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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดอิสลามการเมืองและอิสลามกบัสันติภาพของ

พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย และเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของ

พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน าพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม พรรคละ 4 คน รวมเป็น 12 คน 

และแกนน ากลุ่มนกัการเมืองมุสลิมท่ีเคยประสบความส าเร็จในทางการเมือง ไดแ้ก่ กลุ่มวาดะห์ 5 

คน เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการถอดบทเรียน การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือใน

การวิจยั ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลดว้ยการรวบรวมเอกสารจากแหล่งต่างๆ ท าการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีแนวค าถามหลกัไวใ้นแบบสอบถามก่อนท่ีจะถามลงลึก

ตามประเด็นท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่าวถึง 

 ผลการวิจัยพบว่า พรรคเพื่อสันติและพรรคภราดรภาพ มีแนวคิดในการจดัตั้ งพรรคท่ี

ใกล้เคียงกนั นั่นคือ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของมุสลิมในทางการเมืองท่ีไม่แบ่งแยกออกจาก

ศาสนา โดยใช้บริบทในระบอบประชาธิปไตยเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมืองแล้วปรับเปล่ียนนโยบาย

ทางการเมืองให้เอ้ือต่อสิทธิในการประกอบศาสนกิจของมุสลิม และเนน้การเปล่ียนการเมืองให้อยู่

บนฐานของศีลธรรม ซ่ึงสามารถตอบโจทยทุ์กคนในสังคมแมไ้ม่ใช่มุสลิมก็ตาม ในขณะท่ีพรรค

ประชาธรรม แม้ว่าฐานความคิดจะสอดคล้องกับสองพรรคข้างต้นแต่ทางพรรคจะเน้นในการ

ผสมผสานกบัความเป็นมลายู ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของมุสลิมส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนใตเ้ขา้

ไปดว้ย ดว้ยแนวคิดดงักล่าวน้ีท าให้การด าเนินกิจกรรมของทั้งสามพรรคมีความใกลเ้คียงกนั คือ มี

การท างานท่ีไม่แยกระหวา่งกิจกรรมทางการเมือง สังคมและศาสนา ซ่ึงด าเนินไปพร้อมๆ กนั ผา่น

การท างานขององค์กรเครือข่ายในมิติต่างๆ ขณะเดียวกนัทุกพรรคต่างคิดเห็นตรงกนัว่าแนวทาง
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อิสลามนั้นคือสนบัสนุนการใชส้ันติวธีิเพื่อน าสังคมไปสู่สันติภาพ ซ่ึงเป็นสันติภาพท่ีเกิดข้ึนเกิดจาก

ภายในของปัจเจกบุคคลและส่งผลต่อสันติภาพในระดบัสังคมท่ีอยูบ่นฐานของการให้สิทธิต่างๆ แก่

ผูค้น ไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนา ตลอดจนให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยท่ีทั้ง 3 พรรค

เห็นตรงกันว่าสันติภาพของสังคมในลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนด้วยกบัหลกัค าสอนของอิสลาม และ

อิสลามการเมืองจะน าสังคมไปถึงจุดนั้นไดห้ากพรรคการเมืองมุสลิมหรือผูท่ี้มีศีลธรรมสามารถเขา้

ไปมีบทบาทหรือเขา้ถึงอ านาจได ้อยา่งไรก็ตาม ทั้ง 3 พรรคก็ยงัคงตอ้งเผชิญกบัขอ้ทา้ทายต่อการเขา้

สู่การมีบทบาททางการเมือง เน่ืองจากเห็นไดช้ดัวา่กลุ่มนกัการเมืองมุสลิมหรือมุสลิมท่ีอยูใ่นพรรค

ใหญ่จะมีบทบาททางการเมืองมากกว่ามุสลิมท่ีจดัตั้งพรรคการเมืองเป็นของตนเอง และบริบท

ทางการเมืองไทยท่ียงัคงอยูใ่นวงัวนของการทุจริตและสภาวะทางการเมืองท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย 

ตลอดจนความไม่เขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของศาสนากบัการเมืองแมใ้นหมู่มุสลิมเองก็ตาม ซ่ึง

จ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจดว้ยกบัความรู้ต่อไป 
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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 
 ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รงกรุณาปรานี ผูท้รงเมตตาเสมอ แทจ้ริงมวลการสรรเสริญ

เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ซ่ึงเราขอสรรเสริญพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ขอความ

อภยัโทษต่อพระองค์ และขอความคุม้ครองต่อพระองค์จากความชัว่ร้ายของอารมณ์ใฝ่ต ่าของเรา 

และจากความผิดในพฤติกรรมต่างๆ ของเรา ขอปฏิญาณตนวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค์

อลัลอฮฺเท่านั้น ซ่ึงไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค ์และขอปฏิญาณตนวา่ มุฮมัหมดันั้นเป็นบ่าวของอลัลอฮฺ 

และเป็นศาสนทูตของพระองค์ ขอซูโกร(ขอบคุณ)ต่อเอกองค์อลัลอฮฺท่ีพระองค์ทรงอนุมติัให้

วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สามารถ ทองเฝือ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษบง ชยั

เจริญวฒันะ ท่ีคอยหยิบยื่นและส่งต่อความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลืออยา่งไม่เคย

เหน็ดเหน่ือย ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.บูฆอรี ยีหมะ ท่ีช่วยให้ค  าแนะน าท่ีมีค่ายิ่ง ขอขอบคุณ คุณยาสมิน ซัตตาร์ ท่ีช่วยตรวจทาน

เน้ือหาโดยรวมทั้งเกลาประโยคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  ขอขอบคุณ อาจารยโ์ชคชยั วงษต์านี 

อาจารยอ์ภิชาติ จนัทร์แดง อาจารยอ์ภิชญา โออินทร์ ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ ดร.มะรอนิง สาแลมิง 

และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ท่ีช่วยให้ขอ้เสนอแนะและขอ้แนะน า

ต่องานช้ินน้ี  

 ขอขอบคุณ คุณแม่ คุณพ่อ พี่ชาย พี่สาว พี่เขย ลุง ป้า น้า อา ญาติสนิท และมิตรสหายท่ี

ไม่ไดเ้อ่ยนามทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจและสอบถามความคืบหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ขอขอบคุณ คุณซาการียา บิณยูซุฟ และ คุณทวีศักด์ิ ปิ ท่ีช่วยติดต่อ

ประสานงานกบัแกนน ากลุ่มวาดะห์ ท่ีขาดไม่ได้ขอขอบคุณแกนน าและตวัแทนพรรคเพื่อสันติ 

พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม รวมไปถึงแกนน ากลุ่มวาดะห์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือใน

การสัมภาษณ์เป็นอยา่งดี    

   

         อิมรอน ซาเหาะ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

หากเปรียบเทียบมนุษยก์บัสัตวโ์ลกชนิดอ่ืนถือวา่มนุษยมี์ความสามารถดา้นกายภาพต ่ามาก 

เพราะมนุษยไ์ม่สามารถบินไดเ้หมือนนก ไม่อาจหายใจในน ้ าไดเ้หมือนปลา ไม่มีพิษเหมือนงู ไม่มี

เข้ียวและกรงเล็บเหมือนสิงโต ไม่โตและแรงเยอะเท่าช้าง ฯลฯ แต่ส่ิงท่ีมนุษยมี์ทดแทนร่างกายท่ี

อ่อนแอคือความชาญฉลาดของสมอง แต่ความชาญฉลาดเพียงอยา่งเดียวไม่อาจท าให้มนุษยอ์ยูร่อด

จากสัตวร้์ายท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ได ้ดงันั้นเพื่อท่ีมนุษยจ์ะสามารถด ารงเผา่พนัธ์ุเอาไวใ้ห้ได ้มนุษยจึ์ง

ตอ้งอยู่ดว้ยกนัเป็นสังคม ซ่ึงการจะอยู่ร่วมกนัของคนจ านวนมากและอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่เกิด

ความวุน่วายก็ตอ้งมีระบบคอยควบคุมใหอ้ยูก่นัไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ การเมืองการปกครองจึงเกิดข้ึน 

(ดาณุภา ไชยธรรม, 2556) 

การเมืองการปกครองนอกจากจะเป็นการจดัระเบียบให้สังคมแล้วยงัเป็นการแสวงหา

อ านาจเพื่อจดัสรรผลประโยชน์อนัมีจ ากดัของสังคมหรือบา้นเมืองและการแสวงหาอ านาจทางการ

เมืองหรือการให้ไดม้าซ่ึงผูใ้ช้อ  านาจทางการเมืองของแต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกนัไปตาม

วฒันธรรมหรือปรัชญาทางการเมืองท่ีสังคมนั้นๆ ยดึถือ (สมบติั ธ ารงธญัวงศ,์ 2539) บางสังคมหรือ

บางประเทศใช้วิธีการแสวงหาอ านาจทางการเมืองดว้ยกระบวนการประชาธิปไตย ในขณะท่ีบาง

สังคมใช้วิธีการแสวงหาอ านาจทางการเมืองด้วยการใช้กองก าลงัทหาร หรือบางสังคมใช้วิธีการ

แสวงหาอ านาจทางการเมืองดว้ยการสืบต่ออ านาจท่ีอาศยัความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณีของสังคม

เป็นส่ิงรับรองความชอบธรรมของการสืบต่ออ านาจ (วิศาล ศรีมหาวโร, 2556) ทุกสังคมจ าเป็นตอ้ง

มีผูใ้ช้อ  านาจทางการเมือง ไม่ว่าการไดม้าซ่ึงผูใ้ช้อ  านาจทางการเมืองจะใช้วิธีการใดก็ตาม เพราะ

ผลประโยชน์หลายประการในสังคม มิอาจจดัสรรไปยงักลุ่มชนต่างๆ ในสังคมได ้โดยปราศจาก

การใชอ้  านาจทางการเมือง เช่นเดียวกบัท่ีสันติภาพมิอาจเกิดข้ึนได ้หากปราศจากความร่วมมือจากผู ้

ท่ีกุมไวซ่ึ้งอ านาจทางการเมือง (กุฏุบ, 2527) 

ในสังคมไทยท่ีผ่านการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองมาสู่การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยมากกว่า 80 ปีมาแลว้ โดยท่ีปัจจุบนัหากยกเวน้ในช่วงของรัฐบาลท่ีมาจากการท า



2 
 

รัฐประหาร ถือวา่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากกวา่ในอดีตและประชาชนก็สามารถ

เขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองไดม้ากพอสมควรในช่วงท่ีสภาวะทางการเมืองเป็นประชาธิปไตย 

แต่ถึงกระนั้นประชาชนก็ไม่มีอ านาจโดยตรงท่ีจะจดัการกบัผลประโยชน์เหล่านั้น เพราะสังคมไทย

ในช่วงท่ีเป็นประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นกติกาของระบอบรัฐสภาและจะน าไปสู่การ

เลือกตั้งในท่ีสุด (ธงชยั วนิิจจะกูล, 2556) ประชาชนกระท าไดเ้พียงการเลือกตั้งเพื่อให้ไดผู้แ้ทนของ

ตนในการใช้อ านาจทางการเมืองท่ีเรียกว่า ‚นกัการเมือง‛ หรือท าไดเ้พียงแค่เรียกร้องให้บรรดา

นกัการเมืองผูมี้อ  านาจด าเนินการจดัสรรผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนดว้ยวธีิการต่างๆ เท่านั้น 

ดงันั้น ผลประโยชน์ต่างๆ ของสังคมไทยจะได้รับการจดัสรรอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง

หรือไม่ ก็ข้ึนอยูก่บัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีมีอ านาจในการจดัสรรผลประโยชน์นั้นๆ วา่จะท า

หนา้ท่ีของตนเองอยา่งสุจริตโปร่งใสและมีประสิทธิภาพหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด (วิทยากร เชียงกูล, 

2557) ปัจจุบันน้ีสังคมไทยประสบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างมากมาย นั่นหมายความว่า

ผลประโยชน์ของสังคมถูกจดัสรรให้กบัคนเพียงบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรมโดยนกัการเมืองท่ีไร้

ศีลธรรม ไร้ความรับผดิชอบต่อสังคม ท าใหป้ระชาชนอีกหลายกลุ่มของสังคมไดรั้บความเดือดร้อน

และทุกข์ยาก ซ่ึงแน่นอนว่าจะไม่สามารถตอบโจทยถึ์งสันติภาพในภาพรวมของสังคมได้ (พุทธ

ทาสภิกข,ุ 2549) 

ค าวา่ "การเมือง" ในสังคมไทยจึงถูกมองในแง่ลบจากพฤติกรรมอนัเลวร้ายของนกัการเมือง 

ทั้งการแสวงหาอ านาจทางการเมืองดว้ยวิธีการสกปรกต่างๆ และการเขา้ไปใชอ้ านาจทางการเมือง

อยา่งไม่เป็นธรรม (อณัส อมาตยกุล, 2553) หลายคนจึงหนัหลงัให้กบัการเมือง ปฏิเสธท่ีจะมีส่วน

ร่วมทางการเมือง รวมไปถึงเกิดอาการเบ่ือหน่ายต่อการเมือง (อรรถสิทธ์ิ พานแกว้, 2556) โดยลืม

นึกไปวา่การหลีกห่างจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการเปิดทางให้นกัการเมืองท่ีไร้คุณธรรม

ไดเ้ขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งสะดวกง่ายดายมากข้ึน และมุสลิมในประเทศไทยเองก็มอง

ภาพของการเมืองในแง่ลบเช่นกนั ในขณะท่ีใน ‚อิสลาม‛ การเมืองไม่ไดเ้ป็นส่ิงชัว่ร้าย ไม่ไดเ้ป็น

ส่ิงฉอ้ฉล การเมืองท่ีแทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีดีงาม เพราะเป็นการบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ ของสรรพส่ิง

ท่ีถูกสร้างทั้งหมด เป็นการน าพามนุษยไ์ปสู่ความดีและออกห่างจากความชัว่ (Al-Qaradawi, 2004) 

และหากวา่ผูท่ี้กุมอ านาจทางการเมืองใชอ้  านาจท่ีมีอยูต่ามหลกัการอนัดีงาม สังคมก็จะเกิดความสงบ

สุขและมุสลิมทุกคนจะตอ้งมีความรับผิดชอบทางการเมือง อนัหมายถึงมุสลิมจะตอ้งเลือกผูท่ี้มี
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ความเหมาะสมในการท่ีจะบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ (เลือกผูน้ า) และจะตอ้งตรวจสอบและถอด

ถอนผูน้ าท่ีปฏิบติัตนขดักบัหลกัการอิสลาม (สุชาติ เศรษฐมาลินี, 2550) 

แนวคิดอิสลามการเมือง (Political Islam) ไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีนกัวิชาการให้ค  านิยาม

ข้ึนมาใหม่เพื่อระบุชุดความคิดของอิสลามท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อมิติทางการเมือง ด้วยเหตุท่ีว่า

การเมืองได้มีผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีรวมไปถึงเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจ เป็นอีกวิธีท่ี

สามารถประสานความเป็นอิสลามไปพร้อมๆ กบัความเป็นรัฐสมยัใหม่ผา่นการมองอิสลามในฐานะ

ของอตัลกัษณ์หน่ึง (Political Identiy) ท่ีสามารถแสดงอยา่งเสรีได ้(Hirschkind, 2013) ดงัเช่น พรรค

ความยุติธรรมและการพฒันา (Justice and Development Party หรือ AK Party) ในประเทศตุรกี ซ่ึง

มีแนวคิดการเมืองท่ีมีรากฐานของศาสนาอิสลามและใชว้ธีิการเลือกตั้งเขา้มาสู่การเป็นพรรครัฐบาล 

หรือพรรคอิสรภาพและเสรีภาพ  (Freedom and Justice Party) ในประเทศอียิปต ์ท่ีสามารถเอาชนะ

การเลือกตั้งก่อนท่ีจะถูกรัฐประหาร เป็นตน้ (ฮาฟีส สาและ, 2555)  

ในสังคมไทยท่ีมีประชากรนบัถือศาสนาอิสลามหรือท่ีเรียกวา่ ‚มุสลิม‛ เป็นชนกลุ่มนอ้ย 

พบวา่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีมุสลิมเคล่ือนไหวในเส้นทางการเมืองภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย

มาโดยตลอด ทั้งท่ีเคล่ือนไหวในรูปแบบพรรคการเมือง เป็นกลุ่ม หรือปัจเจกบุคคล ทั้งท่ีลม้เหลว

และประสบความส าเร็จจนไดด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดบัสูง อยา่งกรณีนายวนัมูหะมดันอร์ 

มะทา แกนน ากลุ่ม ‚วาดะห์‛ ท่ีเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง รวมทั้ งต าแหน่ง

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร (มนตรี แสนสุข, 2547) หรือสมาชิกกลุ่มวาดะห์คนอ่ืนๆ อีกหลายท่านท่ี

เคยด ารงต าแหน่งส าคญัๆ และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์มากมาย เช่น ผลักดันในเร่ืองการจดัตั้ ง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การต่อสู้ทางการเมืองกรณีฮิญาบ (ผา้คลุมผมของผูห้ญิงมุสลิม) 

สนบัสนุนงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นตน้ (นจัมุดดีน อูมา, 2551) 

แต่กลบัพบวา่สังคมไทยยงัไม่เขา้ใจความเก่ียวขอ้งระหวา่งอิสลามกบัการเมือง รวมไปถึงมุสลิมเอง

ก็ตามท่ียงัคงมีแนวคิดวา่การเมืองควรแยกออกจากศาสนา หรือแมว้า่มุสลิมจะสังกดัพรรคใหญ่ท่ีได้

เป็นรัฐบาลหรือเคยด ารงต าแหน่งในระดบัสูงก็ไม่สามารถน าหลกัการอิสลามมาขบัเคล่ือนกิจกรรม

ทางการเมืองไดอ้ย่างเต็มท่ีมากนกั เพราะจะตอ้งด าเนินงานตามนโยบายของพรรคนั้นๆ ในขณะท่ี

พรรคการเมืองมุสลิมท่ีสามารถน าหลกัการอิสลามมาขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองหรือด าเนิน

นโยบายไดเ้องก็มกัจะไม่ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนของประชาชน หรืออาจเรียกไดว้า่ลม้เหลวจนหลาย

พรรคตอ้งปิดตวัลง (เอกราช มูเก็ม, 2555: ออนไลน์)  



4 
 

แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีพรรคการเมืองมุสลิมเกิดข้ึนมาใหม่ไม่ขาดช่วง เช่นปลายปี พ.ศ. 2556 

พรรคการเมืองมุสลิมถูกก่อตั้งข้ึนมาใหม่ถึง 2 พรรคในระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั คือ พรรคเพื่อสันติ 

ซ่ึงก่อตั้งพรรคข้ึนเพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองท่ีมีคุณภาพและเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนใน

สังคมไทย ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรมของอิสลาม (พรรคเพื่อสันติ, 2556: ออนไลน์) และอีก

พรรคคือพรรคภราดรภาพซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อตอ้งการท างานการเมืองแบบฮาลาลหรือแบบท่ีอิสลาม

อนุญาต (พรรคภราดรภาพ, 2556: ออนไลน์)  ส่ิงท่ีน่าสนใจคือทั้ง 2 พรรคก่อตั้งโดยอูลามาอ ์(ผูรู้้) 

ทางศาสนาอิสลามท่ีท างานและเคล่ือนไหวทางสังคมมาเป็นเวลายาวนานก่อนท่ีจะก่อตั้งเป็นพรรค

การเมือง นอกจากนั้นแลว้ยงัมีพรรคประชาธรรมท่ีเป็นพรรคการเมืองมุสลิมท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 

2554 โดยคนมลายูมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และยงัคงด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ใน

ปัจจุบนัแม้หัวหน้าพรรคจะถูกลอบยิงเสียชีวิตเม่ือปลายปี พ.ศ. 2554 ก็ตาม (โรงเรียนนักข่าว

ชายแดนใต,้ 2554: ออนไลน์) ประเด็นท่ีน่าสนใจคือทั้ง 3 พรรคมีนโยบายท่ีเหมือนกนัก็คือการสร้าง

สันติภาพและเสริมสร้างสันติสุขใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทย 

 อีกประการหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ พรรคการเมืองมุสลิมเป็นพรรคการเมืองท่ีมีแนวคิดไม่แยก

ศาสนาออกจากการเมืองและยึดมัน่ถือมัน่ในหลกัการศาสนา ในทางการเมืองอุดมการณ์น้ีจึงเช่ือวา่

การเมืองตอ้งวางอยู่บนพื้นฐานหรือหลกัการของศาสนา ซ่ึงมีบทบญัญติัระบุไวแ้ลว้ในคมัภีร์หรือ

ต าราศาสนา (บูฆอรี ยีหมะ, 2554) โดยในอิสลามถือว่าเจา้ของอ านาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริงคือพระเจา้

เท่านั้น ซ่ึงไดว้างหลกัการต่างๆ อย่างสมบูรณ์ผ่านคมัภีร์อลักุรอานและซุนนะฮฺ (แบบอย่าง) ของ

ท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั ดงันั้นเสรีภาพในทศันะของอิสลามจึงไดรั้บการประกนัจากพระเจา้ไม่ใช่

จากมนุษยด์ว้ยกนัเอง (สามารถ ทองเฝือ, 2550) ทว่าพรรคการเมืองเหล่าน้ีก่อตั้งข้ึนมาในประเทศ

ไทยซ่ึงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยท่ีเรามกัจะเขา้ใจกนัด้วยถ้อยค าสั้ นๆ ของอบัราฮมั ลิ

นคอร์น ท่ีกล่าววา่ระบอบประชาธิปไตยเป็น ‚การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ

ประชาชน‛ (คริก, 2557) จึงถือวา่ประชาชนเป็นใหญ่และเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยและเจา้ของ

กฎหมาย จะเห็นไดว้่าแนวคิดเร่ืองอ านาจอธิปไตยมีความแตกต่างกนัระหว่างอุดมการณ์อิสลาม

การเมืองกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่อยา่งไรก็ดี ขอ้ดีของระบอบประชาธิปไตยท่ีให้สิทธิและ

เสรีภาพต่อประชาชนในการเลือกผูน้ าหรือผูแ้ทนเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมืองจึงเป็นสิทธิอนัพึงมีของ

มุสลิมกลุ่มหน่ึงท่ี เ ช่ือมั่นว่าการเมืองแบบอิสลามนั้ นจะสามารถเคล่ือนไหวได้ในสังคม

ประชาธิปไตย และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัคนทัว่ไปในสังคม ไม่วา่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตาม  
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ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้กบัสังคมไทยท่ีก าลงัมองหาทางออกจากวิกฤติการณ์ทาง

การเมืองในปัจจุบนัท่ีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกนัอยา่งชดัเจน (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, 2556) และตอ้งการท่ี

จะเห็นการเมืองท่ีขาวสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในหลกัการศาสนาอิสลาม ซ่ึง

มุ่งเน้นให้เกิดสันติภาพในสังคมโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยท่ีมุสลิมสามารถด าเนินชีวิตได้

สะดวกกว่าสังคมแบบเผด็จการ เห็นไดจ้ากการลุกฮือของชาวอาหรับในหลายประเทศท่ีผา่นมาซ่ึง

ตอ้งการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบอ านาจนิยมของรัฐสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือท่ีเรา

มกัจะคุน้หูเหตุการณ์ในคร้ังน้ีวา่ ‚Arab Spring‛ (สามารถ ทองเฝือ, 2556) จนน าไปสู่ขอ้กงัขาต่อ

บทสรุปในงานของฮนัติงตนั เร่ือง ‚การปะทะกนัทางอารยธรรม‛ (Clash of Civilizations) ท่ีสรุปวา่

อิสลามกบัประชาธิปไตยไม่สามารถไปดว้ยกนัได ้(ศราวฒิุ อารีย,์ 2556)  

พรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรคท่ีเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ีมีอุดมการณ์ท่ีชดัเจนถึงการไม่

แยกศาสนาออกจากการเมือง และตอ้งการขบัเคล่ือนการเมืองของมุสลิมในพื้นท่ีการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยหรือประยุกต์วิธีการของประชาธิปไตยมาใช้โดยท่ีไม่ขดักบัหลกัการอิสลาม อีก

ประเด็นท่ีส าคญัคือ ทั้ง 3 พรรคก่อตวัข้ึนมาจากนกักิจกกรรมเพื่อสังคมท่ีท างานดา้นอาสาสมคัรเพื่อ

ช่วยเหลือหรือเพื่อพฒันาสังคม  ซ่ึงต่างจากพรรคการเมืองมุสลิมในอดีตท่ีเป็นการรวมตวักนัของ

นกัการเมือง และเม่ือไม่มีทุนสนับสนุน ไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง หรือหัวหน้าพรรคถูกยิงเสียชีวิตก็

มกัจะปิดตวัลง ในขณะท่ีพรรคการเมืองมุสลิมในปัจจุบนัแมจ้ะไม่ชนะการเลือกตั้ง หวัหนา้พรรค

ลาออก หรือแมก้ระทัง่หวัหนา้พรรคจะถูกยงิเสียชีวติก็ตาม สมาชิกท่ีเหลืออยูก่็ยงัคงเคล่ือนไหวตาม

อุดมการณ์ของพรรคต่อไป 

ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาในเชิงรายละเอียดของแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรค

การเมืองมุสลิมในประเทศไทยท่ีได้น าหลักค าสอนของศาสนาอิสลามซ่ึงเป็นบทบัญญัติแห่ง

สันติภาพในทุกมิติมาขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและน่าสนใจยิ่ง เพราะ

ท้ายสุดอาจได้อีกแนวทางเลือกหน่ึงส าหรับวิธีคิดบนพื้นท่ีทางการเมืองของคนส่วนหน่ึงท่ีมี

อุดมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างจากการเมืองกระแสหลกัของสังคมไทย แมจ้ะเป็นแนวคิดของคน

ส่วนนอ้ยแต่ก็อาจส่งผลต่อการหนุนเสริมให้เกิดสันติภาพในพื้นท่ีชายแดนใตห้รือปาตานี และอาจ

ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขให้เกิดข้ึนในสังคมไทยต่อไปได้ ดังท่ีเหมาเจ๋อตุงเคยกล่าวไว้ว่า 

‚การเมืองคือสงครามท่ีไม่หลัง่เลือดและสงครามคือการเมืองท่ีหลัง่เลือด‛ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของฮนันาห์ อาเรนท ์ท่ีกล่าววา่ ‚สงครามเป็นความต่อเน่ืองของการเมืองโดยวิธีการอ่ืน‛ (Arendt, 
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1970) ดงันั้นจากแนวคิดของทั้งสองท่านขา้งตน้ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านความรุนแรง ซ่ึงท่าน

หน่ึงเช่ียวชาญดา้นปฏิบติัและอีกท่านเช่ียวชาญดา้นทฤษฎี จึงอาจสรุปได้ว่าหน่ึงในแนวทางท่ีจะ

สามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงครามได ้นัน่ก็คือการให้ความส าคญักบัพื้นท่ีของการต่อสู้ทาง

การเมือง และเม่ือไม่มีสงครามท่ีเป็นผลมาจากการมีพื้นท่ีต่อสู้ทางการเมืองย่อมเรียกไดว้่านัน่คือ

สันติภาพ แมจ้ะเป็นสันติภาพเชิงลบก็ตาม แต่ท่ีส าคญัไปกว่านั้นคือเม่ือการเมืองการปกครองหรือ

การบริหารบา้นเมืองเป็นไปตามแนวทางท่ีดียอ่มเกิดสันติภาพเชิงบวกในสังคมตามมา กล่าวคือเป็น

สภาพสังคมท่ีผูค้นมีสิทธิและเสรีภาพท่ีเท่าเทียม ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยไ์ด้รับความเคารพ 

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ มีความยติุธรรม มีความสมดุลทางธรรมชาติ ต่างๆ เหล่าน้ี เป็นตน้  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาแนวคิดสันติภาพ รวมทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพของพรรคเมืองมุสลิมใน

ประเทศไทย 

3. เพื่อถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทย  

 

ค าถามการวจัิย 

พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยมีแนวคิดหลกัในการกา้วสู่กิจกรรมทางการเมืองและ

การสร้างสันติภาพอยา่งไร? และสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดเหล่านั้นในประเทศไทยไดห้รือไม่?  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบและเขา้ใจถึงแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ซ่ึงมี

เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้มีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีต่างจากการเมืองกระแสหลกัในการ

เลือกใชว้ิธีการต่อสู้ทางการเมือง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงแนวทางแห่งสันติวิธี และยงัไดแ้บบอยา่งของการ

ใชศี้ลธรรมน าการเมือง 

2. ทราบและเขา้ใจถึงความหมาย องคป์ระกอบ รวมทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพของพรรค

เมืองมุสลิมในประเทศไทย ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม 

3. สามารถถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทย และสามารถเสนอแนะวิธีการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมใน

ประเทศไทยต่อไป 

4. ไดแ้นวทางในการสร้างสันติภาพอีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงอาจจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นสังคมไทย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตห้รือปาตานีท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมได ้

 

ขอบเขตการวจัิย 

แนวคิด และวธีิการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของ 3 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย คือ 

พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม โดยศึกษานบัตั้งแต่ประวติัการเคล่ือนไหว

ก่อนเร่ิมก่อตั้ งพรรคการเมืองจนถึงแนวคิดในปัจจุบนั คือ ปี พ.ศ. 2558 และมุมมองของกลุ่ม

นกัการเมืองมุสลิมท่ีเคยประสบความส าเร็จในทางการเมือง ไดแ้ก่ กลุ่มวาดะห์ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

ที่อยู่ภายใต้ 

พรรคการเมือง 
แนวทางอิสลาม 

ส่งผลต่อ 

ท่ีอยูภ่ายใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังเคราะห์แนวคิดผ่านการสัมภาษณ์ 

 

สงัเกตและสมัภาษณ์ 

 

 

- พรรคเพื่อสนัติ 

- พรรคภราดรภาพ 

- พรรคประชาธรรม 

พรรคการเมืองมุสลมิ 
 

อีกทางเลือกในการสร้าง

สนัติภาพผา่นการเมืองของ

มุสลิมในสงัคมไทย 

ประเทศทีป่กครองด้วย

ระบอบประชาธิปไตย

โดยเฉพาะประเทศท่ีมี

มุสลิมเป็นชนกลุ่มนอ้ย     

ในท่ีน้ี คือ ประเทศไทย 

ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับ

กระบวนการ 

ถอดบทเรียน จุดแขง็/

จุดอ่อน/ความส าเร็จและ

ความลม้เหลว 

แนวคดิอสิลามการเมือง 

 

แนวคดิอสิลามกบัสันตภิาพ 
 

แนวคิดอิสลามการเมือง 

และสนัติภาพ, การด าเนิน

กิจกรรมทางการเมือง 

+ กลุ่มวาดะห์ 
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นิยามศัพท์ 

1. อิสลามการเมือง มาจากค าว่า Political Islam ในภาษาองักฤษ (โดยแปลตามหลกัการแปล

และล าดบัความจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย) ซ่ึงความหมายของค าน้ีมีการอธิบายท่ีหลากหลาย

ออกไป เช่น กลุ่มท่ีมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมีฐานราก วิธีการ และเป้าหมายท่ียึดโยง

กบัหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม ถือเป็นกระแสท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาคมโลกในฐานะท่ี

เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีถูกมองวา่ เป็นภยัคุกคามต่อแนวคิดเสรีนิยมของชาวตะวนัตก  

อีกค าอธิบายหน่ึง อิสลามการเมืองเป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนท่ี

เคล่ือนไหวทางการเมืองในโลกสมยัใหมโ่ดยปรับใชแ้นวทางอิสลามเขา้สู่พื้นท่ีรัฐชาติสมยัใหม่หรือ

ประเทศท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โดยท่ีงานวิจยัน้ีไดใ้ช้ค  าอธิบายน้ีในการด าเนินการ

วจิยั 

2. สันติภาพ หมายถึง ความสงบ ภาวะอนัปลอดจากสงคราม หรือความสงบสุขของสังคมท่ีเกิด

จากผูกุ้มอ านาจทางการเมืองบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อน าพามนุษยไ์ปสู่ความ

ดีและออกห่างจากความชัว่ 

3. พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย หมายถึง พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรค

ประชาธรรม ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองท่ีก่อตั้งและบริหารโดยมุสลิมทั้งหมด และเป็นสถาบนัทาง

การเมืองท่ีมีแนวคิดไม่แยกศาสนาออกจากการเมือง และเนน้การใชก้ระบวนการทางการเมืองเพื่อ

ก าหนดนโยบายท่ีไม่ขดัต่อหลกัการศาสนาอิสลามและเรียกร้องสิทธิของมุสลิมในประเทศไทย  
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บทที่ 2   

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทย ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

และวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมือง 

2.1.1 ความหมายของการเมือง 

2.1.2 ความหมายของประชาธิปไตย 

2.1.3 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2.1.4 บทบาทหนา้ท่ีของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2.2 การแยกศาสนาออกจากการเมือง 

2.3 อิสลามการเมือง 

2.3.1 แนวคิดอิสลามการเมือง  

2.3.2 การเมืองการปกครองตามทศันะของศาสนาอิสลาม 

2.3.3 อิสลามการเมืองกบัความเป็นสมยัใหม่ 

2.3.4 อิสลามกบัประชาธิปไตย 

2.3.5 แนวคิดอิสลามการเมืองของนกัคิดและขบวนการท่ีส าคญัๆ 

2.4 ความเขา้ใจผดิท่ีมีต่ออิสลาม 

2.4.1 ความเป็นเน้ือเดียวกนัท่ีไม่จริง 

2.4.2 ลกัษณะสถิตซ่ึงไม่จริง 
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2.5 อิสลามกบัสันติภาพ 

2.5.1 แนวคิดอิสลามกบัสันติภาพ 

2.5.2 แนวคิดอิสลามกบัสันติภาพของนกัคิดคนส าคญัๆ 

2.5.3 หา้แนวทางอิสลามสู่สนัติภาพ 

2.6 สันติวธีิและสันติวธีิในอิสลาม 

2.6.1 แนวคิดเร่ืองสันติวธีิ 

2.6.2 แนวคิดสันติวธีิและการจดัการความขดัแยง้ในอิสลาม 

2.7 ตวัอยา่งพรรคการเมืองมุสลิมท่ียดึแนวทางอิสลามการเมืองในต่างประเทศ 

2.7.1 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศยโุรป 

2.7.2 พรรคการเมืองมุสลิมในอินโดนีเซีย 

2.7.3 พรรคการเมืองมุสลิมในมาเลเซีย 

2.7.4 พรรคการเมืองมุสลิมในตุรกี 

2.8 มุสลิมกบัการเมืองไทย 

2.9 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 

2.1 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพรรคการเมือง 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (อา้งถึงใน พชัราภา ตนัตราจิน, 2551) มองว่าชีวิตท่ีดีนั้นเกิดจาก

การมีรัฐท่ีดี และรัฐท่ีดีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคม โดยความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบั

สังคมเป็นตวัแปรส าคญัในการน าผูค้นไปสู่การมีชีวิตท่ีดี โดยจุดหมายของสัมพนัธภาพนั้นควรจะ

ช่วยให้มนุษยมี์เสรีภาพเพียงพอท่ีจะสามารถพึ่งตนเองได้ พฒันาตนเองได ้ในขณะเดียวกนัก็ไม่

เบียดเบียนคนอ่ืน มีส านึกในส่วนรวมมากข้ึน จุดมุ่งหมายของสัมพนัธภาพน้ีคือ รัฐท่ีดี ดงันั้นใน



12 
 

ความคิดของเสกสรรค ์ประเสริฐกุล ประเด็นทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ

กบัสังคม เพื่อหาจุดสมดุลระหวา่งรัฐกบัสังคมนัน่เอง  

วิศาล ศรีมหาวโร (2556) พยายามช้ีให้เห็นว่า วิถีชีวิตของประชาชนข้ึนอยู่กับการเมือง 

ระบอบการเมืองท่ีดีจะส่งเสริมและเอ้ืออ านวยใหป้ระชาชนมีวถีิชีวติท่ีดีข้ึน มีโอกาสในการแสวงหา

ความรู้อยา่งเสมอภาค สามารถดูแลและปกป้องตนเองให้ปลอดภยัพน้จากการเอารัดเอาเปรียบของ

ผูอ่ื้น ตลอดจนมีความสามารถในการควบคุม ก ากบั และตรวจสอบผูน้ าทางการเมืองให้ใช้อ  านาจ

เพื่อสนองตอบประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างซ่ือสัตย ์ตรงกนัขา้มกบัระบอบการเมืองท่ีไม่ดี 

ผูน้  าการเมืองจะมุ่งเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก โดยการจ ากดัมิให้

ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ให้แก่ตนเอง ท าให้เกิดชนชั้นท่ีได้เปรียบใน

สังคมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะถูกทอดทิ้งให้ไร้การศึกษา 

เป็นผูด้้อยความรู้และด้อยโอกาสในการเสริมสร้างชีวิตท่ีดีให้แก่ตนเอง ภายใต้สังคมท่ีระบอบ

การเมืองไม่ดี ประชาชนส่วนใหญ่จะไร้ความรักและยากจน โดยไม่เขา้ใจว่าการเมืองเก่ียวขอ้งกบั

การด ารงชีวิตหรือวิถีชีวิตอย่างไร ประชาชนมีส่วนช่วยท าให้การเมืองดีข้ึนได้อย่างไร ระบบ

การเมืองท่ีดีประชาชนมีความเขา้ใจ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวติท่ีดีดว้ย 

สิทธ์ิ บุตรอินทร์ และภูมินทร์ บุตรอินทร์ (2554) ไดอ้ธิบายเร่ืองมนุษยก์บัการเมืองวา่ เป็น

เร่ืองการเกิดมาเพื่อแสวงหา สะสม เพิ่มพูน และใชป้ระโยชน์ในชีวิต ผลประโยชน์ดงักล่าวจะไดม้า

ตอ้งอาศยัพลงัหรืออ านาจเป็นเคร่ืองมือ และการด าเนินชีวิตของมนุษยจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัการ 

อุดมการณ์ อุดมคติ นโยบาย ความหวงั ความเช่ือ เจตนารมณ์ พร้อมกบัตอ้งมีวิธีการเพื่อให้บรรลุ

ความหวงั ความตอ้งการ และความจ าเป็นนั้นๆ การเมืองเป็นวิธีการส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ชนหมู่

มากบรรลุความหวงันั้นๆ เม่ือไดมี้ชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นบา้นเป็นเมืองแลว้ ในความคิดของนกัปรัชญา

การเมืองนั้น การกระท าทุกอยา่งและความเคล่ือนไหวทุกระดบั จากแรงงานมนุษย ์ยอ่มเก่ียวขอ้งกบั

การเมืองทั้งส้ิน มนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากมูลเหตุภายในตวัมนุษยเ์องและจากมูลเหตุภายนอกตวั

มนุษยป์ระกอบกนั เร่ืองการเมืองเป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะจดัการปัญหาดงักล่าว ซ่ึงเป็น

ความพยายามร่วมในการกระท าใดๆ ท่ีคนๆ เดียวไม่อาจท าไดเ้ป็นผลส าเร็จ จึงไดมี้การก าหนดหลกั

วถีิประชาข้ึนมาเป็นแบบฉบบัการด าเนินชีวติของสังคมมนุษยต์ามแนวปรัชญานั้นๆ  

การเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัมนุษยใ์นทุกเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ วยั 

และพื้นท่ีของโลกมาทุกยคุทุกสมยั อยา่งไรก็ตามแนวคิดและรูปแบบทางการเมืองในแต่ละยุคแต่ละ
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สมยัก็อาจมีความแตกต่างกนัไปทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไข บริบท รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีด ารง

อยูใ่นแต่ละพื้นท่ีและแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอาจท าใหแ้นวคิดและระบบการเมืองในแต่ละพื้นท่ีของโลก

มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามนบัตั้งแต่โลกถูกเช่ือมโยงเขา้หากนัมากข้ึนนบัตั้งแต่ยุคอาณานิคม 

แนวคิดและระบบการเมืองท่ีถูกคิดคน้และสร้างสรรคข้ึ์นโดยโลกตะวนัตกและเผยแพร่อิทธิพลไป

ยงัพื้นท่ีต่างๆ ในยุคหน่ึงคือ ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยและระบอบคอมมิวนิสต์ ก่อนท่ี

ระบอบคอมมิวนิสต์จะเส่ือมอิทธิพลต่อโลกลงภายหลงัการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เหลือ

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีไดรั้บความนิยมจากทัว่โลกในปัจจุบนัน้ี (อดิศร ศกัด์ิสูง และ

คณะ, 2553)  

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ผูว้ิจยัเพียงตอ้งการให้เห็นถึงความส าคญัของการเมืองต่อวิถีชีวิต

ของมนุษย ์ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัความหมายของการเมือง รวมไปถึงการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ความหมายของพรรคการเมือง และบทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ผูว้จิยัจะกล่าวในส่วนถดัไปดงัต่อไปน้ี 

 

2.1.1 ความหมายของการเมือง 

พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556) ได้บญัญัติศพัท์ค  าว่าการเมือง 

ภายใตห้ัวเร่ือง ‚การ‛ โดยระบุว่าการเมือง คือ น. (1) งานท่ีเก่ียวกบัรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชา

การเมือง ได้แก่ วิชาว่าดว้ยรัฐ การจดัการส่วนแห่งรัฐ และการด าเนินการแห่งรัฐ (2) การบริหาร

ประเทศเฉพาะท่ีเก่ียวกบันโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ การ

ด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ (3) กิจการอ านวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น 

ต าแหน่งการเมือง ได้แก่ ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าท่ีอ านวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภา

ผูแ้ทนราษฎร) การบริหารแผน่ดิน (ปาก) ว. มีเง่ือนง า, มีการกระท าอนัมีเจตนาอ่ืนแอบแฝงอยู ่เช่น 

ป่วยการเมือง 

สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2539) ไดอ้ธิบายไวว้า่เม่ือกล่าวถึงการเมือง (Politics) คนทัว่ไปอาจให้

ความหมายหลากหลายแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ความรับรู้ และความเขา้ใจของแต่ละ

คน หรืออาจข้ึนอยูก่บักระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization Process) ของแต่

ละคน บุคคลท่ีเติบโตมาภายใตส่ิ้งแวดลอ้มทางการเมืองท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลง
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จากระบอบอ านาจนิยมไปสู่ระบอบประชาธิปไตย อาจมีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกนัออกไป 

บางส่วนอาจมีความเช่ือมัน่วา่การเมืองเป็นเร่ืองของการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย บุคคลท่ีเติบโตภายใตส่ิ้งแวดลอ้มของสังคมอ านาจ

นิยม อาจเห็นว่าการเมืองเป็นเร่ืองของชนชั้นผูป้กครอง เป็นภาระหน้าท่ีของผูป้กครองท่ีตอ้งใช้

อ านาจ เพื่อปกครองประเทศ และเป็นหนา้ท่ีของประชาชนผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองท่ีจะตอ้งเช่ือฟังและ

ปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายของผูป้กครอง ในขณะท่ีบางส่วนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ท่ียึดติด

อยูก่บัความเช่ือมัน่ท่ีไดรั้บการปลูกฝ่ังหล่อหลอมมาจากระบอบอ านาจนิยม อาจมีความเห็นวา่ตราบ

ใดท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัด้อยความรู้และยากจน ชนชั้นปกครองควรรับภาระหน้าท่ีในการ

ปกครองต่อไป การจะถ่ายโอนอ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนควรกระท าเม่ือประชาชนมีความรู้

ความเขา้ใจเพียงพอท่ีจะปกครองตนเองดีแลว้เท่านั้น 

ในขณะท่ี ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2539) ไดช้ี้ให้เห็นว่าการเมืองควรจะตอ้งรวมความ

หมายถึงระบบการเมืองด้วย ซ่ึงในระบบการเมืองก็จะต้องพิจารณา ไปถึงสถาบนัทางการเมือง 

(Political Institutions) เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา กลุ่มผลประโยชน์ รัฐธรรมนูญ ขา้ราชการ 

ส่ือมวลชน ตลอดจนการพิจารณาถึงพฤติกรรมทางการเมือง (Politics Behavior) ซ่ึงสะทอ้นจาก

บทบาทของนักการเมือง ขา้ราชการและประชาชนอนัเน่ืองจากสังคมและวฒันธรรมนั่นเอง นัก

ปรัชญาทางการเมืองขององักฤษ Lord Acton ไดก้ล่าววา่ ‚Power tends to corrupt, absolute power 

tens to corrupt absolutely‛ ซ่ึงหมายความวา่ ‚อ านาจย่อมน าไปสู่ความหลงระเริงและก่อให้เกิด

ความหายนะ และอ านาจมากเท่าใดยอ่มหลงหรือมวัเมาและก่อให้เกิดหายนะเป็นทวีคูณ‛ การเมือง

หรือระบบการเมืองท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้งจะตอ้งค านึงถึง เร่ือง 1) กติกา (Rule of the Game) 2) 

จริยธรรม (Ethics) 3) การรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ (Responsibility) และ 4) การพร้อมท่ีจะรับ

การตรวจสอบ (Accountability) 

วศิาล ศรีมหาวโร (2556) อธิบายวา่ การเมืองเป็นเร่ืองอ านาจในการจดัสรรผลประโยชน์ใน

สังคมนั้นๆ เป็นตัวก าหนดกิจกรรมของสังคมนั้นๆ แทบทุกหัวมุม โดยอ านาจในการจดัสรร

ผลประโยชน์ในสังคมนั้นๆ อยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยืน หรืออาจหมายถึงการแข่งขนั (Competitive) 

เพื่อช่วงชิงอ านาจ (Power) และน าอ านาจมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากร (Allocation and 

Resources) ผลประโยชน์ (Benefit) ท่ีมีอยูใ่นตวั (Self) กลุ่ม (Group) สาธารณะ (Public) และกลุ่ม

ผลประโยชน์ (Interest) อยา่งเป็นธรรม ยุติธรรม เสมอภาค เพื่อเป้าหมายสุดทา้ย (End) คือ คุณภาพ
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ชีวิต (Quality of life) และความสุขหรือความอยู่ดีมีสุขและย ัง่ยืนของประชาชน ชุมชน และ

ประเทศชาติโดยภาพรวม 

บูฆอรี ยหีมะ (2554) กล่าววา่ ‚การเมืองหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจ 

หรือการมีอิทธิพลโดยมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์เพื่อธ ารงไวห้รือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

ส่ิงต่างๆ ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยมีกระบวนการท าให้สมาชิกในสังคมบรรลุความตอ้งการร่วมกนั 

ส่วนความคิดเห็นท่ีแตกต่างก็สามารถรอมชอมกนัได ้เพื่อความเป็นระเบียบและสงบสุขของสังคม‛ 

 

2.1.2 ความหมายของประชาธิปไตย 

ในส่วนความหมายของประชาธิปไตยนั้น พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

(2556) บญัญติัศพัทค์  าวา่ ‚ประชาธิปไตย‛ ภายใตห้วัเร่ือง ‚ประชา‛ โดยระบุวา่ ‚ประชาธิปไตย‛ 

[ประชาทิปะไต, ประชาทิบปะไต] น. ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่ หรือการถือ

เสียงขา้งมากเป็นใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม วิศาล ศรีมหาวโร (2556) ไดอ้ธิบายว่า ค  าว่า ‚ประชาธิปไตย‛ น้ี แปลจาก

ภาษาองักฤษว่า ‚Democracy‛ (ดิมอคระซี) ซ่ึงมาจากภาษากรีกโบราณว่า ‚Demokratia‛ (ดิมอ

คระเทีย) อีกต่อหน่ึง ค ากรีก Demokratia มาจากการผสมของค าวา่ Demos ซ่ึงแปลว่า ประชาชน 

(the People) และค าวา่ kratein หรือ kratos ซ่ึงแปลวา่ ปกครอง (to Rule) ดงันั้น โดยรากศพัทด์ั้งเดิม 

Demokratia หรือ Democracy จึงแปลวา่ ‚การปกครองโดยประชาชน‛ (to Rule by the People หรือ 

Government by the People) ซ่ึงคนจ านวนไม่นอ้ยเม่ือพูดถึงความหมายของประชาธิปไตยก็มกัจะ

ยกถอ้ยค าของอบัราฮมั ลินคอร์น (Abraham Lincoln) ผูมี้ชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1865 ท่ีเป็น

ประธานาธิบดีคนท่ี 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการกล่าวสดุดีทหารท่ีเมืองเกตตีสเบอร์ก 

(Gettysburg) เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 โดยกล่าวว่า การปกครองของประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตย เพราะเป็น ‚...การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน...‛ (…Government of the People, by the People, and for the People) 

ในขณะท่ีปัจจุบันค าว่า ‚ประชาธิปไตย‛ ถูกน าไปใช้อธิบายหรือเกิดความเข้าใจใน

ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปหลากหลายความหมาย เช่น Heywood (อา้งถึงใน บูฆอรี ยีหมะ, 
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2554) ประชาธิปไตย หมายถึง 1. ระบอบการปกครองโดยคนจนและผูเ้สียเปรียบในสังคม  2. 

รูปแบบของรัฐบาล ซ่ึงประชาชนปกครองตนเองโดยตรงและอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยั

นกัการเมืองอาชีพและขา้ราชการ 3. สังคม ซ่ึงมีความเท่าเทียมกนัในโอกาสและเกียรติภูมิของบุคคล

มากกวา่ชนชั้นและอภิสิทธ์ิ 4. ระบบสวสัดิการและการกระจายทรัพยากรเพื่อลดความไม่เท่าเทียม

กนัในสังคม 5. ระบบของการตดัสินใจท่ีค านึงถึงหลกัการเสียงขา้งมาก 6. ระบอบการปกครองท่ี

รับประกนัสิทธิและผลประโยชน์ของคนส่วนนอ้ยดว้ยการใหสิ้ทธิในการตรวจสอบอ านาจของเสียง

ขา้งมาก 7. วิธีการคดัสรรคนเขา้ท าหนา้ท่ีสาธารณะโดยผา่นการแข่งขนัและคดัเลือกจากประชาชน 

หรือระบอบการปกครองท่ีสนองตอบต่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยไม่ค  านึงถึงว่าประชาชน

จะมีความคิดทางการเมืองอยา่งไร 

สิทธ์ิ บุตรอินทร์ และภูมินทร์ บุตรอินทร์ (2554) ได้ช้ีให้เห็นว่า การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มุ่งให้รัฐบาลมีสถานภาพเพียงผูรั้บใช้ประชาชน ไม่ใช่เป็นนายของประชาชน ใน

ขณะเดียวกนัตอ้งประกนัอิสระเสรีภาพของประชาชน เป็นตวัการบ าเพญ็ประโยชน์สุข และความ

สมหวงัแก่สาธารณชน เพื่อบรรลุจุดประสงค์ดงักล่าว ปรัชญาฝ่ายน้ีไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้คนๆ เดียว

หรือกลุ่มชนชั้นท่ีแต่งตั้งตนเองข้ึนมาเป็นรัฐบาลแต่เพียงชนชั้นเดียว จะเป็นชนชั้นศกัดินาเพื่อท า

หนา้ท่ีก าหนดวนิิจฉยัและตดัสินนโยบายวา่อะไรคือความดีแก่ประชาชนส่วนรวม  

ลิ ขิต ธีรเวคิน (2553)  กล่าวว่า  ประชาธิปไตยคือการปกครองเพื่อคนทั้ งประเทศ 

นายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหน่ึง หรือภาค

ใดภาคหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ชาติและสังคมตอ้งมาก่อน ผูใ้ช้อ  านาจรัฐคือนกัการเมืองและ

ข้าราชการจะต้องท า เพื่อชาติและสังคมเท่านั้ น  ในขณะท่ี  โทมัส เจฟเฟอร์สันกล่าวว่า 

‚ประชาธิปไตยนั้น ไม่มีอะไรมากไปกวา่กฎหมู่ ซ่ึงคน 51 เปอร์เซ็นต ์อาจลิดรอนสิทธ์ิของคน 49 

เปอร์เซ็นต‛์ (เจริญขวญั แพรกทอง บลาฮาสก้ี 2557) หัวใจส าคญัของการเขา้สู่อ านาจทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้ง ในประเทศไทยการเลือกตั้งถูกเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง

เร่ือยมาตามการเปล่ียนแปลงทางการเมือง บางคร้ังใชร้ะบบแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ บางคร้ังใชร้ะบบ

เสียงขา้งมากเขตละเบอร์หรือเขตละหลายเบอร์  บางคร้ังใชร้ะบบแบบผสมท่ีมีการเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตและแบบบญัชีรายช่ือ เป็นตน้      
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2.1.3 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ในส่วนความหมายของพรรคการเมืองนั้น พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๕๔ (2556) บญัญติัศพัท์ค  าว่า ‚พรรคการเมือง‛ ภายใตห้ัวเร่ือง ‚พรรค‛ โดยระบุว่า พรรค

การเมือง น. กลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ทางการเมืองอยา่งเดียวกนั ร่วมกนัจดัตั้งและจดทะเบียนเป็น

พรรคการเมืองตามกฎหมาย 

ลิขิต ธีรเวคิน (2553) อธิบายวา่ พรรคการเมืองเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในลกัษณะสถาบนัทาง

การเมืองท่ีจะช่วยจดัระเบียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การจดัตั้งพรรคการเมือง

เป็นกา้วส าคญัของการพฒันาการเมือง ซ่ึงหากปราศจากพรรคการเมืองจะน าไปสู่กลียุคหรือการผุ

กร่อนทางการเมือง นอกจากนั้นจะเห็นไดว้า่พรรคการเมืองกบัระบบการเมืองแบบทนัสมยัเป็นของ

คู่กนั ยิง่ในระบบประชาธิปไตยดว้ยแลว้ การปรากฏของพรรคการเมืองเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้เพราะใน

ระบบดงักล่าวน้ี การจดัตั้งรัฐบาลตอ้งอาศยัการเลือกกตั้งไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมี

พรรคการเมืองรณรงคห์าเสียง เสนอนโยบาย และเสนอผูส้มคัรกบัประชาชน 

ในขณะท่ี บูฆอรี ยีหมะ (2554) กล่าววา่ พรรคการเมืองคือ การรวมตวักนัของกลุ่มคน เพื่อ

กระท ากิจกรรมร่วมกนัโดยมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทในทางการเมืองทั้งในแง่ของการได้

อ านาจเป็นรัฐบาลหรือก าหนดนโยบาย และบงัคบัใชน้โยบายในการบริหารประเทศ และในแง่ของ

การควบคุมการก าหนดนโยบาย และการบงัคบัใชน้โยบายในกรณีท่ีเป็นพรรคฝ่ายคา้น 

2.1.4 บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2557: ออนไลน์) อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของพรรคการเมือง

วา่ พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะด าเนินกิจกรรมไปตามเป้าหมาย ทางการเมืองของตน แต่ในเวลา

เดียวกนั ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ ต่อสังคมตามมาดว้ย ถึงแมว้า่ผลดีท่ีตามมานั้น อาจจะ

ไม่ใช่วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ในการท ากิจกรรมของพรรคการเมืองก็ตาม บทบาทและหนา้ท่ีซ่ึงพรรค

การเมืองกระท ามีอยูม่ากมายแต่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การสรรหาผูน้ าและบุคลากรทางการเมือง การจดัตั้ง

รัฐบาลข้ึนท าหนา้ท่ีบริหารประเทศ การน าเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแกไ้ขแก่สังคม การท า

หนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งสังคมกบัรัฐ  

 ลิขิต ธีรเวคิน (2553) กล่าววา่ บทบาทหนา้ท่ีของพรรคการเมืองมีอยูห่ลายแง่ แต่พอจะสรุป

ส่วนส าคญัๆ ไดด้งัน้ี คือ พรรคการเมืองท าหนา้ท่ีในการผสมผสานความแตกต่างในเร่ืองเผ่าพนัธ์ุ 
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ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นฐาน พรรคการเมืองยงัท าหนา้ท่ี

ใหค้วามชอบธรรมกบัระบบการเมืองและการจดัตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองเป็นช่องทางในการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชน ทั้งยงัท าหนา้ท่ีฝึกความช านาญในทางการเมือง การต่อรอง การขบั

เค่ียว การถกเถียง ความอดทนอดกลั้น และการพยายามใช้เหตุผลและวิทยาการเพื่อแจกแจง

ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นพรรคการเมืองยงัท าหนา้ท่ีเป็นฐานส าคญัท่ีจะรองรับการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคม และท่ีส าคญัพรรคการเมืองเป็นองคก์รส าคญัในการพฒันาการเมืองใน

แง่การจดัตั้งสถาบนัทางการเมืองท่ีจะมีบทบาทและหนา้ท่ีส าคญัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

นอกจากบทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมืองท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัมีบทบาทหน้าท่ีท่ี

ส าคญัๆ อีกหลายประการ เช่น การกระตุน้ ปลุกเร้า และสร้างความคิดเห็นทางการเมืองในหมู่

ประชาชนในประเด็นต่างๆ ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้เกิดข้ึนในสังคม ประเด็นปัญหาบางอย่าง

ประชาชนแต่ละคนอาจจะคิดเห็นอยู่ในใจ หรืออยู่ในวงแคบๆ แต่พรรคการเมืองสามารถสร้าง

กระแสให้เกิดความสนใจในประเด็นปัญหานั้นๆ ในหมู่ประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกจากนั้น

แล้วพรรคการเมืองยงัมีบทบาทในการท าหน้าท่ีกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับประชาชนท่ีเป็น

สมาชิกในสังคมให้มีความรู้ ความเขา้ใจต่อระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ ซ่ึงจะส่งผล

อย่างส าคญัต่อทิศทางการเมืองของประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางทางใด เป็นตน้ (บูฆอรี ยีหมะ, 

2554) 

ผูว้ิจยัจึงมองว่าการท าความเขา้ใจนิยามความหมายของการเมือง ประชาธิปไตย พรรค

การเมือง รวมไปถึงบทบาทของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะ

ท าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการเมืองเน่ืองจากวิถีชีวิตของประชาชนข้ึนอยูก่บัการเมือง ซ่ึงระบอบ

การเมืองท่ีดีจะส่งเสริมและเอ้ืออ านวยให้ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน และท่ีส าคญัส าหรับมุสลิมแลว้

ศาสนาอิสลามคือวิถีชีวิต เม่ือการเมืองมีความส าคัญและมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต ศาสนากับ

การเมืองจึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกออกจากกนัไม่ไดเ้ช่นกนั และการท่ีประเทศไทยปกครอง

ดว้ยระบอบประชาธิปไตยซ่ึงถือไดว้า่สิทธิและเสรีภาพเป็นแกนส าคญัยิ่งในกระบวนกวนการก่อรูป

และการสร้างระบอบประชาธิปไตยในทุกประเทศ (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2556) และดว้ยสิทธิและ

เสรีภาพน้ีเองท าให้มุสลิมสามารถจดัตั้งพรรคการเมืองเป็นของตวัเองข้ึนมาเพื่อแสดงออกถึงอตั

ลักษณ์ของมุสลิมและเพื่อเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มุสลิมสามารถใช้ชีวิตไปตามวิถีของศาสนา

อิสลามในประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย  
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2.2 การแยกศาสนาออกจากการเมือง 

 แนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง (Secularism) นบัไดว้า่เป็น “ประดิษฐกรรมทาง

ความคิดและประดิษฐกรรมทางการเมือง” ของนกัปรัชญาตะวนัตก แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีสร้างมา

เพื่อแข่งขนักบัแนวคิดท่ีเน้นการรวมกนัระหว่างศาสนาและการเมืองซ่ึงรวมถึงอิสลามดว้ย หลาย

เหตุการณ์ในประวติัศาสตร์แนวคิดเซคคิวล่าร์จึงถูกมองบนฐานของการเป็นวาทกรรมท่ีขดัแยง้ต่อ

แนวคิดแบบอิสลามมิสตห์รือแนวคิดนิยมอิสลาม (อาฏิล ศิริพธันะ และคณะ, 2555) ดงันั้น จึงเป็นท่ี

น่าสนใจว่าพรรคการเมืองมุสลิมท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองบนแนวทางของอิสลามซ่ึงถูก

นิยามว่าเป็นอิสลามมิสต์แบบหน่ึงจะมีแนวคิดในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทย

อยา่งไร ในขณะท่ีการเมืองการปกครองของประเทศไทยมีแนวคิดแบบรัฐเซคคิวล่าร์ (นิธิ เอ่ียวศรี

วงศ,์ 2556) 

มุสตอฟา หะยดีาวดู (2556) ใหค้วามเห็นในประเด็นเดียวกนัน้ีอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ แทจ้ริง

แลว้การแบ่งแยกศาสนาออกจากรัฐไม่ไดม้าจากอิสลามแต่ส่ิงน้ีเร่ิมมาจากชาติตะวนัตก นบัตั้งแต่ยุค

มืดของตะวนัตก (Dark ages) ซ่ึงไดเ้กิดการแยง่ชิงอ านาจระหวา่งฝ่ายปกครองกบัฝ่ายโบสถ์ ในช่วง

เวลานั้นสังคมชาวตะวนัตกจึงตกอยูภ่ายใตห้้วงเวลาของความอธรรมระหวา่งอ านาจโบสถ์และราช

วงัท่ีพยายามแยง่ชิงอ านาจต่อกนั อยา่งไรก็ตาม ต่อมาฝ่ายพระราชวงัก็ไดรั้บชยัชนะและก่อก าเนิด

แนวคิดหรือลทัธิเซคคิวล่าร์ (Secularism) ข้ึน โดยก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของโบสถ์ให้ดูแลกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น 

ในขณะท่ี อบัดุลรอนิง สือแต (2555) ไดช้ี้ให้เห็นว่า ลทัธิเซคคิวล่าร์ถือไดว้า่เป็น “แนวคิด

การจดัระบบสถาบนัทางสังคมและการเมืองให้ปลอดจากอิทธิพลทางศาสนาในทุกรูปแบบ” โดยท่ี

มีการลดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัศาสนจกัรแลว้แทนท่ีกฎหมายท่ีมีแหล่งท่ีมาจากคมัภีร์ต่างๆ ไม่

วา่จะเป็นคมัภีร์เตาร๊อต (Old Testament) หรืออลักุรอาน ดว้ยกบักฎหมายแพ่ง (Civil Laws) ท่ีมา

จากมนุษยเ์อง นอกจากนั้นลทัธิเซคคิวล่าร์ก็มีแนวคิดสร้างสังคมใหม่ท่ีไม่มีการยดัเหยียดหรือบงัคบั

ประชาชนในการนับถือศาสนาโดยท่ีรัฐเซคคิวล่าร์มีจุดยืนท่ีเป็นกลางส าหรับมิติเร่ืองศาสนา 

กล่าวคือจะไม่ให้อภิสิทธ์ิแก่ศาสนาและความเช่ือใดเป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกนัแนวคิดน้ีก็เช่ือว่า

พฤติกรรมและการตดัสินใจใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะส าหรับกิจกรรมทางการเมืองนั้นควรอยู่บน
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พื้นฐานของหลักเหตุผลรวมถึงสภาพความเป็นจริงโดยไม่โน้มเอียงไปท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพราะ

อิทธิพลของศาสนา  

Barry Kosmin ไดศึ้กษาลกัษณะของเซคคิวล่าร์และจดัประเภทของลทัธิน้ีเป็น 2 ประเภท 

(Kosmin อา้งถึงใน อบัดุลรอนิง สือแต, 2555) ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเภทเขม้ขน้ (Hard Secularism) กลุ่มน้ีมองวา่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา

เป็นเร่ืองผดิกฎหมายภายใตรั้ฐเซคคิวล่าร์ แนวคิดน้ีหากสุดโต่งถึงท่ีสุดแลว้ก็จะใกลเ้คียงกบัแนวคิด

ปฏิเสธศาสนาหรืออเทวนิยม (Atheism) นัน่เอง ตวัอย่างของประเทศท่ีรับแนวคิดน้ีเช่นฝร่ังเศส 

สหภาพโซเวยีตก่อนล่มสลาย และตุรกีก่อนพรรคอคัจะข้ึนมาบริหารประเทศ 

2.  ประเภทเจือจาง (Soft Secularism) หรือนกัวชิาการบางท่านจะใชค้  าวา่เซคิวล่าร์แบบเสรี

นิยม (Liberal Secularism) หรือ เซคคิวล่าร์แบบไม่ปฏิเสธศาสนาโดยส้ินเชิง (Non-atheistic 

Secularism) กลุ่มน้ีเห็นวา่สัจธรรมท่ีสมบูรณ์จ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการการตั้งขอ้สงสัยและเปิดใจ

กวา้งรับฟัง ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีเป็นพื้นฐานในการถกปัญหาทั้งในเร่ืองศาสนาและความรู้วิทยาศาสตร์ 

ฉะนั้น แนวคิดลกัษณะน้ีจึงยอมรับความแตกต่าง ตลอดจนความเป็นพหุสังคมและพหุวฒันธรรม

ศาสนาในรัฐหากแต่ควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี ตวัอยา่งของประเทศท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดน้ี 

เช่น สหรัฐอเมริกา และอินเดีย เป็นตน้ 

โรเบิร์ต ออดี (2554) กล่าวถึงแนวคิดแบบเซคคิวล่าร์วา่ ‚การแยกศาสนจกัรออกจากรัฐเป็น

ประเด็นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในทางศีลธรรม กฎหมาย และการเมือง และในปัจจุบนัก็ยงัเป็นเร่ือง

ท่ีไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดว้่าผูค้นจ านวนมากอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน ก าลงัพยายาม

สอดแทรกเร่ืองศาสนาเขา้สู่การเมือง‛ 

ส าหรับประเทศไทยซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในประเทศท่ีแยกศาสนาออกจากการเมืองหรือเป็นรัฐ

เซคคิวล่าร์ หากพิจารณาจากบางมาตราในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบัซ่ึงก าหนดให้

พระสงฆไ์ม่มีสิทธิในการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร ในแง่ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหว่างพระสงฆ์

กบัรัฐ พระสงฆ์มีสถานะท่ีเป็นเจา้ของรัฐและตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเช่นเดียวกบัประชาชนไทย

ทัว่ไป อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่าการท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้พระสงฆ์ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็อาจ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อพระสงฆ์ก็เป็นได้ เน่ืองจากอาจเป็นกฎหมายท่ีขดัต่อหลักการ

พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยในความเท่าเทียมของพลเมืองทุกคน (ชาญณรงค ์บุญหนุน, 2553) 
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นอกจากนั้นแล้ว โครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศไทยเองก็แยกศาสนาออกจาก

การเมือง แมแ้ต่โครงสร้างการปกครองของท้องถ่ินก็แยกศาสนาออกจากการเมือง กล่าวคือใน

ทอ้งถ่ินจะมีผูน้ าทางการเมืองคือก านนั ผูใ้หญ่บา้น(ทอ้งท่ี) และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/

เทศบาล(ทอ้งถ่ิน) และจะมีผูน้ าทางศาสนา เช่น  โต๊ะอีหม่าม บาบอ เป็นตน้ (อิมรอน ซาเหาะ และ

อภิชาติ จนัทร์แดง, 2557)  

อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างทางการเมืองท่ีแยกศาสนาออกจากการเมืองก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรค

ส าหรับมุสลิมท่ีจะน าศาสนาอิสลามท่ีจะเขา้สู่ระบบของการเมือง โดยอาจเห็นไดจ้ากการเลือกตั้งใน

หลายๆ คร้ังท่ีผ่านมา ผูน้ าทางศาสนาหรือบาบอเจ้าของปอเนาะ(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม) ไดรั้บเลือกตั้งเขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎรหลายท่าน เช่น นายนิมุคตาร์ วาบา ผูรั้บใบอนุญาต

และผูจ้ดัการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา นายอูมาร์ ตอยิบ อดีตผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียน

อตัตรักียะห์ อิสลามียะห์ และนายฟัครุดดีน บอตอ ผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนดารุสสา

ลาม เป็นตน้ (แมก็คาร์โก, 2555) หรือล่าสุดนายอิบรอเหม อาด า อดีตประธานคณะกรรมการอิสลาม

ประจ าจงัหวดัสตูล ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ แต่

เม่ือผูน้ าศาสนาตดัสอนใจเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมือง แทนท่ีผูค้นโดยเฉพาะมุสลิมจะมองวา่ผูน้ าศาสนา

หรือคนดีมีศีลธรรมก็ท างานในพื้นท่ีการเมืองได้ แต่ผูค้นกลับมองว่าผูน้ าศาสนาคนดงักล่าวได้

เปล่ียนจากผูน้ าศาสนากลายไปเป็นนกัการเมืองไปเสียแลว้ ซ่ึงมุมมองของผูค้นลกัษณะดงักล่าวน้ีจึง

เป็นขอ้ทา้ทายส าหรับพรรคการเมืองมุสลิมท่ีมีแนวทางอิสลามว่าจะปรับมุมมองให้มุสลิมเขา้ใจ

ตรงกนัไดอ้ยา่งไรในประเด็นท่ีวา่การเมืองกบัศาสนาไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 

2.3 อสิลามการเมือง 

 2.3.1 แนวคิดอิสลามการเมือง 

ภาพลกัษณ์ของโลกในปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะถูกครอบง าดว้ยวาทกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

‚ความขดัแยง้‛ ‚การรุกราน‛ ‚Fundamentalism‛ และ ‛การก่อการร้ายระดบัโลก‛ ค าวา่ ‚อิสลาม

การเมือง‛ (Political Islam) ก็เป็นอีกค าหน่ึงท่ีเขา้ใจแบบเหมารวมวา่เป็นกิจกรรมทางการเมืองของ

ชาวมุสลิมท่ีมีลกัษณะสุดโต่ง (Radical, Extreme) และเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คง จะเห็นไดว้า่มี

การเช่ือมโยงกนัระหวา่ง ‚อิสลาม‛ และ ‚ความรุนแรง‛ ในหลายๆ ทาง (ฟารีดา ขจดัมาร, 2554; 
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International Crisis Group, 2005) ในขณะท่ี ค าวา่ Political Islam มีการใชเ้ป็นปกติตั้งแต่ในช่วง

ทา้ยของศตวรรษท่ี 20 แต่กลบัไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะหลงัเกิดเหตุการณ์ 9/11 

ค.ศ. 2001 ซ่ึงพบว่าค าต่างๆ เหล่าน้ีมกัถูกน าไปใช้ในลักษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์

ทางการเมืองและความรุนแรงเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยงัมีความเขา้ใจแบบแยกส่วนวา่อิสลามเป็นความ

เช่ือส่วนบุคคลของชาวมุสลิมทัว่ๆ ไป ความเขา้ใจดงักล่าวไม่ตรงกบัความเป็นจริงนกั เพราะใน

ความเป็นจริงแลว้ศาสนาอิสลามเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีทางสังคมและการเมืองเป็นอยา่งมาก (ฟารีดา 

ขจดัมาร, 2554)  

ปัจจุบนัในทางวิชาการค าวา่ อิสลามการเมือง หรือ Political Islam เป็นแนวคิดท่ีไดถู้กให้

ค  าจ  ากดัความจากนกัวิชาการร่วมสมยัโดยเฉพาะนกัคิดชาวตะวนัตก ซ่ึงเป็นแนวคิดใหม่ท่ีใช้เพื่อ

อธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์การเคล่ือนไหวทางการเมืองของมุสลิมในยุคสมยัใหม่ แนวคิด

ใหม่โดยทัว่ไปมกัยงัไม่ได้รับการอธิบายท่ีตกผลึกชัดเจนนัก และยงัคงมีการถกเถียงเพื่ออธิบาย

แนวคิดน้ี Mohammad Ayoob (2008) อธิบายค าว่า อิสลามการเมือง (Political Islam) ว่าเป็น

ค าอธิบายอย่างกวา้งๆ ซ่ึงหมายถึงรูปแบบของการใช้ศาสนาอิสลามในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของ

ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทางการเมืองและมีการตอบสนองขอ้ทา้ทายของ

สังคมโดยการจินตนาการถึงอนาคตโดยเลือกใชห้รือสร้างแนวความคิดท่ีมาจากหลกัการของศาสนา

อิสลาม 

ค าอธิบายโดยนักวิชาการบางส่วนระบุว่า  อิสลามการเมือง คือแนวคิดท่ีอธิบาย

ปรากฏการณ์สมยัใหม่ท่ีใชศ้าสนาอิสลามมาก าหนดกรอบในการเคล่ือนไหวทางการเมือง หลงัจาก

ท่ีแนวคิดเซคคิวล่าร์ (การแยกศาสนาออกจากการเมือง) ภายใตก้รอบคิดชาตินิยมและสังคมนิยมดู

เหมือนวา่จะลม้เหลวในการตอบโจทยก์ารปกครองสังคมในปัจจุบนั เม่ือความเช่ือท่ีผูกติดกบัมนุษย์

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติถูกจ ากดัในการแสดงออกและถูกกนัออกไป เสมือนกบัการเพิกเฉยความ

จริงของมนุษย ์ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 20 จึงมีคนกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งการปฏิวติัระบบการเมืองท่ี

มีอยูใ่หมี้ความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ส่วนหน่ึงไดใ้ชร้ะบบเช่นเดียวกบัตะวนัตกก็คืออยูภ่ายใตร้ะบบ

รัฐชาติและมีระบบการปกครองโดยการตดัสินใจของประชาชน อิสลามการเมืองจึงอาศยักรอบน้ี

บนฐานค าสอนของศาสนาและใชเ้ป็นแนวคิดทางเลือกต่อแนวคิดทางการเมืองท่ีมีอยู ่ลกัษณะเช่นน้ี

อาจกล่าวได้ว่าเป็นปฏิกิริยาหน่ึงท่ีพยายามแสวงหาแนวทางในการลุกข้ึนต่อตา้นรัฐเซคคิวล่าร์

แบบเดิมเพื่อปกป้องอตัลกัษณ์และคุณค่าทางศาสนาและวฒันธรรมของตนเองหรือแผ่นดินท่ีอยู ่
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ตลอดจนเพื่อทา้ทายต่ออ านาจท่ีลม้เหลวของนโยบายในระดบัผูน้ าของชาติ (Akbarzadeh, 2012;     

อิมรอน ซาเหาะ, 2557) 

ในช่วงต้นอิสลามการเมืองได้ถูกอธิบายในบริบทของการเคล่ือนไหวทางการเมือง

โดยทัว่ไป เอสโพซิโต (Esposito, 1997) อธิบายวา่อิสลามการเมืองมีฐานมาจากการฟ้ืนฟูศาสนาร่วม

สมยัท่ีไดส่้งผลต่อชีวิตของมนุษยท์ั้งในส่วนบุคคลและในพื้นท่ีสาธารณะ ในแง่หน่ึงมุสลิมเองก็ได้

ปฏิบติัตาม ศาสนบญัญติัอยา่งเห็นชดัข้ึน เช่น การละหมาด การถือศีลอด หรือ การแต่งกาย เป็นตน้ 

ในอีกดา้นอิสลามก็กลายเป็นอุดมการณ์ทางเลือกให้กบัความล้มเหลวของชาตินิยม ทุนนิยมหรือ

แมแ้ต่สังคมนิยมท่ีอยู่บนฐานคิดแบบเซคคิวล่าร์ซ่ึงแยกศาสนาออกจากการเมือง สัญญะ ตวัละคร

และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับอิสลามก็ได้กลายเป็นฐานของความชอบธรรมในการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองและทางสังคม รัฐบาลและกลุ่มเคล่ือนไหวหลายๆ ส่วนก็เร่ิมขยายความชอบธรรมดว้ย

อิสลามและได้รับการสนับสนุนทั้งในเชิงโครงการและเชิงนโยบาย เหตุผลของการฟ้ืนกลบัมาน้ี 

เอสโพซิโตช้ีว่ามาจากประเด็นทางศาสนาวฒันธรรมท่ีรวมกบัประเด็นทางการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีความวุน่วายเกิดข้ึนในช่วงปลายของช่วงปี 1960 ซ่ึงอิสลามก็กลายเป็น

ทางเลือกผ่านสโลแกนท่ีถูกใชห้ลายประโยค เช่น อิสลามคือทางออก หรือ ไม่ใช่ทั้งตะวนัตกและ

ตะวนัออก เป็นตน้ โดยท่ีเหตุผลของการฟ้ืนฟูน้ีมีหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  

เอสโพซิโต (Esposito, 1994) มองวา่ ชาตินิยมแบบเซคคิวล่าร์ไม่สามารถสร้างอตัลกัษณ์

ของชาติหรือสร้างสังคมท่ีเขม้แขง็ได ้รัฐบาลในประเทศมุสลิมหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

ท่ีใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ ก็ไม่สามารถสถาปนาความชอบธรรมทางการเมืองได้ เหล่าผูน้ าถูก

กล่าวโทษว่าท าให้เศรษฐกิจล้มเหลว ท าให้เกิดช่องว่างท่ีสูงระหว่างคนจนและคนรวย การ

คอร์รัปชัน่ท่ีมากข้ึน ตลอดจนความลม้เหลวในการปลดปล่อยปาเลสไตน์ และต่อตา้นการครอบง า

ของการเมืองและวฒันธรรมตะวนัตก เป็นตน้ ผูก่้อตั้งองคก์รเคล่ือนไหวแบบอิสลามหลายคนก็เคย

มีส่วนในการเคล่ือนไหวเชิงชาตินิยมมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นอลั-บนันาของขบวนการภราดรภาพ

มุสลิมในอียิปต์ รอชีด ฆานนูชีของพรรคฟ้ืนฟูใหม่ของตูนีเซีย และ อบับาสสี มาดานีของกลุ่ม

เคล่ือนไหวเพื่อปลดปล่อยอิสลามในอลัจีเรีย โดยท่ีกลุ่มเคล่ือนไหวอิสลามต่างเสนอทางเลือกหรือ

แนวทางแกปั้ญหาแบบอิสลาม ท่ีแตกต่างจากทุนนิยมและคอมมิวนิสต ์ซ่ึงแนวทางน้ีไดอ้ธิบายว่า

เซคคิวล่าร์เป็นแนวคิดท่ีเอียงขา้งต่อตะวนัตกและข้ึนอยู่กบัรูปแบบการพฒันาแบบตะวนัตกซ่ึงไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเพียงพอในแง่การเมืองและกัดกร่อนท าลายสังคม กลุ่มเหล่าน้ีเน้นในการ
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ฟ้ืนฟูอตัลกัษณ์และศีลธรรมของสังคมมุสลิมให้กลบัมา ดว้ยแนวคิดท่ีวา่อิสลามไม่ใช่แค่เพียงความ

เช่ือหรือการปฏิบติัเชิงพิธีกรรมหากแต่เป็นอุดมการณ์ท่ีครอบคลุมซ่ึงรวมเอาทั้งพื้นท่ีสาธารณะและ

ชีวิตส่วนบุคคลไวด้ว้ยกนั พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการประยุกตใ์ชก้ฎหมายอิสลามในฐานะแม่แบบ

ของสังคม ในขณะท่ีมุสลิมส่วนใหญ่พยายามท่ีจะด าเนินแนวทางน้ีภายในระบบ ก็มีกลุ่มเล็กๆ ท่ีเช่ือ

วา่ผูน้ าของประเทศต่อตา้นอิสลามและพวกเขาไดรั้บอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิในการปลดคนเหล่านั้นแลว้ท า

ตามเป้าหมายของตน  

M.A. Muqtedar Khan (2006) ใหค้วามเห็นวา่ มิติทางการเมืองของมุสลิมในสังคมสมยัใหม่

คือ การแสดงบทบาทของอิสลามในพื้นท่ีสาธารณะจากกลุ่มมุสลิม ซ่ึงอิสลามมีส่ิงดีๆ มากมายท่ี

สามารถน าเสนอต่อสังคมสาธารณะได้ นักคิดมุสลิมร่วมสมยัหลายคนจึงหาแนวทางท่ีจะเช่ือม

ช่องวา่งทางทฤษฎีระหวา่งความเป็นศาสนาและอ านาจอธิปไตยท่ีอยูใ่นบริบทปัจจุบนั ในความเป็น

อิสลามนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ และขณะเดียวกนัอิสลามการเมืองก็เป็นการใช้เคร่ืองมือ

ต่างๆ ในกระบวนการประชาธิปไตยในตวัเอง 

ส่วน Charles Hirschkind (2011) ระบุวา่ อิสลามการเมือง เป็นค าท่ีใชเ้พื่ออธิบายถึงการท่ี

กรอบของศาสนาอิสลามไดก้า้วล ้าเขา้ไปสู่มิติเซคคิวล่าร์ในขอบเขตการเมือง และอธิบายกิจกรรม

ลกัษณะน้ี เพื่อใหมี้ค าเฉพาะท่ีอธิบายแนวคิดน้ีท่ีมีความต่างจากความเช่ือทางศาสนาส่วนบุคคลท่ีอยู่

ภายใตแ้นวทางอิสลามโดยทัว่ไป อิสลามการเมืองจึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการขยายกรอบจากอิสลาม

แบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้งกบัการขยายอ านาจรัฐและมิติทางสังคม ท่ีศาสนามีบทบาทอยู่

ดว้ยเช่นกนั 

ส าหรับการสร้างชาติสมยัใหม่ แมจ้ะเป็นประเด็นส่วนบุคคล เช่น การศึกษา สวสัดิการ

สังคม หรือ ครอบครัว ก็ล้วนมีส่วนต่อการสร้างรัฐชาติ ขณะเดียวกนัเร่ืองราว เช่น ธุรกรรมทาง

การเงิน การแต่งงาน หรือ การตาย เป็นตน้ เหล่าน้ีก็มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อมิติทางการเมืองอยา่งแทบจะ

หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น การเมืองสมยัใหม่และรูปแบบของอ านาจจึงเป็นเง่ือนไขของการท ากิจกรรม

ในวิถีชีวิตท่ีรวมไปถึงวิถีทางศาสนา ซ่ึงกิจกรรมตรงน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งกบับทบาทของรัฐ เพื่อ

ปกป้องวิถีปฏิบติัท่ีท ากันมา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้การเมืองให้ไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการ

สนบัสนุนและรักษาการมีอยู่ของศาสนาก็จ  าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมกบัอ านาจทางการเมืองในสังคม 

ขณะเดียวกนัก็ต้องอาศยัความร่วมมือในพื้นท่ีสาธารณะเพื่อรักษากรอบอตัลกัษณ์เอาไวใ้นมิติ

การเมืองเช่นกนั 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว อาจสามารถนิยาม อิสลามการเมือง ได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบาย

กิจกรรมทางการเมืองท่ีปรับใช้แนวทางอิสลามเขา้มาภายใตพ้ื้นท่ีรัฐชาติปัจจุบนั ซ่ึงไม่สามารถ

แสดงออกทางการเมืองดว้ยอิสลามในรูปแบบดั้งเดิมได ้จึงปรับกระบวนการโดยการใชรู้ปแบบท่ี

ผูกยึดกบัความเป็นรัฐสมยัใหม่หรือแนวทางประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการ

ด าเนินชีวติตามกรอบท่ีศาสนาก าหนดไวแ้ลว้นัน่เอง (อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝือ, 2557) 

ในขณะท่ีมีค าอธิบายเก่ียวกบัแนวคิดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีเคล่ือนไหวแนวทางปฏิรูปเพื่อ

เปล่ียนแปลงระบบท่ีมีอยู ่ไม่วา่จะเป็นประชาธิปไตย สังคมนิยม รวมถึงระบอบเสรีนิยมและระบอบ

คิดอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่นัน่ โดยสรุปประกอบดว้ย 4 แนวคิดหลกั (ยาสมิน ซตัตาร์, 2556;  Rubin, 2007) 

ดงัน้ี 

1. แนวคิดอธิปไตยของพระเจา้ (Sovereignty of God) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมองบนฐานของการ

ยอมรับในพระเจา้อยา่งส้ินเชิง โดยท่ีเช่ือวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแลว้แต่เป็นก าหนดจากพระเจา้และมี

ความสมบูรณ์ในตวัซ่ึงมนุษยค์วรจะปฏิบติัตาม แมก้ระทัง่ในเร่ืองของการปกครอง รูปแบบการ

ปกครองท่ีมาจากพระเจา้นั้นย่อมเป็นรูปแบบท่ีท าให้เกิดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างมนุษยท่ี์

เท่าเทียม กล่าวคือ “มนุษยทุ์กคนย่อมเท่าเทียมกนัแต่จะมีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจแบบเดียวเท่านั้น 

คือ ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้” 

2. แนวคิดของอิสลามนิยม (Islamism) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมองบนฐานของการน าเอารูปแบบ

การเมืองการปกครองบนฐานของอิสลามดว้ยการประยุกตใ์ชช้ะรีอะห์ (กฎหมายอิสลาม) ท่ีมีความ

ถูกตอ้ง ซ่ึงไดก้ าหนดเอาไวใ้นอลั-กุรอานและหะดิษใหเ้กิดข้ึนในสังคม อีกทั้งยงัอยูบ่นฐานของการ

น าเอารูปแบบการเมืองการปกครองท่ีถูกระบุไวแ้ลว้ไปสู่การปฏิบติัจริงทางการเมืองดว้ยเช่นกนั 

3. แนวคิดญิฮาด (Jihad) เป็นแนวคิดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวปฏิรูป โดยท่ีค าวา่ ญิ

ฮาด โดยความหมายของค า หมายถึงการ ‚การด้ินรนพยายาม (ต่อสู้กบัความชัว่ร้าย)‛ และบ่อยคร้ังท่ี

ถูกตีความวา่ ‚เป็นการต่อสู้ทางศีลธรรมและทางอาวุธ‛ การญิฮาดนั้นจะเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขทาง

สังคมซ่ึงมุสลิมนั้นกลายเป็น ผูถู้กรุกรานจึงตอ้งมีการลุกข้ึนต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาและท าลายส่ิงท่ี

เป็นความชัว่ร้าย (ญะฮีลียะห์ – Jahiliyya) ใหห้มดไปจากสังคมและผูท่ี้ลุกข้ึนปกป้องน้ีจะถูกเรียกวา่ 

มูญาฮิดหรือมูญาฮีดีน (Mujahid or Mujahideen) 
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4. แนวคิดของความเป็นอุมมะห์ (Ummah) ซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของมุสลิมโดยทัว่ไปท่ี

มองวา่มุสลิมทุกคนลว้นแลว้แต่เป็นอุมมะห์หรือเป็นประชาชาติเดียวกนั โดยมองขา้มในเร่ืองของ

เขตแดน (Boundaries) และชาตินิยม (Nationalism) แนวคิดหลกัเหล่าน้ีปรากฏให้เห็นในแต่ละ

บริบทท่ีมีความพยายามในการเรียกร้องสู่การน าความเป็นอิสลามเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมืองในรูปแบบ

ท่ีต่างกนัออกไป  

การเมืองในแบบอิสลามนิยมจะอธิบายถึงกิจกรรมขององค์กรและการเคล่ือนไหวท่ี

ขบัเคล่ือนในมิติการเมืองโดยมีฐานจากอิสลาม นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มท่ีไม่เป็นทางการในการสร้างกรอบโครงสร้างท่ีอา้งอิงกบัหลกัการศาสนาอิสลาม 

เช่น กระบวนการน้ีอาจหมายถึงการคลุมฮิญาบในท่ีสาธารณะ การอ่านวรรณกรรมศาสนา หรือ การ

ก าหนดกรอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนฐานของอิสลาม เป็นตน้ (Ismail, 2006) 

ส่วนการเคล่ือนไหวอิสลามนิยมไดมี้การยอมรับโดยกวา้งทัว่ไปวา่มี 3 ลกัษณะ (Cofman-

Wittes อา้งถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน)์ คือ  

1. กลุ่มท่ีใชอ้าวธุและวธีิการทางทหารเพื่อสถาปนารัฐอิสลาม เช่น กลุ่มอลักออิดะหฺ กลุ่มญิ

ฮาดิสในอียปิตใ์นอดีต กลุ่มติดอาวธุในแอลจีเรีย หรือกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย เป็นตน้ 

2. กลุ่มอิสลามนิยมสายหลักท่ีมีอิทธิพลจากนักคิดและนักกิจกรรม ซ่ึงใช้กิจกรรม

สาธารณะและการมีส่วนร่วมทางการเมืองกระแสหลกัเพื่อน าไปสู่รัฐอิสลาม เช่น กลุ่มภราดรภาพ

มุสลิม (The Muslim Brotherhood) ในซีเรียและอียิปต ์กลุ่มอิสลามแนวหนา้ (The Islamic Action 

Front) ในจอร์แดน พรรคความยุติธรรมและการพฒันา (The Party of Justice and Development) ใน

ตุรกี กลุ่มเพื่อความยุติธรรมและการกุศล (The Justice and Charity Group) ในโมรอคโค หรือกลุ่ม

อิสลามแนวหนา้ (the Islamic Action Front) ในแอลจีเรีย เป็นตน้  

3. กลุ่มท่ีใชท้ั้งสองวิธีขา้งตน้ผสมกนัในบริบทการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติ เช่น ฮามาสใน

ปาเลสไตน์ เป็นตน้  

หากแต่ในการอธิบายบนฐานของทั้งสามขอ้ขา้งตน้นั้นมองบนฐานของปรากฏการณ์ท่ีมี

การเคล่ือนไหวในกรอบการเมืองทุกรูปแบบ ส่วนแนวทางท่ีสองนั้นเป็นแนวทางส่วนมากท่ีใชเ้ป็น

ค าอธิบายเม่ือตอ้งการให้ค  าจ  ากดัความถึงรูปแบบการเคล่ือนไหวของ ‚อิสลามการเมือง‛ แมว้า่จะมี
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นกัวชิาการหลายคนท่ีเหมารวมรูปแบบท่ีหน่ึงและสามดว้ยในบางคร้ังก็ตามที ทั้งน้ีกรอบของค าวา่

อิสลามการเมืองนั้นถูกอธิบายในช่วงตน้ให้ครอบคลุมทั้งสามแนวทางขา้งตน้ แต่ทวา่ภายหลงัจาก

เร่ิมมีความส าเร็จของพรรคการเมืองมุสลิมในกรอบการเมืองท่ีเห็นชดัข้ึน โดยเฉพาะภายหลงัจากท่ี

พรรคอคัของตุรกีเขา้มาสู่อ านาจ ก็ท  าให้ค  าวา่ “อิสลามการเมือง” ถูกตีความใหม่ดว้ยกบัความหมาย

ท่ีมีนยัยะถึงแนวทางการขบัเคล่ือนในทางการเมืองและพื้นท่ีสาธารณะมากกวา่ (Oktav, 2013)  

ทา้ยสุดแล้วอาจกล่าวได้ว่า ‚อิสลามการเมือง‛ เป็นการตอบสนองต่อกรอบแนวคิดท่ี

ครอบง าโลกยุคสมยัใหม่ด้วยแนวคิดภายใตท้ฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตย (Democratic Peace 

Theory) ท่ีเช่ือว่าหากทุกประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกนัแลว้ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อ

ความขัดแย้งกับประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยเฉกเช่นเดียวกัน ฉะนั้ นแล้วเม่ือแนวคิดเช่นน้ี

ครอบคลุมโลกอยู ่อิสลามการเมืองก็คือการหาพื้นท่ีเพื่อแสดงออกและยงัคงรักษาความเป็นอิสลาม

ในพื้นท่ีสาธารณะเอาไวน้ัน่เอง (Hayes, 2012) 

ภายใตแ้นวคิดน้ีมีกลุ่มหน่ึงในกลุ่มของมุสลิมท่ีมีแนวคิดท่ีเรียกว่าอิสลามนิยม (Islamism) 

โดยมีเป้าหมายของการเคล่ือนไหวเพื่อให้ไดม้าซ่ึงรัฐอิสลามหรือการประกาศใช้กฎหมายอิสลาม

ภายใตอ้าณาเขตของรัฐนั้นๆ โดยมีผูท่ี้ปฏิบติัตามแนวคิดท่ีมีวิธีการต่างกนัออกไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

เป้าหมายท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ดีรัฐอิสลามภายใตก้รอบแนวคิดน้ีจะมีความยืดหยุ่นและปรับตวัเองให้

สอดคล้องกบัขอ้ทา้ทายใหม่ๆ ของแต่ละยุคสมยั แนวคิดน้ีตอ้งเผชิญกบัการถูกวิพากษ์จากกลุ่ม

แนวคิดอิสลามแบบดั้งเดิมท่ีมองว่าการสถาปนารัฐอิสลามนั้นอธิปไตยย่อมตอ้งเป็นของพระเจา้ 

และมีความเป็นสากล หากแต่กรอบอิสลามการเมืองกลบัมีลกัษณะของกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งไปกบั

ขอบเขตของรัฐ และใชเ้คร่ืองมือของรัฐท่ีเป็นระบบท่ีมนุษยว์างไว ้จากนั้นจึงปฏิรูปส่ิงท่ีมีอยูภ่ายใต้

ระบบการปกครองประชาธิปไตยเพื่อวางแนวทางสู่หนทางและนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง

ของอิสลาม อาจกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นการเขา้ไปในระบบและเปล่ียนระบบนั้นนั่นเอง (Akbarzadeh, 

2012)  

ในเชิงวิชาการมีแนวโน้มท่ีจะเน้นศึกษาในประเด็นความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงปฏิเสธ

ไม่ไดว้า่เป็นส่วนส าคญัในช่วงสามทศวรรษท่ีผา่นมา แต่อยา่งไรก็ดีความรุนแรงก็เป็นเพียงแค่ส่วน

เล็กๆ ท่ีมีในแนวคิดน้ีและเป็นทางเลือกของกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่ม ท่ีโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้พื่อตอบสนอง

ต่อการถูกกดข่ีจากรัฐ (Hafez อา้งถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน์) ดงัท่ี Brumberg (อา้งถึงใน 

Cavatorta, 2012: ออนไลน์) ไดร้ะบุว่า “เกือบทศวรรษท่ีผ่านมา ได้มีความพยายามในการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ของกลุ่มเคล่ือนไหวอิสลามนิยมใหโ้ดดเด่ียว ทั้งท่ีในความจริงแลว้มีเพียงจ านวนไม่มาก

ท่ีจะใช้แหล่งอา้งอิงทางศาสนาเพื่อกิจกรรมทางการเมือง” (Denoeux อา้งถึงใน Cavatorta, 2012: 

ออนไลน)์ 

จนถึงปัจจุบนัน้ีจะเห็นได้ว่าแนวคิดอิสลามการเมืองได้มีรูปแบบและกลยุทธ์ท่ีต่างกัน

ออกไป เช่น แนวทางท่ีเนน้การปฏิรูปโดยยอมรับกระบวนการประชาธิปไตย อยา่ง พรรค AK ใน

ประเทศตุรกี Ennahda Movement ในประเทศตูนีเซีย พรรค PAS ในประเทศมาเลเซีย พรรค 

Bangladesh Jamaat-e-Islami ในประเทศบงักลาเทศ กลุ่ม Jamaat-e-Islami ในประเทศปากีสถาน 

พรรคอิสรภาพและยุติธรรม (Freedom and Justice) ในประเทศอียิปต ์นอกจากนั้นกลุ่ม Hamas ใน

ปาเลสไตน์ก็เป็นอีกรูปแบบท่ีใชแ้นวทางประชาธิปไตยพร้อมกองก าลงัทหาร หรืออาจจะมีรูปแบบ

ท่ียงัคงใช้กองก าลงัทหารเป็นหลกัอย่างกลุ่มฏอลิบานในอฟักานิสถาน ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็น

ประเทศท่ีมีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ (Roy, 1994) อยา่งไรก็ตามมีประเทศบางส่วนเช่นกนัท่ีไม่ไดเ้ป็น

ประเทศท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ยงัคงมีการเคล่ือนไหว เช่น พรรคอิสลามฟินน์ ใน

ประเทศฟินแลนด ์หรือกลุ่ม Jamaat-e-Islami Hind  ในประเทศอินเดีย เป็นตน้ 

ดังนั้ น แนวคิดอิสลามการเมืองในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเป้าไปเพียงแค่กลุ่มเคล่ือนไหวทาง

การเมืองในโลกสมยัใหม่ท่ีใช้วิธีการเคล่ือนไหวไปตามระบบของสังคมนั้นๆ โดยประยุกต์ใช้

แนวทางอิสลามในการเคล่ือนไหว กลุ่มเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดอิสลามนิยม

ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย หากแต่กลุ่มเคล่ือนไหวแบบอิสลามการเมืองในงานวิจยัน้ีคือกลุ่ม

คนท่ีเลือกใช้แนวทางการต่อสู้ทางการเมืองบนวิถีแห่งสันติวิธีและประยุกต์ใช้แนวทางอิสลาม

ภายใตร้ะเบียบของสังคมนั้นๆ 

 

2.3.2 การเมืองการปกครองตามทัศนะของศาสนาอิสลาม  

เม่ือกล่าวถึงการเมืองการปกครองตามแนวคิดอิสลามแล้ว สามารถ ทองเฝือ และนัจมีย ์

หมดัหมาน (2557) ให้ความเห็นว่า ‚ตามแนวคิดอิสลามนั้น รัฐเป็นส่ิงจ าเป็นตามธรรมชาติของ

มนุษยท่ี์จะเป็นกลไกส าคญัอนัจะท าให้พวกเขาไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งอิสลามได ้คือการน าอิสลามมา

ใช้เพื่อสร้างสันติและความเป็นธรรมในทุกแง่มุมของชีวิตของทั้งปัจเจกบุคคลและส่วนรวม ทั้งน้ี  

รัฐยงัมีอ านาจในการส่งเสริมการท าความดีและยบัย ั้งการกระท าชัว่‛ 
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ส าหรับการเมืองการปกครองในอิสลามแล้ว อลักุรอานนับว่าเป็นแหล่งท่ีมาหลกัและมี

ความจ าเป็นท่ีสุด อลักุรอานซ่ึงประกอบดว้ย 6,000 กวา่โองการท่ีกล่าวถึงทุกๆ ดา้นของการด าเนิน

ชีวิตเช่น “จ านวน 70 โองการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองครอบครัว จ านวน 70 โองการท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย 

จ านวน 50 โองการท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรม จ านวน 200 โองการท่ีเก่ียวกบักฎหมาย และจ านวน 10 

โองการท่ีเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญของรัฐอิสลามอยา่งเฉพาะเจาะจง และยงัมีอีกจ านวนนบัร้อยโองการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองหรือรัฐศาสตร์อิสลามท่ีกล่าวถึงในภาพรวม” (Abdul Rahman, 1984) 

 มีโองการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองท่ีปรากฏอยูใ่นอลักุรอานอยูห่ลายแห่ง เช่น ซู

เราะฮฺอลั-นิซาอ์ โองการท่ี 58-59 ระบุว่า ‚แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงมีบญัชาแก่พวกเจา้ให้พวกเจา้มอบ

ความไวว้างใจ (ให้รับผิดชอบการงานหรือต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ) แก่ผูท้รงสิทธ์ิของมนั และเม่ือพวก

เจา้ท าการตดัสินในระหวา่งมนุษยท์ั้งหลาย พวกเจา้จะตอ้งตดัสินดว้ยความยุติธรรม แทจ้ริงเป็นการ

ดียิ่งนักท่ีพระองค์ทรงตกัเตือนพวกเจา้ในส่ิงนั้น แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงได้ยินอีกทั้งทรงมองเห็นโอ้

บรรดาผูมี้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจา้จงภกัดีอลัลอฮฺและภกัดีศาสนทูต และผูป้กครองการงานจากพวก

เจา้ ดงันั้นหากแมน้พวกเจา้พิพาทกนัในกรณีหน่ึงๆ พวกเจา้ก็จงส่งกรณีนั้นคืนสู่อลัลอฮฺและศาสน

ทูตของพระองค ์ทั้งน้ีหากพวกเจา้ศรัทธาในอลัลอฮฺและวนัสุดทา้ย นั้นเป็นส่ิงดีท่ีสุดและเป็นท่ียุติท่ี

งดงามยิง่‛ 

โองการดงักล่าวขา้งตน้ไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการ โดย Jamluddin Kafie (1987) 

อธิบายดงัน้ี 

1. ผูน้ ารัฐอิสลามท่ีแท้จริงคือ ผูท่ี้รักษาอามานะห์(ความรับผิดชอบ)จากอลัลอฮฺ(พระเจ้า) 

และศาสนทูตของพระองค์ และด้วยอามานะห์นั้นเขาจะต้องมีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินตามบทบญัญติัของอิสลาม ตลอดจนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความ

สมบูรณ์พูนสุข 

2. ศาลเป็นผูรั้บผดิชอบเพื่อใหเ้กิดความยติุธรรมในหมู่ประชาชน 

3. ประชาชนจะตอ้งมีความรับผดิชอบในการเช่ือฟังผูน้ ารัฐในทุกๆ ดา้น เน่ืองจากเขาเป็นผูถื้อ

อามานะห์(ความรับผดิชอบ)จากอลัลอฮฺ 
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มุสตอฟา หะยดีาวดู (2556) มองวา่ โองการต่างๆ ขา้งตน้อธิบายถึงส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดใน

การปกครองของอิสลาม คือ “ท่ีมาของอ านาจสูงสุดในการเมืองการปกครองของอิสลามหรือรัฐ

อิสลามนั้นมาจากอลัลอฮเพียงผูเ้ดียว” ซ่ึงแหล่งท่ีมาน้ีก็คืออลักุรอ่านนัน่เอง  

ส่ิงท่ีนบัว่าเป็นแหล่งท่ีมาของระบอบการปกครองอิสลามรองลงมาจากอลั-กุรอาน นัน่คือ

หะดิษหรืออซัซุนนะฮฺ ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีมาจากท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั ไม่วา่เป็นค าพูด การกระท าหรือ

การยอมรับของท่าน “อลั-กุรอานไดว้างแนวทางส าหรับการปกครองของอิสลามอยา่งกวา้งๆ ขณะ

ท่ีอซัซุนนะฮฺเป็นค าอธิบายขยายความหมายของอลั-กุรอานให้เป็นจริงข้ึนมา” ด้วยเหตุน้ีสภาพ

ของอซัซุนนะฮฺในฐานะเป็นแหล่งท่ีมาของการปกครองอิสลามอีกแหล่งหน่ึงเช่นเดียวกนั (อบัดุล

เลาะ อบัรู และมะกาสือปี กากะ, 2555) 

มุสตอฟา หะยีดาวูด (2556) ยงักล่าวว่า อซัซุนนะฮฺน้ีระบุถึงกระบวนการเกิดข้ึนของรัฐ

อิสลามอยา่งครบถว้น นบัแต่จุดเร่ิมตน้ คือ การดะวะห์ (การเผยแพร่) อยา่งลบัๆ หลงัจากท่ีท่านรอ

ซูล (ศ็อลฯ) ไดรั้บวะฮฺยู (วิวรณ์) จากอลัลอฮฺ ส่ิงท่ีท่านไดใ้ห้ความส าคญัคือ เร่ืองอะกีดะฮฺ (การยึด

มัน่) และจริยธรรมโดยส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพท่ีเขม้แข็ง และให้ความส าคญัส่วนรวมมากกวา่ส่วน

บุคคล เป้าหมายของการเผยแพร่สัจธรรมในระดบัน้ีคือ ภรรยา สมาชิกครอบครัว และเพื่อนฝูงท่ี

ใกลชิ้ดของท่านเองก่อน ต่อมาท่านศาสนทูตก็เร่ิมเผยแพร่อยา่งเปิดเผยหลงัจากไดรั้บอนุญาตจาก

พระผูเ้ป็นเจา้ จึงเกิดการต่อตา้นและกดข่ีข่มเหงจากผูน้ าเผ่ากุรอยช์ท่ีมีผลประโยชน์ทางการเมือง

และเศรษฐกิจ เป็นผลท าให้หลายคนตอ้งเสียชีวิตไป และเพื่อให้ประชาชาติและศาสนาอิสลาม

ปลอดภยัจากความเลวร้าย ท่านได้รับค าบญัชาจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้อพยพจากนครมกักะฮฺสู่มะดี

นะห์ ในปี ค.ศ. 622 และได้สถาปนารัฐอิสลามคร้ังแรก ณ ท่ีนั่น ตลอดจนได้ตรากฏบตัรหรือ

รัฐธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์ข้ึนในเวลาถดัมา (หะยีดาวูด, 2556) ซ่ึงอาจนบัไดว้า่เป็นรัฐธรรมนูญ

ฉบบัแรกของโลก แมว้า่จะมีระบุในประวติัศาสตร์สากลวา่รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของโลกคือ "มหา

บตัร" (The Great Charter, Magna Carta) ในสมยัพระเจา้จอห์นของประเทศองักฤษ แต่เม่ือมาดู

ตรงท่ีปี ค.ศ. แล้ว Magna Carta เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1215 (บูฆอรี ยีหมะ, 2554) ซ่ึงเกิดหลงัจาก

รัฐธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์กวา่ 500 ปี 

การตรารัฐธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์ส่งผลต่อการเมืองท่ีส าคญัแก่ประชาชาติมุสลิม นัน่

คือ ท่านศาสนทูตมุฮมัหมดัไดรั้บการยอมรับจากทุกกลุ่มในนครมะดีนะห์วา่เป็นผูน้ าแห่งรัฐอิสลาม 

อ านาจของประชาชาติอิสลามภายใตก้ารน าของท่านศาสนทูตเป็นท่ียอมรับ อิสรภาพในการเลือก
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นบัถือศาสนาตามท่ีไดรั้บประกนัจากธรรมนูญแห่งนครมะดีนะห์ได้ให้โอกาสท่ีดีแก่การเผยแผ่

ศาสนาอิสลามอย่างเปิดเผยรวมทั้งในการปกป้องนครมะดีนะห์ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของชาวมะดีนะห์ทุก

คน รวมถึงผู ้ท่ีมิใช่มุสลิมด้วย นอกจากนั้ นแล้วยงัส่งผลให้คนต่างศาสนา ต่างเช้ือชาติ ต่าง

วฒันธรรม ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข (Tuan Guru Nik Abdul Azizi อา้งถึงใน Yusoff, 2015) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อลักุรอานได้บญัญติัถึงการปกครองในภาพกวา้ง และอซัซุนนะห์

(แบบอย่างจากศาสนทูต) เป็นการปฏิบติัตามแนวคิดอลักุรอาน นอกจากนั้นแลว้ยงัมีอิจญ์มาอ์ซ่ึง

เป็นผลของการอิจญ์ติฮาด (การวินิจฉัย) ของอุละมาอ์ (ผูรู้้) ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในวิชาการ

ต่างๆ ของอิสลามเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีไม่ปรากฏอยูใ่นอลักุรอานและอซัซุนนะฮฺ การวินิจฉยั

ของเหล่าเศาะฮาบะฮฺ(สหายของท่านศาสนทูต)นั้นจะมีความแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามไม่มีผูใ้ด

เลยท่ีรับรองว่าการวินิจฉัยของตนนั้นดีท่ีสุด ถึงแมว้่าผูท้  าการอิจญ์ติฮาดหรือวินิจฉัย (มุจญ์ตะฮีด) 

จะไดรั้บการยอมรับมากก็ตาม การวนิิจฉยัน้ีก็จะข้ึนอยูก่บัความรอบรู้และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม

หากการวินิจฉัยของเขาสามารถหาจุดร่วมได ้จึงจะถือว่าเป็นอิจญ์มาอ์ ฉะนั้นอาจกล่าวไดว้่าอิจญ์

มาอ์ก็คือขอ้สรุปท่ีเกิดจากความคิดร่วมกนัของเหล่ามุจญ์ตะฮีดหรือผูว้ินิจฉัยอิสลามนั่นเอง และ

พื้นท่ีของการวนิิจฉยันั้นจะมีการเปิดกวา้ง เน่ืองจากปัญหาต่างๆ ของมุสลิมมีความต่างกนัตามแต่ละ

ยคุสมยั (หะยดีาวดู, 2555) 

ตวัอยา่งการอิจญติ์ฮาด (การวินิจฉยั) เช่น หลงัจากท่ีกลุ่ม ISIS หรือ Islamic State of Iraq 

and Greater Syria ก่อนท่ีจะเปล่ียนช่ือเรียกเป็น IS (Islamic State) ในภายหลงั ไดย้ึดเมืองต่างๆ และ

ประกาศตั้ งรัฐอิสลามครอบคลุมทั้งภาคตะวนัออกและภาคเหนือของซีเรีย และตะวนัตกและ

ภาคเหนือของอิรัก เม่ือกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีนายอบูบาการ์ อลับฆัดาดี ประกาศตวั

เป็นเคาะลีฟะห์หรือผูน้ าของมุสลิมทั้งมวล และเรียกมุสลิมทั้งหมดให้บยัอะห์(สาบานตน)เพื่อ

ยอมรับความเป็นผูน้ าของบฆัดาดี ปรากฏว่ามีเสียงคดัคา้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาพนัธ์อุละมาอฺ

มุสลิมีนโลกซ่ึงไดฟั้ตวา(การช้ีค าตอบในปัญหาศาสนา) วา่การประกาศตั้งรัฐอิสลามของ IS นั้นขดั

กบัหลกัการชารีอะห์และต าแหน่งเคาะลีฟะห์ของบฆัดาดีถือวา่เป็นโมฆะ ขณะเดียวกนันกัวิชาการ

หลายท่านก็ออกมาแสดงความเห็น เช่น ชยัคฺอบับาส ชูมาน จากมหาวิทยาลยัอลั-อซัฮรั อนัเก่าแก่

ของอียิปตแ์ละเป็นแหล่งความรู้ของชาวซุนนีออกมาแสดงความเห็นวา่กลุ่ม IS ท่ีประกาศตวัเป็นผู ้

ก่อตั้งรัฐอิสลามนั้นเป็นผูก่้อการร้าย เน่ืองจากรัฐอิสลามจะไม่อาจฟ้ืนฟูข้ึนมาไดโ้ดยการใชก้ าลงัแต่

อยา่งใด (จรัญ มะลูลีม, 2557) 
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ฉะนั้ นแล้ว มุสตอฟา หะยีดาวูด (2555) ได้อธิบายโดยสรุปไว้ว่า การปกครองหรือ

รัฐศาสตร์อิสลามนั้นมีแหล่งท่ีมาท่ีมัน่คงและไม่เปล่ียนแปลง ความสมบูรณ์ของการปกครองใน

อิสลามมาจากอัลกุรอาน อนัเป็นโองการจากอัลลอฮ อันใหญ่หลวงท่ีสติปัญญาของมนุษย์ไม่

สามารถคิดคน้ข้ึนมาได ้ขณะเดียวกนัยงัมีอซัซุนนะฮฺเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงหลกัค าสอนของอลักุรอาน

ท่ีกล่าวถึงการปกครองและการเมือง และสุดทา้ยคือผา่นการอิจญ์มาอซ่ึ์งเป็นส่ิงท่ีมาจากสติปัญญา

ของผูว้นิิจฉยัเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของมนุษยโ์ดยยดึอลักุรอานและอซัซุนนะฮฺเป็นหลกัเอาไว ้ 

อิสลาม การเมืองการปกครอง และประชาชน เปรียบเสมือนกบัเต๊นท์ เสา และหมุด ตวั

เต๊นทคื์ออิสลาม ส่วนเสาส าหรับตั้งเต๊นทใ์ห้ยืนไดคื้อการเมืองการปกครอง และหมุดกบัเชือกท่ีจะ

โยงตวัเต๊นท์ไม่ให้ลม้คือประชาชน โดยสรุปแลว้ การเมืองในทศันะของอิสลาม จึงไม่ใช่เป้าหมาย

ของมนุษย ์แต่เป็นวธีิการท่ีจะรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อสร้างสรรคส์ันติสุขให้กบัชีวิต ดงันั้น การเมือง

จึงเป็นแหล่งของความเมตตาและความยติุธรรมส าหรับวมวลมนุษยชาติ (สุชาติ เศรษฐมาลินี, 2557; 

ประทบัจิต นีละไพจิตร, 2557) การเมืองการปกครองตามทศันะของอิสลามจึงมีความสมดุลระหวา่ง

รัฐกบัส่วนบุคคล กล่าวคือไม่ท าใหรั้ฐมีอ านาจจนเกินไปและไม่ลดประชาชนมาเป็นทาส หรือไม่ท า

ใหส่้วนบุคคลมีเสรีภาพมากจนปล่อยให้ตวัเองคุกคามผลประโยชน์ของสังคมอยา่งเลวทราม แต่ท า

ให้อ านาจของรัฐเป็นรองอ านาจของพระเจ้า ระบอบน้ีได้ให้โอกาสพอเพียงต่อการพัฒนา

บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลและปกป้องจากการแทรกแซงของคนอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม อีกดา้นหน่ึงรัฐ

ผกูพนัส่วนบุคคลกบัหลกัเกณฑข์องศีลธรรม ท าใหพ้วกเขาตอ้งเช่ือฟังค าสั่งของรัฐท่ีเป็นไปตามกฏ

ของพระเจา้ ให้ร่วมมืออยา่งเต็มท่ีกบัหนทางแห่งคุณธรรม ให้หลีกเล่ียงการรบกวนความสงบของ

รัฐ และใหอุ้ทิศชีวติและทรัพยสิ์นเพื่อปกป้องรัฐในท่ีสุด (อิมรอน มะลูลีม, กิติมา อมรทตั และจรัญ 

มะลูลีม, 2550) 

 

2.3.3 อิสลามการเมืองกับความเป็นสมัยใหม่  

ในการสร้างชาติสมยัใหม่ ก็มีการเกิดข้ึนของสถาบนัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการศึกษา 

สถาบันท่ีเอ้ือให้เกิดการปฏิบัติตามความเช่ือ หรือสถาบันท่ีดูแลในด้านสวสัดิการสังคมและ

ครอบครัว สถาบนัเหล่าน้ีก็มีความสัมพนัธ์ในฐานะของการเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี

จะท าใหรั้ฐกลายเป็นรัฐสมยัใหม่ ฉะนั้นแลว้ในระบบรัฐชาติสมยัใหม่นั้น ไม่วา่จะเป็นการเขา้สู่การ
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ท าขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจ การซ้ือขายบนทอ้งถนน การดูแลระเบียบวินยัของเด็กๆ การเพิ่มห้องใน

บา้น การเกิด การแต่งงาน และการตาย เหล่าน้ีรัฐได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการเป็นผูป้ระกัน 

ก าหนดขอบเขต กระบวนการท่ีควรเป็น ตลอดจนขอ้ควรระวงัท่ีจ  าเป็นตอ้งท าในแต่ละกิจกรรม ซ่ึง

จากอิทธิพลของการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของโลกท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัก็ท าให้

รูปแบบการปกครองของมุสลิมมีลกัษณะเฉพาะตวัและแตกต่างกนัออกไป (สุชาติ เศรษฐมาลินี, 

2557; ประทบัจิต นีละไพจิตร, 2557) 

ผลท่ีตามมาก็คือ บางคร้ังการเมืองสมยัใหม่และรูปแบบของอ านาจท่ีมีอยู่ในระดบับนก็

กลายเป็นเง่ือนไขของการด าเนินกิจกรรมส่วนบุคคลดว้ยเช่นเดียวกนั รวมไปถึงประเด็นดา้นศาสนา 

ซ่ึงมีการขยายสถาบนัต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการท าให้แนวทางการปฏิบติัทางศาสนาสามารถมีผลทาง

กฎหมายและโครงสร้างการบริหาร และหลายคร้ังท่ีการรักษาคุณค่าเหล่าน้ีจ  าเป็นต้องท าให้

กลายเป็นเร่ืองการเมือง เช่น ในอียปิต ์รัฐเป็นผูดู้แลหลกัสูตรการเรียนทั้งของรัฐและเอกชน เป็นตน้ 

ฉะนั้น หลายคร้ังท่ีผูท่ี้ตอ้งการจะสนบัสนุนและรักษาพื้นท่ีส าหรับปฏิบติัตามหลกัการศาสนาจึง

จ าเป็นตอ้งเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในอ านาจทางการเมือง ขณะเดียวกนั แมว้่าจะมีการคดัคา้นการ

รวมกนัของศาสนาและการเมืองแต่ก็ปรากฏให้เห็นไดแ้มแ้ต่ในสังคมตะวนัตกเองดว้ยเช่นกนั ดงัท่ี 

Tocqueville ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ มีส่วนส าคญัต่อบทบาทของการเมือง

อเมริกาในการก าหนดขอบเขตด้านคุณธรรมและกรอบอ่ืนๆท่ีการเมืองไม่สามารถจัดการได ้

(Hirschkind, 2013) 

เม่ือมองในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิสลามนิยมกบัความเป็นสมยัใหม่ ในแง่หน่ึงอาจมอง

ไดว้่าเป็นการต่อตา้นแนวคิดสมยัใหม่ในแบบตะวนัตกท่ีพยายามปิดกั้นเร่ืองของศาสนาจากพื้นท่ี

สาธารณะหรือแนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง แต่อยา่งไรก็ดีเม่ือวาทกรรมการเมืองดา้นอตั

ลกัษณ์ (Political Identity) ไดเ้ขา้มาสู่กระบวนการคิดในมิติการเมืองสมยัใหม่แลว้ อิสลามนิยมก็

สามารถมองได้ว่าเป็นรูปแบบการแสดงออกของการเมืองเชิงอตัลกัษณ์รูปแบบหน่ึงเช่นเดียวกนั 

เน่ืองจากอิสลามนั้นเป็นศาสนาท่ีครอบคลุมทุกมิติของชีวิตท่ีรวมไปถึงมิติทางการเมืองดว้ยเช่นกนั 

(เอกรินทร์ ต่วนศิริ, 2557; นิธิ เอ่ียวศรีวงศ,์ 2557) 

Esposito (อา้งถึงใน Ismail, 2006) ไดร้ะบุในงานเขียนเร่ืองอิสลามและการเมือง วา่ ส าหรับ

อิสลามนั้นศาสนาไดท้  าใหเ้ห็นภาพกวา้งของโลก กรอบของความหมายของทั้งชีวิตเชิงปัจเจกและท่ี

มีความสัมพนัธ์ร่วมมือระหว่างบุคคล อิสลามมีลกัษณะท่ีเป็นศาสนาท่ีครอบคลุมในทุกดา้น เม่ือ
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มองถึงปัจจยัเชิงประวติัศาสตร์ก็จะเห็นวา่อิสลามมีอิทธิพลและถูกปรับใชใ้นขอบเขตของการเมือง

มาโดยตลอด ดงันั้นจึงไม่แปลกท่ีในพื้นท่ีท่ีมีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในแถบพื้นท่ีอาระเบีย ความ

เป็นอิสลามจะยงัคงสะทอ้นอยู่ให้เห็นมาจนถึงปัจจุบนั ส าหรับ Esposito แลว้ลกัษณะของสังคม

มุสลิมก่อนสมยัใหม่และในสมยัใหม่รวมถึงแนวคิดสมยัใหม่ของอิสลาม ก็ลว้นอยูบ่นฐานของการ

คิดแบบอิสลามท่ีไม่แยกการเมืองออกจากศาสนา การเคล่ือนไหวฟ้ืนฟูท่ีเกิดข้ึนมาตลอดก็เพื่อ

ตอบสนองต่อสังคมท่ีมีคุณธรรมลดลง ดงันั้นการถ่ายทอดแนวคิดน้ีก็ยงัคงถ่ายทอดมาสู่พื้นท่ีทาง

การเมืองอยู่เสมอ และฐานคิดของมุสลิมท่ีประกอบไปดว้ยอุดมคติของการสถาปนาชารีอะหฺหรือ

รูปแบบการปกครองแบบอิสลามข้ึนในพื้นท่ีท่ีตนอาศยัอยู่แล้วด้วยนั้น ท าให้การปฏิรูปและการ

เคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสู่สังคมท่ีอุดมไปด้วยความเป็นอิสลามยงัคงปรากฏให้เห็นได้อยู่เสมอ

เช่นกนั 

 ในประเด็นน้ี J.O. Voll (อา้งถึงใน Ismail, 2006) ได้ให้ความเห็นในงานเขียน Islam: 

Continuity and Change in the Modern World วา่แรงขบัเคล่ือนทางศาสนาอยู่เบ้ืองหลงัการ

เคล่ือนไหวปฏิรูปและรูปแบบการด าเนินในอดีตมีผลส าคญัต่อการด าเนินการในปัจจุบนั เขาไดร้ะบุ

วา่การขบัเคล่ือนน้ีมีส่ีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัรัฐบาล คือ เป็นผูป้ระยุกต ์เป็นผู ้

อนุรักษ์นิยม เป็นผูท่ี้ยึดติดความเช่ือเดิม และเป็นผูท่ี้ปฏิบติัเชิงปัจเจก ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะใช้มาก

นอ้ยในช่วงยุคและสถานะท่ีต่างกนั เช่น ในช่วงยุคออตโตมาน ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ียี่สิบจะเน้น

การเป็นผูป้ระยกุต ์เป็นตน้  

ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1990 เป็นตน้มาไดเ้ร่ิมเห็นกลุ่มท่ีเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เม่ือสามารถท าได ้หรืออาจเป็นภาคประชาสังคมท่ีกระตือรือร้นผ่านการให้ความช่วยเหลือบริการ

สังคมเพื่อพยายามสร้างรัฐอิสลามผ่านฉันทามติจากสังคมรากหญา้ (Societal Consensus from 

Below) แนวคิดความรับผดิชอบ ความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ 

ลว้นได้รับการยอมรับในการเคล่ือนไหวและพรรคการเมืองอิสลามกระแสหลกั อย่างไรก็ดีการ

ยอมรับในกรอบค่านิยมเสรีก็เป็นการยอมรับแบบมีขอบเขตเท่าท่ีสามารถรับได ้ไม่ไดม้ากเท่ากบั

สังคมตะวนัตก (Fuller อา้งถึงใน Cavatorta, 2012: ออนไลน์) 
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2.3.4 อิสลามกับประชาธิปไตย 

ชัยคฺยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ (2546) กล่าวว่า ‚หากเฝ้าดูประวติัศาสตร์ของอุมมะฮฺ

(ประชาชาติ)อิสลามและขบวนการเคล่ือนไหวอิสลามในยุคสมยัใหม่ให้ใกลเ้ขา้ไปยิ่งข้ึนจะเผยให้

เห็นชดัเจนวา่ อุดมการณ์อิสลาม ขบวนการเคล่ือนไหวอิสลามและการต่ืนตวัเขา้สู่อิสลามไม่เคยได้

เฟ่ืองฟูหรือผลิดอกออกผล เวน้แต่ในบรรยากาศของประชาธิปไตยและเสรีภาพ และจะอบัเฉาและ

เป็นหมันก็เฉพาะในยุคของการกดข่ีและการปกครองแบบทรราชท่ีเหยียบย  ่าเจตนารมณ์ของ

ประชาชนท่ีจงรักภกัดีต่ออิสลามเท่านั้น ระบอบการปกครองแบบกดข่ีดงักล่าวไดน้ าเอาลทัธิเซคคิว

ล่าร์ ลทัธิสังคมนิยมหรือลทัธิคอมมิวนิสต์มายดัเยียดให้กบัประชาชนของตนเองโดยการใช้ก าลงั

และการบงัคบัขู่เขญ็ ใชก้ารทรมานอยา่งลบัๆ และการส าเร็จโทษต่อหนา้สาธารณะ และใชเ้คร่ืองไม้

เคร่ืองมืออนัโหดเห้ียมเหล่านั้นท่ีฉีกทั้งเน้ือทั้งหนัง ละเลงเลือด  กระดูกและจิตวิญญาณในทาง

ตรงกันข้าม เราพบเห็นขบวนการเคล่ือนไหวอิสลามผลิดอกออกผลและเฟ้ืองฟูในยุคสมยัของ

เสรีภาพและประชาธิปไตย ภายหลงัการล่มสลายสลายของระบอบการปกครองจกัรวรรดินิยม‛ 

อย่างไรก็ตาม เหล่านัก เค ล่ือนไหวบางส่วนย ังคงสงวนท่าทีของตนเองเ ก่ียวกับ

ประชาธิปไตย หรือบางส่วนแสดงความไม่เห็นดว้ยต่อระบอบประชาธิปไตย ดงัท่ีเมาดูดีย ์(2555) 

กล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยว่า ‚เป็นความตอ้งการท่ีด าเนินไปตามความตอ้งการ

ของคนส่วนมากจึงถูกถือวา่เป็นคนดี เป็นสัจจะและยติุธรรม ถึงแมส่ิ้งเหล่านั้นจะเป็นเท็จ เป็นความ

ชั่วและอธรรม ส่วนส่ิงท่ีท่ีอยู่นอกความต้องการก็จะถูกถือว่าเป็นความชั่วไป‛ ในขณะท่ีเกาะ

เราะฎอวยฺีอธิบายวา่อิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตยและประชาธิปไตยก็ไม่ใช่อิสลามเหมือนกนั และไม่

ตอ้งการให้อิสลามไปสังกดัอยูใ่นหลกัการหรือระบอบใดๆ เพราะอิสลามมีความเป็นหน่ึงเดียว ทั้ง

ในแง่วธีิการ จุดหมายปลายทางและรูปแบบวิธีการต่างๆ ท่ีมีเป็นของตนเอง แต่ส่ิงท่ีเกาะเราะฎอวียฺ 

(2546) พยายามจะช้ีใหเ้ห็นคือ “เคร่ืองมือและการรับประกนัท่ีประชาธิปไตยไดส้ร้างข้ึนนั้นมีความ

ใกลเ้คียงกบัหลกัการทางการเมืองของอิสลาม ท่ีมีเป้าหมายเพื่อท่ีควบคุมความมกัใหญ่ใฝ่สูงและ

ตามอ าเภอใจของบรรดาผูป้กครอง หลกัเหล่าน้ีไดแ้ก่ ชูรอ (การปรึกษาหารือ) นาซีฮตั (การแนะน า

และการตกัเตือน) การก าชบักนัในความดีและการห้ามปรามความชัว่ การขดัขืนค าสั่งท่ีมิชอบดว้ย

กฎหมาย (อิสลาม)  การต่อตา้นการปฏิเสธศรัทธา (ในพระเจา้) และการเปล่ียนแปลงความเลวร้าย

ดว้ยการใชก้ าลงัเม่ือเป็นไปไดข้ณะเดียวกนัหากพิจารณาระบบประชาธิปไตยและการมีเสรีภาพทาง

การเมือง ก็จะท าใหอ้ านาจรัฐสภาจะปรากฏใหช้ดัเจน และบรรดาผูแ้ทนของประชาชนสามารถถอด
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ถอนความไวว้างใจท่ีให้แก่รัฐบาลใดๆ ก็ตามท่ีฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และขณะเดียวกนัในส่ิงแวดลอ้ม

ดงักล่าวน้ีก็ท  าใหมี้ความเขม้แขง็ของส่ืออิสระ มีความเขม้แข็งของรัฐสภาอิสระ มีความเขม้แข็งของ

ฝ่ายคา้นและมีความเขม้แขง็ของมวลชน” 

บูฆอรี ยีหมะ (2557) อธิบายว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ขดัแยง้กับ

หลกัการของศาสนาอิสลาม แมว้่าหลกัการของประชาธิปไตยจะไม่ครอบคลุมหลกัการทางด้าน

การเมืองการปกครองในทัศนะของอิสลามทั้ งหมดก็ตาม แต่ความล้มเหลวของการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในโลกมุสลิมเป็นผลมาจากบริบทหรือสภาพแวดลอ้มทางการเมือง

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศของมุสลิมเอง ไม่ใช่มาจากหลักการของศาสนา

อิสลาม  

ในขณะท่ี ศราวุฒิ อารีย ์(2556) ได้ช้ีให้เห็นว่าปรากฏการณ์การลุกฮือข้ึนต่อตา้นอ านาจ

เผด็จการของประชาชนคนอาหรับท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงน าไปสู่ขอ้กงัขาต่อบทสรุปของ Samuel 

Huntington (1996) ซ่ึงไดเ้ขียนไวใ้นงานเขียนเร่ือง ‚การปะทะกนัทางอารยธรรม‛ (Clash of 

Civilizations) ท่ีฮนัติงตนัไดอ้ธิบายไวใ้นตอนหน่ึงว่า ‚ความลม้เหลวของประชาธิปไตยเสรีนิยมท่ี

จะเขา้ไปยึดกุมฐานท่ีมัน่ในสังคมมุสลิมถือเป็นปรากฏการณ์ต่อเน่ืองซ ้ าซาก ความลม้เหลวอนัน้ีมี

ท่ีมาอยา่งน้อยส่วนหน่ึงจากลกัษณะของสังคมและวฒันธรรมอิสลามท่ีไม่ยอมตอ้นรับแนวคิดเสรี

นิยมตะวนัตก‛ ขอ้สรุปเบ้ืองตน้น้ีของฮนัตินตงัไดรั้บความน่าเช่ือถือจากคนจ านวนหน่ึงท่ีเช่ือว่า 

“อิสลามกบัประชาธิปไตยเป็นแม่น ้าสองสายท่ีไม่มีวนัไหลเขา้มาบรรจบกนัไดห้รือพูดอีกนยัหน่ึงก็

คืออิสลามกบัประชาธิปไตยไม่สามารถไปดว้ยกนัไดน้ัน่เอง” หากแต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกอาหรับเม่ือ

ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาและท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบับทสรุปขา้งตน้ ซ่ึงในแง่

หน่ึงแลว้ พบวา่พื้นท่ีของอิสลามก็ยงัสามารถเคล่ือนไหวไดดี้ในบริบทของประชาธิปไตย  

ส่วน เอกรินทร์ ต่วนศิริ (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ‚ประชาธิปไตยกบัแนวความคิดเร่ือง

การเมืองการปกครองอิสลามจะตอ้งศึกษากนัต่อไปในอนาคตขา้งหนา้ โดยท่ีนกัวิชาการนั้นจะตอ้ง

ศึกษาหลกัการ ความมุ่งหมาย เจตจ านงของอลัอิสลามวา่ความหมายคืออะไร แน่นอนการอยูร่่วมกนั

ท่ามกลางสังคมท่ีมีความคิดท่ีหลากหลายหรือมีความขดัแยง้นั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา แต่หากสังคม

ท่ีอยู่ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางดา้นความคิดดว้ยการช้ีผิดช้ีถูกหรือการใช้ความรุนแรง

แน่นอนเราคงตอ้งมาศึกษา ทบทวนว่าเหตุใดสังคมเราถึงอ่อนแอท่ามกลางกระแสธารแห่งโลกาภิ

วตัน์ทั้งท่ีมาจากตะวนัตกและโลกตะวนัออก‛ 
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 จอน แอล. เอสโพซิโต (2554) ช้ีให้เห็นว่า ความพยายามของชาวมุสลิมในปัจจุบนัท่ีจะ

พฒันาระบอบประชาธิปไตยท่ีย ัง่ยืนและเป็นของชาวมุสลิมแท้ๆ  ข้ึนนั้นมีนยัยะท่ีส าคญั ‚ไม่วา่ฉาก

แห่งอนาคตจะเป็นสงครามลา้งโลกหรือปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมท่ีต่างกนัก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญั

คือการท าความเขา้ใจกบัพลวตัของประสบการณ์การขบัเคล่ือนสังคมสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ี

ก าลงัด าเนินอยูใ่นโลกมุสลิมปัจจุบนั‛ 

 

2.3.5 แนวคิดอิสลามกับการเมืองของนักคิดและขบวนการที่ส าคัญ 

 แม้ว่าแนวคิดอิสลามการเมืองจะเป็นแนวคิดที่ไดร้ับการจ ากดัความและอธิบายโดย

นกัวิชาการร่วมสมยั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแนวคิดใหม่ท่ีใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์การ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิมในยุคสมยัใหม่ แต่ในอดีตไดม้ีนกัคิดและขบวนการท่ี

ส าคญัๆ มีการพูดถึงและไดป้ฏิบติัมาแลว้มากมาย ส่วนใหญ่จะไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก ญะมาลุด

ดีน อลั-อฟัฆอนี, มุฮมัมดั อบัดุฮ ์และมุฮมัมดัรอชีด ริฎอ ซ่ึงเป็นนกัคิดและนกัปฏิบติัคนแรกๆ ของ

แนวคิดอิสลามการเมือง (จรัญ มะลูลีม, 2555) โดยจะยกตวัอย่างบุคคลหรือกลุ่มเคล่ือนไหวทาง

สังคมท่ีมีช่ือเสียงบางส่วนดงัต่อไปน้ี 

 

ซัยยิด อะบุล อะลา เมาดูดีย์ (ค.ศ. 1903-1973) 

 ซัยยิด อะบุล อะลา เมาดูดีย์ (2555) ได้อธิบายถึงประเด็นเร่ืองอิสลามกับอารยธรรม

สมยัใหม่ว่า เป้าหมายของการเคล่ือนไหวของมุสลิมก็เพื่อท่ีจะสร้างสังคมท่ีมีความเช่ือมัน่ต่อ

หลักการอิสลามอย่างถ่องแท้ และบริสุทธ์ิใจ แล้วน าเอาหลักการเหล่าน้ีมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการปฏิบติั ทั้งระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัสังคม โดยท่ี

ทา้ยสุดแล้วจะเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูแบบอย่างอิสลามให้ปรากฏเป็นตวัอย่างแก่สังคมโลก 

“แนวทางน้ีพยายามจะสนบัสนุนให้ฟ้ืนฟูชีวิตแรกเร่ิมของอิสลามข้ึนมาใหม่อีกคร้ังหน่ึง เม่ือสังคม

น้ีฟ้ืนข้ึนมามีพลงัเขม้แขง็แลว้ สังคมก็จะขจดัความไขวเ้ขวในทางศาสนา และความเป็นวตัถุนิยมอนั

เป็นรากฐานของชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนัทุกดา้น ไม่ว่าดา้นสังคม จริยธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ 

ซ่ึงแฝงอยูใ่นรูปท่ีมนุษยห์ลงไปเรียกวา่ความเจริญหรืออารยธรรมออกไป แลว้ให้สังคมอิสลามเขา้
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ไปฝ่ังรากลึกและเจริญเติบโตเตม็ท่ีบนพื้นฐานของการยอมรับนบัถือในเอกภาพของอลัลอฮฺ (เตาฮีด) 

และความเป็นบ่าวท่ียอมจ านนต่อพระองคใ์นทุกกรณี” ทา้ยสุดแลว้อารยธรรมแบบใหม่และระบอบ

การด าเนินชีวติในปัจจุบนัเป็นปัจจยัเอ้ือสู่ความเหลวแหลกและน ามนุษยไ์ปสู่ความวิบติั หากมนุษย์

ยงัคงด าเนินรอยตามหลกัการน้ีอยู ่ความเลวร้ายต่างๆ ทัว่โลกท่ีมนุษยก์ าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนัน้ีก็

จะยงัคงอยูแ่ละอาจจะทวคีวามรุนแรงข้ึน 

เมาดูดีย ์(2555) ได้อธิบายต่อว่า ระบบเศรษฐกิจท่ีมาควบคุมชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนัเป็น

ระบบท่ีมีแนวโน้มไปสู่ภาวะท่ีเกิดความสับสนว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีและส่ิงใดท่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีดี ไม่

สามารถแยกแยะตามหลกัการศาสนาว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีศาสนาอนุมติั (หะลาล) และอะไรเป็นส่ิงท่ี

ศาสนาไม่อนุมติั (หะรอม) นอกจากนั้นแล้วอ านาจทางกฎหมายท่ีควบคุมอารยธรรมก็เน้นถึง

แนวความคิดท่ีว่าคุณธรรมและจริยธรรมมาจากวตัถุ ขณะเดียวกนัวิกฤติการณ์ของโลกปัจจุบนัซ่ึง

เกิดจากท่ีมาของอธิปไตยซ่ึงมีมาจากมนุษยท่ี์ไร้ศาสนาและไม่มีความศรัทธาในบทบญัญติัของพระ

เจ้า ไม่จงรักภกัดีต่อพระองค์ ไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัและค าสั่งของพระองค์ และไม่ค  านึงถึง

เป้าหมายของการใช้ชีวิต ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งต่อตา้นระบอบน้ีเพื่อขจดัระบอบอนั

เลวร้ายท่ีท าลายชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์แล้วจึงค่อยสถาปนารากฐานชีวิตความเป็นอยู่ด้วย

ระบบต่างๆ ตามแนวทางของอิสลาม ด้วยความเช่ือมั่นว่าเป็นระบอบท่ีเหมาะสมและเช่ือใน

ความสามารถของพระองคท่ี์จะเพิ่มพูนความสมบูรณ์และสันติภาพ ตลอดจนเช่ือมัน่วา่เป็นทางรอด

พน้เดียวแก่มนุษยชาติทั้งมวล 

จรัญ มะลูลีม (2555) ไดอ้ธิบายแนวคิดของเมาดูดียว์า่ เมาดูดียพ์ยายามสร้างอิสลามให้เกิด

ข้ึนมาเป็นศาสนาและระบบการเมืองเพราะเขาถือว่ามนัเป็นการเยียวยาสากลเหมือนกบัท่ีเมาดูดีย์

กล่าวว่า เม่ืออิสลามเป็นปรัชญาศาสนาและระบบชีวิตท่ีห้อมล้อมจิตวิญญาณทางกฎหมายและ

จริยธรรม และลกัษณะทางศีลธรรมท่ีเป็นไปตามแนวทางค าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ไปพร้อมๆ กนั

แลว้ การก่อตั้งแบบแผนอิสลามจึงเป็นเง่ือนไขท่ีมาก่อนเพื่อรับรู้ถึงชีวิตมุสลิม นอกจากนั้นแลว้ใน

ความคิดของเมาดูดีย ์ความเป็นผูน้ าเป็นความส าคญัในสังคมมุสลิมและมนัไดเ้ขา้มาแทนท่ีเร่ืองราว

ทางการเมืองเกือบทั้งหมด ในเม่ือชุมชนคือภาพสะท้อนการเป็นผูน้ าชุมชน ผูน้ าท่ีมอบทางน า

ทั้งหมดใหก้บัหลกัการท่ีสร้างข้ึนมาและมาตรฐานของตวัการเมืองเอง ดงันั้นผูน้ าท่ีฉ้อโกงและขาด

หลกัการจึงหล่อหลอมสถาบนัและประชากรของรัฐไปตามภาพพจน์ท่ีไร้ศีลธรรมของพวกเขา 

ในทางตรงกันขา้ม ชนชั้นน าทางการเมืองท่ีอุทิศตนและหวาดกลัวพระผูเ้ป็นเจา้จะผ่านความมี
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ศีลธรรมของพวกเขาไปยงัประชาชน เมาดูดียมี์ความคิดวา่ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของมนุษยชาติก็คือ

การมีลกัษณะท่ีสูงส่งและมีคุณค่านิยมทางศีลธรรมในระดบัสูง ดงันั้นผูน้ าทางการเมืองจะตอ้งเป็น

ตวัแทนท่ีเป็นแบบฉบบัของลกัษณะเหล่าน้ี 

ในขณะท่ียาสมิน ซัตตาร์ (2556) ไดช้ี้ให้เห็นถึงแนวคิดของเมาดูดียว์า่เป็นแนวคิดท่ีอยูบ่น

ฐานของการน าโลกให้กลบัไปสู่อลักุรอานและหะดิษ ดว้ยกบัวิถีแห่งอิสลามซ่ึงยึดถือเอกภาพและ

อธิปไตยของพระเจา้ ในแนวคิดน้ีอ านาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริงนั้นอยูท่ี่พระเจา้ มนุษยไ์ม่สามารถอา้งใช้

อ านาจน้ีได้ กฎหมายท่ีปรากฏจึงจะแปรไปในทิศทางท่ีไม่มีการตราโดยมนุษยแ์ต่ได้ถูกบญัญติั

เอาไวแ้ลว้ “ในท่ีน่ีกฎหมายของมนุษยอ์าจตราข้ึนเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

และมีช่องโหว่ของกฎหมายในการวิเคราะห์ท่ีต่างกนัได ้แต่กฎหมายท่ีมาจากพระเจา้ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงไดแ้ละในส่วนของรัฐบาลท่ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นผูน้ าการปกครองนั้นก็จะตั้งข้ึนโดยพิจารณา

บนฐานของความรู้และการปฏิบติัศาสนกิจ โดยท่ีผูป้กครองนั้นจะตอ้งมีความรู้และด าเนินตนอยูบ่น

ศีลธรรมอนัดีงาม หากผูน้ าท าผิดจากหลกัการแลว้ก็สามารถพิจารณาถอดถอนโดยสภาท่ีปรึกษา 

(สภาชูรอ) ไดด้ว้ยเช่นกนั” 

 

ซัยยิด กุฏุบ (ค.ศ. 1906-1966) 

 ซัยยิด กุฏุบ (2527) กล่าวว่า อิสลามได้ระบุให้มีความใจกวา้งโดยปราศจากเง่ือนไขแก่

มนุษยชาติทั้งมวล อิสลามไดป้กป้องมนุษยชาติใหพ้น้จากพฤติกรรมท่ีไม่ดี รวมถึงความแตกแยกใน

สังคม หลกัเจตนารมณ์ของการเน้นประเด็นทางมนุษยธรรมน้ีช่วยน าไปสู่สันติภาพสากล ซ่ึงได้

รวมถึงความหลากหลายทางเช้ือชาติหรือสีผิว เอาไว้เป็นอันหน่ึงอันเดียว ตลอดจนให้เกิด

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ซ่ึงความเป็นเพื่อนพี่นอ้งและความเห็นอกเห็นใจต่อกนัในระหวา่งมนุษยน้ี์

จะท าใหส้ังคมหลีกห่างจากความขดัแยง้ท่ีเป็นตน้เหตุน าไปสู่ความแตกแยกรวมถึงการใชก้ าลงัต่อสู้

กนั นอกจากนั้นแลว้กุฏุบ ยงักล่าวต่อวา่คุณลกัษณะหน่ึงของความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติตามหลกัการ

อิสลามคือการมีศีลธรรมท่ีดี ซ่ึงเป็นศีลธรรมท่ีสะทอ้นออกมาโดยปราศจากอคติ ซ่ึงอคติเหล่าน้ีกลบั

กลายเป็นส่ิงท่ีก าลงัแพร่หลายอยูใ่นระบบการเมืองรูปแบบต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  

ขณะเดียวกนัทฤษฎีทางการเมืองของอิสลามทั้งหมดมาจากความมัน่ใจวา่รัฐไม่ไดมี้ความ

แปลกแยกกบัศาสนา ศาสนาถูกมองว่าเป็นการเก้ือกูลไม่ไดเ้ป็นส่ิงตรงขา้มกบัศาสนา ในอิสลาม
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ศาสนาเป็นส่ิงท่ีรัฐขาดไม่ได้ เพราะศีลธรรมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในสังคม ซ่ึงศีลธรรมก็มักเป็น

แบบอยา่งในหลกัมนุษยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อสันติภาพ หากมีนโยบายท่ีอคติซ่ึงถูกครอบง าโดย

ลทัธิวตัถุนิยมตะวนัตกแล้วก็มีแนวโน้มท่ีจะละทิ้งความส าคญัของศาสนาและศีลธรรม ซ่ึงใน

ปัจจุบนัลัทธิวตัถุนิยมได้แพร่หลายอย่างมากมายและได้หันเหมนุษย์ออกจากศาสนาตลอดจน

เป้าหมายทางศีลธรรมท่ีมีอยู่ในตวัเอง แลว้ช้ีน าให้ไปสู่แนวทางวตัถุนิยมมากข้ึน กุฏุบเช่ือว่าตราบ

ใดท่ีอารยธรรมเช่นน้ีแพร่หลายอยู่ แนวความคิดเก่ียวกบัมนุษยชาติเอกภาพท่ีมีก็จะหายไปแมเ้รา

จะตอ้งการมนัอย่างยิ่งก็ตาม มนุษยชาติจะได้รับผลกระทบเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หากโลกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของคนท่ีไม่เช่ือถือในพระเจา้ซ่ึงจะพยายามล่อลวงและท าให้หลงผิดโดยใชอ้ารยธรรมใน

แบบตนเอง และจะเกิดผลกระทบมากข้ึนหากมนุษยไ์ม่ปฏิบติัตามระบบอิสลาม ซ่ึงสามารถน าพา

มนุษยไ์ปสู่ความยติุธรรม ระเบียบวนิยั และสันติภาพ (กุฏุบ, 2527) 

 จรัญ มะลูลีม (2555) ไดอ้ธิบายแนวคิดของกุฏุบวา่ กุฏุบกล่าวถึงอิสลามวา่หมายถึงระบบท่ี

ครอบคลุม ปฏิบติัไดแ้ละอยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด อิสลามมีมโนทศัน์ท่ีประเสริฐซ่ึงมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ใน

ทุกๆ รายละเอียดและภายใตค้วามจ าเป็นของรายละเอียดนั้นๆ มนุษยไ์ดรั้บอิสลามดว้ยกบัสถานะท่ี

สมบูรณ์ หากวา่อิสลามใชไ้ดผ้ลก็เป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้อิสลามจะตอ้งปกครอง ศาสนาน้ีมิได้

มีมาเพียงเพื่ออยูใ่นมุมของศาสนาท่ีเป็นการเคารพภกัดีเท่านั้น อิสลามมีมิติในการปกครองชีวิตและ

บริหารชีวิตด้วยการหล่อหลอมสังคมให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ของชีวิตทั้งหมด มิใช่โดยการ

เผยแพร่หรือเป็นทางน าเท่านั้น แต่อิสลามยงัเป็นการวางกฎของกฎหมายและหลกัการดว้ย  แนวคิด

ของกุฏุบมองว่าในอิสลามไม่มีอธิปไตยท่ีเป็นเจตนารมณ์อิสระของมนุษย ์ประชาชนมีเสรีภาพใน

ตวับุคคลและมีเจตนารมณ์อิสระเฉพาะท่ีอยู่ในขอบเขตท่ีเป็นขอ้ก าหนดของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงเป็น

ค าสั่งในอลักุรอานและซุนนะฮฺ (แบบอยา่งของทา่นศาสนทูต) 

 

ชัยคฺวันอะหมัด อัล-ฟาฏอนีย์ (ค.ศ. 1856 - 1908) 

 ชยัคฺวนัอะหมดั อลั-ฟาฏอนียน์บัไดว้า่เป็นบุคคลท่ีมีจุดยนืทางการเมืองท่ีกวา้งไกล กล่าวคือ 

ท่านไดเ้สนอให้รัฐมลายูภาคเหนือรวมตวัเพื่อสร้างรัฐอิสลามท่ีเป็นเอกภาพ ท่านยงัไดรั้บเลือกจาก

สุลต่านอบัดุลหะมีด ข่านท่ี 2 แห่งอาณาจกัรออตโตมาน (ตุรกีในปัจจุบนั) ให้เดินทางไป

สังเกตการณ์และติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมืองของจกัรวรรดินิยมเนเธอร์แลนด์ในอินโดเซีย



41 
 

และองักฤษในแหลมมลายู โดยท่ีออตโตมานมีเจตนาขบัไล่เนเธอร์แลนด์และองักฤษออกจาก

มาตุภูมิประชาคมมุสลิม แต่ในขณะนั้นออตโตมานก าลงัเขา้สู่ยคุท่ีอ่อนลา้เป็นคนไขข้องยุโรป (Sick 

Man of Europe) ท าให้การเดินทางไปสังเกตการณ์ในคร้ังนั้นไม่บรรลุผลท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง

ระบบการเมืองในคาบสมุทรมลายูจากการครอบง าของอาณานิคม (อิสมาแอล เบญจสมิทธ์ิ, 2550) 

แต่ถึงกระนั้นชยัคฺวนัอะหมดัก็ยงัมีแนวคิดท่ีจะสร้างรัฐมลายูบนแผน่ดินแหลมมลายูภาคเหนือ โดน

เร่ิมจากปาตานี กลนัตนัและตรังกานู (Abdullah, 2005) 

อิสมาแอล เบญจสมิทธ์ิ (2550) ยงัได้อธิบายว่า ตามทศันะของ ชัยคฺวนัอะหมดั อลั-

ฟาฏอนีย ์ “วิชาการเมืองเป็นวิชาท่ีมีความส าคญั ท่ีจะน าพาประชาชนมุ่งไปสู่หนทางท่ีเท่ียงธรรม 

ไม่จมปลกัอยูก่บัอวิชาทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ท่านมีความประสงค์ท่ีจะแยกแยะอธรรรมสู่ความ

เป็นธรรม เพื่อให้มนุษยไ์ดป้ฏิบติัตามกฎหมายอิสลามท่ีแทจ้ริงเพื่อท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บความรอดพน้

จากขมุนรก” 

และในหนงัสือ Faridatul Faraid fi 'Ilmil Aqaid/ jumanah Al-Tauhid ชยัคฺวนัอะหมดั อลั-

ฟาฏอนีย ์ไดก้ล่าว (อา้งถึงใน อิสมาแอล เบญจสมิทธ์ิ, 2552) ความว่า ‚จ าเป็นต่อบุคคลท่ีบรรลุศา

สนภาวะทุกคนตอ้งดูแลตนเองและผูอ้ยูภ่ายใตป้กครองโดยทัว่ ในกรณีต่อไปน้ี เช่นการปฏิบติัตาม

กฎหมายอิสลามตามศาสนบญัญติัการปกป้องศาสนา ชีวติของตนเอง ทรัพยสิ์น ชาติพนัธ์ุ สติปัญญา 

และเกียรติยศและความจ าเป็นตอ้งพิทกัษรั์กษา มาตุภูมิ เพื่อให้ทุกส่ิงทุกอยา่งด าเนินไปดว้ยดี และ

ตอ้งมีรัฐบาลท่ีบริหารการเมืองท่ีดีเยีย่ม‛ 

  

ชัยคฺยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ (ค.ศ. 1926 - ปัจจุบัน) 

ยซุูฟ อลั เกาะเราะฎอวยฺี ไดใ้หค้วามเห็นต่ออิสลามการเมืองในหนงัสือรัฐในอิสลาม (State 

in Islam) วา่ อิสลามเป็นเร่ืองท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองในชีวติของมุสลิมทุกคน รวมถึงเร่ืองการเมืองดว้ย

เช่นเดียวกนั อิสลามไดค้รอบคลุมไปถึงเร่ืองกฎเกณฑ์ภายใตก้รอบกฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์ 

ดงันั้นจึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแยกส่วนระหวา่งเร่ืองท่ีเป็นศาสนาและการเมือง การแยกส่วนเพื่อมอง

ภาพเท่าท่ีเห็นทัว่ไปในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็น การมองโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นอิสลามสมยัใหม่ อิสลาม

สายกลาง อิสลามฝ่ายซา้ย หรือแมแ้ต่การแยกตามเช้ือชาติ ไม่วา่จะเป็นมุสลิมอาหรับ มุสลิมจีน หรือ

มุสลิมจากท่ีอ่ืนๆ รวมไปถึงการแยกเป็นมซัฮบั (แนวทางการปฏิบติัศาสนาในเร่ืองต่างๆ) ก็ไม่



42 
 

สมควรท่ีจะท าเช่นเดียวกนั แมว้่าอิสลามการเมืองจะไม่ใช่ประเด็นหลกัท่ีตอ้งพิจารณา หากแต่

กรอบการเมืองเพื่อปฏิบติัตามหลกัการอิสลามควรเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรมของมุสลิม 

อยา่งไรก็ดี การใชแ้นวทางของอิสลามในภาพรวมท่ีมีรากฐานมาจากอลักุรอานและอลัหะดิษ รวม

ไปถึงค าฟัตวาต่างๆ เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองก็ไม่ควรท่ีจะ

ยินยอมให้เกิดข้ึน ดงันั้นทา้ยสุดแลว้การอธิบายของตะวนัตกท่ีให้ค  าอธิบายถึงอิสลามการเมือง ซ่ึง

เป็นแนวทางท่ีจะเปิดช่องเพื่อการด าเนินชีวิตและประยุกต์ใช้อิสลามในกรอบการเมือง ก็คือ 

‚อิสลามท่ีแทจ้ริง‛ (Right Islam) ท่ีมีท่ีมาจากอลัลอฮฺ ท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั และบรรดาคอลีฟะหฺ

ท่ีไดด้ าเนินไวอ้ยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งแยกแยะอธิบายในกรอบอิสลามการเมืองใดๆ” (Al-Qaradawi, 

2004) 

 เกาะเราะฎอวียฺ (ม.ป.ป.) เห็นวา่ การตีตราและอธิบายการกระท าของมุสลิมท่ีมุ่งมัน่ท างาน 

ซ่ึงพวกเขาจะถูกมองอย่างระแวงสงสัยและอย่างเสียหายกลบักลายเป็นส่ิงปกติไปแลว้โดยอาจมี

จุดประสงค์บางอย่างเพื่อให้เกิดการแยกตวัและท าให้ประชาชนหนีห่างจากพวกเขามากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนอาจมีเจตนาจากบางกลุ่มท่ีมิให้เอ่ยถึงและรังเกียจส่ิงท่ีเรียกว่า Political Islam (อิสลาม

การเมือง) สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีบ่งช้ีถึงอิสลามเช่น ฮิญาบ การแต่งกายอย่างส ารวม ตลอดจนการ

ละหมาดชุมนุมร่วมกนั กลบัมีความพยายามท่ีจะท าให้ประเด็นเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองของการเมือง 

เกาะเราะฎอวียฺไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดในการแยกการเมืองและศาสนาออกจากกนั พร้อมปฏิเสธ

แนวคิดไม่มีศาสนาในการเมืองและไม่มีการเมืองในศาสนา คร้ังหน่ึงไดพ้ยายามท่ีจะน าแนวคิดน้ีให้

ปรากฏในรูปแบบของฟัตวา (ขอ้ช้ีขาดทางศาสนา) คือ ในช่วงท่ีสมาชิกของอลัอิควาน อลั-มุสลิมูน 

(ขบวนการภราดรภาพมุสลิม)ถูกคุมขงั ในค่ายกกักนัท่ีอียิปต ์ระหวา่งปี ค.ศ. 1950-1960 ผูป้กครอง

ตอ้งการมีอิทธิพลเหนือมวลชน ไดย้ดัเหยียดนกัเคล่ือนไหวหรือดาอีย ์ว่าเป็นผูน้ าความเส่ือมเสีย 

โดยผา่นอุลามาอฺ (ผูรู้้) ท่ีขายศาสนา 

เกาะเราะฎอวียฺ (ม.ป.ป.) ยงัได้อธิบายว่า อิสลามเป็นศาสนาของการต่ืนตวั สาสน์ของ

อิสลามเผยแพร่จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การลุกข้ึนมาของอิสลาม และเสียงของการเรียกร้อง ทุก

คนจึงย่อมไดย้ินไม่ว่าจะถูกจ ากดัเสรีภาพเพียงใดก็ตาม ดงันั้นเกาะเราะฎอวียฺมองว่า สมรภูมิแรก

ของการต่อสู้คือการใหไ้ดม้าซ่ึงเสรีภาพในการเผยแพร่ริซาละฮฺ (สาน์ส) แห่งการดะอฺวะฮฺ (เผยแพร่) 

ริซาละฮฺแห่งเตาฮีด ขยายจิตส านึกและการท าให้ขบวนการการเคล่ือนไหวอิสลามด ารงอยู่ได้” 

นอกจากนั้นแล้ว เกาะเราะฎอวียฺ ยงัได้อธิบายต่อว่า การปรึกษาและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
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ปัญหาการเมืองโดยปราศจากหลัง่เลือด เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด เป็นผลลพัธ์จากการต่อสู้ท่ียาวนาน

และเจ็บปวด ตลอดจนเป็นการคงไวข้องก าลงัทางการเมือง (การต่อสู้ทางการเมือง) โดยรัฐบาลท่ี

ครองอ านาจไม่สามารถสกดักั้นหรือท าลายได ้นัน่คือการต่อสู้ท่ีปรากฏอยูใ่นรูปแบบพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองหรือการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะต่อสู้กบัการกดข่ีข่มเหง 

สามารถท่ีจะวพิากษว์จิารณ์และดึงรัฐบาลกลบัไปสู่สัจธรรมและความยุติธรรม อีกทั้งน าพวกเขาลง

มาและเปล่ียนแปลงรัฐบาล พรรคการเมืองเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ประเมินและตรวจสอบ

รัฐบาล เสนอแนะขอ้คิดเห็น และวพิากษว์จิารณ์การท างานได ้

 

ขบวนการภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood/Ikhwan al-Muslimun) 

ขบวนการภราดรภาพมุสลิมถือว่าอิสลามครอบคลุมทุกกิจการของมนุษย ์การเมืองจึงถือ

เป็นส่วนส าคญัของอิสลาม ขบวนการภราดรภาพมุสลิมจึงเขา้ไปมีส่วนในการเมืองอยา่งกวา้งขวาง 

หะซัน อลั-บนันา ผูก่้อตั้งขบวนการภราดรภาพมุสลิมกล่าวว่า ‚เราขอเรียกร้องท่านสู่อิสลาม ค า

สอนของอิสลาม กฎเกณฑข์องอิสลาม ทางน าของอิสลาม หากวา่ส่ิงน้ีหมายถึงการเมืองส าหรับท่าน

แล้ว น่ีก็เป็นการเมืองของเราเช่นกัน‛  ขบวนการภราดรภาพมุสลิมถือว่าการเมืองและศาสนา

สามารถผสมผสานกนัไดภ้ายใตข้อบเขตท่ียอมรับไดจ้ากหลกัการอิสลาม แนวคิดของขบวนการน้ี

จึงอาจเห็นไดช้ดัว่าหลกัการทางการเมืองของขบวนการเก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาและส่ิงแวดลอ้ม ไม่

ว่าความคิดทางการเมืองของขบวนการภราดรภาพมุสลิมจะมาก่อนความคิดทางศาสนาหรือมีมา

พร้อมกนัหรือมีมาทีหลงัก็ตาม (จรัญ มะลูลีม, 2555; Abdul Rahman, 2014) 

จรัญ มะลูลีม (2555) กล่าววา่ ขบวนการภราดรภาพมุสลิมมีความรู้สึกวา่ไม่เพียงแต่ระบบ

การเมืองของอียิปต์จะมืดบอดและปฏิบติัตามรูปแบบท่ีมิใช่มุสลิมเท่านั้น แต่ยงัขาดพื้นฐานทาง

การเมืองท่ีจ าเป็นอีกด้วย รัฐธรรมนูญของอียิปต์พลาดท่ีกล่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าใครคือ

ผูรั้บผดิชอบสูงสุด หวัหนา้ของรัฐหรือวา่ประเทศ พวกเขายงัถือวา่รัฐบาลลม้เหลวท่ีจะสร้างเอกภาพ

ของชาติ เพราะรัฐบาลไดย้อมใหมี้พรรคการเมืองท่ีแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อแข่งขนักนั ส่ิง

น้ีตรงขา้มกบัวตัถุประสงคข์องอิสลาม 

นอกจากนั้นแลว้ จรัญ มะลูลีม (2555) ยงัไดอ้ธิบายวา่ ส าหรับขบวนการภราดรภาพมุสลิม

แลว้ถือวา่เป็นความรับผดิชอบท่ีจะเตือนวา่ภาวะภายในอียปิตก์  าลงัตกต ่าและเคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็ว
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ไปสู่จุดหมายปลายทางของการปฏิวติัท าลายลา้ง ขบวนการภราดรภาพมุสลิมรู้สึกวา่มนัเป็นความ

จ าเป็นส าหรับเขาท่ีจะตักเตือนประเทศและในเวลาเดียวกนัพวกเขาก็เตรียมตวัท่ีจะให้ค  าตอบต่อ

ความป่วยไขท้างการเมืองของประเทศ ขบวนการภราดรภาพมุสลิมพยายามท่ีจะรักษาจุดมุ่งหมาย

สุดทา้ยแห่งเอกภาพของอิสลามและฟ้ืนฟูระบบเคาะลีฟะห์หรือกาหลิบ (Caliphate) เอาไว ้ดงันั้น 

ขบวนการภราดรภาพมุสลิมจึงเป็นการก่อตวัของระเบียบทางสังคมเก่าซ่ึงทอดสมออย่างมัน่คง

แข็งแรงอยู่ในอลักุรอานและในชุมชนท่ีไดรั้บการคาดหมายเอาไวแ้ลว้ ในการน าเอาประสบการณ์

ของมุสลิมกลบัมาใช ้ภราดรภาพมุสลิมมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การสร้างสังคมอุดมคติข้ึนมาอีกคร้ัง โดย

มิไดมี้ภาระผกูพนัอยูก่บัประเพณี ภาษา ประวติัศาสตร์และการตีความทางปรัชญาในอดีต 

 

ขบวนการฮามาส (Hamas) 

 ขบวนการฮามาสนับได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีสืบอุดมการณ์มาจากขบวนการภราดรภาพมุสลิม 

(Muslim Brotherhood) ของอียิปต์ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีตอ้งการคืนกลบัสู่แนวทางอิสลาม ขบวนการ

ภราดรภาพมุสลิมในปาเลสไตล์ได้ช่ือวา่เป็นหน่ึงในขบวนการอิสลามนิยมท่ีทนัสมยัท่ีสุด แมว้า่ใน

ระยะหลงัจะถูกวพิากษว์า่มีความเฉ่ือยชาในการต่อตา้นอิสราเอลไปบา้งก็ตาม ดว้ยความใกลชิ้ดทาง

อุดมการณ์น้ีเอง เม่ือเกิดการระเบิดของขบวนการลุกข้ึนสู้ (อินฏิฟาเฎาะห์-Intifada) ของชาวปาเล

สไตล์ใน ค.ศ. 1987 ขบวนการภราดรภาพมุสลิมจึงไดเ้ขา้ร่วมกบัขบวนการฮามาสท่ีต่อตา้นการยึด

ครองของอิสราเอล ซ่ึงดินแดนดงักล่าวนับได้ว่าเป็นพื้นท่ีส าคญัของขบวนการญิฮาดเพื่ออิสลาม 

(Islamic Jihad) มาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 (จรัญ มะลูลีม, 2555) 

มสัลนั มาหะมะ (2552) อธิบายว่า ฮามาสได้รับการสนบัสนุนจากประชาชนปาเลสไตน์

เพราะมีความจริงใจในการต่อสู้กบัอิสราเอล ถือเป็นคู่ปฏิปักษข์องอิสราเอลและชาติตะวนัตกท่ีสกดั

กั้นไม่ใหอิ้สราเอลขยายดินแดนตามยุทธศาสตร์ของตน อิสราเอลมกัโตต้อบดว้ยการถล่มบา้นเมือง

ของปาเลสไตน์อยา่งรุนแรง นอกจากน้ียงัมีการพยายามปิดลอ้มฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้ประชาชนมี

เช้ือเพลิง อาหารและยารักษาโรค แต่ในท่ีสุดฮามาสสามารถพงัก าแพงให้คนเข้าไปซ้ือของใน

ประเทศอียปิตไ์ด ้ส่วนรัฐบาลอียปิตท่ี์เลิกสนบัสนุนชาวปาเลสไตน์และหนัมาเป็นพนัธมิตรท่ีดีของ

สหรัฐมาหลายสิบปีแลว้ แต่ก็ไม่สามารถปิดกั้นชาวปาเลสไตน์ท่ีพงัก าแพง เพราะขบวนการภาค

ประชาชนภายในอียิปต์ออกมาสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ เหตุการณ์น้ีอาจเป็นข้อพิสูจน์หน่ึงว่า
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รัฐบาลอาหรับไม่ใช่เป็นท่ีพึ่งของชาวปาเลสไตน์ แต่เพื่อนแทข้องเขาคือขบวนการภาคประชาชนท่ี

มกัคดัคา้นรัฐบาลเผด็จการอาหรับและยนืหยดัต่อสู้กบัหน่วยก่อการร้ายยวิไซออนิสตท่ี์แทจ้ริง  

ชาวปาเลสไตน์เป็นชนเดียวในโลกน้ีท่ีก าลังเผชิญหน้ากับความโหดร้ายป่าเถ่ือนของ

อิสราเอล มีผูน้ าท่ีกลับกลอก มีเพื่อนบา้นท่ีทรยศหักหลงั ตลอดจนมีประเทศมหาอ านาจท่ีคอย

คุม้ครองและสนับสนุนให้มีการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุคร้ังยิ่งใหญ่น้ีมาต่อเน่ืองกว่า 60 ปี ซ่ึงถือเป็น

ระยะเวลาแห่งการทรมานเพื่อนมนุษยท่ี์ยาวนานท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ พวกเขาไม่มี

สิทธิมีชีวติอยา่งสุขสบายแมก้ระทัง่ในบา้นบนผนืแผน่ดินของเขาเอง ช่วงระยะเวลาดงักล่าวพวกเขา

ตอ้งนอนในสภาพตาขา้งเดียวตลอดเวลา จนกระทัง่เกิดขบวนการฮามาส ท่ีถูกชาวโลกรุมประณาม

วา่เป็นขบวนการก่อการร้ายสากล ทั้งๆ ท่ีฮามาสเป็นเพียงองค์กรภาคประชาชนท่ีท าหน้าท่ีปกป้อง

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยท่ี์จะใชชี้วติบนผืนแผน่ดินของตนเองและเรียกร้องสิทธิของตนเองท่ีถูก

ปลน้สะดมจากหน่วยก่อการร้ายสากลท่ีน าโดยยวิไซออนิสต ์(มสัลนั มาหะมะ, 2552) 

ในขณะท่ี ฮาฟีส สาและ (2549) ได้อธิบายว่า ฮามาสมีจุดมุ่งหมายในการเคล่ือนไหว 2 

ประการคือ การต่อตา้นการยดึครองของอิสราเอล และการเปล่ียนสังคมปาเลสไตน์ให้เคร่งครัดและ

ด าเนินตามระบอบชีวิตแบบอิสลาม ฮามาสยึดอุดมการณ์อิสลามเป็นแนวทางในการท างาน 

นบัตั้งแต่จากการเป็นกลุ่มเคล่ือนไหวในระดบัรากหญา้และพฒันาไปสู่การจดัตั้งพรรคการเมือง 

กระทั่งได้รับชัยชนะการเลือกตั้ งและสามารถจัดตั้ งรัฐบาลบริหารปาเลสไตน์ได้ ซ่ึงนับเป็น

ปรากฏการณ์ของอิสลามการเมือง (Political Islam) ท่ีไม่ค่อยมีให้เห็น เน่ืองจากท่ีผา่นมากลุ่มปฏิรูป

ท่ีนิยมแนวอิสลามมกัเคล่ือนไหวในระดบัรากหญา้แต่ไม่สามารถข้ึนไปมีบทบาทในการก าหนด

นโยบายได ้หรือไม่ก็เป็นการท างานโดยเน้นเป้าหมายในเชิงปฏิวติัแต่ก็ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ริง

เน่ืองจากไม่มีการปรับตวัยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ การเคล่ือนไหวของฮามาสจึงท าให้เห็นถึงการ

ผสมผสานระหวา่งแนวทางปฏิรูปและปฏิวติัเขา้ดว้ยกนั 

 

 ขบวนการนัดห์ลาตุลอูลามา (Nadhlatul Ulama) และมูฮัมมะดิยะห์ (Muhammadiyah) 

นดัห์ลาตุล อูลามา และมูฮมัมะดิยะห์ เป็นองคก์รมุสลิมสายกลางในประเทศอินโดนีเซียท่ีมี

สมาชิกมากกว่า 50 ลา้นคน และมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามหรือมดัดราซะห์กว่า 14,000 แห่ง 

ปัญญาชนของทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นอบัดุลเราะห์มาน วาฮิด หรือนูรโชลิช มจัยิด มีความ
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พยายามท่ีจะแสดงความเห็นว่าอิสลามสามารถไปด้วยกนัได้กบัประชาธิปไตย ภาคประชาสังคม 

สิทธิมนุษยชน หรือสิทธิของสตรี แมจ้ะมีช่วงเวลาท่ีนดัห์ลาตุล อูลามา เกิดความขดัแยง้ภายใน ท า

ให้เกิดปัญหาของความเป็นเอกภาพภายในองค์กร ส่วนมูฮมัมะดิยะห์ ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นองค์กรท่ี

เคยสนบัสนุนพรรคมสัยูมิ ซ่ึงเป็นพรรคมุสลิมเก่าแก่ท่ีมีขอ้เสนอทางการเมืองโดยยึดเอาอุดมการณ์

อิสลามอยา่งเขม้ขน้ และเคยสนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มมุสลิมสุดโต่งเช่น DDII หรือวา่ Kompak  

หลงัจากเหตุการณ์ 9/11 ผูน้  าศาสนาและสมาชิกขององคก์รทั้งสององคก์รต่างประณามการ

ก่อการร้ายและแสดงจุดยืนท่ีจะร่วมกนัในการต่อตา้นความรุนแรง ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มติดอาวุธท่ี

ช่ือญามาอะห์อิสลามียะห์ (JI) หรือมาจากกลุ่มมุสลิมติดอาวุธอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัพวกเขาก็ยงัคง

วิจารณ์อย่างหนักถึงนโยบายต่อตา้นการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา ทั้งในอิรักและโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการด าเนินนโยบายทางการทหารในตะวนัออกกลาง แมก้ารวิจารณ์ขององค์กรมุสลิมสาย

กลางของทั้งสององคก์รอาจจะเป็นการเพิ่มหรือกระตุน้ให้กลุ่มมุสลิมสุดโต่งต่างๆ หรือกลุ่ม JI มี

ความแข็งกร้าวมากยิ่งข้ึน แต่ทว่าทั้งสององค์กรก็มีวิธีการท่ีจะจดัการกลุ่มมุสลิมท่ีใช้ความรุนแรง

ต่างๆ โดยใช้วิธีการในการอยู่ร่วมกนัมากกว่าการเผชิญหน้าโดยใช้ความรุนแรงโดยตรง (Abuza, 

2007; ฟารีดา ขจดัมาร, 2554) 

ในยคุระเบียบใหม่ องคก์รนดัห์ลาตุลอูลามากบัมูฮมัมะดิยะห์ ใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัในการ

ก าหนดความสัมพนัธ์กบัยุคระเบียบใหม่ ตน้ยุคระเบียบใหม่ นัดห์ลาตุลอูลามา ใช้แนวทางการ

เผชิญหนา้กบัระบอบการเมืองในลกัษณะท่ีไม่ไดต่้อตา้นระบอบเผด็จการแต่ค่อยๆ ตีตวัออกห่างจาก

การครอบง าของระบอบ กล่าวคือ นบัตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษท่ี 1970 นดัห์ลาตุลอูลามา เป็นฝ่ายท่ี

อยูต่รงขา้มรัฐบาลซูฮาร์โตมาโดยตลอด ท าใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเป็นสมาชิก นดัห์ลา

ตุล อูลามา บ่อยคร้ังถูกถอดออกจากต าแหน่ง ขณะท่ีกลุ่มมูฮมัมะดิยะห์ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมทางการ

เมืองมากข้ึนใน ค.ศ. 1971 ท าให้สมาชิกขององคก์รมีต าแหน่งเป็นทั้งเป็นผูน้ าในระดบัภูมิภาคและ

ระดบัทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างช่วงทศวรรษ 1990 สมาชิกจ านวนมากขององค์กรมูฮมัมะดิยะห์ 

กลายเป็นขา้ราชการของรัฐ (Mietzner, 2009) 

ช่วงต้นยุคระเบียบใหม่ ความสัมพนัธ์ของกลุ่มองค์กรศาสนาทั้ งสองไม่ค่อยดีนัก อัน

เน่ืองมาจากความแตกต่างระหวา่งระหวา่งองคก์ร นดัห์ลาตุลอูลามาและมูฮมัมะห์ดิยะห์ในเร่ืองของ

ค าสอนทางสังคม วฒันธรรม และการเขา้มามีส่วนร่วมในการเมือง นอกจากน้ีการท่ีผูน้ าของพรรค 

The Partai Persatuan Pembangunan หรือ PPP ท่ีส่วนใหญ่มีสมาชิกมุสลิมสมยัใหม่อยูเ่ป็นจ านวน



47 
 

มาก ยิ่งท าให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มมุสลิมสมยัใหม่และกลุ่มมุสลิมสายจารีตนิยมมากข้ึน 

หลงัจากท่ี นดัห์ลาตุล อูลามา ตอ้งถูกโดดเด่ียวจากการเมืองและเศรษฐกิจ มาแลว้ตั้งแต่ในช่วงของ

ทศวรรษท่ี 1970 ใน ค.ศ. 1984 นดัห์ลาตุล อูลามา ก็พฒันาความสัมพนัธ์กบัซูฮาร์โตและสนบัสนุน

หลกัการปัญจศีลเพื่อแสวงหาความร่วมมือและพฒันาสภาพทางสังคมของชาวมุสลิมเพื่อให้เกิด

ความยติุธรรมข้ึนไดใ้นสังคมอินโดนีเซีย (ฟารีดา ขจดัมาร, 2554) 

หลงัจาก ค.ศ. 1984 อบัดุลเราะห์มาน วาฮิดมีบทบาทในการวิจารณ์สมาคมปัญญาชนมุสลิม

แห่งอินโดนีเซีย (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia-ICMI) ท่ีก่อตั้งโดยกลุ่มมุสลิม

สมยัใหม่วา่ ท าใหเ้กิดการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายระหวา่งกลุ่มมุสลิมต่างๆ ช่วงเวลาดงักล่าว อบัดุล

เราะห์มาน พยายามสร้างพนัธมิตรกบักลุ่มการเมืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มชาตินิยม กลุ่มปัญญาชน 

กลุ่มนกัการเมือง พรรค Partai Demokrasi Indonesia/Indonesian Democratic Party หรือ PDI และ

ชนชั้นน าในฝ่ายกองทพั เพื่อท่ีจะต่อสู้กบักลุ่มมุสลิมสมยัใหม่ (Mietzner, 2009)  

การเขา้มาเป็นพนัธมิตรของ นดัห์ลาตุล อูลามา กบัระบอบ เป็นช่วงเวลาท่ีความสัมพนัธ์

ระหว่างซูฮาร์โตกบักลุ่มมุสลิมสมยัใหม่ต่างไม่ลงรอยกนั กล่าวคือ อามีน ราอิส ผูน้ าอาวุโสของมู

ฮมัมะดิยะห์และสมาชิกของกลุ่ม ICMI เร่ิมวพิากษว์จิารณ์รัฐบาลในช่วงทา้ย ค.ศ. 1996 ในประเด็น

ต่างๆ ทั้งประเด็นธุรกิจท่ีมีการครอบง าโดยตระกูลของซูฮาร์โตและความลม้เหลวของเขาในการ

วางแผนออกไปจากการเมือง แม ้นดัห์ลาตุล อูลามา และมูฮมัมะดิยะห์ จะไม่ลงรอยกนัในการเขา้มา

มีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ช่องวา่งระหว่างวฒันธรรมและหลกัการทางศาสนาขององคก์รทั้งสอง

ค่อยๆ เช่ือมกนัได ้เห็นไดจ้ากการท่ีองค์กรทั้งสองร่วมกนัต่อสู้ในประเด็นสังคมและศาสนา เช่น

ในช่วง ค.ศ. 1973 และ ค.ศ. 1978 ทั้งสองกลุ่มรวมตวักนัเพื่อต่อตา้นกฎหมายแต่งงานใหม่ ท่ีสภาท่ี

ปรึกษาประชาชนหรือ MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ก าหนดข้ึน น าไปสู่การทบทวน

การออกกฎหมายใหม่ดงักล่าว (ฟารีดา ขจดัมาร, 2554) 

 

2.4 ความเข้าใจผดิทีม่ีต่ออสิลาม 

 นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2548) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ความเขา้ใจผิดอยา่งใหญ่หลวงท่ีมีต่ออิสลามและ

มุสลิม ทั้งในประเทศไทยและในโลก มีอยูด่ว้ยกนั 2 ประการ คือ 
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2.4.1 ความเป็นเน้ือเดียวกันที่ไม่จริง (Monolithic) ซ่ึงนิธิไดแ้บ่งออกอีกเป็น 2 ประเด็น 

คือ 

1. ความเคล่ือนไหวทางการเมืองของอิสลาม คือ การใชค้วามรุนแรง และการเป็นศตัรูกบั

อิสราเอล สหรัฐอเมริกาหรือแมแ้ต่ท่ีเรียกวา่ ‚ความทนัสมยั‛ ทั้งหมด ความคิดน้ีถูกเสริมดว้ยสอง

อยา่ง ไดแ้ก่ ความเขา้ใจผดิวา่ศาสนาอิสลามถูกตีความอยา่งเดียวทั้งโลก และไม่อาจอยูร่่วมกบัอะไร

ท่ีมาจากโลกสมยัใหม่ไดเ้ลย ไม่วา่จะเป็นส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์หรือสิทธิมนุษยชน 

ในความเป็นจริงนับแต่ศาสนทูตมุฮมัหมดัเสียชีวิต หลกัศาสนาถูกตีความโดยกลุ่มต่างๆ 

อย่างไม่ลงรอยกนัตลอดมา จนเกิดสงครามและความขดัแยง้ในประวติัศาสตร์อิสลามหลายคร้ัง

หลายหน นอกจากน้ีโลกมุสลิมในยุคท่ีรุ่งเรืองได้รับเอาความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จากกรีกมาสืบต่อและส่งต่อให้ยุโรปมาดว้ยซ ้ า และถา้ถือวา่ความทนัสมยัส่วนหน่ึงมา

จากคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ อิสลามก็ไม่ไดต่้อตา้นสองส่ิงน้ี 

2. หลงัเหตุวินาศกรรม 11 กนัยายน พ.ศ. 2544 (เคร่ืองบินถล่มตึกเวิลด์เทรด) หรือท่ีเรียก

กนัเหตุการณ์ 9/11 มุสลิมทั้งโลกกลายเป็นนอ้งหรือลูกหลานของบินลาเดนไปหมด ซ่ึงในความเป็น

จริง บินลาเดน เป็นวีรบุรุษของมุสลิมจ านวนมากอยา่งแน่นอน แต่เขาไม่ใช่ค าตอบแก่สังคมมุสลิม

ในปัจจุบนั ส่ิงท่ีเขาท าสามารถดึงความสนใจต่อชาวโลกจนบดบงัการเคล่ือนไหวทางการเมืองของ

มุสลิมหมด มุสลิมทัว่ไปจึงรู้วา่น่ีไม่ใช่ค าตอบแก่ปัญหาท่ีเขาเผชิญอยู ่นิธิกล่าววา่ ‚ควรเขา้ใจดว้ยวา่ 

การใชค้วามรุนแรงเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมืองหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ

ในตะวนัออกกลาง(ซ่ึงตอ้งต่อตา้นยิวและอาหรับดว้ยกนัเอง) แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีไม่เก่ียวกบัอิสลาม 

เป็นการตอบสนองต่อสภาพการณ์ท่ีไม่มีทางออกทางการเมือง โดยท่ี นิธิ ตั้งค  าถามวา่ ‚ตอ้งคิดให้ดี

ว่าสะทอ้นภาคใตข้องไทยอย่างไร แต่ในขณะเดียวกนั ทุกกลุ่มต่างมีโครงสร้างทางการเมืองและ

สังคมท่ีชดัเจนทั้งนั้น และบางกลุ่มก็ลงมือปฏิบติัดงัท่ีกล่าวแลว้เพื่อแยง่ความชอบธรรมจากรัฐ‛ 

ศาสนาอิสลามแผ่ขยายไปทัว่โลก มีประชากรกวา่พนัลา้นคนและก าลงัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

ความหลากหลายของประชาชนจากจีน อุษาคเนย์ อินเดีย ปากีสถาน อฟักัน อิหร่าน อาหรับ 

เปอร์เซีย ตุรกี แอฟริกา คอเคเชียน และอีกมากในยุโรปตะวนัออก รวมไปถึงชาวต่างศาสนิกท่ีเขา้

รับอิสลามท่ีเป็นชาวผวิขาวในยโุรปตะวนัตก อเมริกา และแคนาดา ท่ีแผข่ยายไปไดก้วา้งขวางนั้นก็

เพราะอิสลามยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีไม่ขดักบัหลกัการ และความเขา้ใจมุสลิม
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จะตอ้งเขา้ใจในบริบทท่ีเป็นจริง ไม่ใช่จากคมัภีร์ศาสนาเพียงอย่างเดียว (เช่นเดียวกบัไม่อาจเขา้ใจ

คนไทยผา่นพระไตรปิฎกได)้ 

 

2.4.2 ลักษณะสถิตซ่ึงไม่จริง (Static) 

นิธิได้ช้ีให้เห็นว่าสังคมมุสลิมไม่เคยหยุดน่ิงตลอดมา มีพลวตัรภายในท่ีก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงเหมือนสังคมอ่ืนๆ พยายามตอบสนองความทา้ทายหลายรูปแบบ ไม่ใช่ยึดหลกัเดิม

(Fundamentalism) และความรุนแรงเพียงอยา่งเดียว 

โดยเฉพาะในทางการเมือง กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวโน้มเอียงไปทางรับการเข้าสู่อ านาจโดย

วถีิทางประชาธิปไตยมากข้ึน และหลายแห่ง เช่น ซูดาน ปาเลสไตน์ เป็นตน้ ก็ไดรั้ฐบาลมาจากการ

เลือกตั้ง แมว้า่ความรุนแรงยงัอาจเป็นแขนอีกขา้งหน่ึงของการด าเนินงานทางการเมืองของบางกลุ่ม 

แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีประกาศยกเลิกความรุนแรง หันเขา้หาการด าเนินการในการเมือง บางกลุ่มถึงกบั

ประณามความรุนแรงเลยก็มีให้ได้เห็นกัน หรือถ้าจะกล่าวอย่างกวา้งๆ แนวโน้มของอิสลาม

การเมือง (Political Islam) คือหนัมาสู่การต่อสู้ทางการเมืองในแนวเปิดมากข้ึนแต่การท่ีส่ือน าเสนอ

แต่ภาพของความรุนแรง ประกอบกบัความไม่สนใจโลกมุสลิมของสังคมไทย ท าให้มองไม่เห็น

พลวตัของสังคมมุสลิมซ่ึงก าลงัเกิดอยูต่่อหนา้สังคมไทยเวลาน้ี  

 

2.5 อสิลามกบัสันติภาพ 

2.5.1 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพ 

อิสลามเป็นศาสนาเก่าแก่และส าคญัศาสนาหน่ึงบนโลกใบน้ี ในเชิงของนิยามความหมาย 

‚อิสลาม‛ มาจากศพัท ์‚สะละมะ‛ หมายถึงเขา้ไปในสันติ หรือ ‚อสัลมั‛ หมายถึงยอมมอบนอ้มตวั

เพราะฉะนั้น อิสลาม จึงหมายถึง 1. สันติ 2. การยอมมอบตวัโดยนอบนอ้ม โดยนยัน้ี การแสวงสันติ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้ คือการยอมมอบตนโดยส้ินเชิงยงัพระประสงคข์องพระองค ์และการแสวงสันติกบั

มนุษยก์็มิไดห้มายถึงการไม่กระท าส่ิงใดบาดหมางใจหรือให้ร้ายต่อผูน้ั้น แต่หมายถึงการท าดีต่อผู ้

นั้นดว้ย (ดิเรก กุลสิริสวสัด์ิ, 2547) 
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แต่หลายปีท่ีผ่านมาได้มีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ของความรุนแรงให้กับ

อิสลาม และถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองเป็นขอ้อา้งส าหรับความรุนแรงท่ียืดเยื้อ ทั้งๆ ท่ีใน

ความเป็นจริงเม่ือยอ้นกลบัไปยงัธรรมนูญแก่นหลกัของอิสลามซ่ึงก็คือ อลักุรอานแลว้ จะเห็นวา่มี

คุณค่าของสันติภาพ ความยุติธรรม ความถูกตอ้งและความเท่าเทียมท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นอลักุรอาน 

นับตั้งแต่การใช้ค  าว่าสันติเป็นค าหลกัในการทกัทายในอิสลาม ด้วยค าว่า ‚ขอความสันติสุขจง

ประสบแด่ท่าน‛ ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่อิสลามไดใ้หค้วามส าคญักบัสันติภาพและคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์

เราจะทกัทายต่อกนัอย่างเท่าเทียม (Khanneh & Salameh, 2006) นอกจากนั้นชาวมุสลิมในบาง

ประเทศไดต้ั้งช่ือเมืองพวกเขาวา่ ‚ดารุสสลาม‛ หรือ ‚ดารุลอามาน‛ ซ่ึงหมายถึง บา้นแห่งความสงบ

สันติและปลอดภยั เช่น บรูไนดารุสสลาม ฟาฏอนีดารุสสลาม หรือช่ือของเมือง เช่น เคดาห์ดารุลอา

มาน เป็นตน้ (ศราวฒิุ อารีย,์ 2548) 

นอกจากนั้นค าว่าสันติยงัไดร้ะบุหลายคร้ังในอลักุรอาน อีกทั้งการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม

นั้นยงัได้ระบุในอลักุรอานซูเราะห์อลันะหฺล โองการท่ี 125 ว่า ‚จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระ

เจา้ของสูเจา้โดยสุขุม และการตกัเตือนท่ีดี และจงโตแ้ยง้พวกเขาดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่ แทจ้ริงพระเจา้ของ

พระองคแ์ละพระองคท์รงรู้ดียิง่ถึงบรรดาผูท่ี้อยูใ่นทางท่ีถูกตอ้ง‛ ซ่ึงจะเห็นวา่ให้มุสลิมเผยแพร่ดว้ย

ความรู้ ไม่ใช่การบงัคบั ขณะเดียวกนั ค าวา่ สันติ ยงัเป็นอีกหน่ึงพระนามท่ีใชเ้รียกอลัลอฮฺ วา่เป็นผู ้

ทรงสันติ  ดงัในอลักุรอ่าน ซูเราะห์อลัฮชัรฺ โองการท่ี 23 ท่ีระบุวา่ ‚พระองคคื์ออลัลอฮฺ ซ่ึงไม่มีพระ

เจา้อ่ืนใดอีกนอกจากพระองคผ์ูท้รงอ านาจสูงสุด ผูท้รงบริสุทธ์ิ ผูท้รงความศานติสุข ผูท้รงคุม้ครอง

การศรัทธา ผูท้รงปกปักรักษาความปลอดภยั ผูท้รงความยิง่ใหญ่ ภูมิใจมหาบริสุทธ์ิแด่อลัลอฮฺให้พน้

จากส่ิงท่ีพวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค‛์ (Khanneh & Salameh, 2006) 

ดิเรก กุลสิริสวสัด์ิ (2547) กล่าววา่ ‚สันติภาพตั้งอยูบ่นความเท่ียงธรรม การเสียสละท าให้

เกิดความรักและความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั สันติภาพจะตั้งอยูบ่นการเอารัดเอาเปรียบกนั

ไม่ได ้สันติภาพและภราดรภาพในอิสลาม จึงมาจากความเขา้ใจให้ลึกซ้ึงและการปฏิบติัโดยไม่เอา

หนา้ แต่ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งแทจ้ริง หลกัการท่ีกล่าวมาน้ี หมายถึงการอยูร่่วมกนัโดยผาสุก 

มีความเป็นธรรม มีจิตเมตตา มีความจริงใจและซ่ือตรงต่อกนัและกนั กฎหมายระหว่างประเทศก็

ตอ้งการเช่นน้ีเหมือนกนั จะหาหลกัการเช่นน้ีไดท่ี้ไหนนั้น มิตอ้งไปไกลมิตอ้งเสียเวลา อยูใ่กล้ๆ  ใน

หลกัธรรมค าสอนของอิสลามน่ีเอง‛ 
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2.5.2 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของนักคิดคนส าคัญ  

อิหม่ามหะซัน อัล-บันนา (ค.ศ. 1906 –1949) 

หะซัน อลั-บนันา (2547) ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งขบวนการภราดรภาพมุสลิมไดอ้ธิบายวา่ อิสลาม

ไดป้ระกาศชดัเจนถึงความสัมพนัธ์ทางชาติพนัธ์ุของมวลมนุษย ์‚มนุษยทุ์กคนมาจากอาดมั ไม่มีใคร

ท่ีประเสริฐกว่าใคร จะเป็นอาหรับกบัไม่ใช่อาหรับหรือคนขาวกบัคนด า นอกเสียจากดว้ยตราชั่ง

ของศีลธรรมความย  าเกรง‛ เหตุท่ีต้องแบ่งเป็นชาติพนัธ์ุและเผ่าพนัธ์ุต่างๆ นั้นเพียงเพื่อให้ได้

แลกเปล่ียนความสัมพนัธ์กนั มิใช่เพื่อให้มาขดัแยง้หรือห ่าหนักนั เกณฑ์ก าหนดวา่ใครดีกวา่ อยูบ่น

พื้นฐานของความย  าเกรง และการกระท าความดีท่ีส่งผลอนนัต์ให้กบับุคคลและสังคม และพระผู ้

เป็นเจา้ก็ทรงเป็นผูอ้ภิบาลของทุกคน พระองคไ์ดใ้ห้การดูแลไมตรีจิตน้ี และพระองคย์งัไดใ้ชบ้่าว

ทั้งหลายให้ยอมรับและพิทกัษ์รักษามนั รวมทั้งส านึกในสิทธิต่างๆ และด าเนินชีวิตในกรอบของ

ความเป็นไมตรีจิตระหวา่งมนุษย ์ 

 อลั-บันนา (2547) ยงัได้อธิบายอีกว่าอิสลามได้เชิดชูความหมายแห่งความเมตตา รัก 

เอ้ือเฟ้ือ และอารี ทั้งในแง่ทฤษฎีและวิถีปฏิบติั ดว้ยการปลูกฝ่ังความรู้สึกแห่งมนุษยธรรมท่ีดีท่ีสุด 

นัน่คือความปรารถนาดีต่อมนุษยท์ั้งหมด และปลุกจิตส านึกให้เห็นแก่ความสุขของผูอ่ื้นมากกว่า

ความสุขส่วนตน อีกทั้งยงัใชใ้ห้มีเมตตากรุณา แมก้ระทัง่กบัสัตว ์ดงัท่ีมีรายงานจากหะดิษ (วจนะ

ของท่านศาสนทูต) วา่ ‚ประตูสวรรคไ์ดเ้ปิดรับชายผูห้น่ึงท่ีตกัน ้ าให้สุนขัท่ีก าลงักระหายไดด่ื้ม และ

นรกก็อ้าแขนรับหญิงนางหน่ึงท่ีขงัแมวไวไ้ม่ยอมให้มนักินอาหาร‛ กระทัง่บรรดาเศาะฮาบะฮ 

(สหายของท่านศาสนทูต) ต่างก็แปลกใจจนตอ้งถามว่า มีผลบุญส าหรับการท าดีกบัสัตวด์ว้ยหรือ? 

ท่านศาสนทูตไดต้อบว่า ‚ใช่ ท าดีกบัทุกชีวิตท่ียงัมีหัวใจเตน้อยูน่ั้นมีผลบุญ‛ ประวติัศาสตร์ไดเ้ล่า

ให้เราฟังว่าสังคมมุสลิมทุกยุคสมยัไดพ้บกบัความสุขในยามท่ีความหมายต่างๆ เหล่าน้ีถูกท าให้มี

ข้ึนในชีวิตจริง เม่ือใดท่ีค าสอนแห่งอิสลามงอกเงย และบรรดาผูศ้รัทธาไดป้ฏิบติัและใช้มนัอย่าง

ถูกตอ้ง 

 อลั-บนันา (2547) กล่าววา่ อิสลามเป็นบทบญัญติัแห่งสันติภาพ และเป็นศาสนาแห่งความ

กรุณาโดยไม่ตอ้งสงสัย ไม่มีผูใ้ดท่ีเห็นขดัแยง้นอกจากผูท่ี้ไม่เขา้ใจบญัญติัของอิสลาม ผูท่ี้จงเกลียด

จงชงัระบบอิสลาม หรือผูท่ี้ด้ือร้ันไม่ยอมรับต่อหลกัฐานพยาน ช่ืออิสลามเองก็แตกแขนงออกมา

จากอกัขระเดียวกนักบัค าวา่ ‚สลาม‛ อนัหมายถึง ‚สันติ‛ บรรดาผูศ้รัทธาเองก็ไม่พบวา่มีช่ือใดอีก
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แลว้ท่ีดีกวา่ ‚มุสลิม‛ หมายถึง ผูน้บัถืออิสลามท่ีมีสันติหรือผูม้อบตน‛ อลั-บนันา (2547) ยงัไดก้ล่าว

ต่อวา่ ‚คงไม่มีบทบญัญติัในศาสนาใด หรือระบบสังคมไหนในโลกน้ีท่ีก าหนดให้สันติภาพเป็นบท

ฝึกฝนในภาคปฏิบติัและยงัไดก้ าหนดให้สันติภาพเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์และหลกัการทางศาสนา 

เฉกเช่นท่ีอิสลามไดก้ าหนดไวใ้นการท าฮจัยใ์ห้มุสลิมไดฝึ้กฝนความมีสันติ ทั้งน้ีผูใ้ดท่ีไดต้ั้งเจตนา

และเขา้สู่กระบวนการของการท าฮจัยแ์ลว้ นบัตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นการห้ามส าหรับเขาในการกระท า

ใดๆ อาทิ ตดัเล็บ โกนผม เด็ดใบไม้ ฆ่าสัตว์ตดัชีวิต ล่าสัตว์หรือกระท าการใดๆ ท่ีสร้างความ

เดือดร้อนหรือความไม่พอใจแก่คนอ่ืน ไม่ว่าดว้ยมือหรือล้ินของเขา เขาไม่อนุญาตให้โตต้อบใดๆ 

แมว้า่เขาจะประจนัหนา้กบัฆาตกรท่ีฆ่าบิดาผูบ้งัเกิดเกลา้ของเขาก็ตาม 

 ในขณะท่ีประเด็นอิสลามกับสงคราม อลั-บนันา (2547) ได้ให้ทศันะว่า กฎเกณฑ์หลัก

ประการหน่ึงท่ีอิสลามไดก้ าหนดไวส้ าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์คือ ความสงบสุข ความสันติ 

และความมัน่คง ในขณะเดียวกนัอิสลามเป็นศาสนาท่ีค านึงถึงความเป็นจริงและไม่เคยหลีกเล่ียงมนั 

ตราบใดท่ีโลกยงัมีกลุ่มของมนุษยท่ี์หลากหลายดว้ยอารมณ์ ความรู้สึกและความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุด

และตราบใดท่ีการแย่งชิงในการด ารงชีวิตเช่นน้ียงัอยู่ในจิตใจของมนุษยไ์ม่ว่าในระดบัปัจเจกชน

หรือสังคมก็ตาม แน่นอนท่ีสุดวา่จะตอ้งมีความขดัแยง้อนัน าไปสู่การปะทะกนัในบางคร้ัง ดว้ยเหตุ

น้ีสงครามจึงเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้และเป็นวิธีการท่ีน่ายกย่องหากสงครามมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ต่อตา้นผูรุ้กราน ยบัย ั้งความอธรรม พิทกัษ์สัจธรรมและยื่นมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูถู้กกดข่ี 

สงครามในลกัษณะเช่นน้ีถือเป็นคุณความดีประการหน่ึงท่ีสามารถสร้างความดีงาม ความประเสริฐ 

และความสูงส่งให้แก่มวลมนุษย ์แต่หากกระท าสงครามโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพินาศและ

หายนะบนพื้นโลก หรือกดข่ีข่มเหงผูอ่้อนแอ สงครามในลักษณะน้ีถือเป็นความเลวทรามท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความชัว่ร้ายและความหายนะกบัมวลมนุษยชาติ 

 อลั-บนันา (2547) ไดก้ล่าวโดยสรุปว่า แทจ้ริงแล้วอิสลามคือบทบญัญติัแรกท่ีสมบูรณ์

พร้อมเพื่อการปูทางและก่อก าเนิดสันติภาพสากล ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ในจ านวนนั้นก็คือ 

1. ‚เชิดชูความหมายแห่งไมตรีระหวา่งมนุษย ์และขจดัจิตวญิญาณของการแบ่งแยกชาติพนัธ์ุ‛ 

2. ‚การช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าความประเสริฐของสันติภาพ และการใหอ้ภยัซ่ึงกนั อีกทั้งการบงัคบั

ใหรั้กษาสัญญาและหา้มละเมิดเง่ือนไขขอ้ตกลง‛ 
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3. ‚ก าหนดกรอบความคิดของการสงครามอย่างรัดกุมท่ีสุด ห้ามการรุกรานไม่ว่าในรูปแบบ

ใด ดว้ยการกระจายความยุติธรรม ความเมตตาปราณี การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย

แมแ้ต่ในสงครามเอง‛ 

 

ซัยยิด กุฏุบ (ค.ศ. 1906-1966) 

คทัลียา รัตนวงศ์ (2550) กล่าวว่า สันติภาพ ของ ซยัยิด กุฏุบ นั้น หมายถึงหลกัการของ

ศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีความประสานกลมกลืนกนัระหว่างกฎธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของมนุษย ์และ

เป็นวิถีท่ีมีความสอดคลอ้งกนัโดยธรรมชาติ และระบบต่างๆ ของอิสลามท่ีอลัลอฮฺประทานลงมา

นั้น ก็เป็นระบบแบบแผนท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกนัอยา่งลงตวั มนุษยมี์หนา้ท่ีเพียงยอมจ านนต่อพระ

ผูเ้ป็นเจา้ และนอ้มรับเอาวิถีทางของพระองคม์าเป็นทางน าของชีวิต ส าหรับจุดยืนต่อธรรมชาตินั้น

มนุษย์จะต้องท าความเข้าใจ ค้นหาความจริงภายใต้ข้อจ ากัดของมนุษย์เอง และด าเนินชีวิตให้

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัวีถีของธรรมชาติ ซ่ึงซัยยิด กุฏุบเช่ือวา่ นัน่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสันติ หาก

เม่ือใดท่ีมนุษยอ์อกห่างจากวิถีของพระผูเ้ป็นเจา้ เท่ากบัว่ามนุษยก์ าลงัออกห่างจากสันติภาพดว้ย

เช่นกนั วิธีการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งเร่ิมตน้จากปัจเจกบุคคลแต่ละคน โดยมอบความ

ไวว้างใจต่อพระผูเ้ป็นเจา้ น าเอาทางน าอิสลามมาสู่ชีวิต ขจดัความขดัแยง้ท่ีมีอยูภ่ายใน เผยความรัก

และความเมตตาท่ีมีอยูใ่นจิตใจออกมาสู่มนุษยแ์ละสรรพส่ิงด าเนินชีวติตามวถีีอิสลามอยา่งเคร่งครัด 

เหล่าน้ีจะน าสันติภาพมาสู่จิตใจของบุคคลแต่ละคน แลว้สันติภาพในครอบครัว ชุมชน และสังคม

โลกก็จะเกิดข้ึน 

คทัลียา รัตนวงศ์ (2550) ยงัไดอ้ธิบายว่าส าหรับซยัยิด กุฏุบนั้น ถือวา่ชีวิตของมนุษยชาติ

เป็นดัง่เอกภาพท่ีถูกรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ชีวิตเป็นส่ิงท่ีกลมกลืนของร่างกายและจิตใจ เป็น

ส่วนผสมทางวตัถุและจิตใจซ่ึงสามารถพฒันาการไดถ้า้ชีวตินั้นไดรั้บการเอาใจใส่และช าระขดัเกลา 

ท่าทีของอิสลามโดยทัว่ไป ยืนยนัเอกภาพของมนุษยชาติทั้งมวล เอกภาพของศาสนาและบรรดาผู ้

ศรัทธาอิสลามถือวา่อิสลามคือศาสนาสุดทา้ย ซ่ึงยนืยนับรรดาค าสอนต่างๆ ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทาน

ลงมาแต่ก่อนๆ ดว้ยเหตุน้ี มุสลิมจึงมีความรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชาติ มุสลิมเป็นผูท่ี้จะก่อเกิด

สันติภาพบนแผ่นดิน เร่ิมจากภายในตวัพวกเขาเอง ในครอบครัว และในสังคม เป็นสันติภาพท่ีวาง

พื้นฐานอยู่บนการยอมรับในความเป็นหน่ึงและความมีอ านาจทุกอย่างของพระผูเ้ป็นเจา้ บนการ

จดัตั้งความยุติธรรม อิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาคและการบรรลุถึงความสมดุล และความ
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ร่วมมือกนัทางสังคม อิสลามไดป้ลูกฝังสันติภาพใหมี้ข้ึนในความส านึกของแต่ละคนเป็นอนัดบัแรก

ต่อจากนั้นก็ในครอบครัวของเขา ในชุมชนของเขา และสุดทา้ยก็ในความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติ 

อิสลามมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสันติภาพระหวา่งคนแต่ละคนกบัพระผูท้รงสร้างเขา ระหวา่ง

คนแต่ละคนกบัส านึกของเขา และระหวา่งเขากบัชุมชนของเขา สันติภาพสามารถสร้างข้ึนมาไดใ้น

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของกลุ่มต่างๆ ในความสัมพนัธ์ระหวา่งแต่ละคนกบัรัฐบาลของพวกเขา 

และในท่ีสุดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ ด้วยข้อก าหนดท่ีครอบคลุมทุกด้านของชีวิตน้ี

อิสลามวางรากฐานของสันติภาพไวอ้ย่างแน่นหนาในทุกๆ ระดบั ตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล จนถึง

ระดบัสังคมท่ีกวา้งขวางออกไป ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ระบอบของอิสลามตามแนวคิดของซยัยิด กุฏุบน้ีได้

วางพื้นฐานทั้งสันติภาพภายในของแต่ละบุคคลและไดว้างโครงสร้างทางสังคมท่ีป้องกนัการกดข่ี

กนัทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงถือไดว้่าเป็นการป้องกนัความรุนแรงเชิงโครงสร้างนัน่เอง 

ดงันั้นศาสนาอิสลาม ส าหรับซัยยิด กุฏุบแลว้ไม่ใช่เพียงศาสนาท่ีมีความหมายว่าสันติภาพเท่านั้น 

หากแต่วถีิทั้งหมดของอิสลามนั้นคือวถีิแห่งสันติภาพ ฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงมิไดเ้ป็นเพียงช่ือ และ

ค าทกัทายเท่านั้น แต่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงกุศโลบายหน่ึงท่ีจะท าให้มุสลิมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูกพนักบั

มุสลิมไดร้ะลึกไวเ้สมอวา่ ศาสนาอิสลามคือ ศาสนาแห่งสันติภาพ (กุฏุบ, 2527) 

 

 ชัยคฺยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ (ค.ศ. 1926 - ปัจจุบัน) 

แนวคิดของ ยูซุฟ อลั เกาะเราะฎอวียฺ มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของทั้งสองท่านขา้งตน้ 

ต่างกนัท่ีเกาะเราะฎอวยฺียงัมีชีวติอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุท่ีมุสลิมถูกตีตราวา่เป็นพวกหวัรุนแรง โดย

เกาะเราะฎอวียฺ (2549) ได้ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงบิดเบือนประการหน่ึงท่ีได้รับการประโคมข่าวอยู่เป็น

ประจ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ข่าวคราวท่ีเผยแพร่โดยซีกโลกตะวนัตก ท่ีมีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีภาพลกัษณ์

ของอิสลามดว้ยการกล่าวหาวา่เป็นศาสนาแห่งความรุนแรงและเป็นลทัธิท่ีเป็นบ่อเกิดของสงคราม 

อิสลามคือศาสนาท่ีเป็นศตัรูกบัสันติภาพ และค าสอนท่ีกระหายเลือด ส่ิงเดียวท่ีเป็นนิยมช่ืนชอบ

ของมุสลิมก็คือ การเข่นฆ่ามวลมนุษยแ์ละบีบบงัคบัประชาคมโลกให้เขา้รับนบัถืออิสลาม เกาะ

เราะฎอวยฺี ไดก้ล่าววา่ ‚ขอสาบานดว้ยพระนามแห่งอลัลอฮฺ การกล่าวหาดงักล่าวเป็นการกุเร่ืองท่ีไร้

แก่นสาร และถือเป็นการกล่าวเทจ็อนัชดัแจง้ต่อศาสนาอนับริสุทธ์ิน้ี‛ 
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เกาะเราะฎอวียฺ (2549) อธิบายวา่ มุสลิมมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งช้ีแจงวา่ แทจ้ริงแลว้อิสลาม

มีภาพลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัมายาคติท่ีมิจฉาชนบางกลุ่มไดจิ้นตนาการหรือสร้างภาพไว้

และขยายอคตินั้นใหแ้พร่หลายในประชาคมโลก อิสลามคือศาสนาท่ีใฝ่หาสันติภาพ มุ่งมัน่เชิญชวน

และถวิลหาสันติภาพตามท่ีไดป้รากฏในค าสอนบทบญัญติัและหลกัจริยธรรมอิสลาม อิสลามเป็น

ศาสนาท่ีต่อตา้นสงคราม และพยายามท่ีจะปิดกั้นมิให้สงครามปะทุข้ึนเท่าท่ีสามารถกระท าได ้ยาม

ใดท่ีเกิดสงคราม อิสลามพยายามดบัไฟแห่งสงครามมิให้ลุกลามใหญ่โตหรือก่อผลกระทบ และ

สร้างความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด‛ 

เกาะเราะฎอวยฺี (2549) อธิบายวา่ อีกประการหน่ึงท่ีเป็นส่ิงยนืยนัในความมุ่งมัน่ของอิสลาม

ต่อสันติภาพ คือ อิสลามไดบ้งัคบัแก่ชาวมุสลิมให้มีการหยุดสงครามและไม่อนุญาตให้มีการรบรา

ฆ่าฟันตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซ่ึงใชเ้วลา 1 ใน 3 ของปี มุสลิมไม่ไดรั้บอนุญาตให้กระท าสงคราม

ในช่วง 4 เดือนดงักล่าวท่ีเป็นท่ีรู้จกัในช่ือเดือนหะรอม(ตอ้งหา้ม) อนัไดแ้ก่ ซุลกิอฺดะห์ ซุลฮิจญะฮฺ มุ

ฮรัรอม และระยบั (3 เดือนติดต่อกนัและอีก 1 เดือนเวน้ช่วงต่างหาก) ซ่ึงอลัลอฮฺทรงด ารัสไวใ้นซู

เราะฮฺอลัมาอิดะฮฺ ความว่า ‚ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงอย่าให้เป็นท่ีอนุมติัซ่ีงบรรดาเคร่ืองหมายแห่ง

ศาสนาของอลัลอฮฺ และเดือนท่ีตอ้งหา้ม (มิใหท้  าการสู้รบและหลัง่เลือดกนั)‛ 

 

ชัยคฺอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (ค.ศ. 1950 – ปัจจุบัน) 

อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (2548) อธิการบดีและผูก่้อตั้ งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า 

สันติภาพในอิสลามมิใช่เป็นกระบวนทศัน์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตวั ชนชาติหรือ

ประเทศชาติใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นศาสนบญัญติัแห่งสากล เป็นระบบท่ีครอบคลุม เป็น

ธรรมนูญอนัอมตะท่ีควบคู่และสอดคลอ้งกบัผูค้นในพื้นโลก เหล่าศาสนทูตของอลัลอฮฺไดร่้วมกนั

ก่อร่างสร้างประภาคารแห่งสันติภาพและความสงบสุขบนโลกน้ีในทุกยคุทุกสมยั 

อิสมาอีลลุตฟี (2548) ไดอ้ธิบายวา่ในท่ีสุดสันติภาพก็ไดบ้งัเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ

ดว้ยสารแห่งมุฮมัหมดัผูเ้ป็นศาสนทูตคนสุดทา้ย ดงัท่ีท่านไดมี้วจนะไวค้วามวา่ ‚อุปมาการเป็นศา

สนทูตของฉันและศาสนทูตท่านอ่ืนๆ ในยุคก่อนหน้าฉัน ประหน่ึงชายคนหน่ึงท่ีสร้างบา้นอย่าง

สวยงามสมบูรณ์เพียงแต่ขาดอิฐอีกกอ้นหน่ึง ณ มุมหน่ึงของบา้นหลงันั้น ผูค้นทั้งหลายไดเ้ดินเวียน

รอบๆ บา้นหลงันั้นและตะลึงในความสวยงามของมนั‛ พร้อมกบักล่าววา่ ‚หากมีอิฐอีกกอ้นตรงน้ี 
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(ณ มุมท่ียงัขาดอยู่ แน่นอนบา้นหลงันั้นจะสวยงามโดยไม่มีท่ีติเลยทีเดียว) ฉันน่ีแหละคืออิฐกอ้น

นั้น และฉนัคือผูปิ้ดทา้ยบรรดาศาสนทูต‛ ดว้ยเหตุน้ี สารจากพระผูเ้ป็นเจา้จึงไดจ้บสมบูรณ์แลว้ การ

เป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮมัหมดั (ศอ็ลฯ) ไดท้  าให้อิสลามเป็นศาสนาท่ีครบถว้นและเป็นค าสอน

ท่ีสร้างสันติภาพอนัครอบคลุมและย ัง่ยืนให้กบัมวลมนุษยชาติ เพื่อการสร้างสันติให้ปวงมนุษยท์ั้ง

ในโลกน้ีและโลกหนา้อยา่งแทจ้ริง 

อิสมาอีลลุตฟี (2548) ช้ีให้เห็นถึงวตัถุประสงค์ส าคญัของศาสนบญัญติัในอิสลามคือ การ

ปกป้องรักษาปัจจยัห้าประการ นั่นคือ ศาสนา เกียรติศกัด์ิศรี สติปัญญา ทรัพยส์มบติั และชีวิต 

ดังนั้ นอิสลามจึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานหลัก อนัน าไปสู่การปกป้องปัจจัยทั้ งห้า

ประการดงักล่าวเพื่อการสร้างสันติภาพท่ีแทจ้ริง กฎท่ีวา่ไดป้รากฏในวจนะของท่านศาสนทูต ความ

ว่า ‚การป้องกันและขจดัภยัพิบติัหรือความหายนะ มีความส าคญัและตอ้งมาก่อนการแสวงหา

ผลประโยชน์‛ และกฎอีกขอ้หน่ึงซ่ึงปรากฏในวจนะของท่านศาสนทูตเช่นกนั ความวา่ ‚อย่าให้มี

การกระท าท่ีเป็นภยัต่อตวัเองและการกระท าท่ีเป็นภยัต่อผูอ่ื้น‛ การหลีกเล่ียงภยัและการไม่ก่อความ

เลวร้ายในชีวติของปัจเจกบุคคล สังคมส่วนรวม และในระดบัประชาคมระหวา่งประเทศจึงนบัเป็น

สันติภาพท่ีแทจ้ริง 

ในขณะท่ีประเด็นอิสลามกบัสงคราม อิสมาอีลลุตฟี (อา้งถึงในโรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต,้ 

2558: ออนไลน์) อธิบายวา่ ในสมยัของท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั  ท่านพยายามท่ีจะไม่ให้เกิดสงคราม

ระหวา่งมุสลิมกบัพี่นอ้งต่างศาสนิก แต่อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายศตัรูพยายามท าลายมุสลิมดว้ยวิธีการต่างๆ 

ท่านจ าเป็นท่ีจะตอ้งตดัสินใจต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาและแผน่ดิน แต่สงครามไม่ไดเ้กิดดว้ยการใช้

อารมณ์แต่อย่างใด ซ่ึงในอลั-กรุอานมีค าว่า ‚สันติ‛ 140 คร้ัง มีค าว่าสงครามเพียง 6 คร้ังเท่านั้น 

เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งการให้ทุกคนใช้สันติในการด ารงชีวิต และทุกคร้ังหลงัจากเกิดสงคราม 

ท่านศาสนทูตจะสร้างความปรองดองข้ึนทุกคร้ัง ใชก้ารพูดคุย การเจรจาเพื่อให้เกิดความรักใคร่ต่อ

กนั ถึงแมว้า่บางฝ่ายพยายามท่ีจะสร้างความเป็นศตัรูกบัอิสลามอยา่งถาวรก็ตาม สงครามในอิสลาม

ไม่ได้สร้างความเป็นศตัรูระหว่างมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อให้คนฆ่ากนั แต่เพื่อป้องกันรักษาความ

บริสุทธ์ิและความสะอาดของศาสนา โดยในสมยันั้น เกิดสงครามถึง 20 คร้ัง มีมุสลิมเสียชีวิต 220 

คน อีกฝ่ายเสียชีวิต 1,023 คน ตลอดระยะเวลา 23 ปีท่ีท่านศาสนทูตมุฮมัหมดัเป็นผูน้ าประชาชาติ

อิสลาม เห็นได้ชดัเจนว่าผูค้นท่ีเสียชีวิตมีจ านวนน้อยมาก ถึงแมจ้ะมีสงครามท่ียืดเยื้อกบัฝ่ายศตัรู

เป็นเวลานานก็ตาม 
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2.5.3 ห้าแนวทางอิสลามสู่สันติภาพ  

Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, และ Ayse S. Kadayifci (2001) ไดใ้ห้จ  ากดัความถึง 5 

แนวทางหลกัท่ีปรากฏในหลกัการอิสลามและท่ีไดรั้บการปฏิบติัมานบัตั้งแต่อดีตในสังคมมุสลิม 

โดยอธิบายบนฐานของแนวคิดทฤษฎีของตะวนัตกท่ีมีหลากแนวทางท่ีไปสู่สันติภาพ นบัตั้งแต่การ

ใช้กรอบอ านาจบงัคบั การใช้กรอบของกฎหมายเพื่อน ามาสู่ความยุติธรรม จนถึงการต่อสู้จาก

ภายในจิตใจ เช่นเดียวกบัมุสลิมท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายในการน าไปสู่ความสันติ ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย 

1. การเมืองเร่ืองอ านาจ: สันติภาพผ่านอ านาจเชิงบงัคบั (POWER POLITICS: PEACE 

THROUGH COERCIVE POWER) 

อิสลามมกัถูกใชเ้พื่อสร้างความชอบธรรมของอ านาจและรักษาระเบียบทางสังคม แนวทาง

อ านาจทางการเมืองน้ีมองว่าสันติภาพจะเกิดเม่ือปราศจากสงคราม ความจ าเป็นในการใช้วิถีทาง

การเมืองเกิดมาจากความไม่แน่นอนของเป้าหมายทางการเมืองและการข่มขู่จากศตัรูภายนอกท่ีมีอยู่

เสมอ ดงันั้นเม่ืออิสลามถูกใชด้ว้ยผูมี้อ  านาจภายใตก้รอบอ านาจอธิปไตยของรัฐหน่ึงๆ หากมีขอ้ทา้

ทายเกิดข้ึนก็จะเป็นการเหมารวมวา่เป็นภยัคุกคามต่ออิสลามดว้ยเช่นกนั การใชอ้  านาจทางการเมือง

เหล่าน้ีจึงถูกมองว่าเป็นการปกป้องอิสลามในอีกรูปแบบหน่ึง ภายใต้กรอบคิดเช่นน้ี หลักการ

ปกครองแบบอิสลามมกัจะกลายเป็นวิธีการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพตลอดจน

จดัการสังคมของแต่ละรัฐ 

2. ระเบียบโลก: สันติภาพผ่านอ านาจของกฎหมาย (WORLD ORDER: PEACE 

THROUGH THE POWER OF LAW)  

ต่างจากการใช้อ านาจทางการเมืองในแบบแรก แนวทางระเบียบโลกแบบอิสลามน้ีมองถึง

อิสลามในฐานะท่ีเป็นเร่ืองราวของจริยธรรม วิถีแห่งชีวิต ภายใตก้ฎระเบียบท่ีมีมนุษยธรรมและ

ยุติธรรม กรอบคิดเช่นน้ีเป็นการทา้ทายมุมมองท่ียึดติดกบัรัฐหรือชนเผ่า หากแต่มองอิสลามใน

ฐานะของกรอบคิดร่วมท่ีสามารถรักษาความเป็นดีอยูดี่ของประชาชาติอิสลามทั้งหมดได ้ดงันั้นแลว้ 

ในแง่น้ีสันติภาพเป็นเง่ือนไขของระเบียบต่างๆไม่ใช่เพียงการปราศจากสงครามเท่านั้นแต่จะตอ้งมี

คุณค่าหลักของอิสลาม เช่น ความยุติธรรม ศักด์ิศรีของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันทางวฒันธรรม
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ประกอบอยูด่ว้ย  หากวา่อยูใ่นสถานการณ์ท่ีคุณค่าเหล่าน้ีไม่ไดป้รากฏออกมาอาจจะมองวา่สังคมยงั

ไม่เป็นระเบียบ ไม่มัน่คง และไม่ใช่แนวทางอิสลาม 

3.  ก า รจัดก ารคว ามขัดแย้ง :  สัน ติภาพผ่ านพลังของการ ส่ือสาร  (CONFLICT 

RESOLUTION: PEACE THROUGH THE POWER OF COMMUNICATION) 

แนวทางอิสลามและวิถีปฏิบติัของบรรพชนมุสลิมไดใ้ช้วิธีการประนีประนอม การไกล่

เกล่ียและอนุญาโตตุลาการ เฉกเช่นเดียวกับวิธีการจดัการความขดัแยง้ตามทฤษฎีตะวนัตกใน

ปัจจุบนั แนวทางอิสลามต่อการจดัการความขดัแยง้น้ีเป็นแนวทางท่ีเน้นเปิดช่องทางการส่ือสาร 

ปรับเปล่ียนความขดัแยง้ใหเ้ขา้ท่ีเขา้ทางแลว้จึงฟ้ืนฟูความสามคัคีหรือความสมดุลทางสังคม วิธีการ

เหล่าน้ีจะช่วยสร้างแนวคิดสันติภาพและความยุติธรรมข้ึนมาใหม่ รวมไปถึงแนวคิดการชดเชยให้ผู ้

สูญเสีย การใส่ใจในประเด็นหนา้ตาหรือการยอมรับทางสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวมและการให้

อภยั 

4. สันติวิธี: สันติภาพผ่านพลงัของความตั้งใจ (NONVIOLENCE: PEACE THROUGH 

WILL POWER) 

อิสลามนั้นห้ามให้ปฏิบติัในเชิงรุกราน กดข่ีและอยุติธรรมแก่ผูอ่ื้น ดงันั้นแล้วแก่นของ

อิสลามจึงมีแนวคิดท่ีตา้นความรุนแรงหากแต่สนบัสนุนการใชส้ันติวิธี ไม่วา่จะเป็นการตา้นการกด

ข่ีดว้ยวถีิแห่งสันติ สนบัสนุนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ผา่นการเคล่ือนไหวทางสังคมและการฝึกฝน

อบรมสันติวธีิ เป็นตน้ ส าหรับแนวทางอิสลามแลว้มีเพียงความสัมพนัธ์ของเป้าหมายท่ียุติธรรมดว้ย

กบัวิธีการท่ียุติธรรมเท่านั้นท่ีจะสร้างความยุติธรรมท่ีชอบธรรม ตลอดจนรักษาสันติภาพและ

ศกัด์ิศรีของมนุษยเ์อาไวไ้ด ้

5. การแปรเปล่ียนความขดัแยง้: สันติภาพผ่านพลงัของความรัก (TRANSFORMATION: 

PEACE THROUGH THE POWER OF LOVE) 

วิธีการน้ีมองวา่สันติภาพเป็นเง่ือนไขของความสามคัคีจะสามารถรับรู้ผา่นการแปรเปล่ียน

จิตส านึกภายในของมนุษย ์ซ่ึงอิสลามมีแนวทางท่ีใหม้นุษยมี์การตรวจสอบตวัเอง การมีเสรีภาพจาก

ภายในตวัเองจะปรับเปล่ียนมนุษยไ์ปสู่สังคมวฒันธรรมเป็นบริบทและท่ีรองรับความตระหนกัของ
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มนุษย ์ฉะนั้นแล้วสันติภาพของสังคมจะเกิดได้โดยการท าความสะอาดจิตใจของแต่ละคนจาก

ภายในและความรักท่ียอมจ านนต่อพระเจา้ 

 

2.6 สันติวธีิและสันติวธีิในอสิลาม 

 2.6.1 แนวคิดเร่ืองสันติวิธี 

ไพศาล วิสาโล (2550) ไดอ้ธิบายถึงสันติวิธีว่า เป็นพลงัท่ีสามารถลดทอนอ านาจของผูมี้

อ  านาจไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งใชอ้าวธุ ใหมี้การเพิกถอน ยนิยอม เช่ือฟัง ปฏิเสธท่ีจะให้ความร่วมมือโดย

ไร้ความรุนแรง ซ่ึงความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีอยู่ตรงขา้มกบักระบวนการสันติวิธี โดยท่ีกระบวนการ

สันติวธีิจะน ามาสู่การเปล่ียนแปลง และผูค้นใชส้ันติวธีิดว้ยเหตุผลหรือแรงจูงใจต่างกนั เหตุผลหรือ

แรงจูงใจน้ีจะสัมพนัธ์กบัแนวคิดของสันติวธีิโดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายเป็นหลกั   

โคทม อารียา (2546) มองวา่สันติวิธี เป็นวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้วิธีหน่ึง การใชส้ันติ

วิธีมีเหตุผลส าคญัตรงท่ีเป็นวิธีการท่ีน่าจะมีการสูญเสียน้อยท่ีสุดทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ทั้ง

รูปธรรมและนามธรรม ผิดกบัการใชค้วามรุนแรง ซ่ึงทุกฝ่ายอา้งว่าเป็นวิธีการสุดทา้ย ซ่ึงบางกรณี

สามารถบรรลุผลในระยะสั้นเป็นรูปธรรมชดัเจน แต่หากความขดัแยง้ยงัคงด ารงอยูเ่พียงแค่ถูกกดไว ้

โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงในระยะยาวยอ่มมีอยู ่ส่วนในทางนามธรรม เช่น ความเขา้ใจอนัดีความ

สามคัคีปรองดอง นั้นยอ่มเกิดข้ึนไดย้ากดว้ยวถีิแห่งความรุนแรง  

 แต่ขณะเดียวกนั ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2557) เห็นวา่ การใชส้ันติวิธีสู้กบัอ านาจรัฐบางคร้ัง

ก็มีความเส่ียง ทั้งจากกฎหมายของรัฐและจากความรุนแรนท่ีอาจเกิดข้ึน เพราะไม่ไดห้มายความว่า 

เม่ือฝ่ายหน่ึงใช้สันติวิธีแลว้ฝ่ายท่ีตนต่อสู้ดว้ยจะไม่ใชค้วามรุนแรง ดว้ยเหตุน้ีทุกคนท่ีกา้วออกมา

ต่อสู้ดว้ยสันติวิธีตอ้งไดรั้บรู้จากแกนน าว่าก าลงัเส่ียงกบัอะไรและท าไปเพื่ออะไร ในแง่น้ีพวกเขา

ควรตอ้งเห็นรูปร่างหน้าตาของอนาคตท่ีเป็นไปได้จริง เพื่อประกอบการตดัสินใจว่าจะสู้หรือไม่ 

และอยา่งไรดว้ย คนท่ีตดัสินใจใชส้ันติวธีิ เลือกใชว้ธีิน้ีดว้ยเหตุผลหลากหลายส่วนใหญ่ก็เพราะเห็น

วา่วธีิการน้ีมีพลงั แต่ท่ีส าคญัคือความเช่ือของคนท่ีต่อสู้ดว้ยวิธีน้ีวา่อนาคตท่ีตนมุ่งสร้างนั้นสวยงาม 

เติบโตข้ึนบนแผ่นดินแห่งมิตรไมตรี ไม่ใช่ความเป็นศตัรูท่ีตอ้งประหัตประหารกนัให้ส้ินไป ส่วน 

Gene Sharp (1990) นกัทฤษฎีสันติวธีิคนส าคญัของโลกย  ้าวา่ ‚สันติวธีิ คือการตอ้งท าอะไรบางอยา่ง 

ไม่ใช่งอมืองอเทา้ไม่ท าส่ิงใด‛ และไดเ้น้นว่าสันติวิธีนั้นเป็นแนวทางท่ีคนเราจะปฏิเสธการยอม
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จ านน และเห็นว่าแนวทางการต่อสู้นั้นเป็นส่ิงจ าเป็น สันติวิธีจึงไม่ใช่แนวทางท่ีพยายามหลีกหนี

หรือปฏิเสธความขดัแยง้ หากแต่เป็นแนวทางหนึงในการตอบสนองต่อปัญหาดว้ยการปฏิบติัท่ีจะ

เกิดผลโดยปราศจากการใชอ้าวธุและก าลงั 

 แม้ว่าความรุนแรงจะดูเหมือนว่าเป็นวิธีการท่ีถูกใช้ในการแก้ไขความขัดแยง้ได้อย่าง

รวดเร็วกวา่ในบางคร้ัง การใชส้ันติวิธีมกัจะเป็นแนวทางท่ียากกวา่และจ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม

และอดทนอดกลั้นในการใชแ้นวทางน้ี สันติวิธีนบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะท างานตรงขา้มกบัวงจร

ของความรุนแรง ทั้งยงัเปิดพื้นท่ีท่ีเป็นไปไดส้ าหรับการสนทนาโดยปราศจากการใช้ก าลงั และยงั

เป็นวิธีการท่ีใช้ต่อตา้นบนฐานความเช่ือในความเคารพในชีวิตของมนุษยชาติและไม่ปิดกั้นพื้นท่ี

ส าหรับการท าความเขา้ใจตนเองและสร้างสันติจากภายในดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งของการใชส้ันติวิธีท่ี

เห็นชัด คือ แนวทางของคานธี และ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง นั่นเอง รูปแบบของสันติวิธีอาจมีได้

หลากหลายแบบ เช่น การประทว้งอยา่งสันติ การไม่ให้ความร่วมมือ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งอยา่งสันติ 

เป็นตน้ เหล่าน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะของอารยะขดัขืนในมิติต่างๆ (Weber & Burrowes, 1991) 

ท่ีส าคญัขบวนการท่ีใช้แนวทางสันติวิธีจะสามารถระดมมวลชนได้มากกว่าขบวนการติดอาวุธ

เพราะขบวนการติดอาวธุมีสมาชิกไม่มากและขาดความหลากหลาย (สเตฟาน และเชนโนเวธ, 2558) 

 

2.6.2 แนวคิดสันติวิธีในอิสลาม 

แนวทางของศาสนาอิสลามตามบทบญัญติัในอลักุรอาน ได้ระบุให้มีการตกัเตือนและ

เผยแพร่ศาสนาดว้ยการปรึกษาหารือ และการพูดคุยสานเสวนาดว้ยค าพูดท่ีดี เช่นท่ีระบุวา่  

“...และกิจการของพวกเขามกีารปรึกษาหารือกันระหว่างพวกเขา” (อชัชูรอ โองการท่ี 38) 

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนท่ีดี และจงโต้แย้ง
พวกเขาด้วยส่ิงท่ีดีกว่า แท้จริงพระเจ้าของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดีย่ิงถึงบรรดาผู้ ท่ีอยู่
ในทางท่ีถกูต้อง” (อนั-นะห์ลฺ โองการท่ี 125) 

“และพวกเจ้าอย่าโต้เถียงกับพวกอะฮ์ลุลกิตาบ (ชาวคริสต์และชาวยิว) เว้นแต่ด้วยวิธีท่ี
ดีกว่า นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขา...” (อลั-อนักะบูต โองการท่ี 46) 
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ในอลักุรอานยงัไดร้ะบุอยา่งชดัเจนถึงการจดัการความขดัแยง้ นบัตั้งแต่การใช้วิธีการไกล่

เกล่ียและการประนีประนอมกนัดว้ยความยติุธรรมในขณะท่ีมีขอ้พิพาทระหวา่งสองฝ่าย เช่น ท่ีระบุ

วา่ 

“และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างท้ัง
สองฝ่าย หากฝ่ายหน่ึงในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหน่ึง พวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายท่ีละเมิด
จนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮฺ ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับ (สู่พระบัญชา
ของอัลลอฮฺ) แล้ว พวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างท้ังสองฝ่ายด้วยความยุติธรรม และ

พวกเจ้าจงให้ความเท่ียงธรรม(แก่ท้ังสองฝ่าย) เถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่บรรดาผู้ให้
ความเท่ียงธรรม /แท้จริงบรรดาผู้ ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องท้ังสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด หวังว่า
พวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” (อลั-หุํุรอต โองการท่ี 9-10) 

“ไม่มีความดีใดๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา นอกจากผู้ ท่ีใช้ให้ท าทานหรือ
ให้ท าส่ิงท่ีดีงาม นอกจากผู้ ท่ีใช้ให้ท างานหรือให้ท าส่ิงท่ีดีงาม หรือให้ประนีประนอม
ระหว่างผู้คนเท่านั้น และผู้ใดกระท าดังกล่าวเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแล้ว 
เราจะให้แก่เขาซ่ึงรางวลัอันใหญ่หลวง” (อนั-นิสาอ ์โองการท่ี 114) 

นอกจากนั้นแลว้ในอลักุรอานยงัไดร้ะบุถึงกระบวนการใชค้นกลางหรือฝ่ายท่ีสามเพื่อช่วย

ในการตดัสินกรณีเกิดความขดัแยง้ ในกรณีน้ีผูต้ดัสินจะตอ้งตดัสินดว้ยความยุติธรรมแก่คู่ขดัแยง้ 

และตอ้งรับฟังค าใหก้ารจากพยานทั้งสองฝ่าย เช่น ท่ีระบุวา่  

“แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใช้พวกเจา้ให้มอบคืนบรรดาของฝากแก่เจา้ของของมนั และเม่ือพวก

เจ้าตดัสินระหว่างผูค้น พวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม แท้จริงอลัลอฮฺทรง

แนะน าพวกเจา้ดว้ยส่ิงซ่ึงดีจริง ๆ แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงไดย้ินและไดเ้ห็น”(อนั-นิสาอ ์

โองการท่ี 58) 

“และหากพวกเจา้หวัน่เกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสอง ก็จงส่งผูต้ดัสินคนหน่ึงจาก

ครอบครัวของฝ่ายชาย และผู ้ตัดสินอีกคนหน่ึงจากครอบครัวฝ่ ายหญิง หากทั้ งสอง 

ปรารถนาให้มีการประนีประนอมกนัแล้ว อลัลอฮฺก็จะทรงให้ความส าเร็จในระหว่างทั้ง

สอง...” (อนั-นิสาอ ์โองการท่ี 35) 
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 “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยดีเพื่ออลัลอฮฺ เป็นพยานดว้ยความเท่ียงธรรม

และจงอยา่ให้การเกลียดชงัพวกหน่ึงพวกใด ท าให้พวกเจา้ไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มนั

เป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรงยิ่งกว่า และพึงย  าเกรง อลัลอฮ์เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้น เป็นผู ้

ทรงรอบรู้อยา่งละเอียดในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท ากนั” (อลั-มาอิดะฮฺ โองการท่ี 8) 

ท่านศาสนทูตมุฮัมหมัดนับได้ว่า เ ป็นผู ้ท่ี ใช้วิ ธีการจัดการความขัดแย้งด้วยการ

ประนีประนอมเจรจาพูดคุยท่ีดีเยี่ยมคนหน่ึง นบัตั้งแต่ก่อนท่ีท่านจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสนทูตจาก

พระผูเ้ป็นเจา้ ท่านเคยเขา้ไปมีส่วนในการสังเกตการณ์กรณีความขดัแยง้ของกลุ่มชนอาหรับใน

ช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงมีวิธีการจดัการความขดัแยง้เดิมอยู ่เช่น กรณีการตั้งกรรมการตดัสินขอ้พิพาท 

ท่ีเร่ิมหลงัจากสงครามฮรับฺ เป็นการร่วมสัตยาบนัจากหลายๆ เผา่ในมกักะฮฺ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่

จะมีการคุม้ครอง ปกป้องสิทธิ และให้ความยุติธรรมกบัทุกฝ่าย ในกรณีพ่อคา้ชาวเยเมนท่ีก าลงัจะ

ถูกโกง กระทัง่ชาวมกักะฮฺท่ีไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ก็ร่วมกนัไกล่เกล่ียและน าไปสู่การตกลงตั้งกรรมการ

ตดัสินขอ้พิพาทและจะไม่ละเมิดสิทธิซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงมุฮมัหมดัก่อนท่ีจะเป็นศาสทูตก็เขา้ร่วมดว้ย

เช่นกนั วิธีการน้ีก็ยงัประยุกตใ์ช้ต่อไปหลงัจากอิสลามเขา้มา จนกระทัง่ภายหลงัจากท่ีมุฮมัหมดัถูก

แต่งตั้งจากพระผูเ้ป็นเจา้ให้เป็นศาสนทูตของพระองค ์ท่านไดก้ล่าวถึงการจดัการความขดัแยง้ดว้ย

วิธีการน้ีว่าเป็นการงานท่ีท่านรักท่ีสุดก่อนอิสลาม และหากชาวอาหรับมกักะฮฺจะท าการสาบาน

เช่นน้ีอีก ในช่วงหลงัอิสลามไดเ้ขา้มาแลว้ ท่านก็ยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมดว้ย (Monjur, 2011) 

อีกกรณีท่ีเห็นถึงความหลกัแหลมของท่านศาสนทูต คือก่อนหน้าท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งให้

เป็นศาสนทูต ซ่ึงตอนนั้นท่านอายุ 35 ปี ท่านไดแ้กปั้ญหากรณีขอ้พิพาทการวางหินด าในกะอฺบะฮฺ

ระหวา่งเผา่ต่างๆ วา่เผา่ใดควรจะเป็นผูท่ี้จะสามารถน าหินด าไปวาง โดยท่านศาสนทูตแนะน าให้ใช้

วิธีการน าผา้ปูลงกบัพื้น แลว้ท่านก็ยกหินด าวางลงบนกลางผา้ผืนนั้นและให้ทุกเผา่จบัท่ีชายผา้และ

ยกพร้อมกนั  แลว้ท่านก็เป็นคนยกหินด าข้ึนวางท่ีกะอฺบะฮฺเอง และการตดัสินไดส้ร้างความพอใจ

ใหก้บัทุกเผา่หรือทุกฝ่าย ในคร้ังน้ีท่านจึงใชบ้ทบาทการเป็นผูไ้กล่เกล่ียตดัสินระหวา่งคู่ขดัแยง้ บน

ฐานของความเป็นกลางและยงัคงรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายนัน่เอง (อบัดุลลอฮฺ  อิบนุ 

อบัดิรเราะฮม์าน อลัคอ็รอาน, ม.ป.ป.;  Monjur, 2011) 

 หลงัจากอายุ 40 ปี เม่ือท่านไดรั้บโองการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของพระผูเ้ป็นเจา้และเร่ิม

เผยแพร่อิสลาม บรรดาชาวมกักะฮฺท่ีต่อตา้นใช้ทุกวิธีในการห้ามและกดข่ีมุสลิมใหม่ ตลอดจน

ขดัขวางการท างานของท่าน แต่ดว้ยจ านวนของมุสลิมท่ีเพิ่มข้ึนจึงท าให้ชาวกุร็อยซฺเร่ิมหนัมาใชก้าร
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ต่อรองกบัท่านศาสนทูตให้หยุดการเผยแพร่ ทว่าท่านศาสนทูตยงัคงใช้ความอดทน ยืนหยดัใน

อุดมการณ์ หลีกเล่ียงความรุนแรง และเผยแพร่อิสลามต่อไป เม่ือจ านวนมุสลิมขยายเพิ่มข้ึนท่านศา

สนทูตตอ้งกลายเป็นผูน้ าของกลุ่มไปดว้ยโดยปริยาย เม่ือท่านอพยพไปยงัเมืองมาดีนะห์ท่านก็ได้

ช่วยแกไ้ขขอ้พิพาทระหวา่งสองตระกูลใหญ่ท่ีขดัแยง้กนัและทั้งสองตระกูลก็ตอบรับอิสลาม ในคร้ัง

น้ีถือว่าท่านศาสนทูตได้ใช้บทบาทของการเป็นคนกลางในการแก้ไขความขดัแยง้ของทั้งสอง

ตระกูล (อบัดุลลอฮฺ  อิบนุ อบัดิรเราะฮม์าน อลัคอ็รอาน, ม.ป.ป.,  Monjur, 2011) 

 ภายหลงัจากท่ีได้อพยพสู่มาดีนะห์แล้ว ท่านศาสนทูตได้สร้างความปลอดภยัและความ

มัน่คงข้ึนแก่เมืองมาดีนะห์ ท่านใช้วิธีการท าขอ้ตกลงกบัชาวยิวเพื่อสร้างความร่วมมือและการอยู่

ร่วมกนั และร่าง ‚กฎบตัรมาดีนะห์‛  ข้ึน ซ่ึงถือวา่เป็นกฎบตัรแรกท่ีเกิดในประวติัศาสตร์โลก โดยมี

เน้ือหาในการใหส้ถานะทางสังคมท่ีเท่าเทียมแก่ชาวยวิและมีเสรีภาพในการปฏิบติัตามศาสนาแต่อยู่

ภายใตก้รอบกฎหมายอิสลาม คร้ังน้ีท่านศาสนทูตไดใ้ชบ้ทบาททางการทูตและมีขอ้ตกลงกนัข้ึนมา  

(นะญีบอะบาดี, 2552; Monjur, 2011) 

 จากตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ท่านศาสนทูตไดใ้ชว้ธีิการจดัการความขดัแยง้ท่ี

มีลักษณะไม่ตายตัวข้ึนอยู่กับแต่ละกรณี แต่หลักการส าคัญคือสันติวิธี อย่างการพูดคุยเจรจา 

ประนีประนอมไกล่เกล่ีย และช่วยในการตดัสินขอ้พิพาทในฐานะของผูน้ าทั้งในทางศาสนาและทาง

การเมือง นอกจากนั้นในวจนะของท่านศาสนทูตยงัสอดแทรกความส าคญัของวิธีการเหล่าน้ีอยูด่ว้ย

เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น  

อะบีฮุรอยเราะฮฺ รายงานวา่ ท่านศาสนทูตมุฮมัหมดั กล่าวว่า : “ทุกๆ อวัยวะของมนุษย์ มี

การท าซอดาเกาะฮฺ(การบริจาคทาน)ในทุกๆ วันดวงอาทิตย์โผล่ขึน้มา การท่ีท่านได้ประนีประนอม
ระหว่างสองคนด้วยความเป็นธรรม กเ็ป็นซอดาเกาะฮฺ...ค าพูดจาท่ีดีกเ็ป็นซอดาเกาะฮฺ ทุกๆ ย่างก้าว
ท่ีท่านเดินไปละหมาด ก็เป็นการซอดาเกาะฮฺและการท่ีท่านขจัดส่ิงท่ีเป็นอันตรายออกจากถนน
หนทาง กเ็ป็นการซอดาเกาะฮฺ” (บนัทึกโดยบุคอรีย ์อา้งถึงใน อซัซุบยัดีย์, 2558 และมุสลิม อา้งถึง

ใน อลัมุนซิรี, 2558) 
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2.7 ตัวอย่างพรรคการเมืองมุสลมิทีย่ดึแนวทางอสิลามการเมืองในต่างประเทศ 

2.7.1 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศยุโรป 

ในประเทศยโุรปซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีประชากรมุสลิมเป็นชนกลุ่มนอ้ย มีการเคล่ือนไหวของ

กลุ่มมุสลิมเพื่อเรียกร้องสิทธิท่ีมุสลิมพึงไดรั้บ เช่น ในการสร้างมสัยิด การละหมาด หรือการคลุม

ฮิญาบ ในหลายประเทศการแสดงออกทางการเมืองของตวัแทนมุสลิมจะเขา้ร่วมกบัพรรคการเมือง

ฝ่ายซ้าย ทั้งน้ีในบางประเทศไดมี้การพฒันาจนสามารถก่อตั้งเป็นพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายหลกั

เพื่อช่วยเหลือและเรียกร้องในเชิงนโยบายในระดบับน แก่มุสลิมท่ีเป็นกลุ่มเล็กๆ ในประเทศ ท่ี

ปรากฏให้เห็นในขอ้มูล คือ พรรคฟ้ืนฟูและสหภาพแห่งสเปน (The Party for the Renaissance and 

Union of Spain (PRUNE)) ในประเทศสเปน (France, 2011) พรรคอิสลามฟินน์ (the Finnish 

Islamic Party - Suomen islamilainen puolue) ในประเทศฟินแลนด ์ 

 พรรคฟ้ืนฟูและสหภาพแห่งสเปน (The Party for the Renaissance and Union of Spain 

(PRUNE)) ในประเทศสเปน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในเมืองแกรนาดา้ และขยายตวัแทนในอีกสองเมือง โดย

มุสตาฟา บคัคชั แอล อมัราน่ี (Mustafá Bakkach El Aamrani) จดทะเบียนตามกฎหมายเม่ือปี 2009 

ซ่ึงมีแนวคิดหลักของพรรคอยู่บนความเป็นอิสลาม หากแต่ไม่ใช่เป็นพรรคอิสลาม ท่ีเน้นเพียง

มุสลิมในประเทศเท่านั้น หากแต่จะเป็นเสียงให้กบัชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มในประเทศ (Euro-Islam, 

2010; France 24, 2011)  

พรรคอิสลามฟินน์ในประเทศฟินแลนด ์ตั้งข้ึนเม่ือเดือนกนัยายน 2007 แมไ้ดล้งทะเบียนใน

ฐานะกลุ่มทางการเมือง แต่ก าลงัพยายามด้วยเป้าหมายของการเป็นพรรคการเมืองท่ีได้รับการ

ลงทะเบียนต่อไป ผูก่้อตั้งคืออดีตสายลบัท่ีเปล่ียนเขา้รับนบัถือศาสนาอิสลาม นโยบายของพรรคอยู่

ภายใตส้โลแกน ‚การปฏิวติัสีเขียว‛ ซ่ึงเนน้ใหเ้กิดสังคมฟินน์ท่ีมีสุขภาพท่ีดีข้ึนและมีความปลอดภยั

ข้ึนบนฐานของความเป็นอิสลาม ประกอบไปดว้ย 1) ส่งเสริมการพฒันาครอบครัวและบุคคลให้มี

จิตส านึกสาธารณะในการรักษาธรรมชาติ 2) ส่งเสริมสิทธิในการศึกษาของเด็ก เพิ่มทุนการศึกษา 

อนุญาตใหเ้ด็กปฏิบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑศ์าสนา เช่น การอนุญาตให้ยกเวน้วิชาดนตรีแลว้แทนท่ี

ดว้ยการอ่านกุรอ่านให้เด็ก ในวิชาว่ายน ้ าควรมีขอ้ยกเวน้ให้เด็กมุสลิมท่ีไม่สามารถแสดงร่างกาย

ปะปนหญิงชายได ้เป็นตน้ 3) ส่งเสริมการจ ากดัและจดัระเบียบการขายแอลกอฮอล์ 4) ส่งเสริมการ

พฒันาระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ 5) มีนโยบายต่างประเทศท่ีเป็นของตวัเอง ไม่ยึดติด
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กับอียูหรือนาโต้รวมถึงไม่เข้า ร่วมในกองก าลังนานาชาติในปฏิบัติการระหว่างประเทศ 

ขณะเดียวกนัก็ปรับความสัมพนัธ์กบัรัสเซีย   

6)  ส่งเสริมการให้สิทธิของมุสลิมในการประกอบศาสนกิจ ในเร่ืองอาหารฮาลาล การแต่ง

การ การละหมาด การไปมสัยิด การแต่งงานมากกว่าหน่ึงคน การเปิดโรงเรียนสอนศาสนาและ

มสัยิด 7) ส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัผูอ้พยพ 8) ส่งเสริมระบบการธนาคารท่ี

ปราศจากดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นระบบการธนาคารของอิสลาม 9) ส่งเสริมการจา้งงานและเพิ่มงาน เพื่อ

แกปั้ญหาการวา่งงาน 10) ส่งเสริมการพฒันาท่ียงัคงรักษาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม 11) เพิ่มการบริการ

และการช่วยเหลือทางสังคม ไม่วา่จะเป็นการจา้งงานและความมัน่คงทางสังคม 12) ส่งเสริมสิทธิใน

การมีท่ีอยู่อาศยัของทุกคน เพิ่มแนวทางเพื่อสนับสนุนการเป็นเจา้ของท่ีดินและท่ีอยู่อาศยั 13) 

พฒันาเศรษฐกิจโดยเน้นการเพิ่มรัฐวิสาหกิจและบริษทัของรัฐ ตลอดจนใช้ระบบภาษีและการ

ธนาคารแบบอิสลาม และ 14) ส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งตนเอง พฒันาผลิตผลภายในประเทศและ

พืชผลทางเลือก ขณะเดียวกนัสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่ออาหารของ

ประเทศ (The Finnish Islamic Party, 2013) 

 

2.7.2 พรรคการเมืองมุสลิมในอินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียถือเป็นประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงการปรากฏของ

ความเคล่ือนไหวอิสลามการเมืองในประเทศน้ีย่อมมีให้เห็นอย่างแน่นอน การเคล่ือนไหวของ

องคก์รมุสลิมในมิติทางการเมืองมีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1920 และปี ค.ศ. 1930 หากแต่เร่ิมปรากฏให้

เห็นเป็นรูปเป็นร่างภายหลงัจากท่ีอินโดนีเซียเป็นอิสระจากการปกครองของเนเธอร์แลนด์ ในช่วง

การก่อตั้ งประเทศภายใต้การน าของซูการ์โน (1945-1967) และซูฮาร์โต (1967-1998) แม้จะมี

หลกัปัญจศีลท่ีมีแก่นของความเป็นอิสลามท่ีเช่ือในพระเจา้องคเ์ดียว แต่ในส่วนขอ้อ่ืนๆ กลบัเนน้ใน

ส่วนของชาตินิยมมากกวา่ ในช่วงดงักล่าวน้ีอิสลามจึงไดรั้บการสนบัสนุนให้มีพื้นท่ีภายใตก้รอบ

ของศาสนาแต่ไม่ใช่อุดมการณ์ทางการเมือง แต่ในช่วงปี ค.ศ. 1997 อินโดนีเซียไดมี้การเปิดพื้นท่ีให้

มีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึนภายใตก้รอบคิดการจดัระเบียบใหม่ (Orde Baru หรือ New Order) 

ซ่ึงรวมไปถึงการอนุญาตให้มีการจดัตั้งพรรคการเมืองใหม่ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก ในจ านวนพรรค

เหล่าน้ีมี 42 พรรคท่ีถูกก่อตั้งข้ึนบนฐานของสัญญะหรืออุดมการณ์อิสลาม ต่อมามีเพียง 20 พรรคท่ี

ผ่านเง่ือนไขและเขา้สู่การเลือกตั้งเม่ือหมดยุคของซูฮาร์โตในปี ค.ศ. 1999 (Carnegie , 2008; 
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Woischnik, and Müller, 2013) แต่ทว่ามีเพียง 5 พรรคหลกัท่ีมีบทบาทท่ีเห็นไดค้่อนขา้งชดัเจน 

พรรคเหล่าน้ี 4 พรรค ไดร้วมเขา้อยูใ่นการรวม 6 พรรคในช่วงประธานาธิบดียูโดโยโนเป็นพรรค

รัฐบาล รวมไปถึงอีก 1 พรรค  ท่ีอยูภ่ายใตก้ารรวมพรรคของประธานาธิบดีวโิดโด  

พรรคแรกถือว่าเป็นพรรคการเมืองแนวทางอิสลามท่ีดูเหมือนว่าจะประสบผลส าเร็จท่ีสุด

ในอินโดนีเซียด้วยกับการมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด นั่นก็คือพรรคยุติธรรมมั่งคง (Prosperous 

Justice Party (the Partai Keadilan Sejahtera—PKS)) ซ่ึงเป็นพรรคท่ีก่อตั้งโดยปัญญาชนจากกลุ่ม

เคล่ือนไหวในการเผยแพร่ศาสนา (the Tarbiyah missionary movement) นอกจากการด าเนินงาน

ภายใตก้รอบพรรคการเมืองแลว้ พรรคน้ียงัสนบัสนุนการท างานของเยาวชนในการให้การศึกษา

เหล่าอนาคตนกัการเมืองรวมไปถึงการสนบัสนุนในการพฒันาตนเองของเหล่าเยาวชน สมาชิกของ

พรรคจะตอ้งเขา้สู่การอบรมซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองราวเก่ียวกบัประเด็นทางการเมืองและการเลือกตั้ง

เท่านั้น แต่รวมถึงการขดัเกลาจิตใจและการสอนการอ่านอลั-กุรอานดว้ย ในช่วงหลงัๆ พรรคเร่ิมมี

การสนับสนุนแนวทางท่ีเป็นกลางมากข้ึน โดยท่ีเน้นในเร่ืองคุณค่าต่างๆ เป็นหลัก เช่น ความ

ซ่ือสัตย์และความยุติธรรม รวมไปถึงการต่อสู้กับการคอร์รัปชั่น การค้าประเวณีและยาเสพติด 

เป้าหมายหลกัของพรรคก็เพื่อท่ีจะสร้างสรรคส์ังคมอิสลามบนฐานของกฎหมายชารีอะหฺโดยวิถีทาง

ประชาธิปไตย  

พรรคท่ีสองคือ พรรคอาณัติแห่งชาติ (National Mandate Party (Partai Amanat Nasional--

PAN)) เป็นอีกพรรคการเมืองอิสลามท่ีมีแนวคิดคลา้ยคลึงกบัพรรค PKS ท่ีมีฐานมาจากการท างาน

ขององค์กรมุสลิมมาก่อนแลว้พฒันาเป็นพรรคการเมือง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัพรรคน้ีดูเหมือนว่า

จะเนน้การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติดา้นคุณค่าทางประชาธิปไตย เช่นในเร่ืองของความอดทนอด

กลั้น และการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ เป็นตน้   

พรรคสหพฒันาการ (United Development Party (The Partai Persatuan Pembangunan-- 

PPP)) จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1973 โดยค าสั่งศาลของรัฐ ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงภายใตพ้รรคของซู

ฮาร์โต ในช่วงปี ค.ศ. 1990 ด้วยการเติบโตของกระแสอิสลามในสังคมอินโดนีเซีย ท าให้พรรค

สามารถดึงเสียงไดส่้วนหน่ึง โดยเฉพาะจากชนชั้นกลางของประเทศ พรรคน้ียงัพยายามท่ีจะสร้าง

ความแตกต่างของพรรคให้มีจุดเด่นข้ึนมาจากพรรคการเมืองแนวทางอิสลามอ่ืนๆ โดยความ

พยายามในการแสดงจุดยืนการสนบัสนุนกฎหมายชารีอะหฺอยา่งแข็งขนั อยา่งไรก็ตามบทบาทของ

พรรคก็ค่อยๆ ลดบทบาทลงในช่วงหลงั  
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พรรคการต่ืนตวัแห่งชาติ (National Awakening Party (The Partai Kebangkitan Bangsa --

PKB)) ซ่ึงเป็นพรรคท่ีตั้งข้ึนบนฐานคิดของการปฏิบติัทางศาสนาของชาวชวาท่ีเนน้ความเก่ียวขอ้ง

กบัอูลามาอฺ(ผูรู้้) ผูส้นบัสนุนพรรคส่วนใหญ่จะอยูใ่นแถบชนบทของเขตชวาตะวนัออก พรรคน้ีจะ

เน้นสนับสนุนบทบาทของอิสลามให้สามารถประยุกต์ใช้ในหลากมิติแต่อาจไม่ถึงขั้นจดัตั้งรัฐ

อิสลาม อยา่งไรก็ดีในช่วงหลงั บทบาทของพรรคน้ีก็เร่ิมถอยตวัลง กระทัง่ล่าสุดไดก้ลายเป็นพรรค

เดียวท่ีร่วมกบัพรรครัฐบาลท่ีชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2014  

พรรคสุดทา้ยท่ีมีบทบาทคือ พรรคจนัทร์เส้ียวดวงดาว (The Crescent Star Party (Partai 

Bulan Bintang — PBB)) ซ่ึงมีฐานมาจากพรรคมาสยูมิ (Masyumi Party) ท่ีถูกยุบไปในช่วง

ประธานาธิบดีซูการ์โน แต่หลงัจากนั้นก็ไดก่้อตั้งกลุ่ม the Crescent Star Family (Keluarga Bulan 

Bintang) ข้ึน เพื่อด าเนินการในการเรียกร้องการใชก้ฎหมายชารีอะหฺและการเรียนการสอนอิสลาม

ในอินโดนีเซีย ในช่วง ปี ค.ศ. 1970 ไดจ้ดัตั้งพรรคมุสลิมอินโดนีเซีย (Muslim Party of Indonesia 

(Partai Muslimin Indonesia — Parmusi)) ข้ึน แต่ในปี 1973 พรรคไดถู้กบงัคบัให้รวมกบัพรรค

แนวทางอิสลามอ่ืนๆ เขา้ไปในพรรค PPP ภายหลงัจากท่ีซูฮาร์โตลงจากอ านาจ ผูส้นบัสนุนเดิมใน

กลุ่มน้ีก็ตดัสินใจตั้งพรรคใหม่เป็นพรรค PBB ข้ึนมา 

นอกจากบทบาทของพรรคเหล่าน้ี ในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ก็มีการเลือกตั้งผูว้า่ราชการ

ท่ีเป็นมุสลิม พร้อมทั้ งประยุกต์ใช้กฎหมายชารีอะห์ในพื้นท่ีภายหลังจากท่ีมีการลงนามใน

กระบวนการสันติภาพยติุความขดัแยง้ระหวา่งขบวนการอาเจะห์เสรีและรัฐบาลอินโดนีเซีย 

 แมว้่าในสังคมอินโดนีเซียโดยรวมจะปรากฏกระแสของอิสลามนิยมข้ึนมา หากแต่พรรค

การเมืองมุสลิมแนวทางอิสลามเหล่าน้ีกลบัไม่ประสบความส าเร็จในการเรียกร้องกฎหมายท่ีเน้น

ความเป็นอิสลามดงัท่ีตอ้งการได ้ในแง่หน่ึงแลว้อาจตีความไดว้า่เป็นเพราะบทบาทเฉพาะกลุ่มอาจ

ไม่สามารถเขา้ถึงความคิดทางการเมืองของคนส่วนใหญ่ได ้นอกจากนั้นแลว้พรรคเซคิวล่าร์อ่ืนๆ ก็

เปิดพื้นท่ีในการให้ศาสนาเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน เช่น พรรค the Democratic 

Party (PD) หรือพรรค The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) ก็ไดเ้พิ่มมิติทาง

ศาสนาและคุณธรรมเขา้ไปพร้อมๆ กบัการด าเนินแนวทางชาตินิยม และพรรคเหล่าน้ียงัมีแนว

ทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีความชดัเจนกวา่ ประกอบกบัแนวทางหาเสียงท่ีปรากฏต่อ

ส่ือต่างๆ ได้มากกว่า แน่นอนว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งคะแนน



68 
 

เลือกตั้ง ในบริบทเช่นน้ีจึงเป็นขอ้ทา้ทายส าคญัของอิสลามการเมืองในอินโดนีเซียท่ีจะตอ้งแสดงจุด

ท่ีเด่นและศกัยภาพใหม้ากข้ึน 

 อย่างไรก็ดี การเคล่ือนไหวนอกเหนือจากระบบพรรคแล้ว ก็ยงัมีการเคล่ือนไหวของ 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ซ่ึงมีเป้าหมายท่ีตอ้งการจดัตั้งรัฐอิสลามอยา่งเต็มรูปแบบ หากแต่

ปฏิเสธแนวทางท่ีรุนแรงและใช้แนวทางการเผยแพร่หลักการอิสลามเป็นหลัก สภาอูลามา

อินโดนีเซีย (Indonesian Ulema Council (Majelis UlamaIndonesia-- MUI)) ก็เป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ี

มีบทบาทในการเคล่ือนไหวอิสลามนิยมในอินโดนีเซีย (Woischnik, Jan and Müller, Philipp, 2013)  

 

2.7.3 พรรคการเมืองมุสลิมในมาเลเซีย 

อิสลามการเมืองในมาเลเซียนั้นถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการเมืองหลกัของ

ประเทศไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายคา้น แม้ว่าจะมีพรรคท่ีใช้ช่ือว่าเป็นพรรคเน้น

แนวทางอิสลามอยา่งปาส (Pan-Malaysian Islamic Party (PAS)) ท่ีเร่ิมการน าอิสลามเขา้สู่มิติทาง

การเมือง ก็ท  าให้อีกพรรคหลกัอยา่งอมัโน (United Malays National Organisation (UMNO)) ซ่ึงมี

แนวคิดชาตินิยมมาเลยก์็ตอ้งหนัมาใชอิ้สลามในการเดินเกมส์การเมืองดว้ยเช่นกนั  

 การเลือกตั้งคร้ังแรกหลังจากมาเลเซียเป็นอิสระเม่ือปี ค.ศ. 1959 พรรคปาสชนะการ

เลือกตั้งในสองรัฐและเร่ิมไดรั้บเสียงประมาณคร่ึงหน่ึงของเสียงโหวต อิสลามมีบทบาทในส่วน

เล็กๆ เน่ืองจากชาตินิยมและการศึกษามาเลย ์ตลอดจนระบบของรัฐเองก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั

ในเวลานั้น แมว้า่ต่อมาไม่นานปาสจะสูญเสียฐานเสียงไปบา้ง แต่ 30-50 % ของเสียงโหวตนั้นเป็น

ของพรรคปาสได้ จนในปี ค.ศ. 1969 เสียงก็ลดลงและได้รับเสียงโหวตกลบัมาอีกคร้ังในปี ค.ศ. 

1999 อย่างไรก็ดีแมว้่าพรรคปาสจะเป็นส่วนหน่ึงในรัฐบาลผสม แต่แนวทางอิสลามท่ีเร่ิมได้รับ

ความนิยมจากผลโหวตท าให้พรรคอมัโนเองก็ต้องหันมาให้ความส าคญัต่อประเด็นความเป็น

อิสลามด้วยเช่นกนั เช่น การประกาศนโยบายทางวฒันธรรมแบบใหม่ท่ีให้อิสลามเป็นศูนยก์ลาง 

และการเพิ่มส านกักิจการศาสนาท่ีอยูภ่ายใตส้ านกันายกรัฐมนตรีข้ึนมา เป็นตน้  

ในช่วงตน้ของปี ค.ศ. 1980 ทั้งอมัโนและปาสกลายเป็นพรรคท่ีเน้นแนวทางอิสลาม ดร.

มหาเธร์ โมฮมัหมดั ไดรั้บต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี ค.ศ. 1981 และน าอนัวาร์ อิบราฮีมเขา้มาสู่

พรรคในปี ค.ศ. 1982 ทั้งสองร่วมกนัเสนอนโยบายเช่น การเพิ่มคุณค่าแบบอิสลามเขา้ไปสู่การ
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บริหารและการสร้างความสมดุลระหวา่งการพฒันาทางวตัถุและจิตใจ นอกจากนั้นยงัสร้างองคก์ร

ส าคญัๆ เช่น มหาวทิยาลยัอิสลามนานาชาติและธนาคารอิสลาม เป็นตน้ 

 ในช่วงตน้วกิฤติเศรษฐกิจเอเชียในปี ค.ศ. 1997 ก็น าไปสู่การตั้งค  าถามต่อการปกครองของ

อมัโน ท่ีมีเร่ืองของการคอร์รัปชัน่ ความอยุติธรรมและการขาดระบบประชาธิปไตย จนน าไปสู่การ

เคล่ือนไหวเพื่อปฏิรูปซ่ึงปาสได้เข้าไปมีส่วนร่วม การเมืองได้ด าเนินเร่ือยไปจนกระทัง่อมัโน

พยายามหาฐานเสียงใหม่ดว้ยการน าเสนอการใชก้ฎหมายอิสลามเตม็รูปแบบ  

ในปี ค.ศ. 2001 มหาเธร์ไดป้ระกาศให้มาเลเซียเป็นรัฐอิสลามหรือเน้นแนวทางอิสลามใน

การบริหารประเทศ จนเกิดการต่อตา้นจากฝ่ายท่ีไม่ใช่มุสลิม ส่วนปาสตอบสนองต่อบริบทเช่นน้ี

ดว้ยกบัความพยายามในการสร้างรัฐอิสลามสายกลางท่ีจะรวมเอาประเด็นของผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิมให้เขา้

มามีส่วนในการด าเนินงานทางการเมืองของพรรค (Funston, 2006)  

Islam Hadhari (อารยอิสลาม) เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นช่วงการเลือกตั้งทัว่ไปของมาเลเซีย

ในปี 2004 ซ่ึงเป็นการเน้นแนวคิดอิสลามแบบกา้วหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ในการ

ต่อสู้เพื่อให้ความหมายระหว่างพรรคอมัโน กบั พรรคปาส พรรคแนวทางอิสลามมาเลเซีย และ 

ABIM องคก์รเยาวชนมุสลิมมาเลเซีย ทั้งน้ีการต่อสู้น้ีเป็นการแข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจท่ีชอบ

ธรรมภายใตก้รอบรัฐชาติสมยัใหม่ รูปแบบของการให้ความหมายถึงอิสลามแบบกา้วหนา้ก็มีความ

หลากหลายจนน าไปสู่ความขดัแยง้ในประเด็นรูปแบบของรัฐชาติท่ีควรเป็น รวมไปถึงแนวคิด

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมือง และรัฐธรรมนูญ ในแง่หน่ึงแลว้การเพิ่มความตอ้งการให้ไดม้าซ่ึง

รัฐอิสลามก็หมายถึงการปฏิเสธรัฐชาติสมยัใหม่และแนวคิดลกัษณะน้ีก็ก่อตวัมาจากองคก์รและการ

เคล่ือนไหวท่ีมีอยู ่นบัตั้งแต่กลุ่มเคล่ือนไหว Dakwah ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1970 สารของอิสลามแบบ

กา้วหน้าไดเ้ร่ิมกระจายออกไปและปรับเปล่ียนรูปแบบและประเด็นตามบริบท การใช้อิสลามใน

วาทกรรมการเมืองมาเลเซียเพื่อตอบสนองต่อการตั้งพรรคการเมืองแนวทางอิสลามอย่างปาส 

ตลอดจนการต่อสู้เพื่อปรับใหเ้ป็นสังคมอิสลามกา้วหนา้ การตอบสนองต่อชุดความคิดของโลกดา้น

คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงเพื่อสร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมมุสลิมตวัอยา่ง ถือเป็นการแสดง

ใหเ้ห็นถึงบทบาทของอิสลามต่อบริบททางการเมืองของมาเลเซีย (Chong, 2006) 

ในยุคของนายกรัฐมนตรี อบัดุลลาห์ บาดาวี ท่ีมีการประกาศใชน้โยบาย Islam Hadhari 

หรือพฒันาสังคมสู่ความเป็นอารยธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัศาสนาอิสลาม ให้เป็นหลกัการปกครองของ
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รัฐบาลมาเลเซีย อยา่งไรก็ดีนโยบายดงักล่าวเป็นกลไกของบทลงโทษและการบงัคบัใชอ้  านาจอยา่ง

ผดิๆ กบัคนท่ีไม่ใช่มุสลิมท่ีไม่เคร่งครัด จนท าใหก้ระแสความนิยมลดลงอยา่งน่าตกใจ ประกอบกบั

ความขดัแยง้ภายในรัฐบาลเองท าใหบ้าดาวยีอมยกเลิกนโยบายดงักล่าวทิ้งไปในปี 2008 

การเลือกตั้งทัว่ไปในเดือนพฤษภาคม 2013 พรรครัฐบาลมาเลเซียท่ีไดท่ี้นัง่ 88 จาก 133 ท่ี

นัง่ แรงสนบัสนุนส าคญัของรัฐบาลมาจากกลุ่มมุสลิมอนุรักษ์นิยมท่ีก่อตวัข้ึนอย่างรวดเร็วตลอด

ทศวรรษท่ีผา่นมา ในทางหน่ึงคนเหล่าน้ีโจมตีรัฐบาลนาจิบวา่บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไม่เคร่งครัดท า

ให้เกิดการดูหม่ินลอ้เลียนศาสนาอิสลามอยู่บ่อยคร้ัง อีกทางหน่ึงพวกเขาเห็นว่าพรรครัฐบาลเป็น

ตวัแทนพียงกลุ่มเดียวท่ีจะท าใหพ้วกเขาสร้างชุมชนมุสลิมท่ีมีเอกภาพข้ึนมาได ้

นโยบายต่างๆ ของพรรครัฐบาลอมัโนและพรรคร่วมรัฐบาล (Barisan Nationnal) ในช่วง

เวลาปัจจุบนัโน้มเอียงไปยงัการให้ความส าคญักบัชาวมาเลยมุ์สลิมมากกว่ากลุ่มคนชาติพนัธ์ุและ

ศาสนาอ่ืนๆ ขณะท่ีฝ่ายคา้นอย่างพรรคปาสกลบัเป็นพรรคท่ีหันมาเน้นนโยบายความหลากหลาย

ทางชาติพนัธ์และศาสนาและผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรมแทน พูดอีกแง่หน่ึงพรรคอมัโน

ของนาจิบท่ีมีตน้ก าเนินมาจากการปฏิเสธการเมืองอุดมการณ์ศาสนา กลายเป็นตวัแทนของอิสลามท่ี

เขม้ขน้ ขณะท่ีพรรคปาสท่ีมีรากฐานการเมืองอุดมการณ์อิสลามอย่างชดัเจนกลบักลายเป็นเพียง

ตวัแทนอิสลามสายกลาง 

ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ท าใหเ้ห็นถึงความความยอ้นแยง้ท่ีเด่นชดัของการเมืองมาเลเซีย

ในปัจจุบนั และท่ีส าคญัอิสลามการเมืองไดก้ลายเป็นแรงผลกัดันท่ีส าคญัอยา่งยิ่งยวดต่อการเมือง

มาเลเซีย ทั้งในแง่จ านวนมวลชนหรือเครือข่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ (ภาคิน 

นิมมานนรวงศ,์ 2556) 

 

2.7.4 พรรคการเมืองมุสลิมในตุรกี  

 ตุรกีถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีการเคล่ือนไหวของอิสลามการเมืองท่ีชัดเจนและประสบ

ความส าเร็จท่ีสุดในบรรดาหลายประเทศท่ีไดป้รับใช้แนวทางน้ี แมว้า่ตุรกีจะมีประชากรส่วนใหญ่

เป็นมุสลิม แต่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงประเทศให้กลายเป็นสาธารณรัฐตุรกีท่ีมีแนวคิดทาง

การเมืองเป็นแบบเซคิวล่าร์ ท าให้ช่องทางการแสดงออกทางการเมืองแบบอิสลามถูกปิดกั้น พื้นท่ี

สาธารณะถูกห้ามในการด าเนินตามวิถีอิสลาม เช่น การคลุมฮิญาบของสตรีถูกห้ามในท่ีสาธารณะ 

การอาซานถูกหา้มไม่ใหใ้ชภ้าษาอาหรับ การศึกษาศาสนาถูกจ ากดั เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ท าให้
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ความพยายามในการน าประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลามแทบจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได ้กระทัง่มี

ความพยายามคร้ังแรกของพรรคสวสัดิการ/จดัระเบียบชาติ (MNP - the National Order Party) ของ

อดีตนายกรัฐมนตรีแอรบาคานในปี ค.ศ. 1970 ดว้ยความคิดของอิสลามนิยมท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ซาอิด นุรซี ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนการจัดตั้ งรัฐอิสลามด้วยการประกาศใช้ชารีอะหฺ หรือ

กฎหมายอิสลาม  แต่พรรคถูกยบุลง  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 ก็ไดก่้อตั้งพรรคใหม่คือ พรรค National Salvation  หรือ MSP โดยได้

ท่ีนัง่ในสภาถึงร้อยละ 11 ในการเลือกตั้งปี 1973 ก่อนจะถูกยุบพรรคอีกคร้ังภายหลงัการรัฐประหาร

ปี 1980 ในปี 1987 นายนจัมุดดีน แอรบาคาน ร่วมกบันายอาลี เติร์กเมน และนายอะเหม็ด เท็ค 

ร่วมกนัก่อตั้ง ‚พรรคสวสัดิการ‛ (Welfare Party) หรือ RP พรรคสวสัดิการไดค้ะแนนเสียงมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่การเลือกตั้งปี 1991 จนไดค้รองเสียงส่วนใหญ่ในสภาไดใ้นปี 1995 และนาย

นจัมุดดีน แอรบาคาน ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกจากสายอิสลามนิยม แต่ก็ถูกทหารก่อ

รัฐประหารยึดอ านาจไปในปี ค.ศ.1997 เพราะความเร่งรีบของรัฐบาลอิสลามนิยมในการพยายาม

เปล่ียนประเทศตุรกีไปสู่แนวทางอิสลามจากท่ีกลายเป็นประเทศเซคคิวล่าร์นับตั้ งแต่ก่อตั้ ง

สาธารณรัฐตุรกี จึงท าให้ได้รับการต่อต้านจนน าสู่การปฏิวติัรัฐบาลในสมยันั้น โดยท่ีคร้ังนั้ น

บางส่วนมองวา่เป็นการปฏิวติัแบบหลงัสมยัใหม่ท่ีไม่ไดใ้ช้ก าลงัทหารแต่เป็นการกดดนัให้ลงจาก

ต าแหน่ง ดว้ยกบัความกงัวลว่าการปกครองของพรรคแนวทางอิสลามจะกระทบต่อหลกัการเคมา

ลิสตแ์ละเซคคิวล่าร์ของประเทศ (Zurcher, 2004) 

ต่อมาความพยายามของฝ่ายท่ีเน้นแนวทางอิสลามก็กลบัมามีความหวงัอีกคร้ัง หลงัจาก

ประชาชนชาวตุรกีผดิหวงักบัการบริหารงานของพรรคท่ีมีแนวทางเดียวกบัเคมาล อตาเติร์ก ซ่ึงเนน้

ความเป็นชาตินิยม ดว้ยประสบการณ์ความลม้เหลวในคร้ังท่ีผา่นมา ท าให้การเคล่ือนไหวอิสลามใน

คร้ังน้ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นตะวนัตกและความเป็นอิสลามท่ีมีคุณค่าหรือแก่นความ

เขา้ใจร่วมกนัอยูใ่นประเด็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และประชาสังคม ดงันั้นวาทกรรมเหล่าน้ี

จึงถูกน ามาผนวกกบัความเป็นอิสลาม พรรคยุติธรรมและการพฒันา (Justice and Development 

Party หรือ AK Party) ท่ีไดป้ระยุกตใ์ช้แนวทางน้ีไดช้นะการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2002 และจดัตั้ งรัฐบาล โดยมีนายอบัดุลลอฮ์ กุล ด ารงนายกรัฐมนตรีสายศาสนาคนท่ีสองใน

ประวติัศาสตร์ ต่อมาในปีค.ศ. 2003 นายเรจิบ ทายยิบ แอรโดอาน หัวหน้าพรรคเอเคพี ก็ไดด้ ารง



72 
 

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายอบัดุลลอฮ์ กุล ซ่ึงได้รับการไวว้างใจจากประชาชนตุรกีให้

บริหารประเทศต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

การจดัตั้งแมว้่าจะไม่มีการปรับใช้แนวทางอิสลามอย่างเห็นชัดในช่วงแรก เช่นเดียวกบั

พรรคอิสลามนิยมในหลายประเทศ หากแต่สมาชิกพรรคก็มีความเป็นอิสลามนิยมในตวัเอง เช่น 

อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแอรโดอาน ท่ีส าเร็จการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม อดีต

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ดาวุด โอลูว ์ท่ีเป็นนกัวิชาการแนวคิด

อิสลามนิยม  เป็นตน้ ขณะเดียวกนัก็ไม่ไดป้ระกาศอย่างชดัเจนในการใช้แนวทางอิสลามในการ

บริหารประเทศ เพียงแต่อาศัยกรอบของสิทธิภายใต้สังคมประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจในท่ีสาธารณะได ้(Jenkins, 2012; White: 

2011; Çınar&Duran, 2008)  

ภายใต ้‚ชุดนโนยาบการปฏิรูปประชาธิปไตย‛ (Democracy reform package) ของประเทศ 

ท่ีประกอบไปดว้ยการขยายเสรีภาพในการแสดงออก การยกเลิกการลงโทษดว้ยการประหาร การ

ริเร่ิมสิทธิในการพิจารณาคดีใหม่ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการละเมิดดว้ยค าตดัสินของศาล การอนุญาตให้มี

การเรียนการสอนและการออกอากาศท่ีใชภ้าษาเคิร์ดได ้เป็นตน้ ฉะนั้น ภายใตก้รอบเดียวกนัน้ีเอง 

ฮิญาบไดรั้บการอนุญาตอีกคร้ัง มหาวิทยาลยัอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนดา้นอิสลามไดอ้ย่าง

เสรี ทั้งน้ียงัรวมไปถึงอตัลกัษณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เพียงความเป็นอิสลามเท่านั้นท่ีเป็นท่ีอนุญาตในการ

แสดงออก ขณะเดียวกันด้วยความต่างของความเป็นอิสลามท่ีมีอยู่ในตุรกี ท าให้การน าเสนอ

อุดมการณ์อิสลามตุรกีใหเ้กิดในประเทศ จึงยงัคงอยูบ่นความเป็นพหุนิยมนัน่เอง (Cizre, 2008)  

พรรคการเมืองอิสลามนิยมในตุรกีนบัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของโลกมุสลิม ท่ีไม่ใชค้วามรุนแรง

ในการทวงคืนอ านาจในโลกสมยัใหม่ แต่อดทนและยอมรับวา่วถีิการเลือกตั้งคือหนทางในการคืนสู่

อ านาจ แล้วค่อยๆ ลดบทบาทของทหารในทางการเมือง รวมไปถึงการออกกฎหมายท่ีสามารถ

ป้องกันการก่อรัฐประหารในอนาคต อีกทั้ งย ังได้พัฒนาประเทศท่ีเดินอยู่บนหนทางแห่ง

ประชาธิปไตย โดยเนน้การพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นยุโรป เพื่อแสวงหาการยอมรับ

จากสังคมโลก ในแง่หน่ึง รัฐบาลชุดน้ีไดพ้ฒันาประเทศ ด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคและการ

คมนาคมพื้นฐาน และพฒันาเศรษฐกิจข้ึนมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกนัก็แสวงหาการยอมรับจาก

โลกมุสลิม ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่กลุ่มมุสลิมท่ีได้รับผลกระทบจากภยั

สงครามต่างๆ เช่นท่ี ซีเรีย ปาเลสไตน์ อาระกนั หรือแมแ้ต่ปาตานีเองก็ตาม หรือให้ความช่วยเหลือ
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ประเทศหรือพื้นท่ีท่ีไดผ้ลกระทบจากภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการแสดงจุดยืนเป็นเสียง

ส าคญัในการต่อตา้นอิสราเอล ค าพูดของประธานาธิบดีแอรโดอานในหลายคร้ังท่ีแสดงออกถึงการ

เนน้อุดมการณ์ความเป็นอิสลามดว้ยเช่นกนั ความชดัเจนในการเลือกฝ่ายของพรรครัฐบาลจึงท าให้

หลายฝ่ายตั้งค  าถามถึงความเป็นเซคคิวล่าร์ท่ีหายไปของตุรกีท่ีเคยมีในอดีต รวมไปถึงหลายฝ่าย

ยงัคงหาช่องทางในการต่อตา้นรัฐบาลเสมอมา  

 

2.8 มุสลมิกบัการเมืองไทย 

 การเคล่ือนไหวของมุสลิมท่ีเป็นคนส่วนนอ้ยในประเทศไทย นบัตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลง

การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีอ านาจ

อธิปไตยเดิมเป็นของพระมหากษตัริยไ์ดเ้ปล่ียนไปเป็นของปวงชนชาวไทย โดยคณะราษฎร เม่ือ

วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พบวา่หน่ึงในผูใ้กลชิ้ดกบัหวัหนา้คณะราษฎร ปรีดี พนมยงค ์คือ นาย

แช่ม พรหมยงค์ (ซ าซุดดิน มุสตาฟา) นกัเรียนท่ีจบมาจากกรุงไคโร ซ่ึงเขาไดป้รับเปล่ียนบทบาท

ของจุฬาราชมนตรีให้มีบทบาทมากยิ่งข้ึนในสมยันั้น หากแต่เขาอยูใ่นต าแหน่งเพียง 2 ปีก่อนจะถูก

รัฐประหาร (Funston, 2006)  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรง

จากราษฎร นายอดุลย ์ณ สายบุรี (ตึงกูญะลาลนาเซร ลูกชายของตึงกูอบัดุลมุตตอลิบ เจา้เมืองตะลุ

บนัหรือสายบุรี) ได้ลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันราธิวาส และได้รับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังแรก และเป็นคนแรกของชาวมลายูปาตานี แต่จากบทบาทท่ีนายอดุลย์

ปกป้องสิทธิประโยชน์ของชาวมลายูจนท าให้ขา้ราชการในพื้นท่ีหมายหวั และเพ่งเล็งว่าเป็นผูยุ้ยง

ส่งเสริม ใหร้าษฎรกระดา้งกระเด่ืองต่อทางราชการ นายอดุลยจึ์งมองวา่ไม่สามารถต่อสู้ในแนวทาง

ทางการเมืองแบบรัฐสภาได ้จนในปี พ.ศ. 2488 นายอดุลยฯ์ ไดห้ลบหนีออกจากประเทศไทยไปยงั

ประเทศมาเลเซีย และในปี พ.ศ. 2495 นายอดุลยไ์ดเ้ป็นประธานขบวนการ BNPP (Cheman, 1990) 

มาจากช่ือเต็มว่า Barisan National Pembebasan Patani แปลว่า ขบวนการแนวร่วมแห่งชาติ

ปลดปล่อยปาตานี ก่อนท่ีภายหลงัขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีจะแตกออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ BNPP (ภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น BIPP) BRN (ก่อตั้งปี 2503) และ PULO (ก่อตั้งปี 2511) 

และในแต่ละกลุ่มมีการแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหรือหลายฝ่าย ซ่ึงบางกลุ่มยงัคงมีการเคล่ือนไหว

ดว้ยกองก าลงัติดอาวุธอยูจ่นถึงปัจจุบนั (บะห์รูน, 2547; Chapakia, 2000) แต่ในช่วงเวลาดงักล่าว



74 
 

นั้นก็มีมุสลิมไดรั้บต าแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม คือ นายเจ๊ะอบัดุลลาห์ 

หลงัปูเต๊ะ ไดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ประจ ากระทรวง เม่ือ พ.ศ. 2491 ซ่ึงมีบทบาท

ส าคญัในการต่อรองและท าความเขา้ใจกบัผูน้ าประเทศในเวลานั้นให้มุสลิมสามารถด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีไม่ผดิต่อหลกัการศาสนาอิสลามได ้(มารียา อาสะหนิ, 2548; ฟารีดา สุไลมาน, 2558)  

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2490 ยงัมีการเคล่ือนไหวของหะยีสุหลง อบัดุลกาเดร์ ในจงัหวดั

ชายแดนใตห้รือปาตานี ท่ีไดเ้สนอขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ ต่อรัฐบาลในเวลานั้น ซ่ึงรายละเอียดในขอ้

เรียกร้องนบัว่าเป็นการขอเขตปกครองพิเศษก็ว่าได ้ก่อนท่ีท่านจะถูกอุม้ฆ่าในปี พ.ศ. 2498 สร้าง

ความโกรธแค้นต่อชาวมลายูมุสลิมและมีการกล่าวถึงเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการ

เคล่ือนไหวขององคก์รอ่ืนๆ เช่น มีการเร่ิมก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิมในนามพรรคไทยมุสลิม ในปี 

พ.ศ. 2500 และในปีเดียวกนั หะยีอามีน โต๊ะมีนา ลูกชายของหะยีสุหลง ลงสมคัร ส.ส. และไดรั้บ

เลือกตั้งเป็น ส.ส.ปัตตานี 2 สมยั ช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง 2 คร้ังในปีเดียวกนั ปี พ.ศ. 2501 หะยีอามีน 

จดัพิมพห์นงัสือช่ือ "รวมแสงแห่งสันติ" ออกเผยแพร่จ านวน 10,000 เล่ม เน้ือหาเนน้ความร่วมมือ

กนัในหมู่ชาวมลายู ซ่ึงเป็นการรวบรวมผลงานเขียนของหะยีสุหลงขณะยงัรับโทษอยู่ในเรือนจ า 

ปรากฏวา่หนงัสือของหะยอีามีนถูกเผาทิ้งทั้งหมด และตวัเขาถูกจบัในขอ้หาแบ่งแยกดินแดน   

นอกจากนั้นยงัมีการเคล่ือนไหวของสมาคมเยาวชนมุสลิมไทยในปี พ.ศ. 2507 ท่ีมีบทบาท

ในการเป็นกลุ่มกดดนัทางการเมือง เป็นตน้ มุสลิมยงัมีบทบาทผา่นพรรคประชาธิปัตยซ่ึ์งก่อตั้งใน

ปี พ.ศ. 2489 รวมไปถึงการเกิดข้ึนของกลุ่มวาดะห์ ซ่ึงออกจากพรรคประชาธิปัตยใ์นปี พ.ศ. 2531 

และเขา้ร่วมกบัพรรคความหวงัใหม่ในปี พ.ศ. 2535 แลว้เขา้ร่วมกบัพรรคไทยรักไทยในปี พ.ศ. 

2545 ซ่ึงประสบความส าเร็จสูงสุดเช่นการไดรั้บต าแหน่งท่ีส าคญัๆ ในทางการเมืองในช่วงเวลา

ดงักล่าวน้ี หลังจากนั้นกลุ่มวาดะห์ก็มีการปรับตามบริบททางการเมืองเร่ือยไปจนถึงปัจจุบนั 

(Funston, 2006) ในปี พ.ศ. 2549 พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขกระท าการรัฐประหารยึด

อ านาจการปกครองประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 พรรคมาตุภูมิมีมติเชิญ พลเอก ดร.สนธิ 

บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าพรรค และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี

รายช่ือในเวลาต่อมา 

 จะเห็นไดว้่านบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีประเทศไทยเปล่ียนแปลงมาสู่การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย มีมุสลิมท่ีเคล่ือนไหวในเส้นทางการเมืองมาโดยตลอด แมมุ้สลิมบางคนเลือก
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ท่ีจะสังกดัพรรคการเมืองใหญ่จนประสบความส าเร็จไดรั้บต าแหน่งทางการเมืองในระดบัสูง แต่

เม่ือมองในกรอบของอิสลามการเมืองพบวา่มีมุสลิมท่ียึดมัน่ถือมัน่ในหลกัการอิสลามท่ีตอ้งการน า

หลักการอิสลามมาเป็นธงน าในการขบัเคล่ือนการเมือง และได้มีการก่อตั้งพรรคการเมืองท่ีมี

แนวทางอิสลามมาแล้วหลายต่อหลายพรรค ซ่ึงในปัจจุบนัมีพรรคการเมืองมุสลิมท่ีมีแนวทาง

อิสลามท่ียงัคงด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู ่3 พรรค คือ พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และ

พรรคประชาธรรม แต่พรรคประชาธรรมจะเน้นท างานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนมลายูมุสลิม

เท่านั้นและไม่ได้น าอิสลามมาเป็นธงน าในการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองให้เห็นชัดเจน

เหมือนสองพรรคแรก (อิมรอน ซาเหาะ, 2557) 

 การท่ีผูน้ าศาสนามาขบัเคล่ือนงานทางดา้นการเมืองอย่างสองพรรคแรกขา้งตน้นบัว่าเป็น

ส่ิงท่ีดี เพราะวฒันธรรมของคนมุสลิมจะให้ความสนใจผูน้ าศาสนามากกว่านักการเมือง โดยใน

เฉพาะในพื้นท่ีชายแดนใต ้อยา่งในอดีตประชาชนจะยอมรับผูน้ าขบวนการต่อตา้นรัฐไทยท่ีเป็นผูน้ า

ศาสนามากกวา่ผูน้ าท่ีมาจากสายเจา้เมืองเก่า เพราะผูน้ าศานาจะเป็นผูน้ าท่ีสามารถช้ีน าประชาชนได้

อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากเขาใชศ้าสนาท่ีประชาชนช่ืนชอบเป็นฐานในการน าองคก์ร (Cheman, 1983) 

แต่การเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมือง

ใดๆ ได ้ซ่ึงในแง่หน่ึงมองไดว้่าเป็นภาวะท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ย่อมส่งผลถึงอิสลามการเมืองใน

ประเทศไทย เพราะขบวนการเคล่ือนไหวอิสลามจะผลิดอกออกผลและเฟ้ืองฟูในยุคสมยัของ

เสรีภาพและประชาธิปไตย และจะอบัเฉาและเป็นหมนัในยคุท่ีมีการกดข่ีและปกครองแบบเผด็จการ 

(อลั-เกาะเราะฎอวียฺ , 2546) แต่ถึงกระนั้นก็ยงัพบว่าในช่วงท่ีสภาวะทางการเมืองไม่เป็น

ประชาธิปไตย บรรดานกัการเมืองมุสลิมโดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนใตย้งัคงมีการเคล่ือนไหวเพื่อ

หาทางออกของปัญหาความไม่สงบดว้ยวิถีทางการเมืองซ่ึงเป็นแนวทางแห่งสันติวิธี เห็นไดจ้ากวง

เสวนานกัการเมืองกบัสันติชายแดนใตท่ี้จดัมาแลว้กวา่ 20 คร้ัง โดยทุกคร้ังท่ีจดัวงเสวนาดงักล่าวน้ีมี

นกัการเมืองในพื้นท่ีชายแดนใตจ้ากหลากหลายพรรคมาร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนเพื่อหาทางออกเป็น

จ านวนมาก (งามศุกร์ รัตนเสถียร, 2558) 
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2.9 พรรคการเมืองมุสลมิในประเทศไทย 

นบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งปี พ.ศ. 2475 

จนถึงปัจจุบนัมีการก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิมมาแลว้หลายต่อหลายพรรค (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553; 

เอกราช มูเก็ม, 2555: ออนไลน์; นศัริน มะลูลีม, 2556) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2500 มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองหน่ึงช่ือ "พรรคไทยมุสลิม" โดยมี ฮจัยี

ประโยชน์ คา้สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค ซ่ึงการเมืองไทยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – 2500 มี

รัฐธรรมนูญ 6 ฉบบั การเลือกตั้ง 9 คร้ัง และเกิดเหตุการณ์รัฐประหารและการก่อกบฏรวมกนั 10 

คร้ัง ซ่ึงในช่วงกลางเดือนกันยายนก็มีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดข้ึนด้วย ท าให้ไม่แปลกท่ีพรรค

การเมืองมุสลิมเล็กๆ จะไม่ประสบความส าเร็จในช่วงเวลาดงักล่าวน้ี  

ในปี พ.ศ. 2517 เป็นช่วงท่ีประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ เพราะเป็น

ประชาธิปไตยท่ีไดม้าโดยเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นบัไดว้า่เป็นประชาธิปไตยท่ีมาจากการต่อสู้

ของประชาชนจริงๆ ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมีการก่อตั้งพรรคการเมืองมุสลิมข้ึนมาช่ือ "พรรคแนว

สันติ" โดยหวัหนา้พรรคช่ือนายบรรจง ศรีจรูญ ซ่ึงพรรคแนวสันติเป็นการรวบรวมนกัการเมืองใน

พื้นท่ี 4 จงัหวดัภาคใต ้ (รวม จ.สตูล) แต่ในปีต่อมาส่งผูส้มคัรลงเลือกตั้งในต่างๆ 12 คนแต่ไม่รับ

เลือกตั้งแมแ้ต่คนเดียว ประกอบกบัแกนน าพรรคช่ือ นายอ านวย ยูโซ๊ะ หรือท่ีคนมกัเรียกว่า ดิน 

เยอรมนั ถูกเจา้หน้าท่ีต ารวจยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปดะวะห์ (เชิญชวนผูค้นสู่ความดี) ในพื้นท่ี

ชายแดนใต ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหพ้รรคตอ้งยบุไปในท่ีสุด 

ประเทศไทยไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวน้ี ไดรั้บการเรียกขานกนัว่า ‚รัฐธรรมนูญ

ฉบบัประชาชน‛ และในช่วงปี พ.ศ. 2541 ไดมี้ความพยายามรวมตวักนัอีกคร้ังเพื่อจดัตั้งพรรค

การเมืองมุสลิม โดยใช้ช่ือว่า "พรรคสันติภาพ" โดยมี ดร.อ านวย สุวรรณกิจบริหาร เป็นหัวหน้า

พรรค แต่พรรคดงักล่าวก็ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ไม่นานในท่ีสุดก็ตอ้งปิดตวัลงใน พ.ศ. 

2546 เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นทุนสนบัสนุนพรรค 

ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2549  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล โดยมี ดร.

ทกัษิณ ชินวตัร ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและอยู่จนครบวาระ 4 ปี นบัเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมา

จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาระเป็นคนแรกในประวติัศาสตร์ไทย 
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และจากผลการเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2548 ท าให้ทกัษิณด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี 2 

ดว้ยคะแนนเสียงสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ และภายในพรรคไทยรักไทยมีกลุ่มนกัการเมืองมุสลิมคือ

กลุ่มวาดะห์ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอยา่งสูงในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 แต่ในการเลือกตั้งปีดงักล่าว

น้ีพวกเขาสอบตกทุกเขตการเลือกตั้ง ซ่ึงในปีเดียวกนัน้ี นายพิเชษฐ สถิรชวาล อดีตนักการเมือง

หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงซ่ึงในขณะนั้ นเขายงันั่งในต าแหน่ง เลขาธิการ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ไดเ้ป็นผูจุ้ดประกายความคิดเพื่อรวมตวัปัญญาชนและ

คนมุสลิมทัว่ประเทศ จดัตั้งพรรคการเมืองแนวมุสลิม อีกคร้ัง โดยตั้งช่ือพรรคว่า “สันติภาพไทย‛ 

โดยมี นายมุคตาร์ กีละ เป็นเลขาธิการพรรค นโยบายหลกัๆ จะมุ่งไปยงัประเด็นปัญหาภาคใต ้และ

ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 และมีการเลือกตั้งทัว่ไปปี พ.ศ. 2550 

พรรคสันติภาพไทยส่งผูส้มคัรลงเลือกตั้งในนามพรรครวมใจไทยชาติพฒันาท่ีมีนายเชษฐา ฐานะจา

โร เป็นหวัหนา้พรรค เพราะไม่สามารถลงสมคัรในนามของพรรคตวัเองได ้ดว้ยเหตุผลท่ีพรรคยงัมี

สาขาไม่ครบตามก าหนด ซ่ึงผลการเลือกตั้งปรากฏวา่ผูส้มคัรของพรรคไม่ไดรั้บเลือกตั้งแมแ้ต่คน

เดียวเหมือนพรรคการเมืองมุสลิมก่อนหนา้น้ีเช่นกนั และดว้ยความไม่พร้อมในหลายประการท าให้

พรรคสันติภาพไทยเดินหนา้ไปต่อไม่ได ้

ในปี พ.ศ. 2554 ท่ีถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีผ่านพน้มรสุมต่างๆ ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้า

นั้นไปไดอ้ยา่งทุลกัทุเล และเป็นปีท่ีประเทศไทยไดน้ายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวติัศาสตร์ คือ 

นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร น้องสาวของอดีตนายกฯ ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงในปีเดียวกนัน้ีไดเ้กิด

พรรคการเมืองพรรคเล็กข้ึนมาในนาม ‚พรรคประชาธรรม‛ แต่พรรคน้ีอาจต่างจากพรรคการเมือง

มุสลิมในอดีต โดยชูความเป็นพรรคมลายู เป็นพรรคของชาวมลายู โดยเน้นพื้นท่ีฐานเสียงใน 3 

จงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงมีนายมุคตาร์ กีละ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรค ก่อนจะถูกลอบสังหารเม่ือ

วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 นบัเป็นการปิดฉากหวัหนา้พรรคการเมืองมุสลิมอีกคนบนถนนสาย

การเมือง แต่พรรคประชาธรรมก็ยงัคงขบัเคล่ือนงานการเมืองมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัมี นายชา

นนท ์เจะหะมะ เป็นหวัหนา้พรรค 

พ.ศ. 2556 ท่ีการเมืองไทยยงัตอ้งพบกบัวิกฤตการณ์ความขดัแยง้ท่ียงัคงด าเนินต่อไปอยา่ง

ไม่ส้ินสุด และในช่วงเวลาดังกล่าวน้ีพรรคการเมืองมุสลิมถูกก่อตั้ งข้ึนมาใหม่ถึง  พรรคใน

ระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั คือ พรรคเพื่อสันติ ท่ีมี นายปราโมทย ์สมะดี (ชยัคฺริฎอ อะหมดั สะมะดี) 

เป็นหวัหนา้พรรค ซ่ึงก่อตั้งพรรคข้ึนเพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองท่ีมีคุณภาพและเสริมสร้างสันติ
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สุขใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทย ภายใตคุ้ณธรรมและจริยธรรมของอิสลาม และอีกพรรคคือพรรคภราดร

ภาพ ท่ีปัจจุบนัมี นายอนุมติั ศาสนูปถมัภ ์เป็นหวัหนา้พรรค ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพื่อตอ้งการท างานการเมือง

แบบฮาลาลหรือแบบท่ีอิสลามอนุญาต   

สิงห์ทอง บวัชุม (2551) อธิบายถึงการล่มสลายของพรรคการเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 2475–

2547 ในงานวจิยัของเขาวา่เกิดจาก 2 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั คือ ความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภซ่ึ์งมีโอกาสท่ี

จะเกิดการยบุพรรคไปรวมกบัอีกพรรคหน่ึงโดยมีผลประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงก็คือการชนะการเลือกตั้ง 

ส่งผลใหล่้มสลายไดง่้ายหากไม่ชนะการเลือกตั้ง และปัจจยัต่อมาคือ พรรคการเมืองในประเทศไทย

ขาดการมีอุดมการณ์หรือการต่อสู้ร่วมกนั ส่งผลให้ขาดความผูกพนัต่อพรรค เม่ือพรรคไม่สามารถ

ใหป้ระโยชน์ต่อตนไดต้ามท่ีคาดหวงัไวก้็จะออกจากพรรคหรือท าการยุบพรรค จาก 2 ปัจจยัขา้งตน้

ท าให้เห็นไดว้า่พรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรคท่ีเป็นกรณีศึกษาของผูว้ิจยัในคร้ังน้ีจะไม่ล่มสลาย

โดยง่ายเหมือนพรรคการเมืองในอดีต เน่ืองจากมีอุดมการณ์ท่ีชดัเจนในการก่อตั้งพรรค เพราะทั้ง

สามพรรคเร่ิมตน้จากการท างานอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งส้ิน ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ไดห้วงัใน

เร่ืองของผลประโยชน์ 

แต่ท่ีน่าสนใจก็คือความล้มเหลวและการล่มสลายของพรรคการเมืองมุสลิมในอดีต จะ

ส่งผลต่อแนวคิดและแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมอยา่งพรรค

เพื่อสันติ พรรคภาดรภาพ และพรรคประชาธรรมอยา่งไร นอกจากนั้นแลว้พรรคการเมืองมุสลิมท่ี

ยงัด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ตอ้งตอบค าถามวา่เพราะเหตุใดถึงปล่อยให้มีพรรคการเมืองของ

มุสลิมในประเทศไทยอยูห่ลายพรรค เพราะหากว่าทุกพรรคมีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองเพื่อมุสลิมจริงๆ ค าถามคือเพราะเหตุใดถึงไม่รวมกนัเป็นพรรคเดียว (บบัลี อบัดุรเราะฮฺ

มาน, 2557: ออนไลน์)   

ท่ีส าคญัไปกว่านั้นก็คือพรรคการเมืองมุสลิมท่ียงัคงด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่จะ

สามารถสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัอิสลามการเมืองรวมไปถึงอิสลามกบัสันติภาพต่อประชาชนชาว

ไทยไดห้รือไม่ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่คนไทยส่วนใหญ่ยงัคงมองวา่ศาสนากบัการเมืองเป็นเร่ืองใน

อุดมคติ และส่วนใหญ่ยงัคงมองการเมืองในแง่ลบ แมแ้ต่มุสลิมเองก็มีมุมมองต่อการเมืองในแง่ลบ

เช่นเดียวกนั อีกทั้งยงัน่าเสียดายท่ีคนไทยยงัมีความเขา้ใจในเร่ืองการเมืองการปกครองในอิสลาม

ค่อนขา้งน้อย ทั้งๆ ท่ีมีเพื่อนบา้นในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีเป็นประเทศมุสลิมอย่างอินโดนีเซียซ่ึง

เป็นประเทศท่ีมีประชากรนบัถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก รวมไปถึงประเทศมาเลเซียและ
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บรูไน ท่ีถึงแมว้า่การปกครองจะแตกต่างกนั กล่าวคือ อินโดนีเซียมีการปกครองแบบประชาธิปไตย

แบบประธานาธิบดี มาเลเซียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ส่วนบรูไนเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ทั้งสามประเทศมีการบูรณาการทาง

การเมืองมาใชก้บัแนวทางอิสลามไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ และยงัสามารถเป็นประเทศท่ีมีความพร้อม

ทั้งในดา้นการพฒันาสังคมและดา้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลาทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป (สามารถ ทองเฝือ และ นจัมีย ์หมดัหมาน, 2556)  
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2.10 สรุปทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

 ภาพท่ี  2 สรุปทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
และพรรคการเมือง 

ความหมายของการเมืองอยู่บนฐานของการใช้อ านาจ
เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในการบริหารจัดการความ
ต้องการของประชาชนผ่านผู้ที่ได้รับอ านาจ ปัจจุบัน
ระบบการเมืองที่ยอมรับคือประชาธิปไตยที่เน้นการ
ท างานเพื่อปวงชน บนฐานความเสมอภาค รับฟัง
ความเห็นของประชาชนและเน้นเสียงข้างมากในการ
คัดเลือกผู้แทนและการตัดสินใจต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็น
ตัวเลือกแก่ประชาชนจึงมีพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์
หลักของพรรคสะท้อนผ่านนโยบายที่จะใช้เพื่อพัฒนา
ประเทศรวมถึงน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง
ยังเป็นองค์กรที่เช่ือมสังคมกับรัฐเอาไว้ สรรหาบุคลากร
เพื่อเข้าสู่รัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลต่อไป  
 

การแยกศาสนาออกจากการเมือง = เร่ิมตั้งแต่หลังจากยุคมืดของตะวันตกที่จะต้องการจ ากัดอ านาจของโบสถ์ จึงแยก
ศาสนาออกจากการเมือง แต่ส าหรับอิสลามทุกอย่างในสังคมล้วนเกี่ยวพันกันอย่างเล่ียงไม่ได้ 

อิสลามการเมือง = เป็นแนวคิดท่ีใชอ้ธิบายกิจกรรมทางการเมืองท่ีปรับใชแ้นวทางอิสลามเขา้มาภายใตพ้ื้นท่ีรัฐชาติ

ปัจจุบนั ซ่ึงไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองดว้ยอิสลามในรูปแบบดั้งเดิมได ้จึงปรับกระบวนการโดยการใช้

รูปแบบท่ีผกูยดึกบัความเป็นรัฐสมยัใหม่หรือแนวทางประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการด าเนิน

ชีวิตตามกรอบศาสนาท่ีก าหนดไวแ้ล้ว กรอบอิสลามการเมืองกลบัมีลกัษณะของกิจกรรมท่ีสอดคล้องไปกับ

ขอบเขตของรัฐ และใช้เคร่ืองมือของรัฐท่ีเป็นระบบท่ีมนุษยว์างไว ้จากนั้นจึงปฏิรูปส่ิงท่ีมีอยู่ภายใตร้ะบบการ

ปกครองประชาธิปไตยเพื่อวางแนวทางสู่หนทางและนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของอิสลาม อาจกล่าวง่ายๆ 

ว่าเป็นการเขา้ไปในระบบและเปล่ียนระบบนั้นนั่นเอง มีนกัคิดคนส าคญัเช่น เมาดูดีย ์กุบฏบ์ วนัอะหมดั เกาะ

เราะฎอวยฺี หรือกลุ่มเคล่ือนไหวอยา่งขบวนการภราดรภาพมุสลิม หรือฮามาส ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดอิสลามการเมือง

ท่ีไม่แยกออกจากกรอบของศาสนาเอาไว ้ซ่ึงการเมืองการปกครองอิสลามอ านาจสูงสุดจะมาจากอลัลอฮฺ ผ่านอลักุ

รอ่านและหะดิษดว้ยกรอบกฎหมายชารีอะหฺและการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ แม้ว่าอิสลามจะมีรูปแบบต่างจาก

ประชาธิปไตย แต่การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของมุสลิมในประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอาจ

เป็นเคร่ืองมือเพื่อรักษาสิทธิของมุสลิมในแต่ละพื้นท่ีได ้

อดีตพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย = 
ปี พ.ศ. 2500 เกิดพรรคไทยมุสลิม ปี พ.ศ. 
2517 เกิดพรรคแนวสันติ ปี พ.ศ. 2541 เกิด
พรรคสันติภาพ ปี พ.ศ. 2548 เกิดพรรค
สันติภาพไทย และ ปี พ.ศ. 2554 เกิดพรรค
ประชาธรรม แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ประสบ
ความส าเร็จ  

ความเข้าใจผิดที่มีต่ออิสลาม = มีความเข้าใจว่าอิสลามคือการใช้ความรุนแรง

และสุดโต่ง แท้จริงแล้วการใช้อาวุธเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อต่อต้านผู้รุกรานที่มี

อาวุธ อิสลามแท้จริงกระจายด้วยหลักการแท้จริงเสียมากกว่า 

อิสลามกับสันติภาพ = อิสลามหมายถึงสันติและการยอมมอบตัวโดยนอบน้อม นับตั้งแต่การทักทายที่กล่าวว่าขอความสันติสุข

จงประสบแด่ท่าน อีกทั้งยังระบุชัดเจนว่าอิสลามไม่มีการบังคับ พระนามหนึ่งของอัลลอฮฺก็คือผู้ทรงสันติเช่นกัน นักคิดหลายท่าน 

เช่น หะซัน อัลบันนา กุบฏบ์ เกาะเราะฎอวียฺ อิสมาอีลลุตฟี ล้วนแล้วแต่สะท้อนแนวคิดอิสลามที่เน้นสันติภาพของมวลมนุษย์ 

ขณะเดียวกันระบบสากลที่น าไปสู่สันติภาพก็มีในอิสลามเช่นกัน ทั้งระบบสันติภาพเชิงบังคับ การใช้กฎหมาย การสื่อสารเพื่อ

จัดการความขัดแย้ง สันติวิธี และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยความรัก  

พรรคการมุสลิมในปัจจุบัน  

พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม 

โดยทั่วไปอยู่บนแนวคิด 

เมื่อรวมกับอิสลาม 

เมื่อเข้าใจถูกตอ้ง 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวจิยั เร่ืองแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยใช้

ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษา

แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวคิดสันติภาพและ

สันติวิธี รวมทั้งแนวทางการสร้างสันติภาพของพรรคเมืองมุสลิมในประเทศไทย และเพื่อถอด

บทเรียนการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนด

ขั้นตอนและกระบวนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. ผูใ้หข้อ้มูล 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ผู้ให้ข้อมูล 

เกณฑใ์นการพิจารณากลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลในการศึกษาน้ี ก่อนด าเนินการศึกษาผูศึ้กษา

ได้ทบทวนขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง สังเกตการณ์การเคล่ือนไหวของพรรคการเมืองมุสลิมและ

เครือข่ายของพรรคโดยไม่มีส่วนร่วม และไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลรอง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยโดย

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

มีเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  
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1. เป็นพรรคการเมืองท่ีจดทะเบียนแลว้ แมว้่าจะไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมทางการเมืองจนเป็น

ท่ีรู้จกัของคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ตาม 

2. พรรคการเมืองท่ีเป็นกรณีศึกษา จะตอ้งก่อตั้งและบริหารโดยมุสลิมทั้งหมด และมีการ

ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใตก้รอบท่ีมุสลิมสามารถพึงปฏิบติัได ้

3. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา จะตอ้งมีต าแหน่งอยูใ่นพรรค หรือมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะ

ถ่ายทอดแนวคิดได ้ 

 จากเกณฑ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาแนวคิดและการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู ้

ริเร่ิมก่อตั้งพรรค ประธานพรรค กรรมการบริหารพรรค รวมไปถึงสภาชูรอ(ท่ีปรึกษา)ของ

พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยตามเกณฑ์ท่ีไดร้ะบุไวท่ี้มีทั้งหมด 3 พรรค คือ พรรคเพื่อ

สันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรม โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งพรรคละ 4 คน ไดแ้ก่ 

พรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธรรม 

1. น า ย ป ร า โ ม ท ย์  ส ม ะ ดี  

หวัหนา้พรรค  

2. น า ย ฮ า นี ฟ  ห ย ง ส ต า ร์

เลขาธิการพรรค 

3. นายแพทยอี์รฟาน หะยีอีแต 

เลข า ธิ ก ารสถานวิ จัย และ

ส่งเสริมการเมืองการปกครอง

อิสลาม เครือข่ายพรรค 

4. นายฮาซัน นิมูฮัมหมัด ท่ี

ปรึกษาหวัหนา้พรรค 

1. นายอนุมัติ  ศ าส นูปถัมภ ์

หวัหนา้พรรค 

2. ดร.บุญญา หลีเหลด ผูส้มคัร

แบบบญัชีรายช่ือ 

3. นายอิบรอฮีม ยานยา ผูส้มคัร

แบบบญัชีรายช่ือ 

4. นายแพทย์แวมาฮาดี แวดา

โ อ๊ ะ  ผู ้ อ  า น ว ย ก า ร

โรงพยาบาลฮมัซะฮฺ เครือข่าย

พรรค 

1. นายชานนท์ เจะหะมะ 

หวัหนา้พรรค 

2. น า ย อุสม าน  ด า โอ ะ 

เลขาธิการพรรค 

3. นายมะหะมะกอเซ็ง ปูสู 

รองเลขาธิการพรรค 

4. นาย อิสกันดา ร์  ธ ารง

ทรัพย์ ประธานมูลนิ ธิ ฮิ

ลาลอะห์มัร ผู ้ร่วมก่อตั้ ง

พรรค 

 

ตารางท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
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1.2 ผูใ้หข้อ้มูลรอง 

 มีเกณฑใ์นการเลือกกลุ่มเป้าหมายผูใ้หข้อ้มูลรองในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัการเมือง

มุสลิมท่ีอยูใ่นพรรคการเมืองกระแสหลกัและเคยประสบความส าเร็จในทางการเมือง ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่ม

วะดะห์ เพื่อดูมุมมองท่ีแตกต่างและสามารถถอดบทเรียนใหแ้ก่พรรคการเมืองมุสลิมได ้โดยก าหนด

กลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มวะดะห์ 5 คน ไดแ้ก่ 

 

ตารางท่ี 2 ผูใ้หข้อ้มูลรอง 

                                                             
1 ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2558 ก่อนท่ีท่านจะเสียชีวิตในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2558 ท่ี
โรงพยาบาลศูนยย์ะลา ดว้ยอาการไตวาย 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางการเมืองท่ีเคยไดรั้บ 

1. นายวนัมูหะมดันอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร , รอง

นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. นายเด่น โตะ๊มีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงสาธารณสุข 

3. นายอารีเพญ็ อุตรสินธ์ุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี , เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

4. นายนจัมุดดีน อูมา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จงัหวดันราธิวาส 4 สมยั 

5. นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง1 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จงัหวดัยะลา 2 สมยั 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

2.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค าถามตามวตัถุประสงค์ของ

การศึกษา โดยจะใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant 

Person) และผูใ้หข้อ้มูลรอง (Secondary Informant Person)  

อยา่งไรก็ตาม ค าถามหลกัของการสัมภาษณ์จะเป็นค าถามปลายเปิดและก าหนดกรอบกวา้ง

ของค าถามหลกัท่ีตอ้งการหาค าตอบเชิงลึกเอาไว ้ซ่ึงการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจะอยูบ่นฐานของ

ค าถามในประเด็นดา้นแนวคิดท่ีน าไปสู่การตั้งพรรคการเมือง ตลอดจนแนวคิดในการใช้แนวทาง

ทางการเมืองเพื่อน าไปสู่สันติภาพ และการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของแต่ละพรรค ขณะท่ีผูใ้ห้

ขอ้มูลรอง จะเน้นการสัมภาษณ์เชิงให้ความเห็นต่อการท างานของพรรคการเมืองมุสลิมเป็นหลกั 

โดยท่ีการสัมภาษณ์มีความยดืหยุน่ข้ึนอยูก่บับทสนทนาระหวา่งผูใ้หข้อ้มูลและนกัวจิยั  

2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) และการบนัทึกขอ้มูล

ภาคสนาม (Field Note) โดยแบ่งเป็นการสังเกตในการท างานพรรคการเมือง เช่น การเปิดตวัพรรค 

การลงพื้นท่ีของตวัแทนพรรค เป็นตน้ และการท างานขององค์กรเครือข่ายของพรรค เช่น การ

ท างานของมูลนิธิ เป็นตน้  

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัเร่ิมวิจยัด้วยการติดต่อขอหนังสือราชการว่าด้วยเร่ืองขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากสถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพื่อติดต่อประสานงานและส่ง

หนงัสือขอความร่วมมือดงักล่าวไปยงัพรรคเพื่อสันติ พรรคภราดรภาพ และพรรคประชาธรรมเพื่อ

ด าเนินการเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีวธีิการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัท าการศึกษาขอ้มูล และ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของเอกสารเบ้ืองตน้ก่อนมีการลงภาคสนาม โดยการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมจนพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีการเคล่ือนไหวหรือขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และท าการศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลให้มีความ

อ่ิมตวัเพียงพอต่อการสรุปผลการศึกษา 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใช้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์

เชิงลึกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั และไดเ้ร่ิมวิเคราะห์ไปพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูล

ท่ีครบถว้น ตอบค าถามวจิยัได ้โดยท่ีขอ้มูลท่ีไดม้านั้นจะถูกน ามาแยกประเภทตามประเด็นของการ

สัมภาษณ์ และจดัหมวดหมู่ไวเ้ป็นชุดขอ้มูลของแต่ละพรรคการเมือง จากนั้นจึงเร่ิมท าการวิเคราะห์ 

โดยการอธิบายตามผลท่ีไดรั้บจากการเก็บขอ้มูลแลว้สรุปเป็นหลกัการ และหาความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูล ซ่ึงเป็นลกัษณะการวิเคราะห์แบบสร้างขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Induction) หลงัจากการเก็บขอ้มูล

ในแต่ละพรรคจะท าไปพร้อมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ ความน่าเช่ือถือ 

และความถูกต้องของข้อมูล ขณะเดียวกันก็เติมเต็มในมิติท่ีขาดหายให้ข้อมูลครอบคลุมในทุก

มุมมองมากยิ่งข้ึนจากการลงสนามสัมภาษณ์ผูใ้หขอ้มูลรองในการวิเคราะห์เพื่อเสริมขอ้มูลในการ

ถอดบทเรียนของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เม่ือน าขอ้มูลเหล่าน้ีประกอบกบัขอ้สังเกตและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

เชิงทฤษฎีมาวเิคราะห์รวมกนัในขั้นสุดทา้ย ก็จะไดผ้ลสรุปของการศึกษา ตลอดจนขอ้เสนอแนะจาก

ความเห็นของผูว้จิยัต่อไป 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 

จากการเก็บขอ้มูลผ่านการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 17 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของพรรค

การเมืองมุสลิมท่ีเป็นกรณีศึกษาทั้ง 3 พรรค พรรคละ 4 คน รวมถึงกลุ่มนกัการเมืองมุสลิมท่ีอยูใ่น

พรรคใหญ่อีก 5 คน เพื่อให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างและรอบดา้นมากข้ึน ประกอบกบัการสังเกตการณ์

การด าเนินกิจกรรมขององคก์รท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา ในบทน้ีจะอธิบายถึงผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการ

วิจยัให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หลกัของงานวิจยั ทั้งน้ี บทน้ีจะแบ่งเป็นสามส่วนหลกันั่นคือ 

ส่วนแรกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดอิสลามการเมืองจากตวัแทนพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

ตลอดจนความเป็นมาและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละพรรค ส่วนท่ีสองซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ

สร้างสันติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลิม และส่วนท่ีสามคือการถอดบทเรียน

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย โดย

เรียงล าดบัดงัน้ี คือ  

4.1 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

4.1.1 ความเป็นมาและรูปแบบกิจกรรมของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

4.1.2 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

4.2 แนวคิดการสร้างสันติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทย 

 4.2.1 แนวคิดอิสลามกบัสันติภาพ 

4.2.2 อิสลามการเมืองกบัการสร้างสันติภาพ 

4.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกบัมุมมองท่ีมีต่อปัญหาชายแดนใต/้ปาตานี  

4.3 วเิคราะห์ผลการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

  4.3.1 บทเรียนจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

  4.3.2 แนวโนม้ในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 
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4.1 แนวคิดอสิลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลมิในประเทศไทย  

4.1.1 ความเป็นมาและรูปแบบกิจกรรมของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

4.1.1.1 ความเป็นมาและรูปแบบกิจกรรมของพรรคเพ่ือสันติ  

พรรคเพื่อสันติมีท่ีมาท่ีไปของพรรคคือ เร่ิมตน้จากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ไดก่้อตั้งกลุ่ม

มุสลิมเพื่อสันติ เพื่อแสดงจุดยืนในความถูกตอ้งในสังคม ประทว้งเหตุอธรรมทัว่โลกและเรียกร้อง

สิทธิอนัพึงไดรั้บของมุสลิมและประชาชนชาวไทยทั้งหมด นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมการให้ความรู้

ความเขา้ใจต่อพี่นอ้งมุสลิม และคนทัว่ไปในเร่ืองของหลกัการศาสนาอิสลาม เพื่อความสมานฉนัท์

ในสังคมอีกดว้ย  

ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้ตั้งชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคมุสลิม(ฮิมายะห์)ข้ึนมา เพื่อให้การดูแล

สิทธิของพี่น้องมุสลิมท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการบริโภค และช่วยตรวจสอบสินคา้ท่ีมีการ

ละเมิด ปลอมปน สินคา้ท่ีมีการรับรองฮาลาล ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป ถือเป็นตลาด

การส่งออกส าคญัของประเทศไทยไปยงักลุ่มประเทศมุสลิม 

ในปี พ.ศ. 2551 ไดต้ั้งบริษทั TND (ThaiLand News Darusalam) เสมือนหน่ึงส านกัข่าวเพื่อ

ผลิตหนงัสือพิมพไ์ทยแลนด์นิวดารุสลามและส่งข่าวทาง SMS เป็นช่องทางในการส่ือสารสมาชิก

และคนทัว่ไปเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัในสถานการณ์ต่างๆ น ามาซ่ึงความปรองดองในสังคม 

ต่อมาใน พ.ศ. 2553 มีการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยอ์ามานะฮฺข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการออมเงิน การใชจ่้าย 

การเก็บรักษาเงินตามบทบญัญติัศาสนาอิสลาม และเป็นการช่วยเหลือกนัของสมาชิก ระหวา่งผูท่ี้มี

ความสามารถ และผูท่ี้มีความขดัสน และไดจ้ดทะเบียนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในปี พ.ศ. 2554 เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพการท างานของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ โดยการดูแลสิทธิของประชาชน ให้ความรู้ วิจยั

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการปกครองบา้นเมืองและสังคมทุกระดบั และในปีเดียวกนัก็ได้

จดทะเบียนการด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มออมทรัพยอิ์สลามอามานะฮฺ เป็นสหกรณ์อิสลามอา

มานะฮฺ 

เม่ือกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ไดก่้อตั้งสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมไวท์แชแนล เพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารและรณรงค์ในการท าความดีและสร้างสันติสุขในสังคมไทย ในเดือนกนัยายน ปี

เดียวกันน้ีก็ได้ก่อตั้งสถาบนัวิจยัและส่งเสริมการเมืองการปกครองอิสลาม เพื่อให้ความรู้ทาง
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วิชาการเก่ียวกบัการเมืองและการปกครองในอิสลาม จดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่สู่

สาธารณชนทุกระดบั ทั้งท่ีเป็นนักการเมือง บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไป ต่อมาเม่ือ

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 ก็ไดจ้ดทะเบียนพรรคการเมืองในนาม ‚พรรคเพื่อสันติ‛ และส่งตวัแทน

ลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคร้ังแรก(แบบบญัชีรายช่ือ) ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

(ดิศส์ ตอเล็บ, 2557: ออนไลน์) 

โดยพนัธกิจของพรรคเพื่อสันติท่ีใชใ้นการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 2 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างพรรคให้เป็นสถาบนัการเมืองท่ีมีความมัน่คง ด าเนินงานดว้ยคุณธรรม และสร้าง

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

2. เสริมสร้างบุคลากรทางการเมืองใหมี้ความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมในการท างาน 

3. เสริมสร้าง และเพิ่มความเข้มแข็งของสาขาพรรค เพื่ออ านวยประโยชน์และรับใช้

ประชาชนทุกภูมิภาค 

4. ขยายฐานสมาชิก ควบคู่กบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจในนโยบายพรรค จิตส านึก และ

อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 

5. ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อสร้างสันติสุขในสังคมไทยทั้งการเมืองระดบัชาติและ

ระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงการเลือกตั้ง 

 

ขณะเดียวกนันโยบายท่ีใชใ้นการหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนั 2 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2557 คือ 

1. ผลกัดนัใหร้ะบบศาลชารีอะฮฺมีผลบงัคบัใชทุ้กพื้นท่ีทัว่ไป 

2. ปกป้องสิทธิพื้นฐานของพี่นอ้งมุสลิม โดยเฉพาะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นท่ีชายแดน

ใต ้และสามารถแต่งกายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการศาสนา เช่น สวมฮิญาบ ไวเ้ครา 

3. ส่งเสริมระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามแกปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
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4. แกปั้ญหาความยากจน โดยใช้ระบบเศรษฐศาสตร์ท่ีปลอดดอกเบ้ีย ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ประชาชน 

5. เร่งขจดัปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

6. ท  าหน้าท่ีประสานให้ความปลอดภยัและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนไทยทุก

ศาสนา เพื่อสันติสุขของคนไทย 

เน่ืองจากเป็นพรรคท่ีเกิดใหม่ โครงสร้างของพรรคอาจยงัไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่

พรรคก็มีโครงสร้างคร่าวๆ ในปัจจุบนัคือ หวัหนา้ เลขาธิการ และกรรมการพรรค ตลอดจนสมาชิก

พรรค ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั คณะเดียวกนัก็มีคณะท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นฝ่ายวิชาการของพรรคด้วย

เช่นกนั จากการสัมภาษณ์หวัหนา้พรรคไดร้ะบุวา่ 

“พรรคเพ่ือสันติก็จะมี กรรมการพรรค มีนักวิชาการท่ีจะคอยเป็นท่ีปรึกษา แต่ด้วยอายุ
พรรคท่ียงัไม่นาน เรายังไม่สามารถท่ีจะร่างโครงสร้างพรรค ให้มันเป็นไปตามปัจจัยต่างๆ 
ของพรรคระดับโลกหรือระดับประเทศได้ แต่ส่ิงท่ีคิดว่าควรไปเป็นคู่ขนาน ก็คือการ
ท างานของผมและนักวิชาการหลายคน ท่ีอบรมลูกศิษย์ท่ีมีอุดมการณ์แบบนี ้การติดต่อกับ
เครือข่ายท่ีเป็นนักวิชาการท่ัวประเทศ น าเสนอแนวคิดของพรรคนี ้ท าให้โครงการนีน่้าจะมี
คนสนับสนุน ผู้หลักผู้ใหญ่และคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ท่ีอบรมมาแล้วพอจะอุ้มพรรคนีไ้ด้ 
น่าจะอยู่ได้อีก 10-20 ปี พอท่ีจะให้การการันตีได้ อายุคนท่ีหนุนพรรคนีไ้ด้ 20-40 ปี ท่ีจัด
งานอีก 50 ปี ประเทศไทยกเ็พ่ือแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ท างานเพ่ือมสุลิมอย่างท่ีเขาว่าอย่าง
เดียว เราคิดเพ่ือประเทศชาติด้วย ให้สังคมท้ังหมดด้วยไม่ใช่เฉพาะองค์กรของเราอย่างเดียว 
แม้อนาคตเราจะไม่อยู่” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) 

โดยท่ีพรรคเพื่อสันติมีการพิจารณาบุคคลท่ีจะลงสมคัรสมาชิกผูแ้ทนราษฎร จากบุคคลท่ี

เห็นดว้ยกบันโยบายพรรค และคดัเลือกจากคนท่ีเคยท างานร่วมกนัมาก่อนในกลุ่มท างานร่วมดา้น

สิทธิมนุษยชนท่ีไดร้วมตวักนัท างานก่อนท่ีจะเขา้สู่การตั้งพรรคการเมือง ซ่ึงตวัแทนน้ีจะมาจากการ

เสนอช่ือจากสาขาต่างๆ ของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ (ฮานีฟ หยงสตาร์, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2558) 

 ในส่วนกิจกรรมของพรรคเพื่อสันติ นอกจากจะด าเนินการส่งตวัแทนในการเลือกตั้งซ่ึง

พรรคไดส่้งตวัแทนลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคร้ังแรก เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2557 ก่อนท่ีการ

เลือกตั้งในคร้ังดงักล่าวจะเป็นโมฆะแลว้ ในช่วงเวลาปกติทัว่ไปพรรคไดด้ าเนินงานเคล่ือนไหวผา่น
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องคก์รเครือข่ายอ่ืนๆ ในมิติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นวชิาการ กฎหมาย การใหค้วามช่วยเหลือทางสิทธิ

มนุษยชน ส่ือ และเศรษฐกิจ (สรุปได้ ดังภาพ 3) ซ่ึงมีองค์กรเฉพาะท่ีท างานในด้านต่างๆ 

ขณะเดียวกนัก็ไดเ้คล่ือนไหวในเชิงการบรรยายทางศาสนาปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมท่ีดีของคนใน

สังคมไปพร้อมๆ กนั ฉะนั้นแมจ้ะไม่รับเลือกตั้งหรืออยูใ่นภาวะท่ีไม่มีการเลือกตั้ง กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี

เป็นฐานการท างานภายใตอ้งคก์รเครือข่ายก็ยงัคงด าเนินต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3 เครือข่ายองคก์รการท างานของพรรคเพื่อสันติ 

 

ขณะท่ี งบประมาณสนับสนุนการท างานของพรรคจะเน้นมาจากการรับบริจาคจาก

ประชาชนและสมาชิกพรรคเป็นหลกั โดยท่ีไม่เนน้วา่พรรคจะเป็นพรรคของนายทุนหรือของบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง เพื่อใหย้ดึหลกัความโปร่งใสในการท างาน ภายใตแ้นวคิดการเมืองสีขาว  

 

4.1.1.2 ความเป็นมาและรูปแบบกิจกรรมของพรรคภราดรภาพ  

พฒันาการการเคล่ือนไหวของพรรคภราดรภาพเร่ิมตน้นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงไดก่้อตั้ง

โรงเรียนศาสนูปถมัภ์ โดยอาจารยฮ์มัซะห์ อยู่เป็นสุข ปัจจุบนัมี อาจารยมุ์สตอฟา อยูเ่ป็นสุข ด ารง

ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนศาสนูปถมัภ ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การก่อตั้งมูลนิธิฮมัซะห์ โดย

มี อาจารยมุ์สตอฟา อยูเ่ป็นสุข เป็นประธานมูลนิธิฮมัซะห์ ภายใตมู้ลนิธิฮมัซะห์มีการด าเนินการใน

พรรคเพื่อสนัติ 

สถาบนัวจิยัและส่งเสริมการเมือง

การปกครองอิสลาม 
สถานีโทรทศัน์ White Channel 

ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคมุสลิม สหกรณ์อิสลามอามานะฮฺ 

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสนัติ 
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หลายๆ ดา้น อาทิ โรงเรียนมูลนิธิฮมัซะห์บริบาล เด็กก าพร้ามูลินิธิฮมัซะห์ กองทุนซากาต โครงการ

ลงทุนบา้นจดัสรร โครงการลงทุนฟาร์มไก่ เป็นตน้2  

ในปี พ.ศ. 2553 ไดก่้อตั้งสถานีโทรทศัน์ไทยมุสลิมทีเอ็มทีวี (TMTV) 24 ชัว่โมง โดยมี

อาจารยฟู์อ๊าต อยู่เป็นสุข3 เป็นผูอ้  านวยการสถานี และไดก่้อตั้งพรรคภราดรภาพในปี พ.ศ. 2556 

โดยมี นายทวี ชนัเฮม เป็นหัวหน้าพรรค  และในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ส่งตวัแทนลงสมคัร

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ก็ไดก่้อตั้ง TMTV สหคลินิค ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2558 หวัหนา้พรรคภราดรภาพลาออก  นายอนุมติั ศาสนูปถมัป์ อดีตรองหวัหนา้พรรค ด ารง

ต าแหน่งหวัหนา้พรรคภราดรภาพแทน และในปีเดียวกนัก็ไดก่้อตั้งโรงพยาบาลฮมัซะห์ ท่ีเขตหนอง

จอก กรุงเทพฯ มี นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอ๊ะ (หมอแว) ด ารงต า แหน่งผู ้อ  านวยการ

โรงพยาบาลฮมัซะห์ และก าลงัสร้างโรงพยาบาลนานาชาติท่ีจะเปิดบริการในอนาคตต่อไป  

ขณะเดียวกนั พรรคภราดรภาพใชก้ติกาท่ีสภาอุลามาอฺไดก้ าหนดไว ้ฉะนั้นนกัการเมืองของ

พรรคจึงตอ้งด าเนินการภายใตก้ารดูแลของสภาน้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ยคนท่ีมีความเขา้ใจในคุณธรรม

จริยธรรมตามหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม (อนุมติั ศาสนูปถมัภ์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558) 

โดยท่ีตวัแทนของพรรคท่ีคดัเลือกนั้นจะใช้วิธีการชูรอหรือการปรึกษาหารือจากสภาอุลามาอฺ แลว้

เลือกคนท่ีเหมาะสมมา (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) โดยมีปรัชญาของพรรคท่ี

เนน้การพฒันาคน ใหมี้ความเป็นดีอยูดี่ ใกลชิ้ดกบัพระเจา้ และให้คุณธรรมน าการเมือง (บุญญา หลี

เหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  

โครงสร้างการท างานของพรรคในปัจจุบนั มีคณะกรรมการชูรอ(ท่ีปรึกษา)โดยในช่วงแรก

ท่ีก่อตั้งพรรคประกอบด้วย อาจารยมุ์สตอฟา อยู่เป็นสุข ด ารงต าแหน่งประธานสภาชูรอ อาจารย์

ยซุูฟ พงษก์าว ีด ารงต าแหน่งรองประธานฯ อาจารยซิ์ดด๊ิก มูฮมัหมดัสอ๊ิด ด ารงต าแหน่งโฆษกสภาชู

รอ พร้อมด้วยอาจารย์อับดุลราซัค หมีนยะลา ซ่ึงในปัจจุบนัต าแหน่งต่างๆ อยู่ในช่วงของการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างและบางท่านได้ลาออกไปแล้ว นอกจากนั้ นยงัมีนักวิชาการมุสลิม

ผูท้รงคุณวฒิุในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ ขณะเดียวกนัในส่วนของการบริหารพรรคมีหวัหนา้พรรค 

                                                             
2 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 หลายๆ โครงการของมูลินิธิฮมัซะห์ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สอบสวนกรณีมีผูเ้สียหายไป
ร้องเรียนเร่ืองการระดมเงินร่วมลงทุนผา่นทางสถานีโทรทศัน์ TMTV และการด าเนินงานของมูลนิธิฯ อาจเขา้ข่ายแชร์ลูกโซ่  
3 อาจารยฟู์อ๊าต อยู่เป็นสุข ไดล้าออกจากจากต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานีโทรทศัน์ไทยมุสลิมทีเอ็มทีวี (TMTV) 24 ชัว่โมง 
ในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตวั โดยมี อาจารยมุ์สตอฟา อยู่เป็นสุข รับหนา้ท่ีดูแลงาน
ผูอ้  านวยการสถานีฯ ชัว่คราว 
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เลขาธิการ และกรรมการพรรค และส่งตวัแทนลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคร้ังแรก เม่ือ

ตน้ปี 2557 ก่อนท่ีการเลือกตั้งในคร้ังดงักล่าวจะเป็นโมฆะ 

นโยบายส าคัญ 5 ด้านของพรรคภราดรภาพ (พรรคภราดรภาพ 2556 , ออนไลน์) 

ประกอบดว้ย 

1. ด้านการเมืองการปกครอง 

1.1 ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

1.2 เช่ือมัน่หลักคุณธรรมน าการเมือง นักการเมืองต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ด าเนินงานการเมือง 

1.3 การด าเนินงานทางการเมืองของนกัการเมือง ตอ้งมุ่งรับใชป้ระชาชนและประเทศชาติ

เป็นเป้าหมายส าคญั 

1.4 สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องได้รับการ

ปกป้องและคุม้ครองอยา่งเสมอภาค 

1.5 การปฏิบติัตามกฎหมายและการใชก้ฎหมายจะตอ้งมีความเป็นธรรมและยติุธรรม  

1.6 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้องค์กรการปกครองทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจใน

กิจการของทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน ในทอ้งถ่ินโดย

ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

1.7 การฉอ้ราษฎร์บงัหลวงทุกรูปแบบจะตอ้งถูกขจดัอยา่งจริงจงัและเด็ดขาด  

1.8 การก่อการร้าย และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจะถูกต่อตา้นขดัขวางและลงโทษ

ตามกฎหมาย 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

2.1 คนไทยทุกคนจะตอ้งมีหลกัประกนัพื้นฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัจจยั

ดา้นอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การรักษาสุขภาพ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

2.2 ผูอ้ยูใ่นวยัท างาน จะตอ้งมีหลกัประกนัดา้นอาชีพและการมีงานท า 
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2.3 อาชีพและธุรกรรมทุกประเภทท่ีขดัต่อหลกัศาสนาและหลกัจริยธรรม จะไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมและจะตอ้งขดัขวางใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดหรือหมดไป 

2.4 เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ถึงทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาค

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคมนาคมทุกระบบ การขนส่ง แหล่งน ้าทางการเกษตร 

2.5 ส่งเสริมการลงทุนของคนไทยท่ีมีศกัยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ 

2.6 ส่งเสริมวิสากิจชุมชนทุกระดับ โดยให้มีสถาบันการเงินท่ีปลอดดอกเบ้ียให้การ

สนบัสนุน 

2.7 สร้างกลไกลการช่วยเหลือคนจนโดยท าความมัง่มีของคนรวยมาเก้ือกูลคนจนเพื่อการ

อยูร่วมกนัอยา่งปกติสุข 

3. ด้านการศึกษา 

3.1 เด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะตอ้งไดรั้บการศึกษาจนจบชั้นมธัยมโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช่

จ่าย 

3.2 รัฐจะตอ้งใหบ้ริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยเสียค่า

ใช่จ่ายนอ้ยท่ีสุด 

3.3 หลกัสูตรการศึกษาทุกระดับจะตอ้งมีวิชาด้านศาสนาและวฒันธรรมเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนครุบาอาจารย์ทางด้านวิชาชีพและสถานะทางสังคมให้เป็น

แบบอยา่งท่ีดีของนกัเรียน นกัศึกษา และสังคม 

3.5 รัฐจะตอ้งจดัให้มีการผลิตต ารา หนังสือวิชาการทุกระดับเพื่อบริการอย่างทัว่ถึงโดย

จ าหน่ายในราคาถูก 

3.6 รัฐจะตอ้งก ากบัดูแลการจดัการศึกษาของภาคเอกชนเพื่อมุง้เนน้การพฒันาคุณภาพของ

มนุษยแ์ละสังคมเป็นส าคญัมิใหแ้สวงหาก าไรเกินควร 
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3.7 รัฐจะตอ้งส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

3.8 รัฐจะต้องให้การส่งเสริมและอุดหนุนการจดัการศึกษาศาสนาของเอกชน องค์การ

เอกชน องคก์รศาสนา เพื่อเสริมสร้างศาสนิกชนท่ีดี 

4. ด้านศาสนาและวฒันธรรม 

4.1 สนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพฒันา

คุณภาพชีวติของประชาชน 

4.2 ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและความสมานฉนัทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุกศาสนา 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรศาสนาและผูน้ าองค์กรศาสนาให้มีบทบาทในการ

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนและสังคม 

4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและการให้เกียรติซ่ึงกนัและ

กนัระหวา่งศาสนิกชนท่ีมีความเช่ือ ความศรัทธาทางศาสนาแตกต่างกนั 

4.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมอนัดีงาม

ตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. ด้านการต่างประเทศ 

5.1 ส่งเสริมสัมพนัธไมตรีและความร่วมมือกบันานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation OIC) และสมาชิก

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

5.2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศสมาชิกประชาคม (ASEAN) และประเทศสมาชิกองคก์ารความร่วมมืออิสลาม (OIC) 

5.3 ส่งเสริมการปฏิบติัตามสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยช์นท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และตาม

พนัธกรณีไดก้ระท าไวก้บันานาประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ” 

ในการด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารท างานของพรรค ก็จะขบัเคล่ือนงานสังคมผ่าน

มูลนิธิฮมัซะห์ เพื่อช่วยเหลือเด็กก าพร้าและคนยากจน ตลอดจนการพฒันาดา้นสาธารณสุขภายใต้
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โรงพยาบาล และพฒันาการศึกษาผ่านโรงเรียน ขณะเดียวกนัก็มีช่องทีวี TMTV ท่ีใช้เพื่อการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวทางหลกัการค าสอนของศาสนาอิสลามให้เกิดการแผ่กระจายมากยิ่งข้ึน (อนุมติั 

ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558) ซ่ึงการท างานเป็นเครือข่ายในหลากหลายมิติน้ี (ดูภาพ 4) 

ท าใหก้ารท างานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพรรคด าเนินไดต่้อไป  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4 เครือข่ายองคก์รการท างานของพรรคภราดรภาพ 

 

4.1.1.3 ความเป็นมาและรูปแบบกิจกรรมของพรรคประชาธรรม 

พรรคประชาธรรมมีพฒันาการการท างานมานบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดก่้อตั้งองคก์รภาค

ประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การก่อตั้งมูลนิธิฮิลาล- 

อะห์มรัข้ึนมาโดยตวัยอ่วา่ ฮ.ม. เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ HILAL AHMAR FOUNDATION ยอ่วา่ 

H.A.F เรียกเป็นภาษาอาหรับวา่ األحـمـر  الهـل  جمعية  โดยมี นายอิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย ์อดีตประธาน

กลุ่มนักศึกษาชายแดนภาคใต ้มหาวิทยาลยัรามค าแหง หรือ PNYS ในช่วงปี พ.ศ. 2527 ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ  

ในปี พ.ศ. 2554 ไดก่้อตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาในนาม พรรคประชาธรรม โดยชูความเป็น

พรรคมลายู เป็นพรรคของชาวมลายู โดยเนน้พื้นท่ีฐานเสียงใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โดยมีนายอิส

กนัดาร์ ธ ารงทรัพย ์เป็นแกนน าคนส าคญัในการก่อตั้งพรรค และมีนายมุคตาร์ กีละ อดีตเลขาธิการ

พรรคสันติภาพไทยด ารงต าแหน่งหวัหนา้พรรค ต่อมาเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ไดส่้งตวัแทน

พรรคภราดรภาพ 

มูลนิธิฮมัซะห์ 

โรงเรียน

ศาสนูปถมัภ ์
สถานีโทรทศัน์ 

TMTV 
โรงพยาบาล 
ฮมัซะห์ 
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ลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคร้ังแรก ในระบบบญัชีรายช่ือ 25 คน และในระบบเขตส่ง

ผูส้มคัรลงครบทุกเขต 3 จงัหวดั ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอีก 1 เขตท่ีจงัหวดัสตูล แต่ไม่มีผูท่ี้

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในปลายปีเดียวกนั นายมุคตาร์ กีละ ถูกลอบสังหาร

เสียชีวิต แต่พรรคประชาธรรมออกแถลงการณ์ท่ีจะต่อสู้บนเส้นทางการเมือง ซ่ึงเป็นแนวทางแห่ง

สันติวิธีต่อไป โดยมีนายมูฮ ามดั หะยีแวฮามะ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรค ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 

หัวหน้าพรรคลาออก นายชานนท์ เจะหะมะ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธรรมแทน และ

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ได้ส่งตวัแทนลงสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกคร้ัง ก่อนท่ีการ

เลือกตั้งในคร้ังดงักล่าวจะเป็นโมฆะ 

โดยพรรคประชาธรรมมีพนัธกิจและวิสัยทศัน์ในปี ค.ศ. 2020 คือ 1. สังคมแห่งคุณธรรม

และวิทยปัญญา  2.  ปลอดยา เสพติด  และ  3.  ด ารง รักษาไว้ซ่ึ งความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีนโยบายของพรรคประชาธรรมมีอยู่ 5 ด้าน

ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านสังคม 

1.1 จดัตั้งศูนยพ์ฒันากระบวนการฟ้ืนฟูและเยี่ยวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากยาเสพติดระดบั

ต าบล 

1.2 ด ารงอตัลกัษณ์ความเป็ยมลายมุูสลิมในสังคมไทยอยา่งมีศกัด์ิศรี 

1.3 ส่งเสริมให้แต่ละศาสนิกได้ใช้ชีวิตดว้ยความเอ้ืออาทรและเคารพในอตัลกัษณ์ซ่ึงกนั

และกนั 

1.4 ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผลักดันและรณรงค์ให้สังคมจังหวดัชายแดนภาคใต้เป็น

แบบอยา่งในการด าเนินชีวิตตามวิถีทางศีลธรรมท่ีดีงานบนพื้นฐานของการเคารพอตั

ลกัษณ์ซ่ึงกนัและกนั 

1.5 พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวดั

ชายแดนภาคใตใ้ห้เกิดสันติภาพและความสงบสุขดว้ยวิถีทางแห่งสันติวิธีและวิถีทาง

ประชาธิปไตย 
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1.6 ผลกัดนัให้ประชาชนท่ีถูกด าเนินคดีความมัน่คงให้ไดรั้บความยุติธรรมตามหลกันิติ

ธรรมอยา่งแทจ้ริง 

1.7 ผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงรถไฟสายสุไหงโก-ลก – หาดใหญ่ 

1.8 ผลกัดนัใหค้ณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัจดัตั้งกองทุนซากาต 

1.9 ผลกัดนัใหค้ณะกรรมการอิสลามรายงานผลการบริหาร พร้อมทั้งแสดงบญัชีทรัพยสิ์น

และหน้ีสินปีละคร้ัง 

1.10 ผลกัดนัใหพ้ื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ระบบบริหารจดัการดา้นการปกครองให้

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ี 

1.11 ผลกัดนัให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัเป็นองคก์รคณะพิจารณาวินิจฉัยขอ้

พิพาทเก่ียวกบัมรดกและครอบครัว 

1.12 ผลกัดนัใหค้ณะกอฎีมีอ านาจทางกฏหมายเพื่อพิจารณาขอ้พิพาทเก่ียวกบัมรดก 

1.13 ผลกัดนัใหมี้คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญดา้นศาสนา 

2. ด้านการศึกษา 

2.1 ผลกัดนัการศึกษาสามญัควบคู่ศาสนา และจริยธรรมใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2 จดัตั้งกองทุนสวสัดิการและพฒันาสถานภาพครูสอนศาสนา 

2.3 ส่งเสริมผลกัดนัให้เยาชนสามารถเขา้ถึงการส่ือสารเพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยัได้ด้วย

ตวัเอง 

3. ด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเทีย่ว 

3.1 จดัตั้ งองค์กรมหาชนเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

3.2 ร่วมมือประสานทุกภาคส่วนให้เกิดการรณรงค์อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีเคารพต่อความหลากหลายของวิถี

ชีวติซ่ึงกนัและกนั 

3.4 ผลกัดนัและร่วมมือกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

ระดบัต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพื้นฟูการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

4. ด้านสาธารณสุข 

4.1 ผลกัดนัใหส้ถานบริการสาธารณสุขระดบัต่างๆ ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้มีการ

ด าเนินการเก่ียวกบัการคลอดโดยแพทยห์ญิง 

5. ด้านการเมือง 

5.1 พรรคประชาธรรมมีความมุ่งมั่นสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้จังหวดั

ชายแดนภาคใตเ้กิดสันติภาพและความสงบสุขด้วยวิถีทางแห่งสันติวิธี และวิถีแห่ง

ประชาธิปไตย 

นอกจากน้ีพรรคประชาธรรมมีสภาท่ีปรึกษา 250 คน ซ่ึงท าหน้าท่ีเลือกผูท่ี้จะลงสมคัร

เลือกตั้ง (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558) ดว้ยกบันโยบายท่ีเน้นให้เห็นวา่พรรค

ประชาธรรมเป็นของคนรากหญา้ มีรากหญา้เป็นฐาน เวลาปราศรัยก็บอกตลอดเวลาว่า เป็นพรรค

รากหญา้ท่ีมีฐานของปัญญาชนหนุนเสริม (อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 

ตลอดจนการวางนโยบายก็อยูบ่นฐานของความตอ้งการของประชาชน  

“นโยบายของพรรคเราเปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชน เพราะตอนก่อตั้งพรรค
เรากถ็ามประชาชน เช่น ประชาชนอยากให้เราเล่นเร่ืองราคายาง เรากจ็ะเล่นเร่ืองยาง เพราะ
เราอาสามาเป็นปากเสียงของประชาชน เราไม่ได้ท าเพ่ือตัวเอง แต่เราต้องอยู่ ในกฎหมาย
ก าหนดแค่นั้นเอง” (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

ในระยะเวลาท่ีผา่นมา พรรคประชาธรรมจดัอบรมสมาชิกมาแลว้หลายพนัคน การอบรมได้

อธิบายขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่มุสลิมยอมรับได้ ไม่กลวัอิสลาม จะน าเสนอรูปแบบ

เน้ือหาการเมืองอิสลามอยา่งไรใหค้นอ่ืนยอมรับ เพราะถา้คนมุสลิมยงัไม่เขา้ใจการเมืองของอิสลาม 

เราก็ท าได้แค่เรียกร้องอยากจะให้เกิด แต่ความปรารถนากบัความเป็นจริง ไม่มีวนัจะสอดคล้อง

ตอ้งกนัได ้(อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558)  
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พรรคไดท้  างานไปพร้อมกบัมูลนิธิฮิลาลอะห์มรัและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติภาพ

และเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนน้การท างานลงพื้นท่ีพบปะและให้ความรู้แก่ประชาชน ซ่ึงพรรคมองวา่

สังคมมุสลิมในประเทศไทยยงัไม่เขา้ใจว่าการผสมผสานการท างานมูลนิธิฯ ท่ีท างานเก่ียวกบัสา

ธารณกุศลกับเร่ืองการเมืองนั้นมีเป้าหมายมีจุดเดียวกันคือสังคมและประชาชน แต่เป็นเร่ืองท่ี

สังคมไทยยงัไม่ยอมรับ “สังคมไทยยงัแยกระหวา่งการท างานการเมืองกบัการท างานสาธารณกุศล 

หรืองานป้องกนัสาธารณภยัไม่ได ้เพราะสังคมไทยมีความเช่ือวา่ นกัการเมืองเป็นคนไม่ดี ส่วนการ

ท าสาธารณกุศลเป็นเร่ืองของคนดี ในความเป็นจริงแลว้ ในยุโรป ในอเมริกา องค์กรการกุศลหรือ 

มูลนิธิบางแห่งจะเดินไปดว้ยกนักบัการเมือง หรือจะเรียกวา่เป็นมูลนิธิของพรรคการเมืองก็วา่ได”้ 

(อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558)  

“มลูนิธิฮิลาลอะห์มรักับพรรคประชาธรรมคือคนเดียวกัน แต่เราท ามลูนิธิมาสิบกว่าปีเราไม่
มีอ านาจอะไรเลย เราจึงจ าเป็นต้องก็ตั้ งพรรคการเมือง จุดประสงค์ก็เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน เหมือนๆ กัน” (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  5 เครือข่ายองคก์รการท างานของพรรคประชาธรรม 

 

 

องคก์รภาคประชาชนเพ่ือสนัติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง 

มูลนิธิฮิลาลอะห์มรั 

พรรคประชาธรรม 
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4.1.2 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

4.1.2.1 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคเพ่ือสันติ  

 พรรคเพื่อสันติก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2556 โดยพฒันามาจากฐานคิดหลกัคือ การมีส่วนร่วมของ

มุสลิมในทางการเมือง ท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่แยกออกจากเร่ืองราวของศาสนา จากมุมมองของแนวคิดแบบ

อิสลาม การเมืองกบัศาสนาเป็นเร่ืองท่ีสามารถไปดว้ยกนัได ้ขณะเดียวกนั สมาชิกพรรคก็ตระหนกั

วา่การเคล่ือนไหวในมิติของประชาชนหรือเอกชนไม่เพียงพอ จึงพยายามศึกษาการเคล่ือนไหวใน

ต่างประเทศ และพบตวัอยา่งหน่ึง ในการเคล่ือนไหวท่ีน่าสนใจ  คือ การเคล่ือนไหวของพรรคกรีน

พีซของเยอรมนัและหลายประเทศในยุโรป โดยท่ีพรรคน้ีเป็นพรรคท่ีเรียกร้องรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ช่วงแรกก็เคล่ือนไหวดว้ยการประทว้ง เช่น เรือปล่อยน ้ ามนัทิ้งในทะเลก็ประทว้ง เผาป่าก็ประทว้ง 

แต่เร่ิมรู้สึกวา่เจา้หนา้ท่ีไม่จริงใจจึงตั้งพรรคเขา้ร่วมรัฐบาล ช่วงแรกไดผู้แ้ทนราษฎร 3-4 คน ต่อมา

จึงมีรัฐมนตรีในรัฐบาล และเกิดกระทรวงรักษาส่ิงแวดล้อม น่ีคือความส าเร็จในอุดมการณ์ของ

พรรค ซ่ึงไดบ้รรลุเป้าหมายของการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติของการบริหารบา้นเมือง โดยไม่

จ  าเป็นตอ้งเรียกร้องต่อผูแ้ทนราษฎร ล่ารายช่ือ หรือประทว้งหนา้ท าเนียบ เพราะมีคนของตนเองอยู่

ในท าเนียบ “พรรคเพื่อสันติจึงคิดเช่นเดียวกนัวา่ปัญหาต่างๆ ในสังคมท่ีเก่ียวกบัมุสลิมจะตอ้งมีคน

มาจดัการและจะตอ้งอยู่ในฝ่ายของบริหาร เพื่อท่ีจะน าความเดือดร้อนของประชาชนไปบอกกบั

ผูใ้หญ่ของบา้นเมือง” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) 

พรรคเพื่อสันติตั้งข้ึนมาด้วย 3 เป้าหมาย นั่นคือ 1. เป็นพรรคท่ีกรรมการบริหารท่ีเป็น

มุสลิม 2. ออกนโยบายโดยคณะกรรมการท่ีเป็นมุสลิมทั้งหมด และ 3. มีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ขบัเคล่ือน แกไ้ขปัญหาในสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม ตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงในช่วงตั้งพรรคและช่วง

หาเสียง (ก่อนการรัฐประหาร 2557) ไม่ว่าจะเก่ียวกบัการเมือง สังคม เศรษฐกิจ แต่โดยหลกัแล้ว

พรรคมองวา่ มุสลิมและอิสลามไม่ควรท่ีจะอยูใ่นบา้นเมืองน้ีในสภาพท่ีขอความคุม้ครอง เรียกร้อง

วา่ถูกรังแกอยา่งเดียว แต่อาจจะตอ้งไปอยูแ่นวหนา้ กล่าวถึงอารยธรรมอิสลาม และน ามาเป็นส่วน

หน่ึงของการพฒันาประเทศไทย (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์ , 13 มีนาคม 2558; ฮานีฟ หยงสตาร์, 

สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2558) 

“เราสามารถพัฒนาบ้านเมืองได้ถ้ามีการเมืองท่ีสะอาด มีนักการเมืองท่ีมีศีลธรรม 
และใช้การปกครองในแบบระบอบของอิสลาม ซ่ึงจะพูดถึงการปฏิรูปกฎหมายของ
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บ้านเมือง เพ่ือสนองความต้องการของเราในเร่ืองนี ้” (ปราโมทย์ สมะดี, สัมภาษณ์, 13 

มีนาคม 2558)   

“อารยธรรมอิสลามสามารถท าให้ประเทศมีความรุ่งเรือง เราจะไม่อ้างมาเลเซีย 
หรือสิงคโปร์ แต่ในมุมมองส่วนตัว อย่างน้อยไม่ได้มองว่ามาเลเซียเจริญเพราะอิสลาม 
เพราะเขาไม่ได้เอาอิสลามมาชูให้ชัดเจน แต่ท่ีอ้างได้กคื็อประเทศตุรกี แม้ว่าตุรกีจะไม่ได้
ผลักดันให้ศาสนาอิสลามเป็นนโยบายแห่งชาติในแนวหน้า แต่กรู้็กันว่าเขาอยู่ในบรรยากาศ
ท่ียากล าบาก และฐานของเซคคิวล่าร์ท าให้เคล่ือนไหวยาก เขาก็เลยเดินไปตามขั้นตอน 
(ของประชาธิปไตย) ประเทศไทยเองเรากรู้็สึกว่าเราจะต้องไปตามขั้นตอนในการน าเสนอ
อิสลาม อคติท่ีมีอยู่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้ แต่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการให้การศึกษาเรียนรู้” 
(ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

ขณะเดียวกนั พรรคได้รับอิทธิพลในการตั้งพรรคการเมืองมาจากนกัวิชาการมุสลิมท่ีว่า

อิสลามครอบคลุมทุกอยา่ง แต่ในยุคปัจจุบนัตอ้งอาศยัประสบการณ์หรือกรณีศึกษาท่ีสามารถน ามา

อา้งอิงได้ โดยเฉพาะเม่ือตอ้งอธิบายกับคนท่ีไม่ใช่มุสลิมแล้วจะตอ้งมีแหล่งอ้างอิงท่ีได้รับการ

ยอมรับ เช่น อาจตอ้งใช้ตวัอยา่งของชาวยุโรปอย่างประเทศเบลเยี่ยม ซ่ึงมีพรรคอิสลาม (Islamic 

Party) โดยมีอุดมการณ์ของพรรคท่ีประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะพยายามเสนอให้กฎหมายของ

เบลเยี่ยมมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงพรรคก็ไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนราษฎร

สองคน และไดอ้อกแถลงการณ์ผา่นส่ือมวลชนวา่หากกฎหมายทุกมาตราท่ีจะออกจากสภาไม่ตรง

กบัอิสลาม ก็จะคดัคา้น เป็นตน้ ในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยผา่นพรรคการเมืองเช่นน้ีใน

เมืองไทยยงัไม่สามารถเห็นได ้และบริบทในไทยก็อาจยงัไม่เอ้ือให้มีเสรีภาพทางการเมือง ประกอบ

กบับริบทท่ีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาของชนกลุ่มใหญ่ จึงอาจท าให้สังคมพุทธซึมซับไปในสังคม

มุสลิม  

“(แต่) เม่ือโต๊ะครูบ้านเราตั้งพรรคการเมืองแล้วเร่ิมเคล่ือนไหวก็โดนโจมตีเยอะ

เพราะเขาอ้างว่าการเมืองสกปรก” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)   

อย่างไรก็ตาม เหตุผลท่ีพรรคเพื่อสันติไม่ได้ใช้ค  าว่าอิสลามหรือมุสลิม ทั้งท่ีเป็นพรรค

การเมืองอุดมการณ์อิสลาม ซ่ึงได้เสนอไวใ้นงานเปิดตวัพรรคใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้, 16 

พฤศจิกายน 2556 (สังเกตการณ์) ว่าเป็นเพราะตอ้งการส่ือให้คนทัว่ไปได้เห็นว่าพรรคเพื่อสันติ
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ไม่ได้ท างานให้กบัเฉพาะมุสลิมเท่านั้น พรรคยงัมุ่งหวงัให้มีองค์กรทางการเมืองท่ีสามารถร่าง

นโยบายไดโ้ดยปราศจากอิทธิพลของนายทุน ตลอดจนแสดงให้เห็นว่าระบบการปกครองอิสลาม

ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากลวั เพราะหลายพื้นท่ีทัว่โลกก็เร่ิมเปิดพื้นท่ีในการใชแ้นวทางอิสลามเป็นทางเลือก 

โดยเฉพาะเร่ืองของการเงินและเศรษฐกิจ และตราบใดท่ีไม่น าศีลธรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติท่ี

รวมมิติทางการเมืองดว้ยแลว้นั้น สังคมก็ยงัไม่ดีข้ึนจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

อสิลามกบัประชาธิปไตย 

พรรคเช่ือว่าระหว่างอิสลามกบัประชาธิปไตยไม่ไดมี้ขอ้ขดัแยง้ถึงขั้นท่ีไม่สามารถหาจุด

ร่วมท่ีมีต่อกนัได ้โดยเฉพาะหากมองจากพื้นฐานทางธรรมชาติของคนไม่ว่าจะศาสนาใดๆ ก็ย่อม

เป็นสัตวก์ารเมืองและมีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมต่อสังคม รวมไปถึงความพยายามท่ีจะท าให้

สังคมนั้นอยูบ่นฐานของความดี และห่างไกลจากความชัว่ร้ายต่างๆ จุดร่วมน้ีเป็นจุดร่วมท่ีมนุษยทุ์ก

คนมีร่วมกนั และการมีผูป้กครองท่ีเขา้มาปกครองก็ยอ่มตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ี 

“ระหว่างอิสลามและประชาธิปไตย ไม่มีปัญหาใดๆ เลย ในทางคุณธรรม จริยธรรม เรา
ต้องเข้าใจในธรรมชาติ ส่ิงท่ีมาจากรากเหง้าในหัวใจของคน จะมีวัฒนธรรมและ
คุณลักษณะพื้นฐานธรรมชาติของหัวใจคนท่ีจะมีส่วนร่วม ซ่ึงการเร่ิมต้นในการใช้
คุณธรรมตรงนีเ้ราจะใช้จุดเร่ิมต้นของจุดร่วมท่ีตรงกันก่อน ความดีความช่ัวท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียอมรับและเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นอิสลาม พุทธ คริสต์ ส่ิง
ท่ีทุกฝ่ายยอมรับกันเช่น ความรังเกียจและความคิดท่ีว่าการฉ้อโกงเป็นส่ิงท่ี ผิดอย่างมหันต์ 
ทุกคนทุกศาสนายอมรับตรงกัน และเร่ืองการกินเหล้า การผิดประเวณี เร่ืองพวกนีจ้ะต้อง
ท าให้ชัดเจน...เรามองเห็นช่องทางว่าจะสามารถคุยให้ทุกฝ่ายยอมรับหรือมองเห็นพ้อง
ร่วมกันได้” (อิรฟาน หะยอีีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)   

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรคเพื่อสันติ มองว่า มีสองประเด็นท่ีท าให้เกิดความสับสนใน

สังคมมุสลิม ดา้นหน่ึงเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม อีกดา้นจะเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประชาธิปไตย 

ในดา้นศาสนาอิสลามคนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมกัจะมองอิสลามดว้ยแวน่ตาของวฒันธรรมหรือ

อารยธรรมอ่ืน ซ่ึงอารยธรรมอ่ืนจะแยกศาสนาออกจากการเมืองจนกลายเป็นโครงสร้างทางความคิด

ท่ีซึมซบัเขา้มาในอารยธรรมของอิสลามมาแลว้หลายศตวรรษ เม่ืออยูใ่นสังคมท่ีแยกศาสนาออกจาก
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โลกจึงมองอิสลามดว้ยสายตาท่ีแปลกแยกวา่ท าไมถึงน าศาสนามาเก่ียวขอ้งกบัการเมือง แต่ศาสนา

อิสลามโดยหลกัการหรือเน้ือหาของตวับทไม่มีการแยกระหวา่งศาสนาและการเมือง  

“ชาวบ้านถามเราว่าในสมยัศาสนทูตมฮัุมหมดั เรารักใครท่ีสุดในอิสลาม ใครเป็นแบบอย่าง 
ใครเป็นผู้น า ใครเป็นแม่ทัพ ใครเป็นผู้ พิพากษา ใครเป็นผู้ปกครอง ค าตอบไม่มีความ
ขัดแย้งเลย ถ้าถามอีก ศาสนทูตเป็นสามีไหม เป็นเพ่ือนไหม ศาสนทูตเป็นคนเยี่ ยมคนป่วย
ไหม ศาสนทูตเป็นหมอหรือไม่ และพระเจ้าบอกในอัลกุรอานว่าส่ิงท่ีศาสนทูตน าเสนอ เรา
ต้องปฏิบัติตาม ท้ังท่ีมีในอัลกุรอานและฮาดีษ” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 

2558)   

ฉะนั้น หากมองบนฐานคิดเช่นน้ีแลว้ ตวับทหลกัฐานในอิสลามไม่มีความขดัแยง้และเป็น

เอกฉันท ์ระหว่างขอบเขตของการเมืองและศาสนา แต่การขาดการศึกษาท าให้อิสลามถูกบิดเบือน 

ระบบคิดแบบเซคคิวล่าร์ท าให้สังคมทัว่ไปมองว่าสถาบนัศาสนาเป็นตวัปัญหาต่อระบอบการ

ปกครอง ไม่ใหน้กัการศาสนาเขา้มามีส่วนในการเมือง “บางท่ีสนบัสนุนใหล้ะหมาด ให้งบประมาณ 

แต่อย่ามายุ่งเก่ียวกบัการเมือง แน่นอนคนส่วนมากในสังคมไม่ใช่นกัศาสนา เม่ือเขาเห็นแนวคิด

แบบน้ี ก็มองวา่ไม่ใช่ส่ิงท่ีมาจากศาสนา และนกับริหารก็ไม่ชอบให้โต๊ะครูมายุง่เก่ียวกบัการเมือง” 

(ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)   

“ในอุดมคติของมุสลิม ปัญหาทุกปัญหาในโลกนีท่ี้เราก าลังข้ามประเด็นหนีมัน และก าลัง
หาวิธีการแก้ไขท่ีไม่ใช่การกลับมาสู่มิติของศาสนาของพระเจ้า หมายถึงเราก าลังหลง
ประเด็น เราก าลังปกครองผิดรูปแบบของชารีอะห์ ทุกส่ิงทุกอย่างในโลกนีเ้ป็นอิสลาม
ท้ังหมด ท่ีมันเป็นปัญหาเพราะขัดกับธรรมชาติของผู้สร้าง ตัวอย่างท่ีคนเป็นมะเร็งเพราะ
อะไร? เพราะไปขัดกับธรรมชาติ เช่น ใช้ปุ๋ยเคมี เบาหวาน ความดัน ผิดธรรมชาติท้ังหมด 
เช่นเดียวกันในสังคมท่ีเป็นปัญหาเพราะธรรมชาติ ขนาดครอบครัวยัง ผิดธรรมชาติ เช่น 
สามีต้องให้นมลูก แล้วเราจะแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร ก็ต้องเปลี่ยนระบบการเมือง เพ่ือกลับ

ไปสู่ธรรมชาติท่ีพระเจ้าได้สร้างไว้” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

อิหม่ามกอรอฟี ซ่ึงเป็นนักวิชาการในมซัฮบั(ส านักคิด)มาลีกี ได้เขียนหนังสือเล่มหน่ึง

ช่ืออัลฟูรูก (แปลวา่ขอ้แตกต่าง) ขอ้แตกต่างในบทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองต่างๆ มีอยูป่ระเด็นหน่ึงวา่ดว้ย

ขอ้แตกต่างของค าสอนของศาสนทูตในฐานะเป็นผูป้กครองและในฐานะครูสอน ซ่ึงระบุวา่ตอ้งแยก
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สองสถานะน้ี จึงกลายเป็นขอ้อา้งของผูท่ี้สนบัสนุนแนวคิดเซคคิวล่าร์ว่าตอ้งแยก หรือการอา้งหะ

ดีษในเร่ืองของการผสมเกศรท่ีท่านศาสนทูตบอกวา่ถา้ท าเป็นก็สามารถท าได ้“แต่เร่ืองศาสนานั้น

เป็นเร่ืองของฉัน” ซ่ึงส านวนน้ีไม่มีปรากฏในต ารา อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือน จะ

เกิดข้ึนในบริบทสังคมท่ีคนท่ีก าลงัพูดอยู่ เช่น ระบบดอกเบ้ียมีมาแลว้สามร้อยปีจะหันหลงัให้ได้

อยา่งไร สังคมท่ีเตม็ไปดว้ยเหลา้ถา้จะท าใหค้นเลิกกินเหลา้ จะตอ้งเกิดปัญหาแน่นอน ค าถามเหล่าน้ี

จ  าเป็นจะตอ้งมีแรงมากพอสมควรท่ีจะตอ้งไปปะทะกบักระแสของสังคม แต่แนวทางท่ีใช้นั้นก็

จะตอ้งไม่ขดัแยง้กบัเป้าหมายและอ านาจสูงสุดของอิสลามดว้ยเช่นกนั  

“ค าพูดของอิหม่ามกอรอฟีท าให้มแีนวทางวิชาการอิสลาม ท่ีพยายามประสานแนวทางเซค
คิวล่าร์กับอิสลามการเมืองโดยมองคนท่ีจะเอาอิสลามมาปกครองให้มองเซคคิวล่าร์
(แนวคิดการแยกศาสนาออกจากการเมือง)ในแง่ดี ซ่ึงเร่ืองนีก้เ็ร่ิมปรากฏมากขึน้ในประเทศ
ทางตะวันออกกลางซ่ึงเกิดเหตุการณ์อาหรับสปริงท่ีเร่ิมมีปัญหาอย่างรุนแรงระหว่างอิสลา
มิคปาร์ตีก้ับเซคคิวล่าร์ ท าให้เร่ิมมีกระบวนการพิจารณาใหม่ มีบางคนถึงขั้นให้มุสลิม
พิจารณาความเข้าใจในอิสลามท่ีเรามอียู่  อันนีถื้อว่าสุดโต่งเกินไป แต่กม็ีบางกลุ่มบอกว่าเรา
จะไม่เปลี่ยนแปลงระบบการเมือง แต่จะท าให้มันเป็นเทคนิคในการประสานงานระหว่าง 
สองกลุ่มท่ีมอียู่ในสังคมให้เข้าใจกันมากขึน้ ตนสนับสนุนความคิดของนักวิชาการท่ีจะให้
มองว่าอิสลามเป็นหน่วยทางศาสนา ถ้าเขาหมายรวมว่าบริบทของการปกครองท้ังหมดต้อง
อิงกับจริยธรรมอิสลาม ต้องอิงโดยกรอบของอิสลามโดยส่ิงท่ีน่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดจะต้องมาจากตัวบทหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ ถ้าเขาเข้าใจแบบนีก้จ็ะไม่แย้งกัน แต่ถ้าหมาย
รวมว่า อิสลาม กุรอานหรือหะดีษ ส าหรับมุส ลิมจะต้องมีต าแหน่งเดียวกันกับ
ประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อันนีเ้ป็นปัญหา อันนีเ้ท่ากับเราให้สิทธิ
ของกิเลสของมนุษย์ท่ีจะมาเปลี่ยนแปลงหลักการศาสนา” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 

มีนาคม 2558)  

ฉะนั้น หากพิจารณาระหว่างอิสลามกบัประเด็นด้านอธิปไตยแล้ว จะเห็นว่าขอ้แตกต่าง

ระหว่างอิสลามท่ีท่านศาสนทูตไดเ้ร่ิมปกครองบริหารสังคมได ้กบัความเช่ือท่ีว่า อธิปไตยจะตอ้ง

เป็นของพระเจา้ และพระเจา้มอบให้สังคมเลือกตวัแทนท่ีจะใชอ้ านาจของพระเจา้ในการปกครอง

ด้วยกฎท่ีมาจากพระเจา้ น่ีคือรูปแบบท่ีเรียกว่าเคร่งครัด ในรายละเอียด หลายคร้ังก็เร่ิมเปล่ียน

ส านวนทีละเล็กทีละนอ้ย และมีแนวคิดท่ีมาจากหลายส านกัคิด อยา่งไรก็ตามในโลกมุสลิมก็มีกลุ่ม
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ท่ียดืหยุน่ซ่ึงยอมใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบ เปล่ียนโครงสร้างของการปกครองอิสลาม ให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดนัน่ก็คือ ให้หลกัการอิสลามามีอิทธิพลในสังคมแมว้่ารูปร่างของกฎหมาย 

การตรากฎหมายจะเหมือนสากลก็ตามก็ไม่ได้ขดัข้อง เช่น บางกลุ่มภายในกลุ่มอิควาน หรือ

พรรคอคัในตุรกีท่ีเป็นแนวทางของอิควานท่ีมีความยืดหยุน่ท่ีสุด แนวทางน้ีมองวา่ไม่ตอ้งยึดตวับท

แต่ยดึกรอบเป็นส าคญั ตอ้งท าใหก้ล่ินแห่งศีลธรรมของอิสลามยงัคงอยูซ่ึ่งไดรั้บอิทธิพลมาจากแนว

ปรัชญาซูฟี ท่ีเกิดข้ึนในตุรกี ซ่ึงภายหลงัจากราชวงศอุ์ษมานียะห์ล่มสลายไป ก็เกิดกลุ่มซูฟีสองกลุ่ม

และกลุ่มหน่ึงท่ีมีอิทธิพลสูงสุดน้ี คือกลุ่มนูรซี ซ่ึงเป็นนกัปรัชญาซูฟีท่ีเร่ิมเสนอแนวคิดการเมืองการ

ปกครองอิสลามท่ีไม่ปะทะกบัแนวทางแบบตะวนัตกของเคมาล อะตาเติร์ก ความคิดของนูรซีไดถู้ก

ถ่ายทอดต่อมาสู่แนวทางของพรรคอคัในปัจจุบัน แม้ว่าจะเคยพยายามใช้แนวทางอิสลามเต็ม

รูปแบบในสมยัของแอรบาคาน แต่ก็ถูกปฏิวติั กระทัง่ต้องหาแนวทางการเดินต่อในสังคม จึง

จ าเป็นตอ้งยอมในบางอยา่ง เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ไปนัง่ในสภา จนถึงปัจจุบนัถือวา่แอรโดก์อานจาก

พรรคอคัก็ถือวา่ไดรั้บอ านาจเบด็เสร็จแลว้ (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)   

ส่วนกลุ่มอิควาน แมว้่าจะมีบางแนวคิดท่ีเรียกว่ากูตูบี กล่าวคือในสมยัท่ีกลุ่มอิควานซ่ึง

อา้งอิงงานเขียนของซยัยดิ กุฏุบ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกลุ่มอลักออีดะห์ ถือวา่เป็นกลุ่มท่ีแยกมาจากอิควาน 

แต่ในกลุ่มอิควานก็จะมีแนวคิดอ่ืนๆ โดยไม่ไดย้ดึทุกค าพูดของซยัยิด กุฏุบ แต่เขามองวา่ซยัยิดกุฏุบ

มีความตรงไปตรงมาในการปกครองของอิสลามมากเกินไป คนกลุ่มหน่ึงจากอิควานท่ีมีความคิดใน

เร่ืองลกัษณะน้ีก็คือ ศ.ดร.มูฮมัมดั มุรซี ซ่ึงมีความชดัเจนมาก แต่ข้ึนมาในช่วงท่ีสังคมอียิปต์ยงัไม่

พร้อมจะรับความเป็นอิสลามกลบัมา จึงไม่ประสบผลส าเร็จ 

“พรรคเพ่ือสันติมีนักวิชาการท่ีมองว่าในประเทศไทยเราควรท่ีจะใช้แนวทางเช่นเดียวกับ
แอรโดก์อานมากกว่า เพราะในบริบทของสังคมท่ีไม่ใช่มุสลิม จะมีข้อบังคับและข้อบัญญัติ
หลายอย่างท่ีท าให้มุสลิมไม่มีทางเลือกในการน าเสนออิสลาม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
เราจะยอมท าทุกอย่างท่ีสังคมต้องการ เราจึงล าดับในส่ิงท่ีเราจะยืดหยุ่นได้และยืดหยุ่น
ไม่ได้ หลักๆ เร่ืองแรกคือหลักอากีดะห์ (หลักศรัทธา) กล่าวคือ อากีดะห์จะต้องแขง็ เช่น 

ในเร่ืองการชีริกหรือการเคารพส่ิงอ่ืนเทียบเคียงกับพระเจ้า ซ่ึงในสังคมข้าราชการมี
ข้อบังคับหลายประการท่ีผิดหลักการ เราเลือกท่ีจะต้องปฏิเสธในส่ิงท่ีเราท าไม่ได้ อันนีเ้รา
เลือกท่ีจะต้องชน เพราะเอาเข้าจริงในสังคมเราไม่ได้มีข้อบังคับให้ปฏิบัติเช่นนั้น แต่เราไป
ยอมปฏิบัติเอง เราจึงเลือกท่ีจะต้องปฏิรูปตรงนี ้แต่มีเร่ืองท่ีเรายืดหยุ่นได้ กคื็อ ข้อแตกต่าง
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ในเร่ืองการวินิจฉัย เราจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับมุสลิม โดยท่ีจะต้องไม่ท าให้มุสลิม
เดือดร้อน เช่น เร่ืองฮิญาบหรืออะไรท่ีมีความเห็นเอกฉันท์ หากจะให้มุสลีมะฮฺถอดฮิญาบ 
เราสู้ให้ได้ แต่ปิดหน้าเป็นส่ิงท่ียงัมกีารถกเถยีงกัน ถ้ามกีฎหมายห้ามปิดหน้าเราอาจจะสู้ให้
ไม่ได้ ซ่ึงตรงนีเ้ราอาจต้องเลือกท่ีจะเข้าไปในสถานท่ีท่ียอมรับเราได้แทนเอง เราคิดว่าจะ
ไปสู้ในส่วนท่ีมคีวามขดัแย้งในทางศาสนาท่ีใหญ่กว่า ในสังคมบ้านเรายังมีอะไรท่ีเป็นชีริก
หรือผิดต่อหลักการศาสนาชัดๆ ท่ีเราต้องสู้ ชีแ้จงและอธิบายให้สังคมได้เข้าใจ” (ปราโมทย ์

สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

แนวทางท่ีกล่าวมานี ้เป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงในการหาพื้นท่ีของมุสลิมเพียงเท่านั้น  
“เคร่ืองมือของประชาธิปไตย ส าหรับอิสลามแล้วไม่ขัดข้องท่ีจะใช้ แต่ความเช่ือของความเป็น
ประชาธิปไตยหรือความเป็นลัทธินีถื้อว่าขัดกับหลักการอิสลาม” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 

มีนาคม 2558)  

ในกรณีน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งนิยามก่อนว่า เน้ือหาของประชาธิปไตยมีสองประการ 

ประการแรกคือลทัธิ มีความเช่ือ มีอุดมการณ์ มีโครงสร้าง ประชาธิปไตยเช่ือวา่อ านาจอธิปไตยเป็น

ของประชาชน อ านาจการปกครองตามกฎหมายเป็นสิทธิของประชาชน เป็นลทัธิอยา่งหน่ึง มีการ

ท าสงครามเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย ทุกประเทศท่ีสู้รบเพื่อประชาธิปไตยก็ไม่ต่างอะไรกบัการสู้

เพื่อศาสนา แต่ในศาสนาอิสลามบอกวา่ ‚ลาอิกรอฮาฟิดดีน‛ หรือไม่มีการบงัคบัในทางศาสนา แต่

ประชาธิปไตยในปัจจุบนัมีรูปแบบเชิงบงัคบัของบริบทโลกท่ีตอ้งเป็นจึงจะไดรั้บการยอมรับ ใน

ส่วนท่ีเป็นลทัธิน้ีแน่นอนวา่ขดัแยง้กบัหลกัการศาสนาอิสลาม  

ขณะท่ี ประการท่ีสอง คือส่วนท่ีเป็นเทคนิค หรือเคร่ืองมือในการด าเนินการ ซ่ึงเคร่ืองมือ

อนัน้ีไม่ต่างจากเคร่ืองมือของระบบบญัชีหรือระบบการบริหาร ระบบการบริหารถา้กลบัมาดูคนท่ี

น าเสนอรูปแบบการบริหารก็จะมีเจา้พ่อหรือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนั้นๆ ซ่ึงก็คือกลุ่มนกัคิดต่างๆ แต่

เทคนิคแมแ้ต่ทางสังคมนิยมเองก็ไม่เก่ียวกบัลทัธิเพราะเป็นแนวทางปฏิบติั ในส่วนน้ีอิสลามไม่

ขดัขอ้ง ซ่ึงแน่นอนวา่หากพิจารณาดูแลว้ เม่ือมนุษยร์ะบุวา่สังคมตอ้งมีตวัแทน สมยัท่านศาสนทูต

มุฮมัหมดัก็มีเช่นกนั เม่ือคร้ังท่ีท่านศาสนทูตไปท าสงคราม และมีเชลยและทรัพยเ์ชลย ผูใ้หญ่ของ

ชนเผา่ท่ีแพม้าขอร้องท่าน ศาสนทูตให้คืนทรัพยเ์ชลยและปล่อยเชลยศึก ท่านศาสนทูตประสงคใ์ห้

เกิดสันติภาพและไม่ตั้งใจท่ีจะเหยยีดหยามคนอ่ืน จึงใชว้ิธีแกปั้ญหาโดยใชอ้ านาจในทางกฎหมายท่ี

มี(แกแ้บบสันติวธีิ) คือการใหห้น่ึงในเชลยช่ือยวูยัรียะห์ แต่งงานกบัท่านศาสนทูต และเชลยคนอ่ืนๆ 
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ก็เป็นเครือญาติของยูวยัรียะห์ เม่ือศอฮาบะห์(สหายของศาสนทูต)ทราบว่าท่านศาสนาทูตแต่งงาน

กบัเชลยศึกคนนั้น เชลยคนอ่ืนๆ ก็กลายเป็นญาติของท่านศาสนทูตดว้ย ศอฮาบะห์ก็ไม่ปล่อยให้

ญาติของศาสนทูตเป็นเชลย เชลยเหล่านั้นจึงถูกปล่อยไป แต่ทรัพยเ์ชลยท่ีโดยปกติใช้กฎหมาย

บงัคบัคืนไม่ไดเ้พราะกลายเป็นของส่วนรวมไปแลว้ แต่ท่านศาสนทูตเรียกตวัแทนของทุกกลุ่มท่ีมา

ร่วมกนัท าสงครามในคร้ังน้ี และท่านศาสนทูตประกาศวา่ จะคืนทรัพยเ์ชลย จะยอมหรือไม่ ให้ท า

ประชาพิจารณ์และประชามติ โดยอารีฟ (ต าแหน่งคลา้ยกบัผูใ้หญ่บา้น) ท่ีถูกเลือกตั้งมาโดยระบบ

ธรรมชาติ (มีความเป็นผูใ้หญ่ มีมารยาท ฯลฯ และจะตอ้งถูกปลด หากบิดพร้ิว) ส่วนมากยินดีท่ีจะ

คืนให ้ท่านศาสนทูตจึงประกาศวา่คืนทรัพยสิ์นเหล่าน้ี ซ่ึงส่วนน้ีคือเทคนิค ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้ง 

ประชามติ หาเสียง ก็ไดป้รากฏให้เห็นและไม่ขดักบัหลกัการศาสนา รูปแบบจะเป็นอยา่งไรก็ท าได้

หากไม่ขดักบักรอบของอิสลาม” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)   

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีเคล่ือนไหวการเมืองไม่ได ้พรรคก็เคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ี

หวัหนา้พรรคเพื่อสันติก็บรรยายธรรมเกือบทุกท่ี สามารถออกโทรทศัน์ได ้โดยท่ีไม่ไดอ้อกในนาม

การเมือง แต่ออกในนามนกัวิชาการศาสนา ซ่ึงเป็นรูปแบบส ารองของการเมือง “การเมืองก็คือการ

ท างานศาสนาอยา่งหน่ึง เราอาจตอ้งดูบริบทของสังคม วา่สามารถท าไดแ้ค่ไหนก็ท าแค่นั้น ถา้มีส่ิง

กีดขวางเราก็จะปรับตวัไปตามสภาพ” มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและเครือข่ายอ่ืนๆ ก็ขบัเคล่ือนงานปกติ

แมส้ังคมจะไม่ไดอ้ยูใ่นสภาวะประชาธิปไตยก็ตาม (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)   

 

การเมืองกบัศีลธรรม 

พรรคเพื่อสันติมองวา่ แมว้า่สภาพการเมืองในปัจจุบนัไม่ไดข้าวสะอาด แต่จะเอาใครมาลา้ง

ความสกปรก หากจะล้างส่ิงสกปรกก็จะตอ้งเอาคนสะอาดมาล้าง ไม่ใช่เอาคนสกปรกมาลา้งส่ิง

สกปรก “ถ้าเรามองว่าการเมืองเป็นส่ิงสกปรก เราตอ้งเอาคนสกปรกมาเล่นการเมือง แสดงว่าเรา

ยอมท่ีจะให้การเมืองเป็นพื้นท่ีหรือบริบทท่ีสกปรกตลอดกาล จะตอ้งเร่ิมแกด้ว้ยการเอาคนสะอาด

ลงสนามการเมือง คนสะอาดไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นโต๊ะครู แต่ตอ้งเป็นคนท่ีมีศาสนา ความจ าเป็นท่ีตน

เสนอตวัเป็นหวัหนา้พรรคและเป็นคนท่ีมีอิทธิพลในพรรค เพราะช่วงแรกคนท่ีเป็นกรรมการพรรค 

ไม่สามารถหาเสียงกบัผูค้นได ้ตนเลยยอมเส่ียงแมจ้ะโดนผูใ้หญ่ตั้งค  าถามอย่างมากก็ตาม จนกว่า
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พรรคจะมีความมัน่คงพอสมควร แมว้า่ส่วนตวัแลว้ไม่เคยมีแผนในชีวิตท่ีจะเป็นนกัการเมืองก็ตาม” 

(ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

“ในเร่ืองของการเมือง ถ้าหากว่าเราต่อสู้ พยายามท่ีจะเรียกร้องให้เกิดความดี มีความสงบ
เรียบร้อยในสังคม ก็ได้บุญเหมือนกัน และถ้าหากมีการละเมิดหรือฉ้อโกงก็เป็นบาป
เหมือนกัน ซ่ึงท าให้รู้ว่าเราไม่สามารถแยกระหว่างการเมืองกับศาสนา แต่คุณธรรมตรงนี ้
เราจะต้องสร้างความเข้าใจในสังคม และพยายามหยิบบางประเดน็ท่ีเห็นพ้องกัน แล้วค่อยๆ 
เร่ิมปฏิบัติและค่อยๆ ส่งเสริมกันไป” (อิรฟาน หะยอีีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) 

 

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่กบัการร่วมกบัพรรคใหญ่ 

หัวหน้าพรรคเพื่อสันติ มองในประเด็นน้ีว่า เม่ือพิจารณาประสบการณ์ของนักการเมือง

มุสลิมท่ีจะตอ้งเคล่ือนไหวท่ีผ่านมา เช่น ในเร่ืองของปาร์ต้ีลิสต์ท่ีพรรคใหญ่จะตอ้งพึ่งพิงมุสลิม 

มุสลิมเองก็ตอ้งพึ่งพรรคใหญ่ แต่สุดทา้ยก็ยงัมีขอ้เสีย หรือท่ีมุสลิมจะเสียเปรียบ นัน่ก็คือ “นโยบาย

ของพรรคจะเป็นใหญ่” แมว้่าบางกลุ่มจะมีอุดมการณ์ท่ีดีมาก แต่สุดทา้ยความตอ้งการของสังคม

มุสลิมจะไม่สามารถไปปรับนโยบายของพรรค ท่ีผ่านมาไม่เคยปรากฏ ยกเวน้มุสลิมไดเ้ป็นฝ่าย

บริหารท่ีสามารถมีอ านาจเป็นของตนเอง เช่น “อ.วนันอร์(กลุ่มวาดะห์)ท่ีท าเร่ืองฮิญาบ หรืออารีเพญ็

ท่ีท าเร่ืองของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัเร่ืองฮิญาบท่ีทุกวนัน้ีเราก็ยงัใช้อยู่ และเราเองก็

ใชร้ะเบียบนั้นในการเรียกร้องเร่ืองฮิญาบ แต่เราก็ยงัไม่มีคนในระดบับงัคบับญัชาท่ีสามารถสั่งคน

ในระดบัปฏิบติัการให้ด าเนินการในเร่ืองน้ี และขอ้ดอ้ยก็คือถา้เจา้หน้าท่ีคิดจะไม่ใช้ก็จะไม่ใช ้จน

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติตอ้งส่งนกักฎหมายเอาหนงัสือเอาหลกัฐานเอาขอ้กฎขอ้หมายไปให้ดู บางคร้ัง

ก็ยอมรับระเบียบ บางคร้ังก็บอกวา่ระเบียบของกระทรวงขดักบัระเบียบของโรงเรียน เป็นตน้” ซ่ึง

ส่ิงท่ีจะแกไ้ดก้็คือมุสลิมสามารถก าหนดนโยบายได ้  (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 

2558; ฮาซนั นิมูฮมัหมดั, สัมภาษณ์, 3 กนัยายน 2558) 

เร่ืองท่ีสองท่ีมุสลิมเสียเปรียบ คือ “มุสลิมจะอยู่ในจุดท่ีจะปกป้องสิทธิ มากกว่ามีท่าทีจะ

พฒันาสังคมมุสลิม” ซ่ึงเม่ือเรายอ้นดูตามประวติัศาสตร์พบวา่หลายร้อยปีท่ีมุสลิมอยูใ่นประเทศไทย

ยงัไม่มีความคืบหน้าในการพฒันา ท าให้มุสลิมดูว่ามีความล้าหลังในหลายมิติในชีวิตของเรา  

(ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  
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4.1.2.2 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคภราดรภาพ   

พรรคภราดรภาพ เร่ิมจดทะเบียนเม่ือปี พ.ศ. 2556 บนฐานแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกบัพรรคเพื่อ

สันติ นัน่คือ ดว้ยกบัแนวคิดท่ีวา่ส าหรับแนวทางอิสลามนั้น การเมืองกบัศาสนาเป็นเร่ืองท่ีแยกออก

จากกนัไม่ได้ จึงมีความจ าเป็นส าหรับมุสลิมท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแนวทางทางการเมืองและยงั

ตอ้งยดึแนวทางของศาสนาเอาไวด้ว้ยในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหวัหนา้พรรคภราดรภาพ ไดร้ะบุวา่ 

“การเมืองกับอิสลามจะต้องคู่กัน เพราะแยกกันไม่ได้ เหมือนกับเรากินอาหารส าหรับ
ร่างกาย ในขณะท่ีความรู้ส าหรับสมอง ซ่ึงเป็นคู่แฝดกัน นักการเมืองจะต้องอาศัยนักการ
ศาสนา เพราะในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม นักการศาสนาเองกจ็ะต้องอาศัยนักการเมือง 
เพราะนักการศาสนาจะเข้าใจในเร่ืองของศาสนา แต่ไม่เข้าใจในเร่ืองการเมือง เร่ืองของ
งบประมาณ แต่เม่ือไหร่ท่ีนักการศาสนาและนักการเมืองเดินคู่กันหรือมีอุดมการณ์ร่วมกัน
ในการพัฒนาสังคม นักการศาสนาจะต้องดูแลนักการเมือง นักการเมืองเองก็มีนโยบายมี
งบประมาณมีโครงการ ซ่ึงนโยบายต่างๆ นักการเมืองจะต้องเอามาจากนักการศาสนาว่า
จะต้องด าเนินการอย่างไร เป้าหมายสูงสุดกคื็อ ท าอย่างไรให้สังคมนีม้ีความสุข ให้สังคมนี ้
มคุีณธรรมจริยธรรม” (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558) 

ส าหรับพรรคภราดรภาพแลว้ถือวา่นบัตั้งแต่สมยัท่านศาสนทูตมูฮมัมดั อิสลามก็ด าเนินใน

มิติการเมืองประกอบเสมอมา ซ่ึงในช่วงเวลานั้นท่านศาสนทูตไดป้กครองผูค้นในสังคมไม่วา่จะนบั

ถือศาสนาใด ด้วยแนวทางท่ีได้บญัญติัไวใ้นอัลกุรอ่าน แนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมัหมดัน้ีจึง

จ าเป็นตอ้งสานต่อ และปรับไปในทุกยคุสมยัใหไ้ด ้แมว้า่ยคุสมยัไดเ้ปล่ียนผา่นไป ภายใตบ้ริบทของ

ประเทศไทยท่ีเราอาศยัอยู ่มุสลิมเองก็จะตอ้งมีบทบาทและมีพื้นท่ี ขณะเดียวกนัก็มีแนวคิดวา่ หากมี

คนท่ีมีศีลธรรมเขา้ไปมีสถานะทางการเมืองแลว้ก็จะส่งผลให้ระบบการเมืองการปกครองมีความ

โปร่งใสยิง่ข้ึน (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

“ถึงแม้เราจะเป็นชนส่วนน้อยในประเทศไทย แต่เราพยายามท่ีจะให้มุสลิมได้ใช้หลักการ
อิสลาม ได้ใช้อัลกุรอาน ใช้แบบซุนนะห์หรือแบบฉบับของท่านศาสนทูต ถึงแม้พรรคเรา
จะไม่ได้ใช้ช่ืออิสลามแต่หากเข้าสภาได้เราก็ต้องท าหน้าท่ีให้มุสลิม มุสลิมในไทยมี
ประมาณ 10 ล้านคน อย่างน้อยจะต้องมีมุสลิมเข้าไปอยู่ ในสภา เพราะมุสลิมจะได้
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ประโยชน์หรือแม้แต่ต่างศาสนิกเองก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน เพราะหากคนท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมได้เข้าสภา คนเหล่านั้นก็จะปกครองด้วยความเป็นธรรม จะไม่มีการคอรัปช่ัน 
แม้แต่การซ้ือเสียงในอิสลามก็ห้ามไว้ หรือในเร่ืองของผลประโยชน์ เช่น จ่ายสินบนก็
ไม่ได้” (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

หากคนท่ีอยู่ภายใตก้รอบของการเมืองตระหนกัถึงบทบาทของตนท่ีจ าเป็นตอ้งท าแลว้ ก็จะท าให้

การเมืองนั้นเกิดประสิทธิผลดว้ยตวัของมนั ตวัแทนพรรคระบุวา่  

“บางคร้ังเรากไ็ม่ได้น าการเมืองในแบบอิสลามมาใช้จริงจัง ซ่ึงมีระบุหลายโองการในอัลกุ

รอานท่ีเราท่องจ ากัน แต่ไม่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานอย่างลึกซ้ึง อาจไม่ต้องเข้าใจ
ลึกซ้ึงแค่เข้าใจเพียงความหมายเรากส็ามารถเข้าใจการเมือง และสามารถน าวิถีอิสลามไปใช้
ในการเมือง มหีน่ึงอายะห์ท่ีกล่าวว่าเมืองมกักะห์เป็นต้นแบบของมนุษยชาติ ในมกักะห์เราจะ
พบว่าทุกคนท าหน้าท่ีของตัวเองโดยเฉพาะในเร่ืองของอีบาดะห์ 1.ทุกคนเร่งรีบอยู่กับพระเจ้า 
2.ทุกคนปฏิบัติภารกิจของตนเอง นี่คือวิถีอิสลาม” (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์ , 25 

พฤษภาคม 2558)    

พรรคน้ีเห็นวา่พระเจา้ใหปั้ญญากบัมนุษยม์าใหมี้ความสามารถคิดและท า จึงเป็นอีกหน่ึงภารกิจของ

มุสลิมในการเขา้สู่การเมืองดว้ยเช่นกนั (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  

 

อสิลามกบัประชาธิปไตย 

ภายใต้กรอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะเป็นระบอบการปกครองท่ีอาจมีความขดัแยง้กับ

แนวทางอิสลาม หากแต่เม่ืออยู่ในสังคมน้ี ก็จ  าเป็นท่ีมุสลิมจะต้องมีบทบาท และน าแนวทาง

หลกัการอิสลามเขา้ไปสู่พื้นท่ีในสภา รวมทั้งรณรงคใ์หป้ระเด็นเร่ืองคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีคนในพื้นท่ี

การเมืองหนักลบัมาตระหนกัใหม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึงแน่นอนวา่หากเขา้สู่การเมืองแลว้ แนวทางของพรรค

ในการสนบัสนุนมติใดๆ ในสภาก็จะตอ้งเป็นไปตามกรอบอิสลาม หากเป็นประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบั

อิสลามก็จะลงมติเห็นชอบ หากส่ิงไหนท่ีขดัแยง้ก็งดเวน้การออกเสียง  

“ในสมัยท่ีเจ๊ะอับดุลลา หลังปูเต๊ะ เคยเป็นรัฐมนตรีสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะท่ี
เกิดโรคระบาด มมีติคณะรัฐมนตรีออกว่าคนตายด้วยโรคระบาดจะต้องเผา แต่เจ๊ะอับดุลลา 
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ได้คัดค้านและเสนอว่า ถ้ามุสลิมตายไม่สามารถเผาได้ จะต้องฝัง ในกรณีนี ้หากมติ
คณะรัฐมนตรีออกมาว่าจะต้องเผาท้ังหมดก็จะเกิดปัญหาต่อมุสลิม เม่ือได้อธิบายว่าถ้าฝัง
ต้องลึกอย่างไรแค่ไหน แพทย์ก็ยอมรับและระบุว่าการฝังจะเป็นส่ิงท่ีไม่ท าให้เกิดโรค
ระบาด นี่คือบทบาทของนักการเมืองมสุลิมท่ีอยู่ในสภาหรือคณะรัฐมนตรี เรามีโอกาสท่ีจะ
ตั้งกระทู้ถามเพ่ือพี่น้องมสุลิม” (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  หรือ  

“เม่ือตอนท่ีตนเป็นข้าราชการสมัยหน่ึงท่ียะลา มีกรณีท่ีนักศึกษายะลาท่ีถูกห้ามไม่ให้สวม
ฮิญาบในการไปสอบ ตนซ่ึงเป็นกรรมาธิการได้แก้ระเบียบให้ตรงตามรัฐธรรมนูญท่ีกล่าว

ว่าให้ด าเนินการตามศาสนบัญญัติ ตามมาตรา 39 เพราะฉะนั้นเราได้แก้ระเบียบให้นักเรียน
ท่ีเป็นมุสลิมสามารถสวมฮิญาบตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลก ซ่ึงเป็นระเบียบท่ีเราแก้ตาม
กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 2 เม่ือปี 2540 กว่าๆ นั่นคือบทบาทซ่ึงหากเรามีต าแหน่งก็
ส ามารถน า เสนอไ ด้  ทุกวันนี ้ เ ด็กก็คลุ ม ฮิญาบไ ด้ เ คย เสนอใ ห้มี ท่ี ละหมาด ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันนีห้้องละหมาดก็ยังคงอยู่ ” (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 

เมษายน 2558)    

ซ่ึงภายใตก้รอบประชาธิปไตยจะตอ้งมีตวัแทนของทุกกลุ่มในสังคมเขา้ไปมีบทบาทในสภา

ไดอ้ย่างอิสระ ประชาธิปไตยถือไดว้า่เป็นระบบท่ีเลวนอ้ยท่ีสุดหากผูค้นในประเทศท่ีใชร้ะบบน้ีมี

การศึกษาท่ีเท่าเทียมกนั ปัจจุบนัระบบของสังคมไทยใชเ้งินกบัความเกรงใจในการเลือกตั้งเป็นหลกั

จึงท าใหไ้ดค้นดียาก แต่หากมองในเชิงระบบแลว้ประชาธิปไตยจะเกิดผลดีข้ึนเม่ือเลือกคนท่ีดีเขา้สู่

การท างาน โดยท่ีการด าเนินงานลกัษณะน้ีพรรคไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพรรคยุติธรรมและการ

พฒันา (AK Party) ของตุรกี ท่ีมีแนวคิดเช่นเดียวกนัน้ี ซ่ึงการด าเนินการทางการเมืองเช่นน้ีก็ไม่ไดมี้

ความขดัแยง้กนัระหวา่งอิสลามกบัประชาธิปไตยแต่อยา่งใด 

“อิสลามสอนให้เลือกผู้น าท่ีมีคุณธรรม เลือกคนท่ีมีศาสนา เลือกคนท่ีมาเป็นคนท่ีมีจิต
อาสา เขาไม่ได้มาเพ่ือกินภาษี แต่มาเพ่ือกระจายภาษีของประชาชน เพราะฉะนั้นอิสลามจึง

สมบูรณ์ แต่อิสลามกับประชาธิปไตยไม่ได้ขดัแย้งกันหรือไม่ขดักัน”  (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ 

สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)   
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“อิสลามกับประชาธิปไตยไม่ได้ขัดแย้งกัน พระเจ้าให้อ านาจอธิปไตยแก่มนุษย์ได้ใช้ ไม่มี
ปัญหาส าหรับมสุลิม แต่ปัญหาอยู่ ท่ีมุสลิมกันเองท่ีไม่ได้เป็นเอกภาพเสียมากกว่า” (บุญญา 

หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  

“ประชาธิปไตยมีเสรีภาพ อิสลามกม็ี ประชาธิปไตยให้ใช้อ านาจท่ีไม่เอือ้ต่อผลประโยชน์
ส่วนตัว อิสลามกใ็ช่ แต่หากประชาธิปไตยให้ยกมือ แล้วตัวแทนอันธพาลมาเยอะกว่า ยก
มือให้พวกเขาชนะ อันนีข้ัดกับหลักการอิสลาม คนเปิดบ่อนจะส่งคนเข้าในสภา อันนีข้ัด
กับหลักการอิสลาม” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)  

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัของการด าเนินการเมืองในลกัษณะน้ี ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งนิยามให้ชดัวา่

การเมืองอิสลามนั้นเป็นอย่างไร เพราะในทา้ยท่ีสุดแลว้ แน่นอนว่าอิสลามก็ไม่ไดเ้ขา้กบัการเมือง

แบบประชาธิปไตยไดเ้สียทั้งหมด และการเมืองแบบประชาธิปไตยก็ไม่ไดต้อบโจทยข์องการเมือง

แนวทางอิสลามทั้งหมด โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองอ านาจอธิปไตยท่ีมีความต่าง หากแต่จะอธิบาย

วา่ท่ีก าลงัด าเนินการอยูเ่ป็นการเมืองของมุสลิม เช่นน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งกวา่ในการอธิบายวา่เป็น

การเมืองอิสลาม (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2558) และทา้ยสุดแลว้การเมืองของ

มุสลิมท่ีท าเพื่ออิสลามน้ีก็จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งให้ค  านิยามถึงผลลพัธ์ท่ีจะออกมาให้ชดัเจน ส าหรับ

การเมืองในแบบอิสลาม พรรคภราดรภาพเห็นว่าแมจ้ะไม่ได้อยู่ในภาวะท่ีเป็นประชาธิปไตยก็

สามารถเคล่ือนไปพร้อมๆ กนัได ้หากแต่ในรูปแบบอ่ืน เช่น มูลนิธิ โรงเรียน สถานีโทรทศัน์ฯ เป็น

ตน้ ส่วนการเขา้สู่การเมืองในระบบการเลือกตั้งเขา้สู่สภานั้นจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ระเบียบและบริบททางสังคมนัน่เอง  

“ในสภาวะท่ีบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยนั้น แม้ว่าไม่สามารถเคล่ือนไหวได้กแ็ค่เพียง
การเมืองในระบบ แต่อย่างอ่ืนเคล่ือนไหวหมด เช่น อ่านคุตบะห์ ตักเตือนพี่น้อง นี่คือ
การเมืองแบบอิสลาม ท่ีไม่จ าเป็นว่าจะต้องชนะเลือกตั้งอย่างเดียว แต่เราคิดว่าจะสร้างอุม
มะฮฺ(ประชาชาติ)ให้อยู่ในกรอบอิสลามได้อย่างไร ถึงไม่มพีรรคการเมือง แต่ถ้าเคล่ือนไหว

เพ่ือตักเตือนให้ผู้คนอยู่ในความดีออกห่างจากความช่ัว กถื็อว่าเคล่ือนไหวในทางการเมือง
แบบอิสลาม แต่ท่ีมาเคล่ือนไหวในระบอบรัฐสภาก็เหมือนกับการขับรถรอไฟแดงนั้น
แหละ เพ่ือให้เข้ากับระเบียบของสังคม” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)  
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การเมืองกบัศีลธรรม 

ในมุมมองพรรคภราดรภาพ  พรรคการเมืองไม่ใช่เร่ืองสกปรกโดยตวัเองเช่นที่สังคม

เข ้าใจ  หากแต่มองว ่าการเมืองกลายเป็นเ ร่ืองสกปรกเพราะขาดนักการเมืองและพรรค

การเมืองที่ดี  ขาดนักการเมืองที่ไม่ได ้เล่นการเมืองโดยหวงัผลประโยชน์ของตนเองและ

พรรคพวก  หากแต่ค  านึงผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนในสังคมทุกคน  และ

นักการเมืองจ า เป็นต ้องมีคุณธรรมและจริยธรรมจึงจะเข ้าไปเปลี่ยนแปลงและด าเนินให้

การเมืองเป็นส่ิงที่ดีได้ ซ่ึงแน่นอนว่าส าหรับมุสลิมซ่ึงมีหล ักค าสอนให้หลีกห่างจากการ

กระท าท่ีผิดหลักศีลธรรมอนัดีก็จะหลีกห่างจากเร่ืองท่ีผิด เพราะเช่ือว่าพระเจ้าทรงเห็นในทุก

การกระท าไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง และเมื่อเข้าสู่การเมืองแล้วก็จ  าเป็นต้องใช้อ านาจที่มีให้

เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

“หากไม่สนใจการเมืองแล้วก็กลายเป็นว่าเสียโอกาส คนท่ีไปท าการเมือง เพราะเข้าใจว่า
การเมืองคืออ านาจ แต่อ านาจเหล่านั้นก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะ
อ านาจสูงสุดของการบริหารประเทศคืออ านาจทางการเมือง” (อนุมัติ ศาสนูปถัมภ์, 

สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

“เม่ือไหร่ท่ี เรามีนโยบายท่ีดี  และนโยบายเหล่านั้นไปสู่ประชาชน จะเป็นการดี 
ผลประโยชน์จะต้องกลับไปยังเร่ืองสวัสดิการ การศึกษา และเร่ืองอ่ืนๆ นี่คือการเมืองท่ีดี 
แต่ทุกวันนีก้ารเมืองน า้เน่ากเ็พราะนักการเมืองใช้บทบาททางการเมืองไปหาผลประโยชน์
ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ทุกอย่าง เพราะฉะนั้น เม่ือยงัคงเป็นเช่นนี ้ประชาชน
เลยไม่อยากสนใจการเมือง แต่จริงๆ ถ้าเราไม่สนใจการเมือง การเมืองจะกลับมาเล่นงานเรา 
เพราะฉะนั้นจะต้องสนใจการเมือง" (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

ในศาสนาอิสลาม การเมืองไม่ใช่ส่ิงสกปรก เพราะในทศันะของอิสลาม การเมืองก็คือการ

มาดูแลหรือบริหารประชาชาติในดา้นการปกครองให้อยู่ดีกินดี มีความยุติธรรม มีความเสมอภาค 

ซ่ึงหากเรายอ้นไปดูความเป็นมาของบริบททางการเมืองตามทฤษฎีการเมืองของโสเครติสหรือ เพล

โต ก็มีความคล้ายกบัแนวคิดของอิสลามท่ีว่ามนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งมาอยู่ร่วมกนั มีกติกา มี

กฎหมาย ถ้าจะตอ้งอยู่โดดเด่ียวหรือต่างคนต่างอยู่ ไม่น่าจะเป็นไปได้  แนวคิดอิสลามก็เช่นกัน 

การเมืองไม่ไดส้กปรกแต่อยูท่ี่ตวับุคคลมากกวา่ โดยเฉพาะอิสลามท่ีพยายามกรองในส่ิงต่างๆ ท่ีไม่
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ดีออกไป หากเราพยายามยึดมัน่ในหลกัของอิสลาม การเมืองทัว่โลกจะเป็นไปอยา่งสวยงาม ถึงแม้

จะไม่ใช่มุสลิมหากเขาใช้แนวทางใกลเ้คียงน้ี โลกก็จะสวยงามมากข้ึนเช่นกนั (อิบรอฮีม ยานยา, 

สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)  

 “ต้องนิยามความส าเร็จใหม่ เพราะความส าเร็จไม่ได้แปลว่าการได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) แต่ความส าเร็จคือการได้ท างานในหนทางของพระผู้ เป็นเจ้า และยังคงยืน
หยัดท างานต่อไปไม่ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในสภาวะไหนกต็าม การเมืองเราท าได้ทุกวัน อย่าง
การอ่าน คุตบะห์ สอนหนังสือ ฯลฯ เราก็สามารถเสนอการเมืองแบบอิสลามได้ และนั่นก็

คือการเมืองอย่างหน่ึง เหมือนท่ีเราคุยกันวันนีก้็คือการเมืองเพ่ืออิสลามอย่างหน่ึง เพราะ
การเมืองแบบอิสลามไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเท่านั้น” (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์, 26 

กรกฎาคม 2558)  

 

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่กบัการร่วมกบัพรรคใหญ่ 

ส่วนประเด็นการตั้งพรรคข้ึนมาใหม่ไม่รวมกบัพรรคใหญ่ แมว้า่จะเป็นพรรคเล็กนั้น พรรค

ภราดรภาพเห็นว่าแมว้่าจะอยู่ในพรรคใหญ่กว่าท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกนัท่ีเน้นการใช้ศีลธรรมใน

การเมือง แต่กลบัไม่มีพื้นท่ีท่ีแสดงออกได้อย่างเต็มท่ีเท่าท่ีควร ขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถเสนอ

ความเห็นตามแนวทางอิสลามไดใ้นหลายคร้ัง เช่น กรณีของตวัแทนมุสลิมในพรรคพลงัธรรม เป็น

ตน้  ขณะท่ีการมีพรรคมุสลิมหลายพรรคต่างมีแนวทางท่ีแต่ละพรรคท า แต่ทั้งหมดแลว้ก็ลว้นแต่

เป็น “พรรคของพระเจา้” (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) ในขณะท่ีนายแพทย ์แว

มาฮาดี แวดาโอะ (สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2558) มองวา่ การเขา้สู่พรรคใหญ่ก็จะท าให้มีโอกาส

เขา้ถึงอ านาจได้มากกว่า แต่หากมีพรรคของตวัเอง ก็สามารถด าเนินนโยบายได้อย่างอิสระกว่า 

ขณะเดียวกันการตั้งพรรคเองก็สามารถเป็นรูปแบบการน าเอาแนวทางอิสลามมาประยุกต์กับ

การเมืองไดจ้ริง 

“ในฐานะท่ีเราเป็นมุสลิม เรามีโมเดลของเราเองอยู่แล้ว มีแบบอย่างอยู่แล้ว ถ้าเราไม่
พยายามท่ีจะสร้างพรรคของมุสลิมในบริบทของประเทศไทย เท่ากับว่าเรามุสลิมไม่
รับผิดชอบใดๆ ในทางการเมือง แต่ไม่ได้บอกว่าหากเราไปอยู่กับพรรคอ่ืนๆ จะผิด ใน
บริบทนีก้ไ็ปอยู่ได้ แต่ในฐานะมสุลิมกค็วรท่ีจะต้องสร้างโมเดลเพ่ือเป็นแบบอย่าง เพราะมี
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บางคนท่ีบอกว่าอิสลามไม่สามารถท่ีจะประยุกต์ได้ เป็นแค่แนวคิด นามธรรมสูง รูปธรรม
ไม่ค่อยมี จริงๆ  สร้างความยุติธรรม เสมอภาค และดูแลผู้คนระดับล่าง จะอยู่ในแนวคิด
อิสลามอยู่ แล้ว เราจึงต้องคิดว่า พรรคการเมืองของมุสลิมไม่ใช่อะไรท่ีเสียเวลา หรือ
เสียหายส าหรับคนอ่ืน” (อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558) 

 

4.1.2.3 แนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคประชาธรรม  

 พรรคประชาธรรมซ่ึงตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2554 มีแนวคิดหลกัในการจดัตั้งพรรคการเมืองข้ึน 

บนฐานของการผสมผสานระหวา่งความเป็นอิสลามและความเป็นมลายู โดยไม่ไดน้ าเอาความเป็น

อิสลามมาเป็นตวัน า เพราะส าหรับอิสลามนั้นการเมืองกบัศาสนาไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีแยกกนัอยู่แล้ว 

หากแต่ใชเ้ช้ือชาติเป็นตวัน าหลกัในแนวคิดและการขบัเคล่ือนงานของพรรคโดยเนน้ในพื้นท่ีสาม

จงัหวดัชายแดนใต ้มุ่งให้พรรคการเมืองเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการแสดงจุดยืนทางการเมืองและ

ความตอ้งการของประชาชนชาวมลายูให้เป็นท่ีไดย้ิน แลว้จึงกระจายออกไปต่อพื้นท่ีสาธารณะอ่ืน

ในประเทศ 

“ในสามจังหวดัเรายงัไม่มพีรรคการเมืองท่ีเป็นของชาวบ้านจริงๆ กเ็ลยมาคิดว่าการท างาน
ในรูปแบบประชาสังคมหรือพลเมืองถึงอย่างไรกไ็ม่สามารถท่ีจะก าหนดนโยบายได้ ถึงเรา
จะท างานหนักแค่ไหนแต่ถ้าก าหนดนโยบายไม่ได้กล็  าบาก ถ้าเราสังเกตนโยบายส่วนใหญ่
จะมาจากส่ิงท่ีอยู่ ในรัฐธรรมนูญ จึงมีแนวคิดว่าจะรวบรวมนักคิดหรือว่านักกิจกรรม
หลายๆ คน ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ก็เห็นด้วยและสนับสนุน เราจึงมา
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการท่ีเราจะเดินต่อให้ชัดเจน ถึงแม้ว่าการเมืองต้องใช้เงินกต็าม แต่
เรามหีลักคิดว่าศาสนาต้องน าการเมือง” (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)  

“พรรคประชาธรรมเกิดจากคนท่ีมานั่งคิดกันว่า ถึงเวลาท่ีคนรุ่นใหม่ ต้องให้ความสนใจ

เร่ืองการเมือง เป็นการเมืองท่ีมีผู้น าทางการเมืองจริงๆ จังๆ ไม่ใช่แอบอยู่ ข้างหลัง ไม่ใช่
คอยเป็นสายลับ และตอนนีก้ถึ็งเวลาจะต้องมพีรรคการเมืองของมสุลิมสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้แล้ว ส าหรับการเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบท่ีเราต้องการ ออกมา
เคล่ือนไหวในระบบจะปลอดภัยกว่า และการเคล่ือนไหวสามารถท าได้แหลมคมกว่า เวลา
พูดทางการเมืองก็จะได้รับการยอมรับว่า นี่เป็นการหาเสียงของพรรคการเมือง ถ้าเป็น



116 
 

องค์กรท่ัวไปพูดไม่ได้ ถูกมองไม่ดี ไม่ปลอดภัย เป้าหมายของพรรคประชาธรรมคือ การ
ปฏิวติัความคิดมวลชนในทางการเมือง ถ้าเป็นองค์กรแบบอ่ืน คงไม่สามารถใช้ค านีไ้ด้ พอ
เป็นพรรคการเมือง สามารถพูดเร่ืองอะไรกไ็ด้ในทางการเมือง เพราะจะถูกมองแค่ว่า เป็น
การหาเสียงและโฆษณาชวนเช่ือ ถึงแม้ค าพูดท่ัวไปของพรรคการเมือง จะถูกลดความ
น่าเช่ือถือลงไปสัก 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะส่ิงท่ีพรรคการเมืองพูดออกมา จะท าได้หรือไม่ก็
ไม่รู้ แต่พูดออกไปก่อน แต่มันกป็ลอดภัย ไม่ถูกมองอย่างหวาดระแวงว่า เป็นภัยต่อความ
มั่นคงของรัฐ นี่คือการเตรียมการรองรับศตวรรษท่ี 15 ของอิสลาม (ตามปฏิทินอิสลาม) 

การกลับเข้ามาสู่รังเดิมของมัน การเมืองในรูปแบบอิสลามก าลังเกิดขึน้” (อิสกนัดาร์ ธ ารง

ทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 

“เราไม่ได้ปฏิเสธอิสลาม แต่เราขบัเคล่ือนในนามการเมืองปกติ เราไม่ได้ขับเคล่ือนประเดน็
อิสลามน าหน้า เราไม่ได้มองท้ังโลก เรามองแค่พื้นท่ีมลายู ขับเคล่ือนเพ่ือชาติพันธ์ุของเรา 
มลายูปาตานี แต่เราจะส่งตัวแทนลงท่ัวประเทศถ้ามีโอกาส เพราะการเมืองกับการเลือกตั้ง
คนละอย่างกัน โดยท่ีเราจะเคล่ือนไหวเพ่ือปลุกจิตส านึกในพืน้ท่ีมลายูเท่านั้น” (อุสมาน ดา

โอะ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558) 

“ถึงแม้คนสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ จะบอกว่า ตัวเองเป็นอิสลาม วิถีชีวิตไม่สามารถแยก
ออกจากการเมือง แต่จริงๆ แล้วทัศนะของคนท่ีนี่ กลับแยกการเมืองออกจากศาสนา ท้ังๆ ท่ี
ทัศนะของอิสลาม การเมืองไม่ได้แยกจากออกจากศาสนา แต่กย็ังอธิบายตรงนีไ้ม่ได้ว่า ไม่
แยกกัน แล้วรวมอยู่ ด้วยกันอย่างไร ระหว่างการเมืองเร่ืองสกปรก แต่ศาสนาเร่ืองบริสุทธ์ิ 
มันยังเป็นทัศนะท่ีมีแต่วาทกรรม แต่ไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้ ตรงนีแ้หละท่ีเป็น
งานของคนท่ีท าพรรคประชาธรรม คือการอธิบายรูปธรรมในการเมืองกับศาสนา” (อิสกนั

ดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 

เป้าหมายหลักของการขับเคล่ือนงานของพรรคคือ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและ

สามารถตดัสินใจเองในทางการเมืองได้ ตลอดจนเน้นการเคล่ือนไหวให้ประชาชนชาวมลายูใน

จงัหวดัชายแดนใต ้โดยเนน้การเคล่ือนไหวจากล่างข้ึนบน คือ เนน้การท างานกบักลุ่มรากหญา้ ให้

เกิดความเขา้ใจในการเมือง และน าเอาแก่นของอิสลามในฐานะท่ีเป็นมุสลิมมาใช ้โดยการส่งเสริม

การเมืองท่ีมีศีลธรรม ไม่มีการโกงการเลือกตั้ง และไม่ไดเ้น้นถึงผลลพัธ์วา่จะตอ้งชนะการเลือกตั้ง

เสมอไป 
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“ถ้าสมมติว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญแค่ไหนกต็าม ถ้าไม่ตรงกับหลักการศาสนา 
ตนมองว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ ปัญหาคือเราจะท าอย่างไรให้คนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อยู่ดีมสุีขโดยเช่ือมกับศาสนา” (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

“ค าว่าประสบความส าเร็จของพรรคกคื็อ 1. เราสามารถเปลี่ยนความคิดของประชาชน เช่น 
การเลือกตั้งท่ีใช้เงิน แต่เราอยากจะให้ประชาชนได้คิดด้วยตัวเอง จะเลือกเราหรือไม่เลือก
เราก็ไม่เป็นไร ให้เขาตัดสินใจเอง วันหน่ึงเราหวังว่าเงินทองและอ านาจจะไม่สามารถ
บังคับประชาชนได้ 2.ความใฝ่ฝันหลังจากท่ีเราก่อตั้งพรรคของคนมลายูขึน้มา ยังมีหลาย

คนท่ีมองว่าเรายังไม่มีความสามารถพอ เราหวังให้เขาก่อตั้งพรรคมาแข่งกับเรา วันหน่ึงจะ
กลายเป็นพรรคของคนมลายูมาแข่งกันเอง และใครท่ีดีกว่าจะเป็นผู้ชนะ...พรรคในอดีต
รวมตัวเพ่ือชนะการเลือกตั้ง เม่ือไม่ชนะก็จบไป แต่พวกเราเป็นการรวมตัวจากกลุ่มราก
หญ้า รวมจากด้านล่าง มันจึงต่างจากอดีต และเม่ือประชาชนเข้าใจ ประชาชนจะไม่ยึดตัว
บุคคล แต่จะเลือกพรรคและนโยบายของพรรค และนั้นจะท าให้พรรคอยู่ได้ต่อไป...ข้อดี
หน่ึงของพรรคประชาธรรม คือ ตอนท่ีเราจะรวมตัวกัน เราท างานองค์กรอิสระท่ีเสียสละ
เพ่ือสามจังหวดัมาตลอด เช่น มูลนิธิ เอ็นจีโอ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เราขับเคล่ือนได้
อยู่ พบปะ ปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา” (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558) 

“พรรคประชาธรรมมีเงินพอจะซ้ือเสียงมากกว่าสามเขตในปีท่ีมีการเลือกตั้ง แต่พวกเรา
เลือกท่ีจะไม่ใช้เงิน เพราะหากใช้เงินเรากจ็ะไม่ต่างไปจากคนอ่ืน และประชาชนกจ็ะไม่ได้
อะไร เราเลยใช้เงินท่ีมเีปิดเวทีปราศรัยให้ความรู้ เปิดเวทีเร่ือยๆ หลังเลือกตั้งแพ้ เรายังมีเงิน 
เราก็เปิดเวทีปราศรัยต่อไป จนถึงทุกวันนี ้ก่อนรัฐประหารเราก็ยังปราศรัย สร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนเร่ือยๆ ให้ประชาชนเข้าใจการเมืองท่ีแท้จริง และเลือกด้วยสมองของเขาเอง 
ไม่ใช่เพราะเงินไม่กี่ร้อยบาท”  (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558) 

“การเมืองไม่ใช่เร่ืองของการชนะการเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
อย่างเดียว งานการเมือง คือการท าให้คนเข้าใจเร่ืองการเมืองท่ีแท้จริงว่า เป็นอย่างไร หน่ึง
ในเป้าหมายของพรรคประชาธรรมคือ ปฏิวัติความคิดของมวลชน ว่าด้วยเร่ืองการเมือง 
เพราะฉะนั้นพรรคประชาธรรมจึงเน้นให้คนท าความเข้าใจกับการเมือง ต้องยุ่งกับการเมือง 
ต้องเห็นความส าคัญของการเมือง คุณต้องเข้าใจว่าอิสลามนั้นการเมืองไม่ได้แยกออกจาก
ศาสนา” (อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 
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อสิลามกบัประชาธิปไตย 

 พรรคเช่ือวา่แมว้า่ในเชิงรายละเอียดและเป้าหมายของอิสลามและประชาธิปไตยจะขดัแยง้

กัน แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีความขัดแยง้กัน บนฐานของข้อเท็จจริงนั้น ท้ายสุดอ านาจของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็มีขอบเขตจ ากดัเพียงแค่ในการเลือกคนเพียงบางส่วนเขา้สู่

ระบบการปกครอง ส่ิงส าคญัส าหรับมุสลิมจึงเป็นความพยายามในการเขา้สู่ระบบและสนบัสนุนให้

เกิดนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางอิสลาม  

“หากรัฐบาลอยากจะให้ความส าคัญกับผู้ ท่ีเป็นมสุลิมตรงๆ จะต้องเอาเร่ืองท่ีเกี่ยวกับมุสลิม
มาพูดคุยกัน เรามีโต๊ะครู มีโต๊ะอิหม่าม มีอูลามาอฺ(ผู้ รู้)มากมาย แต่ส่ิงเหล่านีไ้ม่มีกฎหมาย
รองรับ แต่ถ้าหากเราสามารถบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจจะเป็นอย่างกว้าง และมาเป็น
กฎหมายลูกในจังหวดัชายแดนภาคใต้” (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

แมว้า่การด าเนินงานของพรรคจะเป็นไปไดใ้นกรณีท่ีบริบทของประเทศเป็นประชาธิปไตย 

แต่ในช่วงเวลาท่ีสถานการณ์ไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ยงัคงด าเนินการในระดบัมวลชนต่อไป ยงัคงมี

การลงพื้นท่ีและด าเนินการในกรอบท่ีสามารถกระท าได้ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการเมืองและ

ช่วยเหลือประชาชนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ได ้แต่การท ากิจกรรมเหล่าน้ีในภาวะท่ี

ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถท าในนามพรรคการเมืองได ้หากแต่ท าในนามของภาคประชาชน

เป็นหลกั 

“ความจริงพรรคประชาธรรมแม้ไม่ได้รับเลือกเป็น ส.ส. ก็จริง แต่เราท าหน้าท่ีตรงนีม้า
ตลอดตั้งแต่มกีารจดทะเบียนมา ท าหน้าท่ีการเมืองพลเมืองท่ีดี ท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือพี่
น้องประชาชน ช่วยเหลือด้วยการเป็นตัวแทนท่ีดีนั่นเอง แต่เราไม่ได้อยู่ในสภาแค่นั้นเอง” 
(มะหะมากอเซ็ง ปูสู, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

 

การเมืองกบัศีลธรรม 

ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัของการเคล่ือนไหวทางการเมือง นั่นคือการเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ

การเมือง และให้คนดีเข้าสู่ระบบน้ีให้ได้ เช่นท่ี คุณอิสกันดาร์ มองว่า ‘การมีทัศนะท่ีไม่ดีต่อ

การเมืองและนกัการเมือง จะท าให้ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของอลัลอฮฺ และท่านศาสนทูตไดเ้ลย
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หากไม่รู้จักการเมือง เช่น เร่ืองอ านาจในการปกครอง ถ้าไปอยู่ภายใต้คนไม่ดี ก็จะส่งผลให้

ประชาชนไม่ศรัทธาต่อระบบได ้ทั้งๆ ท่ีระบบนั้นอาจจะถูกเขียนมาดีแลว้ก็ตาม แต่เพราะการไดม้า

ของผูป้กครองอยู่ในกรอบคิดว่า การเมืองเร่ืองสกปรก คนดีไม่ควรยุ่งเก่ียว ผูป้กครองจะไดม้าใน

ลกัษณะใด ไม่วา่จะเรียกวา่ระบอบอะไร จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ก็ตาม แต่ส่ิงส าคญั คือ คน

ดีๆ ตอ้งมีโอกาสท่ีจะเขา้มาปกครองไดม้ากกวา่รูปแบบท่ีเป็น’  

“การจะท าให้พื้นท่ีตรงนี ้เป็นพื้นท่ีของคนดี จะต้องสร้างกระบวนการรณรงค์ต่อสู้ทาง
การเมือง เพ่ือเปลี่ยนทัศนะความเช่ือของประชาชน จะต้องท าในหลายๆ รูปแบบ หน่ึงใน

หลายรูปแบบนั้นคือพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวตนของความเป็น
การเมือง” (อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 

 ส าหรับพรรคน้ี การเมืองจึงไม่ใช่เร่ืองสกปรกในตัวเอง หากแต่ส่ิงท่ีท าให้การเมืองดู

เหมือนว่าเป็นส่ิงไม่ดีคือกระบวนการท่ีจดัการกบัการเมืองของแต่ละสังคม ฉะนั้นระบบเหล่าน้ี

จ  าเป็นตอ้งมีความโปร่งใสและวางบนฐานของศีลธรรมอนัดี  ตวัการเมืองเองไม่ไดส้กปรก การเมือง

เป็นกลไกการจดัการรัฐ มีรัฐธรรมนูญ มีกฎหมาย มีนกัการเมือง เราปฏิเสธระบบการเมืองไม่ได ้

เพียงแต่ตวับุคคลท่ีเขา้มาในระบบการเมืองโดยไม่มีวฒิุภาวะทางศาสนาหรือไม่มีวฒิุภาวะทางสังคม 

เหล่าน้ีอนัตรายมากท่ีจะท าให้การเมืองสกปรก  การเมืองจริงๆ ไม่ไดส้กปรกอยา่งท่ีเราคิด เพียงแต่

วา่ตวับุคคลมากกวา่ท่ีจะน าไปใช ้จะดีหรือไม่ดีก็อยูท่ี่คนเหล่าน้ี’ (ชานนท ์เจะหะมะ และ มะหะมา

กอเซ็ง ปูสู, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)  

 

ระหว่างการตั้งพรรคใหม่กบัการร่วมกบัพรรคใหญ่ 

พรรคประชาธรรมเช่ือวา่การไปอยูใ่นพรรคอ่ืนๆ ไม่สามารถสะทอ้น ปัญหาท่ีแทจ้ริงของ

บา้นเราได ้ในพรรคต่างๆ มีกฎเกณฑ์ของตวัเอง ท่ีไม่สามารถพูดในส่ิงท่ีพรรคนั้นๆ ไม่ตอ้งการให้

พูด เช่น ปัญหาสามจงัชายแดนใตท่ี้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ท่ีพรรคต่างๆ ไม่ค่อยท่ีจะอนุญาติให้พูด

ในสภามากนกั โดยเฉพาะพรรคท่ีได้เป็นรัฐบาล “แต่ หากเรามีพรรคการเมืองของเราเอง เราจะ

สามารถด าเนินนโยบายต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระมากกว่า‛ (อุสมาน ดาโอะ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 

2558) 
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ทางการจึงมีแนวคิดวา่จะรวบรวมนกัคิดหรือวา่นกักิจกรรมหลายๆ คน ไปพูดคุยกบัพี่นอ้ง

ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนใต ้ก็พบวา่ประชาชนเห็นดว้ยและสนบัสนุนใหก่้อตั้งพรรคของคนมลายู

มุสลิมในพื้นท่ีเป็นของตวัเอง เพราะคิดวา่การท างานในรูปแบบภาคประชาสังคมหรือภาคพลเมือง

ไม่สามารถท่ีจะก าหนดนโยบายได้ ถึงเราจะท างานหนักมากเพียงใดก็ตาม หากไม่ไปก าหนด

นโยบายไดก้็ล  าบาก (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งมีพรรค

การเมืองของคนมลายูมุสลิมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตไ้ด้แลว้ เพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองใน

รูปแบบท่ีเราตอ้งการได้ และการออกมาเคล่ือนไหวในระบบจะปลอดภยัมากกว่า ท่ีส าคญัการ

เคล่ือนไหวสามารถท าไดแ้หลมคมกวา่ (อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย,์ สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2558) 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 

ประเด็น 
พรรค 

พรรคเพ่ือสันติ พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธรรม 

อสิลามการเมือง - เน้นการ มี ส่วนร่วม
ข อ ง มุ ส ลิ ม ใ น ท า ง
ก า ร เ มื อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย 
- ไม่แยกการเมืองออก
จากศาสนา 
- น าอารยธรรมอิสลาม
มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาประเทศไทย 
 
 
 

- การเมืองกบัศาสนาแยก
ออกจากกนัไม่ได ้
- จ  า เป็นท่ีมุสลิมจะต้อง
เขา้ไปมีบทบาทและพื้นท่ี
ในการเมืองไทย 
- ผูค้นทั้งมุสลิมและไม่ใช่
มุสลิม จะได้ประโยชน์
จากการเมืองแบบอิสลาม  

- การเมืองกับศาสนา
ไม่ไดแ้ยกออกจากกนั 
- เ น้นก าร เ มื องแบบ
ผสมผสานความเป็น
มลายกูบัอิสลาม 
- จ  าเป็นตอ้งมีพรรคของ
คนมลายูมุสลิมเพื่อต่อสู้
ทางการเมืองในระบบ 

อสิลามกบั
ประชาธิปไตย 

- ขัดในเร่ืองของลัทธิ 
หรือความเช่ือ 
- แต่ไม่ขัดในเร่ืองของ
เทคนิคและวธีิการ 
- ในสมัยศาสนทูตเคย
ใ ช้ วิ ธี ก า ร ฟั ง เ สี ย ง
ตวัแทนเผา่ต่างๆ ในการ
ตดัสิน 
 
 
 
 

- มีแนวคิดท่ีขดัแยง้กนัอยู่
ในบางประเด็น 
- วิ ธีด า เ นินการในทาง
การเมืองไม่ไดข้ดัแยง้กนั 
- ในเ ร่ืองของสิทธิและ
เสรีภาพท่ีประชาธิปไตยมี 
ในอิสลามก็มีเช่นกนั 

- ในเชิงรายละเอียดและ
เป้าหมายอาจขดัแยง้กนั 
- แ ต่การปฏิบัติไม่ได้
ขดัแยง้กนัแต่อยา่งใด 
- ก าร เ ลื อกตั้ ง ส า คัญ
ส าหรับมุสลิมในการเขา้
สู่ระบบทางการเมือง 
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ประเด็น 
พรรค 

พรรคเพ่ือสันติ พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธรรม 

ศีลธรรมกบั
การเมือง 

- ต้องเอาคนสะอาดมา
ลา้งส่ิงสกปรก 
- การเมืองคือการท างาน
ศาสนาอยา่งหน่ึง 
- จ  า เ ป็ น ต้ อ ง มี
นักการเมืองท่ีมีศาสนา
หรือมีศีลธรรมในระบบ 

- การเมืองไม่ได้สกปรก 
แ ต่ ถู ก ม อ ง ว่ า ส ก ป ร ก
เพราะนกัการเมือง 
- ห า ก นั ก ก า ร เ มื อ ง มี
น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร
ด าเนินการท่ีดี ประชาชน
จะไดรั้บประโยชน์ 

- หากคนไม่ดีไปอยู่ใน
ระบบ ท่ี ดี  อาจท า ให้
ผู ้คนหมดศ รัทธ า ต่ อ
ระบบนั้นๆ ได ้
- ควรเลือกคนดีเข้าไป
อยู่ ในระบบท่ี ดี  และ
ประชาชนจะไดส่ิ้งดีๆ 
 
 

ระหว่างการอยู่
ในพรรคใหญ่กบั
การตั้งพรรคเอง 

- พรรคใหญ่ต้องพึ่ งพา
มุสลิม มุสลิมเองก็ต้อง
พึ่งพาพรรคใหญ่ แต่การ
อ ยู่ ใ น พ ร ร ค ใ ห ญ่
นโยบายของพรรคจะ
เป็นใหญ่เสมอ 
- หากมีพรรคเอง ก็จะ
ออกนโยบายเองได ้

- อ ยู่ ใ น พ ร ร ค ใ ห ญ่ มี
โอกาสเข้าถึงอ านาจได้
มากกวา่  
- แต่การอยู่ในพรรคใหญ่
ไม่มีพื้นท่ีเท่าท่ีควรให้กบั
มุสลิม  
- มีพรรคเป็นของตัวเอง 
สามารถด าเนินนโยบาย
ไดอ้ยา่งอิสระกวา่ 
 
 

- อยูพ่รรคใหญ่อาจพูด
ไม่ไดใ้นบางประเด็น 
เช่น ปัญหาความไม่
สงบในพื้นท่ีชายแดนใต ้ 
- การมีพรรคเป็นของ
ตวัเองจะอิสระกวา่ใน
การออกนโยบายของ
พรรค 
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4.2 แนวคิดการสร้างสันติภาพในมุมมองและแนวทางของพรรคการเมืองมุสลมิในประเทศไทย  

 4.2.1 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

4.2.1.1 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของพรรคเพ่ือสันติ  

  หากพูดถึง ‚สันติ‛ ไม่ว่าจะเป็นสันติสุขหรือสันติภาพก็เป็นความหมายของค าว่าอิสลาม 

การท่ีจะเกิดสันติไดคื้อทั้งสองฝ่ายจะตอ้งยอม ยอมในท่ีน้ีจะตอ้งยอ้นกลบัมาสู่รากฐาน ใครเป็นฝ่าย

ยอม ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นฝ่ายยอมใช่หรือไม่เพื่อท่ีจะให้เกิดสันติได ้ค าตอบคือไม่ใช่ ทวา่จะตอ้งให้

ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับ คือการยอมไปสู่มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ในอิสลามคือการยอมจ านนต่อ

มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ และเม่ือทุกคนยอมรับตรงน้ี สันติภาพย่อมจะเกิดข้ึน 

ไม่ใช่สันติท่ีใครมาข่มเหงแลว้ยอม การยอมคือการยอมเขา้สู่ขอ้ก าหนดของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสร้าง

ทุกสรรพส่ิง และเม่ือทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายยอมสิโรราบต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เม่ือนั้นสันติภาพย่อม

เกิดข้ึน (อิรฟาน หะยอีีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558)  

 ขณะเดียวกนัสันติภาพก็คือสภาพการเป็นอยู่ของสังคมมนุษยท่ี์มีความหลากหลายในท่ี

เดียวกนั ความลงตวัของการปกครอง การแบ่งทรัพยากร ความเห็นอกเห็นใจต่อกนั  หรือ การให้

สิทธิเสรีภาพต่างๆ ฯลฯ เหล่าน้ีคือความหมายของสันติภาพตามแนวคิดของชาวตะวนัตก เม่ือมอง

ไปยงัหลกัการของอิสลามก็พบวา่มีการให้สิทธิต่างๆ  มากมายแก่พี่นอ้งต่างศาสนิก ไม่มีการบงัคบั

ใหม้านบัถือศาสนาอิสลาม ทุกศาสนาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐท่ีใชห้ลกัการอิสลามได ้ในขณะ

ท่ีในตะวนัตกยงัพบวา่มีการห้ามไม่ให้สร้างมสัยิด ห้ามไม่ให้สวมฮิญาบหรือห้ามการแต่งกายตาม

หลกัการศาสนา เป็นตน้ ‚หากตอ้งการวดัวา่ใครเรียกร้องมวลมนุษยชาติไปสู่สันติภาพมากกวา่กนั 

ให้ดูว่าใครสร้างความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติมากกว่ากนัระหว่างอารยธรรมอิสลามกบัอารย

ธรรมตะวนัตก‛ (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) และแมว้่ามีหลกัการท่ีว่าดว้ย

สงครามในอิสลาม หากแต่ก็เป็นไปเพื่อการปกป้องตนเองในกรณีท่ีถูกรุกราน  

 “ในอิสลามมีบทบัญญัติว่าด้วยเร่ืองของสงคราม ซ่ึงมีเกณฑ์ต่างๆ ในการท าสงคราม และ
สงครามเป็นเร่ืองสากล แม้แต่ตะวันตกเองก็มีการท าสงคราม ท้ังท่ีผู้ เร่ิมต้นก่อสงคราม
มักจะมาจากฝ่ายท่ีอ้างว่าต้องการสันติภาพด้วยซ ้า เช่น อเมริกาไปประกาศสงครามท่ีใดท่ี
หน่ึงแล้วก็มีเหตุผลหรือข้ออ้างว่าท าเพ่ือสันติภาพของโลก นี่ก็เช่นเดียวกันว่าเร่ืองของ
สงครามเป็นทางออกอย่างหน่ึงเหมือนกัน แต่เป็นทางออกท่ีอยู่ ท้ายสุด เราไม่ได้ปฏิเสธ
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สงครามไปเลย เพราะในเร่ืองของการปราบปรามความช่ัวปราบปรามความผิด หรือการ
ละเมิดต่างๆ หากว่าคุยกันไม่รู้เร่ืองหรือคุยกันไม่เข้าใจก็ต้องใช้วิธีการนีใ้นการท่ีจะระงับ
ความช่ัวร้ายในสังคมหรือส่ิงท่ีไม่ดีในสังคม” (อิรฟาน หะยีอีแต, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 

2558)  

 แมว้่าจะมีการวิพากษถึ์งเน้ือหาของอลักุรอานจากผูค้นบางส่วน ในส่วนท่ีระบุถึงการสู้รบ 

โดยท่ีมีการวจิารณ์วา่ถา้มีการระบุเช่นน้ี นัน่หมายความวา่อิสลามไม่สันติ ซ่ึงตวัแทนพรรคเพื่อสันติ

เห็นวา่ ความจริงแลว้มีมิติท่ีตอ้งพิจารณาประกอบมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกฎหมายโดยปกติทัว่ไปบน

โลกน้ีก็ระบุถึงประเด็นการท าสงครามทั้งส้ิน ถา้เป็นเช่นนั้นก็แสดงวา่สังคมอ่ืนๆ ก็ไม่สันติไปดว้ย 

กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการต่อสู้หรือญิฮาดมีข้ึนเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพข้ึนมาในโลกน้ี และ

การท่ีสหายของท่านศาสนทูตออกไปญิฮาดทัว่โลก ก็ไม่ได้ไปต่อสู้เพื่อบงัคบัให้ผูค้นรับอิสลาม 

มิฉะนั้นผูค้นท่ีเกลียดอิสลามคงเอาประเด็นน้ีมาวิจารณ์และโจมตีอิสลามไปแลว้ แต่เม่ือไม่มีมูล จึง

ไม่สามารถวจิารณ์เร่ืองการบงัคบัในอดีตได ้ 

“ค าถามคือ แล้วเขาออกมาเสียสละเสียชีวิตไปเพ่ืออะไร ค าตอบก็คือพวกเขาออกมาต่อสู้
เพ่ืออิสรภาพของหมู่ชนท่ัวโลก หมู่ชนท่ีถูกข่มเหงจากกษัตริย์ ถูกข่มเหงจากรัฐบาล จาก
บาทหลวง หรือจากผู้น าศาสนาต่างๆ ในสมยันั้น มสุลิมออกมาต่อสู้ถวายชีวิตเพ่ือให้มนุษย์
มีทางเลือก เลือกอะไรก็ได้ ปลดปล่อยให้ผู้คนมีอิสระ ไม่มีใครบังคับ อิสลามจะปกครอง
โดยท่ีคุณไม่ต้องนับถืออิสลามก็ได้ นโยบายของอิสลามคือท าให้ผู้คนเห็นคุณค่าของ
อิสลาม และมีคนท่ีหันมานับถือศาสนาอิสลามก็ด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใดๆ 
ท้ังส้ิน” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

 

 

4.2.1.2 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของพรรคภราดรภาพ 

 ในมุมมองของพรรคภราดรภาพมองว่า โดยนิยามความหมายอิสลามแปลว่าสันติอยู่แล้ว 

ดงันั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ หากเม่ือใดท่ีผูค้นไดป้ฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา

อิสลามไม่วา่จะมาจากอลักุรอานหรืออลัหะดิษ เม่ือนั้นสันติภาพก็จะเกิดข้ึน (อนุมติั ศาสนูปถมัภ์, 

สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  
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“ส าหรับมสุลิมแล้ว เม่ือคนอ่ืนเดือดร้อนเราจะต้องไปช่วยเหลือกัน เราต้องดูแลกัน แล้วจะ
เกิดความรักความสามคัคี จนเกิดสันติภาพขึน้ในชุมชน ถ้าเม่ือไหร่คนในครอบครัวดี สังคม
นั้นก็จะดี และเม่ือสังคมดี ประเทศก็จะดีไปด้วย เพราะฉะนั้นการจะท าให้สังคมดีได้ เรา
จะต้องกลับมาศึกษาเรียนรู้อัลกุรอาน ว่าอัลกุรอานได้บอกอะไรกับเราบ้าง เพราะอัลกุรอาน
ได้บอกทุกอย่างกับเรา พระเจ้าได้ก าหนดให้อัลกุรอานเป็นแนวทาง แล้วส่งท่านศาสนทูต
มฮัุมหมดัเพ่ือให้เป็นแบบอย่างและถือเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติ เม่ือเราปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านศาสนทูต เราจะมคีวามสันติสุข แต่หากเราไปปฏิบัติตามแนวทางอ่ืน เรา

เช่ือว่าแนวทางเหล่านั้นจะมีปัญหา เพราะเราเช่ือว่าแนวทางเหล่านั้นไม่ได้มาจากผู้สร้าง”  
(อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

ในขณะท่ีอิสลามเป็นศาสนาแห่งทางสายกลาง คือไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป 

ตวัอยา่งเช่น อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ แต่ก็มีบทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองของสงคราม สงครามใน

บทบญัญติัของอิสลามเป็นสงครามท่ีป้องกนัหรือปกป้อง และเป็นสงครามเพื่อสร้างสันติภาพไม่ใช่

สงครามเพื่อสงครามหรือสงครามเพื่อฆ่ากนั เป็นตน้ (แวมาฮาดี, สัมภาษณ์) ในหลกัค าสอนของ

ศาสนาอิสลามเองก็ระบุวา่ “เม่ือถูกกระท าความรุนแรงหรือถูกอธรรมให้ลุกข้ึนสู้ แต่ทางท่ีดีท่ีสุดคือ

การอดทน” (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  

ตวัอย่างสันติภาพหรือสันติวิธีจากศาสนทูตมูฮัมหมัดท่ีเป็นแบบอย่างของมุสลิมมีอยู่

มากมาย  เช่น ท่านถูกกลัน่แกล้งอย่างหนักหน่วงในขณะท่ีท่านเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาท่ีเมือง  

ฏออีฟเพื่อเชิญชวนใหช้นชั้นปกครองของเมืองน้ีให้ศรัทธาต่อเอกภาพของพระเจา้ เรียกร้องให้พวก

เขาเช่ือในพระเจา้องค์เดียว พวกเขามิใช่เพียงไม่ยอมรับฟัง ยงัพูดจาถากถางท่านดว้ยค าพูดท่ีหยาบ

คาย พร้อมทั้งโห่ไล่ท่านใหพ้น้จากท่ีแห่งนั้น ประชาชนบางกลุ่มขวา้งปาท่านดว้ยกอ้นหิน จนศีรษะ

แตกเลือดโทรมกายท่าน เม่ือเทวทูตลงมาถามท่านว่าจะให้เอาภูเขาสองลูกมาชนกนัเพื่อเป็นการ

ลงโทษแก่ชาวเมืองฏออีฟใหต้ายทั้งหมดหรือไม่ ท่านศาสนทูตมุฮมัหมดัปฏิเสธพร้อมทั้งขอให้พระ

เจา้ยกโทษให้ชนกลุ่มน้ีจากความโง่เขลาท่ีไดป้ฏิบติัต่อท่าน เป็นตน้ (บุญญา หลีเหลด, สัมภาษณ์, 

25 พฤษภาคม 2558)  
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4.2.1.3 แนวคิดอิสลามกับสันติภาพของพรรคประชาธรรม  

 พรรคประชาธรรมมีมุมมองวา่การท่ีสันติภาพจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งเกิดข้ึนมาภายในจิตใจ

เสียก่อน และส่ิงท่ีจะสามารถสถาปนาสันติภาพในจิตใจไดน้ัน่ก็คือศาสนา ซ่ึงส าหรับมุสลิมแลว้ก็

คือศาสนาอิสลามท่ีเป็นศาสนาแห่งสันติภาพในตวัอยูเ่ดิมแลว้ และหากจิตใจของประชาชนนึกถึง

หรือตอ้งการสันติภาพ แน่นอนวา่สามารถท่ีจะรวมประชาชนให้เป็นหน่ึงเดียวได ้และจะสามารถ

ปลดปล่อยส่ิงท่ีอยู่ภายในออกมาสู่ภายนอกได ้หรืออาจกล่าวไดว้่าสามารถท าส่ิงท่ีเป็นนามธรรม

หมายถึงสันติภาพในจิตใจ ให้เกิดเป็นรูปธรรมหรือเกิดสันติภาพในสังคมได ้(ชานนท์ เจะหะมะ, 

สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558) 

 แมว้่าในหลกัค าสอนของอิสลามจะพูดถึงเร่ืองของสงคราม แต่ตอ้งแยกให้ออกระหว่าง

สงครามกบัการก่อการร้าย เพราะอิสลามห้ามการก่อการร้าย ห้ามการท าร้ายหรือรังแกผูท่ี้อ่อนแอ 

แต่การท าสงครามก็ตอ้งพิจารณาดูวา่ท าสงครามเพื่ออะไร ในอดีตมีการท าสงครามเพื่อปกป้องผูท่ี้

อ่อนแอ ปกป้องศาสนา ปกป้องบา้นเมือง แต่ทุกวนัน้ีตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นว่าถึงขั้นตอ้งประกาศ

สงครามหรือไม่ เพราะทุกคนต่างก็ตอ้งการสันติภาพกนัทั้งส้ิน และตอ้งใคร่ครวญดูวา่มีหนทางอ่ืน

อีกหรือไม่ในการท่ีจะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของเรา หากมีก็ถือวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งก่อสงคราม (ชา

นนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)   

 

4.2.2  อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพ  

        4.2.2.1 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพในมุมมองของพรรคเพ่ือสันติ 

 การเมืองคือส่วนประกอบท่ีส าคญัในศาสนาอิสลาม และการเมืองถือเป็นการงานท่ีดีท่ีสุด

งานหน่ึงในอิสลาม เพราะทุกอยา่งในชีวิตจะข้ึนอยูก่บัการเมือง เน่ืองจากการเมืองสามารถก าหนด

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของผูค้นได ้แต่วิธีการขบัเคล่ือนการเมืองจะเป็นแบบใด

นั้นข้ึนอยูก่บับริบทของสังคมดว้ย เพราะในสมยัของศาสนทูตมุฮมัหมดักบัสมยัของเราบริบททาง

สังคมจะแตกต่างกนั เม่ือพูดถึงสันติภาพแน่นอนว่าสันติภาพคือส่ิงท่ีอิสลามปรารถนามากท่ีสุด 

แมน้วา่ในทางการเมืองอาจเสียเปรียบแต่อิสลามก็มีหลกัธรรมค าสอนวา่ยอมให้เสียเปรียบหากแลก

กบัการไดม้าซ่ึงสันติภาพ ตวัอยา่งเช่น สนธิสัญญาหุดยับียะฮฺ ท่ีเน้ือหาของสนธิสัญญาถือวา่มุสลิม
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ในสมยันั้นเสียเปรียบฝ่ายศตัรูเป็นอยา่งมาก แต่ท่านศานทูตมุฮมัหมดัก็รับขอ้ตกลงนั้นเพื่อหลีกเล่ียง

สงคราม แมส้าวกของท่านจะไม่พอใจแต่พวกเขาก็ยอมรับและเช่ือฟังการตดัสินใจของศาสนทูต 

เป็นตน้ (ฮาซัน นิมูฮมัหมดั, สัมภาษณ์, 3 กนัยายน 2558) ขณะเดียวกนั ประเด็นเร่ืองสิทธิและ

เสรีภาพในการประกอบศาสนกิจก็เป็นส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเมืองในอิสลาม  

“ส่ิงท่ีอิสลามเน้นย า้กคื็อเร่ืองของสิทธิเสรีภาพท่ีมุสลิมจะต้องได้รับเพ่ือเคารพภักดีต่อพระ
ผู้ เป็นเจ้า และสามารถเผยแพร่ได้ แต่หากไม่ให้อิสรภาพในการเคารพภักดีต่อพระเจ้ากถื็อ
เป็นเง่ือนไขท่ีสามารถก่อสงครามได้ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ หน้าท่ีของ

มุสลิมนอกจากเคารพภักดีต่อพระผู้ เป็นเจ้าแล้ว ยังต้องเผยแพร่หลักธรรมค าสอนเหล่านั้น
ด้วย เม่ือได้เผยแพร่ไปแล้วผู้คนจะเช่ือหรือไม่ มุสลิมไม่มีสิทธิไปบังคับให้เช่ือ แต่ต้องมี
สิทธิในการเผยแพร่” (ฮาซนั นิมูฮมัหมดั, สัมภาษณ์, 3 กนัยายน 2558)  

สังคมมนุษยใ์นปัจจุบนัไม่สามารถเลือกรูปแบบชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและมีความ

ปลอดภยัในการใชชี้วติได ้โดยเฉพาะสังคมท่ีถูกออกแบบโดยสังคมตะวนัตกท่ีอา้งวา่ก าลงัเรียกร้อง

สันติภาพ แต่โดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นสังคมท่ีบงัคบัมนุษยใ์ห้อยู่ในบริบทของสังคมท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติของมนุษย ์ท าให้สังคมมนุษยก์ลายเป็นสังคมมนุษยเ์งินเดือน สังคมอุตสาหกรรม สังคม

ตามกระแสเทคโนโลยี และอ่ืนๆ เป็นต้น “ในขณะข้อดีของการเมืองแบบอิสลามก็คือการน า

ศีลธรรมมาน าการเมือง รวมไปถึงการเผยแพร่สัจธรรม และไม่มีการบงัคบัหากผูค้นจะไม่ยอมรับสัจ

ธรรมเหล่านั้น เพราะผูค้นสามารถอยูร่่วมกนัไดแ้มจ้ะมีความศรัทธาท่ีต่างกนั แต่เง่ือนไขคือจะตอ้ง

ไม่มีการบงัคบัซ่ึงกนัและกนั อนัจะน ามาซ่ึงส่ิงท่ีเรียกว่าสันติภาพท่ีย ัง่ยืนได”้ (ปราโมทย ์สมะดี, 

สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558)  

 

     4.2.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพในมุมมองของพรรคภราดรภาพ 

 ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพไดส่้วนหน่ึงคือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสร้างสันติภาพ ซ่ึงพรรค

การเมืองสามารถด าเนินการตรงนั้นได้ โดยเฉพาะหากพรรคการเมืองท่ีได้เป็นรัฐบาลด าเนิน

นโยบายท่ีมีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมน าการเมือง พร้อมทั้งค  านึงถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของ

ประชาชน แน่นอนว่าสันติภาพย่อมเกิดข้ึนได้ และดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวว่าได้ว่าอิสลามการเมืองจึง

สามารถท่ีจะสร้างสันติภาพในสังคมได ้(อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)  
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 ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีพรรคภราดรภาพเห็นว่าการขบัเคล่ือนทางการเมืองจะน าสังคมไปสู่

สันติภาพไดน้ั้นก็คือ การปฏิรูปและส่งเสริมการศึกษา เพราะการศึกษาท่ีดีจะท าให้ผูค้นมีศีลธรรม มี

คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงมีอาชีพท่ีดีดว้ย เพราะหากประชาชนไม่มีอาชีพมีโอกาสท่ีสังคม

จะประสบปัญหาไดใ้นอนาคต ไม่วา่จะเป็นปัญหาอาชญากรรมต่างๆ หรืออาจมีอาชีพท่ีผิดหลกัการ

ศาสนาเกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือพูดเช่นน้ีแลว้แน่นอนวา่การส่งเสริมการศึกษาจะตอ้งเนน้ไปทั้งการศึกษาเพื่อ

โลกน้ีและการศึกษาเพื่อโลกหนา้ดว้ย (อนุมติั ศาสนูปถมัภ,์ สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2558)  

 

   4.2.2.3 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพในมุมมองของพรรคประชาธรรม 

 การเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นหน่ึงแนวทางแห่งสันติวธีิ แน่นอนวา่เม่ือวิธีการคือสันติวิธี

ย่อมมีเป้าหมายคือสันติภาพ และอิสลามก็สนับสนุนสันติวิธี อีกทั้งอิสลามยงัเป็นศาสนาแห่ง

สันติภาพ ดงันั้นการขบัเคล่ือนทางเมืองแบบอิสลามจึงสามารถสร้างสันติภาพได ้(อุสมาน ดาโอะ, 

สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2558) นกัการเมืองทุกคนจ าเป็นท่ีจะตอ้งคิดในเร่ืองสันติภาพหรือการสร้าง

สันติภาพ เพราะมนุษยชาติมีบทเรียนมากมายตั้งแต่สงครามต่างๆ เช่น สงครามโลก หรือสงคราม

อ่ืนๆ “เราตอ้งคิดอยู่เสมอว่าหากเราตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้ า เราจะตอ้งมีกระบวนการคิดในการท่ีจะ

ด าเนินการในเร่ืองของการสร้างสันติภาพใหไ้ด”้ (ชานนท ์เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)  

“เร่ืองสันติภาพเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ขอเพียงแค่ความจริงจังของนักการเมืองในการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน มุสลิมเรียกร้องสันติภาพมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตนก็เป็นหน่ึงในคนท่ี
เรียกร้องสันติภาพตลอดมา วันนีใ้จเราใหญ่พอท่ีจะบอกว่าวันนีเ้ราไม่อยากจะเห็นการฆ่า
กันตาย ไม่อยากเห็นผู้คนต้องมาเสียชีวิตไม่ว่าจะในพืน้ท่ีตัวเองหรือพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพราะไม่
ส่งผลดีต่อใครเลย แม้แต่ศาสนาเองก็ไม่สนับสนุนการฆ่ากันตาย หรือจะในรัฐธรรมนูญ
ของราชอาณาจักรไทยเองกไ็ม่สนับสนุน หรือในกฎหมายชารีอะห์เองกต็ามมันมีกฎเกณฑ์
อยู่ ไม่ใช่จะฆ่าใครกไ็ด้ ท่ีนี่เม่ือมีสันติภาพจะก่อให้เกิดความดีหลายๆ อย่าง แก่สังคม และ

หากเราสันติสมานฉันท์ก็จะเกิดสันติภาพเร็วขึน้ ซ่ึงเป็นหนทางท่ีทุกคนใฝ่หา” (ชานนท ์

เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)  

 

 



129 
 

 4.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี  

4.2.3.1 มุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้/ปาตานีของพรรคเพ่ือสันติ 

พรรคเพื่อสันติมองว่ามีโอกาสท่ีขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีจะหันมาจดัตั้งพรรค

การเมืองต่อสู้ในระบอบรัฐสภาของไทย แต่อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะถึงจุดนั้นได ้ดงัเช่นกรณีกลุ่ม

ฮามาสในปาเลสไตน์ท่ีมีบริบทต่างออกไป ซ่ึงกลุ่มฮามาสต่อสู้ด้วยความเช่ือและเก่ียวกบัความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของมสัยดิอกัซอ ขณะพื้นท่ีชายแดนใตไ้ม่มีเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทุกวนัน้ีมุสลิมไม่ได้

ขดัขอ้งใดๆ ในการใช้ชีวิตในพื้นท่ีชายแดนใต ้“ในปาเลสไตล์หากอิสราเอลให้สิทธิทุกอย่างแก่

ชาวปาเลสไตล์ ให้ครอบครองมสัยิดอกัซอกลบัคืน ให้มุสลิมเป็นผูน้ าได ้ค าถามคือชาวปาเลสไตล์

จะยงัคงญิฮาดอยูอี่กหรือไม่?”  (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) ฉะนั้น ส่ิงท่ีจ  าเป็น

ต่อชายแดนใตคื้อการให้สิทธิในการด าเนินชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ความเช่ือทางศาสนาท่ีจะถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งสู่ความรุนแรง 

“ความรุนแรงจะลดลง หากให้สิทธิแก่ประชาชนมากขึน้ ให้สิทธิมากแค่ไหน ความรุนแรง
กจ็ะย่ิงลดลงเท่านั้น ในพืน้ท่ีชายแดนใต้เราดะวะห์ (เผยแพร่ศาสนา) ได้ทุกท่ี ดะวะห์ทหาร
กย็ังได้ เราจะญิฮาดท าไม? หากมีรัฐมนตรีเป็นมุสลิมได้ ไปท่ีไหนก็สร้างมัสยิดได้ เหตุใด
มุสลิมจะต้องมีอคติอีก เร่ืองนีผู้้ ใหญ่จะได้เข้าใจและกระตือรือร้นกับสิทธิของมุสลิม ซ่ึง
ต้องใช้เวลา และคนท่ียึดในแนวทางของญิฮาดเขาจะต้องใช้เวลาในการท าความเ ข้าใจ
สถานการณ์ ประเมินประโยชน์กับความเสียหาย ในอิสลามไม่ได้บอกว่าการญิฮาดเป็น
ทางเลือกเดียว ในการเรียกร้องสิทธิ มีอีกหลายทางเลือก ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดส าหรับ
อิสลามและมุสลิม ท าได้ เรากท็ าไปก่อน ไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องมีรัฐอิสลามท่ีชายแดนใต้ 
แม้ว่าจะเป็นเป้าหมายอย่างหน่ึง ก็มีเง่ือนไขท่ีจะต้องมองประกอบว่าหากมุสลิมไม่ได้รับ
ความยุติธรรม สุดท้ายกต้็องเรียกร้องเอกราช แต่ถ้ามีสิทธิในการท่ีจะอยู่ ด้วยกันโดยมีสิทธิ
ท่ีจะได้รับประโยชน์มากกว่าการมีประเทศเป็นของตัวเองก็ต้องเลือกส่ิงท่ีมีประโยชน์
มากกว่า” (ปราโมทย ์สมะดี, สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2558) 

 ผูน้ าศาสนาในอดีตมีความหวาดกลัวท่ีจะเคล่ือนไหวในทางสังคม เพราะเม่ือมีบางคน

เคล่ือนไหวก็อาจเกิดอนัตรายหรือสูญหายได ้บ่อยคร้ังท่ีผูน้  าศาสนากลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์

ความขดัแยง้และความรุนแรง แต่ปัจจุบนัสถานการณ์หรือบริบทของสังคมชายแดนใตไ้ดเ้ปล่ียนไป

แล้ว ดังนั้นผูน้ าศาสนาจึงควรใช้โอกาสน้ีในการเผยแพร่ความรู้ให้มากข้ึน แต่วิธีการเผยแพร่ก็
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จะตอ้งพฒันาให้ทนัต่อความเป็นไปของสังคมดว้ย “ค าถามต่อฝ่ายท่ีต่อสู้ดว้ยการใช้กองก าลงัติด

อาวุธก็คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีท่านไดก้ระท านั้นสังคมมุสลิมไดอ้ะไร สร้างผลดีหรือผลเสียมากกวา่ เพราะ

เท่าท่ีดูแล้วท าให้ผูค้นหวาดกลวัและเกลียดอิสลามมากข้ึน ซ่ึงถือว่าผิดกับหลกัเจตนารมณ์ของ

อิสลามท่ีเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ” (ฮาซนั นิมูฮมัหมดั, สัมภาษณ์, 3 กนัยายน 2558)  

 

4.2.3.2 มุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้/ปาตานีของพรรคภราดรภาพ 

 พรรคภราดรภาพมองวา่ท่ีผา่นมานโยบายของรัฐบาลท่ีผา่นๆ มา ในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนใต ้ไม่วา่รัฐบาลไหนต่างก็มีนโยบายท่ีดี แต่มกัจะมีปัญหา

ในระดบัปฏิบติัการ และหากถามว่ามีโอกาสหรือไม่ท่ีขบวนการติดอาวุธท่ีก าลงัต่อสู้กบัรัฐไทยอยู่

ในปัจจุบนัน้ีจะวางอาวุธแล้วมาจดัตั้งพรรคการเมืองต่อสู้ในแนวในระบอบรัฐสภาตามแนวทาง

สันติวธีิ “ค าตอบคือมีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยมากหรือแถบจะไม่มีโอกาสเลย เพราะไม่มีอะไรการันตี

ไดเ้ลยว่าหากพวกเขาเลือกวางอาวุธแลว้หันมาต่อสู้ในแนวทางสันติวิธี พวกเขาจะไม่โดนตามเก็บ

ในภายหลัง เพราะประวติัศาสตร์หลายๆ อย่างเป็นบทเรียนให้แก่พวกเขา” (บุญญา หลีเหลด , 

สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558)  

อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง ตวัแทนพรรคก็มองว่า มีโอกาสเป็นไปได้แต่อาจต้องใช้

เวลานานกวา่วนันั้นจะมาถึง ซ่ึงกระบวนการสร้างสันติภาพก็มกัใชเ้วลานาน แต่ส่ิงท่ีจะช่วยให้เร็ว

ข้ึนก็คือการสร้างบรรยากาศของสันติภาพ เช่น มีมุสลิมเป็นผูว้า่ราชการประจ าจงัหวดั มีคนเก่งท่ีมี

ศกัยภาพหรือมีผูน้ าศาสนาเขา้มาร่วมท างานในกระบวนสร้างสันติภาพ เหล่าน้ีเป็นตน้ ปัญหาท่ี

ส าคญัในปัจจุบนัคือผูค้นในพื้นท่ีไม่มีอ านาจในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง เช่น ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาวยัรุ่นแอบนดัเจอกนัตอนกลางคืน เป็นตน้ ซ่ึงมุสลิมไม่มีอ านาจใดๆ ในการจดัการ ไม่วา่จะ

เป็นคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัหรือโต๊ะอิหม่ามประจ าหมู่บา้นก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

ได ้เหล่าน้ีคือปัญหา แต่ปัญหาเหล่าน้ีสามารถจดัการไดใ้นทางการเมือง เพราะการเมืองสามารถให้

อ านาจผูค้นได้ ซ่ึงหากจัดการได้แน่นอนว่าบรรยากาศของการสร้างสันติภาพจะยิ่งสดใสข้ึน    

(อิบรอฮีม ยานยา, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2558)  

ส่วนขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีเอง โดยเฉพาะกลุ่มบีอาร์เอ็น ควรนิยามให้ชดัเจนวา่

ทุกวนัน้ีก าลงัต่อสู้เพื่อศาสนาอิสลามหรือเพื่อชาตินิยมปาตานี เพราะหากเราสู้เพื่อศาสนาอิสลาม

ย่อมไม่มีทางตนัในทางการเมือง แม้การเมืองจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเราก็ยงัสามารถท่ีจะ
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ขบัเคล่ือนการเมืองบนแนวทางของอิสลามไดต้ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านคุตบะห์ การสอน

หนังสือ การจดัโครงการต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการเมืองท่ีสามารถขบัเคล่ือนได้แมอ้ยู่ภายใตก้าร

ปกครองของระบอบเผด็จการก็ตาม (แวมาฮาดี แวดาโอะ, สัมภาษณ์, 26 กรกฎาคม 2558)  

 

4.2.3.3 มุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้/ปาตานีของพรรคประชาธรรม 

 พรรคประชาธรรมมองว่ารัฐบาลยงัไม่ได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวดั

ชายแดนใตม้ากพอ ตวัอยา่งเช่น ปัญหาเศรษฐกิจหรือความยากจนของประชาชน รัฐบาลไม่ไดแ้กไ้ข

ปัญหาดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แต่ด าเนินการเป็นโครงการระยะสั้นๆ มากกวา่ และโครงการเหล่าน้ีก็

มกัจะไม่รับงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง หากแต่ตอ้งผ่านไปยงักระทรวงก่อน ซ่ึง

กระทรวงไม่ไดใ้กล้ชิดกบัประชาชน จึงเป็นการพฒันาท่ีอาจไม่ตอบโจทยต่์อความตอ้งการของ

ประชาชน 

“การแก้ปัญหาจะต้องฟังเสียงประชาชน และด าเนินการในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน เช่น สร้าง
โรงงานในพืน้ท่ีโดยเฉพาะโรงงงานฮาลาล ซ่ึงการท่ีมีโรงงานอยู่ในพืน้ท่ีเองยังสามารถลด
ค่าขนส่งได้เป็นจ านวนมาก เป็นต้น ท่ีส าคัญประชาชนสามารถน ากฎหมายชารีอะห์มา
ประยุกต์ใช้ได้ เพราะเร่ืองของฮาลาลไม่ได้มีแค่เร่ืองของอาหารการกินเท่านั้น”   (ชานนท ์

เจะหะมะ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2558)  

 ขณะท่ีฝ่ายขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี ตวัแทนพรรคมองวา่ “มีโอกาสท่ีพวกเขาจะ

วางอาวุธแลว้หนัมาต่อสู้ในทางการเมือง หากประเทศเป็นประชาธิปไตยจริงๆ แลว้เปิดโอกาสให้

พวกเขาไดน้ าเสนอนโยบายต่อประชาชน แลว้ให้ประชาชนตดัสินว่าจะเลือกพวกเขาหรือไม่” (ชา

นนท,์ สัมภาษณ์) ในขณะท่ี ตวัแทนบางท่านก็มองวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปา

ตานีจะหันมาต่อสู้ในทางการเมืองแบบรัฐสภา เพราะในอดีตมีการต่อสู้แบบสันติวิธีมาเยอะแล้ว 

ยกตวัอย่างเช่น กรณีของฮจัญีสุหลงท่ีมีจุดจบด้วยการถูกเจา้หน้าท่ีรัฐไทยอุม้ฆ่า และอีกหลายๆ 

กรณีก็เคยประสบพบเจอเช่นน้ี แต่ก็เห็นวา่การท่ีมีการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหวา่งคู่ขดัแยง้หลกัถือ

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของกระบวนการสร้างสันติภาพ และสันติภาพจะเกิดข้ึนไดป้ระชาชนจะตอ้งมี

สิทธิในการด าเนินชีวติตามกรอบแนวทางของศาสนาของตนเองได ้(อุสมาน ดาโอะ , สัมภาษณ์, 12 

สิงหาคม 2558)  
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบแนวคิดอิสลามกบัสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

ประเด็น 
พรรค 

พรรคเพ่ือสันติ พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธรรม 

อสิลามกบั
สันติภาพ 

- ยอมจ านนต่อพระผูเ้ป็น
เจา้ 
- ให้สิทธิต่างๆ ไม่มีการ
บั ง คั บ ใ น ก า ร นั บ ถื อ
ศาสนา 
- สงครามเพื่อก่อให้เกิด
สันติภาพ 
- สงครามในอดีตเกิดข้ึน
เพื่ออิสรภาพของหมู่ชน
ทัว่โลก ไม่ใช่การเผยแพร่
ดว้ยคมดาบ 

- อิสลามแปลว่าสันติอยู่
แลว้ 
- ศาสนาแห่งทางสายกลาง 
ไม่ตึงและไม่หย่อนยาน
เกินไป 
- สงครามในอิสลามเพื่อ
ส ร้ า งสั น ติ ภ าพ  ไม่ ใ ช่
สงครามเพื่อฆ่าคน 
- ตามแบบอย่างการสร้าง
สันติภาพจากท่านศาสน
ทูตมุฮมัหมดั  

- สันติภาพตอ้งเร่ิมมาจาก
ภายใน  
- ส่ิงท่ีจะสร้างสันติภาพ
จากภายในได้นั่นก็ คือ
ศาสนา ส าหรับมุสลิมก็
คือศาสนาอิสลาม 
- ตอ้งแยกสงครามกบัการ
ก่อการร้ายให้ออก เพราะ
อิสลามห้ามการก่อการ
ร้าย หรือห้ามท าร้ายหรือ
รังแกผูท่ี้อ่อนแอกวา่ 
 

อสิลามการเมือง
กบัการสร้าง
สันติภาพ 

- การเมืองคือการงานท่ีดี
ท่ีสุด เพราะทุกอย่างใน
ชีวติข้ึนอยูก่บัการเมือง 
- ย อม เ สี ย เป รี ย บห าก
หลีกเล่ียงสงครามและเกิด
สันติภาพได ้
- การเมืองท่ีท าให้รูปแบบ
ของมนุษยืสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 
- ศีลธรรมน าการเมืองจะ
น าไปสู่สันติภาพท่ีย ัง่ยนื 
 

- อิสลามการ เ มือง เ ป็น
ก า ร เ มื อ ง ท่ี มี ศี ล ธ รรม 
คุณธรรม และจริยธรรม
น าการเมือง 
- อิสลามการเมืองสามารถ
ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ขอ ง
สันติภาพได ้
- การส่งเสริมการศึกษาท่ีดี
จ ะ น า ม า ซ่ึ ง ผู ้น า ท่ี ดี มี
ศีลธรรม 

- อิสล ามการ เ มื องจะ
น าไปสู่สันติภาพได ้
- ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ท่ี มี
แนวคิดในเร่ืองของการ
สร้างสันติภาพ 
- ก าร เค ล่ื อนไหวทาง
การเมืองในรูปแบบสันติ
วิ ธีย่อมมีเป้าหมายเพื่อ
สันติภาพ 
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ประเด็น 
พรรค 

พรรคเพ่ือสันติ พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธรรม 

มุมมองต่อ
ปัญหาความ
ขัดแย้งในพื้นที่
ชายแดนใต้/ 
ปาตานี 

- ห า ก ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่
ประชาชนในพื้นท่ีมากข้ึน 
ความรุนแรงก็จะลดลง 
- มี โอกาส ท่ีขบวนการ
ต่อ สู้ จ ะหันม า ต่ อ สู้ ใน
แนวทางการเมืองแต่อาจ
ตอ้งใชเ้วลานาน 
- ขบวนการควรทบทวน
ว่าส่ิงท่ีก าลงัท าอยู่ถูกตอ้ง
ตามหลักเจตนารมณ์ของ
อิสลามท่ีเป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพหรือไม่ 
- ผู ้ น า ศ า ส น า ค ว ร มี
บท บ า ท แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ความรู้ใหม้ากข้ึน 

- ทุ ก รั ฐ บ า ล ท่ี ผ่ า น ม า 
น โ ย บ า ย ดี  แ ต่ ร ะ ดั บ
ปฏิบติัการมีปัญหา  
- โอกาสท่ีขบวนการต่อสู้
จะหันมาต่อสู้ในแนวทาง
ก า ร เ มื อ ง แทบจะไม่ มี
ความเป็นไปได้ เพราะไม่
มีอะไร  การันตีไดว้่าพวก
เ ข า จ ะ ไ ม่ ถู ก อุ้ ม ห า ย
ภายหลงัจากวางอาวธุ 
- หรืออาจมีโอกาส แต่ก็
ต้องใช้เวลาอีกนาน ซ่ึง
เ ป็ น เ ร่ื อ ง ป ก ติ ท่ี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง
สันติภาพจะใชเ้วลานาน 

- รั ฐ บ า ล ย ั ง ใ ห้
ความส าคญัในการแกไ้ข
ปัญหาไม่มากพอ  
- ควรฟังเสียงประชาชน 
และด าเนินการในพื้นท่ี
อยา่งเขา้ใจ 
- มีโอกาสท่ีขบวนการ
ต่ อ สู้ จ ะ หั น ม า ใ ช้ ใ น
แนวทางการเมืองหาก
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น
ประชาธิปไตยจริงๆ  
- บางส่วนมองว่าเป็นไป
ไม่ได้ เพราะมีบทเรียน
การ ต่อ สู้ บนแนวทา ง
สันติวธีิมามากแลว้ 
 

 

4.3 วเิคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนพรรคการเมืองมุสลมิในประเทศไทย 

 การถอดบทเรียนน้ีจะการวเิคราะห์ศกัยภาพในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นความส าเร็จและความ

ลม้เหลวของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยจากบทเรียนของประสบการณ์ท่ีผา่นมา ตลอดจน

ขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้ทา้ทาย ของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยในอนาคต โดยอาศยัขอ้มูลจาก

การสังเกตและสัมภาษณ์ในประเด็นเฉพาะน้ีจากทั้ง 3 พรรค และจากกลุ่มนกัการเมืองมุสลิมท่ีอยูใ่น

พรรคการเมืองกระแสหลกัและเคยประสบความส าเร็จอยา่งสูง ไดแ้ก่ ตวัแทนสมาชิกกลุ่มวาดะห์ 5 

คน เพื่อใหเ้ห็นภาพของการท างานท่ีครอบคลุมยิง่ข้ึน  
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4.3.1 บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

4.3.1.1 ความส าเร็จของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

  พรรคการเมืองมุสลิมมีขอ้ได้เปรียบซ่ึงเป็นจุดแข็งท่ีน่าสนใจของพรรคการเมืองทั้งสาม 

นัน่คือทั้งสามพรรคมีอุดมการณ์ท่ีชดัเจน ไม่เน้นการด าเนินการเมืองเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจเพียง

อย่างเดียว หากแต่มุ่งให้เกิดการเมืองท่ีเน้นศีลธรรม และมีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงอย่าง

ค่อนขา้งชดัเจน ขณะเดียวกนัก็มีอุดมการณ์ก็วางอยูบ่นฐานกรอบคิดของอิสลาม แมว้า่พรรคประชา

ธรรมเองจะเนน้ไปสู่ความเป็นพรรคมลายแูต่ก็เนน้ความเป็นมลายมุูสลิม ขณะเดียวกนัทั้งสามพรรค

ยงัมีการวางนโยบายเฉพาะส าหรับกลุ่มมุสลิม ท่ีแน่นอนวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมุสลิมไดอ้ยา่ง

ชัดเจน ในขณะท่ีการเรียกร้องให้เกิดการเมืองท่ีมีความสะอาดยงัเป็นจุดท่ีท าให้พรรคมีความ

แตกต่างจากอีกหลายพรรค และการท างานของพรรคท่ีเน้นน าเอานักการเมืองท่ีมีคุณธรรมเขา้สู่

ระบบ โดยท่ีไม่ยึดติดกบัเร่ืองของการตอ้งมีนายทุนสนบัสนุนในตวันกัการเมืองก็เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ี

ถือไดว้า่เป็นจุดแขง็ท่ีแตกต่างของพรรคการเมืองมุสลิมทั้งสามพรรค 

ประการถดัมา พรรคทั้งสามไม่ไดมี้การท างานท่ีจ ากดัอยูแ่ค่เพียงการท างานพรรค หากแต่มี

เครือข่ายการท างานในหลายมิติ ท่ีช่วยสนบัสนุนการท างานของพรรคในบริบทท่ีการเคล่ือนไหว

ภายใตค้วามเป็นพรรคการเมืองไม่สามารถขบัเคล่ือนได ้ขณะเดียวกนัก็สามารถท างานเพื่อสังคม

และขยายฐานสนบัสนุนเสียงจากมวลชนผ่านเครือข่ายเหล่าน้ีได ้โดยเฉพาะการใช้ส่ือ ซ่ึงสองใน

สามของพรรคการเมืองน้ีมีช่องโทรทศัน์อยู่ในเครือข่าย ซ่ึงสามารถกระจายแนวคิดได้มากข้ึน 

ขณะเดียวกนัภายใตเ้ครือข่ายเช่นน้ีก็จะท าให้การท างานของพรรคมีคนสานต่องานต่อไป ซ่ึงจะต่าง

จากนกัการเมืองมุสลิมท่ีอยู่ในพรรคใหญ่ท่ีก าลงัประสบปัญหาของการขาดช่วงของคนท างานใน

ดา้นการเมืองต่อไป ดงัท่ี อารีเพญ็ อุตรสินธ์ุ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2558) ระบุว่า ‚ท่ีผา่นมาการ

ท างานของกลุ่มวาดะห์ในสนามการเมืองประสบความส าเร็จมากมายนบัไม่ถว้น แต่ส่ิงท่ีทางกลุ่ม

มองว่ายงัไม่ประสบความส าเร็จคืองานดา้นความคิด เพราะเราไม่สามารถท าให้ผูค้นเขา้ใจได้ว่า

การเมืองท่ีดีเป็นอย่างไร การเมืองท่ีเลือกตั้งแล้วผูค้นจะเลือกคนดีโดยไม่สนใจเงินท่ีนกัการเมือง

มอบใหก่้อนเลือกตั้ง เรายงัท าไม่ไดใ้นพื้นท่ีชายแดนใต ้หรือแมก้ระทัง่คนท่ีจะทดแทนรุ่นปัจจุบนัก็

ยงัไม่พบคนท่ีโดดเด่นพอท่ีจะมาแทนเราได‛้ 
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ประการสุดทา้ยท่ีอาจถือไดว้า่เป็นความส าเร็จของพรรคเหล่าน้ี คือ ความพยายามในการใช้

พรรคการเมืองเป็นแนวทางแบบสันติวิธีในการเรียกร้องเพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ดว้ยกบัการศึกษา

แนวทางการท างานน้ีบนฐานความรู้และบทเรียนจากกรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีมีความใกลเ้คียงกนั 

ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้สู่กรอบการเมือง ซ่ึงอาจยงัไม่ไดย้อมรับจากสังคมมุสลิมอีกหลายส่วน แต่ถึง

กระนั้นก็ถือว่าประสบความส าเร็จแล้วในระดับหน่ึงท่ีสามารถน าเสนอต่อสังคมว่าอิสลามกับ

การเมืองนั้นเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร และท าให้ผูค้นจ านวนหน่ึงยอมรับไดเ้ม่ืออูลามาอฺ (ผูรู้้) เขา้สู่พื้นท่ี

ทางการเมืองจากท่ีในอดีตผูค้นส่วนใหญ่มองว่าการเมืองเป็นเร่ืองสกปรก อูลามาอฺไม่ควรมายุ่ง

เก่ียวกบัการเมือง ซ่ึงปัจจุบนัทศันคติของคนจ านวนหน่ึงไดเ้ปล่ียนไปแลว้ 

 

4.3.1.2 ความล้มเหลวของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 ส่ิงท่ีท าใหพ้รรคทั้งสามยงัไม่มีบทบาทท่ีเห็นชดัในทางการเมือง อาจประกอบไปดว้ยปัจจยั

ต่างๆ คือ การเนน้ท างานกบักลุ่มตนเองมากเกินไป ซ่ึงจะเห็นไดว้า่คณะกรรมการพรรคจะเป็นคนท่ี

อยูใ่นกลุ่มการท างานเดิมของการท างานในกลุ่มของตวัเอง ขณะเดียวกนั ในการแยกเป็นสามพรรค

และไม่รวมเป็นพรรคเดียวนั้น ก็อาจเป็นอีกหน่ึงจุดอ่อนของการท างาน เน่ืองจากภายใตร้ะบอบ

ประชาธิปไตย ส่ิงท่ีส าคญัคือ ปริมาณของเสียงท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ฉะนั้น การแยกเป็นพรรคเล็กก็เป็น

อีกหน่ึงจุดอ่อนของทั้งสามพรรค เน่ืองจากเม่ือเป็นพรรคเล็กแลว้ก็มกัจะไม่ค่อยมีความโดดเด่นทาง

การเมืองมากนกั ประกอบกบัการเขา้สู่การเมืองอาจเป็นจงัหวะท่ีอาศยัเพียงกระแสการก่อตั้งพรรค 

โดยยงัไม่มีความพร้อมและยงัไม่มีความชดัเจนในการท างานทางการเมือง ในจุดน้ี นักการเมือง

มุสลิมจากพรรคกระแสหลกัหรือพรรคใหญ่ทั้ง อารีเพญ็ อุตรสินธ์ุ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2558), 

นจัมุดดีน อูมาร์ (สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2558), บูราฮานูดิน อุเซ็ง (สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2558) 

และ เด่น โต๊ะมีนา (สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2558) ได้ให้ความเห็นท่ีตรงกนัว่า การจะประสบ

ความส าเร็จในทางการเมืองจะตอ้งใช้เวลาในการเก็บประสบการณ์การท างานให้นานพอสมควร 

ไม่ใช่รีบร้อนจะตั้งพรรคการเมืองโดยยงัขาดประสบการณ์ เพราะอาจท าให้แพก้ารเลือกตั้งได ้เม่ือ

แพ้การเลือกก็ไม่อาจท่ีจะเข้าไปอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถใช้นโยบายได้ นโยบายดีๆ ก็ไม่มี

ประโยชน์ใดๆ เพราะไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
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 อารีเพญ็ อุตรสินธ์ุ (สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2558) ให้ความเห็นเสริมต่อประเด็นน้ีวา่ “แม้

หากพรรคการเมืองพรรคเล็กโดยเฉพาะพรรคในพื้นท่ีชายแดนใต้จะชนะการเลือกตั้งและได้

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) มาหลายท่ีนัง่ แต่เป็นเร่ืองยากท่ีพรรคการเมืองท่ีจะจดัตั้งรัฐบาลจะ

เชิญเขา้ร่วมรัฐบาล เพราะพรรคการเมืองใหญ่ไม่อยากให้พรรคเล็กเขม้แข็งในจงัหวดัของตนเอง

และอาจมีการต่อรองต่างๆ ได ้ดงันั้นโอกาสท่ีจะไดใ้ชน้โยบายเป็นไปไดย้ากแมจ้ะได ้ส.ส. ก็ตาม 

แต่การรวมกลุ่มไปอยู่ในพรรคใหญ่ก็เคยท าให้เห็นแล้วว่าสามารถออกฎหมายต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อมุสลิมมาแลว้มากมายในอดีตท่ีผา่นมา‛ 

ขณะเดียวกนั ทั้งสามพรรคก็ยงัคงมีฐานเสียงและผูส้นบัสนุนน้อยในการสนบัสนุนการ

ด าเนินงานของพรรคก็เป็นจุดอ่อนท่ีอาจส่งผลต่อความไม่มัน่คงของพรรคไดเ้ช่นกนั อีกประการ

หน่ึงท่ีส าคญัท่ีถือว่าเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองมุสลิม คือ ท่ีผ่านมายงัไม่มีโอกาสแสดงฝีมือ

เพราะไม่เคยชนะเลือกตั้งเลย จึงยงัไม่สามารถท าให้เห็นวา่อุดมการณ์ท่ีพรรคคิด จะสามารถปฏิบติั

ไดจ้ริงในบริบทการเมืองแบบไทยหรือไม่ และจะเกิดผลต่อการเมืองใหดี้ข้ึนไดจ้ริงหรือไม่  

นอกจากนั้น การท่ีพรรคเล็กมีอยูห่ลายพรรคก็เป็นจุดอ่อนเช่นกนั ดงัท่ี วนัมูหะมดันอร์ มะ

ทา (สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2558) มองวา่ การท่ีมุสลิมมีพรรคการเมืองหลายพรรคหรือหลายกลุ่ม

และมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกันไม่อาจท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็จะ

ด าเนินงานให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีกลุ่มตวัเองตั้งไว ้ทวา่หากมีเป้าหมายใหญ่ร่วมกนัแมจ้ะมีวิธีการท่ี

ต่างกนัก็จะสามารถท าใหป้ระสบความส าเร็จได ้หรือแมก้ระทัง่อาจมีโอกาสร่วมด าเนินงานดว้ยกนั

ก็ย่อมได้หากมีเป้าหมายใหญ่ท่ีตรงกัน ท่ีส าคัญการท่ีมีอุดมการณ์ท่ีดีแต่ขาดการจัดการหรือ

กระบวนการท่ีดีก็ไม่อาจท าใหป้ระสบความส าเร็จได ้ 

 

4.3.2 แนวโน้มในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

4.3.2.1 ข้อได้เปรียบของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

 แมว้่าการท างานท่ีผ่านมาของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยยงัไม่เห็นผลส าเร็จท่ี

ชดัเจนนกั แต่ก็มีโอกาสบางประการท่ีจะเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนงานในอนาคตต่อไปได ้นัน่คือ พรรค

การเมืองมุสลิมทั้งสามพรรค มีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นโอกาสของการท างานซ่ึงสามารถขบัเคล่ือนงาน
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ไดทุ้กบริบทผา่นเครือข่ายการท างานท่ีมีอยู่ในมิติต่างๆ แมก้ารเมืองจะไม่ไดอ้ยู่ในสภาวะของการ

เป็นประชาธิปไตยก็ตาม โดยท่ีการท างานของเครือข่ายเหล่าน้ีก็มีลกัษณะของการสนับสนุนการ

ท างานในบริบททางการเมืองแง่มวลชนและความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองจากเครือข่ายในหลาย

มิติ 

ขณะเดียวกนั กอปรกบัความขดัแยง้ทางการเมืองไทยท่ีเผชิญหนา้จนถึงขั้นใชค้วามรุนแรง

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ก็เร่ิมมีการตั้งค  าถาม เรียกร้อง และมีความตอ้งการการเมืองท่ีมีศีลธรรม ใส

สะอาด มากยิง่ข้ึน เพื่อท่ีจะท าใหก้ารเมืองน าไปสู่การพฒันา ดงันั้นการชูประเด็นการเมืองสีขาวของ

พรรคการเมืองมุสลิมก็อาจเป็นอีกทางเลือกเล็กๆ ท่ีจะตอบโจทย์ความต้องการจากสังคมได ้ 

ประการต่อมา คือ กระแสความส าเร็จของอิสลามการเมืองในต่างประเทศท่ีไดด้ าเนินมาก่อนแลว้ ก็

เป็นเสมือนความหวงัและเป็นแนวทางท่ีดูมีความเป็นไปไดใ้นการรักษาพื้นท่ีทางอตัลกัษณ์ของ

มุสลิมในโลกสมยัใหม่ไดต่้อไป 

ประการสุดทา้ย คือ รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ก็อาจเป็นโอกาสส าหรับพรรคการเมืองมุสลิม 

ดงัท่ี วนัมูหะมดันอร์ มะทา (สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2558) ให้ความเห็นวา่ “เราควรจะติดตามดูวา่

รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ระบุเก่ียวกบัเร่ืองพรรคการเมืองอยา่งไร หากมีการเขียนท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

พรรคการเมืองขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นโอกาสของพรรคเล็กในทางการเมือง แต่หากออกมาแลว้ไม่

แตกต่างไปจากท่ีผา่นๆ มา ก็ยงัมองวา่การอยูใ่นพรรคใหญ่ยงัคงไดเ้ปรียบอยู‛่ 

 

4.3.2.2 ข้อท้าทายของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 ขอ้ทา้ทายประการส าคญัของพรรคการเมืองทั้งสามพรรค รวมถึงพรรคการเมืองอ่ืนๆ ใน

ระบอบประชาธิปไตย คือ รัฐประหารและสภาวะท่ีไม่มั่นคงทางการเมืองไทย ท่ีท าให้พรรค

การเมืองไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ขณะเดียวกันอคติต่อการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตยของสังคมมุสลิม ท่ีมองว่าอิสลามไม่สามารถประยุกต์เข้ากบัแนวทางในระบอบ

ประชาธิปไตยได้ และหากใครท่ีด าเนินตามแล้วก็ถือว่าไม่ได้ประยุกต์ใช้แนวทางอิสลาม ซ่ึงใน

ประเด็นน้ีก็เป็นท่ีถกเถียงในสังคมมุสลิมทัว่โลก ฉะนั้นพรรคการเมืองมุสลิมจ าเป็นตอ้งตอบค าถาม

ใหไ้ดว้า่การใชแ้นวทางลกัษณะน้ีไม่ไดข้ดัต่อหลกัการของศาสนาอิสลามอยา่งไร  
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อยา่งไรก็ตามภายในสังคมมุสลิมเองก็ยงัคงมีความขดัแยง้ในแนวคิดอยูค่่อนขา้งสูง รวมไป

ถึงมุสลิมในไทยเอง ท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มท่ีมีแนวปฏิบติัปลีกยอ่ยท่ีมีความต่าง ซ่ึงท าให้เกิด

การไม่สนบัสนุนต่อการท างานของเครือข่ายการท างาน รวมไปถึงพรรคท่ีมีความต่างจากตนเอง ขอ้

ทา้ทายอีกประการท่ีส าคญัคือ แรงสนบัสนุน ทั้งคนและงบประมาณท่ีสนบัสนุนพรรคยงัคงมีไม่

มากพอท่ีจะเข้าสู่บริบทการเมืองในสังคมไทยให้ประสบความส าเร็จได้ ดังท่ี เด่น โต๊ะมีนา 

(สัมภาษณ์, 7 กนัยายน 2558) ไดก้ล่าวในประเด็นน้ีวา่ “การมีพรรคของตวัเองยอ่มดีกวา่การไปอยู่

พรรคอ่ืน คลา้ยกบัการอยูบ่า้นของตนเองดีกวา่อยูบ่า้นของคนอ่ืน แต่การท่ีเรามีพรรคเป็นของตวัเอง

แลว้ไม่มีทุนก็ยากท่ีจะประสบความส าเร็จ ดงันั้นหากไม่มีทุนก็ควรท่ีจะไปอยูพ่รรคใหญ่” 

การผกูขาดของพรรคใหญ่ก็ยงัเป็นประเด็นท่ีเป็นขอ้ทา้ทายส าคญัของพรรคการเมืองมุสลิม

ในไทย เม่ือผลการเลือกตั้งยงัคงไปสู่ตวัแทนจากพรรคใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสให้พรรคเล็กไดเ้ขา้ไป

ท าตามท่ีได้ตั้ ง ใจไว้แล้ว  และอาจส่งผลให้พรรคไม่ มีการท างานได้ในท่ี สุด  เค รือข่ าย

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ ส.ส. ต่างศาสนิกก็มีความส าคญัไม่แพก้นั ซ่ึงพรรคการเมืองมุสลิม

ไม่มีเครือข่ายในส่วนน้ี บูราฮานูดิน อุเซ็ง (สัมภาษณ์, 12 กนัยายน 2558) แสดงความเห็นวา่ “ต่อให้

พรรคการเมืองมุสลิมได้รับการเลือกตั้งจนมี ส.ส. ในพรรคของตวัเอง แต่หากไม่มีเพื่อน ส.ส. 

ต่างศาสนิกสนบัสนุนก็ไม่อาจท่ีจะเสนอพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) หรือระเบียบต่างๆ ได ้เพราะตอ้ง

ใชเ้สียงรับรองในการเสนอ  พ.ร.บ. ต่างๆ ถึง 20 เสียง หรือ ส.ส. 20 คนข้ึนไปรับรอง ถึงจะสามารถ

ยื่นได ้หากไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์อนัใดแมพ้รรคการเมืองมุสลิมจะได ้ส.ส. จนสามารถร่วมรัฐบาล

ไดก้็ตาม” ขณะเดียวกนัระบบการเลือกตั้งแบบผสม ก็อาจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด ารงอยูข่อง

พรรคใหญ่ท่ีกุมเสียงขา้งมาก แมว้า่จะท าใหพ้รรคการเมืองเขม้แขง็ข้ึนก็ตาม 

ท่ีส าคญัอุดมการณ์ต่างๆ บนแนวทางของอิสลามท่ีทั้ง 3 พรรคน าเสนอยงัคงถูกผูค้นตั้ง

ค  าถามว่าก่อนท่ีจะน าไปใช้ในสังคมกวา้ง พรรคไดน้ าแนวทางของอิสลามเหล่านั้นไปปรับใช้ใน

การด าเนินงานของพรรคหรือไม่ เช่น การเลือกหวัหนา้พรรคหรือต าแหน่งอ่ืนๆ ของพรรค การเลือก

ตวัแทนลงสมคัรรับเลือกตั้งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ ยงัคงเป็นขอ้ทา้ทายท่ีทั้ง 3 พรรคจะตอ้งพิสูจน์ใน

อนาคตต่อไป และปัญหาต่างๆ ท่ีประสบกบัเครือข่ายของพรรคการเมืองมุสลิม เช่น มูลนิธิฮมัซะห์

เครือข่ายของพรรคภราดรภาพท่ีถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจในช่วง

ปลายปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงก็เป็นข้อท้าทายของพรรคการเมืองมุสลิมท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายต่างๆ 

เหล่านั้นเช่นเดียวกนั 
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ขอ้ทา้ทายประการสุดทา้ยของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยก็คือ ระบบการเลือกตั้ง

ของประเทศไทย ท่ี เ ป็นแบบผู ้ชนะ ท่ีห น่ึงหรือผู ้ ท่ี ได้คะแนนสูง สุดจะได้ รับ เ ลือกเ ป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) หรือ แบบ First Past the Post System ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีคะแนนสูญ

เปล่ามากท่ีสุด บางคร้ังคะแนนของผูท่ี้ไดท่ี้หน่ึงน้อยกวา่คะแนนของล าดบัท่ีสองและสามรวมกนั 

กลายเป็น ส.ส. ของเสียงส่วนนอ้ยในเขตนั้นๆ และบ่อยคร้ังท่ีพบวา่ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งไดค้ะแนนไม่

ถึงร้อยละ 50 แต่ก็ไดรั้บการเลือกตั้ง กลายเป็นว่าคะแนนเสียงท่ีเหลือซ่ึงมากกว่าร้อยละ 50 ในเขต

เลือกตั้งนั้นไม่มีความหมายใดๆ เพราะไม่สามารถท าให้ไดผู้แ้ทนเขา้มาในสภาได ้และการท่ีพรรค

การเมืองมุสลิมมีอยูห่ลายพรรคยอ่มเสียเปรียบในประเทศท่ีใชร้ะบบการเลือกตั้งในลกัษณะดงักล่าว

น้ี เพราะอาจท าใหค้ะแนนเสียงของมุสลิมสูญเปล่าทั้งหมดในเขตนั้นๆ 
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สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ทีผ่่านมา 

ความส าเร็จ ความล้มเหลว 

 อุดมการณ์ท่ีชดัเจน – การเมืองท่ีเนน้

ศีลธรรม 

 เนน้นกัการเมืองท่ีมีคุณธรรมเขา้สู่ระบบ 

 ไม่มีนายทุนอยูเ่บ้ืองหลงั 

 เครือข่ายการท างานและมีคนสานต่องาน  

 เดินงานบนฐานความรู้และบทเรียนจาก

กรณีศึกษาในต่างประเทศ 

 

 ไม่มีโอกาสแสดงฝีมือเพราะไม่เคยชนะ

เลือกตั้ง 

 เนน้ท างานกบักลุ่มตนเองมากเกินไป 

  มีฐานเสียงและผูส้นบัสนุนนอ้ย 

 เป็นพรรคเล็กและไม่โดดเด่นทางการเมือง/

เขา้สู่การเมืองเม่ือยงัไม่พร้อม 

 มีหลายพรรคและเป้าหมายท่ีต่างกนั 

แนวโน้มในอนาคต 

ข้อได้เปรียบ ข้อท้าทาย 

 สามารถขบัเคล่ือนงานไดทุ้กบริบททาง

การเมืองหลกัผา่นเครือข่ายการท างาน  

 มีการสนบัสนุนการท างานจากเครือข่าย

ในหลายมิติ 

 ความตอ้งการการเมืองท่ีมีศีลธรรมของ

สังคม 

 กระแสความส าเร็จของอิสลามการเมือง

ในต่างประเทศ 

 รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 

 

 รัฐประหารและสภาวะท่ีไม่มัน่คงทางการ

เมืองไทย 

 อคติต่อการเมืองในระบบประชาธิปไตยของ

สังคมมุสลิม  

 ความขดัแยง้ภายในสังคมมุสลิม 

 คนและงบประมาณสนบัสนุนพรรค 

 การผกูขาดของพรรคใหญ่ 

 ขาดเครือข่ายผูแ้ทนราษฎรต่างศาสนิก 

 ระบบการเลือกตั้งของไทย 

 

ตารางท่ี 5 สรุปบทเรียนและแนวโนม้ในอนาคตของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศ

ไทยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดอิสลามการเมืองและอิสลามกับ

สันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินกิจกรรม

ทางการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยการรวบรวม

เอกสารจากแหล่งต่างๆ และท าการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นเป็นประจกัษ์วา่ผูใ้ห้ขอ้มูล

หลักมีการด า เนินกิจกรรมทางการเมืองหรือทางสังคมจริง แม้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาท่ีเป็น

ประชาธิปไตยก็ตาม ก่อนท่ีจะท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัและมี

ขอ้เสนอแนะโดยเรียงล าดบัดงัน้ี คือ 

5.1 สรุปแนวคิดอิสลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

  5.1.1 ระบบการเมืองแบบอิสลามในสังคมประชาธิปไตยหรือแนวคิดอิสลาม

การเมือง 

5.1.2 พรรคการเมืองและนกัการเมืองกบัแนวคิดศีลธรรม 

5.1.3 กระบวนการด าเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิม 

5.2 สรุปแนวคิดสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

5.2.1 อิสลามกบัสันติภาพ 

5.2.2 อิสลามการเมืองกบัการสร้างสันติภาพ 

5.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกบัมุมมองท่ีมีต่อปัญหาชายแดนใต/้ปาตานี 

5.3 ขอ้เสนอแนะ  

5.3.1 ขอ้เสนอแนะต่อพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะต่อสังคมไทยและสังคมมุสลิมไทย 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัในอนาคต  
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5.1 สรุปแนวคิดอสิลามการเมืองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

 จากบทท่ี 4 ซ่ึงได้สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการค้นควา้เอกสาร และการ

สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมแลว้ อาจสามารถสรุปไดว้า่ พรรคเพื่อสันติและพรรคภราดรภาพ มี

แนวคิดในการจดัตั้งพรรคท่ีใกลเ้คียงกนั นัน่คือ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของมุสลิมในการเมืองท่ี

ไม่แบ่งแยกจากศาสนา โดยใชบ้ริบทในระบบประชาธิปไตยเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมืองแลว้ปรับเปล่ียน

นโยบายทางการเมืองท่ีเอ้ือต่อสิทธิในการประกอบศาสนกิจของมุสลิมและเนน้การเปล่ียนการเมือง

ใหอ้ยูบ่นฐานของศีลธรรม ซ่ึงสามารถตอบโจทยทุ์กคนในสังคมแมจ้ะไม่ใช่มุสลิมก็ตาม ในขณะท่ี

พรรคประชาธรรม แมว้า่ฐานความคิดจะสอดคลอ้งกบัสองพรรคขา้งตน้แต่จะเนน้ในการผสมผสาน

กบัความเป็นมลายู ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของมุสลิมส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนใตเ้ขา้ไปดว้ย ซ่ึง

ด้วยแนวคิดเช่นน้ีท าให้กิจกรรมและโครงสร้างของทั้งสามพรรคมีความใกล้เคียงกนั คือ มีการ

ท างานท่ีไม่แยกระหวา่งกิจกรรมทางการเมือง สังคมและศาสนา ซ่ึงด าเนินไปพร้อมๆ กนั ผา่นการ

ท างานขององคก์รเครือข่ายในมิติต่างๆ  

 ในส่วนน้ีอาจสามารถสรุปผลท่ีไดเ้ป็น 3 ประเด็น คือ ระบบการเมืองแบบอิสลามในสังคม

ประชาธิปไตยหรือแนวคิดอิสลามการเมือง พรรคการเมืองและนกัการเมืองกบัแนวคิดศีลธรรม และ

กระบวนการด าเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย  

 

5.1.1 ระบบการเมืองแบบอิสลามในสังคมประชาธิปไตยหรือแนวคิดอิสลามการเมือง  

 แนวคิดอิสลามการเมืองอาจสามารถให้ค  าจ  ากดัความโดยรวมไดว้า่ เป็นแนวคิดท่ีปรับให้

เขา้กบัความเป็นรัฐสมยัใหม่หรือบริบทของประชาธิปไตยท่ีเป็นไปในปัจจุบนั โดยมองวา่แนวทาง

เช่นน้ีเป็นเพียงวิธีการหน่ึงท่ีสามารถคงไวซ่ึ้งพื้นท่ีทางการเมืองของมุสลิมในบริบทสังคมปัจจุบนั 

และการเขา้สู่กรอบทางการเมืองน้ีก็จะมีโอกาสวางแนวนโยบายในการขบัเคล่ือนเพื่อมุสลิมต่อไป

ได้ อย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวทางการเมืองน้ีก็เป็นเพียงวิธีการหน่ึงจากหลากหลายวิธีการท่ี

จ าเป็นตอ้งใช้เพื่อไปสู่เป้าหมายในการปฏิรูปสังคมดว้ยแนวทางของอิสลามนัน่เอง ขณะเดียวกนั

วธีิการเช่นน้ีก็ไม่ขดักบัแนวทางของศาสนาอิสลาม เน่ืองจากศาสนาอิสลามนั้นไม่มีการแยกระหวา่ง

การเมืองและศาสนาเช่นท่ีแนวคิดเซคิวล่าร์ไดม้องวา่ศาสนาจ าเป็นตอ้งแยกจากการเมือง  
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ภาพท่ี  6 เคร่ืองมือในมิติต่างๆ ท่ีน าไปสู่เป้าหมายของแนวทางอิสลาม 

 

หากพิจารณาตามรูปภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยและ

เครือข่ายพยายามท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทในทุกพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายเพื่อประยุกตใ์ชแ้นวทางอิสลามให้

ไดใ้นทุกพื้นท่ี และท าส าเร็จไดจ้ริงเวน้แต่ในพื้นท่ีทางการเมืองท่ีพรรคการเมืองมุสลิมทั้ง 3 พรรค

ไม่เคยชนะการเลือกตั้งและไม่เคยได้เขา้สู่สภาผูแ้ทนราษฎร ท าให้แนวคิดอิสลามการเมืองของ

พรรคการเมืองมุสลิมยงัคงเป็นเพียงแค่อุดมการณ์ท่ียงัตอ้งรอการพิสูจน์ต่อไปว่าจะสามารถท าได้

จริงหรือไม่ในประเทศไทยท่ีมีมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยซ่ึงต่างจากอิสลามการเมืองในประเทศท่ีมี

มุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีมีโอกาสประสบความส าเร็จไดม้ากกวา่ ในขณะท่ีอิสลามการเมืองในแบบ

ของกลุ่มวาดะห์คือการรวมกลุ่มกนัของมุสลิมเพื่อเขา้ไปอยู่ในพรรคใหญ่หรือท่ีเรียกว่า ‚ร่มเล็ก

ภายใตร่้มใหญ่‛ ท่ีมีโอกาสชนะการเลือกในระบอบประชาธิปไตยไดม้ากกวา่การมีพรรคเป็นของ

ตวัเอง และเม่ือได้ร่วมรัฐบาลแล้วก็สามารถต่อรองกับพรรคจนสามารถออกกฏหมายต่างๆ ให้

แนวทางอิสลาม  

( = เป้าหมาย ) 

พื้นท่ีทาง

การเมือง 

พรรคการเมือง 

พื้นท่ีทาง

เศรษฐกิจ 
พื้นท่ีทาง

สังคม 
พื้นท่ีอ่ืนๆ 

สหกรณ์ฯ/ 

ธนาคารอิสลาม/ 

ธุรกิจเก่ียวกบั 

ฮาลาล ฯลฯ 

มูลนิธิ/ 

องคก์รภาค

ประชาสังคม/

โรงเรียน 

ฯลฯ 

สถานีโทรทศัน์/ 

เวป็ไซต/์ 

โซเชียลมีเดีย 
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มุสลิมสามารถใช้ชีวิตตามวิถีของอิสลามในประเทศไทยต่อไปได้ หรือสามารถท าประโยชน์

มากมายต่อมุสลิมอยา่งท่ีกลุ่มวาดะห์เคยด าเนินการมาเลว้ในอดีต 

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นบริบทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงหากมองไปท่ีตวับทแลว้ หลกัการ

อิสลามยงัมีข้อขดัแยง้กับหลักการของประชาธิปไตยอยู่ แต่วิธีการอาจสามารถปรับใช้หรือไป

ดว้ยกนัได ้เช่นท่ี เกาะเราะฎอวยฺี (2546) ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ อิสลามและประชาธิปไตยจะมีความแตกต่าง

กนั นัน่คือ อ านาจสูงสุดของประชาธิปไตยอยู่ท่ีมนุษย ์ทว่าส าหรับอิสลามแลว้อ านาจสูงสุดอยู่ท่ี

พระเจ้า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงวิธีการของประชาธิปไตยในบางส่วนเป็นแนวทางท่ีไม่

ขดัขอ้งกบัหลกัคิดของอิสลาม ดงันั้นวิธีการของประชาธิปไตยสามารถเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีอาจ

น ามาพิจารณาประยุกตใ์ช้ได้ โดยท่ีนกัคิดมุสลิมร่วมสมยัอยา่ง Tariq Ramadan (2013: ออนไลน์) 

ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ ในอิสลามหากไม่ใช่ส่ิงท่ีมาจากอลักุรอานและแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมั

หมดัแล้ว ทุกส่ิงล้วนสามารถถูกตั้งค  าถามในเชิงวิธีการได้ รวมไปถึงแนวทางการเมืองท่ีมุสลิม

จ าเป็นตอ้งเขา้ไปสู่มิตินั้นๆ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นเพียงตวัแสดงท่ีถูกครอบง าดว้ยอ านาจในการเมือง

ท่ีมีอยู ่ส าหรับฎอริคแลว้การเขา้สู่การเมืองในยุคสมยัใหม่ และสามารถปรับใชห้ลกัเจตนารมณ์ของ

ชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามใหเ้ขา้กบัสังคมไดก้็เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีน่าสนใจไม่นอ้ย 

ด้วยแนวคิดท่ีต้องการให้มีพื้ นท่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับบริบทของระบบ

ประชาธิปไตยเพื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึงน่ีเอง ท่ีเกิดการเคล่ือนไหวในรูปแบบการตั้งพรรคการเมือง

มุสลิมข้ึนในหลายพื้นท่ีของโลกรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีต้นแบบ

ความส าเร็จคือ พรรคยุติธรรมและพฒันา (AK Party) ในตุรกี ในขณะเดียวกนั ก็มีความสัมพนัธ์

ระหว่างประชาธิปไตยและอิสลามในยุคสมยัใหม่ท่ีปรากฏให้เห็นนอกเหนือจากแนวทางอิสลาม

การเมืองแลว้ ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีอิสลามถูกท าให้กลายเป็นเพียงตวัแสดงหน่ึงท่ีถูกกลืนกินไปกบั

ระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมุสลิมกลบักลายเป็นกลุ่มคนท่ีเขา้สู่การเมืองแบบประชาธิปไตย แลว้ไม่ได้

เปล่ียนแปลงระบบใหอ้ยูใ่นแนวทางอิสลาม แต่ถูกกลืนโดยแนวคิดการเมืองท่ีเนน้เสียงของชนกลุ่ม

ใหญ่ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก (Tyranny of Majority) ได้ ขณะท่ี 

Tocqueville (2011) ไดเ้คยให้ความเห็นไวว้่า ความสัมพนัธ์อีกแบบท่ีสามารถเกิดข้ึนไดร้ะหว่าง

ประชาธิปไตยและอิสลามนั่นก็คือ การท่ีมุสลิมปฏิเสธระบบการเมืองหรือบริบทของสภาวะ

แวดลอ้มทางการเมืองท่ีก าลงัเป็นไปในปัจจุบนั และมองขา้มพฒันาการทางการเมืองของมนุษย์

ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาอย่างส้ินเชิง ในลักษณะน้ีก็มักท่ีจะปฏิเสธแนวทางแบบ
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ประชาธิปไตยทั้งหมด และเคล่ือนไหวในลกัษณะตรงกนัขา้ม กระทัง่น าไปสู่การปะทะกนั โดยท่ี

ลกัษณะเช่นน้ีเม่ือเกิดข้ึนในโลกหรือพื้นท่ีท่ีวาทกรรมความเป็นประชาธิปไตยไปครอบง าวิถีชีวิต

ของมุสลิมท่ีมีแนวคิดต่อตา้นความเป็นสมยัใหม่หรือต่อตา้นตะวนัตกเป็นทุนเดิม ก็มกัน าไปสู่การ

ต่อตา้นโดยใชอ้าวธุและความรุนแรง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 พรรคการเมืองและนักการเมืองกับแนวคิดศีลธรรม  

 แนวคิดหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเป็นจุดร่วมของทั้ง 3 พรรค นั้น มองวา่ การเมืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้

สกปรก แต่ทว่าการท่ีผูค้นมองว่าการเมืองสกปรกนั้นเป็นเพราะคนท่ีปราศจากคุณธรรมและ

จริยธรรมเขา้ไปสู่กรอบการเมืองแลว้เปล่ียนพื้นท่ีตรงนั้นให้กลายเป็นส่ิงสกปรก การท่ีจะท าให้เกิด

การเมืองสีขาวไดน้ั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเร่ิมจากการน าเอานกัการเมืองท่ีดีเขา้สู่ระบบและพื้นท่ีทางการ

เมือง และปรับยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคให้มีความโปร่งใส ห่างไกลจากการคอรัปชั่น ซ่ึง

ภาพท่ี  7 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของประชาธิปไตยและอิสลามร่วมสมยั 

 

ประชาธิปไตย อิสลาม 

อิสลามการเมือง 

เกิดการปะทะ

ระหวา่งสองทาง 

ถูกกลืนกินไปกบั

ระบบ 

ประชาธิปไตย 

อิสลาม 

อิสลาม ประชาธิปไตย 



146 
 

ส าหรับพรรคการเมืองมุสลิมยงัมองวา่ หากน าเอาตวัแทนของพรรคท่ีมีนโยบายเอ้ือต่อมุสลิมและ

เน้นจริยธรรมได้แล้ว ก็อาจมีส่วนท่ีสามารถผลักดนันโยบายต่างๆ ท่ีเป็นสิทธิและเสรีภาพของ

มุสลิม 

 กระบวนการเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีนกัคิดมุสลิมเช่น กุฏุบ (2527) หรือ เมาดูดีย ์ (2555) และ

นกัคิดตะวนัตกอย่างอิมมานูแอล คา้นท ์ไดร้ะบุเอาไวใ้นภาคผนวกของหนงัสือ Perpetual Peace 

(1991) ถึงความคิดของนกัการเมืองท่ีมีศีลธรรม (Moral Politician) วา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เกิด

ระบบการเมืองท่ีดี ได้ ขณะเดียวกันพุทธทาสภิกขุ (อ้างถึงใน บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล, 2549: 

ออนไลน์) ก็เห็นพอ้งตอ้งกนัถึงความจ าเป็นของการมีนกัการเมืองท่ีดีและพรรคการเมืองท่ีท าหนา้ท่ี

ของตนเองเป็นอย่างดี ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองท่ีอยู่บนฐานของศีลธรรมอนัดีนั้นจะน าไปสู่

การเมืองท่ีดี ในกระบวนการเช่นน้ี พรรคการเมืองมุสลิมท่ีมีอยู่ทัว่โลกก็ล้วนแล้วแต่ให้แนวคิด

เดียวกันน้ีเป็นอุดมการณ์หลักในการขับเคล่ือนในทางการเมือง อาจกล่าวได้ว่า การน าเข้า

องคป์ระกอบท่ีดีเขา้สู่กระบวนการแลว้จะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีดีไดน้ัน่เอง  

 

 

 

 

ภาพท่ี  8 แนวคิดการน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 

5.1.3 กระบวนการด าเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิม 

 จากการเก็บขอ้มูล ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยทั้ง 3 พรรค

นั้น คือมีการด าเนินงานท่ีควบคู่ไปกบัการท างานในมูลนิธิต่างๆ และการท างานสาธารณะประโยชน์ 

ในดา้นท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือดา้นสิทธิมนุษยชน กฎหมาย ส่ือ หรือการให้ความรู้ 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นการท างานท่ีเน้นจากการท างานท่ีรวมตวักนัเป็นเครือข่ายในระดบัมวลชน

ผลกัดนัข้ึนสู่การท างานในระดบันโยบายภายใตก้ารเคล่ือนไหวของพรรค โดยท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็น

1. Input 

นกัการเมืองท่ีดีและ

ยทุธศาสตร์ของพรรค 

2. Process 

พ้ืนท่ีและกิจกรรม

ทางการเมือง  

3. Output 

การเมืองสีขาวและ

นโยบายท่ีเปิดโอกาสให้

มุสลิม 
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เครือข่ายสนบัสนุนจากล่างข้ึนบน (Bottom-up Supporting Network) แต่ในขณะเดียวกนัการท างาน

ของทั้งสองส่วนต่างสนบัสนุนต่อกนัในการท างาน เพียงแต่ขบัเคล่ือนกนัต่างมิติ และต่างแนวทาง 

หลายคร้ังท่ีการมีสถานะเป็นพรรคการเมืองก็ไม่สามารถเคล่ือนไหวในบริบทต่างๆ ได้ และมี

ขอ้จ ากดัในการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะในสภาวะท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย แต่การขบัเคล่ือนงานในมิติ

อ่ืนท่ีไม่สามารถท าได้ในขอบเขตการท างานของพรรคการเมือง ก็สามารถท าได้ด้วยกรอบการ

ขบัเคล่ือนในงานมูลนิธิและองคก์รสาธารณประโยชน์ในดา้นต่างๆ  

 ลกัษณะการเคล่ือนไหวเช่นน้ีสอดคล้องกับอีกหลายกรณีของการเคล่ือนไหวแนวทาง

อิสลามในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงไดใ้ชก้ารเคล่ือนไหวทางสังคม ไม่วา่จะเป็นการตั้งองคก์ร สมาคม สภา

การคา้ ส่ือ องค์กรทางวฒันธรรม โรงเรียน มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี

พวกเขาไดห้าพื้นท่ีในการแสดงออกขณะท่ีอยูใ่นบริบทท่ีศาสนาไม่สามารถมีบทบาทสาธารณะได้

โดยตรง (Salih, 2009) โดยท่ีภายหลงัจากท่ีไดแ้สดงบทบาทให้เป็นท่ียอมรับแก่กลุ่มคนแลว้ การ

พฒันาสู่มิติทางการเมืองท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ฐานมวลชนก็จะมีโอกาสเป็นไปได ้ตวัอย่างท่ีเห็นชดัคือ 

พรรคยติุธรรมและพฒันาของตุรกี หรือ พรรคเสรีภาพและความยติุธรรมของอียิปตก่์อนมีการปฏิวติั 

รวมถึงอีกหลายพรรคในตูนิเซีย ปาเลสไตน์ แอลจีเรีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และหลายประเทศใน

ยุโรป ซ่ึงไดพ้ฒันามาจากการท างานภายใตเ้ครือข่ายการรวมตวักนัเพื่อท างานสาธารณะประโยชน์ 

แลว้จึงเขา้สู่มิติการเมือง ลกัษณะการเคล่ือนไหวในรูปแบบน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่ มุ่งเนน้ให้เขา้ถึงกลุ่ม

คนทุกระดบัไม่ว่าจะในระดบัตวัแสดงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายในระดบับน (Track 1) 

อย่างการเป็นพรรคการเมือง ตัวแสดงท่ีเป็นภาคประชาสังคมท่ีเป็นตัวเช่ือมการท างานเข้าสู่

ประชาชน เป็นระดบักลาง (Track 2) และระดบัล่าง (Track 3) คือมวลชนทัว่ไปท่ีมีการรวมตวักนั

เคล่ือนไหวอย่างไม่ทางการและบางส่วนก็ผลกัดนัเขา้สู่การท างานท่ีเป็นรูปร่างข้ึนในสองระดบั

ขา้งบนต่อไป 
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ภาพท่ี  9 กระบวนการด าเนินงานของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 

5.2 สรุปแนวคิดสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลมิในประเทศไทย 

5.2.1 อิสลามกับสันติภาพในมุมมองของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 หากกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอิสลามกับสันติภาพแล้ว จากผลการวิจัยท่ีมาจาก

ความเห็นของทั้ง 3 พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยวา่ดว้ยเร่ืองอิสลามกบัสันติภาพ อาจสรุป

ไดว้า่ ในอิสลาม ท่ีไดร้ะบุถึงสันติภาพท่ีมาจากระดบับุคคลและระดบัสังคมโดยทัว่ไป ซ่ึงในระดบั

บุคคลนั้น การท่ีมุสลิมยอมจ านนและเช่ือมัน่ในพระเจา้ และปฏิบติัตามแนวทางอลักุรอานและ

แบบอยา่งของศาสนทูตมุฮมัหมดั ก็จะท าให้เกิดสันติจากภายใน ท่ีจะเป็นการขดัเกลาจิตใจให้อยูใ่น

แนวทางท่ีไม่ขดัต่อจริยธรรมอนัดีงามของสังคม ขณะเดียวกนัยงัส่งผลต่อจรรยามารยาทท่ีสวยงาม 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี หะซนั อลับนันา (2547) ท่ีระบุวา่บทบญัญติัของอิสลามนั้นก าหนดให้สันติภาพ

เป็นลกัษณะหน่ึงของศาสนา  ขณะเดียวกนัสันติภาพก็จ  าเป็นตอ้งเกิดในระดบัสังคม ซ่ึงอิสลามได้

เปิดพื้นท่ีให้กับความต่างและไม่มีการบงัคบัในศาสนา ท าให้เกิดสังคมท่ีเคารพต่อกันและกัน 

มูลนิธิ/องคก์รสาธารณะ

ประโยชน ์

พรรคการเมือง 

ท างานเคล่ือนไหวเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ 

ท างานทางการเมืองและ

ระดบันโยบาย 

ผลประโยชน์ตอ่ประชาชน 

โดยเฉพาะมุสลิม 

เครือข่ายการรวมตวัของ

ประชาชนทัว่ไป 
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ขณะเดียวกนัยงัส่งเสริมความเป็นสากล โดยเนน้ความเป็นพี่นอ้งของมนุษยไ์ม่วา่จะมาจากเผา่พนัธ์ุ

ใดก็ตาม ซ่ึงอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (2548) มองวา่อิสลามนั้นเป็นบทบญัญติัสากลท่ีมุ่งเนน้ให้เกิด

สันติภาพของมวลมนุษยชาติหากน ามาประยกุตใ์ช ้ 

 อยา่งไรก็ตาม แมว้่าในหลกัการของศาสนาอิสลามจะระบุถึงการใชค้วามรุนแรง แต่ความ

รุนแรงเหล่าน้ีก็จะต้องตั้ งอยู่บนเง่ือนไขของการป้องกันตนเอง ยบัย ั้งความชั่ว และเพื่อสร้าง

สันติภาพ ซ่ึง อลั-บนันา (2547) มองวา่การท่ีระบุเง่ือนไขของการใชค้วามรุนแรง นัน่ก็เพราะอิสลาม

ไดอ้ธิบายบนหลกัธรรมชาติของความเป็นมนุษย ์ท่ีมีการใชค้วามรุนแรงอยูแ่ลว้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้ง

มีเง่ือนไขท่ีสามารถท าได้ภายใตก้รอบท่ีก าหนดไว ้เช่น การใช้ความรุนแรงเพื่อต่อตา้นผูรุ้กราน 

ยบัย ั้งความอธรรม พิทกัษ์สัจธรรมและยื่นมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูถู้กกดข่ี เหล่าน้ีเป็นตน้ 

ในขณะท่ี ยะซิร อูดะฮฺ (อา้งถึงใน อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซัตตาร์, 2558: ออนไลน์) ให้

ความเห็นไวว้า่หากโลกท่ีเตม็ไปดว้ยสงคราม และมีการกล่าวถึงความเป็นไปไดข้องการเกิดสงคราม 

หรือมีกฎหมายของประเทศต่างๆ หรือกฎหมายของสหประชาชาติท่ีมีการระบุถึงสงครามเพื่อรักษา

ความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อสร้างสันติภาพใหเ้กิดข้ึนบนโลกน้ี ซ่ึงหากหลกัการอิสลามจะไม่ระบุถึง

กรณีน้ีดว้ยก็คงจะไม่ครอบคลุมความเป็นไปทั้งหมด แต่อยา่งไรก็ตาม หากสามารถสร้างสันติภาพ

โดยปราศจากสงครามไดแ้ลว้ ก็ยอ่มเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด 
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ภาพท่ี  10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิสลามและสันติภาพ 

 

5.2.2 อิสลามการเมืองกับการสร้างสันติภาพ  

 จากผลการวจิยัในบทท่ี 4 วา่ดว้ยเร่ืองอิสลามการเมืองกบัการสร้างสันติภาพ พบวา่แนวทาง

หน่ึงในบริบทโลกปัจจุบนัท่ีเอ้ือต่อการให้มุสลิมมีพื้นท่ีทางการเมือง โดยปราศจากการใช้ความ

รุนแรง อาจกล่าวโดยสรุปว่า การเคล่ือนไหวผ่านการตั้ งพรรคการเมือง ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี

เคล่ือนไหวในบริบทการเมือง ดว้ยวิธีการทางการเมือง ผ่านกระบวนการหาเสียงและการเลือกตั้ง 

ดว้ยกบัความเช่ือมัน่ของประชาชนแลว้เขา้สู่ระบบโดยปราศจากการใช้อาวุธ เม่ือเขา้สู่ระบบก็จะ

สามารถสร้างสรรค์นโยบายท่ีอยู่บนฐานของศีลธรรมและความเป็นดีอยู่ดีของประชาชน ซ่ึงเป็น

ฐานหลักท่ีสังคมหน่ึงๆ จ าเป็นต้องท าให้เกิดข้ึน การน าเอาผูน้ าท่ีอยู่ในแนวทางศาสนาเข้าสู่

การเมือง ก็อาจเป็นแนวทางเลือกของการเมืองสีขาว ท่ีไม่น าไปสู่การโกงกินและสามารถด าเนิน

นโยบายท่ีเอ้ือต่อประชาชนได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกของการน าไปสู่สันติภาพในสังคมได้ Said, 

Funk และ Kadayifci (2001) ไดใ้หค้วามเห็นวา่หน่ึงในแนวทางอิสลามท่ีน าไปสู่สันติภาพ คือ การมี

สันติภาพผ่านการใช้อ านาจเชิงบงัคบัและอ านาจของกฎหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้พื้นท่ีทางการเมือง 

ระดับบุคคล ระดับสังคม 

 การยอมจ านนและเช่ือมัน่ในพระเจา้/ท าในส่ิงท่ี

พระเจา้ทรงใช ้ละเวน้ในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงหา้ม  

 การปฏิบติัตามคมัภีร์อัลกุรอานและแบบอย่าง

ของท่านศาสนทูตมุฮมัมดั 

 การให้สิทธิต่างๆ ไม่มีการบังคับใน

การนบัถือศาสนา และความเป็นสากล 

 การใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกนัตวัเอง/

ยบัย ั้งความชัว่/เพื่อสร้างสันติภาพ 

อสิลาม 

สันติภาพ 
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ขณะเดียวกนัก็ผา่นการใชแ้นวทางการจดัการความขดัแยง้ สันติวิธีและความรัก ท่ีจะช่วยเอ้ือให้เกิด

ความเป็นระเบียบ ความมัน่คงและความยติุธรรมในสังคม  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  11 ความสัมพนัธ์ของพรรคการเมืองมุสลิมและสันติภาพ 

 

 

5.2.3 พรรคการเมืองมุสลิมกับมุมมองที่มีต่อปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี 

 จากผลการวิจยั อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า จากมุมมองของผูท่ี้เข้าสู่การเคล่ือนไหวทาง

การเมืองแลว้นั้น มองวา่ การปรับเปล่ียนแนวทางการเคล่ือนไหวของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปา

ตานีอาจมีทั้งความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ หากการเมืองกระแสหลักของประเทศไทยเปิด

โอกาส ไม่วา่จะเป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อความเป็นประชาธิปไตย  ขณะเดียวกนัก็เป็นความยอมรับ

ของมวลชนต่อขบวนการต่อสู้ฯ ท่ีจะส่งผลต่อการเป็นฐานเสียงหากเขา้สู่กระบวนการทางการเมือง 

รวมไปถึงความปลอดภยัเม่ือปรับเปล่ียนแนวทาง ซ่ึงอาจตอ้งเป็นผลจากการเจรจาสันติภาพแลว้ ก็

อาจมีความเป็นไปไดท่ี้จะเขา้สู่เส้นทางการเมือง เช่น กรณีของ MILF ของฟิลิปปินส์ ท่ีไดต้ั้งพรรค

ความยุติธรรมสหบงัซาโมโร (the United Bangsamoro Justice Party) หลงัจากท่ีมีการลงนามใน

ขอ้ตกลงสันติภาพแลว้ (Depasupil, 2015: ออนไลน์) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามหากตั้งพรรคการเมือง

เม่ือสภาพสังคมยงัไม่เปิดโอกาสอย่างเต็มท่ี และการต่อสู้ยงัไม่ยุติก็อาจน าไปสู่ความลม้เหลวของ

การด าเนินการทางการเมืองได้ เช่น กรณีของพรรคประชาธิปไตยประชาชน (The Peoples' 

Democratic Party หรือ HDP) ซ่ึงเป็นพรรคชาวเคิร์ดในตุรกี ท่ีไดรั้บเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี 

พรรคการเมือง

มุสลิม 

แนวทางเคล่ือนไหวดว้ยสนัติวธีิ/       
ไม่ใชค้วามรุนแรง 

นโยบายท่ีอยูบ่นฐานศีลธรรมและค านึงถึง

ความเป็นดีอยูดี่ของประชาชน 

สนัติภาพ 
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2015 แต่ก็กลายเป็นเหตุหน่ึงท่ีน าไปสู่การยุติขอ้ตกลงหยุดยิงระหว่างตุรกีกบักลุ่มติดอาวุธ PKK 

(Kafanov, 2015: ออนไลน์) เป็นตน้  

 

 

 

 

ภาพท่ี  12 ความเป็นไปไดข้องขบวนการต่อสู้ฯในการเขา้สู่พื้นท่ีทางการเมือง 

 

 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาการเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบพรรคการเมืองก็พบว่า

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถเคล่ือนไหวบนแนวทางแห่งสันติวิธีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วาม

รุนแรง และหากไดรั้บความไวว้างจากประชาชนและมีโอกาสไดเ้ขา้ถึงอ านาจก็สามารถปรับเปล่ียน

นโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนได ้ซ่ึงแน่นอนวา่นโยบายของพรรคการเมือง

เหล่าน้ีคือศีลธรรมน าการเมือง และพรรคการเมืองเหล่าน้ีก็จะสามารถให้สิทธิต่างๆ แก่คนในพื้นท่ี

มากข้ึน ท่ีส าคญัสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนมาใน

พื้นท่ีได ้ตลอดจนแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น แกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับ

ทุกฝ่าย ปัญหาอบายมุข หรือปัญหาสังคมอ่ืนๆ บนพื้นฐานของศีลธรรม ซ่ึงดว้ยแนวทางท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้น้ีเอง สามารถท่ีจะลดเง่ือนไขต่างๆ ท่ีถูกใช้เป็นขอ้อา้งในการน าไปสู่การใช้ความรุนแรง 

แนวโนม้ของการใชค้วามรุนแรงก็จะลดลง และจะน าไปสู่สันติภาพของสังคมไดใ้นท่ีสุด 

 

 

 

 

ภาพท่ี  13 พรรคการเมืองมุสลิมกบัการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในชายแดนใต/้ปาตานี 

ขบวนการต่อสู้ฯ

เขา้สู่การเมือง 

การเมืองหลกัเปิดโอกาส 

การเมืองหลกัไม่เปิดโอกาส 

เป็นไปได ้

เป็นไปไดย้าก 

เข้าสู่การเมือง

และมีอ านาจ

ออกนโยบายท่ี 

พรรคการเมือง

มุสลิม 

- ใหสิ้ทธิแก่คนในพื้นท่ี 

-สร้างความยติุธรรมให้

เกิดข้ึน 

-แกไ้ขปัญหาสังคม 

แนวโนม้ท่ีจะใช้

ความรุนแรง

ลดลง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

 จากขอ้สรุปงานวิจยั ไดมี้ขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนว

ทางเลือกของการเคล่ือนไหวแบบสันติวิธีในมิติการเมือง ไม่ว่าจะต่อพรรคการเมืองมุสลิมใน

ประเทศไทย ต่อสังคมมุสลิมไทยและสังคมไทยโดยรวม ตลอดจนต่อการวจิยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย 

 (1) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรให้ความรู้แก่สมาชิกของพรรคให้เขา้ใจถึง

แนวคิดอิสลามการเมืองและการใช้แนวทางน้ีอย่างสันติตามหลกัคิดของอิสลามท่ีเน้นสันติภาพ 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจต่อการเคล่ือนไหวได้อย่างครอบคลุมท่ีจะน าไปสู่การสนับสนุนพรรคท่ี

ชดัเจนข้ึน ตลอดจนมีคนท่ีสานต่อแนวคิดได้อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีการท าความเขา้ใจน้ีก็ควรท่ีจะ

ขยายจากสมาชิกของพรรคสู่ประชาชนทัว่ไปต่อไป  

 (2) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรมีการมองถึงเป้าหมายใหญ่ท่ีมีร่วมกัน   

มากกว่าเป้าหมายเฉพาะของแต่ละพรรค อาจมีการท างานเป็นเครือข่ายร่วม และหนุนเสริมการ

ท างานระหวา่งกนั โดยท่ีไม่แข่งขนัหรือขดัแยง้กนัเองเพื่อสามารถสร้างขอ้ต่อรองทางการเมืองท่ีมี

ประสิทธิผลได ้เน่ืองจากสถานะของมุสลิมในสังคมไทยนั้นก็เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่แลว้ การท าให้

เสียงแตกไปสู่หลายพรรคในระบบการเมืองท่ีเนน้ผลจากเสียงเลือกตั้งก็อาจจะท าให้ไม่สามารถเขา้

สู่ระบบได ้ 

 (3) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรเพิ่มความหลากหลายของคณะท างานพรรค 

ไม่จ  ากดัเฉพาะกลุ่มของตนเอง แต่ก็ควรท่ีจะคงไวซ่ึ้งขอบเขตแนวทางของอิสลามการเมืองเอาไว ้

ขณะเดียวกนัการเปิดพื้นท่ีให้กบัคนต่างศาสนิกเขา้มามีส่วนร่วมในพรรคก็อาจเป็นขอ้พิสูจน์ถึง

ความเป็นสากลของอิสลาม ท่ีมีต่อมวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อมุสลิมเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ในส่วนน้ีก็

มีความจ าเป็นท่ีตวัแทนของพรรคจะตอ้งเขา้ใจถึงเป้าหมายร่วมท่ีตรงกนัดว้ยเช่นกนั  

 (4) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรมีโครงสร้างการท างานท่ีเป็นระบบ และเป็น

รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัก็ควรเตรียมตวัแทนท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้สู่การเมือง เพื่อ
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เตรียมพร้อมต่อการแสดงบทบาทท่ีชดัเจนข้ึนในช่วงเวลาท่ีสภาวะทางการเมืองของประเทศกลบัสู่

แนวทางประชาธิปไตย 

(5) พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยควรติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ตลอดจน

สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย เพื่อปรับกระบวนการเคล่ือนไหวไดท้นัต่อเหตุการณ์  

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อสังคมไทยและสังคมมุสลิมไทย 

ข้อเสนอแนะต่อสังคมไทย 

(1) สังคมไทยควรตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของแนวทางประชาธิปไตยใน

บริบทโลกปัจจุบนั และกลบัสู่การปกครองในแบบประชาธิปไตยให้เร็วข้ึน เน่ืองจากอย่างน้อย

ภายใตแ้นวทางประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมี

ทางเลือกและมีพื้นท่ีของความต่างท่ีสามารถด าเนินได ้แมว้่าจะมีขอ้เสียท่ีอาจน าไปสู่การมองขา้ม

ความเห็นของชนกลุ่มนอ้ย แต่ก็ตอ้งหาแนวทางท่ีป้องกนัต่อไป 

(2) สังคมไทยควรสร้างความตระหนกัต่อหน้าท่ีในบทบาทของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะ

บทบาทหน้าท่ีในการบริหารและการปกครองประเทศซ่ึงเป็นของรัฐบาลท่ีมาจากการตวัแทนท่ี

ประชาชนเลือกตั้ง ท่ีเขา้สังกดัในพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินนโยบายตาม

แนวคิดเฉพาะของแต่ละพรรค ฉะนั้น การตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองก็จะท าให้แต่ละส่วนด าเนิน

บทบาทตามขอบเขตหนา้ท่ีของตนเองในระบบการเมือง  

(3) สังคมไทยควรเปิดพื้นท่ีให้กบัชนกลุ่มน้อยในการเมืองมากข้ึน เพื่อป้องกนัภาวะท่ี

น าไปสู่เผด็จการของเสียงส่วนใหญ่ จ าเป็นตอ้งหาพื้นท่ีให้ชนกลุ่มนอ้ยไดมี้โอกาสในทางการเมือง 

ในการเขา้สู่สภาเพื่อเป็นตวัแทนของเสียงส่วนหน่ึงของประชาชนในประเทศ โดยท่ีอาจใช้ระบบ

การเลือกตั้งแบบสัดส่วนท่ีให้โควตา้แก่ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่ม โดยรองรับจ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งมี

ในสภา เป็นตน้ 

(4) สังคมไทยควรตระหนกัถึงความส าคญัของการน าศีลธรรมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ

การเมือง ซ่ึงอาจจะช่วยลดปัญหาการคอร์รัปชัน่ในระบบการเมืองไทยไดท้างหน่ึง ขณะเดียวกนัการ
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แยกเอาแนวคิดศีลธรรมออกจากการเมืองโดยส้ินเชิงก็เป็นผลให้การเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีสกปรกและไม่

สามารถพฒันาใหก้า้วขา้มผา่นความขดัแยง้ได ้แมว้า่จะไม่ใช่ศีลธรรมท่ีมาจากศาสนาใดศาสนาหน่ึง 

หากแต่ศีลธรรมสากลร่วมท่ีมนุษยพ์ึงมีก็ควรน ามาพิจารณาในกรอบการเมืองด้วยเช่นกนั นั่นคือ 

การเลือกคนซ่ือสัตยแ์ละคนท่ีมีคุณธรรมเป็นตวัแทน มากกวา่การเลือกคนท่ีทุจริตตั้งแต่แรกเร่ิม ท่ี

เนน้การเขา้สู่การเมืองเพื่ออ านาจและผลประโยชน์ส่วนตน 

(5) สังคมไทยควรลดอคติท่ีมีต่ออิสลามและมุสลิมในประเทศไทย ท่ีปัจจุบนัถูกมองวา่เป็น

กลุ่มคนท่ีฝักใฝ่ในแนวทางของความรุนแรง จนท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเป็นลบในมุมมองคนไทย

บางส่วน ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหนัมาสร้างความเขา้ใจและเปิดมุมมองท่ีมีต่อมุสลิมแบบ

กวา้งข้ึน ซ่ึงหมายรวมถึงการให้โอกาสและยอมรับการเคล่ือนไหวของมุสลิมในทางการเมืองอยา่ง

เท่าเทียมกบัคนไทยคนอ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั  

 

ข้อเสนอแนะต่อสังคมมุสลิมไทย 

 (1)  สังคมมุสลิมในไทยควรลดอคติต่อการเมือง ท่ีมองวา่อิสลามกบัการเมืองไม่สามารถท่ี

จะไปดว้ยกนัได ้หรือการมองวา่การเขา้สู่การเมืองนั้นเป็นเร่ืองท่ีขดัต่อหลกัการของศาสนาอิสลาม 

โดยท่ีควรศึกษาและท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและศาสนาอิสลามใหม้ากข้ึน  

 (2) สังคมมุสลิมไทยควรตระหนกัถึงความส าคญัของการมีมุสลิมเขา้สู่ระบบการเมืองใน

บริบทของโลกปัจจุบนั ท่ีแมว้่าจะใช้ระบบประชาธิปไตยท่ีมีเป้าหมายขดัแยง้กบัการเมืองในแบบ

อิสลาม ทว่ามุสลิมก็ไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าจะตอ้งอยู่ร่วมกบัสังคมปัจจุบนัให้ได้ นัน่คือ การใช้

ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นวิธีการหรือรูปแบบหน่ึงของการเมือง ไม่ใช่เป็นลทัธิหรือความเช่ือท่ี

จะน าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของมนุษย ์แต่เป็นการใชป้ระชาธิปไตยเพื่อเขา้สู่

ระบบและใหมุ้สลิมมีพื้นท่ีในการก าหนดนโยบายท่ีไม่ขดัต่อแนวทางอิสลาม นัน่หมายความวา่ เป็น

การหาแนวทางท่ีรักษาไวซ่ึ้งแก่นหรือหลกัเจตนารมณ์ของอิสลามเอาไวใ้ห้คงอยู่นัน่เอง ส าหรับ

แนวคิดเช่นน้ี ประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด หากแต่เป็นเพียงวิธีการหน่ึงท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนไดเ้พื่อไปสู่แนวทางอิสลามในสังคม 
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 (3) สังคมมุสลิมไทยควรกา้วผา่นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มท่ีมีแนวคิดปลีกย่อยท่ีต่างกนั

และร่วมมือในเป้าหมายท่ีใหญ่กว่าร่วมกนั ในท่ีน้ี สังคมมุสลิมไทยควรเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความ

แตกต่างหลากหลายท่ีปรากฏในเร่ืองปลีกย่อยของการปฏิบติับางประการหากไม่ใช่ประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลกัศรัทธาของอิสลาม และร่วมมือกนัพฒันาสังคมแบบหนุนเสริมต่อกนัมากกว่า

ขดัแยง้และอคติเหมารวมต่อกลุ่มท่ีมีแนวทางปฏิบติัต่างไป หากความร่วมมือนั้นไม่ขดัต่อหลกัการ

อิสลามและจะท าใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีมีร่วมกนัได ้

 (4) สังคมมุสลิมไทยควรพิจารณาวา่แนวทางอิสลามการเมืองเป็นหน่ึงในทางเลือกสันติวิธี

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมุสลิมสามารถเคล่ือนไหวได ้หากสภาวะการเมืองหลกัเอ้ือ อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีอีก

หลายแนวทางท่ีจ าเป็นตอ้งท าไปพร้อมๆ กนัเพื่อให้เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งครอบคลุม เน่ืองจากทา้ยสุด

แลว้อิสลามนั้นคือวถีิชีวติท่ีครอบคลุมทุกมิติของชีวติ  

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในอนาคต  

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดอยู่ท่ีการศึกษาการเคล่ือนไหวของมุสลิมทางการเมืองใน

รูปแบบพรรคการเมืองในประเทศไทยเพียงเท่านั้น และเป็นการศึกษาในช่วงเวลาท่ีพรรคการเมือง

มุสลิมเพิ่งเร่ิมเคล่ือนไหวไดไ้ม่นาน ท าใหย้งัไม่เห็นผลท่ีชดัเจนมากนกั ประกอบกบัสภาวะทางการ

เมืองไทยก็ไม่เอ้ือต่อการเคล่ือนไหวใดๆ ได ้การศึกษาจึงเนน้ไปท่ีแนวคิดเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม มี

ประเด็นท่ีน่าสนใจหากมีการศึกษาต่อไป คือ 

 (1) การศึกษาถึงอิสลามการเมืองในรูปแบบท่ีไม่ใช่พรรคการเมือง เช่น กลุ่มวาดะห์ ท่ี

ประสบความส าเร็จในการเมืองไทย สามารถท าไดอ้ยา่งไร และมีความแตกต่างอยา่งไรกบัอิสลาม

การเมืองในแบบพรรคการเมือง  

 (2) การศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองทอ้งถ่ินของสังคมมุสลิมไทย วา่มีปรากฏหรือไม่ 

และส่งผลอยา่งไร  

 (3) ศึกษาความเป็นไปไดข้องการประยกุตใ์ชศี้ลธรรมในทางการเมืองไทย 
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 (4) การศึกษาความแตกต่างของผลลพัธ์ระหวา่งการเรียกร้องพื้นท่ีของมุสลิมดว้ยการใช้

แนวทางสันติวิธีกบัการใช้ความรุนแรง เช่น การเคล่ือนไหวในรูปแบบอิสลามการเมืองกบัการ

เคล่ือนไหวในรูปแบบอิสลามนิยมโดยใชก้องก าลงัติดอาวธุ เป็นตน้  

 (5) ศึกษาการเคล่ือนไหวของเครือข่ายของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย ในช่วงท่ี

สภาวะทางการเมืองไทยไม่เป็นประชาธิปไตย 

 (6) ศึกษาการสร้างเมืองแห่งสันติภาพ กรณีโครงการสันติธานี ‚มะดีนะตุสสลาม‛ 

มหาวทิยาลยัฟาฎอนี 

(7) ศึกษาการบริหารและการปกครองในรูปแบบอิสลาม เช่น กรณีการบริหารและการ

ปกครองของบาบอในพื้นท่ีปอเนาะ(แบบดั้งเดิม)ในพื้นท่ีชายแดนใต/้ปาตานี 

 (8) ศึกษาการเปิดพื้นท่ีทางการเมืองและการสร้างสันติภาพดว้ยความรู้ของมุสลิมในพื้นท่ี

ชายแดนใต/้ปาตานี เช่น กรณีวิทยาลยัประชาชน (People's College) หรือ ส านกัปาตานีรายาเพื่อ

สันติภาพและการพฒันา (LEMPAR) เป็นตน้ 

(9) ศึกษาการเคล่ือนไหวแนวทางการเมืองของทหารไทยในพื้นท่ีชายแดนใต/้ปาตานี เช่น 

กรณีการตั้งศูนยส์ันติสุข ภายใตก้องอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน ภาค 4 ส่วนหนา้  

(10) ศึกษาแนวคิดทางสายกลาง(วะสะฏียะฮ์)กบัการสร้างสันติภาพ เช่น กรณีการก่อตั้ง

สถาบนัวะสะฏียะฮเ์พื่อสันติภาพและการพฒันา ภายใตส้ านกัจุฬาราชมนตรี 

(11) ศึกษาแนวคิดสันติภาพของญามาอะห์(กลุ่ม)ดะวะห์ตบัลิฆในประเทศไทย 
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อิสกนัดาร์ ธ ารงทรัพย ์ประธานมูลนิธิฮิลาลอะห์มรั ผูร่้วมก่อตั้งพรรคประชาธรรม (ผูใ้หส้ัมภาษณ์),     

อิมรอน ซาเหาะ (ผูส้ัมภาษณ์), ณ ร้านโรตีบงัหนูด อ.เมือง จ.ปัตตานี สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 17 

สิงหาคม 2558.    

อนุมติั ศาสนูปถมัภ ์หวัหนา้พรรคภราดรภาพ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์), อิมรอน ซาเหาะ (ผูส้ัมภาษณ์), ณ ท่ี

ท าการพรรคภราดรภาพ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 

7 เมษายน 2558. 

ฮาซนั นิมูฮมัหมดั (อิหม่ามฮาซนั นิอฺมาตุลลอฮฺ) โตะ๊อิหม่ามประจ ามสัยดิตะลุบนั อ.สายบุรี ท่ี

ปรึกษาหวัหนา้พรรคเพื่อสันติ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์), อิมรอน ซาเหาะ (ผูส้ัมภาษณ์), ณ บา้นพกั

อาศยั อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558. 

ฮานีฟ หยงสตาร์ (ทนายความ) เลขาธิการพรรคเพื่อสันติ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์), อิมรอน ซาเหาะ (ผู ้

สัมภาษณ์), สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2558.  
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ภาคผนวกที่ 1 

แนวค าถามแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
การศึกษาวิจยัเร่ืองแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมใน

ประเทศไทย ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั........................................นามสกุล

............................................................................. 

1.2 สังกดัพรรค................................................. 

1.2 ต  าแหน่งหนา้ท่ี

....................................................................................................................................... 

 

2. อิสลามกบัการเมืองมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่างไร? แล้วคิดอย่างไรถึงได้ก่อตั้งพรรคการเมือง

แนวทางอิสลามในประเทศท่ีมีรูปแบบปกครองท่ีเป็น Secular State และในประเทศท่ีผูค้นจ านวน

มากมองการเมืองวา่เป็นส่ิงสกปรก ? 

.................................................................................................................................................... 

 

3. อิสลามกบัประชาธิปไตยไปดว้ยกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร? 

 - ตวัอย่างกรณี อ านาจอธิปไตย อิสลามถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ ส่วน

ประชาธิปไตยถือวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

.................................................................................................................................................... 
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4. ความหมายของสันติภาพตามความคิดของท่านคืออะไร? อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ

หรือไม่ อยา่งไร? แลว้อิสลามการเมืองมีเป้าหมายเพื่อสันติภาพหรือไม่ อยา่งไร?  

- ตวัอยา่ง ท าไมอิสลามมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัสงคราม? 

.................................................................................................................................................... 

 

5. คิดอย่างไรกบัความลม้เหลวของพรรคการเมืองมุสลิมในอดีต? และมีแนวทางการด าเนินงาน

อยา่งไรไม่ใหล้ม้เหลวเหมือนพรรคการเมืองมุสลิมในอดีต? 

.................................................................................................................................................... 

  

6. พรรคการเมืองของท่านด าเนินกิจกรรมอะไรในช่วงท่ีประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะท่ีเป็น

ประชาธิปไตย? และหากประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะประชาธิปไตยอีกคร้ัง พรรคของท่านจะ

ขบัเคล่ือนงานผา่นพรรคการเมืองอีกหรือไม่? อยา่งไร? 

.................................................................................................................................................... 

 

7. ในประเทศไทย กลุ่มท่ีเคยต่อสู้ดว้ยการใช้วิธีการแบบกองก าลงัติดอาวุธโดยมีเป้าหมายทาง

การเมืองและอ้างว่าต่อสู้ในแบบอิสลาม เช่น BIPP จะสามารถเปล่ียนวิธีการมาสู่การต่อสู้ใน

แนวทางท่ีใชว้ธีิการแบบอิสลามการเมืองไดห้รือไม่ อยา่งไร?  

 - ตวัอยา่ง กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ 
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ภาคผนวกที ่2 

แนวค าถามแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรอง 
การศึกษาวิจยัเร่ืองแนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมใน

ประเทศไทย ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั........................................นามสกุล............................................................ 

1.2 สังกดัพรรค/กลุ่ม

..................................................................................................................................... 

1.2 ต  าแหน่งหนา้ท่ี

....................................................................................................................................... 

2. ส าหรับมุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยควรเขา้ไปสังกดัพรรคใหญ่หรือควรตั้งพรรคการเมือง

เป็นของตนเอง? และเพราะเหตุใด? 

.................................................................................................................................................... 

3. การท่ีมุสลิมในประเทศไทยสังกดัในพรรคการเมืองใหญ่ท่ีมีแนวนโยบายของพรรคท่ีชดัเจน 

มุสลิมจะสามารถน าหลกัการอิสลามมาประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่? อยา่งไร? 

.................................................................................................................................................... 

4. ความหวงัในการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยมีหรือไม่? อยา่งไร? 

................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวกที ่3 

รูปภาพประกอบการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  14 ท่ีท าการพรรคเพื่อสันติ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  15 ท่ีท าการพรรคภราดรภาพ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี  16 ขณะก าลงัสัมภาษณ์ ชานนท ์เจะหะมะ หวัหนา้พรรคประชาธรรม 

 ณ ส านกังานองคก์รภาคประชาชนเพื่อสันติภาพและเศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง จ.ยะลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ขณะก าลงัสัมภาษณ์ เด่น โตะ๊มีนา แกนน ากลุ่มวาดะห์ อดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การ

กระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข  

ณ บริษทัปัตตานีขนส่ง จ ากดั  
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ภาคผนวกที ่4 

ป้ายและโปสเตอร์ทีใ่ช้ในการหาเสียงของพรรคการเมืองมุสลมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  18 - 19 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคเพื่อสันติ 
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ภาพท่ี  20 - 21 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคเพื่อสันติ 
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ภาพท่ี  22 - 23 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคภราดรภาพ 



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  24 - 25 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคภราดรภาพ 
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ภาพท่ี  26 - 27 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคประชาธรรม เม่ือปี พ.ศ.2554 
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ภาพท่ี  28 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคประชาธรรม 
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ภาพท่ี  29 ป้ายและโปสเตอร์ท่ีใชใ้นการหาเสียงของพรรคประชาธรรม 
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 ภาคผนวกที ่5  

รูปภาพการท างานของเครือข่ายพรรคการเมืองมุสลมิ 

 

 

 

 

ภาพท่ี  30 - 31 เครือข่ายการท างานของพรรคเพื่อสันติ 

 

 

 

 

ภาพท่ี  32 - 33 เครือข่ายการท างานของพรรคเพื่อสันติ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  34 - 35 เครือข่ายการท างานของพรรคเพื่อสันติ 
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ภาพท่ี  36 - 37 เครือข่ายการท างานของพรรคภราดรภาพ 

  

  

 

 

    

ภาพท่ี  38 - 39 เครือข่ายการท างานของพรรคภราดรภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  40- 41 เครือข่ายการท างานของพรรคภราดรภาพ 
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ภาพท่ี  42 - 43 เครือข่ายการท างานของพรรคประชาธรรม 

 

 

 

 

ภาพท่ี  44 - 45 เครือข่ายการท างานของพรรคประชาธรรม 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี  46 - 47 เครือข่ายการท างานของพรรคประชาธรรม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ – สกุล   นายอิมรอน   ซาเหาะ 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5510022003 

 

                   วุฒิการศึกษา    ช่ือสถาบัน       ปีการศึกษา 

        รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต             มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์       พ.ศ. 2553 

 (การบริหารและการปกครองทอ้งถ่ิน) 

                ประกาศนียบตัร         วทิยาลยัประชาชน        พ.ศ. 2557 

   (ความขดัแยง้ในระยะเปล่ียนผา่น)  

            ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต             มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์       พ.ศ. 2558 

        (ความขดัแยง้และสันติศึกษา) 

             ประกาศนียบตัรชั้นสูง                     วทิยาลยัประชาชน        พ.ศ. 2558 

           (การไกล่เกล่ียสันติภาพ) 

 

ทุนการศึกษา 

ทุนผูช่้วยสอน ปี พ.ศ. 2556 - 2557 

ทุนอุดหนุนวทิยานิพนธ์ปีการศึกษา  2557 

 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

ผูส่ื้อข่าว โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต ้ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั 

ผูช่้วยนกัวจิยั สถาบนัสันติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2556 - 2557 

เจา้หนา้ท่ีประเมินทรัพยสิ์น บริษทัไชนิสไทย แอพไพรซอล สาขายะลา พ.ศ. 2555  

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส พ.ศ. 2554 - 2555 
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การตีพมิพ์และเผยแพร่ผลงาน 

อิมรอน ซาเหาะ. 2558. การเคล่ือนไหวทางการเมืองของมุสลมิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภายใต้

ระบอบประชาธิปไตย: ทางเลือกของการเข้าสู่อ านาจโดยใช้แนวทางสันติวธีิ. เอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการนานาชาติ TriPEACE via ASEAN Muslim Societies (ไตร

สันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน) วา่ดว้ยเร่ือง ‚สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้าง

สันติภาพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้: Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding in 

Southeast Asia‛ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ณ อาคารวทิยอิสลามนานาชาติ วทิยาลยัอิสลาม

ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี. 

อิมรอน ซาเหาะ. 2558. อสิลามการเมืองในการเมืองไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

นานาชาติ หวัขอ้ มนุษยศาสตร์ท่ีแปรเปล่ียนในโลกท่ีเปล่ียนแปลง (Changing Humanities 

in a Changing World)  เวทีวิจยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 8 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

วจิยั (สกว.) วนัท่ี 27 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่. 

อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซตัตาร์. 2559. แนวคิดสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในอสิลาม 

ใน วทิยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ปีท่ี 37 ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2559. 

อิมรอน ซาเหาะ และยาสมิน ซตัตาร์. 2558. อสิลามการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: จุดยืน 

ต าแหน่ง และการเคล่ือนไหวทางการเมืองของมุสลมิในระบบประชาธิปไตย ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 

2559). 

อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝือ. 2557. การสร้างสันติภาพด้วยอสิลามการเมือง. เอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 24 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ณ วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี. 
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อิมรอน ซาเหาะ และสามารถ ทองเฝือ. 2558. แนวคิดอสิลามการเมืองและสันติภาพของพรรค

การเมืองมุสลมิในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 15 วนัท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี 

จอมเทียน พทัยา จงัหวดัชลบุรี.   

 

ผลงานวชิาการอ่ืนๆ 

ซาการียา บิณยซููฟ และอิมรอน ซาเหาะ. 2558. การศึกษาบูรณาการศาสนาและสามัญ : รูปแบบการ

จัดการศึกษาทีป่รารถนาของชุมชนใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้. เอกสารประกอบการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 ปี 2558 เร่ือง การบูรณาการองคค์วามรู้เพื่อพฒันาสู่สังคม

สันติสุขและประชาคมอาเซียน. วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลโลยสีารสนเทศ

คูเวต มหาวทิยาลยัฟาฏอนี.  

ยาสมิน ซตัตาร์ และอิมรอน ซาเหาะ. 2558. ทบทวนแนวคิดและปรากฏการณ์ของสันติภาพและ

การจัดการความขัดแย้งในอิสลาม ใน วารสารกระแสเอเชีย สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2558 (กรกฎาคม – ธนัวาคม). 

อิมรอน ซาเหาะ. 2558. ทางเลือกของการตอบโต้ด้วยสันติวธีิและการส่ือสารว่าด้วยเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน : บทวเิคราะห์จากภาพยนตร์เร่ือง “อมีน”. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ

ระดบัชาติเร่ือง ‚การวจิยัและนวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน‛. ส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) วนัท่ี 

5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารส านกัอธิการบดี มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์. 

อิมรอน ซาเหาะ. 2558. พืน้ที่สาธารณะกบัความรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี. 

เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 ปี 2558 เร่ือง การบูรณาการองค์

ความรู้เพื่อพฒันาสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน. วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร

เทคโนโลโลยสีารสนเทศคูเวต มหาวทิยาลยัฟาฏอนี. 
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อิมรอน ซาเหาะ และอภิชาติ จนัทร์แดง. 2557. การสร้างพื้นทีสุ่ขภาวะท่ามกลางพืน้ทีค่วามไม่สงบ

ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ กรณตี าบลมะนังดาล า อ าเภอสายบุรี จังหวดัปัตตานี.  เอกสาร

ประกอบการประชุมวชิาการระดบัชาติ เวทีวจิยัมนุษยศาสตร์ไทย คร้ังท่ี 7 ชุดโครงการเวที

วจิยัมนุษยศาสตร์ไทย. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) วนัท่ี 23-24 มกราคม 

2557 ณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. 

 

ประสบการณ์การท าวจัิย 

2555 - 2556 ผูช่้วยนักวิจยั โครงการ “เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนา

เอกชนกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ปากบารา จังหวัดสตูล” 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(หวัหนา้โครงการ: ผศ.ดร.บุษบง ชยัเจริญวฒันะ) 

2556 - 2557 ผูช่้วยนักวิจยั โครงการ “วิจัยชุมชนท้องถิ่นกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

จัดการพื้นที่ลุ่มน ้าในเขตความมั่นคง จังหวัดสงขลา” ได้รับทุนสนับสนุนจาก 

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่ง่ชาติ (วช.), (หวัหนา้โครงการ: ผศ.ดร.บุษบง ชยั

เจริญวฒันะ) 

2556 - 2558 วิทยานิพนธ์ เร่ือง “แนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมือง

มุสลิม ในประเทศไทย” ได้ รับ ทุนสนับสนุนจาก  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สามารถ ทอง

เฝือ) 

หนังสือ 

ยรีุ แกว้ชูช่วง, อิมรอน ซาเหาะ และปลายมนสั ล้ิมสุวรรณ. 2557. ข้อมูลหน่วยงานทีใ่ห้การ

สนับสนุนการพฒันาชุมชนสามจังหวดัชายแดนใต้. ดาวฟิลม์/วดีิโอ/กราฟิก: สหภาพยโุรป,  

มูลนิธิชุมชนไท และองคก์ารแอคชัน่เอด (อินเตอร์เนชัน่แนล) ประเทศไทย. 


