บทคัดยอ
อิสลามไดกลายเปนกลุมพลังทางการเมืองอยางใหมในโลกปจจุบัน นอกจากจะขัดแยงทั้งดานแนวคิด คานิยม
และวิถีการดําเนินชีวิตกับโลกตะวันตกแลว ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามยังกอใหเกิดความตึงเครียดขึ้นแมแตกับชาว
เอเชียดวยกันเอง ไมวากับอินเดีย จีน ฟลิปปนส หรือประเทศไทย การทําความเขาใจอิสลามในบริบททางสังคมการเมือง
จึงเปนเรื่องที่สําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาในดานคําสอนทางศาสนา บทความนี้นําเสนออิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรือ “อุษาคเนย” จากมุมมองทางประวัติศาสตรและสังคมการเมือง พรอมทั้งวิเคราะหบทบาทของอิสลามกับความ
ขัดแยงในโลกปจจุบัน

ABSTRACT
Islam has become a new political power in contemporary world. Besides its conflicts in ideology, social
value, and way of life with the West, Islamic religion and culture has also created tension with people in the East—
including India, China, the Philippines and Thailand. Therefore, to understand Islam from socio-political perspective is
as important as from religious point of view. This paper analyzes Islam in Southeast Asia from a historical and sociopolitical perspective as well as Islamic role in contemporary world’s conflict.
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อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย
ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน

อิสลามไดกลายเปนกลุมพลังทางการเมืองอยางใหมในโลกปจจุบัน การทําความเขาใจอิสลามในบริบท
ทางสังคมการเมืองจึงเปนเรื่องที่สําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาในดานคําสอนทางศาสนา บทความนี้นําเสนออิสลามในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตหรือ “อุษาคเนย” จากมุมมองทางประวัติศาสตรและสังคมการเมือง พรอมทั้งวิเคราะหบทบาทของ
อิสลามกับความขัดแยงในโลกปจจุบัน
แผนดินใหญของอุษาคเนย ไดรับอิทธิพลจากอูอารยธรรมที่สําคัญของเอเชียทั้งสองแหงคืออินเดียและจีน
เปนเวลากวา 2,000 ป โดยประเทศพมา ไทย ลาว และกัมพูชาไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพุทธศาสนา
จากอินเดีย สวนเวียดนามและสิงคโปรไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมขงจื้อจากจีน สําหรับประเทศที่เปนแหลมและหมู
เกาะในอุษาคเนยนั้น ไดรับอิทธิพลจากศาสนาตะวันตกคือศาสนาคริสตและอิสลามเปนเวลากวา 500 ป โดยฟลิปปนส
และติมอรตะวันออกไดรับอิทธิพลจากศาสนาคริสต สวนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนไดรับอิทธิพลจากศาสนา
อิสลาม
แหลมมาลายูและหมูเกาะอินโดนีเซีย ครั้งหนึ่งเคยเปนที่ตั้งของ “อาณาจักรศรีวิชัย” ซึ่ง เปนอาณาจักรทาง
พุทธศาสนาฝาย “มหายาน” ผสมผสานกับ “วัชรยาน” โดยรุงเรืองอยูเปนระยะเวลากวา 600 ป (ศตวรรษที่ 7-14) และเปน
ผูสราง “โบโรบูรโดร” มหาสถูปที่ยิ่งใหญ ตอมา “อาณาจักรมัชปาหิต” ซึ่งนับถือศาสนาฮินดูไดแผอิทธิพลมาถึง ทําให
อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง ชาวศรีวิชัยไดอพยพไปตั้งเมืองใหมที่ “มาลักกา” ในแหลมมาลายู ซึ่งตอมาไดกลายเปนตนเคา
ของวัฒนธรรมมาลายู
นับตั้งแตศตวรรษที่ 14 เปนตนมา พอคาอาหรับไดนําศาสนาอิสลามมาเผยแพรในอาณาบริเวณนี้ โดยเกลี้ย
กลอม “พระเจาองควิชัย” แหงมัชปาหิตไมสําเร็จ แตเกลี้ยกลอมพระราชโอรสชื่อ “ระเดนปาตา” ใหเขารีตอิสลามได
ระเดนปาตากระทําปตุฆาต สถาปนาตนเองเปนสุลตานและเผยแพรอิสลาม มัชปาหิตจึงกลายเปนดินแดนอิสลามนับแต
นั้น ตอมาผูปกครองบรูไนก็ไดเขารีตนับถือและเผยแพรอิสลาม ซึ่งก็เชนเดียวกับ “พระเจาปารไบสุรา” แหงมาลักกาที่
เขารีตนับถือและเผยแพรอิสลาม แหลมมาลายูและหมูเกาะอินโดนีเซียจึงกลายเปนดินแดนอิสลาม
1. ศาสนากับสังคมการเมืองในมาเลเซีย
แมจะเปนสังคมพหุนิยม (pluralist society) ประกอบดวยชาติพันธุซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยูถึงกวา 60
ชาติพันธุ แตมาเลเซียก็มีนโยบายแบงแยกประชากร 25 ลานคนอยางเปดเผย ระหวางพลเมืองที่เปน “ภูมิบุตร”
(Bumiputera) กับ “มิใชภูมิบุตร” (non-Bumiputera) ภูมิบุตรคือพลเมืองเชื้อสายมาเลย (รอยละ 64) ที่มีวัฒนธรรมพื้นเมือง
ของแหลมมาลายูและบอรเนียว (ในเขตมาเลเซีย) ซึ่งไดรับสิทธิทุกอยางในฐานะประชากรเต็มขั้น สวนผูที่มิใชภูมิบุตรคือ
พลเมืองเชื้อสายจีน (รอยละ 27) และเชื้อสายอินเดีย (รอยละ 8) เปนสวนใหญ ซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่อยูนอกแหลมมาลายู
ถูกจํากัดสิทธิในหลายประการและกลายเปนประชากรชั้นสอง
แมจะเปนประเทศประชาธิปไตยและมีพลเมืองถึงรอยละ 35 ที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม แตมาเลเซียก็
ประกาศใหอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ มีการจํากัดการสรางวัด (พุทธศาสนา) และโบสถ (คริสตศาสนาและศาสนาอื่น)
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อยางเขมงวด พลเมืองมุสลิมไมสามารถเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นได และการเผยแผศาสนาอื่นแกประชากรมุสลิมเปนสิ่ง
ตองหาม
ประวัติศาสตรยุคตน
ประวัติศาสตรของชาวมาเลยเริ่มตนขึ้นทางตอนใตของเกาะสุมาตรา
นักประวัติศาสตรเชื่อวาระหวาง
คริสตศตวรรษที่ 7 – 14 ดินแดนปาเลมบัง (Palembang) ทางใตของสุมาตราเปนศูนยกลางของอาณาจักรสําคัญทางทะเลที่
ชื่อวา “ศรีวิชัย” (Sri Vijaya) ใกลกับอาณาจักรศรีวิชัยมีเมืองหนึ่งซึ่งอาจเคยเปนเมืองหลวงของศรีวิชัยเรียกวา มาลายู
(Melayu) เมืองนี้อาจเปนตนกําเนิดของวัฒนธรรมมาเลย ในยุครุงเรืองสูงสุดอาณาจักรศรีวิชัยอาจครอบคลุมหมูเกาะสุมาตรา
แหลมมาลายู ชวาตะวันตก และบอรเนียวตะวันตก อาณาจักรแหงนี้ไดรับการสนับสนุนทั้งจากจีนและอินเดีย โดยไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาจากอินเดียเปนหลักใหญ
อาณาจักรศรีวิชัยนับถือพุทธศาสนามหายานที่ผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น
ในคริสตศตวรรษที่ 14 อาณาจักรศรีวิชัยพายแพแกอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) แหงชวาที่ตอสูเพื่อแยง
ชิงความเปนใหญทางการคาในอาณาบริเวณหมูเกาะ ผูลี้ภัยจากศรีวิชัยไดอพยพขึ้นไปทางเหนือจนถึงหมูเกาะเรียวลิงคะ
(Riau-Lingga) เกาะสิงคโปร และในที่สุดไดจัดตั้งเมืองมาลักกา (Melaka หรือ Malacca) ขึ้นเมื่อประมาณป ค.ศ. 1400 มาลัก
กาเจริญรุงเรืองอยูถึงหนึ่งศตวรรษ ทั้งในฐานะเปนศูนยกลางการคาและศูนยกลางวัฒนธรรม แตมาลักกาก็มีสถานะเปนกึ่ง
เมืองขึ้นที่ตองสงเครื่องบรรณาการใหแกทั้งจีน มัชปาหิต และอยุธยา ในทางปฏิบัติแลวมาลักกามีอิสระในการปกครอง
ตนเอง การสงเครื่องบรรณาการเปนเพียงสัญลักษณของความสวามิภักดิ์เทานั้น และทําใหอาณาจักรเหลานี้สงพอคามา
ติดตอคาขายดวย ชุมชนจีนไดกอตั้งขึ้นและกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของสังคมมาลักกา ทําใหชาวจีนกลายเปนสวน
หนึ่งของประวัติศาสตรมาเลเซียมาตั้งแตเริ่มตน
การแพรขยายของศาสนาอิสลาม
ในป พ.ศ. 1950 พระเจาปารไบสุรา กษัตริยแหงเมืองมาลักกาหันไปเขารีตศาสนาอิสลามแลวเปลี่ยนพระ
นามเปนสุลตานมูฮัมมัดชาห แตราษฎรสวนใหญยังคงนับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ ตอมาถึงแผนดินสุลตานมัล
โมชาห มาลักกาขยายอํานาจตีไดเมืองกําปา ปะหัง อินทคีรี มาลักกาก็เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําใหแหลมมาลายูและหมู
เกาะบริเวณนั้นกลายเปนรัฐอิสลามไป ในศตวรรษตอมาเมืองแลวเมืองเลาที่เขารีตเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พรอมกับ
การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองตามอยางมาลักกา อันเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบอิสลามจากตะวันออกกลาง และ
รูปแบบอินเดียจากอาณาจักรศรีวิชัย ภาษามาเลยไดกลายเปนภาษาของชาวมาลักกา
ยุคทองของมาลักกาสิ้นสุดลงอยางกะทันหันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1511 เมื่อโปรตุเกสไดใชอาวุธปนที่
เหนือกวาเขายึดครอง (ภายหลังการตอสูกันนาน 1 เดือน) ชาวโปรตุเกสหวังจะครอบครองเสนทางการคาของมาลักกา
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องเทศจากเมืองโมลุคคาส (Moluccas) ประมาณ ค.ศ. 1514 ผูปกครองบรูไนเขารีตนับถือศาสนา
อิสลาม สรางความสัมพันธกับราชวงศมาลักกาเกา และเริ่มตนพัฒนาสิ่งที่เรียกวา “วัฒนธรรมบรูไน-มาเลย” ขึ้นมา โดยมี
สุลตาน (sultan) เปนศูนยรวมแหงอํานาจ สุลตานเปนผลรวมของวัฒนธรรมฮินดูในเอเชียอาคเนยกับแนวคิดอิสลามจาก
ตะวันออกกลาง ทําใหสุลตานเปนเหมือน “สมมุติเทพ” ผูมีอํานาจทั้งทางฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักร
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ความสัมพันธกับรัฐไทย
ราชอาณาจักรไทยซึ่งมีศูนยกลางอยูที่อยุธยา ไดครอบคลุมดินแดนในแหลมมาลายูตั้งแตศตวรรษที่ 14 ใน
ปลายศตวรรษที่ 18 และตนศตวรรษที่ 19 ราชวงศจักรีของไทยไดแผอํานาจลงมาทางใต ครอบคลุมดินแดนเมืองปตตานี
(Patani) กลันตัน (Kelantan) เคดาห (Kedah) เปรัก (Perak) และตรังกานู (Trengganu) ดวยเหตุนั้นปตตานีก็ไดกลายเปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ทําใหเกิดชนกลุมนอยมาเลยมุสลิมขึ้นอยางถาวรในดินแดนพุทธศาสนาของไทย ในป
ค.ศ. 1909 ภายใตแรงกดดันของลัทธิอาณานิคม ประเทศไทยไดยกดินแดนทางเหนือของแหลมมาลายูอันรวมถึง เคดาห
(Kedah) เปอรลิส (Perlis) กลันตัน (Kelantan) และตรังกานู (Trengganu) ใหอยูในความดูแลของอังกฤษ ในป ค.ศ. 1943
ระหวางสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุนไดคืนรัฐทั้งสี่ใหแกประเทศไทย แตเมื่อญี่ปุนแพสงครามรัฐทั้งสี่ก็ตกเปนของอังกฤษ
อีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. 1945
การกําเนิดของมาเลเซีย
ในป ค.ศ. 1952 กลุมพันธมิตร (Alliance) อันประกอบดวย UMNO (United Malays National Organisation)
ของชาวมาเลย MCA (Malayan Chinese Association) ของชาวจีน และ MIC (Malayan Indian Congress) ของชาวอินเดียใน
แหลมมาลายู ไดรวมตัวกันภายใตการนําของตวนกูอับดุลราหมาน (Tunku Abdul Rahman) กลุมพันธมิตรไดรณรงคและ
ประสบชัยชนะอยางทวมทนในการเลือกตั้งในป ค.ศ. 1955 จนนําไปสูการประกาศอิสรภาพ (merdeka) จากอังกฤษและ
จัดตั้งสหพันธรัฐมาลายา (Federation of Malaya) ขึ้นในป ค.ศ. 1957 สหพันธรัฐไดใชระบอบประชาธิปไตยตามแบบอยาง
อังกฤษ โดยมีพระราชาธิบดีจาก 9 รัฐผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเปนกษัตริยครั้งละ 5 ป ประกาศใหภาษามาเลยเปนภาษาราชการ
และศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ ตวนกูอับดุลราหมาน ไดเปนนายกรัฐมนตรีคนแรก ตอมามาลายา สิงคโปร ซารา
วัค (Sarawak) และซาบาห (Sabah) ไดรวมเขาดวยกันเปนมาเลเซีย แตความไมลงตัวของปญหาเชื้อชาติกลายเปนประเด็นที่
ออนไหว ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1965 ลีกวนยู (Lee Kuan Yew) ไดบรรลุขอตกลงแยกสิงคโปรออกจากมาเลเซีย
วิกฤตการณดานเชื้อชาติและศาสนา
กลุมพันธมิตรเกิดความแตกแยกจนนําไปสูความปราชัยในการเลือกตั้งป ค.ศ. 1969 ทามกลางความยินดีของ
ชาวจีนนั้น ชาวมาเลยที่ขุนเคืองไดกอเหตุจลาจลบุกทํารายชีวิตและทรัพยสินของชาวจีนในกัวลาลัมเปอร การจลาจลดําเนิน
อยู 4 วัน มีผูเสียชีวิตหลายรอยคน และทรัพยสินถูกทําลายเปนจํานวนมาก รัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉิน วิกฤตการณครั้ง
นี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญ อํานาจตอรองของชาวจีนและชาวอินเดียในมาเลเซียไดลดลงอยางมาก
รัฐบาลมาเลเซียดําเนินนโยบายสรางรัฐมาเลยอยางเปดเผย ผลประโยชนของชาวมาเลยกลายเปนนโยบายหลักของรัฐบาล
และ UMNO กลายเปนพรรคการเมืองที่กุมอํานาจเบ็ดเสร็จในมาเลเซีย ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหสัดสวนของ
นักศึกษาชาวจีนที่เขาโรงเรียนรัฐบาลไดลดลงจากรอยละ 98 ในป ค.ศ. 1964 มาเหลือเพียงรอยละ 5 ในป ค.ศ. 2002 การ
แบงแยกเชื้อชาติในโรงเรียนทั่วประเทศดูเดนชัดยิ่งขึ้น
ทามกลางแรงกดดันดานเชื้อชาติ ชาวพุทธจีนไดหันมาสนใจพุทธปรัชญาเพิ่มขึ้น คนหนุมสาวเริ่มตระหนักวา
ความเปนชาวพุทธจะตองมีมากกวาการไปวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมตามประเพณี ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในบรรดาคน
หนุมสาวจนนําไปสูการจัดตั้ง “ยุวพุทธแหงมาเลเซีย” (Young Buddhists of Malaysia) ขึ้น โดยสมาชิกสวนใหญเปนคนรุน
ใหมที่มีการศึกษาและมีอาชีพการงานที่ดี องคการนี้ไดจัดการประชุมวิชาการ สัมมนา ปาฐกถา เกี่ยวกับพุทธปรัชญา
และจริยศาสตรอยูเปนประจํา
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ทางสองแพรง: รัฐมาเลยที่ทันสมัยหรือรัฐอิสลามที่เครงจารีต
วัฒนธรรมศาสนาของชาวมาเลยที่เคยสงบมาชานาน ไดถูกขบวนการ ดักวาห (dakwah) ปลุกระดมเพื่อให
มาเลเซียเปนรัฐอิสลาม รัฐบาลมาเลเซียตองออกกฎหมายควบคุมองคกรทางศาสนาและคําสอนขององคกรเหลานี้ รัฐบาล
ตองใชอํานาจเปนครั้งคราวเพื่อปรามบุคคลที่ตองการสรางความแตกแยกทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพาส (Pas) ซึ่ง
เปนพรรคฝายคานที่เนนนโยบายสรางรัฐอิสลาม ในป ค.ศ. 2002 สภารัฐตรังกานู (Trengganu) ไดลงมติหามการสวมใสชุด
บิกินี และใหแยกสระวายน้ําสําหรับหญิงและชายออกจากกัน มตินี้ถูกคว่ําบาตรจากรัฐบาลกลางโดยเกรงวาจะทําให
จํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลง และไมเปนผลดีตอภาพลักษณของมาเลเซียที่ทันสมัย กาวหนาทางเศรษฐกิจ และเดินสาย
กลางดานประเพณีและวัฒนธรรม
ภายใตการนําของมหาเธียร โมฮัมหมัด (Mahathir Mohamad) นายกรัฐมนตรีคนที่สี่ โรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามถูกเพิกถอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อใหนักเรียนจํานวนกวา 126,000 คนกลับเขาสูระบบการศึกษาตามปกติของ
รัฐ โรงเรียนเหลานี้ถูกมองวาเปนแหลง “ลางสมอง” (ตามคําพูดของมหาเธียรเอง) ที่บิดเบือนคําสอนทางศาสนาเพื่อผลทาง
การเมือง ทําใหเด็กมุสลิมกลายเปนคนนิยมความรุนแรง นอกจากนี้มหาเธียรยังพยายามแยกศาสนาออกจากหลักสูตรของ
โรงเรียน โดยใหไปเรียนในวันหยุดและจะตองไมมีเนื้อหาทางการเมืองเขาไปปะปนอยูดวย นับเปนความพยายามของ
รัฐบาลที่จะควบคุมการสอนศาสนาอิสลามในมาเลเซีย
มหาเธียรไดลดอํานาจของกษัตริยมาเลเซียในการพิจารณากฎหมาย และตัดอํานาจในการยับยั้งกฎหมาย
รวมทั้งอภิสิทธิ์ตางๆของพระราชาธิบดีทั้ง 9 รัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลางทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่สื่อมวลชนลงขาว
เกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย การเกี่ยวของกับธุรกิจที่นาสงสัย และการใชชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอยของบรรดา
ผูปกครองรัฐเหลานี้ ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเปนสัญลักษณทางประวัติศาสตรของวัฒนธรรมมาเลย ผูปกครองเหลานี้กําลัง
ถูกมองในเชิงถากถางวาเปน “ซากระบบศักดินา” ที่ไมเขากับยุคธุรกิจสมัยใหมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีของ
มาเลเซียปจจุบัน
ภายหลังเหตุการณ 11 กันยายนในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมหาเธียรไดประกาศใชกฎหมายความมั่นคงภายใน
(Internal Security Act) เพื่อควบคุมตัวมุสลิมหัวรุนแรงที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุกาณ ดังกลาว ทําใหรัฐบาลตะวันตก
(โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลสหรัฐ) ลดการวิพากษวิจารณมหาเธียรลง
2. ศาสนากับสังคมการเมืองในอินโดนีเซีย
อาณาจักรในระยะแรกของหมูเกาะอินโดนีเซียนั้นเปนรัฐฮินดูกับพุทธ ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาจาก
อินเดียไดเดินทางตามเสนทางการคามาถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดรับการตอนรับจากผูปกครองทองถิ่น
เนื่องจากพิธีกรรมที่เหมาะกับราชสํานักของศาสนาฮินดู และแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาที่ลึกซึ้งของพุทธศาสนา พุทธ
ศาสนามีอิทธิพลเหนือหมูเกาะอินโดนีเซียมาไมนอยกวา 600 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีการ
สรางพุทธสถานที่ใหญโตวิจิตรงดงามและพระพุทธรูปเปนอันมาก
อาณาจักรศรีวิชัย
อาณาจักรศรีวิชัย (ประมาณ พ.ศ. 1200 – 1800) ครอบคลุมตั้งแตตอนบนของแหลมมลายู (รวมทั้งตอนใต
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ของไทย) จนถึงหมูเกาะอินโดนีเซีย เปนอาณาจักรที่นับถือพุทธศาสนามหายานที่เผยแผมาจากอินเดีย ในป พ.ศ. 2461
จอรจ เซเดส (George Sedes) ไดคนพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤต (ที่วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย) เกี่ยวกับ
อาณาจักรศรีวิชัย จึงไดแปลออกเปนภาษาฝรั่งเศส นับเปนการเปดเผยเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัยใหโลกไดรับรูเปนครั้งแรก
ราชวงศไศเลนทร ซึ่งตั้งเมืองหลวงอยูที่เมืองไชยา (เปนคําเดียวกับ “ศรีวิชัย” อยูในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ของไทยในปจจุบัน) มีความสัมพันธกับราชวงศปาละในอินเดียอยางใกลชิด ศิลปศรีวิชัยจึงมีตนแบบมาจากศิลปปาละ ธรรมาจารยจาก
นาลันทา วิกรมศิลา โอทันตบุรี ในอินเดียไดเดินทางมาเผยแผพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัยอยางตอเนื่อง มีการสรางวัด
บรมธาตุไชยา วัดแกว และวัดเลียบ (สถานที่คนพบรูปปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสมัยศรีวิชัย ปจจุบันอยูในประเทศ
ไทย) อันกลายเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ในพุทธศตวรรษที่ 12 พระภิกษุอี้จิงจากประเทศจีนซึ่งตองการเดินทางไปอินเดีย โดยไดมาแวะพักที่
อาณาจักรศรีวิชัยเปนเวลา 6 เดือนเพื่อศึกษาคัมภีรศัพทศาสตร ไดเขียนจดหมายเหตุบันทึกไววา ในอาณาจักรศรีวิชัยมี
พระภิกษุมากกวา 1,000 รูปที่เครงครัดในพระธรรมวินัยเหมือนอยางพระภิกษุในอินเดีย และแนะนําวาพระภิกษุจีนควรจะ
มาแวะที่อาณาจักรศรีวิชัยเปนเวลา 1 – 2 ป เพื่อศึกษาภาษาสันสกฤต กอนที่จะเดินทางตอไปยังอินเดีย
ในพุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักรศรีวิชัยไดรับวัฒนธรรมอินเดีย 2 ทางคือ จากราชวงศโจฬะ (อินเดียใต) และ
จากราชวงศปาละ (เบงกอล) ซึ่งนําพุทธศาสนาวัชรยาน (Vajrayana) หรือตันตระ (Tantra) เผยแผมาถึงอาณาจักรศรีวิชัย ใน
ยุคนี้มีการกอสรางพุทธสถานเปนจํานวนมาก รวมถึงพระสถูป “โบโรบูโดร” (Borobudor) อันมีชื่อเสียง และอิทธิพลของ
อาณาจักรศรีวิชัยไดแผไปถึงจามปา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เทวสถานโพนคร
ในพุทธศตวรรษที่ 15 อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยไดแผขยายขึ้นมาถึงลุมแมน้ําเจาพระยา กลาวกันวา พระ
เจาสุริยวรมัน คือกษัตริยศรีวิชัยที่ขึ้นมาปกครองอาณาจักรขอม และอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยอาจเลยขึ้นไปถึงลุมแมน้ํา
ปงก็เปนได เนื่องจากมีการพบภาพสลักมุขพระเจดีย ที่วัดปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนรูปเกียรติมุขแบบศรีวิชัย
มหาสถูปโบโรบูโดร
คูขนานไปกับนครโซโล (Solo) อันเปนเมืองที่อยูใกลเคียง ยอคจาการตา (Yogyakarta) เปนดินแดนในใจ
กลางของเกาะชวา เปนศูนยกลางของประวัติศาสตร วัฒนธรรม และปรัชญา ภายในอาณาบริเวณ 30 กิโลเมตรจากยอค
จาการตา เปนที่ตั้งของโบราณสถานทางศาสนาที่สําคัญ 2 แหงคือ โบโรบูโดร (Borobudor, นาจะเปนคําเดียวกับ “บรมพุท
โธ”) สถูปในพุทธศาสนา และ ปรัมบานาน (Prambanan) วัดในศาสนาฮินดู โบราณสถานทั้งสองสรางขึ้นจากหินในบริเวณ
นั้นระหวางคริสตศตวรรษที่ 6 และที่ 8 (กอนการสรางโบสถคริสตในยุคกลางของยุโรปหลายรอยป)
โบราณสถานทางศาสนาทั้งสองแหงนี้ สรางขึ้นในสมัยที่ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักของ
หมูเกาะชวา และเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ชี้ใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร ความรูทางดานวิศวกรรม
และความสามารถเชิงศิลปกรรมของผูคนในยุคนั้น แมวาสถูปโบโรบูโดรและวัดปรัมบานาน จะเปนผลงานที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดในอินโดนีเซีย แตก็ยังมีวัดอันวิจิตรงดงามอีกหลายรอยแหงทั่วทั้งเกาะชวา สําหรับชาวบาหลีนั้นนับถือศาสนาฮินดู
เปนสวนใหญ โดยมีวัดฮินดูทั้งเกาและใหมนับพันแหงในเกาะบาหลี (Bali)
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โบโรบูโดร เจติยสถานของพุทธศาสนาฝายมหายาน (สรางกอนนครวัตในกัมพูชาประมาณ 300 ป) และ
สิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก เปนศูนยกลางของพุทธศาสนาในภาคกลางของเกาะชวาอยูประมาณ 150 ป กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 15 โบโรบูโดรถูกทอดทิ้งใหเสื่อมโทรมลง เนื่องจากภัยธรรมชาติคือ แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ซึ่งมีเปน
ประจําในใจกลางเกาะชวา ทําใหพุทธสถานแหงนี้คอยๆปรักหักพังและจมหายลงไปในดิน และถูกลืมไปในที่สุด
ในป พ.ศ. 2351 เอช ซี คอรเนเลียส (H. C. Cornelius) ไดเริ่มตนทําการสํารวจโบโรบูโดร แตไมมากนัก
ตอมาในระหวางป พ.ศ. 2450 – 2454 โทมัส แวน เอิรพ (Thomas Van Erp) ไดทําการขุดคนอยางจริงจัง ทําใหทราบวา
สาเหตุที่ทําใหโบโรบูโดรไดรับความเสียหาย คือน้ําที่ไหลเซาะกัดลาดเนินเขาภายในตัวสถูป ทําใหรากฐานของสถูปยุบ
พังลงและกรอนไปตามกาลเวลา ในป พ.ศ. 2516 องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดเขาบูรณะซอมแซมพุทธสถานอันเปน
มรดกโลกแหงนี้ (ดวยงบประมาณ 8 ลานเหรียญสหรัฐ) การขุดคนและการปฏิสังขรณไดเปดเผยถึงความงดงามอันเลิศล้ํา
ความกวางใหญไพศาล และความวิจิตรตระการตาของแผนหินแกะสลัก ที่ประดับตกแตงจากยอดบนสุดจนถึงฐานลางของ
สิ่งกอสราง ทําใหความยิ่งใหญงดงามของโบโรบูโดรไดปรากฏตอสายตาของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง
อาณาจักรในใจกลางหมูเกาะเปนรัฐที่รุงเรืองดวยการเพาะปลูก และมีพืชผลทางการเกษตรเปนจํานวนมาก
โครงสรางการปกครองเปนการรวบอํานาจจากเบื้องบน โดยมีระบบการจัดเก็บภาษีดวยพืชผลและแรงงานจากชาวนา รัฐ
เหลานี้พัฒนาระบบกฎหมายและระบบการบริหารของตนเองขึ้นมา พืชผลทางการเกษตรจากการเก็บภาษีไดหลอเลี้ยงราช
สํานัก และชางฝมือในการกอสรางวัดหินขนาดใหญ ราชสํานักไดสงเสริมวัฒนธรรมชั้นสูงทางดานดนตรี การฟอนรํา
ปรัชญา และวรรณคดี มหากาพยของอินเดียคือ มหาภารตะ (Mahabharata) และรามายนะ (Ramayana) ไดถูกนําเสนอโดย
นักดนตรี นักฟอนรํา และนักเชิดหุนกระบอก เพื่อสื่อคุณคาทางจริยธรรมและวัฒนธรรมของชาวชวาและชาวบาหลี ระบบ
การเขียนนั้นมาจากภาษาสันสกฤต และคําสันสกฤตจํานวนมากไดกลายเปนคําทองถิ่น
ศาสนาอิสลาม
ในพุทธศตวรรษที่ 14 หมูเกาะชวาไดแตกแยกออกเปน 2 อาณาจักรคือ อาณาจักรมัชปาหิต (ภาค
ตะวันออก) และอาณาจักรปะชาชะลัน (ภาคตะวันตก) ตอมาอาณาจักรมัชปาหิตรุงเรืองขึ้น พระเจาแผนดินสวนใหญนับ
ถือศาสนาพราหมณ มีการสรางเทวสถานเปนอันมาก และภาษาสันสกฤตกลายเปนภาษาราชสํานัก ตอมาในพุทธ
ศตวรรษที่ 19 สมัยของพระเจาองควิชัย อํานาจของอาณาจักรมัชปาหิตแผขึ้นไปถึงแหลมมาลายู ทําใหอาณาจักรศรีวิชัย
เสื่อมลง
ในป พ.ศ. 1930 ลามุนะ อิบราฮิม พอคาอาหรับไดนําศาสนาอิสลามไปเผยแพรที่ชวาเปนครั้งแรก อิบราฮิม
พยายามเกลี้ยกลอมพระเจาองควิชัยแตไมสําเร็จ จึงหันไปเกลี้ยกลอมระเดนปาตาซึ่งเปนพระราชโอรสใหหันมานับถือ
ศาสนาอิสลามไดสําเร็จ ระเดนปาตาไดกระทําปตุฆาต สถาปนาตนเองขึ้นเปนกษัตริย และประกาศยกศาสนาอิสลามเปน
ศาสนาประจําอาณาจักร ศาสนาอิสลามจึงแพรเขาสูเกาะตางๆอยางรวดเร็ว เจาเมืองตางๆที่เกรงกลัวภัยตางพากันเขารีต
นับถือศาสนาอิสลาม สวนผูที่นับถือศาสนาพราหมณและพุทธศาสนาที่ไมตองการเปลี่ยนศาสนา ไดพากันหนีภัยลงไป
อยูที่เกาะบาหลี จนกระทั่งปจจุบัน
เมื่อชาวดัทช (เนเธอแลนด) เดินทางมาถึงอินโดนีเซียในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 17 อาณาจักรสวนใหญ
กลายเปนอิสลาม โดยมีศาสนาฮินดูตั้งมั่นที่เกาะบาหลี แตศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียมีความหลากหลายสูงมาก ทั้งระบบ
ความเชื่อและการปฏิบัติ นับตั้งแตชาวอาเจะหที่เครงครัดตามหลักการในคัมภีรอัลกุรอาน และแสดงออกถึงความเปน
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มุสลิมอยางเปดเผย จนถึงประชาชนในชวาภาคกลางและภาคตะวันออกที่นับถือศาสนาอิสลามอยางไมเครงครัดนัก โดย
ผสมผสานความเชื่อและการปฏิบัติกับศาสนาที่มีมาแตเดิม
ศาสนากับสังคมการเมืองในอินโดนีเซียยุคสมัยใหม
ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ภายหลังจากการสูรบกับอาณาจักรอิสลามแหงอาเจะห (Aceh) อยางดุเดือดและ
ยาวนานกวา 40 ป รัฐบาลอาณานิคม (Nethelands East Indies) ของเนเธอแลนดซึ่งตั้งเมืองหลวงที่ปตตาเวีย (Batavia) ไดเฝา
ติดตามผูนําศาสนาอิสลามอยางระมัดระวัง โดยมีการแยกแยะระหวางอิสลามในฐานะที่เปนศาสนากับอิสลามในฐานะที่
เปนพลังทางการเมือง การนับถือศาสนาไมถูกแทรกแซงแตอยางใด แมวาจะมีการเขมงวดกับเจาหนาที่สุเหรา โรงเรียน
อิสลาม และครูสอนศาสนา เพื่อมิใหบุคคลเหลานี้ไปปลุกระดมประชาชนเพื่อตอตานอํานาจรัฐอาณานิคม แตถาผูนํา
ศาสนาอิสลามไปเกี่ยวของกับการปลุกระดมทางการเมืองก็จะถูกปราบปรามอยางเด็ดขาด
นักชาตินิยมกระแสหลักในทศวรรษที่ 1920 และ 1930 มีความเห็นรวมกันวา อินโดนีเซียหลังการประกาศ
อิสรภาพควรเปนรัฐทางโลก (secular state) เนื่องจากมีความหลากหลายทางศาสนาสูง แมวามุสลิมจะเปนคนสวนใหญ แต
ผูที่เครงศาสนาอิสลามก็เปนเพียงคนกลุมนอยเทานั้น และแมแตมุสลิมที่เครงก็ยังมีความเชื่อทางศาสนาที่แตกตางกัน รัฐ
ทางโลกจะเปนทางออกเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงเหลานี้ ซูการโน (Sukarno) ผูนํากลุมชาตินิยมไดเสนออุดมการณวา
ประชาชนอินโดนีเซียจะตองอยูเหนือความแตกตางทางดานศาสนาและเชื้อชาติ เพื่อรวมตัวกันตอตานลัทธิอาณานิคม แต
พรรคการเมืองอิสลามบางพรรคไมเห็นดวยและเรียกรองใหใชกฎหมายอิสลามหลังจากไดรับเอกราชแลว
เมื่อญี่ปุนเขายึดครองอินโดนีเซียในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1942 ครั้งแรกชาวอินโดนีเซียรูสึกยินดีที่ไดเปนอิสระ
จากการปกครองของเนเธอแลนด และประทับใจตอคําโฆษณาของญี่ปุนที่วา “ญี่ปุนคือแสงสวางแหงเอเชีย” และ “อาณา
เขตความมั่งคั่งรวมกันแหงเอเชียตะวันออก” แตไมนานนักญี่ปุนก็แยกตัวเองออกจากสังคมอินโดนีเซียในทุกระดับ เมื่อ
ญี่ปุนแพสงคราม อินโดนีเซียก็ตกเปนของเนเธอแลนดอีกครั้งหนึ่ง แตหลังจากนั้นไมนานอินโดนีเซียก็ไดรับเอกราชใน
วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โดยมีเมืองหลวงอยูที่กรุงจาการตา
ในฐานะประธานาธิบดีคนแรก ซูการโนไดประกาศหลัก “ปญจศีล” (pancasila) เปนอุดมการณทางการเมือง
และสังคม ประกอบดวย “ความเชื่อในพระเจาองคเดียว เอกภาพของประเทศ มนุษยธรรม ประชาธิปไตย และสังคมที่เปน
ธรรม” หลักปญจศีลเปนปรัชญาผสมผสานที่คลุมเครือ แตก็ทําใหสามารถตีความไปไดหลากหลาย ภายหลังสิ้นสุดระบอบ
เผด็จการซูฮารโต (Suharto) แลว การเมืองอินโดนีเซียก็เขาสูความสับสนวุนวาย ในวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 เมกาวตี
ซูการโนบุตรี (Megawati Sukarnoputri) บุตรสาวของซูการโน ผูกอตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดี เมื่อพรรคคอมมิวนิสตถูกทําลายลงไปแลว รัฐบาลและผูนําที่ไดรับการศึกษาจากตะวันตกเริ่มมองเห็นวา
อิสลามที่ฟนตัวขึ้นมาใหมกําลังกลายเปนภัยที่คุกคามอํานาจรัฐ
ในชวงแหงการปกครองของเมกาวตีนั้น กลุมเจมาห อิสลาไมห (Jemaah Islamiah) ซึ่งไดรับการหนุน
หลังจากกลุมอัลเคดา (al Qae-da) ไดลอบวางระเบิดสถานที่ทองเที่ยวในเมืองคูตา (Kuta) บนเกาะบาหลี เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม ค.ศ. 2002 ทําใหมีผูเสียชีวิตถึง 200 คน (เปนชาวออสเตรเลีย 88 คนและชาวอังกฤษ 26 คน) นับเปนการทาทาย
นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ และความรวมมือกับตะวันตกในการตอตานการกอการราย การโจมตีทําให
เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวงทั้งตอบาหลี (เพียง 2 เดือนหลังการโจมตี บาหลีสูญเสียรายไดจากการ
ทองเที่ยวกวา 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ) และตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
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ปจจุบันอินโดนีเซียซี่งเปนประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนั้น กําลังแสวงหาทิศทางของตนเอง
ระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 2,000 ป ศาสนาอิสลามซึ่งกลายเปนพลังทางการเมืองที่สําคัญ
และโลกตะวันตกที่เปนตนแบบของเทคโนโลยีและความทันสมัยซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลตอโลกทั้งมวล
3. ศาสนากับสังคมการเมืองในบรูไน
บรูไนเปนรัฐอิสลามที่ปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสุลตานฮัสสนาล โบลเคียห
(Hassanal Bolkiah) ซึ่งเปนองคที่ 29 แหงราชวงศเปนประมุข บรูไนมีประชากรประมาณ 343,000 คน โดยเกือบรอยละ 60
อาศัยอยูในเมือง ประชากรประกอบดวยเชื้อสายมาเลยประมาณรอยละ 64 เชื้อสายจีนประมาณรอยละ 20 และชนเผา
ทองถิ่นประมาณรอยละ 8 การคนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติภายใตแผนดินและผืนน้ํา ทําใหบรูไนมีรายไดตอหัวของ
ประชากรประมาณ 17,500 เหรียญสหรัฐตอป สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การแพรขยายของอิสลาม
บรูไนไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู และพุทธศาสนาจากอินเดียในสหัสวรรษแรก บันทึกของจีน
ไดกลาวถึงอาณาจักรปูนี (Puni) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมานตัน (Kalimantan) หรือบอรเนียว (Borneo) ที่
ไดสงเครื่องราชบรรณาการแกพระจักรพรรดิจีนในระหวางศตวรรษที่ 6 และ 9 ในศตวรรษที่ 14 บรูไนตกอยูภายใตอํานาจ
ของอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) แหงชวาซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในศตวรรษที่ 15 ผูปกครองบรูไนทรงอภิเษก
สมรสกับเจาหญิงแหงมาลักกา จึงไดเขารีตนับถืออิสลาม ทําใหเกิดการแพรขยายศาสนาอิสลามไปตามหมูเกาะตางๆ
จนกระทั่งถึงภาคใตของหมูเกาะฟลิปปนสและอาณาบริเวณโดยรอบ กอใหเกิดความขัดแยงกับศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก
ซึ่งสเปนไดนําเขามาเผยแพรภายหลังจากที่ไดครอบครองเกาะลูซอน ทางภาคกลางของฟลิปปนส
สังคมการเมืองของบรูไนยุคสมัยใหม
บรูไนเคยเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ แตถูกญี่ปุนยึดครองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อญี่ปุนแพสงคราม
บรูไนก็กลับเปนรัฐในอารักขาของอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง โดยสุลตานปกครองภายใตที่ปรึกษาชาวอังกฤษและกองทหารกุรขา
(Gurkha) ในป ค.ศ. 1959 บรูไนไดรางรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมจัดใหมีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย พรรคปารไท
รักยัต บรูไน (Partai Rakyat Brunei) ซึ่งตอตานสมบูรณาญาสิทธิราชยและสนับสนุนประชาธิปไตย ไดรับชัยชนะในการ
เลือกตั้งครั้งแรกในป ค.ศ. 1962 แตขอเรียกรองของพรรคดังกลาวถูกปฏิเสธ สุลตานยังตองการคงระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยไว พรรคปารไท รักยัต บรูไน ไดกอการปฏิวัติขึ้น แตถูกกองทหารกูรขาปราบปราม สุลตานได
ประกาศภาวะฉุกเฉินและยกเลิกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการเลือกตั้งที่ผานมาและยุบพรรคปารไท รักยัต บรูไน
บรูไนไดรับเอกราชในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1984 ความเปนเอกราชมิไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชน
บรูไนมากนัก พรรคการเมืองยังถูกสั่งหาม รัฐมนตรีสวนใหญลวนมาจากเครือพระญาติแหงราชสํานัก และผูที่สุลตานทรง
วางใจ ในป ค.ศ. 1987 บรูไนไดเขาเปนสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ทําใหมีความ
ใกลชิดกับชาติสมาชิกในภูมิภาคนี้
แมวาปจจุบันบรูไนจะเปนประเทศที่เล็ก แตการคนพบบอน้ํามันและกาซธรรมชาติในทศวรรษที่ 1920 ทํา
ใหบรูไนกลายเปนประเทศที่มั่งคั่งขึ้นมาในบัดดล สุลตานและครอบครัวกลายเปนมหาเศรษฐีในเวลาอันสั้น ภายใน
ทศวรรษที่ 1960 ระบอบสุลตานสามารถใหบริการดานสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคมในมาตรฐานที่สูงแก
ประชาชนทุกคนโดยไมคิดมูลคา โดยประชาชนชําระภาษีในอัตราที่ต่ํา
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นับตั้งแตทศวรรษที่ 1990 เปนตนมา มีความพยายามที่จะสรางชาติและวัฒนธรรมภายใตคําขวัญที่วา
“มาเลย-อิสลาม-กษัตริย” (Malayu-Islam-Beraja) แตปญหามีอยูวาชนชั้นกลางซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นนั้น จะยอมรับ
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยตอไปอีกสักเทาใด ในเมื่อสถานะทางการศึกษาและการเงินของชนชั้นกลาง
เหลานี้มีสูงขึ้นตามลําดับอยางตอเนื่อง
4. บทสรุป
ในหนังสือ The Clash of Civilization? (การปะทะทางอารยธรรม) แซมวล พี ฮันทิงตัน (Samuel P.
Huntington) ไดชี้ใหเห็นเมื่อทศวรรษที่แลววา ภายหลังสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาจะเผชิญหนากับภัยคุกคามที่อาจจะมา
จากอารยธรรมอิสลามหรืออารยธรรมขงจื้อ เพราะวาอารยธรรมทั้งสองนี้กําลังขยายตัว และแตกตางจากอารยธรรม
ตะวันตกเปนอันมาก ภายหลังจากโศกนาฏกรรม 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ณ นครนิวยอรค ตะวันตกเริ่มเกิดความชัดเจน
ยิ่งขึ้นวา ภัยคุกคามนั้นมาจากโลกอิสลามมากกวาจากจีน
วิกฤตการณของโลกในปจจุบัน อาจมองไดอยางนอยจากสองทรรศนะดวยกันคือ วิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจการเมืองของโลก และสิ่งที่เรียกวา “การปะทะทางอารยธรรม” จากทรรศนะทางเศรษฐกิจการเมือง โลกไดถูก
รวมตัวกันชั่วคราวในกรอบของระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโลก ภายใตระบบทุนนิยมขามชาติ อุดมการณทุนนิยมในเรื่อง
“การแขงขันอยางเสรี” (free competition) คอนขางจะเปนอุดมคติ ในโลกแหงความเปนจริงทุนขามชาติกลืนกินทุน
ทองถิ่นในโลกที่สาม และกลืนกินทุนชาติในระดับหนึ่ง อันนําไปสูระบบ “ทุนนิยมผูกขาด” ซึง่ เปนจักรวรรดินิยมโดย
ธรรมชาติของมัน ผลที่ตามมาก็คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของโลกไดทําใหประเทศที่มั่งคั่งมั่งคั่งขึ้น ประเทศที่ยากจน
ยากจนลง และภายในขอบเขตของประเทศหนึ่งๆ คนรวยรวยขึ้น คนจนจนลง
โดยปรกติแลวคนจนจะไมปฏิวัติถาหากพวกเขาไมประสบกับภาวะที่สุดโตงจริงๆ
ในโลกที่สามชาว
มุสลิมจํานวนมากมีชีวิตอยูอยางยากจน จากสภาวะของความยากจนและถูกจุดชนวนดวยความขัดแยงในตะวันออกกลาง
ชาวมุสลิมซึ่งเปนตัวแทนของโลกที่สามที่ยากจน ไดโจมตีสหรัฐอเมริกาอันเปนศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลก ดังนั้น
สงครามกองโจรในระดับโลกไดเกิดขึ้นระหวางโลกที่สามที่ยากจนกับโลกที่หนึ่งที่มั่งคั่ง แตทฤษฎีนี้ก็ยังไมอาจตอบ
คําถามที่วา ทําไมมุสลิมจึงโจมตีประเทศโลกที่สามดวยกันเอง ไมวาจะเปนแคชเมียรของอินเดีย ซินเกียงของจีน มินดา
เนาของฟลิปปนส หรือสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
เมื่อมองจากทรรศนะที่สอง การปะทะของอารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมตะวันตกอาจมองไดวา มี
รากฐานมาจากความแตกตางทางดานการใหคุณคากับอุดมการณ อิสลามในฐานะศาสนาไดใหโลกทัศนและคุณคาชุด
หนึ่งแกผูที่นับถือ ชาวมุสลิมสวนใหญถือวาศาสนาของตนเปนเพียงศาสนาเดียวเทานั้นที่ครอบครองสัจธรรมสูงสุดไว
ดังนั้นโลกทัศนและคุณคาของศาสนาอิสลามจึงสมบูรณและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ทรรศนะเชนนี้นําไปสูแนวคิด
แบบ “ลัทธิหวนคืนสูสังคมเกา” (Fundamentalism) ในทางตรงขามตะวันตกเปนผูนําของ “ความทันสมัย” (Modernity)
อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศนและคุณคาในระดับโลก ดังนั้นสวนหนึ่งของการปะทะก็คือ การปะทะระหวาง “ลัทธิหวนคืนสู
สังคมเกา” กับ “ความทันสมัย”
อุดมการณทางศาสนาบางครั้งกลายเปนปจจัยที่สําคัญ ที่อาจนําไปสูสันติภาพก็ไดหรือนําไปสูความรุนแรง
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตีความ ยกตัวอยางเชน ระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนไดใชประโยชนจากอุดมการณของ
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ศาสนาชินโต ในการขับเคลื่อนกองทัพญี่ปุนใหเขารุกรานเอเชีย และในการปองกันประเทศในเวลาตอมา จากการตีความ
คัมภีรของศาสนาชินโต พระจักรพรรดิญี่ปุนทรงเปนผูสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากเทพเจาแหงดวงอาทิตย ดังนั้นพระ
จักรพรรดิจึงทรงเปนเทพเจา และชาวญี่ปุนก็เปนเชื้อชาติที่ถูกเลือกสรรแลวโดยพระเจาใหทําหนาที่ปกครองโลก ถา
บัญญัติแหงสวรรคนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงโดยสันติวิธีแลว ก็ไมเปนการปราศจากเหตุผลที่จะกระทําใหสําเร็จลุลวงดวย
สงคราม
เมื่อตองเผชิญหนากับระเบิดนิวเคลียรสองลูกในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง พระจักรพรรดิฮิโรฮิโต
(Hirohito) ทรงประกาศทางวิทยุทั่วประเทศที่ทําใหชาวญี่ปุนตกตะลึงทั้งชาติวา สายใยแหงความผูกพันระหวางพระ
จักรพรรดิกับประชาชนญี่ปุน ไมอาจตั้งอยูบนคัมภีรอันเปนตํานานเทพนิยายไดอีกตอไป พระจักรพรรดิมิไดทรงเปนเทพ
เจา แตทรงเปนมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศาสนาชินโตถูกแบงแยกออกเปนสองสวน
กลาวคือ “ชินโตแหงรัฐ” (State Shintoism) ซึ่งไดใหอุดมการณอันนําไปสูลัทธิทหาร ถูกยุบเลิกไปโดยฝายสัมพันธมิตร
และ “ชินโตแหงนิกาย” (Sectarian Shintoism) ซึ่งเปนความเชื่ออันสันติสวนบุคคล ไดรับอนุญาตใหดํารงอยูตอไปใน
ฐานะศาสนา รัฐธรรมนูญใหมของญี่ปุนซึ่งเขียนโดยฝายสัมพันธมิตร ไดแบงแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันอยางชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาศาสนาจะไมสามารถใหอุดมการณอันนําไปสูสงครามรอบใหมไดอีก
การโจมตีดวยระเบิดพลีชีพในยุคปจจุบัน โดยผูกอการรายชาวมุสลิมตอชาวยิวและชาวตะวันตก ไดเตือน
ใหชาวโลกหวนระลึกถึงฝูงบิน คามิคาเซะ ของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง มีคําถามบางประการที่กําลังรอ
คอยคําตอบ เชน การตีความศาสนาอิสลามในบางลักษณะ จะสามารถใหอุดมการณอันนําไปสูลัทธิทหาร (ไมวาจะเต็ม
รูปแบบหรือลงใตดินก็ตาม) ในลักษณะที่คลายคลึงกับที่ศาสนาชินโตไดใหแกญี่ปุน ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง
หรือไม ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช คิดอะไรอยูในใจ เมื่อทานประกาศวาทานจะนํา “ประชาธิปไตย” และ
“เสรีภาพ” ไปสูโลกอิสลาม ความขัดแยงในปจจุบันระหวางมุสลิมกับตะวันตกเปนความขัดแยงทางเศรษฐกิจการเมือง
ลวนๆ หรือวาเปน “สงครามศักดิ์สิทธิ”์ รอบใหม
ในการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน วิถีแหงการเปลี่ยนแปลงอยางสันติเปนสิ่งที่สําคัญ ประการ
แรกระบบเศรษฐกิจแบบตลาดโลกภายใตระบบทุนนิยมขามชาติ
ควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจ
ทางเลือก (เชน พุทธเศรษฐศาสตร หรือเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน) เพื่อใหเกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจที่ยุติธรรม เพื่อวา
ประชาชนในโลกที่สามรวมทั้งชาวมุสลิมจะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ประการที่สองประชาชนทุกเชื้อชาติ เพศ วัย
สัญชาติ และศาสนาควรจะอยูรวมกันอยางสันติในโลกแหงความหลากหลายนี้ ดวยความเขาใจและเคารพซึ่งกันและกัน
โดยปราศจากการเหยียดหยามหรือแบงแยก ควรถือวามนุษยทุกคนมีความเสมอภาค ประการที่สามการตีความคัมภีรทาง
ศาสนาในโลกปจจุบัน ไมควรถูกกระทําไปในลักษณะที่สรางอุดมการณทางศาสนาอันนําไปสูความรุนแรงหรือสงคราม
แตควรนําไปสูการสรางอุดมการณทางศาสนาที่มุงเนนสันติภาพและความสุขของมวลมนุษยชาติ
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