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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดอิสลามการเมืองและอิ สลามกับสันติภาพของ
พรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทย และเพื่อถอดบทเรี ยนการดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองของ
พรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทย กลุ่มเป้ าหมายเป็ นแกนนาพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทย ได้แก่ พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม พรรคละ 4 คน รวมเป็ น 12 คน
และแกนนากลุ่มนักการเมืองมุสลิ มที่เคยประสบความสาเร็ จในทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มวาดะห์ 5
คน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการถอดบทเรี ยน การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่ องมือใน
การวิจยั ได้แก่ การเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวมเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทาการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก โดยมีแนวคาถามหลักไว้ในแบบสอบถามก่อนที่จะถามลงลึ ก
ตามประเด็นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึง
ผลการวิจ ัย พบว่า พรรคเพื่ อ สั นติ และพรรคภราดรภาพ มี แนวคิ ดในการจัด ตั้ง พรรคที่
ใกล้เคี ยงกัน นั่นคื อ การมุ่งเน้นการมี ส่วนร่ วมของมุ สลิ มในทางการเมื องที่ ไม่แบ่งแยกออกจาก
ศาสนา โดยใช้บริ บทในระบอบประชาธิ ปไตยเข้าสู่ พ้ืนที่ ทางการเมื องแล้วปรั บเปลี่ ยนนโยบาย
ทางการเมืองให้เอื้อต่อสิ ทธิ ในการประกอบศาสนกิจของมุสลิม และเน้นการเปลี่ยนการเมืองให้อยู่
บนฐานของศีลธรรม ซึ่ งสามารถตอบโจทย์ทุกคนในสังคมแม้ไม่ใช่ มุสลิ มก็ตาม ในขณะที่พรรค
ประชาธรรม แม้ว่า ฐานความคิ ดจะสอดคล้องกับ สองพรรคข้า งต้นแต่ ท างพรรคจะเน้นในการ
ผสมผสานกับความเป็ นมลายู ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์หนึ่ งของมุสลิ มส่ วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้เข้า
ไปด้วย ด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้ ทาให้การดาเนิ นกิจกรรมของทั้งสามพรรคมีความใกล้เคียงกัน คือ มี
การทางานที่ไม่แยกระหว่างกิจกรรมทางการเมือง สังคมและศาสนา ซึ่ งดาเนิ นไปพร้อมๆ กัน ผ่าน
การทางานขององค์กรเครื อข่ายในมิติต่างๆ ขณะเดี ยวกันทุกพรรคต่างคิดเห็ นตรงกันว่าแนวทาง
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อิสลามนั้นคือสนับสนุนการใช้สันติวธิ ี เพื่อนาสังคมไปสู่ สันติภาพ ซึ่ งเป็ นสันติภาพที่เกิดขึ้นเกิดจาก
ภายในของปัจเจกบุคคลและส่ งผลต่อสันติภาพในระดับสังคมที่อยูบ่ นฐานของการให้สิทธิ ต่างๆ แก่
ผูค้ น ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา ตลอดจนให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ าย โดยที่ท้ งั 3 พรรค
เห็ นตรงกันว่าสันติ ภาพของสัง คมในลักษณะเช่ นนี้ เกิ ดขึ้ นด้วยกับหลักคาสอนของอิ สลาม และ
อิสลามการเมืองจะนาสังคมไปถึงจุดนั้นได้หากพรรคการเมืองมุสลิมหรื อผูท้ ี่มีศีลธรรมสามารถเข้า
ไปมีบทบาทหรื อเข้าถึงอานาจได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 พรรคก็ยงั คงต้องเผชิญกับข้อท้าทายต่อการเข้า
สู่ การมีบทบาททางการเมือง เนื่ องจากเห็นได้ชดั ว่ากลุ่มนักการเมืองมุสลิมหรื อมุสลิมที่อยูใ่ นพรรค
ใหญ่ จะมี บทบาททางการเมื องมากกว่า มุ สลิ มที่ จดั ตั้ง พรรคการเมื องเป็ นของตนเอง และบริ บท
ทางการเมืองไทยที่ยงั คงอยูใ่ นวังวนของการทุจริ ตและสภาวะทางการเมืองที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย
ตลอดจนความไม่เข้าใจถึ งความเชื่ อมโยงของศาสนากับการเมื องแม้ในหมู่มุสลิ มเองก็ตาม ซึ่ ง
จาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจด้วยกับความรู ้ต่อไป
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ABSTRACT

This research aims to study the political Islam and peace concept of Muslim political
parties in Thailand and to extract the lessons learned of the political activities of Muslim political
parties in Thailand. Twelve key persons are consisted of four leaders of each three Islamic
political party in Thailand including Pheu-Santi Party (For Peace Party), Paradornphab Party
(Brotherhood Party) and Prachatham Party (Civil Justice Party); as well as, five successful
Muslim politicians which are the members of Wadah group are included to get the data for
analyzing. This research is qualitative one. It used the methods of collecting documentary data
from various sources, non-participant observation and in-depth interview by using main questions
in the drafted questionnaires and asks in depth by each issue.
The research found that Pheu-Santi Party (For Peace Party) and Paradornphab Party
(Brotherhood Party) have similar idea to form the parties which is the aiming of Muslim
participation in the politics without dividing from the religion by using democratic context to step
into the political space and change the political policies that accommodate the right for Muslim to
practice religiously. Further, they emphasize on the view to change the politics into moral-based
entity which could benefit to everyone in the society, even though they are not Muslim. While for
Prachatham Party (Civil Justice Party), though the basic idea is also in accordance with two
mentioned parties, this party focuses on mixing Malayuness, which is one of the identities of most
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of Muslims in the Deep South, into the political view as well. With these ideas, the activities of
three parties are resembled which do not divide between political, social, and religious spheres.
They work in accordingly through the organizational network in various dimensions. At the same
time, all parties agree that Islamic principles support to use non-violence for bringing peace to the
society. Peace in this acpect emerge from within each individual and impact to the social peace
that give rights to all, does not enforce on religion, and guarantee justice to everyone. All three
parties agree that peace in the society can be happened with Islamic principles. Further, political
Islam is able to bring society to that point if Muslim parties or moral people could access to
power. However, all parties are still facing with some challenges to play roles in politics. Muslim
in the big parties still could play roles more than Muslim that form their own political parties.
Also, Thai political context is still within the circle of corruption and non-democratic; as well as,
the misunderstanding on the linking between religion and politics, even among Muslim, which
need to raise understanding based on knowledge on this matter more.
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กิตติกรรมประกาศ
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาเสมอ แท้จริ งมวลการสรรเสริ ญ
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของอัลลอฮฺ ซึ่ งเราขอสรรเสริ ญพระองค์ ขอความช่ วยเหลื อจากพระองค์ ขอความ
อภัยโทษต่อพระองค์ และขอความคุ ม้ ครองต่อพระองค์จากความชัว่ ร้ ายของอารมณ์ ใฝ่ ต่ าของเรา
และจากความผิดในพฤติกรรมต่างๆ ของเรา ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์
อัลลอฮฺเท่านั้น ซึ่ งไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค์ และขอปฏิญาณตนว่า มุฮมั หมัดนั้นเป็ นบ่าวของอัลลอฮฺ
และเป็ นศาสนทู ตของพระองค์ ขอซู โกร(ขอบคุ ณ)ต่ อเอกองค์อลั ลอฮฺ ที่ พ ระองค์ท รงอนุ ม ตั ิ ใ ห้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝื อ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัย
เจริ ญวัฒนะ ที่คอยหยิบยื่นและส่ งต่อความรู ้ทางวิชาการ รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลืออย่างไม่เคย
เหน็ดเหนื่ อย ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี และ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.บู ฆอรี ยีหมะ ที่ ช่วยให้ค าแนะนาที่ มี ค่ ายิ่ง ขอขอบคุ ณ คุ ณยาสมิ น ซัตตาร์ ที่ ช่วยตรวจทาน
เนื้ อหาโดยรวมทั้งเกลาประโยคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุ ณ อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี
อาจารย์อภิชาติ จันทร์ แดง อาจารย์อภิชญา โออิ นทร์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุ วรรณ ดร.มะรอนิง สาแลมิง
และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ที่ช่วยให้ขอ้ เสนอแนะและข้อแนะนา
ต่องานชิ้นนี้
ขอขอบคุ ณ คุ ณแม่ คุ ณพ่อ พี่ชาย พี่สาว พี่เขย ลุ ง ป้ า น้า อา ญาติสนิ ท และมิตรสหายที่
ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ ให้กาลังใจและสอบถามความคืบหน้าในการทาวิทยานิ พนธ์
ด้ว ยความเป็ นห่ วงเป็ นใย ขอขอบคุ ณ คุ ณ ซาการี ย า บิ ณยู ซุ ฟ และ คุ ณทวีศ ัก ดิ์ ปิ ที่ ช่ วยติ ด ต่ อ
ประสานงานกับ แกนนากลุ่ ม วาดะห์ ที่ ขาดไม่ได้ขอขอบคุ ณแกนนาและตัวแทนพรรคเพื่ อสันติ
พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม รวมไปถึงแกนนากลุ่มวาดะห์ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือใน
การสัมภาษณ์เป็ นอย่างดี
อิมรอน ซาเหาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2558
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
หากเปรี ยบเทียบมนุษย์กบั สัตว์โลกชนิดอื่นถือว่ามนุ ษย์มีความสามารถด้านกายภาพต่ามาก
เพราะมนุ ษย์ไม่สามารถบินได้เหมือนนก ไม่อาจหายใจในน้ าได้เหมือนปลา ไม่มีพิษเหมือนงู ไม่มี
เขี้ยวและกรงเล็บเหมือนสิ งโต ไม่โตและแรงเยอะเท่าช้าง ฯลฯ แต่สิ่งที่มนุ ษย์มีทดแทนร่ างกายที่
อ่อนแอคือความชาญฉลาดของสมอง แต่ความชาญฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่อาจทาให้มนุ ษย์อยูร่ อด
จากสัตว์ร้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ ดังนั้นเพื่อที่มนุ ษย์จะสามารถดารงเผ่าพันธุ์เอาไว้ให้ได้ มนุ ษย์จึง
ต้องอยูด่ ว้ ยกันเป็ นสังคม ซึ่ งการจะอยู่ร่วมกันของคนจานวนมากและอยู่อย่างสงบสุ ขโดยไม่เกิ ด
ความวุน่ วายก็ตอ้ งมีระบบคอยควบคุมให้อยูก่ นั ได้อย่างเป็ นระเบียบ การเมืองการปกครองจึงเกิดขึ้น
(ดาณุ ภา ไชยธรรม, 2556)
การเมืองการปกครองนอกจากจะเป็ นการจัดระเบี ยบให้สังคมแล้วยังเป็ นการแสวงหา
อานาจเพื่อจัดสรรผลประโยชน์อนั มีจากัดของสังคมหรื อบ้านเมืองและการแสวงหาอานาจทางการ
เมืองหรื อการให้ได้มาซึ่ งผูใ้ ช้อานาจทางการเมืองของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม
วัฒนธรรมหรื อปรัชญาทางการเมืองที่สังคมนั้นๆ ยึดถือ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2539) บางสังคมหรื อ
บางประเทศใช้วิธีการแสวงหาอานาจทางการเมืองด้วยกระบวนการประชาธิ ปไตย ในขณะที่บาง
สังคมใช้วิธีการแสวงหาอานาจทางการเมืองด้วยการใช้กองกาลังทหาร หรื อบางสังคมใช้วิธีการ
แสวงหาอานาจทางการเมืองด้วยการสื บต่ออานาจที่อาศัยความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของสังคม
เป็ นสิ่ งรับรองความชอบธรรมของการสื บต่ออานาจ (วิศาล ศรี มหาวโร, 2556) ทุกสังคมจาเป็ นต้อง
มีผูใ้ ช้อานาจทางการเมือง ไม่ว่าการได้มาซึ่ งผูใ้ ช้อานาจทางการเมืองจะใช้วิธีการใดก็ตาม เพราะ
ผลประโยชน์หลายประการในสังคม มิอาจจัดสรรไปยังกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมได้ โดยปราศจาก
การใช้อานาจทางการเมือง เช่นเดียวกับที่สันติภาพมิอาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความร่ วมมือจากผู ้
ที่กุมไว้ซ่ ึ งอานาจทางการเมือง (กุฏุบ, 2527)
ในสัง คมไทยที่ ผ่า นการเปลี่ ยนแปลงการเมื องการปกครองมาสู่ ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยมากกว่า 80 ปี มาแล้ว โดยที่ปัจจุบนั หากยกเว้นในช่ วงของรัฐบาลที่มาจากการทา

2
รัฐประหาร ถือว่าประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพในทางการเมืองมากกว่าในอดีตและประชาชนก็สามารถ
เข้ามามีส่วนร่ วมในทางการเมืองได้มากพอสมควรในช่วงที่สภาวะทางการเมืองเป็ นประชาธิ ปไตย
แต่ถึงกระนั้นประชาชนก็ไม่มีอานาจโดยตรงที่จะจัดการกับผลประโยชน์เหล่านั้น เพราะสังคมไทย
ในช่ วงที่ เป็ นประชาธิ ป ไตยจะมีรัฐธรรมนู ญที่ เป็ นกติก าของระบอบรั ฐสภาและจะนาไปสู่ ก าร
เลือกตั้งในที่สุด (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) ประชาชนกระทาได้เพียงการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผูแ้ ทนของ
ตนในการใช้อานาจทางการเมืองที่เรี ยกว่า ‚นักการเมือง‛ หรื อทาได้เพียงแค่เรี ยกร้ องให้บรรดา
นักการเมืองผูม้ ีอานาจดาเนินการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ตนด้วยวิธีการต่างๆ เท่านั้น
ดังนั้น ผลประโยชน์ต่างๆ ของสังคมไทยจะได้รับการจัดสรรอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึ ง
หรื อไม่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีอานาจในการจัดสรรผลประโยชน์น้ นั ๆ ว่าจะทา
หน้าที่ของตนเองอย่างสุ จริ ตโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่มากน้อยเพียงใด (วิทยากร เชี ยงกูล,
2557) ปั จจุ บ ัน นี้ สั ง คมไทยประสบปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่นอย่า งมากมาย นั่น หมายความว่า
ผลประโยชน์ของสังคมถู กจัดสรรให้กบั คนเพียงบางกลุ่มอย่างไม่เป็ นธรรมโดยนักการเมืองที่ไร้
ศีลธรรม ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้ประชาชนอีกหลายกลุ่มของสังคมได้รับความเดือดร้อน
และทุกข์ยาก ซึ่ งแน่ นอนว่าจะไม่สามารถตอบโจทย์ถึงสันติ ภาพในภาพรวมของสังคมได้ (พุทธ
ทาสภิกขุ, 2549)
คาว่า "การเมือง" ในสังคมไทยจึงถูกมองในแง่ลบจากพฤติกรรมอันเลวร้ายของนักการเมือง
ทั้งการแสวงหาอานาจทางการเมืองด้วยวิธีการสกปรกต่างๆ และการเข้าไปใช้อานาจทางการเมือง
อย่างไม่เป็ นธรรม (อณัส อมาตยกุล, 2553) หลายคนจึงหันหลังให้กบั การเมือง ปฏิเสธที่จะมีส่วน
ร่ วมทางการเมือง รวมไปถึงเกิ ดอาการเบื่อหน่ ายต่อการเมือง (อรรถสิ ทธิ์ พานแก้ว, 2556) โดยลืม
นึ กไปว่าการหลีกห่ างจากการมีส่วนร่ วมทางการเมืองคือการเปิ ดทางให้นกั การเมืองที่ไร้ คุณธรรม
ได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้น และมุสลิมในประเทศไทยเองก็มอง
ภาพของการเมืองในแง่ลบเช่ นกัน ในขณะที่ใน ‚อิสลาม‛ การเมืองไม่ได้เป็ นสิ่ งชัว่ ร้าย ไม่ได้เป็ น
สิ่ งฉ้อฉล การเมืองที่แท้จริ งเป็ นสิ่ งที่ดีงาม เพราะเป็ นการบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของสรรพสิ่ ง
ที่ถูกสร้างทั้งหมด เป็ นการนาพามนุ ษย์ไปสู่ ความดีและออกห่ างจากความชัว่ (Al-Qaradawi, 2004)
และหากว่าผูท้ ี่กุมอานาจทางการเมืองใช้อานาจที่มีอยูต่ ามหลักการอันดีงาม สังคมก็จะเกิดความสงบ
สุ ขและมุสลิ มทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมือง อันหมายถึ งมุสลิ มจะต้องเลื อกผูท้ ี่มี
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ความเหมาะสมในการที่จะบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ (เลือกผูน้ า) และจะต้องตรวจสอบและถอด
ถอนผูน้ าที่ปฏิบตั ิตนขัดกับหลักการอิสลาม (สุ ชาติ เศรษฐมาลินี, 2550)
แนวคิดอิสลามการเมือง (Political Islam) ได้กลายเป็ นแนวคิดที่นกั วิชาการให้คานิ ยาม
ขึ้ นมาใหม่ เ พื่ อระบุ ชุ ดความคิ ดของอิ ส ลามที่ เข้า มามี อิท ธิ พ ลต่ อ มิ ติท างการเมื อ ง ด้วยเหตุ ที่ ว่า
การเมื อ งได้มี ผ ลต่ อ การดาเนิ นชี วิตที่ รวมไปถึ ง เสรี ภ าพในการประกอบศาสนกิ จ เป็ นอี ก วิธี ที่
สามารถประสานความเป็ นอิสลามไปพร้อมๆ กับความเป็ นรัฐสมัยใหม่ผา่ นการมองอิสลามในฐานะ
ของอัตลักษณ์หนึ่ง (Political Identiy) ที่สามารถแสดงอย่างเสรี ได้ (Hirschkind, 2013) ดังเช่น พรรค
ความยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and Development Party หรื อ AK Party) ในประเทศตุรกี ซึ่ ง
มีแนวคิดการเมืองที่มีรากฐานของศาสนาอิสลามและใช้วธิ ี การเลือกตั้งเข้ามาสู่ การเป็ นพรรครัฐบาล
หรื อพรรคอิสรภาพและเสรี ภาพ (Freedom and Justice Party) ในประเทศอียิปต์ ที่สามารถเอาชนะ
การเลือกตั้งก่อนที่จะถูกรัฐประหาร เป็ นต้น (ฮาฟี ส สาและ, 2555)
ในสังคมไทยที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามหรื อที่เรี ยกว่า ‚มุสลิม‛ เป็ นชนกลุ่มน้อย
พบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีมุสลิมเคลื่อนไหวในเส้นทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย
มาโดยตลอด ทั้งที่เคลื่อนไหวในรู ปแบบพรรคการเมือง เป็ นกลุ่ม หรื อปั จเจกบุคคล ทั้งที่ลม้ เหลว
และประสบความสาเร็ จจนได้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในระดับสู ง อย่างกรณี นายวันมูหะมัดนอร์
มะทา แกนน ากลุ่ ม ‚วาดะห์ ‛ ที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ห ลายกระทรวง รวมทั้ง ต าแหน่ ง
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (มนตรี แสนสุ ข, 2547) หรื อสมาชิ กกลุ่มวาดะห์คนอื่นๆ อีกหลายท่านที่
เคยดารงตาแหน่ ง ส าคัญๆ และมี ผ ลงานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ม ากมาย เช่ น ผลัก ดันในเรื่ องการจัดตั้ง
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย การต่อสู ้ทางการเมืองกรณี ฮิญาบ (ผ้าคลุมผมของผูห้ ญิงมุสลิม)
สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็ นต้น (นัจมุดดีน อูมา, 2551)
แต่กลับพบว่าสังคมไทยยังไม่เข้าใจความเกี่ยวข้องระหว่างอิสลามกับการเมือง รวมไปถึงมุสลิมเอง
ก็ตามที่ยงั คงมีแนวคิดว่าการเมืองควรแยกออกจากศาสนา หรื อแม้วา่ มุสลิมจะสังกัดพรรคใหญ่ที่ได้
เป็ นรัฐบาลหรื อเคยดารงตาแหน่งในระดับสู งก็ไม่สามารถนาหลักการอิสลามมาขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางการเมืองได้อย่างเต็มที่มากนัก เพราะจะต้องดาเนิ นงานตามนโยบายของพรรคนั้นๆ ในขณะที่
พรรคการเมืองมุสลิ มที่สามารถนาหลักการอิสลามมาขับเคลื่ อนกิจกรรมทางการเมืองหรื อดาเนิ น
นโยบายได้เองก็มกั จะไม่ได้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนของประชาชน หรื ออาจเรี ยกได้วา่ ล้มเหลวจนหลาย
พรรคต้องปิ ดตัวลง (เอกราช มูเก็ม, 2555: ออนไลน์)
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แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีพรรคการเมืองมุสลิมเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ขาดช่วง เช่นปลายปี พ.ศ. 2556
พรรคการเมืองมุสลิมถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่ถึง 2 พรรคในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือ พรรคเพื่อสันติ
ซึ่ งก่อตั้งพรรคขึ้นเพื่อสร้ างบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพและเสริ มสร้ างสันติสุขให้เกิ ดขึ้นใน
สังคมไทย ภายใต้คุณธรรมและจริ ยธรรมของอิสลาม (พรรคเพื่อสันติ , 2556: ออนไลน์) และอีก
พรรคคือพรรคภราดรภาพซึ่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการทางานการเมืองแบบฮาลาลหรื อแบบที่อิสลาม
อนุญาต (พรรคภราดรภาพ, 2556: ออนไลน์) สิ่ งที่น่าสนใจคือทั้ง 2 พรรคก่อตั้งโดยอูลามาอ์ (ผูร้ ู ้)
ทางศาสนาอิสลามที่ทางานและเคลื่อนไหวทางสังคมมาเป็ นเวลายาวนานก่อนที่จะก่อตั้งเป็ นพรรค
การเมือง นอกจากนั้นแล้วยังมีพรรคประชาธรรมที่เป็ นพรรคการเมืองมุสลิมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2554 โดยคนมลายูมุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังคงดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองอยู่ใน
ปั จจุ บ นั แม้หัว หน้า พรรคจะถู ก ลอบยิ งเสี ย ชี วิตเมื่ อปลายปี พ.ศ. 2554 ก็ ตาม (โรงเรี ย นนัก ข่ า ว
ชายแดนใต้, 2554: ออนไลน์) ประเด็นที่น่าสนใจคือทั้ง 3 พรรคมีนโยบายที่เหมือนกันก็คือการสร้าง
สันติภาพและเสริ มสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกประการหนึ่ งที่น่าสนใจคือ พรรคการเมืองมุสลิ มเป็ นพรรคการเมืองที่มีแนวคิดไม่แยก
ศาสนาออกจากการเมืองและยึดมัน่ ถือมัน่ ในหลักการศาสนา ในทางการเมืองอุดมการณ์น้ ี จึงเชื่ อว่า
การเมืองต้องวางอยู่บนพื้นฐานหรื อหลักการของศาสนา ซึ่ งมีบทบัญญัติระบุไว้แล้วในคัมภีร์หรื อ
ตาราศาสนา (บูฆอรี ยีหมะ, 2554) โดยในอิสลามถื อว่าเจ้าของอานาจอธิ ปไตยที่แท้จริ งคือพระเจ้า
เท่านั้น ซึ่ งได้วางหลักการต่างๆ อย่างสมบู รณ์ ผ่านคัมภีร์อลั กุรอานและซุ นนะฮฺ (แบบอย่าง) ของ
ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัด ดังนั้นเสรี ภาพในทัศนะของอิสลามจึงได้รับการประกันจากพระเจ้าไม่ใช่
จากมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง (สามารถ ทองเฝื อ, 2550) ทว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ ก่อตั้งขึ้นมาในประเทศ
ไทยซึ่ งปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตยที่ เรามักจะเข้าใจกันด้วยถ้อยคาสั้นๆ ของอับราฮัม ลิ
นคอร์ น ที่กล่าวว่าระบอบประชาธิ ปไตยเป็ น ‚การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน‛ (คริ ก, 2557) จึงถือว่าประชาชนเป็ นใหญ่และเป็ นเจ้าของอานาจอธิ ปไตยและเจ้าของ
กฎหมาย จะเห็ นได้ว่าแนวคิดเรื่ องอานาจอธิ ปไตยมี ความแตกต่างกันระหว่างอุดมการณ์ อิสลาม
การเมืองกับอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย แต่อย่างไรก็ดี ข้อดีของระบอบประชาธิ ปไตยที่ให้สิทธิ และ
เสรี ภาพต่อประชาชนในการเลื อกผูน้ าหรื อผูแ้ ทนเข้าสู่ พ้ืนที่ทางการเมืองจึงเป็ นสิ ทธิ อนั พึงมีของ
มุ ส ลิ ม กลุ่ ม หนึ่ งที่ เ ชื่ อ มั่น ว่ า การเมื อ งแบบอิ ส ลามนั้ นจะสามารถเคลื่ อ นไหวได้ ใ นสั ง คม
ประชาธิปไตย และสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั คนทัว่ ไปในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นมุสลิมหรื อไม่ก็ตาม
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ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางเลื อกให้กบั สังคมไทยที่กาลังมองหาทางออกจากวิกฤติ การณ์ ทาง
การเมืองในปั จจุบนั ที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ ายกันอย่างชัดเจน (ภิญโญ ไตรสุ ริยธรรมา, 2556) และต้องการที่
จะเห็ นการเมืองที่ขาวสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในหลักการศาสนาอิ สลาม ซึ่ ง
มุ่งเน้นให้เกิ ดสันติภาพในสังคมโดยเฉพาะในสังคมประชาธิ ปไตยที่มุสลิ มสามารถดาเนิ นชี วิตได้
สะดวกกว่าสังคมแบบเผด็จการ เห็นได้จากการลุกฮือของชาวอาหรับในหลายประเทศที่ผา่ นมาซึ่ ง
ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบอานาจนิ ยมของรัฐสู่ ระบอบประชาธิ ปไตยหรื อที่เรา
มักจะคุ น้ หู เหตุการณ์ในครั้งนี้ วา่ ‚Arab Spring‛ (สามารถ ทองเฝื อ, 2556) จนนาไปสู่ ขอ้ กังขาต่อ
บทสรุ ปในงานของฮันติงตัน เรื่ อง ‚การปะทะกันทางอารยธรรม‛ (Clash of Civilizations) ที่สรุ ปว่า
อิสลามกับประชาธิ ปไตยไม่สามารถไปด้วยกันได้ (ศราวุฒิ อารี ย,์ 2556)
พรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรคที่เป็ นกรณี ศึกษาในครั้งนี้ มีอุดมการณ์ที่ชดั เจนถึงการไม่
แยกศาสนาออกจากการเมือง และต้องการขับเคลื่ อนการเมืองของมุ สลิ มในพื้นที่ การเมื องแบบ
ประชาธิ ป ไตยหรื อประยุกต์วิธี การของประชาธิ ปไตยมาใช้โดยที่ ไม่ข ดั กับ หลัก การอิ สลาม อี ก
ประเด็นที่สาคัญคือ ทั้ง 3 พรรคก่อตัวขึ้นมาจากนักกิจกกรรมเพื่อสังคมที่ทางานด้านอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลื อหรื อเพื่อพัฒนาสังคม ซึ่ งต่างจากพรรคการเมืองมุสลิ มในอดี ตที่เป็ นการรวมตัวกันของ
นักการเมือง และเมื่อไม่มีทุนสนับสนุ น ไม่ได้รับการเลื อกตั้ง หรื อหัวหน้าพรรคถู กยิงเสี ยชี วิตก็
มักจะปิ ดตัวลง ในขณะที่พรรคการเมืองมุสลิ มในปั จจุบนั แม้จะไม่ชนะการเลื อกตั้ง หัวหน้าพรรค
ลาออก หรื อแม้กระทัง่ หัวหน้าพรรคจะถูกยิงเสี ยชีวติ ก็ตาม สมาชิ กที่เหลืออยูก่ ็ยงั คงเคลื่อนไหวตาม
อุดมการณ์ของพรรคต่อไป
ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาในเชิงรายละเอียดของแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรค
การเมื อ งมุ ส ลิ ม ในประเทศไทยที่ ไ ด้น าหลัก ค าสอนของศาสนาอิ ส ลามซึ่ งเป็ นบทบัญญัติแ ห่ ง
สันติ ภาพในทุ กมิ ติมาขับเคลื่ อนกิ จกรรมทางการเมื องจึ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญและน่ าสนใจยิ่ง เพราะ
ท้า ยสุ ดอาจได้อี ก แนวทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ วิ ธี คิ ด บนพื้ นที่ ท างการเมื อ งของคนส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากการเมืองกระแสหลักของสังคมไทย แม้จะเป็ นแนวคิดของคน
ส่ วนน้อยแต่ก็อาจส่ งผลต่อการหนุ นเสริ มให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้หรื อปาตานี และอาจ
ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งสั น ติ สุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยต่ อ ไปได้ ดัง ที่ เ หมาเจ๋ อ ตุ ง เคยกล่ า วไว้ว่ า
‚การเมืองคือสงครามที่ไม่หลัง่ เลือดและสงครามคือการเมืองที่หลัง่ เลือด‛ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของฮันนาห์ อาเรนท์ ที่กล่าวว่า ‚สงครามเป็ นความต่อเนื่ องของการเมืองโดยวิธีการอื่น‛ (Arendt,
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1970) ดังนั้นจากแนวคิ ดของทั้งสองท่านข้างต้นที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้านความรุ นแรง ซึ่ งท่าน
หนึ่ งเชี่ ยวชาญด้านปฏิ บตั ิและอีกท่านเชี่ ยวชาญด้านทฤษฎี จึงอาจสรุ ปได้ว่าหนึ่ งในแนวทางที่จะ
สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสงครามได้ นัน่ ก็คือการให้ความสาคัญกับพื้นที่ของการต่อสู ้ทาง
การเมือง และเมื่อไม่มีสงครามที่เป็ นผลมาจากการมีพ้ืนที่ ต่อสู ้ทางการเมืองย่อมเรี ยกได้ว่านัน่ คื อ
สันติภาพ แม้จะเป็ นสันติภาพเชิ งลบก็ตาม แต่ที่สาคัญไปกว่านั้นคือเมื่อการเมืองการปกครองหรื อ
การบริ หารบ้านเมืองเป็ นไปตามแนวทางที่ดียอ่ มเกิดสันติภาพเชิ งบวกในสังคมตามมา กล่าวคือเป็ น
สภาพสังคมที่ ผูค้ นมี สิทธิ และเสรี ภาพที่ เท่าเที ยม ศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ได้รับความเคารพ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบ มีความยุติธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาแนวคิดสันติภาพ รวมทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพของพรรคเมืองมุสลิมใน
ประเทศไทย
3. เพื่อถอดบทเรี ยนการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทย

คาถามการวิจัย
พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยมีแนวคิดหลักในการก้าวสู่ กิจกรรมทางการเมืองและ
การสร้างสันติภาพอย่างไร? และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านั้นในประเทศไทยได้หรื อไม่?
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบและเข้าใจถึงแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ซึ่ งมี
เป้ าหมายเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างจากการเมืองกระแสหลักในการ
เลือกใช้วิธีการต่อสู ้ทางการเมือง ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางแห่ งสันติวิธี และยังได้แบบอย่างของการ
ใช้ศีลธรรมนาการเมือง
2. ทราบและเข้าใจถึ งความหมาย องค์ประกอบ รวมทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพของพรรค
เมืองมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม
3. สามารถถอดบทเรี ยนการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทย และสามารถเสนอแนะวิ ธี ก ารดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ งมุ ส ลิ ม ใน
ประเทศไทยต่อไป
4. ได้แนวทางในการสร้างสันติภาพอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่ งอาจจะนามาประยุ กต์ใช้ในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้หรื อปาตานีที่มีประชากรส่ วนใหญ่เป็ นมุสลิมได้

ขอบเขตการวิจัย
แนวคิด และวิธีการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของ 3 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย คือ
พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม โดยศึกษานับ ตั้งแต่ประวัติการเคลื่อนไหว
ก่ อ นเริ่ ม ก่ อตั้ง พรรคการเมื องจนถึ ง แนวคิ ด ในปั จจุ บ นั คื อ ปี พ.ศ. 2558 และมุ ม มองของกลุ่ ม
นักการเมืองมุสลิมที่เคยประสบความสาเร็ จในทางการเมือง ได้แก่ กลุ่มวาดะห์
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กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดอิสลามการเมือง

ส่ งผลต่อ

พรรคการเมื
ององมุสลิม
พรรคการเมื
แนวทางอิสลาม

แนวคิดอิสลามกับสันติภาพ
-

พรรคเพื่อสันติ

-

พรรคภราดรภาพ

-

พรรคประชาธรรม

ประเทศทีป่ กครองด้ วย
ที่อยู่ภทีายใต้
่อยูภ่ ายใต้

ระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะประเทศที่มี
มุสลิมเป็ นชนกลุ่มน้อย

สังเคราะห์แนวคิดผ่านการสัมภาษณ์

ในที่น้ ี คือ ประเทศไทย
สังเกตและสัมภาษณ์

+ กลุ่มวาดะห์

ถอดบทเรี ยน จุดแข็ง/

แนวคิดอิสลามการเมือง

จุดอ่อน/ความสาเร็ จและ

และสันติภาพ, การดาเนิน

ความล้มเหลว

กิจกรรมทางการเมือง

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับ
กระบวนการ

อีกทางเลือกในการสร้าง
สันติภาพผ่านการเมืองของ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

มุสลิมในสังคมไทย

9
นิยามศัพท์
1. อิสลามการเมือง มาจากคาว่า Political Islam ในภาษาอังกฤษ (โดยแปลตามหลักการแปล
และลาดับความจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย) ซึ่ งความหมายของคานี้ มีการอธิ บายที่หลากหลาย
ออกไป เช่น กลุ่มที่มีแนวคิดหรื ออุดมการณ์ทางการเมืองที่มีฐานราก วิธีการ และเป้ าหมายที่ยึดโยง
กับหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม ถือเป็ นกระแสที่ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกในฐานะที่
เป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกมองว่า เป็ นภัยคุกคามต่อแนวคิดเสรี นิยมของชาวตะวันตก
อีกคาอธิ บายหนึ่ง อิสลามการเมืองเป็ นแนวคิดที่ใช้อธิ บายกิ จกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนที่
เคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกสมัยใหม่โดยปรับใช้แนวทางอิสลามเข้าสู่ พ้นื ที่รัฐชาติสมัยใหม่หรื อ
ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิ ปไตย โดยที่งานวิจยั นี้ ได้ใช้คาอธิ บายนี้ ในการดาเนิ นการ
วิจยั
2. สันติภาพ หมายถึง ความสงบ ภาวะอันปลอดจากสงคราม หรื อความสงบสุ ขของสังคมที่เกิด
จากผูก้ ุมอานาจทางการเมืองบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้ าหมายเพื่อนาพามนุ ษย์ไปสู่ ความ
ดีและออกห่างจากความชัว่
3. พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย หมายถึง พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรค
ประชาธรรม ซึ่ งเป็ นพรรคการเมื องที่ ก่อตั้งและบริ หารโดยมุ สลิ มทั้งหมด และเป็ นสถาบันทาง
การเมืองที่มีแนวคิดไม่แยกศาสนาออกจากการเมือง และเน้นการใช้กระบวนการทางการเมืองเพื่อ
กาหนดนโยบายที่ไม่ขดั ต่อหลักการศาสนาอิสลามและเรี ยกร้องสิ ทธิของมุสลิมในประเทศไทย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ องแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทย ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมือง
2.1.1 ความหมายของการเมือง
2.1.2 ความหมายของประชาธิปไตย
2.1.3 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.1.4 บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2.2 การแยกศาสนาออกจากการเมือง
2.3 อิสลามการเมือง
2.3.1 แนวคิดอิสลามการเมือง
2.3.2 การเมืองการปกครองตามทัศนะของศาสนาอิสลาม
2.3.3 อิสลามการเมืองกับความเป็ นสมัยใหม่
2.3.4 อิสลามกับประชาธิ ปไตย
2.3.5 แนวคิดอิสลามการเมืองของนักคิดและขบวนการที่สาคัญๆ
2.4 ความเข้าใจผิดที่มีต่ออิสลาม
2.4.1 ความเป็ นเนื้อเดียวกันที่ไม่จริ ง
2.4.2 ลักษณะสถิตซึ่ งไม่จริ ง
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2.5 อิสลามกับสันติภาพ
2.5.1 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพ
2.5.2 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของนักคิดคนสาคัญๆ
2.5.3 ห้าแนวทางอิสลามสู่ สนั ติภาพ
2.6 สันติวธิ ีและสันติวธิ ีในอิสลาม
2.6.1 แนวคิดเรื่ องสันติวธิ ี
2.6.2 แนวคิดสันติวธิ ีและการจัดการความขัดแย้งในอิสลาม
2.7 ตัวอย่างพรรคการเมืองมุสลิมที่ยดึ แนวทางอิสลามการเมืองในต่างประเทศ
2.7.1 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศยุโรป
2.7.2 พรรคการเมืองมุสลิมในอินโดนีเซีย
2.7.3 พรรคการเมืองมุสลิมในมาเลเซีย
2.7.4 พรรคการเมืองมุสลิมในตุรกี
2.8 มุสลิมกับการเมืองไทย
2.9 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย

2.1 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมือง
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล (อ้างถึ งใน พัชราภา ตันตราจิน, 2551) มองว่าชี วิตที่ดีน้ นั เกิ ดจาก
การมีรัฐที่ดี และรัฐที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม โดยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคมเป็ นตัวแปรสาคัญในการนาผูค้ นไปสู่ การมีชีวิตที่ดี โดยจุดหมายของสัมพันธภาพนั้นควรจะ
ช่ วยให้มนุ ษย์มีเสรี ภาพเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาตนเองได้ ในขณะเดี ยวกันก็ไม่
เบียดเบียนคนอื่น มีสานึ กในส่ วนรวมมากขึ้น จุดมุ่งหมายของสัมพันธภาพนี้ คือ รัฐที่ ดี ดังนั้นใน
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ความคิดของเสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ประเด็นทางการเมืองจึงเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับสังคม เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างรัฐกับสังคมนัน่ เอง
วิศาล ศรี ม หาวโร (2556) พยายามชี้ ให้เห็ นว่า วิถีชีวิตของประชาชนขึ้ นอยู่ก ับการเมื อง
ระบอบการเมืองที่ดีจะส่ งเสริ มและเอื้ออานวยให้ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่ดีข้ ึน มีโอกาสในการแสวงหา
ความรู ้อย่างเสมอภาค สามารถดู แลและปกป้ องตนเองให้ปลอดภัยพ้นจากการเอารัดเอาเปรี ยบของ
ผูอ้ ื่น ตลอดจนมีความสามารถในการควบคุ ม กากับ และตรวจสอบผูน้ าทางการเมืองให้ใช้อานาจ
เพื่อสนองตอบประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนอย่างซื่ อสัตย์ ตรงกันข้ามกับระบอบการเมืองที่ไม่ดี
ผูน้ าการเมืองจะมุ่งเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์แก่ ตนเองและพรรคพวก โดยการจากัดมิ ให้
ประชาชนส่ วนใหญ่มีโอกาสในการแสวงหาความรู ้ ให้แก่ตนเอง ทาให้เกิ ดชนชั้นที่ได้เปรี ยบใน
สังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะที่ประชาชนส่ วนใหญ่จะถูกทอดทิ้งให้ไร้การศึกษา
เป็ นผูด้ ้อยความรู ้ และด้อ ยโอกาสในการเสริ ม สร้ างชี วิตที่ ดีให้แก่ ตนเอง ภายใต้สัง คมที่ ระบอบ
การเมืองไม่ดี ประชาชนส่ วนใหญ่จะไร้ ความรักและยากจน โดยไม่เข้าใจว่าการเมืองเกี่ ยวข้องกับ
การด ารงชี วิต หรื อ วิถี ชี วิ ตอย่า งไร ประชาชนมี ส่ วนช่ วยท าให้ ก ารเมื อ งดี ข้ ึ นได้อ ย่า งไร ระบบ
การเมืองที่ดีประชาชนมีความเข้าใจ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ที่ดีดว้ ย
สิ ทธิ์ บุตรอินทร์ และภูมินทร์ บุตรอินทร์ (2554) ได้อธิ บายเรื่ องมนุ ษย์กบั การเมืองว่า เป็ น
เรื่ องการเกิดมาเพื่อแสวงหา สะสม เพิ่มพูน และใช้ประโยชน์ในชี วิต ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะได้มา
ต้องอาศัยพลังหรื ออานาจเป็ นเครื่ องมือ และการดาเนิ นชี วิตของมนุษย์จะต้องเป็ นไปตามหลักการ
อุดมการณ์ อุดมคติ นโยบาย ความหวัง ความเชื่ อ เจตนารมณ์ พร้ อมกับต้องมีวิธีการเพื่อให้บรรลุ
ความหวัง ความต้องการ และความจาเป็ นนั้นๆ การเมืองเป็ นวิธีการสาคัญที่สุดที่จะช่วยให้ชนหมู่
มากบรรลุความหวังนั้นๆ เมื่อได้มีชีวิตอยูร่ ่ วมกันเป็ นบ้านเป็ นเมืองแล้ว ในความคิดของนักปรัชญา
การเมืองนั้น การกระทาทุกอย่างและความเคลื่อนไหวทุกระดับ จากแรงงานมนุษย์ ย่อมเกี่ยวข้องกับ
การเมืองทั้งสิ้ น มันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากมูลเหตุภายในตัวมนุ ษย์เองและจากมู ลเหตุ ภายนอกตัว
มนุ ษย์ประกอบกัน เรื่ องการเมืองเป็ นความพยายามของมนุ ษย์ที่จะจัดการปั ญหาดังกล่ าว ซึ่ งเป็ น
ความพยายามร่ วมในการกระทาใดๆ ที่คนๆ เดียวไม่อาจทาได้เป็ นผลสาเร็ จ จึงได้มีการกาหนดหลัก
วิถีประชาขึ้นมาเป็ นแบบฉบับการดาเนินชีวติ ของสังคมมนุษย์ตามแนวปรัชญานั้นๆ
การเมืองจึงเป็ นเรื่ องที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุ ษย์ในทุกเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ วัย
และพื้นที่ของโลกมาทุกยุคทุกสมัย อย่างไรก็ตามแนวคิดและรู ปแบบทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละ
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สมัยก็อาจมีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เงื่ อนไข บริ บท รวมถึ งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดารง
อยูใ่ นแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งอาจทาให้แนวคิดและระบบการเมืองในแต่ละพื้นที่ของโลก
มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่โลกถูกเชื่ อมโยงเข้าหากันมากขึ้นนับตั้งแต่ยุคอาณานิ คม
แนวคิดและระบบการเมืองที่ถูกคิดค้นและสร้างสรรค์ข้ ึนโดยโลกตะวันตกและเผยแพร่ อิทธิ พลไป
ยังพื้นที่ต่างๆ ในยุคหนึ่ งคือ ระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตยและระบอบคอมมิวนิ สต์ ก่อนที่
ระบอบคอมมิ วนิ ส ต์จะเสื่ อมอิ ทธิ พลต่อโลกลงภายหลังการล่ มสลายของสหภาพโซเวีย ต เหลื อ
ระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตยที่ได้รับความนิ ยมจากทัว่ โลกในปั จจุบนั นี้ (อดิศร ศักดิ์สูง และ
คณะ, 2553)
ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผูว้ ิจยั เพียงต้องการให้เห็นถึงความสาคัญของการเมืองต่อวิถีชีวิต
ของมนุ ษย์ ซึ่ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับความหมายของการเมือง รวมไปถึ งการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย ความหมายของพรรคการเมือง และบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย ผูว้ จิ ยั จะกล่าวในส่ วนถัดไปดังต่อไปนี้

2.1.1 ความหมายของการเมื อง
พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) ได้บ ญ
ั ญัติศ พั ท์ค าว่า การเมื อ ง
ภายใต้หัวเรื่ อง ‚การ‛ โดยระบุ ว่า การเมื อง คื อ น. (1) งานที่ เกี่ ยวกับรั ฐหรื อแผ่นดิ น เช่ น วิช า
การเมื อง ได้แก่ วิชาว่าด้วยรัฐ การจัดการส่ วนแห่ งรัฐ และการดาเนิ นการแห่ งรั ฐ (2) การบริ หาร
ประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริ หารประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ การ
ดาเนิ นนโยบายระหว่างประเทศ (3) กิ จการอานวยหรื อควบคุ มการบริ หารราชการแผ่นดิ น เช่ น
ตาแหน่ ง การเมื อง ได้แก่ ต าแหน่ ง ซึ่ ง มี หน้า ที่ อ านวย (คณะรั ฐ มนตรี ) หรื อควบคุ ม (สภา
ผูแ้ ทนราษฎร) การบริ หารแผ่นดิน (ปาก) ว. มีเงื่อนงา, มีการกระทาอันมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ เช่ น
ป่ วยการเมือง
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2539) ได้อธิ บายไว้วา่ เมื่อกล่าวถึงการเมือง (Politics) คนทัว่ ไปอาจให้
ความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ความรับรู ้ และความเข้าใจของแต่ละ
คน หรื ออาจขึ้นอยูก่ บั กระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization Process) ของแต่
ละคน บุคคลที่เติบโตมาภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่กาลังเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
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จากระบอบอานาจนิ ยมไปสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย อาจมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันออกไป
บางส่ วนอาจมีความเชื่อมัน่ ว่าการเมืองเป็ นเรื่ องของการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ตามอุ ดมการณ์ ประชาธิ ปไตย บุคคลที่เติบโตภายใต้ส่ิ งแวดล้อมของสังคมอานาจ
นิ ยม อาจเห็ นว่าการเมืองเป็ นเรื่ องของชนชั้นผูป้ กครอง เป็ นภาระหน้าที่ของผูป้ กครองที่ตอ้ งใช้
อานาจ เพื่อปกครองประเทศ และเป็ นหน้าที่ของประชาชนผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองที่จะต้องเชื่ อฟั งและ
ปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎหมายของผูป้ กครอง ในขณะที่บางส่ วนหรื ออาจจะเป็ นส่ วนใหญ่ที่ยึดติด
อยูก่ บั ความเชื่อมัน่ ที่ได้รับการปลูกฝั่งหล่อหลอมมาจากระบอบอานาจนิ ยม อาจมีความเห็นว่าตราบ
ใดที่ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ ย งั ด้อยความรู ้ และยากจน ชนชั้น ปกครองควรรั บ ภาระหน้า ที่ ใ นการ
ปกครองต่อไป การจะถ่ายโอนอานาจการปกครองไปสู่ ประชาชนควรกระทาเมื่อประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเพียงพอที่จะปกครองตนเองดีแล้วเท่านั้น
ในขณะที่ ประทาน คงฤทธิ ศึกษากร (2539) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าการเมืองควรจะต้องรวมความ
หมายถึ ง ระบบการเมื องด้วย ซึ่ ง ในระบบการเมื องก็จะต้องพิจารณา ไปถึ งสถาบันทางการเมื อง
(Political Institutions) เช่ น พรรคการเมื อง รั ฐสภา กลุ่ มผลประโยชน์ รั ฐธรรมนู ญ ข้า ราชการ
สื่ อมวลชน ตลอดจนการพิ จารณาถึ งพฤติกรรมทางการเมือง (Politics Behavior) ซึ่ งสะท้อนจาก
บทบาทของนักการเมือง ข้าราชการและประชาชนอันเนื่ องจากสังคมและวัฒนธรรมนัน่ เอง นัก
ปรัชญาทางการเมืองของอังกฤษ Lord Acton ได้กล่าวว่า ‚Power tends to corrupt, absolute power
tens to corrupt absolutely‛ ซึ่ งหมายความว่า ‚อานาจย่อมนาไปสู่ ความหลงระเริ งและก่อให้เกิ ด
ความหายนะ และอานาจมากเท่าใดย่อมหลงหรื อมัวเมาและก่อให้เกิดหายนะเป็ นทวีคูณ‛ การเมือง
หรื อระบบการเมืองที่ทาหน้าที่อย่างถู กต้องจะต้องคานึ งถึง เรื่ อง 1) กติกา (Rule of the Game) 2)
จริ ยธรรม (Ethics) 3) การรู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ (Responsibility) และ 4) การพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบ (Accountability)
วิศาล ศรี มหาวโร (2556) อธิ บายว่า การเมืองเป็ นเรื่ องอานาจในการจัดสรรผลประโยชน์ใน
สั ง คมนั้น ๆ เป็ นตัวก าหนดกิ จ กรรมของสั ง คมนั้น ๆ แทบทุ ก หัว มุ ม โดยอ านาจในการจัด สรร
ผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ อย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน หรื ออาจหมายถึ งการแข่งขัน (Competitive)
เพื่ อ ช่ ว งชิ ง อ านาจ (Power) และน าอ านาจมาใช้เ พื่ อ การจัด สรรทรั พ ยากร (Allocation and
Resources) ผลประโยชน์ (Benefit) ที่มีอยูใ่ นตัว (Self) กลุ่ม (Group) สาธารณะ (Public) และกลุ่ม
ผลประโยชน์ (Interest) อย่างเป็ นธรรม ยุติธรรม เสมอภาค เพื่อเป้ าหมายสุ ดท้าย (End) คือ คุณภาพ
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ชี วิต (Quality of life) และความสุ ขหรื อความอยู่ดีมีสุขและยัง่ ยืนของประชาชน ชุ มชน และ
ประเทศชาติโดยภาพรวม
บูฆอรี ยีหมะ (2554) กล่าวว่า ‚การเมืองหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจ
หรื อการมีอิทธิ พลโดยมีเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์เพื่อธารงไว้หรื อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่ งต่างๆ ที่ผเู ้ กี่ยวข้องต้องการ โดยมีกระบวนการทาให้สมาชิ กในสังคมบรรลุความต้องการร่ วมกัน
ส่ วนความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถรอมชอมกันได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและสงบสุ ขของสังคม‛

2.1.2 ความหมายของประชาธิปไตย
ในส่ วนความหมายของประชาธิ ปไตยนั้น พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
(2556) บัญญัติศพั ท์คาว่า ‚ประชาธิ ปไตย‛ ภายใต้หวั เรื่ อง ‚ประชา‛ โดยระบุวา่ ‚ประชาธิ ปไตย‛
[ประชาทิปะไต, ประชาทิบปะไต] น. ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็ นใหญ่ หรื อการถือ
เสี ยงข้างมากเป็ นใหญ่
อย่างไรก็ตาม วิศาล ศรี มหาวโร (2556) ได้อธิ บายว่า คาว่า ‚ประชาธิ ปไตย‛ นี้ แปลจาก
ภาษาอังกฤษว่า ‚Democracy‛ (ดิ มอคระซี ) ซึ่ งมาจากภาษากรี กโบราณว่า ‚Demokratia‛ (ดิมอ
คระเทีย) อีกต่อหนึ่ ง คากรี ก Demokratia มาจากการผสมของคาว่า Demos ซึ่ งแปลว่า ประชาชน
(the People) และคาว่า kratein หรื อ kratos ซึ่ งแปลว่า ปกครอง (to Rule) ดังนั้น โดยรากศัพท์ด้ งั เดิม
Demokratia หรื อ Democracy จึงแปลว่า ‚การปกครองโดยประชาชน‛ (to Rule by the People หรื อ
Government by the People) ซึ่ งคนจานวนไม่นอ้ ยเมื่อพูดถึงความหมายของประชาธิ ปไตยก็มกั จะ
ยกถ้อยคาของอับราฮัม ลินคอร์ น (Abraham Lincoln) ผูม้ ีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1865 ที่เป็ น
ประธานาธิ บดี คนที่ 16 ของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ในการกล่ าวสดุ ดีทหารที่ เมื องเกตตี ส เบอร์ ก
(Gettysburg) เมื่ อวันที่ 19 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 1863 โดยกล่ าวว่า การปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริ กานั้นเป็ นประชาธิ ปไตย เพราะเป็ น ‚...การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน...‛ (…Government of the People, by the People, and for the People)
ในขณะที่ ปั จจุ บ ันค าว่า ‚ประชาธิ ปไตย‛ ถู ก นาไปใช้อธิ บ ายหรื อเกิ ดความเข้า ใจใน
ความหมายที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายความหมาย เช่ น Heywood (อ้างถึงใน บูฆอรี ยีหมะ,
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2554) ประชาธิ ปไตย หมายถึ ง 1. ระบอบการปกครองโดยคนจนและผูเ้ สี ยเปรี ยบในสังคม 2.
รู ปแบบของรัฐบาล ซึ่ งประชาชนปกครองตนเองโดยตรงและอย่างต่อเนื่ อง โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัย
นักการเมืองอาชีพและข้าราชการ 3. สังคม ซึ่ งมีความเท่าเทียมกันในโอกาสและเกียรติภูมิของบุคคล
มากกว่าชนชั้นและอภิสิทธิ์ 4. ระบบสวัสดิการและการกระจายทรัพยากรเพื่อลดความไม่เท่าเทียม
กันในสังคม 5. ระบบของการตัดสิ นใจที่คานึงถึงหลักการเสี ยงข้างมาก 6. ระบอบการปกครองที่
รับประกันสิ ทธิ และผลประโยชน์ของคนส่ วนน้อยด้วยการให้สิทธิ ในการตรวจสอบอานาจของเสี ยง
ข้างมาก 7. วิธีการคัดสรรคนเข้าทาหน้าที่สาธารณะโดยผ่านการแข่งขันและคัดเลือกจากประชาชน
หรื อระบอบการปกครองที่สนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยไม่คานึ งถึ งว่าประชาชน
จะมีความคิดทางการเมืองอย่างไร
สิ ท ธิ์ บุ ต รอิ นทร์ และภู มิ น ทร์ บุ ตรอิ น ทร์ (2554) ได้ช้ ี ให้ เห็ นว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย มุ่งให้รัฐบาลมี สถานภาพเพียงผูร้ ับใช้ประชาชน ไม่ใช่ เป็ นนายของประชาชน ใน
ขณะเดี ยวกันต้องประกันอิสระเสรี ภาพของประชาชน เป็ นตัวการบาเพ็ญประโยชน์สุข และความ
สมหวังแก่สาธารณชน เพื่อบรรลุ จุดประสงค์ดงั กล่าว ปรัชญาฝ่ ายนี้ ไม่เห็ นด้วยที่จะให้คนๆ เดี ยว
หรื อกลุ่มชนชั้นที่แต่งตั้งตนเองขึ้นมาเป็ นรัฐบาลแต่เพียงชนชั้นเดียว จะเป็ นชนชั้นศักดิ นาเพื่อทา
หน้าที่กาหนดวินิจฉัยและตัดสิ นนโยบายว่าอะไรคือความดีแก่ประชาชนส่ วนรวม
ลิ ขิ ต ธี ร เวคิ น (2553) กล่ า วว่ า ประชาธิ ป ไตยคื อ การปกครองเพื่ อ คนทั้ง ประเทศ
นายกรัฐมนตรี คือนายกรัฐมนตรี ของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ ของพรรคใดพรรคหนึ่ ง หรื อภาค
ใดภาคหนึ่ ง หรื อกลุ่มใดกลุ่ มหนึ่ ง ชาติ และสังคมต้องมาก่ อน ผูใ้ ช้อานาจรั ฐคื อนักการเมื องและ
ข้ า ราชการจะต้ อ งท าเพื่ อ ชาติ แ ละสั ง คมเท่ า นั้ น ในขณะที่ โทมั ส เจฟเฟอร์ สั น กล่ า วว่ า
‚ประชาธิ ปไตยนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎหมู่ ซึ่ งคน 51 เปอร์ เซ็ นต์ อาจลิดรอนสิ ทธิ์ ของคน 49
เปอร์ เซ็นต์‛ (เจริ ญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสกี้ 2557) หัวใจสาคัญของการเข้าสู่ อานาจทางการเมือง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยก็ คื อการเลื อกตั้ง ในประเทศไทยการเลื อกตั้ง ถู ก เปลี่ ย นแปลงทุ ก ครั้ ง
เรื่ อยมาตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง บางครั้งใช้ระบบแบบแบ่งเขตเรี ยงเบอร์ บางครั้งใช้ระบบ
เสี ยงข้างมากเขตละเบอร์หรื อเขตละหลายเบอร์ บางครั้งใช้ระบบแบบผสมที่มีการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตและแบบบัญชีรายชื่อ เป็ นต้น
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2.1.3 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในส่ วนความหมายของพรรคการเมื องนั้น พจนานุ ก รม ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔ (2556) บัญญัติศพั ท์คาว่า ‚พรรคการเมือง‛ ภายใต้หัวเรื่ อง ‚พรรค‛ โดยระบุว่า พรรค
การเมือง น. กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่ วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็ น
พรรคการเมืองตามกฎหมาย
ลิขิต ธี รเวคิน (2553) อธิ บายว่า พรรคการเมืองเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในลักษณะสถาบันทาง
การเมืองที่จะช่ วยจัดระเบียบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน การจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็ นก้าวสาคัญของการพัฒนาการเมือง ซึ่ งหากปราศจากพรรคการเมืองจะนาไปสู่ กลี ยุคหรื อการผุ
กร่ อนทางการเมือง นอกจากนั้นจะเห็นได้วา่ พรรคการเมืองกับระบบการเมืองแบบทันสมัยเป็ นของ
คู่กนั ยิง่ ในระบบประชาธิ ปไตยด้วยแล้ว การปรากฏของพรรคการเมืองเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ เพราะใน
ระบบดังกล่ าวนี้ การจัดตั้งรัฐบาลต้องอาศัยการเลื อกกตั้งไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อม จะต้องมี
พรรคการเมืองรณรงค์หาเสี ยง เสนอนโยบาย และเสนอผูส้ มัครกับประชาชน
ในขณะที่ บูฆอรี ยีหมะ (2554) กล่าวว่า พรรคการเมืองคือ การรวมตัวกันของกลุ่มคน เพื่อ
กระทากิ จกรรมร่ วมกันโดยมี เป้ าหมายที่ จะเข้าไปมี บทบาทในทางการเมื องทั้งในแง่ ของการได้
อานาจเป็ นรัฐบาลหรื อกาหนดนโยบาย และบังคับใช้นโยบายในการบริ หารประเทศ และในแง่ของ
การควบคุมการกาหนดนโยบาย และการบังคับใช้นโยบายในกรณี ที่เป็ นพรรคฝ่ ายค้าน
2.1.4 บทบาทหน้ าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน (2557: ออนไลน์) อธิ บายบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง
ว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะดาเนิ นกิ จกรรมไปตามเป้ าหมาย ทางการเมืองของตน แต่ในเวลา
เดียวกัน ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อสังคมตามมาด้วย ถึ งแม้วา่ ผลดีที่ตามมานั้น อาจจะ
ไม่ใช่วตั ถุประสงค์เบื้องต้นในการทากิจกรรมของพรรคการเมืองก็ตาม บทบาทและหน้าที่ซ่ ึ งพรรค
การเมืองกระทามีอยูม่ ากมายแต่ที่สาคัญ ได้แก่ การสรรหาผูน้ าและบุคลากรทางการเมือง การจัดตั้ง
รัฐบาลขึ้นทาหน้าที่บริ หารประเทศ การนาเสนอประเด็นปั ญหาและแนวทางแก้ไขแก่สังคม การทา
หน้าที่เป็ นตัวเชื่อมระหว่างสังคมกับรัฐ
ลิขิต ธีรเวคิน (2553) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองมีอยูห่ ลายแง่ แต่พอจะสรุ ป
ส่ วนสาคัญๆ ได้ดงั นี้ คือ พรรคการเมืองทาหน้าที่ในการผสมผสานความแตกต่างในเรื่ องเผ่าพันธุ์
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ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็ นฐาน พรรคการเมื องยังทาหน้าที่
ให้ความชอบธรรมกับระบบการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองเป็ นช่องทางในการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของประชาชน ทั้งยังทาหน้าที่ฝึกความชานาญในทางการเมือง การต่อรอง การขับ
เคี่ ย ว การถกเถี ย ง ความอดทนอดกลั้น และการพยายามใช้เ หตุ ผ ลและวิ ท ยาการเพื่ อแจกแจง
ทรัพยากรให้เป็ นประโยชน์ นอกจากนั้นพรรคการเมืองยังทาหน้าที่เป็ นฐานสาคัญที่จะรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และที่สาคัญพรรคการเมืองเป็ นองค์กรสาคัญในการพัฒนาการเมืองใน
แง่การจัดตั้งสถาบันทางการเมืองที่จะมีบทบาทและหน้าที่สาคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นอกจากบทบาทหน้า ที่ ข องพรรคการเมื องที่ ก ล่ า วมาข้า งต้นแล้ว ยัง มี บ ทบาทหน้า ที่ ที่
สาคัญๆ อี ก หลายประการ เช่ น การกระตุ น้ ปลุ กเร้ า และสร้ า งความคิ ดเห็ นทางการเมื องในหมู่
ประชาชนในประเด็ นต่ า งๆ ที่ จะสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ เกิ ดขึ้ นในสั ง คม ประเด็ นปั ญ หาบางอย่า ง
ประชาชนแต่ละคนอาจจะคิ ดเห็ นอยู่ใ นใจ หรื ออยู่ใ นวงแคบๆ แต่ พรรคการเมื องสามารถสร้ า ง
กระแสให้เกิดความสนใจในประเด็นปั ญหานั้นๆ ในหมู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น
แล้วพรรคการเมื องยัง มี บทบาทในการทาหน้าที่ กล่ อมเกลาทางการเมื องให้ก ับประชาชนที่ เป็ น
สมาชิ กในสังคมให้มีความรู ้ ความเข้าใจต่อระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ ซึ่ งจะส่ งผล
อย่างสาคัญต่อทิศทางการเมืองของประเทศว่าจะเป็ นไปในทิศทางทางใด เป็ นต้น (บูฆอรี ยีหมะ,
2554)
ผูว้ ิจยั จึ งมองว่าการทาความเข้า ใจนิ ย ามความหมายของการเมื อง ประชาธิ ปไตย พรรค
การเมือง รวมไปถึงบทบาทของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยจึ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพราะ
ทาให้เห็นถึงความสาคัญของการเมืองเนื่ องจากวิถีชีวิตของประชาชนขึ้นอยูก่ บั การเมือง ซึ่ งระบอบ
การเมืองที่ดีจะส่ งเสริ มและเอื้ออานวยให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีข้ ึน และที่สาคัญสาหรับมุสลิมแล้ว
ศาสนาอิ สลามคื อวิถีชีวิต เมื่อการเมื องมีความสาคัญและมี ความสั มพันธ์ กบั วิถี ชี วิต ศาสนากับ
การเมืองจึงมีความสัมพันธ์ กนั อย่างแยกออกจากกันไม่ได้เช่นกัน และการที่ประเทศไทยปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่ งถือได้วา่ สิ ทธิและเสรี ภาพเป็ นแกนสาคัญยิ่งในกระบวนกวนการก่อรู ป
และการสร้างระบอบประชาธิปไตยในทุกประเทศ (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556) และด้วยสิ ทธิ และ
เสรี ภาพนี้ เองทาให้มุสลิ มสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองเป็ นของตัวเองขึ้ นมาเพื่อแสดงออกถึงอัต
ลัก ษณ์ ข องมุ ส ลิ ม และเพื่ อเคลื่ อนไหวเรี ย กร้ องให้มุ ส ลิ มสามารถใช้ชี วิต ไปตามวิถี ของศาสนา
อิสลามในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

19
2.2 การแยกศาสนาออกจากการเมือง
แนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง (Secularism) นับได้วา่ เป็ น “ประดิษฐกรรมทาง
ความคิดและประดิษฐกรรมทางการเมือง” ของนักปรัชญาตะวันตก แนวคิดนี้ เป็ นแนวคิดที่สร้างมา
เพื่อแข่งขันกับแนวคิดที่เน้นการรวมกันระหว่างศาสนาและการเมืองซึ่ งรวมถึงอิสลามด้วย หลาย
เหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ แนวคิดเซคคิวล่าร์ จึงถูกมองบนฐานของการเป็ นวาทกรรมที่ขดั แย้งต่อ
แนวคิดแบบอิสลามมิสต์หรื อแนวคิดนิยมอิสลาม (อาฏิล ศิริพธั นะ และคณะ, 2555) ดังนั้น จึงเป็ นที่
น่ าสนใจว่าพรรคการเมื องมุสลิ มที่ขบั เคลื่ อนกิ จกรรมทางการเมืองบนแนวทางของอิสลามซึ่ งถู ก
นิ ยามว่าเป็ นอิสลามมิสต์แบบหนึ่ งจะมีแนวคิดในการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทย
อย่างไร ในขณะที่การเมืองการปกครองของประเทศไทยมีแนวคิดแบบรัฐเซคคิวล่าร์ (นิธิ เอี่ยวศรี
วงศ์, 2556)
มุสตอฟา หะยีดาวูด (2556) ให้ความเห็นในประเด็นเดียวกันนี้อย่างสอดคล้องกันว่า แท้จริ ง
แล้วการแบ่งแยกศาสนาออกจากรัฐไม่ได้มาจากอิสลามแต่สิ่งนี้เริ่ มมาจากชาติตะวันตก นับตั้งแต่ยุค
มืดของตะวันตก (Dark ages) ซึ่ งได้เกิดการแย่งชิ งอานาจระหว่างฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายโบสถ์ ในช่วง
เวลานั้นสังคมชาวตะวันตกจึงตกอยูภ่ ายใต้ห้วงเวลาของความอธรรมระหว่างอานาจโบสถ์และราช
วังที่พยายามแย่งชิ งอานาจต่อกัน อย่างไรก็ตาม ต่อมาฝ่ ายพระราชวังก็ได้รับชัยชนะและก่อกาเนิ ด
แนวคิดหรื อลัทธิ เซคคิวล่าร์ (Secularism) ขึ้น โดยกาหนดขอบเขตหน้าที่ของโบสถ์ให้ดูแลกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น
ในขณะที่ อับดุลรอนิง สื อแต (2555) ได้ช้ ี ให้เห็นว่า ลัทธิ เซคคิวล่าร์ ถือได้วา่ เป็ น “แนวคิด
การจัดระบบสถาบันทางสังคมและการเมืองให้ปลอดจากอิทธิ พลทางศาสนาในทุกรู ปแบบ” โดยที่
มีการลดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนจักรแล้วแทนที่กฎหมายที่มีแหล่งที่มาจากคัมภีร์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นคัมภีร์เตาร๊ อต (Old Testament) หรื ออัลกุรอาน ด้วยกับกฎหมายแพ่ง (Civil Laws) ที่มา
จากมนุษย์เอง นอกจากนั้นลัทธิ เซคคิวล่าร์ ก็มีแนวคิดสร้างสังคมใหม่ที่ไม่มีการยัดเหยียดหรื อบังคับ
ประชาชนในการนับ ถื อศาสนาโดยที่ รั ฐเซคคิ ว ล่ า ร์ มี จุด ยื นที่ เป็ นกลางส าหรั บ มิ ติเ รื่ อ งศาสนา
กล่าวคือจะไม่ให้อภิสิทธิ์ แก่ศาสนาและความเชื่ อใดเป็ นการเฉพาะ ขณะเดียวกันแนวคิดนี้ ก็เชื่ อว่า
พฤติ ก รรมและการตัดสิ นใจใดๆ ก็ ตามโดยเฉพาะส าหรั บ กิ จกรรมทางการเมื องนั้นควรอยู่บ น
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พื้นฐานของหลักเหตุ ผ ลรวมถึ งสภาพความเป็ นจริ งโดยไม่โน้มเอี ย งไปที่ ฝ่ ายหนึ่ ง ฝ่ ายใดเพราะ
อิทธิพลของศาสนา
Barry Kosmin ได้ศึกษาลักษณะของเซคคิวล่าร์ และจัดประเภทของลัทธิ น้ ี เป็ น 2 ประเภท
(Kosmin อ้างถึงใน อับดุลรอนิง สื อแต, 2555) ดังต่อไปนี้
1. ประเภทเข้มข้น (Hard Secularism) กลุ่มนี้ มองว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับศาสนา
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายภายใต้รัฐเซคคิวล่าร์ แนวคิดนี้ หากสุ ดโต่งถึงที่สุดแล้วก็จะใกล้เคียงกับแนวคิด
ปฏิเสธศาสนาหรื ออเทวนิ ยม (Atheism) นัน่ เอง ตัวอย่างของประเทศที่รับแนวคิดนี้ เช่ นฝรั่งเศส
สหภาพโซเวียตก่อนล่มสลาย และตุรกีก่อนพรรคอัคจะขึ้นมาบริ หารประเทศ
2. ประเภทเจือจาง (Soft Secularism) หรื อนักวิชาการบางท่านจะใช้คาว่าเซคิวล่าร์ แบบเสรี
นิ ย ม (Liberal Secularism) หรื อ เซคคิ ว ล่ า ร์ แ บบไม่ ป ฏิ เ สธศาสนาโดยสิ้ น เชิ ง (Non-atheistic
Secularism) กลุ่มนี้เห็นว่าสัจธรรมที่สมบูรณ์จาเป็ นต้องผ่านกระบวนการการตั้งข้อสงสัยและเปิ ดใจ
กว้างรับฟัง ซึ่ งเป็ นหลักการที่เป็ นพื้นฐานในการถกปั ญหาทั้งในเรื่ องศาสนาและความรู ้วิทยาศาสตร์
ฉะนั้น แนวคิดลักษณะนี้ จึงยอมรับความแตกต่าง ตลอดจนความเป็ นพหุ สังคมและพหุ วฒั นธรรม
ศาสนาในรัฐหากแต่ควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่พอดี ตัวอย่างของประเทศที่ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดนี้
เช่น สหรัฐอเมริ กา และอินเดีย เป็ นต้น
โรเบิร์ต ออดี (2554) กล่าวถึงแนวคิดแบบเซคคิวล่าร์ วา่ ‚การแยกศาสนจักรออกจากรัฐเป็ น
ประเด็นที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในทางศีลธรรม กฎหมาย และการเมือง และในปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นเรื่ อง
ที่ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ ดังจะเห็นได้ว่าผูค้ นจานวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กาลังพยายาม
สอดแทรกเรื่ องศาสนาเข้าสู่ การเมือง‛
สาหรับประเทศไทยซึ่ งถือว่าเป็ นหนึ่งในประเทศที่แยกศาสนาออกจากการเมืองหรื อเป็ นรัฐ
เซคคิวล่าร์ หากพิจารณาจากบางมาตราในรัฐธรรมนู ญของราชอาณาจักรไทยทุกฉบับซึ่ งกาหนดให้
พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ ในการเลื อกตั้งผูแ้ ทนราษฎร ในแง่ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพระสงฆ์
กับรัฐ พระสงฆ์มีสถานะที่เป็ นเจ้าของรัฐและต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายเช่นเดี ยวกับประชาชนไทย
ทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม มี ความเห็ นว่าการที่ รัฐธรรมนู ญบัญญัติให้พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ เลื อกตั้งก็อาจ
ก่ อให้เกิ ด ความไม่ เป็ นธรรมต่ อพระสงฆ์ก็ เป็ นได้ เนื่ องจากอาจเป็ นกฎหมายที่ ข ดั ต่ อหลัก การ
พื้นฐานในระบอบประชาธิ ปไตยในความเท่าเทียมของพลเมืองทุกคน (ชาญณรงค์ บุญหนุ น, 2553)
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นอกจากนั้นแล้ว โครงสร้ า งการเมื อ งการปกครองของประเทศไทยเองก็ แยกศาสนาออกจาก
การเมื อง แม้แต่ โครงสร้ างการปกครองของท้องถิ่ นก็ แยกศาสนาออกจากการเมื อง กล่ าวคื อใน
ท้องถิ่ นจะมีผูน้ าทางการเมืองคือกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น(ท้องที่) และนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล/
เทศบาล(ท้องถิ่น) และจะมีผนู ้ าทางศาสนา เช่ น โต๊ะอีหม่าม บาบอ เป็ นต้น (อิมรอน ซาเหาะ และ
อภิชาติ จันทร์แดง, 2557)
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางการเมืองที่แยกศาสนาออกจากการเมืองก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรค
สาหรับมุสลิมที่จะนาศาสนาอิสลามที่จะเข้าสู่ ระบบของการเมือง โดยอาจเห็นได้จากการเลือกตั้งใน
หลายๆ ครั้ งที่ ผ่า นมา ผู น้ าทางศาสนาหรื อบาบอเจ้า ของปอเนาะ(โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม) ได้รับเลื อกตั้งเข้าสู่ สภาผูแ้ ทนราษฎรหลายท่าน เช่ น นายนิ มุคตาร์ วาบา ผูร้ ับใบอนุ ญาต
และผูจ้ ดั การโรงเรี ยนดรุ ณศาสน์วิทยา นายอูมาร์ ตอยิบ อดีตผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
อัตตัรกี ยะห์ อิสลามี ยะห์ และนายฟั ครุ ดดี น บอตอ ผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรี ยนดารุ สสา
ลาม เป็ นต้น (แม็กคาร์โก, 2555) หรื อล่าสุ ดนายอิบรอเหม อาดา อดีตประธานคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดสตูล ได้รับการเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กวุฒิสภาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้น แต่
เมื่อผูน้ าศาสนาตัดสอนใจเข้าสู่ พ้นื ที่ทางการเมือง แทนที่ผคู ้ นโดยเฉพาะมุสลิมจะมองว่าผูน้ าศาสนา
หรื อคนดี มีศีลธรรมก็ทางานในพื้นที่ การเมื องได้ แต่ผูค้ นกลับมองว่า ผูน้ าศาสนาคนดัง กล่ าวได้
เปลี่ยนจากผูน้ าศาสนากลายไปเป็ นนักการเมืองไปเสี ยแล้ว ซึ่ งมุมมองของผูค้ นลักษณะดังกล่าวนี้ จึง
เป็ นข้อท้าทายสาหรั บพรรคการเมื องมุสลิ มที่มีแนวทางอิสลามว่าจะปรับมุมมองให้มุสลิ มเข้าใจ
ตรงกันได้อย่างไรในประเด็นที่วา่ การเมืองกับศาสนาไม่สามารถแยกออกจากกันได้

2.3 อิสลามการเมือง
2.3.1 แนวคิดอิสลามการเมื อง
ภาพลักษณ์ของโลกในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะถูกครอบงาด้วยวาทกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
‚ความขัดแย้ง‛ ‚การรุ กราน‛ ‚Fundamentalism‛ และ ‛การก่อการร้ายระดับโลก‛ คาว่า ‚อิสลาม
การเมือง‛ (Political Islam) ก็เป็ นอีกคาหนึ่ งที่เข้าใจแบบเหมารวมว่าเป็ นกิจกรรมทางการเมืองของ
ชาวมุสลิมที่มีลกั ษณะสุ ดโต่ง (Radical, Extreme) และเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง จะเห็นได้วา่ มี
การเชื่ อมโยงกันระหว่าง ‚อิสลาม‛ และ ‚ความรุ นแรง‛ ในหลายๆ ทาง (ฟารี ดา ขจัดมาร, 2554;
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International Crisis Group, 2005) ในขณะที่ คาว่า Political Islam มีการใช้เป็ นปกติต้ งั แต่ในช่วง
ท้ายของศตวรรษที่ 20 แต่กลับได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะหลังเกิ ดเหตุการณ์ 9/11
ค.ศ. 2001 ซึ่ งพบว่าคาต่างๆ เหล่ านี้ มกั ถู กนาไปใช้ในลักษณะที่ มี ความเกี่ ย วข้องกับ เหตุ การณ์
ทางการเมืองและความรุ นแรงเป็ นส่ วนใหญ่ อีกทั้งยังมีความเข้าใจแบบแยกส่ วนว่าอิสลามเป็ นความ
เชื่ อส่ วนบุคคลของชาวมุสลิมทัว่ ๆ ไป ความเข้าใจดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็ นจริ งนัก เพราะใน
ความเป็ นจริ งแล้วศาสนาอิสลามเกี่ ยวข้องกับพื้นที่ทางสังคมและการเมืองเป็ นอย่างมาก (ฟารี ดา
ขจัดมาร, 2554)
ปั จจุบนั ในทางวิชาการคาว่า อิสลามการเมือง หรื อ Political Islam เป็ นแนวคิดที่ได้ถูกให้
คาจากัดความจากนักวิชาการร่ วมสมัยโดยเฉพาะนักคิดชาวตะวันตก ซึ่ งเป็ นแนวคิดใหม่ที่ใช้เพื่อ
อธิ บายเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิม ในยุคสมัยใหม่ แนวคิด
ใหม่โดยทัว่ ไปมักยังไม่ได้รับการอธิ บายที่ตกผลึ กชัดเจนนัก และยังคงมี การถกเถี ยงเพื่ออธิ บาย
แนวคิดนี้ Mohammad Ayoob (2008) อธิ บายคาว่า อิ สลามการเมือง (Political Islam) ว่าเป็ น
คาอธิ บายอย่างกว้างๆ ซึ่ งหมายถึ งรู ปแบบของการใช้ศาสนาอิสลามในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือของ
ปั จเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร เพื่อบรรลุ เป้ าประสงค์ทางการเมืองและมีการตอบสนองข้อท้าทายของ
สังคมโดยการจินตนาการถึงอนาคตโดยเลือกใช้หรื อสร้างแนวความคิดที่มาจากหลักการของศาสนา
อิสลาม
ค าอธิ บ ายโดยนั ก วิ ช าการบางส่ ว นระบุ ว่ า อิ ส ลามการเมื อ ง คื อ แนวคิ ด ที่ อ ธิ บาย
ปรากฏการณ์สมัยใหม่ที่ใช้ศาสนาอิสลามมากาหนดกรอบในการเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังจาก
ที่แนวคิดเซคคิวล่าร์ (การแยกศาสนาออกจากการเมือง) ภายใต้กรอบคิดชาตินิยมและสังคมนิยมดู
เหมือนว่าจะล้มเหลวในการตอบโจทย์การปกครองสังคมในปั จจุบนั เมื่อความเชื่ อที่ผูกติดกับมนุ ษย์
ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวติ ถูกจากัดในการแสดงออกและถูกกันออกไป เสมือนกับการเพิกเฉยความ
จริ งของมนุษย์ ในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 20 จึงมีคนกลุ่มหนึ่ งที่ตอ้ งการปฏิวตั ิระบบการเมืองที่
มีอยูใ่ ห้มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น ส่ วนหนึ่งได้ใช้ระบบเช่นเดียวกับตะวันตกก็คืออยูภ่ ายใต้ระบบ
รัฐชาติและมีระบบการปกครองโดยการตัดสิ นใจของประชาชน อิสลามการเมืองจึงอาศัยกรอบนี้
บนฐานคาสอนของศาสนาและใช้เป็ นแนวคิดทางเลือกต่อแนวคิดทางการเมืองที่มีอยู่ ลักษณะเช่นนี้
อาจกล่ า วได้ว่า เป็ นปฏิ กิริย าหนึ่ งที่ พยายามแสวงหาแนวทางในการลุ กขึ้ นต่ อต้า นรั ฐเซคคิ วล่ า ร์
แบบเดิ มเพื่อปกป้ องอัตลักษณ์ และคุ ณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมของตนเองหรื อแผ่นดิ นที่ อยู่
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ตลอดจนเพื่อท้าทายต่ออานาจที่ลม้ เหลวของนโยบายในระดับผูน้ าของชาติ (Akbarzadeh, 2012;
อิมรอน ซาเหาะ, 2557)
ในช่ ว งต้น อิ ส ลามการเมื อ งได้ถู ก อธิ บ ายในบริ บ ทของการเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง
โดยทัว่ ไป เอสโพซิ โต (Esposito, 1997) อธิ บายว่าอิสลามการเมืองมีฐานมาจากการฟื้ นฟูศาสนาร่ วม
สมัยที่ได้ส่งผลต่อชี วิตของมนุ ษย์ท้ งั ในส่ วนบุคคลและในพื้นที่สาธารณะ ในแง่หนึ่ งมุสลิมเองก็ได้
ปฏิบตั ิตาม ศาสนบัญญัติอย่างเห็นชัดขึ้น เช่น การละหมาด การถือศีลอด หรื อ การแต่งกาย เป็ นต้น
ในอีกด้านอิ สลามก็กลายเป็ นอุดมการณ์ ทางเลื อกให้กบั ความล้มเหลวของชาติ นิยม ทุนนิ ยมหรื อ
แม้แต่สังคมนิ ยมที่อยู่บนฐานคิดแบบเซคคิวล่าร์ ซ่ ึ งแยกศาสนาออกจากการเมือง สัญญะ ตัวละคร
และองค์กรที่ เกี่ ยวข้องกับอิ สลามก็ได้กลายเป็ นฐานของความชอบธรรมในการเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองและทางสังคม รัฐบาลและกลุ่มเคลื่ อนไหวหลายๆ ส่ วนก็เริ่ มขยายความชอบธรรมด้วย
อิสลามและได้รับการสนับสนุ นทั้งในเชิ งโครงการและเชิ งนโยบาย เหตุผลของการฟื้ นกลับมานี้
เอสโพซิ โตชี้ ว่ามาจากประเด็นทางศาสนาวัฒนธรรมที่ รวมกับประเด็นทางการเมื อง สังคมและ
เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาที่เริ่ มมีความวุน่ วายเกิดขึ้นในช่วงปลายของช่วงปี 1960 ซึ่ งอิสลามก็กลายเป็ น
ทางเลือกผ่านสโลแกนที่ถูกใช้หลายประโยค เช่ น อิสลามคือทางออก หรื อ ไม่ใช่ท้ งั ตะวันตกและ
ตะวันออก เป็ นต้น โดยที่เหตุผลของการฟื้ นฟูน้ ีมีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
เอสโพซิ โต (Esposito, 1994) มองว่า ชาตินิยมแบบเซคคิวล่าร์ ไม่สามารถสร้ างอัตลักษณ์
ของชาติหรื อสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้ รัฐบาลในประเทศมุสลิมหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
ที่ ใ ช้อานาจแบบเบ็ดเสร็ จ ก็ ไ ม่ ส ามารถสถาปนาความชอบธรรมทางการเมื องได้ เหล่ า ผูน้ าถู ก
กล่ า วโทษว่ า ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ล้ม เหลว ท าให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งที่ สู ง ระหว่า งคนจนและคนรวย การ
คอร์ รัปชัน่ ที่มากขึ้น ตลอดจนความล้มเหลวในการปลดปล่อยปาเลสไตน์ และต่อต้านการครอบงา
ของการเมืองและวัฒนธรรมตะวันตก เป็ นต้น ผูก้ ่อตั้งองค์กรเคลื่อนไหวแบบอิสลามหลายคนก็เคย
มี ส่วนในการเคลื่ อนไหวเชิ ง ชาติ นิยมมาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ นอัล -บันนาของขบวนการภราดรภาพ
มุ สลิ มในอี ยิป ต์ รอชี ด ฆานนู ชี ของพรรคฟื้ นฟู ใ หม่ข องตู นีเซี ย และ อับบาสสี มาดานี ของกลุ่ ม
เคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอิสลามในอัลจีเรี ย โดยที่กลุ่มเคลื่อนไหวอิสลามต่างเสนอทางเลือกหรื อ
แนวทางแก้ปัญหาแบบอิสลาม ที่แตกต่างจากทุนนิ ยมและคอมมิวนิ สต์ ซึ่ งแนวทางนี้ ได้อธิ บายว่า
เซคคิวล่าร์ เป็ นแนวคิดที่เอียงข้างต่อตะวันตกและขึ้นอยู่กบั รู ปแบบการพัฒนาแบบตะวันตกซึ่ งไม่
สามารถพิ สู จน์ ไ ด้ว่า เพี ยงพอในแง่ ก ารเมื องและกัดกร่ อนท าลายสั ง คม กลุ่ ม เหล่ า นี้ เน้นในการ
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ฟื้ นฟูอตั ลักษณ์และศีลธรรมของสังคมมุสลิมให้กลับมา ด้วยแนวคิดที่วา่ อิสลามไม่ใช่แค่เพียงความ
เชื่อหรื อการปฏิบตั ิเชิงพิธีกรรมหากแต่เป็ นอุดมการณ์ที่ครอบคลุมซึ่ งรวมเอาทั้งพื้นที่สาธารณะและ
ชี วิตส่ วนบุคคลไว้ดว้ ยกัน พร้อมทั้งเรี ยกร้องให้มีการประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลามในฐานะแม่แบบ
ของสังคม ในขณะที่มุสลิมส่ วนใหญ่พยายามที่จะดาเนินแนวทางนี้ภายในระบบ ก็มีกลุ่มเล็กๆ ที่เชื่อ
ว่าผูน้ าของประเทศต่อต้านอิสลามและพวกเขาได้รับอานาจศักดิ์สิทธิ์ ในการปลดคนเหล่านั้นแล้วทา
ตามเป้าหมายของตน
M.A. Muqtedar Khan (2006) ให้ความเห็นว่า มิติทางการเมืองของมุสลิมในสังคมสมัยใหม่
คือ การแสดงบทบาทของอิสลามในพื้นที่สาธารณะจากกลุ่มมุสลิ ม ซึ่ งอิสลามมีสิ่งดี ๆ มากมายที่
สามารถนาเสนอต่อสั งคมสาธารณะได้ นักคิ ดมุ สลิ ม ร่ วมสมัยหลายคนจึ ง หาแนวทางที่ จะเชื่ อม
ช่องว่างทางทฤษฎีระหว่างความเป็ นศาสนาและอานาจอธิ ปไตยที่อยูใ่ นบริ บทปั จจุบนั ในความเป็ น
อิสลามนั้นมีความเป็ นประชาธิ ปไตยอยู่ และขณะเดี ยวกันอิสลามการเมืองก็เป็ นการใช้เครื่ องมื อ
ต่างๆ ในกระบวนการประชาธิ ปไตยในตัวเอง
ส่ วน Charles Hirschkind (2011) ระบุวา่ อิสลามการเมือง เป็ นคาที่ใช้เพื่ออธิ บายถึงการที่
กรอบของศาสนาอิสลามได้กา้ วล้ าเข้าไปสู่ มิติเซคคิวล่าร์ ในขอบเขตการเมือง และอธิ บายกิจกรรม
ลักษณะนี้ เพื่อให้มีคาเฉพาะที่อธิ บายแนวคิดนี้ที่มีความต่างจากความเชื่อทางศาสนาส่ วนบุคคลที่อยู่
ภายใต้แนวทางอิสลามโดยทัว่ ไป อิสลามการเมืองจึงอาจกล่าวได้วา่ เป็ นการขยายกรอบจากอิสลาม
แบบดั้งเดิม ส่ วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้องกับการขยายอานาจรัฐและมิติทางสังคม ที่ศาสนามีบทบาทอยู่
ด้วยเช่นกัน
สาหรั บการสร้ างชาติ สมัยใหม่ แม้จะเป็ นประเด็นส่ วนบุ คคล เช่ น การศึ กษา สวัสดิ การ
สังคม หรื อ ครอบครั ว ก็ล้วนมี ส่วนต่อการสร้ างรั ฐชาติ ขณะเดี ยวกันเรื่ องราว เช่ น ธุ รกรรมทาง
การเงิน การแต่งงาน หรื อ การตาย เป็ นต้น เหล่านี้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อมิติทางการเมืองอย่างแทบจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การเมืองสมัยใหม่และรู ปแบบของอานาจจึงเป็ นเงื่อนไขของการทากิจกรรม
ในวิถีชีวิตที่รวมไปถึ งวิถีทางศาสนา ซึ่ งกิ จกรรมตรงนี้ จะมีความเกี่ ยวข้องกับบทบาทของรัฐ เพื่อ
ปกป้ องวิถีป ฏิ บตั ิ ที่ ทากันมา จึ ง มี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องใช้ก ารเมื องให้ไ ปสู่ เป้ า หมาย ดัง นั้นการ
สนับสนุ นและรักษาการมี อยู่ของศาสนาก็จาเป็ นต้องมีส่วนร่ วมกับอานาจทางการเมืองในสังคม
ขณะเดี ย วกันก็ ต้องอาศัย ความร่ วมมื อในพื้ นที่ สาธารณะเพื่อรั ก ษากรอบอัตลัก ษณ์ เอาไว้ใ นมิ ติ
การเมืองเช่นกัน
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กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว อาจสามารถนิ ย าม อิ ส ลามการเมื อง ได้ว่า เป็ นแนวคิ ดที่ ใ ช้อธิ บ าย
กิ จกรรมทางการเมื องที่ปรั บใช้แนวทางอิ สลามเข้ามาภายใต้พ้ืนที่ รัฐชาติ ปัจจุ บนั ซึ่ งไม่สามารถ
แสดงออกทางการเมืองด้วยอิสลามในรู ปแบบดั้งเดิ มได้ จึงปรับกระบวนการโดยการใช้รูปแบบที่
ผูกยึดกับความเป็ นรัฐสมัยใหม่หรื อแนวทางประชาธิ ปไตย เพื่อเรี ยกร้ องสิ ทธิ และเสรี ภาพในการ
ดาเนินชีวติ ตามกรอบที่ศาสนากาหนดไว้แล้วนัน่ เอง (อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝื อ, 2557)
ในขณะที่มีคาอธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวแนวทางปฏิรูปเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นประชาธิ ปไตย สังคมนิยม รวมถึงระบอบเสรี นิยมและระบอบ
คิดอื่นๆ ที่มีอยู่นน่ั โดยสรุ ปประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก (ยาสมิน ซัตตาร์ , 2556; Rubin, 2007)
ดังนี้
1. แนวคิดอธิปไตยของพระเจ้า (Sovereignty of God) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มองบนฐานของการ
ยอมรับในพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง โดยที่เชื่ อว่าทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็ นกาหนดจากพระเจ้าและมี
ความสมบูรณ์ ในตัวซึ่ งมนุ ษย์ควรจะปฏิ บตั ิตาม แม้กระทัง่ ในเรื่ องของการปกครอง รู ปแบบการ
ปกครองที่มาจากพระเจ้านั้นย่อมเป็ นรู ปแบบที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์เชิ งอานาจระหว่างมนุ ษย์ที่
เท่าเทียม กล่าวคือ “มนุ ษย์ทุกคนย่อมเท่าเทียมกันแต่จะมีความสัมพันธ์เชิ งอานาจแบบเดียวเท่านั้น
คือ ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า”
2. แนวคิดของอิสลามนิยม (Islamism) ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่มองบนฐานของการนาเอารู ปแบบ
การเมืองการปกครองบนฐานของอิสลามด้วยการประยุกต์ใช้ชะรี อะห์ (กฎหมายอิสลาม) ที่มีความ
ถูกต้อง ซึ่ งได้กาหนดเอาไว้ในอัล-กุรอานและหะดิษให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งยังอยูบ่ นฐานของการ
นาเอารู ปแบบการเมืองการปกครองที่ถูกระบุไว้แล้วไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งทางการเมืองด้วยเช่นกัน
3. แนวคิดญิฮาด (Jihad) เป็ นแนวคิดซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเคลื่ อนไหวปฏิ รูป โดยที่คาว่า ญิ
ฮาด โดยความหมายของคา หมายถึงการ ‚การดิ้นรนพยายาม (ต่อสู ้กบั ความชัว่ ร้าย)‛ และบ่อยครั้งที่
ถูกตีความว่า ‚เป็ นการต่อสู ้ทางศีลธรรมและทางอาวุธ‛ การญิฮาดนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทาง
สังคมซึ่ งมุสลิมนั้นกลายเป็ น ผูถ้ ูกรุ กรานจึงต้องมีการลุกขึ้นต่อสู ้เพื่อปกป้ องศาสนาและทาลายสิ่ งที่
เป็ นความชัว่ ร้าย (ญะฮีลียะห์ – Jahiliyya) ให้หมดไปจากสังคมและผูท้ ี่ลุกขึ้นปกป้ องนี้ จะถูกเรี ยกว่า
มูญาฮิดหรื อมูญาฮีดีน (Mujahid or Mujahideen)
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4. แนวคิดของความเป็ นอุมมะห์ (Ummah) ซึ่ งเป็ นแนวคิดพื้นฐานของมุสลิมโดยทัว่ ไปที่
มองว่ามุสลิมทุกคนล้วนแล้วแต่เป็ นอุมมะห์หรื อเป็ นประชาชาติเดี ยวกัน โดยมองข้ามในเรื่ องของ
เขตแดน (Boundaries) และชาตินิยม (Nationalism) แนวคิ ดหลักเหล่านี้ ปรากฏให้เห็ นในแต่ละ
บริ บทที่มีความพยายามในการเรี ยกร้องสู่ การนาความเป็ นอิสลามเข้าสู่ พ้ืนที่ทางการเมืองในรู ปแบบ
ที่ต่างกันออกไป
การเมื อ งในแบบอิ ส ลามนิ ย มจะอธิ บ ายถึ ง กิ จ กรรมขององค์ก รและการเคลื่ อ นไหวที่
ขับเคลื่ อนในมิติการเมืองโดยมีฐานจากอิสลาม นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึ งกิ จกรรมทางการเมืองที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ไม่เป็ นทางการในการสร้างกรอบโครงสร้างที่อา้ งอิงกับหลักการศาสนาอิสลาม
เช่น กระบวนการนี้อาจหมายถึงการคลุมฮิญาบในที่สาธารณะ การอ่านวรรณกรรมศาสนา หรื อ การ
กาหนดกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนฐานของอิสลาม เป็ นต้น (Ismail, 2006)
ส่ วนการเคลื่อนไหวอิสลามนิยมได้มีการยอมรับโดยกว้างทัว่ ไปว่ามี 3 ลักษณะ (CofmanWittes อ้างถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน์) คือ
1. กลุ่มที่ใช้อาวุธและวิธีการทางทหารเพื่อสถาปนารัฐอิสลาม เช่น กลุ่มอัลกออิดะหฺ กลุ่มญิ
ฮาดิสในอียปิ ต์ในอดีต กลุ่มติดอาวุธในแอลจีเรี ย หรื อกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรี ย เป็ นต้น
2. กลุ่ ม อิ ส ลามนิ ย มสายหลัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลจากนั ก คิ ด และนั ก กิ จ กรรม ซึ่ งใช้ กิ จ กรรม
สาธารณะและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองกระแสหลักเพื่อนาไปสู่ รัฐอิสลาม เช่ น กลุ่มภราดรภาพ
มุสลิม (The Muslim Brotherhood) ในซี เรี ยและอียิปต์ กลุ่มอิสลามแนวหน้า (The Islamic Action
Front) ในจอร์แดน พรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (The Party of Justice and Development) ใน
ตุรกี กลุ่มเพื่อความยุติธรรมและการกุศล (The Justice and Charity Group) ในโมรอคโค หรื อกลุ่ม
อิสลามแนวหน้า (the Islamic Action Front) ในแอลจีเรี ย เป็ นต้น
3. กลุ่มที่ใช้ท้ งั สองวิธีขา้ งต้นผสมกันในบริ บทการต่อสู ้เพื่อปลดปล่อยชาติ เช่น ฮามาสใน
ปาเลสไตน์ เป็ นต้น
หากแต่ในการอธิ บายบนฐานของทั้งสามข้อข้างต้นนั้นมองบนฐานของปรากฏการณ์ ที่มี
การเคลื่อนไหวในกรอบการเมืองทุกรู ปแบบ ส่ วนแนวทางที่สองนั้นเป็ นแนวทางส่ วนมากที่ใช้เป็ น
คาอธิ บายเมื่อต้องการให้คาจากัดความถึงรู ปแบบการเคลื่อนไหวของ ‚อิสลามการเมือง‛ แม้วา่ จะมี
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นักวิชาการหลายคนที่เหมารวมรู ปแบบที่ห นึ่ งและสามด้วยในบางครั้งก็ตามที ทั้งนี้ กรอบของคาว่า
อิสลามการเมืองนั้นถูกอธิ บายในช่วงต้นให้ครอบคลุมทั้งสามแนวทางข้างต้น แต่ทว่าภายหลังจาก
เริ่ มมีความสาเร็ จของพรรคการเมืองมุสลิมในกรอบการเมืองที่เห็นชัดขึ้น โดยเฉพาะภายหลังจากที่
พรรคอัคของตุรกีเข้ามาสู่ อานาจ ก็ทาให้คาว่า “อิสลามการเมือง” ถูกตีความใหม่ดว้ ยกับความหมาย
ที่มีนยั ยะถึงแนวทางการขับเคลื่อนในทางการเมืองและพื้นที่สาธารณะมากกว่า (Oktav, 2013)
ท้ายสุ ดแล้วอาจกล่ าวได้ว่า ‚อิสลามการเมื อง‛ เป็ นการตอบสนองต่อกรอบแนวคิ ดที่
ครอบงาโลกยุคสมัยใหม่ด้วยแนวคิดภายใต้ทฤษฎี สันติภาพประชาธิ ปไตย (Democratic Peace
Theory) ที่เชื่ อว่าหากทุกประเทศนั้นเป็ นประชาธิ ปไตยเช่ นเดี ยวกันแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อ
ความขัด แย้ง กับ ประเทศที่ เ ป็ นประชาธิ ป ไตยเฉกเช่ น เดี ย วกัน ฉะนั้น แล้ ว เมื่ อ แนวคิ ด เช่ น นี้
ครอบคลุมโลกอยู่ อิสลามการเมืองก็คือการหาพื้นที่เพื่อแสดงออกและยังคงรักษาความเป็ นอิสลาม
ในพื้นที่สาธารณะเอาไว้นน่ั เอง (Hayes, 2012)
ภายใต้แนวคิดนี้ มีกลุ่มหนึ่ งในกลุ่มของมุสลิ มที่มีแนวคิดที่เรี ยกว่าอิสลามนิ ยม (Islamism)
โดยมีเป้ าหมายของการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่ งรั ฐอิสลามหรื อการประกาศใช้กฎหมายอิสลาม
ภายใต้อาณาเขตของรัฐนั้นๆ โดยมีผูท้ ี่ปฏิ บตั ิตามแนวคิดที่มีวิธีการต่างกันออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เป้ าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ดีรัฐอิสลามภายใต้กรอบแนวคิดนี้ จะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเองให้
สอดคล้องกับข้อท้าทายใหม่ๆ ของแต่ละยุคสมัย แนวคิ ดนี้ ตอ้ งเผชิ ญกับการถู กวิพากษ์จากกลุ่ ม
แนวคิ ดอิ สลามแบบดั้งเดิ มที่มองว่าการสถาปนารั ฐอิ สลามนั้นอธิ ปไตยย่อมต้องเป็ นของพระเจ้า
และมีความเป็ นสากล หากแต่กรอบอิสลามการเมืองกลับมีลกั ษณะของกิจกรรมที่สอดคล้องไปกับ
ขอบเขตของรัฐ และใช้เครื่ องมือของรัฐที่เป็ นระบบที่มนุ ษย์วางไว้ จากนั้นจึงปฏิรูปสิ่ งที่มีอยูภ่ ายใต้
ระบบการปกครองประชาธิ ปไตยเพื่อวางแนวทางสู่ หนทางและนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทาง
ของอิ สลาม อาจกล่ าวง่ ายๆ ว่าเป็ นการเข้าไปในระบบและเปลี่ ยนระบบนั้นนั่นเอง (Akbarzadeh,
2012)
ในเชิ งวิชาการมีแนวโน้มที่จะเน้นศึกษาในประเด็นความรุ นแรงทางการเมือง ซึ่ งปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ เป็ นส่ วนสาคัญในช่วงสามทศวรรษที่ผา่ นมา แต่อย่างไรก็ดีความรุ นแรงก็เป็ นเพียงแค่ส่วน
เล็กๆ ที่มีในแนวคิดนี้ และเป็ นทางเลือกของกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่ม ที่โดยทัว่ ไปแล้วใช้เพื่อตอบสนอง
ต่อการถู กกดขี่จากรัฐ (Hafez อ้างถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน์) ดังที่ Brumberg (อ้างถึงใน
Cavatorta, 2012: ออนไลน์) ได้ระบุว่า “เกื อบทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการสร้ าง
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ภาพลักษณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวอิสลามนิยมให้โดดเดี่ยว ทั้งที่ในความจริ งแล้วมีเพียงจานวนไม่มาก
ที่จะใช้แหล่งอ้างอิงทางศาสนาเพื่อกิ จกรรมทางการเมือง” (Denoeux อ้างถึงใน Cavatorta, 2012:
ออนไลน์)
จนถึ ง ปั จจุ บ นั นี้ จะเห็ นได้ว่า แนวคิ ดอิ สลามการเมื องได้มี รูป แบบและกลยุท ธ์ ที่ ต่า งกัน
ออกไป เช่น แนวทางที่เน้นการปฏิรูปโดยยอมรับกระบวนการประชาธิ ปไตย อย่าง พรรค AK ใน
ประเทศตุ รกี Ennahda Movement ในประเทศตูนีเซี ย พรรค PAS ในประเทศมาเลเซี ย พรรค
Bangladesh Jamaat-e-Islami ในประเทศบังกลาเทศ กลุ่ม Jamaat-e-Islami ในประเทศปากีสถาน
พรรคอิสรภาพและยุติธรรม (Freedom and Justice) ในประเทศอียิปต์ นอกจากนั้นกลุ่ม Hamas ใน
ปาเลสไตน์ก็เป็ นอีกรู ปแบบที่ใช้แนวทางประชาธิ ปไตยพร้อมกองกาลังทหาร หรื ออาจจะมีรูปแบบ
ที่ ยงั คงใช้กองกาลังทหารเป็ นหลักอย่างกลุ่ มฏอลิ บ านในอัฟกานิ ส ถาน ส่ วนใหญ่ จะเห็ นว่าเป็ น
ประเทศที่มีมุสลิมเป็ นส่ วนใหญ่ (Roy, 1994) อย่างไรก็ตามมีประเทศบางส่ วนเช่นกันที่ไม่ได้เป็ น
ประเทศที่ มีประชากรส่ วนใหญ่เป็ นมุ สลิ มแต่ยงั คงมี การเคลื่ อนไหว เช่ น พรรคอิ สลามฟิ นน์ ใน
ประเทศฟิ นแลนด์ หรื อกลุ่ม Jamaat-e-Islami Hind ในประเทศอินเดีย เป็ นต้น
ดัง นั้น แนวคิ ด อิ ส ลามการเมื อ งในงานวิ จยั นี้ จึ ง มุ่ ง เป้ า ไปเพี ย งแค่ ก ลุ่ ม เคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองในโลกสมัย ใหม่ที่ ใช้วิธีก ารเคลื่ อนไหวไปตามระบบของสัง คมนั้นๆ โดยประยุกต์ใ ช้
แนวทางอิสลามในการเคลื่อนไหว กลุ่มเหล่านี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มคนที่มีแนวคิดอิสลามนิ ยม
ซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย หากแต่กลุ่มเคลื่อนไหวแบบอิสลามการเมืองในงานวิจยั นี้ คือกลุ่ม
คนที่ เลื อกใช้แนวทางการต่ อสู ้ ท างการเมื องบนวิถีแห่ งสันติ วิธี และประยุกต์ใช้แนวทางอิ สลาม
ภายใต้ระเบียบของสังคมนั้นๆ
2.3.2 การเมืองการปกครองตามทัศนะของศาสนาอิสลาม
เมื่ อกล่ าวถึ งการเมื องการปกครองตามแนวคิ ดอิ สลามแล้ว สามารถ ทองเฝื อ และนัจมี ย ์
หมัดหมาน (2557) ให้ความเห็ นว่า ‚ตามแนวคิ ดอิ สลามนั้น รั ฐเป็ นสิ่ งจาเป็ นตามธรรมชาติ ของ
มนุษย์ที่จะเป็ นกลไกสาคัญอันจะทาให้พวกเขาไปสู่ จุดมุ่งหมายแห่ งอิสลามได้ คือการนาอิสลามมา
ใช้เพื่อสร้ างสันติและความเป็ นธรรมในทุกแง่มุมของชี วิตของทั้งปั จเจกบุคคลและส่ วนรวม ทั้งนี้
รัฐยังมีอานาจในการส่ งเสริ มการทาความดีและยับยั้งการกระทาชัว่ ‛
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สาหรับการเมืองการปกครองในอิ สลามแล้ว อัลกุรอานนับว่าเป็ นแหล่ งที่ มาหลักและมี
ความจาเป็ นที่สุด อัลกุรอานซึ่ งประกอบด้วย 6,000 กว่าโองการที่กล่าวถึงทุกๆ ด้านของการดาเนิ น
ชี วิตเช่ น “จานวน 70 โองการที่เกี่ ยวกับเรื่ องครอบครัว จานวน 70 โองการที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย
จานวน 50 โองการที่เกี่ยวกับอาชญากรรม จานวน 200 โองการที่เกี่ยวกับกฎหมาย และจานวน 10
โองการที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญของรัฐอิสลามอย่างเฉพาะเจาะจง และยังมีอีกจานวนนับร้อยโองการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองหรื อรัฐศาสตร์ อิสลามที่กล่าวถึงในภาพรวม” (Abdul Rahman, 1984)
มีโองการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองที่ปรากฏอยูใ่ นอัลกุรอานอยูห่ ลายแห่ ง เช่น ซู
เราะฮฺ อลั -นิ ซาอ์ โองการที่ 58-59 ระบุว่า ‚แท้จริ งอัลลอฮฺ ทรงมีบญั ชาแก่พวกเจ้าให้พวกเจ้ามอบ
ความไว้วางใจ (ให้รับผิดชอบการงานหรื อตาแหน่งหน้าที่ใดๆ) แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ์ ของมัน และเมื่อพวก
เจ้าทาการตัดสิ นในระหว่างมนุษย์ท้ งั หลาย พวกเจ้าจะต้องตัดสิ นด้วยความยุติธรรม แท้จริ งเป็ นการ
ดี ยิ่งนักที่ พระองค์ทรงตักเตื อนพวกเจ้าในสิ่ งนั้น แท้จริ งอัลลอฮฺ ทรงได้ยินอี กทั้งทรงมองเห็ นโอ้
บรรดาผูม้ ีศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงภักดีอลั ลอฮฺ และภักดีศาสนทูต และผูป้ กครองการงานจากพวก
เจ้า ดังนั้นหากแม้นพวกเจ้าพิพาทกันในกรณี หนึ่ งๆ พวกเจ้าก็จงส่ งกรณี น้ นั คืนสู่ อลั ลอฮฺ และศาสน
ทูตของพระองค์ ทั้งนี้หากพวกเจ้าศรัทธาในอัลลอฮฺ และวันสุ ดท้าย นั้นเป็ นสิ่ งดีที่สุดและเป็ นที่ยุติที่
งดงามยิง่ ‛
โองการดังกล่าวข้างต้นได้อธิ บายถึงสิ่ งที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ โดย Jamluddin Kafie (1987)
อธิ บายดังนี้
1. ผูน้ ารั ฐอิส ลามที่ แท้จริ ง คื อ ผูท้ ี่รักษาอามานะห์(ความรับผิดชอบ)จากอัล ลอฮฺ (พระเจ้า)
และศาสนทู ตของพระองค์ และด้วยอามานะห์ น้ นั เขาจะต้องมี ค วามรั บ ผิดชอบในการ
ดาเนิ นตามบทบัญญัติข องอิ ส ลาม ตลอดจนให้ชี วิตความเป็ นอยู่ข องประชาชนมี ค วาม
สมบูรณ์พูนสุ ข
2. ศาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในหมู่ประชาชน
3. ประชาชนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเชื่อฟังผูน้ ารัฐในทุกๆ ด้าน เนื่องจากเขาเป็ นผูถ้ ือ
อามานะห์(ความรับผิดชอบ)จากอัลลอฮฺ
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มุสตอฟา หะยีดาวูด (2556) มองว่า โองการต่างๆ ข้างต้นอธิ บายถึงสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญที่สุดใน
การปกครองของอิสลาม คือ “ที่มาของอานาจสู งสุ ดในการเมืองการปกครองของอิสลามหรื อรัฐ
อิสลามนั้นมาจากอัลลอฮเพียงผูเ้ ดียว” ซึ่ งแหล่งที่มานี้ก็คืออัลกุรอ่านนัน่ เอง
สิ่ งที่นบั ว่าเป็ นแหล่งที่มาของระบอบการปกครองอิสลามรองลงมาจากอัล-กุรอาน นัน่ คือ
หะดิษหรื ออัซซุ นนะฮฺ ซึ่ งก็คือสิ่ งที่มาจากท่านศาสนทูตมุฮมั หมัด ไม่วา่ เป็ นคาพูด การกระทาหรื อ
การยอมรับของท่าน “อัล-กุรอานได้วางแนวทางสาหรับการปกครองของอิสลามอย่างกว้างๆ ขณะ
ที่อซั ซุ นนะฮฺ เป็ นค าอธิ บายขยายความหมายของอัล -กุรอานให้เป็ นจริ ง ขึ้ นมา” ด้วยเหตุ น้ ี ส ภาพ
ของอัซซุ นนะฮฺ ในฐานะเป็ นแหล่งที่มาของการปกครองอิสลามอีกแหล่งหนึ่ งเช่นเดียวกัน (อับดุ ล
เลาะ อับรู และมะกาสื อปี กากะ, 2555)
มุสตอฟา หะยีดาวูด (2556) ยังกล่าวว่า อัซซุ นนะฮฺ น้ ี ระบุถึงกระบวนการเกิ ดขึ้นของรั ฐ
อิสลามอย่างครบถ้วน นับแต่จุดเริ่ มต้น คือ การดะวะห์ (การเผยแพร่ ) อย่างลับๆ หลังจากที่ท่านรอ
ซู ล (ศ็อลฯ) ได้รับวะฮฺยู (วิวรณ์) จากอัลลอฮฺ สิ่ งที่ท่านได้ให้ความสาคัญคือ เรื่ องอะกีดะฮฺ (การยึด
มัน่ ) และจริ ยธรรมโดยส่ งเสริ มให้มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และให้ความสาคัญส่ วนรวมมากกว่าส่ วน
บุคคล เป้ าหมายของการเผยแพร่ สัจธรรมในระดับนี้ คือ ภรรยา สมาชิ กครอบครัว และเพื่อนฝูงที่
ใกล้ชิดของท่านเองก่อน ต่อมาท่านศาสนทูตก็เริ่ มเผยแพร่ อย่างเปิ ดเผยหลังจากได้รับอนุ ญาตจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงเกิ ดการต่อต้านและกดขี่ข่มเหงจากผูน้ าเผ่ากุรอยช์ที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง
และเศรษฐกิ จ เป็ นผลทาให้หลายคนต้องเสี ยชี วิตไป และเพื่อให้ประชาชาติและศาสนาอิส ลาม
ปลอดภัยจากความเลวร้ าย ท่านได้รับคาบัญชาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้อพยพจากนครมักกะฮฺ สู่มะดี
นะห์ ในปี ค.ศ. 622 และได้สถาปนารั ฐอิ สลามครั้ งแรก ณ ที่ น่ัน ตลอดจนได้ตรากฏบัตรหรื อ
รัฐธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์ข้ ึนในเวลาถัดมา (หะยีดาวูด, 2556) ซึ่ งอาจนับได้วา่ เป็ นรัฐธรรมนู ญ
ฉบับแรกของโลก แม้วา่ จะมีระบุในประวัติศาสตร์ สากลว่ารัฐธรรมนู ญฉบับแรกของโลกคือ "มหา
บัตร" (The Great Charter, Magna Carta) ในสมัยพระเจ้าจอห์นของประเทศอังกฤษ แต่เมื่อมาดู
ตรงที่ปี ค.ศ. แล้ว Magna Carta เกิ ดขึ้นในปี ค.ศ. 1215 (บู ฆอรี ยีหมะ, 2554) ซึ่ งเกิ ดหลังจาก
รัฐธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์กว่า 500 ปี
การตรารัฐธรรมนู ญแห่ งนครมะดีนะห์ส่งผลต่อการเมืองที่สาคัญแก่ประชาชาติมุสลิม นัน่
คือ ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัดได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มในนครมะดีนะห์วา่ เป็ นผูน้ าแห่ งรัฐอิสลาม
อานาจของประชาชาติอิสลามภายใต้การนาของท่านศาสนทูตเป็ นที่ยอมรับ อิสรภาพในการเลื อก

31
นับถื อศาสนาตามที่ ได้รับประกันจากธรรมนู ญแห่ งนครมะดี นะห์ได้ให้โอกาสที่ ดีแก่ การเผยแผ่
ศาสนาอิสลามอย่างเปิ ดเผยรวมทั้งในการปกป้ องนครมะดีนะห์ซ่ ึ งเป็ นหน้าที่ของชาวมะดีนะห์ทุก
คน รวมถึ ง ผู ้ที่ มิ ใ ช่ มุ ส ลิ ม ด้ว ย นอกจากนั้น แล้ว ยัง ส่ ง ผลให้ ค นต่ า งศาสนา ต่ า งเชื้ อ ชาติ ต่ า ง
วัฒนธรรม ได้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข (Tuan Guru Nik Abdul Azizi อ้างถึงใน Yusoff, 2015)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น อัลกุรอานได้บญ
ั ญัติถึงการปกครองในภาพกว้าง และอัซซุ นนะห์
(แบบอย่างจากศาสนทูต) เป็ นการปฏิบตั ิ ตามแนวคิดอัลกุรอาน นอกจากนั้นแล้วยังมี อิจญ์มาอ์ซ่ ึ ง
เป็ นผลของการอิจญ์ติฮาด (การวินิจฉัย) ของอุละมาอ์ (ผูร้ ู ้ ) ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในวิชาการ
ต่างๆ ของอิสลามเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่ไม่ปรากฏอยูใ่ นอัลกุรอานและอัซซุ นนะฮฺ การวินิจฉัย
ของเหล่าเศาะฮาบะฮฺ (สหายของท่านศาสนทูต)นั้นจะมีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามไม่มีผใู ้ ด
เลยที่รับรองว่าการวินิจฉัยของตนนั้นดี ที่สุด ถึ งแม้ว่าผูท้ าการอิจญ์ติฮาดหรื อวินิจฉัย (มุจญ์ตะฮีด)
จะได้รับการยอมรับมากก็ตาม การวินิจฉัยนี้ก็จะขึ้นอยูก่ บั ความรอบรู ้และสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
หากการวินิจฉัยของเขาสามารถหาจุดร่ วมได้ จึงจะถื อว่าเป็ นอิจญ์มาอ์ ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าอิจญ์
มาอ์ก็คือข้อสรุ ปที่ เกิ ดจากความคิ ดร่ วมกันของเหล่ามุจญ์ตะฮีดหรื อผูว้ ินิจฉัยอิสลามนั่นเอง และ
พื้นที่ของการวินิจฉัยนั้นจะมีการเปิ ดกว้าง เนื่องจากปั ญหาต่างๆ ของมุสลิมมีความต่างกันตามแต่ละ
ยุคสมัย (หะยีดาวูด, 2555)
ตัวอย่างการอิจญ์ติฮาด (การวินิจฉัย) เช่น หลังจากที่กลุ่ม ISIS หรื อ Islamic State of Iraq
and Greater Syria ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเรี ยกเป็ น IS (Islamic State) ในภายหลัง ได้ยึดเมืองต่างๆ และ
ประกาศตั้ง รั ฐ อิ ส ลามครอบคลุ ม ทั้ง ภาคตะวัน ออกและภาคเหนื อของซี เ รี ย และตะวัน ตกและ
ภาคเหนือของอิรัก เมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีนายอบูบาการ์ อัลบัฆดาดี ประกาศตัว
เป็ นเคาะลี ฟ ะห์ หรื อผูน้ าของมุ ส ลิ ม ทั้ง มวล และเรี ยกมุ ส ลิ ม ทั้ง หมดให้บยั อะห์ (สาบานตน)เพื่ อ
ยอมรับความเป็ นผูน้ าของบัฆดาดี ปรากฏว่ามีเสี ยงคัดค้านมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสมาพันธ์อุละมาอฺ
มุสลิมีนโลกซึ่ งได้ฟัตวา(การชี้ คาตอบในปั ญหาศาสนา) ว่าการประกาศตั้งรัฐอิสลามของ IS นั้นขัด
กับหลักการชารี อะห์และตาแหน่งเคาะลีฟะห์ของบัฆดาดีถือว่าเป็ นโมฆะ ขณะเดียวกันนักวิชาการ
หลายท่านก็ออกมาแสดงความเห็ น เช่ น ชัยคฺ อบั บาส ชู มาน จากมหาวิทยาลัยอัล -อัซฮัร อันเก่าแก่
ของอียิปต์และเป็ นแหล่งความรู ้ของชาวซุ นนี ออกมาแสดงความเห็นว่ากลุ่ม IS ที่ประกาศตัวเป็ นผู ้
ก่อตั้งรัฐอิสลามนั้นเป็ นผูก้ ่อการร้าย เนื่องจากรัฐอิสลามจะไม่อาจฟื้ นฟูข้ ึนมาได้โดยการใช้กาลังแต่
อย่างใด (จรัญ มะลูลีม, 2557)
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ฉะนั้น แล้ว มุ ส ตอฟา หะยี ด าวู ด (2555) ได้อ ธิ บ ายโดยสรุ ป ไว้ว่ า การปกครองหรื อ
รัฐศาสตร์ อิสลามนั้นมีแหล่ งที่มาที่มนั่ คงและไม่เปลี่ ยนแปลง ความสมบู รณ์ ของการปกครองใน
อิ ส ลามมาจากอัล กุ รอาน อัน เป็ นโองการจากอัล ลอฮ อันใหญ่ หลวงที่ ส ติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ไ ม่
สามารถคิดค้นขึ้นมาได้ ขณะเดียวกันยังมีอซั ซุ นนะฮฺ เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงหลักคาสอนของอัลกุรอาน
ที่กล่าวถึงการปกครองและการเมือง และสุ ดท้ายคือผ่านการอิจญ์มาอ์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่มาจากสติปัญญา
ของผูว้ นิ ิจฉัยเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาของมนุษย์โดยยึดอัลกุรอานและอัซซุ นนะฮฺ เป็ นหลักเอาไว้
อิสลาม การเมื องการปกครอง และประชาชน เปรี ยบเสมื อนกับเต๊นท์ เสา และหมุ ด ตัว
เต๊นท์คืออิสลาม ส่ วนเสาสาหรับตั้งเต๊นท์ให้ยืนได้คือการเมืองการปกครอง และหมุดกับเชื อกที่จะ
โยงตัวเต๊นท์ไม่ให้ลม้ คือประชาชน โดยสรุ ปแล้ว การเมืองในทัศนะของอิสลาม จึงไม่ใช่เป้ าหมาย
ของมนุษย์ แต่เป็ นวิธีการที่จะรับใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้กบั ชี วิต ดังนั้น การเมือง
จึงเป็ นแหล่งของความเมตตาและความยุติธรรมสาหรับวมวลมนุ ษยชาติ (สุ ชาติ เศรษฐมาลินี, 2557;
ประทับจิต นีละไพจิตร, 2557) การเมืองการปกครองตามทัศนะของอิสลามจึงมีความสมดุลระหว่าง
รัฐกับส่ วนบุคคล กล่าวคือไม่ทาให้รัฐมีอานาจจนเกินไปและไม่ลดประชาชนมาเป็ นทาส หรื อไม่ทา
ให้ส่วนบุคคลมีเสรี ภาพมากจนปล่อยให้ตวั เองคุกคามผลประโยชน์ของสังคมอย่างเลวทราม แต่ทา
ให้ อ านาจของรั ฐ เป็ นรองอ านาจของพระเจ้า ระบอบนี้ ได้ใ ห้ โ อกาสพอเพี ย งต่ อ การพัฒ นา
บุคลิกลักษณะส่ วนบุคคลและปกป้ องจากการแทรกแซงของคนอื่นๆ อย่างเหมาะสม อีกด้านหนึ่ งรัฐ
ผูกพันส่ วนบุคคลกับหลักเกณฑ์ของศีลธรรม ทาให้พวกเขาต้องเชื่ อฟั งคาสั่งของรัฐที่เป็ นไปตามกฏ
ของพระเจ้า ให้ร่วมมืออย่างเต็มที่กบั หนทางแห่ งคุ ณธรรม ให้หลีกเลี่ยงการรบกวนความสงบของ
รัฐ และให้อุทิศชีวติ และทรัพย์สินเพื่อปกป้ องรัฐในที่สุด (อิมรอน มะลูลีม , กิติมา อมรทัต และจรัญ
มะลูลีม, 2550)

2.3.3 อิสลามการเมืองกับความเป็ นสมัยใหม่
ในการสร้ างชาติสมัยใหม่ ก็มีการเกิ ดขึ้นของสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันการศึกษา
สถาบัน ที่ เอื้ อ ให้ เ กิ ดการปฏิ บ ัติต ามความเชื่ อ หรื อสถาบัน ที่ ดูแ ลในด้า นสวัส ดิ ก ารสั ง คมและ
ครอบครัว สถาบันเหล่านี้ ก็มีความสัมพันธ์ในฐานะของการเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่
จะทาให้รัฐกลายเป็ นรัฐสมัยใหม่ ฉะนั้นแล้วในระบบรัฐชาติสมัยใหม่น้ นั ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าสู่ การ
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ทาข้อตกลงทางเศรษฐกิจ การซื้ อขายบนท้องถนน การดูแลระเบียบวินยั ของเด็กๆ การเพิ่มห้องใน
บ้าน การเกิ ด การแต่งงาน และการตาย เหล่ านี้ รัฐได้เข้ามามี บทบาทสาคัญในการเป็ นผูป้ ระกัน
กาหนดขอบเขต กระบวนการที่ควรเป็ น ตลอดจนข้อควรระวังที่จาเป็ นต้องทาในแต่ละกิจกรรม ซึ่ ง
จากอิ ท ธิ พ ลของการพัฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จการเมื องของโลกที่ ผ่า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บ นั ก็ ท าให้
รู ปแบบการปกครองของมุสลิมมีลกั ษณะเฉพาะตัว และแตกต่างกันออกไป (สุ ชาติ เศรษฐมาลินี ,
2557; ประทับจิต นีละไพจิตร, 2557)
ผลที่ ตามมาก็คือ บางครั้ งการเมื องสมัยใหม่และรู ปแบบของอานาจที่มีอยู่ในระดับบนก็
กลายเป็ นเงื่อนไขของการดาเนินกิจกรรมส่ วนบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงประเด็นด้านศาสนา
ซึ่ ง มี ก ารขยายสถาบันต่ างๆ ที่ เอื้ อต่ อการท าให้แนวทางการปฏิ บตั ิ ทางศาสนาสามารถมี ผ ลทาง
กฎหมายและโครงสร้ า งการบริ ห าร และหลายครั้ งที่ ก ารรั ก ษาคุ ณ ค่ า เหล่ า นี้ จาเป็ นต้อ งท าให้
กลายเป็ นเรื่ องการเมือง เช่น ในอียปิ ต์ รัฐเป็ นผูด้ ูแลหลักสู ตรการเรี ยนทั้งของรัฐและเอกชน เป็ นต้น
ฉะนั้น หลายครั้ งที่ ผูท้ ี่ตอ้ งการจะสนับสนุ นและรั กษาพื้นที่สาหรั บปฏิ บตั ิ ตามหลักการศาสนาจึ ง
จาเป็ นต้องเข้าไปมี ส่วนเกี่ ยวข้องในอานาจทางการเมือง ขณะเดี ยวกัน แม้ว่าจะมีการคัดค้านการ
รวมกันของศาสนาและการเมืองแต่ก็ปรากฏให้เห็นได้แม้แต่ในสังคมตะวันตกเองด้วยเช่นกัน ดังที่
Tocqueville ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าศาสนาคริ สต์โปรเตสแตนต์ มีส่วนสาคัญต่อบทบาทของการเมือง
อเมริ ก าในการก าหนดขอบเขตด้า นคุ ณ ธรรมและกรอบอื่ นๆที่ ก ารเมื องไม่ ส ามารถจัด การได้
(Hirschkind, 2013)
เมื่อมองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามนิ ยมกับความเป็ นสมัยใหม่ ในแง่หนึ่ งอาจมอง
ได้ว่าเป็ นการต่อต้านแนวคิดสมัยใหม่ในแบบตะวันตกที่พยายามปิ ดกั้นเรื่ องของศาสนาจากพื้นที่
สาธารณะหรื อแนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง แต่อย่างไรก็ดีเมื่อวาทกรรมการเมืองด้านอัต
ลักษณ์ (Political Identity) ได้เข้ามาสู่ กระบวนการคิดในมิติการเมืองสมัยใหม่แล้ว อิสลามนิ ยมก็
สามารถมองได้ว่าเป็ นรู ปแบบการแสดงออกของการเมืองเชิ งอัตลักษณ์ รูปแบบหนึ่ งเช่ นเดี ยวกัน
เนื่องจากอิสลามนั้นเป็ นศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติของชี วิตที่รวมไปถึงมิติทางการเมืองด้วยเช่นกัน
(เอกริ นทร์ ต่วนศิริ, 2557; นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, 2557)
Esposito (อ้างถึงใน Ismail, 2006) ได้ระบุในงานเขียนเรื่ องอิสลามและการเมือง ว่า สาหรับ
อิสลามนั้นศาสนาได้ทาให้เห็นภาพกว้างของโลก กรอบของความหมายของทั้งชี วิตเชิ งปั จเจกและที่
มีความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างบุ คคล อิสลามมีลกั ษณะที่เป็ นศาสนาที่ครอบคลุมในทุกด้าน เมื่อ
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มองถึงปั จจัยเชิ งประวัติศาสตร์ ก็จะเห็นว่าอิสลามมีอิทธิ พลและถูกปรับใช้ในขอบเขตของการเมือง
มาโดยตลอด ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ในพื้นที่ที่มีมุสลิมเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ในแถบพื้นที่อาระเบีย ความ
เป็ นอิสลามจะยังคงสะท้อนอยู่ให้เห็นมาจนถึงปั จจุบนั สาหรับ Esposito แล้วลักษณะของสังคม
มุสลิมก่อนสมัยใหม่และในสมัยใหม่รวมถึงแนวคิดสมัยใหม่ของอิสลาม ก็ลว้ นอยูบ่ นฐานของการ
คิ ดแบบอิ ส ลามที่ ไ ม่แยกการเมื องออกจากศาสนา การเคลื่ อนไหวฟื้ นฟู ที่เกิ ดขึ้ นมาตลอดก็เพื่ อ
ตอบสนองต่อสังคมที่มีคุณธรรมลดลง ดังนั้นการถ่ายทอดแนวคิดนี้ ก็ยงั คงถ่ายทอดมาสู่ พ้ืนที่ทาง
การเมืองอยู่เสมอ และฐานคิดของมุสลิมที่ประกอบไปด้วยอุดมคติของการสถาปนาชารี อะหฺ หรื อ
รู ปแบบการปกครองแบบอิ สลามขึ้นในพื้นที่ ที่ตนอาศัยอยู่แล้วด้วยนั้น ทาให้การปฏิ รูปและการ
เคลื่ อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสู่ สัง คมที่ อุดมไปด้วยความเป็ นอิ สลามยังคงปรากฏให้เห็ นได้อยู่เสมอ
เช่นกัน
ในประเด็นนี้ J.O. Voll (อ้างถึงใน Ismail, 2006) ได้ให้ความเห็ นในงานเขียน Islam:
Continuity and Change in the Modern World ว่าแรงขับเคลื่ อนทางศาสนาอยู่เบื้องหลังการ
เคลื่อนไหวปฏิรูปและรู ปแบบการดาเนินในอดีตมีผลสาคัญต่อการดาเนิ นการในปั จจุบนั เขาได้ระบุ
ว่าการขับเคลื่อนนี้ มีสี่ลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สัมพันธ์กบั รัฐบาล คือ เป็ นผูป้ ระยุกต์ เป็ นผู ้
อนุ รักษ์นิยม เป็ นผูท้ ี่ ยึดติดความเชื่ อเดิ ม และเป็ นผูท้ ี่ปฏิ บตั ิ เชิ งปั จเจก ซึ่ งแต่ละรู ปแบบจะใช้มาก
น้อยในช่วงยุคและสถานะที่ต่างกัน เช่น ในช่วงยุคออตโตมาน ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบจะเน้น
การเป็ นผูป้ ระยุกต์ เป็ นต้น
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้นมาได้เริ่ มเห็นกลุ่มที่เน้นการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
เมื่อสามารถทาได้ หรื ออาจเป็ นภาคประชาสังคมที่กระตือรื อร้นผ่านการให้ความช่ วยเหลื อบริ การ
สังคมเพื่อพยายามสร้ างรัฐอิ สลามผ่านฉันทามติ จากสังคมรากหญ้า (Societal Consensus from
Below) แนวคิดความรับผิดชอบ ความยุติธรรม การมีส่วนร่ วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ
ล้วนได้รับการยอมรั บในการเคลื่ อนไหวและพรรคการเมื องอิ สลามกระแสหลัก อย่างไรก็ดีการ
ยอมรับในกรอบค่านิ ยมเสรี ก็เป็ นการยอมรับแบบมีขอบเขตเท่าที่สามารถรับได้ ไม่ได้มากเท่ากับ
สังคมตะวันตก (Fuller อ้างถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน์)
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2.3.4 อิสลามกับประชาธิปไตย
ชัย คฺ ยูซุ ฟ อัล -เกาะเราะฎอวียฺ (2546) กล่ า วว่า ‚หากเฝ้ า ดู ประวัติศ าสตร์ ของอุ มมะฮฺ
(ประชาชาติ)อิสลามและขบวนการเคลื่ อนไหวอิสลามในยุคสมัยใหม่ให้ใกล้เข้าไปยิ่งขึ้นจะเผยให้
เห็นชัดเจนว่า อุดมการณ์อิสลาม ขบวนการเคลื่อนไหวอิสลามและการตื่นตัวเข้าสู่ อิสลามไม่เคยได้
เฟื่ องฟูหรื อผลิดอกออกผล เว้นแต่ในบรรยากาศของประชาธิ ปไตยและเสรี ภาพ และจะอับเฉาและ
เป็ นหมันก็ เ ฉพาะในยุค ของการกดขี่ แ ละการปกครองแบบทรราชที่ เหยีย บย่ าเจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนที่จงรักภักดีต่ออิสลามเท่านั้น ระบอบการปกครองแบบกดขี่ดงั กล่าวได้นาเอาลัทธิ เซคคิว
ล่าร์ ลัทธิ สังคมนิ ยมหรื อลัทธิ คอมมิวนิ สต์มายัดเยียดให้กบั ประชาชนของตนเองโดยการใช้กาลัง
และการบังคับขู่เข็ญ ใช้การทรมานอย่างลับๆ และการสาเร็ จโทษต่อหน้าสาธารณะ และใช้เครื่ องไม้
เครื่ องมื ออันโหดเหี้ ยมเหล่ านั้นที่ ฉีก ทั้งเนื้ อทั้งหนัง ละเลงเลื อด กระดู กและจิ ตวิญญาณในทาง
ตรงกันข้า ม เราพบเห็ นขบวนการเคลื่ อนไหวอิ ส ลามผลิ ดอกออกผลและเฟื้ องฟู ใ นยุค สมัยของ
เสรี ภาพและประชาธิปไตย ภายหลังการล่มสลายสลายของระบอบการปกครองจักรวรรดินิยม‛
อย่ า งไรก็ ต าม เหล่ า นั ก เคลื่ อ นไหวบางส่ ว นยัง คงสงวนท่ า ที ข องตนเองเกี่ ย วกั บ
ประชาธิ ปไตย หรื อบางส่ วนแสดงความไม่เห็ นด้วยต่อระบอบประชาธิ ปไตย ดังที่เมาดู ดีย ์ (2555)
กล่าวโดยสรุ ปเกี่ ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยว่า ‚เป็ นความต้องการที่ดาเนิ นไปตามความต้องการ
ของคนส่ วนมากจึงถูกถือว่าเป็ นคนดี เป็ นสัจจะและยุติธรรม ถึงแม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็ นเท็จ เป็ นความ
ชั่วและอธรรม ส่ วนสิ่ ง ที่ ที่ อยู่นอกความต้องการก็ จะถู ก ถื อว่า เป็ นความชั่วไป‛ ในขณะที่ เกาะ
เราะฎอวียฺอธิ บายว่าอิสลามไม่ใช่ประชาธิ ปไตยและประชาธิ ปไตยก็ไม่ใช่อิสลามเหมือนกัน และไม่
ต้องการให้อิสลามไปสังกัดอยูใ่ นหลักการหรื อระบอบใดๆ เพราะอิสลามมีความเป็ นหนึ่ งเดียว ทั้ง
ในแง่วธิ ี การ จุดหมายปลายทางและรู ปแบบวิธีการต่างๆ ที่มีเป็ นของตนเอง แต่สิ่งที่เกาะเราะฎอวียฺ
(2546) พยายามจะชี้ให้เห็นคือ “เครื่ องมือและการรับประกันที่ประชาธิ ปไตยได้สร้างขึ้นนั้นมีความ
ใกล้เคียงกับหลักการทางการเมืองของอิสลาม ที่มีเป้ าหมายเพื่อที่ควบคุ มความมักใหญ่ใฝ่ สู งและ
ตามอาเภอใจของบรรดาผูป้ กครอง หลักเหล่านี้ ได้แก่ ชู รอ (การปรึ กษาหารื อ) นาซี ฮตั (การแนะนา
และการตักเตือน) การกาชับกันในความดีและการห้ามปรามความชัว่ การขัดขืนคาสั่งที่มิชอบด้วย
กฎหมาย (อิสลาม) การต่อต้านการปฏิเสธศรัทธา (ในพระเจ้า) และการเปลี่ยนแปลงความเลวร้าย
ด้วยการใช้กาลังเมื่อเป็ นไปได้ขณะเดียวกันหากพิจารณาระบบประชาธิ ปไตยและการมีเสรี ภาพทาง
การเมือง ก็จะทาให้อานาจรัฐสภาจะปรากฏให้ชดั เจน และบรรดาผูแ้ ทนของประชาชนสามารถถอด
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ถอนความไว้วางใจที่ให้แก่รัฐบาลใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝื นรัฐธรรมนู ญ และขณะเดี ยวกันในสิ่ งแวดล้อม
ดังกล่าวนี้ก็ทาให้มีความเข้มแข็งของสื่ ออิสระ มีความเข้มแข็งของรัฐสภาอิสระ มีความเข้มแข็งของ
ฝ่ ายค้านและมีความเข้มแข็งของมวลชน”
บูฆอรี ยีหมะ (2557) อธิ บายว่า การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยไม่ไ ด้ขดั แย้ง กับ
หลักการของศาสนาอิ สลาม แม้ว่าหลักการของประชาธิ ปไตยจะไม่ครอบคลุ มหลักการทางด้าน
การเมื องการปกครองในทัศ นะของอิ ส ลามทั้ง หมดก็ ต าม แต่ ค วามล้ม เหลวของการเมื อ งการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยในโลกมุสลิม เป็ นผลมาจากบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมทางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิ จ และสั งคมในประเทศของมุ ส ลิ ม เอง ไม่ ใ ช่ ม าจากหลัก การของศาสนา
อิสลาม
ในขณะที่ ศราวุฒิ อารี ย ์ (2556) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าปรากฏการณ์ การลุ กฮื อขึ้ นต่อต้านอานาจ
เผด็จการของประชาชนคนอาหรับที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ซึ่ งนาไปสู่ ขอ้ กังขาต่อบทสรุ ปของ Samuel
Huntington (1996) ซึ่ งได้เขียนไว้ในงานเขียนเรื่ อง ‚การปะทะกันทางอารยธรรม‛ (Clash of
Civilizations) ที่ฮนั ติงตันได้อธิ บายไว้ในตอนหนึ่ งว่า ‚ความล้มเหลวของประชาธิ ปไตยเสรี นิยมที่
จะเข้าไปยึดกุมฐานที่มน่ั ในสังคมมุสลิมถือเป็ นปรากฏการณ์ต่อเนื่ องซ้ าซาก ความล้มเหลวอันนี้ มี
ที่มาอย่างน้อยส่ วนหนึ่ งจากลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมอิสลามที่ไม่ยอมต้อนรับแนวคิดเสรี
นิ ยมตะวันตก‛ ข้อสรุ ปเบื้ องต้นนี้ ของฮันตินตังได้รับความน่ าเชื่ อถื อจากคนจานวนหนึ่ งที่เชื่ อว่า
“อิสลามกับประชาธิ ปไตยเป็ นแม่น้ าสองสายที่ไม่มีวนั ไหลเข้ามาบรรจบกันได้หรื อพูดอีกนัยหนึ่งก็
คืออิสลามกับประชาธิ ปไตยไม่สามารถไปด้วยกันได้นนั่ เอง” หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับเมื่อ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาและที่ กาลังเกิ ดขึ้ นอยู่ในปั จจุ บนั เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับบทสรุ ปข้างต้น ซึ่ งในแง่
หนึ่งแล้ว พบว่าพื้นที่ของอิสลามก็ยงั สามารถเคลื่อนไหวได้ดีในบริ บทของประชาธิปไตย
ส่ วน เอกริ นทร์ ต่วนศิริ (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ‚ประชาธิ ปไตยกับแนวความคิดเรื่ อง
การเมืองการปกครองอิสลามจะต้องศึกษากันต่อไปในอนาคตข้างหน้า โดยที่นกั วิชาการนั้นจะต้อง
ศึกษาหลักการ ความมุ่งหมาย เจตจานงของอัลอิสลามว่าความหมายคืออะไร แน่นอนการอยูร่ ่ วมกัน
ท่ามกลางสังคมที่มีความคิดที่หลากหลายหรื อมีความขัดแย้งนั้นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา แต่หากสังคม
ที่อยู่ร่วมกันแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางด้านความคิ ดด้วยการชี้ ผิดชี้ ถูกหรื อการใช้ความรุ นแรง
แน่ นอนเราคงต้องมาศึกษา ทบทวนว่าเหตุใดสังคมเราถึงอ่อนแอท่ามกลางกระแสธารแห่ งโลกาภิ
วัตน์ท้ งั ที่มาจากตะวันตกและโลกตะวันออก‛
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จอน แอล. เอสโพซิ โต (2554) ชี้ ให้เห็ นว่า ความพยายามของชาวมุ สลิ มในปั จจุ บนั ที่ จะ
พัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยที่ยงั่ ยืนและเป็ นของชาวมุสลิมแท้ๆ ขึ้นนั้นมีนยั ยะที่สาคัญ ‚ไม่วา่ ฉาก
แห่ งอนาคตจะเป็ นสงครามล้างโลกหรื อปฏิ สัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ตาม สิ่ งที่สาคัญ
คือการทาความเข้าใจกับพลวัตของประสบการณ์การขับเคลื่อนสังคมสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตยที่
กาลังดาเนินอยูใ่ นโลกมุสลิมปั จจุบนั ‛

2.3.5 แนวคิดอิสลามกับการเมืองของนักคิดและขบวนการที่สาคัญ
แม้ว่า แนวคิด อิส ลามการเมือ งจะเป็ นแนวคิด ที ่ไ ด้รับ การจากัด ความและอธิ บ ายโดย
นักวิชาการร่ วมสมัย ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นแนวคิดใหม่ที่ใช้เพื่ออธิ บายเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ การ
เคลื ่ อ นไหวทางการเมือ งของมุส ลิ ม ในยุค สมัย ใหม่ แต่ใ นอดี ต ได้มีน กั คิด และขบวนการที่
สาคัญๆ มีการพูดถึงและได้ปฏิบตั ิมาแล้วมากมาย ส่ วนใหญ่จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ญะมาลุด
ดีน อัล-อัฟฆอนี , มุฮมั มัด อับดุฮ์ และมุฮมั มัดรอชีด ริ ฎอ ซึ่ งเป็ นนักคิดและนักปฏิบตั ิคนแรกๆ ของ
แนวคิดอิสลามการเมือง (จรัญ มะลูลีม , 2555) โดยจะยกตัวอย่างบุคคลหรื อกลุ่มเคลื่ อนไหวทาง
สังคมที่มีชื่อเสี ยงบางส่ วนดังต่อไปนี้

ซั ยยิด อะบุล อะลา เมาดูดีย์ (ค.ศ. 1903-1973)
ซัย ยิด อะบุ ล อะลา เมาดู ดี ย ์ (2555) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ประเด็ น เรื่ อ งอิ ส ลามกับ อารยธรรม
สมัย ใหม่ ว่า เป้ า หมายของการเคลื่ อนไหวของมุ ส ลิ ม ก็ เพื่ อที่ จะสร้ า งสั ง คมที่ มี ค วามเชื่ อมัน่ ต่ อ
หลัก การอิ ส ลามอย่า งถ่ อ งแท้ และบริ สุ ท ธิ์ ใจ แล้ว น าเอาหลัก การเหล่ า นี้ มาใช้ใ นการด าเนิ น
ชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นการพูดหรื อการปฏิ บตั ิ ทั้งระดับปั จเจกบุ คคลและระดับสังคม โดยที่
ท้า ยสุ ดแล้วจะเป็ นแนวทางในการฟื้ นฟู แบบอย่า งอิ ส ลามให้ป รากฏเป็ นตัวอย่า งแก่ สั ง คมโลก
“แนวทางนี้ พยายามจะสนับสนุ นให้ฟ้ื นฟูชีวิตแรกเริ่ มของอิสลามขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ ง เมื่อสังคม
นี้ฟ้ื นขึ้นมามีพลังเข้มแข็งแล้ว สังคมก็จะขจัดความไขว้เขวในทางศาสนา และความเป็ นวัตถุนิยมอัน
เป็ นรากฐานของชี วิตมนุ ษย์ในปั จจุบนั ทุกด้าน ไม่ว่าด้านสังคม จริ ยธรรม การเมือง หรื อเศรษฐกิ จ
ซึ่ งแฝงอยูใ่ นรู ปที่มนุ ษย์หลงไปเรี ยกว่าความเจริ ญหรื ออารยธรรมออกไป แล้วให้สังคมอิสลามเข้า
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ไปฝั่งรากลึกและเจริ ญเติบโตเต็มที่บนพื้นฐานของการยอมรับนับถือในเอกภาพของอัลลอฮฺ (เตาฮีด)
และความเป็ นบ่าวที่ยอมจานนต่อพระองค์ในทุกกรณี ” ท้ายสุ ดแล้วอารยธรรมแบบใหม่และระบอบ
การดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยเอื้อสู่ ความเหลวแหลกและนามนุ ษย์ไปสู่ ความวิบตั ิ หากมนุ ษย์
ยังคงดาเนิ นรอยตามหลักการนี้ อยู่ ความเลวร้ ายต่างๆ ทัว่ โลกที่มนุ ษย์กาลังเผชิ ญอยู่ในปั จจุบนั นี้ ก็
จะยังคงอยูแ่ ละอาจจะทวีความรุ นแรงขึ้น
เมาดู ดีย ์ (2555) ได้อธิ บายต่ อว่า ระบบเศรษฐกิ จที่ มาควบคุ มชี วิตมนุ ษ ย์ใ นปั จจุ บนั เป็ น
ระบบที่ มี แนวโน้ม ไปสู่ ภ าวะที่ เ กิ ดความสั บ สนว่า สิ่ ง ใดเป็ นสิ่ ง ที่ ดีและสิ่ ง ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ดี ไม่
สามารถแยกแยะตามหลักการศาสนาว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่ศาสนาอนุ มตั ิ (หะลาล) และอะไรเป็ นสิ่ งที่
ศาสนาไม่ อนุ ม ตั ิ (หะรอม) นอกจากนั้น แล้วอ านาจทางกฎหมายที่ ค วบคุ ม อารยธรรมก็ เน้นถึ ง
แนวความคิดที่ว่าคุ ณธรรมและจริ ยธรรมมาจากวัตถุ ขณะเดี ยวกันวิกฤติการณ์ ของโลกปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดจากที่มาของอธิ ปไตยซึ่ งมีมาจากมนุ ษย์ที่ไร้ศาสนาและไม่มีความศรัทธาในบทบัญญัติของพระ
เจ้า ไม่ จงรั ก ภัก ดี ต่อพระองค์ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามบทบัญญัติและค าสั่ง ของพระองค์ และไม่ ค านึ ง ถึ ง
เป้ าหมายของการใช้ชีวิต ด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องต่อต้านระบอบนี้ เพื่อขจัดระบอบอัน
เลวร้ ายที่ ท าลายชี วิตความเป็ นอยู่ของมนุ ษ ย์ แล้วจึ ง ค่อยสถาปนารากฐานชี วิตความเป็ นอยู่ด้วย
ระบบต่ า งๆ ตามแนวทางของอิ ส ลาม ด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า เป็ นระบอบที่ เ หมาะสมและเชื่ อ ใน
ความสามารถของพระองค์ที่จะเพิ่มพูนความสมบูรณ์และสันติภาพ ตลอดจนเชื่ อมัน่ ว่าเป็ นทางรอด
พ้นเดียวแก่มนุษยชาติท้ งั มวล
จรัญ มะลูลีม (2555) ได้อธิ บายแนวคิดของเมาดูดียว์ า่ เมาดูดียพ์ ยายามสร้างอิสลามให้เกิ ด
ขึ้นมาเป็ นศาสนาและระบบการเมืองเพราะเขาถือว่ามันเป็ นการเยียวยาสากลเหมือนกับที่เมาดู ดีย ์
กล่ า วว่า เมื่ ออิ สลามเป็ นปรั ช ญาศาสนาและระบบชี วิตที่ ห้อมล้อมจิ ตวิญญาณทางกฎหมายและ
จริ ยธรรม และลักษณะทางศีลธรรมที่เป็ นไปตามแนวทางคาสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ้าไปพร้ อมๆ กัน
แล้ว การก่อตั้งแบบแผนอิสลามจึงเป็ นเงื่อนไขที่มาก่อนเพื่อรับรู ้ถึงชี วิตมุสลิม นอกจากนั้นแล้วใน
ความคิดของเมาดูดีย ์ ความเป็ นผูน้ าเป็ นความสาคัญในสังคมมุสลิมและมันได้เข้ามาแทนที่เรื่ องราว
ทางการเมื องเกื อบทั้งหมด ในเมื่ อชุ มชนคื อภาพสะท้อนการเป็ นผูน้ าชุ ม ชน ผูน้ าที่ ม อบทางนา
ทั้งหมดให้กบั หลักการที่สร้างขึ้นมาและมาตรฐานของตัวการเมืองเอง ดังนั้นผูน้ าที่ฉ้อโกงและขาด
หลัก การจึ งหล่ อหลอมสถาบันและประชากรของรั ฐไปตามภาพพจน์ ที่ไ ร้ ศี ลธรรมของพวกเขา
ในทางตรงกันข้า ม ชนชั้นนาทางการเมื องที่ อุทิศ ตนและหวาดกลัวพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะผ่านความมี
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ศีลธรรมของพวกเขาไปยังประชาชน เมาดูดียม์ ีความคิดว่าลักษณะที่แตกต่างกันของมนุ ษยชาติก็คือ
การมีลกั ษณะที่สูงส่ งและมีคุณค่านิ ยมทางศีลธรรมในระดับสู ง ดังนั้นผูน้ าทางการเมืองจะต้องเป็ น
ตัวแทนที่เป็ นแบบฉบับของลักษณะเหล่านี้
ในขณะที่ยาสมิน ซัตตาร์ (2556) ได้ช้ ี ให้เห็นถึ งแนวคิดของเมาดู ดียว์ า่ เป็ นแนวคิดที่อยูบ่ น
ฐานของการนาโลกให้กลับไปสู่ อลั กุรอานและหะดิ ษ ด้วยกับวิถีแห่ งอิสลามซึ่ งยึดถื อเอกภาพและ
อธิปไตยของพระเจ้า ในแนวคิดนี้อานาจอธิ ปไตยที่แท้จริ งนั้นอยูท่ ี่พระเจ้า มนุ ษย์ไม่สามารถอ้างใช้
อานาจนี้ ได้ กฎหมายที่ ปรากฏจึ งจะแปรไปในทิ ศทางที่ ไม่ มีการตราโดยมนุ ษย์แต่ ได้ถูก บัญญัติ
เอาไว้แล้ว “ในที่นี่กฎหมายของมนุ ษย์อาจตราขึ้นเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง
และมี ช่องโหว่ของกฎหมายในการวิเคราะห์ ที่ต่างกันได้ แต่กฎหมายที่มาจากพระเจ้าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้และในส่ วนของรัฐบาลที่ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ นผูน้ าการปกครองนั้นก็จะตั้งขึ้นโดยพิจารณา
บนฐานของความรู ้และการปฏิบตั ิศาสนกิจ โดยที่ผปู ้ กครองนั้นจะต้องมีความรู ้และดาเนิ นตนอยูบ่ น
ศีลธรรมอันดี งาม หากผูน้ าทาผิดจากหลักการแล้วก็สามารถพิจารณาถอดถอนโดยสภาที่ ปรึ กษา
(สภาชูรอ) ได้ดว้ ยเช่นกัน”

ซั ยยิด กุฏุบ (ค.ศ. 1906-1966)
ซัยยิด กุ ฏุบ (2527) กล่ า วว่า อิ สลามได้ระบุ ให้มีความใจกว้า งโดยปราศจากเงื่ อนไขแก่
มนุษยชาติท้ งั มวล อิสลามได้ปกป้ องมนุษยชาติให้พน้ จากพฤติกรรมที่ไม่ดี รวมถึงความแตกแยกใน
สังคม หลักเจตนารมณ์ ของการเน้นประเด็นทางมนุ ษยธรรมนี้ ช่วยนาไปสู่ สันติ ภาพสากล ซึ่ งได้
รวมถึ ง ความหลากหลายทางเชื้ อ ชาติ ห รื อ สี ผิ ว เอาไว้เ ป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย ว ตลอดจนให้ เ กิ ด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ งความเป็ นเพื่อนพี่นอ้ งและความเห็นอกเห็นใจต่อกันในระหว่างมนุ ษย์น้ ี
จะทาให้สังคมหลีกห่างจากความขัดแย้งที่เป็ นต้นเหตุนาไปสู่ ความแตกแยกรวมถึงการใช้กาลังต่อสู ้
กัน นอกจากนั้นแล้วกุฏุบ ยังกล่าวต่อว่าคุณลักษณะหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างชาติตามหลักการ
อิสลามคือการมีศีลธรรมที่ดี ซึ่ งเป็ นศีลธรรมที่สะท้อนออกมาโดยปราศจากอคติ ซึ่ งอคติเหล่านี้ กลับ
กลายเป็ นสิ่ งที่กาลังแพร่ หลายอยูใ่ นระบบการเมืองรู ปแบบต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น
ขณะเดี ยวกันทฤษฎี ทางการเมืองของอิสลามทั้งหมดมาจากความมัน่ ใจว่ารัฐไม่ได้มีความ
แปลกแยกกับศาสนา ศาสนาถู กมองว่าเป็ นการเกื้ อกูลไม่ได้เป็ นสิ่ งตรงข้ามกับศาสนา ในอิสลาม
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ศาสนาเป็ นสิ่ ง ที่ รั ฐขาดไม่ ไ ด้ เพราะศี ล ธรรมเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ ในสั ง คม ซึ่ ง ศี ล ธรรมก็ ม ัก เป็ น
แบบอย่างในหลักมนุษยธรรมซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อสันติภาพ หากมีนโยบายที่อคติซ่ ึ งถูกครอบงาโดย
ลัท ธิ วตั ถุ นิย มตะวันตกแล้วก็ มี แนวโน้ม ที่ จะละทิ้ ง ความสาคัญของศาสนาและศี ล ธรรม ซึ่ ง ใน
ปั จจุ บ นั ลัท ธิ วตั ถุ นิย มได้แพร่ หลายอย่า งมากมายและได้หันเหมนุ ษ ย์ออกจากศาสนาตลอดจน
เป้ าหมายทางศีลธรรมที่มีอยู่ในตัวเอง แล้วชี้ นาให้ไปสู่ แนวทางวัตถุนิยมมากขึ้น กุฏุบเชื่ อว่าตราบ
ใดที่อารยธรรมเช่ นนี้ แพร่ หลายอยู่ แนวความคิดเกี่ ยวกับมนุ ษยชาติเอกภาพที่มีก็จะหายไปแม้เรา
จะต้องการมันอย่างยิ่งก็ตาม มนุ ษยชาติจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ หากโลกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของคนที่ไม่เชื่ อถือในพระเจ้าซึ่ งจะพยายามล่อลวงและทาให้หลงผิดโดยใช้อารยธรรมใน
แบบตนเอง และจะเกิดผลกระทบมากขึ้นหากมนุ ษย์ไม่ปฏิบตั ิตามระบบอิสลาม ซึ่ งสามารถนาพา
มนุษย์ไปสู่ ความยุติธรรม ระเบียบวินยั และสันติภาพ (กุฏุบ, 2527)
จรัญ มะลูลีม (2555) ได้อธิ บายแนวคิดของกุฏุบว่า กุฏุบกล่าวถึงอิสลามว่าหมายถึงระบบที่
ครอบคลุม ปฏิบตั ิได้และอยูเ่ หนือสิ่ งอื่นใด อิสลามมีมโนทัศน์ที่ประเสริ ฐซึ่ งมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
ทุกๆ รายละเอียดและภายใต้ความจาเป็ นของรายละเอียดนั้นๆ มนุ ษย์ได้รับอิสลามด้วยกับสถานะที่
สมบูรณ์ หากว่าอิสลามใช้ได้ผลก็เป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อิสลามจะต้องปกครอง ศาสนานี้ มิได้
มีมาเพียงเพื่ออยูใ่ นมุมของศาสนาที่เป็ นการเคารพภักดีเท่านั้น อิสลามมีมิติในการปกครองชี วิตและ
บริ หารชี วิ ตด้วยการหล่ อหลอมสั ง คมให้เป็ นไปตามภาพลัก ษณ์ ข องชี วิตทั้ง หมด มิ ใ ช่ โดยการ
เผยแพร่ หรื อเป็ นทางนาเท่านั้น แต่อิสลามยังเป็ นการวางกฎของกฎหมายและหลักการด้วย แนวคิด
ของกุฏุบมองว่าในอิสลามไม่มีอธิ ปไตยที่เป็ นเจตนารมณ์อิสระของมนุ ษย์ ประชาชนมีเสรี ภาพใน
ตัวบุคคลและมีเจตนารมณ์ อิสระเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตที่เป็ นข้อกาหนดของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งเป็ น
คาสั่งในอัลกุรอานและซุ นนะฮฺ (แบบอย่างของท่านศาสนทูต)

ชั ยคฺวันอะหมัด อัล -ฟาฏอนีย์ (ค.ศ. 1856 - 1908)
ชัยคฺ วนั อะหมัด อัล-ฟาฏอนียน์ บั ได้วา่ เป็ นบุคคลที่มีจุดยืนทางการเมืองที่กว้างไกล กล่าวคือ
ท่านได้เสนอให้รัฐมลายูภาคเหนื อรวมตัวเพื่อสร้างรัฐอิสลามที่เป็ นเอกภาพ ท่านยังได้รับเลือกจาก
สุ ล ต่ า นอับ ดุ ล หะมี ด ข่ า นที่ 2 แห่ ง อาณาจัก รออตโตมาน (ตุ รกี ใ นปั จจุ บ นั ) ให้เดิ นทางไป
สังเกตการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองของจักรวรรดินิยมเนเธอร์ แลนด์ในอินโดเซี ย
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และอัง กฤษในแหลมมลายู โดยที่ ออตโตมานมี เจตนาขับ ไล่ เนเธอร์ แลนด์และอัง กฤษออกจาก
มาตุภูมิประชาคมมุสลิม แต่ในขณะนั้นออตโตมานกาลังเข้าสู่ ยคุ ที่อ่อนล้าเป็ นคนไข้ของยุโรป (Sick
Man of Europe) ทาให้การเดิ นทางไปสังเกตการณ์ ในครั้งนั้นไม่บรรลุผลที่จะมีการเปลี่ ยนแปลง
ระบบการเมืองในคาบสมุทรมลายูจากการครอบงาของอาณานิ คม (อิสมาแอล เบญจสมิทธิ์ , 2550)
แต่ถึงกระนั้นชัยคฺ วนั อะหมัดก็ยงั มีแนวคิดที่จะสร้างรัฐมลายูบนแผ่นดินแหลมมลายูภาคเหนื อ โดน
เริ่ มจากปาตานี กลันตันและตรังกานู (Abdullah, 2005)
อิ ส มาแอล เบญจสมิ ท ธิ์ (2550) ยัง ได้อธิ บ ายว่า ตามทัศ นะของ ชัย คฺ วนั อะหมัด อัล ฟาฏอนี ย ์ “วิชาการเมืองเป็ นวิชาที่มีความสาคัญ ที่จะนาพาประชาชนมุ่งไปสู่ หนทางที่เที่ยงธรรม
ไม่จมปลักอยูก่ บั อวิชาทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ท่านมีความประสงค์ที่จะแยกแยะอธรรรมสู่ ความ
เป็ นธรรม เพื่อให้มนุ ษย์ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอิสลามที่แท้จริ งเพื่อที่มนุ ษย์จะได้รับความรอดพ้น
จากขุมนรก”
และในหนังสื อ Faridatul Faraid fi 'Ilmil Aqaid/ jumanah Al-Tauhid ชัยคฺ วนั อะหมัด อัลฟาฏอนี ย ์ ได้กล่าว (อ้างถึงใน อิสมาแอล เบญจสมิทธิ์ , 2552) ความว่า ‚จาเป็ นต่อบุคคลที่บรรลุศา
สนภาวะทุกคนต้องดูแลตนเองและผูอ้ ยูภ่ ายใต้ปกครองโดยทัว่ ในกรณี ต่อไปนี้ เช่นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายอิสลามตามศาสนบัญญัติการปกป้องศาสนา ชีวติ ของตนเอง ทรัพย์สิน ชาติพนั ธุ์ สติปัญญา
และเกี ยรติยศและความจาเป็ นต้องพิทกั ษ์รักษา มาตุภูมิ เพื่อให้ทุกสิ่ งทุกอย่างดาเนิ นไปด้วยดี และ
ต้องมีรัฐบาลที่บริ หารการเมืองที่ดีเยีย่ ม‛

ชั ยคฺยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ (ค.ศ. 1926 - ปัจจุบัน)
ยูซุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ ได้ให้ความเห็นต่ออิสลามการเมืองในหนังสื อรัฐในอิสลาม (State
in Islam) ว่า อิสลามเป็ นเรื่ องที่ครอบคลุมทุกเรื่ องในชีวติ ของมุสลิมทุกคน รวมถึงเรื่ องการเมืองด้วย
เช่ นเดี ยวกัน อิสลามได้ครอบคลุ มไปถึ งเรื่ องกฎเกณฑ์ภายใต้กรอบกฎหมายอิสลามหรื อชารี อะห์
ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นที่จะต้องแยกส่ วนระหว่างเรื่ องที่เป็ นศาสนาและการเมือง การแยกส่ วนเพื่อมอง
ภาพเท่าที่เห็นทัว่ ไปในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น การมองโดยแบ่งกลุ่มออกเป็ นอิสลามสมัยใหม่ อิสลาม
สายกลาง อิสลามฝ่ ายซ้าย หรื อแม้แต่การแยกตามเชื้อชาติ ไม่วา่ จะเป็ นมุสลิมอาหรับ มุสลิมจีน หรื อ
มุสลิ มจากที่ อื่นๆ รวมไปถึ งการแยกเป็ นมัซฮับ (แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ศาสนาในเรื่ องต่ างๆ) ก็ไ ม่
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สมควรที่ จะทาเช่ นเดี ย วกัน แม้ว่า อิ สลามการเมื องจะไม่ใช่ ป ระเด็ นหลัก ที่ ตอ้ งพิจารณา หากแต่
กรอบการเมืองเพื่อปฏิบตั ิตามหลักการอิสลามควรเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นกิจกรรมของมุสลิม
อย่างไรก็ดี การใช้แนวทางของอิสลามในภาพรวมที่มีรากฐานมาจากอัลกุรอานและอัลหะดิษ รวม
ไปถึ งคาฟั ตวาต่างๆ เป็ นเครื่ องมื อทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมื องก็ไม่ควรที่จะ
ยินยอมให้เกิดขึ้น ดังนั้นท้ายสุ ดแล้วการอธิ บายของตะวันตกที่ให้คาอธิ บายถึงอิสลามการเมือง ซึ่ ง
เป็ นแนวทางที่ จ ะเปิ ดช่ องเพื่ อ การดาเนิ น ชี วิ ต และประยุ ก ต์ใ ช้อิ ส ลามในกรอบการเมื อ ง ก็ คื อ
‚อิสลามที่แท้จริ ง‛ (Right Islam) ที่มีที่มาจากอัลลอฮฺ ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัด และบรรดาคอลีฟะหฺ
ที่ได้ดาเนิ นไว้อยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องแยกแยะอธิ บายในกรอบอิสลามการเมืองใดๆ” (Al-Qaradawi,
2004)
เกาะเราะฎอวียฺ (ม.ป.ป.) เห็นว่า การตีตราและอธิ บายการกระทาของมุสลิมที่มุ่งมัน่ ทางาน
ซึ่ งพวกเขาจะถู กมองอย่างระแวงสงสัยและอย่างเสี ยหายกลับกลายเป็ นสิ่ งปกติ ไปแล้วโดยอาจมี
จุ ดประสงค์บางอย่างเพื่ อให้เกิ ดการแยกตัวและทาให้ป ระชาชนหนี ห่า งจากพวกเขามากยิ่ง ขึ้ น
ตลอดจนอาจมีเจตนาจากบางกลุ่มที่มิให้เอ่ยถึ งและรังเกี ยจสิ่ งที่ เรี ยกว่า Political Islam (อิสลาม
การเมื อง) สั ญลักษณ์ ต่า งๆ ที่ บ่ ง ชี้ ถึ งอิ ส ลามเช่ น ฮิ ญาบ การแต่ ง กายอย่างส ารวม ตลอดจนการ
ละหมาดชุ มนุ มร่ วมกัน กลับมีความพยายามที่จะทาให้ประเด็นเหล่านี้ กลายเป็ นเรื่ องของการเมือง
เกาะเราะฎอวียฺไม่เห็ นด้วยกับแนวคิ ดในการแยกการเมื องและศาสนาออกจากกัน พร้ อมปฏิ เสธ
แนวคิดไม่มีศาสนาในการเมืองและไม่มีการเมืองในศาสนา ครั้งหนึ่งได้พยายามที่จะนาแนวคิดนี้ ให้
ปรากฏในรู ปแบบของฟัตวา (ข้อชี้ ขาดทางศาสนา) คือ ในช่วงที่สมาชิ กของอัลอิควาน อัล-มุสลิมูน
(ขบวนการภราดรภาพมุสลิม)ถูกคุมขัง ในค่ายกักกันที่อียิปต์ ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1960 ผูป้ กครอง
ต้องการมีอิทธิ พลเหนื อมวลชน ได้ยดั เหยียดนักเคลื่ อนไหวหรื อดาอีย ์ ว่าเป็ นผูน้ าความเสื่ อมเสี ย
โดยผ่านอุลามาอฺ (ผูร้ ู ้) ที่ขายศาสนา
เกาะเราะฎอวียฺ (ม.ป.ป.) ยังได้อธิ บายว่า อิ สลามเป็ นศาสนาของการตื่ นตัว สาสน์ของ
อิสลามเผยแพร่ จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง การลุ กขึ้นมาของอิสลาม และเสี ยงของการเรี ยกร้ อง ทุก
คนจึงย่อมได้ยินไม่ว่าจะถู กจากัดเสรี ภาพเพียงใดก็ตาม ดังนั้นเกาะเราะฎอวียฺมองว่า สมรภูมิแรก
ของการต่อสู ้คือการให้ได้มาซึ่ งเสรี ภาพในการเผยแพร่ ริซาละฮฺ (สาน์ส) แห่ งการดะอฺ วะฮฺ (เผยแพร่ )
ริ ซ าละฮฺ แห่ ง เตาฮี ด ขยายจิ ตส านึ ก และการทาให้ข บวนการการเคลื่ อนไหวอิ สลามดารงอยู่ไ ด้”
นอกจากนั้นแล้ว เกาะเราะฎอวียฺ ยังได้อธิ บายต่อว่า การปรึ กษาและการมี ส่วนร่ วมในการแก้ไข
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ปั ญหาการเมืองโดยปราศจากหลัง่ เลื อด เป็ นแนวทางที่ดีที่สุด เป็ นผลลัพธ์จากการต่อสู ้ที่ยาวนาน
และเจ็บปวด ตลอดจนเป็ นการคงไว้ของกาลังทางการเมือง (การต่อสู ้ทางการเมือง) โดยรัฐบาลที่
ครองอานาจไม่สามารถสกัดกั้นหรื อทาลายได้ นัน่ คือการต่อสู ้ที่ปรากฏอยูใ่ นรู ปแบบพรรคการเมือง
พรรคการเมืองหรื อการเคลื่อนไหวทางการเมื องเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการที่จะต่อสู ้กบั การกดขี่ข่มเหง
สามารถที่จะวิพากษ์วจิ ารณ์และดึงรัฐบาลกลับไปสู่ สัจธรรมและความยุติธรรม อีกทั้งนาพวกเขาลง
มาและเปลี่ ยนแปลงรัฐบาล พรรคการเมืองเป็ นเครื่ องมือในการควบคุ ม ประเมินและตรวจสอบ
รัฐบาล เสนอแนะข้อคิดเห็น และวิพากษ์วจิ ารณ์การทางานได้

ขบวนการภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood/Ikhwan al-Muslimun)
ขบวนการภราดรภาพมุสลิ มถื อว่าอิสลามครอบคลุ มทุกกิ จการของมนุ ษย์ การเมืองจึงถื อ
เป็ นส่ วนสาคัญของอิสลาม ขบวนการภราดรภาพมุสลิมจึงเข้าไปมีส่วนในการเมืองอย่างกว้างขวาง
หะซัน อัล-บันนา ผูก้ ่อตั้งขบวนการภราดรภาพมุ สลิ มกล่าวว่า ‚เราขอเรี ยกร้ องท่านสู่ อิสลาม คา
สอนของอิสลาม กฎเกณฑ์ของอิสลาม ทางนาของอิสลาม หากว่าสิ่ งนี้หมายถึงการเมืองสาหรับท่าน
แล้ว นี่ ก็ เป็ นการเมื องของเราเช่ นกัน ‛ ขบวนการภราดรภาพมุ ส ลิ ม ถื อว่า การเมื องและศาสนา
สามารถผสมผสานกันได้ภายใต้ขอบเขตที่ยอมรับได้จากหลักการอิสลาม แนวคิดของขบวนการนี้
จึงอาจเห็ นได้ชดั ว่าหลักการทางการเมืองของขบวนการเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและสิ่ งแวดล้อม ไม่
ว่าความคิดทางการเมื องของขบวนการภราดรภาพมุ สลิ มจะมาก่ อนความคิดทางศาสนาหรื อมีมา
พร้อมกันหรื อมีมาทีหลังก็ตาม (จรัญ มะลูลีม, 2555; Abdul Rahman, 2014)
จรัญ มะลูลีม (2555) กล่าวว่า ขบวนการภราดรภาพมุสลิมมีความรู ้สึกว่าไม่เพียงแต่ระบบ
การเมืองของอี ยิปต์จะมื ดบอดและปฏิ บตั ิ ตามรู ปแบบที่ มิใช่ มุสลิ มเท่านั้น แต่ยงั ขาดพื้นฐานทาง
การเมื อ งที่ จ าเป็ นอี ก ด้ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ ของอี ยิ ป ต์ พ ลาดที่ ก ล่ า วออกมาอย่า งชัด เจนว่ า ใครคื อ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ด หัวหน้าของรัฐหรื อว่าประเทศ พวกเขายังถือว่ารัฐบาลล้มเหลวที่จะสร้างเอกภาพ
ของชาติ เพราะรัฐบาลได้ยอมให้มีพรรคการเมืองที่แบ่งประชาชนออกเป็ นกลุ่มๆ เพื่อแข่งขันกัน สิ่ ง
นี้ตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ของอิสลาม
นอกจากนั้นแล้ว จรัญ มะลูลีม (2555) ยังได้อธิ บายว่า สาหรับขบวนการภราดรภาพมุสลิม
แล้วถือว่าเป็ นความรับผิดชอบที่จะเตือนว่าภาวะภายในอียปิ ต์กาลังตกต่าและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ ว
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ไปสู่ จุดหมายปลายทางของการปฏิ วตั ิทาลายล้าง ขบวนการภราดรภาพมุสลิ มรู ้ สึกว่ามันเป็ นความ
จาเป็ นสาหรับเขาที่จะตักเตือนประเทศและในเวลาเดี ยวกันพวกเขาก็เตรี ยมตัวที่ จะให้คาตอบต่อ
ความป่ วยไข้ทางการเมืองของประเทศ ขบวนการภราดรภาพมุสลิมพยายามที่จะรักษาจุดมุ่งหมาย
สุ ดท้ายแห่ งเอกภาพของอิสลามและฟื้ นฟูระบบเคาะลี ฟะห์หรื อกาหลิ บ (Caliphate) เอาไว้ ดังนั้น
ขบวนการภราดรภาพมุสลิ ม จึง เป็ นการก่ อตัวของระเบี ยบทางสังคมเก่ าซึ่ งทอดสมออย่างมัน่ คง
แข็งแรงอยู่ในอัลกุรอานและในชุ มชนที่ได้รับการคาดหมายเอาไว้แล้ว ในการนาเอาประสบการณ์
ของมุสลิมกลับมาใช้ ภราดรภาพมุสลิมมีจุดมุ่งหมายอยูท่ ี่การสร้างสังคมอุดมคติข้ ึนมาอีกครั้ง โดย
มิได้มีภาระผูกพันอยูก่ บั ประเพณี ภาษา ประวัติศาสตร์และการตีความทางปรัชญาในอดีต

ขบวนการฮามาส (Hamas)
ขบวนการฮามาสนับได้ว่า เป็ นกลุ่ ม ที่ สืบ อุ ดมการณ์ มาจากขบวนการภราดรภาพมุ ส ลิ ม
(Muslim Brotherhood) ของอียิปต์ ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ตอ้ งการคืนกลับสู่ แนวทางอิสลาม ขบวนการ
ภราดรภาพมุสลิมในปาเลสไตล์ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในขบวนการอิสลามนิ ยมที่ทนั สมัยที่สุด แม้วา่ ใน
ระยะหลังจะถูกวิพากษ์วา่ มีความเฉื่ อยชาในการต่อต้านอิสราเอลไปบ้างก็ตาม ด้วยความใกล้ชิดทาง
อุดมการณ์น้ ี เอง เมื่อเกิ ดการระเบิดของขบวนการลุ กขึ้นสู ้ (อินฏิฟาเฎาะห์-Intifada) ของชาวปาเล
สไตล์ใน ค.ศ. 1987 ขบวนการภราดรภาพมุสลิมจึงได้เข้าร่ วมกับขบวนการฮามาสที่ต่อต้านการยึด
ครองของอิ สราเอล ซึ่ งดิ นแดนดังกล่าวนับได้ว่าเป็ นพื้นที่สาคัญของขบวนการญิฮาดเพื่ออิสลาม
(Islamic Jihad) มาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 (จรัญ มะลูลีม, 2555)
มัสลัน มาหะมะ (2552) อธิ บายว่า ฮามาสได้รับการสนับสนุ นจากประชาชนปาเลสไตน์
เพราะมีความจริ งใจในการต่อสู ้กบั อิสราเอล ถือเป็ นคู่ปฏิปักษ์ของอิสราเอลและชาติตะวันตกที่สกัด
กั้นไม่ให้อิสราเอลขยายดินแดนตามยุทธศาสตร์ ของตน อิสราเอลมักโต้ตอบด้วยการถล่มบ้านเมือง
ของปาเลสไตน์อย่างรุ นแรง นอกจากนี้ ยงั มีการพยายามปิ ดล้อมฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้ประชาชนมี
เชื้ อเพลิ ง อาหารและยารั ก ษาโรค แต่ ใ นที่ สุ ดฮามาสสามารถพังก าแพงให้ค นเข้า ไปซื้ อของใน
ประเทศอียปิ ต์ได้ ส่ วนรัฐบาลอียปิ ต์ที่เลิกสนับสนุ นชาวปาเลสไตน์และหันมาเป็ นพันธมิตรที่ดีของ
สหรัฐมาหลายสิ บปี แล้ว แต่ก็ไม่สามารถปิ ดกั้นชาวปาเลสไตน์ที่พงั กาแพง เพราะขบวนการภาค
ประชาชนภายในอี ยิป ต์ออกมาสนับสนุ นชาวปาเลสไตน์ เหตุ การณ์ น้ ี อาจเป็ นข้อพิ สูจน์ หนึ่ งว่า
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รัฐบาลอาหรับไม่ใช่เป็ นที่พ่ ึงของชาวปาเลสไตน์ แต่เพื่อนแท้ของเขาคือขบวนการภาคประชาชนที่
มักคัดค้านรัฐบาลเผด็จการอาหรับและยืนหยัดต่อสู ้กบั หน่วยก่อการร้ายยิวไซออนิสต์ที่แท้จริ ง
ชาวปาเลสไตน์ เ ป็ นชนเดี ย วในโลกนี้ ที่ ก าลัง เผชิ ญ หน้า กับ ความโหดร้ า ยป่ าเถื่ อนของ
อิสราเอล มีผูน้ าที่ กลับกลอก มีเพื่อนบ้านที่ ทรยศหักหลัง ตลอดจนมี ประเทศมหาอานาจที่ คอย
คุ ม้ ครองและสนับ สนุ นให้มีก ารฆ่า ล้างเผ่าพันธุ์ ครั้ งยิ่ง ใหญ่น้ ี มาต่อเนื่ องกว่า 60 ปี ซึ่ งถื อเป็ น
ระยะเวลาแห่งการทรมานเพื่อนมนุ ษย์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ของมนุ ษยชาติ พวกเขาไม่มี
สิ ทธิ มีชีวติ อย่างสุ ขสบายแม้กระทัง่ ในบ้านบนผืนแผ่นดินของเขาเอง ช่วงระยะเวลาดังกล่าวพวกเขา
ต้องนอนในสภาพตาข้างเดียวตลอดเวลา จนกระทัง่ เกิดขบวนการฮามาส ที่ถูกชาวโลกรุ มประณาม
ว่าเป็ นขบวนการก่อการร้ายสากล ทั้งๆ ที่ฮามาสเป็ นเพียงองค์กรภาคประชาชนที่ทาหน้าที่ปกป้ อง
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ที่จะใช้ชีวติ บนผืนแผ่นดินของตนเองและเรี ยกร้องสิ ทธิ ของตนเองที่ถูก
ปล้นสะดมจากหน่วยก่อการร้ายสากลที่นาโดยยิวไซออนิสต์ (มัสลัน มาหะมะ, 2552)
ในขณะที่ ฮาฟี ส สาและ (2549) ได้อธิ บ ายว่า ฮามาสมี จุดมุ่งหมายในการเคลื่ อนไหว 2
ประการคือ การต่อต้านการยึดครองของอิสราเอล และการเปลี่ยนสังคมปาเลสไตน์ให้เคร่ งครัดและ
ด าเนิ น ตามระบอบชี วิ ต แบบอิ ส ลาม ฮามาสยึด อุ ด มการณ์ อิ ส ลามเป็ นแนวทางในการท างาน
นับตั้งแต่จากการเป็ นกลุ่มเคลื่ อนไหวในระดับรากหญ้าและพัฒนาไปสู่ การจัดตั้งพรรคการเมื อง
กระทั่ง ได้รั บ ชัย ชนะการเลื อ กตั้ง และสามารถจัด ตั้ง รั ฐ บาลบริ ห ารปาเลสไตน์ ไ ด้ ซึ่ งนับ เป็ น
ปรากฏการณ์ของอิสลามการเมือง (Political Islam) ที่ไม่ค่อยมีให้เห็น เนื่ องจากที่ผา่ นมากลุ่มปฏิรูป
ที่นิยมแนวอิ สลามมักเคลื่ อนไหวในระดับรากหญ้าแต่ไม่สามารถขึ้นไปมีบทบาทในการกาหนด
นโยบายได้ หรื อไม่ก็เป็ นการทางานโดยเน้นเป้ าหมายในเชิ งปฏิ วตั ิ แต่ก็ไม่สามารถปฏิ บตั ิได้จริ ง
เนื่ องจากไม่มีการปรับตัวยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การเคลื่ อนไหวของฮามาสจึ งทาให้เห็ นถึ งการ
ผสมผสานระหว่างแนวทางปฏิรูปและปฏิวตั ิเข้าด้วยกัน

ขบวนการนัดห์ ลาตุลอูลามา (Nadhlatul Ulama) และมูฮัมมะดิยะห์ (Muhammadiyah)
นัดห์ลาตุล อูลามา และมูฮมั มะดิยะห์ เป็ นองค์กรมุสลิมสายกลางในประเทศอินโดนีเซี ยที่มี
สมาชิ กมากกว่า 50 ล้านคน และมีโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามหรื อมัดดราซะห์ กว่า 14,000 แห่ ง
ปั ญญาชนของทั้ง สององค์ก รไม่ ว่า จะเป็ นอับ ดุ ล เราะห์ ม าน วาฮิ ด หรื อนู รโชลิ ช มัจยิด มี ค วาม
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พยายามที่จะแสดงความเห็ นว่าอิสลามสามารถไปด้วยกันได้กบั ประชาธิ ปไตย ภาคประชาสังคม
สิ ทธิ มนุ ษยชน หรื อสิ ทธิ ของสตรี แม้จะมีช่วงเวลาที่นดั ห์ลาตุล อูลามา เกิดความขัดแย้งภายใน ทา
ให้เกิ ดปั ญหาของความเป็ นเอกภาพภายในองค์กร ส่ วนมูฮมั มะดิ ยะห์ ก็ถูกวิจารณ์ ว่าเป็ นองค์กรที่
เคยสนับสนุนพรรคมัสยูมิ ซึ่ งเป็ นพรรคมุสลิมเก่าแก่ที่มีขอ้ เสนอทางการเมืองโดยยึดเอาอุดมการณ์
อิสลามอย่างเข้มข้น และเคยสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มมุสลิมสุ ดโต่งเช่น DDII หรื อว่า Kompak
หลังจากเหตุการณ์ 9/11 ผูน้ าศาสนาและสมาชิ กขององค์กรทั้งสององค์กรต่างประณามการ
ก่อการร้ ายและแสดงจุดยืนที่จะร่ วมกันในการต่อต้านความรุ นแรง ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มติดอาวุธที่
ชื่ อญามาอะห์อิสลามียะห์ (JI) หรื อมาจากกลุ่มมุสลิ มติดอาวุธอื่นๆ ขณะเดี ยวกันพวกเขาก็ยงั คง
วิจารณ์ อย่างหนักถึ งนโยบายต่อต้านการก่ อการร้ ายของสหรั ฐอเมริ กา ทั้งในอิ รักและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดาเนิ นนโยบายทางการทหารในตะวันออกกลาง แม้การวิจารณ์ขององค์กรมุสลิ มสาย
กลางของทั้งสององค์กรอาจจะเป็ นการเพิ่มหรื อกระตุน้ ให้กลุ่มมุสลิ มสุ ดโต่งต่างๆ หรื อกลุ่ม JI มี
ความแข็งกร้ าวมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าทั้งสององค์กรก็มีวิธีการที่จะจัดการกลุ่มมุสลิมที่ใช้ความรุ นแรง
ต่างๆ โดยใช้วิธีการในการอยู่ร่วมกันมากกว่าการเผชิ ญหน้าโดยใช้ความรุ นแรงโดยตรง (Abuza,
2007; ฟารี ดา ขจัดมาร, 2554)
ในยุคระเบียบใหม่ องค์กรนัดห์ลาตุลอูลามากับมูฮมั มะดิยะห์ ใช้วธิ ี การที่แตกต่างกันในการ
กาหนดความสัม พันธ์ กบั ยุคระเบี ยบใหม่ ต้นยุคระเบี ยบใหม่ นัดห์ ลาตุลอูลามา ใช้แนวทางการ
เผชิญหน้ากับระบอบการเมืองในลักษณะที่ไม่ได้ต่อต้านระบอบเผด็จการแต่ค่อยๆ ตีตวั ออกห่ างจาก
การครอบงาของระบอบ กล่าวคือ นับตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 นัดห์ลาตุลอูลามา เป็ นฝ่ ายที่
อยูต่ รงข้ามรัฐบาลซู ฮาร์ โตมาโดยตลอด ทาให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็ นสมาชิ ก นัดห์ลา
ตุล อูลามา บ่อยครั้งถูกถอดออกจากตาแหน่ง ขณะที่กลุ่มมูฮมั มะดิยะห์ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมทางการ
เมืองมากขึ้นใน ค.ศ. 1971 ทาให้สมาชิกขององค์กรมีตาแหน่งเป็ นทั้งเป็ นผูน้ าในระดับภูมิภาคและ
ระดับ ท้องถิ่ น โดยเฉพาะอย่างช่ วงทศวรรษ 1990 สมาชิ กจานวนมากขององค์ก รมู ฮมั มะดิ ย ะห์
กลายเป็ นข้าราชการของรัฐ (Mietzner, 2009)
ช่ วงต้นยุ ค ระเบี ย บใหม่ ความสั ม พันธ์ ข องกลุ่ ม องค์ก รศาสนาทั้ง สองไม่ ค่ อยดี นัก อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างระหว่างองค์กร นัดห์ลาตุลอูลามาและมูฮมั มะห์ดิยะห์ในเรื่ องของ
คาสอนทางสังคม วัฒนธรรม และการเข้ามามีส่วนร่ วมในการเมือง นอกจากนี้ การที่ผนู ้ าของพรรค
The Partai Persatuan Pembangunan หรื อ PPP ที่ส่วนใหญ่มีสมาชิ กมุสลิมสมัยใหม่อยูเ่ ป็ นจานวน
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มาก ยิ่งทาให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมุสลิ มสมัยใหม่และกลุ่มมุสลิ มสายจารี ตนิ ยมมากขึ้ น
หลังจากที่ นัดห์ลาตุล อูลามา ต้องถูกโดดเดี่ยวจากการเมืองและเศรษฐกิจ มาแล้วตั้งแต่ในช่วงของ
ทศวรรษที่ 1970 ใน ค.ศ. 1984 นัดห์ลาตุล อูลามา ก็พฒั นาความสัมพันธ์กบั ซู ฮาร์ โตและสนับสนุน
หลักการปั ญจศี ลเพื่อแสวงหาความร่ วมมื อและพัฒนาสภาพทางสังคมของชาวมุ สลิ มเพื่อให้เกิ ด
ความยุติธรรมขึ้นได้ในสังคมอินโดนีเซี ย (ฟารี ดา ขจัดมาร, 2554)
หลังจาก ค.ศ. 1984 อับดุลเราะห์มาน วาฮิดมีบทบาทในการวิจารณ์สมาคมปั ญญาชนมุสลิม
แห่ งอินโดนี เซี ย (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia-ICMI) ที่ ก่อตั้งโดยกลุ่ มมุ สลิ ม
สมัยใหม่วา่ ทาให้เกิดการแบ่งแยกเป็ นฝักเป็ นฝ่ ายระหว่างกลุ่มมุสลิมต่างๆ ช่วงเวลาดังกล่าว อับดุล
เราะห์มาน พยายามสร้างพันธมิตรกับกลุ่มการเมืองต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มชาตินิยม กลุ่มปั ญญาชน
กลุ่มนักการเมือง พรรค Partai Demokrasi Indonesia/Indonesian Democratic Party หรื อ PDI และ
ชนชั้นนาในฝ่ ายกองทัพ เพื่อที่จะต่อสู ้กบั กลุ่มมุสลิมสมัยใหม่ (Mietzner, 2009)
การเข้ามาเป็ นพันธมิตรของ นัดห์ลาตุล อูลามา กับระบอบ เป็ นช่ วงเวลาที่ความสัมพันธ์
ระหว่างซู ฮาร์ โตกับกลุ่มมุสลิมสมัยใหม่ต่างไม่ลงรอยกัน กล่าวคือ อามีน ราอิส ผูน้ าอาวุโสของมู
ฮัมมะดิยะห์และสมาชิกของกลุ่ม ICMI เริ่ มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในช่วงท้าย ค.ศ. 1996 ในประเด็น
ต่างๆ ทั้งประเด็นธุ รกิ จที่มีการครอบงาโดยตระกูลของซู ฮาร์ โตและความล้มเหลวของเขาในการ
วางแผนออกไปจากการเมือง แม้ นัดห์ลาตุล อูลามา และมูฮมั มะดิยะห์ จะไม่ลงรอยกันในการเข้ามา
มีส่วนร่ วมทางการเมือง แต่ช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมและหลักการทางศาสนาขององค์กรทั้งสอง
ค่อยๆ เชื่ อมกันได้ เห็ นได้จากการที่องค์กรทั้งสองร่ วมกันต่อสู ้ในประเด็นสังคมและศาสนา เช่ น
ในช่วง ค.ศ. 1973 และ ค.ศ. 1978 ทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันเพื่อต่อต้านกฎหมายแต่งงานใหม่ ที่สภาที่
ปรึ กษาประชาชนหรื อ MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) กาหนดขึ้น นาไปสู่ การทบทวน
การออกกฎหมายใหม่ดงั กล่าว (ฟารี ดา ขจัดมาร, 2554)

2.4 ความเข้ าใจผิดทีม่ ีต่ออิสลาม
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2548) ได้ช้ ีให้เห็นว่า ความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงที่มีต่ออิสลามและ
มุสลิม ทั้งในประเทศไทยและในโลก มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 ประการ คือ

48
2.4.1 ความเป็ นเนื้อเดียวกันที่ไม่ จริ ง (Monolithic) ซึ่ งนิ ธิได้แบ่งออกอีกเป็ น 2 ประเด็น
คือ
1. ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของอิสลาม คือ การใช้ความรุ นแรง และการเป็ นศัตรู กบั
อิสราเอล สหรัฐอเมริ กาหรื อแม้แต่ที่เรี ยกว่า ‚ความทันสมัย‛ ทั้งหมด ความคิดนี้ ถูกเสริ มด้วยสอง
อย่าง ได้แก่ ความเข้าใจผิดว่าศาสนาอิสลามถูกตีความอย่างเดียวทั้งโลก และไม่อาจอยูร่ ่ วมกับอะไร
ที่มาจากโลกสมัยใหม่ได้เลย ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หรื อสิ ทธิมนุษยชน
ในความเป็ นจริ งนับแต่ศาสนทู ตมุฮมั หมัดเสี ยชี วิต หลักศาสนาถู กตีความโดยกลุ่มต่างๆ
อย่างไม่ลงรอยกันตลอดมา จนเกิ ดสงครามและความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ อิสลามหลายครั้ ง
หลายหน นอกจากนี้ โลกมุ ส ลิ ม ในยุ ค ที่ รุ่ ง เรื อ งได้รั บ เอาความก้า วหน้ า ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ จากกรี กมาสื บต่อและส่ งต่อให้ยุโรปมาด้วยซ้ า และถ้าถือว่าความทันสมัยส่ วนหนึ่ งมา
จากคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อิสลามก็ไม่ได้ต่อต้านสองสิ่ งนี้
2. หลังเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 (เครื่ องบินถล่มตึกเวิลด์เทรด) หรื อที่เรี ยก
กันเหตุการณ์ 9/11 มุสลิมทั้งโลกกลายเป็ นน้องหรื อลูกหลานของบินลาเดนไปหมด ซึ่ งในความเป็ น
จริ ง บินลาเดน เป็ นวีรบุรุษของมุสลิมจานวนมากอย่างแน่ นอน แต่เขาไม่ใช่คาตอบแก่สังคมมุสลิ ม
ในปั จจุบนั สิ่ งที่เขาทาสามารถดึงความสนใจต่อชาวโลกจนบดบังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
มุสลิมหมด มุสลิมทัว่ ไปจึงรู ้วา่ นี่ไม่ใช่คาตอบแก่ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ นิ ธิกล่าวว่า ‚ควรเข้าใจด้วยว่า
การใช้ความรุ นแรงเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ
ในตะวันออกกลาง(ซึ่ งต้องต่อต้านยิวและอาหรับด้วยกันเอง) แต่เป็ นเครื่ องมือที่ไม่เกี่ยวกับอิสลาม
เป็ นการตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่ไม่มีทางออกทางการเมือง โดยที่ นิ ธิ ตั้งคาถามว่า ‚ต้องคิดให้ดี
ว่าสะท้อนภาคใต้ของไทยอย่างไร แต่ในขณะเดี ยวกัน ทุ กกลุ่มต่างมี โครงสร้ างทางการเมื องและ
สังคมที่ชดั เจนทั้งนั้น และบางกลุ่มก็ลงมือปฏิบตั ิดงั ที่กล่าวแล้วเพื่อแย่งความชอบธรรมจากรัฐ‛
ศาสนาอิสลามแผ่ขยายไปทัว่ โลก มีประชากรกว่าพันล้านคนและกาลังเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
ความหลากหลายของประชาชนจากจี น อุ ษ าคเนย์ อิ น เดี ย ปากี ส ถาน อัฟ กัน อิ ห ร่ า น อาหรั บ
เปอร์ เซี ย ตุรกี แอฟริ กา คอเคเชี ยน และอีกมากในยุโรปตะวันออก รวมไปถึ งชาวต่างศาสนิ กที่เข้า
รับอิสลามที่เป็ นชาวผิวขาวในยุโรปตะวันตก อเมริ กา และแคนาดา ที่แผ่ขยายไปได้กว้างขวางนั้นก็
เพราะอิสลามยอมรับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ นที่ไม่ขดั กับหลักการ และความเข้าใจมุสลิ ม
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จะต้องเข้าใจในบริ บทที่เป็ นจริ ง ไม่ใช่จากคัมภีร์ศาสนาเพียงอย่างเดี ยว (เช่นเดียวกับไม่อาจเข้าใจ
คนไทยผ่านพระไตรปิ ฎกได้)
2.4.2 ลักษณะสถิตซึ่ งไม่ จริ ง (Static)
นิ ธิได้ช้ ี ให้เห็ นว่าสังคมมุ สลิ มไม่เคยหยุดนิ่ งตลอดมา มี พลวัตรภายในที่ ก่อให้เกิ ดความ
เปลี่ ยนแปลงเหมือนสังคมอื่นๆ พยายามตอบสนองความท้าทายหลายรู ปแบบ ไม่ใช่ ยึดหลักเดิ ม
(Fundamentalism) และความรุ นแรงเพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะในทางการเมื อง กลุ่ ม ที่ เคลื่ อนไหวโน้ม เอี ย งไปทางรั บ การเข้าสู่ อานาจโดย
วิถีทางประชาธิ ปไตยมากขึ้น และหลายแห่ ง เช่น ซู ดาน ปาเลสไตน์ เป็ นต้น ก็ได้รัฐบาลมาจากการ
เลือกตั้ง แม้วา่ ความรุ นแรงยังอาจเป็ นแขนอีกข้างหนึ่ งของการดาเนิ นงานทางการเมืองของบางกลุ่ม
แต่ก็มีบางกลุ่มที่ประกาศยกเลิ กความรุ นแรง หันเข้าหาการดาเนิ นการในการเมือง บางกลุ่มถึ งกับ
ประณามความรุ น แรงเลยก็ มี ใ ห้ ไ ด้เ ห็ น กัน หรื อ ถ้า จะกล่ า วอย่า งกว้า งๆ แนวโน้ม ของอิ ส ลาม
การเมือง (Political Islam) คือหันมาสู่ การต่อสู ้ทางการเมืองในแนวเปิ ดมากขึ้นแต่การที่สื่อนาเสนอ
แต่ภาพของความรุ นแรง ประกอบกับความไม่สนใจโลกมุ สลิ มของสังคมไทย ทาให้มองไม่เห็ น
พลวัตของสังคมมุสลิมซึ่ งกาลังเกิดอยูต่ ่อหน้าสังคมไทยเวลานี้

2.5 อิสลามกับสั นติภาพ
2.5.1 แนวคิดอิสลามกับสั นติภาพ
อิสลามเป็ นศาสนาเก่าแก่และสาคัญศาสนาหนึ่ งบนโลกใบนี้ ในเชิ งของนิ ยามความหมาย
‚อิสลาม‛ มาจากศัพท์ ‚สะละมะ‛ หมายถึงเข้าไปในสันติ หรื อ ‚อัสลัม‛ หมายถึงยอมมอบน้อมตัว
เพราะฉะนั้น อิสลาม จึงหมายถึง 1. สันติ 2. การยอมมอบตัวโดยนอบน้อม โดยนัยนี้ การแสวงสันติ
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า คือการยอมมอบตนโดยสิ้ นเชิงยังพระประสงค์ของพระองค์ และการแสวงสันติกบั
มนุ ษย์ก็มิได้หมายถึงการไม่กระทาสิ่ งใดบาดหมางใจหรื อให้ร้ายต่อผูน้ ้ นั แต่หมายถึงการทาดีต่อผู ้
นั้นด้วย (ดิเรก กุลสิ ริสวัสดิ์, 2547)
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แต่ หลายปี ที่ ผ่า นมาได้มี ค วามพยายามในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องความรุ น แรงให้ก ับ
อิสลาม และถู กใช้เป็ นเครื่ องมื อทางการเมื องเป็ นข้ออ้างสาหรั บความรุ นแรงที่ ยืดเยื้อ ทั้งๆ ที่ใน
ความเป็ นจริ งเมื่อย้อนกลับไปยังธรรมนู ญแก่นหลักของอิสลามซึ่ งก็คือ อัลกุรอานแล้ว จะเห็ นว่ามี
คุ ณค่าของสันติ ภาพ ความยุติธรรม ความถู กต้องและความเท่าเที ยมที่ได้ระบุ เอาไว้ในอัลกุรอาน
นับ ตั้ง แต่ การใช้คาว่า สันติ เป็ นค าหลัก ในการทัก ทายในอิ สลาม ด้วยค าว่า ‚ขอความสันติ สุข จง
ประสบแด่ท่าน‛ ซึ่ งทาให้เห็นว่าอิสลามได้ให้ความสาคัญกับสันติภาพและคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ที่
เราจะทักทายต่อกันอย่างเท่าเที ยม (Khanneh & Salameh, 2006) นอกจากนั้นชาวมุสลิ มในบาง
ประเทศได้ต้ งั ชื่อเมืองพวกเขาว่า ‚ดารุ สสลาม‛ หรื อ ‚ดารุ ลอามาน‛ ซึ่ งหมายถึง บ้านแห่ งความสงบ
สันติและปลอดภัย เช่น บรู ไนดารุ สสลาม ฟาฏอนีดารุ สสลาม หรื อชื่ อของเมือง เช่น เคดาห์ดารุ ลอา
มาน เป็ นต้น (ศราวุฒิ อารี ย,์ 2548)
นอกจากนั้นคาว่าสันติยงั ได้ระบุหลายครั้งในอัลกุรอาน อีกทั้งการเผยแพร่ ศาสนาอิสลาม
นั้นยังได้ระบุ ในอัลกุรอานซู เราะห์อลั นะหฺ ล โองการที่ 125 ว่า ‚จงเรี ยกร้ องสู่ แนวทางแห่ งพระ
เจ้าของสู เจ้าโดยสุ ขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่ งที่ดีกว่า แท้จริ งพระเจ้าของ
พระองค์และพระองค์ทรงรู ้ดียงิ่ ถึงบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นทางที่ถูกต้อง‛ ซึ่ งจะเห็นว่าให้มุสลิมเผยแพร่ ดว้ ย
ความรู ้ ไม่ใช่การบังคับ ขณะเดียวกัน คาว่า สันติ ยังเป็ นอีกหนึ่ งพระนามที่ใช้เรี ยกอัลลอฮฺ ว่าเป็ นผู ้
ทรงสันติ ดังในอัลกุรอ่าน ซูเราะห์อลั ฮัชรฺ โองการที่ 23 ที่ระบุวา่ ‚พระองค์คืออัลลอฮฺ ซึ่ งไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ผทู ้ รงอานาจสู งสุ ด ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ผูท้ รงความศานติสุข ผูท้ รงคุม้ ครอง
การศรัทธา ผูท้ รงปกปั กรักษาความปลอดภัย ผูท้ รงความยิง่ ใหญ่ ภูมิใจมหาบริ สุทธิ์ แด่อลั ลอฮฺ ให้พน้
จากสิ่ งที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์‛ (Khanneh & Salameh, 2006)
ดิเรก กุลสิ ริสวัสดิ์ (2547) กล่าวว่า ‚สันติภาพตั้งอยูบ่ นความเที่ยงธรรม การเสี ยสละทาให้
เกิดความรักและความสามัคคีเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน สันติภาพจะตั้งอยูบ่ นการเอารัดเอาเปรี ยบกัน
ไม่ได้ สันติภาพและภราดรภาพในอิสลาม จึงมาจากความเข้าใจให้ลึกซึ้ งและการปฏิบตั ิโดยไม่เอา
หน้า แต่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างแท้จริ ง หลักการที่กล่าวมานี้ หมายถึงการอยูร่ ่ วมกันโดยผาสุ ก
มีความเป็ นธรรม มีจิตเมตตา มีความจริ งใจและซื่ อตรงต่อกันและกัน กฎหมายระหว่างประเทศก็
ต้องการเช่นนี้เหมือนกัน จะหาหลักการเช่นนี้ได้ที่ไหนนั้น มิตอ้ งไปไกลมิตอ้ งเสี ยเวลา อยูใ่ กล้ๆ ใน
หลักธรรมคาสอนของอิสลามนี่เอง‛
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2.5.2 แนวคิดอิสลามกับสั นติภาพของนักคิดคนสาคัญ
อิหม่ ามหะซั น อัล -บันนา (ค.ศ. 1906 –1949)
หะซัน อัล-บันนา (2547) ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งขบวนการภราดรภาพมุสลิ มได้อธิ บายว่า อิสลาม
ได้ประกาศชัดเจนถึงความสัมพันธ์ทางชาติพนั ธุ์ของมวลมนุษย์ ‚มนุษย์ทุกคนมาจากอาดัม ไม่มีใคร
ที่ประเสริ ฐกว่าใคร จะเป็ นอาหรั บกับไม่ใช่ อาหรับหรื อคนขาวกับคนดา นอกเสี ยจากด้วยตราชัง่
ของศี ล ธรรมความย าเกรง‛ เหตุ ที่ ต้องแบ่ ง เป็ นชาติ พ นั ธุ์ และเผ่า พันธุ์ ต่ า งๆ นั้น เพี ย งเพื่ อให้ไ ด้
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กนั มิใช่เพื่อให้มาขัดแย้งหรื อห่ าหันกัน เกณฑ์กาหนดว่าใครดีกว่า อยูบ่ น
พื้นฐานของความยาเกรง และการกระทาความดี ที่ส่งผลอนันต์ให้กบั บุคคลและสังคม และพระผู ้
เป็ นเจ้าก็ทรงเป็ นผูอ้ ภิบาลของทุกคน พระองค์ได้ให้การดู แลไมตรี จิตนี้ และพระองค์ยงั ได้ใช้บ่าว
ทั้งหลายให้ยอมรับและพิทกั ษ์รักษามัน รวมทั้งสานึ กในสิ ทธิ ต่างๆ และดาเนิ นชี วิตในกรอบของ
ความเป็ นไมตรี จิตระหว่างมนุษย์
อัล -บัน นา (2547) ยัง ได้อ ธิ บ ายอี ก ว่า อิ ส ลามได้เ ชิ ด ชู ค วามหมายแห่ ง ความเมตตา รั ก
เอื้อเฟื้ อ และอารี ทั้งในแง่ทฤษฎีและวิถีปฏิ บตั ิ ด้วยการปลู กฝั่งความรู ้สึกแห่ งมนุ ษยธรรมที่ดีที่สุด
นัน่ คือความปรารถนาดี ต่อมนุ ษย์ท้ งั หมด และปลุ กจิ ตสานึ กให้เห็ นแก่ ความสุ ขของผูอ้ ื่นมากกว่า
ความสุ ขส่ วนตน อีกทั้งยังใช้ให้มีเมตตากรุ ณา แม้กระทัง่ กับสัตว์ ดังที่มีรายงานจากหะดิษ (วจนะ
ของท่านศาสนทูต) ว่า ‚ประตูสวรรค์ได้เปิ ดรับชายผูห้ นึ่งที่ตกั น้ าให้สุนขั ที่กาลังกระหายได้ดื่ม และ
นรกก็อ้า แขนรั บ หญิ ง นางหนึ่ ง ที่ ขงั แมวไว้ไ ม่ ยอมให้ม นั กิ นอาหาร‛ กระทัง่ บรรดาเศาะฮาบะฮ
(สหายของท่านศาสนทูต) ต่างก็แปลกใจจนต้องถามว่า มีผลบุญสาหรับการทาดีกบั สัตว์ดว้ ยหรื อ?
ท่านศาสนทูตได้ตอบว่า ‚ใช่ ทาดีกบั ทุกชี วิตที่ยงั มีหัวใจเต้นอยูน่ ้ นั มีผลบุญ‛ ประวัติศาสตร์ ได้เล่า
ให้เราฟั งว่าสังคมมุสลิ มทุกยุคสมัยได้พบกับความสุ ขในยามที่ความหมายต่างๆ เหล่านี้ ถูกทาให้มี
ขึ้นในชี วิตจริ ง เมื่อใดที่คาสอนแห่ งอิสลามงอกเงย และบรรดาผูศ้ รัทธาได้ปฏิ บตั ิและใช้มนั อย่าง
ถูกต้อง
อัล-บันนา (2547) กล่าวว่า อิสลามเป็ นบทบัญญัติแห่ งสันติภาพ และเป็ นศาสนาแห่ งความ
กรุ ณาโดยไม่ตอ้ งสงสัย ไม่มีผใู ้ ดที่เห็นขัดแย้งนอกจากผูท้ ี่ไม่เข้าใจบัญญัติของอิสลาม ผูท้ ี่จงเกลียด
จงชังระบบอิสลาม หรื อผูท้ ี่ด้ื อรั้นไม่ยอมรับต่อหลักฐานพยาน ชื่ ออิสลามเองก็แตกแขนงออกมา
จากอักขระเดียวกันกับคาว่า ‚สลาม‛ อันหมายถึง ‚สันติ‛ บรรดาผูศ้ รัทธาเองก็ไม่พบว่ามีชื่อใดอีก
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แล้วที่ดีกว่า ‚มุสลิม‛ หมายถึง ผูน้ บั ถืออิสลามที่มีสันติหรื อผูม้ อบตน‛ อัล-บันนา (2547) ยังได้กล่าว
ต่อว่า ‚คงไม่มีบทบัญญัติในศาสนาใด หรื อระบบสังคมไหนในโลกนี้ ที่กาหนดให้สันติภาพเป็ นบท
ฝึ กฝนในภาคปฏิ บตั ิและยังได้กาหนดให้สันติภาพเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์และหลักการทางศาสนา
เฉกเช่นที่อิสลามได้กาหนดไว้ในการทาฮัจย์ให้มุสลิมได้ฝึกฝนความมีสันติ ทั้งนี้ ผใู ้ ดที่ได้ต้ งั เจตนา
และเข้าสู่ กระบวนการของการทาฮัจย์แล้ว นับตั้งแต่วินาทีน้ นั เป็ นการห้ามสาหรับเขาในการกระทา
ใดๆ อาทิ ตัดเล็ บ โกนผม เด็ ดใบไม้ ฆ่ า สั ตว์ตดั ชี วิต ล่ า สั ตว์หรื อกระท าการใดๆ ที่ ส ร้ า งความ
เดื อดร้ อนหรื อความไม่พอใจแก่คนอื่น ไม่ว่าด้วยมือหรื อลิ้นของเขา เขาไม่อนุ ญาตให้โต้ตอบใดๆ
แม้วา่ เขาจะประจันหน้ากับฆาตกรที่ฆ่าบิดาผูบ้ งั เกิดเกล้าของเขาก็ตาม
ในขณะที่ ป ระเด็ นอิ ส ลามกับ สงคราม อัล -บันนา (2547) ได้ให้ทศั นะว่า กฎเกณฑ์หลัก
ประการหนึ่ งที่อิสลามได้กาหนดไว้สาหรับการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ คือ ความสงบสุ ข ความสันติ
และความมัน่ คง ในขณะเดียวกันอิสลามเป็ นศาสนาที่คานึ งถึงความเป็ นจริ งและไม่เคยหลีกเลี่ยงมัน
ตราบใดที่โลกยังมีกลุ่มของมนุษย์ที่หลากหลายด้วยอารมณ์ ความรู ้สึกและความต้องการที่ไม่สิ้นสุ ด
และตราบใดที่การแย่งชิ งในการดารงชี วิตเช่ นนี้ ยงั อยู่ในจิตใจของมนุ ษย์ไม่ว่าในระดับปั จเจกชน
หรื อสังคมก็ตาม แน่นอนที่สุดว่าจะต้องมีความขัดแย้งอันนาไปสู่ การปะทะกันในบางครั้ง ด้วยเหตุ
นี้ ส งครามจึ ง เป็ นที่ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้และเป็ นวิธี ก ารที่ น่า ยกย่องหากสงครามมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
ต่อต้านผูร้ ุ กราน ยับยั้งความอธรรม พิทกั ษ์สัจธรรมและยื่นมือเพื่อให้ความช่ วยเหลื อแก่ผูถ้ ู กกดขี่
สงครามในลักษณะเช่นนี้ถือเป็ นคุณความดีประการหนึ่ งที่สามารถสร้างความดีงาม ความประเสริ ฐ
และความสู งส่ งให้แก่มวลมนุ ษย์ แต่หากกระทาสงครามโดยมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความพินาศและ
หายนะบนพื้ นโลก หรื อกดขี่ ข่ ม เหงผูอ้ ่อนแอ สงครามในลัก ษณะนี้ ถื อเป็ นความเลวทรามที่ จะ
ก่อให้เกิดความชัว่ ร้ายและความหายนะกับมวลมนุษยชาติ
อัล-บันนา (2547) ได้กล่าวโดยสรุ ปว่า แท้จริ งแล้วอิ สลามคื อบทบัญญัติแรกที่ สมบู รณ์
พร้อมเพื่อการปูทางและก่อกาเนิดสันติภาพสากล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในจานวนนั้นก็คือ
1. ‚เชิดชูความหมายแห่งไมตรี ระหว่างมนุษย์ และขจัดจิตวิญญาณของการแบ่งแยกชาติพนั ธุ์‛
2. ‚การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าความประเสริ ฐของสันติภาพ และการให้อภัยซึ่ งกัน อีกทั้งการบังคับ
ให้รักษาสัญญาและห้ามละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง‛
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3. ‚กาหนดกรอบความคิดของการสงครามอย่างรัดกุมที่สุด ห้ามการรุ กรานไม่ว่าในรู ปแบบ
ใด ด้วยการกระจายความยุติธรรม ความเมตตาปราณี การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย
แม้แต่ในสงครามเอง‛
ซั ยยิด กุฏุบ (ค.ศ. 1906-1966)
คัทลียา รัตนวงศ์ (2550) กล่าวว่า สันติภาพ ของ ซัยยิด กุฏุบ นั้น หมายถึ งหลักการของ
ศาสนาอิสลาม ซึ่ งมีความประสานกลมกลืนกันระหว่างกฎธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของมนุ ษย์ และ
เป็ นวิถีที่มีความสอดคล้องกันโดยธรรมชาติ และระบบต่างๆ ของอิสลามที่อลั ลอฮฺ ประทานลงมา
นั้น ก็เป็ นระบบแบบแผนที่สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างลงตัว มนุษย์มีหน้าที่เพียงยอมจานนต่อพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า และน้อมรับเอาวิถีทางของพระองค์มาเป็ นทางนาของชี วิต สาหรับจุดยืนต่อธรรมชาติน้ นั
มนุ ษ ย์จะต้องท าความเข้า ใจ ค้นหาความจริ ง ภายใต้ข ้อจากัดของมนุ ษ ย์เอง และดาเนิ นชี วิตให้
สอดคล้องกลมกลื นกับวีถีของธรรมชาติ ซึ่ งซัยยิด กุฏุบเชื่ อว่า นัน่ คือการใช้ชีวิตอย่างมีสันติ หาก
เมื่อใดที่มนุ ษย์ออกห่ างจากวิถีของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เท่ากับว่ามนุ ษย์กาลังออกห่ างจากสันติภาพด้วย
เช่นกัน วิธีการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้จะต้องเริ่ มต้นจากปั จเจกบุคคลแต่ละคน โดยมอบความ
ไว้วางใจต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า นาเอาทางนาอิสลามมาสู่ ชีวิต ขจัดความขัดแย้งที่มีอยูภ่ ายใน เผยความรัก
และความเมตตาที่มีอยูใ่ นจิตใจออกมาสู่ มนุษย์และสรรพสิ่ งดาเนินชีวติ ตามวีถีอิสลามอย่างเคร่ งครัด
เหล่านี้ จะนาสันติภาพมาสู่ จิตใจของบุคคลแต่ละคน แล้วสันติภาพในครอบครัว ชุ มชน และสังคม
โลกก็จะเกิดขึ้น
คัทลียา รัตนวงศ์ (2550) ยังได้อธิ บายว่าสาหรับซัยยิด กุฏุบนั้น ถือว่าชี วิตของมนุ ษยชาติ
เป็ นดัง่ เอกภาพที่ถูกรวมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ชี วิตเป็ นสิ่ งที่กลมกลืนของร่ างกายและจิตใจ เป็ น
ส่ วนผสมทางวัตถุและจิตใจซึ่ งสามารถพัฒนาการได้ถา้ ชีวติ นั้นได้รับการเอาใจใส่ และชาระขัดเกลา
ท่าทีของอิสลามโดยทัว่ ไป ยืนยันเอกภาพของมนุ ษยชาติท้ งั มวล เอกภาพของศาสนาและบรรดาผู ้
ศรัทธาอิสลามถือว่าอิสลามคือศาสนาสุ ดท้าย ซึ่ งยืนยันบรรดาคาสอนต่างๆ ที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทาน
ลงมาแต่ก่อนๆ ด้วยเหตุ น้ ี มุสลิ มจึงมีความรั บผิดชอบต่อมวลมนุ ษยชาติ มุ สลิ มเป็ นผูท้ ี่ จะก่อเกิ ด
สันติภาพบนแผ่นดิน เริ่ มจากภายในตัวพวกเขาเอง ในครอบครัว และในสังคม เป็ นสันติภาพที่วาง
พื้นฐานอยู่บนการยอมรับในความเป็ นหนึ่ งและความมีอานาจทุ กอย่างของพระผูเ้ ป็ นเจ้า บนการ
จัดตั้งความยุติธรรม อิสรภาพ เสรี ภาพ และความเสมอภาคและการบรรลุถึงความสมดุล และความ
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ร่ วมมือกันทางสังคม อิสลามได้ปลูกฝังสันติภาพให้มีข้ ึนในความสานึกของแต่ละคนเป็ นอันดับแรก
ต่อจากนั้นก็ในครอบครัวของเขา ในชุมชนของเขา และสุ ดท้ายก็ในความสัมพันธ์ระหว่างชาติ
อิสลามมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับสันติภาพระหว่างคนแต่ละคนกับพระผูท้ รงสร้างเขา ระหว่าง
คนแต่ละคนกับสานึกของเขา และระหว่างเขากับชุ มชนของเขา สันติภาพสามารถสร้างขึ้นมาได้ใน
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของกลุ่มต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละคนกับรัฐบาลของพวกเขา
และในที่ สุ ดเป็ นความสั ม พันธ์ ระหว่า งรั ฐต่ อรั ฐ ด้วยข้อก าหนดที่ ครอบคลุ ม ทุ ก ด้า นของชี วิตนี้
อิสลามวางรากฐานของสัน ติภาพไว้อย่างแน่ นหนาในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล จนถึ ง
ระดับสังคมที่กว้างขวางออกไป ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ระบอบของอิสลามตามแนวคิดของซัยยิด กุฏุบนี้ ได้
วางพื้นฐานทั้งสันติภาพภายในของแต่ละบุคคลและได้วางโครงสร้ างทางสังคมที่ป้องกันการกดขี่
กันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นการป้ องกันความรุ นแรงเชิ งโครงสร้างนัน่ เอง
ดังนั้นศาสนาอิสลาม สาหรับซัยยิด กุฏุบแล้วไม่ใช่ เพียงศาสนาที่มีความหมายว่าสันติภาพเท่านั้น
หากแต่วถิ ีท้ งั หมดของอิสลามนั้นคือวิถีแห่งสันติภาพ ฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงมิได้เป็ นเพียงชื่ อ และ
คาทักทายเท่านั้น แต่ส่ิ งเหล่านี้ เป็ นเพียงกุศโลบายหนึ่ งที่จะทาให้มุสลิมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องผูกพันกับ
มุสลิมได้ระลึกไว้เสมอว่า ศาสนาอิสลามคือ ศาสนาแห่งสันติภาพ (กุฏุบ, 2527)

ชั ยคฺยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ (ค.ศ. 1926 - ปัจจุบัน)
แนวคิดของ ยูซุฟ อัล เกาะเราะฎอวียฺ มีค วามคล้ายคลึงกับแนวคิดของทั้งสองท่านข้างต้น
ต่างกันที่เกาะเราะฎอวียฺยงั มีชีวติ อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคที่มุสลิมถูกตีตราว่าเป็ นพวกหัวรุ นแรง โดย
เกาะเราะฎอวียฺ (2549) ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า สิ่ ง บิ ดเบื อนประการหนึ่ งที่ ได้รับ การประโคมข่าวอยู่เป็ น
ประจาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข่าวคราวที่เผยแพร่ โดยซี กโลกตะวันตก ที่มีเจตนาใส่ ร้ายป้ ายสี ภาพลักษณ์
ของอิสลามด้วยการกล่าวหาว่าเป็ นศาสนาแห่ งความรุ นแรงและเป็ นลัทธิ ที่เป็ นบ่อเกิ ดของสงคราม
อิสลามคือศาสนาที่ เป็ นศัตรู กบั สันติภาพ และคาสอนที่กระหายเลื อด สิ่ งเดี ยวที่เป็ นนิ ยมชื่ นชอบ
ของมุ สลิ มก็คือ การเข่นฆ่ามวลมนุ ษย์และบี บบังคับประชาคมโลกให้เข้ารั บนับถื ออิสลาม เกาะ
เราะฎอวียฺ ได้กล่าวว่า ‚ขอสาบานด้วยพระนามแห่ งอัลลอฮฺ การกล่าวหาดังกล่าวเป็ นการกุเรื่ องที่ไร้
แก่นสาร และถือเป็ นการกล่าวเท็จอันชัดแจ้งต่อศาสนาอันบริ สุทธิ์ น้ ี‛
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เกาะเราะฎอวียฺ (2549) อธิ บายว่า มุสลิมมีความจาเป็ นที่จะต้องชี้ แจงว่า แท้จริ งแล้วอิสลาม
มีภาพลักษณ์ที่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับมายาคติที่มิจฉาชนบางกลุ่มได้จินตนาการหรื อสร้างภาพไว้
และขยายอคติน้ นั ให้แพร่ หลายในประชาคมโลก อิสลามคือศาสนาที่ใฝ่ หาสันติภาพ มุ่งมัน่ เชิ ญชวน
และถวิลหาสันติภาพตามที่ได้ปรากฏในคาสอนบทบัญญัติและหลักจริ ยธรรมอิสลาม อิสลามเป็ น
ศาสนาที่ต่อต้านสงคราม และพยายามที่จะปิ ดกั้นมิให้สงครามปะทุข้ ึนเท่าที่สามารถกระทาได้ ยาม
ใดที่ เกิ ดสงคราม อิสลามพยายามดับไฟแห่ งสงครามมิให้ลุกลามใหญ่โตหรื อก่อผลกระทบ และ
สร้างความสู ญเสี ยน้อยที่สุด‛
เกาะเราะฎอวียฺ (2549) อธิ บายว่า อีกประการหนึ่งที่เป็ นสิ่ งยืนยันในความมุ่งมัน่ ของอิสลาม
ต่อสันติภาพ คือ อิสลามได้บงั คับแก่ชาวมุสลิมให้มีการหยุดสงครามและไม่อนุ ญาตให้มีการรบรา
ฆ่าฟั นตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่ งใช้เวลา 1 ใน 3 ของปี มุสลิมไม่ได้รับอนุ ญาตให้กระทาสงคราม
ในช่วง 4 เดือนดังกล่าวที่เป็ นที่รู้จกั ในชื่อเดือนหะรอม(ต้องห้าม) อันได้แก่ ซุ ลกิอฺดะห์ ซุ ลฮิจญะฮฺ มุ
ฮัรรอม และระยับ (3 เดือนติดต่อกันและอีก 1 เดือนเว้นช่วงต่างหาก) ซึ่ งอัลลอฮฺ ทรงดารัสไว้ในซู
เราะฮฺ อลั มาอิ ดะฮฺ ความว่า ‚ผูศ้ รั ทธาทั้งหลาย จงอย่าให้เป็ นที่ อนุ มตั ิ ซี่งบรรดาเครื่ องหมายแห่ ง
ศาสนาของอัลลอฮฺ และเดือนที่ตอ้ งห้าม (มิให้ทาการสู ้รบและหลัง่ เลือดกัน)‛

ชั ยคฺอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (ค.ศ. 1950 – ปัจจุบัน)
อิ ส มาอี ล ลุ ต ฟี จะปะกี ย า (2548) อธิ ก ารบดี และผู ก้ ่ อ ตั้ง มหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี กล่ า วว่า
สันติภาพในอิสลามมิใช่เป็ นกระบวนทัศน์ที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตัว ชนชาติหรื อ
ประเทศชาติ ใ ดเป็ นการเฉพาะ หากแต่เป็ นศาสนบัญญัติแห่ งสากล เป็ นระบบที่ ค รอบคลุ ม เป็ น
ธรรมนู ญอันอมตะที่ควบคู่และสอดคล้องกับผูค้ นในพื้นโลก เหล่าศาสนทูตของอัลลอฮฺ ได้ร่วมกัน
ก่อร่ างสร้างประภาคารแห่งสันติภาพและความสงบสุ ขบนโลกนี้ในทุกยุคทุกสมัย
อิสมาอีลลุตฟี (2548) ได้อธิ บายว่าในที่สุดสันติภาพก็ได้บงั เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็ จ
ด้วยสารแห่ งมุฮมั หมัดผูเ้ ป็ นศาสนทูตคนสุ ดท้าย ดังที่ท่านได้มีวจนะไว้ความว่า ‚อุปมาการเป็ นศา
สนทู ตของฉันและศาสนทูตท่านอื่นๆ ในยุคก่ อนหน้าฉัน ประหนึ่ งชายคนหนึ่ งที่สร้ างบ้านอย่าง
สวยงามสมบูรณ์เพียงแต่ขาดอิฐอีกก้อนหนึ่ ง ณ มุมหนึ่ งของบ้านหลังนั้น ผูค้ นทั้งหลายได้เดินเวียน
รอบๆ บ้านหลังนั้นและตะลึ งในความสวยงามของมัน‛ พร้ อมกับกล่าวว่า ‚หากมีอิฐอีกก้อนตรงนี้
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(ณ มุมที่ยงั ขาดอยู่ แน่ นอนบ้านหลังนั้นจะสวยงามโดยไม่มีที่ติเลยทีเดี ยว) ฉันนี่ แหละคืออิฐก้อน
นั้น และฉันคือผูป้ ิ ดท้ายบรรดาศาสนทูต‛ ด้วยเหตุน้ ี สารจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงได้จบสมบูรณ์แล้ว การ
เป็ นศาสนทูตของท่านนบีมุฮมั หมัด (ศ็อลฯ) ได้ทาให้อิสลามเป็ นศาสนาที่ครบถ้วนและเป็ นคาสอน
ที่สร้ างสันติภาพอันครอบคลุมและยัง่ ยืนให้กบั มวลมนุ ษยชาติ เพื่อการสร้างสันติให้ปวงมนุ ษย์ท้ งั
ในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริ ง
อิสมาอีลลุตฟี (2548) ชี้ ให้เห็ นถึงวัตถุประสงค์สาคัญของศาสนบัญญัติในอิสลามคือ การ
ปกป้ องรั ก ษาปั จจัย ห้า ประการ นั่นคื อ ศาสนา เกี ย รติ ศ กั ดิ์ ศรี สติ ปัญญา ทรั พ ย์ส มบัติ และชี วิต
ดัง นั้นอิ ส ลามจึ ง ได้ก าหนดกฎเกณฑ์แ ละบรรทัด ฐานหลัก อัน นาไปสู่ ก ารปกป้ องปั จจัย ทั้ง ห้ า
ประการดังกล่าวเพื่อการสร้างสันติภาพที่แท้จริ ง กฎที่วา่ ได้ปรากฏในวจนะของท่านศาสนทูต ความ
ว่า ‚การป้ องกันและขจัดภัย พิ บ ตั ิ หรื อความหายนะ มี ความส าคัญและต้องมาก่ อนการแสวงหา
ผลประโยชน์‛ และกฎอีกข้อหนึ่ งซึ่ งปรากฏในวจนะของท่านศาสนทูตเช่ นกัน ความว่า ‚อย่าให้มี
การกระทาที่เป็ นภัยต่อตัวเองและการกระทาที่เป็ นภัยต่อผูอ้ ื่น‛ การหลีกเลี่ยงภัยและการไม่ก่อความ
เลวร้ายในชีวติ ของปั จเจกบุคคล สังคมส่ วนรวม และในระดับประชาคมระหว่างประเทศจึงนับเป็ น
สันติภาพที่แท้จริ ง
ในขณะที่ประเด็นอิสลามกับสงคราม อิสมาอีลลุตฟี (อ้างถึงในโรงเรี ยนนักข่าวชายแดนใต้,
2558: ออนไลน์) อธิ บายว่า ในสมัยของท่านศาสนทูตมุฮมั หมัด ท่านพยายามที่จะไม่ให้เกิดสงคราม
ระหว่างมุสลิมกับพี่นอ้ งต่างศาสนิก แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายศัตรู พยายามทาลายมุสลิมด้วยวิธีการต่างๆ
ท่านจาเป็ นที่จะต้องตัดสิ นใจต่อสู ้เพื่อปกป้ องศาสนาและแผ่นดิน แต่สงครามไม่ได้เกิ ดด้วยการใช้
อารมณ์ แต่อย่างใด ซึ่ งในอัล-กรุ อานมี คาว่า ‚สันติ ‛ 140 ครั้ง มี คาว่าสงครามเพียง 6 ครั้งเท่านั้น
เพราะพระผูเ้ ป็ นเจ้าต้องการให้ทุกคนใช้สันติ ในการดารงชี วิต และทุ กครั้ งหลังจากเกิ ดสงคราม
ท่านศาสนทูตจะสร้างความปรองดองขึ้นทุกครั้ง ใช้การพูดคุย การเจรจาเพื่อให้เกิดความรักใคร่ ต่อ
กัน ถึงแม้วา่ บางฝ่ ายพยายามที่จะสร้างความเป็ นศัตรู กบั อิสลามอย่างถาวรก็ตาม สงครามในอิสลาม
ไม่ ได้ส ร้ า งความเป็ นศัตรู ระหว่างมนุ ษ ยชาติ ไม่ ใ ช่ เพื่อให้ค นฆ่ า กัน แต่ เพื่ อป้ องกันรั ก ษาความ
บริ สุทธิ์ และความสะอาดของศาสนา โดยในสมัยนั้น เกิดสงครามถึง 20 ครั้ง มีมุสลิ มเสี ยชี วิต 220
คน อีกฝ่ ายเสี ยชีวิต 1,023 คน ตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัดเป็ นผูน้ าประชาชาติ
อิสลาม เห็ นได้ชดั เจนว่าผูค้ นที่เสี ยชี วิตมีจานวนน้อยมาก ถึ งแม้จะมีสงครามที่ยืดเยื้อกับฝ่ ายศัตรู
เป็ นเวลานานก็ตาม
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2.5.3 ห้ าแนวทางอิสลามสู่ สันติภาพ
Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, และ Ayse S. Kadayifci (2001) ได้ให้จากัดความถึง 5
แนวทางหลักที่ปรากฏในหลักการอิสลามและที่ ได้รับการปฏิ บตั ิมานับตั้งแต่อดี ตในสังคมมุสลิ ม
โดยอธิ บายบนฐานของแนวคิดทฤษฎีของตะวันตกที่มีหลากแนวทางที่ไปสู่ สันติภาพ นับตั้งแต่การ
ใช้ก รอบอานาจบัง คับ การใช้ก รอบของกฎหมายเพื่ อนามาสู่ ความยุติธ รรม จนถึ ง การต่ อสู ้ จาก
ภายในจิตใจ เช่นเดียวกับมุสลิ มที่มีรูปแบบที่หลากหลายในการนาไปสู่ ความสันติ ซึ่ งประกอบไป
ด้วย
1. การเมืองเรื่ องอานาจ: สันติภาพผ่านอานาจเชิ งบังคับ (POWER POLITICS: PEACE
THROUGH COERCIVE POWER)
อิสลามมักถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมของอานาจและรักษาระเบียบทางสังคม แนวทาง
อานาจทางการเมืองนี้ มองว่าสันติภาพจะเกิ ดเมื่อปราศจากสงคราม ความจาเป็ นในการใช้วิถีทาง
การเมืองเกิดมาจากความไม่แน่นอนของเป้ าหมายทางการเมืองและการข่มขู่จากศัตรู ภายนอกที่มีอยู่
เสมอ ดังนั้นเมื่ออิสลามถูกใช้ดว้ ยผูม้ ีอานาจภายใต้กรอบอานาจอธิ ปไตยของรัฐหนึ่ งๆ หากมีขอ้ ท้า
ทายเกิดขึ้นก็จะเป็ นการเหมารวมว่าเป็ นภัยคุกคามต่ออิสลามด้วยเช่นกัน การใช้อานาจทางการเมือง
เหล่ า นี้ จึง ถู ก มองว่า เป็ นการปกป้ องอิ ส ลามในอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ภายใต้ก รอบคิ ดเช่ นนี้ หลัก การ
ปกครองแบบอิ ส ลามมัก จะกลายเป็ นวิธี การที่ จะนาไปสู่ เป้ าหมายเพื่ อรั กษาสั นติ ภาพตลอดจน
จัดการสังคมของแต่ละรัฐ
2. ระเบี ย บโลก: สั น ติ ภ าพผ่า นอ านาจของกฎหมาย (WORLD ORDER: PEACE
THROUGH THE POWER OF LAW)
ต่างจากการใช้อานาจทางการเมืองในแบบแรก แนวทางระเบียบโลกแบบอิสลามนี้ มองถึ ง
อิสลามในฐานะที่เป็ นเรื่ องราวของจริ ยธรรม วิถีแห่ งชี วิต ภายใต้กฎระเบี ยบที่มีมนุ ษยธรรมและ
ยุติธรรม กรอบคิ ดเช่ นนี้ เป็ นการท้าทายมุ มมองที่ ยึดติ ดกับรั ฐหรื อชนเผ่า หากแต่มองอิสลามใน
ฐานะของกรอบคิดร่ วมที่สามารถรักษาความเป็ นดีอยูด่ ีของประชาชาติอิสลามทั้งหมดได้ ดังนั้นแล้ว
ในแง่น้ ี สันติภาพเป็ นเงื่อนไขของระเบียบต่างๆไม่ใช่เพียงการปราศจากสงครามเท่านั้นแต่จะต้องมี
คุ ณ ค่ า หลัก ของอิ ส ลาม เช่ น ความยุ ติ ธ รรม ศัก ดิ์ ศรี ข องมนุ ษ ย์ การอยู่ ร่ ว มกัน ทางวัฒ นธรรม
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ประกอบอยูด่ ว้ ย หากว่าอยูใ่ นสถานการณ์ที่คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏออกมาอาจจะมองว่าสังคมยัง
ไม่เป็ นระเบียบ ไม่มนั่ คง และไม่ใช่แนวทางอิสลาม
3. การจั ด ก ารความขั ด แย้ ง : สั น ติ ภ าพผ่ า นพลั ง ของการสื่ อสาร ( CONFLICT
RESOLUTION: PEACE THROUGH THE POWER OF COMMUNICATION)
แนวทางอิ สลามและวิถีปฏิ บตั ิ ของบรรพชนมุสลิ มได้ใช้วิธีการประนี ประนอม การไกล่
เกลี่ ย และอนุ ญาโตตุ ล าการ เฉกเช่ นเดี ย วกับ วิ ธี ก ารจัดการความขัดแย้ง ตามทฤษฎี ตะวันตกใน
ปั จจุบนั แนวทางอิ สลามต่อการจัดการความขัดแย้งนี้ เป็ นแนวทางที่ เน้นเปิ ดช่ องทางการสื่ อสาร
ปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้เข้าที่เข้าทางแล้วจึงฟื้ นฟูความสามัคคีหรื อความสมดุลทางสังคม วิธีการ
เหล่านี้จะช่วยสร้างแนวคิดสันติภาพและความยุติธรรมขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงแนวคิดการชดเชยให้ผู ้
สู ญเสี ย การใส่ ใจในประเด็นหน้าตาหรื อการยอมรับทางสังคม การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมและการให้
อภัย
4. สันติวิธี: สันติภาพผ่านพลังของความตั้งใจ (NONVIOLENCE: PEACE THROUGH
WILL POWER)
อิ สลามนั้นห้ามให้ปฏิ บ ตั ิ ในเชิ งรุ กราน กดขี่ และอยุติธ รรมแก่ ผูอ้ ื่ น ดังนั้นแล้วแก่ นของ
อิสลามจึงมีแนวคิดที่ตา้ นความรุ นแรงหากแต่สนับสนุ นการใช้สันติวิธี ไม่วา่ จะเป็ นการต้านการกด
ขี่ดว้ ยวิถีแห่งสันติ สนับสนุ นการสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคมและการฝึ กฝน
อบรมสันติวธิ ี เป็ นต้น สาหรับแนวทางอิสลามแล้วมีเพียงความสัมพันธ์ของเป้ าหมายที่ยุติธรรมด้วย
กับ วิธี ก ารที่ ยุติธ รรมเท่ า นั้นที่ จะสร้ า งความยุติธ รรมที่ ช อบธรรม ตลอดจนรั ก ษาสันติ ภาพและ
ศักดิ์ศรี ของมนุษย์เอาไว้ได้
5. การแปรเปลี่ ยนความขัดแย้ง: สันติภาพผ่านพลังของความรัก (TRANSFORMATION:
PEACE THROUGH THE POWER OF LOVE)
วิธีการนี้ มองว่าสันติภาพเป็ นเงื่อนไขของความสามัคคีจะสามารถรับรู ้ผา่ นการแปรเปลี่ยน
จิตสานึกภายในของมนุษย์ ซึ่งอิสลามมีแนวทางที่ให้มนุษย์มีการตรวจสอบตัวเอง การมีเสรี ภาพจาก
ภายในตัวเองจะปรับเปลี่ยนมนุษย์ไปสู่ สังคมวัฒนธรรมเป็ นบริ บทและที่รองรับความตระหนักของ
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มนุ ษ ย์ ฉะนั้นแล้วสันติ ภาพของสัง คมจะเกิ ดได้โดยการท าความสะอาดจิ ตใจของแต่ ละคนจาก
ภายในและความรักที่ยอมจานนต่อพระเจ้า
2.6 สั นติวธิ ีและสั นติวธิ ีในอิสลาม
2.6.1 แนวคิดเรื่ องสั นติวิธี
ไพศาล วิสาโล (2550) ได้อธิ บายถึ งสันติวิธีว่า เป็ นพลังที่สามารถลดทอนอานาจของผูม้ ี
อานาจได้โดยตรงไม่ตอ้ งใช้อาวุธ ให้มีการเพิกถอน ยินยอม เชื่ อฟั ง ปฏิเสธที่จะให้ความร่ วมมือโดย
ไร้ ความรุ นแรง ซึ่ งความรุ นแรงเป็ นสิ่ งที่ อยู่ตรงข้ามกับกระบวนการสันติ วิธี โดยที่กระบวนการ
สันติวธิ ี จะนามาสู่ การเปลี่ยนแปลง และผูค้ นใช้สันติวธิ ี ดว้ ยเหตุผลหรื อแรงจูงใจต่างกัน เหตุผลหรื อ
แรงจูงใจนี้จะสัมพันธ์กบั แนวคิดของสันติวธิ ี โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมายเป็ นหลัก
โคทม อารี ยา (2546) มองว่าสันติวิธี เป็ นวิธีการจัดการกับความขัดแย้งวิธีหนึ่ ง การใช้สันติ
วิธี มี เหตุ ผลส าคัญตรงที่ เป็ นวิธี การที่ น่า จะมี การสู ญเสี ย น้อยที่ สุดทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ทั้ง
รู ปธรรมและนามธรรม ผิดกับการใช้ความรุ นแรง ซึ่ งทุกฝ่ ายอ้างว่าเป็ นวิธีการสุ ดท้าย ซึ่ งบางกรณี
สามารถบรรลุผลในระยะสั้นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน แต่หากความขัดแย้งยังคงดารงอยูเ่ พียงแค่ถูกกดไว้
โอกาสที่จะเกิดความรุ นแรงในระยะยาวย่อมมีอยู่ ส่ วนในทางนามธรรม เช่น ความเข้าใจอันดีความ
สามัคคีปรองดอง นั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยากด้วยวิถีแห่งความรุ นแรง
แต่ขณะเดียวกัน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2557) เห็นว่า การใช้สันติวิธีสู้กบั อานาจรัฐบางครั้ง
ก็มีความเสี่ ยง ทั้งจากกฎหมายของรัฐและจากความรุ นแรนที่อาจเกิดขึ้น เพราะไม่ได้หมายความว่า
เมื่อฝ่ ายหนึ่ งใช้สันติวิธีแล้วฝ่ ายที่ตนต่อสู ้ดว้ ยจะไม่ใช้ความรุ นแรง ด้วยเหตุน้ ี ทุกคนที่กา้ วออกมา
ต่อสู ้ดว้ ยสันติวิธีตอ้ งได้รับรู ้ จากแกนนาว่ากาลังเสี่ ยงกับอะไรและทาไปเพื่ออะไร ในแง่น้ ี พวกเขา
ควรต้องเห็ นรู ปร่ างหน้าตาของอนาคตที่ เป็ นไปได้จริ ง เพื่อประกอบการตัดสิ นใจว่าจะสู ้หรื อไม่
และอย่างไรด้วย คนที่ตดั สิ นใจใช้สันติวธิ ี เลือกใช้วธิ ี น้ ีดว้ ยเหตุผลหลากหลายส่ วนใหญ่ก็เพราะเห็น
ว่าวิธีการนี้มีพลัง แต่ที่สาคัญคือความเชื่อของคนที่ต่อสู ้ดว้ ยวิธีน้ ี วา่ อนาคตที่ตนมุ่งสร้างนั้นสวยงาม
เติบโตขึ้นบนแผ่นดิ นแห่ งมิตรไมตรี ไม่ใช่ ความเป็ นศัตรู ที่ตอ้ งประหัตประหารกันให้สิ้นไป ส่ วน
Gene Sharp (1990) นักทฤษฎีสันติวธิ ี คนสาคัญของโลกย้าว่า ‚สันติวธิ ี คือการต้องทาอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่ งอมืองอเท้าไม่ทาสิ่ งใด‛ และได้เน้นว่าสันติวิธีน้ นั เป็ นแนวทางที่คนเราจะปฏิ เสธการยอม
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จานน และเห็ นว่าแนวทางการต่อสู ้น้ นั เป็ นสิ่ งจาเป็ น สันติ วิธีจึงไม่ใช่ แนวทางที่ พยายามหลี กหนี
หรื อปฏิ เสธความขัดแย้ง หากแต่เป็ นแนวทางหนึ งในการตอบสนองต่อปั ญหาด้วยการปฏิบตั ิที่จะ
เกิดผลโดยปราศจากการใช้อาวุธและกาลัง
แม้ว่า ความรุ น แรงจะดู เ หมื อ นว่า เป็ นวิ ธี ก ารที่ ถู ก ใช้ใ นการแก้ไ ขความขัดแย้ง ได้อย่า ง
รวดเร็ วกว่าในบางครั้ง การใช้สันติวิธีมกั จะเป็ นแนวทางที่ยากกว่าและจาเป็ นต้องใช้ความพยายาม
และอดทนอดกลั้นในการใช้แนวทางนี้ สันติวิธีนบั ได้วา่ เป็ นเครื่ องมือที่จะทางานตรงข้ามกับวงจร
ของความรุ นแรง ทั้งยังเปิ ดพื้นที่ที่เป็ นไปได้สาหรับการสนทนาโดยปราศจากการใช้กาลัง และยัง
เป็ นวิธีการที่ใช้ต่อต้านบนฐานความเชื่ อในความเคารพในชี วิตของมนุ ษยชาติและไม่ปิดกั้นพื้นที่
สาหรับการทาความเข้าใจตนเองและสร้างสันติจากภายในด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของการใช้สันติวิธีที่
เห็ น ชัด คื อ แนวทางของคานธี และ มาร์ ติ น ลู เ ธอร์ คิ ง นั่น เอง รู ป แบบของสั น ติ วิ ธี อ าจมี ไ ด้
หลากหลายแบบ เช่น การประท้วงอย่างสันติ การไม่ให้ความร่ วมมือ การเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างสันติ
เป็ นต้น เหล่านี้อาจกล่าวได้วา่ เป็ นลักษณะของอารยะขัดขืนในมิติต่างๆ (Weber & Burrowes, 1991)
ที่ สาคัญขบวนการที่ ใช้แนวทางสันติ วิธี จะสามารถระดมมวลชนได้มากกว่า ขบวนการติ ดอาวุธ
เพราะขบวนการติดอาวุธมีสมาชิกไม่มากและขาดความหลากหลาย (สเตฟาน และเชนโนเวธ, 2558)
2.6.2 แนวคิดสั นติวิธีในอิสลาม
แนวทางของศาสนาอิ ส ลามตามบทบัญญัติในอัล กุ รอาน ได้ระบุ ใ ห้มี ก ารตัก เตื อนและ
เผยแพร่ ศาสนาด้วยการปรึ กษาหารื อ และการพูดคุยสานเสวนาด้วยคาพูดที่ดี เช่นที่ระบุวา่
“...และกิจการของพวกเขามีการปรึ กษาหารื อกันระหว่ างพวกเขา” (อัชชูรอ โองการที่ 38)
“จงเรี ยกร้ องสู่ แนวทางแห่ งพระเจ้ าของสู เจ้ าโดยสุ ขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้ แย้ ง
พวกเขาด้ วยสิ่ งที่ดีกว่ า แท้ จริ งพระเจ้ าของพระองค์ และพระองค์ ทรงรู้ ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่
ในทางที่ถกู ต้ อง” (อัน-นะห์ลฺ โองการที่ 125)
“และพวกเจ้ าอย่ า โต้ เถียงกับพวกอะฮ์ ลุลกิ ตาบ (ชาวคริ สต์ และชาวยิ ว) เว้ นแต่ ด้วยวิ ธี ที่
ดีกว่ า นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขา...” (อัล-อันกะบูต โองการที่ 46)
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ในอัลกุรอานยังได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการจัดการความขัดแย้ง นับตั้งแต่การใช้วิธีการไกล่
เกลี่ยและการประนีประนอมกันด้วยความยุติธรรมในขณะที่มีขอ้ พิพาทระหว่างสองฝ่ าย เช่น ที่ระบุ
ว่า
“และหากมีสองฝ่ ายจากบรรดาผู้ศรั ทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้ าก็จงไกล่ เกลี่ยระหว่ างทั้ง
สองฝ่ าย หากฝ่ ายหนึ่ งในสองฝ่ ายนั้นละเมิ ดอีกฝ่ ายหนึ่ ง พวกเจ้ าก็จงปรามฝ่ ายที่ละเมิ ด
จนกว่ า ฝ่ ายนั้ นจะกลับ สู่ พระบัญ ชาของอั ล ลอฮฺ ฉะนั้น หากฝ่ ายนั้นกลับ (สู่ พระบั ญชา
ของอัลลอฮฺ ) แล้ ว พวกเจ้ าก็จงประนีประนอมระหว่ างทั้งสองฝ่ ายด้ วยความยุติธรรม และ
พวกเจ้ าจงให้ ความเที่ยงธรรม(แก่ ทั้งสองฝ่ าย) เถิด แท้ จริ งอัลลอฮฺ ทรงรั กใคร่ บรรดาผู้ให้
ความเที่ ย งธรรม /แท้ จริ งบรรดาผู้ศรั ทธานั้นเป็ นพี่ น้องกั น ดังนั้ นพวกเจ้ าจงไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอมกันระหว่ างพี่น้องทั้งสองฝ่ ายของพวกเจ้ า และจงยาเกรงอัลลอฮฺ เถิด หวังว่ า
พวกเจ้ าจะได้ รับความเมตตา” (อัล-หุํุรอต โองการที่ 9-10)
“ไม่ มีความดีใดๆ ในการพูดซุ บซิ บอันมากมายของพวกเขา นอกจากผู้ที่ใช้ ให้ ทาทานหรื อ
ให้ ทาสิ่ ง ที่ดีงาม นอกจากผู้ที่ใ ช้ ใ ห้ ทางานหรื อให้ ทาสิ่ งที่ดีงาม หรื อให้ ประนีประนอม
ระหว่ างผู้คนเท่ านั้น และผู้ใดกระทาดังกล่ าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ แล้ ว
เราจะให้ แก่ เขาซึ่ งรางวัลอันใหญ่ หลวง” (อัน-นิสาอ์ โองการที่ 114)
นอกจากนั้นแล้วในอัลกุรอานยังได้ระบุถึงกระบวนการใช้คนกลางหรื อฝ่ ายที่สามเพื่อช่วย
ในการตัดสิ นกรณี เกิ ดความขัดแย้ง ในกรณี น้ ี ผูต้ ดั สิ นจะต้องตัดสิ นด้วยความยุติธรรมแก่คู่ขดั แย้ง
และต้องรับฟังคาให้การจากพยานทั้งสองฝ่ าย เช่น ที่ระบุวา่
“แท้จริ งอัลลอฮฺ ทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของฝากแก่เจ้าของของมัน และเมื่อพวก
เจ้า ตัด สิ นระหว่า งผูค้ น พวกเจ้า ก็ จ ะต้อ งตัดสิ นด้ว ยความยุติ ธ รรม แท้จ ริ ง อัล ลอฮฺ ทรง
แนะนาพวกเจ้าด้วยสิ่ งซึ่ งดี จริ ง ๆ แท้จริ งอัลลอฮฺ เป็ นผูท้ รงได้ยินและได้เห็ น”(อัน-นิ สาอ์
โองการที่ 58)
“และหากพวกเจ้าหวัน่ เกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสอง ก็จงส่ งผูต้ ดั สิ นคนหนึ่ งจาก
ครอบครั ว ของฝ่ ายชาย และผู ้ต ัด สิ น อี ก คนหนึ่ งจากครอบครั ว ฝ่ ายหญิ ง หากทั้ง สอง
ปรารถนาให้มีการประนี ประนอมกันแล้ว อัลลอฮฺ ก็จะทรงให้ความสาเร็ จในระหว่างทั้ง
สอง...” (อัน-นิสาอ์ โองการที่ 35)
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“ผูศ้ รัทธาทั้งหลาย ! จงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยดีเพื่ออัลลอฮฺ เป็ นพยานด้วยความเที่ยงธรรม
และจงอย่าให้การเกลี ยดชังพวกหนึ่ งพวกใด ทาให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มัน
เป็ นสิ่ งที่ใกล้กบั ความยาเกรงยิ่งกว่า และพึงยาเกรง อัลลอฮ์เถิ ด แท้จริ งอัลลอฮฺ น้ นั เป็ นผู ้
ทรงรอบรู ้อย่างละเอียดในสิ่ งที่พวกเจ้ากระทากัน” (อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 8)
ท่ า นศาสนทู ต มุ ฮ ั ม หมั ด นั บ ได้ ว่ า เป็ นผู ้ ที่ ใ ช้ วิ ธี การจั ด การความขั ด แย้ง ด้ ว ยการ
ประนี ประนอมเจรจาพูดคุ ยที่ดีเยี่ยมคนหนึ่ ง นับตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็ นศาสนทูตจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านเคยเข้าไปมี ส่วนในการสังเกตการณ์ กรณี ความขัดแย้งของกลุ่ มชนอาหรั บใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่ งมีวิธีการจัดการความขัดแย้งเดิ มอยู่ เช่น กรณี การตั้งกรรมการตัดสิ นข้อพิพาท
ที่เริ่ มหลังจากสงครามฮัรบฺ เป็ นการร่ วมสัตยาบันจากหลายๆ เผ่าในมักกะฮฺ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ว่า
จะมีการคุ ม้ ครอง ปกป้ องสิ ทธิ และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ าย ในกรณี พ่อค้าชาวเยเมนที่กาลังจะ
ถูกโกง กระทัง่ ชาวมักกะฮฺที่ได้อยูใ่ นเหตุการณ์ก็ร่วมกันไกล่เกลี่ยและนาไปสู่ การตกลงตั้งกรรมการ
ตัดสิ นข้อพิพาทและจะไม่ละเมิดสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งมุฮมั หมัดก่อนที่จะเป็ นศาสทูตก็เข้าร่ วมด้วย
เช่นกัน วิธีการนี้ ก็ยงั ประยุกต์ใช้ต่อไปหลังจากอิสลามเข้ามา จนกระทัง่ ภายหลังจากที่มุฮมั หมัดถู ก
แต่งตั้งจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้เป็ นศาสนทูตของพระองค์ ท่านได้กล่าวถึ งการจัดการความขัดแย้งด้วย
วิธีการนี้ ว่าเป็ นการงานที่ ท่านรั กที่ สุดก่ อนอิ สลาม และหากชาวอาหรั บมักกะฮฺ จะทาการสาบาน
เช่นนี้อีก ในช่วงหลังอิสลามได้เข้ามาแล้ว ท่านก็ยนิ ดีที่จะเข้าร่ วมด้วย (Monjur, 2011)
อีกกรณี ที่เห็นถึงความหลักแหลมของท่านศาสนทูต คือก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นศาสนทูต ซึ่ งตอนนั้นท่านอายุ 35 ปี ท่านได้แก้ปัญหากรณี ขอ้ พิพาทการวางหิ นดาในกะอฺ บะฮฺ
ระหว่างเผ่าต่างๆ ว่าเผ่าใดควรจะเป็ นผูท้ ี่จะสามารถนาหิ นดาไปวาง โดยท่านศาสนทูตแนะนาให้ใช้
วิธีการนาผ้าปูลงกับพื้น แล้วท่านก็ยกหิ นดาวางลงบนกลางผ้าผืนนั้นและให้ทุกเผ่าจับที่ชายผ้าและ
ยกพร้อมกัน แล้วท่านก็เป็ นคนยกหิ นดาขึ้นวางที่กะอฺ บะฮฺ เอง และการตัดสิ นได้สร้ างความพอใจ
ให้กบั ทุกเผ่าหรื อทุกฝ่ าย ในครั้งนี้ ท่านจึงใช้บทบาทการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยตัดสิ นระหว่างคู่ขดั แย้ง บน
ฐานของความเป็ นกลางและยังคงรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ ายนัน่ เอง (อับดุลลอฮฺ อิบนุ
อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน, ม.ป.ป.; Monjur, 2011)
หลังจากอายุ 40 ปี เมื่อท่านได้รับโองการแต่งตั้งให้เป็ นศาสนทูตของพระผูเ้ ป็ นเจ้าและเริ่ ม
เผยแพร่ อิสลาม บรรดาชาวมักกะฮฺ ที่ต่อต้า นใช้ทุก วิธีใ นการห้า มและกดขี่ มุส ลิ มใหม่ ตลอดจน
ขัดขวางการทางานของท่าน แต่ดว้ ยจานวนของมุสลิมที่เพิม่ ขึ้นจึงทาให้ชาวกุร็อยซฺ เริ่ มหันมาใช้การ
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ต่อรองกับท่านศาสนทู ตให้หยุดการเผยแพร่ ทว่าท่านศาสนทู ตยังคงใช้ความอดทน ยืนหยัดใน
อุดมการณ์ หลีกเลี่ยงความรุ นแรง และเผยแพร่ อิสลามต่อไป เมื่อจานวนมุสลิมขยายเพิ่มขึ้นท่านศา
สนทูตต้องกลายเป็ นผูน้ าของกลุ่มไปด้วยโดยปริ ยาย เมื่อท่านอพยพไปยังเมืองมาดี นะห์ท่านก็ได้
ช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสองตระกูลใหญ่ที่ขดั แย้งกันและทั้งสองตระกูลก็ตอบรับอิสลาม ในครั้ง
นี้ ถื อว่า ท่ า นศาสนทู ตได้ใ ช้บ ทบาทของการเป็ นคนกลางในการแก้ไ ขความขัดแย้ง ของทั้ง สอง
ตระกูล (อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน, ม.ป.ป., Monjur, 2011)
ภายหลังจากที่ ได้อพยพสู่ มาดี นะห์ แล้ว ท่านศาสนทู ตได้สร้ างความปลอดภัยและความ
มัน่ คงขึ้นแก่เมืองมาดี นะห์ ท่านใช้วิธีการทาข้อตกลงกับชาวยิวเพื่อสร้ างความร่ วมมือและการอยู่
ร่ วมกัน และร่ าง ‚กฎบัตรมาดีนะห์‛ ขึ้น ซึ่ งถือว่าเป็ นกฎบัตรแรกที่เกิดในประวัติศาสตร์ โลก โดยมี
เนื้อหาในการให้สถานะทางสังคมที่เท่าเทียมแก่ชาวยิวและมีเสรี ภาพในการปฏิบตั ิตามศาสนาแต่อยู่
ภายใต้กรอบกฎหมายอิสลาม ครั้งนี้ ท่านศาสนทูตได้ใช้บทบาททางการทูตและมีขอ้ ตกลงกันขึ้นมา
(นะญีบอะบาดี, 2552; Monjur, 2011)
จากตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ข้างต้นจะเห็นได้วา่ ท่านศาสนทูตได้ใช้วธิ ี การจัดการความขัดแย้งที่
มี ล ัก ษณะไม่ ต ายตัว ขึ้ น อยู่ก ับ แต่ ล ะกรณี แต่ ห ลัก การส าคัญ คื อ สั น ติ วิ ธี อย่า งการพู ด คุ ย เจรจา
ประนีประนอมไกล่เกลี่ย และช่วยในการตัดสิ นข้อพิพาทในฐานะของผูน้ าทั้งในทางศาสนาและทาง
การเมือง นอกจากนั้นในวจนะของท่านศาสนทูตยังสอดแทรกความสาคัญของวิธีการเหล่านี้ อยูด่ ว้ ย
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
อะบีฮุรอยเราะฮฺ รายงานว่า ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัด กล่าวว่า : “ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มี
การทาซอดาเกาะฮฺ (การบริ จาคทาน)ในทุกๆ วันดวงอาทิ ตย์ โผล่ ขึน้ มา การที่ท่านได้ ประนีประนอม
ระหว่ างสองคนด้ วยความเป็ นธรรม ก็เป็ นซอดาเกาะฮฺ ...คาพูดจาที่ดีกเ็ ป็ นซอดาเกาะฮฺ ทุกๆ ย่ างก้ าว
ที่ท่านเดิ นไปละหมาด ก็เป็ นการซอดาเกาะฮฺ และการที่ท่านขจัดสิ่ งที่เป็ นอันตรายออกจากถนน
หนทาง ก็เป็ นการซอดาเกาะฮฺ ” (บันทึกโดยบุคอรี ย ์ อ้างถึงใน อัซซุ บยั ดีย ์, 2558 และมุสลิม อ้างถึง
ใน อัลมุนซิรี, 2558)
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2.7 ตัวอย่ างพรรคการเมืองมุสลิมทีย่ ดึ แนวทางอิสลามการเมืองในต่ างประเทศ
2.7.1 พรรคการเมื องมุสลิมในประเทศยุโรป
ในประเทศยุโรปซึ่งเป็ นประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็ นชนกลุ่มน้อย มีการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มมุสลิ มเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ที่มุสลิ มพึงได้รับ เช่ น ในการสร้ างมัสยิด การละหมาด หรื อการคลุ ม
ฮิญาบ ในหลายประเทศการแสดงออกทางการเมืองของตัวแทนมุสลิมจะเข้าร่ วมกับพรรคการเมือง
ฝ่ ายซ้าย ทั้งนี้ ในบางประเทศได้มีการพัฒนาจนสามารถก่อตั้งเป็ นพรรคการเมืองที่มีนโยบายหลัก
เพื่อช่ วยเหลื อและเรี ยกร้ องในเชิ งนโยบายในระดับบน แก่ มุสลิ มที่ เป็ นกลุ่ มเล็กๆ ในประเทศ ที่
ปรากฏให้เห็นในข้อมูล คือ พรรคฟื้ นฟูและสหภาพแห่ งสเปน (The Party for the Renaissance and
Union of Spain (PRUNE)) ในประเทศสเปน (France, 2011) พรรคอิสลามฟิ นน์ (the Finnish
Islamic Party - Suomen islamilainen puolue) ในประเทศฟิ นแลนด์
พรรคฟื้ นฟูและสหภาพแห่ งสเปน (The Party for the Renaissance and Union of Spain
(PRUNE)) ในประเทศสเปน ซึ่ งก่อตั้งขึ้นในเมืองแกรนาด้า และขยายตัวแทนในอีกสองเมือง โดย
มุสตาฟา บัคคัช แอล อัมรานี่ (Mustafá Bakkach El Aamrani) จดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อปี 2009
ซึ่ ง มี แนวคิ ดหลัก ของพรรคอยู่บ นความเป็ นอิ สลาม หากแต่ไ ม่ใ ช่ เป็ นพรรคอิ สลาม ที่ เน้นเพี ย ง
มุสลิ มในประเทศเท่านั้น หากแต่จะเป็ นเสี ยงให้กบั ชนกลุ่มน้อยทุ กกลุ่ มในประเทศ (Euro-Islam,
2010; France 24, 2011)
พรรคอิสลามฟิ นน์ในประเทศฟิ นแลนด์ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2007 แม้ได้ลงทะเบียนใน
ฐานะกลุ่ ม ทางการเมื อง แต่ ก าลัง พยายามด้วยเป้ า หมายของการเป็ นพรรคการเมื องที่ ไ ด้รับ การ
ลงทะเบียนต่อไป ผูก้ ่อตั้งคืออดีตสายลับที่เปลี่ยนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม นโยบายของพรรคอยู่
ภายใต้สโลแกน ‚การปฏิวตั ิสีเขียว‛ ซึ่ งเน้นให้เกิดสังคมฟิ นน์ที่มีสุขภาพที่ดีข้ ึนและมีความปลอดภัย
ขึ้นบนฐานของความเป็ นอิสลาม ประกอบไปด้วย 1) ส่ งเสริ มการพัฒนาครอบครัวและบุคคลให้มี
จิตสานึกสาธารณะในการรักษาธรรมชาติ 2) ส่ งเสริ มสิ ทธิ ในการศึกษาของเด็ก เพิ่มทุนการศึกษา
อนุญาตให้เด็กปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ศาสนา เช่น การอนุญาตให้ยกเว้นวิชาดนตรี แล้วแทนที่
ด้วยการอ่านกุรอ่านให้เด็ก ในวิชาว่ายน้ าควรมี ขอ้ ยกเว้นให้เด็กมุสลิ มที่ ไม่สามารถแสดงร่ างกาย
ปะปนหญิงชายได้ เป็ นต้น 3) ส่ งเสริ มการจากัดและจัดระเบียบการขายแอลกอฮอล์ 4) ส่ งเสริ มการ
พัฒนาระบบสาธารณสุ ขและการดูแลสุ ขภาพ 5) มีนโยบายต่างประเทศที่เป็ นของตัวเอง ไม่ยึดติด
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กับ อี ยู ห รื อนาโต้ ร วมถึ ง ไม่ เ ข้ า ร่ วมในกองก าลั ง นานาชาติ ใ นปฏิ บ ัติ ก ารระหว่ า งประเทศ
ขณะเดียวกันก็ปรับความสัมพันธ์กบั รัสเซี ย
6) ส่ งเสริ มการให้สิทธิ ของมุสลิมในการประกอบศาสนกิจ ในเรื่ องอาหารฮาลาล การแต่ง
การ การละหมาด การไปมัสยิด การแต่งงานมากกว่าหนึ่ งคน การเปิ ดโรงเรี ยนสอนศาสนาและ
มัสยิด 7) ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูอ้ พยพ 8) ส่ งเสริ มระบบการธนาคารที่
ปราศจากดอกเบี้ย ซึ่ งเป็ นระบบการธนาคารของอิสลาม 9) ส่ งเสริ มการจ้างงานและเพิ่มงาน เพื่อ
แก้ปัญหาการว่างงาน 10) ส่ งเสริ มการพัฒนาที่ยงั คงรักษาคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม 11) เพิ่มการบริ การ
และการช่วยเหลือทางสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการจ้างงานและความมัน่ คงทางสังคม 12) ส่ งเสริ มสิ ทธิ ใน
การมี ที่อยู่อาศัยของทุ กคน เพิ่มแนวทางเพื่อสนับสนุ นการเป็ นเจ้าของที่ ดินและที่ อยู่อาศัย 13)
พัฒนาเศรษฐกิ จโดยเน้นการเพิ่ มรั ฐวิส าหกิ จและบริ ษทั ของรั ฐ ตลอดจนใช้ระบบภาษี และการ
ธนาคารแบบอิสลาม และ 14) ส่ งเสริ มการเกษตรแบบพึ่งตนเอง พัฒนาผลิตผลภายในประเทศและ
พืชผลทางเลื อก ขณะเดี ยวกันสนับสนุ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่ออาหารของ
ประเทศ (The Finnish Islamic Party, 2013)

2.7.2 พรรคการเมื องมุสลิมในอินโดนีเซี ย
อินโดนีเซี ยถือเป็ นประเทศที่มีจานวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ซึ่ งการปรากฏของ
ความเคลื่ อนไหวอิ ส ลามการเมื องในประเทศนี้ ย่อมมี ใ ห้เห็ นอย่า งแน่ นอน การเคลื่ อนไหวของ
องค์กรมุสลิมในมิติทางการเมืองมีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1920 และปี ค.ศ. 1930 หากแต่เริ่ มปรากฏให้
เห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างภายหลังจากที่อินโดนี เซี ยเป็ นอิสระจากการปกครองของเนเธอร์ แลนด์ ในช่วง
การก่ อ ตั้ง ประเทศภายใต้ก ารน าของซู ก าร์ โ น (1945-1967) และซู ฮ าร์ โ ต (1967-1998) แม้จ ะมี
หลักปั ญจศีลที่มีแก่นของความเป็ นอิสลามที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว แต่ในส่ วนข้ออื่นๆ กลับเน้นใน
ส่ วนของชาตินิยมมากกว่า ในช่ วงดังกล่าวนี้ อิสลามจึงได้รับการสนับสนุ นให้มีพ้ืนที่ภายใต้กรอบ
ของศาสนาแต่ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมือง แต่ในช่วงปี ค.ศ. 1997 อินโดนี เซี ยได้มีการเปิ ดพื้นที่ให้
มีความเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้นภายใต้กรอบคิดการจัดระเบียบใหม่ (Orde Baru หรื อ New Order)
ซึ่ งรวมไปถึ งการอนุ ญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ข้ ึนมาเป็ นจานวนมาก ในจานวนพรรค
เหล่านี้มี 42 พรรคที่ถูกก่อตั้งขึ้นบนฐานของสัญญะหรื ออุดมการณ์อิสลาม ต่อมามีเพียง 20 พรรคที่
ผ่านเงื่ อนไขและเข้าสู่ การเลื อกตั้ง เมื่ อหมดยุคของซู ฮาร์ โตในปี ค.ศ. 1999 (Carnegie , 2008;
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Woischnik, and Müller, 2013) แต่ทว่ามีเพียง 5 พรรคหลักที่มีบทบาทที่เห็ นได้ค่อนข้างชัดเจน
พรรคเหล่านี้ 4 พรรค ได้รวมเข้าอยูใ่ นการรวม 6 พรรคในช่วงประธานาธิ บดียูโดโยโนเป็ นพรรค
รัฐบาล รวมไปถึงอีก 1 พรรค ที่อยูภ่ ายใต้การรวมพรรคของประธานาธิ บดีวโิ ดโด
พรรคแรกถื อว่าเป็ นพรรคการเมืองแนวทางอิสลามที่ดูเหมือนว่าจะประสบผลสาเร็ จที่สุด
ในอิ นโดนี เซี ย ด้วยกับ การมี จานวนสมาชิ ก มากที่ สุ ด นั่นก็ คื อ พรรคยุติ ธ รรมมั่ง คง (Prosperous
Justice Party (the Partai Keadilan Sejahtera—PKS)) ซึ่ งเป็ นพรรคที่ก่อตั้งโดยปั ญญาชนจากกลุ่ม
เคลื่อนไหวในการเผยแพร่ ศาสนา (the Tarbiyah missionary movement) นอกจากการดาเนินงาน
ภายใต้กรอบพรรคการเมื องแล้ว พรรคนี้ ยงั สนับสนุ นการทางานของเยาวชนในการให้การศึกษา
เหล่าอนาคตนักการเมืองรวมไปถึงการสนับสนุ นในการพัฒนาตนเองของเหล่าเยาวชน สมาชิ กของ
พรรคจะต้องเข้าสู่ การอบรมซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่เรื่ องราวเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและการเลือกตั้ง
เท่านั้น แต่รวมถึ งการขัดเกลาจิตใจและการสอนการอ่านอัล-กุรอานด้วย ในช่ วงหลังๆ พรรคเริ่ มมี
การสนับ สนุ นแนวทางที่ เป็ นกลางมากขึ้ น โดยที่ เน้นในเรื่ องคุ ณค่ า ต่ า งๆ เป็ นหลัก เช่ น ความ
ซื่ อสัตย์และความยุติธ รรม รวมไปถึ ง การต่ อสู ้ ก ับการคอร์ รัปชั่น การค้าประเวณี และยาเสพติ ด
เป้ าหมายหลักของพรรคก็เพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมอิสลามบนฐานของกฎหมายชารี อะหฺ โดยวิถีทาง
ประชาธิปไตย
พรรคที่สองคือ พรรคอาณัติแห่ งชาติ (National Mandate Party (Partai Amanat Nasional-PAN)) เป็ นอีกพรรคการเมืองอิสลามที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกับพรรค PKS ที่มีฐานมาจากการทางาน
ขององค์กรมุสลิ มมาก่อนแล้วพัฒนาเป็ นพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั พรรคนี้ ดูเหมือนว่า
จะเน้นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมิติดา้ นคุณค่าทางประชาธิ ปไตย เช่นในเรื่ องของความอดทนอด
กลั้น และการปกป้ องสิ ทธิ ของชนกลุ่มน้อยในประเทศ เป็ นต้น
พรรคสหพัฒนาการ (United Development Party (The Partai Persatuan Pembangunan-PPP)) จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 โดยคาสั่งศาลของรัฐ ซึ่ งได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งภายใต้พรรคของซู
ฮาร์ โต ในช่ วงปี ค.ศ. 1990 ด้วยการเติบโตของกระแสอิสลามในสังคมอินโดนี เซี ย ทาให้พรรค
สามารถดึงเสี ยงได้ส่วนหนึ่ ง โดยเฉพาะจากชนชั้นกลางของประเทศ พรรคนี้ ยงั พยายามที่จะสร้าง
ความแตกต่ า งของพรรคให้มี จุด เด่ นขึ้ นมาจากพรรคการเมื องแนวทางอิ ส ลามอื่ น ๆ โดยความ
พยายามในการแสดงจุดยืนการสนับสนุ นกฎหมายชารี อะหฺ อย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตามบทบาทของ
พรรคก็ค่อยๆ ลดบทบาทลงในช่วงหลัง
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พรรคการตื่นตัวแห่ งชาติ (National Awakening Party (The Partai Kebangkitan Bangsa -PKB)) ซึ่ งเป็ นพรรคที่ต้ งั ขึ้นบนฐานคิดของการปฏิบตั ิทางศาสนาของชาวชวาที่เน้นความเกี่ยวข้อง
กับอูลามาอฺ (ผูร้ ู ้) ผูส้ นับสนุ นพรรคส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นแถบชนบทของเขตชวาตะวันออก พรรคนี้ จะ
เน้นสนับ สนุ นบทบาทของอิ ส ลามให้สามารถประยุกต์ใ ช้ใ นหลากมิ ติแต่อาจไม่ถึ งขั้นจัดตั้ง รั ฐ
อิสลาม อย่างไรก็ดีในช่วงหลัง บทบาทของพรรคนี้ ก็เริ่ มถอยตัวลง กระทัง่ ล่าสุ ดได้กลายเป็ นพรรค
เดียวที่ร่วมกับพรรครัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2014
พรรคสุ ดท้ายที่มีบทบาทคือ พรรคจันทร์ เสี้ ยวดวงดาว (The Crescent Star Party (Partai
Bulan Bintang — PBB)) ซึ่ งมีฐานมาจากพรรคมาสยูมิ (Masyumi Party) ที่ถูกยุบไปในช่ วง
ประธานาธิ บดีซูการ์ โน แต่หลังจากนั้นก็ได้ก่อตั้งกลุ่ม the Crescent Star Family (Keluarga Bulan
Bintang) ขึ้น เพื่อดาเนิ นการในการเรี ยกร้องการใช้กฎหมายชารี อะหฺ และการเรี ยนการสอนอิสลาม
ในอินโดนีเซี ย ในช่วง ปี ค.ศ. 1970 ได้จดั ตั้งพรรคมุสลิมอินโดนี เซี ย (Muslim Party of Indonesia
(Partai Muslimin Indonesia — Parmusi)) ขึ้น แต่ในปี 1973 พรรคได้ถูกบังคับให้รวมกับพรรค
แนวทางอิสลามอื่นๆ เข้าไปในพรรค PPP ภายหลังจากที่ซูฮาร์ โตลงจากอานาจ ผูส้ นับสนุนเดิมใน
กลุ่มนี้ก็ตดั สิ นใจตั้งพรรคใหม่เป็ นพรรค PBB ขึ้นมา
นอกจากบทบาทของพรรคเหล่านี้ ในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ก็มีการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการ
ที่ เ ป็ นมุ ส ลิ ม พร้ อ มทั้ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎหมายชารี อ ะห์ ใ นพื้ น ที่ ภ ายหลัง จากที่ มี ก ารลงนามใน
กระบวนการสันติภาพยุติความขัดแย้งระหว่างขบวนการอาเจะห์เสรี และรัฐบาลอินโดนีเซีย
แม้ว่าในสังคมอินโดนี เซี ยโดยรวมจะปรากฏกระแสของอิสลามนิ ยมขึ้นมา หากแต่พรรค
การเมืองมุสลิมแนวทางอิสลามเหล่านี้ กลับไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยกร้ องกฎหมายที่เน้น
ความเป็ นอิสลามดังที่ตอ้ งการได้ ในแง่หนึ่ งแล้วอาจตีความได้วา่ เป็ นเพราะบทบาทเฉพาะกลุ่มอาจ
ไม่สามารถเข้าถึงความคิดทางการเมืองของคนส่ วนใหญ่ได้ นอกจากนั้นแล้วพรรคเซคิวล่าร์ อื่นๆ ก็
เปิ ดพื้นที่ในการให้ศาสนาเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น เช่ น พรรค the Democratic
Party (PD) หรื อพรรค The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) ก็ได้เพิ่มมิติทาง
ศาสนาและคุ ณธรรมเข้า ไปพร้ อมๆ กับ การดาเนิ นแนวทางชาติ นิย ม และพรรคเหล่ านี้ ย งั มี แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีความชัดเจนกว่า ประกอบกับแนวทางหาเสี ยงที่ปรากฏต่อ
สื่ อต่างๆ ได้มากกว่า แน่ นอนว่าเป็ นอี กหนึ่ งปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งคะแนน
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เลือกตั้ง ในบริ บทเช่นนี้จึงเป็ นข้อท้าทายสาคัญของอิสลามการเมืองในอินโดนี เซี ยที่จะต้องแสดงจุด
ที่เด่นและศักยภาพให้มากขึ้น
อย่า งไรก็ ดี การเคลื่ อนไหวนอกเหนื อ จากระบบพรรคแล้ว ก็ ย งั มี ก ารเคลื่ อ นไหวของ
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ซึ่ งมีเป้ าหมายที่ตอ้ งการจัดตั้งรัฐอิสลามอย่างเต็มรู ปแบบ หากแต่
ปฏิ เ สธแนวทางที่ รุ น แรงและใช้ แ นวทางการเผยแพร่ ห ลัก การอิ ส ลามเป็ นหลัก สภาอู ล ามา
อินโดนีเซี ย (Indonesian Ulema Council (Majelis UlamaIndonesia-- MUI)) ก็เป็ นอีกหนึ่ งองค์กรที่
มีบทบาทในการเคลื่อนไหวอิสลามนิยมในอินโดนีเซีย (Woischnik, Jan and Müller, Philipp, 2013)

2.7.3 พรรคการเมื องมุสลิมในมาเลเซี ย
อิสลามการเมืองในมาเลเซี ยนั้นถือได้วา่ มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนการเมืองหลักของ
ประเทศไม่ ว่าจะเป็ นพรรครั ฐบาลหรื อพรรคฝ่ ายค้า น แม้ว่า จะมี พ รรคที่ ใ ช้ชื่อว่าเป็ นพรรคเน้น
แนวทางอิสลามอย่างปาส (Pan-Malaysian Islamic Party (PAS)) ที่เริ่ มการนาอิสลามเข้าสู่ มิติทาง
การเมือง ก็ทาให้อีกพรรคหลักอย่างอัมโน (United Malays National Organisation (UMNO)) ซึ่ งมี
แนวคิดชาตินิยมมาเลย์ก็ตอ้ งหันมาใช้อิสลามในการเดินเกมส์การเมืองด้วยเช่นกัน
การเลื อกตั้ง ครั้ งแรกหลังจากมาเลเซี ย เป็ นอิ ส ระเมื่ อ ปี ค.ศ. 1959 พรรคปาสชนะการ
เลื อกตั้งในสองรั ฐและเริ่ มได้รับเสี ยงประมาณครึ่ งหนึ่ งของเสี ยงโหวต อิ สลามมี บทบาทในส่ วน
เล็กๆ เนื่องจากชาตินิยมและการศึกษามาเลย์ ตลอดจนระบบของรัฐเองก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
ในเวลานั้น แม้วา่ ต่อมาไม่นานปาสจะสู ญเสี ยฐานเสี ยงไปบ้าง แต่ 30-50 % ของเสี ยงโหวตนั้นเป็ น
ของพรรคปาสได้ จนในปี ค.ศ. 1969 เสี ยงก็ลดลงและได้รับเสี ยงโหวตกลับมาอี กครั้ งในปี ค.ศ.
1999 อย่างไรก็ดีแม้ว่าพรรคปาสจะเป็ นส่ วนหนึ่ งในรั ฐบาลผสม แต่แนวทางอิ สลามที่ เริ่ มได้รับ
ความนิ ย มจากผลโหวตท าให้พ รรคอัม โนเองก็ ต้องหันมาให้ค วามส าคัญต่ อประเด็ นความเป็ น
อิสลามด้วยเช่ นกัน เช่ น การประกาศนโยบายทางวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ให้อิสลามเป็ นศู นย์กลาง
และการเพิ่มสานักกิจการศาสนาที่อยูภ่ ายใต้สานักนายกรัฐมนตรี ข้ ึนมา เป็ นต้น
ในช่ วงต้นของปี ค.ศ. 1980 ทั้งอัมโนและปาสกลายเป็ นพรรคที่เน้นแนวทางอิสลาม ดร.
มหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี ค.ศ. 1981 และนาอันวาร์ อิบราฮีมเข้ามาสู่
พรรคในปี ค.ศ. 1982 ทั้ง สองร่ วมกันเสนอนโยบายเช่ น การเพิ่ มคุ ณค่า แบบอิ สลามเข้า ไปสู่ การ
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บริ หารและการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุและจิตใจ นอกจากนั้นยังสร้างองค์กร
สาคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติและธนาคารอิสลาม เป็ นต้น
ในช่วงต้นวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ก็นาไปสู่ การตั้งคาถามต่อการปกครองของ
อัมโน ที่มีเรื่ องของการคอร์ รัปชัน่ ความอยุติธรรมและการขาดระบบประชาธิ ปไตย จนนาไปสู่ การ
เคลื่ อนไหวเพื่ อปฏิ รูป ซึ่ ง ปาสได้เข้า ไปมี ส่ วนร่ วม การเมื องได้ดาเนิ นเรื่ อยไปจนกระทัง่ อัม โน
พยายามหาฐานเสี ยงใหม่ดว้ ยการนาเสนอการใช้กฎหมายอิสลามเต็มรู ปแบบ
ในปี ค.ศ. 2001 มหาเธร์ ได้ประกาศให้มาเลเซี ยเป็ นรัฐอิสลามหรื อเน้นแนวทางอิสลามใน
การบริ หารประเทศ จนเกิ ดการต่อต้านจากฝ่ ายที่ไม่ใช่ มุสลิ ม ส่ วนปาสตอบสนองต่อบริ บทเช่ นนี้
ด้วยกับความพยายามในการสร้างรัฐอิสลามสายกลางที่จะรวมเอาประเด็นของผูท้ ี่ไม่ใช่มุสลิมให้เข้า
มามีส่วนในการดาเนินงานทางการเมืองของพรรค (Funston, 2006)
Islam Hadhari (อารยอิสลาม) เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ในช่วงการเลือกตั้งทัว่ ไปของมาเลเซี ย
ในปี 2004 ซึ่ งเป็ นการเน้นแนวคิดอิ สลามแบบก้าวหน้าที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ในการ
ต่อสู ้ เพื่อให้ความหมายระหว่างพรรคอัมโน กับ พรรคปาส พรรคแนวทางอิสลามมาเลเซี ย และ
ABIM องค์กรเยาวชนมุสลิมมาเลเซี ย ทั้งนี้ การต่อสู ้น้ ี เป็ นการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจที่ชอบ
ธรรมภายใต้กรอบรัฐชาติสมัยใหม่ รู ปแบบของการให้ความหมายถึงอิสลามแบบก้าวหน้าก็มีความ
หลากหลายจนนาไปสู่ ความขัดแย้งในประเด็นรู ปแบบของรั ฐชาติ ที่ค วรเป็ น รวมไปถึ งแนวคิ ด
ประชาธิ ปไตย ความเป็ นพลเมือง และรัฐธรรมนู ญ ในแง่หนึ่ งแล้วการเพิ่มความต้องการให้ได้มาซึ่ ง
รัฐอิสลามก็หมายถึงการปฏิเสธรัฐชาติสมัยใหม่และแนวคิดลักษณะนี้ ก็ก่อตัวมาจากองค์กรและการ
เคลื่อนไหวที่มีอยู่ นับตั้งแต่กลุ่มเคลื่อนไหว Dakwah ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 สารของอิสลามแบบ
ก้าวหน้าได้เริ่ มกระจายออกไปและปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบและประเด็นตามบริ บท การใช้อิสลามใน
วาทกรรมการเมื องมาเลเซี ย เพื่อตอบสนองต่ อการตั้ง พรรคการเมื องแนวทางอิ ส ลามอย่า งปาส
ตลอดจนการต่อสู ้เพื่อปรับให้เป็ นสังคมอิสลามก้าวหน้า การตอบสนองต่อชุ ดความคิดของโลกด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม รวมไปถึ งเพื่อสร้างมาเลเซี ยให้เป็ นสังคมมุสลิมตัวอย่าง ถือเป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงบทบาทของอิสลามต่อบริ บททางการเมืองของมาเลเซี ย (Chong, 2006)
ในยุคของนายกรัฐมนตรี อับดุลลาห์ บาดาวี ที่มี การประกาศใช้นโยบาย Islam Hadhari
หรื อพัฒนาสังคมสู่ ความเป็ นอารยธรรมที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม ให้เป็ นหลักการปกครองของ
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รัฐบาลมาเลเซี ย อย่างไรก็ดีนโยบายดังกล่าวเป็ นกลไกของบทลงโทษและการบังคับใช้อานาจอย่าง
ผิดๆ กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่เคร่ งครัด จนทาให้กระแสความนิ ยมลดลงอย่างน่าตกใจ ประกอบกับ
ความขัดแย้งภายในรัฐบาลเองทาให้บาดาวียอมยกเลิกนโยบายดังกล่าวทิ้งไปในปี 2008
การเลือกตั้งทัว่ ไปในเดือนพฤษภาคม 2013 พรรครัฐบาลมาเลเซี ยที่ได้ที่นงั่ 88 จาก 133 ที่
นัง่ แรงสนับสนุ นสาคัญของรั ฐบาลมาจากกลุ่มมุสลิ มอนุ รักษ์นิยมที่ ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ วตลอด
ทศวรรษที่ผา่ นมา ในทางหนึ่งคนเหล่านี้โจมตีรัฐบาลนาจิบว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เคร่ งครัดทา
ให้เกิ ดการดู หมิ่นล้อเลี ยนศาสนาอิสลามอยู่บ่อยครั้ง อีกทางหนึ่ งพวกเขาเห็ นว่าพรรครัฐบาลเป็ น
ตัวแทนพียงกลุ่มเดียวที่จะทาให้พวกเขาสร้างชุมชนมุสลิมที่มีเอกภาพขึ้นมาได้
นโยบายต่างๆ ของพรรครัฐบาลอัมโนและพรรคร่ วมรัฐบาล (Barisan Nationnal) ในช่วง
เวลาปั จจุบนั โน้มเอียงไปยังการให้ความสาคัญกับชาวมาเลย์มุสลิ มมากกว่ากลุ่มคนชาติพนั ธุ์และ
ศาสนาอื่นๆ ขณะที่ฝ่ายค้านอย่างพรรคปาสกลับเป็ นพรรคที่หันมาเน้นนโยบายความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธ์และศาสนาและผสมผสานกลมกลื นทางวัฒนธรรมแทน พูดอีกแง่หนึ่ งพรรคอัมโน
ของนาจิบที่มีตน้ กาเนินมาจากการปฏิเสธการเมืองอุดมการณ์ศาสนา กลายเป็ นตัวแทนของอิสลามที่
เข้มข้น ขณะที่ พรรคปาสที่มีรากฐานการเมื องอุ ดมการณ์ อิสลามอย่างชัดเจนกลับกลายเป็ นเพียง
ตัวแทนอิสลามสายกลาง
สิ่ งที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นทาให้เห็นถึงความความย้อนแย้งที่เด่นชัดของการเมืองมาเลเซี ย
ในปั จจุบนั และที่สาคัญอิสลามการเมืองได้กลายเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเมือง
มาเลเซี ย ทั้งในแง่จานวนมวลชนหรื อเครื อข่ายที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายของรั ฐ (ภาคิ น
นิมมานนรวงศ์, 2556)
2.7.4 พรรคการเมื องมุสลิมในตุรกี
ตุ รกี ถื อได้ว่า เป็ นประเทศที่ มี การเคลื่ อนไหวของอิ ส ลามการเมื องที่ ชัดเจนและประสบ
ความสาเร็ จที่สุดในบรรดาหลายประเทศที่ได้ปรับใช้แนวทางนี้ แม้วา่ ตุรกี จะมีประชากรส่ วนใหญ่
เป็ นมุสลิ ม แต่ภายหลังจากการเปลี่ ยนแปลงประเทศให้กลายเป็ นสาธารณรั ฐตุ รกี ที่มีแนวคิดทาง
การเมืองเป็ นแบบเซคิวล่าร์ ทาให้ช่องทางการแสดงออกทางการเมืองแบบอิสลามถู กปิ ดกั้น พื้นที่
สาธารณะถูกห้ามในการดาเนิ นตามวิถีอิสลาม เช่ น การคลุ มฮิญาบของสตรี ถูกห้ามในที่สาธารณะ
การอาซานถูกห้ามไม่ให้ใช้ภาษาอาหรับ การศึกษาศาสนาถูกจากัด เป็ นต้น เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ทาให้
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ความพยายามในการนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามแทบจะดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ กระทัง่ มี
ความพยายามครั้งแรกของพรรคสวัสดิการ/จัดระเบียบชาติ (MNP - the National Order Party) ของ
อดีตนายกรัฐมนตรี แอรบาคานในปี ค.ศ. 1970 ด้วยความคิดของอิสลามนิยมที่ได้รับอิทธิ พลมาจาก
ซาอิ ด นุ รซี ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดที่ ส นับ สนุ น การจัดตั้ง รั ฐอิ ส ลามด้ว ยการประกาศใช้ช ารี อ ะหฺ หรื อ
กฎหมายอิสลาม แต่พรรคถูกยุบลง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 ก็ได้ก่อตั้งพรรคใหม่คือ พรรค National Salvation หรื อ MSP โดยได้
ที่นงั่ ในสภาถึงร้อยละ 11 ในการเลือกตั้งปี 1973 ก่อนจะถูกยุบพรรคอีกครั้งภายหลังการรัฐประหาร
ปี 1980 ในปี 1987 นายนัจมุดดีน แอรบาคาน ร่ วมกับนายอาลี เติ ร์กเมน และนายอะเหม็ด เท็ค
ร่ วมกันก่อตั้ง ‚พรรคสวัสดิการ‛ (Welfare Party) หรื อ RP พรรคสวัสดิการได้คะแนนเสี ยงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 1991 จนได้ครองเสี ยงส่ วนใหญ่ในสภาได้ในปี 1995 และนาย
นัจมุดดีน แอรบาคาน ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี คนแรกจากสายอิสลามนิยม แต่ก็ถูกทหารก่อ
รัฐประหารยึดอานาจไปในปี ค.ศ.1997 เพราะความเร่ งรี บของรัฐบาลอิสลามนิ ยมในการพยายาม
เปลี่ ย นประเทศตุ ร กี ไ ปสู่ แ นวทางอิ ส ลามจากที่ ก ลายเป็ นประเทศเซคคิ ว ล่ า ร์ นับ ตั้ง แต่ ก่ อ ตั้ง
สาธารณรั ฐตุ รกี จึ ง ท าให้ ไ ด้รับ การต่ อ ต้า นจนนาสู่ ก ารปฏิ ว ตั ิ รัฐบาลในสมัย นั้น โดยที่ ค รั้ งนั้น
บางส่ วนมองว่าเป็ นการปฏิ วตั ิแบบหลังสมัยใหม่ที่ไม่ได้ใช้กาลังทหารแต่เป็ นการกดดันให้ลงจาก
ตาแหน่ ง ด้วยกับความกังวลว่าการปกครองของพรรคแนวทางอิสลามจะกระทบต่อหลักการเคมา
ลิสต์และเซคคิวล่าร์ ของประเทศ (Zurcher, 2004)
ต่อมาความพยายามของฝ่ ายที่ เน้นแนวทางอิ สลามก็กลับมามี ความหวังอีกครั้ง หลังจาก
ประชาชนชาวตุรกีผดิ หวังกับการบริ หารงานของพรรคที่มีแนวทางเดียวกับเคมาล อตาเติร์ก ซึ่ งเน้น
ความเป็ นชาตินิยม ด้วยประสบการณ์ความล้มเหลวในครั้งที่ผา่ นมา ทาให้การเคลื่อนไหวอิสลามใน
ครั้งนี้ มีการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างความเป็ นตะวันตกและความเป็ นอิสลามที่มีคุณค่าหรื อแก่นความ
เข้าใจร่ วมกันอยูใ่ นประเด็นประชาธิ ปไตย สิ ทธิ มนุษยชน และประชาสังคม ดังนั้นวาทกรรมเหล่านี้
จึงถู กนามาผนวกกับความเป็ นอิสลาม พรรคยุติธรรมและการพัฒนา (Justice and Development
Party หรื อ AK Party) ที่ได้ประยุกต์ใช้แนวทางนี้ ได้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.
2002 และจัด ตั้ง รั ฐ บาล โดยมี นายอับ ดุ ล ลอฮ์ กุ ล ด ารงนายกรั ฐ มนตรี ส ายศาสนาคนที่ ส องใน
ประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 นายเรจิบ ทายยิบ แอรโดอาน หัวหน้าพรรคเอเคพี ก็ได้ดารง
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ตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ต่อจากนายอับ ดุ ลลอฮ์ กุล ซึ่ งได้รับการไว้วางใจจากประชาชนตุ รกี ใ ห้
บริ หารประเทศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
การจัดตั้งแม้ว่าจะไม่มีการปรับใช้แนวทางอิสลามอย่างเห็ นชัดในช่ วงแรก เช่ นเดี ยวกับ
พรรคอิสลามนิ ยมในหลายประเทศ หากแต่สมาชิ กพรรคก็มีความเป็ นอิสลามนิ ยมในตัวเอง เช่ น
อดี ต นายกรั ฐมนตรี และประธานาธิ บ ดี แอรโดอาน ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาด้า นศาสนาอิ ส ลาม อดี ต
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ดาวุด โอลูว์ ที่เป็ นนักวิชาการแนวคิด
อิสลามนิ ยม เป็ นต้น ขณะเดี ยวกันก็ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนในการใช้แนวทางอิสลามในการ
บริ ห ารประเทศ เพี ย งแต่ อ าศัย กรอบของสิ ท ธิ ภ ายใต้สั ง คมประชาธิ ป ไตยเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิ และเสรี ภาพในการประกอบศาสนกิ จในที่สาธารณะได้ (Jenkins, 2012; White:
2011; Çınar&Duran, 2008)
ภายใต้ ‚ชุดนโนยาบการปฏิรูปประชาธิ ปไตย‛ (Democracy reform package) ของประเทศ
ที่ประกอบไปด้วยการขยายเสรี ภาพในการแสดงออก การยกเลิกการลงโทษด้วยการประหาร การ
ริ เริ่ มสิ ทธิ ในการพิจารณาคดีใหม่สาหรับผูท้ ี่ได้รับการละเมิดด้วยคาตัดสิ นของศาล การอนุ ญาตให้มี
การเรี ยนการสอนและการออกอากาศที่ใช้ภาษาเคิร์ดได้ เป็ นต้น ฉะนั้น ภายใต้กรอบเดี ยวกันนี้ เอง
ฮิญาบได้รับการอนุญาตอีกครั้ง มหาวิทยาลัยอนุ ญาตให้เปิ ดการเรี ยนการสอนด้านอิสลามได้อย่าง
เสรี ทั้งนี้ ยงั รวมไปถึ งอัตลักษณ์ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ เพียงความเป็ นอิสลามเท่านั้นที่เป็ นที่อนุ ญาตในการ
แสดงออก ขณะเดี ย วกัน ด้ว ยความต่ า งของความเป็ นอิ ส ลามที่ มี อยู่ใ นตุ รกี ท าให้ก ารนาเสนอ
อุดมการณ์อิสลามตุรกีให้เกิดในประเทศ จึงยังคงอยูบ่ นความเป็ นพหุ นิยมนัน่ เอง (Cizre, 2008)
พรรคการเมืองอิสลามนิยมในตุรกีนบั เป็ นแบบอย่างที่ดีของโลกมุสลิม ที่ไม่ใช้ความรุ นแรง
ในการทวงคืนอานาจในโลกสมัยใหม่ แต่อดทนและยอมรับว่าวิถีการเลือกตั้งคือหนทางในการคืนสู่
อานาจ แล้วค่อยๆ ลดบทบาทของทหารในทางการเมือง รวมไปถึ งการออกกฎหมายที่ส ามารถ
ป้ อ งกัน การก่ อ รั ฐ ประหารในอนาคต อี ก ทั้ง ยัง ได้ พ ัฒ นาประเทศที่ เ ดิ น อยู่ บ นหนทางแห่ ง
ประชาธิปไตย โดยเน้นการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความเป็ นยุโรป เพื่อแสวงหาการยอมรับ
จากสังคมโลก ในแง่หนึ่ ง รั ฐบาลชุ ดนี้ ได้พฒั นาประเทศ ด้านโครงสร้ างสาธารณู ปโภคและการ
คมนาคมพื้นฐาน และพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันก็แสวงหาการยอมรับจาก
โลกมุ ส ลิ ม ด้วยการให้ค วามช่ วยเหลื อทางมนุ ษยธรรมแก่ กลุ่ มมุ ส ลิ ม ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากภัย
สงครามต่างๆ เช่นที่ ซี เรี ย ปาเลสไตน์ อาระกัน หรื อแม้แต่ปาตานี เองก็ตาม หรื อให้ความช่วยเหลือ
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ประเทศหรื อพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการแสดงจุดยืนเป็ นเสี ยง
สาคัญในการต่อต้านอิสราเอล คาพูดของประธานาธิ บดีแอรโดอานในหลายครั้งที่แสดงออกถึงการ
เน้นอุดมการณ์ความเป็ นอิสลามด้วยเช่นกัน ความชัดเจนในการเลือกฝ่ ายของพรรครัฐบาลจึงทาให้
หลายฝ่ ายตั้งคาถามถึ งความเป็ นเซคคิวล่ าร์ ที่หายไปของตุรกี ที่เคยมี ในอดี ต รวมไปถึ งหลายฝ่ าย
ยังคงหาช่องทางในการต่อต้านรัฐบาลเสมอมา

2.8 มุสลิมกับการเมืองไทย
การเคลื่ อนไหวของมุสลิมที่เป็ นคนส่ วนน้อยในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการเปลี่ ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช มาสู่ การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ที่อานาจ
อธิ ปไตยเดิมเป็ นของพระมหากษัตริ ยไ์ ด้เปลี่ยนไปเป็ นของปวงชนชาวไทย โดยคณะราษฎร เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พบว่าหนึ่ งในผูใ้ กล้ชิดกับหัวหน้าคณะราษฎร ปรี ดี พนมยงค์ คือ นาย
แช่ ม พรหมยงค์ (ซาซุ ดดิน มุสตาฟา) นักเรี ยนที่จบมาจากกรุ งไคโร ซึ่ งเขาได้ปรับเปลี่ยนบทบาท
ของจุฬาราชมนตรี ให้มีบทบาทมากยิง่ ขึ้นในสมัยนั้น หากแต่เขาอยูใ่ นตาแหน่งเพียง 2 ปี ก่อนจะถูก
รัฐประหาร (Funston, 2006)
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 มี การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยตรง
จากราษฎร นายอดุลย์ ณ สายบุรี (ตึงกูญะลาลนาเซร ลูกชายของตึงกูอบั ดุลมุตตอลิบ เจ้าเมืองตะลุ
บันหรื อสายบุ รี) ได้ลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจัง หวัดนราธิ วาส และได้รับเลื อกตั้งเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้งแรก และเป็ นคนแรกของชาวมลายูปาตานี แต่จากบทบาทที่นายอดุลย์
ปกป้ องสิ ทธิ ประโยชน์ของชาวมลายูจนทาให้ขา้ ราชการในพื้นที่หมายหัว และเพ่งเล็งว่าเป็ นผูย้ ุยง
ส่ งเสริ ม ให้ราษฎรกระด้างกระเดื่องต่อทางราชการ นายอดุลย์จึงมองว่าไม่สามารถต่อสู ้ในแนวทาง
ทางการเมืองแบบรัฐสภาได้ จนในปี พ.ศ. 2488 นายอดุลย์ฯ ได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซี ย และในปี พ.ศ. 2495 นายอดุลย์ได้เป็ นประธานขบวนการ BNPP (Cheman, 1990)
มาจากชื่ อเต็มว่า Barisan National Pembebasan Patani แปลว่า ขบวนการแนวร่ วมแห่ งชาติ
ปลดปล่ อยปาตานี ก่ อนที่ ภายหลังขบวนการต่อสู ้ เพื่ อปลดปล่ อยปาตานี จะแตกออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ใหญ่ๆ คือ BNPP (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น BIPP) BRN (ก่อตั้งปี 2503) และ PULO (ก่อตั้งปี 2511)
และในแต่ละกลุ่มมีการแบ่งออกเป็ นหลายกลุ่ มหรื อหลายฝ่ าย ซึ่ งบางกลุ่มยังคงมีการเคลื่ อนไหว
ด้วยกองกาลังติดอาวุธอยูจ่ นถึงปั จจุบนั (บะห์รูน, 2547; Chapakia, 2000) แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว
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นั้นก็มีมุสลิมได้รับตาแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม คือ นายเจ๊ะอับดุลลาห์
หลังปูเต๊ะ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็ นรัฐมนตรี ไม่ประจากระทรวง เมื่อ พ.ศ. 2491 ซึ่ งมีบทบาท
สาคัญในการต่อรองและทาความเข้าใจกับผูน้ าประเทศในเวลานั้นให้มุสลิ มสามารถดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่ไม่ผดิ ต่อหลักการศาสนาอิสลามได้ (มารี ยา อาสะหนิ, 2548; ฟารี ดา สุ ไลมาน, 2558)
นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2490 ยังมีการเคลื่อนไหวของหะยี สุหลง อับดุ ลกาเดร์ ในจังหวัด
ชายแดนใต้หรื อปาตานี ที่ได้เสนอข้อเรี ยกร้อง 7 ข้อ ต่อรัฐบาลในเวลานั้น ซึ่ งรายละเอียดในข้อ
เรี ยกร้องนับว่าเป็ นการขอเขตปกครองพิเศษก็ว่าได้ ก่อนที่ท่านจะถู กอุม้ ฆ่าในปี พ.ศ. 2498 สร้าง
ความโกรธแค้น ต่ อ ชาวมลายู มุ ส ลิ ม และมี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ ยมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน รวมไปถึ ง การ
เคลื่อนไหวขององค์กรอื่นๆ เช่น มีการเริ่ มก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิมในนามพรรคไทยมุสลิม ในปี
พ.ศ. 2500 และในปี เดียวกัน หะยีอามีน โต๊ะมีนา ลูกชายของหะยีสุหลง ลงสมัคร ส.ส. และได้รับ
เลือกตั้งเป็ น ส.ส.ปั ตตานี 2 สมัย ช่วงที่มีการเลือกตั้ง 2 ครั้งในปี เดียวกัน ปี พ.ศ. 2501 หะยีอามีน
จัดพิมพ์หนังสื อชื่อ "รวมแสงแห่ งสันติ" ออกเผยแพร่ จานวน 10,000 เล่ม เนื้ อหาเน้นความร่ วมมือ
กันในหมู่ชาวมลายู ซึ่ งเป็ นการรวบรวมผลงานเขียนของหะยีสุหลงขณะยังรับโทษอยู่ในเรื อนจา
ปรากฏว่าหนังสื อของหะยีอามีนถูกเผาทิ้งทั้งหมด และตัวเขาถูกจับในข้อหาแบ่งแยกดินแดน
นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวของสมาคมเยาวชนมุสลิมไทยในปี พ.ศ. 2507 ที่มีบทบาท
ในการเป็ นกลุ่มกดดันทางการเมือง เป็ นต้น มุสลิมยังมีบทบาทผ่านพรรคประชาธิ ปัตย์ซ่ ึ งก่อตั้งใน
ปี พ.ศ. 2489 รวมไปถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มวาดะห์ ซึ่ งออกจากพรรคประชาธิ ปัตย์ในปี พ.ศ. 2531
และเข้าร่ วมกับพรรคความหวังใหม่ในปี พ.ศ. 2535 แล้วเข้าร่ วมกับพรรคไทยรักไทยในปี พ.ศ.
2545 ซึ่ งประสบความสาเร็ จสู งสุ ดเช่ นการได้รับตาแหน่ งที่ สาคัญๆ ในทางการเมื องในช่ วงเวลา
ดัง กล่ า วนี้ หลัง จากนั้นกลุ่ ม วาดะห์ ก็ มี ก ารปรั บตามบริ บ ททางการเมื องเรื่ อยไปจนถึ ง ปั จจุ บ นั
(Funston, 2006) ในปี พ.ศ. 2549 พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิ น เป็ นหัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขกระทาการรัฐประหารยึด
อานาจการปกครองประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 พรรคมาตุภูมิมีมติเชิ ญ พลเอก ดร.สนธิ
บุญยรั ตกลิ น เป็ นหัวหน้าพรรค และได้รับการเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อในเวลาต่อมา
จะเห็ นได้ว่านับตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ที่ประเทศไทยเปลี่ ยนแปลงมาสู่ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีมุสลิมที่เคลื่อนไหวในเส้นทางการเมืองมาโดยตลอด แม้มุสลิมบางคนเลือก
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ที่จะสังกัดพรรคการเมืองใหญ่จนประสบความสาเร็ จได้รับตาแหน่ งทางการเมืองในระดับสู ง แต่
เมื่อมองในกรอบของอิสลามการเมืองพบว่ามีมุสลิมที่ยึดมัน่ ถือมัน่ ในหลักการอิสลามที่ตอ้ งการนา
หลัก การอิ ส ลามมาเป็ นธงนาในการขับ เคลื่ อ นการเมื อง และได้มี ก ารก่ อตั้ง พรรคการเมื องที่ มี
แนวทางอิ ส ลามมาแล้วหลายต่ อหลายพรรค ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั มี พ รรคการเมื องมุ ส ลิ ม ที่ มี แนวทาง
อิสลามที่ยงั คงดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองอยู่ 3 พรรค คือ พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และ
พรรคประชาธรรม แต่ พรรคประชาธรรมจะเน้นท างานกับ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เป็ นคนมลายูมุส ลิ ม
เท่ า นั้นและไม่ ไ ด้นาอิ ส ลามมาเป็ นธงนาในการขับ เคลื่ อนกิ จกรรมทางการเมื องให้เห็ นชัดเจน
เหมือนสองพรรคแรก (อิมรอน ซาเหาะ, 2557)
การที่ผนู ้ าศาสนามาขับเคลื่อนงานทางด้านการเมืองอย่างสองพรรคแรกข้างต้นนับว่าเป็ น
สิ่ งที่ ดี เพราะวัฒนธรรมของคนมุสลิ มจะให้ความสนใจผูน้ าศาสนามากกว่านักการเมื อง โดยใน
เฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ อย่างในอดีตประชาชนจะยอมรับผูน้ าขบวนการต่อต้านรัฐไทยที่เป็ นผูน้ า
ศาสนามากกว่าผูน้ าที่มาจากสายเจ้าเมืองเก่า เพราะผูน้ าศานาจะเป็ นผูน้ าที่สามารถชี้ นาประชาชนได้
อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากเขาใช้ศาสนาที่ประชาชนชื่ นชอบเป็ นฐานในการนาองค์กร (Cheman, 1983)
แต่การเมืองไทยในสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่พรรคการเมืองไม่สามารถดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมือง
ใดๆ ได้ ซึ่ งในแง่หนึ่ งมองได้ว่าเป็ นภาวะที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย ย่อมส่ งผลถึงอิสลามการเมืองใน
ประเทศไทย เพราะขบวนการเคลื่ อนไหวอิ ส ลามจะผลิ ดอกออกผลและเฟื้ องฟู ใ นยุค สมัย ของ
เสรี ภาพและประชาธิปไตย และจะอับเฉาและเป็ นหมันในยุคที่มีการกดขี่และปกครองแบบเผด็จการ
(อัล -เกาะเราะฎอวียฺ , 2546) แต่ ถึ ง กระนั้น ก็ ย งั พบว่า ในช่ วงที่ ส ภาวะทางการเมื องไม่ เป็ น
ประชาธิปไตย บรรดานักการเมืองมุสลิมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ยงั คงมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
หาทางออกของปั ญหาความไม่สงบด้วยวิถีทางการเมืองซึ่ งเป็ นแนวทางแห่ งสันติวิธี เห็ นได้จากวง
เสวนานักการเมืองกับสันติชายแดนใต้ที่จดั มาแล้วกว่า 20 ครั้ง โดยทุกครั้งที่จดั วงเสวนาดังกล่าวนี้ มี
นักการเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้จากหลากหลายพรรคมาร่ วมพูดคุยแลกเปลี่ ยนเพื่อหาทางออกเป็ น
จานวนมาก (งามศุกร์ รัตนเสถียร, 2558)
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2.9 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
นับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ตั้งปี พ.ศ. 2475
จนถึงปั จจุบนั มีการก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิ มมาแล้วหลายต่อหลายพรรค (ลิขิต ธี รเวคิน, 2553;
เอกราช มูเก็ม, 2555: ออนไลน์; นัศริ น มะลูลีม, 2556) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปี พ.ศ. 2500 มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองหนึ่ งชื่อ "พรรคไทยมุสลิม" โดยมี ฮัจยี
ประโยชน์ ค้าสุ วรรณ เป็ นหัวหน้าพรรค ซึ่ งการเมืองไทยในช่ วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – 2500 มี
รัฐธรรมนู ญ 6 ฉบับ การเลื อกตั้ง 9 ครั้ง และเกิ ดเหตุการณ์รัฐประหารและการก่อกบฏรวมกัน 10
ครั้ ง ซึ่ งในช่ วงกลางเดื อนกันยายนก็มี เหตุ การณ์ รัฐประหารเกิ ดขึ้ นด้วย ท าให้ไม่ แปลกที่ พรรค
การเมืองมุสลิมเล็กๆ จะไม่ประสบความสาเร็ จในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
ในปี พ.ศ. 2517 เป็ นช่ ว งที่ ป ระเทศไทยเป็ นประชาธิ ป ไตยสมบู ร ณ์ แ บบ เพราะเป็ น
ประชาธิ ปไตยที่ได้มาโดยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นับได้วา่ เป็ นประชาธิ ปไตยที่มาจากการต่อสู ้
ของประชาชนจริ งๆ ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิมขึ้นมาชื่ อ "พรรคแนว
สันติ" โดยหัวหน้าพรรคชื่อนายบรรจง ศรี จรู ญ ซึ่ งพรรคแนวสันติ เป็ นการรวบรวมนักการเมืองใน
พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (รวม จ.สตูล) แต่ในปี ต่อมาส่ งผูส้ มัครลงเลือกตั้งในต่างๆ 12 คนแต่ไม่รับ
เลื อกตั้งแม้แต่คนเดี ยว ประกอบกับแกนนาพรรคชื่ อ นายอานวย ยูโซ๊ ะ หรื อที่ คนมักเรี ยกว่า ดิ น
เยอรมัน ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจยิงเสี ยชี วิตขณะเดิ นทางไปดะวะห์ (เชิ ญชวนผูค้ นสู่ ความดี ) ในพื้นที่
ชายแดนใต้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้พรรคต้องยุบไปในที่สุด
ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน เพราะรัฐธรรมนู ญฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการเรี ยกขานกันว่า ‚รัฐธรรมนู ญ
ฉบับประชาชน‛ และในช่ วงปี พ.ศ. 2541 ได้มีความพยายามรวมตัวกันอี กครั้ งเพื่อจัดตั้งพรรค
การเมื องมุสลิ ม โดยใช้ชื่อว่า "พรรคสันติ ภาพ" โดยมี ดร.อานวย สุ วรรณกิ จบริ หาร เป็ นหัวหน้า
พรรค แต่พรรคดังกล่ าวก็ดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมื องได้ไม่นานในที่ สุดก็ตอ้ งปิ ดตัวลงใน พ.ศ.
2546 เนื่องจากประสบปัญหาด้านทุนสนับสนุนพรรค
ในช่ วงปี พ.ศ. 2544 - 2549 ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่พรรคไทยรักไทยเป็ นรัฐบาล โดยมี ดร.
ทักษิณ ชิ นวัตร ดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี และอยู่จนครบวาระ 4 ปี นับเป็ นนายกรัฐมนตรี ที่มา
จากการเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระเป็ นคนแรกในประวัติศาสตร์ ไทย
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และจากผลการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไป พ.ศ. 2548 ทาให้ทกั ษิณดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2
ด้วยคะแนนเสี ยงสู งที่สุดเป็ นประวัติการณ์ และภายในพรรคไทยรักไทยมีกลุ่มนักการเมืองมุสลิมคือ
กลุ่มวาดะห์ที่ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างสู งในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 แต่ในการเลือกตั้งปี ดังกล่าว
นี้ พวกเขาสอบตกทุ กเขตการเลื อกตั้ง ซึ่ งในปี เดี ยวกันนี้ นายพิเชษฐ สถิรชวาล อดี ตนักการเมือง
หลายสมัย และอดี ต รั ฐ มนตรี ห ลายกระทรวงซึ่ งในขณะนั้น เขายัง นั่ง ในต าแหน่ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เป็ นผูจ้ ุดประกายความคิดเพื่อรวมตัวปั ญญาชนและ
คนมุสลิ มทัว่ ประเทศ จัดตั้งพรรคการเมืองแนวมุสลิม อีกครั้ง โดยตั้งชื่ อพรรคว่า “สันติภาพไทย‛
โดยมี นายมุคตาร์ กีละ เป็ นเลขาธิ การพรรค นโยบายหลักๆ จะมุ่งไปยังประเด็นปั ญหาภาคใต้ และ
ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และมีการเลือกตั้งทัว่ ไปปี พ.ศ. 2550
พรรคสันติภาพไทยส่ งผูส้ มัครลงเลือกตั้งในนามพรรครวมใจไทยชาติพฒั นาที่มีนายเชษฐา ฐานะจา
โร เป็ นหัวหน้าพรรค เพราะไม่สามารถลงสมัครในนามของพรรคตัวเองได้ ด้วยเหตุผลที่พรรคยังมี
สาขาไม่ครบตามกาหนด ซึ่ งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผูส้ มัครของพรรคไม่ได้รับเลื อกตั้งแม้แต่คน
เดียวเหมือนพรรคการเมืองมุสลิมก่อนหน้านี้ เช่นกัน และด้วยความไม่พร้อมในหลายประการทาให้
พรรคสันติภาพไทยเดินหน้าไปต่อไม่ได้
ในปี พ.ศ. 2554 ที่ถือว่าเป็ นช่ วงเวลาที่ผ่านพ้นมรสุ มต่างๆ ทางการเมืองในช่ วงก่อนหน้า
นั้นไปได้อย่างทุลกั ทุเล และเป็ นปี ที่ประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ คือ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร น้องสาวของอดีตนายกฯ ดร.ทักษิณ ชิ นวัตร ซึ่ งในปี เดี ยวกันนี้ ได้เกิ ด
พรรคการเมืองพรรคเล็กขึ้นมาในนาม ‚พรรคประชาธรรม‛ แต่พรรคนี้ อาจต่างจากพรรคการเมือง
มุสลิ มในอดี ต โดยชู ความเป็ นพรรคมลายู เป็ นพรรคของชาวมลายู โดยเน้นพื้นที่ ฐานเสี ยงใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ งมี นายมุคตาร์ กี ละ ดารงตาแหน่ งหัวหน้าพรรค ก่ อนจะถู กลอบสังหารเมื่ อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นับเป็ นการปิ ดฉากหัวหน้าพรรคการเมืองมุสลิมอีกคนบนถนนสาย
การเมือง แต่พรรคประชาธรรมก็ยงั คงขับเคลื่อนงานการเมืองมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งปั จจุบนั มี นายชา
นนท์ เจะหะมะ เป็ นหัวหน้าพรรค
พ.ศ. 2556 ที่การเมืองไทยยังต้องพบกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งที่ยงั คงดาเนิ นต่อไปอย่าง
ไม่ สิ้ น สุ ด และในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วนี้ พรรคการเมื อ งมุ ส ลิ ม ถู ก ก่ อ ตั้ง ขึ้ น มาใหม่ ถึ ง พรรคใน
ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือ พรรคเพื่อสันติ ที่มี นายปราโมทย์ สมะดี (ชัยคฺ ริฎอ อะหมัด สะมะดี)
เป็ นหัวหน้าพรรค ซึ่ งก่อตั้งพรรคขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพและเสริ มสร้างสันติ
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สุ ขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ภายใต้คุณธรรมและจริ ยธรรมของอิสลาม และอีกพรรคคือพรรคภราดร
ภาพ ที่ปัจจุบนั มี นายอนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์ เป็ นหัวหน้าพรรค ซึ่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการทางานการเมือง
แบบฮาลาลหรื อแบบที่อิสลามอนุญาต
สิ งห์ทอง บัวชุม (2551) อธิบายถึงการล่มสลายของพรรคการเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475–
2547 ในงานวิจยั ของเขาว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซ่ ึ งมีโอกาสที่
จะเกิดการยุบพรรคไปรวมกับอีกพรรคหนึ่ งโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่ งก็คือการชนะการเลือกตั้ง
ส่ งผลให้ล่มสลายได้ง่ายหากไม่ชนะการเลือกตั้ง และปั จจัยต่อมาคือ พรรคการเมืองในประเทศไทย
ขาดการมีอุดมการณ์หรื อการต่อสู ้ร่วมกัน ส่ งผลให้ขาดความผูกพันต่อพรรค เมื่อพรรคไม่สามารถ
ให้ประโยชน์ต่อตนได้ตามที่คาดหวังไว้ก็จะออกจากพรรคหรื อทาการยุบพรรค จาก 2 ปั จจัยข้างต้น
ทาให้เห็นได้วา่ พรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรคที่เป็ นกรณี ศึกษาของผูว้ ิจยั ในครั้งนี้ จะไม่ล่มสลาย
โดยง่ายเหมือนพรรคการเมืองในอดีต เนื่ องจากมีอุดมการณ์ที่ชดั เจนในการก่อตั้งพรรค เพราะทั้ง
สามพรรคเริ่ มต้นจากการทางานอาสาสมัครเพื่อช่ วยเหลือสังคมทั้งสิ้ น ซึ่ งแน่ นอนว่าไม่ได้หวังใน
เรื่ องของผลประโยชน์
แต่ที่น่าสนใจก็คือความล้มเหลวและการล่ ม สลายของพรรคการเมืองมุสลิ มในอดี ต จะ
ส่ งผลต่อแนวคิดและแนวทางการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมอย่างพรรค
เพื่อสันติ พรรคภาดรภาพ และพรรคประชาธรรมอย่างไร นอกจากนั้นแล้วพรรคการเมืองมุสลิมที่
ยังดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองอยู่ตอ้ งตอบคาถามว่าเพราะเหตุใดถึงปล่อยให้มีพรรคการเมืองของ
มุสลิมในประเทศไทยอยูห่ ลายพรรค เพราะหากว่าทุกพรรคมีเป้ าหมายในการดาเนิ นกิ จกรรมทาง
การเมืองเพื่อมุสลิ มจริ งๆ คาถามคือเพราะเหตุใดถึ งไม่รวมกันเป็ นพรรคเดี ยว (บับลี อับดุ รเราะฮฺ
มาน, 2557: ออนไลน์)
ที่สาคัญ ไปกว่า นั้นก็คื อพรรคการเมื องมุ ส ลิ ม ที่ ย งั คงดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมื องอยู่จะ
สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับอิสลามการเมืองรวมไปถึงอิสลามกับสันติภาพต่อประชาชนชาว
ไทยได้หรื อไม่ ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าคนไทยส่ วนใหญ่ยงั คงมองว่าศาสนากับการเมืองเป็ นเรื่ องใน
อุดมคติ และส่ วนใหญ่ยงั คงมองการเมืองในแง่ลบ แม้แต่มุสลิมเองก็มีมุมมองต่อการเมืองในแง่ลบ
เช่ นเดียวกัน อีกทั้งยังน่ าเสี ยดายที่คนไทยยังมีความเข้าใจในเรื่ องการเมืองการปกครองในอิสลาม
ค่อนข้างน้อย ทั้งๆ ที่มีเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่เป็ นประเทศมุสลิมอย่างอินโดนี เซี ยซึ่ ง
เป็ นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก รวมไปถึงประเทศมาเลเซี ยและ
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บรู ไน ที่ถึงแม้วา่ การปกครองจะแตกต่างกัน กล่าวคือ อินโดนี เซี ยมีการปกครองแบบประชาธิ ปไตย
แบบประธานาธิ บดี มาเลเซี ยมีการปกครองแบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ส่ วนบรู ไ นเป็ นการปกครองแบบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราช แต่ ท้ งั สามประเทศมี การบู รณาการทาง
การเมืองมาใช้กบั แนวทางอิสลามได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังสามารถเป็ นประเทศที่มีความพร้อม
ทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเจริ ญก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลาทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคตต่อไป (สามารถ ทองเฝื อ และ นัจมีย ์ หมัดหมาน, 2556)
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2.10 สรุ ปทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โดยทั่วไปอยู่บนแนวคิด

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
และพรรคการเมือง
ความหมายของการเมืองอยู่บนฐานของการใช้อานาจ
เพื่ อ จัด สรรผลประโยชน์ ในการบริ หารจั ด การความ
ต้องการของประชาชนผ่ า นผู้ที่ได้รั บอานาจ ปัจจุบั น
ระบบการเมื องที่ ย อมรั บคื อประชาธิปไตยที่เน้ นการ
ท างานเพื่ อ ปวงชน บนฐานความเสมอภาค รั บ ฟั ง
ความเห็ นของประชาชนและเน้นเสียงข้ างมากในการ
คั ด เลื อ กผู้ แทนและการตัด สิน ใจต่างๆ ทั้ง นี้เ พื่ อ เป็ น
ตัวเลือกแก่ประชาชนจึงมีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์
หลักของพรรคสะท้อนผ่านนโยบายที่จะใช้เพื่อพัฒนา
ประเทศรวมถึงนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง
ยังเป็นองค์กรที่เชื่อมสังคมกับรัฐเอาไว้ สรรหาบุคลากร
เพื่อเข้าสู่รัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลต่อไป

การแยกศาสนาออกจากการเมือง = เริ่มตั้งแต่หลังจากยุคมืดของตะวันตกที่จะต้องการจากัดอานาจของโบสถ์ จึงแยก
ศาสนาออกจากการเมือง แต่สาหรับอิสลามทุกอย่างในสังคมล้วนเกี่ยวพันกันอย่างเลี่ยงไม่ได้

อิสลามการเมือง = เป็ นแนวคิดที่ใช้อธิบายกิจกรรมทางการเมืองที่ปรับใช้แนวทางอิสลามเข้ามาภายใต้พ้นื ที่รัฐชาติ
ปั จจุบนั ซึ่ งไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองด้วยอิ สลามในรู ปแบบดั้งเดิมได้ จึ งปรับกระบวนการโดยการใช้
รู ปแบบที่ผกู ยึดกับความเป็ นรัฐสมัยใหม่หรื อแนวทางประชาธิปไตย เพื่อเรี ยกร้ องสิ ทธิ และเสรี ภาพในการดาเนิ น

เมื่อรวมกับอิสลาม

ชี วิตตามกรอบศาสนาที่ กาหนดไว้แล้ว กรอบอิ สลามการเมื อ งกลับมี ลกั ษณะของกิ จกรรมที่ สอดคล้องไปกับ
ขอบเขตของรั ฐ และใช้เครื่ องมื อของรัฐที่เป็ นระบบที่ มนุ ษย์วางไว้ จากนั้นจึ งปฏิรูปสิ่ งที่มีอยู่ภายใต้ระบบการ
ปกครองประชาธิปไตยเพื่อวางแนวทางสู่ หนทางและนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางของอิสลาม อาจกล่าวง่ายๆ
ว่าเป็ นการเข้าไปในระบบและเปลี่ ยนระบบนั้นนั่นเอง มี นกั คิดคนสาคัญเช่ น เมาดู ดีย ์ กุบฏบ์ วันอะหมัด เกาะ
เราะฎอวียฺ หรื อกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างขบวนการภราดรภาพมุสลิม หรื อฮามาส ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดอิสลามการเมือง
ที่ไม่แยกออกจากกรอบของศาสนาเอาไว้ ซึ่ งการเมืองการปกครองอิสลามอานาจสู งสุ ดจะมาจากอัลลอฮฺ ผ่านอัลกุ
รอ่านและหะดิษด้วยกรอบกฎหมายชารี อะหฺ และการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แม้ว่าอิสลามจะมี รูปแบบต่างจาก

อดีตพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย =
ปี พ.ศ. 2500 เกิด พรรคไทยมุสลิม ปี พ.ศ.
2517 เกิดพรรคแนวสันติ ปี พ.ศ. 2541 เกิด
พรรคสัน ติภ าพ ปี พ.ศ. 2548 เกิด พรรค
สันติภาพไทย และ ปี พ.ศ. 2554 เกิดพรรค
ประชาธรรม แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ

ประชาธิปไตย แต่การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของมุสลิมในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตยอาจ
เป็ นเครื่ องมือเพื่อรักษาสิ ทธิของมุสลิมในแต่ละพื้นที่ได้

ความเข้าใจผิดที่มีต่ออิสลาม = มีความเข้าใจว่าอิสลามคือการใช้ความรุนแรง
และสุดโต่ง แท้จริงแล้วการใช้อาวุธเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อต่อต้านผู้รุกรานที่มี
อาวุธ อิสลามแท้จริงกระจายด้วยหลักการแท้จริงเสียมากกว่า
เมื่อเข้าใจถูกต้อง

พรรคการมุสลิมในปัจจุบัน
พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม

อิสลามกับสันติภาพ = อิสลามหมายถึงสันติและการยอมมอบตัวโดยนอบน้อม นับตั้งแต่การทักทายที่กล่าวว่าขอความสันติสุข
จงประสบแด่ท่าน อีกทั้งยังระบุชัดเจนว่าอิสลามไม่มีการบังคับ พระนามหนึ่งของอัลลอฮฺก็คือผู้ทรงสันติเช่นกัน นักคิดหลายท่าน
เช่น หะซัน อัลบันนา กุบฏบ์ เกาะเราะฎอวียฺ อิสมาอีลลุตฟี ล้วนแล้วแต่สะท้อนแนวคิดอิสลามที่เน้นสันติภาพของมวลมนุษย์
ขณะเดียวกันระบบสากลที่นาไปสู่สันติภาพก็มีในอิสลามเช่นกัน ทั้งระบบสันติภาพเชิงบังคับ การใช้กฎหมาย การสื่อสารเพื่อ
จัดการความขัดแย้ง สันติวิธี และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยความรัก

ภาพที่ 2 สรุ ปทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

81

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยใช้
ระเบี ยบวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษา
แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวคิดสันติภาพและ
สันติ วิธี รวมทั้งแนวทางการสร้ างสันติภาพของพรรคเมืองมุสลิ มในประเทศไทย และเพื่ อถอด
บทเรี ยนการดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. ผู้ให้ ข้อมูล
เกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ ก่อนดาเนิ นการศึกษาผูศ้ ึกษา
ได้ทบทวนข้อมูลเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง สังเกตการณ์ การเคลื่ อนไหวของพรรคการเมื องมุ สลิ มและ
เครื อข่ายของพรรคโดยไม่มีส่วนร่ วม และได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทยโดย
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
มีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
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1. เป็ นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนแล้ว แม้ว่าจะไม่ได้ดาเนิ นกิจกรรมทางการเมืองจนเป็ น
ที่รู้จกั ของคนส่ วนใหญ่ในประเทศก็ตาม
2. พรรคการเมืองที่เป็ นกรณี ศึกษา จะต้องก่อตั้งและบริ หารโดยมุสลิ มทั้งหมด และมีการ
ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบที่มุสลิมสามารถพึงปฏิบตั ิได้
3. กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษา จะต้องมีตาแหน่งอยูใ่ นพรรค หรื อมีขอ้ มูลเพียงพอที่จะ
ถ่ายทอดแนวคิดได้
จากเกณฑ์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาแนวคิดและการดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองของผู ้
ริ เริ่ มก่ อตั้งพรรค ประธานพรรค กรรมการบริ หารพรรค รวมไปถึ งสภาชู รอ(ที่ปรึ กษา)ของ
พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ที่มีท้ งั หมด 3 พรรค คือ พรรคเพื่อ
สันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างพรรคละ 4 คน ได้แก่
พรรคเพื่อสันติ

พรรคภราดรภาพ

พรรคประชาธรรม

1. น า ย ป ร า โ ม ท ย์ ส ม ะ ดี 1. นายอนุ มั ติ ศาสนู ปถั ม ภ์ 1. นายชานนท์ เจะหะมะ
หัวหน้าพรรค
หัวหน้าพรรค
หัวหน้าพรรค
2. น า ย ฮ า นี ฟ ห ย ง ส ต า ร์ 2. ดร.บุญญา หลีเหลด ผูส้ มัคร 2. น า ย อุ ส ม า น ด า โ อ ะ
เลขาธิการพรรค
แบบบัญชีรายชื่อ
เลขาธิการพรรค
3. นายแพทย์อีรฟาน หะยีอีแต 3. นายอิบรอฮีม ยานยา ผูส้ มัคร
เลขาธิ การสถ านวิ จ ั ย แล ะ
แบบบัญชีรายชื่อ
ส่ งเสริ มการเมืองการปกครอง
4. นายแพทย์แ วมาฮาดี แวดา
อิสลาม เครื อข่ายพรรค
โ อ๊ ะ ผู ้ อ า น ว ย ก า ร
4. นายฮาซั น นิ มู ฮ ัม หมัด ที่
โรงพยาบาลฮัม ซะฮฺ เครื อข่ า ย
ปรึ กษาหัวหน้าพรรค
พรรค
ตารางที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

3. นายมะหะมะกอเซ็ง ปูสู
รองเลขาธิการพรรค
4. นายอิ ส กั น ดาร์ ธ ารง
ทรั พ ย์ ประธานมู ล นิ ธิ ฮิ
ลาลอะห์ ม ัร ผู ้ร่ วมก่ อ ตั้ ง
พรรค
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1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
มีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มนักการเมือง
มุสลิมที่อยูใ่ นพรรคการเมืองกระแสหลักและเคยประสบความสาเร็ จในทางการเมือง ซึ่ งได้แก่ กลุ่ม
วะดะห์ เพื่อดูมุมมองที่แตกต่างและสามารถถอดบทเรี ยนให้แก่พรรคการเมืองมุสลิมได้ โดยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มวะดะห์ 5 คน ได้แก่
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางการเมืองที่เคยได้รับ

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรั ฐ สภาและประธานสภาผู ้แ ทนราษฎร, รอง
นายกรั ฐ มนตรี , รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย,
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม, รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นายเด่น โต๊ะมีนา

รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, รั ฐมนตรี ช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุ ข

3. นายอารี เพ็ญ อุตรสิ นธุ์

รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ, รองเลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี , เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
คมนาคม, เลขานุ การรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

4. นายนัจมุดดีน อูมา

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนราธิวาส 4 สมัย

5. นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง1

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดยะลา 2 สมัย
ตารางที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง

1

ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ก่อนที่ท่านจะเสี ยชีวิตในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ด้วยอาการไตวาย
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.1 แบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง เป็ นเพี ย งแนวค าถามตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา โดยจะใช้สัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant
Person) และผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง (Secondary Informant Person)
อย่างไรก็ตาม คาถามหลักของการสัมภาษณ์จะเป็ นคาถามปลายเปิ ดและกาหนดกรอบกว้าง
ของคาถามหลักที่ตอ้ งการหาคาตอบเชิงลึกเอาไว้ ซึ่ งการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะอยูบ่ นฐานของ
คาถามในประเด็นด้านแนวคิดที่นาไปสู่ การตั้งพรรคการเมือง ตลอดจนแนวคิดในการใช้แนวทาง
ทางการเมืองเพื่อนาไปสู่ สันติภาพ และการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของแต่ละพรรค ขณะที่ผใู ้ ห้
ข้อมูลรอง จะเน้นการสัมภาษณ์ เชิ งให้ความเห็ นต่อการทางานของพรรคการเมืองมุสลิ มเป็ นหลัก
โดยที่การสัมภาษณ์มีความยืดหยุน่ ขึ้นอยูก่ บั บทสนทนาระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลและนักวิจยั
2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non Participant Observation) และการบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม (Field Note) โดยแบ่งเป็ นการสังเกตในการทางานพรรคการเมือง เช่น การเปิ ดตัวพรรค
การลงพื้ นที่ ของตัวแทนพรรค เป็ นต้น และการท างานขององค์กรเครื อข่า ยของพรรค เช่ น การ
ทางานของมูลนิธิ เป็ นต้น

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เริ่ ม วิจยั ด้วยการติ ดต่ อขอหนัง สื อราชการว่า ด้วยเรื่ องขอความร่ วมมื อในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่อติดต่อประสานงานและส่ ง
หนังสื อขอความร่ วมมือดังกล่าวไปยังพรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรมเพื่อ
ดาเนินการเก็บข้อมูล ซึ่ งมีวธิ ี การเก็บข้อมูลดังนี้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ทาการศึกษาข้อมูล และ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ของเอกสารเบื้องต้นก่อนมีการลงภาคสนาม โดยการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่ วมจนพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีการเคลื่อนไหวหรื อขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จึงดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และทาการศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหา
เอกสารที่เกี่ ยวข้องเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มีความ
อิ่มตัวเพียงพอต่อการสรุ ปผลการศึกษา
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และได้เริ่ มวิเคราะห์ไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ครบถ้วน ตอบคาถามวิจยั ได้ โดยที่ขอ้ มูลที่ได้มานั้นจะถูกนามาแยกประเภทตามประเด็นของการ
สัมภาษณ์ และจัดหมวดหมู่ไว้เป็ นชุ ดข้อมูลของแต่ละพรรคการเมือง จากนั้นจึงเริ่ มทาการวิเคราะห์
โดยการอธิ บายตามผลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลแล้วสรุ ปเป็ นหลักการ และหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ซึ่ งเป็ นลักษณะการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุ ปเชิงอุปนัย (Induction) หลังจากการเก็บข้อมูล
ในแต่ละพรรคจะทาไปพร้ อมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ความน่ าเชื่ อถื อ
และความถู ก ต้องของข้อมู ล ขณะเดี ย วกันก็ เติ ม เต็ม ในมิ ติที่ ข าดหายให้ข้อมู ลครอบคลุ มในทุ ก
มุมมองมากยิ่งขึ้นจากการลงสนามสัมภาษณ์ผูใ้ หข้อมูลรองในการวิเคราะห์เพื่อเสริ มข้อมูลในการ
ถอดบทเรี ยนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เมื่อนาข้อมูลเหล่านี้ ประกอบกับข้อสังเกตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เชิงทฤษฎีมาวิเคราะห์รวมกันในขั้นสุ ดท้าย ก็จะได้ผลสรุ ปของการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
ความเห็นของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์
จากการเก็บข้อมู ลผ่านการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 17 คน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพรรค
การเมืองมุสลิมที่เป็ นกรณี ศึกษาทั้ง 3 พรรค พรรคละ 4 คน รวมถึงกลุ่มนักการเมืองมุสลิมที่อยูใ่ น
พรรคใหญ่อีก 5 คน เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างและรอบด้านมากขึ้น ประกอบกับการสังเกตการณ์
การดาเนิ นกิจกรรมขององค์กรที่ใช้เป็ นกรณี ศึกษา ในบทนี้ จะอธิ บายถึงผลที่ได้จากการดาเนิ นการ
วิจยั ให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์หลักของงานวิจยั ทั้งนี้ บทนี้ จะแบ่งเป็ นสามส่ วนหลักนั่นคื อ
ส่ วนแรกซึ่ งเกี่ยวข้องกับแนวคิดอิสลามการเมืองจากตัวแทนพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
ตลอดจนความเป็ นมาและการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละพรรค ส่ วนที่สองซึ่ งเกี่ยวข้องกับการ
สร้างสันติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลิม และส่ วนที่สามคือการถอดบทเรี ยน
จากประสบการณ์ ที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทย โดย
เรี ยงลาดับดังนี้ คือ
4.1 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.1.1 ความเป็ นมาและรู ปแบบกิจกรรมของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.1.2 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.2 แนวคิดการสร้างสันติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทย
4.2.1 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพ
4.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพ
4.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้/ปาตานี
4.3 วิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อถอดบทเรี ยนพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.3.1 บทเรี ยนจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.3.2 แนวโน้มในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
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4.1 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.1.1 ความเป็ นมาและรู ปแบบกิจกรรมของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
4.1.1.1 ความเป็ นมาและรู ปแบบกิจกรรมของพรรคเพื่อสั นติ
พรรคเพื่อสันติมีที่มาที่ไปของพรรคคือ เริ่ มต้นจากเดื อนตุลาคม พ.ศ. 2544 ได้ก่อตั้งกลุ่ม
มุสลิมเพื่อสันติ เพื่อแสดงจุดยืนในความถูกต้องในสังคม ประท้วงเหตุอธรรมทัว่ โลกและเรี ยกร้อง
สิ ทธิ อนั พึงได้รับของมุสลิ มและประชาชนชาวไทยทั้งหมด นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมการให้ความรู ้
ความเข้าใจต่อพี่นอ้ งมุสลิม และคนทัว่ ไปในเรื่ องของหลักการศาสนาอิสลาม เพื่อความสมานฉันท์
ในสังคมอีกด้วย
ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้ต้ งั ชมรมคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมุสลิ ม(ฮิมายะห์)ขึ้นมา เพื่อให้การดู แล
สิ ทธิ ของพี่น้องมุสลิ มที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการบริ โภค และช่ วยตรวจสอบสิ นค้าที่มีการ
ละเมิด ปลอมปน สิ นค้าที่มีการรั บรองฮาลาล ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ ไป ถื อเป็ นตลาด
การส่ งออกสาคัญของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม
ในปี พ.ศ. 2551 ได้ต้ งั บริ ษทั TND (ThaiLand News Darusalam) เสมือนหนึ่ งสานักข่าวเพื่อ
ผลิตหนังสื อพิมพ์ไทยแลนด์นิวดารุ สลามและส่ งข่าวทาง SMS เป็ นช่องทางในการสื่ อสารสมาชิ ก
และคนทัว่ ไปเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในสถานการณ์ต่างๆ นามาซึ่ งความปรองดองในสังคม
ต่อมาใน พ.ศ. 2553 มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อามานะฮฺ ข้ ึนมาเพื่อส่ งเสริ มการออมเงิน การใช้จ่าย
การเก็บรักษาเงินตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม และเป็ นการช่วยเหลือกันของสมาชิ ก ระหว่างผูท้ ี่มี
ความสามารถ และผูท้ ี่มีความขัดสน และได้จดทะเบียนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในปี พ.ศ. 2554 เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทางานของกลุ่มมุสลิ มเพื่อสันติ โดยการดู แลสิ ทธิ ของประชาชน ให้ความรู ้ วิจยั
และส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ในการปกครองบ้านเมืองและสังคมทุกระดับ และในปี เดียวกันก็ได้
จดทะเบียนการดาเนินงานด้านการเงินของกลุ่มออมทรัพย์อิสลามอามานะฮฺ เป็ นสหกรณ์อิสลามอา
มานะฮฺ
เมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้ก่อตั้งสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมไวท์แชแนล เพื่อเผยแพร่
ข้อมู ลข่าวสารและรณรงค์ในการทาความดี และสร้ างสันติ สุขในสังคมไทย ในเดื อนกันยายน ปี
เดี ย วกันนี้ ก็ ไ ด้ก่ อตั้ง สถาบัน วิจยั และส่ ง เสริ ม การเมื องการปกครองอิ ส ลาม เพื่ อ ให้ค วามรู ้ ท าง
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วิชาการเกี่ ยวกับการเมืองและการปกครองในอิสลาม จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สู่
สาธารณชนทุ กระดับ ทั้งที่ เป็ นนักการเมื อง บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง และประชาชนทัว่ ไป ต่อมาเมื่ อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ก็ได้จดทะเบียนพรรคการเมืองในนาม ‚พรรคเพื่อสันติ ‛ และส่ งตัวแทน
ลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครั้งแรก(แบบบัญชี รายชื่ อ) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(ดิศส์ ตอเล็บ, 2557: ออนไลน์)
โดยพันธกิจของพรรคเพื่อสันติที่ใช้ในการหาเสี ยงในช่วงของการเลือกตั้งทัว่ ไปเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีดงั ต่อไปนี้
1. สร้างพรรคให้เป็ นสถาบันการเมืองที่มีความมัน่ คง ดาเนิ นงานด้วยคุ ณธรรม และสร้ าง
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ
2. เสริ มสร้างบุคลากรทางการเมืองให้มีความรู ้ความสามารถและมีจริ ยธรรมในการทางาน
3. เสริ ม สร้ า ง และเพิ่ ม ความเข้ม แข็ง ของสาขาพรรค เพื่ อ อานวยประโยชน์ แ ละรั บ ใช้
ประชาชนทุกภูมิภาค
4. ขยายฐานสมาชิก ควบคู่กบั การสร้างความรู ้ความเข้าใจในนโยบายพรรค จิตสานึ ก และ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค
5. ดาเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองเพื่อสร้ างสันติสุขในสังคมไทยทั้งการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงการเลือกตั้ง

ขณะเดียวกันนโยบายที่ใช้ในการหาเสี ยงในช่วงของการเลือกตั้งทัว่ ไปเมื่อวัน 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557 คือ
1. ผลักดันให้ระบบศาลชารี อะฮฺมีผลบังคับใช้ทุกพื้นที่ทวั่ ไป
2. ปกป้ องสิ ทธิ พ้นื ฐานของพี่นอ้ งมุสลิม โดยเฉพาะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุ กเฉิ น ในพื้นที่ชายแดน
ใต้ และสามารถแต่งกายที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา เช่น สวมฮิญาบ ไว้เครา
3. ส่ งเสริ มระบบเศรษฐศาสตร์ อิสลามแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
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4. แก้ปัญหาความยากจน โดยใช้ระบบเศรษฐศาสตร์ ที่ปลอดดอกเบี้ย ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
ประชาชน
5. เร่ งขจัดปั ญหายาเสพติดและอบายมุข
6. ทาหน้าที่ ป ระสานให้ค วามปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ขของคนไทยทุ ก
ศาสนา เพื่อสันติสุขของคนไทย
เนื่ องจากเป็ นพรรคที่ เกิ ดใหม่ โครงสร้ างของพรรคอาจยัง ไม่ มีความชัดเจนมากนัก แต่
พรรคก็มีโครงสร้างคร่ าวๆ ในปั จจุบนั คือ หัวหน้า เลขาธิ การ และกรรมการพรรค ตลอดจนสมาชิก
พรรค ที่เป็ นองค์ประกอบหลัก คณะเดี ยวกันก็มีคณะที่ ปรึ กษาซึ่ งเป็ นฝ่ ายวิชาการของพรรคด้วย
เช่นกัน จากการสัมภาษณ์หวั หน้าพรรคได้ระบุวา่
“พรรคเพื่ อสั นติ ก็จะมี กรรมการพรรค มีนักวิ ชาการที่จะคอยเป็ นที่ปรึ กษา แต่ ด้วยอายุ
พรรคที่ยงั ไม่ นาน เรายังไม่ สามารถที่จะร่ างโครงสร้ างพรรค ให้ มันเป็ นไปตามปั จจัยต่ างๆ
ของพรรคระดับ โลกหรื อระดับประเทศได้ แต่ สิ่ งที่ คิด ว่ าควรไปเป็ นคู่ ขนาน ก็คื อการ
ทางานของผมและนักวิชาการหลายคน ที่อบรมลูกศิษย์ ที่มีอุดมการณ์ แบบนี ้ การติดต่ อกับ
เครื อข่ ายที่เป็ นนักวิชาการทั่วประเทศ นาเสนอแนวคิดของพรรคนี ้ ทาให้ โครงการนีน้ ่ าจะมี
คนสนับสนุน ผู้หลักผู้ใหญ่ และคนรุ่ นใหม่ คนรุ่ นใหม่ ที่ อบรมมาแล้ วพอจะอุ้มพรรคนีไ้ ด้
น่ าจะอยู่ได้ อีก 10-20 ปี พอที่จะให้ การการั นตีได้ อายุคนที่หนุนพรรคนีไ้ ด้ 20-40 ปี ที่จัด
งานอีก 50 ปี ประเทศไทยก็เพื่อแสดงให้ เห็นว่ าเราไม่ ได้ ทางานเพื่อมุสลิมอย่ างที่เขาว่ าอย่ าง
เดียว เราคิดเพื่อประเทศชาติด้วย ให้ สังคมทั้งหมดด้ วยไม่ ใช่ เฉพาะองค์ กรของเราอย่ างเดียว
แม้ อนาคตเราจะไม่ อยู่” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
โดยที่พรรคเพื่อสันติมีการพิจารณาบุคคลที่จะลงสมัครสมาชิ กผูแ้ ทนราษฎร จากบุคคลที่
เห็นด้วยกับนโยบายพรรค และคัดเลือกจากคนที่เคยทางานร่ วมกันมาก่อนในกลุ่มทางานร่ วมด้าน
สิ ทธิ มนุษยชนที่ได้รวมตัวกันทางานก่อนที่จะเข้าสู่ การตั้งพรรคการเมือง ซึ่ งตัวแทนนี้ จะมาจากการ
เสนอชื่อจากสาขาต่างๆ ของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ (ฮานีฟ หยงสตาร์ , สัมภาษณ์, 30 สิ งหาคม 2558)
ในส่ วนกิ จกรรมของพรรคเพื่อสันติ นอกจากจะดาเนิ นการส่ งตัวแทนในการเลื อกตั้งซึ่ ง
พรรคได้ส่งตัวแทนลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครั้งแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่การ
เลือกตั้งในครั้งดังกล่าวจะเป็ นโมฆะแล้ว ในช่วงเวลาปกติทว่ั ไปพรรคได้ดาเนิ นงานเคลื่อนไหวผ่าน
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องค์กรเครื อข่ายอื่นๆ ในมิติต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านวิชาการ กฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน สื่ อ และเศรษฐกิ จ (สรุ ปได้ ดัง ภาพ 3) ซึ่ งมี อ งค์ ก รเฉพาะที่ ท างานในด้ า นต่ า งๆ
ขณะเดียวกันก็ได้เคลื่อนไหวในเชิ งการบรรยายทางศาสนาปลูกฝังศีลธรรมจริ ยธรรมที่ดีของคนใน
สังคมไปพร้อมๆ กัน ฉะนั้นแม้จะไม่รับเลือกตั้งหรื ออยูใ่ นภาวะที่ไม่มีการเลือกตั้ง กิจกรรมอื่นๆ ที่
เป็ นฐานการทางานภายใต้องค์กรเครื อข่ายก็ยงั คงดาเนิ นต่อไป

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมุสลิม

พรรคเพื่อสันติ

สถาบันวิจยั และส่งเสริ มการเมือง
การปกครองอิสลาม

สหกรณ์อิสลามอามานะฮฺ

สถานีโทรทัศน์ White Channel

ภาพที่ 3 เครื อข่ายองค์กรการทางานของพรรคเพื่อสันติ

ขณะที่ งบประมาณสนับ สนุ น การท างานของพรรคจะเน้น มาจากการรั บ บริ จ าคจาก
ประชาชนและสมาชิกพรรคเป็ นหลัก โดยที่ไม่เน้นว่าพรรคจะเป็ นพรรคของนายทุนหรื อของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ยดึ หลักความโปร่ งใสในการทางาน ภายใต้แนวคิดการเมืองสี ขาว

4.1.1.2 ความเป็ นมาและรู ปแบบกิจกรรมของพรรคภราดรภาพ
พัฒนาการการเคลื่อนไหวของพรรคภราดรภาพเริ่ มต้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่ งได้ก่อตั้ง
โรงเรี ยนศาสนู ปถัมภ์ โดยอาจารย์ฮมั ซะห์ อยู่เป็ นสุ ข ปั จจุบนั มี อาจารย์มุสตอฟา อยูเ่ ป็ นสุ ข ดารง
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศาสนู ปถัมภ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการก่อตั้งมูลนิ ธิฮมั ซะห์ โดย
มี อาจารย์มุสตอฟา อยูเ่ ป็ นสุ ข เป็ นประธานมูลนิธิฮมั ซะห์ ภายใต้มูลนิธิฮมั ซะห์มีการดาเนินการใน
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หลายๆ ด้าน อาทิ โรงเรี ยนมูลนิธิฮมั ซะห์บริ บาล เด็กกาพร้ามูลินิธิฮมั ซะห์ กองทุนซากาต โครงการ
ลงทุนบ้านจัดสรร โครงการลงทุนฟาร์ มไก่ เป็ นต้น2
ในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อตั้งสถานี โทรทัศน์ไทยมุ สลิ มทีเอ็มทีวี (TMTV) 24 ชัว่ โมง โดยมี
อาจารย์ฟูอ๊าต อยู่เป็ นสุ ข3 เป็ นผูอ้ านวยการสถานี และได้ก่อตั้งพรรคภราดรภาพในปี พ.ศ. 2556
โดยมี นายทวี ชันเฮม เป็ นหัวหน้าพรรค และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ส่ งตัวแทนลงสมัคร
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ก็ได้ก่อตั้ง TMTV สหคลินิค ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2558 หัวหน้าพรรคภราดรภาพลาออก นายอนุมตั ิ ศาสนูปถัมป์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าพรรคภราดรภาพแทน และในปี เดียวกันก็ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลฮัมซะห์ ที่เขตหนอง
จอก กรุ งเทพฯ มี นายแพทย์ แ วมาฮาดี แวดาโอ๊ ะ (หมอแว) ด ารงต าแหน่ ง ผู ้อ านวยการ
โรงพยาบาลฮัมซะห์ และกาลังสร้างโรงพยาบาลนานาชาติที่จะเปิ ดบริ การในอนาคตต่อไป
ขณะเดียวกัน พรรคภราดรภาพใช้กติกาที่สภาอุลามาอฺ ได้กาหนดไว้ ฉะนั้นนักการเมืองของ
พรรคจึงต้องดาเนินการภายใต้การดูแลของสภานี้ ซึ่ งประกอบไปด้วยคนที่มีความเข้าใจในคุณธรรม
จริ ยธรรมตามหลักคาสอนของศาสนาอิสลาม (อนุ มตั ิ ศาสนู ปถัมภ์, สัมภาษณ์ , 7 เมษายน 2558)
โดยที่ตวั แทนของพรรคที่คดั เลื อกนั้นจะใช้วิธีการชู รอหรื อการปรึ กษาหารื อจากสภาอุลามาอฺ แล้ว
เลือกคนที่เหมาะสมมา (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) โดยมีปรัชญาของพรรคที่
เน้นการพัฒนาคน ให้มีความเป็ นดีอยูด่ ี ใกล้ชิดกับพระเจ้า และให้คุณธรรมนาการเมือง (บุญญา หลี
เหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
โครงสร้างการทางานของพรรคในปั จจุบนั มีคณะกรรมการชูรอ(ที่ปรึ กษา)โดยในช่วงแรก
ที่ก่อตั้งพรรคประกอบด้วย อาจารย์มุสตอฟา อยู่เป็ นสุ ข ดารงตาแหน่ งประธานสภาชู รอ อาจารย์
ยูซุฟ พงษ์กาวี ดารงตาแหน่งรองประธานฯ อาจารย์ซิดดิ๊ก มูฮมั หมัดสอิ๊ด ดารงตาแหน่งโฆษกสภาชู
รอ พร้ อ มด้วยอาจารย์อ ับ ดุ ล ราซัค หมี น ยะลา ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั ตาแหน่ ง ต่ า งๆ อยู่ใ นช่ วงของการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและบางท่ า นได้ล าออกไปแล้ว นอกจากนั้น ยัง มี นัก วิ ช าการมุ ส ลิ ม
ผูท้ รงคุณวุฒิในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ขณะเดียวกันในส่ วนของการบริ หารพรรคมีหวั หน้าพรรค
2 ในช่วงปลายปี

พ.ศ. 2558 หลายๆ โครงการของมูลินิธิฮมั ซะห์ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สอบสวนกรณี มีผเู ้ สี ยหายไป
ร้องเรี ยนเรื่ องการระดมเงินร่ วมลงทุนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TMTV และการดาเนินงานของมูลนิธิฯ อาจเข้าข่ายแชร์ ลูกโซ่
3 อาจารย์ฟูอ๊าต อยู่เป็ นสุ ข ได้ลาออกจากจากตาแหน่ งผูอ
้ านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิมทีเอ็มทีวี (TMTV) 24 ชัว่ โมง
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อไปประกอบธุ รกิจส่ วนตัว โดยมี อาจารย์มุสตอฟา อยู่เป็ นสุ ข รับหน้าที่ดูแลงาน
ผูอ้ านวยการสถานีฯ ชัว่ คราว
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เลขาธิ การ และกรรมการพรรค และส่ งตัวแทนลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครั้งแรก เมื่อ
ต้นปี 2557 ก่อนที่การเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวจะเป็ นโมฆะ
นโยบายส าคัญ 5 ด้า นของพรรคภราดรภาพ (พรรคภราดรภาพ 2556,
ประกอบด้วย

ออนไลน์ )

1. ด้ านการเมืองการปกครอง
1.1 ยึดมัน่ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
1.2 เชื่ อมัน่ หลักคุ ณธรรมนาการเมื อง นัก การเมื องต้องมี คุณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ดาเนินงานการเมือง
1.3 การดาเนิ นงานทางการเมืองของนักการเมือง ต้องมุ่งรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ
เป็ นเป้าหมายสาคัญ
1.4 สิ ท ธิ เสรี ภ าพและสิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ข องประชาชนชาวไทยทุ ก หมู่ เหล่ า จะต้อ งได้รั บ การ
ปกป้ องและคุม้ ครองอย่างเสมอภาค
1.5 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและการใช้กฎหมายจะต้องมีความเป็ นธรรมและยุติธรรม
1.6 ส่ งเสริ มการกระจายอานาจให้องค์กรการปกครองท้องถิ่ นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจใน
กิจการของท้องถิ่นตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชน ในท้องถิ่ นโดย
ไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
1.7 การฉ้อราษฎร์ บงั หลวงทุกรู ปแบบจะต้องถูกขจัดอย่างจริ งจังและเด็ดขาด
1.8 การก่อการร้ าย และการใช้ความรุ นแรงทุกรู ปแบบจะถู กต่อต้านขัดขวางและลงโทษ
ตามกฎหมาย
2. ด้ านเศรษฐกิจ
2.1 คนไทยทุกคนจะต้องมีหลักประกันพื้นฐานในการดารงชี วิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัย
ด้านอาหาร ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม การรักษาสุ ขภาพ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2.2 ผูอ้ ยูใ่ นวัยทางาน จะต้องมีหลักประกันด้านอาชีพและการมีงานทา
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2.3 อาชี พและธุ รกรรมทุกประเภทที่ขดั ต่อหลักศาสนาและหลักจริ ยธรรม จะไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มและจะต้องขัดขวางให้เหลือน้อยที่สุดหรื อหมดไป
2.4 เสริ มสร้ างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จอย่างทัว่ ถึงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคมนาคมทุกระบบ การขนส่ ง แหล่งน้ าทางการเกษตร
2.5 ส่ งเสริ มการลงทุนของคนไทยที่มีศกั ยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
2.6 ส่ ง เสริ ม วิ ส ากิ จ ชุ ม ชนทุ ก ระดับ โดยให้ มี ส ถาบัน การเงิ น ที่ ป ลอดดอกเบี้ ย ให้ ก าร
สนับสนุน
2.7 สร้ างกลไกลการช่ วยเหลื อคนจนโดยทาความมัง่ มีของคนรวยมาเกื้อกูลคนจนเพื่อการ
อยูร่ วมกันอย่างปกติสุข
3. ด้ านการศึกษา
3.1 เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช่
จ่าย
3.2 รัฐจะต้องให้บริ การทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเสี ยค่า
ใช่จ่ายน้อยที่สุด
3.3 หลักสู ตรการศึกษาทุ ก ระดับจะต้องมีวิชาด้านศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณธรรมและจริ ยธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3.4 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นครุ บ าอาจารย์ท างด้า นวิชาชี พ และสถานะทางสั ง คมให้เป็ น
แบบอย่างที่ดีของนักเรี ยน นักศึกษา และสังคม
3.5 รัฐจะต้องจัดให้มีการผลิ ตตารา หนังสื อวิชาการทุกระดั บเพื่อบริ การอย่างทัว่ ถึ งโดย
จาหน่ายในราคาถูก
3.6 รัฐจะต้องกากับดูแลการจัดการศึกษาของภาคเอกชนเพื่อมุง้ เน้นการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษย์และสังคมเป็ นสาคัญมิให้แสวงหากาไรเกินควร
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3.7 รัฐจะต้องส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึง
3.8 รั ฐจะต้องให้ก ารส่ ง เสริ ม และอุ ดหนุ นการจัดการศึ ก ษาศาสนาของเอกชน องค์ก าร
เอกชน องค์กรศาสนา เพื่อเสริ มสร้างศาสนิกชนที่ดี
4. ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 สนับ สนุ น การน าหลัก ธรรมของศาสนามาใช้เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและพัฒ นา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
4.2 ส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
4.3 ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นองค์ก รศาสนาและผูน้ าองค์กรศาสนาให้มี บ ทบาทในการ
เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ประชาชนและสังคม
4.4 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ดา้ นสิ ทธิ เสรี ภาพในการนับถือศาสนาและการให้เกียรติซ่ ึ งกันและ
กันระหว่างศาสนิกชนที่มีความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาแตกต่างกัน
4.5 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และค่านิ ยมอันดี งาม
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้ านการต่ างประเทศ
5.1 ส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี และความร่ วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
สมาชิ กองค์การความร่ วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation OIC) และสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
5.2 ส่ ง เสริ ม การค้า การลงทุ น และการท่ องเที่ ย วกับ นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ประเทศสมาชิกประชาคม (ASEAN) และประเทศสมาชิกองค์การความร่ วมมืออิสลาม (OIC)
5.3 ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษย์ชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และตาม
พันธกรณี ได้กระทาไว้กบั นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ”
ในการดาเนิ นงานอื่ นๆ ที่ อยู่ภายใต้ก ารทางานของพรรค ก็จะขับเคลื่ อนงานสั งคมผ่า น
มูลนิ ธิฮมั ซะห์ เพื่อช่ วยเหลื อเด็กกาพร้ าและคนยากจน ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุ ขภายใต้
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โรงพยาบาล และพัฒนาการศึ กษาผ่านโรงเรี ย น ขณะเดี ย วกันก็มีช่ องที วี TMTV ที่ใช้เพื่อการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวทางหลักการคาสอนของศาสนาอิสลามให้เกิ ดการแผ่กระจายมากยิ่งขึ้น (อนุ มตั ิ
ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558) ซึ่ งการทางานเป็ นเครื อข่ายในหลากหลายมิติน้ ี (ดูภาพ 4)
ทาให้การทางานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของพรรคดาเนินได้ต่อไป

มูลนิธิฮมั ซะห์
พรรคภราดรภาพ

โรงเรี ยน

สถานีโทรทัศน์

ศาสนูปถัมภ์

TMTV

โรงพยาบาล
ฮัมซะห์

ภาพที่ 4 เครื อข่ายองค์กรการทางานของพรรคภราดรภาพ
4.1.1.3 ความเป็ นมาและรู ปแบบกิจกรรมของพรรคประชาธรรม
พรรคประชาธรรมมีพฒั นาการการทางานมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ซึ่ งได้ก่อตั้งองค์กรภาค
ประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิ จพอเพียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการก่อตั้งมูลนิ ธิฮิลาลอะห์มรั ขึ้นมาโดยตัวย่อว่า ฮ.ม. เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า HILAL AHMAR FOUNDATION ย่อว่า
H.A.F เรี ยกเป็ นภาษาอาหรับว่า  جمعية الهـل األحـمـرโดยมี นายอิสกันดาร์ ธารงทรัพย์ อดีตประธาน
กลุ่ มนักศึ กษาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หรื อ PNYS ในช่ วงปี พ.ศ. 2527 ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารมูลนิธิ
ในปี พ.ศ. 2554 ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาในนาม พรรคประชาธรรม โดยชู ความเป็ น
พรรคมลายู เป็ นพรรคของชาวมลายู โดยเน้นพื้นที่ฐานเสี ยงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายอิส
กันดาร์ ธารงทรัพย์ เป็ นแกนนาคนสาคัญในการก่อตั้งพรรค และมีนายมุคตาร์ กีละ อดีตเลขาธิ การ
พรรคสันติภาพไทยดารงตาแหน่งหัวหน้าพรรค ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้ส่งตัวแทน
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ลงสมัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นครั้งแรก ในระบบบัญชี รายชื่ อ 25 คน และในระบบเขตส่ ง
ผูส้ มัครลงครบทุกเขต 3 จังหวัด ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส และอีก 1 เขตที่จงั หวัดสตูล แต่ไม่มีผูท้ ี่
ได้รับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ในปลายปี เดี ยวกัน นายมุคตาร์ กี ละ ถู กลอบสังหาร
เสี ยชีวิต แต่พรรคประชาธรรมออกแถลงการณ์ที่จะต่อสู ้บนเส้นทางการเมือง ซึ่ งเป็ นแนวทางแห่ ง
สันติวิธีต่อไป โดยมี นายมูฮามัด หะยีแวฮามะ ดารงตาแหน่ งหัวหน้าพรรค ต่อมาในปี พ.ศ. 2556
หัวหน้าพรรคลาออก นายชานนท์ เจะหะมะ ดารงตาแหน่ งหัวหน้าพรรคประชาธรรมแทน และ
เดื อนกุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้ส่งตัวแทนลงสมัครสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรอี กครั้ ง ก่ อนที่ การ
เลือกตั้งในครั้งดังกล่าวจะเป็ นโมฆะ
โดยพรรคประชาธรรมมีพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ในปี ค.ศ. 2020 คือ 1. สังคมแห่ งคุ ณธรรม
และวิ ท ยปั ญญา 2. ปลอดยาเสพติ ด และ 3. ด ารงรั ก ษาไว้ ซ่ ึ งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ในขณะที่ นโยบายของพรรคประชาธรรมมี อยู่ 5 ด้า น
ดังต่อไปนี้
1. ด้ านสั งคม
1.1 จัดตั้งศูนย์พฒั นากระบวนการฟื้ นฟูและเยี่ยวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากยาเสพติดระดับ
ตาบล
1.2 ดารงอัตลักษณ์ความเป็ ยมลายูมุสลิมในสังคมไทยอย่างมีศกั ดิ์ศรี
1.3 ส่ งเสริ มให้แต่ละศาสนิ กได้ใช้ชีวิตด้วยความเอื้ออาทรและเคารพในอัตลักษณ์ ซ่ ึ งกัน
และกัน
1.4 ร่ ว มมื อ กับ ทุ ก ภาคส่ ว น ผลัก ดัน และรณรงค์ใ ห้ สั ง คมจัง หวัด ชายแดนภาคใต้เ ป็ น
แบบอย่างในการดาเนิ นชี วิตตามวิถีทางศีลธรรมที่ดีงานบนพื้นฐานของการเคารพอัต
ลักษณ์ซ่ ึ งกันและกัน
1.5 พรรคประชาธรรมมี ค วามมุ่ ง มั่น สนับ สนุ นและร่ วมมื อ กับ ทุ ก ภาคส่ วนในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติภาพและความสงบสุ ขด้วยวิถีทางแห่ งสันติวิธีและวิถีทาง
ประชาธิปไตย
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1.6 ผลักดันให้ประชาชนที่ ถูกดาเนิ นคดี ความมัน่ คงให้ได้รับความยุติธรรมตามหลักนิ ติ
ธรรมอย่างแท้จริ ง
1.7 ผลักดันให้มีการปรับปรุ งรถไฟสายสุ ไหงโก-ลก – หาดใหญ่
1.8 ผลักดันให้คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดจัดตั้งกองทุนซากาต
1.9 ผลักดันให้คณะกรรมการอิสลามรายงานผลการบริ หาร พร้อมทั้งแสดงบัญชี ทรัพย์สิน
และหนี้สินปี ละครั้ง
1.10 ผลักดันให้พ้นื ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีระบบบริ หารจัดการด้านการปกครองให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่
1.11 ผลักดันให้คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดเป็ นองค์กรคณะพิจารณาวินิจฉัยข้อ
พิพาทเกี่ยวกับมรดกและครอบครัว
1.12 ผลักดันให้คณะกอฎีมีอานาจทางกฏหมายเพื่อพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก
1.13 ผลักดันให้มีคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศาสนา
2. ด้ านการศึกษา
2.1 ผลักดันการศึกษาสามัญควบคู่ศาสนา และจริ ยธรรมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและพัฒนาสถานภาพครู สอนศาสนา
2.3 ส่ งเสริ มผลัก ดันให้เยาชนสามารถเข้าถึ งการสื่ อสารเพื่อการศึก ษาที่ทนั สมัย ได้ด้วย
ตัวเอง
3. ด้ านสิ่ งแวดล้อมและการท่องเทีย่ ว
3.1 จัดตั้งองค์ก รมหาชนเพื่ อทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3.2 ร่ วมมือประสานทุกภาคส่ วนให้เกิ ดการรณรงค์อนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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3.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เคารพต่อความหลากหลายของวิถี
ชีวติ ซึ่ งกันและกัน
3.4 ผลักดันและร่ วมมื อกับองค์กรที่เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
ระดับต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างและพื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. ด้ านสาธารณสุ ข
4.1 ผลักดันให้สถานบริ การสาธารณสุ ขระดับต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการคลอดโดยแพทย์หญิง
5. ด้ านการเมือง
5.1 พรรคประชาธรรมมี ค วามมุ่ ง มั่นสนับ สนุ น และร่ ว มมื อกับ ทุ ก ภาคส่ วนให้จ ัง หวัด
ชายแดนภาคใต้เกิ ดสันติ ภาพและความสงบสุ ขด้วยวิถีทางแห่ งสันติวิธี และวิถีแห่ ง
ประชาธิปไตย
นอกจากนี้ พ รรคประชาธรรมมีส ภาที่ปรึ ก ษา 250 คน ซึ่ งท าหน้าที่เลื อกผูท้ ี่ จะลงสมัคร
เลื อกตั้ง (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์ , 12 สิ งหาคม 2558) ด้วยกับนโยบายที่เน้นให้เห็ นว่าพรรค
ประชาธรรมเป็ นของคนรากหญ้า มีรากหญ้าเป็ นฐาน เวลาปราศรัยก็บอกตลอดเวลาว่า เป็ นพรรค
รากหญ้าที่มีฐานของปั ญญาชนหนุ นเสริ ม (อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
ตลอดจนการวางนโยบายก็อยูบ่ นฐานของความต้องการของประชาชน
“นโยบายของพรรคเราเปลี่ยนไปตามความต้ องการของประชาชน เพราะตอนก่ อตั้งพรรค
เราก็ถามประชาชน เช่ น ประชาชนอยากให้ เราเล่ นเรื่ องราคายาง เราก็จะเล่ นเรื่ องยาง เพราะ
เราอาสามาเป็ นปากเสี ยงของประชาชน เราไม่ ได้ ทาเพื่ อตัวเอง แต่ เราต้ องอยู่ในกฎหมาย
กาหนดแค่ นั้นเอง” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ในระยะเวลาที่ผา่ นมา พรรคประชาธรรมจัดอบรมสมาชิกมาแล้วหลายพันคน การอบรมได้
อธิ บายขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คนอื่ นที่ ไ ม่ใช่ มุสลิ มยอมรั บได้ ไม่กลัวอิ สลาม จะนาเสนอรู ปแบบ
เนื้อหาการเมืองอิสลามอย่างไรให้คนอื่นยอมรับ เพราะถ้าคนมุสลิมยังไม่เข้าใจการเมืองของอิสลาม
เราก็ทาได้แค่เรี ยกร้ องอยากจะให้เกิ ด แต่ความปรารถนากับความเป็ นจริ ง ไม่มีวนั จะสอดคล้อง
ต้องกันได้ (อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)

99
พรรคได้ทางานไปพร้ อมกับมูลนิ ธิฮิลาลอะห์มรั และองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ ภาพ
และเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการทางานลงพื้นที่พบปะและให้ความรู ้แก่ประชาชน ซึ่ งพรรคมองว่า
สังคมมุ สลิ มในประเทศไทยยังไม่เข้าใจว่าการผสมผสานการทางานมูลนิ ธิฯ ที่ทางานเกี่ ยวกับสา
ธารณกุ ศ ลกับ เรื่ องการเมื องนั้น มี เป้ า หมายมี จุดเดี ย วกันคื อสั ง คมและประชาชน แต่ เป็ นเรื่ องที่
สังคมไทยยังไม่ยอมรับ “สังคมไทยยังแยกระหว่างการทางานการเมืองกับการทางานสาธารณกุศล
หรื องานป้ องกันสาธารณภัยไม่ได้ เพราะสังคมไทยมีความเชื่ อว่า นักการเมืองเป็ นคนไม่ดี ส่ วนการ
ทาสาธารณกุศลเป็ นเรื่ องของคนดี ในความเป็ นจริ งแล้ว ในยุโรป ในอเมริ กา องค์กรการกุศลหรื อ
มูลนิ ธิบางแห่ งจะเดินไปด้วยกันกับการเมือง หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นมูลนิ ธิของพรรคการเมืองก็วา่ ได้”
(อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
“มูลนิธิฮิลาลอะห์ มรั กับพรรคประชาธรรมคือคนเดียวกัน แต่ เราทามูลนิธิมาสิ บกว่ าปี เราไม่
มีอ านาจอะไรเลย เราจึ ง จ าเป็ นต้ อ งก็ตั้ ง พรรคการเมื อ ง จุ ด ประสงค์ ก็เ พื่ อ ช่ วยเหลื อ
ประชาชน เหมือนๆ กัน” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)

มูลนิธิฮิลาลอะห์มรั

พรรคประชาธรรม

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 5 เครื อข่ายองค์กรการทางานของพรรคประชาธรรม
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4.1.2 แนวคิดอิสลามการเมื องของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
4.1.2.1 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคเพื่อสั นติ
พรรคเพื่อสันติก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยพัฒนามาจากฐานคิดหลักคือ การมีส่วนร่ วมของ
มุสลิมในทางการเมือง ที่เป็ นสิ่ งที่ไม่แยกออกจากเรื่ องราวของศาสนา จากมุมมองของแนวคิดแบบ
อิสลาม การเมืองกับศาสนาเป็ นเรื่ องที่สามารถไปด้วยกันได้ ขณะเดียวกัน สมาชิ กพรรคก็ตระหนัก
ว่าการเคลื่ อนไหวในมิติของประชาชนหรื อเอกชนไม่เพียงพอ จึงพยายามศึกษาการเคลื่อนไหวใน
ต่างประเทศ และพบตัวอย่างหนึ่ ง ในการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ คือ การเคลื่อนไหวของพรรคกรี น
พีซของเยอรมันและหลายประเทศในยุโรป โดยที่พรรคนี้ เป็ นพรรคที่ เรี ยกร้ องรั กษาสิ่ งแวดล้อม
ช่วงแรกก็เคลื่อนไหวด้วยการประท้วง เช่น เรื อปล่อยน้ ามันทิ้งในทะเลก็ประท้วง เผาป่ าก็ประท้วง
แต่เริ่ มรู ้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่จริ งใจจึงตั้งพรรคเข้าร่ วมรัฐบาล ช่วงแรกได้ผแู ้ ทนราษฎร 3-4 คน ต่อมา
จึ งมี รัฐมนตรี ในรั ฐบาล และเกิ ดกระทรวงรั กษาสิ่ งแวดล้อม นี่ คือความสาเร็ จในอุ ดมการณ์ ของ
พรรค ซึ่ งได้บรรลุเป้ าหมายของการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในมิติของการบริ หารบ้านเมือง โดยไม่
จาเป็ นต้องเรี ยกร้องต่อผูแ้ ทนราษฎร ล่ารายชื่ อ หรื อประท้วงหน้าทาเนี ยบ เพราะมีคนของตนเองอยู่
ในทาเนียบ “พรรคเพื่อสันติจึงคิดเช่นเดียวกันว่าปั ญหาต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวกับมุสลิมจะต้องมีคน
มาจัดการและจะต้องอยู่ในฝ่ ายของบริ หาร เพื่อที่ จะนาความเดื อดร้ อนของประชาชนไปบอกกับ
ผูใ้ หญ่ของบ้านเมือง” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
พรรคเพื่อสันติ ต้ งั ขึ้ นมาด้วย 3 เป้ าหมาย นั่นคื อ 1. เป็ นพรรคที่กรรมการบริ หารที่เป็ น
มุสลิ ม 2. ออกนโยบายโดยคณะกรรมการที่ เป็ นมุสลิ มทั้งหมด และ 3. มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อน แก้ไขปั ญหาในสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามนโยบายที่ได้แถลงในช่วงตั้งพรรคและช่วง
หาเสี ยง (ก่อนการรัฐประหาร 2557) ไม่ว่าจะเกี่ ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิ จ แต่โดยหลักแล้ว
พรรคมองว่า มุสลิมและอิสลามไม่ควรที่จะอยูใ่ นบ้านเมืองนี้ ในสภาพที่ขอความคุม้ ครอง เรี ยกร้อง
ว่าถูกรังแกอย่างเดียว แต่อาจจะต้องไปอยูแ่ นวหน้า กล่าวถึงอารยธรรมอิสลาม และนามาเป็ นส่ วน
หนึ่งของการพัฒนาประเทศไทย (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม 2558; ฮานีฟ หยงสตาร์ ,
สัมภาษณ์, 30 สิ งหาคม 2558)
“เราสามารถพัฒนาบ้ านเมืองได้ ถ้ามีการเมืองที่สะอาด มีนักการเมืองที่มีศีลธรรม
และใช้ การปกครองในแบบระบอบของอิ ส ลาม ซึ่ ง จะพู ด ถึ ง การปฏิ รู ป กฎหมายของ
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บ้ านเมื อง เพื่ อสนองความต้ องการของเราในเรื่ องนี ้” (ปราโมทย์ สมะดี , สัมภาษณ์ , 13
มีนาคม 2558)
“อารยธรรมอิ สลามสามารถทาให้ ประเทศมีความรุ่ งเรื อง เราจะไม่ อ้างมาเลเซี ย
หรื อสิ งคโปร์ แต่ ในมุม มองส่ วนตัว อย่ างน้ อยไม่ ได้ มองว่ ามาเลเซี ยเจริ ญเพราะอิ สลาม
เพราะเขาไม่ ได้ เอาอิ สลามมาชูให้ ชัดเจน แต่ ที่อ้างได้ กค็ ื อประเทศตุรกี แม้ ว่ าตุรกีจะไม่ ได้
ผลักดันให้ ศาสนาอิสลามเป็ นนโยบายแห่ งชาติในแนวหน้ า แต่ กร็ ้ ู กันว่ าเขาอยู่ในบรรยากาศ
ที่ยากลาบาก และฐานของเซคคิ วล่ าร์ ทาให้ เคลื่ อนไหวยาก เขาก็เลยเดิ นไปตามขั้นตอน
(ของประชาธิ ปไตย) ประเทศไทยเองเราก็ร้ ู สึ กว่ าเราจะต้ องไปตามขั้นตอนในการนาเสนอ
อิ สลาม อคติ ที่มีอยู่แล้ วเราปฏิ เสธไม่ ได้ แต่ จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการให้ การศึ กษาเรี ยนรู้ ”
(ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
ขณะเดี ยวกัน พรรคได้รับอิ ทธิ พลในการตั้งพรรคการเมื องมาจากนักวิชาการมุ สลิ มที่ ว่า
อิสลามครอบคลุมทุกอย่าง แต่ในยุคปั จจุบนั ต้องอาศัยประสบการณ์หรื อกรณี ศึกษาที่สามารถนามา
อ้า งอิ งได้ โดยเฉพาะเมื่ อต้องอธิ บ ายกับคนที่ ไม่ ใช่ มุส ลิ มแล้วจะต้องมี แหล่ งอ้างอิ ง ที่ ไ ด้รับการ
ยอมรับ เช่น อาจต้องใช้ตวั อย่างของชาวยุโรปอย่างประเทศเบลเยี่ยม ซึ่ งมีพรรคอิสลาม (Islamic
Party) โดยมีอุดมการณ์ ของพรรคที่ประกาศอย่างเป็ นทางการว่าจะพยายามเสนอให้กฎหมายของ
เบลเยี่ยมมีความสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่ งพรรคก็ได้รับเลือกเป็ นผูแ้ ทนราษฎร
สองคน และได้ออกแถลงการณ์ ผา่ นสื่ อมวลชนว่าหากกฎหมายทุกมาตราที่จะออกจากสภาไม่ตรง
กับอิสลาม ก็จะคัดค้าน เป็ นต้น ในการปกครองแบบประชาธิ ปไตยโดยผ่านพรรคการเมืองเช่นนี้ ใน
เมืองไทยยังไม่สามารถเห็นได้ และบริ บทในไทยก็อาจยังไม่เอื้อให้มีเสรี ภาพทางการเมือง ประกอบ
กับบริ บทที่มีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาของชนกลุ่มใหญ่ จึงอาจทาให้สังคมพุทธซึ มซับไปในสังคม
มุสลิม
“(แต่ ) เมื่อโต๊ ะครู บ้านเราตั้งพรรคการเมื องแล้ วเริ่ มเคลื่ อนไหวก็โดนโจมตีเยอะ
เพราะเขาอ้ างว่ าการเมืองสกปรก” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
อย่างไรก็ตาม เหตุ ผ ลที่ พรรคเพื่ อสันติ ไ ม่ไ ด้ใ ช้ค าว่า อิ ส ลามหรื อมุ ส ลิ ม ทั้ง ที่ เป็ นพรรค
การเมืองอุดมการณ์ อิสลาม ซึ่ งได้เสนอไว้ในงานเปิ ดตัวพรรคใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , 16
พฤศจิกายน 2556 (สังเกตการณ์ ) ว่าเป็ นเพราะต้องการสื่ อให้คนทัว่ ไปได้เห็ นว่าพรรคเพื่อสันติ
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ไม่ไ ด้ทางานให้กบั เฉพาะมุ ส ลิ ม เท่า นั้น พรรคยังมุ่ง หวัง ให้มี องค์กรทางการเมื องที่ สามารถร่ า ง
นโยบายได้โดยปราศจากอิทธิ พลของนายทุน ตลอดจนแสดงให้เห็ นว่าระบบการปกครองอิสลาม
ไม่ใช่เรื่ องที่น่ากลัว เพราะหลายพื้นที่ทว่ั โลกก็เริ่ มเปิ ดพื้นที่ในการใช้แนวทางอิสลามเป็ นทางเลือก
โดยเฉพาะเรื่ องของการเงิ นและเศรษฐกิ จ และตราบใดที่ไม่นาศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติที่
รวมมิติทางการเมืองด้วยแล้วนั้น สังคมก็ยงั ไม่ดีข้ ึนจากที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั

อิสลามกับประชาธิปไตย
พรรคเชื่ อว่าระหว่างอิสลามกับประชาธิ ปไตยไม่ได้มีขอ้ ขัดแย้งถึ งขั้นที่ไม่สามารถหาจุ ด
ร่ วมที่มีต่อกันได้ โดยเฉพาะหากมองจากพื้นฐานทางธรรมชาติของคนไม่ว่าจะศาสนาใดๆ ก็ย่อม
เป็ นสัตว์การเมืองและมีความต้องการในการมีส่วนร่ วมต่อสังคม รวมไปถึงความพยายามที่จะทาให้
สังคมนั้นอยูบ่ นฐานของความดี และห่างไกลจากความชัว่ ร้ายต่างๆ จุดร่ วมนี้ เป็ นจุดร่ วมที่มนุ ษย์ทุก
คนมีร่วมกัน และการมีผปู ้ กครองที่เข้ามาปกครองก็ยอ่ มต้องคานึงถึงประเด็นนี้
“ระหว่ างอิ สลามและประชาธิ ปไตย ไม่ มีปัญหาใดๆ เลย ในทางคุณธรรม จริ ยธรรม เรา
ต้ อ งเข้ า ใจในธรรมชาติ สิ่ งที่ ม าจากรากเหง้ า ในหั ว ใจของคน จะมี วั ฒ นธรรมและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื ้น ฐานธรรมชาติ ข องหั ว ใจคนที่ จ ะมี ส่ วนร่ วม ซึ่ ง การเริ่ มต้ น ในการใช้
คุณธรรมตรงนีเ้ ราจะใช้ จุดเริ่ มต้ นของจุดร่ วมที่ตรงกันก่ อน ความดีความชั่วที่เป็ นที่ยอมรั บ
ในสังคม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยอมรั บและเป็ นกฎเกณฑ์ เดียวกัน ไม่ ว่าจะเป็ นอิสลาม พุทธ คริ สต์ สิ่ ง
ที่ทุกฝ่ ายยอมรั บกันเช่ น ความรั งเกียจและความคิ ดที่ว่าการฉ้ อโกงเป็ นสิ่ งที่ ผิดอย่ างมหั นต์
ทุกคนทุกศาสนายอมรั บตรงกัน และเรื่ องการกินเหล้ า การผิดประเวณี เรื่ องพวกนีจ้ ะต้ อง
ทาให้ ชัดเจน...เรามองเห็ นช่ องทางว่ าจะสามารถคุยให้ ทุ กฝ่ ายยอมรั บหรื อมองเห็ นพ้ อง
ร่ วมกันได้ ” (อิรฟาน หะยีอีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรคเพื่อสั นติ มองว่า มี สองประเด็นที่ ทาให้เกิ ดความสับสนใน
สังคมมุสลิ ม ด้านหนึ่ งเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อีกด้านจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของประชาธิ ปไตย
ในด้านศาสนาอิสลามคนมุสลิ มหรื อไม่ใช่ มุสลิมมักจะมองอิสลามด้วยแว่นตาของวัฒนธรรมหรื อ
อารยธรรมอื่น ซึ่งอารยธรรมอื่นจะแยกศาสนาออกจากการเมืองจนกลายเป็ นโครงสร้างทางความคิด
ที่ซึมซับเข้ามาในอารยธรรมของอิสลามมาแล้วหลายศตวรรษ เมื่ออยูใ่ นสังคมที่แยกศาสนาออกจาก
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โลกจึงมองอิสลามด้วยสายตาที่แปลกแยกว่าทาไมถึงนาศาสนามาเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ศาสนา
อิสลามโดยหลักการหรื อเนื้อหาของตัวบทไม่มีการแยกระหว่างศาสนาและการเมือง
“ชาวบ้ านถามเราว่ าในสมัยศาสนทูตมุฮัมหมัด เรารั กใครที่สุดในอิสลาม ใครเป็ นแบบอย่ าง
ใครเป็ นผู้นา ใครเป็ นแม่ ทั พ ใครเป็ นผู้พิ พ ากษา ใครเป็ นผู้ปกครอง คาตอบไม่ มีความ
ขัดแย้ งเลย ถ้ าถามอีก ศาสนทูตเป็ นสามีไหม เป็ นเพื่อนไหม ศาสนทูตเป็ นคนเยี่ ยมคนป่ วย
ไหม ศาสนทูตเป็ นหมอหรื อไม่ และพระเจ้ าบอกในอัลกุรอานว่ าสิ่ งที่ศาสนทูตนาเสนอ เรา
ต้ องปฏิ บัติตาม ทั้งที่มีในอัลกุรอานและฮาดีษ ” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม
2558)
ฉะนั้น หากมองบนฐานคิดเช่นนี้ แล้ว ตัวบทหลักฐานในอิสลามไม่มีความขัดแย้งและเป็ น
เอกฉันท์ ระหว่างขอบเขตของการเมืองและศาสนา แต่การขาดการศึกษาทาให้อิสลามถู กบิดเบือน
ระบบคิ ดแบบเซคคิ วล่ า ร์ ท าให้สั ง คมทัว่ ไปมองว่า สถาบันศาสนาเป็ นตัวปั ญหาต่ อระบอบการ
ปกครอง ไม่ให้นกั การศาสนาเข้ามามีส่วนในการเมือง “บางที่สนับสนุนให้ละหมาด ให้งบประมาณ
แต่อย่ามายุ่งเกี่ ยวกับการเมื อง แน่ นอนคนส่ วนมากในสังคมไม่ใช่ นกั ศาสนา เมื่อเขาเห็ นแนวคิ ด
แบบนี้ ก็มองว่าไม่ใช่สิ่งที่มาจากศาสนา และนักบริ หารก็ไม่ชอบให้โต๊ะครู มายุง่ เกี่ยวกับการเมือง”
(ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
“ในอุดมคติของมุสลิม ปั ญหาทุกปั ญหาในโลกนีท้ ี่เรากาลังข้ ามประเด็นหนีมัน และกาลัง
หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ขที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารกลับมาสู่ มิ ติของศาสนาของพระเจ้ า หมายถึ งเราก าลังหลง
ประเด็น เรากาลังปกครองผิ ดรู ปแบบของชารี อะห์ ทุกสิ่ งทุกอย่ างในโลกนีเ้ ป็ นอิ สลาม
ทั้งหมด ที่มันเป็ นปั ญหาเพราะขัดกับธรรมชาติ ของผู้สร้ าง ตัวอย่ างที่คนเป็ นมะเร็ งเพราะ
อะไร? เพราะไปขัดกับธรรมชาติ เช่ น ใช้ ปุ๋ยเคมี เบาหวาน ความดัน ผิดธรรมชาติทั้งหมด
เช่ นเดียวกันในสั งคมที่เป็ นปั ญหาเพราะธรรมชาติ ขนาดครอบครั วยัง ผิ ดธรรมชาติ เช่ น
สามีต้องให้ นมลูก แล้ วเราจะแก้ ไขปั ญหานีอ้ ย่ างไร ก็ต้องเปลี่ยนระบบการเมือง เพื่อกลับ
ไปสู่ธรรมชาติที่พระเจ้ าได้ สร้ างไว้ ” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
อิ หม่ ามกอรอฟี ซึ่ งเป็ นนักวิชาการในมัซฮับ(สานักคิ ด)มาลี กี ได้เขี ย นหนัง สื อเล่ ม หนึ่ ง
ชื่ออัลฟูรูก (แปลว่าข้อแตกต่าง) ข้อแตกต่างในบทบัญญัติวา่ ด้วยเรื่ องต่างๆ มีอยูป่ ระเด็นหนึ่ งว่าด้วย
ข้อแตกต่างของคาสอนของศาสนทูตในฐานะเป็ นผูป้ กครองและในฐานะครู สอน ซึ่ งระบุวา่ ต้องแยก
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สองสถานะนี้ จึงกลายเป็ นข้ออ้างของผูท้ ี่สนับสนุ นแนวคิดเซคคิวล่าร์ ว่าต้องแยก หรื อการอ้างหะ
ดีษในเรื่ องของการผสมเกศรที่ท่านศาสนทูตบอกว่าถ้าทาเป็ นก็สามารถทาได้ “แต่เรื่ องศาสนานั้น
เป็ นเรื่ องของฉัน ” ซึ่ งส านวนนี้ ไ ม่มี ป รากฏในตารา อย่างไรก็ ตาม ความเข้าใจที่ ค าดเคลื่ อน จะ
เกิ ดขึ้นในบริ บทสังคมที่คนที่กาลังพูดอยู่ เช่ น ระบบดอกเบี้ยมีมาแล้วสามร้ อยปี จะหันหลังให้ได้
อย่างไร สังคมที่เต็มไปด้วยเหล้าถ้าจะทาให้คนเลิกกินเหล้า จะต้องเกิดปั ญหาแน่นอน คาถามเหล่านี้
จาเป็ นจะต้องมีแรงมากพอสมควรที่จะต้องไปปะทะกับกระแสของสังคม แต่แนวทางที่ใช้น้ นั ก็
จะต้องไม่ขดั แย้งกับเป้ าหมายและอานาจสู งสุ ดของอิสลามด้วยเช่นกัน
“คาพูดของอิหม่ ามกอรอฟี ทาให้ มแี นวทางวิชาการอิ สลาม ที่พยายามประสานแนวทางเซค
คิ ว ล่ า ร์ กั บ อิ ส ลามการเมื อ งโดยมองคนที่ จ ะเอาอิ ส ลามมาปกครองให้ มองเซคคิ ว ล่ า ร์
(แนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง)ในแง่ ดี ซึ่ งเรื่ องนีก้ เ็ ริ่ มปรากฏมากขึน้ ในประเทศ
ทางตะวันออกกลางซึ่ งเกิดเหตุการณ์ อาหรั บสปริ งที่เริ่ มมีปัญหาอย่ างรุ นแรงระหว่ างอิ สลา
มิ คปาร์ ตีก้ ั บเซคคิ วล่ าร์ ท าให้ เริ่ มมีกระบวนการพิ จารณาใหม่ มีบางคนถึ งขั้นให้ มุสลิ ม
พิจารณาความเข้ าใจในอิสลามที่เรามีอยู่ อันนีถ้ ือว่ าสุดโต่ งเกินไป แต่ กม็ ีบางกลุ่มบอกว่ าเรา
จะไม่ เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง แต่ จะทาให้ มันเป็ นเทคนิคในการประสานงานระหว่ าง
สองกลุ่มที่มอี ยู่ในสั งคมให้ เข้ าใจกันมากขึน้ ตนสนับสนุนความคิ ดของนักวิชาการที่จะให้
มองว่ าอิสลามเป็ นหน่ วยทางศาสนา ถ้ าเขาหมายรวมว่ าบริ บทของการปกครองทั้งหมดต้ อง
อิงกับจริ ยธรรมอิสลาม ต้ องอิงโดยกรอบของอิ สลามโดยสิ่ งที่น่าจะเป็ นแหล่ งอ้ างอิ งที่ใหญ่
ที่สุดจะต้ องมาจากตัวบทหลักฐานที่เชื่ อถือได้ ถ้ าเขาเข้ าใจแบบนีก้ จ็ ะไม่ แย้ งกัน แต่ ถ้าหมาย
รวมว่ า อิ ส ลาม กุ ร อานหรื อหะดี ษ ส าหรั บมุ ส ลิ ม จะต้ องมี ต าแหน่ งเดี ย วกั น กั บ
ประชาธิ ปไตย อานาจอธิ ปไตยเป็ นของประชาชน อันนีเ้ ป็ นปั ญหา อันนีเ้ ท่ ากับเราให้ สิทธิ
ของกิเลสของมนุษย์ ที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลักการศาสนา” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์ , 13
มีนาคม 2558)
ฉะนั้น หากพิจารณาระหว่างอิสลามกับประเด็นด้านอธิ ปไตยแล้ว จะเห็ นว่าข้อแตกต่าง
ระหว่างอิสลามที่ท่านศาสนทูตได้เริ่ มปกครองบริ หารสังคมได้ กับความเชื่ อที่ว่า อธิ ปไตยจะต้อง
เป็ นของพระเจ้า และพระเจ้ามอบให้สังคมเลือกตัวแทนที่จะใช้อานาจของพระเจ้าในการปกครอง
ด้วยกฎที่ ม าจากพระเจ้า นี่ คื อรู ป แบบที่ เรี ย กว่า เคร่ งครั ด ในรายละเอี ย ด หลายครั้ งก็ เริ่ ม เปลี่ ย น
สานวนทีละเล็กทีละน้อย และมีแนวคิดที่มาจากหลายสานักคิด อย่างไรก็ตามในโลกมุสลิมก็มีกลุ่ม
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ที่ยดื หยุน่ ซึ่ งยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ เปลี่ยนโครงสร้างของการปกครองอิสลาม ให้บรรลุ
เป้ าหมายที่สาคัญที่ สุดนัน่ ก็คือ ให้หลักการอิ สลามามีอิทธิ พลในสังคมแม้ว่ารู ปร่ างของกฎหมาย
การตรากฎหมายจะเหมื อนสากลก็ ตามก็ ไ ม่ ไ ด้ข ดั ข้อง เช่ น บางกลุ่ ม ภายในกลุ่ ม อิ ค วาน หรื อ
พรรคอัคในตุรกีที่เป็ นแนวทางของอิควานที่มีความยืดหยุน่ ที่สุด แนวทางนี้ มองว่าไม่ตอ้ งยึดตัวบท
แต่ยดึ กรอบเป็ นสาคัญ ต้องทาให้กลิ่นแห่งศีลธรรมของอิสลามยังคงอยูซ่ ่ ึ งได้รับอิทธิ พลมาจากแนว
ปรัชญาซู ฟี ที่เกิดขึ้นในตุรกี ซึ่ งภายหลังจากราชวงศ์อุษมานี ยะห์ล่มสลายไป ก็เกิดกลุ่มซู ฟีสองกลุ่ม
และกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิ พลสู งสุ ดนี้ คือกลุ่มนูรซี ซึ่ งเป็ นนักปรัชญาซู ฟีที่เริ่ มเสนอแนวคิดการเมืองการ
ปกครองอิสลามที่ไม่ปะทะกับแนวทางแบบตะวันตกของเคมาล อะตาเติร์ก ความคิดของนู รซี ได้ถูก
ถ่ า ยทอดต่ อ มาสู่ แ นวทางของพรรคอัค ในปั จจุ บ ัน แม้ว่า จะเคยพยายามใช้แ นวทางอิ ส ลามเต็ม
รู ป แบบในสมัย ของแอรบาคาน แต่ ก็ ถู ก ปฏิ วตั ิ กระทัง่ ต้องหาแนวทางการเดิ นต่ อในสั ง คม จึ ง
จาเป็ นต้องยอมในบางอย่าง เพื่อที่จะสามารถเข้าไปนัง่ ในสภา จนถึงปั จจุบนั ถือว่าแอรโดก์อานจาก
พรรคอัคก็ถือว่าได้รับอานาจเบ็ดเสร็ จแล้ว (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
ส่ วนกลุ่ มอิ ควาน แม้ว่าจะมี บางแนวคิ ดที่ เรี ยกว่ากูตูบี กล่ าวคื อในสมัยที่ กลุ่ มอิ ควานซึ่ ง
อ้างอิงงานเขียนของซัยยิด กุฏุบ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อกลุ่มอัลกออีดะห์ ถือว่าเป็ นกลุ่มที่แยกมาจากอิควาน
แต่ในกลุ่มอิควานก็จะมีแนวคิดอื่นๆ โดยไม่ได้ยดึ ทุกคาพูดของซัยยิด กุฏุบ แต่เขามองว่าซัยยิดกุฏุบ
มีความตรงไปตรงมาในการปกครองของอิสลามมากเกินไป คนกลุ่มหนึ่ งจากอิควานที่มีความคิดใน
เรื่ องลักษณะนี้ ก็คือ ศ.ดร.มูฮมั มัด มุรซี ซึ่ งมีความชัดเจนมาก แต่ข้ ึนมาในช่ วงที่สังคมอียิปต์ยงั ไม่
พร้อมจะรับความเป็ นอิสลามกลับมา จึงไม่ประสบผลสาเร็ จ
“พรรคเพื่ อสั นติมีนักวิชาการที่มองว่ าในประเทศไทยเราควรที่จะใช้ แนวทางเช่ นเดียวกับ
แอรโดก์ อานมากกว่ า เพราะในบริ บทของสังคมที่ไม่ ใช่ มุสลิม จะมีข้อบังคับและข้ อบัญญัติ
หลายอย่ างที่ทาให้ มุสลิ มไม่ มีทางเลื อกในการนาเสนออิ สลาม แต่ นั่นไม่ ได้ หมายความว่ า
เราจะยอมทาทุกอย่ า งที่สังคมต้ องการ เราจึ งลาดับในสิ่ งที่เราจะยื ดหยุ่นได้ และยื ดหยุ่น
ไม่ ได้ หลักๆ เรื่ องแรกคื อหลักอากีดะห์ (หลักศรั ทธา) กล่ าวคื อ อากีดะห์ จะต้ องแข็ง เช่ น
ในเรื่ องการชี ริ กหรื อการเคารพสิ่ ง อื่ น เที ย บเคี ย งกั บ พระเจ้ า ซึ่ ง ในสั ง คมข้ า ราชการมี
ข้ อบังคับหลายประการที่ผิดหลักการ เราเลือกที่จะต้ องปฏิ เสธในสิ่ งที่เราทาไม่ ได้ อันนีเ้ รา
เลือกที่จะต้ องชน เพราะเอาเข้ าจริ งในสั งคมเราไม่ ได้ มีข้อบังคับให้ ปฏิ บัติเช่ นนั้น แต่ เราไป
ยอมปฏิ บัติเอง เราจึ งเลือกที่จะต้ องปฏิ รูปตรงนี ้ แต่ มีเรื่ องที่เรายืดหยุ่นได้ ก็คือ ข้ อแตกต่ าง
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ในเรื่ องการวิ นิจฉั ย เราจะเลื อกสิ่ งที่ ดีที่ สุ ดส าหรั บมุส ลิ ม โดยที่ จะต้ องไม่ ทาให้ มุส ลิ ม
เดือดร้ อน เช่ น เรื่ องฮิ ญาบหรื ออะไรที่มีความเห็นเอกฉั นท์ หากจะให้ มุสลีมะฮฺ ถอดฮิ ญาบ
เราสู้ให้ ได้ แต่ ปิดหน้ าเป็ นสิ่ งที่ยงั มีการถกเถียงกัน ถ้ ามีกฎหมายห้ ามปิ ดหน้ าเราอาจจะสู้ ให้
ไม่ ได้ ซึ่ งตรงนีเ้ ราอาจต้ องเลื อกที่จะเข้ าไปในสถานที่ที่ยอมรั บเราได้ แทนเอง เราคิ ดว่ าจะ
ไปสู้ในส่ วนที่มคี วามขัดแย้ งในทางศาสนาที่ใหญ่ กว่ า ในสั งคมบ้ านเรายังมีอะไรที่เป็ นชีริก
หรื อผิดต่ อหลักการศาสนาชัดๆ ที่เราต้ องสู้ ชีแ้ จงและอธิ บายให้ สังคมได้ เข้ าใจ” (ปราโมทย์
สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
แนวทางที่ ก ล่ า วมานี ้เ ป็ นเพี ย งเครื่ องมื อ หนึ่ ง ในการหาพื ้น ที่ ข องมุ ส ลิ ม เพี ย งเท่ า นั้ น
“เครื่ องมื อของประชาธิ ปไตย สาหรั บอิ ส ลามแล้ วไม่ ขัดข้ องที่ จะใช้ แต่ ความเชื่ อของความเป็ น
ประชาธิ ปไตยหรื อความเป็ นลัทธิ นีถ้ ือว่ าขัดกับหลักการอิ สลาม” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13
มีนาคม 2558)
ในกรณี น้ ี จึง มี ความจาเป็ นที่ ตอ้ งนิ ย ามก่ อนว่า เนื้ อหาของประชาธิ ป ไตยมี ส องประการ
ประการแรกคือลัทธิ มีความเชื่อ มีอุดมการณ์ มีโครงสร้าง ประชาธิ ปไตยเชื่ อว่าอานาจอธิ ปไตยเป็ น
ของประชาชน อานาจการปกครองตามกฎหมายเป็ นสิ ทธิ ของประชาชน เป็ นลัทธิ อย่างหนึ่ ง มีการ
ทาสงครามเพื่อเผยแพร่ ประชาธิ ปไตย ทุกประเทศที่สู้รบเพื่อประชาธิ ปไตยก็ไม่ต่างอะไรกับการสู ้
เพื่อศาสนา แต่ในศาสนาอิสลามบอกว่า ‚ลาอิกรอฮาฟิ ดดีน‛ หรื อไม่มีการบังคับในทางศาสนา แต่
ประชาธิ ปไตยในปั จจุบนั มีรูปแบบเชิ งบังคับของบริ บทโลกที่ตอ้ งเป็ นจึงจะได้รั บการยอมรับ ใน
ส่ วนที่เป็ นลัทธิ น้ ีแน่นอนว่าขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลาม
ขณะที่ ประการที่สอง คือส่ วนที่เป็ นเทคนิ ค หรื อเครื่ องมือในการดาเนิ นการ ซึ่ งเครื่ องมือ
อันนี้ ไม่ต่างจากเครื่ องมือของระบบบัญชี หรื อระบบการบริ หาร ระบบการบริ หารถ้ากลับมาดู คนที่
นาเสนอรู ปแบบการบริ หารก็จะมีเจ้าพ่อหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านนั้นๆ ซึ่ งก็คือกลุ่มนักคิดต่างๆ แต่
เทคนิ คแม้แต่ทางสังคมนิ ยมเองก็ไม่เกี่ ยวกับลัทธิ เพราะเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ในส่ วนนี้ อิสลามไม่
ขัดข้อง ซึ่ งแน่นอนว่าหากพิจารณาดูแล้ว เมื่อมนุ ษย์ระบุวา่ สังคมต้องมีตวั แทน สมัยท่านศาสนทูต
มุฮมั หมัดก็มีเช่ นกัน เมื่อครั้งที่ท่านศาสนทูตไปทาสงคราม และมีเชลยและทรัพย์เชลย ผูใ้ หญ่ของ
ชนเผ่าที่แพ้มาขอร้องท่าน ศาสนทูตให้คืนทรัพย์เชลยและปล่อยเชลยศึก ท่านศาสนทูตประสงค์ให้
เกิดสันติภาพและไม่ต้ งั ใจที่จะเหยียดหยามคนอื่น จึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้อานาจในทางกฎหมายที่
มี(แก้แบบสันติวธิ ี ) คือการให้หนึ่งในเชลยชื่อยูวยั รี ยะห์ แต่งงานกับท่านศาสนทูต และเชลยคนอื่นๆ
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ก็เป็ นเครื อญาติของยูวยั รี ยะห์ เมื่อศอฮาบะห์(สหายของศาสนทูต)ทราบว่าท่านศาสนาทูตแต่งงาน
กับเชลยศึกคนนั้น เชลยคนอื่ นๆ ก็กลายเป็ นญาติของท่านศาสนทู ตด้วย ศอฮาบะห์ก็ไม่ปล่อยให้
ญาติ ของศาสนทูตเป็ นเชลย เชลยเหล่ านั้นจึ ง ถู ก ปล่ อยไป แต่ ทรั พ ย์เชลยที่ โดยปกติ ใช้กฎหมาย
บังคับคืนไม่ได้เพราะกลายเป็ นของส่ วนรวมไปแล้ว แต่ท่านศาสนทูตเรี ยกตัวแทนของทุกกลุ่มที่มา
ร่ วมกันทาสงครามในครั้งนี้ และท่านศาสนทูตประกาศว่า จะคืนทรัพย์เชลย จะยอมหรื อไม่ ให้ทา
ประชาพิจารณ์และประชามติ โดยอารี ฟ (ตาแหน่งคล้ายกับผูใ้ หญ่บา้ น) ที่ถูกเลือกตั้งมาโดยระบบ
ธรรมชาติ (มีความเป็ นผูใ้ หญ่ มีมารยาท ฯลฯ และจะต้องถู กปลด หากบิดพริ้ ว) ส่ วนมากยินดี ที่จะ
คืนให้ ท่านศาสนทูตจึงประกาศว่าคืนทรัพย์สินเหล่านี้ ซึ่ งส่ วนนี้คือเทคนิ ค ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้ง
ประชามติ หาเสี ยง ก็ได้ปรากฏให้เห็นและไม่ขดั กับหลักการศาสนา รู ปแบบจะเป็ นอย่างไรก็ทาได้
หากไม่ขดั กับกรอบของอิสลาม” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
อย่างไรก็ตาม ในช่ วงที่เคลื่อนไหวการเมืองไม่ได้ พรรคก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่ อง โดยที่
หัวหน้าพรรคเพื่อสันติก็บรรยายธรรมเกือบทุกที่ สามารถออกโทรทัศน์ได้ โดยที่ไม่ได้ออกในนาม
การเมือง แต่ออกในนามนักวิชาการศาสนา ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสารองของการเมือง “การเมืองก็คือการ
ทางานศาสนาอย่างหนึ่ ง เราอาจต้องดู บริ บทของสังคม ว่าสามารถทาได้แค่ไหนก็ทาแค่น้ นั ถ้ามีสิ่ง
กีดขวางเราก็จะปรับตัวไปตามสภาพ” มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและเครื อข่ายอื่นๆ ก็ขบั เคลื่อนงานปกติ
แม้สังคมจะไม่ได้อยูใ่ นสภาวะประชาธิ ปไตยก็ตาม (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)

การเมืองกับศีลธรรม
พรรคเพื่อสันติมองว่า แม้วา่ สภาพการเมืองในปั จจุบนั ไม่ได้ขาวสะอาด แต่จะเอาใครมาล้าง
ความสกปรก หากจะล้างสิ่ งสกปรกก็จะต้องเอาคนสะอาดมาล้าง ไม่ใช่ เอาคนสกปรกมาล้างสิ่ ง
สกปรก “ถ้าเรามองว่าการเมืองเป็ นสิ่ งสกปรก เราต้องเอาคนสกปรกมาเล่นการเมือง แสดงว่าเรา
ยอมที่จะให้การเมืองเป็ นพื้นที่หรื อบริ บทที่สกปรกตลอดกาล จะต้องเริ่ มแก้ดว้ ยการเอาคนสะอาด
ลงสนามการเมือง คนสะอาดไม่จาเป็ นต้องเป็ นโต๊ะครู แต่ตอ้ งเป็ นคนที่มีศาสนา ความจาเป็ นที่ตน
เสนอตัวเป็ นหัวหน้าพรรคและเป็ นคนที่มีอิทธิ พลในพรรค เพราะช่วงแรกคนที่เป็ นกรรมการพรรค
ไม่สามารถหาเสี ยงกับผูค้ นได้ ตนเลยยอมเสี่ ยงแม้จะโดนผูใ้ หญ่ต้ งั คาถามอย่างมากก็ตาม จนกว่า
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พรรคจะมีความมัน่ คงพอสมควร แม้วา่ ส่ วนตัวแล้วไม่เคยมีแผนในชี วิตที่จะเป็ นนักการเมืองก็ตาม”
(ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
“ในเรื่ องของการเมือง ถ้ าหากว่ าเราต่ อสู้ พยายามที่จะเรี ยกร้ องให้ เกิดความดี มีความสงบ
เรี ย บร้ อยในสั ง คม ก็ไ ด้ บุ ญเหมื อนกั น และถ้ า หากมีก ารละเมิ ด หรื อฉ้ อโกงก็เ ป็ นบาป
เหมือนกัน ซึ่ งทาให้ ร้ ู ว่ าเราไม่ สามารถแยกระหว่ างการเมืองกับศาสนา แต่ คุณธรรมตรงนี ้
เราจะต้ องสร้ างความเข้ าใจในสังคม และพยายามหยิบบางประเด็นที่เห็นพ้ องกัน แล้ วค่ อยๆ
เริ่ มปฏิ บัติและค่ อยๆ ส่ งเสริ มกันไป” (อิรฟาน หะยีอีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่ กบั การร่ วมกับพรรคใหญ่
หัวหน้าพรรคเพื่อสันติ มองในประเด็นนี้ ว่า เมื่อพิจารณาประสบการณ์ ของนักการเมื อง
มุสลิ มที่ จะต้องเคลื่ อนไหวที่ผ่านมา เช่ น ในเรื่ องของปาร์ ต้ ี ลิสต์ที่พรรคใหญ่จะต้องพึ่งพิงมุสลิ ม
มุสลิมเองก็ตอ้ งพึ่งพรรคใหญ่ แต่สุดท้ายก็ยงั มีขอ้ เสี ย หรื อที่มุสลิมจะเสี ยเปรี ยบ นัน่ ก็คือ “นโยบาย
ของพรรคจะเป็ นใหญ่” แม้ว่าบางกลุ่มจะมีอุดมการณ์ ที่ดีมาก แต่สุดท้ายความต้องการของสังคม
มุสลิ มจะไม่สามารถไปปรั บนโยบายของพรรค ที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏ ยกเว้นมุ สลิ มได้เป็ นฝ่ าย
บริ หารที่สามารถมีอานาจเป็ นของตนเอง เช่น “อ.วันนอร์ (กลุ่มวาดะห์)ที่ทาเรื่ องฮิญาบ หรื ออารี เพ็ญ
ที่ทาเรื่ องของระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การเกี่ ยวกับเรื่ องฮิญาบที่ทุกวันนี้ เราก็ยงั ใช้อยู่ และเราเองก็
ใช้ระเบียบนั้นในการเรี ยกร้ องเรื่ องฮิญาบ แต่เราก็ยงั ไม่มีคนในระดับบังคับบัญชาที่สามารถสั่งคน
ในระดับปฏิบตั ิการให้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ และข้อด้อยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่คิดจะไม่ใช้ก็จะไม่ใช้ จน
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติตอ้ งส่ งนักกฎหมายเอาหนังสื อเอาหลักฐานเอาข้อกฎข้อหมายไปให้ดู บางครั้ง
ก็ยอมรับระเบียบ บางครั้งก็บอกว่าระเบียบของกระทรวงขัดกับระเบียบของโรงเรี ยน เป็ นต้น” ซึ่ ง
สิ่ งที่จะแก้ได้ก็คือมุสลิ มสามารถกาหนดนโยบายได้ (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม
2558; ฮาซัน นิมูฮมั หมัด, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2558)
เรื่ องที่สองที่มุสลิมเสี ยเปรี ยบ คือ “มุสลิ มจะอยู่ในจุดที่จะปกป้ องสิ ทธิ มากกว่ามีท่าทีจะ
พัฒนาสังคมมุสลิม” ซึ่งเมื่อเราย้อนดูตามประวัติศาสตร์ พบว่าหลายร้อยปี ที่มุสลิมอยูใ่ นประเทศไทย
ยัง ไม่ มี ค วามคื บ หน้า ในการพัฒนา ท าให้มุ ส ลิ ม ดู ว่า มี ค วามล้า หลัง ในหลายมิ ติใ นชี วิตของเรา
(ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
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4.1.2.2 แนวคิดอิสลามการเมือ งของพรรคภราดรภาพ
พรรคภราดรภาพ เริ่ มจดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2556 บนฐานแนวคิดที่คล้ายคลึงกับพรรคเพื่อ
สันติ นัน่ คือ ด้วยกับแนวคิดที่วา่ สาหรับแนวทางอิสลามนั้น การเมืองกับศาสนาเป็ นเรื่ องที่แยกออก
จากกันไม่ได้ จึงมีความจาเป็ นสาหรั บมุสลิ มที่จะเข้าไปเกี่ ยวข้องกับแนวทางทางการเมืองและยัง
ต้องยึดแนวทางของศาสนาเอาไว้ดว้ ยในเวลาเดียวกัน ซึ่ งหัวหน้าพรรคภราดรภาพ ได้ระบุวา่
“การเมื องกั บ อิ ส ลามจะต้ องคู่กั น เพราะแยกกั นไม่ ได้ เหมื อนกับเรากิ นอาหารส าหรั บ
ร่ างกาย ในขณะที่ความรู้ สาหรั บสมอง ซึ่ งเป็ นคู่แฝดกัน นักการเมืองจะต้ องอาศัยนักการ
ศาสนา เพราะในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม นักการศาสนาเองก็จะต้ องอาศัยนักการเมือง
เพราะนักการศาสนาจะเข้ าใจในเรื่ องของศาสนา แต่ ไม่ เข้ าใจในเรื่ องการเมือง เรื่ องของ
งบประมาณ แต่ เมื่อไหร่ ที่นักการศาสนาและนักการเมืองเดินคู่กันหรื อมีอุดมการณ์ ร่วมกัน
ในการพัฒนาสั งคม นักการศาสนาจะต้ องดูแลนักการเมือง นักการเมืองเองก็มีนโยบายมี
งบประมาณมีโครงการ ซึ่ งนโยบายต่ างๆ นักการเมืองจะต้ องเอามาจากนักการศาสนาว่ า
จะต้ องดาเนินการอย่ างไร เป้าหมายสู งสุ ดก็คือ ทาอย่ างไรให้ สังคมนีม้ ีความสุ ข ให้ สังคมนี ้
มีคุณธรรมจริ ยธรรม” (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
สาหรับพรรคภราดรภาพแล้วถือว่านับตั้งแต่สมัยท่านศาสนทูตมูฮมั มัด อิสลามก็ดาเนิ นใน
มิติการเมืองประกอบเสมอมา ซึ่ งในช่วงเวลานั้นท่านศาสนทูตได้ปกครองผูค้ นในสังคมไม่วา่ จะนับ
ถือศาสนาใด ด้วยแนวทางที่ได้บญั ญัติไว้ในอัลกุรอ่าน แนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมั หมัดนี้ จึง
จาเป็ นต้องสานต่อ และปรับไปในทุกยุคสมัยให้ได้ แม้วา่ ยุคสมัยได้เปลี่ยนผ่านไป ภายใต้บริ บทของ
ประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่ มุสลิมเองก็จะต้องมีบทบาทและมีพ้นื ที่ ขณะเดียวกันก็มีแนวคิดว่า หากมี
คนที่มีศีลธรรมเข้าไปมีสถานะทางการเมืองแล้วก็จะส่ งผลให้ระบบการเมืองการปกครองมีความ
โปร่ งใสยิง่ ขึ้น (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
“ถึงแม้ เราจะเป็ นชนส่ วนน้ อยในประเทศไทย แต่ เราพยายามที่จะให้ มุสลิ มได้ ใช้ หลักการ
อิ สลาม ได้ ใช้ อัลกุรอาน ใช้ แบบซุ นนะห์ หรื อแบบฉบับของท่ านศาสนทูต ถึงแม้ พรรคเรา
จะไม่ ไ ด้ ใ ช้ ชื่ ออิ ส ลามแต่ ห ากเข้ า สภาได้ เราก็ต้ อ งท าหน้ า ที่ ใ ห้ มุส ลิ ม มุส ลิ ม ในไทยมี
ประมาณ 10 ล้ า นคน อย่ างน้ อยจะต้ องมีมุส ลิ ม เข้ าไปอยู่ใ นสภา เพราะมุส ลิ มจะได้
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ประโยชน์ หรื อแม้ แต่ ต่างศาสนิ กเองก็จะได้ ประโยชน์ เช่ นกัน เพราะหากคนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมได้ เข้ าสภา คนเหล่ านั้นก็จะปกครองด้ วยความเป็ นธรรม จะไม่ มีการคอรั ปชั่ น
แม้ แต่ การซื ้ อเสี ยงในอิ ส ลามก็ห้ามไว้ หรื อในเรื่ องของผลประโยชน์ เช่ น จ่ ายสิ นบนก็
ไม่ ได้ ” (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
หากคนที่อยู่ภายใต้กรอบของการเมืองตระหนักถึงบทบาทของตนที่จาเป็ นต้องทาแล้ว ก็จะทาให้
การเมืองนั้นเกิดประสิ ทธิ ผลด้วยตัวของมัน ตัวแทนพรรคระบุวา่
“บางครั้ งเราก็ไม่ ได้ นาการเมืองในแบบอิ สลามมาใช้ จริ งจัง ซึ่ งมีระบุหลายโองการในอัลกุ
รอานที่เราท่ องจากัน แต่ ไม่ เข้ าใจความหมายของอัลกุรอานอย่ างลึ กซึ ้ง อาจไม่ ต้องเข้ าใจ
ลึกซึ ้งแค่ เข้ าใจเพียงความหมายเราก็สามารถเข้ าใจการเมือง และสามารถนาวิถีอิสลามไปใช้
ในการเมือง มีหนึ่งอายะห์ ที่กล่ าวว่ าเมืองมักกะห์ เป็ นต้ นแบบของมนุษยชาติ ในมักกะห์ เราจะ
พบว่ าทุกคนทาหน้ าที่ของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่ องของอีบาดะห์ 1.ทุกคนเร่ งรี บอยู่กับพระเจ้ า
2.ทุ ก คนปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของตนเอง นี่คื อ วิ ถีอิ ส ลาม” (บุ ญ ญา หลี เ หลด, สั ม ภาษณ์ , 25
พฤษภาคม 2558)
พรรคนี้เห็นว่าพระเจ้าให้ปัญญากับมนุษย์มาให้มีความสามารถคิดและทา จึงเป็ นอีกหนึ่ งภารกิจของ
มุสลิมในการเข้าสู่ การเมืองด้วยเช่นกัน (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)

อิสลามกับประชาธิปไตย
ภายใต้ก รอบประชาธิ ป ไตย แม้ว่า จะเป็ นระบอบการปกครองที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง กับ
แนวทางอิ ส ลาม หากแต่ เมื่ อ อยู่ใ นสั ง คมนี้ ก็ จาเป็ นที่ มุ ส ลิ ม จะต้อ งมี บ ทบาท และน าแนวทาง
หลักการอิสลามเข้าไปสู่ พ้นื ที่ในสภา รวมทั้งรณรงค์ให้ประเด็นเรื่ องคุณธรรมเป็ นเรื่ องที่คนในพื้นที่
การเมืองหันกลับมาตระหนักให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งแน่นอนว่าหากเข้าสู่ การเมืองแล้ว แนวทางของพรรค
ในการสนับสนุนมติใดๆ ในสภาก็จะต้องเป็ นไปตามกรอบอิสลาม หากเป็ นประเด็นที่สอดคล้องกับ
อิสลามก็จะลงมติเห็นชอบ หากสิ่ งไหนที่ขดั แย้งก็งดเว้นการออกเสี ยง
“ในสมัยที่เจ๊ ะอับดุลลา หลังปูเต๊ ะ เคยเป็ นรั ฐมนตรี สมัยจอมพล ป. พิ บูลสงคราม ขณะที่
เกิดโรคระบาด มีมติคณะรั ฐมนตรี ออกว่ าคนตายด้ วยโรคระบาดจะต้ องเผา แต่ เจ๊ ะอับดุลลา
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ได้ คั ด ค้ า นและเสนอว่ า ถ้ า มุ ส ลิ ม ตายไม่ ส ามารถเผาได้ จะต้ อ งฝั ง ในกรณี นี ้ห ากมติ
คณะรั ฐมนตรี ออกมาว่ าจะต้ องเผาทั้งหมดก็จะเกิ ดปั ญหาต่ อมุสลิม เมื่อได้ อธิ บายว่ าถ้ าฝั ง
ต้ องลึ กอย่ า งไรแค่ ไหน แพทย์ ก็ยอมรั บและระบุว่าการฝั งจะเป็ นสิ่ งที่ ไ ม่ ทาให้ เกิ ดโรค
ระบาด นี่คือบทบาทของนักการเมืองมุสลิมที่อยู่ในสภาหรื อคณะรั ฐมนตรี เรามีโอกาสที่จะ
ตั้งกระทู้ถามเพื่อพี่น้องมุสลิม” (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558) หรื อ
“เมื่อตอนที่ตนเป็ นข้ าราชการสมัยหนึ่งที่ยะลา มีกรณี ที่นักศึกษายะลาที่ถูกห้ ามไม่ ให้ สวม
ฮิ ญาบในการไปสอบ ตนซึ่ งเป็ นกรรมาธิ การได้ แก้ ระเบียบให้ ตรงตามรั ฐธรรมนูญที่กล่ าว
ว่ าให้ ดาเนินการตามศาสนบัญญัติ ตามมาตรา 39 เพราะฉะนั้นเราได้ แก้ ระเบียบให้ นักเรี ยน
ที่เป็ นมุสลิ มสามารถสวมฮิ ญ าบตั้งแต่ เชี ยงรายถึงสุ ไหงโกลก ซึ่ งเป็ นระเบียบที่เราแก้ ตาม
กระทรวงศึ ก ษาธิ การฉบั บที่ 2 เมื่ อปี 2540 กว่ าๆ นั่นคื อบทบาทซึ่ งหากเรามีตาแหน่ งก็
สามารถน าเส นอ ได้ ทุ ก วั น นี ้ เ ด็ ก ก็ ค ลุ ม ฮิ ญาบได้ เคยเสนอให้ มี ที่ ละหมาดที่
กระทรวงศึกษาธิ การ ทุกวันนีห้ ้ องละหมาดก็ยังคงอยู่ ” (อนุ มตั ิ ศาสนู ปถัมภ์, สัมภาษณ์ , 7
เมษายน 2558)
ซึ่ งภายใต้กรอบประชาธิ ปไตยจะต้องมีตวั แทนของทุกกลุ่มในสังคมเข้าไปมีบทบาทในสภา
ได้อย่างอิสระ ประชาธิ ปไตยถื อได้วา่ เป็ นระบบที่เลวน้อยที่สุดหากผูค้ นในประเทศที่ใช้ระบบนี้ มี
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน ปั จจุบนั ระบบของสังคมไทยใช้เงินกับความเกรงใจในการเลือกตั้งเป็ นหลัก
จึงทาให้ได้คนดียาก แต่หากมองในเชิ งระบบแล้วประชาธิ ปไตยจะเกิดผลดีข้ ึนเมื่อเลือกคนที่ดีเข้าสู่
การทางาน โดยที่การดาเนิ นงานลักษณะนี้ พรรคได้รับแรงบันดาลใจมาจากพรรคยุติธรรมและการ
พัฒนา (AK Party) ของตุรกี ที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้ ซึ่ งการดาเนิ นการทางการเมืองเช่นนี้ ก็ไม่ได้มี
ความขัดแย้งกันระหว่างอิสลามกับประชาธิ ปไตยแต่อย่างใด
“อิ สลามสอนให้ เลื อกผู้นาที่มีคุ ณธรรม เลื อกคนที่ มีศาสนา เลื อกคนที่มาเป็ นคนที่มีจิต
อาสา เขาไม่ ได้ มาเพื่อกินภาษี แต่ มาเพื่อกระจายภาษีของประชาชน เพราะฉะนั้ นอิ สลามจึ ง
สมบูรณ์ แต่ อิสลามกับประชาธิ ปไตยไม่ ได้ ขดั แย้ งกันหรื อไม่ ขดั กัน” (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์,
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
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“อิสลามกับประชาธิ ปไตยไม่ ได้ ขัดแย้ งกัน พระเจ้ าให้ อานาจอธิ ปไตยแก่ มนุษย์ ได้ ใช้ ไม่ มี
ปั ญหาสาหรั บมุสลิม แต่ ปัญหาอยู่ที่มุสลิมกันเองที่ไม่ ได้ เป็ นเอกภาพเสี ยมากกว่ า” (บุญญา
หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
“ประชาธิ ปไตยมีเสรี ภาพ อิ สลามก็มี ประชาธิ ปไตยให้ ใช้ อานาจที่ไม่ เอื อ้ ต่ อผลประโยชน์
ส่ วนตัว อิ สลามก็ใช่ แต่ หากประชาธิ ปไตยให้ ยกมือ แล้ วตัวแทนอันธพาลมาเยอะกว่ า ยก
มือให้ พวกเขาชนะ อันนีข้ ัดกับหลั กการอิ สลาม คนเปิ ดบ่ อนจะส่ งคนเข้ าในสภา อันนีข้ ัด
กับหลักการอิสลาม” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)
อย่างไรก็ตาม สิ่ งสาคัญของการดาเนิ นการเมืองในลักษณะนี้ ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งนิ ยามให้ชดั ว่า
การเมืองอิสลามนั้นเป็ นอย่างไร เพราะในท้ายที่สุดแล้ว แน่ นอนว่าอิสลามก็ไม่ได้เข้ากับการเมือง
แบบประชาธิ ปไตยได้เสี ยทั้งหมด และการเมืองแบบประชาธิ ปไตยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของการเมือง
แนวทางอิสลามทั้งหมด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่ องอานาจอธิ ปไตยที่มีความต่าง หากแต่จะอธิ บาย
ว่าที่กาลังดาเนิ นการอยูเ่ ป็ นการเมืองของมุสลิม เช่นนี้ อาจเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องกว่าในการอธิ บายว่าเป็ น
การเมืองอิสลาม (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2558) และท้ายสุ ดแล้วการเมืองของ
มุสลิมที่ทาเพื่ออิสลามนี้ ก็จาเป็ นที่เราจะต้องให้คานิ ยามถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาให้ชดั เจน สาหรับ
การเมืองในแบบอิส ลาม พรรคภราดรภาพเห็ นว่าแม้จะไม่ไ ด้อยู่ใ นภาวะที่ เป็ นประชาธิ ป ไตยก็
สามารถเคลื่อนไปพร้อมๆ กันได้ หากแต่ในรู ปแบบอื่น เช่น มูลนิ ธิ โรงเรี ยน สถานี โทรทัศน์ฯ เป็ น
ต้น ส่ วนการเข้าสู่ การเมื องในระบบการเลื อกตั้งเข้าสู่ สภานั้นจาเป็ นต้องทาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและบริ บททางสังคมนัน่ เอง
“ในสภาวะที่บ้านเมืองไม่ เป็ นประชาธิ ปไตยนั้น แม้ ว่าไม่ สามารถเคลื่อนไหวได้ กแ็ ค่ เพียง
การเมื องในระบบ แต่ อย่ างอื่ นเคลื่ อนไหวหมด เช่ น อ่ านคุ ตบะห์ ตัก เตื อนพี่ น้อง นี่คือ
การเมืองแบบอิ สลาม ที่ไม่ จาเป็ นว่ าจะต้ องชนะเลื อกตั้งอย่ างเดียว แต่ เราคิ ดว่ าจะสร้ างอุม
มะฮฺ (ประชาชาติ)ให้ อยู่ในกรอบอิสลามได้ อย่ างไร ถึงไม่ มพี รรคการเมือง แต่ ถ้าเคลื่อนไหว
เพื่อตักเตื อนให้ ผ้ คู นอยู่ในความดีออกห่ างจากความชั่ว ก็ถือว่ าเคลื่อนไหวในทางการเมือง
แบบอิ ส ลาม แต่ ที่ ม าเคลื่ อนไหวในระบอบรั ฐสภาก็เหมื อนกับการขับรถรอไฟแดงนั้น
แหละ เพื่อให้ เข้ ากับระเบียบของสังคม” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)
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การเมืองกับศีลธรรม
ในมุ ม มองพรรคภราดรภาพ พรรคการเมื อ งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งสกปรกโดยตัว เองเช่ น ที่ สั ง คม
เข้า ใจ หากแต่ ม องว่า การเมื อ งกลายเป็ นเรื ่ อ งสกปรกเพราะขาดนัก การเมื อ งและพรรค
การเมื อ งที่ ดี ขาดนัก การเมื อ งที่ ไ ม่ ไ ด้เ ล่ น การเมื อ งโดยหวัง ผลประโยชน์ข องตนเองและ
พรรคพวก หากแต่ ค านึ ง ผลประโยชน์ ส าธารณะของประชาชนในสั ง คมทุ ก คน และ
นัก การเมื อ งจาเป็ นต้อ งมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมจึ ง จะเข้า ไปเปลี่ ย นแปลงและดาเนิ น ให้
การเมื อ งเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ไ ด้ ซึ่ ง แน่ น อนว่า ส าหรั บ มุ ส ลิ ม ซึ่ ง มี ห ลัก คาสอนให้ห ลี ก ห่ า งจากการ
กระทาที่ ผิดหลัก ศี ล ธรรมอันดี ก็ จะหลี ก ห่ า งจากเรื่ องที่ ผิด เพราะเชื่ อ ว่า พระเจ้า ทรงเห็ น ในทุ ก
การกระทาไม่ ว่า ต่ อหน้า หรื อลับ หลัง และเมื่ อ เข้า สู่ ก ารเมื อ งแล้ว ก็ จาเป็ นต้อ งใช้อานาจที่ มี ใ ห้
เกิ ดประโยชน์ ต่อสาธารณะ
“หากไม่ สนใจการเมืองแล้ วก็กลายเป็ นว่ าเสี ยโอกาส คนที่ไปทาการเมือง เพราะเข้ าใจว่ า
การเมื องคื ออานาจ แต่ อานาจเหล่ านั้นก็ต้องใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ เพราะ
อ านาจสู ง สุ ด ของการบริ หารประเทศคื อ อ านาจทางการเมื อ ง” (อนุ ม ัติ ศาสนู ป ถัม ภ์,
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
“เมื่ อ ไหร่ ที่ เ รามี น โยบายที่ ดี และนโยบายเหล่ านั้ น ไปสู่ ประชาชน จะเป็ นการดี
ผลประโยชน์ จะต้ องกลับไปยังเรื่ องสวัสดิ การ การศึกษา และเรื่ องอื่ นๆ นี่คือการเมืองที่ดี
แต่ ทุกวันนีก้ ารเมืองนา้ เน่ าก็เพราะนักการเมืองใช้ บทบาททางการเมืองไปหาผลประโยชน์
ทางการเมืองไม่ ว่าจะเป็ นถนนหนทาง ทุกอย่ าง เพราะฉะนั้น เมื่อยังคงเป็ นเช่ นนี ้ ประชาชน
เลยไม่ อยากสนใจการเมือง แต่ จริ งๆ ถ้ าเราไม่ สนใจการเมือง การเมืองจะกลับมาเล่ นงานเรา
เพราะฉะนั้นจะต้ องสนใจการเมือง" (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
ในศาสนาอิสลาม การเมืองไม่ใช่สิ่งสกปรก เพราะในทัศนะของอิสลาม การเมืองก็คือการ
มาดูแลหรื อบริ หารประชาชาติในด้านการปกครองให้อยู่ดีกินดี มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค
ซึ่ งหากเราย้อนไปดูความเป็ นมาของบริ บททางการเมืองตามทฤษฎีการเมืองของโสเครติสหรื อ เพล
โต ก็มีความคล้ายกับแนวคิ ดของอิสลามที่ ว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ ตอ้ งมาอยู่ร่วมกัน มีกติ กา มี
กฎหมาย ถ้า จะต้องอยู่โดดเดี่ ยวหรื อต่างคนต่างอยู่ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ แนวคิ ดอิ สลามก็เช่ นกัน
การเมืองไม่ได้สกปรกแต่อยูท่ ี่ตวั บุคคลมากกว่า โดยเฉพาะอิสลามที่พยายามกรองในสิ่ งต่างๆ ที่ไม่
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ดีออกไป หากเราพยายามยึดมัน่ ในหลักของอิสลาม การเมืองทัว่ โลกจะเป็ นไปอย่างสวยงาม ถึงแม้
จะไม่ใช่ มุสลิมหากเขาใช้แนวทางใกล้เคียงนี้ โลกก็จะสวยงามมากขึ้นเช่ นกัน (อิบรอฮีม ยานยา,
สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)
“ต้ องนิยามความสาเร็ จใหม่ เพราะความสาเร็ จไม่ ได้ แปลว่ าการได้ เป็ นสมาชิ กสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) แต่ ความสาเร็ จคื อการได้ ทางานในหนทางของพระผู้เป็ นเจ้ า และยังคงยื น
หยัดทางานต่ อไปไม่ ว่าบ้ านเมืองจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตาม การเมืองเราทาได้ ทุกวัน อย่ าง
การอ่ าน คุตบะห์ สอนหนังสื อ ฯลฯ เราก็สามารถเสนอการเมืองแบบอิ สลามได้ และนั่นก็
คื อการเมืองอย่ างหนึ่ ง เหมือนที่เราคุยกันวันนีก้ ็คือการเมื องเพื่ ออิ สลามอย่ างหนึ่ ง เพราะ
การเมืองแบบอิ สลามไม่ ใช่ แค่ การเลื อกตั้งเท่ านั้น ” (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์ , 26
กรกฎาคม 2558)

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่ กบั การร่ วมกับพรรคใหญ่
ส่ วนประเด็นการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ไม่รวมกับพรรคใหญ่ แม้วา่ จะเป็ นพรรคเล็กนั้น พรรค
ภราดรภาพเห็ นว่าแม้ว่าจะอยู่ในพรรคใหญ่กว่าที่มีแนวคิดคล้ายคลึ งกันที่ เน้นการใช้ศีลธรรมใน
การเมื อง แต่กลับไม่มีพ้ืนที่ ที่แสดงออกได้อย่างเต็มที่ เท่าที่ ควร ขณะเดี ยวกันก็ไม่สามารถเสนอ
ความเห็นตามแนวทางอิสลามได้ในหลายครั้ง เช่น กรณี ของตัวแทนมุสลิมในพรรคพลังธรรม เป็ น
ต้น ขณะที่การมีพรรคมุสลิ มหลายพรรคต่างมีแนวทางที่แต่ละพรรคทา แต่ท้ งั หมดแล้วก็ลว้ นแต่
เป็ น “พรรคของพระเจ้า” (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) ในขณะที่นายแพทย์ แว
มาฮาดี แวดาโอะ (สัมภาษณ์ , 26 กรกฎาคม 2558) มองว่า การเข้าสู่ พรรคใหญ่ก็จะทาให้มีโอกาส
เข้าถึ งอานาจได้มากกว่า แต่ หากมี พรรคของตัวเอง ก็สามารถดาเนิ นนโยบายได้อย่างอิ สระกว่า
ขณะเดี ย วกันการตั้ง พรรคเองก็ ส ามารถเป็ นรู ป แบบการน าเอาแนวทางอิ ส ลามมาประยุก ต์ก ับ
การเมืองได้จริ ง
“ในฐานะที่ เราเป็ นมุส ลิ ม เรามีโ มเดลของเราเองอยู่แ ล้ ว มีแบบอย่ างอยู่แล้ ว ถ้ าเราไม่
พยายามที่ จ ะสร้ างพรรคของมุส ลิ ม ในบริ บทของประเทศไทย เท่ ากั บ ว่ าเรามุส ลิ ม ไม่
รั บผิ ดชอบใดๆ ในทางการเมื อง แต่ ไ ม่ ได้ บอกว่ าหากเราไปอยู่กับพรรคอื่ นๆ จะผิ ด ใน
บริ บทนีก้ ไ็ ปอยู่ได้ แต่ ในฐานะมุสลิมก็ควรที่จะต้ องสร้ างโมเดลเพื่อเป็ นแบบอย่ าง เพราะมี

115
บางคนที่บอกว่ าอิ สลามไม่ สามารถที่จะประยุกต์ ได้ เป็ นแค่ แนวคิ ด นามธรรมสู ง รู ปธรรม
ไม่ ค่อยมี จริ งๆ สร้ างความยุติธรรม เสมอภาค และดูแลผู้คนระดับล่ าง จะอยู่ในแนวคิ ด
อิ ส ลามอยู่แล้ ว เราจึ ง ต้ อ งคิ ด ว่ า พรรคการเมื อ งของมุส ลิ ม ไม่ ใ ช่ อะไรที่ เสี ย เวลา หรื อ
เสียหายสาหรั บคนอื่น” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)

4.1.2.3 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคประชาธรรม
พรรคประชาธรรมซึ่ งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีแนวคิดหลักในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น
บนฐานของการผสมผสานระหว่างความเป็ นอิสลามและความเป็ นมลายู โดยไม่ได้นาเอาความเป็ น
อิสลามมาเป็ นตัวนา เพราะสาหรับอิสลามนั้นการเมืองกับศาสนาไม่ได้เป็ นเรื่ องที่ แยกกันอยู่แล้ว
หากแต่ใช้เชื้ อชาติเป็ นตัวนาหลักในแนวคิดและการขับเคลื่อนงานของพรรคโดยเน้นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ มุ่งให้พรรคการเมืองเป็ นอีกหนึ่ งแนวทางในการแสดงจุดยืนทางการเมืองและ
ความต้องการของประชาชนชาวมลายูให้เป็ นที่ได้ยิน แล้วจึงกระจายออกไปต่อพื้นที่สาธารณะอื่น
ในประเทศ
“ในสามจังหวัดเรายังไม่ มพี รรคการเมืองที่เป็ นของชาวบ้ านจริ งๆ ก็เลยมาคิ ดว่ าการทางาน
ในรู ปแบบประชาสังคมหรื อพลเมืองถึงอย่ างไรก็ไม่ สามารถที่จะกาหนดนโยบายได้ ถึงเรา
จะทางานหนักแค่ ไหนแต่ ถ้ากาหนดนโยบายไม่ ได้ กล็ าบาก ถ้ าเราสั งเกตนโยบายส่ วนใหญ่
จะมาจากสิ่ ง ที่ อยู่ใ นรั ฐธรรมนูญ จึ ง มีแ นวคิ ด ว่ า จะรวบรวมนัก คิ ดหรื อว่ านั ก กิ จ กรรม
หลายๆ คน ไปพู ด คุ ย กั บ พี่ น้ องประชาชนในพื ้น ที่ ก็เห็ น ด้ ว ยและสนั บสนุน เราจึ ง มา
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการที่เราจะเดิ นต่ อให้ ชัดเจน ถึงแม้ ว่าการเมืองต้ องใช้ เงินก็ตาม แต่
เรามีหลักคิดว่ าศาสนาต้ องนาการเมือง” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“พรรคประชาธรรมเกิ ดจากคนที่มานั่งคิ ดกันว่ า ถึงเวลาที่คนรุ่ นใหม่ ต้ องให้ ความสนใจ
เรื่ องการเมือง เป็ นการเมื องที่มีผ้ ูนาทางการเมืองจริ งๆ จังๆ ไม่ ใช่ แอบอยู่ข้างหลัง ไม่ ใช่
คอยเป็ นสายลับ และตอนนีก้ ถ็ ึงเวลาจะต้ องมีพรรคการเมืองของมุสลิมสามจั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไ ด้ แ ล้ ว ส าหรั บ การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในรู ป แบบที่ เ ราต้ อ งการ ออกมา
เคลื่อนไหวในระบบจะปลอดภัยกว่ า และการเคลื่อนไหวสามารถทาได้ แหลมคมกว่ า เวลา
พูดทางการเมื องก็จะได้ รับการยอมรั บว่ า นี่เป็ นการหาเสี ย งของพรรคการเมื อง ถ้ าเป็ น
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องค์ กรทั่วไปพูดไม่ ได้ ถูกมองไม่ ดี ไม่ ปลอดภัย เป้ าหมายของพรรคประชาธรรมคื อ การ
ปฏิ วตั ิความคิดมวลชนในทางการเมือง ถ้ าเป็ นองค์ กรแบบอื่ น คงไม่ สามารถใช้ คานีไ้ ด้ พอ
เป็ นพรรคการเมือง สามารถพูดเรื่ องอะไรก็ได้ ในทางการเมือง เพราะจะถูกมองแค่ ว่า เป็ น
การหาเสี ยงและโฆษณาชวนเชื่ อ ถึ งแม้ คาพู ดทั่ วไปของพรรคการเมื อง จะถูก ลดความ
น่ าเชื่ อถือลงไปสั ก 50 เปอร์ เซ็นต์ เพราะสิ่ งที่พรรคการเมืองพูดออกมา จะทาได้ หรื อไม่ ก็
ไม่ ร้ ู แต่ พูดออกไปก่ อน แต่ มันก็ปลอดภัย ไม่ ถูกมองอย่ างหวาดระแวงว่ า เป็ นภัยต่ อความ
มั่นคงของรั ฐ นี่คือการเตรี ยมการรองรั บศตวรรษที่ 15 ของอิ สลาม (ตามปฏิ ทิ นอิ สลาม)
การกลับเข้ ามาสู่ รังเดิมของมัน การเมืองในรู ปแบบอิ สลามกาลังเกิดขึน้ ” (อิสกันดาร์ ธารง
ทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
“เราไม่ ได้ ปฏิ เสธอิสลาม แต่ เราขับเคลื่อนในนามการเมืองปกติ เราไม่ ได้ ขับเคลื่อนประเด็น
อิ สลามนาหน้ า เราไม่ ได้ มองทั้งโลก เรามองแค่ พื้ นที่มลายู ขับเคลื่อนเพื่อชาติพันธุ์ของเรา
มลายูปาตานี แต่ เราจะส่ งตัวแทนลงทั่วประเทศถ้ ามีโอกาส เพราะการเมืองกับการเลือกตั้ง
คนละอย่ างกัน โดยที่เราจะเคลื่อนไหวเพื่อปลุกจิตสานึกในพืน้ ที่มลายูเท่ านั้น ” (อุสมาน ดา
โอะ, สัมภาษณ์, 12 สิ งหาคม 2558)
“ถึงแม้ คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะบอกว่ า ตัวเองเป็ นอิ สลาม วิถีชีวิตไม่ สามารถแยก
ออกจากการเมือง แต่ จริ งๆ แล้ วทัศนะของคนที่นี่ กลับแยกการเมืองออกจากศาสนา ทั้งๆ ที่
ทัศนะของอิสลาม การเมืองไม่ ได้ แยกจากออกจากศาสนา แต่ กย็ ังอธิ บายตรงนีไ้ ม่ ได้ ว่า ไม่
แยกกัน แล้ วรวมอยู่ด้วยกันอย่ างไร ระหว่ างการเมื องเรื่ องสกปรก แต่ ศาสนาเรื่ องบริ สุทธิ์
มันยังเป็ นทัศนะที่มีแต่ วาทกรรม แต่ ไม่ สามารถอธิ บายเป็ นรู ปธรรมได้ ตรงนีแ้ หละที่เป็ น
งานของคนที่ทาพรรคประชาธรรม คื อการอธิ บายรู ปธรรมในการเมืองกับศาสนา” (อิสกัน
ดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
เป้ า หมายหลัก ของการขับ เคลื่ อ นงานของพรรคคื อ เพื่ อ ให้ป ระชาชนมี ท างเลื อ กและ
สามารถตัดสิ นใจเองในทางการเมืองได้ ตลอดจนเน้นการเคลื่ อนไหวให้ประชาชนชาวมลายูใน
จังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นการเคลื่ อนไหวจากล่างขึ้นบน คือ เน้นการทางานกับกลุ่มรากหญ้า ให้
เกิดความเข้าใจในการเมือง และนาเอาแก่นของอิสลามในฐานะที่เป็ นมุสลิ มมาใช้ โดยการส่ งเสริ ม
การเมืองที่มีศีลธรรม ไม่มีการโกงการเลือกตั้ง และไม่ได้เน้นถึงผลลัพธ์วา่ จะต้องชนะการเลือกตั้ง
เสมอไป
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“ถ้ าสมมติว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจริ ญแค่ ไหนก็ตาม ถ้ าไม่ ตรงกับหลักการศาสนา
ตนมองว่ าไม่ ค่อยถูกต้ องเท่ า ไหร่ ปั ญหาคื อเราจะทาอย่ างไรให้ คนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อยู่ดีมสี ุขโดยเชื่ อมกับศาสนา” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“คาว่ าประสบความสาเร็ จของพรรคก็คือ 1. เราสามารถเปลี่ยนความคิ ดของประชาชน เช่ น
การเลือกตั้งที่ใช้ เงิน แต่ เราอยากจะให้ ประชาชนได้ คิ ดด้ วยตัวเอง จะเลือกเราหรื อไม่ เลือก
เราก็ไม่ เป็ นไร ให้ เขาตัดสิ นใจเอง วันหนึ่ งเราหวังว่ าเงิ นทองและอานาจจะไม่ สามารถ
บังคับประชาชนได้ 2.ความใฝ่ ฝั นหลังจากที่เราก่ อตั้งพรรคของคนมลายูขึน้ มา ยังมีหลาย
คนที่มองว่ าเรายังไม่ มีความสามารถพอ เราหวังให้ เขาก่ อตั้งพรรคมาแข่ ง กับเรา วันหนึ่งจะ
กลายเป็ นพรรคของคนมลายูมาแข่ งกันเอง และใครที่ดีกว่ าจะเป็ นผู้ชนะ...พรรคในอดีต
รวมตัวเพื่ อชนะการเลื อกตั้ง เมื่ อไม่ ชนะก็จบไป แต่ พวกเราเป็ นการรวมตัวจากกลุ่มราก
หญ้ า รวมจากด้ านล่ าง มันจึ งต่ างจากอดีต และเมื่อประชาชนเข้ าใจ ประชาชนจะไม่ ยึดตัว
บุคคล แต่ จะเลื อกพรรคและนโยบายของพรรค และนั้นจะทาให้ พรรคอยู่ได้ ต่อไป...ข้ อดี
หนึ่ งของพรรคประชาธรรม คื อ ตอนที่เราจะรวมตัวกัน เราทางานองค์ กรอิ สระที่เสี ยสละ
เพื่อสามจังหวัดมาตลอด เช่ น มูลนิธิ เอ็นจีโอ ช่ วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบ เราขับเคลื่อนได้
อยู่ พบปะ ปรึ กษาหารื อได้ ตลอดเวลา” (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิ งหาคม 2558)
“พรรคประชาธรรมมีเงิ นพอจะซื ้อเสี ยงมากกว่ าสามเขตในปี ที่มีการเลื อกตั้ง แต่ พวกเรา
เลือกที่จะไม่ ใช้ เงิน เพราะหากใช้ เงินเราก็จะไม่ ต่างไปจากคนอื่ น และประชาชนก็จะไม่ ได้
อะไร เราเลยใช้ เงินที่มเี ปิ ดเวทีปราศรั ยให้ ความรู้ เปิ ดเวทีเรื่ อยๆ หลังเลือกตั้งแพ้ เรายังมีเงิน
เราก็เปิ ดเวทีปราศรั ยต่ อไป จนถึงทุกวันนี ้ ก่ อนรั ฐประหารเราก็ยังปราศรั ย สร้ างจิ ตสานึ ก
ให้ ประชาชนเรื่ อยๆ ให้ ประชาชนเข้ าใจการเมืองที่แท้ จริ ง และเลื อกด้ วยสมองของเขาเอง
ไม่ ใช่ เพราะเงินไม่ กี่ร้อยบาท” (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิ งหาคม 2558)
“การเมืองไม่ ใช่ เรื่ องของการชนะการเลือกตั้ง หรื อการเป็ นสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
อย่ างเดียว งานการเมือง คื อการทาให้ คนเข้ าใจเรื่ องการเมืองที่แท้ จริ งว่ า เป็ นอย่ างไร หนึ่ ง
ในเป้ าหมายของพรรคประชาธรรมคื อ ปฏิ วัติความคิ ดของมวลชน ว่ าด้ วยเรื่ องการเมื อง
เพราะฉะนั้นพรรคประชาธรรมจึงเน้ นให้ คนทาความเข้ าใจกับการเมือง ต้ องยุ่งกับการเมือง
ต้ องเห็นความสาคัญของการเมือง คุณต้ องเข้ าใจว่ าอิ สลามนั้นการเมืองไม่ ได้ แยกออกจาก
ศาสนา” (อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
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อิสลามกับประชาธิปไตย
พรรคเชื่ อว่าแม้วา่ ในเชิ งรายละเอียดและเป้ าหมายของอิสลามและประชาธิ ปไตยจะขัดแย้ง
กัน แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ ก็ ไ ม่ ไ ด้มี ค วามขัดแย้ง กัน บนฐานของข้อ เท็ จจริ ง นั้น ท้า ยสุ ดอ านาจของ
ประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตยนั้นก็มีขอบเขตจากัดเพียงแค่ในการเลือกคนเพียงบางส่ วนเข้าสู่
ระบบการปกครอง สิ่ งสาคัญสาหรับมุสลิมจึงเป็ นความพยายามในการเข้าสู่ ระบบและสนับสนุ นให้
เกิดนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางอิสลาม
“หากรั ฐบาลอยากจะให้ ความสาคัญกับผู้ที่เป็ นมุสลิมตรงๆ จะต้ องเอาเรื่ องที่เกี่ยวกับมุสลิม
มาพูดคุยกัน เรามีโต๊ ะครู มีโต๊ ะอิ หม่ าม มีอูลามาอฺ (ผู้ร้ ู )มากมาย แต่ สิ่ งเหล่ านีไ้ ม่ มีกฎหมาย
รองรั บ แต่ ถ้าหากเราสามารถบรรจุไว้ ในรั ฐธรรมนูญ อาจจะเป็ นอย่ างกว้ าง และมาเป็ น
กฎหมายลูกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
แม้วา่ การดาเนินงานของพรรคจะเป็ นไปได้ในกรณี ที่บริ บทของประเทศเป็ นประชาธิ ปไตย
แต่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย ก็ยงั คงดาเนิ นการในระดับมวลชนต่อไป ยังคงมี
การลงพื้นที่ และดาเนิ นการในกรอบที่ ส ามารถกระทาได้ ตลอดจนให้ค วามรู ้ ด้า นการเมื องและ
ช่วยเหลือประชาชนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้ แต่การทากิจกรรมเหล่านี้ ในภาวะที่
ไม่ใช่ประชาธิ ปไตยก็ไม่สามารถทาในนามพรรคการเมืองได้ หากแต่ทาในนามของภาคประชาชน
เป็ นหลัก
“ความจริ งพรรคประชาธรรมแม้ ไม่ ได้ รับเลื อกเป็ น ส.ส. ก็จริ ง แต่ เราทาหน้ าที่ตรงนีม้ า
ตลอดตั้งแต่ มกี ารจดทะเบียนมา ทาหน้ าที่การเมืองพลเมืองที่ดี ทาหน้ าที่ในการช่ วยเหลือพี่
น้ องประชาชน ช่ วยเหลือด้ วยการเป็ นตัวแทนที่ดีนั่นเอง แต่ เราไม่ ได้ อยู่ในสภาแค่ นั้นเอง”
(มะหะมากอเซ็ง ปูสู, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)

การเมืองกับศีลธรรม
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ของการเคลื่ อนไหวทางการเมื อง นั่นคื อการเข้า ไปเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
การเมื อง และให้ค นดี เ ข้า สู่ ระบบนี้ ให้ ไ ด้ เช่ น ที่ คุ ณ อิ ส กันดาร์ มองว่า ‘การมี ท ัศ นะที่ ไ ม่ ดี ต่ อ
การเมืองและนักการเมือง จะทาให้ไม่สามารถไปถึงเป้ าหมายของอัลลอฮฺ และท่านศาสนทูตได้เลย
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หากไม่ รู้ จ ัก การเมื อ ง เช่ น เรื่ อ งอ านาจในการปกครอง ถ้า ไปอยู่ภ ายใต้ค นไม่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้
ประชาชนไม่ศรัทธาต่อระบบได้ ทั้งๆ ที่ระบบนั้นอาจจะถูกเขียนมาดีแล้วก็ตาม แต่เพราะการได้มา
ของผูป้ กครองอยู่ในกรอบคิดว่า การเมืองเรื่ องสกปรก คนดี ไม่ควรยุ่งเกี่ยว ผูป้ กครองจะได้มาใน
ลักษณะใด ไม่วา่ จะเรี ยกว่าระบอบอะไร จะเป็ นประชาธิ ปไตยหรื อไม่ใช่ก็ตาม แต่สิ่งสาคัญ คือ คน
ดีๆ ต้องมีโอกาสที่จะเข้ามาปกครองได้มากกว่ารู ปแบบที่เป็ น’
“การจะทาให้ พื้นที่ตรงนี ้ เป็ นพื ้นที่ของคนดี จะต้ องสร้ างกระบวนการรณรงค์ ต่อสู้ ทาง
การเมือง เพื่ อเปลี่ยนทัศนะความเชื่ อของประชาชน จะต้ องทาในหลายๆ รู ปแบบ หนึ่งใน
หลายรู ป แบบนั้ น คื อ พรรคการเมื อ ง เพราะพรรคการเมื อ งเป็ นตั ว ตนของความเป็ น
การเมือง” (อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
ส าหรั บ พรรคนี้ การเมื อ งจึ ง ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งสกปรกในตัวเอง หากแต่ สิ่ ง ที่ ท าให้ ก ารเมื องดู
เหมื อนว่าเป็ นสิ่ งไม่ดีคือกระบวนการที่ จดั การกับการเมื องของแต่ละสังคม ฉะนั้นระบบเหล่ านี้
จาเป็ นต้องมีความโปร่ งใสและวางบนฐานของศีลธรรมอันดี ตัวการเมืองเองไม่ได้สกปรก การเมือง
เป็ นกลไกการจัดการรัฐ มีรัฐธรรมนู ญ มีกฎหมาย มีนกั การเมือง เราปฏิ เสธระบบการเมืองไม่ได้
เพียงแต่ตวั บุคคลที่เข้ามาในระบบการเมืองโดยไม่มีวฒ
ุ ิภาวะทางศาสนาหรื อไม่มีวฒ
ุ ิภาวะทางสังคม
เหล่านี้อนั ตรายมากที่จะทาให้การเมืองสกปรก การเมืองจริ งๆ ไม่ได้สกปรกอย่างที่เราคิด เพียงแต่
ว่าตัวบุคคลมากกว่าที่จะนาไปใช้ จะดีหรื อไม่ดีก็อยูท่ ี่คนเหล่านี้ ’ (ชานนท์ เจะหะมะ และ มะหะมา
กอเซ็ง ปูสู, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่ กบั การร่ วมกับพรรคใหญ่
พรรคประชาธรรมเชื่ อว่าการไปอยูใ่ นพรรคอื่นๆ ไม่สามารถสะท้อน ปั ญหาที่แท้จริ งของ
บ้านเราได้ ในพรรคต่างๆ มีกฎเกณฑ์ของตัวเอง ที่ไม่สามารถพูดในสิ่ งที่พรรคนั้นๆ ไม่ตอ้ งการให้
พูด เช่ น ปั ญหาสามจังชายแดนใต้ที่เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ที่พรรคต่างๆ ไม่ค่อยที่จะอนุ ญาติให้พูด
ในสภามากนัก โดยเฉพาะพรรคที่ไ ด้เป็ นรัฐบาล “แต่ หากเรามีพรรคการเมืองของเราเอง เราจะ
สามารถดาเนิ นนโยบายต่างๆ ได้อย่างอิสระมากกว่า‛ (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์ , 12 สิ งหาคม
2558)
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ทางการจึงมีแนวคิดว่าจะรวบรวมนักคิดหรื อว่านักกิจกรรมหลายๆ คน ไปพูดคุยกับพี่นอ้ ง
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ก็พบว่าประชาชนเห็นด้วยและสนับสนุนให้ก่อตั้งพรรคของคนมลายู
มุสลิมในพื้นที่เป็ นของตัวเอง เพราะคิดว่าการทางานในรู ปแบบภาคประชาสังคมหรื อภาคพลเมือง
ไม่ ส ามารถที่ จะก าหนดนโยบายได้ ถึ งเราจะทางานหนั ก มากเพี ย งใดก็ ตาม หากไม่ ไ ปก าหนด
นโยบายได้ก็ลาบาก (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีพรรค
การเมืองของคนมลายูมุสลิ มในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ได้แล้ว เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
รู ป แบบที่ เราต้องการได้ และการออกมาเคลื่ อนไหวในระบบจะปลอดภัย มากกว่า ที่ส าคัญการ
เคลื่อนไหวสามารถทาได้แหลมคมกว่า (อิสกันดาร์ ธารงทรัพย์, สัมภาษณ์, 17 สิ งหาคม 2558)
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย

ประเด็น

พรรคเพื่อสั นติ

พรรค
อิสลามการเมือง - เน้ น การมี ส่ วนร่ วม
ข อ ง มุ ส ลิ ม ใ น ท า ง
ก า ร เ มื อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย
- ไม่ แ ยกการเมื อ งออก
จากศาสนา
- นาอารยธรรมอิ ส ลาม
มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
พัฒนาประเทศไทย

อิสลามกับ
ประชาธิปไตย

- ขัด ในเรื่ องของลัท ธิ
หรื อความเชื่อ
- แต่ ไ ม่ ข ัด ในเรื่ อ งของ
เทคนิคและวิธีการ
- ในสมัย ศาสนทู ต เคย
ใ ช้ วิ ธี ก า ร ฟั ง เ สี ย ง
ตัวแทนเผ่าต่างๆ ในการ
ตัดสิ น

พรรคภราดรภาพ

พรรคประชาธรรม

- การเมื องกับศาสนาแยก
ออกจากกันไม่ได้
- จ าเป็ นที่ มุ ส ลิ ม จะต้อ ง
เข้าไปมีบทบาทและพื้นที่
ในการเมืองไทย
- ผูค้ นทั้งมุสลิมและไม่ใช่
มุ ส ลิ ม จะได้ ป ระโยชน์
จากการเมืองแบบอิสลาม

- การเมื อ งกั บ ศาสนา
ไม่ได้แยกออกจากกัน
- เน้ น ก ารเมื องแบ บ
ผสมผสานความเป็ น
มลายูกบั อิสลาม
- จาเป็ นต้องมีพรรคของ
คนมลายูมุสลิมเพื่อต่อสู ้
ทางการเมืองในระบบ

- มีแนวคิดที่ขดั แย้งกันอยู่
ในบางประเด็น
- วิ ธี ด าเนิ น การในทาง
การเมืองไม่ได้ขดั แย้งกัน
- ในเรื่ องของสิ ทธิ แ ละ
เสรี ภาพที่ประชาธิ ปไตยมี
ในอิสลามก็มีเช่นกัน

- ในเชิงรายละเอียดและ
เป้ าหมายอาจขัดแย้งกัน
- แต่ ก ารปฏิ บ ั ติ ไ ม่ ไ ด้
ขัดแย้งกันแต่อย่างใด
- ก ารเลื อกตั้ งส าคั ญ
สาหรับมุสลิมในการเข้า
สู่ ระบบทางการเมือง
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ประเด็น

พรรคเพื่อสั นติ

พรรค
ศีลธรรมกับ - ต้อ งเอาคนสะอาดมา
ล้างสิ่ งสกปรก
การเมือง
- การเมืองคือการทางาน
ศาสนาอย่างหนึ่ง
- จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี
นัก การเมื องที่ มี ศาสนา
หรื อมีศีลธรรมในระบบ

ระหว่างการอยู่ - พรรคใหญ่ ต้อ งพึ่ ง พา
ในพรรคใหญ่กบั มุ ส ลิ ม มุ ส ลิ ม เองก็ ต้อ ง
การตั้งพรรคเอง พึ่งพาพรรคใหญ่ แต่การ
อ ยู่ ใ น พ ร ร ค ใ ห ญ่
นโยบายของพรรคจะ
เป็ นใหญ่เสมอ
- หากมี พ รรคเอง ก็ จ ะ
ออกนโยบายเองได้

พรรคภราดรภาพ

พรรคประชาธรรม

- การเมื อ งไม่ ไ ด้ส กปรก
แ ต่ ถู ก ม อ ง ว่ า ส ก ป ร ก
เพราะนักการเมือง
- ห า ก นั ก ก า ร เ มื อ ง มี
นโยบายและการ
ดาเนิ นการที่ดี ประชาชน
จะได้รับประโยชน์

- หากคนไม่ ดี ไ ปอยู่ใ น
ระบบที่ ดี อาจท าให้
ผู ้ ค น หมดศรั ทธ าต่ อ
ระบบนั้นๆ ได้
- ควรเลื อ กคนดี เ ข้า ไป
อยู่ ใ นระบบที่ ดี และ
ประชาชนจะได้สิ่งดีๆ

- อ ยู่ ใ น พ ร ร ค ใ ห ญ่ มี
โอกาสเข้า ถึ ง อ านาจได้
มากกว่า
- แต่การอยู่ในพรรคใหญ่
ไม่มีพ้ืนที่เท่าที่ควรให้กบั
มุสลิม
- มี พ รรคเป็ นของตัว เอง
สามารถด าเนิ น นโยบาย
ได้อย่างอิสระกว่า

- อยูพ่ รรคใหญ่อาจพูด
ไม่ได้ในบางประเด็น
เช่น ปั ญหาความไม่
สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
- การมีพรรคเป็ นของ
ตัวเองจะอิสระกว่าใน
การออกนโยบายของ
พรรค
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4.2 แนวคิดการสร้ างสั นติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
4.2.1 แนวคิดอิสลามกับสั นติภาพของพรรคการเมื องมุ สลิมในประเทศไทย
4.2.1.1 แนวคิดอิสลามกับสั นติภาพของพรรคเพื่อสั นติ
หากพูดถึง ‚สันติ‛ ไม่วา่ จะเป็ นสันติสุขหรื อสันติภาพก็เป็ นความหมายของคาว่าอิสลาม
การที่จะเกิดสันติได้คือทั้งสองฝ่ ายจะต้องยอม ยอมในที่น้ ี จะต้องย้อนกลับมาสู่ รากฐาน ใครเป็ นฝ่ าย
ยอม ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายยอมใช่หรื อไม่เพื่อที่จะให้เกิดสันติได้ คาตอบคือไม่ใช่ ทว่าจะต้องให้
ทั้งสองฝ่ ายต่างก็ยอมรับ คือการยอมไปสู่ มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ในอิสลามคือการยอมจานนต่อ
มาตรฐานหรื อกฎเกณฑ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเมื่ อทุ กคนยอมรั บตรงนี้ สันติ ภาพย่อมจะเกิ ดขึ้ น
ไม่ใช่สันติที่ใครมาข่มเหงแล้วยอม การยอมคือการยอมเข้าสู่ ขอ้ กาหนดของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสร้าง
ทุกสรรพสิ่ ง และเมื่ อทั้งสองฝ่ ายหรื อทุ กฝ่ ายยอมสิ โรราบต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า เมื่อนั้นสันติ ภาพย่อม
เกิดขึ้น (อิรฟาน หะยีอีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)
ขณะเดี ยวกันสันติ ภาพก็คือสภาพการเป็ นอยู่ของสังคมมนุ ษย์ที่มีความหลากหลายในที่
เดี ยวกัน ความลงตัวของการปกครอง การแบ่งทรัพยากร ความเห็ นอกเห็ นใจต่อกัน หรื อ การให้
สิ ทธิ เสรี ภาพต่างๆ ฯลฯ เหล่านี้ คือความหมายของสันติภาพตามแนวคิดของชาวตะวันตก เมื่อมอง
ไปยังหลักการของอิสลามก็พบว่ามีการให้สิทธิ ต่างๆ มากมายแก่พี่นอ้ งต่างศาสนิ ก ไม่มีการบังคับ
ให้มานับถือศาสนาอิสลาม ทุกศาสนาอยูภ่ ายใต้การปกครองของรัฐที่ใช้หลักการอิสลามได้ ในขณะ
ที่ในตะวันตกยังพบว่ามีการห้ามไม่ให้สร้ างมัสยิด ห้ามไม่ให้สวมฮิญาบหรื อห้ามการแต่งกายตาม
หลักการศาสนา เป็ นต้น ‚หากต้องการวัดว่าใครเรี ยกร้องมวลมนุ ษยชาติไปสู่ สันติภาพมากกว่ากัน
ให้ดูว่าใครสร้ างความเสี ยหายแก่ มวลมนุ ษยชาติ มากกว่ากันระหว่างอารยธรรมอิ สลามกับอารย
ธรรมตะวันตก‛ (ปราโมทย์ สมะดี , สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม 2558) และแม้ว่ามีหลักการที่ว่าด้วย
สงครามในอิสลาม หากแต่ก็เป็ นไปเพื่อการปกป้ องตนเองในกรณี ที่ถูกรุ กราน
“ในอิ สลามมีบทบัญญัติว่าด้ วยเรื่ องของสงคราม ซึ่ งมีเกณฑ์ ต่างๆ ในการทาสงคราม และ
สงครามเป็ นเรื่ องสากล แม้ แต่ ตะวันตกเองก็มีก ารทาสงคราม ทั้งที่ ผ้ ูเริ่ มต้ นก่ อสงคราม
มักจะมาจากฝ่ ายที่อ้างว่ าต้ องการสั นติภาพด้ วยซ้า เช่ น อเมริ กาไปประกาศสงครามที่ใดที่
หนึ่ ง แล้ วก็มีเหตุผลหรื อข้ ออ้ างว่ าทาเพื่ อสั นติ ภาพของโลก นี่ก็เช่ นเดีย วกั นว่ าเรื่ องของ
สงครามเป็ นทางออกอย่ างหนึ่ งเหมื อนกัน แต่ เป็ นทางออกที่อยู่ท้ายสุ ด เราไม่ ได้ ปฏิ เสธ
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สงครามไปเลย เพราะในเรื่ องของการปราบปรามความชั่ วปราบปรามความผิ ด หรื อการ
ละเมิดต่ างๆ หากว่ าคุยกันไม่ ร้ ู เรื่ องหรื อคุยกันไม่ เข้ าใจก็ต้องใช้ วิธีการนีใ้ นการที่จะระงับ
ความชั่ วร้ ายในสั งคมหรื อสิ่ งที่ไม่ ดีในสั งคม” (อิรฟาน หะยีอีแต, สัมภาษณ์ , 18 มีนาคม
2558)
แม้ว่าจะมีการวิพากษ์ถึงเนื้ อหาของอัลกุรอานจากผูค้ นบางส่ วน ในส่ วนที่ระบุถึงการสู ้รบ
โดยที่มีการวิจารณ์วา่ ถ้ามีการระบุเช่นนี้ นัน่ หมายความว่าอิสลามไม่สันติ ซึ่ งตัวแทนพรรคเพื่อสันติ
เห็นว่า ความจริ งแล้วมีมิติที่ตอ้ งพิจารณาประกอบมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากกฎหมายโดยปกติทว่ั ไปบน
โลกนี้ ก็ระบุถึงประเด็นการทาสงครามทั้งสิ้ น ถ้าเป็ นเช่นนั้นก็แสดงว่าสังคมอื่นๆ ก็ไม่สันติไปด้วย
กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่ องการต่อสู ้หรื อญิฮาดมีข้ ึนเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในโลกนี้ และ
การที่สหายของท่านศาสนทูตออกไปญิฮาดทัว่ โลก ก็ไม่ได้ไปต่อสู ้เพื่อบังคับให้ผูค้ นรั บอิสลาม
มิฉะนั้นผูค้ นที่เกลียดอิสลามคงเอาประเด็นนี้ มาวิจารณ์และโจมตีอิสลามไปแล้ว แต่เมื่อไม่มีมูล จึง
ไม่สามารถวิจารณ์เรื่ องการบังคับในอดีตได้
“คาถามคื อ แล้ วเขาออกมาเสี ยสละเสี ยชีวิตไปเพื่ ออะไร คาตอบก็คือพวกเขาออกมาต่ อสู้
เพื่ ออิ สรภาพของหมู่ชนทั่วโลก หมู่ชนที่ถูกข่ มเหงจากกษัตริ ย์ ถูกข่ มเหงจากรั ฐบาล จาก
บาทหลวง หรื อจากผู้นาศาสนาต่ างๆ ในสมัยนั้น มุสลิมออกมาต่ อสู้ ถวายชีวิตเพื่อให้ มนุษย์
มีทางเลื อก เลื อกอะไรก็ได้ ปลดปล่ อยให้ ผ้ ูคนมีอิสระ ไม่ มีใ ครบังคับ อิ สลามจะปกครอง
โดยที่ คุ ณไม่ ต้อ งนับ ถื อ อิ ส ลามก็ไ ด้ นโยบายของอิ ส ลามคื อทาให้ ผู้คนเห็ นคุ ณ ค่ า ของ
อิ สลาม และมีคนที่หันมานับถื อศาสนาอิ สลามก็ด้วยความสมัครใจ ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ ้น” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)

4.2.1.2 แนวคิดอิสลามกับสั นติ ภาพของพรรคภราดรภาพ
ในมุมมองของพรรคภราดรภาพมองว่า โดยนิ ยามความหมายอิสลามแปลว่าสันติอยู่แล้ว
ดังนั้นอิสลามจึงเป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพ หากเมื่อใดที่ผูค้ นได้ปฏิ บตั ิตามหลักคาสอนของศาสนา
อิสลามไม่วา่ จะมาจากอัลกุรอานหรื ออัลหะดิ ษ เมื่อนั้นสันติภาพก็จะเกิ ดขึ้น (อนุ มตั ิ ศาสนูปถัมภ์,
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)

125
“สาหรั บมุสลิมแล้ ว เมื่อคนอื่นเดือดร้ อนเราจะต้ องไปช่ วยเหลือกัน เราต้ องดูแลกัน แล้ วจะ
เกิดความรั กความสามัคคี จนเกิดสันติภาพขึน้ ในชุมชน ถ้ าเมื่อไหร่ คนในครอบครั วดี สั งคม
นั้นก็จะดี และเมื่อสั งคมดี ประเทศก็จะดีไปด้ วย เพราะฉะนั้นการจะทาให้ สังคมดีได้ เรา
จะต้ องกลับมาศึกษาเรี ยนรู้ อัลกุรอาน ว่ าอัลกุรอานได้ บอกอะไรกับเราบ้ าง เพราะอัลกุรอาน
ได้ บอกทุกอย่ างกับเรา พระเจ้ าได้ กาหนดให้ อัลกุรอานเป็ นแนวทาง แล้ วส่ งท่ านศาสนทูต
มุฮัมหมัดเพื่อให้ เป็ นแบบอย่ างและถือเป็ นความเมตตาแก่ มวลมนุษยชาติ เมื่ อเราปฏิ บัติตาม
แบบอย่ างของท่ านศาสนทูต เราจะมีความสันติสุข แต่ หากเราไปปฏิ บัติตามแนวทางอื่ น เรา
เชื่ อว่ าแนวทางเหล่ านั้นจะมีปัญหา เพราะเราเชื่ อว่ าแนวทางเหล่ านั้นไม่ ได้ มาจากผู้สร้ าง”
(อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)
ในขณะที่ อิ ส ลามเป็ นศาสนาแห่ ง ทางสายกลาง คื อ ไม่ ตึ ง และไม่ ห ย่ อ นจนเกิ น ไป
ตัวอย่างเช่น อิสลามเป็ นศาสนาแห่งสันติภาพ แต่ก็มีบทบัญญัติวา่ ด้วยเรื่ องของสงคราม สงครามใน
บทบัญญัติของอิสลามเป็ นสงครามที่ป้องกันหรื อปกป้ อง และเป็ นสงครามเพื่อสร้างสันติภาพไม่ใช่
สงครามเพื่อสงครามหรื อสงครามเพื่อฆ่ากัน เป็ นต้น (แวมาฮาดี , สัมภาษณ์) ในหลักคาสอนของ
ศาสนาอิสลามเองก็ระบุวา่ “เมื่อถูกกระทาความรุ นแรงหรื อถูกอธรรมให้ลุกขึ้นสู ้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ
การอดทน” (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
ตัว อย่า งสั น ติ ภ าพหรื อสั น ติ วิ ธี จากศาสนทู ตมู ฮ ัม หมัดที่ เ ป็ นแบบอย่า งของมุ ส ลิ ม มี อ ยู่
มากมาย เช่ น ท่านถู กกลัน่ แกล้งอย่างหนักหน่ วงในขณะที่ท่านเดิ นทางไปเผยแพร่ ศาสนาที่เมือง
ฏออีฟเพื่อเชิญชวนให้ชนชั้นปกครองของเมืองนี้ ให้ศรัทธาต่อเอกภาพของพระเจ้า เรี ยกร้องให้พวก
เขาเชื่ อในพระเจ้าองค์เดียว พวกเขามิใช่ เพียงไม่ยอมรับฟั ง ยังพูดจาถากถางท่านด้วยคาพูดที่หยาบ
คาย พร้อมทั้งโห่ไล่ท่านให้พน้ จากที่แห่งนั้น ประชาชนบางกลุ่มขว้างปาท่านด้วยก้อนหิ น จนศีรษะ
แตกเลื อดโทรมกายท่าน เมื่ อเทวทูตลงมาถามท่านว่าจะให้เอาภูเขาสองลู กมาชนกันเพื่อเป็ นการ
ลงโทษแก่ชาวเมืองฏออีฟให้ตายทั้งหมดหรื อไม่ ท่านศาสนทูตมุฮมั หมัดปฏิเสธพร้อมทั้งขอให้พระ
เจ้ายกโทษให้ชนกลุ่มนี้ จากความโง่เขลาที่ได้ปฏิบตั ิต่อท่าน เป็ นต้น (บุญญา หลี เหลด, สัมภาษณ์ ,
25 พฤษภาคม 2558)
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4.2.1.3 แนวคิดอิสลามกับสั นติภาพของพรรคประชาธรรม
พรรคประชาธรรมมีมุมมองว่าการที่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องเกิดขึ้นมาภายในจิตใจ
เสี ยก่อน และสิ่ งที่จะสามารถสถาปนาสันติภาพในจิตใจได้นนั่ ก็คือศาสนา ซึ่ งสาหรับมุสลิ มแล้วก็
คือศาสนาอิสลามที่เป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพในตัวอยูเ่ ดิ มแล้ว และหากจิตใจของประชาชนนึ กถึ ง
หรื อต้องการสันติภาพ แน่ นอนว่าสามารถที่จะรวมประชาชนให้เป็ นหนึ่ งเดียวได้ และจะสามารถ
ปลดปล่อยสิ่ งที่อยู่ภายในออกมาสู่ ภายนอกได้ หรื ออาจกล่าวได้ว่าสามารถทาสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
หมายถึงสันติภาพในจิตใจ ให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมหรื อเกิ ดสันติภาพในสังคมได้ (ชานนท์ เจะหะมะ,
สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
แม้ว่าในหลักคาสอนของอิสลามจะพูดถึ งเรื่ องของสงคราม แต่ตอ้ งแยกให้ออกระหว่าง
สงครามกับการก่อการร้ าย เพราะอิสลามห้ามการก่อการร้าย ห้ามการทาร้ ายหรื อรังแกผูท้ ี่อ่อนแอ
แต่การทาสงครามก็ตอ้ งพิจารณาดู วา่ ทาสงครามเพื่ออะไร ในอดีตมีการทาสงครามเพื่อปกป้ องผูท้ ี่
อ่อนแอ ปกป้ องศาสนา ปกป้ องบ้านเมือง แต่ทุกวันนี้ ตอ้ งพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่าถึ งขั้นต้องประกาศ
สงครามหรื อไม่ เพราะทุกคนต่างก็ตอ้ งการสันติภาพกันทั้งสิ้ น และต้องใคร่ ครวญดูวา่ มีหนทางอื่น
อีกหรื อไม่ในการที่จะเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพของเรา หากมีก็ถือว่าไม่จาเป็ นต้องก่อสงคราม (ชา
นนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)

4.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้ างสั นติภาพ
4.2.2.1 อิสลามการเมื องกับการสร้ างสั นติภาพในมุ มมองของพรรคเพื่อสั นติ
การเมืองคือส่ วนประกอบที่สาคัญในศาสนาอิสลาม และการเมืองถือเป็ นการงานที่ดีที่สุด
งานหนึ่ งในอิสลาม เพราะทุกอย่างในชี วิตจะขึ้นอยูก่ บั การเมือง เนื่ องจากการเมืองสามารถกาหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิตของผูค้ นได้ แต่วิธีการขับเคลื่ อนการเมืองจะเป็ นแบบใด
นั้นขึ้นอยูก่ บั บริ บทของสังคมด้วย เพราะในสมัยของศาสนทูตมุ ฮมั หมัดกับสมัยของเราบริ บททาง
สังคมจะแตกต่างกัน เมื่ อพูดถึ งสันติ ภาพแน่ นอนว่าสันติ ภาพคื อสิ่ งที่อิสลามปรารถนามากที่สุด
แม้นว่าในทางการเมืองอาจเสี ยเปรี ยบแต่อิสลามก็มีหลักธรรมคาสอนว่ายอมให้เสี ยเปรี ยบหากแลก
กับการได้มาซึ่ งสันติภาพ ตัวอย่างเช่น สนธิ สัญญาหุ ดยั บียะฮฺ ที่เนื้ อหาของสนธิ สัญญาถื อว่ามุสลิ ม
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ในสมัยนั้นเสี ยเปรี ยบฝ่ ายศัตรู เป็ นอย่างมาก แต่ท่านศานทูตมุฮมั หมัดก็รับข้อตกลงนั้นเพื่อหลีกเลี่ยง
สงคราม แม้สาวกของท่านจะไม่พอใจแต่พวกเขาก็ยอมรับและเชื่ อฟั งการตัดสิ นใจของศาสนทู ต
เป็ นต้น (ฮาซัน นิ มูฮมั หมัด, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2558) ขณะเดี ยวกัน ประเด็นเรื่ องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพในการประกอบศาสนกิจก็เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองในอิสลาม
“สิ่ งที่อิสลามเน้ นยา้ ก็คือเรื่ องของสิ ทธิ เสรี ภาพที่มุสลิมจะต้ องได้ รับเพื่อเคารพภักดีต่อพระ
ผู้เป็ นเจ้ า และสามารถเผยแพร่ ได้ แต่ หากไม่ ให้ อิสรภาพในการเคารพภักดีต่อพระเจ้ าก็ถือ
เป็ นเงื่ อนไขที่สามารถก่ อสงครามได้ ดังนั้น สิ ทธิ เสรี ภาพจึ งเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ หน้ าที่ของ
มุสลิมนอกจากเคารพภักดีต่อพระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว ยังต้ องเผยแพร่ หลักธรรมคาสอนเหล่ านั้น
ด้ วย เมื่อได้ เผยแพร่ ไปแล้ วผู้คนจะเชื่ อหรื อไม่ มุสลิ มไม่ มีสิทธิ ไปบังคับให้ เชื่ อ แต่ ต้องมี
สิ ทธิ ในการเผยแพร่ ” (ฮาซัน นิมูฮมั หมัด, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2558)
สังคมมนุษย์ในปั จจุบนั ไม่สามารถเลือกรู ปแบบชี วิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและมีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวติ ได้ โดยเฉพาะสังคมที่ถูกออกแบบโดยสังคมตะวันตกที่อา้ งว่ากาลังเรี ยกร้อง
สันติภาพ แต่โดยเนื้ อแท้แล้วเป็ นสังคมที่บงั คับมนุ ษย์ให้อยู่ในบริ บทของสังคมที่ไม่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของมนุ ษย์ ทาให้สังคมมนุษย์กลายเป็ นสังคมมนุษย์เงินเดือน สังคมอุตสาหกรรม สังคม
ตามกระแสเทคโนโลยี และอื่ น ๆ เป็ นต้น “ในขณะข้อ ดี ข องการเมื อ งแบบอิ ส ลามก็ คื อ การน า
ศีลธรรมมานาการเมือง รวมไปถึงการเผยแพร่ สัจธรรม และไม่มีการบังคับหากผูค้ นจะไม่ยอมรับสัจ
ธรรมเหล่านั้น เพราะผูค้ นสามารถอยูร่ ่ วมกันได้แม้จะมีความศรัทธาที่ต่างกัน แต่เงื่อนไขคือจะต้อง
ไม่มีการบังคับซึ่ งกันและกัน อันจะนามาซึ่ งสิ่ งที่เรี ยกว่าสันติภาพที่ยง่ั ยืนได้” (ปราโมทย์ สมะดี ,
สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)

4.2.2.2 อิสลามการเมื องกับการสร้ างสั นติภาพในมุ มมองของพรรคภราดรภาพ
สิ่ งที่จะทาให้เกิดสันติภาพได้ส่วนหนึ่ งคือบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพ ซึ่ งพรรค
การเมื อ งสามารถดาเนิ น การตรงนั้น ได้ โดยเฉพาะหากพรรคการเมื องที่ ไ ด้เป็ นรั ฐ บาลดาเนิ น
นโยบายที่มีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริ ยธรรมนาการเมือง พร้ อมทั้งคานึ งถึ งความเป็ นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน แน่ นอนว่าสันติ ภาพย่อมเกิ ดขึ้นได้ และด้วยเหตุน้ ี จึงกล่ าวว่าได้ว่าอิ สลามการเมืองจึ ง
สามารถที่จะสร้างสันติภาพในสังคมได้ (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)
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สิ่ ง หนึ่ ง ที่ สาคัญที่ พ รรคภราดรภาพเห็ นว่า การขับเคลื่ อนทางการเมื องจะนาสั ง คมไปสู่
สันติภาพได้น้ นั ก็คือ การปฏิรูปและส่ งเสริ มการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดีจะทาให้ผคู ้ นมีศีลธรรม มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม รวมไปถึงมีอาชี พที่ดีดว้ ย เพราะหากประชาชนไม่มีอาชี พมีโอกาสที่สังคม
จะประสบปั ญหาได้ในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาอาชญากรรมต่างๆ หรื ออาจมีอาชี พที่ผิดหลักการ
ศาสนาเกิดขึ้น ซึ่ งเมื่อพูดเช่นนี้ แล้วแน่นอนว่าการส่ งเสริ มการศึกษาจะต้องเน้นไปทั้งการศึกษาเพื่อ
โลกนี้และการศึกษาเพื่อโลกหน้าด้วย (อนุมตั ิ ศาสนูปถัมภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)

4.2.2.3 อิสลามการเมื องกับการสร้ างสั นติภาพในมุมมองของพรรคประชาธรรม
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็ นหนึ่งแนวทางแห่งสันติวธิ ี แน่นอนว่าเมื่อวิธีการคือสันติวิธี
ย่อมมี เป้ า หมายคื อสั นติ ภาพ และอิ ส ลามก็ ส นับ สนุ นสั น ติ วิธี อี ก ทั้ง อิ ส ลามยัง เป็ นศาสนาแห่ ง
สันติภาพ ดังนั้นการขับเคลื่อนทางเมืองแบบอิสลามจึงสามารถสร้างสันติภาพได้ (อุสมาน ดาโอะ,
สัมภาษณ์, 12 สิ งหาคม 2558) นักการเมืองทุกคนจาเป็ นที่จะต้องคิดในเรื่ องสันติภาพหรื อการสร้าง
สันติภาพ เพราะมนุ ษยชาติมีบทเรี ยนมากมายตั้งแต่สงครามต่างๆ เช่ น สงครามโลก หรื อสงคราม
อื่นๆ “เราต้องคิดอยู่เสมอว่าหากเราต้องการที่จะเป็ นผูน้ า เราจะต้องมีกระบวนการคิดในการที่จะ
ดาเนินการในเรื่ องของการสร้างสันติภาพให้ได้” (ชานนท์ เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
“เรื่ องสันติภาพเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ขอเพียงแค่ ความจริ งจังของนักการเมืองในการที่จะแก้ ไข
ปั ญ หาร่ วมกั น มุส ลิ ม เรี ย กร้ องสั น ติ ภ าพมาแต่ ไ หนแต่ ไ รแล้ ว ตนก็เ ป็ นหนึ่ ง ในคนที่
เรี ยกร้ องสั นติภาพตลอดมา วันนีใ้ จเราใหญ่ พอที่จะบอกว่ าวันนีเ้ ราไม่ อยากจะเห็นการฆ่ า
กันตาย ไม่ อยากเห็นผู้คนต้ องมาเสี ยชี วิตไม่ ว่าจะในพื น้ ที่ตัวเองหรื อพื น้ ที่อื่นๆ เพราะไม่
ส่ งผลดีต่อใครเลย แม้ แต่ ศาสนาเองก็ไม่ สนับสนุนการฆ่ ากันตาย หรื อจะในรั ฐธรรมนูญ
ของราชอาณาจักรไทยเองก็ไม่ สนับสนุน หรื อในกฎหมายชารี อะห์ เองก็ตามมันมีกฎเกณฑ์
อยู่ ไม่ ใช่ จะฆ่ าใครก็ได้ ที่นี่เมื่อมีสันติภาพจะก่ อให้ เกิดความดีหลายๆ อย่ าง แก่ สังคม และ
หากเราสั นติ สมานฉั นท์ ก็จะเกิ ดสั นติ ภาพเร็ วขึน้ ซึ่ งเป็ นหนทางที่ทุกคนใฝ่ หา” (ชานนท์
เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
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4.2.3 พรรคการเมื องมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้ /ปาตานี
4.2.3.1 มุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้ /ปาตานีของพรรคเพื่อสั นติ
พรรคเพื่อสันติ มองว่ามี โอกาสที่ขบวนการต่อสู ้ เพื่อเอกราชปาตานี จะหันมาจัดตั้งพรรค
การเมืองต่อสู ้ในระบอบรัฐสภาของไทย แต่อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดนั้นได้ ดังเช่นกรณี กลุ่ม
ฮามาสในปาเลสไตน์ที่มี บริ บทต่ างออกไป ซึ่ งกลุ่ มฮามาสต่อสู ้ ด้วยความเชื่ อและเกี่ ยวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์ ของมัสยิดอักซอ ขณะพื้นที่ชายแดนใต้ไม่มีเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันนี้ มุสลิมไม่ได้
ขัดข้องใดๆ ในการใช้ชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ “ในปาเลสไตล์หากอิ สราเอลให้สิทธิ ทุกอย่างแก่
ชาวปาเลสไตล์ ให้ครอบครองมัสยิดอักซอกลับคืน ให้มุสลิมเป็ นผูน้ าได้ คาถามคือชาวปาเลสไตล์
จะยังคงญิฮาดอยูอ่ ีกหรื อไม่?” (ปราโมทย์ สมะดี , สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) ฉะนั้น สิ่ งที่จาเป็ น
ต่อชายแดนใต้คือการให้สิทธิ ในการดาเนิ นชี วิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ความเชื่อทางศาสนาที่จะถูกใช้เป็ นข้ออ้างสู่ ความรุ นแรง
“ความรุ นแรงจะลดลง หากให้ สิทธิ แก่ ประชาชนมากขึน้ ให้ สิทธิ มากแค่ ไหน ความรุ นแรง
ก็จะยิ่งลดลงเท่ านั้น ในพืน้ ที่ชายแดนใต้ เราดะวะห์ (เผยแพร่ ศาสนา) ได้ ทุกที่ ดะวะห์ ทหาร
ก็ยังได้ เราจะญิฮาดทาไม? หากมีรัฐมนตรี เป็ นมุสลิมได้ ไปที่ไหนก็สร้ างมัสยิดได้ เหตุใด
มุสลิ มจะต้ องมีอคติ อีก เรื่ องนีผ้ ้ ูใหญ่ จะได้ เข้ าใจและกระตื อรื อร้ นกับสิ ทธิ ของมุสลิ ม ซึ่ ง
ต้ องใช้ เวลา และคนที่ยึ ดในแนวทางของญิ ฮาดเขาจะต้ องใช้ เวลาในการทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ ประเมิ นประโยชน์ กับความเสี ยหาย ในอิ สลามไม่ ได้ บอกว่ าการญิฮาดเป็ น
ทางเลื อกเดียว ในการเรี ยกร้ องสิ ทธิ มีอีกหลายทางเลื อก สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ ที่สุดสาหรั บ
อิ สลามและมุสลิม ทาได้ เราก็ทาไปก่ อน ไม่ มีข้อบังคับว่ าจะต้ องมีรัฐอิ สลามที่ชายแดนใต้
แม้ ว่าจะเป็ นเป้ าหมายอย่ างหนึ่ ง ก็มีเงื่ อนไขที่จะต้ องมองประกอบว่ าหากมุสลิ มไม่ ได้ รับ
ความยุติธรรม สุ ดท้ ายก็ต้องเรี ยกร้ องเอกราช แต่ ถ้ามีสิทธิ ในการที่จะอยู่ด้วยกันโดยมีสิทธิ
ที่จะได้ รับประโยชน์ ม ากกว่ าการมีประเทศเป็ นของตัวเองก็ต้องเลื อกสิ่ งที่ มีประโยชน์
มากกว่ า” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)
ผูน้ าศาสนาในอดี ตมีค วามหวาดกลัวที่ จะเคลื่ อนไหวในทางสังคม เพราะเมื่อมี บางคน
เคลื่ อนไหวก็อาจเกิ ดอันตรายหรื อสู ญหายได้ บ่อยครั้งที่ผูน้ าศาสนากลายเป็ นเหยื่อของเหตุการณ์
ความขัดแย้งและความรุ นแรง แต่ปัจจุบนั สถานการณ์หรื อบริ บทของสังคมชายแดนใต้ได้เปลี่ยนไป
แล้ว ดังนั้นผูน้ าศาสนาจึ ง ควรใช้โอกาสนี้ ใ นการเผยแพร่ ค วามรู ้ ให้มากขึ้ น แต่วิธีก ารเผยแพร่ ก็

130
จะต้องพัฒนาให้ทนั ต่อความเป็ นไปของสังคมด้วย “คาถามต่อฝ่ ายที่ต่อสู ้ดว้ ยการใช้กองกาลังติ ด
อาวุธก็คือ สิ่ งต่างๆ ที่ท่านได้กระทานั้นสังคมมุสลิ มได้อะไร สร้างผลดีหรื อผลเสี ยมากกว่า เพราะ
เท่า ที่ ดูแล้วท าให้ผูค้ นหวาดกลัวและเกลี ยดอิ ส ลามมากขึ้ น ซึ่ ง ถื อว่า ผิดกับหลัก เจตนารมณ์ ของ
อิสลามที่เป็ นศาสนาแห่งสันติภาพ” (ฮาซัน นิมูฮมั หมัด, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2558)
4.2.3.2 มุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้ /ปาตานีของพรรคภราดรภาพ
พรรคภราดรภาพมองว่าที่ผา่ นมานโยบายของรัฐบาลที่ผา่ นๆ มา ในการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ไม่วา่ รัฐบาลไหนต่างก็มีนโยบายที่ดี แต่มกั จะมีปัญหา
ในระดับปฏิบตั ิการ และหากถามว่ามีโอกาสหรื อไม่ที่ขบวนการติดอาวุธที่กาลังต่อสู ้กบั รัฐไทยอยู่
ในปั จจุบนั นี้ จะวางอาวุธแล้วมาจัดตั้งพรรคการเมืองต่อสู ้ ในแนวในระบอบรั ฐสภาตามแนวทาง
สันติวธิ ี “คาตอบคือมีโอกาสเป็ นไปได้นอ้ ยมากหรื อแถบจะไม่มีโอกาสเลย เพราะไม่มีอะไรการันตี
ได้เลยว่าหากพวกเขาเลื อกวางอาวุธแล้วหันมาต่อสู ้ในแนวทางสันติวิธี พวกเขาจะไม่โดนตามเก็บ
ในภายหลัง เพราะประวัติศ าสตร์ หลายๆ อย่า งเป็ นบทเรี ย นให้ แก่ พ วกเขา” (บุ ญญา หลี เหลด,
สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)
อย่า งไรก็ ตาม ในอี ก แง่ หนึ่ ง ตัว แทนพรรคก็ ม องว่า มี โ อกาสเป็ นไปได้แ ต่ อ าจต้อ งใช้
เวลานานกว่าวันนั้นจะมาถึง ซึ่ งกระบวนการสร้างสันติภาพก็มกั ใช้เวลานาน แต่สิ่งที่จะช่วยให้เร็ ว
ขึ้นก็คือการสร้างบรรยากาศของสันติภาพ เช่ น มีมุสลิ มเป็ นผูว้ า่ ราชการประจาจังหวัด มีคนเก่งที่มี
ศักยภาพหรื อมี ผูน้ าศาสนาเข้ามาร่ วมทางานในกระบวนสร้ างสันติ ภาพ เหล่ านี้ เป็ นต้น ปั ญหาที่
สาคัญในปั จจุบนั คือผูค้ นในพื้นที่ไม่มีอานาจในการแก้ไขปั ญหาของตนเอง เช่ น ปั ญหายาเสพติด
ปั ญหาวัยรุ่ นแอบนัดเจอกันตอนกลางคืน เป็ นต้น ซึ่ งมุสลิมไม่มีอานาจใดๆ ในการจัดการ ไม่วา่ จะ
เป็ นคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดหรื อโต๊ะอิหม่ามประจาหมู่บา้ นก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้ เหล่านี้ คือปั ญหา แต่ปัญหาเหล่านี้ สามารถจัดการได้ในทางการเมือง เพราะการเมืองสามารถให้
อานาจผู ค้ นได้ ซึ่ ง หากจัด การได้แ น่ นอนว่า บรรยากาศของการสร้ า งสั น ติ ภาพจะยิ่ ง สดใสขึ้ น
(อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)
ส่ วนขบวนการต่อสู ้เพื่อเอกราชปาตานีเอง โดยเฉพาะกลุ่มบีอาร์ เอ็น ควรนิ ยามให้ชดั เจนว่า
ทุกวันนี้ กาลังต่อสู ้เพื่อศาสนาอิสลามหรื อเพื่อชาตินิยมปาตานี เพราะหากเราสู ้เพื่อศาสนาอิสลาม
ย่อมไม่ มี ท างตันในทางการเมื อ ง แม้ก ารเมื องจะไม่ ไ ด้เ ป็ นประชาธิ ป ไตยเราก็ ย งั สามารถที่ จ ะ
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ขับเคลื่ อนการเมืองบนแนวทางของอิ สลามได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการอ่านคุ ตบะห์ การสอน
หนังสื อ การจัดโครงการต่างๆ เหล่ านี้ ลว้ นเป็ นการเมื องที่สามารถขับเคลื่ อนได้แม้อยู่ภายใต้การ
ปกครองของระบอบเผด็จการก็ตาม (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2558)
4.2.3.3 มุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้ /ปาตานีของพรรคประชาธรรม
พรรคประชาธรรมมองว่า รั ฐ บาลยัง ไม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ ในการแก้ไ ขปั ญ หาจัง หวัด
ชายแดนใต้มากพอ ตัวอย่างเช่น ปั ญหาเศรษฐกิจหรื อความยากจนของประชาชน รัฐบาลไม่ได้แก้ไข
ปั ญหาด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แต่ดาเนิ นการเป็ นโครงการระยะสั้นๆ มากกว่า และโครงการเหล่านี้ ก็
มักจะไม่รับงบประมาณจากสานักงบประมาณโดยตรง หากแต่ตอ้ งผ่านไปยังกระทรวงก่ อน ซึ่ ง
กระทรวงไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชน จึ งเป็ นการพัฒนาที่ อาจไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
ประชาชน
“การแก้ ปั ญหาจะต้ องฟั ง เสี ย งประชาชน และดาเนิ นการในพื ้นที่ อย่ างยั่งยื น เช่ น สร้ าง
โรงงานในพืน้ ที่โดยเฉพาะโรงงงานฮาลาล ซึ่ งการที่มีโรงงานอยู่ในพืน้ ที่เองยังสามารถลด
ค่ าขนส่ งได้ เป็ นจานวนมาก เป็ นต้ น ที่สาคั ญประชาชนสามารถนากฎหมายชารี อะห์ มา
ประยุกต์ ใช้ ได้ เพราะเรื่ องของฮาลาลไม่ ได้ มีแค่ เรื่ องของอาหารการกินเท่ านั้น ” (ชานนท์
เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)
ขณะที่ฝ่ายขบวนการต่อสู ้เพื่อเอกราชปาตานี ตัวแทนพรรคมองว่า “มีโอกาสที่พวกเขาจะ
วางอาวุธแล้วหันมาต่อสู ้ในทางการเมือง หากประเทศเป็ นประชาธิ ปไตยจริ งๆ แล้วเปิ ดโอกาสให้
พวกเขาได้นาเสนอนโยบายต่อประชาชน แล้วให้ประชาชนตัดสิ นว่าจะเลือกพวกเขาหรื อไม่” (ชา
นนท์, สัมภาษณ์) ในขณะที่ ตัวแทนบางท่านก็มองว่าเป็ นไปไม่ได้ที่ขบวนการต่อสู ้เพื่อเอกราชปา
ตานี จะหันมาต่อสู ้ ในทางการเมื องแบบรัฐสภา เพราะในอดี ตมีการต่อสู ้ แบบสันติวิธีมาเยอะแล้ว
ยกตัวอย่างเช่ น กรณี ของฮัจญี สุ หลงที่มีจุดจบด้วยการถู ก เจ้าหน้าที่ รัฐไทยอุ ม้ ฆ่า และอี กหลายๆ
กรณี ก็เคยประสบพบเจอเช่นนี้ แต่ก็เห็นว่าการที่มีการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างคู่ขดั แย้งหลักถือ
เป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ดีของกระบวนการสร้ างสันติ ภาพ และสันติ ภาพจะเกิ ดขึ้ นได้ประชาชนจะต้องมี
สิ ทธิในการดาเนินชีวติ ตามกรอบแนวทางของศาสนาของตนเองได้ (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12
สิ งหาคม 2558)
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ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบแนวคิดอิสลามกับสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
ประเด็น

พรรคเพื่อสั นติ

พรรค
- ยอมจานนต่อพระผูเ้ ป็ น
อิสลามกับ
เจ้า
สั นติภาพ
- ให้สิทธิ ต่างๆ ไม่มีการ
บั ง คั บ ใ น ก า ร นั บ ถื อ
ศาสนา
- สงครามเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สันติภาพ
- สงครามในอดี ต เกิ ด ขึ้ น
เพื่ อ อิ ส รภาพของหมู่ ช น
ทัว่ โลก ไม่ใช่การเผยแพร่
ด้วยคมดาบ
อิสลามการเมือง - การเมืองคือการงานที่ดี
กับการสร้ าง ที่ สุ ด เพราะทุ ก อย่ า งใน
ชีวติ ขึ้นอยูก่ บั การเมือง
สั นติภาพ
- ย อ ม เ สี ย เ ป รี ย บ ห า ก
หลีกเลี่ยงสงครามและเกิ ด
สันติภาพได้
- การเมืองที่ทาให้รูปแบบ
ของมนุ ษ ยื ส อดคล้อ งกับ
ธรรมชาติ
- ศีลธรรมนาการเมืองจะ
นาไปสู่ สันติภาพที่ยงั่ ยืน

พรรคภราดรภาพ

พรรคประชาธรรม

- อิ สลามแปลว่าสันติ อยู่
แล้ว
- ศาสนาแห่งทางสายกลาง
ไม่ ตึ ง และไม่ ห ย่ อ นยาน
เกินไป
- สงครามในอิสลามเพื่อ
ส ร้ าง สั นติ ภ าพ ไม่ ใ ช่
สงครามเพื่อฆ่าคน
- ตามแบบอย่างการสร้าง
สั น ติ ภ าพจากท่ า นศาสน
ทูตมุฮมั หมัด

- สันติภาพต้องเริ่ มมาจาก
ภายใน
- สิ่ งที่จะสร้ างสันติภาพ
จากภายในได้ นั่ น ก็ คื อ
ศาสนา ส าหรั บ มุ ส ลิ ม ก็
คือศาสนาอิสลาม
- ต้องแยกสงครามกับการ
ก่อการร้ายให้ออก เพราะ
อิ ส ลามห้ า มการก่ อ การ
ร้าย หรื อห้ามทาร้ ายหรื อ
รังแกผูท้ ี่อ่อนแอกว่า

- อิ ส ลามการเมื อ งเป็ น
ก า ร เ มื อ ง ที่ มี ศี ล ธ ร ร ม
คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม
นาการเมือง
- อิสลามการเมืองสามารถ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง
สันติภาพได้
- การส่ งเสริ มการศึกษาที่ดี
จ ะ น า ม า ซึ่ ง ผู ้ น า ที่ ดี มี
ศีลธรรม

- อิ ส ล ามการเมื องจะ
นาไปสู่ สันติภาพได้
- ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ มี
แนวคิ ด ในเรื่ อ งของการ
สร้างสันติภาพ
- การเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองในรู ปแบบสันติ
วิ ธี ย่ อ มมี เ ป้ า หมายเพื่ อ
สันติภาพ
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ประเด็น
พรรค
มุมมองต่ อ
ปัญหาความ
ขัดแย้งในพื้นที่
ชายแดนใต้ /
ปาตานี

พรรคเพื่อสั นติ

พรรคภราดรภาพ

พรรคประชาธรรม

- ห า ก ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่
ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
ความรุ นแรงก็จะลดลง
- มี โ อกาสที่ ข บวนการ
ต่ อ สู ้ จ ะ หั น ม า ต่ อ สู ้ ใ น
แนวทางการเมื องแต่ อาจ
ต้องใช้เวลานาน
- ขบวนการควรทบทวน
ว่าสิ่ งที่ กาลังทาอยู่ถูกต้อง
ตามหลัก เจตนารมณ์ ของ
อิ ส ลามที่ เป็ นศาสนาแห่ ง
สันติภาพหรื อไม่
- ผู ้ น า ศ า ส น า ค ว ร มี
บ ท บ า ท แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ความรู ้ให้มากขึ้น

- ทุ ก รั ฐ บ า ล ที่ ผ่ า น ม า
น โ ย บ า ย ดี แ ต่ ร ะ ดั บ
ปฏิบตั ิการมีปัญหา
- โอกาสที่ขบวนการต่อสู ้
จะหันมาต่อสู ้ในแนวทาง
ก า รเ มื อง แ ทบ จ ะ ไ ม่ มี
ความเป็ นไปได้ เพราะไม่
มีอะไร การันตีได้ว่าพวก
เ ข า จ ะ ไ ม่ ถู ก อุ ้ ม ห า ย
ภายหลังจากวางอาวุธ
- หรื อ อาจมี โ อกาส แต่ ก็
ต้อ งใช้ เ วลาอี ก นาน ซึ่ ง
เ ป็ น เ รื่ อ ง ป ก ติ ที่
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง
สันติภาพจะใช้เวลานาน

- รั ฐ บ า ล ยั ง ใ ห้
ความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาไม่มากพอ
- ควรฟั งเสี ย งประชาชน
และด าเนิ น การในพื้ น ที่
อย่างเข้าใจ
- มี โ อกาสที่ ข บวนการ
ต่ อ สู ้ จ ะ หั น ม า ใ ช้ ใ น
แนวทางการเมื อ งหาก
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น
ประชาธิปไตยจริ งๆ
- บางส่ วนมองว่าเป็ นไป
ไม่ ไ ด้ เพราะมี บ ทเรี ยน
ก าร ต่ อ สู ้ บน แนว ทา ง
สันติวธิ ีมามากแล้ว

4.3 วิเคราะห์ ผลการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
การถอดบทเรี ยนนี้จะการวิเคราะห์ศกั ยภาพในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นความสาเร็ จและความ
ล้มเหลวของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยจากบทเรี ยนของประสบการณ์ที่ผา่ นมา ตลอดจน
ข้อได้เปรี ยบและข้อท้าทาย ของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลจาก
การสังเกตและสัมภาษณ์ในประเด็นเฉพาะนี้จากทั้ง 3 พรรค และจากกลุ่มนักการเมืองมุสลิมที่อยูใ่ น
พรรคการเมืองกระแสหลักและเคยประสบความสาเร็ จอย่างสู ง ได้แก่ ตัวแทนสมาชิ กกลุ่มวาดะห์ 5
คน เพื่อให้เห็นภาพของการทางานที่ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
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4.3.1 บทเรี ยนจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
4.3.1.1 ความสาเร็ จของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
พรรคการเมืองมุสลิ มมีขอ้ ได้เปรี ยบซึ่ งเป็ นจุดแข็งที่น่าสนใจของพรรคการเมื องทั้งสาม
นัน่ คือทั้งสามพรรคมีอุดมการณ์ที่ชดั เจน ไม่เน้นการดาเนิ นการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจเพียง
อย่างเดี ย ว หากแต่มุ่ งให้เกิ ดการเมื องที่ เน้นศี ล ธรรม และมี เป้ า หมายเพื่ อการเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ค่อนข้างชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีอุดมการณ์ก็วางอยูบ่ นฐานกรอบคิดของอิสลาม แม้วา่ พรรคประชา
ธรรมเองจะเน้นไปสู่ ความเป็ นพรรคมลายูแต่ก็เน้นความเป็ นมลายูมุสลิม ขณะเดียวกันทั้งสามพรรค
ยังมีการวางนโยบายเฉพาะสาหรับกลุ่มมุสลิม ที่แน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมุสลิมได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะที่ ก ารเรี ย กร้ องให้เ กิ ดการเมื องที่ มี ค วามสะอาดยัง เป็ นจุ ดที่ ท าให้พ รรคมี ค วาม
แตกต่างจากอีกหลายพรรค และการทางานของพรรคที่ เน้นนาเอานักการเมื องที่ มีคุณธรรมเข้าสู่
ระบบ โดยที่ไม่ยึดติดกับเรื่ องของการต้องมีนายทุนสนับสนุ นในตัวนักการเมืองก็เป็ นอีกหนึ่ งสิ่ งที่
ถือได้วา่ เป็ นจุดแข็งที่แตกต่างของพรรคการเมืองมุสลิมทั้งสามพรรค
ประการถัดมา พรรคทั้งสามไม่ได้มีการทางานที่จากัดอยูแ่ ค่เพียงการทางานพรรค หากแต่มี
เครื อข่ายการทางานในหลายมิติ ที่ช่วยสนับสนุ นการทางานของพรรคในบริ บทที่การเคลื่ อนไหว
ภายใต้ความเป็ นพรรคการเมืองไม่สามารถขับเคลื่ อนได้ ขณะเดี ยวกันก็สามารถทางานเพื่อสังคม
และขยายฐานสนับสนุ นเสี ยงจากมวลชนผ่านเครื อข่ายเหล่านี้ ได้ โดยเฉพาะการใช้สื่อ ซึ่ งสองใน
สามของพรรคการเมื องนี้ มี ช่ องโทรทัศน์ อยู่ใ นเครื อข่ า ย ซึ่ งสามารถกระจายแนวคิ ดได้ม ากขึ้ น
ขณะเดียวกันภายใต้เครื อข่ายเช่นนี้ ก็จะทาให้การทางานของพรรคมีคนสานต่องานต่อไป ซึ่ งจะต่าง
จากนักการเมืองมุสลิมที่อยู่ในพรรคใหญ่ที่กาลังประสบปั ญหาของการขาดช่ วงของคนทางานใน
ด้านการเมืองต่อไป ดังที่ อารี เพ็ญ อุตรสิ นธุ์ (สัมภาษณ์ , 29 สิ งหาคม 2558) ระบุว่า ‚ที่ผา่ นมาการ
ทางานของกลุ่มวาดะห์ในสนามการเมืองประสบความสาเร็ จมากมายนับไม่ถว้ น แต่ส่ิ งที่ทางกลุ่ม
มองว่ายังไม่ประสบความสาเร็ จคื องานด้านความคิด เพราะเราไม่สามารถทาให้ผูค้ นเข้าใจได้ว่า
การเมืองที่ดีเป็ นอย่างไร การเมืองที่เลื อกตั้งแล้วผูค้ นจะเลื อกคนดี โดยไม่สนใจเงิ นที่นกั การเมือง
มอบให้ก่อนเลือกตั้ง เรายังทาไม่ได้ในพื้นที่ชายแดนใต้ หรื อแม้กระทัง่ คนที่จะทดแทนรุ่ นปั จจุบนั ก็
ยังไม่พบคนที่โดดเด่นพอที่จะมาแทนเราได้‛
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ประการสุ ดท้ายที่อาจถือได้วา่ เป็ นความสาเร็ จของพรรคเหล่านี้ คือ ความพยายามในการใช้
พรรคการเมืองเป็ นแนวทางแบบสันติวิธีในการเรี ยกร้ องเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการ ด้วยกับการศึกษา
แนวทางการทางานนี้บนฐานความรู ้และบทเรี ยนจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศที่มีความใกล้เคียงกัน
ก่อนที่จะตัดสิ นใจเข้าสู่ กรอบการเมือง ซึ่ งอาจยังไม่ได้ยอมรับจากสังคมมุสลิมอีกหลายส่ วน แต่ถึง
กระนั้นก็ ถื อว่า ประสบความส าเร็ จแล้วในระดับ หนึ่ ง ที่ สามารถนาเสนอต่ อสั ง คมว่า อิ สลามกับ
การเมืองนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร และทาให้ผคู ้ นจานวนหนึ่ งยอมรับได้เมื่ออูลามาอฺ (ผูร้ ู ้) เข้าสู่ พ้ืนที่
ทางการเมืองจากที่ในอดี ตผูค้ นส่ วนใหญ่มองว่าการเมื องเป็ นเรื่ องสกปรก อู ลามาอฺ ไม่ควรมายุ่ง
เกี่ยวกับการเมือง ซึ่ งปั จจุบนั ทัศนคติของคนจานวนหนึ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว

4.3.1.2 ความล้ มเหลวของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
สิ่ งที่ทาให้พรรคทั้งสามยังไม่มีบทบาทที่เห็นชัดในทางการเมือง อาจประกอบไปด้วยปั จจัย
ต่างๆ คือ การเน้นทางานกับกลุ่มตนเองมากเกินไป ซึ่ งจะเห็นได้วา่ คณะกรรมการพรรคจะเป็ นคนที่
อยูใ่ นกลุ่มการทางานเดิมของการทางานในกลุ่มของตัวเอง ขณะเดียวกัน ในการแยกเป็ นสามพรรค
และไม่รวมเป็ นพรรคเดี ยวนั้น ก็อาจเป็ นอี กหนึ่ งจุ ดอ่อนของการทางาน เนื่ องจากภายใต้ระบอบ
ประชาธิ ปไตย สิ่ งที่สาคัญคือ ปริ มาณของเสี ยงที่ได้รับเลือกตั้ง ฉะนั้น การแยกเป็ นพรรคเล็กก็เป็ น
อีกหนึ่งจุดอ่อนของทั้งสามพรรค เนื่องจากเมื่อเป็ นพรรคเล็กแล้วก็มกั จะไม่ค่อยมีความโดดเด่นทาง
การเมืองมากนัก ประกอบกับการเข้าสู่ การเมืองอาจเป็ นจังหวะที่อาศัยเพียงกระแสการก่อตั้งพรรค
โดยยังไม่มีความพร้ อมและยังไม่มีความชัดเจนในการทางานทางการเมื อง ในจุดนี้ นักการเมื อง
มุสลิมจากพรรคกระแสหลักหรื อพรรคใหญ่ท้ งั อารี เพ็ญ อุตรสิ นธุ์ (สัมภาษณ์, 29 สิ งหาคม 2558),
นัจมุดดีน อูมาร์ (สัมภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2558), บูราฮานูดิน อุเซ็ง (สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2558)
และ เด่ น โต๊ะมี นา (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2558) ได้ให้ความเห็ นที่ ตรงกันว่า การจะประสบ
ความสาเร็ จในทางการเมืองจะต้องใช้เวลาในการเก็บประสบการณ์ การทางานให้นานพอสมควร
ไม่ใช่รีบร้อนจะตั้งพรรคการเมืองโดยยังขาดประสบการณ์ เพราะอาจทาให้แพ้การเลือกตั้งได้ เมื่อ
แพ้ก ารเลื อ กก็ ไ ม่ อ าจที่ จ ะเข้า ไปอยู่ ใ นต าแหน่ ง ที่ ส ามารถใช้ น โยบายได้ นโยบายดี ๆ ก็ ไ ม่ มี
ประโยชน์ใดๆ เพราะไม่สามารถนาไปใช้ได้
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อารี เพ็ญ อุตรสิ นธุ์ (สัมภาษณ์ , 29 สิ งหาคม 2558) ให้ความเห็นเสริ มต่อประเด็นนี้ วา่ “แม้
หากพรรคการเมื อ งพรรคเล็ ก โดยเฉพาะพรรคในพื้ น ที่ ช ายแดนใต้จ ะชนะการเลื อกตั้ง และได้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) มาหลายที่นง่ั แต่เป็ นเรื่ องยากที่พรรคการเมืองที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะ
เชิ ญเข้าร่ วมรัฐบาล เพราะพรรคการเมืองใหญ่ไม่อยากให้พรรคเล็กเข้มแข็งในจังหวัดของตนเอง
และอาจมีการต่อรองต่างๆ ได้ ดังนั้นโอกาสที่จะได้ใช้นโยบายเป็ นไปได้ยากแม้จะได้ ส.ส. ก็ตาม
แต่ ก ารรวมกลุ่ ม ไปอยู่ใ นพรรคใหญ่ ก็ เ คยท าให้ เ ห็ น แล้ว ว่ า สามารถออกฎหมายต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อมุสลิมมาแล้วมากมายในอดีตที่ผา่ นมา‛
ขณะเดี ยวกัน ทั้งสามพรรคก็ยงั คงมี ฐานเสี ยงและผูส้ นับสนุ นน้อยในการสนับสนุ นการ
ดาเนิ นงานของพรรคก็เป็ นจุดอ่อนที่อาจส่ งผลต่อความไม่มนั่ คงของพรรคได้เช่ นกัน อีกประการ
หนึ่ งที่ สาคัญที่ถือว่าเป็ นจุดอ่อนของพรรคการเมื องมุสลิ ม คื อ ที่ ผ่านมายังไม่มีโอกาสแสดงฝี มื อ
เพราะไม่เคยชนะเลือกตั้งเลย จึงยังไม่สามารถทาให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่พรรคคิด จะสามารถปฏิบตั ิ
ได้จริ งในบริ บทการเมืองแบบไทยหรื อไม่ และจะเกิดผลต่อการเมืองให้ดีข้ ึนได้จริ งหรื อไม่
นอกจากนั้น การที่พรรคเล็กมีอยูห่ ลายพรรคก็เป็ นจุดอ่อนเช่นกัน ดังที่ วันมูหะมัดนอร์ มะ
ทา (สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2558) มองว่า การที่มุสลิมมีพรรคการเมืองหลายพรรคหรื อหลายกลุ่ม
และมี เป้ า หมายที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ อ าจที่ จ ะท าให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ เพราะต่ า งฝ่ ายต่ า งก็ จ ะ
ดาเนิ นงานให้ได้ตามเป้ าหมายที่กลุ่มตัวเองตั้งไว้ ทว่าหากมีเป้ าหมายใหญ่ร่วมกันแม้จะมีวิธีการที่
ต่างกันก็จะสามารถทาให้ประสบความสาเร็ จได้ หรื อแม้กระทัง่ อาจมีโอกาสร่ วมดาเนิ นงานด้วยกัน
ก็ ย่อ มได้ห ากมี เ ป้ า หมายใหญ่ ที่ ต รงกัน ที่ ส าคัญ การที่ มี อุ ด มการณ์ ที่ ดี แ ต่ ข าดการจัด การหรื อ
กระบวนการที่ดีก็ไม่อาจทาให้ประสบความสาเร็ จได้

4.3.2 แนวโน้ มในอนาคตของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
4.3.2.1 ข้ อได้ เปรี ยบของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
แม้ว่าการทางานที่ผ่านมาของพรรคการเมืองมุ สลิ มในประเทศไทยยังไม่เห็ นผลสาเร็ จที่
ชัดเจนนัก แต่ก็มีโอกาสบางประการที่จะเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานในอนาคตต่อไปได้ นัน่ คือ พรรค
การเมืองมุสลิ มทั้งสามพรรค มีขอ้ ได้เปรี ยบที่เป็ นโอกาสของการทางานซึ่ งสามารถขับเคลื่ อนงาน
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ได้ทุกบริ บทผ่านเครื อข่ายการทางานที่มีอยู่ในมิติต่างๆ แม้การเมืองจะไม่ได้อยู่ในสภาวะของการ
เป็ นประชาธิ ปไตยก็ตาม โดยที่การทางานของเครื อข่ายเหล่านี้ ก็มีลกั ษณะของการสนับสนุ นการ
ทางานในบริ บททางการเมืองแง่มวลชนและความรู ้ความเข้าใจทางการเมืองจากเครื อข่ายในหลาย
มิติ
ขณะเดียวกัน กอปรกับความขัดแย้งทางการเมืองไทยที่เผชิ ญหน้าจนถึงขั้นใช้ความรุ นแรง
ในช่ วงเวลาที่ผ่านมา ก็เริ่ มมีการตั้งคาถาม เรี ยกร้ อง และมีความต้องการการเมืองที่มีศีลธรรม ใส
สะอาด มากยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะทาให้การเมืองนาไปสู่ การพัฒนา ดังนั้นการชูประเด็นการเมืองสี ขาวของ
พรรคการเมื อ งมุ ส ลิ ม ก็ อ าจเป็ นอี ก ทางเลื อ กเล็ ก ๆ ที่ จ ะตอบโจทย์ค วามต้อ งการจากสั ง คมได้
ประการต่อมา คือ กระแสความสาเร็ จของอิสลามการเมืองในต่างประเทศที่ได้ดาเนิ นมาก่อนแล้ว ก็
เป็ นเสมื อนความหวังและเป็ นแนวทางที่ ดูมีความเป็ นไปได้ในการรั กษาพื้นที่ทางอัตลักษณ์ ของ
มุสลิมในโลกสมัยใหม่ได้ต่อไป
ประการสุ ดท้าย คือ รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ก็อาจเป็ นโอกาสสาหรั บพรรคการเมืองมุสลิ ม
ดังที่ วันมูหะมัดนอร์ มะทา (สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2558) ให้ความเห็นว่า “เราควรจะติดตามดูวา่
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุเกี่ยวกับเรื่ องพรรคการเมืองอย่างไร หากมีการเขียนที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
พรรคการเมืองขนาดเล็กก็ถือว่าเป็ นโอกาสของพรรคเล็กในทางการเมื อง แต่หากออกมาแล้วไม่
แตกต่างไปจากที่ผา่ นๆ มา ก็ยงั มองว่าการอยูใ่ นพรรคใหญ่ยงั คงได้เปรี ยบอยู‛่

4.3.2.2 ข้ อท้ าทายของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
ข้อท้าทายประการสาคัญของพรรคการเมืองทั้งสามพรรค รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย คื อ รั ฐ ประหารและสภาวะที่ ไ ม่ ม ั่น คงทางการเมื อ งไทย ที่ ท าให้ พ รรค
การเมื อ งไม่ ส ามารถด าเนิ น กิ จกรรมทางการเมื อ งได้ ขณะเดี ย วกัน อคติ ต่ อ การเมื อ งในระบบ
ประชาธิ ปไตยของสังคมมุ สลิ ม ที่ ม องว่าอิ สลามไม่ส ามารถประยุกต์เข้ากับ แนวทางในระบอบ
ประชาธิ ปไตยได้ และหากใครที่ ดาเนิ นตามแล้วก็ถือว่าไม่ได้ประยุกต์ใช้แนวทางอิ สลาม ซึ่ งใน
ประเด็นนี้ก็เป็ นที่ถกเถียงในสังคมมุสลิมทัว่ โลก ฉะนั้นพรรคการเมืองมุสลิมจาเป็ นต้องตอบคาถาม
ให้ได้วา่ การใช้แนวทางลักษณะนี้ไม่ได้ขดั ต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไร
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อย่างไรก็ตามภายในสังคมมุสลิมเองก็ยงั คงมีความขัดแย้งในแนวคิดอยูค่ ่อนข้างสู ง รวมไป
ถึงมุสลิมในไทยเอง ที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มีแนวปฏิบตั ิปลีกย่อยที่มีความต่าง ซึ่ งทาให้เกิด
การไม่สนับสนุนต่อการทางานของเครื อข่ายการทางาน รวมไปถึงพรรคที่มีความต่างจากตนเอง ข้อ
ท้าทายอีกประการที่ สาคัญคือ แรงสนับสนุ น ทั้งคนและงบประมาณที่ สนับสนุ นพรรคยังคงมีไม่
มากพอที่ จ ะเข้า สู่ บ ริ บ ทการเมื อ งในสั ง คมไทยให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ ดัง ที่ เด่ น โต๊ ะ มี น า
(สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2558) ได้กล่าวในประเด็นนี้ วา่ “การมีพรรคของตัวเองย่อมดีกว่าการไปอยู่
พรรคอื่น คล้ายกับการอยูบ่ า้ นของตนเองดีกว่าอยูบ่ า้ นของคนอื่น แต่การที่เรามีพรรคเป็ นของตัวเอง
แล้วไม่มีทุนก็ยากที่จะประสบความสาเร็ จ ดังนั้นหากไม่มีทุนก็ควรที่จะไปอยูพ่ รรคใหญ่”
การผูกขาดของพรรคใหญ่ก็ยงั เป็ นประเด็นที่เป็ นข้อท้าทายสาคัญของพรรคการเมืองมุสลิม
ในไทย เมื่อผลการเลื อกตั้งยังคงไปสู่ ตวั แทนจากพรรคใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสให้พรรคเล็กได้เข้าไป
ท าตามที่ ไ ด้ ต้ ั ง ใจไว้ แ ล้ ว และอาจส่ งผลให้ พ รรคไม่ มี ก ารท างานได้ ใ นที่ สุ ด เครื อข่ า ย
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อ ส.ส. ต่างศาสนิ กก็มีความสาคัญไม่แพ้กนั ซึ่ งพรรคการเมืองมุสลิ ม
ไม่มีเครื อข่ายในส่ วนนี้ บูราฮานูดิน อุเซ็ง (สัมภาษณ์ , 12 กันยายน 2558) แสดงความเห็นว่า “ต่อให้
พรรคการเมื องมุ ส ลิ ม ได้รับ การเลื อกตั้งจนมี ส.ส. ในพรรคของตัวเอง แต่ หากไม่ มี เพื่อน ส.ส.
ต่างศาสนิกสนับสนุนก็ไม่อาจที่จะเสนอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรื อระเบียบต่างๆ ได้ เพราะต้อง
ใช้เสี ยงรับรองในการเสนอ พ.ร.บ. ต่างๆ ถึง 20 เสี ยง หรื อ ส.ส. 20 คนขึ้นไปรับรอง ถึงจะสามารถ
ยื่นได้ หากไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์อนั ใดแม้พรรคการเมืองมุสลิมจะได้ ส.ส. จนสามารถร่ วมรัฐบาล
ได้ก็ตาม” ขณะเดียวกันระบบการเลือกตั้งแบบผสม ก็อาจเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่เอื้อต่อการดารงอยูข่ อง
พรรคใหญ่ที่กุมเสี ยงข้างมาก แม้วา่ จะทาให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นก็ตาม
ที่ สาคัญอุ ดมการณ์ ต่างๆ บนแนวทางของอิ สลามที่ ท้ งั 3 พรรคนาเสนอยังคงถู กผูค้ นตั้ง
คาถามว่าก่อนที่จะนาไปใช้ในสังคมกว้าง พรรคได้นาแนวทางของอิสลามเหล่านั้นไปปรับใช้ใน
การดาเนินงานของพรรคหรื อไม่ เช่น การเลือกหัวหน้าพรรคหรื อตาแหน่งอื่นๆ ของพรรค การเลือก
ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งต่างๆ เหล่านี้ เป็ นต้น ยังคงเป็ นข้อท้าทายที่ท้ งั 3 พรรคจะต้องพิสูจน์ใน
อนาคตต่อไป และปั ญหาต่างๆ ที่ประสบกับเครื อข่ายของพรรคการเมืองมุสลิม เช่น มูลนิ ธิฮมั ซะห์
เครื อข่ายของพรรคภราดรภาพที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบการดาเนิ นธุ รกิจในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2558 ซึ่ ง ก็ เ ป็ นข้อท้า ทายของพรรคการเมื อ งมุ ส ลิ ม ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
เหล่านั้นเช่นเดียวกัน
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ข้อท้าทายประการสุ ดท้ายของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยก็คือ ระบบการเลือกตั้ง
ของประเทศไทยที่ เ ป็ นแบบผู ้ ช นะที่ ห นึ่ งหรื อผู ้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู งสุ ดจะได้ รั บ เลื อ กเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) หรื อ แบบ First Past the Post System ซึ่ งเป็ นระบบที่มีคะแนนสู ญ
เปล่ามากที่สุด บางครั้งคะแนนของผูท้ ี่ได้ที่หนึ่ งน้อยกว่าคะแนนของลาดับที่สองและสามรวมกัน
กลายเป็ น ส.ส. ของเสี ยงส่ วนน้อยในเขตนั้นๆ และบ่อยครั้งที่พบว่าผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งได้คะแนนไม่
ถึงร้อยละ 50 แต่ก็ได้รับการเลือกตั้ง กลายเป็ นว่าคะแนนเสี ยงที่เหลือซึ่ งมากกว่าร้อยละ 50 ในเขต
เลือกตั้งนั้นไม่มีความหมายใดๆ เพราะไม่สามารถทาให้ได้ผแู ้ ทนเข้ามาในสภาได้ และการที่พรรค
การเมืองมุสลิมมีอยูห่ ลายพรรคย่อมเสี ยเปรี ยบในประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งในลักษณะดังกล่าว
นี้ เพราะอาจทาให้คะแนนเสี ยงของมุสลิมสู ญเปล่าทั้งหมดในเขตนั้นๆ
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สรุ ปบทเรียนจากประสบการณ์ทผี่ ่านมา
ความสาเร็จ

ความล้มเหลว

 อุดมการณ์ที่ชดั เจน – การเมืองที่เน้น
ศีลธรรม
 เน้นนักการเมืองที่มีคุณธรรมเข้าสู่ ระบบ
 ไม่มีนายทุนอยูเ่ บื้องหลัง
 เครื อข่ายการทางานและมีคนสานต่องาน
 เดินงานบนฐานความรู ้และบทเรี ยนจาก
กรณี ศึกษาในต่างประเทศ

 ไม่มีโอกาสแสดงฝี มือเพราะไม่เคยชนะ
เลือกตั้ง
 เน้นทางานกับกลุ่มตนเองมากเกินไป
 มีฐานเสี ยงและผูส้ นับสนุนน้อย
 เป็ นพรรคเล็กและไม่โดดเด่นทางการเมือง/
เข้าสู่ การเมืองเมื่อยังไม่พร้อม
 มีหลายพรรคและเป้ าหมายที่ต่างกัน

แนวโน้ มในอนาคต
ข้ อได้ เปรียบ

ข้ อท้าทาย

 สามารถขับเคลื่อนงานได้ทุกบริ บททาง
การเมืองหลักผ่านเครื อข่ายการทางาน
 มีการสนับสนุนการทางานจากเครื อข่าย
ในหลายมิติ
 ความต้องการการเมืองที่มีศีลธรรมของ
สังคม
 กระแสความสาเร็ จของอิสลามการเมือง
ในต่างประเทศ
 รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่

 รัฐประหารและสภาวะที่ไม่มนั่ คงทางการ
เมืองไทย
 อคติต่อการเมืองในระบบประชาธิ ปไตยของ
สังคมมุสลิม
 ความขัดแย้งภายในสังคมมุสลิม
 คนและงบประมาณสนับสนุนพรรค
 การผูกขาดของพรรคใหญ่
 ขาดเครื อข่ายผูแ้ ทนราษฎรต่างศาสนิก
 ระบบการเลือกตั้งของไทย

ตารางที่ 5 สรุ ปบทเรี ยนและแนวโน้มในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ
ไทยเป็ นการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาแนวคิ ดอิ สลามการเมื องและอิ สลามกับ
สันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อ ถอดบทเรี ยนการดาเนิ นกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ใช้ วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการรวบรวม
เอกสารจากแหล่งต่างๆ และทาการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมเพื่อให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งหรื อทางสั ง คมจริ ง แม้ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นช่ ว งเวลาที่ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตยก็ตาม ก่ อนที่ จะทาการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ซึ่ ง สามารถสรุ ปผลการวิจยั และมี
ข้อเสนอแนะโดยเรี ยงลาดับดังนี้ คือ
5.1 สรุ ปแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
5.1.1 ระบบการเมืองแบบอิสลามในสังคมประชาธิปไตยหรื อแนวคิดอิสลาม
การเมือง
5.1.2 พรรคการเมืองและนักการเมืองกับแนวคิดศีลธรรม
5.1.3 กระบวนการดาเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิม
5.2 สรุ ปแนวคิดสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
5.2.1 อิสลามกับสันติภาพ
5.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพ
5.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้/ปาตานี
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อสังคมไทยและสังคมมุสลิมไทย
5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อการวิจยั ในอนาคต
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5.1 สรุ ปแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
จากบทที่ 4 ซึ่ ง ได้ส รุ ป ผลจากการสัมภาษณ์ ข้อมู ล จากการค้นคว้าเอกสาร และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมแล้ว อาจสามารถสรุ ปได้วา่ พรรคเพื่อสันติและพรรคภราดรภาพ มี
แนวคิดในการจัดตั้งพรรคที่ใกล้เคียงกัน นัน่ คือ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของมุสลิมในการเมืองที่
ไม่แบ่งแยกจากศาสนา โดยใช้บริ บทในระบบประชาธิ ปไตยเข้าสู่ พ้นื ที่ทางการเมืองแล้วปรับเปลี่ยน
นโยบายทางการเมืองที่เอื้อต่อสิ ทธิ ในการประกอบศาสนกิจของมุสลิมและเน้นการเปลี่ยนการเมือง
ให้อยูบ่ นฐานของศีลธรรม ซึ่ งสามารถตอบโจทย์ทุกคนในสังคมแม้จะไม่ใช่มุสลิมก็ตาม ในขณะที่
พรรคประชาธรรม แม้วา่ ฐานความคิดจะสอดคล้องกับสองพรรคข้างต้นแต่จะเน้นในการผสมผสาน
กับความเป็ นมลายู ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์หนึ่ งของมุสลิ มส่ วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้เข้าไปด้วย ซึ่ ง
ด้วยแนวคิ ดเช่ นนี้ ทาให้กิจกรรมและโครงสร้ างของทั้งสามพรรคมี ความใกล้เคี ย งกัน คื อ มี การ
ทางานที่ไม่แยกระหว่างกิจกรรมทางการเมือง สังคมและศาสนา ซึ่ งดาเนิ นไปพร้อมๆ กัน ผ่านการ
ทางานขององค์กรเครื อข่ายในมิติต่างๆ
ในส่ วนนี้อาจสามารถสรุ ปผลที่ได้เป็ น 3 ประเด็น คือ ระบบการเมืองแบบอิสลามในสังคม
ประชาธิ ปไตยหรื อแนวคิดอิสลามการเมือง พรรคการเมืองและนักการเมืองกับแนวคิดศีลธรรม และ
กระบวนการดาเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย

5.1.1 ระบบการเมืองแบบอิสลามในสั งคมประชาธิปไตยหรื อแนวคิดอิสลามการเมื อง
แนวคิดอิสลามการเมืองอาจสามารถให้คาจากัดความโดยรวมได้วา่ เป็ นแนวคิดที่ปรับให้
เข้ากับความเป็ นรัฐสมัยใหม่หรื อบริ บทของประชาธิ ปไตยที่เป็ นไปในปั จจุบนั โดยมองว่าแนวทาง
เช่นนี้ เป็ นเพียงวิธีการหนึ่ งที่สามารถคงไว้ซ่ ึ งพื้นที่ทางการเมืองของมุสลิมในบริ บทสังคมปั จจุบนั
และการเข้าสู่ กรอบทางการเมืองนี้ ก็จะมีโอกาสวางแนวนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อมุสลิมต่อไป
ได้ อย่า งไรก็ตามการเคลื่ อนไหวทางการเมื องนี้ ก็เป็ นเพี ยงวิธีก ารหนึ่ ง จากหลากหลายวิธีก ารที่
จาเป็ นต้องใช้เพื่อไปสู่ เป้ าหมายในการปฏิ รูปสังคมด้วยแนวทางของอิสลามนัน่ เอง ขณะเดี ยวกัน
วิธีการเช่นนี้ก็ไม่ขดั กับแนวทางของศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามนั้นไม่มีการแยกระหว่าง
การเมืองและศาสนาเช่นที่แนวคิดเซคิวล่าร์ ได้มองว่าศาสนาจาเป็ นต้องแยกจากการเมือง
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แนวทางอิสลาม
( = เป้ าหมาย )

พื้นที่ทาง
การเมือง

พื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ

พรรคการเมือง

สหกรณ์ฯ/
ธนาคารอิสลาม/
ธุรกิจเกี่ยวกับ
ฮาลาล ฯลฯ

พื้นที่ทาง
สังคม

พื้นที่อื่นๆ

มูลนิธิ/

สถานีโทรทัศน์/

องค์กรภาค

เว็ปไซต์/

ประชาสังคม/

โซเชียลมีเดีย

โรงเรี ยน
ฯลฯ

ภาพที่ 6 เครื่ องมือในมิติต่างๆ ที่นาไปสู่ เป้ าหมายของแนวทางอิสลาม

หากพิจารณาตามรู ปภาพข้างต้นจะเห็ นได้ว่า พรรคการเมื องมุ ส ลิ มในประเทศไทยและ
เครื อข่ายพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทในทุกพื้นที่โดยมีเป้ าหมายเพื่อประยุกต์ใช้แนวทางอิสลามให้
ได้ในทุกพื้นที่ และทาสาเร็ จได้จริ งเว้นแต่ในพื้นที่ทางการเมืองที่พรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรค
ไม่เคยชนะการเลื อกตั้งและไม่เคยได้เข้าสู่ สภาผูแ้ ทนราษฎร ทาให้แนวคิ ดอิ สลามการเมื องของ
พรรคการเมืองมุสลิ มยังคงเป็ นเพียงแค่อุดมการณ์ ที่ยงั ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่าจะสามารถทาได้
จริ งหรื อไม่ในประเทศไทยที่มีมุสลิ มเป็ นชนกลุ่ มน้อยซึ่ งต่างจากอิสลามการเมื องในประเทศที่มี
มุสลิมเป็ นชนกลุ่มใหญ่ที่มีโอกาสประสบความสาเร็ จได้มากกว่า ในขณะที่อิสลามการเมืองในแบบ
ของกลุ่ มวาดะห์คือการรวมกลุ่มกันของมุสลิ มเพื่อเข้าไปอยู่ในพรรคใหญ่หรื อที่ เรี ยกว่า ‚ร่ มเล็ก
ภายใต้ร่มใหญ่‛ ที่มีโอกาสชนะการเลือกในระบอบประชาธิ ปไตยได้มากกว่าการมีพรรคเป็ นของ
ตัวเอง และเมื่ อได้ร่วมรั ฐบาลแล้วก็สามารถต่ อรองกับพรรคจนสามารถออกกฏหมายต่า งๆ ให้
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มุ ส ลิ ม สามารถใช้ชีวิต ตามวิถี ข องอิ ส ลามในประเทศไทยต่ อ ไปได้ หรื อ สามารถท าประโยชน์
มากมายต่อมุสลิมอย่างที่กลุ่มวาดะห์เคยดาเนินการมาเล้วในอดีต
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นบริ บทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่ งหากมองไปที่ตวั บทแล้ว หลักการ
อิส ลามยังมี ข ้อ ขัดแย้ง กับหลัก การของประชาธิ ป ไตยอยู่ แต่วิธี การอาจสามารถปรั บใช้หรื อไป
ด้วยกันได้ เช่นที่ เกาะเราะฎอวียฺ (2546) ได้ช้ ีให้เห็นว่า อิสลามและประชาธิ ปไตยจะมีความแตกต่าง
กัน นัน่ คื อ อานาจสู งสุ ดของประชาธิ ปไตยอยู่ที่มนุ ษย์ ทว่าสาหรับอิสลามแล้วอานาจสู งสุ ดอยู่ที่
พระเจ้า อย่างไรก็ ตาม หากพิ จารณาถึ งวิธี การของประชาธิ ป ไตยในบางส่ วนเป็ นแนวทางที่ ไ ม่
ขัดข้องกับหลักคิ ดของอิ สลาม ดังนั้นวิธีการของประชาธิ ปไตยสามารถเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่อาจ
นามาพิจารณาประยุกต์ใช้ได้ โดยที่นกั คิดมุสลิมร่ วมสมัยอย่าง Tariq Ramadan (2013: ออนไลน์)
ได้ให้ความเห็นไว้วา่ ในอิสลามหากไม่ใช่ส่ิ งที่มาจากอัลกุรอานและแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมั
หมัดแล้ว ทุ กสิ่ งล้วนสามารถถู ก ตั้งคาถามในเชิ งวิธีการได้ รวมไปถึ งแนวทางการเมืองที่มุสลิ ม
จาเป็ นต้องเข้าไปสู่ มิติน้ นั ๆ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็ นเพียงตัวแสดงที่ถูกครอบงาด้วยอานาจในการเมือง
ที่มีอยู่ สาหรับฎอริ คแล้วการเข้าสู่ การเมืองในยุคสมัยใหม่ และสามารถปรับใช้หลักเจตนารมณ์ของ
ชารี อะห์หรื อกฎหมายอิสลามให้เข้ากับสังคมได้ก็เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่น่าสนใจไม่นอ้ ย
ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ต้ อ งการให้ มี พ้ื น ที่ ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอิ ส ลามกั บ บริ บทของระบบ
ประชาธิ ปไตยเพื่อเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งนี่ เอง ที่เกิ ดการเคลื่ อนไหวในรู ปแบบการตั้งพรรคการเมือง
มุ ส ลิ ม ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ ข องโลกรวมไปถึ ง ในประเทศไทยด้ว ยเช่ น เดี ย วกัน โดยมี ต้น แบบ
ความสาเร็ จคือ พรรคยุติธรรมและพัฒนา (AK Party) ในตุรกี ในขณะเดี ยวกัน ก็มีความสัมพันธ์
ระหว่างประชาธิ ปไตยและอิสลามในยุคสมัยใหม่ที่ปรากฏให้เห็ นนอกเหนื อจากแนวทางอิสลาม
การเมืองแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ที่อิสลามถูกทาให้กลายเป็ นเพียงตัวแสดงหนึ่ งที่ถูกกลืนกินไปกับ
ระบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งมุสลิมกลับกลายเป็ นกลุ่มคนที่เข้าสู่ การเมืองแบบประชาธิ ปไตย แล้วไม่ได้
เปลี่ยนแปลงระบบให้อยูใ่ นแนวทางอิสลาม แต่ถูกกลืนโดยแนวคิดการเมืองที่เน้นเสี ยงของชนกลุ่ม
ใหญ่ ที่ อาจส่ ง ผลให้เกิ ดระบบเผด็ จการโดยเสี ย งข้า งมาก (Tyranny of Majority) ได้ ขณะที่
Tocqueville (2011) ได้เคยให้ความเห็ นไว้ว่า ความสัมพันธ์อีกแบบที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ระหว่าง
ประชาธิ ป ไตยและอิ ส ลามนั่นก็ คื อ การที่ มุ ส ลิ ม ปฏิ เสธระบบการเมื อ งหรื อ บริ บทของสภาวะ
แวดล้อมทางการเมื องที่ กาลังเป็ นไปในปั จจุบนั และมองข้ามพัฒนาการทางการเมืองของมนุ ษย์
ตลอดช่ ว งประวัติ ศ าสตร์ ที่ ผ่ า นมาอย่ า งสิ้ น เชิ ง ในลัก ษณะนี้ ก็ ม ัก ที่ จ ะปฏิ เ สธแนวทางแบบ
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ประชาธิ ปไตยทั้งหมด และเคลื่ อนไหวในลักษณะตรงกันข้าม กระทัง่ นาไปสู่ การปะทะกัน โดยที่
ลักษณะเช่นนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลกหรื อพื้นที่ที่วาทกรรมความเป็ นประชาธิ ปไตยไปครอบงาวิถีชีวิต
ของมุสลิมที่มีแนวคิดต่อต้านความเป็ นสมัยใหม่หรื อต่อต้านตะวันตกเป็ นทุนเดิ ม ก็มกั นาไปสู่ การ
ต่อต้านโดยใช้อาวุธและความรุ นแรง

ถูกกลืนกินไปกับ

ประชาธิปไตย

ระบบ

อิสลาม

ประชาธิปไตย

อิสลาม

เกิดการปะทะ
ระหว่างสองทาง

ประชาธิปไตย

อิสลาม

อิสลามการเมือง

ภาพที่ 7 ลักษณะความสัมพันธ์ของประชาธิ ปไตยและอิสลามร่ วมสมัย

5.1.2 พรรคการเมืองและนักการเมืองกับแนวคิดศีลธรรม
แนวคิดหนึ่งที่สาคัญที่เป็ นจุดร่ วมของทั้ง 3 พรรค นั้น มองว่า การเมืองนั้นเป็ นเรื่ องที่ไม่ได้
สกปรก แต่ ท ว่า การที่ ผูค้ นมองว่า การเมื อ งสกปรกนั้นเป็ นเพราะคนที่ ป ราศจากคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมเข้าไปสู่ กรอบการเมืองแล้วเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็ นสิ่ งสกปรก การที่จะทาให้เกิด
การเมืองสี ขาวได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้องเริ่ มจากการนาเอานักการเมืองที่ดีเข้าสู่ ระบบและพื้นที่ทางการ
เมื อง และปรั บยุทธศาสตร์ การเมื องของพรรคให้มีความโปร่ งใส ห่ างไกลจากการคอรั ปชั่น ซึ่ ง
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สาหรับพรรคการเมืองมุสลิ มยังมองว่า หากนาเอาตัวแทนของพรรคที่มีนโยบายเอื้อต่อมุสลิ มและ
เน้นจริ ย ธรรมได้แล้ว ก็อาจมี ส่วนที่ สามารถผลักดันนโยบายต่างๆ ที่ เป็ นสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
มุสลิม
กระบวนการเช่นนี้สอดคล้องกับที่นกั คิดมุสลิมเช่น กุฏุบ (2527) หรื อ เมาดูดีย ์ (2555) และ
นักคิดตะวันตกอย่างอิมมานู แอล ค้านท์ ได้ระบุเอาไว้ในภาคผนวกของหนังสื อ Perpetual Peace
(1991) ถึงความคิดของนักการเมืองที่มีศีลธรรม (Moral Politician) ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะทาให้เกิ ด
ระบบการเมื องที่ ดี ได้ ขณะเดี ย วกันพุ ท ธทาสภิ ก ขุ (อ้างถึ ง ใน บัณฑิ ต เอื้ อวัฒนานุ กู ล , 2549:
ออนไลน์) ก็เห็นพ้องต้องกันถึงความจาเป็ นของการมีนกั การเมืองที่ดีและพรรคการเมืองที่ทาหน้าที่
ของตนเองเป็ นอย่างดี ตลอดจนกิ จกรรมทางการเมืองที่อยู่บนฐานของศีลธรรมอันดี น้ นั จะนาไปสู่
การเมื องที่ ดี ในกระบวนการเช่ นนี้ พรรคการเมื องมุ สลิ ม ที่ มีอยู่ทว่ั โลกก็ล้วนแล้วแต่ให้แนวคิ ด
เดี ย วกัน นี้ เป็ นอุ ด มการณ์ ห ลัก ในการขับ เคลื่ อ นในทางการเมื อ ง อาจกล่ า วได้ว่ า การน าเข้า
องค์ประกอบที่ดีเข้าสู่ กระบวนการแล้วจะนามาซึ่ งผลลัพธ์ที่ดีได้นนั่ เอง
1. Input

2. Process

3. Output

นักการเมืองที่ดีและ

พื้นที่และกิจกรรม

การเมืองสี ขาวและ

ยุทธศาสตร์ของพรรค

ทางการเมือง

นโยบายที่เปิ ดโอกาสให้
มุสลิม

ภาพที่ 8 แนวคิดการนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย

5.1.3 กระบวนการดาเนินงานของพรรคการเมื องมุสลิม
จากการเก็บข้อมูล สิ่ งหนึ่งที่เห็นได้ชดั ของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยทั้ง 3 พรรค
นั้น คือมีการดาเนินงานที่ควบคู่ไปกับการทางานในมูลนิธิต่างๆ และการทางานสาธารณะประโยชน์
ในด้านที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการช่วยเหลือด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน กฎหมาย สื่ อ หรื อการให้ความรู ้
ซึ่ ง จะเห็ นได้ว่าเป็ นการท างานที่ เน้นจากการทางานที่ รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ า ยในระดับ มวลชน
ผลักดันขึ้นสู่ การทางานในระดับนโยบายภายใต้การเคลื่อนไหวของพรรค โดยที่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น
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เครื อข่ายสนับสนุนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Supporting Network) แต่ในขณะเดียวกันการทางาน
ของทั้งสองส่ วนต่างสนับสนุ นต่อกันในการทางาน เพียงแต่ขบั เคลื่อนกันต่างมิติ และต่างแนวทาง
หลายครั้ ง ที่ ก ารมี ส ถานะเป็ นพรรคการเมื องก็ ไม่ ส ามารถเคลื่ อนไหวในบริ บ ทต่า งๆ ได้ และมี
ข้อจากัดในการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในสภาวะที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย แต่การขับเคลื่อนงานในมิติ
อื่ นที่ ไ ม่สามารถทาได้ในขอบเขตการทางานของพรรคการเมื อง ก็สามารถทาได้ด้วยกรอบการ
ขับเคลื่อนในงานมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ
ลัก ษณะการเคลื่ อนไหวเช่ นนี้ ส อดคล้องกับอี ก หลายกรณี ข องการเคลื่ อนไหวแนวทาง
อิสลามในประเทศอื่นๆ ซึ่ งได้ใช้การเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการตั้งองค์กร สมาคม สภา
การค้า สื่ อ องค์กรทางวัฒนธรรม โรงเรี ยน มูลนิธิ หรื อองค์กรการกุศล เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นแนวทางที่
พวกเขาได้หาพื้นที่ในการแสดงออกขณะที่อยูใ่ นบริ บทที่ศาสนาไม่สามารถมีบทบาทสาธารณะได้
โดยตรง (Salih, 2009) โดยที่ภายหลังจากที่ได้แสดงบทบาทให้เป็ นที่ยอมรับแก่กลุ่มคนแล้ว การ
พัฒนาสู่ มิติทางการเมืองที่จาเป็ นต้องใช้ฐานมวลชนก็จะมีโอกาสเป็ นไปได้ ตัวอย่างที่เห็ นชัดคื อ
พรรคยุติธรรมและพัฒนาของตุรกี หรื อ พรรคเสรี ภาพและความยุติธรรมของอียิปต์ก่อนมีการปฏิวตั ิ
รวมถึงอีกหลายพรรคในตูนิเซี ย ปาเลสไตน์ แอลจีเรี ย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และหลายประเทศใน
ยุโรป ซึ่ งได้พฒั นามาจากการทางานภายใต้เครื อข่ายการรวมตัวกันเพื่อทางานสาธารณะประโยชน์
แล้วจึงเข้าสู่ มิติการเมือง ลักษณะการเคลื่อนไหวในรู ปแบบนี้จึงอาจกล่าวได้วา่ มุ่งเน้นให้เข้าถึงกลุ่ม
คนทุกระดับไม่ว่าจะในระดับตัวแสดงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเชิ งนโยบายในระดับบน (Track 1)
อย่า งการเป็ นพรรคการเมื อ ง ตัว แสดงที่ เ ป็ นภาคประชาสั ง คมที่ เ ป็ นตัว เชื่ อ มการท างานเข้า สู่
ประชาชน เป็ นระดับกลาง (Track 2) และระดับล่าง (Track 3) คือมวลชนทัว่ ไปที่มีการรวมตัวกัน
เคลื่ อนไหวอย่างไม่ทางการและบางส่ วนก็ผลักดันเข้าสู่ การทางานที่ เป็ นรู ปร่ างขึ้นในสองระดับ
ข้างบนต่อไป
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พรรคการเมือง

ทางานทางการเมืองและ
ระดับนโยบาย
ผลประโยชน์ตอ่ ประชาชน
โดยเฉพาะมุสลิม

มูลนิธิ/องค์กรสาธารณะ

ทางานเคลื่อนไหวเพื่อ

ประโยชน์

สาธารณะประโยชน์

เครื อข่ายการรวมตัวของ
ประชาชนทัว่ ไป

ภาพที่ 9 กระบวนการดาเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย

5.2 สรุ ปแนวคิดสั นติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย
5.2.1 อิสลามกับสั นติภาพในมุมมองของพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
หากกล่ า วถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอิ ส ลามกับ สั น ติ ภาพแล้ว จากผลการวิ จ ัย ที่ ม าจาก
ความเห็นของทั้ง 3 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยว่าด้วยเรื่ องอิสลามกับสันติภาพ อาจสรุ ป
ได้วา่ ในอิสลาม ที่ได้ระบุถึงสันติภาพที่มาจากระดับบุคคลและระดับสังคมโดยทัว่ ไป ซึ่ งในระดับ
บุ คคลนั้น การที่ มุสลิ มยอมจานนและเชื่ อมัน่ ในพระเจ้า และปฏิ บตั ิ ตามแนวทางอัลกุรอานและ
แบบอย่างของศาสนทูตมุฮมั หมัด ก็จะทาให้เกิดสันติจากภายใน ที่จะเป็ นการขัดเกลาจิตใจให้อยูใ่ น
แนวทางที่ไม่ขดั ต่อจริ ยธรรมอันดีงามของสังคม ขณะเดียวกันยังส่ งผลต่อจรรยามารยาทที่สวยงาม
ซึ่ งสอดคล้องกับที่ หะซัน อัลบันนา (2547) ที่ระบุวา่ บทบัญญัติของอิสลามนั้นกาหนดให้สันติภาพ
เป็ นลักษณะหนึ่ งของศาสนา ขณะเดียวกันสันติภาพก็จาเป็ นต้องเกิดในระดับสังคม ซึ่ งอิสลามได้
เปิ ดพื้ น ที่ ใ ห้ก ับ ความต่ า งและไม่ มี ก ารบัง คับ ในศาสนา ท าให้เกิ ดสั ง คมที่ เคารพต่ อกัน และกัน
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ขณะเดียวกันยังส่ งเสริ มความเป็ นสากล โดยเน้นความเป็ นพี่นอ้ งของมนุ ษย์ไม่วา่ จะมาจากเผ่าพันธุ์
ใดก็ตาม ซึ่ งอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (2548) มองว่าอิสลามนั้นเป็ นบทบัญญัติสากลที่มุ่งเน้นให้เกิด
สันติภาพของมวลมนุษยชาติหากนามาประยุกต์ใช้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหลักการของศาสนาอิสลามจะระบุถึงการใช้ความรุ นแรง แต่ความ
รุ น แรงเหล่ า นี้ ก็ จ ะต้อ งตั้ง อยู่บ นเงื่ อ นไขของการป้ องกัน ตนเอง ยับ ยั้ง ความชั่ว และเพื่ อ สร้ า ง
สันติภาพ ซึ่ง อัล-บันนา (2547) มองว่าการที่ระบุเงื่อนไขของการใช้ความรุ นแรง นัน่ ก็เพราะอิสลาม
ได้อธิ บายบนหลักธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์ ที่มีการใช้ความรุ นแรงอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้อง
มีเงื่ อนไขที่สามารถทาได้ภายใต้กรอบที่กาหนดไว้ เช่ น การใช้ความรุ นแรงเพื่อต่อต้านผูร้ ุ กราน
ยับยั้งความอธรรม พิทกั ษ์สัจธรรมและยื่นมื อเพื่อให้ความช่ วยเหลื อแก่ ผูถ้ ู กกดขี่ เหล่ านี้ เป็ นต้น
ในขณะที่ ยะซิ ร อูดะฮฺ (อ้างถึ งใน อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์ , 2558: ออนไลน์) ให้
ความเห็นไว้วา่ หากโลกที่เต็มไปด้วยสงคราม และมีการกล่าวถึงความเป็ นไปได้ของการเกิดสงคราม
หรื อมีกฎหมายของประเทศต่างๆ หรื อกฎหมายของสหประชาชาติที่มีการระบุถึงสงครามเพื่อรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ ซึ่ งหากหลักการอิสลามจะไม่ระบุถึง
กรณี น้ ี ดว้ ยก็คงจะไม่ครอบคลุมความเป็ นไปทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม หากสามารถสร้างสันติภาพ
โดยปราศจากสงครามได้แล้ว ก็ยอ่ มเป็ นหนทางที่ดีที่สุด
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อิสลาม

ระดับบุคคล

ระดับสั งคม

 การยอมจานนและเชื่ อมัน่ ในพระเจ้า/ทาในสิ่ งที่
พระเจ้าทรงใช้ ละเว้นในสิ่ งที่พระเจ้าทรงห้าม
 การปฏิ บ ตั ิ ต ามคัม ภี ร์อ ัล กุ รอานและแบบอย่า ง
ของท่านศาสนทูตมุฮมั มัด

 การให้สิ ท ธิ ต่ า งๆ ไม่ มี ก ารบัง คับ ใน
การนับถือศาสนา และความเป็ นสากล
 การใช้ความรุ นแรงเพื่อป้ องกันตัวเอง/
ยับยั้งความชัว่ /เพื่อสร้างสันติภาพ

สั นติภาพ

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามและสันติภาพ

5.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้ างสั นติภาพ
จากผลการวิจยั ในบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่ องอิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพ พบว่าแนวทาง
หนึ่ งในบริ บทโลกปั จจุ บนั ที่ เอื้อต่อการให้มุสลิ มมี พ้ืนที่ ทางการเมื อง โดยปราศจากการใช้ความ
รุ น แรง อาจกล่ า วโดยสรุ ป ว่า การเคลื่ อ นไหวผ่า นการตั้ง พรรคการเมื อ ง ซึ่ งเป็ นแนวทางที่
เคลื่ อนไหวในบริ บทการเมือง ด้วยวิธีการทางการเมือง ผ่านกระบวนการหาเสี ยงและการเลื อกตั้ง
ด้วยกับความเชื่ อมัน่ ของประชาชนแล้วเข้าสู่ ระบบโดยปราศจากการใช้อาวุธ เมื่อเข้าสู่ ระบบก็จะ
สามารถสร้างสรรค์นโยบายที่ อยู่บนฐานของศีลธรรมและความเป็ นดี อยู่ดีของประชาชน ซึ่ งเป็ น
ฐานหลัก ที่ สั ง คมหนึ่ ง ๆ จ าเป็ นต้อ งท าให้ เ กิ ด ขึ้ น การน าเอาผูน้ าที่ อ ยู่ใ นแนวทางศาสนาเข้า สู่
การเมื อง ก็อาจเป็ นแนวทางเลื อกของการเมื องสี ขาว ที่ ไม่นาไปสู่ การโกงกิ นและสามารถดาเนิ น
นโยบายที่ เอื้ อต่อประชาชนได้ ก็จะเป็ นอี กทางเลื อกของการนาไปสู่ สันติ ภาพในสังคมได้ Said,
Funk และ Kadayifci (2001) ได้ให้ความเห็นว่าหนึ่งในแนวทางอิสลามที่นาไปสู่ สันติภาพ คือ การมี
สันติ ภาพผ่า นการใช้อานาจเชิ ง บัง คับ และอานาจของกฎหมาย ซึ่ ง อยู่ภายใต้พ้ื นที่ ทางการเมื อง
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ขณะเดียวกันก็ผา่ นการใช้แนวทางการจัดการความขัดแย้ง สันติวิธีและความรัก ที่จะช่วยเอื้อให้เกิด
ความเป็ นระเบียบ ความมัน่ คงและความยุติธรรมในสังคม

พรรคการเมือง

แนวทางเคลื่อนไหวด้วยสันติวธิ ี /
ไม่ใช้ความรุ นแรง
สันติภาพ

มุสลิม
นโยบายที่อยูบ่ นฐานศีลธรรมและคานึงถึง
ความเป็ นดีอยูด่ ีของประชาชน

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองมุสลิมและสันติภาพ

5.2.3 พรรคการเมื องมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปั ญหาชายแดนใต้ /ปาตานี
จากผลการวิ จยั อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า จากมุ ม มองของผู ท้ ี่ เข้า สู่ ก ารเคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองแล้วนั้น มองว่า การปรับเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหวของขบวนการต่อสู ้เพื่อเอกราชปา
ตานี อาจมี ท้ งั ความเป็ นไปได้และเป็ นไปไม่ ไ ด้ หากการเมื องกระแสหลัก ของประเทศไทยเปิ ด
โอกาส ไม่วา่ จะเป็ นบรรยากาศที่เอื้อต่อความเป็ นประชาธิ ปไตย ขณะเดี ยวกันก็เป็ นความยอมรับ
ของมวลชนต่อขบวนการต่อสู ้ฯ ที่จะส่ งผลต่อการเป็ นฐานเสี ยงหากเข้าสู่ กระบวนการทางการเมือง
รวมไปถึงความปลอดภัยเมื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง ซึ่ งอาจต้องเป็ นผลจากการเจรจาสันติภาพแล้ว ก็
อาจมีความเป็ นไปได้ที่จะเข้าสู่ เส้นทางการเมือง เช่น กรณี ของ MILF ของฟิ ลิปปิ นส์ ที่ได้ต้ งั พรรค
ความยุติธรรมสหบังซาโมโร (the United Bangsamoro Justice Party) หลังจากที่มีการลงนามใน
ข้อตกลงสันติภาพแล้ว (Depasupil, 2015: ออนไลน์) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากตั้งพรรคการเมือง
เมื่อสภาพสังคมยังไม่เปิ ดโอกาสอย่างเต็มที่ และการต่อสู ้ยงั ไม่ยุติก็อาจนาไปสู่ ความล้มเหลวของ
การดาเนิ นการทางการเมื อ งได้ เช่ น กรณี ข องพรรคประชาธิ ป ไตยประชาชน (The Peoples'
Democratic Party หรื อ HDP) ซึ่ งเป็ นพรรคชาวเคิร์ดในตุรกี ที่ได้รับเสี ยงเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี
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2015 แต่ก็กลายเป็ นเหตุหนึ่ งที่นาไปสู่ การยุติขอ้ ตกลงหยุดยิงระหว่างตุรกี กบั กลุ่มติดอาวุธ PKK
(Kafanov, 2015: ออนไลน์) เป็ นต้น

ขบวนการต่อสู ้ฯ
เข้าสู่ การเมือง

การเมืองหลักเปิ ดโอกาส

เป็ นไปได้

การเมืองหลักไม่เปิ ดโอกาส

เป็ นไปได้ยาก

ภาพที่ 12 ความเป็ นไปได้ของขบวนการต่อสู ้ฯในการเข้าสู่ พ้นื ที่ทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรู ปแบบพรรคการเมืองก็พบว่า
เป็ นอีกหนึ่งทางเลื อกหนึ่งที่สามารถเคลื่อนไหวบนแนวทางแห่ งสันติวิธีโดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความ
รุ นแรง และหากได้รับความไว้วางจากประชาชนและมีโอกาสได้เข้าถึงอานาจก็สามารถปรับเปลี่ยน
นโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ ซึ่ งแน่นอนว่านโยบายของพรรคการเมือง
เหล่านี้คือศีลธรรมนาการเมือง และพรรคการเมืองเหล่านี้ ก็จะสามารถให้สิทธิ ต่างๆ แก่คนในพื้นที่
มากขึ้น ที่สาคัญสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้นมาใน
พื้นที่ได้ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของสังคม เช่น แก้ไขปั ญหายาเสพติดที่เป็ นปั ญหาใหญ่สาหรับ
ทุกฝ่ าย ปั ญหาอบายมุข หรื อปั ญหาสังคมอื่นๆ บนพื้นฐานของศีลธรรม ซึ่ งด้วยแนวทางที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ เอง สามารถที่จะลดเงื่ อนไขต่างๆ ที่ถูกใช้เป็ นข้ออ้างในการนาไปสู่ การใช้ความรุ นแรง
แนวโน้มของการใช้ความรุ นแรงก็จะลดลง และจะนาไปสู่ สันติภาพของสังคมได้ในที่สุด
- ให้สิทธิ แก่คนในพื้นที่

-สร้างความยุติธรรมให้

พรรคการเมือง
มุสลิม

เข้า สู่ ก ารเมื อ ง
และมี อ านาจ
ออกนโยบายที่

เกิดขึ้น
-แก้ไขปั ญหาสังคม

แนวโน้มที่จะใช้
ความรุ นแรง
ลดลง

ภาพที่ 13 พรรคการเมืองมุสลิมกับการแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงในชายแดนใต้/ปาตานี
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากข้อสรุ ปงานวิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนว
ทางเลื อกของการเคลื่ อนไหวแบบสั นติ วิธี ใ นมิ ติก ารเมื อง ไม่ ว่า จะต่ อพรรคการเมื องมุ ส ลิ ม ใน
ประเทศไทย ต่อสังคมมุสลิมไทยและสังคมไทยโดยรวม ตลอดจนต่อการวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต ดังต่อไปนี้

5.3.1 ข้ อเสนอแนะต่ อพรรคการเมื องมุสลิมในประเทศไทย
(1) พรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทยควรให้ความรู ้ แก่สมาชิ กของพรรคให้เข้าใจถึ ง
แนวคิ ดอิสลามการเมื องและการใช้แนวทางนี้ อย่างสันติ ตามหลักคิ ดของอิ สลามที่ เน้นสันติ ภาพ
เพื่ อให้เกิ ดความเข้า ใจต่ อการเคลื่ อนไหวได้อย่างครอบคลุ มที่ จะนาไปสู่ ก ารสนับสนุ นพรรคที่
ชัดเจนขึ้ น ตลอดจนมีคนที่ สานต่อแนวคิ ดได้อย่างต่อเนื่ อง โดยที่ การทาความเข้าใจนี้ ก็ควรที่ จะ
ขยายจากสมาชิกของพรรคสู่ ประชาชนทัว่ ไปต่อไป
(2) พรรคการเมื องมุ ส ลิ ม ในประเทศไทยควรมี ก ารมองถึ ง เป้ า หมายใหญ่ ที่ มี ร่วมกัน
มากกว่าเป้ าหมายเฉพาะของแต่ละพรรค อาจมี การทางานเป็ นเครื อข่ายร่ วม และหนุ นเสริ มการ
ทางานระหว่างกัน โดยที่ไม่แข่งขันหรื อขัดแย้งกันเองเพื่อสามารถสร้างข้อต่อรองทางการเมืองที่มี
ประสิ ทธิ ผลได้ เนื่ องจากสถานะของมุสลิ มในสังคมไทยนั้นก็เป็ นชนกลุ่ มน้อยอยู่แล้ว การทาให้
เสี ยงแตกไปสู่ หลายพรรคในระบบการเมืองที่เน้นผลจากเสี ยงเลือกตั้งก็อาจจะทาให้ไม่สามารถเข้า
สู่ ระบบได้
(3) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรเพิ่มความหลากหลายของคณะทางานพรรค
ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มของตนเอง แต่ก็ควรที่จะคงไว้ซ่ ึ งขอบเขตแนวทางของอิสลามการเมืองเอาไว้
ขณะเดี ยวกันการเปิ ดพื้นที่ ให้กบั คนต่างศาสนิ กเข้ามามีส่วนร่ วมในพรรคก็อาจเป็ นข้อพิสูจน์ถึง
ความเป็ นสากลของอิสลาม ที่มีต่อมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อมุสลิมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในส่ วนนี้ ก็
มีความจาเป็ นที่ตวั แทนของพรรคจะต้องเข้าใจถึงเป้ าหมายร่ วมที่ตรงกันด้วยเช่นกัน
(4) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรมีโครงสร้างการทางานที่เป็ นระบบ และเป็ น
รู ปธรรมมากยิ่งขึ้น ขณะเดี ยวกันก็ควรเตรี ยมตัวแทนที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าสู่ การเมื อง เพื่อ
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เตรี ยมพร้อมต่อการแสดงบทบาทที่ชดั เจนขึ้นในช่วงเวลาที่สภาวะทางการเมืองของประเทศกลับสู่
แนวทางประชาธิปไตย
(5) พรรคการเมืองมุสลิ มในประเทศไทยควรติ ดตามร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ตลอดจน
สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย เพื่อปรับกระบวนการเคลื่อนไหวได้ทนั ต่อเหตุการณ์

5.3.2 ข้ อเสนอแนะต่ อสั งคมไทยและสั งคมมุสลิมไทย
ข้ อเสนอแนะต่ อสังคมไทย
(1) สังคมไทยควรตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นของแนวทางประชาธิ ปไตยใน
บริ บทโลกปั จจุบนั และกลับสู่ การปกครองในแบบประชาธิ ปไตยให้เร็ วขึ้น เนื่ องจากอย่างน้อย
ภายใต้แนวทางประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมี
ทางเลือกและมีพ้ืนที่ของความต่างที่สามารถดาเนิ นได้ แม้ว่าจะมีขอ้ เสี ยที่อาจนาไปสู่ การมองข้าม
ความเห็นของชนกลุ่มน้อย แต่ก็ตอ้ งหาแนวทางที่ป้องกันต่อไป
(2) สังคมไทยควรสร้างความตระหนักต่อหน้าที่ในบทบาทของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะ
บทบาทหน้าที่ใ นการบริ หารและการปกครองประเทศซึ่ งเป็ นของรั ฐบาลที่มาจากการตัวแทนที่
ประชาชนเลื อกตั้ง ที่เข้าสังกัดในพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อกาหนดกรอบการดาเนิ นนโยบายตาม
แนวคิดเฉพาะของแต่ละพรรค ฉะนั้น การตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองก็จะทาให้แต่ละส่ วนดาเนิ น
บทบาทตามขอบเขตหน้าที่ของตนเองในระบบการเมือง
(3) สังคมไทยควรเปิ ดพื้นที่ ให้กบั ชนกลุ่ มน้อยในการเมื องมากขึ้น เพื่อป้ องกันภาวะที่
นาไปสู่ เผด็จการของเสี ยงส่ วนใหญ่ จาเป็ นต้องหาพื้นที่ให้ชนกลุ่มน้อยได้มีโอกาสในทางการเมือง
ในการเข้าสู่ สภาเพื่อเป็ นตัวแทนของเสี ยงส่ วนหนึ่ งของประชาชนในประเทศ โดยที่อาจใช้ระบบ
การเลือกตั้งแบบสัดส่ วนที่ให้โควต้าแก่ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่ม โดยรองรับจานวนขั้นต่าที่จะต้องมี
ในสภา เป็ นต้น
(4) สังคมไทยควรตระหนักถึงความสาคัญของการนาศี ลธรรมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การเมือง ซึ่ งอาจจะช่วยลดปั ญหาการคอร์ รัปชัน่ ในระบบการเมืองไทยได้ทางหนึ่ ง ขณะเดียวกันการ
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แยกเอาแนวคิดศีลธรรมออกจากการเมืองโดยสิ้ นเชิงก็เป็ นผลให้การเมืองเป็ นพื้นที่ที่สกปรกและไม่
สามารถพัฒนาให้กา้ วข้ามผ่านความขัดแย้งได้ แม้วา่ จะไม่ใช่ศีลธรรมที่มาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
หากแต่ศีลธรรมสากลร่ วมที่มนุ ษย์พึงมีก็ควรนามาพิจารณาในกรอบการเมื องด้วยเช่ นกัน นั่นคื อ
การเลือกคนซื่ อสัตย์และคนที่มีคุณธรรมเป็ นตัวแทน มากกว่าการเลื อกคนที่ทุจริ ตตั้งแต่แรกเริ่ ม ที่
เน้นการเข้าสู่ การเมืองเพื่ออานาจและผลประโยชน์ส่วนตน
(5) สังคมไทยควรลดอคติที่มีต่ออิสลามและมุสลิมในประเทศไทย ที่ปัจจุบนั ถูกมองว่าเป็ น
กลุ่มคนที่ฝักใฝ่ ในแนวทางของความรุ นแรง จนทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่เป็ นลบในมุมมองคนไทย
บางส่ วน ฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องหันมาสร้างความเข้าใจและเปิ ดมุมมองที่มีต่อมุสลิมแบบ
กว้างขึ้น ซึ่ งหมายรวมถึงการให้โอกาสและยอมรับการเคลื่อนไหวของมุสลิมในทางการเมืองอย่าง
เท่าเทียมกับคนไทยคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะต่ อสั งคมมุสลิมไทย
(1) สังคมมุสลิมในไทยควรลดอคติต่อการเมือง ที่มองว่าอิสลามกับการเมืองไม่สามารถที่
จะไปด้วยกันได้ หรื อการมองว่าการเข้าสู่ การเมืองนั้นเป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อหลักการของศาสนาอิสลาม
โดยที่ควรศึกษาและทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและศาสนาอิสลามให้มากขึ้น
(2) สังคมมุสลิ มไทยควรตระหนักถึ งความสาคัญของการมีมุสลิมเข้าสู่ ระบบการเมืองใน
บริ บทของโลกปั จจุบนั ที่แม้ว่าจะใช้ระบบประชาธิ ปไตยที่มีเป้ าหมายขัดแย้งกับการเมืองในแบบ
อิสลาม ทว่ามุสลิ มก็ไม่สามารถปฏิ เสธได้ว่าจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมปั จจุบนั ให้ได้ นัน่ คือ การใช้
ประชาธิ ปไตยในฐานะที่เป็ นวิธีการหรื อรู ปแบบหนึ่ งของการเมือง ไม่ใช่ เป็ นลัทธิ หรื อความเชื่ อที่
จะนาไปสู่ เป้ าหมายสุ ดท้ายที่อานาจอธิ ปไตยเป็ นของมนุ ษย์ แต่เป็ นการใช้ประชาธิ ปไตยเพื่อเข้าสู่
ระบบและให้มุสลิมมีพ้นื ที่ในการกาหนดนโยบายที่ไม่ขดั ต่อแนวทางอิสลาม นัน่ หมายความว่า เป็ น
การหาแนวทางที่รักษาไว้ซ่ ึ งแก่นหรื อหลักเจตนารมณ์ ของอิสลามเอาไว้ให้คงอยู่นนั่ เอง สาหรั บ
แนวคิ ด เช่ น นี้ ประชาธิ ป ไตยจึ ง ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด หากแต่ เ ป็ นเพี ย งวิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เพื่อไปสู่ แนวทางอิสลามในสังคม
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(3) สังคมมุสลิ มไทยควรก้าวผ่านความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มีแนวคิดปลี กย่อยที่ต่างกัน
และร่ วมมื อในเป้ าหมายที่ใหญ่กว่าร่ วมกัน ในที่น้ ี สังคมมุ สลิ มไทยควรเรี ยนรู ้ที่จะยอมรับความ
แตกต่ างหลากหลายที่ ป รากฏในเรื่ องปลี กย่อยของการปฏิ บตั ิ บ างประการหากไม่ ใช่ ป ระเด็ นที่
เกี่ ยวข้องกับหลักศรั ทธาของอิ สลาม และร่ วมมื อกันพัฒนาสังคมแบบหนุ นเสริ มต่อกันมากกว่า
ขัดแย้งและอคติเหมารวมต่อกลุ่มที่มีแนวทางปฏิ บตั ิต่างไป หากความร่ วมมือนั้นไม่ขดั ต่อหลักการ
อิสลามและจะทาให้ไปสู่ เป้ าหมายที่มีร่วมกันได้
(4) สังคมมุสลิมไทยควรพิจารณาว่าแนวทางอิสลามการเมืองเป็ นหนึ่ งในทางเลือกสันติวิธี
อีกรู ปแบบหนึ่งที่มุสลิมสามารถเคลื่อนไหวได้ หากสภาวะการเมืองหลักเอื้อ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีอีก
หลายแนวทางที่จาเป็ นต้องทาไปพร้อมๆ กันเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุม เนื่ องจากท้ายสุ ด
แล้วอิสลามนั้นคือวิถีชีวติ ที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวติ

5.3.3 ข้ อเสนอแนะต่ อการวิจัยในอนาคต
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มีข ้อจากัดอยู่ที่ ก ารศึ กษาการเคลื่ อนไหวของมุ สลิ ม ทางการเมื องใน
รู ปแบบพรรคการเมืองในประเทศไทยเพียงเท่านั้น และเป็ นการศึกษาในช่ วงเวลาที่พรรคการเมือง
มุสลิมเพิ่งเริ่ มเคลื่อนไหวได้ไม่นาน ทาให้ยงั ไม่เห็นผลที่ชดั เจนมากนัก ประกอบกับสภาวะทางการ
เมืองไทยก็ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวใดๆ ได้ การศึกษาจึงเน้นไปที่แนวคิดเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม มี
ประเด็นที่น่าสนใจหากมีการศึกษาต่อไป คือ
(1) การศึกษาถึ งอิ สลามการเมืองในรู ปแบบที่ไม่ใช่ พรรคการเมื อง เช่ น กลุ่มวาดะห์ ที่
ประสบความสาเร็ จในการเมืองไทย สามารถทาได้อย่างไร และมีความแตกต่างอย่างไรกับอิสลาม
การเมืองในแบบพรรคการเมือง
(2) การศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองท้องถิ่นของสังคมมุสลิมไทย ว่ามีปรากฏหรื อไม่
และส่ งผลอย่างไร
(3) ศึกษาความเป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้ศีลธรรมในทางการเมืองไทย
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(4) การศึกษาความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างการเรี ยกร้องพื้นที่ของมุสลิ มด้วยการใช้
แนวทางสันติ วิธีกบั การใช้ความรุ นแรง เช่ น การเคลื่ อนไหวในรู ปแบบอิ สลามการเมื องกับการ
เคลื่อนไหวในรู ปแบบอิสลามนิยมโดยใช้กองกาลังติดอาวุธ เป็ นต้น
(5) ศึกษาการเคลื่อนไหวของเครื อข่ายของพรรคการเมืองมุสลิม ในประเทศไทย ในช่วงที่
สภาวะทางการเมืองไทยไม่เป็ นประชาธิ ปไตย
(6) ศึ ก ษาการสร้ า งเมื องแห่ ง สั น ติ ภ าพ กรณี โ ครงการสันติ ธ านี ‚มะดี นะตุ ส สลาม‛
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
(7) ศึ กษาการบริ หารและการปกครองในรู ปแบบอิสลาม เช่ น กรณี การบริ หารและการ
ปกครองของบาบอในพื้นที่ปอเนาะ(แบบดั้งเดิม)ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี
(8) ศึกษาการเปิ ดพื้นที่ทางการเมืองและการสร้างสันติภาพด้วยความรู ้ของมุสลิมในพื้นที่
ชายแดนใต้/ปาตานี เช่ น กรณี วิทยาลัยประชาชน (People's College) หรื อ สานักปาตานี รายาเพื่อ
สันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) เป็ นต้น
(9) ศึกษาการเคลื่อนไหวแนวทางการเมืองของทหารไทยในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี เช่ น
กรณี การตั้งศูนย์สันติสุข ภายใต้กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค 4 ส่ วนหน้า
(10) ศึกษาแนวคิดทางสายกลาง(วะสะฏียะฮ์)กับการสร้ างสันติภาพ เช่ น กรณี การก่ อตั้ง
สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ภายใต้สานักจุฬาราชมนตรี
(11) ศึกษาแนวคิดสันติภาพของญามาอะห์(กลุ่ม)ดะวะห์ตบั ลิฆในประเทศไทย
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อาศัย อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558.
ฮานีฟ หยงสตาร์ (ทนายความ) เลขาธิการพรรคเพื่อสันติ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), อิมรอน ซาเหาะ (ผู ้
สัมภาษณ์), สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2558.
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ภาคผนวกที่ 1
แนวคาถามแบบสั มภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องแนวคิ ดอิส ลามการเมื องและสันติ ภาพของพรรคการเมื องมุ ส ลิ มใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยข้อคาถามที่เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก........................................นามสกุล
.............................................................................
1.2 สังกัดพรรค.................................................
1.2 ตาแหน่งหน้าที่
.......................................................................................................................................

2. อิ สลามกับการเมื องมี ความเกี่ ยวข้องกันอย่างไร? แล้วคิ ดอย่างไรถึ งได้ก่อตั้งพรรคการเมื อง
แนวทางอิสลามในประเทศที่มีรูปแบบปกครองที่เป็ น Secular State และในประเทศที่ผคู ้ นจานวน
มากมองการเมืองว่าเป็ นสิ่ งสกปรก ?
....................................................................................................................................................

3. อิสลามกับประชาธิ ปไตยไปด้วยกันได้หรื อไม่ อย่างไร?
- ตัวอย่างกรณี อานาจอธิ ปไตย อิสลามถื อว่าอานาจอธิ ปไตยเป็ นของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ส่ วน
ประชาธิ ปไตยถือว่าอานาจอธิ ปไตยเป็ นของประชาชน
....................................................................................................................................................
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4. ความหมายของสันติ ภาพตามความคิ ดของท่านคื ออะไร? อิ สลามเป็ นศาสนาแห่ งสันติ ภาพ
หรื อไม่ อย่างไร? แล้วอิสลามการเมืองมีเป้ าหมายเพื่อสันติภาพหรื อไม่ อย่างไร?
- ตัวอย่าง ทาไมอิสลามมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสงคราม?
....................................................................................................................................................

5. คิดอย่างไรกับความล้มเหลวของพรรคการเมืองมุสลิมในอดีต? และมีแนวทางการดาเนิ นงาน
อย่างไรไม่ให้ลม้ เหลวเหมือนพรรคการเมืองมุสลิมในอดีต?
....................................................................................................................................................

6. พรรคการเมื อ งของท่ า นด าเนิ นกิ จ กรรมอะไรในช่ ว งที่ ป ระเทศไทยไม่ ไ ด้อ ยู่ใ นภาวะที่ เ ป็ น
ประชาธิ ป ไตย? และหากประเทศไทยกลับ เข้าสู่ ภาวะประชาธิ ป ไตยอี ก ครั้ ง พรรคของท่ า นจะ
ขับเคลื่อนงานผ่านพรรคการเมืองอีกหรื อไม่? อย่างไร?
....................................................................................................................................................

7. ในประเทศไทย กลุ่ มที่เคยต่อสู ้ ดว้ ยการใช้วิธีการแบบกองกาลังติ ดอาวุธโดยมี เป้ าหมายทาง
การเมื องและอ้างว่าต่ อสู ้ ในแบบอิส ลาม เช่ น BIPP จะสามารถเปลี่ ยนวิธี การมาสู่ ก ารต่อสู ้ ใ น
แนวทางที่ใช้วธิ ี การแบบอิสลามการเมืองได้หรื อไม่ อย่างไร?
- ตัวอย่าง กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์
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ภาคผนวกที่ 2
แนวคาถามแบบสั มภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลรอง
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องแนวคิ ดอิส ลามการเมื องและสันติ ภาพของพรรคการเมื องมุ ส ลิ มใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยข้อคาถามที่เป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก........................................นามสกุล............................................................
1.2 สังกัดพรรค/กลุ่ม
.....................................................................................................................................
1.2 ตาแหน่งหน้าที่
.......................................................................................................................................
2. สาหรับมุสลิมที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยควรเข้าไปสังกัดพรรคใหญ่หรื อควรตั้งพรรคการเมือง
เป็ นของตนเอง? และเพราะเหตุใด?
....................................................................................................................................................
3. การที่มุสลิมในประเทศไทยสังกัดในพรรคการเมืองใหญ่ที่มีแนวนโยบายของพรรคที่ชดั เจน
มุสลิมจะสามารถนาหลักการอิสลามมาประยุกต์ใช้ได้หรื อไม่? อย่างไร?
....................................................................................................................................................
4. ความหวังในการต่อสู ้ทางการเมืองในประเทศไทยมีหรื อไม่? อย่างไร?
...................................................................................................................................................
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ภาคผนวกที่ 3
รู ปภาพประกอบการศึกษา

ภาพที่ 14 ที่ทาการพรรคเพื่อสันติ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร

ภาพที่ 15 ที่ทาการพรรคภราดรภาพ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
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ภาพที่ 16 ขณะกาลังสัมภาษณ์ ชานนท์ เจะหะมะ หัวหน้าพรรคประชาธรรม
ณ สานักงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง จ.ยะลา

ภาพที่ 17 ขณะกาลังสัมภาษณ์ เด่น โต๊ะมีนา แกนนากลุ่มวาดะห์ อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ณ บริ ษทั ปั ตตานีขนส่ ง จากัด
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ภาคผนวกที่ 4
ป้ ายและโปสเตอร์ ทใี่ ช้ ในการหาเสี ยงของพรรคการเมืองมุสลิม

ภาพที่ 18 - 19 ป้ายและโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคเพื่อสันติ
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ภาพที่ 20 - 21 ป้ายและโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคเพื่อสันติ
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ภาพที่ 22 - 23 ป้ายและโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคภราดรภาพ
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ภาพที่ 24 - 25 ป้ายและโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคภราดรภาพ
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ภาพที่ 26 - 27 ป้ายและโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคประชาธรรม เมื่อปี พ.ศ.2554
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ภาพที่ 28 ป้ายและโปสเตอร์ ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคประชาธรรม
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ภาพที่ 29 ป้ายและโปสเตอร์ ที่ใช้ในการหาเสี ยงของพรรคประชาธรรม
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ภาคผนวกที่ 5
รู ปภาพการทางานของเครื อข่ ายพรรคการเมืองมุสลิม

ภาพที่ 30 - 31 เครื อข่ายการทางานของพรรคเพื่อสันติ

ภาพที่ 32 - 33 เครื อข่ายการทางานของพรรคเพื่อสันติ

ภาพที่ 34 - 35 เครื อข่ายการทางานของพรรคเพื่อสันติ
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ภาพที่ 36 - 37 เครื อข่ายการทางานของพรรคภราดรภาพ

ภาพที่ 38 - 39 เครื อข่ายการทางานของพรรคภราดรภาพ

ภาพที่ 40- 41 เครื อข่ายการทางานของพรรคภราดรภาพ
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ภาพที่ 42 - 43 เครื อข่ายการทางานของพรรคประชาธรรม

ภาพที่ 44 - 45 เครื อข่ายการทางานของพรรคประชาธรรม

ภาพที่ 46 - 47 เครื อข่ายการทางานของพรรคประชาธรรม
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ประวัติผู้เขียน
ชื่ อ – สกุล
นายอิมรอน ซาเหาะ
รหัสประจาตัวนักศึกษา 5510022003
วุฒิการศึกษา

ชื่ อสถาบัน

ปี การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การบริ หารและการปกครองท้องถิ่น)
ประกาศนียบัตร
(ความขัดแย้งในระยะเปลี่ยนผ่าน)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

พ.ศ. 2553

วิทยาลัยประชาชน

พ.ศ. 2557

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ความขัดแย้งและสันติศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

พ.ศ. 2558

ประกาศนียบัตรชั้นสู ง
(การไกล่เกลี่ยสันติภาพ)

วิทยาลัยประชาชน

พ.ศ. 2558

ทุนการศึกษา
ทุนผูช้ ่วยสอน ปี พ.ศ. 2556 - 2557
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2557
ตาแหน่ งและสถานที่ทางาน
ผูส้ ื่ อข่าว โรงเรี ยนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยนักวิจยั สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2556 - 2557
เจ้าหน้าที่ประเมินทรัพย์สิน บริ ษทั ไชนิสไทย แอพไพรซอล สาขายะลา พ.ศ. 2555
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส พ.ศ. 2554 - 2555
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การตีพมิ พ์และเผยแพร่ ผลงาน
อิมรอน ซาเหาะ. 2558. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย: ทางเลือกของการเข้ าสู่ อานาจโดยใช้ แนวทางสั นติวธิ ี. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ TriPEACE via ASEAN Muslim Societies (ไตร
สันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซี ยน) ว่าด้วยเรื่ อง ‚สังคมมุสลิม, ความรู ้ และการสร้าง
สันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding in
Southeast Asia‛ วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี.
อิมรอน ซาเหาะ. 2558. อิสลามการเมืองในการเมืองไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
นานาชาติ หัวข้อ มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Changing Humanities
in a Changing World) เวทีวิจยั มนุษยศาสตร์ ไทย ครั้งที่ 8 สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรี ยล แม่ปิง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่.
อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์. 2559. แนวคิดสั นติภาพและการจัดการความขัดแย้งในอิสลาม
ใน วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปี ที่ 37 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559.
อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์. 2558. อิสลามการเมืองในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ : จุดยืน
ตาแหน่ ง และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิมในระบบประชาธิปไตย ใน วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม
2559).
อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝื อ. 2557. การสร้ างสั นติภาพด้ วยอิสลามการเมือง. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี.
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อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝื อ. 2558. แนวคิดอิสลามการเมืองและสั นติภาพของพรรค
การเมืองมุสลิมในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิต้ ี
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี.

ผลงานวิชาการอื่นๆ
ซาการี ยา บิณยูซูฟ และอิมรอน ซาเหาะ. 2558. การศึกษาบูรณาการศาสนาและสามัญ : รู ปแบบการ
จัดการศึกษาทีป่ รารถนาของชุ มชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่ อง การบูรณาการองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาสู่ สังคม
สันติสุขและประชาคมอาเซียน. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลโลยีสารสนเทศ
คูเวต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี .
ยาสมิน ซัตตาร์ และอิมรอน ซาเหาะ. 2558. ทบทวนแนวคิดและปรากฏการณ์ ของสั นติภาพและ
การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม ใน วารสารกระแสเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 (กรกฎาคม – ธันวาคม).
อิมรอน ซาเหาะ. 2558. ทางเลือกของการตอบโต้ ด้วยสั นติวธิ ีและการสื่ อสารว่าด้ วยเรื่ องสิ ทธิ
มนุษยชน : บทวิเคราะห์ จากภาพยนตร์ เรื่ อง “อมีน”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่ อง ‚การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ ประชาคมอาเซี ยน‛. สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) วันที่
5 สิ งหาคม 2558 ณ อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์.
อิมรอน ซาเหาะ. 2558. พืน้ ที่สาธารณะกับความรู้ ในกระบวนการสร้ างสั นติภาพชายแดนใต้ /ปาตานี.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2558 เรื่ อง การบูรณาการองค์
ความรู ้เพื่อพัฒนาสู่ สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซี ยน. วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร
เทคโนโลโลยีสารสนเทศคูเวต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
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อิมรอน ซาเหาะ และอภิชาติ จันทร์ แดง. 2557. การสร้ างพื้นทีส่ ุ ขภาวะท่ ามกลางพืน้ ทีค่ วามไม่ สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีตาบลมะนังดาลา อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ ไทย ครั้งที่ 7 ชุดโครงการเวที
วิจยั มนุษยศาสตร์ไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) วันที่ 23-24 มกราคม
2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

ประสบการณ์การทาวิจัย
2555 - 2556

ผูช้ ่ วยนักวิจยั โครงการ “เครื อข่ ายองค์ กรภาคประชาสั งคมและองค์ กรพัฒนา
เอกชนกับ กระบวนการมี ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นาพื้นที่ป ากบารา จั ง หวัด สตู ล ”
ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น จาก ส านัก วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
(หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ)

2556 - 2557

ผูช้ ่ วยนักวิจยั โครงการ “วิจัยชุ มชนท้ องถิ่นกับกระบวนการมีส่วนร่ วมในการ
จั ดการพื้นที่ล่ ุมน้าในเขตความมั่นคง จั งหวัด สงขลา” ได้รับทุนสนับสนุ นจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ ง่ชาติ (วช.), (หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.บุษบง ชัย
เจริ ญวัฒนะ)

2556 - 2558

วิท ยานิ พ นธ์ เรื่ อง “แนวคิด อิสลามการเมื องและสั นติภ าพของพรรคการเมื อง
มุ ส ลิ ม ในประเทศไทย”
ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ นจาก บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สามารถ ทอง
เฝื อ)

หนังสื อ
ยุรี แก้วชูช่วง, อิมรอน ซาเหาะ และปลายมนัส ลิ้มสุ วรรณ. 2557. ข้ อมูลหน่ วยงานทีใ่ ห้ การ
สนับสนุนการพัฒนาชุ มชนสามจังหวัดชายแดนใต้ . ดาวฟิ ล์ม/วิดีโอ/กราฟิ ก: สหภาพยุโรป,
มูลนิธิชุมชนไท และองค์การแอคชัน่ เอด (อินเตอร์ เนชัน่ แนล) ประเทศไทย.

