
จุฬาราชมนตรี : บทบาทและความส าคัญของผู้น ามุสลิมในประวัติศาสตร์สยาม 
SHEIKHUL ISLAM: MUSLIM LEADER’S ROLE AND IMPORTANCE IN THE 
HISTORY OF SIAM 
 

ส ำรำญ  ผลดี  
Samran Phondee 

ส ำนักวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลยัธนบุรี  
Itee007@hotmail.com  

 

บทคัดย่อ 
 

 บทควำมนี้ต้องกำรน ำเสนอถึงบทบำทและควำมส ำคัญของจุฬำรำชมนตรีในประวัติศำสตร์สยำม ซึ่งพบว่ำ 
“จุฬำรำชมนตรี” เป็นต ำแหน่งผู้น ำสูงสุดของชำวมุสลิมในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยำ โดยท่ำน
เฉกอะหะหมัดซึ่งเป็นมุสลิมนิกำยชีอะห์คือปฐมจุฬำรำชมนตรีแห่งสยำม และมีกำรสืบต่อต ำแหน่งดังกล่ำวเรื่อยมำในสำย
วงศ์ของท่ำนเฉกอะหะหมัดจนถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 ที่ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
หลำยประกำร ทั้งอ ำนำจที่ถูกลดทอนลงอย่ำงมำก กำรเปลี่ยนจำกนิกำยชีอะห์มำเป็นนิกำยซุนนีห์ รวมถึงกระบวนกำรได้มำ
จำกพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งมำเป็นกำรคัดเลือก เป็นต้น ในขณะที่บทบำทของจุฬำรำชมำตรีตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน จุฬำรำชมนตรีไม่เพียงท ำหน้ำที่ในกำรปกครองดูแลกลุ่มคนมุสลิมทั่วพระรำชอำณำจักรเท่ำนั้น หำกแต่ยัง
รวมถึงกำรเป็นข้ำรำชกำร เป็นพ่อค้ำ เป็นนักรบ เป็นนักกำรศำสนำด้วย 
  

ค าส าคัญ:  จุฬำรำชมนตรี, มุสลิม, ประวัติศำสตร์สยำม 
 

ABSTRACT 
 

 This article presents the role and importance of Sheikhul Islam in Siamese history, which 
found that "Sheikhul Islam" as the supreme leader of Muslims in Thailand. Started first in Ayutthaya. 
You just punch a Hadith, a Shi'a Muslim Sheikhul Islam is the beginning of. And such position until a 
successor to the late Wong's similar to a metal punch until the change of government in 1932. 
Sheikhul Islam positions have changed in many respects . The power is reduced significantly. Changing 
from a Sunni against Shi'a . The process of graciously pleased . Appointment of a selection , etc. While 
the role of King Chulalongkorn Matri from past to present . Sheikhul Islam not only serves to govern 
the Muslims all over the Kingdom. But also to the government as a warrior, a merchant of religion . 
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บทน า  

พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 (2546, หน้ำ 331) อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ จุฬำรำชมนตรี 
ไว้ว่ำหมำยถึง ต ำแหน่งผู้น ำสูงสุดทำงด้ำนกำรบริหำรกิจกำรมุสลิมในประเทศไทยเป็นที่ปรึกษำทำงรำชกำรเกี่ยวกับกิจกำร
มุสลิมทั้งปวง ซึ่งต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี เริ่มมีกำรบันทึกไว้ว่ำมีมำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ ในสมัยพระเจ้ำทรงธรรม (พ.ศ.
2163-2171) และเป็นต ำแหน่งท่ีมีบทบำทส ำคัญในกิจกำรต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน 

ไม่พบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ชัดเจนว่ำชำวมุสลิมเข้ำมำในประเทศสยำมตั้งแต่สมัยใด แต่นักประวัติศำสตร์
ส่วนใหญ่สันนิษฐำนว่ำอย่ำงน้อยชำวมุสลิมก็น่ำจะเข้ำมำมีบทบำทตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เนื่องจำกมีกำรค้นพบค ำว่ำ “พา
ซัน” (PASAN) หรือ “ปสาน” ที่นักวิชำกำรแปลควำมกันว่ำหมำยถึง “ตลาด” ในหลักศิลำจำรึกหลักที่ 1 (เพ็ญศรี กำญจ
โนมัย, 2546 : 248) นอกจำกน้ียังมีกำรค้นพบเครื่องถ้วยชำมสังคโลกในประเทศต่ำงๆ ผู้นับถือศำสนำอิสลำม เช่น อินโดนิ
เซีย เปอร์เซีย ท่ียังคงอยู่ในสภำพดีมำก ซึ่งนักประวัติศำสตร์ถือกันว่ำเป็นสินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญของกรุงสุโขทัย  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยำกำรติดต่อค้ำขำยกับต่ำงประเทศมีควำมรุ่งเรืองมำก ชำวเปอร์เซียเป็นหนึ่งในผู้ที่มำท ำกำร
ค้ำขำยกับกรุงศรีอยุธยำและประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก น ำมำซึ่งจุดเริ่มต้นของกำรตั้งถิ่นฐำนของชำวมุสลิม ซึ่งมุสลิมใน
กรุงศรีอยุธยำนี้มีอยู่ด้วยกันหลำยกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มำจำกอินเดีย อำหรับ เปอร์เซีย ซึ่งมุสลิมกลุ่มนี้จะเรียกรวมๆ กันว่ำ 
“แขกมัวร์” มุสลิมจำม หรือที่เรียกว่ำ “แขกจาม” มุสลิมที่มำจำกมลำยู –ปัตตำนี  เรียกว่ำ “แขกตานี” มุสลิมจำกหมู่
เกำะอินโดนิเซีย จำกเมืองมะกัสซำร์ ที่เรียกว่ำ “แขกมักกะสัน” มุสลิมจำกเกำะชวำ เรียกว่ำ “แขกชวา” เป็นต้น (ชำญ
วิทย์ เกษตรศิริ และคณะ, 2555 : 27-31)  

ในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมพื้นที่ที่เรียกว่ำเมืองบำงกอกแห่งนี้มีชุมชนชำวมุสลิมตั้งถิ่นฐำนอยู่
ก่อนแล้ว ต่อมำเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 มุสลิมที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยำก็อพยพเคลื่อนย้ำยหนีภัยสงครำมลงมำ
รวมตัวกันอีกครั้งท่ีบำงกอก โดยกระจำยตัวกันตั้งถ่ินฐำนอยู่ริมน้ ำตลอดเส้นทำง  

นอกจำกน้ียังมีชำวมุสลิมที่มำจำกหัวเมืองทำงใต้ท่ีเกิดจำกสงครำมปรำบปรำมเมืองต่ำงๆ และถูกกวำดต้อนมำอีก
ส่วนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ หำกแต่ครั้งนี้ให้ตั้งบ้ำนเรือนกระจัดกระจำยกันไปทั้งฝั่งพระนคร ฝั่งตะวันตกและพื้นที่อื่น 
รวมถึงชำวมุสลิมที่อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนเพิ่มเติมอีกจ ำนวนมำก อันเป็นผลมำจำกกำรควำมรุ่งเรืองทำงด้ำนกำรค้ำขำยที่มี
มำอย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มคนมุสลิมที่ เข้ำมำยู่ในประเทศสยำมเหล่ำนี้ได้รับกำรดูแลจำกผู้น ำของตนเองที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือ 
จุฬำรำชมนตรี  

ต ำแหน่ง “จุฬาราชมนตรี” ถือว่ำมีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรเมืองกำรปกครองที่ไม่เพียงท ำหน้ำที่ในกำรให้
ค ำปรึกษำต่อพระมหำกษัตริย์ บทบำททำงด้ำนบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองเท่ำนั้น หำกแต่ยังท ำหน้ำที่สูงสุดในกำรปกครอง
ดูแลกลุ่มคนมุสลิมทั่วประเทศต่ำงพระเนตรพระกรรณของพระมหำกษัตริย์มำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ แม้ว่ำภำยหลังกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีจะถูกลดบทบำทลงก็ตำม นอกจำกนี้ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี
ในอดีตไม่ได้มีบทบำทเพียงเฉพำะกำรเป็นผู้น ำศำสนำอิสลำมในประเทศสยำมเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมถึงกำรเป็นทั้ง
ข้ำรำชกำร เป็นพ่อค้ำ เป็นนักรบ และด้ำนกำรเมืองกำรปกครองด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในกำรรับรู้ของกลุ่มคนท่ีไม่ได้นับถือศำสนำอิสลำมก็ยังคงเป็นควำมรู้ที่มีอยู่
ในวงจ ำกัด ดังนั้น พัฒนำกำร บทบำท และควำมส ำคัญของจุฬำรำชมนตรีในประวัติศำสตร์สยำมจึงมีควำมน่ำสนใจ ใน
ฐำนะองค์ควำมรู้เกี่ยวกับผู้น ำของชำวไทยมุสลิมที่คนไทยควรได้เรียนรู้ 
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จุฬาราชมนตรีในประวัติศาสตร์สยาม 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ระบุว่ำ “คนแขก” หรือชำวมุสลิมชำติต่ำงๆ ได้มีควำมสัมพันธ์กับแผ่นดินสุวรรณภูมิ

มำแล้วตั้งแต่ครั้งอดีต โดยมีหัวหน้ำประชำคมของตนเป็นผู้ประสำนงำนกับรัฐและกลุ่มเช้ือชำติอื่น ท ำเนียบศักดินำของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ พ.ศ. 1991 - 2031 บอกว่ำ "จุฬาราชมนตรี" บำงแห่งเรียกว่ำ "จุลาราชมนตรี" กรมท่ำขวำ
เป็นหัวหน้ำฝ่ำยแขก ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม พ.ศ. 2163 – 2171 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ท่ำนเฉกอะหะ
หมัด เข้ำรับรำชกำร มีบรรดำศักดิ์เป็นพระยำเฉกอะหะหมัดรัตนรำชเศรษฐี เจ้ำกรมท่ำขวำ จึงนับได้ว่ำท่ำนเฉกอะหะหมัด 
เป็นปฐมจุฬำรำชมนตรีแห่งกรุงสยำม ท ำหน้ำที่เป็นท้ังกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ควบคุมเกี่ยวข้องกับชำวต่ำง ประเทศ กำร
รับแขกเมือง เก็บภำษีอำกร สินค้ำขำเข้ำ สินค้ำขำออก เรื่องกำรเดินเรือพำณิชย์ระหว่ำงประเทศกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
กิจกำรทำงด้ำนศำสนำอิสลำมในรำชอำณำจักรสยำม 

ท่ำนเฉกอะหะหมัดนั้นเป็นชำวเปอร์เซียที่เดินทำงเข้ำในกรุงศรีอยุธยำพร้อมกับเฉกมหะหมัดสะอี๊ด ผู้เป็นน้องชำย
เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยำ วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงมำในครั้งนั้นก็เพื่อท ำกำรค้ำขำย ที่เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยำรุ่งเรืองไม่
เพียงแต่ชำวเอเชีย หรือตะวันตกเท่ำนั้นที่เข้ำมำท ำกำรค้ำขำย แม้แต่ชำวเปอร์เซียเองก็เข้ำมำแสวงหำควำมมั่งคั่งจำก
ดินแดนแห่งนี้ด้วย กำรค้ำขำยที่รุ่งเรืองได้สร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับท่ำนเฉกอะหะหมัด จนตัดสินใจตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่กรุงศรี
อยุธยำต่อไป ส่วนท่ำนเฉกมหะหมัดสะอี๊ด ตอนหลังได้เดินทำงกลับไปยังเปอร์เซีย (เสำวนีย์  จิตต์หมวด  และดนัย มู่สำ, 
2541: 74) ท่ำนได้มีบทบำทส ำคัญด้ำนกำรค้ำอันเป็นควำมรู้ควำมช ำนำญแต่เดิมได้ท ำให้ท่ำนต้องติดต่อกับชนช้ันเจ้ำนำย 
รวมถึงได้ให้ควำมร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือต่อรัฐบำลด้ำนกิจกำรด้ำนกำรค้ำ อันน ำมำซึ่งบทบำททำงกำรเมืองด้วย ทั้ง
เจ้ำกรมท่ำขวำว่ำท่ีจุฬำรำชมนตรี และกรมท่ำกลำง สำยวงศ์ของเฉกอะหะหมัดได้สืบสำยตระกูลกันมำในสมัยกรงุศรีอยุธยำ
ถึง 6 ช้ัน จนกระทั่งเสียกรุงฯ ให้กับพม่ำเมื่อ พ.ศ.2310  

สำยวงศ์ส ำคัญที่มีบทบำทอย่ำงมำกในเวลำต่อมำก็คือ สำยตระกูลบุนนำคโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ที่มีควำมรุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงสมัยรัชกำลที่ 5 ได้เป็นถึงผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ที่มีบรรดำศักดิ์เป็นถึง
สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) (ปิยนำถ  บุนนำค, มปป.: 2-3 

จุฬำรำชมนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยำมีจ ำนวน 4 ท่ำน (จุฬำรำชมนตรีแห่งรำชอำณำจักรไทย, 2558) ประกอบด้วย 
1. เจ้ำพระยำบวรรำชนำยก (เฉกอะหะหมัด) เป็นชำวเปอร์เซียเป็นมุสลิมนิกำยชีอะห์ อิสนำอะซะรีด ำรงต ำแหน่ง

จุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำทรงธรรม (พ.ศ. 2045-2170) และต่อมำถึงรัชสมัยพระเจ้ำปรำสำททอง (พ.ศ. 2173 -
2198)  

2. พระยำจุฬำรำชมนตรี (แก้ว) เป็นหลำนของเจ้ำพระยำบวรรำชนำยก ได้ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัย
พระนำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ. 2199 - 2225)  

3. พระยำจุฬำรำชมนตรี (สน) เป็นบุตรของเจ้ำพระยำศรีไสยหำญณรงค์ (ยี) ในสำยสกุลของท่ำนเฉกอะหะหมัด 
ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำอยู่บรมโกศ (พ.ศ.2275 - 2301)  

4. พระยำจุฬำรำชมนตรี (เชน) เป็นบุตรเจ้ำพระยำเพชรพิไชย (ใจ) ในสำยสกุลของท่ำนเฉกอะหะหมัด ด ำรง
ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำอยู่หัวพระที่น่ังสุริยำมรินทร์  

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 (พ.ศ.2310) ระบบกำรเมืองกำรปกครองล่มสลำย แม้ว่ำต่อมำสมเด็จพระเจ้ำ
กรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกรำชคืนมำได้อีกครั้ง แต่ก็ยังไม่มีกำรแต่งตั้งต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีแต่อย่ำงใด ซึ่งส่วนหนึ่งเช่ือว่ำมำ
จำกเป็นเพรำะคติธรรมที่ต่ำงกันที่เห็นได้จำกกำรมีพระบรมรำชโองกำรห้ำมเข้ำรีตในคริสต์ศำสนำและศำสนำอิ สลำมดัง
ควำมที่ปรำกฏในพงศำวดำร ภำคที่ 39 (อ้ำงจำก เอกรำช  มูเก็ม, 2549: 28) ควำมว่ำ 
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“...เพรำะเหตุฉะนี้ จึงห้ำมเด็ดขำด มิให้ไทยและมอญ ไม่ว่ำผู้ชำยหรือว่ำผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ได้ไปเข้ำพิธีของ
พวกมะหะหมัด หรือพวกเข้ำรีต ถ้ำผู้ใดมีใจดื้อแข็งเจตนำไม่ดีมืดมัวไปด้วยกิเลสต่ำงๆ จะฝ่ำฝืนต่อประกำศอันนี้ ขืนไปเข้ำ
พิธีของพวกมะหะหมัดและพวกเข้ำรีต แม้แต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วให้เป็นหน้ำที่ของสังฆรำช หรือบำทหลวงมิชชันนำรี 
หรือบุคคลที่เป็นคริสเตียน หรือมะหะหมัดจะต้องปรำมมิให้คนเหล่ำนั้น ได้เข้ำไปในพิธีของพวกคริสเตียน และพวก
มะหะหมัดดังว่ำมำนี้ส่งให้ผู้พิพำกษำวำงโทษถึงประหำรชีวิต 

ถึงแม้สังฆรำชก็ดี มิชชันนำรีก็ดี หรือพวกเข้ำรีตและพวกมะหะหมัดคนใดก็ดี ไม่กลัวต่อประกำศหรือพระรำช
โองกำรนี้ ขืนชักชวนคนไทยหรือมอญ ไม่ว่ำชำยหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ให้เข้ำในพิธีพวกเข้ำรีตและพวกมะหะหมัด แม้แต่
พิธีใดๆ ก็ตำม ก็ให้เจ้ำพนักงำนจับกุมสังฆรำชหรือบำทหลวงมิชชันนำรี หรือบุคคลที่เข้ำรีตเป็นมะหะหมัดนั้นๆ ไว้และให้
วำงโทษถึงประหำรชีวิต ให้เจ้ำพนักงำนจับกุมคนไทยหรือมอญซึ่งได้เข้ำไปเฝ้ำในพิธีของพวกเข้ำรีตและพวกมะหะหมัดนั้น
วำงโทษถึงประกำรชีวิตเหมือนกัน...”  

พระบรมรำชโองกำรดังกล่ำวส่งผลให้ไม่มีกำรแต่งตั้งต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรี  

ต่อมำเมื่อเปลี่ยนรัชกำลในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ก็มีกำรรื้อฟื้นแต่งตั้งต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรีอีกครั้ง คือ พระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) ซึ่งเป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (เชน) ซึ่งเป็นพระยำ
จุฬำรำชมนตรีคนสุดท้ำยในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ที่ต่อมำได้รับพระรำชทำนที่ดินสร้ำง “กุฎีเจ้าเซ็น” ที่ข้ำงพระรำชวังเดิม 
เรียกว่ำ “กุฎีหลวง” 

ประเด็นที่น่ำสนใจคือ พระยำจุฬำรำชมนตรีผู้นี้ในอดีตเคยเป็นนักรบที่ร่วมในสงครำมกับพระบำทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมำตั้งแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี ดังนั้นท่ำนจึงเป็นท่ีโปรดปรำนและไว้ใจอย่ำงมำก รวมถึง
ยังคงสืบสำยจำกพระยำจุฬำรำชมนตรีเดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยำ 

เมื่อพระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) เสียชีวิตลง ผู้ที่ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เป็นพระยำจุฬำรำชมำตรีคน
ต่อมำก็คือ พระยำจุฬำรำชมนตรี (อำกำหยี่) ซึ่งเป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (เชน) และเป็นน้องชำยของพระยำ
จุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว)  

คนท่ีสำมคือพระยำจุฬำรำชมนตรี (เถื่อน) เป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) ได้รับพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้เป็นพระยำจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย รัชกำลที่ 2 ท่ำนผู้นี้เป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถหลำกหลำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรสงครำมโดยมีหลักฐำนว่ำในสมัยรัชกำลที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เป็น “หลวงภักดีสุนทร” รับรำชกำรไปตีเมืองถลำงและเมืองไทรบุรี (เอกรำช  มูเก็ม, 2549: 31)  

เมื่อพระยำจุฬำรำชมนตรี (เถื่อน) เสียชีวิตลงบุตรชำยของท่ำนที่ช่ือ “ท่านนาม” ก็ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
เป็นพระยำจุฬำรำชมนตรี (นำม) คนที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ท่ำนผู้นี้
ได้รับควำมไว้วำงพระรำชหฤทัยอย่ำงมำก เห็นได้จำกกำรที่ได้รับมอบหมำยงำนส ำคัญหลำยเรื่องทั้งด้ำนกำรคลัง กำร
ต่ำงประเทศ หรือแม้แต่ทำงด้ำนกำรค้ำ นอกจำกนี้ท่ำนยังเป็นนักรบที่มีส่วนร่วมในกำรปรำบปรำมเหตุไม่สงบทำงภำคใต้ที่
เกิดขึ้นด้วย 

เมื่อท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี (นำม) เสียชีวิตลง ผู้ที่รับต ำแหน่งต่อมำคือ พระยำจุฬำรำชมนตรี (น้อย) ซึ่งเป็น
บุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (อำกำหยี่) อันเป็นล ำดับที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และท่ำนได้เสียชีวิตลงในวันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2409  

ท่ำนต่อมำคือพระยำจุฬำรำชมนตรี (สิน) เป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (นำม) กล่ำวกันว่ำท่ำนเป็นรำชินิกูล
ทำงสมเด็จพระเทพศิรินทรำ บรมรำชชนนีด้วย ในยุคของท่ำนจุฬำรำชมนตรี (สิน) นี้ เป็นช่วงเวลำที่พระบำทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพัฒนำบ้ำนเมือง ปฏิรูปประเทศโดยมีกำรจัดตั้งทั้งกระทรวงทบวง กรมต่ำงๆ จ ำนวนมำก ส่วน
หนึ่งคือกำรจัดตั้งศำลสถิตยุติธรรมที่ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรม ที่มีสมเด็จกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฐ์ เป็นเสนำบดี ก็ได้มีกำร
มอบหมำยให้พระยำจุฬำรำชมนตรีเป็นผู้พิพำกษำศำลคดีต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังรับหน้ำที่เป็นเจ้ำกรมกองแสตมป์
กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นมุสลิมที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวให้ควำมสนิทสนมและให้ควำมกรุณำเป็น
พิเศษ 

กำรท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่งผู้พิพำกษำคดีต่ำงประเทศของพระยำจุฬำรำชมนตรี (สิน) เป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ แม้
สถำนกำรณ์ของบ้ำนเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป หำกแต่ชำวมุสลิมก็ยังคงมีบทบำทอยู่ไม่น้อยในกำรด้ำนปกครองที่ไม่เพียง
เฉพำะกลุ่มชำวมุสลิมด้วยกันเองเท่ำนั้น หำกแต่รวมไปถึงคดีควำมของบ้ำนเมือง 

ท่ำนต่อมำคือ พระยำจุฬำรำชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬำ) ผู้เป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (สิน) ท่ำนสันเป็นผู้
ที่มีควำมเคร่งครัดในศำสนำอิสลำมอย่ำงมำก ในสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ขอพระรำชทำนนำมสกุล 
“อหะหมัดจุฬา” และได้เป็นผู้ที่มีคุณงำมควำมดีอย่ำงมำก เห็นได้จำกเมื่อครั้งในพิธีฝังศพ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เสด็จมำเป็นประธำนแทน
พระองค์ด้วย (เอกรำช มูเก็ม, 2549: 38)  

ท่ำนต่อมำ คือ พระยำจุฬำรำชมนตรี (เกษม) เป็นบุตรของท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี (สิน) และเป็นน้องต่ำง
มำรดำของท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี (สัน) ด้วย ท่ำนสันเริ่มต้นรับรำชกำรในต ำแหน่งมหำดเล็ก ต่อมำให้สังกัดอยู่ใน
กรมท่ำขวำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ต่อมำในสมัยรัชกำลที่ 6 ย้ำยเข้ำมำรับรำชกำรในกระทรวงยุติธรรมในต ำแหน่งรอง
เจ้ำกรมกองแสตมป์ และได้รับบรรดำศักดิ์เป็นหลวงศรีเนำวรัตน์  และเลื่อนเป็นเจ้ำกรมกองแสตมป์ และได้รับบรรดำศักดิ์
เป็น “พระจุฬาราชมนตรี” และได้ว่ำที่จุฬำรำชมนตรีอีกต ำแหน่ง (จุฬิศพงศ์  จุฬำรัตน์, 2544: 447)  

ท่ำนต่อมำ คือ พระจุฬำรำชมนตรี (สอน) ซึ่งเป็นบุตรของพระยำจุฬำรำชมนตรี (สัน) เริ่มถวำยตัวเป็นมหำดเล็ก
ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ได้รับพระรำชทำนเลื่อนบรรดำศักดิ์เป็น “หลวงราช
เศรษฐี” รับรำชกำรในกระทรวงมหำดไทย และรับพระรำชทำนเลื่อนเป็น พระจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 ท่ำนพระจุฬำรำชมนตรี (สอน) ถือว่ำเป็นจุฬำรำชมนตรีในสำยวงศ์ของท่ำนเฉกอะหะ
หมัดหรือมุสลิมสำยชีอะห์คนสุดท้ำย เพรำะต่อมำเมื่อครั้งที่มีกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในพ.ศ.2475 ต ำแหน่ง
จุฬำรำชมำตรีก็ไม่ไดม้ีกำรแตง่ตั้งข้ึน จนหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2 รัฐบำลในระบอบประชำธิปไตยจึงได้มีกำรแต่งตั้งต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรีอีกครั้ง (จุฬิศพงศ์ จุฬำรัตน,์ 2544, หน้ำ 448) 

 

ตารางที่ 1 แสดงท ำเนียบจุฬำรำชมนตรีในประวัติศำสตร์สยำม 

ที ่ รายชื่อ รายละเอียด 

จุฬาราชมนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

1. เจ้ำพระยำบวรรำชนำยก  
(เฉกอะหะหมดั)  

เป็นชำวเปอร์เซียเป็นมุสลิมนิกำยชีอะต์ อิสนำอะซะรี ด ำรงต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำทรงธรรม (พ.ศ. 2045 - 2170) และต่อ
มำถึงรัชสมัยพระเจ้ำปรำสำททอง (พ.ศ. 2173 - 2198) กรุงศรีอยุธยำ 

2. พระยำจุฬำรำชมนตรี (แก้ว)  เป็นหลำนของเจ้ำพระยำบวรรำชนำยก ได้ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีใน
รัชสมัยพระนำรำยณ์มหำรำช (พ.ศ. 2199 - 2225) กรุงศรีอยุธยำ 

3. พระยำจุฬำรำชมนตรี (สน)  เป็นบุตรของเจ้ำพระยำศรีไสยหำญณรงค์ (ยี) ในสำยสกุลของท่ำน
เฉกอะหมัด ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำอยู่บรมโกศ 
(พ.ศ.2275 - 2301) กรุงศรีอยุธยำ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงท ำเนียบจฬุำรำชมนตรีในประวัตศิำสตรส์ยำม 

ที ่ รายชื่อ รายละเอียด 
4. พระยำจุฬำรำชมนตรี (เชน)  เป็นบุตรเจ้ำพระยำเพชรพไิชย (ใจ) ในสำยสกุลของท่ำนเฉกอะหมัด 

ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระเจ้ำอยูห่ัวพระที่น่ัง สรุิยำม
รินทร์กรุงศรีอยุธยำ 

จุฬาราชมนตรีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

5. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(ก้อนแก้ว -มุฮัมมัดมะอ์ซูม)  

เป็นบุตรจุฬำรำชมนตรี (เชน) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัย 
พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช กรุงรตันโกสินทร์ 

6. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(อำกำหยี่)  

เป็นน้องชำยของพระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว)  
ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีจุฬำรำชมนตรีในรัชสมัยพระบำทสมเดจ็
พระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 

7. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(เถื่อน - มุฮมัมัดกำซิม)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (กอ้นแก้ว) ด ำรงต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรีในรัชสมยัพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

8. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(น้อย - มุฮัมมัดบำเกร)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (อำกำหยี่) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

9. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(นำม - มุฮัมมดัตะกี)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (เถือ่น) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีใน
รัชสมัยพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว 

10. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(สิน - กุลำฮูเซ็น)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (นำม) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีใน
รัชสมัยพระบำทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว 

11. พระยำจุฬำรำชมนตรี  
(สัน อหะหมัดจุฬำ)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (สนิ) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัช
สมัยพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว เป็นผูร้ับพระรำชทำน
นำมสกลุ "อหะหมัดจฬุำ" เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2456 

12. พระจุฬำรำชมนตรี  
(เกษม อหะหมัดจุฬำ)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (สนิ) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัช
สมัยพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว 

13. พระจุฬำรำชมนตรี  
(สอน อหะหมัดจฬุำ)  

เป็นบุตรพระยำจุฬำรำชมนตรี (สนั) ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในรัช
สมัยพระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

จุฬาราชมนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

14. จุฬำรำชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ 
(ซัมซุดดีน มสุตำฟำ)  

เป็นมุสลิมนิกำยซุนนหี์คนแรกท่ีเข้ำรับต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี ในรัช
สมัยพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว อำนันทมหิดล (พ.ศ. 2488 - 
2490) 

15. จุฬำรำชมนตรี ต่วน สุวรรณศำสตร์ 
(อิสมำแอล ยะห์ยำวี)  

เป็นมุสลิมนิกำยซุนนีหค์นท่ี 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรี ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช ด ำรง
ต ำแหน่ง พ.ศ. 2490 – 2524 

16. จุฬำรำชมนตรีประเสริฐ มะหะหมดั 
(อะหมัด บินมะหะหมัด)  

เป็นมุสลิมนิกำยซุนนีหค์นท่ี 3 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
จุฬำรำชมนตรีในรัชสมยัพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2540 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงท ำเนียบจฬุำรำชมนตรีในประวัตศิำสตรส์ยำม 

ที ่ รายชื่อ รายละเอียด 
17. จุฬำรำชมนตรี สวำสดิ์ สมุำลยศักดิ์  ได้รับคัดเลือก จำกคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด จ ำนวน 29 

จังหวัด และได้รับพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2540 ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2553 

18. จุฬำรำชมนตรี อำศิส พิทักษ์คุมพล  ได้รับพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. 2553 
 

ที่มา :  ปรับปรุงจำกเว็บไซต์ของส ำนักจุฬำรำชมนตรี http://www.skthai.org/?mo=3&art=581158 เข้ำถึงเมื่อวันท่ี 8 
พฤศจิกำยน 2558  

 

การเปลี่ยนปลงของจุฬาราชมนตรีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
จุฬำรำชมนตรีภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 ท่ำน คือ จุฬำรำชมนตรี

แช่ม พรหมยงค์ (ซัมซุดดีน มุสตำฟำ) จุฬำรำชมนตรีต่วน สุวรรณศำสตร์ (อิสมำแอล ยะห์ยำวี) จุฬำรำชมนตรีประเสริฐ 
มะหะหมัด (อะหมัด บินมะหะหมัด) จุฬำรำชมนตรีสวำสดิ์ สุมำลยศักดิ์ และจุฬำรำชมนตรีอำศิส พิทักษ์คุมพล 

ประเด็นที่น่ำสนใจ คือ กำรแต่งตั้งจุฬำรำชมนตรีที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 ถือ
เป็นกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยประกำรในต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี กล่ำวคือ เป็นกำรสิ้นสุดสำยวงศ์ของท่ำน เฉกอะหะหมัด 
ที่สืบสำยในต ำแหน่งดังกล่ำวมำตั้งแต่ครัง้กรุงศรีอยุธยำ ด้วยว่ำจุฬำรำชมนตรทีี่ได้รบักำรแต่งตั้งคือท่ำน “แช่ม พรหมยงค”์ 
ซึ่งเป็นคนสนิทของท่ำนปรีดี พนมยงค์ บุตรของท่ำนมุสตำฟำ พรหมยงค์ เป็นชำวสมุทรปรำกำร และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำมเป็นอย่ำงดี ด้วยว่ำท่ำนจบกำรศึกษำด้ำนกำรศำสนำมำจำกมหำวิทยำลัยอัลอัสฮัร  ประ
เทศอิยิปต ์รวมถึงเป็นผู้ที่มีบทบำททำงกำรเมืองท่ำนหนึ่งภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 

กำรแต่งตั้งผู้ที่มีบทบำทเป็นส่วนหนึ่งในกำรก่อกำรปฏิวัติขึ้นเป็นจุฬำรำชมนตรีในครั้งนี้ ช้ีให้เห็นถึงบทบำทอีก
ด้ำนหนึ่งของชำวมุสลิมที่ส่งผลสืบเนื่องมำยังอ ำนำจที่ได้รับ ต่อมำในสมัยรัฐบำลของพลเรือตรีถวัลย์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ ได้
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติมัสยิดอิสลำม พ.ศ.2490 และในปีเดียวกันที่เกิดกำรรัฐประหำรขึ้น จุฬำรำชมนตรี (แช่ม พรหม
ยงค์) ต้องเดินทำงออกนอกประเทศพร้อมกันนำยปรีดี  พนมยงค์ รัฐบำลของจอมพล ป พิบูลสงครำมจึงได้จัดให้มีกำร
เลือกตั้งจุฬำรำชมนตรีขึ้นเป็นครั้งแรกแทนกำรแต่งตั้งเหมือนก่อนหน้ำนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกก็คือนำยต่วน  สุวรรณ
ศำสน์ ต่อมำในปี พ.ศ.2491 ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรศำสนูปถัมภ์ฝ่ำยอิสลำม (ฉบับท่ี 2) ที่ส่งผลต่อ
บทบำทและหน้ำท่ีของจุฬำรำชมนตรีให้เปลี่ยนไป โดยมีหน้ำที่เพียงให้ค ำปรึกษำแก่กรมศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร (อำ
กำหยี่กับกุฎีเจริญพำศน์, มปป.: 31-32) กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวท ำให้เรำได้เห็นถึงบทบำทของจุฬำรำชมนตรีในมิติทำง
ประวัติศำสตร์สังคมของสยำมได้เป็นอย่ำงดี 

นอกจำกน้ี ยังเป็นกำรเปลี่ยนสำยนิกำยมุสลิมในประเทศไทยครั้งแรกจำกนิกำยชีอะห์มำเป็นนิกำยซุนนีห์ ซึ่งท่ำน
แช่ม พรหมยงค์นั้นเป็นมุสลิมนิกำยซุนนีห์ไม่ใช่ชีอะห์ ท่ีรวมถึงกำรลดบทบำทควำมส ำคัญของมัสยิดหลวงลง ซึ่งก่อนหน้ำนี้
เป็นประหนึ่งศูนย์กลำงของกำรปกครองมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงท่ำนต่อมำทั้งจุฬำรำชมนตรี (ต่วน สุวรรณศำสน์) 
จุฬำรำชมนตรี (ประเสริฐ  มะหะหมัด) และท่ำนจุฬำรำชมนตรี (สวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์) ด้วย 

จะเห็นได้ว่ำต ำแหน่ง “จุฬาราชมนตรี” ถือเป็นต ำแหน่งที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกเกี่ยวกับชุมชน และสังคมมุสลิม
ในประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลำ แม้ว่ำตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำม พ.ศ.2540 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 
114 ตอนที่ 65ก, 2540: 5) ในมำตรำที่ 8 จะมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของจุฬำรำชมนตรีเอำไว้เพียงว่ำ 

(1) ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมคิดเห็นต่อทำงรำชกำรเกี่ยวกับกิจกำรศำสนำอิสลำม 

http://www.skthai.org/?mo=3&art=581158
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(2) แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม 
(3) ออกประกำศแจ้งผลกำรดูดวงจันทร์ตำมมำตรำ 35 (11) เพื่อก ำหนดวันส ำคัญทำงศำสนำ 
(4) ออกประกำศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตำมบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม 
ข้อบัญญัติดังกล่ำวดูจะมีผลให้ชำวมุสลิมมีบทบำทในทำงสังคมน้อยลง ซึ่งต่ำงไปจำกอดีตที่ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี 

คือต ำแหน่งที่มีบทบำทอย่ำงมำกในสังคมสยำมที่ไม่เพียงด้ำนกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับชำวมุสลิมและศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น หำกแต่
ยังรวมถึงบทบำททำงด้ำนกำรเมือง สังคม เศรษฐกิจ กำรต่ำงประเทศ กำรปกครอง และวัฒนธรรมด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม จุฬำรำชมนตรีภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ.2475 ก็ยังคงเป็นบุคคลส ำคัญที่ท ำ
หน้ำที่ในกำรเป็นผู้น ำของคนไทยมุสลิมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขเรื่อยมำ แต่สิ่งที่น่ำสนใจคือพัฒนำกำรของบทบำท
และควำมส ำคัญของต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็นนัยของกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทของ
ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีได้อย่ำงน่ำสนใจ 

 

บทบาทของจุฬาราชมนตรีในประวัติศาสตร์สยาม 
ในยุคเริ่มแรกของกำรมีต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี หรือเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำขำยและกำร

ต่ำงประเทศของชำวมุสลิมได้เปดิโอกำสให้ชำวมุสลมิก้ำวเข้ำสู่อ ำนำจทำงกำรเมือง จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกกษัตริย์ให้เขำ้
รับหน้ำที่ในรำชส ำนักและช่วยรำชกำร สำยตระกูลของท่ำนเฉกอะหะหมัด คือกลุ่มสำยตระกูลมุสลิมที่ประสบควำมส ำเร็จ
ในรำชกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ต ำแหน่งพระยำจุฬำรำชมนตรีที่มีอ ำนำจดูแลกลุ่มคนที่นับถือศำสนำอิสลำมในพระ
รำชอำณำจักรก็ได้รับกำรผูกขำดจำกสำยตระกูลนี้เรื่อยมำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำจนถึงภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองที่เกิดขึ้นในพ.ศ.2475  

สิ่งที่น่ำสนใจคือ ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในอดีต เป็นต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยตรงมำจำกรำชส ำนักให้
ควบคุมดูแลคนที่นับถือศำสนำอิสลำมในพระรำชอำณำจักร ดังนั้นบทบำทและอ ำนำจของจุฬำรำชมนตรีในอดีตจึงเป็น
ต ำแหน่งท่ีเอื้ออ ำนวย สอดคล้อง หรือเรียกว่ำมีบทบำทในฐำนะที่เป็นตัวแทนของรำชส ำนักมำกกว่ำกำรเป็นผู้แทนของชำว
มุสลิมด้วยกัน จนเมื่อครั้งท่ีมีกำรแต่งตั้งจุฬำรำชมนตรีใหม่อีกครั้งภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมำ แม้ว่ำจะยังคงมี
กำรแต่งตั้งมำจำกสถำบันกษัตริย์ หำกแต่กระบวนกำรได้มำนั้นกลับเปลี่ยนไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสมัยของท่ำน
จุฬำรำชมนตรี (ต่วน สุวรรณศำสน์) ที่ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมำเป็นกำรเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน
ประวัติศำสตร์สยำม   

อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหน้ำน้ันเรำยังได้เห็นบทบำทของต ำแหน่งพระยำจุฬำรำชมนตรีที่มีอยู่อย่ำงกว้ำงขวำงในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระยำจุฬำรำชมนตรีมิได้เป็นแต่เพียงผู้น ำศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น หำกแต่นักรบ นักกำรต่ำงประเทศ 
นักกำรศำสนำ นักกำรค้ำ และอื่นๆ อีกมำก ดังเช่นเมื่อครั้ งก่อนกำรปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ของพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 พระยำจุฬำรำชมนตรีหลำยท่ำนก็มีฐำนะเป็นนักรบที่ช่วยปรำบปรำมกบฏและข้ำศึก 
ดังเช่นท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) ที่รับรำชกำรมำตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีได้รับบรรดำศักดิ์เป็น “ขุนป้องพลขันฑ์” 
และเป็น “หลวงศรีเนาวรัตน์” “พระศรีเนาวรัตน์” และเป็น“พระยาจุฬาราชมนตรี” ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำลที่ 1 ได้ร่วมรบในสงครำมหลำยครั้งตั้งแต่แผ่นดินธนบุรีจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นต้น
ตระกูลของชุมชนมัสยิดกุฎีหลวงในปัจจุบัน และอีกหลำยท่ำนก็เป็นนักรบจนต่อเมื่อสภำพแวดล้อทำงสังคมเปลี่ยนไป
รูปแบบกำรสงครำมไม่ได้เป็นกำรต่อสู้กันในลักษณะเดิม แต่เป็นสงครำมกับโลกสมัยใหม่หรือยุคล่ำอำณำนิคมตะวันตก ชำว
มุสลิมก็ยังคงมีบทบำทร่วมกับสังคมไทยอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในทำงรำชกำร 

พระยำจุฬำรำชมนตรี ในยุคปฏิรูปประเทศเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรบ้ำนเมืองในต ำแหน่งส ำคัญหลำยส่วน 
เช่น พระยำจุฬำรำชมนตรี (สิน) ที่เป็นขุนนำงผู้ใหญ่ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 (จุฬิ
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ศพงศ์  จุฬำรัตน์, 2544: 434) ก็ยังมีบทบำทในต ำแหน่งทำงรำชกำรที่มีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับ ตั้งแต่ผู้พิพำกษำคดี
ต่ำงประเทศในกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกำรเป็นเจ้ำกรมกองแสตมป์กระทรวงยุติธรรมด้วย 

ท่ำนจุฬำรำชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬำ) ก็ได้รับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ จำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 5 ให้เป็น “หลวงรำชเศรษฐี” สังกัดกรมท่ำขวำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ต่อมำได้ย้ำยมำสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน
ต ำแหน่งขึ้นเป็นจ่ำศำลต่ำงประเทศ ต่อมำก็เลื่อนบรรดำศักดิ์ เป็นพระรำชเศรษฐี ปลัดกรมท่ำขวำ ต่อมำในรัชสมัย
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ก็ได้เลื่อนเป็นเจ้ำกรมกองแสตมป์ นอกจำกนี้ยังได้รับยศทำงพลเรือนเป็น 
“อัมมาตย์เอก” และยศทำงเสือป่ำเป็น “นายหมวดเอก” เป็นที่ปรึกษำด้ำนศำสนำอิสลำมต่อพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวที่พระองค์ทรงสนพระทัยในศำสนำต่ำงๆ ทรงเรียกหำท่ำนพระยำจุฬำรำชมนตรี (สัน) เข้ำเฝ้ำอยู่เป็นประจ ำ (เอกรำช 
มูเก็ม, 2549: 36-38) จนครั้งหนึ่งได้ขอรับพระรำชทำนนำมสกุล “อหะหมัดจุฬา” จำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว และก็ได้พระรำชทำนในเวลำต่อมำ แม้ในช่วงเวลำที่ท่ำนป่วยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็ทรงมีลำย
พระหัตถ์อวยพรให้หำยวันหำยคืน รวมถึงทรงมีรับสั่งให้สมุหรำชพิธีมำเยี่ยมเยียนและรำยงำนอำกำรให้ทรงทรำบเสมอ 

ในขณะที่ท่ำนจุฬำรำชมนตรี (เกษม อหะหมัด) ก็เริ่มต้นชีวิตกำรท ำงำนด้วยกำรถวำยตัวเข้ำเป็นมหำดเล็กตั้งแต่
ปลำยรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงให้สังกัดกรมท่ำขวำกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ต่อมำรับ
รำชกำรในกระทรวงยุติธรรม เป็นรองเจ้ำกรมกองแสตมป์ ได้รับบรรดำศักดิ์เป็นหลวงศรีเนำวรัตน์ 

ท่ำนจุฬำรำชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬำ) ซึ่งเป็นจุฬำรำชมนตรีในสำยตระกูลท่ำนเฉกอะหะหมัดก็เริ่มต้นรำชกำร
กับกำรเป็นมหำดเล็กในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จนได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์เป็น “หลวงรำชเศรษฐี” 
ก่อนท่ีต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีจะร้ำงไปนับสิบปีภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 และมำเริ่มต้นใหม่อีก
ครั้งเมื่อหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2 แล้ว 

จุฬำรำชมนตรีเป็นต ำแหน่งท่ีมีบทบำทไม่น้อยต่อกำรเมืองกำรปกครองของสยำม จุฬำรำชมนตรีท ำหน้ำที่หลักใน
กำรสนองพระเดชพระคุณในกำรดูแลรำษฎรที่เป็นชำวมุสลิมด้วยกันเอง ซึ่งน่ำจะเป็นพระบรมรำโชบำยของกษัตริย์ที่
ต้องกำรให้ชำวต่ำงชำตินั้นได้มีกำรปกครองกันเอง นอกจำกนี้ยังรับหน้ำที่ในทำงกำรเมืองด้วยเช่นกัน เช่นกำรเข้ำร่วม
ประชุมปรึกษำหำรือในด้ำนกำรค้ำกำรเมือง เป็นต้น ดังในบันทึกของ เซอร์จอห์น เบำริงที่ได้กล่ำวไว้ควำมว่ำ 

“...วันที่ 28 พฤษภำคม เวลำ 3 นำฬิกำของบ่ำยวำนนี้ คนส่งหนังสือมำแจ้งให้เรำทรำบว่ำหนังสือถึงผู้ส ำเร็จ
รำชกำรขณะนี้พร้อมที่จะให้เรำตรวจ ข้ำพเจ้ำจึงไปบ้ำนพระคลัง พระคลังไม่อยู่โดยอ้ำงว่ำไม่สบำย แต่ได้ส่งผู้แทนของเขำ
คือพระยำโกษำมำต้อนรับพวกเรำ ท่ำนผู้นี้มีท่ำทำงน่ำนับถือและเป็นผู้ขึ้นมำรับสำส์นจำกผู้ส ำเร็จรำชกำรบนเรือ แต่ไม่ได้
เข้ำร่วมประชุมในครั้งก่อนๆ ด้วย นอกจำกน้ียังมีพระยำจุฬำรำชมนตรี หัวหน้ำจุฬำรำชมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ำชำวมุสลิมที่ตั้ง
ถิ่นฐำนอยู่ในเมืองสยำม ท่ำนผู้นี้ก็ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมในครั้งก่อนๆ เช่นกัน...” (กรมศิลปำกร, 2555: 49)  

บทบำทของจุฬำรำชมนตรีนั้นบักทึกเล่มเดียวกันได้ระบุเอำไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ 
“...บุคคลที่มีบทบำทมำกที่สุดในกำรเจรจำในวันนี้คือซึ่งเป็นหัวหน้ำของชำวมุสลิมที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในเมือง

สยำมจำกทำงตะวันตกของอินเดีย ชนกลุ่มนี้มีลักษณะเจ้ำเล่ห์เพทุบำยตำมนิสัยชำวพื้นเมืองฮินดูสถำน พวกเขำเป็นกลุ่มชน
ที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกและน ำอิทธิพลนั้นมำใช้กับกำรค้ำของเรำอย่ำงมีอคติ พวกเขำยืนกรำนในกำรแสวงหำก ำไรกับกำรค้ำ
ต่ำงประเทศ...” (กรมศิลปำกร, 2555: 51)  

บทบำทของจุฬำรำชมนตรีในทำงกำรเมืองกำรปกครองนั้นไม่ได้มีเฉพำะช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งเท่ ำนั้น หำกแต่
บทบำทดังกล่ำวยังคงมีมำอย่ำงเนื่อง ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของรำชส ำนักในระบอบ
สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ได้ด้วยควำมสำมำรถและสำยสัมพันธ์ ที่แม้ว่ำในบำงช่วงเวลำบทบำทดังกล่ำวจะลดน้อยลงไปบ้ำง 
ตัวอย่ำงเช่นตั้งแต่รัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นต้นมำชำวตะวันตกได้เข้ำมำมีบทบำทในทำง
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กำรเมืองกำรปกครองแทนกลุ่มคนจีนและชำวมุสลิม ที่แม้ว่ำจะไม่ได้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง หำกแต่ส่วน
ใหญ่ก็เข้ำมำอยู่ในฐำนะที่ปรึกษำให้กับหน่วยงำนรำชกำร และเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนสังคม  

จะเห็นได้ว่ำ ต ำแหน่ง “จุฬาราชมนตรี” ตั้งแต่อดีตมีบทบำทต่อประเทศสยำมในหลำยด้ำนและอยู่ในลักษณะ 
“วงใน” เรื่อยมำ กล่ำวคือ เป็นต ำแหน่งที่เข้ำไปมีบทบำทในกำรบริหำรบ้ำนเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ตั้งแต่รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงมีนโยบำยปฏิรูปบ้ำนเมืองในทุกด้ำน บุคลำกรที่เช่ียวชำญต่ำงก็
มีควำมส ำคัญทั้งสิ้น ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีจึงเข้ำไปมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนบ้ำนเมืองในยุคแห่ง
กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ควำมเป็นสมัยใหม่ ในต ำแหน่งข้ำรำชกำรของหน่วยงำนส ำคัญๆ มำกมำย 

นอกจำกน้ี จุฬำรำชมนตรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ พระยำจุฬำรำชมนตรี (ก้อนแก้ว) จนถึงท่ำนจุฬำรำชมนตรี 
(สอน อหะหมัดจุฬำ) ล้วนเป็นจุฬำรำชมำตรีที่ตั้งชุมชนอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำทั้งสิ้น โดยมีศูนย์รวมทำงจิตใจ
อยู่ที่มัสยิดกุฎีหลวง กำรที่จุฬำรำชมนตรีในช่วงเวลำดังกล่ำวมีบทบำทและมีควำมส ำคัญกับรำชส ำนัก ย่อมน ำมำซึ่ง
ควำมส ำคัญของชุมชนของท่ำนจุฬำรำชมนตรี หรือชุมชนโดยรอบมัสยิดกุฎีหลวงด้วย ดังนั้นบทบำทของจุฬำรำชมนตรี
ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงควำมส ำคัญของกลุ่มคนและชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่ำงดี 

อย่ำงไรก็ตำม บทบำทของชำวมุสลิมก็ไม่ได้เลือนหำยไปหำกแต่มีกำรปรับเปลี่ยนตนเองอย่ำงน่ำสนใจ ดังเช่นกรณี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองกำรปกครองที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนำยน 2475 เมื่อข้ำรำชกำร ทหำร และพลเรือน ได้รวมตัวกันใน
นำม “คณะราษฎร์” ได้ท ำกำรยึดอ ำนำจจำกรัฐบำลของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 ได้เป็นผลส ำเร็จ 
จุฬำรำชมนตรีก็ได้ลดบทบำทลง อันเป็นผลมำจำกกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยกำรให้อ ำนำจที่มีต่อจุฬำรำชมนตรี 

กล่ำวได้ว่ำ บทบำทของต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีในประวัติศำสตร์สยำม ไม่ได้เป็นเพียงผู้น ำของกลุ่มคนมุสลิมใน
ประเทศเท่ำนั้น หำกแต่จุฬำรำชมนตรีคือบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญต่อประวัติศำสตร์สยำมมำตั้งแต่อดีต แม้ว่ำจะเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงบทบำทไปตำมยุคสมัย แต่บทบำทดังกล่ำวก็สร้ำงประโยชน์และคุณูปกำรต่อบ้ำนเมืองมำตั้งแต่ครั้งอดีต 

 

บทสรุป 
“จุฬาราชมนตรี” เป็นต ำแหน่งท่ีมีบทบำทและควำมส ำคัญต่อประวัติศำสตร์ประเทศสยำมมำตั้งแต่อดีต ทั้งด้ำน

กำรเมืองกำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ กำรสงครำม รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม 
ต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีมีขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยำ โดยมีท่ำนเฉกอะหะหมัด ซึ่งเป็นมุสลิมนิกำยชีอะห์ 

เป็นพระยำจุฬำรำชมนตรีคนแรก จำกนั้นผู้ที่สืบต ำแหน่งดังกล่ำวต่ำงก็ล้วนเป็นเช้ือสำยของท่ำนเฉกอะหะหมัดและเป็น
มุสลิมนิกำยชีอะห์ สืบต่อมำตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนท่ีเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยและน่ำสนใจคือเมื่อครั้งท่ีเปลี่ยนกำรปกครอง พ.ศ.2475 อันเป็น
กำรยุติบทบำทของจุฬำรำชมนตรีสำยชีอะห์ลงอย่ำงสิ้นเชิงในช่วงที่นำยปรีดี  พนมยงค์ได้ประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยกำรศำสนูปถัมภ์ฝ่ำยอิสลำม พุทธศักรำช 2488 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล 
รัชกำลที่ 8 โดยแต่งตั้งให้นำยแช่ม พรหมยงค์ ซึ่งเป็นคนหนุ่มมุสลิมที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะรำษฎร์ที่เป็นสำยพลเรือนเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรี ซึ่งเป็นสำยซุนนีห์คนแรกในประวัติศำสตร์  

ประเด็นส ำคัญคือ ในขณะที่บทบำทของจุฬำรำชมนตรีที่เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตในหลำยลักษณะ กลับไม่ได้มีส่วนใน
กำรลดทอนควำมส ำคัญของต ำแหน่งจุฬำรำชมนตรีแต่อย่ำงใด ในฐำนะที่เป็นน ำของกลุ่มคนไทยที่นับถือศำสนำอิสลำมทั่วพระ
รำชอำณำจักร รวมถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศำสตร์ของประเทศในอดีต กำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
บ้ำนเมืองในปัจจุบัน และกำรเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นและควำมรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศ 
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