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ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จรัญ มะลูลีม1

มุฮัมมัด ฟาฮีม2

~1~
กล่าวนำา

 
 ประชาชนในภมูภิาคตา่งๆ ของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเ้ขา้รบันบัถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งถือกำาเนิดในคาบสมุทรอาหรับมายาวนานหลายศตวรรษ   
การติดต่อกับชาวมุสลิมมาจากหลายเส้นทางโดยผ่านการค้า การพิชิต และ 
การแต่งงาน อย่างไรก็ตาม การยอมรับอิสลามนั้นมีมายาวนานนับชั่วอายุคน  
ทุกวันนี้อิสลามเป็นศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุดของเอเชีย ผู้นับถือศาสนา
อสิลามเหล่านีจ้ะอยูใ่นเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้อนัเปน็ดินแดนท่ีมชีาวมุสลิม
อยู่ราว 300 ล้านคน  รวมท้ังประเทศท่ีมชีาวมสุลิมเปน็ประชากรส่วนใหญ่และ 
เป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุดอันดับสามของโลกอย่างอินโดนีเซีย  
ชาวมสุลิมในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตอ้าจเรยีกได้ว่าเปน็ผู้ท่ีมีการรบัรู ้
ต่อความเป็นมุสลิมเป็นอย่างมาก และเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทางการเมือง 
การพัฒนากับผู้คนส่วนอื่นๆ ของโลก
 ศาสนาอสิลามมอียู่หลายโฉมหนา้ในดินแดนเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้
ท้ังในด้านการปฏิบัติและสำานักคิด จุดมุ่งหมายของบทความนี้จะเป็นการนำา
เสนอการสำารวจโฉมหน้าของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านประวัติ- 
ศาสตรและแง่มุมร่วมสมัยทั่วไป  เป็นการศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิเป็นหลัก

 1 ศาสตราจารยประจำาสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
 2 มุฮัมมัด ฟาฮีม (Muhammad Faheem) เป็นนักวิจัยประจำาศูนยมุสลิมศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 ตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันตกถือเป็นต้นกำาเนิดของศาสนาอิส- 
ลามและชาวมุสลิมผู้นับถือศาสนานี้ ตะวันออกกลางจึงเป็นจุดศูนยกลางแห่ง 
การอา้งองิสำาหรบัชาวมสุลิมท่ัวโลกโดยผ่านเวลาและพืน้ท่ี ไมว่่าจะเปน็ในเรือ่ง 
ของประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วัฒนธรรมหรือแม้แต่เหตุผลทางการเมือง
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในดินแดนท่ีมีประชากรมากท่ีสุด
ของโลกมสุลิม (Islamic world) และบอ่ยครัง้จะเรยีกกันว่าหมูเ่กาะมสุลิม 
(Muslim archipelago) ชาวมสุลิมจำานวนไมน่อ้ยกว่า 300 ล้านคนในเอเชยี 
ตะวันออกเฉยีงใต ้นบัได้เปน็รอ้ยละ 42 ของประชากรเอเชยีตะวันออกเฉยีง- 
ใต้ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรในโลกมุสลิม ซึ่งปัจจุบัน 
คาดว่ามีอยู่ราว 1.6 พันล้านคน
 ประชากรชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาจาก
สำานักคิดซุนนีอิสลามและปฏิบัติตามคำาสอนทางกฎหมายของสำานักคิดชาฟีอี 
(Shafii School of Muslims Jurisprudence) ซึ่งเป็นหนึ่งในสำานัก- 
คิดของซุนนี สำานักคิดซุนนีนี้มีผู้ปฏิบัติตามในโลกท่ีเรียกกันว่าโลกมาเลย-
อินโดนีเซีย (Malay-Indonesian world) รวมถึงสิงคโปรและภาคใต้ 
ของไทยและภาคใต้ของฟิลิปปินส ส่วนสำานักคิดชีอะฮ (Shi’ah School 
of Thought) อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมิใช่เกิดจากเหตุการณ
หลังการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลังปี 1979 เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของวิถีทาง 
ประวัติศาสตร เช่นเดียวกับการมีอยู่ของรหัสยนัยหรือประสบการณทางจิต 
ของอิสลามที่เรียกกันว่าลัทธิซูฟี (Islamic mysticism, or Sufism) 
 สำานกัคิดชอีะฮ (Shi’ism) นัน้กล่าวกันว่ามีผู้นบัถือมาตัง้แตต่อนตน้
ซึ่งเรียกช่วงนี้ว่าช่วงการถือกำาเนิดลัทธิชีอะฮดั้งเดิม (proto-Shi’ism) ใน 
หมู่ประชาชนชาวจาม (Cham people) อันเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติมาเลย 
ซึ่งปัจจุบันเป็นชาวกัมพูชาและเวียดนาม  มาตั้งแต่ตอนต้นของศตวรรษที่ 7 
อันเป็นยุคที่อยู่ในช่วงของการวางรูปแบบของอิสลาม  
 ไม่มีส่ิงใดมีลักษณะเป็นท่ีประหลาดใจนักภายในบริบทของท่ีตั้งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเอื้อต่อภูมิทัศนทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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      เส้นทางการค้าขายทางเรือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนและมหา- 
สมทุรอนิเดยีอนักว้างใหญ่ไพศาลกับดินแดนตะวันออกกลาง (Marcinkow- 
ski, 2013)
 ในบรรดาประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย
เปน็ประเทศมสุลิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  มาเลเซยีเปน็หนึง่ในประเทศสมยัใหม่
และมพีลวัต ส่วนบรไูนเปน็หนึง่ในประเทศท่ีร่ำารวยท่ีสุดของโลก มปีระเทศท่ี
มชีาวมสุลิมเปน็ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมขีนาดใหญ่ ซ่ึงรวมท้ังประเทศไทย  ฟลิิปปนิส 
และสิงคโปร ส่วนท่ีเหลือเปน็ชมุชนมสุลิมเล็กๆ ท่ียงัรูจั้กกันนอ้ยและส่วนใหญ่ 
จะอยู่ในดนิแดนอนิโดจีน ในเวลาเดยีวกัน อสิลามเปน็ศาสนาประจำาชาตขิอง
มาเลเซยีและบรไูน และเปน็หนึง่ในศาสนาท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างเปน็ทางการ 
ของประเทศไทย  อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ย่ิงไปกว่านั้น ชาวมุสลิมเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้มาจากกลุ่มชาติพันธุต่างๆ พูดภาษาต่างกัน เช่น บาฮาซา  
อนิโดนเีซยี มาเลย ชวา มาราเนา มากินดาเนา เตาซกุ ไทย จีน และเมยีนมา 
 ในการเปรียบเทียบกับชาวมุสลิมในส่วนอื่นๆ ของโลก ชาวมุสลิม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าพวกเขาได้รับการอำานวยพรด้วยสินทรัพย
และความเข้มแข็งจากพระเจ้า ความจริงก็คือประเทศท้ังหลายท่ีอยู่รายล้อม
โลกมุสลิมได้มองชาวมุสลิมในพื้นท่ีนี้ว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของความเจริญ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย และมีความเป็นสายกลางตามหลัก 
คำาสอนของอิสลาม นอกเหนือไปจากสินทรัพยของชาวมุสลิมท่ีนี่แล้ว ยังมี
ความหลากหลายอยา่งท่ีสุด  รวมท้ังความท้าทายในความสัมพนัธของพวกเขา 
กับประชากรมุสลิมส่วนอื่นๆ อีกด้วย
 การท้าทายท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเป็นมากกว่าหลักฐาน เมื่อเรานำาเอา
เรื่องราวต่างๆ อย่างเช่นมุมมองในภาคปฏิบัติของอิสลาม ลักษณะเด่นของ 
ความเป็นชาติพันธุ แนวทางของอิสลามท่ีจะนำาเอามาใช้ในสังคมสมัยใหม่ 
และมุสลิมท่ีมีระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ท่ีมีความแตกต่างกับผู้ท่ีไม่
ไดเ้ปน็มสุลิมมากล่าวถึง รวมท้ังชาวมสุลิมท่ีเปน็ชนกลุ่มนอ้ย โดยเฉพาะอย่าง 
ย่ิงบรรดาผู้ท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศท่ีมกีารพฒันานอ้ยในดนิแดนนี ้ซึง่มักจะ 
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เป็นพวกที่ตั้งข้อสงสัยต่อปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 บทความนี้จะมุ่งความสนใจไปท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก  
เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงภูมิศาสตรการแพร่ขยายของอิสลามในภูมิภาคนี้    
รวมท้ังปจัจัยท่ีชว่ยก่อรปูสังคมมสุลิม ท้ังในประเทศท่ีมีชาวมสุลิมเปน็ส่วนใหญ่ 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน) และประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่ม
น้อย (สิงคโปร ไทย ฟิลิปปินส เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และลาว)

~2~
การขยายตัวของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อสิลามได้รบัการนำาเสนอในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในคาบสมุทรมาเลย ซึ่งครอบคลุมอินโดนีเซียปัจจุบัน มาเลเซีย บรูไน 
สิงคโปร ภาคใต้ของไทย และฟิลิปปินส ผ่านกระบวนการเปล่ียนผ่านท่ีมี 
ความต่อเนื่องและซับซ้อน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิสลามเป็นศาสนา
ท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นศาสนาท่ีมีบทบาทครอบคลุมอยู่ในบางประเทศในภูมิภาคนี้
อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียและเป็นศาสนาสำาคัญของชนกลุ่มน้อยในบาง
ประเทศ อย่างเช่นไทย เมียนมา ฟิลิปปินส และอื่นๆ 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นทางตัดผ่านทางภูมิศาสตรและ
วัฒนธรรมของเอเชียที่วัฒนธรรมจีน ฮินดู อิสลาม และอารยธรรมตะวันตก
พบกันและมปีฏสัิมพนัธกันมามากกว่ารอ้ยป ีชือ่ของภมิูภาคไดร้บัการตัง้ขึน้มา
ใหม่เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 แต่เดิมรู้จักกันในชื่ออินเดียที่กว้างออกไป 
(Further India) ซ่ึงตรงขา้มกับอนทุวีปอนิเดีย (Indian Subcontinent) 
เป็นดินแดนทีย่่อยลงมารวมเป็น 11 ประเทศ  ทั้งดินแดนทีเ่ป็นพื้นที่หลัก ซึ่ง
เรียกกันว่าคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออินโดจีน และดินแดนบาง
ดินแดนที่เป็นคาบสมุทรทั้งหมด
 อนิโดจีนหรอืผืนแผ่นดนิใหญ่ของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตจ้ะรวมพมา่
หรอืเมยีนมาท้ังหมดในปจัจุบนั และดนิแดนสยามซึง่ปจัจุบนัเปน็ประเทศไทย  
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รวมทั้งกัมพูชา เวียดนาม และลาว คาบสมุทรมาเลย (มาเลย นูซันตารา) 
เปน็โลกมาเลยท่ีหลากหลายหรอืทะเลแหง่เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตท่ี้ประกอบ
ไปด้วยมาเลเซยี สิงคโปร บรไูน อนิโดนเีซีย ตมิอรตะวันออก และฟลิิปปนิส
 การขยายตวัของอสิลามไปสู่ส่วนตา่งๆ ของชายฝ่ังอนิเดยีเปน็การเริม่
ขั้นตอนการขยายตัวไปสู่หมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตามหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรพอ่ค้าอาหรบัและนักเดนิเรอืได้มาเยือนท่าเรอืของเอเชยีตะวัน- 
ออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องก่อนท่ีจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในฐานะท่ีเป็น
ชายฝั่งของคาบสมุทรมลายา สุมาตราตะวันออก และส่วนหนึ่งทางเหนือของ 
ชวาในเวลาต่อมา 
 อาหารจากประเทศจีนถูกส่งตอ่จากเรอืของเอเชยีไปยงัเรอืของอาหรบั
หรืออินเดีย และสินค้าต่างๆ ซึ่งมาไกลจากตะวันตกอย่างโรม (Rome) ได้
ถูกบรรทุกลงเรอืของชาวจีนท่ีว่างเปล่าเพือ่บรรทุกไปยังเอเชยีตะวันออกเฉยีง- 
ใต้ ในศตวรรษที่ 7 และ 8 นักเดินเรือและเรือจากดินแดนที่อยู่ในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุมาตราและมลายามีความตื่นตัวอยู่ใน
การค้าที่มีสินค้าบรรทุกมาทางทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 สินค้าของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตโ้ดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าฟุม่เฟอืย
อย่างไมห้อมจากปา่ฝนของบอรเนยีวและสุมาตราและเครือ่งเทศตา่งๆ รวมท้ัง 
เปลือกไมท่ี้มกีล่ินหอม ซึง่ใชผ้สมกับขนมหวานหรอืน้ำาปรงุรสท่ีมาจากดนิแดน
ไกลโพ้นของคาบสมุทรอินโดนีเซียก็กลายเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีความสำาคัญ 
ท้ังในประเทศจีนทางตะวันออก อนิเดีย และดนิแดนเมดเิตอรเรเนียนในทาง 
ตะวันตก
 เส้นทางเชือ่มโยงทางการค้าเปน็การพสูิจนถึงการขยายตวัของอสิลาม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งกว่าการขยายตัวของศาสนาพุทธและฮินดู
 ด้วยทรรศนะข้างต้นว่าด้วยท่ีมาของการแผ่ขยายของอิสลามในพื้นท่ี
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้วยปัจจัยท่ีมีส่วนก่อรูปความเจริญเติบโต
และการพฒันาของอสิลามและผู้นบัถือศาสนานีจึ้งขอเริม่ตน้ดว้ยอสิลามในรฐั
อิสลามแห่งท้องทะเลดังต่อไปนี้
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 อิสลามในอินโดนีเซีย
 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีชาวมุสลิมมากท่ีสุดในโลก มุสลิม
อินโดนีเซียอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทันสมัย (Modernist) ซึ่ง
ยึดโยงอยู่กับอิสลามท่ีเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความก้าวหน้าและ
การศกึษาสมัยใหม่และกลุ่มจารีตนยิม (Traditionalist) ซึ่งเป็นกลุม่ทีป่รับ
ตัวเข้ากับผู้นำาศาสนาของท้องถิ่น 
 ปัจจุบันชาวมุสลิมในอินโดนีเซียคาดกันว่ามีอยู่ราว 224 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 88 ของประชากรท้ังหมด ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธและ 
ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาหลักของชนกลุ่มน้อย ด้วยจำานวนดังกล่าว อินโดนีเซีย
จึงเปน็ประเทศท่ีมปีระชากรมสุลิมมากท่ีสุดในโลก  โดยท่ัวไปจำานวนมหาศาล
ของประชากรมสุลิมนีท้ำาใหอ้สิลามและผู้ปฏบิตัติามศาสนาอสิลามเปน็ตวัแสดง
หลักในหมู่ชาวอินโดนีเซียมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุของผู้นับถือพระเจ้า
องคเดียวหรือการรวมตัวกันทางศาสนา
 อิสลามมาถึงอินโดนีเซียในศตวรรษที่ 12 ผ่านพ่อค้าและการพาณิชย
จากคุชราต (Gujarat) ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย  ซึ่งพวกเขา 
ไดเ้ขา้รบัศาสนาอสิลามมาตัง้แตต่น้ ดังนัน้การเขา้มาของอสิลามในอนิโดนเีซยี
จึงเป็นไปด้วยความสงบผ่านการค้าของผู้คนหลายรุ่น มิได้เข้ามาโดยผ่านการ
พชิติ การยดึครองอย่างท่ีเกิดขึน้ในตะวันออกกลางหรอืแอฟรกิาเหนือ การเขา้
มาโดยแนวทางสันติในหลายศตวรรษเริ่มจากพื้นที่ที่เป็นตลาดรอบๆ ดินแดน
ทีเ่ป็นชายฝัง่และค่อยๆ เคลือ่นเข้ามาในดินแดนทีเ่ป็นพื้นที ่การพัฒนาหลกัๆ  
เกิดขึ้นในตอนปลายของราชวงศฮินดูแห่งราชวงศมัชปาหิตในชวาตะวันออก  
เมื่อกษัตริยได้เปล่ียนศาสนาและเมื่ออิทธิพลของศาสนาอิสลามเจริญเติบโต
จากศตวรรษที่ 15 เป็นต้นไป
 ในการค่อยๆ เปลี่ยนผ่านและการเผยแผ่ของอิสลามไปสู่สังคมของ 
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธท่ีมีอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีสูงอยู่แล้วนั้น 
อสิลามจำาเปน็ตอ้งมคีวามยืดหยุ่นและปรบัตวัเขา้หาอารยธรรมและวัฒนธรรม 
ดังกล่าวไปด้วย ส่ิงนี้เป็นผลให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับ 
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ดนิแดนท่ีเตม็ไปดว้ยการนบัถือผีสางนางไม ้(อนัเปน็ศาสนาธรรมชาตท่ีิเกิดใน
พื้นที่) ดังนั้นอิสลามในอินโดนีเซียในเวลาหนึ่งจึงรวมพื้นฐานเบื้องต้นหลาย
ประการที่มาจากการผสมผสานเข้าด้วยกัน 
 ตลอดระยะเวลาแหง่ประวัตศิาสตรของอนิโดนเีซยีไดมี้ความพยายาม
ที่จะทำาให้อิสลาม “บริสุทธิ์” ในช่วงเวลาสมัยใหม่ ความพยายามดังกล่าวมี
ขึ้นโดยองคการมุฮัมมะดียะฮ (Muhammadiyah) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1912 
เพือ่ใหค้วามรูแ้ละทำาใหช้าวมสุลิมมคีวามทันสมยั และเอาชนะความเชือ่แบบ 
ผีสางนางไม้ รวมท้ังจุดประสงคท่ีจะเผชิญหน้าและเอาชนะอาณานิคมดัตช  
(Jusuf Wanandi, 2002)
 คนมสุลิมอนิโดนเีซยีส่วนใหญ่เปน็ซนุนี  แมว่้าจะมีคนกลุ่มนอ้ยท่ีเปน็
ชีอะฮมุสลิมและมีขบวนการของซูฟี (รหัสยนัย) มุสลิมอยู่ในอินโดนีเซียด้วย
เช่นกัน คนซุนนีและชีอะฮมุสลิมจำานวนมากไม่พิจารณาว่าซูฟีเป็นชาวมุสลิม
ท่ีแท้จริง เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีความสัมพันธใกล้ชิดกับพระเจ้า 
ซึ่งถือเป็นการตั้งภาคีและค้านกับความเชื่อของอิสลาม (PFI, 2014)
 อะหมะดียะฮเป็นสำานักคิดมุสลิมอีกสำานักคิดหนึ่งในอินโดนีเซีย ซึ่ง
ผู้นำามุสลิมที่เป็นผู้นำาทางศาสนาไม่ให้การยอมรับ โดยสำานักคิดอะหมะดียะฮ
ถูกมองว่าเป็นเจ้าลัทธิ (cult) มากกว่าการปฏิบัติตามศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีผู้ยึดถือสำานักคิดอะหมะดียะฮอยู่ถึง 242 กลุ่มใน
อินโดนีเซีย
 คนมสุลิมในอนิโดนเีซียส่วนใหญ่ไมว่่าจะเปน็ซนุนหีรอืชอีะฮจะปฏบิตัิ
ในสิ่งที่เรียกกันว่า “อิสลามพื้นบ้าน” (Folk Islam) โดยอิสลามพื้นบ้านจะ
เป็นการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อพื้นบ้านด้ังเดิมกับพิธีกรรมตามจารีต
ของชาวมสุลิม  ตวัอย่างเชน่ก่อนจะสรา้งบา้นจะตอ้งมกีารเชอืดไก่เพือ่ปกปอ้ง
บ้านที่สร้าง  ดังนั้นหัวไก่ ขาไก่ ปีกไก่จะถูกฝังอยู่ใต้หินที่เป็นศิลาฤกษ  หัว 
ไก่ซ่ึงมีข้าวกับเครื่องเทศล้อมรอบอยู่จะต้องหันไปทางตะวันออก เลือดไก่
จะนองไปที่หินศิลาฤกษและมีเหรียญเงินวางอยู่ที่มุมหินศิลาฤกษ เมื่อทำาพิธี 
นี้เสร็จแล้วบ้านก็จะสร้างขึ้นได้ การกระทำาดังกล่าวมิได้เป็นการปฏิบัติตาม 
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กุรอานและสุนนะฮ (จารตี) ของท่านศาสดา ซึง่ไดม้อบอสิลามท่ีถูกตอ้งเอาไว้
ให้แล้ว
 เพ่ือตอบโต้การกระทำาดังกล่าวในปี 1926 องคการนะฮดะละตุลอุลามาอ 
(Nadhalatul Ulama: NU) จึงถูกก่อตัง้ขึน้เพือ่ขานรบัการท้าทาย “ความ
บริสุทธิ์” จนเป็นเหตุให้นักวิชาการศาสนาท้องถิ่นต้องยุติบทบาทลงด้วย
 องคการมุฮัมมะดียะฮได้ย้ำาถึงความสำาคัญของการศึกษามาตั้งแต่ต้น  
สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางศาสนาเท่านั้น  แต่ยังรวมการศึกษาสมัยใหม่
เพือ่ใหช้าวมสุลิมเขา้สู่โลกสมยัใหม ่ได้รบัการพฒันาและกลายมาเปน็ประเทศ
ทีเ่จริญรุ่งเรอืง ดงันัน้โรงเรยีนต่างๆ ขององคการมุฮมัมะดยีะฮจงึใช้หลกัสตูร
เดียวกับโรงเรียนท่ัวไปแต่รวมการศึกษาศาสนาเข้าไปด้วย ปัจจุบันมีสถาน
ศึกษาดังกล่าวมากกว่า 14,000 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วอินโดนีเซีย
อีก 60 มหาวิทยาลัย
 ในเวลาเดียวกัน NU ได้ผลิตนักคิดอิสลามรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วยเช่น
กัน ท้ังนี้สานุศิษยของ NU จำานวนมากได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศ 
ในเบื้องต้นพวกเขาถูกส่งไปศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาด้านศาสนาท่ีได้รับการ 
ยอมรับในดินแดนตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันตก รวมท้ังมหาวิทยาลัย 
อัลอัซฮัร (Al-Azhar) ในอียิปต แต่ต่อมาพวกเขาเหล่านี้จะถูกส่งไปศึกษา 
ต่อที่มหาวิทยาลัยศูนยกลางการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศตะวันตก อย่าง
เชน่ มหาวิทยาลัยแมค็กิล (McGill) ในแคนาดา มหาวิทยาลัยชคิาโก (Chi-
cago) ในสหรฐัอเมรกิา  มหาวิทยาลัยซอรบอนน (Sorbonne) ในฝรัง่เศส 
มหาวิทยาลัยเลเด็น (Leiden) ในเนเธอรแลนด รวมถึงมหาวิทยาลัยเมล- 
เบิรน (Melbourne) และแคนเบอรรา (Canberra) ในออสเตรเลีย 
ส่วนนกัวิชาการจากองคการมฮัุมมะดยีะฮก็เดนิตามเส้นทางการศึกษานีเ้ชน่กัน  
 ในตอนกลางของทศวรรษ 1980 อับดุรเราะหมาน วาฮิด (Abdur-
rahman Wahid) อดีตประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ซึ่งในเวลานั้นเป็น
ประธานของ NU ได้เปิดระบบการศึกษาที่เรียกว่า เปซันเทรนส (Pesant-
rens) หรือโรงเรียนกินนอน ซึ่งวางอยู่บนหลักการของเพลโต (Plato) ขึ้น
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มาใหม่ จุดมุ่งหมายของเปซันเทรนสก็คือ ต้องการให้โรงเรียนเหล่านี้มีความ
ทัดเทียมกับโรงเรยีนท่ัวไป  มนีกัวิชาการท่ีมคีวามรูค้วามสามารถในด้านศาสนา
อิสลามอยู่ใน NU อันเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทางศาสนา แต่ก็
เปน็แนวหนา้อยู่ในการปรองดองอสิลามและความทันสมัยใหเ้ปน็เนือ้เดยีวกัน  
รวมทั้งอิสลามกับความเป็นชาตินิยม
 อนิโดนเีซยีในฐานะท่ีมชีาวมสุลิมเปน็ประชากรส่วนใหญ่เปน็ประเทศ
ท่ีมีความหลากหลายอันเป็นลักษณะของอินโดนีเซียและประชาชนของ
อินโดนีเซีย เริ่มต้นด้วยชาวชวา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42 ของชาวอินโดนีเซีย 
และมีมากกว่ากลุ่มอื่น และการเมืองของอินโดนีเซียก็ครอบคลุมไปด้วยชาว 
ชวา นอกจากนี้ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียยังเป็นชุมชนท่ีแบ่งไปตามเชื้อชาติ 
ภูมิภาคการเมือง และการภักดีทางศาสนา การเมืองอินโดนีเซียส่วนใหญ่อยู่ 
ในพืน้ท่ีของกรงุจาการตา แตช่าวมสุลิมจากส่วนตา่งๆ ของหมูเ่กาะจะมุง่ปฏบิตั ิ
ตามผู้นำาศาสนาท้องถิ่นและการเมืองภูมิภาค
 ชาวอินโดนีเซียรับเอาอิสลามท่ีมีการปฏิบัติต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งออก
เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ศานตรี (Santri) คือกลุ่มของผู้บริสุทธิ์ (Purist) 
2) อบังงัน (Abangan) หรือกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีความเคร่งครัดมากนัก และ 
3) ปรียายี (Priyayi) หรือผู้นำาศาสนาที่เป็นข้าราชการและชนชั้นสูง 
 นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีนักการศาสนาท่ีอยู่ในรูปของนักประสบ- 
การณทางจิต นักสมัยนิยม (มุฮัมมะดียะฮ) และนักจารีตนิยม ซึ่งเรียกกันว่า 
มัจญลิส อินโดนีเซีย (นะฮดะละตุลอุลามาอ) ปัจจุบันมีกลุ่มก้อนของผู้คน 
ท่ีเรยีกว่ากลุ่มเสรนียิมอสิลาม (Islamic Liberalion) เกิดขึน้ และมีการตคีวาม 
กฎหมายอิสลาม (Shari’ah) ไปตามแนวทางของชีวิตสมัยใหม่

 อิสลามในมาเลเซีย
 มาเลเซียเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมศาสนาและภาษาอันหลากหลาย  
อิสลามเป็นศาสนาของสหพันธ แต่ศาสนาอื่นๆ ก็ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติอยู่
ท่ามกลางความศานติและการปรองดอง ราวร้อยละ 60-65 ของประชากร
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ชาวมาเลเซียเป็นชาวมุสลิม  มีผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวมุสลิมมีอยู่ราวร้อยละ 35-40 
ซึ่งรวมตัวกันอยู่ในบริเวณคาบสมุทรของรัฐปีนัง เปรัก เซลังงอร และกรุง 
กัวลาลัมเปอร รวมถึงรัฐทางตะวันออกของซาบาหและซาราวัก ส่วนศาสนา 
สำาคัญที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลาม ได้แก่ ศาสนาพุทธ ฮินดู คริสต และซิกข  
 การให้การยอมรับอิสลามในส่วนนี้ของโลกเป็นความคิดมาตั้งแต่
ปี 674 อันเป็นเวลา 42 ปีหลังการจากไปของศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติ
จงมีแด่ท่าน) เมื่อผู้ปกครองราชวงศอุมัยยะฮ (Umayyah) คือมุอาวิยะฮ 
(Muawiyah) อยู่ในอำานาจท่ีกรุงดามัสกัส สองร้อยปีต่อมาคือในปี 878 
อสิลามไดร้บัการนบัถือโดยประชากรท่ีอยู่ตามฝ่ังของคาบสมุทรมาเลย รวมท้ัง 
ท่าเรือเกลัง ซึ่งเป็นศูนยกลางการค้าที่มีชื่อเสียง ก่อนที่อิสลามจะมาถึง ชาว 
พื้นเมืองมาเลยนับถือศาสนาดั้งเดิม ซึ่งมีรูปแบบการนับถือหลายอย่าง รวม- 
ทั้งประชาชนบางกลุ่มที่ยึดถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ
 ในระดับการเมือง ผู้นำาที่เป็นเจ้าผู้ครองนครและหัวหน้ารัฐในชุมชน
ส่วนใหญ่ของโลกมาเลยจะเขา้รบันบัถือศาสนาอสิลาม  ผู้คนจะมีความซาบซ้ึง
และไดร้บัความดงึดูดใจจากขอ้ความในอลักุรอานและหะดษี (คำาสอนของท่าน 
ศาสดา) ซึ่งเน้นย้ำาในความเท่าเทียมกันของมนุษยชาติ ผู้คนท่ีถูกจัดอยู่ใน
ชนชั้นล่างหรืออยู่ในวรรณะต่ำามาเป็นเวลานานได้แลเห็นความเท่าเทียมของ
สังคมอสิลาม  ท่ีไมไ่ดยึ้ดตดิอยู่กับวรรณะและรปูแบบการมชีวิีตแบบชนชัน้อกี
ตอ่ไป  ในอสิลามจะไมม่กีารเลือกปฏบิตัหิรอืการแบง่แยกบนพืน้ฐานของสีผิว 
เผ่าพนัธุ  ท่ีอยู่หรอืถ่ินกำาเนิด ท่ีอาจนำาไปสู่ปญัหาตา่งๆ ท่ีจะตามมาในภายหลัง
 สำาหรบัพวกเขาศาสนาใหมน่ีท้ำาใหค้นตวัเล็กๆ รูสึ้กถึงคุณค่าของความ
เป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยในฐานะที่เป็นสมาชิกของ 
ชุมชนอิสลาม ท่ีทำาให้ชีวิตของพวกเขาเปล่ียนไปจากสภาพเดิมท่ีดำารงอยู่มา
อย่างช้านาน

 อิสลามในบรูไน
 รัฐสุลต่าน (สุลฏอนหรือ Sultanate) บรูไนดารุสสลามตั้งอยู่บน 
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เกาะบอรเนียว เป็นประเทศเล็กๆ แต่มีประชากรหลากหลาย ประชากรส่วน 
ใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในหลายระดับของสังคม 
ในความเป็นจริงองคสุลต่านได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อให้อยู่ในครรลองแห่ง 
คำาสอนของอิสลาม และรัฐก็ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมศาสนาเป็นอย่าง
มาก ขณะที่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มาจากหลายศรัทธา มีสถาบันและองคกร
ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชาวจีน
 บรไูนมปีระวัตคิวามใกล้ชดิกับอสิลามมาโดยตลอด และอสิลามมาถึง
ชายฝั่งของบรูไนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร
ของจีน บรูไนเคยถูกเรียกว่าโปลี (Poli) หรือโปโล นอกจากนี้ได้มีการ
ค้นพบเหรียญสมัยเก่าของจีนในดินแดนของบรูไนท่ีเรียกกันว่าโกตาบารู  
ครอบครัวสุลต่านได้ส่งสินค้าแห่งสัมพันธไมตรี อย่างเช่นงาช้างและเครื่อง- 
เทศไปให้ราชวงศซ่ง (Sung dynasty) และหลังจากนั้นเป็นต้นไปบรูไน
ก็มีชุมชนนานาชาติเกิดขึ้นในช่วงต้นๆ ท่ีมีการบันทึกทางประวัติศาสตร 
หลักฐานอื่นๆ ในทางประวัติศาสตรอย่างเช่น กวีคลาสสิค (Syair Awang
Semaun) ไดบั้นทึกถึงชยัชนะในกีฬาไก่ชน (Cock fighting) ของสุลตา่น
บรูไน อาวัง อาลัก บีตาร (Awang Alag Betaar) ที่มีชัยเหนือระเด็น 
อังสุกะ (Raden Angsuka) กษัตริยมัชปาหิต ซึ่งในเวลานั้นเป็นอาณาจักร
ที่มีอำานาจอยู่ในพื้นที่ (Hussin Mutalib, 2008)
 มรีายงานว่าอาวัง อาลัก บตีารไดเ้ขา้รบัศาสนาอสิลามโดยการเชญิชวน
ของสุลต่านแห่งยะโฮร (สิงคโปรเดิม) หลังจากสุลต่านไปเยือนที่นั่น ต่อมา 
สุลต่านก็เข้าพิธีสยุมพรกับเจ้าหญิงแห่งยะโฮรในช่วงทศวรรษ 1360 หลังจาก
ได้รับพระนามใหม่ว่ามุฮัมมัด ชาฮ (Muhammad Shah) สุลต่านก็ได้พบ 
กับพ่อค้าอาหรับจากมักกะฮ (Makka) คือชารีฟ อะลี (Sharif Ali) ซึ่ง
ใหค้วามรูเ้รือ่งอสิลามแก่สุลตา่นบรไูน ในท้ายท่ีสุดชารฟี อะลีได้กลายมาเปน็
สุลต่านองคที่ 3 ของบรูไน และใช้อำานาจหน้าที่ที่มีอยู่สร้างความเข้มแข็งใน
การปรบัตวัเขา้กับอสิลาม (Islamization) ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุโดยสุลตา่น 
มุฮัมมัด ชาฮ
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 นกัวิชาการจำานวนมากเชือ่ว่า ในสมยัของสุลตา่นโบลกียะฮ (Sultan 
Bolkiah) ซึ่งเป็นสุลต่านองคที่ 5 แห่งศตวรรษที่ 16 อิสลามในบรูไนได้ขึ้น 
สู่จุดสูงสุดแห่งความรุ่งโรจนและทำาให้มะละกาเป็นศูนยกลางของอิสลามใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ภายใต้การเป็นผู้นำาของสุลต่านโบลกียะฮ บรูไนได้ขยายเขตแดนไป
ไกลถึงฟลิิปปนิส ซาบาห และซาราวัก การแตง่งานของสุลตา่นกับเจ้าหญิงใน 
ดินแดนต่างๆ ที่ได้เข้าพิชิต อย่างเช่นซูลู (Sulu) และมะนิลา ช่วยทำาให้
อิสลามขยายตัวเข้าไปในดินแดนส่วนนี้ของโลก หลังการมาถึงของสเปนใน
ฟิลิปปินสจะพบว่ามีการขยายตัวของคริสตศาสนา จนนำาไปสู่สงครามระหว่าง
บรูไนกับสเปน (Brunei-Spanish War) ในที่สุด
 อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษท่ี 17 บรไูนประสบกับความเส่ือมโทรมเม่ือ
มีความเป็นศัตรูเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวของสุลต่าน ตลอดเวลาที่
ผ่านมาบรูไนถูกครอบครองโดยอังกฤษ แม้แต่กิจการต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับ
กฎหมายของอังกฤษ
 ในปัจจุบันคาดหมายกันว่ารัฐสุลต่านบรูไนดารุสสลามมีประชากรราว
ครึ่งล้านคน ทั้งนี้ 2 ใน 3 ของประชากรเป็นชาติพันธุมาเลย ชาวมุสลิมบรูไน
ถือสำานักคิดซุนนี ซึ่งเป็นการถือตามหนึ่งในสำานักคิดย่อยของซุนนีคือสำานัก
คิดชาฟีอี (Shafii) คนชาติพันธุมาเลยอื่นๆ ในบรูไน อย่างเช่นพวกมูรัตส 
(Murats) และดูซุน (Dusuns) นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ถือผี แม้ว่าส่วนหนึ่ง 
ของพวกเขาจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสตก็ตาม ส่วน
ชาตพินัธุชาวจีนในบรไูนคิดเปน็รอ้ยละ 5 ของประชากร ซึง่ส่วนใหญ่จะนบัถือ
ศาสนาพุทธ เต๋า ขงจื่อ หรือไม่ก็ศาสนาคริสต ทั้งนี้จำานวนหนึ่งได้เปลี่ยนมา 
เป็นอิสลาม
 จากสถิติในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 67 ของประชากรบรูไนดารุสสลาม
เปน็ชาวมสุลิม รอ้ยละ 13 เปน็ชาวพทุธ รอ้ยละ 10 เปน็ชาวครสิต และท่ีเหลือ
อีกร้อยละ 10 เป็นความเชื่ออื่นๆ ซึ่งจะรวมถึงฮินดู ซิกข บาไฮ (Bahais) 
หรือไม่ก็ไม่ประกาศตัวว่านับถือศาสนาอะไร แม้อิสลามจะเป็นศาสนาประจำา 
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ชาตแิละกฎหมายอสิลามเปน็กฎหมายของแผ่นดนิ แตช่นกลุ่มนอ้ยทางศาสนา
สามารถปฏิบัติตามคำาสอนและค่านิยมในศาสนาของตนได้อย่างเสรี โดย 
รฐัธรรมนญูของบรไูน (1959) ประกาศว่า ศาสนาของบรไูนเปน็ศาสนาอสิลาม 
โดยศาสนาอื่นๆ สามารถปฏิบัติได้ด้วยความศานติและปรองดองในทุกส่วน 
ของประเทศ
 ค่านิยมอิสลาม ประเพณี และจริยธรรมได้ถูกรวมเข้ามา และได้
ปรากฏให้เห็นอยู่ในวัฒนธรรม-สังคมและการเมืองของบรูไน ตัวอย่างเช่น
ความคิดในเรื่อง Malayu Islam Beraja (MIB) หรือกษัตริยในรูปแบบ
มุสลิมมาเลย ถือเป็นเสาหลักทางสังคม ศาสนา และการเมืองของบรูไน ซึ่ง 
ให้ความสำาคัญกับเผ่าพันธุวัฒนธรรมและศาสนาอิสลาม (Ahmad F. 
Yousif, 2000) หรือในกรณีศาลชะรีอะฮ (Shari’ah Courts) หรือศาล 
ศาสนาอิสลามมีบทบาทอยู่ในประเทศ แบบอย่างจารีตของอิสลามจะทำางาน 
ควบคู่ไปกับระบอบการปกครองของสุลต่าน ซึ่งให้ความสำาคัญกับการนำาเอา
หลักการ “กษัตริยตามรูปแบบของมาเลย” มาเป็นอุดมการณของรัฐและเป็น 
พื้นฐานแห่งการบูรณาการของคนในประเทศ

 อิสลามในสิงคโปร์
 สถิติจำานวนประชากรในปี 2010 ของสิงคโปรพบว่ามีประชากรร้อย
ละ 15 ซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นชาวมุสลิม คนเชื้อสายมาเลยส่วนใหญ่ใน 
สิงคโปรนัน้เปน็มสุลิมซนุน ีในขณะท่ีรอ้ยละ 17 ของชาวสิงคโปรมสุลิมเปน็ผู้
ที่มีเชื้อสายมาจากเอเชียใต้ ส่วนชาวมุสลิมอื่นๆ ก็ไม่ได้จำากัดว่าจะมาจากจีน 
อาหรับและชุมชนจากยุโรปและเอเชีย (Eurasian communities) ชาว
มสุลิมส่วนใหญ่ในสิงคโปรเปน็ชาวมสุลิมท่ีปฏบิตัติามสำานกัคิดชาฟอี ี(Shafi’i 
School of Thought) แต่ก็มีผู้ปฏิบัติตามสำานักคิดฮานาฟี (Hanafi 
School of Thought) ชีอะฮ และอะหมะดี (Ahmadi) เช่นกัน ลักษณะ
อื่นๆ ของประชากรมุสลิมในสิงคโปรท่ีน่าสนใจก็คืออัตราส่วนของหญิงและ 
ชายจะคล้ายคลึงกับอัตราส่วนของชาวจีน 
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 ชาวสิงคโปรมสุลิมจะประกอบไปดว้ยกลุ่มผู้ใชภ้าษาท่ีเปน็กลุ่มย่อยลง
ไป อย่างเช่น โบยานีส (Boyanese) บูกิส (Bugis) ชวา มาเลย อินเดีย 
และอาหรับ รวมทั้งชาวจีนที่เปลี่ยนศาสนา แต่มีระดับความเป็นเอกภาพสูง 
กลุ่มชนเหล่านี้จะถือว่าพวกเขามาจากชุมชนมุสลิม
 อิสลามถูกนำาเสนอในสิงคโปรเมื่ออิสลามเข้ามาถึงอินดีสตะวันออก 
(East Indies) อิสลามแผ่ขยายผ่านการค้าหลังจากได้ขยายตัวเข้ามาใน
มะละกา ในอดีตชาวมุสลิมในสิงคโปรมีโอกาสอันยิ่งใหญ่ต่อความสำาเร็จด้าน
การค้าและบางคนก็ไดร้บัโอกาสอนัดงีามของชวิีต ส่ิงนีป้รากฏใหเ้หน็จากความ
จริงท่ีว่ามีถนนสำาคัญในสิงคโปรท่ีมักจะมีชื่อของชาวอาหรับอิสลามท่ีโดดเด่น
ให้เห็นอยู่เสมอ โดยหนึ่งในถนนพาณิชยท่ีสำาคัญในสิงคโปรมีชื่อว่า “ถนน
อาหรบั” ชาวสิงคโปรเชือ้สายมาเลยจะใหค้วามสำาคัญกับชาวมสุลิมอาหรบัเปน็
อย่างมาก ความเคารพนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเมื่อพวกเขาถือว่าชาวอาหรับ
เป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงของสังคม พวกเขาจึงมักให้การเคารพเป็นอย่างมาก
 การให้เกียรติแก่ชาวอาหรับเป็นอย่างสูงอีกประการหนึ่งคือ การ
ต้อนรับชาวอาหรับมุสลิมด้วยการยินยอมให้มาเป็นสามีของบุตรสาว ชาว
อาหรับมุสลิมจะแต่งงานกับครอบครัวชั้นสูงและมีเกียรติของสิงคโปร
 ประวัติศาสตรของสิงคโปรได้รับการพิจารณาว่าเป็นประวัติของ
คาบสมุทรมาเลย อย่างไรก็ตามหลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสองสิงคโปรได้
กลายมาเป็นรัฐใต้อารักขาของอังกฤษและแยกตัวออกมาจากชุมชนมาเลย 
อื่นๆ เมื่อสหพันธรัฐมาเลเซียได้รับการสถาปนาขึ้นในปี 1963 สิงคโปรก็เป็น
หนึ่งในสหพันธรัฐและได้ออกมาจากสหพันธรัฐหลังจากสองปีท่ีเป็นสมาชิก 
(Cheruhaya Luebaeluwong, 2014)
 มีชาวจีนท่ีได้หันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างต่อเน่ือง แต่ 
จำานวนของพวกเขาก็ยังน้อย พวกเขาเกิดมาเพื่อปฏิบัติตามศาสนาของ
บรรพบุรุษของพวกเขา ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วพวกเขามาถึงชายฝ่ังสิงคโปรใน
ตอนต้นของศตวรรษ
 ในด้านการตั้งถ่ินฐานทางภูมิศาสตรนั้นชาวมาเลยได้ขยายตัวอยู่ท่ี
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สิงคโปร ผลท่ีตามมาพบว่าอสิลามมอีทิธพิลอย่างเขม้แขง็อยู่ในชวิีตทางสังคม
ของชาวมาเลย ดว้ยเหตนุีอ้สิลามจึงกลายเปน็ปจัจัยสำาคัญในการแสดงออกถึง
อัตลักษณของการเป็นชาวมาเลย
 ในสิงคโปร ชาวมสุลิมเปน็ผู้นยิมแนวคิดเสร ีอยู่รว่มกับหลายเชือ้ชาติ
ไดเ้ปน็อย่างด ี อาจกล่าวไดว่้าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปน็เสาหลักใน
การสร้างชาติของสิงคโปรได้เช่นกัน

 อิสลามในฟิลิปปินส์
 ตามรายงานว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนาของกระทรวงการ 
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2010 พบว่าประชากรของฟิลิปปินสร้อยละ 
5 ถึงร้อยละ 9 เป็นชาวมุสลิม โดยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซุนนี 
ส่วนคนส่วนน้อยของประเทศเป็นชาวมุสลิมชีอะฮ ในขณะท่ีคนส่วน 
ใหญ่ของประเทศเปน็โรมนัคาทอลิก ส่วนคนท่ีเปน็กลุ่มชาตพินัธุเล็กๆ จะเปน็
โปรเตสแตนต พุทธ และพวกถือไสยศาสตร
 มุสลิมในฟิลิปปินสประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ-ศาสนาถึง 13 กลุ่ม
ได้แก่ อีสานุน มากินดาเนา มาราเนา เตาซุก ซามา ยากับ ญะมา มาปูน 
กาอากัน กาลิบูกัน แซนกิล มาลบ็อก พาลาวานีและแบดเจา นอกจากนี้ยัง 
มีชาวมุสลิมท่ีอยู่ร่วมกับชาวพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ในมินดาเนา เช่น เทดูเรย มานาโม 
บลาอัน สุบาเนน ตโบลี และอื่นๆ ปัจจุบันมีซาวลูซอน วิซายาส และ 
ชุมชนผู้อพยพอื่นๆ ในมินดาเนาหันมาเคารพนับถือศาสนาอิสลาม
 จากการก่อตัวของชุมชนมุสลิมในมินดาเนาและซูลู จนถึงตอนกลาง 
ของศตวรรษที่ 21 ความสัมพันธของชาวมุสลิมในฟิลิปปินสกับโลกมุสลิมจะ
ผ่านมาทางชาวมสุลิมในตะวันออกเฉยีงใต ้ส่ิงนีม้ผีลมาจากการมบีทบาทสำาคัญ
ของครอบครัวผู้ปกครองชาวมุสลิมในภูมิภาค  ซึ่งทำาให้อิสลามเกิดการขยาย
ตัวในฟิลิปปินส
 ในความเปน็จรงิภมูลิำาเนาของชาวบงัสะโมโร (Bangsamoro) และ
ชาวบังสะโมโรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวมลายู  พวกเขามีศาสนาร่วมกนัและมี
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ปฏบิตักิารทางวัฒนธรรมรว่มกันกับชาวมสุลิมในภมูภิาค  ท่ีอธบิายไดถึ้งความ
สัมพันธที่พวกเขามีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น
 ในทางยทุธศาสตรท่ีตัง้ทางภมูศิาสตรของมนิดาเนาและซลูู จะอยูต่าม
เส้นทางการค้าทำาใหม้โีอกาสมากขึน้ในการตดิตอ่กับชาวมุสลิมท่ีอยูใ่นภมูภิาค
แม้โจโล (Jolo) จะถูกนับเนื่องว่าเป็นศูนยกลางทางการค้าที่คึกคักก่อนการ
เขา้มาของอาณานคิมสเปน ซ่ึงเปน็ผู้ก่อตัง้เมอืงมะนิลาก็ตาม กระนัน้การตดิตอ่
กับชาวอาหรับเปอรเซียและชาวอินเดียมุสลิมยังคงจำากัดอยู่ท่ีการค้าและการ
เผยแผ่ศาสนาของผู้เดนิทางมาเยือนเปน็ดา้นหลัก  แมว่้าบางคนของผู้เผยแผ่
ศาสนาจะอยู่ต่อไปหลังจากแต่งงานกับสตรีชาวพื้นเมืองก็ตาม (Abhoud 
Syed M. Lingga, 2004)
 การเข้ามาของอิสลามในฟิลิปปินสถือเป็นกระบวนการเปล่ียนผ่าน
โดยทันทีของศาสนาอิสลามของโลกมาเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตอน
ปลายของศตวรรษท่ี 13 ได้มีการตั้งบ้านเรือนหรืออาณานิคมของชาวมุสลิม 
ต่างชาติในซูลูไปเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งชาวซูลูอาจจะประกอบไปด้วยครอบครัว 
ของพ่อค้าชาวมุสลิมและชนกลุ่มน้อย ซ่ึงแต่งงานกับสตรีท้องถ่ินและผู้
เปลี่ยนศาสนาบางคน (Majul 1999, 68) ในความเป็นจริง อิสลามมาถึง 
มินดาเนาและซูลูในช่วงเวลาใดนั้นยากท่ีจะลงความเห็นลงไปได้ในเวลานี้  
แตก่ารขยายตวัของอสิลามเกิดขึน้หลังจากสมาชกิของครอบครวัผู้ปกครองใน
สุมาตราและโยโฮร (Johore) ได้มาถึงแล้ว และได้สร้างสถาบันทางการ- 
เมือง ซึ่งให้ความสะดวกแก่การเปลี่ยนศาสนาของประชากรจำานวนมากขึ้นมา 
สุลต่านแห่งซูลูองคแรกซึ่งมีฉายาว่าปะดุกา มหาซรี เมาลานา อัล-สุลต่าน 
ชารีฟุลฮาชิม (Paduka Mahasari Maulana al-Sultan Sharif ul-
Hashim) ซึ่งการปกครองของพระองคคาดการณกันว่าอยู่ระหว่างปี 1450-
1480 นั้นมีรายงานอยู่ในเมืองซูลูว่าพระองคมาจากสุมาตรา
 พระองคทรงอภิเษกสมรสกับธิดาของราชา บากินดา (Rajah Ba-
guinda) ซึ่งเดินทางมาจากเมืองมินังกาเบา (Menangkabaw) มาถึงซูลู
ตัง้แตต่น้ ชารฟีลุฮาชมิไดส้รา้งสถาบนัการเมอืงแหง่ระบอบสุลตา่นขึน้ในเมอืง 
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ซูลูแห่งนี้ 
 ส่วนในเมืองมินดาเนา ชารีฟ มุฮัมมัด กะบัง สุวัน (Sharif Mu-
hammad Kabungsuwan) ผู้ก่อตั้งรัฐสุลต่านมากินดาเนา (Magin-
danaw Sultane) ได้มาถึงชายฝั่งของมินดาเนาในราวปี 1515 ตามรายงาน
ของเมืองมากินดาเนา พระองคทรงเป็นโอรสของชารีฟ อะลี ซัยนุลอาบิดีน 
(Sharif Ali Zein ul-Abidin) จากดินแดนอาหรบัและมารดาของพระองค
มาจากครอบครัวกษัตริยของโยโฮร
 เมื่อย้อนกลับไปสู่ครอบครัวของผู้ปกครองในภูมิภาคก็จะพบว่า การ
เปน็พนัธมติรท่ีมกีารอำานวยความสะดวกสบายในการแตง่งานนัน้ ไดก่้อใหเ้กิด
การติดต่อสัมพันธกันในอีกทางหนึ่ง  แหล่งข่าวทั้งจากบรูไนและซูลูแสดงให้
เห็นว่าสุลต่านซูลูองคที่ 7 มุฮัมมะดุลฮาลีม (Muhammad ul-Halim) มี
ความเกี่ยวดองกับครอบครัวของกษัตริยบรูไน
 พระมารดาของสุลต่าน บัดดารุดดีน (Badar ud-Din) ที่ 1  เป็น
ชาวเมืองตีราน (Tiran) ที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบอรเนียว 
(Borneo) หากการแตง่งานระหว่างกันได้เกิดขึน้ในหมูค่รอบครวักษตัรยิ ซึง่
โดยจารีตแล้วจะมีการปกป้องสายตระกูลของพวกเขาเพื่อรักษาความชอบ- 
ธรรมในการปกครองแล้ว เราก็อาจตัง้สมมตฐิานได้เชน่กันว่ามีการแตง่งานใน
หมูช่นชัน้กลางและชนชัน้ล่างของสังคมอกีดว้ย การแตง่งานระหว่างกันเหล่านี้
เป็นการเชื่อมสัมพันธกับพันธมิตรทางการเมืองไปในเวลาเดียวกัน
 เมื่อผู้ว่าการชาวสเปน คอรซีรา (Corcuera) เข้าโจมตีซูลูในปี 
1638 ราชาบองซู (Rajah Bongsu) ซึ่งเป็นสุลต่านแห่งซูลูได้รับการช่วย
เหลือจากกลุ่มนักรบแห่งเมืองมากัสซาร (Makassar)
 บ่อยครั้งท่ีชาวเตอรนาตัน (Ternatans) ได้เข้าช่วยเหลือสุลต่าน 
บยุซาน (Buisan) แหง่มากินดาเนาในสงครามตอ่ตา้นการรกุรานของอาณา- 
นคิม  ปจัจุบนัมกีารเปล่ียนแปลงอยู่บา้งในชะตากรรมของชาวมสุลิมฟลิิปปนิส
 มีประชาชนที่ถูกอ้างถึงโดยชาวสเปนว่าเป็นชาวโมโร (Moro) อยู่
ด้วย ชาวโมโรหมายถึงชาวมุสลิมฟิลิปปินสและกลุ่มชาวเผ่าของมินดาเนา   
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ชาวโมโรพยายามสถาปนารฐัเอกราชอสิลามขึน้ในมนิดาเนา โดยตัง้ชือ่รฐัของ
พวกเขาว่าบังสะโมโร คำาว่าบังสะโมโรเป็นการผสมกันของคำามาเลยดั้งเดิม 
ซึง่หมายถึงชาตหิรอืรฐั (nation or state) กับคำาว่าโมโร ซึง่เปน็ภาษาสเปน 
 การลุกฮือท่ีสำาคัญของฝ่ายโมโรปรากฏขึ้นระหว่างท่ีมีสงครามฟิลิป- 
ปินส-สหรัฐอเมริกา (Philippine-American War) ความขัดแย้งและ
การก่อกบฏไดด้ำารงอยู่อย่างตอ่เนือ่งในฟลิิปปนิสจากสมยัก่อนอาณานคิมจนถึง 
ปัจจุบัน แม้ว่าการแก้ปัญหาในมินดาเนาจะประสบความสำาเร็จอันเนื่องมา
จากการเจรจาสันติภาพระหว่างฝ่ายแนวหน้าโมโรอิสลามเพื่อการปลดปล่อย
หรือ MILF กับฝ่ายรัฐบาลก็ตาม ประเด็นท่ีมีความเก่ียวพันกับการแยก 
ตัวของฝ่ายโมโร ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งว่าด้วยรัฐซาบาห ซ่ึงมาเลเซีย 
อ้างว่าเป็นส่วนของพื้นที่เล็กๆ ที่ได้มาจากอาณานิคมอังกฤษ แต่ชาวโมโรถือ 
ว่าเป็นดินแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายของสุลต่านซูลู

~3~
อิสลามในผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมในผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชยีตะวันออกเฉยีง- 
ใต้ โดยเฉพาะในอินโดจีน ซึ่งมีจำานวนน้อยนั้นไม่ค่อยถูกนำาเอามากล่าวถึง 
และบ่อยครั้งได้กลายมาเป็นชุมชนที่ถูกลืม หากเปรียบเทียบกับชนกลุ่มน้อย 
มุสลิมริมฝั่งทะเล

	 อิสลามในไทย
 ประเทศไทยเป็นประเทศพหุสังคมทางศาสนา โดยมีประชากรราว 
68.2 ล้านคน คนส่วนใหญ่เปน็ชาวพทุธ สถิตจิำานวนประชากรชาวมสุลิมมคีวาม
แตกตา่งกันในหลายสำานกั แตก็่เชือ่กันว่ามชีาวมสุลิมอยูใ่นประเทศไทยอยู่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ในขณะที่ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต ฮินดู 
และซิกข มีอยู่ราวร้อยละ 1 จากประชากรทั้งหมด ปัจจุบันศาสนาอิสลามเป็น
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ศาสนาของชนกลุ่มน้อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยชาวมุสลิมจะไปรวม 
ตัวกันอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง (Southernmost provinces) ของจังหวัด
นราธวิาส ปตัตาน ียะลา และสตลู  รวมแล้วพวกเขาจะมีอยู่ราวรอ้ยละ 65-85 
ของประชากรท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อชาติมาเลย
 ประวัติศาสตรการมาถึงของศาสนาอิสลามสามารถย้อนกลับไปถึง
สมัยอยุธยา (1350-1767) เมื่อประเทศไทยในเวลานั้นยังรู้จักกันในชื่อสยาม  
ราชอาณาจักรมาเลยทางภาคใตยั้งไมไ่ด้รวมอยู่กับประเทศไทย และไมไ่ดเ้ปน็ 
ส่วนหนึ่งของไทยจนกว่าจะถึงปี 1902 อิสลามมาถึงประเทศไทยจากหลาย 
ทิศทาง ท้ังจากหมู่เกาะมาเลย-อินโดนีเซีย เยเมน (หะเฏาะเราะเมาต)  
เปอรเซีย อินเดีย เมียนมา จีน และกัมพูชา (Imtiyaz Yusuf, 1999) 
 การสถาปนาอิสลามในมะละกาในระหว่างสมัยของสุลต่านอิสกันดัร 
(Sultan Iskandar) นำาไปสู่การขยายตัวของอิสลามในหมู่เกาะของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมาถึงปัตตานีในปี 1387 ภาคใต้ตอนบนของไทยอย่าง
สงขลาเปน็ท่ีพบปะกันของภาษาท่ีใชต้ามชายแดนระหว่างผู้พดูภาษามาเลยกับ
ผู้พูดภาษาไทย   
 อาจสังเกตไดว่้าการเผชญิหนา้กันระหว่างมาเลยอสิลามและไทยพทุธ
เป็นหนึ่งในสองรูปแบบของศาสนา “ที่เป็นรูปแบบของท้องถิ่น” ที่เคร่งครัด
ซึ่งมาจากความแตกต่างทางชาติพันธุ ศาสนา
 การมาถึงของอสิลามในประเทศไทยมาจากหลายทิศทางของประเทศ  
ส่วนใหญ่มาจากผู้อพยพชาวมสุลิมท่ีมาจากสำานกัคิดทางศาสนาและพืน้ฐานทาง
ชาติพันธุ
 ตอนกลางของประเทศจะมชีาวมสุลิมท่ีมเีชือ้สายเปอรเซยี (อหิรา่น) 
ปากีสถาน อินโดนีเซีย และจาม ส่วนชาวมุสลิมท่ีอยู่ทางเหนือเช่นลำาปาง 
เชียงใหม่ นั้นเป็นผู้มีเชื้อสายเบงกอล (Bengali) ชาวเมียนมา และยูนนาน  
(ชาวจีน) คนเหล่านีอ้พยพเขา้สู่ประเทศไทยด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจ (พวก
เขาหนจีากการถกูประหตัประหารทางศาสนาจากน้ำามอืของคอมมวินสิตในจนี
และพวกชาตินิยมในเมียนมา) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เปลี่ยนเข้ารับนับถือศาสนา
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อสิลาม หากไมเ่ปน็ผู้ถือสำานกัคิดซุนน ีก็จะเปน็ชมุชนของชาวชอีะฮกลุ่มเล็กๆ 
อยู่ด้วย ชาวชีอะฮจะมาจากกลุ่มย่อยของสองสำานักคิดคืออิมามีและโบหรา 
(Imami and Bohras) และมุสตะลีอิสมาอีล 
 นอกเหนอืไปจากความแตกตา่งทางชาตพินัธุก็มคีวามหลากหลายทาง
ด้านภาษาอยู่ภายในชุมชนมุสลิม ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในภาคใต้จะพูดภาษา 
มาเลย  ในขณะที่ชาวมุสลิมที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศไทยจะสนทนากัน
ดว้ยภาษาไทย  ท้ังในบา้นและในท่ีสาธารณะ  จนถึงเวลานีพ้วกเขาไม่คุ้นเคย
กับภาษาของบรรพบุรุษของพวกเขาอีกต่อไป
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณทางศาสนานั้นบ่อยครั้งจะมี
ความเก่ียวข้องอยูกั่บชาตพินัธุ  อย่างเชน่ชาวมาเลยเปน็ชาวมสุลิม (Malays 
are Muslim) ชาวไทยเป็นชาวพุทธ (Thais are Buddhist) ส่วนชาว
จีนนั้นอาจเป็นได้ทั้งชาวคริสตหรือชาวเต๋าที่เกิดจากการผสมผสานกัน
 แม้ว่าการประกอบสร้างทางชาติพันธุจะก่อรูปอัตลักษณขึ้นมา แต่ก็
อาจกล่าวไดว่้าในประเทศไทยชาวมสุลิมและชาวพทุธมีอตัลักษณท่ีเปน็มารยาท
ทางสังคม แง่คิดที่เป็นภาพรวม และรูปแบบในภาคปฏิบัติร่วมกัน ชาวไทย
มุสลิมจะดำารงรักษาการแสดงออกของพวกเขาผ่านอัตลักษณ และสัญลักษณ
แห่งตัวตนผ่านสถาบันทางศาสนา อย่างเช่นมัสยิด (Mosque) ปอเนาะ 
(Pondok) หรือมัดเราะซะฮ (Madrasah) สำานักจุฬาราชมนตรี (Office 
of Chularatchamontri) หรือชัยคุลอิสลาม (Sheikhul Islam) หรือ 
ไม่ก็โดยผ่านงานประจำาปีทางศาสนาซึ่งเฉลิมฉลองในระดับชาติ  รวมทั้งงาน
เมาลิดนินะบ ี(Mawlid al-Nabi) หรอืท่ีรูจั้กกันในชือ่งานเมาลิดกลางแหง่ 
ประเทศไทย (Imtiyaz Yusuf, 1998)  

 อิสลามในเมียนมา
  เมยีนมาท่ีรูจั้กกันในชือ่เดมิพมา่ หรอืชือ่อย่างเปน็ทางการว่าสาธารณ- 
รัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใน
เวลาเดียวกันก็เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคนี้โดยมี



ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้21

ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 24 ของโลกคือ 54 ล้านคน
 เมียนมาเป็นประเทศพหุสังคมโดยมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ อาศัย
อยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศร่วมกัน แต่ชาติพันธุของคนส่วนใหญ่คือ 
เมยีนมา (Myanmar) โดยรูจั้กกันในชือ่เดิมว่าพมา่หรอืบารมนั (Barman) 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรมุสลิมในเมียนมามีอยู่ร้อยละ 
4 จากประชากรในประเทศทั้งหมด 54 ล้านคน
 เช่นเดียวกับหลายๆ รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิสลามมาถึง 
เมียนมาจากหลายเส้นทาง นักเดินเรือมุสลิมมาถึงก่อนโดยทำาการค้าขายและ 
ตัง้บา้นเรอืนอยู่ตามชายฝ่ังของยะไข ่และพืน้ท่ีท่ีอยู่ต่ำาลงมา เมือ่ศตวรรษท่ี 9 ใน 
ขณะท่ีชาวเปอรเซียหรืออิหร่านได้มาถึงเมียนมาและยูนนานมาตั้งแต่ปี 860  
อย่างไรก็ตามยังไมมี่หลักฐานดังกล่าวทางประวัตศิาสตรท่ีเปน็ลายลักษณอกัษร 
อยู่ในเมยีนมา ตอ่มาพอ่ค้าชาวมสุลิมก็มาถึงชายฝ่ังอาระกัน (Arakan coast)  
(Yegar Moshe, 1972) หลักฐานที่เป็นสมัยใหม่กว่ายืนยันว่า พ่อค้าชาว 
อนิเดยีและมาเลยเปน็ผู้เผยแผ่ศาสนาอสิลามท่ีมปีระสิทธภิาพ ส่วนพอ่ค้าจาก 
ยูนนานของจีนได้มาตั้งรกรากอยู่ทางตอนเหนือของเมียนมาในศตวรรษที่ 19
 รฐัมสุลิมไดถู้กสถาปนาขึน้ท่ีอาระกันเมือ่สุลตา่นแหง่เบงกอล นาซรีดุ- 
ดีน มะหมูด ชาฮ (Naseer-ud-Deen Mahmud Shah 1442-1459) 
ช่วยให้กษัตริยสุลัยมาน นาราอิษลา (Sulayman Naraithla) สร้างรัฐ 
มุสลิมมราอูกู (Mrauku) ขึ้นมาที่นั่น
 การปกครองโดยชาวมสุลิมท่ีมมีาอย่างยาวนานหลายศตวรรษในอาระ- 
กันไดข้ยายไปไกลถึงตอนใตอ้ย่างเมอืงโมลเมยีน (Moulmein) ในสมยัการ 
ปกครองของสุลต่าน ในเวลานั้นภาษาเปอรเซียเป็นภาษาของชาวมุสลิม 
อาระกัน
 ในป ี1784 เมยีนมาไดเ้ขา้พชิติรฐัมสุลิม ตามมาด้วยการเขา้พชิติของ
องักฤษในระหว่างป ี1824 และ 1826 เมือ่เมยีนมาไดร้บัเอกราชในป ี1948 อาระ- 
กันจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมียนมานับแต่นั้นมา
 ชาวมุสลิมที่มาถึงเมียนมาเป็นคนแรกคือซัยยิด มุฮัมมัด อัล-ฮะนาฟี
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ยะฮ (Sayed Muhammad al-Hanafiyah) ซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรชาย
ของเคาะลีฟะฮ อะลี (Caliph Ali) ซึ่งเขาเข้ามาทางตอนเหนือของมาอุง- 
ดาลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐยะไข่พร้อมกับสานุศิษย และที่นั่นมุฮัมมัดอัล 
ฮะนาฟียะฮ เผชิญหน้ากับราชินีกะยา ปารี (Kaya Pari) เมื่อราชินีต้องมา
พ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้ ลูกศิษยของพระองคจึงเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและ 
มุฮัมมัด อัล-ฮะนาฟียะฮก็ได้เข้าพิธีสมรสกับราชินี อย่างไรก็ตามการมาถึง
เมยีนมาของอลั-ฮะนาฟยีะฮไมไ่ดม้หีลักฐานท่ีไดร้บัการเขยีนเอาไว้เปน็ลาย- 
ลักษณอักษรอีกเช่นกัน แต่หลุมศพของซัยยิด มุฮัมมัด อัล-ฮะนาฟียะฮกับ
พระชายายังคงอยู่บนเทือกเขามายู (Mayu Hills) ใกล้กับพื้นที่ของมา- 
อุงดาล (Ezati Abu al-Fazl, 2002)
 หลังจากเมยีนมาตกมาอยู่ใตก้ารปกครองขององักฤษจากศตวรรษท่ี 19 
จนถึงป ี1937 ชะตากรรมของชาวมสุลิมเมยีนมาได้รบัการพฒันาขึน้ในระดบัหน่ึง 
 การลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty) เท่ากับ
เป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำาเอาเศรษฐกิจการตลาดมาใช้และส่งเสริมให้มี
การเขา้มาของชาวครสิเตยีนยังดนิแดนท่ีเปน็ภมูทัิศนของชาวพทุธ สนธสัิญญา
ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ชาวมุสลิมจำานวนมากท่ีอยู่ติดกับเมียนมา อย่างเช่น
ชาวมุสลิมในจีน อินเดีย และบังกลาเทศ เดินทางเข้ามายังเมียนมาภายใต้ 
นโยบายเปิดประตูของอังกฤษให้กบัผูย้า้ยถิน่ (British’s open door im-
migration policy)
 จากนโยบายดังกล่าว ในท้ายท่ีสุดชาวมุสลิมท่ีเป็นเพื่อนบ้านของ 
เมยีนมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวมสุลิมจากอนิเดีย จึงไดเ้ดนิทางเขา้สู่เมยีนมา 
เปน็จำานวนมาก พวกเขาบางคนไดก้ลายมาเปน็ขา้ราชการ ในขณะท่ีคนอกีจำานวน 
มากเลือกที่จะเป็นพ่อค้าและแรงงาน (Hussin Mutalib, 2008) อย่างไร
ก็ตาม ชาวมสุลิมท่ีมาจากบงักลาเทศไดก้ลายมาเปน็ท่ีสนใจของรฐั  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่เมียนมาได้รับเอกราชในปี 1948
 เมื่ออังกฤษถอนตัวออกไปจากเมียนมา อันเนื่องมาจากการเข้ายึด
ครองของญี่ปุ่นนั้น เชื่อกันว่าชาวมุสลิมเกือบ 1 แสนคน ซึ่งเป็นชาวโรฮีนจา
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ไดถู้กสังหารโดยฝีมอืของคนเมยีนมาท่ีเลือกปฏบิตัติอ่ชาวโรฮีนจา อนัเปน็ผล
จากการท่ีชาวโรฮีนจาเปน็ชนกลุ่มนอ้ยในเมยีนมาและเปน็ผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่าเขา้
รว่มกับองักฤษทำาสงครามกับเมยีนมา ทำาใหช้าวโรฮีนจาไดร้บัการเลือกปฏบิตัิ
จากชาวเมียนมามาอย่างยาวนาน
 แตส่ำาหรบัชาวบงักลาเทศมสุลิมแล้ว การท่ีพวกเขาจะกลมกลืนเขา้ไป
อยู่ร่วมกับชาวยะไข่ (อะระกันเดิม) นั้นเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากยะไข่ตั้งอยู่
ติดกับชายแดนของบังกลาเทศ นอกจากนี้อาระกันในระหว่างศตวรรษท่ี 18 
ซึ่งปกครองโดยกษัตริยชาวพุทธนั้น ดูเหมือนจะได้รับการต้อนรับจากชาว
บังกลาเทศมากกว่า ดังนั้น เมื่อเมียนมาได้รับเอกราช ชาวเบงกาลีมุสลิมจึง
ประกอบขึ้นเป็นชาวมุสลิมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา
 ปัจจุบันชาวมุสลิมในเมียนมามีทัศนคติแตกต่างกันในความสัมพันธ
ของพวกเขากับรัฐและมวลชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธ บางคนก็กลมกลืนเข้า 
กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ ในขณะท่ีคนอืน่ๆ ยงัคงผูกพนัอยู่กับอตัลักษณ 
เมียนมา-มุสลิม แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินแม่ของตนท่ีมาจาก 
อนทุวีปอนิเดยีเอาไว้ ในบรรดากลุ่มก้อนของชาวมสุลิมตา่งๆ ในเมยีนมาเหล่า 
นี ้ ชาวโรฮนีจาในยะไข่เปน็ผูท้ีต่อ้งเผชิญกบัความยากลำาบากในชีวิตมากกว่า
กลุ่มชนใดๆ และไมไ่ดร้บัการนบัเนือ่งใหเ้ปน็หนึง่ในกลุ่มชาตพินัธุจำานวนมาก
ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลแต่อย่างใด

	 อิสลามในเวียดนาม	
 โดยเบื้องต้น อิสลามในเวียดนามเป็นศาสนาของชาวจาม อันเป็น 
ชนกลุ่มน้อยที่มีความสัมพันธกับชาวมาเลย อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของชาว
มุสลิมในเวียดนามเป็นกลุ่มชาติพันธุอ่ืนๆ แต่ก็มีชุมชนอ่ืนเช่นกันท่ีกล่าวถึง 
ตวัของพวกเขาเองว่ามชีาตพินัธุผสมอย่างเชน่ จาม ขแมร มาเลย มินงั (Mi- 
nang) เวียต (Viet) จีน และอาหรับ ซ่ึงปฏิบัติตามศาสนาอิสลามรู้จักกันใน 
ชื่อจามหรือจามมุสลิม รอบๆ ดินแดนเจิวด๊ก (Chau Doc) ทางตะวันตก 
เฉียงใต้
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 ชุมชนชาวมุสลิมจำานวนไม่น้อยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม พวกเขาตั้งรกรากอยู่ใน 3 ภูมิภาคคือ ทางตอนกลางด้านตะวันตก 
ในเมืองโฮจิมินห ทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เมืองเตยนิญ (Tay Ninh) และที่
ชายแดนของกัมพูชาคือเมืองอานซาง (An Giang)
 อิสลามถูกนำาเข้ามายังดินแดนจามปา (Champa) ปัจจุบันคือ
เวียดนามใต ้ อนัเปน็ดนิแดนของชาวฮินด-ูพทุธ โดยนกัเดนิเรอืชาวอาหรบั-
เปอรเซียและพ่อค้า ซึ่งเข้ามาถึงดินแดนแห่งการค้าพาณิชยของเอเชียใน 
ศตวรรษแรกของอิสลาม
 เมื่อดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณท่ีล้อมรอบไปด้วยสายน้ำาได้กลาย
มาเปน็แหล่งผลิตผลและวัตถุดิบท่ีใหผ้ลกำาไร  การตัง้รกรากอย่างเปน็ทางการ
ก็ปรากฏตัวให้เห็น อิสลามเข้ามาอย่างช้าๆ แต่ก็มีความมั่นคงก้าวหน้าในหมู่
ชนชัน้นำาชาวจามและชนชัน้ผู้มกีารศึกษา  ในชว่งสุดท้ายท่ีจามปาพา่ยแพท้าง
ทหารและถูกดดูกลืนโดยเวียดนามในทศวรรษ 1940 เปน็ตน้ไปนัน้ชาวจามเปน็
ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ของประเทศ
 หลังจากสูญเสียเอกราชทางการเมืองและในระหว่างการต่อสู้ของ
ราชวงศเวียดนาม ซึ่งชาวจามค่อนข้างจะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำาอยู่นั้น ชาวจาม
จำานวนมากจึงหนีไปกัมพูชา ราชวงศของชาวจามมีศูนยกลางอยู่ท่ีฟานซาง 
(Phan Rang) มาจนถึงปี 1693 หลังจากนั้นพวกเขาได้เคล่ือนย้ายมาท่ี
กัมพูชาและอยู่ท่ีน่ีมากว่าหนึ่งศตวรรษด้วยความสามารถท่ีลดน้อยถอยลงเป็น
อย่างมาก ส่วนชาวจามท่ีอยู่เบือ้งหลังก็ถูกโดดเดีย่วโดยราชวงศของเวียดนาม
ที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง จากโลกแห่งความเป็นอิสลามมาเลยที่พวกเขา
มีศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันไปจนถึงด้านภาษา
 หลังจากเวียดนามกลายมาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในระหว่าง
ศตวรรษที่ 19 นโยบายการผสมกลมกลืนอย่างเป็นทางการก็ได้หยุดลง และ
ถูกแทนท่ีด้วยนโยบายท่ีไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อชาวจามแต่ก็ไม่ได้สร้างความ
ยากลำาบากใดๆ ให้แก่ชาวจามเช่นกัน (Joy Willoughby, 1999) ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส  ชาวจามพบว่าตัวของพวกเขาอยู่ในสองอาณานิคม
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คือโคชินไชนา (Cochinchina) ทางตอนใต้และอันนัมในตอนกลาง กรณี
ดังกล่าวซึ่งดำารงอยู่จนมาถึงปัจจุบัน เป็นการหยุดยั้งความพยายามที่จะให้ได้ 
มาซึ่งเอกภาพทางชาติพันธุของชาวจามไปในที่สุด
 ทุกวันนีช้าวจามในเวียดนามมจีำานวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 จากประชากร
เวียดนามที่คาดกันว่ามีอยู่ราว 70 ล้านคน พวกเขารวมตัวกันอยู่ใน 3 พื้นที่
ได้แก่  ดินแดนที่เป็นเมืองหลวงของชาวจามมาก่อนคือ ฟานซาง โฮจิมินห 
และจังหวัดทางตอนใต้ของเตยนิญและเจิวด๊ก ต่อมาจังหวัดเจิวด๊กได้เป็น 
เจ้าภาพใหม้กีารจัดตัง้สถาบนัอสิลามศึกษาชัน้สูงขึน้ การเรยีนการสอนนีไ้ดร้บั 
การสนับสนุนโดยผู้อาวุโสและคนอื่นๆ ท่ีมีความรู้ทางด้านอิสลามศึกษามา 
ตั้งแต่ต้น
 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วชุมชนชาวจามยังคงถูกโดดเดี่ยวจาก
ชาวเวียดนาม อนัเนือ่งมาจากการถูกตัง้ขอ้สงสัยทางการเมอืง ชาวจามส่วนใหญ่
ยังคงได้รับการศึกษาน้อย  เนื่องจากการเรียนหนังสือไม่ได้เป็นข้อบังคับและ
ผู้ปกครองก็ตอ้งการใหลู้กหลานเปน็แรงงานอยู่ในท้องทุ่งและท่ีบา้นของตนเอง 
การเรยีนดว้ยการใชภ้าษาจามน้ันจะมอียู่ในราว 3 ปแีรกหลังจากน้ันภาษาท่ีใช้
ในการสอนจะเป็นภาษาเวียดนาม
 พวกจามจาหิต (Cham Jahit) ยังคงปฏิบัติตามพื้นฐานทางศาสนา
ที่มีมาก่อนอิสลาม พวกเขาจะแต่งกายด้วยชุดคลุมยาวสีขาว ก้มกราบ 3 ครั้ง
แบบชาวพุทธในขณะท่ีหันไปในทิศทางของการละหมาด เฉพาะอิมามและ 
ผู้ช่วยของอิมามเท่าที่นั้นที่ถือศีลอดและละหมาดตามที่ได้ถูกกำาหนดเอาไว้
 ในปัจจุบันทัศนคติของรัฐบาลเวียดนามท่ีมีต่อชาวจามมีการผ่อน- 
คลายมากขึน้ ส่วนหนึง่เกิดจากความสัมพนัธท่ีดขีองเวียดนามท่ีมตีอ่อนิโดนเีซยี 
และมาเลเซีย พวกเขาได้รับอนุญาตให้ขยายสุเหร่าและสร้างสุเหร่าได้ หลัง 
จากต้องผ่านกระบวนการของทางราชการหลายขั้นตอน นอกจากนี้ชาวมุสลิม 
ยังสามารถหากองทุนในการก่อสรา้งศาสนสถานไดท้ั้งจากในประเทศและนอก 
ประเทศเช่นกัน
 งานเขียนด้านอิสลามได้รับอนุญาต แต่ก็มีข้อจำากัดบางประการ  
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ตัวอย่างเช่นสมาชิกมูลนิธิของชาวจามมุสลิม (Cham Muslim Foun-
dation) ได้ใช้เวลาหลายปีเพื่อแปลความหมายของคัมภีรอัลกุรอาน (al-
Quran) เป็นภาษาเวียดนาม รวมทั้งหนังสือพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อของ
ศาสนาอิสลาม อัตชีวประวัติของศาสดามุฮัมมัด และเรื่องราวเกี่ยวกับสาวก
ของท่านศาสดา แตเ่มือ่หนงัสือปรากฏขึน้ในภาษาเวียดนาม หนงัสือน้ันอาจจะ 
ถูกหา้มหรอืไมถู่กหา้มก็แล้วแตก่รณ ีหนงัสือเหล่านีอ้าจจะผ่านมาทางชอ่งทาง
ทางการทูตของมาเลเซียหรืออินโดนีเซียก็ได้
 นักศึกษาชาวจามสามารถออกมาจากประเทศเพื่อศึกษาอิสลามศึกษา
หรือวิชาอื่นๆ ได้หากว่าเรียนจบจากชั้นมัธยมแล้วและมีคุณวุฒิทางการศึกษา
และหากว่ามีเงินเพียงพอ ท้ังนี้ ชาวจามส่วนใหญ่หากมีโอกาสพวกเขาก็จะ
เลือกออกไปแสวงหาการศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากชุมชนของพวกเขา
ยังมีสภาพยากจนและมีการศึกษาน้อย
 อย่างน้อยรัฐบาลเวียดนามก็ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีของตนไปศึกษาท่ีราช- 
อาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อเรียนภาษาอาหรับและศาสตรท่ีเก่ียวกับศาสนา
อิสลาม เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะได้มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
และวัฒนธรรมอิสลามที่มีคน 1.6 พันล้านคนนับถืออยู่ได้ในระดับหนึ่ง

	 อิสลามในกัมพูชา
 รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรกัมพชูาปี 1993 ระบใุหศ้าสนาพทุธเปน็ 
ศาสนาประจำาชาติ ขณะเดียวกันเสรีภาพทางศาสนาก็ได้รับการรับรอง รัฐ- 
ธรรมนญูกัมพชูาสนบัสนนุระบอบประชาธปิไตยผ่านรฐัสภาและถือเอาระบอบ 
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองของประเทศ
 ตำาแหน่งแห่งท่ีของศาสนาอิสลามทุกวันนี้ในกัมพูชาก็ถูกมองผ่าน
บรบิทขา้งตน้ นัน่คือรฐัธรรมนญูใหก้ารรบัประกันเสรภีาพทางศาสนา จากการ 
เลือกตัง้ท่ีเกิดขึน้ในกัมพชูาพบว่า ชาวมสุลิมมบีทบาทสำาคัญและมคีวามเขม้- 
แข็งจนทำาให้อิสลามได้รับการยอมรับ
 มสุลิมในกัมพชูาไดช้ือ่ว่าเปน็ประชากรท่ีเขม้แขง็ โปรง่ใส มจิีตอาสา 
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และมีบทบาทสำาคัญอยู่ในกัมพูชาใหม่ ในเวลาเดียวกันจะต้องยอมรับด้วย 
เช่นกันว่า อย่างน้อยอิสลามก็เป็นส่วนสำาคัญของกัมพูชามาตลอดช่วงสองถึง
สามศตวรรษท่ีผ่านมาด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน 
งานวิชาการแต่อย่างใด
 ความสำาคัญดังกล่าวในแง่มุมท่ีเห็นได้ก็คือ อิสลามได้กลายมาเป็น 
พื้นฐานสำาคัญของชาวจามมุสลิมกัมพูชามาอย่างต่อเน่ืองและเป็นอัตลักษณ 
ของชาวจาม ชาวจามในกัมพชูาท้ังหมดเปน็ชาวมสุลิม แม้ว่าชาวมุสลิมท้ังหมด
ไม่มีความจำาเป็นว่าจะต้องเป็นจามก็ตาม
 ศูนยกลางแห่งอิสลามนั้นอยู่ในชีวิตของชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชาว
จามหรือคนกลุ่มอื่นๆ ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นจำานวน
ประชากรท่ีมีความสำาคัญท้ังในทางตัวเลข ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ 
ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา (Omar Farouk, 2008)
 จนมาถึงปัจจุบัน ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าชาวจามมาเป็นชาวมุสลิม
ตั้งแต่เมื่อใด รู้เพียงแต่ว่าอิสลามมาถึงจามปาตั้งแต่ตอนต้นของศตวรรษที่ 9 
นบัจากศตวรรษท่ี 14 เปน็ตน้ไป  อสิลามไดก้ลายมาเปน็ส่วนหนึง่ของผู้ศรทัธา 
เป็นศาสนาของชาวจามปาและชาวมาเลยจากคาบสมุทรมาเลย (Malay 
Peninsula) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลันตนัและเลยมาถึงปตัตาน ี(Kelantan-
Pattani) ทั้งนี้พวกเขามีสายสัมพันธทางศาสนาที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ความ
สัมพนัธนีน้ำาไปสู่การมาถึงของเจ้าชายหนุ่มแหง่จามปา  ซึง่ตอ่มาไดก้ลายเปน็
กษัตริยโพธิ์ ร่ม (Po Rome, 1627-64) ที่เดินทางมายังกลันตันเพื่อเรียน 
รู้ถึงวิธีการในการสอนอิสลาม (Islamic Teaching) ปัจจุบันการมายังรัฐ 
กลันตันเพื่อเรียนการสอนอิสลามยังคงดำาเนินต่อไป (Mohamad Zain 
Bin Musa, 2008)
 ชาวมสุลิมในกัมพชูาปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย เชน่ ชาว Cheyeas, 
Khmers, อนิเดยี และอาหรบั  ในจำานวนนีช้าวจามถือว่ามคีวามสำาคัญอย่าง
แท้จริง ชาวจามไม่เพียงแต่เป็นชาวมุสลิมกัมพูชาท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย
เท่านั้น แต่โดยท่ัวไปยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนมุสลิมท่ีมีการรวมตัว
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กันอย่างเหนียวแน่น ถือเป็นกระดูกสันหลังของชุมชนมุสลิมและมีบทบาทอยู่
ในสังคมกัมพูชาโดยรวม
 กระนั้น โดยพื้นฐานแล้วชาวจามเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ 2 
กลุ่มได้แก่ 1) จามชะรีอัต (Cham Shariat) คือชาวจามท่ีปฏิบัติตาม 
ชะรีอะฮ (Shari’ah) หรือกฎหมายอิสลามตามจารีตของสำานักคิดชาฟีอี 
(Shafii tradition of Islam) และ 2) กลุ่มจาฮีดหรือเกาม หะกีกัต  
(Kaum Hakekat) หรอืท่ีรูจั้กกันในนามเกาม ญุมาอตั (Kaum Jumaat) 
หรือจามบานี (Chams Bani) ซึ่งค่อนข้างจะมีอัตลักษณของอิสลามแค่ 
เปลือกนอกเท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม ชาวจามชะรีอัตเป็นกลุ่มที่มีพลวัตและมีอิทธิพลกว้าง
ขวาง อัตลักษณของพวกเขาโดยพื้นฐานก็คือภาษาจาม ซ่ึงยังคงดำารงอยู่ใน
วัฒนธรรมของชาวจามจนถึงทุกวันนี้ กระนั้นพวกเขาก็มีความผูกพันอย่าง
แน่นแฟ้นกับผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีความเคร่งครัด
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อตัลักษณอสิลามของพวกเขากลายมาเปน็ส่วน 
ท่ีแยกกันไม่ได้กับอัตลักษณของความเป็นชาวกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มท่ี 
3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และกลุ่มนี ้
โดยเบือ้งตน้แล้วจะประกอบไปด้วยกลุ่มท่ีเปน็สมาชกิของจามจาฮีดท่ีกำาลังจะ
เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวทางอิสลามของกลุ่มอะหมะดียะฮ (Ahmadiya)
 มีการคาดการณหลายประการถึงประชากรมุสลิมในกัมพูชาปัจจุบัน  
จำานวนร้อยละของชาวมุสลิมท่ีมีความสัมพันธกับประชากรท้ังหมดของราช- 
อาณาจักรนั้นโดยปกติกล่าวกันว่ามีอยู่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ของประชากร
กัมพูชานั่นคือ 650,000 คน ซะการียา อาดัม (Zakariyya Adam) 
เลขาธิการของรัฐในกระทรวงลัทธิและศาสนา (Cults and Religions) 
ให้ขอ้คดิเห็นวา่จำานวนมสุลมิจะนอ้ยกวา่ครึ่งลา้นเลก็นอ้ย แต่กย็อมรับวา่เป็น
เรื่องยากท่ีจะยืนยันถึงความถูกต้องอย่างแท้จริงของจำานวนซึ่งมีอยู่ในเวลานี้ 
เขาบอกว่าบางทีทางท่ีดท่ีีสุดท่ีจะสำารวจถึงจำานวนของชาวมุสลิมท่ีมีอยู่ในกัม- 
พูชาก็คือ การมองไปท่ีการกระจายตัวของมัสยิดท่ีมีอยู่ท่ัวราชอาณาจักรใน 
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ตอนต้นทศวรรษ 1990 เมื่อเริ่มมีการฟื้นฟูอิสลามในกัมพูชาอีกครั้งนั้น  โดย 
ทั่วไปเชื่อกันว่ามีมัสยิดอยู่ราว 100 มัสยิดที่ปรากฏให้เห็นในราชอาณาจักรใน
ปี 2007
 ตามรายงานล่าสุดพบว่า จำานวนมสัยดิท่ัวราชอาณาจักรไดเ้พิม่ขึน้เปน็ 
400 มัสยิด และตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมสถานท่ีละหมาดขนาดเล็ก (มุศอลลา
หรือสุเหร่า) ซึ่งปกติจะทำาหน้าที่รองๆ ลงมาจากมัสยิด ที่อาจกล่าวเพิ่มเติม
ได้ก็คือโรงเรียนสอนศาสนาหรือมัดเราะหซะฮ 300 แห่งกระจายไปทั่ว 315 
หมูบ่า้นตลอดราชอาณาจักรกัมพชูา ท่ีนา่สนใจและมีความสำาคัญอย่างมากก็คือ 
ความเปน็จรงิท่ีว่าโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามในภาคปฏบิตัจิะพบว่ามอียูใ่นทุก
จังหวัดของกัมพูชา นับจากพนมเปญ พระวิหาร ไปจนถึงพระสีหนุ (Preah 
Sihanouk)
 มสัยดิท่ีมชีาวมสุลิมมารวมกันมากท่ีสุดจะเหน็ได้ในจังหวัดกัมปงจาม 
(Kg. Cham) ซึ่งมีมัสยิดอยู่ถึง 148 มัสยิด และได้กลายมาเป็นศูนยกลาง 
ของชาวมุสลิมกัมพูชาด้วยเช่นกัน จึงไม่เป็นท่ีแปลกใจว่าเสม ซอกเพรย 
(Sem Sokprey) ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการ (Deputy Governor) ของ 
กำาปงจามก็เป็นชาวมุสลิมเช่นกัน จังหวัดอื่นๆ ท่ีมีชาวมุสลิมอยู่จำานวนมาก 
ได้แก่ กำาปงชนาง (Kg. Chnang) ซึ่งมีมัสยิดอยู่ถึง 42 แห่ง รองผู้ว่าฯ- 
จังหวัดกำาปงชนาง ศอลิห เซน (Saleh Sen) ก็เป็นชาวมุสลิมเช่นกัน อาจ 
กล่าวได้ว่าในเวลานี้ชาวมุสลิมกัมพูชาได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในทางการเมือง 
และการปกครองมากขึ้นเป็นลำาดับ สำาหรับเมืองหลวงของกัมพูชาอย่าง 
พนมเปญมีมัสยิดทั้งสิ้น 12 แห่ง

	 อิสลามในลาว
 ในความเป็นจริงศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกับดินแดนแห่งนี้มายาวนาน 
ซึง่ดนิแดนดงักล่าวในตอนนีคื้อลาวสมยัใหม ่อย่างไรก็ตามชวิีตของชาวมสุลิม 
ในลาวกับชาวมุสลิมท่ีเป็นเพื่อนบ้านของลาวอย่างเช่นชาวมุสลิมในจีน ไทย 
กัมพชูา เมยีนมา หรอืแมแ้ตเ่วียดนามจะมคีวามแตกตา่งกัน ท้ังในทางจำานวน 
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วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่สำาคัญก็คือชาวมุสลิมในลาวมิได้ประ- 
กอบขึ้นเป็นชุมชนที่มีความสำาคัญอยู่ในประเทศนี้แต่อย่างใด แม้ว่าจะมีช่วง 
ระยะเวลาของทศวรรษ 1960 และตอนต้นทศวรรษ 1970 ที่จะสังเกตเห็นชาว 
มุสลิมในลาวอาศัยอยู่ในหลายส่วนของประเทศก็ตาม  
 การปรากฏตัวของระบอบคอมมิวนิสตและการเมืองรวมศูนยอำานาจ
ของรัฐบาลลาวเป็นสาเหตุให้ชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมจีนฮ่อ 
(Haw Chinese) ต้องอพยพไปอยู่ต่างประเทศ
 ศูนยกลางแหง่ตวัเมอืงอย่างเวียงจันทนและหลวงพระบางท่ีเคยมชีาว 
มุสลิมอยู่ก็เช่นกัน จะพบว่าชาวมุสลิมจะค่อยๆ หมดไปเมื่อปลายทศวรรษที่ 
ผ่านมาหรือราวๆ นั้น
 รัฐธรรมนูญปี 1991 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ 
มีการแก้ไขในปี 2003 เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้เสรีภาพทางศาสนา ข้อความใน 
รัฐธรรมนูญดังกล่าวทำาให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 มีการคาดการณกันว่าในจำานวนชาวลาวร้อยละ 40 นั้นเป็นชาวพุทธ
เถรวาท (Theravada Buddhism) กระนั้นก็ตามการปฏิบัติศาสนาต่างๆ 
รวมท้ังศาสนาพทุธ จะได้รบัการควบคุมในหลายรปูแบบ  แมร้ฐับาลจะแสดง
ให้เห็นความพยายามในการผ่อนปรนกฎเกณฑที่เข้มงวดต่างๆ ในการปฏิบัติ
ศาสนาของชนกลุ่มน้อยก็ตาม (Omar Farouk, 2008)
 ความบบีค้ันทางศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในประเทศลาวตอ่ผู้ท่ีนับถือศาสนา
ทุกๆ ศาสนา มีส่วนสำาคัญต่อการจำากัดบทบาทของศาสนาอิสลามในประเทศ
ด้วยเช่นกัน
 ในเรื่องจำานวนของชาวมุสลิมในประเทศลาวนั้นแทบจะเป็นเรื่องท่ี
เปน็ไปไมไ่ดท่ี้จะรูถึ้งจำานวนท่ีแท้จรงิ แตส่ถิตจิากหลายสำานกั รวมท้ังสถิตจิาก 
เอ็นไซโคลปิเดีย บริตันนิกา (Encyclopedia Britannica) คาดว่ามีชาว
มุสลิมอยู่ประมาณร้อยละ 1 จากประชากรลาวทั้งหมดหรือจะมีอยู่ราว 50,000 
คนจากประชากรลาว 5 ล้านคน หากว่าตัวเลขนี้ท่ีดูจะมากไปหรือว่าเป็น
ตัวเลขท่ีถูกต้องแล้ว กระนั้นชาวมุสลิมก็ยังเป็นกลุ่มชนท่ียังขาดความสำาคัญ
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ในประเทศลาว
 แต่ส่ิงท่ีเป็นท่ีรับรู้กันโดยท่ัวไปก็คือชาวมุสลิมในประเทศลาวมาจาก
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายและจากพืน้ฐานทางชาตพินัธุ กลุ่มของชาวมุสลิมท่ีใหญ่
ที่สุดคือจีนฮ่อหรือชาวจีนมุสลิม ซึ่งจำานวนของพวกเขาได้ลดลงอย่างรวดเร็ว  
กลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มของชาวมุสลิมของเอเชียใต้ โดยปกติจะมาจากอินเดีย  
ปากีสถาน หรืออัฟกานิสถาน กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มของชาวจาม ซึ่งโดยพื้นฐาน 
แล้วเป็นผู้ท่ีหลบหนีมาจากกัมพูชาในช่วงท่ีมีสงครามกลางเมือง อันเนื่องมา 
จากเหตุการณการไล่ล่าและการประหัตประหารของเขมรแดง ภายใต้การนำา 
ของพอลพต กลุ่มท่ีส่ีเป็นกลุ่มท่ีถือว่าเป็นตัวแทนของชาวลาวท่ีมาจากชาว
พื้นเมืองต่างๆ ของประเทศลาว ซึ่งหันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยการ 
แตง่งานกับชาวมสุลิม นอกจากนียั้งมปีระชากรมสุลิมกลุ่มเล็กๆ ท่ีมาจากหลาย 
ประเทศรวมอยู่ด้วย
 หากมองในแง่ภูมิศาสตร ลาวเคยได้รับอิทธิพลของอิสลามผ่าน
การติดต่อกับหลายประเทศอย่างเช่น ไทย จีน อินเดีย ปากีสถาน กัมพูชา 
มาเลเซีย และตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันตก ภูมิศาสตรอีกเช่นกันท่ีมี
ส่วนทำาใหพ้ืน้ท่ีของชมุชนมสุลิมตอ้งแยกออกจากกัน จากดินแดนท่ีมพีืน้ท่ีเปน็
ภูเขาของลาวและความยากลำาบากในการคมนาคมจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหน่ึง  
กลุ่มก้อนของชาวมุสลิมจึงพยายามท่ีจะพัฒนาดินแดนท่ีพวกเขารวมตัวกันอยู่ 
ยกเว้นบรเิวณท่ีเปน็ตวัเมอืง ซ่ึงมกีารปฏสัิมพนัธกันระหว่างกลุ่มตา่งๆ กระนัน้
ก็ตามสองมัสยิดในนครเวียงจันทน เช่น มัสยิดอัซฮัร (Azhar Mosque) 
และมัสยิดญามิอ (Jami Mosque) จะแบ่งผู้ศรัทธาไปตามเส้นทางของ
ชาติพันธุ มัสยิดแรกโดยพื้นฐานแล้วเรียกกันว่ามัสยิดของชาวจาม (Cham 
Mosque) ส่วนมัสยิดท่ีสองจะเรียกกันว่ามัสยิดของชาวอินเดีย (Indian 
Mosque) 
 มสัยิดอซัฮัรยังเปน็ท่ีรูจั้กกันว่าเปน็มสัยิดของชาวมุสลิมซนุน ีในขณะ 
ท่ีมสัยิดญามอิเปน็มสัยิดของชาวเอเชยีใตท่ี้เปน็ซนุนเีชน่กัน แตเ่ปน็ซนุนท่ีีถือ
ตามสำานักคิดย่อยฮะนาฟี (Hanafi School of Jurisprudence) 
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 แมช้มุชนมสุลิมอนิเดีย ปากีสถาน จะเปน็ชมุชนขนาดเล็ก แตจ่ะแยก
ตัวไปตามเชื้อชาติ  ทั้งนี้ พวกเขาบางคนจะเป็นตัวแทนของสมาคมอินเดีย 
และปากีสถานตามลำาดับ
 ในทางประวัตศิาสตร ความสัมพนัธระหว่างไทยกับลาวไดพ้ฒันาเปน็ 
อยา่งมาก และชาวมสุลิมได้ใชช้อ่งทางนีเ้พือ่ค้นหาความลงตวัของพวกเขาใน 
ทั้งสองประเทศ
 ท่ีมคีวามน่าสนใจเชน่กันคือขอ้เท็จจรงิท่ีว่าประชากรของเอเชยีใตกั้บ
ประชากรมสุลิมจากดนิแดนตา่งๆ มกัจะเลือกเดนิทางเขา้สู่ประเทศลาวโดยใช้
ช่องทางจากประเทศไทย  ปรากฏการณนี้ไม่ได้มีผลต่อการทำาให้สายสัมพันธ
ของพวกเขามคีวามเชือ่มตอ่กันระหว่างชาวลาวและประเทศไทยเท่านัน้ แตยั่ง
รวมทั้งชาวเอเชียใต้กับชาวลาวโดยผ่านประเทศไทยอีกด้วย
 ในเรือ่งความเขม้งวดทางการเมอืงซ่ึงมอียูใ่นคอมมวินสิตลาวมากกว่า
สามทศวรรษแล้วนั้น พบว่าอิสลามได้ถูกทำาให้ตึงเครียด แม้แต่ชาวจีนมุสลิม 
ซึ่งอาจถือได้ว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นชาวพื้นเมือง 
ก็มีบทบาทน้อยลง พวกเขาถูกละเลยอันเนื่องมาจากอุดมการณทางการเมือง 
ของประเทศที่ให้ความสำาคัญกับศาสนาและชนกลุ่มน้อยไม่มากนัก
 จำานวนของพวกเขามิได้ลดลงเท่านั้น แต่ยังเข้าพบได้ยากอีกด้วย 
ชาวจามในลาวส่วนใหญ่ต้องการสัญชาติ แต่ก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีถึงการที่พวก 
เขามีพื้นฐานมาจากการเป็นชาวต่างชาติ  
 ปจัจุบนัมจีำานวนนกัศึกษามสุลิมลาวเพิม่มากขึน้และเดนิทางไปศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ (International Islamic University) 
ในกรุงกัวลาลัมเปอร และเป็นไปได้ท่ีพวกเขาต้องการเปล่ียนแปลงการจัด
ระเบยีบอสิลามในลาวเสียใหมใ่นอนาคต แตต่ราบใดท่ียงัมกีารบบีค้ันใหเ้หน็  
การจัดระเบียบดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นโดยเร็ววัน



ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้33

~4~
สรุป

 เอเชยีตะวันออกเฉยีงใตป้ระกอบดว้ยประเทศ 10 ประเทศ ซึง่มอีาณา- 
บริเวณจากอินเดียทางตะวันออกไปจนถึงจีน และโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น
เขตแดนของ “แผ่นดินใหญ่” (mainland) และหมู่เกาะ (island) ทั้งนี้
ส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดย
จะพบชาวมสุลิมไดใ้นประเทศท่ีเปน็เขตแดนของแผ่นดนิใหญ่ท้ังหมด แตช่น 
กลุ่มน้อยมุสลิมท่ีมีความสำาคัญจะอยู่ในไทย เมียนมาตะวันตก (อาระกัน) 
สิงคโปร ฟิลิปปินส และชาวมุสลิมจาม ซึ่งอยู่ตอนกลางของเวียดนามและ 
กัมพูชา มุสลิมในกัมพูชาแม้ว่าจะมีจำานวนน้อย แต่มีบทบาทสำาคัญทางสังคม 
และการเมือง ในขณะท่ีชาวมุสลิมราว 300 ล้านคนอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะท่ี 
ขยายตัวมาจากภาคใต้ของไทยผ่านมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และทาง
ใต้ของฟิลิปปินส เมียนมา ภาคเหนือของไทยและกัมพูชา
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นมาตุภูมิของประชากรมุสลิมซึ่งรวม 
เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียน โดยมีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมาก 
ที่สุดในโลก และเป็นประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามต่อจากอินเดียและ 
สหรัฐอเมริกา รวมกับอีกสองประเทศท่ีมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่อย่างบรูไน 
และมาเลเซีย
 ชาวมุสลิมในดินแดนเหล่าน้ีได้เข้าไปเก่ียวข้องทางการเมือง การพัฒนา 
และการมีปฏิสัมพันธกับมุสลิมที่อยู่ในส่วนอื่นๆ ของโลก อันเนื่องมาจากการ 
ขยายตัวของศาสนาอิสลามไปยังส่วนต่างๆ ของอินเดีย ทำาให้ศาสนาอิสลาม 
ขยายตัวออกไปยังหมู่เกาะต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา  
อาจกล่าวได้ว่าการเดินเรือของชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 12 
ได้นำาเอาอิสลามมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประชากรมุสลิมในหมู่เกาะจะพูดภาษามาเลย (บาฮาซามาเลย) ใน 
ขณะท่ีศาสนาอิสลามแผ่ขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้น- 
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ทางการค้าของชาวอาหรบัท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับทะเลเมดเิตอรเรเนยีน  เอเชยี
กลาง และอนทุวีปอนิเดีย หลังจากนัน้ไมน่านการปฏบิตัติามแนวทางรหสัยนยั
อิสลาม (Sufi) ก็ได้เริ่มต้นขยายตัวเข้าไปยังใจกลางของดินแดนต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 อสิลามไดข้ยายตวัแบบเดยีวกันในมาเลเซยี อย่างไรก็ตามการเขา้ยึด
ครองโดยเจ้าอาณานิคมในอาณาบริเวณนี้  ได้หยุดยั้งการขยายตัวของอิสลาม
เข้าไปในส่วนที่เหลือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่รากฐานของอิสลามใน
อนิโดนเีซยีและมาเลเซียมคีวามเขม้แขง็พอ จึงสามารถดำารงอยู่ไดภ้ายใตก้าร
ตกเป็นอาณานิคมของเนเธอรแลนดและอังกฤษ
 หมู่เกาะหรือทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมท้ังมาเลเซีย  
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส บรูไน และประเทศใหม่อย่างติมอรตะวัน- 
ออก ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย อิสลามเป็นศาสนาประจำาชาติของ
มาเลเซียและบรูไน แม้ว่าร้อยละ 85 ของประชากรอินโดนีเซียจะเป็นชาว
มสุลิมและมปีระชากรมสุลิมมากกว่าประเทศใดในโลก แตอ่สิลามก็ไมไ่ดเ้ปน็
ศาสนาประจำาชาติของอินโดนีเซีย
 ชาวมสุลิมเปน็ชนกลุ่มนอ้ยในสิงคโปรและทางใตข้องฟลิิปปนิส มกีาร
ยอมรบัการผสมผสานท่ีมอียู่ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
มาเลเซียและอินโดนีเซียมาเป็นศตวรรษหรือมากกว่านั้น ด้วยการมีสำานักคิด 
และขบวนการต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นจากหลายช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยจุดมุ่งหมาย 
ของรัฐคือการยอมรับการปฏิรูปและการเพิ่มพลังให้กับศาสนา
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลท้ังหลายของนักสมัยนิยม (Modernist 
movements) ท่ีปรากฏตวัอยู่ในตะวันออกกลางมาตัง้แตท่ศวรรษ 1900 และ
บทบัญญัติหลักๆ ซึ่งถูกนำามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักศึกษาท้องถิ่น
และครูซึ่งได้รับการศึกษาในอียิปตและซาอุดีอาระเบีย
 ชาวมสุลิมส่วนใหญ่ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเ้ปน็ผู้ถือสำานกัคิดซนุน ี
แม้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่จะให้ข้อสังเกตว่าอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ การผสมกลมกลืนกัน ซ่ึงจะดูได้จากการประนีประนอมกับความเช่ือ จารีต 
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และประเพณีท่ีมีมาก่อน ท้ังนี้ก่อนท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะหันมารับนับถือ 
ศาสนาอิสลาม พวกเขาเคยเป็นชาวฮินดู ชาวพุทธ และเป็นคนถือผีมาก่อน
 ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ปจัจุบนัมาเลเซยีและบรไูนเปน็ดนิแดนท่ี
มชีาวมสุลิมเปน็คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมอีนิโดนเีซยีเปน็ประเทศมสุลิม 
ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และมีชนกลุ่มน้อยจากศาสนาต่างๆ รวมอยู่ด้วย
 อาณาจักรโบราณของจามปา (Kingdom of Champa)  ซึ่งตั้ง
อยูใ่นกมัพูชาและเวยีดนาม ได้ยตุิบทบาทลงหลงัศตวรรษที ่14 แตป่ระชาชน
ชาวจามจำานวนมากไดห้นัมาเขา้รบันบัถือศาสนาอสิลามในชว่งเดยีวกัน จากนัน้
จึงได้รับการซึมซับเข้าสู่ราชวงศต่างๆ ที่อยู่รายรอบพวกเขา  ชาวจามเป็นชน 
กลุ่มน้อยมุสลิมในภูมิภาคนี้ แม้ว่าการปฏิบัติตัวของพวกเขาจะได้รับอิทธิพล
มาจากความเชื่อและประเพณีพื้นถิ่นอยู่ด้วยก็ตาม
 จากการเปน็ชาวมสุลิมในหมูเ่กาะท่ีมอียูม่ากท่ีสุดของเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ อินโดนีเซียได้สถาปนาองคการมุสลิมท่ีมีชื่อว่านะฮดะละตุล อุลา- 
มาอ (Nadhalatul Ulama) และมุฮัมมะดียะฮ (Muhammadiyah) 
ขึ้นมา โดยเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน 
มุฮัมมะดียะฮ มีสมาชิกมากกว่า 20 ล้านคน ถือกำาเนิดในปี 1912 ตามหลักการ 
ความเป็นนักสมัยนิยม (Modernist) ในขณะเดียวกันนะฮดะละตุล- 
อลุามาอ ถือกำาเนดิขึน้มาในป ี1926 ดว้ยจุดมุง่หมายท่ีจะถ่วงดุลการขึน้มาของ
กลุ่มนักสมัยนิยม และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ก่อตั้งนะฮดะละตุลอุลามาอ 
ก็ถูกมองว่าเป็นองคการของนักจารีตนิยม (Traditionalism) สมาชิกของ 
นะฮดะละตุลอุลามาอมีมากกว่า 30 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่มีการ 
คาดการณกันโดยทั่วไป
 ในฟิลิปปินสประชากรส่วนน้อยชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใน
หมู่เกาะทางใต้ของมินดาเนาและหมู่เกาะซูลู ความสัมพันธระหว่างประชากร
มุสลิมและคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวคาทอลิกในส่วนท่ีเหลือของประเทศประสบ
ความยากลำาบากมาเปน็ทศวรรษ  แมว่้าระยะเวลาแหง่ความพยายามท่ีจะไกล่- 
เกลี่ยและตกลงกันจะได้รับความสำาเร็จอยู่เป็นช่วงๆ ก็ตาม ปัจจุบันหมู่เกาะ
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ของฟิลิปปินส รวมทั้งเขตปกครองพิเศษของชาวมุสลิมมินดาเนา (Special 
Autonomous Region of Muslim Mindanao) มีโครงสร้างของ 
รัฐบาล ซึ่งมุ่งที่จะสนับสนุนสิทธิในท้องถิ่น แต่ขบวนการแยกดินแดนหลาย 
กลุ่ม รวมท้ังขบวนการก่อการร้ายอย่างอะบู ซัยยัฟ (กลุ่มผู้ถือดาบ) ยังมีความ  
เข้มแข็งอยู่ รัฐบาลฟิลิปปินสให้ความสนใจในเรื่องข้อตกลงท่ีจะพัฒนาไปสู่ 
การหยุดยิงในที่สุด
 ในขณะท่ีในมาเลเซยีซึง่อยู่ในคาบสมทุรมาเลยแหง่เอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต ้เราจะพบว่ามคีวามแตกตา่งท่ีคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่มของนกัสมยั- 
นิยม (Kaum Muda) และกลุ่มจารีตนิยม (Kaum Tua) ความแตกต่าง
ท่ีมาจากการแบง่ออกเปน็สองกลุ่มนีส้ามารถนำาไปสู่บทสรปุท่ีว่ามใีครอยู่บา้งท่ีมี
ความสนใจในแนวทางของนกัสมยันิยมและใครท่ีมีความสนใจในแนวทางของ
นักจารีตนิยม ปัจจุบันร้อยละ 90 ของชาวอินโดนีเซียเป็นชาวมุสลิมในขณะ
ท่ีมากกว่าครึง่หนึง่ของชาวมาเลเซยีเปน็ชาวมสุลิมในฟลิิปปนิส ดินแดนท่ีเคย 
ถูกเข้าครองโดยสเปนและสหรฐัอเมรกิาประสบความสำาเรจ็ในการเปล่ียนชาว 
ฟิลิปปินสให้มารับนับถือศาสนาคริสต ฟิลิปปินสมีชาวมุสลิมอยู่ร้อยละ 5
 ในแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรมุสลิมกลุ่ม
เล็กๆ  อาศัยอยู่ใกล้กับเขตแดนของเมียนมาและบังกลาเทศ ประชาชนเหล่า
นีจ้ะรูจั้กกันในชือ่โรฮีนจา  ซ่ึงประสบความยากลำาบากจากการดำาเนนินโยบาย 
ของรัฐบาลเมียนมา จนต้องอพยพออกไปอยู่ประเทศอื่นๆ และหาท่ีล้ีภัย 
ทางการเมืองอยู่ในบังกลาเทศและส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งหนึ่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับเมียนมา ก็ปฏิเสธมิให้ชาว
โรฮีนจาเข้ามาล้ีภัย ในขณะท่ีอินโดนีเซียและมาเลเซียจะให้ความสะดวก 
แก่ชาวโรฮีนจาในระดบัหนึง่ แมว่้าในบางชว่งจะผลักไสชาวโรฮีนจาไมใ่หเ้ขา้
มาในประเทศก็ตาม
 ในประเทศไทยชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย แต่ก็เป็นคนส่วนใหญ่ใน
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีเขตแดนติดกับมาเลเซีย ท้ังนี้จารีตของชาวมุสลิมใน
สามจังหวัดภาคใต้จะเป็นส่วนหนึ่งของจารีตท่ีมาจากโลกมุสลิม ภาคใต้ตอน
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ล่าง (Deep South) กลายมาเป็นดินแดนของประเทศไทยในปี 1909 อัน
เน่ืองมาจากสนธิสัญญากรุงเทพหรือสนธิสัญญาแองโกล-สยาม ลงนามโดย 
ราชอาณาจักรสยามกับรฐับาลอาณานคิมองักฤษซึง่ในเวลานัน้ปกครองดนิแดน 
ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรมาเลย
 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธได้พยายาม
ผสมกลมกลืนชาวมุสลิมเข้ากับสังคมไทยตามมาตรฐานของอัตลักษณไทยซึ่ง
ประสบผลสำาเร็จน้อย ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างชาวพุทธส่วนใหญ่กับ
ชาวมาเลยมุสลิมส่วนน้อยในบริเวณนี้ได้กลายมาเป็นความรุนแรง ในขณะที่
กระบวนการสันติภาพท่ีมุ่งหมายให้ภาคใต้ตอนล่างของไทยมีความสงบอย่าง
ย่ังยืนยังคงดำาเนนิตอ่ไปท่ามกลางการตคีวามของสองฝ่ายท่ีมักจะไปกันคนละ
ทางตลอดระยะเวลาการเจรจาที่ผ่านมา
 การเข้ามาของศาสนาอิสลามได้ใช้เวลาของคนหลายรุ่นในการท่ีจะ
ทำาให้คนรู้จักและต้องผ่านการปะทะสังสรรคท่ีหลากหลาย แม้ว่าในทุกวันน้ี
อิสลามจะเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม
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