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บทความ โตตอบหนังสือ ตาลาต๊ิตํ่าปง ของ พิชัยยุทธ สยามพันธกิจ 
พิมพคร้ังแรก ธันวาคม 2552 โดยสํานักพิมพ สยามมิส พับลิชช่ิง เฮาส 

ภาคท่ี 1 
 

มูลเหตุ :: หลังละหมาดอิชาอฺรวมกับลูกๆ เสร็จก็นั่งพูดคุยกับครอบครัวตามประสา แลว
ในบัดดลก็มีเสียงเคาะประตูพรอมใหสลามมาจากหนาบาน จึงลุกข้ึนไปเปดประตูบานก็พบวาเปน
ญาติสนิททานหนึ่งซ่ึงมีสวนผลไมอยูใกลบาน  บังนั่นเอง (แกมีศักดิ์เปนพี่เขยของผูเขียนบทความ) 
สอบไดความวาแกไดหนังสือมาเลมหนึ่งขนาด 160 กวาหนา โดยซ้ือหามาจากรานดอกหญา ราน
หนังสือช่ือดัง ทีแรกแกบอกวา เอาหนังสือมาขาย เราก็นึกวาคงเปนหนังสือชุดใหญจําพวกตํารา
อาหรับเทือกนั้น กลับกลายเปนหนังสือภาษาไทยเลมใหมเอ่ียมใสมาในถุงสีเขียวออนและมีโลโก
ของรานหนังสือช่ือดัง ก็บอกกับแกวา ตังคไมมี คุยไปคุยมาแกก็บอกใหเอาไปอานดูกอน เราก็ย้ําวา 
เอาเปนวาแบงกันอานก็แลวกัน เสร็จแลวจะคืนให แกก็ตกลงและขอตัวกลับเลยเสียทีเดียว เม่ือได
หนังสือมาอยูในมือก็เปดอานต้ังแตตนจนจบ อานแบบผาดๆ 15 นาที ก็จบโดยไมยากเพราะพอจะรู
แนวหนังสือวาเขียนในลูทางใด ทบทวนดูแลวเห็นจะปลอยเอาไวไมได เพราะหนังสือเลมนี้วางขาย
ในรานหนังสือช่ือดัง คงไดผานตาผูคนมากมาย และหลายคนคงจะซ้ือเอาไปอาน อานแลวไมคิด
อะไรก็ดีไป แตถาอานแลวเช่ือตามแบบบาจี้ก็คงจะไมดีเปนแนแท เพราะแคหนาปกซ่ึงมีภาพ
ของทัชมาฮาลแบบสลัวๆ เปนแบ็คกราวน ใชช่ือหนังสือเปนตัวทึบ 2 ภาษา ขางบนเปนภาษาไทยวา
ตาลาต๊ิตํ่าปง ขีดเสนใตดวยสีแดง แลวมีภาษาอังกฤษทับศัพทวา TALATITAMPONG ที
แรกมองผานๆ นึกวาเปนหนังสือท่ีช่ือเกี่ยวกับกําปง แตก็ตองสะดุดกับประโยคภาษาไทยขางบนสุด
ของปกวา “บทวิเคราะหถึงนโยบายลับขององคกรอิสลามโลกท่ีตองการจะแทรกแซงและครอบงํา
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย” เพียงเทานี้ก็ไดกล่ินตุๆ โชยมาแลว มิหนําซํ้ายังมีประโยคตรง
กลางปกหนาตัวสีแดงเขียนอีกวา “กลยุทธ์ิอันชั่วรายท่ีพลเมืองไทยทุกคนจะตองรูใหเทาทัน ซ่ึงมัน
ไดเกิดขึ้นแลว” นั่นแน.....ไดกล่ินตุๆ มาอีกระลอก เทานั้นยังไมพอ ดานลางปกยังทําเปนรูปวงกลม
มีแฉกลอมรอบสีแดงมีตัวหนังสือสีขาวเขียนกํากับในวงกลมวา “นโยบายลับขององคกรอิสลาม
โลกท่ีมีตอประเทศไทย...” แลวก็ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามของผูเขียนวา พิชัยยุทธ สยามพันธกิจ ซ่ึง
ไมทราบแนชัดวาเปนนามแฝงหรือนามจริง เนื้อในของหนังสือเลมนี้แยกเปนบทๆ รวม 25 บท 
(ไมรวมคํานํา) ท้ังหมดมุงเปาโจมตีองคกรอิสลามและชาวมุสลิมในประเทศไทย ซ่ึงตามคํากลาวอาง
ของผูเขียนหนังสือ ถือเปนภัยตอสถาบันหลักของชาติและเปนผูมีความคิดอันช่ัวรายดวยการ
วางแผนหรือกลยุทธ์ิอันแยบยล ซับซอน ในการยึดครองประเทศไทยและสถาปนารัฐอิสลามแหง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต อันเปนเปาหมายสูงสุด และอีกหลายๆ ขอกลาวหาท่ีจะไดตอบโตตอไป 
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ผูเขียนบทความไมคอยแปลกใจกับเนื้อหาของหนังสือเลมนี้มากนัก เพราะในสังคมไทยมีคนพรรค
อยางนี้อยูมิใชนอย สวนหน่ึงก็คือคนสกปรกท่ีเปดเว็บไซดโจมตีศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม
ท้ังหมดโดยรวมและมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะ คนท่ีเปดเว็บไซดดังกลาวคงไม
รูสํานึกหรอกวา ส่ิงท่ีตนไดทําลงไปมันฉกาจฉกรรณเพียงใด และนาสมเพชเปนท่ีสุด ความจริงนั้น
เปนเว็บไซดท่ีไรคา ไมควรจะนํามาเอยถึงใหแปดเปอนดวยซํ้าไป สวนหนังสือเลมนี้ก็เชนกัน ไมมี
อะไรมากไปกวามิจฉาทิฐิ และโมหะจริต ตลอดจนการมองผูอ่ืนอยางอคติแบบสุดโตงและเหมารวม 
ช่ือหนังสือโฆษณาวาเปนบทวิเคราะห ซ่ึงเนื้อในไมมีอะไรมากกวาการต้ังสมมุติฐานท่ีขาดหลักฐาน
และแหลงท่ีมา จึงไมนาเปนบทวิเคราะหทางวิชาการเลยแมแตนอย จะเปนไดก็เพียงการระบาย
ความอัดอ้ันตันใจท่ีไมสบอารมณและไมตองจริตของตนในรูปการกลาวหาและใสไคลเสียมากกวา 
ทวาเม่ืออิสลามและมุสลิมโดยรวมตกเปนจําเลยของผูเขียนหนังสือเลมนี้ ผูเขียนบทความจําตองขอ
อาสาเปนทนายแกตางใหกับจําเลยผูบริสุทธ์ิอีกคํารบหนึ่ง และอัลลอฮฺทรงเปนพยานและเปนผู
พิพากษาในคราเดียวกัน 

๑๑ มกราคา ๒๕๕๓ เขียนท่ีหลังครัว 
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ขอความในบทนําของหนังสือ 

 
ในบทนํา ผูเขียนไดอรัมภบทวา “หากเรากวาดสายตาเพียงผูรูและพยายามจะเขาใจใน

สถานการณตางๆ ของโลกท่ียุคปจจุบันแทบจะหาความสงบสุขท่ีแทจริงไมไดเลย ท้ังปญหาดาน
วิกฤตเศรษฐกิจ สงครามรูปแบบตางๆ การรุกรานทางศาสนาหรือความเชื่อ การกอการรายดวย
วิธีการปาเถ่ือน ฯลฯ  เราก็จะพบความจริงเชิงประจักษวาในปญหาหลักๆ หลายปญหามักจะมีชาว
มุสลิมหรือกลุมคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามเขาไปเก่ียวของและเปนตัวสรางปญหาอยูดวยเสมอ.....ท้ัง
ทางตรงและทางออม ท้ังอดีตและปจจุบัน”  

 
ขอแกตาง   ดูเหมือนวา ผูเขียนฯ จะสําคัญตนผิดวาตนรูและเขาใจสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

ท้ังๆ ท่ีตนไมรูอยางถองแท และไมเขาใจอยางลึกซ้ึง วาอะไรเปนอะไร ดูเอาเถิด! เร่ืองรายๆ กลับ
กลาวหาวามุสลิมเขาไปเกี่ยวของดวยเสมอ แนนอนมุสลิมตองเกี่ยวของ แตเกี่ยวของในฐานะอะไร? 
ในคําตอบของผูเขียน ก็คือมุสลิมเปนตัวสรางปญหา! ใครกันแน ท่ีเปนตนเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ 
ใครกันแนท่ีรุกรานทางศาสนาและความเช่ือ มุสลิมตางหากท่ีตกเปนผูถูกกระทําท้ังทางตรงและ
ทางออม คนท่ีมีความคิดอยางผูเขียนในบานนี้เมืองนี้แหละคือผูสรางปญหา เพราะความคิดเยี่ยงนี้
มิใชหรือท่ีมีการนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลยุคหนึ่งไปบังคับใชให ต้ัง
พระพุทธรูปในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและมัสยิดของชาวมุสลิม หากนี่ไมเรียกวาการรุกราน
ทางศาสนาหรือความเชื่อ แลวจะเรียกวาอะไร? มุสลิมในตางประเทศ เชน ชาวทมิฬมุสลิมในศรี
ลังกา ชาวมุสลิมในพมา ตลอดจนชาวมุสลิมในเขมรลวนแตเปนผูถูกกระทําท้ังส้ิน สวนสงครามท่ี
ผูเขียนกลาวอางวามุสลิมเปนตัวปญหาในการเกิดสงครามท้ังทางตรงและทางออม ท้ังอดีตและ
ปจจุบัน นั่นไมใชความจริงเชิงประจักษเลยแมแตนอย มุสลิมในปจจุบันมีจํานวนนับพันลานคน
และอาศัยอยูในเกือบทุกประเทศ แมประเทศมุสลิมเองก็มีจํานวนหลายสิบประเทศ ซ่ึงประเทศ
มุสลิมเหลานี้ไมเคยมีสงครามมานมนานแลว ทําไมจึงไมกวาดสายตามองดูใหถวนท่ัวประเทศ
มุสลิมท่ีมีสงครามในปจจุบันก็ลวนแตมีเหตุปจจัยมาจากกลุมประเทศมหาอํานาจท้ังส้ิน 
อัฟกานิสถานสงบแลวหลังจากถูกโซเวียตรุกรานมานาน ๑๐ ป แตในท่ีสุดก็ถูกมหาอํานาจรุกราน
อีก อิรัก-อิหรานรบกันเปนเร่ืองของการเมืองและผลประโยชนของมหาอํานาจ มุสลิมตกเปน
เคร่ืองมือ ปาเลสไตนกับอิสราเอลเปนเร่ืองของการยึดครองและรุกรานดินแดนโดยมีมหาอํานาจนับ
แตยุคอังกฤษอยูเบ้ืองหลัง ซ่ึงชาวปาเลสไตนอยูมากอนตามประวัติศาสตรท่ีแทจริงและอยูท่ีนั่นมา
โดยตลอด ยิวกับมุสลิมเคยอยูดวยกันอยางปกติสุขมากอนนานนับพันป ตอเม่ือชาวยิวยึดครองและ
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รุกรานดินแดนของชาวปาเลสไตนพวกเขาจําตองสู ซ่ึงเปนความชอบธรรมมิใชหรือ หากผูเขียนจะ
เหมารวมถึงอดีต ก็ขอถามหนอยวา สงครามไทยรบพมา ไทยรบลานชาง ไทยรบลานนา ไทยรบ
เขมรและญวณ มีมุสลิมเปนตัวปญหาในการกิจสงครามเหลานั้นกระนั้นหรือ? แมสงครามกับหัว
เมืองมลายูมุสลิมก็มิไดเปนผูกอสงครามนับแตตน หากจะถือเอาเหตุการณยึดพระราชวังหลวงในรัช
การสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์โดยกองกําลังมลายูปตตานีของพระยาตานีศรีสุลตานเปนเหตุก็พอทน 
แตในสงครามสยาม-ปตตานีอีกหลายระลอกจะอธิบายอยางไร?  สงครามก็คือสงคราม ไมเลือกวา
ศาสนาอะไร? หากจะเอาเร่ืองศาสนาและคนที่ถือศาสนามาเปนขอกลาวหาโดยรวมก็ตองถามวา 
แลวพระยาจักรีในการเสียกรุงคร้ังแรกนั้นเปนใคร? อยาบอกนะวาเปนมุสลิม! และออกญาพลเทพท่ี
เปดประตูเมืองใหพมาและใสศึกใหพมาจนเสียกรุงคร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้นเปนใคร? นับถือศาสนา
อะไร? พวกกบฏอ้ังยี่ในรัชกาลท่ี ๓ ซ่ึงกําเริบเสิบสานนั้นเปนใคร? ถือศาสนาอะไร? และพวกกบฏ
ท่ียกทัพจากเวียงจันทรมายึดนครราชสีมาในพ.ศ. ๒๓๖๙ จนเกิดวีรกรรมทาวสุรนารี นั้นเปนพวก
ใด? นับถือศาสนาอะไร? และ ฯลฯ อีกพะเรอเกวียน 

สวนเร่ืองกอการรายนั้น แนนอนเราไมปฏิเสธวามีมุสลิมเขาไปเกี่ยวของ แตอยาเหมารวม 
เพราะอิสลามและมุสลิมสวนใหญไมเห็นดวย มิหนําซํ้าผูท่ีตกเปนเหยื่อของการกอการรายกมิ็ใชใคร
ท่ีไหน เปนมุสลิมจํานวนมากนั่นเอง และเร่ืองการกอรายนั้นตองพิจารณาใหดี แลวจะพบความจริง
เชิงประจักษวาเพราะอะไร? มันจึงเกิดข้ึน ถึงจะไดช่ือวามองอยางผูรูและเขาใจ  

 
ผูเขียนกลาวตอมาวา “สําหรับประเทศไทยของเราเองก็ไดรับผลรายจากการสรางปญหา

ของชาวมุสลิมอยูไมนอย...นับตั้งแตในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ท่ีสมัยนั้นแผนดิน
ไทยมีความเจริญรุงเรืองเกือบจะในทุกๆ ดาน เหนือกวาหลายประเทศในเอเซีย โดยถือวาไทยหรือ
อยุธยาเปนมหาอํานาจประเทศหนึ่งในเอเซีย ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหมีชาวตางชาติจํานวนมากได
เขามาคาขายและเขามาเปนทหารรับจางแกสมเด็จพระนารายณมหาราช ท้ังชาวญ่ีปุน ดัตช มอญ 
ฝร่ังเศส มลายู ญวณ โปรตุเกส จีน แขกมักกะสัน ฯลฯ 

ชาวตางชาติเหลานั้นหลายพวกก็ทําหนาท่ีไดดีและสํานึกตอบุญคุณของแผนดินไทยท่ีได
ชุบเล้ียงชีวิตพวกเขา แตบางพวกก็เลวโดยกมลสันดานหรือเล้ียงไมเชื่อง บังอาจคิดจะทรยศตอ
แผนดินไทยอยางไมสามารถจะใหอภัยไดเลย...” 

 
ขอแกตาง การใชถอยคําของผูเขียนสงเจตนาชัดเจนวาเหมารวม เพราะคําวา “ชาวมุสลิม” 

เปนคําท่ีมีความหมายรวมไมไดแบงแยกวาเปนชาติภาษาใด การอางวามุสลิมไดทําใหผลรายเกิด
ขึ้นกับประเทศไทยดวยการสรางปญหานับแตแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนการอางท่ี
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ขัดกับขอเท็จจริงของประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา หากผูเขียนคนควาดวยใจเปนกลางและไรอคติ
ก็จะพบวา สวนหน่ึงปจจัยเหตุแหงการข้ึนมามีอํานาจของสมเด็จพระนารายณฯ คือการแยงชิงราช
สมบัติจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พระเจาอา และในการแยงชิงราชสมบัตินั้นมีประชาคมมุสลิม
เขารวมอยูหลายกลุมดังปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรซ่ึงมุสลิมไมไดเขียนข้ึนเอง ซ่ึงมีการ
ระบุช่ือเสียงเรียงนามเอาไวอยางชัดเจน เชน เมาลา มักเมาะตาด รายาลิลาและศรีตวน พระจุฬา พระ
พนัง แขกจามและกลุมชนมุสลิมดังกลาวมีสวนอยางสําคัญในการขึ้นครองราชยของสมเด็จพระ
นารายณฯ อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย ยกเวนผูท่ีมีจิตใจมืดบอดและไมยอมรับความจริงเทานั้น การ
กลาวถึงความเจริญของอยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณฯ โดยละไมกลาวถึงบทบาทสําคัญ
ของชาวมุสลิมก็ยอมเปนการบิดเบือนประวัติศาสตรอยูในที ท้ังนี้เพราะในตนรัชกาลนี้ ชาวมุสลิมมี
บทบาทอยางสําคัญตอราชสํานักอยุธยาในดานการคา การคลัง และวัฒนธรรม บุคคลท่ีผูเขียนลืมไป
วาเปนชาวมุสลิมท่ีมีคุณูปการตอความเจริญของอยุธยานั้นมีหลายคน อาทิเชน ออกพระศรีมโนราช 
(อากา มุฮําหมัด) ออกญาพระคลัง (อับดุรรอซซาก) ออกพระจุฬาราชมนตรี เจากรมทาขวา และ
เหลาขุนนางกรมทาขวา ซ่ึงสวนใหญเปนลูกหลานของออกญาบวรราชนายก (เฉก อะหหมัด) ตน
สกุล “บุนนาค” และอีกมากมายไมเวนแมแตตําแหนงสมุหนายก อัครมหาเสนาบดีฝายเหนือ ซ่ึงใน
รัชกาลนี้เปนชาวมุสลิม คือ เจาพระยาอภัยราชา (ช่ืน) และบุตรชายของทานคือ เจาพระยาชํานาญ
ภักดี (สมบุญ) เปนตน บรรดาเจาเมืองในหัวเมืองสําคัญทางการคาของอยุธยาในรัชกาลนี้ก็เปน
มุสลิมหลายทาน เชน มะริด ตะนาวศรี กุยบุรี ปราณบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และบางกอก เปนตน  

และอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณก็ไมไดเจริญไปกวาอาณาจักรโมกุลในอินเดีย 
และอาณาจักรซอฟาวียะหในเปอรเซีย ยิ่งไปกวานั้นไทยยังรับเอาแบบแผนของอาณาจักรท้ังสองมา
ใชอีกดวย 

 
ในหนา  ๑๑  ของหนังสือซ่ึงยังอยูในบทนํา  ผูเขียนไดอางถึงชน ๒ กลุมวาเปนพวกท่ีเลว

โดยกมลสันดานหรือเล้ียงไมเช่ือง หนึ่ง  คือกลุมของนายคอนสแตนติน ฟอลคอล   หรือพระยาวิไช
เยนทร และพวกบาทหลวงของศาสนาคริสตท่ีรวมกับกองทัพฝร่ังเศสในการคิดทรยศจะยึดอํานาจ
การปกครองของไทย สอง กลุมแขกมักกะสันและชาวมุสลิมอ่ืนๆ ท่ีคิดจะทรยศตอแผนดินไทยดวย
การวางแผนจะสังหารสมเด็จพระนารายณมหาราช 

ขอแกตาง ความประพฤติจะดีหรือช่ัวเปนเร่ืองของบุคคลหรือคนกลุมนั้นๆ ศาสนายอม
บริสุทธ์ิจากการกระทําท่ีเกิดท่ีขัดตอหลักคําสอนของศาสนาอันเกิดจากพฤติกรรมของคนนั้นๆ เขา
ทํานอง “กรรมใดใครกอ ผูนั้นยอมตองไดรับผลแหงกรรมของตน” จะเหมารวมถึงคนรุนลูกรุน
หลานวาเลวไปดวยคงไมเปนธรรม ส่ิงท่ีพระยาวิไชเยนทรไดกระทําก็เปนเร่ืองของตน จะเหมารวม
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วาคริสตชนท่ีไมเกี่ยวของตองเลวไปดวย ยอมไมชอบธรรม อยาลืมวาคริสตชนท่ีตายในสนามรบ
เพื่อปกปองผืนแผนดินไทยก็มีมาก คนท่ีเปนสัตยบุรุษยอมไมมองคนอ่ืนดวยอคติ และถาผูเขียนจะ
คนพงศาวดารตอไปอีกสักหนอยก็จะพบวา ผูท่ีลงมือสังหารพระยาวิไชเยนทรตามพระบัญชาของ
สมเด็จพระนารายณก็คือพระยาเสียนขัน (ฮุสเซน ขาน) พรอมดวยออกญาราชวังสัน เจากรมอาสา
จาม ซ่ึงท้ังสองเปนขุนนางมุสลิมท่ีรูคุณแผนดิน สวนการกบฏของแขกมักกะสันนั้นชาวมุสลิมกลุม
อ่ืนมิไดรูเห็นดวย หรือรูเห็นแตก็ไมไดเขารวมดวย เชน แขกจาม ซ่ึงเปนชาวมุสลิมท่ีสังกัดกรม
อาสาจาม มิหนําซํ้า การปราบปรามกบฏมักกะสันท่ีปอมเมืองบางกอกก็เปนการบัญชาการรวมของ
ขุนนางมุสลิมกับฟอรบังหรือออกพระสุรสงคราม ชาวฝร่ังเศสเชนกัน ขุนนางมุสลิมผูนี้ก็คือ 
ออกญาสีหราชเดโชชัย (ทิพย) หรือยะหิบ ผูเปนบุตรออกญาราชบังสันทหารเสือของสมเด็จพระ
นารายณนั่นเอง การกลาวหาและเจือสมวาคนมุสลิมในประเทศไทยเปนพวกท่ีเล้ียงไมเช่ือไมรูคุณ
แผนดินเพราะพวกแขกมักกะสันเคยคิดทรยศมากอนแลวในอดีตจึงเปนการปรามาสนและดูแคลน
ดวยโมหะจริตของผูเขียนมากกวาจะเปนบทวิเคราะหในเชิงตรรกะและวิชาการ และการท่ีผูเขียนให
บทสรุปในชวงนี้วา “นับตั้งแตบัดนี้มาพวกแขกมักกะสันและชาวมุสลิมจึงถูกตัดขาดออกจาก
อํานาจของแผนดินไทยอยางเด็ดขาด เพราะคนกลุมนี้ไมวาจะไดรับการดูแลมากเพียงใด สุดทายก็
มักจะมีสันดานท่ีคิดจะกอกบฏหรือเนรคุณตอแผนดินอยูเสมอ....ดวยเหตุดังกลาวสังคมไทยจึงไม
อาจจะไวใจคนตางเชื้อชาติตางศาสนาใหกาวขึ้นมามีอํานาจในการปกครองของรัญไดเลย...” (หนา
๑๔, บทนํา)  
 

ขอแกตาง หากวาเปนแขกมักกะสัน ขอนี้ไมคาน แตถาหมายรวมถึงมุสลิมทุกกลุมก็คงผิด
ไปอยางเสียถนัด เพราะมุสลิมยังคงมีบทบาทตอบานนี้เมืองนี้มาโดยตลอด ไมไดถูกตัดออกจาก
อํานาจแผนดินไทยอยางเด็ดขาดดังท่ีวามา ถาเปนดังวาแลวกรมอาสาจาม และกรมทาขวาท่ีมีขุนนาง
มุสลิมประจําการอยูไฉนจึงสืบทอดกันตอมาจนถึงยุคแผนดินรัตนโกสินทรเลา เจาพระยาจักรีศรี
องครักษแหงกรุงธนบุรีก็เปนมุสลิมเรียกกันวา เจาพระยาจักรี (แขก) มีช่ือวา “หมุด” หรือมะหฺหมุด 
พระยายมราช (แขก) ท่ีเกษตราธิบดีก็เปนมุสลิม พระราชวังสัน (หวัง) แมทัพเรือก็เปนมุสลิม นี่ยัง
ไมนับรวมขุนนางกรมทาขวาอีกเปนอันมาก ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรมันฟองอยู เห็นทีคนท่ีตัด
มุสลิมออกจากแผนดินไทยคงมีผูเขียนนี่แหละ มิหนําซํ้าผูเขียนหนังสือเลมนี้คงไมเคยรับรูมากอน
วา ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปราชญของแผนดินไดกลาวไวในปาฐกถาของทานวา “ประเทศไทยนี้
มิใชของคนของหมูใดสรางขึ้นโดยเฉพาะ ประเทศไทยเริ่มตนดวยคนหลายชาติหลายศาสนามา
รวมเขาอยูใตการปกครองอันเดียวกัน มีโชคชะตาแหงชีวิตรวมกัน ตองเผชิญขาศึกศัตรูรวมกัน....
เปนเชนนี้มาแตแรก การนับถือศาสนาเปนเร่ืองของการเล่ือมใส เปนเร่ืองของการเห็นดีเห็นชอบใน
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ใจของมนุษยแตละทานแตละคน ไมมีใครจะบังคับกันได ศาสนาไมไดเปนเคร่ืองกีดขวางท่ีจะทําให
คนไมรักชาติของตน ไมรักคนท่ีอยูในชาติเดียวกัน ตัวอยางท่ีเห็นมาในประวัติศาสตรของชาติไทย
นั้น ก็จะเห็นไดวามุสลิมีนไดรับราชการในตําแหนงสูงก็มี ไดรับราชการรบทัพจับศึกปราบศัตรูก็มี 
ไดเขาชวยกับประเทศไทยไวไมใหตกไปอยูใตอิทธิพลของชาติอ่ืนหรือตกไปเปนประเทศราชของ
ชาติอ่ืนก็ไดทํามาแลว ตําแหนงสูงๆ ตางๆ มุสลิมีนก็ไดครองมามาก ตลอดจนในความเมืองระหวาง
ประเทศท่ีสําคัญๆ มุสลิมีนก็ไดมีสวนเกี่ยวของพิจารณาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ในตอนทายๆ ตั้งแตรัชกาลท่ี ๒ เปนตนลงมา จนถึงรัชกาลท่ี ๔ ตลอดถึงรัชกาลท่ี ๕ ไดมีสวน
เก่ียวของมาท้ังส้ิน เพราะฉะนั้นคติใดๆ ก็ดีท่ีวา มุสลิมีนเปนชนอีกสวนหนึ่ง ไมมีอะไรผูกพันกับ
ประเทศไทยหรือขอกลาวหาท่ีวามุสลิมีนมิใชคนไทย เปนขอกลาวหาท่ีไมจริงโดยส้ินเชิง หลักฐาน
ตางๆ ถึงแมวาจะมีนอยแตเทาท่ีมีก็ปรากฏชัดวา มุสลิมีนไดมีสวนรวมในการสรางประเทศไทย 
ขึ้นมาจากสมัยโบราณ จนตกมาเปนประเทศไทยท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้ อานคําปาฐกถาของบุคคลผู
เปนปราชญแหงสยามประเทศแลวก็คงไมตองใสใจอันใดเลยตอถอยความท่ีผูเขียนหนังสือเลมนี้ได
เขียนเอาไว เพราะเปนถอยความของคนท่ียังไรเดียงสานักเม่ือเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
เปนปราชญท่ีผูคนยอมรับ หาใชผูอุปโลกนตัวเองเยี่ยงผูเขียนไม 
 

ในหนาท่ี ๑๔ ของบทนํา ผูเขียน (พิชัยยุทธ์ิ) ไดเขียนวา “ดวยเหตุดังกลาวสังคมไทยจึงไม
อาจจะไวใจกลุมคนตางเชื้อชาติตางศาสนาใหกาวขึ้นมามีอํานาจในการปกครองของรัฐไดเลย….ส่ิง
ท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถจะรักษาเอกราชไดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็คือ การยึดม่ันใน
ความเปนชาติไท(ย) ศาสนาพุทธและสถาบันพระมหากษัตริยนั่นเอง” 

 
ขอแกตาง ผูเขียนเอาตัวเองและความคิดของตนเองเปนท่ีต้ังและพยายามส่ือในการเสนอ

ทางออกใหกับสังคมไทย ซ่ึงผูเขียนคงหมายถึงสังคมของพวกตัวเองหรือคนเฉพาะกลุมเฉพาะเหลา
เทานั้น โดยสังเกตุไดจากการใชคําวา ไท(ย) อันหมายถึงคนเช้ือชาติไทหรือไตเปนกรณีเฉพาะ ก็
ตองถามวาแลวคนไท(ย)ทุกวันนี้ยังคงเปนคนเช้ือสายไตหรือไทลวนอยูอีกหรือไม บอกไดเลยวาไม 
เพราะผสมกับมอญ เขมร พมา มลายู ลาว ญวณ ฝร่ัง จีน และอีกสารพันธุเช้ือชาติ หรือวาผูเขียนจะ
ยืนยันวาตนเองยังคงมีเช้ือสายไท(ย) บริสุทธ์ิสืบตอมาจากบรรพบุรุษโดยไมผสมปนเปกับชาติภาษา
อ่ืนเลย ถายืนยันดวยการไลเรียงโคตรเหงาศักราชจนถึงคนไตในตอนใตของจีนเม่ือเกือบพันปท่ีแลว
ไดก็นับวาเปนส่ิงมหัศจรรยท่ีตองลงในกินเนสบุคแลวละ และส่ิงท่ีผูเขียนมองขามไปก็คือ คนท่ีจะมี
สิทธ์ิข้ึนมามีอํานาจปกครองรัฐไทยไดตองเปนคนไทยโดยชาติกําเนิดหรือมีสัญชาติไทย คนตางชาติ
ยอมไมมีสิทธิอยูแลว และรัฐไทยหรือราชอาณาจักรไทยก็มีรัฐธรรมนูญเปนกฏหมายปกครองสูงสุด
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ซ่ึงไมถือเอาเหตุของชาติพันธุ ภาษา หรือศาสนามาเปนขอแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ ประเทศไทย
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไมไดปกครองดวย
กฏหมายหรือจารีตของเผาหนึ่งเผาใดเปนพิเศษ ฉะนั้นขอเขียนของผูเขียนในชวงนี้จึงเปนการ
สําแดงอาการของความคล่ังในชาติพันธุท่ียังฝงอยูในกมลสันดานของผูเขียนออกมาอยางไมรูสึกตัว 
ซ่ึงคนประเภทนี้มีมากในสังคมใดสังคมนั้นก็ยอมวุนวาย เพราะเปนคนท่ีมีอัตตาสูง ถาผูเขียนยึดม่ัน
ในหลักคําสอนของพุทธศาสนาอยางแทจริงแลวดังคําอาง ก็คงไมแสดงอาการตัวกู ของกู ออกมา
เชนนี้ดอก คนมุสลิมในประเทศไทยท่ีอยูภายใตพระบรมโพธิสมภารของพระองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทุกพระองคและโดยเฉพาะรัชกาลปจจุบันตางก็ยึดสถาบันหลักของชาติท้ัง 3 เอาไว
เชนกัน คือ ชาติ ศาสนาอิสลาม และพระมหากษัตริย เพราะถาชาติอยูไมได ศาสนาก็เดือดรอน และ
ท่ีชาติยังอยูไดก็เพราะประเทศไทยมีองคพระมหากษัตริยผูทรงพระปรีชาสามารถ ถึงแมวาพระองค
ทรงเปนพุทธมามกะและยอยกพุทธศาสนา นั่นก็เปนเพราะวาพระองคทรงเปนพุทธมามกะ แตใน
ขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกศาสนาอ่ืนท่ีพสกนิกรของพระองคเปนศา
สนิกชนอยูดวย เพราะในโลกแหงความเปนจริง ไมมีประเทศใดในโลกใบนี้ท่ีเจริญแลวและมี
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศอื่นจะมีพลเมืองเปนคนชาติภาษาเดียวลวนๆ หรือนับถือ
ศาสนาหนึ่งศาสนาใดเพียงศาสนาเดียว ประเทศไทยก็ไมเวน ความจริงขอแกตางนี้อาจจะไมจําเปน
ท่ีตองเปลืองน้ําหมึกเลยแมแตนอย ถาผูเขียนจะไครครวญคําปาฐกถาของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
แลวลดอัตตาและมิจฉาทิฐิของตนลง 
 

ในหนา ๑๕ ของบทนํา ผูเขียนพูดถึงแผนการของกลุมประเทศตะวันออกกลางในการ
สถาปนารัฐอิสลามข้ึนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน โดยใชมาเลเซียและ
อินโดนีเซียเปนฐานสําคัญ และอางดวยวาผูนําเอาแผนการลับนี้มาใชกับประเทศไทย ตามกลยุทธ์ิ 
“ตาลาต๊ิตํ่าปง” คือ ดร.มหาเธ มูฮัมมัด อดีตนายกรัฐมาตรีของมาเลเซีย โดยต้ังขอสังเกตเพ่ือ
สนับสนุนคําสมอางของตนวา ดร.มหาเธ เคยเสนอให 3 จังหวัดชายแดนใตเปนเขตปกครองพิเศษ 
และผูท่ีสนับสนุนขอเสนอดังกลาวก็คือพวก NGO นักวิชาการ (เช้ือสายยิวบูรพาทิศ ซ่ึงผูเขียน
บทความคงหมายถึงชาวจีนหรือผูมีเช้ือสายจีน) และองคกรอิสลาม พรอมใสคําในวงเล็บวา (ท่ีช่ัว
ชา) ท่ีสนับสนุนขอเสนออันบัดซบ (เปนคําของผูเขียนเอง) ดังกลาวนั้น ในหนา 17 ของบทนํายังได
กลาวหาวาผูมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนการ (ท่ีผูเขียนคนพบหรือตรัสรูเอาเองหรือไมก็มีผี
ตนหนึ่งมาเขาฝนจนตองเขียนหนังสือออกมาวางขายเพ่ือหลอกกินตังคคนซ้ือ) มีองคกรอิสลามโลก 
(ซ่ึงไมระบุวาเปนองคกรใด) มีนักธุรกิจจากตะวันออกกลาง (สงสัยจะเปนพวกอยูแถวนานา) 
องคกรอิสลามในประเทศไทย (ไมรูวารวมสํานักจุฬาราชมนตรีกับกรรมการกลางดวยหรือเปลา) 
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นักวิชาการท่ีนับถือศาสนาอิสลาม (คงมีผูเขียนบทความรวมอยูดวยกระมัง)  ส.ส. และ ส.ว. 
นักการเมืองทุกระดับช้ันท่ีเปนมุสลิม ซ่ึงไมไดมีจิตสํานึกในความเปนคนไทย  แตมีสันดานช่ัวคิด
จะกอกบฏเหมือนกับพวกแขกมักกะสัน (ท้ังหมดคือสํานวนของผูเขียนหนังสือเลมนี้)  
 

ขอแกตาง  นาท่ึง!!!  และนาอัศจรรยใจยิ่งนักวาส่ิงใดหนอไดดลใจใหผูเขียน (พิชัยยุทธ์ิ) 
คิดเปนตุเปนตะไดมากเพียงนี้  ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว นาจะลากลูกเด็กเล็กแดง เมาะอฺอีมะฮฺ โตะอี
แมะฮฺ โตะกีโตะแชร โตะแซะฮฺ โตะตะเกี่ยฯ โตะระยอง นายหมัด นายเลาะ นางเซาะฮฺ นางซะฮฺ มา
โนช พุฒตาล (เพราะดํารงค พี่ชายโดนดวย) ดาโตะ วรวีร มะกูดี สด จิตรลดา อนัส ฬาพานิช และ
คนมุสลิมท่ัวประเทศไทยเขารวมขบวนการไปเลยดีกวา ใหรูแลวรูแรดไปเสียเลย  ไมรูวารวมตํารวจ
ในสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน พนักงานรถไฟและแอรพอรตลิงคแถวสถานีมักกะสันเขารวมไป
ดวยหรือเปลา  ท่ึงจริงๆ กับความคิดของพี่แก 

อนึ่งสําหรับขอแกตางขอนี้ผูอานอาจจะเห็นวาผูเขียนบทความไรสาระไปเสียหนอย ก็ตอง
ขออภัยจริงๆ เพราะขอเขียนในหนังสือเลมนี้มันไรสาระจริงๆ ก็เลยใชหนามยอกเอาหนามบง หรือ
เกลือจิ้มเกลือ อะไรทํานองนั้น ความจริงเร่ืองการสถาปนารัฐอิสลามแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เนี๊ยะ ก็มีคนพูดถึงกันวาเปนแผนของ J.I. (เจ.ไอ.)  และคนท่ีวาก็ไมใชใครท่ีไหน ก็คือ อเมริกากับ
ออสเตรเลียนั่นเอง  ถามวา เปนไปไดมากนอยเพียงใด ก็ตองตอบวา เปนไปไดเพราะถึงจะไมมีการ
สถานปนารัฐอิสลามข้ึนในภูมิภาคนี้ ภูมิภาคนี้ก็ไดชื่อวาเปนภูมิภาคท่ีมีประชากรมุสลิมมากท่ีสุดใน
โลกอยูแลว แตตราบใดท่ีคนอินโดฯ ยังถูกมาเลเซียขับไลออกนอกประเทศในฐานะหลบหนีเขาเมือง 
อินโดฯ ไมตอนรับโรฮิงญา มาเลเซียก็ไมรับเพราะเปนคนตางสัญชาติ ถึงแมจะเปนมุสลิม
เหมือนกัน ตราบนั้นก็ยังเปนเพียงเรื่องฝนเฟอง และถาขบวนการ เจ.ไอ. มีจริงดังวาและนี่เปน
แผนการลับสุดยอดโดยมีกลุมตางๆ ท่ีผูเขียนลากเอามาเปนแนวรวม อยางนี้ก็แสดงวาท้ังหมดท่ีวา
มาไมเปนสมาชิก J.I.  กันท้ังกระบิกระน้ันหรือ? ฉนั้นนายพิชัยยุทธ์ิจะอยูเฉยไมไดแลวตองส่ังจับ
หรือแจงความใหดําเนินคดีความม่ันคงกับบุคคลทุกระดับต้ังแต ทูตซาอุดิอาระเบีย จุฬาราชมนตรี 
คณะกรรมการกลางอิสลาม โตะอิหมาม คอเต็บ บิลาล ครูฟรฎอีน และบรรดาอาจารยท้ังหลายท่ีเปน
นักวิชาการมุสลิม เชน อาจารยมุรีด ทิมะเสน อ.เช็คริฎอ สะมะดี อ.อรุณ บุญชม อ.ซาฟอี นภากร  
ตองจับใหหมด รวมถึงทานผูหญิงสมร ภูมิณรงค ก็ไมเวน และท่ีสําคัญนาจะจับหรือแจงความ
ดําเนินคดีกับอดีตประธาน ค.ม.ช. ดวยนะ!!!  ซ่ึงผมเช่ือเลยรอยเอาสลึงวาทุกคนท่ีกลาวมายอมไมใช
สมาชิกองคกรลับท่ีวานั้นแน  แตคนท่ีนาสงสัยท่ีสุดตอนนี้คงหนีไมพนผูเขียนหนังสือเลมนี้แหละ
วากําลังคิดการใหญอะไรอยู  นี่แหละ!  อาจจะเปนกบฏตัวจริง!!!   
 


