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 ประเทศไทยตอนลางมีความสงบเปนสวนใหญมาตลอดสองทศวรรษ  อยางไรก็ตามความ
ขัดแยงไดขยายตัวออกไปหลังจากมีการปลนปนเมื่อป 2547 ตามมาดวยเหตุการณกรือเซะและ
ตากใบในป 2548  ความรุนแรงไดปรากฏตัวข้ึนเมื่อผูกอการไดใชกําลังเขาตอสูตอตานรัฐบาลอีก
คร้ังหลังจากหลายปแหงความสงบ  ในบรรดาสาเหตุตางๆ ของความรุนแรงและเปาหมายของ
ผูกอการที่ตอตานรัฐไทยที่มาจากสาเหตุตางๆ นับต้ังแตการสนับสนุนที่มาจากอุดมการณอิสลาม  

องคการมุสลิมระหวางประเทศการข้ึนอยูกับมาตรการรักษาความสงบที่มากเกินไปในการแกไข
ปญหาการยกเลิกศูนยอํานวยการจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอบต.) และกองบัญชาการพลเรือน
ตํารวจ ทหาร (พตท. 43) แลว การสนับสนุนจากเพื่อนบานมาเลเซียก็ไดรับการพิจารณาจากหลาย
ฝายวาเปนสวนหนึ่งของสาเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ในเหตุการณตากใบนักการเมืองและพรรคการเมืองมาเลเซียไดวิพากษวิจารณการจัดการ
กับปญหานี้ของไทย  โดยเรียกวาเปนการสังหารหมูชาวมุสลิมและในทามกลางเหตุการณตางๆ   

ปญหาที่วาจะดูแลประชาชนที่ขามไปยังชายแดนไทย-มาเลยอยางไรก็ปรากฏข้ึนในเหตุการณที่ตัน
หยังลิมอฮ เมื่อคนไทย 131 คนไดหลบหนีไปอยูกับเพื่อนบานมาเลยในรัฐกลันตันในเดือนตุลาคมปเดียวกัน 

 อยางไรก็ตามนักเขียนหลายคนก็มีขอสรุปที่คลายคลึงกันวาปญหาความขัดแยงในภาคใต
ของไทยนั้นสวนใหญเปนความขัดแยงในทองถิ่น   ซึ่งมีผลมาจากความขัดแยงระหวาง
สองชาติพันธุ-ศาสนาคือของชาวพุทธและชาวมาเลยมุสลิม 

 สําหรับชาวมาเลเซียแลวความคิดในเร่ืองอุมมะฮ (ประชาคมมุสลิม) เปนเร่ืองสําคัญใน
การวางนโยบายตางประเทศของมาเลเซียที่ใหความเคารพชนกลุมใหญมุสลิมและความสัมพันธ
กับชนกลุมนอยมุสลิม 

 งานวิจัยช้ินนี้จะกลาวถึงความสัมพันธอยางเปนทางการและไมเปนทางการระหวาง
ประเทศไทยและมาเลเซีย  ทั้งนี้จะเนนไปที่การวิจัยเชิงลึกกับผูนําคนสําคัญอยางเชนอันวาร อิบรอฮมี 

ผูนําฝายคานจากพรรคเคอาดิลัน  (Keadilan)     นิอาซีส นิมัต ผูนําทางจิตวิญญาณของพรรค
อิสลามมาเลเซีย (Party Islam se Malaysia) หรือ PAS ผูนําทางการเมืองจากฝายรัฐบาล  

รัฐมนตรี นักวิชาการ ฯลฯ เพื่อศึกษาถึงทัศนคติของพวกเขาที่มีตอความขัดแยงในภาคใตตอนลาง
ที่ยังคงดําเนินอยูตอไป  งานวิจัยนี้ยังรวมถึงการศึกษาบทบาทขององคการมุสลิมตาง ๆ โดยเฉพาะ
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 ในความเปนจริงบทบาทของมาเลเซียที่มีตอภาคใตของไทยในฐานะที่เปนสมาชิก
ประชาคมตะวันออกเฉียงใตหรือ ASEAN และในฐานะของเพ่ือนบานมุสลิมในภาคใต  ไดกลายมา
เปนเร่ืองที่ความสําคัญและสลับซับซอนแตก็เปนเร่ืองหนึ่งที่มีความจําเปนในความคิดของมาเลเซีย
แลว  มาเลเซียไมตองการเขามาเกี่ยวของโดยไมไดรับเชิญ 
 

Abstract  
Deep South of Thailand had been relatively peaceful for two decades. However 

the conflict escalated further after a raid on weapons armory on 2004 followed by Krese, 

Takbai and Tanyon Limoh incidents in 2005. Violence has occurred because militant 

groups has resumed armed opposition against the government after several years of 

peace.  

Among various cause of violence and objectives of insurgents apoposing Thai 

state ranged from the support of Islamic  ideologies, International Muslim organizations, 

mishandling by the Thai government, excessive reliance on security measures to resolve 

problems , abolition of Southern Border Provinces Administration Center (SBAC) and the 

Civilian, Police Military Command 43, the possible support from neighboring Malaysia is 

also considered by many to be one of the couses  of southern violence.  
 In Takbai incident, Malaysian politicians and political parties have been critical 

of Thailand’s handling of the incident, calling it a massacre of the Muslims. 

 Inspite of all incidents the issue of how to treat people who flee across the Thai – 

Malay border into Malaysia also occurred during Tanyong Limog incident when 131 Thai 

Muslim Fled to the neighboring Malaysia state of Kelantan in October 2005  

 As a matter of fact the role play by Malaysia toward southern part of Thailand as 

a member of ASEAN and as a Muslim neighbor sharing ethmic relation with the Malay 

Muslim of the South, become both crucial and complicated but essential one.  

According to many report Malaysia does not want to get involved uninvited.  

 However many author also come to a similar conclusion that the conflict in 

southern Thailand is largely a local conflict rooted in clashes between two ethno-

religiosities, those of Thai Buddhist and Malay Muslim. 
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 For Malaysia the concept of Ummah (Muslim community) is a significant point in 

shaping the direction of Malaysia foreign policy with respect to both Muslim majority and 

minority relations. 

 This research work discusses official diplomatic and unofficial relations between 

Thailand and Malaysia which mainly emphasized on inddept interview with an important 

political leaders such as  

Anwar Ibrahim the opposition leader from Keadilan Party, Nik Aziz Nikmat the spiritual 

leader for Party Islam se Malaysia, leading political figure from government 

administration,  minister acadamicians etc, to see their attitude towards the on going 

conflict in the deep south.  The research also include the role played by various Muslim 

organizations especially the Organization of Islamic Conference (OIC) in relation to the 

conflict in the deep south. 


