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อิสลามสายกลาง: แนวคิดเพือ่สันติสขุและลดความเหล่ือมล ้าในอินโดนีเซีย 

f 
Thailand    S S C 

c u s 
 การก่อการร้ายและแนวคิดนิยมความรุนแรง และความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นปัญหาใหญ่ของ
อินโดนีเซีย เนื่องจากปัญหาดังส่งผลต่อเสถียรภาพของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความม่ันคง รวมถึง
แนวคิดและค่านิยมของประชาชนที่ทั งยึดม่ันในหลักการเดิมของศาสนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั น
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการน้าแนวคิดอิสลามสายกลาง (Wasatiyyah Islam หรือ ‘Middle Way’ Islam) ซึ่งเป็น
หลักการที่ก้าหนดไว้ในศาสนาอิสลามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิม ที่ให้ความส้าคัญกับการรักษาความสมดุลในทุก
สรรพสิ่ง เป็นแนวคิดทางศาสนาที่ไม่ใช้ความรุนแรง เน้นความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดนี มีความ
เหมาะสมที่จะน้าไปใช้แก้ไขปัญหาที่ถือได้ว่ามีความซับซ้อนและหลากหลายของอินโดนีเซีย... 

ความเป็นมาของแนวคิดอิสลามสายกลางในอินโดนีเซีย 
 แนวคิดอิสลามสายกลาง (Wasatiyyah Islam หรือ ‘Middle 

Way’ Islam) คือ หลักการทางธรรมชาติที่ก าหนดไว้ในศาสนาอิสลาม 
และเป็นเอกลักษณ์อันเด่นชัดของศาสนาอิสลามและของชาวมุสลิม ซึ่ง
มีลักษณะเป็นการรักษาความสมดุลในทุกสรรพสิ่ง ค านึงถึงความสมดุล
ในตัวของมนุษย์ และวิถีการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสมดุล
ระหว่างจิตวิญญาณกับด้านวัตถุ จิตใจกับร่างกาย สิทธิกับหน้าที่ 
ปัจเจกบุคคลกับหมู่คณะ ความเป็นจริงกับอุดมคติ และระหว่างความ
คงที่กับความเปลี่ยนแปลง 

    อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดใน
โลก ได้มีการน าแนวคิดนี้มาใช้ตั้งแต่ประกาศเอกราชในปี ๑๙๔๕ และ
ต่อมารัฐสภาได้บรรจุลงในฉันทามติแห่งชาติ อย่างไรก็ตามแม้ว่า
แนวคิดอิสลามสายกลางจะมีความส าคัญ แต่ก็ถูกลดความส าคัญลง
เนื่องจากในสมัยประธานาธิบดีซูการ์โน (ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๕ - ค.ศ. ๑๙๖๗) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของอินโดนีเซียได้น าหลักปัญจศีล (Pancasila) มาเป็นหลักการพื้นฐาน
ของอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ชาตินิยม 
๒) สากลนิยม ๓) รัฐบาลของประชาชน ๔) ความยุติธรรมในสังคม 
และ ๕) ความเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว จากนั้นหลักปัญจศีลได้ถูก
บรรจุในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๘ และในสมัย
ประธานาธิบดีซูฮารโตได้ให้ความส าคัญกับหลักปัญจศีลอย่างมาก โดย

เขาถือว่าหลักประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย คือ ประชาธิปไตย
แบบปัญจศีล แต่จากการปกครองของซูฮาร์โตซึ่งเป็นการปกครองแบบ
เผด็จการ ท าให้หลักปัญจศีลหมดความน่าเชื่อถือลง แต่ยังเป็นปรัชญา
แห่งรัฐของอินโดนีเซียจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในอินโดนีเซียมีความ
หลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ท าให้ไม่ได้น า
หลักทางศาสนามาเป็นหัวใจหลักในการปกครองประเทศ แต่น าหลัก 
ปัญจศีลที่ถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา 

 

ความท้าทายที่อินโดนีเซียก าลังเผชิญ  
 ปัจจุบันแนวคิดอิสลามสายกลางได้ถูกน ากลับมาให้ความส าคัญ

อีกครั้งเนื่องจากอินโดนีเซียได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในหลาย
ด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง รวมถึงแนวคิด
และค่านิยมของประชาชนที่ทั้งยึดมั่นในหลักการเดิมของศาสนาและ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความท้าทายส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศสรุปได้ดังนี้ 

 - ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม อินโดนีเซียเป็นอีก
หนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างหนัก จากรายงานขององค์การบรรเทาทุกข์ออกซ์แฟม (Oxfam) 
ระบุว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ าสูงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก เนื่องจากบุคคลที่ร่ ารวยที่สุด ๔ คนในอินโดนีเซีย มีมูลค่า
ทรัพย์สินเท่ากับคนจนที่สุดในประเทศ ๑๐๐ ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
๔๐ ของประชากรทั้งหมด ๒๕๐ ล้านคน และจ านวนมหาเศรษฐี

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดอิสลามสายกลาง 



พันล้านที่เพิ่มขึ้นจาก ๑ คน เม่ือปี ๒๐๐๒ เป็น ๒๐ คนในปี ๒๕๕๙ 
แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะเติบโตเพิ่มมากขึ้น 
แต่ผลประโยชน์ที่ได้ยังกระจายไม่เท่าเทียมกัน ท าให้ประชาชน
หลายล้านคนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความยากจน 
เนื่องจากการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม ส่งผลให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนจนและคนรวย และเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมซึ่งอาจ
เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น ปัญหาความ
หลากหลายทางแนวคิด ปัญหาการก่อการร้าย อาชกรรม เป็นต้น 
 - การก่อการร้าย: แนวคิดนิยมความรุนแรง การเกิดกลุ่มก่อ
การร้ายรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย ( ISIS) ในปี ๒๐๑๔ ที่ได้
ประกาศตั้งขึ้นในอิรักและซีเรีย และต้องการใช้การปกครองแบบรัฐ
เคาะลีฟะฮ์ (Caliphate) โดยมีแนวคิดนิยมความรุนแรง และการ
เผยแพร่แนวคิดนิยมความรุนแรง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ทั้ ง เฟสบุค (Facebook) ทวิตเตอร์  (Twitter) ยูทูป 
(Youtube) ฯลฯ โดยใช้ภาษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ท าให้มี
นักรบต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters) เดินทางเข้ามาเป็น
สมาชิกของกลุ่มจากทั่วโลก  
 ซึ่งแนวคิดนิยมความรุนแรงของกลุ่ม ISIS มีอิทธิพลอย่างมาก
ในอินโดนีเซีย พบได้จากนักรบชาวอินโดนีเซียได้เดินทางไปร่วมรบ
กับกลุ่มก่อการร้าย ISIS ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และหลาย
คนที่กลับมาและได้ขยายเครือข่ายและเผยแพร่แนวคิดกับกลุ่ม    
ก่อการร้ายในพื้นที่ เนื่องจากในอินโดนีเซียมีกลุ่มก่อการร้าย เช่น 
กลุ่ม Hizbut Tahrir, Jemaah Islamiyah (JI) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติอื่น ๆ ทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ท าให้อินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียน
กลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการก่อการร้ายที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
และปัญหาการก่อการร้ายและแนวคิดนิยมความรุนแรงเป็นปัญหาที่
ส าคัญของอินโดนีเซียและในภูมิภาค  
 

แนวคิดอิสลามสายกลางกับการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
 เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕ สภาอุลามะอ์อินโดนีเซีย ( Indonesian 
Ulama Council: MUI) ได้มีมติและบรรจุแนวคิดอิสลามสายกลาง
ลงในฉันทามติแห่งชาติ ท าให้แนวคิดนี้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายในทุกระดับของประเทศ โดยแนวคิดนี้มีลักษณะส าคัญ คือ 
๑) แนวคิดทางศาสนาที่ไม่ใช้ความรุนแรง ๒) ส่งเสริมความอดทน 
๓) รักษาสมดุล ความเสมอภาค เท่าเทียม และ ๔) ไม่เลือกปฏิบัติ 
เน้นการปฏิรูป มีพลวัตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งฉันทามตินี้
เรียกว่ า  Mitsaq ซึ่ ง เป็นค าที่ ใช้ ในคัมภีร์กุ รอ่าน เพื่ ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวมุสลิมและประชาชนที่ไม่ได้นับ
ถือศาสนาอิสลาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นแนวคิดทางศาสนาที่
ยอมรับความหลากหลาย สอดคล้องกับหลักปัญจศีลที่เป็นปรัชญา
ของประเทศ 
 ในปี ค.ศ.๒๐๑๗ รัฐสภาอินโดนีเซียได้มีมติให้ฉันทามติ 
Mitsaq นี้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
และสังคม ที่เรียกว่า Arus Baru Ekonomi Indonesia (กระแส
เศรษฐกิจอินโดนีเซียใหม่) โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทาง
เศรษฐกิจและชุมชน โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง รัฐบาล 

ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีโจโก  วิโดโด 
ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจและชุมชนเล็ก ๆ รวมถึง
โรงเรียนทั้งโรงเรียนอิสลามและองค์กรอิสลามต่าง ๆ ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถช่วยเหลือด้านเงินทุนระหว่างกันได้  
ส าหรับการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและแนวคิดนิยมความรุนแรง 
ดังนั้นแนวคิดอิสลามสายกลาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถือว่าขัดกับหลักการ
ปกครองแบบรัฐเคาะลีฟะฮ์ (Caliphate) ของกลุ่ม ISIS และแนวคิด
ของกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ในอินโดนีเซีย จึงได้มีการประชาสัมพันธ์
แนวคิดทางศาสนาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะแนวคิดอิสลามสายกลางที่
เป็นแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมประชาชนเข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและ
แนวคิดที่ถูกต้องให้กับประชาชน 
 

การประยุกต์ใช้กับอาเซียนและไทย 
 แนวคิดอิสลามสายกลาง สามารถน ามาใช้ในการสร้างความ
สามัคคีและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากภัย
คุกคามการก่อการร้าย แนวคิดนิยมความรุนแรง และอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค โดยสามารถบูรณาการแนวคิด
อิสลามสายกลางกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐบาล ชุมชน และ
หน่วยงานด้านศึกษา โดยการน าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเท่าเทียม รวมทั้งเผยแพร่แนวคิดทางศาสนาที่ถูกต้องให้กับ
เยาวชนและประชาชน เพื่อป้องกันและต่อต้านแนวคิดนิยมความ
รุนแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในภูมิภาค 
 ส าหรับไทยหากต้องการน าแนวทางอิสลามสายกลางมาใช้ควร
มีการปรึกษากับจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันการสร้างเงื่อนไขและให้
ได้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการลดแนวคิดนิยมความรุนแรง
และการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนและประชาชนบางส่วนเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่ม
ผู้ก่อการร้ายหรือเป็นนักรบต่างชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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