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 บทความเร่ือง “ผลกระทบของการพัฒนากับการรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสาย

มาเลยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” เปนบทความที่พยายามคนหาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการพัฒนาของไทยที่มีผลตอการรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลย 

ผูเขียนพยายามที่จะถกเถียงวาการพัฒนาของรัฐไทยกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอัตลักษณของชาว

มุสลิม และบทความนี้พยายามวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาที่สําคัญ บทบาทของศาสนา

อิสลาม รวมถึงแนวทางตาง ๆ ของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในการปรับตัวใหเขากับนโยบายการ

พัฒนาของภาครัฐ ซึ่งบทความชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลเชิงเอกสาร รวมทั้ง

การสัมภาษณเชิงลึกจากชาวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 ผลจากการศึกษาพบวา ผลกระทบของการพัฒนาของรัฐไทย ยึดถือแนวทางการพัฒนา

ตามแบบอยางตะวันตก ซึ่งมีผลกระทบตอการรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยทั้ง

ทางลบและทางบวก ผลกระทบทางลบคือ การพัฒนานํามาสูการแยกเร่ืองทางศาสนาออกจาก

กิจกรรมทางโลก ในขณะที่ผลกระทบทางบวกคือ มุสลิมมีความต่ืนตัวที่จะรักษาอัตลักษณของ

ตนเองมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะปรับตัวใหทันตอการพัฒนาสมัยใหม ดวย

การสนับสนุนใหเกิดการศึกษาทั้งทางโลกและทางศาสนามากข้ึน การพัฒนาตามแนวทางตะวนัตก

ทําใหมุสลิมพยายามสรางระบบการศึกษามากข้ึน มีทางเลือกมากข้ึนในดานเศรษฐกิจ และ

กลายเปนผลตอเนื่องที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมุสลิมในดานตาง ๆ ตามมา 

คําสําคัญ:  อัตลักษณมุสลิมรอบนอกกรุงเทพฯ 
 

Abstract 
  The study aimed to find out the impacts of westernized development over 

Identity awareness of Muslims communities along Bangkok periphery. The researcher 

analyzed the relations between national development policies an identity change of 

muslim identity. The qualitative research design, documentary, and in-dept interviews 

had been used as the research methodology. 
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  1



 Findings had been shown westernization of national development policies raised 

impacts over both negatives and positives upon identity awareness of muslim 

communities in Bangkok periphery. In negatives, their westernized national development 

policies influenced over the separation of muslim region activities and globalization and 

in the positives, muslim communities enforced identity awareness by increasing of 

educational and economic factors as driving forces for muslim community ways of living. 

Keywords:  Muslim Identity, Bangkok periphery. 
 

 
1. บทนํา 
 ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก ชาวมุสลิมในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นนทบุรี มีประวัติความเปนมาชานานมาก ในทางประวัติศาสตรชาวมุสลิม

เช้ือสายมาเลยไดอพยพเขามาอยูในแถบกรุงเทพฯ ทั้งในฐานะเชลยศึก ในฐานะพอคาและนัก

เผยแพรอิสลาม การเขามาอยูในพื้นที่เมืองหลวงของชาวมุสลิมในฐานะเชลยศึกยอมเปนเร่ืองยาก

ที่จะตองดํารงตนและแสดงอัตลักษณอันโดดเดนและเขมขนของตนในพื้นที่การปกครองของรัฐไทย 

ณ ชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ดีชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยกลับสามารถดํารงครักษาอัตลักษณของ

ตนใหอยูไดเปนอยางดี และในบางชวงเวลาก็สามารถแสดงอัตลักษณของตนเองในการอยูรวมกับ

สังคมไทยไดเปนอยางดี ทั้งนี้ก็เนื่องจากการปรับตัวเองของชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลย อันเปน

ลักษณะหรือปจจับภายในของชาวมุสลิมเอง ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดวาปจจัยภายนอก เชน 

นโยบายของรัฐไทย อิทธิพลของศาสนาอิสลาม รวมทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจที่ชวยประคับประคอง

ใหเกิดการรักษาอัตลักษณเฉพาะของตน และเปนที่ยอมรับในสังคมไทยในเวลาตอมาซ่ึงจะ

กลาวถึงในรายละเอียดตอไป  

  ผู เ ขียนเห็นวาถึงแมวาชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยเปนชนกลุมนอยในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อเปรียบเทียบกับชาวมุสลิมเชื่อสายมาเลยในภาคใต 

แตชาวมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็สามารถตอสูรักษาอัตลักษณเฉพาะของตนเองไว

ได ทั้ง ๆ ที่พวกเขามีขอจํากัดตาง ๆ มากมายในการดํารงรักษาอัตลักษณของตนเอง ตัวอยางเชน 

ขอบัญญัติทางกฏหมายและนโยบายของรัฐบาลชุดตาง ๆ ที่เปนขอจํากัดสําคัญที่ทําใหอัตลักษณ

ของชาวมุสลิมในบางสวนขาดตอนและขาดหายไปในสังคมชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งนโยบายผสมกลมกลืน (assimilation) ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่สงผล

กระทบท่ีเปนรูปธรรมตอสังคมมุสลิมอยางใหญหลวง และไมเฉพาะมุสลิมในพื้นที่ภาคใตเทานั้น 

  2



 ในบทความช้ินนี้ ผูเขียนพยายามที่จะถกเถียงวานโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

ไทยชุดตาง ๆ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในเขตพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก นโยบายของรัฐ

ไทย บทบาทของมุสลิมเชื้อสายตาง ๆ ในการสรางชาติไทย บทบาทของศาสนาอิสลาม และการ

ปรับตัวของชาวมุสลิมเพื่อรักษาอัตลักษณของตนเอง 

 
2. การพัฒนาและวาทกรรมการพัฒนา 
  “การพัฒนา” (development) มีอยูหลากหลายนิยาม แตโดยทั่วไปจะมีการใหความหมาย

ไปในทางบวกเสมอ ดังเชน การพัฒนามักจะหมายถึง กระบวนการในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 

เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาไปสูสภาพที่ดีกวา หรือวิวัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน อยางมี

เปาหมายทั้งในทางรูปธรรมหรือกายภาพและนามธรรม1 นอกจากนี้นิยามของการพัฒนายังมี

เกณฑกําหนดในเชิงสัมพัทธหรือโดยการเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน เชน การพัฒนาแลวกับความดอย

พัฒนา และกําลังพัฒนา นอกจากนั้น การพัฒนายังเปนแนวคิดที่มีเข็มมุง (goal-orientated) ที่

เช่ือมโยงกับจุดหมายปลายทาง ซึ่งก็คือสภาวะที่เรียกวาการพัฒนาแลว และอาจกลาวไดวาการ

พัฒนาเปนแนวคิดที่มีคานิยมอยางหนึ่งอยางใดสอดแทรกอยูเสมอ2 

  หากพิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ทั้งการพัฒนาในความหมายด้ังเดิมที่ถือเปน

กระแสคิดหลักของการพัฒนา (current development) ตราบจนทุกวันนี้ และแนวคิดวาดวยวาท

กรรมการพัฒนา ที่เปนทัศนะวิพากษตออํานาจ/ความรูของวาทกรรมการพัฒนาแบบกระแสหลัก 

ตลอดจนแนวคิดเร่ืองผลกระทบจากการพัฒนาและกระบวนการกลายเปนชายขอบที่กลาวมา

ขางตน แสดงใหเห็นถึงมิติดานตาง ๆ ของกระบวนการท่ีเรียกวาการพัฒนาไดอยางกวางขวางมาก

ยิ่งข้ึน สําหรับทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการมุสลิม สามารถพิจารณาไดจากทั้งดานของ

การยอมรับ (ภายใตเงื่อนไขของการประยุกตใช) และการปฏิเสธ สําหรับในดานของการยอมรับผล

พวงของการพัฒนา อาจพิจารณาไดจากแนวคิดที่ ดี รับอิทธิพลจากกระแสอิสลามานุวัตร 

(Islamization) อันเปนแนวคิดที่นักวิชาการมุสลิมสมัยใหม พยายามหาทางออกใหกับสังคมมุสลิม

                                                            
1 สิทธิพันธ พุทธหุน, (2541) 
2 เดวิด โกลดสเวอรธี (ม.ป.ป.) 
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  สวนการปฏิเสธแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก ซึ่งแยกรัฐหรือการเมืองกับศาสนาออก

จากกัน จนกลายเปนมาตรวัดของความทันสมัย แตสังคมอิสลามคือตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึง

ขอบกพรองของแนวทางการพัฒนาแบบตะวันตก เนื่องจากสังคมอิสลามอาศัยกฎเกณฑทาง

ศาสนาในการกําหนดเกณฑคุณคาทางสังคม มากกวาการใชมาตรวัดทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถ

พบไดจากแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลจากกระแสอิสลามแบบด้ังเดิม (Islamic fundamentalism) ที่

ปฏิเสธแนวทางสมัยใหมอยางสุดข้ัว และนักวิชาการมุสลิมบางสวน ไดตอบโตตอแนวทางการ

พัฒนาทางการเมือง วาเปนการใชคานิยมประชาธิปไตยตามมารฐานของสังคมตะวันตกมาบีบค้ัน

สังคมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะถือวาเปนความพยายามของตะวันตกที่จะเขามาลดทอนคานิยมของ

ประเพณีการปกครองด้ังเดิมของสังคมมุสลิม ซึ่งยึดมั่นกับแนวทางท่ีศาสนากําหนด และมีความ

เปนประชาธิปไตยเหนือกวาแนวทางประชาธิปไตยแบบตะวันตก4 

  กระแสอิสลามานุวัตรที่มีอิทธิพลอยูในสํานักหรือสถาบันการศึกษาสําคัญ ๆ ในหลาย

ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย ใหความสนใจกับการพัฒนาในฐานะกระบวนการที่สามารถดําเนิน

ควบคูไปกับแนวทางของศาสนาอิสลามได โดยไมไดมุงโจมตีและกีดกันกระแสการพัฒนาแตฝาย

เดียว แตเห็นวามุสลิมควรเลือกที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา และใชประโยชนจากความรู

ดานตาง ๆ ที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหมไปพรอม ๆ กันดวย 

  แตเม่ือพูดถึงวาทกรรมการพัฒนา (Development discourse) จะเปนการใหความสนใจ

กับการพัฒนาในแงมุมของการวิเคราะหวาทกรรม (discourse analysis) ทําใหทราบไดวา

ความหมายของการพัฒนาที่ถูกผลิตสรางจากประเทศมหาอํานาจตะวันตกภายหลังสงครามโลก

คร้ังที่สอง และแพรหลายไปอยางรวดเร็วในเวลาตอมา แทจริงแลวมิไดมีนัยที่หยุดนิ่ง ตายตัว แตมี

การเปล่ียนแปลงนัยของคําดังกลาวอยูตลอดเวลา จากความหมายในยุคเร่ิมแรกที่ยึดถือวา

หมายถึงทฤษฎีการทําใหเปนสมัยใหมหรือทันสมัยอยางสังคมตะวันตก (modernization theory) 

ซึ่งถูกเปล่ียนแปลงไปเมื่อนักวิชาการเร่ิมพบวาการทําใหทันสมัยอยางสังคมตะวันตก กลับทําให

เกิดปญหาแกสังคมของประเทศโลกที่สามหรือประเทศดอยพัฒนาในประการตาง ๆ อยางมากมาย 

(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543, หนา 17) 

  ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใชแนวการวิเคราะหวาทกรรมเพื่อใหความหมายของวาทกรรมใน

เชิงระบบและกระบวนการผลิตสรางอัตลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่งตาง ๆ ในสังคม วาท

กรรมยังทําหนาที่ตรึงส่ิงที่ถูกสรางข้ึนมานั้นใหดํารงอยูและเกิดการยอมรับ จนกลายเปนวาทกรรม

                                                            
3 นิพนธ โซะเฮง, (2551, หนา 264) 
4 อับดุล ราชิด โมเต็น (2551) 
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  การวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนา ก็จะเร่ิมตนดวยคําถามที่พื้น ๆ ที่สุดและดูเหมือนงาย

ที่สุดวา “อะไรคือสิ่งที่เรียกวา ‘การพัฒนา’ (what is development?) แตการต้ังคําถามดังกลาว

ของแนวการวิเคราะหวาทกรรม มิใชดวยวัตถุประสงคที่ตองการสรางหรือกําหนดคํานิยามที่

แนนอน ตายตัว ชัดเจน และสามารถวัดคาในเชิงปริมาณไดใหกับส่ิงที่ศึกษา/พูดถึง อยางความ

พยายามของนักทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยมและประจักษนิยมที่เรียกวา “คํานิยามเชิงปฏิบัติการ” 

(operational definition) แตเปนการต้ังคําถามเพื่อตองการตรวจสอบหรือสืบคนวาเอกลักษณและ

ความหมายของส่ิงที่ เ รียกวา/ถือวา “การพัฒนา” นั้นถูกสรางข้ึนมาไดอยางไรและมีการ

เปล่ียนแปลงอยางไรบาง7 

  ภารกิจหลักของการวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนา ประการแรก คือการแสดงใหเห็น

กระบวนการในการสรางหรือสถาปนาอํานาจนํา (hegemony) วาทกรรมหลักของการพัฒนาชุด

หนึ่ง วามีข้ันตอน ความสลับซับซอน และความเปนมาอยางไร ประการตอมา คือการแสดงใหเห็น

ถึงความแยบยลของอํานาจและการครอบงํา ที่แฝงอยูในรูปของความรูและความจริงเกี่ยวกับการ

พัฒนา8  เหตุผลที่การศึกษาในแนวทางการวิเคราะหวาทกรรม สามารถเปดเผยใหเห็นถึงความ

เปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ของการพัฒนา ตลอดจนความเปนการเมืองของการพัฒนา ไดวาแทจริง

แลวเราไมอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธอัตลักษณและความหมายของการพัฒนาไดอยาง

ตรงไปตรงมา หรือยึดถือความจริงชุดหนึ่งชุดใดเทานั้น แตควรศึกษาการพัฒนาจากดานของ

แนวคิดและภาคปฏิบัติการของวาทกรรมการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจ

                                                            
5 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543, หนา 19-20) 
6 ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2543, หนา 21) 
7 เพิ่งอาง, หนา 30 
8 เพิ่งอาง, หนา 44-45 
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  ผูเขียนเห็นวาคุณประโยชนที่สําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมการพัฒนาดังกลาว ก็คือ

ทําใหสถานภาพของการพัฒนา (ตามความหมายแบบด้ังเดิม) ที่เคยมีความ “ศักด์ิสิทธ” กลายเปน

แนวทางที่พึงปรารถนาของแตละสังคม และเปดโอกาสใหคุณคาตามมาตรฐานของสังคมตะวันตก

อยูในสถานภาพที่เหนือกวาสังคมในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จนสามารถเบียดขับวิถีชีวิตทางสังคมนอกเหนือ

มาตรฐานตะวันตกใหดอยคุณคาหรือไรคุณคาลงไปอยางส้ินเชิง ดังที่วาทกรรมการพัฒนาไดสราง

คูตรงขามในลักษณะของ “ความดอยพัฒนา” ข้ึนมา และกําหนดใหความดอยพัฒนาเปน

เคร่ืองหมายหรือตราติดตัวแกสังคมที่อยูนอกเหนือเกณฑมาตรฐานแบบสังคมตะวันตก ซึ่ง

หมายความวาสังคมที่ไดชื่อวาดอยพัฒนาตองตกเปนเปาหมายในการกระทําของวาทกรรมการ

พัฒนา หากเราเปดเผยกลไกที่ซอนเรนของการพัฒนาดวยวาทกรรมได ก็เทากับเราสามารถเขาใจ

ไดวาการพัฒนามิไดมีสถานภาพเหนือกวาจนกดทับ/ปดกั้นสถานภาพของสังคมอ่ืน ๆ ทีต่กเปนรอง

หรืออยูในฐานะดอยพัฒนา ซึ่งเทากับมีผลทําใหการพิจารณาความแตกตางของสังคม ไมไดถูกตี

คาดวยความเหนือกวาหรือความดอยกวากัน แตสามารถศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะ

ประการตาง ๆ ของแตละสังคมไดในแงของความแตกตางหลากหลายมากกวา 
  
3. ประวัติความเปนมาของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
 จากบันทึกทางประวัติศาสตร รวมทั้งขอเขียนของนักวิชาการทั้งในประเทศและนอก

ประเทศตางก็บงช้ีใหเห็นวา ชาวมาเลยมุสลิมสวนใหญในภาคกลางและปริมณฑลในปจจุบัน ถูก

กวาดตอนเขามาในฐานะเชลยสงครามในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทรหลายคร้ัง 

โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดสงกองทัพไปปราบเมือง

ปตตานีที่ “กอกบฎ” ใน พ.ศ. 2328 และใน พ.ศ. 2334 และใน พ.ศ. 2374 และในรัฐสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ก็มีการปราบ “การแข็งเมือง” ของเมืองไทรบุรี และ “หัวเมือง

แขก” ทั้งเจ็ด เชลยศึกมุสลิมจึงถูกตอนมาอยูที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล9 ในขณะที่มุสลิมเชื้อสาย

มาเลยรุนแรกที่ถูกกวาดตอนอยูในรัฐสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตเขามามากที่สุดในชวงตนกรุง

รัตนโกสินทร10 การถายทอดเร่ืองราวจากบุตรหลานในปจจุบันของเชลยศึกมุสลิมเช้ือสายมาเลย 

ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได

กระจางพอสมควร 

                                                            
9 อิมรอน มะลูลีม. วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณีศึกษา กลุมมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดน

ภาคใต (กรุงเทพฯ : อิสลามิก อะเคดามี, 2538) หนา 10 
10 เพิ่งอาง, หนา 11  
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  ตนตระกูล... เปนชาวมาลายู เขามากรุงเทพฯ  ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 โดยมา

อยูแถว ๆ พญาไท บานครัว และคอย ๆ ยายมาอยูยานเอกมัย คลองตัน กอนที่จะยายมาอยูยาน

เจียรดับ เขตหนองจอกและถอยรนมาอยูที่แหงนี้ (ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทมุธาน)ี
11 

   โตะเราเกิดมะกะฮ เกิดซาอุด้ี สมัยนั้นเขามาเรือ เขาเกิดจากโนนแหละ ตอมาแมเขากม็ลูีก 

ตอนนี้ก็อยูโนนซาอุด้ี ‘โตะเดะ’ ก็มีพี่มีนองมีญาติหลายคน ตอนชวงสงครามโลก เม่ือเกิดสงคราม

เขาก็มานี่ พอเงียบเขาก็ไปอยูโนน สมัยกอนไปซาอุด้ีไปเรือ เขาก็ฝากโฉนดมาตั้ง 300 ไร... ก็เปน

ความกันต้ังนานก็ยอม โตะผมก็บอกวา ซาอุด้ีเขาอยูหนา ‘มารอ’ (มัดยิดที่มะกะฮ) ทางการเขา

เวนคืนเขาก็ใหเยอะ เขามก็กลับมาาจากซาอุด้ี โตะกีเราช่ือยีสัน โตะเราเปนคนอาหรับ เขาไปเรียน 

เขาก็กลับมา แลวยีสันก็มาตาย โตะเขาไปอยูที่ซาอุด้ี เขาเกิดคลอง 18 นะ ตอนนี้เขาก็ยังอยูซาอุด้ี 

แต ‘กี’ เยาะของโตะ (ตาทวด) เขาเปนคนหนองบอน อะไรนี่ เขาไปเรียนที่ซาอุด้ี เขามาชวงสงคราม 

เขามาเรือ สมัยนั้นชาวมุสลิมไมไดไปเคร่ืองบิน เขาไปเรือ พอแมผมมาอยูที่นี่บางน้ําเปร้ียว แตกอน

อยูคลอง 18 ตอนหลังยายมาอยูที่นี่ แต ‘กี’ เรา แฟนของโตะเปนคนทางใตเปนมาลายู ก็มา

แตงงานกับโตะเรา แลวก็มาอยูนี่12 

  ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยเปนชาวมุสลิมกลุมใหญที่สุดในประเทศไทย และอาศัยอยู

หนาแนนในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน และเนื่องจากการเปนชนกลุมใหญ (majority) 

นี่เองที่ทําใหการรักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ของพวกเขาดํารงอยูในฐานะวัฒนธรรมกระแสหลักใน

สังคมมุสลิม จะสังเกตเห็นไดวาชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยใชภาษามาเลยเปนภาษาหลักในการ

ส่ือสาร ในขณะที่วัฒนธรรมอ่ืน ๆ นั้นไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เกี่ยวกับหลักความศรัทธาและหลักปฎิบัติในศาสนาอิสลาม 

 ในขณะที่ชาวมุสลิมเ ช้ือสายมาเลย ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  เ ร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงอัตลักษณของตนในบางดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดตอนไปของการใชภาษา

มาเลยในการสื่อสาร และภาษาไทยไดกลายมาเปนภาษาหลักในการส่ือสารและการถายทอด

                                                            
11 ฮาลีม  สิริยามัน สัมภาษณเมื่อ 2552 อิหมามฮาลีม สิริยามัน ปจจุบันอายุ 90 ป อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัดปทุมธานี ถือเปนผูนําศาสนาอิสลามคนสําคัญที่สุดคนหน่ึงของจังหวัดปทุมธานี ไดรับการยกยองและนับถือจากชาวมุสลิม

ในพื้นที่เปนอยางสงู เลาเรียนหลักศาสนาอิสลามจนมีความรูแตกฉานจากทานอาจารยตวน สุวรรณศาสตร อดีตจุฬาราชมนตรี มี

ลูกศิษยที่เติบโตและประกอบอาชีพอยูในวงการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในฐานะที่เปนปราชญทางศาสนา มีความต้ังใจอยาง

สูง และเปนครูสอนศาสนาที่อุทิศตนเพื่อถายทอดการนําหลักการอิสลามมาใชในการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที ่

12 สุดิน กลิ่นสาด, สัมภาษณ 2552 อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษและกํานัน อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ขณะใหสัมภาษณเพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ฉะเชิงเทรา 
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  อยางไรก็ตาม ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงรักษาอัต

ลักษณที่สําคัญมากที่สุดเอาไวได นั่นก็คือ การรักษาหลักคําสอนในศาสนาอิสลามไวไดอยาง

เหนียวแนน ซึ่งกระบวนการในการรักษาอัตลักษณทางศาสนาดังกลาวนี้ เปนผลโดยตรงมาจาก

การที่อิสลามใหความสําคัญเร่ืองการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาดานศาสนา เพราะใน

ศาสนาอิสลามมีหลักปฏิบัติตาง ๆ ที่สําคัญ เชน การละหมาด (การเคารพภักดีพระเจา) การถือศีล

อด และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งหากวามุสลิมไมเรียนรูหลักศาสนา ขอบัญญัติตาง ๆ เสียแลว เขากไ็ม

สามารถดํารงตนความเปนมุสลิมและปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางถูกตองได สําหรับมุสลิมแลวไม

วาเขาจะมีเชื้อสายใดก็ตามทุกคนตางยึดมั่นวา ศาสนาคือแนวทางในการดําเนินชวีติของพวกเขา13 

ดังที่ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทานหนึ่งไดกลาววา “อิสลามคือ

ชีวิต และเปนส่ิงที่ไมอาจละเลย เปนความศรัทธาที่มุสลิมทุกคนมีตออัลลอฮและศาสดามูฮําหมัด 

ที่ชาวมุสลิมทุกคนตระหนักและไมสามารถยกเวนหลักปฏิบัตินี้ได”14 

 อาจกลาวไดวา ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยใหความสําคัญในเร่ืองของศาสนามากกวาอัต

ลักษณทางชาติพันธ คือ “ภาษามาเลย” สวนบทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามจะกลาวถึงใน

รายละเอียดขางหนา 
 3.1 ชาวมุสลมิเชื้อสายตาง ๆ ในประเทศไทย 
 มุสลิมในประเทศไทยมีเชื้อสายที่แตกตางกันไป เช้ือสายมาเลยเปนกลุมมุสลิมที่ใหญที่สุด

ในประเทศไทย อยางไรก็ดียังมีชาวมุสลิมเชื้อชาติตาง ๆ อาศัยอยูในประเทศไทย ดังที่ อิมรอน มะลู

ลีม ไดจําแนกเชื้อสายมุสลิมไวดังนี้ 

1. มุสลิมเชื้อสายจามหรือเขมร 
2. มุสลิมเชื้อสายอาหรับ-เปอรเซีย 

                                                            
13 Abul A’la Maududi, Towards Understanding Islam, (Nairabi: The Islamic Foundation, 1973), p 1-4. 
14 เสรี ล้ําประเสริฐ, อางแลว 
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3. มุสลิมเชื้อสายอินเดีย และเอเชียใต 

4. มุสลิมเชื้อสายจีน 

5. มุสลิมเชื้อสายมาเลย 
  เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวาชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย และอินโดนีเชียมีความใกลชิดกันทั้ง

ดานศาสนา ภาษา และประเพณีวัฒนธรรม และดวยความใกลชิดและความคลายคลึงกันดังกลาว 

จึงไดเกิดกลุมประเทศในแหลมมาลายู หรือเรียกกันวา “โลกมาเลย” (Malay World) ซึ่งคนไทย

มุสลิมเชื้อสายมาเลยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีความรูสึกรวมที่วาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของ

โลกมาเลย โดยเฉพาะในกลุมผูนําขบวนการตาง ๆ ในภาคใตของไทย ทั้งนี้เพราะพวกเขายังคงมี

ภาษามาเลยและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่กลมกลืนกันคอนขางมาก ในขณะที่ชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลย

ในภาคกลางหรือเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับมีความรูสึกผูกพันธกับโลกมาเลยนอยกวาชาว

มุสลิมเชื้อสายมาเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต ยิ่งไปกวานั้นพวกเขากลับมีความรูสึกในความเปน

คนไทยมาก อันเนื่องมาจากภาษาไทยและการกลอมเกลาทางสังคมในระบบ และส่ิงแวดลอมตาง 

ๆ ในสังคมไทย กระนั้นก็ดี สิ่งที่ยังคงอยูในอัตลักษณที่สําคัญอยางเหนียวแนนของพวกเขาก็คือ 

“ศาสนาอิสลาม” 

 
4. อิทธิพลของศาสนาอิสลามตอชาวมสุลิมในประเทศไทย 
 4.1 การเขามาของศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลามไดกําเนิดข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 7 และพยายามเขาไปสูเอเชียใตและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในปลายศตวรรษเดียวกัน ถึงแมวาจะมีการอางถึงวาศาสนาอิสลามไดเขามาสู

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในตศตวรรษที่ 13 ก็ตาม15 แตมุสลิมชาวอาหรับไดมีการติดตอคาขายกับ

ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนหนานั้น ที่สําคัญก็คือ พอคาชาวอาหรับมักจะแตงงานกับคน

ทองถิ่นที่เขามาติดตอคาขาย เพื่อเปนฐานทางการคาและเปนฐานในการเผยแพรศาสนาอิสลาม 

นักประวัติศาสตรมีความคิดเห็นแตกตางกันไปตามขอมูลที่ตนเองครอบครองอยู เชน เซอรริชารด 

วินสเตดท (Richard Winstedt) กลาววา ขณะที่มารโคโปโลชาวเวนิสเดินทางจากอิตาลีไปเมืองจีน 

และผานคาบสมุทรมาเลเซียชวงขากลับในป ค.ศ. 1292 เขาไดพบพอคาชาวอาหรับกําลังเผยแพร

ศาสนาอิสลามแกเจาเมือง และครอบครัวในเกาะสุมาตรา 16 อยางไรก็ดีนักประวัติศาสตรมี

ความเห็นตรงกันวา หลังจากศาสนาอิสลามเขามาสูเอเชียใตและก็เขามาในเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต ที่รวมถึง ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และปตตานีในภาคใตของไทย17  

                                                            
15  รําไพ อุดมไพจิตรกุล, ประวัติเอเชียใต (มหาสารคาม : วิทยาลัยมหาสารคาม,2332) 
16 อิมรอน มะลูลีม ปญหา...  หนา 2 
17 อางแลว, หนา 2 
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  ศาสนาอิสลามไดหยั่งรากลึก และมีอิทธิพลตอชาวมาเลยมุสลิมในแถบภาคใตของไทย 

โดยเฉพาะในชวงศรวรรษที่ 14 อิทธิพลของศาสนาอิสลามมีความเขมแข็งมากจนกระทั่งวา 

ปตตานีไดกลายเปนอาณาจักรหน่ึงที่เขมแข็งและเปนศูนยกลางของศาสนาอิสลามอยูในภาคใต 

นับแตนั้นเปนตนมา ศาสนาอิสลามจึงมีอิทธิพลตอชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยในภาคใตของไทย 

หลังจากรัฐปาตานีไดออนแอลง และรัฐไทย (สยาม) ไดเขามาแยงชิงพื้นที่ทางอํานาจและอิทธิพล

เหนือชาวมุสลิมภาคใต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยปราบปรามมุสลิม

ในรัฐปตตานี ในป พ.ศ. 2323 และ พ.ศ. 2334 และกวาดตอนชาวมุสลิมปตตานีไปอยูที่อ่ืน เพื่อลด

จํานวนประชากรของปตตานีและทําใหปตตานีออนแอลง ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มประชากร

ของประเทศไทยไปในตัวดวยเชนกัน และสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดตอนชาวมุสลิม

ปตตานีที่แข็งเมืองมายังนครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียง ใน พ.ศ. 2374 และ พ.ศ. 

2381 ดังนั้นจะเห็นไดวาการอพยพชาวมุสลิมมายังกรุงเทพฯ ก็เปนการอพยพเอาศาสนาอิสลาม

และวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยเขามาดวย 

 อันที่จริงสําหรับชาวมาเลยมุสลิมแลว ศาสนาอิสลามกับภาษามาเลยมีความสัมพันธกัน

อยางแนบแนน จนมีความเขาใจวา คนที่พูดภาษามาเลยคือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม18 ในขณะที่

คนที่พูดภาษาไทยคือคนที่นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะดังกลาวนี่เองที่นักวิชาการมุสลิมอยาง ดร.

สุรินทร พิศสุวรรณ มองวาเปน (Malaynic Nationalism)  กลุมชาตินิยมชาติพันธมาเลย ซึ่งไมตรง

ตอเจตนารมณของศาสนาอิสลาม ที่ไมยึดติดกับเร่ืองชนชั้น วรรณ ชาติพันธ ภาษา ยึดถือวาใคร

เกรงกลัวพระเจาเปนเร่ืองใหญที่สุด และน่ันแหละคือสถานะที่สูงสุดที่อิสลามยอมรับ19 ชาวมุสลิม

เชื้อสายมาเลยในกรุงเทพฯและรอบนอกรุงเทพฯ ในปจจุบันสวนใหญไมสามารถพูดภาษามาเลย

ไดแลว แตพวกเขายังยึดถืออัตลักษณและความโดดเดนของศาสนาอิสลามไดเปนอยางดี ถึงแมวา

จะถูกคอนขอดเอาวา ถูกกลืนกินเขากับสังคมไทยหมดแลวก็ตาม และแนนอนวานโยบายของรัฐ

ไทยในการผสมกลมกลืน เชื้อชาติภาษาตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมไทยเปนนโยบายท่ีแยบยลและตอง

ใชเวลานาน และประสบผลสําเร็จ ดังที่เกิดข้ึนในสังคมชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล 

 ขอมูลจากการสัมภาษณชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ชี้ใหเห็นวาชาวมุสลิมมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการสรางชาติไทย (Nation Building) 

ซึ่งจําเปนตองมีความรูสึกรวมในความเปนชาติ (collective self consciousness) ถึงแมวาในเชิง

ทฤษฏีเร่ืองของความเปนชาติ (Nation) อาจตองประกอบดวย เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม อัน

เดียวกัน เพื่อที่จะเปนฐานในการสรางรัฐชาติ (Nation-state) ตอไป แตในกรณีของชาวมุสลิมเช้ือ

                                                            
18 ความเขาใจดังกลาวอาจเปนความแยบยลในการรักษาอัตลักษณดานภาษา 
19 อัลกุรอาน 
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ผูใหญไพโรจน  โซะเฮง20 ไดใหคําสัมภาษณเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาอิสลามวา   

ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลกับชีวิตของคนในชุมชนมุสลิมมาก แตก็มีข้ึนมีลง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับหลัก

ศรัทธา (อีมาน) ของมุสลิมวามีความเขมแข็งเพียงใด...การมีสวนรวมในการสรางชาติไทยก็เปน

เร่ืองที่มุสลิมใหความรวมมือเปนอยางดี จากอดีตถึงปจจุบัน ตระกูลผมไมวาจะเปน ปู อา ของผม

ตางก็เปนตัวแทนของภาครัฐในระดับทองถิ่น ปูเปนผูใหญ อาก็เปนผูใหญ ลูกพี่ลูกนองผมก็เปน

กํานันก็มี ถาตรงนี้เปนสวนหนึ่งที่เรียกวาความรูสึกรวมในการรักชาติแลว ผมคิดวาบทบาทเหลานี้

ก็เปนหนาที่ของพวกเราชาวไทยนะ 

 ในขณะที่เสรี ลํ้าประเสริฐ ไดกลาวถึงบทบาทของอิสลามไววา “อิสลามคือชีวิต และเปน

ส่ิงที่ไมอาจละเลย เปนความศรัทธาที่มุสลิมทุกคนมีตออัลลอฮและศาสดามูฮําหมัด ที่ชาวมุสลิม

ทุกคนตระหนักและไมสามารถยกเวนหลักปฏิบัตินี้ได” (เสรี ลํ้าประเสริฐ, ผูใหสัมภาษณ, 2552)21 

อาจารยฮัจยีอิสมาแอล ดีเจริญ ไดใหความกระจางเกีย่วกับเร่ืองบทบาทของศาสนาอิสลามไววา 

“อิสลามเขามามีสวนในการดํารงชีวิตของมุสลิมในทุก ๆ เร่ืองต้ังแตเกิดจนตาย ไมวาเขาจะหลับ

หรือต่ืน จะเดินจะนัน่ จะโสดหรือแตงงาน ทุกการกระทําของมุสลิมตองมีเปาหมายเพื่อพระองค

อัลลอฮสวนเปาหมายสวนตัวเปนเร่ืองรองลงมา ขอใหเขาใจใหถูกตอง” ขณะที่อิหมามมะยดิ อุ

สมาลี22 ใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวในทาํนองเดียวกันวา “อิสลามแกปญหาไดทกุส่ิง แมแตเร่ือง

ยาเสพติด ถาเรานําหลักศาสนามาใชจริง การแกปญหายาเสพติดยอมกระทาํไดโดยงาย ทีนี้ข้ึนอยู

กับวาเรานาํมนัมาใชหรือไม”  

  ในขณะที่อาจารยอุดม ผลเจริญ23 ขาราชการครูและผูนําศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ไดให

ขอคิดเอาไววา  

  “สังคมวันนี้มันเจ็บปวย ตองนําหลักศาสนาและจริยธรรมเขามาแก เมื่อมองในภาพรวม

ของบทบาทศาสนาอิสลามทมีตอมุสลิมรอบนอกกรุงเทพฯ  และไมวาที่ใดก็ตาม จะมีบทบาทในวิถี

                                                            
20 อดีตกํานัน ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยซ่ึง ปูยา ตายาย เปนเชลยศึก

อพยพมาจากจังหวัดปตตานี มาอยูกรุงศรีอยุธยา กอนที่จะยายถิ่นฐานมาอยูในจังหวัดฉะเชิงเทราในปจจุบัน 
21 กรรมการจัดงานเมาลิดกลางประจําจังหวัดปทุมธานี ประจําป 2552 และประธานสตรีอาสาจังหวัดปทุมธานี มีบทบาทสําคัญใน

ฐานะผูนําสตรีอาสาสมัครของจังหวัด เปนผูมีสวนสําคัญในการสงเสริมบทบาทของสตรีในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นและชุมชน 
22 ปจจุบันเปนอิหมามประจํามัสยิดดารุซซุนนีในเขตหนองจอก กรุงเทพฯ  
23 ขาราชการครู อายุ 54 ป ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสุเหราคลอง 15 ในเขตอําเภอบางน้ําเปร้ียว เปนชาวอําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี โดยกําเหนิด และปจจุบันก็อาศัยอยูในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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 ดังนั้น โดยสรุปแลวอิสลามเปนปจจัยหลักสําหรับชีวิตมุสลิม ไมวาเร่ืองใดที่เปนปจจัย

ภายนอก อยางเชน นโยบายการพัฒนาของรัฐไทยก็จะถูกดีคุณคาบนกรอบศาสนาเชนกัน 

 
5. บทบาทของชาวมุสลมิ 
 ชาวมุสลิมในประเทศไทยไมวาจะมีเชื้อชาติใดก็ตาม ตางก็มีบทบาทและหนาที่ตาม

ความสามารถในการพัฒนาชาติไทย นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ชาวมุสลิมไดเขาไปมีบทบาทในการ

ทํานุบํารุงชาติ ศาสนา และพระมาหกษัตริยไทย ฉนั้น การรวมกันพัฒนาชาติไทยมิใชเปนหนาที่

ของคนไทยเช้ือชาติใดโดยเฉพาะ หรือศาสนาใดโดยเฉพาะ แตคนไทยทุกคนที่อยูในประเทศไทยใน

ฐานะ “ประชากร” (Citizen) ตางตองทําหนาที่ตามความสามารถของตน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท 

ไดกลาวปาถกฐาไวในตอนหนึ่งวา  

ประเทศไทยนี้มิใชของคนหมูใด คณะใด มาสรางข้ึนโดยเฉพาะ ประเทศไทยเร่ิมตนข้ึนดวยคน

หลายชาติ หลายศาสนามารวมเขาอยูใตการปกครองอันเดียวกัน มีโชคชะตาแหงชีวิตรวมกัน... ใน

ประวัติศาสตรชาติไทยจะเห็นไดวามุสลิมไดรับราชการในตําแหนงสูง ๆ ก็มี ไดรับราชการรบทัพจับ

ศึกปราบศรัตรูมาก็มี ไดเขาชวยกูประเทศไทยไวไมใหตกอยูใตอิทธิพลของชาติอ่ืน ๆ หรือตกไปเปน

ประเทศราชของชาติอื่นก็ไดทํามาแลว24 

  ชาวมุสลิมไดสรางวีระกรรมและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในการพิทักษรักษาแผนดิน

ไทยมาทุกยุคทุกสมัย นับต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน25 มี

ขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับบทบาทของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย ก็คือ ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยเร่ิม

มีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งแตเดิมบทบาทของมุสลิมในราชสํานักหรือที่

รับราชการในตําแหนงสูง ๆ มักจะมาจากชาวมุสลิมเช้ือสายเปอรเซีย26 สวนบทบาทของมุสลิมเช้ือ

สายมาเลยเร่ิมมีมากขึ้นโดยเฉพาะหลังเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยในป พ.ศ. 2475 

เชน บทบาทของนายแชม พรมยงค อดีตจุฬาราชมนตรี นายตวน สุวรรณศาสตร นายประเสริญ 

มะหะหมัด นายสวาท สุมาลยศักด์ิ บุคคลเหลานี้ลวนเปนชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยที่มีบทบาทที่

สําคัญในสังคมไทย 

 
6. การพัฒนาในประเทศไทย 

                                                            
24 ประยูรศักด์ิ  ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มัสยิดตนสน, มปป.) หนา 38-39 
25 ดูรายละเอียดใน อิมรอน มะลูลีม, ปญหา......หนา 15-22 
26 อางแลว 
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 อาจกลาวไดวาประเทศไทยไดริเร่ิมเปดโลกแหงการพัฒนาตามแบบแผนตะวันตก เม่ือชวง

สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อพระองคตัดสินใจทําสนธิสัญญาบาวร่ิงกับประเทศอังกฤษเม่ือ พ.ศ. 2398   

เพื่อปองกันการรุกรานจากเจาอาณานิคมหรือประเทศมหาอํานาจในยุคนั้น ในขณะเดียวกันก็เปน

การเปดตลาดทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไปในตัวดวย ในขณะที่รัชกาลที่ 5 การพัฒนาเชิง

โครงสรางและทางกายภาพที่สําคัญไดรับการดําเนินการงานเปนรูปธรรม และแนนอนวาการ

พัฒนาดานกายภาพ รวมทั้งทางดานความคิดตามแบบตะวันตก เชนแนวคิดเร่ืองเสรีภาพ ความ

เสมอภาค และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสมัยปจจุบันลวนแลวแตเปนบอเกิดของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในลําดับตอมา ตามทฤษฏีการพัฒนาของตะวันตก เชน ทฤษฏีการ

สรางความทันสมัย (Modernization) ซึ่งมองความทันสมัยในนัยของกระบวนการการสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) การทําใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) 

การทําใหเปนโลกนิยม (Secularization) นัยสุดทายนี้เองที่เปนปญหาสําหรับมุสลิมทั่วโลก 

เนื่องจาก secular หมายถึง การแยกศาสนาออกจากการเมือง การลดบทบาทของศาสนาออกจาก

สังคมสวนรวมซ่ึงเปนประสบการณตรงของโลกตะวันตก 

 นับต้ังแตเกิดรัฐชาติ (Nation-state) ข้ึนมา แนวคิดเร่ืองชาติ (Nation) อันประกอบดวย 

ความเปนชาติพันธเดียวกัน ความรูสึกรวมอันเดียวกันเปนเร่ืองจําเปนในการสรางชาติ (Nation 

building) ซึ่งหนาที่นี้รัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคทานทําแบบอยางไวเปนอยางดี ใน

การกลอมเกลาในการสรางและบูรณาการ คนในสังคมไทยผานกุศโลบายเร่ืองความรักสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 27 กุศโลบายนี้เองท่ีอาจเปนขอจํากัดอันหนึ่ง โดยเฉพาะการสราง

ความรูสึกรวมในการสนับสนุนอุปถัมปศาสนาพุทธในฐานะศาสนาประจําชาติ ในขณะที่ประเทศ

ตนแบบประชาธิปไตยอยางสหรัฐอเมริกา ไมสนับสนุนศาสนาใดใหเปนศาสนาประจําชาติแตกลับ

สนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนเสมือนหนึ่งศาสนาประจําชาติ และผลประโยชน

แหงชาติ (National Interest) เปนเสาหลักในการดําเนินนโยบายใด ๆ ก็ตามทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ  

  แนวทางการพัฒนาในอดีตที่สงผลกระทบตอเนื่องยาวนานก็คือ นโยบายรัฐนิยมของจอม

พล ป.พิบูลสงคราม ในการบังคับใหคนไทยเปล่ียนแปลงตนเองไปสูความทันสมัยและความเปน

สากล โดยเฉพาะทางดานกายภาพ นอกจากนี้นโยบายการพัฒนาของไทยในดานสาธารณูปโภค

มูลฐาน (Basic Infrastructure) เปนพื้นฐานสําคัญใหเกิดการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ตามมาเปนลูกโซ 

เชน ถนน กอใหเกิดการพัฒนาทางธุรกิจ สรางเศรษฐกิจ สรางอาชีพเกิดการเรียนรูแลกเปล่ียน

ประสบการณไดกวางขวางมากข้ึน ประเทศไทยไดเร่ิมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหมฉบับแรก

                                                            
27 ดูรายละเอียดใน ดร. โกวิท วงศสุรวัฒน การเมืองการปกครองใทย: หลายมิติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547) หนา 

45. 
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  ทั้งนี้ ปจจัยของความเปล่ียนแปลงทางสังคมไปสูส่ิงที่ดีข้ึนหรือไม นอกจากจะข้ึนอยูกับ

สารัตถะสําคัญของแนวทางการพัฒนาดังกลาวแลว ผูเขียนมองวาเงื่อนไขสากลและเงื่อนไขเฉพาะ

หรือที่เดวิด โกลดสเวอรธี เรียกวา “คานิยมของสังคม” ก็ยอมจะเปนปจจัยหลักที่สามารถผลักดัน

ผลของการพัฒนา ใหปรากฏออกมาในทางหน่ึงทางใดหรือทั้งสองดานไดเชนเดียวกัน จากขอมูลที่

กลาวมาขางตน ผูเขียนพยายามที่จะนําเสนอใหเห็นถึงผลกระทบจากการพัฒนาที่กอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงอัตลักษณของชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในดานตาง ๆ ใน

เนื้อหาสวนตอไป 

 
7. อัตลักษณที่เปลี่ยนไปในกระแสการพัฒนา 
  สภาพสังคมของมุสลิมในพ้ืนรอบนอกกรุงเทพฯ  ในปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของพ้ืนที่คอนขางมาก มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน มีโรงงานเขามาเปดในพ้ืนที่มากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีประชากรที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ไดเขามาอยูอาศัยเพิ่มมากข้ึน ตัวอยางเชน

ตัวเลขประมาณการของสํานักงานเขตหนองจอก พบวา ปจจุบันประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามที่

เปนคนกลุมใหญที่สุดของพื้นที่มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 80 เหลือเพียงรอยละ 60 เทานั้น ซึ่ง

ปจจุบันจํานวนประชากรของเขตหนอกจอกจากตัวเลขทะเบียน มีจํานวน 145,000 คน (เอกสาร

ทะเบียนประชากรเดือนมิถุนายน สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพฯ , 2552) โดยการเปล่ียนแปลง

ของพื้นที่ดังกลาว เปนผลมาจากอัตราการขยายตัวเมืองของกรุงเทพฯ  (Urbanization การขยาย

พื้นที่เปนเขตเมือง) ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ตามสภาวะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่ไดรับการ

พัฒนา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ทําใหพื้นที่หนองจอกและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งแตเดิมนั้น

เปนชานเมืองที่มีสภาพเปนชุมชนเกา  ชาวบานมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม มีการเปลี่ยนแปลง

คอนขางมาก อาทิ การเปล่ียนแปลงการคาขายการเกษตรเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินคาที่ทันสมัยที่

จําเปนตอการยังชีพ อาทิ เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือสําหรับการเกษตรและการทําครัวเรือน มา

เปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชย การเพาะปลูกขาวที่เคยทําเพียงปละคร้ังกลายมาเปน 2 คร้ังหรือ 

3 คร้ังในปจจุบัน ไดสงผลใหวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง  

  ดานภาษาและวัฒนธรรมมาเลยด้ังเดิม ภาษาเปนเคร่ืองมือในการดํารงหรือเขาถึงคุณคา

บางอยาง เชน เพื่อการเขาถึงความศรัทธาและความรูทางศาสนา และสรางหรือรักษาไวซึ่งระเบียบ

  14



  จากขอมูลทั่วไปของการศึกษาของชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยรอบนอกกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล  พบวาโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกทางการศึกษาของมุสลิมในปจจุบันมี

มากมายและเปดกวาง แตกระนั้นก็ข้ึนอยูกับความตองการของผูปกครองและเด็กและเยาวชนเองที่

จะเลือกการศึกษา ซึ่งผูใหสัมภาษณสวนใหญตางเห็นวา การศึกษาของบุตรหลานก็เพรียบพรอม

ไปดวยการศึกษาดานศาสนาและสามัญ (หรือทั้งฟรดูอีนและฟรดูกิฟายะห) ควบคูกันไปเพื่อ

ตอบสนองความทาทายของโลกสมัยใหม 

  ในภาพรวมดานการศึกษาของชาวมุสลิมในพื้นที่ที่เนนการศึกษาศาสนาผสมสายสามัญ 

และการต่ืนตัวกลับมาใหความสําคัญกับการนําหลักศาสนามาใชในวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในพื้นที่ 

สงผลใหการรักษาอัตลักษณฟนคืนความสําคัญอีกคร้ัง และถือเปนความภาคภูมิใจของชาวมุสลิม

ในพื้นที่และชุมชนกับความสําเร็จในการรักษาศาสนาอิสลามดวยการนําไปปฏิติจริงใน

ชีวิตประจําวัน หลังจากที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ไดรวมมือกันในหลาย ๆ แหง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาที่เนนการศึกษาดานศาสนาในพื้นที่ของตนเองมากข้ึน โดย

มิไดจํากัดเฉพาะการสงบุตรหลานไปยังสถานศึกษาศาสนาในพื้นที่อ่ืน ๆ ทั้งในภาคใตและประเทศ

มาเลเซียหรือพื้นที่อ่ืนเหมือนเชนในอดีต   

  อยางไรก็ดีผลของการพัฒนาทางโครงสราง โดยเฉพาะดานการคมนาคมขนสง รวมถึงการ

พัฒนาทางดานเทคโนโลยี เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่

หล่ังไหลเขามาสูสังคมไทย รวมถึงสังคมมุสลิมในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ มากมาย และสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นมากข้ึนอยาง

หลีกเล่ียงไมได และในที่สุดก็กลายเปนปญหาทางสังคม เชน การละเมิดประเวณี ยาเสพติด ฯลฯ 

และผลจากการพัฒนาดังกลาวก็มีผลกระทบทางดานการศึกษาอยูไมนอย ผูใหญไพโรจน โซะเฮง 

มองวา  

  การศึกษาสมัยปจจุบันตองตอบสนองความทาทายของโลกยุคปจจุบัน ผมเห็นวา การที่

มุสลิมมุงศึกษาเฉพาะดานสามัญอยางเดียวอาจสรางปญหาสังคมไดงาย เพราะพวกเขาไมไดรับ

การอบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งผมมองวา เยาวชนเปนกลุมคนที่ลอแหลมจะไปสูส่ิง

ดีหรือส่ิงไมดีไดมากที่สุด ถาเขาไดอยูในสังคมที่ดีมีศาสนาก็ดีไป แตถาเขาไมไดเขารวมในสังคมที่

มีศาสนาเปนหลักกลอมเกลาจิตใจเสียแลว เขาก็สามารถหลงผิดสํามะเลเทเมา ติดยาเสพติดได

โดยงาย  ยิ่งถาเยาวชนมุสลิมที่ไมไดรับการศึกษาอิสลามดวยแลวยิ่งไปกันใหญ ทางออกที่ดีผมวา

นาจะสงใหเขาไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่สอนควบคูกันไปทั้งสามัญศึกษาและอิสลามศึกษา 
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  ฮัจยีซุกรี ผลเจริญ ไดกลาวถงึเร่ืองการศึกษาไววา  

  “โรงเรียนสมัยนี้มีเยอะ แตผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียนที่มีคุณภาพนั้นมีนอย...ใน

อําเภอลําลูกกาเนียะยังไมมีโรงเรียนระบบบูรณาการอิสลามศึกษาหรอก ผมก็อยากใหมีเพราะ

นักเรียนจะไดเรียนรูทั้งศาสนาและสามัญควบคูกันไป...ลูกเขยของผมก็ทําโรงเรียนประเภทนี้อยูใน

อําเภอบางนํ้าเปร้ียว ผมวามันก็ดี มันจะไดเปนทางเลือกใหกับมุสลิมเรา เรียนสามัญอยางเดียว

สมัยนี้ก็ไปไมรอด พึ่งพาเร่ืองศาสนาในชีวิตประจําวันไมคอยได แตก็ยังดีกวาไมเรียนอะไรเลย” (ซุก

รี ผลเจริญ, ผูใหสัมภาษณ, 2552) 

  ดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอาชีพปรากฎวาชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยรอบนอก

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเร่ิมมีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบางเชนฮัจยีซุกรี ผลเจริญไดใหสัมภาษณ 

   “อาชีพเกษตรกรรม ทํานา เปนอาชีพที่พวกเราถนัด ปจจุบันลูกหลานก็เร่ิมเปล่ียนอาชีพ

กันบางแลว ลูก ๆ ของ ‘เยาะห’ เนี่ย (ฮัจยีซุกรี ผลเจริญ) เปนครู เปนนางพยาบาล และก็เปน

สมาชิก อบต. ตําบล ก็มี แตพวกเขาก็ยังมีอาชีพเสริมจากการทําไรหญา สงออกไปขายทั่ว ๆ ไป” (, 

2552) 

  ในขณะที่สุดิน กล่ินสาด ไดเลาใหฟงวา “คนสมัยนี้ทํานาไมตองใชคนมากมายเหมือน

สมัยกอนแลว อยางผมเนี่ยทํานา 200 ไร ไมตองพึ่งลูก ๆ ก็ได เพราะเด๋ียวนี้มีรถเก่ียวขาว และรถ

รับซ้ือขาวถึงที่ ลูกเมียผมบางทีก็ไมไดเห็นขาวแลว เห็นก็เปนเงินไปแลว” 29 

  ดานวิถีชีวิตสวนตัวและวิถีชีวิตทางสังคมชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยรอบนอกกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเดิมทีเคารพระบบอาวุโสและระบบคุณธรรมอิสลามมาก กลาวคือยึดติดหลักคําสอน

ในอัลกุรอานที่วา “เจาทั้งหลายจงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคและผูทีมีอํานาจ

จากหมูสูเจา” แตปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยที่เปล่ียนแปลงไปสูความทันสมัยภายใต

กระแสโลกาภิวัตนสงผลตอสังคมมุสลิมในพื้นที่คอนขางรุนแรง โดยเฉพาะกระแสความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการส่ือสารอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือที่รุกลํ้าพื้นที่ของจารีตและ

กรอบของวัฒนธรรมมุสลิมด้ังเดิม แมวากระบวนการพัฒนาในความเปนมุสลิมยุคใหมจะมีความ

เขมขนและบรรดาชนช้ันนํามุสลิมจะใหความสําคัญในเร่ืองนี้มากก็ตาม หากแตโดยความเปนจริง

ที่เผชิญอยู ลวนมีผลตอวัฒนธรรมมุสลิมอยางไมอาจปฏิเสธได 

  ดวยสภาพพื้นที่อยูใกลกรุงเทพฯ  ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางเขาหรือออกจาก

กรุงเทพฯ  ยังสงผลตอวิถีชีวิตของคนรุนใหมโดยเฉพาะชาวมุสลิมในวัยทํางาน มิไดอาศัยหรือ

                                                            
28 อางแลว 
29  อางแลว 
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  ในขณะเดียวกัน ภายใตกระแสของความเปนสังคมมุสลิมที่ใหความสําคัญกับจารีตด้ังเดิม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคารพระบบอาวุโส มิใชเคารพกันเพราะความสามารถ ซึ่งอาจเปนอุปสรรค

ในการพัฒนาสังคมมุสลิม เพราะแนวคิดของมุสลิมรุนใหมก็มีความพยายามสนับสนุนและเสนอให

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความอยูรอดของเยาวชนมุสลิมรุนใหมที่เนนพึ่งพาตัวเองมากข้ึน ให

เยาวชนรุนใหมรับรูเร่ืองราวท่ีตอบสนองกับโลกสมัยใหม แมแตการแสดงธรรมเทศนาในวันสําคัญ

อยางวันศุกร วัน ‘อีด’ ก็สมควรใหมีการประยุกตเหตุการณใหมที่ตอบสนองความทาทายแหงยุค

สมัยดวย 

  วันศุกร มันเปนวันที่ขัดเกลาจิตใจ จะมีการพูดแสดงธรรมเทศนา ผมมอง ผมไปละหมาด

มาหลายมัสยิดผมดูหลาย ๆ ที่ บางที่เขาจะไมสอน จะไมเอาเร่ืองปจจุบันมาพูด ผมเคยฟง

อาจารยยฮูเซ็น อีซอ วา ‘คอเต็บ’ (ผูแสดงธรรมเทศนา) ทําไมไมประยุกต ใหทันสมัย จริง ๆ นั่นนะ 

ถามวามันตองมีเร่ืองอ่ืน ๆ มาปน มาสอน ผมมองวาการเปล่ียนเด็กรุนใหมมาพูดบรรยายอยูเร่ือย 

ๆ ผมมองนะจะดี… แตตองใหคนรุนใหมพูด แตมันก็อยูกับ ‘คอเต็บ’ ซึ่งมักจะไมใหพูด ไมยอม กลัว

วาจะพูดแรง30  
 

บทสรุป 8. 
  ผลจากการยายถิ่นฐานของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยจากภาคใตสูกรุงเทพฯ  จาก

กรุงเทพฯ  สูชานเมืองเขตรอบนอกกรุงเทพฯ  จนกระท่ังถึงจังหวัดใกลเคียง ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ปทุมธานี นนทบุรี ทําใหมุสลิมตองปรับตัวเองใหเขากับส่ิงแวดลอมใหม ๆ วัฒนธรรมใหม ๆ อัต

ลักณชุดใหม และอาจรวมถึงภาษาใหมดวย นั่นคือภาษาไทย ซึ่งการปรับตัวดังกลาวของมุสลิม

จะตองดําเนินไปตามกรอบการพัฒนาและนโยบายของรัฐบาลในดานหนึ่ง ในขณะเดียวกันการ

ปรับตัวของมุสลิมก็ตองใหสอดคลองกับความเปนตัวตนของพวกเขาดวยเชนกัน กลาวคือชาว

มุสลิมเชื้อสายมาเลยมีภาษามาเลยในการสื่อสาร มีอัตลักษณที่เชื่อมโยงอยางเหนียวแนนกับ

ศาสนาอิสลาม รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่แตกตาง มุสลิมบางสวนก็อาจจะดํารงเอกลักษณความ

เปนตัวตนชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยไดอยางเหนียวแนน เชนชาวมุสลิมทาอิฐ จังหวัด นนทบุรี ยงัคง

ใชภาษามาเลยในการสื่อสารไดเหมือนเดิม แตทวามุสลิมในพื้นที่การศึกษาในเขตหนองจอก 

                                                            
30 อางแลว 
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  นโยบายการผสมกลมกลืนของรัฐบาลไทยดูเหมือนวาจะประสบความสําเร็จในเร่ืองภาษา 

ภาษาไทยไดกลายเปนภาษาเกิดหรือภาษาแมของชาวมุสลิมเช้ือสายมาเลยเกือบหมดแลว 

ในขณะที่บทบาทของศาสนาอิสลามยังคงดํารงอยูอยางเหนียวแนน และก็ไมไดเปนอุปสรรคใด ๆ 

ในการพัฒนาชาติไทย สวนประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย อาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงไปบาง แตก็มีการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจกลาวคือมีการลดทอนความสําคัญในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง อาจเปนเวลาหลายปแตก็กลับมาฟนฟูอีกคร้ัง มีข้ึนและลงตามสภาพการณของ

สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองไทยดวย และในสวนผลกระทบของการพัฒนาตอการรักษาอัต

ลักษณก็อาจมีปญหาอยูบาง ซึ่งมีทั้งที่เปนแงบวกและแงลบกับสังคมมุสลิมเช้ือสายมาเลย  

  หากสรุปโดยภาพรวมจะเห็นวา การรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลยมีความ

ยืดหยุนตามสถานการณและสภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูมีสวนเกี่ยวของในการ

ปกปองรักษาอัตลักษณของชาวมุสลิม บุคคลที่มีบทบาทในการรักษาและอุมชูความเขมแข็ง

ของอัตลักษณมุสลิมสวนใหญจะเปนชนช้ันนํา โดยเฉพาะผูนําศาสนา ครู ผูนําทองถิ่น แตประเด็น

สําคัญที่สุดที่ชวยดํารงรักษาอัตลักษณตัวตนของชาวมุสลิม เห็นจะเปนหลักการศรัทธาในคําสอน

ของศาสนาอิสลามที่ดํารงอยูอยางยั่งยืน 


