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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการเมืองอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา (วัดเกต) เชียงใหม่ภายใต้กระแสความ
หวาดกลัวอิสลาม  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนาการของความหวาดกลัวอิสลาม
ในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตว่ามีการเข้ามาของกระแสดังกล่าวอย่างไรและมีรูปแบบใดบ้าง  2) เพ่ือศึกษากระบวนการ
สร้างและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา จากกระแสความหวาดกลัวอิสลามที่เป็นปรากฏการณ์
ในระดับโลกและในประเทศไทยก็มีหลายเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้กระแสดังกล่าวกระจายตัวทั่วประเทศได้  
ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีกระแสความหวาดกลัวอิสลามเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในพ้ืนที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอ
สันก าแพงและพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นมาของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่   นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการ
สร้างพ้ืนที่ทางสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต เนื่องจากเป็นพ้ืนที่หลากวัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่
ตลอดเวลา ภายใต้การเข้ามาของกระแสความหวาดกลัวอิสลามในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกต น าไปสู่ข้อถกเถียงว่าชุมชน
วัดเกตจะมีกระบวนการและกลไกในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนโดยผ่านการต่อรองกับทั้งชุมชน  
รอบข้างและอ านาจรัฐอย่างไร 

โดยผลการศึกษาจากชุมชนวัดเกต พบว่า ชุมชนดังกล่าวมีปรากฏการณ์ของกระแสความหวาดกลัว
อิสลามซึ่งเป็นผลจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้คนมีการแสดงออกถึงความหวาดกลัว
อิสลามทั้งการต่อต้านการสร้างมัสยิดในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดน่าน  การต่อต้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตกระแสของความหวาดกลัวอิสลาม กระบวนการสร้างความ
หวาดกลัวสามารถพบได้จากข่าวสารที่ได้ยินหรือส่งให้กันในสื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน และการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ท าให้เกิดเป็นความระแวงในศาสนาอิสลามของพ้ืนที่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ผลจากกระแส
ความหวาดกลัวดังกล่าวในชุมชนวัดเกตส่งผลให้ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา จ าเป็นจะต้องน าเสนออัตลักษณ์ที่สันติ
ของศาสนาอิสลามเพ่ือลบวาทกรรมความหวาดกลัวที่มาจากอิสลามที่มีภาพของการเป็น “ผู้ก่อการร้าย” หรือ 
“ชอบความรุนแรง” ผ่านระบบโรงเรียนและองค์กรมูลนิธิมุสลิมเพ่ือสร้างให้อัตลักษณ์ของอิสลามในด้านดีผ่านการ
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ปฏิบัติตัวของคนในชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ผ่านวิทยุชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ที่จะช่วยขยายอัตลักษณ์ที่ดีนี้ไปยังนอกชุมชนและอาจไปถึงระดับโลกได้  

นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตขึ้นจะช่วยลดความ
ขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันทางด้านศาสนาผ่านกลไกขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นมาในพื้นที่คือโครงการวิทยุชุมชนมุสลิม 
อัต-ตักวา การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสาธารณะและการเขียนประวัติศาสตร์ชุมชนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีความ
ร่วมมือกับชุมชนภายนอก เพ่ือจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและกิจกรรมเยี่ยมชมชุมชน 
วัดเกตที่ถือเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมหนึ่งในประเทศไทย และจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนวัดเกต  
ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

  



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

 

www.kpi.ac.th หน้า 3 

Abstract 
 

 

The study of Identity Politics of Attaqwa Islamic community (Wat Gate) in 

Chiang Mai in the Context of Islamophobia”. The aims of research are; 1) to study 

the pattern and development of Islamophobia in the Wat Gate community, and 2) to 

study construction and the changing of Attaqwa Islamic community identity from 

global Islamophobic phenomenon which resulted in widespread of Islamophobia in 

many parts of Thailand including several areas in Chiang Mai such as Doi Lor, San 

Kamphaeng and other communities which are soon to be Muslim communities. 

Furthermore, this research will study the construction method of Multiculturalism 

in the Wat Gate community and how it would negotiate with other surrounding 

communities and the state on the Multiculturalism. 

This research on Wat Gate community found that the community experiences 

the Islamophobia phenomenon which was caused by both internal and external 

factors and resulted in several Anti-Muslim protests ranging from Anti Mosque 

protest in Kon Kaen province to Halal industrial estate protest in Chiang Mai. As of 

Wat Gate community, Islamophobia was created by the news or information that the 

community members sent and received through social media. All of these forcing the 

Attaqwa Islamic community to create a more positive and peaceful image of Muslim. 

As stated, to reconstructs the discourse on Muslim as terrorists and violence through 

the school system and Muslim foundation for presenting the positive identities of 

Attaqwa Islamic community does in daily lives using social media to expand the 

newly created good Muslim images to outside the community. Additionally, the issue 

of constructing the multicultural society in Wat Gate community could reduce the 

misunderstanding between religions by the mechanism that was building in the 

community which are: the Attaqwa Islamic community radio project, the public 

service programs, co-authoring of the community history, and the visitation program 

between the Attaqwa Islamic community and other communities as one of the 

multicultural community in Thailand. As the process, the community can create the 

reliance of peacefulness co-existence within Attaqwa Islamic community and other 

community members in the area. 
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กระแสของความหวาดกลัวอิสลามมีจุดก าเนิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ก าเนิดศาสนาอิสลาม ผู้ที่ 
นับถือความเชื่ออ่ืนก็พยายามต่อต้านศาสนาอิสลามทั้งการขัดขวางการด าเนินชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จนถึงการก่อสงครามกับศาสนาอิสลาม ท าให้ศาสนาอิสลามเผยแพร่หรือธ ารงศาสนาได้ค่อนข้างยากในช่วงแรก 
และหลังจากนั้นศาสนาอิสลามก็สามารถเผยแพร่ไปยังทั่วโลกผ่านพ่อค้าชาวอาหรับ ท าให้เกิดความหวาดกลัว
อิสลามขึ้นกับการเข้ามาของศาสนาอิสลาม แต่สุลต่านหลายเมืองในแถบพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืน
สมุทรได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการนับถือศาสนาอิสลาม ส่งผลให้เจ้าเมืองหันเข้ามารับศาสนาอิสลามและ
ประชาชนทั้งเมืองก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างศาสนาอิสลามในตะวันออก
กลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา 

ในด้านการเข้าไปของศาสนาอิสลามกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ในระยะแรกคนในพ้ืนที่ต่างเกิดความ  
ไม่เข้าใจในศาสนาอิสลาม เนื่องด้วยความต่างกันของวัฒนธรรมจึงท าให้ศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นที่ยอมรับส าหรับ
คนในท้องถิ่น เพราะคนในพ้ืนที่จะมีการนับถือผีบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
แต่เมื่อศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ท้องถิ่นนั้นก็ท าให้มีการนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว สิ่งอ่ืนที่นับถือเสมือนพระเจ้า
ถือเป็นสิ่งที่ผิดหลักศาสนาทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดความเชื่ออย่างกะทันหันนี้ส่งผลให้ผู้คนในท้องถิ่น
ไม่สามารถปรับตัวได้ แต่เมื่อผู้ที่เผยแพร่ศาสนามีการปรับให้แนวคิดอิสลามไปรวมกับแนวคิดเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
เช่น การดูดวงหรือการเข้าทรงไล่ผี/หมอผี ซึ่งได้เปลี่ยนเจตนาในการนับถือผีหรือเทพในความเชื่ออ่ืนให้กลายเป็น
ว่าทุกสิ่งก็ท าเพ่ือพระเจ้าและนอบน้อมต่อพระเจ้า ท าให้ศาสนาอิสลามสามารถท่ีจะเผยแพร่และท าให้คนท้องถิ่น
สามารถปรับเข้ามานับถือศาสนาอิสลามได้และใช้แนวคิดทางศาสนาอิสลามที่ถูกผสมกลมกลืนนี้ในการด าเนิน
ชีวิตเรื่อยมา 
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ส าหรับประเทศไทยการเข้ามาของศาสนาอิสลามไม่ได้สร้างความหวาดกลัวหรือความรุนแรงให้กับความ
เชื่อเดิมที่มีอยู่ รวมทั้งชนชั้นน าและผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นการเข้ามาในรูปแบบของการค้า โดยเฉพาะ 
พ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ได้เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งขุนนางฝ่ายทหารและขุนนางฝ่ายการเมือง   
นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งชุมชนมุสลิมข้ึนในพื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย หากแต่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เป็นพ้ืนที่ที่ถูกอ านาจรัฐเข้าครอบครองตั้งแต่สมัยยังเป็นรัฐจารีต โดยการเข้าไปของรัฐสยามหรือประเทศไทย  
ได้เข้าไปในภาคใต้คือ รัฐปาตานี ซึ่งได้เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแยกให้ผู้ปกครองและราชวงศ์
กระจายไปอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ท าให้ศูนย์กลางของอ านาจในภาคใต้ล่มสลายลงและสยามได้ผนวก
เป็นจังหวัดหนึ่งตามแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐได้มีการปฏิบัติกับผู้คนในภาคใต้อย่างไม่เข้าใจ  
ต่อศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมองคนในภาคใต้ว่ามีวัฒนธรรมที่ต่างไปจากตน ท าให้เกิดปัญหาในจังหวัด
ภาคใต้ขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ 

การล่าอาณานิคมถือเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาของศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน หลังจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมได้มีการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจในยุโรปที่ต้องการทั้งทรัพยากรและดินแดนเพ่ือที่  
จะเพ่ิมปัจจัยการผลิตและเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งประเทศที่ยังเป็นรัฐจารีต (Galactic State)  
ได้กลายเป็นเป้าหมายในการเข้าไปของประเทศมหาอ านาจก็คือภูมิภาคอุษาคเนย์ การเข้าไปในพ้ืนที่นี้ก็ส่งผล  
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนจากต่างวัฒนธรรมและศาสนาไปยังที่อ่ืน จะเห็นได้จากสยามหรือประเทศ ไทยที่มี
การเข้ามาของผู้คนจากต่างที่ต่างทาง ทั้งจากการหนีภัยสงคราม การค้าขายโดยเรือส าเภา การเข้ามาโดยวิธีการ
เดินเท้า การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาหรือการตามนายจ้างเข้ามาท างานในเมืองอ่ืน นับเป็นพลวัตของการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานของผู้คนที่สลับซับซ้อนและส่งผลต่อการมีวัฒนธรรมที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่จะน าไปสู่การหาวิธีการ
จัดการให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ 

หากจะกล่าวถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานก็จะต้องคิดถึงทวีปยุโรป เนื่องจากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ได้มีผู้ย้ายถิ่นจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเข้ามาในยุโรปเพ่ือหางานท า ซึ่งเป็นหนึ่งในคติของ
ผู้อพยพคือ การหาชีวิตที่ดีกว่า (The Better Life) รัฐได้มีการให้โควตาของการเข้ามาในประเทศ แต่การเข้ามา
ของผู้อพยพก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและภาพของผู้อพยพที่เข้ามาแย่งงานคนท้องถิ่นท านั้ น  
ท าให้เกิดอคติของคนในท้องถิ่นต่อผู้ย้ายถิ่นและเกิดความระแวงต่อการเข้ามาของคนกลุ่มนี้  ในปี 1970 ได้มี 
การนิยามสภาวะของการมีอคติหรือความระแวงว่า กระแสของควำมหวำดกลัวคนต่ำงถิ่น (Xenophobia)  
ซึ่งกระแสดังกล่าวนี้ก็ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในประเทศและถูกเหยียดจากคนในท้องถิ่น ไม่เว้นแม้แต่
นักศึกษาต่างชาติก็ได้รับการปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควรจากคนในท้องถิ่น แสดงถึงความไม่พอใจต่อคนต่างถิ่นที่เข้ามา  
ในพ้ืนที่ เนื่องจากนโยบายรับผู้อพยพของสหภาพยุโรป 

และในประเด็นของผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย ได้ถูกหยิบยกมาให้ความส าคัญอีกครั้งหนึ่ งในปี 2001 ที่เกิด
เหตุการณ์เครื่องบินชนตึก เวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์ ในวันที่ 11 กันยายน 2001 (พ.ศ.2544) ส่งผลต่อนโยบายด้าน
ความมั่นคงทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจที่ถูกหมิ่นด้วยการใช้คนเพียงไม่กี่คนแต่ก็สามารถสร้างความ
เสียหายให้แก่ประเทศที่ชนะสงครามเย็นได้ ท าให้ประเด็นการก่อการร้ายกลายเป็นประเด็นความมั่นคงและ
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กระแสที่ตามมาก็คือ ความหวาดกลัวอิสลาม เนื่องจากผู้ที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เครื่องบิน  
ชนตึก คือ นายอุซามะห์ บินลาเดน ที่ได้แสดงอัตลักษณ์ของศาสนาอิสลามออกมา 2 ประการ คือ การใช้ 
ค าสรรเสริญพระเจ้าและการแต่งกาย แต่ก็มีหลายคนตั้งค าถามว่า บินลาเดน ที่เคยเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่ม  
“มูจาฮีดีน” ไม่ใช่หรือ เหตุใดถึงต้องก่อการร้ายกับประเทศที่ฝึกกองก าลังให้กลุ่มและเป็นพันธมิตรกับ
สหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็น  แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ถูกกระจายไปทั่วโลกผ่านการออกอากาศ
ซ้ าๆ ของสื่อสหรัฐอเมริกาท าให้วาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามได้มีอิทธิพลในโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

ส่วนยุโรปมีการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้นจากกรณีเหตุการณ์ปี 2001 (พ.ศ.2544) เนื่องจากการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย (Act of War) จึงท าให้เป็นเป้าหมายในการก่อการร้าย
ต่อไป และก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดในรถไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษและเมืองมาริดประเทศ
สเปน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ผู้คนในยุโรปที่หวาดกลัวต่อคนต่างถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ยังเพ่ิมด้วย
ความหวาดกลัวอิสลามด้วย จะสังเกตได้จากการที่มีกลุ่มภาคประชาชนคัดค้านการท ากิจกรรมต่างๆ ของศาสนา
อิสลามในพ้ืนที่หรือการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะรับผู้อพยพเข้าประเทศ เป็นต้น ทางด้านรัฐบาล
ในยุโรปก็ได้ออกกฎหมายส าหรับการแก้ปัญหาของความหวาดกลัวอิสลาม เช่น การห้ามสร้างมัสยิดและหอ 
อะซานเพ่ิมขึ้นจากเดิมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือกฎหมายการห้ามแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาในพ้ืนที่
สาธารณะ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในยุโรปเมื่อต้องเผชิญกับวาทกรรมความหวาดกลัว
อิสลามจากรัฐและคนรอบข้าง 

ในประเทศไทยความหวาดกลัวอิสลามเกิดขึ้นและหายไปตามกระแสสังคมและบริบทที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นในต่างประเทศก็จะมีการว่ากล่าวศาสนาอิสลามถึงการ
ที่มีค าสอนให้ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดและท าให้วาทกรรมความหวาดกลัวอิสลาม
ยังคงอยู่ เหตุการณ์ที่ท าให้เริ่มมีกระแสของความหวาดกลัวอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งคือ การก่อตัว
ของกลุ่มรัฐอิสลาม ( IS) และการก่อการร้ายของกลุ่มดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เริ่มมีการต่อต้านการสร้างมัสยิด  
การต่อต้านการสร้างชุมชนมุสลิมและการต่อต้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล  

ซึ่งชุมชนวัดเกตที่เป็นชุมชนศึกษาที่ประกอบด้วยศาสนาต่างๆ ด้วยกัน 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ในช่วง 100 ปี ภายในชุมชนวัดเกตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติ การจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากผู้คนในพ้ืนที่ชุมชน 
วัดเกตไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามต่างก็รู้จักและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้มีการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ผู้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริบททั้งหมดจึงดูในชุมชนวัดเกตที่มีการอยู่ร่วมกันของชุมชนศาสนา 
ต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกต อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์ร่วมกันภายในชุมชนวัดเกต จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ความหวากลัวอิสลามท่ีได้เข้าไปในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตจะส่งผลถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างไร 
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1. ควำมหวำดกลัวอิสลำม พัฒนำกำรและรูปแบบที่เกิดในชุมชนวัดเกต 

กระแสความหวาดกลัวอิสลามกลายเป็นวาทกรรมที่ถูกใช้ทั่วโลก ส าหรับรัฐจะใช้ในกรอบเรื่องความ
มั่นคงที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย  ในภาคประชาชนจะใช้ตั้งแต่การพูดถึงศาสนาอิสลามในแง่ของการ 
วางระเบิด/การก่อการร้าย ไปจนถึงการใช้วาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกป้อง
ศาสนาของตนจากความเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความหวาดกลัวอิสลามก็ได้มีอิทธิพลต่อการมอง
ศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามของผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ซึ่งอาจตัดสินไปก่อนแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ดี ด้วย
ภาพแทนของศาสนาอิสลามที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรุนแรง ความหวาดกลัว ท าให้ไม่น่าแปลกใจที่จะเกิด  
อคติต่อศาสนาอิสลามและมุสลิม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมุสลิมทั่วโลกที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
จากความเชื่ออ่ืนๆ เพราะจะมีการถูกจับจ้องการกระท าโดยผู้คนจากศาสนาอ่ืน ซุบซิบกันหรือบางคนก็เข้ามา 
ด่าทอถึงศาสนาอิสลาม โดยที่ไม่ได้ดูถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันของบุคคล ยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีผู้คนที่มองว่า 
มุสลิมทุกคนเป็นผู้ก่อการร้าย ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ นี่ก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ า ถึงภัยความหวาดกลัว
อิสลามท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของคนทั้งโลก 

หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของความหวาดกลัวอิสลามก็ต้องย้อนไปถึงการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลาม  
ที่ถูกต่อต้านโดยกลุ่มความเชื่อที่อยู่มาก่อน ทั้งการให้ร้ายและการท าสงคราม  แต่ศาสนาอิสลามก็ยังสามารถ 
จะยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน การเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปในพ้ืนที่ต่างๆ ผ่านทางการค้า ซึ่งเมื่อศาสนาอิสลาม
เข้าไปก็ถูกต่อต้านจากคนท้องถิ่น แต่ในท้ายที่สุดศาสนาอิสลามก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ได้รับการยอมรับจากคนในพ้ืนที่ และชาวบ้านบางส่วนก็ได้รับศาสนาอิสลาม ความหวาดกลัวอิสลามก็ได้หายไป
ในช่วงหนึ่ง  จนกระทั่งในช่วงปี 2001 (พ.ศ.2544) ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งผลต่อการมองศาสนาอิสลามของคนทั่วโลกที่มองถึงความน่ากลัว ความรุนแรงของศาสนาอิสลามที่เกิดมาจาก
การก่อการร้ายหรือการสร้างความรุนแรงในลักษณะอ่ืนๆ อีกทั้งหลังเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก (9/11) ยังได้เกิด
การก่อการร้ายขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่มีความหวาดกลัวคนต่างถิ่น (Xenophobia)  
อยู่แล้ว ท าให้รัฐและผู้คนในยุโรปมองความหวาดกลัวอิสลามเป็นประเด็นด้านความมั่นคง (Securitization)  
ไปโดยปริยาย 

ประเทศในทวีปยุโรปได้มีการจัดการกับกระแสความหวาดกลัวอิสลามทั้งกับทางรัฐบาลและ  
ภาคประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐได้มีการออกนโยบายในการควบคุมกระแสความหวาดกลัวอิสลาม  ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการห้ามการสร้างหออะซานเพ่ือบอกเวลาละหมาดเพ่ิมเติมจากที่มี อยู่ หรือการห้าม
ขยายตัวของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ และการไม่มีนโยบายรับผู้อพยพเข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นเช่นเดียวกับประเทศ
อิตาลีและประเทศสเปนที่ควบคุมประชากรและกิจกรรมของมุสลิม ส าหรับประเทศฝรั่งเศสในปี 2006 ได้ออก
กฎหมายคือการห้ามแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น การห้อยสัญลักษณ์กางเขนหรือการสวมใส่
ฮิญาบ/บุรกา เป็นต้น ซึ่งผิดจากข้อบังคับของศาสนาอิสลาม จึงท าให้มุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเกิด
ความไม่พอใจต่อรัฐบาล แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะโต้แย้งต่อกฎหมายของรัฐได้ 
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สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้มีความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายที่เป็นภาพลักษณ์ที่กลุ่มประเทศ
ตะวันตกได้นิยามให้กับศาสนาอิสลามตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในการประกาศถึงประเทศ  
ที่เป็นพันธมิตรในการต่อต้านการก่อการร้าย หรือการเข้าร่วมสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่ส่งทหารเข้าไป  
ในประเทศอัฟกานิสถานและประเทศอิรัก นอกจากนั้นทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังได้ใช้สื่อในการเผยแพร่และ
กระจายวาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามไปทั่วโลก เช่น ส านักข่าว CNN BBC เป็นต้น  ซึ่งการกระท าที่ยั่วยุ
ส าหรับกลุ่มก่อการร้ายนั้นท าให้ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายดังเช่นที่เกิดในหลายประเทศในยุโรป และ 
จะยิ่งหนักข้อขึ้นหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ได้เกิดข้ึนมา ท าให้เป็นการปลุกกระแสของความหวาดกลัวอิสลาม
ขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

และประเทศไทยกระแสความหวาดกลัวอิสลามได้เข้ามาในช่วงปี 2001 (พ.ศ.2544) และเริ่มมีการพูดถึง
หลังเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ 4 ในปี 2004 (พ.ศ.2547) เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้
ของประเทศไทย จึงท าให้เริ่มรู้สึกถึงความใกล้ของเหตุการณ์ ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนก็ได้เริ่มตั้งค าถามกับศาสนา
อิสลามถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์จับตัวและสังหารครูจูหลิง ท าให้คนไทยโกรธแค้นกับกลุ่มคนที่ก่อ
เหตุการณ์ขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากระแสของความหวาดกลัวอิสลามเกิดขึ้นในประเทศไทย 
และอีกเหตุการณ์ส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม ซึ่งท าการก่อการร้ายไปในหลายพ้ืนที่
ในโลก รวมไปถึงส านักพิมพ์ ชาร์ลี เฮปโด ที่ได้วาดภาพล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดที่ถูกวางระเบิดในส านักงาน และ
ได้มีการน ากลุ่มรัฐอิสลามมาเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งกลุ่มเจไอ (Jamaah 
Islamiyah) ในประเทศอินโดนิเชีย หรือกลุ่ม BRN ที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้เกิด
กระแสต่อต้านศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่น จังหวัดน่าน จังหวัด
เชียงรายหรือในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการคัดค้านการสร้างมัสยิด การสร้างชุมชนมุสลิม  และการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมฮาลาล 

จะเห็นได้ว่ากระแสความหวาดกลัวอิสลามได้เข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในหลายพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่
อ าเภอดอยหล่อ ในเรื่องของการคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรม พ้ืนที่อ าเภอสันก าแพงคือ การขยายตัวของ
ชุมชนมุสลิม ในพ้ืนที่ต าบลสันป่าเลียงคือ การสร้างมัสยิดใหม่ จากกรณีต่างๆ นั้นในชุมชนวัดเกตถึงกระแสความ
หวาดกลัวอิสลามที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งในชุมชนวัดเกตก็ได้รับข้อมูลข่าวสารของกระแสความหวาดกลัวอิสลาม
เช่นกัน โดยเห็นได้จากทั้งเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก การตั้งกลุ่มรัฐอิสลามและการก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม 
ในประเทศไทยก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์สังหารนาวิกโยธินและ
เหตุการณ์สังหารครูจูหลิง เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อความสงสัยในค าสอนของศาสนาอิสลามถึงการใช้ความ
รุนแรง และมีสิ่งที่ท าให้ความสงสัยเปลี่ยนไปสู่ความระแวงได้คือ จากเหตุการณ์คัดค้านการท ากิจกรรม  
ของศาสนาอิสลามท้ังในประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ 
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ส าหรับในชุมชนวัดเกตก็มีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความหวาดกลัวอิสลามได้เข้าไปสู่จิตใจของผู้คน  
ในชุมชนวัดเกต ได้แก่ 1) การพยายามแยกตัวออกมาจากชุมชนวัดเกตของชุมชนมุสลิม อัต -ตักวา  2) การจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา และผู้คนจากชายแดนภาคใต้  ทั้ง 2 กรณีนี้คือ การที่ไม่เข้าใจ 
ถึงสิ่งที่ท าให้ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ตัดสินใจเช่นนั้น ไม่เข้าใจถึงหลักการของศาสนาอิสลามและด้วยความระแวง
ที่เกิดขึ้นในใจเกี่ยวกับการร่วมมือของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวากับผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ความไม่เข้าใจและความสงสัยโดยที่ไม่ได้ทราบถึงความเป็นจริงก็น าไปสู่ความหวาดระแวงเกี่ยวกับผู้คนในศาสนา
อิสลามท่ีเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาใหม่  3) มุสลิมที่ย้ายเข้ามาใหม่ในพ้ืนที่ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวาและชุมชนวัดเกตที่
จะเข้ามาท าลายศาสนาพุทธและเปลี่ยนให้กลายเป็นศาสนาอิสลามตามท่ีได้รับข่าวลือ 

ในกรณีของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ได้มีความขัดแย้งกันในด้านแนวคิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งสุ่มเสี่ยง 
ต่อการเข้าใจผิดของคนในชุมชนวัดเกตได้ เนื่องจากความขัดแย้งในแนวคิดทางศาสนาถือเป็นความไม่แน่นอน  
ของแนวคิดหรือหลักปฏิบัติของศาสนา ที่ผ่านมาความขัดแย้งทางแนวคิดศาสนาอิสลามเกิดข้ึนจากการเข้ามาของ
มุสลิมสายสะลาฟีที่น าแนวคิดนี้มาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย และได้เข้ามาปะทะกับแนวคิดอิสลามเดิมในชุมชน
มุสลิม อัต-ตักวา ทั้งในเรื่องของหลักศาสนาและหลักการด าเนินชีวิต ท าให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความสับสนได้ว่า
หลักการที่ตนได้ยึดถือและปฏิบัตินั้นถือเป็นหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งในชุมชนวัดเกตก็จะได้กล่าวถึงชุมชน
มุสลิม อัต-ตักวา ว่าในเรื่องของแนวคิดทางศาสนายังมีความแตกต่างกัน ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเรื่องความ
รุนแรงที่ผู้ก่อการร้ายได้ปฏิบัติก็สามารถเป็นจริงได้เช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ กระแสความหวาดกลัวอิสลามที่เกิดขึ้นในโลกเกิดจากการมองการก่อการร้ายกับ
ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องเดียวกัน และท าให้กลายเป็นเรื่องความมั่นคง (Securitization) ซึ่งได้กลายมาเป็น 
วาทกรรมที่ประกอบสร้างเป็น “ความหวาดกลัวอิสลาม” (Islamophobia) โดยมีการฉายภาพซ้ าของสื่อ 
ระดับโลกเพ่ือให้ผู้คนมีการรับรู้ร่วมกันในด้านของอัตลักษณ์ของการก่อการร้ายคือ มุสลิม (Collective Identity) 
ท าให้ทั่วโลกเตรียมรับมือกับความหวาดกลัวอิสลามที่เข้าไปยังประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทยที่ถูกกระแสนี้
ครอบง าด้วย ซึ่งชี้ชัดจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตก็ได้รับอิทธิพลนี้เช่นกัน เนื่องจาก
การขาดความเข้าใจและสงสัยต่อหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม แต่ก็ไม่ได้หาค าตอบให้กระจ่าง เมื่อเห็น
เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อกระแสความหวาดกลัวอิสลามแล้ว ก็ท าให้เกิดความกังวลใจหรือระแวงสงสัยถึงภัยคุกคาม
ของศาสนาอิสลามที่จะตามมา โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนที่กลัวการเข้ามาของมุสลิมที่จะกลืนกินศาสนาพุทธ 
เนื่องจากความไม่แข็งแกร่งของศาสนาพุทธในปัจจุบัน จึงได้ใช้ความหวาดกลัวอิสลามเป็นเป้าท าให้ผู้คนยึดโยงกัน
เพ่ือโจมตีศาสนาอิสลาม 
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2. กระบวนกำรสร้ำงและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวำ 

กระบวนการสร้างและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่จะท าให้วาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามลดทอน
บทบาทของมัน เนื่องจากการเข้ามาของความหวาดกลัวอิสลามส่งผลในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจก 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ โดยกระบวนการสร้างตัวตนของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา 
นั้น นอกจากจะเป็นการโต้กลับปฏิบัติการ (Practice) ของวาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ให้ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา มีอัตลักษณ์ที่ระบุถึงทั้งชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา/คนเมือง/ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  
ซึ่งจะท าให้กลายเป็นภาพที่ดีส าหรับศาสนาอิสลามที่ออกไปให้กับผู้คนจากภายนอกศาสนาอิสลามได้เห็น 
นอกจากนี้ยังจะท าให้ทั่วโลกหันมาให้ความส าคัญต่อภาพของศาสนาอิสลามในฐานะของการอยู่ร่วมกับชุมชน
ศาสนาอื่นๆ และเป็นแนวคิดอิสลามอีกสายหนึ่งที่ไม่มีความรุนแรงในแบบที่ผู้ก่อการร้ายได้อ้างถึง 

2.1 กระบวนกำรปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ 

ในกระบวนการรื้อสร้างวาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามนั้นก็จะมีการใช้เครื่องมือที่สามารถกระจาย
ให้ผู้คนทั้งในชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ชุมชนวัดเกต และนอกชุมชนได้รับรู้และเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม 
อัต-ตักวา และอัตลักษณ์ของศาสนาอิสลาม จะได้ส่งผลต่ออิทธิพลกระแสความหวาดกลัวอิสลามให้ลดลง โดยมี
เครื่องมือคือ 1) วิทยุชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ที่สามารถกระจายหลักค าสอนและการด าเนินชีวิตในแบบของศาสนา
อิสลามตามคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ด้วย 2) ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม 
อัต-ตักวา ที่สามารถให้ความรู้ได้โดยจะมีลักษณะคล้ายกับห้องสมุดที่มีหนังสือและเอกสาร เพ่ือให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความรู้ อีกทั้งยังมีการจัดบรรยายที่เกี่ยวกับศาสนา
อิสลามทั้งกับผู้คนในชุมชนวัดเกต นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ  3) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา โดยยังมีการกระจายอัตลักษณ์ของมุสลิมที่ดีและ
เหมาะสมในการด าเนินชีวิตทั่วโลกออนไลน์ เพ่ือลดความเข้มข้นของความหวาดกลัวอิสลาม 

2.2 กระบวนกำรสร้ำงอัตลักษณ์ 

โดยการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา จะท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์
ของมุสลิมไม่ได้มีความรุนแรงอย่างเช่นที่ผู้ก่อการร้ายและประเทศตะวันตกได้กล่าวอ้างมานี้ โดยจะมีเครื่องมือใน
การสร้างคือ 1) โรงเรียนฟัรดูอีน (โรงเรียนสอนศาสนาภาคบังคับ) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม 
อัต-ตักวา ในการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 7 ปี เป็นต้นไป โดยจะเป็นอัตลักษณ์ที่มาจากคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน 
นอกจากนี้เด็กๆ ก็จะได้รู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาของ อัล -กุรอ่าน อัล-หะดีษ (วจนะของศาสดา) เตาฮีด  
(หลักปฏิบัติ) ฟิกฮ์ (หลักกฎหมาย) ท าให้เด็กสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้กว้างขึ้น  
2) โรงเรียนจิตต์ภักดี (โรงเรียนสอนศาสนาประจ า) เป็นโรงเรียนที่สอนทั้งในด้านศาสนาและด้านสามัญ โดยจะ
เป็นการให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้เข้ามาเรียน และสามารถเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา และ 
3) มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ที่ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น กิจกรรมวิ่งหรือ
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กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นต้น เพ่ือให้เห็นถึงอัตลักษณ์ด้านสุขภาพของอิสลามให้แก่ผู้คนต่างศาสนาได้เห็นและ
เปลี่ยนแนวคิดของการมองอิสลามใหม่ 

สรุปก็คือ การรื้อสร้างของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ถือเป็นความพยายามที่จะรื้อสร้างวาทกรรมความ
หวาดกลัวอิสลามที่ถูกสร้างขึ้นโดยอคติของประเทศตะวันตกและกลุ่มคนต่างศาสนาบางกลุ่มการเผยแพร่ศาสนา
อิสลามที่ไม่รุนแรงไปกับสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชน ห้องสมุดการบรรยายหรือกับสื่อสังคมออนไลน์ และมี
สถานที่ในการประกอบสร้างสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา คือ โรงเรียนทั้งโรงเรียนสอนศาสนาภาค
บังคับ (ฟัรดูอีน) และโรงเรียนศาสนาประจ า (จิตต์ภักดี) และยังมีการสร้างอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพเพ่ือ
ท าให้เห็นว่าในศาสนาอิสลามให้ความส าคัญกับร่างกาย เพราะฉะนั้นการท าลายร่างกายผู้อ่ืนจึงไม่ใช่สิ่งที่ศาสนา
อิสลามได้สั่งสอนไว้ 

3. กำรสร้ำงพ้ืนที่สังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต 

สังคมชุมชนวัดเกตถูกมองว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจากชาวบ้านหรือนักวิชาการบางคน แต่ในความเป็น
จริงแล้วในพื้นที่ชุมชนวัดเกตยังไม่ได้มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากการที่ผู้คนในชุมชนวัดเกตต่างก็รู้จัก
กันในแต่ละชุมชนศาสนาที่เป็นการรู้จักกันในระดับเบื้องต้น ถึงแม้ว่าบางคนเป็นเพ่ือนสนิทกัน แต่ในทางด้าน
วัฒนธรรมผู้คนในชุมชนต่างรู้จักวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์และศาสนาน้อยมาก รู้แต่เพียงว่าเทศกาลส าคัญ
ของแต่ละศาสนาจะจัดขึ้นในช่วงใดบ้าง และมีเทศกาลใดบ้าง ทว่าหากถามถึงความส าคัญของแต่ละเทศกาลหรือ
หลักปฏิบัติของแต่ละศาสนาแล้วก็ไม่สามารถตอบได้ ถ้าเป็นความส าคัญของศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ผู้คน  
ในชุมชนวัดเกตก็สามารถที่จะตอบได้ เพราะหลายคนได้เรียนในโรงเรียนหรือสามารถรับรู้ได้จากชุมชน แต่ถ้าเป็น
ศาสนาอิสลามก็จะไม่สามารถตอบได้ เนื่องด้วยในแบบเรียนหรือชุมชนไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน หากแต่ได้กล่าวไว้
แบบกว้างๆ เท่านั้น จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจหรือไม่รู้ในแต่ละศาสนาท าให้เมื่อเกิดการกระท าในสิ่งที่ตน 
ไม่เข้าใจก็จะเกิดความระแวงสงสัยกันจนสามารถน าไปสู่ความรุนแรงได้ 

3.1 ภำยในชุมชนวัดเกต 

ในชุมชนวัดเกตที่มีการอยู่ร่วมกันของหลากศาสนามาอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีวิธีการในการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติได้ดังนี้ คือ 1) การใช้หลักการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา ซึ่ง ในแต่ละศาสนาก็จะสอนให้มีการ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น  2) การสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ก็จะมีกิจกรรม
ที่ต้องด าเนินในชีวิตประจ าวันที่แต่ละชุมชนศาสนาในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตได้เชิญชวนให้เข้าร่วม หรือ เข้าไปมีส่วน
ร่วม เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนภายในชุมชนวัดเกต 
และ 3) กิจกรรมสัมพันธ์ของชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน
เพ่ิมเติม ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอาหาร 4 วัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมนั้นนอกจากปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนแล้ว ยังมีในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมโดยเฉพาะของศาสนาอิสลามสอดแทรก  
เข้าไปด้วย 
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3.2 ชุมชนวัดเกต 

ส าหรับชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา นอกจากจะร่วมมือในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมกับชุมชนวัดเกต  
ที่อยู่ในพ้ืนที่แล้ว ยังมีความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับภายนอกชุมชนเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของมุสลิมที่อยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่และยังได้สร้างความเป็นพหุวัฒนธรรมผ่านการเข้ามาดูชุมชนวัดเกตของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งความร่วมมือ
จากภายนอก ได้แก่ 1) โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน เป็นความร่วมมือ 
ของ 4 มัสยิด ได้แก่ มัสยิดบ้านฮ่อ  มัสยิด อัต-ตักวา  มัสยิดช้างคลาน และมัสยิดช้างเผือก ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังอัตลักษณ์ของมุสลิมและเด็กที่เข้าร่วมจะได้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่ไม่รุนแรง ได้พบเพ่ือนจาก  
ต่างมัสยิดท าให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  2) โครงการ 4 มัสยิด บ้าน มัสยิด โรงเรียน ท าให้ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการแต่ละมัสยิด อิหม่าม ได้พบกันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมุสลิมที่ถูกต้องและเหมาะสม และ  
3) โครงการ SEASREP ปี 2015 ที่เข้ามาเพ่ือชมการอยู่ร่วมกันของ 4 ศาสนาในชุมชนวัดเกต กิจกรรมเหล่านี้จะ
เชื่อมร้อยความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงในชุมชนวัดเกตได้ 

3.3 กลไกกำรขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนวัดเกต 

การจะท าให้พ้ืนที่หนึ่งกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นจะต้องมีกลไกที่จะ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) วิทยุชุมชนมัสยิด อัต-ตักวา ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานให้กับศาสนาอิสลาม
และผู้คนจากศาสนาอ่ืน จะมีการกล่าวถึงในเรื่องของศาสนาอิสลามให้เข้าใจได้อย่างง่าย และหากมีค าถามก็
สามารถที่จะสอบถามผ่านได้ทั้งช่องทางของโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีผู้รู้ทางด้านศาสนาอิสลาม  
เข้ามาตอบ ท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไม่เพียงแต่ชุมชนวัดเกตเท่านั้น แต่ยังสามารถไปถึงชุมชนอ่ืนที่สามารถ
รับคลื่นวิทยุนี้ได้ด้วย  2) การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท าขึ้นเพ่ือที่จะท าให้ผู้คนในชุมชนรู้สึกหวงแหนชุมชน
ร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม เช่น การท าความสะอาดชุมชนวัดเกต เป็นต้น ซึ่งผู้คนก็จะละทิ้งถึงชุมชนศาสนาของตน
และช่วยกันด้วยประโยชน์ของชุมชนวัดเกต  3) การเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกัน ท าให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ 
การอพยพเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตของแต่ละศาสนา และเห็นถึงการเชื่อมร้อยของประวัติศาสตร์ในการ  
อยู่ร่วมกันของชุมชนวัดเกต เพ่ือให้คนรุ่นต่อไปยังคงปฏิบัติตามและอาจเพ่ิมระดับความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความ
เป็นพหุวัฒนธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นในชุมชนวัดเกต 

สรุปคือ การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตจ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ 
จากทั้งชุมชนวัดเกต ชุมชนภายนอกและหน่วยงานต่างๆ โดยที่มีการใช้กลไกที่ได้กล่าวมาในการด าเนินการ 
เพ่ือจะท าให้มีอัตลักษณ์ร่วมกัน (Collective Identity) นั้นเกิดขึ้นโดยการสร้างด้วยกระบวนการต่างๆ นอกจาก
จะท าให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยความเข้าใจกันแล้ว ยังสามารถที่จะน าสังคมพหุวัฒนธรรมนี้เป็นตัวแบบ 
(Model) ในการปรับใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยอิงตามบริบทของพ้ืนที่และผู้คน ซึ่งสามารถจะท าให้วาทกรรมความ
หวาดกลัวอิสลามถูกสลายไปได้ด้วยกับความเข้าใจและไม่ได้มองว่ามุสลิมคือ ผู้สร้างความรุนแรงและท าลาย
ศาสนาอื่น 
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4. สรุป  

ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยใดก็ตาม ความแปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้นก็จะถูกตั้งค าถามขึ้นเสมอ เพราะสิ่งที่มนุษย์กลัว
ก็คือ ความไม่รู้ ตั้งแต่ก่อตั้งศาสนาอิสลามมาประมาณ 1400 ปีที่แล้ว ท าให้ต้องต่อสู้กับความไม่รู้ต่อศาสนา
อิสลามของความเชื่ออ่ืน ไม่ว่าจะเป็นในแถบตะวันออกกลางหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม ซึ่งเมื่อศาสนา
อิสลามเข้าไปในแต่ละพ้ืนที่แล้วก็ได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางพ่อค้าที่เข้าไปในพ้ืนที่และแต่งงานกับ
คนพ้ืนถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ศาสนาอิสลามที่มีการควบรวมวัฒนธรรมอ่ืนเพ่ือให้
อยู่ร่วมกันได้ในสังคม ซึ่งในยุคของการอพยพย้ายถิ่นเข้าไปสู่ชุมชนวัดเกต ศาสนาอิสลามที่เข้าไปก็ยังใช้วิธีการ  
อยู่ร่วมกันในสังคมใหม่ นอกจากจะมีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการผสมกลมกลืนกับคนในพ้ืนที่คือ  
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การให้ความช่วยเหลือกัน ซึ่งจะกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ท าให้
ชุมชนวัดเกตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติมาเป็นระยะเวลานาน 

แต่ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสความหวาดกลัวอิสลามขึ้นในโลก ซึ่งกลายเป็นวาทกรรม 
ที่ก าหนดอัตลักษณ์ของศาสนาอิสลาม โดยมีกระบวนการฉายภาพซ้ าของการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริก าไป 
ทั่วโลก ท าให้เกิดภาพจ าร่วมของผู้คน (Collective Memory) ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงไม่แปลกใจว่า 
วาทกรรมของความหวาดกลัวอิสลามสามารถท่ีจะครอบโลกได้เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ นอกจากนี้รัฐก็กลายเป็น
ตัวแสดงหลักอีกตัวหนึ่งที่ท าให้กระแสนี้กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยรัฐได้เป็นผู้คุมสื่อในหลายช่องทาง 
ซึ่งรัฐพยายามจะแสดงให้เห็นถึงผลงานในการควบคุมหรือจัดการกับการกระท าของผู้ก่อการร้าย แต่นอกจาก  
จะไม่ประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์แล้ว ยังท าให้กระแสความหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย  
ได้กระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้เข้าสู่ชุมชนวัดเกตด้วย 

โดยเมื่อกระแสความหวาดกลัวอิสลามก่อตัวขึ้นในชุมชนวัดเกต เนื่องจากบริบทของการก่อการร้าย  
ในโลกและในประเทศไทย ชาวบ้านในพ้ืนที่ก็เกิดความสงสัยถึงการกระท าของชุมชนมุสลิม อัต -ตักวา ในบาง
ประเด็น เช่น เพราะเหตุใดชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา จึงต้องมีกิจกรรมร่วมกับผู้คนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพราะเป็นหนึ่งในความหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทย ได้ก่อความรุนแรงในพื้นที่หรือ เพราะเหตุใดชุมชนมุสลิม 
อัต-ตักวา จึงพยายามจะแยกตัวออกจากชุมชนวัดเกต ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้าย
หรือต้องการกลืนกลายศาสนาพุทธร่วมกับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นเนื่องด้วยความ 
ไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็จะท าให้เกิดความสงสัยประกอบกับ
การออกมาคัดค้านกิจกรรมของศาสนาอิสลามก็ได้เปลี่ยนเป็นเกิดความเชื่อต่อปฏิบัติการ (Practice) ของ 
วาทกรรมมากขึ้น และเพ่ิมระดับจากความสงสัยเป็นความระแวงกับมุสลิมทั่วไปรวมทั้งมุสลิมในชุมชนวัดเกตด้วย 

แต่ทางชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ได้มีกระบวนการของการรื้อถอนวาทกรรมความหวาดกลัวอิสลาม 
ที่พยายามจะอธิบายเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่ไม่ได้เป็นดั่งที่ถูกชาติตะวันตกนิยามไว้ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการ
ลบล้างวาทกรรมนี้ได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างอัตลักษณ์ในรูปแบบของตนเองคือ การใช้คัมภีร์ อัล-กุรอ่าน มาเป็น
ตัวอย่างในการด าเนินชีวิต เช่น การอ้างถึงการดูแลรักษาสุขภาพก็จะมีกิจกรรมวิ่งมาราธอนและกิจกรรม  
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ปั่นจักรยาน การดูแลด้านความสะอาด เช่น การท าความสะอาดในชุมชนมุสลิม อัต -ตักวา และชุมชนวัดเกต  
ซึ่งทั้งสองอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาตามหลักศาสนาอิสลาม จะท าให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการ
สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนมุสลิม อัต -ตักวา อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือกับชุมชนวัดเกตในการสร้าง สังคม 
พหุวัฒนธรรม ซึ่งมีการสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน กิจกรรมร่วมกันหรือการมีความร่วมมือกับชุมชนมุสลิม
ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของมุสลิมร่วมกัน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งต่อมุสลิมให้สามารถรื้อถอน
วาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามได้ และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
วัดเกตและชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ที่เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมและสามารถที่จะเผยแพร่รูปแบบ
สังคมพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ดีของมุสลิมให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้รับรู้ 

5. ข้อเสนอแนะ  

5.1 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนมุสลิม อัต-ตักวำ 

1) ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ควรจะเปิดชุมชนให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานของคนในชุมชนวัดเกตให้  
มากขึ้น โดยท าให้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการชุมชนมุสลิม อัต -ตักวา การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามในประเด็นต่างๆ การบรรยายศาสนาอย่างง่ายเพ่ือให้คนที่อยู่ศาสนาอ่ืนเข้าใจ และเชิญชวนให้คน
ในชุมชนวัดเกตได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม เช่น วันอีดิ้ลฟิตริ วันอีดิ้ลอัดฮา ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของ
ศาสนาอิสลาม โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชิญชวน ความมีน้ าใจ และการเปิดวัฒนธรรมให้ส าหรับคน  
ต่างศาสนาได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านการได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

2) ชุมชนมุสลิม อัต-ตักวา ควรจะใช้ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามให้เป็นดั่งกระบอกเสียงในประเด็น
ทางด้านศาสนา เนื่องจากเมื่อถามถึงการเข้ามาใช้บริการในศูนย์วัฒนธรรมอิสลามแล้วจะพบว่า การใช้ศูนย์
วัฒนธรรมอิสลามไม่ได้มีมากเท่าที่ควร ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มาจากนอกชุมชนวัดเกตที่เข้ามาดูงานและใช้บริการ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องดึงดูดให้คนในชุมชนวัดเกตเข้ามาใช้บริการเพ่ือจะได้เป็นอีกทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
ศาสนาอิสลาม และอีกกรณีหนึ่งคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่หรือสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
ศาสนาอิสลามให้กับผู้คนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงศาสนาอิสลามได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์นี้อยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว 

5.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนวัดเกต 

1) ชุมชนวัดเกตควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจทางด้านศาสนาให้กับศาสนาต่างๆ ให้มากขึ้น 
โดยจัดให้มีการบรรยายในด้านศาสนาของแต่ละศาสนา ในประเด็นของหลักการปฏิบัติของแต่ละศาสนาหรือ 
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันในชุมชนวัดเกต เพ่ือท าให้ผู้คนที่มาจากแต่ละศาสนา แต่ละวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต
รับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติของแต่ละศาสนาและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนวัดเกตด้วย 

2) ชุมชนวัดเกตควรจะต่อยอดในด้านการเขียนประวัติศาสตร์ชุมชนร่วมกัน จากที่มีการเขียนใน
เรื่องของอาหาร 4 วัฒนธรรมหรือโครงการลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งถ้าหากท าโครงการ
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ในการเขียนประวัติศาสตร์ชุมชนที่จะเป็นก้าวแรกของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และถ้าหากมีการขยายผล
ออกไปจนท าให้มีการจดบันทึกเรื่องราวของชุมชนให้เป็นแต่ละช่วงเวลา (Timeline) ของชุมชนก็จะท าให้เห็นถึง
การอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ร่วมกัน โดยในขั้นแรกจะเห็นว่าอัตลักษณ์ที่พยายามสร้างร่วมกันคือ 

อาหาร 4 วัฒนธรรม แต่ในอนาคตหากมีการท าประวัติศาสตร์ชุมชนร่วมกันเพ่ิมเติมก็ได้ชูอัตลักษณ์อ่ืนเพ่ิมเติม
ด้วย เพื่อความสามัคคีและลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

5.3 ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำล 

1) รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานในการจัดการ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีความใกล้ชิด 
กับชุมชนวัดเกตและคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ ซึ่งจะได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนวัดเกต  
ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมในรูปแบบใด หรือมีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา อบรม ส าหรับผู้น าทางศาสนา  
ของแต่ละศาสนาและร่วมวางแผนไปถึงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือที่จะได้ท าให้ได้แนวคิด 
ไปปรับใช้และเป็นนโยบายทางด้านพหุวัฒนธรรมของไทยต่อไป 

2) รัฐบาลควรที่จะท าให้เจ้าหน้าที่รัฐได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นพหุวัฒนธรรม เนื่องจากในปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องพบเจอกับผู้ที่มาติดต่อราชการที่มีหลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติตัวของผู้ที่มาติดต่องานจนท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน  
และส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนจังหวัดภาคใต้ก็จ าเป็นจะต้องมาเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพ้ืนที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้านและ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ตรงจุด นอกจากจะไม่เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านในพ้ืนที่แล้วยังสามารถสร้างความ
ไว้วางใจจนสามารถน าไปสู่การรื้อถอนวาทกรรมความหวาดกลัวอิสลามโดยใช้ความเป็นพหุวัฒนธรรมเข้าไป
จัดการได้เช่นเดียวกับท่ีได้ตั้งค าขวัญว่า “เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา”  
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