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	 สงัคมกรงุเทพฯ	ในอดตีเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมที่มีพื้นฐานทาง 

ด้านสังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิตและความเชื่อที่หลากหลายจากกลุ่ม 

ชาตพินัธุต่์างๆ	อาทิ	จีน	ลาว	มอญ	และแขก	เมื่อกลุ่มชนดังกล่าวเข้า 

มาตั้งถิ่นฐานในกรงุเทพฯ	จงึพฒันารปูแบบในการปรบัตวัให้สอดคล้อง 

กับบริบทโดยที่ยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้	ก่อให้เกดิแนวคดิและวฒัน 

ธรรมใหม่ที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญขึ้น 

ในกรุงเทพฯ	นอกเหนือไปจากรูปแบบไทยประเพณีซึ่งมีที่มาจาก 

วัฒนธรรมกระแสหลัก	โดยเฉพาะการสร้างมัสยิดของมุสลิมซึ่งม ี

มโนทัศน์ที่แตกต่างจากชาวกรุงเทพฯ	โดยทั่วไป

	 ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์	บางกอกเปลี่ยนจากเมืองหน้าด่าน 

ของกรุงศรีอยุธยามาเป็นนครหลวง	มุสลิมหลายเชื้อชาติเดินทาง 

เข้ามาในแต่ละช่วงเวลาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน	และทางราชการ 

ก็เปิดโอกาสให้มุสลิมกลุ่มต่างๆ	เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศ 

โดยก�าหนดต�าแหน่งของการตั้งถิ่นฐานที่สะท้อนหน้าที่ของแต่ละชุมชน 

ให้สมัพนัธ์กบัอ�านาจปกครอง	เช่น	ชมุชนนกัรบที่มสัยดิบ้านครวั	ชมุชน 

ช่างฝีมือที่มัสยิดจักรพงษ์	ชุมชนช่างทองที่มัสยิดตึกดิน	และชุมชน 

เกษตรกรรมที่มัสยิดทรายกองดิน	เป็นต้น	แม้จะมีแนวคิดทางด้าน 

สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา	แต่ทางราชการ 

ก็ได้ให้สิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจของชุมชนและอ�านาจการดูแลชุมชน 

ที่เชื่อมโยงกับอ�านาจของทางราชการ	ชุมชนเองก็ได้ใช้กิจกรรมทาง 

ศาสนานั้นแสดงอัตลักษณ์ให้สังคมรับรู้	เช่น	การจัดขบวนแห่ในพิธ ี

มะหะหร�่าของแขกเจ้าเซ็นไปตามเส้นทางส�าคัญ	โดยมีอิหม่ามบาราห์ 

หรอืมสัยดิเป็นฉากหลงัในช่วงส�าคญัของพธิ	ีหรอืการละหมาดในชมุชน 

โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง	มัสยิดจึงเป็นพ้ืนที่ที่แสดงอัตลักษณ์ 

ของมุสลิม และสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับสังคมชาวสยาม 

ผ่านทางรปูแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีถูกเลอืกใช้ในการสือ่ความ 

หมายเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

 ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์	มุสลิมในสยามหรือที่ชาวไทยเรียกว่า 

“แขก”๑	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของพระยาจุฬาราชมนตรี	โดย 
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ผ่านทางอิหม่ามหรือผู้น�าของแต่ละชุมชนซึ่งมีมัสยิดเป็นศาสนสถานที่ 

ส�าคญั	มุสลิมในกรุงเทพฯ	อยู่ในสังคมโดยยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน 

ไว้ได้โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง	มัสยิดจึงมีความส�าคัญส�าหรับการตั้ง 

ถิ่นฐานของชุมชนมุสลิม	มีการสร้างมัสยิดในชุมชนมุสลิมบริเวณฝั่ง 

ธนบุรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	และได้ขยายให้มีขนาด 

ใหญ่ขึ้นในสมัยธนบุรี		ต่อมาในสมยัรตันโกสนิทร์	เมื่อย้ายเมอืงหลวง 

มายังฝั่งพระนคร	ก็มีชุมชนมุสลิมกลุ่มต่างๆ	เข้ามาตั้งถิ่นฐานร่วมกับ 

ชาวสยามและชาวต่างชาตหิลายกลุม่	ชมุชนมสุลมิได้ขยายตวั	และเพิ่ม 

จ�านวนขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของกรุงเทพฯ	มีการสร้างมัสยิดขึ้น 

ในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง	โดยเรียกต่างๆ	กันไปว่า	กุฎี๒	บ้าง 

สุเหร่า๓	บ้าง	อหิม่ามบาราห์๔	บ้าง	และบาแล๕	บ้าง	

	 มัสยิดเหล่านี้ในระยะแรกมีทั้งที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง 

ชาติ	ได้แก่	มัสยิดกุฎีหลวง	(หลังเดิม)	ของมุสลิมชีอะฮ์เชื้อสายเปอร์ 

เซียซึ่งสร้างขึ้นตามแบบเปอร์เซีย	และมีทั้งที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม 

ไทยประเพณ	ีได้แก	่มัสยิดต้นสน	(หลังเดิม)	ซึ่งสร้างขึ้นตามรูปแบบ 

ของวัดและวัง	ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองและโครงสร้างสังคม 

ในสมัยรัชกาลที่	๕	มุสลิมเชื้อสายอินเดีย	มลายู	และชวา	มีบทบาท 

ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ	พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายอินเดีย 

ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นคนในบังคับอังกฤษก็ได้น�ารูปแบบ 

สถาปัตยกรรมยุโรปและสถาปัตยกรรมอินเดียมาใช้	ประกอบกับการ 

เปิดรบัอทิธพิลจากวฒันธรรมของประเทศมหาอ�านาจ	อนัได้แก่ประเทศ 

ในทวีปยุโรปและประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม	มุสลิมจากชวาและ 

มลายจูงึสร้างมสัยดิตามรปูแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของตนบ้าง	รวม 

ถึงรูปแบบอื่นๆ	อีกเป็นจ�านวนมากที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับอิทธิพล 

จากประเทศอิสลามหลงัสมยัรชักาลที่	๖	ตัวอย่างเช่น	การใช้รูปทรง 

ของสถาปัตยกรรมยุโรปในมัสยิดบางอ้อและมัสยิดเซฟี	(ตึกขาว) 

การน�าองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมจากมัสยิดอัลฮะรอม๖	หลัง 

เดิมในนครมักกะฮ์มาใช้กับหออะซาน๗	ของมัสยิดดารุ ้ลอาบิดีน 

(ตรอกจันทน์)	การใช้ตราอาณาจักรอิสลามบนผนังมัสยิดบางอุทิศ 
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และมัสยิดต้นสน	การเลอืกใช้รปูแบบจากประเทศต้นก�าเนดิของแต่ละ 

ชุมชน	เช่น	มัสยิดกมาลุลอิสลาม	(ทรายกองดิน)	ใช้รูปแบบของ

มลายู	มัสยิดยะวาใช้รูปแบบของชวา	และมัสยิดกูวติลอิสลาม	(ตึก 

แดง)	ใช้รูปแบบของอินเดีย	การน�ารูปแบบของอาคารราชการมาใช้ใน 

การสร้างมสัยดิมหานาค	มสัยดิจกัรพงษ์	และมสัยดิยามอีลุคอ็ยรยีะห ์

(บ้านครวั)	การใช้รปูแบบสถาปัตยกรรมนวยคุหรอืสมยัใหมข่องมสัยดิ 

ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและมัสยิดดารุลอิห์ซาน	และการใช ้

รปูทรงคลาสสกิใหม่กบัมสัยดิฮี่ดาย่าตุล้อสิลาม	(สามอนิ)	และมสัยดิใน 

ศนูย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาตเิฉลมิพระเกยีรต	ิเป็นต้น	เหล่านี้ 

ล้วนแสดงให้เหน็แนวคดิในการสร้างมสัยดิที่เปลี่ยนไปตามสภาพสงัคม 

มสุลมิในกรงุเทพฯ

	 ในการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดใน 

กรงุเทพฯ	ผูเ้ขยีนได้วเิคราะห์พฒันาการทางกายภาพของสถาปัตยกรรม 

มัสยิด๘		ผ่านกระบวนการปรับตัวทางสังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ 

โดยมีสิ่งส�าคัญที่เชื่อมโยงทั้ง	๒	ประเด็นเข้าด้วยกัน	ได้แก่	แนวคิด 

ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ	และการประยุกต์ใช ้

แนวคิดกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในแต่ละรูปแบบผ่านกระบวนการทาง 

สังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ	ทั้งนี้ได้พิจารณาขั้นตอนต่างๆ	ได้แก ่

การสร้าง	การใช้งาน	และการแสดงออก	ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร ์

ทางสังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ	ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการสร้างกรุง 

รตันโกสนิทร์	จนถงึ	พ.ศ.	๒๕๕๒	ข้อมูลในการศกึษาได้จากกลุม่คนที่ม ี

อิทธิพลต่อการสร้างมัสยิด	เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง	โบราณวัตถุ 

และจากงานสถาปัตยกรรมมัสยิด	โดยศึกษาประวัติศาสตร์จากการ 

บอกเล่า	(oral history)	ร่วมกับข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องและ 

ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการส�ารวจ	แล้วน�ามาวิเคราะห์ตามประเด็น 

ที่แตกต่างกนัไป

	 หากพิจารณาว่า	“สถาปัตยกรรมอิสลามคือสถาปัตยกรรมที่ 

เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม”	แล้ว	จะพบว่า	ปรัชญาค�า 

สอนของศาสนาอิสลาม๙	อิทธิพลจากต่างประเทศ๑๐	และปัจจัย 
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ท้องถิ่น๑๑	ที่แตกต่างกันเป็นอิทธิพลส�าคัญที่ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรม 

ที่มเีอกลกัษณ์ในที่ต่างๆ	ภายใต้อทิธพิลของศาสนาอสิลาม

	 ส�าหรับมุสลิมในกรุงเทพฯ	วัฒนธรรมอิสลามได้ผ่านกระบวน 

การปรบัตวัเพื่อให้อยูร่่วมกบัสงัคมโดยที่ยงัคงอัตลักษณ์ไว้ได้อันเนื่อง 

มาจากการที่วัฒนธรรมอิสลามเป็นวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมหนึ่ง 

ภายใต้วัฒนธรรมกระแสหลักของพุทธและพราหมณ์	และการที่ 

ชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยหลายกลุ่มจากหลายเชื้อชาติที่ม ี

พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย	ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ	จึงม ี

วิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ	การศึกษาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

มุสลิม	จึงเชื่อมโยงสู่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดได้ในฐานะที่มัสยิด 

เป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ	และแนวคิดที่มีต่อ 

สถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ	ก็ย่อมสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 

ได้ด้วย



เชิงอรรถ 

	 ๑ คำ�ว่�	“แขก”	ในสังคมไทยหม�ยถึงชนต่�งช�ติซึ่งมีถิ่นฐ�นอยู่ท�ง 

ดินแดนฟ�กตะวันตกของไทยซึ่งไม่ใช่ประเทศในทวีปยุโรป	ภ�ยหลังก็รวมเอ� 

บรรด�มุสลิมที่ตั้งถิ่นฐ�นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในกลุ่มสม�ชิกของ 

“แขก”	ด้วยเหตุนี้	“แขก”	จึงเป็นกลุ่มประช�ช�ติใหญ่โตซึ่งประกอบไปด้วย 

แขกที่ไม่ได้นับถืออิสล�มอย่�ง	แขกพร�หมณ์	แขกอ�ร์เมเนีย	และแขกซิกข์ 

กับแขกที่นับถืออิสล�มหรือมุสลิม	เช่น	แขกจ�ม	แขกชว�	แขกมล�ยู	และ 

แขกเจ้�เซ็น	เป็นต้น	(จุฬิศพงศ์	จุฬ�รัตน์,	๒๕๕๐	:	I)

 ๒	กุฎี	กะฎี	หรือกะดี	เป็นคำ�ที่ใช้เรียกมัสยิดของมุสลิมบ�งกลุ่มใน 

สย�ม	ม�จ�กคำ�ว�่กฏุใินภ�ษ�ไทย	ดรู�ยละเอยีดใน	กสุมุ�	รกัษมณ,ี	๑๐๐	ป ี

ร�ชก�รุญ.	กรุงเทพฯ	:	สม�คมร�ชก�รุญ,	๒๕๕๐	(๑๘-๒๒)

 ๓	ช�วมล�ยูเรียกมัสยิดขน�ดเล็กที่สร้�งต�มลักษณะพื้นถิ่นว่�	สุเหร่� 

บ�งแห่งใช้เรียกมัสยิดที่ใช้ละหม�ดประจำ�วันโดยไม่มีละหม�ดญุมอะฮ์ในวัน 

ศกุรว์�่สเุหร�่เชน่กนั	สำ�หรบัในกรงุเทพฯ	นัน้มทีัง้ทีเ่รยีกสเุหร�่ต�มภ�ษ�มล�ย ู

และเรียกมัสยิดต�มภ�ษ�อ�หรับโดยไม่ได้แบ่งต�มลักษณะก�รใช้ง�น

 ๔	ศ�สนสถ�นของมุสลิมชีอะฮ์	ซึ่งอ�จรวมมัสยิดเข้�ไว้ด้วย

 ๕	มสัยดิขน�ดเลก็ทีส่ร�้งขึน้ในลกัษณะทีไ่มถ่�วรนกั	ภ�ษ�มล�ยปูตัต�น ี

เรียกว่�	บ�แล	ในขณะที่ภ�ษ�มล�ยูกล�ง	เรียกว่�	บ�ล�	ซึ่งน่�ม�จ�กคำ� 

ภ�ษ�อ�หรับว่�	บะล�ซะฮ์

 ๖	มัสยิดอัลฮะรอม	นครมักกะฮ์	ประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย	เป็นศูนย์กล�ง 

ในก�รปฏิบัติศ�สนกิจของมุสลิมท่ัวโลก

 ๗ หออะซ�นเป็นสถ�นที่สำ�หรับให้ผู้ประก�ศเวล�ละหม�ด	(มุอัซซิน) 

ขึ้นไปประก�ศ	(อะซ�น)	เพื่อเรียกให้ผู้คนม�ทำ�ละหม�ดร่วมกันที่มัสยิดเมื่อ 

ถึงเวล�ละหม�ดวันละ	๕	ครั้งทุกวัน	

 ๘	ก�รว�งผัง	ก�รสร้�งรูปทรงและที่ว่�ง	ก�รจัดองค์ประกอบท�งสถ� 

ปตัยกรรม	ก�รใชต้ร�สญัลกัษณ	์ก�รใชว้สัดแุละส	ีจนถงึก�รใชล้วดล�ยประดบั 

อ�ค�ร

 ๙	ปรชัญ�คำ�สอนของศ�สน�อสิล�มมอีงคป์ระกอบทีส่ำ�คญั	เชน่	คมัภรี ์

อัลกุรอ�น	(คัมภีร์ที่รวบรวมวจนะของอัลลอฮ์	(ซ.บ.))	และบันทึกอัลฮะดีษ 

(บันทึกคำ�พูด	ก�รประพฤติ	ปฏิบัติ	จริยวัตร	ตลอดจนวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของ 
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ศ�สด�มุฮัมมัด	(ซ.ล.)	และส�วกของท่�น)	กฎหม�ยอิสล�ม	แนวคิดท�ง 

เทววทิย�	แนวคดิเกีย่วกบัอำ�น�จเหนอืธรรมช�ต	ิก�รแสดงออกท�งด�้นศลิปะ 

แนวคดิท�งด�้นก�รเมอืงก�รปกครอง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ซึง่แนวคดิทัง้หมด 

นั้นมีที่ม�จ�กก�รยอมรับอำ�น�จสูงสุดของพระเจ้�และเชื่อมโยงเข้�กับบริบท 

ในลักษณะต่�งๆ	

 ๑๐	ได้แก่	คว�มสัมพันธ์กับต่�งประเทศในด้�นต่�งๆ	และก�รรับอิทธิพล 

จ�กดินแดนดังกล่�ว	รวมถึงก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับน�น�ช�ติ

 ๑๑	ได้แก่	คว�มเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น	สภ�พเศรษฐกิจ	สังคม	ก�ร 

เมือง	ก�รปกครอง	ปัจจัยท�งก�ยภ�พ	รวมถึงนโยบ�ยก�รปกครอง
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คว�มเป็นม�ของ
ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ

๒
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คว�มเป็นม�มุสลิมสู่สย�ม

 มสุลมิ	หมายถงึผูท้ี่นบัถอืศาสนาอสิลาม	ค�าว่า “อสิลาม” เป็น 

ภาษาอาหรบั	แปลว่า	การยอมจ�านน	การปฏบิตัติาม	และการนอบน้อม 

ศาสนาอิสลามสอนให้นับถือพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)๑	เป็นพระเจ้า 

องค์เดียวและมีศาสดามุฮัมมัด	(ซ.ล.)๒	เป็นศาสดาท่านสุดท้าย	โดย 

มศีนูย์กลางของการเผยแผ่ศาสนาอยูท่ี่นครมกักะฮแ์ละนครมะดนีะฮ์๓ 

หลักการของศาสนาสอนให้คนท�าความดีบนพื้นฐานของการศรัทธา 

และเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเป็นผูท้รงสร้างและดแูลสรรพสิ่งในจกัรวาล	มสุลมิ 

ท�าความดีเพื่อหวังความโปรดปรานจากพระเจ้าโดยยึดถือหลักการ 

จากคัมภีร์	“อัลกุรอาน”๔	และบันทึก	“อัลฮะดีษ”๕	เป็นแนวทางใน 

การด�ารงชีวิต	และถือว่าการปฏิบัติภารกิจทางโลกมีความส�าคัญควบคู ่

ไปกบัภารกจิทางด้านศาสนา	รูปแบบการด�าเนนิชวีติที่มรีากฐานมาจาก 

หลกัการดงักล่าวได้ผสมผสานเข้ากบัวฒันธรรมและปัจจยัพื้นถิ่น	ท�าให้ 

สงัคมมสุลมิในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลกมีลักษณะเฉพาะที่ยังคงสื่อถึงหลัก 

การและวิถีชีวิตของอิสลาม	วฒันธรรมท้องถิ่นที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ในการด�ารงชีวิตเช่นในกรุงเทพฯ	ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของมุสลิมเป็นไป 

ในลกัษณะของการผสมผสานกนัอย่างกลมกลนืกบัวฒันธรรมที่แตกต่าง 

จนเกดิเป็นสิ่งใหม่ที่สะท้อนออกมาให้เหน็เป็นรปูธรรมในงานศลิปะและ 

สถาปัตยกรรมของแต่ละชมุชน	

	 ท่านศาสดามุฮัมมัด	(ซ.ล.)	ได้เริ่มเผยแผ่ศาสนาโดยมีนคร 

มักกะฮ์เป็นศูนย์กลาง	ต่อมาท่านและผู้ศรัทธาได้อพยพไปยังนคร 

มะดีนะฮ์ใน	พ.ศ.	๑๑๖๕	(ค.ศ.	๖๒๒)	และได้สร้างชุมชนมุสลิมที่ 

ปฏิบัติตามหลักค�าสอนศาสนาอิสลามในชีวิตประจ�าวันอย่างเข้มแข็ง 

และสร้างมัสยิดอัลนะบะวีย์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติศาสนกิจ 

และกจิกรรมของชุมชน	

	 หลังจากสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด	(ซ.ล.)	และคอลีฟะฮ์	(ผู ้

น�าต่อจากท่านศาสดา)	ทั้ง	๔	ท่าน	ศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายสู่แหล่ง 

อารยธรรมต่างๆ	ได้แก่	โรมนั	กรกี	อยีปิต์	ซเีรยี	บาบโิลเนยี	อสัซเีรยี 



อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี 11

รวมทั้งเปอร์เซียและไบแซนไทน์	ที่นับถือศาสนาที่หลากหลาย	ได้แก่ 

ครสิต์	ยวิ	โซโรแอสเตอร์	และลทัธบูิชาสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ตามธรรมชาต	ิเมื่อ 

ชาวพื้นเมอืงเปลี่ยนมารบันบัถอืศาสนาอสิลามกไ็ดน้�าแนวทางที่คุน้เคย 

ไปสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม	และได้กลายเป็นรากฐาน 

ในการพฒันาศลิปะและสถาปัตยกรรมอสิลามในที่ต่างๆ	ทั่วโลก

	 ศาสนาอิสลามได้เข้ามาสู ่คาบสมุทรมลายูในดินแดนเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางเส้นทางการเดินเรือ	(ภาพที่	๑)	สู่บริเวณ 

ที่เป็นอินโดนีเซีย	มาเลเซีย	และบรูไนปัจจุบัน	ขึ้นมาจนถึงบริเวณที่ 

เป็นจงัหวดันครศรธีรรมราชในปัจจบุนั	คาบสมทุรมลายูเป็นศนูย์กลาง 

ภ�พที่	๑	เรอืของช�วอ�หรบัในสมยัพทุธศตวรรษที่	๑๘

ที่ม�	:	Arab Seafaring in the Indian Ocean	อ้�งถึงใน	ธวัชชัย	ตั้งศิริว�นิช, 

๒๕๔๙	:	๑๓
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อารยธรรมอิสลามที่ส�าคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญในระดับ 

ภูมภิาค	

	 ในสมัยสุโขทัย	ราชอาณาจักรได้แผ่อาณาเขตไปจนถึงมลาย ู

ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	และสุโขทัยยังได้ติดต่อ 

กับประเทศมุสลิมหลายประเทศ	ดังหลักฐานที่ส�าคัญคือการค้นพบ 

ถ้วยชามสังคโลกของสุโขทัยในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม	เช่น 

อินโดนีเซีย	อิหร่าน	และประเทศในทวีปแอฟริกา	และการใช้ค�าว่า 

“ปสาน”	ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากค�าในภาษาเปอร์เซียว่า 

“บซาร”	(ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช, ๒๕๐๓ : ๑๐๐-๑๐๑)		อย่างไรกต็าม 

ไม่ปรากฏงานศลิปะหรอืสถาปัตยกรรมในประเทศสยามที่ได้รบัอทิธพิล 

จากวัฒนธรรมอิสลามจนกระทั่งในสมัยอยุธยาซึ่งมีการติดต่อค้าขาย 

กับเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง	กรุงศรีอยุธยาได้เจริญสัมพันธไมตรีกับ 

เปอร์เซยีในสมยัราชวงศ์	“ซอฟาวยีะฮ์”	(พ.ศ.	๒๐๔๔-๒๒๗๙)	อนัทรง 

อิทธิพลและเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าในระดับนานาชาติ	มีชาว 

เปอร์เซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อท�าการค้าและรับราชการ	โดยเฉพาะใน 

สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงให้การสนับสนุนชาว 

เปอร์เซียในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง	ประเทศเพื่อนบ้านที่มี 

ประชากรมุสลิมจ�านวนมาก	เช่น	อินเดีย	ก็เริ่มมีบทบาทในการติดต่อ 

กับสยามมากขึ้น	เริ่มปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของมุสลิมใน 

ลักษณะต่างๆ	มากขึ้น	เช่น	บันทึกของชาวต่างชาติ	งานหัตถกรรม 

และงานจิตรกรรม	(ภาพที่	๒-๓) มุสลิมหลายคนที่เดินทางมาจาก 

ประเทศต่างๆ	ได้เป็นขุนนางผู้มีบทบาทส�าคัญในการบริหารประเทศ 

ในเวลาต่อมา	เช่น	เจ้าพระยารัตนราชเศรษฐี	(เฉกอะหมัด)	ในสมัย 

พระเจ้าปราสาททอง	แห่งกรงุศรอียธุยา	และเจ้าพระยาจกัรศีรอีงครกัษ์ 

(หมุด)	ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	แห่งกรุงธนบุร	ี

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	กรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดมุสลิม 

จากหลายเชื้อชาติให้เดินทางเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศใน 

ลักษณะต่างๆ	เช่น	ชุมชนนักรบเชื้อสายจามที่มัสยิดบ้านครัว	ชุมชน 

ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียที่มัสยิดกุฎีหลวง	ชุมชนนักวิชาการและนัก 
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ภ�พที่	๒	ภ�พของ	“แขก”	ที่ปร�กฏในจติรกรรมฝ�ผนงั	วดัเก�ะแก้วสทุธ�ร�ม 

จังหวัดเพชรบุรี

ที่ม�	:	น.	ณ	ป�กนำ้�,	๒๕๒๙	:	๓๗
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ภ�พที่	๓	ภ�พกษัตริย์ฝรั่งเศสและเปอร์เซียในภ�พล�ยรดนำ้�บนฝ�ตู้พระไตร 

ปิฎกสมยัอยธุย�ตอนปล�ย

ที่ม�	:	น.	ณ	ป�กนำ้�,	๒๕๔๓	:	๖๘
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ธุรกิจเชื้อสายอาหรับที่มัสยิดบางกอกน้อย	ชุมชนช่างฝีมือเชื้อสาย 

มลายูที่มัสยิดจักรพงษ์และมัสยิดตึกดิน	ชุมชนนักธุรกิจชาวอินเดีย 

ที่มัสยิดตึกแดงและมัสยิดตึกขาว	และชุมชนเกษตรกรเชื้อสายมลายู 

ที่มัสยิดทรายกองดิน	เป็นต้น	

	 มสุลมิกลุ่มต่างๆ	ได้ปรบัวถิชีวีติให้สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ทาง 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ	โดยยังคงคุณลักษณะส�าคัญ 

ตามหลกัค�าสอนศาสนาไว้ได้อย่างลงตวั	ชมุชนมสุลมิต่างๆ	ในกรงุเทพฯ 

เติบโตเป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

มาโดยตลอด	

 

มุสลิมในกรุงเทพฯ
 

	 ในสมัยอยุธยา	สังคมกรุงเทพฯ	หรือบางกอกมีความหลาก 

หลายทางวัฒนธรรมจากกลุ่มคนหลากเชื้อชาติต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกัน 

ตามที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลว่า	“แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุม 

แสงจีนจามชวา...”	ต่อมาในสมัยธนบุรี	ชาวอยุธยาได้อพยพมาจาก 

ที่ต่างๆ	ทยอยเข้ามาตั้งหลักแหล่งในกรุงเทพฯ	ซึ่งรวมถึงมุสลิม 

ชีอะฮ์เชื้อสายเปอร์เซียที่อพยพมาจากพระนครศรีอยุธยา	ในสมัยรัตน 

โกสนิทร์ได้มชีาวต่างชาตเิข้ามาเพิ่มเตมิ	ซึ่งรวมถึงมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ 

เช่น	ยบิเซด็อ่าน	สะระกาฉวน	อาหรบั	หรุม่โต้ระกี่	แขกปะถ่าน	แขกจ-ุ 

เหลี่ย	มลายู	จาม	หุ ้ยหุย	ตามหลักฐานที่ปรากฏในจารึกและจิตร 

กรรมฝาผนังที่ส�าคัญ	เช่น	โคลงภาพคนต่างภาษา	ที่พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แต่งขึ้นและวาดภาพประกอบไว้ในศาลา 

รายรอบก�าแพงวัดพระเชตุพนฯ	นอกจากนี้ยังมีหนังสือต�ารับท้าวศรี 

จุฬาลักษณ์	หรือนางนพมาศ	(วรรณคดีในรัชกาลที่	๓)	ที่กล่าวถึง 

ชาตภิาษาต่างๆ	ในกรุงเทพฯ	โดยถอืเอาภาษาพูดเป็นเกณฑ์	

	 	สภาพสงัคมดงักล่าวสะท้อนถงึลกัษณะของสงัคมพหวุฒันธรรม 

ของกรงุเทพฯ	ในช่วงเวลาแรกได้เป็นอย่างด	ีอย่างไรกต็าม	เมื่อวฒันธรรม 

กระแสหลกัของสยามเข้มแขง็ขึ้น	กลุม่วฒันธรรมย่อยบางกลุม่ได้ถูกกลนื 
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ไปกบัวฒันธรรมกระแสหลกั	ในขณะที่หลายกลุ่มได้ปรบัตวัให้สอดคล้อง 

กับเงื่อนไขต่างๆ	โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้	ซึ่งรวมถึงชาว 

มุสลมิกลุ่มต่างๆ	ดงัที่กล่าวมาด้วย

	 มุสลิมในกรุงเทพฯ	เป็นมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ	ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน	ได้แก่	ชาวเปอร์เซีย	อาหรับ	อินเดีย	จาม 

มลาย	ูและชวา	เนื่องจากหลกัการของศาสนาได้ครอบคลมุถงึการด�าเนนิ 

ชีวิตประจ�าวันด้วย	มุสลิมทุกคนจึงต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาควบคู ่

ไปกับความรู้ทางด้านวิชาชีพ	ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวช	แต่มีอิหม่าม 

เป็นหัวหน้าหรือผู้น�าที่คอยดูแลและให้ค�าปรึกษาแก่ชาวบ้านในชีวิต 

ประจ�าวัน	ตลอดจนเป็นผู้น�าในการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบต่างๆ 

เมื่อใช้ชีวิตร่วมกับชาวกรุงเทพฯ	เป็นระยะเวลานานและมุสลิมทุก 

อาชีพก็มีความสามารถในการเผยแผ่ศาสนา	ท�าให้การเผยแผ่ศาสนา 

สู่ชาวพื้นเมืองเป็นไปอย่างกว้างขวาง	มีผู้สนใจเข้ารับนับถือศาสนา 

อิสลามมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	ข้อจ�ากัดประการหนึ่งคือการที่ความรู้ของผู้เผย 

แผ่มีหลายระดับท�าให้เกิดข้อแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย	ทั้งยัง 

มีการผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นเข้ากับหลักการของศาสนาอิสลาม 

และอาจมีความคลาดเคลื่อนในกระบวนการถ่ายทอด	ส่วนหนึ่งน่าจะ 

เกดิจากการที่ในขณะนั้นมผีูท้ี่เข้าใจภาษาอาหรบัซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในคมัภร์ี 

อลักรุอานอยูไ่ม่มากนกัในสยาม	จงึไม่มบีทบญัญตัทิางศาสนาที่เป็นลาย 

ลักษณ์อักษรที่อ้างอิงได้มากนัก	ประกอบกับการถ่ายทอดความรู้ใน 

ระดับชาวบ้านนั้นเกิดจากการสอนในลักษณะปากต่อปากซึ่งมีโอกาส 

คลาดเคลื่อนได้		แต่อย่างไรกต็ามการเผยแผ่ในลกัษณะนั้นได้คงเนื้อหา 

ในส่วนที่เป็นหลักค�าสอนไว้เพราะ	“มุสลิมไม่ว่าจะมีทัศนคติอย่างไร 

ก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเหมอืนกนั 

หมด	ยอมรบัคมัภร์ีอลักรุอานฉบบัเดยีวกนั	ยอมรบัศาสดามฮุมัมดั	และ 

ศาสดาองค์อื่นๆ	ที่อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	ได้ทรงแต่งตั้งมาก่อนศาสดามฮุมัมดัทกุ 

ท่านเหมือนกันหมด	ยอมรับนครมักกะฮ์เป็นศูนย์กลาง	เช่นเดียวกัน” 

(ประยรูศกัดิ์	ชลายนเดชะ,	๒๕๓๙	:	๒๓๗)	ส่วนทศันคตอิื่นๆ	ย่อมมกีาร 
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พฒันาไปตามข้อปลกีย่อยที่สอดคล้องกบัปัจจยัพื้นถิ่นและยคุสมยัตราบ 

เท่าที่ไม่ขดักบัหลกัของศาสนา	ในระยะเริ่มแรกมกัจะได้รบัอทิธพิลจาก 

วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและปัจจัยพื้นถิ่นอย่างมาก		แต่เมื่อมีการศึกษา

ศาสนาอย่างถ่องแท้มากขึ้น	การปฏิบัติตนก็จะอยู ่ในแนวทางของ

อิสลาม		สิ่งใดที่มีมาแต่เดิมแต่ขัดต่อหลักการอิสลามก็จะค่อยๆ	ถกู

เปลี่ยนแปลงไป

	 คนกรงุเทพฯ	มกัเรยีกมุสลมิรวมกนัว่า	“แขก”	ทั้งที่ในความเป็น 

จริงนั้น	“แขก”	เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายอันหมายถึง 

ชนต่างชาติซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางดินแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย 

แขกจึงหมายรวมไปถึงกลุ ่มคนที่นับถือศาสนาต่างๆ	คือ	แขก

พราหมณ์	แขกซิกข์	และแขกที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม	เช่น 

แขกอาหรับ	แขกเปอร์เซีย	แขกจาม	แขกชวา	และแขกมลายู	เป็นต้น 

บางที่ก็เรียกเจาะจงถึงมุสลิมตามนิกาย	เช่น	แขกเจ้าเซ็น๖	แขกซุนนี๗ 

สงัคมกรุงเทพฯ	แลกเปลี่ยนวฒันธรรมกบัชาวต่างชาตกิลุ่มต่างๆ	โดย 

เฉพาะการรบัเอาภมูปัิญญาจากแขกมสุลมิในด้านต่างๆ	มาโดยตลอดทั้ง 

ทางด้านภาษา	ศาสนา	ความเชื่อ	ศิลปกรรม	รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับ 

การด�ารงชวีติในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัที่อาณาจกัรอสิลาม

เจรญิรุง่เรอืง	ได้มกีารตดิต่อค้าขายกบัประเทศมสุลมิต่างๆ	อาท	ิอนิเดยี 

เปอร์เซยี	อาหรบั	อย่างกว้างขวาง	

	 มสุลมิกลุม่ที่มบีทบาทเด่นชดัในระยะแรกได้แก่	ขนุนางมสุลมิเชื้อ 

สายเปอร์เซยีในราชส�านักสยาม	ซึ่งในขณะนั้นผู้ด�ารงต�าแหน่งพระยา 

จุฬาราชมนตรีเป็นมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียในสังกัดกรมท่าขวาผู้ดูแล 

การค้าของราชส�านักกับประเทศทางฝั่งตะวันตกของสยาม	และดูแล 

ชาวต่างชาติจากประเทศดังกล่าวที่อาศัยอยู่ในสยามซึ่งรวมถึงมุสลิม 

ด้วย	กลุม่ขนุนางเชื้อสายเปอร์เซยีจงึมโีอกาสและบทบาทส�าคญัในสงัคม 

มากกว่ามุสลมิเชื้อชาตอิื่นๆ	ในสยาม

	 บทบาทของมุสลิมกลุ่มนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา	อันเนื่อง 

มาจากการน�าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศ	ประกอบกับ 

การใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์	โดยเฉพาะการมีส่วน 
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ร่วมช่วยเหลือราชการในเหตุการณ์บ้านเมืองส�าคัญต่างๆ	นอกจากนั้น 

มสุลมิกลุม่นี้ยงัเป็นผูส้านสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นที่นบัถอืศาสนา 

อสิลามรวมถงึอาณาจกัรอสิลามที่ส�าคญัในอดตี	อนัได้แก่	ซอฟาวยีะฮ์๘

และโมกุล๙	แม้กระทั่งต่อมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์มุสลิม 

กลุ่มนี้ก็ยังคงมีบทบาทที่ส�าคัญในราชส�านักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

ยาวนาน	จนกระทั่งลดบทบาทลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การค้าและการปกครองในสมัยรชักาลที่	๕

	 การปรับโครงสร้างทางด้านการบริหารและด้านสังคมท�าให้ 

ชุมชนต่างๆ	มีอิสระในการร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น	มุสลิม 

แต่ละชมุชนเริ่มเรยีนรูภ้าษากลางซึ่งเอื้อต่อการมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่าง 

ชมุชนมากขึ้น	มกีารรวมตวักนัในลกัษณะของเครอืข่ายโดยมกีลุม่พ่อค้า 

ที่เดินทางติดต่อค้าขายเป็นตัวเชื่อม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดียซึ่ง 

เข้ามาในฐานะของคนในบังคับของประเทศอังกฤษซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ 

ในการประกอบธุรกิจต่างๆ	พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายต่างๆ	ก็เริ่มมีบทบาท 

ทางสังคมมากขึ้น	และชุมชนมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ	เริ่มมีความมั่นคง 

และอยู่ร่วมกับสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายได้เป็นอย่างดี	(อินทิรา 

ซาฮร์ี,	๒๕๔๖)	

	 ในระยะแรก	มุสลิมชนชาติต่างๆ	แยกกันตั้งถิ่นฐานอยู่ตาม 

ท�าเลต่างๆ	ที่เอื้อต่ออาชีพของตน	ซึ่งส่วนใหญ่ถูกก�าหนดที่ตั้งโดย 

ฝ่ายปกครองด้วยเหตุผลทางด้านการบริหารและการจัดการ	ประกอบ

กับภาษาที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	จึง 

ท�าให้บทบาทของมุสลิมในระยะแรกมีลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

เช่น	นักรบชาวจาม	ขุนนางเปอร์เซีย	และเกษตรกรชาวมลายู	เป็นต้น 

เมื่อเวลาผ่านไป	มุสลิมแต่ละกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ผ่านทางบทบาทที่ส�าคัญในด้านต่างๆ	อันได้แก่	การบริหารประเทศ 

การป้องกันประเทศ	การทูต	เศรษฐกิจและการต่างประเทศ	รวมถึง 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม	จากการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามหลัก 

ค�าสอนของศาสนา	และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชนชาติอื่นใน 

สังคมโดยเฉพาะบุคคลส�าคัญและฝ่ายปกครอง	ตลอดจนการติดต่อ 
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กบัประเทศที่นบัถอืศาสนาอสิลามอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มสุลมิในกรงุเทพฯ 

และปริมณฑลมีบทบาทในสังคมและมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญ 

ทั้งทางด้านการเมอืง	การปกครอง	การทหาร	และการพาณชิย์	โดยที่ยงั 

คงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้	การปรับตัวของมุสลิมในกรุงเทพฯ	เป็นไป 

ในลักษณะของการผสมผสานวัฒนธรรมภายในขอบเขตของศาสนามา 

สู่สังคมมุสลิมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้แนวคิด	อิควาฮ์ 

(Iqwah)	ซึ่งหมายถึงการเป็นพี่น้องกันหรือภราดรภาพของมุสลิม 

(ภาพที่	๔-๕)

ภ�พที่	๔	ภ�พขนุน�งแขกในจติรกรรมฝ�ผนงั	วดัโสมนสัวหิ�ร	กรงุเทพฯ

เอื้อเฟื้อภ�พโดย	:	วรณุ	เรอืงสนิธุ์


