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บทน า  

อิสลำม หมำยถึง ศำสนำที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญญัติ
แก่นบี (ศำสดำ) องค์ต่ำงๆ เพื่อสั่งสอนมนุษย์มำตั้งแต่เริ่ม
มีมนุษย์ในโลก และนบี มุหัมมัด (ศ็อลล็อลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) เป็นนบีองค์สุดท้ำย ดังนั้นควำมหมำยของ
อิสลำม จึงหมำยถึง กำรนอบน้อมตนตำมพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำที่มุ่งให้มนุษย์ท ำควำมดี และเว้นควำมช่ัว
ตำมหลักกำรที่พระองค์สั่งสอนโดยผ่ำนทำงศำสดำ ส่วนค ำ
ว่ำ “มุสลิม” หมำยถึง ผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำม ส่วนค ำว่ำ 
อิสลำม หมำยถึง ศำสนำหนึ่งของโลกท่ีมีศำสดำชื่อมุฮัมมัด
หรือบบีมูฮัมมัด นับถือพระเจ้ำองค์เดียวคืออัลลอฮ์ มี
คัมภีร์อัลกุรอำนเป็นหลัก และไม่มีนักบวช   

มุสลิม เป็นกลุ่มชำติพันธ์ุที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกกลุ่ม
ชำติพันธ์ุอื่นๆ ทั้งเชื้อสำย รวมถึงในเรื่องของศำสนำที่แนบ
แน่นอยู่กับวัฒนธรรม กล่ำวคือ มุสลิมคือผู้ที่นับถือศำสนำ
อิสลำมที่มีวิถีชีวิตอยู่ในครรลองของวัฒนธรรมอิสลำมเป็น
หลัก มุสลิมไม่ปฏิเสธวัฒนธรรมอื่นโดยสิ้นเชิง ตรงกันข้ำม 
มุสลิมกลับแสดงให้เห็นถึงกำรยอมรับในควำมหลำกหลำย
ทำงสังคม ทว่ำกำรยอมรับนั้นจะต้องน ำไปสู่ควำมเสมอ
ภำคและภรำดรภำพ ซึ่งลักษณะของควำมเช่ือตำมศำสนำ
อิสลำมจ ำแนกควำมแตกต่ำงในแนวควำมคิดทำงกำรเมือง
ในประวัติศำสตร์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม หรือที่เรียกในวง
วิชำกำรว่ำนิกำย คือ นิกำยชีอะห์และซุนนะห์ ซึ่งในควำม
เป็นจริงแล้ว อิสลำม ไม่มีนิกำย (เสำวนีย์  จิตต์หมวด. 
2547) [1] 

ชำวมุสลิมเมื่อไปตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ใดก็ตำม จะรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเป็นชุมชน มีผู้น ำที่เป็นไปตำมรูปแบบและค ำ
สอนของศำสนำอิสลำม เมื่อตั้งชุมชนแล้วก็จะเสียสละ
ทรัพย์ ก ำลังแรงงำนเพื่อสร้ำงศูนย์กลำงของชุมชนที่
เรียกว่ำ “มัสยิด” หรือ “สุเหร่า”  โดยจะประกอบด้วย 
อำคำรมัสยิด อำคำรเรียน และกูโบร์ส ำหรับฝังศพ ซึ่ง
ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ
กรุ ง เทพมหำนคร  (ข้ อมู ลจำก http://www.islami 
cbankok.or.th : เข้ำถึงเมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2558) [2] 
พบว่ำปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีจ ำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนไว้
มำกถึง 176 แห่ง กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่เขตต่ำงๆ จ ำนวน 
6 เขต นอกจำกนี้ยังมีจ ำนวนมัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียนอีก 
13 แห่ง มัสยิดในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ที่มีอยู่จ ำนวนมำก
และกระจำยตัวอยู่ทั่วไป ช้ีให้เห็นถึงควำมเป็นชุมชนของ
ชำวมุสลิมที่มั่นคงในพื้นที่  

“มัสยิด” เป็นสถำนที่ที่มีควำมผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชำวมุสลิมในทุกเพศทุกวัย เพรำะหน้ำที่ของมัสยิดที่มี
อิหม่ำมเป็นผู้น ำนั้น ไม่ได้มีหน้ำท่ีเฉพำะแต่กำรท ำกิจกรรม
ทำงศำสนำเท่ำนั้น หำกแต่มีหน้ำที่เป็นสถำบันทำงสังคม 
ทั้งครอบครัว กำรศึกษำ เศรษฐกิจ กำรเมือง และ
นันทนำกำร อำจกล่ำวได้ว่ำมัสยิด คือสิ่งที่แสดงให้เห็นอัต
ลักษณ์อย่ำงชัดเจนถึงควำมเป็นสังคมที่มั่นคงของผู้คนที่
นับถือศำสนำอิสลำม 

 
 
 

 

http://www.islami/
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“มัสยิดในกรุงเทพฯ” ของอาดีสร์ อิดรีส รักษมณี 
ผลงำนเรื่ อง “มัสยิดในกรุ งเทพฯ” ของผู้ ช่วย

ศำสตรำจำรย์ ดร.อำดีสร์ อิดรีส รักษมณี เล่มนี้เรียบเรียง
มำจำกวิทยำนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพฯ” ที่
น ำเสนอต่อคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2552 น ำเสนอข้อมูลที่หลำกหลำย สื่อ
ให้เห็นถึงแนวควำมคิดของชำวมุสลิมที่มีต่อมัสยิดใน
กรุงเทพฯ  

สิ่งที่น่ำสนใจคือกำรน ำเสนอควำมเป็นนำมธรรมที่อยู่
ในควำมคิดโดยศึกษำผ่ำนสถำปัตยกรรมได้อย่ำงชัดเจน 
หนังสือเล่มนี้มีควำมส ำคัญในฐำนะที่เป็นองค์ควำมรู้ในกำร
ท ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดในกำรสร้ำง 
กำรใช้งำนมัสยิด รวมถึงมโนทัศน์ในกำรสร้ำงมัสยิดผ่ำนมติิ
แห่งช่วงเวลำ โดยท ำกำรศึกษำข้อมูลจำกมัสยิดในกรุงเทพ
มำกถึง 175 แห่ง โดยศึกษำในเชิงลึกมำกถึง 40 แห่ง แบ่ง
น ำเสนอเนื้อหำออกเป็น 6 บท โดยบทที่ 1-3  ผู้เขียน
น ำเสนอถึงสำระว่ำด้วยศำสนำอิสลำม ประวัติศำสตร์ของ
สถำปัตยกรรมอิสลำม รวมถึงแนวคิดที่ปรำกฏใน
สถำปัตยกรรมมัสยิด ในขณะที่บทที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบำยถึง
พัฒนำกำรทำงควำมคิดของชำวมุสลิมในกรุงเทพฯ ที่
สะท้อนออกมำในรูปของสถำปัตยกรรมมัสยิดได้อย่ำง
น่ำสนใจ บทที่ 5 ผู้เขียนได้สะท้อนถึงที่มำของมโนทัศน์
ของมุสลิมที่มีต่อมัสยิดในกรุงเทพฯ ที่มีควำมชัดเจนว่ำเป็น
มโนทัศน์หลักที่มำจำกควำมศรัทธำทำงศำสนำ และบทที่ 
6 ผู้เขียนได้สรุปสำระจำกเนื้อหำและข้อมูลที่มีอยู่จ ำนวนมำก
ให้เข้ำใจง่ำยส ำหรับผู้ที่สนใจในวิถีของมุสลิมทั่วไปได้ศึกษำ  

ผู้เขียนแสดงข้อมูลส ำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่ำ ภำยใต้
เงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กลุ่มคนมุสลิม
ในกรุงเทพฯ ได้เติบโตไปพร้อมกับกลุ่มสังคมอื่น และ
ภำยใต้เง่ือนไขของกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน 
กลุ่มคนมุสลิมยังคงยึดมั่นในศำสนำของตน หำกแต่มีกำร
ปรับตนเองไปพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สะท้อนออกมำในรูปของสถำปัตยกรรมมัสยิดที่ยังคง
คุณค่ำและอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมไว้อย่ำงชัดเจน 

รูปแบบของมัสยิดในกรุงเทพฯ ที่แสดงถึงควำม
แตกต่ำงกันไปในรูปลักษณ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดใน
กำรปรับตัวของชำวมุสลิมในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่ำงดี 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับกำรพฒันำชุมชนที่ยั่งยืน ควำมเป็นอยู่
แบบพอเพียง กำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม
รูปลักษณะทำงสถำปัตยกรรมของมัสยิดก็ยังคงเป็น
สถำปัตยกรรมที่ดีที่สุดของชุมชนในฐำนะที่เป็น “บ้ำนของ
พระเจ้ำ” เป็น “ศูนย์กลำงของชุมชนมุสลิม” เป็น 
“สถำปัตยกรรมอิสลำม” และที่ส ำคัญมัสยิดยังคงเป็น
ควำมภำคภูมิใจของชำวมุสลิมในแต่ละชุมชน 

 

ภาพสะท้อนวิถีมุสลิมผ่านมัสยิดตามศาสนา 
อำดีสร์ อิดรีส รักษมณี (2557 : 308-318) [3] 

น ำเสนอถึงแนวควำมคิดของมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อมัสยิดใน
กรุ ง เทพฯ ผ่ ำนกระแสกำรเปลี่ ยนแปลงในมิติทำง
ประวัติศำสตร์ไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ แนวคิดของมุสลิมมี
หลำกหลำยแนวควำมคิด ผ่ำนช่วงสมัยของเวลำ ซึ่งสรุปได้
เป็น 4 สมัย คือ  

สมัยอยุธยำ – สมัยรัชกำลที่ 3 (ก่อนพ.ศ.2394) เป็น
ช่วงเวลำแห่งกำรสร้ำงมัสยิดตำมรูปแบบสถำปัตยกรรม
ประเพณี  

สมัยรัชกำลที่ 4 – รัชกำลที่ 6 (พ.ศ.2394-2468) 
เป็นช่วงสมัยแห่งกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่อำรยธรรมสำกล  

สมัยรัชกำลที่ 7 – รัชกำลที่ 8 (พ.ศ.2468-2489) 
เป็นช่วงเวลำแห่งกำรทบทวนอัตลักษณ์ของมุสลิม  

สมัยรัชกำที่ 9 (พ.ศ.2489-ปัจจุบัน) อันเป็นช่วงเวลำ
แห่งกำรกลับสู่หลักกำรพื้นฐำนเพื่อแสวงหำแนวทำงใหม่  

ช่วงเวลำดังกล่ำวสะท้อนออกมำเป็นแนวคิดของ
มุสลิมผ่ำนรูปแบบสถำปัตยกรรมมัสยิด ดังนี้ 

แนวคิดในกำรอยู่ตำมสภำพของท้องถิ่น : รูปแบบท้องถิ่น 
แนวคิดในกำรอิงกับอ ำนำจท้องถิ่น : รูปแบบประเพณีไทย  
แนวคิดในกำรสร้ำงอัตลักษณ์โดยเช่ือมโยงกับเช้ือชำติ : 

รูปแบบประเพณีจำกต่ำงชำติ  
แนวคิดในกำรโหยหำอดีต : รูปแบบอนุรักษ์

สถำปัตยกรรมอิสลำม 
แนวคิดในกำรฟื้นฟูศำสนำ : รูปแบบอำหรับประยุกต์ 
แนวคิดในกำรทบทวน : รูปแบบที่เน้นเหตุผล 
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แนวคิดในกำรเปิดตัวสู่วัฒนธรรมสำกล : รูปแบบสมัยใหม่ 
แนวคิดในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ใหม่ : รูปแบบคลำสสิคใหม่ 
แนวคิดดังกล่ำวสะท้อนบำงประเด็นที่น่ำสนใจอย่ำง

มำก  คื อ  กำรยอมรั บ ในสภำพทำงสั งคมที่ มี ก ำ ร
เปลี่ยนแปลง และยอมรับปรับเปลี่ยนวิถีของตนเองตำม
บริบทในแต่ละ ช่วงเวลำได้อย่ำงดียิ่ ง  ที่ส ำคัญกำร
ปรับเปลี่ยนดังกล่ำวยังคงยึดมั่นและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ
ควำมคิด  ควำมเ ช่ือ และควำมศรัทธำทำงศำสนำ 
สอดคล้องกับมุฮัมหมัดซำกี เจ๊ะหะ (อิสลำมกับควำมท้ำ
ทำยในโลกสมัยใหม่มุมมองจำกนักวิชำกรชำยแดนใต้.
2555 : 8) [4] ที่อธิบำยถึงค ำสอนที่มำจำกอัลลอฮฺ มีควำม
ครอบคลุมในทุกมิติของควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของมนุษย์ 
อิสลำมจึงมุ่งเน้น “กำรควบคุม” มำกกว่ำ “กำรดับมอด” 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับมำกกว่ำกำรปล่อยอิสระอย่ำง
ไร้ขอบเขต ปฏิเสธกำรถอนรำกถอนโคน โดยจุดมุ่งหมำย
ของอิสลำมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตบนโลกนี้
เพื่อท ำหน้ำที่ 3 ประกำรได้แก่ 1. เคำรพภักดีต่ออัลลอฮฺ 
2. เป็นตัวแทนของอัลลอฮฺ และ 3. สร้ำงควำมเจริญให้
แผ่นดิน  

ดังนั้นเรำจึงเห็นได้ว่ำอิสลำมเป็นศำสนำแห่งกำร
ปรับตัวเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสขุ แม้แนวคิดดังกล่ำว
จะน ำมำซึ่งกำรปรับเปลี่ยนตำมยุคสมัย หำกแต่มัสยิดของ
ชำวมุสลิมก็ยังคงควำมส ำคัญในฐำนะของกำร เป็นบ้ำน
ของพระเจ้ำ เป็นศูนย์กลำงของชุมชนมุสลิม และคงควำม
เป็นสถำปัตยกรรมอิสลำม 

หนังสือเรื่อง “มัสยิดในกรุงเทพฯ” ไม่เพียงให้ควำมรู้
ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมมัสยิดเท่ำนั้น 
หำกแต่รูปแบบของมัสยิดนั้นยังให้ควำมรู้ส ำคัญเกี่ยวกับ 
“วิถีมุสลิม” ในท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงสังคมและ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ควำมน่ำสนใจของ
หนังสือดั งกล่ ำวแสดงควำมสำมำรถในกำรอธิบำย 
“แนวคิด” อันเป็นเรื่องของนำมธรรมผ่ำนสถำปัตยกรรมที่
เป็นรูปธรรมได้อย่ำงยอดเยี่ยม ท ำให้หนังสือดังกล่ำวไม่
เพียงให้ควำมรู้ที่เกี่ยวกับสถำปัตยกรรมมัสยิดเท่ำนั้น 
หำกแต่ยังช่วยให้เรำสำมำรถเข้ำใจวิถีทั้งหมดของมุสลิมได้
เป็นอย่ำงดี รวมถึงด้วยควำมที่ผู้เขียนเป็นนักวิชำกำรที่นับ

ถือศำสนำอิสลำม ดังนั้นกำรอธิบำยรำยละเอียดเนื้อหำใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ ผู้เขียนจึงสำมำรถอธิบำยได้
อย่ำงลึกซึ้ง และน่ำสนใจ 

ด้วยควำมโดดเด่นดังกล่ำวข้ำงต้น จึงท ำให้ผลงำนนี้
ได้รับรำงวัลเป็นผลงำนวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตดุษฎี
บัณฑิต กองทุนรัชดำภิ เษกสมโภช ประจ ำปี  2553 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : 
รำงวัลวิทยำนิพนธ์ ประจ ำปี 2554 (รำงวัลระดับดี) 
ส ำนักงำนคณะกรรมวิจัยแห่งชำติ   

อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส ำคัญของหนังสือเรื่องนี้อยู่ที่พลวัต
ทำงสังคมที่สะท้อนผ่ำนสถำปัตยกรรมทำงศำสนำอย่ำง
มัสยิดในมิติของแต่ละช่วงเวลำ ผู้เขียนได้อธิบำยว่ำ กำร
สร้ำงมัสยิดในแต่ละช่วงเวลำนั้น ชำวมุสลิมค ำนึงถึงมิติทำง
สังคมตลอดเวลำ แม้ว่ำตนเองจะยังคงยึดมั่นในหลักกำร
ของศำสนำ ทว่ำกำรยอมรับปรับตำมสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลำนั้นสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นสังคมมุสลิมได้
อย่ำงดียิ่ง 

 

บทสรุป 
กำรท ำควำมเข้ำใจในวิถีวัฒนธรรมของชำวมุสลิมให้

ลึกซึ้ ง มีควำมจ ำเป็นต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของสังคมไทย 
ควำมเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ทำงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและควำมเช่ือที่หลำกหลำย 
ควำมสำมำรถของกลุ่มคนในกำรคงอัตลักษณ์ของกลุ่มชำติ
พันธ์ในบริบทของกำรปรับตัวภำยใต้บริบทของกำร
เปลี่ยนแปลงจึงมีควำมส ำคัญ น่ำสนใจ และน่ำศึกษำอยู่ไม่
น้อย 

“มัสยิด” คือ สถำปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น
กำรศึกษำในเชิงลึกเกี่ยวกับสถำปัตยกรรมมัสยิด จึงเป็น
แนวทำงในกำรท ำควำมเข้ำใจถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์
มุสลิม และสังคมมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งผลงำนเรื่อง 
“มุสลิมในกรุงเทพฯ” ของอำดีสร์ อิดรีส รักษมณี เล่มนี้ได้
ให้ข้อมูลที่ส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจชุมชนมุสลิมที่มี
ควำมเข้มแข็งในกำรคงอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่ำง
น่ำสนใจ แสดงให้เห็นว่ำสังคมมุสลิมในกรุงเทพฯ ที่
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สะท้อนออกมำในรูปของสถำปัตยกรรมมัสยิด ได้ผ่ำน
กระบวนกำรปรับตัวเพื่อกำรอยู่ร่วมกันโดยคงอัตลักษณ์ไว้
ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กล่ำวได้ว่ำ ควำมเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย 
วัฒนธรรมอิสลำมเป็นวัฒนธรรมย่อยวัฒนธรรมหนึ่งใน
สังคม ภำยใต้วัฒนธรรมหลักอย่ำงวัฒนธรรมของชำวพุทธ 
ดังนั้นวิถีวัฒนธรรมมุสลิมจึงมีสถำนะเฉพำะ แต่ด้วยควำม
เข้มแข็งทำงวัฒนธรรมของชำวมุสลิมที่แม้ว่ำจะผ่ำน
ช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงมำอย่ำงต่อเนื่อง อัตลักษณ์
ควำมเป็นมุสลิมยังคงควำมเข้มแข็ง ดังนั้นชุมชนมุสลิมใน
กรุงเทพฯ จึงมีควำมน่ำสนใจมำกในกำรศึกษำ และ 
“มัสยิด” เป็นองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญในอันที่จะเช่ือมโยงให้
เห็นถึงควำมเป็นชุมชนมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เนื่องจำก
มัสยิดคือสถำปัตยกรรมอันเป็นศูนย์กลำงของชุมชนที่
สะท้อนอัตลักษณ์ควำมเป็นชุมชนของมุสลิมนั่นเอง 
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