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การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ ส าคัญ ๓ ประการคือ ๑) ศึ กษาถึงภูมิห ลั ง พัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย
๒) วิเคราะห์ ถึงกระบวนทัศน์ การปรับตัว การธ ารงอัตลั กษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และวิถี
วัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยภายใต้เ งื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์
และ ๓) จัดทาฐานข้อมูลประวัติของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการในรูป
ของหนังสือเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือกลุ่มคนมุสลิมที่อพยพมาจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 โดยล่องแพลงมาตามลาน้าเจ้าพระยาและมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่
บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการใช้พื้นที่ของชุมชนเพื่อสร้ างสถานี
รถไฟบางกอกน้อย ส่งผลให้ชาวมุสลิมต้องย้ายข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อยมาฝั่งเหนือ จากนั้นชุมชนก็มี
การขยายตัว ออกไปมีทั้งที่อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่งคลอง รวมไปถึงในเรือนแพริมน้า ตั้งแต่ปากคลอง
เรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพามุสลิมบางกอกน้อยได้รับผลกระทบ
อย่ างหนั กจากการทิ้งระเบิ ดของฝ่ ายสั มพันธมิตรส่ งผลให้ ส่ วนหนึ่งของชุมชนกระจายตัวออกไปยัง
ภายนอก แต่ส่ ว นหนึ่ งก็ยั งคงปั กหลั กสร้างชุมชนอยู่ในพื้นที่เดิม ปัจจุบันชุมชนมุส ลิ มบางกอกน้อย
ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์แ ละชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2
มุสลิมบางกอกน้อยเป็นชุมชนที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ มีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน รวมถึงชุมชนยังสามารถธารงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านการแต่งกายและการปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ส่วนมรดกภูมิปัญญาสาคัญคือ อาหารมุสลิมและการทาที่นอนยัดนุ่นอันเป็น
อาชีพสาคัญของชาวชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 ส่วนการดาเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมเป็น
วิถีที่ยึดมั่นตามแนวทางของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชาวมุสลิมบางกอกน้อยทั้งด้านกายภาพและวิถี
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การดารงตนอย่างชัดเจน โดยที่ชุมชนพยายามปรับตัวเพื่อการดารงตนและพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไว้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนทัศน์และการแสดงออกที่สาคัญคือการปลูกฝังแนวคิดและวิถีการดารง
ตนตามแนวทางของศาสนาอิสลามไว้ด้วยระบบการศึกษา ทั้งการจัดตั้งโรงเรียนนัซริซซุนนะห์ โรงเรียน
ราชการุ ญ โรงเรี ย นอนุ ช นบางกอกน้ อ ย รวมถึ ง อั ล อิ ศ ลาหฺ สมาคม กล่ า วได้ ว่ า พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามที่อยู่ท่ามกลางเมืองหลวง ล้วนมี
ความเกี่ยวข้องหลักการของศาสนาอย่างชัดเจน ส่งผลเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถ
ดารงตนและพื้นที่ทางสังคมได้อย่างภาคภูมิ
คําสําคัญ: มุสลิมบางกอกน้อย, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์, กระบวนทัศน์การปรับตัว
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Abstract

The three main objectives of this research include 1) to study the background,
historical development, identity, local wisdom and local culture of the Muslim community in
Bangkok Noi Canalside, 2) to analyze the paradigm in adaptation, the remaining of identity,
conservation of local wisdom and the local culture of the Muslim community in Bangkok Noi
Canalside in accordance with historical contexts, and 3) to establish complete and accurate
data of the historical background of the Muslim community in Bangkok Noi according to the
academic principle presented which could potentially be published as a source for reference
to the public. This research employed qualitative methods including fieldwork research and
reviewing and collecting related documents. The reviewed data was then analyzed,
synthesized and presented in descriptive research analysis.
The results disclosed ancestors of the Muslim community in Bangkok Noi were
Muslim migrated from Ayutthaya since the period of the second loss of the Ayutthaya City.
The Muslims migrated by bamboo rafting along the Chao Praya River and settled at the
mouth of the south area of Bangkok Noi Canal. Later, during the period of King Rama V, the
settlement area of the Muslim community had been constructed Bangkok Noi’s train station.
As a result, the Muslim community had to move their settlement to the north side of the
Bangkok Noi Canal. From that time, the Muslim community had expanded to the canal side
as well as settled rafting houses from the mouth of the canal to the front of Suwannaram
Temple. In the period of the Greater East Asian War, the Muslim community in Bangkok Noi
was severely impacted from the bomb explosion of the Alliance. As a consequence, some
community members had moved to other areas while some Muslim members remained
residing in Bangkok Noi. At present, the Muslim community in Bangkok Noi consists of two
communities including one surrounding the Ansorissunnah Royal Mosque and the other in
Santisongkro community. Muslim Bangkok Noi is a community that strictly performs in
accordance with Islam Sunni. In addition, the Ansorissunnah Royal Mosque is the center of
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the community. Remarkably, the community remains their identity, which is reflected
through the way of dressing and performing strictly in accordance with the Muslim religion.
Also, Muslim food has been introduced from local wisdom, and making white silk cotton
mattress has been a main career of the community which had been practiced since the
period of King Rama V. The livelihood and ways of the local culture are strictly followed the
principle of Islam. Nevertheless, the past historical context had greatly affected the Muslim
Bangkok Noi community, both physically and in their personal livelihoods. They’ve adapted
their living and social zone of the Muslim ethnic. Paradigm and important expression are
ways of living in accordance with Islam in the educational system. The establishment of
Nassarisunna School, Ratchakarun School, Anuchon Bangkok Noi School and Al-islah
Samakom are the best reflection of historical development, identity, local wisdom and ways
of Muslim culture that are settled in the midst of the city. Each establishment is clearly
related to the principles of Islam. Lastly, these combinations have constructed the strength
of the ethnic community, which are able to exist and maintain their social zone.
Key words: Muslim Bangkok Noi, historical development, paradigm in adaptation
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์มัลลิกา
มัสอูดี ที่ปรึกษางานวิจัย สาหรับคาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการศึกษาวิจัยจนมี
ความสมบูร ณ์ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒ น์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลั บพลึ ง
คงชนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่กรุณาสละเวลาตรวจทานและให้คาแนะนาอันเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัย
ขอขอบพระคุณ กรมส่ งเสริ มวัฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ ให้ ทุน สนับ สนุนส าหรั บการ
ดาเนินการวิจัยจนสาเร็จ สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ขอขอบคุณบุคคลสาคัญของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลสาคัญอันเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัย ประกอบด้วย อับดุรเราะห์มาน กรีมี อิหม่ามประจามัสยิดอันซอริซซุน
นะห์ คุณมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี บิหลั่นมัสยิดฯ สุเบร์ มัสอูดี คอเตบประจามัสยิดอันซอริซซุนนะห์ คุณ
นบีล มัสอูดี เจ้าของร้านที่นอนบางกอกน้อย พาหุรัด ทายาทผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย คุณฟาริด มัสอูดี
เจ้าของโรงงานผลิตที่นอนบางกอกน้อย ทายาทผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย และนายกสมาคมอัล อิศลาหฺ
สมาคม คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี ประชาสัมพันธ์อัล อิศลาหฺ สมาคม คุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการ
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย คุณยายก้าน แสงเกษม คุณอูมัด (เป็ด) และคุณสะรีมะ กรีมี ผู้อาวุโสของ
ชุมชนสันติช นสงเคราะห์ ๒ รวมถึงชาวชุมชนทุกท่านที่ได้กรุณาให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือ ตลอด
ช่วงเวลาของการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ขอขอบคุณ คุณอัรฮาวี เจ๊ะสะแม และคุณศรัณย์ธร บรรจงคณิต ผู้ช่วยวิจัยที่ทุ่มเทอย่างมากกับ
การลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยความอดทน
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และผู้อยู่เบื้องหลัง ที่เป็น ผู้ให้การสนับสนุน
และให้กาลังใจมาโดยตลอด ทาให้ผู้วิจัยมีความตั้งใจ มีความพยายาม และมีความอดทนในการแก้ปัญหา
ต่างๆ จนงานวิจัยครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
คุ ณ ประโยชน์ ใ ดๆ อั น เกิ ด จากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ย่ อ มเป็ น ผลมาจากความกรุ ณ าขององค์ ก ร
หน่วยงาน และบุคคลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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๔.๒.๑ ภูมิหลังของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
๔.๒.๒ ชุมชนเรือนแพและการค้า
๔.๒.๓ บรรพบุรุษและสายตระกูลของมุสลิมบางกอกน้อย
๔.๓ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
๔.๓.๑ มุสลิมบางกอกน้อยก่อน พ.ศ.๒๓๑๐
๔..๓.๒ มุสลิมบางกอกน้อยช่วง พ.ศ.๒๓๑๐-สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๓.๓ มุสลิมบางกอกน้อยยุคการสร้างสถานีรถไฟ
๔.๓.๔ มุสลิมบางกอกน้อยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
๔.๓.๕ มุสลิมบางกอกน้อยสมัยปัจจุบัน
๔.๔ สถานภาพและบทบาทของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในประวัติศาสตร์
๔.๔.๑ ชุมชนการค้า
๔.๔.๒ ชุมชนวิชาการ
บทที่ ๕ อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิม
บางกอกน้อย
๕.๑ อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
๕.๑.๑ อัตลักษณ์การแต่งกายของชายหญิงมุสลิมบางกอกน้อย
๕.๑.๒ การปฏิบัติศาสนกิจ
๕.๒ มรดกภูมิปัญญาของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
๕.๒.๑ ที่นอนบางกอกน้อย
๕.๒.๒ อาหารในสารับของมุสลิมบางกอกน้อย
๕.๓ วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
๕.๓.๑ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์: ศูนย์กลางแห่งวิถีวัฒนธรรม
๕.๓.๒ พระคัมภีร์อัลกุรอาน: ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมชาวมุสลิม

๕๓
๕๓
๕๓
๖๑
๖๖
๖๖
๗๑
๗๙
๘๐
๘๐
๘๒
๘๔
๙๐
๙๕
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๗
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๘
๑๒๖
๑๒๖
๑๓๕
๑๔๙
๑๕๐
๑๖๒

ฌ

สารบัญ (ต่อ)
๕.๓.๓ วิถีวัฒนธรรมอิสลามท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธ
๕.๓.๔ บทบาทของอิหม่ามกับวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
บทที่ ๖ กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและ
บริบททางประวัติศาสตร์
๖.๑ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์
๖.๒ กระบวนทัศน์และกระบวนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
๖.๒.๑ กระบวนทัศน์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
๖.๒.๒ การจัดตั้งโรงเรียนราชการุญ
๖.๒.๓ การจัดตั้งโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
๖.๒.๔ การจัดตั้งองค์กรอัล อิศลาหฺ สมาคมกับการดารงความเป็น
ชุมชนมุสลิม
บทที่ ๗ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๗.๑ สรุปผลการวิจัย
๗.๒ อภิปรายผล
๗.๓ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์การวิจัยเรื่องมุสลิมบางกอกน้อย:
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และ
วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง
ภาคผนวก ข ทาเนียบผู้ให้สัมภาษณ์
ภาคผนวก ค การจัดเวทีนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชน
เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ภาคผนวก ง การจัดทาฐานข้อมูลประวัติชุมชนในรูปของหนังสือ และมอบให้กับ
ชุมชนเจ้าของพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประวัติผู้วิจัย

หน้า
๑๖๓
๑๗๔
๑๗๗
๑๗๗
๑๘๔
๑๘๔
๑๘๙
๒๐๕
๒๑๔
๒๒๕
๒๒๕
๒๓๓
๒๓๘
๒๔๐
๒๔๙

๒๕๐
๒๕๕
๒๖๐

๒๗๕
๒๘๗

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่
๒.๑
๔.๑

หน้า
แผนที่แสดงย่านริมแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า ผ่านบริเวณบางกอก ก่อนขุดคลองลัด ๘
แผนที่ของแม่น้าเจ้าพระยาปัจจุบัน แสดงบริเวณขุดคลองลัดสายต่างๆ ในอดีต
ที่หลายสายต่อมาก็กลายมาเป็นแม่น้าเจ้าพระยาสายปัจจุบัน
๕๕
๔.๒
ลักษณะชองชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ก่อนการก่อสร้างอาคารของ
โรงพยาบาลศิริราชบริเวณปากคลอง
๖๕
๔.๓
ลักษณะชองชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยในอดีตบริเวณลึกเข้าไปด้านในคลอง๖๕
๔.๔-๕
เรือนแพในอดีตที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยหรือวิถีริมน้า
๗๕
๔.๖
ภาพความคึกคักของผู้คนและสายน้าคลองบางกอกน้อย
ช่วงประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
๗๘
๔.๗
บรรยากาศของคลองบางกอกน้อยในปัจจุบันด้านปากคลอง ถ่ายบนสะพาน
อรุณอัมรินทร์ ปรากฏอาคารของโรงพยาบาลศิริราช และฝั่งตรงข้ามคือ
โรงเรือพระราชพิธี
๗๘
๔.๘
แผนที่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือที่ได้รับพระราชทานให้สร้างมัสยิดแห่งใหม่
ทดแทนการใช้พื้นที่ในการสร้างสถานีและส้นทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ ๕
๘๘
๔.๙-๑๐ พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้เมื่อครั้งการสร้างสถานีรถไฟธนบุรี
แต่เดิมเป็นพื้นที่ของชุมชนมุสลิม
๘๙
๔.๑๑
ที่อาบน้าละหมาดภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์หลังปัจจุบันซึ่งเป็นหลังเดียวกัน
กับที่เหลือรอดจากแรงระเบิดเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา
๙๒
๔.๑๒
“กุโบร์” หรือ “ที่ฝังศพ” ของชาวมุสลิม ตั้งอยู่บริเวณลึกเข้าไปจากคลองบางกอกน้อย
ติดกับมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ อีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่ได้รับความเสียหายจากการ
ทิ้งระเบิดเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา
๙๓
๔.๑๓-๑๔ สภาพพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยภายหลังได้รับความเสียหายจากการ
ทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา
๙๔
๔.๑๕
ภาพมุมกว้างของชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ถ่ายจากฝั่งของ
โรงพยาบาลศิริราช
๙๕
๔.๑๖-๑๗ เส้นทางการเดินเข้าไปสู่ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เป็นพื้นที่แคบๆ
ที่สามารถสัญจรด้วยมอเตอร์ไซด์และการเดินเท้าเท่านั้น
๙๗
๔.๑๘-๑๙ ลักษณะบ้านเรือนของชาวมุสลิมโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
๙๘

ฎ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๔.๒๐
๔.๒๑-๒๒

๔.๒๓-๒๔

๔.๒๕
๕.๑
๕.๒-๓
๕.๔
๕.๕-๖
๕.๗-๘
๕.๙-๑๐
๕.๑๑-๑๒
๕.๑๓-๑๔

๕.๑๕-๑๖
๕.๑๗

หน้า
ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ที่ปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนปูนเอาไว้ตลอดชุมชน
ถ่ายบริเวณฝั่งสถานีรถไฟ
ป้ายชื่อทางเข้าชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ บริเวณทางเข้าด้านสะพาน
อรุณอัมรินทร์และด้านท้ายของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่อยู่ลึก
เข้าไปด้านในคลอง
ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ภายในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่ลึก
เข้าไปในคลองบางกอกน้อย โดยเริ่มจากสะพานอรุณอัมรินทร์เรื่อยไปจนถึง
ตรงข้ามวัดสุวรรณาราม
อับดุลเราะห์มาน กรีมี หรือต่วนหม่านอาหรับ นักวิชาการที่เดินทางไปศึกษา
ศาสนาที่ประเทศซาอุดิอารเบีย
รูปแบบการแต่งกายของผู้ชายชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่เป็นผู้อาวุโสในการ
เข้าร่วมพิธีละหมาดในวันศุกร์
รูปแบบการแต่งกายของผู้ชายชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่พบเห็นทั่วไปในการ
เข้าร่วมพิธีละหมาดในวันศุกร์
รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่ถูกต้องในการเข้าร่วม
พิธีละหมาดในวันศุกร์
รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่พบเห็นทั่วไปในการ
เข้าร่วมพิธีละหมาดในวันศุกร์
ชาวมุสลิมบางกอกน้อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็เดินทางมาเข้าร่วมการละหมาด
ในวันศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
บรรยากาศการเข้าร่วมการละหมาดในวันศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
บรรยากาศการเข้าร่วมการละหมาดวันศุกร์ที่ภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
ที่ชายและหญิงมีการจัดแบ่งพื้นที่กันไว้อย่างชัดเจนโดยมีฉากกั้น
บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมวันอีดิ้ลอัฎฮาของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ที่ชาวชุมชนจะออกมาทาการละหมาดกันด้านหน้ามัสยิดโดยมีผู้เข้าร่วม
จานวนมาก
คุณฟาริด มัสอูดีเจ้าของโรงงานผลิตที่นอนบางกอกน้อยในปัจจุบัน ทายาทผู้ผลิต
ที่นอนบางกอกน้อย และนายกสมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคม
อาคารโรงงานทาที่นอนบางกอกน้อยของคุณฟาริด มัสอูดีในปัจจุบัน

๙๙

๑๐๑

๑๐๒
๑๐๘
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

๑๒๒
๑๒๗
๑๓๒

ฏ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
หน้า
๕.๑๘-๑๙ คุณยายก้าน แสงเกษม ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒ ยังคงประกอบอาชีพการทาที่นอนนุ่นซึ่งเป็นคนสุดท้ายของชุมชน
และรับทาเพียงแค่ขั้นตอนของการยัดนุ่นเท่านั้น
๑๓๔
๕.๒๐
ข้าวหมกไก่ของชาวมุสลิมบางกอกน้อย อาหารหลักของชาวมุสลิมที่มีร้าน
จาหน่ายอยู่ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์
๑๓๘
๕.๒๑
ขนมปังยาสุม อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
๑๓๙
๕.๒๒-๒๓ ซามูซ่า อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
๑๔๐
๕.๒๔-๒๕ ร้านอาหารมุสลิมบางกอกน้อย “นิล ข้าวหมกไก่” ตั้งอยู่ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์
ที่ได้รับรางวัลการันตีมากมาย
๑๔๑
๕.๒๖
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ร้าน Sultana Halal Catering สุลตาน่า บางกอกน้อย
ที่รับสั่งทาอาหารมุสลิมบางกอกน้อยหลากหลายชนิด
๑๔๒
๕.๒๗
ร้านตานานบางกอกน้อย ตั้งอยู่ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
๑๔๓
๕.๒๘
ร้าน ณ บางกอกน้อย ที่จาหน่ายอาหารมุสลิมสูตรต้นตารับจากบางกอกน้อย
๑๔๔
๕.๒๙-๓๐ สังคมการดื่มชาและกาน้าชารสหวานที่เตรียมไว้เพื่อรับรองผู้ที่เข้ามาร่วมละหมาด
ในวันศุกร์ของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนะห์
๑๔๕
๕.๓๑-๓๒ โรงครัวที่อยู่ภายในรั้วของโรงงานที่นอนบางกอกน้อย ใช้สาหรับประกอบอาหาร
ในวันศุกร์ที่มีการละหมาด
๑๔๖
๕.๓๓
โรงครัวหลักในการทาอาหารสาหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาครั้งสาคัญ
ตั้งอยู่ภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
๑๔๖
๕.๓๔-๓๕ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารร่วมกันในถาดภายหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาด
ในวันศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
๑๔๗
๕.๓๖
ประกาศพระบรมราชโองการสร้างมัสยิดสาหรับพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย
ซุนนีห์ บนแผ่นจารึกพระบรมราชูทิศสร้างมัสยิดหลวงบางกอกน้อย ปัจจุบันติด
อยู่ที่ขอบประตูมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
๑๕๖
๕.๓๗-๓๘ มัสยิดหลวงหลังเดิมก่อนการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อครั้งสงคราม
มหาเอเชียบูรพาที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
๑๕๘

ฐ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๕.๓๙

๕.๔๐
๕.๔๑
๕.๔๒
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

๖.๕-๖
๖.๗
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒

หน้า
อาคารของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์หลังปัจจุบัน สร้างขึ้นภายหลังได้รับ
ความเสียหายจากสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยความร่วมมือและการรับบริจาค
ถ่ายจากริมคลองบางกอกน้อย
๑๖๐
การทาการค้าขายอาหารภายในชุมชน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิม
ว่าถูกต้องตามหลักการทางศาสนา
๑๖๖
บรรยากาศภายในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่มีการค้าขายสินค้าให้กับชุมชน ๑๖๗
สุเบร มัสอูดี คอเต็บประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์คนปัจจุบัน
๑๗๖
ภาพเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนและการได้รับอิทธิพลทางความคิดของชาว
มุสลิมบางกอกน้อยในแต่ละช่วงเวลาที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมมัสยิด
๑๘๐
ประกาศพระบรมราชูทิศที่เพิ่มเติมเขตร์มัสยิดสาหรับสร้างโรงเรียนบนแผ่นจารึก
ปัจจุบันติดอยู่ที่ขอบประตูมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
๑๙๓
แบบอาคารโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อย โรงเรียนมีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า
มัดรอซะตุนฮะมีดียะห์ ที่แปลว่า โรงเรียนแห่งความสรรเสริญ
๑๙๕
โรงเรียนราชการุญ คณาจารย์ และนักเรียนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ก่อนอาคาร
หลังดังกล่าวจะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดาเนินการต่อได้จาก
สงครามมหาเอเชียบูรพา
๑๙๗
อาคารโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันที่แต่เดิมคือคฤหาสถ์แห่งพระยาชลภูมิพานิช ๑๙๙
โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันที่เมื่อปิดตัวลงแล้วมีเอกชนมาเช่าอาคารเรียนทั้ง ๒ หลัง
เปิดดาเนินกิจการโรงเรียนในชื่อ “โรงเรียนอินทรอาชีวศึกษา”
๒๐๓
อาคารของโรงเรียนราชการุญในปัจจุบันที่มีการปรับปรุงที่มีความงดงามในชื่อว่า
“พระยาพาลาซโซ” (Praya Palazzo) เป็นโรงแรมบูติคขนาด ๑๗ ห้อง
๒๐๔
ทางเข้าโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ถ่ายจากด้านหน้า
บริเวณทางเดินของชุมชน
๒๐๕
ระเบียบการของโรงเรียน “อนุบาลบางกอกน้อย” ที่ต่อมาคือโรงเรียน
“อนุชนบางกอกน้อย” ในปัจจุบัน
๒๐๗
บรรยากาศภายในโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยจะพบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่เด็กนักเรียนหญิงสามารถสวมฮีญาบตามหลักการของศาสนาอิสลามได้
๒๐๘
คุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยคนปัจจุบัน
๒๑๐

ฑ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
หน้า
๖.๑๓-๑๔ การแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย ๒๑๒
๖.๑๕
การแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
ที่เกิดจากความพยายามในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเอาไว้อย่างเคร่งครัด ๒๑๓
๖.๑๖
คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการสมาคม อัล อิศลาหฺ สมาคมคนปัจจุบัน ๒๑๕
๖.๑๗
อาคารสานักงานอัล อิศลาหฺ สมาคม เป็นอาคารสูงสองชั้นที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่
ของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ริมคลองบางกอกน้อย
๒๑๖
๖.๑๘
หนังสือระเบียบการของโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕
๒๑๗
๖.๑๙
นักศึกษาส่วนหนึ่งของโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
โดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศซาอุดิอารเบียและปากีสถาน
๒๑๙

ฒ

สารบัญแผนภูมิ/ตาราง
แผนภูมิ/ตารางที่
๒.๑ แสดงโครงสร้างของศาสนาอิสลาม
๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
๓.๑ แสดงกรอบการดาเนินงาน
๓.๒ แสดงระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงาน
๖.๑ แสดงจานวนนักเรียนและจานวนครูของโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันในแต่ละปี
การศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๑๙

หน้า
๒๘
๓๙
๕๐
๕๒
๒๐๐

๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
“บางกอกน้ อย” เป็ น ชื่อที่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ของชาวต่างชาติห ลายฉบับ ชื่อแรกสุ ด ที่
ปรากฏคือในแผนที่ Mappa Meinam โดย Engelbert Kampfer จากหนังสือ The History of Japan
(ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์) พิมพ์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ในแผนที่ชาวดัตช์ที่เขียนเมื่อ
ราว พ.ศ.๒๒๒๓ ปรากฏชื่อ Ban Noy ซึ่งระบุตาแหน่งบริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือนนทบุรี
(ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, ๒๕๕๓: ๕) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของการเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญระดับ
หนึ่งของสยามในอดีต
ชื่อบางกอกน้อยในปัจจุบันอยู่ในรูปของเขตการปกครอง มีพื้นที่ ๑๑.๙๔๔ ตารางกิโลเมตร มี
จานวนประชากร ๑๒๖,๘๒๓ คน แบ่งเป็น ๕ แขวง ประกอบด้วย แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ
แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงอรุณอัมรินทร์ (สานักงานเขตบางกอกน้อย: ออนไลน์) ที่แม้ว่า
ความสาคัญของพื้นที่ในประวัติศาสตร์จะไม่ได้มีมากเหมือนกับบางกอกใหญ่ ในสมัยอยุธยาผู้คนก็ ไม่
น่าจะมีความหนาแน่นมากนัก และก็น่าจะมีความเป็นชุมชนหนาแน่นมากขึ้นก็ราวสมัยที่สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชมาสร้างราชธานีแล้ว
ในอดีตนั้นพื้นที่บางกอกน้อยถือเป็นย่านศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา บทบาท
การเป็นย่านการค้าของชุมชนปากคลองบางกอกน้อยนั้นมีความสาคัญในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าไป
ยังฝั่งพระนครทั้งสินค้าจากทางเหนือและสินค้าที่มาจากสวนในแถบนนทบุรี (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ,
๒๕๔๕: ๒๑๑) ซึ่งสภาพบรรยากาศทางการค้าของบางกอกน้อยในอดีต อาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์การค้าที่
มีขนาดใหญ่ มีสินค้านานาชนิด และที่น่าสนใจคือความหลากหลายของพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขาย ทั้งชาว
ไทย ชาวจีน รวมถึงชาวมุสลิมที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น (วัลลี นวลหอม, ๒๕๕๔: ๗๔) ต่อมา
เมื่อมีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน รวมถึงนโยบายการห้ามจอดแพกีดขวางเส้นทางน้า ตลาดปากคลองบางกอก
น้อยจึงย้ายขึ้นฝั่งไปอยู่บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือที่เรียกกันว่า “ตลาดศาลาน้าร้อน”
ดังนั้นชุมชนที่อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยในอดีตจึงเปลี่ยนมาเป็นย่านที่พักอาศัยริมน้า (กิตติศักดิ์
วิทยาโกมลเลิศ, ๒๕๔๕: ๒๑๑) ซึ่งความเป็นชุมชนดังกล่าวนั้นมีความหลากหลายทั้งคนไทย คนจีน
มอญ ลาวรวมถึงชุมชนชาวมุสลิม
นอกจากนี้การพัฒนาประเทศที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ก็ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนในพื้ น ที่ ห ลายประการ ทั้ ง การสร้ า งถนนสายส าคั ญ หลายสายที่ ส่ ง ผลให้ การ
ติดต่อสื่อสารกับภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น การสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาและการเปิด
ใช้ “สะพานกรุงธนหรือสะพานซังฮี้ ” ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ การเปิดใช้สะพานพระปิ่นเกล้าใน พ.ศ.๒๕๑๖

๒
รวมถึงการสร้างถนนอรุณอัมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยและถนนปิ่นเกล้า ความเจริญเหล่านี้ล้วน
ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสิ้น รวมถึงชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยด้วย
ชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บางกอกน้อยในอดีตนั้น มีการตั้งชุมชนรวมกันอยู่ ทั้ง
สองฝั่ ง คลอง แต่ น่ า จะมี ค วามหนาแน่ น อยู่ บ ริ เ วณฝั่ ง ด้ า นใต้ ข องคลองบางกอกน้ อ ยที่ ปั จ จุ บั น คื อ
โรงพยาบาลศิริราชและสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังเพชรบุรี และทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนี้ เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ จึงขอแลก
ที่ดินฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอู่เรือหลวงที่ชารุดกับชุมชนมุสลิม โดยพระราชทานที่ดินให้มากกว่าเดิม รวมถึง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่ จึงทาให้ชุมชนมุสลิม
ย้ายไปอยู่ข้างอู่เรือตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบัน (พรพรรณ ศรีสิริรัตน์, ๒๕๔๙: ๑๐๙) โดยมีศาสนสถาน
อย่ างมัส ยิ ดหลวงอัน ซอริ ซซุน นะห์ ห รือมัส ยิดบางกอกน้อยเป็นศู นย์กลางของชุมชน ที่ไม่เพียงเป็น
ศูนย์กลางการประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น หากแต่มัสยิดยังเป็นศูนย์รวมแห่งวิถีการดาเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยและบริเวณใกล้เคียงด้วย
ชุมชนมุสลิ มโดยรอบมัสยิ ดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนาน
หนั งสือสายสกุล สั มพัน ธ์ ที่จั ดทาขึ้น ใน พ.ศ.๒๕๔๓ แสดงถึงสายตระกูล หลั กของชุมชนจานวนมาก
ประกอบด้วย สายสกุลกรีมี กะริมกุล กุลเกษม กัลยาณสุต กลัดไวยเนตร เกตุเที่ยงกิจ เกสพาณิช ค้า
สุวรรณ ฉัตรสุวรรณ ชาติปรีดี ชลายนเดชะ ชื่นภักดี ซาลิมี ซอลิฮี บัวหลวง ดารงผล ตอยยีบี เตรียม
สกุล ทองคาวงศ์ ทิพย์ธารา ท้วมประถม นาคสุวรรณ นิลพานิช บินอารี บัวหลวง ปรียากร ปุ้ยตระกูล
เผ่ามะหะหมัด พงษ์พรรฤก พาณิชนก เพ็ชรทองคา ภู่ มาลี มัสอูดี มานะจิตต์ มิตรอารีย์ มุขตารี ยูซูฟี
โยธาสมุทร แย้มรักษณเลิศ รักษ์มณี เราะห์มาณีย์ (อยุธยา) ศรีวรรณยศ ศรเดช สมะดี สิทธิวณิช สิทธิ
นรากุล แสงทอง แสงวณิชย์ สุดเสริฐสิน ฬาพาณิช อับดุลลา อาราบียะห์ เอมขวัญยืน ฮะกีมี เป็นต้น
(คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, ๒๕๔๓)
บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาติดต่อ
ค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นจึงเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสายสกุล
ต่างๆ ที่สาคัญในชุมชนนี้ ได้แก่ ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี สมะดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษ์มณี เกตุเพียงกิจ อรุณ
โอษฐ์ กองทรัพย์โตฯลฯ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๖๑) อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของชุมชนมุสลิม
บริเวณบางกอกน้อยนี้อาจจะมีทั้งที่อยู่แต่เดิมบ้างแล้ว แต่กลุ่มใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัยสงครามมา
จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งบางกลุ่มก็ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเรื่อยมา ทั้ง
บางเขน บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางลาพู บรรพบุรุษของมุสลิมที่บางกอกน้อยนี้ เป็น
พวกที่มีเชื้อสายอาหรับและเปอร์เซีย (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๑๗) นับถือศาสนานิกายซุนนีห์ แต่เดิม

๓
มุสลิมกลุ่มนี้ได้ปลูกสร้างบ้านเรือนของตนเองเป็นแพลอยน้าอยู่ริมฝั่งริมคลองบางกอกน้อยจึงถูกเรียกว่า
“แขกแพ”
เมื่อย้ายชุมชนข้ามฝั่งมาที่ใหม่หรือฝั่งเหนือของคลองโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็มีการขยายตัวออกไปอย่างมากโดยมีทั้งที่อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่งคลอง รวมไป
ถึงในเรือนแพริมน้า เรียงรายกันไปตั้งแต่ปากคลองเรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม (กุสุมา รักษมณี,
๒๕๕๔: ๑๐-๑๒) การอยู่อาศัยของชาวมุสลิมนี้มีทั้งที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นบริเวณรอบมัสยิดหลวง
อันซอริซซุนนะห์ และที่กระจัดกระจาย แทรกปนอยู่กับชุมชนชาวพุทธตามริมคลอง โดยที่ไม่มีปัญหา
ความแตกต่างแต่อย่างใด ชุมชนชาวพุทธโดยรอบก็มักจะได้ยินเสียงการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
ในขณะที่ชาวมุสลิมเองก็ได้ยินเสียงการประกอบศาสนกิจของชาวพุทธอยู่เป็นประจาเช่นกัน ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ดิเรก ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
หากพิจารณาตามลักษณะของพื้นที่ในปัจจุบัน ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตรงข้าม
กับสถานีรถไฟธนบุรีมีโรงเรือพระราชพิธีกั้นกลางอยู่ แต่เมื่อเดินลอดใต้สะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้าน
ในของคลองจะพบกับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่าง
หนาแน่น และเป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมในลักษณะของเรือนแพในอดีต ที่น่าสนใจก็คือ ชุมชนมุสลิมดังกล่าว
มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของคลองบางกอกน้อยไม่ใช่บนฝั่งหรือบนพื้นที่ริมคลอง ซึ่งอธิบายได้ว่า
จากอดีตที่ลักษณะของบ้านเรือนที่เป็นเรือนแพ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่อยู่อาศัยมาเป็น
“บ้านเรือน” จึงมีการปรับ เปลี่ยนเกาะติดอยู่กับริมน้าไม่ได้ขึ้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งการ
รวมกันในปัจจุบันมีลักษณะของเครือญาติสายสกุล เช่น สมะดี มัสอูดี และกะดีมี เป็นต้น รวมถึงชุมชน
ทั้งที่ตั้งอยู่โดยรอบมัสยิด หลวงอันซอริซซุนนะห์และที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ต่างก็เป็นเครือญาติ
สายสกุลร่วมกันทั้งสิ้น
ปัจจุบันชุมชนมุสลิมยังคงรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นทั้งโดยรอบมัสยิดหลวง
อัน ซอริ ซซุน นะห์ ที่อ ยู่ ท างด้ านปากคลองรวมถึงชุ มชนที่อ ยู่ลึ กเข้ าไปด้า นในคลองเลยสะพานอรุ ณ
อัมรินทร์เข้าไปหรือชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่สาคัญชุมชนทั้งหมดยังคงเหนียวแน่นในวิถีวัฒนธรรม
อิสลาม หรือการยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความสามัคคีประดุจดังพี่น้อง โดยมีศาสนสถานทาง
ศาสนาอย่างมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน
อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางด้านกายภาพจากความเป็นชุมชนริมน้ามาสู่การเป็นชุมชนบก จากความเป็นชุมชนเรือนแพและ
การค้าขายมาสู่ความเป็นชุมชนอยู่ อาศัย ได้ส่งผลกระทบอยู่ไม่น้อยต่อชุมชนมุสลิม ทาให้ชุมชนต้องมี
การปรับตัวเพื่อธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างสุดกาลัง หลาย
ประเด็น ก็ยั งคงรั ก ษาไว้ ได้ อ ย่ า งน่ าชื่ นชม ในขณะที่บ างอย่า งก็ เปลี่ ย นแปลงและเลื อนหายไปตาม
กาลเวลาตัวอย่างเช่น ที่นอนบางกอกน้อยที่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาสาคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของชาว

๔
มุสลิมบางกอกน้อย ที่ในอดีตเป็นสินค้าสาคัญ ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพแต่ปัจจุบันกลับหลงเหลือ ผลิต
อยู่เพียงแห่งเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจที่สาคัญคือในท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธและ
บริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยยังคงสามารถธารงอัตลักษณ์ความ
เป็นชุมชนมุสลิมไว้ได้อย่างไร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่บางกอก
น้ อย ในหั ว ข้อ “มุส ลิ มบางกอกน้ อย: พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ อัตลั กษณ์ ภูมิปัญญา และวิ ถี
วัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง” ทั้งนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่มีคุณค่าและกาลังอยู่
ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการลืมเลือนและสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงและกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของย่านเก่าที่มีอัตลักษณ์
แตกต่างกันและมิใช่เพียงกายภาพ แต่หมายรวมถึงความหลากหลายในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนเพื่อ
นาไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

๑.๒ คําถามหลักในการวิจัย
๑. ชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย มีภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างไร
๒. อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยที่สาคัญคืออะไร
และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับศาสนาอิสลาม
๓. เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยอย่างไร
๔. ชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย มีกระบวนทัศน์การปรับตัว วิธีการธารงอัตลักษณ์ การ
อนุ รั ก ษ์ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง วิ ถี วั ฒ นธรรมความเป็ น กลุ่ ม คนที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามใน
ท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธและบริบททางประวัติศาสตร์อย่างไร

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ศึกษาภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของ
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย
๒. วิเคราะห์กระบวนทัศน์การปรับตัว การธารงอัตลักษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และ
วิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์

๕
๓. จัดทาฐานข้อมูลประวัติของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการใน
รูปของหนังสือเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลของการศึกษาวิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้
๑. ได้ รั บ องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน อั ต ลั ก ษณ์
ภูมิปั ญญาท้ องถิ่น รวมถึงวิถีวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม คนที่นับถือ ศาสนาอิ ส ลามในบริเวณพื้น ที่ ริมคลอง
บางกอกน้อย
๒. ช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ถึงกระบวนทัศน์การปรับตัวทางสังคมและผลของการ
ปรับตัวของชาวมุสลิมในพื้นที่ในแต่ละยุคสมัยภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ อัน
นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่อย่างมีพลวัต
๓. ช่วยให้เราเข้าใจอดีตของกลุ่มชาติพันธุ์ มุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยในมิติของช่วงเวลาได้
อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจปัจจุบัน รวมถึงการสร้างแนวทางการปรับตัวเพื่อ
ก้าวไปสู่อนาคตได้ตามแนวทางที่พึงประสงค์ และเหมาะสมในมิติความแตกต่างของความเชื่อทางศาสนา
๔. ได้ รั บ ฐานข้ อ มู ล ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาวมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ผ่ า น
กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง
ทางวิชาการได้ รวมถึงการเป็นองค์ความรู้ต้นแบบด้านท้องถิ่นศึกษาที่สาคัญในการเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เพือ่ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนในอนาคต
๕. ได้รั บ เอกสารงานวิจั ย ที่จัด พิมพ์ ในรู ปของหนังสื อที่มี คุณภาพเกี่ยวกับ พั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
ประวัติของชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๑.๕ นิยามศัพท์
มุสลิม หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในที่นี้ กล่าวเฉพาะกลุ่มคนมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
มุสลิมบางกอกน้อย หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ฝั่งธนบุรี บริเวณคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองจนถึงวัดสุวรรณราราม
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตนของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิด
จากการนิยามตัวตนของผู้คนกับระบบสังคม เมื่อผู้คนแต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียว หรือ
ความเป็น ปึกแผ่น ในพวกเดียวกัน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะสัมพันธ์กับบริบทที่
แวดล้อมกลุ่มคนนั้น

๖
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่เป็นความคิด อันเกิดจากสติปัญญา ความสามารถ
ความชานาญ จากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของชุ มชนมุสลิมใน
พื้นที่บางกอกน้อย
วิถีวัฒนธรรมอิสลาม หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางการดาเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อย อันนามาซึ่งความเจริญงอกงาม ความสุขของกลุ่มคน

๑.๖ ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่อง มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และ
วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านเวลา
เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดช่วงเวลาของ
การศึกษาไว้ตั้งแต่ เริ่มพบการปรากฏตัว ของชุมชนมุส ลิมในพื้นที่บางกอกน้อย โดยยึด หลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์ความเป็นชุมชนที่ค้นพบอย่างชัดเจนในพื้นที่ศึกษาหรือตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.๒๓๒๕) จนถึงปัจจุบัน
๒. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ คือ ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ชุมชนโดยรอบ
มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์จนถึงชุมชนที่อยู่ด้านในคลองหรือชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนมุสลิมตั้งถิ่นฐานที่ชัดเจนมาแล้วตั้งแต่อดีต รวมถึงยังคงอยู่รวมตัวกัน
อย่างหนาแน่นในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กันในทางเครือญาติ และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในมิติของ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
๓. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการศึกษาเนื้อหาครอบคลุม ๓ ส่วนหลัก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ
- ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
- อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรม
- กระบวนทัศน์การปรับตัว การธารงอัตลักษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และการธารงวิถี
วัฒนธรรม

๗

บทที่ ๒
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และ
วิถีวัฒ นธรรมอิสลามในเมืองหลวง” ผู้ วิจัยได้รวบรวมแนวคิด โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และเลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในการกาหนดกรอบแนวคิดการศึกษา และเพื่อให้สามารถอธิบายเนื้อความที่จะ
ศึกษาวิจัยได้อย่างละเอียดประกอบด้วย
๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมพื้นทีป่ ากคลองบางกอกน้อย
๒. แนวคิดเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน
๓. แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๔. แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชน
๕. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลาม
๖. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม
๗. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย
พัฒนาการย่านบางกอกน้อย
คลองบางกอกน้อยนับเป็นคลองเก่าแก่ที่แต่เดิมนั้นคือเส้นทางหนึ่งของแม่น้าเจ้าพระยา (สาย
เดิม) ซึ่งมีลักษณะคดโค้งเหมือนรูปเกือกม้า ทาให้การเดินทางสัญจรทางเรือจากปากน้าไปยังกรุงศรี
อยุธยาต้องใช้เวลามากขึ้น ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๐๗๗-๒๐๘๙) พระองค์
ทรงโปรดฯ ให้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นเพื่อย่นระยะทางให้สั้นลง และสะดวกต่อการเดินทางสัญจร
ไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่เดินทางมาติดต่อค้าขาย เส้นทางที่ให้ขุดนั้นเริ่มต้นจากปากคลอง
บางกอกใหญ่หรือบริเวณใกล้กับพระราชวังเดิมหรือใกล้กับป้อมวิไชยเยนทร์ จนถึงปากคลองบางกอก
น้อยในปัจจุบันหรือบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและฝั่งตรงข้ามคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อขุดคลอง
ลัดบางกอกสาเร็จลง และด้วยกระแสการไหลของน้าตามธรรมชาติที่ไหลตรงออกปากน้าจึงทาให้คลอง
ลัดบางกอกนี้ขยายใหญ่ขึ้น ในขณะที่แม่น้าสายเดิมก็ตื้นเขินและแคบลงกลายเป็นเพียงคลองขนาดเล็ก
และมีชื่อเรียกต่างๆ คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระหรือคลองบางขุนศรี คลองบางกอกใหญ่หรือ
คลองบางหลวง เป็นต้น (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ๒๕๕๔: ๘๘)

๘

ภาพที่ ๒.๑ แผนที่แสดงย่านริมแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า ผ่านบริเวณบางกอก ก่อนขุดคลองลัด
(ที่มา: สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕: ๒๖)
แต่เดิมชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่งทิศใต้ของคลองบางกอกน้อย เช่น ชุมชนมุสลิม
ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวพุทธ โดยมีศาสนสถานของแต่ละชุมชนเป็นหลักฐานทั้งมัสยิดของชาวมุสลิม วัด
สุวรรณารามราชวรวิหารของชุมชนชาวพุทธ ศาลเจ้าปุนเถ้ากงของชุมชนชาวจีน เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ
แต่เดิมพื้นที่คลองบางกอกน้อยนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชาวสวนอันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ผู้คนตั้งบ้านเรือนโดยยึดเส้นทางน้าเป็นหลัก มีทั้งที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดินริมฝั่ งคลองรวมถึงการอยู่
อาศัยบนเรือนแพเรื่อยไปตามลาคลองด้วย
นอกจากนี้พื้นที่ย่านบางกอกน้อยยังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น “จุดตัด” ของเส้นทางคมนาคม
หรือมีปากคลองที่เป็นจุดตัดและเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมหลักคือแม่น้าเจ้าพระยา ทั้งทางผ่านจาก
ปากอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุ ทรปราการเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยา รวมถึงเส้นทางที่สามารถลัดเลาะไปสู่
ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ภ ายในได้ จึงส่งผลให้พื้นที่บริเวณย่านปากคลองบางกอกน้อยกลายเป็นพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจที่มีการส่งต่อแลกซื้อขายสินค้าที่สาคัญมาตั้งแต่อดีต

๙
พัฒ นาการของย่านบางกอกน้อยมีการเปลี่ ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญคือการ
พัฒนาประเทศที่เกิดขึ้นอย่างมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน
ส่งผลต่อชุมชนในพื้นที่ให้ต้องมีการขยับขยายเคลื่อนย้ายชุมชนไปตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละยุคสมัย โดยมีความเจริญของบ้านเมือ งเป็นปัจจัยที่กาหนดทั้งความเจริญทางด้านการค้าขายที่
เปลี่ยนย่านชุมชนชาวสวนไปสู่ชุมชนการค้า การสร้างเส้นทางรถไฟสายธนบุรี – เพชรบุรีที่ชุมชนพื้นที่
คลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ต้องเคลื่อนย้ายชุมชน รวมถึงการสร้างโรงพยาบาลศิริราชที่ทาให้พื้นที่ย่านคลอง
บางกอกน้อยฝั่งใต้กลายเป็นพื้นที่สาคัญของฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนย่านบางกน้อยคือการสร้างสถานีรถไฟธนบุรี
หรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งใช้พื้นที่ขนานไปกับลาคลองเมื่อแรกสร้ าง
นั้นมีความยาวมากถึงกิโลเมตรเศษ ประกอบด้วยพลับพลา โรงเก็บรถพระที่นั่ง เรือนนายสถานี โรง
สถานี มีรางรถไฟหลายราง มีรางเหล็ก สะพานเครื่องชั่ง ที่เก็บน้า โรงเก็บรถ โรงเก็บพัสดุโรงงาน โรง
สาหรับเก็บรถจักร โรงไว้ถ่านหิน โรงหล่อ และโรงโกดัง (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ , ๒๕๕๔: ๙๐-๙๑)
จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่จานวนมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้แต่เดิมเคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อน ดังนั้น
เมื่อทางหน่วยงานราชการต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงจาเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายชุมชนที่มีอยู่เดิมออก
จากพื้นที่ ซึ่งชุมชนหนึ่งที่ได้รับผลโดยตรงก็คือชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ส่วนหนึ่งต้องย้ายออกจาก
พื้น ที่ และอี กส่ ว นหนึ่ งย้ ายชุม ชนข้า มฝั่ งคลองไปด้ านเหนือ นอกจากนี้ ส ถานี รถไฟบางกอกน้อ ยยั ง
กลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่เดินทางมาจากภาคตะวันตกเข้าสู่เมืองหลวงกับรถไฟ อันนามาซึ่งความ
เจริญในด้านต่างๆ ของพื้นที่มากมาย
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (๒๕๕๔: ๙๑) อธิบายเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ย่าน
ปากคลองบางกอกน้อยดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนบ้านบุกลายเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช
และสถานีรถไฟบางกอกน้อย เส้นทางการคมนาคม ทั้งเส้นทางแม่น้า เส้นทางของคลองด้านใน เส้ นทาง
รถไฟ นามาซึ่งความเจริญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าขาย เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้าจาก
เรือนแพ การค้าริมน้ามาสู่การค้าบนบกที่มีผู้คนมาค้าขายจานวนมาก
แม้ว่าเมื่อครั้งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาพื้นที่ย่านบางกอกน้อยจะได้รับความเสียหายอย่าง
หนั ก จากการทิ้ ง ระเบิ ดของฝ่ า ยสั มพั น ธมิต รหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งความเสี ย หายที่ เกิ ด กั บ
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน สถานีรถไฟ รวมถึงการเสียชีวิตของคนในพื้นที่ ทว่าต่อมาไม่
นานพื้นที่ย่านบางกอกน้อยก็ได้รับการรื้อฟื้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็ว พื้นที่ฝั่งใต้ของคลองบางกอก
น้อยในปัจจุบันกลายเป็นสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช สถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมก็มีการถอย
ร่ น เข้าไปด้ านในของคลอง ชุมชนต่างๆ ก็มี ความพยายามที่จะอนุ รักษ์ความเป็นตัว ตนเอาไว้อย่า ง
เข้มแข็ง

๑๐
ในขณะที่พื้นที่ย่านบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ก็มีการเพิ่มขึ้นของชุมชนจานวนมาก โดยมี การตั้ง
ชุมชนขนานไปกับคลองมาตั้งแต่ครั้งอดีต เช่น ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันหลวงอันซอริซซุนนะห์
ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร เป็นต้น แต่เดิมชุมชนย่านบางกอกน้อยฝั่งเหนือนี้
เป็นชุมชนชาวสวนที่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และ
ยังไม่มีความหนาแน่นนัก จนต่อมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๑๐) จึงได้มีผู้คนอพยพเข้ามา
เพิ่มมากขึ้น มีทั้งที่เป็นชาวพุทธ มุสลิม และจีน โดยหากพิจารณาพื้นที่จากปากคลองเข้าไปจะพบว่า
บริเวณปากคลองจะมีชุมชนชาวพุทธตั้งบ้านเรือ นอยู่โดยมีวัดเสาประโคนหรือวัดดุสิดารามราชวรวิหาร
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ถัดเข้าไปด้านในคลองเป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็กที่ย้ายชุมชนมาจากฝั่งใต้ของคลอง
บางกอกน้อยเมื่อครั้งการสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีมัสยิดหลวงอันซอริซซุน
นะห์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ถัดเข้าไปเป็นโรงเรือพระราชพิธีซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่กั้นกลางชุมชนมุสลิม
ที่อยู่ด้านใน คือ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และ
ชุมชนดังกล่าวก็ใช้มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจเช่นกัน ถัดเข้า
ไปด้านในยังมีชุมชนชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตั้งบ้านเรือนรวมตัวกัน
จะสังเกตได้ว่าชุมชนฝั่งเหนือของคลองบางกอกน้อยนี้มีทั้งที่เป็นชาวพุทธ มุสลิม และชาวจีน
อยู่ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาแล้วตั้งแต่อดีต อันเป็นความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่าง
น่าสนใจ
บางกอกน้อยในปัจจุบัน
สภาพทั่วไปและอาณาเขต
บางกอกน้อยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในรูปของเขตการปกครองที่เรียกว่า
“เขตบางกอกน้อย” แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “อาเภออมรินทร์” เป็นชื่อเรียกตามประกาศ กระทรวงนคร
บาล ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๕๘ เหตุแห่งชื่อที่เรียกว่า บางกอกน้อย นั้น เนื่องมาจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริเห็นว่า นามอาเภอในบางแห่งนั้นยังไม่เหมาะ
แก่นามตาบลตามหลักฐานที่มีมาแต่โบราณ จึงทรงพระพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากอาเภอ
อัมรินทร์มาเป็นอาเภอบางกอกน้ อย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๕๙ และต่อมาในปี ๒๕๑๕ ก็ได้มี
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคมได้ยกเลิกหน่วยการปกครองเดิม คือ จังหวัด
เทศบาล สุ ข าภิ บ าล จั ง หวั ด พระนคร และจั ง หวั ด ธนบุ รี เป็ น หน่ ว ยการปกครองเดี ย วว่ า
“กรุงเทพมหานคร” และได้เปลี่ยนจากอาเภอบางกอกน้อย เป็น “เขตบางกอกน้อย” จากนั้นก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครองอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน โดยมีพื้นที่การปกครองเป็น ๕ แขวง คือ
๑. แขวงศิริราช ๒. แขวงบ้านช่างหล่อ ๓. แขวงบางขุนนนท์ ๔. แขวงบางขุนศรี ๕. แขวงอรุณอมรินทร์

๑๑
ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือจดเขตบางพลัด
ทิศตะวันออกจดแม่น้าเจ้าพระยา
ทิศตะวันตกจดคลองชักพระ
ทิศใต้จดคลองมอญ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตบางกอกน้อย เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองและคูจานวนมาก แขวงทั้ง ๕
แขวงของเขตบางกอกน้อย อยู่ในคุ้งลาน้าเจ้าพระยาสายเก่า แต่เดิมนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพใน
การทาสวนผลไม้ และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เช่น ทุเรียนบางขุนนนท์ แต่ในปัจจุบัน
มีการใช้ที่ดินเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น พื้นที่ใช้ในการเกษตรจึงลดน้อยลง คงเหลืออยู่ในพื้นที่แขวงบาง
ขุนนนท์ บางขุนศรี และบางบาหรุบางส่วนเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นบ้านจัดสรร และบริเวณริม
ถนนสายต่างๆ เป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ แต่เขตบางกอกน้อยก็ยังมีชื่อเสียงในด้านการเพาะพันธุ์ไม้ทั้ง
ประเภทไม้ผล และไม้ประดับ
การสารวจประชากรและชุมชน
สาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการศึกษาถึงชุมชนมุสลิมในพื้นที่คลองบางกอก
น้อย ประกอบไปด้วย ๒ ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ คือ ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุน
นะห์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราชที่ตั้งอยู่ฝั่ง
คลองด้านใต้ และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่ตั้งอยู่ด้านในของคลองเลยสะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไป
ซึ่งข้อมูลจากสานักงานเขตบางกอกน้อย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (สานักงานเขตบางกอกน้อย:
ออนไลน์) ระบุข้อมูลชุมชนมุสลิมในพืน้ ที่เขตบางกอกน้อยว่า
ชุ ม ชนที่ ๑ ชุ ม ชนโดยรอบมั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ ตั้ ง อยู่ แ ขวงอรุ ณ อมริ น ทร์ เขต
บางกอกน้อย มีจานวนพื้นที่ ๓/๒/๒๐๐๐ ไร่ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีจานวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๓๗
หลังคาเรือน มีจานวนประชากรแบ่งเป็นเพศชาย ๑๔๕ คน เพศหญิง ๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓๓ คน
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ชุมชนดังกล่าวมีจานวนของคณะกรรมการชุมชน จานวน ๗ คน โดยมี
นายสุ ขุม มัส อูดี ดารงตาแหน่งเป็นประธานชุม ชน และมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย มีจานวน
พื้นที่ ๑๐ ไร่ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดมีจานวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๒๑๗ หลังคาเรือน มีจานวนประชากร
แบ่งเป็นเพศชาย ๒๗๖ คน เพศหญิง ๕๗๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘๕๕ คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม ชุมชนดังกล่าวมีจานวนของคณะกรรมการชุมชน จานวน ๑๐ คน โดยมีนายสถาพร เหม

๑๒
ศาสตร์ ดารงตาแหน่งเป็นประธานชุมชน และมีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
- ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
นอกจากนี้ในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อย ยังประกอบไปด้วยชุมชนอีกจานวน ๔๒ ชุมชน ส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง และประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงชุมชน
โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ เท่านั้นที่นับถือศาสนาอิสลาม
และเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่นับถือศาสนาอิสลาม
นิกายชีอะห์ และตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกัน รวมถึงชุมชนชาวพุทธที่อยู่โดยรอบ ในอดีตชุมชนเป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ ติดกับ เส้ น ทางการคมนาคมหรือเส้ นทางน้า แต่ปัจจุบันเมื่ อเส้ นทางการคมนาคมเปลี่ ยนเป็น
เส้นทางบก หรือทางถนน แต่ชุมชนมุสลิมดังกล่าวยังคงดารงชุมชนมั่นคงอยู่ในพื้นที่เดิมอย่างเหนียว
แน่น

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน
ข้ออธิบ ายเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ การตั้ง ถิ่น ฐานของมนุ ษย์ นั้น ใช้ กรอบพื้นฐานส าคัญ ของการ
ดารงชีวิต คือ ปัจจัย ๔ พื้นที่ที่เลือกในการตั้งถิ่นฐานมักเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการแสวงหา
การประกอบอาชีพ และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ในอดีตที่เลือกตั้งชุมชนก็มักเป็นพื้นที่ริมน้า
บริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม ซึ่ ง สะดวกทั้ ง เรื่ อ งของการท ามาหากิ น การอุ ปโภคบริ โ ภค รวมถึ ง การคมนาคม
วิลาวัณย์ เอื้องวงศ์กูล (๒๕๔๒: ๑๑) อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ว่ามี ๓
ประกอบ ประกอบด้วย
1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แหล่งน้า ที่ดอน ที่ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสาคัญที่มักเกิดคู่กับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และมีอิทธิพล
ต่อการขยายตัว เป็ น เมือ งต่อไปในอนาคต ได้แก่ บริเวณที่อยู่ ใกล้ แ หล่ งวั ตถุดิบบริเวณที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมบริเวณเส้นทางคมนาคมตัดกัน บริเวณจุดเชื่อมของเส้นทางคมนาคม
3. ปัจจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของแต่ละกลุ่มชนได้แก่
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ประวัติศาสตร์ ลักษณะที่เป็นประเพณีนิยมหรือความเชื่อต่างๆ
ศรี ศักร วัล ลิโ ภดม (๒๕๔๘: ๖๔) อธิบายว่า ในทางโบราณคดีได้กล่ าวถึงเมืองจากแหล่ ง
โบราณคดีที่อยู่ตามลุ่ มน้าใกล้ทะเลไว้ว่า เมืองสาคัญที่เป็นเมืองท่าในสมัยประวัติศาสตร์ เช่น เมือง
อยุธยา เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เป็นต้น เมืองท่าเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้าในปัจจุบันที่
ปลายทางมุ่งไปออกอ่าวไทยที่เรือสินค้าจากโพ้นทะเลเข้ามาถึงทั้งสิ้น เมืองเหล่านี้มีอายุตั้งแต่สมัยลพบุรี
อย่างน้อยแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ ลงมาจนถึงปัจจุบัน กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ก็อาจนับเนื่องในกลุ่ม
เมืองดังกล่าวนี้ได้

๑๓
Chorley and Haggett (อ้างถึงใน ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, ๒๕๓๖) อธิบายความหมายของการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ ว่ า หมายถึ ง มวลรวมอั น ซั บ ซ้ อ นซึ่ ง เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ม นุ ษ ย์ กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มแหล่ ง ตั้ ง ถิ่ น ฐาน คื อ รู ป แบบที่ ม องเห็ น ชั ด เจนในภู มิ ป ระเทศเป็ น การแสดงออกซึ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้ นที่ในอดีต จึงเน้นความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทรรศนะต่างๆ ที่มนุษย์เข้าครอบครองพื้ นที่ และยังศึกษารูปแบบและการกระจายของ
แหล่งตัง้ ถิ่นฐาน สัณฐานของแหล่งตั้งถิ่นฐานและมักวิเคราะห์ไปในเชิงสัมพันธ์กับรูปแบบด้านกายภาพ
แต่เดิมเชื่อว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆ ในระยะต่อมาจึงมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากสัตว์ร้าย จากภัยธรรมชาติ หรือจาก
มนุษย์กลุ่มอื่น การรวมกลุ่มกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นพลังในการต่อสู้กับภัยเหล่านี้ได้ดีกว่าอยู่กัน
อย่างโดดเดี่ยว เมื่อแรกรวมกลุ่มนั้นอาจเป็นเพียงกลุ่มชุมชนเล็กๆ ต่อมาด้วยปัจจัยต่างๆ ทาให้การ
รวมตัวกันนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นหมู่บ้าน ตาบล เมือง
สาหรับลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้านของไทย เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากการ
เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อาศัยแหล่งน้า ชุมชนจึงมีการรวมกลุ่ มกันตามแหล่งน้า จากกลุ่มแม่น้าสู่ลุ่ม
แม่น้า จากเหนือลงสู่ใต้ตามลักษณะการไหลของน้า ซึ่งเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่และ
เอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอพยพเข้าสู่บริเวณลุ่มแม่น้าต่างๆ ส่วนพื้นที่บริเวณที่เป็นภูเขา พื้นที่ที่มีภัย
ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มีค วามแห้งแล้งลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนก็จะมีความเบาบางตามลาดับ
รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานแบ่งออกได้เป็น ๓ แบบ (กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, ๒๕๔๕: ๑๖-๑๗) คือ
๑. การตั้งถิ่นฐานแบบกลุ่ม มักปรากฏอยู่บริเวณที่ราบใกล้กับแหล่งน้าหรือเส้นทางน้าหรือ
บริเวณจุดแยกของเส้น ทางคมนาคม เช่น จุดแยกของถนน หรือบริเวณที่เส้นทางน้าไหลมาบรรจบกัน
เป็นต้น
๒. การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย มักปรากฏอยู่ในพื้นที่ทาการเกษตรที่จะต้องใช้พื้นที่ในการเพิ่ม
ผลผลิตจานวนมาก หรือลักษณะของการทาการเกษตรแบบเข้มข้น เช่น การทานา การทาไร่ เป็นต้น ซึ่ง
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนจะมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของตนเอง
๓. การตั้งถิ่นฐานตามเส้นทางการคมนาคม ทั้งเส้นทางการคมนาคมทางน้า และเส้นทางการ
คมนาคมทางบก ที่เห็นมีการตั้งบ้านเรือนขนานไปกับเส้นทางคมนาคมดังกล่าว เช่น ชุมชนที่อยู่สองฝั่ง
ริมน้า บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมถนน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยสาคัญคือการคมนาคมขนส่ง
นอกจากรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 3 แบบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (๒๕๓๖: ๓๔)
ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีก 1 รูปแบบคือ การตั้งถิ่นฐานแบบสุ่ม ซึ่งหมายถึงการตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะเป็น
กลุ่ มและกระจายแบบเดี่ย วสลั บกัน โดยครั้งแรกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อมีจานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นก็มีการขยายพื้นที่ ขยายการตั้งถิ่นฐาน ในขณะเดียวกันบางส่วนของกลุ่มก็มีความ
ต้องการเป็นอิสระในการมีพื้นที่ของตนเองจนนามาซึ่งการออกไปตั้งถิ่นฐานนอกกลุ่มหรือนอกหมู่บ้าน

๑๔
การพิจารณาถึงลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อาจมองได้ในหลายแง่มุม ทั้งภูมิศาสตร์
การวางผังเมือง สังคมวิทยา หรือแม้แต่หลักทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก็มอง
ลั ก ษณะของการตั้ ง ถิ่ น ฐานในทรรศนะเดี ย วกั น ว่ า การตั้ ง ถิ่ น ฐานจั ด เป็ น ระบบเปิ ด แบบพลวั ต ที่
ประกอบด้วย ๑.จานวนประชากร อันหมายถึงการที่มนุษย์ตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไปเข้าไปครอบครองพื้นที่โดย
เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว ต่อมาเมื่อมีจานวนของประชากรเพิ่มมากขึ้นรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
นั้น ก็ขยายใหญ่ขึ้น เป็น การตั้งถิ่น ฐานแบบถาวรซึ่งอาจอยู่ในรูปของหมู่บ้านหรือกลุ่ มบ้านเล็ กๆ ๒.
รูปแบบ และ ๓. องค์ประกอบย่อย อันหมายถึงว่า มนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคลและสังคมคือรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ของมนุ ษย์ โครงสร้าง คือ สิ่งก่อสร้างทุกรูปแบบ และโครงข่ายคือระบบการ
คมนาคมการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน พลวัตทั้ง ๓ ส่วนนี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้ อมทางสังคม
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, ๒๕๓๖: ๑-๒)
สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นพิจารณาวิถีการ
ดารงชีวิตเป็นหลัก พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สะดวกต่อการคมนาคม มีทรัพยากรเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค ก็จะเป็นแหล่งที่ได้รับการคัดเลือกในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คน โดยมีปัจจัยสาคัญ
๓ ประการที่ช่วยในการตัดสิ นใจคือ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม เราจึงได้เห็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนไทยในบริเวณที่ราบลุ่มริมน้าอยู่จานวน
มาก โดยมีลักษณะการสร้างบ้านเรื อนขนานยาวไปกับเส้นทางน้าที่ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
เส้นทางคมนาคมแบบใหม่คือเส้นทางถนนแทน ดังนั้นการศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชนในอดีตแนวคิด
ในการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวข้างต้นจึงมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจลักษณะความเป็นชุ มชนในอดีตได้เป็น
อย่างดี

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
นักวิชาการให้ความหมายของคาว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้หลายท่าน ดังนี้
มนฤตย์พล อุรบุ ญนวลชาติ (ม.ป.ป.: ๑) อธิบายว่า การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงนั้นมี
ความสั มพันธ์กัน ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงความก้าวหน้าของสังคมที่ไม่มีการหยุดอยู่กับที่หรือไม่มีความ
ล้าหลัง เพราะการเปลี่ยนแปลงจะทาให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่เดิม หรือมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
สนิท สมัครการ (๒๕๓๘: ๒) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ พฤติ ก รรของกลุ่ ม คนในสั ง คม โดยเฉพาะการกระท าหรื อ พฤติ ก รรมทางสั ง คมที่ สื บ
เนื่องมาจากความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีต่อกัน
สัญญา สัญญาวิวัฒ น์ (๒๕๓๐: ๒๒–๒๓) อธิบายว่า การเปลี่ ยนแปลงทางสังคม คือความ
แตกต่างขององค์ภาวะอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในเวลาที่ต่างกัน ส่วนโครงสร้างทางสังคม หมายถึง

๑๕
ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งครอบครัว ชนชั้น ชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม และเป้าหมาย เป็นต้น ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างในความสัมพันธ์เหล่านี้
จะเห็ น ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น กั บ
สภาพแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ทั้งนี้ก็เพื่อปรับวิถีของตนเองให้เลื่อนไหลไปกับ สภาพแวดล้อมรอบตัว
ได้อย่างเป็นสุข และการเปลี่ยนแปลงก็มีลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ล ะช่ว งเวลา ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นต่างก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย
แวดล้อมทั้งสถานการณ์ กระบวนการคิด อุดมการณ์ เงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการเปลี่ยนแปลงก็มีอ ยู่มากมายหลายลักษณะ ซึ่งการศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมนี้ก็มีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าจะศึกษาลักษณะใดเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อ
ปรากฏการณ์อย่ า งเป็ น ระบบ รวมถึงสามารถอธิ บายถึ งที่มาของการเปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ ง เอสแมน
(Esman) (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์ , ๒๕๓๓: ๔๕-๔๖) อธิบายถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงว่า
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภท คือ
๑. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary change)
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว เกิดจากการแพร่กระจายความคิดหรืออุดมการณ์ใหม่
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสังคมเกิดความรู้สึกที่
จะเปลี่ ย นแปลง โดยเกิดความต้องการและเรียกร้องให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นต่า งๆ ของสั งคม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างอิสระอยู่บนพื้นฐานความพร้อม ความพอใจ ผลประโยชน์ และ
การรวมกลุ่มของประชาชน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
๒. การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary change)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากไม่ยอมรับต่อสิ่งที่มีอยู่เดิม
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเป็นการบีบบังคับทางกายภาพและจิตใจ มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิแสดงออกถึงความพอใจ
และผลประโยชน์ ของตน ประชาชนไม่มีสิ ทธิยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ ยนแปลง ในขณะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงมักเป็นกลุ่มคนที่มีระเบียบวินัยสูง หรือเป็นแรงกดดันของฝูงชนที่ไม่อาจควบคุมได้
๓. การเปลี่ยนแปลงแบบวิภาษวิธี (Dialectical change)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการต่อสู้ระหว่างกันทั้งสองฝ่ายที่ต้องการจะปกป้องคุณค่าแห่ง
ตน ผลที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นการประนีประนอมผลประโยชน์ระหว่างกัน และจะไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของฝ่ายใดฝ่า ยหนึ่งอย่างเด็ดขาด ในขณะที่อาจทาให้แต่ละฝ่ายนั้นยอมรับกันและกันได้ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ความคาดหวั ง เดิ ม ของตน กระบวนการของการเปลี่ ย นแปลงมั ก เป็ น ไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยโดยไม่มีการบังคับ
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๔. การเปลี่ยนแปลงแบบบังคับ (Corecive change)
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่เกิดจากอิทธิพลที่มีทั้ งจากภายในและภายนอก โดยมีผู้ นาในการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอานาจทั้งภายในหรือภายนอกเป็นผู้บังคับใช้ โดยไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงออกถึงการยอมรับหรือการปฏิเสธ
๕. การเปลี่ยนแปลงแบบชี้นา (Guidance change)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความพยายามในการชักจูงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดย
มีผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชี้แจงถึงผลประโยชน์หรือคุณค่าที่ดาต่อสังคม ในขณะเดียวกันสังคมก็มีสิทธิ
ในการแสดงออกต่อการเปลี่ยนแปลงว่าพอใจหรือไม่พอใจได้ด้วยเหตุผล
จะเห็ นได้ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๕ ประเภทข้างต้นจะช่ว ยให้ เรามองเห็นถึง
ลักษณะและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในแต่ละช่วงเวลาและ
บริบททางประวัติศาสตร์ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใด ส่งผลอย่างไร ซึ่งหากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของกลุ่มสังคมหนึ่งสังคมใดที่เกิดขึ้นก็อาจนามาเทียบเคียงกับลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้
ขอบเขตประเด็นสาระที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ (ม.ป.ป,: ๑๐)
กล่าวว่าประเด็นสาระที่ควรให้ความสาคัญ คือ
๑. สาระหรือสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความต้องการที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อให้เกิดสภาวะความก้าวหน้าหรือ
ทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น
๒. ระดับของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จาเป็น
หรือไม่ หรือเป็นเพียงสิ่งที่ควรจะต้องเปลี่ยนเท่านั้นโดยต้องอาศัยวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
พัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดในการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะกาหนดว่าการเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือ
ค่อยเป็นค่อยไปข้อควรพิจารณาคือสิ่งใดที่มีอยู่และยังมีคุณค่าอยู่ก็ควรรักษาไว้ แต่ถ้าสิ่งใดเห็นว่าถึงแก่
เวลาควรเปลี่ยนแปลงก็ต้องทาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ต้องอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามาเป็นหลัก
ในการพิจารณา
๓. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การตัดสินใจที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
โดยกาหนดกระบวนการ เริ่มด้วยความคิดใหม่ๆ หรือเกิดความสนใจริเริ่มสิ่งใหม่ๆ พยายามเปลี่ยนแปลง
ความคิดนั้นให้เป็นการกระทา มีการทดลอง และนาไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม
ในการปฏิบัติย่อมเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๔. ความสัมพัน ธ์ของการเปลี่ ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมกันเป็นระบบ เมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย
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จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งสาระหรือสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดับของการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง ต่าง
ก็เป็นสาระสาคัญอย่างมากในการอธิบายหรือทาความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีที่ส ามารถอธิบ ายถึงปรากฏการณ์การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรม มีอยู่
จานวนมาก ที่สาคัญได้แก่
ทฤษฏีภาวะทันสมัย (Modernization) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่หรือ
การเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นกระแสหลักของการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่
๒ เป็ น ต้ น มา ถื อได้ ว่ า ภาวะทั น สมั ย เป็ น รู ปแบบหนึ่ ง ของการพั ฒ นา มนฤตย์ พล อุ รบุ ญ นวลชาติ
(ม.ป.ป.: ๑๙) อธิบายว่า ภาวะทันสมัยเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง โดยถือแบบอย่างการ
พั ฒ นาระบบเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ ในแถบยุ โ รปตะวั น ตกและอเมริ ก าเหนื อ ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด ตั้ งแต่
คริ ส ต์ศตวรรษที่ ๑๙ สั งคมที่ยั งไม่เจริญเชื่อว่า การเลี ยนแบบต่างประเทศจะทาให้ สั งคมของตนมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้น เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่
ขณะเดียวกันสังคมเหล่านั้นก็พยายามจะรักษาและคงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของตน ในสังคม
เอเชียแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะทันสมัย แต่ยังคงรักษาสถานภาพเดิมบางอย่างไว้ ได้แก่
๑. การรักษามนุษยสั มพันธ์และความกลมกลืนทางสังคม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการยึดมั่น
ศาสนา
๒. ความเคารพต่ออานาจหน้าที่และเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งของสถาบันที่สาคัญ
๓. ความขยันขันแข็งของพลเมือง
ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) เป็นทฤษฎีที่มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงจะ
เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการสะสมเพิ่มพูนทีละเล็กทีละน้อย เป็นไปในทิศทางที่เพิ่มความซับซ้อน
และการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา (อ้างถึงใน สุ ดจิต เจนนพกาญจน์ และอนุ ช า ม่ว งใหญ่ ,
๒๕๕๐: ๔๐)

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน
คาว่า “ศิลปวัฒนธรรม” เป็นคาที่มีความหมายกว้างแต่อธิบายได้ว่าเป็นผลรวมของความคิด
ของมนุ ษ ย์ จ ากเหตุปั จ จั ย ที่แวดล้ อ มและสะท้อนออกมาในรู ปแบบต่า งต่า งทั้ งที่เ ป็นนามธรรมและ
รูปธรรม
นิยามความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม”
คาว่า “วัฒนธรรม” โดยทั่วไปมักให้ความหมายว่า ความเจริญ ความมีศีลธรรมอันดีงาม บาง
คนอาจให้ ความหมายของวั ฒ นธรรมอีกด้า นหนึ่งว่า ความมีรสนิยมอัน ละเอียดอ่อน วัฒ นธรรมใน
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ความหมายดังกล่ าวทาให้ ห ลายๆ คนกลายเป็นพวกที่ไม่มีวัฒ นธรรม ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่วัดกันด้ว ย
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อต้องการแบ่งชั้นระดับเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักสังคมศาสตร์
กลับให้ความหมายที่ต่างออกไป กล่าวคือ มีความเห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นต่างก็เป็นผู้มีวัฒนธรรม มีส่วน
ร่ว มในการสร้ างสรรค์วัฒ นธรรมด้ว ยกันทั้งสิ้ น นั่นหมายความว่าวัฒ นธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ด้ว ยการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์
นักสังคมศาสตร์พยายามอธิบายว่า วัฒนธรรม คือ ระบบความคิด ความรู้ บรรทัดฐานและ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกันมา
โดยตลอด จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เราสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมได้ในหลายรูปแบบ เช่น
การแต่งกาย การพูด อาหาร ที่อยู่อาศัย ทัศนคติ ความเชื่อ การกระทา ดังนั้นเราจึงเห็นความแตกต่าง
ทางวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะสั ง คมชั ด เจนบ้ า ง คล้ า ยกั น บ้ า ง หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า ความแตกต่ า งทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื่ อ งวั ด ระดั บ ของวั ฒ นธรรม หากแต่ เ ป็ น เ พี ย งความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมเท่านั้น
วัฒนธรรม เป็นคาที่ถอดศัพท์มาจาก “CULTURE” ของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
“CULTURA” ในภาษาละติน มีความหมายว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง อธิบายได้ว่ามนุษย์เป็นผู้
ปลู ก ฝั ง อบรมบ่ ม นิ สั ย ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงาม ในขณะที่ วั ฒ นธร รม ตามความหมายของ
พระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๔๘๕ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่าวัฒนธรรมไว้อย่างน่ าสนใจ
ดังนี้
พระยาอนุ มานราชธน (๒๕๐๙) ได้ให้ความหมายของคาว่า “วัฒ นธรรม” ว่า สิ่ งที่มนุษย์
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้น สร้างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม ถ่ายทอดกันไว้
เอาอย่างกันไว้ รวมทั้งผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสื บต่อเป็นประเพณีกันมา
ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระทาใดๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมลงรูปเป็น
พิมพ์เดียวกัน และสาแดงออกมาได้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เป็นต้น
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (๒๕๔๑: ๒๔) อธิบายว่า วัฒนธรรม หมายถึงวิถีการดาเนินชีวิต
ของคนในสังคมที่หล่อหลอมขึ้น ผ่านการปฏิสัมพันธ์หรือได้รับการถ่ายทอดจากบริบทแวดล้อม เช่น
ได้รั บการถ่ายทอดจากความเชื่อ ศิล ปะ จริยธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา
สื่ อมวลชนฯลฯ กลายเป็ น แบบแผนในความคิ ดและการกระท าของคนในสั ง คมส่ ว นใหญ่ ที่ส าคั ญ
วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นกลาง สามารถนามาซึ่งความเจริญงอกงามหรือความเสื่อมแก่สังคมได้
ธิดา สาระยา (๒๕๕๒: ๘๔-๘๕) ให้ความหมายว่า “วัฒนธรรม” โดยตัวของมันเองเป็น
นามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่เราสามารถรู้จักวัฒนธรรมผ่านสิ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมได้ เช่น ความคิด

๑๙
ระเบียบ กฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ เพราะฉะนั้น บางทีเราจึงตีความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต
โดยรวมของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องผ่านการเรียนรู้ และการปลูกฝังทางสังคมนั่นเอง เช่น
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม วัฒนธรรมแต่แรกจึงผูกพันอยู่กับกิจกรรมทางการเกษตร เมื่อรับพุทธ
ศาสนาเข้ามาเป็นพื้นฐานสาคัญ ลักษณะเดิมของวัฒนธรรมก็ยังคงอยู่ ประสมประสานเป็นวัฒนธรรมที่มี
พุทธศาสนาเป็นพื้นฐานหลัก
บันเทิง พาพิจิตร (๒๕๔๙: ๒) สรุปความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์
สร้างขึ้นไว้เพื่อนาเอาไปใช้ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ซึ่งจะรวมถึงช่วยแก้ปัญหาและช่วย
สนองความต้องการของสังคม
พวงผกา ประเสริฐศิลป์ (๒๕๔๑: ๔) กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่มนุษย์
สร้างขึ้นมาจากความรู้ ประสบการณ์กลุ่มของสังคมและต่างยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรม
และศีลธรรม เพื่อแสดงออกถึงความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน นาไปสู่ความสามัคคีรักใคร่เป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน มีการจัดระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ถือว่าวัฒนธรรมเป็นมรดกทาง
สังคมด้วย
สุพัตรา สุภาพ (๒๕๒๓: ๙๙) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอัน
เป็นแบบแผนในความคิด และการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจน
ระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์ (ม.ป.ป.: ๙) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม คือ ผลรวมของระบบ
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณีตลอดจนความสามารถ และอุปนิสัยต่างๆ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม
สมาน แสงมะลิ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า เครื่องแสดงความเจริญและเอกลักษณ์ของชาติ
ประชาชนในชาติที่เจริญแล้ วทั้งหลาย จึงมีความภาคภูมิใจช่วยปกป้องรักษาวัฒนธรรมของชาติตน
เพื่อให้เอกลักษณ์ของชาติดารงอยู่
เฉลียว บุรีภักดี (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า คือ วิถีการดาเนินชีวิ ตทุกด้านของคนทั้งมวลใน
สังคม ซึ่งหมายถึงวิถีการกระทาสิ่งต่างๆ ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีทางาน วิธี
พักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสดงทางความสุขทาง
ใจและหลักเกณฑ์การดาเนินชีวิตทั้งเครื่ องใช้หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อการเหล่านั้น ก็ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นสิ่งของที่นามาจากธรรมชาติหรือคิดค้นประดิษฐ์
ขึ้นมาใหม่ก็ตาม
สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ (ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า คือ แนวทางแห่งการแสดงออกวิถีชีวิตทั้ง
ปวงซึ่งอาจเริ่มจากเอกชนหรือคณะบุคคลคิดขึ้น หรือกระทาขึ้นเป็นต้นแบบ แล้วต่อมาคณะส่วนใหญ่

๒๐
ของกลุ่มคนยอมรับมาสืบทอด จนกระทั่งสิ่งๆ นั้น ส่งผล ให้เกิดเป็นนิสัยในการคิด การเชื่อถือ และการ
กระทาของคนส่วนใหญ่แห่งกลุ่มชนนั้นๆ
จะเห็นได้ว่า “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น
การแต่งกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น และนามธรรม เช่น ประเพณี จารีต ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ จน
ได้รับการยอมรับว่าดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้สิ่ง
ที่จะเรี ยกได้ว่าเป็ นวั ฒนธรรมจะต้องเป็นสิ่ งที่สังคมนั้นยอมรับ อันแสดงออกถึงความเจริญงอกงาม
ความดีงาม เหมาะสมที่จะนามาประพฤติปฏิบัติต่อกันในสังคม
มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่า วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณ แต่วัฒนธรรมต้องมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น เสมอ กล่ า วคื อ วั ฒ นธรรมเป็ นภาพรวมของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เป็ น
เอกลักษณ์เพื่อทาให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเช่นกันทาให้สังคมสามารถพัฒนาสืบเนื่องไปได้ จน
สร้างสถาบันทางสังคม สถาบันทางการเมือง การปกครอง และพัฒนาการทางเทคโนโลยีเฉพาะสังคม
นั้นๆ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ งจึงเป็นของส่วน “รวม” ของ “พวก” ของ “กลุ่ม” (ธิดา
สาระยา ๒๕๕๒: ๘๕)
คาว่ า “วัฒ นธรรม” โดยทั่ว ไป หมายถึ ง รูป แบบของกิ จ กรรมมนุ ษ ย์ และโครงสร้ า งเชิ ง
สัญลักษณ์ที่ทาให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสาคัญ วิถีการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็น พฤติกรรมและสิ่งที่คน
ในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน วัฒนธรรมส่วนหนึ่ง
สามารถแสดงออกผ่ าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ แม้
บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องที่ว่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรมระดับสูง
วัฒนธรรมระดับต่า วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เป็นต้น แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมัก
กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า มิได้เป็นเพียงสินค้าบริโภค แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าและการ
ให้ความหมายแก่สินค้านั้นๆ ด้วย ทั้งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางสังคมและแนวการปฏิบัติที่ทาให้วัตถุ
และกระบวนการผลิตหลอมรวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึง เทคโนโลยี ศิลปะ
วิทยาศาสตร์รวมทั้งระบบศีลธรรม
วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็น
อาณานิคม การค้าขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทั้งระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องศาสนามีบทบาทในวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามคาว่า
วัฒนธรรมนั้นเป็นคาที่มีความหมายกว้าง แสดงถึงลักษณะความเจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ รวมถึงวิถี
การด าเนิ น ชี วิ ตของสั งคมไทย เพราะฉะนั้ นความหมายของวั ฒ นธรรมจึ ง มีค วามหมายกว้า งขวาง
ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

๒๑
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท (ภารดี มหาขันธ์, ๒๕๓๒: ๒) คือ
๑. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ได้แก่ แบบหรือสิ่งประดิษฐ์โดยมีวัตถุเป็นหลัก
เช่น แบบแผนการประกอบอาชีพ แบบแผนการประกอบพิธีกรรม เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น
๒. วั ฒ นธรรมทางจิ ต ใจ หรื อ วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ วั ต ถุ (Non-Material Culture) หมายถึ ง
แบบอย่างการปฏิบัติหรื อแนวทางแห่งความคิด ความเชื่อ อุ ดมการณ์ ศีล ธรรม จรรยา ธรรมเนียม
ประเพณี ปรัชญา กฎหมาย พิธีการต่างๆ เป็นต้น
การแบ่ ง ประเภทของวั ฒ นธรรมในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น การแบ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กั น
โดยทั่วไป และมองจากการสนองตอบต่อตัวบุคคลเป็นหลัก ทั้งทางวัตถุที่จะช่วยสนองตอบต่อความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย และทางจิตใจที่สนองตอบต่ออารมณ์ความรู้สึ กของบุคคล ในขณะที่ห าก
พิจารณาในทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่สนองตอบต่อกระบวนการทางสังคม ต่อกระบวนการอยู่ร่วมกัน
ของกลุ่มคน การแบ่ งประเภทของวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว นักสั งคมวิทยาได้แบ่งออกเป็น ๓
ประเภท (ณรงค์ เส็งประชา, ๒๕๓๙: ๗-๙) คือ
๑. วัฒนธรรมทางความคิด (Ideas Thinking) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด
เหตุผล การตัดสินใจของคน เช่น ความดีกับความชั่วร้าย การเวียนว่ายตายเกิด ความศรัทธาในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นต้น
๒. วัฒนธรรมทางบรรทัดฐาน (Norms Doing) คือ บรรดาระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่สังคมหนึ่ง ยึดถือปฏิบัติ อันหมายถึง วิถีชาวบ้าน หรือระเบียบแบบแผนของบุคคลในสังคมในการ
ปฏิบัติต่อกัน จารีต หมายถึง ระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติโดยมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเป็น
ตัวกาหนด และ กฎหมาย คือ ระเบียบแบบแผนที่คนในสังคมจะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีการจดจารไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรและที่สาคัญ กฎหมายจะมีบทลงโทษหากว่าสมาชิกในสังคมนั้นไม่ยอมประพฤติ
ปฏิบัติหรือฝ่าฝืน
๓. วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ (Material Having) คื อ บรรดาสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น มาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ ซึ่งหากจัดกลุ่มของวัฒนธรรมทางวัตถุ
ให้ชัดเจนอาจกล่าวว่าคือ ปัจจัย ๔ หรือ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค
ในขณะที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรม
ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
คติธรรม (Moral) คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดารงชีวิตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจ
และได้ ม าจากศาสนา ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ของสั ง คม เช่ น ความเสี ย สละ ความ
ขยันหมั่นเพียร การประหยัดอดออม ความกตัญญู ความอดทน ทาดีได้ดี เป็นต้น

๒๒
เนติธรรม (Legal) คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่า
มีความสาคัญพอๆ กับกฎหมาย เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สหธรรม (Social) คือ วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่างๆ ที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ในสังคม เป็นต้น
วัตถุธ รรม (Material) คือวัฒ นธรรมทางงวัตถุ เช่น เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค บ้านเรือน
อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น ๕ สาขา คือ
สาขามนุษย์ ศาสตร์ ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย เป็นต้น
สาขาศิลปะ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม เป็นต้น
สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจั กสาน การทาเครื่อง
เขิน การทาเครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ การทาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ ความรู้เรื่องอาหาร การประกอบอาหาร ความรู้เรื่องการแต่งกาย
การอบรมเลี้ ยงดูเด็ก การดูแลบ้ านเรือนที่อยู่อาศัย ความรู้เรื่องยา การรู้จักใช้ยา ความรู้ในการอยู่
รวมกันเป็นครอบครัว เป็นต้น
สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ การละเล่น มวยไทย ฟันดาบสองมือ กระบี่กระบอง การ
เลี้ยงนกเขา ไม้ดัดต่างๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมนั้น เราอาจใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งก็ได้ สิ่งสาคัญ
คือ เกณฑ์ที่ใช้นั้นจะต้องสามารถนาเอาสิ่งที่เป็นความหมายของคาว่าวัฒนธรรมมาจัดเข้าในเกณฑ์นั้นให้
ได้ ดังนั้น การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมจึงเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมไทยอย่ าง
เป็นระบบเท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งประเภทของศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนองตอบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของตนเองให้เจริญก้าวหน้าล้วนสามารถจัดเข้า
ไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่งได้เสมอ
องค์ประกอบของวัฒนธรรม
สิ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็น “วัฒนธรรม” จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ ๔ ส่วน (พวงผกา ประเสริฐ
ศิลป์, ๒๕๔๑: ๗-๘) คือ
๑. องค์มติ (Concepts) หมายถึง รูปแบบของความคิด ความเชื่อ เหตุผล อุดมการณ์ ที่ส่งผล
ต่อการชี้วัดการกระทาหรือการแสดงออก ตัวอย่างเช่น ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะกระทาหรือไม่กระทา เนื่องจากต้องพิจารณาถึงผลของกรรมที่จะติดตาม
มาด้วย

๒๓
๒. องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่ มสั งคมที่มีการจัดระเบียบของ
สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการบริหารจัดการ เช่น สถาบัน องค์กร
วัด สโมสร องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
๓. องค์พิธีการ (Usage) หมายถึง ระเบียบการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาหรือประเพณีอัน
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
๔. องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) หมายถึง บรรดาวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ สามารถจับต้องได้ สัมผัสได้
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า องค์ประกอบ
ทั้งหมดนามาซึ่งความสามารถในการเข้าควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย์เองในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล นามาซึ่งการอยู่ร่วมกัน การประพฤติปฏิบัติต่อกัน รวมถึงสอด
รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์ และเมื่อนาองค์ประกอบดังกล่าว
ข้างต้นมาพิจารณากับสังคมไทยจะพบว่า สังคมไทยมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นการ
อธิบายถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี
การปรับตัวของวัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของโลกปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ม นุ ษ ย์ ทั่ ว ทุ ก มุ ม ของโลก
จาเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะที่นักอนาคตศาสตร์เน้นหนักในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพิเศษ โดยเห็นว่า สังคมในอนาคต
อันใกล้นี้จะเป็นสังคมที่เรียกว่า “สังคมสารสนเทศ” (Information Society) การเปลี่ยนผ่านจากสังคม
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่สังคมอนาคตนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็น
การเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์ด้วย ดังที่ทอฟเลอร์ขนานนามว่าเป็น “ยุคคลื่นลูกที่สาม” (The
Third Wave) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๓๙: ๗๘–๘๐)
นอกจากนี้กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๙: ๘๑) ยังอ้างถึงหนังสือชื่อ Megatrends ๒๐๐๐ จอห์น
ไนซ์บิต และแพทริเซีย อะเบอร์ดีน ที่ได้อธิบายถึงแนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ สังคมอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปสู่สังคม
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีหนักจะเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นระบบสัมผัส เศรษฐกิจระดับประเทศ
จะเปลี่ย นไปเป็น เศรษฐกิจโลกและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้ประจักษ์แ จ้งแล้ วว่า
อนาคตศาสตร์ดังที่ได้อธิบายไว้นั้นเกิดขึ้นจริง ที่สาคัญสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของศตวรรษที่ ๒๑ ความ
เปลี่ยนแปลงที่กาลั งจะเกิดขึ้นกลับไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่เป็นมโนทัศน์ว่าด้ว ย
ความหมายแห่งความเป็นมนุษย์ด้วย
ทอฟฟ์เลอร์ (TOFFLER) ทานายสั งคมโลกในอนาคตไว้ห ลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือเรื่อง
ระบบเศรษฐกิจของข้อมูลข่าวสารในโลกไร้พรมแดน บรรดาเส้นขวางกั้นแบบเดิมๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม

๒๔
การเมือง ไม่อาจหยุดยั้งการข้ามฝั่งของระบบเศรษฐกิจโลกได้อีกต่อไป ในระบบการเมืองของโลกจะมี
การปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจมากขึ้น ระบบโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์จะเป็นกลจักรสาคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ระบบสังคมข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศจะก้า วขึ้ น มาเป็ น หั ว ใจของการขั บเคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ซึ่งรวมไปถึ งการผลิ ต งาน
มากมายที่ท้าทายและรายได้ที่สู งขึ้ น ในสั งคมแห่ งข้อมูลข่าวสารสภาพการทางานจะเปลี่ ยนไป ใน
สานักงานแทบจะไม่มีกระดาษกัน อีกต่อไป ความวุ่นวายในลั กษณะของสานักงานจะเปลี่ ยนไปเมื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนาเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ (กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๓๙: ๘๓-๘๔)
จึงเกิดเป็นคาถามขึ้นมาว่า ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสเทคโนโลยี
เช่นนี้ วัฒนธรรมไทยอัน ถือเป็นรากฐานสาคัญของสังคมจะอยู่อย่างไร หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด
องค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรม คือ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหมายถึง
วัฒ นธรรมที่จ ะดารงอยู่ ได้ จ ะต้ องมี การปรับ ตัว ให้ เ ข้ากั บการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิดขึ้ น มนุษย์ เริ่ม เห็ น
ความสาคัญของการปรับตัวเรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมของตนเองเมื่อไม่นานมานี้เอง เกาหลี และญี่ปุ่น
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการปรับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของตนเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เราจะเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งภาษา การแต่งกาย รูปแบบวิถีการดาเนิน
ชีวิต รวมไปถึงอาหารการกินของเกาหลีและญี่ปุ่นที่แพร่กระจายและได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกด้วย
การปรับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมของตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงปรับตัวเองเท่านั้น หากแต่
ยังได้ใช้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น “เครื่องมือ” ในการแพร่กระจายความเป็นผู้มีวัฒนธรรมของ
ตนเองและสร้างเป็นฐานทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้ตนเองอย่างมาก
การที่เราต้องการให้วัฒนธรรมไทยยังสามารถดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงมิติของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเรื่องการถ่ายทอด
วัฒนธรรมจากรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้วัฒนธรรมไทยยังคงสามารถดารงคงอยู่ได้
การถ่ายทอดวัฒนธรรม หมายถึง การให้ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพหรือศิลปะตามประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาให้แก่ผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ (เรไร ไพรวรรณ์, ๒๕๔๘: ๔)
ปัจจุบันมนุษย์เข้าสู่ยุค “คลื่นลูกที่สาม” อันเป็นโลกไร้พรมแดน เราจะยืนอยู่ได้ก็ด้วยการปรับตัวและใช้
ความเป็นโลกไร้พรมแดนนี้ให้เป็นประโยชน์
สิ่ งที่ช่ว ยผลั กดัน ให้ มนุ ษย์ เข้าสู่ ยุ ค “คลื่ น ลู กที่ส าม” ได้ชัดเจนที่สุ ด คือ “เทคโนโลยีการ
สารสนเทศ” (Information Technology) หรื อ “เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร” (Communication
Technology) ซึ่งคาว่า เทคโนโลยีนี้เป็นองค์ความรู้เพื่อทาให้วัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล ส่วน
คาว่า สารสนเทศ อาจหมายถึงความหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือเครื่องหมาย
ที่ ผ่ า นกระบวนการตกแต่ ง และปรั บ ปรุ ง เสี ย ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ไปให้ ผู้ รั บ ดั ง นั้ น กล่ า วได้ ว่ า เ ทคโนโลยี

๒๕
สารสนเทศ ก็คือ การรวบรวม (Collection) เก็บรักษา (Storage) การจัดการ (Process) แพร่กระจาย
(Disseminate) และการใช้ (Use) สารสนเทศ โดยไม่ตีกรอบไว้เพียงแค่เรื่องซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์
เท่านั้น แต่ยังคานึงถึงความสาคัญของมนุษยชาติและเป้าหมายที่พวกเขาได้สร้ างขึ้นมาหลังจากที่ได้มี
เทคโนโลยีชนิดนี้เกิดขึ้นมาในโลก (กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๓๙: ๘๙-๙๒)
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อสังคมมนุษย์ ทั้งวิถี
การด าเนิ น ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม ดั ง นั้ น การน าเอาเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในกระบวนการถ่ า ยทอด
วัฒ นธรรมจึ ง เป็ น อี กวิธีก ารหนึ่ งที่ช่ว ยให้ วัฒ นธรรมของแต่ล ะชนชาติ ส ามารถดารงคงอยู่ในโลกไร้
พรมแดนนี้ได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชน
สาหรับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนนั้น เป็นการมองบริบทของชุมชนในมิติของคุณ
ค่าที่มีอยู่ ซึ่งสามารถนามาสร้างสรรค์และพัฒนากลุ่มชุมชนนั้น ให้ก้าวไปสู้ความเข้มแข็งและยั่งยืนได้
ดังเช่นแนวคิดของฉัตรทิพย์ นาถสุภา ที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
ของสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจใน ๖ ประการคือ
๑. เน้นการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่คานึงการแข่งขัน
ระหว่างปัจเจกชน การเน้นดังกล่าวมุ่งเน้นให้ตัวของวัฒนธรรมชุมชนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยตนเอง
มองเป้าหมายไปที่ตัวของชุมชนเองไม่ใช่ตัวบุคคล
๒. ปลู กจิ ตสานึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่ง
วัฒนธรรมชุมชนมีความสาคัญในฐานะที่เป็นพลังภายในที่ถูกสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเป็นไปของสังคมนั้นๆ ดังนั้น ความเข้าใจในเชิงลึกอย่าง
แท้จริงจึงเป็นสิ่งสาคัญ การปลูกจิตสานึกให้เกิดขึ้นกับชุมชนจะช่วยให้วัฒนธรรมของชุมชนนั้นเกิดความ
ยั่งยืน
๓. มีกระบวนการผลิตซ้าจิตสานึกชุมชนไทยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการในเมือง
นักพัฒนาและผู้อาวุโสในชุมชนเพื่อสืบทอดจิตสานึกของชุมชนต่อไป กระบวนการดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
การที่จะดารงวัฒนธรรมชุมชนเอาไว้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเป็นเรื่อง
ยากหากว่าเป็นกาดาเนินการเพียงลาพังจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแม้แต่เฉพาะชุมชนเอง ดังนั้น การ
นาเอาต้นทุนเดิมคือวัฒนธรรมชุมชนนั้นมาสร้างสรรค์พัฒนาด้วยองค์ความรู้ใหม่จะช่วยให้วัฒนธรรม
ชุมชนนั้นดารงอยู่ได้
๔. มีกลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพื่อให้มีอานาจต่อรองกับ
องค์กรภายนอก ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความเข้มแข็งของท้องถิ่นนั้นจะเป็น
พลังในการต้านทานต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบได้ การรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนที่มีและใช้วั ฒนธรรมชุมชน

๒๖
ร่วมกันจะช่วยสร้างพลังและอานาจการต่อรองให้เกิดขึ้นได้ รวมถึงพลังในการรักษาวัฒนธรรมชุมชนนั้น
ให้ดารงอยู่ได้
๕. มีการประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและ
เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น นอกจากการสร้ า งพลั ง ความเข้ ม แข็ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชนหรื อ กลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม
วัฒนธรรมชุมชนเดียวกันแล้ว การสร้างเครือข่ายระหว่างวัฒนธรรมร่วมกันก็จะยิ่งสร้างพลังอานาจการ
ต่อรอง การดารงรักษาให้คงอยู่ได้ ซึ่งคาว่าวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนั้นมีความชัดเจนในเรื่องเป้าประสงค์
ร่วมกันเป็นเบื้องต้นหรือมุ่งมองไปที่คุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมนั่นเอง
๖. มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละใกล้ ชิ ด กั บธรรมชาติ โ ดยช่ ว ยกั นอนุ รั ก ษ์ ปกป้ อ งธรรมชาติ เ พื่ อ คง
ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน วัฒ นธรรมชุมชนพื้นฐานทั่ว ไปคือการได้รับปัจจัยในการ
สร้างสรรค์มาจากธรรมชาติแวดล้อม ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติแวดล้อมกับชุมชน
จึงมีความสาคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับวัฒนธรรมชุมชนของตน
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงพื้นฐานในการดารงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมชุมชนนั้นให้ดารงอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมชุมชนถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางสังคมที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ เช่ น การจั ด การให้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ การบริ ห ารจั ดการและพั ฒ นาให้ ก ลายเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พัฒนาให้ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าว เราอาจแบ่ง
ออกได้เป็น ๓ แบบคือ
๑. วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นนามธรรมและปรากฏอยู่ในตัวตน เช่น ความรู้ สึกนึกคิด ความเชื่อ
ความคิดสร้างสรรค์ ความมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ เป็นต้น
๒. วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องได้ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมี
ความแตกต่างกันไปตามบริบทที่แวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้าง ข้าวของเครื่องใช้ หนังสื อ
รูปภาพ เป็นต้น
๓. วั ฒ นธรรมชุม ชนที่เ ป็ น สถาบั น หรื อการรวมกลุ่ ม กัน จนเกิ ดเป็น องค์ก ร สถาบั น เช่ น
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น
ลักษณะของวัฒนธรรมชุมชนดังกล่าวข้างต้น หากว่ามีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว วัฒนธรรม
ชุมชนนั้นจะนามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับชุมชนนั้นๆ เอง อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นการมองวัฒนธรรม
ชุมชนที่มีอยู่นั้นจะต้องทาความเข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงเป็นเบื้องต้นก่อนว่าต้องการมองวัฒนธรรม
ชุมชนนั้นในลักษณะใด เราจะมองวัฒนธรรมชุมชนในลักษณะของ “คุณค่า” หรือ “มูลค่า” และหากว่า
เราไม่บริหารจัดการที่ดีการนาวัฒนธรรมชุมชนนั้นมาใช้ประโยชน์อาจนามาซึ่งความเสียหายมากกว่าการ
ได้ประโยชน์

๒๗

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลาม
วัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Culture) คือ วิถีในการดารงชีวิต รูปแบบแห่งพฤติกรรมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาในอัลลอฮฺและมุฮัมมัดซึ่งคือศาสนทูตจากพระองค์ แม้ว่าในความเข้าใจของ
คนทั่วไป “อิสลาม” จะมีความหมายว่าเป็นศาสนาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้ ว
อิสลามนั้นเป็นมากกว่าศาสนา เพราะว่าได้รวมเอาแบบแผนการดาเนินชีวิต แบบแผนในการประพฤติ
ปฏิบัติตนนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ดังนั้นศาสนาอิสลามกับวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมจึงเป็นเรื่อง
เดียวกัน เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓: ๘-๑๐) อธิบายว่า วัฒนธรรมอิสลามมีที่มาสาคัญ ๒ ประการ คือ
๑. จากพระเจ้า อัลลอฮฺ (สุบห์ฯ) ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติทั้งที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติและ
ข้อใช้ให้ ปฏิบัติ อยู่ในคัมภีร์อัล กุรอานที่พระเจ้ าได้ประทานให้แก่มนุษยชาติโดยผ่านทางนบีมุฮัมมัด
(ศ็อลฯ)
๒. จากนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ทั้งที่เป็นวจนะคาสอนและจริยวัตรที่ท่านปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง
จะเห็นได้ว่าศาสนาและวิถีการดารงชีวิตของมุสลิมนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่จะเรียกได้ว่า
เป็นวัฒนธรรมอิสลามได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
๑. องค์วัตถุ (Instrumental and symbolic Objects) ได้แก่ ผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูป
วัตถุหรือสัญลักณ์ที่ใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอด เช่น รถไถนา อาคารบ้านเรือน เครื่องจักร เป็นต้น
๒. องค์การ (association or Organization) ได้ แก่ ระบบความสั มพันธ์ ของมนุษย์ที่ มีการ
กาหนดแบบแผนพฤติกรรมเป็นมาตรฐานทุกคนในสังคมรับรู้ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
แน่นอน เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา เป็นต้น
๓. องค์พิธีการ (Usage) ได้แก่ วัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปของพิธีกรรมต่างๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึง่ แสดงออกในรูปพิธีกรรม เช่น พิธีการแต่งงาน พิธีไหว้ครู พิธีอุปสมบท โดยพิธีเหล่านี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพของสังคม เป็นต้น
๔. องค์มติ หรือความคิด (Concepts) ได้แก่ ระบบความเชื่อ แนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ อุดมการณ์ ทัศนคติ เช่น ความเชื่อทางศาสนา แนวความคิดทางการเมือง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นคือการที่ศาสนาอิสลามได้เข้า
ไปฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิด อยู่ในวิถีปฏิบัติ ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงไม่มีนักบวช แต่ความเป็นนักบวชอยู่
ที่ตัวของบุคคลที่ศรัทธาในศาสนาอิ สลาม วิถีวัฒนธรรมอิสลามนามาซึ่งกึ่งกลางระหว่างการเป็นผู้ครอง
เรือนและการเป็นนักบวช และผู้ที่ศรัทธาก็มีวิถีปฏิบัติแบบผู้ครองเรือนและครองธรรมไปพร้อมๆ กัน
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓: ๘-๑๓) อธิบายถึงโครงสร้างของศาสนาอิสลามอันนามาซึ่งวัฒนธรรม
อิสลามว่าตั้งอยู่บนโครงสร้างหลัก ๓ ประการ คือ หลักอีมาน คือ ความศรัทธา ๖ ประการ หลักอิสลาม
คือ การปฏิบัติ ๕ ประการ และหลักอิห์ซาน คือหลักคุณธรรมที่อยู่ในจิตสานึกว่าการแสดงออกในทุก

๒๘
ประการทั้งทางกาย วาจา ใจอยู่ ในการรับรู้ของอัลลอฮฺทั้งสิ้น ซึ่งอธิบายเป็นโครงสร้างและอธิบาย
รายละเอียดได้ดังนี้

โครงสร้างอิสลาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักศรัทธา
ในพระเจ้า
ในมลากิกะฮฺ
ในคัมภีร์
ในศาสนทูต
ในวันพิพากษา
ในกฎกาหนด
สภาวการณ์

หลักความยําเกรง (อิห์ซาน)
การปฏิบัติคุณธรรมประหนึ่งว่าเรา
เห็นพระองค์และถึงแม้ว่าเราจะไม่
เห็นพระองค์ แต่แน่นอนว่า
พระองค์เห็นเรา

หลักปฏิบัติ (อิสลาม)
1. การปฏิญาณตน
2. การละหมาด
3. การถือศีลอด
4. การบริจาคซะกาต
5. การประกอบพิธีฮัจญ์

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงโครงสร้างของศาสนาอิสลาม
๑. หลักอีมานหรือหลักศรัทธา ซึ่งประกอบด้วยหลักศรัทธา ๖ ประการ คือ
๑.๑ ศรัทธาว่าอัลลอฮฺ (สุบห์ฯ) เป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว
๑.๒ ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮฺ ซึ่งเป็นบ่าวของพระเจ้าที่ไม่มีเพศ อยู่ในรูปลักษณ์หนึ่ง
ที่มนุษย์มองไม่เห็น ทาหน้าที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้บันทึกความดีความชั่วของมุสลิมแต่ละคนในทุกขณะ
๑.๓ ศรัทธาในคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้า โดยคัมภีร์อัลกุ รอานเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและ
เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
๑.๔ ศรัทธาในนบีหรือศาสดาที่มาจากพระเจ้าโดยนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นนบีท่าน
สุดท้าย
๑.๕ ศรัทธาในวันแห่งการพิพากษา กล่าวคือ มุสลิมเชื่อว่ามีวันสิ้นโลกที่เรียกว่า วัน
กิยามัตซึ่งเป็นวันที่ผู้ที่สิ้นชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ โดยทุกคนจะถูกพิพากษาการกระทาทั้งหมด และทุก
คนได้อยู่ในอาคีรัตเป็นโลกที่เป็นนิรันดร์

๒๙
๑.๖ ศรัทธาในกฎกาหนดสภาวการณ์ว่ามาจากพระเจ้าอัลลอฮฺ (สุบห์ฯ) ประกอบด้วย
กฎที่ตายตัวและกฎที่ไม่ตายตัว
๒. หลักอิสลามหรือหลักปฏิบัติ ๕ ประการ (Masam Ahama, ออนไลน์) คือ
๒.๑ การปฏิญาณตน มุสลิม ต้องกล่าวปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระ
เจ้ าอื่น ใดนอกจากอั ล ลอฮ์ และแท้จ ริง มุฮัมมัด เป็นศาสนทูต (รอซูล ) ของอัล ลอฮ์ ” การปฏิญาณนี้
เปรียบเสมือนหัวใจของ ศาสนาอิสลาม ต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมิใช่ทาครั้งเดียว แต่ต้องทา
เสมอเมื่อนมัสการพระเจ้า (ละหมาด)
๒.๒ การละหมาด คือ การนมัสการ หรือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้า ทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ ชาวมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติละหมาดวันละ ๕ เวลา คือ ย่ารุ่ง กลางวัน เย็น พลบ
ค่า และกลางคืน ซึ่งก่อนการทาละหมาดจะต้องชาระร่างกายให้สะอาด และสารวมจิตใจให้สงบ
๒.๓ การถือศีล อด หมายถึง การละเว้นจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่ว ม
สังวาส ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน มุสลิม จะต้องถือศีลอดปีละ ๑ เดือน คือ ใน
เดือนรอมาฎอนตามปฏิทินของอิสลาม ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศี ลอด ได้แก่ คนชรา หญิงมีครรภ์
แม่ลูกอ่อน คนที่ต้องทางานหนัก คนเดินทางไกล หญิงขณะมีรอบเดือนหรือหลังคลอด คนป่วย การถือ
ศีลอดเป็นการแสดงถึงความศรัทธาในพระเจ้า ฝึกความอดทน และความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๒.๔ การบริจาคซะกาต หมายถึง การบริจาคทานให้แก่คนที่เหมาะสม ตามที่ศาสนา
กาหนด เช่น คนอนาถา เด็กกาพร้า คนขัดสน ผู้เผยแผ่ศาสนา การบริจาคซะกาต เป็นข้อบังคับที่ต้อง
ปฏิบัติ ชาว มุสลิม หรือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องสละทรัพย์ของตนในอัตราร้อยละ ๒.๕ เพื่อแบ่งปันให้แก่
ผู้อื่น เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๒.๕ การประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ หมายถึ ง การไปประกอบศาสนกิ จ ณ ศาสนสถาน
บัยตุลลอฮ์ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย การประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ได้บังคับให้ชาว มุสลิม ต้อง
กระทา แต่ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติสาหรับผู้ที่พร้อม และมีความสามารถ คือ บรรลุนิติ ภาวะ มีสุขภาพดี มี
ทุนทรัพย์เพียงพอ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอย่างดี
๓. หลักอิห์ ซาน คือ การปฏิบัติคุณธรรมด้ว ยความยาเกรง ความภักดีต่อพระเจ้าอัล ลอฮฺ
(สุบห์ฯ) โดยตระหนักว่า พระองค์ทรงอยู่กับเรา และพระองค์ทรงมองเห็นเราตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างทั้ง ๓ ส่วนของศาสนาอิสลามคือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอัน
จะน ามาซึ่ ง วิ ถี อั น ดี ง าม ประกอบกั บ การที่ ช าวมุ ส ลิ ม มี พ ระเจ้ า หรื อ อั ล ลอฮฺ (สุ บ ห์ ฯ ) จึ ง ท าให้ วิ ถี
วัฒนธรรมของชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามเป็นส่วนเดียวกัน

๓๐

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม
คาว่า “มุสลิม” หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม และคาว่า “อิสลาม” นั้นมีความ
หมายถึง ศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติแก่นบี (ศาสดา) องค์ต่างๆ เพื่อสั่งสอนมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มมี
มนุษย์ในโลก และนบี มุหัมมัด (ศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นนบีองค์สุดท้าย ดังนั้นความหมาย
ของอิสลาม ในวิถีของชาวมุสลิมจึงหมายถึง การนอบน้อมตนตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่มุ่งให้
มนุษย์ทาความดี และเว้นความชั่วตามหลักการที่พระองค์สั่งสอนโดยผ่านทางศาสดา
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้คนนับถืออยู่ทั่วโลก กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งการ
เผยแผ่ศาสนาอิสลามในอดีตนั้น เป็นการแผ่ออกไปพร้อมกับการค้าขาย อันเป็นอาชีพที่ชาวมุสลิมมี
ความชานาญ ดังนั้นการเดินทางออกไปติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ รวมถึงการออกไปตั้งถิ่นฐานเพื่อทา
การค้าขายในที่ใดก็ตาม มุสลิมก็ จะนาเอาวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อเหล่านี้ไปเผยแพร่ด้วย และ
การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามก็เกิดจากทั้งความศรัทธาในหลักคาสอน
รวมถึงโดยการแต่งงาน (เสาวนีย์ จิตต์หมวด และดนัย มู่สา, ๒๕๔๑: ๒๐)
ศาสนาอิส ลามได้ เข้ ามาสู่ ค าบสมุ ทรมาลายู ในดิน แดนเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ โดยผ่ า น
เส้นทางการเดินเรือ สู่พื้นที่ที่เป็นประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ถึงบริเวณ
จังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยในปัจจุบัน (อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๑๑) ในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๙ อิสลามได้มาถึงฝั่งมะละกาเมื่อครั้งที่มาร์โคโปโลเดินทางโดยเรือผ่านชวานั้นผู้คนตามเมืองท่าในชวา
เป็นมุสลิมทั้งสิ้นและเมื่อ พ.ศ.๑๘๘๓ ชาวโมรอคโคชื่ออิปน์บาตูเตาะห์เดินทางระหว่างจีนกับอินเดียมา
ทางเกาะสุมาตราได้รายงานว่า คนแถบนี้เป็นชาวมุสลิมโดยในสุมาตราอิสลามเข้ าสู่เกาะนี้ทางปลาย
แหลมทางเหนือคือเมืองปาไซ (Pasai) และอัจเจ (Atje Acheh) และเข้าสู่แหลมมาเลเซียทางมะละกาใน
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔ ในสมัยสุลต่านมูซัฟฟาร์ ซาร์ (Muzaffar Shah) พ.ศ.๑๙๘๙-๒๐๐๒ และ
จากมะละกาอิสลามได้ขยายขึ้นสู่ทางเหนือพร้อมกับการขยายอาณาเขตใน พ.ศ.๑๙๙๙ และใน พ.ศ.
๒๐๑๗ และพร้ อ มกั น นี้ อิ ส ลามได้ เ ผยแผ่ ม าถึ ง ปั ต ตานี แ ละหลายจั ง หวั ด ของประเทศไทยจนถึ ง
นครศรีธ รรมราช (ประยูร ศักดิ์ ชลายนเดชะ, ๒๕๓๙) ดังนั้นพื้นที่ของคาบสมุทรมลายูจึงกลายเป็น
จุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงศูน ย์กลางทาง
การค้าในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความจริงแล้วเรามีหลักฐานพบการเข้ามามีบทบาทของชาวมุสลิมในสยามอย่างชัดเจนตั้งแต่
ครั้งกรุงสุโขทัย โดยพบหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามคือ การ
ค้นพบถ้วยชามสังคโลกของสุโขทัยในประเทศที่ นับถือศาสนาอิสลาม เช่น อินโดนิเซีย อิหร่าน และ
ประเทศในแอฟริกา (อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๑๒) หลักฐานจากศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ปรากฏ
คาว่า “พาซัน” (PASAN) หรือ “ปสาน” ที่นักวิชาการแปลความกันว่าหมายถึง “ตลาด” นั้น แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวอิหร่านนี้มีความชานาญในเรื่องการค้าขาย (เพ็ญศรี กาญจโนมัย , ๒๕๔๖: ๒๘๔)

๓๑
ในขณะที่สมัยกรุงศรีอยุธยา เราก็พบความชัดเจนในการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนและการเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจานวนมากของชาวมุสลิม ซึ่ง ชาญวิทย์
เกษตรศิริ (๒๕๕๕: ๒๗-๓๒) อธิบายว่า ชุมชนมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางเข้ามาตั้งแต่สมัยต้น
กรุ งศรีอยุ ธ ยา โดยเดิน ทางมาจากดินแดนอาระเบียและเปอร์เซีย และเข้ามามีบทบาททั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและด้านการปกครอง ซึ่งมี ๒ นิกายด้วยกัน คือนิกายชีอะห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่าน ส่วน
นิกายซุนนีห์จะเป็นเชื้อสายอาหรับ อินโดนิเซีย มลายู และปัตตานี และชุมชนมุสลิมในกรุงศรีอยุธยา
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพระนคร นอกเกาะเมือง โดยมีพระยาจุฬาราชมนตรีที่มีศักดินา ๑๔๐๐
เป็นเจ้ากรมท่าขวาทาหน้าที่ดูแลชุมชนชาวมุสลิมด้วยกันเอง มุสลิมในกรุงศรีอยุธยานี้มีอยู่ด้วยกั นหลาย
กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มาจากอินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย ซึ่งมุสลิมกลุ่มนี้จะเรียกรวมๆ กันว่า แขกมัวร์ มุสลิมจาม
หรือที่เรียกว่า แขกจาม มุสลิมที่มาจากมลายู –ปัตตานี มุสลิมจากหมู่เกาะอินโดนิเซีย จากเมืองมะกัส
ซาร์ ที่เรียกว่า แขกมักกะสัน มุสลิมจากเกาะชวา เรียกว่า แขกชวา เป็นต้น
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๓๑๐ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่เพียงการล่มสลายของ
คนสยามเท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงชุมชนชาวต่างชาติที่มีอยู่จานวนมากด้วย ความเสียหายที่เกิด
จากสงครามส่งผลให้เกิดภาวะบ้านแตกสาแหรกขาด กลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ มากมายที่ตั้งหลักแหล่งมั่นคง
แล้วในกรุงศรีอยุธยาก็อยู่ในภาวะเช่นเดียวกันกับคนสยาม ต่อมาเมื่อพระยาตากได้ไปตั้งรวบรวมผู้คนที่
เมืองจันทบูรแล้วยกทัพกลับเข้ามากู้เอกราชคืนจากพม่าได้สาเร็จ แต่พบว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเสียหายเกิน
กว่าที่จะรื้อฟื้นความรุ่งเรืองนั้นกลับมาได้อีกแล้ว พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยลงมาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่
เมืองธนบุรี ครั้งนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่แตกฉานซ่านเซ็นไปพร้อมกับสงครามก็ อพยพกลับเข้าไปขอ
ร่วมรวมตัวกันใหม่อีกครั้ง และหนึ่งในนั้นก็มีชาวมุสลิมรวมอยู่ด้วย
เมื่อครั้ง พ.ศ.๒๓๑๐ ที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่พม่าเมืองปัตตานีและเมืองประเทศราช
ในแหลมมลายูรวมทั้งเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขลาเมืองพัทลุงต่างตั้งตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่อกรุง
ธนบุรี ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้ยกทัพไปปราบ ซึ่งในครั้งนั้น
เจ้าเมืองปัตตานีขัดขืนไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นดังแต่ก่อน เมื่อสิ้นสงครามชาวปัตตานีจึงถูกกวาดต้อนเข้ามา
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ และอยู่อาศัยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทานาข้าวอยู่แถวมีนบุรีและหนองจอกเป็น
ส่วนใหญ่จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ หัวเมืองทั้ง ๗ ได้ทาการแข็งเมืองขึ้นแต่ทางกรุงเทพฯ ก็ทาการ
ปราบปรามและกวาดต้อนผู้คนชาวเมืองปัตตานีและไทรบุรีมาอยู่กรุงเทพฯ อีกครั้ง ผู้คนที่กวาดต้อนมา
ในครั้งนี้ถูกจัดให้อาศัยอยู่ในจังหวัดธนบุรีแถวบ้านสมเด็จ สวนพลู และพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ ๕ทรงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลโดยยุบ ๗ หัวเมืองให้เหลือเพียง ๔
หัวเมืองในราว พ.ศ.๒๔๔๙ และต่อมายุบเป็นมณฑลปัตตานีแล้วแบ่งมณฑลปัตตานีออกเป็น ๓ จังหวัด
ใน พ.ศ.๒๔๗๖ ถึงปัจจุบันคือปัตตานี นราธิวาส และยะลา ดังนั้น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือเมือง
ปัตตานีเก่านั่นเอง (อารี จาปากลาย ธีรนงค์ สกุลศรี และอาซีส ประสิทธิหิมะ, ม.ป.ป.)

๓๒
แต่เดิมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยามีชุมชนชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว เมื่อครั้ง
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ มุสลิมที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาก็อพยพเคลื่อนย้ายหนีภัยสงครามลงมารวมตัวกัน
อีกครั้งที่บางกอก โดยกระจายกันตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้าตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิมที่มาจากหัว
เมืองทางใต้ที่เกิดจากสงครามปราบปรามเมืองต่างๆ ที่ถูกกวาดต้อนมาอีกส่วนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์
หากแต่ครั้งนี้ให้ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายกันไปทั้งฝั่งพระนคร ฝั่งตะวันตก รวมถึงพื้นที่อื่น นอกจากนี้
ยังเชื่อว่ามีชาวมุสลิมที่อพยพเข้ามาเพิ่มอันเป็นผลมาจากการความรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายที่มีมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการทาสนธิสัญญาเบาว์ริงในปี พ.ศ.๒๓๙๘
มุสลิมในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๒ นิกายคือ ซุนนีห์และชีอะห์ (ทิพวรรณ จันทรสถิตย์ ,
ม.ป.ป.: ๓๑-๓๓) ซึ่งการแบ่งนิกายเช่นนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างด้านแนวความคิดและการ
ปฏิบัติศาสนกิจ อันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน หลังจากที่ท่านศาสดา
นบีมูฮาหมัดศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นชีวิต (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๕๗)
นิกายซุนนีห์ ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านสุลัยมาน ซึ่งเป็นชาวเปอร์เซีย ประวัติความ
เป็นมานั้นสรุปได้ว่า เข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยรวมตัวกันแล้วเป็นเจ้าเมืองสงขลา เมื่อครั้งกรุงศรี
อยุธยา มีบทบาทและอานาจอยู่ทางหั วเมืองปักษ์ใต้ จนถึงกับมีการประกาศแยกตัวออกจากกรุงศรี
อยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นากาลังไปสลายเมือง แล้วอพยพผู้คน
ขึ้นมาไว้ที่เมืองไชยยาส่วนตัวลูกหลานตระกูลสุลต่านสุลัยมานก็โปรดให้นาตัวเข้ามารับราชการที่กรุงศรี
อยุธยาและมีความก้าวหน้าในราชราชการเรื่อยมา (คณะกรรมการประมวลประวัติสายสกุลสุลต่านสุลัย
มาน, ๒๕๓๑) มุสลิมนิกายซุนนีห์ในพื้นที่ธนบุรีมีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปมีการสร้างมัสยิดหรือสุเหร่าอยู่
มากมาย เช่น สุเหร่าต้นสนหรือมัสยิดต้นสน สุเหร่าบางกอกน้อย มัสยิดบ้านสมเด็จ เป็นต้น ในขณะที่
นิกายชีอะห์หรือแขกเจ้าเซ็น ที่อพยพเข้ามาในประเทศสยามมีไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบจานวนกันกับ
มุสลิมนิกายซุนนีห์ที่มีทั้งที่เป็นเชื้อสายเปอร์เซียและอินเดีย คนไทยมักเรียกว่าแขกเจ้าเซ็นหรือแขก
มะหง่น ซึ่งบุคคลสาคัญในนิกายชีอะห์ในประวัติศาสตร์ คือ ท่านเฉกอะหมัดที่เข้ามาเป็นพ่อค้าตั้งแต่
สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (ทิพวรรณ จันทรสถิตย์ และคณะ, ม.ป.ป.: ๓๓) และสืบสายสกุลเนื่องต่อ
กันมาจนถึงปัจจุบัน
ชาวมุสลิมทั้งนิกายชีอะห์ และนิกายซุนนีห์ในประวัติศาสตร์ต่างก็มีบทบาทและความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตามเรื่องของนิกายของศาสนาอิสลามนี้โดยทั่วไป
อาจเข้าใจเป็นพื้นฐานว่ามีการแบ่งออกเป็น ๒ นิกายดังที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะที่รองศาสตราจารย์
เสาวนีย์ จิ ตต์ห มวด นั กวิช าการผู้ เชี่ยวชาญด้านมุสลิ มศึกษา รวมถึงท่านเองก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามด้วยอธิบายว่า ชีอะห์และซุนนีห์ เป็นคาที่ถูกใช้เรียกว่าเป็นนิกาย แต่โดยความจริงแล้วอิสลามไม่
มีนิกาย แต่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองของผู้บริหารอาณาจักรอิสลามในสมัยคอลีฟะฮ์ จึงเกิด
เสมือนกับเป็นนิกายโดยปริยายในเวลาต่อมา (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๗๓) อย่างไรก็ตาม ความ

๓๓
แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ที่สาคัญคือพิธีกรรมบางอย่างที่ปฏิบัติ เช่น พิธีเจ้า
เซ็น เป็นต้น
สายตระกูลมุสลิม
ในขณะที่เรื่องของสายตระกูลสาคัญของมุสลิมในประเทศไทยนั้น หากว่าจะนับกลุ่มคนที่นับ
ถือศาสนาอิสลามในประเทศสยาม เราอาจแบ่งออกได้เป็น สายชีอะห์และซุนนีห์หรือซุนนะห์ ซึ่งอย่างไร
ก็ตามมุสลิมทั้ง ๒ ตระกูลนี้ถือเป็ น ๒ ตระกูลใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทในประเทศสยามตั้งแต่ครั้งอดีต
บทบาทความส าคั ญ ของมุ ส ลิ ม ทั้ง ๒ สายตระกูล นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พัฒ นาการทางการเมือ ง สั ง คม
เศรษฐกิจในมิติทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในประเทศสยามได้เป็นอย่างดีซึ่งอธิบายได้
ดังนี้
๑. สายตระกูลเฉกอะหมัด
ท่านเฉกอะหมัดนั้นเป็นชาวเปอร์เซียที่เดินทางเข้าในกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับเฉกมหะหมัดสะ
อี๊ด ผู้เป็นน้องชายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนั้นก็เพื่อทาการค้าขาย
เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองไม่เพียงแต่ชาวเอเชีย หรือตะวันตกเท่านั้นที่เข้ามาทาการค้าขาย แม้แต่
ชาวเปอร์เซียเองก็เข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งจากดินแดนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน การค้าขายที่รุ่งเรืองได้สร้าง
ความมั่งคั่งให้กับท่านเฉกอะหมัด จนตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาต่อไป ส่วนท่านเฉกมหะหมัด
สะอี๊ด ภายหลังได้เดินทางกลับไปยังเปอร์เซีย (เสาวนีย์ จิตต์หมวด และดนัย มู่สา, ๒๕๔๑: ๗๔) ใน
เบื้องต้นท่านได้มีบทบาทสาคัญด้านการค้าที่ท่านมีความรู้ความชานาญได้ทาให้ท่านต้องติดต่อกับชนชั้น
เจ้านาย รวมถึงได้ให้ ความร่ วมมือและให้ความช่วยเหลือต่อรัฐ บาลด้านการค้า อันนามาซึ่งบทบาท
ทางการเมืองด้วยทั้งเจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรี และกรมท่ากลาง
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การสืบเนื่องยาวนานในบทบาทดังกล่าวที่สืบต่อกันมา ซึ่งเจ้ากรมท่าขวานี้มี
หน้าที่เป็นเสมือนกับกรมศุล กากรและกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบัน ทั้งการทาหน้าที่ในการ
รั บ แขกบ้ า นแขกเมื อง การดูแลเรื่ องการเดิน เรือ เพื่อ การค้าระหว่า งประเทศ การติ ดต่อ ค้าขายกั บ
ชาวต่างชาติ หรือแม้แต่เรื่องของการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออก จะเห็นได้ว่าเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรโดยตรง ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงบทบาทหน้าที่หากแต่เป็น “ความสาคัญ”
ของผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ เ หล่ า นี้ ด้ว ย ดั ง นั้ น สายสกุ ล ของท่ า นเฉกอะหมั ด จึ ง มี บ ทบาทและความส าคั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์และราชอาณาจักรมาตั้งแต่อดีต ส่วนตาแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นตาแหน่งผู้รับผิดชอบ
กรมท่าขวา และเป็นผู้นาของชาวมุสลิมในประเทศ ซึ่งสายสกุลของท่า นเฉกอะหมัดก็ได้รับสืบต่อกันมา
ตลอดเช่นกัน
เฉกอะหมัด คือบรรพบุ รุ ษ ของชาวมุส ลิ มสายชี อะห์ ที่เดิ นทางเข้ามาค้า ขายในช่ ว งปลาย
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา หรือประมาณ พ.ศ.๒๑๓๓-๒๑๔๘ และด้วยความ
เชี่ยวชาญทางด้านการค้าในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยา

๓๔
เฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตรีและกรมท่ากลาง ต่อมาเมื่อครั้งที่ช่วย
ปราบกบฏญี่ปุ่ น ได้ส าเร็ จ จึ งได้เลื่ อ นขึ้นเป็น เจ้าพระยาเฉกอะหมัดรัต นาธิบดี สมุห นายกอัครมหา
เสนาบดีฝ่ายเหนือ และต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อน
เป็นเจ้าพระยาบวรราชนายก ที่ปรึกษาในการปกครองแผ่นดิน (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๕๗)
สายวงศ์ของเฉกอะหมัดได้สืบสายตระกูลกันมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง ๖ ชั้น จนกระทั่งเสีย
กรุงฯ ให้กับพม่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ซึ่งสายวงศ์สาคัญที่มีบทบาทอย่างมากในเวลาต่อมาก็คือ สายตระกูล
บุนนาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยต้น กรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
ได้เป็นถึงผู้ส าเร็ จราชการแทนพระองค์ที่มีบรรดาศักดิ์ เป็นถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ปิยนาถ บุนนาค, ม.ป.ป.: ๒-๓) นอกจากนี้เฉกอะหมัดที่นับถือศาสนาอิสลามสายชีอะห์ ยังได้ดารง
ตาแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีเป็นคนแรก และลูกหลานสายตระกูลเฉกอะหมัดนี้ก็ได้ดารงตาแหน่งสืบต่อ
กันมาจนถึงสมัยรั ชกาลที่ ๗ ที่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ สายตระกูลที่สื บ
ตาแหน่งจุฬาราชมนตรีของมุสลิมนิกายชีอะห์ก็เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ เฉกอะหมัด ยังเป็นบรรพบุรุษของบุคคลสาคัญในหลายตระกูล และมีส่วนหนึ่งที่มี
การเปลี่ยนการนับถือศาสนา เช่น ตระกูลบุนนาค ตระกูลปราโมช ตระกูลบุรานนท์ ตระกู ลศรีเพ็ญ
ตระกูลจาติกรัตน์ เป็นต้น ส่วนเชื้อสายที่ยังคงเป็นมุสลิมจนถึงปัจจุบัน เช่น อะหมัด จุฬา อากายี จุฬา
รัตน์ ยวงมณี เป็นต้น (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๕๗) นับได้ว่าสายตระกูลของท่านเฉกอะหมัดได้มี
บทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์สยาม ทั้งทางด้านการเมืองการปกครองรวมถึงการเป็นผู้นาในด้าน
การศาสนา นอกจากนี้สายตระกูลเฉกอะหมัด ยังมีบทบาทสาคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยในอดีตในการ
ดารงตาแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีก
ด้วย
๒. สายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน
ถือเป็นสายตระกูลเก่าแก่ และเป็นสายตระกูลหลักของชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย มี
เอกสารหลายชุดที่พยายามเรียบเรียงลาดับสายสกุลนี้ไว้ให้ชัดเจน เช่น หนังสือสายสกุลสัมพันธ์ ที่จัดทา
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ หรือแม้แต่หนังสือสายสกุล สุลต่านสุลัยมานที่จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสืบเนื่องของสายสกุลมุสลิมเก่าแก่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งอดีต
หนังสือลักษณะดังกล่าวต่างก็เริ่มต้นสายสกุลถึงบุคคลต้นตระกูลว่าคือ ดะโต๊ะโมกอล ว่าเป็น
ผู้ให้กาเนิดสุลต่านสุลัยมาน ที่อธิบายสรุปได้ว่า เมื่อครั้งประมาณปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศ
รถ มีพ่อค้าที่เป็นชาวเปอร์เซียผู้หนึ่งนามว่า ดะโต๊ะโมกอล ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ เดินทางมาจาก
เกาะชวาเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่แถวบริเวณหัวเขาแดงริมทะเลปากอ่าวสงขลา ซึ่งบริเวณดังกล่าว
ที่เป็นชัยภูมิสาคัญทั้งการป้องกันข้าศึกรวมถึงเป็นชัยภูมิสาหรับเป็นจุดพักสินค้าทางทะเล การตั้งถิ่นฐาน
ดังกล่าวพัฒนาการเป็นชุมชนและการเป็นเมืองในชื่อว่า เมืองสงขลา (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ , ๒๕๔๙: ๔๔)

๓๕
การเดินทางมาในครั้งนี้เหตุผลหลักคือการหนีการรุกรานของประเทศตะวันตก เช่น ฮอลันดาที่เข้าไปล่า
อาณานิคมในชวา (เสาวนีย์ จิตต์หมวด และดนัย มู่สา, ๒๕๔๑: ๗๗) เมื่อกรุงศรีอยุธยารับทราบจึงทา
การแต่งตั้งให้ดาโต๊ะโมกอลนี้ให้เป็นเจ้าเมืองหรือที่เรียกว่า ข้าหลวงสาเร็จราชการเมืองสงขลา
ดาโต๊ะ โมกอล มีบุตรชาย ๒ คน คือ สุลัยมาน และฟารีซี บุตรสาว ๑ คน คือ ฟาติมะห์ ครั้น
เมื่อดาโต๊ะ โมกอลถึงแก่กรรมแล้ว สุลัยมานบุ ตรชายคนโตก็ได้ขึ้นครองนครสงขลาแทนฐานะที่เป็น
ผู้สาเร็จราชการนครสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๑๖๓ ต่อมาเมื่อครั้ง รัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองเป็น
กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๑๗๓-๒๑๙๘) ท่านสุลัยมานผู้ที่จงรักภักดีอย่างมากต่อพระเจ้าทรง
ธรรมก็ประกาศแข็งเมือง ไม่ยอมขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาอีกต่อไป พร้อมประกาศการเป็นอิสระตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๑๗๓ โดยใช้นามว่า “สุลต่านสุลัยมานชาร์” (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๑: ๑๔) พระเจ้าปราสาท
ทองก็ใ ห้ มี ทัพ ลงไปปราบปรามหากแต่ ก็ไม่ ส ามารถเอาชนะได้ รวมถึ งยั งมี การพัฒ นาบ้า นเมือ งให้
เจริญรุ่งเรืองมากไปกว่าเมื่อครั้งบิดา อานาจการปกครองนั้นครอบคลุมเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุงในอดีตก็
คือเมืองสงขลา) ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึง
เมืองปัตตานี และพื้นที่ทางบกนั้นยาวไกลไปถึงนครศรีธรรมราชตอนล่างที่จรดฝั่งทะเลอันดามันด้าน
ตะวันตก หรืออีกนัยหนึ่งคือตลอดฝั่งมหาสมุทร (สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง , ๒๕๓๐: ๗๙) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการเกิดขึ้นและเติบโตของเมืองสงขลาหรือเมืองพัทลุงในอดีตนั้นเกิดจากการบุก เบิกจากท่านสุ
ลัยมาน
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าในราชอาณาจักรเดียวกันนั้นจะมีกษัตริย์มากกว่า
หนึ่งพระองค์ไม่ได้ จึงทรงโปรดฯ ให้นาทัพหลวงยกไปร่วมกับทัพทางหัวเมืองใต้ ยกไปปราบปรามเมือง
สงขลาจนได้รับชัยชนะ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านสุลต่านสุลัยมานชาร์ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว โดยเวลานั้น
ท่านมุสตาฟา ผู้เป็นบุตรชายคนโตเป็นผู้ครองเมืองสงขลา ชัยชนะของกองทัพกรุงศรีอยุธยา มีผลให้
เมืองสงขลาถูกสลายเมือง นอกจากนี้สมเด็จพระนารายณ์ยังโปรดเกล้าฯ ให้ท่านมุสตาฟาและบริวาร
ย้ายไปตั้งที่เมืองไชยา ที่ต่อมาท่านมุสตาฟาเองก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น เจ้าเมืองไชยา มีพระราช
ทินนามว่า พระพิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม (ศรีศักร วัลลิโภดม, ๒๕๓๑: ๑๔-๑๕)
ส่วนน้องชายของท่านมุสตาฟา คือ ท่านฮูเซ็น สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เข้าไป
รับราชการที่กรุงศรีอยุธยาที่ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระยาราชบังสัน” ว่าที่แม่ทัพเรือ ที่เป็น
ด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและทหารเรือ ตาแหน่งดังกล่าวนี้สายสกุลสุลต่านสุลัยมาน
ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ สื บ ต่ อ เรื่ อ ยมาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา กรุ ง ธนบุ รี จนถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์ หรือจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (ประยูรศักดิ์
ชลายนเดชะ, ๒๕๓๑: ๔๓) ไม่เพียงแต่การรับราชการในหน้าที่สาคัญอย่างต่อเนื่องเท่านั้น สายสกุล
สุลต่านสุลัยมาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังได้ร่วมสร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองสยามมาอย่างต่อเนื่อง

๓๖
สายสกุลของท่านสุลต่านสุลัยมาน มีการสืบสายยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งที่เป็นราชสกุล
และสายสกุล เช่น ราชสกุลสุทัศน์ ณ อยุธยา ราชสกุลศิริวงศ์ ณ อยุธยา ราชสกุลจิตรพงศ์ ณ อยุธยา
สายสกุล ณ พัทลุง สายสกุลศิริสัมพันธ์ สายสกุลจันทโรจวงศ์ สายสกุลของเจ้าพระยาจักรี (หมุด) สาย
สกุลไชยา สายสกุลไทรบุรี สายสกุลภักดีเสนา เป็นต้น
ศรีศักร วัลลิโภดม ได้สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับสายสกุลของท่านสุลต่านสุลัยมานไว้ว่า ท่าน
สุลต่านสุลัยมาน มีเชื้อสายเปอร์เซีย เป็นผู้ที่นับถือสาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ เป็นสายสกุลที่มีบทบาท
สาคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ไทย ทั้งพื้นที่ภาคใต้ กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี รวมถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่สายสกุลนี้เข้ามามีบทบาทต่อแผ่นดินสยามก็นานร่วม ๔๐๐ ปี เป็นสายสกุลที่ได้บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ที่ส่วนหนึ่งนั้นยังคงเป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามใน
ขณะที่บางกลุ่มก็ได้เป็นมาเป็นพุทธมามะกะ ที่สาคัญคือสายสกุลของสุลต่านสุลัยมานนี้ คือ สายตระกูล
หลักของชาวมุส ลิมในพื้นที่ ธนบุ รี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บางกอกน้อย (คณะกรรมการประมวล
ประวัติสายสกุลสุลต่านสุลัยมาน, ๒๕๓๑: ๒๐)
การเดินทางเข้ามาในกรุงสยาม
เหตุผลสาคัญของการเดินทางเข้ามาในสยามของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่า
มุสลิมนี้ มี ๒ ประการหลัก คือ
๑. การเผยแผ่ศาสนา
แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นถึงความชัดเจนอย่างมากกับเหตุผลเรื่องการเผยแผ่ศาสนาของชาวมุสลิม
ในเมืองหลวงต่างๆ หากเมื่อเทียบกับชาวคริสต์ แต่การเผยแผ่ศาสนาอิสลามในภูมิภาคก็แสดงให้เห็นถึง
ความต่อเนื่องในความพยายาม ซึ่งเริ่มต้นจากเมื่อครั้งที่ศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้เริ่มเผยแพร่ศาสนา
อิสลามโดยมีนครมักกะฮ์เป็นศูนย์กลาง ศาสนาอิสลามแพร่ขยายไปสู่อารยธรรมต่างๆ ในโลก อันได้แก่
กรีก โรมัน ซีเรีย บาบิโลเนีย อียิปต์ อัสซีเรี ย รวมถึงเปอร์เซียและไปแซนไทน์ ที่แต่เดิมมีความเชื่อและ
การนับถือศาสนาอยู่หลากหลาย ทั้ง คริสต์ ยิว โวโรแอสเตอร์ หรือแม้แต่การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ศาสนาอิสลามเดินทางเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเส้นทางการเดินเรือ สู่
แหลมมลายู แถบอินโดนิเซีย มาเลเซีย และบรูไน ในขณะที่ประเทศไทยปัจจุบันนั้นเริ่มต้นที่บริเวณ
ภาคใต้ขึ้นมาจนถึงบริเวณนครศรีธรรมราช (อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๑๐-๑๒) จากนั้นก็กระจาย
ตัว ไปในพื้ น ที่ ต่า งๆ ของประเทศโดยมี ปั จจั ย หลายอย่ า งเป็ น ตั ว ก าหนด ทั้ ง การเมื องการปกครอง
กระบวนการทางเศรษฐกิจ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามไม่ได้รุ่งเรืองอยู่เฉพาะในตะวันออกกลาง
เท่านั้น หากแต่ได้แพร่หลายไปทั่วโลกจนเรียกได้ว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด และในประเทศ
สยามก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการเผยแผ่ศาสนาดังกล่าว

๓๗
๒. การค้าขาย
หลายชาติที่เข้ามาในประเทศสยามมักเริ่มต้นด้วยการค้าเป็นหลัก ชาวมุสลิมก็เช่นกันลักษณะ
ของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในอดีตนั้นเป็นการเผยแพร่ไปพร้อมกับการค้า กล่าวคือ ชาวมุสลิมส่วน
ใหญ่มีอาชีพหลักหรือมีความชานาญในเรื่องของการค้าขาย ดังนั้นเมื่อชาวมุสลิมเดินทางออกไปค้ าขาย
ณ ที่แห่งใดในโลกนี้ก็จะมีการนาเอาศาสนาอิสลามไปด้วย อันเป็นการนามาซึ่งการขยายปริมาณของคน
ที่นั บ ถือศาสนาอิส ลามที่มากขึ้น ทั้งโดยความศรัทธาในหลั กคาสอนทางศาสนารวมถึงการแต่งงาน
(เสาวนีย์ จิตต์หมวด และดนัย มู่สา, ๒๕๔๑: ๒๐) ประกอบกับความสามารถทางด้านการเดินเรื อที่ช่วย
เร่งและขยายศักยภาพทางด้านการค้าให้กับชาวมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีความรุ่งเรื่องอย่างมาก อันน ามาซึ่งความมั่งคั่งให้กับรัฐต่างๆ ที่มีความเข้มแข็งในการทาการค้า
ประเด็นสาคัญคือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลสืบเนื่องต่ออานาจทางการเมืองของ
กลุ่มผู้นาของประเทศต่างๆ รวมถึงส่งผลต่อความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งความเชี่ยวชาญในบางเรื่องนั้น ชาวตะวันตกหรือประเทศที่ห่างไกล ดู จะมีความเชี่ยวชาญมากว่าคน
ในภูมิภาคเดียวกัน นามาซึ่งการอพยพโยกย้ายชาวต่างชาติจากภูมิภาคตะวันตก รวมถึงชาวตะวันออก
ด้วยกันเองเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ต่อมากลุ่มคน
ต่างชาติบางกลุ่มชาติพันธุ์ก็เข้ามามีบทบาทมากกว่าความต้องการความเชี่ยวชาญในเบื้องต้น เช่น การ
เข้ามามีอานาจบางอย่างในทางเศรษฐกิจ อานาจในทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศสยามที่มีศักยภาพความพร้อมด้านชัยภูมิที่ต้องของบ้านเมืองที่ตั้งอยู่กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้สยามกลายเป็ นเส้นทางการค้าระหว่างผู้คนเอเชียตะวันออกและตะวันตก
(จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ๒๕๔๔: ๒๖) จนกลายเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของผู้คนของภูมิภาค
แม้ว่าจะมีหลักฐานยืนยันถึงการเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ครั้งอดีต แต่
หากเรานับสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความชัดเจนในความเป็นสังคมชาวมุสลิม ก็จะพบว่า ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เหตุผลสาคัญประการหนึ่งของการเข้ามาของชาวมุสลิมคือเรื่องของการทาการค้า ซึ่งเห็นได้จาก
ประวั ติ ศ าสตร์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ รุ่ ง เรื อ ง รวมถึ ง ความหลากหลายทางการค้ า ทั้ ง สิ น ค้ า และความ
หลากหลายของกลุ่มผู้ที่ทาการค้า นอกจากนี้ด้วยความสามารถของชาวมุสลิมทั้งการเดินเรือและการทา
การค้า ส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถก็ถูกดึงเข้าสู่ระบบราชการด้วยเหตุผลทั้งทางการเมือง การ
ปกครอง และเศรษฐกิจ จนถึงการพัฒนาอานาจขึ้นมาจนกลายเป็นมูล นายและขุนนาง (วรางคณา
นิพัทธ์สุขกิจ, ๒๕๕๐: ๑๓๖) ความสามารถของชาวมุสลิมเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนความ
รุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจและความสาคัญทางด้านการค้า เหล่านี้ก็
สืบเนื่องจนถึงสมัยต่อๆ มาทั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
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นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความต้องการกาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางเรื่องที่สยาม
เองไม่สามารถเสาะหาได้ ชาวต่างชาติคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับสยาม ซึ่งกลุ่ม
คนมุสลิมเองก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในหลายลักษณะ ทั้งการเดินเรือ การทา
การค้า รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ ดังนั้นชาวมุสลิมจึงเข้ามาในสยามจานวนมากไม่เพียง
เข้ามาทาหน้าที่เผยแพร่ศาสนา ทาการค้า เท่านั้น หากแต่ยังมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมั่นคงกระจัด
กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อ “มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง” ประเด็นสาคัญที่ต้องทาการศึกษาคือการพิจารณา
ต้นทุนสาคัญของชุมชนในพื้นที่นั่นคือ ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลาม ซึ่ง
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มชุมชน ดารงตน
อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต การสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมร่วมกัน จึงเป็น
ต้นทุนที่สาคัญในการนามาพัฒนาทั้งการธารงรักษาในมิติของ “คุณค่า” และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนในมิติของ “มูลค่า” ที่อาจอยู่ในรูปของการท่องเที่ยวหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เก่าแก่ที่คู่ควรต่อการอนุรักษ์ได้ สิ่งสาคัญคือการทาให้ชุมชนในพื้นที่ศึกษากลายเป็นชุมชนสาคัญที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงต่อไป จากการศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ในการวิ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เมื่ อ น ามา
พิจารณากับบริบทของข้อมูลในการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมุสลิมบางกอกน้อย สามารถสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง ได้ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
การตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิม
ในพื้นที่บางกอกน้อย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
 บริบททางประวัติศาสตร์
 ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม
 ปัจจัยแวดล้อมทางวัฒนธรรม
 ปัจจัยความแตกต่างทางกลุ่ม
ชาติพันธุ์

ความเป็นชุมชนมุสลิม
ในพื้นที่บางกอกน้อย
ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

กระบวนการปรับตัว
 ยอมรับปรับเปลี่ยน
 การแข็งขืน
 การผสมกลมกลืน











การธํารงความเป็นตัวตน
วิถีการดาเนินชีวิต
วิถีความเป็นมุสลิม
วิถีวัฒนธรรมอิสลาม
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุสลิมบางกอกน้อย
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์
มรดกภูมิปัญญา
วิถีวัฒนธรรม

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

๔๐

๒.๗ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และเพื่อให้สามารถอธิบายเนื้อความที่จะทาการศึกษาวิจัยได้อย่าง
ละเอียด ดังนี้
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านบางกอกน้อย
ฝั่งเหนือ คือ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบายไว้ว่า ย่านบางกอกน้อย
ฝั่งเหนือเป็นพื้นที่ของชุมชนชาวสาวนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีกลุ่มคนทั้งชาวไทยและ
มุสลิมอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน จากนั้นก็สืบต่อบรรพบุรุษกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าชาวไทยและ
ชาวมุสลิมจะมีความแตกต่างกันในด้านศาสนา หากแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจ รักใคร่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอั นเกิดจากการ
พัฒนาเมืองหลัง พ.ศ.๒๕๑๐ ทั้งชุมชนไทยและมุสลิมต่างก็พยายามปรับตัวและรักษาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของตนเองเอาไว้ ผลการวิจัยดังกล่าวอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมใน
พื้ น ที่ บ างกอกน้ อ ยได้ อ ย่ า งน้ อ ย ๒ ประเด็ น หลั ก คื อ มุ ส ลิ ม ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น ชุ ม ชนเริ่ ม ต้ น ที่ ร่ ว ม
ประวัติศาสตร์กับคนไทยที่มาตั้งถิ่นฐาน และที่สาคัญความน่าสนใจคือการปรับตัวของชุมชนมุสลิมที่
พยายามรักษาไว้ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมอิสลามอย่างชัดเจน
ในส่ วนของพื้น ที่ศึกษา ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์ (๒๕๓๕) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการของ
บางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๖๙ สรุปได้ว่า เมืองธนบุรีที่แต่เดิมเป็นแต่เพียงเมืองเล็กที่เป็น
เพียงเมืองหน้าด่านทางการค้าในสมัยอยุธยาเท่านั้น ทว่าต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตัดสิน
พระทัยใช้เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นราชธานี เมืองธนบุรีก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะศูนย์กลางทางอานาจในทันที
กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ที่บางกอกฝั่งตะวันตกนี้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์ร่วมเมื่อครั้งที่
เสียกรุงฯ และกู้กรุงฯ สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การเข้ามาของกลุ่มคนต่างๆ ในบางกอกฝั่งตะวันตก
นั้นมีทั้งแรงผลักดันและแรงดึงดูดของพื้นที่ เอง กล่าวคือ ในช่วงเวลาเมื่อครั้งที่เสียกรุงฯ นั้น บ้านเมือง
วุ่นวาย สับ สน และขัดสนต่อผู้คนจ านวนมากที่หลบหนีไปจากภัยสงคราม ซึ่งเป็นแรงขับให้ ต้องหา
ทางออก ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกู้เอกราชได้แล้ว และมาตั้งราชธานีใหม่จึงเป็นพลังดึงดูด
ผู้คนเหล่านั้นให้มาเข้าร่วมด้วยจานวนมาก ครั้นต่อมาเมื่อการสร้างบ้านเมืองมีการตั้งอย่างชัดเจนแล้ว
เริ่มสงบ มีความมั่นคง จึงเป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งที่นามาซึ่งผู้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยในลักษณะต่างๆ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งด้า นเศรษฐกิ จ เราจึงได้เห็ นกลุ่ มคนที่เข้ามาอยู่ที่เมืองบางกอกฝั่ งตะวันตกนี้ใ น
หลากหลายรูปแบบ บางกลุ่มก็หนีสงครามพม่ามาจากกรุงศรีอยุธยา บางกลุ่มก็ถูกกวาดต้อนเข้ามาจาก
สงคราม หรือบางกลุ่มก็หนีความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติมาจากเมืองอื่น ดังนั้น

๔๑
กลุ่ มชนที่อาศัย อยู่ ในเมืองบางกอกฝั่งตะวันตกจึงมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด
รวมถึงวัฒนธรรม
ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย รัฐใช้
วิธีการให้กลุ่มคนเหล่านี้ทาการปกครองกันเอง โดยที่รัฐก็เข้าควบคุมหรือปกครองหัวหน้ากลุ่มเหล่านั้น
อีกทีหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นวิธีที่แยบยลมาก เนื่องจากได้ประโยชน์หลายประการ ทั้งเป็นวิธีที่ไม่
กดดันวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มคน ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดาเนินชีวิตไปได้ตามวิถีของตนเอง และ
กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีความจงรักภักดีต่อรัฐ เมื่อไม่มีความกดดันก็จะเกิดกระบวนการผลิตที่มากขึ้น และ
นามาซึง่ ผลตอบแทนที่รัฐจะได้มากขึ้นเช่นกัน
ในส่ว นของการพัฒ นาทางเศรษฐกิจนั้น ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ อดีต โดยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยากล่าวกันว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูก
ผลไม้ ครั้งเมื่อบ้านเมืองสงบเบาบางจากการสงครามแล้ว ก็ดึงดูดให้ผู้คนจากต่างถิ่นเข้ามาทามาหากิน
และตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้น เมื่อมีการผลิตมากขึ้นก็ส่งผลต่อเนื่องต่อการเพิ่มรายได้ของรัฐที่มากขึ้นตามไป
ด้วย
การเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มคนมากมายนี้ ทาให้เกิดความแตกต่างหลากหลายทางสังคม
ทว่าด้วยนโยบายของรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน สามารถอยู่รวมกัน
อย่างมีความสุข สังคมก็มีความเจริญงอกงาม เห็นได้จากศาสนสถาน ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ
มากมายที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ เรืองศิลป์ หนูแก้ว (๒๕๔๖) ยังได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็ นสังคมนานาชาติของ
กรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๐–๒๓๒๕ สรุปได้ว่า ในกรุงธนบุรีมีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เช่น ชาว
จีน ชาวมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ ชาวมอญ ชาวลาว ชาวเวียดนาม ชาวกัมพูชา และชาวยุโรป ได้เข้ามาอาศัย
ในกรุงธนบุรี จานวนต่างชาติเหล่านี้มีส่วนทาให้เศรษฐกิจของธนบุรีฟื้นตัวเพราะทาให้ธนบุรีได้แรงงาน
และการเก็บภาษีจากการค้า นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กล่าวไว้อีกว่า สังคมนานาชาติในกรุงธนบุรี เกิดจาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความต่อเนื่องที่รับรูปแบบมาจากกรุงศรีอยุธยา จากการที่ธนบุรีนี้เป็น
เมืองหน้าด่านทางการค้า ซึ่งมีชุมชนชาวต่างชาติตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว ต่อเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ยิ่งส่งผลให้เมืองท่าแห่งนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ธนบุรีกลายเป็นเมืองท่า
นานาชาติไปในทันทีแม้ว่าบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามก็ตาม ธนบุรีกลายเป็นศูนย์กลางทางอานาจที่
รวมความสาคัญด้านต่างๆ ไว้มากมาย ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังสรุปไว้ว่า พื้นที่ของเมืองธนบุรีจึงมีปรากฏการณ์ความเป็นสังคมนานาชาติเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งความหลากหลายของผู้คนดังกล่าวก็ยังคงปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน
การศึกษาของเรืองศิลป์ หนูแก้ว ย้าให้เห็นว่า ความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่ง
ธนบุรี ไม่ได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับสยาม ตรงกันข้ามกลุ่มคนเหล่านี้กลับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง

๔๒
ประวัติศาสตร์สยาม ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงกลุ่มคนมุสลิมในพื้นที่ด้วยที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีบทบาทอยู่
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าขาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็ตกอยู่ในท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกัน อันเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ อยู่อาศัย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น
กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ (๒๕๔๕) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
จากชุมชนน้าสู่เมืองบกในพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี สรุปได้ว่า ธนบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
จากลักษณะรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากเดิม คลองและแม่น้าเป็นจุดกาเนิดของชุมชนต่างๆ ซึ่งอานวย
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งความเป็นอยู่ สภาพวิถีชีวิต ที่อยู่อาศัย อาชีพ และขนบธรรมเนียม ประเพณี
ทั้งหมดผูกพันเกี่ยวข้องกับสายน้า รูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นการดารงชีวิตของชุมชนพึ่งน้า จนในปั จจุบัน
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ การพัฒนาถูกพัฒนาไปสู่การดารงชีวิตของเมืองสมัยใหม่
แบบเมืองพึ่งบก ที่อยู่กับถนนอันเป็นรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน วิวัฒนาการ
การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในพื้นที่ธนบุรีไว้ โดยแบ่งเป็นยุค ดังนี้
ยุคที่ ๑ ด่านขนอนทณบุรี (พ.ศ.๑๙๗๖-๒๑๐๐)
ยุคที่ ๒ เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร (พ.ศ.๒๑๐๐-๒๓๑๐)
ยุคที่ ๓ กรุงธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐-๑๒๒๕)
ยุคที่ ๔ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๙๘)
ยุคที่ ๕ สนธิสัญญาเบาว์ริง (พ.ศ.๒๓๙๘-๒๔๔๖)
ยุคที่ ๖ วิวัฒนาการรถไฟ (พ.ศ.๒๔๔๖-๒๔๗๕)
ยุคที่ ๗ เชื่อมต่อพระนคร (พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๐๐)
ยุคที่ ๘ ถนนนาพัฒนา (พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๑๔)
ยุคที่ ๙ เป็นเมืองในชานเมือง (พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๑)
ยุคที่ ๑๐ เศรษฐกิจฟองสบู่ (พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๗)
ยุคที่ ๑๑ ร่วมอนาคตมหานคร (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๕)
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนพึ่งน้าสู่เมืองพึ่งบกเกิดจากปัจจัย ๓ ประการด้วยกัน คือ
๑. บทบาทที่เป็นมาของพื้นที่ทั้งจากการเชื่อมโยงในระดับที่แตกต่างกัน
๒. นโยบายและค่านิยมในแต่ละช่วงยุค
๓. ปัจจัยทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและโดยฝีมือคน
ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ผูกพันและเกี่ยวเนื่องกันมาโดยตลอด ทั้งในช่วงยุคเดียวกันและระหว่าง
ช่วงยุค เป็นกระบวนการทีส่ ่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้ทราบถึงผลของปัจจัย การเปลี่ยนแปลง
ที่สัมพันธ์ของบทบาทเดิมของพื้นที่ และสภาพทางกายภาพที่เปลี่ยนไปทาให้สามารถชี้แจงได้ถึงข้อดีและ

๔๓
ข้อเสียของแต่ละปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจากทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือเป็น
องค์ความรู้ที่สาคัญอันเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อันจะนามาซึ่งการพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
การแบ่งยุคของวิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่ของธนบุรีของกิตติศักดิ์ข้างต้น มี
ส่วนสาคัญในการช่วยอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชน
มุสลิมในพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยมีความชัดเจนอยู่ว่า เป็นวิถีที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาอิสลามอย่างแนบ
แน่นและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลามของครอบครัวชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร สรุปว่า ครอบครัวชาว
ไทยมุสลิมในกรุงเทพฯ ถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลามด้านสาระประกอบด้วย ๑. องค์มติหรือคติธรรม คือ อี
มานและอิห์ซาน ซึ่งหมายถึงหลักความศรัทธาและความยาเกรง ๒. องค์พิธีกรรมหรือเนติธรรม คือ หลัก
ปฏิบัติรู่ก่นอิสลามเรื่องความสะอาด การแต่งกาย ๓. องค์กรหรือสหธรรม ในด้านอัคลาค คือ มารยาท
และความสัมพันธ์ในครอบครัว ๔. เศรษฐกิจระบบอิสลาม ๕. ข้อห้าม ข้อใช้ต่างๆ ในขณะที่วิธีการ
ถ่ายทอดคือการพูดและปฏิบัติ โดยมีพ่อและแม่คือผู้ถ่ายทอดหลัก และปัจจัยที่เป็นความแตกต่างในการ
ถ่ายทอด คือ ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมอิสลามจากความต่างของห้วงเวลา ดังนั้นจานวนของข้อ
ปฏิ บั ติ แ ละถ่ า ยทอดทางวั ฒ นธรรมอิ ส ลามของครอบครั ว ไทยมุ ส ลิ ม ในอดี ต จึ ง น้ อ ยกว่ า ปั จ จุ บั น
นอกจากนี้ครอบครัวยังทาหน้าที่ทั้งการธารงรักษา การถ่ายทอดวัฒนธรรมไปพร้อมกับการศึกษาเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองในการปฏิบัติด้านวัฒนธรรมอันเป็นข้อบัญญัติให้ได้มากขึ้นและถูกต้อง
สมบูรณ์ขึ้น
ในขณะที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมในพื้นที่เมืองหลวง
สาราญ ผลดี (๒๕๕๙) ได้ทาการศึกษาวิจัยไว้ในเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้า
เจ้าพระยาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบัน ศึกษาพ้นที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ ” ซึ่งต่อมาได้มี
การปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อเรื่อง “มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมือง
หลวง” หนังสือดังกล่าวได้อธิบายถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่กล่าวได้ว่าเริ่มมีการ
ตั้งถิ่นฐานมาแล้วอย่างน้อยในสมัยอยุธยา พื้นที่แรกนั้นอยู่บริเวณบางคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งหลักฐานที่
ชัดเจนนั้นคือมัสยิดต้นสน ในขณะที่พื้นที่บางกอกน้อยคาดว่ามีการตั้งถิ่นฐานอย่างชัดเจนแล้วเมื่อครั้ง
หลังเสียกรุงศรีอยุ ธยาครั้งที่ ๒ เป็น ชาวมุสลิ มที่ล่องแพหนีภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยา แล้วมา
รวมตัวกันในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากคลองต่างๆ เช่น ปาก
คลองบางกอกใหญ่ ปากคลองมอญ ปากคลองบางกอกน้อย เป็นต้น เนื่องจากพบหลักฐานว่าชาวมุสลิม
ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยได้ร่วมกันสร้างมัสยิดของชุมชนขึ้นที่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อยที่แม้ว่า
จะไม่มีหลักฐานถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม แต่ก็พบหลักฐานว่าเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

๔๔
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทางราชการมีโครงการที่จะสร้างเส้นทางและสถานีรถไฟต้นทางบน
พื้นที่ที่มุสลิมอาศัยอยู่ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนพื้นที่ระหว่างกันโดยให้ชาวมุสลิมข้ามฝั่งคลองไปทางฝั่ง
เหนือ และสร้างมัสยิดหลังใหม่พระราชทานให้ ต่อมาเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพามัสยิดได้รับความ
เสียหายจนมีการสร้างขึ้นอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้มุสลิมบางกอกน้อยยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ของการค้าขายและอาศัยปลูกเรือนอยู่ริมน้าจนต่อมาที่รูปแบบทางสังคมเปลี่ยนไปจากชุมชนริมน้าสู่
ชุมชนบก ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็เปลี่ยนจากชุมชนค้าขายริมน้ามาสู่ชุมชนอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ความเป็นชุมชนมุสลิมในพื้น ที่
บางกอกน้อยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง มีอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีการ
ดารงตนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอย่างแนบแน่น แม้ว่าจะต้อง
ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์มากมาย ทว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มชาวมุสลิมในพื้ นที่บางกอกน้อย
กลับสามารถดารงความเป็นวิถีวัฒนธรรมอิสลามของตนเองไว้ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่หากเปรียบเทียบ
กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เช่น กลุ่มชาวจีนที่ดูจะผสมกลมกลืนจากการปรับตัวเข้ากับคนไทยจนปัจจุบันก็
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอย่างแยกไม่ออก ในขณะที่กลุ่มมุ สลิมในพื้นที่บางกอกน้อยกลับ
สามารถคงอัตลั กษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนมุส ลิ ม
บางกอกน้อยจึงมีความสาคัญในฐานะการเป็นประวัติศาสตร์ต้นแบบของความหลากหลายของกลุ่มคนที่
อยู่ร่วมกันในเมืองหลวงที่ยังคงความเป็นตัวตนได้อย่างเข้มแข็ง
ความส าคั ญ ของประวั ติ ศ าสตร์ อั ต ลั ก ษณ์ มรดกภู มิ ปั ญ ญา และวิ ถี วั ฒ นธรรมอิ ส ลาม
ท่ามกลางการแวดล้อมด้วยวัฒนธรรมชาวพุทธและความเป็นสังคมเมืองของชาวมุสลิมบางกอกน้อย คือ
สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนปัจจุบันถึงความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย หากไม่ได้รับการการศึกษาที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและการนาเอาคุณค่าเหล่านั้นมาพัฒนาสู่การธารงไว้สู่ลูกหลานได้เข้าใจ เรียนรู้และเห็นถึง
ความงดงามของความหลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตที่ไม่เพียงจานวน
เท่านั้ น หากแต่ยั งหมายรวมถึงการร่ว มกัน สร้างสรรค์ สั งคมไทยภายใต้บริบ ททางประวัติศาสตร์ ที่
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และสะท้ อนให้ เ ห็ น ว่าความงดงามของสั ง คมไทยในปั จจุ บันมาจากความ
หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีต

๔๕

บทที่ ๓
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดของ
กระบวนการวิจัยดังต่อไปนี้

๓.๑ ระเบียบวิธีวิจัย
๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
ศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายภูมิหลั ง พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถี
วัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย รวมถึงกระบวนทัศน์การปรับตัวและกระบวนการ
ธารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนมุสลิมอย่างเข้มแข็ง
เอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งที่เป็นข้อมูลเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) และชั้นรอง
(Secondary Sources) เช่น พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ กฎหมาย ประวัติของศาสนสถาน
เอกสารของทางราชการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงหนังสือของนักวิชาการที่มีอยู่ทั้งจาก
หน่วยของภาครัฐและเอกชน
แหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ผู้วิจัยทาการศึกษาค้นคว้ า คือ สานักหอสมุดแห่งชาติ พระนคร สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พระนคร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สานักงานกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์
ข้อมูลอัล-อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย เป็นต้น
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) และเอกสาร
ชั้น รอง (Secondary Sources) ผู้ วิ จั ยได้จัดแบ่งเอกสารเป็นประเภทต่างๆ ตามบริบทของเอกสาร
จากนั้นจึงทาการศึกษารายละเอียด และใช้วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เอกสาร ทั้งนี้ผู้วิจัย
จะทาการใช้เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีร่วมประกอบการศึกษา
๒. การศึกษาและวิเคราะห์การวิจัยภาคสนาม
ผู้วิจัยจะทาการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ (ชุมชน) โบราณสถาน (มัสยิด) สถานที่สาคัญอันเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ทั้งบางกอกน้อย

๔๖
- ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล (Oral history) ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์
ของพื้นที่ที่ทาการศึกษา ความเป็นชุมชนมุสลิม รวมถึงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เช่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทาง
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้อาวุโส เป็นต้น ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ที่สุด
- ข้ อ มู ล การสนทนากลุ่ ม เป็ น การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมของคนในพื้นที่

๓.๒ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคสนามครั้งนี้เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย ซึ่งมีอยู่ ๒ ชุมชน ประกอบด้วย
ชุ ม ชนที่ ๑ ชุ ม ชนโดยรอบมั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ ตั้ ง อยู่ แ ขวงอรุ ณ อมริ น ทร์ เขต
บางกอกน้อย มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีจานวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๓๗ หลังคาเรือน มีจานวนประชากร
แบ่งเป็นเพศชาย ๑๔๕ คน เพศหญิง ๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓๓ คน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
ชมชนที่ ๒ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อย มีจานวน
พื้นที่ ๑๐ ไร่ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดมีจานวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๒๑๗ หลังคาเรือน มีจานวนประชากร
แบ่งเป็นเพศชาย ๒๗๖ คน เพศหญิง ๕๗๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘๕๕ คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสถาบันการแพทย์สยาม
มินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราชที่ตั้งอยู่ฝั่งคลองด้านใต้ และใกล้กับโรงเรือพระราชพิธี ในขณะที่ชุมชน
สันติสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่ด้านในของคลองเลยสะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้านใน เป็นชุมชนมุสลิมใน
พื้นที่คลองบางกอกน้อยขนาดใหญ่ ทั้งสองชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ที่ใช้มัสยิดอันซอริซ
ซุน นะห์ เป็ น ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจ ของตน มีส่ ว นน้อยที่เป็นมุส ลิ มนิกายชี อะห์ และ
ล้อมรอบด้วยชุมชนชาวพุทธ ซึ่งทั้งสองชุมชนดังกล่าวต่างก็เป็นมุสลิมที่เป็นเครือญาติกัน

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยในแบบสัมภาษณ์จะ
ปรากฏรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ วันที่ให้สัมภาษณ์ เวลา สถานที่ ที่อยู่ของผู้ให้
สัมภาษณ์ สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ การศึกษา อายุ และมีประเด็นที่การสัมภาษณ์ผู้วิจัยมุ่งหมาย
สร้างประเด็นคาถามเพื่อให้ได้ข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสาคัญ ประกอบด้วย

๔๗
๑. ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชุนของท่านมีความเป็นมาอย่างไร
๒. สิ่งใดที่ชาวชุมชนคิดว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
๓. มรดกภูมิปัญญาของมุสลิมบางกอกน้อยที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง
๔. สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย คืออะไร
๕. ชุ มชนมุส ลิ มบางกอกน้อ ยมีก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง ทางสั งคมและวัฒ นธรรมไปจากอดี ต
อย่างไร
๖. อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมุสลิมบางกอกน้อย
๗. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร
๘. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีวิธีการในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไว้อย่างไร
๙. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีวิธีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของตนเองไว้อย่างไร
๑๐. กระบวนทั ศ น์ ก ารปรั บ ตั ว การธ ารงวิ ถี วั ฒ นธรรมความเป็ น ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ภายใต้
สภาพแวดล้อมความเป็นสังคมเมืองหลวง คืออะไร
แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และเหมาะสมจาก
รองศาสตราจารย์ภ ารดี มหาขัน ธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเครื่องมือวิจัย
จากสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้ตรวจสอบเนื้อหา ภาษา ข้อความและโครงสร้ างของ
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในจริงภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูล
ทั้ง ๒ ชุมชน
- การสังเกตแบบแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านการประกอบกิจกรรม
ตามประเพณี การศาสนา วิถีวัฒนธรรม เช่น การละหมาด เป็นต้น
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การสังเกตการณ์ถึงวิถีการดารงชีวิตของชาวมุสลิม เช่น การ
ประกอบศาสนกิจ ตามศาสนาอิส ลาม การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ส อนศาสนาอิส ลามในพื้นที่
สังเกตการผลิตและสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาของชุมชน เป็นต้น
- การสนทนากลุ่ม
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมิติของเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การ
สนทนากลุ่มจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทาง
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส ชาวชุมชนทั่วไป ครู นักเรียนในโรงเรี ยนของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเน้นมิติช่วงเวลาปัจจุบันเป็นสาคัญ

๔๘
- จัดการสนทนาทบทวนข้อมูลของมุสลิมบางกอกน้อย
เมื่อได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้วิจัยทาการจัดเวทีทบทวนข้อมูลของชุมชนเพื่อค้นหา
ความถูกต้องของข้อมูล โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบหาความถูกต้องข้อมูลที่ได้มา เพื่อใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ศึกษาเพิ่มเติมก่อนดาเนินการนาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์
- การจัดเวทีสรุปประมวลข้อมูลของมุสลิมบางกอกน้อย
คือ การจัดเวทีชุมชน โดยการนาเอาข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามหลักทางวิชาการ
กลับไปเสนอต่อชุมชนอีกครั้งเพื่อพิจารณาหาความถูกต้องในมิติต่างๆ จากนั้นจึงนาผลที่ได้จากเวทีสรุป
ข้อมูลนี้ไปเขียนรายรายฉบับสมบูรณ์ และจัดทารูปเล่มหนังสือ

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ๒ ส่วนหลัก คือ
- ข้อมูลจากเอกสารหลักฐานโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งจากเอกสาร
ชั้ น ต้ น (Primary Sources) และเอกสารชั้ น รอง (Secondary Sources) ได้ แ ก่ เอกสารราชการ
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บันทึก ภาพถ่าย บทความ หนังสือ เป็นต้น
- การเก็บข้อมูลจากภาคสนามที่ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ จากการ
สัมภาษณ์ทั้งจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา การเก็บข้อมูลภาคสนาม
เกี่ยวกับสถานที่สาคัญของชุมชน รวมถึงการสังเกต
ข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนจะถูกรวบรวมตามประเด็นคาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยอาศัย
ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของข้อมูลเพื่ออธิบายเนื้อหาของการวิจัย

๓.๕ การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากเอกสารหลักฐาน
และข้อมูลจากการลงภาคสนาม มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ เพื่อ
อธิบายถึงภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
มุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อค้นหา
ข้อสรุปถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย อันจะนามาซึ่งฐานข้อมูลของชุมชนที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องของอดีตเพื่อทา
ความเข้าใจปัจจุบัน และการวางแผนอนาคตได้ จากนั้นจึงสรุปและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

๔๙
การนําเสนอ
การน าเสนอผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารน าเสนอแบบพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห์
(Analytical Description) โดยนาเสนอเนื้อหาแบบหัวเรื่อง (Topical Approach) ซึ่งแต่ละเรื่องจะ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาที่นาเสนอจะแบ่งออกเป็น ๖ บท ดังนี้
บทที่ ๑ บทนา
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา คาถามหลักในการวิจัย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย นิยามศัพท์ ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งเรื่อง
ของพื้นที่ ชุมชน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
บทที่ ๓ วิธีการดาเนินการวิจัย
อธิบายถึง รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือ และขั้นตอนในการดาเนินการศึกษาวิจัย
บทที่ ๔ ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
นาเสนอถึงภูมิสังคม ภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอก
น้อยในแต่ละช่วงเวลา โดยอธิบายถึงลักษณะของพื้นที่ ความเป็นชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
สภานภาพและบทบาทของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในบริบททางประวัติศาสตร์
บทที่ ๕ อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
นาเสนอถึงรายละเอียดของอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมบางกอกน้อย มรดกภูมิปัญญาที่ โดดเด่น
และยังดารงอยู่ รวมถึงวิถีการดารงตนของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย
ตั้งแต่ดีตจนถึงปัจจุบัน
บทที่ ๖ กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับความเป็นมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยตั้งแต่ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์และกระบวนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้
บริบททางประวัติศาสตร์ รวมถึงแนวคิดในการธารงวิถีวัฒนธรรมอิสลามในท่ามกลางเมืองหลวงของชาว
มุสลิมบางกอกน้อย
บทที่ ๗ บทสรุป
ประกอบด้วย สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๕๐

๓.๖ กรอบการดําเนินงาน
การวิจัยเอกสาร
 เอกสารชั้นต้น (Primary Sources)
 เอกสารชั้นรอง
(Secondary Sources)

การวิจัยภาคสนาม
 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
 ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล
 ข้อมูลการสนทนากลุ่ม

รวบรวมข้อมูล

สนทนาทบทวนข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน

วิเคราะห์ข้อมูล

จัดประชุมนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชน
เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
จัดทาฐานข้อมูลประวัติชุมชนในรูปของหนังสือ เพื่อมอบให้กับ
ผู้ให้ทุนและชุมชนเจ้าของพื้นที่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา
ค้นคว้าและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงกรอบการดาเนินงาน

๕๑

๓.๗ ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑.

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้วิจัยกับ
ผู้ช่วยวิจัย
๒. รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. ค้นคว้าข้อมูลโบราณจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดสร้างเครื่องมือการวิจัย คือแบบ
สัมภาษณ์จากนั้นให้ที่ปรึกษา
โครงการตรวจสอบและแนะนา
๕. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์นาไป
ทดลองใช้
๖. เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ
สัมภาษณ์แบบบุคคลและการ
สนทนากลุ่ม
๗. จัดการสนทนาทบทวนข้อมูลที่ได้
๘. นาข้อมูลที่ผ่านเวทีสนทนาทบทวน
ข้อมูลมาวิเคราะห์แบ่งเป็นประเด็น
ตามวัตถุประสงค์
๙. จัดเวทีนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในทุก
ประเด็น
๑๐ นาข้อมูลวิจัยที่รวบรวมได้ มาสรุป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย
ผลการวิจัย และจัดทารายงาน

ระยะเวลา (เดือน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ เมษายน
๒๕๖๑)
๑ ๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑
๐

๑
๑

๑
๒

๕๒

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ เมษายน
๒๕๖๑)
๑ ๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑๑ นาผลการวิจัยมาจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มหนังสือเพื่อมอบให้กับ
หน่วยงานผู้สนับสนุนการวิจัยและ
ชุมชนในพื้นที่วิจัยเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลของชุมชนในการเผยแพร่
หรือบรรจุไว้ในหลักสูตรชุมชน
ศึกษาต่อไป
ตารางที่ ๓.๒ แสดงระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงาน

๙

๑
๐

๑
๑

๑
๒

๕๓

บทที่ ๔
ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
การศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนหรือท้องถิ่น สิ่งที่สาคัญคือการทาความ
เข้าใจในบริบทที่แวดล้อมของชุมชนที่ดารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการรวมตัวกันก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การดารงตนอยู่
ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่น ต่างศาสนา และแวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่
สามารถคงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธเอาไว้ได้อย่าง
ดียิ่งจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก ความสาคัญเบื้องต้นของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือการทาความเข้าใจถึงกระบวนการก่อรูป การเปลี่ยนแปลงของชุมชนภายใต้
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ จนถึงการดารงอยู่ของชุมชนในปัจจุบัน รวมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของพื้นที่และประวัติศาสตร์ของชุมชนจะช่วยให้เข้าใจบริบทของการวิจัยครั้งนี้มากขึ้น ซึ่งจะได้นาเสนอ
รายละเอียดตามลาดับ ดังนี้

๔.๑ ภูมิสังคมชุมชนในพื้นที่บางกอกน้อย
๔.๑.๑ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บางกอกน้อย
เรามีหลักฐานที่ชัดเจนย้อนหลังกลับไปไม่ไกลมากนักเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอก
น้อย หลักฐานที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงในภาพรวมของเมืองธนบุรีเสียมากกว่า รวมถึงบทบาท
และความสาคัญก็จะรวมอยู่ที่จุดสาคัญหรือบริเวณปากคลองบางหลวงหรือปากคลองบางกอกใหญ่ที่
ศูนย์กลางทางอานาจตั้งอยู่ในบริเวณนั้น
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นลักษณะของพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เท่าที่พบ อธิบายไว้ว่า แต่เดิมแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบันนั้นมี
ความคดโค้งอย่างมาก โดยจากทางเหนือไหลวกเข้าคลองบางกอกน้อย อ้อมผ่านวัดสุวรรณคีรีหรือวัด
ขี้เหล็ก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับคลองชักพระที่มีคลองแยกออกไปอีกหลายสาย ได้แก่ คลองบางระมาด
คลองบางพรหม คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก แล้วเลยไปทางตลิ่งชัน บางระมาด จากนั้นเลี้ยวไป
ออกปากคลองบางกอกใหญ่ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่เหมือนรูปเกือกม้าทาให้การเดินทางมีความ
ล่าช้าและไม่สะดวก (สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕: ๒๗)
เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงได้โปรดฯ ให้ขุดคลองลัด
ตั้งแต่ที่คลองบางกอกน้อยไปออกแม่น้าเก่าที่หน้าวัดอรุณฯ เรียกว่าคลองลัดบางกอกใหญ่ ครั้นเมื่อขุด

๕๔
คลองแล้วจึงตั้งเป็นเมืองขึ้นชื่อว่า “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” (การบริหารงานจังหวัดธนบุรี, ๒๕๐๒: ๙)
รวมระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร เมื่อมีการขุดคลองเรียบร้อยแล้ว ลาน้าเจ้าพระยาสายเดิมก็ตัด
แผ่นดินเดิมออกจากกัน และด้วยเส้นทางการเดินของสายน้าที่ไหลลงสู่แม่น้าเจ้าพระยาทาให้คลองลัดที่
ขุดขึ้นนั้นขยายใหญ่ขึ้น แม่น้าสายเดิมก็ตื้นเขินและแคบลง เมื่อคลองลัดที่ขุดขึ้นใหม่นั้นกลายเป็นลาน้า
เจ้าพระยาสายหลักแทนเส้นทางแม่น้าเจ้าพระยาเดิม ผืนแผ่นดินของเมืองบางกอกจากเดิมที่เคยเป็นฝั่ง
ตะวันออกก็กลายเป็นฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาไปในที่สุด เมื่อครั้งที่ขุดคลองลัดนั้นให้มีความ
กว้าง ๒๐ วา และมีลักษณะการตัดตรงบริเวณที่เป็นที่คอดกิ่วของลาน้าตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย
ตรงไปบรรจบที่ปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน
เหตุผลสาคัญของการขุดคลองลัดดังกล่าวน่าจะเป็นด้วยว่า แต่เดิมแม่น้ามีเส้นทางคดโค้งและ
คับแคบ ในขณะที่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาการค้ามีความรุ่งเรือง ชาวต่างชาติที่เข้ ามาค้าขายกับกรุงศรี
อยุธยาไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าไปค้าขาย จาเป็นต้องจอดเรือระหว่างทางตามจุดต่างๆ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนริมน้า ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ชุมชนต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีเรื่อง
ของการค้าขายเป็นปัจจัยสาคัญที่เข้ามาเป็นตั วกระตุ้น ซึ่งปากคลองบางกอกน้อย ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่
สาคัญ เนื่องจากแต่เดิมเป็นพื้นที่บริเวณปากคลองที่เรียกว่า “จุดตัดของการคมนาคม” ความเป็นชุมชน
จึงน่าจะมีความชัดเจนมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้น และเป็นคลองที่เรียกว่าคู่กับเมืองมาตั้งแต่อดีต

๕๕

ภาพที่ ๔.๑ แผนที่ของแม่น้าเจ้าพระยาปัจจุบัน แสดงบริเวณขุดคลองลัดสายต่างๆ ที่หลายสายต่อมาก็
กลายมาเป็นแม่น้าเจ้าพระยาสายปัจจุบัน (ที่มา: สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕: ๓๒)

๕๖
ประเด็น หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ชื่อเรียกที่เริ่มต้นพื้นที่ต่างๆ ด้วยคาว่า “บาง” หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มักพบอยู่ในรูปของวรรณคดีที่เรียกว่านิราศจานวนมาก รวมถึง “บางกอกน้อย” ด้วย ซึ่ง
การเรียกชื่อว่าบางในหลายแห่งก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิลักษณ์คล้ายกัน คาว่า บาง พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๖๖๖) อธิบายว่าหมายถึง ทางน้าเล็กๆ ที่ไหลขึ้นลงตาม
ระดับน้าในแม่น้า ลาคลอง หรือทะเล ตาบล บ้าน ที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมา
ก่อน เช่น บางใหญ่ บางคูเวียง บางกรวย ในขณะที่ความหมายเกี่ยวกับชุมชน กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
(๒๕๕๕: ๔๖) กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึง “บาง” โดยนัยนี้จะหมายถึง ย่านหรือสถานที่ที่มีชุมชนมาอยู่อาศัย
รวมกัน ในย่านนั้นเป็นบริเวณที่มีทางน้า ลาน้า ลาคลอง แม่น้าไหลตัดผ่าน และควรจะมีท่าเรือเพื่อใช้
ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนเดียวกันหรือย่านอื่นๆ
นอกจากนี้คาว่า “บาง” ยังน่าจะหมายรวมถึง การรวมตัวของชุมชนหมู่บ้านในระดับหนึ่ง อัน
จะเป็นการเรียกการรวมตัวของชุมชนเหล่านั้นว่า “ทั้งบาง” ดังเช่นการเรียกชาว “บ้านระจัน” ว่าเป็น
“บางระจัน” ทั้งที่คาว่า “ระจัน ” นั้นหมายถึงชื่อของหมู่บ้านหนึ่งเมื่อครั้งประวัติศาสตร์ ที่ต่อมาได้
รวมตัวกันต่อสู้กับพม่าก่อนเสียกรุงศรี อยุธยาครั้งที่สอง จนมีชาวหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมารวมตัว
เพิ่มเติมจนเรียกว่า “ทั้งบาง” และใช้ชื่อบ้านระจันมาเรียกรวมว่า “บางระจัน” เป็นต้น
ในขณะที่คาว่า “บางกอก” เฉพาะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีก็มีอยู่อย่างน้อยถึง ๒ ชื่อ คือ บางกอก
น้อยและบางกอกใหญ่ นักวิชาการสันนิษฐานถึงที่มาของคาว่า บางกอก เอาไว้อย่างน้อย ๒ ประการคือ
บางกอกที่ห มายถึงพื้น ที่อันอุดมไปด้วยต้นมะกอกขึ้นอยู่ “ทั้งบาง” เทียบเคียงได้กับชื่อของวัดอรุณ
ราชวรารามที่แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดบางมะกอกหรือวัดมะกอก และบางกอกที่มาจากคาว่า “บางเกาะ”
โดยพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่มีแม่น้าลาคลองจานวนมากทาให้พื้นดินถูกโอบล้อม
และตัดขาดจนมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้าจานวนมาก รวมถึงความเห็นของขจร สุขพานิช (อ้างถึงใน
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, ๒๕๕๕: ๕๑-๕๒) ที่สันนิษฐานตามสภาพทางภูมิศาสตร์ว่าชื่อของ บางกอก
น่าจะมาจากคาว่า บางเกาะ อันมาจากลักษณะของพื้นที่ที่คดโค้งคล้ายเกือกม้า มีลักษณะคล้ายเกาะ
และตรงกับคาว่า I.de Bankok (I คงหมายถึง IIe ที่แปลว่า เกาะ) ตามแผนที่ของเดอร์ ลามาร์ วิศวกร
ชาวฝรั่งเศส
นอกจากนี้ คาว่า “บางกอก” ยังเป็นชื่อที่มีปรากฏอยู่ในแผนที่ของชาวต่างชาติหลายฉบับ
แรกสุดที่ปรากฏในภาพเขียนแสดงลาน้าเจ้ าพระยาจากปากน้าถึงบางกอก โดยศิลปินนิรนามชาวดัตช์
ส่วนแผนที่แผ่นแรกที่ระบุชื่อ บางกอก คือ Partie de l’ Inde au dela du Gange โดย Nicolas
Sansond’ Abbeville ช่างแผนที่ชาวฝรั่งเศส พิมพ์ที่กรุงปารีส พ.ศ.๒๑๙๕ แต่ยังมีชื่อเรียกที่เก่าแก่กว่า
นี้ พบในเอกสารฝรั่ง คือ Mancock ในจดหมายเหตุฟลอริส (Peter Floris) พ่อค้าที่เข้ามาในสยามเมื่อ
พ.ศ.๒๑๕๕ (ธวัชชัย ตั้งศิริ ว านิ ช , ๒๕๕๓: ๓) ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงความชัดเจนของการเป็นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญระดับหนึ่งของสยามในอดีต

๕๗
ส่วนคาว่า “บางกอกน้อย” เป็นชื่อที่มีการปรากฏอยู่ในแผนที่ของชาวต่างชาติ หลายฉบับ ชื่อ
แรกสุดที่ปรากฏในแผนที่ Mappa Meinam โดย Engelbert Kampfer จากหนังสือ The History of
Japan (ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์) พิมพ์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ในแผนที่ชาวดัตช์ที่
เขียนเมื่อราว พ.ศ.๒๒๒๓ ปรากฏชื่อ BanNoy ซึ่งระบุตาแหน่งบริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ
นนทบุ รี (ธวัช ชัย ตั้ งศิริ ว านิ ช , ๒๕๕๓: ๕) ซึ่งแสดงให้ เ ห็ นถึงความชัดเจนของการเป็นพื้นที่ที่ มี
ความสาคัญระดับหนึ่งของสยามในอดีตเช่นกัน และคาว่า “บางกอกน้อย” ก็น่าจะสืบความหมายมา
จากความหมายของคาว่าบางกอกอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น รวมถึงเชื่อมโยงกับบางกอกใหญ่ที่ต่างกัน
เพียงคาว่า “น้อย” กับ “ใหญ่” เท่านั้น
ในอดีตนั้นพื้นที่บางกอกน้อยถือเป็นย่านศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา บทบาท
การเป็นย่านการค้าของชุมชนปากคลองบางกอกน้อยนั้นมีความสาคัญในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าไป
ยังฝั่งพระนคร ทั้งสินค้าจากทางเหนือและสินค้าที่มาจากสวนในแถบนนทบุรี (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ ,
๒๕๔๕: ๒๑๑) ซึ่ ง สภาพบรรยากาศทางการค้ า ของบางกอกน้ อ ยในอดี ต นั้ น อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น
ศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ มีสินค้านานาชนิด และที่น่าสนใจคือความหลากหลายของพ่อค้าแม่ค้าที่ มา
ค้าขาย ทั้งชาวไทย ชาวจีน รวมถึงชาวมุสลิมที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น (วัลลี นวลหอม, ๒๕๕๔:
๗๔) ต่อมาเมื่อมีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน รวมถึงนโยบายการห้ามจอดแพกีดขวางเส้นทางน้า ตลาดปาก
คลองบางกอกน้อยจึงย้ายขึ้นฝั่งไปอยู่บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือ ที่เรียกกันว่า “ตลาด
ศาลาน้าร้อน” ดังนั้นชุมชนที่อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยในอดีตจึงเปลี่ยนมาเป็นย่านที่พักอาศัย
ริมน้า (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, ๒๕๔๕: ๒๑๑)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการยกฐานะของเมืองธนบุรีให้มีสถานะ
เป็นจังหวัด ครั้งนั้นบางกอกน้อยก็เป็น ๑ ใน ๑๑ อาเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นทว่าอยู่ในชื่อ “อาเภออมรินทร์”
ซึ่งเป็นอาเภอที่เรียกว่าอยู่ในเขตชั้นในต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๙ เปลี่ยนชื่อ
จากอาเภออมรินทร์ มาเป็น “อาเภอบางกอกน้อย”
พื้นที่บางกอกน้อยในอดีตโดยเฉพาะสองฝั่ งคลองนั้น เชื่อว่ามีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนกลายเป็นชุมชนที่มีความสาคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีตในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่
ชาวต่างชาติจะรู้จักในนาม “บางกอก” อันเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยา แม้ว่าความสาคัญ
อาจจะไม่มากเท่ากับคลองบางกอกใหญ่ที่มีการตั้งป้อมเอาไว้ทั้งสองฝั่งของแม่น้าทั้งป้อมวิไชยประสิทธิ์
และป้อมวิไชยเยนทร์เพื่อใช้ในการตรวจตราเรือสินค้าที่จะเข้าไปค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยความที่
พื้นที่ไม่ไกลกันมากนักบางกอกน้อยก็ต้องมีการตั้งถิ่นฐานทามาหากินอยู่เช่นกัน นอกจากนี้ปากคลอง
บางกอกน้อยเป็นจุดตัดของแม่น้าสายเดิมกับแม่น้าสายใหม่พื้นที่ดังกล่าวก็น่าจะมีความเป็นจุดรวมของ
การค้าขาย การจอดพักของเรือสินค้าของชาวต่างชาติก่อนเดินทางล่องแม่น้าเจ้าพระยาเข้าไปค้าขายกับ
กรุงศรีอยุธยาหรือก่อนออกทะเลหลังจากค้าขายเสร็จแล้ว

๕๘
ต่อมาในสมัยธนบุรีพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็มีความสาคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของราช
ธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวมของงานช่างฝีมือหลายชนิด เช่น การทาเครื่องทองลงหินที่
บ้านบุ การทาที่นอนปากคลองบางกอกน้อย รวมถึงเป็นย่านที่พักอาศัยของชุมชนพื้นถิ่นและชุมชนต่ าง
ถิ่น เป็นต้น (พรพรรณ ศรีสิริรัตน์ , ๒๕๔๙: บทคัดย่อ) พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาคัญที่มีผู้คนมากมาย
อพยพเข้ามารวมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ จนกลายเป็นแหล่งรวม
ของชาวสยามดั้งเดิมและชาวต่างชาติจานวนมาก ทั้ง ชาวจีน ชาวมอญ ชาวลาว รวมถึงชาวมุสลิม จน
ก่อให้เกิดกลายเป็นชุมชนมากมาย เช่น ชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุมชนบ้านบุ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย เป็น
ต้น เมื่อครั้งสมัยรัตนโกสินทร์พื้นที่บางกอกน้อยก็มีความสาคัญอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่
ทาการค้ากับตะวันตกรุ่งเรือง ชนชั้นนาในขณะนั้นก็ให้ความสาคัญกับพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน กล่าวคือ มี
การให้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ทรงมาประทับอยู่ที่ฝั่งตะวันตก หรือแม้แต่ขุนนางคนสาคัญจานวนมากก็มา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน
ในส่วนของชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บางกอกน้อยในอดีตนั้น เบื้องต้นมีการตั้ง
ชุมชนรวมกันอยู่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (โรงพยาบาลศิริราชปัจจุบัน) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังเพชรบุรี และทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนี้เป็น ที่ตั้งของสถานีรถไฟ จึงขอแลก
ที่ดินฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอู่เรือหลวงที่ชารุดกับชุมชนมุสลิม โดยพระราชทานที่ดินให้มากกว่าเดิม รวมถึง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่ จึงทาให้ชุมชนมุสลิม
ย้ายไปอยู่ข้างอู่เรือตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบัน (พรพรรณ ศรีสิริรัตน์, ๒๕๔๙: ๑๐๙) นอกจากนี้รูปแบบ
การพัฒนาประเทศที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชุมชนใน
หลายประการ ทั้งการสร้างถนนสายสาคัญหลายสายที่ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับภายนอกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากขึ้น การสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาและเปิด “สะพานกรุงธนหรือสะพานซังฮี้ ” ในปี
พ.ศ.๒๕๐๑ เปิดใช้สะพานพระปิ่นเกล้าใน พ.ศ.๒๕๑๖ รวมถึงการสร้างถนนอรุณอัมรินทร์ข้ามคลอง
บางกอกน้อยและถนนปิ่นเกล้า ความเจริญเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงชุมชนในพื้นที่
ทั้งสิ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนน้าสู่ชุมชนบก การเป็นชุมชนปิดเมื่อเส้นทางการคมนาคมเปลี่ยน
จากเส้นทางน้าสู่เส้นทางถนน การย้ายออกของชุมชนเมื่อมีความหนาแน่นมากขึ้น เป็นต้น
สถานที่ตั้งของชุมชนบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ที่อยู่ทั้งสองฝั่งคลอง แต่เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้
ในการทาสวนผลไม้ เป็นพื้นที่ตั้งชุมชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง ไทย จีน และมุสลิม ที่กระจายตัว
อยู่ทั่วไป สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (๒๕๕๓: ๒๕๒-๒๕๖) อธิบายว่า หากพิจารณาเรื่องของพื้นที่โดยใช้
คลองบางกอกน้อยเป็นศูนย์กลางจะสามารถแบ่ง ได้เป็น ๒ ส่วน คือ พื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้
และปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ

๕๙
ปากคลองบางกอกน้ อยฝั่ งใต้ เป็นพื้น ที่ตั้งบ้า นเรือนของชาวไทยและจีน พระราชวัง วั ด
อมรินทราราม (วัดบางหว้าน้อย) สุเหร่าหรือมัสยิดบางกอกน้อย (หรือที่เรียกว่า กุฎีเล็ก) และบ้านบุ (มี
วัดทองหรือวัดสุวรรณารามเป็นศูนย์กลาง) ถัดจากบ้านบุเข้าไปตอนในเป็นบ้านเนิน และบ้านข้าวเม่า ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้
พื้นที่บางส่วนของพระราชวังหลังในการสร้างโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงการเวนคืนที่ ดินบางส่วนจาก
ปากคลองบางกอกน้อยเป็นแนวยาวอันเป็นที่ของชาวบ้าน ที่ของวัดอมรินทราราม รวมถึงพื้นที่บางส่วน
ของสุเหร่าบางกอกน้อย และที่ของชาวบ้านบุ บ้านเนินบางส่วนในการสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย
และเส้นทางสายใต้ที่ในระยะแรกนั้นเดินทางไปถึงเพชรบุรีที่มีการเปิดใช้เส้นทางในปี พ.ศ.๒๔๔๖
ส่วนพื้นที่ย่านปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งชุมชนของ
คนไทยที่มีวัดเสาประโคนหรื อวัดดุสิ ดารามเป็นศูนย์กลางถัดเข้าไปตามริมคลองบางกอกน้อยเป็ น
บ้านเรือนชาวไทย ข้าราชการไทย มัสยิดหลวงบางกอกน้อยอันเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมในพื้นที่
บางกอกน้อยฝั่ งเหนืออู่ต่อเรือพระราชพิธี และมีชุมชนมุสลิมกลุ่มใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือ ชุมชนสันติช น
สงเคราะห์ ๒ ซึง่ ตัง้ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนบ้านบุท่ีอยู่บางกอกน้อยฝั่งใต้ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ให้สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั้น ส่วนหนึ่งให้มีการเวนคืนที่ดิน
บางส่วนของสุเหร่าบางกอกน้อยหรือกุฎีเล็กในเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษนั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนหนึ่งของบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเยื้องกับสุเหร่าเดิมเล็กน้อย
ที่แต่เดิมเคยเป็นอู่เรือหลวง รวมถึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างมัสยิดแห่งใหม่ ที่ปัจจุบัน
คือ มัสยิดหลวงบางกอกน้อย หรือ มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ที่น่าสนใจ คือ การเป็นชุมชนมุสลิมที่
อยู่ในท่ามกลางชุมชนชาวพุทธที่ต่างก็อยู่กันอย่างมีความสุข ไปมาหาสู่ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน และผ่าน
สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ มาร่วมกัน ในอดีต ความรักใคร่กลมเกลียวกันของผู้คนต่างศาสนาแต่
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ชุมชนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนชุมชนต้นแบบของการอยู่ร่วมกันใน
ท่ามกลางเมืองหลวงและท่ามกลางความหลายหลายในสังคม
ในส่วนของการปกครอง เขตบางกอกน้อย แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า "อาเภออมรินทร์" เป็นชื่อเรียก
ตามประกาศกระทรวงนครบาล ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๕๘ ลงนามประกาศโดยมหา
อามาตย์เอก เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
อาเภออมรินทร์ เป็นอาเภอที่ ๒๑ ในจานวน ๒๕ อาเภอ ตามประกาศดังกล่าวระบุอาณาเขต
ไว้ว่า ทิศเหนือต่ออาเภอตลิ่งชันและบางพลัด ตั้งแต่สามแยกหน้าวัดสุวรรณคีรีไปตามลาคลองบางกอก
น้ อ ยฝั่ ง เหนื อ ออกล าน้ าเจ้ า พระยา ตั ด ข้ า มฟากไปถึ ง ปากคลองโรงไหม ทิ ศ ตะวั น ออกต่ อ อ าเภอ
พระราชวังแต่ปากคลองโรงไหมฝั่งใต้ไปตามลาแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกถึงตรงข้ามปากคลองมอญ
ทิศใต้อาเภอหงษาราม ตั้งแต่ตรงข้ามปากคลองมอญ ข้ามลาน้าเจ้าพระยาเข้าไปตามลาคลองมอญฝั่ง

๖๐
เหนือถึงสี่แยกบางเสาธง ทิศตะวันตกต่ออาเภอตลิ่งชัน ตั้งแต่สี่แยกบางเสาธงไปตามลาคลองบางขุ นศรี
และ คลองอ้อมชักพระฝั่งตะวันออกถึงสามแยกหน้าวัดสุวรรณคีรี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า
๓๔๙)
ต่อมาอาเภออัมรินทร์ก็เปลี่ยนมาเป็นอาเภอบางกอกน้อย ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริว่า นามอาเภอบางแห่งยังไม่เหมาะแก่นามตาบลอันเป็นหลัก ฐานมาแต่
โบราณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีประกาศให้เปลี่ยนนามอาเภออมรินทร์เรียกว่าอาเภอบางกอก
น้อย อาเภอหงษารามเรียกว่าอาเภอบางกอกใหญ่ อาเภอราชคฤห์เรียกว่าอาเภอบางยี่เรือ อาเภอบุบผา
รามเรียกว่าอาเภอคลองสาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๔๕๙ (คัดจากหนังสือ ประชุมกฎหมาย
ประจาศก เล่ม ๒๙ พ.ศ.๒๔๕๙) อาเภอบางกอกน้อย เมื่อพ.ศ.๒๔๕๙ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘
ตาบล ประกอบด้วย ๑. ตาบลบางอ้อ ๒. ตาบลบางพลัด ๓. ตาบลบางบาหรุ ๔. ตาบลบางยี่ขัน ๕.
ตาบลบางขุนนนท์ ๖. ตาบลบางขุนศรี ๗. ตาบลศิริราช และ ๘. ตาบลบ้านช่างหล่อ
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
ได้ยกเลิกหน่วยการปกครองเดิม คือ จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
เขตจังหวัดธนบุรี เป็นหน่วยการปกครองเดียว เรียกว่า "กรุงเทพมหานคร" และได้เปลี่ยนจากอาเภอ
บางกอกน้อยมาเป็น "เขตบางกอกน้อย" ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕
เขตบางกอกน้ อยได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อีก ครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย จากแขวงบางพลัด เป็น เขตบางพลัด โดยได้ตัดพื้นที่แขวงบางอ้อ เข
วงบางพลัด แขวงบางบาหรุ และแขวงบางยี่ขัน ไปขึ้นกับเขตบางพลัด ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พื้นที่เขตบางกอกน้อยจึงเหลือเพียง ๔ แขวง คือ แขวงศิริราช แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนศรี และ
แขวงบางขุนนนท์ สาเหตุที่แบ่งพื้นที่เขตบางกอกน้อยออกเป็น ๒ เขต ก็เพื่ออานวยความสะดวกและ
รวดเร็วให้กับประชาชนในพื้ นที่เขตบางพลัดซึ่งมีประชากรมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาถึงบางกอก
น้อย
ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ เปลี่ยนแปลงพื้นที่
เขตบางกอกน้อยอีกครั้ง โดยได้ตัดพื้นที่ของเขตบางพลัด คือ พื้นที่แขวงบางยี่ขัน และแขวงบางบาหรุ
บางส่วน ไปเป็นพื้นที่เขตบางกอกน้อย และ ได้กาหนดพื้นที่ที่ตัดโอนมาใหม่ เป็นแขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย จึงมีพื้นที่การปกครองเป็น ๕ แขวงคือ ๑. แขวงศิริราช ๒. แขวงบ้านช่างหล่อ ๓.
แขวงบางขุนนนท์ ๔. แขวงบางขุนศรี ๕. แขวงอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ เป็นต้น
มา
บางกอกน้อยในปัจจุบัน หากพิจารณาตามหลักด้านการปกครอง มีพื้นที่ ๑๑.๙๔๔ ตาราง
กิโลเมตร มีจานวนประชากร ๑๒๖,๘๒๓ คนแบ่งเป็น ๕ แขวง ประกอบด้วย แขวงศิริราช แขวงบ้าน
ช่างหล่อ แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แขวงอรุณอัมรินทร์

๖๑
จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้น ทั้งจากสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติรวมถึงจากการกระทาของมนุษย์
อย่างไรก็ตามด้วยความที่พื้นที่ดังกล่าวมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ที่แม้ว่าความสาคัญของพื้นที่ใน
ประวัติศาสตร์จะไม่ได้มีมากเหมือนกั บบางกอกใหญ่ ในสมัยอยุธยาผู้คนก็ไม่น่าจะมีความหนาแน่นมาก
นัก และก็น่าจะมีความเป็นชุมชนหนาแน่นมากขึ้นก็ราวสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาสร้าง
ราชธานีแล้ว ดังนั้นพัฒนาการของชุมชนในพื้นที่จึงมีความสาคัญและน่าสนใจไม่น้อย เหตุเพราะชุมชน
คือปัจจัยสาคัญในการอธิบายถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งในพื้นที่ของชุมชนคลองบางกอกน้อยนั้นประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ และ
หนึ่งในนั้นก็คือ ชุมชนมุสลิมหรือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับพื้น
ที่มาอย่างยาวนาน
๔.๑.๒ ภูมิสังคมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อย
ในอดีตมีความชัดเจนว่าพื้นที่บางกอกน้อยมีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ
ย่อมนามาซึ่งความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่เช่นกัน แม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ริมคลองฝั่งด้านเหนือตั้งแต่
บริ เ วณปากคลองไปจนถึ ง วัด สุ ว รรณารามจะเป็น พื้ น ที่ ของชาวมุ ส ลิ มนิ ก ายซุน นี ห์ โดยพื้ นที่ ฝั่ ง ใต้
กลายเป็นสถานที่ราชการสาคัญอย่างโรงพยาบาลศิริราชและเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟบางกอกน้อย
แต่พื้นที่โดยรอบก็ยังคงมีชุมชนที่สาคัญอีกหลายชุมชนเช่นกัน เห็นได้จากการมีวัดอยู่จานวนมากที่เป็น
วัดโบราณ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ของพื้นที่บางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี
อย่างน้อยที่สุดพื้นที่สองฝั่งคลองบางกอกน้อยก็น่าจะมีความเป็นชุมชนมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เห็นได้จากจานวนของวัดที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลองตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งคลองทางด้านใต้ที่มี
วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ ซึ่งอนุมานได้ว่า เมื่อมีวัดนั่นก็ย่อมหมายความถึงการมีชุมชนชาวพุทธหรือชุมชนที่เป็น
คนไทยอาศัยอยู่โดยรอบ
ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนในอดีต จะตั้งอยู่ ริมน้าและกระจายตัวไปตามเส้นทางของน้า ซึ่ง
ชุมชนที่เชื่อว่ามีความเก่าแก่ในพื้นที่คลองบางกอกน้อยมีอยู่หลายชุมชน เช่น ชุมชนวัดดุสิต ชุมชนวัด
สุวรรณาราม ชุมชนวัดสุวรรณคีรี เป็นต้น แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถอธิบายได้อย่าง
ชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐาน การเข้ามาสมทบ การตั้งชุมชนที่ชัดเจน หากแต่เราก็อาจอธิบาย
ได้จากบริบททางประวัติศาสตร์ เช่น การเป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าของบางกอกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ที่น่าจะมีการตั้งชุมชนเพื่อการรองรับชาวต่างชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อันเหมาะแก่การตั้งถิ่น
ฐานทามาหากิน การสงครามเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ที่มีการอพยพของผู้คนมารวมตัวกันที่เมืองบางกอก เป็น
ต้น
ไม่เพียงชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยเท่านั้นที่เป็นชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ หากแต่บริเวณ
โดยรอบ ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนสาคัญอีกหลายแห่ง เช่น ชุมชนบ้านขมิ้น ชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านช่าง

๖๒
หล่อ เป็นต้น (พรพรรณ ศรีสิริรัตน์, ๒๕๔๙: ๓๓-๓๔) แม้ว่าเมื่อมีแม่น้าสายใหม่ที่เกิดจากการขุดคลอง
ลัดเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว คลองบางกอกน้อยก็ยังคงเป็นเส้นทางสาคัญของการคมนาคมขนส่งและ
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนที่หลากหลาย ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ข องพื้นที่ที่เกิดจากการทับถมของ
ดินตะกอนจากแม่น้า ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนเพื่อทาการเกษตรเช่นกัน
หลักฐานที่พอจะอธิบายลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนริมสองฝั่งคลองบางกอกน้อยใน
สมัยอยุธยามีปรากฏอยู่ในโคลงกาสรวลสมุทร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น เห็น ได้จากเนื้อความที่ป รากฏยังคงใช้เส้ นทางการเดินเรือตามแม่น้าเจ้าพระยาสายเดิม ที่
กล่าวถึงเมื่อครั้งที่เดินทางถึงคลองบางระมาดและคลองบางฉบังอันเป็นคลองซอยที่แยกออกไปจาก
คลองบางกอกน้อย ความว่า
กล้วยอ้อยเหลืออ่านอ้าง
ผักนาง
จรหลาดเลขคนหนา
ฝั่งเฝ้า
เยียมาลุดลบาล
รมาต
ถนัดรมาตเต้นเต้า
ไต่ฉนยร ฯ
(โคลงกาสรวลสมุทร อ้างถึงใน เรือนไทยตู้หนังสือ: ออนไลน์)
โคลงดังกล่าว วีณา เอี่ยมประไพ (๒๕๕๐: ๓๗) สันนิษฐานว่า เป็นช่วงที่กวีเดินทางผ่านตาม
คลองบางกอกน้อย ก่อนที่จะเดินทางถึงคลองบางระมาด “เยี่ยมาลุดลบาล รมาตร” และได้เห็นถึง
ลักษณะของการค้าขายที่เป็นตลาดที่มีคนอยู่มากมาย “จรหลาดเล็กคนหนา” โคลงบทข้างต้นสะท้อนให้
เห็ น ได้ว่าพื้น ที่ของคลองบางกอกน้ อยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีการค้า
เจริญรุ่งเรือง ลักษณะของผลไม้ที่มีมากมายนั้นนอกจากจะสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แล้ว ยัง
อธิบายได้ว่ามีชุมชนตั้งหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ของคลองบางกอกน้อยแล้วเช่นกัน โดยพิจารณาได้จากการ
เป็นตลาดที่สะท้อนว่าเป็นแหล่งที่มีผู้คนอยู่ในจานวนที่มากระดับหนึ่งจนสามารถมารวมตั วแลกเปลี่ยน
สินค้ากันในรูปของตลาดได้ รวมถึงย่อมต้องเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากที่กวีได้รจนาไว้มากนัก
ความเป็นชุมชนและพื้นที่ของบางกอกน้อย (รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ของธนบุรี) เพิ่มความสาคัญ
มากขึ้นเมื่อภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อพระยาตากเลือกใช้พื้นที่บางกอกเป็นศูนย์กลาง
ทางอานาจแห่งใหม่ภายหลังความเสียหายจนยากเกินกว่าจะรื้อฟื้นความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา
จานวนของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากการอพยพมาเมื่อครั้งเสียกรุงฯ เพื่อหนีภัยสงคราม รวมไปถึงการ
อพยพเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อครั้งบ้านเมืองเริ่มมั่นคงและเป็ นศูนย์กลางทางอานาจ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และศูนย์กลางความหลากหลายของผู้คน
อันที่จริ งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ส่ วนใหญ่กล่ าวไว้ในทานองเดียวกันว่าพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของผู้คนนั้นคือฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ถึง
คลองบางกอกน้ อย พื้น ที่บ ริ เวณปากคลองบางกอกน้อยเองก็มีผู้ คนเพิ่มขึ้น มีชุนชนที่ห นาแน่นขึ้น

๖๓
รวมถึงมีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ลักษณะของการขยายตัวของชุมชนน่าเชื่อว่าหนาแน่นในช่วงพื้นที่ปาก
คลอง และกระจายตัวตั้งชุมชนลึกเข้าไปทางด้านในของคลองบางกอกน้อย โดยมีปัจจัยทางด้า นการค้า
เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นจุดตัดของเส้นทางการคมนาคม
ลักษณะของบ้านเรือนก็มีทั้งที่เป็นบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองรวมถึงลักษณะที่เป็นบ้านลอยน้า
หรือ “เรือนแพ” เรือนลอยน้าหรือว่าเรือนแพนี้คืออาคารที่อานวยความสะดวกอย่างมากต่อวิถีการ
ดารงชีวิต การค้าขาย และส่วนใหญ่ก็เป็นชนต่างชาติพันธุ์ เช่น คนจีน และแขก ดังที่ปรากฏอยู่มากมาย
ในวรรณคดีของไทยที่กล่าวถึง “แขกแพ” หรือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามและมีบ้านเรือนอยู่อาศัย
เป็น “เรือนแพ”
แต่เดิมเชื่อว่าลักษณะของการตั้งบ้านเรือนทั้งสองฝั่งคลองบางกอกน้อยนั้น ชาวบ้า นจะตั้ง
บ้านเรือนอยู่ห่างกัน ต่อมาเมื่อครั้งที่ขุดคลองลัดบางกอกแล้ว พื้นที่ตรงปากคลองก็กลายเป็นจุดตัดของ
เส้นทางคมนาคม การตั้งบ้านเรือน และการค้าขายจึงเริ่มมีความหนาแน่นของชุมชนมากขึ้น รวมถึง
ความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายด้วย
หากเราพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสองฝั่งคลองบางกอกน้อยที่มีมา
ตั้งแต่อดีต โดยพิจารณาจากศาสนสถานของกลุ่มคนเหล่านี้ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ
๑. กลุ่มชาวไทยพุทธ
ชุมชนไทยพุทธมีหลักฐานในการตั้งชุมชนมาตั้งแต่โบราณอย่างชัดเจน โดยมีวัดสาคัญที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่หลายแห่ง เช่น วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) วัดใหม่ยายแป้น วัดศรีสุดาราม วัดภาวนาภิรตาราม
วัดนายโรง และวัดสุวรรณคีรี เป็นต้น ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนของชาวไทยพุทธมีการกระจายตัว
มาแล้วตั้งแต่อดีต และมีการปะปนรวมกันกับทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องจากเป็นกลุ่ม
คนดั้งเดิมในพื้นที่ ดังเช่นในชุมชนโดยรอบของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมต่างก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกัน และมีความสัมพันธ์กันอย่างดี เราอาจพิจารณาประวัติความ
เป็นมาของชุมชนได้จากความเก่าแก่ของศาสนสถาน คือวัดที่มีอยู่จานวนหลายแห่งที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่
ครั้งกรุงศรีอยุธยาดังที่ปรากฏอยู่ในนิราศหลายแห่ง เช่น วัดสุวรรณคีรีที่ระบุว่ามีมาตั้งแต่รัชสมัยของ
สมเด็จพระนารายณ์ เป็นต้น
๒. กลุ่มคนไทยมุสลิม
ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่คลองบางกอกน้อยจะมีมัสยิดหลวงบางกอกน้อยหรือมัสยิดหลวงอันซอ
ริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน มุสลิมกลุ่มดังกล่าวมีบรรพบุรุษเป็นชาวอาหรับเปอร์เซียที่เข้ามา
ค้าขายตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา (วีณา เอี่ยมประไพ, ๒๕๕๐: ๕๔) การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในอดีตมี
ลักษณะเป็นเรือนแพหรือที่เรียกกันว่า “แขกแพ” ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อวิถีการดารงชีวิตที่ตนเองมีความ
ชานาญในเรื่องของการค้าขาย เชื่อว่าแต่เดิมชุมชนมุสลิมอพยพมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
โดยในครั้งนั้นมีชาวมุสลิมจากกรุงศรีอยุธยาหนีภัยสงครามเข้ามาสมทบเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ ที่ธนบุรีซึ่ง

๖๔
เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่อีกจานวนมาก โดยที่มีการกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงบริเวณปาก
คลองบางกอกน้ อยด้ว ย มุสลิ มกลุ่มนี้มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเป็นชุมชนในพื้นที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง จนปัจจุบันก็ยังพบความเป็นชุมชนที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณริมคลองบางกอกน้ อยตั้งแต่
ริมคลองจนถึงด้านในคลอง ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป
๓. กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน
กลุ่มดังกล่าวมีศาลเจ้าปุนเถ้ากงเป็นศาสนสถานของชุมชน กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่
คลองบางกอกน้ อยแม้ว่าจะมีอยู่ ไม่มากนัก มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ประปราย แต่ก็มีอยู่จานวนหนึ่งที่
รวมตัวกันเป็นชุมชน บริเวณช่วงตอนกลางของคลอง หรือช่วงวัดสุวรรณาราม โดยรอบศาลเจ้าปุนเถ่ากง
สานักงานเขตบางกอกน้อย และแถวโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม การมีศาลเจ้าเป็นศาสนสถานสาคัญ
ของตนเองเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าความเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนนี้ น่าจะมีความเข้มแข็ง
มาแล้วตั้งแต่อดีต ศาลเจ้าปุนเถ้ากงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ และมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ใน พ.ศ.๒๕๓๒
(พรพรรณ จันทโรนานนท์ , ๒๕๓๓: ๗๔) ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าของชาวจีนแต้จิ๋ว ซึ่งน่าจะเกิดจาก
กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วที่เดินทางเข้ามาได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้ น อาจเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพวกตน
รวมถึงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีชาวจีนรวมตัวกันได้มากระดับหนึ่ง ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าชาวจีน
กลุ่มดังกล่าวมีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด แต่หากพิจารณาเทียบเคียงจากศาสนสถานหรือ
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ก็อาจสั นนิษฐานได้ว่าความเป็นชุมชนน่าจะมีความชัดเจนก็ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
แต่หากพิจารณาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจประกอบกันก็จะพบว่า ด้วยพื้นที่ของคลอง
บางกอกน้อยที่เป็นพื้นที่สาคัญของการค้าขาย ประกอบกับความชานาญเรื่องการค้าขายของขาวจีนก็
อาจวิเคราะห์ไปได้ว่ าชาวจีนในพื้นที่บางกอกน้อยอาจมีอยู่บ้างแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต ต่อเมื่อในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการค้าขายในพื้นที่ของบางกอก การรวมตัวกันตั้งถิ่น
ฐานจึงมีความชัดเจนมากขึ้นและมีความมั่นคง รวมถึงปริมาณของชาวจีนที่มากพอจึงมีการก่อสร้างศาล
เจ้าปุนเถ้ากงดังกล่าว

๖๕

ภาพที่ ๔.๒ ลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ก่อนการก่อสร้างอาคารปิยมหาราช
การุณย์ โรงพยาบาลศิริราชบริเวณปากคลอง (ที่มา: สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๒
ปี, ๒๕๔๗: ๕๕)

ภาพที่ ๔.๓ ลักษณะของชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยในอดีตบริเวณลึ กเข้าไปด้านในคลอง
(ที่มา: สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๒ ปี, ๒๕๔๗: ๕๕)

๖๖
กล่าวได้ว่า ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนในพื้นที่บางกอกน้อย เป็นผลมาจากลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่เป็นสาคัญ ทั้งจากความอุ ดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เหมาะแก่การทา
การเกษตร การตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมและการขนส่ง การเป็น “จุดตัด” ของเส้นทางการค้า
รวมถึงภายหลังการขุดคลองลัดบางกอกอันเป็นผลให้พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยกลายเป็น
ชุมชนทางการค้า ปัจจัย ดังกล่าวข้างต้นคือสิ่งที่ดึงดูดผู้ คนให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงความหลากหลายทางกลุ่ มชาติพันธุ์ด้ว ย และหนึ่งในกลุ่ มชาติพันธ์ส าคัญที่สื บเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันก็คือ กลุ่มชาวไทยมุสลิม
ชุมชนในพื้นที่บางกอกน้อยมีความหลากหลายและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งความ
หลากหลายของกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็มีวิถีวัฒนธรรมเฉพาะที่เป็นของตนเอง ที่น่าสนใจคือเป็นวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างมีความสุขมาตั้งแต่อดีต แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมายภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบันภาพพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ความ
หลากหลายของผู้คนในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยก็ยังคงมีปรากฏให้เห็น ทั้งความเป็นชุมชนรวมถึง
ร่องรอยต่างๆ ทั้งวิถีชุมชนและโบราณสถาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดมีขึ้นในทุกมิติก็ตาม

๔.๒ ภูมิหลังของชาวมุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย
๔.๒.๑ ภูมิหลังของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
คาว่า “มุส ลิ มบางกอกน้ อย” ในที่นี้ห มายถึ งเฉพาะชุ มชนมุส ลิ มปั จจุบันที่ตั้ง อยู่ริมคลอง
บางกอกน้อยฝั่งเหนือ ตั้งแต่บริเวณปากคลองจนถึงวัดสุวรรณาราม โดยชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้มีมัสยิด
สาคัญอย่างมัสยิดหลวงบางกอกน้อยหรือมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เป็นศูน ย์กลางของชุมชน ดังนั้น
อีกชื่อหนึ่งที่จะเรียกมุสลิมบางกอกน้อยคือชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ซึ่งรวมถึง
ชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลอง ถัดจากสะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปที่เรียกว่าชุมชนสันติชนสงเคราะห์
๒ ชาวมุสลิมในชุมชนดังกล่าวก็เป็นสัปบุรุษจากที่ เดียวกันและใช้มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ในการ
ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตนเองด้วยเช่นกัน
หนังสือสายสกุลสัมพันธ์จัดทาขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๓ แสดงถึงสายตระกูลหลักของชุมชนจานวน
มาก ประกอบด้วย สายสกุลกรีมี กะริมกุล กุลเกษม กัลยาณสุต กลัดไวยเนตร เกตุเที่ยงกิจ เกสพาณิช
ค้าสุวรรณ ฉัตรสุวรรณ ชาติปรีดี ชลายนเดชะ ชื่นภักดี ซาลิมี ซอลิฮี บัวหลวง ดารงผล ตอยยีบี เตรียม
สกุล ทองคาวงศ์ ทิพย์ธารา ท้วมประถม นาคสุวรรณ นิลพานิช บินอารี บัวหลวง ปรียากร ปุ้ยตระกูล
เผ่ามะหะหมัด พงษ์พรรฤก พาณิชนก เพ็ชรทองคา ภู่มาลี มัสอูดี มานะจิ ตต์ มิตรอารีย์ มุขตารี ยูซูฟี
โยธาสมุทร แย้มรักษณเลิศ รักษ์มณี เราะห์มาณีย์ (อยุธยา) ศรีวรรณยศ ศรเดช สมะดี สิทธิวณิช สิทธิ
นรากุล แสงทอง แสงวณิชย์ สุดเสริฐสิน ฬาพาณิช อับดุลลา อาราบียะห์ เอมขวัญยืน ฮะกีมี เป็นต้น
(คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, ๒๕๔๓)

๖๗
บริเวณพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย ในอดีตถือเป็นทาเลสาคัญสาหรับการค้าขายอย่างมาก
เนื่องจากเป็นพื้นที่จุดตัดของเส้นทางคมนาคม ด้วยเป็นพื้นปากคลองเชื่อมกับชุมชนที่อยู่ด้านในกับผู้
ที่มาจากต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายโดยทางเรือตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา รวมถึงเป็ นจุดเชื่อมต่อเพื่อทา
การค้ากับชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปตามเส้นทางของแม่น้าเจ้าพระยา
แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีผู้คนตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันเป็นชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งก็น่าจะรวมถึงชาวมุสลิม
ที่เข้ามาทาการค้าและใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดกระจายสินค้า เป็นจุดพักการเดินทางก่อนที่จะเข้าไปยัง
กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จุ ดพั กก่อ นที่ จ ะเดิน ทางออกสู่ ทะเล ช่ ว งเวลาก่ อนรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ชุมชนชาวมุสลิม บางกอกน้อยก็มีความชัดเจนในความเป็นชุมชน
อย่างแน่นอนแล้วเพราะปรากฏว่าก่อนที่ทางราชการจะดาเนินการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีหรือสถานี
รถไฟบางกอกน้อยนั้น พื้นที่ริมฝั่งคลองด้านใต้ปรากฏว่ามี “มัสยิดและที่ฝังศพ” อยู่แล้ว ซึ่ง มัสยิด คือ
ศาสนสถานสาคัญของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามที่อธิบายถึงความเป็นชุมชนมุสลิมที่ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าเมื่อกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามไปรวมตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใดก็จะสร้างศาสนสถานของศาสนาอิสลาม
หรือมัสยิดไว้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สาหรับประเด็นเรื่องความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของมุสลิมบางกอกน้อยนี้ เสาวนีย์ จิตต์หมวด
(๒๕๔๑: ๖๑) กล่าวว่า บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้เป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้ าท์ที่เข้ามา
ติดต่อค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นจึงเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสาย
สกุลต่างๆ ที่สาคัญในชุมชนนี้ ได้แก่ ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี สมะดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษ์มณี เกตุเพียงกิจ
อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โตฯลฯ
อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบริเวณบางกอกน้อยเชื่อได้ว่าน่าจะมีทั้งที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ แต่เดิมบ้ างแล้ ว และอพยพเข้ามาเพิ่มเติมในภายหลัง แต่กลุ่ มใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัย
สงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งบางกลุ่มก็ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้ าพระยา
เรื่อยมา ทั้งบางเขน บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางลาพู ในส่วนของบางกอกน้อยก็มีการ
อพยพเข้ามาสมทบกับกลุ่มที่มีอยู่เดิม และบรรพบุรุษของมุสลิมที่บางกอกน้อยนี้เป็นพวกที่มีเชื้อสาย
อาหรับและเปอร์เซีย นับถือศาสนานิกายซุนนีห์ (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๑๗)
มุสลิมเหล่านี้ในอดีตปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นแพลอยน้าอยู่ริมฝั่งริมคลองบางกอกน้อยจึงถูก
เรี ย กว่ า “แขกแพ” ความเป็ น แขกแพของชาวมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยนี้ มี ป รากฏอยู่ ใ นหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย หลักฐานกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือการปรากฏอยู่ในบรรดางานเขียนต่างๆ ทั้งที่เป็ น
วรรณคดีรวมถึงเอกสารของชาวต่างชาติ ดังเช่นที่มีปรากฏอยู่ในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ ความว่า
เลี้ยวทางบางกอกน้อย
ลอยแล
บ้านเก่าเย่าเรือนแพ
พวกพ้อง
เงียบเหงาเปล่าอกแด
ดูแปลก แรกเอย

๖๘
ลาฦกนึกรักร้อง
เรียกน้องในใจ
(ที่มา: นิราศสุพรรณ อ้างถึงใน ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ๒๕๑๘: ๒๑๘)
ความเป็นเรือนแพของผู้คนในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นลักษณะทั่วไปของการตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือชาวมุสลิมที่ถูกเรียกจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นว่าเป็น “แขก” เมื่อรวมกับ
ลักษณะการปลูกเรือนอยู่อาศัยทีเ่ ป็น “แพ” จึงถูกรวมเรียกว่า แขกแพ นั่นเอง
คาว่า “แขกแพ” เป็น ชื่อเรียกของชาวมุสลิ มที่ไม่เฉพาะที่บางกอกน้อยเท่านั้น หากแต่อีก
หลายพื้นที่ทั้งที่กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี ทั้งบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ต่างก็ถูกคนไทยเรียกว่าเป็น “แขก
แพ” โดยเรียกชื่อตามลักษณะของการสร้ างเรือนแพอยู่อาศัย ส่วนคาว่า “แขก” นั้นเป็นคาเรียกที่คน
ไทยคุ้นเคยกับการเรียกชื่อของผู้ที่มาเยือน นั่นก็หมายถึง “คนอื่น” ที่ไม่ใช่คนสยามด้วยกันเอง ดังเช่น
คาโบราณที่พบว่า “แขกไป ไทยมา” เป็นต้น
พื้นที่เดิมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนั้นอยู่ทางริมฝั่งคลองบางกอกน้อยทางทิศใต้ที่ปัจจุบัน
คือ สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง ก่อนหน้านั้นก็คือที่ตั้งของสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรี และก่อนหน้านั้นก็คือที่ตั้งของชุมชนมุสลิมสายซุนนีห์ การสร้างทาง
รถไฟที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีจุดที่จะต้อง
พาดทับ ผ่ านมั ส ยิ ด และที่ ฝั งศพของชุม ชนพอดี พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว จึง ทรง
พระราชทานที่ดินริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือหรือฝั่งตรงข้ามกับที่อยู่ของชุมชนมุสลิมเดิมให้เป็นที่ตั้ง
รวมตัวกันของชุมชนแห่งใหม่ และให้มีการสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มั่นคง ปัจจุบันมัสยิด
แห่งนี้มีชื่อว่า “มัสยิดหลวง” หรือ “มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์” การย้ายข้ามฝั่งของจากฝั่งใต้ขึ้นไป
ฝั่งเหนือทาให้เชื่อได้ว่าแม้ความเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก่อนที่จะสร้างสถานีรถไฟธนบุรีในสมั ย
รัชกาลที่ ๕ นั้นจะมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ฝั่งใต้ แต่ริมคลองฝั่งเหนือก็น่าจะมีบ้านเรือนของชาว
มุสลิมอยู่บ้างแล้วในลักษณะของเรือนแพหรือแขกแพ เมื่อมีการย้ายชุมชนข้ามฝั่งคลองจึงเป็นการย้าย
ไปรวมกัน ไม่ใช่การย้ายไปตั้งรกรากเอาใหม่ทั้งหมด
ในขณะที่ประวัติศาสตร์ที่มีการบอกเล่าถึงประวัติของชุมชนที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพ
บุรุษนั้นก็ไม่ต่างกันมากนัก คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี ซึ่งเป็นเลขานุการ อัล อิศลหฺ สมาคม ได้เล่าให้
ฟังว่า
“มุสลิมของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากอยุธยา ซึ่งอพยพมาพร้อมๆ
กันกับที่บางกอกใหญ่ หลังกรุงแตกผู้คนก็อพยพกันมาตามลาน้า แล้วก็มาพักอยู่กันแถว
บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และส่วนใหญ่มุสลิมจะอยู่กันตามริมน้า เรียกกันว่า
แขกแพ ซึ่งจริงๆ แล้วก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ที่นี่ เราอยู่ฝั่งโน้น ฝั่งรถไฟ และเรามีมัสยิด
ที่เราสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เราอพยพมาอยู่ในครั้งแรก ซึ่งฝั่งโน้นเราไม่มีหลักฐาน ไม่มีรูป
ถ่ า ยเพราะสมั ย ก่ อ นรู ป ถ่ า ยยั ง ไม่ มี ซึ่ ง เป็ น สมั ย ก่ อ นรั ช กาลที่ ๕ เมื่ อ รั ช กาลที่ ๕

๖๙
ต้องการพื้นที่ตรงนั้นสร้างทางรถไฟก็ขอแลกที่กัน และก็มาให้ฝั่งนี้ รวมถึงเกิดความ
สงสัยกันว่าทาไมมุสลิมถึงอยากได้ฝั่งนี้ และก็มีคนที่เป็นมุสลิมที่มีที่อยู่ติดท่าน้าหรือ
เรียกว่าทาเลดีขอแลกพื้นที่มาอยู่ติดกับมัสยิด ก็สงสัยว่ามีเลสนัยอะไรหรือป่าว ทาง
ราชการก็เลยให้คนมาสืบประวัติ และพบว่าเป็ นความต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆ กับมัสยิด
เพื่อสร้างผลบุญให้เกิดขึ้น และตอนหลังในหลวงก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็เลยมีการแลกที่กัน
และในหลวงก็มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ให้ จากนั้นเราก็ไปขอที่ดินเพิ่มอีกเพื่อที่จะทา
โรงเรียน ก็ได้โรงเรียนราชการุญขึ้นมา และก็มีศิลาจากรึกที่ว่าในหลวงพระราชทานที่
ด้านตะวันออก ด้านตะวันตกเท่าไหร่และที่อีกส่วนหนึ่งเท่าไหร่สาหรับสร้างโรงเรียน
ท่านเขียนไว้ ๒ อัน จึงได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดหลวงเพราะในหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างไว้
ให้” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เมื่อย้ ายชุมชนข้ามฝั่งมาที่ฝั่ งเหนือ ของคลองบางกอกน้อย โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนแล้ว ชุมชนมุสลิมบางกอกน้ อยก็มีการขยายตัวออกไปอย่างมากโดยมีทั้งที่อาศัยอยู่ บนเรือนริมฝั่ง
คลอง รวมไปถึงในเรือนแพริ มน้า เรียงรายกันไปตั้งแต่ปากคลองเรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุ วรรณาราม
(กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๔: ๑๐-๑๒) การอยู่อาศัยของชาวมุสลิมนี้มีทั้งที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นบริเวณ
รอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และที่กระจัดกระจาย แทรกปนอยู่กับชุมชนชาวพุทธตามริมคลอง
บางกอกน้อย โดยที่ไม่มีปัญหาความแตกต่างแต่อย่างใด ซึ่งชุมชนชาวพุทธโดยรอบก็มักจะได้ยินเสียง
การประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม ในขณะที่ชาวมุสลิมเองก็ จะได้ยินเสียงการประกอบกิจกรรมของ
ชาวพุทธอยู่เป็นประจาด้วยเช่นกัน ลักษณะดังกล่าวเป็นมาตั้งแต่อดีต แม้ปัจจุบันก็ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไป
(ดิเรก ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
หากพิจารณาตามพื้นที่แล้วชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟธนบุรี
จะมีโรงเรือพระราชพิธี กั้นกลางอยู่ แต่เมื่อเดินลอดใต้สะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้านในของคลองจะ
พบกับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และ
เป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมในลักษณะของเรือนแพในอดีต
แต่ละหมู่บ้านต่างก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ปากคลองเรียกว่าบ้านปากคลอง ถัดเข้าไป
เป็นชุมชนหมู่บ้านบริเวณมัสยิด ถัดเข้าไปเป็นบ้านสะพานยาว (ข้างโรงเรือพระราชพิธี) ถัดไปเป็นบ้าน
เกาะ (ข้างสะพานอรุณอัมรินทร์ในปัจจุบัน) บ้านหน้าถังน้า (ของรถไฟ) บ้านแห - โรงแร่ บ้านหน้าตลาด
(วัดทอง) บ้ านหน้าอาเภอ (บางกอกน้อย) บ้านหน้าวัดทอง และบ้านใน อันเป็นสิ้นสุ ดชุมชนมุสลิ ม
บางกอกน้อยในพื้นที่ (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๕: ๔๓-๔๔) ชุมชนมุสลิมในปัจจุบันยังคงรวมตัวกันอย่าง
หนาแน่น ทั้งโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เรื่อยไปจนถึงด้านในของคลองบางกอกน้อย
ชุมชนมุสลิมดังกล่าวมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของคลองบางกอกน้อยไม่ใช่บนฝั่งหรือ
บนแผ่นดิน ซึ่งอธิบายได้ว่าจากอดีตที่ลักษณะของบ้านเรือนที่เป็น “เรือนแพ” ที่ต่อมามีการปรับเปลี่ยน

๗๐
รูป แบบของที่อยู่ อาศัย มาเป็น “บ้ านเรือน” จึงมีการปรับเปลี่ ยนเกาะติดอยู่กับริมน้าไม่ได้ขึ้นไปตั้ง
บ้านเรือนอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งการรวมกันในปัจจุบันมีลักษณะของเครือญาติสายสกุล เช่น สมะดี มัสอูดี
และกรี มี เป็น ต้น รวมถึงชุมชนทั้งที่ตั้งอยู่โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และที่ชุมชนสันติช น
สงเคราะห์ ๒ ต่างก็เป็นเครือญาติสายสกุลร่วมกันทั้งสิ้น
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือในยุคสมัยของการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น รูปแบบของการปรับปรุงบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็น
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตะวันตก เช่น ถนน สะพาน หรือ สถานที่สาคัญต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมในลักษณะของการเวนคืนที่ดินที่รัฐจาเป็นต้องใช้พื้นที่ กรณีการสร้าง
สถานีรถไฟธนบุรีก็เช่นกันได้ส่งผลต่อชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง ซึ่ง ส่วนหนึ่ง
ชุ ม ชนดั ง กล่ า วจ าเป็ น ต้ อ งโยกย้ า ยออกจากพื้ น ที่ ในขณะที่ ช าวมุ ส ลิ ม อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง กลั บ เลื อ กขอ
แลกเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคลองแทนการย้ายออกนอกพื้นที่ ซึ่ง ในประเด็นดังกล่าว
สะรีมะ กะรีมี ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ อธิบายว่า
“เดิมทีพื้นที่ดังกล่ าวมีชุมชนมุส ลิม อยู่เยอะ ไม่เพียงฝั่งที่สร้างสถานีรถไฟ
เท่านั้น และชุมชนมุสลิมฝั่งตรงข้ามคลองจะมีเยอะอยู่ในแถบลึกเข้ามาในคลอง แต่
พื้นที่ที่สร้างมัสยิดนั้นยังมีอยู่น้อย พื้นที่ว่างมาก ลักษณะของชุมชนเป็นการผสมกันทั้ง
ชาวไทยพุทธและมุสลิม และเป็นมุสลิมสายซุนนะห์ แต่ก็มีมุสลิมที่เป็นชีอะห์ด้วย แต่ใน
ชุมชนนี้ก็มีอยู่เพีย งแค่ห ลังเดียวเท่านั้น ” (สะรีมะ กะรีมี , สั มภาษณ์: ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๘)
อีกเหตุผ ลหนึ่งคือเรื่องของความผู กพันที่มีต่อท้องถิ่นหรือชุมชนรวมถึงบรรพบุรุษของตน
เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ชุมชนมุสลิมมีมัสยิด (หลังเดิม) เป็นศูนย์รวมของชุมชน ภายในพื้นที่ของมัสยิดยังมี
ที่ฝังศพของบรรพชนที่มีการจัดทาไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นความผูกพันที่มีต่อชุมชนจึงมีมาก เห็นได้จากเมื่อ
ครั้งที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยหัวหน้าชุมชนจึงได้มีการ
ร้องขอที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทีย่ ื่นต่อกงสุลอังกฤษความว่า
“ศพที่ฝังอยู่ในที่เดิมนั้นไม่ให้กรมรถไฟก่อสร้างและทิ้งของโสโครกลงในที่นั้น
เป็นอันขาด แลถึงวันตรุษหรือวันศุกร์ พวกข้าพเจ้ามีใจอยากจะไปเยี่ยมขอพรในที่ฝัง
ศพนั้น ไม่ให้กรมรถไฟขัดขวางได้ทุกๆ ครั้งนั้น ” (อ้างถึงใน กุสุมา รักษ์มณี, ๒๕๕๐:
๑๕-๑๖)
ปัจจุบันชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นชุม ชนมุสลิมที่ตั้งอยู่ริมคลอง
บางกอกน้อยฝั่งตรงข้ามคลองกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นชุมชนขนาดเล็ก บ้านเรือนในปัจจุบันส่วนใหญ่
มีรั้วกั้นภายในรั้วหนึ่งๆ มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ ๔-๕ หลัง ลักษณะของชุ มชนค่อนข้างเงียบสงบผู้คน
ส่วนใหญ่ในอดีตใช้เส้นทางน้าในการเดินทาง (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ, ๒๕๔๙: ๔๗-๔๙) ในขณะที่ชุมชน

๗๑
มุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของบ้านเรือนอยู่มาก
ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองเรื่อยไปตั้งแต่สะพานอรุณอั มรินทร์ไปจนถึงตรงข้ามวัดสุวรรณาราม และเป็น
มุสลิมที่ใช้มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ในการประกอบศาสนากิจเช่นเดียวกัน
จะเห็นได้ว่า ภูมิหลังของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในอดีตนั้นมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
พัฒนาการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมิติทางสังคมในหลายประการ ทั้ งความพยายามในการปรับตัวเพื่อให้
สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ความพยายามในการสร้างพื้นที่ทาง
สังคม สร้างตัวตน ดารงวิถีความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ในท่ามกลางบริบททาง
วัฒนธรรมรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมชาวพุท ธ รวมถึงท่ามกลางสังคมเมือง แม้ว่าในปัจจุบัน
ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย จะไม่ได้เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากนักรวมถึงเป็นชุมชนสาคัญด้าน
การค้าดังเช่นอดีต หากแต่ความสาคัญคือการเป็นชุมชนที่สามารถดารงตน เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และ
วิถีวัฒนธรรมอิสลามได้อย่างมั่นคงและน่าสนใจ
๔.๒.๒ ชุมชนเรือนแพและการค้า
ลักษณะการปลูกสร้างบ้านเรือนของผู้คนในอดีตของพื้นที่บางกอก ส่วนใหญ่ก็มักยึดเอาทาเล
ริมน้าเป็นสาคัญ ชุมชนไม่น้อยไม่ได้ปลูกสร้างบ้านเรือนของตัวเองบนแผ่นดิน หากแต่สร้างบ้านเรือนอยู่
บนผิวน้าที่เรียกกันว่า “เรือนแพ” เรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่อธิบายความเป็นชุมชน
ริ มน้ ามาแล้ ว ตั้ งแต่อดีต นั ก ประวัติศาสตร์จานวนมากอธิบายลั กษณะของชุมชนมุส ลิ มริมฝั่ งแม่น้ า
เจ้าพระยาว่าเป็น “หมู่บ้านเรือนแพ” ซึ่งการเป็นชุมชนเรือนแพของชุมชนมุสลิมในอดีตไม่ได้เป็นเรื่อง
ของการเป็นชาวต่างชาติพันธุ์หรือถูกกีดกันจากคนพื้นถิ่นสยาม รวมถึงไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนพื้นที่
บนบกสาหรับการก่อสร้างชุมชน หากแต่วิถีชีวิตของชุมชนในอดีตนั้นผูกพันอยู่กับสายน้า มีหลักฐานที่
บ่งชี้ว่าชุมชนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ผู้คนนิยมปลูกบ้านเป็นเรือนแพเพื่อการอยู่อาศัย ไม่เพียงเฉพาะชาว
มุสลิมเท่านั้น หากแต่หลายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ก็นิยมปลูกเรือนแพด้วยกันทั้งสิ้น ดังเช่นบันทึกของนาย
จอร์จ วินด์เซอร์ เอิร์ล (Mr.GeorgeWindsorEarl) ที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ พร้อมกับนายโรเบิร์ต
ฮันเตอร์ พ่อค้าชาวอังกฤษ ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ นายจอร์จ
วินด์เซอร์ เอิร์ล ได้บันทึกสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และที่อยู่อาศัยเอาไว้ว่า
“...เรือของเราแล่นตรงไปท่ามกลางหมู่เรือสาเภา หรือหลายลาและเรือนแพ
ซึ่งมีอยู่ขวักไขว่ทั่วไปในบริเวณนั้น ความระเกะระกะของหมู่เรือและเรือนแพทาให้เรา
มองไม่เห็นฝั่ง เรือพายเล็กๆ จานวนร้อยๆ ลาบางลาก็กว้างกว่าตะกร้าผ้า พายไปมา
ขณะที่เรือกาลังแล่นไปข้างหน้า ในบรรดาเรือพายเหล่านั้นหลายลา มีพระสงฆ์นั่งอยู่
และพายจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งเพื่อรับของบิณฑบาต ผู้คนที่อาศัยอยู่เรือนแพ
ก าลั ง เปิ ด บานพั บ ที่ ค ล้ า ยหน้ า ต่ า ง ซึ่ ง เมื่ อ เปิ ด ออกแล้ ว เนื้ อ ที่ ข องแพตรงนั้ น จะ
กลายเป็นหน้าร้านซึ่งมีสินค้าวางขายอยู่หลายชนิด เช่น ถ้วยโถโอชาม ผ้าดิบมีลาย ร่วม

๗๒
กระดาษ เนื้อหวาน หม้อ กระทะ เป็นต้น ของเหล่านี้วางขายในลักษณะที่เชิญชวนให้ผู้
ผ่านไปมาอยากแวะซื้อ คนขายในเรือนแพทุกคนล้วนเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายหากไม่นั่ง
บนพื้นเพื่อสูบบุหรี่ก็กาลังเตรียมตัวจะออกเรือ...” (อ้างถึงใน กรมศิลปากร, ๒๕๕๕:
๑๒๑-๑๒๒)
ลักษณะของเรือนแพถูกปลูกสร้างอย่างแข็งแรงจนสามารถเป็นได้ทั้งที่ เพื่อการอยู่อาศัยและ
ค้าขายได้ในคราวเดียวกัน ดังที่ปรากฏในบันทึกของเซอร์ จอร์น เบาริง (Sir John Bowring) อัคร
ราชทูตอังกฤษ ผู้อญ
ั เชิญพระราชสาส์นของพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษเข้ามาเจรจาทาสนธิสัญญา
ทางพระราชไมตรีกับประเทศสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.
๒๓๙๘) ก็ได้บรรยายถึงวิถีชีวิตตลอดจนที่อยู่อาศัยของชาวสยามไว้อย่างน่าสนใจ ความว่า
“...เมื่อเราเข้ามาใกล้กรุงเทพฯ จานวนเรือนแพก็เพิ่มมากขึ้น ตัวเรือนสร้าง
อยู่บนแพลูกบวบและผูกติดกับฝั่ง เรือนแพเหล่านี้เป็นร้านค้าขายของ และที่พักอาศัย
หน้าเรือนแพบางแห่งที่มีลักษณะดีกว่าเรือนแพอื่นๆ เราสังเกตเห็นสุภาพสตรีกลุ่มใหญ่
ซึ่งนั่งรอชมขบวนเรือของพวกเรา พวกเขาชี้ให้เราดูบรรดาภรรยาของพระคลังซึ่งอยู่ใน
กลุ่มของสุภาพสตรีเหล่านั้นด้วย...” (อ้างถึงใน กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๑๙-๑๒๐)
จะเห็นได้ว่าลักษณะของเรือนแพที่อยู่อาศัยของชุมชนสยามในอดีตนั้นไม่ได้เป็นการอยู่อาศัย
แบบชั่วคราว หากแต่เป็นการอยู่อาศัยที่ความสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ ได้อย่าง
กลมกลืน เพราะไม่เพียงชาวมุสลิมเท่านั้นที่อยู่อาศัยด้วยเรือนแพ หากแต่ชุมชนอื่นๆ ทั้งสยามและ
ชาวต่างชาติต่างก็เลือกที่จะอาศัยด้วยเรือนแพทั้งสิ้น นายเออร์เนสต์ ยัง (Mr.Ernest Young) นักเขียน
ชาวอั ง กฤษที่ เ คยรั บ ราชการอยู่ ใ นกระทรวงธรรมการในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เขียนบรรยายถึงบรรยากาศการใช้ชีวิตในเรือนแพและที่อยู่อาศัยของชุมชน
ริมน้าทั้งสองฟากฝั่งแม่น้าไว้อย่างน่าสนใจ ความว่า
“...บ้านเรือนสาหรับพักอาศัยมีทั้งที่สร้างอยู่บนเสาสูงๆ ที่ช่วยให้ตัว บ้านอยู่
พ้นจากระดับน้าซึ่งมักจะขึ้นสูงอยู่เสมอ และที่เป็นเรือนแพลอยอยู่ในน้าหรือเวลาที่น้า
ในแม่น้าแห้งลงก็จะตั้งอยู่บนโคลนแทน เรือนแพเหล่านี้มักจอดอยู่ติดๆ กันตามริมฝั่ง
แม่น้าลาคลอง โดยด้านหน้าของเรือนแพจะหันเข้าหาแม่น้าและมีกระดานแคบๆ แผ่น
เดียวที่เชื่อมต่ อระหว่างประตูห ลังของเรือนแพกับพื้นดิน ส่ว นที่เป็นตัวแพจะผูกไว้
หลวมๆ กับหลักไม้ใหญ่ซึ่งปักลึกลงไปที่ก้นแม่น้า ตัวบ้านจึงลอยขึ้นลงได้ตามกระแสน้า
ด้านหน้าของแพทุกหลังจะมีนอกชานเล็กๆ หรือระเบียง ซึ่งผู้คนมักใช้เวลาส่วนใหญ่
ของพวกเขาอยู่ที่บริเวณระเบียงนี้ หากพวกเขาตั้งร้านขายของก็จะใช้บริเวณนี้เป็นที่จัด
วางสินค้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นบริเวณที่อาบน้าของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยที่
พวกเขาจะใช้ถังหรือกระป๋องตักน้าขึ้นมารดตั้งแต่ศีรษะลงไป

๗๓
เวลาที่เจ้าของเรือนแพหลังใดหลังหนึ่งต้องการเคลื่อนย้ายเรือนแพ พวกเขา
ก็ไม่จาเป็นต้องเรียกหารถบรรทุกหรือเกวียน แต่สามารถเคลื่อนย้ายเรือนแพตลอดจน
เครื่องเรือนและสมาชิกในครอบครัวไปพร้อมๆ กันได้อย่างง่ายดาย หากเป็นครอบครัว
ที่มีอันจะกิน ก็จะว่าจ้างเรือกลไฟลาใดลาหนึ่งที่วิ่งขึ้นล่องอยู่ในแม่น้ามาช่วยลากเรือน
แพ โดยที่สมาชิกของครอบครัวที่เป็นเด็ กๆ จะนั่งดูอยู่ที่ระเบียง และหัวเราะกันอย่าง
สนุกสนานกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่เขาได้รับ หากแต่เจ้าของเรือนแพยากจนเกิน
กว่าที่จะว่าจ้างเรือกลไฟมาช่วยลาก ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ที่มีรูปร่าง
ใหญ่ โ ตล่ าสั น และญาติพี่น้ องให้ ช่ว ยกัน ใช้พ ายขนาดใหญ่ ซึ่งมี ลั กษณะคล้ ายเสี ย ม
ค่อ ยๆ ผลั กเรื อ นแพไปยั ง แหล่ งที่ พั ก อาศั ย แห่ ง ใหม่ . ..” (อ้ า งถึ ง ใน กรมศิ ล ปากร,
๒๕๕๕: ๓๑๔-๓๑๕)
ลักษณะของเรือนแพดังกล่าว ดูเหมือนจะมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับสายน้า
อย่างมาก รูปแบบการเคลื่อนย้ายเรือนแพได้อย่างสะดวกเหล่านี้ทาให้เชื่อได้ว่ากลุ่มชุมชนเรือนแพที่เป็น
มุสลิมที่มีหลักฐานกล่าวว่าอพยพโยกย้ายเรือนแพของตนเองลงมาตั้งรวมตัวอยู่ในเมืองหลวงใหม่เมื่อ
คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนแพรวมถึงสมบัติของตนเองทั้ งหมดมาด้วยได้
การมารวมตัวกันในครั้งนั้นน่าจะเป็นการรวมตัวกันของชุมชนในลักษณะหลวมๆ เสียมากกว่าที่จะเป็น
ชุมชนที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา หรือแม้แต่นิกาย ทั้งจากสถานการณ์บ้านเมือง
ที่มีแต่สงครามมากมาย การรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางทางอานาจ ซึ่งเวลานั้นคือพระราชวัง
จะเป็นการปลอดภัยที่สุด ความเป็นชุมชนริมน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเรือนแพมีมาอย่างต่อเนื่องที่แม้ว่าการ
สงครามจะลดลงไปแล้วหากแต่และบางส่วนของชุมชนก็เริ่มกระจายตัวขึ้นไปสู่พื้นบก และอีกบางส่วนก็
มีการขยับขยายไปในลาคลองที่ลึกเข้าไป แต่ ปัจจัยสาคัญที่คงความเป็นชุมชนเรือนแพริมน้าก็คือเรื่อง
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดของเส้นทางคมนาคมหรือปากคลองทั้ง
บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ เพราะปรากฏว่ายังคงมีชุมชนที่มีลักษณะเป็นเรือนแพอยู่จานวนมาก
เมื่อครั้งที่เจ้าชายวิลเลียมแห่งสวีเดน ได้เสด็จ ฯ มาเยือนสยามเพื่อร่วมในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เนื่องในวโรกาสการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ พระองค์ก็ทรงบรรยายสภาพวิถีชีวิตและที่อยู่อาศัยของชุมชนริมแม่น้า
เจ้าพระยาไว้อย่างน่าสนใจเช่นกัน ความว่า
“...ในไม่ช้าเราจึงได้แล่นเรือเข้าสู่แม่น้าเจ้าพระยา ตอนแรกนั้นทั้ง ๒ ฟากฝั่ง
ถูกปกคลุมด้ว ยป่าสุ มทุมพุ่มไม้อันรกชัฏ...แต่แล้ ว ป่าที่มีมาแต่บรรพกาลนั้น ค่อยๆ
กลายเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ มองเห็นยอดแหลมสีขาวของ
เจดีย์หรือยอดแหลมที่งดงามของโบสถ์ วิหาร ที่เรียงรายโผล่ขึ้นพ้นแนวสีเขียวขจีทั่วไป
ทุกหนแห่ง...

๗๔
...กระท่อมไม้ไผ่หลังเล็กๆ ซึ่งเมื่อแรกหาได้ยากเย็นในท่ามกลางสุมทุมพุ่มไม้
แผ่กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่งนั้น มาบัดนี้มีจานวนเพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นทั้งด้วยขนาด
ความสะดวกสบายและพื้นที่ซึ่งปลูกสร้าง เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจึงกลายเป็นหมู่บ้านที่
งดงามน่ารัก แต่อย่างไรก็ดีประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านเหล่านี้ ประกอบไป
ด้วยบ้านพักที่ลอยอยู่บนน้าเป็นบ้านไม้ไผ่ขัดแตะหลังเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนแพหรือบนเรือ
บ้านลอยน้าเหล่านี้พบเห็นอยู่ ทุกหนแห่งในสยาม ในลาคลอง แม่น้า ทะเลสาบ และ
ข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเกินเลยที่จะกล่าวว่า ประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของประชากรที่
มีอยู่ทั้งหมดในประเทศนั้น กินอยู่หลับนอนและก็ตายอยู่ในสายน้า เด็กๆ ที่นี่มักจะว่าย
น้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียอีก...” (อ้างถึงใน กรมศิลปากร, ๒๕๕๗: ๑๓๗)
แม้ว่าเอกสารของชาวต่างประเทศเหล่านี้จะกล่าวถึงความเป็นชุมชนเรือนแพที่ไม่ได้หมาย
เฉพาะชุมชนเรือนแพมุสลิม แต่ด้วยหลักฐานอื่นของไทยที่กล่าวไว้มากมายว่าชุมชนมุสลิมก็มีวิถีเริ่มต้น
เป็นชุมชนเรื อนแพริ มน้า บันทึกเหล่านี้ก็ย่อมแสดงภาพของความเป็นชุ มชนในอดีตได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามต่อมาก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายชุมชนจากชุมชนน้าสู่การเป็นชุมชนบกก็ต่อเมื่อวิถีของ
เส้นทางการคมนาคมนั้นเปลี่ยนไป เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางถนนมากขึ้นชุมชนเองก็เคลื่อนย้ายขึ้นไป
เรียงรายตามเส้นทางถนนแทนการเป็นชุมชนริมน้า

๗๕

ภาพที่ ๔.๔-๕ เรือนแพในอดีตที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยหรือวิถีริมน้า (ที่มา: พิพิธภัณฑ์บางกอกน้อย,
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๗๖
ในส่วนของชุมชนในพื้นที่บางกอกน้อยในอดีตนั้น ด้วยพื้นฐานเดิมของพื้นที่อันเหมาะสมต่อ
การค้าขาย โดยมักเลือกทาเลบริเวณที่เป็นจุดตัดของการคมนาคม ในอดีตชาวบ้านจะใช้เส้นทางน้าเป็น
หลักในการเดินทางคมนาคม ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพื้นที่ของบางกอกฝั่งตะวันตกคงเป็นแหล่งการค้าอยู่
บ้าง หากแต่ไม่น่าจะเฟื่องฟูเหมือนครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง ที่มี ผู้คนมา
รวมตัวกันจานวนมากในพื้นที่ฝั่งตะวันตก จุดตัดสาคัญของการค้าคือบริเวณปากคลองหรือคลองเชื่อม
ต่างๆ จุดสาคัญ เช่น ปากคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองมอญ รวมถึงปากคลองบางกอกน้อยที่ผู้คนจะ
เดินทางมาพบเจอกัน โดยมาจากเส้นทางน้าสายต่างๆ ความเป็นชุมชนเรือนแพและการค้าขายนี้ น่าจะมี
อยู่ในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในพื้นที่ช่วงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยเข้าไปด้านในชุมชนของชาวมุสลิมดู
จะมีความหนาแน่นมากกว่า อันเนื่องมาจากความเชื่อและศาสนา วิถีชีวิต การประกอบศาสนกิจที่ต้อง
กระทาร่วมกัน ประกอบกับความสามารถในเรื่องของการค้าขายของชาวมุสลิมเองจึงทาให้พื้นที่ดังกล่าว
มีชาวมุสลิมตั้งบ้านเรือนในลักษณะเรือนแพอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่
๒ เป็นต้นมา ความคึกคักของการข้าขายจนเรียกได้ว่าปากคลองบางกอกน้อยก็กลายเป็นตลาดน้าไปใน
ที่สุด
ลักษณะของ “ตลาดน้า” ที่เกิดขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์น่าจะมีความคึกคักอยู่มาก เห็น
ได้จากในสมัยรัชกาลที่ ๔ หลวงจักรปาณี (มหาฤกษ์) ก็ได้แต่ง นิราศพระปฐม ไว้เช่นกัน โดยเป็นการ
แต่งไว้เมื่อคราวที่เดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์โดยทางเรือ เนื้อความได้กล่าวถึงการค้าขายที่รุ่งเรือง
ที่เรียกว่าเป็นเป็นตลาดน้าขนาดใหญ่ มีสินค้ามากมายมาจาหน่าย ดังความที่ว่า
ดูชาวแพแซ่ซ้องขนของขาย
ที่เรือพายขึ้นล่องนั้นของสวน
ทั้งเรือทุ่นเรือทอดจอดเป็นพวน
ตลาดล้วนจ่ายจัดออกอัดแอ
ทั้งสองแถวแจวไปมิใคร่ตลอด
ต้องเลี้ยวลอดหลีกลัดฉวัดแฉว
ทั้งไทยเจ๊กจีนแขกแปลกแล
พวกชาวแพสารพัดจะบรรจง
ขายเครื่องแก้วเครื่องทองของทั้งหลาย
ทั้งผ้าลายม่วงแพรแลระหง
เสื้อกระเป๋าขาวม้าผ้าสบง
ที่รูปทรงสาอางเป็นช่างเย็บ
ล้วนสาวสาวน้อยน้อยนั่งร้อยเข็ม
ฝีมือเม้มมิดเม้นไม่เห็นตะเข็บ
ไม่เจ็บหลังนั่งเพียรทั้งเจียนเล็บ
ประกอบเก็บไรจุกเหมือนตุ๊กตา
(ที่มา: นิราศพระปฐม อ้างถึงใน พรพรรณ ศรีสิริรัตน์, ๒๕๔๙: ๗๙)
นิราศดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการค้าขายที่เกิดขึ้นในสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ของพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็ นถึงความหลากหลายของกลุ่ม
คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการค้าเหล่านั้นด้วย ทั้งคนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายจีน รวมถึงคนไทย
มุสลิมในพื้นที่ดังความที่ว่า “ทั้งไทยเจ๊กจีนแขกแปลกแล พวกชาวแพสารพัดจะบรรจง” รวมถึงสินค้าที่
มีอยู่ในตลาดแห่งนี้ก็มีความหลากหลายอย่างมากเช่นกัน ดังความที่ว่า “ขายเครื่องแก้วเครื่องทองของ

๗๗
ทั้งหลาย ทั้งผ้าลายม่วงแพรแลระหง เสื้อกระเป๋าขาวม้าผ้าสบง ที่รูปทรงสาอางเป็นช่างเย็บ" ข้อสังเกตที่
น่าสนใจประการหนึ่งคือ สินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าในลักษณะอุตสาหกรรม ไม่ใช่สินค้าเกษตร ทาให้
อธิบายได้ว่าตลาดแห่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงตลาดของชุมชนแต่เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญของชุมชน
เมือง นอกจากนี้ยังมี นิราศพระแท่นดงรัง ของนายมีที่แต่งไว้เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ ก็ได้กล่าวไว้ถึงความ
ชุมชนการค้าในรูปของเรือนแพตลอดแนวสองฝั่งคลองบางกอกน้อย ความว่า
มาตะบึงถึงคลองบางกอกน้อย
ยิ่งเศร้าสร้อยเสียใจเป็นใหญ่หลวง
โทมนัสกลัดกลุ้มถึงพุ่มพวง
จนลับล่วงครรไลเข้าในคลอง
เห็นตลาดท้องน้าประจาขาย
บ้างแจวพายอึงอื้อมาซื้อของ
เห็นสาวสาวแม่ค้าน่าประคอง
พี่มองมองปะตาน่าเอ็นดู
ช่างงามเหมือนโฉมเฉลาเยาวยอด
ยังไม่ถอดกาไลใส่ตุ้มหู
น่าสงสารคอนพายมาขายพลู
ถ้าได้อยู่กับพี่จะดีครัน ฯ
(ที่มา: นิราศพระแท่นดงรัง อ้างถึงใน กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, ๒๕๒๙: ๓)
ความคึกคักของตลาดการค้าที่ปรากฏอยู่ในนิราศต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญ
ของพื้นที่คลองบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านเศรษฐกิ จที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันจานวนมาก
รวมไปถึงความหลากหลายของผู้คนที่ส่ วนร่วมอยู่ในกระบวนการทางเศรษฐกิจเหล่ านี้ ความสาคัญ
ดังกล่าวน่าจะปรากฏชัดเจนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ
สมเด็จ พระเจ้ ากรุ งธนบุ รี ทรงกอบกู้บ้า นเมื อ งได้แ ล้ ว ก็ ทรงเลื อ กพื้น ที่ของบางกอกฝั่ ง ตะวั นตกเป็ น
ศูนย์กลางทางอานาจแห่งใหม่ ในครั้งนั้นมีผู้ คนจานวนมากที่อพยพเคลื่ อนย้ายทั้งหนีภัยสงครามมา
รวมตัวกับผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิม รวมถึงเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา เมื่อบ้านเมืองเริ่ม
สงบลง การค้าขายรุ่งเรืองก็มีคนอีกจานวนไม่น้อยอพยพเข้ามาเพิ่มเติมอีก

๗๘

ภาพที่ ๔.๖ ภาพความคึกคั กของผู้ ค นและสายน้าคลองบางกอกน้อย ช่ว งประมาณ พ.ศ.๒๔๖๗๒๔๖๘ (ที่มา: เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่, อ้างถึงใน สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร
๒๒๒ ปี, ๒๕๔๗: ๕๔)

ภาพที่ ๔.๗ บรรยากาศของคลองบางกอกน้อยในปัจจุบันด้านปากคลอง ถ่ายบนสะพานอรุณอัมรินทร์
ปรากฏอาคารของโรงพยาบาลศิ ริ ร าช และฝั่ ง ตรงข้ า มคื อ โรงเรื อ พระราชพิ ธี
(ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๗๙
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมให้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของผู้คนในพื้นที่บางกอกน้อยมีการปลูก
สร้างบ้านเรือนเป็นเรือนแพและทาการค้าขายก็คือ สายน้า ทั้งการเป็นแม่น้าเจ้าพระยาสายเดิมที่แม้จะ
ยังไม่มีความชัดเจนในการเป็นชุมชนการค้า แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นชุมชนทางผ่านทาง
การค้าของชาวต่างชาติ ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัดและคลองลัดดังกล่ าวก็ขยายกลายเป็นแม่น้าสาย
หลักไปในที่สุด จุดตัดของเส้นทางคมนาคมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองลัดที่ขุดใหม่หรือแม่น้า
เจ้าพระยาสายใหม่ จึงทาให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดตัดของเส้นทางคมนาคม ซึ่งภูมิลักษณ์ดังกล่าวถือ
เป็นปัจจัยสาคัญอันนามาซึ่งการเป็นชุมชนการค้า ประกอบกับกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ปากคลอง
บางกอกน้อย ทั้งคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยมุสลิม ต่างก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทา
การค้าอยู่แล้ว จึงทาให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นชุมชนการค้าขายที่สาคัญในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไปใน
ที่สุด
ต่อมาเมื่อเส้นทางการคมนาคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มให้ความสาคัญกับการคมนาคมทาง
บกมากขึ้น ชุมชนการค้า การคมนาคมทางน้าจึงลดบทบาทลงตามลาดับ จนปัจจุบันภาพความเป็น
ชุมชนการค้าดังกล่าวก็ได้สูญสิ้นไปหมดแล้ว อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงได้เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงเวลาทั้งการก่อรูป การเคลื่อนย้ายจากชุมชนน้าสู่ชุมชนบก การเคลื่อนย้ายจากตลาดน้าในสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มาสู่การค้าที่ผูกติดกับเส้นทางคมนาคมทางบก เช่น ตลาดศาลาน้าร้อนที่สถานี
รถไฟบางกอกน้ อย เป็ น ต้น รวมถึงความเป็นชุมชนเรือนแพก็ได้มีการกลายสภาพเป็นชุมชนริมน้า
ในขณะที่ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยก็ยังคงยึดทาเลเดิมคือริมฝั่งคลองด้านเหนือของต้นคลอง
บางกอกน้อยเป็นชุมชนของตนเอง
๔.๒.๓ บรรพบุรุษและสายตระกูลของมุสลิมบางกอกน้อย
หนั งสื อ สายสกุล สั ม พั น ธ์ (คณะกรรมการจั ดพิ ม พ์ห นัง สื อสายสกุล สั มพั นธ์ , ๒๕๔๓: ๖)
อธิบายเบื้องต้นไว้ว่า บรรพบุรุษของพวกตนคือกลุ่มคนที่หนีภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
โดยล่ องแพลงมาตามล าน้ าเจ้ าพระยาและมาตั้งหลั กแหล่ งอยู่ที่บริเวณต้นมะกอกน้อย (ปากคลอง
บางกอกน้อย) ตรงพื้น ที่ที่เป็ น สถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรีในปัจจุบั น ที่ปัจจุบัน
หมายถึงอาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช ชาวมุสลิมให้
ความสาคัญอย่างมากกับการศึกษาเรื่องสายสกุลแห่งตน การไม่รู้จักกันของพี่น้องร่วมสายสัมพันธ์ถือ
เป็นการตัดสายสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา ซึ่งตรัสว่า “พวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมด และจงอย่าแตกแยกกัน ”
(คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, ๒๕๔๓: ๓) ดังนั้นการสืบสายโยงของสายตระกูลจึงถือ
เป็นความสาคัญในการอธิบายถึงบรรพบุรุษและสายตระกูลของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย

๘๐
หากเราพิจารณาจากหลักฐานทั้งเอกสารเรื่องสายสกุล รวมถึงนิกายการนับถือของชาวมุสลิม
ในพื้นที่แล้ว จะพบว่า ชาวชุมชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ มีเพียงชาวมุสลิมเพียง
หนึ่งครอบครัวเท่านั้นที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ ซึ่งประเด็นดังกล่าว กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๑๖) อธิบาย
ว่า มุสลิมบางกอกน้อยมีหลายเชื้อชาติ ต้นตระกูลเป็นพ่อค้าชาวอาหรับก็มี สืบสายมาจากสุลต่านสุลัย
มานชาวเปอร์เซียก็มี จากพ่อค้าและช่างฝีมือชาวมลายูก็มี อีกทั้งมีมิตรสหายที่เป็นมุสลิมชาวอินเดียและ
ชาวชวาด้วย สอดคล้องกับเสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๑: ๖๑) ที่กล่าวว่า ชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่
ตามแนวคลองบางกอกน้อย บรรพบุรุษเป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาทาการค้าขายตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นมุสลิมในชุมชนนี้จึงเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็
ตามช่วงเวลาที่ผ่านมาสายตระกูลต่างๆ มีการกระจายตัวออกไปภายนอก ในขณะที่จานวนมากก็ปักหลัก
อยู่ในพื้นที่สืบสายสกุลมาแล้วตั้งแต่อดีต ซึ่งสายตระกูลสาคัญที่ยังคงตั้งถิ่นบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ เช่น
ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษมณี เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น (เสาวนีย์
จิตต์หมวด, ๒๕๔๑: ๖๑)
ด้วยพื้นฐานของการให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ในเรื่องสายตระกูลของชาวมุสลิม ความ
เป็นญาติพี่น้อง ความเป็นกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีบรรพบุรุษร่วมกันของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย จึง
ส่งผลต่อความแนบแน่น ความเป็นปึกแผ่น รวมถึงความมั่นคงในการดารงวิถีแห่งตนได้อย่างเข้มแข็งและ
ยาวนาน ที่สาคัญเป็นผลสืบเนื่องมาจากความศรัทธาในคาสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ในลักษณะพี่น้อง ดังนั้นสายสัมพันธ์เรื่องสายตระกูลจึงผูกผู้คนและความเป็นชุมชนเข้าไว้
ด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแค่สายเลือดแต่ยังรวมถึงการประพฤติปฏิบัติต่อกันในทุกมิติด้วย

๔.๓ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
๔.๓.๑ มุสลิมบางกอกน้อยก่อน พ.ศ.๒๓๑๐
แม้ว่าเราจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเริ่มต้นตั้งชุมชนของมุสลิมในพื้นที่ริมคลอง
บางกอกน้อย ทว่าอย่างน้อยในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างปากคลองบางกอกใหญ่ก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่า
มีชาวมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวคื อเมื่อครั้งที่สมเด็จพระไชย
ราชาทรงให้มีการขุดคลองลัดบางกอก ครั้งนั้นเชื่อว่าไพร่พลที่มาเป็นแรงงานในการขุดคลองลัดบางกอก
นี้คือแขกจาม ดังความในบันทึกจดหมายเหตุของบรรพชนที่พบในสมุดข่อยโบราณที่กล่าวว่า
“...เจียมลูกพ่อเดชมันถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารของพระเจ้าทรงธรรมที่ กรุงศรี
อยุธยา อุตสาห์ส่งผ้านุ่งตาหมากรุกมาให้พ่อของมันที่บางกอกใหญ่จนได้...” (สานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย: ออนไลน์)
แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ฝั่งธนบุรีในปัจจุบันมีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามรวมตัวกันจนเรียกได้
ว่าเป็นชุมชนมาแล้วอย่างน้อยก็สมัยกรุ งศรีอยุธยา ทว่าพื้นที่ที่ปรากฏนั้นน่าจะอยู่บริเวณปากคลอง

๘๑
บางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงเสียมากกว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นจุดสาคัญในการผ่านเข้าไปสู่
กรุ งศรี อยุ ธ ยาตั้ งแต่ค รั้ งก่ อ นการขุ ดคลองลั ดบางกอก แต่ ห ากจะพิ จารณาจากหลั ก การในมิ ติท าง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่บริเ วณที่เป็นจุดตัดของเส้นทางการคมนาคมซึ่งในอดีตนั้นก็คือเส้นทางน้าก่อนขุด
คลองลัด ปากคลองบางกอกใหญ่ก็ไม่ใช่จุดตัดของเส้นทางคมนาคมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางน้าที่
คดโค้งเท่านั้ น หากแต่ว่าน่ าจะเป็น จุดที่เมื่อชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้ วเป็นจุดพักระหว่างทาง
มากกว่า จึงทาให้พื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวยังไม่น่าจะมีความเป็นชุมชนสาคัญมากนัก ต่อเมื่อได้มีการขุด
คลองลัดแล้ว พื้นที่ปากคลองบางกอกใหญ่จึงเริ่มเป็นจุดตัดของเส้นทางคมนาคมและมีพัฒนาการมา
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับปากคลองบางกอกน้อยที่ดูเหมือนว่าความสาคัญจะไม่มากเท่ากับปาก
คลองบางกอกใหญ่เสียด้วยซ้า ดังนั้นความเป็นชุมชนจึงมีความชัดเจนไม่มากเท่ากับปากคลองบางกอก
ใหญ่
นอกจากนี้ความเป็นชุมชนในพื้นที่คลองบางกอกน้อยเริ่มต้นก็น่าจะเป็นชุมชนคนสยามหรือ
คนพื้นเมืองมากกว่าชุมชนชาวต่างชาติ เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมฝั่งคลอง
บางกอกน้อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับชุมชนที่ปากคลองบางกอกใหญ่ที่มีศาสนสถานอย่างมัสยิด
ต้นสนเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีศาสนสถานในพื้นที่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเป็นชุมชนจะ
ไม่เกิดขึ้น แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะสะท้อนภาพความไม่ชัดเจนของชุมชน หากแต่เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น
ประกอบโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งปั จจั ย ด้านเศรษฐกิจที่เมื่อภายหลั งจากการขุดคลองลั ดบางกอก คลอง
บางกอกน้อยก็เกิดเป็นจุดตัดของเส้นทางคมนาคมขึ้นมีอีกจุดหนึ่งและเพิ่มความสาคัญในด้านการค้าขาย
มากขึ้น ประกอบกับชาวมุสลิมเป็นผู้ที่เชียวชาญในเรื่องของการค้า จึงน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณ
พื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยก็อาจจะมีชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ้างแล้วก็เป็นได้ แม้ว่าจะยังไม่
หนาแน่นและมั่นคงจนสามารถสร้างศาสนสถานของชุมชนขึ้นมาได้ก็ตาม เห็นได้จากการไม่มีหลักฐานที่
เกี่ยวกับศาสนสถานของศาสนาอิสลามในพื้นที่ช่วงกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
วัลลี นวลหอม (๒๕๕๔: ๙๓) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริเวณคลอบางกอกน้อยนี้มีชุมชนมุสลิมตั้งถิ่นฐาน
มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และเป็นชุมชนที่ขยายตัวมาจากชุมชนมัสยิดต้นสน ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
ค้าขาย ปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเรือนแพ
หลักฐานที่อาจอธิบายได้ถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยก็คือ
มัสยิดของชุมชนหลังเดิมที่ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย และมีการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทางราชการ
เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ต้องการใช้พื้นที่บริเวณนั้นใน
การก่อสร้างสถานีรถไฟ แต่ที่น่าเสียดายก็คือ เราไม่มีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับมัสยิดหลังเดิมที่จะ
อธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามัสยิดหลังดังกล่าวถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

๘๒
ในขณะที่ความเข้าใจของชุมชนเองอธิบายว่าบรรพบุรุษของตนนั้นเริ่มต้นอพยพมาเมื่อครั้ง
หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แล้ว และเป็นส่วนหนึ่งของชาวมุสลิมกรุงศรีอยุธยาที่กระจายตัวกันอยู่ใน
พื้นที่ต่างๆ ริมน้า ซึ่งคุณมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี เล่าให้ฟังว่า
“...ต้นกาเนิดของพวกเรา เขาเรีย กกันว่า “แขกแพ” อพยพกันเข้ามาตั้งแต่
สมัยกรุงแตก ล่องมากันเป็นแพ ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่มีมุสลิมอยู่ตรงนี้ และเราก็มา
พร้ อ มกัน กั บ พวกที่ บ างกอกใหญ่ คื อ ตอนนั้ น ที่เ ราอพยพกัน เข้ ามา เรามาหยุ ด กั น
เรื่อยมาเลยนะ ตั้งแต่วังตลาด แถวปากเกร็ด แถวบางอ้อ บางคนก็เลยไปจอดแพแถว
ต้นสน แถวบางกอกใหญ่ เพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าในสมัยนั้น อย่างคุณปู่ผมเนี่ยนะกับ
แถวบางกอกใหญ่น่ะเขาเป็นญาติกัน เป็นเครือกัน ไปมาหาสู่กันเป็นประจา คือมันเป็น
กลุ่มเดียวกัน แต่ว่ามุสลิมของพวกเราไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้นะ ขึ้นฝั่งโน้น (หมายถึงฝั่งใต้ของ
คลองบางกอกน้ อ ย: ผู้ เ ขี ย น) จอดแพกั น อยู่ ฝั่ ง โน้ น ” (มุ ฮ าหมั ด รอชาร์ ด กรี มี ,
สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ไม่มีความชัดเจนว่าชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยก่อน พ.ศ.๒๓๑๐ มี
อยู่หรือไม่อย่างไร หากแต่เมื่อภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แล้วนั้น หรือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีทรงเลือกพื้นที่ธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ก็มีชาวมุสลิมจานวนมากอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา
ลงมารวมตัวกันเป็นชุมชนอีกครั้งในพื้นที่ธนบุรี โดยมีการกระจายตัวกันไปในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงพื้นที่
ของริมฝั่งคลองบางกอกน้อยด้วย
๔.๓.๒ มุสลิมบางกอกน้อยช่วง พ.ศ.๒๓๑๐ - สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยธนบุรีเรามีหลักฐานในภาพกว้างเพียงว่า เมื่อครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าครั้งที่
๒ ชาวบ้านชาวเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ต่างก็กระจัดกระจายหนีตายกันทั่วไป มุสลิมเป็นอีกกลุ่มชาติ
พันธุ์หนึ่งที่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองได้ตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นชุมชนจานวนมาก เมื่อครั้งเสียกรุงฯ ก็
อพยพโยกย้ายล่องแพลงมาจอดเรียงรายตามลาน้าเจ้าพระยาตอนล่างจานวนมาก ทั้งปากคลองบางกอก
น้อย ปากคลองมอญ ปากคลองบางกอกใหญ่จนเต็มและลึกเลยเข้าไปจนถึงด้านในของลาคลอง โดยใน
ส่วนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนั้น มีหลักฐานในชั้นหลังว่ามีสุเหร่าหรือมัสยิดของชาวมุสลิมตั้งอยู่ริม
คลองฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย ที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อครั้งที่มีการก่อสร้างสถานีรถไฟและเส้นทางรถไฟ
ไปเพชรบุรี ที่ปัจจุบันก็คือบริเวณโรงพยาบาลศิริราช การค้นพบหลักฐานว่ามีมัสยิดอยู่ในพื้นที่ย่อมแสดง
ให้เห็นว่าความเป็นชุมชนเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยกลุ่มนี้ น่าจะเป็นเพียงกลุ่ม
ชาวมุสลิมที่เป็นชาวบ้านทั่วไปในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะต่างจากชุมชนที่อยู่ในพื้นที่คลองบางกอกใหญ่
หรือคลองบางหลวงที่เป็นกลุ่มคนสาคัญและมีบทบาทในช่วงเวลาดังกล่าว ดังเช่น หลวงนายศักดิ์ (หมุด)
ที่มีบทบาทในการช่วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในการกอบกู้บ้านเมือง เป็นต้น เห็นได้จากชุมชนมุสลิมที่

๘๓
อยู่คลองบางกอกใหญ่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังมากกว่าเมื่อเทีย บกับชุมชนมุสลิมที่บางกอก
น้อย ต่อเมื่อครั้งเปลี่ยนรัชกาลเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่ทรงย้ายราชธานีข้ามฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออก ที่หมายความถึงการย้ายศูนย์กลางทางอานาจจากพระราชวังเดิมใกล้กับ
คลองบางกอกใหญ่ไปฝั่งพระนคร ในครั้งนั้นฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับปากคลอง
บางกอกน้อยหรือบริเวณโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของวังเจ้านายคนสาคัญ หรือที่เรียกว่า
วังหลัง การที่ใกล้ๆ ชุมชนบางกอกน้อยมีเจ้านายคนสาคัญมาประทับ นั่นย่อมเป็นการเพิ่มความสาคัญ
ของชุมชนโดยรอบขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการเป็นชุมชน
ที่เพิ่มบทบาทการเป็นชุมชนสาคัญใกล้พระนครมากขึ้น
ที่ชัด เจนคื อ ชุมชนมุ ส ลิ มบางกอกน้อ ยแห่ ง นี้ มี ความเป็ นชุม ชนที่มั่ นคงแล้ ว แน่น อนเมื่ อ
หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ โดยที่ชุมชนรวมตัวกันอยู่ฝั่งใต้ของปากคลองบางกอกน้อยหรือ
บริเวณโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ของชุมชนอธิบายว่า ชาวชุมชนได้มีการสร้างศาสน
สถานคือสุเหร่าหรือมัสยิดของนิกายซุนนีห์เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจ รวมถึงการจัดสร้างสุสานหรือ
กุโบร์เอาไว้ในบริเวณใกล้กับวัดอมรินทราวาสวรวิหาร ทั้งสุ เหร่าและสุสานนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนถึง
ความเป็นชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วของชาวมุสลิม แต่น่าเสียดายที่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายที่จะ
อธิบายถึงรูปแบบของสุเหร่านั้นเลย มีเพียงหลักฐานของทางราชการที่กล่าวถึงการต่อรองแลกเปลี่ยน
พื้นที่กันระหว่างชุมชนกับราชการเพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวในการก่อสร้างสถานีรถไฟธนบุรีและระบุถึงการมี
อยู่ของหลักฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ ยั งมีหลั กฐานว่า ชาวมุส ลิ มมีการกล่ าวอ้างถึงหนังสื อรับรองกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน
ตลอดจนมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างมัสยิดและที่ฝังศพ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหนังสือที่ขุนประพัตรนวกิจ
สารวัตรตรวจการกราบทูลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นทรง
ดารงตาแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ความว่า
“...อนึ่งเรื่องที่กระดีแขกเดิมนั้นไม่สืบถามแขกหัดยีมุหัมมัดอุศมาๆ บอกว่า
ที่นี้เดิมได้ซื้อแลมีหนังสือแล้ว ในการที่ขอพระบรมราชานุญาตนั้นก็คือจะสร้างเสล่าแล
ที่ฝังศพเท่านั้น เหมือนกับฝ่ายข้างไทยที่ขอพระบรมราชานุญาตผูกพัทเสมาเหมือนกัน
ด้วยเปนการที่จะรื้อถอนโดยยากจึงได้ขอพระบรมราชานุญาต แต่หนังสือขอพระบรม
ราชานุญาตนั้นไม่มี สืบได้ความแต่เท่านี้ ” (สานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, เอกสาร
รัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙
– ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
นอกจากนี้ลักษณะของพื้นที่ที่เป็นกุโบร์หรือที่ฝังศพของชุมชนในขณะนั้นก็มีหลักฐานว่ามีการ
จัดทาอาณาบริเวณไว้เป็น อย่างดี ได้ล งเขื่อนถมดินไว้ตลอด เพื่อให้เป็นที่สู งจนน้าท่วมไม่ถึง (กุสุมา
รักษมณี, ๒๕๕๕: ๑๕) แสดงให้เห็นว่าชุมชนมุสลิมในพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อยมีความเป็นชุมชนที่

๘๔
เข้มแข็งและมั่นคงแล้ว หากแต่ว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย และหากพิจารณาจาก
พื้นที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับวังหลังอันเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์สาคัญ ดังนั้นจึง
เชื่อได้ว่าชุมชนเองน่าจะมีความสาคัญอยู่ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๐: ๒๒-๒๓) ยัง
ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของมัสยิดบางกอกน้อยหลังเดิมไว้ว่า มีหลักฐานปรากฏในหนังสือที่
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการทรงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ ๑๓
กรกฎาคมรัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ที่ทรงเปรียบเทียบเนื้อที่มัสยิดหลังใหม่ที่อยู่ฝั่งเหนือกับฝั่งเดิมหรือฝั่ง
ใต้ของคลองบางกอกน้อยว่าที่เดิมนั้นกว้างกว่าประมาณ ๒ ไร่ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวก็เป็นหลักฐานที่
ปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที่ทางราชการต้องการพื้นที่ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในการสร้างเส้นทาง
รถไฟไปเพชรบุรีและสร้างสถานีรถไฟต้นทางที่บางกอกน้อย
๔.๓.๓ มุสลิมบางกอกน้อยยุคการสร้างสถานีรถไฟ
ในราว พ.ศ.๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว มีพระราชดาริที่จะสร้าง
เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังเพชรบุรี ทรงพิจารณาเห็นว่าพื้นที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยฝั่ งใต้มี
ความเหมาะสมในการสร้างเป็นสถานีรถไฟต้นทาง ทว่าพื้นที่ดังกล่าวปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งชุมชน
หลายชุมชนทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และพื้นที่ที่มีพระราชประสงค์จะให้เป็นสถานีรถไฟนั้นก็เป็นพื้นที่
ของชุมชนมุสลิม
รูปแบบของการสร้างเส้นทางรถไฟไปเพชรบุรีในครั้งนี้ จะใช้พื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้
เป็นสถานที่ในการก่อสร้างสถานีรถไฟต้นทางหรือที่เรียกว่า สถานีรถไฟบางกอกน้อย มีการก่อสร้าง
อาคารสถานที่จ านวนมาก ทั้งพื้นที่ส าหรับการสร้างอาคารสถานี โรงเก็บรถ โรงซ่อมบารุง โรง เก็บ
อุปกรณ์การเดินรถสายใต้และสายตะวันตก เพื่อใช้เก็บฟืน น้า รางรถไฟ ไว้คอยกลับรถหรือหลีกราง
เป็นต้น (วัลลี นวลหอม, ๒๕๕๔: ๑๐๓) ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างดังกล่าวจานวนมาก ทั้ง
ที่ดินของชาวบ้ านที่รวมตัว กันเป็ นชุมชน ศาสนสถานทั้งพุทธและอิส ลาม รวมถึง พื้นที่บางส่ ว นของ
พระราชวังบวรสถานภิมุขหรื อวังหลัง (สมัยนั้น) ด้ว ย ซึ่งวังดังกล่ าวมีการขุดค้นพบโดยคณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ หลักฐานเป็นแนว
กาแพงอิฐด้านหลังสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ ๖๐ ซม. วางตามแนวเหนือใต้ การก่อ
อิฐใช้ดินเป็นตัวสอ แนวอิฐที่พบแบ่งออกเป็น ๒ ชุด อยู่ชิดกันแต่ไม่เชื่อมกัน สันนิษฐานว่าแนวอิฐชุดที่
๑ เป็นแนวของฐานกาแพง และแนวอิฐชุดที่ ๒ เป็นทางเดินริมกาแพง หลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ “วังหลัง” ที่เมื่อเทียบกับพื้นที่แล้วจะพบว่าอยู่ไม่ไกลกับชุมชนมุสลิม (ฝั่ง
ใต้) มากนัก
พื้นที่ที่จะสร้างเส้นทางและสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั้นเป็นพื้นที่ที่มีสุเหร่าแขกอยู่แล้ว ทาง
กรมรถไฟจึงได้จัดการที่จะไถ่ถอนเอาที่นั้นใช้ในการทาทางรถไฟ ฝ่ายมุสลิมในพื้นที่จึงได้ทาเรื่องยื่นต่อ
กงศุลอังกฤษเพื่อต่อรองขอใช้โรงเรือหลวงซึ่งอยู่ตรงกันข้ามคลองบางกอกน้อยในการสร้างสุเหร่าแห่ง

๘๕
ใหม่ และขอเงินสาหรับการปลูกสร้างสุเหร่านั้นจานวน ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับขอร้องไม่ให้ทาการปลูก
สร้างและทิ้งสิ่งสกปรกลงไปบนที่ฝังศพหรือกุโบร์เดิม
ทางกรมรถไฟไม่สามารถดาเนินการก่ อสร้างได้จึงยื่นเรื่องกราบทูลต่อพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า
ฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการขณะนั้น ว่าชาวมุสลิมซึ่งเป็นคนในบังคับของ
อังกฤษกล่าวอ้างถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่โดยได้รับพระราชทานที่ดินเป็นของพวกตนแต่ไม่มีหลักฐานที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และชาวมุสลิมก็ได้ทาคาร้องในการที่จะมอบที่ดินให้แก่กรมรถไฟต่อกงศุลอังกฤษ
จากนั้นกงศุลอังกฤษก็ได้ส่งคาร้องนั้นมายังกรมรถไฟ
การยื่นเรื่องของชาวมุสลิมในครั้งนี้มีการลงชื่อประกอบด้วย อิบรอหิมกาซูยี อิบรอหิมอาลีบาย
นา หัดยีอับโดลการิม หัดยีมุหัมมัดอุศมาน หัดยียูสุฟชองเสีย อิบรอหิมหาศ พร้อมกับแนบชื่อท้ายคาร้อง
การยื่นเรื่องดังกล่าวชาวมุสลิมได้ยื่นข้อเสนอจานวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย
“ข้อที่ ๑ มีที่หลวงว่างเปล่าเปนที่โรงเรือเก่าซึ่งหักพังอยู่ตาบลคลองบางกอก
น้อยฝั่งเหนือตรงน่าโรงยาฝิ่นข้ามมีที่อยู่หลายเส้น พวกข้าพเจ้าจะขอใช้ในการมัศยิดแล
ที่ฝังศพยาว ๓ เส้นเศษ กว้าง ๓๐ วาเศษให้กรมรถไฟขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานวัดปัก
เขตรทาหนั งสือมอบให้ เปนสิ ทธิกับพวกข้าพเจ้า แลบังคับไล่ บ้านโรงซึ่งอยู่ในที่นั้น
ออกไปจนหมดสิ้น
ข้อ ๒ เงินหมื่นหกพันบาทที่กรมรถไฟให้นั้นยังไม่พอทุนเดิมที่ข้าพเจ้าสร้างไว้
เมื่อเวลาไม้ขอนสักยังเปนราคา ๔ พิกัด แลที่ฝังศพเดิมนั้นข้าพเจ้าได้ลงเขื่อนถมดินไว้
ตลอดที่ๆ ใหม่เปนที่ลุ่มต้องถมดินให้สูงจึงจะฝังศพได้ ข้าพเจ้าได้หาช่างมาตีราคาเงินที่
จะใช้ในการนี้ ๔๐๐๐ บาท จึงไม่พอใช้ในการมัศยิด เพราะของแลค่าแรงในเวลานี้ก็
แพงขึ้นมาก มิใช่พวกข้าพเจ้าจะแกล้งเรียกราคาให้เกินมาเปนอณาประโยชน์นอกจาก
การส่วนบุญนี้สักเฟื้องหนึ่งสลึงนั้นสาบาลได้ทุกๆ คน ภายหลังเงินไม่พอพวกข้าพเจ้าจะ
ได้รับความเดือดร้อนหลายประการ จะไปเรียกกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ได้ เพราะเขาได้
ออกไว้คั้มก่อนเสร็จแล้ว
ข้อ ๓ มัศยิดเก่านั้นต้องขอเอามาใช้ในการที่จะก่อสร้างใหม่จนหมดสิ้นเพราะ
ห้ามด้วยทางสาสนาที่จะเอาของนั้นไปใช้ในการอื่นนั้นไม่ได้เปนอันขาด
ข้อ ๔ ศพที่ยังฝังอยู่ในที่เดิมนั้นไม่ให้กรมรถไฟก่อสร้างแลทิ้งของโสโครกลง
ในที่นั้นเปนอันขาด แลถึงวันตรุตหรือวันศุกรพวกข้าพเจ้ามีใจอยากจะไปเยี่ยมขอพรใน
ที่ศพนั้น ไม่ให้กรมรถไฟขัดขวางได้ทุกๆ ครั้งนั้น
ข้อ ๕ การที่พวกข้าพเจ้ายอมย้ายมัศยิดครั้งนี้นั้นผิดในทางสาสนาใหญ่โต แต่
เปนการขัดขวางจาจะต้องยอมตามสมัยท่านผู้มีอานาจ อนึ่งกรมรถไฟแลท่านกงสุล
เหนด้วยทางสาสนามีความกรุณาไม่มีใจรังเกียจพวกข้ าพเจ้าคือในที่ศพที่ฝังอยู่แล้วนั้น

๘๖
ท่านจะยอมกั้นทาเปนขอบเขตร์ไว้นั้น เปนการที่ถูกต้องในทางสาสนา” (ส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟ
เมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
ทั้ง ๕ ประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะการยื่นขอพระราชทานพื้นที่โรงเรือเก่า ในเบื้องต้นไม่ได้
เป็นไปตามที่ชาวมุสลิมยื่นขอ แต่ทางราชการได้ทาการตรวจสอบพื้นที่รวมถึงพิจารณารายละเอียดตามที่
ยื่นเสนอก่อน โดยขุนประพัตรนวกิจ สารวัตรตรวจการ ซึ่งก็พบว่าพื้นที่แห่งนั้นเป็นพื้นที่โรงเรือชารุด
ตามที่ระบุในเอกสารรายงานการตรวจสอบของขุนประพัตรนวกิจ สารวัตรตรวจการที่พบว่าในพื้นที่
ดังกล่าวพบโรงเรือเก่าประกอบด้วย
“โรงเรือหลังที่หนึ่ง ๑๐ ห้องชารุดโทรมมาก มีกระเบื้องหลังคาอยู่เพียง ๔
ห้องมีแต่เสาแลจันทัน ๖ ห้อง มีเรือกันยา ๒ ลาชารุดมาก เรือแหวด ๑ ลา ผุมาก ใช้
ไม่ได้
โรงเรือหลังที่สอง ๑๑ ห้องกระเบื้องหลังคายังมี ๓ ห้องนอกนั้นมีแต่จันทัน
กับเสา มีเรือกันยา ๓ ลาชารุดผุมาก กลาบไม่มี ๑ ลา
โรงเรือหลังที่สาม ๑๒ ห้องกระเบื้องหลังคาไม่มี มีแต่จันทันและแปกับเสายัง
พอใช้ได้บ้าง แต่กลอนชารุดผุมาก มีเรือสาปั้นยาวชารุดผุ ๑ ลา เรือแหวด ๑ ลา
โรงเรือที่หลังที่สี่ ๑๒ ห้องมีกระเบื้อง ๒ ห้องนอกนั้นมีแต่สาแลจันทันกับแป
แต่ยังพอใช้ได้บ้าง มีเรือแหวด ๖ ลาชารุดผุมาก เรือกันยา ๑ ชารุดพอซ่อมได้ เรือน
รายทรงครุฑ ๑ ลาชารุดผุใช้ไม่ได้” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่
๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐
ม.ค. ๑๒๖])
สรุปผลการตรวจสอบของพบว่าพื้นที่โรงเรือเก่าที่ชาวมุสลิมจะขอแลกพื้นที่นั้น มีเรือเก่ารวม
ทั้งสิ้น ๑๖ ลา เป็นเรือกันยา ๖ ลา เรือแหวด ๘ ลา เรือสาปั้นยาว ๑ ลา เรือนรายทรงครุฑ ๑ ลา
นอกจากนี้พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรือยังมีเรือนฝาขัดแตะหลังคามุงจาก จานวน ๓ หลัง หลังคามุง
สังกะสีอีก ๑ หลัง นอกจากนี้ขุนประพัตรนวกิจยังได้รายงานในประเด็นข้ออ้างที่สุเหร่าเดิมนั้นได้มีการ
ซื้อและมีหนังสือแต่กลับไม่พบเอกสารดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเรือจะพบว่ามีเรือ
สาคัญอยู่ลาเดียวคือเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ นอกนั้นก็เป็นเรือที่ไม่มีความสาคัญมากนัก ซึ่งพระเจ้าน้อง
ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการก็นาข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับประกอบ
เพื่อทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยพร้อมความเห็น ดังที่ปรากฏในหนังสือของกระทรวงโยธาธิการ
ถวายขอพระบรมราชวินิจฉัย ที่ ๑๙/๗๐๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายนรัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ความส่วนหนึ่ง
ที่ว่า

๘๗
“...ในข้ อ ที่ จ ะขอที่ เ ปลี่ ย นนั้ น ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานกระแส
พระราชดาริห์ว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่โรงเรือฤๅไม่ ในที่โรงเรือ
นั้น ข้าพเจ้าได้ให้ไปตรวจเปนโรงเรือชารุดเกือบจะไม่มีหลังคาแล้วทั้งสิ้น มีเรือสาคัญ
อยู่ก็แต่เรือนารายณ์ทรงสุบรรณลาเดียวนอกนั้นก็เปนเรือไม่สาคัญน่าจะเปนเรือฝากไว้
มาก แต่ล้วนชารุดทั้งสิ้น คงจะไม่เป็นการติดขัดที่จะเอาที่นั้นเปลี่ยนให้แขกไม่ได้ แต่
พวกแขกต้องการที่ใหญ่กว่าเดิมมากอยู่ จะยกเหตุพูดได้ก็ด้วยที่ใหม่ลุ่มที่เก่าดอน แต่ถึง
อย่างไรก็ดี ถ้าหากว่าได้ทราบเกล้าฯ ในกระแสพระราชดาริห์เปนอันที่จะพระราชทาน
เปลี่ยนได้แล้วก็จะว่ากล่าวต่อตามกันกันได้ ” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสาร
รัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙
– ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
ในขณะที่ประเด็นเรื่องการขอเงินเพื่อทาการย้ายสุเหร่าจานวน ๔๐,๐๐๐ บาทนั้น สมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมขุน นริ ศรานุ วัดติว งศ์ทรงพิจ ารณาเห็ นว่ามากเกินความจาเป็นแต่พิจารณาเห็นควรเพียงแค่
๑๖,๐๐๐ บาทเท่ า นั้ น หากว่ า ชาวมุ ส ลิ ม ไม่ ย อมรั บ ก็ จ ะท าการให้ ค นจี น เป็ น ผู้ ก่ อ สร้ า งให้ แ ทน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสตอบกลับ ความว่า
“การที่จะแลกที่ตรงกันข้ามกับสเตชั่นรถไฟ ก็คงเป็นที่ซึ่งนานไปภายหน้าจะ
เป็นประโยชน์ได้ข้างในทางที่จะให้เรือบรรทุกสินค้าจอดเก็บค่าเช่า พวกแขกเหล่านี้คิด
แล้ว อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นข้อไม่พอใจมากนั้นที่อ้างว่าเป็นคนบังคับอังกฤษอะไรก็ต้อง
ไปเจรจาทางกงซุลอังกฤษความจริงสุเหร่าอันนี้สร้างขึ้นด้วยพวกแขกเชลยของเราเปน
แน่ พวกฮยีพระๆ เถรๆ เหล่านี้ไปแต่มาอาศรัยทาการสาสนาแต่เป็นผู้มีเขี้ยวมีงาอยู่ ก็
เข้าเปนเจ้าของ ถ้าอนุ ญาตให้ครั้งนี้เปนอนุญาตให้แก่คนในบังคับอังกฤษ ที่ก็คงตก
เปนของอังกฤษ แต่ดูเหมือนที่จะไม่มีทางแก้ ถ้ามีแขก...(ข้อความไม่ชัดเจน)...ไทยๆ
เข้ามาเปนผู้...(ข้อความไม่ชัดเจน)...ให้สักคนหนึ่ง จะเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ที่โรงเรือซึ่งจะ
แลกนั้น ถ้าตั้งอยู่ในหว่างโรงเรือทั้ง ๒ ข้าง นานไปพวกนี้จะรุกได้ ด้วยเจ้าพนักงานของ
เราทั้ง...(ข้อความไม่ชัดเจน)...ไม่สู้มีใครเอื้อเฟื้อโรงเรือโทรมลงเมื่อไรก็เปนรุกได้เมื่อนั้น
แต่ถ้าตั้งอยู่ทั้งต้นฤๅปลายของโรงเรือไม่ขนาบคาบเกี่ยวแล้วก็ยังชั่ว ถ้าไม่มีท่าทางอย่าง
อื่นที่จะแก้ไขได้แล้วก็ต้องให้แลก แต่อยากให้ริมน้าเปนด้านกว้างให้ด้านยาวยื่นเข้าไป
จากคลอง แล้วแต่จะจัดการตกลงกันประการใด ตามที่เธอเหนสมควรแลเปนความจา
เปน” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่
จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
แม้ว่าการยื่นขอแลกพื้นที่กันนั้นจะเป็นเรื่องทีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ท้ายที่สุดแล้วก็
สรุปได้ว่า “ถ้าไม่มีท่าทางอย่างอื่นที่จะแก้ไขได้แล้วก็ต้องให้แลก” จากนั้นจึงได้มีการดาเนินการตามพระ

๘๘
ราชกระแสรับสั่ง ในส่วนของพื้นที่ที่ทาการแลกเปลี่ยนกันนั้น เป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามหรือฝังเหนือของ
คลองบางกอกน้อย โดยมีด้านริมแม่น้ากว้าง ๒๕ วา ซึ่งแคบกว่าที่เดิม ๑๓ วา และพื้นที่ลึกเข้าไปด้านใน
แผ่นดินยาว ๓๒ วา ๒ ศอกมากกว่าที่เดิม ๑๑ วา ซึ่งรวมพื้นที่ใหม่ที่ได้รับนี้มีจานวนมากกว่าเดิม คือที่
เดิม ๗๖๖.๒๕ ตารางวา ในขณะที่ที่ใหม่มีจานวน ๘๑๒.๕๐ ตารางวา มากกว่าเดิมถึง ๔๖.๒๕ ตารางวา
ซึ่งความที่ยกพื้นที่ใหม่ให้มากกว่าเก่านี้ก็เพื่อที่จะ “...ปิดปากมิให้ยกเหตุร้องว่าที่เลวลุ่มกว่าเก่า แลริมน้า
แคบกว่าเก่า” รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ทั้งปากคลองหรือลึกเข้าไปด้านในของคลอง แต่เป็นพื้นที่ตรง
กลางหรือเกือบจะตรงกับที่เดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตก โดยด้านที่ออกปากคลองติดกับบ้านจีนจูและส่วนด้านที่
ลึกเข้าไปในคลองติดกับโรงเรือหลวง

ภาพที่ ๔.๘ แผนที่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือที่ได้รับพระราชทานให้สร้างมัสยิดแห่งใหม่ทดแทน
การใช้ พื้ น ที่ ใ นการสร้ า งสถานีแ ละเส้ น ทางรถไฟในสมั ยรั ช กาลที่ ๕ (ที่ ม า: ส านั ก หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ น ๑๘.๑ ค/๕๔ [๑๑ พ.ย. ๑๑๙ – ๑ ม.ค.
๑๒๐])
ต่อมาวันที่ ๑๖ สิงหาคม รศ.๑๒๐ กระทรวงโยธาธิการก็ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายแบบอาคาร
สุเหร่าที่จะก่อสร้าง ที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวงโยธาธิการเอง รูปแบบของสุเหร่าที่จะสร้างนี้ชาวมุสลิมใน
พื้นที่ปรารถนาที่จะให้ใช้อิฐไม้ของเดิมให้หมดไปตามความเชื่อทางศาสนา และประมาณราคาในการ
ก่อสร้างไว้ในเบื้องต้นเป็นเงิน ๒๑,๒๐๐ บาท

๘๙

ภาพที่ ๔.๙-๑๐ พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้เมื่อครั้งการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีแต่เดิมเป็น
พื้นที่ของชุมชนมุสลิม (ที่มา: พิพิธภัณฑ์บางกอกน้อย)

๙๐
สรุปได้ว่า เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทางราชการมีความ
ต้องการที่จะก่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยและเส้นทางรถไฟไปเพชรบุรี พระองค์จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีการเจรจาขอใช้พื้นที่กุฎีเล็ก โดยพระราชทานที่ดินฝั่งตรงข้ามที่เคยเป็นโรงเรือหลวง
เก่าให้สร้ างเป็นกุฎีหรื อสุเหร่าขึ้นใหม่ ในการนี้ทรงพระกรุณาพระราชทานที่ดินให้ในปริมาณที่มาก
กว่าเดิม รวมถึงทรงพระราชทานทรัพย์ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอีกด้วย การย้ายชุมชนข้างฝั่ง
เหนือของคลองบางกอกน้อย เบื้องต้นเป็นการย้ายไปรวมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในเรือนแพที่มีอยู่เดิม ใน
ระยะแรกมีความหนานแน่ นบริเวณโดยรวมมัสยิดหลวงอั นซอริซซุนนะห์ ต่อมาก็มีการขยายชุมชน
เพิ่มขึ้นโดยยังคงสร้างบ้านเรือนอยู่ในลักษณะเรือนแพกระจายตัวลึกเข้าไปด้านในของคลองบางกอก
น้อย นอกจากนี้ชาวชุมชนยังได้รวมตัวกันจัดสร้างโรงเรียนของชุมชนขึ้นมาชื่อว่า โรงเรียนราชการุญ
เพื่อให้ลูกหลานในชุมชนได้เรียนซึ่งมีทั้งการเรียนการสอนด้านศาสนาและสายสามัญด้วย (จะได้กล่าวถึง
ในรายละเอียดในบทต่อไป)
๔.๓.๔ มุสลิมบางกอกน้อยในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา
ในช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๘ ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดของ
ฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ได้สร้างความเสียหายให้กับทั้งอาคารของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ โรงเรียนราช
การุญ รวมถึงบ้านเรือนของชุมชน ต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลงชาวชุมชนก็ได้ร่วมกันฟื้น ฟู ก่อสร้างมัสยิด
ขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ.๒๔๙๒
จุดเริ่มต้นของหาสงครามดังกล่าวเกิดจากความพยายามสร้างตนเองของญี่ปุ่นให้เป็นผู้นาใน
ภูมิภาคเอเชีย เมื่อครั้งที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะสร้างวงศ์ไพบูลย์มหาเอเชีย
บูรพา (The Greater East Asia Co-prosperity Sphere) ทั้งในทางวัฒนธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้ว ยประเทศต่างๆ ในเอเชียโดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ นา (สุ คนธ์ทิพย์ หงส์ วิเศษกุล ,
๒๕๔๔: ๗๕) ประเทศไทย พ.ศ.๒๔๘๕ ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นทางบกทางภาคใต้ของประเทศไทย โดย
เฉพาะที่จังหวัดสงขลา จากนั้นจึงมาตั้งฐานทัพในกรุงเทพฯ โดยมีการลาเลียงพลจากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟ
ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยไปสู่กาญจนบุรี โดยมีจุ ดหมายเพื่อการเข้ายึดพม่า (ประมาณ ฮะกีมี, ๒๕๔๔:
๘)
รัฐบาลไทยภายใต้การนาของจอมพล ป พิบูลสงคราม ยอมให้กองทัพของญี่ปุ่นผ่านประเทศ
ไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยั งพม่าและประเทศมลายู และต่อมาไม่นานรัฐบาลไทยได้ตกลงทาความ
ร่วมมือเป็นพันธมิตรทั้งทางการทหาร การเมือง การเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น สุดท้ายก็ได้ประกาศสงครามกับ
ทางอังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ อันเป็นการนาพาประเทศเข้าสู่ สถานะ
สงครามอย่างเต็มตัว และนามาซึ่งผลหลายประการต่อประเทศเช่นกัน

๙๑
แต่เดิมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ หรือฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ จะเป็น
ลาคลอง สวนผลไม้ และพื้นนา แต่จุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญของกองทัพญี่ปุ่นเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชีย
บูรพานั้นอยู่ที่บ ริเวณปากคลองบางกอกน้อย เนื่อ งจากเป็นกองบัญชาการในการกระจายอาวุธและ
เสบียงในการสงครามออกไปยังส่วนต่างๆ ทั้งไปพม่าและมลายู ดังนั้นพื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่ งที่สุ่มเสี่ยงจากผลของการสงคราม และก็เป็นเช่นนั้นจริงเมื่อฝ่าย
สัมพันธมิตรที่นาโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งเครื่องบินโจมตีทางอากาศโดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๘
มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ส่งผลให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๗ พื้นที่ฝั่งธนบุรีก็ถูกถล่มด้วยระเบิดลงอย่างหนักในหลายจุด ทั้ง
สามแยกไฟฉาย สถานี ร ถไฟบางกอกน้ อ ย อู่ ต่ อ เรื อ พระราชพิ ธี รวมถึ ง บ้ า นเรื อ นของประชาชน
(พรพรรณ ศรีสิริรัตน์ , ๒๕๔๙: ๙๘) ความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้นได้สร้างความโกลาหลให้กับ
ผู้คนจานวนมาก เมื่อคราวที่ได้ยินเสียงสัญญาณหรือว่า “เมื่อเครื่องบินผ่านมาแต่ละครั้งจะต้องดับไฟ
แล้ววิ่งหนีเข้าสวนกัน หนีและต้องไม่มีแสงไฟ แม่อุ้มพี่สาวไว้ หิ้วพี่ชายเอาหัวลงด้วยความตกใจตื่นกลัว ”
(ไม่ระบุชื่อ, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆ ก็ได้รับความเสียหาย ผู้คน
ในชุมชนต่างก็กระจัดกระจายกันออกไปจานวนมาก ดังที่คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เล่าให้ฟังว่า
“การดาเนินงานของราชการุญก็มาหยุดลงด้วยการโดนระเบิดลงเมื่อตอน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งครั้งนั้นระเบิดลงเสียหายทั้งมัสยิดและโรงเรียน การระเบิดครั้ง
นั้นเชื่อว่าเป็นการทิ้งระเบิดผิดที่ แต่ก่อนบ้านผมก็เป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ที่สุดก็โดน
ระเบิด ซึ่งระเบิดในครั้งนั้น น้องของปู่ผมก็เสียชีวิต ส่วนผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็อพยพไป
แถวบ้านม้า แถวปากเกร็ด บางบัวทอง แต่ก็ยังมีมุสลิมที่เป็นห่วงพื้นที่เดิมเช่นน้องคุณปู่
ของผมนี่ ก็ ไ ปๆ มาๆ กั บ พื้ น ที่ เ ดิ ม อยู่ ” (มนั ส วี (มุ ญั ด ดิ๊ ด ) ฮะกี มี , สั ม ภาษณ์ : ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เช่นเดียวกับคุณยายก้าน แสงเกษม ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมอยู่เหตุการณ์สงครามและผ่านภาพความทรงจาอันโหดร้ายได้เล่า
ให้ฟังว่า
“ฉันเกิดตั้งแต่ปี ๒๔๗๗ ตอนนั้นมีสงครามฉันก็อายุ ๙ ขวบ ๑๐ ขวบแล้วนะ
ตอนนั้นฉันหนีไปบ้านนอกกันน่ะ กลัวจะโดนระเบิด ไปอยู่แถวหนองจอก คลอง ๑๔
คลอง ๑๖ ไปอยู่แบบไม่มีญาติพี่น้องหรอก เขาไปกันเราก็ไปบ้าง พอสงครามเลิกเราก็
กลับมา แถวบ้านนี้โดนระเบิดหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่ง กระโน้นน่ะโดนไปหลายบ้าน
แถวทางรถไฟ ตอนนั้นน่ากลัวมาก พอหวอสัญญาณมาทีก็หนีกัน ลงเรือจ้างกัน เรือ
ปะทุนกัน ตอนเช้าก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรเอาไว้ในเรือนั่นแหละ เตรียมเอาไว้พอได้ยิน
เสียงหวอสัญญาณก็วิ่งหนีไปลงเรือกัน ไปแอบอยู่ในเรือ สมัยก่อนนะ แม่ฉันก็อุ้มน้องใส่

๙๒
เอว อีกมือก็หิ้วถุงผ้าที่จาเป็น อีกอย่างนะก็เอาอัลกุรอานคอยโบกให้เรือบินมันบินผ่าน
ไป...” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ได้รับนอกจากระบบทาง
สังคมและเศรษฐกิจจะไม่ได้อยู่ในสภาพปกติแล้ว ผลจากการสงครามก็นามาซึ่งความเสียหายอย่างหนัก
กับชุมชน และชุมชนมุสลิมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย อันเป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ใกล้กันกับสถานีรถไฟบางกอกน้อยที่กองกาลังของญี่ปุ่นใช้เป็นจุดลาเลียงทั้งอาวุธและเสบียงส่งไป
ยังหน่วยทหารของตนเอง ความเสียหายในทางทรัพย์สิ นอันเกิดจากการทิ้งระเบิดที่กล่าวกั นว่าเป็น
ความผิดพลาดของทหารอเมริกัน ความเป็นชุมชนต้องสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ ระเบิดได้ทาลาย
มัสยิดหลวงบางกอกน้อย บ้านเรือนของชาวมุสลิม รวมถึงโรงเรียนราชการุญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ชาว
ชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับลูกหลาน
สิ่งที่เหลืออยู่ภายหลังการทิ้งระเบิดลงในพื้นที่หมู่บ้านของชาวมุสลิมบางกอกน้อยนั้นก็คือ
หลุมฝังศพและที่อาบน้าของมัสยิดเท่านั้น ที่เหลือก็ราบไปด้วยแรงของระเบิด แต่ที่น่าสนใจคือความเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งของชาวมุสลิม ที่เห็นได้จากว่าภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงแล้วชาวชุมชนก็
เร่งฟื้นฟูความเป็นชุมชนให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วดังเช่นการสร้างมัสยิดที่ได้รับผลกระทบจากการทิ้ง
ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

ภาพที่ ๔.๑๑ ที่อาบน้าละหมาดภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์หลังปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลังเดียวกันกับ
ที่เหลือรอดจากแรงระเบิดเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่าย
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๙๓

ภาพที่ ๔.๑๒ “กุโบร์” หรือ “ที่ฝังศพ” ของชาวมุสลิม ตั้งอยู่ บริเวณลึกเข้าไปจากคลองบางกอกน้อย
ติดกับมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ อีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิด
เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๐)
ภายหลังสงครามพี่น้องชาวมุสลิมส่วนหนึ่งก็ได้ร่ วมกันรื้อฟื้นชุมชนของตนเองขึ้นมาอีกครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารของมัสยิดที่มีการร่วมกันสร้างขึ้นใหม่โดยมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมจนเรียกว่า
เกือบเต็มพื้นที่ ฮัจยีอับดุลลอฮ์ มัสอูดี อิหม่ามประจามัสยิดได้เสนอให้เรียกชื่อมัสยิดแห่งใหม่นี้ว่า มัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางซุนนะห์ของมุสลิมบางกอกน้อย หรือแนวปฏิบัติของ
ท่านศาสดา รวมถึงวัตถุประสงค์ของอัลอิศลาหฺ สมาคม ซึ่งเป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการ
เผยแผ่ศาสนาอิสลาม (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๑๐๖-๑๐๗) ลักษณะของอาคารมัสยิดเป็นตึกก่ออิฐถือ
ปูนกึง่ เปอร์เซีย มีโดมครึ่งวงกลม โดดเด่นมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้
นอกจากนี้ผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ไม่เพียงส่งผลต่อความเสียหายอย่างหนัก
จากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่พลาดเป้าจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย แต่ไปลงที่ชุมชนมุสลิม
ฝั่งตรงข้ามคลองทาให้มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และบ้านเรือนของชาวมุสลิมเสียหาย หากแต่ในช่วง
เวลาดังกล่าวยังส่งผลถึงการอพยพเพื่อหนีภัยอันตรายจากสงครามในหลายพื้นที่ ชาวชุมชนมุสลิมทั้ง
จากมัสยิดต้นสนและมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ที่อพยพออกจากตัวเมืองออกไปยังชานเมืองหรือ
ต่างจังหวัดเพื่อความปลอดภัย (อาดี ศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๑๗๘) แต่ก็ยังมีชุมชนมุสลิมอีกส่วน
หนึ่งที่ยังคงปักหลักมั่นคงอยู่ในพื้นที่ด้วยความรู้สึกผูกพันกับถิ่นฐานของตนเอง ซึ่งเห็นได้จากภายหลัง
สงครามสิ้นสุดลงชาวชุมชนมุสลิมก็สามารถรวมตัวกันและรื้อฟื้นชุมชนของตนเองขึ้นใหม่อีกครั้งอย่าง

๙๔
เข้มแข็ง รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นสงคราม ชาวมุสลิมที่อพยพหนีภัยสงครามออกนอกพื้นที่ก็กลับเข้ามาอยู่ยัง
ชุมชนเดิมอีกครั้งด้วย

ภาพที่ ๔.๑๓-๑๔ สภาพพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยภายหลังได้รับความเสียหายจากการทิ้ง
ระเบิ ด ของฝ่ า ยสั ม พั น ธมิต ร เมื่ อครั้ ง สงครามมหาเอเชีย บู ร พา (ที่ ม า: ส านั ก หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ อ้างถึงใน อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี)

๙๕
๔.๓.๕ มุสลิมบางกอกน้อยสมัยปัจจุบัน
ปัจ จุ บัน ชุมชนมุสลิ มบางกอกน้อย (ในพื้นที่ศึกษา) แบ่งออกเป็น ๒ ชุมชน ประกอบด้ว ย
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ลักษณะของชุมชนเป็นแบบ
แออัดในขณะที่อาชีพของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในปัจจุบันนั้นก็มีความหลากหลาย ดังที่ชาวบ้านใน
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์อธิบายให้ฟังว่า “ชาวบ้านแถวนี้ส่วนมากทาที่นอน ทาหมอน
ทาฟูก อาหารบ้างบางอย่าง เป็นพวกข้าวหมก ข้าวมัน ส่วนคนรุ่นใหม่จะทางานประเภทแปลเอกสาร
ของชาวต่างชาติที่เป็นภาษามุสลิม หรือเป็นล่าม เป็นมัคคุเทศก์ หรือแปลภาษาของชาวมุสลิมที่มารักษา
ที่โรงพยาบาล” (ไม่ระบุชื่อ, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๔.๑๕ ภาพมุมกว้างของชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ถ่ายจากฝั่งของโรงพยาบาลศิริ
ราช (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๙๖
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย เป็น
ชุม ชนขนาดเล็ ก มี ลั กษณะเป็ น ชุ มชนเมื อ ง มี จ านวนบ้า นเรื อ นทั้ งสิ้ น ๓๗ หลั ง คาเรื อน มี จ านวน
ประชากรแบ่งเป็นเพศชาย ๑๔๕ คน เพศหญิง ๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้น ๓๓๓ คน ประชากรนับถือศาสนา
อิสลาม ชุมชนดังกล่าวมีจานวนของคณะกรรมการชุมชน จานวน ๗ คน โดยมีนายสุขุม มัสอูดี ดารง
ตาแหน่ งเป็ น ประธานชุมชน และมีว าระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุน ายน ๒๕๕๖ - ๑๕
มิถุนายน ๒๕๕๙ (สานักงานเขตบางกอกน้อย: ออนไลน์)
พื้นที่โดยรอบด้านในของชุมชนติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระราชพิธี ด้านใต้ติดกับคลอง
บางกอกน้อย และติดกับชุมชนวัดดุสิตารามทางด้านตะวันออก ลักษณะของบ้านเรือนส่วนใหญ่มีรั้ ว
ขนาดเล็กกั้นในการแบ่งพื้น ที่กันอย่างชัดเจน บางส่วนในพื้นที่ของรั้วกันอาจมีบ้านอยู่รวมกันหลาย
หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในระบบเครือญาติ กลุ่มบ้านเรือนแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนของบ้านเรือนที่อยู่
บริ เวณโดยรอบมัสยิ ดหรือตั้งอยู่ ติดแม่น้าจะรวมเรียกว่า “ส่ว นใน” และส่ว นของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่
โดยรอบนอกที่เป็น บ้ านเรือนที่ตั้งขึ้นใหม่ห รือเป็นบ้านเรือที่ซื้อมาจากคนในชุมชนวัดดุสิ ตาราม ซึ่ง
เรียกว่า “ส่วนนอก” (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ, ๒๕๔๙: ๔๗-๔๘) ภายในพื้นที่ของชุมชนประกอบด้วยอาคาร
ของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตั้งหันหน้าอาคารออกทางด้านใต้หรือด้าน
ของคลองบางกอกน้อย ด้านหน้าของอาคารมัสยิด เป็นสถานที่ตั้งของอัล -อิศลาหฺ สมาคม ซึ่งเป็นส่วน
ขององค์กรที่ทาหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม ด้านหลังของอาคารมัสยิด เป็นกุโบร์หรือหลุมฝังศพ
ตามความเชื่อของชาวมุสลิม และมีรั้วกาแพงกั้นที่ไม่สูงมากนัก ติดกับกับแพงด้านนอกเป็นทางเดินกว้าง
ประมาณ ๑ เมตร ใช้เป็นเส้นทางสัญจรของคนในชุมชน ซึ่งสามารถเดินออกด้านนอกชุมชนได้ และหาก
เดินเขาไปด้านในก็เป็นเส้นทางไปสู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมอู่ทหารเรือ และออกสู่
สะพานอรุณอัมรินทร์ ฝั่งตรงข้ามของเส้นทางเดินของชมชนที่ตรงข้ามกับกุโบร์ เป็นโรงเรียนอนุช น
บางกอกน้อย (รายละเอียดนาเสนอในบทต่อไป)
ภายในชุมชนมีร้านค้าเล็กๆ จานวนมากเพื่อจาหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งสินค้า
ทั่วไปรวมถึงสินค้าที่ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เช่น อาหารต่างๆ เป็นต้น ชุมชนแห่งนี้เป็น
ชุมชนที่รักสงบ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลางความคิดความเชื่อในการอยู่
ร่วมกัน การเดินทางเข้าสู่ชุมชนนั้นสามารถทาได้หลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางน้า หรือการเดินทางตาม
ลาคลองบางกอกน้อย และเส้นทางบกที่สามารถเดินทางมาจากบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร์ผ่านกองเรือ
พระราชพิธีมาตามเส้นทางเดินของชุมชนหรืออีกเส้นทางหนึ่งคือเข้ามาทางวัดดุสิตารามวรวิหารหรือวัด
เสาประโคน

๙๗

ภาพที่ ๔.๑๖-๑๗ เส้นทางการเดินเข้าไปสู่ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เป็นพื้นที่แคบๆ
ที่สามารถสัญจรด้วยมอเตอร์ไซด์และการเดินเท้าเท่านั้น (ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่าย
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๙๘

ภาพที่ ๔.๑๘-๑๙ ลักษณะบ้านเรือนของชาวมุสลิมโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: สาราญ
ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๙๙
ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่แขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อย มีจานวนพื้นที่ ๑๐ ไร่
มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดมีจานวนบ้านเรือนทั้งสิ้น ๒๑๗ หลังคาเรือน มีจานวนประชากรแบ่งเป็นเพศ
ชาย ๒๗๖ คน เพศหญิง ๕๗๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘๕๕ คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
ชุมชนดังกล่าวมีจานวนของคณะกรรมการชุมชน จานวน ๑๐ คน โดยมีนายสถาพร เหมศาสตร์ ดารง
ตาแหน่ งเป็ น ประธานชุม ชน และมีว าระการดารงตาแหน่งตั้ งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ - ๒๐
กันยายน ๒๕๖๐ (สานักงานเขตบางกอกน้อย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗: ออนไลน์)

ภาพที่ ๔.๒๐ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ที่ปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนปูนเอาไว้ตลอดชุมชน ถ่ายบริเวณฝั่ง
สถานีรถไฟ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ชุมชนแห่งนี้ในอดีตเป็นชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมน้า แพลอยน้า มีบ้านเรือนตั้งอยู่
รวมกันค่อนข้างหนาแน่น ลักษณะของบ้านเรือนมีทั้งที่เป็นบ้าน ๒ ชั้น และชั้นเดียว หากพิจารณาตาม
พื้น ที่ แล้ ว ชุ มชนมุ ส ลิ ม ริ ม คลองบางกอกน้ อ ยฝั่ ง ตรงข้ า มกับ สถานี ร ถไฟธนบุ รี จะมี พิ พิธ ภั ณ ฑ์ส ถาน
แห่งชาติเรือพระราชพิธีกั้นกลางอยู่ แต่เมื่อเดินลอดใต้สะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้านในของคลองจะ
พบกับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และ

๑๐๐
เป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมในลักษณะของเรือนแพในอดีต คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการสมาคมอัล
อิศลหฺ สมาคมเล่าให้ฟังว่า
“ชุมชนสั น ติช นสงเคราะห์ ก็เป็นสั ปบุรุษจากที่นี่แหละครับ แต่ก็กระจาย
ออกไปตามคลอง เรียกว่าเป็นชุมชนเดียวกันเพียงแต่ถูกกั้นด้วยสะพานอรุณอัมรินทร์
เท่านั้น และการแบ่งเขตของชุมชนเพื่อการดูแลของรัฐบาลเพื่อที่ จะได้มีงบประมาณจึง
มีการแบ่งเขตการปกครองกัน ซึ่งเป็นการแบ่งเขตโดยกรุงเทพมหานคร แต่ในความเป็น
จริ ง แล้ ว ก็ คื อ คนในชุ ม ชนเดี ย วกั น ” (มนั ส วี (มุ ญั ด ดิ๊ ด ) ฮะกี มี , สั ม ภาษณ์ : ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สอดคล้ อ งกั บ ค าบอกเล่ า ของคุ ณ อู มั ด ผู้ อ าวุ โ สที่ อ าศั ย อยู่ ช่ ว งปลายของชุ ม ชนสั น ติ ช น
สงเคราะห์ ๒ ที่ว่า
“แต่เดิมชุมชนแห่งนี้ก็เป็นมุสลิมหมด แต่ต่อมาก็มีคนเข้ามาอยู่ซึ่งเป็นที่ของ
ทางราชการ ส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมหมดเลย ตั้งแต่บ้านเกาะ บ้านกลาง บ้านใน บ้านแห
ระหว่างชุมชนก็จะมีคลองเล็กๆ แทรกอยู่ เช่น คลองน้าตาล ปลายของชุมชนจะมีป้าย
บอกชื่อของชุมชน อดีตเรานับตั้งแต่ตรงนั้น แต่ตอนนี้ก็มีชุมชนเข้ามาอยู่ใหม่ ชุมชนเรา
ก็ขยายออกไปอีก” (อูมัด (เป็ด), สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ประเด็น ที่ น่ า สนใจก็คื อ ชุ มชนมุ ส ลิ ม ดั ง กล่ า วมีก ารสร้า งบ้ านเรื อ นอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องคลอง
บางกอกน้อยไม่ใช่บนฝั่งหรือบนแผ่นดิน ซึ่งอธิบายได้ว่าจากอดีตที่ลักษณะของบ้านเรือนที่เป็นเรือนแพ
ที่ต่อมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่อยู่อาศัยมาเป็นบ้านเรือนจึงมีการปรับเปลี่ยนเกาะติดอยู่กับริมน้า
ไม่ได้ขึ้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดิน พื้นที่ของชุมชนแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่ตลิ่งโดยปัจจุบันมี
เขื่อนที่ทางกรุงเทพมหานครมาสร้างกั้นเอาไว้ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดชัดเจนด้วยความที่อยู่มานาน จน
บางพื้นที่หรือบางจุดก็มีการพิพาทกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ระหว่างชาวบ้านกับนายทุน แต่เดิมเมื่อ
ชุมชนเปลี่ยนมาจากเรือนแพมาเป็นบ้านริมน้า ก็จะมีการสร้างทางเดินเป็นสะพานไม้เล็กๆ เพื่อเดินไปมา
หาสู่กันในหมู่ญาติพี่น้อง ต่อมาก็มีการสร้างเป็นทางเดินที่เป็นปูนที่มีความแข็งแรงกว่ากว้างกว่าเพื่อไป
มาหากันได้ทั้งชุมชน
การรวมกันในปัจจุบันมีลักษณะของเครือญาติสายสกุล เช่น สมะดี มัสอูดี กรีมี และฮะกีมี
เป็นต้น รวมถึงชุมชนทั้งที่ตั้งอยู่โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒
ต่างก็เป็นเครือญาติสายสกุลร่วมกันทั้งสิ้น
การเดินทางเข้าสู่ชุมชนสามารถทาได้ทั้งทางน้าและทางบก เส้นทางน้าเดินทางไปตามล า
คลองบางกอกน้อย โดยบ้านเรือนของชาวชุมชนจะตั้งเรียงรายไปตามลาคลอง และอี กเส้นทางหนึ่งคือ
ทางเท้าที่สามารถเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่ง ซึ่งเป็นทางเท้าที่ชาวบ้านได้ได้สร้างไว้ โดยเริ่มต้นจากบริเวณ
สะพานอรุณอัมรินทร์สุดท้ายของชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ด้านฝั่งตรงข้ามคือสานักงานเขตบางกอก

๑๐๑
น้อย วัดสุวรรณารามถัดไปคือศาลเจ้า ปลายสุดของชุมชนในปัจจุบันมีทางออกไปสู่สะพานบางกอกน้อย
หรือสะพานบางขุนนนท์ได้ แต่เดิมช่วงปลายพื้นที่ของชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่
รวมกันอย่างหนาแน่น ต่อมาเกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับนายทุน ทาให้มุสลิมหลายหลังคาเรือนต้องรื้อ
บ้านเรือนแล้วย้ายไปอยู่แถวบางบัวทองจานวนมาก ที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องกัน

ภาพที่ ๔.๒๑-๒๒ ป้ายชื่อทางเข้าชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ บริเวณทางเข้าด้านสะพานอรุณอัมรินทร์
และด้านท้ายของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลอง
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะ สะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๐๒

ภาพที่ ๔.๒๓-๒๔ ลักษณะของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ภายในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ตั้งอยู่ลึกเข้าไป
ในคลองบางกอกน้อย โดยเริ่มจากสะพานอรุณอัมรินทร์เรื่อยไปจนถึงตรงข้ามวัด
สุวรรณาราม (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๐๓
สายตระกูลสาคัญที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย ประกอบด้วย สกุลมัสอูดี รักษมณี ฮะกีมี
เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ เป็นต้น ต่อมาช่วง พ.ศ.๒๕๑๔ ทางราชการได้เวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชาวมุสลิมในพื้นที่บางส่วนจาต้องย้ายออกจากชุมชนเดิมไปยังบางอ้อ เขต
บางพลัด ที่มีพี่น้องชาวมุสลิมตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิม เช่น สายสกุลซาริมี มุขตารี มานะจิตต์ เพชรทองคา
ที่อยู่ย่านบางอ้อ สกุลสิทธิวณิช โยธาสมุทรที่เขตบางพลัด เป็นต้น (ทิพวรรณ จันทรสถิตย์ และคณะ,
ม.ป.ป: ๓๒)
ชาวบ้านทั้งสองชุมชนยังคงยึดมั่นในศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ทั้งวิถีแห่งศรัทธาและวิถี
ปฏิบัติ โดยมีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและปฏิบัติศาสนกิจ ชาวชุมชน
เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ มีเพียง ๑ หลังคาเรือนเท่านั้นที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์
รวมถึงโดยรอบของชุมชนก็เป็นชุมชนชาวพุทธที่มีการตั้งบ้านเรือนโดยมีรั้วรอบชิดตัดกัน แต่ก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ชาวชุมชนจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อกันด้วยดี ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาและวิถีชีวิต เช่น ทุกวันศุกร์ ภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์จะคราคร่าไปด้วยชาวมุสลิมทั้งที่
อยู่โดยรอบมัสยิดรวมถึงชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่จะมาร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจของตน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนมุสลิมในพื้นที่คลองบางกอก
น้อย คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากชุมชนริมน้าสู่การเป็นชุมชนบก จากเส้นทางคมนาคมทางน้าที่มี
ความสาคัญต่อวิถีชีวิตสู่วิถีเส้นทางคมนาคมทางบกตั้งแต่เริ่มมีเส้นทางรถไฟที่เริ่มเปลี่ยนแปลงแหล่งทา
การค้าริมคลองสู่ตลาดบกหรือตลาดศาลาน้าร้อน จนถึงการเปิดใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๖ และการสร้างเส้นทางเชื่อมถนนจากชุมชนมาสู่วัดดุสิ ดารามวรวิหาร ผู้คนในชุมชนก็เปลี่ยนจาก
การเดิน ทางน้ ามาสู่ เส้ น ทางถนน รวมถึงความเจริญของบ้านเมืองที่เ ป็นมาอย่างต่อ เนื่องพร้อมกั บ
เส้นทางถนน ทั้งอาคารบ้านเรือนที่ต่างไปจากเดิม สถานบันเทิง อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ในขณะ
ที่ชุมชนมุสลิมในพื้นที่เองก็ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื่องจากข้อจากัดด้านพื้นที่ ความสัมพันธ์ของผู้คนใน
ชุมชนยังคงเหนียวแน่นในลักษณะเครือญาติ ที่เป็นไปตามหลักคาสอนทางศาสนาอิสลาม ดังปรากฏใน
หนังสือ สายสกุลสัมพันธ์ ความว่า
“คณะกรรมการสายสกุ ล ฯ เห็ น ความส าคัญ ของการเป็ นพี่ น้ องร่ ว มสาย
สัมพันธ์บางคนอาจไมรู้จั กกันเลย ซึ่งเป็นการตัดสัมพันธ์โดยตนเองไม่รู้ เป็นการไม่
ปฏิบัติตามพระประสงค์ของอัลลอฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งตรัสว่า “และพวกเจ้าจง
ยึ ด สายเชื อ กของอั ล ลอฮโดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ทั้ ง หมด และจงอย่ า แตกแยกกั น ”
(คณะกรรมการจัดทาหนังสือสายสกุลสัมพันธ์ฯ, ๒๕๔๓: ๓)
ในขณะที่ ค วามภาคภู มิ ใ จของชุ ม ชนยั ง คงเป็ น เรื่ อ งของการได้ เ ป็ น ชาวมุ ส ลิ ม ในที่ ดิ น
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้ในการสร้างมัสยิดเมื่อครั้งที่สร้าง
สถานีรถไฟบางกอกน้อย วิถีการดารงชีวิตยังคงยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดย

๑๐๔
มีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ชุมชนเองก็พยายามอย่างมากในการสร้างความสมบูรณ์ทางสังคมของ
ตนเองที่มีทั้ง มัส ยิ ด ในการปฏิบั ติศาสนกิจ มี กุโ บร์ ที่ใช้ใ นการฝั งศพของบรรพชน มีโ รงเรีย นอนุช น
บางกอกน้อยเป็นสถานศึกษาของบุตรหลานในชุมชน มีร้านค้าที่มีทั้งสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะของ
ชุมชน เหล่านี้ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมแห่งนี้อย่างมาก
แม้ว่าในลั กษณะทางกายภาพ ชุมชนมุส ลิ มบางกอกน้อยจะเปลี่ ยนแปลงไปจากอดีต แต่
ความส าคัญของชุมชนยั งคงอยู่ที่การเป็นชุมชนที่ยึดมั่นในศาสนาอิส ลามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าทาง
กรุงเทพมหานครจะมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการนาเอา
มัส ยิ ดหลวงอัน ซอริ ซซุ น นะห์ และพิพิ ธ ภัณฑ์ เ รือพระราชพิ ธีเข้าไว้ให้ เป็ นส่ ว นหนึ่งของเส้ นทางการ
ท่อ งเที่ ย วในคลองบางกอกน้ อ ย (วี ณ า เอี่ ย มประไพ, ๒๕๕๐: ๖๒) แต่ ก็ ดู เ หมื อ นว่ า จะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จในเชิงลึกมากนักเนื่องจากการเยี่ยมชมอาคารมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ส่วนใหญ่เป็นการ
ชื่นชมในสถาปัตยกรรมทั่วไปด้วยการนั่งเรือผ่าน แต่ไม่ได้เป็นการเยี่ยมชมแบบใกล้ชิด ชื่นชมในวิถีความ
ผูกพันของผู้คนกับศาสนสถานแห่งนี้ รวมถึงส่วนของพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีแม้ว่าจะอยู่ติดกันกับ
ชุมชนแต่ก็มีรั้วรอบขอบชิดที่อาจเรียกว่าเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกของชุมชนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิถีความ
เป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมาตั้งแต่ต้น

๔.๔ สถานภาพและบทบาทของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในประวัติศาสตร์
๔.๔.๑ ชุมชนการค้า
ความจริงแล้วความเป็นชุมชนการค้าของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในอดีตเกิดจากเหตุปัจจัย
หลายประการ ทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่อันเป็นเส้นทางน้าหลัก ที่เมื่อครั้งภายหลังจากสมเด็จ
พระไชยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดขึ้น เรียกชื่อว่า “คลองลัด
บางกอก” คือเป็นคลองที่ถูกขุดเชื่อมจากบริเวณป้อมวิไชยเยนทร์ที่บางกอกใหญ่มาออกตรงบางกอก
น้ อ ยหรื อ บริ เ วณโรงพยาบาลศิ ริ ร าชในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ข องคลองบางกอกน้ อ ยซึ่ ง แต่ เ ดิ ม คื อ แม่ น้ า
เจ้าพระยาสายเก่าก็ตื้นเขินและแคบลงกลายเป็นลาคลองสายย่อย คลองลัดบางกอกกลายเป็นแม่น้าสาย
ใหม่ พื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจึงกลายเป็น “จุดตัด” ของเส้นทางคมนาคม ซึ่งจุดตัดนี้เองจึง
เป็นแหล่งรวมของสินค้าทั้งจากเส้นทางหลักคือแม่น้าเจ้าพระยาและจากคลองบางกอกน้อยส่วนใน เชื่อ
ได้ว่าความสาคัญของพื้น ที่ในการเป็นแหล่งรวมทางการค้านี้มีมายาวนานตั้งแต่ครั้งหลังขุดคลองลั ด
บางกอกเรื่อยมาจนเมื่อมีการสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยและเส้นทางรถไฟไปเพชรบุรี ที่การเดินทาง
การขนส่งด้วยทางรถไฟมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่า จึงทาให้การคมนาคมทางน้าลดความสาคัญ
ลง เศรษฐกิจการค้าจึงเปลี่ยนจากเส้นทางน้ามาเป็นเส้นทางบกแทน มาจนถึงปัจจุบันที่เส้นทางบกใน

๑๐๕
รูปแบบอื่นๆ มีความสาคัญเพิ่มขึ้น เช่น เส้นทางถนน เส้นทางราง ฯลฯ ยิ่งส่งผลให้ความสาคัญของ
เส้นทางน้า และจุดตัดของเส้นทางคมนาคมทางน้าสิ้นสุดลงไปในที่สุด
อีกปัจจัย หนึ่งที่ส าคัญคือความสามารถทางด้านการค้าของชาวมุสลิ ม เชื่อได้ว่าเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในอดีตมีบทบาทด้านการค้าในพื้นที่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไป เห็นได้จากเมื่อครั้งที่จะมีการแลกเปลี่ยนที่ดินหรือช่วงการย้ายชุมชนเมื่อครั้งที่จะ
สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงษ์ เจ้ากระทรวงโยธาธิการ ทรงมี
หนังสือทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องการย้ายสุเหร่าของชาวมุสลิม พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเหล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชกระแสตอบกลับความว่า
“การที่จะแลกที่ตรงกันข้ามกับสเตชั่นรถไฟ ก็คงเป็นที่ซึ่งนานไปภายหน้าจะ
เป็นประโยชน์ได้ข้างในทางที่จะให้เรือบรรทุกสินค้าจอดเก็บค่าเช่า พวกแขกเหล่านี้คิด
แล้ว” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่
จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
แสดงให้เห็นว่าชาวมุสลิมกลุ่มดังกล่าวเหล่านี้มีความรู้ความสามารถเรื่องการค้าเป็นอย่างดี
สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ ประกอบกับด้วยพื้นฐานความเป็นชาวต่างชาติ สิทธิใน
การครอบครองพื้นที่ทามาหากินจึงต่างจากคนสยามทั่วไป ดังนั้นการทาการค้าจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วย
ให้ชาวมุสลิมสามารถดารงตนอยู่ได้โดยไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่มากเหมือนการทาการเกษตร แม้วรรณคดี
ไทยในอดีตก็มีอยู่ไม่น้อยที่กล่าวถึงความเป็นพ่อค้าแม่ขายของชาวมุสลิมบางกอกน้อย กับเส้นทางการ
เดินทางของกวีหลายท่านที่ผ่านเส้นทางนี้ก็ได้มีการรจนาภาพเอาไว้ในหลายแห่ง ซึ่งความเป็นชุมชน
การค้าของมุสลิมบางกอกน้อย มีปรากฏอยู่ในนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ความว่า
จนนาวาคลาคล่องเข้าคลองกว้าง
ตาบลบางกอกน้อยละห้อยหวน
ตลาดแพแลตลอดเขาทอดพวน
แลแต่ล้วนเรือตลาดไม่ขาดคราว
ทุกเรือแพแลลับระงับเงียบ
ยิ่งเย็นเยียบยามดึงให้นึกหนาว
ในอากาศกลาดเกลื่อนด้วยเดือนดาว
เป็นลมว่าวเฉื่อยฉิวหวิวหวัวใจ
(ที่มา: นิราศพระประธม อ้างถึงใน ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ๒๕๑๘: ๔๓๖-๔๓๗)
นิราศดังกล่าวได้บรรยายถึงความเป็นชุมชนเรือนแพที่หนาแน่น ที่สาคัญเรือนแพดังกล่าวเป็น
เรือนแพเพื่อการค้าขายที่เรียกว่า “ตลาดแพแลตลอดเขาทอดพวน แลแต่ล้วนเรือตลาดไม่ขาดคราว” ซึ่ง
คาว่า “แพ” ในที่นี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าชาวมุสลิมบางกอกน้อยอพยพจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสีย
กรุงฯ ครั้งที่ ๒ ล่องแพมารวมกันที่บางกอกน้อยจนเรียกขานกันว่าเป็น “แขกแพ” นอกจากนี้ยังมี นิราศ
สุพรรณ ของนายมีที่ประพันธ์ไว้เมื่อคราวไปเก็บอากรที่สุพรรณ ก็ได้พรรณนาถึงความเป็นแม่ค้าเรือนแพ
ไว้ความว่า

๑๐๖
ค่อยเลื่อนล่องเข้าคลองบางกอกน้อย ดูเรียบร้อยเรือแพแม่ค้าขาย
ลางคนเล่าเจ้าคารมดูคมคาย
ไม่มีอายอดสูกับผู้ใด
ที่ลางคนได้ระเบียบดูเรียบร้อย
ไม่มากน้อยเจรจาอัชฌาสัย
มีคนซื้ออื้ออึงคะนึงไป
ไม่มีใครชิงชังทั้งหญิงชาย
(ที่มา: นิราศสุพรรณ อ้างถึงใน กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, ๒๕๒๙: ๘)
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการค้าที่มีอยู่แต่เดิมประกอบกับพื้นที่หรือทาเลที่ตั้งของชุมชนจึงทา
ให้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในอดีต กลายเป็นชุมชนการค้าและชาวชุมชนเองก็เข้าไปมีบทบาทหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งความเป็น “แขกแพ” และ “ความเชี่ยวชาญด้าน
การค้า” และการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยของชาวมุสลิม จึงทาให้เชื่อได้ว่าการค้าที่
รุ่งเรืองในสมัยอดีตของคลองบางกอกน้อย กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีบทบาทคือ ชาวมุสลิม
ภายหลังการสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยและเส้นทางรถไฟไปเพชรบุรีเสร็จสิ้นแล้ว พื้นที่
บริเวณบางกอกน้อยก็กลายเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา
นามาซึ่งการค้า ทั้งการค้าของคนในพื้นที่เดิมรวมถึงการนาเข้ามาจากที่อื่นด้วยรถไฟ รวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของการตั้ ง ถิ่ น ฐานของผู้ ค นและร้ า นค้ า จ านวนมาก สิ น ค้ า ที่ น ามาซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นกั น มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร ที่มาจากมณฑลราชบุรี ทั้งเมืองราชบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และปราณบุรี ซึ่งเมืองเหล่านี้มีสินค้าจากการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ยาสูบ
ถั่ว อ้อย งา ฝ้าย ปอ และคราม เป็นต้น รวมทั้งสินค้าหัตถกรรม จานวนมาก ที่ชัดเจนที่สุดคือ “ข้าว” ที่
มีการนาเข้ามาเพื่อสีเป็นข้าวสารในบางกอก (วัลลี นวลหอม, ๒๕๕๔: ๑๐๔) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยามีโรงสีข้าวเกิดขึ้นจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นกิจการของพ่อค้าชาวจีน
พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟที่เป็นศูนย์รวมของสินค้านานาชนิดนี้ ต่อมาเรียกว่า ศาลาน้าร้อน หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันว่า ตลาดหัวรถไฟ
ความรุ่งเรืองทางการค้าของพื้นที่ตลาดศาลาน้าร้อนคงเป็นประโยชน์ไม่น้อยสาหรับชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อยที่บ้านเรือนของชุมชนตั้งอยู่ใกล้หรือเพียงข้ามคลองบางกอกน้อยเท่านั้น รวมถึง
ความสามารถทางด้านการค้าขายที่มีอยู่แต่เดิมยิ่งทาให้ชาวมุสลิมบางกอกน้อยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของความเจริ ญ ทางด้ า นการค้ า อั น เนื่ อ งมาจากการสร้ า งสถานี ร ถไฟ และสิ น ค้ า ที่ เ ข้ า มาใหม่ จ าก
ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ส่งผลต่อการค้าของตน ตรงกันข้ามสินค้าดังกล่าวกับส่งผลดีเพิ่ม ขึ้น ดังคาบอกเล่าของ
คุณมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี ที่ว่า
“...ไม่นะครับ เพราะว่าสินค้าที่ขายกันรั้นมันคนละรูปแบบกัน คนละสินค้า
กัน ในยุคนั้นนะ เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นที่ทากันคือ ทาที่หลับที่นอนกัน ที่เรา
เปลี่ยนนั้นเราก็แค่ขึ้นฝั่งไปเปิดร้านกันที่ราชเทวี ที่พญาไท ที่บางกอกน้อย ที่พาหุรัด
ส่วนตลาดศาลาน้าร้อนนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มาจากทางใต้ มากับรถไฟ พวกของกินนะ คือ

๑๐๗
เมื่อก่อนนี้ที่เห็นมารถไฟมาลงเรือกันก็จะมีมะพร้าว มียางมากับรถไฟแล้วก็มาลงเรือ
เอี้ยมจุ้น มีคนงานมาแบกของกัน ส่วนของกินก็จะมาจากแถวนครปฐม มาจากเพชรบุรี
มากับรถไฟ แล้วก็ข้ามไปซื้อกันตรงนั้น มันคนละประเภทกันนะ ซึ่งเราเองต่างหากที่จะ
ไปเป็นลูกค้าของเขา” (มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่เกิดจากความชานาญเฉพาะของชาวชุมชนมุสลิมอีกประเภทหนึ่ง นั่น
คือการทาที่นอนยัดนุ่น ที่เชื่อกันว่ามีการผลิตกันมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๕ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปในเรื่องของคุณภาพ สินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ผลิตขึ้นใช้กันเพียงใน
ชุมชนเท่านั้น แต่ยังจาหน่ายทั่วไปและเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชุมชนใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แม้ว่าปัจจุบันที่นอนยัดนุ่นของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจะไม่ได้รับความนิยมดัง
อดีต เนื่องจากมีการผลิตสินค้าดังกล่าวทั่วไปที่มีราคาถูกกว่า แต่ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือการผลิตสินค้า
ดังกล่าวอยู่ในชุมชน แม้ว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายเนื่องจากการลดของความนิยมรวมถึงการขาดการ
สานต่อจากคนรุ่นหลัง
๒.๔.๒ ชุมชนวิชาการ
ความเป็นชุมชนนักวิชาการของชาวมุสลิมบางกอกน้อย มีความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะ
วิชาการทางด้านศาสนา ประกอบกับมีการจัดตั้งองค์กรสาคัญอย่างอัล อิศลาหฺ สมาคมที่มีการผลิตตารา
และเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการด้ า นศาสนาอิ ส ลามนิ ก ายซุ น นะห์ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ สาธารณชน ตาม
วัตถุประสงค์หลักคือการฟื้นฟู เผยแพร่ และอนุรักษ์อิสลาม เห็นได้จากวารสารอัล -อิสลาหฺ ที่มีการ
เผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตปรากฏมีนักปราชญ์จานวนมากที่เป็นคนภายในชุมชนมุส ลิมบางกอกน้อย เช่น
ครูอะหมัด วาฮาบ ครูอับดุลเราะห์มาน อับดุลลอฮฺ กรีมี อับดุลเราห์มาน หะซันกรีมี อับดุลลอฮฺ มัสอูดี
ตอฮา อัลคอยร์ อัคริส ฮะกีมี ดาร์ มิมอะหมัด อิมรอย มะกูดี เชคอาลี อีชา เป็นต้น มีหลายท่านที่จบ
การศึ ก ษามาจากต่ างประเทศ คนเหล่ านี้ เ มื่อ เดิน ทางกลั บ มาจากการไปศึ ก ษาศาสนาอิ ส ลามจาก
ต่างประเทศก็กลับมาทาหน้าที่การเป็นนักวิชาการด้านศาสนาอย่างเข้มแข็ง เป็นที่เคารพนับถือจากชาว
มุสลิมบางกอกน้อย รวมถึงชาวมุสลิมทั่วไปด้วยเป็นผู้ที่แตกฉานในเรื่องของศาสนาอิสลาม
ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของการเป็นชุมชนนักวิชาการด้านศาสนาของมุสลิมบางกอกน้อยคือ
การเผยแพร่แนวคิด คาสอน องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามศาสนาแนวทางซุนนะห์ของท่านมุฮัมมัด (ศ.ล.)
ออกในนามขององค์กร อัล อิศลาหฺ สมาคม ซึ่งสมาคมดังกล่าวได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศาสนาไปสู่วง
กว้าง และทาให้มุสลิมทั่วไปรู้จักชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมากขึ้น ความพยายามอย่างแข็งขันนี้ส่งผลให้
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางด้านศาสนานิกายซุนนีห์ในประเทศไทยแม้ว่าการทา
หน้าที่ดังกล่าวจะเป็นไปตามหน้าที่ของมุสลิมก็ตาม ดังที่คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการสมาคม
อัล อิศลาหฺ สมาคม ได้อธิบายว่า

๑๐๘
“เราเป็ น สถาบั นซุนนะห์ แห่ งแรกในประเทศไทยที่ทาการเผยแพร่ศาสน
อิสลามนิกายซุนนีห์ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันก็ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
องค์กรดังกล่าวก่อตั้ง ขึ้นและสานต่อจากกลุ่ มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่สาคัญคือ
ครูอะหมัด วาฮาบ ครูอับดุลการีม มัสอู๊ด มัสอูดี ตวนอับดุลลอฮฺ มูฮัมมัด มัสอูดี ครู ม.ซอลิฮี ครูตอฮา
อัลคอยรฺ ตวน ตวนอับดุรเราะหมาน หะซัน กรีมี กลุ่มดังกล่าวคือกลุ่มผู้ริเริ่มจากนั้นก็ถ่ายทอดมาสู่
นักวิชาการคนสาคัญต่อมา เช่น ครูดะหรี บินอะหมัด ครูอิมรอน มะกูดี ตวนอะหมัด ยูนุส สมะดี ครู
ยูซุฟ (สว่าง) อุมาบารุง เชคอาลีอีซา ตวนอับดุลลอฮฺ อิบรอฮิม กรีมี อาจารย์ซอและห์ เสือสมิง อาจารย์
ซาฟีอี (ทวี) นภากร เป็นต้น (อัล-อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย, ๒๕๔๗: ๒๔-๒๕) บุคคลดังกล่าวล้วน
เป็นนักวิชาการด้านศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทาให้สมาคมเติบโต เข้มแข็ง ด้วยการบุกเบิก
ค้นคว้า เรียบเรียงบทความต่างๆ อันนาไปสู่ผลงานทางวิชาการจานวนมาก

ภาพที่ ๔.๒๕ อับดุลเราะห์มาน กรีมี หรือต่วนหม่านอาหรับ นักวิชาการที่เดิ นทางไปศึกษาศาสนาที่
ประเทศซาอุดิอารเบีย (ที่มา: ดิเรก ฮะกีมี อ้างถึงใน อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗:
๑๗๗)

๑๐๙
นอกจากนี้ ค นในชุม ชนมุ ส ลิ ม บากอกน้อ ยยัง มี ปรากฏถึง ความเป็ น นัก วิช าการด้า นต่า งๆ
จานวนมาก เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาษาและวรรณคดี
ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤต และภาษาและวรรณคดีไทย เคยสอนอยู่ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ท่านมีบทบาทอย่างมากใน
การนาทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตมาอธิบายวรรณคดีไทย นอกจากผลงานด้านภาษาและวรรณคดี ที่ท่านมี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแล้ว ยังมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมบางกอกน้อยอีกจานวนมาก เช่น ๑๐๐ ปี
ราชการุญ ราชการุญบางยี่ขัน อาหารในสารับมุสลิมบางกอกน้อย เป็นต้น
รวมถึงชุมชนบางกอกน้อยยังมีบทบาททางการเมืองการปกครองอยู่ด้วยเช่นกัน เมื่อครั้งที่
ประเทศเปลี่ ย นแปลงการเมือ งการปกครองจากสมบูร ณาญาสิ ท ธิร าชมาสู่ ก ารปกครองในรอบอบ
ประชาธิปไตย พ.ศ.๒๔๗๕ นายบรรจง ศรีจรูญ นายประเสริฐ ศรีจรูญ นายการีม ศรีจรูญ ๓ พี่น้องแห่ง
ตระกูลศรีจรูญ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรโดยได้รับการชักชวนจากนายปรีดี พนมยงค์
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายพลเรือนตั้งแต่ครั้งที่นายบรรจงศึกษาอยู่ในต่างประเทศ เมื่อครั้ง
ก่อการปฏิวัติ มีรายละเอียดว่าทั้ง ๓ คนได้นาปืนจากร้านขายปืนซึ่งเป็นธุรกิจของตนเองออกมาร่วมกับ
คณะราษฎรที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งต่อมาทั้ง ๓ คนก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกของสยาม
“....คือหลังจาก ๒๔๗๕ ก็มีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในการเมือง และอีกกลุ่มหนึ่ง
ก็แยกออกมาเผยแพร่ทางด้านวิชาการศาสนาและตอนนี้ก็มาเน้นหนักทางนี้ดังนั้นมันก็
เลยดูแตกต่างกันมาก” (มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีม,ี สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า แม้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลวง
หากแต่เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่า เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญเรื่อยมาทั้งการเป็น
ชุมชนที่โดดเด่นเรื่องการค้าขายสินค้าในรูปของเรือนแพ การผลิตสินค้าของตนเองอย่างเช่นที่นอนยัดนุ่น
การเป็นชุมชนนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการทางด้านศาสนาอิสลาม รวมถึงการมีบทบาทต่อ
การเมืองการปกครองในระดับประเทศด้วย

๑๑๐

บทที่ ๕
อัตลักษณ์ มรดกภูมิปญ
ั ญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลาม
ของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
ความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ มักสะท้อนออกมาและปรากฏอยู่ในวิถีการดาเนินชีวิตของ
กลุ่มคนนั้นๆ มุสลิมบางกอกน้อย เป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์ หนึ่งที่ดารงตนอยู่ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย
มาอย่างยาวนาน จนสามารถสร้างสรรค์ความเป็นตัวตนออกมาได้ อย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ยอมรับ ปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรม คือสิ่งสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย ดังนั้น ในบทที่ ๕ นี้ จะได้นาเสนอ
ถึงรายละเอีย ดดังกล่าวเพื่อชี้ให้ เห็ นถึงคุณค่าและความงดงามของความเป็นชุมชนต่างวัฒนธรรมที่
สามารถดารงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

๕.๑ อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
คาว่า “อัตลักษณ์” ในที่นี้หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวตนของชาวมุสลิมริมคลอง
บางกอกน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากการนิยามตัวตนของผู้คนกับระบบสังคม เมื่อผู้คนแต่ละกลุ่ม
ต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียว หรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ก็
จะเกิดขึ้นซึ่งจะสัมพันธ์กับบริบทที่แวดล้อมกลุ่มคนนั้น จากการลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย พบว่า
กลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามตามสภาพแวดล้อมภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์
แต่ด้วยพื้นฐานทางความคิดความเชื่อที่มาจากศาสนาอิสลาม ส่งผลให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรูปแบบวิถีที่ มี
ลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของตนเองและโดดเด่น แม้ว่าจะถูกผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมที่แวดล้อม
ก็ตาม ซึง่ อัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่สาคัญได้แก่
๕.๑.๑ อัตลักษณ์การแต่งกายของชายหญิงมุสลิมบางกอกน้อย
เรื่องของการแต่งกายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ วิถีวัฒนธรรม
รวมถึงความคิด ความเชื่อที่ มีอยู่ ของกลุ่ มคนนั้น ๆ พื้ นฐานเบื้องต้น เกี่ย วกับ การแต่ งกายของมุ ส ลิ ม
บางกอกน้ อยคือ ความคิ ดความเชื่อที่สื บเนื่องมาจากศาสนาและวิถี วัฒ นธรรมอิส ลาม ดัง นั้ นความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นจึงเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน
การแต่งกายของมุสลิ มตามหลั กการของศาสนาอิส ลามนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการ
ปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมที่
ต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษที่จะต้องให้การแต่งกายนั้นไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเรืองร่างไปดึงดูดความ

๑๑๑
สนใจของผู้ชายได้ อันจะนามาซึ่งความเสียหาย ความเสื่อมเสีย ความไม่ดีไม่งาม หรือที่เรียกว่า “ฟิต
นะห์” แต่โดยพื้นฐานการแต่งกายของมุสลิมทั่วไปก็คือต้องมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เหมาะสม
สอดคล้องกับบุคลิกภาพแห่งตน อยู่ในความสมถะและเรียบง่าย
โดยทั่ ว ไปการแต่ ง กายของมุ ส ลิ ม ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปบ้ า งขึ้ น อยู่ กั บ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความนิยมของแต่ละท้องถิ่น สิ่งสาคัญประการหนึ่งตามหลักการทาง
ศาสนาอิสลามคือ การไม่สวมเสื้อผ้าที่มีรูปสัตว์ รูปมนุษย์ ไม่ประกอบด้วยเครื่องประดับที่เป็นทองคา
เป็นต้น และผู้หญิงมุสลิมจะมีการสวมฮิญาบ
“ฮิญาบ” ตามความหมายทางศาสนา คือ การปิดกั้น และความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมุสลิม
ชายและมุสลิมหญิง ถูกสั่งใช้ให้คลุมฮิญาบ (อันหมายถึง ปกคลุมปิดกั้นตน ด้วยกิริยาในความอ่อนน้อม
ถ่ อ มตน) เช่ น มุ ส ลิ ม ชายให้ ส ารวมตนโดยการลดสายตาลงต่ า และมุ ส ลิ ม หญิ ง พึ ง สงวนท่ า ที แ ละ
กิริยามารยาท แต่ความหมายโดยทั่วไปทางกายภาพของฮิญาบ คือ ผ้าคลุมศีรษะของมุสลิมหญิง ซึ่งเป็น
เครื่องแต่งกายที่ใช้กันเป็นปกติในชีวิตประจาวันของสตรีทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
การคลุมฮิญาบของมุสลิมหญิง มีเกณฑ์ตาม “เอาเราะฮ์” (สิ่งพึงปกปิด) โดยสามารถพิจารณา
ได้หลายหลักเกณฑ์ เช่น เอาเราะฮ์ระหว่างชายหญิงทั่วไป เอาเราะฮ์ของเด็ก เอาเราะฮ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เอาเราะฮ์ระหว่างสามีภรรยา ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป โดยเอาเราะฮ์
ระหว่างชายหญิงตามปกติทั่วไปนั้น สตรีมุสลิมต้องปกปิดร่างกายทั้งหมดยกเว้นเพียงใบหน้าและฝ่ามือ
ด้ว ยความเรี ย บร้ อ ยเหมาะสม การคลุ ม ศี ร ษะต้ องปิ ด บั ง เส้ น ผมจนถึง หน้ า อก โดยที่ ไ ม่ เผยให้ เ ห็ น
ทรวดทรงหรือส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย ส่วนเอาเราะฮ์ของผู้ ชายโดยทั่วไปนั้น คือการปกปิดตั้งแต่
บริเวณสะดือถึงหัวเข่า (มุสลิมะห์ไทย: ออนไลน์)
อย่างไรก็ตามตามความเชื่อในศาสนาอิสลามก็มีข้อกาหนดมาตรฐานการแต่งกายโดยทั่วไป
ของชายและหญิง (นิตยา มณีวงศ์, ๒๕๕๖: ๑๙๔) ไว้ดังนี้
๑. อนุญาตให้ทั้งชายและหญิงแต่งกายงามได้ แต่ต้องไม่โอ้อวดและฟุ่มเฟือย
๒. ผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายทุกส่วน ยกเว้นใบหน้าและเมือ
๓. ห้ามใส่เสื้อผ้าที่โปร่งบาง
๔. ผู้หญิงไม่แต่งกายเป็นผู้ชายหรือผู้ชายไม่แต่งกายเป็นผู้หญิง
๕. ห้ามผู้ชายสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมและประดับร่างกายด้วยทองคา ยกเว้นผู้หญิง
๖. ผู้หญิงไม่อนุญาตให้ใส่น้าหอมเมื่อออกจากบ้าน แต่ให้ใส่เมื่ออยู่บ้านกับสามี สาหรับผู้ชาย
ให้ใช้เครื่องหอมอ่อนได้ โดยเฉพาะเมื่อตอนไปมัสยิด
๗. เสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องสะอาดหรือเรียบร้อยเสมอโดยเฉพาะเวลานมาซ (การเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ)
จะเห็นได้ว่า ข้อห้ ามดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียดกัน
และกัน การแต่งกายจะต้องไม่เป็น เหตุอันนามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกัน แม้ว่าชาวชุมชนมุส ลิ ม

๑๑๒
บางกอกน้อย จะเป็นกลุ่มที่เคร่งในศาสนาและวิถีวัฒนธรรมแห่งตน หากแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่แวดล้อม
ความเป็ น สั ง คมเมื อ ง และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ส่ ง ผลให้ ก ารแต่ ง กายของชาวชุ ม ชนก็
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นวิถีอิสลามไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งโดยปกติแล้วการ
แต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็เป็นเช่นบุคคลทั่วไป คือการนุ่งกางเกง ในเสื้อผ้าตามยุคสมั ย เมื่อ
เมื่อคราวที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกับศาสนา ก็จะได้พบเห็นรูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างไปจาก
ปกติทั่วไป กล่าวคือ มีการแต่งกายที่ถูกต้องตรงตามวัฒนธรรมอิสลามโดยแบ่งได้ชายและหญิง ซึ่งการ
แต่ ง กายที่ มี ทั้ ง แบบวิ ถี วั ฒ นธรรมอิ ส ลามและแบบปั จ จุ บั น ในสั ง คมไทย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือการแต่งกายของผู้ชายเมื่อเวลาที่เข้าละหมาดมีทั้งที่แต่งกายด้วยชุด
คลุมยาวที่เรียกว่า โต๊บ การแต่งกายที่แม้ว่าจะใส่เสื้อแบบทั่วไป แขนยาว แต่ก็จะสวมโสร่งยาว และสวม
หมวก ซึ่งหมวกที่มุสลิมใช้สวมใส่นี้เป็นคายืมจากภาษาอารบิคคนไทยใช้ทับศัพท์ว่า หมวกกะปิเยาะห์
(Tagiya Taqiyah) ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะใช้คาว่า “กปิเยาะห์” หรือ
บางทีก็กร่อนเสียงเหลือเพียง “ปิเยาะห์”
กะปิ เ ยาะห์ เป็ น หมวกของชาวมุส ลิ ม สวมใส่ ใ นการประกอบศาสนกิ จ หรื อประกอบพิ ธี
ละหมาด ภาษาอังกฤษจึงเรียกหมวกนี้ว่า “prayer cap” เหตุที่ชาวมุสลิมสวมหมวกเมื่อเข้าละหมาดนี้
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม (สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) อธิบายว่า ตามความเชื่อของศาสนาอิสลามกล่าวว่า
การทาพิธีละหมาดคือการที่ตนเองแสดงออกถึงการนอบน้อมต่อพระเจ้า โดยให้หน้าผากตนนั้นแนบหรือ
สัมผัสไปกับพื้น ซึ่งผู้ชายบางคนอาจมีผมยาวจนลงมาปิดหน้าผากเมื่อทาพิธีเส้นผมก็จะปิดหน้าผากจน
ไม่ได้สัมผัสกับพื้น การใส่หมวกจึงเป็นการเปิดหน้าผากของตนเพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมที่ตนเอง
มีต่อพระเจ้า ลักษณะของการสวมหมวกอีกแบบหนึ่งตามความเชื่อของผู้อาวุโสในชุมชนก็คือ คนที่ได้เคย
เดิน ทางไปประกอบพิธีฮัจ ญ์มาแล้ ว ก็จะติดการสวมหมวกที่ไม่เพียงการเข้าร่ว มพิธีล ะหมาดเท่านั้น
หากแต่ยังรวมไปถึงการสวมหมวกในชีวิตประจาวันด้วย ซึ่งก็เป็นลักษณะของการแสดงสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งว่าตนเองได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วด้วย
การแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยทั้งชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และ
ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือการแต่งกายในชีวิตประจาวันและการ
แต่งกายเพื่อการประกอบศาสนกิจ
การแต่งกายในชีวิตประจาวันมีการปรับเปลี่ ยนไปตามยุคสมัยทั้งสีสันและรูปแบบแต่ยังคง
ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานทางศาสนาที่สตรีเน้นการแต่งกายที่ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชาวมุสลิมที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับมัสยิดในขณะที่ชุมชนที่อยู่ไกลออกไปการแต่งกายก็มีการผ่อน
คลายมากขึ้น เช่น การการแต่ งกายที่มีการปกปิดร่างกายที่น้อยลง อันเป็นการปรับเปลี่ ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมทางสังคมรวมถึงสภาพอากาศ การประกอบอาชีพ หรือการอยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว

๑๑๓
เช่น ภายในบ้าน เป็นต้น แต่เมื่อต้องออกไปภายนอกชุมชนหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา รูปแบบการ
แต่งกายก็เป็นไปตามหลักการทางศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนเข้าประกอบการปฏิบัติศาสนกิจ

ภาพที่ ๕.๑ รูปแบบการแต่งกายของผู้ช ายชาวมุส ลิมบางกอกน้อยที่เป็นผู้อาวุโสในการเข้าร่วมพิธี
ละหมาดในวันศุกร์ (ที่มา: ศรัณย์ธร บรรจงคณิต, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ส่วนการแต่งกายในการเข้าร่วมประกอบการปฏิบัติศาสนกิจนั้น จากการสังเกตพบว่า การแต่ง
กายของผู้ชายจะมีอยู่ด้วยกัน ๓ ลักษณะ คือ
๑. การแต่งกายแบบชุดคลุมยาวหรือที่เรียกว่า โต๊บ (Thobe) ซึ่งชุดดังกล่าวเป็นรูปแบบการ
แต่งกายของอาหรับ ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวหรือสีที่ไม่ฉูดฉาดนัก ลักษณะเป็นชุดเดียวกันทั้งชุด มีทั้งแบบ

๑๑๔
แขนสั้นและแขนยาว แต่โดยที่ถูกต้องนั้น ชุดโต๊บจะต้องเป็นแขนยาว ส่วนแบบที่เป็นแขนสั้นนั้นเชื่อว่า
จะเป็นการปรับเปลี่ยนมาเพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับสภาพอากาศ ชุดดังกล่าวเป็นชุดที่เอาไว้ใส่
เฉพาะในตอนละหมาด แต่ก็มีบางคนที่ใส่ชุดนี้เป็นประจา เช่น นักวิชาการอิสลาม ซึ่งเป็นเสมือนชุดอัน
ภูมิฐาน แม้ว่าชุดโต๊บจะเป็นชุดคลุมยาวแล้วก็ตามก็ยังคงต้องใส่กางเกงที่เป็นขายาวด้วยเช่นกัน แต่ก็มี
การปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม และมีการสวมหมวกหรือที่เรียกว่า “กะปิเยาะห์” เพื่อเก็บรวบ
เส้นผมของตนเมื่อเวลาที่กระทาการแสดงตนที่จะต้องใช้หน้าผากแนบกับพื้นเพื่อแสดงตนต่อพระเจ้า
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ การแต่งกายด้วยชุดคลุมยาวนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรื อผู้
ที่เคร่งในศาสนาและต้องการแสดงออกต่อพระเจ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงพิจารณาว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือ
คนที่อยู่ใกล้กับมัสยิด หรืออยู่ภายในชุมชนเอง การแต่งกายในลักษณะดังกล่าวจะสะดวกมากกว่ากลุ่ม
คนที่จะต้องเดินทางออกไปนอกชุมชน ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่การแต่งกายจะมีค วามเคร่งครัดน้อยลง
โดยเป็นเพียงการสวมชุดที่สุภาพ เช่นชุดทางานที่อาจเป็นด้วยวิถีการดารงชีวิตเปลี่ยนไป
๒. การแต่งกายแบบผสม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนของร่างกายเป็นการแต่งกายแบบสมัย
นิยมทั่วไปหรือเป็นการสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ในขณะที่ส่วนล่างจะมีการสวม “โสร่ง” ทับกางเกงที่อยู่ข้าง
ในอีกชั้นหนึ่ง แต่ก็มีบางส่วนที่สวมเสื้อที่มีลักษณะเฉพาะดังภาพที่ ๒ เรียกว่า “ชุดกูรง” เป็นชุดที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากมลายู หรือกลุ่มคนทางภาคใต้ มีลักษณะเป็นคอกลม แขนยาว มีกระดุมอยู่ด้านหน้าคล้าย
ชุดราชปะแตนท่อนล่างสวมเป็นโสร่ง
๓. การแต่งกายด้วยชุดตามสมัยนิยมทั่วไป ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นว่าเป็นแขนยาวและขายาว
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มที่ออกไปทางานภายนอกชุมชน รวมถึงมุสลิมที่อยู่ภายนอกชุมชนที่
ต้องการเข้ามาประกอบพิธีละหมาด เมื่อถึงเวลาของการละหมาดก็กลับเข้ามาเข้าร่วมในพิธีละหมาดที่
มัสยิด

ภาพที่ ๕.๒-๓ รูปแบบการแต่งกายของผู้ชายชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่พบเห็นทั่วไปในการเข้าร่วมพิธี
ละหมาดในวันศุกร์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๑๕
การแต่งกายของผู้ชายในการเข้าร่วมพิธีละหมาดเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการปรับเปลี่ ยนไป
ตามความเหมาะสมทั้งยุคสมัย วิถีชีวิต หรือแม้แต่สภาพอากาศ การสวมโสร่งของชาวมุสลิมแต่เดิมถือว่า
เป็นชุดที่สวมใส่อยู่ในชีวิตประจาวัน เป็นการรับวัฒนธรรมมาจากภาคใต้ที่เชื่อว่ามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยพื้นฐานเรื่องการแต่งกายของชาวมุสลิมในการเข้า ร่วมการปฏิบัติศาสนกิจทาง
ศาสนา ไม่ได้มีข้อบังคับสาคัญอันใด เพียงต้องการให้เป็นการแต่งกายที่สุภาพ มิดชิด และเหมาะสม
เท่านั้น
ในขณะที่การแต่งกายของสตรีมุสลิมบางกอกน้อยในการเข้าร่วมพิธีละหมาด จะแต่งกายกัน
อย่างเรียบร้อย สวยงาม และมิดชิด ถูกต้องตามหลักการของศาสนา จากการศึกษาพบว่าความเรียบร้อย
ไม่แตกต่างจากชีวิตประจาวันมากนัก หากแต่เมื่อเข้าร่วมในพิธีการละหมาดในวันศุกร์จะพบดังนี้

ภาพที่ ๕.๔ รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่ถูกต้องในการเข้าร่วมพิธีละหมาดใน
วันศุกร์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๑๖
ภาพที่ ๑ เป็นการแต่งกายที่อยู่ในชีวิตประจาวันคือมีการคลุมศีรษะเหลือใบหน้าและฝ่ามือ
สาหรับการคลุมศีรษะนั้น มีลักษณะการคลุมหลายลักษณะ เช่น คิมารฺ (Khimar) หรือตอรฺฮะฮฺ (Tarha)
คือการใช้ผ้าคลุมศีรษะโดยเปิดเผยใบหน้า หรือ นิกอบ (Niqab) การใช้ผ้าปิดบังใบหน้า แต่เปิดเผย
เฉพาะดวงตา และ บุรฺเกาะ (Burqa) คือปิดคลุมใบหน้าทั้งหมด ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ผ้าคลุมฮิญาบ
ได้คิ ดค้ น ด้ว ยภู มิปั ญ ญาการเย็ บ ปั ก ผ้ า คลุ ม อย่ างประณีต รัก ษาภูมิปั ญญาของบรรพบุรุ ษ ด้ ว ยการ
ออกแบบลายปักผ้าและสีสัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (มุสลิมะห์ไทย: ออนไลน์)
ภาพที่ ๒ มีลักษณะคล้ายกันแต่ทั้งผ้าคลุมและชุดที่สวมนั้นยาวกว่า ผ้าคลุมยาวจนคลุมแผ่น
มือและชุดคลุมยาวจนคลุมฝ่าเท้าทั้งหมด ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และผ้าที่ใช้และถูกต้องก็
เป็นผ้ าที่มีความหนามากพอที่จ ะสามารถปกติดสิ่งที่อยู่ภายในผ้าคลุมนั้นได้ด้วย ซึ่งการคลุมผ้ าของ
ผู้หญิงมุสลิมบากอกน้อยจะมีความถูกต้องมากกว่าในหลายพื้นที่ที่เนื้อผ้าจะบางจนสามารถมองเห็นเข้า
ไปภายในได้ ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่เป็นเรื่องของความนิยมในท้องถิ่น
การคลุมผ้าของผู้หญิงมุ สลิมนั้นมีอยู่ด้วยกัน ๒ ลักษณะ คือ การคลุมผ้าที่เผยให้เห็นใบหน้า
ทั้งหมดและแบบที่ปิดใบหน้าเผยให้เห็นเฉพาะส่วนตาเท่านั้น จากการสังเกตการแต่งกายของผู้หญิง
มุสลิมบางกอกน้อยนั้น พบส่วนใหญ่เป็นแบบที่เผยให้เห็นใบหน้าทั้งหมด และผ้าคลุมจะเป็นแบบยาว
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ภาพที่ ๕.๕-๖ รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่พบเห็นทั่วไปในการเข้าร่วมพิธี
ละหมาดในวันศุกร์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้การแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในชีวิตประจาวันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยเช่นกัน เช่น สีสัน ลวดลาย เป็นต้น แต่โดยพื้นฐานแล้วก็นิยมให้สวมเป็นสีดาเพราะมองว่าสีดา
คือสีที่สามารถปกปิ ดเรื อนร่ างได้อย่ างมิดชิดที่สุ ด และไม่ควรใส่ สันที่ฉูดฉาด ผ้าที่โปร่งบางเข้าร่ว ม
กิจกรรมทางศาสนา

๑๑๗
จะเห็นได้ว่า ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามยังคงมีอิทธิพลต่อการแต่งกายของ
ชาวมุสลิมบางกอกน้อยอยู่มาก แม้ว่าการปรับเปลี่ยนจะมีอยู่บ้างแต่ในภาพรวมก็ยังคงตั้งอยู่บนหลักการ
ของศาสนาอิสลามที่มีวัตถุประสงค์สาคัญในการปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกาย โดยเฉพาะร่างกายของ
สตรีมุสลิมต้องสะอาด ประณีต เรียบร้อย ดูสวยงามเหมาะสมกับบุคลิกภาพ โดยการดารงตนสมถะหรือ
การเคร่งครัดในศาสนา
การแต่งกายในชีวิตประชาวันของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจะมีความแตกต่างไปจากการแต่ง
กายเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กล่าวคือ ผู้ชายปัจจุบันจะแต่งกายเหมือนบุคคลทั่วไป ในขณะ
ที่ผู้หญิงจะมีความเคร่งครัดในรายละเอียดมากกว่า เช่น การสวมฮียาบ การแต่งกายที่มิดชิดทั้งที่อยู่
ภายในและนอกบ้านของตน และมีบ้างของผู้หญิงที่เป็นข้อยกเว้นหากว่าภายในบ้านหลังนั้นไม่มีผู้ชายอยู่
หรือผู้สูงอายุดังเช่นคุณยายก้าน แสงเกษม อายุ ๘๔ ปีที่อยู่แต่เพียงในบ้านของตนเอง แต่เมื่อต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาการแต่งกายก็จะแตกต่างออกไป คือมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ และเป็นไป
ตามหลักการของศาสนา โดยผู้ชายนอกจากจะสวมโต๊บแล้วก็ยังมีการสวมหมวกกะปิเยาะและสวมโสร่ง
ในขณะที่ผู้ ห ญิง ก็จ ะแต่ งกายอย่ า งมิด ชิด และสวมฮี ยาบ ซึ่ งจากการสั ง เกตก็พ บว่า มีอ ยู่ด้ว ยกั น ๒
รูปแบบ คือ การสวมแบบปิดใบหน้าเห็นแต่ดวงตากับการสวมแบบเปิดใบหน้า ในขณะที่สีสันของชุด
ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวและสีดา ดังภาพประกอบข้างต้น ซึ่งการสวมฮี ยาบนี้ ถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์
สาคัญอย่างหนึ่งของสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามและสามารถแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมออกจากกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้จากการสังเกตการแต่งกายของมุสลิมทั้งที่ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุน
นะห์และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ จะพบว่ามีความแตกต่างกัน ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซ
ซุนนะห์ การแต่งกายของทั้งชายและหญิงจะมีความชัดเจน สวยงาม ในขณะที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์
๒ กลับพบว่าการแต่งกายจะมีความเข้มข้นน้อยกว่า ซึ่งประเด็นดังกล่าวอัรฮาวี เจ๊ะสะแม ผู้สนใจ
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมุสลิมแสดงความเห็นว่า
“ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของกลุ่มตนเอง ยิ่ง
อยู่ห่างจากตัวมัสยิดมาก ความผูกพันกับมัสยิดก็เหมือนกับออกห่าง เนื่องจากว่ากลุ่ม
คนที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ มั ส ยิ ด แน่ น อนว่ า ทุ ก อย่ า งจะต้ อ งถู ก ต้ อ ง การแต่ ง กายก็ เ ช่ น กั น
เพราะว่ามัสยิดคือศูนย์กลางของวัฒนธรรม คนที่อยู่ใกล้กับมัสยิดก็จะมีความเชื่อมโยง
กับศาสนาอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ใกล้กับมัสยิดก็จะมีความเคร่ง เห็นได้จาก
ผู้ชายที่สวมชุดโต๊บเข้าร่วมละหมาด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ชมชนโดยรอบมัสยิด
ส่ ว นที่ อ ยู่ ไ กลไปการแต่ ง กายก็ จ ะมี ค วามเข้ ม ข้ น น้ อ ยลงหรื อ แต่ ง ตั ว แบบที่ อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจาวันเพียงแค่มีความสุภาพเพียงพอต่อการทาพิธีเท่านั้นเอง” (อัรฮาวี เจ๊ะ
สะแม, สัมภาษณ์: ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๑๑๘
จากการสังเกตจะพบว่าการแต่งกายของชุมชนมุสลิมที่อยู่ไกลจากมัสยิดจะมีการปรับเปลี่ยน
ไปอย่างมาก เช่น ผู้หญิงไม่ได้สวมผ้าคลุมศีรษะ ผู้ชายหลายคนไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด เป็นต้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นไปด้วยวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาพทางสังคมที่การทามาหากินเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม สภาพทางอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากขึ้น เป็นต้น
สรุปได้ว่า การแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ถือเป็นการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของ
กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ ที่ยังคงยึดถือในกรอบกาหนดตามหลักคาสอนทางศาสนา
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างทั้งลวดลายและสีสัน หากแต่ก็ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐาน คือการ
ปกปิ ดร่ างกายในส่ วนที่ควรละอายและไม่ให้ ร่างกายของทั้งชายและหญิงนั้นนามาซึ่งปัญหาต่อการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
๕.๑.๒ การปฏิบัติศาสนกิจ
การประกอบการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงเคร่งครัดตามหลักศาสนา
อิสลามนิกายซุนนีห์ ซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของมุสลิมบางกอกน้อย
เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นในแต่ละช่วงเวลาจึงเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม
ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางอันดีงามที่อัลลอฮฺได้วางเอาไว้ อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งรูปแบบ
ของการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมบางกอกน้อยออกได้เป็น ๓ กลุ่มคือ การปฏิบัติศาสนกิจในรอบวัน
การปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี และการปฏิบัติศาสนกิจในรอบชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การปฏิบัติศาสนกิจในรอบวัน
ที่สาคัญคือ การละหมาดหรือนมาซ ที่ชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงเคร่งครัดในการปฏิบัติวัน
ละ ๕ เวลา ซึ่งศาสนาอิ สลามได้กาหนดเอาไว้อย่างชัดเจนถึงเวลาในการทาละหมาดในแต่ละวัน คือ
เวลาเช้าก่อนตะวันขึ้น กลางวัน เย็น พลบค่า และกลางคืน การละหมาดเป็นการแสดงออกซึ่งความ
เคารพยาเกรงในพระเจ้า เป็นการขัดเกลาผู้ปฏิบัติและเป็นการสร้างสายใยผูกพันกับพระองค์ โดยที่
มุสลิมจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๓: ๑๒) ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังความ
ศรัทธาให้กับลูกหลานมุสลิมตั้งแต่ยังเด็ก จากการสังเกตพบว่า การละหมาดในวันศุกร์นั้นจะมีผู้ใหญ่ทั้ง
ชายและหญิงเข้าร่วมแล้วยังมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยที่อยู่ใกล้กับมัสยิด เดินทางมา
เข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวจานวนมาก โดยอยู่ในการดูแลของครู ซึ่งทางมัสยิดก็ได้จัดเตรียม
สถานที่ไว้ให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในชั้นล่างของอาคารมัสยิด การปลูกฝังดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบ ในขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงก็จะ
เป็นผู้ที่รู้ระบบระเบียบของการปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นอย่างดี มีการแบ่งพื้นที่ของมัสยิดไว้อย่างเป็น
สัดส่วน ที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนา

๑๑๙

ภาพที่ ๕.๗-๘

ชาวมุสลิมบางกอกน้อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็เดินทางมาเข้าร่วมการละหมาดในวัน
ศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐)

การละหมาดที่จ ะต้องปฏิบั ติวัน ละ ๕ เวลา ยัง คงเป็นการปฏิบัติ ศาสนกิจ ที่ชุม ชนมุ ส ลิ ม
บางกอกน้อยกระทากันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
เมื่อมีเสียงฮะซานดังขึ้นพี่น้องมุสลิมก็จะรู้ได้ทันทีว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตนเช่นไร บ้างก็ทาการละหมาด
อยู่ในเคหสถานของตนเอง ที่อยู่ใกล้กับมัสยิดก็จะเดินทางเข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ผู้ชาย และที่สาคัญ
ได้เห็นถึงความหลากหลายของช่วงวัยที่เข้าร่วมการละหมาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการปลูกฝังความศรัทธาที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม อธิบายถึงวิธีการละหมาดที่ถูกต้องของชาวมุสลิมบางกอกน้อยว่า
“เริ่มต้นจากการอาบน้าละหมาด เริ่มด้วยการล้างฝ่ามือ ซอกฝ่ามือ ล้างปาก
ล้างหน้า และล้างแขน ข้อศอก ถึงต้นแขน เช็ดใบหู เช็ดผม และล้างเท้า ด้วยว่าอวัยวะ
ที่เราล้างนั้น ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระทาด้วยการกิน การพูด อันจะทาให้มีมลทิน
การกระทาดังกล่าวก็เพื่อให้ ตนเองเกิดความสะอาด บริสุทธิ์ ก่อนที่จะไปนอบน้อมต่อ
พระเจ้า” (อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, สัมภาษณ์: ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ในขณะที่ผู้หญิงเป็นจะมีพื้นที่ที่จัดแบ่งเอาไว้ในการแต่งกายให้เหมาะสม การขึ้นไปบนมัสยิด
แล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่แยกกันระหว่างชายและหญิงโดยมีม่านกันไว้อย่ างชัดเจน ผู้ชายจะนั่งอยู่แถว
หน้าส่วนผู้หญิงจะอยู่ด้านหลัง แถวหน้าที่เป็นผู้ชายก็จะมีธรรมเนียนในการแบ่งกันไว้อีกว่า ผู้ที่อาวุโสจะ
อยู่แถวหน้าสุดส่วนผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าก็จะอยู่แถวถัดมา นอกจากนี้ มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการ
สมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคม ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
“ซึ่งตามแนวทางของซุนนะห์แล้ว ให้ชายเข้าแถวหลังอิหม่ามต้องมาเป็นแถว
ของเด็ก ในกรณีที่แถวแรกยังไม่เต็มก็ให้เด็กเข้าแถวรวมกับผู้ใหญ่ หลังจากนั้นจึงเป็น

๑๒๐
แถวของผู้ ห ญิง (ส าหรั บ สุ ภ าพสตรีมีที่ จัดไว้ให้ เ ฉพาะ)” (มนัส วี (มุญั ดดิ๊ด ) ฮะกีมี ,
สัมภาษณ์: ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๕.๙-๑๐ บรรยากาศการเข้าร่วมการละหมาดในวันศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
การละหมาดจะใช้เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ที่เหลือจะเป็นการบรรยายธรรม ในช่วงเวลา
ของเดือนรอมฎอนจะไม่มีการจัดเลี้ยงในตอนกลางวัน แต่จะมีการจัดเลี้ยงกันในตอนเย็นแทน ซึ่งที่มัสยิด
บางกอกน้อยจะจัดกันบริเวณลานด้านหน้าของมัสยิด โดยชาวบ้านที่อยู่โดยรอบก็จะจัดเตรียมอาหารมา
เข้าร่วมกันจานวนมากดังที่คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการสมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคมได้อธิบาย
ไว้ว่า
“ตามแนวทางซุนนะห์แล้วถือว่าการเลี้ยงอาหารผู้ถือศีลอดจะได้ผลบุญอย่าง
เต็มที่เท่ากับผู้ที่ถือศีลอด ด้วยความศรัทธาดังกล่าว ทาให้แต่ละครอบครัวนาอาหาร
มาร่ ว มเลี้ ย งละศีล อดกัน จึง ถือเป็น อัต ลั กษณ์ห นึ่งของชุมชนมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อย”
(มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)
ซึ่งถือเป็นรูปแบบความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจผ่านกิจกรรมทางศาสนา คือการทาให้
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีความแนบแน่น ใกล้ชิดกันมากขึ้น และถือเป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่
มุสลิมบางกอกน้อยแสดงให้เห็นในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีน้อยลง ความโดด
เดี่ยวมีมากขึ้น ต่างคนต่างอยู่กันในสังคมที่แก่งแย่งกันในปัจจุบัน

๑๒๑

ภาพที่ ๕.๑๑-๑๒ บรรยากาศการเข้าร่วมการละหมาดวันศุกร์ที่ภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ที่
ชายและหญิงมีการจัดแบ่งพื้นที่กันไว้อย่างชัดเจนโดยมีฉากกั้น (ที่มา: สาราญ ผลดี,
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
การปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี
ประกอบด้วย พิธีการถือศีลอด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ วันอีดิ้ลฟิตรฺ วันอีดิ้ลอัฎ
ฮา ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยังคงเคร่งครับปฏิบัติกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑๒๒

ภาพที่ ๕.๑๓-๑๔ บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมวันอีดิ้ลอัฎฮาของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ชาว
ชุมชนจะออกมาทาการละหมาดกันด้านหน้ามัสยิดโดยมีผู้เข้าร่วมจานวนมาก (ที่มา:
https://web.facebook.com/islahsamakom/)

๑๒๓
การถือศีลอด เป็น พิธีที่ชายและหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ ๑ เดือน และชาว
มุสลิมบางกอกน้อยก็ยังคงปฏิบัติ กันอย่างเคร่งครัด การถือศีลอด คือ การอดอาหารเครื่องดื่ม การเสพ
เมถุน อดกลั้นทาความชั่วทุกชนิด แม้เพียงนึกคิด ตั้งแต่รุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้าในเดือนรอมฎอน
(เดือนที่ ๙ ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม) ของทุกปีเป็นเวลาประมาณ ๒๙ ถึง ๓๐ วัน บทบัญญัติ
นี้ ถูกกาหนดบัง คับใช้สาหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งถูกบัญญัติในเดือน ซะอบาน (เดือนที่ ๘) หลังจากท่าน
ศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) อพยพจากมักกะฮสู่มาดีนะฮได้ ๒ ปี (ปีฮิจเราฮที่ ๒) และได้ปฏิบัติกันมาจน
ตราบเท่า ทุกวันนี้ การถือศีลอดเป็ นการทดลองและฝึ กหัดร่างกายให้รู้จักอดกลั้ น ให้รู้จักสภาพอัน
แท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน ทาให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
พ้นจากอานาจ ใฝ่ต่า และมีคุณธรรม (มุสลิมไทยโพสต์, ๒๕๖๐: ออนไลน์) ในขณะที่ เลขานุการสมาคม
อัล อิศลาหฺ สมาคม อธิบายความหมายของการถือศีลอดว่า
การถือศีลอด หมายถึง การระงับ งดเว้น กิจกรรมต่างๆอันเป็นที่อนุมัติให้กระทาในเดือนอื่นๆ
แต่ศาสนาให้ระงับในช่วงเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ตะวันขึ้นจวบจนตะวันตก โดยปฏิบัติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง
เดือน คือประมาณ ๒๙ หรือ ๓๐ วันซึ่งตรงกับเดือนที่ ๙ ของปฏิทินอาหรับ ซึ่มีชื่อภาษาอาหรับเรียกว่ า
เดือนรอมฏอน
การถือศีลอดดังกล่าวนี้ ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคนที่ประกาศตนยอมรับว่าอิสลามเป็น
ศาสนา เป็นผู้ที่บรรลุศาสนภาวะ มีสติ สัมปชัญญะ มีสุขภาพดี และปราศจากเงื่อนไขอันเป็นข้อห้ามใน
การถือศีลอดเป็นสตรีมีประจาเดือน เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการถือศีลอด เพื่อให้เจ้าทั้งหลายจักได้ยาเกรง (ตั๊กวา) พระเจ้า ซึ่งเท่ากับเป็น
การทดสอบศรัทธาโดยตรง เพราะถ้าขาดศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วก็ย่อมไม่มีความยาเหรงหรือกลัวพระองค์
(มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)
การปฏิบัติของชาวมุสลิมบางกอกน้อยมีทั้งที่ถือปฏิบั ติกันภายในครอบครัวหรือบรรดาญาติพี่
น้อง รวมถึงการออกมารับประทานอาหารร่วมกันที่มัสยิดในตอนเย็น การฟังบรรยายธรรมเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน รวมถึงการมีป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและ
ข้อปฏิบัติของชาวมุสลิมที่ควรถือศีลอด บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอด เป็นต้น
การจ่ายซะกาต ชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงถือปฏิบัติในเรื่องของการบริจาคซะกาตในรอบ
๑ ปี โดยยังคงความเชื่อที่ว่า การจ่ายซะกาตจะเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้มีทรัพย์สินให้สะอาด
หมดจดจากความตระหนี่ถี่เหนียวซึ่งเป็นมลทินที่เกาะกิ นจิตใจให้สกปรกและหยาบกระด้าง ในเวลา
เดียวกันการจ่ายซะกาตก็จะเป็นการช่วยให้ทรัพย์ที่ได้มานั้นมีความบริสุทธิ์ด้วย เงื่อนไขในการจ่ายซะ
กาต ผู้ครอบครองทรัพย์สิน (คือ มีเงินเท่ากับมูลค่าทองคา ๘๕ กรัม ประมาณน้าหนัก ๕.๖๗ บาท) และ
เก็บเงินไว้ครบรอบ ๑ ปี ต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิที่จะได้รับ ๕ ประเภทในอัตราร้อยละ ๒.๕ ครบมี
สอบชุมชนมุส ลิ มบางกอกน้อย โดยส่ วนใหญ่แล้ ว เป็นชุมชนที่มีรายได้มากพอที่จะทาการบริจาคได้

๑๒๔
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งชุมชนที่อยู่โ ดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เห็นได้จากการประกอบอาชีพ
อาคารบ้านเรือนต่างๆ ดังนั้น ความเคร่งครัดในการจ่ายซะกาตจึงยังคงเข้มข้นอยู่มาก
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓: ๑๒) กล่าวว่า หลักปฏิบัติ
สาคัญ ๑ ใน ๕ ประการคือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย และ
มุสลิมที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความสามารถต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมัก
กะฮฺ (สุ บห์ ฯ) ๑ ครั้ งในช่วงชีวิต ซึ่งชาวมุส ลิมบางกอกน้อยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มมุสลิ มที่ได้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วจานวนมาก ส่วนใหญ่เดินทางไปกันเป็นหมู่คณะ และในหมู่ญาติพี่น้อง
การปฏิบัติศาสนกิจในรอบชีวิต
ประกอบด้วย การปฏิบัติศาสนกิจที่เกี่ยวกับการเกิด การเข้าสุหนัต การแต่งงาน การตาย ซึ่ง
อธิบายได้ดังนี้
การปฏิบัติศาสนกิจที่เกี่ยวกับการเกิดของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงเป็นอัตลักษณ์ความ
เป็นมุสลิมนิกายซุนนีห์ กล่าวคือ เมื่อเด็กคลอดก็จะมีการประกาศศาสนาให้เด็ก ได้รับรู้ เรียกว่า “อา
ซาน” ที่หูขวา โดยมีใจความดังนี้
๑. อัลลอฮฺ คือ พระผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง
๒. ข้าขอปฎิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพภักดีโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ
๓. ข้าขอปฎิญาณว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดเป็นฑูตของพระองค์โดยแท้จริง
๔. จงมาละหมาดเถิด
๕. จงมาในทางมีชัยเถิด
๖. องค์อัลเลาะฮ คือ ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่ง
๗. ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่ต้องเคารพภักดีนอกจาออันลอฮฺ
เมื่อ “อาซัน” เสร็จแล้วจึง “อิกอมะฮ” ที่หูซ้าย เพื่อให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ และเมื่อหลัง
คลอดได้ ๗ วันก็จะมีพิธีโกนผมไฟ ชาวมุสลิมจะมีการเชือดแพะเพื่อนาไปจัดเลี้ยงให้กับผู้คนทั่วไป หาก
ว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นผู้ชายก็จะมีการเชือดแพะ จานวน ๒ ตัว แต่หากว่าเป็นผู้หญิง แพะที่เชือดนั้นก็จะ
ใช้เพียง ๑ ตัว นอกจากนี้ยังมีพิธีการชั่งน้าหนักผมกับน้าหนักทองโดยเมื่อโกนผมไฟแล้วนั้นจะมีการนา
เส้นผมของเด็กไปชั่งน้าหนักกับเครื่องชั่งทอง ได้น้าหนักเท่าไหร่ก็นาไปตีราคาทองคาแล้วนาเงินที่ได้ไป
บริจาคให้กับคนยากจน อันเป็นการสร้างบุญด้วย ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวภายในชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยก็ยังคงกระทากันอยู่
การปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการแต่งงานของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในปัจจุบันก็ยังคงดารง
ความเป็นวัฒนธรรมอิสลามไว้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งประเพณีแต่งงาน ภาษาอาหรับเรียกว่า นิกะอ เป็น
การทาพิธีแต่งงานตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของศาสนาอิสลาม มีอยู่ ๕ ประการคือ ๑.เป็นมุสลิม ๒.
สินสอด (มะฮัร) ๓.ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ๔.มีพยานผู้ชายอย่างน้อยสองคน และ

๑๒๕
๕.ควรทาพิธีอย่างเปิดเผย พิธีแต่งงานแบบอิสลามจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงปลงใจจะ
แต่งงานกัน จากนั้นฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่ไปทาการสู่ขอ โดยมีการตกลงค่า มะฮัรฺ หรือ สินสอด และ
กาหนดวันแต่งงาน การแต่งงานของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้หลักความศรัทธาของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ด้วยว่าชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีวิถีการดาเนินชีวิตที่เข้มข้นตามความ
หลักศรัทธาในศาสนาอิสลาม
การเข้าสุหนัดหรือสุนัต เป็นศาสนบัญญัติที่กาหนดให้มุสลิมชายทุกคนต้องทา เพื่อ ชาระล้าง
ความสกปรก สร้างความสะอาด สร้างบุคลิกที่สร้างอารมณ์ทางเพศที่พอดี เป็นอีกการปฏิบัติศาสนกิจ
หนึ่งของชาวมุสลิมบางกอกน้อย การเข้าสุนัตเป็น อีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่า
คนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต และเป็นสิ่งจาเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้ พิธีเข้าสุนัตข
องเด็กไทยมุสลิม ซึ่งภาษาอาหรับ เรียกว่า คีตาน ภาษามาลายู เรียก มาโซ๊ะยาวี ส่วนคนไทยโดยทั่วไป
เรียกว่า พิธีเข้าสุนัต หมายถึง การขลิบปลายอวัยวะเพศ ของเด็กไทยมุสลิม ทั้งชายและหญิง เมื่อย่าง
เข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง ๘ - ๑๒ ปี (มุสลิมไทยโพสต์, ๒๕๖๐: ออนไลน์) ในอดีตพิธีการเข้าสุหนัต
ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยมีการเข้าสุนัตกันเป็นกลุ่ม กระทากันที่มัสยิด แต่ปัจจุบันการกระทาดังกล่าว
ก็เปลี่ยนเป็นทาที่โรงพยาบาล (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ, ๒๕๔๙: ๗๑)
การปฏิบัติศาสนกิจที่เกี่ยวกับการตาย เป็ นธรรมเนียมของชาวมุสลิมว่าจะต้องมีการแจ้งข่าว
ให้กับคนในชุมชนและญาติได้รับทราบพิธีชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่ปฏิบัติแบบเรียบง่าย ตามศาสนบัญญัติ
เมื่อมุสลิมตายลง เพื่อนบ้านจะไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายโดยปกติแล้วจะต้องฝังภายใน ๒๔
ชั่วโมง เพราะถือว่าถ้าไว้นานจะทาให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต้องเสียใจเพิ่มมากขึ้น สาหรับชาวมุสลิมบางกอกน้อย
มีกุโบร์หรือที่ฝังศพอยู่ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ เมื่อมีคนตายก็จะมีการนามาฝั่งไว้ที่นั่น อย่างไรก็
ตามชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยไม่พบการจัดงานบุญเมื่อมีคนตายเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่ งที่ขัดต่อ
หลั กการของศาสนาอิ ส ลาม ไม่มี ป รากฏอยู่ ในบทบัญญัติ ในคัมภีร์อั ล กุรอาน (ฟาริดา หล าเบ็ล ส๊ ะ ,
๒๕๔๙: ๗๐) ที่น่าสนใจคือไม่เพียงเฉพาะชาวชุมชนในพื้นที่เท่านั้น หากแต่ญาติพี่น้องที่แม้ว่าจะย้ายถิ่น
ฐานไปที่อื่นแล้ว แต่เมื่อตายลงก็จะมีการนาศพกลับมาฝังไว้ยังกุโบร์หรือสุสานของมัสยิดหลวงอันซอริซ
ซุนนะห์ หรือเรียกว่าเป็นการกลับมาอยู่ยังชุมชนเดิมของตน
จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงยึดหลักความถูกต้อง
ตามคาสอนของศาสนาอิสลาม แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากแต่การปฏิบัติศาสนกิจ
เหล่านี้ยังคงดารงอยู่และได้รับการสืบต่อไปถึงอนาคต และนับเป็นอัตลักษณ์ที่สาคัญอันแสดงถึงตัวตน
และความมั่นคงที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้แสดงออกตามหลักศาสนาของศาสนา การแสดงออกด้วย
การประกอบการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาของชาวมุสลิมบางกอกน้อยไม่เพียงเป็นการแสดงอัตลักษณ์
ของตนเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่อยู่ ในรูปของสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงออก

๑๒๖

๕.๒ มรดกภูมิปัญญาของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ด้วยความที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนอย่างชัดเจนมานาน
นับร้อยปี การดารงวิถีแห่งตนในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้ชุมชนดังกล่าวสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาที่
สาคัญไว้ไม่น้อย ซึ่งจะได้อธิบายถึงรายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ ที่นอนบางกอกน้อย
แม้ว่าประวัติของชุมชนบางกอกน้อยในอดีตจะเป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องการค้าขาย และเป็น
การค้ า ขายที่ ซื้ อ มาขายไป เช่ น การขายหม้ อ ดิ น เครื่ อ งเทศ ของใช้ ไ ม้ ส อยต่ า งๆ เป็ น ต้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกันชุนชนเองก็มีการผลิตสินค้าของตนเองขึ้นมาจาหน่ายนั่นคือการทาที่นอนยัดนุ่น ซึ่งเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพสูงจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และในอดีตมีการทากันอย่างกว้างขวาง แม้ว่าปัจจุบัน
การทาที่นอนดังกล่าวจะยกเลิกกันไปแล้วเกือบทั้งหมด แต่ด้วยคุณภาพของสินค้าชื่อของที่นอนบางกอก
น้อยก็ยังคงได้รับการยอมรับ ซึ่งนับเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและ
น่าสนใจอย่างมาก
กล่าวได้ว่ามรดกภูมิปัญญาสาคัญของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็คือ การทาที่นอนยัดนุ่น หรือ
ฟูก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่นอนที่มีคุณภาพดีจนถือได้ว่าเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวชุมชนอย่างมาก ที่
นอนหรือฟูกของชาวมุสลิมบางกอกน้อย เป็นที่นอนผ้าใส่ไส้นุ่น โดยได้รับวิธีการผลิตมาจากสิงคโปร์
จากนั้นนามาดัดแปลงจนมีชื่อเสียงเลื่องลือในคุณภาพ จนสามารถส่งขายนอกพื้นที่ชุมชนได้ทั้งตลาดใน
กรุงเทพฯ และตลาดต่างจังหวัด ปัจจุบันยังมีร้านที่นอนจากบางกอกน้อยอยู่ที่พาหุรัดกิ่งเพชร (กุสุมา
รักษมณี, ๒๕๕๐: ๔๔) เช่นเดียวกับข้ออธิบายของฟาริด มัสอูดี ผู้เป็นทายาทและเจ้าของโรงงานผลิตที่
นอนบางกอกน้อยที่เรียกว่าเป็นแห่งสุดท้ายของชุมชนถึงประวัติความเป็นมาหรือจุดเริ่มต้นของที่นอน
บางกอกน้อยว่า
“คือแต่ก่อนนี้คุณปู่ผมไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์หรือปีนัง แต่ก่อนผู้ใหญ่จะไป
เรียนกันที่โน่น เขาก็ไปเจอที่นอน ไปเจอที่โน่นนะ ไปเจอรูปแบบของที่นอน แล้วก็เอา
รูปแบบมาทา จากนั้นก็ทาไปขาย ตอนแรกเราเริ่มจากนุ่น เราใช้นุ่นอย่างเดียว แล้วเรา
ก็ทากันมาตลอด แล้วมันก็ติดตลาด พอมาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เราก็เริ่มหัน
มาท ามุ้ ง ส าหรั บ นอน ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการมาก ซึ่ ง เราก็ ท ากั น ตั้ ง ตั้ ง แต่ ต อนนั้ น เลย
เริ่มแรกเลยนั้นมันเริ่มไปจากทางเรานะ แต่ตอนหลังนี้ญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยกันตอนนั้น
เป็นกลุ่มเล็กก็ช่วยกันทา ต่อมาก็แยกย้ายกันไป ก็ได้วิชาการทาที่นอนติดตัวไปด้วย
หลังจากนั้นเราก็ทามาตลอด สมัยผู้ใหญ่ก็ลงเรือไปขาย ส่วนใหญ่คนที่มาทาจะเป็นกลุ่ม
คนรอบๆ เนี่ยก็มีทั้งคนพุทธมาทา เขาก็มาเรียนรู้มาทาก่อน ก็เมื่อก่อนมันแคบนะสังคม
มันแคบ เขาก็มาเรียนรู้วิธีการทา วิธีการเย็บ พอหลังจากนั้นก็กระจายกันไป ที่นอน
ของเรานั้นใช้นุ่นล้วน เมื่อก่อนเรามีโรงปั่นนุ่นโรงใหญ่มีเครื่องปั่นขนาดใหญ่ เราใช้นุ่น

๑๒๗
ที่มาจากต่างจังหวัดมาทางเรือ เอามาเป็นฝักๆ จากนั้ นก็เอามาเข้าเครื่องตี จากนั้นก็
แยกเมล็ด แยกเปลือก พวกเปลือกเราก็เอาไปถมที่ เมล็ดก็ขายได้ เราทากันมาตลอด
ทุกวันนี้เราก็ยังทาอยู่ ที่ร้านนี่เรามีสารองอยู่ตลอด หากลูกค้าต้องการขนาดมาตรฐานก็
สามารถซื้อไปใช้ได้เลย” (ฟาริด มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๕.๑๕-๑๖ คุณฟาริด มัสอูดีเจ้าของโรงงานผลิตที่นอนบางกอกน้อยในปัจจุบัน ทายาทผู้ผลิตที่
นอนบางกอกน้อย และนายกอัล อิศลหฺ สมาคม (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ที่นอนบางกอกน้อยในอดีต เป็นที่นอนยัดนุ่นทั้งผืน ในยุคที่ที่นอนบางกอกน้อยได้รับความ
นิยมมากๆ ชาวมุสลิมในชุมชนจะยึดอาชีพนี้กันทุกครัวเรือน และเปิดบ้านเพื่อจาหน่ายจนพื้นที่ของ
ชุมชนกลายเป็นย่านของการทาที่นอนนุ่นที่มีชื่อเสียง รูปแบบการทาที่นอนนุ่นของมุสลิมบางกอกน้อย
นับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีจนเป็นที่ยอมรั บ ด้วยทุกขั้นตอนของการทาล้วนจาต้อง
อาศัยความชานาญอย่างมากทั้งการเย็บหุ่นที่นอน การเย็บในส่วนต่างๆ ของที่นอน การยัดนุ่น ไปจนถึง
การเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ยุคที่เฟื่องฟูอย่างมากของที่นอนบางกอกน้อยไม่ใช่ปัจจุบัน หากแต่เป็น
อดีตที่สินค้าใหม่ๆ ยังไม่เข้ามามีบทบาทมากนัก
“...ยุคที่เฟื่องฟูของที่นอนบางกอกน้อยนี่ก็คงเป็นแต่ก่อนนี้แหละ เพราะว่า
ตอนหลังมานี่มีที่นอนแบบต่างๆ ที่นอนใยมะพร้าว ที่นอนยางพารา ที่นอนฟองน้า เหตุ
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากนั้นเกิดมาจากการที่เราใช้นุ่น ๑๐๐% และอายุการใช้งาน
ของเรานี่ก็ยาวนานถึง ๒๐ – ๓๐ ปีขึ้นทั้งนั้น เพราะว่าความทนทาน บางคนซื้อไป
แต่งงาน จนลูกโตแต่งต่อมาก็ยังเอาไปใช้ต่อได้อีก แต่ก่อนผ้าเราก็เลือกใช้ผ้านอกนะมัน
จึงทนมาก” (ฟาริด มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๒๘
สาหรับนุ่นที่ใช้ในการทานั้น ได้มาจากหลากหลายสถานที่ ในอดีตนั้นไม่ชัดเจนว่านามาจากที่
ใดที่หนึ่ง เนื่องจากจานวนผลิตที่มีมาก ดังนั้นปริมาณการใช้นุ่นนั้นก็มากตามไปด้วย เช่น แต่เดิมจะสั่ง
นุ่นแท้ที่มีคุณภาพดีมาจากจังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท ซึ่งเป็นนุ่นบริสุทธิ์ จากนั้นนามาปั่นเองด้วยวิธีนา
กองทั้งเปลือกใส่ไว้ในกรงไม้ที่กรุฝาด้านข้างด้วยตาข่าย แล้วตีกลางแดดให้นุ่นนั้นลอยสูงขึ้น คัดเลือกเอา
แต่นุ่นที่ฟูๆ มีคุณภาพดีไปใช้งาน (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ๒๕๕๔: ๔๓๙) นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของนุ่น
ที่ใช้ก็ได้มาจากการปลูกต้นนุ่นเองในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยรอบของมัสยิดหลวงอันซอริซซุ นนะห์
ที่มีแต่ต้นนุ่นที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทาที่นอนบางกอกน้อยโดยเฉพาะ เพื่อเป็น
การลดต้นทุนในการผลิต แต่ส่ วนใหญ่ก็จะเป็นการสั่งมาเป็นกระสอบๆ จากนั้นก็เอามาปั่นเองโดย
เฉพาะที่สุเหร่า (สะรีมะ กะรีมี, สัมภาษณ์: ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘) ต่อมาเมื่อมีการตั้งโรงงานปั่นนุ่นขึ้นมา
ชาวชุมชนจึงเลิกการปั่นนุ่นด้วยตัวเอง แต่เลือกซื้อนุ่นสาเร็จแทน เนื่องจากรวดเร็วและทันต่อความ
ต้องการซื้อที่นอนที่มีอยู่มากแม้ว่าราคานุ่นสาเร็จรูปที่ซื้อมานี้จะมีราคาที่สูงกว่านุ่นที่ได้จากการปั่นเองก็
ตาม ในขณะที่ฟาริด มัสอูดี ทายาทผู้สืบต่อการทาที่นอนบางกอกน้อยอธิบายว่า
“...แต่ก่อนเรามีที่ปลูกนุ่นของเรานะ แถวที่แปดริ้วนะ แถวฉะเชิงเทรา เราไป
ปลูกเอาไว้ คุณปู่ไปปลูกไว้ เรามีที่ทางของเรา เหตุเพราะว่าเราต้องใช้เยอะ แต่ต่อมาก็
มี ปั ญ หาเรื่ อ งการขนส่ ง และมั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วร เราก็ เ ลยเปลี่ ย นมาสั่ ง นุ่ น จาก
ต่างจังหวัดเข้ามาที่เป็นฝักๆ ได้แล้วเขาก็ใส่เรือมา เมื่อก่อนมาสะดวก เมื่อมาถึงเราก็ขน
เข้าโรงงานตีนุ่น แยกนุ่น แต่ก่อนเราก็มีการปลูกนุ่นในพื้นที่อยู่เหมือนกัน แต่ก่อนมัน
เป็นสวน ตอนนี้เราก็ยังใช่นุ่นในการผลิตอยู่ โดยเราสั่งนุ่นมาจากราชบุรี เราคัดนุ่นเกรด
เอ ไม่มีเจือปนอะไร ถ้านุ่นไม่ได้คุณภาพของเรา เราก็ไม่ทาเลย หรือแม้แต่มีลูกค้าบาง
คนที่เขามีนุ่นเก่าที่เคยซื้อจากเรา แต่จะกลับมาให้เราแก้ไขโดยให้เอานุ่นเก่าที่มีอยู่ยัด
เข้าไปแล้วเพิ่มนุ่นใหม่ เราก็ต้องเอานุ่นเก่ามาเข้าการตี เข้ากระบวนการใหม่ ” (ฟาริด
มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
และคุณนบีล มัสอูดี ผู้เป็นน้องชายของคุณฟาริด มัสอูดีและเป็นเจ้าของร้านที่นอนบางกอก
น้อยที่พาหุรัดเล่าว่า
“...ตอนแรกเรามีสั่งเป็นเรือแบบเรือขนทราย สั่งนุ่นมาจากประจวบฯ น่าน
เป็นฝักๆ แล้วนามาขึ้นเรือ จากนั้นก็นามาปั่ น เรามีโรงปั่นนุ่น แต่เดิมเราก็มีต้นนุ่นอยู่
แต่ตอนนี้ก็ตัดออกไปแล้ว เพราะว่าทางโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยต้องการใช้พื้นที่
แต่เราก็ยังเสียดายอยู่ ส่วนเรื่องโรงปั่นนุ่น พอดีมีกฎหมายเรื่องอุตสาหกรรมโรงงานมา
ก็เลยต้องยกเลิกไป เลยใช้เป็นนุ่นสาเร็จรูปสั่งมาแทน” (นบีล มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ในขณะที่สะรีมะ กะรีมี ผู้อาวุโสในชุมชนมุสลิมสันติชนสงเคราะห์ ๒ เล่าให้ฟังว่า

๑๒๙
“การทาฟูกหรือที่นอนของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยในอดีตนั้น ทากัน
เกือบทุกบ้าน เนื่องจากฟูกหรือที่นอนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนี้มีคุณภาพดี แต่
ปัจจุบันมีทากันอยู่เพียงไม่กี่บ้านด้วยหลายสาเหตุ ทั้งคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะสืบสาน
ภูมิปัญญาเหล่านี้ต่อ เนื่องจากมีการศึกษาและเลือกที่จะทางานประจามากกว่า
ความรู้ เรื่ องการทาฟูกหรือที่นอนนี้ได้รับมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ รวมถึ ง
ปัจจุบันวัตถุดิบนั้นหายากมากขึ้นทั้งนุ่นที่ยัดเข้าไปในฟูก รวมถึงเนื้อผ้าที่ใช้ในอดีตเป็น
การสั่งซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่สามารถหาซื้อผ้าที่มีคุณภาพเหล่านั้นได้ ที่มี
ก็คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการ สิ่งสาคัญของที่นอนบางกอกน้อยคือเรื่องของคุณภาพที่จะ
ใช้นุ่ น ยั ดเข้าไปโดยไม่ผ สมกับวัส ดุอื่น ซึ่งแตกต่า งจากผู้ ผ ลิ ตรายอื่นในอดีต ทาให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนุ่นในปัจจุบันที่หายาก ที่ สาคัญเรื่อง
คุณภาพเป็นสิ่งสาคัญที่หากว่าผลิตออกไปแล้วไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการก็ไม่ผลิต ซึ่ง
ในอดีตพื้นที่บริเวณมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ชาวชุมชนมีการปลูกต้นนุ่นรวมถึงมี
การปั่นนุ่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเอง...” (สะรีมะ กะรีมี, สัมภาษณ์: ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)
การทาที่นอนนุ่ นของชุมชนบางกอกน้อย เริ่มมาอย่างน้อยในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๕ โดยเริ่ ม ต้ น จากการท าที่ น อนส าหรั บ พระ เนื่ อ งจากทาง
พระพุทธศาสนามีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการนอนของภิกษุไว้ในบทบัญญัติ ที่ในระยะแรกเมื่อทาเสร็จแล้ว
ก็มีการนาไปล่องเรือขายหรือแม้แต่การนาไปแลกกับสินค้าอื่นก็มี ดังคาให้สัมภาษณ์ของ อับ ดุลเลาะห์
รักษ์มณี ที่ว่า
“เราทาที่นอนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ทีแรกทาเป็นที่นอนสาหรับพระนอน
เพราะปกติพระนอนที่นอนนุ่นไม่ได้ อย่างดีก็นอนบนเสื่อใบลาน แต่นี่ที่นอนยัดด้วย
ใบตองถือว่าไม่ผิดวินัย ผ้าบุที่นอนทาจากผ้าน้ามันจากเมืองจีน ลักษณะคล้ายกับหนัง
เทียมที่ใช้ทาโซฟาเดี๋ยวนี้ เมื่อทาเสร็จแต่ละบ้านจะแจวเรือขายกันตามวัดบ้าง ส่งสา
เพ็งบ้าง บางทีก็ไปแลกหมาก มะพร้าว น้าตาลตามสวนในคลองบางกอกใหญ่ บาง
กรวย บางเชือกหนัง แรกทีเดียวว่าทาที่นอนคงมาจากมัส ยิดของเรา เพราะใครได้
อะไรมาก็จะบอกเล่ าสู่ กันในที่มัส ยิด แล้ ว ค่อยกระจายกันไปทาตามบ้าน” (อับ ดุ ล
เลาะห์ รักษ์มณี อ้างถึงใน พรพรรณ ศรีสิริรัตน์, ๒๕๔๙: ๗๖-๗๗)
ในขณะที่นบีล มัสอูดี (สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เจ้าของร้านและทายาทของผู้ผลิต
ที่น อนบางกอกน้ อยที่พาหุรั ดกลับ อธิบายว่า ที่นอนบางกอกน้อยไม่น่าจะจะเริ่มต้นจากการทาเพื่อ
พระภิกษุสงฆ์ แต่ในเรื่องของคุณภาพนั้นยืนยันได้ว่าที่นอนบางกอกน้อยนั้นเป็นที่นอนที่มีคุณภาพสูง
มาก จนถึงกับได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยสั่งไปใช้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
รวมถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าที่มีมาตั้งแต่อดีตว่า

๑๓๐
“การทาที่นอนบางกอกน้อยในอดีต ไม่ได้เป็นการทาให้พระนอน เราทาที่
นอนนุ่นที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสั่งที่นอนบางกอก
น้อยไป พระองค์ท่านทรงโปรดที่นอนนุ่น ทรงนาไปใช้เอง สั่งขนาดยาว เชื่อว่าพระองค์
ท่านทรงเชื่อมั่นในคุณภาพของที่นอนบางกอกน้อย เหตุที่เลือกใช้นุ่นเพราะโดยส่วน
ใหญ่คนทั่วไปก็ใช้ที่นอนนุ่น นอกเสียจากคนที่แพ้นุ่นจริงๆ จึงเลือกใช้อย่างอื่น รวมถึงที่
นอนของเรา นุ่นที่เราใส่เป็นนุ่นแท้ ๑๐๐% เป็นนุ่นล้วนๆ เลย อย่างที่อื่นถ้ายกแล้ว
รู้สึกหนักๆ ก็จะรู้ได้ว่าเป็นนุ่นผสมฝ้าย เพราะฝ้ายมีราคาถูกกว่าและมีน้าหนักมากกว่า
เลยทาให้ ที่นอนมีน้าหนั กมากกว่า และที่ส าคัญที่เลื อกใช้นุ่นเพราะมีความทนทาน
มากกว่า เคยมีลูกค้าเคยใช้ไปแล้วนาน ๓๐ ปี แล้วกลับมาบอกว่าจะให้ผมทาใหม่ ผม
บอกว่าเปลี่ยนใหม่ไปเถอะ เพราะว่านุ่นเก่ามันเป็นผงหมดแล้ว หากว่าเราเอานุ่นใหม่
ยัดเข้าไปมันจะทาให้เสีย” (นบีล มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ด้วยความที่ที่นอนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี อันเกิดมาจากการ
พัฒนามาจากการนาเอาตัวอย่างของที่นอนนุ่นเข้ามาจากสิงคโปร์ของต่วนอาหมัด มัสอูดี แล้วคิดค้นหา
วิธีปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และได้นาที่นอนที่ได้รับการพัฒนานี้ออกสู่ตลาดในปี
พ.ศ.๒๔๖๐ รวมถึงเปิดเป็นโรงงานทาที่นอนจากนุ่นเป็นแห่งแรกบริเวณข้างมัสยิดบางกอกน้อย โดย
เปิดรับคนงานทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ปรากฏว่าที่นอนดังกล่าวได้รับความนิยม
อย่างมาก มีการสั่งซื้อสินค้าจากห้างร้านต่างๆ จานวนมากจนต่อมาโรงงานแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้าที่นอนบางกอกน้อย หลังจากนั้นชาวชุมชนก็มีการดาเนินธุรกิจการทาที่
นอนนุ่นกันเพิ่มมากขึ้น
ต่อมาเมื่อมีที่นอนรูปแบบใหม่ที่ทาจากฟองน้าและที่นอนสปริงที่มาจากต่างประเทศจึงส่งผล
ให้การทาที่นอนจากนุ่นของชุมชนบางกอกน้อยลดจานวนลง แต่ร้านที่จาหน่ายก็ปรับตัวด้วยการรับเป็น
ผู้แทนจาหน่ายที่นอนในรูปแบบใหม่ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อกิจการการทาที่นอนบางกอกน้อย
นั่นก็คือการเปิดโรงงานผลิตที่นอนของชาวจีนซึ่งมีจุดเด่นตรงราคาที่ถูกกว่า จนทาให้กิจการการทาที่
นอนของชุมชนบางกอกน้อยซบเซาลง เหตุผลที่ชาวจีนสามารถทาที่นอนและจาหน่ายได้ในราคาที่ถูก
กว่านั้นนางสะรีมะ กะรีมี อธิบายว่า
“เพราะที่นอนของเจ้าอื่นเขาไม่คิดถึงเรื่องคุณภาพ เขาใช้ของไม่ดี บางทีเขา
ก็ไปซื้อที่นอนเก่าๆ จากบ้านคนแล้วก็มารื้อเอานุ่นเก่านั้นมาห่อด้วยนุ่นใหม่ ผ้าที่เขาใช้
ก็ไม่ดีเหมือนของเรา คนซื้อเขาเห็นว่าถูกกว่าเขาก็ซื้อกัน เราไม่ทาแข่งด้วยของไม่ดี
เราก็ทยอยเลิกทากันไป...” (สะรีมะ กะรีมี, สัมภาษณ์: ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)
สิ่งที่น่าสนใจคือ ความนิยมในที่นอนบางกอกน้อยที่ผ่านมา เกิดจากคุณภาพของที่นอนอัน
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แม้ว่าปัจจุบันที่นอนดังกล่าวจะเหลืออยู่ในตลาดไม่มากนัก เนื่องจากการ

๑๓๑
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งราคาที่สูงกว่าที่นอนแบบอื่นๆ ขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายในการทา ข้อสังเกต
ก็คือ ความสูญสลายของที่นอนบางกอกน้อย ไม่ได้เกิดจากความไม่พยายามปรับตัวของชุมชนในการ
ผลิต ที่หากว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วัตถุดิบ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน แต่ด้วยคุณธรรม
ในจิตใจที่เกิดจากการยึดมั่นในศาสนาอิสลาม ชุมชนชาวมุสลิมบางกอกน้ อยจึงเลือกที่จะไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค ยังคงยืนยันในการผลิตที่นอนที่มีคุณภาพสูงเหมือนเดิมแม้ว่าจะส่งผลให้สินค้าของตนเองมี
ความสามารถแข่งขันกับสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ ได้น้อยลง ทาให้ชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพอันเกิดจาก
ความดีงามในจิตใจของที่นอนบางกอกน้อยก็ยังคงอยู่
ด้วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ความนิยมในที่นอนบางกอกน้อยลดลงอย่างมาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายทั้งที่นอนฟองน้า ที่นอนใยมะพร้าว ที่นอนจาก
ยางพารา รวมถึงวัสดุอื่นๆ เข้ามาแทนที่ ส่งผลให้ที่นอนบางกอกน้อยมีจานวนลดลง ประกอบกับคนรุ่น
ใหม่ไม่ให้ความสาคัญในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้เอาไว้ จึงทาให้ภูมิปัญญาการทาที่นอนนุ่น
ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยอยู่ในภาวะใกล้สูญสลาย ทั้งที่ในอดีตภูมิปัญญาการทาที่นอนของชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อยมีการหลากหลายเจ้าของ เช่น ที่นอนบางกอกน้อย ที่นอนราชเทวี ที่นอนไทย ที่
นอนรุ่งทิพย์ ว.สวัสดิ์ ศรีวรรณยศ และศิริพร เป็นต้น แต่ปัจจุบันเหลือเพียงที่นอนบางกอกน้อยและที่
นอนราชเทวีเท่านั้น (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ๒๕๕๔: ๔๓๙) อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มที่ปัจจุบันคน
ไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพและความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น ก็ เป็นมิติใหม่ที่อาจมองได้
ว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะยืดอายุมรดกภูมิปัญญาการทาที่นอนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในส่วนที่
เหลือออกไปได้อีก
ปัจจุบันการผลิตที่นอนบางกอกน้อยของชาวมุสลิมในชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุน
นะห์ ยังคงเหลืออยู่เพียง ๑ แห่งเท่านั้น ซึ่งเป็นโรงงานที่นอนบางกอกน้อยของคุณฟาริด มัสอูดี และที่
นอนราชเทวี สถานที่ตั้งของโรงงานตั้งอยู่ภายในรั้วของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย ด้านหลังของกุโบร์
หรือตรงข้ามกับทางเข้าไปสู่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

๑๓๒

ภาพที่ ๕.๑๗ อาคารโรงงานทาที่นอนบางกอกน้อยของคุณฟาริด มัสอูดีในปัจจุบัน (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะ
สะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ความสามารถในการดารงอยู่ของที่นอนบางกอกน้อยมีความน่าสนใจอย่างมากในภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่นอนบางกอกน้อยได้ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงยุคแห่งการเฟื่องฟูที่ต่างจากปัจจุบันที่ที่นอนบางกอกน้อยนั้นได้รับความนิยมน้อยลงไป
“เพราะว่าตอนหลังมันมีที่นอนฟองน้า มีใยมะพร้าว มียางพารา มีของถูกเข้า
มาแทนที่ มาแย่งส่วนแบ่งตลาด และมันก็เป็นกระแส เขามีโฆษณากันเยอะแยะและ
บางทีซื้อไปแล้วก็ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นตอนหลังๆ ก็กลับมาซื้อของที่ร้านเรา แต่ตอนหลัง
เราก็มีการปรับเปลี่ยนนะ มาใช้ฟองน้าอัดแข็งที่นอนแล้วไม่ปวดหลัง รวมถึงกระแส
ความนิยมในการใช้นุ่นมันก็ลดลงไปตั้งแต่นั้นมาเพราะว่าพวกนี้ มันเข้ามาแทน เพราะ
มันถูกกว่า
ตอนนี้ก็เหลืออยู่แห่งสองแห่งเท่านั้นที่ทา ซึ่งก็เป็นญาติๆ กันนี่แหละ ซึ่งเขา
ก็ทามาด้วยกันตั้งแต่รุ่นคุณปู่โน่น ทุกวันนี้ก็อาศัยว่าลูกค้าเก่าก็สาคัญ ซึ่งการค้าขาย

๑๓๓
ความซื่อสัตย์ เราไม่มีการเอานุ่นเก่า หรือว่าเอาอะไรยัดเข้าไป ของเรายืนยันว่าเราใช้
นุ่นแท้ นุ่นใหม่ทั้งนั้น
ทุกวันนี้เราก็พอพยุงได้ อยู่ได้ แม้ว่ามันจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อน ทุกวันนี้ถ้า
เป็นที่นอนนุ่นนี่ เรามีการผลิตและนาไปวางจาหน่าย บางทีก็มีออร์เดอร์ขนาดพิเศษ
เข้ามา เราก็ผลิตได้” (ฟาริด มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ในปัจจุบันที่นอนบางกอกน้อยไม่เพียงหมดยุคแห่งการเฟื่องฟูเท่านั้น หากแต่ปัญหาที่พบยัง
รวมถึงผู้ที่จะมาสืบต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝีมือของช่างผู้ผลิต อย่างไรก็ตามมรดกภูมิปัญญาดังกล่าวยังคง
ได้รับการยืนยันจากทายาทถึงอนาคตว่า
“ตอนนี้ในชุมชนที่มีอยู่ก็เป็นของเราแต่เดี๋ยวนี้ทายาก คนทาก็หายาก แต่ก็
จะทาไปเรื่อยๆ ในอนาคตเราก็ยังคงจะทาอยู่อย่างนี้ และเราก็มีอย่างอื่นที่ทาด้วยก็
พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวไป ซึ่งเราเองเราก็พูดได้นะว่าที่นอนบางกอกน้อยนี้ก็คือมรดก
ภูมิปัญญาของมุสลิมบางกอกน้อย เพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้มีใ ครเขาทากัน ที่ออกไป
ส่วนใหญ่ก็ออกไปจากที่นี่ จะมีบ้างก็ต่างจังหวัดก็มีบ้าง เราอยู่ได้ก็ด้วยบรรพบุรุษของ
เรา เราก็ต้องรักษาเอาไว้ เรามาจากตรงนั้น เราก็ต้องรักษาเอาไว้ แม้ว่ามันจะไม่อยู่ถึง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม” (ฟาริด มัสอูดี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
นอกจากโรงงานทาที่นอนในชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์แล้ว ยังพบว่ามีการ
ทาที่นอนบางกอกน้อยในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ยังเหลืออีกหนึ่งหลังคาเรือนคือบ้านของคุณยาย
ก้าน แสงเกษม ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี ที่ทาแต่ก็เพียงแค่ขั้นตอนของการยัดนุ่น โดยที่วัสดุอุปกรณ์ก็เป็นการ
ทามาจากท้องที่อื่นทั้งตัวผ้า การเย็บโครงที่นอน การเข้าลิ้นที่นอน รวมถึงนุ่นที่ใช้ในการยัดเขาไปในที่
นอน ซึ่งคุณยายก้าน แสงเกษม อธิบายว่า
“ยายยัดแต่นุ่นอย่างเดียว สั่งนุ่นเขามาจากนครปฐม เป็นนุ่นที่เขาปั่นมาให้
เรี ย บร้ อยแล้ ว เขาใส่ กระสอบมาให้ ส่ ว นตัว โครงที่นอนนี่ก็ต้องสั่ งเขามา ไปซื้อผ้ า
มาแล้ว ให้ เขาเย็บ ให้ ยายทาตามที่เขาสั่งนะ แต่ก่อนนี้เขาทากันทุกบ้านเลย คลอง
บางกอกน้อยนี่ทาที่นอนกันทุกบ้านเลย ทากันมานาน คนทาก็แก่แล้วเขาก็ตายไปกัน
หมดแล้ว รุ่นหลังๆ เขาก็ไม่ทากัน เขาว่ามันฟุ้ง มันแสบจมูก นี่ยายทา ยายก็ต้องอัดนุ่ น
เข้าไปให้แข็ง ทา ๒ วัน ที่นอนขนาดเล็กที่ทาคนเดียวนี้ก็ใช้นุ่นถึง ๕ กระสอบๆ ละ ๔
กิโล เราต้องอัดให้แน่น ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขานอนไปแล้วยุบ ไม่เหมือนพวกที่นอนสปริง
ที่นอนไปแล้วเป็นแอ่ง ที่นอนเรานี่อยู่นาน ๒๐-๓๐ ปีเลย เดี๋ยวนี้นุ่นมันแพง ไม่ค่อยมี
คนมาสั่ง” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ประเด็น ที่น่าสนใจก็คือ การทาที่นอนบางกอกน้อยของโรงงานในชุมชนรอบมัส ยิดหลวง
อันซอริซซุนะห์นั้นมีการใช้เครื่องหมายหรือตราสินค้าที่ระบุว่าเป็นที่นอนบางกอกน้อยที่ชัดเจน ในขณะ

๑๓๔
ที่ที่นอนที่คุณยายก้าน แสงเกษมทานี้เป็นเพียงงานฝีมือของคนในชุมชนที่ไม่ได้มีชื่อหรือตราสินค้าที่ระบุ
ว่าเป็นที่นอนบางกอกน้อย เพียงแต่เป็นที่นอนที่ยัดนุ่นจากคุณยายก้อนคนในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
เท่านั้นเอง

ภาพที่ ๕.๑๘-๑๙ คุ ณ ยายก้ า น แสงเกษม ปั จ จุ บั น อายุ ๘๔ ปี ผู้ อ าวุ โ สที่ อ าศั ย อยู่ ชุ ม ชนสั น ติ ช น
สงเคราะห์ ๒ ยังคงประกอบอาชีพการทาที่นอนนุ่นซึ่งเป็นคนสุดท้ายของชุมชน และ
รับทาเพียงแค่ขั้นตอนของการยัดนุ่นเท่านั้น (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนคู่ขนานอย่างชัดเจนถึงการปรับตัวและไม่ได้ปรับตัวของมรดก
ภูมิปัญญาของชุมชน ที่นอนบางกอกน้อยของโรงงานในชุมชนรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ แม้ว่า
ความนิ ย มจะลดลงแต่ทว่าก็ส ามารถดารงอยู่ได้จากสิ นค้าที่ได้รับคาสั่ งซื้อประกอบกับการเปิดร้าน
จาหน่ายที่นอนบางกอกน้อยที่ชัดเจน ซึ่งหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดารงอยู่ของมรดก
ภูมิปัญญาการทาที่นอนยัดนุ่น ในขณะที่การทาที่นอนของคุณยายก้าน แสงเกษม เป็นงานฝีมือที่ทาอยู่
ในครัวเรือน ปริมาณที่ทานั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่สั่งให้ทาซึ่งลดลงไปตามความนิยม สภาพสังคม ราคา ในขณะ
ที่ขั้นตอนการทาก็เหลือเพียงแต่การยัดนุ่นเพียงอย่างเดียว โครงของที่นอน ผ้า รวมถึงอุปกรณ์สาคัญ
อย่างนุ่นก็มีการสั่งสาเร็จรูปมาจากภายนอกชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปในที่สุดตามที่คุณยาย
ก้านสาทับไว้ในเบื้องต้นที่ว่า “คนทาก็แก่แล้วเขาก็ตายไปกันหมดแล้ว รุ่นหลังๆ เขาก็ไม่ทากัน เขาว่ามั น
ฟุ้ง มันแสบจมูก”
การทาที่นอนบางกอกน้อยจะใช้ผ้าอย่างดีที่สั่งมาจากต่างประเทศโครงที่นอนก็สั่งเย็บอย่าง
แข็งแรง โครงที่นอนจะมีลิ้นภายในตามจุดที่กาหนด เมื่อยัดนุ่นเข้าไปภายในจนแน่นจากการยัดด้วยมือ
และใช้ไม้ช่วยยัดเข้าไปภายในจะเกิดเป็นจุดที่นูนขึ้นมาและจุเป็นกลุ่มตรงที่มีลิ้นยึดอยู่ จุดเด่นของที่นอน
บางกอกน้อยคือการยัดนุ่นเข้าไปจนแน่นจนเกิดเป็นรอยนูนและหลุมตรงบริเวณลิ้นที่นอนอย่างชัดเจน ที่

๑๓๕
อาจอธิบายได้ว่ารอยนูนและหลุมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการระบายอากาศ ในขณะที่การเลือกใช้ผ้า
อย่างดีและการยัดนุ่นล้วนจนแน่นก็ทาให้ที่นอนมีความทนทานต่อการใช้งาน
สรุปได้ว่า มรดกภูมิปัญญาสาคัญของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่พบคือ การทาที่นอนยัดนุ่น ที่
ได้รับรูปแบบมาจากสิงคโปร์จากบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๕ และมีการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยการให้ความสาคัญเรื่องของคุณภาพสินค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอดีตที่นอนยัดนุ่นของ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้รับความนิยมอย่างมาก จนมีการทากันแทบทุกครัวเรือน ต่อมาความนิยม
ดังกล่าวก็ลดลงเนื่องจากมีสินค้าหรือที่นอนที่ทาด้วยวัสดุอื่นที่ทันสมัย ราคาถูกกว่าเข้ ามาแย่งลูกค้า
ปัจจุบันภายในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยหลงเหลือโรงงานที่ทาที่นอนยัดนุ่นเพียงแห่งเดียวเป็นของคุณ
ฟาริด มัสอูดี ที่ยังคงขั้นตอน วิธีการและคุณภาพตามมาตรฐานของบรรพบุรุษเอาไว้ สินค้าที่ผลิตมีทั้งที่
ผลิตตามที่มีการสั่งซื้อรวมถึงมีการนาไปจาหน่ายยังร้านค้าในชื่อ ที่นอนบางกอกน้อย ตั้งอยู่ที่พาหุ รัด ซึ่ง
ก็เป็นของคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในชุมชนบางกอกน้อยเช่นกัน
นอกจากนี้ ภายในชุมชนทั้งชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และชุมชนสันติช น
สงเคราะห์ ๒ ก็ไม่พบการทาที่นอนยัดนุ่นเหมือนอดีตอีกแล้ว จะมีหลงเหลืออยู่ก็เพียงแห่งเดียวคือที่บ้าน
คุณยายก้ าน แสงเกษม อายุ ๘๔ ปี ที่แม้จะยังคงทาอาชีพทาที่นอนยัดนุ่น แต่ก็เป็นเพียงการทาใน
ขั้นตอนของการยัดนุ่นเท่านั้น ส่วนขั้นตอนอื่นทั้งการเย็บโครงที่นอน การปั่นนุ่น เป็นการรับงานมาจาก
ภายนอกทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบันที่นอนบางกอกน้อยจะได้รับความนิยมน้อยลง เกือบไม่หลงเหลือสถานที่
ผลิตในชุมชนมากเหมือนอดีต แต่ด้วยคุณภาพที่ดีของสินค้า ที่นอนบางกอกน้อยจึงยังคงนับเป็นมรดก
ภูมิปัญญาของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน
๕.๒.๒ อาหารในสํารับของมุสลิมบางกอกน้อย
ด้ว ยความที่ชุมชนมุส ลิ มมีวิถีการดารงตนที่ตั้งอยู่บนหลั กความศรัทธาของศาสนาอิสลาม
ดังนั้นวิถีชีวิตจึงมีลักษณะเฉพาะที่มีอัตลักษณ์อย่างชัดเจน หนึ่งในนั้นคือ อาหารอิสลาม ทั้งที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจาวันรวมถึงอาหารเฉพาะที่จะมีขึ้นแต่ละครั้งก็ต่อเมื่อเป็นวันสาคัญหรืองานบุญต่างๆ เช่น งาน
นิกะห์ (พิธีแต่งงาน) งานวลีมะห์ (งานเลี้ ยงฉลองวันแต่งงาน) งานฮะกีเกาะห์ (งานตัดผมไฟทารก)
เป็นต้น (อดุลย์ รักษมณี อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๕: ๑-๒) งานเหล่านี้ล้วนเป็นเสมือนวันที่ชาวพี่
น้องในชุมชนจะได้มาพบปะสนทนากัน ซึ่งเป็นธรรมดาว่าการพบปะกันในโอกาสเหล่านี้ย่อมมีเรื่องของ
อาหารเพื่อการรับรอง เพื่อการศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ เช่นเดียวกับชาวพุทธที่อาหารในงานมงคล
และอวมงคลต่างๆ นั้น ต่างก็มีความหมาย ไม่เพียงแค่อาหารที่ใช้ในการรับรองญาติมิตรเท่านั้น แต่
อาหารเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจต่างก็มีความหมายเช่นกัน ดังเช่นบรรดาขนมไทยที่ขึ้น
ชื่อว่ า “ทอง” ทั้ง หลาย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เป็ นต้ น ดั งนั้ นอาหารของชาวมุ ส ลิ ม
บางกอกน้อยนอกจากจะถือเป็นอัตลักษณ์สาคัญอย่างหนึ่งของชาวมุสลิมบางกอกน้อยแล้วยังนับเป็น

๑๓๖
มรดกภูมิปัญญาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งด้ วย เพราะไม่เพียงเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตเท่านั้นหากแต่
อาหารของชาวมุสลิมยังได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตอย่างไม่ขาดสาย
มุสลิมบางกอกน้อย คือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ ซึ่งยึดหลักการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางของคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ (จริยวัตร) ของท่านศาสดามุฮัมมัด ดังนั้นส่วนหนึ่งของ
อาหารของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็สอดคล้องกับหลักศรัทธาดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีของตนเองอีกด้วย อดุลย์ รักษมณี (อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๕: ๒)
อธิบายว่า มุสลิมบางกอกน้ อยมีชื่อในเรื่องของการจัดทาอาหารมาช้านาน อาหารในสารับของมุสลิม
บางกอกน้อยมีทั้งที่เป็นต้นตารับจากอาหรับ เปอร์เซีย และมลายูตามเชื้อสายบรรพบุรุษ รวมถึงที่มีการ
ผสมผสานกับ อาหารของมุสลิมชนชาติอื่นๆ เช่น อินเดีย ชวา หรือแม้แต่การปรับประยุกต์ด้วยการ
นาเอาอาหารของคนไทยเข้าไปผสมผสานก็มี หากว่าการผสมผสานนั้นไม่ผิดหลักทางศาสนา อาหารของ
ชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่ได้รับการสืบทอดกันมาช้านานรวมกับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับยุค
สมัยและบริบทแวดล้อม ส่งผลให้สารับอาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยมีความหลากหลายทั้งเรื่อง
ของรสชาติ หน้ า ตา คุณค่า ทางโภชนาการ รวมถึงคุ ณค่าทางวัฒ นธรรม ดังนั้น ส ารับอาหารมุส ลิ ม
บางกอกน้อยจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นมิติความเป็นตัวตนของชุมชนมุสลิมใน
เมืองหลวงได้เป็นอย่างดี
อาหารของชาวมุสลิมเป็นที่ยอมรับในรสชาติมาแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งบุคคลทั่วไปจนถึงในราช
สานัก ดังปรากฏชื่ออยู่ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (๒๕๑๖) ในหลายตอนที่ว่า
๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ
นพคุณ พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน
เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์
พิศวาส หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน
อกให้หวนแสวง ๚
๏ มัสมั่นแกงแก้วตา
หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง
แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
ใครหุงปรุงไม่เป็น
เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทา
๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง
นอนเตียงทองทาเมืองบน
ลดหลั่นชั้นชอบกล
ยลอยากนิทรคิดแนบนอน
๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า
รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
เจ็บไกลในอาวรณ์
ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง

๑๓๗
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๙๐๐) อธิบายความหมายของคา
ว่า “มัสมั่น” ว่าเป็นชื่อแกงชนิดหนึ่ง น้าแกงข้น เป็นแกงอย่างมุสลิม ใช้ เนื้อหรือไก่ชิ้นโตๆ ปรุงด้วย
เครื่องเทศ มีรสเค็ม หวาน และออกเปรี้ยวเล็กน้อย มัสมั่น ไม่ได้เป็นแกงที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมเท่านั้น
หากแต่เป็น อาหารที่คนทั่ว ไปก็ชื่นชอบเช่นกัน ในสารับอาหารของชาวพุทธจานวนมากก็มีอาหารนี้
รวมอยู่ด้วย หรืออาจเรียกว่าแกงดังกล่าวเป็นชื่ ออาหารชนิดหนึ่งในตาราอาหารไทยทั่วไป ในขณะที่
“ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ” หรือ “ข้าวอย่างเทศ” นั้น กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๑๑) อธิบายว่า น่าจะ
หมายถึง ข้าวหมกของมุสลิม เพราะใช้คาว่า “เทศ” เช่นเดียวกับที่เรียกมุสลิมว่า แขกเทศ ในขณะที่ อัร
ฮาวี เจ๊ะสะแม (สัมภาษณ์: ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐) อธิบายว่า “ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ” น่าจะหมายถึง ข้าว
ที่หุงและคลุกด้วยเครื่องเทศต่างๆ เช่น น้ามันไม้หอม ผงเครื่องเทศ ลูกเกด ข้าวโพด ถั่วต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
แม้ว่าจะคล้ายกับข้าวหมก หากแต่มีความแตกต่างกันตรงที่การเลือกใช้ข้าวที่ชาวอาหรับนิยมกินกันที่
เรียกว่า “ข้าวบัสมาตี” หรือ “ข้าวบาสบาติ”
อย่างไรก็ตามอาหารหลักของชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็ยังคงเป็นข้าวหมกที่คุณยายก้าน แสง
เกษม (สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) ผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ อธิบายว่า
“อาหารขึ้นชื่อของชาวบางกอกน้อย คือ ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกเนื้อ” ข้าวหมกถือเป็นอาหารสาคัญใน
สารับของชาวมุสลิมบางกอกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญต่างๆ ข้าวหมกของชาวมุสลิมจะเต็มไปด้วย
เครื่องสมุนไพรทั้ง ลูกผักชี ยี่หร่า พริกไทยดา เปลือกอบเชย ดอกจันทน์เทศ กานพลู ลูกเฮ็ล ขมิ้นผง
เป็นต้น นาเอาทุกอย่างมาบดรวมกันจนละเอียด ส่วนข้าวที่ใช้มักเป็นข้าวเสาไห้ ซึ่งข้าวหมกของมุสลิม
บางกอกน้อยนี้จะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าข้าวหมกสามสี คือ ข้าวสีขาวนวลของข้าว สีแสดของข้าวที่
คลุกหญ้าฝรั่น และสีน้าตาลของข้าวที่คลุกกับเครื่องเทศ (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๕: ๒๗-๒๙)
ขนมปังยาสุมเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะของอาหารมุสลิมบางกอกน้อย ไม่มี
จาหน่ายแพร่หลาย แม้ภายในชุมชนเองก็หารับประทานได้ไม่ง่ายนัก และมีจาหน่ายอยู่เพียงแห่งเดียว
คือร้านบริเวณทางเข้ามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

๑๓๘

ภาพที่ ๕.๒๐ ข้าวหมกไก่ของชาวมุสลิมบางกอกน้อย อาหารหลักของชาวมุสลิมที่มีร้านจาหน่ายอยู่ใต้
สะพานอรุณอัมรินทร์ (ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
“อีกอย่างหนึ่งคือขนมปังยาสุม โดยการนาเอาเนื้อมาสับๆ ผสมเครื่อง ใส่
ต้นหอม ผักชี นามาวางบนขนมปัง แล้วก็เข้าอบอีกที แล้วก็มีซามุซ่า เป็นโรตีกรอบ มี
เนื้ออยู่ข้างใน” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ขนมปังยาสุมที่ว่านั้น เป็นอาหารประเภทแป้งอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นขนมปังมีลักษณะ
กลม มีหน้าเนื้อผสมเครื่องเทศที่ไม่เพียงรสชาติที่อร่อยแล้วยังให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างมากด้วย

๑๓๙

ภาพที่ ๕.๒๑ ขนมปังยาสุม อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมบางกอกน้อย (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ส่วน ซามูซ่า ที่คุณยายก้าน แสงเกษมกล่าวถึงนั้น เป็นอาหารว่างอย่างหนึ่งของชาวมุสลิม
บางกอกน้อยทาจากแป้งผมกับน้าและเกลือป่น นวดแป้งจนเข้ากันดี จากนั้นก็ ปั้นเป็นก้อนกลมๆ บด
แป้งให้แบนเป็นแผ่นซ้อนแป้ง ๙ ชั้น แต่ละชั้นก็ทาไว้ด้วยไขแพะที่ละลายแล้ว รอประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง
จนแป้งแข็งอยู่ตัว จากนั้ นบดแป้ งให้ยาวประมาณ ๑ ฟุตแล้วพับแป้งเข้ามาเป็น ๒ ทบ แล้ว ตัดแป้ง
ออกเป็น ๒ ท่อน จากนั้นนาเอาแป้งไปอังไฟอ่อนๆ จนแป้งพองตัวออก นาแป้งมาตัดให้ได้ขนาดที่จะทา
ซามูซ่า จากนั้นลอกแป้งออกจาก ๙ ชั้นแล้วห่อด้วยผ้าป้องกันแป้งแห้ง จากนั้นใส่ไส้ตามที่ต้องการทั้ง
ประเภทและรสชาติ แล้ วพับ แป้ งทบไปมาให้ เป็นรูปสามเหลี่ ยม นาไปทอดให้ เหลื องกรอบ (กุสุ มา
รักษมณี, ๒๕๕๕: ๖๘-๗๑)

๑๔๐

ภาพที่ ๕.๒๒-๒๓ ซามูซ่า อาหารขึ้นชื่อของชาวมุสลิมบางกอกน้อย (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อ
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า อาหารในสารับมุสลิมบางกอกน้อยนอกจากจะเป็นอาหารที่มีลักษณะเฉพาะแล้ว
ยังแฝงไว้ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทา สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิม
บางกอกน้อยที่มีความละเมียดละไมอยู่ในตัวตน ที่นอกจากจะต้องถูกต้องตามหลั กการทางศาสนา
อิสลามแล้ว อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกายที่ผสมรวมอยู่
ในเครื่องเทศ เครื่องปรุง ส่วนผสมและวัตถุดิบต่างๆ
ความหลากหลายของรายการอาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจะมีมากในช่วงโอกาสพิเศษ
เช่น วันอีดิลฟิตร หรืองานฉลองสิ้นสุดการถือศีลอด อีดิลอัฎฮา หรืองานฉลองการสิ้นสุดพิธีฮัจญ์ งานวะ
ลีมะห์ หรืองานแต่งงาน เป็นต้น โอกาสต่างๆ เหล่านี้ชาวมุสลิมจะเรียกว่าเป็นงานบุญ แขกที่ได้รับเชิญ
ไปนั้นตามมารยาทก็จะควรที่จะไปเป็นเกียรติตามที่ได้รับเชิญ ซึ่งเป็นการไป “กินบุญ” คาว่า กินบุญ นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๑๒๙) อธิบายไว้ว่า คือ การกินเลี้ยงในงาน
บุญ ซึ่งใช้เฉพาะชาวไทยถิ่นอีสานและชาวไทยมุสลิม สาหรับผู้ที่ได้รับเชิญเมื่อรับประทานอาหารในงาน
บุญนั้นแล้วก็จะต้องขอดุอาอฺหรือขอพรจากพระอัลลอฮฺให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพ
อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ก็เป็นเช่นเดียวกันกับสารับอาหารของคนทั่วไป นั่นคือ มี
ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารทานเล่น อาหารหลักคือ “ข้าวหมก” ทั้งข้าวหมกเนื้อ ข้าวหมก
ไก่ ซึ่งข้อจากัดก็อยู่ที่เนื้อวัวที่จะนามาทาเป็นอาหารนี้จะต้องเป็นเนื้อวัวที่ผ่านการเชือดเองและถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่าเนื้อฮะล้าล นอกจากนั้นก็เป็นประเภทแกงต่างๆ เช่น แกงเผ็ด
แกงมัสมั่น ขนมจีน แกงเขียวหวาน สลัดแขก ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสะเต๊ะ ขนมจีบ ล่าเตี ยงหรือหรุ่ม เป็นต้น
ส่วนของหวานที่เห็นทั่วไป คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หม้อแกงถั่ว ขนมชั้น ซาลาเปาทอด ขนม
ตะไล ขนมชั้น เป็นต้น ที่แม้ว่าอาหารในสารับของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจะมีชื่อใกล้เคียงกันกับอาหาร

๑๔๑
ของกลุ่ มชนอื่น หากแต่ในรายะเอีย ดแล้วจะมีความแตกต่างกันในตั วสู ตรหรือไม่ก็มีการทาเป็นการ
เฉพาะ ส่วนเครื่องดื่มที่นิยมกันเป็นประเภท “ชา”
สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ในสารับอาหารของมุสลิมบางกอกน้อยก็คือ รสชาติของอาหารที่
ลักษณะเฉพาะตัวตามแบบฉบับของอาหารอิสลาม โดยเน้นไปที่เครื่องเทศและเครื่องปรุงต่างๆ ขึ้นชื่อใน
เรื่องความจัดจ้านของรสชาติดังที่ปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานที่ว่า “มัสมั่นแกงแก้วตา หอม
ยี่หร่ารสร้อนแรง” กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๓๘) อธิบายว่า จุดเด่นของแกงมัสมั่นคือกลิ่นยี่หร่าซึ่งมีรส
ร้อนแรง ที่จริงแกงของมุสลิมนั้นมีกลิ่นเครื่องเทศอื่นๆ อีกที่ร้อนแรงทั้งกลิ่ นและรส แกงเผ็ดแบบมุสลิม
บางกอกน้อยนั้นจะไม่เผ็ดจัดจ้านนัก เพราะว่าตามตารับแล้วพริกแห้งที่ใช้เป็นพริกหยวกเม็ดใหญ่ที่ตาก
จนแห้งกรอบ จากนั้นก็นามาบดให้ละเอียด ซึ่งรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแกงบางกอกน้อยก็
อยู่ที่ความเข้มข้นของน้าแกงและความหอมจากเครื่องเทศเครื่องแกงจานวนมาก และเป็นเครื่องแกงที่
ส่วนใหญ่จ ะทาเองไม่มีการซื้อเครื่องแกงสาเร็จรูปมาใช้ และส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความ
สะอาดจากการทาด้วยตนเอง
นอกจากนี้อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยเหล่านี้ยังได้รับความนิยมจากคนทั่วไป ด้วย
รสชาติ รูปแบบของอาหาร จนมีการนาไปจาหน่ายเป็นร้านอาหารทั้งร้านอาหารมุสลิมที่ทั่วไป เช่น ร้าน
นิล ริมคลองบางกอกน้อย ตั้งอยู่อยู่ใต้ถุนสะพานอรุณอัมรินทร์ ริมคลองบางกอกน้อย หน้าชุมชนสันติ
ชนสงเคราะห์ ๒ ข้างกองเรือเล็ก ที่มีอาหารที่เป็นสูตรของมุสลิมบางกอกน้อยแท้ๆ จาหน่ายหลายชนิด
เช่น ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกเนื้อ สลัดแขก เป็นต้น

ภาพที่ ๕.๒๔-๒๕ ร้านอาหารมุสลิมบางกอกน้อย “นิล ข้าวหมกไก่” ตั้งอยู่ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ ที่
ได้รับรางวัลการันตีมากมาย (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐)

๑๔๒
จนถึงร้านอาหารมุสลิมบางกอกน้อยที่ออกไปตั้งอยู่ภายนอกชุมชนและได้รับความนิยมจานวน
มาก เช่น ร้านสุลตาน่า ที่รับสั่งทาอาหารฮาลาลอิสลาม ของแท้มุสลิมบางกอกน้อยที่มีรายการอาหาร
ของมุสลิมบางกอกน้อยจานวนมาก

ภาพที่ ๕.๒๖ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ร้าน Sultana Halal Catering สุลตาน่า บางกอกน้อยที่รับสั่ง
ทาอาหารมุสลิมบางกอกน้อยหลากหลายชนิด (ที่มา: https://web.facebook.com
/pg/sultana.halal/posts/?ref=page_internal)
ร้านตานานบางกอกน้อย ตั้งอยู่ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็น
ร้านอาหารอิส ลามที่ย้ ายจากบางกอกน้อย มี จาหน่ายทั้งก๋ว ยเตี๋ยวเนื้อและไก่ และข้าวหมกไก่ -เนื้อ
มะตะบะโรตี เป็นต้น รสชาติของอาหารมีลักษณะเฉพาะ เช่น น้าจิ้มหมกไก่ต่างจากที่อื่นๆ ปกติที่อื่นๆ
จะมีรสหวาน สาหรับร้านนี้น้าจิ้มผสมเปรี้ยวและเผ็ดนิดๆ เนื้อก็ตุ๋นซะเปื่อยละลายในปาก เป็นต้น

๑๔๓

ภาพที่ ๕.๒๗ ร้านตานานบางกอกน้อย ตั้งอยู่ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
(ที่มา: https://img-wongnai.cdn.byteark.com/p/l/2017/07/04/4feaa60c1cad47
c3bed5d6fa92ef5995.jpg)
ร้าน ณ บางกอกน้อย ที่มีจาหน่ายทั้งอาหารและขนมหวานจานวนมาก มีข้าวหมกสามสีสูตร
ต้นตารับบางกอกน้อย สเต็ก สปาเก็ตตี้ฯลฯ รวมถึงรับทาข้าวหมกตามสั่ง (ไก่ แพะ ปลา) สาหรับจัด
เลี้ยงและจัดเป็นกล่อง รับทาอาหารว่างกล่องสาหรับประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ด้วย

๑๔๔

ภาพที่ ๕.๒๘ ร้าน ณ บางกอกน้อย ที่จาหน่ายอาหารมุสลิมสูตรต้นตารับจากบางกอกน้อย
(ที่มา: https://web.facebook.com/atbangkoknoi/)
ร้านอาหารเหล่ านี้ ส ะท้อนให้เห็ นถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวมุส ลิ ม
บางกอกน้อยที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดี จนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างหนึ่ง
ที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงชาวมุสลิมเองก็สามารถเปลี่ยนคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ ให้เป็นมูลค่า
ได้อย่างน่าสนใจ
วัฒนธรรมในสํารับอาหารวันละหมาด
อาหารของชาวมุสลิมนอกจากจะมีอยู่ในสารับอาหารประจาวันแล้ว ความสาคัญยังพบความ
งดงามอยู่ในวิถีการปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา ที่เห็นได้ชัดเจนคือในวันศุกร์ที่มีการละหมาด โดย
ก่อนเริ่มกิจกรรมการละหมาดของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในช่วงหลังเที่ยงวัน ภายในสถานที่โดยรอบ
ของอาคารมัสยิดจะถูกจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมละหมาด บนโต๊ะรับรองจะมี
การจัดเตรียมน้าชาร้อนขนาดใหญ่เอาไว้ โดยมีแก้วขนาดเล็กวางไว้โดยรอบ สาหรับชาที่เตรียมไว้นี้จะมี
รสหวาน กลิ่นหอม เหมาะสาหรับเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มอรรถรสการสนทนา

๑๔๕

ภาพที่ ๕.๒๙-๓๐ สังคมการดื่มชาและกาน้าชารสหวานที่เตรียมไว้เพื่อรับรองผู้ที่เข้ามาร่วมละหมาดใน
วันศุกร์ของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนะห์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ยังได้เห็นการต้อนรับแขกที่ไปมาหาสู่ในทุกครัวเรือนที่จะต้องได้รับการต้อนรับจาก
เครื่องดื่มที่หลักๆ ก็คือ น้าชา หรือเครื่องดื่มอื่นที่ดีที่สุดสาหรับผู้มาเยือน ซึ่งวัฒนธรรมการต้อนรับเช่นนี้
ดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมที่พบเห็นในหมู่สังคมไทยทั่วไป ปัจจุบันวัฒนธรรมดังกล่าวกลับเลือนลางจาก
สั ง คมไทยไป แต่ ใ นชุ ม ชนมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยยั งคงถื อ เป็ นวั ฒ นธรรมที่ ยั ง คงชัด เจนอยู่ใ นแทบทุ ก
ครัวเรือน กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๒๕-๒๗) อธิบายเกี่ยวกับเรื่องชาของชาวมุสลิมบางกอกน้อยไว้ว่า
เป็ นเครื่ องดื่มที่นิ ยมกัน มาก โดยเฉพาะอย่างชิ่ง ชาหวาน (อย่างชาลิปตัน) ที่ช งกับน้าร้อนแล้ วเติม
น้าตาล ไม่ใส่นม บางครั้งก็เหยาะน้าดอกไม้เทศให้มีกลิ่นหอมๆ ซึ่งถือเป็นความพิถีพิถันของชาวบางกอก
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชานั้นจะต้องนาออกมาต้อนรับผู้มาเยือน ชาหวานถือเป็นเครื่องดื่ม ในทุกมื้อ
อาหาร เพราะอาหารของชาวมุสลิมจะออกนมเนยและมีความมันมาก ดังนั้นชาร้อนจะช่วยคลายความ
เลี่ยนของอาหารนั้นได้ รวมถึงยังเป็นเครื่องดื่มคู่เคียงกับอาหารว่าง เช่น กะหรี่ปั๊บ ซามูซ่า และขนม
หวานอย่าง ไส้ไก่ ลาบานี ฮะหลั่ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชาอีกชนิดหนึ่งที่ เรียกว่า น้าชาบาน ซึ่งเป็น
เครื่องดื่มแบบร้อนที่มีการนาเอาเครื่องเทศต่างๆ มาต้ม อบเชย กานพลู ขิง ลูกผักชี เหลือกมะตูมแห้ง
นามาห่อในผ้าขาวบางผูกให้แน่น จากนั้นก็นาไปต้มในกา เมื่อได้ที่ก็ใส่น้าตาลทรายใช้ดื่มแก้กระหายได้
เป็นอย่างดี
ภายหลังการเข้าร่วมในพิธีละหมาดวันศุกร์ของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์แล้ว พี่น้องมุสลิม
จะรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีการจัดเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ในช่วงเช้า การทาอาหารดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน โดยหากว่าเป็นวันศุกร์ที่มีการละหมาดโดยทั่วไป อาหารจะถูก
จัดเตรียมที่โรงงานที่ นอนบางกอกน้อย ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของกุโบร์หรือภายในรั้วของโรงเรียน
อนุชนบางกอกน้อย และไม่ไกลจากมัสยิดมากนัก แต่หากว่าเป็นวันที่มัสยิดมีกิจกรรมสาคัญทางศาสนา
และมีพี่น้องมุสลิมมาร่วมงานจานวนมาก อาหารจะถูกจัดเตรียมที่บริเวณครัวของมัสยิดเอง

๑๔๖

ภาพที่ ๕.๓๑-๓๒ โรงครัวที่อยู่ภายในรั้วของโรงงานที่นอนบางกอกน้อย ใช้สาหรับประกอบอาหารใน
วันศุกร์ที่มีการละหมาด (ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๕.๓๓

โรงครัวหลักในการทาอาหารสาหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาครั้งสาคัญ ตั้งอยู่
ภายในมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐)

๑๔๗
อาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้นี้จะจัดอยู่ในถาดขนาดใหญ่ มีอาหารหรือแกงอยู่ตรงกลาง โดยมีข้าว
วางอยู่โดยรอบ การรับประทานจะเป็นการล้อมวงร่วมกันเป็นกลุ่ม ใน ๑ กลุ่มจะมีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่
ร่วมกันประมาณ ๔-๕ คน ทุกคนจะใช้มือในการรับประทาน รายการอาหารจะเปลี่ยนไปตามความ
สะดวกและตามศรัทธา หรือที่หามาได้ ในวงอาหารนอกจากจะร่วมกันรับประทานอาหารแล้ว ยังเป็น
การสนทนาร่วมกันในเรื่องต่างๆ ด้วย ซึ่งเรื่องที่มีการนามาสนทนาระหว่างกันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องทั่ วไป
สังคม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องการเมือง
รูปแบบการรับประทานอาหารแบบดังกล่าวอธิบายได้ว่า วัฒนธรรมของชาวมุสลิมจะมีความ
เชื่อว่าทุกคนคือพี่น้องกัน การรับประทานอาหารร่วมในถาดเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทา ไม่ใช่สิ่งที่น่า
รังเกียจ

ภาพที่ ๕.๓๔-๓๕ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารร่วมกันในถาดภายหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดใน
วันศุกร์ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ประเด็นที่น่าสนใจคือกลวิธีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารการกินของชาวมุสลิม
บางกอกน้อย ส่วนมากยังเป็นรูปแบบเดิมๆ คือ ครูพักลักจาและการถ่ายทอดที่ผ่านประสบการณ์การมี
ส่วนร่วม เช่น การเป็นผู้ช่วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ตั้งแต่เด็ก ทาให้ได้รู้ได้เห็นและเข้าใจ ผ่านการฝึก
ปฏิบัติจนสามารถทาได้ รูปแบบดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของชุมชน
รวมถึงกรอบทางศาสนาที่กาหนดไว้ เช่น การใช้เนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เป็นต้น ทาให้ภูมิ
ปัญญาดังกล่าวยังคงดารงเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ชุมชนเองก็เห็นคุณค่าของอาหารของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย ได้พยายามที่จะ
อนุรักษ์ โดยสมาคมราชการุญได้มีการจัดพิมพ์หนังสือชื่อ “อาหารในสารับมุสลิมบางกอกน้อย” ซึ่งเรียบ
เรียงโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี จัดพิมพ์และเผยแพร่ครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน

๑๔๘
๒๕๕๕ หนังสือดังกล่าวถือเป็นอีกความพยายามหนึ่งของชุมชนที่จะอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาที่ส ะท้อน
เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในพื้นที่คลองบางกอกน้อย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
หนังสือเล่มดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนได้ย้าคุณค่าของการศึกษาเรื่องนี้ไว้ในบทส่งท้ายว่า
“...อาหารการกินของคนหมู่หนึ่งๆ อาจบอกอะไรเราได้หลายอย่าง อาหารที่
อุดมไปด้วยนมเนยและกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศอย่างอาหารในสารับของมุสลิมบางกอกน้อย
เท่าที่รวบรวมมาเล่ าสู่กันฟังนี้ บอกความแปลกต่างทั้งชื่อเรียก เครื่องปรุง กลิ่นรส
ตลอดจนที่มา บางชนิดก็สืบสาวไปได้ถึงแดนไกล และบางชนิดก็ทาให้เข้าใจเค้าลาง
ของชื่อที่ใช้เรี ยกได้อย่ างน่าสนใจ ผู้ อ่านจะได้เห็ นภาพรวมของอาหารในส ารับของ
มุสลิมบางกอกน้อยและรู้จักว่าเครื่องปรุงนั้นๆ คืออะไร ที่เรียกเช่นนั้นเพราะอะไร เป็น
ต้น หวังว่าเมื่อใดที่มีงานบุญในหมู่มุสลิมบางกอกน้อย และผู้อ่านเป็นแขกผู้ได้รับเชิญ
คนหนึ่ง ท่านคงจะชื่นชมกับอาหารคาวหวานในสารับของพวกเรามากขึ้น ทั้งกลิ่นรส
ของอาหารและทั้ ง น้ าใจไมตรี ที่ เ รามี ใ ห้ แ ก่ แ ขกรั บ เชิ ญ ของเรา” (กุ สุ ม า รั ก ษมณี ,
๒๕๕๕: ๑๐๙-๑๑๐)
จะเห็ น ได้ ว่ า ส ารั บ อาหารของมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ค วามหมายเป็ น เพี ย งแค่
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม
ที่แนบแน่นไปกับศาสนาและวิถีการดารงตนตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม สังคมและวัฒนธรรมที่
ซ่อนอยู่ในอาหาร สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี ทั้งการถ่ายทอด
มรดกภูมิปั ญญาด้านอาหารที่ไม่มีร ะบบระเบียบที่ชัดเจน หากแต่สื บถ่ายต่อกันด้วยสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชน ในสารับอาหารมุสลิมบางกอกน้อยที่สะท้อนความคิดความเชื่อและความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนผ่านคาสอนทางศาสนาในเรื่อง “กินบุญ” อันเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวและชุมชนผ่านหลักความศรัทธาในศาสนาเดียวกัน ดัง นั้นอาหารในสารับมุสลิมบางกอกน้อย
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการสานต่อตัวตนของคนมุสลิมบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี
สรุปได้ว่า ชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีความเคร่งครัดในเรื่องของอาหารมาก โดยอาหารที่
จะรับประทานเข้าไปนั้นจะต้องมีความถูกต้องตามหลักการของศาสนา มี “ฮาล้าล” อันหมายถึง สิ่งที่
ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทา อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น ฮาล้าล เป็นคาที่มี
ความหมายตรงข้ามกับคาว่า “ฮารอม” ที่มีความหมายทั่วไปว่า ห้าม และเมื่อนามาใช้ในทางศาสนาจะมี
ความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาห้าม (เชคยูซุฟ อัลกอรดอวีย์, ๒๕๖๐: ออนไลน์) เห็นได้จากส่วนใหญ่ของชาว
มุสลิมบางกอกน้อยจะเลือกที่จะประกอบอาหารรับประทานเอง หรือเมื่อจาเป็นต้องไปเลือกซื้อจาก
ภายนอกก็จะเลือกจากสัญลักษณ์หรือที่มีเครื่องหมายรับรองว่าถูกต้องตามศาสนา นอกจากอาหารจะ
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยแล้ว ในอาหารยังสะท้อนวัฒนธรรมความ
เชื่ อ ของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ มุส ลิ มกลุ่ มนี้ ไ ด้เ ป็ นอย่ างดี เช่ น การต้ อนรั บแขกผู้ ม าเยื อนด้ ว ยอาหาร การ

๑๔๙
รับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตและกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบันทั้ง
รูปแบบและวัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะปัจจัยที่แวดล้อม
หากแต่ยังคงอยู่ในกรอบของความคิดความเชื่อทางศาสนา นับเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สาคัญอย่างหนึ่ง
ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยซึ่งอาหารของมุสลิมบางกอกน้อยนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยสี่ในการ
ดารงตนเท่านั้น หากแต่ยังได้รวมเอาเรื่องราว วิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และวิถีการดารงตนของ
ชาวมุสลิมบางกอกน้อยเอาไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

๕.๓ วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
คาว่า วัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Culture) หมายถึง วิถีในการดาเนินชีวิต (Way of Life)
หรือรูปแบบแห่งพฤติกรรม (Behavior Pattern) ของมุสลิมตลอดจนสิ่งสร้างสรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่ ง ความศรั ทธาว่ า อัล ลอฮฺ (สุ บ ฮานะฮูว ะตะอาลา) คือ พระเจ้า เพี ยงพระองค์ เดี ยว และมุฮั มมั ด
(ศ็อลอลลอฮุอะลัยฮิว ะซัลัม) คือ ศาสนทูตจากพระองค์ โดยทั่วไปศาสนิกชนมักรู้จักอิสลามในฐานะที่
เป็นศาสนาที่สาคัญของโลก แต่ในความเป็นจริงพร้อมกับความเป็นศาสนา อิสลามนั้นจัดเป็นวัฒนธรรม
ด้วย เพราะอิสลามได้กาหนดแบบแผนพฤติกรรมในวิถีการดาเนินชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตาย ตื่นจนหลับ
แก่มุสลิมทั้งชายและหญิง และวัฒนธรรมอิสลามจากวัฒนธรรมอื่นๆ เพราะวัฒนธรรมอิสลามมิได้ถูก
กาหนดโดยมนุษย์เป็นสาคัญ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๔: ๘) ดังนั้น อิสลามจึงเป็นมากกว่าศาสนา
เพราะเป็นวิถีในการดาเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะทาให้ผู้ที่ศรัทธาเดินทางมาสู่จุดร่ วมของ
การเป็นมนุษย์และการเป็นนักบวชด้วยวิถีวัฒนธรรม หรืออาจเรียกว่าวิถีการดาเนินชีวิตของชาวมุสลิม
เป็นไปทั้งการครองตนและการครองธรรมไปพร้อมกัน
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๔: ๘-๙) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมอิสลามมีที่มาสาคัญ ๒
ประการคือ ๑.จากพระเจ้า อัลลอฮฺ ซึ่ งปรากฏเป็นบทบัญญัติทั้งที่เป็นข้อห้ามมิให้ปฏิบัติและข้อใช้ให้
ปฏิบัติอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษยชาติโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และ
๒.จากนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ทั้งที่เป็นวจนะคาสอนและจริยวัตรที่ท่านปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง โดยผ่าน
องค์ประกอบสาคัญ ๔ ประการคือ ๑.องค์มติ (Concept) ซึ่งหมายถึงความศรัทธาในอัลลอฮฺและนบี
มุฮัมมัด ๒.องค์กร (Organizations) ที่หมายถึง การรวมตัว การมีกฎระเบียบ การจัดการที่อิสลามได้วาง
รู ป แบบ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข ององค์ ก รต่ า งๆ เอาไว้ อ ย่ า งครอบคลุ ม แล้ ว ๓.องค์ ก ารปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
(Usages) อันเป็นหักการที่เน้นการปฏิบัติควบคู่ไปกับความศรัทธา และ ๔.องค์วัตถุ (Instrumentel
and Symbolic Object) ซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุที่อิสลามจะต้องเดินทางสายกลางหรือหาความพอดีให้ได้
ระหว่างวัตถุกับจิตใจ
ที่มาและองค์ประกอบของวัฒนธรรมอิสลามดังกล่าวข้างต้นนามาซึ่งวิถีการดารงตนที่แตกต่าง
ระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอื่น โดยที่พื้นฐานสาคัญของวิถีการ

๑๕๐
ดารงตนของชาวมุสลิมคือการดารงวิถีชีวิตควบคู่ไปกับกิจกรรมทางศาสนา ดังนั้นแง่มุมต่างๆ ในวิถีการ
ดารงชีวิตจึงได้ถูกวางหลักเกณฑ์เอาไว้แล้วอย่างงดงาม การให้ความสาคัญกับกิจกรรมทางศาสนาจะ
นามาซึ่งวิถีการดาเนินชีวิตที่ดีงามด้วยเช่นกัน ชาวมุสลิมจึงให้ความสาคัญกับมัสยิดของชุมชนและยกให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้น หากพิจารณาถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจึงต้อง
พิจารณาถึงวิถีแห่งศาสนาร่วมดัวย
๕.๓.๑ มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์: ศูนย์กลางแห่งวิถีวัฒนธรรม
ด้วยความที่วิถีการดารงชีวิตของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีความผูกพันและแนบแน่นกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม โดยมีมัสยิดของชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ไม่เพียงเป็นศาสนสถานที่ใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจทางศาสนาเท่านั้น หากแต่มัสยิดของชาวอิสลามคือศูนย์กลางหรือศูนย์รวมแห่งวิถีการ
ดารงตน ดังนั้นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของมุสลิมบางกอกน้อยจึงอยู่ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ซึ่ง
พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างมัสยิดตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่ชัดเจน หากแต่
ให้ ความสาคัญกับ การออกแบบตามหลั กการทางศาสนาที่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดย
คุณลักษณะเด่นของมัสยิดที่ท่านศาสดาสร้างไว้ได้แก่ (Bloom, ๑๙๙๗: ๒๓, อ้างถึงใน อาดีศร์ อิดรีส
รักษมณี, ๒๕๕๗: ๓๓-๓๕)
- มีพื้นที่สะอาด สงบ และเป็นสัดส่วนที่ใช้ละหมาดร่วมกันได้
- มีการวางจัดวางอาคารที่ให้ความสาคัญกับแกนที่มุ่งสู่ทิศทางกิบละฮ์
- ตัวอาคารมีลักษณะที่สามารถป้องกันผู้ละหมาดจากภูมิอากาศและสิ่งรบกวน
คุณลักษณะดังกล่าวเมื่อพิจารณาถึงมัสยิดหลวงอันซอริซซุนะห์แล้วจะพบว่า มีคุณลักษณะ
ครบถ้วนดังข้างต้น เมื่อมัส ยิดคือศูนย์กลางของวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นมัสยิด
หลวงอั น ซอริ ซซุ น นะห์ จึ ง เป็ น หลั ก ฐานที่ ช่ว ยสะท้ อนอัต ลั ก ษณ์ และวิ ถีวั ฒ นธรรมของชุ มชนมุ ส ลิ ม
บางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี
มัสยิด หรือ กุฎี หรือ กะดี คือศาสนสถานของชุมชนมุสลิมที่แสดงให้เห็นความพยายามของใน
การแสดงออกถึงตัวตนและความพยายามในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชน เนื่องจากมัสยิดของ
ชุมชนมุสลิม ไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจเท่านั้น หากแต่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนที่แสดงออกต่อสังคมอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีมัสยิดอยู่ที่ใดนั่นหมายความว่าการมีอ ยู่หรือตัวตนของ
ชุมชนโดยรอบมัสยิดนั้นก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน ที่อาจเปรียบได้ กับทางพระพุทธศาสนาว่า หากพื้นที่ใดมีวัด
ตั้งอยู่นั่นย่อมหมายความว่า พื้นที่นั้นจะมีชุมชนชาวพุทธตั้งอยู่โดยรอบ
มัสยิดหรือศาสนสถานของชาวมุสลิม ถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการ
ธารงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่กล่าวได้ว่า มุสลิมเมื่อไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใด ไม่ว่าจะมี
บรรพบุรุษที่มาจากเชื้อชาติใด หรือมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรก็ตามเมื่อรวมตัวกันเป็น
ชุมชนก็จะมีการก่อสร้างมั สยิดไว้ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชาวมุสลิมและมัสยิดจะผูกผันอย่างแน่น

๑๕๑
แฟ้นกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมอย่างแยกไม่ออก เพราะหน้าที่ของมัสยิดอันมีอิหม่ามเป็นผู้นานั้น มิได้ทา
เฉพาะแต่ศาสนกิจเท่านั้น หากแต่หน้าที่ของมัสยิดจะครอบคลุมไปในทุกด้าน ทั้งการเป็นสถาบันทาง
ศาสนา ครอบครัว การศึกษา การเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการนันทนาการด้วย (เสาวนีย์ จิตหมวด,
๒๕๔๑: ๖๓) โดยที่มโนทัศน์ของชาวมุสลิมที่มีต่อการให้ความสาคัญกับมัสยิดในฐานะที่เป็นบ้านของ
พระเจ้า เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถาปัตยกรรมอิสลาม (อาดีส ร์ อิดรีส รักษมณี , ๒๕๕๗:
๒๖๒) นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่อง หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมมุสลิมภาคกลาง ของเสาวนีย์ จิตต์หมวด
(๒๕๔๑: ๖๓-๖๔) ก็พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสาคัญของมัสยิดว่า ชาวไทยมุสลิมทั้งส่วนใน
เมืองและชนบท มีความคาดหวังตรงกัน โดยต้องการให้มัสยิดทาหน้าที่ทางการศึกษาเพื่ อสอนอัลกุรอาน
และศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอันดับ ๑ ส่วนอันดับ ๒ ก็คาดหวังตรงกัน คือต้องการให้มีการ
ละหมาด ๕ เวลา
จะเห็นได้ว่า มัสยิด ไม่ได้ทาหน้าที่เพียงการเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้น หากแต่
มัสยิดคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวมุสลิมอย่างแยกไม่ออก อย่างไรก็ตามเรามักจะพบคาที่เกี่ยวข้อง
กับสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาของชาวมุสลิมในหลายชื่อ เช่น กะดี กุฎี
มัสยิด และสุเหร่า เป็นต้น ซึ่งศาสนสถานเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอิสลามหรือความเป็น
มุสลิมได้เป็นอย่างดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๙๑) อธิบายว่า กะดี หมายถึง ที่
อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ เรือนหรือตึกสาหรับสามเณรอยู่ เช่น วัดกะดีทอง (สามดวง) คาที่ใช้เรียก
ศาสนสถานของศาสนาอื่น เช่น กะดีเจ้าเซ็นและกะดีขาวเป็นมัสยิดของชาวมุสลิม กะดีจีนเป็นศาล
เจ้าของชาวจีน ปัจจุบันคือมัสยิดหรือสุเหร่า ในขณะที่คาว่า มัสยิด (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๙๐๐)
หมายถึง สถานที่ที่ชาวมุสลิมใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ สุเหร่า ก็เรียก
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตราที่ ๔ ราชกิจจานุเบกษา
, ๒๕๔๐: ๔) อธิบายว่า มัสยิด หมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องละหมาดวัน
ศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม และมัสยิดมีหน้าที่ ๒ อย่างคือหน้าที่ในทางศาสนา
และหน้ าที่ในทางสังคมการเมืองมัสยิดเป็นสถานที่ของการสอนสั่ งให้คาปรึกษาแลกเปลี่ ยนเรื่องข้อ
ปรึกษาไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นหากมีตั้งแต่ปัญหาระดับโลกไปจนถึงการเมืองท้องถิ่น
ด้วยเหตุแห่งประเพณีดั้งเดิมอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ไม่ได้เป็นแค่ศาสนาแต่เป็นวิถีการดาเนินชีวิตด้วย
(บันทึกการเสวนาเรื่อง ภาพสะท้อนบ้านแห่งหัวใจ “ไทย”, ๒๕๕๔: ๙)
ส่วนคาว่า กะดี นั้น จากการสันนิษฐานผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่า กะดี นั้น
น่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวเปอร์เซียนั้นเดินทางเข้ามาในสยาม
แล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายไว้นั่นก็คือ ท่านเฉก อะหมัด
ซึ่งได้สร้างกะดีแห่งแรกขึ้นบนแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีชื่อว่า กะดีทอง

๑๕๒
หรือกะดีแขกใหญ่ หรือกะดีท้ายคู คาว่า กะดี ที่ต่อมามีการเขียนเพี้ยนเป็น กุฎี ถือเป็นเอกลักษณ์ทาง
ศาสนสถานของศาสนาอิ ส ลามก็ ไ ด้ มีก ารเรี ยกรวมให้ มี ค วามหมายไปถึง การเป็น ที่ อ ยู่ ข องนั ก บวช
พระภิกษุ หรือหมายรวมถึงศาสนสถานในทุกศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาลเจ้าของจีน รวม
ไปถึงมัสยิดของศาสนาอิสลามด้วย (ศิริญญา สุจินตวงษ์, ๒๕๕๔: ๓๖) กะดี กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสมานฉันท์ร่วมกันของคนที่ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ดังนั้นการ
ที่ชุมชนมุสลิมมีมัสยิดแห่งตนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกมิติของวิถีชีวิต มัสยิดจึงเป็นพื้นที่ที่แสดงอัต
ลักษณ์ของมุสลิม ผ่านวิถีปฏิบัติที่แสดงออก
ความเป็นมาของมัสยิดของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
มัสยิดหลวงอันซซอริซซุนะห์ จัดเป็นมัสยิดประเภททั่วไป หรือเป็นมัสยิดของชุมชนที่ใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย โดยปกติแล้วใช้ใน
การละหมาดซึ่งกระทาเป็นประจาทุกวันวันละ ๕ เวลา และในวันศุกร์จะมีการละหมาดร่วมกัน (อาดิ ศร์
อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๔๘) มุสลิมบางกอกน้อยมีการก่อสร้างศาสนสถานตามศาสนาอิสลามของ
ชุมชนมาแล้วถึงอย่างน้อย ๓ ครั้ง ซึ่งครั้งแรก คือหลังที่ตั้งอยู่ฝั่งด้านใต้ของคลองบางกอกน้อยหรือฝั่ง
โรงพยาบาลศิริราช ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ต่ อมาเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงมีพระราชดาริที่จะสร้างเส้นทางรถไฟจากธนบุรีไปเพชรบุรี โดยให้มี
สถานีต้นทางอยู่ที่บางกอกน้อย จึงได้มีการแลกพื้นที่ฝั่งเหนือของคลองบางกอกน้อย มัสยิดหลังนั้นก็มี
การรื้อย้ายข้ามฝั่งคลองไปพร้ อมกับ ชุมชน ต่อมาเมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา พื้นที่ของชุมชน
บางกอกน้อยได้รับผลกระทบจากการสงคราม มีการทิ้งระเบิดลงไปในพื้นที่ของชาวบ้าน มัสยิดได้รับ
ความเสียหายจนไม่สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันและจัดสร้างขึ้นมา
ใหม่อีกครั้งดังที่เห็นในปัจจุบัน
มัสยิดหลังแรก ตั้งอยู่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย บริเวณโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน ซึ่ง
รูปแบบของมัสยิดนั้นเป็นอย่างไรไม่มีหลักฐานที่สามารถอธิบายได้ เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายไว้ รวมถึงผู้คน
ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วก็ เ สี ย ชี วิ ต ไปจนหมดแล้ ว แต่ ก็ เ ชื่ อ ได้ ว่ า น่ า จะสร้ า งเมื่ อ ช่ ว งสมั ย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์หรือภายหลังจากที่มีการรวมกลุ่มของชาวมุสลิมเป็นที่มั่นคงแล้ว เหตุที่วิเคราะห์ว่าน่าจะมี
การสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เนื่องมากจากหลักฐานการเป็นชุมชนอธิบายไว้ว่าชุมชนมุสลิมริม
คลองบางกอกน้อยนี้ เป็นชุมชนที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒
ในระยะแรกเป็ น เพีย งชุมชนที่ล่ องแพมาจอดเรียงรายตามริมแม่แม่น้ าและล าคลองต่า งๆ ในพื้น ที่
บางกอก ทั้งคลองบางกอกใหญ่ คลองบางกอกน้อย พื้นที่ดังกล่าวเชื่อว่าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือชุมชน
เดิมคือชาวไทยที่มีอาชีพทาสวน โดยมีหลักฐานว่ามีชุมชนบริเวณปากคลองมีวัดดุสิดารามเป็นชุมชนที่มี
มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ชุมชนมุสลิมที่ล่องแพเข้ามาในระยะแรกก็น่าจะใช้มัสยิดต้นสนหรือกุฎีใหญ่

๑๕๓
ในการประกอบศาสนกิจก่อน ต่อมาจึงมีการก่อสร้างมัสยิดของชุมชนเองขึ้นมาที่ชื่อ ว่ากุฎีเล็ก หรือ กะดี
แขก
แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานที่จะสามารถอธิบายรูปแบบของมัสยิดหลังเดิมได้ แต่ก็พออธิบายให้
เห็นภาพได้ว่ามัสยิดหลังเดิมฝั่งใต้นั้นไม่น่าจะมีขนาดใหญ่มากนัก รูปแบบของตัวอาคารก็น่าจะมีความ
เรียบง่าย นอกจากนี้ กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๒๒-๒๓) ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของมัสยิด
บางกอกน้อยหลังเดิมไว้ว่า มีหลักฐานปรากฏในหนังสือที่เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการทรงกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเทียบเคียงพื้นที่ของมัสยิดหลังใหม่ที่อยู่ริมคลองบางกอก
น้อยฝั่งเหนือกับหลังเก่ าที่อยู่ริมคลองฝั่งใต้ประมาณได้ว่าพื้นที่เดิมนั้นกว้างราว ๒ ไร่ หรือประมาณ
๘๐๐ กว่าตารางวา รวมถึงหลักฐานที่ระบุว่า มีผู้ออกเงินสร้างมัสยิดจานวน ๔๖ คน แบ่งเป็นมุสลิมไทย
จานวน ๓๐ คน และเป็นมุสลิมที่เป็นคนในบังคับของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ๑๖ คน
เมื่อครั้งที่จะสร้างมัสยิดหลังใหม่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ และมีการเจรจาระหว่างชุมชน
กับ ทางราชการ ประเด็น หนึ่ งที่น่ าสนใจคือ ชาวชุมชนปรารถนาที่จะให้ ใช้อิฐ และไม้ของเก่าในการ
ก่อสร้างด้วย ดังปรากฏในหนังสือของกระทรวงโยธาธิการได้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม รัตน
โกสินทรศก ๑๒๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...สุเหร่าแขกที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ พวกแขกมีความปรารถนาขอให้ใช้อิฐไม้
ของเก่าให้หมดไปในการใหม่ตามลัทธิสาสนาของเขาด้วย ข้าพระพุทธเจ้าจึงได้ให้กรม
โยธาคิดกะราคาที่จะก่อสร้างคิดให้ใช้ของเก่านั้นด้วยเปนเงิน ๒๑,๑๐๐ บาท ถ้าทรงมี
พระราชดาริห์เหนชอบขอรับพระราชทานให้กระทรวงกลาโหมมอบที่โรงเรือตามแผน
ที่นั้ น ให้ กระทรวงโยธาธิก ารด้ ว ย ข้ า พเจ้า จะรั บใส่ เ กล้ าฯ ออกประกาศแลลงมื อ
ก่อสร้างต่อไป” (สานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่อง
สุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
แสดงให้เห็นว่าตัวอาคารของมัสยิดน่าจะเป็นการใช้อิฐ และโครงสร้างของตัวอาคารมัสยิดอาจ
เป็นโครงสร้างที่ทาจากไม้ ซึ่งไม้นั้นก็น่าจะเป็นไม้ที่มีคุณภาพพอสมควรจึงสามารถนาไปใช้ในการสร้าง
มัสยิดหลังใหม่ได้ โดยมีเนื้อที่ตามหลักฐาน คือ ๗๖๖.๒๕ ตารางวา หากว่าตัวของอาคารเป็นโครงสร้างที่
ทาจากไม้ ดังนั้นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมก็น่าจะมีลักษณะเป็นแบบไทย ประกอบกับในอดีตความ
เข้มแข็งของชุมชนเมื่อครั้งรวมตัวกันนั้นยังไม่น่าจะมีมากเพียงพอในการสร้างศาสนสถานแบบอิสลามที่
จาเป็นต้องใช้ช่างฝีมือและวัสดุจานวนมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจทาง
ศาสนามากกว่าความใหญ่โตสง่างาม จนเมื่อต่อมาลักษณะดังกล่าวจึงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างมัสยิด
แห่งใหม่แทนของเก่า
มัสยิดหลังที่สอง สร้างขึ้นภายหลังจากที่มีการพระราชทานที่ดินแลกกับที่เดิมที่ริมฝั่งคลอง
บางกอกน้อยด้านเหนือ ในปี พ.ศ.๒๔๔๒ เมื่อมิสเตอร์คาร์ล เบทเก ซึ่งเป็นวิศวกรชาวเยอรมันที่ ณ

๑๕๔
ขณะนั้นดารงตาแหน่งเจ้ากรมรถไฟ ได้ทาเรื่องแจ้งไปยังกงสุลอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการขอใช้ที่ดินของ
มัสยิดบางกอกน้อยหลังเดิมในการสร้างสถานีรถไฟ กงสุลอังกฤษจึงได้เชิญผู้แทนของชุมชนไปพบกับ
เจ้าหน้าที่ของกรมรถไฟ ในการเจรจาครั้งนั้น กรมรถไฟได้เสนอให้เงินจานวน ๑๖,๐๐๐ บาทเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสร้างมัสยิดแห่งใหม่ หรือให้ออกไปจากพื้นที่ ชาวมุสลิมจึงได้กลับไปปรึกษาหารือกัน
จากนั้นจึงได้ทาหนังสือยื่นต่อกงสุลอังกฤษ โดยมีข้อเสนอทั้งสิ้น ๕ ข้อ (ดังรายละเอียดบทที่ ๔) จากนั้น
เจ้ากรมรถไฟจึงได้มีหนังสือเสนอไปยังกระทรวงโยธาธิการในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งกรมรถไฟไม่
สามารถดาเนินงานต่อได้จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับชุมชน กระทรวงโยธาธิการจึงมีหนังสือ
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาให้แลกที่ดินฝั่งใต้กับพื้นที่ฝั่งเหนือของ
คลองบางกอกน้อย รวมถึงทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างมัสยิดแห่งใหม่พระราชทานให้กับชุมชน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงโยธาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างมัสยิดหลังใหม่ เพื่ อให้
เป็นมัสยิดหลวงพระราชทานสาหรับมุสลิมนิกายซุนนี่ห์ โดยพื้นที่ของมัสยิดมีความยาวขนานไปตามลา
คลอง ๓๓ วา กว้าง ๑๔ วา ๒ ศอก ด้านหนึ่งติดกับโรงเรือหลวงและอีกด้านหนึ่งติดกับบ้านจีนจู
พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ทรงมีประกาศพระบรมราชูทิศไว้แต่วันที่ ๒๖
พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๕๑) เป็นวันที่ ๑๒๔๓๓ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ปรากฏในประกาศพระบรมราชโองการสร้างมัสยิดสาหรับ พวกที่นับถือ
ศาสนาอิสลามฝ่ายสุหนี่ ดังนี้

๑๕๕
ประกาศพระบรมราชโองการ
สร้างมัสยิดสําหรับพวกที่นับถือศาสนาอิสลามฝ่ายสุหนี่
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศทราบทั่วกันว่ามีพระ
ราชหฤทัยนิยมต่อพระราชประเพณีซึ่งมีสืบเสมอมาแต่โบราณในการที่ทานุบารุง ไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินทั่วไปมิได้เลือกว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาลัทธิต่างกันประการใดและเมื่อ ร.ศ.
๑๑๙ จะลงมือสร้ างรถไฟหลวงแต่กรุงเทพฯลงไปเมืองเพ็ชรบุรีทางรถไฟถูกที่มัส ยิด
สาหรับพวกที่นับถือศาสนาอิสลามฝ่ายสุหนี่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บริจาคพระ
ราชทรั พ ย์ ให้ ส ร้ า งมัส ยิ ดนี้ ขึ้น ให้ ง ดงามดีก ว่ามั ส ยิด เก่า ที่ถู กทางรถไฟนั้ นเพื่ อให้ เป็ น
อารัมณียสถานอันถาวรควรแก่ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามจะประชุมกันกระทาการ
ปฏิบัติศาสนกิจตามลัทธิศาสนาไว้สาหรับพระนครแห่ง ๑ มีกาหนดเนื้อที่โดยยาวตามลา
คลองบางกอกน้อย ๓๓ วาโดยกว้าง ๑๔ วา ๒ ศอกทรง พระราชอุทิศมัสยิดนี้ให้เป็น
สาธารณประโยชน์สาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามอัน เป็นฝ่ายสุหนี่ทั่วไปจะได้กระทาการ
ปฏิบัติศาสนกิจและอัญชลีกรรมได้โดยสะดวกดังปรารถนา ด้วยพระราชประสงค์อันทรง
พระกรุณาเพื่อจะบารุงผู้ที่นับถือศาสนาทั้งปวงอัน เป็นข้าขอบขัณฑเสมาอาณาจักรแลซึ่ง
จะมาแต่จาตุทิศทั้งปวงให้สาเร็จประโยชน์มีความสุขสืบไป
ประกาศพระบรมราชูทิศไว้แต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายนรัตนโกสินทรศก ๑๒๑
เป็นวันที่ ๑๒๕๓๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

๑๕๖

ภาพที่ ๕.๓๖ ประกาศพระบรมราชโองการสร้างมัสยิดสาหรับพวกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์
บนแผ่นจารึกพระบรมราชูทิศสร้างมัสยิดหลวงบางกอกน้อย ปัจจุบันติดอยู่ที่ขอบประตู
มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๐)

๑๕๗
มัสยิดบางกอกน้อยหลังที่มีการสร้างขึ้นในตอนนี้ กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๐: ๔๐-๔๒) ได้
อธิบายถึงรูปแบบของอาควรไว้ว่า เป็ นมัสยิดหลังที่ไม่ใหญ่โตแต่มีความสวยงามมาก เป็นอาคารก่ออิฐ
สองชั้น หันหน้าไปทางคลองบางกอกน้อยด้านหน้าตรงบริเวณทางเข้า เป็นอาคารสามชั้นคล้ายหอคอย
หลังคาทรงปั้นหยา ตัวของอาคารตามทิศตะวันออกตะวันตก มีจั่วและมีปีกนกตามแบบสถาปัตยกรรม
ไทยทั่ ว ไป มี ซุ้ ม หน้ า ต่ า งโค้ ง ตามแบบสถาปั ต ยกรรมอิ ส ลาม แต่ ก็ มี ล วดลายอย่ า งไทยประดั บ อยู่
โดยเฉพาะหอคอยมีลักษณะเหมือนซุ้มบันแถลงของไทย ด้านตะวันตกซึ่งเป็นกิบลัต (ทิศทางที่หันไปทาง
นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย) มีลักษณะเป็นซุ้มโค้งออกมาเรียกว่ามิห์รอบ สอดคล้องกับข้อมูล
ของสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์และคณะ (๒๕๕๔: ๑๐๓) ที่อธิบายว่า อาคารมัสยิดหลังดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นอาคาร ๓ ชั้น มีหลังคาจั่วแบบอาคารเรือนไทย ชั้นล่างใช้สาหรับการประกอบศาสนกิจ คือการ
ละหมาด รวมถึงการใช้เป็นสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอนของบุตรหลานมุสลิม ที่ต่อมาในส่วน
ของสถานที่เรียนนี้ได้มีการขยับขยายออกไปสร้างเป็นโรงเรียนเล็กๆ นอกสุเหร่า และพัฒนามาสู่การเป็น
โรงเรียนที่ชัดเจนในชื่อ “โรงเรียนราชการุญ” เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ และได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการใน
พ.ศ.๒๔๕๓
กล่าวได้ว่า รูปแบบของอาคารมัสยิดที่ได้ถูกออกแบบและก่อสร้างขึ้นนี้มีการผสมผสานเข้ากัน
เป็นอย่างดีระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและศิลปะตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม กล่าวคือรูปทรง
และรายละเอียดของอาคารที่มีความเป็นไทยในขณะเดียวกันบางสิ่งก็ยังคงไว้ซึ่งความเชื่อตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามดังเช่นลักษณะของการหันหน้าหรือทิศทางสู่กะอ์บะฮ์หรือบัยตุลลอฮ์ที่นครมักกะห์
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งศาสนสถานของชาวมุสลิมทั่วโลกก็จะต้องหันไปสู่ทิศทางดังกล่าว สะท้อนให้
เห็ น ถึงความพยายามในการปรั บ ตั ว ของชุม ชนเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาพทางสั งคมที่แ วดล้ อม ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งแกนหลักของความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลาม

๑๕๘

ภาพที่ ๕.๓๗-๓๘ มัส ยิดหลวงหลั งเดิมก่อนการทิ้งระเบิดของฝ่ ายสั มพันธมิตรเมื่อครั้งสงครามมหา
เอเชียบูรพาที่ได้รับความเสียหายทั้งหลั ง (ที่มา: เอกสารส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ อ้างถึงในกุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๒๕)

๑๕๙
การย้ายศาสนสถานของชาวมุสลิมข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อย ถือเป็นการเริ่มต้นของมัสยิด
แห่งใหม่บนพื้นที่ฝั่งเหนือของคลองบางกอกน้อยที่มาพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนมุสลิมที่เรียงราย
ไปตามลาคลองลึกเข้าไปด้านใน โดยอาศัยทั้งในเรือนแพและเรือนริมฝั่งคลองตั้งแต่ปากคลองไปจนถึง
หน้าวัดสุวรรณาราม (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๕: ๒๒-๒๓) ชาวมุสลิมยังคงรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
และมั่นคง โดยมีคลองบางกอกน้อยเป็นทาเลในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ มีมัสยิดหลังใหม่ที่
ได้รับพระราชทานมาเป็นศูนย์กลางแห่งวิถีการดารงตนภายใต้ความเชื่อและศรัทธาในศาสนาอิสลาม
มัสยิดหลังดังกล่าวอยู่มาจนถึงเมื่อครั้งที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้ง
ระเบิดลงที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงต่างๆ ได้รับความเสียหาย รวมถึงชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และมัสยิดหลังดังกล่าวก็เสียหายทั้งหมด หลงเหลือเพียงกุโบร์หรือที่ฝังศพ
ที่อยู่ด้านในและทีอ่ าบน้าละหมาดเท่านั้น นามาซึ่งการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ในเวลาต่อมา
มัสยิดหลังที่สามเกิดขึ้นภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเสร็จสิ้นลงโดยที่
“การสร้างมัสยิดหลังใหม่หลังโดนระเบิด เกิดจากผู้มีจิตศรัทธาโดยที่ทาง
ราชการสมัยนั้ นไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเลย” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สอดคล้ อ งกั บ ค าบอกเล่ า ของคุ ณ ยายก้ า น แสงเกษม ผู้ อ าวุ โ สในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม สั น ติ ช น
สงเคราะห์ ๒ ที่เล่าให้ฟังว่า
“ตอนนั้ น ระเบิ ดลงที่มัส ยิดหมดเลย คนก็ ห นีไปอยู่ที่อื่ นกันหมด พอหลั ง
สงครามก็กลับมาสร้างกันใหม่ เขาก็เอาเงินมาจากคนบริจาคได้เยอะแยะ คนในชุมชน
บ้าง คนที่ไหนๆ บ้างที่เขามีการบริจาคกันจะทามัสยิดกันคนเขาก็ช่วยกัน ” (ก้าน แสง
เกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาที่สยามได้เข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นในการประกาศสงครามกับฝ่าย
สัมพันธมิตร ดังนั้นสยามจึงกลายเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการถูกโจมตีจากสหรัฐ เมื่อค่าของวันที่ ๕
มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๘ สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดลงพื้นที่บางกอกน้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อทาลายสถานี
รถไฟธนบุ รี ห รือสถานีร ถไฟบางกอกน้อ ยเพื่อทาลายระบบการลาเลี ยงอาวุธและเสบียงของญี่ปุ่นที่
ส่งออกไปรอบนอก แต่การทิ้งระเบิดในครั้งนั้นปรากฏว่าพลาดเป้าหมาย จากสถานีรถไฟแต่กลับมาลง
ตรงมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ โรงเรียนมัดเราะสะฮะมีดียะห์ รวมถึงชุมชนมุสลิมโดยรอบจนได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก ทั้งทรัพย์สิน ผู้คน และสิ่งปลูกสร้าง เมื่อสงครามสงบลงชาวชุมชนได้รวมตัวกัน
ฟื้นฟูทั้งตัวอาคารมัสยิด โรงเรียนราชการุญขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชนและความศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อศาสนาอิสลาม
มัสยิดหลังที่สามนี้ได้รับการออกแบบอย่างมีขั้นตอนโดยสถาปนิก ลักษณะของอาคารมัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นแบบสมัยใหม่ นอกจากแกนหลักจะมุ่งไปสู่ทิศกิบละฮ์แล้วยังมีอีกแกนหนึ่ง

๑๖๐
ที่ตั้งฉากกันเปิดสู่คลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักในอดีตและเว้นพื้นที่ริมน้าไว้สาหรับทา
กิจกรรมของชุมชน แกนทางน้าจึงได้รับการเน้นเป็นพิเศษด้วยหลังคาโดมขนาดใหญ่และบันไดหลักที่มี
กลุ่มเสาขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองข้างบริเวณระเบียงทางเข้า และมีโดมขนาดเล็กอีกทั้งสองข้างเพื่อให้เกิด
ความสมมาตรตามแนวแกน (อาดิศร์ อิรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๒๑๖) ซึ่งลักษณะดังกล่าวตามหลักการทาง
สถาปัตยกรรมแล้วอธิบายว่าเป็นลั กษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของกลุ่มประเทศที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอาหรับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือลักษณะดังกล่าวได้ถูกปรับตัวให้
สอดรับกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งการสร้างลักษณะของอาคารที่มีช่องรับลม
รับริมน้า เป็นต้น

ภาพที่ ๕.๓๙ อาคารของมั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริซ ซุ น นะห์ ห ลั ง ปั จ จุ บั น สร้ า งขึ้ นภายหลั ง ได้ รั บ ความ
เสียหายจากสงครามมหาเอเชียบูร พา โดยความร่วมมือและการรับบริจาค ถ่ายจากริม
คลองบางกอกน้อย (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยแสดงออก
ให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาไว้ซึ่งมัสยิดของชุมชน ทั้งการสร้างมัสยิดหลังแรกที่ฝั่ง

๑๖๑
ใต้ของคลองบางกอกน้อย การแลกเปลี่ยนที่กับทางราชการเมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายเพชรบุรีและ
การสร้างสถานี รถไฟบางกอกน้อย จนถึงความร่ว มมือร่วมใจการก่อสร้างมัสยิดหลั งที่สามหรือหลั ง
ปัจจุบันภายหลังได้รับความเสียหายจากสงครามโดยที่ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากทางราชการ
นอกจากนี้ มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ยังได้ทาหน้าที่ของการเป็นศาสนสถานของกลุ่มคนที่
นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างสมบูรณ์พร้อม คือการเป็นศูนย์กลางของของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ทา
หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ คือ
กิจกรรมทางด้านศาสนา ที่ชาวชุมชนได้มาแสดงออกถึงความภักดีที่มีต่อพระเจ้า ทั้งการราลึก
ถึงพระเจ้า การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงการละหมาด
กิจกรรมทางด้านการศึกษา ที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ได้ดาเนินการมาอย่างชัดเจนทั้ง
การศึกษาศาสนาไปจนถึงการศึกษาของโลกปัจจุบัน โรงเรียนนัซริซซุนนะห์ โรงเรียนราชการุญ จนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงทาหน้าที่ให้การดูแลโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
กิจกรรมทางด้านสังคม มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ยังคงทาหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางใน
การสื่อสาร การรวบรวม การสนทนาของคนในชุมชน ผ่านพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่เป็น
ประจา เช่น งานมงคล งานอวมงคล หรือแม้แต่กิจกรรมทางศาสนาอย่างการละหมาดที่กระทาอยู่เป็น
ประจา ทาให้คนในชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ได้พูดคุยต่อกัน การเป็น
มูลนิธิ การเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการต้อนรับผู้มาเยือน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในทางศาสนาและสังคมแก่ผู้คนในชุมชนด้วย
กิจกรรมทางด้านการปกครอง มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ได้ทาหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลาง
การประชุมของชุมชนเพื่อปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
แม้ว่าสภาพทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ แต่ทว่า
มัสยิ ดบางกอกน้อยทั้ง ๓ หลั งของชุมชนมุส ลิมบางกอกน้อยก็ได้ทาหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางแห่งวิถีแห่งการดารงตนตามแนวทางของศาสนาอิสลาม ทาหน้าที่
ในการดารงไว้วิถีวัฒนธรรมอิสลามในท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา รวมถึงท่ามกลาง
วิถีวัฒนธรรมที่ต่างออกไปที่รายรอบ ดัง นั้น มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ จึงนับเป็นสิ่งสาคัญที่สะท้อน
วิถีความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี
๕.๓.๒ พระคัมภีร์อัลกุรอาน: ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมชาวมุสลิม
องค์ประกอบหนึ่งในความเป็นศาสนนาที่สมบูรณ์ คือ การมีพระคัมภีร์หรือหลักธรรมคาสอน
ของศาสนานั้นๆ หากนับพุทธศาสนาจะมีพระไตรปิฎก ศาสนาคริสต์จะมีพระคัมภีร์ไบเบิล และเช่นกัน
ศาสนาอิสลามก็มีพระคัมภีร์ของศาสนาที่เรียกกันว่า อัลกุรอาน

๑๖๒
อัลกุรอาน คือ พระดารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลั ยฮิ
วะสัลลัม ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺสาหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนา
สาหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า
ในทรรศนะของชาวมุสลิมทั่วโลก อัลกุรอาน คือ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นเสมือนธรรมนูญแห่งชีวิตที่มี
เนื้อหาครอบคลุมมิติต่างๆ ของชีวิตอย่างรอบด้านทั้งวิถีการดารงตน วิถีแห่งการอยู่ร่วมกัน ครอบคลุม
วิถีชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ความเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน
ประจักษ์แจ้งจากคุณลักษณะที่สาคัญในหลายประการ กล่าวคือ
๑. อัลกุรอาน คือ สิ่งที่ถูกประทานลงจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นการคิดมาจากมนุษย์
๒. อัลกุรอาน คือ สิ่งที่ได้รับประกันจากอัลลอฮ์ว่าปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลง
๓. อัลกุรอาน คือ สิ่งที่ถูกประทานแก่หมู่มนุษย์ทั้งมวลและหมู่ญินด้วย
๔. อัลกุรอาน คือ สิ่งที่คาสอนอัลกุรอานเป็นคาสอนที่ครอบคลุมชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน
๕. อัลกุรอาน คือ สิ่งที่เป็นคัมภีร์ที่มีคาสอนและบทบัญญัติที่ใช้ได้ตลอดกาลและทุกสถานที่
ดังนั้น หน้าที่สาคัญของชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลกจะต้องยึดมั่นและศรัทธาว่า อัลกุรอานเป็น
คาพูดของอัล ลอฮ์ ยึ ดมั่น และศรั ทธาว่าคาสอนต่ างๆ ในอัล กุรอานเป็นคาสอนที่ ถูกต้องและดีที่สุ ด
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งสอนนั้นอย่างเคร่งครัดไม่ว่าคาสอนนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพื่อจะได้รับทางนาและผลบุญมากที่สุด
จะเห็นได้ว่าคัมภัร์อัลกุรอาน คือ ส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเสมือน
ธรรมนูญชีวิตที่ชี้นาวิถีแห่งการดารงตนของชาวมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น คัมภีร์อัลกุรอาน จึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมอิสลามอย่างแยกไม่ออก
คัมภีร์อัลกุรอานที่มีอยู่ในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนั้น ไม่เพียงเป็นคัมภีร์ ที่มีอยู่ทั่วไป หากแต่
ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการได้มาอย่างมากว่าเมื่อครั้งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เกิดกรณีที่ชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้ถวายฎีกาทูลเกล้าฯ
ขอรับพระราชทานสถานที่เพื่อไว้พระคัมภีร์อัลกุรอานจานวน ๑๑๘ เล่มเป็นการเฉพาะ
คัมภีร์อัลกุรอานทั้ง ๑๑๘ เล่มดังกล่าว เป็นพระคัมภีร์ที่สุลต่านซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
ตุรกี ได้ทรงมีรับสั่งให้กงสุลแห่งตุรกีส่งมายังกรุงสยาม โดยได้ให้ตรวจสอบดูถึงสถานที่โรงเรียนหรือ
สถานที่ที่สมควรที่จะเก็บพระคัมภีร์ไว้ เมื่อได้รับมาแล้วชาวชุมชนเห็นว่าตนเองไม่มีกาลังพอที่จะจัดเก็บ
พระคัมภัร์อัลกุรอานไว้ทั้งหมดให้ได้อย่างสมเกียรติยศของคัมภีร์ที่ได้รับมาจากสุลต่านแห่งตุรกี จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อทาหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานสถานที่สาหรับจัดเก็บ
คัมภีร์อลั กุรอานอย่างสมเกียรติ
ในขณะที่ทางราชการพิจารณาเห็ นว่า การจัดหาสถานที่เพื่อเก็บพระคัมภีร์ดังกล่ าวไว้ใน
สถานที่เดียวกันทั้งหมดนั้นเห็นจะมิควร และไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของเจ้ากรุงตุรกี แต่ทรงเห็นว่า

๑๖๓
ควรให้มีการกระจายพระคัมภีร์ดังกล่าวออกไปยังสถานที่สาคัญทางศาสนาอิสลามในกรุงสยาม ดังความ
ที่ว่า
“ด้วยสยิศอิดรุศทาเรื่องราวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานสฐานที่ไว้
พระคัมภีร์โคราอานนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่า พระคัมภีร์โคราอานมี
ความอย่างเดียวกันถึง ๑๑๘ ฉบับ จะเก็บไว้ในที่เดียวกันไม่สมควร จะไม่ถูกตามพระ
ราชประสงค์ของพระเจ้ากรุงเตอรกี เข้าพระราชหฤไทยพระเจ้ากรุงเตอรกีมีพระราช
ประสงค์จะให้จาหน่ายไปตามโรงสวดต่างๆ ในพระราชอาณาเขตสยามให้แพร่หลาย
ส่วนที่นมัสการให้พวกสาวกมหามัดนมัสการนั้นก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง
โยธาจัดการอยู่ที่คลองบางกอกน้อยแล้ว ” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ , เอกสาร
รัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙
– ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
เรื่องที่นาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานสถานที่สาหรับจัดเก็บพระคัมภีร์อัลกุ
รอานทั้ง ๑๑๘ เล่มที่พระเจ้ากรุงตุรกีส่งมายังกรุสยามนั้น ก็ไม่เป็นผลสาเร็จ หากแต่ทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้นาพระคัมภีร์เหล่านั้นกระจายออกไปยังศาสนสถานของศาสนาอิสลามทั่วพระ
ราชอาณาจักร และให้ที่บางกอกน้อยนั้นเก็บไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง พระคัมภีร์อัลกุรอานชุดดังกล่าวก็มี
การแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆ ดังที่คุณมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี บิหลั่นประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุน
นะห์ได้อธิบายว่า
“คัมภีร์ที่ได้มาเรากระจายไปหมดแล้ว คือมีอัรกุรอานมา ในจดหมายเหตุ
ของเราก็มี เสร็จแล้วผู้ใหญ่ของพวกเราก็วิ่งเข้าไปขอเพื่อที่จะยกเว้นภาษีอากรนาเข้า
คือเวลาเข้ามาจะต้องเสียภาษี เมื่อมาถึงเราก็แจกจ่ายออกไป ...คือช่วงนั้นเรายอมรับว่า
เรารู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ ถ้าคุณอ่านในหมายเหตุที่มีการโต้ตอบกันไปมา
คุณก็จะเห็น ...คือตอนนั้นผู้ใหญ่ของเราเขาเข้าถึงในวัง เขากล้าที่จะเข้าไป” (มุฮาหมัด
รอชาร์ด กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ประเด็นเรื่องคัมภีร์ดังกล่าว ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสาคัญของอัรกุรอานที่
มีต่อชาวมุสลิมเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสถานภาพและพื้นที่ทาง
สังคมของชาวมุสลิมอีกด้วย
๕.๓.๓ วิถีวัฒนธรรมอิสลามท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธ
คาว่ า วั ฒ นธรรมอิ ส ลาม (Isamic Culture) หมายถึ ง วิ ถีใ นการด าเนิ นชี วิ ต หรื อ รู ป แบบ
พฤติกรรมของกลุ่มคนที่นับ ถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่า มุส ลิม รวมถึงสิ่ งสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งความศรัทธา คนโดยทั่วไปมักเข้าใจหรือรู้จักคาว่า “อิสลาม” ว่าเป็นศาสนาสาคัญศาสนา
หนึ่งในโลกปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ศาสนาอิสลามนั้นหมายรวมความเป็นวัฒนธรรมไว้ด้วย

๑๖๔
เพราะในหลักแห่งศาสนาอิสลามได้กาหนดแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบัติตนหรือวิถีในการดาเนิน
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับตา ดังนั้นวิถีวัฒนธรรมอิสลามจึงต่างไปจากวัฒนธรรมอื่นๆ
ตรงที่วิถีวัฒนธรรมอิสลามมิได้ถูกกาหนดโดยมนุษย์เป็นสาคัญ พื้นฐานหลักความศรัทธาแห่งศาสนา
อิสลาม ส่งให้ผู้ที่นับถือสูงขึ้นมากว่าวิถีทั่วไป แม้ว่าจะไม่สูงเท่าเทียมกับการเป็นนักบวช อิสลามส่ง เสริม
ให้คนครองเรือนได้ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องครองธรรมไปพร้อมกันด้วย วิถีอิสลามจึงเป็นวิถีในการ
ดาเนินชีวิตที่งดงาม เป็นวิถีวัฒนธรรมที่สูงส่งไปด้วยหลักศรัทธาตามหลักศาสนาอิสลาม
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓: ๘-๙) อธิบายว่า วิถีวัฒนธรรมอิสลามมีที่มาสาคัญ ๒ ประการ
คือ
๑. มาจากพระเจ้าอัลลอฮฺ (สุบห์ ฯ) ซึ่งปรากฏเป็นบทบัญญัติทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อที่ให้
ปฏิบัติอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน และ
๒. มาจากนบี มุ ฮั ม มั ด (ศ็ อ ลฯ) ทั้ ง ที่ เ ป็ น วจนะค าสอนและจริ ย วั ต รที่ ท่ า นปฏิ บั ติ ไ ว้ เ ป็ น
แบบอย่าง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมอิสลามประกอบด้วย องค์มติ หรือความศรัทธาในอัลลอฮฺและนบี
มุฮัมมัด องค์กร ที่หมายถึงการรวมตัว โดยมีกฎระเบียบ การจัดการ ซึ่งศาสนาอิสลามได้วางรูปแบบ
สิทธิและหน้าที่ของสถาบั นทางสังคมไว้แล้วอย่างครอบคลุม ทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น องค์การปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งศาสนาอิสลามได้มีข้อกาหนดที่
เน้นการปฏิบัติที่ต้องกระทาไปพร้อมกับหลักความศรัทธาของมุสลิมทุกคน และ องค์วัตถุ ที่อิสลามถือ
เป็นทางสายกลางระหว่างวัตถุกับจิตใจ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและ
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
กล่าวได้ว่าที่มาสาคัญของวัฒนธรรมอิสลามก็คือ พระคัมภีร์อัลกุรอานจากพระเจ้าและจริย
วัตรคาสอนของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่เรียกว่า ซุนนะห์ องค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมอิสลาม
เหล่านี้ได้วางรูปแบบแห่งวิถีการดาเนินชีวิตของมุสลิมไว้แล้วอย่างงดงาม ดังนั้นการศึกษาถึงวิถีในการ
ดารงชีวิตของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจึงเป็นการศึกษาถึงวิถีวัฒนธรรมไปพร้อมกัน นอกจากนี้
ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่แวดล้อมไปด้วยสังคมของชาวพุทธ แต่ทว่า
ชุมชนมุสลิมยังสามารถดารงความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ได้อย่างเคร่งครั ดและสวยงาม
โดยผ่านวิถีการดารงตนในมิติต่างๆ ซึ่งจะได้อธิบายถึงรายละเอียดดังนี้
การประกอบอาชีพ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อธิบายไว้ชัดเจนถึงอาชีพของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยใน
อดีตว่าเป็นการค้าขาย ซึ่งบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวมุสลิมก็ชัดเจนถึงความเป็นพ่อค้า มี ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการค้าขาย ทั้งสายตระกูลสุลต่านสุลัยมานทางภาคใต้ของไทยรวมถึงสายตระกูลท่านเฉก อา
หมัด สมัยกรุงศรีอยุธยา และชาวมุสลิมเองก็เติบโตเริ่มต้นมาจากการค้าขาย เมื่อบรรพบุรุษของชาว

๑๖๕
มุสลิมบางกอกน้อยอพยพหนีภัยสงครามมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาก็นาเอาความรู้ความสามารถด้าน
การค้าขายมาด้วย ประเด็นดังกล่าวเห็นได้จากการเลือกทาเลในการตั้งถิ่นฐานเป็นสาคัญ แม้ว่าจะมี
เหตุผลอื่นประกอบเช่น การเมือง สังคม ที่ทาให้ชาวมุสลิมรวมตัวกันบริเวณปากคลอง รูปแบบของ
อาคารบ้านเรือนก็เป็นเรือนแพ รวมถึงการเป็นจุดตัดหรือปากคลอง องค์ประกอบเหล่านี้ชี้ชัดว่าเป็นไป
เพื่อการประกอบอาชีพหรือการค้าขาย (สาหรับช่วงเวลานั้น) นอกจากนี้ในนิราศเมืองเพชร ของสุนทรภู่
ที่แต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๘-๒๓๙๒ ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อคราวอาสาไปหาของที่ต้องพระประสงค์ที่เมือง
พริบพรีหรือเมืองเพชรบุรี ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรูปแบบการค้าขายบนเรือนแพของชาวมุสลิมไว้ความ
ว่า
อนาถหนาวคราวอาสาเสด็จ
ไปเมืองเพชรบุรินที่ถิ่นสถาน
ลงนาวาหน้าวัดนมัสการ
อธิษฐานถึงคุณกรุณา
ช่วยชุบเลี้ยงเพียงชนกที่ปกเกศ
ถึงต่างเขตของประสงค์คงอาสา
จึงจดหมายรายทางกลางคงคา
แต่นาวาเลี้ยงล่องเข้าคลองน้อยฯ
ได้เห็นแต่แพแขกที่แปลกเพศ
ขายเครื่องเทศเครื่องไทยได้ใช้สอย
ถึงวัดหงส์เห็นแต่หงส์เสาธงลอย
เป็นหงส์ห้อยห่วงธงใช่หงส์ทอง
(นิราศเมืองเพชร อ้างถึงใน ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, ๒๕๑๘: ๕๐๙)
นิราศเมืองเพชร อธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจนว่าเรือนแพของชาวมุสลิมนั้นมีอยู่มากตั้งแต่เลี้ยว
เข้าคลองบางกอกน้ อยเข้ามา เรือนแพของชาวมุสลิมเหล่านี้เป็นเรือนแพเพื่อทาการค้าขายข้าวของ
เครื่องเทศ เครื่องใช้ต่างๆ ดังที่ว่า “ได้เห็นแต่แพแขกที่แปลกเพศ ขายเครื่องเทศเครื่องไทยได้ใช้สอย”
นอกจากนี้สินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ยังคงเป็นที่จดจาว่าเป็นสินค้าที่ชาวมุสลิมบางกอกน้อยค้าขายกัน
อย่างจริงจังนั่นก็คือ หม้อดิน คุณยายก้าน แสงเกษม (สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) ผู้อาวุโสภายใน
ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ เล่าให้ฟังว่า “แต่ก่อนเขาขายหม้อกัน หม้อดินน่ะ ไปรับเขามาแล้วก็เอามา
ขายในแพบ้าง พายเรือไปขายตามคลองบ้าง” นอกจากนี้ยังมีการทาที่นอนยัดนุ่นอันถือเป็นสินค้าสาคัญ
ของชุมชน ที่ในอดีตทากันแทบทุกครัวเรือน (ดังรายละเอียดข้างต้น) จากนั้นความนิยมก็ลดลงเมื่อมีที่
นอนที่มีราคาถูกกว่าเข้ามา เช่น ที่นอนสปริง ที่นอนฟองน้า ที่นอนยางพารา เป็นต้น
ปัจจุบัน การประกอบอาชีพดังกล่ าวได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การค้าขายในเรือนแพ
หมดสิ้นไปเมื่อรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้คนได้เปลี่ยนจากชุมชนน้ามาเป็นชุมชนบก มุสลิมบางกอกน้อย
ก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากชุมชนเรือนแพมาเป็นชุมชนริมน้าที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งที่ไม่ใช่บนพื้นดิน การค้า
ขายหม้อดินไม่มีให้เห็นเนื่องจากไม่มีคนใช้หม้อดินอีกแล้ว การทาที่นอนบางกอกน้อยก็ยกเลิกไปจะพบ
อยู่ ที่ เป็ น โรงงานมีแห่ งเดี ย วคื อที่ บ ริ เ วณทางเข้ามั ส ยิด หลวงอัน ซอริซซุ นนะห์ ของคุณ ฟาริ ด มั ส อู ดี
ในขณะที่ภายในชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ไม่ปรากฏว่ามีคนทาแล้ว ในส่วนของชุมชน
สันติชนสงเคราะห์ ๒ พบว่าการทาที่นอนยัดนุ่นก็สูญหายเช่นกัน จะมีหลงเหลือบ้างก็เป็นเพียงการยัด

๑๖๖
นุ่นเข้าไปในแบบโครงร่างของที่นอนดังเช่นบ้านของคุณยายก้าน แสงเกษมที่ยังคงวิธีการทาที่นอนแบบ
โบราณไว้ แต่ก็เป็นเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการยั ดนุ่นเข้าไปในโครงที่นอนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการทาใน
ทุกขั้นตอน
“ส่วนมากคนที่มาซื้อนี่ก็คนเก่าๆ ทั้งนั้นนะ แล้วเขาก็ไปแนะนากันว่ามันเป็น
ของดี ทน แล้วคนที่นี่ที่เขาจะซื้อก็เป็นคนที่รุ่นๆ เดียวกัน แล้วก็ไล่มาถึงลูกหลานที่
อยากใช้กันเท่านั้นแหละ” (อูมัด (เป็ด), สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
คุณยายก้าน แสงเกษม ก็เล่าให้ฟังว่า
“ที่นอนบางกอกน้อย ในสมัยฉันสาวๆ เขาก็ไม่ได้ทากันแล้ว ฉันทาตามที่เขา
สั่งเท่านั้น นี่เดี๋ยวมันก็หมดแล้วนะ หมดฉันนี่มันก็หมดแล้ว จะหมดแรง มันไม่มีแรง
แล้ว เด็กรุ่นหลังเขาก็ไม่เอากัน เขาว่ามันฟุ้ ง นี่แค่เขาเดินผ่านกันเขายังทนกันไม่ไหว
เลย” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ก็ออกไป
ประกอบอาชีพภายนอกชุมชน ทั้งการค้าขาย พนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นข้าราชการ อาจารย์
เป็น ต้น ภายในชุมชนเองก็มีการค้าขายเล็ กๆ น้อยๆ หรือแม้แต่การจัดทาสินค้าชุมชน เช่น การจัด
ดอกไม้สาหรับรับปริญญา เป็นต้น หรือแม้แต่การนาเอาอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์แห่งตนออกไปประกอบ
อาชีพภายนอกชุมชน เช่น การเปิดร้านอาหารอิสลาม ตานานบางกอก ที่บางขุนพรหม ณ บางกอก เป็น
ต้น

ภาพที่ ๕.๔๐ การทาการค้าขายอาหารภายในชุมชน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุส ลิมว่า
ถูกต้องตามหลักการทางศาสนา (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๐)

๑๖๗

ภาพที่ ๕.๔๑ บรรยากาศภายในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่มีการค้าขายสินค้าให้กับชุมชน
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่แม้ว่าจะมีความหลากหลาย
แต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของระบบเศรษฐกิจว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในศาสนาอิสลาม ที่อาจเรี ยกว่า
เป็นระบบทางสายกลางที่อยู่ระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็
จะต้องยกระดับหรือพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นต่อไป
สรุปได้ว่า วิถีการประกอบอาชีพของคนมุสลิมบางกอกน้อยนั้นมีความหลากหลาย ในระยะ
เริ่มแรกของชุมชนหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เชื่อว่าทาการค้าขายในรูปของเรือนแพ ต่อมาก็เริ่มมีการ
สร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของชุมชนคือการทาที่นอนยัดนุ่น ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากแต่ก็ลดความ
นิ ย มลงในเวลาต่ อ มา ปั จ จุ บั น การประกอบอาชี พ ของชุ ม ชนมี ค วามหลากหลายมี ทั้ ง นั ก วิ ช าการ
ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย พนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวเกิด
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย ทั้งชุมชนโดยรอบมัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์ และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ มีลักษณะค่อนข้างแออัด ดังนั้นรูปแบบของ
อาชีพของคนในชุมชนจึงต้องออกไปภายนอกในขณะที่บางส่ว นก็ประกอบอาชีพภายในชุมชน เช่น
การค้าขาย การผลิตสินค้าชุมชน เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย การออกไปประกอบอาชีพภายนอก

๑๖๘
ชุมชนของคนรุ่นใหม่ เกิดจากหลายเหตุปัจจัย ทั้งการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ความหนาแน่นของคน
ภายในชุมชน รวมถึงความขาดแคลนพื้นที่ในการประกอบกิจการ เป็นต้น
การประกอบศาสนกิจ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยทั้งชุมชนที่อยู่โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และชุมชนสันติ
ชนสงเคราะห์ ๒ เป็ น มุ ส ลิ ม ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามนิ ก ายซุ น นี ห์ ประกอบกั บ มี ค วามเป็ น ชุ ม ชน
นักวิชาการ ผู้คนในชุมชนได้รับการศึกษาสูง มีนักวิชาการด้านศาสนาจานวนมาก รวมถึงมีรูปแบบการ
บริหารจัดการความรู้ด้านศาสนาเป็นอย่างดีทั้งการจัดการศึกษาด้วยตนเอง การมีอัล อิศลาหฺ สมาคม ที่
เผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาออกไปยังสังคม ปัจจัยดังกล่าวคือส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยเป็นชุมชนมุสลิมที่มีความรู้ความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแบบอย่างซุนนะห์ ซึ่งแนวทางอัซซุนนะฮฺนั้นคือ ชีวิตของ
ท่า นนบี มุฮั ม มัด ศ็อ ลลั ล ลอฮุ อะลั ย ฮิ ว ะซั ล ลั ม ทั้ ง ปวง ไม่ว่ า จะเป็น การปฏิ บั ติศ าสนกิจ จริ ย ธรรม
ศีลธรรม คุณธรรม แม้กระทั่งกิริยามารยาทของท่าน ผู้ใดปฏิบัติแค่ไหนจากชีวิตของท่าน ก็ถือว่าเป็นซุน
นะฮฺแค่นั้น (ริฎอ อะหมัด สมะดี, ออนไลน์) ดังนั้น การประกอบศาสนกิจของชาวชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยจึงเป็นไปอย่างเคร่งครัด อันเกิดมาจากการศึกษาเรียนรู้และความศรัทธาที่มีอยู่รวมถึงการได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่อง
ความยึดมั่นในหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย ส่งผลเป็นความ
ชัดเจนในวิถีการดารงชีวิต วิถีวัฒนธรรม การประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลามยังคงเป็น
สิ่งที่ชาวชุมชนยึดมั่นและถือปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ
วิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงความชัดเจนว่าเป็นวิถีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
อิสลาม การละหมาดยังคงเป็นกิจประจาที่กระทากันมาอย่างต่อเนื่องในทุกวันศุกร์ ซึ่งมุสลิมถือว่า ใน
หนึ่งสัปดาห์จะมีวันเริ่มต้นใหม่หรือที่เรียกว่า “วันอีด” หรือ “วันตรุษ” หรือ “วันใหม่” ของสัปดาห์ ที่
ชาวมุส ลิมทาการตรวจสอบร่ างกายให้ส ะอาดบริสุ ทธิ์ด้วยการขลิบหนวดเคราให้ สะอาด ตัดเล็บให้
สะอาดเรียบร้อย ก่อนไปละหมาดที่มัสยิด
เมื่อมาถึงบริเวณลานด้านข้างของมัสยิดจะมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อรองรับพี่น้อง
มุสลิมที่จะเข้าร่วมการละหมาดในช่วงเวลาหลังเที่ยง มีการจัดเตรียมโต๊ะเอาไว้สาหรับให้พี่น้องมุสลิมได้
มีโ อกาสได้ พบปะพู ดคุย กัน ก่ อนการละหมาด เรื่อ งที่น ามาพูด คุย กันมี ตั้ง แต่เ รื่องทั่ว ไป เรื่ องสั งคม
เศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องการเมืองก็อยู่ในความสนใจนามาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มคนที่มาละหมาดส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนที่จะเดินทางมาล่วงหน้า เนื่องจากอยู่ใกล้
และไม่ได้มีภารกิจการงานใด ในขณะที่คนรุ่นใหม่จะทยอยเดินทางมาในช่วงที่ใกล้ถึงเวลาละหมาด ซึ่ง
การละหมาดนี้ถือเป็นสิ่งที่ ชาวมุสลิมจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจา ไม่เพียงการทาละหมาดที่
มัส ยิ ด ในวั น ศุ ก ร์ เ ท่ า นั้ น แต่ ก ารละหมาดถื อ เป็ น วั ต รปฏิ บั ติ ที่ จ ะต้ องกระท าทุ ก วั น วั น ละ ๕ เวลา

๑๖๙
ข้อกาหนดประการหนึ่งคือ ผู้ชายมุสลิมจะต้องมาละหมาดในตอนเที่ยงที่มัสยิด แต่ด้วยสภาพปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป วิถีการดารงชีวิตประจาวันผู้ชายไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่รอบมัสยิดเท่านั้น แต่เป็นการประกอบ
อาชีพที่อยู่ไกลออกไปหรือภายนอกชุมชน ดังนั้นการละหมาดจึงเกิดขึ้นตามความสะดวก เช่น ที่ทางาน
ในบ้าน หรือพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น แต่การละหมาดในวันศุกร์นั้นจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มารับ
ฟังการบรรยายแนวทางศาสนาเพื่อเตือนตนเองให้สามารถดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การบรรยายธรรมที่พูดถึงในแต่ละครั้งนั้นจากการสังเกตพบว่า ไม่ได้
เป็ น เรื่ องของศาสนาเพีย งอย่ างเดีย ว แต่มีการนาเรื่องราว เหตุการณ์ส าคัญที่ เ กิดขึ้นในปัจจุบันมา
บรรยายเพื่อให้ ชาวมุส ลิมได้เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลง ได้รู้จักการปรับตัว เองให้ เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของศาสนาอิสลาม เหตุเพราะว่าตัวบทของศาสนาอิสลามแม้ว่าจะ
ผ่านมาแล้วนับพันปี หากแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบทแห่งศาสนาแต่ อย่างใด นอกจากนี้ลักษณะของ
การบรรยายธรรมที่มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ก็จะมีทั้งบทที่เป็นภาษาไทยและบทที่เป็นภาษาศาสนา
หรือภาษาอาหรับ จะสังเกตเนื้อหาของสิ่งที่บรรยายได้ว่า ในสภาพปัจจุบันสภาพทางสังคมเป็นอย่างไร
มีประเด็นทางสังคมเรื่องใดที่มุสลิมจะต้องทบทวนเนื้ อหา เรียนรู้ ทาความเข้าใจ และสาทับด้วยภาษา
อาหรับซึ่งเป็นบทมาจากคัมภีร์อัรกุรอาน ตัวอย่างเช่น การบรรยายเรื่องของบุหรี่ที่ในอดีตอาจไม่มีคาว่า
บุหรี่ที่เป็นข้อห้ามไว้ในคัมภีร์ แต่ปัจจุบันบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่ทาลายตัวตนของมนุษย์ จากนั้นก็จะมีการยกบท
คาสอนในคัมภีร์มาอธิบาย ซึ่งสะท้อนเห็นถึงกระบวนการทางความคิดของศาสนาอิสลามที่ไม่ได้ยึดอยู่
กับ มิติของช่ว งเวลาเสมอไป หากแต่มุส ลิมสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิถีของตนเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และคาสอนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อั ลกุรอานก็สามารถอธิบายวิถี
ปฏิบัติของมุสลิมได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม
การเข้าร่วมกิจกรรมละหมาดของมุสลิมบางกอกน้อยมีความน่าสนใจหลายประการ เริ่มต้น
ด้วยการต้อนรับของมัสยิดที่จะมีการจัดเตรียมน้าชาเอาไว้สาหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการต้อนรับ
ลักษณะดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมว่า การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยสิ่งที่ดีที่สุดเป็นหน้าที่ที่มุสลิม
ทุกคนจะต้องกระทาเพราะนั บ ว่าเป็ นบุญมาก มีการสนทนาสารทุกข์สุ กดิบระหว่างกัน โดยเรื่องที่
สนทนากันนั้นก็มีตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องการเมืองการปกครอง
จากนั้นแต่ละคนก็จะไป “อาบน้าละหมาด” ซึ่งหมายถึงการชาระร่างกายให้บริสุทธิ์ โดยจะมี
การแบ่งพื้นที่สาหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าละหมาดแยกกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ เมื่อใกล้เวลาที่ละหมาด จะมีเด็กเด็กนักเรียนที่เป็น
มุสลิมจากโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมละหมาดด้วย โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่
ไว้บริเวณชั้นล่างของมัสยิด ซึ่งอธิบายว่าพื้นที่ด้านบนนั้นไม่เพียงพอต่อจานวนของนักเรียน รวมถึงความ
ที่เป็นเด็กอาจมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่เข้าร่วมละหมด เป็นต้น การให้เข้า
ร่วมกิจกรรมชั้นล่างของมัสยิดจึงเหมาะสมกว่า ประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญอย่างมากในการธารง

๑๗๐
ความเป็นมุสลิมเอาไว้ การที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องของศาสนาตั้งแต่ยังเล็กจะเป็นวิธีการที่ทาให้ศาสนา
ถูกฝังลงไปในตัวตนของมุสลิม และเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงวิถีวัฒนธรรมที่เป็นส่วนเดียวกันกับวิถี
ของศาสนาอิสลามให้คงอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวังคมไปในทิศทางใดก็ตาม
การศึกษา
ชาวมุสลิมให้ความสาคัญกับการศึกษาของบุตรหลานอย่างมาก ทั้งการศึกษาด้านศาสนาและ
การศึ กษาสายสามัญ เห็ น ได้ จ ากความพยายามที่ ปรากฏมาแล้ ว ตั้ง แต่ อดี ต การศึ กษาด้ านศาสนา
นอกจากการเรี ย นรู้ จ ากปราชญ์ ด้ า นศาสนาของชุ ม ชนแล้ ว ยั ง มี ก ารส่ ง คนไปเรี ย นด้ า นศาสนายั ง
ต่างประเทศอีกจานวนมาก เช่น อับดุลเราะห์มาน กรีมี นักวิชาการที่เดินทางไปศึกษาศาสนาที่ประเทศ
ซาอุดิอารเบีย และกลับมาเป็นกาลังสาคัญด้านศาสนาในประเทศไทย การจัดตั้งโรงเรียนนัซริซซุนนะห์ที่
สอนศาสนาอิสลาม ความพยายามในการปลูกฝังความดีงามจากศาสนาให้กับคนในชุมชนตั้งแต่เด็กไป
จนถึงผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมทางศาสนาที่ฝังอยู่ในวิถีการดารงชีวิตประจาวัน ปรับปรุงและพัฒนาการ
สื่อสารกับคนในชุมชนให้มันสมัยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งหนังสือวิชาการ วารสารวิชาการ
เว็บไซต์ เฟซบุค๊ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การดารงวิถีวัฒนธรรมอิสลามยังคงอยู่
อย่างเหนียวแน่น
ส่วนการศึกษาสายสามัญก็มีปรากฏมาตั้งแต่อดีตเช่นกัน และเห็นเป็นความพยายามในการ
ปรับตัวเพื่อการดารงอยู่ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่เมืองหลวง โดยเมื่อครั้งที่ย้ายชุมชนข้ามฝั่งคลองมาด้าน
เหนือ ภายหลังจากที่สร้างมัสยิดแล้วก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชการุญขึ้นในพื้นที่ของมัสยิด
นั้น เมื่อทางราชการกาหนดให้ มีการสอนสามัญควบคู่ไปด้ว ย ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนใช้เป็นโอกาสในการ
ปรับตัวของชุมชนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ภายหลังครามมหาเอเชียบูรพาก็มีการย้าย
โรงเรียนแห่งนี้ไปที่บางยี่ขัน แม้ว่าต่อมาโรงเรียนดังกล่าวจะปิดตัวลงใน พ.ศ.๒๕๒๐ การศึกษาของ
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็ไม่ได้สิ้นสุดลง เพราะมีการจัดซื้อพื้นที่ด้านหลังของกุโบร์หรือมัสยิด สร้างเป็น
โรงเรียนขึ้นมาอีกในชื่อ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย เพื่อให้ลูกหลานของตนเองได้มีที่ศึกษาและอยู่ใน
กรอบของศาสนา (จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อไป)
ความพยายามในการสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้ส่งผลต่อ
ยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นของคนในชุมชน เห็นได้จากคนรุ่ นหลังที่มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากัน
มากขึ้นทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก ในหลากหลายมหาวิทยาลัยตามสาขาที่ตนเอง
สนใจและไม่ขัดต่อศาสนา นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ห ญิงได้เรียนต่อในระดับที่สู งขึ้น
ภายนอกชุมชนด้วยซึ่งในอดีตถือเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่มีความห่วงใยอย่างมาก แม้ปัจจุบันสิ่งที่ชุมชนเป็นห่วงใน
เรื่องการศึกษาของบุตรหลานก็คือ ความห่างจากศาสนาอิสลาม ดังนั้นจึงได้เห็นความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องของชุมชนที่จะจัดการศึกษาของตนเองขึ้นมา อย่างน้อยก็ในระดับพื้นฐานที่มีโรงเรียนอนุชน

๑๗๑
บางกอกน้อยเป็นหลักสาคัญในปัจจุบัน ในขณะที่การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการไปศึกษา
ด้านศาสนา เช่น ประเทศซาอุดิอารเบีย จอร์แดน อิยิปต์ เป็นต้น
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
ด้วยพื้นฐานทางด้านศาสนาอิสลาม รูปแบบความสัมพันธ์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจึงมี
ความชัดเจนว่ามีความแนบแน่นใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติและพี่น้องมุสลิม แม้แต่การแต่งงานก็มัก
แต่งงานกันภายในชุมชน เสียมากกว่าที่จะแต่งงานภายนอกชุมชน เมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่นิยมย้ายออกไป
ภายนอกแต่จะอยู่รวมกันภายในชุมชนนั้น ประกอบกับภายในชุมชนเองก็มีลักษณะเป็นชุมชนแออัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ที่อาคารบ้านเรือนที่ปลูกติดเชื่อมกัน และอยู่รวมกันใน
กลุ่มเครือญาติ ดังที่คุณยายก้าน แสงเกษม ผู้อาวุโสที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในช่วงปลายของชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒ เล่าให้ฟังว่า
“ฉัน อยู่ ใกล้ ๆ กัน เป็นพี่น้องกันหมดเลยนะ นี่. ..คนนี้ก็ห ลานฉัน ลู กของ
พี่ชาย บ้านข้างหน้านั่นก็บ้านลูกชายฉัน ” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน
๒๕๖๐)
เช่นเดียวกับที่คุณอูมัดหรือที่คนในชุมชนเรียกกันว่า (เป็ด) หลานของคุณยายก้าน แสงเกษม
วัย ๕๔ ปีที่เล่าให้ฟังว่า
“ชุมชนนี้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ส่วนใหญ่เป็นญาติกัน นี่แถวๆ บ้านผมนี่ก็เป็น
ญาติ กั น หมดอยู่ ร วมๆ กั น เราไม่ แ ยกกั น ไปไหนไกล รู้ จั ก กั น หมด” (อู มั ด (เป็ ด ),
สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงมีมาก ในขณะที่ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
ก็เช่นกันที่มีการปลูกบ้านเรือนอยู่ติดกัน การไปมาหาสู่ ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาที่จะมีกิจกรรม
ที่ทาให้ชาวชุมชนมากระทาร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เช่น การละหมาด จึงทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
นั้นเป็นไปอย่างใกล้ชิ ด รวมถึงญาติพี่น้องที่มีเหตุให้ต้องย้ายออกไปตั้งรกรากภายนอกชุมชน แต่เมื่อถึง
วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันอีดิ้ลฟิตรฺ วันอีดิ้ลอัฎฮา หรือแม้แต่ในยามว่างของคนที่อยู่ไม่ไกลกันก็จะมี
การกลับมาพบปะพูดคุยกันอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีอยู่จานวนมากที่เมื่อตายไปแล้วก็จะนากลั บมาฝังไว้
ที่กุโบร์ของชุมชน ด้วยเชื่อว่าเป็นความผูกพันและการได้กลับมาอยู่ในท่ามกลางพี่น้องแห่งตน
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมุสลิมกับภายนอกนั้นก็เป็นไปด้วยดีมาตั้งแต่อดีต ด้วย
ว่าแต่เดิมอาชีพสาคัญอย่างหนึ่งของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือการค้าขายตั้งแต่สมั ยที่เป็นเรือนแพ
หรือแม้แต่การพายเรือเพื่อนาสินค้าไปขาย “เขาพายเรือไปขายกัน ขายหม้อบ้าง ขายที่นอนบ้าง” (ก้าน
แสงเกษม, สัมภาษณ์: ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) การพายเรือนาสินค้าไปขายดังกล่าวมีตั้งแต่ชุมชนที่ไม่ไกล
นักไปจนถึงที่ไกลจากชุมชนไป เช่น บ้านร้อยกลอง ตลาดขวัญ ตลาดแก้ว เป็นต้น (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ,
๒๕๔๙: ๖๔-๖๕) ดังนั้นการพบปะสังสรรค์กับบุคคลที่อยู่ภายนอกชุมชนทั้งศาสนาเดียวกันหรือแม้แต่

๑๗๒
ต่างศาสนาก็เป็นไปด้วยความราบรื่นทั้งการที่ภายนอกเข้ามาหาชุมชน รวมถึงชุมชนออกไปหาภายนอก
ทั้งเกิดจากการค้าขายแลกเปลี่ยนไปจนถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
ความเป็ นชุมชนมุส ลิมบางกอกน้อยไม่ใช่ชุมชนที่ปิดตัว ตรงกันข้ามเป็นชุมชนที่พร้อมรับ
ความสัมพันธ์กับภายนอกมาตั้งแต่อดีต เห็นได้จากพื้นที่ตั้งของชุมชนที่ชัดเจนว่าในอดีตคือแหล่งค้าขาย
ส าคัญที่มีผู้ คนหลากหลายแหล่ งเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ ยนสิ นค้า ระหว่างกันอันเป็นผลมาจากการ
คมนาคมที่ใช้เส้นทางน้าเป็นหลัก แม้ว่าปัจจุบันสภาพทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป เส้นทางน้าจะไม่ได้
ถูกใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมหลักอีกต่อไปโดยเส้นทางบกเข้ามามีบทบาทแทนที่และทาให้ชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยกลายเป็นชุมชนส่วนในแทน การเดินทางเข้าสู่ ชุมชนก็ไม่ได้สะดวกดังเช่นอดีต หากแต่
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็ยังพร้อมต้อนรับบุคคลภายนอกเสมอ นอกจากนี้การตั้งบ้านเรือนของชุมชน
มุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยในปั จ จุ บั น ทั้ ง ชุ ม ชนโดยรอบมั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ แ ละชุ ม ชนสั น ติ ช น
สงเคราะห์ ๒ ต่างก็มีบ้านเรือนของชาวพุทธตั้งอยู่โดยรอบและปะปนรวมกันอยู่ในทั้ง ๒ ชุมชน แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็เป็นไปด้วยดี ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเสมอ
ปัจจุ บันด้วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชาวชุมชนมีการออกไปประกอบอาชีพ ไป
ท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อภายนอกชุมชน ทาให้การติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกมีมากขึ้ น ซึ่งความสัมพันธ์นั้น
ก็เป็นไปด้วยดี หากแต่ยังคงอยู่ในกรอบที่เหมาะสมตามความเชื่อทางศาสนา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่หากว่าเป็นข้อห้ามที่มีอยู่ในศาสนาอิสลาม ก็จะไม่เข้าร่วมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างกัน เพราะชุมชนภายนอกเองก็มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง ด้วยกรอบของศาสนาที่ได้กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของชายและ
หญิงจึงเป็นไปตามที่กรอบกาหนด ด้วยความเคร่งครัดในศาสนาอิสลามของชุ มชนมุสลิมบางกอกน้อย
การปฏิบัติตนต่อกันระหว่างชายและหญิงจึงเป็นไปด้วยความเคารพในศาสนาอิสลามที่ว่า "ตราบใดที่ไม่
มีมะหร่อม (คนที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ เช่น พ่อ พี่ชายฯลฯ) ผู้หญิงและผู้ชายไม่สามารถคุยกันได้ ”
(อ้างถึงใน ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ, ๒๕๔๙: ๖๔-๖๕) ความสัมพันธ์ต่อกันของคนในชุมชนจึงเป็นเพียงการ
กล่าวทักทายกันด้วยคาว่า “อัสสลามุ อะลัยกุม” ซึ่งหมายความว่า ขอความสันติสุข ความเมตตาปราณี
และความเป็นสิริมงคลจากพระอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๒๔: ๑๗๙)
ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาก็จะมีการแบ่งพื้น ที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น
การเข้าร่วมพิธีละหมาดพื้นที่บนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ก็จะมีม่านกั้นพื้นที่เอาไว้ส่วนของผู้ชายจะ
อยู่ด้านหน้าในขณะที่ผู้หญิงก็จะอยู่ด้านหลังโดยมีฉากกั้นไว้ การทาความสะอาดร่างกายก่อนเข้าร่วมพิธี
ละหมาดก็จะแบ่งพื้นที่ออกจากกันอย่า งเป็นสัดส่วน รวมถึงการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารก็จะมีการ
แยกระหว่างชายหญิงออกจากกัน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรอบของศาสนาที่กาหนด
พฤติกรรมอันดีงามของแต่ละฝ่ายเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน ในขณะที่ความสัมพันธ์ต่อกันกับคนภายนอกก็

๑๗๓
เช่นเดียวกัน หากแต่ความสัมพันธ์นั้นเป็นการทางาน หรือทางวิชาการและการศึกษาถือเป็นการกระทา
ที่สามารถทาได้เฉพาะในกรณีที่ไม่โน้มนาไปสู่ความเสื่อมเสีย
การถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอิสลามของมุสลิมบางกอกน้อย
จากการศึกษาวิจัยรูปแบบการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อยพบว่า ยังคง
มีลักษณะหรือรูปแบบที่เป็นไปตามบทบัญญัติของสาสนาอย่างเคร่งครัดอันนามาซึ่งความงดงามของชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ จิตต์หมวด (๒๕๔๓) ในเรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลามของ
ครอบครัวชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ด้านสาระ ประกอบด้วย
๑. องค์มติหรือคติธรรม คืออีมานและอิห์ซาน ซึ่งหมายถึงหลักความศรัทธาและความยาเกรง
๒. องค์การปฏิบัติศาสนกิจหรือเนติธรรม คือ หลักปฏิบัติเรื่องความสะอาด การแต่งกาย
๓. องค์กรหรือสหธรรมในด้านอัคลาค คือ มารยาทและความสัมพันธ์ในครอบครัว
๔. เศรษฐกิจอิสลาม
๕. ข้อห้าม ข้อใช้ต่างๆ
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากหลักความศรัทธาตามศาสนาอิสลามทั้งสิ้น ส่วนวิธีการหรือ
กระบวนการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็เป็นไปในลักษณะของการ
ถ่ายทอดกันภายในครอบครั วด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย เช่น การบอก การปฏิบัติ ให้ดูเป็นตัวอย่าง การ
อธิบ ายให้ เข้าใจ เป็น ต้น สอดคล้ องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ จิตต์ห มวด (๒๕๔๓) เช่นกันที่ว่า การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมอิสลามของครอบครัวชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะใช้วิธีการพูดและ
การปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักคือคนในครอบครัว พ่อ แม่
นอกจากนี้ในภาพรวมของการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยัง
พบว่า มี การวางรู ป แบบไว้อ ย่ างเป็ น ระบบที่ไ ม่ เพี ยงการถ่ ายทอดด้ ว ยวิ ธีก ารแบบเรี ยบง่ ายภายใน
ครอบครัวและหมู่ญาติเท่านั้น ชุมชนมุสลิมยังได้มีระบบการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผ่านการศึกษาที่ ตน
ดาเนินการอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านศาสนาและการศึกษาสามัญทั่วไปและทั้งสองรูปแบบนี้ก็
ไม่ได้แยกจากกันหรือมีการศึกษาไปพร้อมกัน ทั้งโรงเรียนราชการุญ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยที่มีการ
เปิดสอนทั้งสายสามัญและอิสลามศึกษา โรงเรียนนัซริซซุนนะห์ อัล -อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย ที่
เผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยังคง
ให้ความสาคัญกับหลักธรรมคาสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด และพยายามสร้างความเข้มแข้งให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากคนในชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอก็ออกไปศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามยัง
ต่างประเทศและกลับมาเป็นผู้นาทางวิชาการของชุมชน เป็นกาลังสาคัญในการถ่ายทอดวิถีการดารงตน
ที่ถูกต้องและดีงามตามหลักการของศาสนาอิสลาม เป็นต้น

๑๗๔
อย่างไรก็ตาม ด้วยมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ก็ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมสาคัญที่
ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปากคลองหรือจุดตัดทางการค้า ด้านหน้าของชุมชนคือคลองบางกอกน้อยที่อดีตคือ
เส้นทางการคมนาคมหลักและศูนย์รวมการค้า สู่ปัจจุบันที่เส้นทางน้าไม่ใช้เส้นทางหลักอีกต่อไป จาก
ชุมชนริมน้าสู่ชุมชนบกที่มีเส้นทางถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก จากชุมชนการค้ามาสู่การเป็นเพียง
ชุมชนอยู่อาศัย รวมถึงแวดล้อมไปด้วยความเป็นสังคมเมืองแบบใหม่ ส่ งผลให้รูปแบบการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากเดิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเร่งและเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมมากขึ้น
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมของชุมชน แต่ก็พบว่าครอบครัว ชุมชน รวมถึง
หลั กความศรั ทธาของศาสนาอิส ลามยังเป็นสิ่ งส าคัญในการทาหน้าที่ทั้งการธ ารงและการถ่ายทอด
วัฒนธรรมพร้อมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕.๓.๔ บทบาทของอิหม่ามกับวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
อิหม่าม หมายถึงคาเรี ยกผู้นาในศาสนาอิสลาม ผู้นาในการทาละหมาด และเป็นตาแหน่ง
สาคัญของคณะกรรมการบริหารมัสยิด (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖: ๑๔๑๗) อิหม่าม คือผู้ทาหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด โดยมีคอเต็บ และบิหลั่นเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ที่จะ
สามารถทาหน้าที่อิหม่ามประจามัสยิดได้จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ ดังนี้
๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗
๒. อ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกต้อง
๓. สามารถนาในการปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
๔. มีความสามารถแสดงธรรมได้
๕. เป็นสัปบุรุษประจามัสยิดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันคัดเลือกอิหม่าม
ในขณะที่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ระบุอานาจหน้าที่ของอิหม่ามไว้ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
๒ ปกครองดูแลและแนะนาเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย
๓. แนะน าให้ สั ป ปุ รุ ษ ประจ ามั ส ยิ ด ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ศาสนาอิ ส ลามและ
กฎหมาย
๔. อานวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
๕. สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปปุรุษประจามัสยิด
จะเห็นได้ว่า อิหม่ามประจามัสยิด นั้นมีบทบาทและความสาคัญอย่างมากต่อความเป็นชุมชน
ในฐานะของการเป็นผู้นาในการดารงตนของชาวมุสลิมทุกคน ปัจจุบันอิหม่ามมัสยิดหลวงอันซอริซซุน

๑๗๕
นะห์ คือ ท่านอับ ดุร เราะห์มาน กรีมี ที่ไม่เพียงทาหน้าที่ในการเป็นผู้นาทางศาสนาเท่านั้น หากแต่
อิหม่ามของมัสยิดแห่งนี้ยังทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลชาวมุสลิมในพื้นที่ด้วย ซึ่งบทบาทดังกล่าวคุณมุฮาหมัดรอ
ชาร์ด กรีมี บิหลั่นมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ได้เล่าให้ฟังว่า
“ก็ยั ง เป็ น ผู้ น าอยู่ ที่ จ ะต้ อ งคอยเตื อ นลู ก บ้ า น คอยเตื อ น คอยดู แ ลความ
เดือดร้อน ต้องดูแลลูกบ้าน ต้องรับผิดชอบ แต่มันก็ไม่ใช่ทุกเรื่อง อยู่ในเรื่องของกิจการ
ของศาสนาที่ชาวบ้านจะปรึกษา ซึ่งเสร็จแล้วผลมันก็จะออกมารวมกันทั้งหมด คือ เรา
ตีขลุมไปว่าในเรื่องของศาสนา แต่เขาก็ต้องดูแลทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน
ว่าบ้านนี้เขาเดือดร้อนนะ ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของอิหม่ามที่จะต้องยืนดูแลเสมอ ต้องเป็น
หัวเรือที่คอยนา และก็ดูแลเข้าไปถึงในคลองด้วย ต้องดูแล เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแล ไม่
เฉพาะที่นี่นะ บางครั้งก็เป็นที่อื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีงาน เช่น วันตรุษ ก็
จะได้เห็นว่าอิหม่ามและกรรมการทั้งหลายต้องทาหน้าที่สาคัญมากแค่ไหน คือ ณ วัน
นั้นน่ะก็จะได้เห็นว่าคนที่กลับมา คนที่ไ ปอยู่ไกล ไปอยู่คลองตัน ไปอยู่เมืองนนท์ ที่ไป
จากนี่ ก็ต้องดูแล หรือ อย่างวันศุกร์นี่ก็จะมีคนเข้ามาเยอะ และอย่างของเรานี่เป็น
ชุมชนปิด เราไม่มีร้านอาหารอิสลาม เราก็ต้องทาเลี้ยง อย่างทาเลี้ยงตอนนี้อิหม่ามเขาก็
ยังต้องไปทาอยู่ ก็ต้องผลัดเวียนกันไป บางทีทาละหมาดเสร็จบางคนก็ต้องไปทางานต่อ
อีก บางทีเขาจะไม่ได้ทานอาหารกันไป เราก็ต้องมีเลี้ยงให้เขา อิหม่ามก็ต้องคอยดูแลให้
มีเรียบร้อย” (มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
นอกจากนี้การดาเนินงานในกิจการด้านการศาสนาของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ยังคงเป็น
การดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ และทาหน้าที่ในการดูแลการดารงวิถีของชาวมุสลิมบางกอก
น้อยไว้อย่างเข้มแข็ง อับดุรเราะห์มาน กรีมี อิหม่ามประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์คนปัจจุบันเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศาสนาอิสลามอย่างมาก ที่สาคัญคือความสามารถในการสั่งสอนผู้ค น
ด้วยการปรับประยุกต์เนื้อหาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการอธิบายตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นาที่ก้าวเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมโลก รวมถึงยังเป็นที่นับถือของชาวชุมชนในฐานะที่เป็นผู้นาทางจิตวิญญาณอีกด้วย

๑๗๖

ภาพที่ ๕.๔๒ สุเบร มัสอูดี คอเต็บประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์คนปัจจุบัน
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ความสาคัญของอิหม่ามในฐานะที่เป็นผู้นาของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย เป็นเสมือนศูนย์รวม
ขององค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแห่งวิถี
การดารงตนของชาวมุสลิมทุกคน ดังนั้น อิหม่าม จึงเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งในการดารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
อิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑๗๗

บทที่ ๖
กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยธนบุรี และมีการเปลี่ยนแปลงมา
อย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ แม้ว่าเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่ชาวชุมชนก็สามารถปรับตัวเพื่อ
เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จนปัจจุบันชุมชนมุสลิมยังคงสามารถดารงตนอยู่ได้อย่าง
เข้มแข็งและสง่างามตามหลักการของศาสนาอิสลามในท่ามกลางบริบททางสังคมที่แตกต่างทั้งการเป็น
ชุมชนมุสลิมที่แวดล้อมไปด้วยชาวพุทธ หรือความเป็นชุมชนกลุ่มเล็กๆ ในท่ามกลางบริบทของเมือง
หลวงอย่างกรุงเทพมหานคร
ประเด็นที่น่าสนใจคือในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ปัจจัยที่เข้ามากระทบและส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นแตกต่างกัน ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชุมชมมุสลิมที่แตกต่างไปจากชุมชนชาวพุทธที่อยู่
โดยรอบ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีกระบวนทัศน์ในการปรับรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นอย่างไร ทั้งการธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตน มรดกภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ รวมถึงวิถีวัฒนธรรมอิสลามท่ามกลางเมืองหลวง ซึ่งในบทนี้จะได้นาเสนอรายละเอียด
ของปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขทางสังคมและบริบททางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์ถึงกระบวนทัศน์ในการ
ปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

๖.๑ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้
เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์
เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจะพบว่า เป็นชุมชนที่แวดล้อมไปด้วย
ชุมชนเมืองและชุมชนชาวพุทธมาแล้วตั้งแต่อดีต เมื่อชุมชนที่อยู่แวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปย่อม
ส่งผลต่อชุมชนภายในไม่มากก็น้ อย แต่พลังต้านที่มีอยู่ภ ายในของชุมชนมุสลิ มบางกอกน้อยโดยยึด
หลั กการของศาสนาอิส ลาม แม้ว่าวิถีวัฒนธรรมจะเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมแต่ทว่าแกนหลักของวิถี
วัฒนธรรมก็ยังคงดารงอยู่ ดังนั้นปั จจัยที่ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับวิถีวัฒนธรรมจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งหลักการสาคัญที่ทาให้มุสลิมบางกอกน้อยสามารถดารงอยู่ได้นั้นคือการปรับตัว
เพื่อให้เข้ากับสภาพทางสังคมที่แวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านข้ออธิบายของ บิหลั่น มัสยิดหลวงอันซอริซ
ซุนนะห์ ที่ว่า

๑๗๘
“...หลักสาคัญก็คือเพื่อนบ้านเรานี่แหละ คือเพื่อนบ้านที่เราอยู่ด้วยกันนี่เรา
จะไม่มีการแบ่งศาสนา ตราบใดที่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้มาห้ามเราทาพิธีและมันก็ไม่ผิด
อะไร ดังนั้นการคบค้าสมาคมกัน เช่น แต่งงานเราเชิญเขา ทางเราตายเขามาเยี่ยม เขา
ตายเราถามข่าวคราวเขา และเราก็ไม่มี ปัญหาอะไรกับเขา แม้กระทั่งทางวัด เช่ น
เมื่อก่อนเราทาที่นอนกัน คนแถวนี้เขาก็จะมาทาด้วย เราก็จะรู้จักกัน เป็นลูกจ้าง เป็น
นายจ้างกัน เป็นเพื่อนสนิท เป็นเพื่อนร่วมงานกัน เดินไปไหนมาไหนเราก็จะรู้จักกัน
หมด มันก็เลยไม่ได้แยกว่าเป็นไทยพุทธ ไทยมุสลิมกัน
...มันเป็นแนวทางของศาสนาด้วยนะ หมายความว่า คือเขาไม่ได้มีอะไรกับ
เรา เขาก็ไม่ได้ห้ามเราไม่ให้ทาศาสนกิจหรืออะไร มิหนาซ้าเวลาที่เรามีงานเขาก็มาร่วม
ด้วย มันก็เลยกลมกลืน และอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นในหมู่บ้านนี่แหละ เราไม่
เคยไปทะเลาะ อยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย กั น ” (มุ ฮ าหมั ด รอชาร์ ด กรี มี ,
สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในสังคมมนุษย์ เมื่อมี
การติดต่อสัมพันธ์กัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สังคมนั้นก็จะเกิดกระบวนการกลั่นกรอง
เลือก รับ ปรั บ แลก สิ่งที่ได้รับจากความสัมพัน ธ์นั้นมาใช้กับสังคมตนเอง ซึ่งเป็นไปทั้งเพื่อให้สังคม
ตนเองดีขึ้นรวมถึงการถูกบีบบังคับให้นาไปใช้หากว่าวัฒนธรรมภายนอกนั้นมีอิทธิพลหรือพลังที่มากกว่า
วัฒนธรรมของตนเอง อันเป็นไปเพื่อการดารงอยู่ร่วมกันในสังคม
“หากว่าเป็นชาวต่างศาสนิก เขาก็อยู่ร่วมกันมาแล้ว เขารู้ว่าหลักการทาง
ศาสนาของชาวมุสลิมคืออะไร มีความเข้าใจ ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แบบสันติ ซึ่งต่าง
จากชนชาติอื่นที่ไม่มีการบังคับให้เปลี่ยน ซึ่งต่างคนต่างก็มีขอบเขตเป็นของตนเองตาม
ความคิดความเชื่อที่มีอยู่ ไม่ก้าวก่ายต่อกัน แต่หากว่ามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือกัน ได้
ไม่ผิดหลักทางศาสนาก็จะช่วยเหลือกันและกัน” (ผู้อาวุโสชุมชนรอบมัสยิดหลวงอันซอ
ริซซุนนะห์ (ไม่ระบุชื่อ), สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีความชัดเจนอยู่แล้วในเบื้องต้นว่าเป็นวิถีที่ตั้งอยู่
บนหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นพลังทางสังคมที่สาคัญในการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งพลังต่อต้านและพลังในการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ชุมชนมุ สลิมบางกอกน้อยมี
การเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องชัดเจนทั้งในด้านกายภาพและสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นับแต่มีการอพยพหนีภัยสงครามเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ชาวชุมชนมุสลิมก็อาศัยอยู่ตามเรือนแพ
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักตามความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ในด้านสังคมมีความเป็นชุมชนอยู่ภายใต้
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแบบเครือญาติ มีการสร้างศาสนสถานทางศาสนาอิสลามเพื่อใช้เป็นศูนย์รวม
จิตใจและศูนย์รวมแห่งวิถีตามหลักศาสนา

๑๗๙
หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงโดยยึดช่วงเวลาเป็นหลักจะพบว่า ความเป็น “ชุมชนมุสลิม”
ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยมีความชัดเจนก็ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แล้ว และในระยะแรก
ความเป็นชุมชนที่รุ่งเรืองก็ยังไม่น่าที่จะชัดเจนนัก เพราะหากพิจารณาภาพรวมของสภาพทางสังคมที่
เกิดขึ้นว่าบ้านเมืองยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยังไม่สงบเรียบร้อย กล่าวคือในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์สยาม
ยังคงมีสงครามกับพม่าอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมทั้งสิ้นถึง ๑๐ ครั้ง เป็นสงครามที่ฝ่ายพม่ามาบุกรุก ๕ ครั้ง
และฝ่ายไทยไปบุกรุกพม่าอีก ๕ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ ๑ ที่ยังคงมีสงครามกับพม่าอยู่มากถึง ๗ ครั้ง รัชกาลที่ ๒–๔ อีก ๓ ครั้ง (ดารงราชานุภาพ,
๒๕๕๑: ๕๓๑) ซึ่งสงครามดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันความรุ่งเรืองทางการค้าก็เพิ่มมาก
ขึ้น ความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชานาญ
เฉพาะเรื่อง เช่น ชาวจีน ชาวมุสลิมที่มีความชานาญอย่างมากในเรื่ องของการค้าขาย จนอาจเรียกได้ว่า
เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง แม้ว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
บทบาทของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจะไม่โดดเด่นมากนักก็ตามเมื่อเทียบกับชาวจีนที่มีอยู่จานวนมาก
และกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของบางกอก
ต่ อ มาในช่ ว งประมาณรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๔ ถึ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่
ความเป็นสากล สยามมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก เห็นได้ชัดเจน
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และมิติทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการ
ปรั บ ตัว ของกลุ่ มคนไปพร้ อมกัน มุส ลิ มบางกอกน้อยก็ได้แสดงให้ เห็ นถึงการปรับตัว เช่นกันทั้งเรื่อง
การศึกษา การปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย และการปรับตัวทางวัฒนธรรม
แม้ว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เราจะได้เห็นความชัดเจนของการเป็นชุมชนมุสลิมริมคลอง
บางกอกน้อยอยู่แล้ว แต่ด้วยความเป็นคนกลุ่มน้อย แวดล้อมไปสังคมชาวสยามและชาวจีน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ชาวมุสลิมต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มุสลิมบางกอกน้อยเลือกที่จะ
รับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มใหญ่หรือชาวสยามเข้ามาปรับกับตนเองเพื่อการดารงอยู่
เห็นได้จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมัสยิดหลังที่สองของชุมชนและเป็นหลังแรกภายหลังย้ายชุมชน
ข้ามฝั่งเหนือของคลองบางกอกน้อยว่ามีลักษณะโน้มเอียงไปทางสถาปัตยกรรมไทยมากกว่าที่จะเป็น
สถาปัตยกรรมอิสลามทั่วไป ซึ่งก่อนหน้านั้นมุสลิมก็มีการสร้างมัสยิดไว้แล้วทางฝั่งใต้ของคลองบางกอก
น้อยก่อนที่จะมีการแลกพื้นที่เพื่อใช้ในการสร้างสถานีรถไฟ แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานถึงรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมมัสยิดหลังแรกทางฝั่งใต้ ด้วยว่าไม่มีภาพถ่ายหลงเหลืออยู่ แต่ก็คาดเดาได้ ว่าน่าจะได้รับ
อิทธิพลจากสังคมไทยเช่นกันด้วยว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยทางสังคมในเวลานั้นที่หากพิจารณาว่ามัสยิด
หลั ง แรกถูก สร้ างขึ้ น ในช่ว งสมัย ธนบุ รี ห รื อ ต้ นกรุ งรั ต นโกสิ นทร์ ที่บ้ า นเมื อ งยั ง ไม่ ไ ด้รุ่ ง เรือ งมากนั ก
ประกอบกับ ความเป็ น ชุมชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะแรก การสร้างศาสนสถานจึงน่าจะมี

๑๘๐
แนวโน้มว่าสร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายจากสภาพแวดล้อม ความงดงามทางสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม
จึงยังไม่น่าจะเด่นชัดมากนัก จนเมื่อภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง (พ.ศ.๒๔๘๘) และชาว
ชุม ชนมีก ารรวมตั ว กัน ก่อ สร้ างมัส ยิ ด หลั ง ใหม่จึ งมี ความชั ดเจนในการแสดงอัต ลั ก ษณ์ แห่ งตนผ่ า น
สถาปัตยกรรมมัสยิด สิ่งดังกล่าวสะท้อนโลกทัศน์ที่เปลี่ยนปลงไปของชาวมุสลิมบางกอกน้อยได้เป็น
อย่างดี

ภาพที่ ๖.๑ ภาพเปรี ย บเที ย บการปรั บ เปลี่ ย นและการได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ของชาวมุ ส ลิ ม
บางกอกน้อยในแต่ละช่วงเวลาที่ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมมัสยิด (ที่มา: กุสุมา รักษมณี,
๒๕๕๐: ๒๕ และ อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ทางด้านกายภาพดูเหมือนว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและชัดเจน อันเกิดจากโลกทัศน์ใหม่ของผู้นาประเทศที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของยุโรปและการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ส่งผลให้สยามต้อง
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนบ้านเมืองให้มีความทัน สมัย ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภครูปแบบใหม่จานวนมาก มีการตัดถนนสายใหม่ที่เปลี่ยนสังคมสู่การคมนาคมขนส่งทางบก
แทนเส้นทางแม่น้าลาคลอง การสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด
รวมไปถึงการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการ
ปรับตัวของผู้คนในภาพรวมทั้งหมด ในส่วนของมุสลิมบางกอกน้อยเห็นได้ชัดเจนว่าได้รับผลดังกล่าวทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อม ผลในทางตรง เช่ น การเวนคื น ที่ ดิ นของทางราชการเพื่อ ใช้ ในการก่อ สร้ า ง

๑๘๑
สาธารณูปโภคต่างๆ เส้นทางการคมนาคม รวมถึงสถานที่ราชการ ที่ชัดเจนคือกรณีการแลกเปลี่ยนที่ดิน
ของมัสยิดบางกอกน้อยฝั่งใต้ของคลองเพื่อใช้ในการก่อสร้างสถานีและเส้นทางรถไฟจากบางกอกน้อยไป
เพชรบุรี ในขณะที่ผลโดยอ้อมคือการเปลี่ยนแปลงชุมชนจากเดิมที่เป็นชุมชนริมน้าสู่การเป็นชุมชนบก
อันเนื่องมาจากการสร้างถนนสายต่างๆ เปลี่ยนจากชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการค้ามีความเฟื่องฟู
กลายเป็นชุมชนที่มีบทบาทเพียงการเป็นที่อยู่อาศัย จากที่เคยใช้เส้นทางน้านาสู่นอกชุมชนกลายเป็น
ชุมชนปิดที่มีเพียงเส้นทางเดินเท้าเพื่อเข้าชุมชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ชุม ชนที่ ช านาญเรื่ อ งการค้าขายกลายมาเป็นชุม ชนอยู่อ าศัยและหั น ไปประกอบอาชีพ อื่น เช่น รั บ
ราชการ พนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆ เป็นต้น
ด้านการเศรษฐกิจก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่งผลต่อ
การเปลี่ ยนแปลงครั้งส าคัญของชุมชนในพื้นที่บางกอกน้อยโดยรวมอย่างชัดเจน โดยที่สถานีรถไฟ
กลายเป็ นจุ ดเชื่อมต่อการเดิน ทางของผู้ คนและการขนส่งสิ นค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่าง
รวดเร็ว สถานีรถไฟรายทางเกิดขึ้นที่ใด ชุมชนก็มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปใกล้กับสถานีรถไฟมากขึ้น เกิด
เป็นชุมชนเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อกัน และกันทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีพื้นฐานเป็นแหล่ง
การค้าที่มีอยู่แต่เดิมก็ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสถานีรถไฟหลายแห่งยังคงหลงเหลือภาพ
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการสร้างสถานีรถไฟอยู่บ้าง เช่น สถานีรถไฟศาลายาที่ชุมชนหลังสถานีก็
กลายเป็นชุมชนตลาดสาคัญของพื้นที่โดยรอบเมื่อครั้งที่มีการสร้างสถานีรถไฟ เป็นต้น
การสร้างสถานีรถไฟต้นทางที่บางกอกน้อยส่งผลอย่างชัดเจนต่อการขยายตัวของชุมชนใน
พื้นที่และการเคลื่อนย้ายพื้นที่การค้าขายจากริมคลองเป็นตลาดคู่กับสถานีรถไฟ ซึ่งตลาดดังกล่าวคือ
“ตลาดศาลาน้าร้อน” ในปัจจุบัน (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, ๒๕๔๕: ๑๑๓) ชุมชนมุสลิมจากที่เคยเป็น
ทั้งที่อยู่อาศัยและทาการค้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้น และดูเหมือนว่าการค้าทางบกหรือ
ตลาดศาลาน้าร้อนนี้ชาวชุมนมุสลิมบางกอกน้อยจะไม่ได้มีบทบาทมากนัก ความเฟื่องฟูของชุมชนก็
ลดลงตามลาดับ และอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นชุมชนริมน้ามาสู่
การเป็นชุมชนบก
ต่ อ มาในช่ ว งหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ พื้ น ที่ ฝั่ ง ธนบุ รี ถื อ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพครั้งใหญ่ เมื่อมีการสร้างสะพานหลายแห่งเพื่อเชื่อมพื้ นที่ระหว่างฝั่งธนบุรี
กับฝั่งพระนคร ส่งผลให้ความเจริญที่ก่อนหน้านี้รวมอยู่ที่ฝั่งพระนครหลั่งไหลข้ามมายังฝั่งธนบุรีมากขึ้น
รวมถึงมีการสร้างถนนอรุณอัมรินทร์ขึ้นไปทางเหนือข้ามคลองบางกอกน้อยบริเวณใกล้วัดอรุณอัมรินท
รารามและอู่ต่อเรือหลวงไปตัดกับสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้าและบรรจบซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๐ โดย
เป็นหนึ่งในโครงการตัดถนนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะเวนคืนในพื้นที่ตาบล
บางยี่ขัน ตาบลศิริราช อาเภอบางกอกน้อย เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ (ราชกิจจานุเบกษา ๘๓ (๑๐๘ ก): ๘๐๓๘๓๓) รวมถึงการสร้างสะพานเชื่อมโยงการคมนาคมทางบกของพื้นที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นเครือข่ายระหว่าง

๑๘๒
กัน เช่น สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยที่ปัจจุบันคือ สะพานอรุณอัมรินทร์ ที่เชื่อมพื้นที่คลองบางกอก
น้อยทั้งฝั่ งเหนื อและฝั่ งใต้ใกล้ กับ พิพิธ ภัณฑ์เรือพระราชพิธี การสร้างสะพานดังกล่ าวส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างชั ดเจน ดังที่คุณมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี บิหลั่นประจามันยิดอันซอริซซุน
นะห์ ได้อธิบายว่า
“...เพราะว่าการจราจร พอสะพานมา สะพานปิ่นเกล้าฯ อ่ะนะ คนจะน้อย
แล้ว คนจะไม่ค่อยเดินทาง เพราะเมื่อก่อนนี้เราจะไปไหนเราก็จะลงเรือกัน จะมีเรือ
ยนต์วิ่งตามลาคลองไป เพราะว่าคมนาคมมันเปลี่ยนไป เมื่อก่อนคนจะไปไหนทางเรือ
เราไปเปิดโรงเรียนราชการุญที่บางยี่ขันเราก็ใช้เรือไปกัน ” (มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี,
สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
การสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่มีการเปิดการจราจรเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๖
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีพื้นที่บางกอกน้อย แม้ว่ารูปแบบของ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บางกอกน้อยอย่างมาก หากแต่ชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยกลับเป็นชุมชนที่ไม่ได้รับผลในทางที่ดีมากนัก เห็นได้จากความชุมชนที่กลายเป็นชุมชนที่อยู่ ลึกเข้า
ไปด้านในหรื อเป็ น ชุมชนที่ห่ างจากเส้ นทางการคมนาคมแบบใหม่มากขึ้น ด้ว ยแต่เดิมลั กษณะทาง
กายภาพของชุมชนที่ในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางคมนาคมหรือคลองบางกอกน้อย เมื่อวิถีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นเส้นทางบก หรือเส้นทางถนนสถานที่ตั้งของชุมชนจึงกลายเป็น ชุมชนที่อยู่
ด้านในไม่ใช่ชุมชนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามเส้นทางถนน รวมถึงเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น ความเป็นชุมชนใหม่
ก็มีมากขึ้น ทั้งที่เป็นชุมชนเดิมที่ขยายตัวออกไปรวมถึงชุมชนใหม่ที่เข้ามา ทั้งที่ขยายตัวออกไปจาก
ชุมชนเดิมรวมถึงผู้คนฝั่งพระนครก็เคลื่อนย้ายข้ามมาอยู่ใ นพื้นที่มากขึ้น แต่ชุมชนดังกล่าวก็เป็นชุมชน
ชาวพุทธ นักธุรกิจ และหน่วยงานราชการที่ล้อมชุมชนมุสลิมเอาไว้ทั้งหมด แม้แต่เส้นทางการเข้าสู่ชุมชน
ก็เช่นกัน จากเส้นทางคมนาคมที่อยู่ด้านหน้าของชุมชนคือคลองบางกอกน้อยก็กลายเป็นเส้นทางเล็กๆ
หรือทางเท้าแคบๆ ที่ใช้สัญจรออกจากชุมชนเท่านั้น
ในช่วง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๘ เป็นช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใน
บริบททางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางกอกน้อยอย่างชัดเจน ในครั้งนั้นใน
พื้นที่ของบางกอกน้อยก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงคือความเสียหายที่
ได้รับจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร อาคารบ้านเรือน หน่วยงานราชการ โรงเรียน รวมถึงศาสน
สถานของศาสนาต่างๆ ได้รับความเสียหาย สภาพจิตใจหวาดกลัวและหวาดผวา ผู้คนต้องอพยพหนีภัย
สงครามออกนอกพื้นที่ ในขณะที่ผลทางอ้อมคือการพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก เศรษฐกิจตกต่า ความ
แน่นอนมั่นคงในชีวิตไม่เกิดขึ้น (ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าผลกระทบที่
เกิดขึ้นผู้คนในพื้นที่จะได้รับในวงกว้าง แต่ในส่วนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย สงครามมหาเอเชีย
บูรพาได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญอย่างมากต่อชุมชน ทั้งการย้ายออกจากชุมชนไปตั้งหลัก

๑๘๓
แหล่ งนอกพื้น ที่เดิม รวมถึงความพยายามในการดารงตนในถิ่นฐานเดิมของชาวชุมชน เห็ นได้จาก
ภายหลังเสร็จสิ้นสงครามได้มีการกลับเข้ามาอยู่อาศัยและฟื้นฟูชุมชนขึ้นอีกครั้ง หลักฐานที่ชัดเจนคือ
การรวมตัวกันก่อสร้างมัสยิดหลวงอั นซอริซซุนนะห์ที่สวยงามและใหญ่โตมากกว่ามัสยิดหลังเดิมที่ได้รับ
ความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ การพัฒนาเส้นทางถนนมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลอย่างชัดเจนต่อรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน จากชุมชนที่เคยพึ่งพาริมน้ากลายมาเป็นการพึ่งพาอาศัยเส้นทางถนนหรือทาง
บก เกิดเป็นค่านิยมใหม่ที่คิดว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้านั้นเป็นชุมชนที่ล้าหลัง นอกจากนี้พื้นที่บางกอกน้อย
ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปอย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย หมู่บ้าน
จัดสรร ห้างสรรพสินค้า และอาคารประกอบกิจกรรมอื่นๆ อีกจานวนมาก ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้
ผู้คนในพื้นที่ต่างพยายามดิ้นรนหาทางออกไปสู่ภายนอกหรือริมถนนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีข้อจากัดในเรื่องการเคลื่อนย้ายชุมชน ทั้งวิถีการ
ด ารงตนที่ ต้ อ งอยู่ ร วมกั น เป็ น กลุ่ ม การใกล้ ชิ ด กั บ ศาสนสถานทางศาสนา รวมถึ ง ข้ อ จ ากั ด ในการ
ครอบครองที่ดินส่งผลให้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยังคงอยู่ที่เดิมและความเป็นชุมชนก็มีความหนาแน่น
มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชนในขณะที่พื้นที่ในการก่อสร้างบ้านเรือนคงมีอยู่เท่า
เดิม ความหนาแน่นดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒ ซึ่งเห็นได้จากสภาพของอาคารบ้านเรือนของชุมชนในปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่า ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านกายภาพ ความสาคัญของชุมชนจากที่อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นชุมชนริมน้าที่มี
บทบาททางด้านเศรษฐกิจกลายเป็นเพียงชุมชนที่อยู่อาศัย ความสาคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนเริ่ม
เปลี่ยนไปเมื่อการค้าขายเริ่มเปลี่ยนจากริมน้าเป็นบนบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเป็นตลาดใหม่ที่ชื่อ
ว่า “ตลาดศาลาน้าร้อน” ในยุคของการสร้างเส้นทางรถไฟ ความเป็นชุมชนริมน้าก็เปลี่ยนไปจากชุมชน
น้าเป็นชุมชนบกเมื่อเส้นทางการคมนาคมเปลี่ยนจากเส้นทางน้าสู่เส้นทางบก ทั้งเส้นทางรถไฟที่เป็น
จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นทางถนน
ปัจจุบันชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่ า งต่อ เนื่ องทั้ ง ด้ านกายภาพและวิ ถี การด ารงตน เห็ น ได้จ ากเส้ น ทางน้ าของคลองบางกอกน้ อ ย
กลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่ต้องการชื่นชมกับวิถีชีวิตริมน้าของผู้คน แต่ผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนกลั บ ไม่ ใ ช่ ผ ลประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ หากแต่ เ ป็ น มลภาวะทั้ ง ทางเสี ย งของ
นั กท่องเที่ ย ว การประชาสั มพัน ธ์ เครื่องยนต์ เรือ ความแรงของคลื่ นที่เ ข้ามากระทบฝั่ ง แม้ว่าทาง
กรุงเทพมหานครจะได้มีการก่อสร้างเขื่ อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งก็ตาม ซึ่งผลกระทบดังกล่าวที่
เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่ชาวชุมชนจะสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง หากแต่เป็นผลกระทบที่ชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยต้องยอมรับและปรับตัวกับบริบทที่เกิดขึ้นเพื่อการดารงอยู่ของชาวชุมชน

๑๘๔
สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมาอย่ างต่อเนื่องและเป็นไปภายใต้เงื่อนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในภาพรวมบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็เป็นบริบทเดียวกันกับชุมชนอื่นๆ ที่
ได้รับ สิ่งสาคัญคือสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ต่างกันระหว่างชุมชนภายนอกและชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อย อันเกิดมาจากเงื่อนไขทางสังคมที่แตกต่างกัน สังคมของชาวมุสลิมจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
น้อยเพียงใดเงื่อนไขสาคัญคือกรอบของศาสนาอิสลามที่ได้กาหนดวิถีแห่งการดารงตนที่ดีงามเอาไว้แล้ว
อย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากชุมชนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชาวพุทธที่บริบทของศาสนาและกรอบทาง
สังคมนั้นเปิดกว้างมากกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ชุมชนมุสลิมยังคงมีวิถีชีวิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
มุสลิมไว้ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ การกาหนด
หรื อ ควบคุ ม ของชาวชุ ม ชน ดั ง นั้ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขและบริ บ ททางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงและสถานภาพของชุ มชนมุส ลิ ม บางกอกน้อ ยในปัจ จุบั นจึง เป็ นประเด็นที่ น่า สนใจถึ ง
กระบวนทัศน์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่มีต่อเงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้ นในแต่ละ
ช่วงเวลาว่าเป็นอย่างไร และชาวมุสลิมมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร

๖.๒ กระบวนทัศน์การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
๖.๒.๑ กระบวนทัศน์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ ไม่ได้เป็นสิ่ง
อยู่นอกเหนือการทาความเข้าใจหรือนอกเหนือการยอมรับในความเป็นไปของโลกแต่อย่างใด ตรงกัน
ข้ า มมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยกลั บ เป็ น กลุ่ ม คนที่ ย อมรั บ และเข้ า ใจถึ ง บริ บ ทดั ง กล่ า วอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ใน
ขณะเดียวกันมุสลิมเองก็มองการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นความท้าทายและแบบทดสอบที่มุส ลิมต้อง
ปฏิบั ติตนเพื่อให้ ส ามารถดารงตนอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังเช่ น
ปัจจุบัน ซึ่งประเด็นดังกล่าวคุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการอัล อิศลาหฺ สมาคม ได้แสดงทรรศนะ
ไว้ว่า
“...โลกาภิวั ต น์ ปั จจุ บัน นี้มั นเปลี่ ย นเร็ว มาก แต่อ ย่า งไรก็ ต าม เราก็ต้ อ ง
พยายามสร้างความเข้มข้นของเด็กหรือคนของเราให้ดารงอยู่ ดังนั้นเรื่องของศาสนาจึง
เป็นเรื่องสาคัญ คนเราเกิดมาอัลเลาะห์สร้างโลกนี้ สร้างคนเราให้เกิดมานี้ก็เพื่อให้ภักดี
ต่อพระองค์ สิ่งที่อัลเลาะห์ให้ ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามรักษา
วิถี เ หล่ า นี้ เ อาไว้ เพราะเราไม่ ไ ด้ ม าเพื่ อ หวั ง เพี ย งโลกนี้ อ ย่ า งเดี ย ว สิ่ ง นี้ จึ ง เป็ น ข้ อ
แตกต่างระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิม คือเราไม่ได้มองเพียงแค่โลกนี้ที่ต้องการ
เพี ย งความมั่ งมี ร่ ารวย ฐานะ ต้อ งการเกีย รติ ยศ เหล่ า นั้น แต่ เราต้ อ งการปฏิ บั ติ
ศาสนกิจของเราให้ถูกต้องตามหลักการทางศาสนา

๑๘๕
ดังนั้น เราจึงไม่ได้มองเพียงเรื่องของศาสนาอย่างเดียว มองเรื่องการเป็น
นักบวชเพียงอย่างเดียว ดังนั้นอิสลามจึงไม่มีนักบวช อิสลามทุกคนนั้นเป็นนักบวชอยู่
ในตัว ที่จะต้องเรีย นรู้ ในเรื่ องศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรม อยู่ในตัว คนเดียวกัน
เพราะฉะนั้ น เรื่ อ งที่จ ะแบ่ งแยกว่า ไปเรียนศาสนาเท่านั้ น เรียนสามั ญเท่ านั้น ไม่ใ ช่
ศาสนา เพราะเป็นการแยกโดยตะวันตก
จะเห็นได้ตั้งแต่อดีตเมื่อครั้งที่ศาสนาอิสลามรุ่งเรืองนั้นเขาใช้หลักการอย่างนี้
คือเรีย นทุกอย่ างควบคู่ไปกับศาสนา เช่น จะทาการค้าก็ทาไป แต่เรื่องของศาสนา
การค้าต้องมีความซื่อสัตย์ ซึ่งมีระบุอยู่ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนว่า ความวิบัติจงมีแก่ผู้
ชั่งตวงวัด หากว่าใครชั่งตวงขาดก็จะได้รับความวิบัติ เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้จาเป็นจะต้องปลูกฝังเอาไว้ ถ้าสิ่งเหล่า นี้ไม่มีอยู่ในตัวตนเองจะทา
อะไรก็ ไ ด้ ในทางที่ ผิ ด ดั ง นั้ นจึ ง เป็ น เรื่อ งจ าเป็ น ที่ม องว่า จะท าอย่า งไรให้ ทุ กคนได้
รับทราบสิ่งเหล่านี้ และนาสิ่งเหล่านี้นั้นไปปฏิบัติ หน้าที่ของมุสลิมทุกคนจึงต้องเรียนรู้
และต้องปฏิบั ติ จากนั้ น ก็ต้องเผยแพร่ ” (มนัส วี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี , สั มภาษณ์: ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ต่อเมื่อถามว่ามุสลิมกลัวหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะบีบให้
มุสลิมบางกอกน้อยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือออกห่างจากศาสนา คาตอบที่ได้คือ
“ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ แต่ศาสนาเปลี่ยนไม่ได้ แต่ที่เห็นว่าทาไมคนนั้ นทา
ได้ คนนี้ทาไม่ได้ ต้องมองว่าเราอย่าไปยึดที่ตัวบุคคล แต่ว่าให้ยึดที่หลักการเป็นสาคัญ
ดังนั้นสมาคมจึงต้องยืนหยัดแนวทางเหล่านี้ ต้องสอนในแนวทางเหล่านี้เอาไว้ เช่นเรื่อง
ซากาด” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของอิ ห ม่ า มประจ ามั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ ที่ ม องวิ ถี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปของโลกพร้อมยอมรับว่า
“เราเปลี่ยนเราก็เป็นห่วงแล้วเราก็พยายามที่จะปรับให้ทัน ” (อับดุรเราะห์
มาน กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ในขณะที่บิหลั่นของมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์อธิบายเพิ่มเติมถึงการปรับตัวว่า
“ผมมองว่าของเรานี่มันก็รับกับสถานการณ์โลกนะ อย่างด้านการศึกษาหรือ
อะไรนี่เราก็พัฒนาไปพร้อมกับโลก เราก็พยายามพัฒนาด้วยการดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย แต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจนกระทั่งรับไม่ไหว เรามองว่าอัลกุรอานคือธรรมนูญ ”
(มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า ในทรรศนะของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อศาสนาที่
ตนเองนับถืออยู่ว่ามีพลังมากเพียงพอที่จะทาให้ตนเองสามารถดารงวิถีแห่งตนอยู่ได้ภายใต้บริบทของ

๑๘๖
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยึดมั่นว่าหลักธรรมคาสอนและแนวปฏิบัติที่ศาสนาได้วางเอาไว้นั้นจะนามาซึ่ง
วิถีการดารงตนที่งดงาม วิถีแห่งความสุขที่แท้จริง และที่สาคัญแนวทางเหล่านั้นมีความชัดเจน ถูกต้อง
กับทุกยุคสมัย ทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
ความจริงแล้วความแตกต่างในวิถีการดารงตนที่ เกิดขึ้นระหว่างชุมชนที่อยู่โดยรอบกับชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อยมีอยู่อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่อดีต การเป็นชุมชนที่มีวิถีในการดารงตนที่แวดล้อมไป
ด้วยชุมชนชาวพุทธที่มีวิถีปฏิบัติต่างไปจากตนเอง นามาซึ่งความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ทางสังคมของ
ตนภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและบริบททางประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจ รวมถึงเป็นความชาญ
ฉลาดของชาวมุสลิมอยู่แล้วในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ
ทางสังคม ที่แม้ว่าตนเองจะมีความยึดมั่นในหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามที่มีแนวปฏิบัติแตกต่างจาก
ศาสนาอื่น แต่ชาวมุสลิ มเองก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็น “คนอื่น” หรือ “คนศาสนาอื่น” ที่นอกเหนือจาก
ศาสนาของตน ตรงกันข้ามชาวมุสลิมกลับมีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถดารงอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างสงบสุข
นอกจากนี้ ยั งรวมถึงความนอบน้อมที่มีอยู่ในตัว ตนของชาวมุส ลิ มที่นามาซึ่งความรักและ
เมตตาจากผู้ใหญ่ที่เห็น ได้มาแล้ว ตั้งแต่ครั้งอดีต คุณ มนัส วี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการอัล อิศลาหฺ
สมาคม เล่าว่า
“เมื่อก่อนนี้ผู้ใหญ่ของชุมชนเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เขาจะเข้าถึงในวังอยู่
เป็นประจาเลย เมื่อมีอะไรก็ตามทั้งอาหารคาวอาหารหวานทุกอย่างก็จะส่งเข้าวังตลอด
ผู้ ใหญ่ที่พู ดถึง นี้ ไม่ ได้มี ตาแหน่ง เป็น ขุนนางแต่อ ย่างใดนะ หากแต่เป็ นผู้ ใ หญ่ใ นยุ ค
บุกเบิกหรือกลุ่มคนที่ย้ายข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ใหม่ๆ ที่พยายามสร้างความสนิทสนมกันกับใน
วัง” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สิ่งเหล่านี้ถือเป็น กระบวนทัศน์การปรับตัว ที่ส าคัญที่ทาให้ ชุมชนมุสลิ มบางกอกน้อยยังคง
สามารถรักษาอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างมั่นคง แม้ว่าจะแวดล้อมไปด้วย
สังคมชาวพุทธและสังคมเมืองหลวงก็ตาม
ประเด็นสาคัญในเรื่องความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “เป็นคนวงใน” ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น
ได้อย่างน้อยใน ๒ เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ คือ
เรื่องแรกเมื่อครั้งที่ทางราชการต้องการพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยด้านใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชน
มุสลิมอาศัยอยู่ในการก่อสร้างเส้นทางและสถานีรถไฟบางกอกน้อย ชาวมุสลิมก็ขอสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากราชสานักโดยผ่านมุสลิมที่มีเป็นเชื้อสายอินเดีย จนต่อมาก็ได้รับพระราชทานที่ดินพร้อม
เงินจานวนหนึ่งในการก่อสร้างศาสนสถานและชุมชนแห่งใหม่ที่ฝั่งคลองบางกอกน้อยด้านเหนือหรือฝั่ง
ตรงข้ามคลองจากที่เดิม

๑๘๗
เรื่องที่ส องเกี่ยวกับคัมภีร์ อัล กุรอานที่สุลต่านแห่งอาณาจักรออตโตมันพระราชทานให้กับ
มุสลิมในสยาม ซึ่งครั้งนั้นชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็ได้มีการติดต่อกับทางราชการโดยตรงกับสมเด็จพระ
เจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ ว โรปการเพื่ อ ขอรั บ พระคั ม ภี ร์ ดั ง กล่ า วไว้ โดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
จุฬาราชมนตรี (อ้างถึงใน อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, ๒๕๕๗: ๑๒๒)
จะเห็นได้ว่า การติดต่อประสานงานกับทางราชการของมุสลิมบางกอกน้อยนั้นไม่ได้เป็นผ่าน
ส่วนงานราชการระดับล่าง แต่สามารถยื่นเรื่อง ร้องขอ ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานราชการที่เป็น
ระดับบนได้ทั้งโดยตรงหรือแม้แต่ผ่านกลุ่มมุสลิมด้วยกันก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เป็นศักยภาพความเป็น
ชุมชนที่มีบทบาทและความสาคัญอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตามบทบาทดังกล่าวก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน บทบาทดังกล่าวลดน้อยลง ดังที่คุณมุฮาหมัดรอชาร์ด
กรีมี เล่าให้ฟังว่า
“...คือเราก็ยอมรับว่าเราเปลี่ยนนะ อย่างเช่นการติดต่อราชการ เราก็ไม่ได้
ทาเหมือนผู้ใหญ่ที่เขาทากันมา คือไม่ได้เข้าไปมาหาสู่ ไม่ได้เล่นการเมืองหรืออะไร แต่
ผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาเล่นการเมือง แต่เรามาเน้นทางวิชาการ ทางสมาคมเสียมากกว่า
....คือหลังจาก ๒๔๗๕ ก็มีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในการเมือง และอีกกลุ่มหนึ่งก็
แยกออกมาเผยแพร่ทางด้านวิชาการศาสนาและตอนนี้ก็มาเน้นหนักทางนี้ดังนั้นมันก็
เลยดูแตกต่างกันมาก” (มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ระดับความเปลี่ ยนแปลงในความเป็นตัวตนที่เกิดขึ้นของชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยนั้นมีไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่เมื่อผ่านช่วงเวลาหรือบริบททาง
ประวัติศาสตร์ก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มใหญ่หรือชุมชนชาวสยาม
ที่นั บ ถือ ศาสนาพุ ทธได้ม ากกว่ า เช่น คนไทยเชื้ อสายจี น เป็ นต้ น ในขณะที่ก ลุ่ ม ชาวมุส ลิ ม ในพื้น ที่
บางกอกน้ อย แม้ว่าจะเป็น กลุ่ มชาติพันธุ์ที่มีขนาดเล็ ก แวดล้ อมด้วยวัฒ นธรรมชาวพุทธรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มชาวมุสลิมบางกอกน้อยกลับสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับ
กลุ่มคนที่แตกต่างได้อย่างมีความสุข ดารงความเป็นตัว ตนหรืออัตลั กษณ์ความเป็นกลุ่มคนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามไว้ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น กระบวนทัศน์และการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
มุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ย จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งท าการศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก ถึ ง วิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการที่ชุมชนแห่งนี้ถือปฏิบัติสืบมา
จากการศึกษาพบว่า กระบวนทัศน์สาคัญที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนามาใช้เพื่อการดารงวิถี
วัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม คือการปลูกฝังความเป็นตัวตนไว้ในระบบการศึกษาทั้ง
การศึกษาสายสามัญเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาศาสนาอิสลาม
ตามแนวทางซุนนีห์ รวมถึงปลูกฝังในวิถีการดารงตนตลอดชีวิต ที่แม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนมุสลิมที่
มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก หากแต่ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ชุมชนแห่งนี้ก็ให้ความสาคัญกับเรื่องของการจัด

๑๘๘
การศึกษาอย่างเป็นระบบในรูปแบบของโรงเรียนตามแบบอย่างตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วตั้งรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยเมื่อครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายชุมชนข้ามฝั่ง
คลองบางกอกน้อยด้านใต้สู่ฝั่งเหนือ เมื่อสร้างศาสนสถานแล้วก็มีการริเริ่มดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
ในชื่อ โรงเรียนราชการุญ
ในส่วนของกระบวนทัศน์การปรับตัวโดยให้ความสาคัญกับหลักการของศาสนานั้น อิหม่าม
ประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ได้อธิบายว่า
“ใช้หลักการทางศาสนา เราอยู่ในกรอบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็อยู่
ในแนวนี้ เราให้ความสาคัญและก็ปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่า สิ่ งนี้มันสาคัญกับการดาเนินชีวิต
ของเรา” (อับดุรเราะห์มาน กรีมี, สัมภาษณ์: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
การจัดตั้งสถานศึกษาของชุมชนมุสลิมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างมากใน
การปรั บตัวเพื่อดารงความเป็ นตัวตนเอาไว้ในท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่า ง
รวดเร็วในเวลานั้น โรงเรียนแห่งนี้ไม่เพียงเป็นสถานศึกษาของลูกหลานในพื้นที่เท่านั้น ด้วยความที่สถาน
ที่ตั้งหรือชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในอดีตคือเมืองหลวงที่ลูกหลานมุสลิมในต่างจังหวัดก็ได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกัน
กระบวนทัศน์และกระบวนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ด้วยการส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานอย่างเป็นระบบนี้มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้
บางช่วงเวลาจะเป็นช่วงของการเติบโตอย่างมากของการจัดการศึกษาของชุมชนมุสลิม หรือเมื่อครั้งที่
โรงเรียนราชการุญย้ายไปดาเนินการที่ บางยี่ขันภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา และต่อมาก็ต้องปิด
กิจการลง อย่างไรก็ตามชุมชนมุสลิมแห่งนี้ก็ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปของโรงเรียนอยู่ในชุมชน
ของตน คือ โรงเรียนอนุ ชนบางกอกน้อย ที่แม้ว่าจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนัก แต่อย่างน้อยก็เป็น
สถานที่สาหรับลูกหลานมุส ลิมในชุมชนได้ศึกษาตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ และที่สาคัญเป็น
การปลูกฝังวิถีการดารงตนและวิถีวัฒนธรรมอิสลามอย่างชาญฉลาด
กระบวนทัศน์ การปรั บตัว ของชุมชนมุส ลิ มบางกอกน้อยด้ว ยการให้ ความส าคัญกับระบบ
การศึกษานี้ ซึ่งหลักสาคัญคุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการอัล อิศลาหฺ สมาคม อธิบายว่า
“เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลักการศรัทธาเป็นเรื่องสาคัญ การยึดมั่นใน
หลักการทางศาสนา ประเพณี การปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติต่างๆ นั้นแยกกันไม่
ออก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง สังคม เศรษฐกิจและศาสนา มันอยู่ใน
เนื้อเดียวกัน สิ่งนี้เป็นเรื่องสาคัญ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้
เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ หากว่าไม่ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ เด็กชาวมุสลิมก็จะถูกกลืนไป เช่น ถ้า
มุสลิมไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสิ่งเหล่านี้มันก็จะจางลงไป และนาอะไรก็ได้เข้า
มา” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๑๘๙
จะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของชาว
มุสลิมบางกอกน้อยนี้ คือจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนอันนามาซึ่งแนวทางการปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริ บ ทของการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ งตัว ตน ทั้งความเป็นกลุ่ มคนที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมความเป็นมุสลิม และจากการศึกษาก็พบว่าชาวมุสลิมมีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องในการปรับตัวเพื่อการดารงตน และเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของตนเองด้วยการปลูกฝังความคิด
ความเชื่อถึงวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักการของศาสนาอิสลาม มุสลิมบางกอกน้อยจึงให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของการศึ ก ษาอย่ า งมากตั้ ง แต่ อ ดี ต ทั้ ง การศึ ก ษาด้ า นศาสนาและการศึ ก ษาสายสามั ญ ดั ง นั้ น
กระบวนการจั ดการศึกษา กระบวนถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสายสามัญรวมถึงศาสนาอิสลามจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจที่ควรได้ทาการศึกษาถึงรายละเอียด เพื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนทัศน์การปรับตัวของ
ชาวมุสลิมริมฝั่งบางกอกน้อยในเชิงลึกต่อไป
๖.๒.๒ การจัดตั้งโรงเรียนราชการุญ
โรงเรียนราชการุญเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการย้ายชุมชนมุสลิมข้ามฝั่งคลองไปด้านเหนือและ
สร้างมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เรียบร้อยแล้ว อันเป็นผลมาจากการสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยและ
เส้นทางรถไฟไปเพชรบุรี ผู้ใหญ่ในชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ในชุมชนของตนเองควรจะมีสถานที่
สาหรับให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านศาสนารวมถึงวิชาการสามัญทั่วไป จึงมีความคิดที่จะจัดตั้ง
โรงเรี ย นขึ้น ประกอบกับ เป็ น ช่ว งเวลาเดียวกันกับทางราชการมีนโยบายที่จะปรับปรุงบ้านเมืองให้
ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการจัดตั้งกระทรวงธรรมการเพื่อ ทาหน้าที่ดูแล
ด้านการศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๕
ในครั้งนั้นชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดโรงเรียนให้กับลูกหลาน
ได้เล่าเรียนทั้งการศาสนาและสายสามัญทั่วไป ในเบื้องต้นภาครัฐแนะนาให้ใช้พื้นที่ด้านล่างของอาคาร
มัสยิดเป็นสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอน ในขณะที่ทางฝ่ายของชุมชนก็เห็นว่าการใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของมัสยิดเป็นโรงเรียนนั้นไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ก่อน แต่ก็ดาเนินการไปตามนั้นเนื่องด้วย “เกรง
พระราชอาญา” (เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อ้างถึงในกุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๔๕) แต่ต่อมาไม่
นานพื้นที่ด้านล่างของมัสยิดที่ใช้ทาการเรียนการสอนก็เกิดความคับแคบ จึงได้ดาเนินการขยับขยาย
ออกมาสร้างเป็นโรงเรียนเล็กๆ นอกอาคารมัสยิด ต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ก็เกิดความคับแคบและไม่สะดวก
ขึ้นอีก เหตุเพราะมีจานวนของนักเรียนที่เข้ามาเรียนมากขึ้น หยีอับดุลการิมและทายกมัสยิดบางกอก
น้อยได้ทาเรื่องฎีกาทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอรับพระราชทานพื้นที่ ที่ติดกับพื้นที่ของมัสยิดซึ่งเป็นอู่ซุงเก่าที่
อยู่ทางด้านตะวันตกของมัสยิดเพื่อใช้ในการสร้างโรงเรียนดังที่ปรากฏในส่วนหนึ่งของฎีกาที่ว่า
“…และในการที่จะสร้างโรงเรียนนั้นเจ้าพนักงานชี้แจงให้เอาชั้นล่างมัศยิด
เป็นโรงเรียน การที่จะใช้ชั้นล่างมัศยิดเปนโรงเรียนนั้นก็ไม่มีธรรมเนียม ครั้นอยู่ต่อมา
ข้าพระพุทธเจ้าและทายกทั้งหลายพร้อมใจกันจัดที่หลังมัศยิดเปนที่ฝังศพด้วยมัศยิดที่

๑๙๐
ต้อ งพระราชประสงค์ นั้ น ก็ มี ที่ ส าหรั บ ฝั ง ศพด้ ว ย แต่ก ารเล่ า เรี ย นก็ ค งเรี ย นอยู่ ชั้ น
ล่างมัศยิดโดนเกรงพระราชอาญา ครั้นอยู่ต่อมาการเล่าเรียนเปนการขัดข้องแก่มัศยิด
ข้าพเจ้าจึงได้สร้างโรงเรียนนอกมัศยิดออกมาหลังหนึ่ง ก็ยังหาพอเพียงแก่เด็กไม่ด้วย
นักเรียนทวีมากขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าแลทายกทั้งหลายพร้อมใจกันเห็น
ด้วยเกล้าว่า ที่หลวงติดต่อที่มัศยิดเดิมเปนที่อู่ซุงแต่บัดนี้เป็นที่ว่างเปล่ายาวตามล า
คลองด้านใต้หกวาเศษด้านเหนือยืนขึ้นไปเท่ากับที่มัศยิดซึ่งได้ทรงพระราชทานเดิมแล
ต่ อ ไปนี้ เ ปนที่ ร าษฎรนั้ น ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า แลทายกทั้ ง หลายพร้ อ มใจกั น ขอรั บ
พระราชทานที่รายนี้ไว้สาหรับสร้างโรงเรียนและขอถวายพระราชกุศลแก่ใต้ฝ่าลอองธุลี
พระบาทด้วย...” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่อง
สุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
อย่างไรก็ตาม การขอรับพระราชทานพื้นที่ซึ่งเป็นอู่ซุงเก่าและเป็นพื้นที่วางเปล่าอยู่ในเวลานั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหมตรวจสอบ
ว่าจะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏตามหนังสือของกระทรวงกลาโหมที่ ๙๔/
๑๑๘๕๔ ทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ความว่า
“….ที่อู่ซุงรายนี้มิได้ว่างเปล่าอยู่ตามเรื่องราวแขกฮายีอับดุลการิม ที่ปากอู่ได้
มีผู้เช่าปลูกเรือนอยู่ ๑ ราย ได้ค่าเช่าปีละ ๒๔ บาท และมีผู้ปลูกเรือนล้าเข้ามาในอู่ซุง
กลับต่อสู้ว่าเป็นที่ของตนยังอยู่ในระหว่างวิพ าทก็มีทั้งนี้สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องราวแผนที่เดิมมาพร้อมกับหนังสือนี้แล้ว ” (สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟ
เมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
ในระหว่างที่ยังไม่ได้ พระราชทานนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จฯ
ประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เรื่องดังกล่าวจึงเข้าสู่ที่ประชุมของผู้สาเร็จราชการพระนครแทน ซึ่งตามรายงาน
ประชุมผู้สาเร็จราชการรักษาพระนคร วันที่ ๓๐ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ สรุปว่า
“...ที่ประชุมเห็นว่า ควรพระราชทาน แต่ควรสอบสวนเสียก่อนว่าบรรดา
แขกพวกนี้เปนอันมอบฉันทะให้แก่ผู้นี้และหรือกับถ้าตั้งโรงเรียนขึ้นแล้วควรให้สอน
หนังสือไทยด้วย...” (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่อง
สุเหร่าแขกที่จะต้องทาทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖])
จากกรณีดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างน้อย ๒ ประการคือ ประการแรก ทางราชการให้มี
การตรวจสอบถึงรายละเอียดก่อนพิจารณา ประการที่สอง คือ การที่ทางราชการให้มีการสอนหนังสือ
ไทยด้วย

๑๙๑
เรื่องแรก พื้นที่ที่ชาวมุสลิมได้ยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ เสนอขอนั้นมีความเป็น ไปได้หรือไม่ที่จะใช้ใน
การสร้างโรงเรียนรวมถึงให้ตรวจสอบด้วยว่าอับดุลฮายีการิมนี้ได้รับมอบหมายจากชาวชุมชนจริงหรือไม่
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นข้อคาถามว่าเป็นเพราะทางราชการไม่ไว้ใจชาวมุสลิมกลุ่มนี้หรือไม่อย่างไร แต่
ท้ายที่สุดแล้วชุมชนชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีในการก่อตั้งโรงเรียน
ขึ้นมาจนสุดท้ายก็ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการจนสามารถเปิดโรงเรียนของตนเองขึ้นมาได้
เรื่องที่สอง การที่ทางราชการให้โรงเรียนแห่งนี้สอนหนังสือไทยด้วย ซึ่งเป็นรับสั่งของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ที่ต่อ มาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) เรื่อง
ดังกล่ าวก็ไ ม่ได้เป็ น เรื่ องที่ส ร้ างความหนักใจให้ กับปณิธ านของการสร้างโรงเรียนแห่ งนี้ แต่อย่างใด
เนื่ องจากเป็ น ความตั้งใจเดิม ที่มีอยู่ แล้ ว ดังปรากฏในหนัง สื อที่ฮัจยี อับดุล การี ม อิห ม่ามของมัส ยิ ด
บางกอกน้อยกราบทูลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทววงษ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่มุสลิมกลุ่มนี้อยู่ในความดูแล ความว่า
“ด้วยต่วนหลวงสุนทรวารีมาแจ้งความแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่า ฝ่าพระบาทจะ
ให้มีครูสอนหนังสือสยามด้วยนั้น ก็เป็นการสมดังความปรารถนาที่ข้าพระพุทธเจ้าได้
คิดไว้ ถ้าทรงพระมหากรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานที่ดินให้ข้าพระพุทธเจ้าแล้ ว
ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งโรงเรียนสอนทั้งหนังสืออิสลามและสยามอังกฤษ ทั้งกุลวุฒิขีด
เขียนสาหรับนักเรียนหากินเลี้ยงชีพย์แก้ผู้สมควรนั้นด้วย” (อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณี,
๒๕๕๐: ๔๖)
หนั งสื อดังกล่ าวสะท้ อนให้เห็ นนัยสาคัญเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การปรับตัว ของชาวมุส ลิ ม
บางกอกน้อยในหลายประการ ทั้งความพยายามในการสร้างพื้นที่และตัวตนของชุมชนมุสลิมที่ครบ
สมบูรณ์ในองค์ประกอบการเป็นสังคมที่เป็นของตนเอง รวมถึงความพยายามในการปรับปรุงชุมชนของ
ตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตามยุคสมัย หรืออาจจะเรียกว่า “นาสมัย” เสียด้วยซ้าที่ไม่
เพี ย งแต่ จ ะให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นศาสนาที่ เ ชื่ อ ว่ า เป็ น ความมุ่ ง หมายหลั ก แล้ ว ยั ง จะ
ดาเนินการสอนหนังสือ “สยามและอังกฤษ” ที่ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นความคิดใหม่ที่ก้าวหน้าอยู่
ไม่น้อย การดาเนินการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการส่งเสริมการศึกษาของกลุ่มตนเองเท่านั้นหากแต่ยังถือ
เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในช่วงเริ่มต้นของการจัดการศึกษาแบบใหม่อีกด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
๕ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระบรมราชูทิศเรื่องการสร้างโรงเรียนสาหรับมุสลิมนิกายซุน
นี่ห์ (ปัจจุบันมีการจารึกและติดตั้งไว้ที่ขอบประตูมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ด้านคลองบางกอกน้อย)
ความว่า

๑๙๒
ประกาศพระบรมราชูทิศ
ที่เพิ่มเติมเขตร์มัสยิดสําหรับสร้างโรงเรียน
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ดารัส
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดที่ดินตาบลคลองบางกอกน้อย และทรงบริจาคพระ
ราชทรัพย์สร้างมัสยิดขึ้นในที่นั้น ทรงพระราชอุทิศให้เป็น ที่สาหรับผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามฝ่ายสุหนี่ กระทาพิธีกรรมตามลัทธิในศาสนา มีความปรากฏอยู่ในประกาศพระ
บรมราชูทิศ ซึ่งลงวัน ที่ ๒๖ พฤศจิกายน รัตนโกสิ นทรศก ๑๒๑ นั้นแล้ ว บัดนี้ทรง
ทราบฝ่ า ละอองธุ ลี พ ระบาทว่ า ที่ซึ่ งทรงพระราชอุทิ ศให้ เ ป็น เขตร์ มัส ยิด นั้น ยั งไม่
เพี ย งพอแก่ ที่ จ ะบ ารุ ง การเล่ า เรี ย นให้ เ จริ ญ ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานที่ ดิ น ซึ่ง ต่ อ กับ ที่ มั ส ยิ ด โดยกว้ างทิ ศ เหนื อ ๗ วา ทิ ศ ใต้ ๗ วา ยาวทิ ศ
ตะวันออก ๑๙ วาศอก ทิศตะวันตกเส้นหนึ่งกับ ๕ วา เพิ่มเข้าไปเป็นที่เขตร์สาหรับ
บารุงการเล่าเรียนหนังสือภาษาไทยและภาษาแขก โดยพระมหากรุณาแก่ประชาชนอัน
เป็นข้าขอบขัณฑสีมาอาณาจักรทั้งปวง ให้สาเร็จประโยชน์และความสุขสืบไป
ประกาศพระบรมราชูทิศ ไว้แต่วันที่ ๑๓ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖
เป็นวันที่ ๑๓๓๐๙ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

๑๙๓

ภาพที่ ๖.๒ ประกาศพระบรมราชูทิศที่เพิ่มเติมเขตร์มัสยิดสาหรับสร้างโรงเรียนบนแผ่นจารึก ปัจจุบัน
ติดอยู่ที่ขอบประตูมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)

๑๙๔
อาคารเรียนของโรงเรียนราชการุญแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ หันหน้าอาคารไป
ทางทิศตะวันออก ตัวอาคารมีขนาดกว้าง ๖ วา ยาว ๘ วา ๓ ศอก มีห้องใหญ่ ๑ ห้อง ห้องเล็ก ๑ ห้อง
ห้องครู ๒ ห้อง และมีพื้นที่ระเบียงด้านหน้าและด้านข้าง นับเป็นห้องเรียนและห้องทางาน รวมกันทั้งสิ้น
๗ ห้อง มีพื้นที่ระเบียงด้านหน้าและด้านข้าง สามารถรองรับนั กเรียนได้มากถึง ๒๐๐ คน ลักษณะของ
อาคารโรงเรียน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยาด้านหน้าของอาคารที่เป็นทางเข้ามีลักษณะ
เป็ น มุข ๘ เหลี่ ย ม มีบั น ไดขึ้น สองข้างยื่นออกมาจากตัว อาคารหลั ก เสาธงตั้งอยู่ยอดแหลมของมุข
ทางเข้าลักษณะของลูกกรงคล้ายกับหน่วยงานราชการสมั ยนั้น คือเป็นลวดลายฉลุ หน้าต่างเป็นบาน
เกล็ดด้านบนมีช่องลมระบายอากาศ ตัวอาคารก่อด้วยอิฐมีช่องลมระบายอากาศทั่วอาคาร โดยรวมมี
ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย อาคารดังกล่าวใช้จ่ายไปทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท โรงเรียนมีชื่อเป็น
ภาษาอาหรับว่า มัดรอซะตุนฮะมีดียะห์ ที่แปลว่า โรงเรียนแห่งความสรรเสริญ (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐:
๕๓) ในแง่มุมหนึ่งของอาคารดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมออกมาในรูปของลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทย

๑๙๕

ภาพที่ ๖.๓ แบบอาคารโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อย โรงเรียนมีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่า มัดรอซะตุน
ฮะมีดียะห์ ที่แปลว่า โรงเรียนแห่งความสรรเสริญ (ที่มา: เอกสารสานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๕๔)

๑๙๖
โรงเรี ยนราชการุ ญ เปิ ดดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๓
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (ยศ ณ ขณะนั้น) เสด็จฯ แทนพระองค์ไปเปิดโรงเรียน ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ยังคงเป็นความประทับใจและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน ดั งที่คุณ
มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี ได้เล่าถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในครั้งนั้นว่า
“...ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ก็ให้ความกรุณากับเราทุกอย่าง ทุ่มเทให้กับเราทุก
อย่ าง พวกเราเองก็พยายามที่จะตอบแทน และพยายามสร้างเครือข่าย โดยความ
พยายามในการเข้าถึงจนได้รับความกรุ ณา แม้ในวันที่มีพิธีเปิดโรงเรียนในหลวงรัชกาล
ที่ ๕ ยังส่งพระราชโอรสมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้พวกเรา” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี,
สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
การดาเนินงานของโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อยในช่วงแรกได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง
มุสลิมในชุมชนเป็นอย่างดีในการมาทาหน้าที่ให้ความรู้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ หากแต่เป็นการ
ทางานด้ว ยความศรั ทธาในศาสนาอิส ลาม โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดีทั้งจาก
ผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงชุมชนจนทาให้มีความก้าวหน้ามาเป็นลาดับ เห็นได้จากจานวนของนักเรียนที่
เพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา รวมถึงความพยายามของชุมชนที่จะขยายพื้นที่ของโรงเรียนออกไปเพื่อรองรับ
กับจานวนของนักเรียนจากชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการดาเนินงานของโรงเรียนราช
การุ ญที่บ างกอกน้ อยจะต้ องพบกั บ ปัญหาและอุปสรรคตลอดเวลา แต่ด้ว ยความศรัทธาและความ
พยายามของชุมชนจึงทาให้สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของตนเองได้ยืน
นานมากกว่า ๓ ทศวรรษ จนถึงช่วงของการเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาที่ทาให้โรงเรียนราชการุญ
บางกอกน้อยนี้มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง

๑๙๗

ภาพที่ ๖.๔ โรงเรียนราชการุญ คณาจารย์ และนักเรียนเมื่อพ.ศ.๒๔๗๕ ก่อนอาคารหลังดังกล่าวจะ
ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดาเนินการต่อได้จากสงครามมหาเอเชียบูรพา (ที่มา:
คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, ๒๕๔๓: ๑๐)
โรงเรี ย นราชการุ ญได้ดาเนิ นกิจการมาจนถึงช่ว งสงครามมหาเอเชีย บูรพา (รายละเอีย ด
เกี่ยวกับสงครามได้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้) ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดลงที่สถานีรถไฟ
บางกอกน้อย อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของฝ่ายญี่ปุ่น ที่เป็นต้นทางในการลาเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์
รวมถึงเสบียงอาหารให้กับกองทัพของตนในภูมิภาค ส่วนหนึ่งของการทิ้งระเบิดดังกล่าว ได้ตกลงในพื้นที่
ฝั่งคลองบางกอกน้อยด้านเหนือ ทาให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
อาคารมัส ยิดได้รั บความเสี ย หายรวมถึงอาคารของโรงเรียนราชการุญด้วย ในครั้งนั้นพื้ นที่ฝั่ งคลอง
บางกอกน้อยด้านเหนือราบเรียบด้วยแรงของระเบิด หลงเหลือแต่ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือน
ของชาวบ้ าน ศาสนสถาน และโรงเรี ยน รวมถึ ง มีค วามสู ญ เสี ย ชีวิ ตของชาวบ้ านจานวนมาก การ
ดาเนินงานของโรงเรียนราชการุญจึงต้องยุติลง ครั้นภายหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงได้มีการบูรณะชุมชน
ขึ้นใหม่ โรงเรียนราชการุญก็ได้รับ การฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยสัปบุรุษมัสยิดบางกอกน้อยรวมถึง
บรรดาพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการฟื้นฟูชุมชนในครั้งนี้มีการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ที่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมในขณะที่พื้นที่มีอยู่ อย่างจากัด ทาให้พื้นที่ที่เหลือไม่เพียงพอต่อการสร้างอาคารเรียนหลัง

๑๙๘
ใหม่ ทางชุมชนจึงเห็นว่าควรจะหาพื้นที่แห่งใหม่ในการสร้างโรงเรียน จนได้ข้อสรุปว่าเป็นอาคารหลัง
หนึ่งที่บางยี่ขัน ด้วยว่ามีพื้นที่ในการดาเนินกิจการที่กว้างขวางกว่าเดิม การเดินทางก็สะดวกมากกว่าที่
เดิมที่อยู่ในคลองบางกอกน้อย ดังนั้นชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่นาโดยตระกูลศรีจรูญ เพชรทองคา และ
กรีมี จึงได้ช่วยกันรวบรวมทุนทรัพย์จากญาติพี่น้องในหลายตระกูลไปซื้ออาคารและที่ดินจากทายาทของ
ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารดังกล่าวในราคา ๙๕,๐๐๐ บาท เพื่อดาเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้กับลูกหลานทั้งของชาวมุสลิมรวมถึงชาวพุทธทั่วไป
อาคารแห่ งนี้ เรี ย กว่า “บ้ า นบางยี่ขั น ” สร้า งขึ้นตั้งแต่ส มัยรัช กาลที่ ๕ ปัจจุบัน อาคารดั ง
กล่ าวคือโรงแรม พระยา พาลาซโซ (Praya Palazzo) แต่เดิมคือ คฤหาสถ์แห่ งพระยาชลภูมิพานิช
เนื่องจากเดิมอาคารหลังนี้มีนามว่า “บ้านบางยี่ขัน” เป็นบ้านของพระยาชลภูมิพานิช (ไคตั๊ค อเนกวณิช)
ขุนนางเชื้อสายจีนในสมัยรัชกาลที่ ๕ และคุณหญิงส่วน ผู้เป็นภรรยาและเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ (วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน, ๒๕๕๗: ออนไลน์) บ้านบางยี่ขันเป็นอาคารโบราณ
ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบจีน (ผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสกับจีน หรือที่เรียกว่า ชิโน-โปรตุเกส) โครงสร้างของอาคารช่วงบน
เป็นหลังคาทรงปั้นหยา ทาเป็นเครื่องไม้ มุ่งหลังคาด้วยกระเบื้องจีน ส่วนตัวอาคารเป็นสไตล์โคโรเนียล
(Colonial) (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๔: ๒๒-๒๓) ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อพิจารณาถึงผู้ที่เป็นเจ้าของที่มี
ตาแหน่งเป็นพระยาประกอบกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของขุน
นางที่เป็นคหบดีในยุคสมัยนั้นได้เป็ นอย่างดี รวมถึงศักยภาพของชาวมุสลิมที่เกิดจากความศรัทธาจน
สามารถซื้ออาคารขนาดใหญ่ได้แม้ว่าเพิ่งจะผ่านช่วงสงครามมาก็ตาม
พระยาชลภูมิพานิช ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ต่อมาบ้านหลังนี้ได้รับการสืบทอดมายัง
นายปานจิตต์ อเนกวณิช บุตรชายคนที่ ๗ ของท่าน ครอบครัวของพระยาชลภูมิพานิชยังคงอาศัยใน
บ้านบางยี่ขันสืบมา จนสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยและการหันไปใช้รถยนต์แทนเรือ
มากยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางในปี พ.ศ.๒๔๘๙ นายปานจิตต์จึงโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
บางยี่ขันให้ กลุ่มมุสลิมบางกอกน้อย (ปัจจุบันคือมูลนิธิมุสลิมกรุงเทพวิทยาทาน) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
ของ โรงเรียนราชการุญ แทนอาคารเดิมย่านบางกอกน้อยที่ถูกระเบิดทาลายไปในสมัยสงครามมหา
เอเชียบูรพา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนราชการุญมี วัตถุประสงค์ให้การศึกษาเด็กผู้ด้อยโอกาสโดยไม่แบ่งศาสนา
และเก็บค่าเล่าเรียนในราคาถูก

๑๙๙

ภาพที่ ๖.๕-๖ อาคารโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันที่แต่เดิมคือคฤหาสถ์แห่งพระยาชลภูมิพานิช
(ที่มา : https://th.readme.me/p/676 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เมื่อแรกซื้อนั้นอาคารบ้านบางยี่ขันนี้อยู่ในสภาพชารุดทรุดโทรมมาก ชาวบ้านต้องช่วยกัน
รวบรวมกาลังทรัพย์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาบูรณะซ่อมแซมในหลายๆ ส่วนทั้งตัวอาคาร รั้วกาแพง เขื่อน
รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนจานวนมาก จนเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุญาตให้ย้ายกิจการของโรงเรียนราชการุญจากบางกอกน้อยมาสู่อาคาร
เรียนที่บางยี่ขันแห่งใหม่ได้ (กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๑๒๑) ซึ่งในปีแรกของการเปิดดาเนินการมีคุณ
ประวัติ ศรีจรูญ เป็นผู้จัดการ ครูเกษม หะซะนี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ และครูจี บ มณีมัย เป็นครูใหญ่ มี
นักเรียน ๔๒ คน มีครู ๔ คน มีกรรมการบริหารโรงเรียนที่เรียกว่ากรรมการอุปการะ ๒๒ คน (กุสุมา
รักษมณี, ๒๕๕๔: ๒๑) โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันนี้ เปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา มีครูผู้สอนทั้งที่
เป็ น ชาวพุทธและมุส ลิ ม มีนั กเรี ย นทั้งแบบที่ไปกลั บและเป็นนักเรียนประจา (ฟาริดา หล าเบ็ล ส๊ ะ ,
๒๕๔๙: ๕๖) ประเด็นที่น่าสนใจคือความพยายามดังกล่าวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในการสร้าง
โรงเรียนราชการุญขึ้นมาอีกครั้งในช่วงหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา นับเป็นบทบาทสาคัญยิ่งของชุมชน
ชาวมุสลิมที่ช่วยบูรณะบ้านเมืองภายหลังได้รับความเสียหายจากสงคราม สะท้อนให้เห็นถึงมิติความมี
ตัวตนและบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างชัดเจน

๒๐๐
โรงเรี ย นราชการุ ญ บางยี่ ขั น เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว การพั ฒ นาโรงเรี ย นเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพที่เป็นด้วยการได้รับการสนับสนุนและคาแนะนาเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ และคณะ
ศิษย์เก่าของโรงเรียน รวมถึงทางราชการ ส่งผลให้โรงเรียนราชการุญได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเห็นได้จากการที่มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อแรกดาเนินการใน
พ.ศ.๒๔๘๙ ที่มีจานวนนักเรียนเพียงแค่ ๔๒ คน มีครูจานวน ๔ คน จนมีมากที่สุดใน พ.ศ.๒๕๑๓ ที่มี
จานวนนักเรียนมากถึง ๙๙๘ คน และมีครูมากถึง ๔๐ คน ดังปรากฏรายละเอียดของจานวนครูและ
นักเรียนโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันตามบันทึกของครูกัลโซม หะซะนี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๙ (อ้างถึง
ใน กุสุมา รักษมณี, ๒๕๕๐: ๑๔๓-๑๔๔) ดังนี้
ตารางที่ ๖.๑ แสดงจานวนนักเรียนและจานวนครูของโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันในแต่ละปีการศึกษา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๑๙
ปีการศึกษา
จํานวนนักเรียน
จํานวนครู
พ.ศ.๒๔๘๙
๔๒ คน
๔ คน
พ.ศ.๒๔๙๐
๗๓ คน
๕ คน
พ.ศ.๒๔๙๑
๑๘๒ คน
๗ คน
พ.ศ.๒๔๙๒
๒๕๘ คน
๘ คน
พ.ศ.๒๔๙๓
๒๗๘ คน
๑๒ คน
พ.ศ.๒๔๙๔
๒๘๔ คน
๑๕ คน
พ.ศ.๒๔๙๕
๓๒๖ คน
๑๔ คน
พ.ศ.๒๔๙๖
๓๒๗ คน
๑๓ คน
พ.ศ.๒๔๙๗
๓๗๒ คน
๑๔ คน
พ.ศ.๒๔๙๘
๔๒๓ คน
๑๕ คน
พ.ศ.๒๔๙๙
๔๕๔ คน
๑๘ คน
พ.ศ.๒๕๐๐
๔๙๐ คน
๒๒ คน
พ.ศ.๒๕๐๑
๕๘๑ คน
๒๖ คน
พ.ศ.๒๕๐๒
๖๕๙ คน
๒๗ คน
พ.ศ.๒๕๐๓
๖๕๐ คน
๒๘ คน
พ.ศ.๒๕๐๔
๖๐๗ คน
๓๒ คน
พ.ศ.๒๕๐๕
๖๑๗ คน
๓๒ คน
พ.ศ.๒๕๐๖
๕๐๓ คน
๒๘ คน

๒๐๑
ปีการศึกษา
พ.ศ.๒๕๐๗
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ศ.๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๖
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๑๙
ที่มา :

จํานวนนักเรียน
๔๓๐ คน
๔๙๐ คน
๕๒๙ คน
๖๖๕ คน
๘๒๐ คน
๙๘๐ คน
๙๙๘ คน
๘๙๑ คน
๗๕๖ คน
๖๑๒ คน
๕๓๖ คน
๔๐๓ คน
๓๔๘ คน

จํานวนครู
๒๔ คน
๒๘ คน
๒๘ คน
๒๘ คน
๓๘ คน
๔๒ คน
๔๐ คน
๓๗ คน
๓๕ คน
๓๒ คน
๒๗ คน
๒๐ คน
๒๐ คน

ปรับปรุงจาก กุสุมา รักษมณี. (๒๕๕๐). ๑๐๐ ปี ราชการุญ. กรุงเทพฯ: สหพัฒนการพิมพ์.
หน้า ๑๔๓-๑๔๔

โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันเปิดดาเนินการมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๐ ก็ปิดกิจการลงเนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่ความเจริญเปลี่ยนจากริมน้าสู่ริมเส้นทางถนน
แต่ที่สาคัญคือความอ่อนแรงของผู้ อุปการะที่เคยค้าจุนโรงเรียนที่มีมา ประกอบกับความเจริญของ
บ้านเมือง มีการสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นจานวนมาก ผู้คนเริ่ มส่งลูกหลานไปเรียนกับโรงเรียนที่มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง (กุสุมา รักษมณี , ๒๕๕๔: ๓๔) ในขณะที่ มะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการ
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยคนปัจจุบันและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนราชการุญอธิบายถึงสาเหตุของการ
ปิดตัวลงของโรงเรียนราชการุญว่า
“อันนั้นเป็นเรื่องภายในของเรา เป็นเรื่องของการบริหารงาน เมื่อก่อนจะมี
เด็กที่ไปเรียนจากบางกอกน้อยที่นี่ ตอนไปเรียนก็จะไปกันเยอะ เราจะใช้เรือ จะมีเรือ
มารับและไปขึ้นที่หน้าโรงเรียน” (มะดีฮะห์ กรีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ชัดเจน และเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง
ของการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็คือ

๒๐๒
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชุมชนน้าสู่สังคมชุมชนบก เนื่องมาจากเส้นทางการคมนาคมที่เปลี่ยนไป ผู้คน
เริ่ ม เดิ น ทางสั ญ จรด้ ว ยทางบกจากการสร้ า งถนนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การเข้ า ถึ ง สถานที่ ส าคั ญ ทั้ ง ชุ ม ชนใหม่
หน่วยงานราชการ สาธารณสุข หรือธุรกิจการค้า การศึกษาเริ่มผูกพันกับการเดินทางทางถนนมากขึ้น
โรงเรียนที่เกิดขึ้นใหม่มีการสร้างโดยมีเส้นทางการเดินทางด้วยทางบกเป็นสาคัญ ในขณะที่โรงเรียนราช
การุญบางยี่ขันเป็นการใช้อาคารเก่าที่สร้างขึ้นในยุคสมัยที่ยังใช้เส้นทางน้าในการสัญจรเป็นหลักคือ
แม่น้าเจ้าพระยา ไม่มีเส้นทางถนนเข้าสู่โรงเรียน ซึ่งเด็กที่ไปโรงเรียนในครั้งนั้นก็เดินทางโดยเส้นทางน้า
เป็นหลัก
“แต่ก่อนใช้เรือแท็กซี่บ้าง เรือจ้างบ้าง แจวไปโรงเรียน นั่งเรือไปโรงเรียน
กัน” (ก้าน แสงเกษม, สัมภาษณ์: วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ดังนั้นเมื่อยุคสมัยของบ้านเมืองเปลี่ยนไป สภาพดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกหลานมีทางเลือกมากขึ้น เช่น การเดินทาง คุณภาพ ความปลอดภัย
เป็นต้น โรงเรียนราชการุญจึงปิดกิจการลงในที่สุด
ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนราชการุญบางยี่ขันแห่งนี้ นอกจากความ
กว้างขวาง ใหญ่โตเหมาะที่จะดาเนินการจัดการเรียนการสอนในยุคสมัยนั้นแล้ว การเลือกสถานที่ที่ไม่ได้
อยู่ภายในชุมชนบางกอกน้อยก็สะท้อนนัยบางประการที่แต่เดิมเมื่อครั้งแรกของการจัดตั้งโรงเรียนราช
การุญที่บางกอกน้อย ทางราชการได้เสนอแนะให้รูปแบบของการเรียนการสอนนั้นจะต้องมี “หนังสือ
ไทย” นั้น อาจเป็นด้วยความกังวลว่า โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นโรงเรียนเฉพาะของชุมชนมุสลิม ปิดตัวเอง
เฉพาะเรื่องของศาสนาเท่านั้ น แต่การที่โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันมีสถานที่ตั้งอยู่ภายนอกของชุมชน
เดิมที่ร ายรอบไปด้ว ยชุมชนชาวพุทธ ชุมชนชาวจีน ก็ย่อมเป็นการแสดงออกได้เป็นอย่างดีว่า การ
ดาเนินงานของโรงเรียนนั้นเป็นไปเพื่อการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลานที่ไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิมใน
ชุมชนเท่านั้น อั นถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในการร่วมพัฒนาบ้านเมืองใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ความพยายามในการสร้างระบบการศึกษาของชาวมุสลิ มบางกอกน้อยไม่เพียง
สะท้อนความพยายามในการสร้างพื้นที่และตัวตนของชุมชนมุสลิมให้สามารถดารงตนอยู่ได้ในท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นศาสนาอื่นจากการศึกษาศาสนาอิสลามในโรงเรียนที่ตนเองสร้างขึ้น แต่
โรงเรียนแห่งนี้ยังได้สร้างบุคลากรคนสาคัญจานวนมากออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สิ่งนี้
คือคุณค่าที่บ่งบอกได้ว่าชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยแม้ว่าจะมีบรรพบุรุษเป็นชนชาติอื่น หากแต่เมื่ออยู่
ร่วมในแผ่นดินแห่งนี้แล้วก็สามารถปรับตัวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นสังคมไทยได้อย่ างแยกไม่
ออก ไม่เพียงแค่สถานภาพทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงจิตสานึก บทบาท และการกระทาที่เป็น
หนึ่งเดียวในความเป็นสยามหรือไทยในปัจจุบัน

๒๐๓
โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันปิดกิจการลงในพ.ศ.๒๕๒๐ ในขณะที่อาคารของโรงเรียนยังคงอยู่
ในความดูแลชาวมุสลิม โดยอาคารหน้าอยู่ในความดูแลของมูลนิธิกรุงเทพวิทยาทาน และอาคารหลังอยู่
ในความดูแลของสมาคมราชการุญ ต่อมาในพ.ศ.๒๕๒๖ อาคารดังกล่าวก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยมี
เอกชนมาเช่าอาคารเรียนทั้ง ๒ หลังเปิดดาเนินกิจการโรงเรียนในชื่อ “โรงเรียนอินทรอาชีวศึกษา” ทว่า
การดาเนินการของโรงเรียนดั งกล่าวก็ดาเนินการมาเพียงสิบกว่าปี ก็ต้องปิดกิจการลงเพราะถูกสั่งปิด
เนื่องจากนักเรียนได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงกับสถาบันอื่น และอาคารดังกล่าวก็ถูกทิ้งร้าง
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา ส่งผลให้อาคารดังกล่าวทรุดโทรมไปตามเวลา แม้ว่าจะเกิดความทรุดโทรม
ของตัวอาคาร แต่ด้วยความเก่าแก่และความเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แห่ง
ยุคสมัย เป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าอย่างมาก อาคารดังกล่าวก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการใช้
ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้ให้มากขึ้น

ภาพที่ ๕.๗ โรงเรียนราชการุญบางยี่ขันที่ เมื่อปิดตัวลงแล้วมีเอกชนมาเช่าอาคารเรียนทั้ง ๒ หลังเปิด
ดาเนินกิจการโรงเรียนในชื่อ “โรงเรียนอินทรอาชีวศึกษา” (ที่มา: https://th.readme.
me/p/676 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ความพยายามดังกล่ าวเกิดขึ้นทั้งจากสมาคมราชการุญและมูล นิธิมุส ลิมวิทยาทานในการ
อนุรักษ์และบูรณะอาคารของโรงเรียนราชการุญแต่ยังคงติดอุปสรรคหลายประการ อดุลย์ รักษมณี (อ้าง
ถึงใน กุสุมา รักษมณี , ๒๕๕๐: ๓-๔) อธิบายว่า อาจารย์วิชัย (ธิณัชกร) พิทักษ์วรรัตน์ สถาปนิกและ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการผู้จัดการบริษัทโปรเซสกรุ๊ป จากัด ได้
ขอบูรณะอาคารราชการุญหลังหน้า โดยมี ดร.สถาพร เพ็ชรทองคา กรรมการผู้จัดการแพนเธอรา จากัด
เป็นผู้ขอเช่าที่ดิน และอาคารจากมูลนิธิอิส ลามกรุงเทพวิทยาทาน และในเวลาต่อมา อาคารแห่ งนี้ก็
กลายเป็นอาคารหลังใหม่ที่มีความงดงามในชื่อว่า “พระยาพาลาซโซ” ในขณะที่อาคารด้านหลังสมาคม
ราชการุญได้บูรณะโดยคุณพรชัย เพ็ชรทองคา โดยใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาและอาคารที่พักอาศัยเพื่อ
หารายได้ให้กับสมาคมฯ

๒๐๔

ภาพที่ ๖.๘ อาคารของโรงเรียนราชการุญในปัจจุบันที่มีการปรับปรุงที่มีความงดงามในชื่อว่า “พระยา
พาลาซโซ” (Praya Palazzo) เป็นโรงแรมบูติคขนาด ๑๗ ห้อง (ที่มา: https://th.
readme.me/p/676 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
จะเห็ น ได้ว่า โรงเรี ยนราชการุญ คือหลั กฐานที่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงกระบวนทัศน์และความ
พยายามในการปรับตัวอย่างชัดเจนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสยาม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นตัวตนของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์ แม้ว่าปัจจุบัน
โรงเรียนราชการุญจะปิดดาเนิ นการไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ แต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือหลักฐานที่
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนในช่วงเวลาและภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ได้
เป็นอย่างดีว่า การจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของชาวมุสลิมนั้นมีความจาเป็น คือกระบวนการสาคัญที่
สามารถดารงความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิส ลามไว้ได้ในท่ามกลางการแวดล้อมของชุมชนต่าง
ศาสนารวมถึ ง ท่ า มกลางสภาพความเจริ ญ ของบ้ า นเมื อ งในฐานะที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ มื อ งหลวง การให้
ความสาคัญดังกล่ าวเห็ น ได้จากการเกิดขึ้นของโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่กลั บไปจัดตั้งไว้ภ ายในชุมชน
บางกอกน้อยเอง นั่นก็คือ “โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย”

๒๐๕
๖.๒.๓ การจัดตั้งโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๑ ถนนพระปิ่นเกล้า ซ.วัดดุสิตาราม
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ศาสนาอิสลามควบคู่ไปกับสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลั กสู ตรที่ห ลากหลาย มี การจั ดให้ เ รีย นภาษาอาหรั บตั้ งแต่ร ะดั บอนุบ าล มีก ารส่ ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม ตามหลักการของศาสนาอิสลาม นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถแต่งกายตามหลักการ
ของศาสนาได้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และบริหารงานโดยมูลนิธิมัสยิด
หลวงอันซอริชชุนนะห์ บางกอกน้อย

ภาพที่ ๖.๙ ทางเข้าโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ถ่ายจากด้านหน้าบริเวณทางเดิน
ของชุมชน (ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สาหรับประวัติของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยนั้นมีปรากฏอยู่ในสมุดหมายเหตุรายวันของ
ทางโรงเรียนว่า
“โรงเรี ยนอนุช นบางกอกน้อยได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๒ ได้อนุญาตให้ทาการสอนเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒ เดิมใช้สถานที่ชั้น
ล่างของมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ ต่อมาประธานและคณะกรรมการมัสยิดได้ประชุมและ

๒๐๖
มีมติให้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน โดยมอบหมายให้นายไพเราะ กรีมี ซึ่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการมัสยิดในขณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาตและ
เป็นผู้จัดการต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อนเปิดทาการสอน ตวนอับดุลเราะห์มาน มัสอูดี คณะกรรมการและสัป
บุรุษของมัสยิดได้ร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อโต๊ะเรียนตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน
และได้ทาการสอนอยู่ที่มัสยิดชั้นล่างเป็นเวลา ๑๐ กว่าปี ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๕๑๐ คณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษไดร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณ
หลังมัสยิด มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔ ไร่ ๔๘ ตารางวา โดยมอบให้กรรมการมัสยิด ๔ นาย คือ
๑.นายหม่าน กรีมี ๒.นายไพเราะ กรีมี ๓.นายยูซูบ สมะดี และ ๔.นายสุมิตร เพชร
ทองคา เป็นผู้ลงนามในโฉนด และคณะกรรมการได้จัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๒ ชั้น
๑ หลัง และตึกชั้นเดียว ๑ หลัง และได้ขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เรียน ตามใบอนุญาต
เลขที่ ๘๓๖/๒๕๑๔ โดยย้ายมาทาการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๑๔ เป็นต้นมา
บัดนี้ ผู้รับมอบทั้ง ๔ นายได้จัดการจดทะเบียนมอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๕๘
เล่ม ๖ หน้า ๕๘ ให้กับมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ตามนิตินัยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๓๒
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยอยู่ได้ด้วยเงินที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมการเรียน
จากเงิ น บริ จ าคเงิ น ทดลองจ่ า ยจากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต และได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จ าก
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงินเดือนครูใหญ่และครู การพัฒนาการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นตามจ านวนนั ก เรี ย นของปี
การศึกษานั้น
เนื่องจากเจตนารมณ์ของคณะกรรมการในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อการกุศล
และเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดทุนสาหรับนัก เรียนที่ขัดสนเป็นประจาทุกปี โดยผู้มีจิต
ศรัทธาและองค์กรของมัสยิดได้จ่ายเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู และรายจ่ายอื่นๆ เพราะ
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียนไม่พอจ่ายเป็นเงินเดือนครูและค่าใช้จ่ายอื่นๆ...” (คัดลอก
จากสมุดจดหมายเหตุรายวันโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย)
ประวัติของโรงเรียนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในเบื้องต้นของชุมชนที่ต้องการให้
มีโรงเรียนไว้สาหรับลูกหลานของชุมชน แม้ว่าบางครั้งอาจจะตัดขัดในปัญหาบางประการเช่น เรื่อง
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้คุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยยังได้เล่าถึง
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเพิ่มเติมว่า
“โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยเป็นโรงเรียนที่ต่อเนื่องจากโรงเรียนราชการุญ
เมื่อก่อนครั้งสงครามโลกนั้น โรงเรียนราชการุญจะอยู่ที่นี่ แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บางยี่ขัน

๒๐๗
ตอนแรกเราเป็นโรงเรียนอนุบาลบางกอกน้อย รับเด็กอนุบาล ส่วนโรงเรียนราชการุญที่
ย้ายไปตอนแรกนั้นเป็นระดับประถมยังไม่มีระดับมัธยม” (มะดีฮะห์ กรีมี, สัมภาษณ์:
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖.๑๐ ระเบียบการของโรงเรียน “อนุบาลบางกอกน้อย” ที่ต่อมาคือโรงเรียน “อนุชนบางกอก
น้อย” ในปัจจุบัน”
ความพยายามอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันในการดาเนินการด้านการศึกษาของโรงเรียน
อนุชนบางกอกน้อยและโรงเรียนราชการุญที่ปิดตัวลงไปแล้วนั้นมีอยู่อย่างชัดเจน ในการให้มีการศึกษา
กับลูกหลานของตนเอง สะท้อนให้ เห็นถึงความพยายามของชุมชนที่จะรักษาความเป็นมุสลิมให้กับ
ลูกหลานด้วยการให้การศึกษาที่มีเรื่องของการศึกษาศาสนาเข้ามารวมอยู่ด้วย รวมไปถึงความพยายามที่
จะใช้ระบบการศึกษาเป็น เครื่องมือในการปกป้องลูกหลานไม่ให้ ห่างไกลศาสนาอิสลามและมีความ
เข้ ม แข็ ง ในจิ ต ใจมากเพี ย งพอก่ อ นที่ จ ะออกไปสู่ โ ลกภายนอกหรื อ สั ง คมเมื อ งโดยที่ เ หตุ ผ ลหรื อ
วัตถุประสงค์สาคัญของการก่อตั้งโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยขึ้นมา ดังที่คุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการ
โรงเรียนที่อธิบายเพิ่มเติมว่า

๒๐๘
“โรงเรียนเราตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๒ แล้วนะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้ใหญ่ท่านทามา
เพื่อต้องการที่จะให้ลูกหลานอยู่ในกรอบของศาสนา
เราอยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในกรอบของศาสนา ตอนแรกเราก็เปิดแค่ ป.๖
เราเพิ่ ง มาเปิ ด ถึ ง ม.๓ เมื่ อ ปี ๒๕๕๑ นี่ เ อง” (มะดี ฮ ะห์ กรี มี , สั ม ภาษณ์ : ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สอดคล้องกับข้ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของก่อตั้งโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยของคุณมนัสวี
(มุญัดดิ๊ด) ฮะกิมี เลขานุการของ อัล อิศลาหฺ สมาคม ที่อธิบายว่า
“ในขณะที่โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยอยู่ในการดูแลของมัสยิดหลวงอันซอ
ริซซุนนะห์ คือทางผู้ใหญ่ของชุมชนได้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาของเยาวชน
มุสลิมที่ว่า การที่เด็กๆ ที่เมื่อเติบโตแล้วหากต้องไปเข้าโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมอาจถูก
ย้ อ มความคิ ด ไปเสี ย ทุ ก อย่ า ง จนเกิ ด ความเป็ น ห่ ว งในเรื่ อ งของศาสนา เรื่ อ งของ
จริยธรรมต่างๆ พวกเราก็เลยมีความคิดว่า เราน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งก่อน
จากนั้นค่อยปล่อยออกไป ให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว เราก็เลยเปิดสอนให้ที่เมื่อก่อน
เรามีแค่ประถม ๖ แต่ตอนนี้เรามีถึง ม.๓ แล้ว” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์:
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖.๑๑

บรรยากาศภายในโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยจะพบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็ก
นั ก เ รี ย น ห ญิ ง ส า ม า ร ถ ส ว ม ฮี ญ า บ ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง ศ า ส น า อิ ส ล า ม ไ ด้
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒๐๙
การที่ชุมชนเลือกที่จะจัดตั้งโรงเรียนและดาเนินกิจการด้านการศึกษาขึ้นมาเองนั้นมีความ
น่าสนใจอยู่มาก ข้ออธิบายหรือเหตุผลที่ชัดเจนก็คือเรื่องของศาสนา ดังนั้นลูกหลานมุสลิมเองจึงมีความ
เข้มแข็งในจิตใจ มีความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์ก็ด้วยการดารงวิถีแห่งตนที่ตั้งอยู่ ในกรอบของศาสนา
อิสลาม แม้ว่ามุสลิมบางกอกน้อยจะไม่ได้มีทัศนคติต่อต้านกับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบชุมชน ตรงกัน
ข้ามกลับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเมืองหลวงได้เป็นอย่างดีนั้น
ในขณะเดียวกันมุสลิมบางกอกน้อยก็มองว่าสภาพของสังคมภายนอกชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันคือภัยที่น่ากลัวต่อวิถีการดารงตนที่ดีงาม รวมถึงมองว่าความเป็นมุสลิมที่สามารถดารงตนอยู่ได้
ในท่ามกลางเมืองหลวง หลักการของศาสนาอิสลามที่เข้มแข็งในจิตใจเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้มุสลิม
บางกอกน้อยสามารถดารงอัตลักษณ์แห่งตนไว้ได้อย่างมั่นคง เห็นได้อย่างชัดเจนจากความพยายามใน
การดาเนิ น กิจ การของโรงเรีย นอนุ ชนบางกอกน้อยที่ห ากพิจารณาสภาพแวดล้ อมชุนชนแล้ ว พื้นที่
โดยรอบของชุมชนมีโรงเรียนสามัญทั่วไปอยู่จานวนมาก โรงเรียนของตนเองก็อยู่ด้านใน การเข้าออกก็
ไม่สะดวกนัก แต่มุสลิมบางกอกน้อยเองก็เลือกที่จะดาเนินการโรงเรียนขึ้นมาเอง ที่แม้ว่าจะเป็นโรงเรียน
ที่เปิดสอนสายสามัญเหมือนทั่วไป แต่ก็มีการสอนเรื่องของอิสลามศึกษาเข้าไว้ด้วย ดังที่มะดีฮะห์ กรีมี
เล่าให้ฟังว่า
“เด็กๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ ที่อยู่
ในชุมชนเอง การเรียนการสอนก็ไม่ได้สอนเฉพาะศาสนา แต่เป็นการเรียนการสอนที่
เป็ น สามัญ ทั่ว ไป แต่เ ดิม เป็ นการใช้ พื้น ที่ชั้ นล่ างของมั ส ยิ ดเป็น โรงเรีย น โดยจะใช้
กระดานแบ่งเป็นห้องๆ ต่อมาเมื่อมีการมาซื้อที่ดินตรงนี้ ผู้ใหญ่เห็นว่าโรงเรียนต้อง
ขยายจึงต้องมาซื้อที่ตรงนี้ แต่เดิมเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ส่วนหนึ่ง และเป็นพื้นที่
ของชาวบ้านอีกส่วนหนึ่ง พื้นที่ที่ซื้อทั้งหมดจานวน ๔ ไร่กว่า เกือบๆ ๕ ไร่
นอกจากนักเรียนจะเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนนี้แล้วยังมีเด็กภายนอกที่เป็นพุทธ
ก็เยอะ ซึ่งก็เรียนร่วมกันตามปกติ ในช่วงแรกการเรียนการสอนเราเน้นสามัญ เราไม่ได้
เน้นในเรื่องของศาสนา จนกระทั่ งผู้ใหญ่มองเห็นความสาคัญเราจึงมีเรื่องของศาสนา
ต่อมาช่วงสัก ๔๐ กว่าปีที่แล้วเราก็เลยเอาอิสลามศึกษาเข้ามาผนวกรวมกับสายสามัญ
ด้วย เด็กภายนอกชุมชนก็มีหลายแห่ง เช่น มาจากสวนพลู มหานาค เหตุที่ต้องส่งมา
ไกลก็คงเป็นเรื่องของศาสนา
การเรียนการสอนของเรานั้นเราเรียนทั้ งหมด ๘ วิชา ๘ กลุ่มสาระเหมือน
สามัญทั่วไปแล้วก็เอาอิสลามศึกษาเข้ามาในหมวดสังคมด้วย แต่ตอนนี้อิสลามศึกษาก็
เป็นหลักเลย เป็นสาระเพิ่มเติม ช่วงปีนี้เรามีจานวนเด็ก ๑๖๐ คน ส่วนคุณครูที่มาสอน
นี้เป็นชาวพุทธก็มี ตอนนี้เราก็มีครูพุทธ ๕ คน ส่วนการคัดเลือกครูที่มาสอนส่ วนหนึ่งที่
เป็นมุสลิมก็เป็นลูกหลานของที่นี่และเป็นศิษย์เก่าจากที่นี่ แล้วก็กลับมาช่วย ส่วนเรื่อง

๒๑๐
เงินเดือนนั้นเวลาจ่ายเราก็จะจ่ายตามวุฒิจริง แต่ก็จะมีครูบางส่วนที่อยู่ในชุมชนก็จะ
ช่วยเหลือกัน
เด็กที่จบไปจากที่นี่ ส่วนหนึ่งก็ไปศึกษาต่อทางด้านศาสนาและส่วนหนึ่ งก็ไป
ต่อสายสามัญ หากว่าเป็นผู้หญิงเราจะเน้นที่จะเป็นสายสามัญและแนะแนวให้ไปศึกษา
ต่อที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยหรือศึกษานารี เป็นต้น
วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนเราจะเน้นควบคู่กันไปเพราะเราก็เน้นสามัญ
ด้วย ศาสนาด้วย เช่นช่วงเวลาที่จะสอบปลายภาค สอบโอเน็ต เราก็จะมีนักศึกษาที่เป็น
ชมรมมุสลิมและเครือข่ายที่มาช่วยติวเป็นพิเศษให้เด็ก
ส่วนเรื่องการแต่งกาย เด็กนักเรียนผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาว อันนี้เราขอ
อนุญาตจากต้นสังกัดเลยว่าขอให้ใส่ขายาว และโรงเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
มัสยิด” (มะดีฮะห์ กรีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖.๑๒

คุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยคนปัจจุบัน (ที่มา: อัรฮาวี
เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒๑๑
การดาเนินงานของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามของชุมชนมุสลิมหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ
ศาสนาทั้งความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสายสามัญของนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถเทียบเท่ากับโรงเรียนทั่วไปหรือให้สูงกว่า โดยมีครูที่มีความรู้ความสามารถทั้งมุสลิมและ
พุทธ การมีนักศึกษาที่เป็นชมรมมุสลิมเข้ามาช่วยติวให้เด็กเป็นพิเศษ เรื่องของความพยายามในการ
นาเอาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเข้ามาผนวกรวมไว้ทั้งการผนวกรวมไว้กับวิชาสามัญจนถึงมาเป็น
การศึกษาหลักของโรงเรียน หรือแม้แต่ความพยายามในการสร้างวิถีการดารงตนของนักเรียนให้เป็น ไป
อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม เช่น การแต่งกายของนักเรียนชายที่จะต้องสวมกางเกงขา
ยาวซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป

๒๑๒

ภาพที่ ๖.๑๓-๑๔ การแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุช นบางกอกน้อย
(ที่มา: สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๒๑๓
จากภาพจะพบว่าการแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุชนบางกอก
น้อย ยังคงอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนชายจะมีการสวมกางเกงขายาว
บางคนมีการสวมหมวก “กะปิเยาะห์” ที่บ่งบอกถึงความเป็นมุสลิมไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่นักเรียน
หญิงยังคงมีการสวมฮิยาบ ในขณะที่เด็กระดับอนุบาล แม้ว่าจะไม่ได้มีการแต่งกายในชุดนักเรียนตาม
ระเบียบ แต่ก็ยังพบเห็นเด็กเล็กจานวนมากที่แต่งกายในลักษณะที่เป็นมุสลิม อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงกระบวนทัศน์ในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเอาไว้ด้วยการปลูกฝังวิถีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของศาสนาอิสลามในวิถีการดารงชีวิตตั้งแต่เด็ก

ภาพที่ ๖.๑๕ การแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยที่เกิด
จากความพยายามในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเอาไว้อย่างเคร่งครัด (ที่มา:
สาราญ ผลดี, ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
จะเห็ น ได้ ว่ า การด าเนิ น การของโรงเรี ย นอนุ ช นบางกอกน้ อ ยแม้ ว่ า จะเป็ น ไปตามระบบ
การศึกษาทั่วไป แต่สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสาคัญอย่างมากคือการสอดแทรกวิถีการดารงชีวิตที่ดีงาม
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม อันจะนามาซึ่งความดีงามของชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

๒๑๔
ยังคงทาหน้าที่สาคัญในการสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด พร้อมกับ
การศึกษาในสายสามัญที่พร้อมจะอยู่ร่วมในสังคมอย่างเข้มแข็งทั้งกายและใจ
๖.๒.๔ การจัดตั้งองค์กร อัล อิศลาหฺ สมาคมกับการดํารงความเป็นชุมชนมุสลิม
องค์กร อัล อิศลาหฺ สมาคม เริ่มต้นเมื่อช่วงประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๑ “คณะมัสยิดบางกอก
น้อย” ได้จัดพิมพ์ “หนังสือวิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม” เล่มแรกขึ้น จานวน ๑,๕๐๐ เล่ม เผยแพร่
เป็นวิทยาการแก่พี่น้องมุสลิมทั่วไปที่สนใจและยอมรับการเผยแผ่สัจธรรมในแนวทางกิตาบุลลอฮฺ และ
ซุนนะห์ของท่านร่อซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นที่มาของการร่วมมือร่ว มใจกันของคณะ
มัสยิ ดบางกอกน้ อยและพี่น้องมุส ลิมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ที่เล็ งเห็ นความสาคัญในการ
เผยแพร่หลักธรรมคาสอนของอัลอิสลามตามแนวทางของกิตาบุลลอฮฺ และซุนนะห์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมทางศาสนาอย่างเป็นทางการขึ้นสาเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ (ฮ.ศ.๑๓๕๓) ใช้
ชื่อว่า “อัล อิศลาหฺ สมาคม” (อัล อิศลาหฺ สมาคม, ๒๕๖๐: ออนไลน์)
มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการของ อัล อิศลาหฺ สมาคม คนปัจจุบันได้เล่าให้ฟังถึงประวัติ
ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสมาคมฯ ว่า
“สมาคมฯ นี้ก่อตั้งหลังจากที่โดนระเบิดแล้ว และสร้างมัสยิด ใหม่แล้ว ก็มี
ผู้ใหญ่จากบ้านเรานี้ไปเรียนศาสนาที่เมกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย แต่ก่อนเรามีคณะเก่า
หรือกลุ่มเก่าที่เรียกว่าคร่าครึ ที่มีการนาเอาประเพณีที่ไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลาม
เอามาผนวกรวมเข้าในศาสนาอิสลามหมด และมีคุณครูอาหมัดวาฮาบจากอินโดนิเซีย
มารู้จักและคลุกคลีกันและได้ให้คาแนะนาว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้อง รวมถึงผู้ใหญ่
ที่ได้ไปเรียนรู้มาก็มีความเห็นพ้องกันว่าอะไรถูกต้องและสิ่งใดไม่ถูกต้อง ประกอบกับ
เมื่อนาเอาหลักฐานต่างๆ มาดูก็ปรากฏว่าใช่ จากนั้นเราก็พยายามเปลี่ยนไปเป็นแนว
ซุนนะห์ และตอนหลังเราก็ตั้งสมาคมขึ้นมาและมีการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับศาสนามา
อย่างต่อเนื่อง” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
กล่าวได้ว่า อัล อิศลาหฺ สมาคม เกิดขึ้นจากการเห็นความสาคัญของการเผยแพร่หลักธรรม
คาสอนของศาสนาอิ สลามนิ กายซุน นี่ห์ สมาคมมีการจัดตั้ง โดยมี ตวนอับดุรเราะหฺ มาน อับดุลลอฮฺ
กรีมี (ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ) เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

๒๑๕

ภาพที่ ๖.๑๖ คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการ อัล อิศลาหฺ สมาคมคนปัจจุบัน
(ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในแต่ละปีนั้นมีอยู่จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพิมพ์
เอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่ได้มาจากการรับบริจาคจากผู้มี
จิตศรัทธา แม้ว่าส่ว นหนึ่งของการดาเนินงานจะเป็นเรื่องของเครือข่ายหรือการเป็นสมาชิกก็ตาม ที่
น่าสนใจก็คือผู้ที่บริจาคให้กับสมาคมนั้นมีทั้งชาวชุมชนมุสลิมที่อยู่โดยรอบไปจนถึงพี่น้องมุสลิมที่อยู่
ท้องที่ภายนอก ซึ่งอดีตก็คือเครือญาติของชุมชนที่กระจายตัวออกไป และการช่วยเหลือสมาคมดังกล่าว
ก็ยังคงสืบเนื่องมาจากหลักคาสอนทางศาสนา
“...ผู้บ ริจาคเรามีทั่วประเทศนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชน และมี
บางส่วนที่ย้ายไปอยู่ภายนอก เช่น บางเขน บางอ้อ ซึ่งเป็นเครือญาติกันแต่กระจายตัว
กันออกไปตามที่ต่างๆ ที่มีธุรกิจหรืออะไรก็กลับเข้ามาช่วยเหลือ เรา ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรา
เคยปลูกฝังเอาไว้ตามหลักการทางศาสนาว่าการบริจาคนั้นเป็นการสร้างบุญ ยิ่งบริจาค
ก็ยิ่งได้บุญ” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

๒๑๖

ภาพที่ ๖.๑๗ อาคารสานักงานอัล อิศลาหฺ สมาคม เป็นอาคารสูงสองชั้นที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์ ริมคลองบางกอกน้อย (ที่มา: อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, ถ่ายเมื่อวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
จะเห็นได้ว่า ความศรัทธาในศาสนาอิสลามที่เกิดจากการปลูกฝังอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิตตั้งแต่
เด็กส่งผลสืบเนื่องให้เห็นเป็นความเกื้อหนุนกิจกรรมทางศาสนาแห่งตน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สาคัญในการดารงความเป็นชุมชนมุสลิมไว้ได้ในท่ามกลางสังคมที่แวดล้อม เป็นการดารงอยู่ด้วยตัวเอง
บริหารจัดการ พัฒนาสังคมของตนเองโดยมีศูนย์รวมอยู่ที่ความศรัทธาของศาสนาอิสลาม
อัล อิศลาหฺ สมาคม มีการดาเนินกิจกรรมทางด้านศาสนามาเป็นลาดับ ในอดีตนอกจากการ
เผยแพร่ ค วามรู้ ทางด้า นศาสนาแล้ ว ทางสมาคมยังได้ มีดาริที่จ ะจัด ตั้งโรงเรียนที่ชื่อ ว่า “นัซ ริซซุ น
นะห์” ซึ่งเป็ นโรงเรี ย นที่จัดให้มีการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรทางด้านศาสนาเป็นการเฉพาะ
โรงเรียนดังกล่าวมีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อแรกก่อตั้งนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอัล-อิศลาหฺ”
ต่อมาเมื่อสมาคมมีภารกิจมากขึ้น โรงเรียนดังกล่าวจึงมีการแยกการบริหารงานออกมาและเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น “โรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์” (ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ, ๒๕๔๙: ๔๒)

๒๑๗

ภาพที่ ๖.๑๘ หนังสือระเบียบการของโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ (ที่มา: ระเบียบโรงเรียน
นัซริซซุนนะฮ์, ๒๔๙๕)

๒๑๘
การจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนา “นัซริซซุนนะห์” ในครั้งนั้นมีนักเรียนจากท้องถิ่นต่างๆ เข้ารับ
การศึ ก ษาจ านวนมาก และเมื่ อ จบการศึ ก ษาชั้ น สู ง สุ ด แล้ ว บ้ า งก็ มี โ อกาสเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ใน
ต่างประเทศ บ้างก็กลับสู่ภูมิลาเนาเดิมและเปิดการเรียนการสอนวิชาการศาสนาตามที่ได้รับการศึกษา
จากสถาบันอัล อิศลาหฺ สมาคมมาจนถึงปัจจุบัน (อัล อิศลาหฺ สมาคม, ๒๕๔๗: ๒๓)
คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี อธิบายว่า
“ในตอนนั้นเราก็เห็นว่าเราเป็นโรงเรียนแนวซุนนะห์แห่งแรกของประเทศ
ไทย เราจึงคิดว่ามันน่าจะมีการขยายแนวซุนนะห์ออกไป ก็เลยสร้างเป็นโรงเรียนนัซริซ
ซุนะห์ขึ้นมา ก็มีอาจารย์ที่จบมาจากเมกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย หลายๆ ท่านก็มา
รวมตัวกันเพื่อสอนเด็ก รวมถึงการเผยแพร่ของเรานี้ ผู้ใหญ่แต่ก่อนนี้ก็ทาการค้าขาย
ทาที่นอน และข้าวของต่างๆ พอไปไหนก็ไปค้าขายด้วยก็ไปเผยแพร่ด้วย แต่ก่อนก็มี
แถวหนองจอก แถวคลอง ๑๙ หลายที่ แถวเจริญกรุง ก็เลยกลายเป็นเครือข่าย เห็นได้
จากเมื่อก่อนเวลาที่สมาคมจัดงานแต่ละครั้งก็มีมุสลิมจากที่ต่างๆ มานอนค้างกันเป็น
เดือน เพราะการเดินทางไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยนี้
โรงเรี ย นนั ซริ ซุ น นะห์ ก่ อ ตั้ง มาเพื่อ การศึ ก ษาด้า นศาสนาโดยเฉพาะที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับสายสามัญแต่อย่างใด และเป็นการศึกษาศาสนาที่ถูกต้องตามแนวซุนนะห์
ซึ่งเป็นแบบฉบับของศาสนาอิสลามที่แท้จริง ...” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์:
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ความส าเร็ จ ในเบื้ องต้น ของการสร้างโรงเรียนสอนศาสนา เห็ นได้ชัดเจนจากจานวนของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งที่เป็นนักเรียนในพื้นที่ของชุมชน พื้นที่โดยรอบรวมไปถึงนักเรียน
ที่มาจากต่างจังหวัด เช่น อยุธยา ฉะเชิงเทรา เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนที่จบไปภายใต้สถาบันแห่งนี้มี
อยู่ไม่น้อยที่ได้รับทุนการศึกษาและเดินทางไปศึกษาต่อยังต่า งประเทศ (อัล อิศลาหฺ สมาคม, ๒๕๖๐:
ออนไลน์) และเมื่อกลับมาก็กลายเป็นกาลังสาคัญในการขยายการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง

๒๑๙

ภาพที่ ๖.๑๙ นักศึกษาส่วนหนึ่งของโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ โดย
ได้รั บทุนการศึกษาจากรัฐ บาลประเทศซาอุดิอารเบียและปากีสถาน (ที่มา: ระเบียบ
โรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์, ๒๔๙๕: ๑)
ในระเบียบการโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ (๒๔๙๕: ๑-๒) อธิบายว่า โรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ เป็น
โรงเรี ยนประเภทสอนศาสนาอิสลาม แยกกิจการออกมาจากการดานินงานของอัล อิสลาหฺ สมาคม
เนื่องจากทางสมาคมนั้นมีภารกิจอยู่จานวนมาก ในช่วงเวลาที่ดาเนินการอยู่นั้นทางโรงเรียนได้มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ได้รับการบริจาคทรัพย์
อุดหนุนจานวนมากจนไม่ต้องเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน การจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้มี
ทั้งภาษาอาหรับ วิชาการที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในแถลงการณ์ของระเบียบ
การดังกล่าวได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการเรียนการสอนศาสนาอิสลามไว้อย่างชัดเจนใน ๒
ประการคือ
“ประการที่หนึ่ง ใคร่ขอให้ท่านพี่น้องมุสลิมได้พร้อมใจกันร่วมมือ เพื่อเชิดชู
อิสลามของเราเองให้ดารงคงอยู่ด้วยดีสืบไป ในยามที่โลกมนุษย์กาลังเสื่อมศีลธรรมหรือ
ศาสนาอันดีงามประจาใจอยู่ยุคนี้ ทั้งนี้โดยการเสียสละนาบุตรหลานหรือแนะนาให้

๒๒๐
เยาวชนของเราได้เข้าศึกษาเล่าเรียนศาสนาอันแท้จริงของเราเสียแต่ในโอกาสอันดีนี้ ซึ่ง
หวังว่าท่านก็คงจะได้รับผลตอบแทนอันดีงามจากกระองค์อัลลอฮ์ตะอาลา ด้วยกุศล
กรรมของท่านนี้
ประการที่ ส อง โรงเรี ย นนี้ เ ป็ น บริ ก ารกุ ศ ล ถ้ า ท่ า นเห็ น การณ์ ไ กล จะได้
ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนประการใดบ้าง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของศาสนาอิส ลาม
แล้ ว ทางโรงเรี ย นก็ ยิ น ดี ต้ อนรับ ท่ านด้ ว ยความเต็ มใจทุก ประการ” (ระเบี ย บการ
โรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์, ๒๔๙๕: ๓)
จะเห็นได้ว่า ความมุ่งหมายสาคัญของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์นี้
ไม่ได้เป็นไปเพื่อการธุรกิจ หากแต่มุ่งหวังให้แนวทางของศาสนาอิสลามนั้นดารงอยู่ในตัวตนของชาว
มุสลิมทุกคน โดยให้ความสาคัญไปที่เยาวชน ด้วยมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปในทางเสื่อม
ดังที่ว่า “สืบไป ในยามที่โลกมนุษย์กาลังเสื่อมศีลธรรมหรือศาสนาอันดีงามประจาใจอยู่ยุคนี้ ” และสิ่งที่
จะสามารถนามาซึ่งการดารงอยู่ของวิถีชีวิตที่ดี งามก็คือคาสั่งสอนทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียน
ดังกล่าวก็ยุติบทบาทลงในเวลาต่อมา
ปัจจุบัน อัล อิศลาหฺ สมาคม ยังคงดาเนินกิจกรรมตามภารกิจในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ที่น่ าสนใจคือสมาคมแห่งนี้ ได้รับ ความร่ว มมือจากทั้งนักวิช าการ นักสอนศาสนา ผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
บุ ค ลากรจากหลากหลายสาขาอาชี พ เข้ า มาร่ ว มบริ ห ารจั ด การในกิ จ การของสมาคมในรู ป ของ
คณะกรรมการอานวยการสมาคมฯ และในฐานะนักวิชาการที่ร่วมกันเผยแพร่ศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์
ที่ถูกต้อ ง โดยตั้งอยู่ บ นพื้น ฐานตามวัตถุ ประสงค์ห ลั ก ของสมาคมตั้ งแต่เริ่ มแรกก่อตั้ง (อัล อิศลาหฺ
สมาคม, ๒๕๖๐: ออนไลน์) คือ
๑. เผยแพร่ศาสนาอิสลามตามหลักกิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม
๒. อบรมสมาชิกและพี่น้องมุสลิมในด้านศาสนกิจ สังคมและมารยาทตามแบบแผนอันถูกต้อง
ของอิสลาม
๓. ส่งเสริมความสามัคคีและการกีฬา อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติอิสลาม
๔. ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งศาสนาอิสลาม
๕. รับอัลซะกาตและจัดสรรตลอดจนการอุทิศอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องมุสลิม
ตามขอบเขตแห่ งบัญญัติอิสลาม และเพื่อใช้จ่ายในกุศลสาธารณะ เช่น อุดหนุนการศึกษา ช่วยเด็ก
กาพร้า แม่หม้าย ฯลฯ ตามระเบียบการที่คณะกรรมการอานวยการได้ตราขึ้น
๖. สงเคราะห์ผู้ประสพภัยพิบัติ และเกื้อกูลสมาชิกที่ตกอยู่ในความทุกข์ยาก ตามสมควรแก่
ฐานานุรูปและความจาเป็น

๒๒๑
นอกจากนี้คุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการของสมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคม ยังได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า
“วัตถุประสงค์หลั กส าคัญในการก่อตั้งสมาคมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากศาสนา
อิสลามในประเทศไทยนั้นมีเยอะ แต่จุดเด่นของเรานั้นคือการเผยแพร่ศาสนาอิสลามใน
แนวซุนนะห์ โดยอาศัยหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอาน และก็ฮาดิสจากท่านนบี ๒ อย่าง
เท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้หรือสิ่งอื่นที่มาเจือปน เช่น ความคิดเห็นของนักวิชาการ ของ
ใครต่างๆ หรือการเล่าอ้าง ถือว่าไม่ใช่ เอาเฉพาะแก่นมาเป็นหลักฐาน และนี่คือจุดเด่น
ของสมาคม ที่ดารงไว้ซึ่งแนวทางของกีตาบุเราะซุนนะห์ ซึ่งก็คือคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ
ซุนนะห์ซึ่งเป็นแบบฉบับที่ท่านนบีทั้งการกระทา คาพูด คาสอน หรือลายลักษณ์อักษร
ที่ท่านนบดีสอนไว้ หรือการกระทาที่ท่านนบีเห็นชอบและไม่คัดค้านก็ถือว่าเป็นซุนนะห์
อัน นี้ คื อ แนวทางที่ ส มาคมด าเนิ น การ” (มนั ส วี (มุ ญั ด ดิ๊ด ) ฮะกี มี , สั ม ภาษณ์ : ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐)
การด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามพั น ธกิ จ และภารกิ จ ของ “อั ล อิ ศ ลาหฺ สมาคม” ที่
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า ๗๔ ปี มีจานวนผลงานด้านการศาสนาจานวนมาก ที่สาคัญ
คือ
๑. การจัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามบัญญัติอิสลาม ๔ เล่ม ซึ่งจัดส่งให้แก่สมาชิกทุก
คน และแจกเป็ น วิ ท ยาทานแก่ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม และต่ า งศาสนิ ก ที่ ส นใจ ตลอดจนองค์ ก รและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ อันได้แก่
๑.๑) หนังสือวิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (พิมพ์ครั้งล่าสุด) ได้
จัดพิมพ์มาแล้วเป็นครั้งที่ ๑๐ จานวน ๕๗,๕๐๐ เล่ม
๑.๒) หนังสือการทาฮัจย์และอุมเราะฮฺตามบัญญัติอิสลาม ถึงปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ได้จัดพิมพ์
มาแล้วเป็นครั้งที่ ๗
๑.๓) หนังสือการถือศีลอดตามบัญญัติอิสลามถึงปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓
๑.๔) หนังสือซะกาตตามบัญญัติอิสลาม (บัญญัติซะกาตที่เป็นธรรม) ซึ่งได้จัดพิมพ์แล้ว
๑ ครั้ง ซึ่งขณะนี้กาลังดาริที่ทาการแก้ไขและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
๒. การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาให้แก่สมาชิก พี่น้องมุสลิมที่สนใจ และ
องค์กรต่างๆ ปีละ ๓ ฉบับเป็นอย่างน้อย ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙ ย่างเข้าสู่การดาเนินในปีที่ ๗๕ ได้จัดพิมพ์ถึง
อันดับที่ ๓๓๒
๓. การจัดพิมพ์เอกสารอันดับพิเศษ เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ การประชุมใหญ่ประจาปี การ
จัดกิจกรรมทางวิชาการนอกสถานที่และวันสาคัญต่างๆ ทางศาสนาอิสลาม ฯลฯ

๒๒๒
๔. การดาเนินการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยการจัดการบรรยายศาสนธรรมในโอกาส
ต่างๆ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ (ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวตามนโยบายในการเยี่ยมเยือนสมาชิกตามจังหวัดต่างๆ และโดยการแจ้งความจานงของ
สมาชิกในท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการจัดส่งวิทยากรของสมาคมฯ ร่วมการบรรยายศาสนธรรมกับสถาบัน
ต่างๆ
๕. การจั ด การบรรยายศาสนธรรมประจ าเดือ น เป็ นกิ จกรรมต่อ เนื่ องซึ่ง ดาเนิ นการโดย
นักวิชาการของสมาคมและในบางโอกาสได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นๆ ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย
๖. ปกปักรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและหลักศรัทธาแห่งอิสลาม สมาคมฯ ได้เผยแพร่ให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สมาชิกและพี่น้องมุสลิม ทั้งโดยการบรรยายและออกเอกสารท้วงติง คัดค้านและ
ชี้แจงข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีผู้นาเอกสารหรือการแปลเอกสารของลัทธิและ/หรือแนวคาสอนใดๆ ก็ตาม
ที่ขัดต่อหลักการศรัทธาของอิสลาม มีเจตนาในการบิดเบือนและทาลายอิสลาม
๗. การจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นตามหลั ก สู ต รวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษา โดยมี เ อกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชา อันได้แก่ วิชาอัตเตาฮีด ฟิกฮฺ ตัฟซีร อัลฮะดีษ ประวัติศาสตร์อิสลาม ตัจวีจ
และท่องจาอัลกุรอาน รวมถึงวิชาอื่นๆ ตามศาสนบัญญัติ ซึ่งมุ่งเน้นให้การศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมและผู้
ที่สนใจทั่วไป โดยไม่จากัดเพศ วัยและความรู้พื้นฐาน
เอกสารเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าในการเรียนรู้ทาความเข้าใจศาสนาอิสลามตามแบบซุนนะห์ มี
ความน่าเชื่อถือเนื่องจากผู้ที่ถ่ายทอดนั้นเป็นนักวิชาการที่ได้รับการศึกษารวมถึงเป็นผู้รู้ทางด้านศาสนา
อย่างแท้จริง ซึ่งมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
“เอกสารจ านวนมากที่ ท างสมาคมฯ ออกนั้ น เนื้ อ หาเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
หลักการทางศาสนาอิสลาม หลักการศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า หลักการที่ ๑ คือการกล่าว
คาปฏิญาณต่อพระเจ้าและศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอาน ศรัทธาในบทกาหนดเฉพาะกาล
หนังสือต่างๆ ที่ออกนั้นก็เป็นการเขียนเพื่อให้รู้จักกั บพระเจ้าและหลักการปฏิบัติตาม
ศาสนา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลุกุรทั้งห้า เราจะจัดทาหนังสือพวกนี้ออกมาให้ครบ
พิธีการละหมาด ตอนนี้พิมพ์ถึงครั้งที่ ๑๓ เป็นหมื่นๆ เล่ม และแจกจ่ายไปทั่วประเทศ
เรามีครบครับ ทั้งเรื่องละหมาย ซากาด ฮั จญ์” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์:
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงแนวทางการดาเนินงานของสมาคมฯ ในปัจจุบันพบว่า การ
ดาเนินงานของ อัล อิศลาหฺ สมาคม มีความทันสมัย มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดทาเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมต่ างๆ การส่งเสริมองค์ความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น และการดาเนินงานของสมาคมฯ ก็เป็นไปโดยที่ไม่ได้หวังผลกาไรใดๆ เห็น
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ได้จากรายรับและรายจ่ายที่ดาเนินการของสมาคมฯ แม้ว่าสมาคมเองจะมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการ
เปิดรับสมาชิกเพื่อรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งสมาคมฯ ได้ดาเนินการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง แต่
จานวนรายได้ดังกล่าวก็ยังคงห่างไกลจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงอยู่มาก
“ตอนนี้สมาชิกที่เรามีอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ คน การดาเนินการของเราไม่ได้
หวังผลกาไร เพราะมีค่าสมัครเพียง ๒๐ บาท ค่าสมาชิกปีละ ๑๐๐ บาทเท่านั้น ซึ่ง
ปกติไม่เพียงต่อการดาเนินการ แต่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธา เช่นเมื่อถึง
ช่วงเดือนถือศีลอดก็จะมีการบริจาคจานวนมากที่ถือว่าเป็นการทาบุญตามหลักการทาง
ศาสนา” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
การได้รับบริจาคจากชาวมุสลิมด้วยกันถือเป็นการสะท้อนถึงความแนบแน่นของชุมชนมุสลิม
กับศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน การจัดพิมพ์หนังสือหรือผลิตสื่อที่เผยแพร่คาสอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ของซุนนีห์ยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง สมาคมมองว่าเอกสารเหล่านี้มีความสาคัญที่ไม่เพียงการให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้น หากแต่สื่อเหล่านี้ยังมีความคงทนถาวรมากกว่าสื่ออื่นๆ
“เรามองและให้ความสาคัญกับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาสืบต่อหรือรับช่วงต่อใน
การดาเนินงาน ซึ่งเราได้วางแผนเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งศาสนา ในขณะเดียวกัน
การผลิตสื่อที่เป็นหนังสือนี้ยังคงดาเนินต่อไปเพราะมองว่า ไม่ว่าหนังสือจะไปอยู่ที่ใดก็
ตามคนก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านและเรียนรู้ได้ สามารถค้นคว้าได้ อ้างอิงได้ และเราจะ
ไม่ ท าในเรื่ อ งของที วี เพราะมองว่ า สื่ อ เหล่ า นี้ มั น เป็ น การฟั ง แล้ ว ผ่ า นไป” (มนั ส วี
(มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี, สัมภาษณ์: ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ประเด็นที่น่าสนใจคือ การให้ความสาคัญกับคนรุ่นใหม่ที่คนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สืบต่ออนาคต
ความเป็นมุสลิมบางกอกน้อยต่อไป ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ดียิ่ง นอกจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านศาสนา
แล้ว สมาคมฯ ยังมองว่าการเผยแพร่หลักคาสอนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามให้กับคนทั่วไปประเทศเป็น
หน้าที่สาคัญ ส่วนคนทั่วไปจะยอมรับหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเปิดใจยอมรับหรือไม่
รวมถึงความพยายามในการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ศาสนาทั้ง ช่องทางวิทยุ เว็บไซต์
เฟซบุ๊ ค เป็ น ต้น นอกจากการด าเนิ น งานดังกล่ าข้ างต้นแล้ ว สมาคมฯ ยังได้ดาเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมและการศึกษาควบคู่กัน
การจัดตั้งอัล อิศลาหฺ สมาคม ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนี้ ไม่เพียงเป็นความพยายามใน
การดารงวิถีการดาเนินชีวิตตามวิถีแห่งอิสลามเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ที่มีการ
คิดและดาเนินการมาอย่างเป็นระบบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาอิสลาม
นิกายซุนนีห์อย่างเคร่ง ครัด พลังแห่งความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าวนามาซึ่งความมั่นคงในวิถีแห่ง
การดารงตนของชุมชนมุสลิมที่มีมากกว่าและเหนือกว่าพลังแห่งบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ เห็นได้จากความสามารถในการดารงวิถีแห่งตนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในปัจจุบัน
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ผลการดาเนินงานของสมาคมฯ ในอดีตไม่เพียงช่วยให้สามารถดารงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิมไว้
อย่างมั่นคงเท่านั้น หากแต่ยังได้แตกกิ่งก้านสาขาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางกิตาบุลลอฮและซุน
นะห์ในท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวาง (อัล อิศลาหฺ สมาคม, ๒๕๔๗: ๒๓) สิ่งเหล่านี้นับเป็ นความ
ภาคภูมิใจ และนับว่าเป็นเกียรติร่วมกันของผู้ก่อตั้งสมาคมฯ รวมถึงพี่น้องมุสลิมที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่
บางกอกน้อยและมุสลิมนอกพื้นที่ด้วย
สรุปได้ว่า กระบวนทัศน์การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย เป็น
สิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ โดยการถ่ายทอดผ่าน
ระบบและกระบวนการทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย และดาเนินมาแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งความคิด
ริเริ่มในการก่อตั้งโรงเรียนราชการุญบางกอกน้อยด้วยมุ่งหวังให้ลูกหลานของตนได้รับการศึกษาด้าน
ศาสนาที่ถูก ต้อง ไม่เลื่ อนไหลไปกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในยุ คของการปรับปรุ ง
บ้านเมืองให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แม้ว่าโรงเรียน
ดังกล่าวจะต้องยุติลงชั่วคราวอันเป็นผลมาจากได้รับผลกระทบจากสงครามมหาเอเชียบูรพา แต่ทว่าเมื่อ
สงครามสิ้นสุดลงชาวชุมชนก็กลับมาดาเนินการโรงเรียนราชการุญอีกครั้ง โดยย้ายไปบางยี่ขัน ที่มีอาคาร
การเดินทาง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เพียบพร้อมมากกว่า แม้ต่อมาการดาเนินงานของโรงเรียนราช
การุญบางยี่ ขันจะต้องยุติลงอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ แต่ภายในชุมชนก็มีการก่อตั้งโรงเรียนอนุช น
บางกอกน้อยขึ้นภายในชุมชนเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานของอัล
อิศลาหฺ สมาคมที่ดาเนินงานด้านการเผยแพร่คาสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องต่อสาธารณชน เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าความพยายามด้านการศึกษาดังกล่าว นับเป็นกระบวนทัศน์สาคั ญในการปรับตัว
ของชุมชนมุสลิมให้สามารถดารงตนอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาที่
มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน สิ่งสาคัญคือกระบวนทัศน์ดังกล่าว
ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อันจะนามาซึ่งการดารงอยู่
ร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้อย่างสันติสุข และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวตน
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บทที่ ๗
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และ
วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญ ๓ ประการคือ ๑) ศึกษาถึงภูมิหลัง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมฝั่ง
คลองบางกอกน้อย ๒) วิเคราะห์ถึงกระบวนทัศน์การปรับตัว การธารงอัตลักษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิ
ปัญญา และวิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ ๓) จั ดทาฐานข้อมูล ประวัติของชุมชนมุสลิ มบางกอกน้อยที่ส มบูรณ์ถูกต้องตามหลั ก
วิช าการในรู ป ของหนั งสื อเพื่อใช้เป็ นแหล่ งอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๓ ส่วนดังนี้
๗.๑ สรุปผลการวิจัย
๗.๒ อภิปรายผลการวิจัย
๗.๓ ข้อเสนอแนะ

๗.๑ สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย มีภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
มาแล้วนับร้อยปี เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชนนอย่างชัดเจน
และเป็นวิถีที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อความศรัทธาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานคาสอนทางศาสนา ซึ่งจะได้อธิบาย
ในรายละเอียดตามประเด็นดังนี้
๑. ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
คลองบางกอกน้ อยเป็นคลองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปลี่ ยนแปลงมาจาก
แม่น้าเจ้าพระยาสายเดิม ในอดีตแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางน้าที่มีความคดโค้งตลอดสาย ในส่วนที่
ผ่ า นเมื อ งบางกอกนั้ น เมื่ อ เส้ น ทางน้ าไหลมาจนถึ ง บริ เ วณปากคลองบางกอกน้ อ ยหรื อ บริ เ วณ
โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน สายน้าก็โค้งอ้อมไปทางบางระมาด บางเชือกหนัง และไปออกคลอง
บางกอกใหญ่ มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการเดินทางสัญจรไปมาอย่างมาก
เนื่องจากต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการสัญจรที่อ้อมออกไป ต่อมาในสมัยสมเด็จพระไชยราชาแห่งกรุงศรี
อยุธยา (พ.ศ.๒๐๗๗-๒๐๘๙) พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหม่มีการขุดคลองลัดขึ้นตั้งแต่บริเวณ
ปากคลองบางกอกใหญ่มาถึงปากคลองบางกอกน้อยในปัจจุบันเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเดินทาง

๒๒๖
และเพิ่มความสะดวกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือสินค้าจากต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้า
ไปค้าขายยั งกรุ งศรี อยุ ธ ยา เมื่อขุดคลองลั ดบางกอกส าเร็จลง และด้ว ยกระแสการไหลของน้าตาม
ธรรมชาติที่ไหลตรงออกปากน้าจึงทาให้คลองลัดบางกอกนี้ขยายใหญ่ขึ้น ในขณะที่แม่น้าสายเดิมก็ตื้น
เขินและแคบลงกลายเป็นเพียงคลองขนาดเล็กและมีชื่อเรียกต่างๆ คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ
หรือคลองบางขุนศรี คลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง เป็นต้น (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, ๒๕๕๔:
๘๘)
ความเป็นแม่น้าสายหลักเดิมได้เปลี่ยนไปเป็นเพียงคลองสายหนึ่งที่เชื่อมชุมชนที่อยู่ด้านในกับ
เส้นทางน้าหรือเส้นทางการคมนาคมสายใหม่ ส่งผลให้คลองบางกอกน้อยปรับเปลี่ยนจากเส้นทางการ
คมนาคมสู่ความเป็นชุมชนที่ตั้งขนานไปกับเส้นทางน้านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่คลองบางกอกน้อย
แต่เดิมคือบริเวณที่เป็นทางผ่านของเส้นทางการค้ารวมถึงการเป็นจุดตัดที่เชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลัก
หรือแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจึงพัฒนาสู่การเป็นชุมชนการค้าโดยมีปัจจัย
สาคัญทั้งการเป็นจุดตัดของเส้นทางการคมนาคมรวมถึงการเป็นจุดเชื่อมผู้คนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในของ
คลอง นามาซึ่งความเป็นชุมชนที่หนาแน่นและความเป็นชุมชนที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการทาการค้า ทั้งชาวไทย ชาวจีน รวมถึงชาวมุสลิมที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น (วัลลี
นวลหอม, ๒๕๕๔: ๗๔) ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเส้นทาง
รถไฟตั ดผ่ า น รวมถึง นโยบายการห้ ามจอดแพกีด ขวางเส้ น ทางน้า ชุ มชนการค้า บริ เวณปากคลอง
บางกอกน้อยจึงย้ายขึ้นฝั่งไปอยู่บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือที่เรียกกันว่า “ตลาดศาลาน้า
ร้อน” ดังนั้นชุมชนที่อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยในอดีตจึงเปลี่ยนมาเป็นย่านที่พักอาศัยริมน้าแทน
(กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, ๒๕๔๕: ๒๑๑)
กล่าวได้ว่า ในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยนั้นเชื่อว่ามีผู้อยู่อาศัยหรือมีความเป็นชุมชนมาแล้ว
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ชาวต่างชาติจะรู้จักในชื่อ “บางกอก” เพราะเป็นเส้นทางผ่านก่อนเข้าไปสู่กรุง
ศรีอยุธยา ต่อมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๓๑๐ ผู้คนในกรุงศรีอยุธยาได้หนีภัยสงครามลงมา
รวมตัวกันจานวนมาก ปากคลองบางกอกน้อยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ที่ผู้คนอพยพมารวมตัวกันจนกลายเป็น
แหล่งรวมความหลากหลายของผู้คนทั้งชาวสยาม ชาวจีน ชาวมอญ รวมถึงชาวมุสลิมด้วย จนก่อให้เกิด
กลายเป็นชุมชนมากมาย เช่น ชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุมชนบ้านบุ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย เป็นต้น
นอกจากนี้พื้นที่ย่านปากคลองบางกอกน้อยยังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น “จุดตัด” ของเส้นทาง
คมนาคม หรือมีปากคลองที่เป็นจุดตัดและเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมหลักคือแม่น้าเจ้าพระยา ทั้ง
ทางผ่านจากปากอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยา รวมถึงเส้นทางที่สามารถลัด
เลาะไปสู่ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ภายในได้ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณย่านปากคลองบางกอกน้อยกลายเป็นพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจที่มีการส่งต่อและซื้อขายสินค้าที่สาคัญมาตั้งแต่อดีต

๒๒๗
ในส่วนของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย จากการศึกษาพบว่า เป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่ อพยพ
มาจากกรุ งศรี อยุ ธ ยา โดยล่ องแพหนีภัยสงครามมาผู กรวมกันบริ เวณฝั่ งใต้ของคลองบางกอกน้อ ย
อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบริเวณบางกอกน้อยนี้เชื่อได้ว่าแต่เดิมน่าจะมีทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
แต่เดิมบ้างแล้ว แต่กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้ งเสียกรุงฯ ครั้ง
ที่ ๒ ซึ่งบางกลุ่มก็ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเรื่อยมาทั้ง บางเขน บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอก
ใหญ่ และบางลาพู ในส่วนของบางกอกน้อยมีการอพยพเข้ามาสมทบกับกลุ่มที่มีอยู่เดิม
ประเด็นเกี่ยวกับเชื้อสายของชาวชุมชนนั้น นักวิชาการหลายท่านได้ ทาการศึกษาอธิบายไว้
หลายท่าน เช่น กุสุมา รักษมณี (๒๕๕๕: ๑๖) อธิบายว่า มุสลิมบางกอกน้อยมีหลายเชื้อชาติ ต้นตระกูล
เป็นพ่อค้าชาวอาหรับก็มี สืบสายมาจากสุลต่านสุลัยมานชาวเปอร์เซียก็มี จากพ่อค้าและช่างฝีมือชาว
มลายูก็มี อีกทั้งมีมิตรสหายที่เป็นมุสลิมชาวอินเดียและชาวชวาด้วย เช่นเดียวกับเสาวนีย์ จิตต์หมวด
(๒๕๔๑: ๖๑) ที่กล่าวว่า ชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวคลองบางกอกน้อย บรรพบุรุษเป็นชน
ชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาทาการค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ผ่าน
มาสายตระกูลต่างๆ มีการกระจายตัวออกไปภายนอก ในขณะที่จานวนมากก็ปักหลักอยู่ในพื้นที่สืบสาย
สกุลมาแล้วตั้งแต่อดีต ซึ่งสายตระกูลสาคัญที่ยังคงตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ เช่น ซอลีฮี กรีมี มัสอู
ดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษมณี เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ๒๕๔๑:
๖๑)
ในอดีตมุสลิมบางกอกน้อย มีการปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นแพลอยน้า จึงถูกเรียกว่า “แขกแพ”
(เรียกตามลักษณะการอยู่อาศัย) อยู่ทางด้านฝั่งใต้ของคลอง หรือฝั่งของโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน
ประกอบกับลั กษณะของพื้นที่บางกอกน้อยที่เป็นจุดตัดของเส้นทางคมนาคมส่งผลให้ พื้นที่ดังกล่าว
กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายทั้งจากผู้คนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลองและผู้คนที่เดินทางมาตาม
เส้นทางหลักหรือแม่น้าเจ้าพระยา รวมถึงทักษะความสามารถด้านการค้าขายของชาวมุสลิมที่มีอยู่แต่
เดิม ลักษณะของเรือนแพของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในอดีตจึงเป็นเรือนแพที่ทาการค้าขาย นอกจากนี้
ความเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางทางอานาจทั้งสมัยธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ความเป็น
ชุมชนจึงมีความเข้มแข็งและรุ่งเรืองมาตามลาดับ
ความเป็นชุมชนที่ชัดเจนของมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย เห็นได้จากการสร้างศาสนสถานตาม
ความเชื่อของศาสนาอิสลาม คือ สุเหร่า หรือ มัสยิด หรือ กุฎี เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีหลักฐาน
ว่าชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้มีการสร้างมัสยิดของตนเองขึ้นที่ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย แม้ว่า
จะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายที่สามารถอธิบายถึงลักษณะของศาสนสถานแห่งนี้ หากแต่ มีหลักฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงการมีอยู่ของศาสนสถานแห่งนี้อย่างชัดเจน คือ เอกสารของทางราชการที่
เกี่ยวกับการสร้างสถานีและเส้นทางรถไฟจากธนบุรีไปเพชรบุรีที่โครงการดังกล่าวจาเป็นต้องใช้พื้นที่ใน
ส่วนที่เป็นมัสยิดของชาวมุสลิมบางกอกน้อย

๒๒๘
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดาริที่จะสร้าง
เส้นทางรถไฟไปเพชรบุรีโดยมีสถานีต้นทางที่บางกอกน้อย ปรากฏพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ
ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม โดยมี กุ โ บร์ มั ส ยิ ด หรื อ ศาสนสถานทางศาสนาอิ ส ลามเป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานที่ดินริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือหรือฝั่ง
ตรงข้ามกับที่อยู่ของชุมชนมุสลิมเดิมให้เป็นที่ตั้งรวมตัวกันของชุมชนแห่งใหม่ ทรงพระราชทานพระราช
ทรัพย์ในการสร้างมัสยิดแห่งใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มั่นคง ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้มีชื่อว่า “มัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห์”
อย่างไรก็ตาม การย้ายข้ามฝั่งคลองจากฝั่งใต้ขึ้นไปฝั่งเหนือ นั้นเชื่อได้ว่า แม้ว่าแค่เดิมความ
เป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก่อนที่จะสร้างสถานีรถไฟในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้นจะมีความหนาแน่นอยู่ใน
พื้นที่ฝั่งใต้ แต่ริมคลองฝั่งเหนือก็น่าจะมีบ้านเรือนของชาวมุสลิมอยู่บ้างแล้ว เมื่อมีการย้ายชุมชนข้ามฝั่ง
คลองจึงเป็นการย้ายไปรวมกัน ไม่ใช่การย้ายไปตั้งรกรากเอาใหม่ทั้งหมด
เมื่อย้ายชุมชนข้ามฝั่งมาที่ฝั่งเหนือโดยมีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน
แล้ว ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็มีการขยายตัวออกไปอย่างมากโดยมีทั้งที่อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่งคลอง
รวมไปถึงในเรือนแพริมน้า เรียงรายกันไปตั้งแต่ปากคลองเรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม (กุสุมา
รักษมณี, ๒๕๕๔: ๑๐-๑๒) การอยู่อาศัยของชาวมุสลิมนี้มีทั้งที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นบริเวณรอบ
มัสยิดหลวงอันซอริซ ซุนนะห์ และที่กระจาย แทรกปนอยู่กับชุมชนชาวพุทธตามริมคลองบางกอกน้อย
โดยที่ไม่มีปัญหาความแตกต่างแต่อย่างใด
ต่อมาในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากการที่ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่สาคัญทางการสงคราม หรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยอันเป็นจุด
ยุทธศาสตร์สาคัญในการลาเลียงเสบียงและอาหารออกไปสู่กาลังพลของฝ่ายญี่ปุ่น ความเสียหายนั้น
เกิดขึ้น หลายครั้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการทิ้งระเบิดของฝ่ ายสั มพัน ธมิตร ส่ งผลให้ ชุมชนได้ รับความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามเมื่อหลังสิ้นสงครามแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ย้ายออกไปตั้งถิ่น
ฐานภายนอก แต่ก็ยังมีชุมชนส่วนหนึ่งที่กลับมารวมตัวกันเป็นชุมชน มีการร่วมใจกันสร้างศาสนสถาน
และสถานที่สาคัญของชุมชน โรงเรียน จนกลับมามีความมั่นคงเข้มแข็งอีกครั้ง
ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ชุมชนมุสลิมมุสลิมบางกอกน้อยก็ยังคงมีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ความเป็นชุมชนเข้มแข็งด้วยสายสัมพันธ์ทั้งการเป็นเครือญาติ รวมถึงความเป็นกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมเดียวกัน ทั้งความเชื่อทางศาสนาและวิถี วัฒนธรรมความเป็นอยู่โดยยึดหลักการทางศาสนา
อิสลามเป็นสาคัญ
ปัจ จุบั น มุส ลิ มบางกอกน้ อยคือ ชุมชนมุส ลิ มที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่ งเหนือ ตั้งแต่
บริเวณปากคลองจนถึง ตรงข้ามวัดสุวรรณาราม แบ่งออกได้เป็น ๒ ชุมชน ชุมชนแรกตั้งอยู่โดยรอบ
มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ ดังนั้นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกมุสลิมบางกอกน้อยคือชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิด

๒๒๙
หลวงอันซอริซซุนนะห์ ชุมชนที่ ๒ เป็นชุมชนที่ตง้ั อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลอง ถัดจากสะพานอรุณอัมรินทร์
เข้าไปที่เรียกว่าชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ชาวมุสลิมในชุมชนดังกล่าวก็เป็นสัปบุรุษและใช้มัสยิดหลวง
อันซอริซซุนนะห์ในการประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตนเองด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ได้ส่งผลกระทบ
อยู่ไม่น้อยต่อชุมชนมุสลิม ทาให้ชุมชนต้องมีการปรับตัวเพื่อธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา รวมถึงวิถี
วัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างสุดกาลัง หลายประเด็นก็ยังคงรักษาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะที่บางอย่าง
ก็เปลี่ยนแปลงและเลือนหายไปตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น ที่นอนบางกอกน้อยที่ถือว่าเป็นมรดกภูมิ
ปั ญญาที่ มีลั ก ษณะเฉพาะของชาวมุส ลิ มบางกอกน้อย ที่ ในอดีตเป็ นสิ นค้าส าคัญขึ้นชื่อในเรื่องของ
คุณภาพแต่ปัจจุบันกลับหลงเหลือผลิตอยู่เพียงแห่งเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจที่สาคัญ
คือในท่ามกลางวัฒนธรรมชาวพุทธและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอก
น้อยยังคงสามารถธารงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิมไว้ได้อย่างไร ซึ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมใน
พื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี
๒. อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยคือสิ่งที่สะท้อนผ่านวิถีในการดารงชีวิตที่ตั้งอยู่ในกรอบ
ทางความคิดความเชื่อของศาสนาอิสลาม ความโดดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่
การแต่งกาย ที่มีความชัดเจนว่าเป็นไปภายใต้กรอบของศาสนาอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกายทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายของสตรีมุสลิมที่จะต้อง
ไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นเป็นเหตุปัจจัยอันนามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกัน ตรงกันข้าม
จะต้องเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นการแต่งกายของทั้งชายและหญิงของชาวมุ สลิม
บางกอกน้อยจึงยังคงมิดชิด แม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งทางศาสนา
ยังคงสามารถมีพลังที่เหนือกว่าในการกาหนดรูปแบบการแต่งกายของชายและหญิงแม้ว่าสภาพทาง
สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจ เช่ น การละหมาด
ที่จะเห็นได้อย่างชัดจนว่าการแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงถูกต้องตามหลักคาสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติศาสนกิจ ยังคงเป็นวิถีที่ชาวมุสลิมบางกอกน้อยยึดถือและปฏิบัติกันสืบมาอย่าง
เคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจในรอบวัน การปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจ
ในช่วงชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจที่ยังเห็นความเข้มขึ้นในการปฏิบัติ ยังคงเป็นเรื่องของการละหมาดที่ชาว
มุสลิมบางกอกน้อยยังคงเคร่งครัดในการปฏิบัติวันละ ๕ เวลา ที่น่าสนใจคือความหลากหลายของกลุ่ม
คนในการเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจเหล่านี้ ที่มีทั้งคนเฒ่าคนแก่ไปจนถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
ปลูกฝังกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปฏิบัติศาสนกิจในรอบปีก็ยังคงปฏิบัติกันอย่างครบถ้วน เช่น การ

๒๓๐
ถือศีลอด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ วันอีดิ้ลฟิตรฺ วันอีดิ้ลอัฎฮา เป็นต้น รวมถึงพิธีกรรมใน
รอบปีที่ยังคงยึดมั่นในความเป็นศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เช่น พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกิด การเข้า
สุหนัต การแต่งงาน การตาย เป็นต้น
ในขณะที่มรดกภูมิปัญญาของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ชัดเจน คือ การทาที่นอนยัดนุ่น
ที่ได้รับรูปแบบมาจากสิงคโปร์ โดยบรรพบุรุษของตนตั้ งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๕ และมีการถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยการให้ความสาคัญเรื่องของคุณภาพสินค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอดีตที่นอน
ยัดนุ่นของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้รับความนิยมอย่างมาก จนมีการทากันแทบทุกครัวเรือน ต่อมา
ความนิยมดังกล่าวก็ลดลงเนื่องจากมีสินค้าหรือที่นอนที่ทาด้วยวัสดุอื่นที่ทันสมัย ราคาถูกกว่าเขามาแย่ง
ลูกค้า ปัจจุบันภายในชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยหลงเหลือโรงงานที่ทาที่นอนยัดนุ่นเพียงแห่งเดียวเป็น
ของคุณฟาริด มัสอูดี ที่ยังคงขั้นตอน วิธีการ และคุณภาพตามมาตรฐานของบรรพบุรุษเอาไว้ สินค้าที่
ผลิตมีทั้งทีผ่ ลิตตามที่มีการสั่งซื้อรวมถึงมีการนาไปจาหน่ายยังร้านค้าในชื่อ ที่นอนบางกอกน้อย ตั้งอยู่ที่
พาหุรัด ซึ่งก็เป็นของคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในชุมชนบางกอกน้อยเช่นกัน นอกจากนี้ภายในชุมชนทั้งชุมชน
โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ก็ไม่พบการทาที่นอนยัดนุ่นเหมือน
อดีตอีกแล้ว จะมีหลงเหลืออยู่ก็เพียงแห่งเดียวคือที่บ้านคุณยายก้าน แสงเกษม อายุ ๘๔ ปี ที่แม้จะยังคง
ทาอาชีพทาที่นอนยัดนุ่น แต่ก็เป็นเพียงการทาในขั้นตอนของการยัดนุ่นเท่านั้น ส่วนขั้นตอนอื่นทั้งการ
เย็บโครงที่นอน การปั่นนุ่น เป็นการรับงานมาจากภายนอกทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบันที่นอนบางกอกน้อยจะ
ได้รับความนิยมน้อยลง เกือบไม่หลงเหลือสถานที่ผลิตในชุมชนมากเหมือนอดีต แต่ด้วยคุณภาพที่ดีของ
สินค้า ที่นอนบางกอกน้อยจึงยังคงนับเป็นมรดกภูมิปัญญาของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย
ที่ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน
อาหาร เป็นอีกสิ่งหนึ่งของชาวมุสลิมที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมรดกภูมิปัญญาที่
สาคัญเท่านั้น หากแต่อาหารของชาวมุสลิมยังสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อย่างชัดเจน ที่นอกจาก
อาหารแต่ละชนิดจะต้องมีความถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามแล้ว ยังแฝงเอาไว้ซึ่งคุณค่าทาง
วัฒนธรรมความเป็นสังคมไว้อีกมากมาย อาหารหลักที่สาคัญของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีทั้งอาหาร
คาว อาหารหวาน และอาหารทานเล่น อาหารหลักคือ “ข้าวหมก” ทั้งข้าวหมกเนื้อ ข้าวหมกไก่ ซึ่ง
ข้อจากัดก็อยู่ที่เนื้อวัวที่จะนามาทาเป็นอาหารนี้จะต้องเป็นเนื้อวัวที่ผ่านการเชือดเองและถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่าเนื้อฮะล้าล นอกจากนั้นก็เป็นประเภทแกงต่างๆ เช่น แกงเผ็ด แกง
มัสมั่น ขนมจีน แกงเขียวหวาน สลัดแขก ก๋ วยเตี๋ยว เนื้อสะเต๊ะ ขนมจีบ ล่าเตียงหรือหรุ่ม เป็นต้น ส่วน
ของหวานที่เห็นทั่วไป คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง หม้อแกงถั่ว ขนมชั้น ซาลาเปาทอด ขนมตะไล
ขนมชั้น เป็นต้น อาหารเหล่านี้จะมีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อถึงเทศกาลหรือวันสาคัญต่างๆ หรือช่วง
โอกาสพิเศษ เช่น วันอีดิ้ลฟิตร หรืองานฉลองสิ้นสุดการถือศีลอด อีดิ้ลอัฎฮา หรืองานฉลองการสิ้นสุด
พิธีฮัจญ์ งานวะลีมะห์ หรืองานแต่งงาน เป็นต้ น โอกาสต่างๆ เหล่านี้ชาวมุสลิมจะเรียกว่าเป็นงานบุญ

๒๓๑
ในขณะที่วัฒ นธรรมของชาวมุสลิ มที่แฝงอยู่ในส ารับอาหารนั้นยังคงเป็นเรื่องของการใช้อาหารเป็น
เครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไว้ด้วยกัน โดยที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยจะมองว่า
เมื่อมีผู้มาเยือนจาเป็นจะต้องต้อนรับด้วยอาหารที่ดีที่สุด รวมถึงอาหารที่ถูกจัดขึ้นในกิจกรรมทางศาสนา
ต่างๆ จะเป็นเรื่องของการสร้างบุญตามหลักการของศาสนา การรับประทานอาหารในสารับเดียวกันที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
นอกจากนี้วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงของชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ที่ช าวชุ มชนยั ง คงรั ก ษารู ป แบบแห่ ง วิถี ของตนไว้ ได้ อย่ างชั ดเจน แม้ ว่า การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
ภายนอกจะเป็นไปอย่างรวดเร็วก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจคือ วิถีในการดาเนินชีวิต (Way of Life) หรือ
รูปแบบแห่งพฤติกรรม (Behavior Pattern) ของมุสลิมตลอดจนสิ่งสร้างสรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความศรัทธาว่า อัลลอฮฺ (สุบฮานะฮูวะตะอาลา) คือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และมุฮัมมัด (ศ็อลอลลอ
ฮุอะลั ยฮิวะซัลัม) คือ ศาสนทูตจากพระองค์ และสะท้อนผ่านวิถีการดารงตนที่ยังคงปรากฏให้เห็ น
มาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีศาสนสถานทางศาสนาของชุมชนเป็นศูนย์กลางการแสดงตนหรือ
วิถีวัฒนธรรม ทั้งการประกอบอาชีพ การประกอบศาสนกิจ การศึกษา รวมถึงความสัมพันธ์หรือความ
เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ด้วยมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ก็ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีวัฒ นธรรมอยู่ไม่น้อย สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมสาคัญที่
ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับปากคลองหรือจุดตัดทางการค้า ด้านหน้าของชุมชนคือคลองบางกอกน้อยที่อดีตคือ
เส้นทางการคมนาคมหลักและศูนย์รวมการค้า สู่ปัจจุบันที่เส้นทางน้าไม่ใช้เส้นทางหลักอีกต่อไป จาก
ชุมชนริมน้าสู่ชุมชนบกที่มีเส้นทางถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก จากชุมชนการค้ามาสู่การเป็นเพียง
ชุมชนอยู่อาศัย รวมถึงแวดล้อมไปด้วยความเป็นสังคมเมืองแบบใหม่ ส่ งผลให้รูปแบบการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเปลี่ยนไปจากเดิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเร่งและเพิ่มความสะดวกในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมมากขึ้น แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมของชุมชน แต่ก็พบว่าครอบครัว ชุมชน
รวมถึงหลักความศรัทธาของศาสนาอิสลามยังเป็นสิ่งสาคัญในการทาหน้าที่ทั้งการธารงและการถ่ายทอด
วัฒนธรรมพร้อมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์
จากการศึกษาพบว่าชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยชุมชน
เมืองและชุมชนชาวพุทธซึ่งก็เป็นบริบทแวดล้อมที่มีมาแล้วตั้งแต่อดีต เมื่อชุมชนที่อยู่แวดล้อมเกิด การ
เปลี่ย นแปลงไปย่อมส่ งผลต่อชุมชนภายในไม่มากก็น้อย แต่พลั งต้านที่มีอยู่ภ ายในของชุมชนมุส ลิ ม
บางกอกน้อยโดยยึดหลักการของศาสนาอิสลาม แม้ว่าวิถีวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ทว่า
แกนหลักของวิถีวัฒนธรรมก็ยังคงดารงอยู่

๒๓๒
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนทัศน์การปรับตัวของชุม ชนมุสลิมบางกอกน้อยในแต่ละช่วงเวลาแล้ว
จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ ไม่ได้เป็นสิ่งอยู่นอกเหนือ
การทาความเข้าใจหรือนอกเหนือการยอมรับความเป็นไปของโลกแต่อย่างใด ตรงกันข้ามมุสลิมบางกอก
น้อยกลับเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับและเข้าใจถึ งบริบทดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง ในขณะเดียวกันมุสลิมเองก็มอง
การเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นความท้าทายและแบบทดสอบที่มุสลิมต้องปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดารงตน
อยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวน
ทัศน์สาคัญที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยนามาใช้เพื่อการดารงวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่นับถือศาสนา
อิสลาม คือการปลูกฝังความเป็นตัวตนไว้ในระบบการศึกษาทั้งการศึกษาสายสามัญเพื่อการปรับตัวอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาศาสนาอิสลามตามแนวทางซุนนีห์ รวมถึงปลูกฝังในวิถี
การดารงตนตลอดชีวิต ดังนั้นเราจึงได้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวเพื่อการดารงตน
และเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของตนเองด้วยการปลูกฝังความคิดความเชื่อถึงวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักการ
ของศาสนาอิสลาม มุสลิมบางกอกน้อยจึงให้ความสาคัญกับเรื่องของการศึกษาอย่างมากตั้ งแต่อดีต ทั้ง
การศึกษาด้านศาสนาและการศึกษาสายสามัญ ทั้งโรงเรียนราชการุญ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย รวม
ถึงอัล อิศลาหฺ สมาคม
โรงเรียนราชการุญ เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความพยายามของชุมชนเมื่อครั้งที่มีการย้าย
ชุมชนข้ามฝั่งคลองไปด้านเหนือแล้วและเห็นว่าควรจะมีสถานที่สาหรับให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ด้านศาสนารวมถึงวิชาการสามัญทั่วไป เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๕๓ มาจนถึงช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา อาคารของโรงเรียนราชการุญได้รับความเสียหายอย่าง
หนัก ภายหลังสิ้นสงครามได้ย้ายไปเปิดดาเนิน การที่บางยี่ขัน เนื่องจากสถานที่เดิมไม่สะดวกในการ
ดาเนินงาน และดาเนินงานเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๐ ก็ปิดตัวลง
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งศาสนาอิสลามควบคู่
ไปกับสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย มี
การจัดให้เรียนภาษาอาหรับตั้งแต่ระดับอนุบาล มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถแต่งกายตามหลักการของศาสนาได้ เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และบริหารงานโดยมูล นิธิมัสยิ ดหลวงอันซอริชชุนนะห์
แม้ ว่ า จะเป็ น ไปตามระบบการศึ ก ษาทั่ ว ไป แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ โ รงเรี ย นให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากคื อ การ
สอดแทรกวิถีการดารงชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม อันจะนามาซึ่งความดีงามของชีวิต
การก่อตั้งองค์กร อัล อิศลาหฺ สมาคม เกิดขึ้นจากการร่ว มมือร่ว มใจกันของ “คณะมัสยิด
บางกอกน้อย” และพี่น้องมุสลิมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เห็นความสาคัญของการเผยแพร่
หลักธรรมคาสอนของศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ สมาคมมีการจัดตั้งและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อัล อิศลาหฺ สมาคม” ปัจจุบัน การดาเนินงานของ อัล

๒๓๓
อิศลาหฺ สมาคม มีความทันสมัย มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น มีการจัดทาเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
เป็นต้น
กล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์การปรับตัวทางสังคมและวั ฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ โดยการถ่ายทอด
ผ่านระบบและกระบวนการทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย และดาเนินมาแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต ความ
พยายามด้านการศึกษา นับเป็นกระบวนทัศน์สาคัญในการปรับตัวของชุมชนมุสลิมให้สามารถดารงตน
อยู่ได้ภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาที่มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน สิ่งสาคัญคือกระบวนทัศน์ดังกล่าวยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
ศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อันจะนามาซึ่งการดารงอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้
อย่างสันติสุข และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวตน

๗.๒ อภิปรายผล
หากพิจารณาตามพื้นที่แล้วชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟธนบุรี
ประกอบด้วย ๒ ชุมชน คือ ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒
โดยชุมชนแรกจะตั้งอยู่บริเวณช่วงเกือบถึงปากคลองและมีโรงเรือพระราชพิธี กั้นกลางอยู่ แต่เมื่อเดิน
ลอดใต้สะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้านในของคลองจะพบกับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒ ซึ่งเป็นชุมชน
ของชาวมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมในลักษณะของเรือนแพใน
อดีต ที่น่าสนใจก็คือ ชุมชนมุสลิมดังกล่าวมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของคลองบางกอกน้อยไม่ใช่
บนฝั่งหรื อบนแผ่ นดิน ซึ่งอธิบ ายได้ว่าจากอดีตที่ลั กษณะของบ้านเรือนที่เป็ นเรือนแพที่ต่อมามีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่อยู่อาศัยมาเป็น “บ้านเรือน” จึงมีการปรับเปลี่ยนเกาะติดอยู่กับริมน้าไม่ได้ขึ้น
ไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งการรวมกันในปัจจุบันมีลักษณะของเครือญาติสายสกุล เช่น สมะดี
มัสอูดี และกรีมี เป็นต้น รวมถึงชุมชนทั้งที่ ตั้งอยู่โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์และที่ชุมชนสันติ
ชนสงเคราะห์ ๒ ต่างก็เป็นเครือญาติสายสกุลร่วมกันทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนครั้งสาคัญเกิดขึ้น ในสมัยของการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยที่
เกิดขึ้น ครั้ งใหญ่ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว นั้น รูปแบบของการปรับปรุง
บ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบตะวันตก เช่น ถนน สะพาน หรือสถานที่สาคัญ
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมในลักษณะของการเวนคืนที่ดินที่รัฐจาเป็นต้องใช้
พื้นที่ กรณีการสร้ างสถานีร ถไฟธนบุรีก็เช่นกันได้ส่ ง ผลต่อชุมชนมุส ลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมีการ
ก่อสร้าง ซึ่งชุมชนดังกล่าวจาเป็นต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ แต่ชุมชนดังกล่าวกลับเลือกขอแลกเปลี่ยน
พื้นที่ของตนเองกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคลองแทนการย้ายออกนอกพื้นที่

๒๓๔
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อ ยในอดีตที่มีลักษณะของการตั้ง
บ้ า นเรื อนอยู่ ริ มน้ า มี วิถี ชี วิต สอดคล้ องเส้ น ทางน้าทั้ งการอยู่อ าศั ย การประกอบอาชี พ รวมถึง วิ ถี
วัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน (กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ,
๒๕๔๕) และแนวคิดของฉัตรชัย พงศ์ประยูร (๒๕๓๖) ที่อธิบายว่าการตั้งถิ่นฐานของผู้คนจัดเป็นระบบ
เปิ ดแบบพลวัต ที่ป ระกอบด้ว ย จ านวนประชากร รูปแบบ และองค์ประกอบย่อย โดยที่ แต่เดิมนั้ น
พิจารณาวิถีการดารงชีวิตเป็นหลัก พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สะดวกต่อการคมนาคม มีทรัพยากร
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ก็จะเป็นแหล่ งที่ได้รับการคัดเลือกในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คน
เราจึงได้เห็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนไทยในบริเวณที่ราบลุ่มริมน้าอยู่จานวนมาก โดยมีลักษณะ
การสร้างบ้านเรือนขนานยาวไปกับเส้นทางน้าที่ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางคมนาคมแบบ
ใหม่คือเส้ นทางถนนแทน และปัจจัยสาคัญในการเลื อกตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุส ลิ มบางกอกน้อย
สอดคล้องกับ ข้ออธิบ ายของ วิลาวัณย์ เอื้องวงศ์กูล (๒๕๔๒: ๑๑) ที่ว่าประกอบด้ว ย ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ของพื้น ที่ที่เ หมาะสมต่อการตั้งถิ่ นฐานของตน ปัจจัย ทางเศรษฐกิ จ ด้ว ยพื้นที่ดัง กล่ าวมี
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ส าคั ญ ต่ อ การท าการค้ า อั น เป็ น อาชี พ ที่ ต นเองมี ค วามถนั ด และปั จ จั ย ทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ตนเองสามารถทาการประกอบศาสนกิจได้อย่างอิสระ
อีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของความผูกพันที่มีต่อท้องถิ่นหรือชุมชน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ชุมชน
มุสลิมมีมัสยิด (หลังเดิม) เป็นศูนย์รวมของชุมชน ภายในพื้นที่ของมัสยิดยังมีที่ฝังศพของบรรพชนที่มีการ
จัดทาไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นความผูกพันที่มีต่อชุมชนจึงมีมาก เห็นได้จากเมื่อครั้งที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่
เนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยหัวหน้าชุมชนจึงได้มีการร้องขอทางราชการ ไม่ให้
ทาลายที่ฝังศพของบรรพชนของตน ซึ่งความผูกพันและความกตัญญูที่มีต่อบรรพชนของชาวมุสลิม ถือ
เป็นสิ่งสาคัญต่อความเป็นมุสลิมทุกคน
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกน้อย
มาตั้งแต่อดีตนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของสนิท สมัครการ (๒๕๓๘: ๒) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรของกลุ่มคนในสังคม โดยเฉพาะการกระทาหรือ
พฤติกรรมทางสังคมที่สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีต่อกัน รวมถึงแนวคิดของสัญญา
สัญญาวิวัฒน์ (๒๕๓๐: ๒๒–๒๓) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือความแตกต่างขององค์
ภาวะอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในเวลาที่ต่างกัน ส่วนโครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์
ของบุ ค คลทั้ ง ครอบครั ว ชนชั้ น ชุม ชน บรรทั ด ฐานทางสั งคม และเป้ า หมาย เป็น ต้ น ดั งนั้ น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างในความสัมพันธ์เหล่านี้
รู ป แบบของการเปลี่ ย นแปลงของชุ มชนมุ ส ลิ ม ริ มคลองบางกอกน้ อ ยมีลั ก ษณะเป็น แบบ
วิวัฒนาการ (Evolutionary change) ซึ่งเอสแมน (Esman) (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, ๒๕๓๓: ๔๕๔๖) อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว เกิดจากการแพร่กระจายความคิดหรืออุดมการณ์

๒๓๕
ใหม่ และความเจริ ญก้าวหน้ าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสั งคมเกิด
ความรู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเกิดความต้องการและเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของ
สังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างอิสระอยู่ บนพื้นฐานความพร้อม ความพอใจ ผลประโยชน์
และการรวมกลุ่มของประชาชน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่า พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยเกิดขึ้นจาก
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนจนสามารถสอดรั บ กั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา จนนามาซึ่งความสามารถในการดารงตน ดารงวิถีแห่งความเป็นกลุ่มคนที่
นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างน่าสนใจ
ในขณะที่อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมสะท้อน
ผ่านการวิถีการดารงตน ทั้งการแต่งกายทั้งชายและหญิงที่ยังคงวัตถุประสงค์สาคัญคือการปกปิดสิ่งอัน
พึงละอาย ป้องกันไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นเหตุปัจจัยนามาสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน ไม่
นามาซึ่งความเสื่ อมเสีย ความไม่ดีงาม ที่สาคัญคือความเหมาะสมกับสภาพการณ์แห่ งการดารงตน
ดังนั้น อิทธิพลหรือความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจึงไม่มีพลังมากเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์การแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยได้มากนัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวนับได้ว่าพลังทางศาสนายัง
มีความเข้มแข็งเพีย งพอต่อการต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อยที่รายรอบไปด้วยความเป็นสังคมเมืองหลวงหรือแหล่งรวมของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวมเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การแต่งกายของ
ชายและหญิงยิ่งมีความเข้มข้นและชัดเจน
นอกจากนี้ อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังเป็นหลักฐานสาคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ความ
เป็นมุสลิมได้เป็นอย่างดี อาหารไม่เพียงแค่ต้องมี ความถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามเท่านั้น
หากแต่ยังผูกรวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่เข้าไว้ด้ว ยกัน ทั้งรสชาติ รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ อัต
ลักษณ์ดังกล่าวยังมีความเข้มข้นและชัดเจนเมื่ออาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของวันสาคัญในชีวิต และ
กิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังเคลือบแฝงเอาไว้ประวัติศาสตร์
ความเป็นสังคมเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานาน ความสัมพันธ์ในความเป็นชุมชนที่มีอาหาร
เหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือเครื่องเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน
อัตลั กษณ์สาคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็คือ การให้ความส าคัญกับการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตน วิถีแห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอิสลามยังคงมี
ความเข้มข้นอยู่ในพื้นที่ เช่น การละหมาด วันละ ๕ เวลา การละหมาดในวันศุกร์ พิธีกรรมในรอบวัน
พิธีกรรรมในรอบปี พิธีกรรมในช่วงชีวิต พิธีกรรมเหล่านี้ยังคงมีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังและมี
การปลูกฝังเพื่อการสืบต่อกันเรื่อยมา ที่สาคัญ การแสดงออกด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ

๒๓๖
ชาวมุสลิมบางกอกน้อยไม่เพียงเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามในการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่อยู่ในรูปของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
ความพยายามในการธารงอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่
อดีต ความกล้าที่จะทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพื้นที่ในการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การก่อสร้างอาคารมัส ยิดหลังใหม่ภายหลังได้รับความเสียหายเมื่อคราว
สงครามมหาเอเชียบูรพาโดยไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ การก่อสร้างโรงเรียนราชการุญ
ที่บางยี่ขันเมื่อการสร้างมัสยิดหลังใหม่มีความใหญ่โตจนไม่มีพื้นที่เหลือพอที่จะสร้างโรงเรียน การซื้อ
ที่ดินและสร้างโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยเมื่อโรงเรียนราชการุญย้ายไปบางยี่ขัน เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้
เห็นถึงความพยายามในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามของมุสลิมบางกอก
น้อยทั้งสิ้น
ในขณะที่มรดกภูมิปัญญาที่สาคัญของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย คือ การทาที่นอนยัดนุ่น
ที่ได้บรรพบุรุษของชาวมุสลิมได้รูปแบบมาจากสิงคโปร์ในช่วงรัชกาลที่ ๕ จากนั้นก็มีการผลิตกันอย่าง
จริงจังทั้งชุมชน ก่อนที่จะลดน้อยลงในภายหลังอันเนื่องมาจากมีสินค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ที่นอน
ฟองน้า ที่นอนยางพารา ที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาแทนที่ เมื่อความนิยมในที่นอนยัดนุ่นลดลง ปริมาณการ
ผลิตก็ลดลงจนปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว คือโรงงานที่นอนนุ่นของคุณฟารีด มัสอูดี ประเด็นที่
น่าสนใจคือการลดลงของการทาที่นอนนุ่นของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยไม่ใช่ขาดความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน หากแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมในจิตใจที่สืบเนื่องมาจาก
หลักการของศาสนาอิสลามด้วยการยึดคุณธรรมในการผลิตสินค้า ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค หากว่าการ
ประกอบอาชีพของตนไม่เป็นไปตามหลักการทางศาสนาก็เลือกที่จะเลิกดาเนินการ และดารงความดีงาม
เอาไว้ แม้ว่าจะเหลือเพียงแห่งเดียว แต่ด้วยชื่อเสียงที่ชาวมุสลิมได้พยายามร่วมกันรักษาไว้ ที่นอนยัดนุ่น
บางกอกน้ อยจึงยังคงอยู่ได้จากความเชื่อมั่นของผู้ บริโภค และความดีงามในการผลิตสินค้าของชาว
ชุมชน
นอกจากนี้วิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ยังคงเด่นชัดและงดงามมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นวิถีที่ ถูกกาหนดเอาไว้แล้วจากหลักการทางศาสนา อันมีที่มาจากพระ
เจ้าอัลลอฮฺ (สุบห์ฯ) ซึ่งปรากฏเป็นบทบัญญัติทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อที่ให้ปฏิบัติอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน
และจากนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ทั้งที่เป็นวจนะคาสอนและจริยวัตรที่ท่านปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง เสาวนีย์
จิตต์หมวด (๒๕๔๓: ๘-๙) วิถีแห่งศาสนาอิสลามจึงแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของวิถีการดารงตนทั้งการ
ประกอบอาชีพ การประกอบศาสนกิจ การศึกษา หรือแม้แต่ความเป็นสังคมของชาวชุมชน
วิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยถือเป็นวิถีวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน
ของศาสนาอิสลาม และถือเป็นพลังทางสังคมที่สาคัญในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้ง
พลังต่อต้านและพลังในการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่าง

๒๓๗
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกายภาพ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและชัดเจน อันเกิดจากโลกทัศน์ใหม่ของผู้นาประเทศที่
ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของยุโรปและการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
มุสลิมบางกอกน้อยเลือกที่จะรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มใหญ่หรือชาวสยาม
เข้ามาปรับกับตนเองเพื่อการดารงอยู่ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งโลกทัศน์การ
พัฒนาประเทศให้ทันสมัย ความเจริญของบ้านเมืองที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของชุมชนอย่างเห็น
ได้ชัดความสาคัญของชุมชนจากที่อดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นชุมชนริมน้าที่มีบทบาททางด้า น
เศรษฐกิจกลายเป็นเพียงชุมชนที่อยู่อาศัย ความสาคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อการ
ค้าขายเริ่ มเปลี่ ย นจากริ มน้ าเป็ นบนบก แม้จนปัจจุบันกระแสของการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวก็ยังคง
หลั่งไหลต่อเนื่องตลอดเวลา และชุมชนเองก็จาเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกั น สิ่งสาคัญคือ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ต่างกันระหว่างชุมชนภายนอกและชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย อันเกิด
มาจากเงื่อนไขทางสังคมที่แตกต่างกัน สังคมของชาวมุสลิมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดเงื่อนไข
สาคัญคือกรอบของศาสนาอิสลามที่ได้กาหนดวิถีแห่งการดารงตนที่ดีงามเอาไว้ แล้วอย่างชัดเจน ซึ่งต่าง
จากชุมชนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชาวพุทธที่บริบทของศาสนาและกรอบทางสังคมนั้นเปิดกว้าง
มากกว่า ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ชุมชนมุสลิมยังคงมีวิถีชีวิตที่สะท้ อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมไว้ได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการกาหนดหรือควบคุมของ
ชาวชุมชน
จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา รวมถึงวิถีการดารงตนของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
คือความงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ ง ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเมือง
หลวงได้อย่างสันติสุขและงดงามด้วยความคิดและหลักการที่สืบเนื่องมาจากศาสนาอิสลาม ที่ได้วาง
หลักเกณฑ์ในการดารงตนดารงวิถีแห่งมุสลิมอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าเงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ใน
แต่ละช่วงเวลาจะนามาซึ่งการปรับตัวมากมายเพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตามการยึดมั่นในศาสนาอิสลามก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดารงตนของ
ชาวมุสลิม ตรงกันข้ามหลักการของศาสนาอิสลามกลับเป็นแนวทางที่ทาให้ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
สามารถดารงตนดารงวิถีแห่งมุสลิมในท่ามกลางสังคมที่ต่างกันได้อย่างสง่างาม ซึ่งกระบวนทัศน์เบื้องต้น
ของชาวมุสลิมคือการไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนามาซึ่งปัญหา หากแต่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
นั้นตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันมุสลิ มเองก็มองการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าเป็นความท้าทายและ
แบบทดสอบที่มุสลิมต้องปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า กระบวนทัศน์สาคัญของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงคือการปลูกฝังแนวคิดและหลักการของศาสนาอิสลามอันเป็นศูนย์กลางแห่งวิถีของ

๒๓๘
มุส ลิ ม ไว้ ในระบบการศึ ก ษาที่มี อยู่ ตลอดช่ว งชี วิต เช่ น โรงเรีย นราชการุ ญ โรงเรีย นนั ซริ ซซุ นนะห์
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย รวมถึง อัล อิศลาหฺ สมาคม นอกจากนี้การปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด
ตลอดช่วงชีวิตอย่างมั่นคงก็เป็นอีกกระบวนทัศน์หนึ่งในการทบทวน สารวจ ตรวจสอบ ความศรัทธาของ
ตนเองที่มีต่อศาสนาว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามแล้วหรือไม่
ข้อสรุปในการอธิบายถึงอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่ชัดเจนสะท้อน
ผ่านข้ออธิบายของคุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการ อัล อิศลาหฺ สมาคมที่ว่า
“อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวมุสลิมบางกอกน้อยเกิดจากความยึดมั่นใน
หลักศาสนาในทางกิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์ โดยยึดหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติตาม
หลั ก ของจริ ย ธรรมอิ ส ลามอย่ า งเคร่ ง ครั ด จึ ง ท าให้ เ กิ ด เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของชาวมุ ส ลิ ม
บางกอกน้ อ ย การที่ จ ะรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ใ ห้ ค งอยู่ ไ ด้ ช าวมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยได้ ใ ห้
ความสาคัญดับการศึกษา โดยสร้างโรงเรียนราชการุญ และโรงเรียนอนุชนบางกอก
น้อย และอัล อิศลาหฺ สมาคม เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและสามัญ
ควบคู่กันไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสืบทอดอาชีพและวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา
ทั้งหมดนี้จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของชาวชุมชนบางกอกน้อย” (มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี ,
สัมภาษณ์: ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)
สรุปได้ว่า การดารงความเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่แวดล้อมไปด้วยบริบทของความ
แตกต่างทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ความคิดความเชื่อ และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้เ งื่อนไขและ
บริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีหลักการสาคัญคือหลักความศรัทธาและการประพฤติปฎิบัติตนตาม
แนวทางของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด จนนามาซึ่งความเป็น “ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย” หรือกลุ่ม
คนที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างสง่างามในฐานะที่เป็น “คนไทยมุสลิม”

๗.๓ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
๑. ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยสามารถใช้
เป็นต้นแบบการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจึงควรนารายละเอียดของการวิจัยดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ของกลุ่มคนที่มีความคิดความเชื่อแตกต่างกันในพื้นที่อื่นต่อไป
๒. จากผลการวิจัยที่พบว่า ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริม คลองบางกอกน้อยมีกระบวนทัศน์ในการ
ปรับตัวโดยยึดมั่นในหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามที่ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่งผลให้
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่สามารถดารงความเป็นชุมชนมุสลิมร่วมกับชุมชนชาวพุทธและชุมชนอื่นได้อย่าง

๒๓๙
สันติ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการศึกษาและนากระบวนทัศน์ดังกล่าวไปเป็นต้นแบบเพื่ อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุ่มคนในลักษณะเดียวกัน
๓. จากผลการวิจัยที่พบว่า ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ ริมคลองบางกอกน้อยสามารถธารงอัตลักษณ์
ความเป็นชุมชนมุสลิมโดยผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มาได้อย่างเข้มแข็ง วิถีวัฒนธรรมดังกล่าวคือ
จุดเด่นของความเป็นมุสลิมในเมืองหลวง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาผลการศึกษาดังกล่าวไปต่อ
ยอดเพื่อสร้างมูลค่าที่อาจอยู่ในรูปของการศึกษาวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อความ
เข้มแข็งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อไป
๔. ประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อ ยมีความน่าสนใจอย่างมากในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของไทย ดั ง นั้ น ควรมี ก ารน ามาจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น หนั ง สื อ หรื อ จั ด ท าสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลชุมชนและเผยแพร่ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต่อไป
๑. การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนมีความสาคัญต่อการทาความเข้าใจถึงรากเหง้าของ
ท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นพัฒนาการ
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิมที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วไป
๒. จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถี
วัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยที่พบความน่าสนใจหลายประการ นับเป็น
องค์ความรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส่งผลประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจความหลากหลายของ
กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในเมืองหลวง ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาในกลุ่มชาติพันธ์อื่นเพิ่มเติม
๓. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพรวมถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์
ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรม ที่เห็นถึงคุณค่าที่ดารงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญ
หาย จึงควรศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดเป็นมูลค่า เช่น
การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงเพื่อการธารงรักษาให้คงอยู่ต่อไป
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กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา
เพ็ญศรี กาญจโนมัย. (๒๕๔๖). บทบาทของมุสลิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและการถ่ายทอดวัฒนธรรม. ใน
ความสัมพันธ์ อิหร่า น – ไทย ทางด้านประวัติศาสตร์ และวั ฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์
วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน. หน้า ๒๘๓-๒๘๘
ฟาริดา หลาเบ็ลส๊ะ. (๒๕๔๙). การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสตรีมุสลิมผ่านการแต่งกาย (ฮิญาบ):
กรณีศึกษา ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (มัสยิดบางกอกน้อย). รายงานการศึกษา
เฉพาะบุคคล ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๔๓
มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ. (ม.ป.ป.). แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมไทย. ใน ประมวลสาระชุดวิชา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มุสลิมไทยโพสต์. (๒๕๖๐). ขั้นตอนปฏิบัติการถือศีลอด พิธีกรรมถือศีลอด เริ่มถือศีลอด. เข้าถึงได้จาก
http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=5
0&id=19077
มุส ลิ มไทยโพสต์ . (๒๕๖๐). การเข้า สุนัตของอิสลาม การเข้า สุนัตหมู่ พิธี เ ข้าสุนัต . เข้าถึงได้จาก
http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=5
0&id=19077
มุสลิมะห์ไทย. (๒๕๖๐). การแต่งกายของมุสลิมหญิง และมุสลิมชาย ตามหลักศาสนาอิสลาม. เข้าถึง
ได้จาก http://muslimahthai.com/?p=514
ระเบียบการโรงเรียนนัซริซซุนนะฮ์ พ.ศ.๒๔๙๕
ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลบางกอกน้อย
ร้านตํานานบางกอกน้อย. เข้าถึงได้จาก https://img-wongnai.cdn.byteark.com/p/l/2017/07/04
/4feaa60c1cad47c3bed5d6fa92ef5995.jpg เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ร้าน ณ บางกอกน้อย. เข้าถึงได้จาก https://web.facebook.com/atbangkoknoi/ เข้าถึงเมื่อวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๘๓ (๑๐๘ ก): ๘๓๐-๘๓๓. พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณพื้นที่จะ
เวนคืนในพื้นที่ตําบลบางยี่ขัน และตําบลศิริราช อําเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี พ.ศ.
๒๕๐๙. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๙
ราชบั ณฑิตยสถาน. (๒๕๕๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน
ริฎ อ อะหมัด สมะดี . (๒๕๖๐). อัซซุน นะฮฺ คืออะไร. เข้าถึงได้จาก https://islamhouse.com/th/
articles/57617/
เรไร ไพรวรรณ์. (๒๕๔๘). การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตธนบุรี . รายงาน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรืองศิลป์ หนูแก้ว. (๒๕๔๖). ความเป็นสังคมนานาชาติของกรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕.
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๔๔
เรือนไทยตู้หนังสือ. เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/wiki/ เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๙
วริ ณาฐ พิทักษ์ว งศ์ว าน. (๒๕๕๗). “บางยี่ขัน ” ถิ่นวังเจ้าลาว โรงสุรา และโรงปูน. เข้าถึงได้จ าก
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=5034
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (๒๕๔๘). กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ.๒๑๗๒-๒๓๑๐.
ดุษฎีนิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล . (๒๕๔๒). ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนคร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีณา เอี่ยมประไพ. (๒๕๕๐). วิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วัล ลี นวลหอม. (๒๕๕๔). พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ.๒๓๙๘-๒๔๘๘. วิทยานิพนธ์
อัก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าประวั ติศ าสตร์ ศึก ษา บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร
ศิริญญา สุจินตวงษ์. (๒๕๕๔). ๗ ย่านเก่าในบางกอก. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๔๘). เหล็ก “โลหะปฏิวัติ” เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว ยุคเหล็กในประเทศไทย:
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๓๑). สายสกุลสุลต่าน สุลัยมาน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ
ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน. (๒๕๔๖). ความสัมพันธ์ อิหร่าน –
ไทย ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม. กรุ ง เทพฯ: ศู น ย์ วั ฒ นธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ส. พลายน้อย. (๒๕๕๕). แม่น้ําลําคลอง. กรุงเทพฯ: มติชน
สนิ ท สมัครการ. (๒๕๓๘). การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางสังคม. กรุงเทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สุนีย์ วัฑฒนายน. (๒๕๕๒). เสน่ห์ “บานง” “กูรง” วัฒนธรรมการแต่งกายสตรีมุสลิมชายแดนใต้ . ใน
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม –
สิงหาคม ๒๕๕๒. หน้า ๓๔ – ๔๓
สุดจิต เจนนพกาญจน์ และอนุชา ม่วงใหญ่. (๒๕๕๐). กรณีศึกษาการพัฒนาภาคใต้: เกาะปันหยี อาเภอ
เมือง จังหวัดพังงา. ในประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาจากมุมมองของสังคมวิทยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา หน่ ว ยที่ ๑๓. บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช

๒๔๕
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. (๒๕๕๓). สงครามมหาเชียบูรพาจากความทรงจาของชาวบ้านบุ และชาวปาก
คลองบางกอกน้อย. ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑.
หน้า ๖๔-๗๖
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ. ใน วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ ๘
ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (๒๕๕๔). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:
จหก.เอราวัณการพิมพ์
สุพัตรา สุภาพ. (๒๕๒๓). สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. กรุงเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช
สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. (๒๕๓๐). ประวัติศาสตร์ตระกูลสุลต่านสุลัยมาน. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์
พริ้นติ้ง กรุ๊พ
สานักผังเมือง, กรุงเทพมหานคร. (๒๕๔๗). สมุดภาพกรุงเทพมหานคร 222 ปี. กรุงเทพฯ: สานัก
ผังเมือง
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารหมายเลข ๔.๔/๘ เรื่อง สุเหร่าแขกและประกาศสร้างมัสยิด
[๓๐ เม.ย. ๒๕๔๓ – ๒๐ เม.ย. ๒๔๕๐] รวม ๑๒๓ หน้า
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารหมายเลข ค/๑๒ เรื่อง สุเหร่าแขกที่จะต้องทําทางรถไฟเมือง
เพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖] รวม ๘๗ หน้า
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารหมายเลข น ๑๘.๑ ค/๕๔ เรื่อง ให้สืบพวกแขกยื่นเรื่องราวต่อ
กรมขุนนริศราฯ ขอแลกที่ของตนริมคลองบางกอกน้อยกับที่โรงเรือหลวงต่อกับที่มัศยิดซึ่ง
ได้โปรดให้กระทรวงโยธาสร้าง [๑๑ พ.ค. – ๑ ม.ค. ๑๒๐] รวม ๙ หน้า
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารหมายเลข ต ๕๖/๖ เรื่อง ฮะยีอับดุลเลาะฮ์ หัวน่าคณะใหญ่ขอ
พระราชทานที่โรงเรือหลวงบางกอกน้อย ไว้เปนสมบัติของมัสยิด [๓-๙ เม.ย. ๒๔๖๒] รวม
๑๐ หน้า
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารหมายเลข ศ ๘/๖.๘ เรื่อง โรงเรียนราชการุญ (โรงเรียนแขก)
[๒๐ มิ.ย. – ๙ ก.ย. ๒๔๖๒] รวม ๑๓ หน้า
ส านั ก งานเขตบางกอกน้ อ ย. (๒๕๖๐). ข้ อ มู ล ชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ขตบางกอกน้ อ ย. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
ttp://www.bangkok.go.th/bangkoknoi/page/sub/5728
สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๘). มัสยิดบางกอกน้อย. เข้าถึงได้จาก
http://www.cicot.or.th/2011/main/mosque.php?page=&category=61&id=199

๒๔๖
ส านั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บ้า นสมเด็ จเจ้ าพระยา. (๒๕๕๒). เรื่ องน่า รู้ ด้า น
วัฒนธรรมในพื้นที่ย่านกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตธนบุรี. กรุงเทพฯ: สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. (๒๕๕๕). ปกิณกคดีประวิติศาสตร์ไทย เล่ม ๓.
กรุงเทพฯ: สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. (๒๕๕๗). สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาว
อเมริกัน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร
ส านั กวัฒ นธรรม กีฬ าและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๕). คลองเก่ า เล่า ประวัติเ มือง.
กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
สานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. (๒๕๕๕). บางกอก บอกเล่า (เรื่อง) วัง.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แก้วเจ้าจอม
สาราญ ผลดี. (๒๕๕๖). พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ธนบุรีศรีมหาสมุทร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
สาราญ ผลดี. (๒๕๕๙). มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
สาราญ ผลดี. (๒๕๕๙). ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาสมัยรัตนโกสินทร์
ถึงปัจจุบัน ศึกษาพื้นที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ . ดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (๒๕๓๐). คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยา
การพิมพ์
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (๒๕๒๔). วัฒนธรรมอิสลาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จูจีนไทย
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (๒๕๒๗). หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมมุสลิมในภาคกลาง. วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริ ญ ญาสั ง คมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (๒๕๓๑). กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยมุสลิม. กรุงเทพฯ: กองทุนสง่า รุจิระอัมพร
เสาวนีย์ จิ ตต์ ห มวด. (๒๕๔๑). กลุ่ มชาติ พัน ธุ์มุ ส ลิ ม ในธนบุรี . ใน วารสารสงขลานคริ น ทร์ ฉบั บ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑. หน้า ๖๓-๗๘
เสาวนีย์ จิตต์หมวด และดนัย มู่สา. (๒๕๔๑). การพัฒนาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม.
รายงานการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

๒๔๗
เสาวนี ย์ จิ ตต์ห มวด. (๒๕๔๓). การถ่ า ยทอดวัฒนธรรมอิ สลามของครอบครั วชาวไทยมุสลิ มใน
กรุ ง เ ทพมหานค ร. กรุ ง เทพฯ: ส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธ รรมแห่ ง ช าติ
กระทรวงศึกษาธิการ
เสาวนีย์ จิตต์หมวด. (๒๕๔๗). มุสลิมในธนบุรี. ใน เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา
ธนบุรี : เมืองหลวงของไทยในอดีต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. หน้า ๙๖-๑๑๗
อนุมานราชธน, พระยา. (๒๕๐๙). วัฒนธรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม
อนันต์ เกตุวงศ์. (๒๕๓๓). การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี. (๒๕๕๗). มัสยิดในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: มติชน
อารี จาปากลาย ธีรนงค์ สกุลศรี และอาซีส ประสิทธิหิมะ. (ม.ป.ป). มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบ
หรือเพียงแค่แตกต่าง. ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคม
อัล-อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย. (๒๕๖๐). จากวันวาน... ถึงวันนี้ ของ อัล อิศลาหฺ สมาคม. เข้าถึง
ได้จาก http://www.al-islahsamakom.org/main/index.php
อัล -อิ ศ ลาหฺ สมาคม บางกอกน้ อ ย. (๒๕๔๗). อั ล -อิ ศ ลาหฺ สมาคม เอกสารอัน ดั บ พิเ ศษ ปี ที่ ๗๓
รอมฎอน ๑๔๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗. กรุงเทพฯ: จิรรัชการพิมพ์
Masam Ahama. (๒๕๖๐). หลักปฏิบัติ ๕ ประการ. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/
sangspy/hlak-kha-sxn/hlak-ptibati-5-pr
ข้อมูลการสัมภาษณ์
นบีล มัสอูดี. (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. เจ้าของร้านที่นอนบางกอกน้อย พาหุรัด ทายาท
ผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
ฟาริด มัสอูดี. (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. เจ้าของโรงงานผลิตที่นอนบางกอกน้อย ทายาท
ผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย และนายกสมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคม. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี. (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. เลขานุการสมาคม
อัล อิศลาหฺ สมาคม. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
มะดีฮะห์ กรีมี. (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยคน
ปัจจุบัน. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
สะรีมะ กะรีมี. (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโส (อายุ ๖๓ ปี) ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒.
ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
อัรฮาวี เจ๊ะสะแม. (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์
ผู้เข้าร่วมพิธีละหมาดที่มัสยิดอันซอริซซุนนะห์เป็นประจา. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี

๒๔๘
ก้าน แสงเกษม. (๒ มิถุนายน ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโส (อายุ ๘๔ ปี) ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒
และผู้ประกอบอาชีพทาที่นอนบางกอกน้อยคนสุดท้ายของชุมชน. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
อูมัด (เป็ด). (๒ มิถุนายน ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโส (อายุ ๕๔ ปี) ในชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ๒.
ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี. (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโสและบิหลั่นประจามัสยิดอันซอริซ
ซุนนะห์. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
สุเบร์ มัสอูดี. (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. คอเตบประจามัสยิดอันซอริซซุนนะห์คนปัจจุบัน . ผู้
สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
ดิเรก ฮะกีมี. (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘). สัมภาษณ์. ผู้อาวุโสในชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ .
ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
ไม่ ร ะบุ ชื่ อ . (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สั ม ภาษณ์ . ผู้ อ าวุ โ สชุ ม ชนรอบมั ส ยิ ด อั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ .
ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี
อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี. (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์. นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับมุสลิม
บางกอกน้อย. ผู้สัมภาษณ์: สาราญ ผลดี

๒๔๙

ภาคผนวก

๒๕๐

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง
มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง

๒๕๑

แบบสัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง
มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผู้ทาการสัมภาษณ์...................................................................ตาแหน่ง..............................................
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................เพศ.........................อายุ....................ปี
อาศัยอยู่ในชุมชน  ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์

 ชุมชนสันติสงเคราะห์

สถานภาพในชุมชน....................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ ........./.........../..............เวลา....................สถานที.่ ...........................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นคําถามสําคัญที่ใช้ในการวิจัย
๑. ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชุนมุสลิมบางกอกน้อยมีความเป็นมาอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
๒. สิ่งใดที่ชาวชุมชนคิดว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวมุสลิมบางกอกน้อย
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................

๒๕๒
๓. มรดกภูมิปัญญาของมุสลิมบางกอกน้อยที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ....................................
๔. สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย คืออะไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
๕. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมไปจากอดีตอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
๖. อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมุสลิมบางกอกน้อย
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

๒๕๓
๗. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีกระบวนการปรับตัวอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
๘. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีวิธีการในการธารงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไว้อย่างไร
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
๙. ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีวิธีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของตนเองไว้อย่างไร
................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

๒๕๔
๑๐. กระบวนทัศน์การปรับตัว การธารงวิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมภายใต้สภาพแวดล้อมความ
เป็นสังคมเมืองหลวง คืออะไร
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึกการสัมภาษณ์
(......................................................)
............ /..................... /.................

๒๕๕

ภาคผนวก ข
ทาเนียบผู้ให้สัมภาษณ์

๒๕๖

ภาคผนวก ข
ทําเนียบผู้ให้สัมภาษณ์
.......................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

สุเบร มัสอูดี
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
คอเตบประจามัสยิดอันซอริซซุนนะห์
คนปัจจุบัน
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
บิหลั่นประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
คนปัจจุบัน
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นายฟาริด มัสอูดี
ที่อยู่
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
สถานภาพ
เจ้าของโรงงานผลิตที่นอนบางกอกน้อย
ทายาทผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย และนายก
สมาคมอัล อิศลาหฺ สมาคม คนปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่สัมภาษณ์

๒๕๗
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นายนบีล มัสอูดี
ที่อยู่
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
สถานภาพ
เจ้าของร้านที่นอนบางกอกน้อย พาหุรัด
ทายาทผู้ผลิตที่นอนบางกอกน้อย
วัน/เดือน/ปี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

นายมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
เลขานุการอัล อิศลหฺ สมาคม
คนปัจจุบัน
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

นางมะดีฮะห์ กรีมี
ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
คนปัจจุบัน
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุสลิมบางกอก
น้อย
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

๒๕๘
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

นางสะรีมะ กะรีมี
ชุมชนมุสลิมสันติชนสงเคราะห์ ๒
ผู้อาวุโส (อายุ ๖๓ ปี) ชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน

นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ ผู้เข้าร่วมพิธีละหมาดที่
มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องมุสลิมนิกายซุนนีห์
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

นางก้าน แสงเกษม
ชุมชนมุสลิมสันติชนสงเคราะห์ ๒
ผู้อาวุโส (อายุ ๘๔ ปี) ชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒ ผู้ประกอบอาชีพทาที่ยอนยัดนุ่น
คนสุดท้ายของชุมชน
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๕๙
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
ที่อยู่
สถานภาพใน
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี
ที่สัมภาษณ์

นายอูมัด (เป็ด)
ชุมชนมุสลิมสันติชนสงเคราะห์ ๒
ผู้อาวุโส (อายุ ๕๔ ปี) ชุมชนสันติชน
สงเคราะห์ ๒
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๖๐

ภาคผนวก ค
การจัดประชุมนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชน
เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

๒๖๑

รายงานการประชุม
……………………………………………………………

เรื่อง
วันที่
สถานที่
ประธาน
ผู้มาประชุม

นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชนเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อัล อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย
ผศ.ดร.สาราญ ผลดี (ผู้วิจัย)
1. ผศ.ดร.สาราญ ผลดี
2. ผศ.ดร.อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี
3. นายมุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
4. นายมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี
5. นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม

6. นางสาวศรัณย์ธร บรรจงคณิต
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางมะดีฮะห์ กรีมี

ผู้วิจัย
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุสลิม
บางกอกน้อย
บิหลั่นประจามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
คนปัจจุบัน
เลขานุการอัล อิศลหฺ สมาคม คนปัจจุบัน
ชาวมุสลิมนิกายซุนนีห์ ผู้เข้าร่วมพิธีละหมาดที่
มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องมุสลิมนิกายซุนนีห์และผู้ช่วยวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย

เริ่มประชุมเวลา 09.00 – 11.30 น.
วาระที่ 1

แจ้งเพื่อทราบ
ผู้วิจัยแจ้งความประสงค์ของการจัดประชุมนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชนเพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง ก่อนนาเนื้อหาไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อนามามอบแก่ชุมชนต่อไป
ที่ประชุม: รับทราบ

๒๖๒
วาระที่ 2 พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อชุมชนเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
เนื้อความของการประชุมนาเสนอในรูปตารางได้ดังนี้
ผู้ร่วมประชุม
เนื้อความ
มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
ในหั ว ข้ อ 4.2.1 เรื่ อ งภู มิ ห ลั ง ของชุ ม ชนบางกอกน้ อ ย
สาหรับผมแล้วนะ ผมก็คิดว่าผมก็ต้องรักษาชุมชน รักษาน้าใจของ
คนในคลองนะ เป็นชุ มชนที่แ ยกออกไปบุค คลดั งกล่ า วก็ยั งคงใช้
มั ส ยิ ด หลวงอั น ซอริ ซ ซุ น นะห์ ใ นการประกอบศาสนกิ จ และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนของตนเอง ซึ่ ง ข้ อ ความในส่ ว นหั ว ข้ อ นี้ ที่ ดู
เหมือนกับว่าเขากลายเป็นคนอื่น ซึ่งจริงๆ แล้วคนเหล่านั้นก็คือคน
ในชุ ม ชนที่ แ ต่ ง งานแล้ ว ก็ แ ยกออกไป คื อ เขาก็ เ ป็ น สั ป บุ รุ ษ เป็ น
สมาชิกของชุมชนของที่นี่ ดังนั้นให้ช่วยปรับเนื้อหาให้แสดงว่าเขา
เป็นสัปบุรุษจากที่นี่ หรือเน้นและให้ความสาคัญกับเขา เพราะเขา
ไม่ใช่คนอื่นเขาคือคนที่แยกออกไปจากที่นี่หรือเขาก็คือเรานี่แหละ
และความเป็นชุมชนนี่ก็เพิ่งมาเกิดทีหลัง
เมื่อก่อนเขาพูดกันถึงเรื่องที่ว่าบ้านเกาะ บ้านแห ชื่อต่างๆ
ของชุมชนเหล่านี้เมื่อก่อนมันก็มีที่มา เช่น บ้านเกาะเมื่อก่อนนี้มันก็
เป็นเกาะจริงๆ มีน้าล้อมรอบ เขาก็อยู่กันกลางเกาะ พอน้าท่วมมันก็
เลยเป็นบ้านอยู่กลางน้า และบ้านบางหลังนี่เขาก็มีโฉนดนะ
สาราญ ผลดี
สิ่งที่เป็นปัญหาของการทาการวิจัยเรื่องนี้ก็คือ ผู้วิจัยไม่ได้
เป็ น ชาวมุ ส ลิ ม แต่ เ ป็ น ชาวพุ ท ธ ดั ง นั้ น ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจึงอาจไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วจึง
อยากให้ ชุมชนช่ว ยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อที่จะได้
น าเอาเนื้ อหาส่ ว นหนึ่ง ของงานวิ จัย นี้ไปจัด พิม พ์เ ป็นหนัง สื อ ของ
ชุมชนต่อไป
มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
คือที่ผมเห็นก็คือ หากว่าชาวชุมชนข้างในเขาได้อ่านเขาจะ
ได้รู้สึกว่าเขายังสัปบุรุษอยู่ ยังเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ ซึ่งมันเป็นเรื่อง
ของความรู้สึกนะ
มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี
ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหานี่เราก็ต้องให้อาดีศร์เขาเป็นหลัก เพราะ
เขาจะเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
รูปภาพแพเก่าๆ ที่เอามานี่ตรงมากเลยนะครับ อันนี้เป็น
ของโบราณเลย ไปเอามาจากไหน

๒๖๓
ผู้ร่วมประชุม
สาราญ ผลดี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

สาราญ ผลดี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี

เนื้อความ
ทางเราไปค้ น คว้ า และขอถ่ า ยส าเนามาจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
บางกอกน้ อยครั บ ทางพิ พิธ ภัณ ฑ์อ ธิบ ายว่า เขาท าส าเนามาจาก
หอสมุดแช่งชาติ แล้วทาเป็นภาพเอาไว้ให้กับผู้ที่เข้าชม
อาจารย์ครับ ตาแหน่งของผมที่อ้างอิงไว้นั้น เมื่อก่อนน่ะใช่
ครับว่าเป็นประชาสัมพันธ์ แต่ตอนนี้เป็นเลาขาของสมาคมแล้ว ก็
อยากให้ ช่ ว ยเปลี่ ย นให้ ห น่ อ ยครั บ ซึ่ ง ผมได้ ต รวจสอบและท า
เครื่องหมายเอาไว้ให้หมดแล้ว
ผมมีเรื่องจะเรียนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนัซ
ริ ซ ซุ น นะห์ ว่ า เริ่ ม ต้ น อย่ า งไร ด าเนิ น การต่ อ อย่ า งไร และหยุ ด
ดาเนินการอย่างไร
มันเป็นโรงเรียนภายใต้การดาเนินงานของสมาคมฯ คือทาง
สมาคมฯ ของเราต้องการที่จะเผยแพร่แนวทางซุนนะห์ให้กระจาย
ออกไป เราก็ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อที่จะสอนในเรื่องของแนวทางซุน
นะห์ ซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะ ซึ่งก็สร้างกันที่นี่ และสอน
กันที่นี่ ผู้ใหญ่ที่จบมาจากเมกะหรือจบมาจากต่างประเทศก็มาที่นี่
รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่แถวปากคลองยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ด
แถวหนองจอกและที่อื่นๆ ก็มาเรียนกันที่นี่ แล้ วก็ขยายเครือข่าย
ออกไปตามที่ต่างๆ และก็เป็นเครือข่ายของสมาคมไปในที่สุด
นั ซ ริ ซ ซุ น นะห์ ไ ด้ ส ร้ า งเด็ ก รุ่ น ใหม่ ทั้ ง จากต่ า งถิ่ น และ
โดยรอบ ซึ่งก็มาเรียนพื้นฐาน เมื่อจบจากทางนี้แล้วบางคนก็ถูกส่งไป
ที่ปีนัง เพราะว่าเราก็มีเครือข่ายอยู่ที่ปีนัง คือไปเรียนทางด้านภาษา
ศาสนา เมื่อจบจากปีนังแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ก็กระจายกันออกไป
เมื่อก่อนเราจะมีความสนิทสนม มีเครือข่ าย และก็รู้จักอยู่
กับ เชคฮูเซนซึ่งเป็นชาวเยเมนที่อยู่ในเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย
เขาได้มาแต่งงานอยู่ที่มาเลเซีย และได้ทุนมาสร้างโรงเรียน หรือจะ
เรียกว่าเป็นการรู้จักกันเป็นการส่วนตัว เราจึงส่งเด็กไปเรียนที่นั่นซึ่ง
เด็กที่จบจากโรงเรียนนัซริซซุนนะห์ก็ไปต่อที่นั่น รวมถึงว่าในอดีตนั้น
ปีนังเป็นเมืองท่า ใครจะไปไหนก็ต้องไปขึ้นเรือที่โน่น เมื่อเด็กจบจาก
ที่ นั่ น ก็ มี บ างคนที่ ไ ปต่ อ ที่ ต่ า งประเทศอี ก ไปเรี ย นสายสามั ญ ก็ มี
ศาสนาก็มี ปัจจุบันก็มีศิษย์เก่าจากที่นี้ออกไปจานวนมาก ต่อมา

๒๖๔
ผู้ร่วมประชุม
สาราญ ผลดี
มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี

สาราญ ผลดี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี

สาราญ ผลดี

เนื้อความ
โรงเรียนแห่งนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นอนุชนบางกอกน้อย
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยเมื่อแรกสร้างนั้นเป็นโรงเรียน
ประเภทใด
ไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ส อนศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
โรงเรี ยนที่มีการสอนสายสามัญด้วย ในอดีตใช้ชั้นล่ างของอาคาร
มัสยิดทาการเรียนการสอน ต่อมาก็ย้ายข้ามไปด้านใน เราไปซื้อที่ดิน
เพิ่ม ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินส่วนบุคคล เงินที่ใช้ในการดาเนินการเป็น
เงินที่ได้รับการบริจาคมา ในอดีตเวลาที่คนมาทาการละหมาดในวัน
ศุกร์ทางมัสยิดจะมีกระปุกเอาไว้สาหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมช่วยกัน
ในเนื้อหาที่เขียนไว้ถึงส่วนของชุมชนในช่วงเวลาสงคราม
มหาเอเชียบู รพาที่ ชุมชนมุ ส ลิ มบางกอกน้อยได้รับความเสี ยหาย
อย่างหนัก ผู้วิจัยยังเขียนได้ไม่ชัดเจนว่า ชาวชุมชนใช้ห ลักการใด
หรือวิธีการใดในการรวบรวมเงินในการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่โ ตและจาเป็นต้องใช้เงิ นจานวนมาก ประกอบกับเป็น
ช่วงเวลาหลังสงครามที่ทางราชการและชุมชนต่างก็ได้รับความเดือน
ร้อนเช่นกัน
ใช้หลักพลังความศรัทธาครับ ซึ่งในหลักบัญญัติบอกเอาไว้
ว่า ใครที่สร้างมัสยิดก็เท่ากับสร้างบ้านในสวรรค์ ดังนั้นต่างคนต่างก็
มีความประสงค์ทจี่ ะเข้ามามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น สกุลเพชรทองคา
ที่เขาเป็นเจ้าของโรงเลื่อย เขาก็บริจาคพื้นทั้งหมด
ในช่ว งเวลานั้น พื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหายอย่างหนักคือ
บริเวณมัสยิดและชุมชน แต่สัปบุรุษที่ไปอยู่ภายนอก แถวบางอ้อ
แถวด้านในของคลอง ไม่ได้ รับความเสียหายจากระเบิด ซึ่งกลุ่มคน
เหล่านี้ก็มีส่วนกลับเข้ามาร่วม เพราะว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มคนเหล่านี้
เมื่อเสียชีวิตก็กลับมาฝังไว้ที่นี่ หรือที่บ้านของตนเอง
ขอเรี ย นให้ ทุ ด ท่ า นทราบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ถึ ง รายละเอี ย ดว่ า
โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผมได้ชี้แจงกับทางผู้ให้ทุนตั้งแต่
แรกแล้วว่า การทาวิจัยที่เป็นเรื่องของข้อมูลท้องถิ่นนั้น หากต้องการ
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ค วรได้ มี ก ารท ามาใช้

๒๖๕
ผู้ร่วมประชุม

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี

สาราญ ผลดี

อาดีศร์ อีดรีส รักษมณี
สาราญ ผลดี

อาดีศร์ อีดรีส รักษณี

เนื้อความ
ประโยชน์ น ามาปรั บ ให้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ของชุ ม ชน ซึ่ ง ผมจะ
ดาเนิ นการจัดทาในรูปของหนังสื อเพื่อใช้ในการศึกษาหรืออ้างอิง
ดัง นั้ น เมื่ อการท าวิจั ย ครบสมบู รณ์ แ ล้ ว จึ งน ามาให้ กั บ ชุม ชนช่ ว ย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ ได้ผลงานที่
ถูกต้องที่สุด รวมถึงเมื่อนามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือจะได้เป็นหนังสือที่
มีคุณภาพ และจะได้นามามอบให้กับชุมชนต่อไป
ทราบมาว่าอาจารย์จะพิมพ์ให้กับชุมชนจานวน 300 เล่ม
หากว่าทางชุมชนจะพิมพ์เพิ่มเติมได้หรือไม่เพื่อใช้แจกจ่าย เผื่อว่า
ใครที่เขาต้องการหรือสนใจจะได้ใช้ศึกษา เพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่มี
ง่ายๆ
ผมเห็ น ว่ า ทางชุ ม ชนรอดู ผ ลงานก่ อ นดี ก ว่ า นะครั บ
เนื่องจากว่าหากชุมชนต้องการที่จะพิมพ์เพิ่มเติมเราสามารถใช้เพลท
เดิมพิมพ์ซ้าเข้าไปก็จะได้ราคาที่ถูกกว่า และหากว่าทางชุมชนจะ
พิม พ์เ พิ่ มก็ จ ะต้ อ งท าหนั ง สื อ ขออนุ ญาตกับ ทางผู้ ให้ ทุ นก่ อ นด้ ว ย
เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือนี้มาจากรายงานการวิจัยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์
ของผู้ให้ทุนด้วย
ผมคิดว่าการศึกษาเรื่องนี้น่าจะมีคนทามาตั้งนานแล้ว เรื่อง
นี้
เรียนให้ชุชนทราบว่า เนื้อหาที่เราจะนาไปปรับเป็นหนังสือ
นั้น ข้อมูลในส่วนที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยจะไม่นาไปรวมในหนังสือ แต่
จะนาเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปใช้ ซึ่งอยากเรียนสอบถามกับทาง
ชุมชนว่าข้อมูลที่นาเสนอไว้นี้มีอะไรที่ต้องปรับแก้ไขบ้าง
ในส่วนของเนื้อหาผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ใน
ส่วนของการอ้างอิงผมอยากให้มีการอ้างอิงให้ถูกต้องตามหลักการ
เช่น การอ้างอิงจากผู้อื่นเราก็ควรใช้คาว่าอ้างถึง ซึ่งมีอยู่หลายส่วน
และผมก็ได้ตรวจสอบและทาเครื่องหมายไว้แล้ว รวมถึงรูปบางรูปซึ่ง
บางที จ ากหนั ง สื อ บางเล่ ม ก็ จ ะมี ก ารอ้ า งอิ ง มาอี ก ทอดหนึ่ ง และ
เอกสารโบราณที่มาจากเอกสารของอาจารย์กุสุ มา ก็อาจจะต้อง
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาและอ้างถึงในกุสุมา เป็นต้น ซึ่งมีอยู่หลายจุด แต่
โดยรวมอาจารย์ทาได้ละเอียดดีมากครับ

๒๖๖
ผู้ร่วมประชุม

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

สาราญ ผลดี

เนื้อความ
มีอีกเรื่องหนึ่ง คือ เมื่อเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับชุมชนรอบนอกรวมถึงสถานที่ต่างๆ ถ้าหากว่าเรามีแผนที่
ร่วมอธิบายจะช่วยให้งานของเราชัดเจนมากขึ้น และคนทั่วไปก็จะ
เข้าใจมากขึ้น โดยระบุว่าชุมชนนี้อยู่ตรงส่วนใดของพื้นที่ โรงเรียน
อยู่ที่ใด ชุมชนโดยรอบอยู่ที่ใด เป็นต้น
ความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และการคงอยู่ของอัน
ลักษณ์นี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มันคงอยู่ได้อย่างไรด้วยหลักๆ คือมีอยู่
3 ประการด้วยกันคือ อันแรก เสาหลักเรื่องศาสนา เสาที่สองคือ
เรื่องของการศึกษา เรื่องของโรงเรียนที่เราให้ความสาคัญมาก และ
เสาที่สามคือเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และผม
คิดว่า 3 เสาหลักนี้และที่ทาให้เรามีอัตลักษณ์อย่างนี้ ตรงนี้ผมได้
เขียนรายละเอียดไว้ให้เมแล้วให้อาจารย์นาไปแก้ไข ไม่ทราบวาท่าน
อื่นเห็นว่าอย่างไร
ในส่วนของผู้วิจัยพยายามที่จะตอบคาถามว่าเราสามารถ
คงอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างไร เพราะว่าหากเราพิจารณาจากปัจจัยแวด
ล้อที่มีอยู่จะพบว่าเป็นเมืองและศาสนาอื่น ซึ่งผมมองว่าปัจจัยหลักๆ
ที่เรามีคือเรื่องของศาสนา นอกจากนี้ที่ผ มมองก็คือ กระบวนการ
ทางด้านการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นความชาญฉลาดของชุมชนบางกอก
น้อยที่มีการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต รวมถึงมีการ
ปรับให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา รวมถึงเรื่องของการปรับตัวเช่น
เรื่องการสอนศาสนาที่มีการนาเอาเรื่องหรือเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ผมอย่างให้เราตรวจสอบไปพร้อมกันทีละส่วน เริ่มต้นจาก
บทที่ 4 ส่ ว นแรกนั้ น ผมจะพู ด ถึ ง ภู มิ ห ลั ง และพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย ที่ ผมเกิดปัญหาว่าไม่รู้
จะเริ่มต้นประวัติของชุมชนนี้อย่างไร ซึ่งหากเรานับช่วงสมัยกรุงศรี
อยุธยา พื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีชุมชนอยู่หรือไม่ ต่อเมื่อ
ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แล้วจึงเชื่อว่ามีชุมชนมุสลิมแล้ว
แน่นอน และมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ โดยเริ่ มต้นก็มีมัสยิดอยู่ฝั่งรถไฟ
และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องเกี่ยวกับสายสกุลนั้นผมอ้างถึง

๒๖๗
ผู้ร่วมประชุม

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี
อาดีศร์ อีดรีส รักษณี
สาราญ ผลดี

อาดีศร์ อีดรีส รักษมณี

สาราญ ผลดี

เนื้อความ
เอกสารของผู้เชี่ยวชาญและเอกสารโดยมีหนังสือสายสกุลสัมพันธ์
เป็ น หลั ก และมี ก ารอ้ า งอิ ง มาจากนั ก วิ ช าการทั้ ง อาจารย์ กุ สุ ม า
รักษมณี อาจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด ด้วย ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่
การเขียนที่แบ่งเนื้อหาโดยใช้ช่วงเวลาถูกต้องหรือไม่ ควร
ปรับปรุงหรือไม่
ผมคิ ด ว่ า ถู ก ต้ อ งแล้ ว ที่ ต้ อ งอ้ า งอิ ง จากเอกสารหลั ก ฐาน
เนื่องจาก พวกเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้น เอกสารคือข้อมูลที่ดีที่สุด
เนื้ อ หาเหล่ า นี้ มี เ พิ่ ม เติ ม อยู่ ใ นเอกสารของท่ า นอาจารย์
กุสุมา รักษมณี หากต้องการเพิ่มเติมก็ควรศึกษา
เอกสารที่ ใ ช้ นี้ ส่ ว นใหญ่ ม าจากเอกสารของส านั ก หอ
จดหมายเหตุซึ่งได้ค้นคว้ามาแล้วรวมถึงผลงานของนักวิชาการด้วย
การแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มเรื่องแบบที่นาเสนอไว้นี้ดีหรือไม่
ความจริงตอนเริ่มต้นนี้เราควรเริ่มต้นจากพื้นที่ก่อนได้ ว่าว
พื้นที่มีความสาคัญอย่างไรตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งมันก็อาจจะอิงกับ
มัสยิดต้นสนก็ได้ เพราะว่าในช่วงแรกนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นเมืองหน้า
ด่านทางการค้า พวกเรือต่างๆ ก็มาจอดก่อนที่จะไปกรุงศรีอยุธยา
และก็จะมีผู้ดูแลพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นมุสลิม และท่านก็อยู่ที่มัสยิดต้นสน
ก็เลยมีชุมชนมุสลิมตรงนี้อยู่ นั่นคือหลักฐานที่เรามีอยู่ เมื่อครั้งที่เสีย
กรุงฯ เราก็อพยพมา ซึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีมัสยิดเดิม
อยู่แล้ว ที่ต้นสนเป็นศูนย์กลางที่คนมาแรกๆ ก็คงมารวมอยู่ที่นี่สมัย
ธนบุรีหรือสมัยกรุงแตก และต่อมาเมื่อชุมชนกระจายออกไปจึงเริ่มมี
การสร้างมัสยิดเป็นของตนเอง เพราะว่าต้นสนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
แต่ว่าก็ไม่ใช่หลังปัจจุบัน มีการสร้างเป็นไม่มาก่อนดูได้จากหลักฐาน
ของเราที่มีอยู่ เมื่อครั้งกรุงแตกเวลาที่เขาอพยพมาเขาก็เลือกที่จะมา
เป็นที่ที่มีมัสยิดหรือชุมชนอยู่ก่อนแล้ว เพราะเขาต้องมาละหมาด มา
ฝังศพที่มัสยิด ในระยะแรกก็คงอยู่รวมกันที่นั่นก่อน ต่อมาเมื่อเริ่ม
มั่ น คงก็ มี ก ารขยั บ ขยายออกมา ดั ง นั้ น เขาจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
เพราะว่าเป็นพี่น้องกัน
ในบทที่ 5 จะกล่ า วถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ภู มิ ปั ญ ญา และวิ ถี
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในบทนี้จะแยกเนื้อหาออกเป็น 3

๒๖๘
ผู้ร่วมประชุม

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

สาราญ ผลดี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

เนื้อความ
ประเด็น คือ 1. อัตลักษณ์ 2.มรดกภูมิปัญญา และ 3.วิถีวัฒนธรรม
ในส่วนของอัตลักษณ์มี 2 ส่วน คือ เรื่องของการแต่งกาย
และเรื่องของอาหาร
ในส่วนของมรดกภูมิปัญญาที่สาคัญคือ ที่นอนยัดนุ่น
ในหั วข้อ 4.2 เรื่องความเป็นชุมชนวิชาการ ตั้งแต่อดีตมี
นั ก ปราชญ์ จ านวนมาก ซึ่ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นเล่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักวิชาการรุ่นใหม่ ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะมีอีกจานวนมาก ผมคิดว่า
เราเอาออกไปดีกว่าเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่นเก่าเขาคือผู้
บุกเบิ กทั้งด้านศาสนา การสร้างโรงเรียน ซึ่งผมเขียนชื่อเพิ่มเติม
เอาไว้ให้แล้ว
ผมคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่เขาก็มี
บทบาทและทาหน้าที่ในฐานะของผู้รู้ ดังนี้จึง คิดว่าเราเพิ่มชื่อของ
นักวิชาการรุ่นเก่าเข้าไปดีกว่า
ในส่วนของบทที่ 6 นี้ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนทัศน์การ
ปรับ ตัว ของชาวมุสลิ มในพื้นที่บางกอกน้อย ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2
ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ 1 เรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงที่ ท างสั ง คมและ
วัฒนธรรมเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแบริบททางประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2
จะกล่าวถึงแนวคิดหรือกระบวนทัศน์ของมุสลิมบางกอกน้อยที่มีต่อ
การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งผู้ วิ จั ย มองว่ ากระบวนทั ศ น์ การปรั บตั ว ของ
มุสลิมบางกอกน้อยคือการศึกษาที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีมาแล้ว
ตั้งแต่อดีต ทั้งโรงเรียนราชการุญ โรงเรียนนัซริซซุนนะห์ โรงเรียน
อนุชนบางกอกน้อย รวมถึง อัล อิศลาหฺ สมาคม ซึ่งระบบดังกล่าว
เหล่านี้มุสลิมบางกอกน้อยต้องการรักษาไว้ซึ่งวิถีการดารงตนตาม
แนวทางซุนนะห์
ผมไม่มีปัญหากับเนื้อหานะครับ แต่มีปัญหาเล็ กน้อยกับ
คาพูดหรือคาบางคาที่เมื่อเขียนออกมาแล้ ว ยังไม่ถูกต้องหรือออก
เสียงไม่ถูกต้อง ซึ่งผมได้แก้ไขไปแล้ว เช่น คาว่า ประเพณี พิธีกรรม
อันนี้ผมจะขอแก้ไขเป็นคาว่า “การปฏิบัติศาสนกิจ” แทน ซึ่งเราใช้
กันอย่างนี้ เพราะเรามองว่าคาว่า พิธีกรรมนี่เราไม่ได้ใช้คานี้ คาว่า
การประกอบศาสนกิจจะดีกว่า และผมแก้ให้หมดแล้วครับ

๒๖๙
ผู้ร่วมประชุม
สาราญ ผลดี

เนื้อความ
ในส่ ว นของภาพประกอบที่ น ามาใช้ ไ ม่ ท ราบว่ า ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

สาราญ ผลดี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

มี ค รั บ ... เช่ น ภาพอิ ห ม่ า มนี่ ซึ่ ง ภาพที่ ใ ช้ นี่ คื อ ภาพของ
อาจารย์สุเบร ซึ่งอาจารย์สุเบรท่านเป็นคอเต็บไม่ใช่อิหม่าม
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติต่างๆ ที่นาเสนอ
ไว้ ใ นนี้ บ างอย่ า งยั ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ผมได้ แ ก้ ไ ขและหาหลั ก ฐานมา
เปลี่ยนให้แล้ว แก้ไปให้แล้ว ตัว อย่างเช่นเรื่องของการถือศีลอดที่
อาจารย์ อ้ า งอิ ง มานี้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ผิ ด นะครั บ แต่ ผ มคิ ด ว่ า ควร
ละเอีย ดกว่าผมจึงเสริมเข้าไปให้ รวมถึงเรื่องของประกาศเพราะ
กว้างเกินไป ผมจึงแก้ไขไปว่าเป็นประกาศอะไร
และมีส่วนอื่นๆ อีกที่เราแก้ให้แล้ว เช่นเรื่องสินสอด เรื่อง
สุหนัต
ในส่ ว นของคุ ณฟาริด นี่ คื อคุ ณฟาริด นี่เ ขาเป็น เจ้า ของที่
นอนบางกอกน้อย เป็นผู้จัดการบริษัทที่นอนบางกอกน้อยและก็เป็น
เจ้าของโรงงานที่นอนบางกอกน้อยด้วย ถ้าเราเขียนว่ าเป็นเจ้าของ
โรงงานอย่างเดียวมันจะไม่ครบ ผมเติมให้แล้ว และในความจริงแล้ว
ที่นอนของที่นี่มีอยู่ 2 เจ้า คือที่นอนบางกอกน้อยและที่นอนราชเทวี
ซึ่งเป็นคนละเจ้ากันแต่เขาเป็นญาติกัน
อีกส่วนหนึ่งคือข้อความของคุณรอชาร์ดนี่ที่กล่าว่า “พวก
เราเส้นใหญ่” อันนี้ขอเปลี่ยนเป็นว่า “เรารู้จักผู้ใหญ่” ดีกว่าในหน้า
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แล้วเรื่องของข้าวตังฮาซันนี่มันเกี่ยวกับที่นี่ยังไงครับ เห็นมี
เนื้อหาอยู่ด้วย
เป็นสินค้าที่เมื่อตอนลงพื้นที่พบว่ามีจาหน่ายอยู่ในชุมชน
สันติชนสงเคราะห์ 2 ซึ่งได้สอบถามผู้ขายในชุมชนได้ข้อมูลว่าเป็น
สู ต รของเขาหรื อ คนในพื้ น ที่ สู ต รของมุ ส ลิ ม จึ ง เข้ า ใจว่ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชนของบางกอกน้อย
ความจริงแล้วข้าวตังฮาซันนี่เป็นของราชบูรณะไม่ใช่ของ
มุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ย เป็ น แต่ เ พี ย งเขาไปรั บ มาจ าหน่ า ยในชุ ม ชน
ดังนั้นคิดว่าควรตัดออก

๒๗๐
ผู้ร่วมประชุม
อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

มุฮาหมัดรอชาร์ด กรีมี

สาราญ ผลดี

เนื้อความ
ในบทที่ 6 นี้อาจารย์ได้รวบรวมไว้อย่างละเอียดมาก แต่
อยากจะขอเพิ่มเติมเล็กน้อยคือว่า เราสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า
กระบวนทัศน์ของพวกเรานี่มีที่มาจากคาสอนทางศาสนา เมื่อเวลาที่
ต้ อ งพบกั บ การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ในช่ ว งเวลาทาง
ประวัติศาสตร์เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นได้ด้วย
หลักคาสอนทางศาสนาอิสลามจึงสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านี้
ได้ด้วยดี
ในส่ ว นของเรื่ อ งอาหาร ชุ ม ชนของเราก็ มี ก ารไปเปิ ด
ร้านอาหารภายนอก เช่น ร้านตานานบางกอกน้อย ไปเปิดแถวบาง
ขุนพรหม ซึ่งก็เป็นคนในชุมชนแห่งนี้ และ ร้าน ณ บางกอกน้อยอยู่
ตรงปากทางเข้าวัดดุสิตาราม เป็นคนในชุมชนที่ไปเปิดร้านอาหาร
ของเรา
บางส่ ว นในคาให้สั มภาษณ์ของผมที่ให้สั มภาษณ์ไป บาง
ข้อความก็ยังมีผิดอยู่ ผมแก้ให้แล้ว เช่นข้อความที่ว่าเมื่อครั้งโดน
ระเบิดโดนเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ใช่สองชั้น ซึ่งผมได้ไปสอบถามคุณอา
มาแล้วว่าเป้ฯบ้านชั้นเดียว
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนราชการุญหลังเดิมที่กล่าวถึงจานวน
ห้องว่ามี 7 ห้อง เมื่อตรวจดูแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ถูกต้อง อยากให้
ตรวจสอบอีกครั้ง
อีกส่ วนหนึ่งตรงที่อ้างอิงคาพูดของท่านผอ.โรงเรียนที่ว่า
“เดิมเป็นของคุณพ่อ” ในความจริงแล้ว แต่เดิมนั้นเป็นของมัสยิดแต่
ว่ามอบหมายให้คุณพ่อเป็นคนดาเนินการ ดังนั้นควรแก้ไขด้วยการ
ตัดข้อความออกไปเลยดีกว่า
อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ว่า แต่เดิมตามกฎหมายโรงเรียนจะใช้
ชื่อเป็นบุคคลไม่ได้หรือเป็นของมัสยิดไม่ได้ กฎหมายใหม่เพิ่งมีมา
ควรปรับแก้
ในบทที่ 7 ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย และ
ส่วนหลังก็จะเป็นการอธิปรายผลการวิจัยซึ่งเป็นมุมมองของผู้วิจัย ที่
น าเสนอไว้ นี้เ ป็ นส่ ว นของรายงานการวิ จัย แต่ เมื่ อ เราจะท าเป็ น
หนังสือ บางส่วนก็จะตัดออกไป เช่น ข้อเสนอแนะการวิจัย เป็นต้น

๒๗๑
ผู้ร่วมประชุม
อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี

มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี

อาดีศร์ อิดรีส รักษมณี

เนื้อความ
ในบทที่ 7 นี้เราอาจจะต้องเขียนเชื่อมโยงให้เห็นว่าวิถีชีวิต
ของมุสลิมบางกอกน้อยนั้นมีที่มาจากหลักคาสอน ส่งผลต่อแนวคิด
ส่งผลต่อวิถีชีวิตในทุกรูปแบบ ทั้งอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาต่างๆ รวมถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องพบกับปัจจัยที่เข้ามากระทบ
คิดว่าน่าจะเขียนสรุปเนื้อหาทั้งหมดและแทรกแนวคิดให้
เขาเห็น แต่เมื่อมาพิจารณาดูแล้วเหมือนกับว่าผู้เขียนนาข้อสรุปใน
แต่ละหัวข้อมาเรียงต่อกัน เห็นได้จากหลายย่อหน้าที่ซ้ากัน เขียน
สรุปใหม่ก็ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่ อ งของแนวทางการสอนหรื อ
ปลูกฝังเรื่องของศาสนาในนี้เราอาจนาเสนอไว้ว่ามีโรงเรียนต่างๆ ซึ่ง
เราอาจสรุ ปได้ว่ าเรามีค วามคิ ด ในการสอนที่แ ตกต่า งจากคนอื่ น
อย่างไร เช่นการสอนเรื่องซุนนะห์ ความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ เรา
อาจยกตัวอย่างให้ชัดก็ได้
โรงเรียนของเราหากว่านาไปแข่งขันกันกับโรงเรียนอื่นๆ
ใหญ่ๆ เราอาจสู้เขาไม่ได้ แต่เราก็มีอัตลักษณ์ของเราคือเรื่องของ
ศาสนา และเรื่องของภาษา และวิถีชีวิตของชุมชนที่เราพยายาม
สอดแทรกเข้าไปให้กับเด็ก ดังนั้นผู้ใหญ่ของเราจึงเป็นห่วงเด็กว่าเมื่อ
ผ่านระดับประถมศึกษาไปแล้วเข้าสู่ระดับมัธยมซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่
ภายนอกก็อาจจะถูกกลืน ถูกซึมซับไปหมด จึงจาเป็นต้องมีโรงเรียน
ของเราเพื่อปลูกฝังในเรื่องของหลักการที่ถูกต้องให้กับเด็กของเรา
หลักศรัทธา ต่างๆ เพื่อเด็กมีภูมิคุ้มกันแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้
เมื่อดูความคิดรวบยอดแล้ว อย่างโรงเรียนราชการุญนั้น
ผู้ใหญ่ของเราก็มองแล้วว่า หากว่าก่อนเด็กจะออกไปสู่โลกภายนอก
ได้ นั้ น จ าเป็น ต้ อ งมี พื้ น ฐานทางศาสนาที่ เข้ ม แข็ง รวมกั บ วิช าชี พ
วิชาการ ดังนั้นจึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นความคิดรวบยอดของ
โรงเรี ย นทุ ก ๆ ที่ ข องเราที่ มี พื้ น ฐานของศาสนาน าเรื่ อ งวิ ช าชี พ
วิชาการ ซึ่งเขาจะสามารถออกไปประกอบอาชีพอะไรก็ ได้ แต่เขาก็
จะมีพื้นฐานทางศาสนาอยู่
เรื่องภาพประกอบที่เกี่ยวกับมุส ลิ มบางกอกน้อยยังมีอีก
หลายเรื่องที่ควรนามาประกอบเข้าไป เช่น การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ
วันอีด วันแต่งงาน ตัดผมไฟ เป็นต้น

๒๗๒
ผู้ร่วมประชุม
มนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี
สาราญ ผลดี

เนื้อความ
หากอาจารย์ต้องการใช้รูปสามารถนามาจากเฟซบุ๊ คของ
เราได้ ของสมาคม
หากว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะดาเนินการ
แก้ ไ ขตามค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะจากการประชุ ม ในวั น นี้
จากนั้นจะนาในส่วนของเนื้อหาไปจัดเป็นรูปเล่มหนังสือ แล้วจะนา
กลั บ มาเพื่อให้ทางชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูล ใหม่อีกครั้งก่อนที่จะ
ดาเนินการจัดพิมพ์

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

......................................................................

ผู้จดรายงานการประชุม
ศรัณย์ธร บรรจงคณิต
ผู้ช่วยวิจัย

๒๗๓
ประมวลภาพบรรยากาศการจัดประชุม

๒๗๔

๒๗๕

ภาคผนวก ง
การจัดทาฐานข้อมูลประวัติชุมชนในรูปของหนังสือ และมอบให้กับชุมชนเจ้าของพื้นที่
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๒๗๖
ประมวลภาพการจัดทาและการส่งมอบหนังสือเรื่อง มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทาง
ประวิติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวงให้กับชุมชนจานวน ๗๗๐
เล่มให้กับชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย ประกอบด้วย
๑. อัล อิศลาหฺ สมาคม ซึ่งเป็นผู้แทนและหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ข้อมูลของชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อย จานวน ๗๕๐ เล่ม โดยคุณมนัสวี (มุญัดดิ๊ด) ฮะกีมี เลขานุการอัล อิศลาหฺ สมาคม เป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย ซึ่งเป็นโรงเรียนสาคัญของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย จานวน
๒๐ เล่ม โดยคุณมะดีฮะห์ กรีมี ผู้อานวยการโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยคนปัจจุบัน เป็นผู้รับมอบ เมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒๗๗

๒๗๘

๒๗๙

๒๘๐

๒๘๑

๒๘๒

๒๘๓

๒๘๔

๒๘๕

๒๘๖

๒๘๗

ประวัติผู้วิจัย
๑.หัวหน้าโครงการ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ/นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถาบันที่สังกัด
สถานที่ติดต่อ

ดร.สาราญ ผลดี
๑๑ มีนาคม ๒๕๑๗ อายุ ๔๓ ปี
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๔๘ เพชรเกษม ๑๑๐ แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์
๐๘๖ ๕๓๒๐๙๐๔
E-mail
itee007@hotmail.com
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๒/๑ ม.๑ ถนนเลียบคลองโยง ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
๒๕๕๙
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา ไทยศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๕๕๑
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๔๖
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๔๒
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทํางานด้านทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันที่สังกัด
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตาแหน่งงานปัจจุบัน
อาจารย์ประจาสานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประวัติการทํางานอื่นๆ
- ผู้อานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี (พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – กรกฎาคม
๒๕๕๙)
- คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

๒๘๘
- คณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปี
๒๕๕๙
- คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองงานวิจัยคณาจารย์ประจาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและกลั่นกรองบทความของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)
- คณะอนุกรรมการดาเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอน
สอดแทรกจริยธรรมในการสอน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)
- ผู้ช่วยบรรณาธิการ บริษัท สานักพิมพ์วาดศิลป์ จากัด (พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๒)
ประวัติผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (นอกเหนือจากงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา)
๑. สาราญ ผลดี และประเสริฐ บุญมา. (๒๕๕๖). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้าน
การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี . ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒. สาราญ ผลดี . (๒๕๕๗). การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี. ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓. สาราญ ผลดี ร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี . (๒๕๕๘). กลองมโหระทึกใน
ประเทศไทย. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๙). มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง. ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ ๒๕๖๐
ผลงานวิจัย (เพื่อขอจบการศึกษา)
๑. ส าราญ ผลดี . (๒๕๕๑). แนวพระราชดํ า ริ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าไทยคดี ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๙). ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาสมัย
รัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน ศึกษาพื้นที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ . ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๘๙
- ผลงานเอกสารประกอบการสอน
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
๒. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๓. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม
๔. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ไทยศึกษา
- ผลงานหนังสือทางวิชาการ
๑. ส าราญ ผลดี . (๒๕๕๓). ว่าด้วยประวัติศ าสตร์ ไทยสมัย ...พระเจ้า กรุ งธนบุรี . จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๓๒๐ หน้า
๒. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๔). แผ่นดินสยามกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว . จัดพิมพ์
โดย มหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๓๓๖ หน้า
๓. ส าราญ ผลดี . (๒๕๕๖). ปริ ศ นาตํ า นานลั บ พระเจ้ า ตากสิ น . จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ โ ดย
สานักพิมพ์กายใจ. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๒๐๘ หน้า
๔. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๖). พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ธนบุรีศรีมหาสมุทร. จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๒๔๐ หน้า
๕. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการสอนทักษะการสื่อสารภาษาไทย. จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๒๗๒ หน้า
๖. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๘). มหาราชแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก. จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๒๘๘ หน้า
๗. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๘). ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง). จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
มหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๗X๒๕ ซม. จานวน ๓๓๖ หน้า
๘. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๘). ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในสยาม (e-book). จัดทาเผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๒๔๐ หน้า
๙. สาราญ ผลดี. (๒๕๕๙). มุสลิมในธนบุรี วิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง. จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี. ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑ ซม. จานวน ๓๐๔ หน้า
๑๐. สาราญ ผลดีและคณะ. (๒๕๖๐). ปุรณาวาส ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ํา เชิงเกษตรชาน
เมือง และวิถีวัฒนธรรมริมน้ํา . จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี . ขนาดรูปเล่ม ๑๕X๒๑
ซม. จานวน ๖๔ หน้า
๑๑. สาราญ ผลดี. (๒๕๖๐). มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์
ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง. จัดพิมพ์เผยแพร่โ ดย กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

๒๙๐
๑๑. สาราญ ผลดี. (๒๕๖๐). ไทยศึกษา. จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อยู่ในช่วงของการดาเนินการจัดพิมพ์)
- ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ
๑. สาราญ ผลดี. การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย. นาเสนอในการประชุม
ThaiSim
๒๐๑๑: ๓ rd International Conference Quality, life-long learning through
simulation/gaming ๒๔-๒๖ March ๒๐๑๑, Ayutthaya, Thailand. บทความวิจัย
๒. สาราญ ผลดี. พระปกเกล้าฯ กับเค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ . นาเสนอ
ในงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เบญจมิ ต รวิ ช าการ ครั้ ง ที่ ๑ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี วั น ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔. บทความวิชาการ
๓. สาราญ ผลดี. เศรษฐกิจสยามระหว่างรัชกาลที่ ๕ – ๗. นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔. บทความ
วิชาการ
๔. สาราญ ผลดี. แนวคิดเรื่อง “ประชาธิปไตย” ในสยาม. นาเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕.
บทความวิชาการ
๕. สาราญ ผลดี. ข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์เรื่อง พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบุรีก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ. นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้ง
ที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕. บทความวิชาการ
๖. สาราญ ผลดี. หลักคิดทางประพุทธศาสนากับระบบการศึกษาปัจจุบัน . นาเสนอในงาน
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เบญจมิ ต รวิ ช าการ ครั้ ง ที่ ๓ ณ วิ ท ยาลั ย เซาธ์ อี ส ท์ บ างกอก วั น ที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๖. บทความวิชาการ
๗. สาราญ ผลดี. ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของ “เมืองธนบุรี”. นาเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖. บทความวิชาการ
๘. สาราญ ผลดี. แนวทางการสอดเทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับการเรียนการสอนของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์. นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ ๓
ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖. บทความวิชาการ
๙. สาราญ ผลดี. การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง. นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘. บทความวิจัย

๒๙๑
๑๐. สาราญ ผลดี. จิ้มก้องและกําไร : การค้าไทย – จีน ๒๑๙๕ – ๒๓๙๖ ของ สารสิน วีร
ผล. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๕ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗
บทความปริทัศน์หนังสือ
๑๑. สาราญ ผลดี. พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการ
ปกครองไทย ของ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๙
ฉบับที่ ๑๖ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗. บทความปริทัศน์หนังสือ
๑๒. สาราญ ผลดี. จีน – สยาม : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สมัยธนบุรีในเอกสารจดหมาย
เหตุจีน. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๖ เดือน มกราคม – เมษายน
๒๕๕๗. บทความวิชาการ
๑๓. สาราญ ผลดี. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี . ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๘
เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๘. บทความวิจัย
๑๔. สาราญ ผลดี. การรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์เรื่องเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชในภาคตะวันออก. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๙
เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘. บทความวิชาการ
๑๕. สาราญ ผลดี. มัสยิดในกรุงเทพฯ ของอาดีสร์ อีดรีส รักษมณี . ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๐ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘. บทความปริทัศน์หนังสือ
๑๖. สาราญ ผลดี. ท้องถิ่นศึกษา: แนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ธนบุรีศึกษา”
มหาวิทยาลัยธนบุรี. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๑ เดือน มกราคม
– เมษายน ๒๕๕๙. บทความวิชาการ
๑๗. สาราญ ผลดี. ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาสมัย
รัตนโกสินทร์ ถึงปัจ จุบัน ศึกษาพื้นที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ . ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙. บทความวิจัย
๑๘. สาราญ ผลดี. จุฬาราชมนตรี: บทบาทและความสําคัญของผู้นํามุสลิมในประวัติศาสตร์
สยาม. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม
๒๕๕๙. บทความวิชาการ
๑๙. สาราญ ผลดี. บางกอกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ : วิถีริมน้ํามุมมองของชาวตะวันตก.
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐.
บทความวิชาการ
๒๐. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม, นันทวัน นาคอร่าม, สาราญ ผลดี. การพัฒนาต้นแบบเกมจํา ลอง
สถานที่ท่องเที่ยวโดยการใช้รูปแบบเกมมิฟิเคชั่น กรณีศึกษา เกมปุรณาวาส ท่องเที่ยวพาเพลิน .

๒๙๒
ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือน
มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐. บทความวิจัย
๒๑. สาราญ ผลดี. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย.
ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๖ เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐.
บทความวิจัย
๒๒. สาราญ ผลดี. ชุมชนปุรณาวาส: ภูมิวัฒนธรรมเพื่อการจัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่นและ
แนวทางพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน . ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑. บทความวิจัย

๒. ผู้ช่วยวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ/นามสกุล
อายุ
สถาบันที่สังกัด
สถานที่ติดต่อ

นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม
๓๑ ปี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
๒๔๘ เพชรเกษม ๑๑๐ แขวงหนองค้างพลู เขตนองแขม
กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
๐๘๙ ๑๖๙๕๐๖๖
v_jehsamae@hotmail.com

โทรศัพท์
E-mail
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒๕๕๗
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
๒๕๕๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ประวัติการทํางานปัจจุบัน
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา
สถาบันที่สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธนบุรี

๒๙๓
ประวัติผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย (นอกเหนือจากงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา)
๑. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม สุรโชติ วิบูลย์พันธ์ และชัยณรงค์ จันทร์ตูม . (๒๕๕๗). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี . ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัย
ธนบุรี
๒. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และกิตติศักดิ์ จังพานิช. (๒๕๕๖). “โมเดลเชิงสาเหตุในการออกกําลัง
กายของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขตหนองแขม” ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖. ได้ รั บ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผลงานวิจัย (เพื่อขอจบการศึกษา)
๑. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม. (๒๕๕๗). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสําหรับจําแนกอารมณ์ ของ
ข้อมูลการสนทนาบนเฟสบุ๊ค . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม
๒. อัรฮาวี เจ๊ ะสะแม. (๒๕๕๐). ระบบการจัดการตารางเรียน ตารางสอนออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ
๑. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และนพดล สิทธิเลิศ. (๒๕๕๔). Data shell sort game. บทความ
วิชาการนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ThaiSim ๒๐๑๑, ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔, โรงเรียน
ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และวรัมภา อินทรางกูล ณ อยุธยา. (๒๕๕๕). Using Computer
Game in Teaching Basic Engineering Vocabularies. บทความวิชาการนาเสนในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ThaiSim ๒๐๑๒, ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๕, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
๓. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และกิติศักดิ์ จังพานิช. (๒๕๕๗). การพยากรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสม
ตามทฤษฎีการการเรี ยนรู้ : แบบเรียนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. บทความวิชาการนาเสนในการ
ประชุมวิ ช าการระดับ บั ณฑิ ตศึกษาแห่ งประเทศไทย, สิ งหาคม ๒๕๕๗, มหาวิทยาลั ยธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร
๔. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม และกิติศักดิ์ จังพานิช. (๒๕๕๗). โมเดลเชิงสาเหตุในการออกกําลังกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม”. บทความวิจัยนาเสนอในการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗, วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี.

๒๙๔
๕. อัรฮาวี เจ๊ะสะแม สุรโชติ วิบูลย์พันธ์ และชัยณรงค์ จันทร์ตูม . (๒๕๕๙). การพัฒนาระบบ
สารสนเทศต้นแบบด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี . บทความวิจัยนาเสนอในการประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เบญจมิ ต รวิ ช าการ ครั้ ง ที่ ๖, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙,
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

