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นิธิ  เอียวศรีวงศ 
 
  ผมขอเริ่มโดยการเลาถึงความคิดของตนเอง มันเริ่มจากความคิดที่วา เมื่อ 3 ปมาแลว 

สถานการณในภาคใตก็เห็นเปนอยูอยางทุกวนันี้ และยิ่งเราไดอานตามเว็ปไซต และบทความตาง ๆ ผมคดิ

วามีความเขาใจผิดอยางใหญหลวงในสังคมไทยคลายๆกับวา กระแสอิสลามมันหยุดนิ่งอยูกับท่ี มันไมเคย

ขยับขเยื้อน ไมเคยปรับตัวเอง จะวาปรับตัวเองกิไมถูก มันตองตอบโตกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก

ตั้งแตเร่ิมมีอิสลามจนถึงปจจบุันนี้ เพราะฉะนั้นคนไทยก็จะมีทัศนะตอมสุลิมวา มีความเปนหัวโบราณ 

เชื่อถืออะไรอยางตรงไปตรงมา คอนขางงมงาย นําไปสูความรุนแรงไดงาย และอื่นๆอีกรอยแปด เหลานี้ผม

คิดวาเปนเงื่อนไขสําคัญ ในการทีท่ําใหเกิดความขัดแยงกันระหวางมุสลิมในภาคใตของไทยกับรัฐไทย

คอนขางมาก มนัไมใชเหตุนี้เหตุเดียวแตวาเปนเหตุที่สําคัญ  

 

ผมคิดวาการแกปญหาที่ภาคใต ไมใชไปแกปญหาที่ตัวบุคคลในภาคใตอยางเดียว แตตองไปแกที่

ตัวรัฐไทยเองดวย แกที่สังคมไทยเองดวยวา คุณตองมีความเขาใจเขา จึงเกิดความคิดวานาที่จะมทีาง

เผยแพรใหคนไทยที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม สามารถเขาใจศาสนาอิสลามวา ก็เหมอืนกับศาสนาอื่นๆ ใน

โลก ที่จําเปนที่จะตองตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเหมือนๆ กัน  มีสํานักคิดเกี่ยวกับ

วิถีทางในการตอบสนองเปนสิบๆเปนรอยๆกว็าได ซึ่งก็เกดิขึ้นในทุกศาสนา รายไปกวานั้น ผมคิดวาใน

ศาสนาอื่นๆจํานวนมากทีเดียวเชน พุทธในประเทศไทย หรือศาสนาคริสตในประเทศโลกตะวันตก ผมคิดวา

ศาสนาเหลานั้นเสียอีกที่คิดวาตนเองไดตอบสนองไปแลว จบแลวไมตองมีการตอบสนองอะไรอกีแลว 

ในขณะที่ศาสนาอิสลามคิดวาตนเองยังตอบสนองไมได เหตุดังนั้นจึงมีกระแสความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ

วิถีทางในการตอบโตหรือตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยางมีความคึกคักมชีีวิตชีวามากกวา

อีกหลายศาสนาในโลกดวยซ้ําไป 

 

ดังนั้นในสวนนี้ที่ผมมีความตั้งใจหรือความคดิที่อยากจะจัดใหมีการพูดคุยหรือเรียบเรียงเขียนกัน

ในเรื่องของ “อิสลามกับโลกสมัยใหม” เพราะในบรรดาความเปลี่ยนแปลง มันไดทาทายศาสนาทุกศาสนา 

ก็คือส่ิงที่อาจารยสุชาติพูด Modernity ถึงแมวามันอาจจะไมไดเปนสิ่งที่ตรงขามกับศาสนา แตผมคิดวามัน

ทาทายการตีความศาสนา โดยการใชศาสนาที่เคยมีมาในอดีตคอนขางมาก จินตนาการของผมก็คือวา  สัก

วันหนึ่งมันคงจะมีหนังสือประเภทนี้ออกมา ความคิดเดิมของผมก็คือระดมคนมาพูด โดยใหเขาเตรียม

คอนขางดี แลวเอาสิ่งที่เขาเตรียมมาพิมพโดยใหเขาไดถูกซักถามในการมาพดูคุยกันที่เชียงใหมและ

สามารถนํากลับไปปรับปรุงงานเขียนของเขา แลวก็นํามาพมิพรวมเลมเพื่อเผยแพรใหคนไทยเขาใจศาสนา

                                                 
1

  การเสวนาเรื่อง  อสิลามกับโลกสมัยใหม: ขอคิด ขอสังเกต  ในการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  โครงการคนหนุมสาวกับมุสลมิ
ในโลกสมยัใหม,  วนัท่ี 25 มีนาคม 2552 หองประชุมชั้น4 สถาบันวิจัยสังคม  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, จดัโดยคณะทาํงานวาระทางสังคม  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
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อิสลามในแงทีม่ันมีพลวัตรมากขึ้น ผมก็ยังนึกถึงเรื่องของการเผยแพร ดังนั้นทั้งหมดที่เราทําไมควรทําเฉย ๆ 

ทําแลวเราตองเผยแพรใหกับสังคมดวย เพราะสังคมไทยของเราขาดความเขาใจในเรื่องนี้คอนขางมาก 

 

มาถึงประเด็นที่ถูกชวนใหมาพดูคุยดวย คือ “ทําไมเราจึงคิดวาโลกสมัยใหมมีความสําคัญ มันมี

ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําใหศาสนาจําเปนจะตองตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก” ใน

ทัศนะของผม ผมคิดวาความทันสมัยในโลกสมัยใหม มันมมีิติอยู 4 อยางดวยกัน ที่มีความสําคัญมาก ๆ ซึ่ง

มันไมเคยเกิดอยางนี้มากอนหนาที่จะเกิดโลกสมัยใหม ไดแก 

 

มิติที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเรือ่งมนุษยนิยม Humanism ซึ่งสรุปใหเหลืองาย ๆ ก็คือวา มนุษยมี

ความสําคัญในตัวมันเอง มนษุยเปนศูนยกลางของการคิดเรื่องตาง ๆ ทั้งหมด แนนอนมนุษยนิยมนําไปสู

ความคิด มนุษยธรรมนิยม หรือไปสูส่ิงอื่น ๆ เรายังไมพูดถึง แตกอนหนาที่จะมีความคิดเรื่องมนุษยนิยม ผม

คิดวามนุษยทั้งโลกก็วาได ไมเคยคิดเรื่องมนุษยแยกออกไปจากความเชื่อทางศาสนา เปนตนวาเรื่อง

พระพุทธเจา พระผูเปนเจา พระนิพพาน มนุษยกับความเชือ่ทางศาสนามันปนอยูดวยกันตลอดเวลา แตพอ

เราเลิกคิดมนุษยนิยมแบบนี ้ เราดึงเอามนุษยแยกออกไปเลย เปนอิสระไปเลยจากความเชือ่ในทางศาสนา 

ผลก็คือ คุณเริ่มคิดถึงอะไรที่เปนโลกนี้มากขึน้ เมื่อเปนโลกนี้มากขึ้นก็ไปยดึกับส่ิงที่ถือวาเปนเหตุเปนผล คํา

วาเปนเหตุเปนผล จริง ๆ ก็คือมันเปนเหตุเปนผลเทาที่มนุษยคิดออก เกินกวาที่มนุษยคดิออกเราก็ไมรู แต

ส่ิงที่วาเปนเหตุเปนผลหลังจากที่เราคิดเรื่องมนุษยนิยมแลวก็คือ ส่ิงที่มนุษยเราสามารถที่จะคิดโตแยงกัน

ได และแนนอนความคิดในเชิงวิทยาศาสตร และตัววิทยาศาสตรเอง นี่คือมิติที่ 1 ของโลกสมัยใหมในความ

เขาใจของผม 

 

มิติที่ 2 ทุนนิยม มีความสําคญัมากซึ่งไมเคยเกิดมากอนเลย จะเปนทุนนิยมการคาแลวพฒันามา

เปนทุนนิยมอุตสาหกรรมอยางไรก็ตาม การผลิตแบบทุนนิยมมันนํามาซึ่งระบอบปกครองและระบบสังคมที่

เราเรียกวาประชาธปิไตย กลาวคือ เราไมสามารถแยกประชาธปิไตยออกจากทุนนิยมไดเปนอันขาด ผมคิด

วาที่เราชอบพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยดวยอุดมคติสูงสงที่มีมาแตโบรํ่าโบราณ มันเปนเรื่องเพอฝน มันไมจริง

หรอก มันสัมพันธอยางยิ่งกบัเรื่องของระบบทุนนิยม และตัวประชาธิปไตยเองก็นํามาซึง่แนวคิดเกี่ยวกับ

ความเสมอภาค จะเปนความเสมอภาคระหวางเพศ ความเสมอภาคระหวางชนชั้น ความเสมอภาคระหวาง

สถานะทางสังคม ซึ่งความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาค มันไมไดเคยมีมาในสังคมโบราณ ทุกสงัคม

ยอมรับความเทาเทียมโดยธรรมชาต ิ

 

มิติที่ 3 รัฐประชาชาติ การเกิดโลกสมัยใหมนํามาซึ่งความคิดเกี่ยวกับรัฐประชาชาติ จริง ๆ แลว 

รัฐประชาชาติกค็ือการจัดการทางการเมืองชนิดหนึ่ง ซึ่งกอนหนาโลกสมัยใหมก็ไมเคยมีรัฐประชาชาติมา

กอน เพราะถาคุณคิดวาทุกคนเสมอภาคกัน ความเปนเจาของรัฐก็จะเกิดความเทาเทียมกันขึ้นมา แตกอน

นี้รัฐเปนของพระเจาแผนดินบาง เปนของบคุคลนั้น บุคคลนี้บาง ไมไดเปนของทุกคน ความคิดเรื่องรัฐ
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ประชาชาติจึงเกิดขึ้นมา เมื่อเกิดความคิดเรื่องรัฐประชาชาต ิ มีการจัดองคกรในลักษณะรัฐประชาชาติแลว 

มันก็เกิดความจําเปนของการจัดการความสมัพันธระหวางรฐัอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งไมเคยมีมากอนเหมือนกัน 

 

ยกตัวอยางที่เรารูจัก เชน ประเทศไทย เมื่อกอนพระเจาแผนดินสมัยอยุธยาไมเคยตอนรับทูต

ตางประเทศเลย และเมื่อไหรที่มีทูตตางประเทศมาหาพระเจาแผนดิน ถือวามาสงบรรณาการ ความเทา

เทียมกันระหวางรัฐมันไมม ี ถาคุณไปเมืองจนีเมื่อไหร คุณก็รูเลยวาคุณต่ํากวาเขา หรืออยางเชนทูตเวียง

จันทรมาหาเรา ก็ตองคิดวา เขาต่ํากวาเรา แตแบบนี้มันไมใช รัฐทุกรัฐเทาเทียมกัน นี่ก็เปนตัวอยางหนึ่งของ

การจัดความสมัพันธระหวางรฐัในเงื่อนไขของรัฐประชาชาต ิ ที่สําคัญในเรื่องรัฐประชาชาติก็คือ มนุษยถูก

กลอมเกลาใหเราแสดงอัตลักษณของตนเองโดยผานความเปนรัฐ หากถูกถามวาเราเปนใคร เราก็จะตอบ

วาเปนคนไทยโดยทันที แตเมื่อกอนสมัยอยุธยามา หากถูกวาเราเปนใคร เราก็จะตอบตามพื้นเพเชื้อชาติ 

เชน เปนคนลพบุรี เปนตน มันไมไดเกี่ยวกับประเทศไทยเลย ตัว Identity หรืออัตลักษณของเราเปลี่ยน และ

ที่นาสนใจก็คือ หากถามวาเราเปนใคร ผมไมเคยไดยินใครตอบเลยวา เปนชาวพุทธ นั่นมันหมายถึงศาสนา

ในสวนของอัตลักษณมันนอยลง แบบเดียวกบัท่ีเวลาเราถูกถาม เราก็มักจะตอบวา เราเปนคนไทย ไมคอย

มีใครจะตอบวา ผมเปนมุสลิม ทั้งหมดเหลานี้มันไดเปลี่ยนไปแลว 

 

มิติที่ 4 โลกทรรศนเปลี่ยน มีการเปลี่ยนโลกทรรศนที่ทําใหเรายืนยันและตอกย้ําถึงมิติทั้ง 3 

อยางขางตน เราย้ําเรื่อง Humanism เราย้ําเรื่องทุนนิยม เราย้ําเรื่องความเปนรัฐประชาชาติ อยางมากมาย 

ในฐานะที่ผมเปนนักเรียนประวัติศาสตร ผมขอยกเรื่องประวัติศาสตร การศึกษาประวัติศาสตรในโลก

สมัยใหม มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย แตกอนนี้ประวัติศาสตรของหลายสังคมในโลกนี้ มันเปนการศึกษาถึง

ความเปนไปเพือ่บรรลุส่ิงซึ่งถูกกําหนดมาแลว เชนยกตัวอยางศาสนาคริสต ศาสนาคริสตพูดถึงเรื่องของ วัน

ตัดสินของพระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นคุณศึกษาประวัติศาสตรเพื่อจะนําไปสูอนาคตที่มันแนนอนอยูแลว วัน

หนึ่งมนุษยก็จะมาถึงวันที่พระผูเปนเจาจะลงมาตัดสิน ซึ่งยุโรปในชวงแรกคดิวามันจะมาอกี 100 ปขางหนา 

ตอมาก็เล่ือนวนัตัดสินไปนานขึ้น มันหมายถึงวาประวัติศาสตรมันเปนเรื่องของการศึกษาที่อนาคตกับอดตี

มันอยูดวยกัน มันไมไดแยกออกจากกันเด็ดขาด ปจจบุันนี้ไมมีใครศึกษาประวัติศาสตรแบบนี้แลว ทุกวันนี้

ทุกคนคิดวาประวัติศาสตรมันเปนเสนตรง พัฒนาไปเรื่อย ๆ ไมมวีันยอนกลับมาอยูในจุดเกาไดอีก อยางนี้

เปนตัวอยางของโลกทรรศนในโลกสมัยใหมหรือความทันสมยันั่นเอง 

 

ถาเราลองนึกยอนกลับไปในอดีตกอนหนานี้ เราจะพบวาศาสนามันมีบทบาทในโลกทรรศนของคน

รอยแปดเต็มไปหมด ทุกสังคมในโลกศาสนามีความสําคัญมาก เปนตัวที่คอยกํากับวธิีคิดของเราในเรื่อง

ตาง ๆ เยอะมาก แตพอความทันสมัยเขามา ศาสนาทุกศาสนาตองปรับตัวเอง ตองตอบสนองตอความ

เปลี่ยนแปลงนั้น ศาสนาแรกที่ตองปรับหรือตอบสนองก็คือ ศาสนาคริสต เพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น

ครั้งแรกที่ยุโรป มันเกิดขึ้นในสังคมที่นับถือศาสนาคริสตกอน มันก็มีการตอบสนองเกิดขึ้น ศาสนาฮินดูใน

อินเดียก็เผชิญปญหาเดียวกัน เมื่อฝร่ังนําเอาศาสนาคริสตเขามาครอบครอง ครอบงํา มายึดครองเขา คน
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จึงเกิดความสงสัยวา มันตองมีขอบกพรองอะไรบางอยางในศาสนาของฮินดู ที่ทําใหเราออนแอจนฝรั่งเขา

มาครอบงําได จึงมีความพยายามที่จะตีความเรื่องศาสนาฮินดูหลายตอหลายอยางมากมาย เชน เร่ือง

วรรณะ แตกอนนี้เร่ืองของวรรณะมันเปนเรื่องของการกําเนิดที่ศักดิ์สิทธ ที่สะอาดไมเทากัน มันเปนเรื่อง 

Purity วรรณะพราหมณก็สะอาดสุด วรรณะกษัตริยก็สะอาดรองลงมา โดยดูจากวิถีชีวติของแตละวรรณะ 

แตพอมาถึงชวงที่เราตองตอบสนองกับฝร่ัง แทนที่เราจะไปเนนเรื่องPurityของวรรณะ เนนเรื่องความ

สะอาดบริสุทธิข์องวรรณะ เรากลับไปเนนเรื่องหนาที่แทน หากเราบอกวาสังคมไหน ๆ ก็มีการแบงหนาที่กัน

ทั้งสิ้น นี่ก็เปนแนวคิดที่ใหความหมายใหมแกความเชื่อในศาสนาฮินดูนั่นเอง 

 

ศาสนาพุทธในประเทศไทยนั่นชัดเจน ตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา มีความพยายามตีความใหมวา 

ศาสนาพุทธสอดคลองกับความเปนวิทยาศาสตร ในขณะที่ศาสนาคริสตนั้นไมสอดคลองกับความเปน

วิทยาศาสตร มีบทความ มีการเขียนหนังสือโจมตีกันมาตั้งแตในอดีต สวนศาสนาอิสลาม ในเรื่องของการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ไมไดแตกตางกันเลย หากเรายอนกลับไปดูที่คริสตศตวรรษที่ 19 

ศาสนาอิสลามในโลกตะวันออกกกลางก็มีการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มุสลิมก็มปีญหา

เชนเดียวกัน วันหนึ่งเมื่อเราพบวาโลกมุสลิมเปนโลกที่ถูกฝร่ังมาครอบงําหมดเลย มันจึงเปนธรรมชาติทีค่น

มุสลิมตองกลับมาตั้งคําถามวา มันมีความบกพรองอะไรในความเปนอิสลามที่ทําใหเราตองออนแอและถูก

ฝร่ังครอบงําหมดทั้งโลก มันมีอยางหนึ่งที่เหมือนกันหมดทุกศาสนา กลาวคือมันมีความเสื่อมอยางหนึ่งใน

ศาสนา เชนมีความเสื่อมในศาสนาฮินดู เราไมเชื่อในคัมภีรพระเวทยอีกตอไป เพราะทําใหเรากลายเปนคน

ออนแอ มุสลิมในระยะแรกก็พดูแบบนี้เหมือนกัน มันมีความเสื่อมศาสนาอสิลาม ทําใหเราตองละทิ้งคัมภีร

อีกฉบับหนึ่ง คอืคัมภีรอัลหะดษี ทําใหเราออนแอลง เกิดส่ิงที่พวกเราเรียกกันวา Modernisms ในศาสนา

อิสลาม มาจนกระทั่งถึงหลังจาก Modernisms ก็ถูกปฏิเสธ ก็มีความเคลื่อนไหวในสํานักคิดอิสลามอยู

ตลอดเวลา แตละสาย แตละกลุมก็มีความเขาใจในการอธบิายที่แตกตางกัน  

 

ฉะนั้นโดยสรุปก็คือ ศาสนาอสิลามก็เหมือนศาสนาอื่น ๆ ในโลกนี้ ในแงที่วาไมไดมีลักษณะเปน

กอนเดียวกันอยางนั้น และมนัไมได Static คือมันไมไดหยุดนิ่งอยูกับท่ี มีการพัฒนาของมันอยูตลอดเวลา 

ในแงของการตอบโตกันไปมาระหวางมุสลิมดวยกันเอง ไมใชระหวางมุสลิมกับศาสนาอืน่เพียงอยางเดียว 

และในบรรดาการตอบโตเหลานี้ ผมสังเกตเห็นวามันมีอะไรบางอยางที่คลายกันในทุกศาสนา เชน ใน

ระยะแรกของการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงหรือความทันสมัย ในทกุศาสนาเลยก็วาได เทาที่ผมพบ 

ในการตอบสนองหรือการปฏิรูปศาสนาเพื่อรับการทาทายของโลกสมัยใหม การปฏิรูปทุกแหงเหมือนกันคือ 

มีความเคลื่อนไหวชนิดหนึ่งที่เรียกวา Back to the Book คือการกลับไปหาคัมภีรเกา เชน ธรรมยุตินิกายใน

ประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ก็เหมือนกัน พยายามที่จะหาคําตอบจากพระไตรปฎกดั้งเดิมวาบัญญัติไววา

อยางไร ทุกศาสนาเหมือนกันหมด คือตองกลับไปหาคัมภีรเกา ทําไมเราตองกลับไปหาคมัภีรเกา คําอธบิาย

มีมากเลย เพราะเมื่อไหรที่คุณกลับไปหาคมัภีรเกา เทากับวาคุณมโีอกาสไดอธิบายใหม เพราะถาคุณไม

กลับไปหาคัมภรีเกา มันจะมคีําอธิบายซอนทับกันมาตั้งแตอดีตเปนพันป แตถาคุณกลับไปหาคัมภีรเกา 
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คุณก็โละคําอธบิายที่เปนมาพนัปนี้ออกไปกอน แลวคุณก็อธิบายคัมภีรเกาได เปนการใหอิสรภาพแก

นักปฏิรูปศาสนาในการอธบิายนั่นเอง  

 

นอกจากนั้นแลว ทุกศาสนาก็วาได จะพูดเหมือนกันหมดวา ความทันสมัยทั้งหลายมันมีอยูแลวใน

คัมภีรเกา ตัวอยางเชน ในความเคลื่อนไหวทางศาสนาฮินดูในระยะแรก ตอนนั้นโลกเราเพิ่งมีเครื่องบิน แต

เร่ืองเครื่องบิน เร่ืองความทันสมัยตางๆ ในโลกศตวรรษที่ 19 มันมอียูแลวในคัมภีรพระเวท ในคัมภีรพระเวท

บอกอยางชัดเจนเรื่องเครื่องบิน เปนตน เรานําเอาคุณลักษณะของความทันสมัยกลับไปยัดลงไปในคัมภีร

ดั้งเดิมของทุกศาสนา ในพุทธศาสนาไทยก็ทําอยางเดียวกัน เอาวิทยาศาสตรยัดมันกลับลงไปใน

พระไตรปฎก และยัดมาจนทุกวันนี้เชนเรื่องทฤษฎีอะตอม ก็มีการกลาววาพระพทุธเจาทานตรัสรูไว

หมดแลว นี่คือเปนลักษณะความเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน  

 

ผมคิดวาดวยเหตุดังนั้น งานวิจัยในทัศนะของผม หรือในความใฝฝนของผม มันทําได 3 อยาง

ดวยกัน ถาดูวาอะไรคือความทันสมัย คือ 

 

วิธีที่1 นักคิดมุสลิมเคยคิดถึงปญหานี้มาอยางไร มีหนังสือท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยคนมุสลิม

บาง ไมใชคนมุสลิมบาง มีจาํนวนมากมายที่เขียนเลาถึงวา นักคิดมุสลิมไดเขียนเกี่ยวกับปญหาความเปน

ชาตินิยมมาแลววาอยางไรบาง โดยเฉพาะอยางอยิ่งนักคิดในศตวรรษที่ 19 

 

วิธีที่2 ผูเขียนในฐานะที่เปนมุสลิมเอง ไดคิดถึงปญหาเหลานี้อยางไร คิดถึงปญหาเรื่องของ 

Humanism อยางไรคิดถึงปญหาเรื่องวิทยาศาสตรอยางไร คิดถึงเรื่องทุนนิยมอยางไร คิดถึงเรื่อง

ประชาธิปไตยอยางไร ในฐานะที่เราเปนมุสลิม เราจะตอบสนองตอส่ิงเหลานี้อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศไทยดวย ในฐานะที่เราอยูในประเทศไทย เราก็ดึงเอาประเด็นปญหาเหลานี้ใน

บริบทประเทศไทยขึ้นมาตอบ 

 

วิธีที่3  เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับประเทศไทย แลวใชมันทั้ง 2 อยาง คือใช พยายามที่จะดูวานัก

คิดอิสลามคิดอะไรเอาไว และตัวเองคิดอะไรเอาไว เมือ่ดูจากขอเสนอโครงการวิจัยอันนี้ ผมรูสึกวา นักวจิัย

ทีมนี้ใหความสนใจในประเด็นแรกนอยไปหนอย คือประเด็นที่วานักคิดอิสลามเคยคิดอะไรมาแลวบาง ใน

ประเด็นที่คุณกําลังจะทํา เชน เร่ืองผูหญิง ผมเชื่อวามันตองมีนักคิดอิสลามท่ีพูดเรื่องนี้มาแยะมากเลย

ทีเดียว เราใหความสนใจในประเด็นนี้นอยไป หลายคนในที่นี้ผมเชื่อวาอานภาษาอาหรับออกดวยซ้ําไป นี่

นาสนใจ ผมเชื่อวายังมอีะไรในภาษาอาหรับที่ไมไดแปลอกีเยอะแยะไปหมด มันนาที่จะเปนชองทางอกี

อันหนึ่งในการนําเอาภูมิปญญาที่อยูในภาษาอาหรับ ไมวาจะเขียนโดยคนอาหรับหรือไมก็ตามแต เขามาสู

ภาษาไทยดวย ดังนั้นเราตองคนในเรื่องดวย ในขณะเดียวกันก็คนในเรื่องที่มันเปนบริบทของไทยและตัวเรา

เองดวย ผมวามันจะมีคุณคามากยิ่งขึ้น 
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ในสายตาของคนที่ไมใชมุสลิม คิดวาอะไรเปนประเด็นปญหาสําคัญ ๆ บาง หลายอันคงจะซ้าํกับที่

ทานเสนอโครงการเอาไว แตบางอันก็อาจจะไมซ้ําเลย  

 

อันแรกสุดก็คือ วิทยาศาสตรกับการแสวงหาความรูแบบใหม คือวิทยาศาสตรผมวาอยาไปเจาะใน

สวนที่ไมสําคัญเพียงแตผลผลิตของมัน เชน เครื่องบิน จรวด มันไมคอยสําคัญเทาไหร แตวิธีที่จะหาความรู

ทางวิทยาศาสตร วิธีที่จะบอกวาอะไรคือความจริงในทางวทิยาศาสตร ผมวาอันนี้สําคัญกวา และถาเรา

มองวิทยาศาสตรในแงนี้ และมองการแสวงหาความรูแบบสมัยใหม จัดแยกของวิธีการทางวิทยาศาสตร

แบบนี้ ซึ่งถามองแบบสายตาชาวพุทธ มันมปีญหามากเลย เพราะ 

 

1.วิธีการศึกษาหาความรูแบบวิทยาศาสตร มันไมเกี่ยวกับศีลธรรมเลย รายไปกวานัน้ วิธีการ

แสวงหาความรูที่เรารูจักในโลกสมัยใหม มันยังถูกกํากับดวยการแสวงหากําไร ถาคณุสามารถเสนอ

งานวิจัย และบอกวา มันจะเปนผลดีตอเศรษฐกิจอยางไร โอกาสที่คุณจะไดก็มีมาก กลาวคือ มันกํากบั

ตั้งแตวาตัวทุนมาจากไหน บริษัทยานี่เปนผูใหทุนการวิจัยสูงมาก เพราะมนัหวังเก็งกําไร นอกจากนั้น สวน

ที่ไมเกี่ยวอะไรกับการหากําไรโดยตรงเลย วิธีคิดก็เปนวิธีแบบการหากําไร คุณลองคิดก็แลวกันวา การหา

ความรูเพื่อทํากาํไร เปนสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนามองวามันหยาบคายมาก มนัรับไมไดเลย เปนตน นี่มองใน

แงของชาวพุทธ 

 

2.เร่ืองของการศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับเรื่อง”ญาณทัศน(Intuitions)”นอย

มาก หรือไมใหความสําคัญเลย ในขณะที่วิธกีารทางศาสนา เร่ืองนี้เรื่องใหญและสําคัญมาก ๆ เลย  คุณไม

สามารถที่จะพสูิจนในทางวิทยาศาสตรไดแนๆวามีพระเจา เชนเดียวกับที่เราไมสามรถพิสูจนทาง

วิทยาศาสตรไดวามีผี พิสูจนวามีก็ไมได พิสูจนวาไมมีก็ไมได ถาพูดแบบคารล ปอบเปอร ที่เปนนักปรัชญา

วิทยาศาสตร ถือวา เมื่อไหรที่คุณพูดวามีพระเจา ไมถือวาเปนคําพูดในทางวิทยาศาสตร ไมเปน Scientific 

Statement เพราะคุณเถียงไมได บอกวามีพระผูเปนเจา คุณก็เถียงไมได เถียงวามีก็ไมได เถียงวาไมมีก็

ไมไดในทางวิทยาศาสตร ดังนั้นความรูเกี่ยวกับพระเจาจึงไมใชความรูแบบวิทยาศาสตร เปนความรูจาก 

Intuitions เชนเดียวกับพระนิพพาน บอกวามีพระนิพพาน คุณก็เถียงไมได บอกวาไมมพีระนิพพาน คณุก็

เถียงไมได คุณจะรูวามพีระนิพพานก็ตอเมื่อมีญาณทัศนะ(Intuitions) เพราะฉะนั้นความรูศาสนาให

ความสําคัญแกเร่ืองญาณทัศนะ(Intuitions)อยางสูงมาก  ขณะที่วิทยาศาสตรใชไมได  

 

จริง ๆ นักคิดมุสลิม โดยเฉพาะในปากีสถาน และที่ตาง ๆ พูดเรื่องนี้มานานมาก เชนวา จะนํา

การศึกษาแผนใหมมาไดอยางไร จึงจะไมศนูยเสียคุณคาทางศีลธรรมของศาสนาอิสลาม ผมคิดวานี่เปน

ประเด็นสําคัญ หลายทานที่อยูในปตตานี อยางนักคิดปตตานี หะยีสุหลง ซึ่งเปนคนหนึ่งที่นําการปฏิรูป
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การศึกษาศาสนาในปตตานีมาก ทานคิดเรื่องประเด็นเหลานี้อยางไร ซึ่งผมเชื่อวาทานตองคิดบาง เพราะ

ทานไดไปศึกษาตางประเทศในชวงระยะที่ปญหานี้เปนปญหาที่ทาทายคอนขางมาก 

 

3.เร่ืองของรัฐประชาชาติ รัฐประชาชาติมันมีปญหากบัความเชื่อในศาสนาอิสลามอยางไร อยาง

นอยสุดก็ทําใหมีความพยายามที่จะสรางรัฐอสิลามขึ้นมา การที่เราจะสรางรัฐอิสลามขึน้มา แสดงวารัฐ

ประชาชาติตองมีปญหา แสดงวามันตองมปีญหา และปญหาที่วามันคืออะไร  

 

จริงๆแลวศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เนนเรื่องหนึ่งที่ศาสนาอื่นไมคอยพูดถึง คือเรื่อง Community 

ในพุทธศาสนาเองก็มี Community แตเขาหมายถึงเฉพาะคณะสงฆ พวกที่เปนฆราวาสถือวาอยู Periphery 

อยูรอบนอก ไมไดอยูในตัว Community เอง แตมุสลิมไมใช ทันทีที่คุณเปนมุสลิม คุณตองเขาไปอยู 

Community นั้นแลว อยูตรงกลางเทากันหมดเลย วันหนึ่งพอมีรัฐประชาติขึ้นมา  Community มันเลยเล็ก

กวา เพราะคณุไปแบง Community ของอิสลามออกเปนยอย ๆ หมด ผมจึงคิดวามนัมีปญหาเรื่องนี้ ผม

มองแบบคนที่ไมใชมุสลิม และเขาใจศาสนาอิสลามนอย จริง ๆ ปญหามนัยังมีเยอะแยะไปหมด เร่ืองของ 

National-State (รัฐชาติสมัยใหม) วามันมีปญหาอยางไรกับอิสลาม และมันมีวิธีตอบสนองอยางไร 

 

เร่ืองการตอบสนองโดยใชเปน Islamic State เปนรัฐอิสลาม มันตอบอีกอยาง รัฐ Islamic State ที่

ถูกใชทุกวันในโลกนี้มันเปนอยางไร มันใชไดไหม เพราะวาพอขึ้นชื่อวา Modern State แบบปจจบุัน เกือบ

ทุกรัฐในโลกนี้ ไมมีรัฐไหนหรอกที่มีความเหมอืนกันหมด มนัเปนรัฐที่รวมความหลากหลาย ความแตกตาง

เอาไวเยอะแยะไปหมด Islamic State จะตอบสนองตอความหลากหลายไดหรือไม และไดอยางไร ในรัฐ

สวนใหญที่เปน Secular State รัฐฆราวาสหรือรัฐโลกียวิสัย ทําไมมุสลิมถึงรับไมได รัฐฆราวาสวสัิย

ทั้งหลายเหลานี้ มันมีปญหาอยางไร ตัวอยางสุดโตงตอนนี้ก็คือ กรณีที่ฝร่ังเศสไมยอมใหนักศึกษาแตงตัว

แบบมุสลิมไปเรียนหนังสือในโรงเรียนหลวง มันกลายเปน Secularism ความเปนฆราวาสวิสัย มนัได

กลายเปนอีกศาสนาหนึ่งไปแลว แลวก็เขาไปกดขี่ศาสนาทุกศาสนาไปหมด เปนตน มันเกิดปญหาในเรื่อง

เกี่ยวกับอัตลักษณของมุสลิมใน Secular State อยางไร มันเกิดปญหากับ National-State (รัฐชาติ

สมัยใหม) อยางไร 

 

ทั้งหมดเหลานี้ผมคิดวามันมาสัมพันธกันกับประเด็นที่ 3 ที่ผมคิดวามันมคีวามสําคัญที่นาจะพูด

ถึง  ประชาธิปไตยกับเสรีนิยม เพราะวาประชาธิปไตยกับเสรีนิยม จริง ๆ แลวในตัวของมันเอง คือการยกให

มนุษยซึ่งไมใชมนุษยเฉย ๆ ไมใชมนุษยทุกคน  มนุษยในฐานะที่เปน Individual ในฐานะที่เปนปจเจก

บุคคล  ปจเจกบุคคลหรือ Individual ในภาษาอังกฤษ มันมีความหมาย ไมไดหมายความถึงคนทั่ว ๆ ไป 

นาย ก นาย ข. นาย ค. แตหมายความถึงคนที่สามารถคิดและใชเหตุผลเองเปน และดวยเหตุดังนั้น 

ประชาธิปไตยอะไรก็ตามที่มนัตั้งอยูบน One Man One Vote อยางที่วา ก็คือ Individual มันมีความ

สมบูรณในตัวของมันเอง Individual สมบูรณโดยตัวของมนัเองและมีความสําคัญสูงสุด ไมเคยมีในศาสนา
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ไหนมากอน นี่มันเปนการทาทายมาก ๆ ตัวประชาธปิไตย โดยฐานของมันเองก็ทาทายกับศาสนาทุก

ศาสนาเลยก็วาได 

 

จริงอยูมนุษยเรา แตละคนสามารถใชเหตุผลและคิดไดเองเปน จริงหรือเปลาในศาสนาพุทธ จริง

หรือเปลาในศาสนาคริสต จริงเปลาในศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแลวตัวประชาธปิไตยและเสรีนิยม เมื่อให

ความสําคัญกบั Individual หรือปจเจก มากถึงขนาดนี้  ก็เชื่อตอไปไดวา ปจเจกแตละคนมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาขึ้นไดสูงสุด ในเสรีภาพที่แทบจะไมมีขอบเขต คือเมื่อไหรที่เรากั้นเสรีภาพของปจเจก เมื่อน้ันก็เทากับ

บอกวา ไมอนุญาตใหปจเจกคนนั้นพัฒนาศักยภาพ ถามวานี่มันขัดกับหลักศาสนาทุกศาสนา แลวมุสลิม

ตอบโตกับปญหาเหลานี้อยางไร การตอรองในพื้นที่สาธารณะของปจเจกทําไดหลายรูปแบบ เกือบจะไมมี

ในสังคมที่เปนประชาธิปไตยและเสรีนิยม อยางนอยในอุดมคติของพวกเขา ไมมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหลืออยูเลย 

ไมมีตรงไหนเลยที่จะลวงละเมิดไมไดเลย สังคมที่ไมมีพื้นทีศ่ักดิ์สิทธิ์เลย เปนไปไดหรือ หรือควรเปนหรือไม 

อยางไรก็แลวแต ผมเชื่อวาทั้งคริสต อิสลาม หรือตัวมันเองก็ตาม ประเดน็ที่กําลังเผชิญอยู เปนปญหาที่

จําเปนตองยอนกลับไปสูวิธีคดิแบบมุสลิม เร่ิมนํากลับมาอธบิายสิ่งเหลานี้ทั้งส้ิน  

 

อีกอันหนึ่งที่ผมคิดวา เร่ิมกลับมามีความสําคัญมากขึ้น คือสังคมนิยมคอมมวินสิตหรือรัฐ

สวัสดิการ พูดอีกอยางหนึง่ก็คือวา รัฐควรเขามามีบทบาทในการแทรกเขาไปในกิจการของประชาชน

อยางไร เหตุผลเพราะวาเมื่อเกิดเศรษฐกิจตกต่ําในครั้งนี้ ผมคิดวา Neoliberalism เสรีนิยมใหมมันพังยับ

เลย ในอเมริกาเอง ก็มีนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากบอกวา ธนาคารในอเมริกาเองตอนนี้เจงหมดแลว วิธี

แกปญหามีทางเดียวคือ ยึดมาเปนของรัฐเสีย ดังนั้นความคิดแบบ Neoliberalism มันหายไปเลย 

เพราะฉะนั้น ความคิดอีกฝงที่วาบทบาทของรัฐซึ่งพวก Neoliberalism พยายามกันไววารัฐอยาไปมี

บทบาทอะไรมากไปกวานั่งอยูในทําเนียบขาวเฉย ๆ  มันไมใชแลว มันกลบัมาสูความคิดใหมที่วา รัฐตอง

เขามามบีทบาทในการแทรกกิจการตาง ๆ ของประชาชน แตจะแทรกแคไหน อยางไร ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่ง

ในแงนี้ถาดูจากสายตาคนนอก ผมคิดวามนัมีปญหามาก เพราะวาหลายรัฐดวยกันที่เปนมุสลิม มันจะมี

ปญหาระหวางการแทรกของกลุมที่เรียกวาอูลามะห กบักลุมที่เปนรัฐพลเรือน ในประเทศปากีสถานนั้น

ชัดเจนเลย มันจะมีกลุมครูสอนศาสนาที่เปนองคกร โดยตัวมันเองนั้นเขมแข็งมาก กบัรัฐที่มันมาจากการ

เลือกตั้ง มาจากการสรรหาอะไรก็แลวแต ทั้ง 2 ฝายอยากจะแทรกเขามาทั้งคู แลวก็มันเกิดความขัดแยง

ระหวาง 2 ความคิด ประเทศที่เร่ิมจะเปนมหาอํานาจมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งครั้งหนึ่งมัน

เคยมีลักษณะคลาย ๆ กับรัฐฆราวาสคอนขางมาก แตวามาในระยะหลัง กลุมเคลื่อนไหวทางศาสนาก็มี

พลังมากขึ้น แลวก็จะเขามาแทรกอยางมีนัยยะสําคัญมากกวารัฐอีกดวยซ้ําไป 

 

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดวามีคนทําอยูแลวเหมือนกันคือเรื่อง “ผูหญิง” กบัเรื่องของความไมเสมอ

ภาคตาง ๆ แมแตในโลกมุสลิมเอง จริง ๆ แลวผมสงสัยวา ความเสมอภาคที่เรามองเห็นใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต มันเปนความเสมอภาคชนดิที่เรียกวา Pre-Capitalist Equality คือมันเปนความเสมอภาค
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ของสังคมกอนหนาที่คุณจะเขามาสูทุนนิยม ในขณะที่ทุนนิยมนํามาซึ่งความคิดเรื่องความเสมอภาค นํามา

ซึ่งความคิดเรื่องประชาธปิไตย แตพอคุณพฒันาทุนนิยมขึ้นมาจริง ๆ มนัจะเกิดความไมเสมอภาคในอีก

ลักษณะหนึ่ง ที่แกดวยความเสมอภาคแบบเกาดวยซ้ําไป แลวคุณจะมองเห็นวา สังคมกอนทุนนิยมก็มี

ความเสมอภาคกัน อยางเชนหมูบานไทยในอดีตคอนขางเสมอภาคกัน และผมคิดวาความเสมอภาคใน3 

จังหวัดชายแดนภาคใต เรามองเห็นความเสมอภาคคอนขางมาก เพราะวามันเปนสังคมที่ทุนนิยมมีอิทธพิล

นอยที่สุดในประเทศไทยก็วาได หรือไมใช ความเสมอภาคนัน้ที่เรามองเห็นมันเปนเพราะ “อิสลาม” มันยังไง

กันแน ผมคิดวาส่ิงเหลานี้มันเปนปญหา และเรื่องของผูหญิงนี่มันเปนปญหาที่จะตองตอบ และอยากจะ

เห็นการตอบที่จริงใจ อยางของพุทธเองก็มปีญหา ไมใชวาไมม ีแตมันตอบอยางไมจริงใจมาโดยตลอด เชน

มีการบอกวาศาสนาพุทธถือวาผูหญิง-ผูชายเทากัน มันจริงที่ไหน ก็ผูหญิงบวชไมได มนัชัดอยู การตอบ

อยางนี้ มันเหมือนไมจริงใจ คุณตองยอมรบัวาในสมัยหนึ่ง จะเปนพระพุทธเจาหรือใครผมไมทราบ สมัย

หนึ่งนั้นไมไดคิดวาผูหญิง-ผูชายเทากันนะ แตความคดิเรื่องผูหญิง-ผูชายมันก็เทากนัแลว คุณจะตอบ

ปญหานี้อยางไร 

 

อีกปญหาหนึ่งที่ผมคิดวามีความสําคัญและถูกทิ้งไปเลยกับโครงการนี้ก็คือ เร่ือง ”ส่ิงแวดลอมกับ

อุตสาหกรรมนิยม”ที่เราหนีไมพน ไมวาคุณจะทําอาหารฮาลาลหรือไมทํากแ็ลวแตคุณ แตผมคิดวาปญหานี้

เปนปญหาใหญ ในศาสนาอิสลามคิดถึงปญหาเหลานี้อยางไรบาง ผมคิดวาปญหาสิ่งแวดลอมน้ีจะเปน

ปญหาใหญในโลกขางหนา ที่อิสลามเองจะตองเขามาตอบดวย ผมเคยเขารวมการเสวนาครั้งหนึ่งในการ

เสวนาที่พวกคริสเตียนกับพุทธมาแลกเปลี่ยนกัน พวกคริสเตียนเองพูดเองวา ในศาสนาคริสต เนื่องจากชาว

คริสตเชื่อวาทุกอยางพระเจาสรางมาใหแกมนษุย เหตุดังนั้นพวกคริสตจึงมีความเคารพตอส่ิงอื่นที่ไมใช

มนุษยนอยมาก เห็นวามันเปนสิ่งของที่จะตองเอามารับใชมนุษย ความคิดแบบที่วาทุกอยางมีสิทธิเ์ทา

เทียมกันในการดํารงอยู ไมวามด ใบไม และมนุษยมีสิทธิ์เทากันในการดํารงอยูมันจึงเกิดขึ้นไดยากในเทวะ

วิทยาแบบคริสเตียน ผมวาโดยตัวมันเองก็ทาทายศาสนาอสิลามดวยเหมือนกัน 

 

ตอมาก็คือ อยาหลีกเลี่ยงเรื่อง “การกอการราย” ผมวาเราควรตองพูดถึงเรื่องการกอการราย แต

อยามาพูดถึงเรื่องการกอการราย โดยแยกเอามุสลิมออกมาตางหาก จริง ๆ แลวการกอการราย คนที่ทํา

มากที่สุดทั้งโลก คือ “รัฐ” ทุกรัฐทําเยอะมากในการการกอการราย เปนแตเพียงวาพอรัฐทําตามลําพัง เราไม

เรียกวาการกอการรายเทานั้นเอง แตจริง ๆ ทุกรัฐในโลกนี้ทําการกอการรายมากที่สุดกวาใคร ๆ 

เพราะฉะนั้นมันนาจะมองการกอการรายใหกวาง ไมใชแคเพียงวามีแตเร่ืองการระเบิดเครื่องบิน มันไมใชแค

นั้น แตวามันเปนเรื่องของการใชกําลัง ในการละเมิดส่ิงที่ทั้งกฎหมาย ทั้งศาสนาไดหามเอาไว แลวปญหา

เหลานี้มุสลิมคิดอยางไร พอคุณแยกเอาเรื่องมุสลิมกับการกอการรายโดยตางหากเมื่อไหร คุณจะไมมวีัน

เขาใจมัน จริง ๆ แลวเราทุกคนอยูในโลกที่การกอการรายถกูใชเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยรัฐเอง 

ใชมันมากมหาศาล 
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ตรงกันขามกับการกอการรายซึ่งจะกลายเปนประเด็นสําคัญในโลกขางหนาก็คือ “สันติวิธี” สันติวิธี

มีตัวอยางของขบวนการสันติวิธีในโลกมุสลิมเยอะมาก ส่ิงเหลานี้ผมคิดวามันนาจะนํามาพูดคุยกันไวใน

การเผยแพรสํานักคิดอิสลามเปนอยางยิ่ง 

 

อีกอันที่ผมคิดวามีความสําคัญมากขึ้นในโลกปจจบุันและอนาคตคือ “ความยากจน” และเปนและ

เปนความยากจนชนิดที่มนุษยเราไมรูจักมากอน ไมใชวาโลกในอดีตไมมีความยากจน มันม ี แตมนัเปน

ความยากจนอกีชนิดหนึ่ง ไมใชความยากจนอยางที่เราเผชิญในโลกปจจุบนั กลาวคือ มันกวางใหญไพศาล

มาก อยางอาฟริกาทั้งทวีปในสมัยหนึ่งมันตองมีคนจนแนนอน แตไมใชจนหมดทั้งทวีปแบบนี้ สมัยหนึ่งคน

อาฟริกาอยูกันได เพราะมันมพีืช สัตว และวิถีชีวิตที่มีความมั่นคงดานอาหาร แตวันมันถูกเปล่ียนโดยฝรั่ง 

และกอใหเกิดความยากจนชนดิที่ผมคิดวาคนอาฟริกาคงไมเคยคิดวาตนเองจะตกอยูในความยากจนมาก

ถึงขนาดนี้ มันจะกลายเปนปรากฏการณความยากจนที่กวางขวางขนาดนี้ และเปนความยากจนชนิดที่สภา

พัฒนาสังคมฯเรียกวาจนดักดาน คือไมมีทางโผลไปไหนไดคือ จนไปตลอดถึงลูกถึงหลานไปเรื่อย ๆ ส่ิง

เหลานี้ผมคิดวาเปนปรากฏการณของโลกสมัยใหมและโลกในอนาคตดวยซ้ําไปถาเราไมรีบแก ส่ิงนี้อิสลาม

อธิบายไดอยางไร 

 

เร่ือง”เศรษฐกิจ”  เศรษฐกจิอิสลามท่ีนาจะพูดถึงก็คือ แนวคิดเศรษฐกิจอิสลามน้ัน มันเปน

ทางเลือกจากทุนนิยมอยางไร ถาเราพูดถึงอิสลามในความหมายวา จะแทรกตัวเขาไปในทุนนิยมอยางไร 

ผมวาก็มีการพดูถึงเรื่องนี้มาเปน 100 ปแลว เมื่อคนเริ่มมีแนวคิดสมัยใหมตามทุนนิยม ทัง้พุทธ อิสลาม จะ

แทรกตัวไปในทุนนิยมอยางไร ศาสนาพุทธที่สอนในประเทศไทย คือศาสนาพุทธที่แปลงตนเองใหกลายเปน

ทุนนิยมแลว ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะรชักาลที่ 5 ทานบอกวาอยาสอนเรื่องพระนิพพาน เดี๋ยวคนไม

ทํางาน ก็เนนไปดึงเอาเรื่องของการมัธยัสถบาง ความเพียรบาง ความอดออม เปนตน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ

เปนโปแตสแตน พวกปฏิรูปศาสนาคริสเตียน เพื่อท่ีจะทําใหคนไทยพรอมท่ีจะเขาไปสูทุนนิยมมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นการพยายามที่จะพูดวา ศาสนาอิสลามไมขัดกับทุนนิยมแลวแทรกไปในตัวทุนนิยมไดอยางไร 

เพียงแคไมกินดอกเบี้ย มีซะกาต ผมวามันไมพอ มันตองอธิบายไดมากกวานั้น ผมวาทุกวันนี้คนในโลกก็

เร่ิมมองเห็นปญหาของทุนนิยมมากขึ้นตลอดเวลา ไมใชวาทุนนิยมมันเปนคําตอบสุดทาย ตัวมันเองก็เปน

ปญหา และอิสลามก็มองเห็นสิ่งเหลานี้ คิดวามันมีทางเลือกทางเศรษฐกิจไดอยางไร 

 

ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือ “อัตลักษณ” อัตลักษณของมุสลิมเปล่ียนไป มันมไีมเทากัน มันมีมุสลิมที่

ไดกลืนหรือผนวกเขาไปในลําดับขั้นสังคมของไทย คนพวกนี้จะรูสึกวา ตนเองไมมีปญหาอัตลักษณตรงไหน

เลย เพราะรัฐไทยก็จะใหสัญลักษณของอัตลักษณมุสลิมไวดวย อยางเชนในงานเมาลิดกลางทุกป เมื่อกอน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเสด็จ สมัยตอมาก็เปนกรมหลวงดํารงฯเปนผูเสด็จ ก็คือผนวกเอาสัญลักษณ

เหลานี้เขามาอยูรัฐไทย แลวถามวาใครไปนัง่อยูแถวหนาบาง ก็จะเปนพวกคุณหญิงซึ่งเปนมุสลิมเขาไปนั่ง

อยูแถวหนา หากถามวามุสลิมที่อยูในปตตานีรูสึกไหมวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของงานเมาลิดกลางที่จัดที่
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สวนลุมพินี เพราะฉะนั้นมุสลิมในประเทศไทย ปญหาเรื่องอัตลักษณ ในขณะที่โดยตัวมันเองเปนปญหา

ดานอัตลักษณของคนมุสลิม แตในขณะเดียวกันโดยตัวมันเองก็เปนปญหาของคนชายขอบกับคนไมใชชาย

ขอบของสังคมไทย ในขณะเดียวกัน ตัวรัฐไทยเองก็ไมไดเปดโอกาสใหมุสลิมไดฝากอัตลักษณของตนเองลง

ไปในอัตลักษณของชาต ิ มันไมมีโอกาสแบบนี้เพียงพอ เวลาที่คนปตตานีไปมาเลเซีย แลวพูดภาษามาเลย

วา ผมเปนคนไทย คนมลายูเขาก็เขาใจวา คุณเปนคนไทยดวยและเปนมุสลิมดวย แตลองคิดวา ถาเราไป

พูดอยางนี้เปนภาษาอังกฤษในประเทศอเมริกา ในความคดิของคนอเมริกัน ส่ิงแรกที่เขาคิดก็คือ คุณเปน

คนพุทธ โดยอตัโนมัติโดยตัวของมันเอง เพราะวารัฐไทยเราไมไดผนวกเอาอัตลักษณของมุสลิมเขาไปอยูใน

นั้นดวยอยางเพียงพอ ฉะนัน้จะทําอยางไรจึงจะมอีัตลักษณของมุสลิมทีม่ันอยูในความชาติของไทย ใน

ลักษณะที่มันพอยอมรบักันไดทุกฝาย  

 

จะจัดองคกรของศาสนาของชาวมุสลิมอยางไรในประเทศไทย ที่จะสะทอนความตางของอัต

ลักษณของตัวออกมาได วิถทีางที่จะบรรลุจะทําไดอยางไร นี่ผมยกตัวอยางในเรื่องของการจัดองคกรของ

ชาวมุสลิมที่ใหเขาไปเชื่อมกับรัฐไทย ซึ่งปจจุบนันี้ มันจัดโดยผานคณะกรรมการกลางอิสลามใหเขามาเชือ่ม

กับรัฐไทย มันจะมวีิธีการจัดองคกรอีกเยอะ แมแตการจัดองคกรของคณะกรรมกลางอิสลามก็เปลี่ยนแปลง

ได ไมจําเปนตองใชกติกาอยางในทุกวันนี้ ทั้งหมดเหลานี้มันเปนเพียงตัวอยางหนึ่ง มันจะมีวิธอีื่นที่จะทาํ

ใหอัตลักษณมสุลิมสามารถเขาไปอยูในอัตลักษณของความเปนชาติดวย 

 

ประเด็นสุดทายที่ผมคิดวา มนัมีความสําคญัมากขึ้นในโลกปจจบุัน และผมเดาวานาจะสําคัญใน

โลกอนาคตดวย และก็ไมมใีครพูดถึงตรงนี้เลย ก็คือ Spiritualism หรือจิตวญิญาณนิยม มิติของศาสนา ซึ่ง

ไมวาพุทธ ครสิต อิสลาม มนัถูกนํามาใชเพื่อเปนคําตอบใหกับปญหาอืน่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เยอะมาก 

ในทุกศาสนาเลยก็วาได และมติินี้ ศาสนาจะไดรับความสําคัญในโลกของอนาคต ปจจบุนันี้เราเห็นชัดเจน

แลว และในมิตนิี้นี่เองที่มันเปนปญหาในโลกอิสลามคอนขางมาก  โดยเฉพาะยิ่งนิกายสุหนี่อาจจะมจีํานวน

นอยกวาพวกชอีะห เพราะวาชีอะหมันไปคอนขางงาย แตพวกสุหนี่มันมีปญหาที่ตองอธบิายกัน  

 

ที่กลาวมาเหลานี้คือประเด็นที่คนที่ไมใชมุสลิมมองวาในโลกสมัยใหม อิสลามจะตองอธิบาย

อะไรบาง คราวนี้ผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอในใจ เนื่องจากเราเปนมิตรกัน ผมก็ขออธบิายอยาง

ตรงไปตรงมา 

 

ประเด็นที่ 1  เทาที่อานหัวขอการวิจัยนั้น หัวขอหลายหัวขอแคบมาก จนมองไมเห็นบริบทเลย เชน 

“การตอบสนองตอโลกตะวันตกโดยไมใชความรุนแรง” ไมใชตัวมันไมดี งานวิจัยชิ้นนี้ หัวขอมันดี แตมนั

แคบมาก  “การเผชิญกับความทันสมัยโดยนักศึกษาสายศาสนา” นี่ก็แคบ “การเคลื่อนไหวของสตรีมุสลิม

ในภาคใต ระบบซูรอกบัสภาวะความทันสมัย” เหลานี้เปนตัวอยาง ไมใชวาตัวมันเองไมด ีมันดี แตมันแคบ 

และมันไมสามารถเขาไปตอบปญหาในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมาสูโลกสมัยที่เราคุยกันในวันนี้ได 
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ประเด็นที่ 2 ผมวาหลายหัวขอ หลังจากทําเสร็จแลว มันนาจะเอามารวมกันอยูภายใตประเด็นที่

มันครอบคลุมกวางกวา อยางเชนเรื่อง ซูรอ นาจะนํามาอยูภายใตประเด็นปญหาเรื่องของรัฐชาติ เร่ืองของ

ประชาธิปไตย มันนาจะมีการจัด Grouping กันใหดี ๆ ซึ่งเราจะทําไดอยางไร และถาไมมีใครยอมรับท่ีจะ

เปนผูทํา นอกจากเปนหัวหนาที่จะใหมันเกิดงานวิจัยตามที่เขียนอยางนี้ มันก็จะไมเกิดอะไรขึ้น แตถามีใคร

สักคนรับผิดชอบที่จะเปนผูคุมผลงานบั้นปลายสุดกอนที่จะเสนอ สกว. ผมขอเรียกผูคุมวา บรรณาธิการ 

หรือ บก. การคมุทําได 2 อยาง หรือ บก.ทําอะไรไดบาง คือ  

 

วิธี1 ควรรวมกนัเขียน จัด  Grouping ใหม ประเด็นนี้ หัวขอน้ี มันนาจะเกี่ยวของกัน แมตางคน

ตางเขียน แตตองประชุมพบปะกัน เพือ่ที่จะมองเห็นประเด็นใหญที่เราทํารวมกันอยู เชน คนที่ทําเรื่อง

ประชาธิไตย เร่ืองผูหญิง ประมาณ 3-4 คนในกรุปหนึ่ง มาพูดคุยแลกเปลี่ยน แตผมก็วาวิธีนี้ มันเปนไป

ไมได เพราะไมเคยเห็นนักวิชาการจะทํางานรวมกันไดมากขนาดนั้น  ดังนั้นมันจึงเปนไปไมได แลวก็เปน

งานหนักของ บก. มากเกินไป 

 

วิธีที่2  บก.ตองมีหนาที่เขียนบทนํา ไมใชที่ตัวหนังสือ ไมใชที่ตัวโครงการใหญ ตองแยกกรุป

ออกมา และแตละกรุปตองมบีทนํา แตบทนํานั้นไมใชหัวหนาเขียนคนเดียว ตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

จนกระทั่งสามารถเขียนบทนํารอยงานวิจัยเขาแตละชิ้นในกรุปนั้น เขาหากันอยางมีความหมายได ซึ่งแบบ

นี้ หากงานวิจยัถูกหยิบมาอาน คนอานจะเขาใจวา ทําไมถงึทําเรื่องนี้  จริง ๆ แลวเปนความพยายามทีจ่ะ

รอยโยงกลับเขามาตอบปญหาที่มันใหญกวา ไมใชพูดถึงจุดเล็กจุดนอยซึ่งไมไดเกี่ยวของอะไรกันเลย ซึ่งวิธี

นี้ นาจะพอเปนไปไดสําหรับนักวิชาการ 

 

อยางไรก็ตามแต ผมคิดวาโดยหัวขอในงานวจิัยทั้งหมดเหลานี้นาสนใจมาก และหวังวา เราคงจะ

ทํามันดวยความมุงหวังที่จะทาํใหสังคมไทยทั้งหมด ไมวาจะเปนคนมุสลิมหรือไม เกิดความเขาใจมากขึ้น 

และผมไมอยากเห็นงานประเภทงานที่พยายามแกตัว เพราะผมวามันไมมีประโยชน ซึง่อันนี้ไมใชเฉพาะ

ศาสนาอิสลาม  เมื่อไหรที่เราพูด มันก็จะเปนงานที่มันมีการแกตัว พุทธศาสนาก็เยอะมาก คริสตศาสนาก็

เยอะมาก ซึ่งผมวามันไมเปนประโยชน 

 
ชวงสนทนาแลกเปลี่ยน 
 

ผมเขาใจวาอิสลามเกลียดการตีความสิ่งที่ชัดเจนแนนอน แตถาไมตีความเลย มันก็ทําใหกฎมัน

แคบมาก ผมขอยกตัวอยางในศาสนาคริสเตียน ในศาสนาคริสตก็มีการหามการกินดอกเบี้ยเหมือนศาสนา

อิสลาม แตพวกยิวนี่นารังเกียจมากในยุโรป เพราะพวกยวิกินดอกเบี้ย ขณะที่พวกคริสเตียนกินดอกเบี้ย

ไมได ที่นี้ การหามกินดอกเบีย้ของศาสนาคริสเตียน จริง ๆ แลวคืออะไร เทาที่พวกคริสเตียนในเวลาตอมา
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เขาใจ รวมทั้งผมเองดวยวา จริง ๆ แลวการหามกินดอกเบี้ยหมายถึง การหามกินกําไรโดยไมลงทุนลงแรง 

คุณตองออกเหงื่อ ตองลําบากในการดําเนินชีวิต การกินดอกเบี้ยคือ การที่คุณไมตองทําอะไรเลย แตคุณได

กําไร คุณอยูเฉย ๆ ดังนั้น หัวใจของการหามกินดอกเบี้ย มนัอยูที่ตรงไหน อยูที่ตรงตัวดอกเบี้ย หรืออยูตรงที่

คุณหากําไรจากการไมตองทําอะไร เพราะบังเอิญคุณมีเงินมาก มันยังไงกันแน และดวยเหตุดังนั้น หลังจาก

ที่ทุนนิยมแบบการคาเฟองฟูขึ้นมาในยุโรป การหามกินดอกเบี้ยในศาสนาคริสเตียนก็คอย ๆ หายไป 

กลายเปนวาทําได ก็เกิดธนาคารขึ้นมารอยแปด คําถามกม็ีวา การหากําไรจากเงินที่ตัวเองมีอยู โดยไมตอง

ทํางาน มันเฟองฟูไหม ผมวามันเฟองฟูขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา มันเฟองฟูขึ้นแยะเลย และ

จนถึงทุกวันนี้ ยิ่งในเมืองไทยยิ่งเห็นชัด สมัยที่ตลาดหุนเฟองฟู เพียงคุณเขาไปตอนเชา เพื่อจะลงทุนซื้อหุน 

ราคา 1 แสน พอตอนบายคุณขายได 2 แสน แปลวาคุณไดกําไรมาแลว 1 แสนบาท โดยที่ไมตองทําอะไร

เลย คําถามก็คือวา อยางนี้บาปไหม ผมก็ไมทราบวา ศาสนาอิสลามตีความไดไหมวา การหามกินดอกเบี้ย 

จุดประสงคที่แทจริงของมันคืออะไรกันแน เร่ืองนี้ผมก็ไมทราบเหมือนกัน แลวไมอยางงั้นก็จะเปนแบบ

ศาสนาพุทธในประเทศไทย กลาวคือ พระไมสามารถตอบไดวา การปนหุนบาปหรือไมบาป การปนหุนเปน

อทินนาทา คือ การขโมยหรือเปลา มันก็ทําใหศาสนา มันไมตอบปญหาชีวิตของคน ในขณะที่การขโมย

แบบไปเอาเงินจากกระเปาคนอื่น ผมไมทํา แตผมเอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลา ทําใหพุทธศาสนาในทุกวันนี้ 

ทําใหมันไรความหมายแกคนที่มีชีวิตในโลกปจจบุัน ผมถือศีล 5 โดยที่ผมเปนคนบาปอยางมาก ผมทําได 

ผมไมฆาคน แตผมอุดหนุนดวยภาษี ดวยอืน่ ๆ รอยแปด ในการที่จะทําใหคนซื้ออาวธุมาฆากัน แลวถามวา 

ผมทําปาณาตบิาทหรือไม ผมทําบาปหรือเปลา ฆาคนหรือเปลา ถาผมไมฆา ก็ผมไมไดลงมือฆาใคร ทําให

ผมรูสึกวา ศาสนาหนาไหวหลังหลอก  

 

 หลังจากที่ไดฟงอาจารยคุยกนัมาในชัว่โมงหลังนี้ ผมพอจะจับประเด็นไดอยางนี้ และก็จะพูดในสิ่ง

ที่ตนเองเสนอดวย ผมคิดวาเรื่องความทันสมัยนี่ ไมใชตางคนตางมี เวนแตเราไปนิยามความทันสมัยให

เหลือแตเพียงเทคโนโลยี ผมวาไมใช  ผมจะไปพูดถึงความทันสมัยในแงที่มันเปนตัวแนวคิด ไมใชตัววัตถุที่

มันเกิดขึ้น ความทันสมัยที่วา ผมคิดวามันทาทาย 3 อยาง 

 

 อันที่1 การทาทายตอตัวศาสนาอิสลาม ซึ่งทําใหศาสนาอสิลามตอบ ตอบตอการทาทายนั้นใน

ลักษณะ ตาง ๆ ไมวาจะเปนประชาธปิไตย ไมวาจะเปนทุนนิยม ไมวาจะเปนอะไรก็แลวแต 

 

 อันที่ 2 ผมคิดวามันทาทายตอมนุษยชาติทั้งหมด ไมใชแตเพียงทาทายศาสนาอิสลามเทานั้น ทุน

นิยมก็ตาม ประชาธปิไตยก็ตาม รัฐชาติก็ตาม มันไมไดทาทายแตชาวมุสลิม  มันทาทายชาวคริสต ทาทาย

ชาวพุทธ และอื่น ๆ รอยแปด ผมขอเลาเรื่องสวนตัว ผมไดมีโอกาสรูจักนักเศรษฐศาสตรระดับสุดยอดของ

ประเทศไทยคนหนึ่งที่เปนมุสลิมดวย คือ อาจารยอมัมาร สยามวาลา วันหนึ่งทานคุยกับผมวา ศาสนา

อิสลามเปนศาสนาของพอคา ดังนั้นจึงมีคําตอบทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกจิดีเยี่ยม ไมเคยมี

ศาสนาไหนหรอกที่จะมาบอกวิธีการใหมรดก ใครไดอยางไร เทาไหร แบงไดละเอียดยิบแบบนี้ และอะไรอีก
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รอยแปด กระทั่งเรื่องการโกงสัญญา ถึงจะเปนกฎหมายแพง เพราะวาศาสนาเกิดขึ้นในชุมชนพอคา ดฟูง

ขึ้นนะครับ แตผมวานัยยะที่อาจารยพูดถึง มนัหมายความวา ศาสนาอิสลามรองรับระบบทุนนิยมไวแนนอน 

อาจารยอัมมารเองทานก็เปนนักเศรษฐศาสตรในระบบนี ้ ฉะนั้นศาสนาอิสลามเขาไปรองรับระบบทุนนิยม 

ผมคิดวาคําพูดแบบนี้ ก็คอืการแปลงศาสนาอิสลามใหไปใหความชอบธรรมแกระบบทุนนิยม ทั้ง ๆ ที่ระบบ

ทุนนิยมแมสวนดีมันก็มี ผมไมปฏิเสธ แตสวนที่มันทํารายคนนี่แยะมาก ๆ เลย คําถามคือศาสนาอิสลาม มี

คําตอบตออันนี้ไหม คือไมใชตอบในแงของหลักการศาสนา แตตอบในแงของความรุนแรงและสิ่งอื่น ๆ ที่

ทุนนิยมกระทําตอมนุษยชาติทั้งหมด ซึ่งอันนี้คือที่ผมพยายามจะพูด แตก็ไมคอยประสบความสําเร็จ ถาเรา

คิดวา ดอกเบี้ยคือดอกเบี้ย มันก็จบ ก็เปนเหมือนอยางที่อาจารยอัมมารพูด คุณรับทรัพยได แตคุณรับ

ดอกเบี้ยไมได แตคุณไปซื้อหุน ไมเปนไร คุณไปลงทุนในบริษัทที่เลวรายมาก ๆ ก็คงไมเปนไร เพราะความ

เลวรายของทุนนิยม มันไมปรากฏชัดเจนเหมือนแบบทีป่รากฏในศาสนาตาง ๆ  

 

 อันที่ 3 มีคนพดูหลายมุมดวยกัน ผมวานาสนใจ เราจะเปลีย่นงานวิจัยไปเปนลักษณะนั้นหมดเลย

ก็ได คลาย ๆ  คือ ชุมชนมุสลิมในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงอะไรมาบาง ในโลกยุคประมาณ 100 ปทีผ่าน

มา ใน 50 ปที่ผานมา ไมวาจะเปนเรื่องของสังคมออนไลน จะเปนเรื่องของพั้งค อะไรเหลานี้เปนตน อันนี้

เปนประเด็นที่นาศึกษาและไมคอยมีคนสนใจพูดถึง จนคิดวามุสลิมทั้งประเทศไทย แนนิ่งอยูอยางนี้หมด 

ความจริงมันไมใช และในแงนี้ที่ผมคิดวา ถาเราจะทําในแงนี้ ผมคิดวา เราจําเปนตองพูดถึงปูมหลังของ

มุสลิม เชน เวลาที่จะพูดถึงผูหญิงมุสลิมในประเทศไทย เราตองพูดถึงสถานะของผูหญิงในวัฒนธรรมมลายู 

อิสลามโดยหลักการอาจจะเหมือนกันทั้งโลกก็ได นี่คือหลักการ แตชุมชนมสุลิมทั้งโลก มันไดรับอิทธิพลจาก

ภูมิศาสตรที่มันอยู ตามสังคมที่อาศัยอยู ผมคิดวาสถานะและบทบาทของผูหญิงในสังคมมลายู มันก็ทําให

เกิดสีสันของผูหญิงมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตพอสมควร ผมไมทราบวาจะทาํในลักษณะอยางไร 

แลวแตคุณคิดก็แลวกัน แตเทาที่รับฟงก็มี 3 ลักษณะนี้ 

 

ถอดเทปเรียบเรียงโดย : คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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