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สถานการณ์กลุ่ม ISIS 
ปจจบุนักลุม ISIS ไดเขายึดครองพืน้ทีบ่างสวนในประเทศอริกั

และซีเรีย และอยูเบื้องหลังการกอเหตุวินาศกรรมโจมตีในอีก
หลายประเทศ (ตูนีเซีย อียิปต ลิเบีย ไนจีเรีย ฯลฯ) ประกอบกับ
ปฏิบัติการทางทหารเพื่อปราบปรามกลุม ISIS ของกองกําลัง
นานาชาติไมประสบความสําเรจ็เทาที่ควร จึงสงผลทําใหกลุม ISIS 
กลายเปนกลุมกอการรายที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลก ณ 
ปจจุบันน้ี และดวยเหตุน้ีจึงทําใหมีผูนําเสนอแนวความคิดที่จะ
เปดการเจรจากับกลุม ISIS ซึ่งแนนอนวาแนวคิดดังกลาวมีทั้ง
กลุมที่เห็นดวยและไมเห็นดวย กลาวคือ 

กลุมที่เห็นดวยมองวาประเทศผูขัดแยง (อิรักและซีเรีย) 
ควรพิจารณาถึงแนวทางและความเปนไปไดที่จะเปดการเจรจา
กับกลุม ISIS เพื่อแกไขปญหาดานมนุษยธรรมและยุติความรุนแรง
ที่เกิดข้ึน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกนัมากข้ึน 
จากน้ันจงึจะคอยๆ พฒันาไปสูการเจรจาทางการเมืองตามลําดับ 
ซึ่งกลุมทีเ่หน็ดวยเช่ือวาการเคลือ่นไหวของกลุม ISIS มวัีตถุประสงค
ทางการเมอืงอยูเบือ้งหลงั 

สวนกลุมทีไ่มเหน็ดวย มองวากลุม ISIS ไมใชกลุมเคลือ่นไหว
ทางการเมอืง หรอืกลุมเคลือ่นไหวทางศาสนา (มุสลิมนิกายซุนนีย) 
แตเปนกลุมอาชญากรรมที่นิยมใชความรุนแรงจัดการกับฝาย
ตรงกันขามที่มแีนวคิดไมตรงกนั และประเทศผูขัดแยง (อิรักและ
ซีเรีย) ไมควรเจรจาตอรองกับกลุม ISIS เพราะจะทําใหถูกมองวา
เปนการใหความสําคัญกับกลุม ISIS มากจนเกินไป  

 

บทวิเคราะห์ 
ด้านการเมอืงและความมนัคง 

การเปดเจรจากับกลุม ISIS จะสงผลทําใหรัฐบาลของ
ประเทศอริกั ซเีรยี และประเทศอืน่ๆ ทราบถึงปมปญหาความขัดแยง
และความตองการที่แทจริงของกลุม ISIS อีกทั้งยังอาจจะทําให
สถานการณการกอความไมสงบ (การตอสูดวยอาวุธ การจับตัว
ประกัน และการกอวินาศกรรม) ในประเทศตางๆ ลดนอยลง 
หรือยุติลงเปนการถาวร หากกระบวนการเจรจาสามารถหา
ขอตกลงรวมกนัได กจ็ะสงผลใหการเมอืงของประเทศตางๆ เหลาน้ัน 
มีความเขมแข็งและมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะทําใหประเทศมี
ความมั่นคงมากข้ึนตามไปดวย 
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วันน้ีเราทุกคนตางก็รูจักกลุม ISIS ที่ยังคงปฏิบัติการสังหารตัวประกันดวยวิธีการที่โหดเหี้ยม และโดย
สวนใหญเจาหนาที่รัฐก็ยังคงไมสามารถชวยเหลือตัวประกันเหลาน้ันไวได จนหลายฝายเริ่มต้ังคําถามวาถึง
เวลาแลวหรือยัง ทีอ่ิรักและซีเรียจะเปดการเจรจากับกลุม ISIS 

การเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS ทางออกของปัญหาในอิรักและซีเรีย 
      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมันคง      ฉบับที  ๒๒/๕๘   (๑๖ - ๓๑ ส.ค.๕๘) 



แตหากประเทศทีก่ลุม ISIS เคลือ่นไหวอยู ไมมกีารพจิารณาถึง
แนวทางการแกไขปญหาดวยสันติวิธี (การเปดเจรจา) และมุงไปที่
การใชยุทธวิธีทีร่นุแรงแบบเดิมๆ กลาวคือ การใชปฏิบติัการทางทหาร
เขาปราบปรามกลุม ISIS แตเพยีงอยางเดียวตอไปเรือ่ยๆ น้ัน ก็จะย่ิง
สงผลทําใหสถานการณความขัดแยงในประเทศน้ันๆ เลวรายลงตอเน่ือง 
และในที่สุดอาจตกอยูในภาวะสงครามเชนเดียวกับประเทศอิรัก
และซีเรีย ซึ่งจะสงผลตอเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ
เหลาน้ันดวย  
 

ด้านเศรษฐกจิ 
การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางรฐับาลของประเทศอริกั

และซเีรยีกบักลุม ISIS ดวยสนัติวิธี (การเปดเจรจา) น้ัน อาจชวยทําให
สถานการณความรุนแรงของทั้งสองประเทศกลับคืนสูสภาวะปกติ 
ซึ่งจะสงผลดานบวกตอระบบเศรษฐกิจ อันเปนกลไกหลักสําคัญใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง กลาวคือ หากการสงออกและ
นําเขาสินคาสามารถดําเนินการไดตามปกติ ก็จะสามารถชวยสราง
ความเช่ือมัน่ดานการคาและการลงทนุใหแกนักลงทนุตางชาติทีส่นใจ
จะเดินทางเขาไปลงทุนในประเทศอิรักและซีเรียมากข้ึน เปนตน 

แตหากการเปดเจรจากับกลุม ISIS ยังไมเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรม น้ันก็หมายความวาปญหาความขัดแยงและสถานการณ
ความรุนแรงในประเทศอิรักและซีเรียจะยังคงดําเนินตอไปเรื่อยๆ 
และยังไมมีทาทีที่จะยุติลง ซึ่งอาจสงผลทําใหการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศตองหยุดชะงักลง เชน การสงออก
และนําเขาสินคาไมสามารถดําเนินการตอไปได นักลงทุนตางชาติ
ที่มีความสนใจจะเขามาลงทุนในประเทศทั้งสองขาดความเช่ือมั่น 
และรัฐบาลไมมีรายไดที่เพียงพอตอการบริหารประเทศ เปนตน   
 

ด้านสงัคมจติวทิยา 
ปญหาการกอความไมสงบและการสูรบระหวางทหาร

รฐับาลอริกัและซเีรยีกบักลุม ISIS ทําใหประชาชนของทัง้สองประเทศ
ที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่การสูรบไดรับผลกระทบอยางมาก (การ
ดําเนินชีวิตเปนไปอยางยากลําบาก) การเคลื่อนไหวของกลุม ISIS 
นอกจากจะสรางความเสยีหายตอชีวิต ทรพัยสนิ และสิง่สาธารณูปโภค
พื้นฐานในวงกวางแลว ยังสงผลทางดานจิตวิทยา (สภาพจิตใจ) 
ตอประชาชนใหมีความรูสึกวิตกกังวลและหวาดกลัวกลุม ISIS 
อยางตอเน่ืองดวย 

แตถาหากรัฐบาลอิรักและซีเรียเปดเจรจากับกลุม ISIS จะ
สงผลทําใหเหตุการณกอความไมสงบและการสูรบระหวางทหารรฐับาล
กบักลุม ISIS ยุติลงเปนการช่ัวคราว ซึง่หากการเจรจาระหวางทัง้สองฝาย
ประสบผลสําเรจ็และสามารถบรรลขุอตกลงรวมกนั หรอืมแีนวทางในการ
แกไขปญหารวมกันได กจ็ะสงผลดีตอประชาชนของทั้งสองประเทศ 
กลาวคือ ประชาชนสามารถกลับมาใชชีวิตไดตามปกติ (กิจวัตร 
 

ประจําวัน) โดยที่ไมตองรูสึกหวาดระแวงหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณการสูรบและการกอวินาศกรรมเหมือนที่ผานมา ทาํให
คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศอิรักและ
ซีเรียดีข้ึนตามลําดับ 
 

ผลกระทบต่อไทย 
หากกระบวนการเปดเจรจาระหวางรัฐบาลอิรักและซีเรีย

กับกลุม ISIS เกิดข้ึนจริงอยางเปนรูปธรรม จะสงผลดานบวกตอ
ประเทศไทย กลาวคือ จะชวยผอนคลายความวิตกกงัวลหรอืหวาดระแวง
ของประชาชนเกี่ยวกับการเขามากอความไมสงบในประเทศไทย 
นอกจากน้ียังจะทําใหการสงออกและนําเขาสนิคาระหวางไทย – อริกั 
และไทย – ซีเรีย สามารถดําเนินตอไปไดตามปกติ เปนตน 
 

ขอ้พจิารณาเพมิเตมิ 
ถึงแมวากลุม ISIS จะมเีปาหมายทีชั่ดเจนเพือ่กอต้ัง “รฐัอสิลาม” 

เพื่อปกครองตนเอง แตกลุม ISIS ตองตระหนักรูวา “รัฐอิสลาม” 
ไมสามารถดํารงอยูไดอยางโดดเด่ียว (หากถูกประชาคมโลกควํ่าบาตร) 
สวนฝายรัฐบาลอิรัก ซีเรีย และประเทศที่ใหการสนับสนุนจะตอง
ตระหนักรูเชนกนัวา ถึงแมจะใชกําลงัจนสามารถสงัหารผูนํากลุม ISIS 
(อาบ ูบาการ อลั-บกัหดาดี) ไดสําเรจ็ แตกม็ไิดหมายความวากลุม ISIS 
จะลมสลายหมดไป เพราะเมือ่ผูนํากลุมคนปจจุบันเสียชีวิตไปก็จะมี
ผูนํากลุมคนใหมข้ึนมาแทนที่  

ฉะน้ัน แนวคิดเกีย่วกบัการเปดเจรจากบักลุม ISIS จงึนาจะเปน
ทางออกทีดี่สําหรบัทกุฝาย ถึงแมวาอาจจะตองใชระยะเวลายาวนาน
กวา ๒๐ ป เหมือนเชนวิกฤตการณนิวเคลียรในประเทศอิหราน 
แตในทีส่ดุปญหาดังกลาวกส็ามารถตกลงรวมกันได ซึ่งการมีแนวคิด
ที่จะเปดเจรจากับกลุม ISIS ถือเปนจุดเริ่มตนของการแกไขปญหา
ที่ดี ถึงแมวาจะเปนเรือ่งที่ยุงยาก มีโอกาสความเปนไปไดนอย และ
ตองอาศัยความรวมมือหลายฝายก็ตาม (อิรัก, ซีเรีย, กลุม ISIS, 
องคกร OIC, สันนิบาตอาหรับ, EU, UN, ฯลฯ) และหากการเปด
เจรจาเกิดข้ึนจริงอาจถือไดวาเปนหน่ึงในจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ
ประเทศอิรัก ซีเรีย และตะวันออกกลาง 
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