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การรับมือกับการใช้ความรุนแรงสุดโต่งกับสภาวะหวาดกลัวอิสลาม
30 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวข้อ “การรับมือกับการใช้ความรุนแรงสุดโต่งกับสภาวะหวาดกลัวอิสลาม” นีจะมีวทิ ยากร 3 ท่านทีมีความรูค้ วาม
เชียวชาญ ได้แก่ Dr. Sri Yunanto1, Dr. Angel Damayanti2 และ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี3
Islam and Counter Violent Extremism
อิสลามกับแนวคิดนิ ยมความรุนแรงสุดโต่ง
Dr. Sri Yunanto เริมต้นด้วยการให้ภาพรวมปรากฏการณ์ความรุนแรงสุดขัวในอิน โดนี เซีย อินโดนีเซีย เป็ น
ประเทศทีมีประชากรมุสลิมมากทีสุดในโลก ส่วนใหญ่เป็ นมุสลิมสายกลาง ด้านหนึงก็ส่งเสริมเรืองขันติธรรม (Tolerance)
การเคารพกลุ่มชาติพนั ธุ /์ ศาสนากลุ่มอืนๆ ในอีกด้านหนึงอินโดนีเซียก็ถูกโจมตีจากการก่อการร้ายหลายปี ทีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีการใช้คาํ สอนอิสลามเป็ นตัวขับเคลือนการโจมตีนี นีเป็ นความย้อนแย้ง
เมือเป็ นเช่นนี จึงเกิดคําถามว่าระหว่างแนวคิดแบบมุสลิมสายกลางกับสายทีส่งเสริมการใช้ความรุนแรง สายไหน
เป็ นแนวคิดอิสลามทีถูกต้องกันแน่ ?
Radicalism = การเปลียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (+)  แนวคิดนิ ยมความรุนแรงสุดโต่ง (-)
ก่อนอืนลองมาดูนิยามคําว่า radicalism ในทางวิชาการ รากศัพท์ radicalism ใช้ในความหมายทางบวก นันคือ
การทําให้เกิดความเปลียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทีดีขนเพื
ึ อปรับปรุง สภาพทีเป็ นอยู่ ใน


Dr. Sri Yunanto สอนอยู่ทมหาวิ
ี ทยาลัยมูฮมั มาดียะฮ์ (Universitas Muhammadiyah Jakarta) และมหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งอินโดนีเซีย ปัจจุบนั เป็ นทีปรึกษาองค์กร
ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งอินโดนีเซีย มีผลงานตีพมิ พ์หนังสือหลายเล่มเกียวกับแนวทางการเมืองอิสลาม (political Islam) และแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง
(extremism) ซึงจะกล่าวถึงภาพรวมปรากฏการณ์แนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งระดับโลกและปรากฏการณ์นี ส่งผลต่อพัฒนาการในระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรบ้าง
2
Dr. Angel Damayanti เป็ นอาจารย์ประจําคณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Kristen Indonesia) เป็ นผูเ้ ชียวชาญเรือง
ความมันคงและความขัดแย้งด้านศาสนา สนใจแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง ปัจจุบนั กําลังทําวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์กบั มุสลิมในอินโดนีเซีย จะมาเล่าถึง
งานวิจยั ทีทําอยู่
3
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ผูอ้ าํ นวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ หัวหน้าสาขาวิชาสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ งานวิจยั ล่าสุดเกียวกับเรืองการสร้าง
สันติภาพในสังคมพหุรฐั ทางศาสนาและชาติพนั ธุก์ รณีศึกษาชุมชนมุสลิมในภาคเหนือ จะพูดถึงปรากฏการณ์ความหวาดกลัวอิสลามและแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งว่า
ส่งผลอย่างไรต่อชุมชนทีมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุศ์ าสนาในประเทศไทย
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ขณะนัน คําคํานีส่วนใหญ่ใช้กนั ในหมู่ชาวอเมริกนั ในภาคประชาสังคมระหว่างประเทศหรือภาคประชาสังคมทีทํางานเรืองสิทธิ
มนุษยชน เพศสภาพ และสันติภาพ
แต่ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในปัจจุบนั คําคํานีถูกใช้ในความหมายเชิงลบ หมายถึงการส่งเสริมการใช้ความรุนแรง
ส่งเสริมการทําสิงผิดกฎหมาย ในอินโดนีเซีย คําว่า radicalization ถูกใช้เพือส่งเสริมอุดมการณ์ทแตกต่
ี างไปจากอุดมการณ์
รัฐ ปัจจุบนั คําคํานีถูกตีความในเชิงลบ และในทีนี จะใช้คาํ นีในลักษณะของความหมายเชิงลบ นันคือ “แนวคิดนิยมความ
รุนแรงสุดโต่ง”
รากเหง้าของ Islamophobia
คําว่า Islam มาจากคําว่า สะลาม หมายถึงสันติภาพ และ อีมาน คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุดมการณ์
ทีมีรากเหง้ามาจากคําว่า อะมาน หมายถึงความปลอดภัย ความมันคง หรือสันติภาพ รวมถึงคําว่า อาเมน ทีเราพูดว่าขอให้
พระเจ้าอวยพรเรา
พันธกิจทียิงใหญ่ของอิสลามในฐานะศาสนาก็คือการส่งเสริมความมันคง ปลอดภัย และสันติภาพให้เกิดขึนในโลก
ไม่เฉพาะประชาคมมุสลิมเท่านันแต่เป็ นประชาคมโลกหรือมนุ ษยชาติ คํานีจะเชือมโยงกับคําว่า “Rahmatan lil alamin” ซึง
หมายถึงสันติสุขจงเป็ นไปเพือทุกอย่างในจักรวาลนี ถ้าดู จากประวัติศาสตร์อิสลาม แนวคิดนีถูกนําไปปฏิบตั ิโดยท่านศาสดา
มุฮมั มัดและประกาศกมายาวนาน ทังการส่งเสริมความยุตธิ รรมและสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ
อย่างไรก็ดี แม้อิสลามจะเป็ นศาสนาเพือสันติภาพ แต่ขณะนีอิสลามกลับถูกมองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อความมันคง
ของโลก เป็ นภัยคุกคามทีประกอบไปด้วยเรืองยาเสพติด โจร รวมถึงการก่อการร้ายต่างๆ ในแวดวงวิชาการมีการคุยกันว่า
การมองเรืองภัยคุกคามความมันคงเดิมเป็ นเรืองการทหาร แต่ตอนนีเป็ นเรืองการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วย
เหตุนีอิสลามจึงถูกมองเป็ นภัยคุกคาม เมือระบบถูกคุกคามทําให้คนทังโลกวิตกกังวล ทําให้เกิดอาการหวาดกลัวอิสลามขึน
กล่าวโดยรวมแล้วการก่อการร้ายมีการใช้อิสลามเป็ นสัญลักษณ์ ตังแต่เหตุการณ์ 9/11 เรือยมา มีการใช้สญั ลักษณ์
อิสลามในการส่งเสริมหรือเผยแพร่เรืองการก่อการร้ายทัวโลกรวมถึงการใช้ความรุนแรง


จาก Al-Qaeda ถึง ISIS + แนวคิดนิ ยมความรุนแรงสุดโต่ง  ความหวาดกลัวอิสลาม
องค์กรก่อการร้ายใหญ่ๆ ของโลก ได้แก่ อัลไคด้า (Al-Qaeda) ซึงมีองค์กรสาขาอยู่ทวโลก
ั เช่นในแอฟริกามีกลุม่
อะคิม [Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)] อาคับ [Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)] ใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มี เจมาห์ อิสลามมิยาฮ์ [Jemaah Islamiyah (JI)] ซึงมีสาขาอยู่ในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และออสเตรเลีย


3

IPP 24

ในบริบทอินโดนีเซียตังแต่ปี 2005 เป็ นต้นมา ธรรมชาติของการก่อการร้ายเปลียนแปลงไปอย่างมาก ก่อนหน้านัน
ธรรมชาติของการก่อการร้ายคือมีโครงสร้างทีชัดเจนและกระทําการโดยองค์กรทีมีโครงสร้างชัดเจนอย่าง JI ปรากฏการณ์
อย่างกรณีระเบิดทีบาหลีและทีสถานทูตออสเตรเลียซึงทําให้คนเสียชีวติ หลายคน มีการทําลายสถานทีและโครงสร้างอํานาจ
รัฐ แต่ธรรมชาติการโจมตีการก่อการร้ายเปลียนแปลงไปหลังปี 2005 กล่าวคือเป็ นการกระทําขององค์กรทีไม่มโี ครงสร้าง
เป็ นคนกลุ่มเล็กๆ ก่อการเล็กๆ มีการโจมตีศตั รูทอยู
ี ่ไกลออกไปในประเทศตะวันตกหรือพวกยิว เป้ าหมายไม่ใช่เป้ าหมายที
อยู่ใกล้ซงเป็
ึ นเจ้าหน้าทีรัฐหรือฝ่ ายความมันคงทีอิสลามมองว่าเป็ นศัตรูสามารถฆ่าได้อีกต่อไป แต่เป็ นพลเรือน ปรากฏการณ์
แบบนีเป็ นมาจนกระทังทุกวันนี
ดร. Yunanto วิเคราะห์ว่า ตังแต่ปี 2011 เป็ นต้นมา อํานาจของอัลไคด้าลดลงเพราะรัฐมีบทบาทในการต่อสูก้ บั
กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี แต่ว่าหลังจากภัยคุกคามของอัลไคด้าก็มกี ลุ่มก่อการร้ายทีมีเครือข่ายในประเทศต่างๆ เริมเกิดขึนมา
ดังกลุ่มทีเรียกตัวเองว่า ไอซิส (Islamic State หรือ ISIS) ตอนนันไอซิสจํากัดพืนทีเฉพาะในอิรกั และทางตะวันตกเรียกว่า
ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) ซึงเป็ นเขตของอิรกั
เมือเปรียบเทียบกับอัลไคด้า ไอซิสมียุทธศาสตร์ทแตกต่
ี างในการส่งเสริมพันธกิจใช้ความรุนแรงเพือบรรลุเป้ าหมาย
กล่าวคือมีการใช้ยุทธศาสตร์รวมและแยก ทังสองกลุม่ ขยายเครือข่ายของตัวเองออกไปทัวโลก ในระดับภูมภิ าคต่างๆ ดังเช่น
กลุ่มตอลีบนั เจไอ อะคิม อาคับในคาบสมุทรแอฟริกา ฯลฯ แต่ไอซิสมีววิ ฒั นาการทีค่อนข้างแตกต่ างจากอัลไคด้า ขณะที
สาขาของอัลไคด้ามีการจัดตังโครงสร้างองค์กรอย่างดี แต่ไอซิสใช้ยุทธศาสตร์การดึงคนมาเป็ นผูต้ าม (followers) ผูป้ วารณา
ตนอาจจะเป็ นคนกลุม่ เล็กหรือคนคนเดียว ถึงสมรภูมหิ ลักของการรวมตัวของไอซิสจะอยู่ในพืนทีแถวซีเรีย ซึงสหรัฐอเมริกา
ก็รวบรวมกําลังทหารในการใช้ยุทธศาสตร์ต่อสูก้ บั กลุ่มไอซิส แต่ฝ่ายไอซิสเองก็มกี ารกระจายตัวออกไปด้วย จะเห็นว่าทังใน
ฝรังเศส เบลเยียม แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และจาการ์ตา ภัยคุกคามขยายตัวไปทัวทังมาเลเซียและสิงคโปร์ดว้ ย มี
การโจมตีซาๆ
ํ ในแอฟริกาตอนกลาง มีการโจมตีย่อยๆ ในลักษณะคนเดียวทํา ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นกลุ่มทีมีแนวคิดหัวรุนแรง
แต่ใช้ระบบออนไลน์ในการปลูกฝังแนวความคิดหัวรุนแรงแพร่ออกไปเรือยๆ
กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี ปฏิบตั ิการภายใต้ความเป็ นมุสลิม พันธกิจของกลุ่มก่อการร้ายคือใช้อิสลามในการสร้าง
ปัญหาขึนมา ซึงไม่เพียงทําลายหลักความปลอดภัยเท่านันแต่ยงั ทําลายอุดมการณ์ของมุสลิมสายกลางด้วย เป็ นทีแน่ชดั แล้ว
ว่าการเคลือนไหวหรือปฏิบตั กิ ารของกลุ่มก่อการร้ายนีได้ก่อความหวาดกลัวในหมู่ชาวมุสลิมและคนทีไม่ใช่มสุ ลิมไปทัวโลก
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ประเด็นเรืองการก่อการร้ายนันทับซ้อนกับประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา อย่างใน
อินโดนีเซียมีความขัดแย้งระหว่างคริสต์กบั มุสลิมในกรณี อมั บน การก่อการร้ายซ้อนทับกับแนวคิดเรืองความต้อ งการ
ปกครองตนเองด้วย อย่างกรณีภาคใต้ของไทยและทางใต้ของฟิ ลปิ ปิ นส์ กลุ่มหัวรุนแรงหรือกลุ่มก่อการร้ายใช้อิสลามเป็ น
แบรนด์ (brand) ของตัวเอง ส่งผลทําให้คนหวาดกลัวอิสลามขึนมา คนทีไม่ใช่มสุ ลิมรวมถึงรัฐในภูมภิ าคนีต่างก็หวาดกลัว
4
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อิสลาม รวมทังมุสลิมสายกลางก็หวาดกลัวด้วย นีเป็ นปัญหาไม่เฉพาะคนทีไม่ใช่มสุ ลิมเท่านันแต่ยงั เป็ นปัญหาภายในชุมชน
อิสลามเอง เพราะมองว่าอุดมการณ์แบบนีติดอยู่ในกรอบทีว่า “ถ้าคุณไม่ใช่พวกเราคุณก็เป็ นศัตรูของเรา” เป็ นการมองแบบ
ขาวดํา คนทีไม่ใช่พวกเราถือว่าเป็ น “กาเว” ปัญหาของความคิดสุดโต่งนีไม่ได้เป็ นปัญหาของชุมชนอืนเท่านัน มันเป็ นปัญหา
ของชุมชนมุสลิมเองด้วย
ความคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งไม่เพียงแต่ ส่ง ผลเฉพาะความสัมพันธ์ของชุมชนมุสลิมกับไม่ใช่มสุ ลิมเท่านัน
แม้แต่ในชุมชนมุสลิมด้วยกันเองก็มกี ารถกเถียงว่าแนวคิดของตนจริงแท้แน่นอนกว่าของอีกกลุ่ม
ความหวาดกลัวอิสลามและการนิยมความรุนแรงสุดโต่งส่งผลต่อการทํางานของรัฐทีไม่เพียงสัญญาว่าจะคุม้ ครอง
ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเท่านัน แต่มนั ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรากับเพือนบ้านทีมีแนวคิดทาง
ศาสนาต่างกันด้วย
การรับมือปัญหาความรุนแรงสุดโต่งและความหวาดกลัวอิสลาม กรณี ศึกษาอินโดนีเซีย
ในอินโดนีเซีย ปัจจุบนั กลุ่มนิยมความรุนแรงทีอ้างว่าตนไม่ใช้ความรุนแรงนัน แท้จริงแล้วกลับส่งเสริมความรุนแรง
ซึงขัดแย้งกับแนวทางปัญจศีละ (Pancasila) ของประเทศ โดยส่งเสริมการก่อตังเคาะลีฟะฮ์4 แม้จะพูดว่าไม่ใช้ความรุนแรง
แต่อนั ทีจริงแล้วปวารณาตนว่าจะสถาปนารัฐของประเทศมุสลิมทัวโลก ยกตัวอย่างบรรดาประเทศตะวันออกกลางและ
มาเลเซียใช้ระบบราชอาณาจักรเหมือนกัน อินโดนีเซียใช้ระบบพหุนิยม หรือระบบอิหม่ามในอิหร่านหรือสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน หรือรัฐทีแยกกิจการทางศาสนาออกไปอย่างตุรกี แนวคิดของกลุ่มนีคือต้องการทําลายระบบรัฐชาติแล ้วมาหลอม
รวมกันเป็ นเคาะลีฟะฮ์แบบเดียวกับทีเกิดขึนในยุคศาสดามุฮมั มัด ซึงตรงนีเป็ นภัยคุกคามต่อระบบรัฐเดียวของอินโดนีเซีย
ด้วยเหตุนภารกิ
ี จของรัฐบาลอินโดนีเซียในการจัดการกับแนวคิดนิยมความรุนแรงนีจึงต้องสอดคล้องกับอุบตั ิการณ์ทอุี บตั ิขนึ
และขณะเดียวกันก็อธิบายวิธีการรับมือกับกลุม่ ทีต้องการแบ่งแยกรัฐมาตังเป็ นเคาะลีฟะฮ์
แนวคิดการก่อการร้ายไม่เกียวข้องกัน เลยกับคําสอนของศาสนาใดๆ ก็ตาม เพราะทุกศาสนาในโลกมีจิต สํา นึก
ส่งเสริมคุณค่าอันเป็ นสากล นันคือทุกศาสนามีพนั ธกิจในการส่งเสริมสันติภาพ คนทีนับถือศาสนาต่างหากทีกระทําการก่อ
การร้าย อย่างเช่นลัทธิโอมชินรีเกียวในญีปุ่น หรือกลุ่มหัวรุนแรงในอินเดียทีสังหารมุขมนตรีของรัฐ หรือยิวทีลอบสังหาร
ชิโมน เปเรซ หรือกลุ่มคริสเตียนกรณีวางระเบิดทีโอกลาโฮมา การโจมตีในไอร์แลนด์ ฯลฯ ทีจริงแล้วมันไม่เกียวกับคําสอน
ของศาสนาแต่มชี นกลุม่ น้อยตีความศาสนาและอ้างมาเป็ นเหตุก่อความรุนแรง
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุมชนก็ได้รบั ผลกระทบจากการก่อการร้ายโดยเครือข่ายในประเทศเหล่านี และ
แน่นอนการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการต่อต้านกลุ่มทีนิยมความรุนแรงสุดโต่งเป็ นภารกิจใหญ่ของทัวโลกและทุกประเทศ
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รัฐเคาะลีฟะฮ์ (khilā fa) เป็ นเขตการปกครองแบบหนึงในอาณาจักรมุสลิมทีมีประมุขเป็ นเคาะลีฟะฮ์ทมาจากปรั
ี
ชญาว่าเป็ นผูส้ บื อํานาจมาจากนบีมฮุ มั มัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม
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ในอินโดนีเซียมีความพยายามจัดตังหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายระดับประเทศซึงมีผมเป็ นทีปรึกษา มีหน้าที
กําหนดแผนยุ ทธศาสตร์และประสานงานในแวดวงสถาบันของรัฐในการต่อสู แ้ ละป้ องกัน การก่อการร้าย อีกเรืองหนึงซึง
พัฒนาขึนมาก็คือเพิมความแข็งแกร่งให้กบั เสียงของคนสายกลางในการต่อสู ก้ บั เรืองเล่าของกลุ่มนิยมความรุนแรงทีอ้าง
ศาสนา และส่งเสริมการสานเสวนาระหว่างคนต่างศาสนาและภายในชุมชนมุสลิมเองด้วย รวมถึงระหว่างมุสลิมสายกลางกับ
คนศาสนาอืน
เราสร้างเวทีให้คนต่างศาสนามาพูดคุยกันเพือสร้าง “พืนทีกลาง” ในการก้าวข้ามเส้นแบ่งทางอุดมการณ์ โดยมี
มุมมองต่อศาสนาใน 3 ระดับ คือ
1. ศาสนาสอนเรื องคุณค่ า คุณค่ า อะไรทีทํา ให้เราทุกคนมาทํา งานร่ ว มกัน เช่ น เราเชือคุ ณค่ า เรื องการต่อ ต้าน
คอร์รปั ชัน การส่งเสริมสันติภาพ คนทุกศาสนาก็ร่วมงานกันได้ เป็ นการขับเคลือนเชิงประเด็น
2. ศาสนาสอนให้มองเรืององค์ความรู ้ หากมองจากมุมองค์ความรู ้ คนต่างศาสนาสามารถเรียนรู ค้ าํ สอนของศาสนา
อืน อย่างเช่นผมเป็ นมุสลิม ผมอาจเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านคริสต์ศาสนา ทํานองเดียวกันมองมันในแง่วา่ จุดเด่นของแต่ละศาสนา
มีอะไร
3. ศาสนาสอนให้ยอมรับความแตกต่าง ผูน้ บั ถือศาสนาในโลกนีสามารถยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้ถา้
เราเรียนรูศ้ าสนาใน 3 ระดับนี
บทบาทหน้าทีของรัฐในการรับมือกับความรุนแรงสุดโต่ง
1. ต้องทําให้อุดมการณ์รฐั ไม่ไปขัดแย้งกับคําสอนทีแท้จริงของทุกศาสนา เป็ นหน้าทีของรัฐในการเปิ ดเวทีสาน
เสวนาว่านโยบายใดๆ ของรัฐจะเคารพคําสอนทีแท้จริงของทุกศาสนา โดยเป้ าหมายทางนโยบายจะไม่ขดั แย้ง
ต่อความเชือของศาสนาใดๆ ก็ตาม
2. เพิมความเข้มแข็งของชุมชนศาสนาในการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลไกรัฐ เพือจะทํางานด้วยกันในการให้
ข้อมูลหรือวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ต่อรัฐเพือปรับปรุงการนํานโยบายของรัฐมาใช้ในทางปฏิบตั ิ
นีเป็ นทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนา และชุมชนผูน้ บั ถือศาสนาต่างๆ ในโลกกับรัฐบาลประเทศนันๆ ใน
การต่อสู/้ รับมือกับกลุม่ นิยมความรุนแรง และจัดการกับปัญหาความหวาดกลัวอิสลามและความกลัวเรืองอืนๆ ทีมาจากนอก
ชุมชนมุสลิมด้วย
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Islamophobia in Indonesia
สภาวะหวาดกลัวอิสลามในอินโดนี เซีย
Dr. Angel Damayanti จํากัด ขอบเขตประเด็นมาพู ดถึงความหวาดกลัวอิสลามเฉพาะในอินโดนีเซีย ซึงเป็ น
งานวิจยั ของเธอหลังเกิดการเปลียนแปลงระบบการเมืองของอินโดนีเซียเป็ นต้นมา
อินโดนี เซีย ประเทศมุสลิมสายกลางใหญ่ทีสุดในโลก
อินโดนีเซียเป็ นประเทศทีมีความอดทนอดกลันและเป็ นสังคมพหุวฒั นธรรม มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพนั ธุ ์
และศาสนา รัฐบาลรับรองศาสนาทีเป็ นทางการ 6 ศาสนา ศาสนาอืนๆ ก็ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลด้วยเช่ นกัน ผูน้ าํ ทาง
การเมืองจากทัวโลกต่างชืนชมว่าอินโดนีเซียเป็ นประเทศประชาธิปไตย และเป็ นประเทศมุสลิมสายกลางทีใหญ่ทสุี ดในโลก
อินโดนีเซียมีประชากร 250 ล้านคน 87.21% เป็ นมุสลิม แต่เราไม่สามารถพูดได้ว่ามุสลิมในอินโดนีเซียเป็ นอันหนึง
อันเดียวกัน ในหมู่ชาวมุสลิมก็มกี ลุม่ ต่างๆ หลากหลายด้วยกัน อินโดนีเซียมีองค์กรสายกลางหลายกลุ่มด้วยกัน และมีกลุ่ม
ทีเข้าร่วมกับกลุ่มชาตินิยมและกลุ่มหัวรุนแรงด้วย ซึงยังไม่มขี อ้ มูลชัดเจนว่าชุมชนมุสลิมทีเข้าร่วมกับสายสุดโต่งมีมากขนาด
ไหน
อินโดนีเซียมีผูน้ บั ถือศาสนาอืนๆ ด้วย ได้แก่ .96% นับถือคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ .91% เป็ นโรมันคาธอลิก
1.69% นับถือฮินดู .72% นับถือพุทธ .05% นับถือขงจือ และศาสนาอืนๆ อีก . % กล่าวได้ว่าอินโดนีเซียเป็ นสังคม
พหุความเชือพหุวฒั นธรรม ดังทีตัว ดร. แองเจิลเองนันพ่อเป็ นมุสลิมแม่เป็ นจีนนับถือคริสต์ ครอบครัวและชุมชนก็อยู่กนั มา
อย่างสงบสุข
สิงทีเกิดขึนในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่านมา ประเด็นการก่อการร้ายเริมเป็ นทีวิตกกังวล กลุ่มก่อการร้ายมีความพยายาม
จะแทรกกฎหมายชะรีอะฮ์เข้าไปในรัฐธรรมนู ญแห่งชาติ เริมปรากฏความขัดแย้งระหว่างระดับรัฐกับรัฐบาลท้องถินระดับ
พืนที ดังเหตุการณ์กรณี Ahok อดีตผู ว้ ่าจาการ์ตาทีนับถือคริ สต์ได้สือสารเกียวกับคําสอนอิสลามผิดพลาดไป ทําให้คน
จาการ์ตา 60% ปฏิเสธไม่ยอมรับ Ahok จนบานปลายเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนคริสเตียนกับอิสลามในอัมบน
กรณีดงั กล่าวทําให้เกิดปรากฏการณ์ความหวาดกลัวอิสลามขึนในอินโดนีเซีย


Islamophobia ในอินโดนี เซีย: บริบททางประวัติศาสตร์
สภาวะหวาดกลัวอิสลามและความรุนแรงทีมาในนามของอิสลามสามารถย้อนกลับไปในอดีตตังแต่อินโดนีเซียได้รบั
เอกราชในปี 1945 ตอนนันมีการถกเถียงกันว่าประเทศเกิดใหม่จะตังเป็ นรัฐศาสนาหรือเป็ นรัฐเดียวทียึดอุดมการณ์ชาตินิยม


7

IPP 24

(Islamic State vs Unitary State of Indonesia) ขณะนันกลุ่มชาตินิยมอิสลามเสนอให้ตงประเทศบนพื
ั
นฐานของปัญจศีละแทนทีจะตังบนพืนฐานกฎหมายชะรีอะฮ์ ขณะนันรัฐบาลเห็นว่าหลักปัญจศีละสอดคล้องคําสอนเรืองคุณค่าของอิสลาม
เพราะครอบคลุมเนือหาสําคัญหลักๆ ของกฎหมายอิสลาม

1.

2.
3.
4.
5.

หลักปัญจศีละ คือเสาหลัก 5 ประการซึงถือเป็ นอุดมการณ์ของรัฐ ได้แก่
เชือในพระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียว เป็ นอุดมการณ์ศาสนาทีพูดถึงว่าพระเจ้าเป็ นเสาหลักแรกในประเทศของเรา แต่
ไม่ได้หมายความว่าประเทศก่ อ ตังขึนมาจากศาสนาเดียวแม้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ จ ะนับถือศาสนาอิสลาม แต่
ประเทศไม่ได้ตงอยู
ั ่บนฐานกฎหมายชะรีอะฮ์ รัฐบาลจะอํานวยความสะดวกแก่ทุกศาสนา
Humanity มนุษยชาติ อินโดนีเซียเป็ นสังคมทีมีอารยะ เรามีความมุ่งมันทีจะพัฒนาประชาชนอย่างเป็ นธรรมและมี
อารยะ
Unity ความเป็ นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลาย เพราะอินโดนีเซียประกอบด้วยกลุ่มชาติพนั ธุ ์/ศาสนา
หลากหลาย มีประชากรจํานวนมาก เป็ นหน้าทีของรัฐบาลทีจะสร้างความเป็ นเอกภาพ
Democracy มีความเป็ นประชาธิปไตย อินโดนีเซียมีตวั แทนทังรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน
Social justice ความยุตธิ รรมทางสังคม รัฐบาลมีพนั ธะหน้าทีในการสร้างความยุตธิ รรมทางสังคมให้กบั คนทุกคน

อย่างไรก็ดี หลังจากนันในปี 1948 มีกลุม่ ทีประกอบด้วยชุมชนอิสลามปฏิเสธรัฐธรรมนู ญของชาติและยืนยันว่าต้อง
ตังประเทศบนพืนฐานของคําสอนชะรีอะฮ์ แล้วประกาศตังเป็ น “ดารุลอิสลาม” หรือรัฐอิสลามอินโดนี เซีย (Indonesian
Islamic State) ขึน ขบวนการนีมีผูส้ นับสนุ นอย่างเข้มแข็งในสามภูมภิ าค คือชวาตะวันตก อาเจะห์ และมากาซาในสุลาเวสี
ตอนใต้ ขบวนการนีพ่ายแพ้ไปหลังจากซู การ์โนขึนเป็ นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในทศวรรษ 1960 ตอนนันเชือ
กันว่าขบวนการนีจบสินไปแล้ว
แต่หลังการปฏิวตั ิอิหร่ านช่วงทศวรรษ 1980 ขบวนการดารุลอิสลามก็ฟืนขึนมา มีการฟื นจิตวิญญาณในการนํา
กฎหมายชะรีอะฮ์มาใส่ไว้ในรัฐธรรมนู ญของชาติ เมือสินสุดยุคซู ฮาร์โตในทศวรรษ 1990 ขบวนการดารุลอิสลามถูกแปลง
เป็ นเจมาห์ อิสลามิยาฮ์ (Jemaah Islamiyah) หรือ JI ทําการโจมตีก่อการร้ายหลายครังในอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็ นการ
ระเบิดในวันคริสต์มาสอีฟ การวางระเบิดทีบาหลีทงสองครั
ั
ง การระเบิดทีโรงแรม JW Marriott และการโจมตีเจ้า หน้า ที
ตํารวจที Medan
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ขบวนการนีไม่ใช่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนแต่เป็ นกลุ่มก่อการร้ายทีใช้สญั ลักษณ์ของอิสลาม ใช้ความรุนแรงใน
นามของอิสลาม จึงเป็ นการทําลายภาพลักษณ์ของอิสลามทีเป็ นศาสนาแห่งสันติ ทําลายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนศาสนา
อืนกับอิสลาม
หลังการเปลียนผ่านการเมืองในอินโดนีเซียปี 1998-9 เริมเข้าสู่ยุคปฏิรูปประเทศ (1999) เกิดความเปลียนแปลง
ใหญ่หลวง 2 ประการคือ
1. คนอินโดนีเซียมีเสรีภาพมากขึน หลังจากอยู่ใต้การปกครองแบบกึงเผด็จการมา 30 กว่าปี พอเข้าสู่ยุคปฏิรูป ผูค้ น
มีเสรีภาพมากขึน สือก็มเี สรีภาพมากขึน มีเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตัว และมีการตังกลุ่มการเมือง
ต่างๆ มีการตังพรรคอิสลามรวมทังขบวนการอิสลามด้วย ซึงแน่นอนบางกลุ่มนิยมความรุนแรงและเป็ นกลุ่มใช้
อาวุธ
2. ระบบกระจายอํานาจทีให้อาํ นาจไปยังรัฐบาลท้องถินมากขึน ในบางด้านถือว่าเป็ นเรืองดีเพราะรัฐบาลท้อ งถิน
สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนาในพืนทีของตนได้ แต่ในอีกด้านหนึงอํานาจทีกระจายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทําให้เกิดความขัด แย้งกับ สิงทีรัฐบาลกลางวางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิงบางพืนทีได้ร ับการ
สนับสนุนโดยขบวนการอิสลามหัวรุนแรงหรือพรรคการเมืองอิสลาม
สถานการณ์ดงั กล่าวนีทําให้เกิดความหวาดกลัวอิสลามเกิดขึนในชุมชนของคนทีไม่ใช่มสุ ลิม จากการวิจยั ของ ดร.
แองเจิลพบว่ามีโบสถ์ 600 กว่าโบสถ์ถูกทําลายหรือถูกทําให้หยุดการใช้งานไป โดยเฉพาะในพืนทีชวาตะวันตกซึงมีแนวคิด
ดารุลอิสลามทีเข้มแข็ง
แนวทางแก้ปญั หาเพือรับมือกับสภาวะหวาดกลัวอิสลาม
การจะบรรเทาสภาวะหวาดกลัวอิสลามเช่นนีทําได้อย่างไร ดร.แองเจิลบอกว่า
1. สร้างความรับรูใ้ หม่ ในสถานการณ์เช่นนีเราพยายามสร้างการรับรูร้ ่วมกันระหว่างชุมชนอิสลามกับชุมชนศาสนาอืน
ว่าคุณค่าของอิสลามสอดคล้องกับคุณค่าของปัญจศีละและสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญ ไม่ว่าการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และการปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเสมอภาค เป็ นคุณค่าที
สอดคล้องกับคําสอนของศาสนาและครอบคลุมอยู่ในรัฐธรรมนูญของชาติ
2. ให้ความสํา คัญ กับสาระสํา คัญในกฎหมายชะรีอะฮ์ เรืองการใช้กฎหมายชะรี อะฮ์น นั เราไม่ได้ใช้ภายใต้คํา ว่ า
กฎหมายชะรีอะฮ์ แต่เราดึงเนือหาสาระสําคัญในนันเข้ามาในรัฐธรรมนู ญอยู่แล้ว
3. ส่งเสริมแนวคิด “Islam as rahmatan lil alamin” เราส่งเสริมแนวคิดอิสลามในการเป็ นแนวคิดทีไม่สนับสนุ น
การก่อการร้ายโดยใช้ความรุนแรง เพือทําลายความชอบธรรมของกลุม่ ก่อการร้ายทีใช้สญั ลักษณ์ของอิสลาม
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4. สร้า งชุมชนทีทํางานร่วมกันในการส่งเสริ ม ขันติ ธรรมและสันติ ภาพในสัง คมพหุวฒ
ั นธรรมอินโดนี เ ซีย ดัง ที
มหาวิทยาลัยคริสเตียนของ ดร.แองเจิลก็มโี ครงการเชิญ ดร. ยูนานโตมาพูดคุยว่าอิสลามยุคใหม่เป็ นอย่างไร และ
จะทํางานร่วมกันอย่างไรในการสร้างชุมชนทีมีความอดทนอดกลันทีจะสร้างสันติร่วมกัน
Islamophobia
โรคเกลียดกลัวอิสลามในสังคมไทย
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ได้รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ทีเกิดขึนต่างกรรมต่างวาระในสังคมไทยตลอดระยะเวลา
หลายปี ทผ่ี านมา โดยนํามาจัดหมวดหมู่ว่ามันเกิดอะไรขึน มีทมาอย่
ี างไร มีการใช้วธิ ีการอย่างไรสําหรับสร้างความหวาดกลัว
อิสลาม และมีเหตุผลรองรับทีก่อให้เกิดโรคเกลียดกลัวอิสลามอย่างไร
พัฒนาการแนวคิด Islamophobia
แนวคิดเรือง Islamophobia นันมีมาตลอดประวัตศิ าสตร์ของอิสลาม ในต้นทศวรรษ 1970 งานวิชาการสําคัญของ
Edward Said เรือง Orientalism พยายามทําความเข้าใจว่านักวิชาการตะวันตกสร้างความเป็ นอืนให้คนอืนขึนมาอย่างไร
และก่อให้เกิดความหวาดกลัวอิสลามอย่างไร
ปลายทศวรรษ 1990 Islamophobia ได้อุบตั ิขึนเป็ นวาทกรรมร่ ว มสมัยจากการพิมพ์ร ายงานในปี 1997 เรือง
“อิสลามโมโฟเบีย : สิงท้าทายสําหรับเราทังหมด” (Islamophobia: A Challenge for Us All) ทีเริมสนใจว่ามีการทําร้าย
แสดงความก้า วร้า ว ใช้ว าจาหยาบคายต่ อ คนมุส ลิม ทีอยู่ ใ นยุ โ รป รายงานชินนี จัด ทํา โดยองค์ก รพัฒ นาเอกชนด้า น
ความสัมพันธ์เชือชาติ เพือเรียกร้องความสนใจเกียวกับพฤติกรรมการทําร้ายชาวมุสลิมในสังคมเสรีประชาธิปไตยตะวันตก
The 1997 Runnymede Trust อธิบายว่า อิสลามโมโฟเบีย หมายถึง “ความสะพรึงกลัวหรือความเกลียดต่อ
ศาสนาอิสลาม ดังนันจึงเกิดความกลัวและเกลียดต่อชาวมุสลิมทังหมดหรือส่วนใหญ่”
ปรากฏการณ์ทขยายวงของ
ี
Islamophobia เกิดขึนตังแต่ปี 2002 (หลังเหตุการณ์ 9/11 ปี 2001) หลังจากนันมี
รายงานเรืองเกียวกับอิสลามโมโฟเบียออกมาหลายชินอย่างต่อเนือง ซึงไม่ได้มีขอ้ เห็นพ้องต้องกันทังหมดจากนักวิชาการ
เป็ นการพูดรวมๆ ว่า Islamophobia คืออะไร
องค์กรความร่วมมือของอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation) หรือ OIC ได้รวบรวมเป็ นรายงาน
น่าสนใจ ยกตัวอย่างเว็บไซต์ทรายงาน
ี
OIC อ้างถึงคือ FreePatriot.org พูดถึงหลังเหตุการณ์ในประเทศอียปิ ต์ ในหมู่บา้ น
แห่งหนึงชาวมุสลิมจับเด็กคริสเตียนโยนลงมาจากชันสาม แต่อนั ทีจริงแล้วเหตุการณ์นนเกิ
ั ดทีเซียงไฮ้ซงไม่
ึ มคี วามเกียวข้อง
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ใดๆ กันเลย ปรากฏการณ์แบบเดียวกันนีเกิดขึนเยอะมาก และจะเป็ น pattern หรือแบบแผนซึงในเมืองไทยหรือทีอืนๆ เอา
มาใช้มากมาย
ปรากฏการณ์ Islamophobia ทีเกิดขึนในยุโรปขยายวงกว้าง มีการพ่นสีทหน้
ี ามัสยิด เอาหัวหมูไปแขวนทีประตู
มัสยิด ซึงบ้านเราความรุนแรงยังไม่ถงึ ขันนี

Islamophobia ในสังคมไทย
อ.สุชาติเล่าว่าตนเติบโตในภาคเหนือ ไม่รูส้ ึกเลยว่าชาวพุทธในเชียงใหม่ต่อต้านมุสลิม จนกระทังอายุ 50 จึงเริมมี
ความรูส้ กึ ถึงการคุกคาม เห็นได้จากการหยิบยกเนือความในหนังสือเล่มสําคัญคือ พิชยั ยุทธ์ สยามพันธกิจ. 2552. ตาลาติ
ตําปง. สยามมิส พับลิชชิง เฮาส์. เล่าถึงแผนมุสลิมจะยึดครองประเทศไทย มีการถ่ายเอกสารจากหนังสือเล่มนีเผยแพร่
ล่าสุด “กลุ่มปกป้ องพระพุทธศาสนา” ออกมาขยายต่อเรืองกลยุทธ์ทใช้
ี (ตาลาติตําปง) แผนยึดประเทศไทยในสิบปี


นโยบายเชิงรุกในการยึดครองแผ่นดินไทย ภายใน ปี
กลยุทธ์ทใช้
ี มดี งั นี (ตาลาตีตําปง) ต้องเจาะให้ไทยมันเลือดไหลหมดตัว แล้วมันจะค่อยๆ ตายโดยที
. ต้องยุยงมันให้ทะเลาะกันในหมู่พระสงฆ์ นักการเมือง นักศึกษา ประชาชน ทําลายสถาบันพระมหากษัตริย ์ ต้อง
ใช้เงินในการทํา CD ให้สถาบันเสือม ต้องใช้เงินมากก็ยอม ทําลายติดต่อกัน โดยส่งคนเข้าทุกพรรค
. การขโมยเด็กไทยพุทธทีทํามา ปี แล้ว ต้องทําต่อ นํามาฝึ กการโจรกรรม ทําระเบิด เด็กทีฝึ กไว้เหลือไม่กร้ี อย
คงต้องใช้เงินไปซือเด็กทางภาคเหนือ อิสาน หรือแหล่งสลัมในภาคกลาง ถ้าไม่ได้เด็กไทยพุทธตามจํานวน ก็ตอ้ งหลอกล่อ
พ่อแม่มสุ ลิมว่า ขอลูกส่งไปเรียนนอกประเทศไทย แต่ตอ้ งไปเรียนภาษาอาหรับทีปอเนาะทางภาคใต้ก่อน เอาเด็กอายุ ไม่เกิน
ปี
. การจ้างคนทําลายพระสงฆ์และวัดไทย ยังต้องทําต่อเนือง เอาคนของเราแทรกเข้าไปในวัดไทยให้มากทีสุด และ
วางคนตีโอบทางภาคเหนือลงมาโดยเร็ว โดยใช้มสุ ลิมผูใ้ หญ่เข้าไปค้าขายโรตีและของทีระลึก
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. อย่าให้คนไทยพุทธและอิสลาม จังหวัดใต้มกี ารศึกษา ให้เผาโรงเรียน ฆ่าครู สร้างปอเนาะเพือการปลุกระดม
. เพิมประชากรมุสลิม ให้ชายหญิงแต่งงานเมือมีอายุ - ปี เพือเร่งสร้างกลุม่ มุสลิมทีเข้มแข็ง
9. การฆ่าคนพุทธเพิมมุสลิม ทําให้ได้วนั ละ 2,000 คน
12. การสร้างสถานการณ์เรืองมุสลิมใต้ถูกรังแก ต้องทําต่อเนืองเพือให้เกิดความเข้าใจผิดมากๆ ให้กลุ่มอัลไคด้ารู ้
เพือส่งต่อให้เจไอ เข้าวางแผนทําลายล้างมัน
29. ให้เงินเจ้าหน้าทางชายแดนไทย ให้ช่วยเหลือกิจการของเรา ซือพรรคการเมืองไทย ทําลายศาสนาพุทธ สถาบัน
ชาติ สถาบันกษัตริย ์ โดยด่วน
ผลตอบรับจากการเผยแพร่ ตาลาติตําปง มีคนจํานวนไม่นอ้ ยทีเชือ มีคนส่ง ตาลาติตําปง ในไลน์กลุ่มซึงมีหลาย
ร้อยคนอยู่ในนัน มีนายทหารผ่านศึกนอกราชการคนหนึงโพสต์ทนั ทีว่าพร้อมจะจับปื นเพือเข่นฆ่ าพวกมุสลิมให้สินไปจาก
แผ่นดินไทย ทังทีเป็ นข้อมูลทีดูเหมือนไร้สาระแต่มคี นจํานวนไม่นอ้ ยทีเชือ มันมีสาเหตุจากอะไร
สาเหตุ (ทีมาของ Islamophobia)
(1) ความรุนแรงในโลกมุสลิมจากภายนอก
ปรากฏการณ์ความรุนแรงระดับกว้างทีเกิดขึนในโลกมุสลิม โดยเฉพาะหลังปี 2001 เป็ นต้นมาทัง ISIS อัลไคด้า
ปัจจัยภายนอกมีความสําคัญทีทําให้คนมองอิสลามแข็งกระด้าง
–
การวาดภาพอิสลามอย่างแข็งกระด้างมีความเป็ นเนือเดียวกันทังหมดในโลกอิสลาม
–
การมองว่าศาสนาอิสลามมีคุณค่าทีแตกต่างไปโดยสินเชิงจนเข้ากันไม่ได้กบั ศาสนาและวัฒนธรรมอืนๆ เป็ น
–
มองว่าคําสอนของศาสนาอิสลามสนับสนุ นการใช้ความรุนแรงในสังคม คุกคาม ก้าวร้าวป่ าเถือน
–
มองศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาทีมีอุดมการณ์เป้ าหมายทางการเมือง (political Islam)
–
มองว่าเป็ นเรืองปกติและเป็ นธรรมชาติทจะต้
ี องช่วยกันต่อต้านอิสลาม
อ.เล่าว่าตอนไปบรรยายในมหาวิทยาลัยต่างๆ สิงแรกทีทําคือแจกกระดาษแผ่นเล็กให้นกั ศึกษา โจทย์คือเมือนึกถึง
คําว่า อิสลาม นักศึกษานึกถึงอะไร แน่นอนเขานึกถึง ความรุ นแรง, ISIS, อัลกออิดะฮ์, การไม่กินหมู,ผูห้ ญิงสวมฮิญาบ นี
คือความเข้าใจเบืองต้นของคนทีมองอิสลาม
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(2) ความรุนแรงจากสถานการณ์พืนทีสามจังหวัดภาคใต้
ความขัดแย้งไม่ได้เพิงเกิด ปะทุมาสิบกว่าปี แต่ยงั จํากัดอยู่ในสามจังหวัดอยู่มาก คนทางเหนือทางอีสานยังไม่รบั รู ้
มากจนกระทังช่วงหลัง เห็นได้จาก “หนังสือจากผูค้ ดั ค้านการสร้างมัสยิด จ.น่าน ถึงท่านจุฬาราชมนตรี”
หนังสือจากผูค้ ดั ค้านการสร้างมัสยิด จ.น่ าน ถึงท่านจุฬาราชมนตรี
1) ประชาชนขาดความรูค้ วามเข้าใจในวิถกี ารปฏิบตั ศิ าสนกิจ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันของกลุม่ คนสองศาสนา
2) ราษฎรในพืนทีหวาดกลัว หวาดระแวง ต่อผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามซึงมีสาเหตุมาจากความไม่สงบใน จชต. ซึงมี
คนส่วนใหญ่เป็ นมุสลิม และข่าวสารจากญาติทลงไปทํ
ี
างานในพืนที พบว่าความไม่สงบส่วนใหญ่เป็ นการสังหารชาว
ไทยพุทธ ชาวบ้านจึงไม่มคี วามไว้วางใจ
3) การประกอบศาสนกิจการละหมาดวันละ 5 ครัง มีการใช้เสียงรบกวนชุมชนใกล้เคียง
4) ชุมชนจึงมีมติขอทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน
5) หากยังยืนยันทีจะสร้าง โดยไม่สร้างความเข้าใจ ชาวบ้านจะต่อต้านจนถึงทีสุด
ตัวเลขทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาทีผ่า นมา ประชากรมุส ลิม เสีย ชีวิตมากกว่า ไทยพุท ธ โดยทีไทยพุท ธบาดเจ็ บ
มากกว่ามุสลิม แต่ความจริงบาดเจ็บทังพุทธทังมุสลิม แต่นคืี อการรับรูข้ องคน มันมีช่องว่างมากมาย เพราะฉะนันเรืองความ
รุนแรงในภาคใต้มนั ไปถึงคนทางเหนือทางอีสานในอีกมุมหนึง
นีคือภาพทีแพร่ในโซเชียลมีเดียเพือสร้างความหวาดกลัวอิสลาม และนีคือสิงทีกําลังเกิดขึนในสือต่างๆ

เว็บไซต์อสี านไม่เอามัสยิด (www.isannomasjid.com)
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(3) การทีชาวพุทธไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในพืนที จชต.
# จุฬาร้อนโทรหานายก เล่นลินกล่าวหาไทยพุทธสร้างความแตกแยกแท้จริงอิสลามมาลายูแบ่งแยกไปแล้ว หรือยังเดียวยัง
ไม่ได้ตาเป็ นกฎหมายจริงไม่จ ริง ก็ดูเอา กว่า ปี กระทํารุนแรงต่อไทยพุทธและมุสลิมในพืนทีทีเห็น คนทีสร้างความ
แตกแยก กลับได้รบั การอุปถัมภ์จากรัฐเหมือนกับเป็ นญาติสนิท ทังที ความเป็ นจริง เป็ นผูก้ ่อการร้ายสากล
ถ้าเป็ นต่างประเทศป่ านนีจัดการเด็กขาดไปนานแล้วไม่ปล่อยเรือรัง จนกลายเป็ นมะเร็งร้าย กัดกร่อนทําลายความ
สงบของชาติอย่างเช่นทุกวันนีหรอก หรือจะเถียงว่าไม่จริง..???
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(4) คําสอนของศาสนาอิสลาม
“พวกเจ้าจงฟาดฟันลงไปบนต้นคอทังหลายของพวกข้าศึกเถิด และจงฟาดฟันทุกปลายนิวมือของพวกมัน นัน
เป็ นคําบัญชาจากพระอัลเลาะฮ์ เพราะเหตุพวกเขาได้ต่อต้านอัลเลาะฮ์ และศาสนทูตของพระองค์”
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ประเด็นก็คือว่า Islamophobia ทีเกิดขึนในยุโรป นักวิชาการยุโรปฟันธงว่าถึงทีสุดรากเหง ้าของปัญหาความรุนแรง
อยู่ทคํี าสอนของศาสนาอิสลามว่าอิสลามสอนให้ใช้ความรุนแรง “มุสลิมต้องฆ่าทุกคนทีไม่นบั ถือศาสนาอิสลาม” นีคือคําสอน
ทีถูกหยิบยกขึนมา
(5) ขยายประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองสูค่ วามขัดแย้งทางศาสนา

เหตุการณ์นีเกิดขึนทีจังหวัดเชียงใหม่ กรณีสวนอุตสาหกรรมดอยหล่อซึงองค์การอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่
ต้องการขอพืนที 800 ไร่ไปทําสวนอุตสาหกรรมฮาลาลทีจะรองรับการเติบโต อบจ.เสนอคู่ ขนานมาขอพืนที 800 ไร่เพือเป็ น
บ่ อ ทิงขยะ ก็ มีก ารตังกรรมการ พอมีม ติ เ ลือ กฮาลาล พวกนัก การเมือ งท้อ งถินก็ ขึนป้ าย “ชาวดอยหล่ อ ไม่ เ อานิค ม
อุตสาหกรรมฮาลาล” ปัญหาความขัดแย้งการเมืองแต่ถูกขยายวงกลายเป็ นเรืองศาสนา สิงทีเกิดขึนเราไม่ตอบโต้เพราะรู ว้ ่า
พอขยายวงเป็ นเรืองศาสนาจะอันตรายและน่ากลัวมาก


วิธีการใช้ในการสร้างกระแส Islamophobia
(1) หนังสือ พิชยั ยุทธ์ สยามพันธกิจ. 2552. ตาลาติตําปง. สํานักพิมพ์ สยามมิส พับลิชชิง เฮ้าส์
(2) จงใจสร้างข้อมูลเท็จบิดเบือนความจริง
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มุสลิมปลอมเป็ นพระเพือสร้างภาพลักษณ์ยาแย่
ํ ให้ชาวพุทธ

โรงเรียนอิสลามขนาดใหญ่บุกรุกป่ าสงวนบนเขายายเทียง (ในภาพคือมูลนิธิสนั ติธรรม ซ.รามคําแหง 53)

ล่าสุด หลายคนอยากรูค้ าํ แปลละหมาด ทีเราสวดท่องกันวันละ 5 ครังนันมีคาํ แปลว่าอะไร แปลออกมาได้ความว่า
“โอ้บรรดาผูศ้ รัทธาทังหลาย พวกเจ้าจงทําศึกกับบรรดาพวกไร้ศรัทธาทีอยู่ใกล้ เพือให้หมดเสียนหนาม” นีคือสิงทีเกิดขึนและ
กระจายไปทัวในขณะนี

17

IPP 24

(3) จับแพะชนแกะ

กรณีธรรมกาย (ภาพซ้าย) มีการแชร์ไปทัวว่าพุทธอิสระมาสํารวจเตรียมถล่มธรรมกาย กลางวันอยู่บน ฮ. กลางคืน
ไปประชุมกับพวกมุสลิม ความจริงคือพุทธอิสระปักหลักอยู่สนามหลวง ในภาพเป็ นการประชุมเมือนานมาแล้ว (ภาพกลาง)
หลังจากใช้ ม. กับวัดธรรมกาย พล.อ.ประวิตรก็มาจับมือกับอิหม่าม ทังทีเป็ นเหตุการณ์ในอดีต (ภาพขวาสุด) ทําเนียบ
รัฐบาลสร้างเหมือนมัสยิด เป็ นต้น กลายเป็ นจับแพะชนแกะกระจายกันไปทัว
(4) คลิปวิดีโอ
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คําพูดจากคลิปวิดีโอ: “หากมัสยิดเกิดขึนในบึงกาฬ ภาพเหล่านีก็จะเกิดขึนในบึงกาฬ”
“อิสลามอยู่ทีไหน ความหายนะอยู่ทีนัน”
“เพราะเป็ นทีรูก้ นั ดีว่า มีคนพวกนีทีไหน ความรุนแรงก็จะตามมา”
“หากยอมให้สร้างมัสยิด อีก 10-20 ปี ข้างหน้า เตรียมขุดหลุมฝังลูกหลานได้เลย”
“ต้องต่อสูท้ กุ วิธี ขอยํานะ อย่าให้มสั ยิดโผล่ขนในบึ
ึ งกาฬเด็ดขาด”
(5) เปรียบเทียบการถูกเลือกปฏิบตั ิระหว่างชาวพุทธกับมุสลิม

(6) โมเดลความสําเร็จตัวอย่างจากต่างประเทศในการต่อต้านอิสลาม
พระมหาอภิชาติกล่าวว่า ประเทศเมียนมาร์คือต้นแบบการปกปักรักษาพระพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนันเราต้อง
ใช้ “วีระธู โมเดล” ดังทีชาวพุทธไล่ฆ่าโรฮิงญา ถ้าวันนีเราไม่ทาํ อะไร อีก - ปี ขา้ งหน้าเหตุการณ์จะไม่ต่างจากพม่า เราจึง
ต้องมาพูดคุยเรืองนีเพือหาแนวทางทีจะอยู่ร่วมกันในอนาคต
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ระดับของความเข้มข้นในการแสดงออก
o Hate Speech (ในสือโซเชียล – ด่าซึงหน้า)

กรณีด่าซึงหน้าเกิดขึนที จ. เชียงใหม่ ผูห้ ญิงมุสลิมคลุมฮิญาบคนหนึงพาลูกเล็กสองสามคนไปคลินิก เด็กๆ ก็วงิ
เล่นในคลินิกนัน หมอพูดกับเธอว่า “คุณควรหยุดมีลูกได้แล้ว คุณไม่รูห้ รือว่าสังคมไทยไม่ชอบมุสลิม” น้องตอบว่า “ขอโทษ
ค่ะคุณหมอ พ่อของหนู เป็ นอาจารย์เกษียณมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล พีสาวสอนอยู่ในโรงเรียน ครอบครัวเราทําประโยชน์
ให้สงั คมไทยมาตลอด แล้วทําไมถึงรังเกียจพวกหนู นกั ” หลายต่อหลายครังมีสญั ญาณทีแสดงออกมาซึงหน้าว่าเกลียดกลัว
อิสลาม
o ใช้ความรุนแรง (ทําร้ายร่างกาย – ทําลายทรัพย์สนิ )
o รณรงค์เคลือนไหว (ประท้วงการสร้า งมัส ยิด ใน จ.เชี ยงราย น่ าน เชียงใหม่ ฉะเชิง เทรา บึง กาฬ ฯลฯ
บอยคอตสินค้าฮาลาล ยืนหนังสือตรวจสอบองค์กรศาสนาอิสลาม)
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ขอบเขตพืนที ลามไปทัวทังภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้
ปฏิกริ ิยาจากองค์กรต่างๆ ทังภาครัฐและศาสนา
- ม. 44 คําสัง คสช.ที / ออกมาตรการอุปถัมภ์คมุ ้ ครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
- คณะกรรมการ? ตังโดยรัฐบาล คสช. เพือตรวจสอบสือทีปลุกปันสร้างความขัดแย้ง
- คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- ระดับปัจเจกบุคคล (พุทธ-มุสลิม)

อ.สุชาติยกคํากล่าวทิงท้ายว่า
“ผมคิดว่า การตังตนเป็ นปฏิปกั ษ์กบั ศาสนาอืนในสังคมปัจจุบนั ไม่ว่าพุทธต่อต้านมุสลิม หรือมุสลิมต่อต้านพุทธ
มักเกิดจากความอ่อนแอศาสนาของสังคมนันๆ เอง …
“จะต่อต้านศาสนาอืนก็เพราะสงสัยในศาสนาของตนเองหรือมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาตัวเอง”
- นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน” มติชน 15 ก.พ. 2559.
“ไม่เพียงคนทีไม่ใช่ มุสลิมทีล้มเหลวทีจะเข้าใจมุสลิม แต่คนมุสลิมก็ลม้ เหลวทีจะอธิบายตัวเอง”
- Akbar Ahmed
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วิทยากรตอบคําถาม
Dr. Sri Yunanto:

ประเด็นเรืองการใช้ความรุนแรงโดยอ้างคําสอนศาสนา
ไม่ว่าศาสนาใดเวลาเกิดสงครามขึนก็จะมีคาํ สอนรองรับ แต่ว่าโดยทัวไปแล้วภารกิจสําคัญของศาสนาคือการสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพให้เกิดขึน การต่อสูห้ รือสงครามไม่ได้รบั อนุญาต หรือถ้าจะเกิดขึนก็เกิดภายใต้สถานการณ์ที
จํากัดทีจะต้องมีการดูแลอย่างดี และดําเนินการโดยนักวิชาการหรืออุลามะอ์ของศาสนาอิสลาม ถ้ามีกลุ่มใดมานิยามว่าสิงนีมี
ภัยเกิดขึนกับตัวเองหรือเกิดภัยคุกคามในชุมชนของตนแล้วทําให้เขาตีความอิสลามในทางทีจะใช้ความรุนแรง อย่างกรณี
ปาเลสไตน์ก็ถกเถียงกันได้ว่าเป็ นประเด็นศาสนาหรือเป็ นปัญหาทางการเมืองกันแน่ แต่ละกลุ่มก็ใช้ยุทธศาสตร์ของตัวเอง
อาจใช้การทูตหรือการเมืองเป็ นเครืองมือในการส่งเสริมสร้างความยุติธรรม ประเทศในตะวันออกกลางมีประสบการณ์การ
ใช้ยุทธศาสตร์ทผิี ด เมือช่วงทศวรรษ 1970 มีการใช้กาํ ลังทหารและเกิดสิงทีไม่คาดฝันเกิดขึน
ประเทศทัวโลกส่งเสริมอุดมการณ์ความยุติธรรม ต้องส่งเสริมวิธีการทางการทูตหรือทางการเมืองในการสร้างความ
ยุติธรรม ไม่ใช่กาํ ลังทหาร สหประชาชาติเองก็สนับสนุ น โดยประเทศมุสลิมส่วนใหญ่จะต้องทําพันธกิจทีมีความยุติธรรม
ความเสมอภาค ทุกศาสนาในโลกสามารถใช้คาํ สอนมาปกป้ องตัวเอง แต่การกระทําเช่นนีจะต้องมีฉนั ทามติในวงกว้างด้วย
อาจจะเป็ นสมาชิกของประชากรโลก จําเป็ นต้องส่งเสริมแนวคิดแบบนี

โรคหวาดกลัวอิสลามจะแก้ดว้ ยวิถีทางการเมืองหรือใช้หลักศาสนา
ทุกศาสนามีองค์ประกอบทางการเมืองในคําสอนของตัวเอง แต่ระยะห่างขึนอยู่กบั แต่ละศาสนา จําเป็ นต้องเข้าใจว่า
ศาสนามีแง่มมุ ทางการเมือง อย่างในอินโดนีเซียกลุ่มศาสนาจะไปตังพรรคการเมืองก็ได้ เพราะอินโดนีเซียเป็ นประเทศ
ประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการแสดงออกซึงอุดมการณ์ ดังนันการเมืองกับศาสนาไปด้วยกันได้ ถ้าศาสนาส่งเสริมวาระทาง
การเมืองซึงแตกต่าง/ขัดแย้งกับระบบสังคมการเมืองของประเทศก็จะเป็ นปัญหา ขณะเดียวกันประเทศก็ตอ้ งส่งเสริมและ
เคารพคําสอนของศาสนาทุกศาสนาเพราะเราเคารพในความหลากหลาย ต้องสอนคุณค่าของการเคารพคนอืน จิตวิญญาณ
ของผูท้ นัี บถือศาสนาก็ตอ้ งเป็ นไปตามนี ผมสามารถกินอาหารร่วมกับคนทีไม่ได้กินอาหารฮาลาลได้ หรือเพือนผมจะดืมสุรา
ก็ได้ เราสร้างสภาพทีสงบในสังคมทีมีความหลากหลาย ผมคิดว่าความหวาดกลัวอิสลามไม่ใช่มเี ฉพาะในภาคใต้ของไทยแต่
มัน เกิ ด ขึนทัวโลก มัน มีผ ลกระทบไปทุ ก ที แต่ข อยําในกรณี ข อง “GAM” (Gerakan Aech Merdaka หรื อขบวนการ
ปลดปล่อยอาเจะห์) ในอาเจะห์ ถือเป็ นความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง
กรณีอาเจะห์มขี บวนการสร้างรัฐอิสลามในอินโดนีเซีย มีการตังองค์กร GAM ขึนมา ความขัดแย้งมาพอดีเจอกับ
เหตุการณ์สนึ ามิเลยมีการพูดคุยกัน และมีการกําหนดให้อาเจะห์เป็ นเขตปกครองตนเองซึงเป็ นกฎหมายเฉพาะทีจะอํานวยให้
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เกิดการตังเขตปกครองอาเจะห์ขนมาในอิ
ึ
นโดนีเซียซึงเป็ นทีพอใจของทุกฝ่ าย นีเป็ นกรอบทางการเมืองเพือแก้ปญั หาในนาม
ของศาสนาและชาตินิยม

มีอาการความหวาดกลัวศาสนาอืนนอกจากอิสลามไหม
มีคนทีกลัวคริสต์อยู่เหมือนกัน อย่างเรืองการสร้างศาสนสถาน ถ้าเป็ นพืนทีทีคนมุสลิมเป็ นคนส่วนใหญ่ แล้วมีชาว
คริสต์จะสร้างโบสถ์ มุสลิมก็กลัวเหมือนกัน ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาก็หวาดกลัวชาวพุทธในชุมชนพม่า โดยสรุปแล้วอาการ
หวาดกลัวเป็ นอาการทีเกิดขึนกับทุกศาสนา ศาสนามีสองด้าน ด้านทีเป็ นสันติสุข อีกด้านทําให้เกิดความหวาดกลัว คําสอน
ของศาสนาทําให้เกิดความหวาดกลัว และการปฏิบตั ิตามความเชือทางศาสนาก็ทาํ ให้เกิดความหวาดกลัวได้เช่นกัน
อิสลามในปัจจุบนั เป็ นศาสนาทีมีคนนับถือมากทีสุดเป็ นอันดับสองรองจากคริสต์ ทําให้เกิดความหวาดกลัวอิสลาม
การเมืองมากทีเดียว ปรากฏการณ์อสิ ลามโมโฟเบียเกิดขึนทัวโลก นีเป็ นงานของมุสลิมสายกลางทีเป็ นคนส่วนใหญ่ทยัี งเงียบ
อยู่ สายกลางเป็ นส่วนทีส่งเสริมเรืองสันติสุข เราทํางานร่วมกันได้กบั อิสลามกระแสหลักรวมทังกับรัฐ บาลและศาสนาอืน
นอกเหนือจากอิสลาม ผมคิดว่ามีกลุ่มพูดคุยกันระหว่างศาสนาต่างๆ มีการสนับสนุ นการพูดคุยตรงนีและมีเวทีทศาสนา
ี
ต่างๆ มาร่วมกันสรรค์สร้างสันติภาพในโลก

ผลกระทบจากเหตุระเบิดบาหลี
ผลกระทบของระเบิดในบาหลีมผี ลเยอะในเรืองเศรษฐกิจและชาติพนั ธุ ์ โดยเฉพาะในเกาะบาหลีทคนส่
ี วนใหญ่นบั
ถือฮินดู การระเบิดครังใหญ่ทสุี ดทําให้ชาวต่างชาติเสียชีวติ ผูก้ ระทําผิดถูกมองว่าเป็ นมุสลิม ซึงมีผลให้ชนกลุ่มน้อยมุสลิม
ในบาหลีถูกคุกคามและถูกขับออกจากเกาะบาหลี เกาะล็อมบ็อกทีอยู่ติดกับบาหลีมปี ระชากร % เป็ นมุสลิม บางเกาะเช่น
เกาะดีมาร์ก็มกี ลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง นีเป็ นงานของรัฐทีต้องทํางานกับมุสลิมสายกลางในการแก้ปญั หาสิงทีเรียกว่าการทําให้คน
เกิดมีแนวคิดหัวรุนแรง จําเป็ นต้องตีความคําสอนทางสายกลาง และคนทีหัวรุนแรงมักมาจากปัญหาเศรษฐกิจเป็ นหลัก รัฐ
ต้องแก้ปญั หาความเหลือมลําควบคู่กนั ไปด้วย

ระบบการปกครองแบบเคาะลีฟะฮ์จะเป็ นไปได้มากน้อยขนาดไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การถกเถียงในแวดวงวิชาการในประเด็นนีกล่าวว่า ระบบการเมืองการปกครองแบบเคาะลีฟะฮ์เป็ นมรดกตกทอด
มาจากประวัติศาสตร์ซงในอิ
ึ สลามนันมีระบบเฉพาะนี ระบบการเมืองในชุมชนของมุสลิมเป็ นธุ รกิจของคน ไม่ใช่ธุรกิจของ
พระเจ้า แต่ วตั ถุประสงค์ของระบบการเมืองนัน อิสลามส่งเสริ มหัว ใจสําคัญหรือเป้ าหมายของระบบชะรีอะฮ์หรือระบบ
การเมือง ไม่ใช่สง่ เสริมระบบโดยตัวมันเอง
ระบบเคาะลีฟะฮ์เป็ นอุดมการณ์ยูโทเปี ย ซึงก็เหมือนอุดมการณ์อืนๆ คือวิธีการทีเราส่งเสริมอุดมการณ์ต่างๆ นัน
อย่างคอมมิวนิสต์ในอดีตเป็ นทีนิยมมากเพราะได้รบั การสนับสนุ นโดยพันธกิจทางการเมืองทียิงใหญ่ แต่พฒั นาการต่อมา
อ่อนแอลงเพราะไม่มปี ระเทศไหนเอาด้วย เช่นกันเคาะลีฟะฮ์ในอดีตก็ยงใหญ่
ิ มากในฐานะเป็ นระบบการเมืองในอดีตในฐานะ
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ช่วงครอเฟ็ ด แต่ตอนนีคนพอใจกับระบบรัฐชาติ ตอนนีมีประเทศมุสลิม กว่าประเทศทีคิดเห็นเหมือนกันเรืองระบบเคาะ
ลีฟะฮ์ ปัญหาคือความท้าทายทางอุดมการณ์ ความเป็ นเอกภาพของระบบรัฐชาติ นีเป็ นประเด็นทีถกเถียงในอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย

อิสลามคือสันติภาพและความมันคง ในมิติความมันคงจะอธิบายอย่างไรต่อการใช้ความรุนแรง
อิส ลามหมายถึง เสรี ภ าพและความมันคง แต่ ความเป็ นจริ ง แล้ว มีหลายกลุ่ม ทีใช้ส ญ
ั ลัก ษณ์ ข องอิส ลามเพือ
วัตถุประสงค์ไม่ได้เพือสันติหรือความมันคงเลย จะทําอย่างไรถึงจะจัดการเรืองนีได้ พูดตามตรงว่าในคําสอนก็มญ
ี ิฮาดซึงถูก
ตีความทังในทางสันติและความรุนแรง ในฮินดูก็มเี รืองญิฮาดด้วย อย่างในชุมชนมุสลิมจะมีมสุ ลิมกลุม่ เล็กๆ ทีมีการตีความ
ในลักษณะนี เพราะการตีความในแบบทีใช้ความรุนแรงทีจริงแล้วมีขอ้ จํากัดมาก ชุมชนของชาวมุสลิมอยู่ภายใต้กรอบของรัฐ
ชาติ ซึงต้องมีความใฝ่ ฝนั ความมุ่งหวังภายใต้กรอบนี มุสลิมสายกลางจะต้องทํางานให้หนักขึนเพือทีจะถอดรือการตีความที
ใช้ความรุนแรง
กลุ่มหัวรุนแรงตีความจีฮดั ว่าเป็ นการต่อสูโ้ ดยใช้ความรุนแรง แต่จีฮดั มีอกี ความหมายหนึงคือการทํางานให้มากขึน
การสักการะพระเจ้า จากรากศัพท์ “ญิฮาด” ตีความได้ว่า การทําให้ตวั เองบริสุทธิทางจิตวิญญาณ ทําอย่างไรการตีความใน
ลักษณะทีมีความสันติจะแพร่หลายออกไปสู่ชุมชนมุสลิมรวมทังขยายไปยังชุมชนทีนับถือศาสนาอืนด้วย คนจะต้องมองว่า
การตีความอิสลามไปในทางใช้ความรุนแรงถือเป็ นพวกเบียงเบน คนส่วนใหญ่ในชุมชนทีไม่ใช่อสิ ลามก็รูเ้ รืองอิสลามน้อยมาก
พอมีคนเอาความรุนแรงมาใช้ คนก็มองว่านีคืออิสลาม แต่การตีความต่างๆ ต้องคํานึงถึงสภาพการณ์ในอดีตด้วย ไม่ใช่เอา
มาใช้ในปัจจุบนั นีเป็ นเรืองต้องถกเถียงกันยาวนาน ในทางสังคม ชุมชนต้องมีวุฒิภาวะทีจะต้องผนวกเอาการตีความศาสนา
ในเชิงสันติเข้าไปในชุมชน รวมทังนโยบายของรัฐบาล
ในบริบทอินโดนีเซีย กระทรวงการต่างประเทศก็ทาํ งานเรืองปาเลสไตน์ในการช่วยสนับสนุ นจุดยืนของปาเลสไตน์
เราไม่เคยมีการทูตกับอิสราเอล เพือปกป้ องสันติภาพและความถูกต้อง เพือไม่ให้มกี ารตีความอุดมการณ์ไปในทางรุนแรง
หรือสุดโต่ง

ความพยายามพลิกวิกฤตเพือสร้างความเข้าใจอิสลามในอินโดนี เซีย
ทุกทีในโลกนีประเด็นเรืองโซเชียลมีเดียเป็ นความท้าทายมาก ในอินโดนีเซียสถานการณ์เลวร้ายลงทุกที โดยเฉพาะ
อย่างยิงการโฆษณาชวนเชือทีใช้โซเชียลมีเดียเป็ นเครืองมือ มันเกียวพันกับพลวัตทางการเมือง กรณี การเลือกตังผู ว้ ่ า
จาการ์ตา กรณี Ahok เป็ นเรืองใหญ่โตมาก ประเด็นหนึงก็คือมีความพยายามของรัฐบาล (ผมพูดในฐานะทีปรึกษาความ
มันคงของรัฐบาล) เรามีการตังหน่วยเฉพาะกิจต่อต้านเรืองการโฆษณาชวนเชือ และหน่วยงานนีตามดูว่ามีคาํ พูดทีสร้างความ
เกลียดชังใดบ้าง เราตามอธิบายกับประชาชนว่าทีแชร์กนั แบบนันจริงหรือเปล่า สภาอุลามะอ์ก็ประกาศฟัตวาให้คนใช้โซเชียล
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มีเดียอย่างชาญฉลาด ส่งเสริมให้ชาวมุสลิมรูจ้ กั เผยแพร่และแก้ไขข้อมูลข่าวสารทีผิดพลาด นีเป็ นความพยายามในส่วนของ
อินโดนีเซีย

ประเด็นเรืองการก่อการร้ายกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน
เส้นแบ่งระหว่างการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน หรือขบวนการชาตินิยม เป็ นปัญหาซับซ้อนมาก แต่ว่าเราต้อง
มีความชัดเจน เราต้องพูดกันในรายละเอียด บางคนเปิ ดเว็บไซต์แล้วประกาศตัวว่าเป็ นผูก้ ่อการร้ายทังทีความรูเ้ ท่าหางอึง เรา
จะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด
Dr. Angel Damayanti:

ประเด็นเรืององค์กรสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา
ในอินโดนีเซียเรามีกลุ่ม 2 กลุ่มทีเป็ นสายกลาง เราพยายามให้ประชาชนมาร่วมมือกันในการเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน
ทํางานกับชุมชน กับสังคม และยังมีองค์กรของนักวิชาการ เราพยายามสร้างความคิดผ่านการศึกษาว่าเราเป็ นสังคมทีมีความ
หลากหลายและมีขนั ติธรรม เราสอนเด็กตังแต่เล็กจนถึงมหาวิทยาลัย เราสร้างความเป็ นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย

อิสลามโมโฟเบีย หรือ มุสลิมโฟเบีย?
ปัญหาไม่ได้เกิดจากอิสลามในฐานะเป็ นศาสนา ศาสนาอิสลามสร้างสันติให้ทกุ คน ทุกศาสนานันสอนให้ทุกคนนํามา
ซึงสันติ ความสุข และความรัก ปัญหาไม่ได้อยู่ทีศาสนาแต่เป็ นเรืองคนว่าเขารับรูค้ าํ สอนของศาสนาอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง
ยิงเมือเชือมโยงประเด็นทางการเมือง ความต้องการปกครองตนเอง บางทีเชือมโยงกับเรืองเศรษฐกิจด้วย ในอินโดนีเซีย คน
พุทธ คนจีนรวยกว่าคนมุสลิมในประเทศ ประเด็นแบบนีอาจถูกใช้เป็ นเครืองมือในการสร้างความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม
ศาสนา/ชาติพนั ธุ ์ ตัวศาสนาไม่ใช่ปญ
ั หา แต่เป็ นเรืองคนทีมองคําสอนของศาสนาในทางทีผิด และใช้สญั ลักษณ์ของศาสนา
เพือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ทางการเมือง
ดิฉนั เห็นด้วยว่าเราไม่ควรใช้คาํ ว่าอิสลามโมโฟเบีย ทีจริงเป็ นความหวาดกลัวคนมากกว่า ดิฉนั คิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่
ทีศาสนา ปัญหาอยู่ทีคน ศาสนากับการเมืองเกียวข้องกัน ทางออกต้องคิดจากทังสองด้าน จะแก้ปญั หาทางการเมืองอย่างไร
และจะแก้ปญั หาทางศาสนาอย่างไรด้วย

การกระจายอํานาจก่อให้เกิดอิสลามโมโฟเบียได้อย่างไร?
ช่วงปี
- ทีมีการเปลียนแปลงทางการเมือง รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบ No. /
แยกระหว่าง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิน รัฐบาลกลางเน้นการเงินการคลัง การต่างประเทศ การป้ องกันประเทศ ความมันคง และเรือง
ศาสนา โดยพืนฐานแล้วเรืองศาสนาก็ตอ้ งถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลาง แต่บทบาทนีสามารถแบ่งปันให้รฐั บาลท้องถินได้ใน
บางกรณี เช่น รัฐบาลท้องถินชวาตะวันตก การปะทะกันระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมมักเกิดขึนทีนี ชุมชนพุทธชุมชนคริสต์ที
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อยากตังศาสนสถานของตนเอง เจ้าหน้าทีส่วนท้องถินก็มอี าํ นาจในการอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่ การสร้างศาสนสถานต้อง
ขออนุญาตจากผูน้ าํ ท้องถินและผูน้ าํ ทางศาสนาด้วย ในชวาตะวันตก คนมากกว่า % เป็ นมุสลิม ดังนันถ้าอยากสร้างโบสถ์
ในชุมชนมุสลิมก็ยากทีจะได้รบั อนุ ญาต ประเด็นนียิงซับซ้อนมากขึนเรืองเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมตัว พรรค
การเมืองอิสลามก็มีหลายพรรค คนมุสลิมทีเป็ นสมาชิกพรรคอิสลาม ลองจินตนาการดู ว่าผู น้ ําศาสนาและผูน้ ําการเมือง
ท้องถินมีอาํ นาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างศาสนสถานของศาสนาอืน
ชุมชนชาวคริสต์ก็มคี วามหลากหลายขึนอยู่กบั ชาติพนั ธุ ์ สมมติดิฉนั เป็ นชาวบาตักและเป็ นคริสเตียน อ.ยูนนานโต
เป็ นคนชวา ต่างคนก็มโี บสถ์ของตัวเอง เช่นคริสต์บาตักเรามีโบสถ์ของเรา คริสต์ชวาก็มโี บสถ์ของเขา ชุมชนชาวคริสต์ก็อยาก
มีโบสถ์ของตัวเองตามกลุ่มชาติพ นั ธุ ์มากขึน มุสลิมก็ยิงกลัวชาวคริสต์มากขึนว่าอยากขยายโบสถ์มากขึน ในพืนทีทีมีคน
มุสลิมเยอะก็รูส้ กึ ว่าชาวคริสต์อยากขยายโบสถ์ของตัวเอง ก็มปี ระเด็นขัดแย้งกันด้วย
กรณีโบโกในชวาตะวันตก ชาวคริสต์อยากตังโบสถ์ขนมาในชุ
ึ
มชน บางคนในชุมชนไม่พอใจ ผูน้ าํ ท้องถินไม่เห็น
ด้วยกับการสร้างโบสถ์ ชุมชนคริสเตียนก็พยายามร้องเรียนไปยังรัฐบาลกลางโดยใช้เวลายาวนานมาก จนกระทังรัฐบาลกลาง
อนุ ญาตให้ชมุ ชนคริสต์ตงโบสถ์
ั
ในพืนทีนันได้ แต่รฐั บาลท้องถินบอกไม่ได้ ชุมชนก็แบ่งเป็ นสองฝ่ าย ขบวนการหัวรุนแรงก็
เริมเข้ามาคุกคามชาวคริสต์ มีการขว้างปาสิงของ ถึงแม้รฐั บาลจะอนุ ญาตแต่ผูน้ าํ ท้องถินยังยืนกรานไม่ยอมให้ตงโบสถ์
ั
ทุก
วันนียังมีปญั หาอยู่ และมีปญั หาอีกหลายกรณีทรัี ฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถินขัดแย้งกันและมีมากขึนเรือยๆ

ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง หรือศาสนา หรือชาติพนั ธุ ์
ความขัดแย้งทีอัมบนและโบโซยุค
บางคนบอกว่าเป็ นเรืองความขัดแย้งทางศาสนา บางคนบอกว่าไม่ใช่ เป็ น
ความขัดแย้งทางการเมืองทีใช้ศาสนาเข้ามาเกียวข้อง ทีจริงความขัดแย้งทีโบโซและอัมบนเริมขึนมาจากการทะเลาะกัน เอง
ของเยาวชนสองคนทีมาจากต่างศาสนา คือเป็ นมุสลิมกับเป็ นคริสต์ คนหนึงเมาแล้วเริมทะเลาะกับอีกคน นับแต่นนมาการ
ั
ทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึนในช่วงการเลือกตังใกล้ช่วงฮารีรายอ ช่วงการเฉลิมฉลอง ทําให้ขยายลุกลามใหญ่โต มีประเด็นว่า
คนมุสลิมอยากฆ่าคนคริสต์ คนคริสต์อยากฆ่าคนมุสลิม พอเกิดปัญหานีทุกคนก็ตนตระหนกกลายเป็
ื
นปัญหาลุกลามใหญ่โต
แต่จริงๆ มันเริมจากการทะเลาะกันเองแล้วถูกทําให้เป็ นประเด็นทางการเมืองโดยผูน้ าํ ทางการเมืองทีอยากจะได้คะแนนเสียง
เพือชนะการเลือกตัง นันคือสิงทีเกิดขึนในอัมบนและโบโซ
อีกประเด็นคือเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ เป็ นเรืองของคนมาใหม่กบั คนในพืนทีเดิม คนมาใหม่พยายามเอาชีวติ รอด
ในพืนที เลยรวยกว่าคนท้องถิน วิธีคิดคนท้องถินแตกต่างกับคนเข้ามาอยู่ใหม่ ทําให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและทําให้เกิด
ความขัดแย้งกันขึน
กรณี ติมอร์เ ลสเต้เป็ นความขัดแย้ง ใหม่ กรณี ติมอร์เลสเต้แ ตกต่างจากสองกรณี นี ในยุคเรี ยกร้องเอกราช มี
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับดัตช์ว่าพืนทีของอินโดนีเซียถูกครอบครองโดยเจ้าอาณานิคมดัตช์ แต่ติมอร์ตกอยู่ใต้
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อาณานิคมโปรตุเกสช่วง
ตกลงติมอร์เลสเต้จะได้อิสรภาพด้วยหรือไม่ ตอนนันมีประเด็นคอมมิวนิสต์เนืองจากรัฐบาล
ซูฮาร์โตช่วง
ต่อสู ก้ บั อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ รัฐบาลเกรงว่าติมอร์จะตกอยู่ใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ รัฐบาล
พยายามจะช่วยปกป้ องประชากรในติมอร์เลสเต้ไม่ให้คอมมิวนิสต์ขยายตัว จึงมีการทําประชามติให้ประชาชนติมอร์เลือกว่า
จะแยกเป็ นรัฐ อิสระปกครองตนเอง หรื อจะเข้า ร่ว มกับ อินโดนีเซีย หรือจะไปอยู่ก บั โปรตุเกส ในยุ คฮาบีบี ผลการลง
ประชามติคอื ติมอร์เลสเต้แยกเป็ นรัฐอิสระ ปี
ติมอร์เลสเต้ก็เป็ นประเทศใหม่ทแยกตั
ี วจากอินโดนีเซีย
กรณีปาปัวกับอัมบน เป็ นขบวนการชาตินิยม ไม่ได้อยู่บนพืนฐานศาสนา แต่ศาสนาก็มบี ทบาทอยู่บา้ ง ในกรณีของ
อัมบนมีสาธารณรัฐ โมโลกู ใต้ อุดมการณ์ของขบวนการไปทางคริสต์มากกว่า รัฐบาลกลางก็ไม่ได้ส นใจชุมชนคริ สต์ใ น
อินโดนีเซียตะวันออก พวกเขาเลยพยายามจะปกครองตัวเอง ประกาศตัวว่าจะเป็ นประเทศเอกราช แต่ปจั จุบนั สาธารณรัฐ
โมโลกูไม่ได้เป็ นประเด็นอีกแล้วในอินโดนีเซีย แต่กรณีปาปัวยังเป็ นประเด็นค้างคาอยู่ แต่ไม่ได้เกียวข้องกับเรืองศาสนา เป็ น
เรืองความเหลือมลํา ช่องว่างทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมทางสังคม รัฐ บาลอินโดนีเซียไม่ได้สนใจปาปัว ตอนนี
รัฐบาลโจโกวีให้ความสนใจทีนีมากขึนและขบวนการทีนีก็เริมให้ความร่วมมือกับโจโกวี
กรณีโบโก แม้ทางชุมชนคริสต์ทกุ สองอาทิตย์จะไปทีทําเนียบประธานาธิบดีเพราะอยากได้ความยุติธรรมจากรัฐบาล
จนถึงทุกวันนียังเป็ นปัญหาค้างคาอยู่ แม้ว่ารัฐบาลท้องถินพยายามเอือให้ชุมชนคริสต์ให้ไปตังโบสถ์ทีอืน แต่ทางชุมชนไม่
ยอมรับข้อเสนอจากรัฐบาลท้องถิน ในอัมบน ในปาปัว พืนทีทีมีชาวคริสต์เยอะ ชุมชนมุสลิมก็เริมมีปญั หามากขึนในการตัง
มัสยิดของตัวเองซึงเป็ นปฏิกิริยาตอบโต้กนั และตอนนียังเป็ นปัญหาคาราคาซังอยู่
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี:

ปรากฏการณ์หวาดกลัวอิสลามนี เราจะป้ องกันอย่างไร
เราอาจลองเรียนรูจ้ ากทีอืน ยกตัวอย่างมัสยิดทีดาลัด รัฐเทกซัส เปิ ดเป็ นคลินิกรักษาให้บริการให้การรักษาทุกคน
ไม่เลือกศาสนา ในมาเลเซียก็มกี ารเปิ ดมัสยิดให้คนมาเรียนรู ้ มีการทําคลิป “I went to a Mosque…Look what I saw”
ทําให้เกิดความเข้าใจอิสลามอย่างไร มีความพยายามหลายรูปแบบมากทังหนัง โปสเตอร์ ฯลฯ
สิงทีเราทําทีแม่ฮ่องสอน เราเป็ นชุมชนมุสลิมเล็กๆ ทุกๆ วันเด็ก เด็กมุสลิมต้องชวนเด็กพุทธอย่างน้อยสองสามคน
หรือต่างศาสนิกมาร่วมงานวันเด็กในมัสยิดและต้องดูแลเพือนต่างศาสนิกอย่างดีตามมารยาทของอิสลาม ภาพทีเราเห็นคือพี
น้องชาวพุทธมาช่วยกันปัดกวาดมัสยิด
ดังนันเราต้องหาพันธมิตรหาแนวร่วม ตอนนีเรามีพระดีๆ มากมายทีไม่เห็นด้วยกับพระทีสร้างความเกลียดกลัว
อิสลาม เช่นพระไพศาลตังคําถามว่าชาวพุทธเราทําหน้าทีตนเองดีแล้วหรือ มุสลิมก็เหมือนกัน เราก็ตอ้ งทบทวนตัวเอง แทนที
จะชีนิวด่าคนอืน ในพืนทีอยุธยาทีเรือล่ม พระก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือมุสลิม โครงสร้างความสัมพันธ์ของเราสําคัญมาก เรา
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จะอยู่กนั ยังไง ทุกวันนี “ไม่เพียงคนทีไม่ใช่มสุ ลิมทีล้มเหลวทีจะเข้าใจมุสลิม แต่คนมุสลิมก็ลม้ เหลวทีจะอธิบายตัวเอง” (คํา
กล่าวของ Akbar Ahmed)

อิสลามโมโฟเบียจะย้อนกลับมามีผลกระทบกับพืนทีจังหวัดชายแดนใต้
แน่นอน คนในพืนทีมีความสําคัญในการกําหนดชะตาชีวติ ของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามเมือถึงวาระการเมืองทีต้อง
ตัดสินใจ คนทังประเทศก็จะมีส่วนสําคัญ ถ้าการรับรูข้ องคนทังประเทศมองมุสลิมเป็ นลบ ก็จะมีผลต่อทิศทางการตัดสินใจ
การหาพัน ธมิต รในการกํา หนดชะตาชีวิตของตัว เองในภายภาคหน้าต้อ งนอกเหนื อจากสามจัง หวัด แล้ว ไม่ อย่ า งนันมี
ผลกระทบแน่นอน

จะแก้ปญั หาด้วยวิถที างการเมืองหรือหลักศาสนา?
คําถามทีว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็ นปัญหาศาสนาหรือชาติพนั ธุ ์ มันแยกกันไม่ออก ความภาคภูมใิ จในชาติ
พันธุเ์ ป็ นเรืองใหญ่และเรืองสําคัญ
การใช้มาตรการทางการเมืองหรือศาสนามันแยกกันไม่ออก ต้องไปด้วยกันทังสองด้าน ผมให้ความสําคัญมากกับ
ปัจจัยทางศาสนาเพราะศาสนาคือรากฐานของชีวติ สันติสุขระหว่างศาสนาจะเกิดขึนไม่ได้ถา้ ไม่มกี ารพูดคุยระหว่างศาสนา
และการพูดคุยระหว่างศาสนาจะเกิดขึนไม่ได้หากเราไม่เข้าใจแก่นคําสอนของศาสนา

อิสลามโมโฟเบีย หรือ มุสลิมโฟเบีย?
สิงทีเกิดขึนรากเหงา้ ของปัญหาไม่ใช่มสุ ลิมอย่างเดียว แต่มองว่ารากเหงา้ ปัญหามาจากคําสอนของศาสนาอิสลามที
สอนให้คนอยู่ร่วมกับคนอืนไม่ได้ สิงทีเราต้องทํา ยกตัวอย่างเช่นงานจัดแสดงศิลปะปาตานีทแกลเลอรี
ี
ใหม่เอียม จ.เชียงใหม่
เป็ นความพยายามอย่างหนึงทีเป็ นสัญญาณทีดีถา้ เรามองศิลปะเป็ น soft power ผมเชือว่าศาสนามีพลัง

พุทธโฟเบียยะไข่มีผลกระทบต่อเราไหม และในพืนทีสามจังหวัดชายแดนใต้เอาไปใช้ได้หรือเปล่า
ผมอยากตังข้อสังเกตเบืองต้น เวลาเราพูดถึงอะไรโฟเบียมันขึนอยู่กบั unit of analysis ด้วย ในยุโรปมุสลิมเป็ น
คนส่วนน้อย มีการกระทําบางอย่าง เช่น ทําร้าย ด่าทอ ในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ คนส่วนใหญ่เป็ นมุสลิม มีคนพุทธ
เป็ นคนส่วนน้อย แล้วมีพุทธโฟเบียไหม ความเกลียดกลัวชาวพุทธ น่าสนใจมาก มันไม่มงี านศึกษาเรืองพวกนีแต่ผมเห็น
ร่องรอยทีอยากให้พวกเราช่วยหาคําตอบว่าเป็ นหรือไม่เป็ น
มีคนเคยชวนผมไปพูดทีนราธิวาส มีผู ้หญิงมาจากยะลาซึงไม่ใช่มสุ ลิม เธอเล่าว่า “ครังหนึงอยูบ่ ริเวณวัด ใกล้ๆ วัด
ก็มเี ด็กมุสลิมไปวิงเล่น ครังหนึงเขาได้เชิญพระสงฆ์มาวัดนัน เขาว่าถ้าพระก้าวลงจากรถ เด็กมุสลิมพวกนีจะถ่มนําลาย
ปรากฏว่าพอพระสงฆ์ลงจากรถ เด็กถ่มนําลายจริง”
สิงทีผมพูดมาทังหมด รูปแบบการกระทําแบบนันเป็ นพุทธโฟเบียด้วยหรือเปล่า เด็กทีอยู่ในนันบอกว่าตัวเองก็เคย
ได้ยนิ ให้ทาํ แบบนีต่อๆ มาแต่ไม่รูว้ ่าใครเป็ นคนสอน
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เราพยายามจะเอาคนต่ างศาสนามาร่ วมแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่นปัญหาสุขภาพ มุมมองศาสนาจะเอามาแก้ไข
ปัญหาอย่างไร แทนทีจะมองศาสนาเป็ นรัวหนาม เรามองให้มนั เป็ นเส้นบางๆ ทําอย่างไรให้เคารพความแตกต่างตรงนัน ผม
เรียกร้องให้เราหันมาหาแก่นของศาสนา ให้เขาเห็นอิสลามในตัวเรา

ชุดความรู ้ IPP เป็ นการสรุปความรูใ้ นเรืองทีเกียวข้องกับกระบวนการสันติภาพจากวิทยากรซึงได้รบั เชิญมาแลกเปลียนในเวทีเรียนรู ้
(Learning Platform) อันเป็ นพืนทีกลางทีประกอบด้วยคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมีี ภูมหิ ลังและความเห็นทางการเมืองทีแตกต่าง
หลากหลายมาร่วมพูดคุยกัน วง IPP นีริเริมขึนตังแต่ปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่, สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักสันติวธิ ีและ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้, มูลนิธิเบิรก์ ฮอฟ, และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ
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