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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการคือ 1) ศึกษาภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีริมคลองบางกอกน้อย 2) วิเคราะห์กระบวนทัศน์การปรับตัว การธ ารงอัต
ลักษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยภายใต้เง่ื อนไขและ
บริบททางประวัติศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม และน าเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า บรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือกลุ่มคนที่อพยพมาจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2310 เป็นชุมชนที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์ มีมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน โดยธ ารงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านการแต่งกายและการปฏิบัติศาสนกิจ มรดกภูมิปัญญาที่ส าคัญคือ 
อาหารมุสลิมและการท าที่นอนยัดนุ่น มีวิถีวัฒนธรรมที่ยึดมั่นตามค าสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และกระบวน
ทัศน์การปรับตัวที่ส าคัญคือการปลูกฝังแนวคิดและวิถีการด ารงตนตามแนวทางของศาสนาอิสลามไว้ในระบบการศึกษา 
ส่งผลให้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเข้มแข็งสามารถด ารงตนและพื้นท่ีทางสังคมได้อย่างภาคภูมิ 
 

คําสําคัญ: มุสลิมบางกอกน้อย, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์, กระบวนทัศน์การปรับตัว 
 

Abstract 
 

 This research had two main objectives including 1) to study the background, historical 
development, identity, local wisdom and local culture of Muslim community in Bangkok Noi Canalside, and 
2) to analyze the paradigm in adaptation, the remaining of identity, conservation of local wisdom and ways 
of local culture of the Muslim community in Bangkok Noi Canalside in accordance with historical contexts. 
This research employed qualitative methods including reviewing and collecting related documents and 
fieldwork study. The data was then analyzed, synthesized and presented in descriptive research analysis. 
The results showed that ancestors of the Muslim community in Bangkok Noi migrated from Ayutthaya since 
the period of the second loss of the Ayutthaya City. This Muslim community has strongly adhered to the 
Islam Sunni. Additionally, the establishment of Ansorissunnah Royal Mosque has been the center of the 
community. Remarkably, the community has remained their identity through the way of dressing and 
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performing strictly in accordance with the Islam religion. Significant local wisdom of the community is 
Muslim food and making white silk cotton mattress. For the ways of culture, it has been strictly followed 
the principle of Islam. Nevertheless, the significance of paradigm in adaptation is to build awareness and 
ways of living following the Islam, which have been embedded in the educational system. As a 
consequence, these practices have constructed the strength of the ethnic group and have effectively 
supported the existence and maintained their social zone.  
 

Key words: Muslim Bangkok Noi, historical development, paradigm in adaptation 
 

บทนํา 
 ชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครตั้งแต่พ.ศ.2310 
บรรพบุรุษของชาวมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาติดต่อค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ดังนั้นจึงเป็นอีกชุมชนมุสลิมอีกชุมชนหนึ่งที่มีสายสกุลต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี สมะดี ฮะกีมี ศรีจ รูญ 
รักษมณี เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โตฯลฯ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด , 2541: 61) อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของชุมชน
มุสลิมในพื้นทีบ่างกอกน้อยนี้น่าจะมีบรรพบุรุษที่มีแต่เดิมบ้างแล้ว แต่กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุง
ศรีอยุธยา ซึ่งบางกลุ่มก็ได้ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเรื่อยมาทั้งบางเขน บางอ้อ ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย 
บางกอกใหญ่ และบางล าพู (กุสุมา รักษมณี, 2550: 17) มุสลิมบางกอกน้อยนับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์ แต่เดิมปลูก
สร้างบ้านเรือนเป็นแพลอยน้ าอยู่ริมฝั่งริมคลองบางกอกน้อยจึงถูกเรียกว่า “แขกแพ”  
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไป
เพชรบุรี และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ตรงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนี้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟต้นทาง จึง
แลกที่ดินฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอู่เรือหลวงกับชุมชนมุสลิม โดยพระราชทานที่ดินรวมถึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเปน็
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่ จึงท าให้ชุมชนมุสลิมย้ายไปอยู่ข้างอู่เรือตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบัน (พรพรรณ ศรี
สิริรัตน์, 2549: 109) มีศาสนสถานคือมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์หรือมัสยิดบางกอกน้อยเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
นอกจากเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจแล้วยังเป็นศูนย์รวมแห่งวิถีการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อย
และบริเวณใกล้เคียงด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายภาพจากชุมชนริมน้ ามาสู่การเป็นชุมชนบก จากชุมชนเรือนแพและการค้า
ขายมาเป็นชุมชนอยู่อาศัย วิถีชีวิตเช่นน้ีได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนมุสลิม ท าให้ชุมชนต้องปรับตัวเพื่อธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของตนเองซึ่งยังคงรักษาไว้ได้อย่างมั่นคง แต่ก็มีบางด้านได้เปลี่ยนแปลงและเลือนหายไปตาม
กาลเวลา ตัวอย่างเช่น การท าท่ีนอนท่ีถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาส าคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ในอดีต
เป็นสินค้าส าคัญมีคุณภาพเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ปัจจุบันลดน้อยลงเหลือแหล่งผลิตอยู่เพียงแห่งเดียว เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามด้วยเง่ือนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ของชุมชนได้ท าให้ชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยยังคงธ ารงอัตลักษณ์
ความเป็นชุมชนมุสลิมไว้จนถึงปัจจุบัน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นท่ีบางกอกน้อย ในหัวข้อ มุสลิมบางกอก
น้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมอิสลามในเมืองหลวง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย
ที่มีคุณค่าและก าลังถูกกระทบด้วยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลให้อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาของชาวมุสลิม
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บางกอกน้อยเริ่มลืมเลือนและอาจจะสูญหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินชีวิตในห้วงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงจะท าให้ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของย่านเก่าที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันและมิใช่เพียงกายภาพ แต่หมายรวมถึง
ความหลากหลายในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. ศึกษาภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่
ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย 
 2. วิเคราะห์กระบวนทัศน์การปรับตัว การธ ารงอัตลักษณ์ การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมความ
เป็นชุมชนมุสลิมริมฝั่งคลองบางกอกน้อยภายใต้เงื่อนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มุสลิมบางกอกน้อย หมายถึง กลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์ ในพื้นที่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย
ฝั่งเหนือตั้งแต่ปากคลองจนถึงตรงข้ามวัดสุวรรณาราม 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมรมิฝัง่คลองบางกอกน้อยภายใต้
บริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 
 อัตลักษณ ์หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตนของชาวมุสลิมบางกอกน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากการนิยามตัวตน
ของผู้คนกับระบบสังคม เมื่อผู้คนแต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียว หรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน 
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะสัมพันธ์กับบริบทที่แวดล้อมกลุ่มคนนั้น 
 มรดกภูมิปัญญา หมายถึง สิ่งที่เป็นความคิด อันเกิดจากสติปัญญา ความสามารถความช านาญ จากการสั่งสม
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีบางกอกน้อย 
 วิถีวัฒนธรรมอิสลาม หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย อันน ามาซึ่ง
ความเจริญงอกงาม ความสุขของกลุ่มคน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษาภาคสนาม น าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวชุมชนมุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงกระบวนทัศน์การปรับตัว
และการธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนมุสลิม เอกสารช้ันต้น (Primary Sources) และข้อมูลช้ันรอง (Secondary Sources) 
ได้แก่ พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ กฎหมาย ประวัติของศาสนสถาน เอกสารของทางราชการ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ รวมถึงหนังสือของนักวิชาการที่มีอยู่ท้ังจากหน่วยของภาครัฐและเอกชน ผู้วิจัยได้จัดแบ่งข้อมูลตามบริบทของ
เอกสาร จากนั้นศึกษาวิเคราะห์และวิพากษ์โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
หลักฐานทางโบราณคดีร่วมประกอบการศึกษา 
 2. การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ (ชุมชน) โบราณสถาน (มัสยิด) สถานท่ีส าคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนในพื้นที่ท้ังบางกอกน้อย 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคล (Oral history) ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่
การศึกษา ความเป็นชุมชนมุสลิม รวมถึงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้
อาวุโส เป็นต้น ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากหลักฐานและเอกสาร และเก็บข้อมูลจากภาคสนามทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ทั้งจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา 
รวมถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญของชุมชน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารและวิจัยภาคสนามมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่ออธิบายภูมิหลัง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่
คลองบางกอกน้อย รวมถึงวิเคราะห์กระบวนทัศน์การปรับตัวของชาวมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้เง่ือนไขและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ อันจะน ามาเป็นฐานข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง 
รวมถึงท าความเข้าใจอดีตของชุมชนที่ถูกต้องน าไปสู่การพัฒนาปัจจุบันและการวางแผนอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
 

ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาเรื่อง มุสลิมบางกอกน้อย: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรม
อิสลามในเมืองหลวง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325) จนถึงปัจจุบัน  
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนโดยรอบมัสยิดหลวง
อันซอริซซุนนะห์และชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2  
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวิถี
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมุสลิมในพ้ืนท่ีบางกอกน้อย และกระบวนทัศน์การปรับตัว การธ ารงอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 ภูมิหลังและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของชาวมุสลมิบางกอก
น้อย 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมภายใต้เง่ือนไขและ
บริบททางประวัติศาสตร ์

 

 การเปลีย่นแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาวมุสลมิ
บางกอกน้อย 

 กระบวนทัศน์การปรับตัวและ
การธ ารงวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวมุสลิมบางกอกน้อย  

 

ความเป็น 
ชุมชนมุสลิม 

ในพื้นที่ริมคลอง 
บางกอกน้อย 

 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่หลังการเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เป็นชุมชนที่ยังธ ารงอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชนอย่างชัดเจน เป็นวิถีที่สืบ
เนื่องมาจากความเช่ือความศรัทธาในที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานค าสอนทางศาสนา ดังรายละเอียดตามประเด็นดังนี้ 
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 1. ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อย 
 ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชุมชนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยล่องแพหนีภัยสงครามมาผูกแพรวมกัน
บริเวณฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย อย่างไรก็ตามเช่ือว่าบรรพบุรุษของชุมชนมุสลิมบริเวณบางกอกน้อยนี้น่าจะมีมาแต่เดิม
ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เดิมบ้างแล้ว แต่กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2310 แต่เดิมมี
บางกลุ่มได้ตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเรื่อยมาทั้งบางเขน บางอ้อ บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางล าพู ในส่วน
ของบางกอกน้อยมีการอพยพเข้ามาสมทบกับกลุ่มที่มีอยู่เดิม  
 การศึกษาเกี่ยวกับเช้ือสายของชาวชุมชนในแถบบางกอกน้อย นักวิชาการได้อธิบายไว้หลายแนวคิด เช่น กุสุมา 
รักษมณี (2555: 16) อธิบายว่า มุสลิมบางกอกน้อยมีหลายเช้ือชาติ ต้นตระกูลเป็นพ่อค้าชาวอาหรับก็มี สืบสายมาจากสุลต่านสุ
ลัยมานชาวเปอร์เซียก็มี จากพ่อค้าและช่างฝีมือชาวมลายูก็มี อีกทั้งมีมิตรสหายที่เป็นมุสลิมชาวอินเดียและชาวชวาด้วย 
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2541: 61) กล่าวว่า ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยมีบรรพบุรุษเป็นชนชาติอาหรับ ฮาเดอร์รอเม้าท์ที่เข้ามาท า
การค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สายตระกูลต่างๆ ส่วนหนึ่งกระจายตัวไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ในขณะที่อีก
ส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ สืบสายสกุลตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสายตระกูลส าคัญที่ยังคงตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใน
พื้นที่เดิม เช่น ซอลีฮี กรีมี มัสอูดี ฮะกีมี ศรีจรูญ รักษมณี เกตุเพียงกิจ อรุณโอษฐ์ กองทรัพย์โต เป็นต้น 
 ในอดีตมุสลิมบางกอกน้อยปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นแพลอยน้ าอยู่ทางด้านฝั่งใต้ของคลอง หรือฝั่งของ
โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน จึงถูกเรียกว่า “แขกแพ” (เรียกตามลักษณะการอยู่อาศัย) โดยที่ลักษณะของพื้นที่บางกอก
น้อยเป็นจุดตัดของเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขาย ทั้งจากผู้คนที่อยู่ลึกเข้าไป
ด้านในคลองบางกอกน้อยและผู้คนที่เดินทางมาตามเส้นทางหลักหรือแม่น้ าเจ้าพระยา โดยที่มีทักษะด้านการค้าขายของ
ชาวมุสลิมที่มีอยู่แต่เดิม ลักษณะของเรือนแพของชาวมุสลิมบางกอกน้อยในอดีต จึงเป็นชุมชนเรือนแพที่ท าการค้าขาย 
รวมถึงความเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางทางอ านาจทั้งสมัยธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จึงธ ารงความเป็นชุมชนที่
มีความเข้มแข็งและรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง 
 มุสลิมในพื้นที่บางกอกน้อยเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เห็นได้จากศาสนสถานที่สร้างตามความเช่ือของศาสนาอิสลาม 
คือ สุเหร่าหรือมัสยิดหรือกุฎี เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้มีการสร้างมัสยิดของตนเองขึ้นที่
ฝั่งใต้ของคลองบางกอกน้อย แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายที่บ่งบอกถึงลักษณะของศาสนสถานแห่งนี้ แต่ก็มีเอกสาร
ของทางราชการที่กล่าวถึงการสร้างสถานีและเส้นทางรถไฟจากธนบุรีไปเพชรบุรีซึ่งระบุถึงโครงการดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้
พื้นที่ในส่วนท่ีเป็นมัสยิดของชาวมุสลิมบางกอกน้อย 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างเส้นทางรถไฟไปเพชรบุรีโดยมีสถานี
ต้นทางที่บางกอกน้อย ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชนมุสลิม มี กุโบร์ มัสยิด เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชุมชนจึง
ได้มีการแลกเปลี่ยนพื้นที่กัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานท่ีดินริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือให้
เป็นที่ตั้งของชุมชนแห่งใหม่ และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสร้างมัสยิดแห่งใหม่ ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้มีช่ือว่า “มัสยิด
หลวงอันซอริซซุนนะห”์ ดังปรากฏในพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ว่า 

“...ถ้าไม่มีท่าทางอย่างอื่นท่ีจะแก้ไขได้แล้วก็ต้องให้แลก แต่อยากให้ริมน้ าเปนด้านกว้างให้ด้านยาวยื่นเข้าไปจาก
คลอง แล้วแต่จะจัดการตกลงกันประการใด ตามที่เธอเหนสมควรแลเปนความจ าเปน” (ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสาร
รัชกาลที่ ๕ ค/๑๒ เรื่องสุเหร่าแขกที่จะต้องท าทางรถไฟเมืองเพชรบุรี [๓๐ เม.ย. ๑๑๙ – ๒๐ ม.ค. ๑๒๖]) 
 เมื่อชุมชนมุสลิมได้ย้ายข้ามฝั่งคลองบางกอกน้อยมาที่ฝั่งเหนือแล้วก็ได้ขยายตัวออกไป อาศัยอยู่ในเรือนริมฝั่ง
คลอง รวมไปถึงในเรือนแพริมน้ า เรียงรายกันไปตั้งแต่ปากคลองจนถึงหน้าวัดสุวรรณาราม (กุสุมา รักษมณี, 2554: 10-12) 
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โดยชาวมุสลิมอยู่อาศัยรวมกันหนาแน่นบริเวณรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ และบางกลุ่มที่กระจายแทรกปนอยู่กับ
ชุมชนชาวพุทธตามริมคลองบางกอกน้อย  
 ต่อมาในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยไดร้ับผลกระทบจากการโจมตีทางอากาศ
อย่างหนักเนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับพ้ืนท่ีราชการส าคัญและสถานีรถไฟบางกอกน้อยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
ล าเลียงเสบียงอาหารและสรรพาวุธของฝ่ายญี่ปุ่น ความเสียหายจากสงครามเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้ง
ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้ชุมชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อสงครามสงบก็มีชาวมุสลิมบางส่วน
ย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังกลับมารวมตัวกันเป็นชุมชนเดิม ร่วมกันสร้างศาสนสถาน สถานที่ส าคัญของ
ชุมชน และโรงเรียน จนกลับมาเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงเข้มแข็งอีกครั้ง  
 ปัจจุบันชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยคือ ชุมชนมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเหนือ ตั้งแต่บริเวณ
ปากคลองจนถึงตรงข้ามวัดสุวรรณาราม ประกอบด้วย 2 ชุมชน ชุมชนแรกตั้งอยู่โดยรอบมัสยิดหลวงอันซอริซซนุนะห์ เรียก
อีกช่ือหน่ึงที่เรียกมุสลิมบางกอกน้อย ชุมชนที่ 2 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปด้านในคลอง ถัดจากสะพานอรุณอัมรินทร์เข้า
ไป เรียกว่าชุมชนสันติชนสงเคราะห์ 2 ทั้งสองชุมชนต่างก็เป็นเครือญาติและใช้มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ในการประกอบ
ศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาร่วมกัน 
 2. อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อย 
 อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมบางกอกน้อยคือสิ่งท่ีสะท้อนผ่านวิถีในการด ารงชีวิตโดยตั้งอยู่ในกรอบทางความคิดความ
เชื่อของศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์ มีความโดดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การแต่งกายและการประกอบศาสนกิจ 
 การแต่งกาย ที่มีความชัดเจนว่าเป็นไปภายใต้กรอบของศาสนา วัตถุประสงค์ส าคัญคือการปกปิดสิ่งพึงละอายของ
ร่างกายทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายของสตรีมุสลิมที่จะต้องไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนั้นเป็น
เหตุปัจจัยอันน ามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกัน แต่จะต้องเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นการแต่งกายของทั้ง
ชายและหญิงของชาวมุสลิมบางกอกน้อยจึงยังคงมิดชิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
 การปฏิบัติศาสนกิจ เป็นวิถีที่ชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอย่างเคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติ
ศาสนกิจในรอบวัน การปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี รวมถึงการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจที่ยังเห็นความ
เข้มข้นในการปฏิบัติ เป็นเรื่องของการละหมาดที่เคร่งครัดในการปฏิบัติวันละ 5 เวลา ที่น่าสนใจคือความหลากหลายของกลุ่ม
ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยในการเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจที่มีทั้งคนชรารุ่นเก่าไปจนถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการปลูกฝัง
กันอย่างต่อเนื่อง ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจในรอบปีก็ยังคงปฏิบัติกันอย่างครบถ้วน เช่น การถือศีลอด การจ่ายซะกาต การ
ประกอบพิธีฮัจญ์ วันอีดิ้ลฟิตรฺ วันอีดิ้ลอัฎฮา เป็นต้น รวมถึงพิธีกรรมในช่วงชีวิตที่ยดึมั่น เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การเข้า
สุหนัต การแต่งงาน การตาย เป็นต้น 
 มรดกภูมิปัญญาของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่สืบต่อกันมาอย่างชัดเจน คือ การท าที่นอน ที่ได้รับรูปแบบมาจาก
สิงคโปร์ ถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 (ฟาริด มัสอูดี, สัมภาษณ์:19 พฤษภาคม 2560) และมีการสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีคุณภาพจ าหน่ายเป็นสินค้าจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอดีตที่นอนของชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยได้รับความนิยมอย่างมาก จนมีการท ากันแทบทุกครัวเรือน ต่อมาความนิยมดังกล่าวก็ลดลงเนื่องจากมีที่นอนที่ท า
ด้วยวัสดุอื่นที่ทันสมัย ราคาถูกกว่าเข้ามาแย่งตลาดและลูกค้าจึงท าให้มรดกภูมิปัญญาด้านนี้เริ่มเสื่อมความนิยมไป  
 อาหาร เป็นวิถีวัฒนธรรมอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาที่ส าคัญของชาวมุสลิมแต่ยังสะท้อนอัต
ลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดจะต้องถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม และยังแฝงไว้ซึ่งคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมไว้อีกมากมาย อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่โดดเด่นมีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหาร
ว่าง อาหารหลักคือ ข้าวหมก มีข้าวหมกเนื้อ ข้าวหมกไก่ โดยเนื้อวัวทีจ่ะน ามาท าเป็นอาหารล้วนเป็นเนื้อวัวที่เชือดเองถูกต้องตาม
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หลักศาสนาอิสลาม ท่ีเรียกว่าเนื้อฮะล้าล นอกจากนั้นก็เป็นอาหารประเภทแกงต่างๆ เช่น แกงเผ็ด แกงมัสมั่น ขนมจีน แกง
เขียวหวาน สลัดแขก ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสะเต๊ะ ขนมจีบ ล่าเตียงหรือหรุ่ม ฯลฯ ส่วนอาหารหวานที่เห็นทั่วไป คือ ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง หม้อแกงถั่ว ขนมช้ัน ซาลาเปาทอด ขนมตะไล ขนมช้ัน เป็นต้น อาหารเหล่านี้จะมีจ านวนมากขึ้นเมื่อใช้บริโภคในเทศกาล
หรือวันส าคัญต่างๆ หรือช่วงโอกาสพิเศษที่เป็นงานบุญ เช่น วันอีดิ้ลฟิตรหรืองานฉลองสิ้นสุดการถือศีลอด อีดิ้ลอัฎฮาหรืองาน
ฉลองการสิ้นสุดพิธีฮัจญ์ งานวะลีมะห์หรืองานแต่งงาน เป็นต้น (กุสุมา รักษมณี, 2555) วิถีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่แฝงอยู่ใน
ส ารับอาหารเหลา่นี้ ถือเป็นการใช้อาหารเป็นเครื่องมอืในการเช่ือมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยมีแนวคิดชุมชนมุสลิมบางกอก
น้อยจะถือว่าเมื่อมีผู้มาเยือนจ าเป็นจะต้องต้อนรับด้วยอาหารที่ดีท่ีสุด รวมถึงอาหารที่ในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ จะเป็นคติความ
เช่ือในเรื่องการสร้างบุญตามหลักการของศาสนา คือ การรับประทานอาหารในส ารับเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
 3. กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยภายใต้เง่ือนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ 
 กระบวนทัศน์ส าคัญที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยน ามาใช้เพื่อด ารงวิถีวัฒนธรรม คือการปลูกฝังความเป็นตัวตนไว้
ในระบบการศึกษาเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาศาสนาอิสลามตามแนวทางซุนนีห์ 
รวมถึงปลูกฝังในวิถีการด ารงตนตลอดชีวิต ดังนั้นชาวมุสลิมจึงพยายามปรับตวัเพื่อการด ารงตนและเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคม
ของตนเองด้วยการปลูกฝังความคิดความเช่ือในวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักการของศาสนาอิสลาม ดังนั้นชาวมุสลิมบางกอก
น้อยจึงให้ความส าคัญกับเรื่องของการศึกษาอย่างมากมาตั้งแต่อดีต โดยจัดการศึกษาด้านศาสนาและการศึกษาสายสามัญ
ควบคู่กัน เห็นได้จากการสร้างโรงเรียนราชการุญ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย รวมถึงอัล อิศลาหฺ สมาคม 
 โรงเรียนราชการุญ เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของชุมชนตั้งแต่เมื่อครั้งท่ีมีการย้ายชุมชนข้ามฝั่งคลองไป
ด้านเหนือแล้วโดยมีแนวคิดว่าควรจะมีสถานท่ีส าหรับให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านศาสนาและวิชาการสามัญทั่วไป 
โรงเรียนเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2453 เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็ นช่วงเวลาที่
อาคารของโรงเรียนราชการุญได้รับความเสียหายอย่างหนัก เมื่อสิ้นสงครามสถานที่เดิมไม่สะดวกในการด าเนินงาน ได้ย้าย
โรงเรียนไปเปิดด าเนินการที่บางยี่ขันและด าเนินงานเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2520 ก็ปิดตัวลง 
 โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งศาสนาอิสลามควบคู่กับสายสามัญตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยสอนภาษาอาหรับตั้งแต่ระดับอนุบาล และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลาม นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถแต่งกายตามหลักการของศาสนาได้ บริหารงานโดย
มูลนิธิมัสยิดหลวงอันซอริชชุนนะห์ นอกจากเปิดสอนตามระบบการศึกษาทั่วไปแล้ว โรงเรียนยังให้ความส าคัญอย่างมากคือการ
สอดแทรกวิถีการด ารงชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม อันจะน ามาซึ่งความดีงามของชีวิตชาวมุสลิม 
 องค์กร อัล อิศลาหฺ สมาคม ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจกันของ “คณะมัสยิดบางกอกน้อย” และพี่น้องมุสลิมทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เห็นความส าคัญของการเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ สมาคมได้จัดตั้งและ
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2475 ใช้ช่ือว่า “อัล อิศลาหฺ สมาคม” (อัล-อิศลาหฺ สมาคม บางกอกน้อย, 2547) ปัจจุบัน
การด าเนินงานของ อัล อิศลาหฺ สมาคม ได้พัฒนาให้มีความทันสมัย เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การจัดท าเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมบางกอกน้อย มีความเกี่ยวเนื่องมาจากความ
เช่ือและความศรัทธาต่อศาสนาอิสลามนิกายซุนนีห์ ที่ด าเนินมาแล้วตั้งแต่ครั้งอดีตโดยถ่ายทอดผ่านระบบและกระบวนการทางการ
ศึกษาที่หลากหลาย เป็นความพยายามด้านการศึกษาที่นับได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ส าคัญในการปรับตัวของชุมชนมุสลิมให้สามารถ
ด ารงตนอยู่ได้ภายใต้เง่ือนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลา มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
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แตกต่างกัน สิ่งส าคัญคือกระบวนทัศน์ดังกล่าวยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อันน ามา
ซึ่งการด ารงอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนได้อย่างสันติสุข และตั้งอยู่บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนมุสลิม 
 

อภิปรายผล  
 ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ครั้งส าคัญในสมัยของการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีรูปแบบของ
การปรับปรุงบ้านเมืองส่วนใหญ่คือโครงสร้างพื้นฐานแบบตะวันตก เช่น ถนน สะพาน หรือสถานที่ส าคัญต่างๆ การพัฒนาบ้านเมือง
เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่เดิมในลักษณะของการเวนคืนที่ดินที่รัฐจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ คือกรณีการ
สร้างสถานีรถไฟธนบุรีได้ส่งผลต่อชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมที่จะมีการก่อสร้าง ชุมชนจ าเป็นต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ 
ชุมชนมุสลิมดังกล่าวเลือกขอแลกเปลี่ยนพื้นที่เดิมของตนเองไปกับพื้นที่ใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองแทนการย้ายออกนอกพื้นที่ 
 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยในอดีตที่มีลักษณะเป็นบ้านเรือนอยู่ริมน้ า มีวิถีชีวิต
สอดคล้องกับเส้นทางน้ าทั้งการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ รวมถึงวิถีวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ, 2545) ที่อธิบายว่าแต่เดิมนั้นจะพิจารณาถึงวิถีการด ารงชีวิตของตนเองเป็น
หลัก พื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สะดวกต่อการคมนาคม มีทรัพยากรเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ก็จะเป็นแหล่งที่ได้รับการ
คัดเลือกในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คน โดยเฉพาะเส้นทางน้ าที่มีการสร้างบ้านเรือนขนานยาวไปกับเส้นทางน้ าก่อนที่จะ
เปลี่ยนมาเป็นเส้นทางบกหรือถนน 
 เหตุผลส าคัญประการหนึ่งคือความผูกพันที่มีต่อบรรพบุรุษ ชุมชนมุสลิมมีมัสยิด (หลังเดิม) เป็นศูนย์รวมของชุมชน 
ภายในพื้นที่ของมัสยิดยังมีที่ฝังศพของบรรพชนที่มีการจัดท าไว้เป็นอย่างดี เป็นความผูกพันที่มีต่อชุมชน เมื่อต้องย้ายออกจาก
พื้นที่เดิมเนื่องจากโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อย หัวหน้าชุมชนจึงร้องขอทางราชการไม่ให้ท าลายที่ฝังศพของบรรพ
ชนของตน แสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูที่มีต่อบรรพชนของชาวมุสลิม ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อความเป็นมุสลิมทุกคนท่ี
ธ ารงรักษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน 
 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของสนิท สมัครการ 
(2538: 2) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรของกลุ่มคนในสังคม โดยเฉพาะการกระท าหรือพฤติกรรมทางสังคมที่
สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีต่อกัน รวมถึงแนวคิดของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2530: 22–23) ที่อธิบายว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม คือความแตกต่างขององค์ภาวะอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในเวลาที่ต่างกัน ส่วนโครงสร้างทางสังคม 
หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งครอบครัว ชนช้ัน ชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม และเป้าหมาย เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของชุมชนมสุลิมบางกอกน้อยก็เป็นการเปลีย่นแปลงหรือความแตกต่างในความสัมพันธ์ภายในชุมชน กล่าวคือรูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนมุสลิมริมคลองบางกอกน้อยมีลักษณะเป็นแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary change) ดังที่เอสแมน 
(Esman) (อ้างถึงใน อนันต์ เกตุวงศ์, 2533: 45-46) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวเกิดจากการแพร่กระจาย
ความคิดหรอือุดมการณ์ใหม่ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสังคมเกิดความรู้สึก
ที่จะเปลี่ยนแปลง จึงเกิดความต้องการและเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างอิสระอยู่บนพื้นฐานความพร้อม ความพอใจ ผลประโยชน์ และการรวมกลุ่มของประชาชน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้อง ดังที่ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยไดร้่วมมือกันสร้างโรงเรียนเพื่อให้ชาวมุสลมิเรียนทั้งสงัคมภายนอกพร้อมกับการด ารงรักษา
หลักการของศาสนาอิสลาม เป็นวิถีชีวิตที่มีความสงบสุข 
 ในด้านอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ
ทางศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมสะท้อนผ่านการวิถีการด ารงตน ทั้งการแต่งกายของชายและหญิงที่ยังคง
วัตถุประสงค์ส าคัญคือการปกปิดสิง่อันพึงละอาย ป้องกันไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเป็นเหตุปัจจัยน ามาสู่ความขัดแย้งระหว่าง
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กัน ไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย ความไม่ดีงาม ที่ส าคัญคือความเหมาะสมกับสภาพการณ์แห่งการด ารงตน ดังนั้น อิทธิพลหรือความ
นิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจึงไม่มีพลังเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์การแต่งกายของชาวมุสลิมบางกอกน้อยได้มากนัก 
นับได้ว่าพลังทางศาสนายังมีความเข้มแข็งเพียงพอต่อการต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยที่มีถิ่นที่อยู่รายรอบไปดว้ยสงัคมเมอืงหลวงและแหล่งรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งยังต้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันในรอบวัน ช่วงชีวิต ฯลฯ การแต่งกายของชายและหญิงที่ยังด ารงความเป็นวัฒนธรรม
มุสลิมอย่างเข้มข้นและชัดเจน อัตลักษณ์ส าคัญอีกประการหนึ่งของชาวมุสลิมบางกอกน้อยก็คือ การให้ความส าคัญกับการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาของตน วิถีแห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอิสลามยังคงมีความเข้มข้นอยู่ในพื้นที่ เช่น การ
ละหมาดวันละ 5 เวลา การละหมาดในวันศุกร์ พิธีกรรมในรอบวัน พิธีกรรรมในรอบปี พิธีกรรมในช่วงชีวิต พิธีกรรมเหล่านี้ยังคงมีการ
ประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจังและมีการปลูกฝังเพื่อการสืบต่อกันเรื่อยมา ที่ส าคัญการแสดงออกด้วยการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของชาวมุสลิมบางกอกน้อยไม่เพียงเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเท่านั้น หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการ
สร้างพื้นที่ทางสังคมที่อยู่ในรูปของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก  
 ความพยายามในการธ ารงอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ปรากฏได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อดีต คือ การกราบ
บังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพื้นท่ีสร้างโรงเรียนสอนศาสนา อาคารมัสยิดหลังใหม่ 
ภายหลังได้รับความเสียหายเมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา และชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยได้ก่อสร้างโรงเรียนราชการุญที่
บางยี่ขัน การซื้อท่ีดินและสร้างโรงเรียนอนุชนบางกอกน้อยโดยร่วมมือกันภายในชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพาราชการ เหล่านี้ล้วน
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามของมุสลิมบางกอกน้อยทั้งสิ้น 
 อย่างไรก็ตามมรดกภูมิปัญญาที่ส าคัญของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย คือ การท าที่นอนได้รับผลกระทบ การ
ลดลงของการท าที่นอนนุ่นที่ผู้บริโภคหันไปซื้อที่นอนที่ผลิตจากวัสดุอื่นๆ แทนท าให้ไม่สามารถปรับตัวกับการแข่งขันทาง
การค้าได้ ส่วนหนึ่งมาจากการมีคุณธรรมที่สืบเนื่องมาจากหลักการของศาสนาอิสลามคือการผลิตสินค้าที่ไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค ท าให้กระทบต่อการประกอบอาชีพที่หากไม่เป็นไปตามหลักการทางศาสนาได้ ก็เลือกที่จะเลิกด าเ นินการ เพื่อ
ด ารงความดีงามของชุมชน จึงเหลือผู้ผลิตภายในชุมชนเพียงแห่งเดียว โดยยังคงรักษาช่ือเสียงที่ชาวมุสลิมได้พยายาม
ร่วมกันรักษาไว้ ที่นอนบางกอกน้อยจึงยังคงอยู่ได้จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อไป 
 นอกจากนี้ อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่เป็นหลักฐานส าคัญคือมรดกภูมิปัญญาที่ส าคัญและสะท้อนอัตลักษณ์
ความเป็นมุสลมิไดเ้ป็นอย่างดี คืออาหารที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามและมีความหมายทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ทั้ง
รสชาติ รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ อัตลักษณ์ดังกล่าวยังมีความโดดเด่นทั้งอาหารในวันส าคัญในชีวิตและในกิจกรรมทางศาสนา 
นอกจากนี้อาหารของชาวมุสลิมบางกอกน้อยยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สังคมที่เก่าแก่ ที่เน้นความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มี
อาหาร เครื่องมือหรือเครื่องเช่ือมความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 
 วิถีวัฒนธรรมอิสลามของชาวชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่ยังคงเด่นชัดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังกล่าวเป็นวิถีชีวิต
ที่ก าหนดตามหลักการทางศาสนา อันมีที่มาจากพระเจ้าอัลลอฮฺ (สุบห์ฯ) ดังปรากฏเป็นบทบัญญัติทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อที่ให้
ปฏิบัติอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน และจากนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ทั้งที่เป็นวจนะค าสอนและจริยวัตรที่ท่านปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง 
(เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2543: 8-9) นับได้ว่าวิถีแห่งศาสนาอิสลามได้แทรกซึมอยู่ในวิถีการด ารงตนท้ังการประกอบอาชีพ การ
ประกอบศาสนกิจ การศึกษา หรือแม้แต่ความเป็นสังคมมุสลิม นับได้ว่าวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยเป็นวิถี
วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม และถือเป็นพลังทางสังคมที่ส าคัญในการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท้ังพลังต่อต้านและพลังในการปรับเปลี่ยน  
 ประเด็นที่น่าสนใจคือมุสลิมบางกอกน้อยเลือกที่จะรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มใหญ่หรือชาวสยามเข้า
มาปรับกับตนเองเพื่อการด ารงอยู่ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งโลกทัศน์การพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 
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ความเจริญของบ้านเมืองที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ความส าคัญของชุมชนจากอดีตที่เคยเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า เป็นชุมชนริมน้ าที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจกลายเป็นเพียงชุมชนที่อยู่อาศัย ความส าคัญทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อการค้าขายเริ่มเปลี่ยนจากริมน้ าเป็นบนบก แม้จนปัจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็
ยังคงหลั่งไหลต่อเนื่องตลอดเวลา สิ่งส าคัญคือสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ต่างกันระหว่างชุมชนภายนอกและชุมชน
มุสลิมบางกอกน้อย อันเกิดมาจากเงื่อนไขทางสังคมที่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสังคมของชาวมุสลิมจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
น้อยเพียงใดเง่ือนไขส าคัญคือกรอบของศาสนาอิสลามที่ได้ก าหนดวิถีแห่งการด ารงตนที่ดีงามเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน ซึ่งต่างจาก
ชุมชนอืน่ ดังเช่นชุมชนชาวพุทธที่บริบทของศาสนาและกรอบทางสังคมเปิดกว้างมากกว่า ดังนั้น ชุมชนมุสลิมจึงยังคงมีวิถีชีวิต
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมไว้ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
การก าหนดหรือควบคุมของชาวชุมชน 
 นอกจากการยึดมั่นในศาสนาอิสลามที่เป็นพลังในการด ารงตนแล้ว ศาสนาอิสลามยังเป็นแนวทางที่ท าให้ชุมชนมุสลิม
บางกอกน้อยสามารถด ารงตนด ารงวิถีแห่งมุสลิมในท่ามกลางสังคมที่ต่างกันได้อย่างสง่างาม ผ่านกระบวนทัศน์ที่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไม่น ามาซึ่งปัญหา หากแต่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็มองว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความท้าทายและเป็นแบบทดสอบที่มุสลิมต้องปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ได้ในท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งผลจากการศึกษาก็พบว่า กระบวนทัศน์ส าคัญของชาวมุสลิมบางกอกน้อยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
คือการปลูกฝังแนวคิดและหลักการของศาสนาอิสลามอันเป็นศูนย์กลางแห่งวิถีของมุสลิมไว้ในระบบการศึกษาที่มีอยู่ตลอดช่วง
ชีวิต นอกจากนี้การปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงชีวิตก็เป็นอีกกระบวนทัศน์หนึ่งในการทบทวน ส ารวจ ตรวจสอบ
ความศรัทธาของตนเองที่มีต่อศาสนาว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามแล้วหรือไม่  
 สรุปได้ว่า การด ารงความเป็นชุมชนมุสลิมบางกอกน้อยที่แวดล้อมไปด้วยบริบทของความแตกต่างทั้งกลุ่มชาติ
พันธุ์ ความคิดความเช่ือ และวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้เง่ือนไขและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามี
หลักการส าคัญคือหลักความศรัทธาและการประพฤติปฎิบัติตนตามแนวทางของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ได้สร้างอัต
ลักษณ์ “ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย” หรือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างสง่างามในฐานะที่เป็น “คนไทยมุสลิม” 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าที่อาจอยู่ในรูปของการศึกษา
วัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อความเข้มแข็งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย 
 2. ควรจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลชุมชนและเผยแพร่ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมุสลิมที่มีถิ่นที่อยู่เป็น
ชุมชนในจังหวัดต่างๆ 
 2. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดเป็นมูลค่า เช่นการท่องเที่ยว 
เป็นต้น รวมถึงเพื่อการธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไป 
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