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“ปาตานี ฟอรั่ม” มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงในการน�าเสนอรายงานชิ้นน้ีซ่ึงเป็นงานช้ิน

แรกที่ศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับกระแสหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย เป็นผลงานที่ท�า

ร่วมกันของคณะนักวิจัยท้ังชาวพุทธและมุสลิมในการทุ่มเทศึกษาประเด็นละเอียดอ่อนซึ่งถูก

ละเลยมาเป็นเวลานาน รายงานชิ้นน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจรรโลงการถกเถียงเรื่องขันติธรรม 

ในศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและชนกลุ่มน้อย และความเป็นพหุนิยมในประเทศไทย 

นอกจากนั้นรายงานชิ้นนี้ยังให้ความส�าคัญกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งได้พราก

ชีวิตผู้คนไปมากกว่า 7,000 ชีวิตตั้งแต่ ค.ศ. 2004

ปาตานีฟอรั่มขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทยที่

สนบัสนนุด้านงบประมาณส�าหรบัการลงพ้ืนทีใ่นรอบแรก และสถานเอกอคัรราชทตูออสเตรเลยี

ประจ�าประเทศไทยส�าหรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในรอบที่สอง นอกจากนั้น ปาตาน ี

ฟอรั่มคงไม่สามารถส่งรายงานฉบับสุดท้ายเข้าโรงพิมพ์ได้หากปราศจากการอนุเคราะห์ด้าน

การเงินจากมลูนธิิเอเชยีและสหภาพยุโรป และไม่สามารถปรากฏโฉมออกมาได้หากปราศจาก

การท�างานของคณะทีมงานปาตานีฟอรั่ม (เอกรินทร์ ต่วนศิริ, ดอน ปาทาน, อับดุลเล๊าะ  

หมัดอะด�้า, และอาอีชะห์ กายแก้ว) รวมถึง นักวิจัยท้องถิ่นและระดับชาติ นักวิชาการ นักสิทธิ 

ผูน้�าองค์กรภาคประชาสงัคม เจ้าหน้าทีร่ฐั สมาชกิขององค์กรระหว่างประเทศ ศลิปิน นกัเขยีน 

และองค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ในพ้ืนท่ีและระหว่างประเทศทีใ่ห้ความร่วมมอืกับเราเสมอมา 

นอกจากนั้น ผู ้จัดท�าขอขอบคุณ อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร, อาจารย์สมัคร์ กอเซ็ม,  

คุณซะการีย์ยา อมตยา, คุณณายิบ อาแวบือซา, คุณปรัชญา โต๊ะอิแต, คุณนูรุลฮุดา อับรู, 

คุณนูรีมะห์  บือราเฮง, คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร, คุณอิมรอน ซาเหาะ, และคุณพิภพ อุดม

อิทธิพงศ์ส�าหรับการมีส่วนร่วมในงานชิ้นนี้ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณ Rose McGovern ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขความขัดแย้ง

และการพัฒนา ส�าหรับข้อเสนอแนะและการลงภาคสนามกับปาตานี ฟอรั่ม คุณ Firdaus 

Abdulsomad นักวิจัยจากประเทศสวีเดนที่ช่วยให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์กับรายงานชิ้นนี้ 

และคุณ Michael Elmore ส�าหรับการพิสูจน์อักษรในฉบับภาษาอังกฤษ 

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับน้ีจัดพิมพ์ข้ึนจากความอนุเคราะห์ของ

สหภาพยุโรป สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�า

ประเทศไทย กรมกิจการต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย 

และ มูลนิธิเอเชีย เนื้อหาในรายงานฉบับนี้เป็นความรับ

ผิดชอบของปาตานี ฟอร่ัมแต่เพียงผู้เดียวและไม่ได้

สะท้อนความคดิขององค์กรท่ีกล่าวถึงข้างต้นไม่ว่าทางใด

ทางหนึ่ง
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 ภาวะหวาดกลวัอสิลาม หรอื Islamophobia ในรายงานฉบบัน้ีหมายถึง กระบวนการการ

สร้างความกลวั เกลยีดชงั และความรูส้กึเป็นศัตรตู่อศาสนาอสิลามและมสุลมิ (ผูน้บัถือศาสนา

อิสลาม) ขึ้นและแพร่ขยายออกไป กระบวนการเช่นว่านี้ได้สร้างการสร้างภาพเหมารวมในแง่

ร้ายที่จะคงอยู่ไปเป็นเวลานาน ในกระบวนการนี้ประกอบด้วยอคติ การเลือกปฏิบัติ และการ

ท�าให้เป็นชายขอบ รวมท้ังการกีดกันมุสลิมจากกิจกรรมทางสังคม การเมืองและการใช้ชีวิต

ของพลเมอืง1 ภาวะหวาดกลวัอสิลามถือเป็นความท้าทายหลกัประการหน่ึงของสันติภาพและ

การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติใน

ระดับโลก “ความหวาดกลัวอิสลาม” ถูกน�ามาใช้เรียกปรากฏการณ์การเลือกปฏิบัติ ความขัด

แย้งและความรุนแรงทางกายภาพที่มีมุสลิมเป็นเป้าหมายหลักซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์

การก่อการร้ายโดยเครือ่งบนิของกลุม่ก่อการร้ายทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นกลุม่ผูม้อีดุมการณ์ญิฮาด 

(การต่อสู้ในหนทางศาสนาอิสลาม) พุ่งชนตึกเวิล์ดเทรด เซ็นเตอร์ และอาคารเพนตากอนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 อันเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วโลกรับชม

ภาพเหตุการณ์และความวุ่นวายหลังจากนั้นร่วมกันผ่านการถ่ายทอดสด  เหตุการณ์ดังกล่าว

จึงไม่เพียงน�ามาซึ่งการตอบสนองในเชิงนโยบายต่อต้านการก่อการร้าย แต่ยังเป็นตัวกระตุ้น

ความขัดแย้งและความตงึระหว่างวัฒนธรรม เชือ้ชาต ิและศาสนาซึง่ด�าเนินอย่างเป็นปกตอิยู่

แล้วให้เข้มขึ้นในทางความรู้สึกของพลเมืองโลกอีกด้วย ส่วนในรอบทศวรรษน้ีกระแสภาวะ

หวาดกลัวอิสลามปรากฏให้เห็นทางกายภาพมากขึ้นท้ังโดยปัจเจกและโดยกลุ่มชุมชนผ่าน

สื่อมวลชนแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ขบวนการต่อต้านนโยบายการรับผู้อพยพ / ผู้ลี้ภัย มุสลิมผู้

ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองในประเทศแถบตะวันออกกลางท่ีเดินทางเข้าไปใน

ยุโรป เป็นต้น

 ภาวะความหวาดกลัวอิสลามถูกน�ามาใช้กว้างขวางขึ้นเพ่ือท�าความเข้าใจและอธิบาย

ความรูส้กึไม่มัน่คงและความหวาดกลวัการก่อการร้ายในลักษณะคล้ายกับเหตุวินาศกรรมครัง้

ใหญ่  ๆ  หลายครัง้ท้ังในอเมรกิาและยุโรปทีเ่กิดขึน้ในระดบัปัจเจกและระดบัความรูส้กึร่วมทาง

1 Ali, Wajahat, Eli Clifton, Matthew Duss, Lee Fang, Scott Keyes, and Faiz Shakir. “The Roots of the Islamophobia Network in  
 America.” Center for American Progress. 2011. Accessed June 23, 2018. https://www.americanprogress.org/issues/religion/ 
  reports/2011/08/26/10165/fear-inc/.

สังคมในภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากยุโรป ไม่เว้นแม้แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง

ประกอบไปด้วยประเทศมุสลิมหลายประเทศ ความหวาดกลัวอิสลามในภูมิภาคน้ีถูกใช้โดย

เชือ่มโยงกับความขดัแย้งรนุแรงภายในประเทศและมแีนวโน้มว่า ภาวะความหวาดกลวัอสิลาม 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจทวีความตึงเครียดมากขึ้นจากตัวแบบของการโจมตีและยึด

เมืองมาราวีในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซ่ึงถือเป็นสัญญาณเตือนภัยการก่อการร้ายท่ีส�าคัญ 

ในภูมิภาคเพราะเป็นปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ตัวแบบกลุ่มรัฐอิสลามเช่นในอิรักหรือซีเรีย  

ศ.ดร.สุรชาติ บ�ารุงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการระหว่างประเทศของไทยแสดง 

ความเหน็ว่า ตวัแบบความขดัแย้งรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในมาราวี ประเทศฟิลปิปินส์นัน้ นอกจากจะ

เป็นสัญญาณของการขยายอิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลามในพ้ืนท่ีแถบน้ีแล้ว ยังบ่งบอกถึงการ

ขยายแนวคิดแบบ “สุดโต่ง” ที่จะเป็นความท้าทายต่อรัฐบาลในภูมิภาคอย่างมาก2 นอกจาก

นี้ ส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีที่ 2560 สถานการณ์ “วิกฤตผู้อพยพชาวโรฮินจา” ที่มี

รากเหง้าจากกรณีความขดัแย้งด้านชาตพัินธ์ุและวฒันธรรมในพม่าสะท้อนให้เห็นชัดว่า เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่เผชิญปัญหาวิกฤตผู้อพยพเหมือนในยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

การปรากฏของภาวะ “ความหวาดกลัวอิสลาม” ไม่แตกต่างจากยุโรปด้วย3

 ส�าหรับประเทศไทย ในจ�านวนประชากรไทยประมาณ 67 ล้านคน มีผู้นับถือศาสนา

อิสลามประมาณ 4 ล้านคน โดยมีชาวไทยมุสลิมและชาวมลายูมุสลิมอาศัยในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ประมาณสองล้านคน ซ่ึงยังมีประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธและท่ีมีเชื้อสาย

จนีอกีจ�านวนมาก พ้ืนท่ีดงักล่าวซึง่มกีารต่อสูกั้นอย่างยาวนานและเป็นท่ีซึง่ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนอย่างน้อยสองรุ่นได้ใช้ก�าลังทหารในการต่อสู้ยึดคืนมาตภูมิที่ถูกแบ่งแยกให้กลับมา

เป็นของชาวมลายู แม้ว่าจะมคีวามรนุแรงท่ีเกิดจากกลุม่ขบวนการแบ่งแยกดงักล่าวและแม้ว่า

ผูใ้ห้สมัภาษณ์หลายท่านมกัเชือ่มโยงความรนุแรงในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการ

ต่อต้านอสิลาม แต่กระนัน้ก็เป็นเรือ่งยากท่ีจะสรปุได้ว่าอสิลามเชือ่มโยงกับสถานการณ์ความ

ไม่สงบอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยหลายท่านคงจะเห็นด้วยว่าความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนใต้จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องการต่อสู้ในเชิงชาติพันธุ์และชาตินิยมแม้ว่าจะมีวาทกรรม

อิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ตาม อย่างไรก็ดี คนไทยโดยทั่วไปมักจะมองข้ามประเด็นเรื่องนี้

และมักจะโทษอิสลามและมุสลิมว่าพวกเขาไม่ประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในชาติอย่าง

2 สุรชาติ บ�ารุงสุข, “สันติภาพร้อน! ภูมิทัศน์การเมืองโลก 2018,” มติชนสุดสัปดาห์, 2018, ฉบับวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561, ภายใต้.   
  ยุทธบทความ, สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018, https://www.matichonweekly.com/column/article_79333.
3 Osiewicz, Przemystaw. “Europe’s Islamophobia and the Refugee Crisis.” Middle East Institute, 19 Sept. 2017, https://www.mei. 
  European Islamophobia Report, 2017, http://www.islamophobiaeurope.com/executive-summary/2017-2/.
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สนัตสิขุ นอกจากน้ัน ชาวพุทธชาตนิยิมโดยทัว่ไปอาจจะไม่แยแสกับค�าอธิบายท่ีว่าการก�าหนด

ใช้นโยบายผสมกลมเกลอืนวฒันธรรมของรฐัไทยในอดตีคอืปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามขัดแย้งทีเ่รา

เห็นอยู่ทุกวันนี้ ชาวมลายูปาตานีได้ต่อต้านคัดค้านนโยบายดังกล่าวมาอย่างยาวนาน และที่

ตลกร้ายคอืคนไทยจ�านวนมากยังหวังว่านโยบายดงักล่าวคอืทางออกของความขดัแย้งท่ีก�าลงั

เกิดขึ้นระหว่างรัฐไทยกับชนกลุ่มน้อยมลายูปาตานี

 แม้ว่าไม่สามารถพูดอย่างชัดเจนได้ว่าความหวาดกลัวอิสลามเริ่มแพร่ขยายมาสู่สังคม

ไทยตั้งแต่เมื่อไร กระนั้นก็ตาม อาจตั้งข้อสังเกตได้เบื้องต้นว่า ภาวะความหวาดกลัวอิสลาม

เป็นปรากฏการณ์ใหม่หรอืเพ่ิงปะทเุปิดเผยให้เป็นทีร่บัรูเ้ด่นชดัขึน้ในช่วงเวลาประมานแค่ 4 ปี

ทีผ่่านมา (พ.ศ. 2557-2560) นีเ้อง ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากการปรากฏขึน้ของรายงานข่าวกรณี

ความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธและมสุลมิ การแสดงออกของกลุม่ประชากรพุทธศาสนกิชน

ทีร่วมตวัต่อต้านการก่อสร้างมสัยิด (ศาสนสถานของชาวมสุลมิ) การก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรม

อาหารฮาลาล การต่อต้านมุสลิมในภาคที่มีการตั้งชุมชนชาวมุสลิมในหลายจังหวัดอย่างเปิด

เผย เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เว้นแม้กระท่ังในภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมี

ประชากรมุสลิมอยู่อาศัยมากที่สุดและดูเหมือนว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้น้อย

มากท่ีภาวะความหวาดกลวัอสิลามจะงอกเงยได้ โดยเหตุการณ์ล่าสดุคือการประท้วงการสวม

ฮญิาบของนักเรยีนมธัยมศกึษาโรงเรยีนอนุบาลปัตตานี จากลกัษณะปรากฏการณ์ดังกล่าวจงึ

อาจกล่าวได้ด้วยว่า แม้ปรากฏการณ์ความหวาดกลัวอิสลามเป็นปรากฏการณ์ใหม่ แต่

ปรากฏการณ์ดังกล่าวแพร่หลายคลอบคลุมบรรยากาศการอยู่ร่วมกันทั่วประเทศ ดังน้ัน 

สถานการณ์การพัฒนาภาวะความหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทยจึงเป็นสถานการณ์ที่น่า

กังวลยิ่ง

 ทัง้น้ี เหตกุารณ์ทีอ่าจเปรยีบได้ว่าเป็น “อาการ” ของภาวะความหวาดกลวัอสิลามในสงัคม

ไทยในรอบ 4 ปีมานี้ ประกอบด้วยเหตุการณ์หลักอย่างน้อย 5 เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจ

กว้างขวาง ได้แก่ 

 1. การคัดค้านการสร้างมัสยิดในจังหวัดน่าน 4

 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ชาวบ้านบุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน 

ได้จัดประชุมท่ีวัดบุปผารามเพ่ือคัดค้านการก่อสร้างมัสยิด หลังจากมีกลุ่มอิสลามเข้ามาซื้อ

ที่ดินในหมู่บ้านจ�านวน 284 ตารางวาเพ่ือใช้ก่อสร้างมัสยิด โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เกรงจะมี

การแอบแฝงด้านศาสนา การเมอืง และอาจตามมาด้วยความไม่สงบเหมอืนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ หรือเกิดความรุนแรงอย่างเช่นในประเทศมุสลิมต่าง ๆ ท้ังน้ี ได้มีการเชิญ
4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “ตั้ง”มัสยิดน่าน”ส่อเค้าบาน ชาวบ้านฮือต้าน ‘อิหม่าม’ชี้รับ”เออีซี”สร้างรายได้,” Prachachat Online, 2558, สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2018, http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425473263.

อหิม่ามผูน้�าในการจดัตัง้มสัยิดมาชีแ้จงความจ�าเป็นทีช่าวมสุลมิใน จ.น่าน เป็นทราบดว่ีาชาว

มสุลมิซึง่อพยพจากจงัหวัดทางภาคใต้เข้ามาอาศยัอยู่ ใน จ.น่าน ยังไม่มสีถานท่ีประกอบศาสน

กิจ โดยเฉพาะการละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์ มุสลิมในจังหวัดน่านต้องเดินทาง 130 กิโลเมตร

ไปมสัยิด อ.เด่นชยั จ.แพร่ ซึง่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกและเสีย่งอนัตรายในการเดินทาง ท่ีส�าคัญ

ในประเทศไทยเหลอืเพียง จ.น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอนเท่านัน้ทียั่งไม่มสีถานทีป่ระกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาน้ีเลย อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยคณะ

กรรมการหมู่บ้านบุปผารามได้ให้ชาวบ้านลงคะแนนโหวต ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

กับการก่อสร้างมัสยิดในชุมชน และยืนกรานเดินหน้าคัดค้าน ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2558 

ปรากฏรายงานข่าวกลุ่มชาวบ้านและผู้น�าองค์กรท้องถิ่น ต.น�้าแก่น ต.น�้าเก๋ียน ต.ม่วงตึ๊ด  

อ.ภูเพียง รวมทั้งพระภิกษุจาก อ.แม่จริม กว่า 300 คนรวมตัวกันที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ถือป้าย

ข้อความต่าง ๆ เพ่ือคัดค้านการสร้างมัสยิดอิสลามในพ้ืนที่ ต.น�้าแก่น จากน้ันพากันเคลื่อน

ขบวนไปสมทบกับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน ตั้งโต๊ะลงชื่อบริเวณข่วงเมืองหน้าวิหาร

วัดภูมนิทร์ซึง่ได้รายชือ่กว่า 800 คน แล้วเชญินายชยัรตัน์ ธาราสนัตสิขุ รองผูว่้าราชการจงัหวดั

น่าน มารับหนังสือให้ระงับการก่อสร้างมัสยิด โดยขอทราบผลภายใน 7 วัน พร้อมประกาศ 

จะขยายการคัดค้านไปทั้งจังหวัด

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้สังเกตการณ์อิสระให้ทัศนะว่าคงเป็นไปได้ยากที่ชาวบ้านจะ

เปลี่ยนจุดยืนของการต่อต้านมุสลิมในจังหวัดน่าน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับ

การเมอืงระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิ(ระหว่างขบวนการสแีดงและสเีหลอืง) เมือ่ผูค้นทราบว่า

กลุ่มสีแดงได้เห็นยอมให้มีการสร้างมัสยิด กลุ่มเสื้อเหลืองก็ระดมพลในระดับจังหวัดเพ่ือต่อ

ต้านแผนการดงักล่าว ก่อนหน้าเหตกุารณ์น้ี เราพบว่าไม่มตีวับ่งชีข้องกระแสหวาดกลวัอสิลาม

ในพ้ืนที่แม้จะมีครอบครัวมุสลิมไม่ถึง 15 ครัวเรือน ความจริงก็คือว่าการฉวยเอาประเด็น 

ศาสนาอย่างง่ายดายของกลุ่มทางการเมืองชี้ให้เห็นว่ากระแสหวาดกลัวอิสลามสามารถถูก 

ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างสะดวกสบาย 

 2. การทักท้วงการก่อสร้างอาคารรูปทรง แผนผังคล้ายมัสยิดในเขตวัดพระบรมธาตุ

วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5

 เดือนกันยายน 2558 องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา กลุ่มพระสงฆ์ชาวพุทธภาคใต้เดิน

ทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาย่ืนหนังสือร้องเรียนท่ีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ทกัท้วงว่าการก่อสร้างอาคารใหม่เพ่ือใช้เป็นศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าท่ีระลกึในเขตวัดพระบรมธาตุ

วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนผังคล้าย “มัสยิด” จึงไม่เหมาะสมที่จะอยู่
5 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “เจาะปมพิพาท พระบรมธาตุนครฯ ยอดทองค�า”ขึ้นสนิม”และตึกมุสลิมในวัดพุทธ จริงหรือ?,” Prachachat Online,   
  2558, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2018, http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441976036.   
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ในเขตวัด ซึ่งกรมศิลป์ช้ีแจงว่าเป็นแบบชิโน-โปรตุกีส อันเป็นส่วนผสมระหว่างศิลปะจีนและ

โปรตุเกส แต่พุทธศาสนิกชนกลุ่มหน่ึงมองว่าดูคล้าย “มัสยิด” กลุ่มดังกล่าวยังยืนยันว่าเขต

พุทธสถานสิ่งก่อสร้างต้องเป็น “พุทธศิลป์” เท่านั้น ส่วนการถูกมองว่าเป็นศิลปะมุสลิมนั้นคง

เป็นประสบการณ์ของชาวบ้านซึ่งอาจจะคุ้นชินกับวัดท่ีเป็นศิลปะไทยแท้ พอเห็นอาคารท่ีถูก

ลดทอนรายละเอียด เลยมองว่าดูไม่เป็นไทย 

 3. การประชมุและระดมพลงัต่อต้านโครงการสร้างนคิมอตุสาหกรรมฮาลาลในทุกอ�าเภอ

ของเชียงใหม่ 6

 เมื่อเดือนมกราคม 2559 มีการประชุมโดยมีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่าย

สงฆ์และมีบุคคลจากสมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาส ร่วม

ด้วยองค์กรเอกชนด้านศาสนาเข้าร่วมกว่า 11 องค์กร อาทเิช่น ศนูย์พิทักษ์พุทธศาสนาจงัหวัด

เชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรม พุทธสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัด

เชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และยุวพุทธิกสมาคม เป็นต้น เพื่อแสดงความคิดเห็น

ต่อโครงการสร้างนิคมอตุสาหกรรมฮาลาลในหลายอ�าเภอของเชยีงใหม่ เหตกุารณ์การต่อต้าน

เริ่มจาก อ.ดอยหล่อ จากการประชุมครั้งดังกล่าวและน�าไปสู่การเดินทางของกลุ่มเพื่อเข้าพบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและย่ืนจดหมายคัดค้านโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในทุก

อ�าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ส�าหรับสาเหตุที่น�าไปสู่การประชุมและยื่นจดหมายคัดค้านครั้งนี้

เกิดขึ้นเน่ืองจากทางกลุ่มกังวลว่าโครงการน้ีจะส่งผลกระทบในพ้ืนท่ีหลายเรื่อง ท้ังปัญหา

มลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะปัญหาความแตกแยก เน่ืองจากความ

แตกต่างทางวิถีชวิีตระหว่างชาวพุทธในจงัหวัดเชยีงใหม่กับชาวมสุลมิท่ีหลัง่ไหลมาจากท่ัวทกุ

สารทิศ และที่มีการอ้างว่าการจ้างงานคนท้องถิ่นไม่เป็นความจริงเพราะตามหลักการศาสนา

อิสลามแล้วห้ามคนนับถือศาสนาอื่นท�างานฮาลาลอยู่แล้ว 

 ถัดมาเดือนเมษายน ปีเดียวกัน ปรากฏรายงานข่าวว่า ชมรมก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง

ชาวบ้านจาก 4 ต�าบล (26 หมู่บ้าน) ประมาณ 1,000 คน จากอ�าเภอดอยหล่อรวมตัวหน้าที่

ว่าการอ�าเภอดอยหล่ออีกครั้งเพ่ือเรียกร้องคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ฮาลาลที่ด�าเนินการโดยจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าเชียงใหม่ ส�านักจุฬาราชมนตรี คณะ

กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมธนารักษ์ โดยชาวบ้านเน้นย�้า

อกีครัง้เรือ่งผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและการแย่งทรพัยากรน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคของ

6 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์,” มติชนออนไลน์, 15 กุมภาพันธ์ 2016, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกา  
   2017, https://www.matichon.co.th/news/38007; ไทยรฐัออนไลน,์ “ชาวดอยหลอ่เฮ หลงัไดร้บัพิจารณายกเลกิสรา้งโรงงานฯ,” Www.Thairath.    
  Co.Th, 2558, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2017, https://www.thairath.co.th/content/492127.

ชุมชน ในการเจรจาระหว่างชาวบ้านและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการกล่าวว่า 

ทราบดีว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและยอมรับว่าผิดพลาดเองที่ไม่ได้ขอความเห็นจาก

ชาวบ้าน แม้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการที่เพ่ิงเริ่มต้น ซึ่งมีแนวคิดว่าจะท�าพื้นท่ี

เกษตรให้เป็นพ้ืนที่ท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโรงงานเหล่านี้หากเกิดขึ้นจะช่วยสร้าง

รายได้ แม้กระท่ังการเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรของชาวเกษตรกรด้วย 

แต่หากชาวบ้านย่ืนคัดค้าน เราก็จ�าเป็นต้องรายงานให้กับคณะกรรมการเพ่ือให้พิจารณา

ยกเลิก โดยยกเหตุผลว่าชาวบ้านต้องการจะอยู่แบบพอเพียง เราก็จะคืนพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนท่ีสี

เขียวต่อไป ส่วนเจ้าของที่มาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ก็จะแจ้งให้ทราบด้วย

 

 4. การข่มขู่และแสดงความไม่พอใจกับการสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร 7

 วันที ่12 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 04.30 น. กลุม่บุคคลประมาณ 6 คน ใช้รถยนต์

พากันมาปักป้ายต่อต้านการก่อสร้างมสัยิดกลางจงัหวัดมกุดาหาร อ.เมอืง จ.มกุดาหารและมี

ชายคนหน่ึงเดินเข้าไปหาคนงานก่อสร้างมัสยิด แล้วพูดว่า ห้ามก่อสร้าง ให้หยุดด�าเนินการ 
7 มสุลิมไทยโพสต,์ “อีกแล้ว! ชาวมุกดาหารฮอื ปกัปา้ยตา้นสรา้งมสัยิดกลางฯ,” muslimthaipost.com, 2559, สืบคน้เมือ่วันท่ี 23 มิถุนายน 2018,  
  http://news.muslimthaipost.com/news/26352.

■ ภาพการรวมตัวกันของกลุ่มคัดค้านโครงการสร้างนิคอุตสากรรมฮาลาลใน

จังหวัดเชียงใหม่ เมษายน 2559 
■ ท่ีมา ไทยรัฐออนไลน์, “ชาวดอยหล่อเฮ หลังได้รับพิจารณายกเลิกสร้าง 

โรงงานฯ,” www.Thairath.Co.Th, 2558, สืบค้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2017, 

https://www.thairath.co.th/content/492127. 
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ท�าให้คนงานหวาดระแวงในด�าเนินการก่อสร้างมัสยิดดังกล่าว กระทั่งคนงานดังกล่าวโทรขอ

ความคุ้มครองจากต�ารวจสายตรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ทั้งนี้ ผู้ดูแลมัสยิด และวิศวกรคุมงาน

ก่อสร้างมัสยิดให้การแก่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะมาจากการ

ตอบโต้รายงานข่าวเรือ่งการคดัค้านการสร้างพุทธมณฑลทีจ่งัหวัดปัตตานี อย่างไรก็ด ียังไม่มี

ผู้ใดถูกควบคุมตัวจากการข่มขู่แรงงานก่อสร้าง ในขณะที่การก่อสร้างก็ด�าเนินต่อไป

  5. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงและยื่นเรื่องร้องเรียนต่อต้านการสร้างมัสยิดที่ จ.ขอนแก่น 8

 วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 ประธานสมัชชาชาวพุทธเพ่ือความมั่นคงของชาติ จังหวัด 

ขอนแก่นน�าชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นรวมประมาณ 70 คน ซึ่งผู้อาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัด

ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ระงับค�าสั่งอนุญาตให้มีการก่อ

ตัง้มสัยิดบ้านเลงิเปือย อ.เมอืง จงัหวดัขอนแก่น ทางกลุม่แสดงความกังวลว่า การสร้างมสัยิด

จะน�ามาซึง่เหตกุารณ์รนุแรงเช่นเดยีวกันทีเ่กิดขึน้ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานข่าว

เหตุการณ์นี้น�าเสนอค�าสัมภาษณ์ประธานสมัชชาชาวพุทธเพ่ือความมั่นคงของชาติจังหวัด

ขอนแก่น โดยมเีนือ้หาสาระว่า “มสัยิดตอนน้ีสร้างเสรจ็แล้ว และเขาก็มกิีจกรรมตลอด การท�า

กิจกรรมทางศาสนาสร้างความหวาดระแวงให้ชาวบ้านเพราะกังวลว่าจะมีการเรียกร้องไปสู่

การใช้ความรุนแรง” ส่วนจดหมายร้องเรียนระบุว่า “...ชาวพุทธในพื้นท่ี และใกล้เคียงมีความ

เห็นว่า กระแสการก่อการร้ายมีกระจายอยู่ทั่วไป และอยู่ในความรู้สึกของประชน ในลักษณะ

ที่เคยมีมาในอดีต ประชาชนจึงไม่ยินดีให้สร้างและตั้งมัสยิดเพราะเกรงอาจเกิดความไม่สงบ

ในพ้ืนที ่เช่น สามจงัหวัดชายแดนภาคใต้... ฉะนัน้ องค์กรชาวพุทธทัง้หลายในจงัหวัดขอนแก่น 

จึงกราบเรียนให้ทราบถึงความประสงค์ตามหลัก “ตัดไฟเสียแต่ต้นลม” จึงขอให้ระงับการ

ก่อสร้างและตั้งมัสยิด โรงเรียนปอเนาะ ไว้ระยะหนึ่งก่อน” 

 ทัง้นี ้ตวัแทนของส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัดขอนแก่นให้สมัภาษณ์ผู้

สื่อข่าวว่าการก่อสร้างมัสยิดมีความจ�าเป็นเน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนมุสลิมในจังหวัด

ขอนแก่น กล่าวคอื จงัหวัดขอนแก่นมจี�านวนประชากรโดยรวมประมาณ 1.79 ล้านคน ซึง่นาย

อุสมานให้รายละเอียดว่า มีจ�านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามท้ังหมดกว่า 3,000 คน 

ส่วนการก่อสร้างมัสยิดนั้น ได้ด�าเนินการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ อีกท้ังเจ้า

หน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องก็ลงมาดูการด�าเนินการก่อสร้างอยู่ตลอด การก่อสร้างก็ด�าเนิน

มาแล้ว 7 เดือน อยู่ ๆ ก็มีกลุ่มชาวบ้านมาคัดค้านการขอขึ้นทะเบียนกลางครัน แต่ก่อนหน้านี้

มีรายงานข่าวว่าความไม่พอใจดังกล่าวอาจเกิดจากความรู้สึกร่วมกับครอบครัวชาวไทยพุทธ

ที่ลูกหลานเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติในสามจังหวัดชายแดนใต้
8 มารียัม อัฮหมัด, “ชาวบ้านขอนแก่นร้องจังหวัดระงับการก่อตั้งมัสยิด หวาดเหตุรุนแรงแดนใต้ตามมา,” BenarNews, 7 มิถุนายน 2017, สืบค้น 
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2018, https://www.benarnews.org/thai/news/TH-mosque-ban-06072017141226.html.

■ ภาพป้ายที่มีผู้น�ามาปักไว้บริเวณเขตก่อสร้าง

มัสยิดกลาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
■ ท่ีมา มุสลิมไทยโพสต์, “อีกแล้ว! ชาวมุกดาหารฮือ ปักป้ายต้านสร้างมัสยิด

กลางฯ,” muslimthaipost.com, 2559, สืบค้นเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2018, http://

news.muslimthaipost.com/news/26352.
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 เหตกุารณ์ข้างต้นกระตุน้ให้เกิดการพินิจพิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเกิด

อะไรข้ึนในสังคมไทย สังคมโดยรวมที่ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ อาศัยอยู่ร่วมกันได้ท่าม 

กลางการขัดกันในรูปแบบต่าง ๆ  แต่หากกล่าวกันตามภาพรวมแล้วสังคมไทยใช้รากฐานทาง

วัฒนธรรมประนีประนอม ยืดหยุ่น “มองหาจดุร่วม สงวนจดุต่าง” ในการอยูร่่วมกนัระหว่างคน

ต่างศาสนิกมาได้อย่างยาวนาน แม้ว่าความขัดแย้งรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง

ปะทุรนุแรงขึน้นับตัง้แต่ต้นปี 2547 และด�าเนินอยู่อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอดจวบจนถึงปัจจบุนั

และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 7,000 ราย บาดเจ็บอีกประมาณ 12,000 ราย แม้ว่าจะมีทั้ง

ชาวพุทธและชาวมสุลมิในอตัราส่วนทีใ่กล้เคยีงกันจากเหตกุารณ์ความรนุแรงก็ตาม แต่ความ

ขัดแย้งของผู้คนบนฐานความแตกต่างทางศาสนาถึงขั้นที่แสดงออกทางกายภาพก็ไม่เคย

ปรากฏเป็นวงกว้างขวางไปกว่าในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มาก่อน อย่างไรกด็ ีความรนุแรง

ในจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงเป็นความต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดนโดยไม่มีสัญญานให้เห็นว่า

บรบิทได้เปลีย่นไปจากการต่อสูข้องชาวมลายูชาตนิยิมไปสูก่ารต่อสูด้้านศาสนา ย่ิงไปกว่านัน้ 

หากพิจารณาลักษณะของความขัดแย้งจากเหตุการณ์ท้ังหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้ออ้าง

รองรับ (justification) ของการต่อต้านที่เกิดขึ้นจากกรณีข้างต้นเกี่ยวข้องกับความกลัว ความ

กังวลใจกับสถานการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้เคลื่อนไหวต่อต้านส่วนใหญ่ไม่เคย

ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากความรนุแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ข้ออ้างรองรบัในบาง

กรณีเกิดมาจากการคาดค�านวณถงึสิง่ทียั่งไม่เกิดขึน้แต่ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับความขดัแย้งมธีงความ

คิดและอคติอยู่แล้ว ในเบื้องต้น จึงกล่าวได้ว่า ส�าหรับประเทศไทยแล้ว ภาวะความหวาดกลัว

มสุลมิ (Islamophobia) ท่ีเกิดข้ึนหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยถือเป็นความท้าทายต่อขนัตธิรรม

ทีป่รากฏขึน้ในสงัคมไทย ไม่ต่างไปจากประเทศอืน่บนโลก และสิง่ทีน่่ากังวลก็คอื สถานการณ์

ดังกล่าวมิได้จ�ากัดวงแค่เฉพาะสังคมบางส่วนอย่างสามจังหวัดเท่านั้น แต่ในช่วงไม่ก่ีปีมานี ้

ภาวะความหวาดกลัวมุสลิมขยายวงกว้างตัดข้ามภูมิภาคมากขึ้น โดยไม่ใช่ประสบการณ ์

เฉพาะของเมืองขนาดใหญ่ แต่กลับมีความตึงเครียดยิ่งขึ้นในบริบทสังคมชนบท

■ ตารางที่ 1 ล�าดับเหตุการณ์ที่ส�าคัญเกี่ยวกับภาวะความหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย

กระแสหวาดกลัวอิสลาม
และความไม่สงบในภาคใต้

2561

2560

2559

2558

2554

2550

2547

2544

•	 การประท้วงการใส่ฮิญาบที่	โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

•	 การต่อต้านการสร้างมัสยิด	จ.ขอนแก่น

•	 ครูจิหลิง	เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

•	 เหตุการณ์อาหรับสปริง

•	 ความไม่สงบใน	จชต.	รอบใหม่

•	 เหตุการณ์	9/11

•	 การทักท้วงการก่อสร้างอาคารในเขตวัดพระบรมธาตุฯ	
จ.นครศรีธรรมราช

•	 การคัดค้านการสร้างมัสยิดที่	จ.น่าน

•	 วิกฤตผู้อพยพโรฮินจา

•	 การต่อต้านโครงการสร้างนิคมอตุสาหกรรมฮาลาล	จ.เชยีงใหม่

•	 การคัดค้านการสร้างมัสยิดกลาง	จ.มุกดาหาร
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 นอกจากความสนใจในการน�าความคดิเรือ่ง “ภาวะความหวาดกลวัมสุลมิ” มาใช้อธิบาย

กันมากขึน้แล้ว ความสนใจของสงัคมไทยยังขยายไปยังสาเหตเุบือ้งลกึรวมทัง้ปัจจยัทีเ่ป็นทีม่า

ของปรากฏการณ์ดังกล่าวในสังคมไทยด้วย ในเบ้ืองต้นพบว่ามีสาเหตุ / ปัจจัยกระตุ้นภาวะ

ความหวาดกลัวมุสลิมในสังคมไทยอย่างน้อยสองประการท่ีเป็นท่ีรับรู้อยู่บ้างแล้ว ประการ

แรก คือ ลักษณะความความขัดแย้งยืดเยื้อในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สร้างความรู้สึก

แบ่งแยกเป็นอื่นระหว่างคนต่างศาสนามากย่ิงข้ึนและสะท้อนความหวาดกลัวอิสลามดังใน

ตวัอย่างของจงัหวัดอดุรธานีทีก่ารต่อต้านมสัยิดเป็นการตอบโต้ความรูส้กึถูกปฏิเสธแบบส่วน

รวมในกระบวนการก่อสร้างพุทธมณฑลที่จังหวัดปัตตานี เป็นต้น นอกจากนี้ ความขัดแย้งยืด

เยื้อยังเป็นจุดเปราะบางที่ท�าให้ข้อเท็จจริงที่ว่า “ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนมุสลิมมีมากกว่าผู้

ได้รบัผลกระทบจากศาสนิกอืน่” ถูกละเลย และถูกทดแทนด้วยการเหมารวมว่ามสุลมิทัง้หมด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการใช้ความรุนแรง

 ประการท่ีสอง คือ ความไม่เข้าใจของคนต่างศาสนิกท่ีอาศัยอยู่ไกลพ้ืนท่ีสามจังหวัด 

ส่งผลให้เกิดมายาคตเิก่ียวกับชมุชนมสุลมิในจังหวัดชายแดนใต้ และรบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่

ทางใดทางหน่ึงโดยไม่ตรวจสอบข้อมลูจากหลายแหล่ง ในแนวทางน้ีเป็นแนวทางทีม่สุลมิผูอ้ยู่

อาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน่ึงรับทราบและคุ้นชินดี น่ันคือ สาเหตุของความ

เกลยีดกลวัมาจากความไม่เข้าใจในสถานการณ์และรายงานข่าวท่ีมแีต่แง่มมุของความรนุแรง 

พวกเขาชี้ให้เห็นการรายงานข่าวของสื่อซึ่งมักจะมุ่งไปที่เรื่องความรุนแรงเท่านั้น แทนที่จะให้

ความส�าคัญไปที่รากเหง้าของปัญหาและความเจ็บแค้นในทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ การ

รายงานข่าวของสือ่จงึเป็นตวัก�าหนดการเข้าใจบรบิทของบคุคลท่ัวไปเก่ียวกับสิง่ท่ีเกิดข้ึน บ่อย

ครั้งที่การรายงานข่าวมีเนื้อหาไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ ในหลายกรณี 

สื่อมวลชนเองก็ไม่ได้เข้าใจสาระและผลกระทบท่ีพวกเขาน�าเสนอ ด้วยเหตุน้ี แทนท่ีพวกเขา

จะเป็นส่วนหน่ึงของทางออก พวกเขากลบัเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา ความจรงิแล้วการน�าเสนอ

ข่าวเกี่ยวกับกระแสหวาดกลัวอิสลามสามารถท�าให้สถานการณ์แย่ลงหรือช่วยบรรเทาความ

ตึงเครียดระหว่างคู่ขัดแย้งได้ นอกจากนั้น ประเด็นดังกล่าวได้เข้าไปอยู่ในความสนใจของ

บรรดาผูก้�าหนดนโยบาย องค์กรภาคประชาสงัคม และชมุชนระหว่างประเทศ สิง่เหล่าน้ีน่าจะ

เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนชาวไทยท�างานและสังเกตการณ์ได้ใกล้ชิดมากข้ึนกว่าในอดีต การ

อธิบายตามแนวทางนี้ให้ความส�าคัญกับบทบาทของสื่อมวลชน โดยเฉพาะในระบบ

อินเตอร์เน็ต วิธีการในการน�าเสนอข่าวสถานการณ์ความหวาดกลัวอิสลามมีความส�าคัญ 

อย่างย่ิงในการทวีความตึงเครียดหรือคลี่คลายปัญหา ปัจจุบัน ความหวาดกลัวอิสลาม 

ถูกหยิบยกมาอภิปรายมากข้ึนทั้งในภาคประชาสังคมและภาครัฐและโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

จากฝั่งของสื่อมวลชน อย่างไรก็ดี เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการน�าเสนอของสื่อมวลชนมักมุ่งเน้น 

ไปท่ีภาพพจน์ความรุนแรง ประเด็นที่ขัดแย้ง และตัวแสดงในความขัดแย้ง นอกจากนี้ สื่อ 

ยังมุ่งสร้างค�าอธิบายปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายและการขยายตัวของประชากรมุสลิม 

ในฐานะ “แขก” ผู้มาทีหลังอยู่ฟากหนึ่งและมีกลุ่มชุมชนท้องถ่ินผู้นับถือศาสนาพุทธท่ีอยู่มา

ก่อนอีกฟากหน่ึงมากกว่าจะระบุรากเหง้าของประเด็นความขัดแย้งหรือเชื่อมโยงกับสภาวะ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองในภาพรวม 

 แม้นในปัจจุบันมีการน�าค�าอธิบายเรื่อง “ภาวะความหวาดกลัวอิสลาม” มาใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นมากยิ่งขึ้นในหลายเวที อย่างไรก็ดี ปาตานีฟอรั่มมองว่า การใช้

ค�าดังกล่าวอย่างแพร่หลายอาจสุ่มเสี่ยงต่อการด่วนข้อสรุปว่าทุกสถานการณ์ / ปรากฏการณ์

ท่ีมีการกล่าวถึงมุสลิมจากพ้ืนฐานของความเป็นอื่นจะถูกเหมารวมท้ังหมดว่าเป็นสภาวะ 

ความหวาดกลัวอิสลาม ซึ่งในกรณีเช่นน้ันย่อมน�าไปสู่การลดทอนความละเอียดอ่อนของ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว (over simplify) อีกทั้งยังอาจน�าไปสู่การยกค�าเดียวกันน้ีไปใช้ด้วย 

เป้าหมายทางการเมืองมากขึ้น (politicize) เพื่ออ้างอิงรองรับความชอบธรรมและน�าไปสู่การ

เลือกปฏิบัติและเหมารวมอีกชั้นหนึ่งต่อกลุ่มประชากรซึ่งไม่ใช่มุสลิม อันอาจน�าไปสู่ความ

ตงึเครยีดระหว่างชมุชนศาสนกิต่าง ๆ  ในประเทศไทยมากย่ิงขึน้ได้ ในขณะเดียวกัน การเผชญิ

กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างชาวพุทธและมุสลิมได้สร้างช่องว่างของความไม่ไว้วางใจ

ให้ขยายมากขึ้น ทั้งนี้ ทั้งการด่วนสรุป เหมารวม และการท�าให้ภาวะความหวาดกลัวอิสลาม

เป็นเครื่องมือทางการเมืองต่างมีสาเหตุมาจากช่องว่างของการท�าความเข้าใจ ซึ่งละเลยการ

พิจารณาบริบททางสังคมและการเมืองไทย บริบทดังกล่าวเป็นดุจเนื้อดินที่ภาวะความหวาด

กลัวอิสลามเติบโตขึ้นได้ในสังคมไทย เหตุการณ์การประท้วงการใส่ฮิญาบที่โรงเรียนอนุบาล

ปัตตานีคือตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่าการถกเถียงเรื่องดังกล่าวมักจะไปไม่ไกลจากเรื่อง 

กฎระเบียบและกฎหมาย แต่ละเลยบริบทด้านประวัติศาสตร์และการเมืองระหว่างรัฐไทยกับ

ชาวมลายูมุสลิม อีกทั้งยังเป็นโอกาสของชาวพุทธชาตินิยมและครูในพื้นที่ที่จะ “เอาคืน” กับ

ชาวมลายูในพ้ืนที่ ความจริงคือว่าชาวมลายูปฏิเสธที่จะยอมรับอัตลักษณ์เรื่องเล่าทาง

ประวัติศาสตร์ที่รัฐไทยสร้างขึ้น ซึ่งท�าให้ชาวพุทธทั่วประเทศจ�านวนมากไม่พอใจ โดยเฉพาะ

ชาวพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งการที่โรงเรียนดังกล่าวปฏิเสธไม่ให้นักเรียนหญิงใส่

ฮิญาบคือเครื่องเตือนใจให้กับมุสลิมในพ้ืนท่ีนี้ว่า “ความเป็นไทย” จะไม่มีสถานะรองกว่า 

อัตลักษณ์ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมลายูหรืออิสลามก็ตาม

 นอกจากนี้ ช่องว่างทางความรู้ความเข้าใจและการหลีกเลี่ยงหยิบยกปัญหาความหวาด

กลวัอสิลามในสงัคมไทยมาอภปิรายอย่างเปิดกว้างจะท�าให้ความเข้าใจต่อภาวะความหวาด
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

กลัวอิสลามในสังคมไทยเป็นไปโดยมิได้มีพ้ืนฐานสถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพียงพอในการ

สร้างมาตรการเฝ้าระวงัการขยายตวัของภาวะความหวาดกลวัอสิลามในสงัคม การขาดความ

ชัดเจนในประเด็นที่ส�าคัญดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังระดับต้ืนลึกของกระแสหวาด

กลัวอิสลามอย่างเป็นระบบ ปาตานีฟอรั่มจึงจัดท�าโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเดินทางติดตามและสืบ

สาวภาวะความหวาดกลวัอสิลามในพ้ืนทีต่่าง ๆ  จากผูท้ีเ่กีย่วข้องในแต่ละพ้ืนทีแ่ละเพ่ือจะน�า

มาสร้างเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการเฝ้าระวังต่อไป 

 รายงานชิ้นน้ี ต้องการตอบค�าถามหลัก 3 ประการคือ ความหวาดกลัวอิสลามเกิดขึ้น/

แตกหน่อขึ้นได้จากเน้ือนาดินชนิดใดของสังคมไทย (เป็นค�าถามต่อบริบทสังคมไทย) และ

ประการที่สอง อาการที่แสดงออกจากความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยมีลักษณะอย่างไร

ในความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ และประการสุดท้าย อะไรคือปัจจัยเงื่อนไขท่ีท�าให้อาการ

ของความหวาดกลัวปรากฏออกมาเป็นการต่อต้านท่ีรุนแรงดังเช่นกรณีศึกษาท่ียกมาข้างต้น 

เราหวังว่ารายงานพิเศษฉบับนี้จะสามารถช่วยวางรากฐานให้กับการศึกษาวิจัยต่อไปใน

ประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ PF
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 ในการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการสองแบบ แบบแรกคือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(workshops) ครัง้ละ 1 วันเป็นจ�านวน 5 ครัง้ใน 4 ภมูภิาค โดยมผีูเ้ข้าร่วมเป็นประชากรผูน้บัถอื

ศาสนาพุทธและผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่แยกกันโดยจัดการประชุมกับกลุ่มชาวมุสลิมใน

ช่วงเช้าและกลุม่ชาวพุทธในช่วงบ่าย เพ่ือศกึษาเบือ้งต้นถึงความสมัพันธ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมต่าง

ศาสนิกและสังเกตการณ์ภาวะอารมณ์หวาดกลัว / ต่อต้านอิสลามระหว่างการแลกเปลี่ยน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นที่ จังหวัดน่าน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อยุธยา สงขลา 

อดุรธาน ีและเชยีงใหม่ เป็นการประชมุท่ีวางโครงสร้างไว้หลวม ๆ  โดยเชญิชวนผูด้�าเนนิรายงาน

ในท้องถ่ินน้ัน ๆ เป็นผู้ด�าเนินการประชุมที่เน้นการเปิดพ้ืนท่ีให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ได้รับการเชิญชวนจากผู้น�าชุมชน

และสมาชกิเครอืข่ายของปาตานีฟอรัม่ในแต่ละพ้ืนที ่ผูเ้ข้าร่วมเป็นตวัแทนของกลุม่ประชากร

ที่มีความหลากหลายด้านวัยวุฒิ อาชีพ (มีตั้งแต่ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ จนถึงแม่

บ้านและนักศึกษา) จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่เท่ากันแต่อยู่ระหว่างครั้งละ  

12-16 คนซึ่งล้วนเป็นผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ินน้ัน ๆ ข้อตกลงของปาตานีฟอรั่มกับผู้เข้าร่วมคือ 

การเผยแพร่ข้อมูลหรือผลการศึกษาต้องปกปิดชื่อ นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุม

 ส�าหรบัผูด้�าเนนิรายการพูดคยุซึง่คดัเลอืกจากคนท้องถ่ินท่ีเป็นทีรู่จ้กัของผูเ้ข้าร่วมอยู่บ้าง

แล้ว จะเป็นผู้ที่ได้เข้าด�าเนินการสนทนาทั้งในการประชุมช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพ่ือสามารถ 

ให้ความเห็นและข้อสังเกตจากการเข้าร่วมทั้งสองวงด้วย ก่อนการประชุมทุกครั้ง ปาตานี 

ฟอรั่มจะนัดพบเพ่ือพูดคุยล่วงหน้ากับผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ด�าเนินการประชุมเพ่ือซักซ้อมความ

เข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์และรปูแบบการประชมุทัง้ในช่วงเช้าและบ่าย ในด้านรปูแบบการ

ประชมุน้ัน การประชมุทัง้สองช่วง (เช้าและบ่าย) จะใช้โครงสร้างเดียวกันเพ่ือให้สามารถเทียบ

เทียงการตอบสนองจากทุกกลุ่ม (สี่ภูมิภาค) ให้ได้มากที่สุด รูปแบบการประชุมประกอบด้วย 

การแนะน�าโครงการและแนะน�าตวั จากนัน้ขอให้ผูเ้ข้าร่วมทุกคนเขยีนหรอืวาดภาพใส่กระดาษ

ตอบค�าถามว่า อิสลามมีความหมายอย่างไรกับพวกเขา หลังจากผ่านไป 10 นาทีจึงให้แต่ละ

คนน�าเสนอค�าตอบของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีของปาตานีฟอรั่มคอยจดบันทึกแต่ละค�าตอบ

ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตหน้าห้องประชุม ในระหว่างการบันทึกค�าตอบแต่ละค�าตอบ จะเปิด

ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้าน หรือเล่าประสบการณ์เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

ด้วยวิธีการดังกล่าว ท�าให้การแลกเปลี่ยนไม่หลุดไปจากประเด็นที่วางไว้ ส่วนระยะเวลาไม่มี

การควบคุมเคร่งครดัมากนัก โดยทัว่ไปจะใช้เวลาในชว่งนีป้ระมาณ 1 ชัว่โมงครึ่ง ในตอนเสร็จ

สิ้นกิจกรรม ผู้ด�าเนินรายการจะเป็นผู้สรุปประเด็นหลัก ๆ ที่ผู้เข้าร่วมระดมขึ้นมาด้วยกันเพื่อ

น�าไปสู่ช่วงต่อไป ทั้งนี้ ส่วนมากแล้วประเด็นหลักที่ได้จากกิจกรรมจะมีความหลากหลาย เช่น 

การผนวกรวมสังคมมุสลิมเข้ากับชุมชนพุทธที่อยู่มาก่อน ความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ การเข้าถึงโอกาสทางหน้าที่การงานของคนเคร่งศาสนา 

 การด�าเนินการศึกษาแบบที่สองใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus group) ปาตานีฟอรั่ม 

เชิญชวนตัวแทนของภาคประชาสังคมท่ีเป็นตัวแทนชุมชนไทยพุทธและมลายูมุสลิมและเชื้อ

ชาต ิศาสนาอืน่ ๆ  ทัง้ทีอ่าศยัอยู่ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพ้ืนทีแ่ต่เป็นนกัปฏิบตัิ

การ นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีท่ีท�างานเก่ียวข้องกับเรื่องกระบวนการสร้าง

สนัตภิาพในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวน 4 คนเดนิทางลงพ้ืนทีจ่งัหวัดท่ีเกิดกรณีพิพาท

เรื่องการต้ังถ่ินฐาน การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และศาสนสถานของมุสลิม อาทิ จังหวัด

เชียงใหม่ น่าน ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปาตานีฟอรั่ม การศึกษาด้วย

รปูแบบท่ีสองน้ีมจีดุประสงค์เพ่ือแสวงหาความเข้าใจและสร้างให้เกดิการสานเสวนาเกีย่วกับ

เรื่องความขัดแย้งรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มักจะถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปรายอยู่

เสมอเมื่อกล่าวถึงชุมชนมุสลิม การสัมภาษณ์ใช้ค�าถามชุดเดียวกับการศึกษารูปแบบแรก 

แต่มีการประมวลข้อมูลสัมภาษณ์ร่วมกันระหว่างปาตานีฟอรั่มกับนักวิจัยรับเชิญ PF

วิธีการศึกษา
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 เหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้เกิดข้อถกเถียงข้ึนในสังคมไทยเป็นจ�านวนมาก ซึ่งต้ัง

ค�าถามว่าคนต่างศาสนกิสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสขุท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแย้ง

ได้อย่างไร ในปัจจบุนัความลงรอยกันของคนต่างศาสนกิถูกค�า้จนุโดยทนุทางวฒันธรรมทีม่อง

หาจุดร่วมและสงวนจุดต่างของกันและกัน รัฐบาลไทยได้แสดงความเป็นห่วงว่าประเทศไทย

อาจจะมุ่งสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายเหมือนในประเทศเมียนมา ประเทศซึ่งชาวพุทธชาตินิยมถือ

บทบาทน�าในการรณรงค์ในการก�าจัดการขยายตัวของมุสลิม การเคล่ือนไหวดังกล่าวยังเป็น

ที่รับรู้ของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของฝ่ายมั่นคงเมียนมาอันเป็นผลให้เกิดการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮินจาในรัฐยะไข่9 แม้ว่ารัฐบาลไทยจะเชื่อว่ามุสลิมไทยจะมีความรักชาต ิ

ไม่น้อยไปกว่าชาวพุทธ แต่รฐับาลก็ยังไม่สามารถท�าให้ชาวพุทธเชือ่ใจได้ว่าสิง่ทีพ่วกเขากังวล

และหวาดกลัวเป็นสิ่งท่ีไม่มีอยู่จริง บ่อยคร้ังท่ีรัฐพยายามท่ีจะเอาใจท้ังสองฝ่ายแต่สุดท้าย 

ก็ล้มเหลวและไม่สามารถท�าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดพอใจได้ การแก้ปัญหาฮญิาบทีโ่รงเรยีนอนบุาล

ปัตตานีเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ารัฐบาลหันหลังให้ปัญหาอย่างไร จุดยืนเริ่มแรกของรัฐบาลใน

เรือ่งนีค้อืการอนุญาตใิห้มสุลมิสามารถใส่เครือ่งแต่งกายตามข้อก�าหนดของศาสนาได้โดยอ้าง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็นที่รู้จักกันดี แต่หลังจากท่ีมีเสียงเรียกร้องจากชาวพุทธใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้รัฐก็เปลี่ยนจุดยืนทันที ตามระเบียบใหม่แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนที่

อยู่ในเขตธรณีสงฆ์จะเป็นผู้ตัดสินว่านักเรียนสามารถสวมเครื่องแต่งกายแบบใดได้ โดย

ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตธรณสงฆ์จ�านวนหลายพันโรง 

 ความเป็นอืน่ (otherness) เป็นส่วนหนึง่ของมสุลมิอยู่แล้วจากลักษณะสองประการได้แก่

ประการแรก เพราะศาสนาอิสลามสร้างเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมชัดเจนระหว่างผู้ศรัทธาใน 

เอกองค์อัลเลาะห์ ศาสดาและสารจากพระองค์กับผู้ที่ไม่ศรัทธาในพระองค์ ผู้ไม่ศรัทธาจะถูก

นบัเป็น “คนอืน่” ซึง่มแีนวทางเป็นของตนเอง10 และสมัพันธ์กับลักษณะประการท่ีสองคือ แม้ว่า

ศาสนาอิสลามอนุมัติให้มุสลิมด�าเนินชีวิตตามวัฒนธรรมท้องถ่ิน แต่อิสลามก็มีหลักการ 

9 สัมภาษณ์ Muang Zarni นักวิจัยและนักกิจกรรมชาวเมียนมาที่ศึกษาปัญหาโรฮินจา, อิสตันบูล, วันที่ 8 เมษายน 2018
10 โปรดดเูพ่ิมเตมิที ่ชยัวัฒน ์สถาอานันท์, “มสุลมิศึกษา : สังคมศาสตรท์วนกระแสและ ‘ความเปน็อืน่,’” วารสารสงขลานครนิทร ์ฉบบัสงัคมศาสตร ์
   และมนุษยศาสตร์ 4, ฉ. 1 (1998): 1–10.

ความเป็นอื่น แขกมุสลิม
และขันติธรรมในสังคมไทย

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะเรื่องหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติซึ่งไม่สามารถประนีประนอมเข้า

กับวัฒนธรรมท้องถ่ินได้สมบูรณ์ อีกนัยหน่ึง วัฒนธรรมท้องถ่ินอาจจะถูกปรับให้สอดคล้อง 

กับพลวัตในชีวิตของมุสลิมตราบเท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลาม ในแง่นี้ จะเห็นได้ว่า

วัฒนธรรมและแบบปฏิบตัสิมยันิยมซึง่มมีาก่อนการมาของอสิลามในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้

ได้ถูกผสมผสานให้เข้ากับพิธีกรรมในอิสลาม ดังนั้น กล่าวได้ว่าพลวัตของสังคมมุสลิมหมาย

ถึง การปรบัใช้วัฒนธรรมท้องถ่ินตราบเท่าทีไ่ม่ขดัแย้งกับหลกัการปฏบัิติและหลกัการ ในแง่นี้ 

“ความเปลี่ยนแปลงและพลวัต” ของมุสลิมจึงมีความหมายที่ต่างออกไปจากความเชื่อและ

ศาสนาอื่น ๆ ด้วยลักษณะเช่นว่านี้ นักวิชาการด้านศาสนาอิสลามที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

การกับปาตานีฟอรั่มจ�านวนหนึ่งมีความเห็นว่า มุสลิมจึงมีความเป็นอื่น มีความแตกต่างเชิง

คุณภาพมาตั้งแต่สมัยศาสดามูฮัมมัด 

 จากเน้ือหาข้างต้น น�ามาซึ่งค�าถามต่อไปว่า หาก “ความแปลกหน้า” เป็นลักษณะของ

ชุมชนมุสลิมต้ังแต่ต้น ท�าไมภาวะความหวาดกลัวอิสลามเพ่ิงปรากฏอาการให้เห็นใน 

ครสิต์ศตวรรษที ่19-20 มานีเ้อง นิธิ เอยีวศรวีงศ์ ในบทความเรือ่ง “ความแปลกหน้าของมสุลมิ” 

วิเคราะห์ว่า ส่วนหน่ึงมาจากความเปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่เองด้วย11 กล่าวคือ ความ

เปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ (โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 19) ท�าให้มุสลิมกับคนศาสนาอื่นอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ยากจากการสร้างเส้นพรมแดนทางศาสนาให้ชัดขึ้น ในขณะท่ีศาสนา

อืน่ ๆ  เปิดไว้ส�าหรบักระบวนการปรบัศาสนาให้สอดคล้องกับตะวันตกแต่กระบวนการเดยีวกัน

นีข้องศาสนาอสิลามเป็นไปทางตรงกันข้าม คือเอาค�าสอนของอสิลาม (หรอืทีถื่อกันมาว่าเป็น

ค�าสอนของอสิลาม) เป็นเกณฑ์ ส่วนใดของตะวันตกทีเ่ข้ากันได้ ก็รบัเข้ามา แต่ท่ีเข้าไม่ได้กไ็ม่

รับ เช่น ผู้หญิงก็เล่นกีฬาได้ เพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ห้าม แต่ก็ยังต้องแต่งกายรัดกุมตามค�าสั่ง

ทางศาสนาอยู่นัน่เอง นธิิ สรปุว่า “ในชวิีตของมสุลมิตามอดุมคติ มติทิางฆราวาสวิสยัต้องเป็น

รองมติทิางศาสนาอยู่เสมอ”12 ในแง่นี ้อาจกล่าวได้ว่า ความไม่ยืดหยุน่ในเรือ่งหลกัการศรทัธา

11 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ความแปลกหน้าของมุสลิม (จบ),” มติชนสุดสัปดาห์, 13 ตุลาคม 2017, สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2018,  
   https://www.matichonweekly.com/column/article_58920..
12 เพิ่งอ้าง
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และข้อปฏิบัติบางประการของมุสลิมต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่ของโลก อาจ

มใิช่ประเดน็ปัญหาเท่ากับความไม่เข้าใจกระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและบางส่วนไม่

ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่สม�า่เสมอ (การเปลีย่นไปตามกระแสในระดบัเท่า ๆ  กัน) การ

ไม่ยอมรับระดับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายน�าไปสู่การสร้างภาพพจน์อีกแบบคือ มุสลิม

เป็นเนื้อเดียวกันทั่วโลกและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

 ปาตานี ฟอรั่มตั้งข้อสังเกตจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่า ความเป็นอื่นหรือความ

แตกต่างของสังคมมุสลิมในไทยอาจเป็นประเด็นท่ีพอยอมรับกันได้มากกว่าสภาพการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีไ่ม่สม�า่เสมอซึง่สะท้อนให้เห็นจากความเหน็ในการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การ ผูเ้ข้าร่วมชาวพุทธแสดงความเหน็ท่ีน่าสนใจคือ มสุลมิมด้ีานบวก มหีลกัปฏิบตัท่ีิน่าชืน่ชม 

“มสุลมิปฏิบตัติามหลกัศาสนาอย่างเคร่งครดั แต่ขณะเดยีวกันก็ท�าให้คนต่างศาสนารูส้กึอดึอดั

กับวิถีปฏิบตัขิองคนมสุลมิท่ีจกุจิก ไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องแตกต่าง ปฏิบตัไิม่เหมอืนคนอืน่ และ

มีข้อห้ามมากมาย อย่างไรกด็ ีผูเ้ข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าสื่อเป็นกลไกส�าคัญที่ก่อให้เกดิ

กระแสการหวาดกลัวอิสลาม (Islamophobia)” เสียมากกว่า ส่วนในด้านของชุมชนมุสลิมเอง

ก็มสีถานะของผูร้บัมอืกับการเปลีย่นแปลงเป็นสมยัใหม่เช่นเดยีวกับชมุชนศาสนิกอืน่ ๆ  มสุลมิ

ไทยได้รบัอทิธิพลการตอบสนองต่อความสมยัใหม่โดยการกลบัไปสูร่ากฐานของศาสนาอสิลาม

มากขึ้นพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงในโลกมุสลิมช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่งผลให้

มุสลิมไทยแสดงออกในด้านความเชื่อทางศาสนามากยิ่งขึ้นเช่นกัน

 นอกจากความเข้าใจเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางสงัคมแล้ว ในบรบิทของไทยความเป็นอืน่

อาจมไิด้ถูกนยิามจากศาสนาเท่านัน้ แต่ความเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมยังถูกนิยามด้วย “ความ

เป็นไทย” ด้วย

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยปาตานี ฟอรั่ม ทั้ง 4 ภูมิภาค คนไทยมุสลิมมีความ

รูส้กึเป็นเพ่ือนร่วมชาตแิละมคีวามภมูใิจกับความเป็นไทยเทยีบเท่ากับชาวพุทธ อย่างไรก็ตาม 

ชาวไทยมสุลมิมคีวามรูส้กึถูกท�าให้เป็นอืน่และเลอืกปฏิบตัมิากขึน้โดยเพ่ือนร่วมชาต ิในสงัคม

ไทย ค�าว่า “แขก” ซึ่งหมายถึง “ผู้มาเยี่ยมเยือน” หรือ “คนนอก” ถูกน�ามาใช้โดยอัตโนมัติกับ

ประชากรมุสลิมในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว13 และท�าให้มุสลิมไทยมีความรู้สึกว่าถูก 

เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองใหญ่ ๆ ท่ัวโลก เช่น ความขัดแย้งใน

ตะวันออกกลางและการแบ่งแยกดินแดนในอัฟกานิสถานและปากีสถาน นอกจากน้ี ค�าว่า 

“แขก” ซึ่งหมายรวมท้ังมุสลิมเชื้อสายไทยในปัจจุบันยังถูกน�ามาใช้เชื่อมโยงกับการรณรงค ์

ต่อต้านมุสลิมในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเมียนมาอีกด้วย ทัศนคติต่อเชื้อชาติเช่นน้ีเกิดจาก
13 Virginie Andre, “Thai Cyber-Actors: Evidence of an Islamophobic Effect,” in Fear of Muslims?, Boundaries of Religious Freedom:  
   Regulating Religion in Diverse Societies (Springer, Cham, 2016), 115–18.

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ไทยท่ีเรยีกว่า “ความเป็นไทย” (thainess) ซึง่มคีวามหมายผกูโยง

กับความเป็นพุทธศาสนิกชน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนไทยที่มีความผูกโยงกับศาสนาอิสลาม

จะกลายเป็น “แขก” โดยอัตโนมัติ ในแง่นี้ คนจ�านวนไม่น้อยเข้าใจว่ามุสลิมไทยจะไม่มีความ

เป็นไทยเท่ากับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ 

 ความเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดโดยปาตานี ฟอรั่มทั้ง 4 ภูมิภาคพบว่า มีผู้ให้

ความเห็นเก่ียวกับการท�าหน้าท่ีของสื่อมวลชนกระแสหลักในประเทศว่าเป็นตัวกระตุ้นความ

รูส้กึหวาดกลวัอสิลามให้ตึงเครยีดมากข้ึนในสงัคมไทย ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมท่ีให้ความเห็นส่วนใหญ่

มไิด้มุง่โจมตีไปทีก่ารท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนแขนงใดแขนงหน่ึง หรอืส�านักใดส�านักหนึง่เท่าน้ัน 

หากแต่พวกเขาอธิบายถึงปัญหาระดบัโครงสร้างการสือ่สารมวลชนในประเทศไทยว่าการสร้าง

ภาพพจน์ความเป็นอื่นของมุสลิมในด้านหนึ่งมาจากโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็น

ประชาธิปไตยและขาดความอดทนอดกลั้นต่อการเสนอภาพพจน์ที่ต่างออกไปจากที่รัฐสร้าง

ขึน้ ดงัจะเหน็ว่า ไม่ว่าในสมยัใด ไม่มกีารรายงานข่าวเชงิวิพากษ์วจิารณ์นโยบายการสร้างและ

ท�าให้ความเป็นไทยเข้มข้นขึ้นเลย นอกจากน้ี ภายใต้ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่

เคยเต็มใบของไทย การท่ีสื่อมวลชนทางเลือกจะออกมาเป็นกระบอกเสียงน�าการวิพากษ์

วิจารณ์ชาตนิยิมไทยเป็นเรือ่งท�าได้ยากเพราะสุม่เสีย่งว่าจะถูกข่มขูค่กุคามจากหน่วยงานด้าน

ความมั่นคง ผลลัพธ์ก็คือ ในที่สุดแล้วทั้งชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธต่างมองไม่เห็นลักษณะ

ความขดัแย้งทางชาติพันธ์ุ (ศาสนาและเชือ้ชาต)ิ และท�าให้ได้ข้อสรปุง่าย ๆ  ว่าความขัดแย้ง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสงครามระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอีกทั้งยังเป็น

เรื่องยากที่จะแทนที่ได้ด้วยความคิดชุดอื่น

 จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “ความเป็นอื่น” ของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเป็นสิ่งที่

ด�าเนินอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมิใช่ปรากฏการณ์ใหม่ หากแต่สิ่งที่เป็นปัญหารากฐานและเป็นเน้ือ

ดนิให้แก่การเตบิโตงอกงามของความรูส้กึหวาดกลวัอสิลามคอื ช่องว่างในการท�าความเข้าใจ 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอื่นที่เป็นปกติของศาสนาอิสลามท�าให้ระดับ

การยอมรบัชมุชนผูน้บัถือศาสนาอสิลามอยู่ในระดบัทีย่อมรบักันได้และทนกันได้บนฐานความ

แตกต่างจากสิ่งกายภาพท่ีสังเกตได้ เช่น การคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม หากแต่สิ่งเหล่าน้ัน 

มิใช่ฐานความรู้และความเข้าใจความเป็นอื่น เพราะฉะนั้น การยอมรับความเป็นอื่นในเชิง

คุณภาพและเชิงเนื้อหาสาระจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากกว่าการสร้างความเป็นไทยแท้ข้ึนมา 

ซึ่งโอบรัดผู้คนในค�านิยามแคบ ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ โครงสร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

และการพัฒนาประชาธิปไตยก็เป็นรากฐานเดิมท่ีท�าให้ความหวาดกลัวอิสลามเจริญเติบโต

ขึ้นมาในสังคมไทยได้ PF
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เรื่องเล่า 1 
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดน่าน

เรื่องเล่า 2
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเล่า 3
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเล่า 4
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเล่า 5
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดสงขลา

เรื่องเล่า 6 
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดอุดรธานี

เรื่องเล่า 7
 เวทีปาตานี ฟอรั่ม จังหวัดเชียงใหม่

7
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดน่าน

เรื่องเล่า

1
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 กล่าวกันว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ต้องตั้งใจไป มันไม่มีเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ พุ่ง

ตรงขึ้นไปหาเหมือนเชียงใหม่ ในช่วงไม่เกิน 1 ทศวรรษ จังหวัดชายแดนติดกับไซยะบุรีของ

ประเทศลาวแห่งนี้ค่อย ๆ พัฒนาวิถีการท่องเที่ยว สร้างและผูกเรื่องราวของตน ดึงดูดนักเดิน

ทางที่ต้องการสัมผัสความเป็นน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จิตรกรรมฝา

ผนังวัดภูมินทร์ หอศิลป์ริมน่าน ฯลฯ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใคร ๆ อยากไปยลเยือน

 จะผกูและสร้างเรือ่งราวได้ อตัลกัษณ์ย่อมจ�าเป็น มนัคอืตวับ่งบอกความเป็นน่าน ค�าถาม

คือความเป็นน่านผูกโยงกับอัตลักษณ์ใด อาจมีมากกว่าหนึ่ง ทว่า อัตลักษณ์ที่ดูจะมีพลังและ

อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนน่านอยู่ไม่น้อยย่อมเลี่ยงไม่พ้นพุทธศาสนา

 ชาวน่านคนหนึ่งบอกเล่าความคิดของตนว่า แต่ไหนแต่ไร น่านไม่เคยมีแหล่งอบายมุข 

เวลานีเ้หลอืเพียงความทรงจ�า แหล่งอบายมขุเริม่ผดุขึน้ตามอ�าเภอชายแดน มนักัดกร่อนความ

รูส้กึของเขาต่อความเป็นน่านทีก่�าลงัสญูเสยีไปต่อหน้าต่อตา ซ�า้เตมิด้วยการพยายามก่อสร้าง

มสัยิดในอ�าเภอภูเพียง สิง่นีเ้กินจะทนรบัได้จนกระทัง่แปรเปลีย่นเป็นปรากฏการณ์ต่อต้านการ

ก่อสร้างมัสยิดของคนน่านขึ้นมาในที่สุด

อัตลักษณ์ที่ถูกสร้าง
 ชาวพุทธและชาวมุสลิมในจังหวัดน่านไม่เคยมีการกระทบกระทั่งใหญ่โต ชาวพุทธที่มี

จ�านวนมากกว่ายินดีอยู่ร ่วมกับชาวมุสลิมส่วนน้อย แต่สิ่งเดียวที่ชาวพุทธน่านมิอาจ

ประนีประนอมคือการสร้างมัสยิด เมืองน่านจะต้องไม่มีมัสยิด

 ท�าไม?

 ข้อสันนิษฐานหนึ่งคือ ส�านึกรัก-รักษ์น่านหนักแน่นและเข้มแข็ง มันผูกพันแน่นแฟ้นกับ

วิถีความเป็นพุทธ น่านของแท้และด้ังเดิมไม่มทีีท่างให้วถีิของศาสนาอืน่นอกจากศาสนาพุทธ 

คนนอกจะมองว่าเป็นการประกอบสร้างมายาคติหรอืไม่ ไม่ส�าคัญ คนในเช่ือเต็มหวัใจไปแล้ว 

ยังไม่นับเรื่องราวทางการเมืองแต่หนหลังเช่นการที่คนน่านส่วนหน่ึงคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

ในอดีต ท�าให้พวกเขาหวาดหวั่นความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาท�าลายอดีต

เรื่องเล่า 1 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

จังหวัดน่าน
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 พวกเขาหวาดกลัวความเป็นอื่น ความเป็นอื่นที่น่ากลัวที่สุดที่จะเข้ามาแทรกซึมในพื้นที่

และท�าลายวถิพุีทธคอืชาวมสุลมิ แม้จะมชีาวมสุลมิเข้ามาอยู่อาศยัท�ามาหากินในจงัหวัดน่าน

มากว่า 30 ปี เป็นข้าราชการ เกษตรกร หรือพ่อค้าแม่ขาย ชาวมุสลิมกระจัดกระจายไปตาม

ต�าบลและอ�าเภอต่าง ๆ ประมาณ 30 กว่าคน บ้างก็กินดองอยู่กินกับชาวพุทธในท้องถิ่น แต่

พวกเขาคงอยู่ยังไม่นานพอท่ีคนน่านจะยอมรับอย่างสนิทใจ เรื่องราวท�านองน้ีเคยเกิดข้ึนมา

แล้วในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อครั้งอดีต คนจากนครศรีธรรมราชที่มีภาษาพูดแตกต่างจากคน

ท้องถิ่นโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานรุ่นแรก การต่อต้านและความกงัวลของคนท้องถิน่ต้องมีเป็น

ธรรมดา แต่เวลาก็ช่วยเยียวยาและถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 มันยังไม่เกิดขึ้นที่น่าน

 น่านไม่เคยมีชาวมุสลิมดั้งเดิมอาศัยอยู่มาก่อน ผิดกับแพร่หรือแม่ฮ่องสอนที่ชาวมุสลิม

เป็นคนท้องถ่ินด้ังเดมิ เรยีกว่าร่วมกันสร้างชาตสิร้างบ้านเมอืงและร่วมชะตากรรมกันมาอย่าง

ยาวนานนับร้อยปี จนมทัีง้มสัยิดและโรงเรยีนสอนศาสนา ขณะทีช่าวมสุลมิในจงัหวัดน่านส่วน

ใหญ่อพยพมาจากที่อื่น เช่น สตูลและนราธิวาส ระยะเวลา 30 กว่าปียังสั้นเกินกว่าชาวพุทธ

ในจังหวัดน่านจะรู้สึกผูกพันและมีชะตากรรมร่วมกันกับชาวมุสลิม

 นอกจากน้ี ความกินแหนงแคลงใจยังเกิดจากการท่ีชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีเองก็ไม่ได้บอก

กล่าวชาวพุทธในพื้นที่ถึงการสร้างมัสยิด คิดจะสร้างก็สร้าง ถมทับให้การต่อต้านการก่อสร้าง

มัสยิดย่ิงซับซ้อนขึ้นไปอีก ทันทีที่มันถูกโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้โดยมกีารเล่าว่า มคีนในพ้ืนทีท่ีจ่ะสร้างมสัยดิต้องจบชวิีตจากเหตกุารณ์ความ

ไม่สงบหลายคน ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือคนที่เดินทางไปท�างาน ความสูญเสียดังกล่าวก่อตัว

เป็นอคติที่มีต่อชาวมุสลิมในหัวจิตหัวใจบรรดาญาติพี่น้องของผู้จากไปในหมู่บ้าน

เชื้อไฟ
 ชาวน่านดั้งเดิมคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า พระ ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ หรือคนจังหวัดน่านที่

เคยลงไปท�างานในสามจังหวัดชายแดนใต้ท่ีเคยประสบเหตุการณ์ด้วยตนเอง คนเหล่าน้ีน�า

ประสบการณ์กลับมาถ่ายทอดเป็นเร่ืองเล่าเพาะบ่มความรู้สึกหวาดกลัวให้แก่คนในพ้ืนท่ี  

นานวันเข้า เรื่องเล่าท่ีถูกผลิตซ�้าไปซ�้ามาก็ไม่ผิดอะไรกับการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความหวาด

กลัวกังวลใจ เลยเถิดถึงขั้นว่าที่ใดมีมัสยิด มีชาวมุสลิมรวมตัวกัน ที่นั่นจะต้องมีความวุ่นวาย

ตามมา มัสยิดยังจะท�าให้ชาวมุสลิมจากพื้นที่อื่น ๆ หลั่งไหลเข้ามามากขึ้น เสมือนการชักศึก

เข้าบ้าน 

 เรื่องเล่าข้างต้นชวนตั้งค�าถามอยู่เหมือนกันว่า กลุ่มคนที่น�าเรื่องเล่ามาถ่ายทอดสู่คนใน

พ้ืนท่ีคือคนจังหวัดน่านที่เคยลงไปปฏิบัติงานชายแดนใต้จริงหรือไม่? คนกลุ่มน้ีท่ีว่าเคยไป

ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ได้รับกระบวนการขัดเกลาแบบไหน? หรือได้พบเจออะไร

ขณะปฏิบัติหน้าที่? จึงได้กลับมาส่งต่ออคติให้กับคนในพื้นที่รู้สึกกังวลและหวาดกลัว

 เป็นไปได้ว่ามลูเหตแุห่งการสร้างความหวาดกลวัและความเกลยีดชัง คอืการรบัรูข่้าวสาร

ความรุนแรงและการก่อการร้ายท่ีถูกสร้างผ่านสื่อว่าชาวมุสลิมคือผู้กระท�า ไม่ว่าจะเป็น 

ตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ในสหรัฐอเมริกา ความโหดเหี้ยมของกลุ่มไอซิส (ISIS) 

หรือความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อ เหล่านี้คอยเติมเชื้อไฟ

ความเข้าใจผิดจนก่อให้เกิดความเกลียดชังอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีการพยายามใส่ข้อมูล 

ข่าวสารด้านลบเพียงด้านเดียวลงมายังจังหวัดน่านอย่างหนัก ผู้รับสารเองก็ขาดการรับรู ้

ขาดประสบการณ์จริง ๆ ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และขาดการแสวงหาข้อเท็จจริง 

มันเป็นความหวาดกลัวแบบไร้เหตุผลรองรับ จนในท่ีสุด ภาพของมุสลิมก็กลายเป็น “ศัตรู” 

ของพุทธศาสนาได้ไม่ยาก และน�าไปสู่การต่อต้านการสร้างมัสยิดในทุกรูปแบบ

ก่อนหน้านั้น

 ค�าบอกเล่าของชาวมุสลิมในพื้นที่นั้นต่างออกไป

 ก่อนเริ่มก่อสร้างมัสยิดมีการบอกกล่าวกับชาวพุทธในพ้ืนท่ีมาโดยตลอดและไม่มีใคร 

ออกมาคัดค้าน แต่พอเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง กระแสการต่อต้านก็ปรากฏ ทั้งน่าตกใจ 

และแปลกใจ หลังจากน้ันความตึงเครียดก่อตัวข้ึนเป็นระลอก ไม่ว่าทางฝั่งชาวมุสลิมจะ

พยายามจัดเวทีสร้างความเข้าใจ มีการประสานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างไร  

ก็ไม่สามารถคลี่คลายเหตุการณ์ได้ ชาวมุสลิมบางคนถึงกับบอกว่าถูกหน่วยงานความมั่นคง

และกลุ่มคนแปลกหน้าติดตาม จนรู้สึกกดดัน กลัว และไม่ปลอดภัย

 เพราะจ�านวนท่ีน้อยท�าให้ชาวมุสลิมในจังหวัดน่านยังไม่มีมัสยิดส�าหรับรวมตัวและ

ประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะการละหมาดวันศุกร์ซึ่งเป็นศาสนกิจที่มีความจ�าเป็นและชาย

มุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะไม่อาจละเว้นได้ หลายปีที่ผ่านมา พวกเขาใช้วิธีเดินทางไปยัง

มัสยิดในจังหวัดแพร่เพื่อละหมาดวันศุกร์ ด้วยระยะทางไป-กลับกว่า 400 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางไม่ต�่ากว่า 4 ชั่วโมง มัสยิดในจังหวัดน่านจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับชาวมุสลิมน่าน 

นอกจากจะใช้เพ่ือการพบปะและประกอบศาสนกิจแล้ว ยังจะใช้เป็นสถานท่ีศึกษาหลัก 

การศาสนาด้วย

 อีกเหตุผลหนึ่งท่ีชาวมุสลิมน่านหยิบยกขึ้นมาคือ จังหวัดน่านมีชายแดนติดกับประเทศ

ลาว การมมีสัยิดจะช่วยให้สามารถรองรบัชาวมสุลมิจากประเทศเพ่ือนบ้านและช่วยสร้างภาพ

ลกัษณ์ท่ีดใีห้แก่จงัหวดั ในทีส่ดุ พวกเขาสามารถรวบรวมเงินจ�านวนหน่ึงเพ่ือจดัซือ้ทีด่นิ กระทัง่

ได้ที่ดินของสมาชิกในกลุ่มมุสลิมด้วยกันเอง
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 “หลงัจากคนในพ้ืนท่ีทราบว่าจะมกีารสร้างมสัยิด ก็เกิดกระแสข่าวต่าง ๆ  ท้ังด้านทีด่แีละ

ไม่ดีเกี่ยวกับการสร้างมัสยิด มีหลายกระแสข่าวที่ออกไปสร้างความสับสนและกังวลใจให้กับ

คนในพื้นที่ เมื่อก่อนอยู่กับเพื่อนไทยพุทธได้ปกติ เข้าบ้านไหน ได้กินข้าวทุกบ้าน แต่หลังจาก

เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ไม่เหมือนเดิม” ชาวมุสลิมคนหนึ่งในพื้นที่บอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น

 รอยแตกร้าวบนความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมส่งความตึงเครียดออกไปท่ามกลางหมู่ชาว

มุสลิมในพ้ืนที่ด้วยกันเอง มันท�าให้พวกเขาไม่สามารถรวมตัวกันได้เช่นแต่ก่อน บางคนแยก

ตัวออกห่าง หลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยระหว่างกัน

 ถึงจะเผชิญอุปสรรค ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ยังคงมีหวัง พวกเขาพยายามพูดคุยสร้างความ

เข้าใจกับพ่ีน้องไทยพุทธ แม้จะยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร มีหน่วยงานองค์กรมุสลิม

และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องพยายามช่วยหาทางออก แต่กลบักลายเป็นการให้ความหวัง

ทีเ่ลือ่นลอย ซ�า้ร้ายส�านักข่าวบางแห่ง เมือ่เข้าไปสมัภาษณ์และได้ข้อมลูจากพวกเขาแล้ว กลบั

น�าเสนอข่าวที่ไม่ส่งผลดีในการแก้ไขปัญหา เป็นเหตุให้พวกเขาไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

ภายนอกมากนัก 

ปลุกปั่น
“มีการพยายามสร้างศูนย์กลางกลไกทางศาสนา สร้างตัวองค์กร

ศาสนา หรือหลักการให้เพี้ยนไปจากหลักการดั้งเดิมของศาสนา เช่น 

มกีารอ้างวาทกรรมผูพิ้ทักษ์ในนามกลุม่ต่าง ๆ  เพ่ือพยายามอธิบายว่า

ต้องปกป้องศาสนา แต่ในขณะเดยีวกันหลกัศาสนาพุทธดัง้เดมิไม่เคย

สอนให้ขบัไล่หรอืละเมดิสทิธิของผูอ้ืน่ กลุม่ชาวบ้านท่ีขาดองค์ความรู้

เหล่านี้ก็จะคล้อยตาม ซึ่งทั้งหมดอยู่บนอคติและเหยียดกลุ่มอื่น รวม

ทัง้มกีลุม่ผลประโยชน์จากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า ผูร้บัเหมา 

ผู้ประสานงาน การจัดตั้งคณะกรรมการอิสลามภายในจังหวัด และ

การเมืองเสื้อสีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย”

 ไม่ใช่คนน่านทุกคนคัดค้านการก่อสร้างมัสยิด ประโยคข้างบนเป็นตัวอย่างหน่ึงของผู้ท่ี

ไม่เห็นด้วยกับการคัดค้าน เขาชี้ให้เห็นว่าการคัดค้านดังกล่าวเก่ียวข้องกับการเมืองเรื่องการ

เสียผลประโยชน์ของหลายฝ่าย 

 เขาอธิบายต่อว่า ช่วงแรกยังไม่มีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิด ชาวพุทธและชาวมุสลิม

ยังคงไปมาหาสู่กันตามปกติ แต่หลังจากทราบข่าวการก่อสร้างมัสยิดก็เริ่มปรากฏกลุ่มคนท่ี

อ้างความเป็นเมืองพุทธของจังหวัดน่านและกลัวจะสูญเสียมันไปให้แก่ศาสนาอิสลามและ

■ (บน ล่าง)ชาวพุทธเมืองน่านมาตามนัด รวมตัววัดพระธาตุแช่แห้งนับพัน ก่อนเดินขบวนถือป้ายต่อต้านการ
ก่อสร้างมัสยิด ยื่นค�าขาดผู้ว่าฯ สั่งหยุดก่อสร้าง หวั่นกระทบพุทธศาสนาเอกลักษณ์เมืองน่าน ขู่ไม่ฟังมีประท้วงหนัก
ขึ้นอีกแน่

■ กองบรรณาธิการ.(2015). คนน่านรวมตัวต้านสร้างมัสยิด. วันเสาร์ 4 สิงหาคม 2018, ส�านักข่าวเดอะพับลิก http://
www.publicpostonline.net/1466
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ชาวมุสลิม ทั้งยังสร้างความวิตกกังวลด้วยว่าหากมีมัสยิดจะเกิดการรวมตัวและการขยายตัว

ของชาวมุสลิมในจังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้สะท้อนแนวคิดที่ว่าเมื่อใดที่มีการรวมตัว มีการ

จดัตัง้ชมุชน ก็จะมกีารอพยพโยกย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานตามมา เกิดเป็นสงัคมใหม่ท่ีมอีตัลกัษณ์

เฉพาะตัว ซึ่งในที่นี่คือความเป็นมุสลิมที่แตกต่างจากความเป็นพุทธ

 ความหวาดวิตกเตลิดไกลถึงข้ันว่า ชาวมุสลิมท่ีจะอพยพโยกย้ายเข้ามาคือคนจากสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วคนกลุ่มนี้จะทวีจ�านวนมากข้ึนจนยึดครองพ้ืนท่ี น�ากฎหมาย

อสิลามมาบงัคบัใช้ กลบฝังอตัลกัษณ์ความเป็นพุทธให้สญูหาย มคีวามเชือ่แบบเหมารวมว่าที่

ไหนมมีสุลมิทีน่ัน่ย่อมมคีวามรนุแรงเช่นท่ีก�าลงัเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีเ่หน็อยู่

ทนโท่

 ทุกครั้งที่ตัวแทนชาวมุสลิมพยายามจะเข้าพบผู้บริหารของทางจังหวัดเพ่ือชี้แจงและ 

แสดงความบริสุทธิ์ใจ ข่าวการเข้าพบเป็นต้องรั่วไหลออกไปถึงหูกลุ่มต่อต้านทุกครั้ง ติดตาม

มาด้วยกิจกรรมไฮปาร์คระหว่างการเข้าพบทุกครา 

 ในที่สุด ชาวบ้านรวมตัวกัน จัดประชุม และยื่นหนังสือถึงนายอ�าเภอ ยืนยันชัดเจนว่าจะ

ต้องย้ายสถานท่ีก่อสร้างมัสยิดออกไป ซ่ึงฟากฝั่งชาวมุสลิมก็ให้ความเคารพต่อการตัดสินใจ 

ย้ายออกไปยังที่ดินแปลงใหม่ แต่ก็ยังอยู่ในอ�าเภอภูเพียงเช่นเดิม

 ถึงแม้ “ความเป็นอ่ืน” จะถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์เชิงอ�านาจกลุ่ม 

ต่าง ๆ ในท้องถ่ิน ฉวยใช้ “ความเป็นเรา” สร้างมวลชนในการต่อต้าน ส่งทอดแนวคิดไปยัง

ประชาชนและพระสงฆ์กลุ่มอื่น ๆ กระนั้นก็ตาม แผ่นดินน่านยังมีกลุ่มชาวไทยพุทธและกลุ่ม

พระสงฆ์ในท้องถ่ินทีเ่ชือ่ว่าความแตกต่างหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกนัได้ ชาวมสุลมิควรได้

รบัสทิธิในการก่อสร้างมสัยิดเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจเฉกเช่นเดยีวกับศาสนิกอืน่ในจงัหวัดน่าน

และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ส่วนการต่อต้านที่เกิดขึ้นล้วนไม่เป็นประโยชน์กับใคร รังแต่

จะสร้างความคับข้องใจระหว่างกัน 

แปลกแยกและแปลกปลอม
 วันเวลา 30 กว่าปีที่ชาวมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวน่าน มันอาจไม่เนิ่นนานชนิด

ร่วมสร้างบ้านแปงเมืองหรือร่วมชะตากรรมกันก็จริง แต่มันก็ไม่น้อยที่จะผูกสัมพันธ์ระหว่าง

ศาสนกิ ด้านหนึง่ชาวพุทธในพ้ืนทีอ่าจถูกปลกุป่ันด้วยเรือ่งเล่าและข้อมลูเท็จบ้างจรงิบ้าง หาก

หันกลับมามองชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีล่ะก็ กว่า 3 ทศวรรษ พวกเขากินอยู่อย่างไร ท�าไมความ

สัมพันธ์กับชาวพุทธจึงไม่เหนียวแน่นพอรับแรงเสียดทานจากการปลุกปั่น

 ในสายตาของพุทธศาสนิกชนบางคน ความเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและการอยู่กัน

อย่างกระจดักระจายของชาวมสุลมิในจงัหวดัน่าน สิง่น้ีเป็นเงือ่นไขท่ีท�าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ชาวมุสลิมและคนท้องถิ่นดั้งเดิมเกิดขึ้นอย่างจ�ากัด

 อกีทัง้การพยายามอยู่ในพ้ืนทีป่ลอดภยั (comfort zone) ของชาวมสุลมิเอง เพ่ือจะรกัษา

การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักการศาสนาที่เชื่อมั่นว่าควรจะเป็น กลับย่ิงสร้างระยะห่างใน

ความรู้สึกของคนท้องถิ่น คิดไปว่าชาวมุสลิมมีความเคร่งครัดในศาสนาอย่างมาก ท�าให้รู้สึก

กังวลและไม่สบายใจ จนคนท้องถิ่นกล่าวถึงชาวมุสลิมโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่า

 “มุสลิมมีความเป็นตัวตนที่สูงมาก เขาไม่คบหากับเราหรอก วัตรปฏิบัติบางอย่างท่ีไม่

ผ่อนคลาย พวกนี้มันเคร่ง มันบ้าไปแล้ว สุดโต่ง อะไรแบบนี้”

 ชาวมุสลิมจึงกลายเป็นสิ่งแปลกแยกและแปลกปลอมในสายตาชาวน่าน

 ค�าถามคือชาวมุสลิมจะกล้าทบทวนตนเองหรือไม่ เมื่อชาวมุสลิมต้องอยู่ท่ามกลาง

วัฒนธรรมอื่นและไม่สามารถจัดการตนเองได้ พวกเขาก็มักปฏิบัติตนในลักษณะท่ีปกป้อง

ตนเองไว้ก่อน หลายครั้งที่ชาวมุสลิมอธิบายความเป็นตัวตนที่สูงส่งเกินไป อวดอ้างว่าศาสนา

ของตนสูงส่งและดีกว่าศาสนาอื่น และบางครั้งยังอธิบายแบบผิด ๆ ถูก ๆ จนก่อความรู้สึกไม่

เป็นมิตรกับศาสนิกอื่น

 คงพอจะกล่าวได้ว่า ชาวมสุลมิอย่างน้อยก็ในพ้ืนทีจ่งัหวดัน่านยังขาดทักษะในการปฏบิติั

ตนต่อคนต่างวัฒนธรรม เหนืออื่นใด พวกเขาขาดทักษะในการอธิบายให้ต่างศาสนิกเข้าใจ

ความเป็นมุสลิม และเมื่อก่อวิวาทะขึ้นบนความขาดทักษะเช่นนี้ก็ยิ่งปะทุเป็นความไม่ลงรอย 

การสร้างบทสนทนาที่เป็นมิตรจึงไม่อาจเริ่มต้น

เยียวยาความสัมพันธ์
 พูดออกมาอย่างนี ้ใช่ว่าจะไร้ทางเยียวยาความสมัพันธ์ จากบทเรยีนของจงัหวัดน่าน คน

ต่างศาสนิกอาจต้องเริ่มจาก

 1. เรียนรู้ระหว่างวงในหรือผู้ที่เคร่งครัด พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย หา

หนทางขยายความรู้ท่ีถูกต้องของทุกศาสนาไปสู่ทุกกลุ่มคนให้สามารถเรียนรู้ข้ามศาสนากัน

ได้ สร้างพ้ืนที่สนทนาเพ่ือเรียนรู้และท�าความเข้าใจระหว่างกัน ส�าคัญที่สุดคือเมื่อคนระดับ

ผู้น�าเข้าใจกันแล้ว หากเกิดความบาดหมางระหว่างศาสนาข้ึน ก็จะสามารถอธิบายประเด็น

ต่าง ๆ แทนกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย

 2. กลุม่องค์กรทางศาสนา วดั มสัยิด และอืน่ ๆ  ควรด�าเนนิการตามหลกัการท่ีถูกต้องของ

ศาสนาของตน บ่อยครั้งที่คนต่างศาสนิกพูดคุยกันมักลงเอยด้วยการน�าเสนออัตลักษณ์ทาง

ศาสนาของตน ละเลยที่จะเรียนรู้ข้อจ�ากัดของอีกฝ่าย และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อชาวพุทธและ

ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ต่างก็ไม่รู้ข้อจ�ากัดอันเกิดจากค�าสอนของแต่ละฝ่าย ซ�้าร้ายยังไม่พยายาม

เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
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 3. มีข้อชวนคิดว่า เหตุใดต้องสร้างมัสยิดเป็นรูปทรงโดมตามสถาปัตยกรรมแบบอาหรับ 

ทัง้ทีไ่ม่มตีวับทใด ๆ  ในคมัภีร์ระบไุว้ อย่างในประเทศจนีมสัยิดหลายแห่งไม่ได้มสีถาปัตยกรรม

แบบอาหรับ แต่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนพ้ืนถ่ิน ซึ่งดูกลมกลืนและไม่แปลกแยกกับบริบท

ในท้องถิ่นนั้น ๆ 

 4. ชาวไทยพุทธรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานรัฐ เช่น เมื่อชาวมุสลิมคุยกันในหมู่

คณะกรรมการแล้วเสนอหน่วยงานรัฐว่าต้องการสร้างมัสยิดก็ได้รับอนุญาตให้สร้าง ขณะท่ี

ชาวไทยพุทธต้องการสร้างวัด แต่รฐักลบัไม่อนุญาต ประเดน็ลกัษณะน้ีย่อมสร้างความรูส้กึไม่

ได้รบัความเปน็ธรรมทีพ่ร้อมจะถกูฉกฉวยเป็นเชื้อไฟ ซึ่งรฐัจะต้องอธบิายและชาวมุสลมิเองก็

ควรให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ

 5. กรณีการใช้เครือ่งเสยีงเวลาอาซานหรอืเสยีงเรยีกให้ประกอบพิธีละหมาด ควรใช้เครือ่ง

เสียงตามความเหมาะสมไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร�าคาญแก่ศาสนิกอื่นโดยไม่จ�าเป็น PF

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเล่า

2
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 “หลวงพี่กลัวไหม?”

 “แล้วโยมคิดว่าหลวงพี่กลัวไหมล่ะ?”

 การตอบค�าถามด้วยค�าถามสือ่อะไรได้หลายอย่าง ย่ิงเมือ่รูว่้าหลวงพ่ีจากวัดป่าแห่งหน่ึง

ในจังหวัดขอนแก่นรูปนี้เคยจ�าพรรษาอยู่ในวัดท่ีอ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยาวนาน

ถึง 5 พรรษา มันยาวนานพอที่นักบวชนอกศาสนาอิสลามคนหนึ่งจะซึมซับ รับรู้ สัมผัส และ

พบเจอประสบการณ์ต่าง ๆ นานา ตกผลึกเป็นเหตุการณ์หรือภาพจ�าที่มีต่อชาวมุสลิม

 “โจรใต้” หรือ “อิสลามฆ่าคน” คือค�าที่หลวงพี่ใช้ ภาพเหตุการณ์โจรใต้ยิงทหาร 3 นาย 

ขณะที่หลวงพ่ีก�าลังเคลื่อนออกจากด่านตรวจติดตาแบบไม่รู้ลืม มันไม่ส�าคัญว่าภาพจ�าน้ี 

คนอื่นจะมองว่าเป็นอคติหรือไม่ เพราะส�าหรับหลวงพ่ีรูปนี้เป็นรอยประทับที่ใคร ๆ ยากจะ 

ลบเลือน

 สิ่งที่ได้ยินจากสื่อและสิ่งที่เห็นด้วยตา ด้วยเนื้อ ด้วยหูของตน ชีวิตชาวพุทธต้องอยู่อย่าง

หวาดกลัวในฐานะประชากรกลุ่มน้อย เหล่านี้ผสานรวมกัน ตอกย�้าความเช่ือที่หลวงพ่ีรูปนี้ 

มีอยู่ก่อนแล้ว ท้ังต่อสถานการณ์ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ต่อศาสนาอิสลาม และ 

ต่อชาวมุสลิม

ผลิตซ�้าความกลัว
 ในทางกฎหมาย ประเทศไทยไม่ได้ระบุให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติดังท่ี 

พระสงฆ์และประชาชนจ�านวนหน่ึงพยายามเรียกร้อง ทว่า ในทางปฏิบัติ พุทธศาสนากลาย

เป็น ส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นไทย ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร ์

จังหวัดขอนแก่น

เรื่องเล่า 2 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

  	 “หลวงพี่กลัวไหม?”

	 	 	 “แล้วโยมคิดว่าหลวงพี่กลัวไหมล่ะ?”
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

การสร้างรัฐชาติ การวาดภาพรัฐไทยกับศาสนาพุทธแยกจากกันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการ 

ความรุนแรงท่ีพุ่งตรงมายังสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาอย่างการสังหารพระสงฆ์ในพ้ืนท่ี 

สามจังหวัดชายแดนใต้ อาจไม่ต่างอะไรกับการพุ่งตรงไปยังใจกลางความรู้สึกของความเป็น

ชาติของชาวไทยพุทธจ�านวนมาก

 หากถามว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นสิง่ท่ีเข้าใจได้หรอืไม่ หากชาวพุทธจะรูสึ้กเกลียด-กลัวชาวมสุลิม

จากผลของเหตุการณ์สังหารพระ ไม่ยากท่ีจะตอบ มันมิใช่การท้าทายหรือท�าลายความชอบ

ธรรมของสยามเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันฉีกขาดสายสัมพันธ์ในระดับบุคคลให้สะบั้น

ลงจนยากจะเชื่อมประสาน จากการแบ่งแยกดินแดน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเมือง 

การก้าวล่วงไปแตะต้องศาสนา ประเด็นที่สุดละเอียดอ่อน ท�าให้เรื่องราวยิ่งหนักหนา ซับซ้อน 

และเจบ็ปวดย่ิงขึน้ เป็นการปะทะกันของความเชือ่ ความรูส้กึระหว่างชาวพุทธและชาวมสุลมิ

แปรเปลี่ยนไปทันที แพร่ขยายตัวออกไปจากปลายด้ามขวานถึงระดับประเทศ ที่ส�าคัญ สิ่งนี้

สามารถใช้เป็นตัวอธิบายว่าท�าไมการประท้วงการสวมใส่ฮิญาบที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 

เป็นเรือ่งทีค่าดเดาได้ ไม่ใช่ว่าครชูาวพุทธไม่ทราบว่ามสุลิมผูห้ญิงต้องใส่ฮญิาบแต่การประท้วง

ดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกคับแค้นใจท่ีสะสมมาจากหลายเหตุการณ์และต้องการหาพ้ืนที่ 

ในการเอาคืนต่อชาวมุสลิมบ้าง

 ไม่ใช่เพียงหลวงพี่รูปนี้ พระสงฆ์หลายรูปจากภาคอีสานต่างเคยมีประสบการณ์ในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต้ นักบวชกลุ่มนี้จึงเป็นสื่อกลางอย่างดีคอยส่งผ่านข้อมูล ลงสู่ชาวบ้าน

ในพ้ืนที่ แพร่กระจายจากคนสู่คน ชุมชนสู่ชุมชน เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้ที่มาที่ไป โดยเอา

เหตุการณ์ความรุนแรงในพม่ามาเปรียบเทียบกับไทย ซึ่งแตกต่างกันมาก เนื่องจากกรณีพม่า

มีการสร้างความเกลียดชังต่อชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามอย่างเป็นกระบวนการ14

 อย่างไรก็ตาม อคติมิได้ฟูมฟักเฉพาะในหมู่ชาวอีสาน สังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดน

ใต้ก็มีความรู้สึกด้านลบต่อชาวอีสานเช่นกัน อย่างเร่ืองเล่าท�านองว่าคนอีสานไม่ชอบมุสลิม

ถึงขัน้จะท�าร้ายร่างกายมใีห้ได้ยินได้ฟังเสมอ เดมิทีชาวมสุลมิส่วนมากในอสีานอพยพมาจาก

ภาคกลาง เช่น อ่างทอง กรุงเทพ อยุธยา ปัจจุบันมีชาวมุสลิมอพยพมาจากภาคใต้มากขึ้น แต่

ก็นัน่แหละ พอชาวมสุลมิจากสามจงัหวดัภาคใต้ได้มาอาศยัอยู่ในสงัคมวัฒนธรรมอสีานด้วย

ตัวเอง เรื่องเล่ากลับตาลปัตรกับความจริงท่ีพบเจอ คนอีสานเป็นมิตร แถมยังแนะน�าร้าน 

อาหารมสุลมิในพ้ืนท่ี เพราะรูว่้าชาวมสุลมิมวัีฒนธรรมและค�าสอนเรือ่งอาหารการกินแตกต่าง

ออกไป 

14 Human Rights Watch, “Burma: Ethnic Cleansing, Repression, Denials,” Human Rights Watch, January 18, 2018, accessed June  
   1, 2018, https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-ethnic-cleansing-repression-denials. สัมภาษณ์ Muang Zarni นักวิจัยและนัก 
   กิจกรรมชาวเมียนมาที่ศึกษาปัญหาโรฮินจา, อิสตันบูล, วันที่ 8 เมษายน 2018.

 จากปรากฏการณ์น้ี ใช่หรอืไม่ว่าอคตแิละความขุน่เคอืงระหว่างชาวพุทธและมสุลมิ ส่วน

หน่ึงเกิดจากสือ่ (ท้ังในรปูค�าบอกเล่าและข่าวสาร) ท่ีน�าเสนอเกินจรงิ แล้วถูกปักใจเชือ่ โดย

ละทิ้งความพยายามท่ีจะสัมผัสประสบการณ์จริง หรือไม่ก็เป็นการขาดการสนทนาและเรียน

รู้อีกศาสนาหนึ่งเพื่อเปิดมุมมองและหัวใจให้กว้างพอจะโอบรับความแตกต่าง

 การสานเสวนากันต่างหากจะเป็นฐานรากของมัสยิดที่วางอยู่บนความสัมพันธ์ มิใช่วาง

อยู่บนอคติ

อยู่ร่วมกันความต่าง
 เอก ชาวมสุลมิมลายูท่ีย้ายมาอยู่ขอนแก่นตัง้แต่เดก็ ในพ้ืนทีต่่างวัฒนธรรม เขาต้องปรบั

ตัวไม่น้อยเพ่ืออยู่ร่วมกับความแตกต่าง เรื่องอาหารการกิน เอกต้องแยกรับประทานอาหาร 

กับเพ่ือน ๆ เพราะอาหารบางอย่างชาวมุสลิมรับประทานไม่ได้ มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองว่า

แปลก เป็นคนใต้ และถูกกลั่นแกล้ง ทุกอย่างค่อย ๆ  คลี่คลายเมื่อเอกเข้าสู่ชั้นมัธยม แต่ก็ต้อง

ปรับตัวอีกครั้งเมื่อสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ การดื่มเหล้าเป็นวัฒนธรรมในกลุ่มเพ่ือน 

เอกยิ่งต้องชัดเจนในหลักปฏิบัติและยิ่งต้องสื่อสารว่าเหตุใดเขาจึงไม่อาจสังสรรค์กับเพื่อนได้

ด้วยวิธีนี้ มันช่วยได้ เพื่อนต่างศาสนิกเข้าใจ อคติเบาบางลง และไม่มองมุสลิมแบบเหมารวม

 อิหม่ามมัสยิดคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบอกเล่าว่า

“มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกัน อย่างในเรื่องศาสนา อะไรท่ีเราเข้าร่วม

กิจกรรมได้ เราก็เข้าร่วม อะไรที่เราเข้าร่วมไม่ได้ เราก็อธิบายเหตุผล

ว่าท�าไมถึงเข้าร่วมไม่ได้ อย่างเรือ่งเวลามกีารบวชเราเข้าร่วมไม่ได้เรา

ก็อธิบาย เวลาเราจัดงานอะไร เราก็เชิญเขามา อย่างงานเปิดบวชเรา

ก็เชิญเขามา เขาก็รู้จัก เขาถามว่าแขกเข้าวัดได้ไหม เราก็บอกว่าได้ 

ไหว้พระ เราก็ไหว้ได้ เราไหว้เพราะเคารพ ไม่ได้ไหว้เพราะบูชา”

 เรื่องราวอันแสดงให้เห็นร่องรอยของการปรับตัว โอบเอื้อเจือจุนที่จะอยู่ร่วมกันระหว่าง

ต่างศาสนิก อย่างกรณีเสียงอาซานเรียกท�าละหมาดที่มักถูกยกเป็นเงื่อนไขตั้งแง่ของชาวไทย

พุทธบางกลุ่มว่ารบกวน แต่ชาวมุสลิมที่ขอนแก่นสามารถเปิดเสียงอาซานผ่านล�าโพงใหญ่ได้ 

พระในวัดที่อยู่ใกล้เคียงไม่ได้รังเกียจรังงอน ตรงกันข้าม เหล่าภิกษุกลับยินดีเมื่อได้ยินเสียง 

อาซาน เพราะเสียงน้ีช่วยให้ชาวพุทธละแวกวัดรู้ตัว ตื่นขึ้นมาหุงหาข้าวเพ่ือบิณฑบาตได้ทัน

เวลา หากวันไหนไม่ได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดก็ถึงกับต้องถามไถ่หาสาเหตุกันเลยทีเดียว 

ส่วนชาวบ้านก็ใช้เสียงอาซานยามเย็นเป็นสัญญาณบอกว่าโรงเรียนเลิกแล้ว เตรียมตัวไปรับ

ลูกหลาน
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมภาคอีสานระหว่างชาวพุทธและมุสลิมเกิดจากการขาดการพูด

คุยและรู้จักกัน ผู้น�าชุมชนมุสลิมกล่าวว่าความแตกแยกระหว่างท้ังสองศาสนิกเกิดจากการ

อพยพเข้ามาในพ้ืนที่เมื่อไม่นานมานี้ “มุสลิมในช่วงหลังเข้ามาในพ้ืนท่ีพร้อมกับเงินก้อนโต 

รถที่ดูหรูหรา และต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ พวกเขาไม่พูดภาษาท้องถิ่นและไม่รู้วิธีการ

เข้าหาผู้คนท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธ”

 มีกฎระเบียบของทางราชการอยู่ว่า การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนต้องแจ้งให้

ชาวบ้านรบัรูแ้ละเซน็รบัทราบ การสร้างมสัยิดแห่งแรก ๆ  เกิดขึน้ในปี 2547 ตอนนัน้ใคร ๆ  ต่าง

ก็เซ็นยินยอมให้สร้าง เสียงต่อต้านไม่มีได้ยิน การก่อสร้างมัสยิด อิฐ หิน ดิน ทรายเป็นของ

จ�าเป็นโดยตัวมันเอง ในกรณีของชุมชนแห่งนี้ อาจพูดได้ว่าวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองศาสนิก ขนาดว่าชาวพุทธยังช่วยบริจาคสมทบอีกแรง

หนึ่ง

 เรื่องราวของไอเซาะน่าสนใจ เธอเข้ารับศาสนาอิสลามเน่ืองจากแต่งงานกับชาวมุสลิม

ทีม่าจากพ้ืนทีส่ามจงัหวัดชายแดนใต้ ทางครอบครวัไม่ค่อยพอใจนักหรอก เพราะไปคดิว่าคน

ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรง เป็นห่วงว่าเธอจะได้รับอันตรายหากเดิน

ทางไปบ้านฝ่ายชาย แต่ก็ลงเอยด้วยด ีหลงัจากทางครอบครวัและญาติของไอเซาะได้เดินทาง

ไปสัมผัสกับสามจังหวัดชายแดนใต้ของจริง มันแตกต่างจากส่ิงท่ีรับรู้จากสื่อ ครอบครัวของ

เธอยอมรับมากขึ้นและหวาดกลัวน้อยลง

 คือตัวอย่างบางส่วนเสี้ยวของการอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความเชื่อต่างกัน

 ตวัอย่างสดุท้าย ไซดนีไม่ได้คดิว่าตวัเองแปลกแยกจากเพ่ือน ๆ  ต่างศาสนา ข้อจ�ากัดเรือ่ง

อาหารก็ไม่ใช่อปุสรรคท่ีจะอยู่ร่วมกับคนอืน่ ๆ  เขาก็แค่เตรยีมอาหารกลางวันจากทีบ้่านไปทาน

เอง มนัเกิดขึน้มานานตัง้แต่สมยัประถม นานเสยีกระทัง่เขาคุน้เคย จนไม่รูส้กึด้วยซ�า้ว่ามนัคอื

การปรับตัว ชีวิตอยู่ดีมีสุขตามที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมี

 เมื่อถูกยิงค�าถามว่า แล้วกระแสการต่อต้านผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ในทศันะของไซดนี มนัมาจากการรบัสือ่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรือ่งของกลุม่ไอซสิท่ีใช้

ความรุนแรงผ่านสื่อและสถานการณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 แน่นอน สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ กดดันให้ชาวมุสลิมอีสาน

ต้องอธิบายตวัเองแก่เพ่ือนต่างศาสนิกในสงัคมขอนแก่นมากขึน้ แต่มนัก็คุม้ เพราะมนัช่วยไม่

ให้เงื้อมเงาจากปลายด้ามขวานกัดกร่อนการอยู่ร่วมกันในพื้นที่

ความรู้สึกห่างไกล
 สื่อบอกปัดความรับผิดชอบไม่ได้ อาจต้องวงเล็บไว้ด้วยว่าโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักที่ 

มักน�าเสนอข่าวเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งที่ยังมีเรื่องราวอีกหลากมิติในพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้ ขณะเดียวกัน สื่อของมุสลิมก็ไม่ค่อยได้น�าเสนอสารท่ีจะท�าให้คนต่างศาสนิก 

เข้าใจอิสลามมากขึ้น มิหน�าซ�้า บางสื่อยังโจมตีกันระหว่างศาสนา

 ในระดับตัวบุคคล ผู้นับถืออิสลามจ�าเป็นต้องสื่อสารตัวเอง ปรับตัว อยู่ร่วม และสาน

สมัพันธ์ ดงัเช่นตวัอย่างก่อนหน้าน้ี ในสงัคมทีห่ลากหลายความเชือ่ การอยู่แต่ในชมุชนศาสนา

เดียวกันโดยไม่ยุ่งขิงกับใครเลย ผลลบน่าจะมากกว่าผลบวก ดังเช่นกรณีต่อต้านการสร้าง

มัสยิดในอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของจังหวัดขอนแก่ท่ีกลายเป็นข่าว มันเริ่มต้นด้วยทรัพย์สินในมือและ

ความต้องการเฉพาะในหมู่ชาวมุสลิม โดยไม่มีการสื่อสารกับคนท้องถิ่น ท�าให้อคติที่ด�ารงอยู่

ก่อนแล้วแปรรูปเป็นการต่อต้านและความหวาดกลัว กลัวว่าการมีมัสยิดจะเป็นพาหะความ

รุนแรงเช่นในภาคใต้

 ไม่ใช่เฉพาะท่ีขอนแก่น กรณีจงัหวัดบงึกาฬ ความรูส้กึห่างไกลและไม่เคยมปีระสบการณ์

อยู่ร่วมกับชาวมุสลิม เสพแต่ข่าวสารความรุนแรงผ่านสื่อ แล้วน�าสิ่งที่รับรู้มาเป็นตราประทับ

ชาวมุสลิมทั้งหมด การต่อต้านจึงตามมา ชาวบึงกาฬยังเรียกมุสลิมว่า คนแขก ๆ โดยเข้าใจ

ผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน

 ก็เหมอืนย่อหน้าก่อนนี ้อะไรบ้างเกิดจากอากาศธาต ุกลุม่ชาวมสุลมิทีม่าอยู่ใหม่เองก็ไม่

ได้ปรบัตัวเข้ากับคนท้องถ่ิน 10 ปีในพ้ืนทีเ่ดียวกันจงึไม่ช่วยละลายความแปลกหน้าเป็นความ

คุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจไม่เกิด ชาวมุสลิม 4-5 ครอบครัวเกิดต้องการสร้างมัสยิด ระดมทุน

สร้างมัสยิดในขอนแก่นโดยได้รับเงินบริจาคส่วนใหญ่จากตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และจากการช่วยเหลือของพ่ีน้องมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นนี้เอง 

แรงต้านย่อมเป็นเรื่องธรรมดา ผู้เข้าร่วมสนทนาบอกว่าชาวมุสลิมท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่ได ้

สร้างบารมีต่อคนในพื้นที่”

 มุสลิมในขอนแก่นมีท้ังมุสลิมเชื้อสายมลายูที่มาจากสามจังหวัดภาคใต้ มุสลิมปาทาน

ซึง่เป็นมสุลมิท่ีอยู่ในภูมภิาคมานานจากการค้าวัวและผ้า เวลาน้ีในชมุชนมสุลมิเเห่งหนึง่จะมี

อยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน การอยู่ร่วมกันของชาวมุสลิมต่างชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

แต่กับคนต่างศาสนายังดูน่ากังขา

 อย่างไรก็ตาม มองทุกเหลี่ยมมุมของเรื่องราว การต่อต้านการสร้างมัสยิดในจังหวัด

ขอนแก่น เป็นไปได้ว่าจะมีทั้งการท�าให้เป็นการเมือง การปลุกปั่นและยุยง คนในพื้นที่เล่าให้

ฟังว่า คนที่ต่อต้านมีไม่มาก แต่มีการประโคมข่าวเพื่อให้เกิดกระแส หยิบฉวยปัญหาในพื้นที่
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สามจังหวัดชายแดนใต้ตีขลุมว่าความรุนแรงจะมาพร้อมกับมัสยิด มีผู้ไปย่ืนหนังสือคัดค้าน

การสร้างมสัยิดประมาณ 3-4 คน เผอญิว่า ณ เวลาท่ีไปย่ืนหนังสอืมกีลุม่เกษตรกรไปย่ืนหนงัสอื

พอดิบพอดี ภาพที่ออกมาจึงพาให้เข้าใจว่ามีคนกลุ่มใหญ่ต่อต้านการก่อสร้างมัสยิด

 กระแสต่อต้านลุกลามไปสู่ “คนละเรื่อง” ที่ถูกผูกปมเป็น “คนละเรื่องเดียวกัน” เกิดการ

ต่อต้านนิคมฮาลาล ความหวาดกลัวอิสลามเพาะปลูกความสับสน วิตกแบบไร้ท่ีไปท่ีมา 

ว่านคิมฮาลาลจะเป็นอกีต้นเหตคุวามรนุแรงเช่นเดียวกับมสัยิด เรือ่งมนัก็เลยย่ิงยุ่งกันไปใหญ่

และยังหาจุดลงเอยไม่ได้

 จากตัวอย่างของความไม่เข้าใจกัน ความห่างเหิน ความแปลกหน้า คงพอกล่าวได้ว่า

หน้าที่ของมุสลิมที่อยู่ร่วมกับคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน คือการพูด

คุยกันเพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจระหว่างกัน

 แต่การพูดท�านองน้ีกด็เูหมอืนจะผลกัภาระลงบนบ่าชาวมสุลมิฝ่ายเดยีว การสนทนาต้อง

มสีองฝ่ายขึน้ไป ชาวพุทธเองก็ต้องเปิดหู เปิดใจฟัง รูเ้ท่าทนัสือ่ (literacy media) ว่าสถานการณ์

ในสามจงัหวัดชายแดนใต้ ข่าวก่อการร้าย ความรนุแรงในตะวันออกกลาง และอืน่ ๆ  เป็นเพียง

แง่มุมเดียวจากนับแสนนับล้านแง่มุม

 มิฉะนั้น ต่อให้ฟัง ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ยิน PF

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

“หน้าที่ของมุสลิมที่อยู่ร่วม
กับคนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม 
ความเชื่อที่แตกต่างกัน คือการ
พูดคุยกันเพื่อสื่อสารท�าความ

เข้าใจระหว่างกัน

                             ”

เรื่องเล่า

3
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เรื่องเล่า 3 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

 เจดีย์สีขาวองค์ใหญ่ตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุ

เมืองนครหรือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เรียกให้กระชับกว่าน้ันว่า

พระธาตุเมืองนคร คือสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในภาคใต้ นครศรีธรรมราช

จึงถูกยกให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของภาคใต้ไปโดยปริยาย

 วัดพระมหาธาตุยังเคยเป็นที่จ�าพรรษาของอดีตพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ท่ีออกมา

วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมอย่างรุนแรง เรียกร้องให้มีการตอบโต้แบบตา

ต่อตาฟันต่อฟัน อาทิ ภิกษุ 1 รูปที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ต้องแลก

ด้วยมัสยิด 1 แห่งที่ถูกเผาท�าลาย ในที่สุดอดีตพระชื่อดังก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบังคับจับสึก

จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ในแง่ภูมิศาสตร์ นครศรีธรรมราชไม่
ห่างไกลจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มี

ชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่ ชาวพุทธกับชาว
มุสลิมไม่ใช่คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง

เหมือนในภูมิภาคอื่นของประเทศ

                                             ”
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 ในแง่ภูมิศาสตร์ นครศรีธรรมราชไม่ห่างไกลจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มีชุมชนมุสลิม

อาศัยอยู่ ชาวพุทธกับชาวมุสลิมไม่ใช่คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงเหมือนในภูมิภาคอื่นของ

ประเทศ

 นี่กระมังท�าให้นครศรีธรรมราชน่าสืบเสาะค้นหาว่า ความหวาดกลัวอิสลามมีหน้าตา

อย่างไร ณ ศูนย์กลางพุทธศาสนาภาคใต้

แรงต้าน
 5 ปีก่อน นครศรีธรรมราชมีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ เขาเป็นชาวมุสลิม

และสามารถพูดภาษามลายูได้ เป็นสญัลกัษณ์ของคนทีม่พ้ืีนเพจากสามจงัหวัดชายแดนภาค

ใต้ ภรรยาของผูว่้าฯ คลมุฮญิาบอนัเป็นอตัลกัษณ์ของสตรมีสุลมิ ถึงจะเป็นค�าส่ังจากกระทรวง

มหาดไทย ก็ใช่ว่าอ�านาจรฐัจากส่วนกลางจะสร้างความเหน็พ้องต้องกันกับคนในพ้ืนทีไ่ด้เสมอ 

การด�ารงต�าแหน่งของผู้ว่าฯ คนใหม่ไม่ราบรื่น เกิดกระแสต่อต้านหนักหน่วงถึงขั้นขับไล่ พุทธ

ศาสนาถูกฉวยใช้เป็นเครื่องมือทางอัตลักษณ์และการเมือง มีการชูข้อเรียกร้องว่า

 “คนที่จะเป็นพ่อเมืองนครศรีธรรมราชต้องเป็นคนไทยพุทธเท่านั้น”

 ชาวมุสลิมในพื้นที่รับมือได้อย่างน่าสนใจ ตัวแทนจากสมาคมสตรีมุสลิมย้อนอดีต 

ให้ฟังว่า วันที่ผู้ว่าฯ คนนี้เดินทางมารับต�าแหน่ง มีการเชิญชวนพี่น้องมุสลิมนับพันคนไปร่วม

ต้อนรับท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ภาพการต้อนรับและจ�านวนคนส่งเนื้อหาบางอย่างออก

มายังกลุ่มต่อต้านและสามารถยับยั้งการประท้วงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 การแสดง “พลงั” ผ่านจ�านวนหยุดพลงัอกีฝ่ังได้ไม่นาน ตวัแทนคนเดมิเล่าว่ามกีารแนะน�า

ไปยังผูว่้าฯ และภรรยาให้ใช้หลกัศาสนา อดทนและยึดมัน่ในจุดยืนของตน และต้องให้เกียรติ 

ให้ความเสมอภาค ความเท่าเทียม อ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคน สุดท้าย เริ่มชนะใจคนในพื้นที่ 

จากขดัขืนเป็นร่วมมอื จากถอยห่างเป็นเข้าหา กระทัง่วันท่ีผูว่้าฯ จากไปแล้ว คนนครศรธีรรมราช

ก็ยังไถ่ถามถึงกันอยู่บ่อย ๆ

 อาการหวาดกลัวอิสลามไม่ได้สะท้อนผ่านเฉพาะเรื่องใหญ่ ๆ  อย่างการแต่งตั้งผู้ว่าฯ แต่

มันกระจายตัวในหลากลักษณะ หลายพ้ืนที่ เช่นในสถาบันการศึกษา เด็กนักเรียนมุสลิมไม่

สามารถเข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้เพราะผิดหลักศาสนา ท�าให้ถูกครูที่เป็นชาวพุทธวิพากษ์วิจารณ์

หรือถึงขั้นหมิ่นแคลน หรือกรณีนักศึกษามุสลิมไม่เข้าร่วมรับน้อง ไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

พุทธ ท�าให้ถูกมองด้วยสายตาไม่ดีนักจากเพ่ือน ๆ และรุ่นพ่ี การเข้าเรียนสายเพราะติดการ

ละหมาดวันศุกร์จนถูกอาจารย์เช็คว่าขาดเรียน นักศึกษาบางคนจึงเลือกไม่ไปละหมาดแทน

การหมดสิทธ์ิสอบ หรืออาจารย์บางคนไม่ชอบให้นักศึกษาหญิงคลุมฮิญาบ1515 เป็นต้น 

ท่ามกลางคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวไทยพุทธ วิถทีางศาสนาทีแ่ตกต่างกลายเป็นความยุ่งยากและ

ร�าคาญใจ พาลมองว่าชาวมุสลิมเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมท�าตามคนอื่น

 มนัเริม่จากความไม่เข้าใจต่อแนวทางปฏบัิติของศาสนาอืน่ทีไ่ม่ใช่พุทธ เมือ่ยืนอยู่ ณ จดุ

ของความเป็นชาวพุทธ ทอดสายตามองชาวมุสลิมโดยไม่เข้าใจว่า เหตุใดคนกลุ่มน้อยเหล่านี้

จงึไม่ยอมปฏบิตัเิช่นคนส่วนใหญ่ ผลก็ออกมาเช่นเหตกุารณ์ข้างต้น น่ียังไม่นบัความเข้าใจผดิ 

แล้วเรียกขานอย่างผิด ๆ เหมารวมเอามุสลิมกับแขกเข้าด้วยกัน ทั้งท่ีเป็นคนละเรื่อง มันย่ิง

ท�าให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามแปลกแยกยิ่งขึ้น

 ความหงุดหงิดร�าคาญใจโดยมากอยู่ในระดับปัจเจก พอพูดคุยท�าความเข้าใจกันได้ แต่

ทันทีท่ีสิ่งน้ีแปลงรูปเป็นอคติ แล้วฝังลงไปในโครงสร้างต่าง ๆ แบบนี้มันจะเริ่มเป็นปัญหาท่ี

หน่วงหนักขึ้น มันคือการเลือกปฏิบัติ

 ปากค�าผูบ้รหิารโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามเผยว่า บณัฑติหญงิชาวมสุลมิทีค่ลมุฮญิาบ

ค่อนข้างหางานยาก เนื่องจากบริษัทเอกชนไม่รับคนที่สวมฮิญาบ ครูหญิงคนหนึ่งเคยมี

ประสบการณ์ถูกปฏิเสธงานจากหลายแห่ง เพียงเพราะองค์กรและบริษัทเหล่านั้นไม่อนุญาต

ให้คลุมฮิญาบ หรือบางคนก็ถูกขอให้ถอดฮิญาบออก

 ชาวมุสลิมในพื้นที่นครศรีธรรมราชที่ได้พูดคุย ยังแสดงความกังวลว่า การที่ชาวมุสลิมมี

บทบาทหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  อาจท�าให้ชาวพุทธจ�านวนหนึ่งไม่สบายใจ วิตกและมโน

ไปว่ามสุลมิแย่งงานชาวพุทธ แล้ววันหน่ึงมสุลมิจะมอี�านาจมากกว่าจนครอบง�าชาวพุทธและ
15 กรณีล่าสุดในปี 2018 คือการประท้วงการสวมฮิญาบที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ซึ่งมีครูจ�านวน 20 คนประท้วงการอนุญาตให้นักเรียนผู้หญิงใส่  
   ชุดที่มีฮิญาบเข้ามาเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน 

“คนที่จะเป็นพ่อเมือง

นครศรีธรรมราชต้องเป็น

คนไทยพุทธเท่านั้น 

                            ”
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จงัหวัดชายแดนใต้ทีด่งึศาสนาไปเป็นส่วนหนึง่ของข้ออ้างในการใช้ความรนุแรง การท่ีคนต่าง

ศาสนิกไม่เข้าใจหรือมองชาวมุสลิมด้วยสายตาไม่สู้ดีก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลก

 มนัมเีรือ่งท่ีต้องคดิต่อคอื ความไม่เข้าใจกันระหว่างต่างศาสนิกสร้างปฏิกิรยิาอนัสะท้อน

กลับไปกลับมา ซึ่งอาจมีศักยภาพแปรเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ในอนาคตได้อยู่

เหมอืนกัน น่ันเพราะการมองศาสนาอสิลามในแง่ลบ เร่งเร้าให้ชาวมสุลมิเองต้องหันมาปกป้อง

ศาสนาของตน ประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเขาจะเลือกปกป้องด้วยวิธีไหน

 อย่างไรก็ตาม พวกเขาตระหนักดีว่าไม่ใช่ชาวพุทธทุกคนมีอคติหรือเกลียดชังชาวมุสลิม 

การสร้างความเข้าใจต่อกันจะช่วยทัดทานกระแสนี้ได้ ตัวแทนสมาคมสตรีมุสลิมเล่าว่า จาก

กรณีต่อต้านผูว่้าฯ ชาวมสุลมิ ท�าให้ทางสมาคมคดิว่าต้องท�าอะไรสกัอย่าง จงึเกิดการเชญิชวน

ผู้คนมานั่งสนทนากันและร่วมกันคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ยอมรับชาวมุสลิม และยอมรับทุก ๆ

ศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกัน เธอไม่อยากให้ชาวพุทธมองว่าเธอเป็น “แขก” ที่มาจากที่อื่น

ทางออก
 ชาวมุสลิมหลายคนพูดในทิศทางเดียวกันว่า สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต ้

ส่งผลต่อให้พวกเขาถูกมองด้วยความเข้าใจผิดและเหมารวม ถูกล้อเลียนและหวาดกลัว การ

คลุมฮิญาบและภาษามลายูคือสัญลักษณ์ของความรุนแรง มันเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาก็ 

ยากเข้าใจ แต่มันเป็นไปแล้ว

 กล่าวคือชาวมุสลิมถูกเหมารวมเป็นภาพเดียว ตัดความซับซ้อนหลากหลายของพ้ืนท่ี 

วัฒนธรรม เวลา และตัวบุคคลออกจนหมดสิ้น

 แล้วจะท�าอย่างไรกับความเข้าใจผดิ ๆ  จะท�าอย่างไรจงึจะลดอคติ ท�าอย่างไรจะเยียวยา

ความรู้สึกกันได้

 พวกเขาคิดว่าการสร้างบทสนทนาระหว่างศาสนาเป็นหนทางหนึ่งท่ีท�าได้ บ้างเรียกร้อง

ไปถึงขั้นการจัดอบรมเรียนรู้หลักการของศาสนาต่าง ๆ การเสพข่าวสารต้องประกอบด้วย

วิจารณญาณ ไม่ด่วนสรุปและเร่งรีบเชื่อ ในส่วนของชาวมุสลิมเองก็ควรปฏิบัติตนตามหลัก

การของอิสลาม เพื่อปกป้องศาสนาของตน

 ในส่วนของรฐั พวกเขาเรยีกร้องให้รฐัปฏบิตัต่ิอทกุศาสนาอย่างเท่าเทยีมกัน ไม่ให้เป็นข้อ

อ้างน�าไปสูค่วามขดัแย้งระหว่างศาสนา ควรควบคุมการน�าเสนอเนือ้หาของสือ่ต่าง ๆ  (ประเดน็

นี้สุ่มเสี่ยงจะกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก) ประเด็นแหลมคมหนึ่งท่ีพวกเขาเสนอคือ

ปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งรัฐจะต้องด�าเนินการทุกเรื่องด้วยความยุติธรรม

 ขณะที่คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจ�า

จังหวัดต้องหาแนวทางแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของชาวมุสลิม การคัดเลือกผู้น�าทางศาสนา

ปกครองประเทศ ทัศนะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าท�านองน้ีไม่เพียงส่งผลต่อชาวพุทธ 

หากยังมีผลต่อชาวมุสลิมเองด้วย

 ฟังดแูล้วเหมอืนอาการหวาดกลวัอสิลามในนครศรธีรรมราชจะหนักหนาเอาการ แต่ผูน้�า

ศาสนาในพื้นที่ยืนยันว่า ในภาพรวมแล้วไม่ถือว่ามีปัญหา ยังอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข

 ความสมัพันธ์อนัดแีต่เก่าก่อนระหว่างพุทธกับมสุลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราชช่วย

ประคับประคองให้อยู่ร่วมกันได้แม้จะแตกต่างกัน ในหลายพ้ืนที่ มัสยิดกับวัดตั้งตระหง่าน 

เคียงกัน ผู้คนต่างด�าเนินชีวิตตามวิถีของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมต่าง

ส�านักคิด ต่างนิกาย เช่น ซุนหนี่ ชีอะห์ ซูฟีและวาฮาบี ก็ยังนั่งจิบชากาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยน

กันได้ โดยยกประเด็นศาสนาออกไปจากบทสนทนา

ทบทวนตนเอง
 เป็นเรือ่งไม่ง่ายส�าหรบัมสุลมิทีจ่ะเข้าใจว่าท�าไมชาวพุทธชาตนิิยมจงึวิพากษ์วิจารณ์และ

มีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออิสลาม พวกเขามักจะไม่ใส่ใจว่ากระบวนการสร้างความหวาดกลัวท�างาน

อย่างไรและมักจะปฏิเสธการสนทนาเชิงลึกกับชาวพุทธ เมื่อเราตั้งค�าถามลองให้ชาวมุสลิม

ทบทวน ส�ารวจ และวเิคราะห์กระแสความหวาดระแรงศาสนาอสิลามและชาวมสุลิม พวกเขา

คิดว่ามันเริ่มต้นจากอคติ การไม่รับฟังเหตุผล และพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิด

ของตนเอง แล้วน�าความคดิของตนไปยึดโยงเข้ากับการรบัรูเ้รือ่งราวของมสุลิมจากส่ือท่ีมกัน�า

เสนอในแง่ลบเพียงแง่เดียว ขาดมิติอันหลากหลาย โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบใน

สามจังหวัดชายแดนใต้

 พูดเรือ่งอาการหวาดกลวัอสิลามครัง้ใด ไม่พูดถึงสือ่เป็นไม่ได้ ตวัแทนสมาคมสตรมีสุลมิ

คนเดมิแสดงทัศนะว่า ความรวดเรว็และการทีใ่คร ๆ  ก็เป็นส่ือได้น่ีแหละท่ีบางครัง้ก็สร้างปัญหา 

กรณีพระมหาอภิชาติถือเป็นตัวอย่างคลาสสิก เธอยอมรับในฐานมุสลิมว่าโกรธ ฟากฝั่งผู้รับ

สารดูเหมือนจะปักใจเชื่อเนื้อหาโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งยิ่งตอกย�้าความ

ไม่เข้าใจ ความหวาดระแวง และความรู้สึกไม่ดีต่อกัน

 หรือการที่คนต่างศาสนิกไม่เข้าใจหลักปฏิบัติของมุสลิมที่ต่างจากศาสนาของตน พอมี

การจัดกิจกรรมโดยไม่เข้าใจหลักปฏิบัติ คร้ันชาวมุสลิมไม่อาจเข้าร่วมได้ ก็กลายเป็นความ

รู้สึกไม่ดีต่อชาวมุสลิม ซึ่งมันท�าให้ชาวมุสลิมเองรู้สึกไม่สบายใจ นี่ยังไม่รวมถึงการออกมา

ท�างานในพ้ืนที่สาธารณะในต�าแหน่งต่าง ๆ ของมุสลิมท่ีมีจ�านวนมากข้ึน ทั้งหมดท้ังมวลน้ี

เป็นต้นตอให้เกิดกระแสต่อต้านและความหวาดระแวง

 พวกเขายังหนักลบัมามองตวัเองด้วยว่า ชาวมสุลมิต้องยอมรบัความผดิพลาดของตนเช่น

กัน หลายกรณีชาวมุสลิมยังปฏิบัติไม่ตรงกัน ไม่ปฏิบัติตามหลักค�าสอน ทั้งเหตุการณ์ในสาม
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อิสลามต้องค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจต่อสังคม และบูรณาการ

การท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรด้านศาสนาอสิลามและองค์กรภาครฐัเพ่ือให้สงัคมเข้าใจถึง

ขอบเขตของศาสนาอิสลาม

 เหล่านี้คือหนทางลบรอยบาดหมางและต่อเติมความเข้าใจที่พวกเขาช่วยกันขบคิด PF

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเล่า

4
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เรื่องเล่า 4 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

ไทยด้วยกัน
 ชาวพุทธและชาวมุสลิมเห็นว่า การกระทบกระทั่งระหว่างชุมชนศาสนาไม่ค่อยมี ชาว

มุสลิมรู้สึกว่าสังคมอยุธยาให้เกียรติมุสลิมด้วยพ้ืนฐานความเข้าใจ ชาวพุทธค่อนข้างเกรงใจ

ซึ่งบางครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกลัวมุสลิมหรือไม่ เนื่องจากวัฒนธรรมทางสังคมของอยุธยา

มีความใกล้ชิดกับสังคมมุสลิม การตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กัน ลูกหลานเรียนโรงเรียนเดียวกัน มี

การสืบทอดความรู้ในการอยู่ร่วมกัน สังคมมุสลิมอยุธยาอยู่ร่วมกันกับต่างศาสนิกด้วยความ

คิดว่ามุสลิมมีความรู้สึกร่วมในประวัติศาสตร์การสร้างอาณาจักรอยุธยา นอกจากน้ี มุสลิม

อยุธยารู ้สึกได้รับการยอมรับจากท้ังรัฐและสังคม บทบาทของมุสลิมในวังหลวงสมัย

จฬุาราชมนตรคีนแรกเป็นประวตัคิวามภาคภูมใิจของคนมสุลมิอยุธยา ในขณะเดยีวกันหน่วย

งานราชการและมุสลิมในอยุธยาก็มีช่องว่างทางความรู้สึกเพียงน้อยนิดต่อความเป็นชนชั้น

และต่อความคดิท่ีมอี�านาจเหนอืกว่า ท�าให้สงัคมกล้าตรวจสอบกันและกัน นอกจากนัน้ มสุลมิ

มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงานราชการค่อนข้างสงู อาจเป็นเพราะมคีน

มุสลิมมากมายท่ีเข้าไปมีบทบาทในหน่วยงานราชการขณะเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกับชาว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ชาวมุสลิมรู้สึกว่าสังคม

อยุธยาให้เกียรติมุสลิมด้วย

พื้นฐานความเข้าใจ 

                            ”
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บ้าน ท�าให้ทัง้หน่วยงานราชการและมสุลมิต่างก็รูส้กึว่าเป็นคนไทยท่ีร่วมพัฒนาสงัคมอยุธยา

ร่วมกัน ขณะที่มีสถานการณ์และเหตุการณ์ความอ่อนไหวในสังคมมุสลิมภาพรวม มุสลิมที่มี

บทบาทส�าคัญในสังคมอยุธยาก็มีความตื่นตัว มีความพยายามท่ีจะเผยแพร่ ท�าความเข้าใจ

มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในระดับปัจเจกชนแล้วชาวบ้านไม่ค่อยจะคุยเรื่องศาสนาสักเท่าไหร่

ต่อรองความสัมพันธ์กันใหม่
 แม้ในอยุธยาจะไม่มีปัญหามาก แต่ถ้ามองภาพรวมสถานการณ์ภาพพจน์ของชุมชน

มสุลมิไทยโดยรวมยังเชือ่ว่าคนไทยต่างศาสนิกส่วนใหญ่ยังมอีคตต่ิอมสุลมิ ได้แก่ การถูกมอง

ว่าเป็นคนไม่ดีไว้ก่อน เป็นคนประหลาด ถูกมองว่าสังคมมุสลิมนิยมสร้างเรื่องแตกแยก สร้าง

ความรุนแรง มุสลิมเป็นกลุ่มท่ีเร่ืองมาก เป็นต้น เร่ืองเหล่าน้ีเกิดกับลูกหลานท่ีไปสมัครงาน

นอกพ้ืนทีอ่ยุธยาบางองค์กรหรอืหน่วยงาน พวกเขารูส้กึเหมอืนต้องเจอความยุ่งยากเมือ่จะรบั

คนมสุลมิเข้าท�างาน กลวัมสุลมิเข้ามาท�าให้เกิดความแตกแยกภายในองค์กร มสุลมิเองจงึต้อง

ปรับตัว ต้องรวมกลุ่มกันในที่ท�างานที่ รู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ อคติเหล่านี้ถูกสัมทับให้ตึงเครียด

ขึ้นจากสื่อมวลชนในประเทศไทยและขยายภาพลักษณ์ความน่ากลัวของมุสลิม ซึ่งเป็นข่าวที่

สร้างวาทกรรมุสลิมหัวรุนแรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีการก่อเหตุการณ์รุนแรงโดย

กลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) 

 อคติดังกล่าวท�าให้มุสลิมโดนมองเหมารวมจากสังคมไทยว่าสังคมมุสลิมปลูกฝังมุสลิม

เป็นคนไม่ด ีขณะทีภ่าพความหลากหลายของสงัคมมสุลมิในภมูภิาคอืน่ ๆ  ไม่ค่อยถูกน�าเสนอ 

ชาวมสุลมิผูเ้ข้าร่วมเวทเีล่าว่าเขาถูกตัง้ค�าถามหลายแบบ จนบางทก็ีรูส้กึอดึอดัทีจ่ะตอบ ความ

อึดอัดน้ีส่งผลให้รู้สึกไม่พอใจ ทุกครั้งเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งเรื่องการสวมใส่ฮิญาบใน

โรงเรียนของรัฐ มุสลิมรู้สึกเหนื่อยกับความไม่เข้าใจของคนในสังคมไทย ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ให้

สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ตัง้ข้อสงัเกตว่า รายงานข่าวในเชงิสร้างความเกลยีดชงัจากกรณีการเลอืก

ปฏิบัติกับชาวมุสลิมยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นกระแสทางโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ท�าให้พวก

เขามองว่ามุสลิมสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างไร้ปัญหา แม้ว่าในโลกออนไลน์จะ

ปรากฏการปลกุเร้าการสร้างเกลยีดชงัและความเข้าใจผดิต่อกันจนเข้าใจว่าเป็นปัญหากระแส

หลักในสังคมไปแล้ว

ชายแดนใต้
 สังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมุสลิมในสังคมไทยมา 

นานในฐานะที่มีความผูกพันกันทางศาสนา แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์โดยความเป็นเครือญาติ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์ความรนุแรง ชมุชนมสุลมิอยุธยาไปมาหาสู ่จัดกิจกรรมร่วมกนั หรอืการลง

ไปเที่ยว ศึกษาดูงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง บางครอบครัวจากชายแดนใต้ก็

มีการฝากลูกหลานมาเล่าเรียนในอยุธยาแม้นจะไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดกันก็ตาม จึง

ท�าให้เกิดความผูกพัน แต่เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลึก ๆ  ใน

ใจมสุลมิอยธุยาแม้ว่าอยากไปสมัผสัจงัหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็กลวัท่ีจะลงไปในพ้ืนที ่มสุลมิ

อยุธยาคดิถึงขนาดว่าหากลงไปในพ้ืนท่ีแล้วก็คงต้องเตรยีมใจว่าการเกิด การตาย พระอลัเลาะ

ห์ทรงก�าหนดไว้แล้ว และหากมโีอกาสลงพ้ืนท่ี มสุลมิอยุธยาอยากไปให้ความช่วยเหลอื เพราะ

สงสารคนมสุลมิสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ อกีทัง้ยังมมีมุมองว่าคนจ�านวนไม่น้อยไม่ค่อยได้

รบัโอกาสท่ีดทีางด้านเศรษฐกิจและการงานท�าให้ต้องไปท�างานมาเลเซยีมากขึน้ นอกจากน้ัน

พวกเขาเข้าใจว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นสาเหตุท�าให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา 

 นอกจากปัญหาด้านสังคม มุสลิมอยุธยามีข้อกังขาท่ามกลางข่าวลือว่าปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ถูกซ�า้เติมจากการแย่งชงิกันจนขัดแย้งกันเองของท้ังภาครฐัและกลุม่อทิธิพล 

และปัญหาการทุจรติโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐับางคนมส่ีวนร่วมในการก่อเหตคุวามไม่สงบในพ้ืนท่ี

เพ่ือหวังงบประมาณ ส่วนกรณีเจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรนุแรง พวกเขา

เข้าใจว่าเป็นเรื่องการก่อการร้ายโดยคนในพ้ืนที่ท่ีรู้สึกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเป็น

ของพวกเขาแต่การบริหารงานของรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร (เริ่มตั้งแต่ปี 2547) ซึ่งละเลย

การพัฒนาสงัคม ศาสนา การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และการพัฒนาท�าให้คนในพ้ืนทีไ่ม่อยาก

“บทบาทของมุสลิมในวัง

หลวงสมัยจุฬาราชมนตรีคน

แรกเป็นประวัติความภาคภูมิใจ

ของคนมุสลิมอยุธยา 

                            ”
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อยู่กับรัฐไทยในสมัยนั้น แม้ว่าผู้คนจะจ�าชื่อนายกทักษิณได้เมื่อพูดถึงปัญหาชายแดนใต้ แต่

พวกเขาก็ทราบว่าทกัษณิไม่ใช่สาเหตขุองความขดัแย้งในพ้ืนท่ีชายแดนใต้และปัญหาดังกล่าว

ก็ไม่ใช่เพ่ิงเกิดขึ้นในยุคของทักษิณหากแต่สามารถย้อนกลับไปในทศวรรษ 1980 ดังน้ันจึง

ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อมีการก่อเหตุรุนแรงโดยคนในพ้ืนท่ี อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ในพ้ืนท่ีสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ควรถูกเอาไปใช้เปรียบเทียบกับมุสลิมที่อื่น ๆ เพราะมุสลิมภูมิภาค

อืน่เป็นคนส่วนน้อยในสงัคมไม่ใช่มสุลมิส่วนใหญ่และอยู่แบบแตกต่างหลากหลายมานาน จน

ท�าให้เกิดการยอมอยู่ร่วมกันได้ และมีแนวโน้มยอมท่ีจะไม่ขัดแย้งหากไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก 

นอกจากนี้ มุสลิมอยุธยาบางส่วนเชื่อว่าประเทศมาเลเซียเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะอยากได้สามจังหวัดฯ กลับไปเป็นของมาเลเซียดังเช่นในอดีต 

และได้ยินมาว่าคนในพ้ืนที่สามจังหวัดฯ มีความเชื่อมั่นว่ามาเลเซียให้อิสรภาพเรื่องการ

แสดงออกซึ่งความเชื่อทางศาสนาอิสลามมากกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ มุสลิมอยุธยายอมรับว่า

ยังมคีวามเข้าใจความขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้น้อย ส่วนมากรบัรูส้ถานการณ์ 2 ทาง

คือ สือ่โทรทศัน์และหนังสอืพิมพ์ แต่มกัจะถามจากเพ่ือนหรอืคนรูจ้กัท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจ

สอบข้อมลูท่ีได้รบัจากสือ่กระแสหลกัเพราะการน�าเสนอของสือ่กระแสหลกัส่วนใหญ่ท�าให้เกิด

ความกลัว

 อย่างไรก็ดี มุสลิมอยุธยามีความเข้าใจว่า มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส

ทางสังคมมากมายจากหน่วยงานภาครัฐเช่นกัน จนบางครั้งมุสลิมที่ไม่ใช่คนเชื้อสายมลายู 

หรอือยู่อาศยันอกพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้รูส้กึน้อยใจ บางครัง้มสุลมิในท่ีอืน่ ๆ  ก็มอง

ว่าการรักษาภาษามลายูเป็นเร่ืองดีแต่ภาษามลายูก็เป็นก�าแพงท่ีจะสื่อสารระหว่างกัน เมื่อ

ชาวมลายูอยู่กับคนท่ีพูดภาษามลายูไม่ได้ก็ควรจะพูดภาษาไทยเพ่ือท่ีจะได้เข้าใจซึ่งกัน 

และกัน PF
เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดสงขลา

เรื่องเล่า

5
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 สงขลา เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดปัตตานีและเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านก่อนที่จะ

เข้าในพ้ืนที่สามจังหวัดชายจังหวัดชายแดนใต้ ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาในการ

สือ่สารในชีวิตประจ�าวนั มชีมุชนไทยพุทธและมสุลมิอยู่กระจดักระจายและผสมปนเปกัน พวก

เขามีวิถีชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

ได้สร้างความไม่มัน่ใจและความหวาดระแวงต่อกันระหว่างชาวพุทธและมสุลมิในการใช้ชวีติ

ประจ�าวัน พวกเขามีความไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจระหว่างกันในอดีต

จะสามารถรักษาสายใยแห่งความเป็นเพ่ือนบ้านและสมาชิกของชุมชนได้นานเท่าใด การ

ประชุมปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นท่ี ศูนย์อัลกรุอานและภาษา โรงเรียนจริยธรรมศึกษา อ�าเภอ

จะนะ จงัหวัดสงขลา ในวันที ่12 ธันวาคม 2558 ช่วงเช้าส�าหรบัชาวมสุลมิและช่วงบ่ายส�าหรบั

ชาวพุทธ ท้ังสองช่วงเวลาอภิปรายและถกเถียงกันในเรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

และความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม 

ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง
 สถานการณ์ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนใต้ท�าให้ความสมัพันธ์ระหว่างชาวพุทธและ

มุสลิมมีความเปราะบางมากขึ้น ชาวมุสลิมรู้สึกว่าชาวพุทธมีอคติต่อพวกเขา ผู้หญิงมุสลิมผู้

เข้าร่วมการประชุมแสดงความรู้สึกว่าชาวพุทธมักจะมองมุสลิมในแง่ร้ายมากขึ้นโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมือ่มเีหตุการณ์ความตึงเครยีดระหว่างชาวพุทธและมสุลมิในพ้ืนท่ีความขดัแย้ง ชาว

มุสลิมรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองว่ามุสลิมทุกคนมีความเหมือนกันในทุกด้าน ซึ่งความจริงไม่ได้

เป็นอย่างนั้น  

 ชาวพุทธในจังหวัดสงขลาให้แสดงทัศนะว่าพวกเขารู้สึกอัดอัดใจเมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับ

มุสลิม เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามุสลิมมีวิถีชีวิต แบบปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก

ชาวพุทธ เช่น ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิง (hijab) และการเข้าสังคม ผู้เข้าร่วมชาวพุทธ

กล่าวต่อว่า มสุลมิไม่ค่อยเข้าร่วมงานทางสงัคมในชมุชน เช่น งานกินบญุของชาวพุทธ ในขณะ

ที่ชาวพุทธจะไปร่วมงานบุญของมุสลิมถ้าหากว่าพวกเขาได้รับค�าเชิญ

 อย่างไรก็ดี เยาวชนชาวมุสลิมมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม

จังหวัดสงขลา

เรื่องเล่า 5 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 
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ในจังหวัดสงขลายังไม่น่ากลัว เขาเชื่อว่ามุสลิมต้องแสดงพฤติกรรมท่ีดีให้พ่ีน้องชาวพุทธให้

เห็นว่าไม่ใช่มุสลิมทุกคนนิยมใช้ความรุนแรง การอยู่ร่วมกันระหว่างทั้งสองกลุ่มอย่างสันติสุข

จะเกิดขึ้นได้ก่อต่อเมื่อท้ังสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม�่าเสมอ มุสลิมหลายคนเชื่อว่า

วิธีการที่จะเอาชนะอคติดังกล่าวน้ันคือพฤติกรรมท่ีดีของมุสลิมในการอยู่ร่วมกันกับชาวพุทธ

ในชุมชน ในขณะท่ีชาวพุทธเชื่อว่าการรู้จักและคุ้นเคยกันจะท�าให้ความสัมพันธ์ของท้ังสอง

ฝ่ายดีขึ้น 

 โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้สึกท่ีผสมปนเปกันในเรื่องความสัมพันธ ์

ระหว่างชาวพุทธและมุสลิม ฝั่งหนึ่งเห็นว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ แต่อีกฝั่งหน่ึงมองว่าความ

สัมพันธ์ก�าลังมีปัญหา ผู้เข้าร่วมบางคนรู้สึกว่ามุสลิมในพ้ืนท่ีถูกเลือกปฏิบัติ อีกท้ังยังถูกต้ัง

ค�าถามถึงความรักชาติอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ แม้ว่าผู้

เข้าร่วมชาวพุทธจะเชื่อว่ามุสลิมถูกเลือกปฏิบัติแต่พวกเขาก็มองว่าผู้น�าชาวมุสลิมน่าจะท�า

หน้าทีไ่ด้ดกีว่าท่ีเป็นอยู่ในการแลกเปลีย่นเก่ียวกับพัฒนาการความรนุแรงในนามของอสิลาม

และพลวัตในสังคมมุสลิม ที่ส�าคัญชาวพุทธจ�านวนมากสังเกตเห็นการเติบโตของความ

เคร่งครัดในศาสนาอิสลามมากขึ้น เช่น การแต่งกายของผู้หญิง และแลกเปลี่ยนว่ากระแสดัง

กล่าวได้สร้างความกังวลระหว่างพวกเขากับชาวมสุลมิ แต่พวกเขาไม่ได้บอกว่าพลวตัดงักล่าว

ท�าให้ความคิดของพวกเขาเปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี ส�าหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อน 

พวกเขาบอกว่าการปฏสิมัพันธ์และความรูส้กึไม่ได้เปล่ียนเพียงเพราะการเปล่ียนการแต่งกาย

ของเพ่ือนมุสลิม แม้ว่าในบางกรณี เป็นการยากท่ีเพ่ือนชาวพุทธจะอ่านภาษากายออกเน่ือง 

จากการปกปิดร่างกายด้วยการปิดหน้า แต่พวกเขาเชื่อว่ามันต้องเป็นอะไรมากกว่าเรื่องการ

แต่งกาย ถ้าหากความสัมพันธ์ในสังคมจะเลวร้ายกว่าเดิม

 แม้ว่าความสัมพันธ์แบบประจ�าวันระหว่างชาวพุทธและมุสลิมอาจจะเหนี่ยวแน่นอยู่ 

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยท่ีจัดโดยภาครัฐทั้งในระดับภาคและระดับชาติ แต่ความ

เข้าใจของพวกเขาเก่ียวกับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้และความรูส้กึเกีย่วกับ “การ

เตบิโตของอสิลามในประเทศไทย” มกัจะถูกก�าหนดโดยเจ้าหน้าท่ีรฐั ยกตวัอย่างเช่น นักธุรกิจ

บางคนในเมืองหาดใหญ่เชื่อว่าความส�าเร็จของกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ในศูนย์กลางการ

ค้าน้ันมาจากการทีช่าวพุทธก�าลงัถูกไล่ออกจากพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนใต้ ท่ีแย่กว่าน้ัน พวก

เขาล้มเหลวท่ีจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยมุสลิมกับมลายูมุสลิม ดังน้ันจึง

เป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะป้ายสีและเหมารวมศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากกว่า 1 พันล้านคน โดย

ไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจรายละเอยีดด้วยการใช้เหตผุล ความไม่สงบในพ้ืนท่ีเป็นปัญหาความมัน่คง

ส�าหรับฝ่ายความมั่นคงและการท่ีชาวมลายูต่อต้านไม่ยอมรับเรื่องเล่าขนานใหญ่ท่ีสร้างข้ึน

โดยรฐัไทยได้สร้างความไม่พอใจกับผูน้�าประเทศเป็นอย่างมาก แต่แทนทีพ่วกเขาจะพยายาม

ท�าความเข้าใจว่าท�าไมชาวมลายูมุสลิมขัดขืนไม่ยอมละทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นมลายูให้กับ

ความเป็นไทยดังเช่นชาติพันธ์ุอืน่ ๆ  ได้ปรบัตัวให้เข้ากับความเป็นไทย พวกเขามกัจะป้ายสใีห้

ชาวมลายูเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความเป็นชาติ 

อัตลักษณ์ไทยมุสลิม vs มลายูมุสลิม
 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาพ้ืนทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีทีอ่ตัลกัษณ์ความเป็นมลายู

มุสลิมยังมีความเข็มแข็งอยู่ และอัตลักษณ์ดังกล่าวมักถูกใช้มาเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดว่า 

“มสุลมิท่ีด”ี ควรเป็นเช่นไร อตัลกัษณ์ความเป็นมลายมูสุลมิมกัจะให้ความหมายว่าชาวมลายู

มีความเคร่งและแท้ในการเป็นมุสลิมมากกว่าผู้ที่ถืออัตลักษณ์ไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมส่วน

ใหญ่แสดงทัศนะว่าพวกเขารู้สึกอึดอัดจากการถูกมองในลักษณะดังกล่าว นอกจากนั้น พวก

เขายังรูส้กึด้วยว่า เมือ่เข้าไปในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดชายแดนใต้พวกเขามกัถูกมองว่าเป็น “คนอืน่” 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถพูดภาษามลายูได้ ด้วยเหตุนี้ การเป็นมุสลิมหรือการ

นับถือในศาสนาอิสลามอาจจะยังไม่เพียงพอในการได้มาซึ่งการยอมรับของชาวมลายูใน

จังหวัดชายแดนใต้ 

 ส�าหรับชาวมลายูในจังหวัดชายแดนใต้ อัตลักษณ์ด้านชาติพันธุ์และศาสนาเปรียบ 

เสมือนเหรียญสองด้าน การประสานงากันของทั้งสองมีพลังในการต่อต้านนโยบายผสมกลม

เกลือนทางวัฒนธรรมและท�าให้คนท้องถ่ินสามารถรักษาอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและเรื่องเล่าทาง

วัฒนธรรมซึง่ให้ภาพประเทศไทยและคนไทยว่าเป็น “คนอืน่” ประวัตศิาสตร์ปาตานีแม้จะเป็น

ในยุคทีเ่สยีราชอาณาจกัรแล้วชีใ้ห้เหน็ว่าชนพ้ืนเมอืงสามารถอยู่ได้อย่างสงบสนัตกัิบผูค้นจาก

ชาติพันธุ์อื่น การก่อความไม่สงบระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2004 มักจะมุ่งชี้ไปที่ความสัมพันธ์

ทางสังคมและชาติพันธุ์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาชนคนรุ่นใหม่ แต่ที่ส�าคัญ ความขัดแย้งที่ก�าลัง

ด�ารงอยู่มไิด้เป็นความขดัแย้งระหว่างคนในสงัคมแต่เป็นเป็นความขดัแย้งระหว่าง “ขบวนการ

แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ” (BRN) และฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทย อาทิต�ารวจและทหาร 

นอกจากนั้น ท่ามกลางความรุนแรงกว่า 14 ปี ชาวจีนในพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาสถานะการ

เป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจและการเมืองท้องถ่ินเหมือนเดิม น้ีคือพ้ืนที่ท่ีผู้คนมากกว่าร้อยละ 85 

เรียกตัวเองว่าเป็น “ชาวมลายูมุสลิม”

ทุนทางสังคมค�้าจุนโลก
 ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมานี้ สังคมพุทธและมุสลิมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย 

ตัวอย่างเช่น ในอดีตผู้หญิงชาวมุสลิมไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผมอย่างแพร่หลาย แต่หลายปีมานี้
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จ�านวนผูห้ญิงมสุลมิหันมาให้ความส�าคญักับการแต่งการตามหลกัศาสนามากข้ึน ความเคร่ง

ในศาสนาในลกัษณะดงักล่าวมผีลกระทบทางสงัคมระหว่างชาวพุทธและมสุลมิเช่นกัน ผูห้ญิง

ชาวพุทธให้ทัศนะว่าพวกพุทธรู้สึกอึดอัดใจกับการแต่งกายของมุสลิมะฮ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพราะท�าให้เหน็ความแตกต่างและแปลกแยกมากข้ึน อย่างไรก็ด ีผูเ้ข้าร่วมชาวพุทธท่านหนึง่

ชี้ให้เห็นว่าเขายังรู้สึกรับได้กับความเปลี่ยนแปลงของเพ่ือนมุสลิมท่ีเกิดข้ึน เพราะเขารู้จักกัน

มาตั้งแต่ยังเด็ก สายสัมพันธ์ที่เคยมีมาแต่ก่อนท�าให้เขาไม่รู ้สึกอึดอัดใจเท่าไหร่กับการ

ปฏิสมัพันธ์กับเพ่ือนมสุลมิ สิง่นีช้ีใ้ห้เห็นว่าความสมัพันธ์ในอดีตและทุนทางสังคมสามารถช่วย

ป้องกันความหวาดระแวงของผู้คนในสังคมได้ PF

เรื่องเล่า

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดอุดรธานี

“ความสัมพันธ์ในอดีตและ

ทุนทางสังคมสามารถช่วย

ป้องกันความหวาดระแวงของ

ผู้คนในสังคมได้ 

                            ”

6
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เรื่องเล่า 6 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

 อุดรธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ

ศาสนาค่อนข้างสูงโดยมีมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ๆ คือชาวเวียดนามและ

คนจีน โดยมีจ�านวนชาวคริสเตียนอยู่ในจ�านวนที่ไม่น้อย แต่ภาพลักษณ์ของมุสลิมในสายตา

ของชาวพุทธเป็นภาพความทรงจ�าที่ดี เนื่องจากชาวมุสลิมเข้าไปสร้างคุณูปการในด้านการ

ศึกษาให้กับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจากพ่ีน้องต่างศาสนิก นอกจากนั้นภูมิหลังของประชาชน

ในจังหวัดอุดรธานียังมีความเก่ียวพันกับโลกอาหรับและประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วย ชาว

พุทธหลายคนในจังหวัดเคยมีโอกาสเดินทางไปท�างานในตะวันออกกลางมาก่อน ด้วยเหตุน้ี 

ความคุ้นเคยระหว่างชาวพุทธกับวัฒนธรรมอิสลามและอาหรับท�าให้พวกเขาไม่ได้มีอคติกับ

อิสลามเหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่มีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม ในช่วงการประชุมปฏิบัติการ

ชาวพุทธอภิปรายเก่ียวกับการให้เกียรตซิึง่และกัน โดยชีใ้ห้เหน็ว่าการให้เกียรตกัินคอืหลกัการ

ชี้น�าที่ท�าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ในครั้งน้ีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคือ

หัวใจหลักในการแลกเปลี่ยน 

จังหวัดอุดรธานี

“การให้เกียรติกันคือหลัก

การชี้น�าที่ท�าให้อยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข 

                            ”
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ชนกลุ่มน้อยที่ท�าประโยชน์ให้ชนกลุ่มใหญ่
 ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดอุดรธานีถือว่าอยู่ในระดับที่

ดี ชาวพุทธให้ทัศนะว่าพวกเขามีความไว้วางใจชาวมุสลิมค่อนข้างสูง โดยการส่งลูกหลานไป

เรียนในโรงเรียนของชาวมุสลิม (โรงเรียนสันติธรรมวิทยา) ผู้ปกครองท่านหนึ่งแสดงทัศนะ

ว่าพวกเขาเหน็ว่าโรงเรยีนดงักล่าวมจีดุเด่นท่ีการให้ความส�าคัญกับเรือ่งของศีลธรรม อกีท้ังครู

ของโรงเรียนก็เป็นตัวอย่างที่ดี ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบส�าคัญในการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในสังคม 

 ผู้บริหารของโรงเรียนดังกล่าวมีทัศนะว่าโรงเรียนควรเป็นพ้ืนท่ีกลางส�าหรับการเรียนรู้ 

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนชาวพุทธมากกว่าชาวมุสลิม และมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิ

หลงัทีห่ลากหลาย กรณีนีช้ีใ้ห้เห็นว่าแม้มสุลมิจะเป็นชนกลุม่น้อยในพ้ืนที ่แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าพวกเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ได้ ในทางกลับกันชาวมุสลิมสามารถสร้างความ

ไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชนชาวพุทธได้ด้วยการสร้างโรงเรียนสามัญและมีส่วนร่วมในการท�า

ประโยชน์ให้กับชุมชน 

ความกังวล
 แม้ว่าชาวพุทธหลายคนมีความสะดวกใจท่ีจะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนของชาว

มุสลิม แต่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงทัศนะให้เห็นว่า พวกพุทธยังมีความกังกลเกี่ยวกับ “ม่าน

ทางวัฒนธรรม” ซึ่งนับวันมีแต่จะทวีความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ม่านวัฒนธรรมดังกล่าวหมายถึง 

ความเคร่งครัดของชาวมุสลิมในการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างจากชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ประเด็นในเรื่องการแต่งกายของผู้หญิง (ฮิญาบ) ชาวพุทธยังให้ทัศนะอีกด้วยว่าการแต่งกาย

แบบปกปิดมดิชดิตัง้แต่หัวจรดเท้าของผูห้ญิงมสุลมิสร้างความไม่สะดวกใจในการสือ่สารและ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน PF

เวทีปาตานี ฟอรั่ม

จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเล่า

7
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เรื่องเล่า 7 :
เวทีปาตานี ฟอรั่ม 

 เชยีงใหม่เป็นจงัหวัดทางภาคเหนือทีเ่ตม็ไปด้วยผูค้นจากหลายชาตพัินธ์ุและศาสนา เป็น

ศูนย์กลางทางการค้าในภาคเหนอืตอนบน การอยู่ร่วมกันระหว่างผูค้นต่างศาสนาและชาติพันธ์ุ

จงึเป็นเรือ่งปรกตท่ัิวไป ผูค้นอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศยั มไิด้ปรากฏว่ามเีหตคุวามขดัแย้งระหว่าง

กลุม่ชาตพัินธ์ุต่าง ๆ  อย่างรนุแรง อย่างไรก็ด ีในช่วงสบิปีทีผ่่านมา ชาวพุทธในจงัหวัดเชยีงใหม่

สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมได้อย่างชัดเจน การเผยปรากฏตัวของความเป็น

อิสลามท�าให้ชาวพุทธในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มรู ้สึกเป็นกังวล และเริ่มไม่แน่ใจว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน�าพาอะไรมาสู่สังคมของพวกเขาในอนาคต ความจริงแล้ว อาจจะ

ไม่ใช่ชาวพุทธเท่าน้ันทีไ่ม่สามารถอธิบายว่าสงัคมท่ีพวกเขาอยู่นัน้ก�าลงัเกิดอะไรข้ึน ชาวมสุลมิ

เองก็ล้มเหลวในการอธิบายพลวัตของสังคมตัวเอง เหตุใดการปรากฏตัวของความเคร่งใน

อิสลามจึงแพร่หลายได้มากขนาดนี้

ระยะห่างทางสังคม
 มสุลมิอาจจะไม่รูส้กึว่าภาพลกัษณ์ของความเคร่งและการปรากฏตวัของความเป็นมสุลมิ

เป็นลักษณะเด่นอย่างหน่ึงของสังคมมุสลิมไทย ชาวพุทธหลายท่านรู้สึกว่าพวกเขาไม่ค่อย

สบายใจกับพลวัตของมุสลิมในลักษณะดังกล่าว เหตุเพราะไม่รู้ว่ามันก�าลังเกิดอะไรขึ้น มัน

เป็นสญัญาณทีด่หีรอืสญัญาณเตือนของการคกุคามวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชาวพุทธท่านหนึง่เปิด

เผยว่านับวันมุสลิมจะมีความเคร่งมากข้ึน เช่น การเคร่งในเรื่องการแต่งกาย ธรรมเนียม

ประเพณีเฉพาะ และการเข้าสังคม ความเคร่งในลักษณะดังกล่าวท�าให้เกิด “ระยะห่าง” ทาง

สังคม สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกและการสร้างความหมายของความเป็นอื่นให้กับมุสลิม แต่

ความเป็นอื่นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ชาว

พุทธหลายคนจะรู้สึกในลักษณะดังกล่าวแต่พวกเขาก็ยังมีขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันกับชาว

มุสลิม 

 การประสานกันระหว่างสื่อท่ีท�าหน้าท่ีเป็นเชื้อไฟและความเคร่งของคนมุสลิมท�าให้ชาว

พุทธรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างชาวพุทธและมุสลิมเริ่มเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ค�าถามที่เป็นข้อสงสัย

ของชาวพุทธคือ ความเคร่งและการปรากฏตัวของความเป็นมุสลิมเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และ

ใครเป็นตัวแสดงที่ส�าคัญในการท�าให้เกิดพลวัตดังกล่าว 

จังหวัดเชียงใหม่
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นักการศาสนา
 ในสงัคมมสุลมิ นกัการศาสนาเป็นผูท่ี้ได้รบัการนบัหน้าถือตาและเป็นทีย่อมรบัของผูค้น 

นักการศาสนาจึงท�าหน้าที่ในการชี้น�าสังคมมุสลิม ผู้เข้าร่วมชาวมุสลิมท่านหน่ึงให้ทัศนะว่า

ปัญหาหลักในสังคมมุสลิมคือปัญหาการตีความตัวบททางศาสนา นักการศาสนาหลายท่าน

มักจะตีความตัวบททางศาสนาแบบเถรตรงซึ่งไม่เอื้อให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับ

ชนต่างศาสนิก ตัวอย่างเช่น การตีความว่าชนศาสนิกไม่สามารถเข้ามัสยิดได้ และมุสลิมไม่

สามารถเข้าร่วมงานประเพณีของชาวไทยพุทธได้ เป็นต้น การตีความแบบเถรตรงในลักษณะ

ดังกล่าวท�าให้โลกระหว่างมุสลิมกับชาวพุทธแคบลง ชาวมุสลิมหลายคนเชื่อว่าการตีความ

ของผู้น�าศาสนาเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ท�าให้เกิดทัศนคติโต้กลับท่ีไม่ดีต่อศาสนาอิสลามและคน

มุสลิม 

ความไว้วางใจที่ลดลง
 สิง่ท่ีตามมาจากการตีความศาสนาแบบเถรตรง ความเคร่งในศาสนาของมสุลมิและการ

เพ่ิมเชือ้ไฟของสือ่คอื ระยะห่างทีก่ว้างมากข้ึนและความไว้วางใจท่ีลดลงระหว่างชาวพุทธและ

มุสลิม เมื่อความไว้วางใจลดลง การตีความหมายของการกระท�าและการปฏิสัมพันธ์ก็

เปลีย่นแปลงไป ก�าแพงในใจก็เริม่ก่อตัวขึน้ ชาวพุทธหลายคนเริม่รูส้กึว่าเสยีงเรยีกไปละหมาด

ของชาวมุสลิมเริ่มเป็นปัญหาในชุมชน ในบางชุมชนท่ีความไว้วางใจยังอยู่ในระดับท่ีดี เสียง

เรียกไปละหมาดคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวพุทธ แต่ในชุมชนท่ีความไว้วางใจอยู่ในระดับที่

น้อย ความเกรงใจก็ลดน้อยลงไปด้วย สิง่น้ีท�าให้เกิดปฏิกิรยิาและการตคีวามท่ีเป็นลบตามไป

ด้วย PF

ข้อสังเกตจาก
ข้อมูลภาคสนาม“ปัญหาหลักในสังคมมุสลิม

คือปัญหาการตีความตัวบท

ทางศาสนา 

                            ”
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

 ในสังคมมุสลิม นักการอิสลาม หรือ “โต๊ะครู” เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดอย่าง

มาก ผู้รู้เหล่านีส้ามารถชี้น�าสังคมมุสลิมได้ผ่านชุดค�าอธบิายทางศาสนาและการออก “ค�าฟัต

วา”16แต่กระน้ัน ไม่ได้หมายความว่าค�าฟัตวาไม่สามารถถูกต้ังค�าถามได้ มุสลิมท่ีเข้าร่วมใน

การประชุมปฏิบัติการของปาตานีฟอร่ัมช้ีให้เห็นว่าการตีความตัวบทจากคัมภีร์อัลกุรอ่าน

สามารถกระท�าได้จากหลายส�านักคิดทางกฎหมายอิสลาม (มัซฮับ) และด้วยเหตุน้ีจึงมีการ

แข่งขันกันระหว่างทัศนะจากส�านักคิดที่แตกต่างกัน นักการศาสนาบางกลุ่มอาจจะนิยมการ

ตีความแบบยึดติดกับตัวอักษร ดังน้ันการตีความของกลุ่มน้ีจึงไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการอยู่ร่วม

กันในสงัคมพหวุฒันธรรม นักการศาสนาบางคนอาจจะโจมตผีูต้ามจากส�านกัคดิอืน่ทีต่่างจาก

ตนว่าน�าเอาเรื่องศาสนากับวัฒนธรรมมาผสมปนเปกัน แต่สิ่งที่มักจะมองไม่เห็นคือ พวกเขา

มักจะละเลยความจริงข้อหนึ่งว่าการตีความของพวกเขาคือ “การตีความ” มิใช่ตัวบท ยก

ตัวอย่างเช่น มีการตีความว่า ไม่เป็นท่ีอนุญาติให้ชนต่างศาสนิกเข้าไปในมัสยิดและมุสลิมก็

ไม่เป็นทีอ่นุญาตใิห้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประเพณีท้องถ่ินหรอืวัฒนธรรมแบบพุทธ การตีความ

ในลกัษณะดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารเข้าใจศาสนาและโลกทศัน์ท่ีคบัแคบ อกีท้ังยังจะน�าไปสูก่าร

สร้างก�าแพงระหว่างกนั ในปัจจุบนั กระแสหวาดกลวัอสิลามในประเทศไทยอาจจะยังไม่รนุแรง

เท่ากับสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทวปียุโรปและอเมรกิา แม้ว่าการใช้ความรนุแรงทางกายภาพอนัเน่ืองมา

จากกระแสดังกล่าวยังไม่ปรากฎอย่างเป็นทางการ แต่เราพบว่าในโลกออนไลน์มีการใช้ 

“ประทุษวาจา” ในการตอบโต้มุสลิมอย่างเปิดเผย เมื่อมองไปที่การปลุกระดมของกลุ่มมุสลิม

ทีน่ยิมการตคีวามแบบเถรตรงและแนวโน้มการใช้ประทุษวาจาของชาวพุทธกับมสุลมิในพ้ืนที่

ออนไลน์แล้ว สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพัฒนาการที่ควรเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่ง

 ความขัดแย้งระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมท่ีก่อตัวจนกลายมาเป็นกระแส

หวาดกลัวอิสลามเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงส�าหรับการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ กระแสดัง

กล่าวซึ่งท�าให้ความรู้สึกระหว่าง “เรา (พุทธ) และเขา (มุสลิม)” ปรากฏเด่นชัดขึ้น ไม่เพียงไม่

เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมเท่าน้ันแต่ยังเป็นอุปสรรคใน

16 ค�าวินิจฉัยทางศาสนาที่ก�าหนดโดยผู้รู้ทางศาสนาในประเด็นที่เกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆ ในนิติศาสตร์อิสลาม

ข้อสังเกตจาก
ข้อมูลภาคสนาม

การสร้างชาติให้มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอีกด้วย สัญญานความหวาดกลัวอิสลามใน

สังคมไทยที่ประมวลผลมาจากข้อมูลจากภาคสนามของปาตานี ฟอรั่มชี้ให้เห็นข้อสังเกตที่

ส�าคัญสี่ประการ ดังต่อไปนี้

ประการแรก สัญญานความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยมีแนวโน้มท่ีจะทวีความ

รุนแรงข้ึนในอนาคตหากผู้คนในสังคมทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่ตระหนักถึง

สญัญาณดังกล่าวและไม่หากลไกในการระงับความขดัแย้งทีบ่านปลาย ประเด็นด้าน

ศาสนาและชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเมื่อไหร่ท่ีประเด็นดังกล่าวถูกน�ามา

พัวพันกับประเด็นทางการเมืองอย่างเช่นในกรณีของการต่อต้านโครงการนิคม

อุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ ความขัดแย้งระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ก็

ปะทุขึ้นและยากเกินกว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แนวโน้มดัง

กล่าวจะมีความน่ากลัวและซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต

ประการท่ีสอง โจทย์ที่ส�าคัญประการหนึ่งของสังคมไทยท่ีต้องช่วยกันขบคิดต่อคือ 

เราจะรับมือกับแนวโน้มดังกล่าวในอนาคตได้อย่างไร และเราจะอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุขได้อย่างไรท่ามกลางกระแสการหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย David  

Laitin และ James Fearon ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษาชาตพัินธ์ุและสงครามกลางเมอืง 

ชี้ให้เห็นว่าการเฝ้าระวังและลงโทษกันเองของคนในชุมชนชาติพันธุ์และศาสนา

เดยีวกัน (self-policing) จะช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดความขดัแย้งและความรนุแรงบาน

ปลาย17 นอกจากนัน้ Robert Putnam นกัรฐัศาสตรช์ือ่ดงัจาก Harvard University ยงั

ชี้ให้เห็นว่าการสร้างทุนทางสังคม (social capital) ของผู้คนในสังคมที่หลากหลายจะ

ช่วยให้สังคมนั้น ๆ มีความไว้วางใจกันมากขึ้น (trust)18เมื่อคนเราไว้ใจกันมากข้ึน 

17 David D. Laitin and James D. Fearon, “Explaining Interethnic Cooperation,” American Political Science Review 1996, no. 90, 4  
   (1996): 715–735.
18 Robert D. Putnam, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,” Journal of Democracy 6, no. 1 (January 1, 1995): 65–78;  
   Robert Putnam, “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life,” The American Prospect, Spring 1993, http://pros 
     pect.org/article/prosperous-community-social-capital-and-public-life; Robert D. Putnam, Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti,  
   Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton University Press, 1994).
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UNDERSTANDING ANTI-ISLAM SENTIMENT IN THAILAND
รายงานสัญญาณความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย

ความเป็นอื่นก็ลดลง ความเป็นมิตรและคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมชาติก็เพ่ิมขึ้น ผลการ

ส�ารวจของปาตานี ฟอรั่มชี้ให ้ เห็นว ่ากรณีของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสามารถเป็นตัวอย่างของการสร้างทุนทางสังคมได้ดี ภาพของวัด

และมสัยิดท่ีอยู่เคยีงข้างกันอย่างเอือ้อาทรต่อกันมไิด้วางอยู่บนกรอบของกฎหมายแต่

ผูกพันกันอยู่บนทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ประการท่ีสาม ความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยส่วนหน่ึงเกิดจากการตีความ

อิสลามและความเป็นมุสลิมของชาวพุทธท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลภาคสนามของปาตานี 

ฟอรัม่ชีใ้ห้เห็นว่าชมุชนชาวพุทธตคีวามเสยีงอาซานของชาวมสุลมิไม่เหมอืนกัน ส�าหรบั

กรณีการต่อต้านการสร้างมัสยิดในจังหวัดน่าน ขอนแก่น มุกดาหาร และที่อื่น ๆ ข้อ

กังวลประการส�าคญัคอืเสยีง “อาซาน” ของชาวมสุลิมจะก่อให้เกิด “ความร�าคาญ” ต่อ

ชาวพุทธทีอ่ยู่ในละแวกนัน้19 อย่างไรก็ด ีปาตานี ฟอรัม่พบว่าเหล่าพระภกิษใุนจงัหวัด

ขอนแก่นกลับยินดีให้ชาวมุสลิมสามารถท�าการอาซานผ่านล�าโพงใหญ่ได้ เหตุผลท่ี

ส�าคญัก็เพราะว่าเสยีงดงักล่าวได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชวิีตผูค้นทีน่ัน้ไม่ใช่แค่ส�าหรบั

ชาวมสุลมิเท่านัน้แต่ส�าหรบัชาวพุทธด้วย เสยีงดงักล่าวถูกตคีวามว่าเป็นเสยีงปลกุให้

ลุกขึ้นมาหุงข้าวเพ่ือบิณฑบาต เป็นเสียงท่ีบอกว่าโรงเรียนเลิกแล้ว เป็นต้น ดังน้ัน 

การเกลียดกลัวหรือเป็นมิตรกับอิสลามและมุสลิมไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ก่อ

ก�าเนิดผ่านการปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายและการตีความไปในทางทางใดทางหนึ่ง

ระหว่างการโอบเอื้อเจือจุนหรือการเป็นปรปักษ์ต่อกัน 

ประการท่ีสี ่ในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุในสงัคมพหวุฒันธรรมน้ัน ในฐานะชนกลุม่

น้อย มุสลิมอาจต้องตีความค�าสอนศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ

แวดล้อมใหม่ เนื่องจากค�าสอนของอิสลามกระแสหลักเป็นค�าสอนท่ีทาบทับกับ

วัฒนธรรมอาหรับจนบางครั้งมุสลิมเข้าใจว่าวัฒนธรรมอาหรับคือความเป็นอิสลาม20 

ตวัอย่างเช่น การแต่งกายแบบวัฒนธรรมอาหรบั การสร้างมสัยิดท่ีมรีปูทรงแบบอาหรบั 

และการไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม อิสลามเป็นศาสนาที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อ

19 ความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวนับวันจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในเมืองใหญ่ที่มีชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่อย่างเช่น กรุงเทพและภูเก็ต ปัจจุบันในชุมชน 
  เหล่านั้นมีการสร้างตึกอพาร์ทเม้นท์หรือห้องพักเป็นจ�านวนมาก ชาวพุทธที่มาอยู่ทีหลังก็จะประสบปัญหาการได้ยินเสียงอาซาน และในหลาย 
   กรณีก็เกิดปัญหาระหว่างชาวพุทธและมุสลิม จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพูดคุยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมักจะไม่สร้างสรรค์ เช่นว่า มุสลิมอ้าง 
  ว่าพวกเขามาอยู่ในชุมชนก่อน ในขณะที่ชาวพุทธก็อ้างว่าพวกเขาก็มีสิทธิเท่ากันท่ีจะอยู่ในชุมชนเดียวกัน การอ้างสิทธิในลักษณะดังกล่าว 
   สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ช่วยไกล่เกลี่ยให้เกิดบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน ดังเช่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น
20 กองบรรณาธิการ. “ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ : รากเหง้าอิสลามสุดโต่งและคลั่งไคล้คือการขาดความถ่อมตนทางวิชาการ.” เดอะพับลิก 
   โพสต์, 2017. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560. http://www.publicpostonline.net/13987.; เฟลิกซ์ มาร์คาร์ด และคณะ, “ค�าประกาศ 4  
    ปัญญาชนมุสลิม: ‘นักประชาธิปไตยมุสลิมทั่วโลก, จงรวมตัวเข้า!,’” ใน ประชาธิปไตยและอิสลาม: ข้อสังเกตเบื้องต้น, เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ  
    อันวาร์ กอมะ บรรณาธิการ, เกษียร เตชะพีระ ผู้แปล (ปัตตานี: ปาตานีฟอรั่ม, 2018).

วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุสรณ์ อุณโณ ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักที่อิสลามสามารถแผ่ขยาย

เข้ามาในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงได้โดยปราศจากการต่อต้านและใช้ความรนุแรง 

ก็เพราะว่าอิสลามมีค�าสอนที่ยืดหยุ่นและสามารถผสมผสานหรือปรับตัวเข้ากับ

ประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน21 การท�าความเข้าใจอิสลามผ่าน “หลักเจตนารมณ์” 

ของบทบัญญัติอิสลาม (Maqasid al-Shariah) และกฎหมายอิสลามส�าหรับชนกลุ่ม

น้อย (Fiqh Aqaliyah) น่าจะช่วยให้มสุลมิในยุคร่วมสมยัสามารถปรบัตวัและเป็นส่วน

หน่ึงของสังคมไทยได้ไม่ยากโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องละทิ้งหน้าที่ของการเป็นมุสลิมท่ีดี 

ขบวนการซาลาฟีและกลุม่ฟ้ืนฟูอสิลามทีต่คีวามอสิลามแบบเถรตรงในสงัคมไทยอาจ

ต้องทบทวนยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการท�างานศาสนาโดยเฉพาะในประเด็นที่

ละเอยีดอ่อนเก่ียวพันกับความสมัพันธ์ระหว่างชาวพุทธและมสุลมิ แม้ว่าการเรยีกร้อง

สทิธิจะเป็นสทิธิตามกฎหมายแต่ช่องทางดงักล่าวก็มรีาคาทีต้่องจ่ายค่อนข้างสงูอกีท้ัง

ยังสร้างแผลในใจและความคบัแค้นใจให้กับเพ่ือนต่างศาสนกิ ในทางกลบักันการชนะ

ใจเพ่ือนร่วมชาตผ่ิานการมส่ีวนร่วมในพ้ืนท่ีสาธารณะและการสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจ 

ซึ่งเป็นการสะสมทุนทางสังคมร่วมกัน จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนได้

มากกว่าในระยะยาว PF

21 อนุสรณ์ อุณโณ, “นบีไม่กินหมาก,” Patani Forum, 10 ธันวาคม 2011, สืบค้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018, http://www.pataniforum.com/ 
   single.php?id=270. 
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 ภาวะความหวาดกลวัอสิลามในสงัคมไทยมไิด้มรีะดับความรนุแรงเทียบเท่ากับท่ีเกิดขึน้

ในทวปียโุรปดงัประเมนิจากระดบัความรนุแรงทางกายภาพซึง่ในประเทศไทยยังไม่มรีายงาน

ความรุนแรงแบบไม่เฉพาะเจาะจง (random) ทางกายภาพเพื่อตอบโต้ชุมชนมุสลิม หรือคน

มสุลมิระดบับคุคลในประเทศ ทัง้น้ี ความหวาดกลวัอสิลามปรากฏออกมาในรปูแบบความขดั

แย้งบนพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ต (internet system) และปรากฏออกมาเป็นความขัดแย้งระดับ

ชุมชนเฉพาะเจาะจง สถานการณ์ความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยมีความซับซ้อน มีช่วง

ชัน้ (layers) เกดิขึน้อย่างไม่สม�า่เสมอ อาการของความหวาดกลัวอสิลามในสังคมไทยประกอบ

ด้วย การรวมตัวของชุมชนชาวพุทธประท้วงชุมชนมุสลิมหรือประท้วงเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยใช้

กลไกการร้องเรยีนเท่าท่ีมอียู่ในระดบัจงัหวัด การท�าลายแผ่นป้ายประกาศ สิง่ของ อาคารสถาน

ที่ของชาวมุสลิม การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงการคัดค้านบทบาทของชุมชนมุสลิมในหลาย

ลักษณะ การตอบโต้ ประท้วงและคุกคามชุมชนมุสลิมผ่านทางส่ือมวลชน และการน�าเสนอ

ข้อมูล / ข้อความความเกลียดชังทางระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 แม้ว่าพ้ืนฐานทางโครงสร้างกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองระดับชาติจะเอื้อให้

มสุลมิในประเทศไทยยังคงสามารถปฏิบตัติามความเชือ่ถือศรทัธาของตนเองได้อย่างเสร ีและ

ได้รับการคุ้มครองปกป้องจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ อย่างไรก็ดี ภาวะความหวาดกลัวอิสลามใน

ประเทศไทย มิได้เกิดขึ้นและด�าเนินอยู่ในสุญญากาศ แต่ปาตานี ฟอรั่ม ซึ่งได้จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการทั้ง 4 ภาคของประเทศ พบว่าภาวะความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทยเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากในบริบทวัฒนธรรมในสังคมไทยเอง กล่าวคือสังคมไทยมีระดับความรับรู้ ความ

เข้าใจศาสนาอิสลามและมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศอยู่ในระดับที่ยังไม่

สามารถน�ามาซึ่งการยอมรับโดยเท่าเทียมกับการยอมรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่เป็น

วัฒนธรรมหลักในระบบราชการและและระบบการศึกษาได้ จากรากฐานระดับความยอมรับ

และขันติธรรมต่อความแตกต่างหลากหลายท�าให้ประเทศไทยมีพ้ืนฐานรองรับความ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมทีไ่ม่มัน่คงนัน้เอง ท�าให้การเลอืกปฏบิตัต่ิอชมุชนชาวมสุลมิและปัจเจก

ผู้น�าถือศาสนาอิสลามยังด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และไม่มีว่ีแววว่าประเทศไทยจะสามารถ

บทสรุป

แปลงเปลีย่นไปสูก่ารยอมรบัความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ในเรว็วัน นอกจากนี้ 

ปาตานี ฟอรั่มพบว่า ความคลุมเครือของเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ การท่ีเหย่ือชาวพุทธยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาจากกรณี

ความขัดแย้งรุนแรงในสามจังหวัดฯ รวมทั้งการไม่มีโครงการสร้างความปรองดองนอกพ้ืนท่ี

สามจังหวัดฯ ที่ผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เป็นครอบครัว

ชาวพุทธนอกพ้ืนทีส่ามจงัหวัด โดยเฉพาะอย่างย่ิง ความคลมุเครอืในกรณีการเสยีชีวติของครู

จหูลงิ ปงกัลมลู ตัง้แต่ปี 2550 ถือเป็นข้อเท็จจรงิท่ีคนในภูมภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและภาค

เหนือมีการรับรู้และเหมารวมมุสลิมทั่วประเทศ จากพื้นฐานดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ความ

ขดัแย้ง หรอืปรากฏข่าวความขดัแย้งระหว่างศาสนกิในประเทศเพ่ือนบ้านหรอืจากภูมภิาคอืน่ 

เหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวและน�าไปสู่ความขัดแย้งขึ้นมา โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมือ่ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมกระทบต่อผลประโยชน์ท้องถ่ิน เช่น การย้ายถ่ินขนาน

ใหญ่ การตั้งชุมชนและการขยายชุมชนของชาวมุสลิมที่อพยพมาจากที่อื่น รวมทั้งการตั้งและ

ขยายพื้นที่การค้า โรงงานอุตสาหกรรมโดยทุนมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นโครงการ

ร่วมระหว่างรฐัและภาคธุรกิจก็ตาม และรวมทัง้การขยายตวัของกระแส/ความรูส้กึท้องถ่ินนิยม

แพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ 

 ตัวแทนชาวพุทธผู้อยู่อาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนในการประชุมกับปา

ตาน ีฟอรัม่ว่า ความรูส้กึของคนพุทธในพ้ืนทีต่่อเหตุการณ์ความไม่สงบคือ ความสงสยัต่อการ

ปฏิบติังานของทหารทีม่กัมกีารจบักุมผูต้้องหาในคดีก่อเหตุความรนุแรงแล้วปล่อยตัว รวมทัง้

การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่คนมุสลิม22 เช่น การรับราชการ การศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งการ

ให้ความช่วยเหลือแก่คนมุสลิมขององค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ รวมถึงความไม่เข้าใจและ

อคตต่ิอคนมสุลมิจนก่อให้เกิดความเกลยีดชงัและหวาดระแวงต่อกัน ดงัเช่นกรณีการเปิดบ้าน

เช่าในจังหวัดยะลาท่ีสงวนสิทธ์ิไว้เฉพาะคนพุทธเท่านั้น เนื่องจากเกรงกลัวต่อการถูกกลืน

วัฒนธรรมจากคนมุสลิมจึงต้องการปกป้องพื้นที่ของคนพุทธเอาไว้ ในขณะเดียวกันคนมุสลิม

ก็มีความหวาดระแวงคนพุทธ จากการที่คนมุสลิมแต่งงานกับคนนอกศาสนามากขึ้น จึงเกิด

การกล่าวโทษคนพุทธว่า มคีวามต้องการจะกลนืวัฒนธรรมมสุลมิ โดยปราศจากการศึกษาถึง

สาเหตุทีแ่ท้จรงิ ชาวพุทธท่านเดียวกันเพ่ิมเติมเรือ่งราวการทะเลาะวิวาทระหว่างเยาวชนพุทธ

กบัมสุลมิทีเ่กดิมากขึน้ในพืน้ทีว่่า เยาวชนใชศ้าสนาเป็นเกณฑ์ในการแบง่พรรคแบง่พวก โดย

มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจากการที่พวกเขามองว่า พ่อแม่ผู้ปกครองของตนถูก
22 เหตุที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกดิจากการไม่เปิดเผยของภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวกับสาเหตุและลักษณะของความผิดหรือสิทธิต่าง ๆ  นอกจากนั้นความ 
    พยายามของรฐัทีจ่ะเอาชนะใจชาวมลายูมสุลมิเพ่ือทีจ่ะลดความชอบธรรมของขบวนการก่อความไมส่งบกลบัถูกตคีวามจากชาวพุทธว่าเปน็การ 
  ให้ความช่วยเหลือพิเศษ ในหลายกรณีนโยบายของรัฐบาลมักจะไม่ถูกตัดสินโดยผลลัพธ์แต่ถูกเปรียบเทียบจากชาวพุทธว่าชาวมลายูได้อะไร 
   บ้างและชาวพุทธไม่ได้อะไรบ้าง
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กระท�าจากคนมสุลมิ ซึง่ทุกกรณีท่ีได้สมัผสั เยาวชนพุทธเป็นผูเ้ริม่ก่อเหตกุ่อนเสมอ และน�าไป

สูก่ารตอบโต้ของเยาวชนมสุลมิตามมา ทัง้น้ี เยาวชนคอืผูท่ี้อยูใ่นสถานการณ์ท้าทายมากท่ีสุด 

ประธานชาวพุทธบ้านบุญเต็ม ได้สะท้อนความคิดเห็นในฐานะคนพุทธในพ้ืนที่สามจังหวัดฯ 

ว่า เน่ืองจากเติบโตในพ้ืนท่ีและมีความใกล้ชิดกับคนมุสลิมมาต้ังแต่วัยเด็ก ท�าให้ตนเองมี 

ความเข้าในวถีิชวิีตของคนมลายูมสุลมิ ซึง่แตกต่างจากคนพุทธคนอืน่ ๆ  ท่ียังขาดความเข้าใจ 

และเมื่อถึงยุคที่เกิดกระแสความหวาดกลัว กระแสดังกล่าวจึงน�าไปสู่ความเกลียดชังที่ตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานความไม่เข้าใจได้ง่าย กลายเป็นอคตทิีม่ต่ีอคนมสุลมิและถูกส่งผ่านจากรุน่สูรุ่น่โดย

การกล่อมเกลาของสถาบันครอบครัว

 ปรากฏการณ์ท่ีท�าให้สถานการณ์เหมารวมชาวมสุลมิน่ากังวลมากขึน้คอื ภาพพจน์มสุลมิ

ทีเ่กิดขึน้ในสถาบนัด้านความมัน่คงของรฐั ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่อีทิธิพลในการก�าหนดนโยบาย

ระดับชาติและความรู้สึกของคนในชาติ ดังเช่นที่อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพลจากสถาบันสันติ

ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมการประชุมสาธารณะที่จัด

ขึ้นโดยปาตานี ฟอรั่มเมื่อปี 2560 ท่ีกรุงเทพฯ เล่าถึงงานวิจัยของ พันเอกหญิงพิมลพรรณ 

อุโฆษกิจ อาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชื่อ “นักรบกลับบ้าน: ประสบการณ์

จากสมรภูมิ” สะท้อนถงึเรื่องเล่าของทหารจากภาคอีสานที่ลงไปปฏบิัติหน้าที่ในสามจังหวัดฯ 

ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นคนอีสาน คนพุทธ และความเป็นทหาร สิ่งเหล่าน้ีกลายเป็นกรอบ

จ�ากัดมโนทัศน์ของเหล่าทหารที่มีผลต่อความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่และมองว่าผู้

ก่อเหตเุป็น “อรริาชศตัร”ู เรือ่งเล่าในบรบิทเช่นนีท้�าให้ความจรงิบดิเบีย้วและถกูใช้กระตุ้นภาวะ

ความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย23 ประสบการณ์การลงพื้นที่ของปาตานี ฟอรั่มในจังหวัด

อบุลราชธานชีีใ้ห้เห็นว่า คนในท้องทีรู่ส้กึหวาดระแวงต่อคนมสุลมิในสามจงัหวัดชายแดนภาค

ใต้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่ลูกหลานของเขาจ�านวนมากถูกส่งไปประจ�าการรับราชการ

ทหารในสามจงัหวัดฯ กระแสความหวาดกลวัจงึอาจเกิดจากส่ิงท่ีทหารไปพบเจอ และน�ากลับ

มาเล่าสูกั่นฟังปากต่อปาก“ส�าหรบัชาวบ้านคนอสีานแล้วน้ัน ทหาร คอื “ฮโีร่” ในขณะท่ีคนสาม

จังหวัดฯ มองว่า ทหาร คือ “ผู้ก่อปัญหา”

 ปาตานี ฟอรั่มพบสิ่งที่น่าสนใจว่า ความสอดคล้องของสถานการณ์ในประเทศไทยที่

คล้ายคลงึสถานการณ์ความหวาดกลวัอสิลามในระดบัโลกคอื “ภาวะความหวาดกลวัอสิลาม

เกิดอย่างเป็นกระบวนการ” ท้ังโดยจงใจและโดยไม่จงใจแต่ไม่มกีลไกในการเฝ้าระวัง ตดิตาม 

วัดระดับความเข้าใจและความตึงเครียดระหว่างชุมชนต่างศาสนา รวมทั้งกลไกการเยียวยา
23 ในหลายกรณี ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ถูกมองว่าเป็นการต่อสู้กับ “คนนอก” เพราะกลุ่มขบวนการฯ ยึดถือประวัติศาสตร์และอัต 
   ลักษณ์ที่แตกต่างจากพวกเขา ความคิดลักษณะดังกล่าวท�าให้เข้าใจได้ว่าท�าไมคนไทยส่วนใหญ่จึงไม่เห็นใจกับการสูญเสียในเหตุการณ ์
   ตากใบ กรือเซะในปี 2004 และเหตุการณ์อื่น ๆ ในพื้นที่ขัดแย้ง อีกทั้งคนไทยจ�านวนมากยังมองว่าพวกเขาสมควรตายอันเนื่องมาจากการ 
   กบฏต่อความเป็นชาติไทย

อย่างเป็นระบบจากความขดัแย้งและการเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตแุห่งความแตกต่างด้านศาสนา 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ปาตาน ีฟอรัม่พบว่า การไม่มรีะบบการสือ่สารท่ีสามารถตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้บางกรณีภาวะความหวาดกลัวอิสลามถูกน�ามาใช้เป็นวาทกรรม

เพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านชุมชนและชาวมุสลิมในประเทศด้วย 

 ทั้งนี้ ปาตานี ฟอรั่มพบว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนในการด�าเนินบทบาทในการสื่อสารข้อ

เทจ็จรงิเรือ่งความขดัแย้งระหว่างศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศเป็นปัจจยั/ตวัแสดงท่ีชาวพุทธและ

มุสลิมเฝ้ามองและตั้งความคาดหวังมากท่ีสุดในการขจัดภาวะความหวาดกลัวอิสลามและ

สร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างชมุชนศาสนิกในประเทศไทย การทีข้่อเท็จจรงิถูกท�าลายจากการ

วิเคราะห์ การให้ข้อมูล และการสร้างภาพลักษณ์ชุมชนมุสลิมโดยสื่อมวลชนเป็นบทบาทที่ผู้

เข้าร่วมเวทีการประชุมปาตานี ฟอรั่มแสดงความกังวลใจมากท่ีสุด ดังตัวอย่าง กรณีการต่อ

ต้านการสร้างมสัยิดในภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื (อสีาน) พบว่า นอกเหนอืจาก

กระแสความหวาดกลัวอิสลามท่ีสร้างภาพอันน่ากลัวให้กับคนมุสลิมแล้ว การขาดความรู้  

ความเข้าใจในอิสลามและวิถีปฏิบัติของคนมุสลิม การบิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น กรณีหอค�า

หลวง ผสานกับภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเป็นสาเหตุส�าคัญ

ที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงจนน�ามาสู่การคัดค้านของคนต่างศาสนิก ดังเช่นกรณีของ

เชียงใหม่ เชียงราย น่านและมุกดาหาร ในขณะเดียวกัน ภาพการออกมาต่อต้านคัดค้านท่ี

เข้าใจกันว่าเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องจากกระแสความหวาดกลัวอิสลามอย่างกรณีนิคม

อุตสาหกรรมฮาลาล กลับพบว่าเป็นเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์ของการเมืองท้องถ่ิน ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางศาสนาแต่อย่างใด 

 ในท�านองเดยีวกนั ชาวพุทธในพ้ืนท่ีสามจงัหวัดฯ สะท้อนว่าในพ้ืนที ่มกีลุม่บคุคลทีท่�าการ

ยุยงปลกุป่ันผ่านโลกโซเชยีลมเีดยีจนท�าให้ปัญหามคีวามซบัซ้อนมากย่ิงขึน้24 พวกเขาชีใ้ห้เหน็

ว่า การท�าความเข้าใจต่อคนมุสลิมในพื้นที่จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างคนพุทธในพื้นที่

โดยก�าเนดิกับคนพุทธจากนอกพ้ืนทีท่ี่เข้ามาท�างานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกัน

กับความเป็นคนมุสลิมก็แตกต่างกันระหว่างคนมุสลิมในสามจังหวัดฯ กับคนมุสลิมในพ้ืนที่

อื่น ความเกลียดชังที่เกิดขึ้นน�าไปสู่การปลุกกระแสชาตินิยมและถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือใน

การต่อสูท้างวัฒนธรรม เช่น การปลกุระดมคนพุทธไม่ให้ซือ้อาหารร้านค้ามสุลมิ มคีวามกังวล

ว่าหากความเกลยีดกลวัของคนพุทธต่อคนมสุลมิในพ้ืนท่ีไม่ได้รบัการแก้ไขแล้วล่ะก็ ในอนาคต

ปัญหาเหล่านี้จะสามารถลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
24 นักกิจกรรมในพื้นที่ให้ทัศนะว่าการปลุกปั่นดังกล่าวมีส่วนมาจากฝ่ายความมั่นคงเช่นกัน เพื่อที่จะท�าให้นักการเมืองท้องถิ่นที่เรียกร้องสิทธิการ 
    ก�าหนดชะตากรรมของชุมชนเสียชื่อเสียง ชาวพุทธในพื้นที่ให้ทัศนะไว้เช่นกันว่าพวกเขารู้สึกไม่สบายใจกับการปฏิบัติการดังกล่าว (informatio 
  noperation) และกับกระแสต่อต้านอิสลาม อีกทั้งยังกล่าวสนับสนุนให้ร่วมมือกันเพ่ือเอารูปภาพหรือสื่อที่เกิดจากปฏิบัติการ I.O. ออกจาก 
   ระบบอินเตอร์เน็ต
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ข้อเสนอแนะ

 จากสถานการณ์ดงักล่าวน้ี เป็นภาพรวมสถานการณ์และเป็นมาตรชีวั้ดความน่ากังวลใจ

ของสถานการณ์ความหวาดกลัวอิสลามในสังคมไทย ส�าหรับการเฝ้าระวังในอนาคตต้องท�า

ร่วมกับการพยายามแก้ไข ปลดล๊อคเง่ือนไขที่จะน�าไปสู่ความตึงเครียดมากข้ึน ดังท่ี ผศ.ดร.

สชุาต ิเศรษฐมาลนิ ีมหาวิทยาลยัพายัพกล่าวเน้นย�า้แนวคิดของ ฮนัส์ คงุ นกัวิชาการคาทอลิค 

ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับอิสลาม ไว้ว่า

 “สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่เกิดสันติสุขระหว่างศาสนา สันติสุขระหว่างศาสนา

จะเกิดขึน้ไม่ได้ หากไม่เกิดการท�าความเข้าใจ พูดคยุกันระหว่างศาสนา และการพูดคุยท�าความ

เข้าใจกันระหว่างศาสนาจะเกิดข้ึนไม่ได้ ถ้าแต่ละศาสนิกไม่เข้าใจในแก่นแท้ แก่นธรรมค�าสอน

ของศาสนาตัวเอง”25

 ทัง้นี ้ชาวพุทธท่ีเข้าร่วมการประชมุกบัปาตานี ฟอรัม่เสนอแนวทางแก้ไข คอื การแก้ปัญหา

ที่เยาวชน โดยการเพ่ิมปัญญาให้กับเด็ก โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ และพยายามให้เด็กพุทธและ

มุสลิมได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน แต่จะให้คนพุทธในจังหวัดชายแดนใต้ลุก

ขึน้มาท�าก็ค่อนข้างยากเนือ่งจากเป็นคนส่วนน้อย ดงันัน้ พ่ีน้องมสุลิมต้องช่วยกันเพ่ือให้ปัญหา

คลี่คลายลงไปได้ PF

25 Hans Kung and Karl-Josef Kuschel, Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the World’s Religions (Bloomsbury Pub 
   lishing, 1993).

“สังคมสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่เกิดสันติสุข
ระหว่างศาสนา สันติสุขระหว่างศาสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

หากไม่เกิดการท�าความเข้าใจ พูดคุยกันระหว่างศาสนา 
และการพูดคุยท�าความเข้าใจกันระหว่างศาสนาจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าแต่ละศาสนิกไม่เข้าใจในแก่นแท้ แก่นธรรมค�า

สอนของศาสนาตัวเอง

         ”
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ข้อเสนอแนะ

1. ภาครฐัและสถาบนัการศกึษาระดบัสงูควรจะให้ความส�าคญัมากกว่าทีเ่ป็นอยูกั่บ

กระแสต่อต้านอสิลามในประเทศไทย และควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงั

กล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

2. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนา อิสลามและศาสนาอื่น ๆ อาจจะช่วยสร้าง

ความเข้าใจในคตขิองแต่ละศาสนาได้ แต่การรูแ้ง่คดิของศาสนาอืน่อาจจะไม่ลด

อคติและการเหมารวมลงได้ ในทางกลับกัน การสนับสนุนและการยอมรับหลัก

การพ้ืนฐานเก่ียวกับการให้เกียรติระหว่างกันและความแตกต่างหลากหลายจะ

ช่วยสร้างความเป็นพหุนยิมมากข้ึน ท้ังน้ีภาครฐัและองค์กรผูใ้ห้ทนุควรสนับสนนุ

โครงการท่ีผลกัดนัการมส่ีวนร่วมทางสงัคมระหว่างชาวพุทธและมสุลมิให้มากขึน้

3. ภาพความเข้าใจที่บิดเบี้ยวเก่ียวกับปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ท่ีน�าเสนอ

โดยรัฐและสื่อกระแสหลักบางส�านักได้สร้างความรู้สึกระหว่าง “เขากับเรา” ขึ้น 

ทศันคตดิงักล่าวเป็นเชือ้ไฟอย่างดใีห้กับมสุลมิหัวรนุแรงหรอืกลุ่มก่อการร้ายจาก

ต่างประเทศในการเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทย ทางออกที่เป็นรูปธรรมอย่าง

หนึ่งท่ีน่าจะเป็นประโยชน์คือการจัดตั้งกลไกในการเฝ้าระวังซึ่งสามารถจัดเก็บ

ข้อมลูและสามารถตรวจดแูนวโน้มได้เพ่ือว่าผูก้�าหนดนโยบายและผูน้�าชมุชนจะ

สามารถวางแผนและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน

4. ส�าหรับการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในอนาคต 

องค์กรผู้ให้ทุนควรค�านึงถึงการให้ความส�าคัญไปท่ีการสร้างการศึกษาแบบพหุ

วัฒนธรรมและพหนุยิมทีเ่น้นการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุในทุกระดบัชัน้ โรงเรยีน

รัฐควรจะมีกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างทัศนคติเก่ียวกับการยอมรับในความหลากหลาย

และพหุวัฒนธรรม เพื่อลดการเลือกปฏิบัติในระยะยาว

5. มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัภาครฐัและองค์กรภาคประชาสงัคมในการท�างานเพ่ือสร้าง

แผนยุทธศาสตร์ในการระงับกระแสหวาดกลัวอิสลามและตอบโต้ความสุดโต่งที่

ใช้ความรุนแรง (CVE) ปาตานีฟอรั่มเสนอแนะให้รัฐบาลมีความจริงจังกับการ

ตอบโต้ความสดุโต่งทีใ่ช้ความรนุแรง และควรสร้างความเข้าใจว่า “ความสดุโต่ง” 

ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกับมุสลิมเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับศาสนิกชนทุก

ศาสนา การใช้ความรนุแรงและประทษุวาจาควรจะได้รบัการลงโทษไม่ว่าผูก้ระท�า

จะนับถือศาสนาใดก็ตาม

6. ภาครัฐและองค์กรผู้ให้ทุนควรท�างานร่วมกับสื่อท้องถ่ิน สื่อกระแสหลัก และสื่อ

ทางเลือกในการรายงานข่าวเกี่ยวกับพื้นที่ขัดแย้ง และควรสนับสนุนการรายงาน

ข่าวเพื่อสันติภาพ (Peace Journalism) โดยเน้นการใช้ค�าศัพท์เฉพาะ บริบทที่

ถูกต้อง และเนือ้หาทีส่มดุล ทัง้น้ี ภาคประชาสงัคม ภาครฐัและผูก้�าหนดนโยบาย

ต้องท�าความเข้าใจให้ดีเก่ียวกับลักษณะของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ 

เพ่ือว่าจะไม่มีความสับสนระหว่างความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์กับอิสลามที่นิยม

ความรุนแรง

7. ผู้ก�าหนดนโยบายและชุมชนควรจะท�างานร่วมกันในการสร้างอัตลักษณ์ท้องถ่ิน

และอัตลักษณ์ภูมิภาคทั่วท้ังประเทศเพ่ือท่ีจะขยายพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมให้เกิด

ความหลากหลายและพหุนิยมส�าหรับการอยู่ร่วมกัน PF
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ดอน ปาทาน
ดอน ปาทาน เป็นนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงที่ท�างานอยู่ในประเทศไทย มี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปีในการรายงานข่าวด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อความไม่สงบในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ปัจจบุนั ดอนด�ารง

ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ องค์กรปาตานี ฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรภาค

ประชาสังคมที่ก่อตั้งเมื่อปี 2011 เพ่ือสนับสนุนการสานเสวนาเก่ียวกับลักษณะของความขัด

แย้งในพ้ืนทีช่ายแดนใต้ของประเทศไทย ดอนรบังานสรปุข่าวให้กับกลุม่นกัการทตูและองค์กร

ระหว่างประเทศเป็นประจ�า และบรรยายหัวข้อท่ีเก่ียวกับความมัน่คงในประเทศไทยและเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้น ในปี 2008 เขาเขียนบทความในหนังสือ “Promoting Conflict 

or Peace through Identity” กับ Assoc. Prof. David Camroux นกัวิชาการจาก Sciences-Po 

หนังสอืเล่มดงักล่าวตพิีมพ์โดย Ashgate ในปี 2008 และถูกจดัเกบ็อยู่ใน UN University Book 

ผลงานอีกเล่มคือ “Confronting Ghosts: Thailand’s Shapeless Southern Insurgency” ซึ่ง

ดอนเขียนกับ Assoc. Prof. Joseph Liow จาก Rajaratnam School of International Stud-

ies และตีพิมพ์โดย The Lowy Institute in Sydney, Australia ในปี 2010 ดอนท�างานกับ

สถาบนัจ�านวนมากตลอดหลายปีทีผ่่านมาและปัจจบุนัยังคงเขยีนรายงานให้กับองค์กรต่าง ๆ

ผู้เขียน

เอกรินทร์ ต่วนศิริ 
เอกรนิทร์ ต่วนศริ ิเป็นอาจารย์ คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เป็นผูร่้วมก่อตัง้และผูอ้�านวยการองค์กรปาตานี ฟอรัม่ และเป็นสมาชกิของ South East Asian 

Network of Civil Society Organisations เอกรินทร์ จบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม

และการจัดการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปริญญาโททางสังคมวิทยาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาสนใจในด้านการต่อต้านความสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง 

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในพ้ืนท่ีปาตานี ผลงานตีพิมพ์ได้แก่ 

“ประชาธิปไตยและอิสลาม: ข้อสังเกตเบื้องต้น” (บรรณาธิการร่วม), “In the Name of Iden-

tity: Islam Melayu Patani” ในวารสารสงขลานครินทร์ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และ หนึง่ทศวรรษภมูทิศัน์งานวิจยัการเมอืงชายแดนใต้ ในหนังสอื “หน่ึงทศวรรษมานุษยวิทยา

และสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

อันวาร์ กอมะ
อันวาร์ กอมะ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ

ก�าลังเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเก่ียวกับความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์ใน

ประเทศไทย อนัวาร์ จบปรญิญาตรด้ีานรฐัศาสตร์จากมหาวิทยาลยัอสิลามนานาชาตมิาเลเซยี 

และปรญิญาโทด้านนโยบายสาธารณะในอสิลามจาก Hamad Bin Khalifa University ประเทศ

กาตาร์ เขามคีวามสนใจด้านการมส่ีวนร่วมของพลเมอืง ความขดัแย้งด้านศาสนาและชาติพันธ์ุ 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองตุรกี และนโยบายสาธารณะในอิสลาม มีผล

งานตีพิมพ์ได้แก่ “ประชาธิปไตยและอิสลาม: ข้อสังเกตเบื้องต้น” (บรรณาธิการร่วม) และ 

หนังสือ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” (ผู้แปลร่วม) 
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