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โลกทศัน์ของปัญญาชนมุสลมิหลัง 67 ตุลา 69  
เอกรินทร์ ตว่นศริิ1 

 
บทนํา 
แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยในสงัคมไทยมีข้อถกเถียงมาอย่างยาวนาน ส่วนมากเป็นข้อถกเถียงซึEงสะท้อนให้

เห็นพฒันาการการทางความคิดเรืEองระบอบการเมืองประชาธิปไตย ทั Kงในแง่ของรูปแบบ (form) การได้มาซึEงอํานาจรัฐ 
รวมทั Kงในแง่สารัตถะ (essence) ของระบอบประชาธิปไตย ชาวมุสลิมทีEอาศัยอยู่ในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึEงของ
กระบวนการพัฒนา ไม่พัฒนาของประชาธิปไตยไทยมาโดยตลอด 8 ทศวรรษ ทั Kงนี KเมืEอพิจารณาในด้านบทบาทในการ
พฒันาประชาธิปไตยของชาวมสุลิมไทยก็พบว่า ชาวมสุลิมในประเทศไทยมีบทบาทสําคญัในการพฒันาประชาธิปไตยใน
เชิงเนื Kอหาสาระเป็นหลกั โดยเฉพาะในประเด็นเรืEอง การส่งเสริมความหลากหลายในทางความคิดและอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์
ในสงัคมประชาธิปไตยไทย 

นบัตั Kงแต่ตั Kงแต่ปี 2547 เป็นอย่างน้อย ความรับรู้ของสาธารณะชนไทยเกีEยวกบัการแสดงบทบาททางการเมือง
ของกลุ่มผู้นบัถือศาสนาอิสลามมีมากขึ Kน เนืEองด้วยปัจจยัทีEสําคญัประการหนึEงคือ สถานการณ์ความรุนแรงทีEยืดเยื Kอใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยทีEกลายมาเป็นประเด็นปัญหาทีEทําให้เกิดข้อสงสยัและข้อถกเถียงจํานวนมากตอ่ชมุชนชาว
มสุลมิในประเทศ โดยเฉพาะข้อสงสยัทีEวา่ “เหตใุดชาวมลายูมสุลิมบางกลุ่มใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตล้กุขึIนมาใชค้วาม
รุนแรงเพืKอต่อตา้นอํานาจรฐัไทย ในขณะทีKชนกลุ่มนอ้ยอืKนๆ ในประเทศไทยทีKอาจจะไดร้บัการปฏิบติัไม่แตกต่างกนัมากนกั
จึงไม่เลือกใช้ความรุนแรงเป็นเครืKองมือในการต่อต้านอํานาจและความอยติุธรรมบ้าง” ความสงสยันี Kนําไปสู่การแสวงหา
คําอธิบายทีEลกึซึ Kงมากขึ KนเกีEยวกบัตวัตนของชาวมสุลิมเชื KอสายมลายแูละความคิดทางการเมืองซึEงผกูโยงกบัศาสนาของ
พวกเขา ตวัอย่างทีEสําคญัคือในรายงานของคณะกรรมการอิสระเพืEอความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)2 ทีEเผยแพร่เมืEอปี 
2549 กลายมาเป็นเอกสารหลกัในการอธิบายโลกทศัน์ทางการเมือง การทําสงครามศกัดิkสิทธิk และสนัติภาพ (ทีEควบรวม
ความยตุิธรรม) ของชาวมสุลิมจากกรณีศึกษาของประเทศไทย ถึงแม้ว่าข้อสงสยัและการอธิบายดงัเช่นตวัอย่างรายงาน
ของ กอส. จะนํามาซึEงการอภิปรายต่อไปอีกหลากหลายแนวทาง ทั KงในเชิงทีEเห็นด้วยกบัการต่อสู้และการคดัค้านการต่อสู้
ของชาวมลายมูสุลิมกลุม่ดงักลา่วอย่างรุนแรงจากสาธารณะชน3 อย่างไรก็ดี พึงจะกล่าวด้วยว่าการอภิปรายถกเถียงทาง
สาธารณะวา่ด้วยปัญหาความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้กลบัเป็นประเดน็เปิดให้ความรับรู้เกีEยวกบัชาวมสุลมิและ
ชมุชนมสุลิมมีความลึกซึ Kงมากขึ KนในลกัษณะทีEสงัคมไทยบางส่วนมีความรู้ ความเข้าใจเกีEยวกบัหลกัการการของศาสนา
อิสลาม ขั Kนต้นในหลกัการว่าด้วยเรืEองการไม่แบ่งแยกชีวิตทางการเมืองออกจากชีวิตทางศาสนานั Kนถือเป็นพลงัประการ
สําคัญทีEทําให้มุสลิมในฐานะประชากรส่วนน้อยบางกลุ่มใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาแสดงบทบาททางการ
เมืองไทยโดยอ้างอิงอตัลกัษณ์ความเป็นมสุลมิในการสร้างความชอบธรรมและในกระบวนการรวบรวมสมคัรพรรคพวก 

เมืEอมองในเชิงเนื Kอหาของความรับรู้เกีEยวกบับทบาททางการเมืองของชาวมสุลิมในประเทศไทยก็จะพบว่า ยงัมี
ชอ่งวา่งความรู้ปรากฏอยู ่กลา่วคือ ภาพพจน์การแสดงออกทางการเมืองของมสุลมิในประเทศไทยทีEอยูใ่นความรับรู้กระแส
หลกัยงัมีเพียงภาพพจน์สดุขั Kวเพียง 2 ทาง ได้แก่ “ภาพพจน์มุสลิมไทยแท้” อนัหมายถึงกลุ่มคนมสุลิมทีEอาศยัอยู่ภายใต้
                                                             
1 อาจารย์ประจํา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ เขียนขอขอบคณุ ผศ.ดร.สชุาต ิเศรษฐมาลนีิ. 
ผู้ อํานวยการสถาบนัศาสนา วฒันธรรมและสนัตภิาพ มหาวิทยาลยัพายพั ทีEได้กรุณามอบต้นฉบบัสมบรูณ์ทั Kง mn ชิ Kน  ซึEงขณะนี Kอยู่
ระหวา่งการจดัพิมพ์เป็นหนงัสอื อนึEง สาํหรับบทความทั Kง mn ชิ Kน เป็นของ “โครงการคนหนุม่สาวกบัมสุลมิในโลกสมยัใหม”่ เป็นโครงการ
แลกเปลีEยนเรียนรู้และสร้างเครือขา่ยการทํางานระหวา่งนกัวิชาการมสุลมิรุ่นใหม ่ เพืEอทําความเข้าใจพลวตัของปรากฏการณ์การ
ตอบสนองตอ่ความเป็นสมยัใหมข่องสงัคมมสุลมิ และจดัทําบทความทางวิชาการบนพื Kนฐานความรู้ ความสนใจ เพืEอนําเสนอแนวทางทีE
จะทําให้สงัคมไทยเข้าใจความหลากหลายของสงัคมมสุลมิ รับผิดชอบโดยโครงการแลกเปลีEยนเรียนรู้กรณี q จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
คณะทํางานวาระทางสงัคม สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภายใต้การสนบัสนนุของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
2 คณะกรรมการอิสระเพืEอความสมานฉนัท์แหง่ชาต ิ(stuv) เอาชนะความรุนแรงด้วยพลงัสมานฉนัท์, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพืEอ
ความสมานฉนัท์แหง่ชาต.ิ (รายงาน กอส.)  
3 สาํหรับการวิพากษ์วิจารณ์รายงานฉบบันี K สามารถพิจารณาได้จากหลากหลายมมุมองทีEมีตอ่ความเหน็รายงานข้างต้นได้ใน 
คณะทํางานสืEอสารสงัคม (กอส.) วิพากษ์รายงานคณะกรรมการอิสระเพืEอความสมานฉนัท์แหง่ชาต,ิ (กรุงเทพฯ : สาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2549) โดยเฉพาะในประเดน็เกีEยวกบัการสืEอสารสาธารณะ. และฟา้เดียวกนั ปีทีE 4 ฉบบัทีE 2 (2549)  



2 

 

พระบารมีของราชสํานกัไทย ตั Kงแตส่มยัอยธุยา กรุงธนบรีุ รัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั Kงสมยัปัจจบุนั และในอีกทางหนึEงคือ 
“ภาพพจน์มุสลิมชาติพันธุ์ ผู้นิยมความรุนแรง” อันหมายถึงกลุ่มชาวมลายูมุสลิมทางชายแดนภาคใต้ของไทยทีEใช้
แรงผลกัดนัทางความเชืEอถือศรัทธามาใช้เป็นแหลง่อ้างอิงในการใช้ความรุนแรงเพืEอเปลีEยนแปลงสงัคมการเมือง กลา่วอีก
อย่างหนึEงได้ว่า ความรับรู้กระแสหลกัเกีEยวกบัการแสดงบทบาททางการเมืองของชาวมสุลิมในสงัคมประชาธิปไตยไทย
ประกอบด้วย บทบาทการประนีประนอม ยอมรับอตัลกัษณ์กระแสหลกั (อตัลกัษณ์ความเป็นไทย) และการต่อต้านขดัขืน
โดยใช้ความรุนแรงเป็นหลกัในรูปแบบการเคลืEอนไหวทางการเมือง ตามทีEเราเข้าใจกนัก็คือ กลุม่แบง่แยกดินแดนตา่งๆทาง
ชายแดนใต้ของไทย ทีEเป็นตวัละครหลกัตั Kงแตอ่ดีตจนถงึกระทัEงจวบจนปัจจบุนั  

 เพืEอเติมเตม็ช่องวา่งความรับรู้เกีEยวกบัการแสดงบทบาททางการเมืองของชาวมสุลมิในประเทศไทย ผู้ เขียนจงึได้
ริเริEมทําการศึกษาบทบาททางการเมืองของชาวมสุลิม จากการเลือกศึกษาในช่วงบริบทการเมือง 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 
ถึง 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ไว้ในบทความเรืEอง “บทสํารวจ: ขบวนการนิสิตนกัศึกษามสุลิมใน XY ตลุา XZ” 4 ซึEงได้เสนอข้อ
ถกเถียงว่า มสุลิมในประเทศไทยมีสว่นร่วมทีEสําคญัในช่วงการเปลีEยนผ่านทางการเมืองรูปแบบประชาธิปไตยไทย อนัเป็น
ความพยายามในการแสดงบทบาทต่อรองกบัรัฐบาลส่วนกลางทีEไม่ใช่กลุ่มทีEใช้ความรุนแรงเป็นแนวทางในการขบัเคลืEอน
เปลีEยนแปลงสงัคมดงัเช่นในช่วงอภิวฒัน์การปกครองประชาธิปไตยมีบุคคลทีEมีความโดดเด่น เช่น นายแช่ม พรหมยงค์ 
คณะราษฎรสายมุสลิมมีส่วนร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี K ในระยะต่อมาในช่วงพ.ศ. 2516 พ.ศ. 2519 นั Kน พบว่ามีกลุ่ม
ปัญญาชนนกัศึกษามสุลิมทีEมีบทบาททางการเมืองทีEสําคญัทั Kงในนามปัจเจกบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิEงนําไปสู่การ
ก่อตั Kงกลุ่มสลาตนัซึEงเป็นฐานให้กบัการพฒันานกัการเมืองกลุ่มวาดะห์ทีEยงัคงแสดงบทบาททางการเมืองจวบจนปัจจบุนั 
ถึงกระนั Kนก็ดี เพืEอให้เกิดองค์ความรู้เกีEยวกบับทบาทและความคิดเกีEยวกบัการเมืองของมสุลิมในสงัคมไทยทีEกว้างขวาง
และมีพลวตัมากยิEงขึ Kน ผู้ เขียนจึงตั Kงคําถามต่อไปว่า “หลังยุคตุลาคมไปนั/น ปัญญาชนมุสลิมที7อาศัยอยู่ ในประเทศ
ไทยมีการเปลี7ยนแปลงมนทัศน์ที7เกี7ยวข้องกับประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร ? และอะไรเป็นปัจจัยที7นําไปสู่การ
กาํหนดมโนทศัน์ของปัญญาชนเหล่านั/น ?” 

 
จากคําถามข้างต้น ในบทความชิ Kนนี K ผู้ เขียนใช้วิธีการสํารวจงานเขียนของปัญญาชนมสุลิมหลายแหล่ง ทั Kงวิทยานิพนธ์ 
หนงัสือ และบทความซึEงในเบื Kองต้นพบวา่ แม้งานศกึษาของปัญญาชนมสุลมิทีEเกีEยวข้องกบัเรืEองการเมืองการปกครอง และ
เรืEองประชาธิปไตยมีอยู่จํานวนน้อย แต่ในช่วงหลงัปี 2547 เป็นต้นมางานศึกษาในประเด็นดงักล่าวมีจํานวนเพิEมมากขึ Kน
โดยเฉพาะใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อนัเนืEองมาจากบริบททางสงัคมทีEได้กล่าวแล้ว ภายใต้ข้อจํากดัด้านจํานวนงาน
ศกึษาวิจยัในเรืEองทีEเกีEยวข้อง ความกระจดักระจายของงานศกึษาทีEเกีEยวข้อง รวมทั Kงข้อจํากดัด้านระยะเวลาของการศกึษา 
ผู้ เขียนจงึกําหนดขอบขา่ยของการศกึษาในครั Kงนี K โดยการเลือกหยิบยกงานศกึษาชิ Kนสําคญัๆ ของปัญญาชนมสุลมิ รวมกบั
การศึกษางานเขียน 16 ชิ Kนของปัญญาชนมุสลิม 16 คนในโครงการ “คนหนุ่มสาวมุสลิมในโลกสมัยใหม่” ทีEได้รับการ
สนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทีEดําเนินการในช่วงปี sttq-sttu มาใช้ในการตีความและ
วิเคราะห์บริบททางสงัคมทีEปัญญาชนเหลา่นั Kนอาศยัอยู่ เพืEอสร้างความคิดรวบยอดมโนทศัน์วา่ด้วยประชาธิปไตยไทยเพืEอ
นําไปพฒันาการศึกษาภายใต้หวัข้อนี Kต่อไปในอนาคต นอกจากนี K จากการสงัเกตเบื Kองต้นพบว่างานเขียนทีEดจูะมีความ
ใกล้เคียงเกีEยวข้องกบัความคิดเรืEองประชาธิปไตยไทยโดยปัญญาชนมสุลิมสว่นมากเป็นเนื Kอหาวา่ด้วยอตัลกัษณ์มสุลิมใน
สังคมไทย ดังนั Kน ในงานศึกษาชิ Kนนี Kจึงกําหนดประเด็นการศึกษาทีEชัดเจนคือ “การเมืองอัตลักษณ์ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยไทยหลงัยคุตลุา” ทั Kงนี Kบทความ 16 ชิ KนทีEนํามาศกึษามีรายละเอียดดงัตาราง ก. 

 
ตาราง ก. แสดงรายชืEอผู้ เขียน และบทความในโครงการหนุม่สาวมสุลมิในโลกสมยัใหม ่ 

ลาํดบั ชืEอบทความ ผู้ เขียน/สถาบนั 

                                                             
4 เอกรินทร์ ตว่นศริิ, “บทสํารวจ: ขบวนการนิสตินกัศกึษามสุลมิใน mu ตลุา mn” ใน หนงัสือชดุ หมายเหตเุดือนตลุา# 2 ฉบบัเดือนตลุา ใต้
เงาสงครามเยน็ กรุงเทพฯ: มลูนิธิ mu ตลุา, stts. อนึEงงานศกึษาข้างต้น ผู้ เขียนต้องขอขอบคณุ ดร.เก่งกิจ กิตเิรียงลาภ เป็นการเฉพาะ 
ด้วยเหตทีุEวา่เป็นผู้จดุประกาย แนะนํา วิจารณ์ เสนอแนะ แก่ผู้ เขียนด้วยไมตรีจิต   
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ลาํดบั ชืEอบทความ ผู้ เขียน/สถาบนั 

1 โลกาภิวตัน์กบัการเปลีEยนแปลงอตัลกัษณ์มสุลมิ: พลวตัของ

กระแสอิสลาม “บริสทุธิk” ในสงัคมมสุลมิไทย 

ฮาฟิส สาและ  

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

2 ลทัธิสมยัใหมนิ่ยมแบบอิสลามกบักระบวนการการวาง

โครงสร้างองค์ความรู้อิสลาม 

นิพนธ์ โซะเฮง  

ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

3 พลวตัรการศกึษาอิสลามในอินโดนีเซีย ฟารีดา ขจดัมาร  

4 กระบวนการสร้างชมุชนมสุลมิในพหสุงัคมอีสานภายใต้โลก

สมยัใหม ่

จีรศกัดิk   โสะสนั  

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

5 สหกรณ์อิสลาม:  ตําตอบของมสุลมิไทยตอ่เศรษฐกิจยคุ

โลกาภิวตัน์ 

ธวชั นุ้ยผอม  

วทิยาลยัอิสลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

6 อิสลามกบัแนวคดิโลกวิสยัตามแนวคดิกระแสการฟืKนฟู

อิสลาม: ข้อถกเถียงจาก มฮุมัมดั อิมารอฮ์ 

ศราวฒุิ อารีย์  

ศนูย์มสุลมิศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

7 ประชาธิปไตยในโลกอิสลาม บฆูอรี  ยีหมะ 

คณะมนษุยศาสตร์และ สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฎัสงขลา 

8 พื KนทีEการเมืองแบบอิสลามในโลกสมยัใหม ่ ประทบัจิต นีละไพจิตร 

สถาบนัสทิธิมนษุยชนและสนัตศิกึษา  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

9 เยาวชนมสุลมิกบัความเป็นสมยัใหม:่ การปะทะตอ่รอง

ทางอตัลกัษณ์และพลวตัรทางสงัคม 

ซากีย์ พิทกัคมุพล 

สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

10 มมุมองของคนหนุม่สาวมสุลมิในประเทศไทยผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ทีEมีตอ่เครืEองมือค้นหาข้อมลูของกเูกิล 

กศนิ (อนีส) ตอเลบ็ 
ประธานคณะทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุม่มสุลมิเพืEอสนัตแิละทีวีสขีาว White Channel  
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ลาํดบั ชืEอบทความ ผู้ เขียน/สถาบนั 

11 พลวตัสงัคมสงัเวียน: กระบวนการฟืKนฟอูิสลามของผู้หญิง

มสุลมิในสงัคมไทย 

อมัพร หมาดเดน็  

สาํนกัศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

12 ขบวนการสตรีมสุลมิมลาย:ูการเปิดพื KนทีEทางสงัคม สไุรนี   สายนุ้ย 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

13 ผู้หญิงมสุลมิในบริบทความรุนแรงของยคุสมยัใหม ่  ฮาฟิสสา  สาและ 

14 การเมืองแหง่อตัลกัษณ์ : ความหลากหลายและพลวตั 

“มลายมูสุลมิปาตานี” ในโลกสมยัใหม ่

เอกรินทร์ ตว่นศริิ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

15 “ความหลากหลายทีEไมห่ลากหลาย”: การจดัการในการอยู่

ร่วมกนัของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ในพื KนทีEจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 

โชคชยั วงษ์ตานี  
สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

16 การฟืKนฟอูิสลามกบัสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ อรชา รักดี  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

บทความชิ Kนนี Kประกอบด้วยเนื Kอหาอีก 3 สว่นตอ่ไปจากนี K ส่วนแรก เป็นการนําเสนอกรอบโครงการนําเสนอกรอบ
แนวคิดในการอธิบายแนวคิดเรืEองประชาธิปไตย และอิสลาม กรอบแนวคิดอธิบายปัจจยัทีEมีอิทธิพลในการกําหนดและ
ก่อให้เกิดการเปลีEยนแปลงมโนทศัน์ของปัญญาชนมสุลมิในประเทศไทย ส่วนทีKสอง เป็นการนําเสนอภาพปัญญาชนมสุลมิ
และบทบาททางการเมืองของพวกเขาหลงัยคุตลุา ส่วนทีKสาม เป็นการนําเสนอความคิดรวบยอดของกรอบของมโนทศัน์วา่
ด้วยเรืEองประชาธิปไตยของปัญญาชนมสุลมิหลงัยคุตลุา โดยมุง่เน้นศกึษางานเขียน 16 ชิ Kน  
 

1. กรอบแนวคดิ 
ในสว่นนี Kเป็นการตอบคําถามหลกั 2 ประการได้แก่ มโนทศัน์เกีEยวกบัประชาธิปไตยของปัญญาชนมสุลมิไทยเป็น 

อย่างไร ? และอะไรคือปัจจยัทีEทีEกําหนดมนโนทศัน์ของปัญญาชนมสุลิมหลงัยคุตลุา ? ในการตอบคําถามทั Kงสองประการ
ข้างต้น งานชิ Kนนี Kจะประยกุต์ใช้แนวคิดเรืEอง แนวคิดเรืEองประชาธิปไตยกบัอิสลาม แนวคิดเรืEองกระแสการฟืKนฟอูิสลาม และ
แนวคดิเรืEองการเมืองแหง่อตัลกัษณ์มาประกอบกนั ดงันี K 
 

1.1 ประชาธิปไตยและอสิลาม  
ในสงัคมการเมืองโลก ข้อสงสยัทีEว่า อิสลามกบัประชาธิปไตยสามารถเข้ากนัได้หรือไม่ เป็นข้อสงสยัทีEมกัมีผู้ตั Kงเป็น

คําถามอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกรณีความล้มเหลวของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีEเกิดขึ Kนในบรรดา
ประเทศมสุลิมจํานวนมากซึEงมกัจะนําไปสูก่ารตั Kงสมมตุิฐานวา่ อิสลามเป็นศาสนาทีKเป็นอปุสรรคขวางกัIนต่อการสร้างและ
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เติบโตของระบอบประชาธิปไตย5 พบว่ามีแนวทางการอธิบายทีEหลากหลายจากฝ่ายของปัญญาชนมสุลิมโลก6 โดยทัEวไป
อาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลกัคือ แนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยม (รวมแนวคิดสิทธิมนษุยชนด้วย) เป็นปฏิปักษ์ต่อ
หลกัการของศาสนาอิสลาม เพราะแนวคิดประชาธิปไตยเป็นแนวคิดโลกวิสยัล้วนๆ ซึEงสนบัสนนุให้มีการแยกอาณาจกัร
ออกจากศาสนจกัรโดยสิ Kนเชิง ปัญญาชนมสุลิมในชมุชนชาวมสุลิมระดบัสากลบางสว่นมกัจะหยิบยกมาเป็นแนวทางการ
ตอบคําถามดงักลา่วข้างต้นคือ ความล้มเหลวของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมในประเทศมสุลิมเกิดมาจาก
ปัญหาแหล่งกําเนิดของแนวคิดประชาธิปไตย (รวมทั Kงแนวคิดว่าด้วยเรืEองสิทธิมนุษยชนด้วย) ซึEงทําให้แนวคิดเหล่านี K
สามารถอ้างอิงได้เฉพาะในบางวฒันธรรม กล่าวคือการทีEแนวคิดเรืEองการปกครองประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดของ
สงัคมตะวนัตกทําให้แนวคิดดงักล่าวไม่สามารถนํามาใช้ในโลกมสุลิมได้อย่างลงตวั คําอธิบายเช่นนี Kถกูนํามาใช้โดยฝ่าย
ปัญญาชาชนชาวมสุลมิเองและฝ่ายทีEไมใ่ชม่สุลมิซึEงมกัอธิบายวา่ศาสนาอิสลามมีรากฐานหลกัการ คําสอนซึEงเป็นอปุสรรค
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัจะเห็นได้ว่าคําอธิบายทั Kง 2 แบบแท้จริงแล้วคือคําอธิบายทีEใช้ตรรกะเดียวกนั
คือการอธิบายจากฐานทางวฒันธรรม อีกแนวทางหนึEงอธิบายว่า โดยเนื Kอแท้ของศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อ
แนวคิดประชาธิปไตย (และสิทธิมนษุยชน) เพราะมีรากฐานความคิดวา่ด้วยสิทธิ เสรีภาพ ภารดรภาพ (อธิบายโดยใช้วาท
กรรมภายใต้แนวคดิประชาธิปไตยเสรีนิยม)7   

 
1.2 กระแสการฟืJนฟูอสิลาม/ อสิลามานุวัตร (Islamization)  

ศตวรรษทีE 20 มีปรากฏการณ์ทางภูมิทศัน์ทางการเมืองในหมู่ปัญญาชนมสุลิม ทีEเรียกว่าการฟืKนฟูอิสลามหรือ
การลกุขึ Kนมาใหมข่องอิสลาม (Islamic Resurgence) หรือการตืEนตวัเข้าสูอ่ิสลาม (Islamic Awakening) เกิดขึ Kน  ทีEอาจจดั
ว่าเข้าข่ายลกัษณะทีEเรียกว่า โลกาภิวตัน์ของอิสลามได้ โดยการฟืKนฟูอิสลามเป็นปรากฏการณ์ทีEทําให้มสุลิมในภูมิภาค
ตา่งๆของโลกมีความคิดและความรู้สกึร่วมกนัในการสนบัสนนุคา่นิยมอดุมคติแบบอิสลาม ความต้องการนําอิสลามมาใช้
ในชีวิตประจําวนั  การมีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกันของมสุลิมในทีEต่างๆว่าเป็นประชาชาติเดียวกัน (Global Muslim 
Ummah) การเป็นชมุชนเดียวกนัอนัเนืEองมาจากการเป็นมสุลมิเหมือนกนั มีความรู้สกึของการเป็นพีEน้องร่วมกนัและรวมถงึ

การจดัตั Kงองค์กรทีEมีกิจกรรมการเคลืEอนไหวซึEงยืนอยูบ่นแนวความเชืEอของศาสนา8  

ความรู้สกึดงักลา่วเป็นความรู้สกึถงึการเป็นอนัหนึEงอนัเดียวกนัของมสุลิมทัEวโลกแม้จะแตกตา่งในภาษาและชาติ
พนัธุ์ สิEงเหลา่นี Kเป็นลกัษณะเฉพาะทีEอธิบายถงึปรากฏการณ์ทีEเรียกวา่ "การฟืKนฟอูิสลาม" ซึEงจะเหน็วา่เป็นปรากฏการณ์ทาง
สงัคมทีEเกิดขึ Kนในชมุชนมสุลิมต่างๆทัEวโลก หากศกึษาถึงการอธิบายแนวคิดการฟืKนฟอูิสลามจากนกัคิดนกัวิชาการมสุลิม
จะพบว่า นักการศาสนาได้อธิบายถึงการฟืKนฟูอิสลามว่า เป็นความพยายามกลบัคืนสู่สิEงทีEเคยเป็นในวนัทีEเริEมต้นหรือ
ปรากฏขึ Kนมา ด้วยเหตผุลว่า แม้มนัเป็นสิEงโบราณ แต่เสมือนหนึEงมนัเป็นของใหม่ ด้วยเหตนีุ K การตจัญดีด (ฟืKนฟู) เกิดขึ Kน
ด้วยการทําให้แข็งแรงในสิEงทีEออ่นแอ ด้วยการบรูณะในสิEงทีEผพุงั การซอ่มแซมในสิEงทีEปริขาด จนกระทัEงมนัได้กลบัไปอยู่ใน

สภาพทีEใกล้เคียงในตอนเริEมแรก9  ดงันั KนการฟืKนฟูอิสลามจึงให้ความสําคญักบัการกลบัไปสู่ศาสนาในยคุสมยัของศาสน

                                                             
5 Zoya Hasan,(Ed), Democracy in Muslim Societies: The Asian Experience, (New Delhi: Sage Publications, 2007),  
  p.11 
6 Googhart, Michael. Ed. 2009. Human Rights: Politics and Practice. Oxford University Press. Pp. 21-22, 134-135, 137, 140-
41. 
7 ดตูวัอยา่งคําอธิบายในแนวทางทีE 2 และข้อถกเถียงอืEนๆ ใน Sardar, Ziauddin and Merryl Wyn Davies. 2007. The No-Nonsense 
Guide to Islam. T J Press International: UK., pp. 125-127. 
8ดเูพิEมเตมิในงานของ Hussin  Mutalib, “Islamic Revivalism in ASEAN States: Political Implications,” in Asian Survey Vol. XXX 
No. 9 (September,1990) ซึEงผู้ เขียนได้ชี Kให้เหน็ถงึลกัษณะทีEแตกตา่งกนัของการฟืKนฟอิูสลามในระดบัประเทศกลุม่อาเซียน 6 ประเทศ  
และ  Chandra  Muzaffar, “Islamic Resurgence: A global View,” in Islam and Society Southeast Asia Taufik Abdullah and 
Sharon Siddique (eds.) (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987).  ผู้ เขียนได้สะท้อนภาพความแตกตา่งในระดบั
โลก 
9ยซูฟุ อลั ก็อรฎอวียฺ, สูก่ารฟืKนฟอิูสลาม ภารกิจทีEต้องเข้าร่วม, กดุามะ (แปล) (กรุงเทพฯ: สมาคมนิสตินกัศกึษาไทยมสุลมิ, 2547), หน้า 
71. 
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ทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัติจงมีแดท่่าน) โดยปรากฏการณ์ฟืKนฟอูิสลามในประเทศตา่งๆจงึได้ปรากฏลกัษณะเฉพาะร่วมกนั
ประการสําคญัแม้จะอยู่ต่างบริบทของเวลา และสถานทีE นัEนคือ ความต้องการอย่างแรงกล้าทีEจะนําอิสลามมาเป็นวิถีใน
การดําเนินชีวิต  เป็นองค์ประกอบของความต้องการในการนําความเชืEอในหลกัการศาสนามาเป็นกรอบในการดําเนินชีวิต 
โดยมสุลิมมองวา่ความเชืEอของอิสลามเป็นมากกวา่ศาสนา มิได้เป็นแตเ่พียงศีลธรรม แตย่งัหมายถึงระเบียบแบบแผนและ
วิถีทางทีEนําทางผู้ คน  เป็นวิถีของชีวิต (the way of  life) โดยยึดคําสัEงใช้ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติจากคัมภีร์กุรอาน 
(Quran) และหะดีษ (Hadith)10 และได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติของศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอ
ความสนัตจิงมีแดท่า่น) และ บรรดาบรรพชนรุ่นแรกๆของอิสลาม 

ปรากฏการณ์ทีEเกิดขึ Kนจงึทําให้มสุลิมในพื KนทีEตา่งๆของโลก เริEมเรียกร้องหาความเป็นอิสลามทีEมากขึ Kน ซึEงสะท้อน
ผา่นทั KงทีEเห็นเป็นรูปธรรมเชน่ การสวมใสฮิ่ญาบ หรือการแตง่กายทีEมิดชิดมากขึ Kน รวมไปถงึการเรียกร้องในสิEงทีEมีความเป็น
นามธรรมสงูเช่น การใช้กฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์ โดยระดบัความเข้มข้นของความพยายามนําอิสลามมาสู่ชีวิตของ
มสุลิมในพื KนทีEตา่งๆก็มีระดบัทีEไม่เท่ากนัแตกตา่งกนัไปตามบริบทของสงัคม เวลา และสถานทีE แม้ในขอบเขตแห่งรัฐหนึEงก็
มีระดบัทีEแตกตา่งกนัไปด้วยเชน่กนั 

    
          1.3 แนวคดิเรื[องอัตลักษณ์ (Identity) 

ในพจนานกุรมภาษาไทย-องักฤษ หรือ องักฤษ-ไทย (วิทย์ เทีEยงบรูณะธรรม; m±uv) คําแปลของ identity คือคํา
วา่ “เอกลกัษณ์” ซึEงตรงกบัความหมายของคําวา่นี Kในพจนานกุรมภาษาองักฤษ11  นัEนก็คือสิEงทีEเป็นคณุสมบตัขิองคนหรือสิEง
หนึEงเป็นคณุสมบตัิของคนหรือสิEงหนึEง และมีนยัขยายตอ่ไปวา่เป็นคณุสมบตัิของคนหรือสิEงหนึEง และมีนยัยะขยายตอ่ไปวา่
เป็นคณุสมบตัเิฉพาะของสิEงนั Kน ทีEทําให้สิEงโดดเดน่ขึ Kนมาหรือแตกตา่งจากสิEงอืEน  

ทว่าในแวดวงสังคมศาสตร์ปัจจุบัน ความหมายนี KแปรเปลีEยนไปแล้ว แนวโน้มทางทฤษฎียุคหลังสมัยใหม ่
(Postmodernism) ทําให้เกิดการตั Kงคําถามอย่างมากกบัวิธีการมองโลก การเข้าถึง “ความจริง” ของสิEงต่างๆรวมทั KงสิEงทีE
เชืEอว่าเป็นความจริงทีEเป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบุคคล วิธีการคิดในกระแสนี Kรื KอถอนความเชืEอเกีEยวกับการนิยาม
ความหมายซึEงสามารถเลืEอนไหลเปลีEยนแปรไปได้ตามบริบท มนัมิได้หมายถึง คณุสมบตัิเฉพาะตวัอีกต่อไป ดงันั Kน คําว่า            
“อตัลกัษณ์” ดจูะเหมาะสมกว่า “เอกลกัษณ์” ในความหมาย identity ในยคุปัจจุบนั12 การเปลีEยนแปลงความหมายของ 
Identity สัมพันธ์อย่างมากกับการทําความเข้าใจการเปลีEยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบันของยุคโลกาภิวัตน์ การ
ปรับเปลีEยนอัตลกัษณ์นี Kแสดงออกได้หลายมิติ ในระดับจุลภาคจะพบการเปลีEยนแปลงประสบการณ์และแบบแผนใน
ชีวิตประจําวนัของปัจเจก ซึEงเชืEอมโยงถึงการปรับปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืEน ส่วนในระดบัมหาภาค เราเห็นขบวนการเคลืEอนไหว
ทางด้านศาสนา ชาตพินัธุ์ และวฒันธรรมใหม่ๆ ผดุขึ Kนมาอยา่งมากมาย 

คุณสมบัติสําคัญทีEสุดของ “ความเป็นตัวตน” ในทีEนี K คือ ลักษณะทีEเรียกว่า “การโยกย้ายตําแหน่งแห่งที[ ” 
(Dislocation) ซึEงหมายถึงการไม่อาจถกูตรึงติดกบัคณุสมบตัิบางอย่างทีEตายตวัหยดุนิEง มโนทศัน์นี Kเน้นความเคลืEอนไหว
และชี Kให้เห็นวา่กลอ่งในภาพข้างต้นคืออตัลกัษณ์และปัจเจกภาพไม่สามารถซ้อนทบักนัได้สนิท ในด้านหนึEง จะเห็นวา่การ
นิยามอตัลกัษณ์ของสิEงต่างๆเกิดขึ KนจากกระบวนการแยกแยะทีEตามมาด้วยการลากเส้นแบ่งสิEงนี KออกจากสิEงนั Kนและการ
ปฏิเสธคณุสมบตัทีิEไมใ่ชต่วัมนัออกไป 

                                                             
10 กรุอาน เป็นวจนะจากอลัลออฮ์ (พระเจ้า) ทีEถกูสง่มายงันบีมฮุมัมดั (ศาสนทตู) โดยผา่นทาง มลาอิกะฮฺญิบรีล  ในความหมายและ
คําพดูทีEกระชบั ถกูต้องและได้รับการถ่ายทอดสูย่คุหลงัโดยผู้คนจํานวนมากทั Kงโดยคําพดูและเป็นลายลกัษณ์อกัษรสว่นหะดีษ หมายถงึ 
รายงาน(ทีEเป็นวาจาและลายลกัษณ์อกัษร)เกีEยวกบัซนุนะห์ (จริยวตัร)ของทา่นนบีมฮุมัมดั (ศาสนทตู) โดยหะดีษจะรายงานเกีEยวกบั
ทา่นนบีมฮุมัมดั ในสิEงทีEทา่นพดู, ทา่นปฏิบตัแิละสิEงทีEทา่นยอมรับโดยนิEงเงียบในการกระทําของคนอืEน นอกจากนี Kแล้วก็ยงัมีรายงาน
เกีEยวกบัตวัทา่นอีกด้วย ดเูพิEมเตมิใน อะหมดั ฟอน เดนเฟอร์. ความรู้ทัEวไปเกีEยวกบัคมัภีร์กรุอาน แปลโดย บรรจง  บนิกาซนั (กรุงเทพฯ: 
ศนูย์หนงัสอือิสลาม, 2541). 
11 (Oxford Advance Learner’s1973:487; Colline Dictionary 1996) 
12 (อภิญญา เฟืE องฟสูกลุ, 2546)  
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สําหรับแนวคิดเรืEองการเมืองแห่งอตัลกัษณ์ (Politic of Identity) ในงานชิ Kนนี Kอาศยัการอธิบายของรายงานการ

พฒันาคนของสหประชาชาติ13 ซึEงได้กล่าวสิEงทีEเกิดขึ Kนใหม่ในปัจจบุนัคือการเมืองเชิงอตัลกัษณ์ทีEมีเนื KอหาและแนวทางทีE

แตกต่างกันไปในแต่ละพื KนทีE ตั Kงแต่ชาวพื Kนเมืองในลาตินอเมริกาจนถึงชนกลุ่มน้อยทางด้านศาสนาในเอเชียใต้ ชนกลุ่ม
น้อยทางด้านเชื Kอชาติในคาบสมทุรบอลข่านและทวีปแอฟริกาและผุ้อพยพในยโุรปตะวนัตก ผู้คนมีการเคลืEอนไหวอีกครั Kง
จากความไม่พอใจทีEมีมาแตเ่ดิมทางด้านเชื Kอชาติการนบัถือศาสนา สีผิว เผ่าพนัธุ์ และวฒันธรรม เพืEอเรียกร้องให้สงัคมใน
วงกว้างยอมรับ และชืEนชมในอตัลกัษณ์ของพวกเขา การต้องทนทุกข์กับการถูกแบ่งแยกและถูกมองข้าม ซึEงทําให้ขาด
โอกาสทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองนั Kน ทําให้พวกเขาต้องการความยตุิธรรมทางสงัคมอีกด้วย สิEงใหม่สําหรับ
วนันี Kอีกเชน่กนัคือ การเคลืEอนไหวทีEใช้อํานาจบงัคบักดขีEและคกุคามเสรีภาพทางวฒันธรรม  

อาจจะสรุปว่า มโนทศัน์ “ความเป็นชาติพันธ์ุ” จึงเป็นเรืEองของการจําแนกแยกแยะกลุม่คนเมืEอมีความสมัพนัธ์
กบักลุ่มอืEนๆ ความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างกลุ่มสองกลุ่มในตวัมนัเองก็ยงัมิใช่ดชันีทีEกําหนดเป็นชาติพนัธุ์ หากมี
กลุม่สองกลุม่ทีEมีภาษา ความเชืEอ เทคโนโลยีการผลติทีEแตกตา่งกนั เราก็ยงัไมอ่าจกลา่วได้วา่ทั Kงสองกลุม่มีความสมัพนัธ์ซึEง
กนัและกนัอย่างไร และต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างมีความคิดว่าอีกฝ่ายแตกต่างจากตน วิธีจําแนกแยกแยะและความสมัพนัธ์ทีE
ตามมาจากวิธีคดิดงักลา่วนัEนเองทีEทําให้ความเป็นชาตพินัธุ์ก่อรูปขึ Kน  

ความเป็นชาติพนัธุ์จึงหมายถึงแง่มมุหนึEงของความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างกลุ่มคนทีEคิดว่ากลุ่มตนแตกต่าง
จากกลุม่อืEน มิได้หมายถึงสิEงทีEเป็นคณุสมบตัิเฉพาะทางวฒันธรรมหรือเชื Kอชาติของกลุม่ ดงันั Kน การนิยามกรอบความเป็น
ชาติพันธุ์ใดๆจึงเลีEยงไม่พ้นทีEจะต้องเกีEยวข้องกับความสมัพันธ์เชิงอํานาจ เพราะการนิยามขอบเขตทางชาติพันธุ์ย่อม
ตามมาด้วยการนิยาม “ความเป็นอื[น” ทีEอยู่นอกกรอบนั Kน ประเด็นก็คือการ “วางท่าที” ต่อความเป็นอืEนนั Kน มีทั Kงเชิงบวก
และเชิงลบ จะยอมรับความแตกต่างของกลุ่มอืEนอย่างไร มีระยะในระนาบเท่ากันหรือมีระยะห่างในแนวตั Kงและกดข่ม
กระบวนการเหลา่นี Kทําผา่นระบบสญัลกัษณ์หลายแบบ  

รายงานการพฒันาคนของสหประชาชาติ(UN Human Development Report) กล่าวถึง การต่อสู้ดิ KนรนเพืEออตั
ลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมเหลา่นี K หากถกูปลอ่ยทิ Kงไว้โดยไมมี่การจดัการหรือมีการจดัการทีEไมมี่ประสทิธิภาพ จะกลายเป็น
สาเหตทีุEสําคญัทีEสดุสาเหตหุนึEงของความไม่มัEนคง ทั Kงภายในรัฐและระหวา่งรัฐ และด้วยสาเหตนีุ K ก็จะกระตุ้นให้เกิดความ
ขดัแย้งทีEจะนําไปสู่การพฒันาแบบถอยหลงัลงคลอง การเมืองเชิงอตัลกัษณ์ทีEแบ่งประชาชนและกลุ่มออกเป็นขั Kวกําลงั
สร้างเส้นแบ่งประชาชนและกลุ่มออกเป็นขั Kวกําลงัสร้างเส้นแบ่งทีEผิดระหว่าง “พวกเรา” และ “พวกเขา” ความไม่ไว้วางใจ
และความเกลยีดชงัทีEเพิEมขึ Kนระหวา่งกลุม่ตา่งๆ ยอ่มคกุคามสนัตภิาพ การพฒันา และอิสรภาพของมนษุย์  

อภิญญา เฟืE องฟูสกลุ (2546) กล่าวถึงตวัอย่างของศาสนา การศึกษากระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรมใน
กรณีกลุ่มชาติพนัธ์ จากงานของ Jonathan Friedman ซึEงชี Kให้เห็นว่าในระบบโลกปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นศนูย์กลางหรือเขต
รอบนอกของระบบ ล้วนพบปรากฏการณ์ของขบวนการเคลืEอนไหวเพืEอเรียกร้องอิสรภาพทางการเมืองทีEมีฐานบนกลุม่ชาติ
พนัธ์ เขาอธิบายโดยจําแนกสถานการณ์เป็นสามลกัษณะดงันี K ประเภทแรก กลุม่ชาติพนัธุ์ทีEเคลืEอนไหวถกูผนวกสูส่งัคมโลก
อยา่งหลวมๆ วฒันธรรมท้องถิEนดงัเดิมยงัคงเห็นได้ชดัเจนและมีอิทธิพลมาก ในวิถีชีวิตประจําวนั และยงัคงเป็นแกนในการ
จดัระเบียบองค์กรทางสงัคมของกลุม่นั Kนๆ เช่น ชนเผ่านาคา (Naga) ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย พวกคะฉิEน 
(Kachin) ในพม่า หรือเคิร์ดส์ (Kurds) ในอิหร่าน กลุ่มทีEถกูผนวกอย่างเต็มทีEหรือเกือบเต็มทีEในระบบทนุนิยมโลก สิEงทีEผกู
สามาชิกกลุม่เหลา่นี Kคือสญัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์เช่น ภาษา การสืบทอดเชื Kอสาย สีผิว หรือสญัลกัษณ์ทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมอืEนๆ อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเหล่านี Kมิได้เป็นส่วนหนึEงของวิถีชีวิตการผลิตหรือวิถี
ชีวิตประจําวนัของพวกเขาอีกแล้ว เพราะความทีEวิถีชีวิตถกูผนวกอยูก่บัระบบศนูย์กลางมานาน  

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ได้อธิบาย เรืEอง วาทกรรมการพฒันา:  อํานาจ ความรู้ ความจริง และความเป็นอืEน การ
อภิปรายในหนังสือเล่มนี K ชี Kชวนให้เห็นถึงเรืEองของการเมืองแห่งอตัลกัษณ์ (แม้ว่างานชิ Kนนี Kของไชยรัตน์จะเลือกใช้คําว่า 
“เอกลกัษณ์” แทน “อตัลกัษณ์” ก็ตาม) ซึEงได้ยกตวัอย่างการต่อสู้และการเคลืEอนไหวทางสงัคมของกลุ่มต่างๆทัEวโลกทีE
พยายามเน้นยํ Kาและเลือกประเด็นอตัลกัษณ์ของตนเองมาตอ่สู้  ทั Kงในแง่ของกลุม่ และปัจเจกบคุคล ซึEงได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความขดัแย้งและสลบัซบัซ้อนมากขึ Kน (Too Complex) ในกระบวนการโลกาภิวตัน์ทีEส่งผลให้เรืEองวฒันธรรมถูกกลบัมา

                                                             
13  โปรดพิจารณารายงานพฒันาคนของสหประชาชาต ิใน UN Human Development Report 2547: 1 
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ได้รับความสําคญัอีกครั Kง กล่าวอีกนยัหนึEง ความขดัแย้งชุดใหม่ทีEเกิดขึ Kนในโลกยคุโลกาภิวตัน์ เป็นความขดัแย้งบนฐาน
ของเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิEงเอกลกัษณ์ประจําชาติ ทีEได้ถกูท้าทาย  เกิดภาวะสัEนคลอนทางด้านเอกลกัษณ์ของชาติ
หรือชาตพินัธุ์ของตนเอง  
 

กลา่วโดยสรุป แนวคิดดงักลา่วข้างต้นหากนําไปใช้ในการทําความเข้าใจ โลกทศัน์วา่ด้วยประชาธิปไตยไทยของ
ปัญญาชนมสุลิม อาจมองได้วา่ อตัลกัษณ์ความเป็นมสุลิมมีลกัษณะทีEแตกตา่งจากอตัลกัษณ์ของศาสนิกอืEนอย่างสําคญั
ในแงที่Eมสุลมิไมส่ามารถผสมกลมกลืนกบัอตัลกัษณ์อืEนได้อยา่งงา่ยดาย นอกเหนือจากการตอ่รองอตัลกัษณ์มสุลมิกบักลุม่
อืEนๆ ในสงัคมแล้ว มสุลิมยงัต้องเผชิญกบัข้อถกเถียงอนัยงัไม่ลงตวัจากอิทธิพลของความคิดเรืEองประชาธิปไตยกบัอิสลาม 
และรวมทั KงกระแสแนวคิดเรืEองการฟืKนฟูศาสนาอิสลามทีEเกิดขึ Kนหลงัยคุเดือนตลุาทําให้มสุลิมในประเทศไทยไม่เพียงแต่
ต้องปรับหรือต่อรองอตัลกัษณ์กับกระแสท้องถิEนเท่านั Kน แต่พวกเขายงัต้องรับมือ ต่อรองกับกระแสสงัคมภายในชุมชน
มสุลิมโลก รวมทั Kงกระแสความทนัสมยัแบบสากลไปด้วยพร้อมกนั ทําให้ในภาพรวมปัญญาชนมสุลิมรุ่นใหม่มีแนวโน้มทีE
จะก้าวพ้นอตัลกัษณ์ท้องถิEนมากขึ Kน นอกจากนี K การทีEยงัมีข้อถกเถียงว่าด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างแนวคิดประชาธิปไตย
และแนวคิดอิสลามทีEยงัถกูอภิปรายไว้ในหลายมิติ (จากอิทธิพลของกระแสการฟืKนฟอูิสลาม) อาจเป็นสาเหตปุระหารหนึEงทีE
ทําให้ปัญญาชนมสุลิมรุ่นใหม่มีความสนใจเรืEองการเมืองอตัลกัษณ์มากกว่าการมุ่งเน้นจดุยืน ความเชืEอทางการเมืองตาม
รูปแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม อยา่งไรก็ดี ระบอบประชาธิปไตยยงัมีประโยชน์ตอ่มสุลมิในแงที่Eเป็นเวทีทีEเอื Kอพื KนทีEให้แก่การ
แขง่ขนัชว่งชิงการนําของอตัลกัษณ์ด้านใดด้านหนึEงได้ 
 

2. ปัญญาชนมุสลมิยุคตุลา และหลังยุคตุลา 

ในสว่นนี Kเป็นการทําความเข้าใจเบื Kองต้นวา่ ปัญญาชนมสุลิมช่วงหลงั 14 ตลุาคือใคร และมีบทบาทในสงัคมการ 
เมืองไทยอยา่งไร สําหรับงานศกึษาชิ Kนนี K ผู้ เขียนแบง่กลุม่ปัญญาชนมสุลิมออกเป็น q รุ่น ทั Kงนี Kโดยอาศยัหลกัเกณฑ์
กรอบการพิจารณาในการแบง่รุ่น จากบทบาทของปัญญาชน ช่วงอาย ุและบริบททางสงัคมการเมืองทีEเกีEยวข้อง
อนัมีผลสะเทือนตอ่การปรับเปลีEยนภมิูทศัน์ทางการเมือง วฒันธรรม สงัคม ของปัญญาชนมสุลิม แน่นอนคงไม่
อาจจะครอบคลมุทั Kงหมด โดยแกนหลกัก็คือ ผู้ เขียนเลือกพิจารณาปัญญาชนในมหาวิทยาลยัไทย ทีEมีฐานะเป็น
อาจารย์และมีงานเขียนทางด้านวิชาการเป็นหลกั ซึEงไมร่วมถึงนกัเคลืEอนไหวทางการเมือง ดงัมีรายละเอียดคือ 

 
รุ่นแรก จากการอภวัิฒน์ k7lm  ก่อน 67 ตุลา km69 โดยพิจารณาบทบาททีEสําคญัเกีEยวกบัการมีสว่นร่วม

ในระบอบการเมืองไทย กลุ่มนี K ได้แก่ แช่ม พรหมยงค์ บรรจง ศรีจรูญ คณะราษฎรสายมสุลิม เหตเุพราะ การเข้า
ร่วมก่อการอภิวัฒน์กับคณะราษฎร์ ของ แช่ม พรหมยงค์ ได้ส่งผลให้ตัวของแช่มเองได้เข้าช่วยงานและให้
คําปรึกษาแก่ปรีดี พนมยงค์ ต่อกรณีปัญหาเรืEองจงัหวดัชายแดนภาคใต้สมยันั Kน สําหรับปัญญาชนคนสําคญัทีE
เคลืEอนไหวทางการเมืองอยู่ทางภาคใต้ก็คือ ฮจัยีสหุลง อบัดลุการเดร์ โต๊ะมีนา ผู้ เป็นตวัแทนชมุชนทางการเมือง
เองคนสําคญัของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สําหรับปัญญาชนรุ่นแรก มีผลต่อการเคลืEอนไหวทางการเมืองทีEสําคญั
ต่อภูมิทัศน์การเมืองของปัญญาชนมุสลิมและมีชีวิตชีวามากทีEสุด เพราะว่าสองท่านข้างต้น ได้ใช้พื KนทีEทาง
การเมือง (Political Space) ในระบอบประชาธิปไตยทีEกําลงัเบ่งบาน หากแต่ทว่า งานเขียนของ แช่มและฮจัยีสุ
หลง ก็ไม่ปรากฎให้ศกึษา มีแต่กิจกรรมทางการเมืองทีEโดดเด่น กลา่วโดยเฉพาะของ ฮจัยีสหุลงทีEมีคนศกึษา วิจยั 
ผลงานการเคลืEอนไหวทางการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จํานวนหนึEง สําหรับข้อความทีEได้ถูกกล่าวถึงมาก
ทีEสดุก็คือ ข้อเรียกร้อง · ข้อของหะยีสหุลง อนัประกอบด้วย  m) ให้มีผู้ปกครองใน u จงัหวดั ปัตตานี สตลู ยะลา
และนราธิวาสเป็นคนมุสลิมในพื KนทีEและได้รับเลือกจากคนในพื KนทีE  โดยให้มีอํานาจในการศาสนาอิสลามและ
แต่งตั Kงข้าราชการ  s) ให้ข้าราชการในสีEจงัหวดัเป็นคนมลายใูนพื KนทีEร้อยละ ¸±  q)  ให้ใช้ภาษามลายเูป็นภาษา
ราชการควบคู่ไปกบัภาษาไทย  u) ให้มีการใช้ภาษามลายเูป็นสืEอในการเรียนการสอนระดบัประถม  t) ให้มีศาล
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พิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามทีEแยกขาดจากศาลยติุธรรมของทางราชการ  โดยให้ดาโต๊ะยติุธรรมมีเสรีในการ
พิพากษาชี Kขาดความ n)  ภาษีและรายได้ทีEจดัเก็บให้ใช้ในพื KนทีE u จงัหวดัเท่านั Kน  ·) ให้คณะกรรมอิสลามประจํา
จงัหวดัมีอํานาจในการออกกฎระเบียบเกีEยวกบัการปฏิบติัทางศาสนาโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ มีอํานาจตาม
ข้อแรก  

ข้อเสนอทางการเมืองข้างต้น ถือวา่เป็นมรดกทางความเห็นทีEสะท้อนถึงข้อตอ่รองทางการเมืองของปัญญาชน 
มสุลิมทางใต้ทีEมีต่อรัฐบาลกลาง หากทว่า ข้อสงัเกตของนกัวิชาการทางด้านประวติัศาสตร์ ก็ได้ตั Kงข้อสงัเกตอนั
แหลมคมว่า ข้อเสนอทั Kง · ข้อข้างต้นไม่ได้มาจากความคิดของตวัหะยีสุหลงมีเพียงคนเดียว แต่มาจากผลการ
ประชมุของคณะกรรมการอิสลามจงัหวดัปัตตานี ซึEงหะยีสหุลงทําหน้าทีEเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจงัหวดั
ปัตตานี ฉะนั Kนข้อเสนอข้างต้นก็สามารถอนุมานได้ว่ามาจากผลการประชุมร่วมกัน14  ซึEงยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลืEอนของคนจํานวนมากวา่เป็นข้อเสนอของตวัฮจัยีสหุลงแตผู่้ เดียว  

อยา่งไรก็ตาม สําหรับงานเขียน ตํารา ของปัญญาชนในห้วงเวลาดงักลา่ว ผู้ เขียนไมพ่บงานทีEเกีEยวข้องใน 
ลักษณะทีEกล่าวถึงประชาธิปไตยและอิสลาม อาจจะเพราะความขัดแย้งของโลกและสังคมไทย ในห้วงเวลา
ดังกล่าว มีคู่ขัดแย้งทีEชัดเจนระหว่างค่ายสงัคมนิยมกับประชาธิปไตย ซึEงอิสลามไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางอุดมการณ์
การเมืองในยุคนั Kน หนังสือ และตําราส่วนใหญ่ก็จะเกีEยวข้องกับเรืEองวิชาการทางด้านศาสนา จะมีหนังสือทีE
เกีEยวข้องกบัประวติัศาสตร์ก็มีอยูไ่มม่าก และไมไ่ด้มีอิทธิพลมากเพียงพอตอ่การขบัเคลืEอนทางการเมือง 
 

รุ่นสอง หลังจากการปฎิวัตวัิฒนธรรมอิหร่านสู่เหตุการณ์ 66 กันยา (2522-2544) ในขณะสงัคมไทย 
กําลงัคลีEคลายปมขดัแย้งทางอดุมการณ์ครั Kงสําคญั ภายใต้นโยบาย nn/sq ทีEได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษา ปัญญาชน 
กลบัเข้าสูเ่มืองและมหาวิทยาลยั  สําหรับปัญญาชนมสุลิมรุ่นนี Kถือวา่ในห้วงเวลาข้างต้นก็มีจํานวนไม่น้อยทีEได้เข้า
ป่าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อย่างเช่น คณุสมาน เลือดวงศ์หดั (เลิศวงศ์รัฐ) พีรยศ ราฮิมมลูา แต่
อย่างไรก็อดุมการณ์ทางการเมืองในยคุนั Kน เป็นทีEทราบกนัว่า ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นหวัหอก
ในการตอ่สู้กบัรัฐไทย 

 สําหรับกลุม่นี Kก็ยงัมีหลายคนมีบทบาททีEสําคญัตอ่การอธิบายเรืEองของมสุลิมตอ่สงัคมไทย เช่น ศ.ดร. อิมรอม  
มะลลีูม ศ.ดร. ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ รศ.ดร.จรัญ มะลลีูม รศ.ดร.อารง สนุทราศาสน์ รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ดร.
สริุนทร์ พิศสวุรรณ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ฯลฯ กลุ่มคนเหล่านี Kได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลยันําต่างประเทศ 
ทั Kงโลกตะวนัตกและตะวนัออก และพวกเขาไมไ่ด้ไปเรียนหลกัสตูรทางด้านศาสนาอิสลามโดยตรง แตพ่วกเขาเลือก
ทีEเรียนระบบสายสามญั และบทบาทของพวกเขาก็มีมากขึ Kน เมืEอเกือบทั Kงหมดกลบัมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยัชั Kน
นําของประเทศ โดยสอนทางด้านสงัคมศาสตร์ และมีหลายคนด้วยกนัทีEสอนทางด้านรัฐศาสตร์โดยตรง  

สําหรับนกัรัฐศาสตร์มสุลิมทีEโดดเดน่ทีEสดุ และถือได้วา่เป็นปัญญาชนสาธารณะของสงัคมไทย มีงานเขียน 
วิชาการอย่ างต่ อ เนืE อ ง  ค งห นี ไม่ พ้ น  ศ .ด ร.ชัยวัฒ น์  สถาอานัน ท์  อาจารย์ป ระ จําค ณ ะรัฐศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้ ทีEสนใจศกึษา เรืEองความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง อาจจะกลา่วได้วา่ ตวัอย่าง
ของกลุ่มคนรุ่นนี K ชยัวฒัน์ได้ทํางานวิชาการและผลิตงานวิชาการโดยเฉพาะงานเขียนอย่างต่อเนืEองและจํานวน
มาก สําหรับงานเขียนเรืEองอิสลามกับประชาธิปไตยโดยตรงยังไม่พบ แต่งานทีEมีความใกล้เคียงมากทีEสุดก็คือ 
มสุลิมศึกษา : สงัคมศาสตร์ทวนกระแสและ “ความเป็นอืEน” 15 ข้อเสนอหลกัของงานชิ Kนนี K ก็คือ ชยัวฒัน์ ได้เสนอ

                                                             
14 โปรดพิจารณาบทความของ พทุธพล มงคลวรวรรณ,  ข้อเทจ็จริงบางประการเกีEยวกบั "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสหุลง" ใน รูสมิแล, ปี
ทีE q±, ฉบบัทีE q, (ก.ย.-ธ.ค. stts), หน้า mt-s·.  
15 เอกสารประกอบการสมัมนา แลโลกมสุลมิ : เส้นทางสูอ่งค์ความรู้ จดัโดยสถาบนักลัยาณมิตรเพืEอศกึษาภาษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ 
ร่วมกบั วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ sn-s· มิถนุายน stu± ณ.ห้องประชมุวิทยาลยัอิสลามศกึษา ตอ่มางานชิ Kน
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พิจารณาการศึกษาทางวิชาการ ระหว่างมุสลิมศึกษาและอิสลามศึกษา ออกจากกัน ในแง่ของวิธีวิทยา โดย
ชยัวฒัน์ชี Kให้เห็นถึงการศึกษา ทีEเรียกว่า “มสุลิมศึกษา” สามารถกระทําได้และวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพราะเรากําลงั
ศึกษาเรืEองคน ทีEมีทั Kงดีและไม่ดี แต่หากจะวิพากษ์วิจารณ์ เรืEองของศาสนาอิสลาม อาจจะทําได้ค่อนข้างยาก 
เพราะคนทีEศึกษาเรืEองอิสลามศึกษา จําเป็นต้องเข้าใจในเรืEองภาษาอาหรับ และคมัภีร์ศาสนา (อลักรุอ่าน) และ
หากผู้ศึกไม่ใช่มสุลิมก็ย่อมมีความลําบากซบัซ้อนไปอีกหลายชั Kน สําหรับงานเขียนชิ Kนนี Kของชยัวฒัน์ แม้ว่าจะไม่
กล่าวถึงประชาธิปไตยโดยตรงในตวับทความ แต่เป็นงานทีEถือว่า ได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการของ
ชยัวฒัน์ ทีEเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่วงการวิชาการไทย  
 นอกจากงานเขียนในเชิงวิชาการแล้ว ผลงานของปัญญาชนมสุลิมรุ่นนี Kก็สามารถพบได้ใน วารสาร และ
หนงัสือพิมพ์ สําหรับบทความชิ Kนนี Kผู้ เขียนเห็นวา่บทบาทของหนงัสือพิมพ์ทางนํา ซึEงเป็นหนงัสือพิมพ์มสุลิมในยคุนี K 
ได้เผยแพร่งานเขียนของปัญญาชนมสุลิม และอาจะถือได้วา่เป็นหนงัสือพิมพ์ทีEมีอิทธิพลตก่สงัคมมสุลิมอยา่งมาก 
และทําหน้าทีEในการรายงานความเคลืEอนไหวของมสุลิมตา่งประเทศรวมถึงมสุลิมไทย   

 “หนังสือพมิพ์ทางนํา” แหล่งปล่อยงานเขียน ของปัญญาชนมุสลิม  
หนงัสือพิมพ์ทางนํา นบัเป็นตํานานแหง่หนงัสือพิมพ์มสุลิม และนบัวา่เป็นฉบบัแรกๆ ของวงการมสุลิม โดย 

เริEมก่อตั KงเมืEอปี stsn ภายใต้การรวมกลุม่บริหารงาน ซึEงประกอบด้วย ปรัชญา ฉิมวิเศษ คณุอรุณ วิทยานนท์ ฉตัร
ชยั ตะวนัธรงค์ คณุบีบี โซไรดา และคณุสวสัดิk วงศ์สมิุตร กลุม่คนเหลา่นี Kได้ผา่นระบบการศกึษามหาวิทยาลยั และ
สนใจเรืEองสืEอ โดยเปิดพื KนทีEให้นกัวิชาการมสุลิมเขียนงาน เพืEอจะอธิบาย องค์ความรู้เกีEยวกบัอิสลามและมสุลิมทั Kง
ในและตา่งประเทศ   

ผลงานทีEสําคญัหรือเป็นตํานานของหนังสือพิมพ์ทางนํา เช่น ข่าวฮิญาบ การนําเสนอเรืEอง ผ้าคลุมหัว
มสุลิมหรือฮิญาบ ทีE วิทยาลยัครูยะลา โดยในขณะการคลมุฮิญาบในประเทศไทยถือว่ายงัน้อยมาก แม้แต่มสุลิม
ภาคใต้เองก็ตาม ยงัเป็นลกัษณะการโพกหวัหรือพนัหวั ไม่ได้มีการคลมุอย่างถกูต้อง ตามทีEได้เห็นในปัจจบุนั ข่าว
ประท้วงพระพทุธรูป ทีEจงัหวดัสตลุ  เนืEองด้วยมีเอกสารลบั ให้ทกุโรงเรียนของรัฐมีการนําพระพทุธรูปไว้หน้าเสาธง 
ทางหนงัสือพิมพ์ทางนํา ได้มีการนําเสนอข่าวดงักลา่ว จนมีการเรียกสอบ จากตํารวจและหน่วยงานทีEเกีEยวข้อง 

จะเห็นได้วา่ ช่วงเวลาข้างต้น เป็นการนําเสนอ “อตัลกัษณ์มสุลิม” งานเขียนสว่นใหญ่ สําหรับวิทยานิพนธ์  
มาศ เรืEอง บทบาทของหนงัสือพิมพ์มสุลิมในประเทศไทย (stq·) ได้ศกึษาบทบาทของหนงัสือพิมพ์ทางนํา เสนอ
ต่อ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาบณัฑิต สาขา นิเทศศาสตร์ (การหนงัสือพิมพ์) เสนอโดย พรรณพิมล สะโรชะ 
โดยการศกึษาครั Kงนี Kมีวตัถปุระสงค์เพืEอการศกึษาบทบาททีEมีต่อสงัคมและหนงัสือพิมพ์มสุลิมชืEอ "ทางนํา" รวมทั Kง
เพืEอศกึษาถึงประเภทและปริมาณพื KนทีEของเนื KอหาทีEเสนอในหนงัสือพิมพ์ "ทางนํา" ตั Kงแต ่พ.ศ.stsn-stqt จํานวน
mq± ผลการวิจยัพบวา่หนงัสือพิมพ์ "ทางนํา" มีบทบาทตอ่สงัคม · ประการ ดงัตอ่ไปนี K   

 m. ปกปอ้งหลกัการอิสลามและสิทธิประโยชน์ของชาวมสุลิม โดยทําหน้าทีEเสนอข่าวสารทั Kงข่าวและบทความ
อย่างจริงจงัและต่อเนืEอง เมืEอชาวมสุลิมได้รับผลกระทบในเรืEองหลกัการอิสลามหรือถกูลิดรอนสิทธิประโยชน์
โดยยึดหลกัความถูกต้องชอบธรรมตามหลกัการอิสลาม และสิทธิเสรีภาพทีEประชาชนทุกคนพึงได้รับตาม
รัฐธรรมนญู 
 s. เผยแพร่หลกัการอิสลามโดยแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของอิสลามวา่เป็นระบบแห่งชีวิต (Code of Life) 
ทีEนํามาปฎิบติัในชีวิตประจําวนัได้ มิใช่เป็นเพียงหลกัการปรัชญาในอดุมคติ (Ideal) 
q. สร้างเอกภาพในสังคม โดยทําหน้าทีEให้ข้อมูลข่าวสารให้คนในสังคมโดยเฉพาะฝ่ายปกครองเข้าใจใน
หลกัเกณฑ์ของศาสนาอิสลามตลอดจนวิถีชีวิตวฒันธรรมทีEมีลกัษณะเฉพาะของชาวไทยมสุลิม เพืEอการอยู่
ร่วมกนัอย่างสนัติ 

                                                                                                                                                                                             
นี Kได้ถกูปรับและตีพิมพ์ใหมอี่กครั Kงใน ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์,  stum. มสุลมิศกึษา: สงัคมศาสตร์ทวนกระแส และ “ความเป็นอืEน”. วารสาร
สงขลานครินทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ปีทีE u ฉบบัทีE m: m-m±. โดยยงัคงเนื Kอหาเดมิใว้เกือบทั Kงหมด   
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u. รายงานข่าวสาร ด้วยการให้ข้อมลูทีEเกีEยวกบัการเมืองสงัคม เศรษฐกิจวฒันธรรมและสงัคมทัEวไปในแวดวง
สงัคมไทยมสุลิมและข่าวสารเกีEยวกบัความเป็นไปในกลุม่ประเทศโลกมสุลิม โดยเฉพาะด้านการเมืองระหวา่ง
ประเทศ 
t. แสดงความคิดเห็น โดยผู้ เขียนมีหลกัการอิสลามเป็นกรอบกําหนดความคิดและตดัสินความผิด ถกู  
n. สร้างความบนัเทิงด้วยการเสนอเนื Kอหาทั Kงในรูปแบบของสารคดี บทกวี เรืEองสั Kนและปกิณกะ ในแนวทาง
สร้างสรรค์จรรโลงจิตใจ ไมไ่ร้สาระ สอดคล้องกบัหลกัการอิสลาม 
·.เป็นสืEอกลางโฆษณา โดยจะรับโฆษณาสินค้าทกุประเภททีEไม่ขดักบัหลกัการอิสลาม เช่น เหล้า บหุรีEสถาน
เริงรมย์ เป็นต้น 
สําหรับเนื Kอหาโดยหลกัของหนงัสือพิมพ์ทางนํา ได้เลือกบทความ โดยเน้นยํ Kาถึงระบบแนวคิดอิสลาม เพืEอสู่

ผู้ อ่านทีEโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ อ่านก็จะเป็นมุสลิม นักเขียน โดยส่วนมากก็เป็นนักวิชาการทางด้านศาสนาและ
อาจารย์มสุลิมในมหาวิทยาลยั นกัเคลืEอนไหวทางสงัคม อนึEงในรุ่นนี K หนงัสือพิมพ์ทางนําได้เป็นพื KนทีEสําคญัของ
ปัญญาชนมสุลิมในการผลิตงานเขียนของกลุม่พวกเขา  

 
รุ่นสาม อิสลามานุวัตร ( Islamization ) 2544-ปัจจุบัน เหตวิุนาศกรรม mm กนัยายน stuu หรือ v/mm  

ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้เรืEองของอิสลาม ได้ถกูได้รับการศึกษาอีกครั Kง อาจจะกล่าวได้ว่า ส่งผลทําให้ภูมิ
ทศัน์ทางด้านวิชาการของโลก ได้หนัมาสนใจเรืEองอิสลาม และคนมสุลิมอีกครั Kง และประจวบกบัเมืEอ ปี stu· ได้
เกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภายใต้ ทําให้สงัคมไทยกลบัมาสนใจเรืEองคนมสุลิมทีEอยู่ในภาคใต้
ของไทย แวดวงวิชาการก็ได้ทําการศึกษาวิจัย เกีEยวกับ อิสลามและมุสลิมในประเทศไทยอีกครั Kง ก่อให้เกิด
นักวิชาการ ปัญญาชน มุสลิมรุ่นใหม่จํานวนมาก ทีEได้หันมาสนใจเรืEองอิสลามและมุสลิม ถือว่ารุ่นนี Kเป็นรุ่นทีEมี
บทบาทอย่างมากและด้วยความสอดคล้องกับบริบทโลกทีEสนใจเรืEองอิสลามและมุสลิม ทําให้พวกเขาสามารถ
เข้าถึง เอกสาร ข้อมลูใหม่ๆ เกีEยวกบัโลกวิชาการทีEศึกษาเรืEองมสุลิม ตั Kงแต่เรืEองของการก่อการร้ายระดบัโลกและ
การเผชิญปัญหาของรัฐไทยกบัปัญหาความรุนแรงชายแดนใต้ หากจะกล่าวว่า รุ่นนี Kถือว่าเป็นรุ่นทีEมีความสําคญั
อย่างยิEง เพราะการมีมโนทัศน์ใหม่ๆทางด้านวิชาการ เช่น สภาวะสมัยใหม่  (Modernity) หลังสมัยใหม ่
(Postmodern) ฯลฯ ทีEได้ปะทะกับองค์ความรู้ ความเชืEอแบบดั Kงเดิมของนักวิชาการรุ่นก่อนหน้านี K  ทีEยังไม่กล้า
ตีความหลกัการศาสนา ( Interpretation) กบัปัญหาร่วมสมยัใหม่ ทีEเกิดขึ Kนในห้วงยามของการเปลีEยนแปลง ด้วย
ลกัษณะข้างต้นตอ่มาทําให้เกิด แนวคิดเรืEองอิสลามานวุตัร (Islamization)16 ทีEมีการกลา่วถึงมากทีEสดุในรุ่นทีEสาม  

ผู้ เขียนเห็นวา่ รุ่นทีEสาม เป็นรุ่นทีEมีความสําคญัอยา่งยิEง ซึEงงานชิ Kนนี Kจะชี Kให้เห็นถึง งานเขียนของ 
ปัญญาชนของรุ่นทีEสาม เพืEอวิเคราะห์ถึงมมุมอง ความคิดเกีEยวข้องกบัประชาธิปไตยอยา่งไร? หากจะพิจารณาภมิู
หลงัของปัญญาชนรุ่นทีEสาม มองผ่านจากการก่อตัว/เส้นทางทางด้านการศึกษา จะพบว่า พวกเขาเป็นกลุ่มทีE
เติบโตจากการศึกษาทั Kงด้านศาสนาและสายสามัญ หมายถึง เป็นกลุ่มทีEเรียนทางด้านศาสนาและสอบเข้า
มหาวิทยาลยั จบมาทํางานทางด้านวิชาการ มีบทบาทและโดดเด่นในหน่วยงาน/องค์กรของตนเอง โดยมุ่งความ
สนใจเรืEองโลกมุสลิมและสิทธิ เสรีภาพ ทีEเป็นส่วนหนึEงของระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ทางด้านศาสนา 
ภาษาตา่งประเทศ สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลูใหม่ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว  

ด้วยบริบทโลกวิชาการทั Kงไทยและตา่งประเทศ ตา่งมาให้ความสนใจเกีEยวกบัเรืEองอิสลาม สง่ผลทําให้ 
วงการวิชาการในมหาวิทยาลยัไทย ได้ตืEนตวัและตอบสนองความต้องการของสงัคมด้วยการสร้างมหาวิทยาลยั
และศนูย์ สาขาวิชา ทีเกีEยวข้องกบัเรืEองอิสลามศกึษาและมสุลิมศกึษา ตารางทีE ข   

                                                             
16 สาํหรับงานเขียนของนกัวิชาการมสุลมิทีEได้อภิปรายเรืEองของ อิสลามานวุตัร ( Islamization) สามารถพิจารณาได้จากงาน อิสลามานุ
วตัรและอิสลามานวุตัรองค์ความรู้ : บริบทของมสุลมิในประเทศไทย, นิพนธ์ โซะเฮง ใน นอกนิยามความเป็นไทย ไทย-ปัตตานี: เมืEอเราไม่
อยูร่่วมและแบง่แยกจากกนั จดัพิมพ์โดย สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และศนูย์ทะเลสาบศกึษา stt±. 
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ตารางข. สํารวจข้อมลูพื Kนฐาน สถาบนั/ศนูย์การศกึษาอิสลามศกึษาในมหาวิทยาลยัไทย   

วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  

จดัตั Kงขึ Kนอย่างเป็นทางการเมืEอวนัทีE 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2532 (เทียบเท่ากบั
คณะ) ปัจจบุนัมีหลกัสตูร  
สาขาวิชาอิสลามศกึษา สาขาวิชาอิสลามศกึษา (หลกัสตูรนานาชาติ) 
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม  สาขาวิชาตะวนัออกกลางศกึษา 
สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการใน
อิสลาม 

มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา  จดัตั Kงขึ KนเมืEอวนัทีE 3 เมษายน พ.ศ. 2541 ปัจจบุนัมีหลกัสตูร  
สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม) 
สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
สาขาวิชาภาษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการ 
มลาย ูสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) 

ศนูย์มสุลิมศกึษา สถาบนัเอเชียศกึษา  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

เขบเขตศึกษาค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเกีEยวกับ
มสุลิมในด้านตา่งๆ รวมทั Kงความสมัพนัธ์ระหวา่งโลกมสุลิมกบัประเทศไทย
ในแง่มมุ มิติและประเด็นสําคญัตา่งๆ  

ศนูย์อิสลามศกึษา  
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  

ขอบ เขตการศึกษ าค้น ค ว้า วิจัย  ท างด้าน เศรษ ฐศาสต ร์อิสลาม 
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์อิสลาม 
อิสลามกบัการบริหารและการจดักา 
ระบบและสถาบนัการเงินและการธนาคารอิสลาม 

โครงการจัดตั Kงศูนย์อิสลามศึกษาเพืEอ
การบรูณาการ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

เป็นศนูย์ทีEจดัตั KงเพืEอต้องการนําความรู้ทางด้านวิชาการอิสลามกบัชมุชน
มสุลิมในภาคใต้  

สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพืEอพัฒนา
ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การจดัหลกัสตูรสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพืEอพฒันาธุรกิจนี K เพืEอต้องการ
ผลิตบุคลากรทีEมีความเข้าใจในหลักการศาสนา เป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อีกทั Kงยังสามารถนําความรู้ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจ 
การบริหารการเงินแบบอิสลาม อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล และอืEนๆ ไป
พฒันาศกัยภาพของตนเองและองค์กร  

ศนูย์นโยบายโลกมสุลิม  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เพืEอศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เกีEยวกับ
มสุลิมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างโลกมสุลิมกบัไทย
ในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ ซึEงอาจเชืEอมโยงไปสู่การศึกษาค้นคว้า ใน
ลกัษณะสหสาขาวิชา (Multi - disciplinary) 

 
สาํหรับบทความชิ Kนนี Kจะเป็นการศกึษาวิเคราะห์มโนทศัน์ของปัญญาชนมสุลมิในรุ่น 3 นี Kโดยตระหนกัถงึภมูิหลงั 
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ซึEงทั Kงหมดของผู้ เสนอบทความภายใต้โครงการคนหนุม่สาวมสุลมิในโลกสมยัใหมล้่วนเป็นปัญญาชนทีEได้รับการศกึษาตาม
ระบบการศกึษาสายสามญัตามแบบสากลเป็นหลกั 

 

3. มโนทศัน์ว่าด้วยเรื[องประชาธิปไตยไทยของปัญญาชนมุสลมิหลัง 14 ตุลา 2516: บททดลองเสนอ 

 จากการทําความเข้าใจลกัษณะของปัญญาชนชาวมสุลมิทีEอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและบริบทสงัคมทีEมีความ
ซบัซ้อน คาบเกีEยวและสง่อิทธิพลตอ่ตวัตนของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยหลงัยคุ 14 ตลุาคม อนัได้แก่ บริบทสงัคมการ
เมืองไทย บริบทสงัคมการเมืองในโลกมสุลมิ และบริบทสงัคมการเมืองโลก รวมทั KงแนวคดิเรืEองประชาธิปไตยและการเมือง
แหง่อตัลกัษณ์ เมืEอหนัมาพิจารณาข้อเขียน 16 ชิ Kนของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยในรุ่นทีE 3 ในโครงการ คนหนุ่มสาวกบั
มสุลิมในโลกสมยัใหม่ ผู้ เขียนจะทดลองนําเสนอมโนทศัน์วา่ด้วยเรืEองประชาธิปไตยของปัญญาชนมสุลมิหลงั 14 ตลุา 
2516 แบง่ออกเป็น 2 ประการได้แก่ มโนทศัน์ ประชาธิปไตยไม่ใช่คําตอบ แต่เป็นเครืKองมือในการต่อรองความเป็นมสุลิม
ในสงัคมไทย และ มโนทศัน์อตัลกัษณ์มสุลิมกบัขนัติธรรมในสงัคมประชาธิปไตยไทย  

 3.1 “ประชาธิปไตยไม่ใช่คาํตอบ แต่เป็นเครื7องมือในการต่อรองความเป็นมุสลมิในสังคมไทย” 

จากการตีความงานเขียนของปัญญาชนมุสลิมไทยทั Kง mn ชิ KนทีEนํามาเป็นแหล่งข้อมูลหลกัในการศึกษาครั Kงนี K
พบว่า สําหรับปัญญาชนมสุลิมไทยรุ่นทีE 3 มีมมุมองว่าพวกเขากําลงัอยู่ในช่วงยุคทีEกําลงัเผชิญความท้าทายอย่างมาก 
เนืEองจากอิทธิพลของกระแสความคิดทีEได้รับมาจากการศึกษาในสายสามญัซึEงเดินตามระบบการศึกษาและวิชาความรู้
ตามแบบสากล แตใ่นขณะเดียวกนัพวกเขาก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสการฟืKนฟอูิสลามทีEกําลงัแพร่หลายในโลกมสุลิมด้วย 
ดเูหมือนวา่ การประนีประนอมอิทธิพลทางความคิดระหวา่งกระแสความคิดทั Kง 2 รูปแบบในหมูปั่ญญาชนมสุลมิไทย (รุ่นทีE 
q) ขึ Kนอยู่กบัการตีความของปัจเจกทีEได้รับอิทธิพลจากระบบการศกึษาและ/ หรือการตีความของกลุม่ทีEตนสงักดั ขึ Kนอยู่กบั
ว่าบุคคลหรือกลุ่มใดจะเทนํ Kาหนกัไปทางกระแสแนวคิดแบบสากล หรือตามกระแสการอิสลามฟืKนฟูอิสลามมากกว่ากัน
นัEนเอง จากการพิจารณางานเขียนของปัญญาชนมสุลิมทีEนํามาศึกษาในครั Kงนี Kพบว่า การตีความหรือเลือกแนวทางการ
ตีความคําว่า “การฟืIนฟูอิสลาม” ทีEนําเสนอโดยปัญญาชนมสุลิมไทยภายใต้โครงการ “คนหนุ่มสาวฯ” สามารถแบ่งแนว
ทางการตีความเรืEองการฟืKนฟอูิสลาม และการทําให้ศาสนาบริสทุธิkได้อยา่งน้อย 2 แนวทาง  

แนวทางแรกอธิบายวา่ กระแสการฟืKนฟอูิสลามคือกระแสอิสลามบริสทุธิk (“pure” Islam) ในบทความเรืEอง “โลกา
ภิวตัน์กับการเปลีEยนแปลงอัตลักษณ์มุสลิม: พลวตัของกระแสอิสลามบริสุทธิkในสังคมมุสลิมไทย” ของฮาฟิส สาและ 
อธิบายวา่ แนวคิดอิสลาม “บริสทุธิv ” คือแนวคิดเกีKยวกบัการปฏิรูปและชําระวิถีชีวิต ความเชืKอและพิธีกรรมทางศาสนาของ
มสุลิมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการแห่งศาสนาอิสลามทีKแทจ้ริง ปราศจากการแต่งเติมและบิดเบือน ทั Kงนี K เขาระบวุา่ หลกัการทีE
บริสทุธิkหมายถงึหลกัการทางศาสนาซึEงในอดีตกลุม่ทีEมีบทบาทในการสร้างความบริสทุธิkให้ศาสนานําโดยกลุม่ของอลุามาอ์ 
(ปราชญ์ผู้ เชีEยวชาญทางศาสนา) และขบวนการเคลืEอนไหวฟืKนฟูศาสนาเท่านั Kน แต่กระแสการฟืKนฟูอิสลามยงัได้ดึงเอา
สงัคมมสุลิมทกุแขนงทกุระดบั ตั Kงแต่สถาบนัการศกึษา องค์กรการกศุล กลุ่มเคลืEอนไหวต่อสู้ทางการเมือง (ทั Kงกลุ่มทีEเน้น
การใช้กําลงั และกลุม่ใช้สนัติวิธีเป็นแนวทางหลกั) กลุม่กิจกรรมของบรรดาเยาวชนไปจนถึงกลุม่ข้าราชการและคนทํางาน
ในสาขาวชิาชีพตา่งๆ ซึEงหมายถงึมสุลมิทัEวๆ ไปด้วย 

ในขณะทีEอีกแนวทางหนึEงอธิบายว่า กระแสการฟืKนฟูอิสลามในปัจจุบันคือการตีความศาสนาอย่างกว้าง ใน
บทความเรืEอง “อิสลามกบัแนวคิดโลกาวิสยัตามแนวคิดกระแสการฟืKนฟอูิสลาม: ข้อถกเถียงจากมฮูมัหมดั ษิมารอฮ์” ศรา
วุฒิ อารีย์ ผู้ เชีEยวชาญด้านเอเชียใต้ศึกษาชาวมุสลิมอรรถาธิบายแนวคิดว่าด้วยกระแสการฟืKนฟูอิสลามของนักคิด 
นกัปฏิรูปสมยัใหม่ชาวปากีสถานทีEมีทรรศนะว่า มสุลิมในโลกสมยัใหม่ส่วนมากเป็นผู้ ทีEได้รับการศึกษาสมยัใหม่ ดงันั Kน
อิทธิพลของระบบการศึกษาแบบตะวนัตกจึงมีบทบาทอย่างมากต่อปัญญาชนมสุลิม และคนรุ่นใหม่ การตีความอิสลาม
แบบยึดติดอาจไม่สามารถประสานความต้องการของมสุลิมรุ่นใหม่ๆ ได้ ซึEงต้องดํารงชีวิตอยู่ระหว่างกระแสแนวคิดแบบ
โลกวิสยัและกระแสแนวคิดการเคลืEอนไหวเพืEอทําให้เป็นอิสลาม (Islamization) อีกทั Kงต้องเผชิญกับความรู้ใหม่ๆ และ
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ปัญหาสงัคมทีEไม่เคยเกิดขึ Kนมาก่อนซึEงยงัไม่มีผู้ รู้ศาสนาชี Kหนทางการแก้ไขไว้มาก่อน ตวัอย่างเช่น การทีEมสุลิมบางคนรู้สกึ
หวาดหลวัการใช้ระบบกฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบซึEงมีมาตรการการลงโทษทีEเด็ดขาด รุนแรง เป็นต้น (โดยเฉพาะการ
พิจารณาคดีทางอาญาทีEดเูหมือนจะขดักบัหลกัการด้านสิทธิมนษุยชนสากลอยู่ไม่น้อย) ดงันั Kน แนวการตีความของมฮูมั
หมดั ษิมารอฮ์จงึมุง่เน้นการให้ความสําคญักบัหลกัการเรืEองความเป็นธรรมของชาริอะห์ ซึEงแนวทางนี Kเสนอวา่ แนวทางการ
ฟืKนฟูอิสลามจึงมีความหมายถึงการนําเอาหลักการสําคัญของศาสนาอิสลามว่าด้วยการมุ่งเน้นสร้างสังคมทีEมีความ
ยตุิธรรมเป็นหลกัในการวาดกรอบ และควบคมุแนวคิดโลกวิสยัอืEนๆ แนวทางนี Kตีความว่า การนําหลกัการอิสลามมาแก้ไข
ปัญหาความไมเ่ป็นธรรมร่วมสมยัทีEไมเ่คยปรากฏในสมยัศาสดาคือแนวทางในการทําศาสนาให้บริสทุธิk มากกวา่การจํากดั
ว่าจะต้องนํากฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบมาบงัคบัใช้เต็มรูปแบบเท่านั Kน ในบทความอีกชิ KนหนึEงของโครงการหนุ่มสาวฯ 
โดย นิพนธ์ โซ๊ะเฮง ระบวุ่าแนวคิดเช่นนี Kนกัคิดบางคนเรียกมนัว่า แนวคิดอิสลามสมยัใหม่ (Islamic Modernism) ซึEงมีนยั
ยะของการผสมผสาน เลอืกรับบางมิตขิองกระแสสมยัใหมนิ่ยมแบบตะวนัตกมาปรับใช้กระแสจารีตดั Kงเดมิแบบอิสลาม  

โดยสรุป แนวทางทั Kง 2 ข้างต้นต่างนําเสนอภาพของการแข่งขนั ต่อรองอตัลกัษณ์ของมสุลิมในโลกสมยัใหม่ซึEง
พบว่าทั Kงสองแนวทางยงัต้องแข่งขนั ต่อรองกนัเองภายในสงัคมมสุลิมโลกด้วย ไม่ต่างจากการต่อรองอตัลกัษณ์มสุลิมกบั
กระแสความทนัสมยั ทั Kงสองแนวทางเป็นการให้ความหมายแก่หลกัการและแนวทางปฏิบตัิซึEงมีรายละเอียดทีEแตกตา่งกนั 
ในขณะทีEแนวทางแรกมีแนวโน้มว่าจะมุ่งเน้นการกลบัไปสู่มลูฐานทั Kงในเชิงหลกัการและข้อปฏิบตัิด้วย แนวทางทีEสองจะ
มุง่เน้นการให้ความสาํคญักบัเรืEองหลกัการกว้างๆ นัEนเอง  

สําหรับในสงัคมไทย ทั Kงสองแนวทางต่างเป็นภาพตวัแทนกระแสนิยมของปัญญาชนมสุลิมไทย (รุ่น q) ได้ด้วย 
กล่าวได้ว่ากลุ่มปัญญาชนและมุสลิมรุ่นใหม่ของไทยจึงหมายรวมทั Kง ปัญญาชนรุ่นใหม่ทีEต่างได้รับการศึกษาระบบทีE
หลากหลายทั Kงระบบสามญัแบบตะวนัตก และแบบระบบศาสนา อีกทั Kงพวกเขาเหล่านั Kนยงัมีความแตกต่างในด้านความ
มากน้อยของอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และอิสลามานุวัติในระดับทีEไม่เท่ากันทั Kงหมด ดังนั Kนจึงอาจกล่าวได้ว่า
ภาวะการแข่งขนัระหว่างกระแสตะวนัตก และกระแสฟืKนฟูอิสลามจึงปรากฏอยู่ในตวัตนของปัญญาชนมสุลิมไทยอยู่ไม่
น้อย และทําให้ในบางครั Kงทั Kงสองกลุ่มต่างฝ่ายต่างรู้สึกอึดอดัต่อกันและกัน และในบางเวลาพวกเขายงัต้องแข่งขนักัน
โฆษณาอิสลามตามวิถีทีEพวกเขาประนีประนอม (เทไปคนละทาง) อยู่ไม่น้อย และดเูหมือนวา่พวกเขาต้อง “ทนตอ่กนั” อยู่
ไม่มากก็น้อย ตวัอย่างในสงัคมมสุลิมทีEชี Kให้เห็นการแข่งขนักนัของกระแสตะวนัตกและ กระแสการฟืKนฟูอิสลามในตวัตน
ของมสุลมิไทยได้แก่  

งานเขียนของซากีย์ พิทกัษ์คมุพล ศึกษาเปรียบเทียบความเปลีEยนแปลงทีEเกิดขึ Kนกบัเยาวชนกลุ่มดะวะฮฺตบัลีฆ
กับเยาวชนในวฒันธรรมสมัยใหม่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยโดยใช้กรอบคิด “มุสลิมศึกษา” มาใช้ในการ
วิเคราะห์แบบแผนพฤติกรรมของเยาวชนทั Kง 2 กลุ่ม เขาพบว่าเยาวชนทั Kง 2 กลุ่มต่างเผชิญกบักระแสความเป็นสมยัใหม ่
ผ่านการสืEอสารและเทคโนโลยี ระบบการศกึษาสายสามญั พร้อมกบักระแสการเรียกร้องให้กลบัไปสู่แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตของมสุลิมทีEเคร่งครัดในระดบัทีEพอๆ กนั ทั Kงสองกลุ่มต่างใช้เทคโนโลยีในการรวมตวัเพืEอทํากิจกรรมทางศาสนา กลุ่ม
เยาวชนดะวะ (กลุ่มเผยแพร่ศาสนา) ใช้สืEออินเตอร์เนตในการหาข้อมลูและเผยแพร่ความรู้ศาสนา ในขณะทีEกลุ่มมสุลิม
พั¹งค์ก็อาศยัเพลงในการสืEอสาร เรียกร้องเชิญชวนไปสูห่นทางของศาสนาอิสลามด้วยเช่นกนั ข้อสรุปในงานชิ Kนนี Kชี Kให้เห็นถงึ
พลวตัรและการปะทะต่อรองของอตัลกัษณ์ของเยาวชนทั Kงสองกลุม่ กลา่วคือภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนัสง่ผลให้เยาวชน
ต้องปรับเปลีEยนอัตลักษณ์ตามบริบททางสังคมทีEพวกเขาเข้าไปมีส่วนร่วม โดยทีEไม่มีกรอบคิดใดสามารถครอบงําอัต
ลกัษณ์ของเยาวชนทั Kงสองกลุม่อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และทีEสําคญัภายใต้การรุกคืบของวฒันธรรมตะวนัตกในความเป็น
สมัยใหม่ อตัลกัษณ์ความเป็นมสุลิมฝังรากลึกได้ด้วย นอกจากนี K รวมไปถึงงานเขียนของ จีระศกัดิk โสะสนั ซึEงนําเสนอ
บทความเรืEอง “กระบวนการสร้างชมุชนมสุลิมในพหสุงัคมอีสานภายใต้โลกสมยัใหม่” เขาศกึษาชมุชนมสุลิมมสัยิดนรุุ้ล อี
มาน ต.ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.สริุนทร์ ซึEงอยูร่่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัศาสนิกอืEนทั Kงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม โดย
ใช้ความเชืEอมโยงทางเครือญาติ การเข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่าง รวมทั Kงการใช้ภาษากลางและภาษาศีขรภมูิในการสืEอสาร 
ซึEงเขาพบว่าภายใต้บริบทสงัคมทีEมสุลิมมีความจําเป็นในการอยู่ร่วมกบัวฒันธรรมท้องถิEน กระแสโลกาภิวตัน์ และกระแส
การฟืKนฟอูิสลาม การต่อรองและการประนีประนอมทางอตัลกัษณ์ถือเป็นทกัษะสําคญัในการรวมกลุม่และสถาปนาความ
เข้มแข็งของกลุม่ศาสนิกได้มากกวา่การแยกตวัโดดเดีEยว   
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จากสภาพปรากฏการณ์ทางสงัคมดงักลา่ว ปัญญาชนมสุลมิไทยจงึไมนํ่าเสนอเสียงทดัทานระบอบประชาธิปไตย 
มากนกั เพราะแม้วา่ระบอบประชาธิปไตยจะไม่ได้มีมิติทีEสอดรับกบัหลกัการทางศาสนาโดยสมบรูณ์ แตพ่วกเขาก็มองเห็น
วา่ ระบอบประชาธิปไตยไทยยงัเป็นเวทีประลองทีEเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ประลองขนัแขง่กนัในการเผยแพร่อตัลกัษณ์ของ
มสุลมิไทยได้บ้าง 

นอกจากนี K ปัญญาชนมสุลมิไทยยงัมีแนวโน้มวา่จะสนบัสนนุแนวทางการอธิบายวา่หลกัการของระบอบ 
ประชาธิปไตยไม่ได้ขดัแย้งกบัหลกัการของศาสนาอิสลาม ยิEงไปกว่านั Kนยงัมีการอ้างอิงวาทกรรรมแบบประชาธิปไตยเสรี

นิยมในการอธิบายข้อถกเถียงนี Kอยู่ไม่น้อยตวัอย่างเช่น งานของบฆูอรี ยีหมะ เรืEอง “ประชาธิปไตยในโลกอิสลาม” ซึEงเสนอ

ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ขดัแย้งกบัหลกัการของอิสลาม แม้ว่าหลกัการของประชาธิปไตยไม่ครอบคลมุ

หลกัการทางด้านการเมืองการปกครองในทรรศนะของอิสลามทั Kงหมดก็ตาม ในงานเขียนชิ Kนนี Kมีความน่าสนใจเพราะได้

นําเสนอหลกัการปกครองอิสลามโดยใช้วาทกรรมของแนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยม ทั Kงนี K บฆูอรี หยิบยกเอาแนวทางการ

ตีความของนกัคดิชาวมสุลมิคือ มฮูมัหมดั อมูรั ฟารุค (Mohammad Omar Farooq) มาใช้ในงานเขียนของเขาซึEงเสนอวา่ 

อิสลามไมเ่พียงไมข่ดัหรือแย้งกบัประชาธิปไตยเทา่นั Kน แตห่ลกัการสาํคญัของประชาธิปไตยเป็นหนึEงใน
สาระสาํคญัของการปกครองของอิสลามด้วย เพราะเมืEอพิจารณาจากหลกัคําสอนของพระมหาคมัภีร์อลักรุ-อา่น 
พระวจนะ(อลั-ฮาดีษ) และซนุนะห์ (จริยวตัร) ของศาสดามฮูมัหมดั (ซ.ล.) และบรรดาคอลีฟะฮ์ทั Kงหลาย พบวา่ 
การปกครองของอิสลาม มีลกัษณะทีEสาํคญัอยา่งน้อย q ประการ  ซึEงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยคุ
ปัจจบุนัให้ความสาํคญั  ประการแรกคือ การมีกฎ กตกิาทางการเมืองทีEระบไุว้ในรัฐธรรมนญู(Constitution) 
การเมืองการปกครองของอิสลามต้องเป็นการเมืองการปกครองทีEวางอยูบ่นรากฐานของรัฐธรรมนญู ประการทีE
สองคือ การมีสว่นร่วมทางการเมือง (Political Participation) ระบบการเมืองการปกครองของอิสลามนั Kน การมี
สว่นร่วมเป็นหนึEงในหวัใจสาํคญั นบัตั Kงแตก่ารก่อตั Kงจนถงึการดําเนินงานของสถาบนัการเมืองการปกครอง การ
ได้มาซึEงผู้ นํา นโยบายและการดําเนินนโยบายล้วนผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมจากประชาชนผู้อยูใ่ต้การปกครอง 
อีกทั Kงชาวมสุลมิยงัสามารถใช้ความคดิสร้างสรรค์และประสบการณ์ทีEมีอยูต่ามครรลองของศาสนาเพืEอร่วมกนั
ปรับปรุงสถาบนัทางการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมืองการปกครองให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ โดย
ผา่นกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกนั (Mutual Consultation) หรือทีEเรียกวา่ ระบบชรูอ (Shura) และประการ
สดุท้ายคือ ความรับผิดชอบและสามารถถกูตรวจสอบได้ (Accountability) ของตวัผู้ นําและเหลา่ผู้ มีอํานาจ
ทั Kงหลายตอ่ประชาชน โดยเฉพาะการต้องถกูสอบสวนจากอลัเลาะห์ (ซ.บ.)  

  

ในขณะเดียวกัน บทความชิ Kนนี Kสะท้อนว่าความล้มเหลวของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในโลกมุสลิมทีE

เกิดขึ Kนนั Kน เป็นผลมาจากบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสงัคมในประเทศมสุลิมเอง 

ไมใ่ชม่าจากหลกัการอิสลาม 

 นอกจากนี KยงัมีงานเขียนทีEใช้วาทกรรมวา่ด้วย พหนิุยม (pluralism) ตามหลกัการของอิสลามในการอ้างอิงวา่
หลกัการอิสลามไมข่ดัแย้งกบัแนวคดิประชาธิปไตยด้วย ดงัตวัอยา่งงานเขียนของ จีระศกัดิk โสะสนั (ในงานเขียนทีEได้
กลา่วถงึแล้วข้างต้น) โดยอ้างอิงการตีความของนกัคดิชาวมสุลมิเกีEยวกบัการบริหารจดัการเมืองมะดีนะฮ์ของศาสดามฮูมั
หมดั (ซล.) หลงัจากทีEทา่นได้อพยพมาสูเ่มืองมะดีนะฮ์แล้ว ทา่นได้ดําเนินการเกีEยวกบัการเชิญชวนให้ชนเผา่ตา่งๆ ในเมืองมะดี
นะฮ์รวมเข้าด้วยกนัภายใต้เงืEอนไขของสนธิสญัญาข้อตกลงทีEเรียกวา่ “เศาะฮีฟะฮ์” ทีEได้ทําขึ Kนและถือวา่เป็นสนธิสญัญา
ครั Kงแรกในประวตัศิาสตร์ ซึEงถกูกําหนดขึ Kนภายใต้มาตรฐานสาํหรับพหนิุยม ความขนัตธิรรม (tolerance) และความร่วมมือ 
(cooperation) ระหวา่งกลุม่ศาสนาและชมุชนทางชาตพินัธุ์ตา่งๆ  
 ยิEงไปกว่านั Kน ปัญญาชนมสุลิม (รุ่น 3) บางส่วนยงัได้นําเสนอหลกัการอิสลามในฐานะแนวคิดทีEจะช่วยอดุช่อง

โหวข่องระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมด้วย ดงัเช่นตวัอย่างงานเขียนเรืEอง “ประชาธิปไตยในโลกอิสลาม” ของบฆูอรี ยีหมะ 

ในเรืEองการนําวิธีการปรึกษาหารือ (ชรูอ) มาใช้เพืEอเติมเต็มกระบวนการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั Kงงาน
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เขียนของธวัช นุ้ ยผอม เรืEอง “สหกรณ์อิสลาม: คําตอบของมุสลิมไทยต่อเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์” ซึEงนําเสนอระบบ

เศรษฐกิจแบบอิสลามทีEมีจดุเน้นเรืEองความยตุิธรรมทางสงัคม การพยงุช่วยเหลือคนยากจนในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบ

การหมนุเวียนเงินทนุในตลาดโดยการหลีกเลีEยงดอกเบี Kยอยา่งสิ Kนเชิง ร่วมกบัระบบกระจายทรัพยากรอยา่งระบบซะกาตใน

ฐานะทีEเป็นทางเลอืกในการแก้ไขจดุบกพร่องของระบบการแขง่ขนัในตลาดเสรีตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เป็นต้น 

โดยสรุปแล้ว ปัญญาชนมสุลิมไทยมีแนวโน้มจะยงัไม่ยอมรับอย่างสนิทใจวา่ ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบทีE
ไปกนัได้กบัระบอบอิสลามอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี จากความหลากหลายของอตัลกัษณ์มสุลิมไทยและการแข่งขนัของ
กระแสตะวันตกนิยมและกระแสการฟืKนฟูอิสลามในโลกมุสลิมทีEกําลังแข่งขันกันช่วงชิงผู้ ตามนั Kน ดูเหมือนว่าระบอบ
ประชาธิปไตยจะได้รับการยอมรับในระดบัหนึEงในฐานะเวทีทีEเอื Kอต่อการหลีกเลีEยงความกดดนัจากการแข่งขนักนัของอตั
ลกัษณ์มสุลมิในสงัคมไทยนัEนเอง  

3.2 อัตลักษณ์มุสลมิกับขันตธิรรมในสังคมประชาธิปไตยไทย 

จากการทําความเข้าใจแนวคิดเรืEองขันติธรรม เมืEอหันมองย้อนกลบัมาทีEงานเขียนของปัญญาชนมุสลิมรุ่น 3 
ผู้ เขียนพบว่า ปัญญาชนมสุลิมรุ่นใหม่มีความตระหนกัถึงแนวคิดเรืEองขนัติธรรมอนัมาพร้อมกบัแนวคิดเรืEองการต่อรองอตั
ลกัษณ์ของตนเองเข้ากับบริบททางสงัคมแบบประชาธิปไตยทีEตนอาศยัอยู่อย่างน่าสนใจ ดงัสะท้อนจากงานเขียนของ
ปัญญาชนมสุลิมในโครงการหนุ่มสาวฯ ซึEงพบวา่ แนวทางมสุลิมศกึษามีประโยชน์ตอ่การทําความเข้าใจความหลากหลาย
และขนัติธรรมต่อความแตกต่างหลากหลายได้มากกว่างานศกึษาแบบอิสลามศกึษา ดงัทีEปรากฏในงานเขียนของจีรศกัดิk 
โสะสนั ในงานเขียนเรืEอง “กระบวนการสร้างชมุชนมสุลิมในพหสุงัคมอีสานภายใต้โลกสมยัใหม่” ซึEงนําเสนอภาพความท้า
ทายของการอยู่ร่วมกนัของ “คนแขก” “คนเจ๊ก” “คนเขมร” และ “คนลาว” ในอ.ศีขรภมูิ จ.สริุนทร์วา่ ชมุชนมสุลิมกบัชมุชน
ต่างวฒันธรรมอืEนๆ ยงัมีเส้นแบ่งทางชุมชนอยู่บ้าง ซึEงเส้นแบ่งนี Kมกัจะเกิดจากปัจจยัทางศาสนาเป็นตวัตั Kง อาทิเช่น การตั Kง
คําถามของชาวไทยอีสาน (นบัถือศาสนาพทุธ) ตอ่บางพิธีกรรมของชาวมสุลมิทีEไมเ่ปิดให้ศาสนิกอืEนเข้าร่วมปฏิบตัิด้วย (พิธีฝัง
ศพของมสุลมิ เป็นต้น) ในขณะทีEพิธีกรรมของชาวอีสานทัEวไปเปิดให้คนมสุลมิเข้าร่วม (ในบางกรณีชาวมสุลมิก็ไมเ่ข้าร่วมด้วย) 
แตก่ระนั Kนงานชิ Kนนี Kชี Kให้เห็นวา่ การรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนชาวมสุลิมและชมุชนวฒันธรรมอืEนๆ ยงัเกิดขึ Kนได้โดย
ผ่านการเคารพและการยอมรับในความแตกต่างทางความเชืEอ เคารพในขอบเขตของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและ
สงัคม (แม้ว่าจะเกิดคําถามและความรู้สกึไม่พอใจ) การช่วยเหลืออปุถมัภ์คํ Kาจนุต่อกนั การรู้จกัคุ้นเคยกนั ความเป็นเครือ
ญาติ การประนีประนอมและการอดกลั Kนต่อความขดัแย้งทีEเกิดขึ KนอนัเนืEองมาจากผลกระทบทางการเมืองท้องถิEน  การใช้
ภาษาไทยกลางและภาษาศีขรภมูิในการสืEอสาร  ทั Kงนี K ปรากฏการณ์ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นเงืEอนไขเรืEอง ความรู้สกึขดัแย้ง 
ทีEเกิดขึ KนในขณะทีEต้องยอมรับอีกฝ่ายหนึEงทีEนําเสนอไว้ในงานชิ Kนนี Kจงึมีความสําคญัในแง่ทีEชี Kให้เห็นภาคปฏิบตัิทีEแท้จริงของ
แนวคิดเรืEองขนัติธรรมซึEงแตกตา่งไปจากความรับรู้ของสาธารณะชนไทยทัEวไปอยูไ่มน้่อย ดงันั Kน จงึอาจกลา่วได้วา่งานชิ Kนนี K
ของจีรศกัดิkนบัเป็นสิEงสะท้อนให้เห็นความจําเป็นในการเสริมสร้างสารัตถะของประชาธิปไตยในด้านการสร้างความรู้สกึมี
ขนัติธรรมตอ่กนัอยา่งไมไ่ร้เดียงสาในสงัคมไทยด้วย ทั Kงนี K ในสว่นสรุปของบทความ เขายงัได้ชี Kให้เห็นวา่ การมีขนัติธรรมตอ่
กันถือเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึEงซึEงไม่เพียงแต่ชนต่างศาสนิกเท่านั KนทีEต้องมีขันติธรรมต่อมุสลิม ใน
ขณะเดียวกนัมสุลมิก็ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบตัคิวามอดทนอดกลั Kนตอ่ผู้ อืEนด้วย  

อย่างไรก็ดี ยงัพบว่าโดยมากแล้ว งานเขียนของปัญญาชนมสุลิมส่วนใหญ่ยงัมีเนื Kอหาเรียกร้องให้รัฐบาล (และ
ระบอบประชาธิปไตยไทย) มีขนัติธรรม ทําความเข้าใจอิทธิพลกระแสการเปลีEยนแปลงสงัคมในโลก และสงัคมมสุลิมเป็น
หลกั ทั Kงนี KเพืEอให้สงัคมการเมืองไทยเป็นเวทีทีEพร้อมสําหรับการประลองการแข่งขนัเชิงอตัลกัษณ์ระหว่างมสุลิมทีEมีความ
เชืEอมโยงกบักระแสในระดบัโลก และชมุชนศาสนิกมากขึ Kน 

4. บทสรุป  

ตลอด 8 ทศวรรษของการปกครองประชาธิปไตยไทยพบวา่ ชาวมสุลมิในประเทศไทยมีบทบาทสาํคญัในการ 
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พฒันาประชาธิปไตยในเชิงเนื Kอหาสาระเป็นหลกั โดยเฉพาะในประเด็นเรืEอง การส่งเสริมความหลากหลายในทางความคิด
และอตัลกัษณ์ชาติพนัธุ์ในสงัคมประชาธิปไตยไทย เนืEองจากอตัลกัษณ์ความเป็นมสุลมิมีลกัษณะทีEแตกตา่งจากอตัลกัษณ์
ของศาสนิกอืEนอย่างสําคญัในแง่ทีEมสุลิมไม่สามารถผสมกลมกลืนกบัอตัลกัษณ์อืEนได้อย่างง่ายดาย ในบางช่วงเวลาถกู
มองวา่เป็นอปุสรรคขดัขวางการพฒันาประชาธิปไตยของไทย 

อย่างไรก็ดี บทความชิ Kนนี Kเสนอว่า การเมืองอัตลกัษณ์ของชาวมุสลิมในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มในการเป็น
อปุสรรคต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างไร เนืEองมาจากการแสดงบทบาทรวมทั Kงมโนทศัน์ของปัญญาชน
มสุลิมมิได้สะท้อนว่าพวกเขาต้องการสร้างอปุสรรคต่อการปกครองประชาธิปไตย ทั Kงนี Kในแต่ละช่วงอาย ุ(generation) จะ
ต่อรองอตัลกัษณ์ทีEแตกต่างกนั ขึ Kนอยู่กบับริบททางสงัคมการเมืองของไทย รวมทั Kงกระแสนิยมในโลก ซึEงโดยทัEวไปได้แก่ 
กระแสเสรีนิยมสากล กระแสท้องถิEนนิยม (เชื Kอชาตินิยม) และรวมทั KงกระแสการฟืKนฟอูิสลามซึEงแปรเปลีEยน มากน้อยขึ Kนกบั
ช่วงเวลา อิทธิพลจากกระแสทางบริบทสงัคมการเมืองในประเทศและต่างประเทศ และภายในโลกมสุลิมเองทีEแปรเปลีEยน 
สลับสับเปลีEยนกันกับแนวคิดประชาธิปไตย ทําให้มุสลิมต้องรับมือ ต่อรอง และปรับเปลีEยนอัตลักษณ์ของตนเอง
ตลอดเวลา ทั Kงนี K ระบอบประชาธิปไตยจึงถือมีประโยชน์ต่อมสุลิมในแง่ทีEเป็นเวทีทีEเอื Kอพื KนทีEให้แก่การแข่งขนัช่วงชิงการ
นําอตัลกัษณ์ด้านใดด้านหนึEงได้ของความเป็นมสุลิม เพราะประชาธิปไตยมีหลกัประกนัทีEสําคญัทีEสดุ ก็คือเสรีภาพ ทีEเปิด
พื KนทีEให้ทกุคนสามารถร่วมแสดงออกทางความคดิได้อยา่งเสรี   

จากการพิจารณาข้อเขียน 16 ชิ Kนของปัญญาชนชาวมสุลมิไทยในรุ่นทีE 3 ในโครงการ คนหนุ่มสาวกบัมสุลิมใน 
โลกสมยัใหม่ ผู้ เขียนได้ทดลองนําเสนอมโนทศัน์ของปัญญาชนมสุลิมหลงัยุคเดือนตลุาว่าด้วยเรืEองประชาธิปไตยอย่าง
น้อยใน 2 ประการได้แก่ มโนทศัน์ ประชาธิปไตยไม่ใช่คําตอบ(สดุทา้ย) แต่เป็นเครืKองมือในการต่อรองความเป็นมสุลิมใน
สงัคมไทย และ มโนทศัน์อตัลกัษณ์มสุลิมกบัขนัติธรรมในสงัคมประชาธิปไตยไทย  

 
 
 

 

 


