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Abstract
In the modern political society, “Democracy” 

is has been user and interpreted diversely. From the 

simplest to the most complex interpretation. The 

main objective of this study is to survey and discuss 

the Muslim intellectuals’ worldview and democracy 

by studying the Muslim publications.  This article 

is organized into 3 sections. The first section 

introduces the democracy concept and Islam, and 

the conceptual framework and influence factors of 

the Muslim intellectuals’ worldview in Thailand. 

The second section presents the political role of the 

Muslim intellectuals after 14 October 1973. The 

third displays the democracy concept to the Muslim 

intellectuals.
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บทคัดย่อ
“ประชาธปิไตย” กลายเป็นค�าประกาศิตของสังคม

การเมืองในโลกสมัยใหม่และถูกน�ามา “ตีความ” ที่
หลากหลายตัง้แต่เรยีบง่ายจนกระทัง่ซบัซ้อนมากท่ีสดุ 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อส�ารวจปัญญาชนมุสลิมกับประชาธิปไตย โดย
พิจารณาผ่านงานเขียน บทความวิชาการของกลุ่ม
ปัญญาชนมุสลิม บทความนีแ้บ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึง่
น�าเสนอกรอบโครงการ กรอบแนวคิดในการอธิบาย
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและอิสลาม และกรอบ
แนวคดิอธบิายปัจจยัท่ีมอีทิธพิลในการก�าหนด  และก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของปัญญาชนมุสลิม
ในประเทศไทย ส่วนท่ีสอง อธบิายภาพปัญญาชนมสุลมิ
และบทบาททางการเมืองของพวกเขาหลังยุค 14 ตุลา 
2516 และ ส่วนท่ีสามแสดงความคิดรวบยอดของ
กรอบมโนทัศน์ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยของกลุ่ม
ปัญญาชนมุสลิม

ค�าส�าคญั : ประชาธปิไตย, ปัญญาชนมสุลมิ, โลกทศัน์
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บทน�า
แนวคดิว่าด้วยประชาธปิไตยในสงัคมไทยมข้ีอถกเถยีงมาอย่างยาวนาน 

ส่วนมากเป็นข้อถกเถียงซึ่งสะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางความคิดเรื่อง
ระบอบการเมืองประชาธิปไตย ทั้งในแง่ของรูปแบบ (form) การได้มาซึ่ง               
อ�านาจรฐั รวมทัง้ในแง่สารตัถะ (essence) ของระบอบประชาธปิไตย ชาวมสุลมิ
ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยถอืเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการพฒันา ไม่พฒันา
ของประชาธปิไตยไทยมาโดยตลอด 8 ทศวรรษ ทัง้นี ้เมือ่พจิารณาในด้านบทบาท
ในการพฒันาประชาธปิไตยของชาวมสุลมิไทย กพ็บว่า ชาวมสุลมิในประเทศไทย
มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาประชาธปิไตย ในเชงิเนือ้หาสาระเป็นหลกั โดย
เฉพาะในประเด็นเรื่อง การส่งเสริมความหลากหลายในทางความคิด และ
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ในสังคมประชาธิปไตยไทย

นบัตัง้แต่ปี 2547 เป็นอย่างน้อย การรบัรูข้องสาธารณชนไทยเกีย่วกับ
การแสดงบทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามมีมากขึ้น 
เนือ่งด้วยปัจจยัท่ีส�าคญัประการหนึง่คือ สถานการณ์ความรนุแรงท่ียดืเยือ้ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่กลายมาเป็นประเด็นปัญหาที่ท�าให้เกิด
ข้อสงสยั และข้อถกเถยีงจ�านวนมากต่อชมุชนชาวมสุลมิในประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อสงสัยที่ว่า “เหตุใดชาวมลายูมุสลิมบางกลุ่มใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลกุขึน้มาใช้ความรนุแรงเพือ่ต่อต้านอ�านาจรฐัไทย ในขณะทีช่นกลุม่น้อยอืน่ๆ 
ในประเทศไทยทีอ่าจจะได้รบัการปฏบิตัไิม่แตกต่างกันมากนกั จงึไม่เลอืกใช้
ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการต่อต้านอ�านาจและความอยุติธรรมบ้าง” 
ความสงสัยนี้น�าไปสู่การแสวงหาค�าอธิบายที่ลึกซึ้งมากขึ้นเก่ียวกับตัวตน
ของชาวมสุลมิเชือ้สายมลาย ูและความคิดทางการเมอืงซึง่ผกูโยงกบัศาสนา
ของพวกเขา ตัวอย่างที่ส�าคัญคือ ในรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อ
ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ที่เผยแพร่เมื่อปี 2549 (กอส,2549) 
กลายมาเป็นเอกสารหลักในการอธิบายโลกทัศน์ทางการเมือง การท�า
สงครามศักดิ์สิทธิ์ และสันติภาพ (ที่ควบรวมความยุติธรรม) ของชาวมุสลิม 
จากกรณีศึกษาของประเทศไทย ถึงแม้ว่าข้อสงสัยและการอธิบายดังเช่น
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ตัวอย่างรายงานของ กอส. จะน�ามาซึ่งการอภิปรายต่อไปอีกหลากหลาย
แนวทาง ทัง้ในเชงิท่ีเหน็ด้วยกับการต่อสูแ้ละการคัดค้านการต่อสูข้องชาวมลายู
มุสลิมกลุ่มดังกล่าวอย่างรุนแรงจากสาธารณชน(คณะท�างานสือ่สารสงัคม  
(กอส.), 2549)  อย่างไรกดี็ พงึจะกล่าวด้วยว่าการอภปิรายถกเถยีงทางสาธารณะ 
ว่าด้วยปัญหาความรนุแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้กลบัเป็นประเด็นเปิดให้ 
การรบัรูเ้ก่ียวกับชาวมสุลมิและชมุชนมสุลมิมคีวามลกึซึง้มากขึน้ ในลกัษณะ
ทีส่งัคมไทยบางส่วนมคีวามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการทางศาสนาอสิลาม 
ขัน้ต้นในหลกัการว่าด้วยเรือ่งการไม่แบ่งแยกชวีติทางการเมอืงออกจากชวีติ
ทางศาสนา ซึ่งถือเป็นพลังประการส�าคัญที่ท�าให้มุสลิมในฐานะประชากร
ส่วนน้อยบางกลุ่มใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาแสดงบทบาททาง 
การเมอืงไทยโดยอ้างองิอตัลกัษณ์ความเป็นมสุลมิในการสร้างความชอบธรรม
และในกระบวนการรวบรวมสมัครพรรคพวก

เมื่อมองในเชิงเนื้อหาของการรับรู้เก่ียวกับบทบาททางการเมืองของ
ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะพบว่า ยังมีช่องว่างความรู้ปรากฏอยู่ กล่าวคือ 
ภาพพจน์การแสดงออกทางการเมอืงของมสุลมิในประเทศไทยทีอ่ยูใ่นการรบัรู้              
กระแสหลักยังมีเพียงภาพพจน์สุดขั้วเพียง 2 ทาง ได้แก่ “ภาพพจน์มุสลิม
ไทยแท้” อนัหมายถงึกลุม่คนมสุลมิท่ีอาศยัอยูภ่ายใต้พระบารมขีองราชส�านกัไทย 
ตั้งแต่สมัยอยุธยา กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั้งสมัยปัจจุบัน และ 
ในอกีทางหนึง่คอื “ภาพพจน์มสุลมิชาตพินัธุผ์ูน้ยิมความรนุแรง” อนัหมายถงึ
กลุ่มชาวมลายูมุสลิมทางชายแดนภาคใต้ของไทยที่ใช้แรงผลักดันทาง
ความเชือ่ถอืศรทัธามาใช้เป็นแหล่งอ้างองิในการใช้ความรนุแรงเพือ่เปลีย่นแปลง
สงัคมการเมอืง กล่าวอกีอย่างหนึง่ได้ว่า การรบัรูก้ระแสหลกัเก่ียวกับการแสดง
บทบาททางการเมอืงของชาวมสุลมิในสงัคมประชาธปิไตยไทยประกอบด้วย 
บทบาทการประนปีระนอม ยอมรบัอตัลกัษณ์กระแสหลกั (อตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย) และการต่อต้านขดัขนืโดยใช้ความรนุแรงเป็นหลกัในรปูแบบการเคลือ่นไหว
ทางการเมอืง ตามทีเ่ราเข้าใจกันกค็อื กลุม่แบ่งแยกดินแดนต่างๆ ทางชายแดน
ภาคใต้ของไทย ที่เป็นตัวละครหลักตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
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เพือ่เตมิเตม็ช่องว่างของการรบัรูเ้ก่ียวกับการแสดงบทบาททางการเมอืง
ของชาวมุสลิมในประเทศไทย ผู ้เขียนจึงได้ริเริ่มท�าการศึกษาบทบาท
ทางการเมืองของชาวมุสลิม จากการเลือกศึกษาในช่วงบริบทการเมือง 14 
ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถงึ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ไว้ในบทความเรือ่ง “บทส�ารวจ: 
ขบวนการนิสิตนักศึกษามุสลิมใน 14 ตุลา 16”1 (เอกรินทร์ ต่วนสิริ, 2552)
ซึ่งได้เสนอข้อถกเถียงว่า มุสลิมในประเทศไทยมีส่วนร่วมที่ส�าคัญในช่วง
การเปลีย่นผ่านทางการเมอืงรปูแบบประชาธปิไตยไทย อนัเป็นความพยายาม
ในการแสดงบทบาทต่อรองกับรัฐบาลส่วนกลางที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้ความรุนแรง
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมดังเช่นในช่วงอภิวัฒน์การ
ปกครองประชาธิปไตยมีบุคคลทีม่คีวามโดดเด่น เช่น นายแช่ม พรหมยงค์ 
คณะราษฎรสายมสุลมิมส่ีวนร่วมอยูด้่วย นอกจากนี ้ในระยะต่อมาในช่วงพ.ศ. 
2516 พ.ศ. 2519 นั้น พบว่ามีกลุ่มปัญญาชนนักศึกษามุสลิมที่มีบทบาท
ทางการเมืองที่ส�าคัญทั้งในนามปัจเจกบคุคล และโดยเฉพาะอย่างยิง่น�าไปสู่
การก่อตัง้กลุม่สลาตนัซึง่เป็นฐานให้กับการพัฒนานักการเมืองกลุ่มวาดะห์ที่
ยังคงแสดงบทบาททางการเมืองจวบจนปัจจุบัน ถึงกระนั้นก็ดีเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้เก่ียวกับบทบาท และความคิดเก่ียวกับการเมืองของมุสลิมใน
สังคมไทยท่ีกว้างขวาง และมีพลวัตมากยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึตัง้ค�าถามต่อไปว่า 
“หลังยุคตุลาคมไปนั้น ปัญญาชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประชาธปิไตยหรอืไม่ อย่างไร และอะไร
เป็นปัจจยัท่ีน�าไปสูก่ารก�าหนดมโนทศัน์ ของปัญญาชนเหล่านั้น”จากค�าถาม
ข้างต้น ในบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนใช้วิธีการส�ารวจงานเขียนของปัญญาชน
มุสลิมจากหลายแหล่ง ทั้งวิทยานิพนธ์ หนังสือ และบทความซึง่ในเบือ้งต้น
พบว่า งานศึกษาของปัญญาชนมสุลมิทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งการเมอืงการปกครอง 
และเรื่องประชาธิปไตยมีอยู่จ�านวนน้อย แต่ในช่วงหลังปี 2547 เป็นต้นมา 
งานศึกษาในประเด็นดังกล่าวมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน 3 จงัหวดั
1 ผูเ้ขียนต้องขอขอบคุณ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุท่ีว่าเป็นผู้จุด
ประกาย แนะน�า วิจารณ์ เสนอแนะ แก่ผู้เขียนด้วยไมตรีจิต 
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ชายแดนภาคใต้ อนัเนือ่งมาจากบรบิททางสงัคมท่ีได้กล่าวมาแล้ว ภายใต้ข้อ
จ�ากัดด้านจ�านวนงานศกึษาวจิยัในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง ความกระจดักระจายของงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาของการศึกษา ผู้เขียนจึง
ก�าหนดขอบข่ายของการศกึษาในครัง้นี ้โดยการเลอืกหยบิยกงานศกึษาชิน้
ส�าคัญๆ ของปัญญาชนมสุลมิ รวมกับการศกึษางานเขยีน 16 ชิน้ของปัญญา
ชนมุสลิม 16 คนในโครงการ “คนหนุ่มสาวมุสลิมในโลกสมัยใหม่” ท่ีได้รับ
การสนับสนุนจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ด�าเนิน
การในช่วงปี 2553-2554 มาใช้ในการตคีวาม และวเิคราะห์บรบิททางสงัคม
ที่ป ัญญาชนเหล่านั้นอาศัยอยู ่ เพื่อสร้างความคิดรวบยอดมโนทัศน์                
ว่าด้วยประชาธปิไตยไทยเพือ่น�าไปพฒันาการศกึษาภายใต้หวัข้อนีต่้อไปใน
อนาคต นอกจากนีจ้ากการสงัเกตเบือ้งต้นพบว่า งานเขยีนทีดู่จะมคีวามใกล้เคียง
เก่ียวข้องกับความคิดเรื่องประชาธิปไตยไทยโดยปัญญาชนมุสลิมส่วนมาก        
เป็นเนือ้หาว่าด้วยอตัลกัษณ์มสุลมิในสงัคมไทย ดังนัน้ ในงานศึกษาชิน้นีจ้งึ
ก�าหนดประเด็นการศึกษาที่ชัดเจนคือ “การเมืองอัตลักษณ์ภายใต้ระบอบ
ประชาธปิไตยไทยหลงัยคุตลุา” ทัง้นีบ้ทความ 16 ชิน้ท่ีน�ามาศกึษามรีายละเอยีด          
ดังตาราง 1

ล�าดบั  ช่ือบทความ           ผูเ้ขยีน/สถาบนั

โลกาภวิตัน์กับการเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์มสุลมิ: 
พลวัตของกระแสอิสลาม “บริสุทธิ์” ในสังคม
มสุลมิไทย

ลัทธิสมัยใหม่นิยมแบบอิสลามกับกระบวนการ
การวางโครงสร้างองค์ความรู้อิสลาม

1

2

ฮาฟิส สาและ อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

นิพนธ์ โซะเฮง 
ภาควิชาการปกครอง 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ตาราง 1  แสดงรายช่ือผูเ้ขยีน และบทความในโครงการหนุม่สาวมุสลมิ 
 ในโลกสมัยใหม่
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ล�าดบั  ช่ือบทความ           ผูเ้ขยีน/สถาบนั
พลวตัรการศึกษาอสิลามในอนิโดนเีซยี
กระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคม
อีสานภายใต้โลกสมัยใหม่

สหกรณ์อิสลาม: ค�าตอบของมุสลิมไทยต่อ
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์

อิสลามกับแนวคิดโลกวิสัยตามแนวคิดกระแส
การฟ้ืนฟอูสิลาม: ข้อถกเถยีงจาก มฮุมัมดั อมิารอฮ์

ประชาธิปไตยในโลกอิสลาม

พื้นที่การเมืองแบบอิสลามในโลกสมัยใหม่

เยาวชนมสุลมิกับความเป็นสมยัใหม่: การปะทะ
ต่อรองทางอัตลักษณ์และพลวัตทางสังคม

มุมมองของคนหนุ่มสาวมุสลิมในประเทศไทย
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเครื่องมือค้นหา
ข้อมูลของกูเกิล

3

4

5

6

7

8

9

ฟารีดา ขจัดมาร

ธวัช นุ้ยผอม 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศราวุฒิ อารีย์ 
ศูนย์มุสลิมศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บูฆอรี ยีหมะ
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฎสงขลา 

ประทับจิต นีละไพจิตร
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ซากีย์ พิทักคุมพล 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

กศิน (อนีส) ตอเล็บ
ประธานคณะท�างานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มมุสลิมเพื่อ
สันติ และทีวีสีขาว 
WhiteChannel 

ตาราง 1  แสดงรายช่ือผูเ้ขยีน และบทความในโครงการหนุม่สาวมุสลมิ 
 ในโลกสมัยใหม่ (ต่อ)
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บทความชิ้นนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนต่อไปนี้ ส่วนแรก เป็นการ
น�าเสนอกรอบโครงการ น�าเสนอกรอบแนวคิดในการอธิบายแนวคิดเรื่อง
ประชาธปิไตยและอสิลาม กรอบแนวคดิอธบิายปัจจยัท่ีมอีทิธพิลในการก�าหนด 
และก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงมโนทัศน์ของปัญญาชนมสุลมิในประเทศไทย 
ส่วนที่สอง เป็นการน�าเสนอภาพปัญญาชนมุสลิมและบทบาททางการเมือง
ของพวกเขาหลังยุคตุลา ส่วนที่สาม เป็นการน�าเสนอความคิดรวบยอดของ
กรอบมโนทัศน์ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยของปัญญาชนมุสลิมหลังยุคตุลา 
โดยมุ่งเน้นศึกษางานเขียน 16 ชิ้น 

ล�าดบั  ช่ือบทความ            ผูเ้ขยีน/สถาบนั
พลวัตสังคมสังเวียน: กระบวนการฟื้นฟูอิสลาม
ของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย

ขบวนการสตรีมุสลิมมลายู: การเปิดพื้นที่ทาง
สังคมผู้หญิงมุสลิมในบริบทความรุนแรงของยุค
สมัยใหม่

การเมืองแห่งอัตลักษณ์: ความหลากหลายและ
พลวัต “มลายูมุสลิมปาตานี” ในโลกสมัยใหม่

“ความหลากหลายที่ไม่หลากหลาย”: การจัดการ
ในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

การฟื้นฟูอิสลามกับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัมพร หมาดเด็น 
ส�านักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สุไรนี   สายนุ้ย
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ฮาฟิสสา สาและ เอกรนิทร์ ต่วนศริิ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 

โชคชัย วงษ์ตานี 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

อรชา รักดี 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10

11

12

13

14

ตาราง 1  แสดงรายช่ือผูเ้ขยีน และบทความในโครงการหนุม่สาวมุสลมิ 
 ในโลกสมัยใหม่ (ต่อ)
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1. กรอบแนวคิด
ในส่วนนี้เป็นการตอบค�าถามหลัก 2 ประการได้แก่ มโนทัศน์เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยของปัญญาชนมุสลิมไทยเป็นอย่างไร และอะไรคือปัจจัยที่
ก�าหนดมโนทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมหลังยุคตุลา ในการตอบค�าถาม                  
ทัง้สองประการข้างต้น งานชิน้นีจ้ะประยกุต์ใช้แนวคดิเรือ่งประชาธปิไตยกับ
อิสลาม แนวคิดเรื่องกระแสการฟื้นฟูอิสลาม และแนวคิดเรื่องการเมืองแห่ง
อัตลักษณ์มาประกอบกัน ดังนี้

1.1 ประชาธิปไตยและอิสลาม 
ในสังคมการเมืองโลก ข้อสงสัยที่ว่า อิสลามกับประชาธิปไตยสามารถ

เข้ากันได้หรอืไม่ เป็นข้อสงสยัท่ีมกัมผีูต้ัง้เป็นค�าถามอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในกรณี
ความล้มเหลวของการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยท่ีเกิดขึน้ใน            
บรรดาประเทศมสุลมิจ�านวนมากซึง่มกัจะน�าไปสูก่ารตัง้สมมตุฐิานว่า อสิลาม
เป็นศาสนาที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการสร้างและการเติบโตของระบอบ
ประชาธิปไตย จากการศึกษาพบว่ามีแนวทางการอธิบายที่หลากหลายจาก
ฝ่ายของปัญญาชนมสุลมิโลก โดยทัว่ไปอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลกั
คือ แนวคดิประชาธปิไตยเสรนียิม (รวมแนวคิดสิทธมินษุยชน) เป็นปฏปัิกษ์
ต่อหลกัการของศาสนาอสิลาม เพราะแนวคิดประชาธปิไตยเป็นแนวคิดโลก
วสิยัล้วนๆ ซึง่สนบัสนนุให้มกีารแยกอาณาจกัรออกจากศาสนจกัรโดยสิน้เชงิ 
ปัญญาชนมสุลมิสากลบางส่วนมกัจะหยบิยกมาเป็นแนวทางการตอบค�าถาม
ดังกล่าวข้างต้นว่า ความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธปิไตยเสรนียิม
ในประเทศมุสลิมเกิดมาจากปัญหาแหล่งก�าเนิดของแนวคิดประชาธิปไตย 
(รวมทั้งแนวคิดว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน) ซึ่งท�าให้แนวคิดเหล่านี้สามารถ
อ้างองิได้เฉพาะในบางวฒันธรรม กล่าวคือ การท่ีแนวคิดเรือ่ง  การปกครอง
ประชาธปิไตยเป็นแนวความคดิของสงัคมตะวนัตก ท�าให้แนวคดิดงักล่าวไม่
สามารถน�ามาใช้ในโลกมสุลมิได้อย่างลงตวั ค�าอธบิายเช่นนีถ้กูน�ามาใช้โดย
ฝ่ายปัญญาชาชนชาวมสุลมิเองและฝ่ายทีไ่ม่ใช่มสุลมิซึง่มกัอธบิายว่าศาสนา
อสิลามมรีากฐาน หลกัการค�าสอนซึง่เป็นอปุสรรคต่อการปกครองในระบอบ
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ประชาธปิไตย อกีแนวทางหนึง่อธบิายว่า โดยเนือ้แท้ของศาสนาอสิลามไม่ได้
เป็นปฏปัิกษ์ต่อแนวคิดประชาธปิไตย (และสทิธมินษุยชน) เพราะมรีากฐานความ
คดิว่าด้วยสทิธ ิเสรภีาพ ภารดรภาพ (อธบิายโดยใช้วาทกรรมภายใต้แนวคิด
ประชาธปิไตยเสรนียิม) (Sardar, Ziauddin and Merryl Wyn Davies, 2007)  
อันจะเห็นได้ว่าค�าอธิบายทั้ง 2 แบบแท้จริงแล้วคือค�าอธิบายที่ใช้ตรรกะ
เดียวกันคือการอธิบายจากฐานทางวัฒนธรรม 

1.2 กระแสการฟื้นฟูแนวคิดอิสลามนิยม  
ศตวรรษที่ 20 มีปรากฏการณ์ทางภูมิทัศน์ทางการเมืองในหมู่ปัญญา

ชนมุสลิม ท่ีเรียกว่าการฟื้นฟูอิสลามหรือการลุกขึ้นมาใหม่ของอิสลาม 
(Islamic Resurgence) หรือการตื่นตัวเข้าสู่อิสลาม (Islamic Awakening) 
เกิดขึน้ ท่ีอาจจดัว่าเข้าข่ายลกัษณะทีเ่รยีกว่า โลกาภวิตัน์ของอสิลามได้ โดย
การฟื้นฟูอิสลามเป็นปรากฏการณ์ที่ท�าให้มุสลิมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกมี
ความคดิและความรูส้กึร่วมกันในการสนบัสนนุค่านยิม อดุมคตแิบบอสิลาม 
ความต้องการทีจ่ะน�าอสิลามมาใช้ในชวีติประจ�าวนั การมคีวามรูส้กึถงึการมี
ส่วนร่วมของมุสลิมในที่ต่างๆ ว่าเป็นประชาชาติเดียวกัน (Global Muslim 
Ummah) การเป็นชุมชนเดียวกันอันเนื่องมาจากการเป็นมุสลิมเหมือนกัน 
มคีวามรูส้กึของการเป็นพีน้่องร่วมกันและรวมถงึการจดัตัง้องค์กรทีม่กิีจกรรม
การเคลือ่นไหวซึง่ตัง้อยูบ่นแนวความเชือ่ของศาสนา (Hussin Mutalib, 1990 
; Chandra Muzaffar, 2007) อย่างไรก็ตาม แนวคิดอสิลามนยิมมกัจะเข้าใจ
กันผ่านการเคลือ่นไหวทางการเมอืงเป็นหลกั หมายถงึ  การเคลือ่นไหวทางการ
เมอืงของกลุม่ตดิอาวธุในตะวนัออกกลาง มกัจะได้รบัความสนใจและหยบิยก
เป็นตวัแทนความเข้าใจจากชดุความคิด “อสิลามนยิม” นัน้ก็หมายถงึ ภาพ
อสิลามนยิมก็จะเป็นไปในลกัษณะทีผ่นวกภาพความรนุแรงและมกัจะใช้กอง
ก�าลงัในการได้มาซึง่อ�านาจ ซึง่อาจจะไม่ตรงและคลาดเคลือ่นอยู่มาก หาก
เปรียบเทียบกับกลุ่มอิสลามนิยมท่ีพยายามใช้ความคิดและการรณรงค์ให้
เข้าใจอสิลามแบบไม่ใช้ความรนุแรง ส�าหรบัสงัคมไทยมกัจะรบัรูเ้รือ่งอสิลามผ่าน
สื่อ และค�าอธิบายของนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงเป็นหลัก ภาพอิสลามกับ
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1 กุรอาน เป็นวจนะจากอลัลออฮ์ (พระเจ้า) ทีถ่กูส่งมายงันบมีฮุมัมดั (ศาสนทตู) โดยผ่านทาง 
มลาอกิะฮญฺบิรลี ในความหมายและค�าพดูท่ีกระชบั ถกูต้องและได้รบัการถ่ายทอดสูย่คุหลงั
โดยผู้คนจ�านวนมากทั้งโดยค�าพูดและเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนหะดีษ หมายถึง รายงาน
(ท่ีเป็นวาจาและลายลกัษณ์อกัษร) เกีย่วกับซนุนะห์ (จรยิวตัร) ของท่านนบมีฮุมัมดั (ศาสนทูต) 
โดยหะดีษจะรายงานเก่ียวกับท่านนบีมุฮัมมัด ในสิ่งที่ท่านพูด, ท่านปฏิบัติ และสิ่งที่ท่าน
ยอมรับโดยนิ่งเงียบในการกระท�าของคนอื่น นอกจากนี้แล้วก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับตัวท่าน
อกีด้วย ดเูพิม่เตมิใน อะหมดั ฟอน เดนเฟอร์. ความรูท่ั้วไปเกีย่วกับคัมภร์ีกุรอาน แปลโดย 
บรรจง บินกาซัน (ศูนย์หนังสืออิสลาม, 2541).

ความรุนแรงก็มักได้รับการอธิบายจากกลุ่มนักวิชาการฝ่ายความมั่นคง 
ส�าหรับความรู้สึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมุสลิมทั่วโลก

แม้จะแตกต่างในภาษา และชาตพินัธุ ์ส่ิงเหล่านีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะทีอ่ธบิาย
ถงึปรากฏการณ์ท่ีเรยีกว่า "การฟ้ืนฟอูสิลาม" ซึง่จะเหน็ว่าเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิมต่างๆ ท่ัวโลก หากศึกษาถึงการอธิบาย
แนวคิดการฟื้นฟูอิสลามจากปัญญาชนมุสลิมจะพบว่า นักการศาสนาได้
อธบิายถงึการฟ้ืนฟอูสิลามว่าเป็นความพยายามกลบัคืนสูสิ่ง่ทีเ่คยเป็นในวนั
ทีเ่ริม่ต้นหรอืปรากฏขึน้มา ด้วยเหตผุลว่า แม้มนัเป็นสิง่โบราณ แต่เสมอืนหนึง่
มนัเป็นของใหม่ ด้วยเหตนุีก้ารตจัญดีด (ฟ้ืนฟ)ู เกดิขึน้ด้วยการท�าให้แขง็แรง
ในสิง่ท่ีอ่อนแอด้วยการบรูณะในส่ิงท่ีผพุงั การซ่อมแซมในสิง่ทีป่รขิาด จนกระทัง่
มันได้กลับไปอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงในตอนเริ่มแรก (ยูซุฟ อัล ก็อรฎอวียฺ, 
2547) ดังนั้นการฟื้นฟูอิสลามจึงให้ความส�าคัญกับการกลับไปสู่ศาสนาใน
ยคุสมยัของศาสนทูตมฮุมัมดั (ขอความสนัตจิงมแีด่ท่าน) โดยปรากฏการณ์
ฟ้ืนฟอูสิลามในประเทศต่างๆ ได้ปรากฏลกัษณะเฉพาะร่วมกันประการส�าคัญ
แม้จะอยูต่่างบรบิทของเวลาและสถานที ่นัน่คือ ความต้องการอย่างแรงกล้า
ที่จะน�าอิสลามมาเป็นวิถีในการด�าเนินชีวิต เป็นองค์ประกอบของความ
ต้องการในการน�าความเชื่อในหลักการศาสนามาเป็นกรอบในการด�าเนิน
ชวีติ โดยมสุลมิมองว่าความเชือ่ของอสิลามเป็นมากกว่าศาสนา มไิด้เป็นแต่
เพยีงศีลธรรม แต่ยงัหมายถงึระเบยีบแบบแผนและวถิทีางท่ีน�าทางผูค้น เป็น
วถิขีองชวีติ (the way of  life) โดยยดึค�าส่ังใช้ ข้อห้ามและข้อควรปฏบิตัจิาก
คัมภีร์กุรอาน (Quran) และหะดีษ (Hadith)1 และได้รบัอทิธพิลจากรปูแบบการ
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ด�าเนนิชวีติและการปฏบิตั ิของศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตจิงมแีด่ท่าน) 
และบรรดาบรรพชนรุ่นแรกๆของอิสลาม

ปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้จงึท�าให้มสุลมิในพืน้ทีต่่างๆ ของโลก เริม่เรยีกร้อง
หาความเป็นอิสลามที่มากขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านทั้งท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเช่น 
การบริโภคสินค้าฮาลาล (Halal) การสวมเครื่องแต่งกายตั้งแต่ผู้หญิงจน
กระทั่งผู้ชาย รวมไปถึงการเรียกร้องในสิ่งที่มีความเป็นนามธรรมสูงเช่น 
การใช้กฎหมายอสิลามหรอืชารอีะห์ หรอืกรณกีารเรยีกร้องระบอบการเมอืง
การปกครองระดบัคอลีฟะห์ (Califah) โดยระดบัความเข้มข้นของความพยายาม
น�าอสิลามมาสูใ่นชวีติประจ�าวนั ฉะนัน้การตคีวามเรือ่งอสิลาม กจ็ะเปิดกว้าง
มากขึ้น ผ่านข้อเขียนของเหล่าปัญญาชนมุสลิม อ�านาจของการตีความทาง
ด้านศาสนา ได้ค่อยๆ คลายจากมอืของกลุม่นกัการศาสนา ออกมาสูปั่ญญา
ชนมสุลมิท่ีได้รบัการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาสมยัใหม่มากขึน้ ศาสตร์ความรู้ 
ทีป่รากฏเด่นชดัคือ เรือ่งวทิยาศาสตร์ทางด้านอาหารทีต้่องอาศยันกัวทิยาศาสตร์
ทีต้่องท�างานร่วมกับนกัการศาสนา และแม้กระท่ังเรือ่งการเมอืงการปกครอง 
ตัง้แต่เรือ่งการบรหิารงบประมาณของผูท้ีเ่ป็นผูน้�าทีต้่องพจิารณา และตคีวามว่า 
งบประมาณประเภทใดใช้ในเรื่องศาสนาได้หรือไม่ได้ 

ความเปลีย่นแปลงของโลกสมยัใหม่ท�าให้มสุลมิทัว่โลกปรบัตวั และอาศยั
องค์ความรูห้ลากหลายมากขึน้ ในความเปลีย่นแปลงของอ�านาจการน�าทาง
สังคมของกลุ่มผู้น�าศาสนาก็ได้ผ่องถ่ายออกสู่ปัญญาชนมุสลิมรุ่นใหม่ๆ ให้
ได้รบัการศกึษาทัง้ด้านศาสนาและทางโลก เรามกัพบปัญญาชนมสุลมิรุน่ใหม่
ที่มีความรู้ทั้งด้านศาสนาและทางโลกมากขึ้น บทบาทของปัญญาชนมุสลิม
ได้ถูกเร่งเร้า กระตุ้น ให้น�าองค์ความรู้มาใช้ในทางปฎิบัติได้จริงมากขึ้น 
เพราะนัน้หมายถงึ การรบัผดิชอบทีไ่ม่เพยีงแต่ทางโลกทีไ่ด้คอยประคบัประคอง
ให้มุสลิมอยู่กับเพื่อนต่างศาสนิกได้เท่านั้น แต่หมายรวมถึงภารกิจที่ต้อง 
รบัผดิชอบต่อความคดิของตนเองท่ีต้องได้รบัการสอบสวนจากพระผูเ้ป็นเจ้า
ในโลกข้างหน้าอีกด้วย  
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1.3 อัตลักษณ์มุสลิมท่ามกลางความเป็นจริงของสังคม  
ในพจนานกุรมภาษาไทย-องักฤษ หรอื องักฤษ-ไทย (วทิย์ เทีย่งบรูณะ

ธรรม; 1049) ค�าแปลของ identity คอืค�าว่า “เอกลกัษณ์” ซึง่ตรงกับความหมาย
ของค�าว่านีใ้นพจนานกุรมภาษาองักฤษ (Hornby, A. S. , Gatenby, E. V.  &  
Wakefield, H., 1973, 487 ; Sinclair, J., 1996)  นัน่ก็คือสิง่ท่ีเป็นคณุสมบตัขิอง
คนหรอืสิง่หนึง่ และมนียัยะขยายต่อไปว่าเป็นคุณสมบตัเิฉพาะของส่ิงนัน้ท่ีท�าให้
สิง่นัน้ โดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่งอื่น 

ทว่าในแวดวงสังคมศาสตร์ปัจจุบันความหมายนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว 
แนวโน้มทางทฤษฎียคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ท�าให้เกิดการตัง้ค�าถาม
อย่างมากกบัวธิกีารมองโลก การเข้าถงึ “ความจรงิ” ของส่ิงต่างๆ รวมท้ังส่ิงที่ 
เชือ่ว่าเป็นความจรงิทีเ่ป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบคุคล วธิกีารคิดในกระแสนี้
รือ้ถอนความเชือ่เก่ียวกบัการนยิามความหมายซึง่สามารถเลือ่นไหลเปลีย่น
แปรไปได้ตามบริบท มันมิได้หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวอีกต่อไป ดังนั้น               
ค�าว่า “อัตลักษณ์” ดูจะเหมาะสมกว่า “เอกลักษณ์” ในความหมาย identity 
ในยคุปัจจบุนั(อภญิญา เฟ่ืองฟสูกุล, 2546) การเปลีย่นแปลงความหมายของ 
Identity สัมพนัธ์อย่างมากกับการท�าความเข้าใจการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม
ในปัจจบุนัของยคุโลกาภวิตัน์  การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์นี้แสดงออกได้หลาย
มิติ ในระดับจุลภาคจะพบการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์และแบบแผนใน
ชีวิตประจ�าวันของปัจเจก ซึ่งเชื่อมโยงถึงการปรับปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่วน
ในระดับมหาภาค เราจะเหน็ขบวนการเคลือ่นไหวทางด้านศาสนา ชาตพินัธุ์ 
และวัฒนธรรมใหม่ๆ ผุดขึ้นมาอย่างมากมาย

คุณสมบตัสิ�าคัญทีส่ดุของ “ความเป็นตวัตน” ในท่ีนี ้คอื ลกัษณะทีเ่รยีกว่า 
“การโยกย้ายต�าแหน่งแห่งที”่ (Dislocation) ซึง่หมายถงึการไม่อาจถกูตรงึ 
ตดิกับคุณสมบตับิางอย่างท่ีตายตวัหยดุนิง่ มโนทศัน์นีเ้น้นความเคลือ่นไหว
และชีใ้ห้เหน็ว่ากล่องในภาพข้างต้นคอื อตัลกัษณ์ และปัจเจกภาพไม่สามารถ
ซ้อนทับกันได้สนิท ในด้านหนึ่งจะเห็นว่าการนิยามอัตลักษณ์ของสิ่งต่างๆ 
เกิดขึน้จากกระบวนการแยกแยะทีต่ามมาด้วยการลากเส้นแบ่งสิง่นีอ้อกจาก
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สิ่งนั้น และการปฏิเสธคุณสมบัติที่ไม่ใช่ตัวมันออกไป
ส�าหรบัแนวคิดเรือ่งการเมอืงแห่งอตัลกัษณ์ (Politic of Identity) ในงาน

ชิ้นนี้ อาศัยการอธิบายของรายงานการพัฒนาคนของสหประชาชาติ(UN 
Human Development Report,2547, 1) ซึง่ได้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ใน
ปัจจุบันคือการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่มีเนื้อหา และแนวทางที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละพืน้ที ่ตัง้แต่ชาวพืน้เมอืงในลาตนิอเมรกิาจนถงึชนกลุม่น้อยทางด้าน
ศาสนาในเอเชยีใต้ ชนกลุม่น้อยทางด้านเชือ้ชาตใินคาบสมทุรบอลข่าน ทวปี
แอฟริกา และผู้อพยพในยุโรปตะวันตก ผู้คนมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งจาก
ความไม่พอใจท่ีมีมาแต่เดิม ท้ังทางด้านเชื้อชาติ การนบัถอืศาสนา สีผวิ  
เผ่าพันธุ์และวัฒนธรรม เพื่อเรียกร้องให้สังคมในวงกว้างยอมรับ และชื่นชม
ในอตัลกัษณ์ของพวกเขา การต้องทนทกุข์กับการถกูแบ่งแยก และถกูมองข้าม
ท�าให้ขาดโอกาสทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นั้น ท�าให้พวกเขา
ต้องการความยุติธรรมทางสังคมอีกด้วย สิ่งใหม่ส�าหรับวันนี้อีกเช่นกันคือ 
การเคลื่อนไหวที่ใช้อ�านาจบังคับกดขี่ และคุกคามเสรีภาพทางวัฒนธรรม 

อาจจะสรุปว่า มโนทัศน์ “ความเป็นชาติพันธุ์” จึงเป็นเรื่องของการ
จ�าแนกแยกแยะกลุม่คนเมือ่มคีวามสมัพนัธ์กับกลุม่อืน่ๆ ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมระหว่างกลุ่มสองกลุ่มในตัวมันเองก็ยังมิใช่ดัชนีที่ก�าหนดเป็น
ชาติพันธุ์ หากมีกลุ่มสองกลุ่มที่มีภาษา ความเชื่อ เทคโนโลยีการผลิตที่ 
แตกต่างกัน เราก็ยงัไม่อาจกล่าวได้ว่าทัง้สองกลุม่มคีวามสัมพนัธ์ซึง่กนัและ
กันอย่างไร ต่างฝ่ายต่างก็มคีวามคดิว่าอกีฝ่ายแตกต่างจากตน วธิจี�าแนกแยกแยะ 
และความสมัพนัธ์ท่ีตามมาจากวธิคีดิดังกล่าวนัน่เองท่ีท�าให้ความเป็นชาตพินัธุ์
ก่อรูปขึ้น 

ความเป็นชาตพินัธุจ์งึหมายถงึ แง่มมุหนึง่ของความสัมพนัธ์ทางสงัคม
ระหว่างกลุ่มคนที่คิดว่ากลุ่มตนแตกต่างจากกลุ่มอื่น มิได้หมายถึง สิ่งที่เป็น
คณุสมบตัเิฉพาะทางวฒันธรรมหรอืเชือ้ชาตขิองกลุม่ ดังนัน้ การนยิามกรอบ
ความเป็นชาติพันธุ์ใดๆ จึงเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
เชงิอ�านาจ เพราะการนยิามขอบเขตทางชาตพินัธุย่์อมตามมาด้วยการนยิาม 
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“ความเป็นอืน่” ท่ีอยูน่อกกรอบนัน้ ประเด็นคือการ “วางท่าท”ี ต่อความเป็น
อืน่นัน้ มทีัง้เชงิบวกและเชงิลบจะยอมรบัความแตกต่างของกลุม่อืน่อย่างไร 
มีระยะในระนาบเท่ากันหรือมีระยะห่างในแนวตั้ง และกดข่มกระบวนการ
เหล่านี้ท�าผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบ 

รายงานการพัฒนาคนของสหประชาชาติ (UN Human Development 
Report) กล่าวถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม หากถูก
ปล่อยท้ิงไว้โดยไม่มกีารจดัการหรอืมกีารจดัการท่ีไม่มปีระสทิธภิาพจะกลาย
เป็นสาเหตุที่ส�าคัญท่ีสุดสาเหตุหนึ่งของความไม่มั่นคง ทั้งภายในรัฐ และ
ระหว่างรฐั ด้วยสาเหตนุีจ้ะกระตุน้ให้เกิดความขดัแย้งทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันา
แบบถอยหลงัลงคลอง การเมอืงเชงิอตัลกัษณ์ท่ีแบ่งประชาชนและกลุม่ออกเป็น                 
ขั้วก�าลัง สร้างเส้นแบ่งประชาชนและกลุ่มออกเป็นขั้วก�าลัง สร้างเส้นแบ่งที่
ผิดระหว่าง “พวกเรา” และ “พวกเขา” ความไม่ไว้วางใจ และความเกลียดชัง
ทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างกลุม่ต่างๆ ย่อมคุกคามสนัตภิาพ การพฒันา และอสิรภาพ              
ของมนุษย์ 

อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) กล่าวถึงตัวอย่างของศาสนา การศึกษา
กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ จากงานของ 
Jonathan Friedman ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าในระบบโลกปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง
หรอืเขตรอบนอกของระบบ ล้วนพบปรากฏการณ์ของขบวนการเคลือ่นไหว
เพือ่เรยีกร้องอสิรภาพทางการเมอืงท่ีมฐีานบนกลุม่ชาตพินัธุ์ เขาอธบิายโดย
จ�าแนกสถานการณ์เป็น 3 ลักษณะดังนี้ ประเภทแรก กลุ่มชาติพันธุ์ท่ี
เคลือ่นไหวถกูผนวกสูสั่งคมโลกอย่างหลวมๆ วฒันธรรมท้องถิน่ด้ังเดิมยงัคง 
เห็นได้ชัด และมีอิทธิพลมากในวิถีชีวิตประจ�าวัน และยังคงเป็นแกนใน
การจัดระเบียบองค์กรทางสังคมของกลุ่มนั้นๆ เช่น ชนเผ่านาคา (Naga) 
ทางด้านตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดีย พวกคะฉิน่ (Kachin) ในพม่า หรอื
เคิร์ดส์ (Kurds) ในอิหร่าน กลุ่มท่ีถูกผนวกอย่างเต็มท่ีหรือเกือบเต็มที่ใน
ระบบทุนนิยมโลก สิ่งท่ีผูกสมาชิกกลุ่มเหล่านี้คือ สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
เช่น ภาษา การสืบทอดเชื้อสาย สีผิว หรือสัญลักษณ์ทางด้านศาสนา และ
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วฒันธรรมอืน่ๆ อย่างไรก็ตาม สญัลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมเหล่านีม้ไิด้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต การผลิตหรือวิถีชีวิตประจ�าวันของพวกเขาอีกแล้ว 
เพราะความที่วิถีชีวิตถูกผนวกอยู่กับระบบศูนย์กลางมานาน 

ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร ได้อธบิายเรือ่ง วาทกรรมการพฒันา: อ�านาจ 
ความรู้ ความจริง และความเป็นอื่น การอภิปรายในหนังสือเล่มนี้ ชี้ชวนให้
เห็นถึงเรื่องการเมืองแห่งอัตลักษณ์ (แม้ว่างานชิ้นนี้ของไชยรัตน์จะเลือกใช้
ค�าว่า “เอกลกัษณ์” แทน “อตัลกัษณ์” ก็ตาม) โดยได้ยกตวัอย่างการต่อสูแ้ละ
การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มต่างๆ ทั่วโลกที่พยายามเน้นย�้าและเลือก
ประเด็นอัตลักษณ์ของตนเองมาต่อสู้ ทั้งในแง่ของกลุ่มและปัจเจกบุคคล 
ซึง่ได้สะท้อนให้เหน็ถงึความขดัแย้งและสลบัซบัซ้อนมากขึน้ (Too Complex) 
ในกระบวนการโลกาภวิตัน์ทีส่่งผลให้เรือ่งวฒันธรรมกลบัมาได้รบัความส�าคญั
อกีครัง้ กล่าวอกีนยัหนึง่ ความขดัแย้งชดุใหม่ทีเ่กิดขึน้ในโลกยคุโลกาภวิตัน์ 
เป็นความขัดแย้งบนฐานของเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์
ประจ�าชาตทิีไ่ด้ถกูท้าทายเกดิภาวะสัน่คลอนทางด้านเอกลกัษณ์ของชาตหิรอื
ชาติพันธุ์ของตนเอง 

กล่าวโดยสรปุ แนวคดิดังกล่าวข้างต้นหากน�าไปใช้ในการท�าความเข้าใจ
โลกทศัน์ว่าด้วยประชาธปิไตยไทยของปัญญาชนมสุลมิ อาจมองได้ว่า อตัลกัษณ์
ความเป็นมุสลิมมีลักษณะที่แตกต่างจากอัตลักษณ์ของศาสนิกอื่นอย่าง 
ส�าคัญในแง่ท่ีมุสลิมไม่สามารถผสมกลมกลืนกับอัตลักษณ์อื่นได้อย่าง
ง่ายดาย นอกเหนือจากการต่อรองอัตลักษณ์มุสลิมกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม
แล้วมุสลิมยังต้องเผชิญกับข้อถกเถียงอันยังไม่ลงตัวจากอิทธิพลทางความ
คดิเรือ่งประชาธปิไตยกับอสิลาม รวมทัง้กระแสแนวคดิเรือ่งการฟ้ืนฟศูาสนา
อสิลามทีเ่กดิขึน้หลงัยคุเดือนตลุาท�าให้มสุลมิในประเทศไทยไม่เพยีงแต่ต้อง
ปรบัหรอืต่อรองอตัลกัษณ์กับกระแสท้องถิน่เท่านัน้ แต่พวกเขายงัต้องรบัมอื 
ต่อรองกับกระแสสงัคมภายในชมุชนมสุลมิโลก รวมทัง้กระแสความทันสมยั
แบบสากลไปด้วยพร้อมกัน ท�าให้ในภาพรวมปัญญาชนมุสลิมรุ่นใหม่ม ี
แนวโน้มที่จะก้าวพ้นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ยังมีข้อ 
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ถกเถยีงว่าด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดประชาธปิไตยและแนวคิดอสิลาม
ทีย่งัถกูอภปิรายไว้ในหลายมิติ (จากอิทธิพลของกระแสการฟื้นฟูอิสลาม) 
อาจเป็นสาเหตุประการหนึง่ทีท่�าให้ปัญญาชนมสุลมิรุน่ใหม่มคีวามสนใจเรือ่ง
การเมอืงอตัลกัษณ์มากกว่าการมุ่งเน้นจุดยืนความเชื่อทางการเมืองตาม 
รูปแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม อย่างไรก็ดี ระบอบประชาธิปไตยยังมี
ประโยชน์ต่อมุสลิมในแง่ที่เป็นเวทีที่เอื้อพื้นที่ให้แก่การแข่งขันช่วงชิง
การน�าของอัตลักษณ์ด้านใดด้านหนึ่งได้

2.ปัญญาชนมุสลิมยุคตุลา และหลังยุคตุลา
ในส่วนนี้เป็นการท�าความเข้าใจเบื้องต้นว่า ปัญญาชนมุสลิมช่วงหลัง 

14 ตลุาคอืใคร และมบีทบาทในสงัคม การเมอืงไทยอย่างไร ส�าหรบังานศกึษา
ชิน้นีผู้เ้ขยีนแบ่งกลุม่ปัญญาชนมสุลมิออกเป็น 3 รุน่ ทัง้นีโ้ดยอาศัยหลกัเกณฑ์
กรอบการพจิารณาในการแบ่งรุน่ จากบทบาทของปัญญาชน ช่วงอาย ุและบรบิท
ทางสังคมการเมืองที่เกี่ยวข้องอันมีผลสะเทือนต่อการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ทางการเมือง วัฒนธรรม สังคม ของปัญญาชนมุสลิม แน่นอนคงไม่อาจจะ
ครอบคลุมทั้งหมดโดยแกนหลักผู ้ เขียนเลือกพิจารณาปัญญาชนใน
มหาวทิยาลยัไทยท่ีมฐีานะเป็นอาจารย์และมงีานเขยีนทางด้านวชิาการเป็นหลกั 
ซึ่งไม่รวมถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นแรกจากการอภิวัฒน์ 2475 ก่อน 14 ตุลา 2516 โดยพิจารณา
บทบาททีส่�าคัญเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในระบอบการเมอืงไทย กลุม่นี ้ได้แก่ 
แช่ม พรหมยงค์ บรรจง ศรจีรญู คณะราษฎรสายมสุลมิ เหตเุพราะการเข้าร่วม
ก่อการอภิวัฒน์กับคณะราษฎร์ ของ แช่ม พรหมยงค์ ได้ส่งผลให้ตัวของ
แช่มเองได้เข้าช่วยงานและให้ค�าปรึกษาแก่ปรีดี พนมยงค์ ต่อกรณีปัญหา
เรือ่งจงัหวดัชายแดนภาคใต้สมยันัน้ ส�าหรบัปัญญาชนคนส�าคัญทีเ่คลือ่นไหว
ทางการเมอืงอยูท่างภาคใต้ก็คือ หะยสุีหลง อบัดุลการเดร์ โต๊ะมนีา ผูเ้ป็นตวัแทน
ชมุชนทางการเมอืงคนส�าคญัของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส�าหรบัปัญญาชน
รุน่แรกมผีลต่อการเคลือ่นไหวทางการเมอืงท่ีส�าคัญต่อภูมิทัศน์การเมืองของ
ปัญญาชนมสุลมิและมชีวีติชวีามากทีส่ดุ เพราะว่าสองท่านข้างต้นได้ใช้พืน้ที่
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ทางการเมือง (Political Space) ในระบอบประชาธิปไตยที่ก�าลังเบ่งบาน 
หากแต่ทว่างานเขยีนของแช่มและหะยสุีหลงไม่ปรากฏให้ศกึษามแีต่กิจกรรม
ทางการเมืองที่โดดเด่น กล่าวโดยเฉพาะของหะยีสุหลงท่ีมีคนศึกษาวิจัย  
ผลงาน การเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวนหนึ่ง
ส�าหรับข้อความที่ได้ถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือ ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของ 
หะยีสุหลง อันประกอบด้วย 1) ให้มีผู้ปกครองใน 4 จังหวัด ปัตตานี สตูล 
ยะลา และนราธวิาสเป็นคนมสุลมิในพืน้ท่ีและได้รบัเลอืกจากคนในพืน้ที ่โดย
ให้มอี�านาจในการศาสนาอสิลามและแต่งตัง้ข้าราชการ  2) ให้ข้าราชการในสี่
จงัหวดัเป็นคนมลายูในพื้นท่ีร้อยละ 80  3) ให้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษา
ราชการควบคู่ไปกับภาษาไทย 4) ให้มกีารใช้ภาษามลายเูป็นส่ือในการเรยีน
การสอนระดับประถม  5)  ให้มศีาลพจิารณาคดีตามกฎหมายอสิลามท่ีแยกขาด
จากศาลยตุธิรรมของทางราชการ โดยให้ดาโต๊ะยตุธิรรมมเีสรใีนการพิพากษา
ชี้ขาดความ 6) ภาษแีละรายได้ท่ีจดัเก็บให้ใช้ในพืน้ที ่4 จงัหวดัเท่านัน้ 7) ให้
คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัมอี�านาจในการออกกฎระเบยีบเก่ียวกับ
การปฏิบัติทางศาสนาโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ�านาจตามข้อแรก 

ข้อเสนอทางการเมืองข้างต้นถือว่าเป็นมรดกทางความเห็นท่ีสะท้อน
ถึงข้อต่อรองทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมทางใต้ที่มีต่อรัฐบาลกลาง 
หากทว่า ข้อสังเกตของนกัวชิาการทางด้านประวตัศิาสตร์ ทีไ่ด้ตัง้ข้อสังเกต
อันแหลมคมว่า ข้อเสนอทั้ง 7 ข้อข้างต้นไม่ได้มาจากความคิดของตัว 
หะยสีหุลงเพยีงคนเดียว แต่มาจากผลการประชมุของคณะกรรมการอสิลาม
จังหวัดปัตตานี ซึ่งหะยีสุหลงท�าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอิสลาม
จงัหวดัปัตตาน ีฉะนัน้ ข้อเสนอข้างต้นก็สามารถอนมุานได้ว่ามาจากผลการ
ประชมุร่วมกนั(พทุธพล มงคลวรวรรณ, 2552) ซึง่ยงัมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น
ของคนจ�านวนมากว่าเป็นข้อเสนอของตัวหะยีสุหลงแต่ผู้เดียว 

อย่างไรกต็าม ส�าหรบังานเขยีนต�าราของปัญญาชนในห้วงเวลาดงักล่าว 
ผูเ้ขยีนไม่พบงานท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะทีก่ล่าวถงึประชาธปิไตย และอสิลาม 
อาจจะเพราะความขัดแย้งของโลกและสังคมไทยในห้วงเวลาดังกล่าวมีคู่ 
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ขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างค่ายสังคมนิยมกับประชาธิปไตย ซึ่งอิสลามไม่ใช่คู่
ขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองในยุคนั้น หนังสือและต�าราส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการทางด้านศาสนา จะมีหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัศิาสตร์ก็มอียูไ่ม่มาก และไม่ได้มอีทิธพิลมากเพยีงพอต่อการขบัเคลือ่น
ทางการเมือง

รุ่นสอง หลังจากการปฎิวัติวัฒนธรรมอิหร่านสู่เหตุการณ์ 11 
กันยา (2522-2544) ในขณะสังคมไทยก�าลังคลี่คลายปมขัดแย้งทาง
อุดมการณ์ครั้งส�าคัญภายใต้นโยบาย 66/23 ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ปัญญาชน กลบัเข้าสูเ่มอืง และมหาวทิยาลยั  ส�าหรบัปัญญาชนมสุลมิรุน่นีถ้อืว่า
ในห้วงเวลาข้างต้นมจี�านวนไม่น้อยทีไ่ด้เข้าป่าร่วมกบัพรรคคอมมวินสิต์แห่ง
ประเทศไทย อย่างเช่น สมาน เลอืดวงศ์หดั (เลศิวงศ์รฐั) พรียศ ราฮมิมลูา แต่
อย่างไรก็ตาม อดุมการณ์ทางการเมอืงในยคุนัน้ เป็นทีท่ราบกนัว่า ฝ่ายพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นหัวหอกในการต่อสู้กับรัฐไทย

ส�าหรับกลุ่มนี้ก็ยังมีอีกหลายคนท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการอธิบายเรื่อง
ของมุสลิมต่อสังคมไทย เช่น ศ.ดร. อิมรอม มะลูลีม ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถา
อานันท์ รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม รศ.ดร.อารง สุนทราศาสน์ รศ.ดร.อิศรา ศานติ
ศาสน์ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ฯลฯ กลุ่มคนเหล่านี้
ได้รบัการศกึษาจากมหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศ ทัง้โลกตะวนัตกและ
ตะวันออก พวกเขาไม่ได้เรียนหลักสูตรทางด้านศาสนาอิสลามโดยตรง  
แต่พวกเขาเลือกที่เรียนระบบสายสามัญ และบทบาทของพวกเขาก็มีมาก
ขึ้น เมื่อเกือบทั้งหมดกลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ 
โดยสอน ทางด้านสังคมศาสตร์ และมีหลายคนด้วยกันท่ีสอนทางด้าน
รัฐศาสตร์โดยตรง 

ส�าหรับนักรัฐศาสตร์มุสลิมที่โดดเด่นที่สุด และถือได้ว่าเป็นปัญญาชน
สาธารณะของสังคมไทยมีงานเขียนวิชาการอย่างต่อเนื่องคงหนีไม่พ้น 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องความรุนแรง และการไม่ใช้ความรุนแรง 
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อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นตวัอย่างของกลุม่คนรุน่นี ้ ชยัวฒัน์ได้ท�างานวชิาการ 
และผลิตงานวชิาการโดยเฉพาะงานเขยีนอย่างต่อเนือ่งจ�านวนมาก ส�าหรบั 
งานเขยีนเรื่องอิสลามกับประชาธิปไตยโดยตรงยังไม่พบ แต่งานท่ีมีความ
ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือ มุสลิมศึกษา: สังคมศาสตร์ ทวนกระแส และ “ความ
เป็นอืน่”7 ข้อเสนอหลกัของงานชิน้นีค้อื ชยัวฒัน์ ได้เสนอพจิารณาการศกึษา
ทางวิชาการ ระหว่างมุสลิมศึกษาและอิสลามศึกษาออกจากกัน ในแง่ของ 
วธิวีทิยา โดยชยัวฒัน์ชีใ้ห้เหน็ถงึการศกึษาทีเ่รยีกว่า “มสุลมิศึกษา” สามารถ
กระท�าได้ และวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพราะเราก�าลังศึกษาเรื่องคนที่มีทั้งดี และ
ไม่ดี แต่หากจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของศาสนาอิสลามอาจจะท�าได้ค่อนข้าง
ยาก เพราะคนท่ีศึกษาเรื่องอิสลามศึกษาจ�าเป็นต้องเข้าใจในเรื่องภาษา
อาหรบัและคมัภร์ีศาสนา (อลั-กรอุ่าน) หากผูศ้กึษาไม่ใช่มสุลมิก็ย่อมมคีวาม
ล�าบากซับซ้อนไปอีกหลายชั้น ส�าหรับงานเขียนชิ้นนี้ของชัยวัฒน์ แม้ว่าจะ
ไม่กล่าวถึงประชาธิปไตยโดยตรงในตัวบทความ แต่เป็นงานท่ีถือว่าได้ใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของชัยวัฒน์เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่
วงการวิชาการไทย 

นอกจากงานเขยีนในเชงิวชิาการแล้ว ผลงานของปัญญาชนมสุลมิรุน่นีก็้
สามารถพบได้ในวารสารและหนงัสือพมิพ์ ส�าหรบับทความชิน้นีผู้เ้ขยีนเหน็
ว่าบทบาทของ "หนงัสอืพมิพ์ทางน�า" ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์มสุลมิในยคุนีไ้ด้เผย
แพร่งานเขยีนของปัญญาชนมสุลมิ และอาจจะถอืได้ว่าเป็นหนงัสอืพมิพ์ทีม่ี
อทิธพิลต่อสงัคมมสุลมิอย่างมาก และท�าหน้าทีใ่นการรายงานความเคลือ่นไหว
ของมสุลมิต่างประเทศรวมถงึมสุลมิไทย  

7 เอกสารประกอบการสมัมนา แลโลกมสุลมิ: เส้นทางสู่องค์ความรู ้จดัโดยสถาบนักัลยาณมติรเพือ่
ศกึษาภาษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ ร่วมกับ วทิยาลยัอสิลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
26-27 มิถุนายน 2540 ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา ต่อมางานชิ้นนี้ได้ถูกปรับและ
ตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2541. มุสลิมศึกษา: สังคมศาสตร์ทวนกระแส 
และ “ความเป็นอื่น”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1: 1-10. โดยยังคงเนื้อหาเดิมใว้เกือบทั้งหมด 
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 “หนงัสือพมิพ์ทางน�า” แหล่งปล่อยงานเขยีนของปัญญาชนมสุลมิ 
หนังสือพิมพ์ทางน�า นับเป็นต�านานแห่งหนังสือพิมพ์มุสลิม และนับว่า

เป็นฉบบัแรกๆ ของวงการมสุลมิ โดยเริม่ก่อตัง้เมือ่ปี 2526 ภายใต้การรวม
กลุม่บรหิารงาน ซึง่ประกอบด้วย ปรชัญา ฉมิวเิศษ  อรณุ วทิยานนท์ ฉตัรชยั 
ตะวันธรงค์  บีบี โซไรดา และสวัสดิ์ วงศ์สุมิตร กลุ่มคนเหล่านี้ได้ผ่านระบบ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยั และสนใจเรือ่งสือ่  โดยเปิดพืน้ท่ีให้นกัวชิาการมสุลมิ
เขียนงาน เพื่อจะอธิบายองค์ความรู้เก่ียวกับอิสลามและมุสลิม ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ผลงานทีส่�าคัญหรือเป็นต�านานของหนงัสอืพมิพ์ทางน�า เช่น ข่าวฮญิาบ 
การน�าเสนอเรือ่งผ้าคลมุหวัมสุลมิหรอืฮญิาบทีว่ทิยาลยัครยูะลา โดยในขณะนัน้
การคลมุฮญิาบในประเทศไทยถอืว่ายงัน้อยมาก แม้แต่มสุลมิภาคใต้เองก็ตาม 
ยงัเป็นลกัษณะการโพกหวัหรอืพนัหวัไม่ได้มกีารคลมุอย่างถกูต้องตามท่ีได้
เหน็ในปัจจบุนั ข่าวประท้วงพระพทุธรปูท่ีจงัหวดัสตลู  เนือ่งด้วยมเีอกสารลบั 
ให้ทกุโรงเรยีนของรฐัมกีารน�าพระพทุธรปูไว้หน้าเสาธง ซึง่ทางหนงัสอืพมิพ์ทางน�า 
ได้มีการน�าเสนอข่าวดงักล่าวจนมกีารเรยีกสอบจากต�ารวจและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาข้างต้นเป็นการน�าเสนอ “อัตลักษณ์มุสลิม” เป็น
งานเขยีนเสยีส่วนใหญ่ ส�าหรบัวทิยานพินธ์ เรือ่งบทบาทของหนงัสอืพมิพ์มสุลมิ
ในประเทศไทย (2537) ได้ศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ทางน�า เสนอต่อ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาบณัฑติ สาขานเิทศศาสตร์ (การหนงัสอืพมิพ์) 
เสนอโดย พรรณพมิล สะโรชะ โดยการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่การศกึษา
บทบาททีม่ต่ีอสงัคมและหนงัสือพมิพ์มสุลมิชือ่ "ทางน�า" รวมท้ังเพือ่  ศกึษา
ถึงประเภทและปริมาณพื้นท่ีของเนื้อหาท่ีเสนอในหนังสือพิมพ์ "ทางน�า" 
ตัง้แต่ พ.ศ.2526-2535 จ�านวน 130 ผลการวจิยั พบว่า หนงัสือพมิพ์ "ทางน�า" 
มีบทบาทต่อสังคม 7 ประการ ดังต่อไปนี้  

1. ปกป้องหลักการอิสลามและสิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมโดยท�า
หน้าทีเ่สนอข่าวสารทัง้ข่าวและบทความอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เมือ่ชาวมสุลมิ
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ได้รับผลกระทบในเรื่องหลักการอิสลามหรือถูกลิดรอนสิทธิประโยชน์               
โดยยดึหลกัความถูกต้องชอบธรรมตามหลักการอิสลาม และสิทธิเสรีภาพที่
ประชาชนทุกคนพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ

2. เผยแพร่หลกัการอสิลามโดยแสดงให้เหน็ถงึความส�าคัญของอสิลาม
ว่าเป็นระบบแห่งชวีติ (Code of Life) ทีน่�ามาปฎิบตัใินชวีติประจ�าวนัได้ มใิช่
เป็นเพียงหลักการปรัชญาในอุดมคติ (Ideal)

3. สร้างเอกภาพในสงัคม โดยท�าหน้าท่ีให้ข้อมลูข่าวสารแก่คนในสงัคม
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองให้เข้าใจในหลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามตลอดจน
วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของชาวไทยมุสลิม เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ

4. รายงานข่าวสาร ด้วยการให้ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ 
วัฒนธรรมและสังคมทั่วไปในแวดวงสังคมไทยมุสลิมและข่าวสารเก่ียวกับ
ความเป็นไปในกลุ่มประเทศโลกมสุลิม โดยเฉพาะด้านการเมอืงระหว่างประเทศ

5. แสดงความคิดเห็น โดยผู้เขียนมีหลักการอิสลามเป็นกรอบก�าหนด
ความคิด และตัดสินความผิด-ถูก 

6. สร้างความบนัเทงิด้วยการเสนอเนือ้หาทัง้ในรปูแบบของสารคดี บทกวี 
เรือ่งสัน้ และปกณิกะ ในแนวทางสร้างสรรค์จรรโลงจติใจ ไม่ไร้สาระ สอดคล้อง
กับหลักการอิสลาม

7. เป็นสือ่กลางโฆษณา โดยจะรบัโฆษณาสนิค้าทกุประเภททีไ่ม่ขดักบั
หลักการอิสลาม เช่น เหล้า บุหรี่ สถานเริงรมย์ เป็นต้น

ส�าหรับเนื้อหาโดยหลักของหนังสือพิมพ์ทางน�า ได้เลือกบทความโดย
เน้นย�า้ถงึระบบแนวคิดอสิลาม เพือ่ส่ือถงึผูอ่้านทีโ่ดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมสุลมิ 
นกัเขยีนโดยส่วนมากกเ็ป็นนกัวชิาการทางด้านศาสนา และอาจารย์มสุลมิใน
มหาวทิยาลยั และนกัเคลือ่นไหวทางสงัคม อนึง่ในรุน่นี ้หนงัสอืพมิพ์ทางน�าได้
เป็นพื้นที่ส�าคัญของปัญญาชนมุสลิมในการผลิตงานเขียนของกลุ่มพวกเขา 

รุน่สาม อสิลามานวุตัร ( Islamization ) 2544-ปัจจบุนั เหตวุนิาศกรรม 
11 กันยายน 2544 หรอื 9/11 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท�าให้เรือ่งของอสิลาม
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ได้รับการศึกษาอีกครั้ง อาจจะกล่าวได้ว่า ส่งผลท�าให้ภูมิทัศน์ทางด้าน
วิชาการของโลกหันมาสนใจเรื่องอิสลาม และคนมุสลิมอีกครั้ง ประจวบกับ
เมื่อ ปี 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภายใต้ ท�าให้
สงัคมไทยกลบัมาสนใจเรือ่งคนมสุลมิท่ีอยูใ่นภาคใต้ของไทย แวดวงวชิาการ
ก็ได้ท�าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับอิสลาม และมุสลิมในประเทศไทยอีกครั้ง 
นักวิชาการ ปัญญาชนมุสลิมรุ่นใหม่จ�านวนมากได้หันมาสนใจเรื่องอิสลาม 
และมุสลิม ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท่ีมีบทบาทอย่างมาก ด้วยความสอดคล้องกับ
บริบทโลกที่สนใจเรื่องอิสลามและมุสลิม ท�าให้พวกเขาสามารถเข้าถึง
เอกสาร ข้อมูลใหม่ๆ เก่ียวกับโลกวิชาการที่ศึกษาเรื่องมุสลิม ตั้งแต่เรื่อง
ของการก่อการร้ายระดับโลก และการเผชิญปัญหาของรัฐไทยกับปัญหา
ความรุนแรงชายแดนใต้ รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
การมีมโนทัศน์ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการ เช่น สภาวะสมัยใหม่ (Modernity) 
หลังสมัยใหม่ (Postmodern) ฯลฯ ท่ีได้ปะทะกับองค์ความรู้ ความเชื่อ 
แบบดัง้เดิมของนกัวชิาการรุน่ก่อนหน้านีท้ีย่งัไม่กล้าตคีวามหลกัการศาสนา 
(Interpretation) กับปัญหาร่วมสมัยใหม่ ท่ีเกิดขึ้นในห้วงยามของ 
การเปลี่ยนแปลงด้วยลักษณะข้างต้น ต่อมาท�าให้เกิดแนวคิดเรื่อง 
อิสลามานุวัตร (Islamization)  ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในรุ่นที่สาม 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า รุน่ทีส่ามเป็นรุน่ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ โดยงานชิน้นีจ้ะชี้
ให้เหน็ถงึงานเขยีนของปัญญาชนรุน่ทีส่าม เพือ่วเิคราะห์ถงึมมุมองความคิด
เก่ียวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไร หากจะพิจารณาภูมิหลังของปัญญาชน         
รุ่นที่สาม มองผ่านจากการก่อตัว เส้นทางด้านการศึกษาจะพบว่า พวกเขา
เป็นกลุ่มที่เติบโตจากการศึกษาท้ังด้านศาสนา และสายสามัญ หมายถึง 
เป็นกลุม่ทีเ่รียนทางด้านศาสนา และสอบเข้ามหาวิทยาลัย จบมาท�างานทาง
ด้านวชิาการมีบทบาท และโดดเด่นในหน่วยงาน/องค์กรของตนเอง โดยมุ่ง
ความสนใจเรื่องโลกมุสลิมและสิทธิ เสรีภาพ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย มีความรู้ทางด้านศาสนา ภาษาต่างประเทศ สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
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ตาราง 2 ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน สถาบัน/ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัยไทย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ศนูย์มสุลมิศกึษา สถาบนัเอเชยีศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2532 (เทียบเท่ากับคณะ) ปัจจุบันมีหลักสูตร 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  
สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์
อิสลาม สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอสิลาม

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2541 ปัจจุบันมี
หลักสูตร สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)
สาขาวชิาอศุลูดุดีน (หลกัการศาสนาอสิลาม) สาขาวชิา
อสิลามศึกษา สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
การธนาคาร สาขาวชิาภาษาอาหรบั สาขาวชิาภาษา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการมลายู 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ขอบเขตศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการเกี่ยวกับมุสลิมในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกมุสลิมกับประเทศไทยใน
แง่มุม มิติและประเด็นส�าคัญต่างๆ 

สถาบันการศึกษา วัตถุประสงค์

ด้วยบริบทโลกวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างมาให้ความสนใจ
เก่ียวกับเรือ่งอสิลาม ส่งผลท�าให้วงการวชิาการในมหาวทิยาลยัไทย ได้ตืน่ตวั
และตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยการสร้างมหาวิทยาลัยและ
ศนูย์ สาขาวชิาท่ีเกีย่วข้องกับเรือ่งอสิลามศึกษาและมสุลมิศกึษา ดังตาราง 2
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ศูนย์อิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อ
การบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม 
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบเขตการศกึษาค้นคว้าวจิยั ทางด้านเศรษฐศาสตร์
อสิลาม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อิสลาม 
อิสลามกับการบริหารและการจัดการระบบ
และสถาบันการเงินและการธนาคารอิสลาม

เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อต้องการน�าความรู้ทางด้าน
วิชาการอิสลามกับชุมชนมุสลิมในภาคใต้

การจัดหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนา
ธุรกิจนี้ เพื่อต้องการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจใน
หลกัการศาสนา เป็นผูม้คุีณธรรม และจรยิธรรม อกีทัง้
ยงัสามารถน�าความรูด้้านการบรหิารการจดัการธรุกจิ 
การบริหารการเงินแบบอิสลาม อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล และอื่นๆ ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
องค์กร 

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับมุสลิมใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างโลกมสุลมิ
กับไทยในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งอาจเชื่อมโยง
ไปสู่การศึกษาค้นคว้า ในลักษณะสหสาขาวิชา 
(Multi - disciplinary)

ตาราง 2 ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน สถาบัน/ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัยไทย (ต่อ)

สถาบันการศึกษา วัตถุประสงค์

ส�าหรับบทความชิ้นนี้จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของปัญญา
ชนมุสลิมในรุ่นที่ 3 โดยตระหนักถึงภูมิหลังซึ่งทั้งหมดของผู้เสนอบทความ
ภายใต้โครงการคนหนุ่มสาวมุสลิมในโลกสมัยใหม่ล้วนเป็นปัญญาชนท่ีได้
รับการศึกษา ตามระบบการศึกษาสายสามัญตามแบบสากลเป็นหลัก
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3. มโนทัศน์ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยไทยของปัญญาชนมุสลิม
หลัง 14 ตุลา 2516: บททดลองเสนอ

จากการท�าความเข้าใจลักษณะของปัญญาชนชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยและบริบทสังคมที่มีความซับซ้อน คาบเกี่ยวและส่งอิทธิพลต่อ
ตวัตนของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยหลงัยคุ 14 ตลุาคม อนัได้แก่ บรบิทสงัคม
การเมอืงไทย บรบิทสงัคมการเมอืงในโลกมสุลมิและบรบิทสงัคมการเมอืงโลก 
รวมทั้งแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย และการเมืองแห่งอัตลักษณ์ เมื่อหันมา
พจิารณาข้อเขยีน 16 ชิน้ของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยในรุน่ที ่3 ในโครงการ              
คนหนุ่มสาวกบัมสุลิมในโลกสมยัใหม่ ผูเ้ขยีนจะทดลองน�าเสนอมโนทศัน์ว่าด้วย
เรื่องประชาธิปไตยของปัญญาชนมุสลิมหลัง 14 ตุลา 2516 โดยแบ่งออก
เป็น 2 ประการได้แก่ มโนทศัน์ ประชาธปิไตยไม่ใช่ค�าตอบ แต่เป็นเครือ่งมอื
ในการต่อรองความเป็นมุสลิมในสังคมไทย และมโนทัศน์ อัตลักษณ์มุสลิม
กับขันติธรรมในสังคมประชาธิปไตยไทย 

3.1 “ประชาธิปไตยไม่ใช่ค�าตอบ แต่เป็นเครื่องมือในการต่อรอง
ความเป็นมุสลิมในสังคมไทย”

จากการตคีวามงานเขยีนของปัญญาชนมสุลมิไทยทัง้ 16 ชิน้ทีน่�ามาเป็น
แหล่งข้อมลูหลกัในการศึกษาครัง้นี ้พบว่า ส�าหรบัปัญญาชนมสุลมิไทยรุน่ท่ี 3 
มีมุมมองว่าพวกเขาก�าลังอยู่ในยุคที่ก�าลังเผชิญความท้าทายอย่างมาก 
เนือ่งจากอทิธพิลของกระแสความคิดทีไ่ด้รบัมาจากการศกึษาในสายสามญั
ซึง่เดินตามระบบการศกึษาและวชิาความรูต้ามแบบสากล แต่ในขณะเดียวกัน
พวกเขาก็ได้รบัอทิธพิลจากกระแสการฟ้ืนฟอูสิลามท่ีก�าลงัแพร่หลายในโลก
มุสลิมด้วย ดูเหมือนว่าการประนีประนอมอิทธิพลทางความคิดระหว่าง
กระแสความคิดทั้ง 2 รูปแบบในหมู่ปัญญาชนมุสลิมไทย (รุ่นที่ 3) ขึ้นอยู่กับ
การตีความของปัจเจกที่ได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาและ/หรือ
การตคีวามของกลุม่ทีต่นสงักัด ขึน้อยูกั่บว่าบคุคลหรอืกลุม่ใดจะเทน�า้หนกั
ไปทางกระแสแนวคิดแบบสากล หรือตามกระแสการอิสลามฟื้นฟูอิสลาม
มากกว่ากันนั่นเอง จากการพิจารณางานเขียนของปัญญาชนมุสลิมที่น�ามา
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ศึกษาในครั้งนี้พบว่า การตีความหรือการเลือกแนวทางการตีความค�าว่า 
“การฟื้นฟูอิสลาม” ที่น�าเสนอโดยปัญญาชนมุสลิมไทยภายใต้โครงการ 
“คนหนุ่มสาวฯ” สามารถแบ่งแนวทางการตีความเรื่องการฟื้นฟูอิสลามและ
การท�าให้ศาสนาบริสุทธิ์ได้อย่างน้อย 2 แนวทาง 

แนวทางแรกอธิบายว่า กระแสการฟื้นฟูอิสลามคือ กระแสอิสลาม
บริสุทธิ์ (pure Islam) ในบทความเรื่อง “โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง
อัตลักษณ์มุสลิม: พลวัตของกระแสอิสลามบริสุทธิ์ในสังคมมุสลิมไทย”                       
ของฮาฟิสสา สาและ ได้อธบิายว่า แนวคดิอสิลาม “บรสุิทธิ”์ คือแนวคิดเก่ียว
กับการปฏิรูปและช�าระวถิชีวีติ ความเชือ่ และพธิกีรรมทางศาสนาของมสุลมิ
ให้สอดคล้องกับหลกัการแห่งศาสนาอสิลามทีแ่ท้จรงิ ปราศจากการแต่งเตมิ                
และบดิเบอืน ทัง้นี ้เขาระบวุ่า หลกัการทีบ่รสิทุธิห์มายถงึหลกัการทางศาสนา 
ซึ่งในอดีตกลุ่มท่ีมีบทบาทในการสร้างความบริสุทธิ์ให้ศาสนาน�าโดยกลุ่ม
ของอุลามาอ์ (ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา) และขบวนการเคลื่อนไหว
ฟื้นฟูศาสนาเท่านั้น แต่กระแสการฟื้นฟูอิสลามยังได้ดึงเอาสังคมมุสลิมทุก
แขนงทุกระดับ ตัง้แต่สถาบนัการศกึษา องค์กรการกุศล กลุม่เคลือ่นไหวต่อสู้
ทางการเมอืง (ทัง้กลุม่ทีเ่น้นการใช้ก�าลงั และกลุม่ใช้สนัตวิธิเีป็นแนวทางหลกั) 
กลุ่มกิจกรรมของบรรดาเยาวชนไปจนถึงกลุ่มข้าราชการและคนท�างานใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งหมายถึงมุสลิมทั่วๆ ไปด้วย

ในขณะทีอ่กีแนวทางหนึง่อธบิายว่า กระแสการฟ้ืนฟอูสิลามในปัจจบุนั
คือการตีความศาสนาอย่างกว้าง ในบทความเรื่อง “อิสลามกับแนวคิดโลกา
วสิยัตามแนวคดิกระแสการฟ้ืนฟอูสิลาม: ข้อถกเถยีงจากมฮูมัหมดั ษมิารอฮ์”  
ของศราวฒุ ิอารย์ี ผูเ้ชีย่วชาญด้านเอเชยีใต้ศึกษาชาวมสุลมิ ได้อรรถาธบิาย
แนวคิดว่าด้วยกระแสการฟื ้นฟูอิสลามของนักคิด นักปฏิรูปสมัยใหม่
ชาวปากีสถานท่ีมีทรรศนะว่า มุสลิมในโลกสมัยใหม่ส่วนมากเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาสมัยใหม่ ดังนั้น อิทธิพลของระบบการศึกษาแบบตะวันตกจึงมี
บทบาทอย่างมากต่อปัญญาชนมสุลมิและคนรุน่ใหม่ การตคีวามอสิลามแบบ
ยึดติดอาจไม่สามารถประสานความต้องการของมุสลิมรุ่นใหม่ๆได้ ซึ่งต้อง
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ด�ารงชีวิตอยู ่ระหว่างกระแสแนวคิดแบบโลกวิสัยและกระแสแนวคิด
การเคลื่อนไหวเพื่อท�าให้เป็นอิสลาม (Islamization) อีกท้ังต้องเผชิญกับ
ความรู้ใหม่ๆ และปัญหาสังคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งยังไม่มีผู้รู้ศาสนา
ชีห้นทางการแก้ไขไว้มาก่อน ตวัอย่างเช่น การท่ีมสุลมิบางคนรูสึ้กหวาดกลวั
การใช้ระบบกฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบเนื่องจากมีมาตรการการลงโทษที่
เด็ดขาด รุนแรง เป็นต้น (โดยเฉพาะการพิจารณาคดีทางอาญาที่ดูเหมือน
จะขดักับหลกัการด้านสทิธมินษุยชนสากลอยูไ่ม่น้อย) ดังนัน้ แนวการตคีวาม
ของมูฮัมหมัด ษิมารอฮ์ จึงมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญกับหลักการเรื่อง
ความเป็นธรรมของชารอิะห์ ซึง่แนวทางนีเ้สนอว่า แนวทางการฟ้ืนฟอูสิลาม
จึงมีความหมายถึงการน�าเอาหลักการส�าคัญของศาสนาอิสลามว่าด้วย          
การมุ่งเน้นสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมเป็นหลักในการวาดกรอบ และ
ควบคุมแนวคิดโลกวิสัยอื่นๆ แนวทางนี้ตีความว่า การน�าหลักการอิสลาม
มาแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมร่วมสมยัทีไ่ม่เคยปรากฏในสมยัศาสดาคือ 
แนวทางในการท�าศาสนาให้บรสิทุธิม์ากกว่าการจ�ากัดว่าจะต้องน�ากฎหมาย
อิสลามมาบังคับใช้เต็มรูปแบบเท่านั้น ในบทความอีกชิ้นหนึ่งของโครงการ
หนุม่สาวฯ โดย นพินธ์ โซ๊ะเฮง ระบวุ่าแนวคิดเช่นนีน้กัคิดบางคนเรยีกมนัว่า 
แนวคิดอสิลามสมยัใหม่ (Islamic Modernism) ซึง่มนียัยะของการผสมผสาน 
เลือกรับบางมิติของกระแสสมัยใหม่นิยมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับกระแส
จารีตดั้งเดิมแบบอิสลาม 

โดยสรปุ แนวทางทัง้ 2 ข้างต้นต่างน�าเสนอภาพของการแข่งขนั ต่อรอง
อตัลกัษณ์ของมสุลมิในโลกสมยัใหม่ ซึง่พบว่า ท้ังสองแนวทางยงัต้องแข่งขนั 
ต่อรองกันเองภายในสังคมมุสลิมโลกด้วย ไม่ต่างจากการต่อรองอัตลักษณ์
มุสลิมกับกระแสความทันสมัย ทั้งสองแนวทางเป็นการให้ความหมายแก่
หลกัการและแนวทางปฏบิตัซิึง่มรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกัน ในขณะท่ีแนวทาง
แรกมีแนวโน้มว่าจะมุ่งเน้นการกลับไปสู่มูลฐานทั้งในเชิงหลักการและ
ข้อปฏบิตั ิแนวทางทีส่อง  จะมุง่เน้นการให้ความส�าคญักับเรือ่งหลกัการกว้างๆ 
นั่นเอง 
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ส�าหรับในสังคมไทยทั้งสองแนวทางต่างเป็นภาพตัวแทนกระแสนิยม
ของปัญญาชนมุสลิมไทย (รุ่น 3) ได้ด้วย กล่าวได้ว่า กลุ่มปัญญาชนและ
มุสลิมรุ่นใหม่ของไทยจึงหมายรวมท้ังปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษา
จากระบบท่ีหลากหลายทั้งระบบสามัญแบบตะวันตกและแบบระบบศาสนา 
อกีทัง้พวกเขาเหล่านัน้ยงัมคีวามแตกต่างในด้านความมากน้อยของอทิธพิล
จากกระแสโลกาภวิัฒนแ์ละอิสลามานุวัติในระดบัทีไ่มเ่ท่ากนัทัง้หมด ดงันั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่าภาวะการแข่งขันระหว่างกระแสตะวันตกกับกระแสฟื้นฟู
อสิลามจงึปรากฏอยูใ่นตวัตนของปัญญาชนมสุลมิไทยอยูไ่ม่น้อย และท�าให้
ในบางครัง้ท้ังสองกลุม่ต่างฝ่ายต่างรูสึ้กอดึอดัต่อกันและกัน และในบางเวลา
พวกเขายังต้องแข่งขันกันโฆษณาอิสลามตามวิถีท่ีพวกเขาประนีประนอม 
(เทไปคนละทาง) อยูไ่ม่น้อย และดเูหมอืนว่าพวกเขาต้อง “ทนต่อกนั” อยูไ่ม่มาก    
ก็น้อย ตัวอย่างในสังคมมุสลิมที่ชี้ให้เห็นการแข่งขันกันของกระแสตะวันตก
และกระแสการฟื้นฟูอิสลามในตัวตนของมุสลิมไทย ได้แก่ 

งานเขยีนของซากย์ี พทิกัษ์คุมพล ศกึษาเปรยีบเทยีบความเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆกับเยาวชนในวัฒนธรรมสมัยใหม่
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยโดยใช้กรอบคดิ “มสุลมิศึกษา” มาใช้
ในการวเิคราะห์แบบแผนพฤตกิรรมของเยาวชนท้ัง 2 กลุม่ เขาพบว่า เยาวชน
ทั้ง 2 กลุ่มต่างเผชิญกับกระแสความเป็นสมัยใหม่ ผ่านการสื่อสารและ
เทคโนโลย ีระบบการศกึษาสายสามญั พร้อมกับกระแสการเรยีกร้องให้กลบั
ไปสู่แบบแผนการด�าเนินชีวิตของมุสลิมท่ีเคร่งครัดในระดับที่พอๆ กัน
ทั้งสองกลุ่มต่างใช้เทคโนโลยีในการรวมตัวเพื่อท�ากิจกรรมทางศาสนา             
กลุม่เยาวชนดะวะฮ ฺ(กลุม่เผยแพร่ศาสนา) ใช้สือ่อนิเทอร์เนต็ในการหาข้อมลู
และเผยแพร่ความรูศ้าสนา ในขณะทีก่ลุม่มสุลมิพงัค์กอ็าศัยเพลงในการส่ือสาร 
เรียกร้องเชิญชวนไปสู่หนทางของศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน ข้อสรุปใน
งานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นถึงพลวัตและการปะทะต่อรองของอัตลักษณ์ของเยาวชน
ทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้เยาวชนต้อง
ปรับเปลีย่นอตัลกัษณ์ตามบรบิททางสงัคมทีพ่วกเขาเข้าไปมส่ีวนร่วม โดยท่ี
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ไม่มีกรอบคิดใดสามารถครอบง�าอัตลักษณ์ของเยาวชนท้ังสองกลุ่มอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และที่ส�าคัญภายใต้การรุกคืบของวัฒนธรรมตะวันตก 
ในความเป็นสมยัใหม่ อตัลกัษณ์ความเป็นมสุลมิฝังรากลกึได้ด้วย นอกจากนี้ 
งานเขียนของ จีระศักดิ์ โสะสัน ซึ่งน�าเสนอบทความเรื่อง “กระบวนการสร้าง
ชมุชนมสุลมิในพหสัุงคมอสีานภายใต้โลกสมยัใหม่” ได้ท�าการศกึษาชุมชน
มุสลิมมัสยิดนุรุ ้ล อีมาน ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ร่วมและ
มปีฏสิมัพนัธ์กบัศาสนกิอืน่ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมอืงและวฒันธรรม โดยใช้
ความเชื่อมโยงทางเครือญาติ การเข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่าง รวมทั้งการใช้
ภาษากลาง และภาษาศีขรภมูใินการสือ่สาร ซึง่เขาพบว่า ภายใต้บรบิทสงัคม
ท่ีมุสลิมมีความจ�าเป็นในการอยูร่่วมกับวฒันธรรมท้องถิน่ กระแสโลกาภวิตัน์ 
และกระแสการฟ้ืนฟอูสิลาม การต่อรองและการประนปีระนอมทางอตัลกัษณ์
ถือเป็นทักษะส�าคัญในการรวมกลุ่มและสถาปนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
ศาสนิกได้มากกว่าการแยกตัวโดดเดี่ยว  

จากสภาพปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว ปัญญาชนมุสลิมไทยจึงไม่
น�าเสนอเสียงทัดทานระบอบประชาธิปไตยมากนัก เพราะแม้ว่าระบอบ
ประชาธิปไตยจะไม่ได้มีมิติท่ีสอดรับกับหลักการทางศาสนาโดยสมบูรณ์ 
แต่พวกเขาก็มองเหน็ว่าระบอบประชาธปิไตยไทยยงัเป็นเวทปีระลองทีเ่ปิด
โอกาสให้พวกเขาได้ประลองขนัแข่งกนัในการเผยแพร่อตัลกัษณ์ของมสุลมิไทย
ได้บ้าง

นอกจากนี้ ปัญญาชนมุสลิมไทยยังมีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนแนวทาง
การอธบิายว่าหลกัการของระบอบประชาธปิไตยไม่ได้ขดัแย้งกับหลกัการของ
ศาสนาอิสลาม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการอ้างอิงวาทกรรรมแบบประชาธิปไตย          
เสรนียิมในการอธบิายข้อถกเถยีงนีอ้ยูไ่ม่น้อย ตวัอย่างเช่น งานของบฆูอร ียหีมะ 
เรื่อง “ประชาธิปไตยในโลกอิสลาม” ซึ่งเสนอว่าการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยไม่ขดัแย้งกับหลกัการของอสิลาม แม้ว่าหลกัการของประชาธปิไตย          
ไม่ครอบคลมุหลกัการทางด้านการเมอืงการปกครองในทรรศนะของอสิลาม
ทั้งหมดก็ตาม ในงานเขียนชิ้นนี้มีความน่าสนใจเพราะได้น�าเสนอหลัก
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การปกครองอสิลามโดยใช้วาทกรรมของแนวคดิประชาธปิไตยเสรนียิม ทัง้นี้ 
บูฆอรี หยิบยกเอาแนวทางการตีความของนักคิดชาวมุสลิมคือ มูฮัมหมัด 
อมูรั ฟารคุ (Mohammad Omar Farooq) มาใช้ในงานเขยีนของเขาซึง่เสนอว่า
อสิลามไม่เพยีงไม่ขดัหรอืแย้งกับประชาธปิไตยเท่านัน้ แต่หลกัการส�าคัญของ
ประชาธปิไตยเป็นหนึง่ในสาระส�าคญัของการปกครองของอสิลามด้วย เพราะ
เมื่อพิจารณาจากหลักค�าสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุร-อ่าน พระวจนะ 
(อัล-ฮาดีษ) และซุนนะห์ (จริยวัตร) ของศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และบรรดา
คอลีฟะฮ์ทั้งหลาย พบว่า การปกครองของอิสลาม มีลักษณะที่ส�าคัญ
อย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยุคปัจจุบัน
ให้ความส�าคัญ ประการแรกคือ การมีกฎกติกาทางการเมืองที่ระบุไว้ใน
รฐัธรรมนญู (Constitution) การเมอืงการปกครองของอสิลามต้องเป็นการเมอืง
การปกครองทีว่างอยูบ่นรากฐานของรฐัธรรมนญู ประการทีส่องคอื การมส่ีวนร่วม
ทางการเมือง (Political Participation) ระบบการเมืองการปกครองของ
อิสลามนั้น การมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในหัวใจส�าคัญ นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึง
การด�าเนนิงานของสถาบนัการเมอืงการปกครอง การได้มาซึง่ผูน้�านโยบาย
และการด�าเนินนโยบายล้วนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน          
ผู้อยู่ใต้การปกครอง อีกทั้งชาวมุสลิมยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ตามครรลองของศาสนาเพื่อร่วมกันปรับปรุงสถาบัน
ทางการเมอืงการปกครอง กระบวนการทางการเมอืงการปกครองให้มคีวาม
ทันสมัยอยู ่เสมอ โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกัน (Mutual 
Consultation) หรือที่เรียกว่า ระบบชูรอ (Shura) และประการสุดท้ายคือ 
ความรับผิดชอบและสามารถถูกตรวจสอบได้ (Accountability) ของตัวผู้น�า
และเหล่าผู้มีอ�านาจทั้งหลายต่อประชาชน โดยเฉพาะการต้องถูกสอบสวน
จากอัลเลาะห์ (ซ.บ.)  

ในขณะเดียวกนั บทความชิน้นีส้ะท้อนว่าความล้มเหลวของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยในโลกมุสลิมที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
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มุสลิมเอง ไม่ใช่มาจากหลักการอิสลาม
นอกจากนี้ยังมีงานเขียนที่ใช้วาทกรรมว่าด้วย พหุนิยม (pluralism) 

ตามหลกัการของอสิลามในการอ้างองิว่าหลกัการอสิลามไม่ขดัแย้งกับแนวคิด
ประชาธิปไตยด้วย ดังตัวอย่างงานเขียนของ จีระศักดิ์ โสะสัน (ในงานเขียน
ที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น) โดยอ้างอิงการตีความของนักคิดชาวมุสลิมเกี่ยว
กับการบริหารจัดการเมืองมะดีนะฮ์ของศาสดา มูฮัมหมัด (ซล.) หลังจากที่
ท่านได้อพยพมาสูเ่มอืงมะดนีะฮ์แล้วท่านได้ด�าเนนิการเกีย่วกับการเชญิชวน
ให้ชนเผ่าต่างๆ ในเมอืงมะดีนะฮ์รวมเข้าด้วยกันภายใต้เงือ่นไขของสนธสัิญญา
ข้อตกลงทีเ่รยีกว่า “เศาะฮฟีะฮ์” ทีไ่ด้ท�าขึน้และถอืว่าเป็นสนธสิญัญาครัง้แรก
ในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นภายใต้มาตรฐานส�าหรับพหุนิยม 
ความขันติธรรม (tolerance) และความร่วมมือ (cooperation) ระหว่างกลุ่ม
ศาสนาและชุมชนทางชาติพันธุ์ต่างๆ 

ยิง่ไปกว่านัน้ ปัญญาชนมสุลมิ (รุน่ 3) บางส่วนยงัได้น�าเสนอหลกัการอสิลาม
ในฐานะแนวคิดท่ีจะช่วยอุดช่องโหว่ของระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมด้วย 
ดังเช่นตวัอย่างงานเขยีนเรือ่ง “ประชาธปิไตยในโลกอสิลาม” ของบฆูอร ียหีมะ 
ในเรื่องการน�าวิธีการปรึกษาหารือ (ชูรอ) มาใช้เพื่อเติมเต็มกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน รวมทัง้งานเขยีนของธวชั นุย้ผอม เรือ่ง 
“สหกรณ์อิสลาม: ค�าตอบของมุสลิมไทยต่อเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์” ซึ่ง
น�าเสนอระบบเศรษฐกิจแบบอสิลามทีม่จีดุเน้นเรือ่งความยตุธิรรมทางสงัคม 
การพยงุช่วยเหลอืคนยากจนในระบบเศรษฐกจิด้วยระบบการหมนุเวยีนเงนิ
ทุนในตลาดโดยการหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยอย่างสิ้นเชิง ร่วมกับระบบกระจาย
ทรพัยากรอย่างระบบซะกาต ในฐานะทีเ่ป็นทางเลอืกในการแก้ไขจดุบกพร่อง
ของระบบการแข่งขันในตลาดเสรีตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เป็นต้น

โดยสรปุแล้ว ปัญญาชนมสุลมิไทยมแีนวโน้มจะยงัไม่ยอมรบัอย่างสนทิ
ใจว่า ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบท่ีไปกันได้กับระบอบอสิลามอย่างสมบรูณ์ 
อย่างไรก็ดี จากความหลากหลายของอัตลักษณ์มุสลิมไทยและการแข่งขัน          
ของกระแสตะวันตกนิยมและกระแสการฟื้นฟูอิสลามในโลกมุสลิมที่ก�าลัง
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แข่งขนัช่วงชงิผูต้ามนัน้ ดูเหมอืนว่าระบอบประชาธปิไตยจะได้รบัการยอมรบั
ในระดบัหนึง่ในฐานะเวทท่ีีเอือ้ต่อการหลกีเลีย่งความกดดันจากการแข่งขนั
กันของอัตลักษณ์มุสลิมในสังคมไทยนั่นเอง 

3.2 อัตลักษณ์มุสลิมกับขันติธรรมในสังคมประชาธิปไตยไทย
จากการท�าความเข้าใจแนวคิดเรือ่งขนัตธิรรม เมือ่หนัมองย้อนกลบัมา

ทีง่านเขยีนของปัญญาชนมสุลมิรุน่ 3 ผูเ้ขยีนพบว่า ปัญญาชนมสุลมิรุน่ใหม่
มคีวามตระหนกัถงึแนวคดิเรือ่งขนัตธิรรมอนัมาพร้อมกับแนวคิดเรือ่งการต่อรอง         
อัตลักษณ์ของตนเองเข้ากับบริบททางสังคมแบบประชาธิปไตยที่ตน
อาศัยอยู่อย่างน่าสนใจ ดังสะท้อนจากงานเขียนของปัญญาชนมุสลิมใน
โครงการหนุ่มสาวฯ ซึ่งพบว่า แนวทางมุสลิมศึกษามีประโยชน์ต่อการท�า 
ความเข้าใจความหลากหลายและขนัตธิรรมต่อความแตกต่างหลากหลายได้
มากกว่างานศกึษาแบบอสิลามศึกษา ดังทีป่รากฏในงานเขยีนของ จรีศกัด์ิ โสะสัน 
ในงานเขยีนเรือ่ง “กระบวนการสร้างชมุชนมสุลมิในพหสัุงคมอสีานภายใต้โลก             
สมัยใหม่” ซึ่งน�าเสนอภาพความท้าทายของการอยู่ร่วมกันของ “คนแขก” 
“คนเจ๊ก” “คนเขมร” และ “คนลาว” ในอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ว่าชุมชนมุสลิม
กับชมุชนต่างวฒันธรรมอืน่ๆ ยงัมเีส้นแบ่งทางชมุชนอยูบ้่างซึง่เส้นแบ่งนีม้กัจะ
เกดิจากปัจจยัทางศาสนาเป็นตวัตัง้ อาทเิช่น การตัง้ค�าถามของชาวไทยอสีาน 
(นับถือศาสนาพุทธ) ต่อบางพิธีกรรมของชาวมุสลิมท่ีไม่เปิดให้ศาสนิกอื่น
เข้าร่วมปฏิบัติด้วย (พิธีฝังศพของมุสลิม เป็นต้น) ในขณะที่พิธีกรรมของ
ชาวอสีานทัว่ไปเปิดให้คนมสุลมิเข้าร่วม (ในบางกรณชีาวมสุลมิก็ไม่เข้าร่วมด้วย) 
แต่กระนัน้งานชิน้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า การรกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนชาวมสุลมิ
และชุมชนวัฒนธรรมอื่นๆ ยังเกิดขึ้นได้โดยผ่านการเคารพและการยอมรับ
ในความแตกต่างทางความเชื่อ เคารพในขอบเขตของการเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาและสงัคม (แม้ว่าจะเกิดค�าถามและความรูส้กึไม่พอใจ) การช่วยเหลอื
อปุถมัภ์ค�า้จนุต่อกัน การรูจ้กัคุน้เคยกนั ความเป็นเครอืญาต ิการประนปีระนอม
และการอดกลั้นต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ทางการเมอืงท้องถิน่ การใช้ภาษาไทยกลางและภาษาศขีรภมูใินการสือ่สาร 
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ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นเงื่อนไขเรื่องความรู้สึกขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในขณะที่ต้องยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งที่น�าเสนอไว้ในงานชิ้นนี้ จึงมี
ความส�าคัญในแง่ท่ีชี้ให้เห็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงของแนวคิดเรื่องขันติธรรม
ซึ่งแตกต่างไปจากการรับรู้ของสาธารณชนไทยทั่วไปอยู่ไม่น้อย ดังนั้น จึง
อาจกล่าวได้ว่างานชิน้นีข้องจรีศกัด์ินบัเป็นสิง่สะท้อนให้เหน็ความจ�าเป็นใน
การเสรมิสร้างสารตัถะของประชาธปิไตยในด้านการสร้างความรูส้กึมขีนัตธิรรม
ต่อกันอย่างไม่ไร้เดียงสาในสงัคมไทย ทัง้นี ้ในส่วนสรปุของบทความ เขายงัได้ชี้
ให้เหน็ว่า การมขีนัตธิรรมต่อกันถอืเป็นกระบวนการทางการเมอืงอย่างหนึง่
ซึง่ไม่เพยีงแต่ชนต่างศาสนกิเท่านัน้ท่ีต้องมขีนัตธิรรมต่อมสุลมิ ในขณะเดยีวกัน
มุสลิมก็ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติความอดทนอดกลั้นต่อผู้อื่นด้วย 

อย่างไรกดี็ พบว่า โดยมากแล้วงานเขยีนของปัญญาชนมสุลมิส่วนใหญ่
ยังมีเนื้อหาเรียกร้องให้รัฐบาล (และระบอบประชาธิปไตยไทย) มีขันติธรรม 
ท�าความเข้าใจอทิธพิลกระแสการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและสงัคมมสุลมิ
เป็นหลกั ทัง้นีเ้พือ่ให้สงัคมการเมอืงไทยเป็นเวทีทีพ่ร้อมส�าหรบัการประลอง
การแข่งขนัเชงิอตัลกัษณ์ระหว่างมสุลมิท่ีมคีวามเชือ่มโยงกับกระแสในระดับโลก 
และชุมชนศาสนิกมากขึ้น

บทสรุป 
ตลอด 8 ทศวรรษของการปกครองประชาธปิไตยไทยพบว่า ชาวมสุลมิ

ในประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหา
สาระเป็นหลักโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง การส่งเสริมความหลากหลายใน
ทางความคิดและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในสังคมประชาธิปไตยไทย เนื่องจาก
อตัลกัษณ์ความเป็นมสุลมิมลีกัษณะท่ีแตกต่างจากอตัลกัษณ์ของศาสนกิอืน่ 
อย่างส�าคัญในแง่ที่มุสลิมไม่สามารถผสมกลมกลืนกับอัตลักษณ์อื่นได้อย่าง
ง่ายดาย ในบางช่วงเวลาถกูมองว่าเป็นอปุสรรคขดัขวางการพฒันาประชาธปิไตย
ของไทย

อย่างไรก็ดี บทความชิ้นนี้เสนอว่า การเมืองอัตลักษณ์ของชาวมุสลิม
ในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มในการเป็นอุปสรรคต่อการปกครองระบอบ
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ประชาธปิไตยแต่อย่างไร เนือ่งมาจาก การแสดงบทบาทรวมท้ังมโนทัศน์ของ
ปัญญาชนมสุลมิมไิด้สะท้อนว่าพวกเขาต้องการสร้างอปุสรรคต่อการปกครอง
ประชาธปิไตย ทั้งนี้ในแต่ละช่วงอายุ (generation) จะต่อรองอัตลักษณ์ท่ี
แตกต่างกนัขึน้อยูก่ับบริบททางสังคมการเมืองของไทย รวมทั้งกระแสนิยม
ในโลก ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ กระแสเสรีนิยมสากล กระแสท้องถิ่นนิยม 
(เชื้อชาตินิยม) และรวมทั้งกระแสการฟื้นฟูอิสลามซึ่งแปรเปลี่ยน มากน้อย 
ขึน้กับช่วงเวลา อทิธพิลจากกระแสทางบรบิทสงัคมการเมอืงในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงภายในโลกมุสลิมเองที่แปรเปลี่ยน สลับสับเปลี่ยนกัน
กับแนวคิดประชาธิปไตย ท�าให้มุสลิมต้องรับมือ ต่อรอง และปรับเปลี่ยน
อัตลักษณ์ของตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ ระบอบประชาธิปไตยจึงถือว่ามี
ประโยชน์ต่อมสุลมิในแง่ท่ีเป็นเวทีทีเ่อือ้พืน้ท่ีให้แก่การแข่งขนัช่วงชงิการน�า
อตัลกัษณ์ด้านใดด้านหนึง่ของความเป็นมสุลมิ เพราะประชาธิปไตยมีหลัก
ประกันท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือ เสรีภาพ ที่เปิดพื้นท่ีให้ทุกคนสามารถร่วม
แสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี  

จากการพจิารณาข้อเขยีน 16 ชิน้ของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยในรุน่ที ่3 
ในโครงการ คนหนุม่สาวกบัมสุลมิในโลกสมยัใหม่ ผูเ้ขยีนได้ทดลองน�าเสนอ
มโนทัศน์ของปัญญาชนมุสลิมหลังยุคเดือนตุลาว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตย          
อย่างน้อยใน 2 ประการได้แก่ มโนทศัน์ ประชาธปิไตยไม่ใช่ค�าตอบ (สดุท้าย) 
แต่เป็นเครื่องมือในการต่อรองความเป็นมุสลิมในสังคมไทย และมโนทัศน์
อัตลักษณ์มุสลิมกับขันติธรรมในสังคมประชาธิปไตยไทย 

กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ ผศ.ดร.สชุาต ิเศรษฐมาลนิ ีผูอ้�านวยการสถาบนัศาสนา 

วฒันธรรมและสนัตภิาพ มหาวทิยาลยัพายพั ทีไ่ด้กรณุามอบต้นฉบบัสมบรูณ์
ทัง้ 16 ชิน้ ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัพมิพ์เป็นหนงัสอื อนึง่ ส�าหรบับทความ
ทั้ง 16 ชิ้น เป็นของ “โครงการคนหนุ่มสาวกับมุสลิมในโลกสมัยใหม่” 
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสร้างเครือข่ายการท�างานระหว่าง
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นักวิชาการมุสลิมรุ ่นใหม่ เพื่อท�าความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์
การตอบสนองต่อความเป็นสมัยใหม่ของสังคมมุสลิม และจัดท�าบทความ
ทางวิชาการบนพื้นฐานความรู้ ความสนใจ เพื่อน�าเสนอแนวทางที่จะท�าให้
สังคมไทยเข้าใจความหลากหลายของสังคมมุสลิม รับผิดชอบโดยโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้รณ ี3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ คณะท�างานวาระทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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