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อิสลาม-สื่อ-ความรุนแรง :

ปฏิสัมพันธ์บนเส้นทางการสร้างภาพลักษณ์ความรุนแรง
อิสลามคือศาสนาแห่งสันติ?
คำ � ตอบของมุ ส ลิ ม คื อ ใช่ อิ ส ลามเป็ น
ศาสนาแห่ ง สั น ติ ทั้ ง โดยความหมายของชื่ อ
ศาสนา  โดยหลักคำ�สอนในคัมภีร์อัลกุรอาน
และโดยแนวทางการปฏิบัติของท่านศาสนทูต
แต่คำ�ตอบของศาสนิกชนอื่นมีทั้งที่เป็นไปใน
ทางตรงข้ามโดยสิ้นเชิงคือ อิสลามเป็นศาสนา
แห่งสงครามและความรุนแรง กับทีเ่ ป็นกลางคือ
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และที่
เห็ น พ้ อ งว่ า อิ ส ลามส่ ง เสริ ม สั น ติ ทั้ ง ในระดั บ
บุคคลและสังคม สัดส่วนของความเห็นที่แตก
ต่างกันในสามกลุ่มนี้แปรเปลี่ยนไปตามบริบท
ของสังคมและกาลเวลา  โดยมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ
อย่างหนึง่ ก็คอื สือ่ ทัง้ ในรูปของบันทึก เอกสาร
ตำ�รา หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต
คอลัมน์ “ย่อยวิทยานิพนธ์” ฉบับนี้ศึกษา
เกี่ยวกับที่มาของการเกิดขึ้นและดำ�รงอยู่บน

ภาพลักษณ์ความรุนแรงของอิสลาม เพือ่ ให้เห็น
ลักษณะที่เป็นรูปธรรมของการเดินทางในภาพ
ลักษณ์ดงั กล่าว และจะมุง่ สร้างความกระจ่างให้
กับความแตกต่างระหว่างอิสลามกับมุสลิมว่า
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน โดยมีคำ�ถามนำ�วิจัยคือ ภาพ
ลักษณ์ความรุนแรงของอิสลามมีที่มาอย่างไร
มุสลิมมีบทบาทเช่นไรต่อการดำ�รงอยู่ของภาพ
ลักษณ์ และการบอกเล่าของสื่อมีส่วนแผ่ขยาย
ภาพลักษณ์อย่างไร ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์ของ
อิสลามในปัจจุบันมีผลมาจากวิธีที่สื่อผลิตข่าว
เกี่ยวกับมุสลิมและความรุนแรงสู่สังคม
ในระดับโลกสื่อส่วนใหญ่ตกอยู่ในบริบท
ทางวัฒนธรรมทีใ่ ห้ความชอบธรรมกับการมอง
ศาสนาอิ ส ลามว่ า เป็ น ความเชื่ อ ที่ คุ ก คาม
อารยธรรมตะวันตก และมองมุสลิมเป็นพวกป่า
เถือ่ นทีเ่ น้นการใช้ความรุนแรงในการตอบสนอง
ปัญหาทางการเมือง ทัศนะเช่นนี้มีที่มาจาก
พั ฒ นาการด้ า นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศาสนา
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อิสลามทีด่ �ำ รงอยูค่ ขู่ นานกับประวัตศิ าสตร์แห่ง
ความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันระหว่างชาว
คริ ส ต์ แ ละชาวมุ ส ลิ ม แม้ ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ ง
อิสลามอย่างเป็นระบบจะแพร่หลายพอสมควร
แต่กม็ กั เป็นไปในแง่หลักการศาสนาด้านอืน่ เสีย
มากกว่าจะกล่าวถึงมิติด้านความรุนแรง หรือ
ความไม่รุนแรงและการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น
ส่วนการศึกษาในเรื่องความรุนแรงแม้จะมีเพิ่ม
มากขึน้ ในระยะหลัง แต่กเ็ ป็นงานเกีย่ วกับความ
รุนแรงโดยทัว่ ไปมากกว่าจะเป็นความรุนแรงใน
มิติทางศาสนา  และในยุคที่สื่อมีอิทธิพลอย่าง
มากในแทบทุกด้าน การศึกษาถึงบทบาททาง
สังคมของสื่อก็ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลามกับสื่อ
และความรุนแรง ในลักษณะที่เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของทีม่ าหรือจุดเริม่ ต้นการเดินทางของ
ภาพลั ก ษณ์ แ ง่ ล บกั บ บทบาททั้ ง ของมุ ส ลิ ม ผู้
นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามและสื่ อ ในฐานะตั ว
กระตุน้ หรือส่งเสริมการคงอยูข่ องภาพลักษณ์จงึ
ยังมีอยู่น้อยมาก
ในขณะทีต่ ลอดช่วงสงครามครูเสดหรือช่วง
ยุคกลางอันเป็นยุคมืดแห่งยุโรป ที่ทั้งความ
รุนแรงทางตรง และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ดำ�รงอยูใ่ นโครงสร้างสังคมโดยรูป
แบบของอำ�นาจซึ่งไม่เท่าเทียมกัน จนส่งผลให้
เกิดความเหลือ่ มล้�ำ ของโอกาสในชีวติ ก่อให้เกิด
หรือขยายช่องว่างระหว่างศักยภาพกับความ
เป็นจริงของมนุษย์ และโอกาสที่ช่องว่างดัง
กล่าวจะหดแคบเข้าถูกปิดกั้น ได้เกิดขึ้นและ
ดำ�รงอยูอ่ ย่างยาวนาน แต่ถกู มองหรือถูกทำ�ให้
มองเสมือนเป็นเรื่องธรรมดา เช่น อากาศรอบ
ตัวคือสภาวะที่ฝังตรึงอยู่ในยุโรปนั้น จักรวรรดิ
70 วารสารกึง่ วิชาการ

มุสลิมกำ�ลังอยู่ในยุครุ่งเรืองทั้งด้านการค้าและ
ศิ ล ปะวิ ท ยาการต่ า งๆ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่
ยาวนานหลายร้อยปีในช่วงสงครามครูแสด แม้
จะทำ�ให้ยุโรปได้รู้จักโลกมุสลิมมากขึ้น และ
การกระตุ้นปลุกปั่นให้ขุดคุ้ยกระพือเรื่องราว
ความโหดร้ายของฝ่ายศัตรูจะแพร่หลาย แต่ข้อ
กล่าวหาเรื่องการเผยแพร่ด้วยคมดาบก็ยังไม่
ปรากฏชัดเจน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตซ้ำ�
ข้อบิดเบือนและโจมตีในกรอบเดิม คือยังมุ่งไป
ทีก่ ารลดความน่าเชือ่ ถือของตัวนบีมฮุ มั มัดและ
อัลกุรอาน ในลักษณะที่ “Islam the Enemy” จะ
ต้องมีโอกาสพูดเพื่อตัวเองและความเป็นจริง
ของศัตรูจะต้องได้รับการนิยามใหม่
ด้วยเหตุที่พื้นฐานของความทรงจำ�กลุ่ม
ประกอบด้วย มายาคติ เรื่องเล่า  การติดต่อ
สือ่ สารประจำ�วันของสมาชิกในกลุม่ โดยมีกลุม่
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และสร้างความทรงจำ�ของสิ่งที่จำ�ได้เกี่ยวกับ
อดีตของกลุม่ กับสิง่ ทีเ่ ลือกทีจ่ ะลืม เช่น ยุคกลาง
กับยุคครูเสด และคือสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความจำ�เป็นในปัจจุบนั ของกลุม่ ชาติ
หรือวัฒนธรรม จึงไม่จ�ำ เป็นต้องนำ�เสนอบันทึก
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � ของ
เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา  ดังนั้น มายาคติ
เรื่องเล่า  และพฤติกรรมการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยว
กับ “Islam the Enemy” จึงตกอยูใ่ นความจำ�เป็น
ของการเขียนใหม่และเขียนซ้�ำ เพือ่ ให้เกิดความ
ต่อเนื่องของกรอบการทำ�งานในการสร้างภาพ
ลั ก ษณ์ ที่ บิ ด เบื อ น เพราะหากความเข้ า ใจที่
สมบูรณ์ของกลุ่มขาดซึ่งความทรงจำ�ที่เหมาะ
สมทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
ทางการเมืองในระดับทีก่ ว้างทีส่ ดุ แล้ว สิง่ ซึง่ อยู่

ในความทรงจำ�ของกลุ่มก็ย่อมไม่น่าที่จะจดจำ�
นอกจากนี้ การที่ความทรงจำ�เป็นเรื่องทาง
สังคม มีหลักแหล่งอยูใ่ นสถาบันต่างๆ ในรูปของ
กฎเกณฑ์ กฎหมาย กระบวนการทีเ่ ป็นมาตรฐาน
และบันทึก อันเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมที่
ทำ�ให้มนุษย์สำ�นึกถึงการเป็นหนี้ของอดีต หรือ
แสดงออกถึ ง คุ ณ ธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อดี ต
มากกว่าจะตั้งอยู่ในจิตใจ ส่งผลให้สิ่งที่ไม่น่า
จดจำ�เกีย่ วกับอิสลาม ซึง่ มีลกั ษณะของความทรง
จำ�มวลชนหรือทางสังคม มีศักยภาพกว้างใหญ่
กว่ า ความทรงจำ � ในระดั บ ปั จ เจก และโดยที่
มนุษย์มกั เลือกใช้หรือจดจำ�เรือ่ งราวในอดีตเพือ่
ทำ � ความเข้ า ใจและหาความชอบธรรมให้ กั บ
ลักษณะความเป็นไปในปัจจุบัน อดีตต่างๆ จึง
ได้รบั การนิยามหรือคิดค้นใหม่อยูต่ ลอดเวลา ดัง
นั้นลักษณะของความทรงจำ�กลุ่มแบบ Islamophobia ซึ่งถูกทำ�ให้ดูเป็นภาวะปกติในสังคม จึง
ปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนทุกครั้งที่เกิดภาวการณ์
ไม่ปกติเช่นในกรณี 9/11 และสงครามอิรัก
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 สังคมโลก
ต่างพากันประณามมุสลิมในฐานะ “ผู้ก่อการ
ร้าย” เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเสมือนจุดเชื่อม
ต่อของการกระตุ้นการสื่อสารความทรงจำ�กลุ่ม
แบบ Islamophobia จากสือ่ ตะวันตกสูส่ งั คมโลก
ในขณะทีส่ อื่ ไทยเองก็อยูใ่ นฐานะผูร้ บั ช่วงการแผ่
ขยายภาพลักษณ์เหมือนครั้งที่สื่อตำ�ราไทยรับ
เอาแนวคิ ด และภาพลั ก ษณ์ เชิ ง ลบเกี่ ย วกั บ
อิสลามมาจากนักบูรพาคดีหรือผูท้ รงคุณวุฒชิ าว
ตะวั น ตก ทว่ า การก่ อ วิ น าศกรรมด้ ว ยการใช้
เครื่องบินพาณิชย์เป็นอาวุธเข้าพุ่งชนทั้งอาคาร
เวิ ล ด์ เ ทรดเซ็ น เตอร์ แ ละตึ ก เพนตากอนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 11 กันยายน

2544 ที่หลายคนมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
โฉมหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ โ ลกนั้ น ไม่ เ พี ย งเป็ น
เหตุการณ์ความรุนแรงที่ฟื้นและกระจายแง่มุม
ความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับชนต่างศาสนาสู่
ประชาคมโลกมากกว่าการรื้อฟื้นความทรงจำ�ที่
ดี หากยังเป็นการเทน้ำ�หนักให้กับแนวทัศนะที่
ว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสงครามและความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
ตั้งแต่เช้าวันที่ 12 กันยายน 2544 หรือ
เหตุการณ์ 9/11 สื่อทั่วโลก รวมทั้งหนังสือพิมพ์
รายวั น แทบทุ ก ฉบั บ ในเมื อ งไทยต่ า งพาดหั ว
ลงข่าวเหตุวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกากันโดย
พร้อมเพรียง และเพียงไม่นานหลังจากนั้นชื่อ
ของ “อุ ซ ามะฮ์ บิ น ลาดิ น ” “อั ล กออิ ด ะฮ์ ”
“อาหรับ/ มุสลิมหัวรุนแรง”  “ผูก้ อ่ การร้ายมุสลิม”
ฯลฯ ก็ ถู ก กล่ า วย้ำ � เขี ย นซ้ำ � กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  
ปรากฏการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่
อ้างความชอบธรรมทางศาสนาหรือที่ถูกนำ�ไป
ผูกโยงเข้ากับศาสนา  เนื่องจากเป็นศาสนาของ
ก่อการนั้น แท้จริงเป็นเรื่องของตัวมนุษย์หรือ
เป็นเรื่องของตัวศาสนา?
ในเหตุการณ์ 9/11 สื่อมวลชนในสังคมไทย
รายงานเหตุการณ์ในกรอบซึง่ จัดวางอิสลามและ
มุสลิมไว้ในตำ�แหน่งแห่งที่ของความเป็นศัตรู
นอกเหนือจากเหตุผลที่ว่าข่าวต่างประเทศแทบ
ทั้ ง หมดเป็ น ข่ า วที่ แ ปลมาจากสำ � นั ก ข่ า วต่ า ง
ประเทศ อีกทัง้ สือ่ ยังดำ�รงอยูใ่ นโลกทีถ่ กู กำ�หนด
ด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจและอำ�นาจทางการ
เมื อ งแล้ ว นั ก ข่ า วยั ง อาศั ย อยู่ ใ นโลกทาง
วัฒนธรรมซึ่งความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามถูก
กำ�หนดสร้างโดยนักวิชาการในอดีตผู้มีความรู้
ความเข้ า ใจอิ ส ลามเพี ย งผิ ว เผิ น หรื อ มี ข้ อ มู ล     
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ไม่ครบ เป็นเหตุให้นักข่าวโน้มเอียงที่จะเชื่อถือ
ความรู้เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมที่ผลิตขึ้นใน
บริบทของสังคมตะวันตก โดยปราศจากการ
วิพากษ์หรือตั้งข้อสังเกต ด้วยพฤติกรรมที่ผ่าน
ทางสื่อเช่นนี้ ภาวะ Islamophobia จึงถูกชักนำ�
ไปสังคมไทย รายงานข่าวเกี่ยวกับอิสลามและ
มุสลิมจึงปรากฏด้วยภาษาที่มองศาสนาอิสลาม
ว่าผูกโยงกับความรุนแรงอย่างโลกตะวันตก จน
นำ�ไปสูก่ ารต่อต้านโจมตีมสุ ลิมขึน้ ในสังคม หลาย
ฝ่ายบอกว่าอิสลามคือตัวกระตุ้นหรือส่งเสริม
มุ ส ลิ ม ให้ ก่ อ ความรุ น แรง แต่ ใ นทางกลั บ กั น           
Islamophobia ไม่ได้หมายถึงแค่ความรูส้ กึ แต่ยงั
หมายถึ ง การกระทำ � อั น เป็ น ผลพวงของการ
แสดงออกซึง่ ความเกลียดกลัวนัน้ ด้วย ดังนัน้ หาก
การแสดงออกซึ่งความเกลียดกลัวปรากฏในรูป

ของการก่อความรุนแรง (ทางตรง) สังคมก็จะ           
จมอยูใ่ นวังวนการโต้ตอบและความหวาดระแวง
ซึ่งกันและกัน จนยากแก่การสมานฉันท์เยียวยา
ได้
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีคุณค่าในเรื่องความ
เข้าใจถึงโครงสร้าง กระบวนการสร้างภาพลักษณ์
ความรุนแรงให้กบั อิสลาม ทัศนะมุมมองของสือ่
ต่อภาพลักษณ์ความรุนแรงของอิสลาม นอกจาก
นีย้ งั สามารถให้ความกระจ่างให้กบั ภาพลักษณ์ที่
ขัดแย้งระหว่างสันติกบั ความรุนแรงในอิสลามได้
นอกจากนี้ผลงานจะเป็นข้อมูลสำ�หรับผู้สนใจ
ด้านสันติวธิ ที จี่ ะนำ�ไปศึกษาเปรียบเทียบเพือ่ หา
ทางเลือกในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และ
ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชนต่างศาสนิกใน
ชาติ
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