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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจและศึกษาความเป็นมาของวัดกับ
มัสยิดริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัดกับมัสยิดดำ�รง
อยู่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการสำ�รวจ ผลการ
วิจยั พบว่า วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครมีประวัตคิ วามเป็นมาตัง้ แต่
สมัยกรุงธนบุรีที่เริ่มมีวัดแสนแสบ (วัดแสนสุขในปัจจุบัน) บริเวณทุ่งแสนแสบ แล้วจึง
มีสุเหร่าบ้านครัว (มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ในปัจจุบัน) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้นถึงสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อมีการขุดคลองแสนแสบ
เป็นทางคมนาคมจึงมีการสร้างวัดกับมัสยิดเพิ่มขึ้น จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งมีวัด
ในพระพุทธศาสนาประเภทวัดราษฎร์ ๑๑ แห่ง กับมัสยิดในศาสนาอิสลาม ๒๕ แห่ง
รวม ๓๖ แห่ง ทั้งนี้มีปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัดกับมัสยิดเหล่านั้น ดำ�รงอยู่จนถึงปัจจุบัน
คือ ปัจจัยทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์เมื่อมีการขุดคลองแสนแสบ
ด้านสังคมของคนไทยกับมุสลิมเมื่อมีมุสลิมเข้ามาในท้องถิ่นแสนแสบ ด้านการนับถือ
พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และด้านศิลปะของวัดกับมัสยิดสมัยรัตนโกสินทร์
ซึ่งมีความเจริญสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันอันทำ�ให้เกิดเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสงบสุ ข เข้ ม แข็ ง มั่ นคง ของคนในสัง คมที่ มี ก ารนั บ ถื อ ศาสนาต่ า งกั นใน
กรุงเทพมหานคร
* บทความวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ ง คลองแสนแสบ: การ
ศึกษาความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของศาสนสถาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผู้วิจัยได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากเงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
** นักวิจัย P ๗ ประจ�ำสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำ�รงอยู่

59

Buddhist Monasteries and Muslim Mosques
Beyond Saensaeb Canal :
Emergence and Existence*
Rungaroon Kulthamrong**

Abstract
This research article aims to explore and study the history of
the emergence of Buddhist monasteries and Muslim mosques established
along Saensaeb Canal in Bangkok. As well, the contributing factors in the
continuation of the co-existence of these religious sacred places for worship
and ceremony during the Rattanakosin period has been explored using
historical research methodology and a physical survey. The research finds
that the history of the emergence of monasteries and mosques began in
the Thonburi period with the establishment of Saensaeb Temple (or
Saen Suk Temple) in the area of the Saensaeb rice field, and then the
Bankrua Mosque was erected (or Jamiulkhoyriyah Musjid) during the reign
of King Rama I of the Rattanakosin period. From the reign of King Rama
III onwards, after digging the Saensaeb Canal as a channel for
transportation, many monasteries and mosques have been constructed until
the present reign. There are a total of 36 religious places along the canal,
11 are community Buddhist monasteries and 25 are Muslim mosques.
* This article is part of the research report on SaenSaep Canal: A
Study of Cultural of the Arts in Religious Place. The Research was supported by
Fund of Chulalongkorn University.
** Researcher p 7, Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University.
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A number of factors have contributed to the emergence and
continuation of peaceful relations between those monasteries and mosques,
such as historical and socio-cultural factors that have existed since the
construction of Saensaeb Canal; social harmony between Thai and Muslim
people in the community; religious commitment of residents; and the
relationship of artistic interest and spiritual direction between monasteries
and mosques in the Rattanakosin period. An environment that fosters
social relationships of both religious and cultural groups is reflected in
the model of peaceful and harmonious interaction between people of
different religious and spiritual beliefs in this Bangkok community.
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บทนํา

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช เสด็จฯ โดยเรือยนต์ของกองพันทหารช่าง
ที่ ๑ รักษาพระองค์ จากท่าเทียบเรือวังสระปทุมไปตามลําคลอง
แสนแสบ เพื่อทอดพระเนตรบริเวณน้ําท่วมและการสร้างทํานบ
คลองแสนแสบของหน่วยทหารช่างตามโครงการพระราชดําริ๑

คลองแสนแสบ : โบราณสถานแห่งการใช้สอย
คลองแสนแสบคือ โบราณสถานประเภทคลองขุดใหม่ ณ ทุ่งแสนแสบ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเริ่มขุดต้นคลองตั้งแต่หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ไปจนถึง
ปลายคลองทีค่ ลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคลองขุดใหม่ทยี่ าวทีส่ ดุ รวมเป็น
ระยะทางยาว “๑,๓๓๗ เส้น ๑๙ วา ๒ ศอก กว้าง ๖ วา ลึก ๔ ศอก เมื่อรัชสมัย

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ฉ/ร ๑๖๕๒ (๒๘๓๐๕) ภาพพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรคลองแสนแสบ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๖)
๑
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๐ - ๒๓๘๓”๒
เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยาในภาคกลางกับแม่น้ําบางปะกง
ในภาคตะวันออก
การขุดคลองแสนแสบมุ่งประโยชน์ใช้สอยตั้งแต่เริ่มแรกในการสงคราม
ไทย – เวียดนามที่มีการขนส่งอาวุธ อาหาร กําลังพล สมัยต่อมาก็ยังคงเป็นประโยชน์
การใช้สอยต่างๆ ในสังคมไทย ทั้งการเมือง การปกครอง การขนส่ง การค้าขาย
การเกษตรกรรม การชลประทาน และการคมนาคมของผู้คนที่โดยสารทางเรือจาก
กรุงเทพมหานครไปถึงคลองบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวคลองแสนแสบครอบคลุมขอบเขตทางตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มนับต้นคลองที่คลองบางลําพูกับคลองโอ่งอ่างมาบรรจบ
กันตั้งแต่วังสระปทุมเป็นต้นมาถึงเขตหนองจอกผ่านเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตําบล
ศาลาแดง แล้ วไปตํ า บลบางน้ํ า เปรี้ ย วในอํ า เภอบางน้ํ า เปรี้ ย วที่ เ ป็ น ปลายคลอง
แสนแสบ ซึ่งเชื่อมต่อกับตลองบางขนากในตําบลบางขนาก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ออกแม่น้ําบางปะกง ดังรายละเอียดในแผนที่แสดงแนวคลอง
แสนแสบเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ข้างล่างนี้

ปิยนาถ บุนนาค ดวงพร นพคุณ และสุวฒ
ั นา ธาดานิต,ิ คลองในกรุงเทพฯ: ความเป็น
มา การเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕) (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ๓๓.
๒
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แผนที่แสดงแนวคลองแสนแสบเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
(ที่มา : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, เสด็จประพาสคลองแสนแสบ หน้า ๕๓)

ปั จ จุ บั น การเดินทางโดยเรือประจําทางในคลองแสนแสบกลางกรุ ง เทพ
มหานครจากคลองโอ่งอ่างออกไปทางทิศตะวันออกเริ่มต้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ท่าแรกคือ ท่าผ่านฟ้าลีลาศ มุ่งไปท่าสะพานเจริญราษฎร์ (ตลาดโบ๊เบ๊) ท่าสะพาน
เจริญผล (บรรทัดทอง) ท่าสะพานหัวช้าง (ราชเทวี) ท่าประตูน้ํา (ราชดําริ) ท่าชิดลม
ท่าสะพานวิทยุ ท่าวัดมักกะสัน... ท่า มศว. ประสานมิตร... ท่าวัดใหม่ช่องลม ท่าสุเหร่า
บ้านดอน... ท่าวัดกลาง... ท่าเขตบางกะปิและท่าสุดท้ายคือ ท่าวัดศรีบุญเรืองในเขต
บางกะปิ ต่อจากนั้นไม่มีการเดินเรือประจําทางเลยตลอดคลองแสนแสบ และเมื่อเข้า
กรุงเทพฯ ก็เริม่ เข้าจากเขตบางกะปิทวี่ ดั ศรีบญ
ุ เรือง มุง่ ไปท่าเขตบางกะปิ ท่าวัดกลาง
ท่าสุเหร่าบ้านดอน ท่าวัดใหม่ช่องลม...ท่าวัดมักกะสัน...จนถึงท่าผ่านฟ้าลีลาศ
จะเห็นได้ว่า ท่าเรือดังกล่าว มีทั้งท่าเรือที่ขึ้นไปวัดและสุเหร่า ซึ่งเป็น
สถานที่ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามริมคลองแสนแสบรวม ๕ แห่งคือ
วัดมักกะสัน วัดใหม่ช่องลม วัดกลาง วัดศรีบุญเรือง และสุเหร่าบ้านดอน

ภาพบรรยากาศภายในเรือโดยสารประจําทางคลองแสนแสบ
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จากความเป็นมาและความสําคัญของคลองแสนแสบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
จึงทําให้ผู้เขียนสนใจศึกษาวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
โดยวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการสํารวจว่า มีวัดกับมัสยิดอะไรบ้าง มีความ
เป็นมาอย่างไร มีปัจจัยอะไรส่งเสริมให้วัดกับมัสยิดดํารงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยบริเวณโบราณ
สถานคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคลอง
แสนแสบต่อไป
ดังความในพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อทรงเปิดการสัมมนาวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแสนแสบ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีความตอนหนึ่ง
ว่า “...ตามทีไ่ ด้รบั ฟังรายงานจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการว่า จะหาแนวทาง
ในการพัฒนาคลองแสนแสบโดยใช้วิธีพื้นฐานทางวัฒนธรรม นับเป็นวิธีที่แยบคาย
เพราะวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตประชาชนอยู่แล้ว...”๓
การวิจัยเกี่ยวกับคลองแสนแสบที่ผ่านมา มีการวิจัยทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับคลองในกรุงเทพฯ การวิจัยทางกายภาพของคลองแสนแสบ น้ํา การใช้สอย
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การคมนาคม ทัศนคติด้านต่างๆ ฯลฯ แต่ยังไม่มีการศึกษา
เกี่ยวกับวัด มัสยิดริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความโดดเด่นมากเมื่อ
มีโอกาสเดินทางโดยเรือประจําทางในคลองแสนแสบกลางกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
บทความวิจัยนี้ ผู้เขียนจึงเสนอการศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็นคือ ความเป็น
มาและสภาพปัจจุบนั ของวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร และปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้วัดกับมัสยิดดํารงอยู่ร่วมกันมาตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ความเป็นมาของวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ
วัด มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า

๓
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น. สถานทีท่ างศาสนา โดยปรกติมโี บสถ์ วิหาร และทีอ่ ยู่
ของสงฆ์หรือนักบวช เป็นต้น, วัดราษฎร์ น. วัดทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
ที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง...วัดหลวง
(ปาก) น. พระอารามหลวง, วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจํานวนในบัญชีเป็นพระอาราม
หลวง๔
มัสยิด มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า
		
น. สถานที่ซึ่งอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม, สุเหร่าก็เรียก๕
จากความหมายของวัดกับมัสยิดในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ จะสังเกตได้ว่า วัดกับมัสยิดเป็นสถานที่ทางศาสนา วัดประกอบด้วยโบสถ์
วิหาร ที่อยู่ของสงฆ์ ซึ่งหมายถึงวัดในพระพุทธศาสนา มี ๒ ประเภทคือ วัดราษฎร์
และวัดหลวงหรือพระอารามหลวง มัสยิดหรือสุเหร่านัน้ เป็นสถานทีท่ างศาสนาอิสลาม
ของอิสลามิกชนที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
วัดกับมัสยิดในบทความวิจัยนี้ผู้เขียนหมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และสุเหร่าหรือมัสยิดใน
ศาสนาอิสลามของอิสลามิกชน ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ พบว่า
มี ห ลั ก ฐานลายลั ก ษณ์ อั ก ษร สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กล่าวถึง วัดกับสุเหร่า (มัสยิด) ริมคลอง
แสนแสบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ว่า
…มีบ้านเรือนเรียงรายมาจนถึงหนองจอกเป็นหมู่ใหญ่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,
๒๕๔๖), หน้า ๑๐๕๙.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕๔.
๔
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... เห็นวัดสักวัดเดียวเท่านั้น เพราะแถบนี้เป็นบ้านแขก...
ถึงตําบลคู้มีสุเหร่าใหญ่ดูเป็นกําลังบริบูรณ์ บ้านเรือนผู้คนเต็ม
ตลอด แถบนี้ดูมีไทยมากขึ้น... ได้เรียกมาถามได้ความว่าเป็น
เมืองมีน... ไม่ชา้ นักผ่านบ้านแขกสุเหร่าแขกอีก ๒ แห่งถึงแสนแสบ
ตอนนอกนี้ไม่สู้มีบ้าน... ระยะนี้มาถึงคลองตันมีวัดขึ้นใหม่ ๒ วัด
อีกวัดหนึ่งเจ้าชายงามสรรเสริญว่าดี ชื่อวัดศรีบุญเรือง แต่โบสถ์
ก็เป็นชิ้นใหม่ เห็นจะดีในฐานะการเปรียญ ในเข้ามาอีกวัดหนึ่งเป็น
อย่ า งลั ก ษณะตามเคย... ถึ ง วั ด ตึ ก อยู่ ต่ อ แขวงคลองตั น กั บ
บางกะปิ... ได้ชอื่ ว่าตึกนัน้ เพราะกุฎเี ป็นตึก... โบสถ์เล็กๆ อย่างเก่า
แต่ปฏิสังขรณ์ ว่ามีพระลีลาถึง ๓ องค์แต่ไม่งาม...๖
จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ พระองค์
เสด็จประพาสหัวเมืองฉะเชิงเทราทางรถไฟ แล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับพระนคร
ทางเรือล่องลงมาตามลําคลองแสนแสบ พระองค์ทรงบรรยายสภาพวัดและสุเหร่า
หลายแห่งริมคลองแสนแสบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ นั้นว่า มีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและ
สุเหร่าหรือมัสยิดในศาสนาอิสลาม เช่น วัดศรีบุญเรือง วัดตึก ส่วนสุเหร่านั้น ไม่ได้
มีการกล่าวชื่อไว้เลย ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นวัดกับมัสยิดมาถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เขียน
จึงจําแนกประวัติความเป็นมาของวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบตามการสํารวจสภาพ
ดังนี้

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ ๖ เขต มีวัด
ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิมากที่สุด จํานวน ๔ แห่ง เขตมีนบุรี ๓ แห่ง และเขตพญาไท
เขตห้วยขวาง เขตพระโขนง เขตหนองจอก เขตละ ๑ แห่ง รวม ๑๑ แห่ง คือ
บริเวณริมคลองแสนแสบฝั่งเหนือ (ทิศเหนือคลอง) เรียงลําดับจากเขต
ปทุมวันถึงเขตหนองจอก มีจํานวน ๕ แห่ง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เสด็จประพาสคลองแสนแสบ   (กรุงเทพฯ:
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), หน้า ๘ – ๑๐.
๖
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๑. วัดดิสหงษาราม
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ทิศใต้ติดคลองแสนแสบ สร้างในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ เดิมชื่อวัดมักกะสัน ที่
เรียกตามชือ่ สถานีรถไฟมักกะสัน ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
รัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ตามชื่อผู้บริจาคทรัพย์พัฒนาวัด
๒. วัดใหม่ช่องลม
วั ด นี้ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตห้ ว ยขวาง ทิ ศใต้ ติ ด คลองแสนแสบ สร้ า งขึ้ น สมั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑
๓. วัดจันทวงศาราม
วัดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตบางกะปิ ทิศใต้ตดิ คลองแสนแสบ สร้างขึน้ ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ เรียกกันว่า วัดกลาง
๔. วัดบําเพ็ญเหนือ
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ทิศใต้ติดคลองแสนแสบ สร้างในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ เมื่อก่อนเรียกวัดนี้ว่า
วัดบางเพ็งเหนือ ตามที่ตั้งฝั่งเหนือของคลองแสนแสบ มีชาวเวียงจันทน์ร่วมกัน
สร้างขึ้น แล้วนิมนต์พระกลุ่มตนปกครองวัด
๕. วัดแสนสุข
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ทิศใต้ติดคลองแสนแสบ สร้างในสมัยธนบุรี เมื่อ
พ.ศ. ๒๓๑๕ แต่เดิมเรียกวัดนีว้ า่ วัดแสนแสบ ตามชือ่ ท้องที่ แล้วเปลีย่ นเป็นวัดแสนสุข
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พ.ศ. ๒๔๘๗
ในบริเวณริมคลองแสนแสบฝั่งใต้มีวัดจํานวน ๖ แห่ง เรียงลําดับจาก
เขตพญาไทถึงเขตหนองจอก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำ�รงอยู่

69

๑. วัดภาษี
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีพื้นที่เป็นลักษณะ
ชายธงติดคลองแสนแสบ สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ วัดภาษีตั้งชื่อตามประเภทเงินภาษีที่เป็นค่านําสินค้า
เข้ากรุงเทพฯ แล้วนําเงินนั้นมาสร้างวัด สถานที่ในอดีตของวัดนี้ยังเคยเป็นสถานที่
ประหารชีวิตด้วย
๒. วัดพระไกรสีห์
วัดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตบางกะปิ ทิศเหนือติดคลองแสนแสบ สร้างในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ ตั้งชื่อวัดน้อยตามชื่อ
ผู้สร้างคือ พระยาไกรสีห์ (น้อย)
๓. วัดเทพลีลา
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๕ แต่เดิมมีชื่อว่า วัดตึก
๔. วัดศรีบุญเรือง
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ทิศเหนือติดคลองแสนแสบ สร้างขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๗๓ แต่เดิมชื่อว่า
วัดหัวไผ่
๕. วัดบําเพ็ญใต้
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ทิศเหนือติดคลองแสนแสบ สร้างขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๙๔ เดิมวัดนี้ชื่อว่า
วัดบางเพ็งใต้ คู่กับวัดฝั่งตรงข้ามคือ วัดบางเพ็งเหนือ เนื่องจากพระวัดบางเพ็งเหนือ
ป่วยเมื่อหายป่วยแล้วมีความเชื่อว่าหากอยู่วัดเดิมจะป่วยอีก ชาวบ้านจึงสร้างวัดใหม่
ฝั่งตรงข้ามคลองให้ จึงเรียกว่า วัดบางเพ็งใต้ แล้วนิมนต์พระรูปนั้นมาปกครองวัด
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๖. วัดหนองจอก
วัดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก ทิศเหนือติดคลองแสนแสบ สร้างในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ วัดนี้ชาวบ้านร่วมมือกัน
สร้างขึ้น
จากการสํารวจและการศึกษาสถานที่ตั้ง ชื่อ ประวัติความเป็นมาของวัดใน
พระพุทธศาสนาริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีวัดทั้งหมด ๑๑ แห่ง
ซึ่งเป็นวัดไทยฝ่ายมหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์ทุกแห่ง มีการสร้างวัดแรกตั้งแต่สมัย
กรุงธนบุรีคือ วัดแสนสุข เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕ แล้วมีการสร้างวัดเพิ่มมากที่สุดจํานวน
๘ แห่ง คือ วัดบําเพ็ญเหนือ วัดศรีบุญเรือง วัดจันทวงศาราม วัดดิสหงษาราม
วัดพระไกรสีห์ วัดเทพลีลา วัดภาษี และวัดบําเพ็ญใต้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ อันเป็นสมัยพระราชนิยมการสร้างวัดในสมัย
รัตนโกสินทร์ นอกจากนั้นมีอีก ๒ วัดคือ วัดใหม่ช่องลมและวัดหนองจอก ซึ่งสร้างใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากนั้นไม่พบว่า
มีการสร้างวัดเพิ่มในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน

มัสยิดในศาสนาอิสลาม
มัสยิด แต่เดิมเรียกว่า สุเหร่า เป็นศาสนสถานของอิสลามิกชนในศาสนา
อิสลาม มัสยิดเป็นคําศัพท์มาจากภาษาอาหรับว่า MUSJID ที่หมายถึง สถานที่
โน้มกายลงพื้นเพื่อสักการะพระอัลลอฮ์ การสร้างมัสยิดเป็นสถานที่จําเป็นสําหรับ
ชุมชนมุสลิม เพื่ออํานวยประโยชน์ในการรวมคนและประกอบพิธีกรรมในศาสนา
อิสลาม
มัสยิดในประเทศไทยมีการจดทะเบียนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา มีกรุงเทพมหานครเป็น
จังหวัดที่มีมัสยิดเป็นอันดับที่ ๕ จํานวน ๑๖๕ แห่ง รองจากจังหวัดปัตตานี จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา๗
๗

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สํานักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย, ประมวลสถิติงานการทะเบียน ปี ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,
๒๕๔๓), หน้า ๑๑๑.
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ในจํานวน ๑๖๕ แห่งนี้ มีมัสยิดที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร
ในบริเวณพื้นที่ ๙ เขต มีมัสยิดตั้งอยู่ในเขตหนองจอกมากที่สุด จํานวน ๑๒ แห่ง
เขตบางกะปิ ๓ แห่ง เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม เขตคลองสามวา เขตละ ๒ แห่ง
และเขตราชเทวี เขตวั ฒ นา เขตคั น นายาว เขตสวนหลวง เขตละ ๑ แห่ ง
รวม ๒๕ แห่ง คือ
บริเวณริมคลองแสนแสบฝั่งเหนือ มีมัสยิดจํานวน ๑๑ แห่ง เรียงลําดับ
จากเขตราชเทวีถึงเขตหนองจอกซึ่งมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้
๑. มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดบ้านครัว)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตราชเทวี สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ เรียกชือ่ ว่า สุเหร่ากองอาสาจาม เพราะผูส้ ร้างมัสยิดเป็นชาวจาม
หรือเขมรรุ่นแรก ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
เรียกชื่อว่า สุเหร่าคลองนางหงส์และสุเหร่าเก่า แล้วจดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๗๔
พ.ศ. ๒๔๙๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
๒. มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (มัสยิดคลองจั่น)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง
๓. มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสสีมีน (สุเหร่าแดง)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตคันนายาว สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๖ ผู้สร้างสร้างด้วยความยากลําบากจึงทาสีแดงไว้
เพื่อเตือนความจํา แล้วเรียกว่า สุเหร่าแดง
๔. มัสยิดอัสสลาม (มัสยิดคลองกุ่ม)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม เดิมชื่อว่า สุเหร่าบ้านสะพานสูง เนื่องจาก
ด้านหน้ามัสยิดมีสะพานไม้สูง เพื่อใช้ข้ามคลองแสนแสบ เมื่อสะพานชํารุดจึงเรียกชื่อ
มัสยิดตามชื่อตําบลคลองกุ่มว่า มัสยิดคลองกุ่ม แล้วจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
ในรัชกาลปัจจุบัน มีชื่อใหม่ว่า มัสยิดอัสสลาม
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๕. มัสยิดยามิอุลมุบตาดี (มัสยิดบางเตยล่าง)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๒ ผู้สร้างมีบรรพบุรุษเป็นผู้อพยพ
มาจากจังหวัดปัตตานี บริเวณมัสยิดอยู่ใกล้กับมัสยิดคลองกุ่ม (คลองบางเตย) แล้ว
จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๑๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
๖. มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (มัสยิดแสนแสบ)
มั ส ยิ ด นี้ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตคลองสามวา สร้ า งขึ้ นในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เรียกกันว่า สุเหร่าแสนแสบ
จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๔๙๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
๗. มัสยิดกามาลุลอิสลาม (มัสยิดทรายกองดินใต้)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา มีมาตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ คราวเสด็จประพาสคลอง
แสนแสบ มีการกองทรายกองใหญ่ไว้เพื่อสร้างสุเหร่า ชาวบ้านจึงเรียกสุเหร่านี้ว่า
“สุเหร่าทรายกองดิน” และเป็นชื่อตําบลด้วยว่า ทรายกองดิน สืบมาจนถึงปัจจุบัน
๘. มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน (มัสยิดคู้ขวา)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา มีมุสลิมจากสี่แยกมหานาคอพยพมาทํา
การเกษตรที่บ้านคู้ (บริเวณคลองแสนแสบที่คดคู้) แล้วสร้างมัสยิดในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีการจดทะเบียนเป็นมัสยิด
เลขที่ ๕๘ พ.ศ. ๒๔๙๒
๙. มัสยิดดารุ๊สชุนนี (มัสยิดกระทุ่มราย)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก มีการจดทะเบียนเป็นมัสยิด เลขที่ ๗๐
ในรัชกาลปัจจุบัน
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๑๐. มัสยิดซอลาฮุดดีน (มัสยิดโรงเรียนศาสนศึกษา)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก
๑๑. มัสยิดดารุลนาอีม (สุเหร่าใหม่)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก
บริเวณคลองแสนแสบฝั่งใต้ มีมัสยิดจํานวน ๑๔ แห่ง เรียงจากเขตปทุมวัน
ถึงเขตหนองจอก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้
๑. มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (มัสยิดบ้านดอน)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา เป็นมัสยิดที่สร้างโดยบรรพบุรุษจากจังหวัด
ปัตตานี บริเวณซอยบ้านดอน ถนนสุขุมวิท ๔๗ เมื่อมีผู้คนมากขึ้นจึงย้ายมาอยู่ที่บ้าน
ต้นไทร แล้วยังคงเรียกมัสยิดเช่นเดิมว่า มัสยิดบ้านดอน
๒. มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดคลองตัน)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง สร้างโดยมุสลิมที่อพยพมาจากสุเหร่าสามอิน
ในปัจจุบัน โดยซื้อที่ดินบริเวณสามแยกคลองตันฝั่งด้านตะวันออกแล้วสร้างสุเหร่า
๓. มัสยิดชีรอยุ้ลอิบาดะห์ (มัสยิดพระรามเก้า)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๗๖ ในรัชกาล
ปัจจุบัน
๔. มัสยิดยามีอุลอิสลาม (มัสยิดรามคําแหง)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น สุเหร่าวัดตึก มัสยิด
รามคําแหง มัสยิดหน้าราม อยูบ่ ริเวณหมูบ่ า้ นวัดตึก (วัดเทพลีลา) สร้างโดยชาวมุสลิม
หลายกลุ่มที่อพยพมาจากบ้านสามอิน บ้านคลองตัน บ้านคลองกะจะ แต่เรียกสุเหร่า
กั น ว่ า บาแล เป็ น อาคารไม้ ชั้ น เดี ย ว ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ แล้วจดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๕๒
พ.ศ. ๒๔๙๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
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๕. มัสยิดฮิดดฮาดร์อูลูมุดดีน (มัสยิดแสนแสบ)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ แล้วจดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๙ พ.ศ.
๒๔๙๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
๖. มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (มัสยิดศาลาตู้)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตมีนบุรี จดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๑๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พ.ศ. ๒๔๙๒
๗. มัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก เป็นมัสยิดทีจ่ ดทะเบียน เลขที่ ๒๘ ในรัชกาล
ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๘. มัสยิดดารุสสะลาม (มัสยิดบาหยัน)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก แต่เดิมเป็นเพียงบาแล มีคหบดีขายที่นา
๕๐๐ ไร่ เพื่อสร้างมัสยิดนี้ มีการจดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๙. มัสยิดอัลฮุสนา (มัสยิดเจียรดับ)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก
๑๐. มัสยิดดารุลคอยรอต (มัสยิดเจียรดับ)
มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก มีการจดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๑๒๐ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
๑๑. มัสยิดอินดารุลมีนา (มัสยิดหะยีมีนา)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อพยพมุสลิมจากเมืองปัตตานี
มาตั้งถิ่นฐานและทําเกษตรกรรม ปลูกข้าว แล้วสร้างเรือนไม้สูงทําละหมาดและมี
พัฒนาการสร้างมัสยิดต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๓๔ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
๑๒. มัสยิดฮาชานุดดีน (มัสยิดศาลาแดง)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ในบริเวณหมู่บ้านศาลาแดงใกล้เขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีการประกอบอาชีพทํานา ถึงรัชกาลปัจจุบัน มีการจดทะเบียนเป็นมัสยิด
เลขที่ ๓๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๑๓. มัสยิดนูรุลยะกีน (มัสยิดท่าไข่)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบนั โดยการแยกตัวออกมาจากมัสยิดฮาชานุดดีน (มัสยิด
ศาลาแดง) แล้วจดทะเบียนเป็นมัสยิดเลขที่ ๑๐๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓
๑๔. มัสยิดดารุ้ลกอนี (มัสยิดโต๊ะนิล)
มัสยิดนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตหนองจอก สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ แล้วจดทะเบียนเป็นมัสยิด
เลขที่ ๘๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖
จากการสํารวจและการศึกษาสถานที่ตั้ง ชื่อ ประวัติความเป็นมาของสุเหร่า
หรือมัสยิดในศาสนาอิสลามริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครพบว่า มีมสั ยิดทัง้ หมด
๒๕ แห่ง แต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า สุเหร่า มาตัง้ แต่รชั กาลที่ ๕ แล้วในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันที่มีการดําเนินงานตามพระราช
บัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงมีการจดทะเบียนมัสยิดต่างๆ ในประเทศไทย
และมีชื่อมัสยิดเป็นทางการดังเช่นชื่อมัสยิดทั้ง ๒๕ แห่งดังกล่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน จึงมีการเรียกสุเหร่าว่ามัสยิด
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นอกจากนี้ ที่มาของชื่อมัสยิดก็มีที่มาต่างๆ กัน เช่น ชื่อผู้สร้างมัสยิด ที่ตั้ง
ของมัสยิด เป็นต้น นอกจากนั้นมัสยิดริมคลองแสนแสบยังมีความเป็นมาในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งในรัชกาลที่ ๑ รัชกาล
ที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ มีการสร้างมัสยิดตลอดมา
ในเขตหนองจอกมากที่สุดจํานวน ๑๒ แห่ง เพราะมีชุมชนมุสลิมอยู่มาตั้งแต่รัชกาล
ที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน รองลงมาคือเขตบางกะปิ ๓ แห่ง เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม เขตคลอง
สามวา เขตละ ๒ แห่ง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคันนายาว เขตสวนหลวง มีเขต
ละ ๑ แห่ง เป็นทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นหนึง่ คือ ในรัชกาลปัจจุบนั มีการสร้างมัสยิดในเขต
หนองจอกเพิ่มอีก ๒ แห่ง คือ มัสยิดนูรุลยะกีน (มัสยิดท่าไข่) และมัสยิดดารุ้ล
กอนี (มัสยิดโต๊ะนิล) ซึ่งเป็นรัชกาลที่มีพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามเพื่อส่งเสริม
ศาสนาอิสลามให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยกฎหมาย

วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : การดํารงอยู่ในปัจจุบัน
จากประวั ติ ค วามเป็ น มาของวั ด กั บ มั ส ยิ ด ริ ม คลองแสนแสบในกรุ ง เทพ
มหานครพบว่า มีการสร้างวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕
คือ วัดแสนแสบ ที่ตั้งชื่อวัดตามชื่อพื้นที่ที่เรียกว่าทุ่งแสนแสบของพระนคร ครั้นถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่ ๑ จึงมีการสร้างสุเหร่าในศาสนาอิสลามคือ สุเหร่ากองอาสาจาม เนื่องจากผู้สร้าง
สุเหร่าเป็นกลุม่ มุสลิมจามหรือเขมรรุน่ แรกคือ พระยาบังสัน (แม้น) ถึงรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ มีการสร้างวัดเพิ่มจํานวน ๘ แห่ง ซึ่งเป็น
สมัยที่ขุดคลองแสนแสบ ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีการสร้างสุเหร่าตลอดมาเกือบทุกรัชกาล (ยกเว้น
รัชกาลที่ ๗) และเมื่อมีพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็มีการจดทะเบียน
มัสยิดเป็นทางการทุกมัสยิดตลอดสายคลองแสนแสบในปัจจุบัน รวมมีสถานที่ทาง
ศาสนา ๓๖ แห่ง คือ วัด ๑๑ แห่ง กับมัสยิด ๒๕ แห่ง อันเป็นภาพลักษณ์ริมคลอง
แสนแสบทีโ่ ดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิง่ เช่น วัดใหม่ชอ่ งลมอยูต่ รงข้ามมัสยิดดารุล๊ มุห์
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ซีนีน มัสยิดริดวานุ้นอิสลามอยู่ติดกับวัดจันทวงศารามในฝั่งเหนือ หรือวัดหนองจอก
อยู่ตรงกลางมัสยิด ๑๒ แห่งในเขตหนองจอก ดังรายละเอียดในแผนที่ข้างล่างนี๘้

รุ่งอรุณ กุลธํารง, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง คลองแสนแสบ: การศึกษา
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของศาสนสถาน หน้า ๘๐ – ๘๑.
๘
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คําว่า ดํารง ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้
ความหมายว่า “ดํารง ก. ทรงไว้, ชูไว้, ทําให้คงอยู่”๙ ซึ่งผู้เขียนใช้คําว่าดํารง หมายถึง
ทําให้คงอยู่คือ วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คงอยู่มาจนถึง
ปัจจุบัน
จากปรากฏการณ์การดํารงอยู่ในปัจจุบันของวัดกับมัสยิดมากมายหลายแห่ง
ถึง ๓๖ แห่งริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าริมคลอง
แสนแสบมี ร ากฐานทางวั ฒ นธรรมที่ ทํ าให้ วั ด กั บ มั ส ยิ ด ดํ า รงอยู่ คู่ กั น มาจากอดี ต
จนถึงปัจจุบัน อันเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ส่งเสริมให้วัดกับมัสยิดสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ
๑. ปัจจัยทางประวัติศาสตร์
วัดกับมัสยิดเป็นสถานที่ทางศาสนาริมคลองแสนแสบอันเกิดจากเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การขุดคลองใหม่ในทุ่งแสนแสบเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม
ทางน้ําระหว่างพระนครกับหัวเมืองฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีในภาคตะวันออกที่ใช้
ในการขนส่งอาวุธ เสบียงอาหาร กําลังพลจากเมืองหลวงไปเขมรและญวนระหว่าง
การสงครามอั น นั ม สยามยุ ท ธ ซึ่ งใช้ เ วลา ๑๔ ปี เมื่ อ รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยมีพระยาพิพัฒน์ฯ เป็นผู้ดําเนินการว่าจ้าง
ให้ชาวจีนขุดคลองระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ ตั้งแต่หัวหมากถึงบางขนากให้คลอง
มีความยาว ๑,๓๓๗ เส้น ๑๙ วา ๒ ศอก ความกว้าง ๖ วา ความลึก ๖ ศอก
หลังจากนั้น คลองแสนแสบยังคงมีความสําคัญในการคมนาคมทางน้ําเพื่อการค้าขาย
การติดต่อ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลขุดซ่อมและขยายคลองออกไปอีกเพื่อประโยชน์
ในการเดินทางทางเรือจากพระนครไปฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ
พ.ศ. ๒๔๕๑ สิ้นพระราชทรัพย์ ๖,๐๐๐ บาท ทําให้รักษาสภาพคลองแสนแสบให้ดี
ต่อไป เพราะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญทางหนึ่งในสมัยนั้น

๙
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นอกจากนั้น กรมคลองในรัชกาลที่ ๕ ยังได้ก่อสร้างประตูน้ําสําหรับทดน้ํา
เพื่อให้เรือต่างๆ แล่นเดินทางไปมาได้สะดวกตลอดเวลา ไม่ต้องรอเดินทางเฉพาะหน้า
น้ําเช่นในอดีต ดังนั้นคลองแสนแสบจึงมีประตูน้ํา ๓ ประตูคือ ประตูน้ําสระปทุมวัน
ประตูน้ําบางขนาก ประตูน้ําท่าไข่ พร้อมทั้งมีที่พักเก็บเงินค่าธรรมเนียม มีค่าใช้จ่ายใน
การทําทั้งสิ้น ๒๔๓,๘๐๐ บาท๑๐
จะเห็นได้วา่ คลองแสนแสบมีความสําคัญในการคมนาคมทางน้าํ ตัง้ แต่รชั กาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา เพื่อการยุทธศาสตร์
การปกครอง แล้วพัฒนามาเป็นการคมนาคมทางน้ํ าเพื่อการขนส่ง การค้าขาย
การสาธารณูปโภค การเกษตรกรรมในสมัยต่อมา จึงทําให้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
สองฝั่งคลองแสนแสบกระจายตลอดเส้นทางคลองทั้งคนไทยและมุสลิม เมื่อเกิด
สังคมสองฝั่งคลองแสนแสบจึงทําให้เกิดความต้องการศาสนสถานเพิ่มขึ้นในรัชกาล
ที่ ๓ เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการสร้างทั้งวัดและมัสยิดสองฝั่งคลอง
แสนแสบ แล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพคลองแสนแสบในอดีต
(ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม)
ปิยนาถ บุนนาค ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ, คลองในกรุงเทพฯ: ความ
เป็นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ ในรอบ ๒๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕)
หน้า ๓๓, ๑๐๑, ๑๐๕.
๑๐
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๒. ปัจจัยทางสังคมคนไทยกับมุสลิม
วัดกับมัสยิดเป็นสถานทีท่ างศาสนาริมคลองแสนแสบ อันเกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจของคนในสังคมเริ่องการตั้งถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ การทํามาหากิน ณ ถิ่นใดถิ่น
หนึ่งของริมคลองแสนแสบ ซึ่งเรียกกันว่า สังคมคนไทยที่มีการตั้งถิ่นฐานกันบริเวณ
วัดแสนแสบในสมัยกรุงธนบุรี ในเวลาเดียวกันก็มีมุสลิมอพยพเข้ามา ณ ทุ่งแสนแสบ
ก็มีการตั้งถิ่นฐานของสังคมมุสลิมเช่นเดียวกัน เนื่องจากในสมัยกรุงธนบุรีที่สมเด็จ
พระเจ้าตากสินทรงมีนโยบายจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนต่างๆ เมื่อ พ.ศ.
๒๓๑๓ ตามนโยบายการปกครอง เช่น กลุ่มมุสลิม ดังแนวพระราชกระแสของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินว่า “...สําหรับมุสลิมนั่น ข้าขอให้อยู่ทางฝั่งตะวันออกแถวมักกะสันไป
จนถึงทุ่งแสนแสบ คอยช่วยข้าดูแลฝั่งโน้น...”๑๑
ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จึงมีทั้งสังคมคนไทยกับสังคมมุสลิม มีเชลยมุสลิม
กลุ่มแรกที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน คือ มุสลิมมลายูที่อพยพมาจากสงครามไทยกับปัตตานี
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ แล้วไทยอพยพเชลยเหล่านี้ ให้อยู่ในท้องที่ต่างๆ เช่น มหานาค
พระโขนง คลองตัน เมืองมีน หนองจอก ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ไทยได้อพยพเชลยมุสลิมมาอีกครั้งจากกลันตัน ไทรบุรี มาไว้ที่
ทรายกองดินริมคลองแสนแสบซึ่งมีสุเหร่าตั้งอยู่ที่ทรายกองดินเป็นหลักฐานมาจนถึง
ปัจจุบันด้วย นอกจากนั้นยังมีมุสลิมมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอน มุสลิมกลุ่มมลายูนี้ในอดีต
เรียกตัวเองว่า คนมลายู ไม่พูดภาษาไทย แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ก็ไม่คิดว่าเป็นเชลยเช่นในอดีต คงมี
แต่ความรักชาติรักแผ่นดิน แล้วเรียกตนเองว่า ไทยมุสลิมหรือมุสลิมไทย มาจนถึง
ปัจจุบัน เพราะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
มุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งคือ มุสลิมจามที่บ้านครัว รับราชการในกรมอาสาจาม
ซึ่งมีส่วนร่วมในการขุดคลองแสนแสบเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ไปเขมร เมื่อ
รัชกาลที่ ๓ มุสลิมจามกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสุเหร่าบ้านครัว๑๒
๑๑

วินัย สะมะอุน, “มุสลิมนอกพื้นที่ภาคใต้,” เอเชียปริทัศน์ ๒๓, ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม

๒๕๔๕): ๘๑.
๑๒

82

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕ - ๙๘.

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖

จะเห็นได้ว่า ริมคลองแสนแสบมีสังคมของคนไทยกับมุสลิมมาตั้งถิ่นฐาน
พร้อมกัน นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีการขยายถิ่นที่อยู่
กระจายออกไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนับตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา ซึ่งมีการขุดคลอง
และทําประตูน้ําคลองแสนแสบ จึงทําให้สังคมไทยกับสังคมมุสลิมพึ่งพาตนเองได้มี
ความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จึงมีความ
ต้องการวัดกับมัสยิดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของสมาชิกแต่ละสังคม เช่น ในรัชกาลที่ ๓
มี ก ารสร้ า งวั ด เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ๘ แห่ ง และมั ส ยิ ด อี ก หลายแห่ ง จนถึ ง ปั จ จุ บั น รวม
๒๕ แห่ง
๓. ปัจจัยทางศาสนา
วัดกับมัสยิดเป็นสถานที่ทางศาสนาริมคลองแสนแสบอันเกิดจากความเชื่อ
ความเลือ่ มใส ความศรัทธาในการนับถือศาสนาของศาสนิกชนแต่ละศาสนาคือ วัดเป็น
สถานทีท่ างพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน สุเหร่าหรือมัสยิดเป็นสถานทีท่ างศาสนา
ของอิสลามิกชน วัดกับมัสยิดจึงเป็นหลักฐานโบราณสถานให้เห็นชัดเจนว่า ณ ที่ตั้งวัด
กับมัสยิดริมคลองแสนแสบนัน้ มีความเจริญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลามมา
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยพิจารณาได้จาก
การตั้งวัดแสนสุขและสุเหร่าในทุ่งแสนแสบสืบทอดต่อกันมาอีกหลายแห่งในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ เช่น วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบฝั่งเหนือในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดบ้านครัว) วัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน)
วัดใหม่ช่องลม มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (มัสยิดคลองจั่น) วัดจันทวงศาราม (วัดกลาง)
มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสสีมีน (สุเหร่าแดง) มัสยิดอัสสลาม (มัสยิดคลองกุ่ม) มัสยิดยามิ
อุลมุบตาดี (มัสยิดบางเตยล่าง) วัดบําเพ็ญเหนือ (วัดบางเพ็งเหนือ) วัดแสนสุข
(วัดแสนแสบ) มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์ (มัสยิดแสนแสบ) มัสยิดกามาลุลอิสลาม
(มัสยิดทรายกองดินใต้) มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน (มัสยิดคู้ขวา) มัสยิดดารุ๊สชุนนี (มัสยิด
กระทุ่มราย) มัสยิดซอลาฮุดดีน (มัสยิดโรงเรียนศาสนศึกษา) และมัสยิดดารุลนาอีม
(สุเหร่าใหม่) รวมทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง และวัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบฝั่งใต้อีก ๒๐
แห่ง คือ มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (มัสยิดบ้านดอน) วัดภาษี มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิด
คลองตัน) มัสยิดชีรอยุ้ลอิบาดะห์ (มัสยิดพระรามเก้า) วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย)
วัดเทพลีลา (วัดตึก) มัสยิดยามีอุลอิสลาม (มัสยิดรามคําแหง) วัดศรีบุญเรือง
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วัดบําเพ็ญใต้ มัสยิดฮิดดฮาดร์อลู มู ดุ ดีน (มัสยิดแสนแสบ) มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (มัสยิด
ศาลาตู้) มัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์) มัสยิดดารุสสะลาม (มัสยิดบาหยัน)
มัสยิดดารุลคอยรอต (มัสยิดเจียรดับ) มัสยิดอัลฮุสนา (มัสยิดเจียรดับ) วัดหนองจอก
มัสยิดอินดารุลมีนา (มัสยิดหะยีมีนา) มัสยิดฮาชานุดดีน (มัสยิดศาลาแดง) มัสยิด
นูรุลยะกีน (มัสยิดท่าไข่) มัสยิดดารุ้ลกอนี (มัสยิดโต๊ะนิล)
จะเห็นได้ว่า เมื่อศาสนามีความเจริญ ณ ที่แห่งใด ย่อมมีหลักฐานแสดง
การดํารงอยู่ทางศาสนาให้เห็นประจักษ์เป็นวัตถุไว้เสมอ ดังเช่น วัดกับมัสยิดริมคลอง
แสนแสบจากอดี ต มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
ทางศาสนาด้วย เช่น การประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัทในวัด เป็นแบบวัดคามวาสี
(วัดฝ่ายคันถธุระ) ทัง้ หมด ซึง่ เฉลิม รัตนทัศนีย์ กล่าวไว้วา่ วัดคามวาสี มีความมุง่ หมาย
ให้คณะสงฆ์ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อสอนประชาชนในเมือง วัดจึงสร้างอยู่ในเมือง
และมีการจัดระเบียบการก่อสร้างเพื่อการใช้สอยและก่อให้เกิดศรัทธาแก่ประชาชน๑๓
นอกจากนี้วัดยังมีบทบาททางศาสนาในสังคมกรุงเทพฯ ด้วย เช่น วัดบําเพ็ญเหนือ
ดั ง ที่ สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว กล่ า วถึ ง วั ด บํ า เพ็ ญ เหนื อ ว่ า วั ด บํ า เพ็ ญ เหนื อ เป็ น วั ด ที่ มี
กิ จ กรรมหลั ก คื อ พิ ธี ก รรมทางศาสนาและกิ จ นิ ม นต์ ต่ า งๆ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
โดยเน้นการศึกษาเด็กยากจน ให้การศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณร๑๔
ส่วนมัสยิดริมคลองแสนแสบนัน้ เป็นหลักฐานสถานทีแ่ สดงความศรัทธาของ
มุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักศรัทธา ๖ ประการ คือ
๑) ศรัทธาว่ามีพระเจ้าองค์เดียว คือ พระองค์อัลลอฮฺ
๒) ศรัทธาในบรรดาเทวทูตมลาอิกะฮ์
๓) ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์
๔) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
เฉลิม รัตนทัศนีย,์ วิวฒ
ั นาการศิลปะสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา (กรุงเทพฯ: สมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๖ – ๑๒๗.
๑๔
สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว , “บทบาทวั ด และพระสงฆ์ ใ นสั ง คมกรุ ง เทพฯ ปั จ จุ บั น ” ใน
เอกสารประกอบการสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง บ้ า นและวั ด : พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของสั ง คม
ไทย (จัดโดยสถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน
๒๕๒๙ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า ๘ – ๑๒.
๑๓
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๕) ศรัทธาในวันพิพากษา
๖) ศรัทธาในกฎกําหนดสภาวการณ์๑๕

การละหมาดที่มุสลิมมีการละหมาดวันละ ๕ เวลา
มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม (มัสยิดคลองจั่น)

นอกจากนั้น จากการสํารวจมัสยิดและได้สัมภาษณ์มุสลิมคือ นายประเสริฐ
นิยม จากชุมชนบ้านดอน (สุเหร่าบ้านดอน) แล้วได้พบว่า ชุมชนบ้านดอนมีมุสลิมเป็น
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ชุมชนเข้มแข็งได้คนต้องนับถือศาสนา กลัวบาป ซึง่ สอดคล้อง
กับความเห็นของนายอุดม หอมทวนลม คนไทยพุทธในชุมชนประชัญคดีทอี่ ยูข่ า้ งชุมชน
บ้านดอน ที่แสดงความเห็นว่า ชุมชนบ้านดอนนั้นเข้มแข็งเพราะรู้จักใช้หลักศาสนามา
แก้ปัญหาชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด และมีความร่วมมือกันดีเพราะมีคณะกรรมการ
ชุมชน มีการประสานงาน มีเสียงตามสายจากสุเหร่าบ้านดอนเพื่อประชาสัมพันธ์ ใน
ขณะที่ชุมชนประชัญคดีของตนต้องเดินบอกตามบ้าน
พัทยา สายหู, “สังคมและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคกลาง,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคกลาง. ๑๔ (๒๕๔๒): ๖๖๔๗-๖๖๔๘.
๑๕
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ด้านวิถีชีวิตนั้น คนบ้านดอนนิยมอยู่ในบ้าน อยู่ในชุมชน แต่คนในชุมชน
ประชัญคดีชอบออกไปข้างนอกมากกว่า นอกจากนี้ นายอุดม หอมทวนลม ยังให้ความ
เห็นเพิม่ เติมว่า ชุมชนประชัญคดีอยูใ่ กล้กบั วัดใหม่ชอ่ งลมแต่คนเข้าวัดน้อย คนไทยพุทธ
มีการอยู่เพื่อตน ส่วนมุสลิมในศาสนาอิสลามนั้นมีแบบแผนการดําเนินชีวิต๑๖
๔. ปัจจัยทางศิลปะ
วัดกับมัสยิดเป็นสถานที่ทางศาสนาริมคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร
อันเกิดจากพัฒนาการทางศิลปะกับศาสนา มีการบูรณาการทางศิลปะกับพระพุทธ
ศาสนาแล้วสร้างวัด และศิลปะกับศาสนาอิสลามแล้วสร้างมัสยิด กล่าวคือ
วั ด ริ ม คลองแสนแสบมี พั ฒ นาการมาจากศิ ล ปะไทยตั้ ง แต่ ส มั ย ธนบุ รี คื อ
วัดแสนแสบหรือวัดแสนสุขในปัจจุบัน แล้วพัฒนามาเป็นวัดสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ รวม ๘ วัด คือ วัดบําเพ็ญเหนือ
วัดศรีบุญเรือง วัดจันทวงศาราม วัดดิสหงษาราม วัดพระไกรสีห์ วัดเทพลีลา วัดภาษี
และวัดบําเพ็ญใต้ แล้วจึงมีวัดใหม่ช่องลม วัดหนองจอก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แล้วมีการปรับปรุงพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้นวัดดังกล่าวจึงมีลักษณะศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีองค์ประกอบของศิลปะ
วัดคล้ายๆ กันคือ
อุโบสถ
เป็นสถานที่ประชุมสงฆ์ ประกอบศาสนพิธี
กําแพงแก้ว
เป็นกําแพงแสดงเขตของอุโบสถ
สีมา
เป็นเครื่องหมายบอกเขตอุโบสถทั้ง ๘ ทิศ
วิหาร
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่กับอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ใช้แสดงธรรม
กุฏิ
เป็นอาคารที่พักอาศัยของพระสงฆ์
หอระฆัง
เป็นสิ่งก่อสร้างสําหรับแขวนระฆัง
เมรุ
เป็นสถานที่เผาศพ
เจดีย์
เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา
๑๖

สัมภาษณ์ นายประเสริฐ นิยม ณ มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (มัสยิดบ้านดอน) และ
นายอุดม หอมทวนลม ณ ชุมชนประชัญคดี.
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กําแพง
ศาลาท่าน้ํา

เป็นเครื่องแสดงขอบเขตของวัด
เป็นศาลาโล่ง อยู่ริมคลองเพื่อใช้ขึ้นลงเรือ เมื่อเดินทาง
ไปวัดทางน้ํา

ในบทความวิจัยนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างศิลปะไทยของวัดต่างๆ ด้วยภาพ
จากการสํารวจพื้นที่ เช่น

อุโบสถวัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน)

หอกลองวัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน)
วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำ�รงอยู่
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วัดเทพลีลา (วัดตึก)

สีมาวัดเทพลีลา (วัดตึก)
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หอกลองวัดศรีบุญเรือง

หอระฆังวัดศรีบุญเรือง

อุโบสถวัดศรีบุญเรือง
วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำ�รงอยู่
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วัดภาษี
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มัสยิดสองฝัง่ คลองแสนแสบมีพฒ
ั นาการมาจากศิลปะโรมันในศาสนาอิสลาม
มัสยิดดังกล่าวเริ่มมีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ คือ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ มีมัสยิดดารุสสะลาม รัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ มีมสั ยิดยามิอลุ มุบตาดี มัสยิดฮีด่ าย่าตุลอิสลามียะฮ์ มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีมัสยิดฮาชานุดดีน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ มีมัสยิดฮิดดฮาดร์อูลูมุดดีน และในรัชกาลปัจจุบันมีมัสยิด
นูรลุ ยะกีน และมัสยิดดารุล๊ กอนี ดังนัน้ มัสยิดดังกล่าวจึงมีลกั ษณะทางศิลปะของมัสยิด
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทมี่ อี งค์ประกอบของศิลปะมัสยิดคล้ายๆ กัน โดยเน้นประโยชน์
ใช้สอยทางพิธกี รรมในศาสนา และไม่มรี ปู เคารพเช่นเดียวกับวัดในพระพุทธศาสนา คือ
อ่างน้ํา
เป็นทีใ่ ส่นา้ํ บริเวณมัสยิดเพือ่ ชําระร่างกายก่อนทําพิธลี ะหมาด
ห้องพิธี
เป็นห้องประกอบพิธีละหมาด
มิหรับ
เป็นที่ยืนของอิหม่ามในการประกอบพิธีละหมาดอยู่ที่ผนัง
ข้างในสุดของห้องพิธี
มินบาร์
เป็นที่ใช้สอนศาสนาอิสลาม มีบันไดขึ้นแคบๆ มีการตกแต่ง
ลวดลายงดงาม อยู่ทางซ้ายของมิหรับ
มินาเรต
เป็นหอคอยที่โดดเด่นมาก มีความสูงเห็นแต่ไกล แสดง
ตําแหน่งมัสยิด มีรปู ร่างเป็นทรงกระบอก เป็นทีก่ ระจายเสียง
โดม
เป็นหลังคารูปครึ่งวงกลมเหนือห้องพิธีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด๑๗
ในบทความวิจัยนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างศิลปะของมัสยิดจากการสํารวจ
พื้นที่ เช่น

ปัญญา เทพสิงห์, ศิลปะเอเชีย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๘), หน้า ๑๒๕ – ๑๓๔.
๑๗
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มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (มัสยิดคลองตัน)

มัสยิดคลองจั่น

มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน (มัสยิดบ้านดอน)
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มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดบ้านครัว)

บทสรุป
ความเป็ น มาและการดํ า รงอยู่ ข องวั ด กั บ มั ส ยิ ด ริ ม คลองแสนแสบใน
กรุงเทพมหานคร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีรากฐานมาจากสมัยกรุงธนบุรี ประกอบ
ด้วยสถานที่ทางศาสนา ๒ ศาสนา ทั้งวัดในพระพุทธศาสนากับมัสยิสในศาสนาอิสลาม
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ และพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
ทุกพระองค์ ซึ่งทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์และทรงทํานุบํารุงศาสนาทั้งพระพุทธศาสนา
ศาสนาอิสลาม จึงทําให้เกิดความเจริญทั้งสังคมกับวัฒนธรรมในบริเวณริมคลอง
แสนแสบสืบต่อกันมา นับตั้งแต่มีการขุดคลองแสนแสบ การตั้งถิ่นฐาน การทํามา
หากิน การนับถือศาสนา การสร้างวัดกับมัสยิด การคมนาคม ซึ่งล้วนมีการสะสม
พอกพูนความรู้ทั้งทางศาสนาและศิลปะ มีการปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะแก่สมัย
กาลเวลา ความเป็นอยู่ของสังคมไทยที่มีทั้งคนไทยกับมุสลิม และมีการถ่ายทอด
ความรู้นั้นให้แพร่หลายออกไปตลอดสายคลองแสนแสบเป็นศิลปะของวัดกับมัสยิด
จากบรรพบุรุษมายังพุทธศาสนิกชนกับอิสลามิกชนในปัจจุบัน อันเป็นความสัมพันธ์
อั น ดี สื บ ต่ อ กั น จนกลายเป็ น สั ง คมต้ น แบบของการอยู่ ร่ ว มกั น ของคนต่ า งศาสนา
วัดกับมัสยิดริมคลองแสนแสบ : ความเป็นมาและการดำ�รงอยู่
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เชื้อชาติ ที่อยู่ในสังคมไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาวิถีสังคมไทยต่อไป
นอกจากนีย้ งั เป็นทีน่ า่ สนใจเพิม่ เติมว่ามีการตัง้ ชือ่ วัดกับมัสยิดทีส่ อดคล้องกับ
ชื่อท้องถิ่นแสนแสบ คือ วัดแสนแสบ (ปัจจุบันคือวัดแสนสุข) มัสยิดแสนแสบ ๒ แห่ง
ทัง้ ฝัง่ เหนือ (ปัจจุบนั คือมัสยิดฮีด่ าย่าตุลอิสลามียะฮ์) และฝัง่ ใต้คลองแสนแสบ (ปัจจุบนั
คือมัสยิดฮิดดฮาดร์อูลูมุดดีน)
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อุทิศ ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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