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หวัขอ้ “การรบัมอืกบัการใชค้วามรุนแรงสุดโต่งกบัสภาวะหวาดกลวัอิสลาม” นีจะมวีทิยากร 3 ท่านทมีคีวามรูค้วาม

เชยีวชาญ ไดแ้ก่ Dr. Sri Yunanto1, Dr. Angel Damayanti2 และ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลนีิ3 

 

Islam and Counter Violent Extremism 

อสิลามกบัแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง 
 

Dr. Sri Yunanto เริมตน้ดว้ยการใหภ้าพรวมปรากฏการณ์ความรุนแรงสุดขวัในอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเป็น

ประเทศทมีปีระชากรมสุลมิมากทสีุดในโลก ส่วนใหญ่เป็นมสุลมิสายกลาง ดา้นหนึงก็ส่งเสริมเรืองขนัติธรรม (Tolerance) 

การเคารพกลุ่มชาติพนัธุ/์ศาสนากลุ่มอืนๆ ในอีกดา้นหนึงอินโดนีเซียก็ถูกโจมตีจากการก่อการรา้ยหลายปีทีผ่านมาจนถึง

ปจัจบุนั โดยมกีารใชค้าํสอนอสิลามเป็นตวัขบัเคลอืนการโจมตีนี นเีป็นความยอ้นแยง้  

เมอืเป็นเช่นนี จึงเกิดคาํถามว่าระหว่างแนวคิดแบบมุสลิมสายกลางกบัสายทีส่งเสริมการใชค้วามรุนแรง สายไหน

เป็นแนวคิดอสิลามทีถูกตอ้งกนัแน่?  

  

 Radicalism = การเปลยีนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (+)  แนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง (-) 

ก่อนอนืลองมาดูนิยามคาํว่า radicalism  ในทางวชิาการ รากศพัท ์radicalism ใชใ้นความหมายทางบวก นนัคือ

การทาํใหเ้กิดความเปลียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ทาํใหเ้กิดการเปลยีนแปลงทีดีขนึเพอืปรบัปรุงสภาพทีเป็นอยู่ใน

 
1 Dr. Sri Yunanto สอนอยู่ทมีหาวทิยาลยัมูฮมัมาดยีะฮ ์(Universitas Muhammadiyah Jakarta) และมหาวทิยาลยัคริสเตียนแห่งอนิโดนีเซยี ปจัจุบนัเป็นทปีรึกษาองคก์ร

ต่อตา้นการก่อการรา้ยแห่งอนิโดนีเซยี มผีลงานตีพมิพห์นงัสอืหลายเลม่เกียวกบัแนวทางการเมอืงอสิลาม (political Islam) และแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง 

(extremism) ซงึจะกล่าวถงึภาพรวมปรากฏการณ์แนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งระดบัโลกและปรากฏการณ์นีส่งผลต่อพฒันาการในระดบัภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

อย่างไรบา้ง 
2 Dr. Angel Damayanti เป็นอาจารยป์ระจาํคณะสงัคมศาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัคริสเตียนแห่งอนิโดนีเซยี (Universitas Kristen Indonesia) เป็นผูเ้ชยีวชาญเรือง

ความมนัคงและความขดัแยง้ดา้นศาสนา สนใจแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง ปจัจุบนักาํลงัทาํวจิยัเกียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างชาวคริสตก์บัมสุลมิในอนิโดนีเซยี จะมาเล่าถงึ

งานวจิยัททีาํอยู ่
3 ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ผูอ้าํนวยการสถาบนัศาสนา วฒันธรรม และสนัติภาพ หวัหนา้สาขาวชิาสนัติศกึษา มหาวทิยาลยัพายพั เชียงใหม่ งานวจิยัล่าสุดเกียวกบัเรืองการสรา้ง

สนัติภาพในสงัคมพหุรฐัทางศาสนาและชาติพนัธุก์รณีศึกษาชมุชนมสุลมิในภาคเหนือ จะพูดถงึปรากฏการณ์ความหวาดกลวัอสิลามและแนวคดินิยมความรุนแรงสุดโต่งว่า

ส่งผลอย่างไรต่อชุมชนทมีคีวามหลากหลายทางชาติพนัธุศ์าสนาในประเทศไทย 

หวัขอ้:  การรบัมือกบัการใชค้วามรุนแรงสุดโต่งกบัสภาวะหวาดกลวัอสิลาม 

เวลา:  30 กรกฎาคม 2560 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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ขณะนนั คาํคาํนีส่วนใหญ่ใชก้นัในหมู่ชาวอเมริกนัในภาคประชาสงัคมระหว่างประเทศหรือภาคประชาสงัคมททีาํงานเรืองสิทธิ

มนุษยชน เพศสภาพ และสนัติภาพ   

แต่ปรากฏการณ์ทีเกิดขนึในปจัจุบนั คาํคาํนีถูกใชใ้นความหมายเชิงลบ หมายถึงการส่งเสริมการใชค้วามรุนแรง 

ส่งเสริมการทาํสงิผดิกฎหมาย ในอนิโดนีเซยี คาํว่า radicalization ถูกใชเ้พอืส่งเสริมอดุมการณ์ทแีตกต่างไปจากอดุมการณ์

รฐั ปจัจุบนัคาํคาํนีถูกตีความในเชิงลบ และในทนีี จะใชค้าํนีในลกัษณะของความหมายเชิงลบ นนัคือ “แนวคิดนิยมความ

รุนแรงสุดโต่ง”  

 

 รากเหงา้ของ Islamophobia  

คาํว่า Islam มาจากคาํว่า สะลาม หมายถงึสนัติภาพ และ อีมาน คือการเสริมสรา้งความแขง็แกร่งของอุดมการณ์ 

ทมีรีากเหงา้มาจากคาํว่า อะมาน หมายถงึความปลอดภยั ความมนัคง หรือสนัติภาพ รวมถงึคาํว่า อาเมน ทเีราพูดว่าขอให ้

พระเจา้อวยพรเรา  

พนัธกิจทยีงิใหญ่ของอิสลามในฐานะศาสนาก็คือการส่งเสริมความมนัคง ปลอดภยั และสนัติภาพใหเ้กิดขนึในโลก 

ไม่เฉพาะประชาคมมสุลมิเท่านนัแต่เป็นประชาคมโลกหรือมนุษยชาต ิคาํนีจะเชอืมโยงกบัคาํว่า “Rahmatan lil alamin” ซงึ

หมายถงึสนัติสุขจงเป็นไปเพอืทุกอย่างในจกัรวาลนี ถา้ดูจากประวตัิศาสตรอ์ิสลาม แนวคิดนีถูกนาํไปปฏบิตัิโดยท่านศาสดา

มฮุมัมดัและประกาศกมายาวนาน ทงัการส่งเสริมความยุตธิรรมและสวสัดกิารสงัคมดา้นต่างๆ  

อย่างไรก็ดี แมอ้ิสลามจะเป็นศาสนาเพอืสนัติภาพ แต่ขณะนีอิสลามกลบัถูกมองว่าเป็นภยัคุกคามต่อความมนัคง

ของโลก เป็นภยัคุกคามทปีระกอบไปดว้ยเรืองยาเสพติด โจร รวมถงึการก่อการรา้ยต่างๆ  ในแวดวงวชิาการมกีารคุยกนัว่า

การมองเรืองภยัคุกคามความมนัคงเดมิเป็นเรืองการทหาร แต่ตอนนีเป็นเรืองการก่อการรา้ยและอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ย

เหตุนีอสิลามจึงถูกมองเป็นภยัคุกคาม เมอืระบบถูกคุกคามทาํใหค้นทงัโลกวติกกงัวล ทาํใหเ้กิดอาการหวาดกลวัอิสลามขนึ  

กลา่วโดยรวมแลว้การก่อการรา้ยมกีารใชอ้ิสลามเป็นสญัลกัษณ์ ตงัแต่เหตุการณ์ 9/11 เรือยมา มกีารใชส้ญัลกัษณ์

อสิลามในการส่งเสริมหรือเผยแพร่เรืองการก่อการรา้ยทวัโลกรวมถงึการใชค้วามรุนแรง  

 

 จาก Al-Qaeda ถงึ ISIS + แนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่ง  ความหวาดกลวัอสิลาม 

องคก์รก่อการรา้ยใหญ่ๆ ของโลก ไดแ้ก่ อลัไคดา้ (Al-Qaeda) ซงึมอีงคก์รสาขาอยู่ทวัโลก เช่นในแอฟริกามกีลุม่ 

อะคิม [Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)] อาคบั [Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)]  ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ ีเจมาห ์อิสลามมิยาฮ ์[Jemaah Islamiyah (JI)] ซงึมสีาขาอยู่ในมาเลเซีย สงิคโปร ์อินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส ์และออสเตรเลยี  
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ในบริบทอินโดนีเซยีตงัแต่ปี 2005 เป็นตน้มา ธรรมชาติของการก่อการรา้ยเปลยีนแปลงไปอย่างมาก ก่อนหนา้นนั

ธรรมชาติของการก่อการรา้ยคือมโีครงสรา้งทชีดัเจนและกระทาํการโดยองคก์รทมีีโครงสรา้งชดัเจนอย่าง JI ปรากฏการณ์

อย่างกรณีระเบดิทีบาหลแีละทสีถานทูตออสเตรเลยีซงึทาํใหค้นเสยีชีวติหลายคน มกีารทาํลายสถานทแีละโครงสรา้งอาํนาจ

รฐั แต่ธรรมชาติการโจมตีการก่อการรา้ยเปลยีนแปลงไปหลงัปี 2005 กล่าวคือเป็นการกระทาํขององคก์รทีไม่มโีครงสรา้ง 

เป็นคนกลุ่มเลก็ๆ ก่อการเลก็ๆ มกีารโจมตีศตัรูทอียู่ไกลออกไปในประเทศตะวนัตกหรือพวกยวิ เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายที

อยู่ใกลซ้งึเป็นเจา้หนา้ทรีฐัหรือฝ่ายความมนัคงทอีิสลามมองว่าเป็นศตัรูสามารถฆ่าไดอ้ีกต่อไป แต่เป็นพลเรือน ปรากฏการณ์

แบบนีเป็นมาจนกระทงัทุกวนันี 

 ดร. Yunanto วิเคราะหว์่า ตงัแต่ปี 2011 เป็นตน้มา อาํนาจของอลัไคดา้ลดลงเพราะรฐัมีบทบาทในการต่อสูก้บั

กลุ่มก่อการรา้ยกลุ่มนี แต่ว่าหลงัจากภยัคุกคามของอลัไคดา้ก็มกีลุ่มก่อการรา้ยทมีเีครือข่ายในประเทศต่างๆ เริมเกิดขนึมา 

ดงักลุ่มทเีรียกตวัเองว่า ไอซิส (Islamic State หรือ ISIS) ตอนนนัไอซสิจาํกดัพนืทเีฉพาะในอิรกัและทางตะวนัตกเรียกว่า 

ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) ซงึเป็นเขตของอิรกั  

เมอืเปรียบเทยีบกบัอลัไคดา้ ไอซสิมยุีทธศาสตรท์แีตกต่างในการส่งเสริมพนัธกิจใชค้วามรุนแรงเพอืบรรลุเป้าหมาย 

กลา่วคือมกีารใชยุ้ทธศาสตรร์วมและแยก ทงัสองกลุม่ขยายเครือข่ายของตวัเองออกไปทวัโลก ในระดบัภูมภิาคต่างๆ ดงัเช่น

กลุ่มตอลบีนั เจไอ อะคิม อาคบัในคาบสมทุรแอฟริกา ฯลฯ แต่ไอซสิมวีวิฒันาการทค่ีอนขา้งแตกต่างจากอลัไคดา้ ขณะที

สาขาของอลัไคดา้มกีารจดัตงัโครงสรา้งองคก์รอย่างด ีแต่ไอซสิใชยุ้ทธศาสตรก์ารดงึคนมาเป็นผูต้าม (followers) ผูป้วารณา

ตนอาจจะเป็นคนกลุม่เลก็หรือคนคนเดียว  ถงึสมรภูมหิลกัของการรวมตวัของไอซสิจะอยู่ในพนืทแีถวซเีรีย ซงึสหรฐัอเมริกา

กร็วบรวมกาํลงัทหารในการใชยุ้ทธศาสตรต่์อสูก้บักลุ่มไอซิส แต่ฝ่ายไอซสิเองก็มกีารกระจายตวัออกไปดว้ย จะเหน็ว่าทงัใน

ฝรงัเศส เบลเยยีม แอฟริกาเหนือ ตะวนัออกกลาง และจาการต์า ภยัคุกคามขยายตวัไปทวัทงัมาเลเซยีและสงิคโปรด์ว้ย มี

การโจมตีซาํๆ ในแอฟริกาตอนกลาง มกีารโจมตีย่อยๆ ในลกัษณะคนเดียวทาํ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกลุ่มทมีแีนวคิดหวัรุนแรง 

แต่ใชร้ะบบออนไลนใ์นการปลูกฝงัแนวความคิดหวัรุนแรงแพร่ออกไปเรือยๆ 

กลุ่มก่อการรา้ยเหล่านีปฏิบตัิการภายใตค้วามเป็นมุสลิม พนัธกิจของกลุ่มก่อการรา้ยคือใชอ้ิสลามในการสรา้ง

ปญัหาขนึมา ซึงไม่เพยีงทาํลายหลกัความปลอดภยัเท่านันแต่ยงัทําลายอดุมการณ์ของมสุลิมสายกลางดว้ย เป็นทแีน่ชดัแลว้

ว่าการเคลอืนไหวหรือปฏบิตักิารของกลุ่มก่อการรา้ยนีไดก่้อความหวาดกลวัในหมู่ชาวมสุลมิและคนทไีม่ใช่มสุลมิไปทวัโลก  

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเด็นเรืองการก่อการรา้ยนนัทบัซอ้นกบัประเด็นความขดัแยง้ทางศาสนา อย่างใน

อินโดนีเซียมีความขดัแยง้ระหว่างคริสต์กบัมุสลิมในกรณีอมับน การก่อการรา้ยซอ้นทบักบัแนวคิดเรืองความตอ้งการ

ปกครองตนเองดว้ย อย่างกรณีภาคใตข้องไทยและทางใตข้องฟิลปิปินส ์กลุ่มหวัรุนแรงหรือกลุ่มก่อการรา้ยใชอ้ิสลามเป็น  

แบรนด ์(brand) ของตวัเอง ส่งผลทาํใหค้นหวาดกลวัอิสลามขนึมา คนทไีม่ใช่มสุลมิรวมถึงรฐัในภูมภิาคนีต่างก็หวาดกลวั
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อิสลาม รวมทงัมสุลมิสายกลางก็หวาดกลวัดว้ย นีเป็นปญัหาไม่เฉพาะคนทีไม่ใช่มสุลมิเท่านนัแต่ยงัเป็นปญัหาภายในชุมชน

อิสลามเอง เพราะมองว่าอุดมการณ์แบบนีติดอยู่ในกรอบทวี่า “ถา้คุณไม่ใช่พวกเราคุณก็เป็นศตัรูของเรา” เป็นการมองแบบ

ขาวดาํ คนทไีม่ใช่พวกเราถอืว่าเป็น “กาเว” ปญัหาของความคิดสุดโต่งนีไม่ไดเ้ป็นปญัหาของชุมชนอนืเท่านนั มนัเป็นปญัหา

ของชมุชนมสุลมิเองดว้ย 

ความคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งไม่เพียงแต่ส่งผลเฉพาะความสมัพนัธ์ของชุมชนมุสลมิกบัไม่ใช่มสุลิมเท่านนั 

แมแ้ต่ในชมุชนมสุลมิดว้ยกนัเองก็มกีารถกเถยีงว่าแนวคิดของตนจริงแทแ้น่นอนกว่าของอกีกลุ่ม   

ความหวาดกลวัอิสลามและการนิยมความรุนแรงสุดโต่งส่งผลต่อการทาํงานของรฐัทีไม่เพยีงสญัญาว่าจะคุม้ครอง

ความปลอดภยัของประชาชนทุกคนเท่านนั แต่มนัส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศของเรากบัเพือนบา้นทมีแีนวคิดทาง

ศาสนาต่างกนัดว้ย 

 

 การรบัมือปญัหาความรุนแรงสุดโต่งและความหวาดกลวัอสิลาม กรณีศึกษาอนิโดนีเซีย 

 ในอนิโดนเีซยี ปจัจบุนักลุ่มนิยมความรุนแรงทอีา้งว่าตนไม่ใชค้วามรุนแรงนนั แทจ้ริงแลว้กลบัส่งเสริมความรุนแรง

ซงึขดัแยง้กบัแนวทางปญัจศีละ (Pancasila) ของประเทศ โดยส่งเสริมการก่อตงัเคาะลฟีะฮ์4 แมจ้ะพูดว่าไม่ใชค้วามรุนแรง 

แต่อนัทีจริงแลว้ปวารณาตนว่าจะสถาปนารฐัของประเทศมุสลิมทวัโลก ยกตวัอย่างบรรดาประเทศตะวนัออกกลางและ

มาเลเซยีใชร้ะบบราชอาณาจกัรเหมอืนกนั อินโดนีเซยีใชร้ะบบพหุนิยม หรือระบบอิหม่ามในอิหร่านหรือสาธารณรฐัอิสลาม

ปากีสถาน หรือรฐัทแียกกิจการทางศาสนาออกไปอย่างตุรกี แนวคิดของกลุ่มนีคือตอ้งการทาํลายระบบรฐัชาติแลว้มาหลอม

รวมกนัเป็นเคาะลฟีะฮแ์บบเดียวกบัทเีกิดขนึในยุคศาสดามฮุมัมดั ซงึตรงนีเป็นภยัคุกคามต่อระบบรฐัเดียวของอินโดนีเซีย 

ดว้ยเหตุนภีารกิจของรฐับาลอนิโดนีเซยีในการจดัการกบัแนวคิดนิยมความรุนแรงนีจงึตอ้งสอดคลอ้งกบัอุบตัิการณ์ทอีุบตัิขนึ

และขณะเดยีวกนักอ็ธิบายวธิีการรบัมอืกบักลุม่ทตีอ้งการแบ่งแยกรฐัมาตงัเป็นเคาะลฟีะฮ ์

 แนวคิดการก่อการรา้ยไม่เกียวขอ้งกนัเลยกบัคําสอนของศาสนาใดๆ ก็ตาม เพราะทุกศาสนาในโลกมจีิตสาํนึก

ส่งเสริมคุณค่าอนัเป็นสากล นนัคือทุกศาสนามพีนัธกิจในการส่งเสริมสนัติภาพ คนทนีบัถอืศาสนาต่างหากทกีระทาํการก่อ

การรา้ย อย่างเช่นลทัธิโอมชินรีเกียวในญีปุ่ น หรือกลุ่มหวัรุนแรงในอินเดียทีสงัหารมขุมนตรีของรฐั หรือยิวทีลอบสงัหาร    

ชิโมน เปเรซ หรือกลุ่มคริสเตียนกรณีวางระเบดิทโีอกลาโฮมา การโจมตีในไอรแ์ลนด ์ฯลฯ ทจีริงแลว้มนัไม่เกียวกบัคาํสอน

ของศาสนาแต่มชีนกลุม่นอ้ยตคีวามศาสนาและอา้งมาเป็นเหตุก่อความรุนแรง   

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ชมุชนก็ไดร้บัผลกระทบจากการก่อการรา้ยโดยเครือข่ายในประเทศเหล่านี และ

แน่นอนการต่อตา้นการก่อการรา้ยหรือการต่อตา้นกลุ่มทีนิยมความรุนแรงสุดโต่งเป็นภารกิจใหญ่ของทวัโลกและทุกประเทศ   

 
4 รฐัเคาะลฟีะฮ ์(khilāfa) เป็นเขตการปกครองแบบหนึงในอาณาจกัรมสุลมิทมีปีระมขุเป็นเคาะลฟีะฮท์มีาจากปรชัญาว่าเป็นผูส้บือาํนาจมาจากนบมีฮุมัมดั ศาสดาของศาสนาอสิลาม 
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ในอินโดนีเซียมคีวามพยายามจดัตงัหน่วยงานต่อตา้นการก่อการรา้ยระดบัประเทศซงึมผีมเป็นทปีรึกษา มหีนา้ที

กาํหนดแผนยุทธศาสตรแ์ละประสานงานในแวดวงสถาบนัของรฐัในการต่อสูแ้ละป้องกนัการก่อการรา้ย อีกเรืองหนึงซึง

พฒันาขนึมาก็คือเพิมความแข็งแกร่งใหก้บัเสียงของคนสายกลางในการต่อสูก้บัเรืองเล่าของกลุ่มนิยมความรุนแรงทีอา้ง

ศาสนา และส่งเสริมการสานเสวนาระหว่างคนต่างศาสนาและภายในชุมชนมสุลมิเองดว้ย รวมถงึระหว่างมสุลมิสายกลางกบั

คนศาสนาอนื 

 เราสรา้งเวทีใหค้นต่างศาสนามาพูดคุยกนัเพือสรา้ง “พืนทกีลาง” ในการกา้วขา้มเสน้แบ่งทางอุดมการณ์  โดยมี

มมุมองต่อศาสนาใน 3 ระดบั คือ 

1. ศาสนาสอนเรืองคุณค่า คุณค่าอะไรทีทาํใหเ้ราทุกคนมาทาํงานร่วมกนั เช่นเราเชือคุณค่าเรืองการต่อตา้น          

คอรร์ปัชนั การส่งเสริมสนัติภาพ คนทุกศาสนาก็ร่วมงานกนัได ้เป็นการขบัเคลอืนเชงิประเดน็  

2. ศาสนาสอนใหม้องเรืององคค์วามรู ้หากมองจากมมุองคค์วามรู ้คนต่างศาสนาสามารถเรียนรูค้าํสอนของศาสนา

อนื อย่างเช่นผมเป็นมสุลมิ ผมอาจเป็นผูเ้ชยีวชาญดา้นคริสตศ์าสนา ทาํนองเดยีวกนัมองมนัในแงว่า่จดุเด่นของแต่ละศาสนา

มอีะไร 

3. ศาสนาสอนใหย้อมรบัความแตกต่าง ผูน้บัถอืศาสนาในโลกนีสามารถยอมรบัความแตกต่างและอยู่ร่วมกนัไดถ้า้

เราเรียนรูศ้าสนาใน 3 ระดบันี   

 

บทบาทหนา้ทีของรฐัในการรบัมือกบัความรุนแรงสุดโต่ง  

1. ตอ้งทาํใหอุ้ดมการณ์รฐัไม่ไปขดัแยง้กบัคาํสอนทแีทจ้ริงของทุกศาสนา เป็นหนา้ทขีองรฐัในการเปิดเวทีสาน

เสวนาว่านโยบายใดๆ ของรฐัจะเคารพคาํสอนทแีทจ้ริงของทุกศาสนา โดยเป้าหมายทางนโยบายจะไม่ขดัแยง้

ต่อความเชอืของศาสนาใดๆ ก็ตาม 

2. เพมิความเขม้แขง็ของชุมชนศาสนาในการส่งเสริมความเขม้แขง็ของกลไกรฐั เพอืจะทาํงานดว้ยกนัในการให ้

ขอ้มูลหรือวพิากษเ์ชงิสรา้งสรรคต่์อรฐัเพอืปรบัปรุงการนาํนโยบายของรฐัมาใชใ้นทางปฏบิตั ิ  

 นีเป็นทศิทางความสมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัศาสนา และชมุชนผูน้บัถอืศาสนาต่างๆ ในโลกกบัรฐับาลประเทศนนัๆ ใน

การต่อสู/้รบัมอืกบักลุม่นิยมความรุนแรง และจดัการกบัปญัหาความหวาดกลวัอสิลามและความกลวัเรืองอนืๆ ทมีาจากนอก

ชมุชนมสุลมิดว้ย  
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Islamophobia in Indonesia 

สภาวะหวาดกลวัอสิลามในอนิโดนีเซีย 

 

Dr. Angel Damayanti จาํกดัขอบเขตประเด็นมาพูดถึงความหวาดกลวัอิสลามเฉพาะในอินโดนีเซีย ซึงเป็น

งานวจิยัของเธอหลงัเกิดการเปลยีนแปลงระบบการเมอืงของอนิโดนีเซยีเป็นตน้มา  

 

 อนิโดนีเซีย ประเทศมสุลิมสายกลางใหญ่ทีสุดในโลก  

อินโดนีเซยีเป็นประเทศทมีคีวามอดทนอดกลนัและเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม มคีวามหลากหลายทางกลุ่มชาติพนัธุ์

และศาสนา รฐับาลรบัรองศาสนาทเีป็นทางการ 6 ศาสนา ศาสนาอืนๆ ก็ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลดว้ยเช่นกนั ผูน้าํทาง

การเมอืงจากทวัโลกต่างชนืชมว่าอนิโดนีเซยีเป็นประเทศประชาธิปไตย และเป็นประเทศมสุลมิสายกลางทใีหญ่ทสีุดในโลก   

อนิโดนีเซยีมปีระชากร 250 ลา้นคน 87.21% เป็นมสุลมิ แต่เราไม่สามารถพูดไดว้่ามสุลมิในอนิโดนีเซยีเป็นอนัหนึง

อนัเดยีวกนั ในหมู่ชาวมสุลมิกม็กีลุม่ต่างๆ หลากหลายดว้ยกนั อนิโดนีเซยีมอีงคก์รสายกลางหลายกลุ่มดว้ยกนั และมกีลุ่ม

ทเีขา้ร่วมกบักลุ่มชาตนิิยมและกลุ่มหวัรุนแรงดว้ย ซงึยงัไม่มขีอ้มูลชดัเจนว่าชุมชนมสุลมิทเีขา้ร่วมกบัสายสุดโต่งมมีากขนาด

ไหน  

อนิโดนีเซยีมผูีน้บัถอืศาสนาอืนๆ ดว้ย ไดแ้ก่ .96% นบัถอืคริสตนิ์กายโปรเตสแตนต ์ .91% เป็นโรมนัคาธอลกิ  

1.69% นบัถอืฮินดู  .72% นบัถือพุทธ  .05% นบัถอืขงจือ และศาสนาอืนๆ อีก . %  กล่าวไดว้่าอินโดนีเซียเป็นสงัคม

พหคุวามเชอืพหุวฒันธรรม ดงัทตีวั ดร. แองเจิลเองนนัพ่อเป็นมสุลมิแม่เป็นจนีนบัถอืคริสต ์ครอบครวัและชมุชนก็อยู่กนัมา

อย่างสงบสุข  

สงิทเีกิดขนึในช่วง 2 ทศวรรษทผี่านมา ประเดน็การก่อการรา้ยเริมเป็นทวีติกกงัวล กลุ่มก่อการรา้ยมคีวามพยายาม

จะแทรกกฎหมายชะรีอะฮเ์ขา้ไปในรฐัธรรมนูญแห่งชาติ  เริมปรากฏความขดัแยง้ระหว่างระดบัรฐักบัรฐับาลทอ้งถินระดบั

พืนท ีดงัเหตุการณ์กรณี Ahok อดีตผูว่้าจาการต์าทนีบัถือคริสตไ์ดส้ือสารเกียวกบัคําสอนอิสลามผิดพลาดไป ทาํใหค้น

จาการต์า 60% ปฏเิสธไม่ยอมรบั Ahok จนบานปลายเกิดปญัหาความขดัแยง้ระหว่างชุมชนคริสเตียนกบัอิสลามในอมับน 

กรณีดงักลา่วทาํใหเ้กดิปรากฏการณ์ความหวาดกลวัอสิลามขนึในอนิโดนีเซยี  

 

 Islamophobia ในอนิโดนีเซีย: บริบททางประวตัิศาสตร ์

สภาวะหวาดกลวัอสิลามและความรุนแรงทมีาในนามของอิสลามสามารถยอ้นกลบัไปในอดตีตงัแต่อินโดนีเซยีไดร้บั

เอกราชในปี 1945 ตอนนนัมกีารถกเถยีงกนัว่าประเทศเกดิใหม่จะตงัเป็นรฐัศาสนาหรือเป็นรฐัเดยีวทยีึดอดุมการณ์ชาตินิยม 
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(Islamic State vs Unitary State of Indonesia) ขณะนนักลุ่มชาตินิยมอิสลามเสนอใหต้งัประเทศบนพนืฐานของปญัจ- 

ศีละแทนทจีะตงับนพนืฐานกฎหมายชะรีอะฮ ์ขณะนนัรฐับาลเห็นว่าหลกัปญัจศีละสอดคลอ้งคาํสอนเรืองคุณค่าของอิสลาม

เพราะครอบคลุมเนือหาสาํคญัหลกัๆ ของกฎหมายอิสลาม 

 

  หลกัปญัจศีละ คือเสาหลกั 5 ประการซงึถอืเป็นอดุมการณ์ของรฐั ไดแ้ก่ 

1. เชอืในพระเจา้สูงสุดพระองคเ์ดียว เป็นอุดมการณ์ศาสนาทีพูดถึงว่าพระเจา้เป็นเสาหลกัแรกในประเทศของเรา แต่

ไม่ไดห้มายความว่าประเทศก่อตงัขึนมาจากศาสนาเดียวแมว้่าประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่

ประเทศไม่ไดต้งัอยู่บนฐานกฎหมายชะรีอะฮ ์รฐับาลจะอาํนวยความสะดวกแก่ทุกศาสนา 

2. Humanity มนุษยชาต ิอนิโดนีเซยีเป็นสงัคมทมีอีารยะ เรามคีวามมุ่งมนัทจีะพฒันาประชาชนอยา่งเป็นธรรมและมี

อารยะ 

3. Unity ความเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลาย เพราะอินโดนีเซียประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธุ์/ศาสนา

หลากหลาย มปีระชากรจาํนวนมาก เป็นหนา้ทขีองรฐับาลทจีะสรา้งความเป็นเอกภาพ    

4. Democracy มคีวามเป็นประชาธิปไตย อนิโดนีเซยีมตีวัแทนทงัรฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถนิ 

5. Social justice ความยุตธิรรมทางสงัคม รฐับาลมพีนัธะหนา้ทใีนการสรา้งความยุตธิรรมทางสงัคมใหก้บัคนทุกคน 

 

อย่างไรก็ด ีหลงัจากนนัในปี 1948 มกีลุม่ทปีระกอบดว้ยชุมชนอิสลามปฏเิสธรฐัธรรมนูญของชาติและยนืยนัว่าตอ้ง

ตงัประเทศบนพนืฐานของคาํสอนชะรีอะฮ ์แลว้ประกาศตงัเป็น “ดารุลอิสลาม” หรือรฐัอิสลามอินโดนีเซีย (Indonesian 

Islamic State) ขนึ ขบวนการนีมผูีส้นบัสนุนอย่างเขม้แข็งในสามภูมภิาค คือชวาตะวนัตก อาเจะห ์และมากาซาในสุลาเวสี

ตอนใต ้ขบวนการนีพ่ายแพไ้ปหลงัจากซูการโ์นขนึเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียในทศวรรษ 1960 ตอนนนัเชือ

กนัว่าขบวนการนีจบสนิไปแลว้   

แต่หลงัการปฏิวตัิอิหร่านช่วงทศวรรษ 1980 ขบวนการดารุลอิสลามก็ฟืนขึนมา มีการฟืนจิตวญิญาณในการนํา

กฎหมายชะรีอะฮม์าใส่ไวใ้นรฐัธรรมนูญของชาติ เมอืสนิสุดยุคซูฮารโ์ตในทศวรรษ 1990 ขบวนการดารุลอิสลามถูกแปลง

เป็นเจมาห ์อิสลามิยาฮ ์(Jemaah Islamiyah) หรือ JI ทาํการโจมตีก่อการรา้ยหลายครงัในอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นการ

ระเบิดในวนัคริสตม์าสอีฟ การวางระเบดิทบีาหลีทงัสองครงั การระเบดิทีโรงแรม JW Marriott และการโจมตีเจา้หนา้ที

ตาํรวจท ีMedan  
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ขบวนการนีไม่ใช่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนแต่เป็นกลุ่มก่อการรา้ยทใีชส้ญัลกัษณ์ของอิสลาม ใชค้วามรุนแรงใน

นามของอิสลาม จึงเป็นการทาํลายภาพลกัษณ์ของอิสลามทเีป็นศาสนาแห่งสนัต ิทาํลายความสมัพนัธร์ะหว่างชุมชนศาสนา

อนืกบัอิสลาม 

 หลงัการเปลยีนผ่านการเมอืงในอินโดนีเซียปี 1998-9 เริมเขา้สู่ยุคปฏิรูปประเทศ (1999) เกิดความเปลยีนแปลง

ใหญ่หลวง 2 ประการคือ 

1. คนอนิโดนีเซยีมเีสรีภาพมากขนึ หลงัจากอยู่ใตก้ารปกครองแบบกึงเผด็จการมา 30 กว่าปี พอเขา้สู่ยุคปฏรูิป ผูค้น

มีเสรีภาพมากขนึ สอืก็มเีสรีภาพมากขนึ มเีสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการรวมตวั และมีการตงักลุ่มการเมอืง

ต่างๆ มกีารตงัพรรคอิสลามรวมทงัขบวนการอิสลามดว้ย ซึงแน่นอนบางกลุ่มนิยมความรุนแรงและเป็นกลุ่มใช ้

อาวุธ 

2. ระบบกระจายอาํนาจทีใหอ้าํนาจไปยงัรฐับาลทอ้งถินมากขึน ในบางดา้นถือว่าเป็นเรืองดีเพราะรฐับาลทอ้งถิน

สามารถกาํหนดนโยบาย วางแผนการพฒันาในพืนทขีองตนได ้แต่ในอีกดา้นหนึงอาํนาจทีกระจายไปยงัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กบัสิงทีรฐับาลกลางวางไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิงบางพืนทีไดร้ ับการ

สนบัสนุนโดยขบวนการอสิลามหวัรุนแรงหรือพรรคการเมอืงอิสลาม  

สถานการณ์ดงักล่าวนีทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัอิสลามเกิดขนึในชุมชนของคนทไีม่ใช่มสุลมิ จากการวจิยัของ ดร.

แองเจิลพบว่ามโีบสถ ์600 กว่าโบสถถ์ูกทาํลายหรือถูกทาํใหห้ยุดการใชง้านไป โดยเฉพาะในพนืทชีวาตะวนัตกซงึมแีนวคิด

ดารุลอสิลามทเีขม้แขง็ 

 

 แนวทางแกป้ญัหาเพอืรบัมือกบัสภาวะหวาดกลวัอสิลาม 

การจะบรรเทาสภาวะหวาดกลวัอสิลามเช่นนีทาํไดอ้ย่างไร  ดร.แองเจิลบอกว่า 

1. สรา้งความรบัรูใ้หม่  ในสถานการณ์เช่นนีเราพยายามสรา้งการรบัรูร่้วมกนัระหว่างชมุชนอิสลามกบัชุมชนศาสนาอืน 

ว่าคุณค่าของอิสลามสอดคลอ้งกบัคุณค่าของปญัจศีละและสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญ ไม่ว่าการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนั การพฒันาประเทศอย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม และการปฏิบตัิกบัทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นคุณค่าที

สอดคลอ้งกบัคาํสอนของศาสนาและครอบคลุมอยู่ในรฐัธรรมนูญของชาติ 

2. ใหค้วามสําคญักบัสาระสําคญัในกฎหมายชะรีอะฮ ์ เรืองการใชก้ฎหมายชะรีอะฮน์นั เราไม่ไดใ้ชภ้ายใตค้ําว่า

กฎหมายชะรีอะฮ ์แต่เราดึงเนือหาสาระสาํคญัในนนัเขา้มาในรฐัธรรมนูญอยู่แลว้  

3. ส่งเสริมแนวคิด “Islam as rahmatan lil alamin” เราส่งเสริมแนวคิดอิสลามในการเป็นแนวคิดทีไม่สนบัสนุน

การก่อการรา้ยโดยใชค้วามรุนแรง เพอืทาํลายความชอบธรรมของกลุม่ก่อการรา้ยทีใชส้ญัลกัษณ์ของอิสลาม  
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4. สรา้งชุมชนทีทํางานร่วมกนัในการส่งเสริมขนัติธรรมและสนัติภาพในสงัคมพหุวฒันธรรมอินโดนีเซีย ดงัที

มหาวทิยาลยัคริสเตียนของ ดร.แองเจลิก็มโีครงการเชิญ ดร. ยูนานโตมาพูดคุยว่าอสิลามยุคใหม่เป็นอย่างไร และ

จะทาํงานร่วมกนัอย่างไรในการสรา้งชมุชนทมีคีวามอดทนอดกลนัทจีะสรา้งสนัตร่ิวมกนั  

 

Islamophobia 

โรคเกลยีดกลวัอสิลามในสงัคมไทย 

 

ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ไดร้วบรวมขอ้มูลปรากฏการณ์ทีเกิดขนึต่างกรรมต่างวาระในสงัคมไทยตลอดระยะเวลา

หลายปีทผี่านมา โดยนาํมาจดัหมวดหมู่ว่ามนัเกิดอะไรขนึ มทีมีาอย่างไร มกีารใชว้ธิีการอย่างไรสาํหรบัสรา้งความหวาดกลวั

อสิลาม และมเีหตุผลรองรบัทก่ีอใหเ้กิดโรคเกลยีดกลวัอสิลามอย่างไร  

 

 พฒันาการแนวคิด Islamophobia 

แนวคิดเรือง Islamophobia นนัมมีาตลอดประวตัศิาสตรข์องอสิลาม ในตน้ทศวรรษ 1970 งานวชิาการสาํคญัของ 

Edward Said เรือง Orientalism พยายามทาํความเขา้ใจว่านกัวชิาการตะวนัตกสรา้งความเป็นอนืใหค้นอืนขนึมาอย่างไร

และก่อใหเ้กิดความหวาดกลวัอสิลามอย่างไร 

ปลายทศวรรษ 1990 Islamophobia ไดอุ้บตัิขึนเป็นวาทกรรมร่วมสมยัจากการพิมพร์ายงานในปี 1997 เรือง 

“อิสลามโมโฟเบีย: สิงทา้ทายสาํหรบัเราทงัหมด” (Islamophobia: A Challenge for Us All) ทีเริมสนใจว่ามีการทาํรา้ย 

แสดงความกา้วรา้ว ใชว้าจาหยาบคายต่อคนมุสลิมทีอยู่ในยุโรป รายงานชินนีจดัทําโดยองค์กรพฒันาเอกชนดา้น

ความสมัพนัธเ์ชอืชาติ เพอืเรียกรอ้งความสนใจเกียวกบัพฤตกิรรมการทาํรา้ยชาวมสุลมิในสงัคมเสรีประชาธิปไตยตะวนัตก 

The 1997 Runnymede Trust อธิบายว่า อิสลามโมโฟเบีย หมายถึง “ความสะพรึงกลวัหรือความเกลียดต่อ

ศาสนาอสิลาม ดงันันจึงเกดิความกลวัและเกลยีดต่อชาวมสุลมิทงัหมดหรือสว่นใหญ่” 

ปรากฏการณ์ทขียายวงของ Islamophobia เกิดขนึตงัแต่ปี 2002 (หลงัเหตุการณ์ 9/11 ปี 2001) หลงัจากนนัมี

รายงานเรืองเกียวกบัอิสลามโมโฟเบยีออกมาหลายชินอย่างต่อเนือง ซึงไม่ไดม้ีขอ้เห็นพอ้งตอ้งกนัทงัหมดจากนกัวชิาการ 

เป็นการพูดรวมๆ ว่า Islamophobia คืออะไร  

องค์กรความร่วมมือของอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation) หรือ OIC ไดร้วบรวมเป็นรายงาน

น่าสนใจ ยกตวัอย่างเวบ็ไซตท์รีายงาน OIC อา้งถึงคือ FreePatriot.org พูดถงึหลงัเหตุการณ์ในประเทศอียปิต ์ในหมู่บา้น

แห่งหนึงชาวมสุลมิจบัเด็กคริสเตียนโยนลงมาจากชนัสาม แต่อนัทจีริงแลว้เหตุการณ์นนัเกิดทเีซยีงไฮซ้งึไม่มคีวามเกียวขอ้ง
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ใดๆ กนัเลย ปรากฏการณ์แบบเดียวกนันีเกิดขนึเยอะมาก และจะเป็น pattern หรือแบบแผนซงึในเมอืงไทยหรือทอีืนๆ เอา

มาใชม้ากมาย   

ปรากฏการณ์ Islamophobia ทเีกิดขนึในยุโรปขยายวงกวา้ง มกีารพ่นสีทหีนา้มสัยิด เอาหวัหมูไปแขวนทปีระตู

มสัยดิ ซงึบา้นเราความรุนแรงยงัไม่ถงึขนันี 

 

 Islamophobia ในสงัคมไทย 

อ.สุชาติเล่าว่าตนเติบโตในภาคเหนือ ไม่รูส้ึกเลยว่าชาวพุทธในเชียงใหม่ต่อตา้นมสุลมิ จนกระทงัอายุ 50 จึงเริมมี

ความรูส้กึถงึการคุกคาม  เห็นไดจ้ากการหยบิยกเนือความในหนงัสอืเลม่สาํคญัคือ พิชยัยุทธ ์สยามพนัธกิจ. 2552. ตาลาติ

ตาํปง. สยามมสิ พบัลชิชิง เฮาส.์ เล่าถึงแผนมุสลมิจะยึดครองประเทศไทย มีการถ่ายเอกสารจากหนงัสือเล่มนีเผยแพร่ 

ลา่สุด “กลุ่มปกป้องพระพทุธศาสนา” ออกมาขยายต่อเรืองกลยุทธท์ใีช ้(ตาลาตติาํปง) แผนยดึประเทศไทยในสบิปี  

 

นโยบายเชิงรุกในการยึดครองแผ่นดินไทย ภายใน  ปี 

กลยุทธท์ใีชม้ดีงันี (ตาลาตตีาํปง) ตอ้งเจาะใหไ้ทยมนัเลอืดไหลหมดตวั แลว้มนัจะค่อยๆ ตายโดยท ี

. ตอ้งยุยงมนัใหท้ะเลาะกนัในหมู่พระสงฆ ์นกัการเมอืง นกัศึกษา ประชาชน ทาํลายสถาบนัพระมหากษตัริย ์ตอ้ง

ใชเ้งนิในการทาํ CD ใหส้ถาบนัเสอืม ตอ้งใชเ้งนิมากก็ยอม ทาํลายตดิต่อกนั โดยส่งคนเขา้ทกุพรรค 

. การขโมยเด็กไทยพทุธททีาํมา  ปีแลว้ ตอ้งทาํต่อ นาํมาฝึกการโจรกรรม ทาํระเบดิ เด็กทฝึีกไวเ้หลอืไม่กรีอ้ย 

คงตอ้งใชเ้งนิไปซอืเด็กทางภาคเหนือ อิสาน หรือแหล่งสลมัในภาคกลาง ถา้ไม่ไดเ้ด็กไทยพุทธตามจาํนวน ก็ตอ้งหลอกล่อ

พ่อแม่มสุลมิว่า ขอลูกส่งไปเรียนนอกประเทศไทย แต่ตอ้งไปเรียนภาษาอาหรบัทีปอเนาะทางภาคใตก่้อน เอาเดก็อายุ ไม่เกิน 

 ปี 

. การจา้งคนทาํลายพระสงฆแ์ละวดัไทย ยงัตอ้งทาํต่อเนือง เอาคนของเราแทรกเขา้ไปในวดัไทยใหม้ากทสีุด และ

วางคนตีโอบทางภาคเหนือลงมาโดยเร็ว โดยใชม้สุลมิผูใ้หญ่เขา้ไปคา้ขายโรตแีละของทรีะลกึ 
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. อยา่ใหค้นไทยพทุธและอสิลาม  จงัหวดัใตม้กีารศึกษา ใหเ้ผาโรงเรียน ฆ่าครู สรา้งปอเนาะเพอืการปลุกระดม 

. เพมิประชากรมสุลมิ ใหช้ายหญงิแต่งงานเมอืมอีายุ -  ปี เพอืเร่งสรา้งกลุม่มสุลมิทเีขม้แขง็ 

9. การฆ่าคนพทุธเพมิมสุลมิ ทาํใหไ้ดว้นัละ 2,000 คน 

12. การสรา้งสถานการณ์เรืองมสุลมิใตถู้กรงัแก ตอ้งทาํต่อเนืองเพอืใหเ้กิดความเขา้ใจผิดมากๆ ใหก้ลุ่มอลัไคดา้รู ้

เพอืส่งต่อใหเ้จไอ เขา้วางแผนทาํลายลา้งมนั 

29. ใหเ้งนิเจา้หนา้ทางชายแดนไทย ใหช่้วยเหลอืกิจการของเรา ซอืพรรคการเมอืงไทย ทาํลายศาสนาพทุธ สถาบนั

ชาติ สถาบนักษตัริย ์โดยด่วน 

 

ผลตอบรบัจากการเผยแพร่ ตาลาติตาํปง มคีนจาํนวนไม่นอ้ยทีเชือ มคีนส่ง ตาลาติตาํปง ในไลนก์ลุ่มซงึมีหลาย

รอ้ยคนอยู่ในนนั มีนายทหารผ่านศึกนอกราชการคนหนึงโพสตท์นัทีว่าพรอ้มจะจบัปืนเพือเข่นฆ่าพวกมสุลมิใหส้ินไปจาก

แผ่นดนิไทย ทงัทเีป็นขอ้มลูทดูีเหมอืนไรส้าระแต่มคีนจาํนวนไมน่อ้ยทเีชอื มนัมสีาเหตุจากอะไร 

 

 สาเหต ุ(ทีมาของ Islamophobia) 

(1) ความรุนแรงในโลกมุสลมิจากภายนอก   

ปรากฏการณ์ความรุนแรงระดบักวา้งทเีกิดขนึในโลกมุสลมิ โดยเฉพาะหลงัปี 2001 เป็นตน้มาทงั ISIS อลัไคดา้ 

ปจัจยัภายนอกมคีวามสาํคญัททีาํใหค้นมองอสิลามแขง็กระดา้ง 

– การวาดภาพอสิลามอย่างแขง็กระดา้งมคีวามเป็นเนือเดียวกนัทงัหมดในโลกอสิลาม   

– การมองว่าศาสนาอสิลามมคุีณค่าทแีตกต่างไปโดยสนิเชงิจนเขา้กนัไม่ไดก้บัศาสนาและวฒันธรรมอืนๆ เป็น  

– มองว่าคาํสอนของศาสนาอิสลามสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรงในสงัคม คุกคาม กา้วรา้วป่าเถอืน 

– มองศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทมีอีุดมการณ์เป้าหมายทางการเมอืง (political Islam) 

– มองว่าเป็นเรืองปกตแิละเป็นธรรมชาติทจีะตอ้งช่วยกนัต่อตา้นอสิลาม 

อ.เล่าว่าตอนไปบรรยายในมหาวทิยาลยัต่างๆ สงิแรกททีาํคือแจกกระดาษแผ่นเลก็ใหน้กัศึกษา โจทยคื์อเมอืนึกถงึ

คาํว่า อิสลาม นกัศึกษานึกถึงอะไร แน่นอนเขานึกถงึ ความรุนแรง, ISIS, อลักออิดะฮ,์ การไม่กินหมู,ผูห้ญิงสวมฮิญาบ นี

คือความเขา้ใจเบอืงตน้ของคนทมีองอสิลาม 
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(2) ความรุนแรงจากสถานการณ์พืนทีสามจงัหวดัภาคใต ้

ความขดัแยง้ไม่ไดเ้พงิเกิด ปะทุมาสบิกว่าปีแต่ยงัจาํกดัอยู่ในสามจงัหวดัอยู่มาก คนทางเหนือทางอีสานยงัไม่รบัรู ้

มากจนกระทงัช่วงหลงั เห็นไดจ้าก “หนงัสอืจากผูค้ดัคา้นการสรา้งมสัยดิ จ.น่าน ถงึท่านจฬุาราชมนตรี”  

หนังสอืจากผูค้ดัคา้นการสรา้งมสัยิด จ.น่าน ถงึท่านจุฬาราชมนตรี 

1) ประชาชนขาดความรูค้วามเขา้ใจในวถิกีารปฏบิตัศิาสนกิจ ตลอดจนการอยู่ร่วมกนัของกลุม่คนสองศาสนา 

2) ราษฎรในพนืทหีวาดกลวั หวาดระแวง ต่อผูน้บัถอืศาสนาอิสลามซงึมสีาเหตุมาจากความไม่สงบใน  จชต. ซงึมี

คนส่วนใหญ่เป็นมสุลมิ และข่าวสารจากญาติทลีงไปทาํงานในพนืท ีพบว่าความไม่สงบส่วนใหญ่เป็นการสงัหารชาว

ไทยพทุธ ชาวบา้นจงึไม่มคีวามไวว้างใจ 

3) การประกอบศาสนกิจการละหมาดวนัละ 5 ครงั มกีารใชเ้สยีงรบกวนชมุชนใกลเ้คียง 

4) ชมุชนจงึมมีติขอทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้นก่อน 

5) หากยงัยนืยนัทจีะสรา้ง โดยไม่สรา้งความเขา้ใจ ชาวบา้นจะต่อตา้นจนถงึทสีุด 

  

ตวัเลขทีเกิดขึนตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ประชากรมุสลิมเสียชีวิตมากกว่าไทยพุทธ โดยทีไทยพุทธบาดเจ็บ

มากกว่ามสุลมิ แต่ความจริงบาดเจบ็ทงัพทุธทงัมสุลมิ แต่นคีือการรบัรูข้องคน มนัมช่ีองว่างมากมาย เพราะฉะนนัเรืองความ

รุนแรงในภาคใตม้นัไปถงึคนทางเหนือทางอสีานในอกีมมุหนึง 

นีคือภาพทแีพร่ในโซเชยีลมเีดยีเพอืสรา้งความหวาดกลวัอสิลาม และนีคือสงิทกีาํลงัเกิดขนึในสอืต่างๆ  

เว็บไซตอ์สีานไม่เอามสัยดิ (www.isannomasjid.com) 
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(3) การทีชาวพทุธไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในพืนที จชต. 

# จุฬารอ้นโทรหานายก เล่นลนิกล่าวหาไทยพทุธสรา้งความแตกแยกแทจ้ริงอิสลามมาลายูแบ่งแยกไปแลว้ หรือยงัเดียวยงั

ไม่ไดต้าเป็นกฎหมายจริงไม่จริง ก็ดูเอา กว่า  ปี กระทาํรุนแรงต่อไทยพุทธและมุสลิมในพืนทีทีเห็น คนทสีรา้งความ

แตกแยก กลบัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากรฐัเหมอืนกบัเป็นญาตสินิท ทงัท ีความเป็นจริง เป็นผูก่้อการรา้ยสากล 

ถา้เป็นต่างประเทศป่านนีจดัการเด็กขาดไปนานแลว้ไม่ปล่อยเรือรงั จนกลายเป็นมะเร็งรา้ย กดักร่อนทาํลายความ

สงบของชาติอย่างเช่นทุกวนันีหรอก หรือจะเถยีงว่าไม่จริง..??? 
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(4) คําสอนของศาสนาอสิลาม 

 

 “พวกเจา้จงฟาดฟนัลงไปบนตน้คอทงัหลายของพวกขา้ศึกเถิด  และจงฟาดฟนัทุกปลายนิวมอืของพวกมนั นนั

เป็นคาํบญัชาจากพระอลัเลาะฮ ์เพราะเหตุพวกเขาไดต่้อตา้นอลัเลาะฮ ์และศาสนทูตของพระองค”์ 
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ประเดน็ก็คือว่า Islamophobia ทเีกิดขนึในยุโรป นกัวชิาการยุโรปฟนัธงว่าถงึทสีุดรากเหงา้ของปญัหาความรุนแรง

อยู่ทคีาํสอนของศาสนาอิสลามว่าอสิลามสอนใหใ้ชค้วามรุนแรง “มสุลมิตอ้งฆ่าทกุคนทีไม่นบัถือศาสนาอิสลาม” นคีือคาํสอน

ทถีูกหยบิยกขนึมา 

 

(5) ขยายประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองสูค่วามขดัแยง้ทางศาสนา 

 
 

เหตุการณ์นีเกิดขนึทจีงัหวดัเชียงใหม่ กรณีสวนอุตสาหกรรมดอยหล่อซงึองคก์ารอิสลามประจาํจงัหวดัเชียงใหม่

ตอ้งการขอพนืท ี800 ไร่ไปทาํสวนอุตสาหกรรมฮาลาลทจีะรองรบัการเติบโต อบจ.เสนอคู่ขนานมาขอพนืท ี800 ไร่เพอืเป็น

บ่อทิงขยะ ก็มีการตงักรรมการ พอมีมติเลือกฮาลาล พวกนักการเมืองทอ้งถินก็ขึนป้าย “ชาวดอยหล่อไม่เอานิคม

อุตสาหกรรมฮาลาล” ปญัหาความขดัแยง้การเมอืงแต่ถูกขยายวงกลายเป็นเรืองศาสนา สงิทเีกิดขนึเราไม่ตอบโตเ้พราะรูว้่า

พอขยายวงเป็นเรืองศาสนาจะอนัตรายและน่ากลวัมาก  

 

 วิธีการใชใ้นการสรา้งกระแส Islamophobia 

(1) หนงัสอื  พชิยัยุทธ ์สยามพนัธกิจ. 2552. ตาลาติตาํปง. สาํนกัพมิพ ์สยามมสิ พบัลชิชงิ เฮา้ส ์  

(2) จงใจสรา้งขอ้มูลเท็จบดิเบอืนความจริง   
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มสุลมิปลอมเป็นพระเพอืสรา้งภาพลกัษณย์าํแย่ใหช้าวพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอสิลามขนาดใหญ่บุกรุกป่าสงวนบนเขายายเทียง  (ในภาพคือมลูนิธิสนัติธรรม ซ.รามคาํแหง 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล่าสุด หลายคนอยากรูค้าํแปลละหมาด ทเีราสวดท่องกนัวนัละ 5 ครงันนัมคีาํแปลว่าอะไร แปลออกมาไดค้วามว่า 

“โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทงัหลาย พวกเจา้จงทาํศึกกบับรรดาพวกไรศ้รทัธาทีอยู่ใกล ้เพอืใหห้มดเสยีนหนาม” นีคือสงิทเีกิดขนึและ

กระจายไปทวัในขณะนี   
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(3) จบัแพะชนแกะ   

 

กรณีธรรมกาย (ภาพซา้ย) มกีารแชรไ์ปทวัว่าพุทธอสิระมาสาํรวจเตรียมถล่มธรรมกาย กลางวนัอยู่บน ฮ. กลางคืน

ไปประชุมกบัพวกมสุลมิ ความจริงคือพทุธอิสระปกัหลกัอยู่สนามหลวง ในภาพเป็นการประชุมเมอืนานมาแลว้ (ภาพกลาง) 

หลงัจากใช ้ม.  กบัวดัธรรมกาย พล.อ.ประวติรก็มาจบัมอืกบัอิหม่าม ทงัทเีป็นเหตุการณ์ในอดีต  (ภาพขวาสุด) ทาํเนียบ

รฐับาลสรา้งเหมอืนมสัยดิ เป็นตน้ กลายเป็นจบัแพะชนแกะกระจายกนัไปทวั 

 

(4) คลปิวิดีโอ   

 



IPP 24 

 

 

 

19 

 

 

คาํพูดจากคลปิวดิีโอ: “หากมสัยดิเกิดขนึในบงึกาฬ ภาพเหลา่นีก็จะเกิดขนึในบงึกาฬ” 

“อสิลามอยู่ทีไหน ความหายนะอยู่ทีนนั” 

“เพราะเป็นทีรูก้นัดีว่า มคีนพวกนีทีไหน ความรุนแรงก็จะตามมา” 

“หากยอมใหส้รา้งมสัยดิ อกี 10-20 ปี ขา้งหนา้ เตรียมขดุหลุมฝงัลูกหลานไดเ้ลย” 

“ตอ้งต่อสูท้กุวธีิ ขอยาํนะ อย่าใหม้สัยดิโผลข่นึในบงึกาฬเด็ดขาด” 

 

(5) เปรียบเทียบการถูกเลือกปฏิบติัระหว่างชาวพทุธกบัมุสลมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) โมเดลความสาํเร็จตวัอย่างจากต่างประเทศในการต่อตา้นอสิลาม   

พระมหาอภชิาติกลา่วว่า ประเทศเมยีนมารค์ือตน้แบบการปกปกัรกัษาพระพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนนัเราตอ้ง

ใช ้“วรีะธูโมเดล” ดงัทชีาวพุทธไล่ฆ่าโรฮิงญา ถา้วนันีเราไม่ทาํอะไร อีก -  ปีขา้งหนา้เหตุการณ์จะไม่ต่างจากพม่า เราจึง

ตอ้งมาพูดคุยเรืองนเีพอืหาแนวทางทจีะอยู่ร่วมกนัในอนาคต   
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 ระดบัของความเขม้ขน้ในการแสดงออก 

o Hate Speech (ในสอืโซเชียล – ด่าซงึหนา้)   

 

 

 

 

 

 

กรณีด่าซงึหนา้เกิดขนึท ีจ. เชียงใหม่ ผูห้ญิงมสุลมิคลุมฮิญาบคนหนึงพาลูกเลก็สองสามคนไปคลนิิก เด็กๆ ก็วงิ

เลน่ในคลนิิกนนั หมอพูดกบัเธอว่า “คุณควรหยุดมลูีกไดแ้ลว้ คุณไมรู่ห้รือว่าสงัคมไทยไม่ชอบมสุลมิ” นอ้งตอบว่า “ขอโทษ

ค่ะคุณหมอ พ่อของหนูเป็นอาจารยเ์กษียณมาจากมหาวทิยาลยัมหดิล พสีาวสอนอยู่ในโรงเรียน ครอบครวัเราทาํประโยชน์

ใหส้งัคมไทยมาตลอด แลว้ทาํไมถงึรงัเกียจพวกหนูนกั” หลายต่อหลายครงัมสีญัญาณทแีสดงออกมาซงึหนา้ว่าเกลียดกลวั

อสิลาม 

o ใชค้วามรุนแรง (ทํารา้ยร่างกาย – ทาํลายทรพัยส์นิ)   

o รณรงคเ์คลือนไหว (ประทว้งการสรา้งมสัยิดใน จ.เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา บึงกาฬ ฯลฯ  

บอยคอตสนิคา้ฮาลาล  ยนืหนงัสอืตรวจสอบองคก์รศาสนาอสิลาม)  
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 ขอบเขตพืนที ลามไปทวัทงัภาคเหนือ อสีาน กลาง ใต ้

 ปฏกิริิยาจากองคก์รต่างๆ ทงัภาครฐัและศาสนา 

- ม. 44 คาํสงั คสช.ท ี /  ออกมาตรการอปุถมัภคุ์ม้ครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย  

- คณะกรรมการ? ตงัโดยรฐับาล คสช. เพอืตรวจสอบสอืทปีลุกปนัสรา้งความขดัแยง้ 

- คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย  

- ระดบัปจัเจกบุคคล (พทุธ-มสุลมิ)   

 

อ.สุชาติยกคาํกลา่วทงิทา้ยว่า 

“ผมคิดว่า การตงัตนเป็นปฏิปกัษ์กบัศาสนาอนืในสงัคมปจัจุบนั ไม่ว่าพทุธต่อตา้นมุสลิม หรือมสุลมิต่อตา้นพุทธ 

มกัเกดิจากความอ่อนแอศาสนาของสงัคมนันๆ เอง … 

 

“จะต่อตา้นศาสนาอืนกเ็พราะสงสยัในศาสนาของตนเองหรือมองไม่เหน็คุณค่าของศาสนาตวัเอง” 

- นิธิ เอยีวศรีวงศ,์ “ต่อตา้นอสิลามในภาคเหนือตอนบน” มติชน 15 ก.พ. 2559. 

 

 “ไม่เพียงคนทีไม่ใช่มุสลมิทีลม้เหลวทีจะเขา้ใจมุสลมิ แต่คนมุสลมิกล็ม้เหลวทีจะอธิบายตวัเอง” 

- Akbar Ahmed 
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วิทยากรตอบคาํถาม 

Dr. Sri Yunanto: 

 ประเด็นเรืองการใชค้วามรุนแรงโดยอา้งคําสอนศาสนา  

ไม่ว่าศาสนาใดเวลาเกิดสงครามขนึก็จะมคีาํสอนรองรบั แต่ว่าโดยทวัไปแลว้ภารกิจสาํคญัของศาสนาคือการสรา้ง

ความเจริญรุ่งเรืองและสนัติภาพใหเ้กิดขนึ การต่อสูห้รือสงครามไม่ไดร้บัอนุญาต หรือถา้จะเกดิขนึก็เกิดภายใตส้ถานการณ์ที

จาํกดัทจีะตอ้งมกีารดูแลอย่างดี และดาํเนินการโดยนกัวชิาการหรืออุลามะอข์องศาสนาอิสลาม ถา้มกีลุ่มใดมานิยามว่าสงินีมี

ภยัเกิดขนึกบัตวัเองหรือเกิดภยัคุกคามในชุมชนของตนแลว้ทาํใหเ้ขาตีความอิสลามในทางทีจะใชค้วามรุนแรง อย่างกรณี

ปาเลสไตน์ก็ถกเถียงกนัไดว้่าเป็นประเด็นศาสนาหรือเป็นปญัหาทางการเมืองกนัแน่ แต่ละกลุ่มก็ใชยุ้ทธศาสตรข์องตวัเอง 

อาจใชก้ารทูตหรือการเมอืงเป็นเครืองมอืในการส่งเสริมสรา้งความยุติธรรม  ประเทศในตะวนัออกกลางมปีระสบการณ์การ

ใชยุ้ทธศาสตรท์ผีดิ เมอืช่วงทศวรรษ 1970 มกีารใชก้าํลงัทหารและเกิดสงิทไีม่คาดฝนัเกิดขนึ   

ประเทศทวัโลกส่งเสริมอุดมการณ์ความยุติธรรม ตอ้งส่งเสริมวธีิการทางการทูตหรือทางการเมอืงในการสรา้งความ

ยุติธรรม ไม่ใช่กาํลงัทหาร สหประชาชาติเองก็สนบัสนุน โดยประเทศมสุลมิส่วนใหญ่จะตอ้งทาํพนัธกิจทีมีความยุติธรรม

ความเสมอภาค ทุกศาสนาในโลกสามารถใชค้าํสอนมาปกป้องตวัเอง แต่การกระทาํเช่นนีจะตอ้งมีฉนัทามติในวงกวา้งดว้ย 

อาจจะเป็นสมาชิกของประชากรโลก จาํเป็นตอ้งส่งเสริมแนวคิดแบบนี 

 โรคหวาดกลวัอสิลามจะแกด้ว้ยวิถีทางการเมืองหรือใชห้ลกัศาสนา  

ทุกศาสนามอีงคป์ระกอบทางการเมอืงในคาํสอนของตวัเอง แต่ระยะห่างขนึอยู่กบัแต่ละศาสนา จาํเป็นตอ้งเขา้ใจว่า

ศาสนามีแง่มมุทางการเมือง อย่างในอินโดนีเซียกลุ่มศาสนาจะไปตงัพรรคการเมืองก็ได ้เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศ

ประชาธิปไตย มเีสรีภาพในการแสดงออกซงึอุดมการณ์ ดงันนัการเมอืงกบัศาสนาไปดว้ยกนัได ้ถา้ศาสนาส่งเสริมวาระทาง

การเมอืงซงึแตกต่าง/ขดัแยง้กบัระบบสงัคมการเมอืงของประเทศก็จะเป็นปญัหา ขณะเดียวกนัประเทศก็ตอ้งส่งเสริมและ

เคารพคาํสอนของศาสนาทุกศาสนาเพราะเราเคารพในความหลากหลาย ตอ้งสอนคุณค่าของการเคารพคนอืน จิตวญิญาณ

ของผูท้นีบัถอืศาสนาก็ตอ้งเป็นไปตามนี ผมสามารถกินอาหารร่วมกบัคนทไีม่ไดก้ินอาหารฮาลาลได ้หรือเพือนผมจะดมืสุรา

ก็ได ้เราสรา้งสภาพทสีงบในสงัคมทมีคีวามหลากหลาย ผมคิดว่าความหวาดกลวัอิสลามไม่ใช่มเีฉพาะในภาคใตข้องไทยแต่

มนัเกิดขึนทวัโลก มนัมีผลกระทบไปทุกที แต่ขอยาํในกรณีของ “GAM” (Gerakan Aech Merdaka หรือขบวนการ

ปลดปลอ่ยอาเจะห)์ ในอาเจะห ์ถอืเป็นความขดัแยง้เชงิโครงสรา้ง 

กรณีอาเจะหม์ขีบวนการสรา้งรฐัอิสลามในอินโดนีเซยี มกีารตงัองคก์ร GAM ขนึมา ความขดัแยง้มาพอดีเจอกบั

เหตุการณ์สนึามเิลยมกีารพูดคุยกนั และมกีารกาํหนดใหอ้าเจะหเ์ป็นเขตปกครองตนเองซึงเป็นกฎหมายเฉพาะทจีะอาํนวยให ้
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เกิดการตงัเขตปกครองอาเจะหข์นึมาในอนิโดนีเซยีซงึเป็นทพีอใจของทุกฝ่าย นีเป็นกรอบทางการเมอืงเพอืแกป้ญัหาในนาม

ของศาสนาและชาตินิยม 

 มีอาการความหวาดกลวัศาสนาอนืนอกจากอสิลามไหม 

 มคีนทกีลวัคริสตอ์ยู่เหมอืนกนั อยา่งเรืองการสรา้งศาสนสถาน ถา้เป็นพนืททีคีนมสุลมิเป็นคนส่วนใหญ่ แลว้มชีาว

คริสตจ์ะสรา้งโบสถ ์มุสลมิก็กลวัเหมือนกนั ชนกลุ่มนอ้ยโรฮิงญาก็หวาดกลวัชาวพุทธในชุมชนพม่า โดยสรุปแลว้อาการ

หวาดกลวัเป็นอาการทเีกิดขนึกบัทุกศาสนา ศาสนามสีองดา้น ดา้นทเีป็นสนัติสุข อีกดา้นทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั คาํสอน

ของศาสนาทาํใหเ้กิดความหวาดกลวั และการปฏบิตัิตามความเชอืทางศาสนาก็ทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัไดเ้ช่นกนั 

อิสลามในปจัจุบนัเป็นศาสนาทมีคีนนบัถอืมากทสีุดเป็นอนัดบัสองรองจากคริสต ์ทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัอิสลาม

การเมอืงมากทเีดียว ปรากฏการณ์อสิลามโมโฟเบยีเกิดขนึทวัโลก นีเป็นงานของมสุลมิสายกลางทีเป็นคนสว่นใหญ่ทยีงัเงยีบ

อยู่ สายกลางเป็นส่วนทีส่งเสริมเรืองสนัติสุข เราทาํงานร่วมกนัไดก้บัอิสลามกระแสหลกัรวมทงักบัรฐับาลและศาสนาอืน

นอกเหนือจากอิสลาม ผมคิดว่ามกีลุ่มพูดคุยกนัระหว่างศาสนาต่างๆ มกีารสนบัสนุนการพูดคุยตรงนีและมเีวทีทศีาสนา

ต่างๆ มาร่วมกนัสรรคส์รา้งสนัติภาพในโลก 

 ผลกระทบจากเหตุระเบิดบาหลี 

ผลกระทบของระเบดิในบาหลมีผีลเยอะในเรืองเศรษฐกิจและชาติพนัธุ ์โดยเฉพาะในเกาะบาหลทีคีนส่วนใหญ่นบั

ถือฮินดู การระเบดิครงัใหญ่ทสีุดทาํใหช้าวต่างชาติเสยีชีวติ ผูก้ระทาํผดิถูกมองว่าเป็นมสุลมิ ซงึมผีลใหช้นกลุ่มนอ้ยมสุลมิ

ในบาหลถีูกคุกคามและถูกขบัออกจากเกาะบาหล ีเกาะลอ็มบอ็กทอียู่ติดกบับาหลมีปีระชากร % เป็นมสุลมิ บางเกาะเช่น

เกาะดมีารก์็มกีลุ่มมสุลมิหวัรุนแรง นีเป็นงานของรฐัทตีอ้งทาํงานกบัมสุลมิสายกลางในการแกป้ญัหาสงิทเีรียกว่าการทาํใหค้น

เกิดมแีนวคิดหวัรุนแรง จาํเป็นตอ้งตีความคาํสอนทางสายกลาง และคนทีหวัรุนแรงมกัมาจากปญัหาเศรษฐกิจเป็นหลกั รฐั

ตอ้งแกป้ญัหาความเหลอืมลาํควบคู่กนัไปดว้ย 

 ระบบการปกครองแบบเคาะลฟีะฮจ์ะเป็นไปไดม้ากนอ้ยขนาดไหนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

การถกเถียงในแวดวงวชิาการในประเด็นนีกล่าวว่า ระบบการเมอืงการปกครองแบบเคาะลฟีะฮเ์ป็นมรดกตกทอด

มาจากประวตัิศาสตรซ์งึในอิสลามนนัมรีะบบเฉพาะนี ระบบการเมอืงในชุมชนของมสุลมิเป็นธุรกิจของคน ไม่ใช่ธุรกิจของ

พระเจา้ แต่วตัถุประสงค์ของระบบการเมืองนนั อิสลามส่งเสริมหวัใจสาํคญัหรือเป้าหมายของระบบชะรีอะฮห์รือระบบ

การเมอืง ไม่ใช่สง่เสริมระบบโดยตวัมนัเอง  

 ระบบเคาะลฟีะฮเ์ป็นอุดมการณ์ยูโทเปีย ซงึก็เหมอืนอุดมการณ์อืนๆ คือวธีิการทเีราส่งเสริมอุดมการณ์ต่างๆ นนั 

อย่างคอมมวินิสตใ์นอดีตเป็นทีนิยมมากเพราะไดร้บัการสนบัสนุนโดยพนัธกิจทางการเมอืงทียิงใหญ่ แต่พฒันาการต่อมา

อ่อนแอลงเพราะไม่มปีระเทศไหนเอาดว้ย เช่นกนัเคาะลฟีะฮใ์นอดีตก็ยงิใหญ่มากในฐานะเป็นระบบการเมอืงในอดีตในฐานะ
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ช่วงครอเฟ็ด แต่ตอนนีคนพอใจกบัระบบรฐัชาติ ตอนนีมปีระเทศมสุลมิ  กว่าประเทศทคีิดเห็นเหมอืนกนัเรืองระบบเคาะ

ลฟีะฮ ์ปญัหาคือความทา้ทายทางอุดมการณ์ ความเป็นเอกภาพของระบบรฐัชาติ นีเป็นประเด็นทถีกเถยีงในอินโดนีเซยีและ

มาเลเซยี 

 อสิลามคือสนัติภาพและความมนัคง ในมิติความมนัคงจะอธิบายอย่างไรต่อการใชค้วามรุนแรง 

อิสลามหมายถึงเสรีภาพและความมนัคง แต่ความเป็นจริงแลว้มีหลายกลุ่มทีใชส้ญัลกัษณ์ของอิสลามเพือ

วตัถปุระสงคไ์ม่ไดเ้พอืสนัติหรือความมนัคงเลย จะทาํอย่างไรถงึจะจดัการเรืองนีได ้พูดตามตรงว่าในคาํสอนก็มญีิฮาดซงึถูก

ตีความทงัในทางสนัติและความรุนแรง ในฮนิดูก็มเีรืองญฮิาดดว้ย อย่างในชมุชนมสุลมิจะมมีสุลมิกลุม่เลก็ๆ ทมีกีารตคีวาม

ในลกัษณะนี เพราะการตีความในแบบทใีชค้วามรุนแรงทจีริงแลว้มขีอ้จาํกดัมาก ชุมชนของชาวมสุลมิอยู่ภายใตก้รอบของรฐั

ชาติ ซงึตอ้งมคีวามใฝ่ฝนัความมุ่งหวงัภายใตก้รอบนี มสุลมิสายกลางจะตอ้งทาํงานใหห้นกัขนึเพอืทจีะถอดรือการตีความที

ใชค้วามรุนแรง   

กลุ่มหวัรุนแรงตีความจฮีดัว่าเป็นการต่อสูโ้ดยใชค้วามรุนแรง แต่จีฮดัมอีกีความหมายหนึงคือการทาํงานใหม้ากขนึ 

การสกัการะพระเจา้ จากรากศพัท ์“ญิฮาด” ตีความไดว้่า การทาํใหต้วัเองบริสุทธิทางจิตวญิญาณ ทาํอย่างไรการตีความใน

ลกัษณะทมีคีวามสนัติจะแพร่หลายออกไปสู่ชุมชนมสุลมิรวมทงัขยายไปยงัชุมชนทนีบัถือศาสนาอืนดว้ย คนจะตอ้งมองว่า

การตีความอิสลามไปในทางใชค้วามรุนแรงถอืเป็นพวกเบียงเบน คนส่วนใหญ่ในชมุชนทไีม่ใช่อสิลามก็รูเ้รืองอสิลามนอ้ยมาก 

พอมคีนเอาความรุนแรงมาใช ้คนก็มองว่านีคืออิสลาม แต่การตีความต่างๆ ตอ้งคาํนึงถึงสภาพการณ์ในอดีตดว้ย ไม่ใช่เอา

มาใชใ้นปจัจุบนั นเีป็นเรืองตอ้งถกเถยีงกนัยาวนาน ในทางสงัคม ชมุชนตอ้งมวุีฒิภาวะทจีะตอ้งผนวกเอาการตีความศาสนา

ในเชงิสนัติเขา้ไปในชมุชน รวมทงันโยบายของรฐับาล  

ในบริบทอินโดนีเซยี กระทรวงการต่างประเทศก็ทาํงานเรืองปาเลสไตนใ์นการช่วยสนบัสนุนจุดยนืของปาเลสไตน ์

เราไม่เคยมกีารทูตกบัอิสราเอล เพอืปกป้องสนัติภาพและความถูกตอ้ง เพอืไม่ใหม้กีารตีความอุดมการณ์ไปในทางรุนแรง

หรือสดุโต่ง 

 ความพยายามพลิกวกิฤตเพอืสรา้งความเขา้ใจอสิลามในอนิโดนีเซีย 

ทุกทใีนโลกนีประเดน็เรืองโซเชียลมเีดยีเป็นความทา้ทายมาก ในอนิโดนเีซยีสถานการณ์เลวรา้ยลงทุกท ีโดยเฉพาะ

อย่างยิงการโฆษณาชวนเชือทีใชโ้ซเชียลมีเดียเป็นเครืองมือ มนัเกียวพนักบัพลวตัทางการเมือง กรณีการเลือกตงัผูว่้า

จาการต์า กรณี Ahok เป็นเรืองใหญ่โตมาก ประเด็นหนึงก็คือมคีวามพยายามของรฐับาล (ผมพูดในฐานะทีปรึกษาความ

มนัคงของรฐับาล) เรามกีารตงัหน่วยเฉพาะกิจต่อตา้นเรืองการโฆษณาชวนเชอื และหน่วยงานนีตามดูว่ามคีาํพูดทสีรา้งความ

เกลยีดชงัใดบา้ง เราตามอธิบายกบัประชาชนว่าทแีชรก์นัแบบนนัจริงหรือเปลา่ สภาอลุามะอก์็ประกาศฟตัวาใหค้นใชโ้ซเชียล
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มเีดียอยา่งชาญฉลาด ส่งเสริมใหช้าวมสุลมิรูจ้กัเผยแพร่และแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารทีผดิพลาด นีเป็นความพยายามในส่วนของ

อนิโดนีเซยี  

 ประเด็นเรืองการก่อการรา้ยกบัขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

เสน้แบ่งระหว่างการก่อการรา้ย การแบ่งแยกดนิแดน หรือขบวนการชาตนิิยม เป็นปญัหาซบัซอ้นมาก แต่ว่าเราตอ้ง

มคีวามชดัเจน เราตอ้งพูดกนัในรายละเอยีด บางคนเปิดเวบ็ไซตแ์ลว้ประกาศตวัว่าเป็นผูก่้อการรา้ยทงัทคีวามรูเ้ท่าหางองึ เรา

จะตอ้งวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด  

 

Dr. Angel Damayanti: 

 ประเด็นเรืององคก์รสรา้งความเขา้ใจระหวา่งศาสนา 

ในอนิโดนเีซยีเรามกีลุ่ม 2 กลุ่มทเีป็นสายกลาง เราพยายามใหป้ระชาชนมาร่วมมอืกนัในการเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั 

ทาํงานกบัชมุชน กบัสงัคม และยงัมอีงคก์รของนกัวชิาการ เราพยายามสรา้งความคิดผ่านการศึกษาว่าเราเป็นสงัคมทีมคีวาม

หลากหลายและมขีนัติธรรม เราสอนเดก็ตงัแต่เลก็จนถงึมหาวทิยาลยั เราสรา้งความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย  

 อสิลามโมโฟเบีย หรือ มุสลมิโฟเบีย? 

ปญัหาไม่ไดเ้กิดจากอสิลามในฐานะเป็นศาสนา ศาสนาอสิลามสรา้งสนัติใหท้กุคน ทกุศาสนานนัสอนใหทุ้กคนนํามา

ซงึสนัต ิความสุข และความรกั ปญัหาไม่ไดอ้ยู่ทีศาสนาแต่เป็นเรืองคนว่าเขารบัรูค้าํสอนของศาสนาอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง

ยงิเมอืเชอืมโยงประเดน็ทางการเมอืง ความตอ้งการปกครองตนเอง บางทเีชอืมโยงกบัเรืองเศรษฐกิจดว้ย ในอนิโดนีเซยี คน

พุทธ คนจีนรวยกว่าคนมสุลิมในประเทศ ประเด็นแบบนีอาจถูกใชเ้ป็นเครืองมอืในการสรา้งความขดัแยง้กนัระหว่างกลุ่ม

ศาสนา/ชาติพนัธุ ์ตวัศาสนาไม่ใช่ปญัหา แต่เป็นเรืองคนทมีองคาํสอนของศาสนาในทางทผีิด และใชส้ญัลกัษณ์ของศาสนา

เพอืประโยชนส่์วนตนหรือประโยชนท์างการเมอืง  

ดฉินัเหน็ดว้ยว่าเราไม่ควรใชค้าํว่าอสิลามโมโฟเบยี ทจีริงเป็นความหวาดกลวัคนมากกว่า ดฉินัคิดว่าปญัหาไม่ไดอ้ยู่

ทศีาสนา ปญัหาอยู่ทีคน ศาสนากบัการเมอืงเกียวขอ้งกนั ทางออกตอ้งคิดจากทงัสองดา้น จะแกป้ญัหาทางการเมอืงอย่างไร 

และจะแกป้ญัหาทางศาสนาอย่างไรดว้ย 

 การกระจายอาํนาจกอ่ใหเ้กิดอสิลามโมโฟเบียไดอ้ย่างไร? 

ช่วงปี -  ทมีกีารเปลยีนแปลงทางการเมอืง รฐับาลอินโดนีเซยีไดอ้อกกฎระเบยีบ No. /  แยกระหว่าง

รฐับาลกลางกบัรฐับาลทอ้งถนิ รฐับาลกลางเนน้การเงนิการคลงั การต่างประเทศ การป้องกนัประเทศ ความมนัคง และเรือง

ศาสนา โดยพนืฐานแลว้เรืองศาสนาก็ตอ้งถูกควบคุมโดยรฐับาลกลาง แต่บทบาทนีสามารถแบ่งปนัใหร้ฐับาลทอ้งถินไดใ้น

บางกรณี เช่น รฐับาลทอ้งถนิชวาตะวนัตก การปะทะกนัระหว่างคริสเตียนกบัมสุลมิมกัเกิดขนึทนีี ชุมชนพุทธชุมชนคริสตท์ี
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อยากตงัศาสนสถานของตนเอง เจา้หนา้ทสี่วนทอ้งถนิก็มอีาํนาจในการอนุญาตใหก่้อสรา้งไดห้รือไม่ การสรา้งศาสนสถานตอ้ง

ขออนุญาตจากผูน้าํทอ้งถนิและผูน้าํทางศาสนาดว้ย ในชวาตะวนัตก คนมากกว่า % เป็นมสุลมิ ดงันนัถา้อยากสรา้งโบสถ์

ในชุมชนมุสลมิก็ยากทีจะไดร้บัอนุญาต ประเด็นนียิงซบัซอ้นมากขนึเรืองเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมตวั พรรค

การเมืองอิสลามก็มีหลายพรรค คนมุสลิมทีเป็นสมาชิกพรรคอิสลาม ลองจินตนาการดูว่าผูน้ําศาสนาและผูน้ําการเมอืง

ทอ้งถนิมอีาํนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหก่้อสรา้งศาสนสถานของศาสนาอืน 

ชุมชนชาวคริสตก์็มคีวามหลากหลายขนึอยู่กบัชาติพนัธุ ์สมมติดิฉนัเป็นชาวบาตกัและเป็นคริสเตียน อ.ยูนนานโต

เป็นคนชวา ต่างคนก็มโีบสถข์องตวัเอง เช่นคริสตบ์าตกัเรามโีบสถข์องเรา คริสตช์วาก็มโีบสถข์องเขา ชมุชนชาวคริสตก์็อยาก

มีโบสถข์องตวัเองตามกลุ่มชาติพนัธุ์มากขนึ มสุลิมก็ยิงกลวัชาวคริสตม์ากขึนว่าอยากขยายโบสถม์ากขนึ ในพืนททีมีีคน

มสุลมิเยอะก็รูส้กึว่าชาวคริสตอ์ยากขยายโบสถข์องตวัเอง ก็มปีระเดน็ขดัแยง้กนัดว้ย   

กรณีโบโกในชวาตะวนัตก ชาวคริสตอ์ยากตงัโบสถข์นึมาในชุมชน บางคนในชุมชนไม่พอใจ ผูน้าํทอ้งถินไม่เห็น

ดว้ยกบัการสรา้งโบสถ ์ชมุชนคริสเตยีนก็พยายามรอ้งเรียนไปยงัรฐับาลกลางโดยใชเ้วลายาวนานมาก จนกระทงัรฐับาลกลาง

อนุญาตใหช้มุชนคริสตต์งัโบสถใ์นพนืทนีนัได ้แต่รฐับาลทอ้งถนิบอกไม่ได ้ชุมชนก็แบ่งเป็นสองฝ่าย ขบวนการหวัรุนแรงก็

เริมเขา้มาคุกคามชาวคริสต ์มกีารขวา้งปาสงิของ ถงึแมร้ฐับาลจะอนุญาตแต่ผูน้าํทอ้งถินยงัยนืกรานไม่ยอมใหต้งัโบสถ ์ทุก

วนันยีงัมปีญัหาอยู่ และมปีญัหาอีกหลายกรณีทรีฐับาลกลางกบัรฐับาลทอ้งถนิขดัแยง้กนัและมมีากขนึเรือยๆ 

 ประเด็นความขดัแยง้ทางการเมือง หรือศาสนา หรือชาติพนัธุ ์

ความขดัแยง้ทีอมับนและโบโซยุค  บางคนบอกว่าเป็นเรืองความขดัแยง้ทางศาสนา บางคนบอกว่าไม่ใช่ เป็น

ความขดัแยง้ทางการเมอืงทีใชศ้าสนาเขา้มาเกียวขอ้ง ทจีริงความขดัแยง้ทีโบโซและอมับนเริมขนึมาจากการทะเลาะกนัเอง

ของเยาวชนสองคนทมีาจากต่างศาสนา คือเป็นมสุลมิกบัเป็นคริสต ์คนหนึงเมาแลว้เริมทะเลาะกบัอีกคน นบัแต่นนัมาการ

ทะเลาะเบาะแวง้กนัเกิดขนึในช่วงการเลอืกตงัใกลช่้วงฮารีรายอ ช่วงการเฉลมิฉลอง ทาํใหข้ยายลุกลามใหญ่โต มปีระเด็นว่า

คนมสุลมิอยากฆ่าคนคริสต ์คนคริสตอ์ยากฆ่าคนมสุลมิ พอเกิดปญัหานีทุกคนก็ตนืตระหนกกลายเป็นปญัหาลุกลามใหญ่โต 

แต่จริงๆ มนัเริมจากการทะเลาะกนัเองแลว้ถูกทาํใหเ้ป็นประเด็นทางการเมอืงโดยผูน้าํทางการเมอืงทีอยากจะไดค้ะแนนเสียง

เพอืชนะการเลอืกตงั นนัคือสงิทเีกิดขนึในอมับนและโบโซ   

อกีประเดน็คือเกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ เป็นเรืองของคนมาใหม่กบัคนในพนืทเีดมิ คนมาใหม่พยายามเอาชวีติรอด

ในพนืท ีเลยรวยกว่าคนทอ้งถนิ วธีิคิดคนทอ้งถนิแตกต่างกบัคนเขา้มาอยู่ใหม่ ทาํใหเ้กิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้กนัขนึ 

กรณีติมอรเ์ลสเตเ้ป็นความขดัแยง้ใหม่ กรณีติมอร์เลสเตแ้ตกต่างจากสองกรณีนี ในยุคเรียกรอ้งเอกราช มี

ขอ้ตกลงระหว่างรฐับาลอินโดนีเซยีกบัดตัชว่์าพนืทขีองอินโดนีเซยีถูกครอบครองโดยเจา้อาณานิคมดตัช ์แต่ติมอรต์กอยู่ใต ้
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อาณานิคมโปรตุเกสช่วง  ตกลงติมอรเ์ลสเตจ้ะไดอ้ิสรภาพดว้ยหรือไม่ ตอนนนัมปีระเด็นคอมมวินิสตเ์นืองจากรฐับาล  

ซูฮารโ์ตช่วง  ต่อสูก้บัอุดมการณ์คอมมิวนิสต ์รฐับาลเกรงว่าติมอรจ์ะตกอยู่ใตก้ารปกครองของคอมมวินิสต ์รฐับาล

พยายามจะช่วยปกป้องประชากรในติมอรเ์ลสเตไ้ม่ใหค้อมมวินิสตข์ยายตวั จึงมกีารทาํประชามติใหป้ระชาชนติมอรเ์ลอืกว่า

จะแยกเป็นรฐัอิสระปกครองตนเอง หรือจะเขา้ร่วมกบัอินโดนีเซีย หรือจะไปอยู่กบัโปรตุเกส ในยุคฮาบีบี ผลการลง

ประชามตคิอืตมิอรเ์ลสเตแ้ยกเป็นรฐัอสิระ ปี  ตมิอรเ์ลสเตก้็เป็นประเทศใหม่ทแียกตวัจากอนิโดนีเซยี 

กรณีปาปวักบัอมับน เป็นขบวนการชาตินิยม ไม่ไดอ้ยู่บนพนืฐานศาสนา แต่ศาสนาก็มบีทบาทอยู่บา้ง ในกรณีของ

อมับนมีสาธารณรฐัโมโลกูใต ้อุดมการณ์ของขบวนการไปทางคริสตม์ากกว่า รฐับาลกลางก็ไม่ไดส้นใจชุมชนคริสต์ใน

อินโดนีเซยีตะวนัออก พวกเขาเลยพยายามจะปกครองตวัเอง ประกาศตวัว่าจะเป็นประเทศเอกราช แต่ปจัจุบนัสาธารณรฐั

โมโลกูไม่ไดเ้ป็นประเด็นอีกแลว้ในอนิโดนีเซยี แต่กรณีปาปวัยงัเป็นประเด็นคา้งคาอยู่ แต่ไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัเรืองศาสนา เป็น

เรืองความเหลือมลาํ ช่องว่างทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมทางสงัคม  รฐับาลอินโดนีเซียไม่ไดส้นใจปาปวั ตอนนี

รฐับาลโจโกวใีหค้วามสนใจทนีีมากขนึและขบวนการทนีีก็เริมใหค้วามร่วมมอืกบัโจโกว ี 

กรณีโบโก แมท้างชมุชนคริสตท์กุสองอาทติยจ์ะไปททีาํเนียบประธานาธิบดีเพราะอยากไดค้วามยุติธรรมจากรฐับาล 

จนถงึทุกวนันียงัเป็นปญัหาคา้งคาอยู่ แมว่้ารฐับาลทอ้งถินพยายามเอือใหชุ้มชนคริสตใ์หไ้ปตงัโบสถท์ีอืน แต่ทางชุมชนไม่

ยอมรบัขอ้เสนอจากรฐับาลทอ้งถนิ ในอมับน ในปาปวั พนืททีมีชีาวคริสตเ์ยอะ ชุมชนมสุลมิก็เริมมปีญัหามากขนึในการตงั

มสัยดิของตวัเองซงึเป็นปฏกิิริยาตอบโตก้นัและตอนนยีงัเป็นปญัหาคาราคาซงัอยู ่

 

ดร.สุชาติ เศรษฐมาลนีิ: 

 ปรากฏการณ์หวาดกลวัอสิลามนีเราจะป้องกนัอย่างไร 

เราอาจลองเรียนรูจ้ากทอีืน ยกตวัอย่างมสัยดิทดีาลดั รฐัเทกซสั เปิดเป็นคลนิิกรกัษาใหบ้ริการใหก้ารรกัษาทุกคน

ไม่เลอืกศาสนา ในมาเลเซียก็มกีารเปิดมสัยดิใหค้นมาเรียนรู ้มกีารทาํคลปิ “I went to a Mosque…Look what I saw” 

ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจอสิลามอย่างไร มคีวามพยายามหลายรูปแบบมากทงัหนงั โปสเตอร ์ฯลฯ  

 สงิทเีราทาํทแีม่ฮ่องสอน เราเป็นชมุชนมสุลมิเลก็ๆ ทุกๆ วนัเดก็ เดก็มสุลมิตอ้งชวนเด็กพทุธอย่างนอ้ยสองสามคน

หรือต่างศาสนิกมาร่วมงานวนัเด็กในมสัยดิและตอ้งดูแลเพือนต่างศาสนิกอย่างดีตามมารยาทของอิสลาม ภาพทเีราเห็นคือพี

นอ้งชาวพทุธมาช่วยกนัปดักวาดมสัยดิ  

ดงันนัเราตอ้งหาพนัธมติรหาแนวร่วม ตอนนีเรามพีระดีๆ มากมายทีไม่เห็นดว้ยกบัพระทสีรา้งความเกลยีดกลวั

อสิลาม เช่นพระไพศาลตงัคาํถามว่าชาวพทุธเราทาํหนา้ทตีนเองดีแลว้หรือ มสุลมิก็เหมอืนกนั เราก็ตอ้งทบทวนตวัเอง แทนที

จะชนีิวด่าคนอนื ในพนืทอียุธยาทเีรือลม่ พระก็เขา้มาใหค้วามช่วยเหลอืมสุลมิ โครงสรา้งความสมัพนัธข์องเราสาํคญัมาก เรา
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จะอยู่กนัยงัไง ทุกวนันี “ไม่เพยีงคนทไีม่ใช่มสุลมิทลีม้เหลวทจีะเขา้ใจมสุลมิ แต่คนมสุลมิก็ลม้เหลวทจีะอธิบายตวัเอง” (คาํ

กลา่วของ Akbar Ahmed) 

 อสิลามโมโฟเบียจะยอ้นกลบัมามีผลกระทบกบัพืนทีจงัหวดัชายแดนใต ้

แน่นอน คนในพนืทมีคีวามสาํคญัในการกาํหนดชะตาชีวติของตวัเอง แต่อย่างไรก็ตามเมอืถงึวาระการเมอืงทีตอ้ง

ตดัสนิใจ คนทงัประเทศก็จะมส่ีวนสาํคญั ถา้การรบัรูข้องคนทงัประเทศมองมสุลมิเป็นลบ ก็จะมผีลต่อทศิทางการตดัสินใจ 

การหาพนัธมิตรในการกําหนดชะตาชีวิตของตวัเองในภายภาคหนา้ตอ้งนอกเหนือจากสามจงัหวดัแลว้ ไม่อย่างนนัมี

ผลกระทบแน่นอน 

 จะแกป้ญัหาดว้ยวถิทีางการเมืองหรือหลกัศาสนา? 

คําถามทีว่าปญัหาจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็นปญัหาศาสนาหรือชาติพนัธุ์ มนัแยกกนัไม่ออก ความภาคภูมใิจในชาติ

พนัธุเ์ป็นเรืองใหญ่และเรืองสาํคญั  

การใชม้าตรการทางการเมอืงหรือศาสนามนัแยกกนัไม่ออก ตอ้งไปดว้ยกนัทงัสองดา้น ผมใหค้วามสาํคญัมากกบั

ปจัจยัทางศาสนาเพราะศาสนาคือรากฐานของชีวติ สนัติสุขระหว่างศาสนาจะเกิดขนึไม่ไดถ้า้ไม่มกีารพูดคุยระหว่างศาสนา 

และการพูดคุยระหว่างศาสนาจะเกิดขนึไม่ไดห้ากเราไม่เขา้ใจแก่นคาํสอนของศาสนา 

 อสิลามโมโฟเบีย หรือ มุสลมิโฟเบีย? 

สงิทเีกิดขนึรากเหงา้ของปญัหาไม่ใช่มสุลมิอย่างเดียว แต่มองว่ารากเหงา้ปญัหามาจากคาํสอนของศาสนาอิสลามที

สอนใหค้นอยู่ร่วมกบัคนอืนไม่ได ้สงิทเีราตอ้งทาํ ยกตวัอยา่งเช่นงานจดัแสดงศิลปะปาตานีทแีกลเลอรีใหม่เอยีม จ.เชยีงใหม่ 

เป็นความพยายามอย่างหนึงทเีป็นสญัญาณทดีถีา้เรามองศิลปะเป็น soft power ผมเชอืว่าศาสนามพีลงั   

 พทุธโฟเบียยะไข่มีผลกระทบต่อเราไหม และในพนืทีสามจงัหวดัชายแดนใตเ้อาไปใชไ้ดห้รือเปล่า 

 ผมอยากตงัขอ้สงัเกตเบอืงตน้ เวลาเราพูดถงึอะไรโฟเบยีมนัขนึอยู่กบั unit of analysis ดว้ย ในยุโรปมสุลมิเป็น

คนส่วนนอ้ย มกีารกระทาํบางอย่าง เช่น ทาํรา้ย ด่าทอ ในบริบทสามจงัหวดัชายแดนใต ้คนส่วนใหญ่เป็นมสุลมิ มคีนพุทธ

เป็นคนส่วนนอ้ย แลว้มพีุทธโฟเบยีไหม ความเกลยีดกลวัชาวพทุธ น่าสนใจมาก มนัไม่มงีานศึกษาเรืองพวกนีแต่ผมเห็น

ร่องรอยทอียากใหพ้วกเราช่วยหาคาํตอบว่าเป็นหรือไม่เป็น 

 มคีนเคยชวนผมไปพูดทีนราธิวาส มผูีห้ญงิมาจากยะลาซงึไม่ใช่มสุลมิ เธอเลา่ว่า “ครงัหนึงอยูบ่ริเวณวดั ใกล ้ๆ  วดั

ก็มเีด็กมุสลิมไปวงิเล่น ครงัหนึงเขาไดเ้ชิญพระสงฆม์าวดันนั เขาว่าถา้พระกา้วลงจากรถ เด็กมุสลมิพวกนีจะถ่มนําลาย 

ปรากฏว่าพอพระสงฆล์งจากรถ เดก็ถ่มนาํลายจริง”  

 สงิทผีมพูดมาทงัหมด รูปแบบการกระทาํแบบนนัเป็นพทุธโฟเบยีดว้ยหรือเปล่า เด็กทอียู่ในนนับอกว่าตวัเองก็เคย

ไดย้นิใหท้าํแบบนต่ีอๆ มาแต่ไม่รูว้่าใครเป็นคนสอน 
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เราพยายามจะเอาคนต่างศาสนามาร่วมแกไ้ขปญัหาในชุมชน เช่นปญัหาสุขภาพ มุมมองศาสนาจะเอามาแกไ้ข

ปญัหาอย่างไร แทนทจีะมองศาสนาเป็นรวัหนาม เรามองใหม้นัเป็นเสน้บางๆ ทาํอย่างไรใหเ้คารพความแตกต่างตรงนนั ผม

เรียกรอ้งใหเ้ราหนัมาหาแก่นของศาสนา ใหเ้ขาเหน็อสิลามในตวัเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


