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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงภูมิหลัง พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ วิเครำะห์ถึงสถำนภำพ บทบำท 
กระบวนทัศน์กำรปรับตัวและกำรธ ำรงควำมเป็นมุสลิมภำยใต้บริบททำงประวัติศำสตร์ชองชุมชนมุสลิมฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยเป็นกำรวิจัยเชิงประวัติศำสตร์และน ำเสนอในรูปแบบวิเครำะห์เชิงพรรณนำ  

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์มำตั้งแต่ครั้งกรุง
ศรีอยุธยำ ด้วยปัจจัยส ำคัญคือลักษณะทำงภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ แบ่งออกเป็นนิกำยซุนนีห์และชีอะห์โดยมี       
ศำสนสถำนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน และเป็นกลุ่มคนที่มีบทบำทส ำคัญทั้งด้ำนกำรค้ำสังคม วัฒนธรรม และกำรรับรำชกำร 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนมุสลิมคือกลุ่มชำติพันธ์หนึ่งที่ร่วมผ่ำนบริบททำงประวัติศำสตร์ทั้งกำรท ำกำรค้ำกับตะวันตก กำร
ปฏิรูปประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง สงครำมมหำเอเชียบูรพำ รวมถึงกำรเป็นชุมชนมุสลิมในท่ำมกลำงวัฒนธรรม
ชำวพุทธ บริบทเหล่ำนี้ส่งผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อชุมชนมุสลิมในพื้นที่ น ำมำซึ่งกระบวนทัศน์กำรปรับตัวเพื่อกำร
ธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมที่แสดงออก เช่น กำรแลกเปลี่ยนพื้นที่ของชุมชนมุสลิมกับกำรสร้ำงสถำนีรถไ ฟ
บำงกอกน้อย กำรเกิดขึ้นของโรงเรียนรำชกำรุญ กำรเข้ำไปมีบทบำททำงกำรเมืองของกลุ่มผู้น ำ ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อรำช
ส ำนัก กำรสร้ำงพื้นที่และตัวตนของแขกเจ้ำเซ็น เป็นต้น สิ่งส ำคัญคือพลังในวิถีของชำวมุสลิมเองที่มีควำมเข้มแข็งด้วยสำย
สัมพันธ์ของชุมชนที่มีต่อกัน ประกอบกับกำรยึดมั่นในหลักศรัทธำแห่งศำสนำอิสลำมอย่ำงเคร่งครัด ส่งผลให้ชุมชนมุสลิมใน
พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำสำมำรถธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมมำได้จนถึงปัจจุบัน 
 

ค้าส้าคัญ: ประวัติศำสตร์ชุมชน, ชุมชนมุสลิม 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study background and historical development, to analyze status, role, 
and adaptive paradigm, and the maintaining of Islamic identity under historical context of Muslim 
community on the west bank of Chao Phraya river. This historical research was presented in terms of 
descriptive analysis.   

The findings revealed that the Muslim community on the west bank of Chao Phraya river has 
had historical development since Rattanakosin era. With geographical and historical factors, it could be 
divided into Sunni and Shi’a, in which mosques were regarded as the center of community. These 
Muslims have had the major roles in terms of business, society, culture and public service in 
Rattanakosin era. Muslim community is an ethnic group that had the historical context on doing 
business with the Westerners, on national reforms, on political revolution, on the greater East Asia war 
including on being the Muslim community among Buddhist culture. This context directly and indirectly 
affected the Muslim community in the given areas that brought about the adaptive paradigm in order 
to maintain the Muslim identity. For example, the land exchange between the Muslim community and 
Bangkok Noi’s train station, the founding of Rachakarun school, the political participation of the leader 
groups, the relationship with palace, and the creating of social space and identity of Muslim Chao sen 
The important thing is the power of strong relationship among the Muslims in community. Also, they 
hold the firm belief of Islamic principles, consequently, the Muslim community on the west bank of 
Chao Phraya river has been able to maintain their identity  
 

Keywords: Community history, Muslim community 
 

บทน้า  

พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 
(2556: 916) [1] อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ “มุสลิม” 
ว่ำหมำยถึง ผู้ที่นับถือศำสนำอิสลำม ส่วนค ำว่ำ อิสลำม 
หมำยถึงศำสนำหนึ่งของโลกที่มีศำสดำช่ือ มุฮัมมัดหรือบ
บีมูฮัมมัดนับถือพระเจ้ำองค์เดียว คือ อัลลอฮ์ มีคัมภีร์อัลกุ
รอำน เป็นหลัก และไม่มีนักบวช 

หลักฐำนทำงประวิติศำสตร์อธิบำยว่ำคนสยำมกับ
คนมุสลิมมีกำรติดต่อระหว่ำงกันมำตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย 
โดยมีกำรค้นพบค ำว่ำ “ปสำน” ที่หมำยควำมถึง “ตลำด” 
ในศิลำจำรึกหลักที่ 1 ต่อมำในสมัยอยุธยำก็มี “แขก” ที่
นับถือศำสนำอิสลำมมำจำกอินเดีย เปอร์เซีย ฯลฯ และใน
สมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังมีชำวมุสลิมอีกจ ำนวนมำกที่อพยพ
เข้ำมำตั้งหลักแหล่งในประเทศโดยชำวมุสลิมเข้ำมำใน

ประเทศสยำมในหลำยทิศทำง นอกจำกนี้ยังมีพวกจำมจำก
แคว้นจ ำปำที่นับถือศำสนำอิสลำมได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนใน
กรุงเทพมหำนครเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.  
2532: 460) [2] 

ในสมั ยกรุ งศรี อยุ ธยำกำรติ ด ต่ อค้ ำขำยกับ
ต่ำงประเทศมีควำมรุ่งเรืองมำก ชำวเปอร์เซียเป็นหนึ่งในผู้
ที่ ม ำท ำกำรค้ ำขำยกับกรุ งศรี อยุ ธยำและประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงมำก น ำมำซึ่งจุดเริ่มต้นของกำรตั้งถิ่น
ฐำนของชำวมุสลิม ซึ่งมุสลิมในกรุงศรีอยุธยำนี้มีอยู่ด้วยกัน
หลำยกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มำจำกอินเดีย อำหรับ เปอร์เซีย ซึ่ง
มุสลิมกลุ่มนี้จะเรียกรวมๆ กันว่ำ “แขกมัวร์” มุสลิมจำม 
หรือที่เรียกว่ำ “แขกจำม” มุสลิมที่มำจำกมลำยู–ปัตตำนี  
เรียกว่ำ “แขกตำนี” มุสลิมจำกหมู่เกำะอินโดนิเซีย จำก
เมืองมะกัสซำร์ ที่เรียกว่ำ “แขกมักกะสัน” มุสลิมจำก
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เกำะชวำ เรียกว่ำ “แขกชวำ” เป็นต้น (ชำญวิทย์ เกษตร
ศิริ และคณะ.  2555: 27-31) [3] 

กำรเข้ำมำของชำวมุสลิมในสยำมตั้งแต่อดีต มีทั้งที่
เข้ำมำแล้วกลับออกไป และเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน โดยมีกำรตั้ง
ถิ่นฐำนของตนเองอยู่ที่สยำมจ ำนวนมำก นิคมของพวก
แขกมักกะสันท่ีอยู่ในกรุงศรีอยุธยำ ก็ช่วยอธิบำยได้เช่นกัน
ว่ำเกี่ยวข้องกับแขกที่มำจำกอินโดนิเซีย หรือภำพเขียนที่
ป ร ำ ก ฏ ใ น ภ ำ พ ล ำ ย ร ด น้ ำ บ น บ ำ น ตู้ ใ บ ห นึ่ ง ใ น
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ที่เช่ือกันว่ำเป็นภำพของพระเจ้ำ
หลุยส์ที่ 14  พ.ศ. 2181 – 2258 และอีกภำพหนึ่งเช่ือว่ำ
เป็นภำพกษัตริย์แห่งรำชวงศ์โมกุล อินเดีย พ.ศ.2201 – 
2250 ซึ่งเรื่องดังกล่ำวพ้องกันกับข้อมูลทำงประวัติศำสตร์
ว่ำ ในสมัยของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช พ.ศ.2199 – 
2231 พระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 ได้ส่งคณะทูตเข้ำมำเจริญพระ
รำชไมตรีและเพื่อโน้มน้ำวให้พระองค์เข้ำรีตนับถือศำสนำ
คริสต์ ในขณะเดียวกันก็มีรำชทูตจำกเปอร์เซียเข้ำมำเพื่อ
เจริญสัมพันธไมตรีและชักชวนให้สมเด็จพระนำรำยณ์
มหำรำชเข้ำนับถือศำสนำอิสลำมด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วงนี้เองที่
มีพวก “แขกเทศ” หรือชำวอินเดียที่นับถือศำสนำอิสลำม
เข้ำมำตั้งหลักแหล่งอยู่ในกรุงศรีอยุธยำจ ำนวนมำก แต่
ต่อมำในสมัยสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีกลับมีพระบรมรำช
โองกำรห้ำมมิใหค้นสยำมเข้ำรับนับถือศำสนำคริสต์ศำสนำ
อิสลำม ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีพวกมุสลิมได้เข้ำมำค้ำขำย
จ ำนวนมำก ส่วนหนึ่งได้ตั้งหลักปักฐำนอยู่ในกรุงสยำม ไม่
เพียงที่กรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น หำกแต่ได้กระจำยไปในที่
ต่ำงๆ ท้ัง อยุธยำ ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปทุมธำนี รวมถึง
พื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้วย 

ชำวมุสลิมที่เขำมำในสยำมในแต่ละช่วงเวลำต่ำงก็มี
บทบำทต่อกำรขับเคลื่อนประวัติศำสตร์สยำมอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ็ญศรี กำญจโนมัย (ควำมสัมพันธ์ไทย-อิหร่ำน
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม.  2546: 284–288) 
[4] อธิบำยว่ำ มุสลิมได้เข้ำมำมีบทบำททั้งทำงกำรเมือง
กำรปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมใน
ดินแดนแห่งนี้ เป็นเวลำนำนแล้ว ในสมัยของพระเจ้ำ
ปรำสำททอง ก็มีชำวมุสลิมเข้ำมำรับรำชกำรจ ำนวนมำก 
ในช่วงปลำยกรุงศรีอยุธยำชำวมุสลิมเหลำ่นี้ก็มีบทบำทมำก

ขึ้น หรือท่ีเรียกว่ำเป็นยุคทองของชำวมุสลิม ในสมัยสมเด็จ
พระเจ้ำกรุงธนบุรีก็มีกำรรับชำวมุสลิมเข้ำมำรับรำชกำรใน
กำรทหำรและกำรคลัง และกำรมหำดไทยจ ำนวนมำก
เช่นกัน 

ธนบุรี เป็นเมืองเก่ำที่มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
มำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำในฐำนะเมืองหน้ำด่ำนทำง
กำรค้ำ เป็นรำชธำนีในสมัยสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี (พ.ศ.
2310–2325) และเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหำนครใน
ปัจจุบัน ควำมเป็นเมืองที่สืบเนื่องมำจำกอดีต จึงท ำให้
เมืองธนบุรีแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของผู้คนต่ำงชำติพันธุ์ ซึ่ง
ชำวมุสลิมก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีกำรตั้งถิ่นฐำนอยู่
ในธนบุรี  ทั้งที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่เดิมก่อนกำรเป็นรำชธำนี 
มุสลิมที่อพยพหนีภัยสงครำมเมื่อครำวเสียกรุงฯ รวมไปถึง
กำรเดินทำงเข้ำมำในภำยหลังด้วยเหตุผลนำนำประกำร 
ส่งผลให้ชำวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ธนบุรีนี้มีควำมหลำกหลำย
ทั้งนิกำยรวมถึงสำยบรรพบุรุษ ซึ่ง (เสำวนีย์  จิตหมวด.  
2541: 53–67) [5] อธิบำยว่ำชำวไทยมุสลิมในธนบุรี
นอกจำกจะมีเช้ือชำติไทยแล้วยังเป็นชนชำติที่มีบรรพบุรุษ
จำกเช้ือชำติต่ำงๆ เช่น เปอร์เซียอำหรับ ชวำ – มลำยู 
จำม – เขมร อินเดีย ปำกีสถำน บังคลำเทศ จีน เป็นต้น 

มุสลิมในธนบุรีมีบทบำทและพัฒนำกำรทำง
ประวั ติ ศ ำสตร์ ม ำอย่ ำ งต่ อ เ นื่ อ ง  พล วั ตหรื อก ำ ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำมีควำมน่ำสนใจว่ำ 
กับบริบททำงประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำชำวมุสลิมมีกระบวน
ทัศน์ต่อกำรปรับรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนั้น
อย่ำงไร กำรเปลี่ยนแปลงโดยผ่ำนกระบวนทัศน์กำร
ปรับตัวของชุมชนชำวมุสลิมตั้ งแต่อดีต ได้ส่งผลต่อ
สถำนภำพและบทบำทของชุมชนชำวมุสลิมในพื้นที่นั้น
อย่ำงไร ซึ่งชำวมุสลิมยังคงควำมเป็นสังคมอันเนื่องมำจำก
ควำมเชื่อทำงศำสนำอย่ำงเหนียวแน่น มั่นคง และเข้มแข็ง 
เห็นได้จำกจ ำนวนของ มัสยิด หรือ สุเหร่ำ อันเป็นศำสน
สถำนส ำคัญที่ศูนย์กลำงกำรด ำเนินชีวิตตำมวิถีแห่งศำสนำ
ที่มี เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นนัยส ำคัญบำง
ประกำรว่ำ แม้กลุ่มมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี
จะต้องตกอยู่ ในกระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
เช่นเดียวกันกับกลุ่มชำติพันธุ์อื่น ทว่ำกลุ่มมุสลิมกลับ
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สำมำรถด ำรงควำมเป็น “มุสลิม” ไว้ได้อย่ำงชัดจนและ
น่ำสนใจ ทั้งด้ำนสังคมที่เห็นได้ว่ำควำมเป็นชุมชนของ
มุสลิมยังมีลักษณะเหนี่ยวแน่น ดุจครอบครัวเดียวกัน ด้ำน
วัฒนธรรม วิถีกำรด ำรงตนของชำวมุสลิมยังคงควำม
ชัดเจนอย่ำงมำกในกำรน ำตนเองเข้ำไปสู่วิถีชีวิตตำม
ครรลองของวัฒนธรรมอิสลำม ซึ่งสิ่งที่ชำวมุสลิมพยำยำม
ด ำรงไว้ให้มำกที่สุด คือ กำรท ำให้ศำสนำอิสลำมเป็น
ศำสนำประจ ำตน ทั้งนี้เพื่อพัฒนำตนเองและประเทศชำติ 
(เสำวนีย์  จิตต์หมวด.  2531: 53–67) [6] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำประวัติศำสตร์ของชุมชน
มุสลิมในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ในหัวข้อ ประวัติศำสตร์
ชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำในสมัย
รัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน : ศึกษำพื้นที่บำงกอกน้อยและ
บำงกอกใหญ่ เพื่อท ำควำมเข้ำใจในวิถีและพัฒนำกำรทำง
ประวัติศำสตร์ของชุมชนชำวมุสลิมในพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่
บำงกอกน้อยและบำงกอกใหญ่ เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่มีชำว
มุสลิมรวมตัวกันตั้งชุมชนที่ชัดเจนมำตั้งแต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยำและอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนจ ำนวนมำกภำยหลังที่
เสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 และมีควำมเป็นชุมชนชำวมุสลิม
ที่มีควำมเข้มแข็งในมิติของกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลำ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษำถึงภูมิหลัง และพัฒนำกำรทำง

ประวัติศำสตร์ของชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ 

2. เพื่อวิเครำะห์ถึงสถำนภำพและบทบำทในทำง
ประวัติศำสตร์ของชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ 

3. เพื่อวิเครำะห์ถึงกระบวนทัศน์กำรปรับตัวและ
กำรธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมภำยใต้เง่ือนไขและ
สถำนกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ 

 

ค้าถามการวิจัย 
1. ชำวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของ

แม่ น้ ำ เ จ้ ำ พ ร ะย ำ  มี ภู มิ ห ลั ง แล ะพัฒนำก ำ รทำ ง
ประวัติศำสตร์มำอย่ำงไร 

2. ชำวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำมีสถำนภำพและบทบำทในประวัติศำสตร์
อย่ำงไร 

3. ภำยใต้บริบททำงประวัติศำสตร์ในช่วงเวลำ
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ชุมชนมุสลิมในพื้นที่มีกระบวน
ทัศน์กำรปรับตัวอย่ำงไร 

4. ชำวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำมีกระบวนกำรธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็น
กลุ่มคนที่นับถือศำสนำอิสลำมในท่ำมกลำงวัฒนธรรมชำว
พุทธและบริบททำงประวัติศำสตร์อย่ำงไร 

5. ลักษณะและกระบวนกำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม
และตัวตนของชำวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ ำเจ้ำพระยำด้วยวิธีกำรใด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1 .  ขอบ เขต ด้าน เวลา  มุ่ ง เ น้ นศึ กษำสมั ย

รัตนโกสินทร์เป็นส ำคัญ (พ.ศ.2325-ปัจจุบัน) 
2. ขอบเขตด้านพื นที่ บำงกอกน้อยและบำงกอก

ใหญ่ หมำยถึงช่ือเรียกของคลองที่มีมำตั้งแต่อดีต เนื่องจำก
พื้นที่ดังกล่ำวมีกำรตั้งถิ่นฐำนของชำวมุสลิมมำอย่ำง
ยำวนำน และมีควำมเป็นชุมชนมุสลิมที่ชัดเจน  

3. ขอบเขตด้านเนื อหา  1) พัฒนำกำรทำง
ประวัติศำสตร์ 2) สถำนภำพและบทบำท 3) กระบวนทัศน์
กำรปรับตัวและกำรธ ำรงควำมเป็นชุมชนมุสลิม 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

ด้วยวิธีกำรค้นคว้ำและรวบรวมจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับกำรศึกษำภำคสนำม จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำ
วิเครำะห์ โดยผ่ำนกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 

1. วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเอกสำรที่ใช้ใน
กำรวิจัยครั้งนี้มีทั้งที่เป็นข้อมูลเอกสำรช้ันต้น (Primary 
Sources) และช้ันรอง (Secondary Sources) เช่น 
พงศำวดำร บันทึกของชำวต่ำงชำติ กฎหมำย ประวัติ
ของศำสนสถำน เอกสำรของทำงรำชกำรรำยงำนกำรวิจัย 
วิทยำนิพนธ์ รวมถึงหนังสือของนักวิชำกำรที่มีอยู่ทั้งจำก
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หน่วยของภำครัฐและเอกชน ข้อมูลที่น ำมำใช้ใน ผู้วิจัยได้
จัดแบ่งเอกสำรเป็นประเภทต่ำงๆ ตำมบริบทของเอกสำร 
จำกนั้นจะท ำกำรศึกษำรำยละเอียด และใช้วิพำกษ์วิธีทำง
ประวัติศำสตร์เพื่อวิเครำะห์เอกสำร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท ำกำร
ใช้เอกสำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษรรวมถึงหลักฐำนทำง
โบรำณคดีร่วมประกอบกำรศึกษำ 

2. การวิจัยภาคสนาม ท ำกำรลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 - ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ ท ำ งก ำ ย ภ ำ พ 
โบรำณสถำน สถำนที่ส ำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ในพื้นที่ท้ังบำงกอกน้อยและบำงกอกใหญ่ 

 - ข้อมูลกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ข้อมูลในด้ำนประวัติศำสตร์ของชุมชนที่ท ำกำรศึกษำ 
ควำมเป็นชุมชนมุสลิม รวมถึงข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ เช่น 
ผู้น ำชุมชน ผู้น ำทำงศำสนำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และผู้อำวุโส 
เป็นต้น โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบไม่มี โครงสร้ำง 
(Unstructured Interview) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท ำกำรรวมรวม
ข้อมูลจำกหลักฐำน เอกสำร และเก็บข้อมูลจำกภำคสนำม
ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงกำยภำพ จำกกำรสัมภำษณ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย เพื่อค้นหำข้อสรุปถึง
ภูมิสังคม ภูมิหลัง พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ บทบำท 
สถำนภำพ กระบวนทัศน์กำรปรับตัว รวมถึงกระบวนกำร
ธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมในพ้ืนท่ีที่ท ำกำรศึกษำ 

5. การน้าเสนอ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรพรรณนำเชิง
วิเครำะห์ (Analytical Description) โดยน ำเสนอเนื้อหำ
แบบหัวเรื่อง (Topical Approach) ซึ่งแต่ละเรื่องจะ
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงส่วนต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน  

 

ผลการวิจัย 
จำกกำรศึกษำวิจัยพบข้ออธิบำยประวัติศำสตร์

ชุมชนมุสลิมพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ผลสรุปของกำรวิจัยแบ่งอธิบำยได้ดังนี้ 

1. ภูมิสังคมชุมชนริมฝ่ังตะวันตกของแม่น ้า
เจ้าพระยา 

พื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำหรือ
กรุ ง เทพฯ ฝั่ งธนบุ รี  ปรำกฏ ช่ือตำมหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ระบุว่ำ “บำงกอก” แต่เดิมพื้นที่ ฝั่งพระ
นครและฝั่งธนบุรีนี้ เป็นแผ่นดินผืนแผ่นเดียวกัน โดย
เส้นทำงของแม่น้ ำเจ้ำพระยำจำกทำงเหนือ เมื่อไหลมำถึง
พื้นที่บริเวณโรงพยำบำลศิริรำช ปัจจุบันก็ไหลอ้อมไปทำง
คลองบำงกอกน้อยโค้งไปออกตรงบริเวณปำกคลอง
บำงกอกใหญ่ ในสมัยของสมเด็จพระไชยรำชำ ทรงเห็นว่ำ
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ดังกล่ำวไม่สะดวกในกำรเดินทำงไป
มำและกำรค้ำขำย จึงทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองลัดตั้งแต่ที่
คลองบำงกอกน้อยไปออกแม่น้ ำเก่ำที่หน้ำวัดอรุณฯ 
เรียกว่ำ “คลองลัดบำงกอก” ครั้นเมื่อขุดคลองแล้วจึงตั้ง
เป็นเมืองขึ้นช่ือว่ำ “เมืองธนบุรีศรีมหำสมุทร” 

ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์และควำมอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที ่น ำมำซึ่งกำรเป็นพ้ืนท่ีส ำคัญทั้งกำรเป็นเมืองหนำ้
ด่ำนทำงกำรค้ำเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยำ กำรเป็นเมือง
ศูนย์กลำงทำงอ ำนำจและเศรษฐกิจในสมัยธนบุรี เป็นต้น 
และควำมเป็นชุมชนทั้งชำวสยำมที่ตั้งถ่ินฐำนท ำกำรเกษตร 
และชุมชนชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในด้ำนกำรค้ำของตนเองซึ่งมีกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ 
เข้ำมำตั้งถิ่นฐำน 

เมื่อมีกำรย้ำยพระนครข้ำมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำมำ
ทำงทิศตะวันออกในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลก พื้นที่ฝั่งตะวันตกก็ถูกลดบทบำทลง 
รวมถึงกลุ่มคนในพื้นที่เดิมก็มีกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมฝั่งตำม
ศูนย์กลำงอ ำนำจไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวสยำม ประกอบ
กับควำมส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ของชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ดังนั้นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำจึงกลำยเป็น
แหล่งรวมของชุมชนชำวต่ำงชำติที่เพิ่มมำกขึ้นในสมัยต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ 

ต่อมำพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก มีกำรเปลี่ยน
สถำนะมำสู่กำรเป็นจังหวัดธนบุรี เมื่อครั้งรัชกำลที่  6 
จำกนั้นก็มีกำรปรับเปลี่ยนเรื่อยมำจนปัจจุบัน คือกำรเป็น
พื้นที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหำนครที่อยู่ในรูปของเขตพื้นท่ี
กำรปกครอง ลักษณะดังกล่ำวนี้ คือปัจจัยส ำคัญอันน ำมำ 
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ซึ่งควำมหลำกหลำยของผู้คนที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนทั้งชำว
สยำม เจ้ำขุนมูลนำย รวมไปถึงกลุ่มชำติพันธุ์ที่ เป็น
ชำวต่ำงชำติ และหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนมุสลิม 

บำงกอกน้อยและบำงกอกใหญ่ในกำรวิจัยครั้งนี้
หมำยรวมถึงพื้นที่ทำงสังคมของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐำนโดยยึด
เอำเส้นทำงน้ ำคือคลองบำงกอกน้อยและคลองบำงกอก
ใหญ่เป็นส ำคัญ ทั้งสองพื้นที่มีชุมชนส ำคัญในอดีตที่มีควำม
หลำกหลำยทั้งกลุ่มชำติพันธุ์รวมถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิต 
ในช่วงเวลำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงกับภูมิสังคมของชุมชนในพื้นที่หลำยประกำร
ทั้งกำรเริ่มต้นตั้งกรุงธนบุรี อิทธิพลจำกโลกตะวันตกในยุค
ล่ำอำณำนิคม กำรปรับปรุงบ้ำนเมืองให้ทันสมัย กำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง หรือแม้แต่เมื่อครั้งเกิดสงครำม
มหำเอเชียบูรพำ ซึ่งพัฒนำกำรของพื้นที่ที่ท ำกำรศึกษำใน
แต่ละช่วงเวลำได้ส่ งผลทั้งโดยตรงและทำงอ้อมต่อ
พัฒนำกำรทำงสังคมของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีอย่ำงชัดเจน 

แม้ว่ำช่ือของชำวมุสลิมในพื้นที่จะมีปรำกฏอยู่ใน
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ไม่มำกนัก แต่ก็สำมำรถยืนยัน
ได้ว่ำ ชำวมุสลิมเข้ำมำมีบทบำทต่อสังคมสยำมตั้งแต่สมัย
อยุธยำเช่นเดียวกับชำวจีนและชำวตะวันตก เมื่อครั้งที่
สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีสร้ำงรำชอำณำจักรใหม่ที่เมือง
ธนบุรี ชำวมุสลิมก็ได้มำตั้งรกรำกรวมกันเป็นชุมชนอยู่
จ ำนวนมำกทั้งบริเวณปำกคลองบำงกอกใหญ่และบำงกอก
น้อย รวมถึงตำมเส้นทำงน้ ำสำยต่ำงๆ  

กล่ำวได้ว่ำ ภูมิสังคมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ คือปัจจัยส ำคัญที่ที่อธิบำยถึงลักษณะกำร
ตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ชุมชนชำวมุสลิมหรือกลุ่มคนท่ีนับถือศำสนำอิสลำมที่มีกำร
ตั้งถิ่นฐำนกระจำยอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกและมี
พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์มำอย่ำงต่อเนื่องและน่ำสนใจ 

2.พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมริม
ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณพื นที่บางกอก
น้อยและบางกอกใหญ ่

นักประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่สันนิษฐำนว่ำอย่ำงน้อย
ชำวมุสลิมก็น่ำจะเข้ำมำมีบทบำทตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย 
เนื่องจำกมีกำรค้นพบค ำว่ำ “พำซัน” (PASAN) หรือ 

“ปสำน” ในหลักศิลำจำรึกหลักที่ 1 ที่นักวิชำกำรแปล
ควำมกันว่ำหมำยถึง “ตลำด” นอกจำกนี้ยังมีกำรค้นพบ
เครื่องถ้วยชำมสังคโลกในประเทศต่ำงๆ ที่นับถือศำสนำ
อิสลำม เช่น อินโดนิเซีย เปอร์เซีย ที่ยังคงอยู่ในสภำพดี
มำก ซึ่ งนักประวัติศำสตร์ถือกันว่ ำ เป็นสินค้ ำหรือ
ผลิตภัณฑ์และเป็นสินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญของกรุงสุโขทัย  

ควำมรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยำ คือปัจจัยส ำคัญที่
ดึงดูดชำวต่ำงชำติให้เข้ำมำค้ำขำย และชำวเปอร์เซียก็คือผู้ที่
ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรคำ้กับกรงุศรีอยุธยำ ไม่เพียงเท่ำนั้น 
หำกแต่ยังน ำมำซึ่งกำรตั้งถิ่นฐำนของกลุ่มชำติพันธุ์มสุลมิในกรุง
ศรีอยุธยำ และเพิ่มขึ้นทั้งปริมำณและกลุ่มเช้ือสำย 

ในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมพื้นที่ที่
เรียกว่ำเมืองบำงกอกแห่งนี้มีชุมชนชำวมุสลิมตั้งถิ่นฐำนอยู่
ก่อนแล้ว ต่อมำเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 มุสลิมที่อยู่ในกรุง
ศรีอยุธยำก็อพยพเคลื่อนย้ำยหนีภัยสงครำมลงมำรวมตัวกัน
อีกครั้งที่บำงกอก โดยกระจำยตัวกันตั้งถิ่นฐำนอยู่ริมน้ ำตลอด
เส้นทำง นอกจำกนี้ยังมีชำวมุสลิมที่มำจำกหัวเมืองทำงใต้ที่
เกิดจำกสงครำมปรำบปรำมเมืองต่ำงๆ ที่ถูกกวำดต้อนมำอีก
ส่วนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ หำกแต่ครั้งนี้ให้ตั้งบ้ำนเรือน
กระจัดกระจำยกันไปทั้งฝั่งพระนคร ฝั่งตะวันตก รวมถึงพื้นที่
อื่น รวมถึงยังเช่ือว่ำมีชำวมุสลิมที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน
เพิ่มเติมอีกจ ำนวนมำก อันเป็นผลมำจำกกำรควำมรุ่งเรือง
ทำงด้ำนกำรค้ำขำยที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง 

เหตุผลส ำคัญของกำรเดินทำงเข้ำมำในสยำมของ
กลุ่มมุสลิมมี 2 ประกำรส ำคัญ คือ 1.กำรเผยแผ่ศำสนำ
และ 2.กำรค้ำขำย แต่ดูเหมือนว่ำด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนำ
จะไม่ประสบควำมส ำเร็จมำกนักในพื้นที่เมืองหลวงทั้งกรุง
ศรีอยุธยำและกรุงรัตนโกสินทร์ ในขณะที่ทำงด้ำนกำรค้ำดู
จะเป็นด้ำนที่ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ ำ ทั้งนี้ด้วย
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวของชำวมุสลิมเองทั้งกำรเดินเรือ 
กำรค้ำ และกำรบริหำรจัดกำร ประกอบกับควำมสำมำรถ
ดังกล่ำวเป็นสิ่งที่รัฐบำลมีควำมต้องกำร ดังนั้นชำวมุสลิม
ในสยำมจึงเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และที่ส ำคัญคือมีควำม
สืบเนื่องมำจนถึงปัจจุบันในลักษณะของกำรตั้งถิ่นฐำนเป็น
ชุมชนที่มั่นคงในหลำยพื้นท่ี 
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ในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกมีหลักฐำนว่ำชำว
มุสลิมเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำและ
อพยพเคลื่อนย้ำยมำเมื่อครั้งเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 รวมถึงมี
กำรกวำดต้อนมำจำกหัวเมืองมลำยูในช่วงหลังจำกกำรเปิด
กำรค้ำเสรีภำยใต้สนธิสัญญำเบำว์ริงส่งผลให้มีพ่อค้ำจำก
อินเดีย มลำยู และอำหรับเข้ำมำท ำกำรค้ำมำกข้ึน  

ในพื้นที่บำงกอกน้อยและบำงกอกใหญ่มีชำวมุสลิม
เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่แล้วอย่ำงน้อยตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ 
โดยมีมัสยิดต้นสนเป็นหลักฐำน และหำกแบ่งกลุ่มของ
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ออกตำมนิกำยจะพบว่ำ กลุ่มมุสลิม
นิกำยชีอะห์หรือแขกเจ้ำเซ็นมีกำรรวมตัวกันในพื้นที่ตั้งแต่
ครั้งกรุงธนบุรี โดยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมที่อพยพหนีภัย
สงครำมมำจำกกรุงศรีอยุธยำเมื่อ พ.ศ.2310 เห็นได้จำกศำ
สนสถำนของชำวชีอะห์ คือ “กุฎีหลวง” หรือ “กุฎีเจ้ำ
เซ็น” ที่สร้ำงขึ้นเมื่อครั้งรัชกำลที่ 1 ที่ต่อมำมีกำรสร้ำง
เพิ่มเติมอีกหลำยแห่งและเป็นกลุ่มที่มีบทบำทอยู่มำกใน
พื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ทั้งกำรขยำยตัว
ของชุมชนหรือกำรแยกตัวออกไปของชุมชนมุสลิมที่เห็นได้
จำกกำรเพิ่มขึ้นของกุฎีหรือสุเหร่ำของนิกำยชีอะห์ ทั้งกุฎี
เจ้ำเซ็นท่ีปำกคลองมอญ และกุฎีเจริญพำศน์ท่ีตั้งอยู่ลึกเข้ำ
ไปในคลองบำงหลวง รวมถึงบทบำทในด้ำนต่ำงๆ ที่
ค่อนข้ำงจะโดดเด่นมำกกว่ำนิกำยซุนนีห์ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
รวมถึงบทบำทต่อรำชส ำนักและบ้ำนเมืองในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ในขณะที่ชุมชนมุสลิมนิกำยซุนนีห์เป็นชุมชน
ที่อยู่มำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ โดยมีมัสยิดอยู่กระจำยไป
ในพื้นที่ต่ำงๆ เช่น มัสยิดต้นสนหรือกุฎีใหญ่ มัสยิดหลวง
บำงกอกน้อย เป็นต้น แต่เดิมนั้นจุดส ำคัญที่มีกำรตั้งชุมชน
อยู่จ ำนวนมำกคือบริเวณปำกคลองบำงกอกใหญ่  

ชำวมุสลิมทั้งเช้ือสำยซุนนีห์และชีอะห์ ต่ำงก็มีวิถี
ของกำรตั้งถิ่นฐำนเป็นชุมชนที่ เหมือนกันก็คือ จะอยู่
รวมตัวเป็นชุมชนใกล้ชิดกันโดยมีศำสนสถำนของศำสนำ
เป็นศูนย์รวมของชุมชนและกระจำยตัวอยู่ตำมพื้นที่ต่ำงๆ 
ซึ่งกลุ่มชุมชนมุสลิมที่ส ำคัญ เช่น 

ชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดบำงกอกน้อยหรอืมัสยดิ
อันซอริซซุนนะห์ เป็นชุมชนเก่ำแก่ที่มีประวัติมำยำวนำน 
ชำวชุมชนมีควำมเช่ือในเบื้องต้นว่ำบรรพบุรุษของชุมชน

นับต้นมำจำกสำยสกุลสุลต่ำนสุลัยมำน แต่เดิมชุมชน
มุสลิมบำงกอกน้อยอยู่ทำงริมฝั่งคลองทำงทิศใต้ ต่อมำใน
สมัยรัชกำลที่ 5 มีกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟธนบุรีชุมชน
มุสลิมจึงได้มีกำรย้ำยข้ำมคลองไปตั้งชุมชนอยู่ทำงทิศเหนือ
จนถึงปัจจุบัน 

ชุมชนมุสลิมโดยรอบมัสยิดต้นสน สืบเช้ือสำยมำ
จำกสุลต่ำนสุลัยมำน เป็นชุมชนโบรำณที่มีควำมเก่ำแก่
มำกที่สุดในพื้นที่ เห็นได้จำก“มัสยิดต้นสน” หรือ “กะดี
ใหญ่” ที่เช่ือว่ำสร้ำงจำกชุมชนมุสลิมที่รวมตัวกันมำตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยำ โดยเป็นชำวมุสลิมเช้ือสำยจำมที่เข้ำมำ
เป็นกองอำสำต่ำงชำติในสมัยสมเด็จพระไชยรำชำ (พ.ศ.
2077-2111) ซึ่งเป็นช่วงของกำรเกณฑ์แรงงำนอำสำ
ต่ำงชำติเพื่อขุดคลองลัดบำงกอกในปี พ.ศ.2085 และเกิด
เป็นชุมชนมุสลิมขึ้นในบริเวณท้ำยป้อมเมืองบำงกอกหรือ
ป้อมวิชัยประสิทธ์ิ ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกพระรำชวัง
ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี แสดงให้เห็นว่ำชุมชน
มุสลิมน่ำจะมีควำมส ำคัญที่ได้รับควำมไว้วำงพระรำช
หฤทัยหรืออย่ำงน้อยก็น่ำจะได้รับกำรโปรดปรำนอยู่บ้ำงจึง
ได้อยู่ใกล้ชิด เมื่อครั้งที่เสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 มีมุสลิมอพยพ
มำจำกกรุงศรีอยุธยำอีกจ ำนวนมำก ปัจจุบันบำงส่วนของ
ชำวมุสลิมรอบมัสยิดต้นสนได้มีกำรเปลี่ยนไปนับถือศำสนำ
พุทธบ้ำง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงนับถือศำสนำอิสลำมตำม
บรรพบุรุษ รวมถึงควำมเป็นชุมชนในปัจจุบันที่เหลืออยู่ไม่
มำกนักเนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรเวนคืนที่ดิน 

ชุมชนมุสลิมกุฎีขำวหรือชุมชนมุสลิมมัสยิดบำง
หลวง ตั้งอยู่คนละฝั่งคลองกันกับชุมชนมัสยิดต้นสนบรรพ
บุรุษของชุมชนแห่งนี้อพยพมำตั้งแต่ครั้งที่เสียกรุงศรี
อยุธยำครั้งที่ 2 นั่นก็หมำยควำมว่ำเป็นกำรเดินทำงมำ
พร้อมๆ กันกับชุมชนมุสลิมฝั่งกุฎีเจ้ำเซ็นและกุฎีเจริญ
พำศน์ เขำ้มำสมทบกับกลุ่มมุสลิมที่มีอยู่เดิม ผูกแพรวมกัน
อยู่ทั้งสองฝั่งคลองบำงกอกใหญ่ตั้งแต่ปำกคลองเรื่อยเข้ำ
ไปด้ำนใน สันนิษฐำนว่ำ แต่เดิมพื้นที่ดังกล่ำวน่ำจะมีศำสน
สถำนอยู่แล้ว ที่เรียกกันว่ำ ศำสนสถำนกุฎีแดง ที่อยู่ใน
สภำพช ำรุดเสื่อมโทรม และใช้ในกำรปฏิบัติศำสนกิจ
ช่ัวครำว ต่อมำจึงมีกำรสร้ำงมัสยิดขึ้นมำใหม่ โดยพ่อค้ำ
มุสลิมในหมู่บ้ำนที่ช่ือว่ำ “โต๊ะหยี” รวมตัวกันกับชุมชน
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สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง และใช้ช่ือว่ำ 
“มัสยิดบำงหลวง” ส่วนชุมชนโดยรอบจึงกลำยเป็นชุมชน
มัสยิดบำงหลวงและปัจจุบันยังคงอยู่รวมกันอย่ำงหนำแน่น 

ชุมชนมุสลิมนิกำยชีอะห์หรือ “แขกเจ้ำเซ็น” มี
กำรรวมตัวกันเป็นชุมชนที่ชัดเจนแล้วตั้งแต่ครั้งต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยมีศำสนสถำนที่ชัดเจนเป็นศูนย์รวมของ
ควำมเป็นชุมชนที่คนทั่วไปจะคุ้นช่ือกันว่ำ “สำมกะดี–สี่
สุเหร่ำ” อันหมำยถึง ศำสนสถำนที่ประกอบด้วย “กุฎีเจ้ำ
เซ็น” หรือ “กุฎีหลวง” หรือ “กุฎีบน” ที่เป็นศำสนสถำน
ของชุมชนแห่งแรกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ “กุฎีล่ำง” 
หรือ “กุฎีเจริญพำศน์” เป็นแห่งที่ 2 “กุฎีนอก” หรือ 
“กุฎีปลำยนำ” และต่อมำในพ.ศ.2479 ชำวชุมชนแขกเจ้ำ
เซ็นก็ได้จัดตั้งศำสนสถำนเพ่ิมอีกแห่งหนึ่ง คือ “สุเหร่ำผดุง
ธรรมอิสลำม” ตำมมำตำมล ำดับ 

ชุมชนมุสลิมมีควำมพยำยำมในกำรเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมสยำมหรือกำรเป็นชำว “ไทยมุสลิม” โดยผ่ำน
กำรประพฤติปฏิบัติตนให้กลมกลืนไปกับสังคมส่วนใหญ่ 
แต่ยังคงยึดมั่นศรัทธำตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำอิสลำม
อย่ำงเคร่งครัด ชัดเจน และต่อเนื่อง วิถีของชำวไทยมุสลิม
ดังกล่ำวด ำเนินไปโดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมอันเป็น
ส่วนหนึ่งของศำสนำที่แม้จะผ่ำนกระบวนกำรกลืนกลำย
ทำงวัฒนธรรมโดยครอบครัวและกำรศึกษำ ท ำให้วิถีควำม
เป็นมุสลิมหรือกลุ่มคนที่นับถือศำสนำอิสลำมยังคงเด่นชัด
มำจนถึงปัจจุบัน  

บทบำทของชุมชนมุสลิมริมฝังตะวันตกของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำนี้มีทั้งกำรเป็นพ่อค้ำที่ตั้งบ้ำนเรือนในลักษณะ
เรือนแพ หรือแม้แต่กำรใช้เรือล ำเล็กล่องไปมำค้ำขำยอยู่
ตำมล ำน้ ำ กำรรับรำชกำรในหลำยต ำแหน่งทั้งพระยำ พระ 
หลวง ขุน เป็นต้น  

บทบำททำงด้ำนเศรษฐกิจอยู่ในรูปของพื้นที่เมืองที่
ตั้งอยู่ในฐำนะกำรเป็นเมืองหน้ำด่ำน ชุมชนมุสลิมในพื้นที่
เวลำนั้น (บริเวณปำกคลองบำงกอกใหญ่) คงท ำหน้ำที่ใน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับกำรค้ำของชำวมุสลิมด้วย
กันเอง ในสมัยรัตนโกสินทร์ชำวมุสลิมยังคงมีบทบำททั้งใน
ส่วนของผู้น ำชุมชนรวมถึงชุมชนท้องถิ่น บทบำทของผู้น ำ
ในฐำนะของขุนนำงกรมท่ำขวำยังคงได้รับกำรสืบต่อจำก

ครั้งกรุงศรีอยุธยำและสืบเนื่องต่อมำอีกหลำยรัชกำล 
แม้ว่ำบทบำทด้ำนกำรค้ำของกรมท่ำขวำจะลดน้อยลง
อย่ำงต่อเนื่องอันเป็นผลมำจำกรูปแบบทำงกำรค้ำที่จีนเข้ำ
มำมีบทบำทมำกขึ้น และต่อเนื่องด้วยกำรค้ำกับชำติ
ตะวันตกท่ีเกิดขึ้นอย่ำงมำกภำยหลังกำรท ำสนธิสัญญำทำง
พระรำชไมตรีและกำรค้ำกับหลำยประเทศ อันเป็นผลที่
น ำมำซึ่งบทบำททำงกำรค้ำของกลุ่มผู้น ำที่เป็นชำวมุสลิม
สิ้นสุดลง ในขณะที่กำรเศรษฐกิจระดับชุมชนของชำว
มุสลิมในพื้นที่ ก็มีควำมส ำคัญเช่นกัน ทั้งกำรค้ำขำยใน
ลักษณะที่เป็น “เรือนแพ” รวมถึงสินค้ำอุตสำหกรรม
ส ำคัญอย่ำงท่ีนอนบำงกอกน้อย เป็นต้น 

บทบำททำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง มีกลุ่มผู้น ำ
ของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตก ทั้งขุนนำงกรมท่ำขวำ
ที่ สื บ ต่ อ ม ำ จ ำ ก ค รั้ ง ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย ำ  ต ำ แ ห น่ ง 
“จุฬำรำชมนตรี” ที่ถือว่ำมีบทบำทอย่ำงมำกที่ไม่เพียงท ำ
หน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำต่อพระมหำกษัตริย์ บทบำท
ทำงด้ำนบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองเท่ำนั้น หำกแต่ยังท ำ
หน้ำที่สูงสุดในกำรปกครองดูแลกลุ่มคนมุสลิมทั่วประเทศ
ต่ำงพระเนตรพระกรรณ แม้ว่ำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลง
กำรปกครอง พ.ศ.2475 ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีจะถูกลด
บทบำทลงก็ตำม 

สรุปได้ว่ำ ชุมชนมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำเป็นกลุ่มคนที่มีกำรตั้งถิ่น
ฐำนมำแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ และมีกำรอพยพเข้ำมำ
ตั้งถ่ินฐำนเพิ่มมำกข้ึนภำยหลังกำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 
2 และเข้ำมำเพิ่มเติมจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งกำรกวำดต้อนมำ
จำกหัวเมืองปักษ์ใต้ ควำมรุ่งเรืองทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำบ้ำนเมืองตลอดช่วงเวลำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

3. กระบวนทัศน์และการธ้ารงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนมุสลิมบริเวณริมฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยา 

- กระบวนทัศน์การปรับตัวของชุมชนมุสลิมกับ
บริบททางประวัติศาสตร์ 

ชุมชนมุสลิมในเมืองหลวงเป็นคนกลุ่มน้อยที่
แวดล้อมไปด้วยสังคมชำวพุทธ เรำจึงได้เห็นกำรยอมรับ
ปรับตัวในหลำยลักษณะเพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่ำงกลมกลืนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนวัฒนธรรม แต่ที่
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น่ำสนใจก็คือกำรปรับตัวดังกล่ำวยังคงอยู่ภำยใต้กรอบคิด
ทำงศำสนำอิสลำมอย่ำงเคร่งครัดภำยใต้บริบททำง
ประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้น  

ในสมัยรัชกำลที่ 4 สยำมได้ลงนำมในสนธิสัญญำที่
เ รี ย ก ว่ ำ  “ส น ธิ สั ญ ญ ำ ไ ม ต รี แ ล ะ พ ำ ณิ ช ย์ ” ห รื อ 
“สนธิสัญญำเบำว์ริง” สนธิสัญญำดังกล่ำวได้ส่งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรค้ำในสยำม ผลกระทบส ำคัญ
ที่มีต่อชุมชนมุสลิมก็คือ บทบำทของขุนนำงกรมท่ำขวำ 
ชำวมุสลิมถือว่ำเป็นผู้ที่มีบทบำทต่อควำมรุ่งเรืองที่เกิดขึ้น
จ ำต้องลงบทบำทและควำมส ำคัญลงอย่ำงมำก นอกจำกนี้
สนธิสัญญำเบำว์ริงยังส่งผลต่อให้พ่อค้ำท่ีมีทั้งอินเดีย มลำยู 
และอำหรับได้ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำท ำกำรค้ำกันมำกขึ้น และ
บำงส่วนก็เข้ำไปตั้งถิ่นฐำนรวมกับกลุ่มมุสลิมที่มีอยู่เดิม 
รวมถึงพื้นที่บำงส่วนของฝั่งตะวันตกก็ได้มีกำรปรับเปลี่ยน
เป็นโกดังสินค้ำดังเช่นท่ีปำกคลองบำงกอกใหญ่ เป็นต้น 

นโยบำยปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยที่เกิดขึ้นใน
สมัยรัชกำลที่ 5 ส่งผลให้เกิดกลุ่มมุสลิมที่เข้ำไปมีบทบำท
ทำงด้ำนกำรค้ำ โดยอิงกับอ ำนำจของประเทศตะวันตก 
เช่น มุสลิมสำยอินเดียที่เข้ำมำในฐำนะคนในบังคับของ
ยุโรปที่ได้รับสิทธิสภำพนอกอำณำเขตและได้สิทธิท ำ
กำรค้ำอย่ำงเสรี กลุ่มคนเหล่ำนี้ได้แสดงบทบำทอย่ำง
ชัดเจนในกรณีกำรเวนคืนที่ดินบริเวณปำกคลองบำงกอก
น้อยเพื่อสร้ำงสถำนีรถไฟ ครั้งนั้นชุมชนมุสลิมบำงกอก
น้อยได้ขอควำมช่วยเหลือจำกรำชส ำนักโดยผ่ำนทำงพ่อค้ำ
มุสลิมที่มีเช้ือสำยอินเดีย คือ อิบรอฮิมบำยนำนำ ที่ต่อมำ
ชุมชนมุสลิมบำงกอกน้อยก็ได้รับพระรำชทำนที่ดินฝั่งตรง
ข้ำมคลองบำงกอกน้อยสร้ำงชุมชนและมัสยิดที่ปัจจุบันคือ 

มัสยิดหลวงบำงกอกน้อยหรือมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 
รวมถึ งกำร เวนคืนที่ ดิน เพื่ อใ ช้ เป็ นสถำนที่ รำชกำร 
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงสถำนีรถไฟบำงกอกน้อย 
โรงพยำบำลศิริรำช ถนน หน่วยงำนรำชกำร รวมถึง
สะพำนต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดกับชุมชนมุสลิม
ส่วนใหญ่ คือกำรอพยพย้ำยถิ่น 

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อวิถีควำมเป็นชุมชนมุสลิมเกิดขึ้น
ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงครำมที่เรียกได้ว่ำเป็นกำร
ปฏิรูปสังคมแบบเผด็จกำรชำตินิยมที่ได้มีควำมพยำยำม
อย่ำงมำกที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกลุ่มน้อยให้
กลำยมำเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมเดียวกัน ภำยใต้
ควำมคิดที่ว่ำ “เมืองไทยเป็นของคนไทย มิควรให้ศำสนำ
อื่นอยู่” ที่ส ำคัญคือ กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรี ทั้งบทบำทหน้ำที่  กระบวนกำรได้มำ 
รวมถึงกำรเปลี่ยนสำยจำกนิกำยชีอะห์มำเป็นสำยซุนนีห์ 
กำรเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในส่วนงำนรำชกำรทั้งกำรสร้ำง
สถำนที่รำชกำรของกองทัพเรือ กำรสร้ำงถนนสำย
มิตรภำพ เป็นต้น 

นอกจำกนี้เหตุกำรณ์สงครำมมหำเอเชียบูรพำที่
เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำง พ.ศ.2484-2488 ก็ได้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม กล่ำวคือ เกิดภำวะของกำรสงครำม
ที่น ำมำซึ่งควำมไม่ปกติในวิถีของชุมชม รวมถึงควำม
เสียหำยที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินจำกกำรทิ้งระเบิดของ
ฝ่ำยสัมพันธมิตรในชุมชนมุสลิมบำงกอกน้อย เป็นต้น 

 

ตารางที่ 1 สรุปเหตุกำรณ์และผลกระทบท่ีเกดิขึ้นระหว่ำงชุมชนมสุลิมกับบริบททำงประวัติศำสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

บริบททางประวัติศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ นกับชมุชนมสุลิม 
เปิดประตสูู่กำรค้ำกับชำติตะวันตก - กำรเปลีย่นแปลงบทบำทและอ ำนำจของขุนนำงกรมท่ำขวำ 

- กำรเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีโดยมีกำรเพิม่ขึ้นของโกดังสินค้ำมำกขึ้น 

- กำรค้ำขำยบริเวณปำกคลองหรือจดุตัดของเส้นทำงกำรคมนำคมมี
เพิ่มขึ้น เช่น ปำกคลองบำงกอกน้อยและปำกคลองบำงกอกใหญ่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปเหตุกำรณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่ำงชุมชนมุสลิมกับบริบททำงประวัติศำสตร์ในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

บริบททางประวัติศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ นกับชมุชนมสุลิม 
กำรปฏิรปูบ้ำนเมืองในสมัยรัชกำลที่ 5 - กำรเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ำงสถำนท่ีทำงรำชกำรและกำรพัฒนำประเทศ 

- กำรสร้ำงสถำนีรถไฟบำงกอกน้อย – เพชรบุรี 
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 - กำรเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ำงสถำนท่ีทำงรำชกำรและกำรพัฒนำประเทศ 

เช่น ถนน สะพำน เป็นต้น 

- กำรเปลีย่นแปลงท้ังอ ำนำจหน้ำที่ กระบวนกำรได้มำของ
จุฬำรำชมนตร ี

สงครำมมหำเอเชียบรูพำ - ควำมเดือนร้อนท่ีเกดิจำกสงครำม 

- กำรทิ้งระเบดิพลำดเป้ำหมำยของฝ่ำยสมัพันธมิตรที่ลงในพื้นที่ชุมชน
มุสลมิบำงกอกน้อย 

 
 

- การธ้ารงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิมใน
พื นที่บางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ 

บริบททำงประวัติศำสตร์ในแต่ละช่วงเวลำ ประกอบ
กับควำมเป็นชุมชนมุสลมิในท่ำมกลำงวัฒนธรรมชำวพุทธ ล้วน
ส่งผลต่อกำรปรับตัวของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ แต่ชุมชนมุสลิม
ทั้งนิกำยซุนนีห์และชีอะห์ต่ำงก็ยังคงสำมำรถรักษำอัตลักษณ์
ควำมเป็นตัวตน ยังคงสำมำรถด ำรงควำมเป็นชุมชนมุสลิมใน
พื้นที่ได้อย่ำงเข้มแข็งผ่ำนกระบวนทัศน์สู่วิถีปฏิบัติและกำร
แสดงออกที่สำมำรถอธิบำยได้หลำยลักษณะ อำทิ 

กำรธ ำรงค์รักษำอัตลักษณ์ควำมเป็น “แขกเจ้ำเซ็น” 
หรือมุลิมนิกำยชีอะห์ ด้วยควำมพยำยำมในกำรสร้ำงพื้นที่ทำง
สังคมและตัวตนผ่ำนวิธีคิดและกำรปรับตัว เห็นได้จำก กำร
แยกตัวออกมำสร้ำงชุมชนและศำสนสถำนของตนเองเมื่อครั้ง
รัชกำลที่ 1 ที่พระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) ขอพระรำชทำน
ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำงชุมชนและ “กุฎีเจ้ำเซ็น” ที่บริเวณปำก
คลองมอญ ที่ต่อมำก็มีกำรสร้ำงเพิ่มเติมในกรณีของ “กุฎีล่ำง” 
หรือ “กุฎีเจริญพำศน”์ แต่เดิมชุมชนมุสลิมแขกเจ้ำเซ็นเหล่ำนี้
มีกำรใช้ศำสนสถำนหรือมัสยิดต้นสนร่วมกัน ต่อมำด้วยควำม
ต่ำงทำงควำมคิด แขกเจ้ำเซ็น จึงเลือกที่จะแยกตัวออกมำสร้ำง
ชุมชนโดยที่ยังคงสำยสัมพันธ์ควำมเป็นกลุ่มคนที่นับถือศำสนำ
อิสลำมร่วมกันไว้อย่ำงเหนียวแน่น นอกจำกนี้กำรประกอบ 
“พิธี เจ้ำเซ็น” ที่มีลักษณะเฉพำะของมุสลิมกลุ่มนี้ที่ ได้

ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ควำมเป็นแขกเจ้ำเซ็นได้เป็นอย่ำงดี 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับรำชส ำนักที่มีอยู่ด้วยกัน
หลำยลักษณะทั้งกำรเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งส ำคัญ กำร
เป็นขุนนำง กำรเป็นนักรบ กำรเป็นผู้ปกครอง รวมถึงกำร
สร้ำงสำยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรแต่งงำน สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้
ชุมชนมุสลิมมีหลักประกันหรือมีควำมเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
มั่นคง เนื่องจำกกำรได้รับควำมไว้วำงใจและกำรได้รับ
ควำมอนุเครำะห์จำกรำชส ำนักเรื่อยมำ เห็นได้จำกกำร
พระรำชทำนที่ดินให้กับชุมชน กำรเสด็จไปเยี่ยมเยียน
ชุมชนมุสลิม หรือแม้แต่กำรให้ชุมชนมุสลิมได้เข้ำเฝ้ำฯ รับ
ใช้ใกล้ชิดในพระรำชกิจต่ำงๆ “ควำมสัมพันธ์” ในลักษณะ
ดังกล่ำวส่งผลให้ชุมชนมุสลิมมี “ควำมส ำคัญ” ต่อรำช
ส ำนักและสังคม แม้ว่ำภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง พ.ศ.2475 รำชส ำนักจะถูกลดบทบำทลงก็ตำม 

นอกจำกนี้ เรำได้เห็นควำมพยำยำมในกำรปรับตัวในวิถี
ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ทั้งเรื่องของกำรแต่งกำย เช่น กำรเข้ำ
ไปประกอบพิธีกรรมในมัสยิดของชำวมุสลิมที่เห็นกำรแต่งกำย
ในหลำยลักษณะ ที่ส ำคัญคือไม่ได้เป็นกำรสวมชุดคลุมยำว
ทั้งหมด มีอยู่จ ำนวนมำกที่แต่งกำยแบบธรรมดำ ซึ่งต่ำงจำก
วัฒนธรรมมุสลิมที่ชัดเจนของทำงภำคใต้ แต่ยังคงมีระเบียบอยู่
ว่ำจะต้องท ำควำมสะอำดร่ำงกำยให้บริสุทธิ์ก่อนเสมอ เป็นต้น 
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สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงอัตลักษณ์ควำม
เป็นตัวตนของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ก็คือ “มัสยิด” ที่มีกำร
จัดสร้ำงกระจำยตัวอยู่ทั่วไป โดยที่มโนทัศน์ของชำวมุสลิมที่มี
ต่อกำรให้ควำมส ำคัญกับมัสยิดในฐำนะที่เป็น “บ้ำนของพระ
เจ้ำ” เป็น “ศูนย์กลำงของชุมชน” และเป็น “สถำปัตยกรรม
อิสลำม”จะเห็นได้ว่ำ“มัสยิด” ไม่ได้ท ำหน้ำที่เพียงกำรเป็น
สถำนที่ประกอบศำสนกิจเท่ำนั้น หำกแต่มัสยิดคือส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตของชำวมุสลิมอย่ำงแยกไม่ออก กำรปรับตัวของศำสน
สถำนของชุมชมมุสลิม แสดงออกอย่ำงชัดเจนดังเช่นมัสยิดบำง
หลวงที่มีลักษณะของสถำปัตยกรรมไทยไม่ใช่ลักษณะทำง
สถำปัตยกรรมของศำสนำอิสลำมที่คุ้นตำ แต่ยังคงถูกสร้ำงอยู่บน
หลักพื้นฐำนทำงศำสนำนั่นก็คือกำรหันหน้ำไปในทิศทำงเดียวกัน
กับมัสยิดอื่น  ๆทั่วโลก และลวดลำยที่ปรำกฏภำยในมิสยิดที่เป็น
ลำยพันธุ์ไม้เลื้อยต่ำงๆ  ที่มีควำมงดงำมในลักษณะของวัฒนธรรม
ไทย เป็นต้น เมื่อมัสยิดเป็นมำกกว่ำศำสนสถำนเพื่อกำรประกอบ
ศำสนกิจ หำกแต่เป็นเสมือนบ้ำนของพระเจ้ำ สถำนที่ตั้งของ
มัสยิดแต่ละแห่งจึงมีควำมส ำคัญนั่นเพรำะมีควำมหมำยไปถึง
กำรเป็นศูนย์กลำงของชุมชน ศำสนิกชนทั้งหลำยที่ เข้ำไป
ประกอบศำสนกิจด้วยกำรละหมำดในมัสยิด จึงมีควำมหมำยไป
ถึงกำรรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิมทั้งมวล 

นอกจำกนี้ “โรงเรียนรำชกำรุญ” ยังเป็นอีกหนึ่งควำม
พยำยำมของชุมชนมุสลิมในกำรธ ำรงรักษำควำมเป็นกลุ่มคนที่
นับถือศำสนำอิสลำม โดยมุ่งหวังผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอด
วัฒนธรรมควำมเป็นมุสลิมผ่ำนระบบกำรศึกษำ กำรสร้ำง
โรงเรียนรำชกำรรุญเกิดขึ้นจำกควำมพยำยำมของชำวชุมชน
มุสลิมบำงกอกน้อยที่ไม่ได้เป็นเพียงควำมพยำยำมในกำร
รักษำอัตลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมผ่ำนระบบกำรศึกษำ
เท่ำนั้น หำกแต่ยังสะท้อนให้เห็นเป็นกระบวนทัศน์ในกำร
ปรับตัวให้รู้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและที่ส ำคัญ
คือควำมพยำยำมในกำรแสดงตัวตนบนพื้นที่บำงกอกน้อยอย่ำง
ชัดเจน 

กล่ำวได้ว่ำกระบวนทัศน์กำรปรับตัวและกำรธ ำรงอัต
ลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำบริเวณบำงกอกน้อยและบำงกอกใหญ่ สะท้อนผ่ำน
วิถีกำรด ำรงชีวิตของชุมชนชำวมุสลิมที่ยึดมั่นในหลักศรัทธำ
ทำงศำสนำอิสลำมและสำมำรถด ำรงอยู่ในท่ำมกลำงวัฒนธรรม

ชำวพุทธได้โดยกำรยอมรับปรับเปลี่ยนวิถีของตนเองให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น หำกแต่ยังคงชัดเจนว่ำ
เป็นวิถีของอิสลำม รวมถึงชุมชนมุสลิมในพื้นที่ยังแสดงออกถึง
ควำมพยำยำมในกำรปรับตัวเองเพื่อกำรด ำรงตัวตนและเพื่อ
สร้ำงพื้นที่ทำงสังคมให้กับชุมชน  

 

อภิปรายผล 
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่บำงกอกน้อยและบำงกอก

ใหญ่มีพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์มำตั้งแต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยำ และมีบทบำทในหลำยด้ำนต่อสังคมสยำม แสดงให้
เห็นถึงควำมส ำคัญของชุมชนที่มีผลต่อพัฒนำกำรทำง
ประวัติศำสตร์ของชำติ ชุมชนมุสลิมไม่ได้ด ำรงตนอยู่ฐำนะ
ของกลุ่มชำติพันธ์ุอื่นหรือในฐำนะของชำวต่ำงชำติ หำกแต่
ตลอดเวลำชุมชนมุสลิมพยำยำมแสดงตนอยู่ในฐำนะกำร
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยหรือในฐำนะที่เป็นชำว “ไทย
มุสลิม”  

ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของพื้นที่คือปัจจัยส ำคัญที่
ดึงดูดให้กลุ่มคนมุสลิมเดินทำงเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนตั้งแต่ครั้ง
กำรเป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงกำรค้ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับกลุ่มชำติพันธุ์ของตนในกำรเข้ำไปท ำกำรค้ำกับกรุง
ศรีอยุธยำ ในขณะที่ควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่คือปัจจัย
ในกำรตั้งถิ่นฐำนของชำวสยำม 

กำรเป็นเมืองหลวงธนบุรีภำยหลังกำรเสียกรุงศรี
อยุธยำให้กับพม่ำเมื่อ พ.ศ.2310 คือปัจจัยเร่งให้จ ำนวน
ของชำวมุสลิมในพื้นที่มีเพิ่มมำกขึ้นทั้งกำรอพยพหนีภัย
สงครำมล่องแพมำรวมตัวกับมุสลิมที่มีอยู่เดิม และกำรเป็น
ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ 

ควำมเป็นเมืองที่มีควำมมั่นคงต่อเนื่องมำจำกกรุงธนบุรี
ของกรุงรัตนโกสินทร์ ส่งผลให้ชุมชนมุสลิมริมฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำเกิดควำมเข้มแข็งและมั่นคงมำกขึ้น รวมถึงกำร
กวำดต้อนชำวมุสลิมจำกกำรท ำสงครำมกับหัวเมืองปักษ์ใต้ 
ควำมรุ่งเรืองทำงกำรค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกรูปแบบทำงเศรษฐกิจที่มี
ชำวมุสลิมมำตั้งถิ่นฐำนเพิ่มเติมเพื่อกำรค้ำขำย สะท้อนผ่ำนกำร
ขยำยตัวของชุมชนท่ีมีอย่ำงต่อเนื่อง กำรตั้งชุมชนและกำร
เพิ่มขึ้นของศำสนสถำน ซึ่งศำสนสถำนเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นเพียง
สถำนที่ในกำรประกอบศำสนกิจเท่ำนั้น หำกแต่เป็นศูนย์รวมของ
ชุมชนและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีของชำวมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี 
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ลักษณะที่ตั้งของชุมชนมุสลิมในแต่ละแห่งคือพื้นที่
ส ำคัญในทำงเศรษฐกิจมำก่อนทั้งสิ้นทั้งคลองบำงกอกน้อย 
คลองบำงกอกใหญ่หรือแม้แต่ริ มแม่น้ ำ เจ้ำพระยำ 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ระบุไว้ชัดเจนว่ำในอดีตชุมชน
มุสลิมส่วนใหญ่ตั้งชุมชนอยู่ในลักษณะเรือนแพและท ำกำร
ค้ำขำย แม้ว่ำต่อมำกำรตั้งถิ่นฐำนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
จำกชุมชนน้ ำสู่ชุมชนบก ชุมชนมุสลิมก็สำมำรถปรับตนเอง
ให้สอดคล้องกับลักษณะดังกล่ำวได้อย่ำงกลมกลืนโดยย้ำยขึ้น
ไปตั้งถิ่นฐำนสู่บกในพ้ืนที่เดิมที่เคยอยู่เรือนแพ ดังนั้นกำร
เลือกตั้งถิ่นฐำนของชำวมุสลิมจึงสะท้อนภำพวิถีของกำรเป็น
ชุมชนมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี ลักษณะกำรขยำยตัวและกระจำย
ตัวของชุมชนมุสลิมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลำ
เดียวกันกับผู้น ำของชุมชนมีบทบำททำงรำชกำร เห็นได้จำก
กำรขยำยตัวของชุมชนมุสลิมนิกำยชีอะห์ 

แม้ว่ำในพ้ืนที่วิจัยจะมีหลักฐำนกำรมีชุมชนมุสลิม
ตั้งแต่อดีต โดยยืนยันได้จำกศำสนสถำนเก่ำแก่อย่ำงมัสยิดต้น
สน แต่ก็เช่ือได้ว่ำน่ำจะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่ไม่ได้มีบทบำท
มำกนัก เนื่องจำกบทบำทส ำคัญของชำวมุสลิมอยู่ที่กรุงศรี
อยุธยำ ต่อเมื่อครั้งเสียกรุงฯ และมีกำรย้ำยรำชธำนีลงมำตั้งที่
เมืองธนบุรี ควำมส ำคัญของชุมชนจึงเพิ่มมำกข้ึนในฐำนะที่
เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลำงทำงอ ำนำจ แต่สิ่งที่
น่ำสนใจคือควำมส ำคัญของชุมชนเกิดขึ้นจำกควำมส ำคัญของ
ผู้น ำชุมชนที่เข้ำไปมีบทบำทต่อรำชกำร ไม่ใช่บทบำทของ
ชุมชนเอง กล่ำวคือ ผู้น ำของชุมชนมุสลิมได้เข้ำไปมีต ำแหน่ง
ส ำคั ญในทำงรำชกำรจ ำนวนมำก ทั้ งกรมท่ ำขวำ 
จุฬำรำชมนตรี และต ำแหน่งอื่นๆ ควำมส ำคัญของผู้น ำชุมชน
ดังกล่ำวได้น ำมำซึ่งควำมเข้มแข็ง มั่นคง หรือบำรมีของชุมชน
ด้วย เห็นได้จำกกำรได้รับพระรำชทำนที่ดิน กำรได้รับใช้
ใกล้ชิดรำชส ำนัก เป็นต้น 

ชุมชนมุสลิมทั้งนิกำยซุนนีห์และนิกำยชีอะห์ที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ แม้จะเป็นกลุ่มชำวมุสลิมที่นับถือศำสนำ
อิสลำมเหมือนกัน หำกแต่ในควำมเชื่อและควำมศรัทธำที่
ต่ำงกันก็ได้ส่งผลให้เกิดเป็นควำมไม่เข้ำใจและน ำมำซึ่งควำม
ขัดแย้งระหว่ำงกัน เห็นได้จำกกำรแยกตัวออกมำตั้งชุมชน
ของชุมชนแขกเจ้ำเซ็นแห่งแรกหลังได้รับพระรำชทำนที่ดินที่
บริเวณปำกคลองมอญ และมีเพิ่มต่อมำอีกหลำยแห่งจนถึง

ปัจจุบัน ที่น่ำสนใจก็คือควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้น ำมำ
ซึ่งควำมแตกแยกของชำวมุสลิมแต่ยังคงสำยสัมพันธ์ควำม
เป็นพี่น้องอย่ำงเหนียวแน่น 

ประวัติศำสตร์ของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เป็นชุมชนร่วมบริบททำงประวัติศำสตร์
กรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับกลุ่มชำติพันธุ์อื่น ทั้งกำรก่อตั้ง
และขยำยตัวของชุมชน กำรท ำสนธิสัญญำทำงพระรำชไมตรี
กับชำติตะวันตก กำรปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยในสมัย
รัชกำลที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.
2475 รวมถึงกำรเกิดขึ้นของสงครำมมหำเอเชียบูรพำ 
ประวัติศำสตร์เหล่ำนี้ล้วนส่งผลต่อกำรปรับตัวของชุมชน
มุสลิม สิ่งที่น่ำสนใจก็คือ ด้วยควำมเป็นคนกลุ่มน้อยใน
ท่ำมกลำงบริบททำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมชำวพุทธ 
ชุมชนมุสลิมได้แสดงออกถึงควำมพยำยำมในกำรด ำรงควำม
เป็นชุมชนร่วมกับชุมชนอื่น สำมำรถธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็น
กลุ่มคนท่ีนับถือศำสนำอิสลำม รวมถึงพื้นที่ทำงสังคมของ
ชุมชนมุสลิมได้อย่ำงน่ำสนใจ  

ควำมพยำยำมในกำรแสดงออกหรือปฏิบัติต่อ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเช่น ควำมพยำยำมในกำรสร้ำง
พื้นที่และตัวตนของชุมชนแขกเจ้ำเซ็นหรือมุสลิมนิกำยชีอะห์ 
ทั้งกำรแยกตัวออกมำตั้งชุมชนของตนเองภำยหลังจำกที่ชุมชน
แขกเจ้ำเซ็นมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น ทั้งชุมชนโดยรอบกุฎีหลวง
หรือกุฎีเจ้ำเซน็ที่ปำกคลองมอญของท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี 
(ก้อนแก้ว) ชุมชนโดยรอบกุฎีเจริญพำศน์ของท่ำนพระยำ
จุฬำรำชมนตรี (อำกำหยี่) เป็นต้น นอกจำกนี้ควำมพยำยำมใน
กำรด ำรงไว้ซึ่ง “พิธีเจ้ำเซ็น” อันน ำมำซึ่งควำมขัดแย้งของ
ชุมชนมุสลิมในพื้นเองด้วย 

ควำมพยำยำมในกำรปรับตัวโดยที่ผู้น ำของชุมชนเข้ำ
ไปมีบทบำทรวมถึงกำรเข้ำไปมีควำมสัมพันธ์กับรำชส ำนักใน
รูปแบบต่ำงๆ ท้ังกำรเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งส ำคัญ กำร
แต่งงำนระหว่ำงกัน สะท้อนให้เห็นกระบวนทัศน์ของชำว
มุสลิมน ำมำซึ่งควำมมั่นคงของชุมชนและกลุ่มชำติพันธุ์ให้
สำมำรถธ ำรงอัตลักษณ์ควำมเป็นชุมชนมุสลิมที่ยึดมั่นใน
หลักศรัทธำในศำสนำอิสลำม 

กำรย้ำยชุมชนมุสลิมบำงกอกน้อยจำกฝั่งใต้สู่ฝั่ง
เหนือของคลองบำงกอกน้อย เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่ำวในกำร
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ก่อสร้ำงสถำนีรถไฟ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยปรับปรุงประเทศให้
ทันสมัยของรัชกำลที่ 5 ที่ผิวเผินอำจมองว่ำเป็นกำรได้รับ
พระรำชทำนที่ดินเพื่อกำรย้ำยชุมชน แต่หำกพิจำรณำใน
รำยละเอียดแล้วจะพบว่ำเกิดจำกกำรเจรจำประนีประนอมกับ
ทำงรำชกำรทั้งสิ้น ควำมพยำยำมดังกล่ำวไม่เพียงส่งผลต่อกำร
ได้มำซึ่งพื้นที่ในกำรสร้ำงชุมชนเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึง
พื้นที่ทำงสังคมที่ชัดเจนว่ำชุมชนของตนเองมีสิทธิในฐำนะที่
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ใช่กลุ่มชำติพันธุ์อ่ืน 

ควำมพยำยำมในกำรก่อตั้งและกำรด ำเนินงำนของ 
โรงเรียนรำชกำรุญ โรงเรียนอนุชนบำงกอกน้อย และอัล อิศ
ลำหฺ สมำคม ของชำวชุมชนมุสลิมบำงกอกน้อยที่มุ่งหมำยให้
โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถำนศึกษำเกี่ยวกับศำสนำอิสลำมของ
ลูกหลำน แม้ว่ำโรงเรียนดังกล่ำวเมื่อเปิดกำรเรียนกำรสอน
แล้วจะมีกำรเรียนกำรสอนทั้งวิชำภำษำไทย และวิชำสำมัญ
ด้วยก็ตำม ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมของชุมชน
มุสลิมในกำรรักษำควำมเป็นมุสลิมผ่ำนกำรศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบเท่ำนั้น หำกแต่โรงเรียนรำชกำรุญยังสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนทัศน์ในกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำด้วย 

  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยวิถีวัฒนธรรมในเชิงลึกของ

ชุมชนมุสลิมในพื้นที่อย่ำงละเอียด เนื่องจำกเป็นวัฒนธรรมที่
สืบเนื่องและสอดคล้องมำจำกศำสนำอิสลำม ที่ปัจจุบันชุมชน
มุสลิมในพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำยังคง
สำมำรถด ำรงวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่ำงเคร่งครัดใน
ท่ำมกลำงวิถีวัฒนธรรมชำวพุทธ และกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่ด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว 

2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยถึงประวัติศำสตร์ชุมชนกลุ่ม
ชำติพันธุ์ อื่ น เพิ่ ม เติ ม  เนื่ อ งจำกผลกำรวิ จั ยพบว่ ำ
ประวัติศำสตร์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ มี
กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่จ ำนวนมำก เช่น 
ชุมชนชำวจีน ชุมชนชำวมอญ ชุมชนชำวลำว เป็นต้น ซึ่ง
ชุมชนเหล่ำนี้ต่ำงก็ยังคงสำมำรถธ ำรงอัตลักษณ์ทำงชำติ
พันธุ์ของตนเองไว้ได้อย่ำงเข้มแข็งเช่นกัน 

3. จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำชุมชนมุสลิมในพื้นที่ริม
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีกระบวนทัศน์ในกำร

ปรับตัวโดยยึดมั่นในหลักศรัทธำของศำสนำอิสลำมที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ส่งผลให้ชุมชน
มุสลิมในพื้นที่สำมำรถด ำรงควำมเป็นชุมชนมุสลิมร่วมกับ
ชุมชนชำวพุทธและชุมชนอื่นได้อย่ำงสันติ ดังนั้นหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องควรท ำกำรศึกษำและน ำกระบวนทัศน์ดังกล่ำว
ไปเป็นต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งของชุมชนที่มี
ควำมหลำกหลำยของกลุ่มคนในลักษณะเดียวกัน 
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