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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริม
คลองบางกอกน้อย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ประกอบกับข้อมูล
จากภาคสนาม และนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือกลุ่มคนมุสลิมที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสีย
กรุงฯ ครั้งที่ 2 โดยล่องแพลงมาตามลาน้าเจ้าพระยาและมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการใช้พื้นที่ของชุมชนเพื่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย ส่งผลให้ชาวมุสลิมต้องย้ายข้ามฝั่งคลองบางกอก
น้อยมาฝั่งเหนือ ชุมชนก็มีการขยายตัวออกไปมีทั้งที่อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่งคลอง รวมไปถึงในเรือนแพริมน้า ตั้งแต่ปาก
คลองเรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพามุสลิมบางกอกน้อยได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ส่งผลให้ชาวชุมชนกระจายตัวออกไปยังภายนอก แต่ส่วนหนึ่งก็ยังคงปักหลักสร้างชุมชนของตนเองขึ้นมาอีกครั้ง ปัจจุบัน
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์และชุ มชนสันติชนสงเคราะห์ 2
โดยมีโรงเรือพระราชพิธีและสะพานอรุณอัมรินทร์กั้นกลางอยู่ และยังคงเป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองสืบต่อมาจาก
อดีตเป็นชุมชนทีย่ ึดมั่นในศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ โดยมีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน
คําสําคัญ: พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์, มุสลิม, บางกอกน้อย
Abstract
This research aims to study the background and historical development of the Muslim
community in the Bangkok canal area. By analyzing data from documents with field data and
presenting them in descriptive analysis. The research found that ancestors of the Bangkok Noi Muslim
community are the people who migrated from Ayudhaya when the 2nd capital failed by Rafting down
the Chao Phraya River and located at the mouth of the Bangkok Noi canal. Later in the reign of King
Rama 5, the area of the community was used to build Bangkok Noi Railway Station. As a result,
Muslims have to move across the bank of the Bangkok Noi canal to the north. The community has
expanded to include residents living in canal side houses. Including the waterfront house raft from the
beginning of the canal to the front of Wat Suwannaram. When the Great East Asia War Muslim Bangkok
Noi has been badly affected, causing the community to spread outward. But part of it is still settling
down to build their own community again. At present, the Bangkok Noi Muslim community consists of
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2 communities, namely, the communities surrounding the Anishri Sunnah Mosque and Santisongkho 2
Community. There is a ceremonial boat barn and Arun Amarin Bridge. And still a community located
next to the canals of the past. And hold on to Sunni Islam with the Grand Mosque of Anisar Sunnah as
the center of the community.
Keyword: historical development, Muslim, Bangkok Noi

บทนํา
ชาวมุสลิมที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บางกอกน้อยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการตั้งชุมชนรวมกันอยู่ทั้งสองฝั่ง
คลอง แต่มีความหนาแน่นอยู่บริเวณฝั่งด้านใต้ของคลองบางกอกน้อยที่ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราชและสถานีรถไฟบางกอก
น้อย ซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริที่จะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยัง
เพชรบุรี และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนี้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ จึงขอแลกที่ดินฝั่ง
ตรงข้ามซึ่งเป็นอู่เรือหลวงที่ชารุดกับชุมชนมุสลิม โดยพระราชทานที่ดินให้มากกว่าเดิม รวมถึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่ จึงทาให้ชุมชนมุสลิมย้ายไปอยู่ข้างอู่เรือตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบัน (พรพรรณ
ศรีสิริรัตน์, 2549: 109) โดยมีศาสนสถานอย่างมัสยิดอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางการ
ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น หากแต่มัสยิดยังเป็นศูนย์รวมแห่งวิถีการดาเนินชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยและ
บริเวณใกล้เคียงด้วย
ปัจจุบันชุมชนมุสลิมยังคงรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นทั้งโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ที่อยู่ทางด้านปาก
คลองรวมถึงชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลองเลยสะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปหรือชุมชนสันติสงเคราะห์ 2 ที่สาคัญชุมชนทั้งหมด
ยังคงเหนียวแน่นในวิถีวัฒนธรรมอิสลาม หรือการยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความสามัคคีประดุจดังพี่น้อง โดยมีศาสน
สถานทางศาสนาอย่างมัสยิดอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยความเป็นชุมชนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านการนับถือ
ศาสนา วิถีการดารงชีวิต หากแต่ชุมชนดังกล่าวยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมไว้ได้อย่างชัดเจนในท่ามกลางชุมชน
ที่แวดล้อมด้วยชาวพุทธ จนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความแกต่างหลากหลาย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาวิจัย ในหัวข้อ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
ทั้งนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่มีคุณค่าและกาลัง อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อการลืมเลือนและสูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของย่านเก่าที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันและมิใช่เพียงกายภาพ แต่หมายรวมถึงความ
หลากหลายในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อย
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ริ ม คลองบางกอกน้ อ ยภายใต้ บ ริ บ ททาง
ประวัติศาสตร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
มุสลิม หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในที่นี้ กล่าวเฉพาะกลุ่มคนมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อย
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มุสลิมบางกอกน้อย หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ ในพื้นที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย
ฝั่งเหนือตั้งแต่ปากคลองจนถึงวัดสุวรรณาราม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมริมฝัง่ คลองบางกอกน้อยภายใต้
บริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงาน นาเสนอใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาถึงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงกระบวนการปรับตัวและ
กระบวนการธารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนมุสลิมอย่างเข้มแข็ง
เอกสารที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้งนี้มี ทั้งที่เ ป็น ข้อ มูล เอกสารชั้น ต้น (Primary Sources) และชั้น รอง (Secondary
Sources) เช่น พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ กฎหมาย ประวัติของศาสนสถาน เอกสารของทางราชการ รายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ์ รวมถึงหนังสือของนักวิชาการที่มีอยู่ทั้งจากหน่วยของภาครัฐและเอกชน
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทั้งจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) และเอกสารชั้นรอง (Secondary
Sources) ผู้วิจัยได้จัดแบ่งเอกสารเป็นประเภทต่างๆ ตามบริบทของเอกสาร จากนั้นจึงทาการศึกษารายละเอียด และใช้
วิพากษ์วิธีทางประวัติศ าสตร์เพื่อวิเคราะห์เอกสาร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงหลักฐานทาง
โบราณคดีร่วมประกอบการศึกษา
2. การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ (ชุมชน) โบราณสถาน (มัสยิด) สถานที่สาคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในพื้นที่ทั้งบางกอกน้อย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล (Oral history) ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่
การศึกษา ความเป็นชุมชนมุสลิม รวมถึงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เช่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้
อาวุโส เป็นต้น ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
อย่างสมบูรณ์ที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทาการศึกษาข้อมูลจากหลักฐาน เอกสาร ได้แก่ พงศาวดาร รายงานการวิจั ย
วิทยานิพนธ์ บันทึก ภาพถ่าย บทความ หนังสือ เป็นต้น และเก็บข้อมูลจากภาคสนามทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ทั้งจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นาทางศาสนา รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับสถานที่สาคัญของชุมชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากเอกสารหลักฐานและข้อมูลจากการลงภาคสนาม มาวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่ออธิบายถึงภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุ สลิมในพื้นที่คลองบางกอกน้อย
ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อค้นหาข้อสรุปถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่
บางกอกน้อย อันจะนามาซึ่งฐานข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงความ
เข้าใจที่ถูกต้องของอดีตเพื่อทาความเข้าใจปัจจุบันและการวางแผนอนาคตได้
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเวลา เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดช่วงเวลาของ
การศึกษาไว้ตั้งแต่เริ่มพบการปรากฏตัวของชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย โดยยึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความเป็น
ชุมชนที่ค้นพบอย่างชัดเจนในพื้นที่ศึกษาจนถึงปัจจุบัน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่ คือ บริเวณชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตั้งแต่
ชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์จนถึงชุมชนที่อยู่ด้านในคลองหรือชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
เป็นพื้น ที่ที่มีชุม ชนมุส ลิมตั้งถิ่ นฐานที่ชั ดเจนมาแล้ วตั้งแต่อดีต รวมถึ งยังคงอยู่รวมตัวกัน อย่างหนาแน่ นในปัจ จุบัน มี
ความสัมพันธ์กันในทางเครือญาติ และมีความเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ในมิติของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
3. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตการศึ ก ษาเนื้ อ หาครอบคลุ ม 2 ส่ ว นหลั ก ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย

สรุปผลการวิจัย
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บางกอกน้อย
คลองบางกอกน้อยนับเป็นคลองเก่าแก่ที่แต่เดิมนั้นคือเส้นทางหนึ่งของแม่น้าเจ้าพระยา (สายเดิม) ซึ่งมีลักษณะ
คดโค้งเหมือนรูปเกือกม้า ทาให้การเดินทางสัญจรทางเรือจากปากน้าไปยังกรุงศรีอยุธยาต้องใช้เวลานานมาก ในสมัยสมเด็จ
พระไชยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2077-2089) พระองค์ทรงโปรดฯ ให้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นเพื่อย่อระยะทางให้
สั้นลง และสะดวกต่อการเดินทางสัญจรไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่เดินทางมาติดต่อค้าขาย เส้นทางที่ให้ขุดนั้น
เริ่มต้นจากปากคลองบางกอกใหญ่หรือบริเวณใกล้กับพระราชวังเดิมหรือใกล้กับป้อมวิไชยเยนทร์ จนถึงปากคลองบางกอก
น้อย เมื่อขุดคลองลัดบางกอกสาเร็จลง และด้วยกระแสการไหลของน้าตามธรรมชาติที่ไหลตรงออกปากน้าจึงทาให้คลองลัด
บางกอกนี้ขยายใหญ่ขึ้น ในขณะที่แม่น้าสายเดิมก็ตื้นเขินและแคบลงกลายเป็นเพียงคลองขนาดเล็กและมีชื่อเรียกต่างๆ คือ
คลองบางกอกน้อย คลองชักพระหรือคลองบางขุนศรี คลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง เป็นต้น (สุภาภรณ์ จินดามณี
โรจน์, 2554: 88)
คาว่า “บางกอกน้อย” เป็นชื่อที่มีการปรากฏอยู่ในแผนที่ของชาวต่างชาติ หลายฉบับ ชื่อแรกสุดที่ปรากฏในแผน
ที่ Mappa Meinam โดย Engelbert Kampfer จากหนังสือ The History of Japan (จดหมายเหตุแกมป์เฟอร์) พิมพ์ที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ในแผนที่ชาวดัตช์ที่เขียนเมื่อราว พ.ศ.2223 ปรากฏชื่อ BanNoy ซึ่งระบุตาแหน่งบริเวณ
ปากคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือนนทบุรี (ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, 2553: 5) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของการเป็นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญระดับหนึ่งของสยามในอดีตเช่นกัน
ในอดีตนั้นพื้นที่บางกอกน้อยถือเป็นย่านศูนย์กลางชุมชนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา บทบาทการเป็นย่านการค้า
ของชุมชนมีความสาคัญในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าไปยังฝั่งพระนครทั้งสินค้าจากทางเหนือและสินค้าที่มาจากสวนใน
แถบนนทบุรี (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, 2545: 211) ซึ่งสภาพบรรยากาศทางการค้าของบางกอกน้อยในอดีตนั้นอาจเรียก
ได้ว่าเป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ มีสินค้านานาชนิด และที่น่าสนใจคือความหลากหลายของพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขาย ทั้ง
ชาวไทย ชาวจีน รวมถึงชาวมุสลิมที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนั้น (วัลลี นวลหอม, 2554: 74) ต่อมาเมื่อมีเส้นทางรถไฟ
ตัดผ่าน รวมถึงนโยบายการห้ามจอดแพกีดขวางเส้นทางน้า ตลาดปากคลองบางกอกน้อยจึงย้ายขึ้นฝั่งไปอยู่บริเวณที่เป็น
สถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือที่เรียกกันว่า “ตลาดศาลาน้าร้อน” ดังนั้นชุมชนที่อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยในอดีตจึง
เปลี่ยนมาเป็นย่านที่พักอาศัยริมน้า (กิตติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, 2545: 211)
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการยกฐานะของเมืองธนบุรีให้มีสถานะเป็นจังหวัด ครั้งนั้น
บางกอกน้อยก็เป็นหนึ่งใน 11 อาเภอที่ถูกจัดตั้งขึ้นทว่าอยู่ในชื่อ “อาเภออมรินทร์” ซึ่งเป็นอาเภอที่เรียกว่าอยู่ในเขตชั้นใน
ต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2459 เปลี่ยนชื่อจากอาเภออมรินทร์ มาเป็น “อาเภอบางกอกน้อย”
พื้นที่บางกอกน้อยในอดีตโดยเฉพาะสองฝั่งคลองบางกอกน้อยนั้นมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งกรุง
ศรีอยุธยาจนกลายเป็นชุมชนที่มีความสาคัญในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่ชาวต่างชาติจะรู้จักในนาม “บางกอก” อันเป็น
เส้นทางที่จะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัย ธนบุรีพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็มีความสาคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวมของงานช่างฝีมือหลายชนิด เช่น การทาเครื่องทองลงหินที่บ้านบุ การทา
ที่นอนปากคลองบางกอกน้อย รวมถึงเป็นย่านที่พักอาศัยของชุมชนพื้นถิ่นและชุมชนต่างถิ่น เป็นต้น (พรพรรณ ศรีสิริรัตน์ ,
2549: บทคัดย่อ) พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาคัญที่มีผู้คนมากมายอพยพเข้ามารวมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนกลายเป็นแหล่งรวมของชาวสยามดั้งเดิมและชาวต่างชาติจานวนมาก ทั้ง ชาวจีน ชาวมอญ รวมถึง
ชาวมุสลิม จนก่อให้เกิดกลายเป็นชุมชนมากมาย เช่น ชุมชนบ้านช่างหล่อ ชุมชนบ้านบุ ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย เป็นต้น
เมื่อครั้งสมัยรัตนโกสินทร์พื้นที่บางกอกน้อยก็มีความสาคัญอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทาการค้ากับตะวันตก
รุ่งเรือง ชนชั้นนาในขณะนั้นก็ให้ความสาคัญกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่มาก กล่าวคือ มีการให้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ทรงมาประทับ
อยู่ที่ฝั่งตะวันตก หรือแม้แต่ขุนนางคนสาคัญจานวนมากก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน
นอกจากนี้พื้นที่ย่านบางกอกน้อยยังมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น “จุดตัด” ของเส้นทางคมนาคม หรื อมีปากคลองที่
เป็ น จุ ด ตั ด และเชื่ อ มต่ อ กั บ เส้ น ทางคมนาคมหลั ก คื อ แม่ น้ าเจ้ า พระยา ทั้ ง ทางผ่ า นจากปากอ่ า วเจ้ า พระยาจั ง หวั ด
สมุทรปราการเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยา รวมถึงเส้นทางที่สามารถลัดเลาะไปสู่ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ภายในได้ จึงส่งผลให้พื้นที่
บริเวณย่านปากคลองบางกอกน้อยกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีการส่งต่อแลกซื้อขายสินค้าที่สาคัญมาตั้งแต่อดีต
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย
คาว่า “มุสลิมบางกอกน้อย” ในที่นี้หมายถึงเฉพาะชุมชนมุสลิมที่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ตั้งแต่
บริเวณปากคลองจนถึงวัดสุวรรณาราม โดยชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้มีมัสยิดสาคัญอย่างมัสยิดหลวงหรือมัสยิด อันซอริซซุนนะห์
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้นอีกชื่อหนึ่งที่จะเรียกมุสลิมบางกอกน้อยคือชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ ซึ่ง
รวมถึงชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในคลอง ถัดจากสะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปที่เรียกว่าชุมชนสันติสงเคราะห์ 2 ชาวมุสลิมใน
ชุมชนดังกล่าวก็ใช้มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ในการประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตนเองด้วยเช่นกัน
ชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนาน หนังสือ สายสกุลสัมพันธ์
อธิบายเบื้องต้นไว้ว่า บรรพบุรุษของพวกตนคือกลุ่มคนที่หนีภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยล่องแพลงมาตาม
ลาน้าเจ้าพระยาและมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บริเวณต้นมะกอกน้อย (ปากคลองบางกอกน้อย) ตรงพื้นที่ที่เป็นสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟในปัจจุบัน (คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือสายสกุลสัมพันธ์, 2543: 6) ชาวชุมชนเกือบทั้งหมด
นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ มีเพียงชาวมุสลิมเพียงหนึ่งครอบครัวเท่านั้นที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ กุสุมา รักษมณี
(2555: 16) อธิบายว่า มุสลิมบางกอกน้อยมีหลายเชื้อชาติ ต้นตระกูลเป็นพ่อค้าชาวอาหรั บก็มี สืบสายมาจากสุลต่านสุลัย
มานชาวเปอร์เซียก็มี จากพ่อค้าและช่างฝีมือชาวมลายูก็มี อีกทั้งมีมิตรสหายที่เป็นมุสลิมชาวอินเดียและชาวชวาด้วย
เช่นเดียวกับเสาวนีย์ จิตต์หมวด (2541: 61) ที่กล่าวว่า ชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวคลองบางกอกน้อย บรรพ
บุรุษเป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาทาการค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นมุสลิมในชุมชนนี้จึงเป็นอีก
ชุมชนหนึ่งที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ผ่านมาสายตระกูลต่างๆ มีการกระจายตัวออกไปภายนอก
ในขณะที่จานวนมากก็ปักหลักอยู่ในพื้นที่สืบสายสกุลมาแล้วตั้งแต่อดีต ซึ่งสายตระกูลสาคัญที่ยังคงตั้งถิ่น ฐานบ้านเรือนอยู่
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ในพื้นที่ เช่น ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษมณี เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น (เสาวนีย์ จิตต์หมวด,
2541: 61)
บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบริเวณบางกอกน้อยนี้เชื่อได้ว่าน่าจะมีทั้งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิมบ้างแล้ว แต่กลุ่มใหญ่
น่าจะเป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งบางกลุ่มก็ตั้งรกรากอยู่ ริมฝั่งแม่น้า
เจ้าพระยาเรื่อยมาทั้ง บางเขน บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางลาพู ในส่วนของบางกอกน้อยมีการอพยพเข้า
มาสมทบกับกลุ่มที่มีอยู่เดิม บรรพบุรุษของมุสลิมที่บางกอกน้อยนี้เป็นพวกที่มีเชื้อสายอาหรับและเปอร์เซีย นับถือศาสนา
นิกายซุนนีห์ (กุสุมา รักษมณี, 2555: 17)
มุสลิมเหล่านี้ในอดีตปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นแพลอยน้าอยู่ริมฝั่งริมคลองบางกอกน้อยจึงถูกเรียกว่า “แขกแพ” ซึ่ง
บริเวณพื้นที่ปากคลองบางกอกน้อย ในอดีตถือเป็นทาเลสาคัญสาหรับการค้าขายอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่จุดตัดของ
เส้นทางคมนาคม ด้วยเป็นพื้นที่ปากคลองเชื่อมกับชุมชนที่อยู่ด้านในกับผู้ที่ มาจากต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายโดยทางเรือ
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา รวมถึงเป็นจุดเชื่อมเพื่อทาการค้ากับชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปตามเส้นทางของแม่น้าเจ้าพระยา
ช่วงเวลาก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มุสลิมมีความชัดเจนในความเป็น
ชุมชนอย่างแน่นอนแล้วเพราะปรากฏหลักฐานว่าก่อนที่ทางราชการจะดาเนินการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีหรือสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยนั้นมีมัสยิดตั้งอยู่แล้ว ซึ่งมัสยิดคือศาสนสถานสาคัญที่อธิบายถึงความเป็นชุมชนมุสลิมที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อ
กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามไปรวมตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใดก็จะสร้างศาสนสถานของศาสนาอิสลามหรือมัสยิดไว้เพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
พื้น ที่ เดิ ม ของชุม ชนมุ ส ลิม บางกอกน้ อยนั้ นอยู่ ทางริม ฝั่ งคลองบางกอกน้ อยทางทิ ศใต้ ที่ปั จ จุบั น คือ สถาบั น
การแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งอดีตคือที่ตั้งของสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีรถไฟธนบุรี และ
ก่อนหน้านั้นก็คือที่ตั้งของชุมชนมุสลิมสายซุนนีห์ ด้วยปรากฏหลักหลักฐานว่าพื้นที่ริมฝั่งคลองด้านใต้มี “มัสยิดและที่ฝัง
ศพ” อยู่แล้ว การสร้างทางรถไฟที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น มีจุดที่จะต้องพาดทับผ่านมัสยิดและที่ฝังศพของชุมชนพอดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานที่ดินริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือหรือฝั่งตรงข้ามกับที่อยู่
ของชุมชนมุสลิมเดิมให้เป็นที่ตั้งรวมตัวกันของชุมชนแห่งใหม่ และให้มีการสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มั่นคง
ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้มีชื่อว่า “มัสยิดหลวง” หรือ “มัสยิดอันซอริซซุนนะห์”
การย้ายข้ามฝั่งคลองจากฝั่งใต้ขึ้นไปฝั่งเหนือทาให้เชื่อได้ว่า แม้ความเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก่อนที่จะสร้าง
สถานีรถไฟธนบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นจะมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ฝั่งใต้ แต่ริมคลองฝั่งเหนือก็น่าจะมีบ้านเรือนของชาว
มุสลิมอยู่บ้างแล้ว เมื่อมีการย้ายชุมชนข้ามฝั่งคลองจึงเป็นการย้ายไปรวมกัน ไม่ใช่การย้ายไปตั้งรกรากเอาใหม่ทั้งหมด
เมื่อย้ายชุมชนข้ามฝั่งมาที่ฝั่งเหนือโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้ว ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยก็มีการ
ขยายตัวออกไปอย่างมากโดยมีทั้งที่อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่งคลอง รวมไปถึงในเรือนแพริมน้า เรียงรายกันไปตั้งแต่ปากคลอง
เรื่อยไปจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม (กุสุมา รักษมณี , 2554: 10-12) การอยู่อาศัยของชาวมุสลิมนี้มีทั้งที่อยู่รวมกันอย่าง
หนาแน่นบริเวณรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ และที่กระจาย แทรกปนอยู่กับชุมชนชาวพุทธตามริมคลองบางกอกน้อย โดยที่
ไม่มีปัญหาความแตกต่างแต่อย่างใด ชุมชนชาวพุทธโดยรอบก็มักจะได้ยินเสียงการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม ในขณะ
ที่ชาวมุสลิมเองก็ได้ยินเสียงการประกอบกิจกรรมของชาวพุทธอยู่เป็นประจาด้วยเช่นกัน ลักษณะดังกล่าวเป็นมาตั้งแต่อดีต
แม้ปัจจุบันก็ยังคงปรากฏอยู่ (ดิเรก ฮะกีมี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ชุมชน
ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่สาคัญทางการสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้ชุมชนได้รับความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามเมื่อหลังสิ้นสงครามแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานภายนอก แต่ก็ยัง
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มีชุมชนส่วนหนึ่งที่กลับมารวมตัวกันเป็นชุมชน การร่วมกันสร้างศาสนสถานและสถานที่สาคัญของชุมชน โรงเรียน จน
กลับมามีความมั่นคงเข้มแข็งอีกครั้ง
ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ชุมชนมุสลิมมุสลิมบางกอกน้อยก็ยังคงมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ความเป็น
ชุมชนเข้มแข็งด้วยสายสัมพันธ์ทั้งการเป็นเครือญาติ รวมถึงความเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ทั้งความเชื่อทางศาสนา
และวิถีความเป็นอยู่โดยยึดหลักการทางศาสนาอิสลามเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าชุมชนเองจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้
ชาวชุมชนจานวนไม่น้อยกระจายตัวออกไปภายนอก ในขณะที่ ส่วนใหญ่ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่สืบสายสกุลมาแล้วตั้งแต่
อดีต ซึ่งสายตระกูลสาคัญที่ยังคงตั้งถิ่นบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ เช่น ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษมณี เกตุเพียงกิจ
อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2541: 61)
ปัจจุบันชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยยังคงรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นทั้งโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุน
นะห์ที่ อยู่ท างด้า นปากคลองรวมถึงชุมชนที่อยู่ ลึกเข้าไปด้านในคลองเลยสะพานอรุณ อัมริน ทร์เ ข้าไปหรือ ชุมชนสัน ติ
สงเคราะห์ 2 ที่สาคัญชุมชนทั้งหมดยังคงยึดมั่นในวิถีวัฒนธรรมอิสลาม หรือการยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา มีความ
สามัคคีประดุจดังพี่น้อง โดยมีศาสนสถานทางศาสนาอย่างมัสยิดอันซอริซซุนนะห์เป็นศูนย์กลางของชุมชน

ภาพที่ 1 ชุมชนโดยรอบมัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ภาพที่ 2 ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

อย่างไรก็ตามด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต ได้ส่งผลกระทบอยู่ไม่น้อยต่อชุมชน
มุสลิม ทาให้ชุมชนต้องมีการปรับตัวเพื่อธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างสุดกาลัง หลาย
ประเด็นก็ยังคงรักษาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ในขณะที่บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงและเลือนหายไปตามกาลเวลาตัวอย่างเช่น ที่นอน
บางกอกน้อยที่ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ที่ในอดีตเป็นสินค้าสาคัญขึ้นชื่อในเรื่องของ
คุณภาพแต่ปัจจุบันกลับหลงเหลือผลิตอยู่เพียงแห่งเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจที่สาคัญคือในท่ามกลางวัฒนธรรม
ชาวพุทธและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยยังคงสามารถธารงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน
มุสลิมไว้ได้อย่างไร ซึ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัว
ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยได้เป็นอย่างดี

อภิปรายผล
หากพิจารณาตามพื้นที่แล้วชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟธนบุรีจะมีโรงเรือพระราช
พิธี กั้นกลางอยู่ แต่เมื่อเดินลอดใต้สะพานอรุณอัมรินทร์เข้าไปด้านในของคลองจะพบกับชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2 ซึ่งเป็น
ชุมชนของชาวมุสลิมที่มีการรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นชุมชนที่มีอยู่เดิมในลักษณะของเรือนแพในอดีต ที่น่าสนใจ
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ก็คือ ชุมชนมุสลิมดังกล่าวมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ของคลองบางกอกน้อยไม่ใช่บนฝั่งหรือบนแผ่นดิน ซึ่งอธิบายได้ว่า
จากอดีตที่ลักษณะของบ้านเรือนที่เป็นเรือนแพที่ต่อมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่อยู่อาศัยมาเป็น “บ้านเรือน” จึงมี
การปรับเปลี่ยนเกาะติดอยู่กับริมน้าไม่ได้ขึ้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่บนแผ่นดิน ซึ่งการรวมกันในปัจจุบันมีลักษณะของเครือญาติ
สายสกุล เช่น สะมะมี มัสอูดี และกะดีมี เป็นต้น รวมถึงชุมชนทั้งที่ตั้งอยู่โดยรอบมัสยิดอันซอริ ซซุนนะห์และที่ชุมชนสันติ
ชนสงเคราะห์ 2 ต่างก็เป็นเครือญาติสายสกุลร่วมกันทั้งสิ้น
ประเด็ น หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ ในสมั ย ของการปรั บ ปรุ ง บ้ า นเมื อ งให้ ทั น สมั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ครั้ ง ใหญ่ ใ นรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น รูปแบบของการปรับปรุงบ้านเมืองส่วนใหญ่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แบบตะวันตก เช่น ถนน สะพาน หรือสถานที่สาคัญต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิมในลักษณะของ
การเวนคืนที่ดินที่รัฐจาเป็นต้องใช้พื้นที่ กรณีการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีก็เช่นกันได้ส่งผลต่อชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
จะมีการก่อสร้าง ซึ่งชุมชนดังกล่าวจาเป็นต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ แต่ชุมชนดังกล่าวกลับเลือกขอแลกเปลี่ยนพื้นที่ของ
ตนเองกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคลองแทนการย้ายออกนอกพื้นที่
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยในอดีตที่มีลักษณะของการตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้า มี
วิถีชีวิตสอดคล้องเส้นทางน้าทั้งการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ รวมถึงวิถีวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นพิจารณาวิถีการดารงชีวิตเป็นหลัก พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สะดวกต่อการ
คมนาคม มีทรัพยากรเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ก็จะเป็นแหล่งที่ได้รับการคัดเลือกในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คน
เราจึงได้เห็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนไทยในบริเวณที่ราบลุ่มริมน้าอยู่จานวนมาก โดยมีลักษณะการสร้างบ้านเรือน
ขนานยาวไปกับเส้นทางน้าที่ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางคมนาคมแบบใหม่คือเส้นทางถนนแทน
อีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของความผูกพันที่มีต่อท้องถิ่นหรือชุมชน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ชุมชนมุสลิมมีมัสยิด (หลัง
เดิม) เป็นศูนย์รวมของชุมชน ภายในพื้นที่ของมัสยิดยังมีที่ฝังศพของบรรพชนที่มีการจัดทาไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นความผูกพัน
ที่มีต่อชุมชนจึงมีมาก เห็นได้จากเมื่อครั้งที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่เนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยหัวหน้า
ชุมชนจึงได้มีการร้องขอทางราชการไม่ให้ทาลายที่ฝังศพของบรรพชนของตน
ซึ่งความผูกพันและความกตัญญูที่มีต่อบรรพชนของชาวมุสลิม ถือเป็นสิ่งสาคัญต่อความเป็นมุสลิมทุกคนกล่าวได้
ว่าชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดบางกอกน้อยหรือมัสยิด อันซอริซซุนนะห์ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เชื่อได้ว่าแต่เดิมมีชาวมุสลิมตั้ง
บ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ก็มีชาวมุสลิมจากกรุงศรีอยุธยาอพยพลงมารวมตัวเพิ่มเติม
จานวนมาก ชุมชนเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งคลองทางด้านใต้ที่ปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราชและสถานีรถไฟบางกอกน้อย
หรือสถานีรถไฟธนบุรี ชุมชนดังกล่าวมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกน้อยมาตั้ งแต่อดีตนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของสนิท สมัครการ (2538: 2) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับพฤติกรรของกลุ่มคนในสังคม โดยเฉพาะการกระทาหรือพฤติกรรมทางสังคมที่สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมที่มีต่อกัน รวมถึงแนวคิดของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2530: 22–23) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือความ
แตกต่างขององค์ภาวะอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในเวลาที่ต่างกัน ส่วนโครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของ
บุคคลทั้งครอบครัว ชนชั้น ชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม และเป้าหมาย เป็นต้น ดัง นั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็น
การเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างในความสัมพันธ์เหล่านี้
รู ป แบบของการเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ริ ม คลองบางกอกน้ อ ยมี ลั ก ษณะเป็ น แบบวิ วั ฒ นาการ
(Evolutionary change) ซึ่งเอสแมน (Esman) (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์ , 2533: 45-46) อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกล่าว เกิดจากการแพร่กระจายความคิดหรืออุดมการณ์ใหม่ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและ
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เทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสังคมเกิดความรู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเกิดความต้องการและเรียกร้ องให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างอิสระอยู่บนพื้นฐานความพร้อม ความพอใจ
ผลประโยชน์ และการรวมกลุ่มของประชาชน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่า พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยเกิดขึ้นจากความสามารถในการ
ปรับตัวของชุมชนจนสามารถสอดรับกับสถานการณ์และบริบทของการเปลี่ยนแปลงนาแต่ละช่วงเวลา จนนามาซึ่งความ
สมารถในการดารงตน ดารงวิถีแห่งความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างน่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยสามารถใช้เป็นต้นแบบการ
ปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรนารายละเอียด
ของการวิจัยดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนที่มีความคิดความเชื่อแตกต่างกันในพื้นที่อื่น
ต่อไป
2. ประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนมุ ส ลิ ม บางกอกน้ อ ยมี ค วามน่ า สนใจอย่ า งมากในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของไทย ดังนั้น ควรมีการนามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ชุมชนและเผยแพร่ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะมิติของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ในขณะที่ชุมชนมุส ลิมบางกอก
น้อยยังมีบริบทอื่นที่น่าสนใจอีกมาก เช่น อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาใน
ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป
2. การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนมีความสาคัญต่อการทาความเข้าใจถึงรากเหง้าของท้องถิ่น อันจะนามา
ซึ่งการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนมุสลิมที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วไป
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