหนือนา่นน า้ชตัต์ อลั-อาหรับ 
ซึ่งเป็นเส้นทางล าเลียงน า้มันท่ีส าคญัของอิรักและอิหร่านสู่อ่าวเปอร์เซีย ในปีเดียวกันนัน้อิรักเป็น
ฝ่ายบกุเข้าไปในอิหร่าน ระเบิดคลงัน า้มนัและยดึเมืองตา่งๆ ได้ อิหร่านจึงโจมตีกลบัเพ่ือยึดพืน้ท่ีคืน 
โดยในการท าสงครามนีอิ้รักได้รับการช่วยเหลือจากพันธมิตรอาหรับ ฝร่ังเศส สหภาพโซเวียต และ
สหรัฐฯ กล่าวได้ว่าเป็นสงครามท่ีชาติตะวนัตกและตะวันออกร่วมมือกนัช่วยอิรักอย่างท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน เน่ืองจากกลวัว่าหากอิหร่านชนะสงคราม อิหร่านจะเผยแพร่อดุมการณ์การปฏิวตัิอิสลามเข้า
ไปในประเทศของตน37 ในขณะท่ีซีเรียอยู่ฝ่ายอิหร่านได้ปิดเส้นทางล าเลียงน า้มนั ไม่ให้อิรักผ่านเขต
แดนของซีเรีย และอิหร่านต้องซือ้อาวธุราคาแพงจากจีนและเกาหลีเหนือ สงครามได้มีความรุนแรง
มากขึน้ มีการน าอาวุธสมยัใหม่ และอาวุธเคมีเข้ามาใช้ในสงคราม กลุ่มประเทศผู้ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
พยายามให้มีการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศแต่ไม่ส าเร็จ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติได้มีมติให้ยุติสงคราม โดยสหประชาชาติจะเป็นผู้ควบคมุการถอนก าลงักลบัของทัง้
สองฝ่าย แต่อิหร่านยืนยนัจะท าสงครามต่อจนกว่าประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็นจะถูกด าเนินคดีใน
ฐานะผู้ก่อสงคราม พร้อมทัง้เรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากอิรัก แต่หลังจากนัน้ประธานาธิบดีของ
อิหร่านได้ส่งจดหมายถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพ่ือยอมรับมติดังกล่าว นักวิเคราะห์
สถานการณ์เช่ือว่าสาเหตุหนึ่งท่ีส าคญัท่ีท าให้อิหร่านยอมรับมติยุติสงครามคือ อิหร่านเผชิญศึก
หลายด้าน นอกจากอิรักแล้วยงัมีสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรอาหรับท่ีสนบัสนนุอิรัก38สงครามระหวา่ง
อิรักและอิหร่านท าให้เห็นถึงการแบ่งฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยฝ่ายหนึ่งได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐท่ีปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ และมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัชาติตะวนัตก กบัอีกฝ่าย
ท่ีเป็นการปกครองในระบอบสาธารณรัฐ ดงันัน้สงครามนีจ้ึงเป็นสงครามตวัแทนจากการแขง่ขนัทาง
อ านาจระหว่างฝ่ายซาอดุอิาระเบียท่ีสนบัสนนุอิรักกับฝ่ายอิหร่าน โดยอิรักในฐานะผู้ชนะสงครามจะ
ขึน้มามีบทบาทในโครงสร้างอ านาจ ท าให้ใน ค.ศ. 1990 โครงสร้างอ านาจในตะวนัออกกลางได้เกิด
การเปล่ียนแปลง เม่ืออิรักรุกรานคเูวตด้วยเหตผุลทางผลประโยชน์และดนิแดน  

การรุกรานคเูวตของอิรักใน ค.ศ. 1990 ท าให้เกิดการแทรกแซงของมหาอ านาจ และเป็น
การตอ่สู้ของอาหรับกบักองก าลงัตา่งชาติเพ่ือเอาชนะอาหรับอีกประเทศ ซึ่งเหตผุลในการรุกรานนัน้ 
อิรักอ้างว่า คเูวตเคยเป็นจงัหวดัหนึ่งของอิรักมาก่อน และอิรักยงักล่าวว่าคเูวตได้แอบสบูน า้มนัเกิน
อตัราจากทุ่งน า้มนัรูไมลา (Rumaila oil field) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างอิรักและคเูวต อีกหนึ่งเหตผุล
ท่ีอาจเป็นสาเหตุของการรุกรานคูเวตคือ ปัญหาเร่ืองหนี ้ท่ีเกิดจากการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้ในการท า

                                                           
37 นนัทนา กปิลกาญจน์.  (2541).  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางในโลกปัจจุบัน.  หน้า 102. 
38 จรัญ มะลลูีม; และ อกุฤษฏ์ ปัทมานนัท์. (2534). บทน าแห่งตะวันออกกลาง.  หน้า 315-316. 
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สงครามกับอิหร่านเป็นจ านวนถึง 8 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า ถ้าเทียบจ านวน
หนีก้ับปริมาณน า้มันส ารองนัน้นับว่าไม่ได้สูงมาก และประเทศเจ้าหนีไ้ม่ได้เร่งรัดในการคืนเงิน 
ดงันัน้เร่ืองหนีส้ินจงึไมน่า่จะเป็นเหตผุลหลกัในการเข้ายึดคเูวต39  

เอพริล กลาสพี (April Glaspie) เอกอคัรราชทตูสหรัฐฯ ประจ าแบกแดด ได้กล่าวว่า ความ
ขดัแย้งระหว่างอิรักและคูเวตเป็นเร่ืองของชาวอาหรับ สหรัฐฯ จะไม่เข้าไปยุ่ง แต่ก็ไม่ได้สนับสนุน
อิรักในการเข้ายึดครองคเูวต ซึ่งนกัวิชาการบางกลุ่มเสนอว่า ท่ีประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็นตดัสินใจ
บกุคเูวตเน่ืองจากมองวา่สงครามเย็นยงัไม่จบ การบกุคเูวตจึงอยู่ในบริบทของสงครามและอาจได้รับ
การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต  ในขณะท่ีสหรัฐฯ จะไม่เข้าแทรกแซง แต่การตัดสินใจของ
ประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็นนัน้ก่อให้เกิดการเรียกร้องจากประเทศต่างๆ ให้ถอนทหาร โดยการคว ่า
บาตรน า้มันซึ่งมีแกนน าคือ ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี และจากเหตุการณ์นีไ้ด้ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างอิรักกับสหรัฐฯ คือ เม่ืออิรักประกาศสงครามกับคูเวต จุดยืนของสหรัฐฯ ได้
เปล่ียนไป โดยสหรัฐฯ กล่าวว่า การกระท าของอิรักถือเป็นการละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศ และ
ถกูใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามกบัอิรัก40  

นอกจากนีส้หรัฐฯ ยงัให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุ่มท่ีตอ่ต้านรัฐบาลอิรักมากกว่า 70 
กลุ่ม หลายฝ่ายมองว่าแรงผลักดันหลักในการท าสงครามของสหรัฐฯ มาจากน า้มัน และความ
ต้องการในการขยายอ านาจทางทหารและเศรษฐกิจ41 แตเ่ม่ือการเจรจาในเร่ืองการถอนทหารไม่ได้
รับการตกลงจากอิรัก จึงท าให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกมติ 678 อนุญาตให้
กองก าลังสหประชาชาติเข้าแทรกแซงในสงครามหากการเจรจาไม่เป็นผล42 ส่งผลให้กองก าลัง
สหประชาชาตท่ีิน าโดยสหรัฐฯ เข้าโจมตีอิรักจนได้รับความเสียหายอยา่งหนกั ท าให้อิรักยอมลงนาม
ยตุกิารสู้รบและถอนทหารออกจากคเูวต 

การรุกรานคูเวตของอิรักได้น าไปสู่การยุติความสัมพันธ์ระหว่างอิรักและซาอุดิอาระเบีย
รวมไปถึงสหรัฐฯ ด้วย ขัว้อ านาจในตะวันออกกลางจึงเปล่ียนแปลงเป็น 3 ขัว้อ านาจคือ 
ซาอุดิอาระเบีย  อิรัก และอิหร่าน การเกิด 3 ขัว้อ านาจนีไ้ด้ท าให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างกัน 
(Balance of Power) ท าให้ในช่วงเวลาดงักล่าวตะวนัออกกลางมีความสงบ แต่ละประเทศต่างเร่ง

                                                           
39 ไพลิน กิตติเสรีชยั. (2556). ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่ = Middle east in the modern world.(เอกสารประกอบการ
สอน).  หน้า 57. 
40 เบนนิส ฟิลลสิ.  (2546).  วิกฤตการณ์อเมริกา-อิรัก: สาเหตแุละผลกระทบแหง่สงคราม.  ใน สงครามอเมริกา-อิรัก.  แปลโดย 
ณฐัเชษฐ์ พลูเจริญ.  หน้า 61. 
41 แหล่งเดิม.  หน้า 68. 
42 ไพลิน กิตติเสรีชยั. (2556).  เล่มเดิม.  หน้า 59. 



  22 

พฒันาประเทศในด้านตา่งๆ รวมไปถึง การพฒันาทางการทหารด้วย นอกจากการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างอ านาจท่ีเกิดขึน้แล้วนัน้ การรุกรานคูเวตของอิรักยังได้ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มอลักออิดะห์ตามมาอีกด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่าง บิน ลาเดน กับรัฐบาล
ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐฯ ถึงจุดสิน้สุดลง เม่ือกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการใช้กองก าลงัของ
กลุ่มอลักออิดะห์ ในการปอ้งกนัประเทศจากการรุกรานของอิรัก แต่กลบัยอมให้กองทพัของสหรัฐฯ 
เข้าไปตัง้ฐานในซาอุดิอาระเบีย ซึ่งบิน ลาเดนมองว่าซาอุดิอาระเบียเป็นดินแดนท่ีตัง้สถาน ท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของอิสลาม ไม่ควรมีทหารนอกศาสนามาตัง้กองทัพอยู่  จากเหตุนี ไ้ด้น าไปสู่การ
วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย หลังสงครามจบลงความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์
ซาอดุอิาระเบียและบิน ลาเดนได้น าไปสูก่ารลกุขึน้มาตอ่ต้านซาอดุิอาระเบียและสหรัฐฯ  

ความรุนแรงในตะวนัออกกลางได้เร่ิมต้นอีกครัง้เม่ือเกิดเหตกุารณ์ 9/11 ท่ีสหรัฐฯ อ้างว่า
กลุ่มก่อการร้ายอลักออิดะห์ได้โจมตีศนูย์กลางทุนนิยมอย่างตึกเวิลด์เทรด และอาคารเพนตากอน 
น ามาสู่การประกาศนโยบายต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งหลังเหตุการณ์ 9/11 โลกได้เข้าสู่การจัด
ระเบียบใหม่ โดยระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้ายได้
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในฐานะมหาอ านาจหนึ่งเดียว และการตอ่ต้านการก่อการร้าย
เป็นแกนหลกัของนโยบายและการปฏิบตัทิางการเมืองและทางทหาร43 

สงครามต่อต้านการก่อการร้ายถูกน าไปใช้ครัง้แรกท่ีอัฟกานิสถานใน ค.ศ. 2001 เพ่ือ
จดัการกบักลุ่มอลักออิดะห์และโค่นล้มรัฐบาลตาลีบนั การเข้าไปจดัการกลุ่มก่อการร้ายของสหรัฐฯ 
ในอัฟกานิสถาน ท าให้นักรบมูญาฮิ ดีนกลุ่มต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มอัลกออิดะห์ท่ีมีฐานอยู่ใน
อฟักานิสถานต้องกระจายตวัออกไปยงัประเทศตา่งๆ ในตะวนัออกกลาง โดยสมาชิกกลุม่อลักออิดะห์
และนบัรบมญูาฮิดีนบางสว่นได้กระจายเข้าไปยงัอิรัก อิรักจึงเป็นเปา้หมายตอ่ไปของการท าสงคราม
ตอ่ต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ 

หลังจากการใช้สงครามต่อต้านการก่อการร้ายเข้าไปจัดการกับกลุ่มอัลกออิดะห์ ล้ม
รัฐบาลตาลีบนัและตัง้รัฐบาลใหม่ในอฟักานิสถาน สหรัฐฯ และองักฤษได้เข้าสู่อิรักโดยอ้างว่า อิรักมี
อาวธุร้ายแรงและเป็นภัยตอ่ความมัน่คงโลก คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติได้ออกมติท่ี 
1441 ก าหนดให้อิรักท าลายอาวธุร้ายแรงในครอบครองและให้ผู้ตรวจอาวธุของสหประชาชาติเข้าไป
ตรวจสอบ อิรักได้ยอมรับมตดิงักล่าว และได้ท าลายอาวธุหมดแล้วซึ่งผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติ
ได้เข้าไปตรวจสอบและไม่พบหลกัฐานการครอบครองอาวธุร้ายแรงตามท่ีสหรัฐฯ และองักฤษอ้าง44 

                                                           
43 ประภสัสร์ เทพชาตรี.  (2551).  5 ปีสงครามอิรัก ตอนที่1.  (ออนไลน์). 
44 ทองหลอ่ง วงษ์ธรรมา.  (2557).  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน.  หน้า 341. 
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แต่สหรัฐฯ และองักฤษกลับยืนยันว่าอิรักได้ปกปิดหลักฐาน และอิรักจะต้องเข้าสู่สงคราม ซึ่งโลก
ภายนอกมองว่าการท าสงครามครัง้นีข้องสหรัฐฯ และอิรักเป็นการมุ่งเข้าไปครอบครองผลประโยชน์
น า้มนั และโคน่ประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็นท่ีมีแนวคดิตรงข้ามสหรัฐฯ และองักฤษมานาน45 

ด้วยเหตผุลเร่ืองการครอบครองอาวธุและให้การสนบัสนนุบนิ ลาเดนและกลุ่มอลักออิดะห์
ท าให้สหรัฐฯ และองักฤษเข้าโจมตีอิรัก โดยอ้างว่า อิรักเป็นภัยต่อความมัน่คง จึงต้องชิงโจมตีก่อน 
ซึ่งสงครามครัง้นีถื้อได้ว่าเป็นสงครามท่ีได้การสนับสนุนน้อยท่ีสุด เกิดการเดินขบวนคัดค้านใน
สหรัฐฯ และประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ไม ่ได้รับความเห็นชอบจากองค์การสหประชาชาติและ
พนัธมิตร เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ที่มองว่าสงครามอิรักเป็นสงครามที่ละเมิดรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ และกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี  ้การโจมตีอิรักไม่ได้เป็นภัยท่ีใกล้เข้ามาถึงตามท่ี
ประธานาธิบดีบชุ กลา่วอ้าง  

การเข้าไปท าสงครามในอิรักของสหรัฐฯ และพันธมิตรได้ท าให้เกิดการหลั่งไหลของ
นักรบมูญาฮิดีนและกลุ่มติดอาวุธต่างๆ เข้าไปยังอิรักเป็นจ านวนมาก โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 
การต่อต้านสหรัฐฯ และพันธมิตร โดยนักรบมูญาฮิดีนและกลุ่มติดอาวุธเหล่านีไ้ด้รวมตวัขึน้เป็น
เครือข่ายกลุ่มก่อการร้ายท่ีมีประสิทธิภาพทางอาวธุและการปฏิบตัิการท่ีเพิ่มมากขึน้ สหรัฐฯ ต้องใช้
งบประมาณทางการทหารเป็นจ านวนมากในการท าสงครามครัง้นี ้ถึงแม้ว่าสงครามอิรักจะจบลง
ด้วยชัยชนะของสหรัฐฯ สามารถโค่นล้มระบอบซัดดัมได้ แต่ปัญหาการก่อการร้าย สงครามเย็น 
ความแตกแยกภายในประเทศต่างๆ ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเข้าไปยึดครองอิรักของ
สหรัฐฯ 

การเข้าไปยังอิรักของกองทัพสหรัฐฯ นัน้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง
อ านาจในตะวนัออกกลาง การโค่นล้มระบอบซดัดมัและความเสียหายจากสงครามท าให้บทบาท
ของอิรักในฐานะขัว้อ านาจหนึ่งท่ีถ่วงดุลอ านาจกับอีกสองขัว้อ านาจได้ลดบทบาทลง โครงสร้าง
อ านาจจาก 3 ขัว้อ านาจได้กลับไปสู่ 2 ขัว้อ านาจคือ ซาอุดิอาระเบีย และอิหร่าน บรรยากาศการ
แข่งขนักันแผ่ขยายอ านาจระหว่างซาอดุิอาระเบีย และอิหร่านได้กลบัมาอีกครัง้ ซาอดุิอาระเบียได้
เข้าไปสนบัสนนุส านกัคิดซุนนีในประเทศตา่งๆ เช่นเดียวกนักบัอิหร่านท่ีไปสนบัสนนุส านกัคิดชีอะห์ 
ซึ่งจะเห็นได้ชดัในกรณีสงครามกลางเมืองซีเรีย ท่ีอิหร่านให้การสนบัสนุนรัฐบาลซีเรียท่ีมีส านกัคิด
ชีอะห์ หากสงครามจบลงด้วยชัยชนะของรัฐบาลจะท าให้อิทธิพลของชีอะห์เติบโตมากขึน้ 
ซาอดุิอาระเบียจงึให้การสนบัสนนุกลุ่มตอ่ต้านรัฐบาลในซีเรียท่ีมีส านกัคิดซุนนี  ซึ่งหากกลุม่ตอ่ต้าน

                                                           
45 จรัญ มะลลูีม.  (2545).  โลกมุสลิม จาก9/11 สู่สงครามอิรัก.  หน้า 25. 
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สามารถโคน่ล้มรัฐบาลซีเรียได้จะท าให้อิทธิพลของส านกัคิดชีอะห์ท่ีก าลงัเติบโตขึน้มาในตะวนัออก
กลางลดลงไป  

สถานการณ์ในตะวนัออกกลางท่ีถือได้ว่ามีความร่วมมือระหว่างกันคอ่นข้างมาก ได้มาถึง
จุดเปล่ียนในค.ศ. 1979 ท่ีท าให้เกิดจุดเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอ านาจขึน้ การ
พยายามสง่ออกแนวคดิปฏิวตัขิองอิหร่าน ท าให้อิหร่านขึน้มาเป็นภยัคกุคามความมัน่คง น าไปสู่การ
เกิดโครงสร้างอ านาจ 2 ฝ่ายในตะวันออกกลาง น าโดยซาอุดิอาระเบียท่ียึดถือการปกครองแบบ
ดัง้เดิมกับอิหร่านท่ีปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ การเกิดขึน้ของ 2 ขัว้อ านาจได้ท าให้เกิดการ
แข่งขนัระหว่างกนั รวมไปถึงการเกิดสงครามตวัแทนท่ีซาอดุิอาระเบียและพนัธมิตรให้การสนบัสนนุ
อิรักท าสงคราม 8 ปีกับอิหร่าน ซึ่งสงครามนีซ้าอุดิอาระเบียและชาติพันธมิตรได้ให้การสนับสนุน
อิรักทัง้ทางเงิน อาวุธและเทคโนโลยีทางทหารในการต่อสู้ กับอิหร่าน ท าให้อิรักสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในกองทัพได้ แต่ผลกระทบจากสงครามท่ีอิรักได้รับท าให้อิรักประสบปัญหาการ
เป็นหนี ้จากการกู้ ยืมเงินในการท าสงคราม ประกอบกับประเด็นเร่ืองผลประโยชน์และเขตแดน ท า
ให้อิรักตดัสินใจบกุคเูวต สงครามครัง้นีไ้ด้ท าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐฯ และอิรักเปล่ียนไป เกิด
ความร่วมมือจากชาติตะวนัตกในการช่วยคูเวตท าสงครามกับอิรัก สงครามครัง้นีท้ าให้อิรักขึน้มา
เป็นอีกหนึง่ขัว้อ านาจ ท าให้เกิดการคานอ านาจระหวา่ง 3 ฝ่าย แตใ่น ค.ศ. 2001 เกิดการจีเ้คร่ืองบิน
พุง่ชนตกึเวิลด์เทรดและอาคารเพนตากอนของสหรัฐฯ ซึง่สหรัฐฯ ได้ประกาศวา่กลุม่อลักออิดะห์เป็น
ผู้อยู่เบือ้งหลงั และได้ตอบโต้ด้วยสงครามต่อต้านการก่อการร้ายท่ีใช้ครัง้แรกในอฟักานิสถาน เพ่ือ
จดัการกบักลุม่ก่อการร้าย โดยเฉพาะกลุม่อลักออิดะห์และรัฐบาลตาลีบนัผู้ ให้การสนบัสนนุ การเข้า
ไปยงัอฟักานิสถานของสหรัฐฯ ได้ท าให้เกิดการกระจายตวัของนกัรบมญูาฮิดีน กลุ่มติดอาวุธตา่งๆ 
ท่ีอยู่ในอฟักานิสถานออกไปยงัประเทศต่างๆ รวมไปถึงการเข้าไปยงัอิรักของกลุ่มอลักออิดะห์และ
ตาลีบนั  

สหรัฐฯ ได้เข้าไปยังอิรักโดยอ้างเร่ืองการครอบครองอาวุธร้ายแรงของประธานาธิบดี
ซดัดมั ฮุสเซ็น และอ้างว่าประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซ็นให้การสนบัสนุนกลุ่มก่อการร้าย การเข้าไป
ของสหรัฐฯ ได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากประเทศต่างๆ ท่ีไม่เห็นด้วย และท าให้ เกิดการ
เคล่ือนย้ายของนกัรบมญูาฮิดีนเพ่ือร่วมตอ่ต้านสหรัฐฯ และพนัธมิตร หลายฝ่ายมองวา่การพยายาม
ก่อสงครามครัง้นีมี้สาเหตุมาจากผลประโยชน์เร่ืองน า้มัน ท่ีสหรัฐฯ และอังกฤษต้องการเข้าไป
ครอบครอง ท้ายท่ีสดุสหรัฐฯ สามารถโคน่ล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซ็น และท าให้อิรัก
ลดบทบาทลง โครงสร้างอ านาจกลบัไปสู่แบบ 2 ขัว้และเกิดการแขง่ขนักนัตามมา 
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ความขัดแย้งท่ีน าไปสู่สงครามระหว่างประเทศในตะวันออกกลางท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสร้างอ านาจแล้วนัน้ ยงัท าให้เกิดการเคล่ือนไหวของนกัรบมญูาฮิดีนท่ีรวมตวั
กันขึน้เป็นกลุ่มติดอาวุธ และพัฒนาเป็นกลุ่มก่อการร้ายในเวลาต่อมา โดยจุดเร่ิ มต้นของการ
เคล่ือนย้ายนักรบมูญาฮิ ดีนคือ สงครามอัฟกานิสถาน ค.ศ. 1979 ท่ี เกิดการหลั่งไหลของ
นกัรบมญูาฮิดีนเข้าไปเพ่ือขบัไล่สหภาพโซเวียต นกัรบมญูาฮิดีนเหล่านีไ้ด้รวมตวักนัขึน้เป็นกลุ่มติด
อาวุธกระจายตัวออกไปทั่วตะวันออกกลางเพ่ือปฏิบัติการโดยการใช้ความรุนแรง แต่การเข้าไป
รุกรานอิรักของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2003 ได้ท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายของนกัรบมูญาฮิดีนอีกครัง้ โดย
นกัรบมญูาฮิดีนเหลา่นีไ้ด้เข้าไปยงัอิรักป็นจ านวนมากเพ่ือตอ่ต้านสหรัฐฯ และพนัธมิตร สถานการณ์
ในอิรักได้ท าให้เกิดการรวมตวักนัขึน้เป็นเครือข่ายกลุม่ก่อการร้ายท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบตักิาร
มากยิ่งขึน้ 



 

บทที่ 3  
กระบวนการก่อก าเนิดของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย ค.ศ. 2003-2014 

 

ผลจากสงครามอิรักใน ค.ศ. 2003 ท่ีน าไปสู่การยึดครองของสหรัฐฯ  และการจัดตัง้
รัฐบาลของนายนรีู อลั-มาลิกี (Nouri al-Maliki) ซึ่งเป็นมสุลิมสายชีอะห์ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรี และ
นายยาลาล ทาลาบานี (Jalal Talabani) ชาวเคิร์ดเป็นประธานาธิบดี โดยในวันท่ี  1 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2003 ประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบิลยู บุช แห่งสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า 
ปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพสัมพันธมิตรในอิรักได้สิน้สุดลงแล้ว ต่อมา  ในวันท่ี 11 
พฤษภาคม ค.ศ. 2003 นายพลทอมมี เรย์ แฟรงส์ (Tommy Ray Franks) ผู้น าในปฏิบตักิารเสรีภาพ
แห่งอิรัก ได้ประกาศยุบพรรคบาธ46 (Ba’ath Party) ในอิรัก47 ซึ่งถือเป็นการสิน้สุดการปกครองของ
ระบอบซดัดมัอยา่งสมบรูณ์ 

 ปฏิบตักิารของสหรัฐฯ ได้ท าให้อิรักประสบปัญหาตา่งๆ ตามมา เกิดความวุ่นวายในสงัคม
อิรัก การปล้น อาชญากรรม การก่อวินาศกรรมตามสถานท่ีราชการ48 การเดินขบวนเพ่ือแสดงความ
ไม่พอใจสหรัฐฯ และพนัธมิตร อตัราการว่างงานและความยากจนก็เพิ่มมากขึน้ การจดัการศกึษาไม่
อาจด าเนินได้เป็นปกติ โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศถูกท าลาย เกิดความขาดแคลนสิ่งจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานของชาวอิรักทัง้ในเร่ืองน า้ด่ืม อาหาร สขุอนามยั ไฟฟ้า บคุลากรและอปุกรณ์ทางการแพทย์49 
จากปัญหาท่ีเกิดขึน้หลงัสภาวะสงครามได้ท าให้เกิดความไม่พอใจสหรัฐฯและนายนรีู อลั-มาลิกี ซึ่ง
น าไปสูก่ารเกิดแนวร่วมตอ่ต้านการยึดครองของสหรัฐฯ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปยดึครองอิรักของสหรัฐฯ นัน้ไมต่า่งจากท่ีสหภาพโซเวียตเข้าไปยงั
อฟักานิสถาน และน าไปสูก่ารตอ่ต้านการยึดครองของสหรัฐฯ ในอิรัก นอกจากนีก้ารด าเนินนโยบาย
ทางการเมืองของนายมาลิ กี ท่ี กีดกันชาวซุนนี  ท าให้ชาวซุนนี ท่ี เคยมีอ านาจในสมัยของ
ประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซ็น ถูกลดบทบาทลง รวมถึงท่ีนัง่ในสภาส่วนใหญ่เป็นของชาวชีอะห์ ซึ่ง
นโยบายท่ีแบ่งแยกนีไ้ด้สร้างความแตกแยกขึ น้ในสังคมอิรักโดยมีสาเหตุมาจาก ส านักคิดทาง

                                                           
46 พรรคบาธคือ พรรคการเมืองที่มีแนวคดิสงัคมนิยม โดยชปูระเด็นความเป็นเอกภาพ เสรีภาพ และสงัคมนิยม เป็นการสื่อถึงความ
เป็นเอกภาพในชาติอาหรับ และอิสรภาพจากการควบคมุของตา่งชาติ พรรคบาธมีสาขาทัง้ในอิรักและซีเรีย โดยในอิรักน าโดย
ประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซน และในซีเรีย น าโดย ประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด 
47 ประทมุพร วชัรเสถียร.  (2546).  อิรัก : วิกฤตถาวร?.  หน้า 242. 
48 จรัญ มะลลูีม.  (2547).  อิรักหลังสงคราม.  หน้า 95. 
49 Global Policy Forum.  (2018).  Iraq's Humanitarian Crisis.  (online).   
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ศาสนาท่ีแตกต่างกัน น าไปสู่การเกิดความขดัแย้งระหว่างซุนนีและชีอะห์ 50 ท่ีพัฒนาไปสู่สงคราม
กลางเมือง ซึ่งความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ในอิรักเป็นช่องว่างท่ีท าให้นักรบมูญาฮิดีนจ านวนมากเดิน
ทางเข้าสู่อิรัก ท าให้อิรักกลายเป็นศนูย์กลางการท าสงครามศาสนาเพ่ือตอ่ต้านสหรัฐฯ และการเข้า
มาของนกัรบมญูาฮิดีนเหล่านีไ้ด้ท าให้เกิดเครือขา่ยติดอาวธุขึน้จ านวนมากจนกระทัง่พฒันาไปเป็น
กลุ่มรัฐอิสลามใน ค.ศ. 2014 โดยมีฐานท่ีมั่นทัง้ในอิรักและซีเรีย กลุ่มรัฐอิสลามได้พัฒนาในช่วง 
ค.ศ. 2003-2014 และได้มีบทบาทในอิรักในฐานะเครือข่ายต่อต้านการยึดครองของสหรัฐฯ  ซึ่ง
สามารถแยกเป็นประเดน็ได้ดงันี ้ 

 
กลุ่มญะมาอัต อัล-เตาฮีด วัล-ญิฮาด  

การยึดครองของสหรัฐฯ ในอิรัก ค.ศ. 2003 ได้ท าให้เกิดการหลั่งไหลของนกัรบเข้าไปยัง
อิรักเป็นจ านวนมากเพ่ือร่วมตอ่ต้านการยึดครองของสหรัฐฯ ซึ่งนกัรบเหล่านีไ้ด้รวมตวัขึน้เป็นกลุ่ม
ติดอาวุธท่ีมีปฏิบตัิการทัว่พืน้ท่ีอิรัก โดยมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวธุในอิรักมีมากกว่า 20 กลุ่ม51 เช่น 
กลุ่มติดอาวธุมสุลิมซุนนีและชีอะห์ในอิรัก กลุ่มนกัรบเพ่ือศาสนาท่ีมาจากหลากหลายประเทศ กลุ่ม
ติดอาวุธจ านวนมากเหล่านีไ้ด้สร้างความเสียหายแก่สหรัฐฯ ท าให้สหรัฐฯ ประกาศใช้สงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายเพ่ือจัดการกับกลุ่มติดอาวุธเหล่านี ้ซึ่งกลุ่มติดอาวุธท่ีสร้างความเสียหาย
ขนาดใหญ่ในอิรัก ได้แก่ กลุ่มญะมาอัต อัล-เตาฮีด วัล-ญิฮาด (Jama'at al-Tawhid wal-Jihad - 
JTJ)  

กลุม่ญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด หรือองค์กรแหง่เอกภาพในการศรัทธาและการญิฮาด 
(The Organization of Monotheism and Jihad) เป็นกลุ่มติดอาวุธท่ีเกิดจากการรวมตวัของนกัรบ
ในอิรัก โดยมีเป้าหมายเพ่ือต่อต้านการยึดครองของสหรัฐฯ มีปฏิบัติการครัง้แรก  เม่ือวันท่ี 7 
สิงหาคม ค.ศ. 2003 ด้วยการระเบิดสถานทูตจอร์แดนในกรุงแบกแดด52 และโจมตีส านักงานใหญ่
แห่งสหประชาชาติในกรุงแบกแดด ท าให้แซร์จิโอ วิเอียรา เดอ เมลโล (Sergio Vieira de Mello) ทูต
พิเศษของสหประชาชาติประจ าอิรักเสียชีวิต เหตกุารณ์นีท้ าให้มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวน
มาก นอกจากนีย้งัมีการระเบิดพลีชีพอีกหลายครัง้53 การเกิดขึน้ของกลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-

                                                           
50 Wehrey, Frederic.  (2010). The Middle East After Iraq war. (online). 
51 จิตราภรณ์ จิตรธร.  (2557).  ISIS กับการเปล่ียนแปลงในตะวันออกกลาง.  หน้า 3. 
52 Global Security.  (2012).  Jamaat al-Tawhid wa'l-Jihad / Unity and Jihad Group, Tanzim Qa'idat Al-Jihad in Bilad al-

Rafidayn (Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers).  (online). 
53 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  ISIS: เจาะลึกกองก าลังรัฐอิสลาม = ISIS: Inside the Army of Terror.  แปลโดย ไพรัตน์ พงศ์
พานิชย์.  หน้า 59. 
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ญิฮาด นอกจากก่อความเสียหายแล้วยังได้ท าให้เกิดความหวาดกลัวเพิ่มมากขึน้ในอิรักด้วย 
กลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด ได้มีพฒันาการมาก่อนหน้า ค.ศ. 2003 โดยผูกอยู่กับผู้น าคือ 
นายอบ ูมสูอบั อลั-ซอร์กาวี (Abu Musab al-Zarqawi) 

นายอบ ูมสูอบั อลั-ซอร์กาวี มีช่ือเดิมว่า อาเหม็ด ฟัดฮิล นสัซาน อลั-คอละย์เละห์ (Amad 
Fadin Nassan al-coraila) ชาวจอร์แดนท่ีเข้าร่วมสงครามอัฟกานิสถานใน  ค.ศ. 1989 ซอร์กาวี
เดินทางเข้าอฟักานิสถานเพ่ือร่วมท าสงครามต่อต้านสหภาพโซเวียต แต่ในขณะท่ีไปถึงสงคราม
ใกล้จะสิน้สุดลงแล้ว ซอร์กาวีจึงไปอยู่ท่ีศนูย์กลางบญัชาการปฏิบตัิการ มฆัตบั อลั -คิดามตั (The 
Service Bureau) ของนายโอซามะ บินลาเดน (Osama bin Laden) ผู้น ากลุ่มอลักออิดะห์ ท่ีเมือง
ฮายาตาบตั (Hayatabad) ในปากีสถาน ซึ่งเป็นศนูย์กลางท่ีท าหน้าท่ีจดัหาอาหาร เงิน ท่ีพกัอาศยั 
และให้ค าแนะน าต่างๆ แก่นกัรบท่ีเข้าร่วมในสงครามอฟักานิสถาน ศนูย์กลางบญัชาการนีจ้ึงเป็น
สถานท่ีรวมตวักันของนักรบจากต่างชาติ ต่างภาษา ท่ีน่ีท าให้ซอร์กาวีได้รู้จกับุคคลส าคญัต่างๆ 
จ านวนมาก เช่น คอลิค ชีค มูฮมัหมดั ผู้ ท่ีมีส่วนในแผนการ 9/11 โมฮมัเหม็ด โชบนันา ผู้จดัพิมพ์
นิตยสารสนับสนุนการญิฮาดช่ือ นิตยสารอัลบุนยาน อัล -มัรซูส (al-Bunyan al-Marsus - The 
Impenetrable Edifice) ซึ่งเป็นท่ีกล่าวกนัว่า นิตยสารฉบบันีเ้ป็นกระบอกเสียงให้กบักลุ่มอลักออิดะห์ 
เน่ืองจากฉบบัเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1989 นิตยสารได้เผยแพร่บทความประกาศเป้าหมายท่ีแท้จริง
ของกลุ่มอลักออิดะห์คือ การให้มุสลิมทุกคนท าญิฮาดต่อสหรัฐฯ  และซอร์กาวียงัรู้จกักับ ซอลาฮ์ 
อลัฮามี (Salah al-Hami) นักหนังสือพิมพ์เชือ้สายจอร์แดน-ปาเลสไตน์ ของนิตยสาร al-Jihad ซึ่ง
เป็นนิตยสารท่ีเผยแพร่แนวคิดของอบัดลุเลาะห์ อสัซาม (Abdullaj Azzam)54 

ความสัมพันธ์ระหว่างซอร์กาวีและบุคคลเหล่านีท้ าให้ซอร์กาวีได้เข้าไปท างานเป็น
ผู้ ส่ือข่าวให้กับนิตยสารอัล บุนยาน อัล-มัรซูส โดยความช่วยเหลือของ อบู มูฮัมหมัด อัล-มักดิซี 
(Abu Muhammad al-Makdici) ครูสอนศาสนาเชือ้สายจอร์แดน-ปาเลสไตน์ ต่อมาเม่ือเกิดสงคราม
กลางเมืองในอัฟกานิสถาน ซอร์กาวีได้เข้าร่วมสงคราม โดยเข้ากับกลุ่มของ ก็อลบุดดิน เฮ็คมัตติ
ยาร์ (Gulbuddin Hekmatyar) อดีตนายกรัฐมนตรีอฟักานิสถาน55 หลงัจากนัน้ซอร์กาวีเดนิทางกลบั
จอร์แดนใน ค.ศ. 1992  

การกลบัไปจอร์แดนครัง้นีท้ าให้ซอร์กาวีถกูจบัตามองโดยกองอ านวยการข่าวทัว่ไป (GID) 
ซึ่งมีความกังวลว่านักรบท่ีกลับมาจากสงคราม จะกลับมาก่อเหตุท่ีประเทศบ้านเกิด โดยใน ค.ศ. 
1993 จอร์แดนได้เกิดบริบทท่ีท าให้ซอร์กาวีเร่ิมเคล่ือนไหวคือ การเจรจาสนัติภาพระหว่างจอร์แดน

                                                           
54 Gerges, Fawaz A.  (2017).  ISIS a History.  p.53. 
55 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2559).  ขบวนการรัฐอิสลาม = Islamic State.  หน้า 60. 
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และอิสราเอล และเกิดปัญหาเศษฐกิจถดถอย ท าให้รัฐบาลต้องขึน้ภาษีและลดการอุดหนุน
สวสัดกิารช่วยเหลือประชาชน ท าให้เกิดปัญหาราคาสินค้าสงูขึน้ เกิดการประท้วงทัว่ประเทศ ปัญหา
เหล่านีท้ าให้ชาวจอร์แดนจ านวนมากเร่ิมตัง้ค าถาม รวมถึงไม่เช่ือถือในรัฐบาลและระบอบการ
ปกครองประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเกลียดชงัในหมู่ประชาชนจอร์แดน ท าให้ประชาชนบางกลุ่มหนั
ไปรับแนวทางแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง เกิดกลุ่มท่ีมีแนวคิดอิสลามสุดโต่ง รวมไปถึงนักรบท่ี
กลับมาจากสงครามได้รวมตัวกันก่อตัง้กลุ่มญิฮาดของตนเอง และเคล่ือนไหวปฏิบัติการโดยใช้
ความรุนแรงต่อชาวคริสต์ และเจ้าหน้าท่ีรัฐจอร์แดน56 เช่น เญช มุฮัมหมัด (Jaysh Muhammad) 
และ อัล-ฮะชัยคเกาะห์ (al-Hashaykkah) จากสภาวะดังกล่าวซอร์กาวีได้ร่วมกับมักดิซีผู้ นิยม
แนวคิดสลาฟีย์ (Salafism) ท่ีเคยพบกันในช่วงสงครามอัฟกานิสถานคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาล
จอร์แดน  

การเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลจอร์แดนนัน้ มีหลายประเด็น โดยเฉพาะ ด้านการ
ต่างประเทศ ท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอล และนโยบายต่างประเทศท่ีนิยมสหรัฐฯ โดยการ
เคล่ือนไหวนีไ้ด้ดึงดดูประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นเยาวชนท่ีมีฐานะยากจน ไร้การศึกษา คนเหล่านีมี้
ความเช่ือถือในตวัมกัดิซี ท าให้มักดิซีถือได้ว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ นอกจากนีม้ักดิซีได้เขียน
หนังสือและบทความจ านวนมาก รวมถึงมีอุดมการณ์ท่ีเป็นระบบบนแนวคิดเร่ืองตกัฟีรี  (Takfiri)57 
โดยมีการตีความค าสอนทางศาสนาอย่างสดุโตง่ เป็นท่ีเข้าใจกนัว่าซอร์กาวีและมกัดซีิ ได้ตัง้กลุ่มช่ือ 
บยัตฺ อลั-อิมาม (Bait al-Imam) แต่มีหลกัฐานว่าซอร์กาวีและมกัดิซี รวมถึงสมาชิกกลุ่มไม่ได้เรียก
ตวัเองด้วยช่ือนีเ้ลย เน่ืองจากมกัดิซีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบันายนาบิล อบู ฮะริธียฺยะ ผู้ ร่วมก่อตัง้
กลุ่มฮะรอกะตฺ บยัตฺ อลั-อิมาม ซึ่งกลุ่มนีแ้ละมกัดิซี ซอร์กาวี รวมถึงสมาชิกทัง้หมดถูกจบัในเวลา
เดียวกนั หนว่ยขา่วกรองจอร์แดนจงึขึน้ทะเบียนพวกเขาทัง้หมดเป็นสมาชิกกลุม่เดียวกนั58 

ในเรือนจ าซอร์กาวีได้ตัง้ตนขึน้มาเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาสงูสดุและได้รับการยกย่อง
เป็นอะมีร์ (Emir) หรือ ผู้น า ด้วยสถานะดงักล่าวท าให้ซอร์กาวีมีสถานะเหนือนกัโทษคนอ่ืนและมี
บทบาทเหนือมักดิซี นอกจากนีซ้อร์กาวีได้ใช้อิทธิพลต่อผู้คุมหัวอ่อน ผู้คุมท่ีไม่ซ่ือสตัย์ ท าให้กลุ่ม
ของซอร์กาวีเฟ่ืองฟมูากและได้สิทธิพิเศษตา่งๆ ในเรือนจ า รวมถึงได้พยายามโน้มน้าวให้อดุมการณ์
อิสลามแบบที่เขาตีความโดดเดน่เหนือแนวคิดอื่น โดยร่วมกบัมกัดิซีช่วยกนัประกาศ ฟัตวา 

                                                           
56 แหล่งเดิม.  หน้า 63. 
57 ตกัฟีรีคือ การใช้ความรุนแรงเพ่ือบรรลเุป้าหมายทางการเมืองหรือศาสนา ตอ่ผู้ที่ถกูกลา่วหาวา่ไมใ่ชม่สุลิมและปฏเิสธศรัทธาใน
หลกัศาสนา ตกัฟีรีถกูน ามาใช้เพ่ือรองรับการใช้ความรุนแรงในการปฏิบตัิการ และเป็นอดุมการณ์ของกลุม่ติดอาวธุหลายๆ กลุม่ 
58 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 65. 
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(Fatwa)59 และเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีอยู่ 2-3 ประกาศท่ีได้รับความสนใจจากบิน ลาเดน60 
หลังจากอยู่ในเรือนจ าได้ไม่นาน จอร์แดนได้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองขึน้ใน ค.ศ. 1999  
กษัตริย์อบัดลุลาห์ท่ี 2 ประกาศนิรโทษกรรมนกัโทษประมาณ 3,000 คน ซึ่งซอร์กาวีเป็นหนึ่งในผู้ ท่ี
ได้รับนิรโทษกรรมด้วย61 

หลงัออกจากเรือนจ า ซอร์กาวีเดินทางไปยงัปากีสถานเพ่ือเข้าพบกับ บิน ลาเดน ท่ีเมือง
กนัดาฮาร์ (Kandahar) แตก่ารพบกนันัน้เป็นไปอย่างไม่คอ่ยดีนกั เม่ือบิน ลาเดนสงสยัซอร์กาวีและ
ชาวจอร์แดนท่ีเดินทางมาด้วยกันว่าถูกแทรกซึมโดยกองอ านวยการข่าวทั่วไปของจอร์แดน 
นอกจากนีล้กัษณะภายนอกของซอร์กาวีท่ีมีแผลเป็นจากการพยายามลบรอยสกัจ านวนมาก สร้าง
ความไม่พอใจแก่ บิน ลาเดน ท่ีเป็นผู้ เคร่งศาสนา แต่สิ่งท่ีท าให้ บิน ลาเดนไม่พอใจมากท่ีสุดคือ 
ลกัษณะนิสยัท่ีทะนงตนและไม่รับฟังความคิดเห็นของใคร ท าให้ท่ีประชมุอลักออิดะห์เห็นตรงกนัว่า
ซอร์กาวีไม่ใช่ตวัเลือกท่ีดีในอนัดบัแรกๆ ในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม แต่การท่ีซอร์กาวีมีเครือข่ายท่ี
กว้างขวางและมีความสมัพนัธ์กบับคุคลส าคญัหลายๆ คน จึงท าให้บนิ ลาเดน ยอมให้การสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่ซอร์กาวี 

เงินทนุจากบิน ลาเดนประมาณ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐถกูน าไปใช้ในการตัง้คา่ยฝึกทหาร
ท่ีเมืองเฮรัท (Herat) ชายแดนอฟักานิสถาน-อิหร่าน ใน ค.ศ. 2000 ค่ายนีไ้ด้ฝึกนกัรบจาก จอร์แดน 
ปาเลสไตน์ เพ่ือสร้างกองก าลัง ญุนด์ อัชชาม (Jund Ash-Sham) ให้ปฏิบัติการก่อการร้ายใน
ประเทศอิสราเอล ปาเลสไตน์ จอร์แดน และประเทศอาหรับอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนแปลง
การปกครอง ปฏิบตัิการท่ีโดดเด่น เช่น การลอบสงัหาร ลอเรนซ์ ไมเคิล โฟลีย์ (Laurence Michael 
Foley) เจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ ในกรุงอมัมาน เม่ือ ค.ศ. 2002 ผลงานของทหารจากค่ายฝึกนีส้ร้างความ
พอใจให้แก่บิน ลาเดนเป็นอยา่งมาก จงึได้เรียกตวัซอร์กาวีกลบัไปยงัส านกังานกลุ่มอลักออิดะห์เพ่ือ
ปฏิญาณเข้าเป็นสมาชิก แตเ่น่ืองจากซอร์กาวีและบนิ ลาเดนมีทศันคติและมมุมองตอ่การท าญิฮาด
ที่แตกต่างกัน ซอร์กาวีจึงปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ แต่ยงัคงความสัมพันธ์
ระหวา่งกนัไว้เพ่ือผลประโยชน์ และการสนบัสนนุทางการเงินตอ่ไป62 
 

 

                                                           
59 ฟัตวาคือ การวินิจฉัยในประเด็นทางศาสนา ซึง่มาจากการตีความหลกัศาสนาและกฏหมายอิสลาม 
60 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 37. 
61 แหล่งเดิม.  หน้า 38. 
62 แหล่งเดิม.  หน้า 42. 
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ภาพประกอบ 2 นายอบ ูมสูอบั อลั-ซอร์กาวี  
ท่ีมา : O'Connell, Thomas.  (2006).  Abu Musab Al-Zarqawi. 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างซอร์กาวีกบักลุ่มอลักออิดะห์เป็นไปในเชิงของผลประโยชน์มากกว่า

จะเป็นเร่ืองของอดุมการณ์และแนวทางปฏิบตักิาร เน่ืองมาจากความแตกตา่งทางอดุมการณ์และวิธี
ปฏิบัติการระหว่าง ซอร์กาวีกับบิน ลาเดน เพราะเป้าหมายของซอร์กาวีคือ มุสลิมท่ีเห็นต่างกับ
แนวคิดของเขา โดยเฉพาะชาวชีอะห์ท่ีถูกมองว่าเป็นพวกนอกศาสนา โดยถือว่าเป็นศตัรูระยะใกล้ 
ซอร์กาวีถือว่า “การละทิง้ศาสนาถือเป็นการละเมิดท่ียิ่งใหญ่มากกว่าการปฏิเสธความเช่ือแบบ
ดัง้เดมิ และพวกนอกศาสนาถือเป็นศตัรูท่ีส าคญั ในขณะท่ีการตอ่สู้กบัศตัรูระยะไกล อาจเป็นโอกาส
ให้ศตัรูระยะใกล้ท าร้ายชาวมุสลิม จึงต้องโจมตีศตัรูระยะใกล้ก่อน”63 ส่วนเป้าหมายของบิน ลาเดน
คือ สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นศตัรูระยะไกล เน่ืองจากสหรัฐฯ ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่รัฐอาหรับอ่ืนๆ 
ขายอาวุธให้ เป็นแหล่งอ านาจทางการเมืองของพวกนอกศาสนา ดังนัน้บิน ลาเดนจึงจัด

                                                           
63 Fishman, Brian.  (2006).  op. cit.  p.21. 
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ความส าคัญ ว่าต้องโจมตีสหรัฐฯ เป็นอันดับแรก ความแตกต่างดังกล่าวนีเ้ป็นส่วนหนึ่งท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้ 2 ฝ่ายคอ่นข้างออ่นแอ64  

หลงัจากผลงานของนกัรบจากคา่ยฝึกทหารของซอร์กาวีเป็นท่ียอมรับ ซอร์กาวีจงึเร่ิมขยาย
พืน้ท่ีปฏิบตัิการ โดยการส่งคนเข้าไปทางตอนเหนือของอิรักเพ่ือตัง้ดินแดนในเขตปกครองตนเอง
เคร์ิดสิถาน ซึง่อยูภ่ายใต้การคุ้มครองของกองก าลงันานาชาติท่ีประกาศเขตห้ามบนิ เพ่ือปอ้งกนัการ
โจมตีจากกองทพัของประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซ็น ในพืน้ท่ีดงักล่าวซอร์กาวีได้ตัง้กลุ่มนกัรบในช่ือ 
ญุนด์ อัล-อิสลาม (Jund al-Islam) และยึดครองพืน้ท่ีประมาณ 500 ตารางกิโลเมตรบริเวณ
เทือกเขาทางเหนือของเคิร์ดิสถาน ในพืน้ท่ีนีซ้อร์กาวีได้สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มอัลซอร์ อัล -อิสลาม 
(Ansar al-Islam)65 แตเ่ม่ือสหรัฐฯ ประกาศสงครามตอ่ต้านการก่อการร้ายและโจมตีกลุ่มก่อการร้าย
ในอฟักานิสถานใน ค.ศ. 2001 ท าให้กลุ่มญนุด์ อลั-อิสลามร่วมมือกบักลุม่อลัซอร์ อลั-อิสลามเข้าไป
ตอ่ต้านสหรัฐฯ ในอฟักานิสถาน ซึ่งอดีตเจ้าหน้าท่ีตอ่ต้านการก่อการร้ายระดบัสงูในเพนตากอนมอง
ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างซอร์กาวีกับกลุ่มอัลซอร์ อัล -อิสลาม อยู่บนพืน้ฐานของผลประโยชน์
มากกวา่อดุมการณ์66  

การโจมตีของสหรัฐฯ และองค์การสนธิสัญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty 
Organization - NATO) ได้ท าให้กลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานกระจายออกไปยังประเทศต่างๆ 
รวมถึงกลุ่มอลักออิดะห์และกลุ่มอลัซอร์ อลั-อิสลามด้วย โดยซอร์กาวีได้หนีเข้าไปยงัปากีสถาน ท่ี
เมืองกนัดาฮาร์ และเดินทางตอ่ไปยงัอิหร่าน ในอิหร่านกลุม่ของซอร์กาวีได้เข้าไปอยูท่ี่เมือง ซาฮีดาน 
(Zahedan) โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มซุนนีในอิหร่าน ก่อนจะเข้าไปยังเตหะราน ภายใต้
ความช่วยเหลือของก็อลบุดดิน67 ในอิหร่านซอร์กาวีได้สร้างเครือข่ายไว้ก่อนท่ีรัฐบาลอิหร่านจะถูก
กดดนัโดยสหรัฐฯ ให้จดัการกับซอร์กาวีและสมาชิก68 ท าให้สมาชิกหลายคนของกลุ่มถูกเจ้าหน้าท่ี
อิหร่านจบักุม บางส่วนกระจายเข้าไปยงัตรุกีและประเทศอ่ืนๆ โดยซอร์กาวีและสมาชิกบางส่วนได้

                                                           
64 Ibid.  p.20. 
65 กลุม่อลัซอร์ อลั-อิสลาม เป็นกลุม่ติดอาวธุชาวซนุนีในอิรักและซีเรีย ก่อตัง้ใน ค.ศ. 2001 มีเป้าหมายในการใช้ความรุนแรงเพ่ือ
ตอ่ต้านกองก าลงัสหรัฐฯและพนัธมิตรในอิรัก โดยมีฐานที่มัน่อยูท่างเหนือของอิรัก กลุม่อลัซอร์ อลั-อิสลามได้รับความชว่ยเหลือทาง
การเงินและฝึกอาวธุจากกลุม่อลักออิดะห์ นอกจากนีย้งัฝึกการท าระเบิดและยาพิษจากคา่ยฝึกของซอร์กาวี ตอ่มากลุม่อลัซอร์ อลั-
อิสลามได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุม่อลัซอร์ อลั-ซนุนี หลงัจากสหรัฐฯถอนทหารออกจากอิรัก กลุม่อลัซอร์ อลั-อิสลามยงัคงตอ่สู้กบัรัฐบาล
อิรักและสง่สมาชิกไปยงัซีเรียเพ่ือตอ่สู้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด 
66 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 43. 
67 Gerges, Fawaz A.  (2017).  op. cit.  p. 63. 
68 United Against Nuclear Iran.  (2018).  Alliance against America: Al Qaeda and Iran.  (online). 
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กลบัเข้าไปยงัอิรักด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มอลัซอร์ อลั-อิสลาม69 ซึ่งซอร์กาวีมองว่าพืน้ท่ีในอิรัก
จะเป็นเวทีใหม่ในการญิฮาด และคาดหวงัว่าจะได้เผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ท่ีอิรัก70 จึงน ามาสู่การตัง้
กลุ่มติดอาวธุขึน้ในอิรัก โดยรวมนกัรบจากคา่ยฝึกทหารของซอร์กาวี และกลุ่มติดอาวธุอ่ืนๆ ในอิรัก
ขึน้เป็น กลุม่ตดิอาวธุญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด ในวนัท่ี 24 เมษายน ค.ศ. 2004 

กลุ่มญะมาอัต อัล-เตาฮีด วัล-ญิฮาด มีส านักงานใหญ่ในเมืองฟาลูจาห์ (Fallujah) มี
นกัรบประมาณ 500 คนและมีนกัรบอยู่ตามเมืองต่างๆ อีกได้แก่ ในกรุงแบกแดด (Baghdad) มี 50 
คน ในเมืองอนับาร์ (Anbar) 60 คน ในเมืองโมซุล (Mosul) 400 คน ในเมืองซะมัรเราะห์ (Samara) 
50 คน ในเมืองดิยารา (Diyara) 80 คน และเมืองอลั-เควิม (al-Qaim) ซึ่งเป็นเมืองท่ีติดกบัชายแดน
ซีเรียมีประมาณ 150 คน71 สมาชิกส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกจากคา่ยท่ีเมืองครุมา (Khurma) ซึง่คา่ย
นีน้อกจากการฝึกทหารแล้ว ยงัท าหน้าที่จดัหาที่พกัส าหรับนกัรบที่เข้ามาใหม่รวมถึงนกัรบจาก
อฟักานิสถานและเลอแวนต์ (Levant)72ด้วย นอกจากนีย้ังมีการรับสมัครนักรบจากท่ีต่างๆ 
โดยเฉพาะจากเมืองบิลาด อัล-ชาม (Bilad al-Sham) ในซีเรีย โดยมีนายสุไลยมาน กาลิด ดาวิช 
(Sulayman Khalid Darwish) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ อบู อัล-กาดิยา (Abu al-Ghadiya) ชาวซีเรียท่ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซอร์กาวีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเคล่ือนย้ายนกัรบจากซีเรียเข้าสู่อิรัก73 
นอกจากนีก้าดิยายงัเป็นผู้จดัหาเงินทนุและอาวธุให้กบักลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด เพ่ือใช้
ในปฏิบตัิการตอ่ต้านกองทพัสหรัฐฯ ประเทศพนัธมิตรของสหรัฐฯ และประชาชนอิรักด้วย โดยกาดิยา
จะส่งเงินประมาณ 10,000-12,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับซอร์กาวีทุก 20-25 วัน ผ่านนักรบท่ีท า
หน้าท่ีใช้ระเบดิพลีชีพ74 

การสนับสนุนทางการเงินและอาวุธท าให้กลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด สามารถ
ขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว แม้กลุ่มนีจ้ะมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับกลุ่มก่อการร้ายทัง้หมดในอิรัก แต่
ปฏิบัติการของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 42 ของการก่อการร้ายด้วยระเบิดพลีชีพทัง้หมด ซึ่งถือเป็น
วิธีการก่อเหตท่ีุสร้างความเสียหายมาก75 จากปฏิบตัิการท าให้กลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด 

                                                           
69 Gerges, Fawaz A.  (2017).  op. cit.  p. 64. 
70 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 45. 
71 Gerges, Fawaz A.  (2017).  op. cit.  p. 65. 
72 เลอแวนต์ หมายถึง ดินแดนทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ครอบคลมุพืน้ที่ประเทศอิรัก ซีเรีย เลบานอน ไซปรัส 
อิสราเอล ปาเลสไตน์ จอร์แดน และบางสว่นของตรุกี 
73 Moubayed, Sami.  (2006).  Abu Al-Ghadia to Build on Al-Zarqawi’s Legacy in Iraq.  (online). 
74 U.S. Department of the Treasury.  (2005).  Treasury Designates Individual Financially Fueling Iraqi Insurgency, al 

Qaida.  (online).  
75 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 61. 
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เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุดกลุ่มหนึ่ง ผลงานของกลุ่มได้สร้างความ
พอใจให้กบักลุ่มอลักออิดะห์ในฐานะผู้ ให้การสนบัสนุนและต้องการให้กลุ่มญะมาอตั อลั -เตาฮีด 
วัล-ญิฮาด เข้าเป็นสาขาของกลุ่มอัลกออิดะห์ในอิรัก ซึ่งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 ซอร์กาวีได้
เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น ตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน (Tanzim Qaidat al-Jihad fi 
Bilad al-Rafidayn) 

 
กลุ่มตันซิม กออิดะ อัล-ญิฮาด ฟี บีลาด อัล-รอฟีดาน  

การเปล่ียนช่ือกลุ่มเป็นกลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน หรือ องค์กร
แห่งการญิฮาดซึ่งมีฐานในประเทศแห่งสองแม่น า้ (The Organization of Jihad’s Base in the 
Country of the two rivers - TQJBR) ท าให้หลายฝ่ายมองว่าซอร์กาวีและกลุ่มตนัซิม กออิดะ อัล-
ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน ได้เข้าเป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มอลักออิดะห์แล้ว และการท่ีส่ือตะวนัตก
ได้เรียกกลุ่มนีว้่าเป็น กลุม่อลักออิดะห์แห่งอิรัก (al-Qaeda in Iraq - AQI) ท าให้เป็นท่ีเข้าใจกนัในวง
กว้างว่าปฏิบตัิการของกลุ่มในอิรักนัน้อยู่ภายใต้กลุ่มอลักออิดะห์ และยงัท าให้อิทธิพลของกลุ่มอลั
กออิดะห์ในอิรักเพิ่มมากขึน้76 แม้ว่าซอร์กาวีจะไม่เคยเรียกกลุ่มตนเองว่ากลุ่มอลักออิดะห์เลยก็ตาม 
ซึ่งผู้วิจยัใคร่ตัง้ข้อสงัเกตว่า การเปล่ียนช่ือกลุ่มไปเป็น กลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-
รอฟีดานนัน้น่าจะเป็นการส่ือถึงแนวร่วมและการสนบัสนุนต่างๆ ท่ีมาจากซีเรีย ด้วยการสนบัสนุน
ทางการเงินและนักรบท่ีกาดิยาส่งจากซีเรียเข้าไปยังอิรัก [ทัง้อิรักและซีเรียเป็นดินแดนท่ีมีแม่น า้
ไทกริส (Tigris) และยเูฟรตสิ (Euphrates) ไหลผา่น] 

หลังจากเปล่ียนช่ือกลุ่ม ซอร์กาวีได้เร่ิมปฏิบตัิการท่ีฟาลูจาห์ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2004 โดยมุ่งโจมตีพลเรือน กองก าลังความมั่นคงอิรัก กองก าลังนานาชาติ ท าให้ทหารสหรัฐฯ 
จ านวนมากเข้าสู่ฟาลจูาห์เพ่ือจดัการกบักลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน การ
โจมตีของทหารสหรัฐฯ ท าให้กลุ่มกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ ทัว่อิรัก เท่ากับว่าอุดมการณ์ของ
ซอร์กาวีได้แพร่ขยายไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีการต่อต้านสหรัฐฯ สูง
อยา่งเชน่ จงัหวดัอนับาร์ 

หลงัจากสงครามในฟาลูจาห์ ซอร์กาวีได้เข้าไปตัง้ฐานท่ีมั่นในเมืองโมซุล ซึ่งเป็นเขตของ
ชาวซุนนีท่ีต่อต้านการยึดครองของสหรัฐฯ และได้ประกาศต่อต้านศตัรูทัง้หมด 4 กลุ่มคือ สหรัฐฯ 
เคิร์ด กองก าลงัความมัน่คงอิรัก และชาวชีอะห์ ซึ่งชาวชีอะห์ถกูก าหนดให้เป็นเปา้หมายหลกัในการ
โจมตี โดยกระตุ้นให้เกิดสงครามระหว่างชาวชีอะห์และซุนนี มุ่งโจมตีพืน้ท่ีท่ีมีชาวชีอะห์จ านวนมาก

                                                           
76 Fishman, Brian.  (2006).  op. cit.  p.20. 
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และสถานท่ีส าคญัทางศาสนาของชาวชีอะห์ ท าให้เกิดการตอบโต้จากชาวชีอะห์เพ่ือต่อต้านชาว
ซุนนี77 ความขัดแย้งนีไ้ด้น าไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองท่ีมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทาง
ส านกัคิดทางศาสนา นอกจากจะสร้างความเกลียดชงัระหว่างซุนนีและชีอะห์แล้ว ยุทธศาสตร์ของ
ซอร์กาวียงัได้ขยายจากการตอ่ต้านสหรัฐฯ และชาวชีอะห์ไปสู่ชาวซุนนีท่ีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ
ซอร์กาวี และกลุม่ตดิอาวธุอ่ืนๆ ในอิรัก เชน่ กลุม่ Jayish al-Islam (The Islam Army)  

ปฏิบตัิการของกลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดานตอ่เปา้หมายท่ีมองว่า
เป็นศัตรูนัน้ใช้ความรุนแรงเช่น การลักพาตวั การซุ่มโจมตี การระเบิดพลีชีพ ระเบิดยานพาหนะ 
ประหารชีวิต ซึ่งสร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนชาวอิรัก จนน าไปสู่การตอ่ต้านจากชาวอิรัก โดย
เกิดการรวมตัวขึน้เป็นกลุ่มอัล-ซาวาห์ (al-Sawah)78 ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวซุนนีท่ีได้รับการ
สนบัสนนุทางการเงินและอาวธุจากสหรัฐฯ ในการก่อจลาจลตอ่ต้านกลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด 
ฟี บีลาด อัล-รอฟีดาน การต่อต้านนีไ้ด้เร่ิมในจังหวัดอันบาร์ซึ่งเป็นเมืองของชาวซุนนีก่อนจะ
ขยายตวัออกไปยงัหลายๆ พืน้ท่ีของประเทศ79 ปฏิบตัิการของขบวนการนีท้ าให้ซอร์กาวีพบกับการ
ต่อต้านจากชาวซุนนีเป็นครัง้แรก และท าให้เห็นว่าเป้าหมายของซอร์กาวีท่ีจะก่อให้เกิดสงคราม
ระหว่างชาวชีอะห์กบัซุนนี ได้เปล่ียนเป็นสงครามระหวา่งชาวซุนนีด้วยกนัเอง80 ถึงแม้ว่าในชว่งแรกท่ี
ซอร์กาวีเข้าไปยงัจงัหวดัอนับาร์จะได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพืน้ที่ ในฐานะกองก าลงั
ต่อต้านสหรัฐฯ ก็ตาม  

นอกจากการใช้ความรุนแรงในการปฏิบตัิการแล้ว ซอร์กาวียงัใช้กระบวนการส่ือสารมวลชน
อยา่งส่ือสงัคมเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอความรุนแรงอีกด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้สงูมากว่าซอร์กา
วีจะเป็นผู้ลงมือตดัศีรษะนายนิกโคลสั เบิร์ก (Nicolas Berk) ชาวสหรัฐฯ อายุ 26 ปี ใน ค.ศ. 2004 
และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ Muntada al-Ansar ท่ีบันทึกเม่ือ 9 เมษายน ค.ศ. 2004 วิดีโอนีไ้ด้ถูก
เผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งในวีดิโอได้แสดงให้เห็นผู้ ชายท่ีปิดหน้าจ านวน 5 คนยืนอยู่ด้านหลังของตัว
ประกนั ซึ่งหนึ่งในนัน้ได้อ่านค าประกาศเตือนสหรัฐฯ ถึงการกระท าตอ่นกัโทษและเรียกร้องให้นกัรบ
ออกมาท าญิฮาด ก่อนจะสงัหารนายนิกโคลสั เบิร์ก ซึง่การกระท าเช่นนีท้ าให้ช่ือของซอร์กาวีโดดเดน่
และเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในหมูน่กัรบอิสลามในโลกอาหรับและตะวนัตก 

ปฏิบัติการท่ีใช้ความรุนแรงโดยมุ่งก่อให้เกิดความเสียหายจ านวนมาก ท าให้สหรัฐฯ 
ประกาศให้กลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน เป็นกลุ่มก่อการร้าย ท่ีเป็นภัยต่อ

                                                           
77 Gerges, Fawaz A.  (2017).  op. cit.  p. 82. 
78 สื่อตะวนัตกเรียกกลุม่อลั-ซาวาห์วา่ Awakening Councils หรือ Sons of Iraq 
79 Synovitz, Ron.  (2009).  Tension Runs Deep between Iraqi Government and Awakening Councils.   (online). 
80 Gerges, Fawaz A.  (2017).  op. cit.  p.88. 
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ความมัน่คงของสหรัฐฯ โดยผู้น ากลุ่มอย่างซอร์กาวีมีคา่หวัถึง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น าไปสู่การใช้
สงครามต่อต้านการก่อการร้ายเพ่ือเข้าไปปราบปราม โดยในวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 2006 เวลา
ประมาณ 18.12 นาฬิกา ท่ีหลบภยัของซอร์กาวีท่ีใกล้กบัเมืองบาคบู้า (Baquba) ทางเหนือของเมือง
แบกแดดถกูโจมตีโดยปฏิบตัิการทางอากาศของสหรัฐฯ ด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขบั การโจมตีนี ้
ท าให้ท่ีปรึกษาทางจิตวิญญาณของซอร์กาวีเสียชีวิตในทันที แต่มีรายงานว่าเม่ือสมาชิกของกอง
ก าลังเฉพาะกิจ145 เข้าไปในพืน้ท่ีเกิดเหตุหลังการระเบิด พบว่าซอร์กาวียังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับ
บาดเจ็บสาหสั ทีมแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตแต่เขาเร่ิมไม่รู้สึกตวั ชีพจรเต้นช้าลง และมีเลือดออก
จากปอด ดังนัน้ ซอร์กาวีจึงอยู่ในสภาวะเกือบจะเสียชีวิตแล้วในตอนท่ีทหารสหรัฐฯ ไปถึง81 
หลงัจากนัน้ไม่นานซอร์กาวีได้เสียชีวิตลง และพลเอกวิลเลียม บี. คาลด์เวลล์ (William B. Caldwell) 
ได้ยืนยนัว่าศพนัน้เป็นของซอร์กาวีจริงจากการตรวจสอบลกัษณะทางพนัธุกรรม (DNA)82 อย่างไรก็
ดี แม้วา่ซอร์กาวีและสมาชิกบางส่วนเสียชีวิตลงแล้ว แตก็่ไม่ได้ท าให้อิทธิพลของกลุม่ตนัซิม กออิดะ 
อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดานในอิรักหมดไป แตไ่ด้พฒันาไปเป็นกลุม่รัฐอิสลามแหง่อิรัก 

 
กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก  

กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก หรือไอเอสไอ (Islamic Sate of Iraq – ISI) มีช่ือภาษาอาหรับว่า 
เดาลัต อัล-อิรัก อัล-อิสลามียะ (Dawlat al-Iraq al-Islamiya)ได้พัฒนามาจากกลุ่มตนัซิม กออิดะ 
อลั-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน แตเ่น่ืองจากก่อนหน้านี ้กลุม่ได้ถกูตัง้ค าถามถึงเปา้หมายท่ีแท้จริง
เน่ืองมาจากการท่ีมีสมาชิกและผู้น าเป็นนกัรบต่างชาติ ท าให้ชาวอิรักเกิดความสงสยัว่ากลุ่มจะมี
เป้าหมายอ่ืนท่ีมากกว่าความต้องการปลดปล่อยอิรัก จึงท าให้ซอร์กาวีสร้างความสมัพนัธ์กับกลุ่ม
ติดอาวุธในอิรักท่ีมีแนวคิดคล้ายๆ กันอีก 7 กลุ่มขึน้เป็น สภาชูรอ มูญาฮิดีน (Mujahideen Shura 
Council) เพ่ือปรับภาพลกัษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นอิรักมากขึน้ เม่ือกลุ่มตนัซิม กออิดะ อลั-ญิฮาด 
ฟี บีลาด อลั-รอฟีดานโดนโจมตีจากปฏิบตัิการร่วมของสหรัฐฯ ท าให้ซอร์กาวีเสียชีวิต ผู้น าท่ีขึน้มา
ใหม่จากการเลือกของสภาชูรอ มูญาฮิดีนอย่าง นายอบู อยัยบู อลั-มสัรี (Abu Ayyub al-Masri) จึง
ได้สานตอ่นโยบายของซอร์กาวี 

เม่ือซอร์กาวีเดินทางเข้าอิรักใน ค.ศ. 2003 อบู อัยยูบ อัล-มัสรี หรืออีกช่ือคือ อบู ฮัมซา 
อัล-มุฮาญิร (Abu Hamza al-Muhajir) ชาวอียิปต์ท่ีมีความสัมพันธ์กับซอร์กาวีตัง้แต่สงคราม
อฟักานิสถาน จึงได้ร่วมเดินทางเข้าไปยงัอิรักด้วย เม่ือมสัรีขึน้เป็นผู้น ากลุ่มจึงได้ด าเนินนโยบายต่อ
                                                           
81 Chambers, Peter.  (2012).  Abu Musab Al Zarqawi: The Making and Unmaking of an American Monster (in 

Baghdad).  (online). 
82 Burns, John F.  (2006).  U.S. Strike Hits Insurgent at Safehouse.  (online).  
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จากซอร์กาวีคือ การปรับภาพลักษณ์กลุ่มให้เป็นอิรักโดยตัง้ อบู โอมาร์ อลั-บฆัดาดี (Abu Omar 
al-Baghdadi) อดีตทหารชาวอิรักท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจากสภาชูรอ มูญาฮิดีน ขึน้เป็นผู้ น า
กลุ่มแทนโดยมีมัสรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหม และควบรวมกลุ่มเข้ากับสภาชูรอ มูญาฮิดีนภายใต้ช่ือ 
กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก ในวนัท่ี 13 ตลุาคม ค.ศ. 2006 โดยมีฐานท่ีมัน่ในเมืองโมซุล การโจมตีของ
สหรัฐฯ ท าให้กลุ่มประสบปัญหาทางด้านการเงิน การสนบัสนุนทางการเงินของกลุ่มหยุดชะงกัลง 
แต่ใน ค.ศ. 2008 มีรายงานว่า กลุ่มมีรายได้จากการขโมยน า้มันดิบในเมือง บาอิจิ (Baiji) ท่ีตัง้อยู่
ระหว่างเมืองโมซุลและกรุงแบกแดด ซึ่งน า้มนัสร้างรายได้ให้กลุ่มไอเอสไอประมาณ 2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐตอ่เดือน นอกจากนีย้งัมีรายได้จากการลกัพาตวั ขโมยรถ จีร้ถบรรทกุเชือ้เพลิง ขโมยอาวธุและ
กระสนุจากทหารอิรัก ซึ่งกิจกรรมเหล่านีส้ร้างรายได้ให้กบักลุ่มไอเอสไอประมาณ 10 ล้านดอลลาร์
สหรัฐตอ่ปี83 ซึง่รายได้เหลา่นีไ้ด้สนบัสนนุปฏิบตัิการของกลุม่ในพืน้ท่ีตา่งๆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 มสัรีและโอมาร์ อลั-บฆัดาดี สองผู้น ากลุ่มไอเอสไอ 
ท่ีมา: Fox News.  (2010).  2 Most Wanted Al Qaeda Leaders in Iraq  
 
กลุ่มไอเอสไอภายใต้การน าของ โอมาร์ อัล -บัฆดาดี ยังคงด าเนินยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบตัิการและก าหนดเป้าหมายเหมือนกับในสมยัของซอร์กาวีคือ การมุ่งเป้าไปยงัชาวชีอะห์และ

                                                           
83 Samuels, Lennox.  (2008).  Al Qaeda in Iraq ramps up Its racketeering.  (online). 
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ชาวซุนนีท่ีท างานให้กับรัฐบาลชีอะห์ของอิรัก โดยมุ่งโจมตีเป้าอ่อน (Soft Target) หรือเป้าหมายท่ี
ไมมี่การปอ้งกนั เช่น บ้านพกั สถานท่ีทัว่ไป ยานยนต์ ประชาชน โดยเน้นใช้การวางระเบดิรถยนต์ ซึ่ง
เจสสิกา ดี. ลูอิส นักวิเคราะห์สถานการณ์ในอิรัก ประจ าสถาบนัเพ่ือยุทธศึกษา (Institute for the 
Study of War) ได้กล่าวว่า “ความช านาญในการใช้รถยนต์ติดตัง้ระเบิดแสวงเคร่ืองเป็นเหตผุลหนึ่ง
ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม” นอกจากความเสียหายท่ีเพิ่มมากขึน้จากการใช้ระเบิดรถยนต์ 
วิธีการนีย้งัถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสบัสนทางจิตวิทยาตอ่ฝ่ายตรงข้าม เช่น การระเบิด
รถยนต์โจมตีสถานท่ีในแบกแดดหรือตามพืน้ท่ีต่างๆ เพ่ือทดสอบว่ากองก าลงัความมัน่คงอิรัก และ
กองก าลงัตดิอาวธุชีอะห์จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรตอ่การโจมตีเหลา่นี ้84 โดยมีพืน้ท่ีภายใต้การ
ควบคุมคือ เมืองนินาวา (Ninava) เมืองอันบาร์ เมืองซาลาห์แอดดิน (Salah ad Din) เมืองบาบิล 
(Babil) เมืองวาสิท (Wasit) เมืองดยิาลา กรุงแบกแดด และเมืองเคอร์คกุ (Kirkuk) 

ปฏิบตัิการของกลุม่ไอเอสไอท่ีเน้นการโจมตีโดยการใช้ระเบดิพลีชีพได้สร้างความเสียหาย
รวมถึงมีผู้ เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก อย่างเช่น การระเบิดรถบรรทกุใกล้กบัมสัยิดในฟาลจูาห์ ท าให้มี
ผู้ เสียชีวิต 35 คน หรือในกรณีการระเบิดพลีชีพเม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน ค.ศ. 2007 ตอ่การประชมุผู้น า
เผ่าของจังหวัดอันบาร์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีโรงแรม Mansour ในแบกแดดท าให้มีผู้ เสียชีวิต 13 คน
รวมถึงผู้น าเผ่าชาวซุนนี 6 คนและบุคคลส าคญั ซึ่งกลุ่มไอเอสไอได้อ้างว่าปฏิบตัิการนีท้ าเพ่ือแก้
แค้นในกรณีท่ีต ารวจข่มขืนผู้หญิงในจงัหวดัอนับาร์85 จากกรณีนีจ้ะเห็นได้ว่ากลุ่มไอเอสไอได้เลือก
โจมตีที่ประชมุผู้น าเผ่าอนับาร์ เนื่องมาจากหวัหน้าเผ่าหลายคนในจงัหวดัอนับาร์ได้เข้าร่วมกับ
กองก าลงัสหรัฐฯ ในการตอ่สู้กบักลุม่ติดอาวธุ ซึง่รวมถึงกลุม่ไอเอสไอด้วย  

ปฏิบตัิการท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงของกลุ่มไอเอสไอท าให้เกิดการตอบโต้จากกลุ่มอลั -
ซาวาห์ กองก าลงัความมัน่คงอิรัก และสหรัฐฯ การตอบโต้กลุ่มไอเอสไอนีท้ าให้มีสมาชิกเสียเสียชีวิต
ประมาณ 2,400 คนและถูกจับประมาณ 8,800 คน ใน ค.ศ. 2008 และปีต่อมา สหรัฐฯ ให้การ
สนบัสนนุทางการเงินตอ่กองก าลงัซุนนีกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้ตอ่สู้กบักลุ่มไอเอสไอ กลุ่มซุนนีท่ีสหรัฐฯ 
ให้การสนบัสนนุนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเคยเข้าร่วมกบักลุม่ก่อความไม่สงบเพ่ือตอ่ต้านการรุกรานของสหรัฐฯ 
มาก่อนเช่นกนั86 จนกระทัง่ใน ค.ศ. 2010 ปฏิบตัิการร่วมระหว่างกลุ่มอลั-ซาวาห์ กองก าลงัความ
มัน่คงอิรัก และสหรัฐฯ ท าให้กลุ่มไอเอสไอลดบทบาทลง เน่ืองจากการโจมตีด้วยอากาศยานของ
สหรัฐฯ ใส่ฐานที่มัน่ของกลุ่มบริเวณใกล้เมืองติกริต (Tikrit) บ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดี

                                                           
84 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 109. 
85 Tran, Mark.  (2007).  Al-Qaida Linked to Baghdad Hotel Bombing.  (online).  
86 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 52. 



  39 

ซดัดมั ฮสุเซ็น ท าให้สมาชิกกลุ่มไอเอสไอ โดยเฉพาะโอมาร์ อลั-บฆัดาดี และมสัรี สองผู้น าของกลุ่ม
ไอเอสไอเสียชีวิตในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 2010 ภายหลงัการเสียชีวิตของทัง้คูถื่อได้วา่เป็นช่วงเวลา
เปล่ียนผ่านท่ีส าคญัท่ีท าให้กลุ่มไอเอสไอขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการโจมตีครัง้นีจ้ะท าให้
กลุ่มไอเอสไอสูญเสียศกัยภาพ และไม่สามารถรักษาพืน้ท่ีภายใต้การควบคุมไว้ได้ แต่ไม่ได้ท าให้
กลุ่มไอเอสไอหมดบทบาทไป กลุ่มยังคงมีปฏิบัติการทางทหารในพืน้ท่ีต่างๆ และยังคงรักษา
เครือข่ายกลุ่มติดอาวุธไว้ได้ ภายใต้การน าของผู้น าคนใหม่อย่าง อบู บกัร อลั-บฆัดาดี (Abu Bakr 
al-Baghdadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 นายอบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี ผู้น ากลุม่ไอเอสและคอลีฟะห์ของรัฐอิสลาม 

ท่ีมา : Giovanni, Janine Di.  (2014).  Who is ISIS Leader Abu Bakr Al-Baghdadi? 
 
อบู บักร อัล-บัฆดาดี  หรือ อิบรอฮีม เอาวาด อิบรอฮีม อะลี อัลบัดรี (Ibrahim Awwad 

Ibrahim Ali al-Badri) เกิดใน ค.ศ. 1971 ใกล้กับเมืองซะมัรเราะห์ เป็นชาวอิรักท่ีจบการศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวิทยาการอิสลามในอะดะมียะฮ์  (Adamiya) ชาน
เมืองกรุงแบกแดด เขามีความสนิทสนมกบั โมฮมัเหม็ด ฮาร์ดนั (Mohammed Hardan) ผู้ ท่ีเป็นหนึ่ง
ในแกนน าขบวนการภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood) และอบู บักร อัล-บัฆดาดีเคยเข้า
ร่วมกบักลุ่มติดอาวธุซุนนีอีกหลายกลุ่มเช่น เญช อลั-มูญาฮิดีน (Jaysh al-Mujahideen) และปลาย 
ค.ศ. 2003 อบู บกัร อลั-บฆัดาดีได้ตัง้กลุ่มอิสลามหวัรุนแรงของตนเองขึน้ในช่ือ กองทพัประชาชน

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahim-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahim-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai
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แห่งชุมชนซุนนีหรือ เญช อะห์ลุซซุนนะฮ์ วัลญะมะอะห์ (Jaysh Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah) 
หลงัจากนัน้ อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดีถกูจบัเข้าเรือนจ าท่ีคา่ยบคักา87 ของสหรัฐฯ หลงัจากอบ ูบกัร อลั-
บฆัดาดีถกูปล่อยตวั เขาได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน สภาชรูอ มูญาฮิดีนท่ีซอร์กาวีตัง้ขึน้ จากข้อมลูอลั-
ฮาชิมี ระบุว่า อบู บักร อัล-บัฆดาดี ได้รับเลือกขึน้เป็นผู้ น าจากเหตุผลสามประการคือ เขาเป็น
สมาชิกเผ่ากูเรซ (Quraysh) ซึ่งเป็นเผ่าท่ีได้รับความเคารพนบัถือสงูสดุในตะวนัออกกลาง การเป็น
สมาชิกสภาชรูอ มญูาฮิดีนท่ีมีความใกล้ชิดกบัโอมาน อลั-บฆัดาดี และด้วยอายท่ีุน้อยกว่าคนอ่ืนท า
ให้ถกูมองวา่จะสามารถรักษาอิทธิพลของกลุม่ไอเอสไอได้ยาวนาน88 

การขึน้มาเป็นผู้น าของกลุ่มไอเอสไอจากการแตง่ตัง้ของสภาชรูอ มญูาฮิดีน หลงัการโจมตี
ของกองก าลงัร่วม ท าให้กลุ่มไอเอสไอประสบกบัปัญหาการขยายตวัของกลุม่ มีปฏิบตัิการทางทหาร
ลดน้อยลง สมาชิกบางส่วนกระจายไปยงัซีเรีย ในช่วงเวลานีถื้อว่ากลุ่มไอเอสไอยงัไม่สามารถฟืน้ฟู
ความเข้มแข็งของกลุ่มได้อย่างเต็มท่ี การไม่สามารถฟืน้ตวัได้อย่างเต็มท่ีเน่ืองมาจากความเสียหาย
จากการโดนโจมตี และการท่ีสหรัฐฯ ยังคงกองก าลังทหารไว้ในพืน้ท่ี แต่เม่ือสหรัฐฯ ถอนทหาร
ออกไปใน ค.ศ. 2011 ท าให้กลุ่มไอเอสไอเร่ิมฟื้นตวัขึน้ นอกจากนีย้ังท าให้กลุ่มอัล-ซาวาห์ท่ีเคย
ร่วมกับสหรัฐฯในการต่อต้านกลุ่มไอเอสไอลดบทบาทลงไปด้วย เน่ืองจากการท่ีสหรัฐฯ ถอนทหาร
ออกไปจึงท าให้การคุ้ มครองท่ีกลุ่มอัล-ซาวาห์เคยได้รับหมดตามไปด้วย ประกอบกับในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2012 เกิดการประท้วงของชาวซุนนีในจงัหวดัอนับาร์ตอ่นโยบายของรัฐบาลมาลิกีท่ี
กีดกันชาวซุนนีและถูกวิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการท่ีเลวร้ายท่ีสุด ทางการอิรักจึงเข้าปราบปรามกลุ่มผู้
ประท้วงด้วยความรุนแรง อนัน าไปสู่การก่อให้เกิดการตอบโต้ของชาวซุนนีโดยมีเป้าหมายเป็นชาว
ชีอะห์  

เม่ือกองก าลังความมั่นคงอิรักพยายามสลายการชุมนุมในเมืองรามาดี (Ramadi) ของ
จงัหวดัอนับาร์ ในช่วงปลาย ค.ศ. 2013 จึงท าให้การลกุฮือของชาวซุนนีขยายตวัมากขึน้เพ่ือผลกัดนั
กองก าลงัความมัน่คงอิรักให้ออกไปจากพืน้ท่ี89 ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายมาลิกี
นีไ้ด้ขยายตวัออกไปยงัหลายๆ พืน้ท่ีของชาวซุนนีและเกิดการลกุฮือประท้วงขึน้ ท าให้รัฐบาลตอบโต้
ด้วยการส่งกองก าลังความมั่นคงอิรักบุกเข้าไปรือ้ถอนจุดชุมนุมในฮะวียะฮ์ (Hawija) ใกล้เมือง

                                                           
87 ค่ายบัคกาถือได้ว่าเป็นแหล่งระดมแนวร่วมและฝึกอาวุธของนักรบ ค่ายนีไ้ด้ถูกปิดตัวลงใน  ค.ศ. 2009 เน่ืองมาจากข้อตกลง
ระหวา่งสหรัฐฯ และรัฐบาลมาลิกีของอิรัก ที่ก าหนดว่า คา่ยนกัโทษภายใต้การดแูลของสหรัฐฯ หากไม่ปิดตวัลงจะต้องโอนให้ไปอยู่
ในความดแูลของรัฐบาลอิรัก และกองก าลงัทหารของสหรัฐฯ จะถอนก าลงัออกจากเมืองตา่งๆ ของอิรักตัง้แตว่นัที่ 30 มิถนุายน ค.ศ. 
2009 หลงัการลงนามในข้อตกลง นกัโทษในคา่ยบคักาทัง้หมดถกูปลอ่ยตวั ซึง่นกัโทษเหลา่นีก้ลบัไปรวมอยูก่บักลุม่ติดอาวธุตา่งๆ 
88 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 181. 
89 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 54. 
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เคอร์คกุ การปะทะกนัระหวา่งผู้ชมุนมุและกองก าลงัความมัน่คงอิรักท าให้มีชาวซุนนีเสียชีวิต 29 คน
และบาดเจ็บมากกว่า 100 คน จากเหตกุารณ์นีไ้ด้ท าให้เกิดการก่อเหตขุึน้อีกหลายพืน้ท่ีในอิรัก โดย
มุ่งไปท่ีสถานีต ารวจ ด่านตรวจต่างๆ ของทหาร ซึ่งความรุนแรงนีไ้ด้ขยายเข้าไปยงัเมืองโมซุล  และ
กรุงแบกแดด และลกุลามไปยงัเมืองของชาวชีอะห์90  

ความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้กลุม่ไอเอสไอขยายตวักลบัเข้าไปยงัจงัหวดัอนับาร์
อีกครัง้และฟืน้ตวัขึน้ได้อย่างรวดเร็ว โดยการน าเสนอเป้าหมายในการต่อสู้ เพ่ือชาวซุนนีอนัเป็นการ
ระดมแนวร่วมและการสนบัสนุนจากชาวซุนนี โดยอบู บกัร อลั-บฆัดาดี  ได้วางยุทธศาตร์เพ่ือฟืน้ฟู
ความเข้มแข็งของกลุ่มไว้ 2 แนวทางคือ การทลายก าแพง (Breaking wall) และการระดมนักรบ 
(Soldiers’ Harvest) ซึ่งยุทธศาสตร์ทั ง้ 2 แนวทางจะปฏิบัติการแยกออกจากกัน โดยเร่ิม ท่ี
ยุทธศาสตร์การทลายก าแพง ใน ค.ศ. 2012-2013 เพ่ือเป็นการเร่งช่วยสมาชิกกลุ่มไอเอสไอและ
เครือข่ายกลุ่มติดอาวธุออกจากเรือนจ า โดยบกุโจมตีเรือนจ าทัง้ 8 แห่งของอิรัก ซึ่งปฏิบตัิการทลาย
ก าแพง แยกออกเป็น 4 ระยะคือ หนึ่งโจมตีเรือนจ า 4 แห่ง รวมถึงเรือนจ าตซัฟีรอต (Tasfirot) ใน
จังหวัดติกริต ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 เพ่ือปลดปล่อยผู้ ต้องขัง 100 คน สองโจมตีเป้าหมาย
แนว Greenline91 ท่ีแบ่งดินแดนอิรักกับเขตพืน้ท่ีปกครองตนเองเคิร์ดิสถาน สามระเบิดรถยนต์ใน
กรุงแบกแดด และพืน้ท่ีใกล้เคียง โดยมุ่งโจมตีเจ้าหน้าท่ีความมัน่คงอิรักและพืน้ท่ีของชาวชีอะห์ และ
ระยะท่ีส่ี เร่ิมขึน้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2013 เป็นการสร้างความหวาดกลวัตอ่ประชาชน
ชาวอิรัก โดยเร่งให้เกิดสงครามกลางเมืองจากความแตกแยก โดยในระยะท่ีส่ี เกิดควบคู่ไปกับการ
ชมุนุมประท้วงของชาวซุนนี ปฏิบตัิการดงักล่าวได้ประสบผลส าเร็จ ปฏิบตัิการระเบิดพลีชีพในอิรัก
จาก ค.ศ. 2011-2012 ท่ีมีประมาณ 5-10 ครัง้ต่อเดือนเพิ่มขึน้สูงถึง 30 ครัง้ต่อเดือนในช่วง 3 เดือน
หลงัของปฏิบตักิารทลายก าแพง 92  

หลังจากประกาศภารกิจสุดท้ายของยุทธศาสตร์ การทลายก าแพง กลุ่มไอเอสไอได้เร่ิม
ยทุธศาสตร์การระดมนกัรบ โดยกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรงตอ่เปา้หมายท่ีเป็นชาวชีอะห์ และ
สร้างกองก าลังนักรบจากสมาชิกท่ีช่วยเหลือออกมาจากเรือนจ า โดยมีเป้าหมายโจมตีกองก าลัง
ความมั่นคงอิรักและเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล นอกจากนีย้ังได้เข้าควบคุมพืน้ท่ีส าคญัในอิรักเช่น ดิยาลา 
โมซุล นินาวา ซึง่เป็นพืน้ท่ีชายแดนอิรักและซีเรีย93 โดยพืน้ท่ีท่ีกองก าลงันกัรบเหลา่นีเ้ข้าควบคมุล้วน

                                                           
90 ไมเคิล ไวสส์.  (2558).  เล่มเดิม.  หน้า 149. 
91 เขตกรีนไลน์คือ พืน้ที่บริเวณกรุงแบกแดดเป็นเขตที่อยูข่องทหารและเจ้าหน้าที่ตา่งชาติ มีการรักษาความปลอดภยัอยา่งแน่นหนา 
ควบคมุดแูลพืน้ที่โดยทหารสหรัฐฯ  
92 แหล่งเดิม.  หน้า 150.  
93 Lewis, Jessica D.  (2013).  Aqi’s “Soldiers’ Harvest” Campaign.  (online). 
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เป็นพืน้ท่ีของชาวซุนนี ท าให้กลุ่มไอเอสไอได้รับการสนับสนุนจากชาวซุนนีบางส่วนในพืน้ท่ี  การ
ด าเนินยทุธศาสตร์ของ อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี  ท าให้กลุม่ไอเอสไอฟืน้ความเข้มแข็งได้อยา่งรวดเร็ว 

ในขณะท่ีกลุ่มไอเอสไอก าลังฟื้นตวัในอิรัก ในซีเรียได้เกิดความขัดแย้งท่ีน าไปสู่การเกิด
สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากกระแสอาหรับสปริง (Arab Spring) โดยในวันท่ี 6 มีนาคม 
ค.ศ. 2011 เด็กวยัรุ่นจ านวน 15 คน ในเมืองดรัอา (Daraa) ตอนใต้ของประเทศซีเรีย ถกูจบักมุจาก
การพ่นข้อความบนก าแพงต่อต้านรัฐบาลซีเรีย และเสียดสีประธานาธิบดีบาชาร์ อัล -อัสซาด 
(Bashar al-Assad) จากเหตกุารณ์นีท้ าให้เกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลอย่างสงบเพ่ือเรียกร้องให้
ประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด ลงจากต าแหน่ง แตรั่ฐบาลซีเรียได้ใช้ความรุนแรงจดัการกบักลุ่มผู้
ชมุนมุ ท าให้การประท้วงขยายตวัมากขึน้ โดยเฉพาะการชมุนมุหลงัการละหมาดในวนัศกุร์ของทกุๆ 
สปัดาห์ จากการใช้ความรุนแรงในการจดัการกับกลุ่มผู้ชุมนุมท าให้เกิดการตอบโต้กลบัด้วยความ
รุนแรง มีการเดินขบวนและเผาส านกังานใหญ่พรรคบาธ กองก าลงัรักษาความปลอดภัยจึงตอบโต้
ด้วยการยิงเข้าใส่กลุม่ผู้ชมุนมุ ท าให้มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ การประท้วงได้
ขยายออกไปยงัสว่นอ่ืนๆ ของประเทศ นอกจากนีย้งัเรียกร้องให้ปล่อยตวันกัโทษการเมืองด้วย94  

สถานการณ์ความขดัแย้งระหวา่งรัฐบาลกบัผู้ชมุนมุมีความรุนแรงมากขึน้ ถึงแม้ว่ารัฐบาล
จะพยายามจดัการกบัความขดัแย้งนี ้แตก่ารใช้ความรุนแรงของรัฐบาลได้ท าให้สถานการณ์เลวร้าย
ลง จ านวนผู้ชมุนมุเพิ่มมากขึน้และแพร่ขยายไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ โดยเฉพาะการประท้วงในเมืองใหญ่ๆ 
อย่างฮอมส์ ( Homs) และฮามา (Hama) เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 และ 4 ของซีเรีย กลุ่มผู้ชมุนมุได้
ตอบโต้รัฐบาลด้วยการใช้อาวุธ และน าไปสู่การจัดตัง้ของกองทัพปลดปล่อยซีเรีย (Free Syrian 
Army - FSA) ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ท่ีมาจากการรวมตวักันของผู้ ชุมนุมและทหารแปร
พกัตร์ โดยกองทพัปลดปล่อยซีเรียได้ตัง้สภาแห่งชาติซีเรียท่ีรวมกลุ่มกบฏหลายๆ กลุ่มเพ่ือปฏิวัติ
ซีเรีย เป้าหมายหลักคือ การขับไล่ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดลงจากต าแหน่ง ซึ่งกองทัพ
ปลดปล่อยซีเรียได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ชาติเช่น 95 เช่น สหรัฐฯ และพันธมิตรในยุโรป 
ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และตุรกี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของผู้ ชุมนุมจากในตอนแรกท่ี
เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปได้เปล่ียนไปสู่การเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติขึน้และน า ไปสู่การเกิด
สงครามกลางเมืองซีเรียท่ีเป็นความขัดแย้งระหว่างกองทัพปลดปล่อยซีเรียกับรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด 

                                                           
94 Kerr, Gordon.  (2016).  Short History of the Middle East.  p.175. 
95 Ibid.  p.176. 
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สงครามกลางเมืองซีเรียได้เปิดโอกาสให้กลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มเข้าไปยังซีเรียบริเวณ
จังหวัดอิดลิบ (Idlib) อะเลปโป (Aleppo) และดินแดนส่วนอ่ืนๆ รวมทัง้ดินแดนรอบนอกกรุง
ดามสักสั (Damascus) เมืองฮามา (Hama) ได้กลายมาเป็นท่ีตัง้ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ซึ่งในซีเรีย
มีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทัง้หมดประมาณ 21 กลุ่มท่ีหลัง่ไหลมาจากประเทศต่างๆ ถึง 25 ประเทศโดย
เข้ามาทางเหนือของเลบานอน อิรัก และตรุกี ท าให้จ านวนนกัรบในซีเรียเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วกว่า 
140,000 คน96 โดยการเข้ามาของนักรบท่ีได้รับการฝึกฝน และการสนับสนุนจากประเทศภายนอก
ทัง้เงินทนุและอาวธุได้ท าให้ซีเรียกลายเป็นท่ีพ านกัของกลุม่ติดอาวธุหลายๆ กลุม่  

สถานการณ์ในซีเรียท าให้อบ ูมฮูมัหมดั อลั-จลูานี (Abu Mohammad al-Julani) ชาวซีเรีย
ท่ีเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มไอเอสไอเข้าไปตัง้กลุ่มติดอาวุธในซีเรียเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด ในช่ือ กลุ่มแนวหน้าอลั-นุสเราะฮ์ (al-Nusra Front, Jabhat al-
Nusra - JN) ในช่วงปลาย ค.ศ. 2011 ซึ่งอลั-จลูานีได้ประกาศว่า กลุ่มแนวหน้าอลั-นุสเราะฮ์ เป็น
กลุ่มนกัรบมญูาฮิดีนที่มีปฏิบตัิการในซีเรียมากกว่าจะเป็นสาขาของกลุ่มอลักออิดะห์  หรือของ
กลุ่มไอเอสไอ97 ใน ค.ศ. 2012 กลุ่มแนวหน้าอัล-นุสเราะฮ์ ได้สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มกบฏ
ตา่งๆ ในซีเรีย และการท่ีสมาชิกของกลุม่แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ สว่นใหญ่เป็นชาวซีเรีย จึงท าให้กลุ่ม
แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ ได้รับความนิยมและการสนบัสนนุจากประชาชนชาวซีเรีย98 รวมถึงการได้รับ
เงินทนุและอาวธุท่ีถกูส่งจากสหรัฐฯและประเทศพนัธมิตรผ่านทางกองทพัปลดปล่อยซีเรีย กลุ่มแนว
หน้าอลั-นสุเราะฮ์ จึงสร้างความเข้มแข็งในซีเรียได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปฏิบตัิการของกลุ่มแนวหน้าอลั-
นสุเราะฮ์ ส่วนมากจะเป็นการโจมตีด้วยการระเบิดพลีชีพ99 จากศกัยภาพในการปฏิบตัิการท าให้ใน 
ค.ศ. 2013 กลุม่แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ เป็นผู้น ากลุม่ตดิอาวธุตอ่ต้านรัฐบาลซีเรีย100 

ความส าเร็จจากการก่อตัง้กลุ่มแนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ ในซีเรีย ท าให้อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี
ต้องการควบรวมกลุ่มแนวหน้าอลั-นุสเราะฮ์ เข้าเป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มไอเอสไอ แต่ความต้องการ
ของอบู บักร อัล-บฆัดาดีได้รับการปฏิเสธจากผู้น ากลุ่มแนวหน้าอัล-นุสเราะฮ์ และได้รับการ
คดัค้านจาก อยัมาน อลั-ซาวาฮิรี (Ayman al-Zawahiri) ผู้น าคนใหม่ของกลุ่มอลักออิดะห์ท่ีเห็น
ว่ากลุ่มไอเอสไอควรจะมีปฏิบัติการแค่ในอิรักเท่านัน้ ซึ่งเหตุการณ์นีไ้ด้ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหวา่งกลุม่แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ และกลุม่อลักออิดะห์กบักลุม่ไอเอสไอ 

                                                           
96 จรัญ มะลลูีม.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 138. 
97 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 176. 
98 Magvid, Mohammed Abdel.  (2018).  How Influential Is Al-Nusra Front in Syria?.  (online). 
99 BBC.  (2016).  Syria War: Who Are Jabhat Fateh Al-Sham?.  (online). 
100 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2560).  เล่มเดิม.  หน้า 191. 
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ความขดัแย้งระหว่างกลุม่แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ กบักลุ่มไอเอสไอท าให้ อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี 
ประกาศขยายปฏิบตัิการของกลุ่มเข้าไปยงัซีเรียด้วยความช่วยเหลือจากอดีตนกัรบตา่งชาติของกลุ่ม
แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ ซึ่งความขดัแย้งระหว่างทัง้สองกลุ่ม น าไปสู่การโจมตีฐานท่ีมัน่ของกลุ่มแนว
หน้าอลั-นุสเราะฮ์ ในดีร เอซ-ซอร์ (Deir ez-zor) กลุ่มไอเอสไอเข้ายึดพืน้ท่ีดีร เอซ-ซอร์ นอกจากจะ
ท าให้กลุ่มแนวหน้าอัล-นุสเราะฮ์ เสียฐานท่ีมั่นแล้ว ยังเสียทุ่งน า้มันท่ีเป็นแหล่งรายได้ส าคญัของ
กลุ่มไปอีกด้วย หลงัจากยึด ดีร เอซ-ซอร์ ได้แล้วกลุ่มไอเอสไอได้เข้ายึดรักกา (Raqqa) ซึ่งเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ของซีเรีย และได้เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of 
Iraq and Syria - ISIS) 

 
กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย  

การเปล่ียนช่ือกลุ่มจากกลุ่มไอเอสไอ ไปเป็นกลุ่มไอซิส หรืออีกช่ือท่ี เรียกว่า กลุ่มไอซิล 
(ISIL) หรือกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย ช่ือภาษาอาหรับคือ อลั-เดาละฮ์ อลั-อิสลามียะฮ์ ฟีย์ 
อิรัก วะ อัล-ชาม (al-Dawlat al-Islamiya fi Iraq wa al-Sham) ในวันท่ี 9 เมษายน ค.ศ. 2013 ได้
แสดงให้เห็นถึงเปา้หมายและขอบเขตของปฏิบตัิการท่ีขยายจากอิรักไปยงัซีเรีย โดยมุง่โจมตีรัฐบาล
อิรัก รัฐบาลซีเรีย ชนเผ่าต่างๆ ท่ีเห็นตา่งจากกลุ่มไอซิส กลุ่มติดอาวธุในอิรัก กองก าลงัเพิชเมอร์กา 
(Peshmerga) ของชาวเคิร์ด กลุ่มกบฏในซีเรีย และกลุม่ติดอาวธุสายกลางท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก
สหรัฐฯ ซึง่เปา้หมายเหลา่นีท้ าให้กลุม่ไอซิสได้รับการสนบัสนนุจากประชาชนซุนนีในพืน้ท่ี101 

การมุ่งโจมตีกลุม่กบฏตา่งๆ ในซีเรีย ท าให้เกิดการตอบโต้จากกลุ่มเหล่านี ้ส่งผลให้ทิศทาง
ของสงครามกลางเมืองซีเรียเปล่ียนไป จากท่ีฝ่ายกบฏมุ่งโจมตีรัฐบาล ได้หนัไปโจมตีกลุ่มไอซิส ซึ่ง
การโจมตีกลุ่มไอซิสไม่ได้ท าให้กลุ่มประสบกับความยากล าบากหรือลดบทบาทลงเลย เน่ืองจาก
กลุ่มสามารถระดมแนวร่วมได้เป็นจ านวนมาก แนวร่วมเหล่านีม้าจากอดีตสมาชิกของกลุ่มกบฏ
ตา่งๆ ท่ีย้ายมาสนบัสนนุกลุ่มไอซิส นอกจากนีย้งัได้รับเงินทนุและอาวธุท่ียึดมาจากกลุ่มกบฏต่างๆ 
ซึ่งกลุ่มกบฏเหล่านีไ้ด้รับอาวุธและเงินจากประเทศภายนอกอย่างสหรัฐฯ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ 
เป็นต้น โดยส่งผ่านกองทัพปลดปล่อยซีเรีย เพ่ือใช้ในการต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ 
อัล-อัสซาดด้วยศักยภาพในการปฏิบัติการท่ีไม่จ ากัดขอบเขตและใช้ความรุนแรงของกลุ่มไอซิส 
โดยเฉพาะการใช้ระเบิดพลีชีพ ท าให้ในปลาย ค.ศ. 2013 กลุ่มไอซิสขึน้เป็นแนวหน้าของกลุ่มติด
อาวธุในซีเรีย และยงัสามารถเข้ายึดพืน้ท่ีทางเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของซีเรียได้เป็นจ านวน

                                                           
101 Gulmohamad, Zana Khasraw.  (2014).  The Rise and Fall of Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS.  Global 

Security Studies.  5(2): 5.  (online). 
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มากอย่างเช่น เมืองดีร์ เอซ-ซอร์ และเมืองรักกา อย่างไรก็ดีการขยายปฏิบตัิการของกลุ่มไอซิสจาก
อิรักเข้าไปยงัซีเรียได้ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างกลุ่มไอซิสกบักลุ่มอลักออิดะห์ ซึ่งความขดัแย้ง
ระหว่างทัง้สองฝ่ายนัน้มีมานานแล้ว โดยมีสาเหตุจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ท่ีไม่ตรงกันในด้าน
แนวคิด อดุมการณ์ วิธีปฏิบตัิการ รวมไปถึงการก าหนดยทุธศาสตร์ แตป่ระเด็นท่ีท าให้ความขดัแย้ง
ขยายตวัเพิ่มมากขึน้คือ การท่ีกลุ่มอลักออิดะห์คดัค้านการขยายปฏิบตัิการของกลุ่มไอซิสเข้าไปยงั
ซีเรีย กลุ่มไอซิสได้เพิกเฉยและยังคงปฏิบัติการยึดพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองก่อนจะประกาศตัด
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอัลกออิดะห์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 และขยายปฏิบัติการของกลุ่ม
กลบัไปยงัอิรักในเดือนเมษายน ปีเดียวกนั 

กลุ่มไอซิสได้ขยายปฏิบตัิการเข้าสู่อิรักอย่างรวดเร็ว ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 โดยยึด
เมืองส าคญัทางเหนือของอิรักไล่ลงมาถึงตอนกลางของประเทศ เช่น เมือง ฟาลจูาห์ ซะมรัเราะห์ 
โมซุล อนับาร์ ติกริต นินาวา บาอิจิ และยึดเมืองชายแดนท่ีติดกบัซีเรียอย่างเมืองอลั-เควิม ในวนัท่ี 
22 มิถนุายน ค.ศ. 2014 ท าให้กลุ่มไอซิสไม่ประสบกบัปัญหาด้านการเคล่ือนย้ายก าลงัพลและอาวธุ 
ซึง่พืน้ท่ีท่ีกลุ่มไอซิสเลือกโจมตีนัน้ล้วนเป็นพืน้ท่ีของชาวซุนนี จึงท าให้กลุ่มไอซิสได้รับการสนบัสนุน
จากประชาชนในพืน้ท่ี และพืน้ท่ีเหล่านีมี้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัอย่างน า้มันและมีโรงกลั่น
ขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างรายได้เป็นจ านวนมากให้กบักลุ่มไอซิส นอกจากนีก้ารยึดเมืองโมซุล ท าให้กลุ่ม
ไอซิสได้รับอาวธุจ านวนมากจากทหารอิรักท่ีหนีไประหว่างการสู้ รบ และได้สร้างรายได้จ านวนมาก
ถึง 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการปล้นธนาคารกลางของรัฐบาลและธนาคารอ่ืนๆ102  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 McCoy, Terrence.  (2014).  Isis Just Stole $425 Million, Iraqi Governor Says, and Became the ‘World’s Richest 

Terrorist Group’.  (online). 



  46 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 พืน้ท่ีภายใต้การยดึครองและปฏบิตัิการในอิรักและซีเรีย ก่อนการ
สถาปนาตัง้รัฐอิสลาม 

ท่ีมา : Institute for the Study of War.  (2014).  ISIS Sanctuary Map: June 20, 2014 
 
รายได้ของกลุ่มไอซิสนอกจากการปล้นธนาคารแล้วยังมาจากการข่มขู่ การเก็บภาษี

ประชาชนและบริษัทต่างๆ ในพืน้ท่ี กิจกรรมอาชญากรรม เช่น การลักพาตวั การเรียกค่าไถ่ การ
ขโมยทรัพย์สิน ธุรกิจผิดกฎหมาย อย่างเช่น การค้าอาวุธและยาเสพย์ติด103 การลักลอบค้าวัตถุ
โบราณ การขายน า้มนัจากบ่อน า้มนัทัง้ท่ีอิรักและซีเรียในตลาดมืด ซึ่งรายได้จากการขายน า้มนัได้
ประมาณ 1-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวนั และการสนบัสนุนจากผู้บริจาคในกลุ่มประเทศแถบอ่าว104 
เงินทุนขนาดใหญ่นีท้ าให้กลุ่มไอซิสถือได้ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายท่ีร ่ารวยท่ีสุดในโลก ซึ่งนอกจาก

                                                           
103 Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2014).  The Dawn of the Islamic State of Iraq and Ash-Sham.  (online). 
104 Gulmohamad, Zana Khasraw.  (2014).  op. cit.  p.7. 
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เงินทุนจะถูกน าไปใช้ในปฏิบตัิการแล้วนัน้ ยงัถูกน าไปใช้ในการบริหารจดัการภายในพืน้ท่ีควบคุม
ด้วย 

ในการควบคมุพืน้ท่ีภายใต้การยึดครองนี ้กลุ่มไอซิสได้จดัตัง้ศาลอิสลามโดยใช้กฏหมาย
ชารีอะห์ (Sharia Law) อย่างเข้มงวดเช่น ขโมยของจะต้องถกูตดัมือ ต้องละหมาด 5 ครัง้ตามเวลาท่ี
หลักศาสนาอิสลามก าหนด ห้ามใช้ยาเสพย์ติด แอลกอฮอล์ บุหร่ี และยังมีข้อห้ามท่ีกลุ่มไอซิส
ก าหนดเช่น การถืออาวุธและธงท่ีไม่ของไอซิสถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สถานท่ีเคารพบูชาจะถูก
ท าลายเน่ืองจากเป็นการนับถือพระเจ้าหลายองค์ซึ่งขัดกับหลักศาสนา ผู้ หญิงต้องแต่งกายให้
เรียบร้อย ถึงแม้ว่ากลุ่มไอซิสจะปกครองด้วยความเข้มงวดแต่ยงัอนุญาตให้เด็กผู้หญิงสามารถไป
โรงเรียนได้ แตต้่องเรียนแยกกบัเด็กผู้ชาย และแตง่กายให้เหมาะสมตามแบบอิสลาม105  นอกจากนี ้
กลุ่มไอซิสยงัใช้อ านาจอ่อน (Soft Power) เข้ามาควบคมุพืน้ท่ีด้วย เชน่ การสอนศาสนาให้ประชาชน
ในพืน้ท่ี การน าข้อความจากอลักรุอานมาขึน้ปา้ยโฆษณาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้หญิงสวมฮิญาบ และกลุ่ม
ไอซิสยังมีบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ี เช่น การตัง้ส านักงานไฟฟ้าเพ่ือให้บริการ
ตรวจสอบ ติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้า การแจกจ่ายขนมปัง ผักและผลไม้ให้กับหลายๆ ครอบครัว 
การตัง้โรงอาหารส าหรับผู้ยากจน ตัง้ส านกังานเด็กก าพร้าเพ่ือหาครอบครัวให้กบัเด็ก การให้บริการ
รถโรงเรียน รวมถึงการบริการฉีดวคัซีนโปลิโอเพ่ือปอ้งกนัการแพร่กระจายของโรค106 

การบริหารจดัการพืน้ท่ีภายใต้การควบคมุของกลุ่มไอซิสนัน้อาจกล่าวได้วา่มีลกัษณะการ
จดัการคล้ายรัฐคือ มีผู้น าสงูสดุคือ อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดีและมีผู้น าอีก 2 คนคือ อบ ูอะลี อลั-อนับารี 
(Abu Ali al-Anbari) เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการในซีเรีย และอบู มุสลิม อัล-เติรกมานี (Abu Muslim al-
Turkmani) ดแูลปฏิบตัิการในอิรัก นอกจากนีย้งัมีสภาผู้บริหารอีก 12 คนท่ีท าหน้าท่ีดแูลประชาชน
ทัง้ในอิรักและซีเรีย และมีสภาท่ีท าหน้าท่ีด้านตา่งๆ เชน่ การเงิน การส่ือสาร ศาสนา เป็นต้น107  

การเปล่ียนแปลงของกลุ่มไอซิสตัง้แต ่ค.ศ. 2006 เป็นต้นมาล้วนมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความอ่อนแอและเข้มแข็งของกลุ่ม รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงเป้าหมายของกลุ่มท่ีมีความชัดเจน
มากขึน้ ซึ่งจะเห็นได้จากการเปล่ียนช่ือกลุ่มท่ีแสดงให้เห็นถึง  การขยายตัวของเป้าหมายและ
ขอบเขตในการปฏิบัติการ จากช่ือกลุ่มญะมาอัต อัล-เตาฮีด วัล-ญิฮาด ท่ีเป็นการบอกถึงการท า
สงครามศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือต่อต้านมหาอ านาจภายนอก อย่างสหรัฐฯ และชาวชีอะห์ได้เปล่ียนช่ือมาเป็น 

                                                           
105 Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2014).  op. cit. 
106 Zelin, Aaron.  (2014).  The Islamic State of Iraq and Syria Has a Consumer Protection Office a Guide to How the 

Militant Group Overrunning Iraq Wins Hearts and Minds.  (online). 
107 Cronin, Audrey Kurth.  (2015).  ISIS Is Not a Terrorist Group: Why Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist 

Threat.  (online). 
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กลุ่มตนัซิม กออิดะ อัล-ญิฮาด ฟี บีลาด อลั-รอฟีดาน ท่ีเป็นการบ่งบอกถึงการขยายความร่วมมือ
และการสนบัสนนุจากอิรักและซีเรีย ซึ่งทัง้สองช่ือนีแ้สดงให้เห็นวา่เปา้หมายของกลุม่คือการตอ่ต้าน
สหรัฐฯและชาวชีอะห์ ซึ่งยงัไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนนกั แต่เม่ือเปล่ียนช่ือมาเป็นกลุ่มรัฐอิสลามแห่ง
อิรัก จึงท าให้เห็นว่า เปา้หมายของกลุ่มคือ การตัง้รัฐอิสลามในอิรัก และเม่ือขยายปฏิบตัิการเข้าไป
ยังซีเรีย ช่ือของกลุ่มจึงถูกเปล่ียนเป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึง
จดุประสงค์และขอบเขตของกลุ่มในการตัง้รัฐอิสลามในพืน้ท่ีอิรักและซีเรีย ถึงแม้ว่าการตัง้รัฐอิสลาม
ของกลุ่มไอซิสจะยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน แต่การบริหารจดัการพืน้ท่ีท่ียึดมาได้ท าประหนึ่งรัฐ มี
การตัง้สภาบริหารพืน้ท่ีต่างๆ ในการปฏิบัติการและการจัดการพืน้ท่ีนัน้ มีเงินทุนจ านวนมาก
สนบัสนุน เงินทนุขนาดใหญ่นีท้ าให้กลุ่มไอซิสสามารถปฏิบตัิการได้อย่างไม่จ ากดั และสามารถยึด
พืน้ท่ีได้เป็นจ านวนมาก จนน าไปสูก่ารประกาศตัง้รัฐได้ส าเร็จ 

 



 

บทที่ 4 
การปรากฏตัวของรัฐอิสลาม (ไอเอส) 

 

จากบทท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส (Islamic State - IS) ไม่ได้เป็น
กลุ่มท่ีไม่มีท่ีมาท่ีไป หากแต่มีพัฒนาการความเช่ือมโยงกับกลุ่มติดอาวุธอ่ืนๆ มาก่อน นับตัง้แต่
ความเช่ือมโยงกับนักรบมูญาฮิดีนในสงครามอฟักานิสถานช่วงยุคสงครามเย็น กลุ่มอัลกออิดะห์ 
(Al-Qaeda) ของนายโอซามะ บิน ลาเดน และเครือขา่ยกลุ่มติดอาวธุท่ีเคล่ือนไหวตอ่ต้านการรุกราน
ของสหรัฐฯ นบัตัง้แตส่งครามอิรักใน ค.ศ. 2003 ในอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่า ขบวนการกลุ่มติดอาวุธ
เหล่านีมี้พฒันาการควบคูไ่ปกบัการเปล่ียนแปลงของการเมืองระหว่างประเทศในหลายๆ บริบทจาก
ยุคสงครามเย็นถึงยุคหลังสงครามต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐฯ และโครงสร้างอ านาจของ
ตะวันออกกลางท่ี เป ล่ียนไปหลังยุคของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น (Saddam Hussein) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขนัของขัว้อ านาจต่างๆ ในสงครามตวัแทน (Proxy War) และเหตกุารณ์
อาหรับสปริง (Arab Spring) ท าให้เกิดสุญญากาศทางอ านาจท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มติดอาวุธต่างๆ 
เข้มแข็งขึน้จนสามารถรวมตวักันภายใต้ช่ือ กลุ่มรัฐอิสลาม ซึ่งมีฐานท่ีมัน่เป็นของตนเองในดินแดน
อิรักและซีเรีย มีรายได้มหาศาลจากการขายทรัพยากรน า้มนั การลกัพาตวั การจดัเก็บภาษี เป็นต้น 
อีกทัง้ยงัเป็นกลุม่ตดิอาวธุท่ีมีเครือข่ายไปทัว่โลก  

ในบทนีจ้ึงต้องการน าเสนอการเติบโตของกลุ่มไอเอสในฐานะผู้ก่อตัง้รัฐอิสลาม โดยมี
ประเด็นดงัตอ่ไปนีคื้อ การแยง่ชิงพืน้ท่ีอิทธิพลในตะวนัออกกลาง การประกาศตวัของรัฐอิสลามและ
ระบอบคอลีฟะห์ การบริหารจัดการภายในของรัฐอิสลาม การใช้ส่ือเผยแพร่อุดมการณ์ และการ
ขยายอิทธิพลและความรุนแรงของกลุม่ไอเอส 

 
การแย่งชิงพืน้ที่อิทธิพลในตะวันออกกลาง 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตะวันออกกลางตัง้แต่เหตุการณ์ในค.ศ. 2003 ท่ีสหรัฐฯ เข้ายึด
ครองอิรักท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้ชาติมหาอ านาจ
ภายนอกต้องปรับนโยบายต่างประเทศของตนเพ่ือเข้าไปมีบทบาทมากขึน้ในตะวันออกกลาง 
ขณะเดียวกันมหาอ านาจภายในภูมิภาคอย่างซาอุดิอาระเบีย และอิหร่านต้องพยายามรักษาและ
ขยายพืน้ท่ีอิทธิพลของตนในภมูิภาคมากขึน้ ซึง่เหตกุารณ์หลงัสงครามอิรักท่ีสหรัฐฯ ตัง้รัฐบาลท่ีเป็น
มสุลิมชีอะห์ขึน้ในอิรัก ได้ท าให้ซาอดุิอาระเบียท่ีเป็นมสุลิมซุนนีเกิดความไม่มัน่คงในสถานภาพของ
ตน หากอิรักร่วมมือกับอิหร่านท่ีเป็นมุสลิมชีอะห์เหมือนกัน เหตุการณ์นีไ้ด้น าไปสู่การเกิดความ
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หวาดระแวงระหว่างสองประเทศ และพยายามท่ีจะช่วงชิงอิทธิพลในประเทศต่างๆ เช่นเดียวกับ
มหาอ านาจภายนอกอยา่งสหรัฐฯ และรัสเซีย 

เหตุการณ์ท่ีชาติมหาอ านาจแข่งขันกันอย่างชัดเจนคือ เหตุการณ์อาหรับสปริงในซีเรีย 
ค.ศ. 2011 ท่ีเกิดการลกุฮือของประชาชนซีเรียเพ่ือโคน่ล้มการปกครองของประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-
อัสซาด (Bashar al-Assad) ท่ีครองอ านาจอย่างยาวนาน และน าไปสู่การเกิดสงครามกลางเมือง
ระหว่างฝ่ายรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายต่อต้านท่ีน าโดย กองก าลังปลดปล่อยซีเรีย (Free Syrian Army - 
FSA) ซึ่งเหตกุารณ์นีไ้ด้พฒันาไปเป็นสงครามตวัแทน เม่ือชาติมหาอ านาจเข้าไปสนบัสนนุฝ่ายตา่งๆ 
ในสงครามครัง้นี ้ 

ฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและ
รัสเซีย ซึ่งอิหร่านได้สนับสนุนระบอบการปกครองของซีเรียมาอย่างยาวนาน การเป็นพันธมิตร
ระหว่างอิหร่านและระบอบอัล -อัสซาด เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้อิหร่านสามารถรักษาสถานะ
มหาอ านาจในภูมิภาคได้ อิทธิพลทางทหารและการเมืองของอิหร่านจึงเข้มแข็งมากในกรุงดามสักสั 
(Damascus)  และซีเรียยงัเป็นเส้นทางท่ีอิหร่านใช้ในการส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธฮิซบุลเลาะห์ 
(Hizbullah) ในเลบานอนอีกด้วย ในช่วงแรกของสงครามอิหร่านให้ความชว่ยเหลือทางทหาร โดยส่ง
ท่ีปรึกษาทางทหารเพ่ือช่วยฝึกให้ทหารซีเรีย และยงัช่วยเหลือทางการเงิน อาวธุ มีการคาดการณ์ว่า
อิหร่านใช้เงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพ่ือช่วยปกป้องระบอบอัล-อัสซาด ซึ่งการ
สนบัสนนุของอิหร่านตอ่ระบอบอลั-อสัซาดนีไ้ด้ท าให้กลุ่มติดอาวธุฮิซบุลเลาะห์ นกัรบมุสลิมชีอะห์
จากประเทศต่างๆ อย่างอิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน เข้าร่วมในสงครามครัง้นีด้้วย 
ขณะเดียวกัน รัสเซียก็ได้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลซีเรียด้วย ซึ่งรัสเซียเข้าร่วมสงครามนีส้่วนหนึ่งเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของตนในซีเรียอยา่ง ท่าเรือทาร์ทสู (Tartous) ท่ีเป็นฐานในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน
ของกองเรือทะเลด า (Black Sea fleet) และฐานกองก าลงัทางอากาศในลาตาเกีย (Latakia)108 และ
รัสเซียยงัเป็นผู้จดัหาอาวธุให้กบักองทพัซีเรียด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างทัง้สองประเทศนี ้ท าให้ซีเรีย
เป็นฐานท่ีมัน่สดุท้ายท่ีท าให้รัสเซียยงัสามารถรักษาอิทธิพลของตนในตะวนัออกกลางได้ โดยในช่วง
แรกของสงครามรัสเซียเป็นผู้สนบัสนนุทางอาวธุ และส่งทหารเข้าไปฝึกให้กบัทหารซีเรีย นอกจากนี ้
ยงัใช้สิทธิยบัยัง้ (Veto) ในท่ีประชมุคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ เพ่ือยบัยัง้ร่างมตหิยดุ
ยิงในเมืองอเลปโป (Aleppo) และร่างมติคว ่าบาตรซีเรียจากการใช้อาวธุนิวเคลียร์ของรัฐบาล ด้วย
เหตนีุจ้ึงท าให้รัสเซียถกูต าหนิจากนานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และฝร่ังเศส ซึ่งการเข้าไปมีบทบาท

                                                           
108 BBC.  (2015).  Syria crisis: Where Key countries stand.  (online). 
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ของรัสเซียในซีเรียเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้สงครามกลางเมืองซีเรียพัฒนาไปเป็นสงครามตวัแทน109 
ซีเรียได้เป็นพืน้ท่ีแขง่ขนัทางอ านาจระหวา่งรัสเซียกบัสหรัฐฯ110 

ในขณะท่ีฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลท่ีน าโดยกองก าลงัปลดปล่อยซีเรีย และกลุ่มกบฏท่ีเป็นกลุ่ม
ตดิอาวธุจ านวนมากท่ีเกิดจากการรวมตวักนัอย่างหลวมๆ ของมสุลิมซุนนีหลายกลุ่มย่อย ซึง่มีนกัรบ
ประมาณ 1 แสนคน111 โดยได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและประเทศกลุ่มอ่าว (Gulf 
States) มีเปา้หมายเพ่ือโค่นล้มประธานาธิบดีบาชาร์ อลั-อสัซาด ประเทศเหล่านีใ้ห้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน การทหาร แก่กลุ่มติดอาวุธ สาเหตุหลกัคือ เพ่ือสกัดกัน้อิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาค 
และได้เรียกร้องให้เกิดเขตห้ามบิน (No-Fly zone) เพ่ือปกป้องประชาชนจากการโจมตีของรัฐบาล
ซีเรีย112 ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในสงครามครัง้นี ้โดยในช่วงต้นของสงคราม ให้
ความช่วยเหลือด้านอาหาร และรถบรรทกุแก่ฝ่ายตอ่ต้าน แตห่ลงัจากสงครามยกระดบัความรุนแรง
ขึน้ สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อาวธุ และส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมด้วย นอกจากนีส้หรัฐฯ ยงั
ประกาศให้การสนบัสนุนกลุ่มกบฏสายกลางอย่างกองก าลงัปลดปล่อยซีเรีย และได้ติดอาวธุให้กับ
กลุ่มกบฏบางกลุ่ม รวมถึงการสนบัสนุนชนกลุ่มน้อยเคิร์ดทัง้ในอิรักและซีเรียให้ต่อสู้กบักลุ่มไอเอส
และรัฐบาลซีเรีย นอกจากนีย้งัมีตุรกีท่ีให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเพ่ือโค่นประธานาธิบดีบาชาร์ 
อลั-อสัซาด โดยการจดัหาอาวุธ เปิดชายแดนให้เป็นเส้นทางล าเลียงอาวุธและนกัรบ เป็นท่ีประชุม
ของแกนน าฝ่ายตอ่ต้าน ตรุกียงัยินยอมให้สหรัฐฯ และพนัธมิตรใช้ฐานทพัอากาศพ่ือโจมตีกลุ่มไอเอส 
แต่ตุรกีไม่ยอมรับการเรียกร้องของชาวเคิร์ดซีเรียท่ีต้องการแยกไปปกครองตนเอง เพราะจะท าให้
ชาวเคร์ิดในตรุกีเรียกร้องการปกครองตนเองเช่นกนั 

จากท่ีกล่าวมาสถานการณ์ในซีเรียท่ีเป็นการแขง่ขนัของมหาอ านาจแบง่ได้เป็น 2 ระดบัคือ 
การแข่งขนัระหว่างสหรัฐฯ กบัซีเรียท่ีถือเป็นมหาอ านาจโลก และการแข่งขนัระหว่างซาอดุิอาระเบีย
กบัอิหร่าน ท่ีเป็นมหาอ านาจในภูมิภาค ซึ่งสภาพการณ์ดงักล่าวนีท้ าให้ซีเรียแบง่ออกเป็น 4 ฝ่ายคือ 
ฝ่ายรัฐบาลซีเรียท่ีน าโดย ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล กองก าลังเคิร์ดท่ี
ต้องการแบ่งแยกดินแดน และกลุ่มไอเอส การแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงอิทธิพลในตะวนัออกกลางจากการ

                                                           
109 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2561).  ซีเรีย สงครามกลางเมืองในมือรัสเซีย.  (ออนไลน์). 
110 ศราวฒิุ อารีย์.  (2561).  ตะวันออกกลางหลังอาหรับสปริง: อิสลามการเมือง มหาอ านาจ ประชาธิปไตย และการก่อ
การร้าย.  หน้า 156. 
111 เม่ือสงครามด าเนินไปสกัระยะหนึ่งนกัรบบางสว่นได้หนัไปเข้าร่วมกบักลุม่ติดอาวธุที่มีความสดุโตง่อยา่ง กลุม่ไอเอสและกลุม่
แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ (al-Nusra Front)  
112 BBC.  (2015).  op.  cit. 
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ใช้สถานการณ์ในซีเรียได้เปิดโอกาสให้กลุ่มไอเอสขยายปฏิบตัิการโดยอาศยัความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ 
และประกาศตัง้รัฐอิสลาม 

 
การประกาศตัวของรัฐอิสลามและระบอบคอลีฟะห์  

ก่อนการประกาศตัง้รัฐอิสลามและเปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอสนัน้ มี
ปัจจยัหลายอย่างท่ีสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงนี ้ซึ่งปัจจยัส าคญัคือ การขยายพืน้ท่ีอิทธิพลของกลุ่ม
ในดินแดนอิรักและซีเรียเพ่ือการสถาปนารัฐอิสลาม เพราะนอกจากพืน้ท่ีแล้วนัน้สิ่ งท่ีตามมาคือ 
แหล่งรายได้จากทรัพยากรภายในพืน้ท่ี ในช่วงท่ีกลุ่มยงัใช้ช่ือ กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย หรือ
กลุ่มไอซิส (Islamic State of Iraq and Syria - ISIS) อยู่นัน้ กลุ่มสามารถยึดเมืองฟาลูจาห์ (Fallujah) 
ท่ีเป็นเมืองหลกัทางภาคเหนือของอิรัก เมืองโมซุล (Mosul) ท่ีถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของ
อิรัก เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีเช่ือมต่อเขตแดนระหว่างอิรักและซีเรีย และเมืองติกริต (Tikrit) ท่ี
เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซ็น ซึ่งการยึดพืน้ท่ีเหล่านีไ้ด้นัน้ท าให้กลุ่มไอซิสมี
ความเข้มแข็งขึน้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถควบคมุท่ีท าการของรัฐบาล สนามบิน สถานีต ารวจ 
มหาวิทยาลัย และธนาคารกลาง นอกจากนีก้ารยึดครองพืน้ท่ีดังกล่าวยังท าให้กลุ่มสามารถ
ครอบครองแหล่งน า้มนั ท่ีสร้างรายได้จ านวนมากให้กับกลุ่มไอซิส จึงท าให้กลุ่มไอซิสถือได้ว่าเป็น
กลุ่มติดอาวุธท่ีร ่ารวยท่ีสุด นอกจากนีก้ารขยายปฏิบตัิการทางทหารจากซีเรียกลบัเข้าไปยงัอิรักท า
ให้กลุ่มไอซิสมีพืน้ท่ีภายใต้การยึดครองขนาดใหญ่ ซึ่งสหรัฐฯ ประเมินว่าใน ค.ศ. 2014 กลุ่มมีพืน้ท่ี
ภายใต้การควบคมุมากกวา่ 88,000 ตารางกิโลเมตร113 

จนกระทัง่วนัท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 2014 โฆษกของกลุ่มไอซิส อบู โมฮมัหมดั อลั-อดันานี 
(Abu Mohammad al-Adnani) ได้ออกประกาศตัง้รัฐอิสลามในพืน้ท่ีภายใต้การยึดครองของกลุ่มใน
อิรักและซีเรียตัง้แต่เมืองอเลปโป (Aleppo) ท่ีตัง้อยู่ทางภาคเหนือของซีเรียไปจนถึงเมืองดิยาลา 
(Diyala) ท่ีอยู่ภาคกลางของอิรัก มีเมืองรักกา (Raqqa) เป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลาม และมี
ประชาชนภายในรัฐอิสลามไม่ต ่ากว่า 4 ล้านคน114 โฆษกของกลุ่มยงัได้ประกาศเปล่ียนช่ือกลุ่มจาก 
กลุม่รัฐอิสลามแหง่อิรักและซีเรีย หรือไอซิส เป็นกลุม่รัฐอิสลาม หรือไอเอส จากการประกาศดงักลา่ว
ท าให้กลุ่มไอเอสเป็น กลุ่มมุสลิมติดอาวุธกลุ่มแรกท่ีสามารถตัง้รัฐอิสลามขึน้ได้ และในวันท่ี 2 
กรกฎาคม ค.ศ. 2014 อบู บกัร อลั-บฆัดาดี (Abu Bakr al-Baghdadi) ผู้น ากลุ่มไอเอส ได้ประกาศ
ตนขึน้เป็นคอลีฟะห์หรือผู้น าโลกมุสลิมในช่ือ คอลีฟะห์อิบรอฮิม (Caliph Ibrahim) และเรียกร้อง
                                                           
113 CNN.  (2019).  ISIS Fast Facts.  (online). 
114 จรัญ มะลลูีม.  (2559).  Islamophobia: เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง.  หน้า 118. 
 



  53 

ให้มุสลิมทั่วโลกเช่ือฟังเขา ซึ่งการประกาศนี ้ชาร์ล ลิสเตอร์ (Charles Lister) ผู้สงัเกตการณ์จาก
ศนูย์ Brooking Doha Center กล่าวว่า จะท าให้พันธมิตรของกลุ่มอัลกออิดะห์ และนักรบมุสลิม
ทัว่โลกต้องเลือกว่าจะสนบัสนนุและเข้าร่วมกบักลุ่มไอเอส หรือจะอยูฝ่่ายตรงข้ามกบักลุม่ไอเอส115 
อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี ได้ประกาศฟื้นฟูเกียรติ และความชอบธรรมของศาสนาอิสลามขึน้ใหม่ในค า
แถลงของเขาเม่ือขึน้เป็นคอลีฟะห์ ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้มุสลิมบางส่วนท่ีต้องการความรุ่งเรืองของ
ศาสนาอิสลามในอดีตกลบัคืน หนัมาให้การสนบัสนนุกลุม่ไอเอส  

 

 “ในไม่ช้า โดยไดร้บัการยินยอมจากพระอลัลอฮ์ วนันัน้จะมาถึง วนัทีช่าวมสุลิมจะ

เดินไปทกุทีอ่ย่างผูมี้อ านาจ มีเกียรติ และได้รบัความเคารพ ศีรษะของพวกเขาจะตัง้ตรง 

เกียรติยศจะไดร้ับการปกป้อง ผูใ้ดก็ตามทีก่ระท าผิดต่อพวกเขาจะถูกลงโทษ มือทียื่่นมา

ท าร้ายพวกเขาจะถูกตดั ดงันัน้ ชาวมุสลิมทัง้หลายต้องท าให้โลกรู้ว่า เราก าลงัอยู่ในยคุ

ใหม่ ผู้ใดที่ไม่ระวงัตนจะถูกตกัเตือน ผู้ใดที่หลบัใหลอยู่ต้องตื่นข้ึน ผู้ใดก็ตามที่ตกใจ 

ประหลาดใจจะต้องเข้าใจ ชาวมุสลิมในวนันีมี้ประกาศทีด่งักึกก้องและรองเท้าบู๊ตทีห่นกั

หน่วง โลกจะได้ยินและเข้าใจความหมายของการก่อการร้าย และรองเท้าของชาวมสุลิม

จะเหยียบย ่าลงบนสญัลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยม ท าลายลา้งสญัลกัษณ์ของประชาธิปไตย

และเปิดโปงใหเ้ห็นลกัษณะทีแ่ปรเปลีย่นไป”116 

      อบู บกัร อลั-บฆัดาดี 

      2 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 

 

ขณะเดียวกนั อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี ได้กลา่ววา่ โลกในทกุวนันีแ้บง่ออกเป็น 2 คา่ยคือ คา่ย
ของอิสลามและความเช่ือซึ่งเป็นค่ายของมุสลิมและนกัรบมูญาฮิดีน กับค่ายของความไม่เช่ือและ
การหลอกลวง ซึ่งเป็นค่ายของพวกยิว ประเทศพนัธมิตรของอิสราเอล และประเทศอ่ืนๆ ท่ีเหลือใน
ภูมิภาค ค่ายนีน้ าโดยชาติมหาอ านาจนอกภูมิภาคอย่างสหรัฐฯ และรัสเซีย เขาจึงเรียกร้องให้ชาว
มสุลิมทัว่โลกเข้าร่วมกบัรัฐอิสลาม โดยกล่าวว่า รัฐอิสลามเป็นของชาวมสุลิม การเดินทางเข้าไปยงั
รัฐอิสลามถือเป็นภาระหน้าท่ีของชาวมสุลิม รวมถึงมีการเชิญชวนให้นกัวิชาการ และผู้ เช่ียวชาญใน

                                                           
115 Tran, Mark; & Weaver, Matthew.  (2014).  ISIS announces Islamic Caliphate in area straddling Iraq and Syria.  
(online).  
116 Al Hayat Media Center.  (2014).  The Return of Khilafah.  p.8. 
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สาขาต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ วิศวกรรม กฏหมาย การทหาร การบริหาร และการจดัการ เป็นต้น 
ให้เข้าไปยงัรัฐอิสลามเพ่ือท าหน้าท่ีบริการในด้านตา่งๆ  

 

“ดงันัน้ ชาวมุสลิมทัง้หลายจงรีบเดินทางไปยงัรัฐอิสลาม ใช่แล้ว นัน่คือรฐัของพวกท่าน 

เพราะซีเรียไม่ใช่ส าหรบัชาวซีเรีย และอิรกัก็ไม่ใช่ส าหรับชาวอิรัก แต่รฐัอิสลามแห่งนีเ้ป็น

ของชาวมุสลิมทัง่มวล ดินแดนนีส้ าหรับชาวมุสลิมทัง้ปวง ชาวมุสลิมทัง้หลายที่สามารถ

อพยพไปยงัรฐัอิสลาม จงไปเถิด เพราะการเดินทางไปยงัรฐัอิสลามถือเป็นภาระหนา้ที่”117 

      อบู บกัร อลั-บฆัดาดี 

 

การพยายามฟื้นฟูโครงสร้างของรัฐอิสลามในอดีตท่ีไม่ได้มีแนวคิดและรูปแบบท่ีชดัเจน
มากนัก ไม่มีนโยบาย กฏหมาย หรือยุทธศาสตร์ทางการเมือง ขณะเดียวกันก็ได้ปฏิเสธระบบรัฐ
ชาติสมยัใหม่ พยายามแทนท่ีด้วยรัฐทางศาสนา ท าให้โครงสร้างและความชอบธรรมของรัฐสมยั
ใหม่ถกูท้าทายจากการตัง้รัฐอิสลามครัง้นี ้118 การเกิดขึน้ของรัฐอิสลามถือได้ว่าเป็นการเกิดขึน้ของ
ภมูิรัฐศาสตร์ใหม่ ท่ีได้ท าลายขอบเขตพืน้ท่ีของรัฐเดมิอยา่งอิรักและซีเรีย กลุ่มไอเอสได้ยกเลิกเส้น
เขตแดนระหว่างสองประเทศ และวาดเส้นเขตแดนของรัฐอิสลามขึน้มาใหม่ แตรั่ฐอิสลามของกลุ่ม
ไอเอสกลบัไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก เน่ืองจากขดักับกฎหมายระหว่างประเทศในการ
รุกรานดินแดนรัฐอ่ืน และขาดองค์ประกอบของรัฐตามหลักรัฐศาสตร์119 กล่าวคือ รัฐอิสลามของ
กลุ่มไอเอสได้รุกรานเขตแดนของรัฐอ่ืน และถึงแม้จะมีขอบเขตดินแดนท่ีชัดเจน แต่ดินแดนได้มา
จากการใช้ก าลังรุกรานอธิปไตยของรัฐอ่ืน รวมไปถึงการตัง้รัฐบาลในการบริหารงานของรัฐ ก็ไม่
ได้มาจากการเห็นชอบของประชาชน การตัง้รัฐอิสลามของกลุ่มไอเอสท่ีเร่ิมจากการเข้ายึดครอง ใช้
ก าลงับงัคบั ได้แสดงให้เห็นรากฐานของรัฐคือ ความอยตุธิรรม  

นอกจากนีรั้ฐอิสลามของกลุ่มไอเอส ยงัไม่ได้รับการยอมรับจากชาวมุสลิมด้วยกนัเองอีก
ด้วย เน่ืองจากการประกาศตัง้รัฐอิสลามของกลุ่มไอเอส และการประกาศตวัเป็นผู้น าตามแนวทาง

                                                           
117 Al Hayat Media Center.  (2014).  op.  cit.  p.11. 
118 Barfield, Thomas.  (2016).  The Islamic State as an Empire of Nostalgia.  (online). 
119 รัฐจะต้องมีองค์ประกอบ 4 อย่างคือ 1. ประชากร (Population) ที่มีที่อยู่อาศยัที่แน่นอนในรัฐนัน้ 2. ดินแดน (Territory) รัฐต้องมี
อาณาเขตที่ชดัเจน 3. รัฐบาล (Government) มีหน้าที่ด าเนินงานของรัฐตามหลกันโยบายสาธารณะ รัฐบาลต้องได้รับการยินยอม
จากประชาชน และยังท าหน้าที่สร้างและรักษากฎหมายทัง้ภายในและระหว่างรัฐ  4. อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุ เป็นอ านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ ปราศจากการควบคมุจากอ านาจของรัฐอ่ืน 
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คอลีฟะห์หรือกาหลิบของรัฐอิสลามโดย อบู บกัร อลั-บฆัดาดี ถูกวิจารณ์ว่า เป็นกลุ่มท่ีเต็มไปด้วย
ความสดุโตง่ มีการใช้ก าลงัในการเข้าสู่อ านาจ ไม่ได้เดินตามแนวทางอิสลามอยา่งแท้จริง และค าว่า
คอลีฟะห์ หรือกาหลิบท่ีกลุ่มหมายถึงก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เจนิเฟอร์ เทีย กอร์ดอน 
(Jennifer Thea Gordon) นกัวิเคราะห์ด้านภูมิภาคตะวนัออกกลางของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวถึง
การก าหนดเขตแดนของกลุ่มไอเอสว่า กลุ่มไอเอสมองโลกอาหรับเป็นหนึ่งเดียวกนัและมีลกัษณะไร้
พรมแดนตามจินตคติของรัฐอิสลามท่ีมีมาตัง้แตก่ารเกิดขึน้ของศาสนาอิสลามในคริสต์ศตวรรษท่ี 7 
จนถึงการล่มสลายของจกัรวรรดิออตโตมนั แต่ตามจริงแล้ว ดินแดนอาหรับมีการแบง่พืน้ท่ีระหว่าง
ชนเผ่าต่างๆ ท่ีต่อมาถูกจักรวรรดิออตโตมันเข้าปกครองดินแดน ถึงแม้จะอยู่ภายใต้การปกครอง
เดียวกัน แต่ก็ไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ละพืน้ท่ียังมีเขตการปกครองของตนเอง รวมถึง
ดินแดนเมโสโปเตเมีย และชาม (Sham) หรือเลอแวนต์ (Levant) ท่ีกลายเป็นประเทศอิรักและซีเรีย 
ตามข้อตกลงแบง่พืน้ท่ีหลงัจกัรวรรดิออตโตมนัล่มสลาย จะเห็นได้ว่า พรมแดนของอิรักและซีเรียท่ี
กลุม่ไอเอส พยายามจะยกเลิกนัน้ไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง120 

อย่างไรก็ตาม รัฐอิสลามและระบอบคอลีฟะห์  (Caliphate) ในแบบของกลุ่มไอเอสต่าง
จากแบบดัง้เดิมท่ีกลุ่มพยายามอ้างถึง รัฐอิสลามในอดีตนัน้ก่อตัง้โดย ศาสดามูฮัมหมัดท่ีได้รับ
บญัชาจากอลัลอฮ์ให้อพยพประชากรจากนครมกักะฮ์ (Makkah) สู่นครมาดีนะ (Medina) ใน ค.ศ. 
622 รัฐอิสลามนีอ้ยู่บนพืน้ฐานของอัลกุรอานและซุนนะฮ์121ท่ีวางไว้โดยพระเจ้า และภารกิจของ
ท่านมูฮมัหมดัคือ การก าหนดเง่ือนไขซึ่งประชาชนจะได้รับความยตุิธรรมทางสงัคมตามมาตรฐานท่ี
ได้ประกาศไว้ในอลักุรอาน ในโองการอลัลอฮ์ท่ีได้ตรัสว่า “บรรดาผู้ ท่ีเราให้อ านาจปกครองแผ่นดิน
แก่พวกเขา พวกเขาก็ด ารงการละหมาด บริจาคทานซะกาต ใช้ในการท าความดี ห้ามท าสิ่งท่ี
ต้องห้าม และสิ่งท่ีไม่ยุติธรรม” ในการสถาปนารัฐอิสลาม ศาสดามูฮมัหมดัให้ความส าคญัในด้าน
การด าเนินการตา่งๆ ตามบทบญัญัติอิสลามในทกุๆ ด้านของการด าเนินชีวิต มีการสถาปนาอ านาจ
การปกครองเพ่ือรักษาความสงบสขุและความมัน่คงของรัฐ มีการสร้างกองทพัท่ีสามารถสร้างความ
มัน่คงและรักษาความปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก มีแหล่งรายได้ท่ีพอเพียง ประชาชนมี
ความจงรักภักดี และมีเขตการปกครองท่ีมั่นคง 122 นอกจากนีร้ะบอบคอลีฟะห์ ซึง่หมายถึง การ
ปกครองท่ีผู้น ามีอ านาจหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางของชาวมุสลิม เป็นระบอบการปกครองของอิสลามท่ี

                                                           
120 Gordon, Jennifer Thea.  (2014).  ISIS desire to erase Sykes-Picot is rooted in fiction, Not history.  (online). 
121 ซนุนะฮ์คือ แนวทางการด าเนินชีวิตตามแบบทา่นรอซลู (บคุคลที่อลัลอฮ์เลือกมาจากเหลา่นบีตา่งๆ และแตง่ตัง้ให้เป็นรอซลูเพ่ือ
เผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่มนษุย์) ศาสนาอิสลามถือวา่ทา่นรอซลูคือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งค าสอนของอลัลอฮ์ได้สมบรูณ์
ที่สดุ ดงันัน้มสุลิมทกุคนต้องปฏิบตัติามแบบอยา่งของทา่นรอซลูเพ่ือให้เป็นมสุลิมที่สมบรูณ์เทา่ที่จะท าได้ 
122 สามารถ ทองเฝือ.  (2562).  อิสลามกับการเมือง = Islam and Politics.  หน้า 44. 
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หายไปเกือบหนึ่งศตวรรษ แต่เป็นระบอบท่ีประเทศอาหรับและชาวมุสลิมยังมีความผูกพันอยู ่
เน่ืองจากเป็นระบอบการปกครองในยุคทองของอิสลาม คอลีฟะห์หรือกาหลิบคนสุดท้ายในโลก
มสุลิมคือ คอลีฟะห์ ของอาณาจกัรออตโตมนัท่ีสิน้สดุอ านาจการเป็นคอลีฟะห์ ใน ค.ศ 1920 ตอ่มา
อาณาจักรออตโตมันถูกแทนท่ีด้วยรัฐชาติ ท่ีให้บทบาททางสังคมมากกว่าบทบาทของศาสนา 
(Secularism)123 

การประกาศตัง้รัฐอิสลามและเปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น กลุ่มไอเอสนัน้ ได้สะท้อนให้เห็น
อดุมการณ์และเปา้หมายของกลุ่มท่ีขยายตวัมากขึน้ กล่าวคือ พืน้ท่ีในการปฏิบตัิการไม่ได้จ ากดัอยู่
แค่ในอิรักและซีเรียเท่านัน้ แต่มีการปฏิบตัิการในพืน้ท่ีภายนอกรัฐอิสลาม อย่างเช่น ในประเทศ
ฝร่ังเศส เลบานอน เบลเยียม สหรัฐฯ เยอรมนี องักฤษ เป็นต้น นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสมียุทธศาสตร์
เพ่ือขยายอิทธิพลของกลุ่ม 4 ระดบั ระดบัท่ีหนึง่คือ การท าลายเขตแดนและสร้างเง่ือนไขส าหรับการ
ก่อสงครามกลางเมือง ระดับท่ีสองคือ การตัง้รัฐอิสลามในพืน้ท่ีอิรักและซีเรียในฐานะผู้ น าโลก
อิสลาม ระดบัท่ีสามคือ การรวบรวมคนท่ีมีใจเดียวกนัในการตอ่สู้ให้เดินทางเข้าไปอยู่รวมกนัภายใต้
ดินแดนท่ีปกครองด้วยผู้น าคนเดียวกนั และระดบัท่ีส่ีคือ การพยายามสร้างความสมัพนัธ์กับมุสลิม
ทัว่โลกด้วยการตัง้รัฐอิสลาม124 ซึ่งการประกาศนีท้ าให้กลุ่มนักรบมูญาฮิดีนหลายกลุ่มเข้าร่วมกับ
กลุ่มไอเอส และยงัท าให้ประชาชนบางสว่นท่ีต้องการรัฐอิสลามให้การสนบัสนนุกลุม่ไอเอส โดยการ
สนบัสนุนนีม้าจากชาวมุสลิมจากหลากหลายประเทศ เช่น องักฤษ ฝร่ังเศส แคนาดา ออสเตรเลีย 
เบลเยียม เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพในการครอบครองดินแดนและปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอสท าให้
ประชาคมโลกหนัมาให้ความสนใจมากย่ิงขึน้  

 
การบริหารจัดการภายในของรัฐอิสลาม 

กลุม่ไอเอสมีการแบง่การบริหารงานภายในรัฐอิสลามออกเป็นสภาตา่งๆ ท่ีท าหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการแตกต่างกันไป โดยแบ่งเป็น 9 สภาคือ 1. สภาผู้น า (Leadership council) ท าหน้าท่ี
บญัญัติกฏหมาย และตดัสินใจในเร่ืองส าคญั 2. สภาชรูอ (Shura council) รับผิดชอบประเด็นด้าน
ศาสนา ทหาร และให้ค าปรึกษาต่อสภาผู้ น า 3. สภาทหาร (Military council) มีหน้าท่ีคล้าย
กระทรวงกลาโหมของรัฐทั่วไป 4. สภากฎหมาย (Legal council) รับผิดชอบด้านข้อขัดแย้งใน
ครอบครัว และการกระท าผิดหลกัศาสนา 5. สภาความมัน่คง (Security council) รับผิดชอบกิจการ
ความมัน่คงภายในรัฐ รวมถึงงานต ารวจ 6. สภาข่าวกรอง (Intelligence council) ท าหน้าท่ีให้ข่าว

                                                           
123 จรัญ มะลลูีม.  (2559).  เล่มเดิม.  หน้า 115. 
124 Sands, Timothy.  (2016).  Strategies for combatting Islamic State.  (online). 
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เก่ียวกับศตัรู 7. สภาการเงิน (Financial council) ท าหน้าท่ีคล้ายกระทรวงการคลัง และกระทรวง
พาณิชย์ของรัฐทัว่ไป 8. สภาสนับสนุนนกัต่อสู้  (Fighters assistance council) ท าหน้าท่ีสนับสนุน
การเข้ามาของนกัรบญิฮาด จดัหาท่ีอยู่อาศยั รับผิดชอบงานลกัลอบ ขนถ่าย หนีเข้า-ออกเมืองตา่งๆ 
ระหว่างอิรักและซีเรีย และ 9. สภาส่ือสารมวลชน (Media council) รับผิดชอบการออกค าประกาศ 
และแถลงการณ์อยา่งเป็นทางการของรัฐ รวมถึงบริหารจดัการส่ือออนไลน์125  

นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานย่อยท่ีท าหน้าท่ีในด้านต่างๆ อย่าง หน่วยงานด้านการศึกษา 
(Diwan al-Ta’aleem) หน่วยงานด้านการบริการ (Diwan al-Khidamat) หน่วยงานด้านสุขภาพ 
(Diwan al-Siha) หน่วยงานด้านการตัดสินและการบริหารงานยุติธรรม  (Diwan al-Qada wa al-
Mazalim) หน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับน า้มัน (Diwan al-Rikaz) หน่วยงานด้านสวสัดิการ (Diwan al-
Zakat wa al-Sadaqat) หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ (Diwan al-Hisba) 
หน่วยงานด้านการจดัการมสัยิดและสถาบนัทางศาสนา (Diwan al-Awqaf qa al-Masajid) และยงั
มีการตัง้กองก าลงัผู้หญิงขึน้ในช่ือ กองก าลงัอลั-คนัซา (al-Khansaa) เพ่ือท าหน้าท่ีในการตรวจและ
บงัคบัใช้กฎหมายตอ่ผู้หญิง มีการลาดตระเวนเพ่ือดแูลและควบคมุให้ผู้หญิงปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ของรัฐอิสลาม126 

หน่วยงานด้านการศกึษามีหน้าท่ีควบคมุการจดัการการศกึษาตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาไป
จนถึงระดบัมหาวิทยาลยั โดยหน่วยงานนี ้จะแสดงมุมมองต่อการศึกษาผ่านการวาดภาพบนผนัง
ของโรงเรียน และมีการแบง่โครงสร้างการศกึษาออกเป็น 6-3-3 คือ ประถมศกึษา 6 ปี มธัยมต้น 3 ปี 
และมัธยมปลาย 3 ปี และมีจดัการสอบในระดบัมัธยมต้นปีท่ี 3 (Grade 9) และมัธยมปลายปีท่ี 3 
(Grade 12) 
 

 

 

 

 

                                                           
125 Alexander, Yonah; & Alexander, Dean.  (2015).  The Islamic State: Combatting the Caliphate without border.  

(online). 
126 จิตราภรณ์ จิตรธร.  (2557).  ISIS กับการเปล่ียนแปลงในตะวันออกกลาง.  หน้า 7. 



  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 6 ภาพวาดบนผนงัของโรงเรียน ในเมืองนินาวา มีข้อความว่า “Together 

we cultivate the tree of the Caliphate.” 
ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (Is) 

Administration in Ninawa Province: Part I. 
 
นอกจากนี ้หน่วยงานด้านการศกึษานีย้งัมีหน้าท่ีในการก าหนดหลกัสูตร โดยปิดหลกัสตูร

และสาขาวิชาท่ีขดักับกฎหมายชารีอะห์ ได้แก่ วิทยาลยัสิทธิมนุษยชนการเมือง ศิลปกรรมศาสตร์ 
วิชาพลศึกษา วิชาปรัชญา การจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรม และยังยกเลิกวิชาท่ีขัดกับ
กฎหมายชารีอะห์ ได้แก่ วิชาประชาธิปไตย วัฒนธรรม เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ภูมิศาสตร์ และ
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ท่ีไม่ถกูต้อง หน่วยงานนีย้งัได้ก าหนดระยะเวลาในการสอบของแต่ละ
ชัน้เรียน โดยในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยโมซุล คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นคณะแรกท่ีถูก
ปรับเปล่ียนเวลาสอบ127 
 

 

 

                                                           
127 Aymenn, Jawad al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State Administration in Ninava part1.  (online). 
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ภาพประกอบ 7 ตารางสอบคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัโมซลุ 
ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (Is) 

Administration in Ninawa Province: Part I 
 

หน่วยงานด้านการบริการมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะ ไฟฟ้า สุขาภิบาล น า้ การก่อสร้าง แต่พบว่าในเมืองโมซุล การผลิตไฟฟ้ามีปัญหา
เน่ืองจากถูกตัดขาดจากแหล่งไฟฟ้าของประเทศอิรัก ประชาชนในพืน้ท่ีจึงต้องป่ันไฟใช้เองจาก
เคร่ืองป่ันไฟภายในบ้าน ซึ่งต่างจากในเมืองรักกาของซีเรีย ท่ีกลุ่มไอเอสสามารถควบคุมเข่ือน
บริเวณแม่น า้ยเูฟรตีส (Euphrates) ท่ีเป็นแหลง่ผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ จงึท าให้ไมป่ระสบปัญหาด้าน
พลงังานไฟฟ้า หน่วยงานด้านการบริการนีย้งัออกกฎหมายสุขาภิบาลเพ่ือดแูลเร่ืองการจดัการขยะ 
โดยให้ใส่ขยะในถุงสีด าวางไว้หน้าบ้านในเวลาหลงัการสวดมนต์ตอนเย็น เจ้าของร้านค้าและธุรกิจ
ต้องวางถงุขยะไว้หน้าร้านในเวลากลางคืนหลงัปิดร้าน และต้องจ่ายค่าท าความสะอาดของเสียใน
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ราคา 2,000 ดินาร์หรือ 1.75 ดอลาร์สหรัฐส าหรับบ้านเรือน และ 5,000 ดินาร์หรือ 4.40 ดอลลาร์
สหรัฐส าหรับร้านค้าและธุรกิจตา่งๆ และห้ามเลีย้งปศสุตัว์ในพืน้ท่ีเมืองโมซุลและเมืองรักกา รวมถึง
ก าหนดโทษส าหรับผู้ ท่ีทิง้ขยะในท่ีสาธารณะ และท าลายทรัพย์สินสาธารณะอยา่งเช่น ถนน เสาไฟฟ้า 
เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ประกาศเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

ท่ีมา: Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (Is) 
Administration in Ninawa Province: Part II 

 
หน่วยงานด้านสขุภาพท าหน้าท่ีดแูลเร่ืองการรักษาทางการแพทย์ตา่งๆ โดยหน่วยงานนีท่ี้

เมืองโมซุล ประสบปัญหาจ านวนผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากข้อจ ากดัของกลุ่มไอเอส
ท่ีบงัคบัให้แยกผู้หญิงและผู้ชายออกจากกนั การดแูลจึงยากล าบากมากขึน้ รวมถึงในพืน้ท่ีดงักล่าว
ถูกตดัขาดจากเวชภัณฑ์ ท าให้ยาและอุปกรณ์การแพทย์มีราคาสูงขึน้ โดยเฉพาะยาในกลุ่มโรค
เรือ้รัง เช่น ความดนัเลือด เบาหวาน ไต หวัใจ เป็นต้น หน่วยงานนีจ้งึพยายามควบคมุราคายาท่ีขาย
ในร้านขายยาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมคือ หากซือ้มาในราคา 1,000 ดนิาร์ สามารถขายได้ในราคา 
1,250 ดินาร์ หากซือ้มาในราคา 10,000 ดินาร์ สามารถขายได้ในราคา 11,500 ดินาร์ โดยร่วมมือ
กบัหนว่ยงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและการลงโทษเพ่ือให้ร้านขายยาปฏิบตัติามข้อก าหนด 
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ภาพประกอบ 9 ประกาศควบคมุราคายา 
ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (Is) 

Administration in Ninawa Province: Part Ii 
 

หน่วยงานด้านการตดัสินและการบริหารงานยุติธรรมมีหน้าท่ีในการจัดการประชาชนท่ี
พยายามหนีออกจากรัฐอิสลาม เพราะบณัฑิตท่ีจบใหม่จ านวนมากเดินทางออกจากรัฐอิสลาม ซึ่ง
โทษของการหลบหนีคือ การยึดทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ท่ียึดได้จะถูกพ่น
เคร่ืองหมาย ra ท่ีมาจากรอฟีเฎาะฮ์ (Rafidi) หมายถึงชาวชีอะห์  และ nun ท่ีมาจากนัสรอนี 
(Nasrani) หมายถึงชาวคริสต์ เพ่ือแยกความแตกตา่งทางส านกัคิดของเจ้าของเดิม ท่ีพกัอาศยัท่ียึด
ได้จะถกูยกให้กับประชาชนและนกัรบของกลุ่มไอเอส และโรงแรมท่ีถกูยึดจะอยู่ภายใต้การควบคมุ
ของกลุ่มไอเอสเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแก่ประชาชน นอกจากนีย้งัมีการเปิดประมูลอสงัหาริมทรัพย์
อีกด้วย 
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ภาพประกอบ 10 บ้านท่ีถกูยดึในเมืองโมซลุ 

ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (IS) 
Administration in Ninawa Province: Part II 

 

หน่วยงานท่ีดูแลเก่ียวกับน า้มันท าหน้าท่ีดูแลการผลิตน า้มันจากโรงกลั่น การตัง้สถานี
บริการน า้มนัในท่ีตา่งๆ ในพืน้ท่ีรัฐอิสลาม รวมไปถึงแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัน า้มนั ซึ่งบอ่น า้มนัในบาอิจิ 
(Baiji) ของเมืองโมซุลนัน้ น า้มันท่ีผลิตได้ไม่ค่อยสะอาดนัก จึงต้องน าเข้าน า้มันจากบ่อน า้มันอ่ืน
รวมถึงจากบ่อน า้มันในซีเรียด้วย ท าให้น า้มันมีราคาสูงขึน้ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการเปิดสถานี
บริการน า้มนับริเวณทางเหนือของเมืองโมซุล และขายน า้มนัในราคาถกู 

หน่วยงานด้านสวัสดิการมีส านักงานอยู่ทั่วพื น้ท่ีรัฐอิสลาม ท าหน้าท่ีดูแลและกระจาย
สวสัดกิารแก่ประชาชนโดยเฉพาะคนจน เด็กก าพร้าทัง้ในด้านการเงินและอาหาร มีการจ าหนา่ยและ
จดัหาอาหารในราคาถกู  ซึ่งสวสัดิการเหล่านีม้าจากเงินซะกาตท่ีได้จากการบริจาค หน่วยงานนีจ้ึงมี
หน้าท่ีดแูลคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน้128 

                                                           
128 Aymenn, Jawad al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State Administration in Ninava part2.  (online). 
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หน่วยงานด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและการลงโทษได้ตัง้ต ารวจศาสนาเพ่ือควบคมุการ
ปฏิบัติตามกฏหมายชารีอะห์ ต ารวจเหล่านีจ้ะจับผู้ กระท าความผิดส่งให้หน่วยงานเพ่ือก าหนด
บทลงโทษ เช่น การเฆ่ียนตี ปรับ ยึดทรัพย์ เป็นต้น หน่วยงานนีย้งัดแูลเร่ืองการบงัคบัเวลาเปิดปิด
ของร้านค้าในช่วงเวลาละหมาด โดยจะต้องปิดร้านในเวลาสญัญาณเรียกละหมาดดงัขึน้ เป็นเวลา 
15 นาทีในช่วงละหมาดตอนพระอาทิตย์ตกดิน และ 20 นาทีส าหรับการละหมาดในเวลาอ่ืนๆ หาก
ฝ่าฝืนจะถกูลงโทษเชน่ ปรับ หรือยดึร้าน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ผู้คนก าลงัละหมาดในเมืองโมซลุ 
ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (IS) 

Administration in Ninawa Province: Part III 
 

 

 

 

 

  

 



  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 ผู้คนก าลงัละหมาดในเมืองรักกา 
ท่ีมา : Aymenn, Jawad Al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State (IS) 

Administration in Ninawa Province: Part III 
 
หน่วยงานด้านการจัดการมัสยิดและสถาบันทางศาสนา ท าหน้าท่ีจัดการเงินและของ

บริจาค รวมถึงดแูลมสัยิดและสถาบนัทางศาสนา มีการตัง้โรงเรียนสอนศาสนา เปิดโรงเรียนศาสนา
ส าหรับผู้หญิง ให้ใช้มสัยิดสอนอลักรุอานแก่เด็กในพืน้ท่ี ในด้านการจดัการสอนศาสนาหน่วยงานนี ้
ได้ร่วมมือกบัหนว่ยงานด้านการศกึษาเพ่ือควบคมุดแูลการสอน129  

ในการบริหารจัดการพืน้ท่ีรัฐอิสลามของหน่วยงานต่างๆ และการปฏิบัติการทางทหาร 
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก ซึ่งเงินทุนของกลุ่มไอเอสนัน้มาจากหลายแห่ง ใน ค.ศ. 2008 
รายได้ของกลุ่มอยูท่ี่ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่เดือน แตใ่น ค.ศ. 2014 สงูขึน้ถึง 1.9 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี130 และใน ค.ศ. 2015 กลุม่ไอเอสมีรายได้สงูถึง 6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี ถือ
เป็นรายได้ท่ีสูงท่ีสุดตัง้แต่ก่อตัง้กลุ่มมา131 จะเห็นได้ว่าการเงินของกลุ่มมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

                                                           
129 Aymenn Jawad al-Tamimi.  (2015).  Aspects of Islamic State Administration in Ninava part3.  (online). 
130 Heibner, Stefan et al.  (2017).  Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State's Financial Fortunes.  (online). 
131 Clark, Colin P.  (2018).  ISIS’s new plans to get rich and wreak havoc.  (online). 
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รายได้หลกัของกลุ่มไอเอสจะมาจากการกระท าผิดกฎหมายในพืน้ท่ีท่ียดึครองได้ อย่างการควบคมุ
บ่อน า้มนัและโรงกลัน่ การยึดครองพืน้ท่ีทางการเกษตรอย่างทุ่งข้าวสาลี  ข้าวบาร์เล่ย์ ฝา้ย และ
ปศสุตัว์ การปล้นธนาคาร การขู่กรรโชก การขโมยเงินและทรัพย์สิน การเก็บภาษีท่ีผิดกฏหมายจาก
สินค้าและการโอนเงิน แหล่งรายได้เหลา่นีท้ าให้กลุ่มไอเอสมีอิสระทางการเงิน ตา่งจากกลุ่มตดิอาวธุ
อ่ืนท่ีต้องพึง่พิงอยูก่บัผู้บริจาค การกศุล และการสนบัสนนุจากรัฐ  

การยึดครองพืน้ท่ีขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรีย โดยเฉพาะพืน้ท่ีทางภาคตะวนัออกของซีเรีย 
ภาคตะวนัตก และภาคเหนือของอิรักท่ีมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติส าคญัอย่าง น า้มนั จึงท าให้
กลุ่มไอเอสสามารถควบคมุแหลง่ผลิตน า้มนัได้เป็นจ านวนมาก โดยควบคมุบอ่น า้มนัได้ถึง 7 แห่งใน
เมืองดีร เอซ-ซอร์ (Deir Ez-zor) และเมืองรักกา รวมถึงในเมืองอลั-โอมาร์ (al-Omar) และเมืองจาฟตรา 
(Jaftra) ท่ีสามารถผลิตน า้มันได้ถึง 6 หม่ืนบาร์เรลต่อวัน132 นักวิเคราะห์ทางทหารของสหรัฐฯ ได้
ประเมินว่าบ่อน า้มันในเมือง อัล-โอมาร์ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มไอเอสถึง 1.7 – 5.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐตอ่เดือน133 จากข้อมลูขององค์การพลงังานระหว่างประเทศ (International Energy Agency - 
IEA) กล่าวว่า กลุ่มไอเอสสามารถควบคุมบ่อน า้มันประมาณ 13 แห่งในอิรัก ในจังหวัด นินาวา 
(Ninava) อนับาร์ (Anbar) ซาลาเฮดดิน (Salaheddin) และเคอร์คกุ (Kirkuk) ท่ีมีก าลงัการผลิตถึง 6 
หม่ืนบาร์เรลต่อวนั การท่ีกลุ่มไอเอสควบคมุแหล่งผลิตน า้มนัขนาดใหญ่เหล่านีท้ าให้กลุ่มสามารถ
กลัน่น า้มันใช้เองได้ นอกจากนี ้การควบคมุโรงกลัน่น า้มนัยงัสร้างรายได้จ านวนมากจากการกลั่น
น า้มนัเพ่ือขายในตลาดมืด และขายให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี ท าให้การค้าน า้มนัถือเป็นแหล่งรายได้
หลกัของกลุม่ โดยจะกลัน่น า้มนัในโรงกลัน่ขนาดเล็กและขนสง่ไปยงัชายแดนตรุกีท่ีมีผู้ ซือ้ขายน า้มนั
ในตลาดมืด เน่ืองจากเป็นการขายแบบผิดกฎหมาย น า้มนัจึงต้องขายในราคาถูกและราคามีความ
ผนัผวนไปตามราคาตลาด นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสยงัสง่น า้มนัไปยงัจอร์แดน อิหร่าน เคิร์ดิสถาน ตรุกี 
และประเทศอ่ืนๆ มีการตัง้ข้อสงสยัว่า มีการขายน า้มนักลบัไปให้ระบอบอลั -อสัซาดจากพ่อค้า
คนกลางบางกลุ่ม กลุ่มไอเอสได้ควบคมุก าลงัผลิตน า้มนัในซีเรียถึงร้อยละ 60 และในอิรักประมาณ
ร้อยละ 9 มีก าลงัการผลิตน า้มนัทัง้หมดของกลุ่มไอเอสอยู่ระหว่าง 100,000 – 140,000 บาร์เรลต่อ
วนั ก าไรท่ีได้จากการขายน า้มันสูงถึง 3 - 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวนั ซึ่งสร้างผลก าไรประจ าปีให้
กลุม่ไอเอสถึง 730 - 1,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ134 

                                                           
132 Michael, Martin. & Hussein, Solomon.  (2017).  Islamic State: Understanding the Nature of the Beast and Its 

Funding.  (online). 
133 Gordon, Michael R; & Schmitt, Eric.  (2015).  U.S. Steps Up Its Attacks on ISIS-Controlled Oil Fields in Syria.  

(online). 
134 Michael Martin; & Hussein Solomon.  (2017).  op.  cit. 
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รายได้หลกัของกลุม่อนัดบัตอ่มาคือ การขายวตัถโุบราณท่ีขโมยไปจากพิพิธภณัฑ์แหง่ชาต ิ
จากสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ในเขตแพลไมรา (Palmyra) ของซีเรีย และในเมืองโมซุลของอิรัก ซึ่ง
พืน้ท่ีทางประวตัิศาสตร์เหล่านีอ้ยู่ภายใต้การควบคมุของกลุ่มไอเอส นอกจากนีย้งัลกัลอบขนย้าย
ศลิปวตัถขุองซีเรียประมาณ 100 ชิน้ เหรียญในสมยัไบเซนไทน์ เคร่ืองปัน้ดินเผา และแก้วสมยัโรมนั
เข้าสู่องักฤษ โดยกลุม่ไอเอสได้ก าหนดภาษีร้อยละ 20-50 ส าหรับการขดุค้นโบราณวตัถุและการขน
วตัถเุหล่านีอ้อกจากพืน้ที่ ในบางพืน้ที่อย่างทางภาคตะวนัออกของซีเรียบริเวณแม่น า้ยูเฟรตีส 
กลุ่มไอเอสตัง้ส านักงานเพ่ือควบคุมด้านการขุดโบราณวัตถุ ซึ่งสามารถท าเงินให้กับกลุ่มได้
ประมาณ 150-200 ล้านดอลลาร์ตอ่ปี135 มีการตัง้ข้อสงัเกตวา่ ธุรกิจค้าวตัถโุบราณอาจจะขึน้มาเป็น
แหลง่รายได้หลกัของกลุม่แทนการค้าน า้มนัท่ีเร่ิมตกต ่าลงจากการโดนโจมตีจากสหรัฐฯ 

รายได้ของกลุ่มไอเอสยังมาจากการขู่กรรโชกและการเก็บภาษีอย่างผิดกฎหมาย รายได้
จากแหล่งนีค้่อนข้างมัน่คง เห็นได้จากการท่ีกลุ่มไอเอสยึดเมืองโมซุลซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ ท าให้
กลุ่มไอเอสสามารถหาเงินได้ถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเมืองเดียว มีรายงานระบุว่า รายได้
การขู่กรรโชกและเก็บภาษีจากประชาชนในพืน้ท่ีรัฐอิสลาม ถือเป็นแหลง่รายได้ขนาดใหญ่ของกลุม่ท่ี
สงูถึง 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และการควบคมุพืน้ท่ีชายแดนระหว่างอิรักและซีเรีย ท าให้กลุ่ม
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าได้ ประมาณ 200 - 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
เท่ียว136 และยงัเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของกิจการ ชาวนาในพืน้ท่ีรัฐอิสลาม ให้จ่ายก าไรท่ีได้จากการ
ขายสินค้าให้กับกลุ่มไอเอส เช่น ร้านขายยาในเมืองโมซุลจะถูกเก็บภาษีประมาณร้อยละ 10-35 
ของยอดการขายทัง้หมด กระทรวงด้านสิทธิมนุษยชนอิรัก (The Iraqi Human Rights Ministry) 
กล่าววา่ กลุ่มไอเอสก าหนดให้นกัเรียนในเมืองโมซุลและเมืองอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีรัฐอิสลามต้องเสียภาษี
รายเดือน ก าหนดให้นักเรียนชัน้ประถมจ่ายภาษีประมาณ 22 ดอลลาร์สหรัฐ นกัเรียนชัน้มัธยม
จ่ายภาษีประมาณ 43 ดอลลาร์สหรัฐ และนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องจ่ายภาษีประมาณ 65 
ดอลลาร์สหรัฐ137 นอกจากนี ้กลุ่มไอเอสยงัได้ควบคมุโครงสร้างพืน้ฐานทางพลงังาน ในบางกรณี
จะเปิดให้ผู้ ท่ีจา่ยเงินสามารถใช้บริการสาธารณปูโภคได้ เชน่ ในเมืองรักกา กลุม่ไอเอสเรียกเก็บเงิน
ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐในทุกๆ 2 เดือนจากเจ้าของกิจการในการใช้ไฟฟ้า น า้ และบริการ

                                                           
135 การโจมตีที่กรุงปารีส ของฝร่ังเศส ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 มีคา่ใช้จ่ายในการปฏบิตัิการประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เงินทนุที่ใช้ในปฏิบตัิการนีม้าจากการลกัลอบขายวตัถโุบราณ จะเห็นได้วา่ธุรกิจนีส้ร้างรายได้จ านวนมากให้กบักลุม่ไอเอส 
136 Blannin, Patrick.  (2017).  Islamic Sate’s financing: Sources, Methods and Utilisation.  Counter Terrorist Trends and 

Analyses.  9(5): 13-22.  (online). 
137 The New York Times.  (2014).  Turkeys votes to allow operations against ISIS. (online). 
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รักษาความปลอดภัย138 กลุ่มไอเอสยงัได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวคริสต์ประมาณร้อยละ 5  
ส าหรับการถอนเงิน ซึ่งเป็นการสร้างก าไรให้กบักลุ่มไอเอสอย่างตอ่เน่ืองจากการท าธุรกรรมทางการ
เงิน  

กลุ่มไอเอสยงัมีรายได้จ านวนมากจากการค้ายาเสพย์ติด จากข้อมลูของส านกังานปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพย์ติดรัสเซีย (Russian Federal Drug Control Service) ระบวุา่ การค้ายาเป็น
แหล่งรายได้ขนาดใหญ่ของกลุ่มไอเอส สร้างรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจาก
อตุสาหกรรมยาเสพย์ติด ซึ่งโคเคนประมาณ 48 ตนัท ารายได้ประมาณ 1.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และการขนส่งเฮโรอีนกลายเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งของกลุ่ม โดยส่งข้ามอ่าวเอเดน  (Gulf of 
Aden) เข้าสู่ประเทศในทวีปแอฟริกา ท าให้จ านวนผู้ ซือ้ขายยาเสพย์ติดเพิ่มมากขึน้ในภูมิภาค กลุ่ม
ไอเอสยังมีเป้าหมายในการขยายดินแดนไปทางเหนือเข้าสู่เอเชียกลางอย่างประเทศ ทาจิกิสถาน 
(Tajikistan) อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) เพ่ือขยายเส้นทางการ
ขนส่งยาเสพย์ติดเพ่ือสร้างรายได้แทนท่ีรายได้จากการค้าน า้มนัท่ีเสียไป เม่ือบ่อน า้มนัถกูกองก าลงั
ร่วมสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศตัง้แตเ่ดือน สิงหาคม ค.ศ. 2014139 

นอกจากการค้ายาเสพย์ติดแล้ว กลุ่มไอเอสยงัลกัลอบค้ามนุษย์ ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ
ร้อยละ 20 ของรายได้ทัง้หมด แตแ่หลง่รายได้ท่ีผิดกฎหมายในกรณีนีก้ลบัได้รับความสนใจน้อย เม่ือ
เทียบกบัแหล่งรายได้ทัง้หมดของกลุ่มไอเอส ผู้หญิงจากพืน้ท่ีตา่งๆ จะถกูบงัคบัให้แตง่งานกบันกัรบ
ไอเอส เด็กผู้ชายจะถูกส่งไปยงัค่ายฝึกทหาร ฝึกการใช้อาวธุเพ่ือเป็นนกัรบของกลุ่ม140 ในกรณีของ
ชาวยาซิดี (Yazidi) ท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของอิรัก ผู้หญิงและเด็กประมาณ 2,500-4,000 
คนถกูบงัคบัให้แตง่งาน เป็นทาสทางเพศ (sex slavery)141แก่นกัรบไอเอส และถกูน าไปขายในตลาด
มืด แต่ในบางกรณีผู้ หญิงชาวยาซิดีจะถูกปล่อยตัวหากครอบครัวยอมจ่ายเงินประมาณ 1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 มีรายงานว่า ราคาการค้ามนุษย์มีการหมุนเวียน โดย
ก าหนดราคาเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย อายุประมาณ 1-9 ปีไว้ท่ี 165 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้หญิงในช่วง
วัยรุ่นราคาประมาณ 124 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีผู้ หญิงอายุมากกว่า 20 ปีราคาจะถูกลง 
นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสยังใช้ประโยชน์จากปัญหาผู้อพยพท่ีต้องการอพยพจากภูมิภาคตะวันออก

                                                           
138 Ibid. 
139 Michael, Martin; & Hussein, Solomon.  (2017).  op.  cit. 
140 ในวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุม่ไอเอสชื่อ The Cup of the Caliphate เป็นวิดีโอที่เสนอภาพเด็กอาย ุ4 ปีที่จดุระเบิดสายลบั 4 คนใน
รถยนต์ และเด็กอาย ุ3 ปีใช้อาวธุปืนยงิชายที่ยืนอยูใ่นสนามเด็กเลน่ และยงัมีเด็กกลุ่มอ่ืนๆ เข้าไปในเขาวงกตเพื่อหานกัโทษและฆ่า
ด้วยการยิงที่ศีรษะและที่คอ 
141 Wood, Graeme.  (2015).  What ISIS really wants.  (online). 
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กลางและภาคตะวันออกของแอฟริกาเข้าสู่ยุโรป โดยการลักลอบพาผู้ อพยพเหล่านีเ้ข้ายุโรปซึ่ง
สามารถสร้างรายได้ประมาณ 323 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ผู้ สังเกตการณ์เร่ืองการอพยพตัง้
ข้อสงัเกตวา่ กลุ่มไอเอสมุ่งโจมตีในตะวนัออกกลางเพ่ือให้เกิดการอพยพของประชาชน ท าให้กลุ่มได้
ประโยชน์จากการเคล่ือนย้ายของผู้อพยพ 

กลุ่มยังขยายรายได้ไปยังการค้าอวัยวะมนุษย์ด้วย โดยการจ้างแพทย์ต่างชาติผ่าตัด
อวัยวะจากร่างนักรบท่ีเสียชีวิต และผ่าตดัจากร่างตัวประกันท่ียังมีชีวิต รวมไปถึงการผ่าตัดเอา
อวยัวะของเด็กจากชนกลุม่น้อยในอิรักและซีเรีย กลุม่ไอเอสได้ตัง้แผนกการขายอวยัวะขึน้โดยเฉพาะ 
เพ่ือท าหน้าท่ีรับผิดชอบการขายหวัใจ ตบั ไต ในตลาดมืด142 รายงานจาก The Assyrian International 
News Agency ระบุว่า ชิน้ส่วนอวยัวะจ านวนมากถูกส่งออกจากอิรักและซีเรียไปยงัประเทศเพ่ือน
บ้านอย่าง ซาอุดิอาระเบีย ตรุกี เพ่ือส่งไปขายตอ่ทัว่โลกท าให้กลุ่มไอเอสมีรายได้จากการค้าอวยัวะ
มนษุย์ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี143 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแหล่งรายได้จ านวนมากเหล่านี ้
ท าให้กลุ่มไอเอสสามารถจดัหาสวสัดิการให้แก่นกัรบของกลุ่มได้อยา่งเต็มท่ี และยงัดงึดดูนกัรบจาก
ตา่งชาตใิห้เดนิทางเข้าไปยงัรัฐอิสลาม 

นักรบของกลุ่มไอเอสจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาสนับสนุนนักต่อสู้  ซึ่งจะจัดหาท่ีพัก 
อาหาร สวสัดิการต่างๆ การแต่งงาน และเงินเดือน ซึ่งนกัรบไอเอสจะได้รับเงินเดือนประมาณ 400-
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงการดแูลครอบครัวของนกัรบ โดยกลุ่มไอเอสได้ใช้การโฆษณาชวน
เช่ือเพ่ือดึงดดูนกัรบจากท่ีตา่งๆ ซึ่งจะน าเสนอภาพของรัฐอิสลามท่ียิ่งใหญ่ ความสะดวกสบาย สิ่ง
ตอบแทนหากเข้าร่วมกบักลุ่มไอเอส การโฆษณาชวนเช่ือนีไ้ด้ดงึดดูนกัรบจากตา่งชาติจ านวนมากท่ี
มีอดุมการณ์คล้ายๆ กนัและประสบกบัปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศของตนเอง เชน่ ความยากจน 
ความหมดหวงั ความเหล่ือมล า้ท่ีเกิดขึน้ กลุ่มไอเอสยงัได้เสนอสิทธิและทรัพย์สินแก่ผู้ ท่ีเข้าร่วม ให้
สถานะความปลอดภัยและความมัน่คงภายใต้การน าของคอลีฟะห์ รวมถึงความพร้อมเร่ืองอาหาร
และสินค้า ด้วยข้อเสนอเหล่านีจ้ึงท าให้นกัรบของกลุ่มไอเอสเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก 144 โดยหน่วย
ข่าวกรองสหรัฐฯ ได้ประเมินว่า ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2014 กลุ่มไอเอสมีสมาชิกในอิรักและซีเรีย
ประมาณ 31,000 คน แต่กลุ่มผู้ สังเกตการณ์เพ่ือสิทธิมนุษยชนซีเรีย (Syrian Observatory for 
Human Rights) ประเมินวา่ กลุม่ไอเอสมีสมาชิกประมาณ 50,000 คน  

 

                                                           
142 Ibid. 
143 Blake, Matthew.  (2014).  Blood money: How ISIS is selling human organs harvested from living hostages and its 

own dead soldiers to fund terror across the Middle East.  (online). 
144 Al Hayat Media Center.  op.  cit.  p.13. 
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ภาพประกอบ 13 นกัรบไอเอสพร้อมกบัธงรัฐอิสลาม 

ท่ีมา : African Bulletin.  (2017).  Terrorism: AU wary about return of around 6,000 
IS fighters 

 
งานวิจยัด้านจิตวิทยาของ Yordanova Kalina ได้มีการศึกษาถึงสาเหตใุนการเข้าร่วมกับ

กลุ่มไอเอสของวยัรุ่นมุสลิม ซึ่งสาเหตุมาจากผู้ ลีภ้ัยชาวอิรักและซีเรียท่ีกลบัไปยงับ้านเกิดเพ่ือเข้า
ร่วมสงคราม ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมสงครามเพ่ือแสดงความเป็นชาวอาหรับท่ีแท้จริง การ
ร่วมญิฮาดถือเป็นสิ่งท่ีต้องจารึก โดยข้อมูลมาจากกลุ่มตวัอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลเป็นวัยรุ่นอายุ
ประมาณ 18-23 ปี มาจากอิรักและซีเรียท่ีลีภ้ัยเข้าไปยังบลักาเรีย ผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมดมาจากพืน้ท่ี
สงคราม บางส่วนถูกแกล้งจากการท่ีครอบครัวอยู่ฝ่ายประธานาธิบดีซดัดมั  ฮุสเซ็น และการแสดง
ความไม่พอใจต่อรัฐบาลซีเรีย ผู้ ให้ข้อมูลได้เล่าถึงความทรงจ าเก่ียวกับการต่อต้านตะวนัตก การ
รุกรานท่ีน าโดยสหรัฐฯ การใช้ความรุนแรงต่อต้านประชาชนในพืน้ท่ีท่ีท าให้พวกเขาต้องละทิง้บ้าน
เกิด และบางสว่นได้หนัไปเข้าร่วมกบักลุม่ไอเอสเพ่ือตอ่ต้านสหรัฐฯ145  

ในช่วงแรกสมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ ชาย กลุ่มไอเอสไม่สนับสนุนให้ผู้ หญิงเข้าร่วม แต่
เน่ืองจากการประกาศตัง้รัฐอิสลามท าให้ต้องการแรงงานคนมากขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีในด้านตา่งๆ จึง
ประกาศให้ผู้หญิงเข้าร่วมโดยใช้ส่ือสงัคมเป็นช่องทางตดิตอ่ ท าให้มีผู้หญิงเข้าร่วมกบักลุม่ไอเอสมาก
ขึน้ ส่วนใหญ่จะท าหน้าท่ีขนสง่อาวธุ เงิน ข่าวสาร รวมถึงปฏิบตักิารทางทหารด้วย นอกจากนี ้ยงัมี

                                                           
145 Yordanova, Kalina.  (2016).  Troubled Journeys: Some motivations of young Muslim men to join the Islamic State.  
American Journal of Psychoanalysis.  (online). 
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การประกาศให้ผู้หญิงเดนิทางเข้าไปยงัรัฐอิสลามเพ่ือแตง่งานกบัเหล่านกัรบของกลุม่ไอเอส โดยใช้
การโฆษณาชวนเช่ือถึงความโรแมนติก ใช้ภาพนกัรบท่ีดดีู มีความศรัทธาในศาสนา ท าให้ดึงดูด
ผู้หญิงท่ีฝันอยากได้ชายหนุ่มหน้าตาดีในองค์กรหวัรุนแรง และจะได้คา่ตอบแทนจากรัฐอิสลามเป็น
ท่ีพกัอาศยั และเงินจ านวนมาก รวมถึงมีการประกาศฟัตวาให้ผู้หญิงชาวมุสลิมท าญิฮาดนุนิกะห์  
(Sexual Jihad) โดยอธิบายว่า เป็นการตอ่สู้ ในหนทางของพระเจ้า เป็นการก้าวเข้าสู่สนามรบ โดย
การตอบสนองความต้องการทางเพศแก่นกัรบ จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ท าให้ผู้หญิงมสุลิมจากหลาย
ประเทศเดินทางเข้าไปยงัรัฐอิสลาม กลุ่มไอเอสจึงได้ตัง้คา่ยควบคมุดแูลหญิงสาวเหล่านี  ้โดยมี 
อกัซอ มะห์มดู (Aqsa Mahmood) ผู้หญิงชาวสกอตแลนด์ท่ีเดินทางเข้าไปยงัซีเรียเพ่ือท าญิฮาดนุ
นิกะห์เป็นหวัหน้าคา่ยนี ้146  

นอกจากนกัรบจ านวนมากท่ีเข้าร่วมกับกลุ่มไอเอสแล้ว ยงัมีชนเผ่าและกลุ่มติดอาวธุอ่ืนๆ 
ท่ีประกาศเข้าร่วมกบักลุ่มไอเอส ได้แก่ ผู้น าและบคุคลส าคญัของเผ่า Albu Khamis ผู้น าและบคุคล
ส าคญัของเผ่า Banu Sa’id ผู้น าและบุคคลส าคญัของเผ่า Al-‘Awn ผู้น าและบุคคลส าคญัของเผ่า 
Al-Khafsah และผู้น าและบุคคลส าคญัของเผ่า Al-Ghanim ในการประชุมระหว่างผู้น าและบุคคล
ส าคญัของเผ่ากบักลุ่มไอเอสได้มีข้อเรียกร้องจ านวนมาก แต่ข้อเรียกร้องท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผู้น าเผ่า
ต่างๆ ต้องการให้มีการรวบรวมซะกาต หรือเงินบริจาคเพ่ือมอบให้กับส านกังานซะกาตท่ีตัง้อยู่ทั่ว
เมืองวิลายา (Wilayah) เพ่ือใช้ในการดแูลเด็กก าพร้า และคนจน และเสนอให้คืนอาวุธท่ีได้จากการ
ยึดมาจากทหารของรัฐบาลซีเรียและจากกองทพัปลดปล่อยซีเรียหรือเอฟเอสเอ (Free Syrian Army 
- FSA)147 กลุ่มติดอาวธุกลุ่มแรกประกาศความภักดีต่อ อบู บกัร อลั-บฆัดาดีคือ กลุ่มโบโก ฮาราม 
(Bogo Haram) แห่งไนจีเรีย และต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 มีกลุ่มท่ีประกาศให้การ
สนับสนุนกลุ่มไอเอสอีกประมาณ 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Abu Mehjen al-Tae’fi Brigade มีฐานใน
ลิเบียกลุ่ม Ansar al-Tawhid fi Bilad al-Hind มีฐานในอินเดีย กลุ่ม Jaish al-Sahaba มีฐานใน
ซีเรีย กลุ่ม Jund al-Khilafah fi Ard al-Jazaair มีฐานในอัลจี เรีย กลุ่ม  Jund al-Khilafah in the 
Land offi Ard al มีฐานในอียิปต์ กลุ่ม Liwaa Ahrar al-Sunna Baalbek มีฐานในเลบานอน กลุ่ม 
Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaaf Bayt al-Maqdis มีฐานในฉนวนกาซา กลุ่ม Abu Sayyaf 
Group กลุ่ม Bangsamoro Islamic Freedom Fighters มีฐานในฟิลิปปินส์ และกลุ่ม  Jamaah 
Ansharut Tauhid กลุม่ Mujahideen Indonesia มีฐานในอินโดนีเซีย148 

                                                           
146 United Nations Security Council.  (2015).  Aqsa Mahmood.  (online). 
147 Al Hayat Media Center.  (2014).  op.  cit.  p.14. 
148 ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการก่อการร้ายสากล.  (2561).  กองก าลังรัฐอิสลาม (Islamic State) กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  

(ออนไลน์). 
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การใช้ส่ือเผยแพร่อุดมการณ์ 
การติดต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงแถลงการณ์ของกลุ่มไอเอส มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

รับผิดชอบคือ สภาส่ือสารมวลชน (Media council) โดยงานด้านการข่าวถือเป็นปฏิบตัิการท่ีส าคญั
ใกล้เคียงกับปฏิบตัิการทางทหาร เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การต่อสู้ ของกลุ่มไอเอสท่ีมีความส าคญั
มาก กลุ่มได้ใช้งบประมาณจ านวนมากกับปฏิบตัิการด้านการข่าวนี ้และได้วางโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการส่ือสารขนาดใหญ่เพ่ือสนบัสนุนการผลิตข้อมูลข่าวสารท่ีมีคณุภาพ ทนัเหตกุารณ์ มีหลาย
ภาษา สามารถส่ือสารกับผู้ รับสารได้อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับเร่ืองท่ีต้องการถ่ายทอด 
ข้อมลูข่าวสารเหล่านีไ้ด้รับการถ่ายทอดผา่นหลายชอ่งทาง เชน่ โทรทศัน์ คล่ืนวิทย ุอินเตอร์เน็ต และ
ค าบอกเล่า149 ส่ือของกลุ่มไอเอสมีคุณภาพสูง มีหลายภาษา เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ีแตกต่างกัน 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต การกระจายเสียง การตีพิมพ์ต่างๆ การส่ือสารของกลุ่มไอเอสแบ่งออกเป็น 3 
ระดับคือ หน่วยส่ือสารกลาง (Central Media Unit) ส านักส่ือสารระดับภูมิภาคและจังหวัด 
(Regional Media Bureau/ Provincial Information offices, Al Wilayah) และการส่ือสารส่วนตัว
ของสมาชิก นกัตอ่สู้  รวมถึงผู้สนบัสนนุกลุ่มไอเอสจากทัว่โลกจ านวนมากท่ีมีบญัชี (Account) อยู่ใน
อินเตอร์เน็ต เชน่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยทูบู (YouTube)150  

ในหน่วยการส่ือสารกลาง มีสภาการส่ือสารมวลชน ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางผลิตข่าวสาร
ท่ีเป็นทางการของกลุ่มไอเอส และกระจายออกไปในรูปแบบต่างๆ เช่น แถลงการณ์ คลิปวิดีโอ 
รูปภาพ เป็นต้น โดยมีส่ืออยู่ 4 ส านักคือ สถาบันอัล-ฟุรกอน (Al-Furqan Foundation) ตัง้ขึน้ใน 
ค.ศ. 2006 (ตอนท่ียงัเป็นกลุ่มไอเอสไอ) โดยเน้นการสร้างโฆษณาชวนเช่ือ ในรูปแบบวิดีโอ แต่ใน 
ค.ศ. 2016 ได้เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นทางการของกลุ่มไอเอส  แห่งท่ีสองคือ 
สถาบนัอัล-อิติซาม (Al-Itisam Foundation) ท าหน้าท่ีผลิตและเผยแพร่โฆษณาชวนเช่ือในรูปแบบ
ของวิดีโอในช่วง ค.ศ. 2013-2014 แห่งท่ีสามคือ ศูนย์กลางส่ือสารมวลชน อัล-ฮะยาฮ์ (Al-Hayat 
Media Center) ท าหน้าท่ีผลิตข้อมูลข่าวสารส่งไปยังผู้ รับสารในโลกตะวันตกโดยเฉพาะ ภายใต้
วตัถปุระสงค์คือ การระดมสมาชิกใหมจ่ากพืน้ท่ีในโลกตะวนัตก โดยจะผลิตขา่วสารในหลายรูปแบบ 
หลายภาษา รวมทัง้ผลิตวิดิโอท่ีมีค าแปล บทความ รายงานต่างๆ และแห่งท่ีส่ีคือ สถาบนัอจั-นาด 
(The Ajnad Media Foundation) ตัง้ขึ น้ในเดือน มกราคม ค.ศ. 2014 เป็นศูนย์กระจายการ

                                                           
149 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2560).  ขบวนการรัฐอิสลาม.  หน้า 117. 
150 Haroro, Ingram.  (2015).  Islamic State’s Information Operations Strategy.  (online). 
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ออกอากาศ เพลงเก่ียวกับศาสนา การท าความดี เพลงปลุกใจในการท าญิฮาด ข้อมูลข่าวสารท่ี
ออกมาจากหนว่ยส่ือสารกลางทัง้หมดจะผลิต และเผยแพร่อยา่งเป็นทางการจากผู้น ากลุม่ไอเอส151 

การส่ือสารระดบัต่อมาคือ ส านักส่ือสารระดบัภูมิภาคและจงัหวดั ตัง้ขึน้ในเขตปกครอง
ของพืน้ท่ีรัฐอิสลาม เช่น ส านักการส่ือสารแห่งเขตปกครองในจงัหวดันินาวา (Ninava) ท่ีได้ตดัต่อ
ภาพกลุ่มไอเอสท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นต ารวจให้กบัเมือง โดยทัว่ไปแล้วส านกัส่ือสารระดบัภูมิภาคและ
จงัหวดัไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในตนเอง ต้องขออนุมัติจากกระทรวงการส่ือสารมวลชนก่อนเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารเสมอ และเน้นออกค าประกาศ แถลงการณ์ท่ีเป็นทางการ เพ่ือการปฏิบตัิการในระดบั
ท้องถ่ิน ซึ่งใช้เคร่ืองมือส่ือสารอย่างง่ายท่ีมีในพืน้ท่ีนัน้ เช่น ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ไปจนถึงการจดั
งาน เวทีตา่งๆ152 ในเดือนมิถนุายน ค.ศ. 2014 กลุ่มไอเอสได้ตัง้สถานีวิทยอุลั-บะยนั (Al-Bayan) ขึน้
ในเมืองโมซุลเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร สถานการณ์ในแต่ละวนั การสนทนา การบรรยายความรู้ การ
อ้างอิงอัลกุรอาน โดยน าเสนอทัง้ในภาษาอาหรับ เคิร์ด องักฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซีย153 นอกจากนี ้
กลุม่ไอเอสยงัเข้าควบคมุสถานีโทรทศัน์ในอิรักและซีเรียได้อีกหลายสถานี154  

การส่ือสารระดับสุดท้ายคือ การส่ือสารระดับส่วนตวัของเหล่าสมาชิก และผู้สนับสนุน
กลุ่มไอเอสจากทัว่โลก การส่ือสารระดบันีมี้บทบาทส าคญัในการเผยแพร่ประกาศแถลงการณ์ตา่งๆ 
ของกลุ่ม ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารท่ีไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ (Twitter) ท่ีมีบญัชีผู้ ใช้
ของผู้ สนับสนุนกลุ่มไอเอสอยู่หลายพันบัญชีทั่วโลก นอกจากนีย้ังมีการใช้แอพพลิเคชั่นอย่าง
วิสเปอร์ (Whisper) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถโพสต์ภาพได้โดยไม่ระบช่ืุอ155 การใช้ส่ือสงัคมใน
ลักษณะนีท้ าให้กลุ่มสามารถเผยแพร่ข้อมูลและโฆษณาชวนเช่ือได้มากยิ่งขึน้ ถึงแม้บางบัญชี
ผู้ใช้งานจะโดนปิดแตก่ลุ่มไอเอสสามารถเปิดบญัชีผู้ ใช้ใหม่ได้เสมอ จึงท าให้การแกะรอยกลุ่มไอเอส
ในส่ือสงัคมเป็นไปได้ยาก 

นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสยังมีการส่ือสารผ่านนิตยสารออนไลน์ โดยมี 2 นิตยสารหลักคือ 
นิตยสารดาบิค (Dabiq Magazine) ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนท่ีเผยแพร่โดยสถาบนั อลั-ฮะยะฮ์ ใน
ภาษาอังกฤษ ฉบับแรกออกในวันท่ี 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ในช่ือ The Return of Khalifah มี

                                                           
151 Combatting Terrorism Center at West Point. (2014).  The group that calls itself a state: Understanding the Evolution 

and Challenges of the Islamic State.  (online). 
152 Haroro, Ingram.  (2015).  op.  cit.  
153 The telegraph.  (2015).  Islamic State launches English-language radio news bulletins.  (online). 
154 Tomlinson, Lucas.  (2014).  Welcome to Islamic State TV: US officials battle to counter slick ISIS media arm.  
(online). 
155 Doug, Gross.  (2014).  Social Media battle augments Iraq bloodshed.  (online). 



  73 

เนือ้หาครอบคลุมหลายประเด็น และยกค าพูดของอบู บกัร อลั-บฆัดาดี มาน าเสนอ การอภิปราย
และตีความหะดีษ (ค าพูด การกระท า และชีวประวตัิของท่านนบีมูฮมัหมัด) ในทางสนบัสนุนการ
ตอ่สู้  ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัปฏิบตัิการทางทหารและการเมืองของกลุ่ม การตีแผ่ความล้มเหลวของสหรัฐฯ 
ในการรบกับกลุ่มไอเอส การเรียกร้องให้มุสลิมทั่วโลกสังหารผู้ รุกรานคือ สหรัฐฯ และทุกประเทศ
พนัธมิตรของสหรัฐฯ ท่ีร่วมตอ่สู้กบักลุ่มไอเอส ในทุกฉบบัของนิตยสารดาบิคมี 5 ประเด็นใหญ่คือ 
1. หลกัเอกภาพของพระเจ้า 2. แนวทางอนัชดัเจนและแท้จริงตามครรลองของเหล่าผู้ศรัทธา 3. การ
อพยพไปยังรัฐอิสลามท่ีฟื้นคืนใหม่ 4. การท าสงครามศักดิ์สิทธ์ิ และ 5. ความเป็นกลุ่มก้อนแห่ง
ประชาชาติ156 

อีกหนึ่งนิตยสารหลักของกลุ่มไอเอสคือ ข่าวสารรัฐอิสลาม (The Islamic State News : 
ISN) ท่ี เน้นการส่ือสารโดยการใช้ภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่  เป็นนิตยสารออนไลน์ท่ีเจาะ
กลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มคนนอกพืน้ท่ีอิรักและซีเรีย มุ่งเผยแพร่มุมมองท่ีสนบัสนุนการญิฮาด และ
รายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในหลายภาษา และยังมี รายงานรัฐอิสลาม (The Islamic State 
Report - ISR) ท่ีน าเสนอเหตุการณ์ และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มไอเอส โดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ 
ภาพ และเร่ืองราวในวาระส าคญัตา่งๆ157 

การส่ือสารมวลชนและช่องทางการส่ือสารของกลุ่มไอเอสท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นกลไก
ส าคญัในปฏิบตัิการด้านข่าวสารท่ีมุ่งสร้างผลกระทบ และสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ 
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเป้าหมายในด้านการระดมนักรบ ผู้ สนับสนุน การระดมเงินสนับสนุน การ
โฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) และการสร้างความหวาดกลัว กลุ่มได้มีการปล่อยวิดีโอลงในส่ือ
สงัคมอย่าง ยทููบ เพ่ือน าเสนอความต้องการของกลุ่มผ่านส่ือ และด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ท าให้วิดีโอสามารถเล่นซ า้ ย้อนกลบั เร่งให้เร็วขึน้ เล่นซ า้ รวมถึงสามารถบนัทึกวิดีโอและส่ง
ตอ่ได้ โดยร้อยละ10 ของจ านวนส่ือของกลุ่มไอเอสคือ วิดีโอท่ีเก่ียวกับปฏิบตัิการทางทหาร ท่ีแสดง
ถึงการสงัหาร การทรมานเหย่ือ วิดีโอสรุปปฏิบตัิการของกลุ่มในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการกล่าว
อ าลาและบอกเล่าประวตัิของผู้ปฏิบตัิการพลีชีพ นอกจากนีย้งัมีเพลงทางศาสนา และยงัไม่รวมถึง
ภาพด้านอ่ืนๆ ของกลุ่มไอเอส ร้อยละ 48 เป็นภาพท่ีเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรง ร้อยละ 20 เก่ียวกบั
การปกครอง ร้อยละ 7 เก่ียวกบัการพาณิชย์ ร้อยละ 7 เก่ียวกบัด้านศาสนา อีกร้อยละ 19 เป็นด้านท่ี
เก่ียวกบัวิถีชีวิต ซึง่วิดีโอท่ีเก่ียวกบัการสงัหารถือเป็นสว่นหนึง่ของปฏิบตัิการทางทหารเชน่กนั158 

                                                           
156 อาทิตย์ ทองอินทร์.  (2560).  เล่มเดิม.  หน้า 120.  
157 แหล่งเดิม. 
158 Kraidy, Marwan M.  (2017).  The projectilic image: Islamic State’s digital visual warfare and global networked affect.  
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กลุ่มไอเอสได้ปล่อยวิดีโอผ่านส่ือเป็นจ านวนมาก เช่น วิดีโอช่ือ “Night Arrows” เป็นการ
ให้ภาพว่ากลุ่มไอเอสอ้างความเป็นศาสนาอย่างไร และใช้สญัลกัษณ์ อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัมสุลิม
ในโฆษณาชวนเช่ือ วิดีโอได้เล่าถึงเมืองในตอนกลางคืน หอคอยสุเหร่าท่ีเหล่ามุสลิมมาสวดมนต์ 
วิดีโอนีจ้ึงเป็นภาพท่ีเกิดขึน้ในเมืองของมุสลิมท่ีมีมสัยิดเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีสุด วิดีโอได้ถ่ายทอด
เร่ืองราวของมุสลิมท่ีต่ืนมาจดุเทียนตอนเช้า ท าความสะอาดร่างกายด้วยน า้จากเหยือกดินเผา ท า
ให้นึกถึงชุมชนอิสลามในยุคแรก และเสียงในวิดีโอเป็นเสียงของอดีตผู้น าอย่าง  อบู มูสซบั อลั-
ซอร์กาวี (Abu Musab al-Zarqawi) ที่เรียกร้องให้ชาวมสุลิมสวดภาวนาให้กบันกัรบที่ตอ่สู้ เพื่อ
พระเจ้า159 นอกจากนีว้ิดีโอในช่ือ “The Clanging of the Swords” ได้น าเสนอการสงัหาร การระเบิด
ตามท้องถนน และการกระท าอ่ืนๆ ท่ีสร้างความหวาดกลวั โดยวิดีโอเหล่านีถู้กน าเสนอในรูปแบบท่ี
คล้ายๆ กบัภาพยนตร์ของฮอลลีวดู (Hollywood) อย่างภาพยนตร์เร่ือง The Hurt Locker and Zero 
Dark Thirty พร้อมด้วยภาพถ่ายทางอากาศท่ีซบัซ้อน  

นอกจากนีก้ลุ่มไอเอสยงัใช้ส่ือน าเสนอวิดีโอการสงัหารตวัประกนั อย่างเช่น การตดัศีรษะ
นาย เจมส์ โฟลีย์ (James Foley) นักข่าวชาวอเมริกันท่ีถูกลักพาตัวในซีเรีย ในชุดนักโทษสีส้ม
คุกเข่ากลางทะเลทราย มีชายชุดด ายืนถือมีดอยู่ด้านหลัง ซึ่งโฟลีย์ได้กล่าวว่า ฆาตกรตวัจริงคือ 
สหรัฐฯ และการตายของเขาเป็นการชดใช้ท่ีสหรัฐฯ แทรกแซงอิรัก และชายชดุด าในภาพได้ประกาศ
เตือนประธานาธิบดีบารัค โอบามาว่า ตราบใดท่ีสหรัฐฯ ยงัใช้การโจมตีทางอากาศใส่ฐานท่ีมัน่กลุ่ม
ไอเอสในอิรัก กลุม่จะตอบโต้ด้วยการตดัศีรษะชาวอเมริกนัอีก  

วิดีโอตดัศีรษะตวัประกันรายต่อมาคือ นายสตีเวน ซอตลอฟฟ์ (Steven Sotloff) นักข่าว
ชาวอเมริกันท่ีถกูลกัพาตวัไประหว่างท าข่าวในซีเรีย อยู่ในชุดนกัโทษสีส้มเช่นเดียวกับเจมส์ โฟลีย์ 
เขาได้กล่าวว่า เขาก าลงัชดใช้ความผิดจากการกระท าของรัฐบาลสหรัฐฯ ชายชุดด าถือมีดได้กล่าว
เตือนประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ให้หยุดร่วมปฏิบตัิการโจมตี และปล่อยให้คนของเราอยู่กันเอง 
และยังมีวิดีโอการตัดศีรษะตัวประกันชาวอังกฤษคือ นายเดวิด เฮนส์ (David Hens) เจ้าหน้าท่ี
องักฤษ ในช่ือวิดีโอว่า “A Message to America’s Allies” ความยาว 2 นาที 30 วินาที ซึ่งชายชดุด า
ได้กล่าวว่า สาเหตุ ท่ีตัวประกันรายนีต้้องตายเพราะนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมอรอน (David 
Cameron) ประกาศให้อาวุธแก่นกัรบเพิชเมอร์กา (Peshmerga) ในการต่อสู้กับกลุ่มไอเอส รวมถึง
วิดีโอในช่ือ “Another Message to America and Its Allies” เป็นวิดีโอตัดศีรษะนายอลัน เฮนนิง 
(Alan Henning) อาสาสมคัรช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวองักฤษ ในชดุนกัโทษสีส้มเช่นเดียวกบัคน

                                                           
159 Rudiger, Lohlker.  (2012).  Islamic State IS-Caliphate and Modernity.  (online). 
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อ่ืนๆ และยงัมีวิดีโอตดัศีรษะนกัข่าวอิสระชาวญ่ีปุ่ นคือ นายเคนจิ โกโตะ (Kenji Goto) โดยกลุ่ม
ไอเอสได้เรียกคา่ไถ่เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 72 ชัว่โมง 

อีกเหตุการณ์ ท่ีสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกคือ วิดีโอช่ือ “Healing the Believers’ 
Chests” ท่ีน าเสนอภาพการเผาทัง้เป็นนักบินกองทัพอากาศจอร์แดน เรืออากาศโทมูอัธ อัล -
คาซาสเบห์ (Muath al-Kasasbeh) วิดีโอถูกเผยแพร่ออกมาในวนัท่ี 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 แต่ท่ี
จริงแล้วนายอัล-คาซาสเบห์เสียชีวิตตัง้แต่วันท่ี 3 มกราคม ค.ศ. 2015 วิดีโอมีความยาว 22 นาที
โดยอลั-คาซาสเบห์ อยู่ในชดุนกัโทษสีส้ม ถกูขงัในกรง ร่างกายมีบาดแผลจากการถูกท าร้าย ในช่วง
ต้นของวิดีโอเป็นการโฆษณาชวนเช่ือจ านวนมาก แต่ 7 นาทีสุดท้ายป็นการเผาทัง้เป็น ต่อมาไฟล์
วิดีโอนีไ้ด้ถกูคดัลอกและเผยแพร่ตอ่ในส่ือชนิดอ่ืน เชน่ Nasher.me Manbar.me ซึง่เป็นแพลตฟอร์ม
ท่ีเผยแพร่ข้อมูลได้โดยไม่ต้องระบุช่ือ วิดีโอนีย้งัได้ถูกเผยแพร่ลงในทวิตเตอร์ และส่งต่อกันเป็นวง
กว้าง 

การใช้ส่ือของกลุ่มไอเอสเพ่ือการกระจายข่าวสาร แถลงการณ์ของกลุ่มทัง้อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการนี ้ท าให้การเข้าถึงข่าวสารของกลุ่มไอเอสเป็นไปได้อย่างอย่างสะดวก 
รวมไปถึงการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มท่ีมีหลากหลายช่องทาง จึงท าให้กลุ่มไอเอสถือเป็นกลุ่มติด
อาวุธท่ีใช้ส่ือสังคมในการโฆษณาชวนเช่ืออย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน อย่างการใช้ส่ือสังคมรับ
สมัครนกัรบ แพร่กระจายค าพูดในการใช้ความรุนแรงโจมตี ซึ่งเป็นวิธีท่ีซับซ้อนกว่านักรบกลุ่มอ่ืน 
นอกจากนีก้ารเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ท าให้เป็นโอกาสในการน าเสนอเนือ้หา โดยอ้างการกระท า
ในนามของกลุ่มไอเอส ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึน้ แม้ว่าในทางปฏิบตัิพวกเขาไม่มีสถานะอย่างเป็น
ทางการในองค์กรก็ตาม กล่าวคือ กลุ่มคนเหล่านีไ้ด้อ้างช่ือกลุ่มไอเอสในการปฏิบตัิการ เพ่ือหวงัผล
บางประการ เช่น การสร้างความหวาดกลวั แต่ขณะเดียวกนัการใช้ส่ือของกลุ่มไอเอสยงัท าให้กลุ่ม
สามารถระดมนกัรบจากทัว่โลกได้เพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงการระดมเงินจากผู้สนบัสนุน และเกิดการ
รับเอาแนวคิดของกลุ่มไอเอสไปใช้ในการปฏิบัติการ เช่น หมาป่าเดียวดาย (Lone wolf) ซึ่งเป็น
ปฏิบตัิการโดยคนคนเดียว และไม่ได้จ ากัดเฉพาะมุสลิมท่ีอยู่ในตะวนัออกกลางเท่านัน้ แต่ได้ขยาย
ไปยังสห รัฐฯ และยุ โรป อีกด้วย นอกจากนี ย้ังเป็นการส ร้างกระแสเกลียดกลัวอิสลาม 
(Islamophobia) ให้ขยายตวัมากยิ่งขึน้ 

 
การขยายอิทธิพลและความรุนแรงของกลุ่มไอเอส 

ในการขยายปฏิบตัิการทางทหารของกลุ่มไอเอสท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ 
นัน้ได้ก่อให้เกิดความหวาดกลวั ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าว 
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ซึ่งกลุ่มไอเอสถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอาวธุในครอบครองจ านวนมาก อาวุธบางส่วนนัน้ได้จากการยึด
มาจากทหารอิรักท่ีหนีทหาร หรือนักรบของกลุ่มติดอาวุธท่ีย้ายมาอยู่กับกลุ่มไอเอส รวมไปถึงการ
จดัซือ้อาวธุในตลาดมืด 

ในด้านการครอบครองอาวุธต่างๆ กลุ่มไอเอสถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสูงมาก และมีเงินทุนในการพัฒนา จึงท าให้กลุ่มไอเอสได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle - UAV) หรือโดรน (Drone) มาใช้ในการก่อเหตุ และต่อสู้ กับกองทัพ
ของรัฐบาลอิรักและซีเรีย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีอิรักและซีเรีย โดรนถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวน และมี
การติดอาวุธ บรรทุกระเบิดเพ่ือโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นย า กลุ่มไอเอสได้สร้างความวิตกไปทัว่
โลก เม่ือใช้โดรนติดอาวุธโจมตีกองก าลังอิรักตัง้แต่ปลาย ค.ศ. 2016 ต่อมาในช่วงต้น ค.ศ. 2017 
กลุ่มไอเอสได้ปล่อยวิดีโอบนัทึกปฏิบตัิการโจมตีด้วยโดรนอีกครัง้ในช่วงท่ีกองก าลงัอิรักปราบปราม
กลุม่ไอเอสเพ่ือยดึเมืองโมซุลคืนจากการยึดครองของกลุม่  

ในระยะแรกกลุ่มไอเอสใช้โดรนในการถ่ายภาพและบนัทึกวิดีโอเหตกุารณ์โจมตีฝ่ายตรง
ข้าม ต่อมาได้พัฒนาดัดแปลงเพ่ือการโจมตีทางอากาศ เทคโนโลยีโดรนท่ีกลุ่มเอสใช้คือ 
“Quadcopter” เป็นโดรนพาณิชย์ทัว่ไป แตถ่กูน ามาดดัแปลงให้สามารถบรรทกุระเบดิขนาด 40 มม. 
บงัคบัระยะไกลได้ถึง 100 กิโลเมตร โดรนของกลุ่มมีลกัษณะคล้ายกับโดรนรุ่น “Skywalker Black 
X8 Flying Wing” เป็นโดรนท่ีมีประสิทธิภาพสูง บังคับได้ในระยะไกล ท าความเร็วได้ 55-110 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง บินได้นาน 3 ชัว่โมง สามารถบรรทุกน า้หนกัได้ถึง 2.3 กิโลกรัม ซึ่งรับน า้หนกัได้
ดีกว่าโดรนทัว่ไป กล่าวคือ สามารถตดิระเบดิขนาด 40 มิลลิเมตร ได้ทีละ 2 ลกู และยงับงัคบัได้ด้วย
เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ควบคมุอตัโนมตัิเพียงแค่ก าหนดพิกัดล่วงหน้าเท่านัน้ ต่างจากโดรนทัว่ไปท่ี
บังคับด้วยรีโมตหรือเคร่ืองควบคุม จากวิดีโอของกลุ่มท่ีปล่อยมาท าให้เห็นว่าการโจมตี มี
ประสิทธิภาพสูง แม่นย ามาก พัฒนาไปไกลกว่าโดรนของหลายๆ ประเทศ โดรนของกลุ่มไอเอส 
สามารถท าความสูงได้ในระดับท่ีสูงมาก สามารถบรรทุกระเบิดน าวิถีท่ีสามารถควบคุมจาก
ระยะไกลได้ถึง 100 กิโลเมตร มีความแม่นย าสงู ผู้ เช่ียวชาญเช่ือว่า เทคโนโลยีโดรนของกลุ่มไอเอสมี
ประสิทธิภาพ และความล า้สมยัมากกว่าโดรนท่ีใช้ในกองทพัของหลายๆ ประเทศ และการสกัดกัน้
หรือส่งสัญญาณรบกวนโดรนของกลุ่มไอเอสเป็นไปได้ยาก160 นอกจากโดรนท่ีถือว่าเป็นอาวุธท่ีมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มแล้ว กลุ่มไอเอสยงัครอบครองอาวธุหนกัอยา่งจรวดประทบัไหล่แบบสตงิเกอร์ 
(Stinger missiles) ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร แบบเอ็ม-198 ปืนกลหนักของรัสเซียแบบติดตัง้
บนยานยนต์ (DShk) ปืนต่อสู้ อากาศยาน ปืนใหญ่อัตตาจร ขีปนาวุธสกั๊ด (Scud missle) และยัง

                                                           
160 มาโนชญ์ อารีย์.  (2560).  Drone Strikes ความรุนแรงในโลกมุสลิม และกฎหมายระหว่างประเทศ.  หน้า 46-48. 
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ครอบครองเฮลิคคอปเตอร์แบล็คฮอว์ค (UH-60 Blackhawk)161 อาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เหล่านีท้ าให้การปฏิบตัิการทางทหารของกลุ่มสามารถขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว และยึดครองพืน้ ท่ี
ของอิรักและซีเรียได้เป็นจ านวนมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 โดรนท่ีใช้ปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอส 
ท่ีมา : Asaad, Almohammad; & Speckhard, Anne.  (2017).  Isis Drones: 

Evolution, Leadership, Bases, Operations and Logistics 
 
ปฏิบตัิการทางทหารของกลุ่มไอเอสเป็นการปฏิบตัิการรบทัง้ในอิรักและซีเรียควบคูก่ันไป 

โดยเฉพาะการปฏิบตัิการทางทหารในภาคเหนือของอิรัก (The Northern Iraq Offensive) เพ่ือหวงั
เปิดเส้นทางบกุเข้ากรุงแบกแดด (Baghdad) โดยในวนัท่ี 3  กรกฎาคม ค.ศ. 2014 กลุ่มไอเอสยึดบอ่
น า้มนัท่ีใหญ่สดุในซีเรีย อย่างอลั-โอมาร์ ตอ่มาในเดือนสิงหาคม กลุม่ไอเอสสามารถยดึเมืองซุมมาร์ 
(Zummar) และบ่อน า้มันบริเวณภาคเหนือของอิรักเพิ่มเติมได้จากการชนะชาวเคิ ร์ด และได้เข้า
โจมตีพืน้ท่ีเผ่าอลั-ชยัตตั (al-Sheitaat) ในจงัหวดัดีร เอซ-ซอร์ ของซีเรียมีผู้ เสียชีวิตมากกว่า 700 คน 
สถานการณ์ในเดือนสิงหาคม มีความรุนแรงมากขึน้เม่ือกลุ่มไอเอสเปิดการรุกบริเวณเมืองแถบ
เทือกเขาซินจาร์ (Sinjar) ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของชนกลุ่มน้อยยาซิดี ขณะเดียวกันก็เกิดการรบอย่าง
ตอ่เน่ืองกบักลุ่มติดอาวุธเคิร์ด162 สถานการณ์บริเวณเทือกเขาซินจาร์รุนแรงมากขึน้เม่ือกลุ่มไอเอส
สงัหารหมู่ชาวซินจาร์หลายร้อยคน ท าให้เกิดการโจมตีทางกองก าลงัเพิชเมอร์กาของชาวเคิร์ดเพ่ือ
                                                           
161 สรุาติ บ ารุงสขุ.  (2557).  รัฐอิสลาม สงครามอิรักครัง้ที่3.  จุลสารความมั่นคงศึกษา.  หน้า 20. 
162 สรุชาติ บ ารุงสขุ.  (2557).  กลุ่มรัฐอิสลาม: ความท้าทายใหม่-สงครามใหม่.  (ออนไลน์). 
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ยึดพืน้ท่ีบริเวณเทือกเขาซินจาร์คืน ในเดือนตลุาคม กลุ่มไอเอสได้สงัหารหมู่ชนเผ่าอบู นิมร์ (Abu 
Nimr) ซึ่งเป็นเผ่าซุนนีท่ีต่อต้านกลุ่มไอเอสในจงัหวดัอนับาร์ มีรายงานว่ามีผู้ เสียชีวิตประมาณ 40-
300 คน ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มไอเอสได้ยึดเมืองรามาดี (Ramadi) ท่ีเป็นเมืองหลวงของจงัหวัด
อนับาร์จากกองก าลงัความมัน่คงอิรักท่ีได้รับการสนบัสนุนจากกองก าลงัชีอะห์ และการโจมตีทาง
อากาศของสหรัฐฯ โดยกลุ่มไอเอสได้ยึดพืน้ท่ีรอบๆ เมืองรามาดีประมาณ 1 ปี 6 เดือน ก่อนขยาย
ปฏิบตัิการเข้ายึดเมืองรามาดี ปฏิบตัิการนีท้ าให้มีผู้ เสียชีวิตมากกว่า 500 คน นอกจากนีก้ลุ่มไอเอส
ได้พยายามรักษาพืน้ท่ีอิทธิพลและขยายปฏิบตัิการทางทหารออกไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ มากยิ่งขึน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 15 พืน้ท่ีรัฐอิสลามในเดือน สิงหาคม ค.ศ. 2014 

ท่ีมา : Institute, for the Study of War.  (2014).  ISIS Sanctuary Map: August 14, 
2014 
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ภาพประกอบ 16 พืน้ท่ีรัฐอิสลามในเดือน มิถนุายน ค.ศ. 2015 
ท่ีมา : Lawrence, John.  (2015).  Isis Sanctuary: June 19, 2015 
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ภาพประกอบ 17 พืน้ท่ีรัฐอิสลามในเดือน ตลุาคม ค.ศ. 2016 

ท่ีมา : Gutowski, Alexandra.  (2016).  Isis Sanctuary Map: October 17, 2016 
 

กลุ่มไอเอสได้ขยายปฏิบตัิการทางทหารออกไปนอกภูมิภาคตะวนัออกกลาง และได้ชีน้ า
และสร้างแนวทางให้กบัผู้ โจมตีในนามของกลุ่มไอเอสทัว่โลก รวมไปถึงในสหรัฐฯ และยุโรป โดยใน 
ค.ศ. 2015 กลุ่มไอเอสปฏิบัติการโจมตีหลายครัง้ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เช่น การโจมตีใน
คอนเสิร์ต Bataclan ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 130 คนและบาดเจ็บ 350 คน นอกจากนีใ้นเดือนเดียวกัน 
กลุ่มไอเอสได้ขยายเข้าไปยังลิเบียเพ่ือตัง้ฐานท่ีมั่นของกลุ่ม เร่ิมปฏิบัติการโจมตีโรงแรมท่ีเมือง
ตริโปลี (Tripoli) มีผู้ เสียชีวิต 8 คนตอ่มาได้เผยแพร่วิดีโอตดัศีรษะชาวอิยิปต์ท่ีนบัถือศาสนาคริสตร์
นิกายคอปติก (Coptic) จ านวน 21 คนบริเวณชายหาด สหรัฐฯ ได้ประเมินจ านวนสมาชิกของกลุ่ม
ไอเอสในลิเบียว่ามีมากกว่า 5,000 คน และยงัได้ขยายไปยังประเทศข้างเคียงอย่างเช่น ตูนิเซีย163 
และในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 สมาชิกกลุม่ไอเอสจ านวน 11 คนปฏิบตัิการโจมตีอย่างตอ่เน่ือง

                                                           
163 Stanford University.  (2017).  The Islamic State.  (online). 
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ในหลายพืน้ท่ีของกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยใช้การระเบิดพลีชีพและการกราดยิงในสถานท่ีจดั
แสดงดนตรี สนามฟุตบอล ร้านอาหาร และสถานบนัเทิง ท าให้มีผู้ เสียชีวิตประมาณ 130 คนและ
บาดเจ็บมากกว่า 100 คน ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 กลุ่มไอเอสปฏิบัติการโจมตี 2 ครัง้
พร้อมกนัท่ีกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ครัง้แรกโจมตีท่ีสนามบินซาเวนเตม (Zaventem) ครัง้ท่ี
สองท่ีสถานีรถไฟใต้ดินมาลบีค (Maalbek) ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 32 คนและบาดเจ็บมากกว่า 250 คน 
ในเดือนมิถ ุนายน ค.ศ. 2016 ผู้ก่อเหตซุึ ่งประกาศตนว่าเข้ากับกลุ ่มไอเอส  ก่อเหตุท่ี Pulse 
Nightclub ในเมืองออร์แลนโด (Orlando) รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ มีผู้ เสียชีวิต 49 คนบาดเจ็บ 53 คน 
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 กลุ่มไอเอสอ้างการโจมตีในกรณีท่ีผู้ ก่อเหตุขับรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าเข้าชนกลุ่มคนท่ีเมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส ในระหว่างการเฉลิมฉลอง Bastille Day ท าให้มี
ผู้ เสียชีวิต 86 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2016 กลุ่มไอเอสอ้างการโจมตีของผู้ก่อเหตท่ีุขบัรถบรรทุก
โจมตีกลุ่มคนท่ีตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มีผู้ เสียชีวิต 12 คนบาดเจ็บ 48 คน 
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 กลุ่มไอเอสอ้างการโจมตีท่ีสะพานเวสต์มินสเตอร์ (Westminster) ใน
กรุงลอนดอน เม่ือผู้ก่อเหตขุบัรถไปจอดท่ีทางเท้าและแทงผู้ อ่ืน ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 5 คน ช่วงต้นเดือน
เมษายน ค.ศ. 2017 ผู้ก่อเหตอุ้างตวัเป็นสมาชิกกลุ่มไอเอส ขับรถบรรทุกเข้าไปยังศนูย์การค้าท่ีมี
ผู้คนจ านวนมากในเมืองสตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 5 คนและบาดเจ็บอีกเป็น
จ านวนมาก ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 กลุ่มไอเอสอ้างเป็นผู้ปฏิบตักิารระเบิดพลีชีพท่ีงานแสดง
ดนตรีของ อรีอานา กรันเด (Ariana Grande) ในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ท าให้มี
ผู้ เสียชีวิต 22 คน และบาดเจ็บมากกว่า 250 คน164 ซึ่งปฏิบตัิการทางทหารของกลุ่มไอเอสและผู้ ท่ี
อ้างการโจมตีในนามกลุม่ไอเอสในพืน้ท่ีตา่งๆ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้บริสทุธ์ิเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการร่วมมือตอบโต้และใช้ก าลงัเข้าปราบปรามกลุ่มไอเอสของ
หลายประเทศทัว่โลก 

 

 

 

 
 

                                                           
164 United States Department of State.  (2018).  Country Reports on Terrorism 2017 - Foreign Terrorist Organizations: 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).  (online). 



 

บทที่ 5 
การลดบทบาทของกลุ่มไอเอส (IS) ค.ศ. 2015-2017 

 

การประกาศตัง้รัฐอิสลามใน ค.ศ. 2014 ของกลุ่มไอเอสท่ีครอบคลุมเขตแดนบางส่วนของ
อิรักและซีเรีย ท าให้กลุ่มไอเอสเป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มแรกท่ีสามารถตัง้รัฐอิสลามขึน้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม หลงัการประกาศดงักล่าว กลุ่มไอเอสได้ขยายปฏิบตัิการทางทหารเพิ่มมากขึน้เพ่ือขยาย
เขตแดนของรัฐอิสลาม การได้พืน้ท่ีมากขึน้ท าให้กลุ่มไอเอสมีประชากรภายในพืน้ท่ีควบคมุเพิ่มขึน้
ตามไปด้วย ซึ่งส่งผลตอ่การขยายตวัของรายได้กลุ่มท่ีมาจากการเก็บภาษี คา่ธรรมเนียมต่างๆ รวม
ไปถึงทรัพยากรธรรมชาติภายในพืน้ท่ีเหล่านัน้ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มไอเอส รายได้เหล่านีถู้ก
น าไปใช้ในการจดัการภายในรัฐอิสลาม และใช้ในการสนบัสนุนปฏิบตัิการของกลุ่ม นอกจากนีก้าร
ขยายปฏิบตัิการของกลุ่มไอเอสไปยงัสหรัฐฯ และยุโรป ทัง้ในด้านปฏิบตัิการทางทหาร และการใช้
ส่ือสงัคม (Social Media) ท่ีมีผู้ รับเอาอุดมการณ์ของกลุ่มไปก่อเหตแุละกล่าวอ้างปฏิบตัิการนัน้ใน
นามของกลุม่ไอเอส ท าให้ประชาคมโลกยิ่งเกิดความหวาดกลวัมากขึน้  

การเตบิโตอย่างรวดเร็วของกลุม่ไอเอสโดยเฉพาะใน ค.ศ. 2014 ท าให้รัฐบาลอิรักและซีเรีย
พยายามปราบปราม และยึดพืน้ท่ีคืนจากกลุ่มไอเอส โดยรัฐบาลของทัง้สองประเทศต่างได้รับการ
สนบัสนุนจากมหาอ านาจทัง้ภายในและภายนอกภูมิภาคตะวนัออกกลาง น าไปสู่การใช้ก าลงัทาง
ทหารเพ่ือปราบปรามกลุ่มไอเอสในรูปของความร่วมมือระหว่างประเทศ การโจมตีอย่างต่อเน่ืองใน
อิรักและซีเรียเพ่ือปราบปรามกลุ่มไอเอส ท าให้กลุ่มเร่ิมเสียพืน้ท่ีภายใต้การยึดครองและอิทธิพล
ลดลง 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึง การลดบทบาทและอิทธิพลของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย อัน
เน่ืองมาจากปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มไอเอส โดยมีประเด็นดังต่อไปนีคื้อ การ
เปล่ียนแปลงท่าทีของสหรัฐฯ ต่อปัญหาซีเรีย ความร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มไอเอส บทบาท
ของตรุกีตอ่สถานการณ์ในซีเรีย และการเสียพืน้ท่ีของกลุม่ไอเอส 
 

การเปล่ียนแปลงท่าทีของสหรัฐฯ ต่อปัญหาซีเรีย 
ปัญหาความวุ่นวายในซีเรียท่ีเร่ิมมาตัง้แต่ ค.ศ. 2011 มีสาเหตมุาจากอิทธิพลของกระแส

อาหรับสปริง (Arab Spring) ท่ีแพร่ขยายในตะวันออกกลาง สถานการณ์ในซีเรียรุนแรงขึน้เม่ือ
รัฐบาลท่ีน าโดย ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด (Bashar al-Assad) ใช้ก าลังเข้าปราบปราม
ประชาชน จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มติดอาวุธจากภายนอกเข้าไปตัง้ฐาน และปฏิบัติการในซีเรียเพ่ือ



  83 

ตอ่ต้านรัฐบาล หนึ่งในกลุ่มติดอาวธุเหลา่นีคื้อ กลุ่มไอเอส ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากความวุ่นวายใน
ซีเรีย สถานการณ์ในซีเรียแบ่งกลุ่มคนออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาลซีเรีย ฝ่ายต่อต้านท่ีน า
โดยกองก าลังปลดปล่อยซีเรีย หรือเอฟเอสเอ (Free Syrian Army - FSA) กลุ่มไอเอส และชนกลุ่ม
น้อยเคิร์ด ท่ีต้องการการปกครองตนเองจากรัฐบาลซีเรีย ซึ่งสถานการณ์ในซีเรียได้ท าให้มหาอ านาจ
ภายนอกอย่างสหรัฐฯ และรัสเซียเข้าไปมีบทบาทในการสนบัสนุนฝ่ายของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สหรัฐฯ ท่ีประกาศสนบัสนนุกลุม่เอฟเอสเอ และชนกลุม่น้อยเคร์ิด 

สหรัฐฯ ภายใต้การน าของประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barak Obama) ให้ความส าคญั
กบัปัญหาซีเรีย และปัญหาการก่อการร้าย โดยเฉพาะกลุม่ไอเอส กลุม่อลักออิดะห์ (Al-Qaeda) และ
กลุ่มติดอาวุธอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มเหล่านี  ้โดยสหรัฐฯ สนับสนุนทางการเงิน และอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แก่กลุ่มเอฟเอสเอ ประธานาธิบดีโอบามา เรียกกลุ่มนีว้่าเป็น กลุ่มกบฏสายกลาง 
(Moderate rebel) อาวุธท่ีสหรัฐฯ ส่งให้แก่กลุ่มเอฟเอสเอได้ถูกส่งต่อไปยงักลุ่มติดอาวธุอ่ืนๆ ท่ีร่วม
ตอ่ต้านรัฐบาลซีเรีย และได้ติดอาวธุให้กบัชนกลุ่มน้อยเคร์ิดอย่าง หน่วยปกปอ้งประชาชนเคิร์ด หรือ 
วายพีจี (People’s protection units, Yekîneyên Parastina Gel - YPG) กองก าลังชาวเคิร์ดซีเรียท่ี
เคล่ือนไหวตามแนวชายแดนติดกบัตรุกี โดยอ้างว่า เพ่ือให้ใช้ต่อสู้กับกลุ่มไอเอสแต่การสนบัสนุน
ดงักล่าวท าให้สหรัฐฯ ถกูมองว่า เปา้หมายท่ีแท้จริงคือ การมุ่งโคน่ล้มประธานาธิบดี บาชาร์ อลั -
อสัซาด โดยติดอาวธุให้กบักลุ่มตา่งๆ เพ่ือใช้โคน่ล้มรัฐบาลมากกว่าการมุ่งปราบปรามกลุ่มไอเอส165 
ซูซาน ไรซ์ (Susan Rice) ที่ปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติในสมยัประธานาธิบดีโอบามา ได้
กล่าวว่า รัฐบาลโอบามาได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารแก่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย
มากกว่า 1.7 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐฯ ต้องท าทกุทางเพ่ือให้แน่ใจว่า สถานการณ์ในซีเรีย
จะด าเนินไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และภมูิภาคตะวนัออกกลาง166  

นอกจากการสนับสนุนทางการเงินและอาวุธให้แก่ ฝ่ายต่อต้านในซี เรียแล้วนัน้ 
ประธานาธิบดีโอบามาได้ขออนุมัติรัฐสภา ในการใช้การโจมตีทางอากาศเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี บาชาร์ อลั-อสัซาด ที่สงัหารหมู่ประชาชนโดยใช้อาวุธเคมีในเดือน กันยายน 
ค.ศ. 2013 โดยเขากล่าวว่า สหรัฐฯ จะไม่ส่งทหารเข้าไปในซีเรีย เหมือนอย่างท่ีเคยส่งเข้าไปในอิรัก
และอฟักานิสถาน  และการโจมตีทางอากาศครัง้นีจ้ะไม่ยืดเยือ้อย่างท่ีเกิดในลิเบีย และโคโซโว การ
โจมตีทางอากาศในซีเรียนีมี้เป้าหมายท่ีชัดเจนคือ การขัดขวางการใช้อาวุธเคมี และเพ่ือลด

                                                           
165 Aljazeera.  (2013).  Obama signs secret order to aid Syria rebels.  (online). 
166 Lynch, Dennis.  (2014).  Susan Rice: US is providing arms to moderate Syrian rebels.  (online). 
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ประสิทธิภาพของรัฐบาลซีเรีย167 แตก่ารโจมตีทางอากาศนีไ้ม่ได้ถกูน าไปใช้ เน่ืองจากประธานาธิบดี
โอบามาได้หนัไปใช้การเจรจาทางการทตูแทน แตใ่น ค.ศ. 2015 ประธานาธิบดีโอบามามีค าสัง่ให้ส่ง
กองทหารพิเศษจ านวน 30 นายเข้าไปในซีเรีย โดยอ้างว่า เพ่ือช่วยฝ่ายต่อต้านสู้กับกลุ่มไอเอส ซึ่ง
หลายฝ่ายมองว่า การท่ีสหรัฐฯ ส่งทหารเข้าไปในซีเรียเน่ืองมาจากความเข้มแข็งของรัฐบาลซีเรียท่ี
เพิ่มมากขึน้จากความช่วยเหลือของรัสเซียท่ีอ้างว่า เพ่ือช่วยรัฐบาลซีเรียปราบปรามกลุ่มไอเอส แต่
พืน้ท่ีท่ีรัสเซียโจมตี ส่วนใหญ่นัน้เป็นพืน้ท่ีของฝ่ายตอ่ต้านท่ีสหรัฐฯ ให้การสนบัสนนุอยู่ ฝ่ายตอ่ต้าน
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต่อมาเม่ือนาย โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ขึน้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นโยบายของสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ในซีเรียได้เปล่ียนไป และส่งผลต่อ
บทบาทของฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลซีเรียด้วย 

ประธานาธิบดีทรัมป์  ขึน้ด ารงต าแหน่งพร้อมกับการชูนโยบาย สหรัฐฯ ต้องมาก่อน 
(America First) กล่าวคือ ให้ความส าคญักับผลประโยชน์และกิจการภายในของสหรัฐฯ เป็นอย่าง
แรกและสหรัฐฯ จะไมทุ่ม่งบประมาณจ านวนมากไปกบัการคุ้มครองประเทศอ่ืนๆ เหมือนท่ีผา่นมา168 
จากนโยบายนีท้ าให้ชาติพนัธมิตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางเร่ิมลงัเลในท่าทีของสหรัฐฯ 
และหนัไปสร้างความสมัพนัธ์กบัรัสเซียและจีน เห็นได้จาก ซาอดุิอาระเบียท่ีเป็นพนัธมิตรกบัสหรัฐฯ 
มาอย่างยาวนานได้หันไปลงทุนกับจีน และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือและการลงทุนกับ
รัสเซียอีกหลายฉบบั รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศอ่ืนในเอเชีย โดยกษัตริย์ ซลัมาน บิน 
อบัดลุอาซิซ (Salman bin Abdulaziz) เสด็จเยือนมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุ่ น และมลัดีฟส์ เพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศของ
ซาอดุิอาระเบีย169 การเปล่ียนแปลงท่าทีของพนัธมิตรได้ส่งผลต่อสถานะความเป็นชาติมหาอ านาจ
ของสหรัฐฯ ท าให้สหรัฐฯ ต้องปรับนโยบายของตนเพ่ือเรียกความเช่ือมัน่จากชาติพนัธมิตร โดยใช้
การโจมตีทางทหารเป็นวิธีหนึง่ในการรักษาสถานะความเป็นมหาอ านาจ 

สหรัฐฯ เปิดการโจมตีในพืน้ท่ีตา่งๆ เช่น ในวนัท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 2017 มีค าสัง่ยิงขีปนาวธุ
โทมาฮอว์ก จ านวน 59 ลูก ใส่ฐานทัพอากาศเชย์รัต (Sheirat) ท่ีตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองฮอมส์ (Homs) โดยอ้างว่า รัฐบาลซีเรียใช้ฐานทพัอากาศนีส้่งเคร่ืองบินทิง้ระเบิดเคมีโจมตีพล
เรือนในเขต อิดลิบ (Idlib)170 การเรียกความเช่ือมั่นจากชาติพันธมิตรด้วยวิธีนี ้ถือได้ว่าประสบ
ความส าเร็จ  เห็ นได้จากการท่ี เจ้ าชายมูฮัมหมัด บิน  ซัลมาน (Muhammad bin Salman) 

                                                           
167 Washington Post.  (2013).  Full transcript: President Obama’s Sept. 10 speech on Syria.  (online). 
168 America First Policies.  (2017).  Strong National Defense and Foreign Policy.  (online). 
169 Paul, Katie.  (2017).  Saudi King Salman launches investment drive with Asia tour.  (online). 
170 มาโนชญ์ อารีย์.  (2561).  โดนัลด์ ทรัมป์ กับโลกมุสลิม จากนโยบายสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์.  หน้า 27. 
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มกฏุราชกมุารแห่งซาอดุิอาระเบียเสด็จเยือนสหรัฐฯ เพ่ือหารือกบัประธานาธิบดีทรัมป์ และในวนัท่ี 
20-22 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้เดินทางเยือนซาอดุอิาระเบีย มีการลงนามซือ้
ขายอาวุธกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ171 และยังได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษกับกลุ่มผู้ น า
ประเทศอาหรับกว่า 55 ประเทศ ท่ีจดัโดยซาอดุอิาระเบีย  

การเข้าร่วมการประชุมนีถื้อได้ว่าเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมใน
ตะวนัออกกลาง ในการประชมุประธานาธิบดี โดนลัด์ ทรัมป์ ได้กล่าวสนุทรพจน์ท่ีให้ความส าคญั 
2 ประเด็นหลักคือ ความร่วมมือต่อต้านแนวคิดสุดโต่งและการปราบปรามการก่อการร้าย สหรัฐฯ 
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือตะวนัออกกลางและหวงัจะได้รับความร่วมมือมากขึน้ ประเด็นท่ีสองคือ กรณี
อิหร่าน ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีอิหร่านว่า เป็นผู้ก่อสงครามระหว่างกลุ่มต่างๆ 
และเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้าย172 จะเห็นได้ว่า สหรัฐฯ ต้องการจัดระเบียบในตะวนัออกกลาง 
โดยมุ่งเปา้ไปยงัอิหร่านเพ่ือลดอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาค ตามนโยบายของสหรัฐฯ ตอ่ตะวนัออก
กลางท่ีวางอยู่บนความต้องการ 3 ประการคือ หนึ่ง การรักษาความมั่นคงของรัฐอิสราเอล สอง 
ผลประโยชน์ด้านน า้มนัและทรัพยากรธรรมชาต ิและสามคือ การค้าอาวธุของสหรัฐฯ173 

นอกจากนีส้หรัฐฯ ได้พยายามเรียกความเช่ือมัน่จากชาติพันธมิตรด้วยการปรับนโยบาย
ตอ่สงครามซีเรีย จากท่ีสหรัฐฯ เคยให้การสนบัสนนุฝ่ายต่อต้านเพ่ือสู้กบัรัฐบาลซีเรีย เปล่ียนมาเป็น 
การหยุดให้การสนบัสนนุฝ่ายต่อต้าน โดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจุดยืนในการต่อสู้กับกลุ่ม
ไอเอสต่อไป และยุติการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย174 โดยมีมุมมองต่อสงครามซีเรียว่า 
ในขณะท่ีสหรัฐฯ ตอ่สู้กบัซีเรีย ซีเรียเองก็ก าลงัตอ่สู้กบักลุม่ไอเอส และสหรัฐฯ ก็ต้องการปราบปราม
กลุ่มไอเอส รัสเซียเองก็เป็นพันธมิตรของซีเรีย และอิหร่านก็เข้มแข็งขึน้มากและเป็นพันธมิตรกับ
ซีเรีย ขณะท่ีสหรัฐฯ สนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียทัง้ๆ ท่ี ไม่รู้ว่าคนเหล่านีคื้อใคร175 จากการ
ประกาศดงักลา่วท าให้ฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลซีเรียเร่ิมลดบทบาทลง เน่ืองจากการหยดุให้การสนบัสนนุ
ของสหรัฐฯ 

จะเห็นได้วา่การท่ีสหรัฐฯ เข้าไปมีบทบาทในสงครามซีเรีย ได้ท าให้สถานการณ์ในซีเรียเกิด
การเปล่ียนแปลง โดยในสมัยประธานาธิบดีโอบามา ท่ีให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทางการเงิน 
อาวธุ และการส่งทหารสหรัฐฯ เข้าไปในซีเรียเพ่ือฝึกให้กับนกัรบของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ท าให้ฝ่าย

                                                           
171 แหล่งเดิม.  หน้า 29. 
172 The White house.  (2017).  President Trump’s Speech to the Arab Islamic American Summit.  (online). 
173 มาโนชญ์ อารีย์.  (2561).  เล่มเดิม.  หน้า 96.   
174 Macgregor, Douglas.  (2017).  Toward an 'America First' foreign policy.  (online). 
175 Lister, Charles.  (2016).  Trump’s Syria strategy would be a disaster.  (online). 
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ต่อต้านสามารถยึดพืน้ท่ีรัฐบาลได้หลายแห่ง แต่เม่ือประธานาธิบดีทรัมป์ขึน้ด ารงต าแหน่ง การ
สนับสนุนท่ีฝ่ายต่อต้านได้รับก็หยุดลง ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ท าให้
รัฐบาลซีเรียสามารถยดึพืน้ท่ีคืนได้หลายแหง่ รวมไปถึง ความชว่ยเหลือจากรัสเซียท่ีโจมตีพืน้ท่ีของ
ฝ่ายตอ่ต้านท าให้สถานะของฝ่ายตอ่ต้านในซีเรียอ่อนแอลง ถึงแม้นโยบายของประธานาธิบดีโอบามา 
และประธานาธิบดีทรัมป์ในเร่ืองการสนบัสนุนฝ่ายต่อต้านจะแตกต่างกัน แต่นโยบายเก่ียวกับชน
กลุ่มน้อยเคร์ิดนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ สนบัสนนุและติดอาวธุให้กบัชนกลุ่มน้อยเคร์ิดเพ่ือใช้
ต่อสู้ กับกลุ่มไอเอส ส่วนในด้านการปราบปรามกลุ่มไอเอส ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ด าเนินการต่อ
จากประธานาธิบดีโอบามาคือ ยังคงการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจ ากัดการ
ขยายตวัของกลุม่ 

 
ความร่วมมือในการปราบปรามกลุ่มไอเอส 

การขยายตวัอย่างรวดเร็วของกลุ่มไอเอสท่ีมีปัจจยัภายนอกจากความขดัแย้งในอิรักและ
ซีเรีย และปัจจัยภายในจากความเข้มแข็งของกลุ่มท่ีมาจากยุทธวิธีในการปฏิบัติการท่ีใช้ความ
รุนแรงและความรวดเร็วในการยึดพืน้ท่ี การมีแหล่งเงินทุนจ านวนมหาศาล รวมถึงการมีนักรบ
ต่างชาติจ านวนมากท่ีเดินทางเข้าไปยงัอิรักและซีเรียเพ่ือร่วมกับกลุ่มไอเอส ซึ่งปัจจยัเหล่านีท้ าให้
กลุ่มไอเอสสามารถขยายปฏิบตัิการได้มากย่ิงขึน้ รวมถึงขยายปฏิบัติการออกไปนอกอิรักและซีเรีย
ด้วย กลุ่มไอเอสจึงถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงโลก ท่ีต้องปราบปราม จึงเกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือปราบปรามกลุ่มไอเอส โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายสหรัฐฯ และชาติ
พนัธมิตร กบัฝ่ายรัสเซีย และอิหร่าน 

ตัง้แต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 สถานการณ์ความปลอดภัยในอิรักลดลง เน่ืองจากเมือง
ขนาดใหญ่อย่างเมืองโมซุล (Mosul) และเมืองติกริต (Tikrit) ถูกกลุ่มไอเอสยึดครอง สหรัฐฯ จึงใช้
การโจมตีทางอากาศใส่พืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสบริเวณรอบๆ เทือกเขาซินจาห์ (Sinjar) โดยเฉพาะเมือง
เออร์บิล (Erbil) ท่ีเป็นพืน้ท่ีของชาวเคิร์ดอิรักและเป็นท่ีตัง้ของสถานกงสลุสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ยงัใช้
การโจมตีทางอากาศใส่พืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสในกรุงแบกแดด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสถานทตูสหรัฐฯ รวมถึง
มีชาวอเมริกนัจ านวนมากในพืน้ท่ีนี ้สหรัฐฯ ใช้เคร่ืองบินรบ F-18 และอากาศยานไร้คนขบัหรือโดรน 
(Drone) รุ่น Predator ในการโจมตีเพ่ือท าลายพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสและหยุดยัง้การขยายตัวของ
กลุ่ม176 นอกจากนีส้หรัฐฯ ได้ส่งทหารเข้าไปยงัอิรักเพ่ือช่วยฝึกให้กบักองก าลงัความมัน่คงอิรักและ

                                                           
176 Rubin, Alissa J; Arango, Tim; & Cooper, Helence.  (2014).  U.S. jets and drones attack militants in Iraq, hoping to 

stop advance.  (online). 
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กองก าลงัชาวเคิร์ด พร้อมกับตัง้ศนูย์ฝึก 2 แห่งในกรุงแบกแดด และในเมืองเบสมายา (Besmaya) 
และขยายการสนับสนุนของสหรัฐฯ ในการต่อต้านกลุ่มไอเอสทั่วอิรัก โดยจะตัง้ศูนย์วางแผน
ปฏิบตัิการ 2 แห่งในกรุงแบกแดด และในพืน้ท่ีทางเหนือของจงัหวดัอนับาร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีทางทหาร
ของสหรัฐฯ เป็นผู้ ให้ค าแนะน า177 การโจมตีในอิรักท าให้สมาชิกกลุ่มไอเอสบางส่วน รวมไปถึงกลุ่ม
ตดิอาวธุอ่ืนๆ ในอิรักเคล่ือนย้ายเข้าไปยงัซีเรีย ท าให้สหรัฐฯ ต้องเพิ่มการโจมตีในซีเรียด้วย 

สหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือจากชาติอาหรับ 5 ชาติได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และจอร์แดน ร่วมในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอเอสในบริเวณภาค
ตะวนัออกของซีเรีย โดยประธานาธิบดีโอบามา มีค าสัง่โจมตีภายใน 72 ชัว่โมงทนัทีท่ีชาติพนัธมิตร
อาหรับทัง้ 5 ชาติตอบตกลงเข้าร่วมปฏิบตัิการ ปฏิบตัิการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และชาติอาหรับ มีขึน้
ในวนัท่ี 22 กันยายน ค.ศ. 2014  ซึ่งการมีชาติอาหรับเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบตัิการ จะช่วยตดัความ
คลุมเครือในเร่ืองของ ความชอบธรรมทางศาสนาท่ีกลุ่มไอเอสอ้างถึงโดยการตีความหลกัศาสนา
อิสลามอย่างบิดเบือน178 และเพ่ือแสดงให้เห็นว่า การต่อสู้ นีไ้ม่ได้เป็นการต่อสู้ ของสหรัฐฯ เพียง
อย่างเดียวและไมใ่ชก่ารแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ ในตะวนัออกกลางแตเ่ป็นความร่วมมือแบบ
พหภุาคีเพ่ือตอ่ต้านภยัคกุคามอย่างกลุ่มไอเอส ในการปฏิบตัิการร่วมนี ้ชาติอาหรับทัง้ 5 ชาติได้ให้
การสนบัสนนุทางการเงินและอาวธุ โดยซาอดุอิาระเบีย จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน ส่ง
เคร่ืองบินไอพ่นและทอร์นาโดเข้าร่วมปฏิบตัิการ ในขณะท่ีกาตาร์ไม่ได้เข้าร่วมปฏิบตัิการโจมตีทาง
อากาศ แต่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยกาตาร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับค่าก่อสร้างฐาน
ทพัอากาศของสหรัฐฯ และให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทพัอากาศอลั-อเูดด (al-Udeid) ท่ีตัง้อยู่ใกล้กบักรุง
โดฮา179 ปฏิบตัิการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และชาติอาหรับในการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสในซีเรีย ได้
ท าลายคา่ยฝึกทหาร ศนูย์บญัชาการ สถานท่ีเก็บอาวธุและยานพาหนะของกลุม่ไอเอส180  

ในวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 2014 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ก าหนดปฏิบัติการทาง
ทหารในช่ือ Operation Inherent Resolve ซึ่งเป็นปฏิบตัิการโจมตีเพ่ือจดัการกับปัญหาการก่อการ
ร้ายในอิรักและซีเรีย โดยเฉพาะกลุ่มไอเอส โดยเร่ิมแรกสหรัฐฯ ใช้ปฏิบตัิการนีร่้วมกับฝ่ายต่อต้าน

                                                           
177 Ackerman, Spencer; & McCarthy, Tom.  (2014).  Barak Obama doubles US troop levels for war against ISIS in 

Iraq.  (online). 
178 Cloud, David S.  (2014).  5 Arab nations support U.S. in Strikes inside Syria.  (online). 
179 Schulberg, Jessica.  (2014).  Five Arab countries are supporting Obama’s strikes in Syria. What’s their strategy?.  
(online). 
180 BBC.  (2014).  Syria: US begins airstrikes on Islamic State targets.  (online). 
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รัฐบาลซีเรียในการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอส181 ต่อมาในวันท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ปฏิบัติการ 
Operation Inherent Resolve ได้ถกูพฒันาไปเป็นปฏิบตัิการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตร 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 5 ประการ ประการท่ีหนึ่งคือ ความร่วมมือในการปฏิบัติการทางทหาร 
ประการท่ีสองคือ การหยุดยัง้การหลัง่ไหลของนกัรบต่างชาติท่ีจะเข้าร่วมกับกลุ่มไอเอส ประการท่ี
สามคือ การก าหนดมาตรการจดัการกับแหล่งเงินทุนของกลุ่มไอเอส ประการท่ีส่ีคือ การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และประการท่ีห้าคือ การชีใ้ห้เห็นถึงความชอบธรรมเก่ียวกับแนวคิดและ
อดุมการณ์182  

ปฏิบัติการ Operation Inherent Resolve ได้โจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสรุนแรงมากขึน้
ในชว่ง ค.ศ. 2015 มีการเพิ่มอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีใช้ในการโจมตีสงูถึง 146,000 ตนั โดยมุง่โจมตีพืน้ท่ี
เศรษฐกิจของกลุ่มไอเอส โดยเฉพาะบริเวณบอ่น า้มนัและโรงกลัน่183 ปฏิบตัิการร่วมท่ีน าโดยสหรัฐฯ 
ได้เร่ิมโจมตีทางอากาศและภาคพืน้ดินใส่พืน้ท่ีของกลุ่มไอเอส โดยในอิรักเป็นปฏิบตัิการร่วมของ
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และองักฤษ ส่วนในซีเรีย
เป็นปฏิบตักิารร่วมของ สหรัฐฯ บาห์เรน จอร์แดน ซาอดุอิาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

นับตั ง้แต่ เ ร่ิมป ฏิ บัติ การ  Operation Inherent Resolve ใน  ค .ศ . 2015 เจ้ าห น้ า ท่ี
กองบญัชาการกลางสหรัฐฯ ได้เปิดเผยจ านวนเปา้หมายท่ีถกูโจมตีโดยสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรใน
อิรักและซีเรียว่า มีจ านวนถึง 5,314 ครัง้ เป็นการโจมตีทางอากาศจ านวน 2,893 ครัง้ แบ่งเป็นใน
อิรักจ านวน 1,631 ครัง้และในซีเรียจ านวน 1,262 ครัง้ และการโจมตีจากสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียวมี
ทัง้หมด 2,320 ครัง้ แบ่งเป็นในอิรักจ านวน 1,151 ครัง้และในซีเรียจ านวน 1,169 ครัง้ นายพลสตีฟ 
วอร์เรน (Steve Warren) โฆษกกองทัพบกสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า กองก าลังร่วมท่ีน าโดยสหรัฐฯ ได้
โจมตีเป้าหมายและสร้างความเสียหายแก่กลุ่มไอเอสเป็นจ านวนมาก เช่น โจมตีรถถัง 73 ครัง้ 
รถฮัมวีส์ 282 ครัง้ พืน้ท่ีปฏิบัติการ 408 ครัง้ อาคารและสิ่งก่อสร้าง 736 ครัง้ พืน้ท่ีต่อสู้ มากกว่า 
1,000 ครัง้ แหล่งน า้มนัและโรงกลัน่ 151 ครัง้ รวมถึงเปา้หมายอ่ืนๆ อีกประมาณ 1,745 ครัง้184 และ
ช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ปฏิบตัิการร่วมท่ีน าโดยสหรัฐฯ ได้โจมตีทางอากาศในอิรัก
และซีเรียมากกว่า 14,000 ครัง้ โดยร้อยละ 70 ของการโจมตีทัง้หมดมาจากสหรัฐฯ ผลของ
ปฏิบัติการร่วมท่ีน าโดยสหรัฐฯ ท าให้สามารถยึดพืน้ท่ีจากกลุ่มไอเอสได้ถึง 29,000 ตาราง

                                                           
181 U.S. central command.  (2019).  Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve (CJTF - OIR).  (online). 
182 Rago, Joseph.  (2014).  Inside the War against Islamic State.  (online).   
183 U.S. central command.  (2019).  op.  cit. 
184 Department of Defense.  (2015).  Central Command updates Iraq-Syria target counts.  (online). 
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กิโลเมตร185 ในขณะท่ีความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรด าเนินการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่ม
ไอเอสอย่างต่อเน่ืองนัน้ สหรัฐฯ ได้ให้การสนบัสนุนปฏิบตัิการของตรุกี เพ่ือขยายความร่วมมือใน
การปราบปรามกลุม่ไอเอสอีกทางหนึง่ด้วย 

วันท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ตุรกีได้ก าหนดปฏิบัติการโล่แห่งยูเฟรติส (Operation 
Euphrates Shield) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนตุรกีจากการคุกคาม
ของกลุ่มไอเอส และกลุ่มวายพีจีที่ยึดครองพืน้ท่ีชายแดนระหว่างตรุกีและซีเรีย ประธานาธิบดี 

เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน (Recep Tayyip Erdoğan) ของตรุกีได้กล่าวว่า ตรุกีไม่ต้องการยึดซีเรียแต่
จะคืนให้เจ้าของเดิมคือ ประชาชนชาวซีเรีย ดังนัน้ ตุรกีจึงส่งทหารเข้าไปในซีเรียเพ่ือหยุดการ
ปกครองในระบอบอลั-อสัซาด186 และเพ่ือรักษาความปลอดภยับริเวณชายแดนตรุกีและซีเรีย ตรุกีจึง
ส่งกองก าลงัเข้าไปในพืน้ท่ีดงักล่าวเพ่ือปกปอ้งพรมแดนของตน ตามกฎบตัรสหประชาชาติ มาตรา 
51 ท่ีวา่ด้วยการใช้ก าลงัปอ้งกนัตนเอง187 

ปฏิบตัิการโล่แห่งยเูฟรติส ถือเป็นความร่วมมือระหว่างตรุกีและกลุ่มเอฟเอสเอ เพ่ือโจมตี
กลุ่มไอเอส และกลุม่วายพีจี บริเวณภาคเหนือของซีเรียในเมืองอเลปโป (Aleppo)  โดยตรุกีสง่หน่วย
คอมมานโดจ านวน 300 นาย จากฐานทพัอากาศคาร์ดิก (Cardig) และส่งเคร่ืองบินรบ รถถงั เข้าสู่
ซีเรียเพ่ือร่วมปฏิบัติการกับกลุ่มเอฟเอสเอจ านวน 1,500 นาย188 ปฏิบัติการนีเ้ป็นการโจมตีทาง
ภาคพืน้ดินและทางอากาศ เพ่ือผลกัดนัให้กลุม่ไอเอส และกลุ่มวายพีจีออกไปจากพืน้ท่ีชายแดนตรุกี
และซีเรีย ปฏิบัติการนีไ้ด้เข้ายึดพืน้ท่ีในเขตจาราบลัส (Jarablus) เพ่ือหยุดการขยายอิทธิพลของ
กลุ่มวายพีจี189 และขยายปฏิบตัิการเข้ายึดพืน้ท่ีในเมืองโคบานี (Kobani) รวมถึงเมืองอลั-แบบ (al-
Bab) ซึ่งเป็นฐานท่ีมัน่ของกลุ่มไอเอสในจงัหวดัอเลปโป และเป็นพืน้ท่ีกนัชนระหวา่งตรุกีและซีเรียท่ี
มีระยะหา่งจากชายแดนตรุกีเพียง 30 กิโลเมตร  
 

 

                                                           
185 U.S. central command.  (2019).  op.  cit. 
186 Osborne, Samuel.  (2016).  President Erdogan: Turkey intervened in Syria to end the rule of the cruel Assad.  
(online). 
187 การใช้ก าลงัเพื่อป้องกนัตนเองตามที่ได้บญัญัติไว้ในมาตรา 51 แหง่กฎบตัรสหประชาชาตนิัน้ ต้องเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอยา่ง
มาก ไมมี่เวลาที่จะเจรจาหรือไม่มีทางระงบัข้อพิพาทโดยสนัติวิธี หรือไมมี่วิธีอ่ืนใดที่จะระงบัยบัยัง้การโจมตีนัน้แล้วนอกจากการใช้
ก าลงั 
188 Cook, Steven A.  (2018).  Turkey is lying about fighting ISIS.  (online). 
189 จรัญ มะลลูีม.  (2560).  ทรัมป์กับมุสลิม.  (ออนไลน์). 
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ภาพประกอบ 18 แผนท่ีเมืองอลั-แบบ จงัหวดัอเลปโป พืน้ท่ีชายแดนซีเรียและตรุกี 
ท่ีมา : Worldatlast.  (2015).  Where is Al Bab, Syria? 

 

ปฏิบัติการโล่แห่งยูเฟรติสได้โจมตีแหล่งกบดานของกลุ่มไอเอส ท าให้มีนักรบไอเอส
เสียชีวิตจ านวน 11 คน ท าลายรถหุ้มเกราะได้ 2 คนั และโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มได้ 67 แห่ง ท าให้กลุ่ม
ไอเอสเสียพืน้ท่ีในเมืองอเลปโปประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร190 แต่ขณะเดียวกันปฏิบตัิการโล่
แห่งยเูฟรติส ท าให้พลเรือนซีเรียเสียชีวิตประมาณ 150 คน ซึ่งรัฐบาลซีเรียได้ประณามปฏิบตัิการนี ้
ว่า เป็นการละเมิดอธิปไตยของซีเรีย191 จากปฏิบตัิการยึดพืน้ท่ีทางภาคเหนือในเมืองอเลปโปของ
ซีเรียคืนจากกลุม่ไอเอส และกลุ่มวายพีจี ท าให้พืน้ท่ีดงักลา่วอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่เอฟเอสเอ 
และท่ีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของตุรกีได้ประกาศว่า ปฏิบัติการโล่แห่งยูเฟรติสประสบ
ความส าเร็จและสิน้สุดการด าเนินงาน ในวนัท่ี 29 มีนาคม ค.ศ. 2017 รวมระยะเวลาปฏิบตัิการ 7 
เดือน 5 วนั192  

ในขณะท่ีสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรได้ด าเนินการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสนัน้ รัสเซียและ
อิหร่านก็ได้มีบทบาทในการปราบปรามกลุ่มไอเอสเช่นกนั ทัง้สองประเทศตา่งเป็นชาตพินัธมิตรของ

                                                           
190 Hurriyet daily news.  (2017).  Turkey can start new operation if necessary as Euphrates Shield ends.  (online). 
191 China daily.  (2016).  Syria accuse Turkish airstrikes of killing 150 in Aleppo.  (online). 
192 BBC.  (2017).  Turkey ends Euphrates Shield campaign in Syria.  (online). 
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ซีเรียมาอยา่งยาวนาน ซีเรียถือได้วา่เป็นพืน้ท่ีอิทธิพลของรัสเซียในตะวนัออกกลาง ซึง่รัสเซียมีท่าเรือ
ทาร์ทูส (Tartous) ท่ีเป็นฐานในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของกองเรือทะเลด า (Black Sea fleet) และ
ฐานทัพอากาศในลาตาเกีย (Latakia)193 นอกจากนีรั้สเซียยังให้การสนับสนุนรัฐบาลซีเรียในด้าน 
การพฒันากองทพัให้มีความทนัสมยัมากยิ่งขึน้ และปกปอ้งซีเรียในท่ีประชมุสหประชาชาติ โดยใช้
สิทธิยบัยัง้ (Veto) ในประเด็นท่ีขดักับผลประโยชน์และความมั่นคงของซีเรีย ใน ค.ศ. 2015 ขณะท่ี
รัฐบาลซีเรียเกือบจะแพ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในสงครามกลางเมืองนัน้ รัสเซียได้ส่งกองทัพเข้าไป
ช่วยเหลือรัฐบาลซีเรีย โดยใช้การโจมตีทางอากาศใส่พืน้ท่ีของฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล พืน้ท่ีของกลุ่มไอเอส 
และพืน้ท่ีของกลุม่ตดิอาวธุหวัรุนแรง  

นอกจากการส่งกองก าลงัทหารและใช้การโจมตีทางอากาศในซีเรียแล้ว รัสเซียได้น าอาวธุ
ยทุโธปกรณ์จ านวนมากเข้าไปในซีเรียอีกด้วยเพ่ือใช้ในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซีเรีย เช่น 
การสง่เรือลาดตระเวนท่ีติดจรวดน าวิถีเข้าไปประจ าในทะเลเมดเิตอร์เรเนียน บริเวณนอกชายฝ่ังตรุกี
และซีเรีย เพ่ือคุ้มครองการปฏิบตัิการโจมตีภาคพืน้ดินของทหารฝ่ายรัสเซียและซีเรีย รัสเซียยงัให้
เคร่ืองบินขับไล่บินคุ้มครองเคร่ืองบินรบท่ีก าลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในทุกครัง้ รวมถึงได้
ติดตัง้จรวดรุ่นท่ีทนัสมยัท่ีสุดเพ่ือใช้โจมตีอากาศยานทุกชนิดท่ีอาจเป็นภัยต่อปฏิบตัิการทางทหาร
ของรัสเซียในซีเรีย194 ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทในสงครามซีเรียของรัสเซียท าให้รัฐบาลซีเรียกลบัมาเป็น
ฝ่ายได้เปรียบอีกครัง้  

อีกสาเหตท่ีุส าคญัของสถานการณ์ในซีเรียท่ีรัฐบาลเร่ิมกลบัมาเป็นฝ่ายได้เปรียบคือ การ
สนบัสนุนของอิหร่าน ท่ีมีส านกัคิดชีอะห์เหมือนกัน ทัง้ยงัมีความสมัพันธ์อนัดีระหว่างกันมาอย่าง
ยาวนานและมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยประธานาธิบดีบาชาร์ อัล -อัสซาด ของซีเรียอนุญาตให้
อิหร่านใช้ซีเรียเป็นเส้นทางขนส่งอาวุธให้กลุ่มฮิซบุลเลาะห์ (Hezbullah) ท่ีเคล่ือนไหวในเลบานอน
ภายใต้การสนับสนุนจากอิหร่าน และการด ารงอยู่ของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล -อัสซาด ท าให้
อิหร่านยังคงสถานะความเป็นมหาอ านาจในภูมิภาคไว้ได้ ในช่วงสงครามซีเรีย อิหร่านให้ความ
ช่วยเหลือรัฐบาลซีเรียหลายด้าน ทัง้ท่ีปรึกษาทางทหาร กองก าลังทหาร อาวุธ การเงิน มีการ
คาดการณ์ว่า ตัง้แต่เร่ิมสงคราม อิหร่านเสียค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนรัฐบาลซีเรียประมาณ 6-15 
ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และเจ้าหน้าท่ีทางการทหารของสหรัฐฯ ประเมินว่า ในช่วงต้น ค.ศ. 2017 
อิหร่านให้การสนบัสนนุรัฐบาลซีเรียมากกวา่ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ195  

                                                           
193 BBC.  (2015).  Syria crisis: Where key countries stand.  (online). 
194 วีระศกัดิ์ นาทะสิริ.  (2558).  สงครามในซีเรีย ยุทธการเอาคืนและบทบาทของรัสเซียในซีเรีย.  (ออนไลน์). 
195 United Against Nuclear Iran.  (2019).  The Assad regime: Iran’s proxy in the Syrian civil war.  (online). 
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ในช่วงต้นของสงครามในซีเรีย อิหร่านได้ส่งกองก าลงัพิทักษ์การปฏิวตัิอิสลาม (Islamic 
Revolutionary Guard Corps - IRGC) เข้าไปยงัซีเรียเพ่ือให้ค าปรึกษาและฝึกทหารในกองทพัซีเรีย 
รวมถึงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนไรเฟิล กระสุนจ านวนมาก และอาวุธอ่ืนๆ เป็นต้น โดยใช้การ
ขนส่งทางอากาศมากกว่า 3 ครัง้ต่อสัปดาห์ รวมถึงส่งน า้มันดีเซลให้กับกองทัพซีเรียเพ่ือเติม
ยานพาหนะท่ีใช้ในสงคราม ต่อมาอิหร่านได้ขยายการสนับสนุน โดยส่งกองก าลังทหารมากกว่า 
1,000 นายเข้าไปในซีเรีย เพ่ือช่วยรัฐบาลซีเรียต่อสู้ กับฝ่ายตรงข้าม 196 และยังส่งหน่วยรบพิเศษ
อย่าง หน่วยกู๊ดส์ (Quds) ไปยงัซีเรียเพ่ือช่วยรัฐบาลซีเรียปราบปรามฝ่ายต่อต้านและกลุ่มไอเอส197 
การเข้าร่วมสงครามซีเรียของอิหร่านท าให้กลุ่มติดอาวธุส านกัคดิชีอะห์จ านวนมากเดินทางเข้าไปยงั
ซีเรียเพ่ือร่วมรบด้วย รวมถึงกลุ่มฮิซบลุเลาะห์ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากอิหร่านก็ได้เดินทางเข้าไปยงั
ซีเรียเพ่ือร่วมรบในสงคราม ท าให้รัฐบาลซีเรียสามารถยึดพืน้ท่ีคืนจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและกลุ่ม
ไอเอสได้หลายแหง่ 

จะเห็นได้ว่า ในการปราบปรามกลุ่มไอเอสนัน้ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างตวัแสดง
ต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นรัฐและไม่ใช่รัฐ อย่างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรทัง้ภายในและ
ภายนอกตะวนัออกกลาง ในการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสทัง้ในอิรักและซีเรีย หรือปฏิบตัิการร่วม
ระหว่างตรุกี และกลุม่เอฟเอสเอท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ ในการโจมตีกลุม่ไอเอสในพืน้ท่ีทาง
เหนือของซีเรีย นอกจากนี ้ยังมีการโจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสจากรัสเซียและอิหร่าน ซึ่งการโจมตี
จากหลายฝ่ายท าให้กลุม่ไอเอสเร่ิมเสียฐานท่ีมัน่ รวมถึงพืน้ท่ีภายใต้การยดึครอง 

 
บทบาทของตุรกีต่อสถานการณ์ในซีเรีย 

ตัง้แต่  ค.ศ. 2011 ท่ี ซี เรียเกิดสงครามความขัดแย้งระหว่าง ฝ่ายรัฐบาลน าโดย 
ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ท่ีเป็นผลมาจากกระแสอาหรับสปริง 
(Arab Spring) ความขดัแย้งดงักล่าวนีไ้ด้ขยายตวัจนน าไปสู่การแทรกแซงของตา่งชาติ ตรุกีซึ่งเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านของซีเรียได้มีส่วนในการสนบัสนนุฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล โดยให้ความชว่ยเหลือฝ่าย
ตอ่ต้านกลุ่มตา่งๆ ทัง้ทางอาวธุ การฝึกกองก าลงัทหาร การรักษาทางการแพทย์ รวมถึงให้ท่ีหลบภยั
และฐานท่ีมั่น นอกจากนี ้ตุรกียังเปิดพืน้ท่ีบริเวณชายแดนตุรกีกับซีเรีย เพ่ือให้นักรบจากอิรัก
สามารถเดินทางผ่านตุรกีเข้าไปร่วมรบในสงครามซีเรีย จนกระทั่งใน ค.ศ. 2016 ท่ีตุรกีก าหนด
ปฏิบตักิารโลแ่หง่ยเูฟรตสิ ปฏิบตักิารนีท้ าให้ตรุกีเข้าไปมีบทบาทในสงครามซีเรียมากขึน้ 

                                                           
196 Ibid. 
197 Issacharoff, Avi.  (2015).  Iran’s Soleimani visits Syrian Golan as Tehran bolsters war effort.  (online). 
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บทบาทของตรุกีในสงครามซีเรียในช่วงแรกนัน้ ตรุกีให้ความช่วยเหลือฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล
ซีเรียอย่างไม่เป็นทางการนัก ความช่วยเหลือของตุรกีจึงอยู่ในลักษณะของการสนับสนุนขัน้ต้น 
อย่างการสนับสนุนอาวุธ การฝึกทหาร และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แต่เม่ือสหรัฐฯ ต้องการ
โจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย ตรุกีในฐานะชาติพนัธมิตร และเป็นสมาชิกขององค์การ
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต (North Atlantic Treaty Organization - NATO) ท่ี มี
กองทัพขนาดใหญ่ มีความเช่ียวชาญในการรบ มีอาวุธท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง จึงเห็น
โอกาสในการเข้าร่วมเพ่ือหวงัล้มประธานาธิบดี บาชาร์ อลั-อสัซาด ของซีเรีย และเพ่ือจดัการกับ
ชาวเคิร์ดซีเรีย ใน ค.ศ. 2016 ตรุกีได้ก าหนดปฏิบตัิการโล่แห่งยูเฟรติส ซึ่งปฏิบตัิการร่วมกับกลุ่ม
เอฟเอสเอ ท่ีเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย ปฏิบัติการนีท้ าให้ตุรกีมีบทบาทอย่างมากในพืน้ท่ีทาง
เหนือของซีเรีย โดยเฉพาะบริเวณชายแดนตุรกีและซีเรีย ในช่วงนีค้วามสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและ
สหรัฐฯ ค่อนข้างดี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทัง้สองประเทศเร่ิมย ่าแย่ลงเม่ือ สหรัฐฯ ประกาศ
สนบัสนนุกลุม่วายพีจี ซึง่เป็นกองก าลงัชาวเคร์ิดซีเรีย  

กลุ่มวายพีจีเป็นกลุ่มย่อยของพรรคแรงงานเคิร์ดิสถาน หรือพีเคเค ((Kurdistan Workers 
Party, Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) ท่ีมีปฏิบตัิการโจมตีในตรุกี เป็นกลุ่มท่ีตรุกีขึน้บญัชีเป็น
กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มพีเคเคมีเปา้หมายเพ่ือต้องการแบ่งเขตเพ่ือปกครองตนเอง ซึ่งตรุกีมองว่า หาก
ชาวเคร์ิดรวมตวักนัตัง้เขตปกครองตนเองในอิรักและซีเรีย ก็อาจจะลกุลามเข้าไปยงัตรุกีท่ีมีชาวเคร์ิด
อาศัยอยู่มากท่ีสุด ด้วยเหตุผลท่ีสหรัฐฯ สนับสนุนกลุ่มวายพีจีแล้ว ยังมีอีกเหตุผลท่ีท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างตรุกีและสหรัฐฯ เลวร้ายลงและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงนโยบายของตรุกีต่อ
สถานการณ์ซีเรียคือ การรัฐประหารในตรุกี ค.ศ. 2016 ท่ีตรุกีเช่ือว่า สหรัฐฯ เป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัการ
การรัฐประหารนี ้

การก่อรัฐประหารเพ่ือโค่นล้มประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน โดยกลุ่มทหารใน
กองทพัตรุกีท่ีวางแผนรัฐประหารเพ่ือยึดอ านาจขณะท่ีประธานาธิบดีอยู่ในช่วงพกัร้อน มีการน ากอง
ก าลัง รถถัง เฮลิคอปเตอร์ เข้ายึดสถานท่ีส าคัญ อย่างเช่น สถานีโทรทัศน์ ท่าอากาศยานในกรุง
องัการา และนครอิสตนับูล ต่อมาประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ได้เรียกร้องให้ประชาชน
ออกมาต่อต้านการรัฐประหาร และฝ่ายรัฐบาลสามารถหยุดการรัฐประหารได้ เหตุการณ์นีมี้
ผู้ บาดเจ็บ 144 คนและเสียชีวิต 141 คน รวมถึงความเสียหายจากอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีโดน
ระเบดิอีกจ านวนมาก198 รัฐบาลตรุกีออกประกาศว่า ฝ่ายกบฏได้รับการสนบัสนนุจากนกัการศาสนา 

                                                           
198 ไทยทริบนู.  (2559).  ทหารตุรกีก่อรัฐประหาร-เผยสหรัฐอาจอยู่เบือ้งหลังเหตุประธานาธิบดีกลับไปขอโทษยิง
เคร่ืองบินรัสเซียตก.  (ออนไลน์). 
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เฟตุลเลาะห์ กูเลน (Fethullah Gulen) ท่ีก าลังลีภ้ัยอยู่ในสหรัฐฯ  นอกจากนีรั้ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานของตรุกีให้ข้อมูลว่า สหรัฐฯ เป็นผู้อยู่เบือ้งหลงัการรัฐประหารครัง้นี ้และสหรัฐฯ 
ปฏิเสธท่ีจะสง่ตวั เฟตลุเลาะห์ กเูลน ท่ีก าลงัลีภ้ยัอยูใ่นสหรัฐฯ ให้แก่ทางการตรุกี ซึง่เหตกุารณ์นีเ้ป็น
จดุเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหวา่งตรุกีและสหรัฐฯ  

หนงัสือพิมพ์ฮร์ูริเยต (Hurriyet) ของตรุกีรายงานวา่ รัสเซียได้ส่งข้อมูลแผนการรัฐประหาร
ให้แก่หน่วยข่าวกรองของตุรกี 5 ชั่วโมงก่อนการรัฐประหารจะเร่ิมขึน้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บญัชาการกองทพับก และรองผู้บญัชาการทหารสูงสดุ มีการประชุมกันอย่างเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับ
การรัฐประหาร และสัง่ห้ามทหารทุกหน่วยเคล่ือนก าลงั ส านกัข่าวอลั-จาซีรา (Al-jazeera) รายงาน
ว่า ฝ่ายกบฏรู้ตัวว่า แผนรัฐประหารร่ัวไหล จึงเร่งปฏิบัติการให้เร็วขึน้ ปฏิบัติการเร่ิมขึน้ในเวลา 
21.00 นาฬิกาของวนัท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 หลายฝ่ายมองว่า การรัฐประหารนีมี้สหรัฐฯ และ
ชาติพนัธมิตรอย่าง ซาอดุิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นผู้อยู่เบือ้งหลงั เพื่อเป็นการตอบ
โต้ตรุกีท่ีส่งจดหมายขอโทษรัสเซีย ในกรณีท่ีตรุกียิงเคร่ืองบินทิง้ระเบิดของรัสเซียตก199 และตรุกียงั
ยอมให้รัสเซียใช้ฐานทพัอากาศอินเคอร์ลิค (Incirlik) ซึ่งเป็นฐานทพัท่ีส าคญัท่ีสหรัฐฯ และนาโตใช้
ในการท าสงครามในตะวนัออกกลาง รวมถึงการท่ีตรุกีพยายามฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กับรัสเซีย และ
ล้มเลิกเง่ือนไขท่ีจะโค่นล้มประธานาธิบดี บาชาร์ อัล-อัสซาด200 จากเหตุการณ์นีท้ าให้ตุรกีหันไป
ฟืน้ฟูความสมัพนัธ์กับรัสเซียและอิหร่าน และท าให้ตรุกีต้องปรับนโยบายของตนต่อสถานการณ์ใน
ซีเรียด้วย ถือเป็นการเปล่ียนบทบาทของตรุกีในสงครามซีเรีย 

การเปล่ียนแปลงบทบาทของตุรกีในสงครามซีเรียช่วงต่อมากล่าวได้ว่า ตุรกีได้
เปล่ียนแปลงบทบาทตนเองจากท่ีเคยสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย และต้องการล้มการ
ปกครองในระบอบอัล-อัสซาด มาสู่การมุ่งปราบปรามฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มไอเอส ตุรกีได้
โจมตีทางอากาศและภาคพืน้ดินในพืน้ท่ีของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและของกลุ่มไอเอส ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงบทบาทของตุรกีนีไ้ด้ท าให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลท่ีเคยได้ รับการสนับสนุนจากตุรกีเร่ิม
ออ่นแอลง รวมไปถึงความเข้มแข็งของรัฐบาลซีเรียได้เพิ่มมากขึน้ ความร่วมมือของตรุกี รัสเซีย และ
อิหร่านในสงครามซีเรีย ได้น าไปสูก่ารประชมุความร่วมมือเพ่ือสร้างสนัตภิาพในซีเรีย 

                                                           
199 ประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป เอร์โดอาน แสดงความขอโทษต่อ ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปตูิน (Vladimir Putin) ของรัสเซีย ในเร่ือง
ที่เคร่ืองบิน F-16 ของตุรกียิงเคร่ืองบินทิง้ระเบิด Su-24 ของรัสเซียตกทางภาคเหนือของซีเรีย ในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 
รัสเซียตอบโต้ด้วยการคว ่าบาตรตุรกีดังนี ้ห้ามน าเข้าสินค้าจากตุรกี ยกเลิกเคร่ืองบินเช่าเหมาล าระหว่างสองประเทศ เจ้าของ
กิจการชาวรัสเซียถกูห้ามไม่ให้จ้างงานคนที่ถือสญัชาติตรุกี รัสเซียจะยกเลิกวีซา่ (Visa) ท่องเที่ยวปลอดค่าธรรมเนียมส าหรับชาว
ตรุกี และประณามการกระท าที่ไมถ่กูต้องของตรุกีเพ่ือโดดเดี่ยวตรุกี เป็นต้น  
200 Fars news.  (2016).  Erdogan warned of incoming coup by Russian alert.  (online). 
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จากสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีด าเนินมาอย่างยาวนานระหว่างฝ่ายรัฐบาลซีเรียกับฝ่าย
ตอ่ต้านรัฐบาล น าไปสู่การเกิดข้อตกลงหยดุยิงระหว่างกันทัว่ประเทศ ข้อตกลงนีซ้ึ่งมีผลบงัคบัใน
วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา 24.00 นาฬิกา ได้รับการรับรองจากประธานาธิบดี 
วลาดิมีร์ ปตูิน ของรัสเซีย และประธานาธิบดี เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ของตรุกี โดยคูข่ดัแย้งจะต้อง
ลงนามในข้อตกลง 3 ฉบับ ฉบับท่ีหนึ่งคือ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายต่อต้าน
รัฐบาล ฉบบัท่ีสองคือ มาตรการบงัคบัใช้และตรวจสอบเร่ืองการหยดุยิง และฉบบัท่ีสามคือ ข้อตกลง
ให้เร่ิมเปิดการเจรจาสนัติภาพ ข้อตกลงหยดุยิงนีค้รอบคลมุกองก าลงัฝ่ายรัฐบาลซีเรีย ฝ่ายตอ่ต้าน
รัฐบาล และชาติพนัธมิตรของทัง้สองฝ่าย แตไ่ม่รวมกลุม่ไอเอส และกลุม่แนวหน้าอลั-นสุเราะฮ์ 201 
การลงนามหยดุยิงนีไ้ด้น าไปสูก่ารเจรจาสนัตภิาพซีเรีย 

ในวันท่ี 23-24 มกราคม ค.ศ. 2017 ได้มีการประชุมสันติภาพซีเรีย ในกรุงอัสตานา 
ประเทศคาซคัสถาน ภายใต้การด าเนินงานของรัสเซีย ตรุกี และอิหร่าน เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบ
ในซีเรีย ในการประชุมนีมี้คณะตวัแทนจากรัฐบาลซีเรีย ผู้แทนจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาล คณะผู้แทน
จากตุรกี รัสเซีย และอิหร่าน นาย สตัฟฟัน เด มิสตูรา (Staffan de Mistura) ผู้ แทนพิเศษของ
สหประชาชาติเพ่ือซีเรีย และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าคาซัคสถาน โดยผู้ แทนเหล่านีจ้ะร่วม
สร้างกลไกให้ข้อตกลงหยดุยิงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และมุ่งสูก่ารเจรจาขัน้ตอ่ไปเพ่ือให้เกิดความ
สงบท่ีถาวร 

การเจรจาท่ีกรุงอสัตานาถือเป็นครัง้แรกท่ีฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลร่วมเจรจากนั 
จากข้อตกลงอัสตานา นานาประเทศจะร่วมสังเกตการณ์ และสร้างกลไกข้อตกลงหยุดยิงให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ป้องกันการยั่วยุท่ีอาจท าให้เกิดการละเมิดข้อตกลง รวมถึงทุกฝ่ายจะมุ่ง
ต่อต้านกลุ่มไอเอส โดยถือเป็นการต่อสู้ กับกลุ่มก่อการร้าย การประชุมความร่วมมือเพ่ือสร้าง
สนัตภิาพในซีเรียยงัคงมีการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือมุง่ให้เกิดความสงบอย่างถาวรขึน้ในซีเรีย 

 
 
 
 
 
 

                                                           
201 BBC.  (2016).  Syria conflict: Ceasefire agreed, backed by Russia and Turkey.  (online). 
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ท่ีมา : Sputnik news.  (2017).  Astana Syria Meeting. 

 
การเสียพืน้ที่ของกลุ่มไอเอส  

การขยายตวัอย่างรวดเร็วและปฏิบตักิารท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรงของกลุ่มไอเอสท่ีสหรัฐฯ 
ขึน้บญัชีว่า เป็นกลุ่มก่อการร้าย น ามาซึ่งการใช้สงครามต่อต้านการก่อการร้ายเพ่ือเข้าไปจดัการกบั
กลุ่มไอเอส สหรัฐฯ และชาติพนัธมิตรได้ร่วมปฏิบตัิการโจมตีทางอากาศและภาคพืน้ดินเพ่ือโจมตี
ฐานท่ีมัน่ของกลุ่ม รวมถึงความร่วมมือระหว่างรัสเซีย อิหร่าน และตรุกีในการปราบปรามฐานท่ีมัน่
ของกลุ่มไอเอสในพืน้ท่ีต่างๆ โดยเฉพาะในซีเรีย ท าให้กลุ่มไอเอสเร่ิมเสียพืน้ท่ีภายใต้การยึดครอง
ของตน นอกจากนีก้ารสนบัสนนุทางการทหารแก่กองทพัของอิรักและซีเรียจากประเทศภายนอก ท า
ให้กองทพัของทัง้สองประเทศเข้มแข็งมากขึน้จนสามารถยึดพืน้ท่ีคืนจากกลุม่ไอเอสได้ 

กองก าลงัความมัน่คงอิรักในสมยัของนายกรัฐมนตรี นูรี อลั-มาลิกี (Nouri al-Maliki, ค.ศ. 
2006-2014) ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันเน่ืองจากความแตกต่างทางส านักคิดระหว่างซุนนีและ
ชีอะห์ ท าให้เกิดความแตกแยกในกองทพั นอกจากนี ้ทหารท่ีเป็นชาวซุนนีไม่ต้องการตอ่สู้กบักลุ่ม
ไอเอสท่ีมีส านกัคิดเดียวกนั และไม่ต้องการตอ่สู้ เพ่ือรัฐบาลท่ีเป็นชาวชีอะห์ จึงเกิดทหารหนีทพัเป็น
จ านวนมาก ท าให้กลุ่มไอเอสสามารถยึดพืน้ท่ีในอิรักได้อย่างรวดเร็ว แตเ่ม่ือนายกรัฐมนตรี ไฮเดอร์ 
อลั-อะบาดี (Haider al-Abadi) ของอิรักขึน้ด ารงต าแหน่งใน ค.ศ. 2014 มีนโยบายเร่งพฒันากองทพั
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือมุ่งต่อต้านกลุ่มไอเอส และได้รับความช่วยเหลือในการฝึกทหารและการใช้
อาวุธจากสหรัฐฯ และอิหร่าน ท าให้กองก าลังความมั่นคงอิรักมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเร่ิม
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ปฏิบตัิการยึดพืน้ท่ีคืนจากกลุ่มไอเอส โดยกองก าลงัความมัน่คงอิรักสามารถยึดเข่ือนในเมืองโมซุล
ได้เป็นแห่งแรก จากความช่วยเหลือของกองก าลงัเพิชเมอร์กา (Peshmerga) ของชาวเคิร์ดอิรัก จาก
ปฏิบัติการนีน้ าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกองก าลังความมั่นคงอิรักกับกลุ่มอ่ืนๆ ในการร่วม
ปราบปรามกลุม่ไอเอส 

กองก าลงัความมัน่คงอิรักได้ร่วมมือกบักองก าลงัชีอะห์หลายๆ กลุม่ และกลุม่ชนเผา่ตา่งๆ 
ในอิรัก โดย อยาตลุเลาะห์ อะเลีย อลั-ซิสทานี (Ayatollah Alial al-Sistani) ผู้น าสงูสุดของส านกัคิด
ชีอะห์ ได้เรียกร้องให้ชาวชีอะห์เข้าร่วมกับกองก าลงัชีอะห์กลุ่มต่างๆ เพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอ เอส ท า
ให้กองก าลงัชีอะห์มีนกัรบเพิ่มสูงขึน้เกือบเท่ากองก าลงัความมัน่คงอิรัก นอกจากนีก้องก าลงัชีอะห์
บางกลุ่มยงัอยูภ่ายใต้การควบคมุของรัฐบาลอิรักด้วย ความร่วมมือดงักล่าวนี ้ประกอบกบัการโจมตี
ทางอากาศจากสหรัฐฯ ท าให้ในวนัท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 2014 สามารถยดึเมืองดลูย์ุยา (Dhuluiya) ท่ี
อยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดคืนจากกลุ่มไอเอสได้202 และได้ขยายปฏิบตัิการเพ่ือยึดคืนพืน้ท่ีอีก
หลายๆ แหง่ในอิรัก 

ในค.ศ. 2015 กองก าลังความมั่นคงอิรักท่ีได้รับการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศจาก
สหรัฐฯ ได้เข้ายึดพืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของเมืองรามาดี (Ramadi) และจะขยายปฏิบตัิการไปทางฝ่ัง
ตะวนัออกเพ่ือยึดเมืองรามาดีทัง้หมด และสามารถยึดเมืองติกริต (Tikrit) และเมืองบาอิจิ (Baiji) คืน
ได้อีกด้วย กองทัพสหรัฐฯ ประเมินว่า กลุ่มไอเอสเสียดินแดนให้กับกองก าลังความมั่นคงอิรัก
ประมาณร้อยละ 25-30 ของดินแดนภายใต้การยึดครองทัง้หมดในอิรัก203 กองก าลงัความมัน่คงอิรัก
ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสหรัฐฯ และชนเผ่าตา่งๆ ในอิรักได้ร่วมปฏิบตัิการเพ่ือยึดพืน้ท่ีคืนอีกหลาย
แห่ง โดยเฉพาะปฏิบตัิการในเมืองรุตบา (Rutba) ท่ีอยู่ทางภาคตะวนัตกของกรุงแบกแดด ถือเป็น
เมืองท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของอิรัก และเป็นเมืองท่ีให้การสนบัสนนุกลุม่ไอเอส204 การยดึเมืองรุตบา
คืนมาได้ ท าให้กลุม่ไอเอสเสียพืน้ท่ีท่ีมีผู้สนบัสนนุของตนไป และสง่ผลตอ่ปฏิบตักิารของกลุม่ในอิรัก 
 ปฏิบัติการของกองก าลังร่วมเพ่ือปราบปรามกลุ่มไอเอสได้โจมตีพืน้ท่ีของกลุ่มอย่าง

ตอ่เน่ือง สามารถยึดสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัอย่าง เมืองฮตัรา (Hatra) ท่ีกลุ่มไอเอสใช้

เป็นป้อมปราการทางทะเลทรายคืนจากกลุ่มไอเอสได้205 และได้ขยายปฏิบตัิการเพ่ือโจมตีเมือง

โมซุล ซึง่เป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความส าคญัทางการเงินของกลุ่มไอเอส โดยเป็นปฏิบตักิารร่วม

                                                           
202 The Syria Times.  (2014).  Iraq forces fully retake Dhuluiya town.  (online). 
203 BBC.  (2015).  Islamic State crisis: Iraqi forces retake parts of Ramadi.  (online). 
204 BBC.  (2016).  IS conflict: Iraq forces retake remote western town of Rutba.  (online). 
205 Deutsch Welle.  (2017).  Iraqi forces retake damaged Hatra heritage site from IS.  (online). 
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ระหว่างกองก าลังความมั่นคงอิรักและกองก าลงัเพิชเมอร์กา ท าให้สามารถยึดเมืองโมซุลคืนได้ 

การเสียเมืองขนาดใหญ่ในอิรักไปได้ส่งผลต่อการปฏิบตัิการของกลุ่ม และดินแดนภายใต้การยึด

ครองของกลุ่มได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้กลุ่มไอเอสอ่อนแอลงจนกระทัง่เสียท่ีมัน่สุดท้ายในอิรัก

อย่าง เมืองอัล-เควิม (al-Qaim) และเมืองราวา (Rawa) ท่ีมีชายแดนติดกับซีเรีย ท าให้ในวันท่ี 9 

ธันวาคม ค.ศ. 2017 นายกรัฐมนตรี ไฮเดอร์ อัล-อะบาดี ประกาศชัยชนะเหนือกลุ่มไอเอส และ

สงครามตอ่ต้านกลุม่ไอเอสในอิรักได้สิน้สดุลงอยา่งสมบรูณ์206 

ขณะท่ีในซีเรีย สถานการณ์มีความซบัซ้อนเป็นอย่างมาก รัฐบาลซีเรียต้องต่อสู้ กับศตัรู
หลายฝ่ายทัง้กลุม่ไอเอส และฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลในหลายๆ พืน้ท่ีท าให้รัฐบาลเร่ิมเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 
จนกระทัง่ ค.ศ. 2015 ท่ีรัสเซียใช้การโจมตีทางอากาศใส่พืน้ท่ีของฝ่ายต่อต้าน และพืน้ท่ีของกลุ่ม
ไอเอส ท าให้รัฐบาลซีเรียกลบัมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครัง้ และมุง่โจมตีฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะกลุ่ม
ไอเอสท่ีมีแนวคิดทางศาสนาอย่างสุดโต่ง และมีปฏิบัติการท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง การเติบโต
อยา่งรวดเร็วของกลุม่ท าให้เกิดความร่วมมือเพ่ือปราบปรามกลุม่ไอเอส 

กองทัพของรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนของรัสเซียและอิหร่าน กองก าลังชีอะห์ท่ีเดิน
ทางเข้าไปยังซีเรีย และกองก าลงัประชาธิปไตยซีเรีย หรือเอสดีเอฟ (Syrian Democratic Forces - 
SDF) ท่ีเป็นกองก าลังร่วมระหว่างชาวเคิร์ดซีเรียและชาวอาหรับ ภายใต้การสนบัสนุนของสหรัฐฯ  
และพนัธมิตร ฝ่ายต่างๆ เหล่านีไ้ด้ร่วมปฏิบตัิการเพื่อปราบปรามกลุ่มไอเอสในซีเรีย โดยใน 
ค.ศ. 2015 กลุ่มไอเอสเสียพืน้ท่ีจากการถูกโจมตีประมาณร้อยละ 14 จากพืน้ท่ีทัง้หมดในซีเรีย 
โดยเฉพาะพืน้ที่ทางยทุธศาสตร์ที่ส าคญับริเวณชายแดนซีเรียและตรุกี อย่างเมือง ทลั อบัยาด 
(Tal Abyad) ท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัตรุกี การโจมตีทางอากาศและภาคพืน้ดินใน ค.ศ. 2015 ท าให้
กลุ่มไอเอสต้องถอนตวัออกจากเมืองทลั อบัยาด207 และจากปฏิบตัิการร่วมของกองทพัซีเรีย กองพล
ทหารราบ หน่วยพิทักษ์ชายแดน กองก าลังป้องกันประเทศ และกองก าลังป้องกันโกซาร์โต 
(Gozarto Protection Forces) ซึ่งเป็นกองก าลังทหารรักษาการณ์ในเมืองอัล - ฮาซากาห์ (al-
Hasakah) ท าให้กลุม่ไอเอสเสียพืน้ท่ีบางสว่นในเมืองอลั- ฮาซากาห์208  

ใน ค.ศ. 2016 กลุ่มไอเอสเสียพืน้ขนาดใหญ่ในเมืองอเลปโปท่ีตัง้อยู่ทางภาคเหนือของ
ซีเรีย จากปฏิบตัิการร่วมจากหลายๆ ฝ่าย ท าให้กลุ่มไอเอสเสียพืน้ท่ีในเมืองโคบานี และเมืองอลั-แบบ 
ท่ีเป็นฐานท่ีมัน่ของกลุ่มไอเอส และยงัเป็นเส้นทางหลบหนีของนกัรบจากซีเรียเข้าไปยงัตรุกีอีกด้วย 
                                                           
206 Chmaytelli, Maher; & Aboulenein, Ahmed.  (2017).  Iraq declares final victory over Islamic State.  (online). 
207 Hutt, Rosamond.  (2015).  How much territory has ISIS lost in 2015?.  (online). 
208 Aboufadel, Leith.  (2015).  Syrian Army Pushes Back at Al-Hasakah City.  (online). 
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และยงัเสียพืน้ท่ีในเมืองมนับิจ (Manbij) ท่ีตัง้อยู่ทางภาคเหนือของซีเรีย นอกจากนีก้ลุม่ไอเอสได้เสีย
พืน้ท่ีบางส่วนในเขต ชดัดาดี (Shaddadi) ซึ่งเป็นฐานท่ีมัน่สดุท้ายในเมืองอลั- ฮาซากาห์209 การเสีย
พืน้ท่ีขนาดใหญ่ และยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของกลุ่มไอเอส ท าให้กลุม่ลดอิทธิพลลง 

ใน ค.ศ. 2017 ปฏิบตัิการร่วมจากหลายฝ่ายท าให้สามารถยึดเมืองแพลไมรา (Palmyra) 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญั ต่อจากนัน้สามารถยึดเมืองอเลปโป และ
เมืองรักกา (Raqqa) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลามได้ นอกจากนีย้งัสามารถยึดเส้นทางระหว่าง
เมืองฮามาและเมืองรักกา ท่ีกลุ่มไอเอสใช้เป็นเส้นทางในการล าเลียงนกัรบและอาวุธ จนกระทัง่ใน
เดือนพฤศจิกายน กลุ่มไอเอสได้เสียเมืองดีร์ เอซ-ซอร์ (Deir ez-Zour) ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นสุดท้ายของ
กลุม่ในพืน้ท่ีรัฐอิสลาม  

จากปฏิบตัิการร่วมในการต่อต้านกลุ่มไอเอสทัง้ในอิรักและซีเรียท าให้กลุ่มไอเอสอ่อนแอ
ลง การถูกโจมตีพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของกลุ่มได้ส่งผลตอ่สถานะการเงินของกลุ่ม และการถูกท าลาย
เส้นทางล าเลียงสินค้า ท าให้กลุ่มประสบกับปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างพืน้ท่ี ซึ่งส่งผลต่อการ
เคล่ือนย้ายอาวุธ นักรบ และเงินทุนของกลุ่ม สิ่งเหล่านีส้่งผลให้ปฏิบตัิการทางทหารลดลงไปด้วย 
ประกอบกับการโดนโจมตีพร้อมกันในหลายๆ พืน้ท่ีทัง้ในอิรักและซีเรีย ท าให้พืน้ท่ีของกลุ่มลดลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเสียเมืองรักกา และเมืองดีร์ เอซ-ซอร์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีส าคญัของรัฐอิสลาม 
น าไปสูก่ารล่มสลายของรัฐอิสลาม ท่ีเป็นรัฐในอดุมคติและเป็นเปา้หมายของกลุ่มไอเอส อย่างไรก็ดี 
แม้ว่ากลุ่มไอเอสจะเสียรัฐอิสลาม และลดบทบาทในอิรักและซีเรียลงไป แต่กลุ่มไอเอสยังคงมี
ปฏิบตักิารอยูใ่นบางพืน้ท่ี   
  

 

   

 

 

 

 

                                                           
209 ANF News.  (2016).  SDF Commander: Shaddadi Operation Brings Closer the End of ISIS.  (online). 
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ภาพประกอบ 20 พืน้ท่ีภายใต้การยดึครองของกลุ่มไอเอสใน ค.ศ. 2015 และค.ศ. 2017 
ท่ีมา : BBC.  (2018).  Islamic State and the Crisis in Iraq and Syria in Maps. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 6 
สรุป 

 

การศึกษาเร่ือง พัฒนาการของกลุ่มไอเอส ( IS) ในอิรักและซีเรีย ค.ศ. 2006-2017 มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาพฒันาการของกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรีย ระหว่าง ค.ศ. 2006-2017 และ
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพัฒนาการและการด ารงอยู่ของกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรีย ซึ่งพบว่า 
พัฒนาการของกลุ่มไอเอส ในอิรักและซีเรียสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ ช่วงท่ีหนึ่ง ค.ศ. 2006-
2010 ช่วงท่ีสอง ค.ศ. 2010-2014 และช่วงท่ีสาม ค.ศ. 2014-2017 ซึ่งแต่ละช่วงของพฒันาการได้มี
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของกลุม่ด้วย 

 
พัฒนาการของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย ระหว่าง ค.ศ. 2006-2017 

ใน ค.ศ. 2014 กลุ่มไอเอสประกาศตัง้รัฐอิสลาม พร้อมขยายปฏิบตัิการทางทหารและส่ือ
สงัคมไปยงั ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ท าให้เป็นท่ีเข้าใจกนัว่า กลุ่มไอเอสนัน้เกิดขึน้ใน ค.ศ. 2014 แต่ท่ี
จริงแล้ว กลุ่มไอเอสได้มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน ตัง้แต่ช่วงสงครามอิรัก ค.ศ. 2003 อบู มูสอบั 
อลั-ซอร์กาวี (Abu Musab al-Zarqawi) ผู้ก่อตัง้กลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนี ท่ีต่อมาพฒันาเป็นกลุ่ม
ไอเอส ได้เร่ิมเข้าไปมีบทบาทในอิรักเพ่ือต่อสู้กบัสหรัฐฯ และชาติพนัธมิตร โดยซอร์กาวีได้รวบรวม
นกัรบมูญาฮิดีนขึน้เป็นกลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-ญิฮาด และรวมกลุ่มติดอาวุธหลายๆ กลุ่มใน
อิรักขึน้เป็นเครือข่ายติดอาวธุเพื่อตอ่ต้านสหรัฐฯ ปฏิบตัิการของกลุ่มกลุ่มญะมาอตั อลั-เตาฮีด วลั-
ญิฮาดในอิรักขยายตวัอย่างรวดเร็ว ต่อมาใน ค.ศ. 2004 ได้เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น กลุ่มตนัซิม กออิดะ 
อัล-ญิฮาด ฟี บีลาด อัล-รอฟีดาน โดยมีเป้าหมายโจมตีกองก าลังความมั่นคงอิรัก และสหรัฐฯ 
ปฏิบตัิการของกลุ่มท่ีใช้ความรุนแรงท าให้เกิดการตอ่ต้านจากชาวอิรัก และซอร์กาวีถกูขึน้บญัชีเป็น
ผู้ก่อการร้ายของสหรัฐฯ น าไปสู่การโจมตีจากสหรัฐฯ เพ่ือปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในอิรัก และท า
ให้ซอร์กาวีเสียชีวิตลง ใน ค.ศ. 2006 ซึ่งถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของกลุ่ม ผู้ วิจยัจึงแบ่งช่วงเวลา
กลุม่ไอเอสออกเป็น 3 ชว่งตามการเปล่ียนแปลงของกลุม่  

ชว่งท่ีหนึ่งคือ ค.ศ. 2006-2010 หลงัจากซอร์กาวีเสียชีวิตลง ผู้น าท่ีขึน้มาใหม่คือ อบ ูโอมาร์ 
อัล-บัฆดาดี (Abu Omar al-Baghdadi) ได้พยายามปรับภาพลักษณ์ของกลุ่มให้มีความเป็นอิรัก
มากขึน้ และควบรวมกลุ่มติดอาวธุท่ีมีแนวคิดคล้ายๆ กนัขึน้เป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก หรือไอเอสไอ 
(Islamic State - ISI) โดยมีเป้าหมายเพ่ือต่อต้านสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร รวมไปถึงมุสลิมชีอะห์
และซุนนีท่ีเห็นต่าง ปฏิบัติการของกลุ่มไอเอสไอท่ีเน้นการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพ ซึ่งสร้างความ
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เสียหายจ านวนมาก ท าให้เกิดการตอ่ต้านจากประชาชนอิรัก ภายใต้การสนบัสนนุทางการเงินจาก
สหรัฐฯ นอกจากนีส้หรัฐฯ ยงัใช้การโจมตีทางอากาศใส่ฐานท่ีมัน่ของกลุ่ม เป็นผลให้ผู้น าระดบัสูง
และสมาชิกเสียชีวิต ใน ค.ศ. 2010 ท าให้สถานภาพของกลุม่ไอเอสไอคอ่นข้างออ่นแอ  

ช่วงท่ีสองคือ ค.ศ. 2010-2014 จากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ท าให้กลุ่มไอเอสไอ
สญูเสียผู้น าและสมาชิก รวมไปถึงท่ีมัน่ของกลุ่มในอิรัก ผู้น าท่ีขึน้มาใหม่อย่าง อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี 
(Abu Bakr al-Baghdadi) มีนโยบายเร่งฟืน้ฟูความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยช่วยเหลือสมาชิกท่ีถูกจับ
ออกจากเรือนจ า และเร่งระดมนกัรบให้เข้าร่วมกบักลุ่มไอเอสไอ นอกจากนีก้ารท่ีสหรัฐฯ ถอนทหาร
ออกจากอิรักก็เป็นโอกาสให้กลุม่ไอเอสไอสามารถขยายปฏิบตัิการทางทหารออกไปยงัหลายๆ พืน้ท่ี
ในอิรัก และขยายเข้าไปในซีเรียด้วย โดยอาศยัสถานการณ์ความวุ่นวายในซีเรีย เข้าไปตัง้ฐานท่ีมัน่ 
และประกาศเปล่ียนช่ือกลุ่มไปเป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย หรือไอซิส ( Islamic State of 
Iraq and Syria - ISIS) มีเป้าหมายเพ่ือโค่นล้มการปกครองของประธานาธิบดี บาชาร์ อลั-อสัซาด 
(Bashar al-Assad) ขณะเดียวกันกลุ่มไอซิสก็โจมตีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียเช่นกัน ปฏิบตัิการของ
กลุ่มไอซิสขยายตวัอย่างรวดเร็วจนสามารถยึดพืน้ท่ีขนาดใหญ่ทัง้ในอิรักและซีเรียได้ จนน าไปสู่
การประกาศตัง้รัฐอิสลาม และมี อบ ู บกัร อลั-บฆัดาดี เป็นคอลีฟะห์หรือกาหลิบ มีการน า
กฎหมายชารีอะห์มาบงัคบัใช้อย่างเข้มงวดในพืน้ท่ีรัฐอิสลาม นอกจากนีไ้ด้ประกาศเปล่ียนช่ือกลุ่ม
เป็น กลุม่รัฐอิสลาม หรือไอเอส (Islamic State - IS)  

ช่วงท่ีสามคือ ค.ศ. 2014-2017 จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของกลุ่มไอเอสในอิรักและ
ซีเรีย รวมไปถึงการขยายปฏิบตัิการทางทหาร และอดุมการณ์ของกลุ่มออกไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ ท าให้
เกิดความหวาดกลัวและเกิดปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ือมุ่งปราบปรามกลุ่มไอเอส 
ในช่วงเวลานี ้เป็นช่วงท่ีกลุ่มไอเอสเผชิญกบัการโจมตีในหลายๆ พืน้ท่ี และเร่ิมเสียพืน้ท่ีภายใต้การ
ยึดครอง โดยเฉพาะเมืองรักกา (Raqqa) ท่ีเป็นเมืองหลวงของรัฐอิสลาม จนในท่ีสุด ค.ศ. 2017 
รัฐอิสลามท่ีกลุม่สถาปนาขึน้ได้ลม่สลายลง ท าให้กลุม่ไอเอสลดบทบาทลงในอิรักและซีเรีย 

จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าพฒันาการของกลุ่มไอเอสทัง้ 3 ช่วงนัน้ได้แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มตัง้แต่ การเร่ิมก่อตัง้กลุ่มไอเอสไปจนถึงการลดบทบาทของกลุ่มในอิรักและ
ซีเรีย โดยในช่วงแรกนัน้ ถือเป็นช่วงเร่ิมสร้างความเข้มแข็งและความมัน่คง จากการรวบรวมนกัรบ
จากกลุ่มติดอาวุธต่างๆ แต่ในช่วงนีก้ลุ่มไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนกั เพราะเผชิญการโจมตีจาก
ภายนอก ในช่วงท่ีสอง ถือเป็นช่วงท่ีกลุ่มมีความเข้มแข็งมาก สามารถยึดครองพืน้ท่ีในอิรักและซีเรีย
ได้เป็นจ านวนมาก มีเงินทนุมหาศาล ท าให้เป็นกลุม่ตดิอาวธุท่ีร ่ารวยท่ีสดุ จนน าไปสูก่ารประกาศตัง้
รัฐอิสลามซึ่งเป็นเปา้หมายสงูสดุของกลุ่ม จึงอาจกล่าวได้ว่า ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงรุ่งเรืองของกลุ่ม
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ไอเอส และในช่วงท่ีสาม ถือเป็นช่วงท่ีกลุ่มเร่ิมลดบทบาทลงจากการโดนโจมตีและจากปัญหา
ภายในของกลุ่ม เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มอย่างการตัง้รัฐอิสลามได้ถูกท าลายลง ท าให้ช่วงเวลา
ดงักลา่วนี ้อิทธิพลของกลุม่ไอเอสในอิรักและซีเรียลดลงอย่างเห็นได้ชดั 

นอกจากนี ้การเปล่ียนช่ือกลุ่มในช่วงเวลาต่างๆ ยังแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์และ
เป้าหมายของกลุ่มท่ีเพิ่มมากขึน้ กล่าวคือ ใน ค.ศ. 2006 ได้ปรากฏช่ือ กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการตัง้รัฐอิสลามในพืน้ท่ีอิรัก ใน ค.ศ. 2013 กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก 
ได้เปล่ียนช่ือเป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย การเปล่ียนช่ือนีแ้สดงให้เห็นว่า เป้าหมายของ
กลุ่มในการตัง้รัฐอิสลามได้ขยายออกจากอิรักไปยงัซีเรีย และ ใน ค.ศ. 2014 กลุม่รัฐอิสลามแห่งอิรัก
และซีเรีย ได้เปล่ียนช่ือเป็น กลุ่มรัฐอิสลาม ในครัง้นีถื้อเป็นการเปล่ียนช่ือครัง้สดุท้ายของกลุ่ม แสดง
ให้เห็นวา่ เปา้หมายในการตัง้รัฐอิสลามได้ขยายออกไปอยา่งไมจ่ ากดัขอบเขต 

 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดขึน้และลดบทบาทของกลุ่มไอเอส 

พฒันาการของกลุ่มไอเอสตัง้แต่การเกิดขึน้และการลดบทบาทลงในอิรักและซีเรีย ตัง้แต ่
ค.ศ. 2006-2017 ล้วนมีปัจจยัแวดล้อมท่ีสนบัสนนุตอ่การเปล่ียนแปลงเหล่านี ้

ตัง้แต่ ค.ศ. 2003 ท่ีสหรัฐฯ ใช้ก าลังทางทหารบุกเข้าไปยังอิรัก ได้ท าให้เกิดการต่อต้าน
จากประชาชนในพืน้ท่ี น าไปสู่การหลั่งไหลของนักรบจากท่ีต่างๆ ในตะวนัออกกลางเข้าไปยังอิรัก
เพ่ือตอ่ต้านการยึดครองของสหรัฐฯ รวมถึงซอร์กาวีท่ีได้รับการสนบัสนุนทางการเงินจาก โอซามะ 
บิน ลาเดน (Osama bin Laden) ผู้น ากลุ่มอลักออิดะห์ ได้เดินทางเข้าไปยงัอิรักเพ่ือร่วมปฏิบตัิการ
ต่อต้านสหรัฐฯ ด้วย เป้าหมายของซอร์กาวีในการต่อสู้ เพ่ือชาวอิรัก ท าให้ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนชาวอิรัก โดยเฉพาะชาวซุนนีเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ การเกิดสงครามกลางเมืองใน
อิรัก ท่ีเป็นความขัดแย้งทางส านักคิดระหว่างซุนนีและชีอะห์ โดยมีสาเหตุมาจาก การด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลชีอะห์ท่ีกีดกนัชาวซุนนี จึงน าไปสูก่ารเกิดสงครามกลางเมืองขึน้ ด้วยเหตนีุจ้งึท า
ให้กลุ่มติดอาวุธของซอร์กาวีได้รับการสนับสนุนจากชาวซุนนีเป็นจ านวนมาก จากการประกาศ
จดุยืนในการต่อสู้กับสหรัฐฯ กองก าลงัความมัน่คงอิรัก ชาวชีอะห์ และชาวเคิร์ด กลุ่มติดอาวุธของ
ซอร์กาวีถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความสุดโต่งและปฏิบตัิการด้วยความรุนแรง น าไปสู่การต่อต้านจาก
สหรัฐฯ และประชาชนอิรัก ท าให้สหรัฐฯ ใช้การโจมตีทางอากาศใส่ฐานท่ีมัน่ของซอร์กาวี รวมถึงให้
การสนบัสนนุทางการเงินแก่กลุ่มติดอาวธุในอิรักท่ีเห็นตา่งกบัซอร์กาวี ให้โจมตีพืน้ท่ีและเหลา่นกัรบ
ของซอร์กาวี การโจมตีครัง้นีท้ าให้ซอร์กาวีเสียชีวิตลง  
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การเสียชีวิตของซอร์กาวี ใน ค.ศ. 2006 ถือได้ว่าเป็นจดุเปล่ียนของกลุ่ม ผู้น าท่ีขึน้มาใหม่
ได้ควบรวมกลุ่มต่างๆ ในเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธท่ีซอร์กาวีเคยสร้างไว้ขึน้เป็น กลุ่มรัฐอิสลามแห่ง
อิรัก หรือไอเอสไอ แต่กลุ่มไอเอสไอก็เผชิญปัญหาเดียวกับในสมัยของซอร์กาวีคือ การโจมตีจาก
สหรัฐฯ กองก าลงัความมัน่คงอิรัก และกลุ่มติดอาวุธท่ีเห็นต่าง ท าให้ ใน ค.ศ. 2010 ผู้น ากลุ่มไอเอสไอ
เสียชีวิต และสมาชิกบางส่วนถูกจับ การโจมตีครัง้นีท้ าให้กลุ่มไอเอสไอท่ีอยู่ในช่วงก าลังฟื้นตัว
กลบัไปอ่อนแออีกครัง้ หลงัการเสียชีวิตของผู้น ากลุ่ม ผู้น าท่ีขึน้มาใหม่อย่าง อบู บกัร อลั-บฆัดาดี 
ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การเติบโตของกลุม่ 

อบู บกัร อลั-บฆัดาดี ได้วางยุทธศาสตร์ในการเร่งฟืน้ฟูกลุ่มคือ การช่วยสมาชิกออกจาก
เรือนจ า และการระดมนกัรบ ท าให้กลุ่มไอเอสไอมีนกัรบท่ีสามารถปฏิบตัิการในหลายๆ พืน้ท่ีพร้อม
กนัได้ ประกอบกับบุคลิกของ อบู บกัร อลั-บฆัดาดี ท่ีมีความเป็นผู้น า สามารถชกัจูงคนให้เข้าร่วม
ปฏิบัติการได้ นอกจากนี ้ใน ค.ศ. 2011 สหรัฐฯ ได้ถอนทหารออกจากอิรัก ท าให้กลุ่มไอเอสไอ
สามารถขยายปฏิบตัิการได้มากขึน้ กลุ่มเร่ิมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ จนสามารถควบคุมพืน้ท่ี
ส าคัญของอิรักไว้ได้ จนกระทั่ง ใน ค.ศ. 2011 ซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองท่ีเป็นผลจากกระแส
อาหรับสปริง (Arab Spring) ซึ่งเป็นความขดัแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลซีเรีย กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาล 
สถานการณ์ความขดัแย้งได้รุนแรงมากขึน้ เกิดการหลัง่ไหลของนกัรบมุสลิมเข้าไปยงัซีเรียเพ่ือร่วม
ปฏิบตัิการโคน่ล้มระบอบการปกครองของประธานาธิบดี บาชาร์ อลั-อสัซาด จากความขดัแย้งนีท้ า
ให้กลุม่ไอเอสไอได้ขยายตวัจากอิรักเข้าไปยงัซีเรีย ด้วยความชว่ยเหลือจากกลุม่ติดอาวธุในซีเรีย 

การเข้าไปยงัซีเรียของกลุ่มไอเอสไอ โดยใช้สถานการณ์ความวุ่นวายในซีเรียเป็นช่องว่าง
เพ่ือตัง้ฐานท่ีมั่นของตน และมีปฏิบตัิการทางทหารจนสามารถยึดเมืองส าคญัอย่างเมืองรักกาได้
และขยายการยึดครองไปยงัเมืองอ่ืนๆ ของซีเรีย และประกาศเปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น กลุม่รัฐอิสลามแห่ง
อิรักและซีเรีย หรือไอซิส ใน ค.ศ. 2013 เมื่อฐานก าลงัของตนในซีเรียเข้มแข็งแล้ว อบ ูบกัร อลั-
บฆัดาดี จึงขยายปฏิบตัิการกลบัไปยงัอิรักเพ่ือยึดพืน้ท่ีทางเหนือไล่ลงมายงัตอนกลางของอิรัก ซึ่ง
พืน้ท่ีเหล่านีมี้ชาวซุนนีอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัอย่าง น า้มนั เป็น
ท่ีตัง้โรงกลัน่น า้มนัขนาดใหญ่ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีเข่ือนผลิตไฟฟ้าตัง้อยู่ และเป็นพืน้ท่ีชายแดนอิรักและ
ซีเรีย ท าให้กลุม่ไอซิสสามารถเคล่ือนย้ายก าลงัพลและอาวธุข้ามชายแดนได้อย่างเสรี 

การยึดพืน้ท่ีของกลุ่มไอซิส นอกจากความส าคญัทางด้านยุทธศาสตร์แล้ว ยงัเป็นแหล่ง
สร้างรายได้มหาศาลให้กบักลุ่ม ซึ่งรายได้จ านวนมากนีถ้กูใช้ในปฏิบตัิการทางทหาร ถือเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งผลตอ่จ านวนปฏิบตัิการของกลุ่ม เม่ือกลุ่มไอซิสสามารถยึดพืน้ท่ีได้เป็นจ านวนมากแล้ว 
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จึงประกาศตัง้รัฐอิสลาม และเปล่ียนช่ือเป็น กลุ่มรัฐอิสลาม หรือไอเอส ใน ค.ศ. 2014 การประกาศ
ตัง้รัฐอิสลามของกลุ่มไอเอสได้ดึงดดูนักรบมุสลิมให้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ซึ่งนกัรบบางส่วนนั น้
ใฝ่ฝันถึงยุครุ่งเรืองของศาสนาอิสลามท่ีปกครองโดยรัฐอิสลามแบบในอดีต นกัรบบางส่วนเข้าร่วม
เพราะการโฆษณาชวนเช่ือของกลุ่มถึงสิ่งตอบแทนหากเข้าร่วมกับไอเอส ซึ่งการโฆษณาชวนเช่ือนี ้
ท าให้กลุม่ระดมนกัรบได้มากยิ่งขึน้ 

การใช้ส่ือถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้กลุ่มสามารถระดมนักรบจากทั่วโลกได้ และยังเป็น
เคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มอีกด้วย กลุ่มไอเอสใช้ส่ือเพ่ือโฆษณาชวนเช่ือถึงสิ่งตอบ
แทน หากเข้าร่วมกับกลุ่มไอเอส และการมีชีวิตท่ีดีขึน้หากเดินทางเข้าไปยงัรัฐอิสลาม โดยชวนเช่ือ
ถึงความสะดวกสบาย และได้รับผลตอบแทนจ านวนมากทัง้ท่ีเป็นเงินสด และทรัพย์สิน กลุ่มไอเอส
ยงัใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอภาพความรุนแรงของปฏิบตัิการ รวมถึงเรียกร้องข้อตอ่รอง และ
คา่ไถ่ตวัประกนัท่ีกลุม่ไอเอสจบัมาอีกด้วย ดงันัน้การใช้ส่ือจึงเป็นปัจจยัในการแพร่ขยายอิทธิพลของ
กลุม่ทัง้ในด้านปฏิบตักิารทางทหารและอดุมการณ์ 

การขยายตวัอยา่งรวดเร็วและความนา่กลวัของกลุม่ไอเอสนัน้ ได้ท าให้เกิดการตอ่ต้านจาก
หลายฝ่าย จนน าไปสู่ปฏิบัติการร่วมเพ่ือปราบปรามกลุ่มไอเอส ขณะเดียวกันก็ถือได้ว่า เป็นการ
แข่งขนัของชาตมิหาอ านาจในการเข้าไปมีบทบาทในตะวนัออกกลาง การเข้าไปของชาติมหาอ านาจ
โดยร่วมมือกับชาติต่างๆ ในตะวันออกลาง เพ่ือโจมตีกลุ่มไอเอส เป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลด
บทบาทของกลุ่มไอเอสในอิรักและซีเรีย นอกจากนี ้การขยายปฏิบตักิารอยา่งรวดเร็วและพร้อมๆ กนั
ในหลายพืน้ท่ีของกลุ่มไอเอส ท าให้นกัรบของกลุ่มต้องกระจายไปยงัท่ีต่างๆ เพ่ือปฏิบตัิการ ท าให้
เม่ือโดนโจมตี กลุ่มไอเอสจึงไม่สามารถรักษาพืน้ท่ีภายใต้การยึดครองไว้ได้ จึงท าให้กลุ่มไอเอสลด
บทบาทลงในท่ีสดุ 

ถึงแม้ว่า กลุ่มไอเอสจะลดบทบาทลง และเสียรัฐอิสลามท่ีเป็นเป้าหมายของกลุ่มไป แต่
กลุ่มไอเอสไม่ได้สิน้สุดลงตามไปด้วย กลุ่มไอเอสยังคงมีปฏิบัติการในบางพืน้ท่ี เช่น การโจมตี
เมืองซวัยดา (Sweida) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 เมืองดังกล่าวอยู่ภายใต้การปกครองของ
รัฐบาลซีเรีย และตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของซีเรีย โดยกลุ่มไอเอสใช้การระเบิดพลีชีพ และ
การบุกโจมตีท าให้มีผู้ เสียชีวิตมากกว่า 200 คน นอกจากนี ้กลุ่มไอเอสยงัมีปฏิบตัิการในประเทศ
ต่างๆ อย่างเช่น การโจมตีที ่ศรีลงักา ใน ค.ศ. 2019 กลุ่มไอเอสได้อ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตใุน
เทศกาลอีสเตอร์ ซึง่ท าให้มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 320 คน  

กลุ่มไอเอสได้อ้างว่า การโจมตีในท่ีต่างๆ นีเ้พ่ือตอบโต้ปฏิบตัิการร่วมของนานาชาติท่ีมุ่ง
ปราบปรามกลุ่มไอเอส โดยเฉพาะ การโจมตีพืน้ที่ของกลุ่มไอเอสในเมืองฮาจิน (Hajin) ทาง
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ภาคตะวนัออกของซีเรีย ท าให้กลุ่มไอเอสเสียพืน้ท่ียึดครองขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในซีเรีย ซึ่งการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มไอเอสนีท้ าให้นานาชาติเร่งปราบปรามกลุ่มไอเอสให้หมดไป จนกระทั่ง ใน 
ค.ศ. 2019 กองก าลังประชาธิปไตยซีเรีย หรือ เอสดีเอฟ (Syrian Democratic Forces - SDF) ท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ สามารถโจมตีพืน้ท่ีสุดท้ายของกลุ่มไอเอสบริเวณหมู่บ้านบากูซ 
(Baghuz) และประกาศชยัชนะในการกวาดล้างกลุ่มไอเอสออกไปจากซีเรียได้ส าเร็จ ถึงแม้ว่า กลุ่ม
ไอเอสจะเสียพืน้ท่ีทัง้หมดในอิรักและซีเรีย แตก่ลุ่มไอเอสยงัคงมีตวัตนอยู่ในลกัษณะของการสร้าง
เครือขา่ยเพ่ือท าสงครามกองโจร และอาจรวมตวัขึน้เป็นกลุม่ติดอาวธุอีกครัง้  

เหตกุารณ์ท่ีส่อเค้าวา่ท าให้กลุ่มไอเอสกลบัมามีตวัตนอีกคือ การท่ีตรุกีโจมตีพืน้ท่ีของชาว
เคร์ิด บริเวณทางเหนือของซีเรีย ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 2019 ซึง่พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นท่ีตัง้ของคา่ยกกักนั
สมาชิกไอเอสท่ีถูกจับเป็นจ านวนมาก การโจมตีของตุรกีอาจท าให้นักรบกลุ่มไอเอสหลุดออกจาก
ค่ายกักกัน และรวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติการ แต่ลู่ทางของกลุ่มไอเอสยังดูไม่แน่นอนเม่ือหน่วย
ปฏิบตัิการพิเศษสหรัฐฯ โจมตีพืน้ท่ีหลบภยัของ อบ ูบกัร อลั-บฆัดาดี ผู้น ากลุ่มไอเอสในหมู่บ้าน
บาริชา (Barisha) จงัหวดัอิดลิบของซีเรีย เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม ค.ศ. 2019 ปฏิบตัิการดงักล่าวนี ้ท า
ให้ อบู บักร อัล-บฆัดาดีเสียชีวิตจากการจุดระเบิดฆ่าตวัตาย อบู อิบราฮิม อัล-ฮาเชมิ อัล-กูราชิ 
(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi) ชาวอิรักท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นผู้น าคนใหม่ของกลุ่ม
ไอเอส อาจจะพยายามฟืน้ฟูความเข้มแข็งของกลุ่มขึน้อีกครัง้ โดยรวบรวมนกัรบกลุ่มไอเอสท่ีกระ
จายตวัอยู่ทัว่โลกเพ่ือปฏิบตัิการทางทหาร ผู้ วิจยัจึงคาดว่า หากกลุ่มไอเอสสามารถฟืน้ตวัขึน้ได้อีก 
อาจพฒันาไปเป็นกลุ่มติดอาวธุท่ีมีขนาดและเปา้หมายท่ีใหญ่กวา่เดิม และมีปฏิบตัิการท่ีรุนแรงมาก
ยิ่งขึน้ในอนาคต 
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