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บทนำ� :
มัสยิดกับอัตลักษณ์
ของชุมชนมุสลิม
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สังคมกรุงเทพฯ ในอดีตเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่มีพื้นฐานทาง
ด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเชื่อที่หลากหลายจากกลุ่ม
ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ อาทิ จีน ลาว มอญ และแขก เมื่อกลุ่มชนดังกล่าวเข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานในกรุงเทพฯ จึงพัฒนารูปแบบในการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับบริบทโดยที่ยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้ ก่อให้เกิดแนวคิดและวัฒน
ธรรมใหม่ที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ส�าคัญขึ้น
ในกรุงเทพฯ นอกเหนื อ ไปจากรู ป แบบไทยประเพณี ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก
วั ฒ นธรรมกระแสหลั ก โดยเฉพาะการสร้ า งมั ส ยิ ด ของมุ ส ลิ ม ซึ่ ง มี
มโนทัศน์ที่แตกต่างจากชาวกรุงเทพฯ โดยทั่วไป
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ บางกอกเปลี่ยนจากเมืองหน้าด่าน
ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามาเป็ น นครหลวง มุ ส ลิ ม หลายเชื้ อ ชาติ เ ดิ น ทาง
เข้ามาในแต่ละช่วงเวลาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน และทางราชการ
ก็เปิดโอกาสให้มุสลิมกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศ
โดยก�าหนดต�าแหน่งของการตั้งถิ่นฐานที่สะท้อนหน้าที่ของแต่ละชุมชน
ให้สมั พันธ์กบั อ�านาจปกครอง เช่น ชุมชนนักรบทีม่ สั ยิดบ้านครัว ชุมชน
ช่างฝีมือที่มัสยิดจักรพงษ์ ชุมชนช่างทองที่มัสยิดตึกดิน และชุมชน
เกษตรกรรมที่มัสยิดทรายกองดิน เป็นต้น แม้จะมีแนวคิดทางด้าน
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา แต่ทางราชการ
ก็ได้ให้สิทธิในการปฏิบัติศาสนกิจของชุมชนและอ�านาจการดูแลชุมชน
ที่เชื่อมโยงกับอ�านาจของทางราชการ ชุมชนเองก็ได้ใช้กิจกรรมทาง
ศาสนานั้นแสดงอัตลักษณ์ให้สังคมรับรู้ เช่น การจัดขบวนแห่ในพิธี
มะหะหร�่าของแขกเจ้าเซ็นไปตามเส้นทางส�าคัญ โดยมีอิหม่ามบาราห์
หรือมัสยิดเป็นฉากหลังในช่วงส�าคัญของพิธี หรือการละหมาดในชุมชน
โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มัสยิดจึงเป็นพื้นที่ที่แสดงอัตลักษณ์
ของมุสลิม และสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับสังคมชาวสยาม
ผ่านทางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีถ่ กู เลือกใช้ในการสือ่ ความ
หมายเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มุสลิมในสยามหรือที่ชาวไทยเรียกว่า
“แขก” ๑ อยู่ภายใต้ก ารก� า กั บ ดู แ ลของพระยาจุ ฬ าราชมนตรี โดย
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ผ่านทางอิหม่ามหรือผู้น�าของแต่ละชุมชนซึ่งมีมัสยิดเป็นศาสนสถานที่
ส�าคัญ มุสลิมในกรุงเทพฯ อยู่ในสังคมโดยยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน
ไว้ได้โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มัสยิดจึงมีความส�าคัญส�าหรับการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนมุสลิม มีการสร้างมัสยิดในชุมชนมุสลิมบริเวณฝั่ง
ธนบุรีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และได้ขยายให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมือ่ ย้ายเมืองหลวง
มายังฝั่งพระนคร ก็มีชุมชนมุสลิมกลุ่มต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานร่วมกับ
ชาวสยามและชาวต่างชาติหลายกลุม่ ชุมชนมุสลิมได้ขยายตัว และเพิม่
จ�านวนขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของกรุงเทพฯ มีการสร้างมัสยิดขึ้น
ในชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง โดยเรียกต่างๆ กันไปว่า กุฎี๒ บ้าง
สุเหร่า๓ บ้าง อิหม่ามบาราห์๔ บ้าง และบาแล๕ บ้าง
มัสยิดเหล่านี้ในระยะแรกมีทั้งที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง
ชาติ ได้แก่ มัสยิดกุฎีหลวง (หลังเดิม) ของมุสลิมชีอะฮ์เชื้อสายเปอร์
เซียซึ่งสร้างขึ้นตามแบบเปอร์เซีย และมีทั้งที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประเพณี ได้แก่ มัสยิดต้นสน (หลังเดิม) ซึ่งสร้างขึ้นตามรูปแบบ
ของวัดและวัง ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองและโครงสร้างสังคม
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มุสลิมเชื้อสายอินเดีย มลายู และชวา มีบทบาท
ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายอินเดีย
ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นคนในบังคับอังกฤษก็ได้น�ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุโรปและสถาปัตยกรรมอินเดียมาใช้ ประกอบกับการ
เปิดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศมหาอ�านาจ อันได้แก่ประเทศ
ในทวีปยุโรปและประเทศที่นับถือศาสนาอิ ส ลาม มุสลิมจากชวาและ
มลายูจงึ สร้างมัสยิดตามรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิน่ ของตนบ้าง รวม
ถึงรู ป แบบอื่ น ๆ อี ก เป็ น จ� า นวนมากที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากประเทศอิสลามหลังสมัยรัชกาลที่ ๖ ตัวอย่างเช่น การใช้รูปทรง
ของสถาปั ต ยกรรมยุ โ รปในมัส ยิด บางอ้ อ และมัส ยิด เซฟี (ตึก ขาว)
การน� า องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมจากมัสยิดอัลฮะรอม๖ หลัง
เดิ ม ในนครมั ก กะฮ์ ม าใช้ กั บ หออะซาน ๗ ของมั ส ยิ ด ดารุ ้ ล อาบิ ดี น
(ตรอกจันทน์) การใช้ ต ราอาณาจัก รอิส ลามบนผนัง มัส ยิด บางอุ ทิศ
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และมัสยิดต้นสน การเลือกใช้รปู แบบจากประเทศต้นก�าเนิดของแต่ละ
ชุมชน เช่ น มั ส ยิ ด กมาลุ ล อิ ส ลาม (ทรายกองดิ น ) ใช้ รู ป แบบของ
มลายู มัสยิดยะวาใช้รูปแบบของชวา และมัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึก
แดง) ใช้รูปแบบของอินเดีย การน�ารูปแบบของอาคารราชการมาใช้ใน
การสร้างมัสยิดมหานาค มัสยิดจักรพงษ์ และมัสยิดยามีอลุ ค็อยรียะห์
(บ้านครัว) การใช้รปู แบบสถาปัตยกรรมนวยุคหรือสมัยใหม่ของมัสยิด
ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและมัสยิดดารุลอิห์ซาน และการใช้
รูปทรงคลาสสิกใหม่กบั มัสยิดฮีด่ าย่าตุล้ อิสลาม (สามอิน) และมัสยิดใน
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น เหล่านี้
ล้วนแสดงให้เห็นแนวคิดในการสร้างมัสยิดทีเ่ ปลีย่ นไปตามสภาพสังคม
มุสลิมในกรุงเทพฯ
ในการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดใน
กรุงเทพฯ ผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์พฒ
ั นาการทางกายภาพของสถาปัตยกรรม
๘
มัสยิด ผ่านกระบวนการปรับตัวทางสังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ
โดยมีสิ่งส�าคัญที่เชื่อมโยงทั้ง ๒ ประเด็นเข้าด้วยกัน ได้แก่ แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ และการประยุกต์ใช้
แนวคิดกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในแต่ละรูปแบบผ่านกระบวนการทาง
สังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้พิจารณาขั้นตอนต่างๆ ได้แก่
การสร้าง การใช้งาน และการแสดงออก ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์
ทางสังคมของมุสลิมในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนการสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อมูลในการศึกษาได้จากกลุม่ คนทีม่ ี
อิทธิพลต่อการสร้างมัสยิด เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง โบราณวัตถุ
และจากงานสถาปัตยกรรมมัสยิด โดยศึกษาประวัติศาสตร์จากการ
บอกเล่า (oral history) ร่วมกับข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการส�ารวจ แล้วน�ามาวิเคราะห์ตามประเด็น
ที่แตกต่างกันไป
หากพิจารณาว่า “สถาปัตยกรรมอิสลามคือสถาปัตยกรรมที่
เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม” แล้ว จะพบว่า ปรัชญาค�า
สอนของศาสนาอิ ส ลาม ๙ อิ ท ธิ พ ลจากต่ า งประเทศ ๑๐ และปั จ จั ย
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ท้องถิ่น๑๑ ที่แตกต่างกันเป็นอิทธิพลส�าคัญที่ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรม
ที่มีเอกลักษณ์ในที่ต่างๆ ภายใต้อิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ส�าหรับมุสลิมในกรุงเทพฯ วัฒนธรรมอิสลามได้ผ่านกระบวน
การปรับตัวเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกับสังคมโดยทีย่ งั คงอัตลักษณ์ไว้ได้อันเนื่อง
มาจากการที่วัฒนธรรมอิสลามเป็นวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมหนึ่ง
ภายใต้ วั ฒ นธรรมกระแสหลั ก ของพุ ท ธและพราหมณ์ และการที่
ชาวมุ ส ลิ ม เป็ น ประชากรส่วนน้อยหลายกลุ่มจากหลายเชื้อชาติที่มี
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ จึงมี
วิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะ การศึกษาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
มุสลิม จึงเชื่อมโยงสู่แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดได้ในฐานะที่มัสยิด
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ในกรุ ง เทพฯ และแนวคิ ด ที่ มี ต ่ อ
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 กุ ฎี กะฎี หรื อ กะดี เป็ นคำ � ที่ ใ ช้ เรี ย กมั ส ยิ ด ของมุ ส ลิ ม บ�งกลุ่ ม ใน
สย�ม ม�จ�กคำ�ว่�กุฏใิ นภ�ษ�ไทย ดูร�ยละเอียดใน กุสมุ � รักษมณี, ๑๐๐ ปี
ร�ชก�รุญ. กรุงเทพฯ : สม�คมร�ชก�รุญ, ๒๕๕๐ (๑๘-๒๒)
๓ ช�วมล�ยูเรียกมัสยิดขน�ดเล็กที่สร้�งต�มลักษณะพื้นถิ่นว่� สุเหร่�
บ�งแห่งใช้เรียกมัสยิดที่ใช้ละหม�ดประจำ�วันโดยไม่มีละหม�ดญุมอะฮ์ในวัน
ศุกร์ว�่ สุเหร่�เช่นกัน สำ�หรับในกรุงเทพฯ นัน้ มีทงั้ ทีเ่ รียกสุเหร่�ต�มภ�ษ�มล�ยู
และเรียกมัสยิดต�มภ�ษ�อ�หรับโดยไม่ได้แบ่งต�มลักษณะก�รใช้ง�น
๔ ศ�สนสถ�นของมุสลิมชีอะฮ์ ซึ่งอ�จรวมมัสยิดเข้�ไว้ด้วย
๕ มัสยิดขน�ดเล็กทีส
่ ร้�งขึน้ ในลักษณะทีไ่ ม่ถ�วรนัก ภ�ษ�มล�ยูปตั ต�นี
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�รปฏิบตั ศิ �สนกิจของมุสลิมทัว่ โลก
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�
ปัตยกรรม ก�รใช้ตร�สัญลักษณ์ ก�รใช้วสั ดุและสี จนถึงก�รใช้ลวดล�ยประดับ
อ�ค�ร
๙ ปรัชญ�คำ�สอนของศ�สน�อิสล�มมีองค์ประกอบทีส
่ �ำ คัญ เช่น คัมภีร์
อัลกุรอ�น (คัมภีร์ที่รวบรวมวจนะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)) และบันทึกอัลฮะดีษ
(บันทึกคำ�พูด ก�รประพฤติ ปฏิบัติ จริยวัตร ตลอดจนวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของ
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ศ�สด�มุ ฮั ม มั ด (ซ.ล.) และส�วกของท่ � น) กฎหม�ยอิ ส ล�ม แนวคิ ด ท�ง
เทววิทย� แนวคิดเกีย่ วกับอำ�น�จเหนือธรรมช�ติ ก�รแสดงออกท�งด้�นศิลปะ
แนวคิดท�งด้�นก�รเมืองก�รปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ แนวคิดทัง้ หมด
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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๒

คว�มเป็นม�ของ
ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพฯ
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คว�มเป็นม�มุสลิมสู่สย�ม
มุสลิม หมายถึงผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม ค�าว่า “อิสลาม” เป็น
ภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจ�านน การปฏิบตั ติ าม และการนอบน้อม
ศาสนาอิสลามสอนให้นับถือพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)๑ เป็นพระเจ้า
องค์เดียวและมีศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.)๒ เป็นศาสดาท่านสุดท้าย โดย
มีศนู ย์กลางของการเผยแผ่ศาสนาอยู่ทนี่ ครมักกะฮ์และนครมะดีนะฮ์๓
หลักการของศาสนาสอนให้คนท�าความดีบนพื้นฐานของการศรัทธา
และเชือ่ ฟังพระเจ้าซึง่ เป็นผูท้ รงสร้างและดูแลสรรพสิง่ ในจักรวาล มุสลิม
ท�าความดีเพื่อหวังความโปรดปรานจากพระเจ้าโดยยึดถือหลักการ
จากคัมภีร์ “อัลกุรอาน”๔ และบันทึก “อัลฮะดีษ”๕ เป็นแนวทางใน
การด�ารงชีวิต และถือว่าการปฏิบัติภารกิจทางโลกมีความส�าคัญควบคู่
ไปกับภารกิจทางด้านศาสนา รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มีรากฐานมาจาก
หลักการดังกล่าวได้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมและปัจจัยพืน้ ถิน่ ท�าให้
สังคมมุสลิมในแต่ละท้องถิน่ ทัว่ โลกมีลักษณะเฉพาะที่ยังคงสื่อถึงหลัก
การและวิถีชีวิตของอิสลาม วัฒนธรรมท้องถิน่ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
ในการด�ารงชีวิตเช่นในกรุงเทพฯ ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของมุสลิมเป็นไป
ในลักษณะของการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
จนเกิดเป็นสิง่ ใหม่ทสี่ ะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมของแต่ละชุมชน
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) ได้เริ่มเผยแผ่ศาสนาโดยมีนคร
มักกะฮ์เป็นศูนย์กลาง ต่อมาท่านและผู้ศรัทธาได้อพยพไปยังนคร
มะดีนะฮ์ใน พ.ศ. ๑๑๖๕ (ค.ศ. ๖๒๒) และได้สร้างชุมชนมุส ลิมที่
ปฏิบัติตามหลักค�าสอนศาสนาอิสลามในชีวิตประจ�าวันอย่างเข้มแข็ง
และสร้างมัสยิดอัลนะบะวีย์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติศาสนกิจ
และกิจกรรมของชุมชน
หลังจากสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) และคอลีฟะฮ์ (ผู้
น�าต่อจากท่านศาสดา) ทั้ง ๔ ท่าน ศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายสู่แหล่ง
อารยธรรมต่างๆ ได้แก่ โรมัน กรีก อียิปต์ ซีเรีย บาบิโลเนีย อัสซีเรีย
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รวมทั้งเปอร์เซียและไบแซนไทน์ ที่นับถือศาสนาที่หลากหลาย ได้แก่
คริสต์ ยิว โซโรแอสเตอร์ และลัทธิบชู าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามธรรมชาติ เมือ่
ชาวพืน้ เมืองเปลีย่ นมารับนับถือศาสนาอิสลามก็ได้น�าแนวทางทีค่ ้นุ เคย
ไปสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม และได้กลายเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลามในที่ต่างๆ ทั่วโลก
ศาสนาอิ ส ลามได้ เ ข้ า มาสู ่ ค าบสมุ ท รมลายู ใ นดิ น แดนเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางเส้นทางการเดินเรือ (ภาพที่ ๑) สู่บริเวณ
ที่เป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนปัจจุบัน ขึ้นมาจนถึงบริเวณที่
เป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบนั คาบสมุทรมลายูเป็นศูนย์กลาง

ภ�พที่ ๑ เรือของช�วอ�หรับในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๘
ที่ม� : Arab Seafaring in the Indian Ocean อ้�งถึงใน ธวัชชัย ตั้งศิริว�นิช,
๒๕๔๙ : ๑๓
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อารยธรรมอิสลามที่ส�าคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญในระดับ
ภูมิภาค
ในสมัยสุโขทัย ราชอาณาจักรได้แผ่อาณาเขตไปจนถึงมลายู
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสุโขทัยยังได้ติดต่อ
กับประเทศมุสลิมหลายประเทศ ดังหลักฐานที่ส�าคัญคือการค้นพบ
ถ้วยชามสังคโลกของสุโขทัยในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น
อินโดนีเซีย อิหร่าน และประเทศในทวีปแอฟริกา และการใช้ค�าว่า
“ปสาน” ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากค�าในภาษาเปอร์เซียว่า
“บซาร” (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ๒๕๐๓ : ๑๐๐-๑๐๑) อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมในประเทศสยามทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากวัฒนธรรมอิสลามจนกระทั่งในสมัยอยุธยาซึ่งมีการติดต่อค้าขาย
กับเปอร์เซียอย่างต่อเนื่อง กรุงศรีอยุธยาได้เจริญสัมพันธไมตรีกับ
เปอร์เซียในสมัยราชวงศ์ “ซอฟาวียะฮ์” (พ.ศ. ๒๐๔๔-๒๒๗๙) อันทรง
อิทธิพลและเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าในระดับนานาชาติ มีชาว
เปอร์เซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อท�าการค้าและรับราชการ โดยเฉพาะใน
สมั ย ของสมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชที่ ท รงให้ ก ารสนั บ สนุ น ชาว
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 แห่งกรุงศรีอยุธยา และเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์
(หมุด) ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี
ในสมัยรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดมุสลิม
จากหลายเชื้อชาติให้เดินทางเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ชุมชนนักรบเชื้อสายจามที่มัสยิดบ้านครัว ชุมชน
ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซียที่มัสยิดกุฎีหลวง ชุมชนนักวิชาการและนัก
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ภ�พที่ ๒ ภ�พของ “แขก” ทีป่ ร�กฏในจิตรกรรมฝ�ผนัง วัดเก�ะแก้วสุทธ�ร�ม
จังหวัดเพชรบุรี
ที่ม� : น. ณ ป�กนำ้�, ๒๕๒๙ : ๓๗
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ภ�พที่ ๓ ภ�พกษัตริย์ฝรั่งเศสและเปอร์เซียในภ�พล�ยรดนำ้�บนฝ�ตู้พระไตร
ปิฎกสมัยอยุธย�ตอนปล�ย
ที่ม� : น. ณ ป�กนำ้�, ๒๕๔๓ : ๖๘
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ธุรกิจเชื้อสายอาหรับที่มัสยิดบางกอกน้อย ชุมชนช่างฝีมือเชื้อสาย
มลายูที่มัสยิดจักรพงษ์และมัสยิดตึกดิน ชุมชนนักธุรกิจชาวอินเดีย
ที่มัสยิดตึกแดงและมัสยิดตึกขาว และชุมชนเกษตรกรเชื้อสายมลายู
ที่มัสยิดทรายกองดิน เป็นต้น
มุสลิมกลุม่ ต่างๆ ได้ปรับวิถชี วี ติ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทาง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ โดยยังคงคุณลักษณะส�าคัญ
ตามหลักค�าสอนศาสนาไว้ได้อย่างลงตัว ชุมชนมุสลิมต่างๆ ในกรุงเทพฯ
เติบโตเป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
มาโดยตลอด

มุสลิมในกรุงเทพฯ
ในสมัยอยุธยา สังคมกรุงเทพฯ หรือบางกอกมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมจากกลุ่มคนหลากเชื้อชาติต่างศาสนาที่อยู่ร่วมกัน
ตามที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลว่า “แขกขอมลาวพม่าเมงมอญมสุม
แสงจีนจามชวา...” ต่อมาในสมัยธนบุรี ชาวอยุธยาได้อพยพมาจาก
ที่ ต ่ า งๆ ทยอยเข้ า มาตั้ ง หลั ก แหล่ ง ในกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง รวมถึ ง มุ ส ลิ ม
ชีอะฮ์เชื้อสายเปอร์เซียที่อพยพมาจากพระนครศรีอยุธยา ในสมัยรัตน
โกสินทร์ได้มชี าวต่างชาติเข้ามาเพิม่ เติม ซึ่งรวมถึงมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ
เช่น ยิบเซ็ดอ่าน สะระกาฉวน อาหรับ หรุม่ โต้ระกี่ แขกปะถ่าน แขกจุเหลี่ย มลายู จาม หุ ้ ย หุ ย ตามหลั ก ฐานที่ ป รากฏในจารึ ก และจิ ต ร
กรรมฝาผนังที่ส�าคัญ เช่น โคลงภาพคนต่างภาษา ที่พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แต่งขึ้นและวาดภาพประกอบไว้ในศาลา
รายรอบก�าแพงวัดพระเชตุพนฯ นอกจากนี้ยังมีหนังสือต�ารับท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ (วรรณคดีในรัชกาลที่ ๓) ที่กล่าวถึง
ชาติภาษาต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยถือเอาภาษาพูดเป็นเกณฑ์
สภาพสังคมดังกล่าวสะท้อนถึงลักษณะของสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ของกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาแรกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เมือ่ วัฒนธรรม
กระแสหลักของสยามเข้มแข็งขึน้ กลุม่ วัฒนธรรมย่อยบางกลุม่ ได้ถกู กลืน
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ไปกับวัฒนธรรมกระแสหลัก ในขณะทีห่ ลายกลุม่ ได้ปรับตัวให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขต่างๆ โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ ซึ่งรวมถึงชาว
มุสลิมกลุ่มต่างๆ ดังที่กล่าวมาด้วย
มุสลิมในกรุงเทพฯ เป็นมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชาวเปอร์เซีย อาหรับ อินเดีย จาม
มลายู และชวา เนือ่ งจากหลักการของศาสนาได้ครอบคลุมถึงการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวันด้วย มุสลิมทุกคนจึงต้องมีความรู้ทางด้านศาสนาควบคู่
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
เกิดจากการทีใ่ นขณะนัน้ มีผทู้ เี่ ข้าใจภาษาอาหรับซึง่ เป็นภาษาทีใ่ ช้ในคัมภีร์
อัลกุรอานอยูไ่ ม่มากนักในสยาม จึงไม่มบี ทบัญญัตทิ างศาสนาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่อ้างอิงได้มากนัก ประกอบกับการถ่ายทอดความรู้ใน
ระดับชาวบ้านนั้นเกิดจากการสอนในลักษณะปากต่อปากซึ่งมีโอกาส
คลาดเคลือ่ นได้ แต่อย่างไรก็ตามการเผยแผ่ในลักษณะนัน้ ได้คงเนือ้ หา
ในส่วนที่เป็นหลักค�าสอนไว้เพราะ “มุสลิมไม่ว่าจะมีทัศนคติอย่างไร
ก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเหมือนกัน
หมด ยอมรับคัมภีรอ์ ลั กุรอานฉบับเดียวกัน ยอมรับศาสดามุฮมั มัด และ
ศาสดาองค์อนื่ ๆ ทีอ่ ลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตัง้ มาก่อนศาสดามุฮมั มัดทุก
ท่านเหมือนกันหมด ยอมรับนครมักกะฮ์เป็นศูนย์กลาง เช่นเดียวกัน”
(ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, ๒๕๓๙ : ๒๓๗) ส่วนทัศนคติอนื่ ๆ ย่อมมีการ
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พัฒนาไปตามข้อปลีกย่อยทีส่ อดคล้องกับปัจจัยพืน้ ถิน่ และยุคสมัยตราบ
เท่าทีไ่ ม่ขดั กับหลักของศาสนา ในระยะเริม่ แรกมักจะได้รบั อิทธิพลจาก
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและปัจจัยพื้นถิ่นอย่างมาก แต่เมื่อมีการศึกษา
ศาสนาอย่างถ่องแท้มากขึ้น การปฏิ บั ติ ต นก็ จ ะอยู ่ ใ นแนวทางของ
อิสลาม สิ่งใดที่มีมาแต่เดิมแต่ขัดต่อหลักการอิสลามก็จะค่อยๆ ถูก
เปลี่ยนแปลงไป
คนกรุงเทพฯ มักเรียกมุสลิมรวมกันว่า “แขก” ทัง้ ทีใ่ นความเป็น
จริงนั้น “แขก” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายอันหมายถึง
ชนต่างชาติซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางดินแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย
แขกจึ ง หมายรวมไปถึ ง กลุ ่ ม คนที่ นั บ ถื อ ศาสนาต่ า งๆ คื อ แขก
พราหมณ์ แขกซิกข์ และแขกที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม เช่น
แขกอาหรับ แขกเปอร์เซีย แขกจาม แขกชวา และแขกมลายู เป็นต้น
บางที่ก็เรียกเจาะจงถึงมุสลิมตามนิกาย เช่น แขกเจ้าเซ็น๖ แขกซุนนี๗
สังคมกรุงเทพฯ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆ โดย
เฉพาะการรับเอาภูมปิ ญ
ั ญาจากแขกมุสลิมในด้านต่างๆ มาโดยตลอดทัง้
ทางด้านภาษา ศาสนา ความเชื่อ ศิลปกรรม รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับ
การด�ารงชีวติ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมัยทีอ่ าณาจักรอิสลาม
เจริญรุง่ เรือง ได้มกี ารติดต่อค้าขายกับประเทศมุสลิมต่างๆ อาทิ อินเดีย
เปอร์เซีย อาหรับ อย่างกว้างขวาง
มุสลิมกลุม่ ทีม่ บี ทบาทเด่นชัดในระยะแรกได้แก่ ขุนนางมุสลิมเชือ้
สายเปอร์เซียในราชส�านักสยาม ซึ่งในขณะนั้นผู้ด�ารงต�าแหน่งพระยา
จุฬาราชมนตรีเป็นมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียในสังกัดกรมท่าขวาผู้ดูแล
การค้าของราชส�านักกับประเทศทางฝั่งตะวันตกของสยาม และดูแล
ชาวต่างชาติจากประเทศดังกล่าวที่อาศัยอยู่ในสยามซึ่งรวมถึงมุสลิม
ด้วย กลุม่ ขุนนางเชือ้ สายเปอร์เซียจึงมีโอกาสและบทบาทส�าคัญในสังคม
มากกว่ามุสลิมเชื้อชาติอื่นๆ ในสยาม
บทบาทของมุสลิมกลุ่มนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา อันเนื่อง
มาจากการน�าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศ ประกอบกับ
การใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการมีส่วน
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ร่วมช่วยเหลือราชการในเหตุการณ์บ้านเมืองส�าคัญต่างๆ นอกจากนั้น
มุสลิมกลุ่มนีย้ งั เป็นผู้สานสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้านทีน่ บั ถือศาสนา
อิสลามรวมถึงอาณาจักรอิสลามทีส่ �าคัญในอดีต อันได้แก่ ซอฟาวียะฮ์๘
และโมกุล๙ แม้กระทั่งต่อมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์มุสลิม
กลุ่มนี้ก็ยังคงมีบทบาทที่ส�าคัญในราชส�านักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
ยาวนาน จนกระทั่งลดบทบาทลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การค้าและการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕
การปรับ โครงสร้ า งทางด้ า นการบริห ารและด้ า นสัง คมท� า ให้
ชุ ม ชนต่ า งๆ มี อิ ส ระในการร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมมากขึ้ น มุ ส ลิ ม
แต่ละชุมชนเริม่ เรียนรูภ้ าษากลางซึง่ เอือ้ ต่อการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
ชุมชนมากขึน้ มีการรวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายโดยมีกลุม่ พ่อค้า
ที่เดินทางติดต่อค้าขายเป็นตัวเชื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดียซึ่ง
เข้ามาในฐานะของคนในบังคับของประเทศอังกฤษซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ
ในการประกอบธุรกิจต่างๆ พ่อค้ามุสลิมเชื้อสายต่างๆ ก็เริ่มมีบทบาท
ทางสังคมมากขึ้น และชุมชนมุสลิมเชื้อชาติต่างๆ เริ่มมีความมั่นคง
และอยู่ร่วมกับสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายได้เป็นอย่างดี (อินทิรา
ซาฮีร,์ 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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กับประเทศทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้มสุ ลิมในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีบทบาทในสังคมและมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ
ทัง้ ทางด้านการเมือง การปกครอง การทหาร และการพาณิชย์ โดยทีย่ งั
คงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้ การปรับตัวของมุสลิมในกรุงเทพฯ เป็นไป
ในลักษณะของการผสมผสานวัฒนธรรมภายในขอบเขตของศาสนามา
สู่สังคมมุสลิมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้แนวคิด อิควาฮ์
(Iqwah) ซึ่ ง หมายถึ ง การเป็ น พี่ น ้ อ งกั น หรื อ ภราดรภาพของมุ ส ลิ ม
(ภาพที่ ๔-๕)
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